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 در باره چند نوشتار 

http://www.100years.ir  

.......................  

 

   نامه ھاى حكومتى فیروزمیرزا فرمانفرما

از استقرار مشروطیت به علت فقدان سازمان ھا و نھادھاى سیاسى  در دوران استبداد و سلطنت مطلقه پیش

 رسیدن. گذارى، حكام و رجال سیاسى نقش تعیین كننده اى در سرنوشت كشور داشته اند رسمى مانند قوه قانون

ً از طريق  خويشاوندى و رابطه با افراد به مناصب حكومتى و به طور كلى منشاء قدرت سیاسى در دوره قاجار عمدتا

برخى افراد ھمچون بعضى از وزرا، منشیان و  اگر چه در موارد معدودى كیاست و كاردانى. شاه و درباريان بود

از زمان فتحعلى شاه تا استقرار مشروطیت، حكام اكثر . مى آمد مستوفیان نیز عامل رسیدن به منصب به حساب

دوره  يكى از رجال متنفذ اين. اه انتخاب مى شدندمیان فرزندان و خويشاوندان درجه اول ش ايالت و واليات كشور از

شاه و ناصرالدين شاه قاجار به  فیروزمیرزا فرمانفرما فرزند عباس میرزا نايب السلطنه است كه در زمان محمدعلى

نامه ھاى وى به مقامات درجه اول كشورى است و بسیارى  اين كتاب مشتمل بر تعدادى از. مناصب حكومتى رسیدند

  .نظامى، اوضاع سیاسى و ادارى كشور را روشن مى سازد ات مربوط به قواىاز ابھام

..........................  

   نقد قرارداد وثوق الدوله

بود كه احساسات فرخى يزدى را برانگیخته و شعر زير را در نقد آن سروده  قرارداد خفت بار وثوق الدوله موضوعى

 :است

 كه دستور ديو خوى ز بیداد !داد

 شور جم را به باد بى ھنرى دادك

 قرارى ملت داد قرارى كه بى

 زان به فلك مى رسد ز ولوله و داد

 دستور كاش يكى بردى اين پیام به

 كاى زقرار تو داد و عھد تو فرياد

 چشم بدت دور، وه چه خوب نمودى

 !ما را خراب، خانه ات آباد خانه

 كاخ كزرسس كه بود سخت چو آھن

 چو پوالد ختباره بھمن كه بود س

 سربه سر آن را به زور پاى فشارى



Historical Site of Mirhadi Hoseini 
http://m-hosseini.ir 
……………………………………………………………………………………… 

 

٢ 
 

 بنیاد دست تو از بن گرفت و كند ز

 سخت شگفتم ز سست راى تو كايدون

 با غم ملت چه اى زكرده خود شاد

 از آنى كه داده آتش كینت شاد

 آبروى خاك پاك ما ھمه بر باد؟

 ام آن دوست حبس نمودى مرا كه گفته

 در به روى دشمن وطن ز چه بگشاد؟

ُرى سرم از  تیغ در عوض حبس گر ب

  ...پاى تو بوسم به مزد، دست مريزاد

.................................................  

   نصیحت به مظلوم بايد كرد 

ق در استانبول تقرير كرده و میرزا فتحعلى آخوند زاده .ھـ ١٢٨٠را » در رفع ظلم گفتار«میرزا ملكم خان : بیژن مومیوند

از ) م١٨۶٣) ١٢٨٠ بیان مطلب عالى است كه در سال«: آخوند زاده در سرآغاز گفتار نوشته است. نوشته است ن راآ

 .استانبول شنیدم مرقوم نموده ام در] آخوندزاده، ملكم را روح القدس خطاب مى كرد[تقرير خود جناب روح 

ما و شعرا طالب رفع ظلم شده چنان اعتقاد مى جمیع انبیا و حك تا اوايل قرن حال، بالفرض در مدت ده ھزار سال،

 لھذا نتیجه اعتقاد خودشان را در اين مدت مديد. به ظالم وعظ و نصیحت گفتن الزم است كردند كه به جھت رفع آن

و حكما ظلم را باعث زوال دولت  مثالً انبیا در ترك ظلم، بھشت وعده داده اند. ھريك به طورى از قوه به فعل آورده اند

انبیا كتب و صحف، حكما تصانیف عديده منتشر كرده اند و شعرا  نسته عدل را موجب دوامش گفته اند و در اين بابدا

ً در آسیا و اند، به  يوروپا، از آن جمله سعدى به خصوصه در مولفات خودشان ظالم را مذمت كرده عدل را ستوده جمیعا

كثیره مبرھن گرديده است كه جمیع  لكن عاقبت با تجارب. خاطر اين كه ظالم تارك ظلم شود و اختیار عدالت كند

دھور بى فايده و بى ثمر بوده است و ظلم از جھان اصالً مرفوع  زحمات اين صنف اشرف بشرى، در اعدام ظلم در مرور

 وپس قريب به اوايل قرن حال، حكما . براى ترك آن در طبیعت ظالم ھرگز موثر نمى افتد نمى گردد و وعظ و نصیحت

مونتسكیو و میرابو و غیر  فیلسوفان و شعرا و فصحا و بلغا و خطباى سحبان منش در فرنگستان، مثل ولتر و روسو و

تو كه در قوت : ... نبايد پرداخت، بلكه به مظلوم بايد گفت كه ھم فھمیدند كه به جھت رفع ظلم از جھان، اصالً به ظالم

 چرا متحمل ظلم مى شوى؟ از خواب غفلت بیدار شو، گور پدر ظالم رابه مراتب بیشترى، تو  و عدد و مكنت از ظالم

 .فھمانیدند بعد از اين اعتقاد ثانوى، فیلسوفان فرنگستان تصورات جديده خودشان را به مردم! بسوز

ن كرده اظھار حمیت نمودند و ظالم را از میا وقتى كه مظلومان از اينگونه افكار عقالً واقف گشتند، به يك بار ھمت

خودشان قوانین وضع كردند كه ھركس از افراد ناس مباشر اجراى ھمان  برداشته براى آسايش و حسن احوال و اوضاع

 «...به زير دستان ياراى ظلم كردن نخواھد داشت قوانین بشود، اصالً 

  :منبع

 -٣٠٧صص  ١٣٨١اول ،حجت هللا اصیل، نشر نى چاپ : خان ناظم الدوله، گردآورى و مقدمه رساله ھاى میرزا ملكم

٣٠۶.  
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  ستايش زندانیان راه آزادى شعر معروف بھار در نكوھش ستمگرى و

 

 مرغ سحر ناله سر كن

 داغ مرا تازه تر كن

 شرربار اين قفس را ز آه

 برشكن و زير و زبر كن

 بلبل پر بسته ز كنج قفس درآ

 آزادى نوع بشر سرا نغمه

 سى عرصه اين خاك تیره رادر نف

 !پرشرر كن

 صیاد ظلم ظالم، جور

 آشیانم داده بر باد

 اى خدا، اى فلك، اى طبیعت

 كن شام تاريك ما را سحر

 نو بھار است، گل به بار است

 ابر چشمم، ژاله بار است

 تنگ و تار است اين قفس، چون دلم

 شعله فكن در قفس اى آه آتشین

 مچین دست طبیعت گل عمر مرا

 انب عاشق نگه اى تازه گل از اينج

 بیشتر كن بیشتر كن

   !ھجران، مختصر مختصر كن مرغ بى دل، شرح

.....................................  

. آزاديخواھى استحركت ھاى جمعى و مبارزات  خودخواھى، خودمحورى و منفعت طلبى از مھم ترين آسیب ھاى

اشرف الدين گیالنى شاعر طنزپرداز اين خصلت ناپسند و در عین حال  .جنبش مشروطیت نیز از اين آفت مصون نماند

 :زير چه زيبا ھجو كرده است فراگیر را در قطعه

 در روزگار ھر كس مشغول كار خويشست

 خوانى، عقرب به فكر نیشست بلبل به نغمه

 به فكر ريشست ريشو به فكر بى ريش، كوسه

 !فكر خويشه، تو ھم به فكر خود باش ھر كس به

 «بابى«، جمعى به اسم »شیخى«جمعى به اسم 
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 جوقه اعتدالى، يك دسته انقالبى يك

 يك طائفه شب و روز در فكر بى حسابى

 !فكر خويشه، تو ھم به فكر خود باش ھر كس به

 بعضى به اسم اسالم بدعت پديد كردند

 بر يزيد كردند مال دنیا رو از بھر

  اوالد مصطفى را ناحق شھید كردند

 !خويشه، تو ھم به فكر خود باش ھر كس به فكر

 بعضى به اسم اسالم گشتند خان و سرتیپ

 گرفتند بى علم و عقل و ترتیب القاب ھا

 انباشتند از پول صندوق و كیسه و جیب

 !فكر خويشه، تو ھم به فكر خود باش ھر كس به

  موال خلق بردندبعضى به اسم ملت ا

 پول ھا را در بانك ھا سپردند بردند

 نقل و شراب شامپا در روى میز خوردند

  !فكر خويشه، تو ھم به فكر خود باش ھر كس به

..................................................  

قطعه شعر زير به صورت . ھمواره نافى ھويت ملى و شخصیت انسانى افراد است خودباختگى در برابر فرھنگ بیگانه

 .نسیم شمال آمده است اين روحیه را به نقد كشیده است طنز كه در

 نه سركار واال،

  جنابم نه عالى

 نه قائم مقامم،

  نه نايب منابم

 نه در فكر روسم،

 آلمان نه در فكر

 نه در فكر نانم،

 نه در فكر آبم

 فكر درسم،نه در 

 مشقم نه در فكر

 نه فكر حسابم،

 نه فكر كتابم

 فقط عینك است و فكل

  مايه ى من
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 فرنگى مآبم،

   فرنگى مآبم

................................................  

روايت ھاى گوناگون مورخین داخلى و خارجى گفته اند و نوشته اند و شنیده  جنبش مشروطه خواھى در ايران را به

توجه كنیم  - داف ايولین گرانت -اكنون جاى آن است كه به گزارش ھاى وزيرمختار انگلیس در تھران . ايم ايم و خوانده

 :كه روايتى است نوين

 ٨٨ از ايولین گرانت داف به سر ادوارد گرى شماره

 !آقاى محترم] ١٢٨۵تیر  ٢۴[ ١٩٠۶ژوئیه  ١۵قلھك 

و  ١٢مورخ  ١٨٢و  ١٧٩شته اين جانب و در تعقیب تلگرام ھاى شماره ماه گذ ٢١مورخ  ١۶٧عطف به مراسله شماره 

ً به استحضار مى رساند ١٣ ً سبب قطع  ٢٣عزيمت مظفرالدين شاه به يیالق در روز : ماه جارى محترما ژوئن موقتا

گ در ژوئیه ادامه يافت و از آن پس مجتھدين بزر اين آرامش موقت تا ھفته اول. تحريكات علما، علیه دولت گشت

ً صدراعظم دستور داد يكى از . پرداخته و مردم را به قیام تھییج كردند مساجد علیه صدراعظم به وعظ و خطابه اخیرا

است روز  واعظ مزبور كه مرد مسنى. معروف را به جھت نطق ھاى شديد و تحريك آمیزش دستگیر نمايند واعظین

. مجتھد بزرگ تھران برده مى شود ى خانه آقا سیدعبدهللايازدھم ماه جارى دستگیر مى شود و به پاسگاھى در حوال

ً . به جمعیتى كه در مسجدى جمع بودند، خبر مى دھد زنى كه از آن حوالى مى گذشته، دستگیرى واعظ مزبور را فورا

سلطانى . دھندطالب و محصلین به پاسگاه رفته و مى كوشند زندانى را نجات  عده اى بین سى تا چھل نفر از

ً ھیچ يك حاضر به كه] سروانى[ اطاعت نمى  فرمانده گاردھا بود، به نفراتش دستور آتش مى دھد؛ لیكن چون ظاھرا

ً تفنگى برداشته و از نزديك به يك سید  . شلیك كرده، او را جابه جا مى كشد [عبدالحمید[گردند، آن افسر شخصا

چھار بار به طرف آنھا شلیك مى كنند و چند تن از حمله كنندگان  بازانطالب و محصلین به پاسگاه يورش مى برند و سر

. كنند مختصر زد و خوردى طالب و محصلین سربازھا را عقب مى رانند و پاسگاه را ويران مى پس از. زخمى مى شوند

ن بزرگ خبر قضايا را به مجتھدي جسد سید به مسجدى در ھمان حوالى انتقال مى يابد و جمعیت انبوھى گرد آمده،

سیدمحمد مجتھد وقتى اين . خود را به محل مى رسانند مجتھدين ھم ھمراه با جمعیت بسیارى به زودى. مى دھند

كفن به تن كرده به مسجد مى روند و اين كفن پوشیدن در چنین مواقعى بدين  خبر را مى شنود، خود و پیروانش

جسد  سپس جمعیت به مسجد جمعه مى رود و. امه دھندآنھا حاضر ھستند تا پاى مرگ به نبرد اد معنى است كه

كفن پوشیده اند جمع مى  در اين میان زن ھاى بسیارى كه. سید مقتول نیز طى تظاھراتى به آنجا منتقل مى شود

دولت . مى گیرند و در بازارھا به راه مى افتند شوند و ضمن سینه زنى و نوحه سرايى، سربازان را به باد دشنام

. مغازه ھا به دست مردم جلوگیرى شود، اما كارى از پیش نمى برد به محل مى فرستد تا از تعطیلسپاھیانى 

و  بازارھا فرستاده و از مردم درخواست مى نمايند كه از دست زدن به چپاول خوددارى كرده مجتھدين نمايندگانى به

فرمانده  - صدراعظم و نايب السلطنه  اين وقايعمتعاقب . سفارش مى كنند كه قصاب ھا و نانواھا به كار خود ادامه دھند

نظام به شھر رفته و شورايى بى درنگ در دربار تشكیل مى شود و  و ساير وزيران ھمراه با گروھى سوار ه - كل قشون

ً تصمیم گرفته مى  شود كه شدت عمل به خرج داده و آشوب را تا آنجايى كه ممكن است محدود و از توسعه آن ظاھرا

از واقعیت امر بى خبر بوده  مظفرالدين شاه كه بى شك. ى نمايند؛ لذا سپاھیان بازارھا را محاصره مى كنندجلوگیرى م

اى خطاب به علما مراتب نارضايتى خود را از اين  و به ويژه از كشته شدن سید اطالعى نداشته است طى اعالمیه
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با اينكه اعلیحضرت وعده مى دھند كه به . نظیم كنندخواھد تا شكايات خود را ت تحريكات اعالم مى كند و از علما مى

ً از بر كنار كردن صدراعظم خوددارى مى شكايات ماه جارى  ١٢روز . نمايند حقه علما توجه و جبران نمايند؛ لیكن صريحا

اى  ماه جارى واقعه ١٣روز . جمعه از جمعیت پر بود ھم تغییرى در اوضاع پديد نیامد و مغازه ھا بسته بود و مسجد

مسجد بزرگ و اطراف آن گرد آمده بود به قدرى زياد بودند كه ارتباط آن را با  بسیار حساس روى داد، جمعیتى كه در

پیراھن  مقارن ساعت ده پیش از ظھر عده اى در اطراف تیرى كه. اطراف به كلى قطع و مختل ساخت محله ھاى

گويى و » حسین، حسین» ه گردھم جمع شده و بهخونین سید مقتول در چھارشنبه گذشته به روى آن بسته بود

به زودى دسته اى تشكیل مى . لیكن موفق نمى شود سینه زنى مى پردازند، سیدعبدهللا مى كوشد آنھا را آرام كند،

سربازھا مى كوشند از تظاھرات ممانعت كنند و چون مى . بازارھا بگردانند شود تا ضمن تظاھراتى پیراھن سید را در

در حدود  .توسل به زور از پیشروى جمعیت نمى توان جلوگیرى كرد، فرمانده آنھا فرمان آتش مى دھد بدونبینند كه 

آشوبى در مى گیرد . كشته مى شوند و چند سید ديگر -به نام سید مصطفى -دوازده تن از جمله يك پیش نماز معروف

روايات درباره تعداد كشته . رى كشته شده اندروز يازدھم جا و عده اى سرباز در اين گیر ودار و ھمچنین در آشوب

 غروب سیزدھم سیدعبدهللا روى منبر مى رود و ضمن نشان دادن دست خط شاه و ابراز اين .شدگان تفاوت بسیار دارد

را سوگند مى دھد تا  مطلب كه تظلم خواھى او با گلوله پاسخ داده شده است قرآنى به روى دست مى گیرد و مردم

ً  در تمام. ت كنند و روز بعد مغازه ھا را باز نمايندنظم را مراعا مدت ديروز مذاكرات بین دولت و علما ادامه داشت و ظاھرا

ھم اكنون كه سرگرم نوشتن اين نامه ھستم، شنیدم كه . صدراعظم دور مى زده است مذاكرات بر محور بركنارى

را با خارج قطع كرده  در محاصره گرفته و ارتباط آنھابزرگ ھمچنان در مسجد جمعه ھستند و سپاھیان آنھا را  مجتھدين

بى شك . قرار اطالع، گمرك و تلگراف خانه بسته است به. بنا به دستور علما بار ديگر مغازه ھا تعطیل شده است. اند

رود كه گمان نمى . گسترش خبر اغتشاشات پايتخت به شھرستان ھا بوده است تعطیل تلگراف خانه براى جلوگیرى از

   .كند كشته شدن چند نفر سید و رضايت دادن او به چنین امرى بتواند مقام خود را حفظ صدراعظم پس از

...............................................  

   مرورى كوتاه بر ادبیات مشروطیت

   دكتر بابك صبرى

   

ايب السلطنه از روس ھا و انعقاد قراردادھاى میرزا ن اگرچه ريشه انقالب مشروطه را بايد از ھنگام شكست عباس

 وجو كرد ولى پايه اصلى انقالب، ھمانا در واقعه رژى و تحريم تنباكو و فتواى تاريخى ننگین گلستان و تركمانچاى جست

كرمانى كه از تربیت يافتگان  آيت هللا میرزاى شیرازى نھاده شد و با كشته شدن ناصرالدين شاه به دست میرزارضا

   .ب سیدجمال الدين اسدآبادى بود، پیروزى آن تسريع شدمكت
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ھنگام شكست عباس میرزا نايب السلطنه از روس ھا و انعقاد قراردادھاى  اگرچه ريشه انقالب مشروطه را بايد از

تاريخى فتواى  تركمانچاى جست وجو كرد ولى پايه اصلى انقالب، ھمانا در واقعه رژى و تحريم تنباكو و ننگین گلستان و

میرزارضا كرمانى كه از تربیت يافتگان  آيت هللا میرزاى شیرازى نھاده شد و با كشته شدن ناصرالدين شاه به دست

عوامل مھمى كه در ايجاد اين نھضت نقش داشتند . تسريع شد مكتب سیدجمال الدين اسدآبادى بود، پیروزى آن

چون  نقش بیداركنندگى روحانیت مبارز شیعه به ويژه چھره ھايى :نااليق قاجار، عبارتند از عالوه بر بى كفايتى شاھان

هللا بھبھانى، وجود نويسندگان  سیدجمال الدين اسدآبادى، سیدجمال الدين واعظ اصفھانى، آيت هللا طباطبايى و آيت

دھخدا، تاسیس آقاخان كرمانى، میرزا ملكم خان و میرزا على اكبر  روشنفكرى مانند طالبوف، زين العابدين مراغه اى،

، عروه )لندن) امیركبیر، انتشار روزنامه ھايى در داخل و خارج از ايران مانند روزنامه قانون مدرسه دارالفنون توسط

كه ) رشت(و نسیم شمال ) تھران(صوراسرافیل  ،(قاھره(، ثريا )استانبول(، اختر )كلكته(، حبل المتین )پاريس(الوثقى 

به ھر صورت مجموعه اين عوامل به صدور فرمان مشروطیت . صغیر درخشیدند اخیر در دوران استبدادالبته دو روزنامه 

 منجر شدند، به طورى كه مظفرالدين شاه در ھمان سال مجلس يكم را در كاخ گلستان گشود و ه ش ١٢٨۵در سال 

 ١٢٨٧شنبه سال  وز سهمحمدعلى شاه در بامداد ر. ، درگذشت)اصل ۵١(ده روز پس از امضاى قانون اساسى 

شیرازى مدير روزنامه صوراسرافیل و ملك  گروھى از آزاديخواھان منجمله میرزا جھانگیر. مجلس را به توپ بست

ولى آزاديخواھان از . كشید و بدين ترتیب دوران استبداد صغیر آغاز شد المتكلمین واعظ معروف را در باغ شاه به دار

سردار اسعد  د، مردم تبريز به رھبرى ستارخان و باقرخان، مردم اصفھان به رھبرىخودكامه نھراسیدن توپ و تشر شاه

را فتح كرده، شاه خیره سر را به  تھران ١٢٨٨و مردم رشت به فرماندھى ولى خان تنكابنى قیام كردند و در سال 

ام نتوانستند و يا ضعیفى در ايران تشكیل شد كه ھیچ كد از آن پس دولت ھاى. راندند» زرگنده«سفارت روس در 

 انگلیسى ھا چون كه از دولت ھاى ضعیفى كه در تھران روى كار مى آمدند راضى.بردارند نخواستند گامى به نفع ملت

آزاديخواھان ايران گرفتند  انتقام خود را از) رضاخان -سیدضیاء(ش با كودتاى . ه ١٢٩٩نبودند، در سوم اسفندماه 

ه ش سلسله قاجار را منقرض و ١٣٠۴نرسید در آذرماه  دى پوشالى اش به نتیجهرضاخان پس از آنكه جمھورى پیشنھا

نويسندگان، شاعران و روشنفكران مسئول مشروطه خواه كه مى خواستند . كرد حكومت ديكتاتورى پھلوى را تاسیس

مقاالت خود از  ا وبه كمك بخش عظیمى از مردم علیه استبداد حاكم به كار گیرند، به ناچار در سروده ھ افكار خود را

سروده ھاى طنزآلود سیداشرف الدين گیالنى  طنزھاى عوامانه و ضرب المثل ھاى رايج بین مردم استفاده كردند مثالً 

ضرورت بود و در شعر اين دوره نیز به جاى پند و اندرزھاى حكیمانه و  و على اكبر دھخدا، زايیده ھمین) نسیم شمال(

 سیاسى و اجتماعى مانند سرنوشت جامعه، تحوالت اجتماعى، رشد سیاسى،به موضوعات  ارشادھاى عارفانه

ھاى ملى و مفاھیمى كه  آزاديخواھى، آزادگى، عدالت و مبارزه با ستم طبقاتى پرداخته شد و حتى شاعران از واژه

ه خوبى به اجتماعى و سیاسى حاكم بر آن دوران ب آرى، شرايط. بار میھنى و آزاديخواھانه دربرداشت، سود جستند

 بود كه به جاى اينكه بار گناه ھمه نكبت ھا و عقب ماندگى ھا را به گردن تقدير نخبگان و فرھیختگان اين ديار آموخته

كسانى كه ضرورت اين توجه را  يكى از نخستین. بیندازند، بايد ريشه آنھا را در طرز تفكر و تدبیر خود جست وجو كنند

پرداختن به ثروت اندوزى و دلبستگى ھاى دنیايى ھشدار داده  د كه ھمفكرانش را ازدريافت اديب الممالك فراھانى بو

مى  و مردم باوران را مبارزه با زورگويى طبقات حاكمه، خرافات عامیانه و انحطاط فرھنگى و وظیفه اصلى میھن پرستان

دھخدا . ديدند ولى از پاى ننشستند دانست، كما اينكه بسیارى از آنھا بارھا به زندان افتادند، تبعید شدند و شكنجه

گیالنى روانه تیمارستان شد، دھان فرخى يزدى دوخته شد چون  تبعید شد، عارف دربه درى ھا كشید، اشرف الدين

 الھوتى نیز تبعید گرديد، میرزاده عشقى توسط عمال مزدور رژيم شاه به شھادت رسید و نداى مردم را سرمى داد،



Historical Site of Mirhadi Hoseini 
http://m-hosseini.ir 
……………………………………………………………………………………… 

 

٨ 
 

بزرگان آزاده در قبال ھمه سختى  ه مردم خراسان بارھا مزه زندان را چشید و البته ھمه اينملك الشعراى بھار نمايند

در حالى كه نويسندگان و روشنفكران بى مسئولیتى ھمچون  ھايى كه به جان خريدند، ھیچ توقعى از مردم نداشتند،

احقاق حقوق ملى در آثارشان  زيستند كه ھیچ رنگ و بويى از مشروطه خواھى و اديب نیشابورى، در آن زمان مى

اين در حالى  .«از صداى پاى زمانه اثرى نیست«شود و به قول دكتر شفیعى كدكنى در نوشته ھاى اينھا  يافت نمى

نداشتند و براى خود وظیفه اى جز  است كه انديشمندان و وطن پرستان دوره مشروطیت كه پناھگاھى جز مردم

كوشیدند كه با افشاى ضعف حكومت مركزى و دست درازى  نمى شناختند، مىپشتیبانى از آرمان ھاى بر حق مردم 

باشند و با روشن انديشى و آگاھى بخشى رسالت سنگین دفاع از حقوق ملى را  ھاى بیگانگان، زبان گوياى مردم

 .گیرند بردوش

  بخش رحیم آباد -از شرق گیالن*

   

......................................  

  :ناصرالدين شاه شعر زير را خطاب به وى سروده است میرزا آقاخان كرمانى در انتقاد به

 ھیچ به كار رعیت نپرداخت

 «ملیچ«پرستید گه گربه، گاھى 

 درين مدت سال پنجاه باز

 زيست با عز و ناز كه بر تخت مى

 ھمه جان مردم از او شد غمى

 كمى به ھر شعبه از ملك آمد

 ت گداخزينه تھى گشت و مل

 ز بیداد او دست ھا بر خدا

 او شد به باد ھمه ملك ايران از

  به خاك آمد آن افسر كیقباد

.........................................  

  :را خطاب به وى سروده است میرزا آقاخان كرمانى در انتقاد به ناصرالدين شاه شعر زير

 بترس از جھان جوى ايران خداى

 مردم به پاى كه بعد از تو خیزند

 بنالند از دست جور و ستم

 بگويند با ناله زير و بم

 تا جھان آفريد كه ايزد ھمى

 كسى زين نشان شھريارى نديد

 رنج كه جز كشتن و بستن و درد و
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 گرفتن ھم از كھتران مال و گنج

 ندانست و آزرم كس را نداشت

  آن، آن برين برگماشت ھمى اين بر

....................................................  

نداشتند و مردم را با وعده و وعید دلخوش مى كردند، اما  پس از انقالب مشروطه، دولت ھايى آمدند كه كفايت الزم را

 ويه ھاىسیداشرف الدين گیالنى مدير نسیم شمال در قالب طنز، اين ر. وفادار نبودند چندان به آرمان ھاى مشروطیت

وعده ھاى توخالى  وى ضمن اشاره به وضع فقر و فالكت طبقات محروم ،.دولتمردان را به نقد و ھجو مى كشید

 . وعید مى دادند به تمسخر گرفته است دولتمردان را كه به جاى سیر كردن گرسنگان و گام عملى برداشتن، وعده

 !صبر كن آرام جانم، صبر كن•

 ى شودتھران گلستان م بعد از اين

 در دكان ھا نان فراوان مى شود

 شود گوشت ھاى شیشك ارزان مى

 مشكالت از صبر آسان مى شود

 !صبر كن آرام جانم، صبركن

 نان مى خورى غم مخور، سال دگر

 میوه ى شیرين به شمران مى خورى

 گوسفند و مرغ بريان مى خورى

 سر سفره فسنجان مى خورى در

 !صبر كن آرام جانم، صبركن

 میاد میر، بھاربزك ن•

 !گريه مكن عزيز من

 !موسم نوبھار من

 بلبل مست نغمه خوان

 شاخسار میاد بر سر

 مى رسد» خوار«غله ز 

 گندم شھريار میاد

 میاد بزك نمیر، بھار

 خربزه با خیار میاد

 دخترك عزيز من،

 !از غم نان به سر مزن

 تمیز من، طفلك با

 !شعله به خشك و تر مزن

 طوطى اشك ريز من،
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 !مزن دل من شرر بر

 سال دگر براى تو

 شوھر غمگسار میاد

 بزك نمیر، بھار میاد

 خیار میاد خربزه با

  سال دگر به خوشدلى

 نان و پنیر مى خورى

 كنى گوشت، كباب مى

 ديزى سیر مى خورى

 روغن زرد مى خورى

 شربت و شیر مى خورى

 ات ھمى بر در خانه

  خربزه بار بار میاد

  میاد خربزه با خیار/ بزك نمیر، بھار میاد

...........................................  

  شعر از عارف قزوينى درباره میھن دوستى

 

 اين ھمه بھر وطن است ناله مرغ اسیر

 مسلك مرغ گرفتار قفس ھمچو من است

 گر ببرد ھمت از باد سحر مى طلبم

 خبر از من به رفیقى كه به طرف چمن است

 خويش ه آزادىدر ر! فكرى اى ھموطنان

 بنمايید كه ھر كس نكند، مثل من است

 آباد خانه اى كوشود از دست اجانب

 زاشك ويران كنش آن خانه كه بیت الحزن است

 بھر وطن جامه اى كونشود غرقه به خون

 بدر آن جامه كه ننگ تن و كم از كفن است

 خسرو ھمه اشراف به وصلت خوش ھمچون

  .رنجبر در غم ھجران تو چون كوھكن است

...................................................  

   فرمان مشروطیت كدام است؟
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   سیدفريد قاسمى

   

يا بھتر _ استفاده از يك منبع خطى و يا چاپى به زعم خود، فرمان مشروطیت  ھر يك از پژوھشگران تاريخ معاصر با

كه در بیشتر اين فرمان  اما جالب است بدانیم. آورده اند_ فرمانى را كه بعدھا به فرمان مشروطیت نامبردار شد  بگويیم

استاد ايرج . يك از فرمان ھا اصالت بیشترى دارد ھاى چاپى واژه ھا متفاوتند و پس از يك قرن كسى نمى داند كدام

فرمان مشروطیت كدام است؟ تجسسى درباره چاپ شده  سال نمى دانیم پس از صد«: افشار دو سال پیش فرمودند

 روزنامه ھاى آن عھد نشده، شما متن ھاى چاپى روزنامه اى را براى اطالع ھمگان تجديد ھاى فرمان مشروطیت در

آن روزگار متوجه شدم كه  اما من با بررسى روزنامه ھاى» ...چاپ كن تا شايد كمكى باشد براى محققان تاريخ معاصر

شاھد اين مدعا دو نمونه . پیچیدگى ماجرا مى افزايد ى مندرج در مطبوعات نیز به دلیل اختالف ھاى لفظى برمتن ھا

چاپ كرده نشريه ايران با تفاوت . چاپ داخل و ديگرى از روزنامه ھاى چاپ خارج يك نمونه از نشريه ھاى. ذيل است

تا حدودى با  فرمانى كه در ھمان روزھا چاپ ژالتینى شده شبیه است و متن چاپى مندرج در حبل المتین ھايى به

 :فرمانى ھمخوانى دارد كه در بیشتر كتاب ھا آورده اند

 جناب اشرف صدراعظم/جھانمطاع ھمايونى/سواد فرمان مھرلمعان)/تھران چاپ(ايران »

سپرده و  ته ترقى و سعادت ممالك محروسه ايران را به كف كفايت مابارى تعالى جل شأنه سررش از آنجا كه حضرت

داده لھذا در اين موقع كه راى  شخص ھمايون ما را حافظ حقوق قاطبه اھالى ايران و رعاياى صديق خودمان قرار

ى دولت اصالحات امنیت قاطبه اھالى ايران و تشیید و تايید مبان ھمايون ملوكانه ما بدان تعلق گرفته كه براى رفاھیت و

 دوائر دولتى و مملكتى به موقع اجرا گذارده شود چنان مصمم شديم كه مجلس شوراى ملى از مقتضیه به مرور در

انتخاب طبقات مرقومه در  منتخبین شاھزادگان و علما و قاجاريه و اعیان و اشراف و مالكین و تجار و اصناف به

و مملكتى و مصالح عامه مشاوره و مداقه الزمه را به  مھام امور دولتىدارالخالفه طھران تشكیل و تنظیم شود كه در 

دولتخواه ما در اصالحاتى كه براى سعادت و خوش بختى ايران خواھد شد امانت و كمك  عمل آورد و به ھیئت وزراى

جات قاطبه اھالى احتیا را بنمايد در كمال امنیت و اطمینان عقايد خود را در خیر دولت و ملت و مصالح عامه و الزم

بديھى . موشح و به موقع اجرا گذارده شود مملكت به توسط شخص اول دولت به عرض برساند كه به صحه مباركه

و ترتیبات اين مجلس و اسباب و لوازم تشكیل آن را موافق تصويب و  است كه به موجب اين دست خط مبارك نظام نامه

شوراى  اھد نمود كه به صحه ملوكانه رسیده و بعون هللا تعالى مجلساين تاريخ مرتب و مھیا خو امضاى منتخبین از

قوانین شرع مقدس شروع نمايد و نیز  مرقوم كه نگھبان عدل ما است افتتاح و به اصالحات الزمه امور مملكت و اجراى

ً راجع منتشر نمايید تا قاطبه اھالى از نیات حسنه  مقرر مى فرمايیم كه سواد دست خط مبارك را اعالن و ما كه تماما

تاريخ  در قصر صاحبقرانیه به. ايران است كماينبغى مطلع و مرفه الحال مشغول دعاگويى باشند به ترقى دولت و ملت

 «.ھجرى سال يازدھم سلطنت ما ١٣٢۴چھاردھم شھر جمادى الثانیه سنه 

 در خصوص شوراى ملى/فرمان مھر لمعان ھمايونى)/چاپ كلكته(المتین  حبل

ايران را  صدراعظم از آنجايى كه حضرت بارى تعالى جل شأنه سررشته ترقى و سعادت ممالك محروسه رفجناب اش

رعاياى صديق خودمان قرار داده لھذا  به كف كفايت ما سپرده و شخص ھمايونى ما را حافظ حقوق قاطبه اھالى ايران و

اھیت و آسوده گى قاطبه اھالى ايران و تشیید و تعلق گرفته براى رف در اين موقع كه راى ھمايونى ملوكانه ما بدان

شديم كه  اصالحات مقتضیه امروز در دواير دولتى و مملكتى به مواقع اجرا گذارده شود چنان مصمم تائید مبانى دولت
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تجار و اصناف به انتخاب طبقات  مجلسى از منتخبین شاھزاده گان و علما و قاجاريه و اعیان و اشراف و مالكین و

موارد الزمه در مھام امور دولتى و مملكتى و مصالح عامه  ه در دارالخالفه طھران تشكیل و تنظیم شود كه درمرقوم

 آورد و به ھیئت وزراى ما در اصالحاتى كه براى سعادت و خوش بختى ايران خواھد شد مشاوره و مداقه الزمه به عمل

دولت و ملت و مصالح عامه و  عقايد خودشان را در خیر اعانت و كمك الزمه را بنمايد و در كمال امنیت و اطمینان

به عرض برسانند كه به صحه مباركه موشح و به  احتیاجات مھمه قاطبه اھالى مملكت به توسط شخص اول دولت

موجب اين دستخط مبارك نظامنامه و ترتیبات اين مجلس و اسباب و لوازم  بديھى است كه به. موقع اجرا گذارده شود

شروع شود و نیز  مرتب و مھیا خواھید نمود، كه بعون هللا تعالى اين مجلس افتتاح و به اصالحات الزمه را تشكیل آن

ً راجع به  مقرر مى فرمايیم كه سواد دستخط مبارك را اعالن و اعالم نمايید تا قاطبه اھالى از نیات حسنه ما كه تماما

 ١۴ينبغى مطلع و مرفه الحال مشغول دعاگويى باشند، در قصر صاحبقرانیه تاريخ  ترقى دولت و ملت ايران است كما

اعلیحضرت اقدس  اين سواد مطابق با اصل دستخط مبارك بندگان(جمادى االخرى در سال يازدھم سلطنت  شھر

 ١)مشیرالدوله) (ھمايون شاھنشاھى ارواحنافداه است

 :پى نوشت

  .١٧ق، ص  ١٣٢۴جب ر ١٧جمعه  ۶ش ، ١۴حبل المتین، س ، -١

......................................  

   .روزنامه ھا در انقالب مشروطیت اين شعر را سروده است نسیم شمال درباره نقش و اھمیت

 

  از قید ظلم شد آزاد شد زمشروطه مملكت آباد ملت

  ماه مشروطه چونكه پیدا شد چشم و گوش برادران واشد

  نند كارھا را تمام مى دانندزن روزنامه مى خوا مرد و

.... 

  خوانند ھر كجا شد خراب مى دانند ھمه چون روزنامه مى

  روزنامه شكارھا دارد خبر از جمله كارھا دارد

  روزنامه اگر نبود ھمه رفته بودند زير تیغ و قمه

  است مشعل روشن شب تار است روزنامه معین افكار مردم

  ى باغ مملكت استروزنامه چراغ مملكت است گل خوشبو

..... 

  ھر كجا روزنامه بود دگر مى شود ايمن از بال و خطر

   .روزنامه ھا خواندم مركب خويش در وطن راندم من چه آن

.......................................  

  .شعر زير را سروده است فرخى يزدى با الھام از باال گرفتن موج انقالب در روسیه
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 كھن ايران ويران انقالبى تازه بايددر 

 مردم قتل بى اندازه بايد سخت از اين سست

 تا مگر از زردرويى رخ بتابیم اى رفیقان

 خون سرخ دشمن غازه بايد چھره ما را ز

 نام ما در پیش دنیا پست از بى ھمتى شد

 كیخسرو بلندآوازه بايد غیرتى چون پور

 مى كند تھديد ما را اين بناى ارتجاعى

 از صدر تا دروازه بايد منھدم اين كاخ را

 فرخى از زندگانى تنگدل شد در جوانى

  مرگ بى شیرازه بايد دفتر عمرش به دست

........................................  

   قالى مشروطه

   *امید بنام

   

ى توان به قالى مشروطه كه در آن نھضت در آذربايجان بافته شد، از آن جمله م بعد از قیام مشروطه قالى ھايى به ياد

حاشیه اش نقش گل  سال قدمت دارد، ٨٠اين قالى اكنون . بافته شد اشاره كرد ١٩٨* ١٣٧آذربايجان به ابعاد  قاراباغ

فتح قلعه تھران توسط انقالبیون مشروطه  موضوع متن قالى. صددرصد پشم است -)قرمزدانه(رنگرزى گیاھى  -فرنگ

  :آور آن شده استاست كه با اشعار تركى ياد

  ياشاسین مشروطه، آباداولسون ملك ايران

 ايران باشالندى ايكى ايل بوندان ازل شورش

 استرديله مشروطه نى كیم حراوالانسان

 قربان مین لرجه بويولدا وئريلن صونكره

 فتح اولدى بو تاريخده چون قلعه تھران

  (ايول) مین دوقوز يوز دوقوز میالدى

 (شريعه(مین اوچ يوز ايگرمى يدى 

  زنده باد مشروطه، آباد باد ملك ايران

  شورش ايران دو سال پیش آغاز شد

 آزاد باشد به خاطر اين مشروطه مى خواستند كه انسان

 و در اين راه ھزاران نفر تا آخرين قربانى پیش رفتند

 .تاريخ قلعه تھران فتح شد چون در اين
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 (ايول(ھزار و نھصدونه میالدى 

 (شريعه(ھفت  ھزار و سیصد و بیست و

   سايت علمى پژوھشى فرش ايران*

....................................  

   جامعه شناسى مردم ايران

صدساله و تحوالت سیاسى ايران به اين نتیجه رسیده اند كه ايراد اساسى در  برخى انديشمندان با نگاھى به تاريخ

اشرف الدين . ماند و تا در اين زمینه تغییرى صورت نگیرد، تغییرات سیاسى ابتر خواھدرفتار مردم است  فرھنگ و

 :كه نقدى است به رفتار ما ايرانیان گیالنى يكصد سال پیش شعر زير را در توصیف روحیات مردم ايران سروده

 ما ملت ايران ھمه باھوش و زرنگیم

 چون بوقلمون رنگ به رنگیم افسوس كه

از نام گذشتیم  / گر باده نباشد، سر وافور سالمت / آثار و عالمت ما میل نداريم به / ز دشنام و مالمت ما باك نداريم

 ننگیم ھمه مايل

 !افسوس كه چون بوقلمون رنگ به رنگیم

 شب فكر / يك روز ھمه قنبر و يك روز باللیم / الغر ز فراق وكال ھمچو ھاللیم / ماللیم گاه از غم مشروطه به صد رنج و

 شرابیم، سحر طالب بنگیم

 !افسوس كه چون بوقلمون رنگ به رنگیم

با  / كنجد ھم عاشق زيتون و ھمى عاشق / ھم طالب طرما و ھمى طالب سنجد / و يك روز به مسجد يك روز به میخانه

 علم و ترقى ھمه چون شیشه و سنگیم

 !رنگیم افسوس كه چون بوقلمون رنگ به

ما غرق به درياى  / كشتى علم از تلك دريا گرديد روان / پرواز نمودند جوانان به ثريا / اسباب ترقى ھمه گرديد مھیا

 جھالت چو نھنگیم

 !رنگ به رنگیم افسوس كه چون بوقلمون

 خوبان ھمه تصديق نمودند به قرآن / !ايمان بھر چه گذشتند ز اسالم و ز / !يا رب ز چه گرديد چنین حال مسلمان

 فرنگیم ما بوالھوسان تابع قانون

 !افسوس كه چون بوقلمون رنگ به رنگیم

 / تا گربه پديدار شود ما ھمه موشیم / چون قاطر سركش لگدانداز چموشیم / مردم ھمه گويا شده مال و خموشیم

 !افسوس كه چون بوقلمون رنگ به رنگیم / موش به ظاھر چو پلنگیم باطن ھمه چون

ً ھوس حورى و غلمانداريم ج / طعنه به سامان از زھد تقدس زده صد  / مسلمان نه گبر و نه ترسا، نه يھود و نه / میعا

 نه رومى رومیم و نه ھم زنگى زنگى

 !رنگیم افسوس كه چون بوقلمون رنگ به

 / اندر ھمه طھران دو نفر دوست نديدم / از مرشد و آخوند دو صد طعنه شنیدم / من در طلب دوست به ھر كوچه دويدم
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 و روز به جنگیمبر جان ھم افتاده شب 

  !كه چون بوقلمون رنگ به رنگیم افسوس

..............................................................  

اين شعر در رثاى شھیدان . اى معروف شد و زبانزد آزادى خواھان ايران گرديد شعرى از عارف قزوينى كه بعدھا ترانه

 .است راه آزادى

 دمیدهاز خون جوانان وطن الله 

 از ماتم سرو قدشان سرو خمیده

 گل، بلبل ازين غصه خزيده در سايه

 گل نیز چو من در غمشان جامه دريده

 !چه بدكردارى اى چرخ! چرخ چه كج رفتارى اى

 !سر كین دارى اى چرخ

 !اى چرخ) آيین دارى نه(نه دين دارى نه آيین دارى 

 از اشك ھمه روى زمین زير و زبر كن

 ھست به سر كن مشتى گرت از خاك وطن

 غیرت كن و انديشه ايام بتر كن

 كن اندر جلو تیر عدو سینه سپر

 !چه بد كردارى اى چرخ! چه كج رفتارى اى چرخ

 !سر كین دارى اى چرخ

 !اى چرخ) نه آيین دارى(دارى نه آيین دارى  نه دين

 است از دست عدو ناله من از سردرد

 مرگ نه مرد استانديشه ھر آن كس كند از 

 است جانبازى عشاق نه چون بازى نرد

 مردى اگرت ھست كنون وقت نبرد است

 !چرخ چه بدكردارى اى! چه كج رفتارى اى چرخ

 !سر كین دارى اى چرخ

  !چرخ اى) نه آيین دارى(نه دين دارى نه آيین دارى 

.....................................................................................  

   مشروطیت و جنبش روس ھا
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پیدايش مشروطیت در ايران كه ايولین گرانت داف وزير مختار دولت انگلستان در  اين سند تحلیلى است از ريشه ھاى

 :است ديد كارشناسانه خود به سر ادوارد گرى وزير امور خارجه وقت انگلستان گزارش داده ايران از

 از گرانت داف به سر ادوارد گرى

  ١٢٨۴دى  ٧تھران  -٢٧٧شماره 

ً توجه جنابعالى را به اين امر جلب كردم ٢٢مورخ  ١٧٩تلگرام شماره  در كه اگر اوضاع كنونى روسیه  جارى خود احتراما

ار داريد دولت اغتشاشاتى پديدار گردد، ھمان طورى كه استحض به ھمین منوال ادامه يابد، احتمال مى رود در ايران

 طى سه سال گذشته در مشھد، شیراز و كرمان عصیان ھايى درگیر. روزافزونى تضعیف مى گردد مركزى ايران به نحو

وى يكى . آذربايجان فرو نشانده شد شد و ھرج و مرج پايیز گذشته تبريز ھم بر اثر لیاقت و توانايى نظام السلطنه والى

در مواقع مختلف گزارش ھايى كه به وسیله سر . كار مانده است تدر بوده و سراز مامورين معدود ايرانى است كه مق

در سال ھاى اخیر براى استحضار دولت اعلیحضرت پادشاھى انگلستان فرستاده شده نشان  آرتور ھاردينگ و اينجانب

در جاده ھاى كرمان، راھزنى  دھد كه لرستان، كردستان، خوزستان و فارس در وضع عصیان آمیز حادى قرار دارند و مى

ھمان طورى كه در . بدون اينكه از اين ناامنى جلوگیرى شود بندرعباس، بختیارى و عمالً ھمه جاده ھا، روزافزون است

ً علیه عالءالدوله ١٣مورخ  ١٧٣تلگرام شماره   ماه جارى گزارش شد، به تازگى اغتشاشى در تھران درگرفت كه ظاھرا

. حكومت و صدراعظم صورت گرفت واقع به عنوان اعتراض نسبت به خرابى و فساد دستگاهفرماندار تھران بود، لیكن در 

ً جانب  ٩مردم را گرفتند و اينك در شاه عبدالعظیم كه زيارتگاھى در  در اين وقايع غالب مجتھدين برجسته تھران علنا

 مشیرالدوله را براى استمالت مظفرالدين شاه ھفته پیش وزير دربار. است، بست نشسته اند كیلومترى جنوب تھران

ً  علما به شاه عبدالعظیم فرستاد، اما آنھا از بازگشت به خانه ھاى خويش استنكاف كردند و به مامورين ھم شديدا

سیدجمال در روزھاى ماه رمضان، در يكى از مساجد  نكته مھم اين است كه يك واعظ اصفھانى به نام. اھانت نمودند

ً بر ضد  كرده و تشكیل يك حكومت قانونى و ملى را پیشنھاد و توصیه مى نموده است و  دولت موعظهمھم بازار، علنا

تھران به عمل  كه اينجانب اطالع دارم ھیچ گونه اقدام موثرى به منظور ساكت نمودن او از طرف حاكم تا آن جايى

لماى متحصنین در شاه آورده ام، ع به موجب اطالعاتى كه از منابع موثق و ذى صالح به دست. نیامده است

 -٢]. عالءالدوله[و فرماندار تھران ] عین الدوله[بركنارى صدراعظم  -١: عبدالعظیم شرايطى به اين شرح عنوان كرده اند

 -۴. باشند تشكیل نوعى حكومت كه مردم در آن نمايندگى داشته -٣. بین شاه با ھمه افراد ملت آزاد بودن تماس

 .ان بلژيكى او از گمركاتاخراج مسیو نوز و ھمه مامور

كه مردم در  با در نظر گرفتن اين. چه پاسخى داده است[!] دولت ايران به اين تقاضاھاى آمرانه مردم ھنوز نمى دانم

بحث آنھا است و با توجه به تقاضاھا و  سراسر ايران به دقت مراقب سیر تحوالت در روسیه ھستند و اين تحوالت مورد

تحوالت روسیه تاثیر عمیقى در اوضاع اين كشور كرده و طبقه  اقامه شده، يقین است كه شرايطى كه از طرف علما

تشكیل دولتى افتاده است كه منشاء خدماتى براى مردم باشد، گرچه در حال حاضر  روشنفكر ملت به فكر امكان

اساسى براى  م نقشهاما تا آنجايى كه اطالع دار. نارضايتى وسیع است و منتھى به ھرج و مرج مى گردد دامنه
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ً در تالشند و با  مردم روستانشین براى به دست آوردن. سرنگون ساختن دولت كنونى وجود ندارد قوت روزمره خود مرتبا

چنان خو گرفته و بى حس شده اند كه گمان نمى رود به اين زودى ھا  چپاولگرى ھا و ستمكارى ھاى ماموران حكومت

 ايرانى شھرنشین، با وجود بى. لحق شوند، اما در شھرھا وضع متفاوت استفعلى به نھضتى م علیه ھیات حكومت

به دست آورده و دولت  او مى داند كه ملت روسیه بر آن شده تا آزادى خويش را. اطالعى، تیزبین و ھوشیار است

اواخر در اين قسمت از ايران، نام روسیه با عنوان  تا ھمین. روس را اينك در وضع بس دشوار و خطرناك قرار داده است

بود، لیكن ھمین باالترين قدرت، در حال حاضر ھم در زمین و ھم در دريا به دست  باالترين قدرت روى زمین مترادف

منظور ژاپنى ھا ] .كوبیده شده است كه تا دو سال پیش در ايران حتى از وجود آنھا به ندرت اطالعى داشتند مردمى

وجود آورده كه كسى نتیجه نھايى آن را نمى تواند پیش  معتقدم كه اين واقعیات اثراتى انكارناپذير در اينجا به.] ندھست

 بدون كمترين ترديدى اثر فورى آن اين است كه ھراسى كه ھمیشه درباره امكان اشغال لیكن در اين مورد. بینى نمايد

   .م عمومى وجود داشت، زايل شده استاياالت شمالى به دست روس ھا در صورت بروز قیا

...........................................................  

 قمرى فرزند حاجى میرزا يوسف شمس العلما دھخوارقانى و برادر كوچك میرزا ١٣٠٣ میرزا ابوالقاسم ضیاء العلما متولد

قمرى روزنامه ھفتگى  ١٣٢۴ابوالحسن شمس العلما از مشروطه خواھان تبريز بود و براى ترويج مشروطیت در سال 

مانند بیشتر افراد خانواده خود جوانى با سواد  وى. با چاپ سنگى در تبريز تاسیس و منتشر كرد» اسالمیه«به نام 

 .است و به زبان خارجى نیز آشنا بوده] بود[

چند نفر از افراد سرشناس را كه  قمرى كه روس ھاى تزارى وارد تبريز شدند و شھر را اشغال كردند ١٣٣٠در سال 

كه يكى از آنان حاجى  -ھم ضیاء العلما و ھفت نفر ديگر از آن جمله يكى. ھواخواه مشروطه بودند دستگیر كردند

 .ورا به دار كشیدندكه بالفاصله آنان را در روز عاش - شھید بود میرزاعلى آقاى ثقه االسالم

محمد  كه روس ھا ضیاء العلما را گرفته و به ھمراه خود مى بردند، مادرش برادر خود حاجى معروف است ھنگامى

نفر از روشنفكران تبريز را با  روس ھا دستور داشتند كه ھشت. قلیخان را به ھمراه او فرستاد كه پسرش تنھا نماند

ھنگام شمارش افراد، روس ھا . با تردستى فرار كرد یص و بیص نفر ھشتمدر اين ح. اسامى مشخص به دار بزنند

 .كه آنھا دستور اعدام ھشت نفر را داشتند ديدند كه عده ھفت نفر است، در صورتى

ايستاده و ناظر اعمالشان بود نفر ھشتم محسوب كرده، به عوض شخص فرارى  حاجى محمد قلیخان را كه نزديك آنھا

 .زدند به دار

  لطیفه ھاى سیاسى كتاب*

.................................................................  

   فاتحه براى مشروطه

 .ديرى نپايید و با يورش استبداد از پا درآمد پیروزى آزاديخواھان و انقالب مشروطه

از سركوب مشروطه خواھان شعر زير را در وصف حال و ھواى آن روزگار گفته  پس) نسیم شمال(اشرف الدين گیالنى 

 :است

 !رحمت هللا على مشروطه/ از دار فنا مشروطه رفت
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!/ اين سخن را ھمه انشا سازيد!/ از عسل شربت و حلوا سازيد!/ مھیا سازيد قارى خوب!/ مجلس فاتحه برپا سازيد

 !على مشروطه رحمت هللا

پس بخوانید ھمه بھر / چو قلیان و گالب صرف گرديد!/ مجلس فاتحه خوانى به شتاب!/ تب و تاب جمع گرديد ھمه با

 !رحمت هللا على مشروطه:/ ثواب

!/ ھمه بھر مشروطه بكوشید!/ ھمچو زنبور بجوشید ھمه!/ بھر مشروطه بكوشید ھمه!/ بپوشید ھمه رخت پاكیزه

 !رحمت هللا على مشروطه

رحمت !/ ماھى و مرغ و فسنجان آريد!/ آب نارنج ز گیالن آريد!/ آريد گل گلدسته ز كاشان!/ دفرش و قالیچه ز كرمان آري

 !مشروطه هللا على

:/ ھى بخوانید به آواز حجاز/ تعقیب نماز از پس روضه و/ روضه خوانى كه بود خوش آواز/ پس بیاريد به صد سوز و گداز

 !رحمت هللا على مشروطه

هللا  رحمت/ سوى مجلس نگرانى داريم/ باز امید جوانى داريم/ جلس فاتحه خوانى داريمم/ داريم ما سخن ھاى نھانى

 !على مشروطه

به ما حقه » دزاشوب«در / مطلوب به ما حقه زدند عكس/ طرز مرغوب به ما حقه زدند/لوطیان خوب به ما حقه زدند

 !رحمت هللا على مشروطه/ زدند

واعظى بر سر منبر مى  /نعمتى بود ز كف رست به مفت/ ه يك تیر بخفت؟پس چرا زود ب/ اگر گردن مشروطه كلفت بود

 !لعنت هللا على مشروطه:/ گفت

 آخر اين شعر به آنھا!/ اھل گیالن چو جوان ھا دادند!/ اھل تبريز چه جان ھا دادند /!اھل تھران چو نشان ھا دادند

 !رحمت هللا على مشروطه/ دادند

خواندن / قند اگر نیست، عسل ھم خوبست/ خوبست ل اگر نیست، بدل ھماص/ علم اگر نیست، عمل ھم خوبست

 !مشروطه رحمت هللا على/ شعر و غزل ھم خوبست

دل ما، واى دل ما، / شده خوشگل ما «دده بزماره«/ حل نشد عاقبت اين مشكل ما!/ حیف از آن زحمت بى حاصل ما

قصرشیرين و / قم و قزوين و خراسان و نراق/ ن و عراقفراھا يزد و كاشان و!/ رحمت هللا على مشروطه!/ واى دل ما

 !رحمت هللا على مشروطه:/ ھمه با زور و چماق بر زبان/ كرند و پل و طاق

بود / اغنیا داخل اين كار شدند/ كسبه يكسره بیكار شدند/ جمله گرفتار شدند زارعین/ خلق، از جان ھمه بیزار شدند

  !هرحمت هللا على مشروط/مشروطه مال فقرا

   

...........................................  

   از مسكو بچه تاجر قزوينى به پدرش نوشته

يك ايرانى مقیم روسیه را زمانى كه روس ھا در پى انقالب و سرنگونى  وضعیت) نسیم شمال(اشرف الدين گیالنى 

  :در شعر زير توصیف كرده است حكومت تزار بودند

 من گمان مى كردم اندر صفحه ى روى زمین

 بھتر از ايران براى عاشقین نیست جايى
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 نازنین حال در روسیه مى بینم ھزاران

[...] 

  !احمقم من گر ز قزوين آورم ياد اى پدر

 يك جوان بى شعور بودم اول من به قزوين

 دست بسته، پاى بسته، چشم بسته ھمچو كور

 م عبورانزلى كرد حال چون سوى فرنگ از

 !چشم ھايم باز شد با طبع نقاد اى پدر

  !آورم ياد اى پدر احمقم من گر ز قزوين

 غرق ناز و نعمتم» مسكو«روز و شب در شھر 

[...] 

 جنگ و كشاكش روز و شب در وحشتم گرچه از

 !لیك عشقم صید كرد ھمچو صیاد اى پدر

  !گر ز قزوين آورم ياد اى پدر احمقم من

 و من مبھوت و ماتصد ھزار كرباليى ھمچ

 مشھدى در عشق بازى گشته الت صد ھزاران

 صد ھزاران تاجر تجار شكسته از منات

 !و دل رفته است بر باد اى پدر صد ھزاران دين

  !احمقم من گر ز قزوين آورم ياد اى پدر

 گفت وگويم صبح و شام» كاك واش از درواى» ھست

 تمام پول ھايم شد براى خرج خانم ھا

 از مقامم گر بخواھى، پیش مادامم مدام

 !پدر مى كشم از عاشقى ھر لحظه فرياد اى

  !احمقم من گر ز قزوين آورم ياد اى پدر

 اندر جھان؟ من چه مى دانم كجا افتاده جنگ

 من چه مى دانم كدامین شھر شد بمباردمان؟

  نباشد در زمان كار من عشق است و جز عشقم

 !اى پدر آتش عشقم برافكنده ز بنیاد

  !ياد اى پدر احمقم من گر ز قزوين آورم

 نیكال از سلطنت مخلوع شد، من چون كنم؟

 شد، من چون كنم؟ مستبد گر بر جال مسروع

 گر مواجب ھا ھمه مقطوع شد، من چون كنم؟

 !داد استاد اى پدر چون به مكتب درس عشقم

  !احمقم من گر ز قزوين آورم ياد اى پدر

 حال كو، احوال كو؟ چند مى پرسى ز حالم
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 مال و حالم رفت از كف مال كو؟ احوال كو؟

 ندانم شال كو؟ دستمال كو؟ لخت و عريانم

 !ترك كردم مذھب آبا و اجدادى اى پدر

   !قزوين آورم ياد اى پدر احمقم من گر ز

................................................................  

   اى مرغ سحر

 :را نشان مى دھد شعر دھخدا كه تصوير جامعه زمان خود

 اى مرغ سحر چون اين شب تار

 بگذاشت ز سر سیاھكارى،

 روح بخش اسحار وز نفخه

 رفت از سر خفتگان خمارى

 بگشود گره ز زلف زرتار

 نیلگون عمارى محبوبه

 يزدان به كمال شد پديدار

 و اھريمن زشت خو حصارى،

 !شمع مرده ياد آر ياد آر ز

 !اى مونس يوسف اندرين بند

  تعبیر عیان چو شد ترا خواب،

 دل پر ز شعف لب از شكرخند

  محسود عدو به كام اصحاب،

 پیوند رفتى بر يار و خويش و

  آزادتر از نسیم و مھتاب،

 زانكو ھمه شام با تو يك چند

  احباب، در آرزوى وصال

 !اختر به سحر شمرده، ياد آر

 چون باغ شود دوباره خرم

 !مستمند مسكین اى بلبل

 وز سنبل و سورى و سپرغم

 آفاق، نگارخانه چین،

 عرق ز شبنم گل سرخ و به رخ

 تو داده ز كف زمام تمكین،

 زان نوگل پیش رس كه در غم
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 نار شوق تسكین، ناداده به

 !از سردى دى فسرده، ياد آر

 اى ھمره تیه پور عمران

 اين سنین معدود، بگذشت چو

 وان شاھد نغز بزم عرفان

 بنمود چو وعد خويش مشھود،

 زر چو شد به كیوان وز مذبح

 ھر صبح شمیم عنبر و عود،

 زان كو به گناه قوم نادان

 حسرت روى ارض موعود، در

 !بر باديه جان سپرده، ياد آر

 آباد چون گشت ز نو زمانه

 !اى كودك دوره طاليى

 وز طاعت بندگان خود شاد

 خدايى، بگرفت ز سر خدا

 نه رسم ارم نه اسم شداد

 گل بست زبان ژاژخايى،

 جالد زان كس كه ز نوك تیغ

  !ماخوذ به جرم حق ستايى، تسنیم وصال خورده ياد آر

.......................................................................................  

   طهجان مريم چشماتو وا كن، سرود شكست انقالب مشرو

   حسین كرمانى

اصطالحى است كه شاعران و نويسندگان دوران مشروطه به مراتب از آن در نوشته  «انقالب ناقص«يا » انقالب شھید»

از موفق » دھگانى سه تابلوى ايده آل پیرمرد«. براى نشان دادن سرانجام انقالب مشروطه استفاده كرده اند ھاى خود

ً طوالنى كه به طور. ترين منظومه ھاى اين دوره است خالصه انقالب مشروطه را از لحظه تولد تا  منظومه اى نسبتا

سراينده منظومه نیز شاعر و روزنامه نگار معروف دوره مشروطه . است مرگ با تمثیل ھاى فراوان به تصوير كشیده

وزارت  قمرى دبیر اعظم و رئیس كابینه ١٣۴٢ا زمانى سرود كه در سال عشقى اين منظومه ر.است «میرزاده عشقى«

حكومت مركزى مقتدر به دست سردار  جنگ از مردم و نويسندگان درخواست كرد تا ايده آل خودشان را براى ايجاد يك

د در اين باره عشقى خو.روزنامه ھاى آن دوران بود چاپ كنند كه از مھم ترين» شفق سرخ«سپه بنويسند و در روزنامه 

خواھید  خواستند، من ھم سه تابلوى ايده آل را كه مطالعه مى فرمايید ساختم و البته تصديق از بنده ھم«: مى گويد

پیرمرد دھگانى است كه به آن سه تابلو  سه تابلوى ايده آل» .كرد كه مفاد ايده آل بنده با منظور آنھا مخالفت دارد

فرجام انقالب مشروطه را با شاعرانه ترين حالت ممكن به تصوير مى  حتوا، آنجا كهھم از جھت م. مريم نیز مى گويند
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را  از لحاظ ساختار منظومه مورد نظر جزء اولین اشعارى است كه قواعد شعر و ادبیات كالسیك كشد اھمیت دارد و ھم

است كه از سه فرزند  قھرمان داستان، مرد ايرانى میھن پرستى. شكسته و از مرزھاى ممنوعه تخطى كرده است

شده و يگانه دخترش مريم ھم به وسیله  خود دو تا را در جنگ ھاى انقالب مشروطه از دست داده، زنش دق مرگ

 .پايان خودكشى مى كند جوانى اشراف زاده گمراه و بدبخت مى شود و در

. یدن سرنوشت مريم استبیشتر در پى به تصوير كش تابلوى اول و دوم كه شاعرانه ترين بخش منظومه نیز ھست،

پدرش از فعالین مشروطه و مادرش يك زن مشروطه خواه است، روز انقالب  مريم نماد انقالب مشروطه است، او كه

 .مى آيد و پس از شكست مشروطه او نیز چشم از جھان فرومى بندد مشروطه به دنیا

 شھريار اعالن داد درست روزى كان

 يگانه دختر ناكام من ز مادر زاد

 استبداد مام مردم دلشاد مرگت

 من از دو مسئله خوشحال و خرم و دلشاد

 نوين يكى ز زادن مريم دگر ز وضع

فريب و باالخره تجاوز يك جوانك جلف  در تابلوى اول، مريم در يكى از باغ ھاى شمیران و در پى عشق صمیمانه مورد

دوم با بیان خودكشى مريم به گونه اى شاعرانه و  تجاوز در تابلوى نتیجه اين. تھرانى كه فكل دارد قرار مى گیرد

 .سپردن جنازه مريم توسط پدرش به تصوير درمى آيد سرانجام به خاك

را در حالى كه پاى صحبت پدر مريم نشسته است مى بینیم تا سرگذشتش را از  و در تابلوى سوم، میرزاده عشقى

  :پدر مريم.بشنويم زبان خودش

 ب بدبنیادچه گويمت من از اين انقال

 عده اى شیاد كه شد وسیله اى از بھر

 چه مردمان خرابى از آن شدند آباد

 استبداد گر انقالب بد اين، زنده باد

 كه ھرچه بود از اين انقالب بود بھین

   .دفتر مبارزه مشروطه و مشروطه خواھى و تمثیل يك شكست بزرگ است مرگ مريم نقطه پايان وحشتناكى بر

...............................................  

   

   داليل شیخ فضل هللا نورى برحرمت مشروطه

اولیه شیخ فضل هللا نورى با مشروطیت و مخالفت بعدى وى است كه خود  پرسش و پاسخ زير درباره داليل موافقت

 :است شیخ پاسخ داده

 ً اثنا عمل به يك بار منفصل شده از  مساعدت فرموديد ولى درحضرت حجت االسالم در افتتاح انتشار اين عنوان جدا

 ... حضور در مجلس شورا استنكاف و تجافى فرموديد

مخالفت و مھاجرت پیوست؟ آيا  كه اين مساعدات جدى به چه جھت به: محل سئوال از اين فقرات معروضه اين است

موازين شريعت آسمانى مخالف يافتید كه  قرآنى و موجب شرعى و مقتضى مذھبى داشت و مشروطه را با قوانین
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  مخالفت موجب ديگرى از عوارض عاديه و دواعى اتفاقیه داشت؟ مخالفت فرموديد؟ يا آنكه انفصال و

كه  امر نه به اندازه اين است كه اين اوراق گنجايش آن را داشته باشد، بلكه شايسته است اگرچه جھات فساد اين

مشغول اند و انشاءهللا  چنانچه جمعى از اھل علم به استدعاى داعى. نوشته شودرساله ھاى مبسوطه در اين باب 

 .تعالى به انجام رسانیده انتشار داده خواھد شد

ھمسايه ھا  اظھار مى دارد كه منشاء اين فتنه، فرق جديده و طبیعى مشرب ھا بودند كه از... للسوآل لكن اجابه

ً ھر كس فريفتهاكتساب نمودند و به صورت بسیار خوشى اظھ اين عنوان و طالب اين مقصد باشد به  ار داشتند كه قھرا

ھر كس اصغاء نمود بى اختیار در تحصیل آن كوشید و به اندازه  اينكه در طلب عدل برآمدند و كلمه طیبه العدل را

حضرا  حمات سفرا ومنجمله خود داعى ھم اقدام در اين امر نموده و متحمل ز. خوددارى نكرد وسعت به بذل مال و جان

مردم كه ھمه وقت مرمى  وقتى كه شروع به اجرا اين مقصد شد، ديدم دسته از. شدم و اسباب ھم مساعدت نمود

حمل بر صحت مى شد تا آنكه . از ايشان شنیده شد كم كم كلمات موھمه. به بعضى از انحراف بودند وارد بر كار شدند

 باز ھم اغماض شد كه اينھا. اب وكال و مبعوثین و اعتماد بر اكثريت آرا گذاردندانتخ يك درجه پرده از آن برداشتند و بناى

گاھى با بعضى مذاكره مى شد  .براى انتظام امور و بسط عدالت است تا رفته رفته بناى نظامنامه و قانون نويسى شد

ند بكنند واال وكالت چه و احداث ضاللتى مى خواھ كه اين دستگاه چه معنى دارد؟ چنین مى نمايد كه جعل بدعتى

چیست؟ اگر مطالب امور عرفیه است اين ترتیبات دينیه الزم نیست و اگر مقصد  معنى دارد؟ موكل كیست و موكل فیه

هللا فرجه با فقھا و  عامه است اين امر راجع به واليت است نه وكالت، واليت در زمان غیبت امام زمان عجل امور شرعیه

مذھب امامیه غلط است و قانون نويسى چه معنى دارد؟  ال و بزاز و اعتبار به اكثريت آرا بهمجتھدين است نه فالن بق

كه بحمد هللا تعالى طبقه بعد طبقه روات اخبار و محدثین و مجتھدين متحمل  قانون ما مسلمانان ھمان اسالم است

تسويالت و  كلمات را بعضى به جواب اين. آن شدند و حال ھم حفظه آن بحمد هللا تعالى بسیارند حفظ و ترتیب

نوشته شد و خواھش تطبیق آن را با  تسويفات مى دادند تا آنكه آن دستور ملعون كه مسمى به قانون اساسى است

ً مساعدت نمودم و وقتى را صرف اين كار  قواعد اسالمیه نمودند داعى با يأسى كه از فالح اين ترتیبات داشتم، مماشاتا

 چنانچه مطبوعه مشتمله بر اصالحات و. و به قدر میسور تطبیق به شرع يك درجه شد با جمعى از علما كردم

كلیه به دست آنھا بود،  لكن فرقه كه زمام امور حل و عقد مطالب و قبض و بسط مھام. تصحیحات نزد داعى ضبط است

ً گفته كه ممكن نیست. مساعدت نمى كردند ً و علنا د الھیه و اسالمیه و با مشروطه منطبق شود با قواع بلكه صريحا

چون ديدم اين طور است به مساعدت .ما را به عنوان مشروطه نخواھند شناخت اين تصحیحات و تطبیقات دول خارجه

ً رد كنند قبول  چون نتوانستند. نظارت مجتھدين در ھر عصر براى تمیز آراى ھیات مجتعمه اظھار شد جمعى ماده ظاھرا

اينكه رجوعى نشود علیحده به طبع رسانده و  محض تثبیت و. توافق ھمه نوشته شدكردند و فصلى با زحمات زياد و 

ديدند و فھمیدند كه با اين ترتیب اگر بدون تغییر واقع شود بالمره از مقاصد  چون اين را. به ھمه واليات انتشار داده شد

 ...دمخود محروم اند، كردند آنچه كردند و ديدم آنچه ديدم و كشیدم آنچه كشی فاسده

  محمد تركمان، شیخ شھید فضل هللا نورى، چاپ رسا :منبع

   

..........................................  
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   مروج پرسشگرى

   حمیدرضا صداقت

و دانش پژوھى بود كه ھدف اساسى اش بیدارى ايرانیان و آشنا ساختن آنان با  عبدالرحیم طالبوف، نوگرا، آزاديخواه

دستیابى به دانش و  او تكامل و نیكبختى انسان را در. براى طالبوف، دانش ارزش و ارجى ويژه داشت. بود دنیاى نو

ش با يارى ملك  ١٢٨٠/ ق  ١٣١٩در سال  به ھمین سبب به فكر باز كردن مدرسه افتاد و. فناورى نو مى دانست

_  ١٢٢٩(عبدالرحیم طالبوف .براى ايرانیان باز كرد در بادكوبه مدرسه اى المتكلمین كه از راه بادكوبه به اروپا مى رفت،

عبدالرحیم . بود پدرش ابوطالب، درودگر تھیدستى. در كوى سرخاب تبريز به دنیا آمد) ش.ه ١٢٢٣ _ ١٢٩٠ / ق.ه ١٣۵٠

در آنجا زبان و ادبیات روسى و . ھاى نو بود، رفت سالگى تبريز را ترك كرد و به تفلیس كه كانون انقالب و انديشه١۶در 

چندى بعد به ثمرخان شوره، مركز داغستان رفت و تا پايان عمر در آنجا . گرفت برخى از رشته ھاى دانش جديد را فرا

بنیان .كتاب پرداخت او با پیمانكارى، دارايى ھنگفتى گرد آورد و با آسودگى خاطر به خواندن و نگارش. برد به سر

فلسفه ايران و فرھنگ اسالمى و نیز باورھاى  او با تاريخ، ادبیات و. نديشه ھاى طالبوف بر خرد استوار استا

به گمان طالبوف، تنھا . نظريه ھاى سیاسى و اجتماعى غرب آگاھى داشت انديشمندان يونان و روم آشنا بود و از

ديرينه  د صلح و آشتى را جايگزين دشمنى ھاىپرورش و ترويج شكیبايى و مداراى دينى مى توان گسترش آموزش و

پیشرفت غرب را در برخوردارى از  عبدالرحیم طالبوف، راز. ملت ھا كند و جامعه را به سوى انسانیت رھنمون شود

او به آرمان ملى و . حكومت مى گذارد و دولت به كار مى بندد دانش ، آزادى و حاكمیت قانون مى داند؛ قانونى كه

 در حالى كه باور داشت چاره جز اين نیست كه اصول. از فرنگى مآبى جديد رويگردان بود انى پايبند وسنت ھاى اير

او پس از پیروزى . ايرانى بمانیم اما بايد با اراده ملى پیش رويم و در ھمه جا و ھمیشه. مدنیت جديد اروپا را بپذيريم

ايندگى مجلس شوراى ملى برگزيده شد، اما نمايندگى به نم انقالب مشروطیت، به پاس خدماتش از سوى مردم تبريز

 پیشنھاد كرد نقطه از حروف. طالبوف به دگرگونى خط و زبان فارسى معتقد بود.بازنگشت مجلس را نپذيرفت و به ايران

. به قائمه تبديل گردند فارسى برداشته شود، نشانه ھاى آوايى به واژه ھا افزوده شوند و زاويه ھاى شكل حروف

مفاھیم علمى را به روشنى و سادگى بیان مى  بوف از پیشروان ساده كردن دانش و فناورى جديد است وطال

مھمترين اثرش به نام سفینه طالبى يا كتاب احمد در . به چاپ رسیده اند سالگى او ۶٠تمامى آثار طالبوف، پس از .كند

طالبى يا كتاب  ن آثار او، افزون بر كتاب سفینهاز مھمتري. ش در استانبول چاپ شد ١٢٧١/ ق  ١٣١١ دو جلد در سال

مسالك المحسنین، سیاست طالبى، ايضاحات در  نخبه سپھرى يا تاريخ نبوى،:احمد مى توان از كتاب ھاى زير نام برد

  .ماركوس، ترجمه ھیات فالماريون خصوص آزادى، مسائل الحیات، ترجمه پندنامه

.........................................  
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   دفاع مرحوم نورى از به توپ بستن مجلس

مرحوم شیخ فضل . مشروطه خواھان در افكار عمومى سئواالتى را برانگیخت به توپ بستن مجلس و كشتن برخى از

از اين  اى تحت عنوان تذكره الغافل و ارشادالجاھل نوشت و ضمن دفاع از سركوب مشروطه به برخى هللا نورى رساله

 :شاه آمده است در بخشى از اين رساله درباره به توپ بستن مجلس توسط محمدعلى .شبھات پاسخ داد

اينقدر تضعیف سلطان اسالم پناه را مى كردند و  اى عزيز بر فرض بگويیم مقصود اينھا تقويت دولت اسالم بود، چرا»

ً قوه مجريه از جنديه ً جن حال آنكه ابدا و چرا به ھمه . ديه را فانى كردندجربیه نداشتند، بلكه در اين دو سال مخصوصا

تمام اين ! فرمود تعرضات احمقانه نسبت به سلطان مسلمین كردند؟ الحق چقدر حلم و بردبارى و رعیت پرورى نحو

به علماى عصر توھینات نااليق نمودند صبر . فرمود به اشراف مملكت كردند آنچه كردند، صبر. مراتب را ديد، صبر فرمود

ولى بر ھمه واضح است كه متعرض به امور دينى و اعتقادى و . كردند، صبر فرمود علماى سلف جسارت ھابه . فرمود

اسالمى  مقدمات اضمحالل دولت اسالمى مطلبى است كه صبر در آن روا نیست و خالف مقتضاى سلطنت ترتیب

و اين عمل را قانون الھى  خصوص ديده شود كه چند نفر مسلمان به لوث قتل گبرى با سوءحال كشته شوند. است

است قادر و نگھبانى است مقتدر و در كمال متانت  و چون لیس للباطل االالجوله و اين حق ما را صاحبى. بشمارند

الحال را فرمودند و آن كفره و فسقه مضايقه كردند، باز مطالبه فرمودند محض  مطالبه معدود قلیلى از مفسدان معلوم

نكشید، ما مامور به زدن  ھرچه فرياد كردند كه نزنید،. ن جماعت ضاله مامورانش را كشتندفرمودن ماده فساد و آ قلع

را ھدف گلوله كردند و سنگرھاى قوى معنى كردند و  بى گناھان. ماموران را به نارنجك كشتند. نیستیم، فايده نكرد

چون حضرت شاھنشاه مطلع به تمام . آالت حرب زيادى در سنگرھاشان جمع كردند منارھاى مدرسه را سنگر نمودند و

تاكید فرمودند كه  بودند و فساد عمومى عاقبت اين امر مشاھدشان بود، بعد از آن كه خارج از قدر مترقب اين وقايع

لذا با كمال مالحظه حفظ دما . كوتاه شود، نشد شايد بدون غضب و مقاتله دست اين مالحده و مفسدان از اين اساس

آن كفرخانه را كه مالحده حرز و منشاء ضرار بر اسالم و مسلمین قرارداده  تايید ولى مسلمین مسلمین بحمدهللا به«

خراب كردند و  را سپر و جنه خود كرده از براى متمكن بودنشان از قتل مسلمین و انجاح مقاصد فاسدشان بودند و او

 *«.نمودند اھل آن را متفرق نموده و مفسدان را دستگیر كرده و خانه نشین

   .۶٩ و ۶٨محمد تركمان، شیخ شھید فضل هللا نورى، جلد اول، نشر رسا، صفحه  *

......................................  

   آخ عجب سرماست امشب اى ننه

 :شرايط بد اقتصادى و طبقه محروم جامعه را به تصوير مى كشد (نسیم شمال(اين شعر از سیداشرف 

 ا كه مى میريم در ھذا السنهم / ننه آخ عجب سرماست امشب اى

 خوريم امشب پلو؟ تو نگفتى مى / تو نگفتى مى كنم امشب الو؟

 سخت افتاديم اندر منگنه / نه پلو ديديم امشب نه چلو

 سرماست امشب اى ننه آخ عجب

 سفیر باد مى آيد ز ھر سو چون / اين اطاق ما شده چون زمھرير

 مى دوم از میسره بر میمنه / من ز سرما مى زنم امشب نفیر

 امشب اى ننه آخ عجب سرماست
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 با غذا كنیاك و شامپا مى خورند / اغنیا مرغ مسما مى خورند

 خانه ما بدتر است از گردنه / ما جمله سرما مى خورند منزل

 ننه آخ عجب سرماست امشب اى

 اغنیا پیش بخارى مست مى / اندرين سرماى سخت شھر رى

 داد ما گیر از فالن السلطنه / حى واى خداوند كريم فرد 

 آخ عجب سرماست امشب اى ننه

 يك قران دارم من از مال حالل / با آقاجالل خانباجى مى گفت

 آن قرآن در روزنه حیف افتاد / مى خرم بھر شما امشب زغال

 آخ عجب سرماست امشب اى ننه

 ماھى و قرقاول و جوجه كباب / مى خورد ھر شب جناب مستطاب

 دامنه واى اگر ممتد شود اين / ى نان جو در انقالبما برا

 آخ عجب سرماست امشب اى ننه

 گر امشب مى رسید با پیاز و نان / تخم مرغ و روغن و چوب سفید

 حیف ممكن نیست پول اشكنه / امشب تريد) اشكنه(مى نمودم 

 عجب سرماست امشب اى ننه آخ

 ريا از براى لقمه نانى بى / گر رويم اندر سراى اغنیا

 مى درد ما را چو شیر ارژنه / قاپچى گويد كه گم شو بى حیا

 امشب اى ننه آخ عجب سرماست

 نه وكیل و نه وزير و نه امیر / نیست اصالً فكر اطفال فقیر

 سیر را نبود خبر از گرسنه / داد فقیران را بگیر! خدا اى

  ننه آخ عجب سرماست امشب اى

............................................................  

   شعر

 و آزادگى كه از ضروريات مبارزه آن روزھا بود شعرھا، از فرخى يزدى درباره وارستگى

 

 غم نداشت

 بیش غم نداشت ھرگز دلم براى كم و

 آرى نداشت غم كه غم بیش و كم نداشت

 قلم در دفتر زمانه فتد نامش از

 قلم نداشت ھر ملتى كه مردم صاحب

 در پیشگاه اھل خرد نیست محترم

 كه فكر جامعه را محترم نداشت ھر كس
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  با آنكه جیب و جام من از مال و مى تھیست

 فراغتى است كه جمشید جم نداشت ما را

 انصاف و عدل داشت موافق بسى ولى

  ثابت قدم نداشت چون فرخى موافق

 

 نشانه ما

 ھمین بس است ز آزادگى نشانه ما

 فلك ھم نرفته شانه ما كه زير بار

 ز دست حادثه پامال شد به صدخوارى

 آستانه ما ھر آن سرى كه نشد خاك

 میان اين ھمه مرغان بسته پرمايیم

 ما كه داده جور تو بر باد آشیانه

 ھزار عقده چین را يك انقالب گشود

 ولى به چین دو زلفت شكست شانه ما

 میان دو ھمسايه كشمكش نشود اگر

 به نام گرو، بى قباله خانه ما رود

 دوست گنج ھا داريم به كنج دل ز غم

  تھى مباد از اين گنج ھا خزانه ما

...........................................................  

   گوش شنوا كو؟

توده مردم به پاسخگو نبودن مقامات مسئول و نخبگان كشور را به زبان  كه) نسیم شمال(يكى از اشعار سیداشرف 

 :است نظم درآورده

 تا چند كشى نعره كه قانون خدا كو

 گوش شنوا كو؟

 عرض فقرا كو آن كس كه دھد گوش به

 گوش شنوا كو؟

 مردم ھمگى مست و ملنگند به بازار

 بیزار از دين شده

 انصاف و وفا و صفت و شرم و حیا كو

 گوش شنوا كو؟

 آفاق عوض شد در علم و ترقى ھمه

 اخالق عوض شد
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 ما را به سوى علم و يقین راھنما كو

 كو؟ گوش شنوا

 در خانه ھمسايه عروسى است آمال

 به به بارك هللا

 قسمت ما كو آن شاخ نباتى كه شود

 گوش شنوا كو؟

 افكنده دوصد غلغله بر گنبد گردون

 گرامافون صوت

 جوش علما و فقھا و فضال كو

  ...گوش شنوا كو؟

.................................................  

   

   

   نامه شیخ فضل هللا نورى به وزير مختار انگلیس

خواھان در سفارت انگلیس در آن زمان ھمواره منشاء بحث ھا و ترديدھايى  بست نشستن برخى از مردم و مشروطه

مختار  رى به وزيرنامه زير كه از سوى مرحوم شیخ فضل هللا نو. مشروطه خواھى گرديده است نسبت به اساس

آنچه بعدھا در اذھان جلوه گر  انگلیس نوشته شده است نشان مى دھد انگلیس در فضاى آن روز چھره اى متفاوت از

 :شد داشته است

اكرم افخم اسعد عالى وزير بافرھنگ مسیو ھپرين وزير مختار و نماينده دولت  خدمت باابھت جناب شوكت مدار اجل»

 لهانگلستان دام اجال فخیمه

اينجانب و ساير از علماى اعالم ملت ايران كه ھمواره به  اوالً در اين موقع ورود بھجت نمود جناب جاللتمآب عالى را

 نجیبه ترقى خواه انگلستان خود را شناخته ايم تبريك و تھنیت مى گويیم و مسرت قلبى اتحاد و يك جھتى با ملت

ھمواره رجال كار آگاه و مامورين  داريم و از خداوند تعالى خواھانیم كه خودمان را به اظھار مخالصت و موافقت اظھار مى

فیمابین ملتین بیشتر از پیشتر حاصل شده با نھايت صدق و  سیاسى دولتین در حفظ و نگھدارى اين مودت و محبت كه

ً به مفاد شكر نعمت نعمتت افزون.غرض مغرضین خللى نرساند صفا بكوشند و مواظب باشند كه كند تشكرات  ثانیا

مى شويم كه به  خودمان را از حسن مساعدت و سیاست جناب جاللتمآب شارژه دافر اظھار مى داريم و متوقع قلبیه

ً بر خاطر.دربار معدلت مدار امپراطور خودتان ابالغ فرمايید سیاست مظاھر جناب عالى مكشوف و ظاھر است كه  ثالثا

دوستدار دولت و ملت نجیبه متمدنه انگلستان دانسته و مى داند و ھمه  ھمیشه ملت و دولت ايران خود را متحد و

سرمايه سعادت  را منظور نظر داشته و مى دارند و با كمال امیدوارى استحكام و انتظام اين مردم را كه وقت فوائد اتحاد

ءهللا از ثمرات دوستى خواستاريم تا انشا و اسباب رفاھیت ملتین است از جناب معظم مفخم جاللتمآب عالى ممتنى و

 .و يك جھت باشیم كه رشك ديگران شود و يك جھتى برخوردار شويم و چنان با ھم يك دل
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 «االحقر فضل هللا النورى

 :منبع

 .انگلیس» آفیس اوراق ركورد«: به نقل از ۴۶۴صفحه  ١٣۵٧، ، ۴-١دفترھاى  ٢٣فرھنگ ايران زمین، ج، -١

  ١٢۴ص  ١محمد تركمان شیخ شھید،ج،-٢

..................................................................  

   *مردم آزاده

 كجائید؟ كجائید! اى مردم آزاده

 !آزادى افسرد، بیائید بیائید

 بخوانید در قصه و تاريخ چو آزاده

 مقصود از آزاده شمائید شمائید

 عظیمید چون گرد شود قوتتان طود

 دگسترد چو بال و پرتان فر ھمائی

 بى شبھه شما روشنى چشم جھانید

 چشمه خورشید شما نور و ضیائید در

 با چاره گرى و خرد خويش به ھر درد

 رنجور دوائید و شفائید بر مشرق

 در توده اى از مردم يك تن ز شمايان

 انگشت نمائید اندر خرد و فطنت

 مرديد شما يكسره از تخمه مردان

 ھجائید نه میم و رى و دال سه حرفى ز

 بسیار مفاخر پدرانتان و شمار است

 ...بفزائید كوشید كه يك لخت بر آنھا

 

  يكى از اشعار دھخدا*

   در تشويق مردم به آزاديخواھى

................................................................  

  

  

 


