
 معجزه شعر و خنده در انقالب مشروطه

 ابراھیم نبوی

شعر و تصنیف و ترانه يکی از مھم ترين آثار طنزی بود که توسط شاعران انقالبی مشروطه 
به صورت ھای مختلف سروده می شد و به دلیل خصوصیت شعر بودن و به آھنگ درآمدن در 

 . ابعاد وسیع منتشر می گشت

اگر بخواھیم داليلی را برای موفقیت شعر طنز مشروطه در اثرگذاری بر مردم و انقالب پیدا کنیم، به اين 
 :خصوصیات می توانیم توجه کنیم

شعر طنز مشروطه، زبانی ساده و عامیانه دارد . 
شعر طنز مشروطه معموال آھنگین است . 
شعر طنز مشروطه معموال تعريف اجتماعی و اعتراضی دارد . 
شعر طنز مشروطه معموال از اشکال جديد و تازه ای استفاده کرده است  

گرچه می توان فھرستی بلند از شاعران مشروطه برشمرد، اما شايد آوردن نام افرادی چون عارف 
ھوپ (، میرزاده عشقی، میرزا علی اکبر طاھرزاده صابر)نسیم شمال( قزوينی، سید اشرف الدين قزوينی

، میرزا علی اکبرخان دھخدا، ايرج میرزا، ملک الشعرای بھار، محاسب الملک، اديب الممالک )ھوپ
 . فراھانی، مکرم اصفھانی دربرگیرنده بخش اعظم شعرای دوره مشروطه باشد

 عارف قزويني

عارف قزوينی از شاعران و تصنیف سرايان دوره مشروطه است که عالوه بر اينکه شاعری بی نظیر بود و 
او بی ترديد ھمواره » ازخون جوانان وطن الله دمیده« شايد بتوان گفت که سرود ملی مشروطه، يعنی 

در زبان و ذھن ملت ايران می ماند، به دلیل آشنايی اش با موسیقی در اجرای کنسرت ھای میھنی نیز 
 .شاخص است

در قزوين به دنیا آمد، به تھران سفر کرد و ھمزمان با موج انقالب مشروطه، به سرودن تصنیف و شعر و 
ترانه ھای عارف بالفاصله پس از اينکه سروده می شدند، مانند بمب در فضای اجتماعی . ترانه پرداخت

 .کشور منتشر می شد و تمام ايران از آن خبردار می شد

و . را برای اعتراض به دخالت بیگانگان در امور کشور ساخت» گريه را به مستی بھانه کردم«تصنیف 
وی به دادن کنسرت ھايی که بسیار شلوغ می شد . ھمین باعث شد تا تحت تعقیب قرار بگیرد و بگريزد

شايد ھمین خطر کردن او . و اجرای نمايش ھايی که استقبال بسیاری را بوجود می آورد، می پرداخت
 : بود که باعث شد تا ايرج میرزا، عارفنامه را برايش بسرايد و چنین بگويد که

 بگو آن عامی عارف نما را
 تو اين کرم سیاست چیست داری؟

 
 که گم کردی تو سوراخ دعا را

 چرا پا بر دم افعی گذاری؟

 چه خوش گفتی که ھر کس گشت بیدار
 چرا پس می خری بر خود خطر را
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 در ايران می رود آخر سر دار
 ....گذاری زير پای خويش سر را

 :اوست» دالکیه«از آثار برجسته عارف در طنز که شیوه وی را نشان می دھد، شعر 

 رفت يک شخصی که بتراشد سرش
 در بر دالک از خود خرترش

 لنگ بر زير زنخ انداختش
 تیغ اندر سنگ روئین آختش

 دالکیه، شعری از عارف قزوينی

 رفت يک شخصی که بتراشد سرش
 در بر دالک از خود خرترش

 لنگ بر زير زنخ انداختش
 تیغ اندر سنگ روئین آختش

 بر سرش پاشید آب از قمقمه
 !اونشسته ھمچو سلطان جمجمه

 پس به کون خويش، مالید آينه
 !گفت خوش بین باش، به زين جای نه

 تیغ را مالید برقیشی که بود
 پیش تخمش در رکوع و در سجود

 تیغ خود را کرد تیز، آن دل دو نیم
 بسم هللا الرحمن الرحیم: گفت

 آن سر بی صاحب بدبخت را
 يا سر چون سنگ خارا سخت را

 کرد زير دست و مالیدن گرفت
 بعد از يک سو، تراشیدن گرفت

 اولین بارش چنان ضربی به سر
 زد، کز آن ضربت دلش را شد خبر

 آخ استاد، ببريدی سرم: گفت
 راحت باش، تا من سرورم: گفت

 پنبه می چسبانمش تا خون ريش
 از سر خونین نريزد روی ريش

 پنبه می چسباند، يک لختی دگر
 برسر لختش زدی ضرب دگر
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 باز فرياد از دل پرخون کشید
 تا بجنبد، چند جا را ھم بريد

 ھی بريدی آن سر، ھی از جیب خويش
 پنبه می چسباند، برآن زخم ريش

 پوست، از آن سر ھمه تاراج کرد
 !صفحه سر، دکه حالج کرد

 تا رسید آنجا که سرتاسر، سرش
 غوزه زاری شد آن سر بارآورش

 سر اين سر از بیصاحبی است« : گفت
 زان تو پنداری کدو يا طالبی است

 تا تو دالکی، يقین دان مرده شوی
 جمله سرھا را برد بی گفتگوی

 تیغ دادن بر کف دالک مست
 به که افتد شاھی، احمد را به دست

 آن کند زخمی سر و اين سر برد
 !سر ز سرداران يک کشور برد

  

 سید اشرف الدين قزوينی، نسیم شمال

اشعار او . سیداشرف الدين قزوينی، بی شک از مھم ترين شاعران طنزسرای دوران مشروطیت است
در جوانی به کربال و نجف رفت و پس از پنج سال به ايران . در قزوين به دنیا آمد. زبان به زبان می چرخید

 .مراجعت کرد

در تبريز چند سالی درس خواند و آنگاه برای زندگی .  سالگی به تبريز رفت٢٢او مدتی در قزوين بود و در 
. را داير کرد» نسیم شمال« و نه ماه پیش از بمباران مجلس روزنامه ادبی و فکاھی . به رشت رفت

 . سیداشرف الدين محبوب ترين و معروف ترين شاعر ملی عھد انقالب مشروطه است

ھر روز و ھر شب شعر می گفت و اشعارش را ھر ھفته چاپ می « : ید نفیسی در موردش گفتسع
وقتی روزنامه فروشان نام روزنامه اش را فرياد می کردند، براستی ..... کرد و به دست مردم می داد

زن و مرد، پیر و جوان، کودک و برنا، بی سواد و باسواد اين روزنامه را دست . ... مردم ھجوم می آوردند
در قھوه خانه ھا، در سرگذرھا، در جاھايی که مردم گرد می آمدند، باسوادھا . به دست می گرداندند

برای بی سوادھا می خواندند و مردم حلقه می زدند و روی خاک می نشستند و گوش می 
 .... نام روزنامه آن قدر معروف بود که مردم او را نسیم شمال صدا می کردند...... » ...دادند

روزی که موقع انتشار آن می رسید، دسته دسته کودکان ده دوازده ساله که موزعان او بودند، در ھمان 
چاپخانه گرد می آمدند و ھر کدام دسته ای بزرگ می شمردند و از او می گرفتند و زير بغل می 

يقین داشته باشید که ..... اين کودکان راستی مغرور بودند که فروشنده نسیم شمال ھستند. گذاشتند
از ھیچ کس بد نمی گفت، اما ھمه را .... اجر او در آزادی ايران کمتر از اجر ستارخان، پھلوان بزرگ نبود
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 » !مسخره می کرد و چه خوب می کرد

ھر دو شعر با زبانی . از معروف ترين و زيباترين آثار سید اشرف الدين ھستند» فعله«و » تازيانه«شعر 
وفات يک « يا » صبرکن آرام جانم صبر کن« اشعار ديگری مانند . ساده به وضع کشور و ملت می پردازند

نیز از اشعار مطرح نسیم شمال بود که در زمان انتشار روزنامه اش مورد توجه » دختر فقیر از شدت سرما
 .مردم قرار گرفته بود

 تازيانه

 چشم، ببستم دو دست! دست مزن

 چشم، دو پايم شکست! راه مرو

 قطع نمودم سخن! حرف مزن

 چشم، ببستم دھن! نطق مکن

 اين سخن عنوان مکن! ھیچ نفھم

 خواھش نافھمی انسان مکن

 الل شوم، کور شوم، کر شوم

 لیک محال است که من خر شوم

 چند روی ھمچو خران زير بار؟

 سر زفضای بشريت برآر

 فعله

 ای فعله تو ھم داخل آدم شدی امروز؟
 بیچاره، چرا میرزا قشمشم شدی امروز؟

 در مجلس اعیان به خدا راه نداری
 زيرا که زر و سیم به ھمراه نداری

 در سینه بی کینه بجز آه نداری

 چون پیر نود ساله چرا خم شدی امروز؟
 بیچاره چرا میرزا قشمشم شدی امروز؟

 ھرگز نکند فعله به ارباب مساوات
 ھرگز نشود صاحب امالک دموکرات

 بی پول تقال مزن، ای بلھوس الت

 زيرا که تو در فقر مسلم شدی امروز
 ...بیچاره چرا میرزا قشمشم شدی امروز
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 میرزاده عشقی

شايد يکی از بزرگترين موفقیت ھای شاعران مشروطه اين بود که آنان موفق می شدند که شعرشان را 
در اين میان میرزاده عشقی جوان، که سری پرشور و زبانی . تا حد تبديل شدن به ضرب المثل پیش ببرند

 . گرم و طناز داشت، شاعری منحصر بفرد است

در . وی مانند بسیاری از پیشروان مشروطه از ھمان سالھای جوانی به فعالیت ادبی و فرھنگی پرداخت
سپس ھمراه گروھی از مدان سیاسی به . را دائر کرد» نامه عشقی« سن ھفده سالگی روزنامه 

نوروزی « و » اپرای رستاخیز شھرياران ايران« استانبول مھاجرت و نخستین آثار شاعرانه اش از جمله 
از حد شعر عبور کرد و به » بشنو و باورمکن« و » خرتوخر«اشعاری مانند . را در استانبول سرود» نامه

 .ضرب المثل تبديل شد

 خرتوخر

 اين چه بساطی است، چه گشته مگر؟
 !مملکت از چیست؟ شده محتضر

 موقع خدمت ھمه مانند خر
 جمله اطباش، به گل مانده در

 به به از اين مملکت خرتوخر

 بشنو و باور مکن

 جان پسر، گوش به ھر خر مکن
 بشنو و باور مکن

 تجربه را باز مکرر مکن
 بشنو و باور مکن

 مملکت ما شده امن و امان
 از ھمدان تا طبس و سیستان
 مشھد و تبريز و ری و اصفھان
 ششتر و کرمانشه و مازندران
 امن بود، شکوه دگر، سرمکن

 بشنو و باور مکن
..... 

 میرزا علی اکبر خان طاھرزاده صابر، ھوپ ھوپ

شايد يکی از مھم ترين شاعرانی که بر تمام شاعران مشروطه تاثیر داشت و راه ساده گوئی را به روی 
 .آنان گشود، میرزا علی اکبر خان طاھرزاده صابر بود

صابر به ترکی شعر می گفت و شايد به ھمین دلیل است که بزرگترين شاعران فارسی گوی طنز 
 .مشروطه نیز کسانی بودند که زبان ترکی را می دانستند و از گنجینه اشعار ھوپ ھوپ بھره برده بودند

او از . صابر شاعر بزرگ ملی آذربايجان قفقاز و ھمکار دائمی روزنامه مالنصرالدين، در شماخی به دنیا آمد
وی . دوران نوجوانی شعر می گفت و فارسی و عربی و آذربايجانی را آموخت و متاثر از فضولی شاعر بود
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 به روزنامه مالنصرالدين پیوست و از ھمان ١٩٠۶از سال . اشعار فارسی را نیز به ترکی ترجمه می کرد
 . سال اشعار او در اين روزنامه به چاپ می رسید

اشعار و طنزھايش چنان معلوم بود که حتی بدون ذکر نامش يا با نام مستعار ھمه می فھمیدند که شعر 
 .از بھترين اشعار صابر است» خواب بودم خواب ديدم! ننه جان« شعر . از اوست

 ننه جان خواب بودم خواب ديدم

 ماه رمضان شد ننه جان
 نان و گوشت ارزان شد ننه جان

 خواب من دروغ بود ننه جان
 ھر چه ديدم دروغ بود ننه جان

 ننه جان خواب بودم خواب ديدم

 مشروطه به پا شد ننه جان
 عیش فقرا شد ننه جان

 خواب من دروغ بود ننه جان
 ھرچه ديدم دروغ بود ننه جان

 ننه جان خواب بودم خواب ديدم

 کوچه قشنگ است ننه جان
 شھر ما فرنگ است ننه جان
 خواب من دروغ بود ننه جان

 ھرچه ديدم دروغ بود ننه جان
 ننه جان خواب بودم خواب ديدم

 حمام تمیز است ننه جان
 بشکن بريز است ننه جان

 باز حمام خراب است ننه جان
 بلدی به خواب است ننه جان

 ننه جان گريه مکن غصه مخور

 نان شکری می خرم واست
 چادر زری می خرم واست

 تا تو فکررخت می کنی ننه
 منو سیاه بخت می کین ننه

 نمونه شعر ترکی صابر

 !فعله اوزيوی سنده بر انسانی صانیرسان
 آخماق کیشی، انسانقلی آسانمی صانیرسان؟

 سن بیله سنمش باالم؟ آی باراکالاله سنه،
 ....فسق ايمش امرين تمام؟ آی باراکلاله سنه

  

 میرزا علی اکبرخان دھخدا
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 .دھخدا، عالوه بر طنز نوشتاری در شعر طنز نیز بسیار روان و زيبا شعر می سرود

روسا و « يکی از معروف ترين و زيباترين اشعار دھخدا که متاثر از میرزا علی اکبرخان صابر است، به نام 
با کنايه از وضع استبداد، روسا را در نقش مادرانی نادان و ملت را در نقش کودکی بیمار به شعر » دولت

درآورده، شعر روسا و دولت، طنزی است تلخ از دوران مشروطه که ھم معرف شیوه طنزدھخدا و ھم 
 .دھخدا در اين شعر شاھکار زبانی انجام داده است. نشان دھنده اوضاع زمانه و زبان مردم است

 روسا و دولت

 خاک به سرم بچه به ھوش آمده
 بخواب ننه يک سر دوگوش آمده

 گريه نکن لولو میاد می خوره
 گربه میاد بزبزی رو می بره

 ننه چته؟ گشنمه –اھه اھه  -
 !بترکی، اين ھمه خوردی کمه؟ -

 
 چخ چخ سگه نازی پیشی پیش پیش

 الالی جونم گلم باشی کیش کیش

 ازگشنگی، ننه، دارم جون می دم -
 گريه نکن فردا بھت نون می دم -

 
 دستم، آخش، ببین چط يخ شده -
 تف تف جونم، ببین ممه اخ شده -

 سرم چرا آن قده چرخ می زنه؟ -
 توی سرت شیپیشه جا می کنه

 
 ھاق ھاق-!جونم چت شده-خ خ خ خ 

 چشماش چرا افتاد به طاق! وای خاله -

 آخ تنشم، بیا ببین سرد شده
 رنگش چرا، خاک به سرم، زرد شده؟

 وای بچم رفت ز کف، رود رود
 !مانده به من آه و اسف، رود رود

 انقالب ادبی ايرج میرزا

وی بیش از . شاھزاده ايرج میرزا، نامش بسیار شناخته شده و جزو شیرين ترين شاعران مشروطه است
 .آنکه اشعارش معترض به استبداد باشد، منتقد عقايد خرافی مردم و افکار مذھبی متحجر است
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وی رياکاری، خرافه پرستی، دورويی و بی . برجسته ترين اشعار تاريخ طنز فارسی است hcاشعار ايرج 
به . اشعارش گويی که گفتگوی معمول مردم عادی است. ھمتی مردم ايران را مورد انتقاد قرار می دھد

 .خوبی شخصیت می پردازد و در ھجو نیز بی نظیر است

ھجوی است بر شیخ فضل هللا نوری که در روزگار » حجت االسالم کتک می زند« ھجويه او به نام 
نمونه کامل اشعار طنزی است که پس از » انقالب ادبی« شعر . مشروطه در جبھه استبداد قرار داشت

 .مشروطه نشان از سادگی زبان شعری دارد

 اشعاری از ايرج میرزا

 انقالب ادبی محکم شد( 
 .)فارسی با عربی توام شد

  

 در تجديد و تجدد واشد
 ادبیات شلم شوربا شد

 تا شد از شعر برون وزن و روی
 يافت کاخ ادبیات نوی

  

 می کنم قافیه ھا را پس و پیش
 .....تا شوم نابغه دوره خويش

 شاعری طبع روان می خواھد
 نه معانی، نه بیان می خواھد

  

 آنکه پیش تو خدای ادبند
 ....نکته چین کلمات عربند

 بسکه در لیور و ھنگام لته
 دوسیه کردم و کارتن ترته

  

 بسکه نت دادم و آنکت کردم
 اشتباه بروت و نت کردم

 سوزن آوردم و سنجاق زدم
 پونز و پنس به اوراق زدم
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 ھی نشستم به مناعت پس میز
 ھی تپاندم دوسیه الی شمیز

 ھی پاراف ھشتم امضا کردم
 خاطر مدعی ارضا کردم

  

 گاه با زنگ و زمانی با ھو
 پیشخدمت طلبیدم به بورو

 تو بمیری ز آمور افتادم
 از شر و شور و شعور افتادم

  

 چه کنم زان ھمه شیفر و نومرو
 نیست در دست مرا غیر زرو

 ھی بده کارتن و بستان دوسیه
 ...ھی بیار از در دکان نسیه

  

 ايرج میرزا و حجت االسالم

 حجت االسالم کتک می زند
 بر سر و مغزت دگنگ می زند

  

 گر نرسد بر دگنگ دست او
 دست به نعلین و چسک می زند

 اين دو سه گر ھیچ کدامش نشد
 با حنک و تحت حنک می زند

  

 ور بکند پا به میانی فلک
 چوب به پاھای فلک می زند

 دستش اگر بر فکلی ھا رسد
 گوز يکايک به الک می زند
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 ور الکِ تنھا کافی نشد
 ھم به الک ھم به دو لک می زند

 منعش اگر کس نکند بی ريا
 دست تصرف به فدک می زند

  

 وان جگر نازکش از بھر پول
 روزی صد مرتبه لک می زند

 قافیه ھر چند غلط شد ولی
 .شیخ به بیکاری سگ می زند

  

 محاسب الملک

. است» محاسب الملک« از شاعران نه چندان شناخته شده مشروطه میرزا يوسف خان وقار، معروف به 
 .  در تھران به دنیا آمد و سالھای جوانی اش را در تب و تاب انقالب مشروطه گذراند١٢۶٠وی در سال 

گاھی شبیه اشعار . اشعار محاسب الملک مانند ديگر شاعران مشروطه ساده و روان و بی تکلف است
مخمس مشتی اسمال او بسیار معروف بود و وقتی منتشر شد، ھمه . ايرج و گاھی شبیه دھخداست
 . فکر می کردند کار دھخداست

 مخمس مشتی اسمال

 مشتی اسمال به علی کار و بارآزاد شده
 پاطوق ما تو بمیری بچه بازار شده

 ھر کسی واسه خود يکه میوندار شده
 علی زھتاب در اين ملک، پاطوقدار شده

 وکیل مجلس ما حجت آقا سردار شده

 مشتی اسمال شعری از محاسب الملک

 بعد از اين بر سر ماھا چه بالھا برسه
 چه بالھا که از اين خلق به ماھا برسه
 به گوش ما و تو فردا چه صداھا برسه

 کار اين ملک و بپا تا به کجاھا برسه
 آن پدر نفطی ابول باعث اين کار شده

 مشتی اسمال قسم بر علم و نخل و کتل
 ھرچه گشتیم در اين کوچه و بازار و محل
 کس نديديم بجز دون و لش و دزد و دغل
 حاجی خرده فروش گفت به ابرام کچل

 روح مشروطه زما وهللا بیزار شده
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 مشتی اسمال نمی دونی چه کشیديم به حق
 چنقده واسه مشروطه دويديم به حق
 پاھامون پینه زد و پاک بريديم به حق

 يه جوون پروپاقرص نديديم به حق
 ھمه از پیر و جوون ورمال و وردار شده

 جلتا فکر تلکه به دو صد شیوه و رنگ
 ما ھمه لول و پاتیلیم ز افیون و ز بنگ

 از ممد جنی گرفته تا به کل مھتی پلنگ
 صاف در خورخور خوابیم بکل مست و ملنگ

 کی می گه ملت ايران ھمه بیدار شده؟

 مشتی اسمال ھر آنکس که خیانت کرده
 يا به دزدان ستم پیشه اعانت کرده

 يا که خود دزد شده ترک امانت کرده
 يا که دزدی ز دگر دزد حمايت کرده

 آقا سردار شده يا آقا ساالر شده

 مشتی اسمال به اون تای سبیلت قسمه
 لوطی حق و حساب دون به خدا خیلی کمه

 ھرکسی را که به بحرش بری از اھل نمه
 مار به اينھا نزنه وهللا به مار ستمه
 علومت وردار ما مھتی عبدار شده

 ھیچ کس واسه ما يه پاپاسی کار نکرد
 يه از اين خوش غیرتا ذره ای کردار نکرد

 چه ستمھا که به آن لش ديندار نکرد
 تا سوار خر خود شد خرش و بار نکرد

 از چپ و راست خرانند که افسار شده

 مشتی اسمال يکی لوطی پادار کجاست؟
 يه نفر مشتی بی شیوه رگ دار کجاست؟

 برق قداره کل زينل عصار کجاست؟
 گود زورخونه چه شد؟ اصغر نجار کجاست؟

 دور دور ممل لنت ولنگار شده

 مشتی اسمال به علی اين بچه ھا گشت لشند
 لش و بی غیرت و پنتی صفت و ماست کشند

 بی بالنسبت تو بد روش و بد کنشند
 بر سر يه لش مرده ھمه در کشمکشند

 چون سگ و گرگ پی خوردن مردار شده

  

 مالنصرالدين و جلیل محمدقلی زاده

 به زبان ترکی منتشر ١٩٠۵اين روزنامه در سال . نخستین روزنامه طنز آذربايجان است» مالنصرالدين« 
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 .می شد

وی . میالدی در واليت نخجوان به دنیا آمد ١٨۶٩جلیل محمدقلی زاده، بنیانگذار اين روزنامه در سال 
 . ايرانی زاده و پدرش از اھالی خوی بود و ھمواره به ايرانی بودنش افتخار می کرد

اوايل داستان . خواندن و نوشتن را به زبانھای آذربايجانی و فارسی و روسی فراگرفت و سالھا آموزگار بود
، در اين داستانھا تصاوير »استاد زينال«و » احوال ده داناباش«، »صندوق پست«: کوتاه طنز می نوشت

 . اين داستانھا سرشار از طنز و تلخی است. جالبی از زندگی و معیشت مردم قفقاز ارائه کرده است

کمدی «، »قربانعلی بیگ«، »بچه ريشو«، »آزادی در ايران« وی بعد از مالنصرالین نیز داستانھای 
 .را به عنوان برجسته ترين داستانھای خود نوشت» مجمع ديوانگان«و » کتاب مادرم«، »مردگان

مالنصرالدين يک نشريه يک گروه دموکرات انقالبی بود که جمعی از روشنفکران و ترقی خواھان را 
پیرامون خود جمع کرده و با پادشاه ايران و سلطان عثمانی و امیر بخارا و اشراف و اعیان می جنگید و با 

دستگاه سانسور تزاری نیز ھمیشه اين روزنامه را کنترل . تعصبات مذھبی و خرافات نیز مبارزه می کرد
 . می کرد

کاريکاتورھای مالنصرالدين اولین کاريکاتورھای منتشره در ايران و آذربايجان بود که بیشتر توسط عظیم 
 . عظیم زاده کاريکاتوريست اين روزنامه خلق می شد

در .) ق. ه١٣٢۵(١٩٠٧نويسندگان مالنصرالدين با عادات و آداب ايرانیان کامال آشنا بودند و تقريبا از سال 
. ھمین موضوع باعث رواج مالنصرالدين در ايران شد. ھر شماره در مورد مسائل ايران مقاله می نوشتند

 .شماره ھای اين روزنامه مرتبا به ايران می رسید و مردم، بخصوص مردم آذربايجان با آن آشنا بودند

اين روزنامه عالوه بر . اشعار اين روزنامه نیز دھان به دھان می گشت و بر شرايط ايران بسیار اثر داشت
 .اشعار شاعران به چاپ اشعاری که توسط خوانندگانش که مردم عادی بودند مبادرت می کرد

آنان موفق شدند که . طنزنويسان و طنزسرايان و کاريکاتوريست ھای انقالب مشروطه کاری بزرگ کردند
مفاھیم و ارزش ھای مھمی چون پیشرفت و تجدد و تحول و آزادی و برابری و عدالت را به زبان ساده به 

 . مردم بگويند و ذھن مردم را بیدار کنند

 »مشتی اسمال«اين واقعه ای عظیم و حادثه ای بزرگ بود، اما نکته اينکه خواندن شعر مخمس 
 محاسب الملک که صد سال پیش از اين سروده شده، به ما نشان می دھد گويی از صد سال پیش

 .ھمه چیز ھمان است که بود

www.bbc.co.uk/persian
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