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 خاك ايران شده ويران ز سه فیل

 فیل، آنگلو فیل، آلمان فیل روس

 

 

در . انكارناشدني در تاريخ مشروطیت و مطبوعات ايران دارد الدين حسیني سھم و نقشي مؤثر و مرحوم سیداشرف

بزرگوار  كرد، اين سید در ايران علمي نوپا بود و امكاني بسیار و روابطي گسترده طلب مي نگاري روزھايي كه روزنامه

يران گذاشت كه نگاري در ا نو از روزنامه غل و غش، تنھا به پشتوانه خالقیتھاي فردي و پذيرش مردم، بنیادي ساده و بي

اي بود، نه شبكه  آن زمان نه ھیأت تحريريه. اي منحصر به فرد است تجربه توان ادعا كرد حتي تا روزگار ما ھم مي

مبتال به جامعه را در  اي محقر مسائل مردي تنھا در حجره. اي امكانات درخورتوجھي و نه ارتباطات گسترده توزيعي، نه

بدون استفاده از امكانات دولتي با كودكاني كه  كرد و ب و مردم پسند تبديل ميھاي جذا كارگاه ذھن خود به سوژه

در جامعه آن روزگار ايران كه ھنوز . كرد باشند، به اجتماع عرضه مي» شمال آقا نسیم«افتخار اين داشتند كه موزع 

چون كاغذ زر از  شمال راروزنامه و مجله در سبد مصرف مردم جايي نداشت، نشريه بالنسبه گران قیمت نسیم  خريد

چرخاندند و  و دست به دست مي ربودند نام و نشان مطبوعات مردمي مي دل و خادمان بي دست موزعان ساده

و تاجر و دھقان، گوش به سخنان صمیمي و ساده اين  ھمگان، از وضیع و شريف، كوچك و بزرگ، زن و مرد، دولتمرد

 .گرفتند حوصله ذھن و فكر و پايگاه اجتماعي خود از اين گنج زربھره مي فراخور سپردند و ھر يك به القبا مي سید يك

و جباران و ظالمان،  يافتند زمامداران و حاكمان در زبان تند و گزنده او، منتقدي دقیق و موشكاف و صريح مي

ھاي دشوار مجاھده، اندك ضعف  و مبارز كه در عقبه ترس و بیم و مجاھدان و مبارزان، ھنرمندي ديندار اي بي افشاكننده

دوستان، در سیماي او نجابتي  مشاھده كرد؛ اھالي مطبوعات و فرھنگ توان و سستي و رخوتي در كارش نمي

اھالي فرھنگ  الدين براي امروز نیز كارنامه سید اشرف. يافتند اعتقادي جدي و عمیق به فرھنگ مي داشتني و دوست

 .ان اعتنا و شايسته نظر و توجه استاي شاي كارنامه

درنگي  نسیم شمال براي ما از زواياي مختلف حائز اھمیت است و شايسته است تأمل و  زندگي پرداختن به آثار و

 .جدي در اين خصوص داشته باشیم

ا مدتھا كسي برآمد و سرانجام در اعماق اجتماع آنان گم شد، چنان كه ت اين سید بزرگوار كه از میان مردمي تھیدست

شیرين  نوشت با اي كه ھمه مطالب آن را به دست و قلم خود مي نامه آورد، در ھفته به ياد نمي حتي آرامگاھش را

حسرت يك وعده فسنجان را در  اش كاريھاي آخوندي بیدار دل و پیراسته از ھر گونه آلودگي كه در سراسر زندگي

محرومان گفت و با چنان دردي از ناداري و بیچارگي سخن راند  درد زد، با چنان صمیمت و صداقتي از شعرش فرياد مي

عنوان شاعر  به اگر بتوان از میان شاعران بزرگ آن روزگار، يكي را. انقالب مشروطیت ايران شد ترين شاعر كه مردمي

 .گمان آن شاعر كسي جز آقا نسیم شمال نیست ملي برگزيد بي

 :مھاجرت كرد درجواني از قزوين به كربال نسیم شمال
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 در جواني با ھزاران ابتال

  قزوين به سوي كربال رفتم از

  مدتي در كربال و در نجف

  معتكف بودم به صد وجد و شعف

 :سپس به قزوين و تبريز رفت و جغرافیا، ھندسه، منطق و كالم خواند تا

 رشت بنمودم درنگ مدتي در

 از شراب عاشقي مست و ملنگ

  رشتیان بر گردنم دارند حق

 شود سیصد ورق نويسم مي گر

  در ھزار و سیصد و بیست و چھار

  شھر و ديار چون كه شد مشروطه اين

  كردم ايجاد اين نسیم نغز را

  عطر بخشیدم ز بويش مغز را

نھادھاي سنتي آموزش و تولید  ترتیب بر مبناي گزارشي كه سید از روزگار خود داده، مباني فكري او را بايد در بدين

نخست میرزا علي اكبرخان دھخدا كه تعلق : تن بودند علم جستجو كرد و شگفتي كار او از جمله در عصر مشروطه دو

الدين كه در قلمرو شعر  دوم سیداشرف. البته بیشتر از نھادھاي سنتي است خاطر او به قلمروھاي جديد آموزشي

ً مھجور و. بسیار نشان داد فارسي خالقیت چه در  اين خالقیت چه در به كارگیري قالبھاي شعري مختلف و بعضا

 .اي قابل بررسي است راستي پديده ھاي مردم به مضامین و موضوعات مردمي و چه در دايره واژگان و نحو زبان توده

ھا قابل  در ھمه عرصهعفافي موجب شده كه كل آثار او  درايي و بي ھرزه پاكیزگي زبان و آلوده نكردن ساحت شعر به

كرد، اين  توان بیتي يافت كه آن را به دلیل رعايت نكردن حدود اخالقي حذف مجموعه آثار او نمي از. عرض باشد

مصون نمانده است، تا چه رسد به خود  درحالي است كه در ھمان روزگار حتي اخوانیات شعرا نیز از زھر ھزل و ھجو

حتي در برخي شاعران روزگار او، به كارگیري مضامین . قلمرو اخالق دارد اعتنا به ھزل و ھجو كه طبیعتي پرده در و بي

اينكه  بي ترين مفاھیم را ترين و ساده شاعراني كه بديھي. شود شناخته مي» ويژگي سبكي«به نام  و واژگان مذموم

 .آلودند ھاي غیراخالقي مي طلب كند به واژه  جوھره موضوع

سخن  او با اخالق و به زبان مردم. ش شعر او در میان توده مردم ھمین جنبه بوداساسي پذير يكي از علتھاي

و رواني كه در كوچه و بازار سخن  به ھمان راحتي. اي نبودند ھا براي فھم كالم او نیازمند ھیچ واسطه گفت و توده مي

يكي از . عت جاري زبان نزديك بوداسیر فرم نشده، بلكه به طبی كالمي كه. يافتند گفتند، كالم منظوم او را درمي مي

كه  منتقدان برجسته شعر مشروطیت برآنند. پاكیزگي زبان سید كمك كرده است ھمین بوده است ھايي كه به جوھره

پاكیزگي زباني در ھمین امر  علت اين. زبان نسیم شمال يكي از سالمترين زبانھا در میان شاعران اين دوره است

ريا و ساده  ھمین دلیل موضوعاتي ھم كه براي طنز بي به. در زمره ادباي رسمي درآيداو ھیچ اصراري نداشت . است

پوشي كه آنان را از گزند  فراھم كردن تن: فرودستان اجتماعي با آن درگیر بودند گزيد موضوعاتي بود كه خويش برمي

امنیتي كه امكان  حكومت و گرما مصون بدارد، دسترسي به طعامي ساده كه بر گرسنگي غلبه كنند، داشتن سرما و

موضوعاتي از اين دست كه . مردم كوتاه كند زيستي سالم و طبیعي را فراھم و دست جباران داخل و خارج را از سر

القباي شجاع و تیزبین،  ھاي اين سید يك مردم ھم در سروده. اند يافتني دست درونمايه شعر او ھستند، حیاتي اما
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در غوغاي پس از  ھا باقي ماند و دلیل نیست كه او شاعر توده ديدند و بي جلي ميدرخواستھاي خود را مت مجموعه

از نمد مشروطیت براي خود بودند، او  مشروطیت كه رھبران فكري و اجتماعي و ادبي ھر يك در پي دوختن كالھي

مجاي او سینه مردم بود و از اين پناه و آرا. ھا پیوندي برقرار نكرد الملك ھا و ھا و دوله ھمان شاعر مردم ماند؛ با سلطنه

دوستداري  اين. دوست و دوستدار اسالم و ايران بود مردم. نظیر است تمام تاريخ فرھنگ مشروطیت بي حیث او در

نتوانست بین سید و اصول او فاصله  اندازيھاي ظاھري جامعه حتي در شمائل ظاھري او ھم تا آخر باقي ماند، پوست

  .بیندازد

اكبرخان  نثر مشروطیت شايسته توجه است اين است كه استادمیرزا علي سبكي اين دو نمودگار نظم وآنچه در تحلیل 

و موجب  نظیر بود دانش وسیع و ذوق خدادادي نوعي خاص از نثر را بنیاد گذاشت كه در نوع خود بي دھخدا، با تركیب

مقامي رساند كوشش جمعي پاكبازان  چنینشد صوراسرافیل صداي پرطنین مشروطیت ايران باشد؛ اما آنچه او را به 

ھا  اكبرخان دھخدا معروفترين اين چھره شیرازي و میرزا علي خان میرزا جھانگیرخان، قاسم. عصر مشروطیت بود

ھم  ضمن اينكه سادگي و طراوت زباني. الدين در حوزه نظم انتقادي كرد، يك تنه بود سیداشرف ھستند، اما كاري كه

ھاي مردم گرايش به زبان ساده و  توده گرچه روحانیت مدتھا بود كه براي ارتباط با. تر چھره نشان داددر حوزه كار او بیش

در نثرنويسي انتقادي اين زبان ) صاحب رساله عقايد النساء(خوانساري  طبیعي پیدا كرده بود و حداقل از عھد آقا جمال

حتي . كار گرفت به اي درست كه اين قابلیت زباني را به گونه بود، اما در حوزه شعر اين نسیم شمال بود كار گرفته را به

گفتند، ھمان زبان مطنطن  زبان شعر سخن مي گروھي از ادباي مشروطه ھم كه در سلك روحانیت بودند آنگاه كه به

 .اند فراھاني و اديب نیشابوري از اين زمره الممالك گرفتند؛ اديب كار مي گذشته را به

اقامت پنج ساله او در . نگاري آشنا شد نیز شايسته توجه است چگونه با روزنامه الدين از كجا و اما اينكه سیداشرف

شده باشد،  تواند در آنجا با اين پديده نوظھور آشنا نجف به منزله كارگاھي است كه نسیم شمال مي كربال و

لف شده است كه ارتباط منطقي بین مخت كند كه اقامت او در تبريز صرف آموزش علوم الخصوص او خود تصريح مي علي

 .نامیم، كمتر وجود دارد مي نگاري آنھا بنابر نقل او و آنچه روزنامه

طلبانه ملت ايران و كشورھاي مسلمان  شھر كانون مبارزات حق كرد اين دو اي كه در كربال و نجف زندگي مي در دوره

او بیشتر  اند، اما ھمان طور كه گفتم در تبريز وقت اري داشتهدر اين حوزه، كارنامه پربرگ و ب گرچه رشت و تبريز نیز. بود

 .نگاري را آغاز كرد روزنامه گذشت و در رشت بودكه عمالً كار به علوم متداول در آن زمان مي

داد و نه شیفتگي و  احوالي را به ديگران و اجانب حوالت مي نه يكسره پريشان. نگاه انتقادي او فراگیر و عام بود

 عصران خود كه براي آبادي ايران به يكي از سه قدرت مسلط زمانه دل بر خالف عموم ھم وي. به آنھا داشتشیدايي 

ھمت بربندند و به بیگانگان نه  بسته بودند، به درستي باور داشت كه ايرانیان براي آباد كردن میھن خود بايد خود كمر

 .نشینند د بر جاي ستمكاران ميخو افزايند و تنھا ھیچ امیدي نیست، بلكه بر ستمكاري مي

 پیش از اين بود يكي فیل كبود

 الموت ربود ملك ھیكلش را

 اندر اين شھر دگر فیل نبود

 رنود حال از سعي و تقالي
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او ھمچون كارشناسي ورزيده، مجموعه . ستواقعیتھاي دروني ايران نی اين انتقاد از بیگانه، به معني چشم بستن بر

. كند توجه مي ھاي دروني دروني را مدنظر دارد، حتي پیش از آنكه به عوامل بیروني بپردازد به انديشه عوامل بیروني و

كه در نظر وي در درون جامعه ايران غوغا  بیني را پروري، حرص، بخل، تھمت، ناسزا و كوتاه ناراستي و ناداني، سفله

 .پیشرفت را ھم در پیش چشم دارد شمرد و البته اسباب ترقي و كرد بر مي مي

مرشد و وزير وكیل و فرنگي و ايراني و عرب، ھمه در عرصه ابیاتي  شیخ و. از تیررس نگاه او ھیچ كس در امان نیست

از ديگران جدا  پردازد، اما در اين پرداختن، آنچه او را ادانه به ھمه ميدارند و چشم تیزبین او نق كه او خلق كرده، حضور

كند، به قصد شكافتن ناسوري است  فرو مي زده كند، اين است كه نشتري كه او به دمل جامعه چركین ايران بحران مي

اي است كه  ھمان نكتهكند و اين  چیز در زندگي براي خود طلب نمي ھیچ. كه پیكره حیات انساني را آلوده كرده است

سخنش ھیچ . گرفته از مطالبات شخصي نیست  غوغاي او نشأت. كند شاعران زمانه جدا مي نسیم شمال را از ديگر

 .است اي كه در روزگار ما ھم مطلوب شود؛ شیوه از دايره اخالق و ادب و انصاف خارج نمي گاه

شعر او . توان يافت متعارف باشد، نمي ي كه خالف ادبدر ھیچ يك از بیست ھزار بیتي كه از او باقي است ھیچ سخن

. چین كردن كلمات و عبارات براي چاپ و نقل آنھا ندارد به نقطه ھاي عموم ھم عصران او ھیچ نیازي به خالف سروده

آن  اين روح پارساي منتقد، نموده نماديني است از آنچه جامعه ايران به شدت به. كشد نمي طنزھايش ھرگز به ھجو

تابد و در او  طلبي را برنمي انگیزه جاه كمترين. كار دوست، منصف و پاكیزه آزاده، مردم. مند است یاز دارد و بدان عالقهن

صبرانه  خوانند و ھر ھفته بي كاخ نشین تا گداي راه نشین آن را مي اش را كه از اعیان نامه شود و ھفته ديده نمي

 .سازد به جاه و ثروت و مقام نمي كشند، نردباني براي رسیدن مي انتظارش را

جا تفنگ بر  روزي در رشت و قزوين، روزي در تبريز و تھران، يك. كرد جا كه نیازي بود حضور پیدا مي اين سید بزرگوار ھر

. استبداد و استعمار را نشانه رفت دوش گرفت و با دشمنان ملت جنگید و جايي ديگر قلم برداشت و سینه جھل و

اي از  جست، مؤلفه خود و به حركت واداشتن مردم بدان تمسك مي الدين براي تبیین و توضیح ديدگاه آنچه سید اشرف

ھمه چیز  در اين نگاه، اسالم مبناي نگاه به. اي بود از تمدن تركیبي ايران آمیزه. ايراني بود ھاي فرھنگ میان مؤلفه

انساني؛ غیرت، حمیت و مردانگي ھمان  به جامعهدوستي به ھمان میزان مورد توجه است كه نگاه فراگیر  وطن. است

دھد كه ھمه آزادي داشته باشند، اما  رسیدن روزي را نويد مي در شعرش. ھاي ديني و ملي قدر ارزش دارد كه داعیه

مبعث، غدير،  كاھد، چنان كه در ديوان او اشعار فراواني در باب خواھي و غیرت ديني او نمي اسالم اي از اين مسأله ذره

اي در سوگ آخوند خراساني گفته  كه مرثیه شود و گويا تنھا شاعر فارسي زبان است عاشورا و ساير نظاير آن ديده مي

 :سید در جامعه ايران در كانون توجه خاص و عام قرار گیرد ھمین نگاه تركیبي است كه موجب شد آثار. است

 غیرت است اي ملت غیور كنون وقت

 استاي ملت نجیب كنون روز ھمت 

 است مذھب ز دست رفت و وطن در مذلت

 شود مسلم مطیع ظالم و كافر نمي

گیرد و ھم از توجه به  نسیم شمال ھم از نگاه مذھبي نشأت مي مشروعیت بخشي حركت مردم ايران، در نگاه

 .ايران بنیانھاي ملي

و ھمه را از دختر و پسر به فراگیري  ديد سید شیفته علم و دانش و مدرسه بود و آينده جوانان را در اين راستا مي

ديد كه جوانان آن دانش بیاموزند و دانايي علم آموزي را شعار  اين مي خواند و تنھا راه نجات ايران را در دانش فرا مي

 .سازند خود
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 آن دختر ده ساله اگر درس بخواند

 بماند با عصمت و عفت شود و خانه

 نقش طرب از گنبد گردون بجھاند

الدين در شگفت  و مردم ملزم به گرفتن شناسنامه شدند، سیداشراف ه اداره سجل احوال به راه افتادك ١٢٩٧در 

 كند و از ھمه گیرند و كسي خود را به نام مادرش منتصب نمي نام پدرانشان شناسنامه مي ماند كه چرا ھمه به مي

 .خواھد كه وي را به نام مادرش كه زھراست، زھرايي بخوانند مي

  لقب نھاده تمام و رسم پدرھا به اسم

  ولي نبرده ز مادر به ھیچ وجھي نام

 عالم نیست مگر كه مادر بیچاره جزو

 مگر كه مادر بیچاره نسل آدم نیست؟

 نبود مگر كه سلسله مادري نسب

 مگر به مادر خود مرد منتسب نبود؟

 شده چه شد كه اسم نساء كمتر از رجال

 حقوق مادر بیچاره پايمال شده

 لیل كه ھستم در اين ديار بالمن ع

  پدر نام مادرم زھرا بود قلي

  از اين به بعد به ھر دفتر و به ھرجايي

  بنده زھرايي بود عالمت فامیل

گفتند كه او سید نیست، اما  خواند، زيرا گروھي مي مي الدين خود را سید به احتمال فراوان از ھمین روي بود كه اشرف

 .كرد الدين ياد مي خود به نام سیداشرف شت ازچون به نسبت مادري باور دا

خدمات بزرگ او به عصر خويش است و در پرتو ھمین نگاه است كه شعر او  آشتي دادن مردم با شعر و ادبیات يكي از

فرھنگ ايران به  خوني كه او در پیكره ادبیات و. شاعراني كه بر صورت زبان تسلط داشتند، مزيت دارد در برابر شعر

كاستیھايي كه در شعر او كم و بیش وجود  رآورده، پر از گرمي و جنبش و خروش بود و ھمین امر موجب شدگردش د

 .و جنبش به چشم نیايد داشت، دركنار اين ھمه زايايي، دانايي و تحرك

ه چنان شايع شد كه وي ب) قمري ١٣۴۵(در آن ھنگام  به نوشته مؤلف از صبا تا نیما ھر چه بود از راست تا دروغ

علت يا دستاويز او را به بیمارستان بردند و چند سالي به حال بیماري و فقر و  بیماري جنون مبتال شده است، بدين

 .درگذشت) ١٣١٢اسفند  ٢٩(قمري  ١٣۵٢بود تا در ذيحجه  تنگدستي

 :داد كنم كه به درستي درباره او داد سخن ياد سعید نفیسي را درباره او نقل مي زنده اي از نوشته در پايان پاره

نه پولي به ھم زد، نه خانه ساخت، نه  اين مرد از میان مردم بیرون آمد، با مردم زيست و در میان مردم فرو رفت، او»

روز والدت او را ھم كسي جشن نگرفت كسي را به گردن گرفت، شايد  ملك خريد، نه مال كسي را با خود برد، نه خون

تر از او،  پاكدامن تر و دل  آزارتر و صاحب ادعاتر و كم تر و بي ساده. در مرگ او ختم ھم نگذاشتند و من خود شاھد بودم كه

باز،  مھربان، خوشروي و خوشخوي، دوست ام، مردي بود به تمام معنا مرد، مؤدب، فروتن، ساده، من كسي نديده

 .دنیا و به صاحبان جاه و جالل اعتنا به مال م، بخشنده، نیكوكار، بيصمیمي، كري

اين . كس بود آنچه كرد و گفت براي ھمین مردم خرده پاي بي. داد مي نشین ترجیح نشین را بر مالدار كاخ گداي راه
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قدر آن را  مردم اينپس چرا . پركن بود، نه خوش چاپ، مدير آن وكیل و سناتور و وزير سابق ھم نبود روزنامه نه چشم

دوازده ساله كه موزعان او بودند، در  – رسید، دسته دسته كودكان ده پسنديدند؟ روزي كه موقع انتشار آن مي مي

اين . گذاشتند گرفتند و زير بغل مي شمردند و از او مي بزرگ مي اي آمدند، ھر كدام دسته ھمان چاپخانه گرد مي

راه  اي در تھران به روزي نشد كه اين روزنامه ولوله. ھستند» نسیم شمال«ده بودند كه فروشن كودكان راستي مغرور

به ھمه كس و ھم چیز چه بكنند؟ به  اعتنا دولتھا مكرر از دست او به ستوه آمدند، اما با اين سید وارسته بي. نیندازد

اختالف مشروطه خواھان و  نشست؟ در آن گیر و دار آرام مي خورد او را جلب كنند؟ مگر در زندان چه دردشان مي

از اجر  يقین داشته باشید اجر او در آزادي ايران كمتر. اين حوادث ھیچ كس مؤثرتر از او نبود در. مستبدان به میدان آمد

اگر در مرگش . فتح تھران جانبازي كرد حتي اين مرد بزرگوار در قزوين تفنگ برداشت و در. ستارخان پھلوان بزرگ نبود

داند كجا او را به  ھا پنھان است و كسي نمي ننوشتند، اگر گور او نیز از ديده اش اي درباره كتاب يا رساله نگريستند، اگر

است؟ كسي نبود كه به اين چیزھا  برند، اگر قدر او را از ياد بردند او چه زيان كرده سپردند، اگر نامش را ديگر نمي خاك

محتاج نبود، ھمه به او محتاج بودند، حاال ھم نیست اگر كسي  چیزمحتاج باشد، او تا زنده بود به ھیچ كس و ھیچ 

  «.به خود زيان كرده است خود را به او محتاج نداند

   

  

 


