
 
در  Constitutionalism واژه مشروطه ك	ه م	ع	ادل واژه

در زبان عرب	ی و » دستور« زبان انگليسی و معادل واژه 
 در زبان رايج در كش	ورھ	ای ھ	ن	د و » آيين« معادل واژه 

حكومتی ك	ه ب	ر « پاكستان است، اصط5حی که به عنوان 
شالوده يك قان	ون اس	اس	ی و ن	ظ	ام پ	ارل	م	ان	ی ب	ن	ي	اد ش	ده 

 »مش	روط	ه« در ايران دو واژه . ، به كار رفته است» باشد
شود ك	ه پ	س   به نظام حكومتی اط5ق می» مشروطيت« و 

 .پديد آمد) م١٩٠۶(قـه ١٣٢٥از انق5ب سال 
-اجتماعی پ	ي	چ	ي	ده-در واقع انق5ب، تغيير و تحول سياسی

ای است که در اثر آن، حک	وم	ت م	وج	ود ت	وان	اي	ی اداره 
ھ		ای ف		زاي		ن		ده ج		ام		ع		ه را ب		ه د^ي		ل گ		ون		اگ		ون و ب		ح		ران

-اقتصادی و سياسی و اعمال زور خود را از دس	ت م	ی
ھای محتلف سياسی و اج	ت	م	اع	ی و دھد و طبقات و گروه

خيزند تا قدرت سياسی را به نفع فرھنگی به مبارزه برمی
بنابراين، نارضايتی ع	م	وم	ی م	ردم از .  مردم تغيير دھند

حاکميت و عدم توانايی ح	ک	وم	ت، از د^ي	ل م	ھ	م ب	روز 
دھی و بسيج سياسی و اج	ت	م	اع	ی انق5ب ھستند و سازمان

ان	ق	5ب، .  آي	ن	دترين پديده انق5ب ب	ه ش	م	ار م	ینيز از مھم
ھمواره مستلزم عمل و رفتار جمعی و مشترک، ات	ح	اد و 

 !ھاستھمبستگی انسان
گ	ذار س	وس	ي	ال	ي	س	م در قرن نوزدھم کارل مارکس، ب	ن	ي	ان

علمی، برای نخستين بار انديشه تبيين علمی پديده ان	ق	5ب 
را مطرح کرد و انق5ب را وسيله اصلی دگرگونی بنيادی 

از آن پ	س، واژه ان	ق	5ب و م	ب	ارزات .  در تاريخ خ	وان	د
-انق5بی، يکی از مباحث اصلی ع	ل	م س	ي	اس	ت و ج	ام	ع	ه

 .شناسی سياسی شد
در تحو^ت انق5ب مشروطيت، ادبيات و زبان ني	ز ت	ح	ت 

دانش زب	ان و .  تاثير اين انق5ب قرار گرفت و متحول شد
زم	ان رش	د و ادبيات اروپايی، تعليم و تربيت غربی و ھ	م

گسترش تکنولوژی، علوم طبي	ع	ی و ع	ل	وم اج	ت	م	اع	ی و 
ھ	ا در زن	دگ	ی روزم	ره، ب	رای ج	ام	ع	ه بازتاب ھمه اي	ن

ھای چندين ھ	زار فرھنگی ايران نيز جريانی بود که سنت
 .ساله را دگرگون ساخت

، روز مش	روط	ي	ت ١٢٨۵  م	رداد  ١٤در تاري	خ اي	ران، 
گ	رد ان	ق	5ب ام	ي	ن س	ال ي	ک ص	د و پ	ن	جبنابراين،.  است

 م	ظ	ف	رال	دي	ن ش	اه.  مشروطيت ايران را پشت سر گذاشتي	م
خ	واھ	ان ب	ه در چنين روزی در برابر خواس	ت مش	روط	ه

فرمان تاريخی مشروطه تن داد و به اين ترت	ي	ب، ان	ق	5ب 
اھمي	ت اي	ن .  مشروطه اولين روز پيروزی را تجربه کرد

دگرگونی اجت	م	اع	ی و ان	ق	5ب روش	ن	ف	ک	ری اي	ران	ی ب	ه 
نويسان، آن را ب	ا ای است که برخی محققين و تاريخاندازه

 .کنندانق5ب کبير فرانسه و انق5ب روسيه مقايسه می
بررسی نقش روشنفکران در انق5ب مشروطه، نه ص	رف	ا 

نگاری، بلکه نگاه به گذش	ت	ه ب	ه ع	ن	وان چ	راغ راه تاريخ
-ای که تاريخ خود را نشناسد و به جم	عجامعه.  آينده است

بندی نقاط مثبت و منفی آن نپردازد احتمال اين که ت	اري	خ 
 .تجربه کند، دور از انتظار نيستتلخ کشورش را دوباره 

  شمسی٦٠دھه 
 و کشتار زندانيان سياسی در جمھوری نکبت 

 
-ترين دوران زندگی جامعه ما، سلطۀ حاکمي	ت	ی ب	رق	رارش	ده ک	ه ت	ب	هدر تاريک

 .کاری ويژگی بارز آن است
-ای رژي	م	یگيری از بيان اين تباھی، سياست پايهفشردن گلوی مردم برای پيش

ست که برای بقای خود، زندانی به وسعت تمام ج	ام	ع	ه س	اخ	ت	ه و ب	ا س	رک	وب 
-تر کند و چندی ب	ي	شکند بندھای استبداد را ھرچه محکمروزی، ت5ش میشبانه

 . کشی خود ادامه دھدتر به زندگی سراسر ستم و چپاول و آزادی
 ش	م	س	ی در ج	م	ھ	وری ٦٠سخن گفتن از فاجعه کشتار زندانيان سياسی در دھه 

ست که تاکنون جسم و جان مردم جامع	ه م	ا را ب	ه اس5می، درد و اندوه بزرگی
شود و نه کسی قادر است آن را اين درد، نه فراموش می.  سختی آزار داده است

 .ببخشد

 زار خاورانتصويری از گل
ک	ار  نيست؛ ج	ام	ع	ه ب	ا کش	ت	ن ج	ن	اي	ت» انتقام گرفتن«  به معنی » نبخشيدن« اما، 

 . بيندروی آسايش به خود نمی
گان زندانی، ضمن اي	ن ک	ه ب	ي	ان گردھا و يادبود خاطره جانباختهبرگزاری سال

ھاست؛ به منظور اين ھش	دار ب	ه احساس و درونه عاطفی و نفرت از اين جنايت
مردم جھان نيز ھست که؛ نيروی بالنده مردم قصد دارد که در دن	ي	ای آي	ن	ده س	د 

 .ھا برپا کندگونه جنايتبزرگی در برابر اين
ھ	ای ب	ردن زم	ي	ن	ه، کوششی ست برای يافتن داروی درد و ازم	ي	ان» نبخشيدن« 

گری؛ تا انسان بتواند آس	وده و بَ	ری از مادی سياست سرکوب و کشتار و سلطه
ھ	ا، ت	5ش از نظر تاريخی پ	اس	خ ت	م	ام اي	ن پ	ل	ي	دی.  ستم و گرسنگی زندگی کند

دنيايی ک	ه در .  برای بنای يک دنيای بھتر، يک دنيای آزاد از ھر گونه ستم ست
آن تمام نيروی خ5قه انسان بتواند در راه آزادی ب	ي	ان و ف	راھ	م ک	ردن زن	دگ	ی 

 . دردسر برای تمام مردم جامعه به کار افتدآسوده و بی
گون	ه کوشد تا با مبارزات خود و افشای اينکانون نويسندگان ايران در تبعيد، می

 .ھا سھم کوچکی در برپائی دنيای بدون ستم آينده داشته باشدجنايت
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ھا و مطالعات پيرامون تاريخ انق5ب مشروطيت ايران، از نخستين روزھای پ	ي	روزی ق	ط	ع	ی بررسی

ن	خ	س	ت ك	ت	اب ان	ق	5ب .  ، آغ	از ش	د1909 ج	و^ی 19 ب	راب	ر ب	ا  1287 تير 22آن و فتح تھران در 
ھا ھزار ب	رگ دس	ت  مشروطيت ايران، اثر ادوارد گرانويل براون، ايران شناس بريتانيايی است كه ده

 آغ	از و 1905نوشته از او باقی مانده و نگارش اين اثر را از نخستين مقاطع آغاز انق5ب در اواخ	ر 
 . توسط انتشارات دانشگاه كمبريج منتشر كرد1910حدود يك سال پس از فتح تھران در سال 

ا^س	5م  پس از آن نيز اين روند در ايران با انتشار ويرايش نخست تاري	خ ب	ي	داری اي	ران	ي	ان اث	ر ن	اظ	م
ای كرمانی آغاز شد و در پی آن تاكنون صدھا كتاب تحليلی و خاطرات و ھزاران م	ق	ال	ه و م	ج	م	وع	ه

 .اسناد درباره مشروطيت منتشر گرديد
دھد ک	ه وق	اي	ع اي	ن ان	ق	5ب را م	ورد وجود اين ھمه مدارك انبوه منتشر شده، اين فرصت را به ما می

 .تری قرار دھيمبحث و بررسی دقيق
با اين وجود ھنوز اسناد و مدارك بسياری در آرشيوھای مختلف کشورھايی چون آلمان، ايا^ت متحده، 

وجود دارد كه چندان مورد مطالعه و بررسی قرار نگرف	ت	ه و ب	ه ...  بريتانيا، تركيه، روسيه، فرانسه و
 .طور كامل انتشار نيافته اند 

ش	ود ك	ه ب	ه  آرشيو عمده اسناد مربوط به دوره انق	5ب مش	روط	ي	ت ن	گ	ھ	داری م	ی4تنھا در بريتانيا، 
آرشيو ملی بريتانيا، آرشيو ديوان ھند محفوظ در كتابخانه م	ل	ی :  ترتيب اھميت كمی و كيفی عبارتند از

س	ی و آرش	ي	و ب	ري	ت	ي	ش پ	ت	رول	ي	وم . ب	ی. اس. بريتانيا، آرشيو بانك شاھنشاھی ايران محفوظ در بانك اچ
 .محفوظ در دانشگاه واريك

 4 س	ال و ت	ق	ري	ب	ا 600شود که كل اسناد آرشيو ملی بريتانيا درباره ايران، مربوط ب	ه ح	دود گفته می
 ھزار برگ س	ن	د درب	اره 150 پرونده در حدود 788در اين آرشيو ملی، نزديك به .  ميليون برگ است
اين دوره زمانی از م	ق	دم	ات ان	ق	5ب .   ايران شناسايی شده است1910 تا 1905ھای  تحو^ت بين سال

 .گيرد مشروطيت تا تبعات و حوادث پس از فتح تھران را دربر می
س	از در ت	اري	خ م	ع	اص	ر   ق، دوره بس حساس و س	رن	وش	ت1330ق تا 1324ھای به اين ترتيب، سال

م	وف	ق	ي	ت و پ	ي	روزی م	ب	ارزات .  ش	ود  ايران است كه از آن تحت عنوان دوره مشروطيت نام برده م	ی
ای تحقق يافت كه بخش اع	ظ	م مش	رق زم	ي	ن اس	ي	ر  طلبی مردم ايران، در دوره خواھی و عدالتآزادی

ت	وانس	ت در ش	ك	وف	اي	ی اي	ران و پر واضح است كه موفقيت اين انق5ب م	ی.  ھای مستبد بودندحکومت
 .مردم مشرق زمين بسيار موثر واقع شود

تحو^ت اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرھنگی در غرب که از ني	م	ه دوم س	ده ن	وزدھ	م م	ي	5دی، ب	ا 
ای در حريان بود، از عوامل مھم و اصلی ممالک مشرق زمين و از جمله ايران در گذر شتاب گسترده

 .از دوران سنتی به دوران نوين خود بود
ھ	ای ھای پيگير خود زمي	ن	هنگاران با ت5شپيش از آغاز انق5ب مشروطيت برخی نويسندگان و رونامه

يکی از نويسندگان سرشناشی که برخ	ی .  سياسی، اجتماعی و فرھنگی اين انق5ب را فراھم کرده بودند
م	ي	رزا ان	د، از نويسندگان و محققين ايرانی از او به عنوان پدر مع	ن	وی ان	ق	5ب مش	روط	ي	ت ن	ام ب	رده

 .آخوندزاده استفتحعلی 
 1878 فوريه س	ال 28متولد شد و در )  شکی( در شھر نوخا) ق. ه1228( م 1812آخوندزاده در سال 

ھ	ای وی ت	اث	ي	ر زي	ادی ب	ر ان	ديش	ه.  در شھر ت	ف	ل	ي	س چش	م از ج	ھ	ان ف	رو بس	ت)  ق. ه1295( مي5دی
خواه بزرگ اي	ران خواھان ايران گذاشت به طوری که ميرزا نصرهللا ملک المتکلمين، آزادیمشروطه

که تحت تاثير آثار انسانی، اجتماعی، سياسی و فرھنگی آخوندزاده بود، در جايی از اھميت ميراث اين 
ميرزا فتحعلی آخوندزاده نخست	ي	ن ھش	داردھ	ن	ده ان	ق	5ب « :  نويسدگويد و میمتفکر وا^انديش سخن می

آثار او در بيداری ملل ايران از خواب غفلت، نقشی موثرتر از صور اس	راف	ي	ل .  مشروطيت ايران بود
 ».اين متفکر ميھن دوست و مترقی و انسان نجيب، معلم و پيشوای ھمه ما بود. داشت

آخ	ون	دزاده، .  ت	وان مش	اھ	ده ک	ردانديشه ماترياليستی آخوندزاده را در جم5تی که به قلم خود اوست می
ب	ه ن	ظ	ر .  در بحث بنيادی فلسفه و در تعيين نسبت روح به ھستی و شعور به ماده، بينش ع	ي	ن	ی داش	ت

. است)  ماده( او، ماده نخستين و شعور دومين عنصر پيدا شده است، خرد و شعور محصول اين عنصر
 و بر اساس قوانين اندرونه خويش پيدا ش	ده، ت	ک	ام	ل ي	اف	ت	ه » تحت قانون خود« کاينات « :  نويسدوی می

منشا و آغاز و موجوديت و انجام کاينات به نيرويی خارج از آن وابسته نيست، اشيا در م	اھ	ي	ت .  است
 آخوندزاده، در » . معناستو اصل خود محتاج علت نيستند و بيرون از وجود عينی دنبال علت گشتن بی

بايد با آموختن علوم طبيعی، فيزيک، ش	ي	م	ی « : گويدشناسی خود چنين میشناسی و روشمورد معرفت
ھا خ	ود ھا و ماھيت جھان مادی را به درستی شناخت و از چنگال خرافهپذيری پديدهھا قانونو جز اين

 ».را رھا کرد
وی، در .  ست که آخوندزاده به طور جد درباره آن انديش	ي	ده و ن	وش	ت	ه اس	تھايیآزادی يکی از مقوله

آزادی روحانی که متشرعان از دست م	ا نخستين، :  آزادی مطلق دو گونه است« :  گويدمورد آزادی می
دومی، آزادی جسمانی که فرمانروايان مستبد م	ا را از .  انداند و ما را عبد و بنده شريعت ساختهگرفته

ای اھل ايران، اگر از نشئه آزاديت و ح	ق	وق « :  گويد و خطاب به مردم ايران می» .اندآن محروم کرده
شدی تو در عدد و استطاعت ب	ه م	رات	ب انسانيت خبردار بودی، متحمل اين نوع عبوديت و رذالت نمی

 آخ	ون	دزاده، ب	ه دس	ت آوردن » . دل	ی اح	ت	ي	اج داریتر ھستی فقط به يک جھتی و يکاز مستبد فزونی
و در م	ق	اب	ل کس	ان	ی ک	ه اع	ت	ق	اد ب	ه .  بيندآزادی را در حرکت آنق5بی و دگرکونی بنيادی اجتماعی می

تواند از راه اص5حات فرھنگی و ھيچ شخصيت تاريخی نمی« :  گويدمبارزه فرھنگی داشتند، چنين می
ھ	ای ب	ن	ي	ادی اج	ت	م	اع	ی و برای تحقق آن دگ	رگ	ون	ی.  ايدئولوژيک برای مردم موھبت آزادی ھديه کند

 ».اقتصادی ^زم است
 آخوندزاده، مدافع سرسخت حقوق زنان بود؛ به خصوص در کشورھای شرقی او با انتقاد 

صدای کانون نويسندگان ايران در تبعيد -بانگ   

Kanoon_dt@yahoo.com www.iwae.org 
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 :چند توضيح
کند که تنھا بانگ، مطالبی را درج می  -

 .اندبرای اين نشريه ارسال شده
 تايپ »ورد فارسی«مطالب بانگ، با   -

 . نباشند4تر از دو صفه آشوند و بيش
مسئوليت مطالبی که در بانگ درج   -

 .ھاستشوند با نويسندگان آنمی

 منشور 
 )در تبعيد(کانون نويسندگان ايران

 
دفاع از آزادی انديشه و عقيده برای ھمه   -١

ھای عقيدتی و قومی بدون ھيچ گروه   افراد و
 .حصر و استثناء

تواند افکار و عقايدی که خود ھرکس می  -٢
پسندد، داشته باشد و ھيچ فرد و يا گروه و يا می

مرجعی مجاز نيست افکار و عقايد خود را بر 
ديگران تحميل و يا از ابراز عقيده و برخورد 

 .آزادانه افکار و عقايد جلوگيری کند
دفاع از آزادی بيان و نشر، و اشاعه افکار   -٣

ھنری، فرھنگی، فلسفی (و عقايد و آثار فکری
 .با استفاده از کليه وسايل ممکن...) و
مبارزه با ھرگونه تبعيض و استثمار   -۴

 .فرھنگی
ھا، احزاب در استق4ل کانون از ھمه جمعيت  -۵

ھای سياسی اعم از مستقل يا وابسته و سازمان
به ھرنوع نظام حکومتی، کانون ضمن آن که 

ھايی موظف به دفاع از کليه حقوق و آزادی
است که با آزادی انديشه و بيان و نشر و رشد 

تواند فکری و فرھنگی جامعه ارتباط دارند، نمی
بايد به ھيچ شکلی تبديل به ابزار يا و نمی

محملی برای فعاليت ھيچ جمعيت، حزب يا 
 .سازمان سياسی خاصی شود

ھای ھا و انجمنھمکاری با کليه کانون  -۶
مشابھی که بدون داشتن وابستگی به گروه، 
جمعيت، سازمان يا حزب سياسی خاص، از 

ھای فرھنگی و اجتماعی ھای عام آزادیآرمان
 ...کننددفاع می
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از وضعيت اجتماعی، دين	ی و س	ي	اس	ی زم	ان 

مس		اوات در ح		ق		وق م		گ		ر « :  ن		ويس		دخ		ود م		ی
ش	ري	ع	ت چ	ه ح	ق .  مختص طايفه ذکور اس	ت

دارد که طايفه ياناث را به واسطه آي	ه ح	ج	اب 
-العمر بدب	خ	ت م	یبه حبس ابدی انداخته مادام

 ».سازدکند و از نعمت حيات محروم می
ھای دگرگونی تاريخی ادبيات مش	روط	ه زمينه

ت		ر از ان		ق		5ب ھ		ای پ		ي		شرا ب		اي		د در س		ال
. مشروطيت مورد تحقيق و ب	ررس	ی ق	رار داد

 سال آخر حكومت ناصرال	دي	ن 25به و يژه در 
 .شاه

نشري	ات دوران ان	ق	5ب مش	روط	ي	ت، ن	ق	ش	ی 
ساز و بنيادی در پ	خ	ش و گس	ت	رش سرنوشت

ب		ا اع		5م ف		رم		ان .  ان		دادب		ي		ات آن دوره داش		ت		ه
 ش	م		س	ی، س	ي		ر رون		د 1285مش	روط	ي		ت در 

ت	ری گ	رف	ت و  شت	اب ب	ي	شحوادث و تحو^ت
-ھای مناسبی برای رشد و پيشرفت چشمزمينه

ھای فرھنگی و ادبی، ب	ه وي	ژه در گير فعاليت
ھ	ا، عرصه مطب	وع	ات پ	دي	د آم	د ك	ه ھ	م	ه آن

دھنده آرا و افک	ار ان	ق	5ب	ی و پ	ي	ش	رو انعکاس
ھای مختلف جامعه نويسندگان و شعرا از طيف

باز شدن فضای س	ي	اس	ی در .  بودند، فراھم شد
ھ	ای جامعه و فعاليت پ	ي	گ	ي	ر ف	ع	ال	ي	ن ع	رص	ه

فرھنگی، سياسی و اج	ت	م	اع	ی، ب	رچ	ي	ده ش	دن 
ت		دري		ج		ی دس		ت		گ		اه س		انس		ور ح		اك		م ب		ر آث		ار 

در .  ھ	ا ب	ه وج	ود آوردنويسندگان و روزن	ام	ه
اين دوره، مطبوعات نقش پل ارت	ب	اط	ی م	ي	ان 

ھ		ای ن		ويس		ن		دگ		ان و ش		ع		رای آرا و ان		ديش		ه
خواه با اقشار مختلف جام	ع	ه را اي	ف	ا مشروطه

چرا كه بسياری از ھ	م	ي	ن ش	ع	را و .  کردندمی
نگ	ار ھ	م ب	ودن	د و ب	ا نويسندگان خود روزنامه

ھ	ای استفاده از ھمي	ن ام	ك	ان اف	ك	ار و ان	ديش	ه
طلب	ان	ه دوستانه و برابریخواھانه، انسانآزادی

 . دادندخود را در سطح جامعه انعکاس می
در اين دوره، نقش مطبوعات به حدی برجسته 
بود و به حدی جايگاه اجتماعی داشتن	د ک	ه ب	ن	ا 
به اسناد تاريخی، وزي	ر م	خ	ت	ار ب	ري	ت	ان	ي	ا در 

لحن مطبوع	ات م	ح	ل	ی روز « :  تھران، نوشت
ش		ود، و دائ		م		ا ت		ر م		یب		ه روز دم		وک		رات		ي		ک

ي	ک ...  ش	ون	دھای جدي	دی ظ	اھ	ر م	یروزنامه
روزن			ام			ه ف			ارس			ی زب			ان ب			ا ل			ح			ن ش			دي			د 
ضدسلطنتی در باکو منت	ش	ر و ب	ه وس	ع	ت در 

ن	ام و نش	ان ھای بیجزوه.  شودايران پخش می
-نيز مانند سابق در تھران به وسعت پخش م	ی

ش	ون	د ھا در باکو چاپ م	یتعدادی از آن.  شوند
آم	ي	زش	ان ش	اي	ان و به خاطر ويژگ	ی ت	ح	ري	ک

 . اندتوجه
ھ	ای وزير مختار روسيه در تھران و ک	ن	س	ول
ھ	ای روسيه در تبريز و رشت نيز در گ	زارش

ھ	ای ب	ه خود به سن پترزبورگ ھ	م	ي	ن دي	دگ	اه
ھ	ای م	ردم	ی و ان	ق	5ب	ی را شدت ض	دان	ج	م	ن

 .داشتندابراز می
ن		ويس		ن		دگ		ان و ش		اع		ران دوره مش		روط		ه، ب		ا 
استفاده از ھر ابزار بيان و ھر زبانی به پخ	ش 

-ھ		ای ان		ق		5ب		ی خ		ود م		یو گس		ت		رش ان		ديش		ه
در اين ميان، زبان طنز ي	ك	ی دي	گ	ر .  پرداختند
ھای بيان انديش	ه از س	وی ط	رف	داران از شيوه

آزادی و مشروطه بود كه در اين دوره وس	ي	ع	ا 
ش	ک در اين زمين	ه، ب	ی.  جستنداز آن بھره می

 ب	ه » م5نصرالدين« تاثير و نقش ارزنده نشريه 
 و اش	ع	ار » زادهج	ل	ي	ل م	ح	م	د ق	ل	ی« مديري	ت 

 .، انکارناپذير است»ميرزاعلی اكبر صابر«
نقش فکری و ع	م	ل	ی روش	ن	ف	ک	ران در ھ	م	ه 
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س	از ب	وده جوامع بشری، تاثيرگ	ذار و س	رن	وش	ت
بر اين اساس، ت	ح	ق	ي	ق و ب	ررس	ی و ن	ق	د، .  است

عملکردھای روشنفکران و نقش اس	اس	ی آن	ان ب	ه 
خ	واھ	ی، ام	ری م	ھ	م ويژه در رواج افکار آزادی

 .است
ھ		ای ت		ح		ق		ي		ق		ی، آخ		ون		دزاده، ب		راس		اس ي		اف		ت		ه

ميرزاحسين خان سپھسا^ر، مستشارالدوله، ملک	م 
ت		ري		ن خ		ان و ط		ال		ب		وف ت		ب		ري		زی ک		ه از م		ھ		م

خ	واه در دوران ق	ب	ل از روشن	ف	ک	ران مش	روط	ه
ک	ن	ن	ده انق5ب مشروطه بودند، نقش موثر و تعي	ي	ن

گ	ي	ری و ات	خ	اذ م	واض	ع روش	ن	ف	ک	ران در جھ	ت
ھا، نه ت	ن	ھ	ا ب	ه آن.  انددوران مشروطيت ايفا کرده

روندھای و رويداھای تاريخی سياسی، اجت	م	اع	ی 
و فرھنگی ايران، بلکه به وقايع جھانی نيز ت	وج	ه 

 . خاصی داشتند
در اي	ن ان	ق	5ب، ان	ديش	ه و ع	م	ل	ک	رد ارت	ج	اع	ی 

خ		واه ض		دمش		روط		ي		ت در روح		ان		ي		ت مش		روع		ه
ح	اج	ی ش	ي	خ .  انق5ب مشروطيت، ثبت شده اس	ت

هللا نوری در تھران و حاجی ميرزا حسن آقا فضل
چی در تبريز، در راس اين مجتھد و ميرھاشم دوه

ھ	ا، ب	ا ت	ک	ف	ي	ر آن.  انديشه ارتجاعی قرار داش	ت	ن	د
اديب و روشنگر بزرگ خاور زمين، ط	ن	زن	وي	س 

زاده، م	دي	ر روزن	ام	ه نظير، جل	ي	ل م	ح	م	دق	ل	یبی
نامدار م5نصرالدين و فت	وای ق	ت	ل او، از ج	م	ل	ه 

 .اوراق سياه کارنامه اين روحانيون است
در اين دوره، ب	رخ	ی از روش	ن	ف	ک	ران اي	ران	ی، 

ب			رای .  ک			ردن			دگ			ذش			ت			ه را ش			دي			دا ن			ق			د م			ی
-شاعر و روزنامه ميرزا آقاخان کرمانی، نمونه، 

ھای شع	ری سازی مدحنگار معروف، در محکوم
-و ستايش سلطنت و قدرت را چن	ي	ن ب	ه ن	ق	د م	ی

ھ	ای برآمد و ن	ت	ي	ج	ه م	داي	ح و چ	اپ	ل	وس	ی« : کشيد
شاعران گذشته اين بود که شاھان و وزيران ش	ان 

وار و ت	ري	ن اع	م	ال دي	وان	هبرای انجام غيرممکن
 »...شدندغيرعادی تحريک می

دھ	ن	د ک	ه ب	خ	ش ب	زرگ	ی از ھا نش	ان م	یبررسی
تاليفات ادبی دوره مشروطيت شعر بوده است ک	ه 

ھ		ای آم		وزش		ی و س		ي		اس		ی و در دارای وي		ژگ		ی
در اين دوره، .  خدمت مسايل مھم دوران خود بود

گ		ي			ری ن			گ		اری ن			ي		ز از رش		د چش			مروزن		ام		ه
ت	ري	ن ش	اع	ران و برخوردار شد و حتی سرشناس

ن	گ	ار روی نويسندگان آن روزگ	ار، ب	ه روزن	ام	ه
از .  ای بودندآوردند و خود ناشر و سردبير نشريه

اين رو، تحول کيف	ی در ع	رص	ه م	ط	ب	وع	ات ب	ه 
در اي	ن .  وجود آمد و ج	ن	ب	ه اج	ت	م	اع	ی پ	ي	دا ک	رد

-  نش	ري	ه م	ت	ن	وع ک	ه ب	ي	ش90دوره، نزديک به 
ترشان با کيفيت با^ی فرھنگی، س	ي	اس	ی و ادب	ی 

 .شدند، در ايران انتشار يافتندمنتشر می
صنعت چاپ در نيمه نخ	س	ت س	ده ن	وزدھ	م وارد 

ھ		ا پ		ي		ش از ان		ق		5ب اي		ران ش		ده ب		ود و م		دت
ھای رسمی کشور، بل	ک	ه مشروطيت، نه روزنامه

چندين نشريه غيررسمی يا نيمه ق	ان	ون	ی ان	ق	5ب	ی 
در نقاط مختلف کشور و خارج کش	ور ب	ودن	د ک	ه 

نگاری دوران ان	ق	5ب داران واقعی روزنامهپرچم
 .مشروطه شدند

نخستين مرکز و قلب ت	پ	ن	ده ان	ق	5ب مش	روط	ي	ت 
ايران، شھر تبريز بود که بسياری از ن	ويس	ن	دگ	ان 
آن روابط مستقيمی با متفکرين انق5بی روس	ي	ه و 

ن	ام	ه ھ	ای ت	ل	ق	ي	ننخس	ت	ي	ن روزن	ام	ه.  قفقاز داشتند
ن	ام	ه، ش	ب ايران و روزن	ام	ه مص	ور ط	ن	زآم	ي	ز

شد که ناصرالدين ش	اه در تبريز چاپ می ھنگامی
ھ		ای ط		ن		زآم		ي		زی روزن		ام		ه.  ک		ردس		ل		ط		ن		ت م		ی

. ش	دحشرات ارض نيز در تبريز منتشر م	ی چون
ح	اج	ی   شمسی، ت	وس	ط1287اين نشريه در سال 

ميرزا آق	ا ب	ل	وری، در اي	ن ش	ھ	ر پ	ا ب	ه ص	ح	ن	ه 
ب		رای  روزن		ام		ه ص		ح		ب		ت.  م		ط		ب		وع		ات گ		ذاش		ت
 شمسی به زبان ترک	ی 1288نخستين بار در سال 

آذربايجانی به چاپ رسيد و به دليل مقا^تش علي	ه 
حجاب زنان توسط ا^ھيون اس5می م	ورد ح	م	ل	ه 

ک		ه از س		ال  روزن		ام		ه آذرب		اي		ج		ان.  ق	رار گ		رف		ت
 ش		م		س		ی ب		ه زب		ان ف		ارس		ی و ت		رک		ی 1286

به  قلی خان صفرافعلی آذربايجانی به سردبيری
 .چاپ رسيد نيز کاريکاتورھايش معروف بود

ن	گ	اران بعدھا گروھی از نويسن	دگ	ان و روزن	ام	ه
انق5بی در تھران تجمع کردند و نشريات مشابھی 

ت		وان ھ		ا م		یم		ن		ت		ش		ر ن		م		ودن		د ک		ه از م		ي		ان آن
 .الغيبنام بردلسان و غيرت از

ھ	ا ھ	ي	چ در زمان انق5ب مش	روط	ي	ت، روزن	ام	ه
صدا برای ھا ھمنوع وابستگی حزبی نداشتند و آن

ح	ت	ی ب	رخ	ی از .  ک	ردن	دمشروطيت م	ب	ارزه م	ی
شاعران معروف نيز نشريه م	خ	ص	وص خ	ود را 

اشعار شاعران م	ع	روف	ی چ	ون . نمودندمنتشر می
-الشعرای بھار و ^ھوتی کرمانشاھی در آنملک

 .شدھا چاپ می
ص	وراس	راف	ي	ل از ھ	م	ه  ھ	ا،در ميان ھ	ف	ت	ه ن	ام	ه

 ش	م	س	ی در 1286تر ب	ود ک	ه در س	ال معروف
ستون طنزآميز اين نشريه تحت .  نھران منتشر شد

از م	ح	ب	وب	ي	ت خ	اص	ی » چ	رن	د و پ	رن	د« عنوان 
در اين ب	خ	ش از نش	ري	ه، ش	اع	ر . برخوردار بود

ي	ک	ی از  ميرزاعلی اک	ب	ر خ	ان دھ	خ	دا، معروف
ھای برجس	ت	ه زم	ان س	ب	ک ج	دي	دی از شخصيت

طنز ادبی را که در ايران ن	اآش	ن	ا ب	ود، ب	ه وج	ود 
ب	ع	د  ميرزاجھانگيرخان ش	ي	رازی، ناشر آن.  آورد

. از به قدرت رسي	دن م	ح	م	دع	ل	ی ش	اه اع	دام ش	د
 .دھخدا نيز کشور را ترک گفت و پناھنده شد

 1286ن		ي		ز ک	ه در س		ال  روزن	ام		ه نس	ي		م ش		م	ال
شمسی در رشت منتشر شد، کيفيت با^يی و  ھ	م 

. وزن با نشريه صور اسراف	ي	ل ت	ھ	ران را داش	ت
 1290اين نشريه، به ص	ورت ن	ام	ن	ظ	م ت	ا س	ال 

سردبير  الدين گي5نیسيداشرف . شمسی منتشر شد
و ناشر آن، يکی از شاعران و از مبارزان ن	ام	ی 

 .کردبود که برای جامعه بھتر مبارزه می
ش	د از مجله خيرالک5م که در رشت م	ن	ت	ش	ر م	ی

 ش	م	س	ی، ب	ه 1286ھمان آغاز انتشارش در سال 
ش	د و ط	ن	ز اداره م	ی افصح المتکلمي	ن سردبيری

گزنده آن، از اھميت شايانی در ت	ح	و^ت ج	ام	ع	ه 
 .داشت

شاعر م	ع	روف،  ميرزاصادق خان اديب الممالک
ب	ود ک	ه پ	ي	ش از  سردبير و ناشر نشريه جالب	ادب

اي	ن روزن	ام	ه، .  ش	دانق5ب مشروطه من	ت	ش	ر م	ی
-ع5وه بر چاپ اشعار خود سردبير، دارای بخش

ميرزا ن	ج	ف ق	ل	ی خ	ان  ھای مختلف علمی به قلم
طبيب معروف ب	ود و گ	اھ	ی م	ق	ا^ت  قائم مقامی

ترجمه شده ای نيز به وي	ژه از زب	ان ف	رانس	ه را 
 .کرددرج می
ت		ري		ن نش		ري		ه مش		ھ		د، روزن		ام		ه آزادی م		ع		روف

 ش	م	س	ی ب	ه 1289بود که در س	ال  نوبھار خواه
 .يافتانتشار می ملک الشعرای بھار سردبيری

روزنامه    سيدضياء الدبن طباطبايی، در اين دوره
ش	م	س		ی   1288ش	رق ک		ه در س	ال  خ	ود ب	ه ن	ام

 »ادب	ي	ات« انتشار می يافت دارای ستون	ی ب	ه ن	ام 
^ھ		وت		ی  داش		ت ک		ه در آن، ب		ه وي		ژه ش		ع		رھ		ای

 .به چاپ می رسيد کرمانشاھی
-در استانبول، گروھ	ی از ش	اع	ران و روزن	ام	ه

ک	ه در س	ال  اخ	ت	ر نگاران برجسته در روزن	ام	ه
دو تن .   شمسی انتشار يافت، فعاليت داشتند1254

م	ي	رزا  ش	اع	ر ن	ام	ی  از سردبيران م	ع	روف آن،
بودند ک	ه پ	س  شيخ احمد روحی و آقاخان کرمانی

از .  از مرگ ناصرالدين شاه در تبريز اعدام شدند
بود ک	ه ب	ا  کارھای اين نويسندگان جزوه شاھسون

طنز و انتقادات گزنده اوضاع و اح	وال اي	ران را 
 .گرفتبه سخره می

 

 بھرام حمانی...  نقش روشنفکران
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تعدادی از نويسندگان ايران	ی در ق	اھ	ره، دور 

  1277ک				ه در س				ال  روزن				ام				ه ث				ري				ا
پا  ميرزاعلی محمد خان کاشانی توسط  شمسی

 .گرفته بود جمع شدند
برای نخس	ت	ي	ن  در کلکته، روزنامه حبل المتين

 شمسی من	ت	ش	ر ش	د ک	ه از 1272بار در سال 
در دوران .  ای برخوردار بودمحتوای برجسته

ب	رادر ن	اش	ر  حس	ن خ	ان ک	اش	ان	ی مشروطي	ت
ای با ھمين عنوان در تھ	ران ای روزنامهکلکته

ھ	ای آن چاپ کرد که يکی از بھترين روزنامه
 .زمان گرديد

ھ		ای م		وث		ر و ب		ا ن		ف		وذ ي		ک		ی از روزن		ام		ه
ھ		ای ق		ب		ل از ان		ق		5ب مش		روط		ي		ت، روزن		ام		ه

  1269در لندن بود که در سال  روزنامه قانون
م	ي	رزا  م	وس	س و ن	اش	ر آن.  شمسی منشر شد

سفي	ر س	اب	ق اي	ران در  ملکم خان ناظم الدوله،
اش ف	را لندن بود که به دليل نظ	ري	ات ان	ق	5ب	ی

 .خوانده شد
ابوالقاسم ^ھوتی، شاعر و مبارزی ايرانی بود 
که بخش مھ	م	ی از زن	دگ	ی پ	رح	ادث	ه وی در 

ھا در استانبول و روزگ	اری سال.  تبعيد گذشت
وی، س	ران	ج	ام ب	ه ).  س	اب	ق( در اتحاد ش	وروی

ن	ام .   شمسی در مس	ک	و ف	وت ک	رد1336سال 
اش وی، ابوالقاسم الھامی بود و تخلص ش	ع	ری

 ق	م	ری در ک	رم	انش	اه 1305^ھوتی؛ م	ت	ول	د 
پدرش کشاورزی ساده، اما اھل شع	ر و .  است

 .خواه بودادب و مردی آزادی
ای اس	ت از ق	ط	ع	ه و ديوان ^ھوتی مجم	وع	ه

غزل و مقداری تنصيف و ترانه که ع	م	وم	ا ب	ا 
زب	ان .  زبانی ساده و روان س	روده ش	ده اس	ت

. شعرھای اجتماعی او اغل	ب ح	م	اس	ی ھس	ت	ن	د
^ھوتی با نگرشی متف	اوت ب	ه ارائ	ه بنابراين، 

ھای اجتماعی خود پرداخ	ت و در نش	ر انديشه
و گسترش مشروطه نقشی ک	ام	5 م	ت	ف	اوت را 

 .بازی کرد
زاده، با تاري	خ ان	ق	5ب جليل محمدقلیشک، بی

مشروطيت، ادبيات مشروطه و تاري	خ ادب	ي	ات 
ای آذربايجان رابطه تنگاتنگی داش	ت و چ	ھ	ره

  1886وی، در س	ال .  انگيز بودآشنا و احترام
-ای که از اين س	وی ارس از خانوادهمي5دی،

، به آن سوی، يعنی نحج	وان ) شھرستان خوی( 
در . برای کار رفته بودند، چشم به جھان گشود

-ھمين فضای تيره آن دوران درس خواند؛ ھ	م
چون بس	ي	اری از روش	ن	ف	ک	ران دم	وک	رات و 

م	درس	ه او .  انق5بی پيشه آم	وزگ	اری ب	رگ	زي	د
بارھا مورد ھ	ج	وم روح	ان	ي	ون و روس	ت	ائ	ي	ان 

در واپسي	ن .  پرست ھوادار آنان واقع شدظلمت
ھای قرن نوزدھم از معلمی کن	اره گ	رف	ت سال

. و به ف	ع	ال	ي	ت م	ط	ب	وع	ات ق	ف	ق	از روی آورد
-ھاي	ش در روزن	ام	هنخستين مقا^ت و داستان

. ھای روسی و آذربايجانی قفقاز منت	ش	ر گش	ت
ھا تجربه کار در م	ط	ب	وع	ات، در پس از سال

 را بنيان » م5نصرالدين«  روزنامه 1906سال 
نھاد که خود فصل زرينی در تاريخ ادب	ي	ات و 

طلبانه و سوسي	ال	ي	س	ت	ی انديشه مدرن و برابری
 .کل خاور زمين گشود

 ن		ام		دارت		ري		ن ش		اع		ران و » م		5نص		رال		دي		ن« 
ن	ويس	ن		دگ	ان چ	پ، ب	ه وي	ژه ط	ن		زپ	ردازان را 
پيرامون خ	ود گ	ردآورد و م	ک	ت	ب	ی ب	ه وج	ود 
آورد که در تاريخ ادبي	ات آذرب	اي	ج	ان، ب	ه ن	ام 

نس	ل	ی .   م	ع	روف اس	ت»مکتب م5نصرالدين« 
ت		ري		ن ن		ويس		ن		دگ		ان و ش		اع		ران از ب		رجس		ت		ه
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ح	ق	وردی .  ع.  ص	اب	ر، م.  ع.  آذربايجان	ی چ	ون م
زاده، ع		ب		اس.  ع.  ح		اج		ی ب		ي		گ		وف، ب.  ي		ف، ع

محمدسعيد اردوبادی، ميرزاعلی معجز شبس	ت	ری 
ط		ن		ز دوران .  در م		5نص		رال		دي		ن ق	ل		م زدن		د…  و

ھ	ا ب	ع	دت	ر انق5ب مشروطيت اي	ران و ح	ت	ی دھ	ه
بس	ي	اری از .  ان	دتحت ت	اث	ي	ر م	5نص	رال	دي	ن ب	وده

-اشعار نامدارترين شاعران و نويسندگان ف	ارس	ی
نويس ايران، از جمله عل	ی اک	ب	ر دھ	خ	دا، م	ل	ک 

الدين گ	ي	5ن	ی، م	ح	م	دع	ل	ی الشعرای بھار، اشرف
م	ت	اث	ر از آث	ار ...  افراشته، ابوال	ق	اس	م ^ھ	وت	ی و

-ھای صابر و م	ح	م	دق	ل	یم5نصرالدين و سروده
 .زاده است

دفاع محکم و پيگير روزن	ام	ه م	5نص	رال	دي	ن از 
انق5ب مشروطيت، درج مستمر نوشته و شع	ر و 
کاريکاتور در استھزا و افشای ارتجاع رنگارنگ 

ھ	ا، ب	ا و حمله به م5ي	ان م	رت	ج و ط	رف	داران آن
 . خواھان روبرو بوداستقبال عظيم مشروطه

کوشيدند به س	ب	ک نسيم شمال و صوراسرافيل می
م5نصرالدين ب	ن	ويس	ن	د و در ت	ب	ري	ز، س	ت	ارخ	ان 

 ب	ه س	ب	ک » آذرب	اي	ج	ان« دستور انتشار روزنام	ه 
م		5نص		رال		دي		ن را داد؛ در ط		رف دي		گ		ر ن		ي		ز 
نيروھای ارتجاعی و مستبد دولتی و دينی با ت	م	ام 
ت5ش در راه جلوگيری از انتشار و م	ط	ال	ع	ه آن 

 .کوشيدندمی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ترين ش	اع	ره اي	ن دوره پروين اعتصامی معروف
وی .  بود که آثارش در عھد انق5ب، منتشر گردي	د

ن	گ	ار و ش	اع	ر م	ع	روف ي	وس	ف دختر روزن	ام	ه
 شمس	ی چش	م 1289در سال .  اعتصام الملک بود

به جھان گش	ود و در ک	ال	ج ام	ري	ک	اي	ی دخ	ت	ران 
تھران از تعليم و تربيت نو و نيز تعليم و ت	رب	ي	ت 
سن	ت	ی و ب	ا^ت	ر از ھ	م	ه از آم	وزش ش	ع	رھ	ای 
فارسی و عربی در خانه توسط پدرش برخ	وردار 

شعرھای او نخست	ي	ن ب	ار در ش	م	اره دوم . گرديد
 .نشريه بھار اعتصام الملک به چاپ رسيد

 شم	س	ی در ت	ھ	ران 1344ديوان پروين، در سال 
چاپ شد و آشکارا نشان داد که او شعرھای خ	ود 
را بر ط	ب	ق ق	واع	د ش	ع	ر ک	ھ	ن س	رود و م	ان	ن	د 
نويسندگان ک5سيک از مضم	ون ھ	ای ف	ل	س	ف	ی و 

وی، حتا موضوع شعرھاي	ش .  اخ5قی سود جست
را از ميان زندگی مردم عادی ک	وچ	ه و ب	ازار و 
فقرا و طبقات تحت ستم انتخاب کرد و نس	ب	ت ب	ه 

 .دردی کردآنان احساس ھم
شاعر معروف حيدرع	ل	ی ک	م	ال	ی ن	ي	ز دو رم	ان 

وی که کارگر کارھای دستی ب	ود و .  نوشته است
 سالگی سواد ن	داش	ت، خ	ود ب	ه خ	وان	دن و 23تا 

نوشتن پرداخت و به زودی اب	ي	ات	ی س	رود ک	ه ب	ا 
وی پيش از مشروطه .  رو شدبهپذيرش زيادی رو

به تھران رفت و به تجارت پرداخت و سپس قھوه 
ای ب		ه راه ان		داخ		ت ک		ه پ		ات		وق ادي		ب		ان و خ		ان		ه

وی به ع	ن	وان ف	ردی .  نگاران تھران شدروزنامه
خواه سپس وارد زندگی سياسی زم	ان خ	ود آزادی

 . شد

 ش	م	س	ی در اس	ت	ان	ب	ول، 1300کمالی، در س	ال 
  1309در س	ال .  ديوان خود را م	ن	ت	ش	ر س	اخ	ت

شمسی رمان	ی ب	ا ن	ام م	ظ	ال	م ت	رک	ان خ	ات	ون در 
ت	ري	ن م	ل	ک	ه تھران منتشر ساخت که نام م	ع	روف

اين رم	ان دارای س	ب	ک	ی .  زمان تھاجم مغول بود
زي		ب		ا و ط		رح		ی م		ھ		ي		ج ب		ود ک		ه ب		ه خ		وب		ی در 

دومين رم	ان او .  انگيز جا افتاده بوداحساسات غم
-^زيکا نام داشت که داستان آن در زم	ان ج	ن	گ

ھای ساسانيان و روم	ي	ان در اي	ال	ت ^زي	ک	ا در 
 . ساحل دريای سياه اتفاق افتاده بود

زاده، در دوره آم	ي	ز ج	م	الپس از آث	ار م	وف	ق	ي	ت
بعدی از تاريخ ادبيات مع	اص	ر، ص	ادق ھ	داي	ت، 

ھای خيالی و درونگرايش و بزرگ ھمراه با قصه
ان	گ	ي	زش از ن	ظ	ر روان ھای غ	معلوی که عشق

کاوی فرويد قابل توجه است، به عرصه رس	ي	دن	د 
و سپس نوبت به صادق چوبک و دي	گ	ران رس	ي	د 

ھ	ای ن	و ن	ث	ز و آنان ني	ز در آث	ارش	ان از ج	ري	ان
 . فارسی پيروی کردند

ن	گ	ار ميرزامحمد فرخی يزدی شاعر و روزن	ام	ه
  شمسی به دن	ي	ا آم	د، از ن	ظ	ر 1268که در سال 

او، از .  ثبات عقيده درست نقطه مقابل عشقی ب	ود
ھ		م		ان آغ		از س		ت		ي		زھ		ای ان		ق		5ب		ی در ج		ب		ھ		ه 

ھنوز در مدرس	ه ب	ود .  ھا قرار گرفتسوسياليست
در پان	زده س	ال	گ	ی .  که آغاز به سرودن شعر کرد

يک مسمط انق5بی سرود و آن را در جش	ن ع	ي	د 
ن	وروز ح	زب دم	وک		رات ي		زد ب		ازخ	وان		ی ک		رد، 
دستگير شد و به زندان افت	اد و ب	ه ع	ن	وان ت	ن	ب	ي	ه 

پس از م	دت	ی از زن	دان ف	رار .  دھانش دوخته شد
کرد و در تھران در نش	ري	ات ان	ق	5ب	ی ب	ا دي	گ	ر 

نظ	ري	ات او .  خواه به کار پرداختشاعران آزادی
گرايش شديدی به سوس	ي	ال	ي	س	م داش	ت و ح	ت	ا در 
دوره جنگ اول جھانی ھم که خطر در کمين ب	ود 
نظراتش را پنھان نکرد و از انق5ب اکتبر روسيه 

وی ح	ت	ا .  در شعرھای بسيار احساسی تجليل کرد
 10 و 1309در زمان وکالتش در مجلس در سال 

چنان يک س	وس	ي	ال	ي	س	ت ب	اق	ی م	ان	د و شمسی ھم
س	ران	ج	ام در ن	ت	ي	ج	ه فش	ار س	ي	اس	ی م	ج	ب	ور ب		ه 
مھاجرت به برلين ش	د و ب	ه زودی ج	زو ھ	ي	ئ	ت 

ج	ا ب	ه راه نويسندگان نشريه پيکار شد ک	ه در آن
پس از مدتی به او اجازه داده شد ت	ا ب	ه .  افتاده بود

تھران بازگردد، ولی کمی بعد به اتھام توھ	ي	ن ب	ه 
خانواده سلطنتی دستگير شد و ب	ه زن	دان اف	ت	اد و 

 ش	م	س	ی در ب	ي	م	ارس	ت	ان 1318سرانجام در سال 
در قلب من عشق ديگ	ری ج	ز « .  زندان درگذشت

اي	ن ش	ع	ار ن	ت	ي	ج	ه ي	ک . »آزادی ايران راه ندارد
 .عمر زندگی پر ت5طم فرخی است

عارف قزوينی از ش	اع	ران و تص	ن	ي	ف س	راي	ان 
دوره مشروطه است که ع5وه بر اين که شاعری 

نظير بود و شايد ب	ت	وان گ	ف	ت ک	ه س	رود م	ل	ی بی
از خ	ون ج	وان	ان وط	ن ^ل	ه « مشروط	ه، ي	ع	ن	ی 

ترديد ھمواره در زبان و ذھ	ن م	ردم  او بی» دميده
اش با م	وس	ي	ق	ی در ماند، به دليل آشنايیايران می

 .ھای مردمی نيز شاخص استاجرای کنسرت
ادبيات كودكان، در تاريخ ادبيات ج	ھ	ان و اي	ران 

ريشه اين ادبيات، در غ	رب ب	ه س	ال .  وجود دارد
رسد و در اي	ران ن	ي	ز ادب	ي	ات  مي5دی می1850

 . کودک در انق5ب مشروطيت زاده شد
ھ		ا و  اگ		ر ت		ح		ول ادب		ي		ات ك		ودك		ان را در رش		ت		ه

ب	ي	ن	ي	م ك	ه  ھايی كه دارد بررس	ی ك	ن	ي	م، م	ی شاخه
گراي	ی، در ادب	ي	ات  مفاھيم نوگرايانه و حس قانون

اين مفاھيم در .  كودك دوره مشروطه، وجود دارد
آثار نوگرايانی چون عبدالرحيم طالبوف ك	ه خ	ود 

گ	ذاران ادب	ي	ات ك	ودك	ان اس	ت، دي	ده  يكی از پاي	ه
ھ	ای   وی از نخستين گ	ون	ه» كتاب احمد« .  شود می

ادبيات غيرداستانی است ك	ه ب	ا رواي	ت داس	ت	ان	ی 
 .نوشته شده است

 بھرام حمانی ...  نقش روشنفکران

4 
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ترين شاع	ران	ی ک	ه ب	ر ت	م	ام شايد يکی از مھم

-شاعران مشروطه ت	اث	ي	ر داش	ت و راه س	اده
گ		وي		ی را ب		ه روی آن		ان گش		ود، م		ي		رزاع		ل		ی 

صاب	ر ب	ود ک	ه .  اکبرخان طاھرزاده صابر بود
 . شداشعارش به ترکی و فارسی منتشر می

صابر شاعر بزرگ و ھمکار دائمی روزن	ام	ه 
-م5نصرالدين، از دوران نوجوانی ش	ع	ر م	ی

گ	ف	ت و ف	ارس	ی و ع	رب	ی و آذرب	اي	ج	ان	ی را 
وی .  آموخت و متاث	ر از فض	ول	ی ش	اع	ر ب	ود
. ک	رداشعار فارسی را نيز به ترکی ترجمه می

 ب		ه روزن		ام		ه م		5نص		رال		دي		ن ١٩٠۶از س		ال 
پي	وس	ت و از ھ	م	ان س	ال اش	ع	ار او در اي	ن 

 . رسيدروزنامه به چاپ می
اشعار و طنزھايش چنان معلوم ب	ود ک	ه ح	ت	ی 

-بدون ذکر نامش يا با ن	ام مس	ت	ع	ار ھ	م	ه م	ی
! ن	ن	ه ج	ان« ش	ع	ر .  فھميدند که شعر از اوس	ت

 از ب	ھ	ت	ري	ن اش	ع	ار » خواب بودم خواب دي	دم
 .صابر است

 
 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
 عيش 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

... 
 نمونه شعر ترکی صابر

 !فعله اوزيوی سنده بر انسانی صانيرسان
 آخماق کيشی، انسانقلی آسانمی صانيرسان؟

 سن بيله سنمش با|م؟ آی باراکال4ه سنه،
 ...فسق ايمش امرين تمام؟ آی باراکل4ه سنه

*** 
 

ترين طنزھای سياسی اين دوره يکی از ظريف
وی، اين ق	ط	ع	ه را در .  کار ايرج ميرزا است

هللا ن	وری ب	ه  زمانی نوشته است که شيخ فضل
ع		ن		وان اع		ت		راض ب		ه م		ج		ل		س اول در ح		رم 

  :حضرت عبدالعظيم بست نشسته بود
 

 زندا|س4م کتک میحجت
 زندبر سر و مغزت َدَگنک می

 
 چک زن سختی بود اين پھلوان

 زندملتفتش باش که چک می
 

 ھا رسددستش اگر بر فکلی
  زندگوز يکايک به اَلک می

 
 مختصرا ھرشب در جوف پارک

  زنديارو صد جور کلک می
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  حا| در حضرت عبدالعظيم

 زندشيخ َدِر دوز و کلک می
 

 انشاءهللا دو روز دگر
  ...زندجا به درک میخيمه ازآن

*** 
 

دھخدا ع5وه بر طنز نوشتاری، در شعر طنز نيز 
ي		ک		ی از .  س		رودبس	ي		ار روان و زي		ب		ا ش		ع		ر م		ی

ترين و زيباترين اشعار دھخدا ک	ه م	ت	اث	ر معروف
روسا «از ميرزاعلی اکبرخان صابر است، به نام 

 با کنايه از وضع استبداد، روس	ا را در » و دولت
نقش مادرانی نادان و م	ل	ت را در ن	ق	ش ک	ودک	ی 

ش		ع		ر روس		ا و .  ب		ي		م		ار ب		ه ش		ع		ر درآورده اس		ت
دولت، طنزی است تلخ از دوران مش	روط	ه ک	ه 

دھ	ن	ده ھم معرف شي	وه ط	ن	ز دھ	خ	دا و ھ	م نش	ان
دھخ	دا در اي	ن .  اوضاع زمانه و زبان مردم است

 .شعر شاھکار زبانی انجام داده است
 

 روسا و دولت
 خاک به سرم بچه به ھوش آمده

 خواب ننه يک سر دوگوش آمدهبه
 

 خورهآد میگريه نکن لولو می
 برهآد بزبزی رو میگربه می

 ننه چته؟ گشنمه -اھه اھه  -
 !ترکی، اين ھمه خوردی کمه؟به -

 
 چخ سگه نازی پيشی پيش پيشچخ

 ||ی جونم گلم باشی کيش کيش
 دماز گشنگی، ننه، دارم جون می -
 دمگريه نکن فردا بھت نون می -

 
 دستم، آخش، ببين چط يخ شده -
 تف تف جونم، ببين ممه اخ شده -
 زنه؟سرم چرا آن قده چرخ می -

 کنهتوی سرت شيپيشه جا می
 

 ھاق ھاق-!جونم چت شده-خ خ خ خ 
 چشماش چرا افتاد به طاق! وای خاله -

 آخ تنشم، بيا ببين سرد شده
 رنگش چرا، خاک به سرم، زرد شده؟

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

*** 
 

نمونه شعری از عالمتاج قائم مقامی که در ش	ع	ر 
ھ	ای سنت شکنی کرده و شکستن تاب	وھ	ا و س	ن	ت

 :کندزن ستيز و مردسا^رانه را پيشنھاد می
 
 قسمت ما ازين مسلمانان ايمان ناشناس 

 غير اشک گرم و آه سرد و روی زرد نيست
 قيد عفت قيد سنت قيد شرع و قيد عرف 
 زينت پای زن است از بھر پای مرد نيست 

*** 
 

نمونه ديگر اشعار شم	س کس	م	اي	ی اس	ت ک	ه در 
ھای م	وج	ود ف	اص	ل	ه بعضی از اشعارش از سنت

 :گرفته است
 

 ز بسياری آتش مھر و نوازش 
 از اين شدت گرمی و روشنايی و تابش 
 گلستان فکرم  
 خراب و پريشان شد افسوس 

 

 !کار نيما در شعر يک انق4ب بود
 

کار نيما، پی .  کار نيما در شعر يک انق5ب بود
بردن به ديالکتيک ظريف شعر با پيوند متقابل 

در واقع نيما، ھم . بود) شکل(ميان محتوی و قالب
 .دھد شکل و قالب شعر قديم را تغيير می

نيما در نخستين گنگره نويسندگان ايران در سال 
 :گويد ، در رابطه با شکل و قالب شعر می١٣٢٥

در اشعار آزاد من، وزن و قافيه به حساب ديگر «
ھا در  شوند، کوتاه و بلند شدن مصراع گرفته می

-ھا بنابر ھوس و فانتزی نيست، من برای بیآن
نظمی ھم به نظمی اعتقاد دارم، ھر کلمه من از 

چسبد، شعر  روی قاعده دقيق به کلمه ديگر می
 ».ستآزاد سرودن برای من دشوارتر از غير آن

خصوصيات شعر نيما، که در واقع خصوصيات، 
شعر نو ھستند، ھمگی محصول پيوند متقابل 
شکل و محتوی بوده و در رابطه با آن قرار 

 .دارند
دھندگان راھشان از شاعران مشروطه، و ادامه

فقر و بينوائی و رنج جامعه خود بسيار سخن 
رساند اند، اما نيما اين کار را به سرانجام می گفته

او به تصوير کردن .  رودو از سطح به عمق می
و نشان دادن عمق و علل فقر و بينوائی و رنج 

در يکی از شعرھای کتاب .  جامعه خود پرداخت
 :خوانيم  می»ماخ او^«
 

 ست خموش گردد و در باز و چراغ باد می
 اند ھا يک سره خالی شده در دھکده خانه

 استد رھسپاری که به پل داشت گذر، می
 زنی از چشم، سرشک

 سترد، مردی از روی جبين، خون جبين می
 

ھا ھمه برای چيست، چرا اين«و اگر سئوال شود 
 نيما خود در ھمين شعر پاسخ »چنين است؟

 :دھد می
 

 پای تا سر شکمان، تا شبشان
 ...شاد و آسان گذرد

 
در واقع نيما يوشيج را پدر شعر نوی فارسی 

قبل از نيما، ھر شاعری سبك ك5سيك .  نامندمی
اما نيما، با تحول در شعر .  كردرا انتخاب می

گذاری نمود كه شاعرانی فارسی سبكی را پايه
چون سھراب سپھری، اخوان ثالث، احمد ھم

 .شاملو، فروغ فرخزاد راه او را ادامه دادند
 
 

 

 چند شعر کوتاه 
 از دوران انق4ب مشروطيت
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يكی از مشک5ت بنيادی كه ادبيات ك	ودك	ان و 
آموزش و پرورش ايران در اين دوره انق	5ب	ی 

 مس	ال	ه آم	وزش ال	ف	ب	ا،  خواھان حل آن اس	ت،
 کردن ک	ار آم	وزش و اي	ج	اد آم	وزش و  ساده

ھا پيش از آن پرورش ابتدايی است و اگر متن
شد، انجام اين امور غيرممكن ب	ود و  ساده نمی

س		ازی و  ه ج		ن		ب		ش ت		رج		م		ه در رواج و س		اد
امروزی ك	ردن م	ف	اھ	ي	م در ادب	ي	ات ك	ودك	ان 

 .نقشی بسيار مھم ايفا نموده است
آموزش و پرورش عم	وم	ی از ھ	م	ي	ن دوران 

  گيرد و معنای آن اين است كه مدرس	ه شكل می
شود و از ك	ودك	ان دارای ش	راي	ط،  درست می

ھ	ا ب	ه كنند و چ	ون اي	ن م	درس	ه نام نويسی می
ھای درسی نياز داشتند، نخست	ي	ن زن	ج	ي	ره متن

ھای درسی و آم	وزش	ی اي	ران در اي	ن از متن
 . شود زمان توليد می

 ^ھوتی و دھ	خ	دا  شاعرانی مانند ايرج ميرزا،
  گ	وي	ن	د، ھ	اي	ی ك	ه م	ی يا نسيم شمال با ت	ك پ	اره

س	ازن	د و اي	ن  ای از شعر كودكانه را م	ی گونه
شعر كودكانه در آغاز ھمان اندرزھ	اي	ی اس	ت 

به ويژه ايرج . كه پيش از آن وجود داشته است
ميرزا كه ھمان بن	ي	ادھ	ای ان	درزی را ك	ه در 
نثر وجود دارد با يك زبان شاعرانه و م	ن	ظ	وم 

  .كند كه برای كودكان مفيد است بيان می
نخستين نثر نو مانند نخست	ي	ن ش	ع	ر ن	و دارای 

ت	ري	ن محتوای برجسته سياسی بود و م	ع	روف
آم	د ک	ه ھا به شم	ار م	یمقا^ت روزنامه ھا،آن

م		ل		ک		م  ط		ال		ب		وف، ھ		ا چ		ونن		ويس		ن		دگ		ان آن
مکتبی که اين نويس	ن	دگ	ان .  بودند دھخدا و خان

پيشرو و مترقی آموزش دادند مکتب آثار ادبی 
بود ک	ه ب	ه )  به ويژه فرانسه و روسی( اروپايی

ايران رسيدند و به فارسی نيز ت	رج	م	ه ش	دن	د، 
آثار م	وري	ه، س	روان	ت	س، : از جمله عبارتند از

مولير، ژول ورن، شاتو بريان، ويکتور ھوگ	و 
 از پ	ل	ون	ارک، آن	ات	ول و الکساندر دومای پدر،

فرانس، ولتر، گ	وت	ه، پ	وش	ک	ي	ن، ت	ولس	ت	وی و 
ھای کوتاه چ	خ	وف، م	وپ	اس	ه، تعدادی از قصه

آلن پو و اسکار وايلد نيز ترجمه ھ	اي	ی ت	وس	ط 
زاده، ھ	داي	ت، ھ	ن	ری، ي	اس	م	ی، فلسفی، جمال

ن	ف	ي	س	ی و دي	گ	ر ب	زرگ	ان ن	ث	ر ف	ارس	ی وارد 
 در حالی که پ	ي	ش از آن، . ادبيات ايران گرديد

ج	ا نثر سنتی فارسی ھميشه در صدد بود ت	ا آن
تواند به ھنر ايرانيان، يعنی به شعر آثار که می

 . ک5سيکی نظير گلستان سعدی نزديک شود
ھای ت	رج	م	ه ش	ده، آن م	ن	ب	ع اص	ل	ی اين کتاب

ھ	ا ب	ه نويس فارسی ب	ر پ	اي	ه آنبودند که رمان
نويسی پرداخت و ويژگ	ی مش	خ	ص خ	ود قصه

 .ھای زبان فارسی بخشيدرا به نخستين رمان
به اين ترتيب، بررس	ی ت	ح	و^ت ف	رھ	ن	گ	ی و 

دھ	د ک	ه اجتماعی دوران مشروطيت، نشان می
زمان با ت	ح	و^ت جامعه فرھنگی ايران نيز ھم

غرب و دوران انق5ب مشروط	ي	ت، ب	ه ل	ح	اظ 
 .ای يافته استالعادهکمی و کيفی ارتقاء فوق

 ١٢٨٩  اما پس از انح5ل مجلس دوم در س	ال
شمسی، ادبيات ايران نيز به تدريج رو به افول 

چ	را ک		ه ت		ع		داد زي		ادی از ش		ع		را و .  گ	ذاش		ت
. انق5بيون دستگير و زندانی و ي	ا اع	دام ش	دن	د

نش	ري	ات	ی ھ	م .  تعداد ديگری نيز تبعيد گرديدن	د
يافتند عمدتا سياست رسمی که ھنوز انتشار می

ب		ن	اب		راي		ن، زب		ان و ق		ل		م .  ک	ردن		درا دن		ب	ال م		ی
-ھا تغيير کرد و ک	ي	ف	ي	تنويسندگان و سبک آن
 .شان به شدت پايين آمد

پس از انح	5ل م	ج	ل	س س	وم و اش	غ	ال اي	ران 
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توسط انگل	ي	س و روس	ي	ه، م	ت	اس	ف	ان	ه ب	رخ	ی از 
. روی آوردن	د» آل	م	ان دوس	ت	ی«روشنفکران ب	ه 

زاده، در س	ال نشريه کاوه به سردبيری حسن تقی
 شم	س	ی در ب	رل	ي	ن پ	ا ب	ه ع	رص	ه وج	ود 1295

گذاشت که در آغاز يک روزنامه صرف	ا س	ي	اس	ی 
 شمس	ی ب	ه ب	ع	د و ب	ا ن	ام 1299بود ولی از سال 

دوره جديدی، به سوی انت	ش	ار مس	اي	ل ادب	ی ن	ي	ز 
ھ	اي	ی در ت	اري	خ اين نش	ري	ه ب	ررس	ی.  متمايل شد

ھ	ا، م	ح	ق	ق	ي	ن داد که در آنادبيات ايران انجام می
زدن	د زاده ق	ل	م م	یمحم	دع	ل	ی ج	م	ال جوانی چون

 .ھای علمی اروپايی آشنايی داشتندبه روش که
زمان با آغاز ھای تازه در شعر که ھم گرايش

انق5ب مشروطه پيدا شده بود، در طول انق5ب 
ای شد که  مشروطه منجر به بروز شعر روزنامه

اين .  ھای اجتماعی سرو کار داشتبا واقعيت
ھای تازه سرانجام در اندکی پس از  گرايش

، موفق شد که با زير و رو کردن 1299کودتای 
. محتوای شعر، به يک انق5ب ادبی منجر شود

 .اين انق5ب را نيما يوشيج رقم کرد
اما حکومتی که در فردای فتح تھ	ران، ق	درت را 
در دست گرفت، مانع تعميق و گس	ت	رش ان	ق	5ب 

ھای اقتصادی، سياسی، اجتماعی و در ھمه زمينه
نخستي	ن اق	دام اي	ن ح	ک	وم	ت، خ	ل	ع .  فرھنگی شد

در ح	م	ل	ه ب	ه .  س5ح نيروھای مسلح مجاھدين بود
باغ اتابک، بسياری از مجاھدين، به فتل رس	ي	دن	د 

ھای در سال.  و ستارخان نيز به شدت مجروح شد
پس از فتح تھران، فئوداليسم و س	ل	ط	ن	ت ق	اج	ار، 

ھ	اي	ی ک	ه در اي	ن دول	ت.  دست نخورده باقی مان	د
ھا به قدرت رسيدند، ھدفی جز دفاع از مناف	ع سال

-داری دنبال نم	یمالکين بزرگ ارضی و سرمايه
 .کردند
ھای پس از انق	5ب مش	روط	ه ک	ه ھای سالجنبش

ھا، قيام کلن	ل م	ح	م	د ت	ق	ی پس	ي	ان در ترين آنمھم
خراسان، قيام شيخ محمد خيابانی در آذربايجان و 
جنبش پردامنه جنگل ب	ه رھ	ب	ری م	ي	رزاک	وچ	ک 

 .  خان، از انق5ب مشروطه متاثر بودند

ج	ن		گ ج		ھ		ان	ی اول و اش		غ		ال کش		ور از ج		ان		ب 
نيروھای متخاصم، اوضاع اق	ت	ص	ادی، س	ي	اس	ی، 

ت	ر ک	رد و اجتماعی و فرھنگی را ھ	ر چ	ه وخ	ي	م
 3ک	ودت	ای .  زمينه را برای ک	ودت	ا مس	اع	د ن	م	ود

 شمسی که از جانب دولت انگل	س	ت	ان 1299اسفند 
ريزی ش	ده ب	ود و رض	ا خ	ان ق	زاق را ب	ه طرح

ق		درت رس		ان		د، آخ		ري		ن دس		ت		اوردھ		ای ان		ق		5ب 
مش		روط		ي		ت را ش		دي		دا س		رک		وب ک		رد و دوران 
جديدی از استب	داد و خ	ودک	ام	گ	ی را در اي	ران، 

 .مستقر ساخت
ھای بزرگ آن دوره، ي	ع	ن	ی ان	گ	ل	س	ت	ان و دولت

 ت	ا 1907 س	ال، از س	ال 15روس	ي	ه، ب	ه م	دت 
 مي5دی که کودتا شد، در برابر تحو^ت و 1921
ھای مشروطيت ايس	ت	ادن	د و م	ان	ع رش	د و  آرمان

ھ		ای گس		ت		رش اي		ران در بس		ي		اری از زم		ي		ن		ه
. اقتصادی، اجتماعی، سياس	ی و ف	رھ	ن	گ	ی ش	دن	د

 نيز ب	ه م	رات	ب اوض	اع 1915 و 1907قرارداد 
ک	اری، ف	ق	ر و ايران را ب	دت	ر ک	رد، ن	اام	ن	ی، ب	ی

گرسنگی ھم در داخ	ل ش	ھ	رھ	ا و ھ	م روس	ت	اھ	ا 
 .گسترش يافت

، ب		ه ط		ور ک		ل		ی ھ		م		ه 1299ک		ودت		ای س		ال 
دستاوردھای انق5ب مشروطيت را ب	ر ب	اد داد و 

. ھ	ا ب	ه ع	ق	ب ب	ردبار ديگر جامعه ايران را س	ال
اختن	اق ب	ه ج	اي	ی رس	ي	د ک	ه در م	ج	ل	س ب	ع	دی، 

خواست به رضاشاه تبديل شود، فق	ط رضاخان می
به اين شکل سل	ط	ن	ت .  دو نفر با او مخالفت کردند

در تحو^ت ب	ع	دی، .  از قاجار به پھلوی منتقل شد
خواھان توسط حکومت رض	اخ	ان آزادی و آزادی

ھا ھا و رسانهاحزاب و سازمان. شاه س5خی شدند
ھ	ا يکی پس از ديگری منحل گرديدند و فعالين آن

بنابراين، ھ	م ج	ل	و . تحت تقيب پليسی قرار گرفتند
پيشروی انق5ب مشروطيت گرف	ت	ه ش	د و ھ	م ب	ه 

 . اش منحرف گرديدکلی از مسير اصلی
فکری در جنگ جھانی دوم، رضا شاه با ھيتلر ھم

و ھمکاری کرد و ايران توسط متفقين اشغ	ال ش	د 
 .و بدبختی جامعه چندين برابر گرديد

سرانج	ام م	ت	ف	ق	ي	ن، رش	ا ش	اه را ب	رای ب	ه دل	ي	ل 
ھمکاری با ھيتلر از سل	ط	ن	ت خ	ل	ع ک	ردن	د و ب	ه 
تبعيد فرستادند و پسرش محمدرضا را ب	ه ق	درت 

بار ديگر فضای نسب	ت	ا ب	از س	ي	اس	ی در . رساندند
ايران پديد آم	د؛ زن	دان	ي	ان س	ي	اس	ی آزاد ش	دن	د و 

ھ		ا و ن		ھ		ادھ		ای ھ		ا و اح		زاب و س		ازم		انرس		ان		ه
ھای خود را از سر دمکراتيک مردمی نيز فعاليت

 . گرفتند
 مرداد محمدرضاه شاه، اي	ن فض	ا 28اما کودتای 

در ان	ق	5ب .   ادام	ه ي	اف	ت57را بست و تا انق5ب 
، مردم حکومت پھلوی را سرنگون کردند ام	ا 57

اين بار نيز انق5بيون واقعی نتوانستن	د س	رن	وش	ت 
جامعه را به دست خويش گيرند سرکوب ش	دن	د و 
ح		ک		وم		ت اس		5م		ی، م		ان		ن		د ھ		ي		و^ي		ی ھ		م		ه 

بنابراين، جامعه م	ا .  دستاوردھای انق5ب را بلعيد
در سه دوره کوتاھی نسبتا مزه آزادی را چش	ي	ده 

ای پ			س از پ			ي			روزی ان			ق			5ب دوره:  اس			ت
 م	رداد و 28ای قبل از کودتای مشروطيت، دوره

دوره اول، ب	ا .  57ھای نخست ان	ق	5ب نھايت ماه
کودتای رضا خان به پ	اي	ان رس	ي	د؛ دوره دوم ب	ا 
کودتا پسر او، محمدرضا شاه خاتمه يافت و دوره 

 مردم اي	ران، 57سوم نيز پس از پيروزی انق5ب 
 .توسط حکومت اس5می از بين رفت

ت	ري	ن ت	ح	ول شک، ان	ق	5ب مش	روط	ي	ت، م	ھ	مبی
سياسی، اجتماعی و فرھنگی در اي	ران در آغ	از 

ھای س	ي	اس	ی ترين انق5بقرن بيستم بود و از مھم
و اجتماعی جھان، به خصوص منطقه خاورميان	ه 

 .شود محسوب می
انق5ب مشروطه ايران، از جنبه ج	ھ	ان	ی اھ	م	ي	ت 

ای پيدا كرده بود؛ زيرا در سده ب	ي	س	ت	م، پ	س  ويژه
م روس	ي	ه، ن	خ	س		ت	ي	ن ان	ق		5ب . 1905از ان	ق		5ب 

ب	خ	ش  آمد كه ال	ھ	ام خواھی آسيا به شمار میآزادی
ھای ديگر آسيا از جمله ان	ق	5ب مش	روط	ه  انق5ب
ت	ر اين اھم	ي	ت وي	ژه ب	ي	ش.  م تركيه گرديد. 1908

مورد توجه انق5بيان روس در ھمان زم	ان ق	رار 
ھای خ	وي	ش  رانیگرفت و به ھمين سبب در سخن

خ	واھ	ان اي	ران ي	اد  از مب	ارزات د^وران	ه آزادی
  .كردند می

گ	ي	ری ان	ق	5ب بن	دی و ن	ت	ي	ج	همسلم است که جمع
مشروطيت که راه طو^نی و سختی را طی ک	رده 

توان	د ھ	م	ه است آن ھم در يک مطلب محدود نمی
 .جانبه باشد

ت	ري	ن ع	وام	ل ش	ک	س	ت ان	ق	5ب اما به نظرم م	ھ	م
مشروطيت، شرايط اقتصادی، سياسی، اجت	م	اع	ی 
و فرھنگی ايران در دوره مشروطيت، كم سوادی 

سوادی اقشار عمومی جامعه، فق	دان اح	زاب و بی
-سياسی، نقش پررنگ مذھب در جامعه و گ	روه

ھای مرتجع روحان	ی و ب	ه وي	ژه ک	ودت	ای رض	ا 
خان مانع از پيشروی و تعميق انق5ب مشروطيت 

 .شد
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دھند که از سوی ديگر، اسناد تاريخی نشان می

دو دول	ت ب	زرگ آن دوره، ي	ع	ن	ی روس	ي	ه و 
بريتانيا نيز در جريان روند انق5ب مشروطيت 

داران، اشراف، م	5ک	ان و ب	ه در کنار سرمايه
ط		ور ک		ل		ی گ		رايش		ات م		رت		ج		ع م		ذھ		ب		ی و 
غ		ي		رم		ذھ		ب		ی ايس		ت		ادن		د و ح		ت		ی مس		ت		ق		ي		م		ا در 

خ	واھ	ان و سرکوب و کشتار انق5بون و آزادی
به ويژه در سرکوب انق5ب مش	روط	ي	ت ن	ق	ش 

 .مستقيم و غيرمستقيم ايفا کردند
در چنين شرايطی، جريانات اج	ت	م	اع	ی دخ	ي	ل 

چن	ي	ن گ	روه ف	ع	ال در انق5ب مشروطيت و ھم
خ		واھ		ی و روش		ن		ف		ک		ری در ج		ري		ان آزادی

ت		ح		و^ت دوران مش		روط		ي		ت، ب		ا ھ		م		ه ج		ان 
ھايشان نتوانست	ن	د ھا و رشادتھا و ت5شفشانی

طوری که ب	اي	د و ش	اي	د ص	ف خ	ود را از آن
گرايشات مذھبی و ارتجاعی و ناسي	ون	ال	ي	س	ت	ی 
جدا کنند و ب	ر س	ک	و^ريس	م و ج	داي	ی دي	ن و 
دولت و لغو ھمه قوانين ضدانسانی چ	ون ل	غ	و 
سانسور و اعدام، پافشاری ن	م	اي	ن	د از ع	وام	ل 

-مھم شکست انق5ب مشروطيت محس	وب م	ی
 .شوند

ال		ب		ت		ه ھ		ن		وز ھ		م مس		ال		ه م		رزب		ن		دی ش		ف		اف 
روشنفکران و ھنرمندان در ميان روشنف	ک	ران 

 57از ان	ق	5ب .  در جامعه ما ح	ل نش	ده اس	ت
ت	اک		ن	ون، ھ	ن		وز ھ	م ب	رخ		ی از روش		ن	ف		ک		ران 

ان	د ع	م		ي	ق		ا ب		ا گ		رايش	ات م	ذھ		ب	ی و ن	ت		وانس	ت		ه
ناسيوناليستی مرزبندی کنند، محکم و قاطع از 
برابری، آزادی و عدالت دفاع کنند و خ	واھ	ان 
جدايی دي	ن از دول	ت، آم	وزش و پ	رورش و 

م		ذھ		ب ک		ام		5 ام		ر .  دس		ت		گ		اه قض		اي		ی گ		ردن		د
خصوصی اف	راد اس	ت و ھ	م	ي	ن ام	روز ن	ي	ز 

چ	ون روشفکران سکو^ر و چپ م	وظ	ف	ن	د ھ	م
ول			ت			ر، داروي			ن، م			ارک			س، آخ			ون			دزاده، 

، ن	ه ت	ن	ھ	ا م	ذھ	ب، ... ک5رازتکين، فويرباخ و
چ	ن	ي	ن بلکه سانسور و اختناق ح	اک	م	ي	ت و ھ	م

تبعيضات و مضرات گرايشات ناسيوناليستی و 
مردسا^ری را عميقا نقد ک	ن	ن	د ت	ا ام	ر آزادی 

حد و حصر برای ھمگان بيان، قلم و انديشه بی
 .در افکار عمومی نھادينه گردد

ت	ري	ن دس	ت	اوردھ	ای ان	ق	5ب اما يک	ی از م	ھ	م
ت	وانس	ت آن مشروطيت که ھيچ حکومتی ن	م	ی

را پس بگي	رد رش	د و گس	ت	رش و ش	ک	وف	اي	ی 
روش	ن	ف	ک	ران .  فرھنگی و ادبی اين دوره اس	ت

سکو^ر و سوسياليست اي	ن دوره، ب	ه م	ع	ن	ای 
ھ	ای ع	ل	م	ی واقعی نوآوری کردند و پ	ي	ش	رف	ت

رشديابنده در غرب را از شعر و ترانه گ	رف	ت	ه 
نويس	ی، تا تغيير سبک شعر سنتی، سبک رمان
چنين نق	د ادبيات کودکان، زنان، کارگران و ھم

و بررسی و طنز را در اي	ن دوره ب	ه م	رح	ل	ه 
 .رشد و گسترش و شکوفايی رساندند

به اين ترتيب، ادبيات مشروطه دارای وي	ژگ	ی 
برجسته سياسی، اجتماعی و فرھنگی خود بود 
و ھدف اصلی آن ن	ي	ز در ق	اب	ل درک ک	ردن 

. مفاھيم برای توده مردم و نوآوری ب	وده اس	ت
در دوران انق5ب مشروط	ي	ت م	ي	ان اف	ک	ار و 

پرست	ان و نظريات دو جريان عمده، يعنی کھنه
. نوگرايان شکل در ت	ق	اب	ل ب	ا ھ	م	دي	گ	ر ب	ودن	د

بنابراين، مساله بني	ادی دي	گ	ری ک	ه م	وض	وع 
گرايان و نوگراي	ان ب	ود، ن	ق	ش ن	ث	ر بحث کھنه

چ	ن	د رم	ان، ب	ه .  ادبی در ادبيات نو ايران ب	ود
ھای تاريخی که تا آن زمان عرض	ه ويژه رمان

شده بودند، در ح	دی ن	ب	ودن	د ک	ه ب	ه ح	ل اي	ن 
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ھ	ای مساله کمکی بکند، زيرا که بر پاي	ه واق	ع	ي	ت
تاريخی و در واقع در رديف آثار علمی به ش	م	ار 

ھ	اي	ی از ن	ويس	ن	دگ	ان اما ترج	م	ه رم	ان.  آمدندمی
روس و اروپايی به ويژه فرانسه، نوآوری در اين 

 .عرصه را جھش کيفی داد
داستان آفرينش و خرافات و تبعيضات م	ذھ	ب	ی و 

ع		دال		ت		ی و س		رک		وب و س		انس		ور، چ		ن		ي		ن ب		یھ		م
ھ	ای دوران  ترين موضوعاتی بودند ک	ه ط	ن	ز مھم

. دادن	دمشروطيت و قبل و بعد از آن را شک	ل م	ی
ھايی که به ويژه به  ھا و لطيفه المثل طنزھا، ضرب

ھا و آمال و آرزوھ	ای م	ردم ت	ح	ت دردھا و رنج
ای پرداختند در ميان مردم جايگاه گس	ت	ردهستم می

 بناب	راي	ن، در اي	ن دوره ع	م	وم	ا.  باز کرده بودند
مض		ام		ي		ن س		ي		اس		ی و اج		ت		م		اع		ی م		ورد ت		وج		ه 

 .طنزپردازان بوده است
 يکی از زنان مسلح تبريز، با لباس مبدل در انق4ب مشروطيت

 
ي		ک		ی دي		گ		ر از دس		ت		اوردھ		ای م		ھ		م ان		ق		5ب 
مشروطيت، نوشتن مقاما^ت و اش	ع	اری درب	اره 

ھ	ای زن س	ت	ي	ز و زنان، شکستن تابوھ	ا و س	ن	ت
حتا سردبير برخ	ی از .  برابری آنان با مردان بود

ھ		ای از ن		خ		س		ت		ي		ن نش		ري		ه.  نش		ري		ات زن ب		ودن		د
 ش	م	س	ی در 1289بود که در س	ال  دانش زنان،

در ان		ق		5ب ب		ن		اب		راي		ن، .  ت		ھ		ران ان		ت		ش		ار ي		اف		ت
ھای زنان ب	ا^ رف	ت و مشروطيت بود که، آگاھی

ھ	ای م	وج	ود ب	ه ھا آموختند که چگونه با س	ن	تآن
پس از اين ان	ق	5ب ب	ود ک	ه زن	ان .  ستيز برخيزند

ھای جامعه مردسا^ر را کشف کردن	د اولين نشانه
دراي		ن دوره، .  و ب		ا آن ب		ه م		ب		ارزه پ		رداخ		ت		ن		د

ھ	ا رف	ت	ن	د و ت	م	ام	ی شاعران زن به جن	گ س	ن	ت
ب	رخ	ی از .  تابوھای موجود را به چال	ش کش	ي	دن	د

چ	ون ش	م	س کس	م	اي	ی در س	ب	ک ش	ع	ر ھا ھ	مآن
از .  ک5سيک فارسی نيز تغي	ي	رات	ی اي	ج	اد ک	ردن	د
ھ	ای سوی ديگ	ر، ش	ع	رھ	ای اي	ن دوره از عش	ق

سوزناک و تع	ري	ف و ت	م	ج	ي	د از ي	ار ب	ه ت	ج	ل	ی 
واقعی مقام و موقعيت زن تغيير ي	اف	ت، ت	اب	وھ	ای 

ب	دع	ت .  اجتماعی شکسته و مورد نقد قرار گرف	ت
ھای ج	دي	دی از ش	ع	ر را پ	اي	ه ن	ھ	اد ک	ه و سبک

ھای عام جامعه، بلکه طغيان ھدفش نه رواج سنت
 .ھا بودھا و گريز از آنعليه آن

ھ		ا و م		ط		ال		ب		ات ان		ق		5ب خ		واس		تدر ح		ق		ي		ق		ت 
مشروطه، در تمامی صد و پ	ن	ح س	ال	ه اخ	ي	ر در 
تداوم مبارزه مردم ايران تکرار شده و تجلی يافته 

 .و ھنوز ھم مطرح ھستند
مسلم اس	ت ک	ه ھ	ر ان	ق	5ب	ی ن	ت	ي	ج	ه س	انس	ور و 

ھ		ای اق		ت		ص		ادی، اخ		ت		ن		اق، فش		ارھ		ا و ن		اب		راب		ری
سياسی، اجتماعی، فرھنگی حاکمي	ت در ج	ام	ع	ه 

دھ	د و بس	ت ق	رار م	یاست که جامعه را در ب	ن
مردم برای ب	رون رف	ت از وض	ع	ي	ت م	وج	ود و 

آوری ب		ه رھ		اي		ی ھ		ي		چ راه گ		ري		زی ج		ز روی
ب	ر اي	ن اس	اس، .  شورش و قيام و انق	5ب ن	دارن	د

دير يا زود انق5ب ديگری در ايران، آغاز خواھد 
 .شد

مسلم است ک	ه از ان	ق	5ب مش	روط	ي	ت ت	اک	ن	ون، 
چني	ن ھ	م	ه مردم آزاده و جريان روشنفکری و ھم

خواه جامعه ما، ھمواره ب	ه دن	ب	ال نيروھای تحول
ت	ا در  گ	ردن	د می»آزادی«ای به نام گوھر گم شده

 و پرتو آن، يک جامعه واقعا آزاد، برابر، عاد^نه
ای ج	ام	ع	ه.   برقرار کنندانسانی با پويايی فرھنگی

ھ	ای ف	ردی و ج	م	ع	ی که فقط و فقط ھ	م	ه آزادی
 !شھروندان و کرامت انسانی را پاس بدارد
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گ		رد درگ		ذش		ت چ		ھ		ارم ش		ھ		ري		ور، س		ال

شن	ب	ه بيست و يک سال از يک.  اخوان بود
شبی که در شھري	ور ش	ص	ت و ن	ه و در 
بيمارستان مھر تھران مھدی اخوان ث	ال	ث 

ق	دم در راه « چشم از جھان فرو بس	ت و 
 . نھاد، می گذرد»برگشتبی

اي		ن		ک پ		س از س		ال		ي		ان		ی دراز، ص		داي		ش 
 .انداز استھمواره طنين

 .داريميادش را گرامی می
 

 سردبير نشريه بانگ
 

 نامهزندگی
 در مش	ھ	د، 1307اخوان ثالث، در س	ال 

تحصي5ت ابتداي	ی و . چشم به جھان گشود
متوسطه را در ھمين ش	ھ	ر گ	ذران	د و در 

 دوره ھنرس	ت	ان مش	ھ	د رش	ت	ه 1326سال 
ج	ا در آھنگری را به پ	اي	ان ب	رد و ھ	م	ان

س	پ	س ب	ه .  ھمين رشته آغاز ب	ه ك	ار ك	رد
تھران آمد آموزگار شد و در اي	ن ش	ھ	ر و 

 . پيرامون آن به تدريس پرداخت
اخوان، چند بار به زندان افت	اد و ي	ك ب	ار 
نيز به حومه كاش	ان ت	ب	ع	ي	د ش	د، در س	ال 

 برای 1333در سال .   ازدواج كرد1329
پ	س .  بار چندم به اتھام سياسی زندانی ش	د

، به كار در 1336از آزادی از زندان در 
راديو پرداخت و مدتی بعد ب	ه ت	ل	وي	زي	ون 

، از 1353در س	ال .  خوزستان منتقل شد
خوزستان به تھران بازگشت و اين بار در 
رادي		و وت		ل		وي		زي		ون م		ل		ی اي		ران ب		ه ك		ار 

ھ	ای ، در دانشگاه1356در سال . پرداخت
تھران ملی و تربيت معلم به تدريس ش	ع	ر 
سامان	ی و م	ع	اص	ر روی آورد در س	ال 

، بدون حقوق و ب	ا م	ح	روم	ي	ت از 1360
در س	ال .  تمام مشاغل دولتی بازنشسته شد

، به دع	وت خ	ان	ه ف	رھ	ن	گ آل	م	ان 1369
 تا 4برای برگزاری شب شعری از تاريخ 

آوريل برای نخستين بار به خارج رف	ت   7
و سرانجام چند ماھی پس از ب	ازگش	ت از 

 .سفر در شھريور ماه جان سپرد
 4ش	ن	ب	ه مھدی اخوان ثال	ث، در روز ي	ك

 در ب		ي		م		ارس		ت		ان م		ھ		ر 1369ش		ھ		ري		ور 
تھران، به درود حيات گفت و پ	ي	ك	رش را 
به مشھد انتقال دادند و در ج	وار آرام	گ	اه 

از .  فردوسی در باغ توس به خاك سپردن	د
 .فرزند به يادگار مانده است 4او 
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 شناسی شعر اخوان ثالث كتاب
 

 ) 1330(انتشارات تھران ارغنون،
 ) 1335(انتشارات زمانزمستان، 

 ) 1338(انتشارات زمانآخر شاھنامه، 
 ) 1345(انتشارات مرواريداز اين اوستا، 

 ) 1345(انتشارات مرواريدمنظومه شکار، 
 ) 1348(انتشارات مرواريدپاييز در زندان، 

 ) 1348(ھا و کبود عاشقانه
 ) 1348(بھترين اميد

 ) 1349(برگزيده اشعار
 ) 1355(در حياط کوچک پاييز در زندان

 ) 1357(دوزخ اما سرد
 ... گويد اما باز بايد زيست زندگی می

)1357 ( 
 ) 1368(ترا ای کھن بوم و بر دوست دارم

 ) 1368(گزينه اشعار

 شعر زيبای زمستان
 

 خواھند پاسخ گفتس4مت را نمی
 سرھا در گريبان است 

کسی سر بر نيارد کرد پاسخ گف�ت�ن و دي�دار 
 ياران را 

 نگه جز پيش پا را ديد، نتواند 
 که ره تاريک و لغزان است 

 و گر دست محبت سوی کسی يازی 
 به کراه آورد دست از بغل بيرون

 که سرما سخت سوزان است 
آي�د ب�رون، اب�ری گاه سينه م�ینفس، کز گرم

 شود تاريک
 چو ديدار ايستد در پيش چشمانت 

 نفس کاين است، پس ديگر چه داری چشم 
 ز چشم دوستان دور يا نزديک؟

ای ت��رس��ای پ��ي��ر !  مس�ي��ح��ای ج��وان��م��رد م��ن
 پيرھن چرکين

 ای ... ھوا بس ناجوانمردانه سرد است

 دمت گرم و سرت خوش باد 
 گوی، در بگشایس4مم را تو پاسخ

م�ن�م م��ن، م�ي�ھ��م�ان ھ��ر ش�ب�ت، ل�ول�ی وش 
 مغموم

  رنجور منم من، سنگ تيپاخورده
  ناجور منم، دشنام پس آفرينش، نغمه

نه از روم�م، ن�ه از زن�گ�م، ھ�م�ان ب�ي�رن�گ 
 بيرنگم 

 تنگم بيا بگشای در، بگشای، دل
ميھمان سال و م�اھ�ت پش�ت !  ميزبانا! حريفا

 لرزد در چون موج می
 تگرگی نيست، مرگی نيست 

صدايی گر شنيدی، صحب�ت س�رم�ا و دن�دان 
 است 

 من امشب آمدستم وام بگزارم
 حسابت را کنار جام بگذارم 

گويی که بيگه شد، سحر شد، ب�ام�داد چه می
 آمد؟

دھد، بر آسمان اين سرخی بع�د از فريبت می
 سحرگه نيست

گوش سرما برده اس�ت اي�ن، ي�ادگ�ار !  حريفا
 سيلی سرد زمستان است

 و قنديل سپھر تنگ ميدان، مرده يا زنده
به تابوت ستبر ظلمت نه توی م�رگ ان�دود، 

 پنھان است
رو چراغ باده را بفروز، شب با روز !  حريفا

 سان است يک
 خواھند پاسخ گفتس4مت را نمی

گير، درھا بسته، سرھ�ا در گ�ري�ب�ان، ھوا دل
 ھا پنھاندست
 ھا خسته و غمگينھا ابر، دلنفس

 ھای بلور آجين درختان اسکلت
 مرده، سقف آسمان کوتاه زمين دل

 غبار آلوده مھر و ماه 
 زمستان است

 

 لحظه ديدار
 

 لحظه ديدار نزديک است 
 ام، مستمباز من ديوانه

 لرزد، دلم، دستمباز می
 باز گويی در جھان ديگری ھستم 

 ام را، تيغنخراشی به غفلت گونه! ھای
 ھای، نپريشی صفای زلفکم را، دست 

 و آبرويم را نريزی، دل
 ای نخورده مست 

 لحظه ديدار نزديک است
 

 داشت گرامیدر 
 )اميد-م(مھدی اخوان ثالث


