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چکیده

از پیشگامان نشریات طنز و فکاهی این شهر درحقیتکه پرداخته می شودبه معرفی هفته نامه آشفته چاپ مشهد ،در این مقاله
.شمسی منتشر شده است1309تا 1308هلوي اول و در بین سال هايپاین نشریه در دوران خفقان . ز به شمار می آیدین

مطالب این نشریه در قالب سرمقاله، داستان دنباله دار، شعر، مطالب کوتاه، مطالب علمی و اجتماعی و اعالنات و اغلب با زبان 
پیشگامان عمادالدین آشفته صاحب امتیاز و مدیرمسئول آن تهیه می شده است و از این رو می توان این فرد را از و با قلمطنز 

مطالب منتشر شده در آشفته اغلب رویکردي انتقادي داشته . دانستنیزعرصه طنزنویسی و فکاهی نویسی در مطبوعات خراسان
براي شناخت محیط سیاسی و اجتماعی و اوضاع نابسامان آن روز ایران را مورد نقد قرار می دهند و از این جهت بازخوانی آنها 

.ت باالیی برخوردار استاز اهمیمشهد در آن دوران 

نشریات دوره قاجار، نشریات خراسان، نشریات طنز، نشریات فکاهی: ه هاي موضوعیکلیدواژ

مقدمه

آشفته از جمله هفته نامه هاي طنز خراسان در دوران قاجار است که در هر شماره مجموعه اي از مطالب آگاهی نشریه
عات بسیار اندکی از این نشریه در فهرست ها و منابع مرتبط با تاریخ تا کنون اطال.بخش و انتقادي را منتشر می کرد

mzerehsaz@gmail.com،و سردبیر نشریه الکترونکی شمسهدانشجوي دکتري علوم کتابداري و اطالع رسانی دانشگاه فردوسی مشهد1



مطبوعات منتشر شده است و در این نوشته تالش می شود تا با مراجعه به اصل منبع، ابعاد مختلف آن براي نخستین 
.بار معرفی شود

شماره اول این . شر شده استشمسی منت1309تا 1308این نشریه در دوران خفقان پهلوي اول و در بین سال هاي 
29و شماره بیست و چهارم آن که آخرین شماره انتشارش در مشهد می باشد در تاریخ 1308آبان 27نشریه 

عماد آشفته صاحب امتیاز و همه کاره این نشریه پس از آن رهسپار تهران . شمسی منتشر شده است1309اردیبهشت 
انتشار این . آغاز نمود"جنگ آشفته"ید با سبک و قالبی متفاوت را با عنوان انتشار نشریه اي جد1310شده و در سال 

)1383؛ شهوازي، 1366؛ ابوترابیان، 1371؛ برزین، 1363صدرهاشمی،(.ادامه داشت1336نشریه تا پایان حیاتش یعنی 

نشریهظاهري مشخصات 

در سر صفحه شماره هاي نخست . شده استمی در قطع روزنامه اي منتشرو در چهار صفحههر شماره از این نشریه
به صورت درشت درج شده است و در ) آشفته(در ستون میانی عنوان نشریه . سه ستون مشاهده می شود،آشفتهنشریه

در باالي عنوان نیز تاریخ شمسی و قمري ذکر شده . زیر آن سه واژه فکاهی، اجتماعی و هفتگی مشاهده می شود
،در این شماره ها. معرفی کرده است"چهارباغ-مشهد"محل اداره را ،در باالي صفحهوستدر ستون سمت را. است

در . "وجه آبونه قبال دریافت می شود"که ادعا شده چنین و شدهمعرفی"عماد آشفته.س"نام نگارنده و مدیرمسئول 
قیمت اشتراك بدین ،در ستون سمت چپ. پایین ستون سمت راست نیز نمره مسلسل نشریه مشخص شده است

خارجه بعالوه ،قران18ه ششماه،قران30قیمت اشتراك سالیانه شاهی، 6: قیمت تک شماره": استآمده صورت 
از جمله آنکه . تغییراتی در باالي صفحه نخست نشریه مشاهده می شود،نشریههفتماز شماره . "اجرت پست

مشتاق و ر آن نوجوانی در حال توزیع نشریه به مخاطبان کاریکاتوري به عنوان لوگوي نشریه انتخاب شده که د
این تصویر . عالقمند است و گروهی زورمند و متمول به دنبال این نوجوان بوده تا وي را از این کار منصرف نمایند

از . ر استقد اوضاع نابسامان آن روزگاا کند که مطالب این نشریه در پی نالقاحتماال می خواهد این مطلب را به خواننده 
اشتراك :در نظر گرفته شده است که عبارتست ازمحصلین و محصالتقیمت اشتراك خاصی براي این شماره به بعد 

.قران15قران و ششماهه25سالیانه 

این شماره در . با عنوان صاعقه شرق منتشر شده استنشریه عنوان عوض شده و نشریه، 17و 16و 15در شماره هاي 
:آورده شده استنشریه تغییر عنوانر راجع بهتوضیح زیها،

چون روزنامه آشفته بواسطه موانعی فعال منتشر نمیشود روزنامه صاعقه شرق مرتبا بمشترکین محترم آشفته تقدیم می : اخطار"
")دفتر آشفته(شود 



مطالب این سه شماره با سبک و نوع . معرفی شده است) آ.ع(و نگارنده ) ملکانی(در این سه شماره صاحب امتیاز ع 
ذکر ) فکاهی، اجتماعی، اخالقی(به بعد نوع مطالب نشریه 15از شماره . سایر شماره هاي آشفته تفاوت چندانی ندارد

به 18از شماره . اره به بعد در مطبعه ایران چاپ شده استمشدر مطبعه نور و از این 15شماره این نشریه تا . شده است
. ره آشفته شده و تا پایان انتشار خود در مشهد با همین عنوان بوده استبعد عنوان نشریه دوبا

آشفتهنشریه محتواي 

این است که بتواندر این نشریه شاهد انتشار درصد زیادي مطالب در قالب طنز و فکاهی هستیم و شاید بدین سبب
. معرفی کردنشریه را از پیشگامان نشریات طنز و فکاهی در شهر مشهد 

:ر کلی مطالب آشفته را می توانیم به صورت زیر طبقه بندي کنیمبطو

 هاسرمقاله

این مقاله ها گاه با . در هر شماره از این نشریه یک سرمقاله با توجه به موضوعات مطرح در آن روزگار نوشته شده است
د کورکورانه از غرب و عادات و رسوم انتقادات این مطالب بیشتر به تقلی. زبان عامیانه و گاه نیز انتقادي نوشته شده اند

نمونه اي از سرمقاله هاي این . خرافی مردم باز می گردد و کمتر انتقادي از وضعیت سیاسی آن دوران مشاهده می شود
:آن از انجام برخی ورزش هاي وام گرفته شده از دنیاي غرب انتقاد می کندر زیر آورده می شود که نگارندهنشریه د



الک دولک را بیامرزدباز خدا پدر 

هر . من از وقتی یادم میاد پدرها به بچه ها می گفتن الک دولک بازي نکنین یه وقت الک می خوره تو چشماتون کور میشین
اال میبینیم اروپائیها خودشون را صاحب علم و تمدن میدونن یه بازیهائی ح. این حرف رو میشنید تصدیق میکردعاقلی هم که 

ما ایرونیها هم معطل این . باز خدا پدر و مادر الک دولک را بیامرزه . ر رحمت به الک و دولک بازیه خودموندرست کردن که هزا
هستیم ببینیم اونها چکار میکنن فوري تقلید کنیم مثال آقایون متمدنین اومدن اسمش رو ورزش گذاشتن و میگن براي حفظ 

مردم چقدر بیکارن که کرور کرور میرن تماشا کنن که یک . ماشا کنت) بکسر(الصحه خوبست؛ روبروي همدیگر و میگن بازیه 
نفر در مقابل پلیس و سایر مردم چطور میزنه چشم اون یکی رو کور میکنه تا اونا بخندن و دست بزنن، بطوریکه توي اروپا دیدم 

د و نود و نه تا دماغشون پهن توي اشخاصیکه همیشه این کار رو میکنن یه آدم سالم پیدا نمیشه، یکی چمش کور شده؛ از ص
شده از صد و هفتادتا دندونهاي جلوشون ریخته، بعضی ها لب شکري شدن اونوقت اسم این کار رو حفظ الصحه گذاشتن و 

یمون بازیها خیلی بده بلکه در عوض مخودشون رو هم متمدن میدونن تا حاال هم یک نفر پیدا نشده به اینها بگه بابا این 
. میدهت که در اونجا معلم این بازي رو که به جنایت شبیه تره تا بازي با سایر اقسام بازیها به شاگردها یادمدارس مخصوص هس

وزارت معارف خودمون تمنا میکنیم محض رضاي خدا هم که شده این بازي به خصوص رو قدغن کنن زیرا ما حالیه ما از
.م نیست زشت تر بشیمایرونیها از بس اصول تربیتمون بده زشت هستیم دیگه الز

اشعار طنز

راجع به مسائل عادي و روزمره زندگی آن روزگار می در هر شماره از نشریه چند شعر طنز منتشر شده است که عموما 
تا "، "یکی به من بگه دوماد خوشگله"، "در مدح حضرت وافور"ی چونباشد از جمله آنها می توان به اشعاري با عناوین

"اي امان از دست مادر شوور"، "حاال هر شب پی عیش و نوشه"، "عروس و مادر شوهر"،"اتونشوهراتون بمیرن بر
در زیر یکی از نمونه هاي نادر اشعار طنز این نشریه آورده شده است که در آن شاعر به اوضاع خفقان . اشاره کرد... و 

:آور آن روزگار اشاره می کند

همه رفتند خواب آشفته

که نشسته جناب آشفتهآشفته  دوش دیدم بخواب 

مینویسد کتاب آشفتهقلمی را گرفته اندر دست   

کرد با من خطاب آشفتهگفتمش چیست آنکه بنویسی 

همه حرف حساب آشفتهآنچه اینجا نوشته ام باشد  

...به شما یک جواب آشفتهگفتمش گوش کن که تا گویم   

میکشندش طناب آشفتهحرف حساب زد آخرهر که

گفتمش بر کباب آشفتهگفت میل تو بر چه میباشد



طنزمطالب کوتاه

-هنگارنده تالش کرده است تا به صورت موجز به یکی از معضالت و نابسامانی هاي زندگی ب،در این نوع مطالب
در زیر چند نمونه از . ادي و گاه با زبان عامیانه نگاشته شده انداین مطالب عموما انتق. ویژه در شهر مشهد بپردازد
:این مطالب آورده شده است

ریون ایکس

عکس شکمش را برداشته بفرستم، روز قبل یک ) ریون ایکس(آقاي دکتر شخصی را که فرستاده بودید تا در تحت اشعه مجهوله 
با قد کوتاه و نشد لیکن امروز یکساعت بظهر یکنفردیم صاحبش پیدا شکم تنها به اداره ما وارد و تا غروب هرچه انتظار کشی

سري تراشیده و صورتی پهن به اداره آمده ادعا میکرد که صاحب آن شکم است، چون مدرکی در دست نداشت و هوا سرد بود از 
.معاینه معذور البته بهار وقتیکه هوا خوب میشود مراجعه نموده اطاعت خواهد شد

)ون ایکسماموران ری(

*****

اطالع

) آنتی تیفوس(آقاي دکتر لیخوارد و هفمان که در مریضخانه آمریکائی مشغول تحصیل تجربه میباشند اخیرا براي آنکه واکسین 
را امتحان نمایند بخانم وجیه الدوله رکنی که مبتال بمرض تیفوس بوده تزریق نموده و مریضه را از زحمت ادامه حیات آسوده 

.نموده اند

*****

جنگ

هفته گذشته خاکروبه و کثافات محله نوغان، کوچه جدیدها، کوچه عیدگاه و کوچه پشت مدرسه دو در با میکرب هاي مرض، 
.تیفوئید، تیفوس و ماالریا مشغول زد و خورد و در نتیجه تمام میکروب ها دفع و نابود شده اند

*****

استعفا

ود را بدربار احدیت تقدیم و اظهار داشته است با بودن مریضخانه آمریکائی و در هفته گذشته استعفاي خ) عزرائیل(حضرت 
.همکاران عزیزم دکتر لیخوارد و هفمان وجود من بی فائده است

*****

دوربین



ثال در م. خوشبختانه حاال یکی را دوتا می بیند. رنود خیراندیش در زمان غیبت ما به اداره آمده و ذره بین دوربین ما را شکسته اند
یل یا بمیرزا خلیلی بابیل و زنبیل و مرغ ابا(عین حال که می بینم آقاي شکم لو پشت میز خود نشسته و مشغول نوشتن کلمات 

... است در همین حال هم مثل گلوله توپهاي قدیم مشغول چرخیدن به اینطرف و آنطرف و سعایت نمودن از ماست ) میکائیل
کامال

مامور دوربین

طنزدنباله دارداستان هاي

هستیم که در هر شماره تنها یک یا دو پارگراف از آن داستان طنز در این نشریه شاهد انتشار چند داستان دنباله دار 
مذاکرات دختر "و "مسافرت به قطب طهران"می توان به طنز از جمله این داستان هاي دنباله دار . منتشر شده است

.اشاره کرد"باسواد با مادر و خواستگارها

مطالب علمی و اجتماعی

، "اخالق"تک شماره با عناوینی چون یک در این نشریه گاه یک سري مطالب علمی به صورت دنباله دار و یا در 
لب به نسبت سایر امطاین نوع البته تعداد . مشاهده می شود... و "بهترین طریقه حفظ کردن مطالب"، "مانیتیسم"

.شامل می شوداز کل شریه بسیار اندك و درصد کمی را مطالب طنز و فکاهی این ن

بانوانآثارستون اختصاص یافته به

بانوان تقاضا کرده مدیر نشریه از . صاص داده شده است ستونی براي مطالب ارسالی بانوان اختنشریه 13در شماره 
اما این آخرین . منتشر شوندنشریه این ستوندر است تا مطالب خود را براي نشریه ارسال کنند تا به صورت هفتگی 

هستیم و انتشار این ستون شماره اي از نشریه است که ما شاهد انتشار این ستون اختصاصی براي  آثار ارسالی بانوان 
.در شماره هاي دیگر ادامه پیدا نکرد

اتو اعالنهاگهیآ

تالش شده . یر چند نمونه از آنها آورده شده استدر این نشریه شاهد انتشار آگهی ها و اعالنات مختلفی هستیم که در ز
.و طنازانه باشدمتفاوت لحن این آگهی ها تا



اعالن

مرده شورخانه مشهد مثل سایر ممالک متمدنه بیرون شهر نیست اگر آقایون غریب و تازه وارد خدانکرده زبونم الل، احتیاجی به 
.بزرگ مراجعه فرمایندموسسه فوق الذکر پیدا کردند به مرکز شهر جنب بازار

*****

اندکی اگر. ف از اجناس تازه وارد ما استبهترین فرم تعلیمی هاي چوبی و خیزران فرنگ باندازه و نمرات مختل-براردران خلیق
.توجه فرمایید خریداري هر یک از ارقام آن با قیمت هاي مناسبی که تعیین گردیده از لوازم ضروري و مایحتاج صرف شما است

کیست؟عماد عصار

. شمسی در شهر تهران پا به عرصه وجود می گذارد1276سیدعماد الدین عصار از مطبوعاتی هاي دوره پهلوي در سال 
ایشان نویسنده، راجع به ایشان اطالعات بسیار اندکی در منابع مطبوعاتی وجود دارد ولی آنچه مسلم است آن است که 

وي صاحب . وده و در دنیاي مطبوعات مسئولیت هاي مختلفی را تجربه کرده استروزنامه نگار، شاعر و عکاسی زبده ب
وي نوشته هاي فکاهی خود را اغلب با . امتیاز، مدیر مسئول و سردبیر نشریاتی همچون آشفته، جنگ اشفته و یویو بود

اما پس از مدتی از تحصیل در . سفر کرداروپابهتصحیل◌ٔ براي ادامهدر جوانی . راصع منتشر می کرد.نام مستعار ع
بعد از بازگشت به ایران . نزد استادان اروپایی پرداختمانیتیزمو هیپنوتیزماروپا منصرف کردید و تنها به یادگیري علم 

به خراسان تبعید شد او نیز مدت در زمانی که پدرش، سید محمد. کردسفر دوستانهنبه شوق آموزش هیپنوتیسم به 
عصار در کارهاي . را گرفت)آشفته(نامه خورشیدي امتیاز هفته1308پنج سال در مشهد نزد پدر زندگی کرد و در 

هفته 1325در سال عماد عصار همچنین.کرد که عکس کلمه عصار، یعنی نام خانوادگی اوستفکاهی راصع امضا می
.را با امتیاز آشفته و با همراهی حسین خلیلی فر منتشر کرد"دانستنیها"نامه سیاسی، اجتماعی 

که در استنام برده شدهنیز دمشهترین عکاسان یا ع راصع، بعنوان یکی از قدیمی) ع(از عماد عصار متخلص به
به گفته آقاي گلشن آزادي او هر وقت بی پول می شد براي گذران معاش هم . بخش تجاري عکس نمی گرفت

وي پس از مشهد به تهران رفت و در آنجا نیز مجله آشفته را منتشر کرد که از ) 53، ص1383ترابی، (. عکاسی می کرد
آشفته مشهد کامال متفاوت است و به نوعی می توان این دو را دو نشریه مستقل در لحاظ ظاهر و نوع مطالب با نشریه 

.نظر گرفت

است، اما اطالعات باقی ماندهی که خودش منتشر می کرده استهاي بسیاري در نشریاتبا اینکه از عماد عصار نوشته
همواره به روي شاعران و ش ه درب نشریاتاز قرائن چنین برمی آید ک. بدست آمده درباره زندگی او چندان زیاد نیست

هاي هاي بعد، نخستین فعالیتاست و بسیاري از شاعران و نویسندگان مطرح دوراننویسندگان جوان گشوده بوده
)1386(ناصر انقطاعتوان به از جمله این افراد می. دانکردهآغاز... قلمی خویش را در نشریاتی چون آشفته و یویو و

اشاره کردهويیر نظر عماد عصار و در نشریات زش هایخودنوشت خویش، به شروع فعالیتدر زندگینامهاشاره نمود که 



آشفته نام برده و یعنینوشت خود از عماد عصار و مجله اودر زندگینامه خودنیزمحمدحسین شهریاراستاد .است
به به تشویق ملک الشعرا شهریاردر آنجارا کهملک الشعراي بهارمنزل ماجراي رفتن خود به همراه عماد عصار به 

)1370شهریار؛ نیک اندیش، (.2دهدشرح میعنوان تخلص وي برگزیده می شود

در مطبوعات و نشریات مختلف، از جمله نشریاتی که به عماد الدین عصارها و مقاالت بی شماري که سرمقالهعالوه بر
اند که از جمله برخی آثار او به صورت کتاب نیز انتشار یافتهمنتشر می کرد،بودندمدیر مسئولی و سردبیري خودش 

خورشیدي 1325شد و از سال باشد که نخست به صورت پاورقی چاپ میمیهاباشرفا، کتاب ترین آنهشاخص
این کتاب در سه جلد و زیرنظر خود عصار منتشر شد و انتشار جلد سوم آن که جلد پایانی آن . انتشار آن آغاز شده بود

توان به موارد ذیل اشاره از جمله دیگر تالیفات باقی مانده از او، می.یان یافتخورشیدي پا1327بود، در فروردین ماه 
؛ »عدالت بشر، درام«؛ »راهنماي بایگان«؛ »هاي یک مغز پوكاندیشه«؛ »آوراشتباهات خنده«؛ »بازياسرار حقه«: کرد

؛ »ي عشق و جنون و شهوتمحاکمه«؛ »ي تبهکاران جنگ آلمانمحاکمه«؛ »ي ارواح متفقین در آن دنیامحاکمه«
»خواب آشفته«؛ »اشتباهات.«»ي آقا مصطفیوالده«

اغلب مطالب نشریه آشفته نیز به قلم سیدعماد الدین آشفته تهیه می شد و وي که در آن روزها در آغاز راه مطبوعاتی 
به عبارتی می . جام می دادخود به سر می برد تمام تالش خود را براي ارائه بهترین مطالب در قالب طنز و فکاهی ان

. توان وي را از پیشگامان عرصه طنزنویسی و فکاهی نویسی در مطبوعات خراسان نیز دانست

رخ در نقاب در تهران پس از سال ها فعالیت فرهنگی و مطبوعاتی و 1336در سال این مطبوعاتی کهنه کار سرانجام
.3خاك کشید

منابع و مآخذ

.اطالعات: تهران.  ...1326تا 1320مطبوعات ایران از شهریور .)1366(ابوترابیان، حسین 

دفتر : تهران. آرمان خواهان و آرمان فروشان: پنجاه سال تاریخ با پان ایرانیستها). 1386(انقطاع، ناصر 
.مطالعات و تدوین تاریخ ایران

.بهجت: تهران. شناسنامه مطبوعات ایران). 1371(برزین، مسعود 

.53، ص 1383کلهر، : تهران. عکاسخانه ایام). 1383(رین ترابی، نس

.سهیل: تهران. خاطرات شهریار با دیگران). 1370(شهریار، محمدحسین؛ نیک اندیش، بیوك 

در ویکی پدیا، عصار مدخل عماد ٣



.بانگ الست: مشهد-.راهنماي مطبوعات خراسان از آغاز تا امروز). 1383(شهوازي، ستار 

.اصفهان، کمال. ایرانتاریخ جراید و مجالت). 1363(صدرهاشمی، محمد 


