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 :                                                         چكيده  

 شاعر به   عنوان، هيئت هاي سياسي اني ،گه هاي بازرروگدر قالب  به اروپا تا دوره ي قاجار  و سفر مردم 
يا به هوس نزديكي به  بيان احساسات شخصي قرار دهد كه يا شعر را وسيله اي براي اطالق مي شد كسي

گرفتاري هاي  واز تر بوده گ ر كسي هم يافت مي شد كه افق ديدش بزرگ ا.بكوشددربار و يافتن ناني و نامي 
   خاطر شكسته دالن رامش آ باعث  داشت ؛مخالفتي ويا با زورمندان و مستبدان  فتنوع انسان سخن مي گ

 در دوره ي انقالب .يافت و اندك شمار بوده است، يداست كه شاعرنوع سوم كم ناگفته پالبتّه  . مي شد
ش زادي خواهي تالجتماعي و رسيدن به مظاهر نوظهور آمشروطه كه مردم با شور بسياربراي اثبات  حقوق ا

نگرش مردم را نسبت به نام و نقش و ي خواهي ظهور كردند كه دزا؛افرادي در ميدان مبارزه وآمي كردند 
 اينان گروهي بودند داراي ثبات وپايداري در عقيده وسخت كوشي در راه  . مسئوليت شاعر عوض كردند

، در راه آرمان هاي انساني خود ي مادآنان بدون ذره اي ترس از بند وزندان يا انديشدن به نفع وضرر  . هدف 
فداي آرمان بزرگ انساني  و برخي از ايشان جان عزيز را رنج ها متحمل شدند .وهموطنانشان كوشيدند 

 نسل ديروز و  امروز ما هنوز وامدار كوشش هاي اين مردان بي باك و پاك نيت است ما همه بايد .نمودند
 تن را به عنوان  اين كوشندگان راه آزادي ، ما شش از جمع. نهيم آنان را بشناسيم و كوشش هاي آنان را ارج 

از دست بيگانگان و ايادي بيگانه بودند  شان  و وطن  مردم  دوستداران آزاديايرانيان بودند افرادي كه بيدارگر
 -1: م يمعرفي مي كن- ضمنا همه شان روزنامه هگار هم بودند – مي شناسند وهمه ي مردم آنان را شاعر 
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توجه به مسائل جديد ؛ كه ساكنان ايران همه شان را فرنگي مي ناميدند  ارتباط ايرانيان با اروپاييان از نتايج 

د در و از تحصيالت دانشگاهي گرفته تا تجد اين تغييرات بسيار وسيع بود  . سياسي بود–واوضاع اجتماعي 
در حقيقت افق جديد و وسيعي در نظر  . وپيوستگي با احزاب را شامل مي شد ادبيات و سياست و دوستداري 

 سرانجام جنبش و .مسائل جديد توجه نشان مي دادند ايرانيان پديد آمده بود كه ايرانيان با اشتياق شگفتي به 
ه يكي از فعاليت در اين مقاله ب .هيجان اجتماعي آنان به نتيجه رسيد و تغييرات بزرگي در كشور اتّفاق افتاد 

  .ردازيمارزشمند وبيدارگر ايرانيان مي پهاي 
داز عنوان شاعر اين بود كه كسي به قصد بيان سوز وگتلقي ايرانيان از ، تا دوره ي مورد بحث اين همايش 

 از ذوق لطيف وكالم موسيقايي بهره ببرد يا به قصد نزديكي به صاحب ،ي شخصيشادي هاي زندگعاشقانه يا 
؛ يا اين  ونفع وفخري كسب كند زبان ها اندازد نام خويش بر،رداختن به مدح وقدحوپو طمع منفعتي قدرتي 

 واز صاحبان  باشد وبه مسايل انساني وعرفان بپردازديدا شود كه افق بينش وي اندكي وسيع تركه شخصي پ
وموضوعات سياسي  ميل به مسايل ، به سبب جنبش وهيجان اجتماعي،  در اين دوره .قدرت دوري جويد 

اتفاق جالبي رخ داد كه موضوع مقاله ي حاضر است در اين دوره نسلي برجسته از شعرا ظهور كردند كه هم 
 يكي به سبب اين : از دو زاويه جالب توجه بود هانآ كار .يشه كرده بودند  روزنامه نگاري پشاعر بودند وهم

رفته بودند ونكته ي دوم اين  هم وطنان شان به كار گدمت بيداريكه شاعر بودند اما ذوق شعري شان را در خ
يانه ي ايشان و افكار  به هر روي طبع مبارزه جو. ن زمان كاري نا شناخته بودنامه نگار بودند كه تا آكه روز

 ي خطراتي كه تهديدشان مي كرد هنوز بعد از گذشت صد سال براي نان با همهعالي شان وپايداري آ
تالش . ش شناختن  ارز هم ؛ هم ارزش معرفي كردن دارد، بشر ورفع ظلم و استبداد زادي نوعدلسوختگان آ

اب تازه ن ها بديدگان ايرانيان گشود و بيدارگري آ افق تازه اي در برابر  نانهاي مشتاقانه و خستگي نابذير آ
 .آشكار ساخت اي در شاعري و روزنامه نگاري اين كشور 

نان به آ ؛ يدا شدي كه در ميان مردم خصوصا جوانان پي و انسان دوستانه اتشين ميهن    به دليل احساسات آ
زش و نان با ارروش آ.   شعر را به وسيله اي براي مبارزه تبديل كردند ،اك ل شجاعت ذاتي و طينت پدلي

  اين جمع جان ومال در راه  . زادي را مي نواختكه روح هاي تشنه ي آر انساني بود وكالم شان بيدارگ
ي وعاشقانه  مت نشان دادند وباشيفتگ مردانه استقا ،زادي وطن بذل كردند و در مواجهه با تهديد و تطميعآ

در روزهاي . ذيرفتند اما از راه راست مبارزه ي خود منحرف نشدند  را پشكنجه و زندان يا تبعيد ومرگ
 ؛  روزنامه دي مي كوشيدندزا ورشتي  با بذل جان در راه تحقق آ قهرمانان تبريزي و ارومي كهرخطريپ
ر امروز افرادي مي بينيم كه به اگ . يدندآنان مي جنگ دوشادوش ي بي نظير اران شاعر دالور ما نيز با جالدتنگ

 هر كس و ناكسي تقديم كنند وحتي گاهي  و خاك وطن را بهر يكي دو سكه ، حاضرند تاريخ و فرهنگخاط
هره ؛ چفت را مرتكب شوند  دريافت آن دو سكه نيز اين خيانت شگها را وا مي دارد بدون آ ن روان تيره شان

 كنيم وريوانان امروز ياد آرست به داد ما مي رسد تا به ج كم نظير اين مردان وطن پي درخشان وتالش هاي
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بخواهند افتخار كارهاي خته خوار اگر امروز افراد راحت طلب وپه قدر است كه ارزش كوشش اين دالوران چ
 ادن به جانفشاني هاي انجام شده  و به ناسزايان نسبت دهند ؛ بر ماست كه با شناخت وارج نها به جا نيك را ن

  .فداكاري ها به نيكي دفاع كنيم 
        ن ها اشاره كه در اينجا به برخي  از آي هايي دارد  اين شاعران روزنامه نگار ويژگارجمندادبي     سبك 
  : مي كنيم 

يند در ويند وشعر خود را فاخر بنما اند به زبان اشراف ودربار سخن بگ اغلب شاعران كوشيده تا اين دوره-1 
و ون مخاطبان شان مردم عادي شهر وروستا و روستاييان ورد بحث ما چار محالي كه شاعران روزنامه نگ

ا به خوبي مي  رات اين طبقات فرو دستيرزوها وتمنّ ؛ به تبع همين امر آران بوده اند كشاورزان و كارگ
ل عمومي از سروده ها ونوشته هاي آنان بسيار به همين دليل اقبا. فتند شناختند و به زبان آنان سخن مي گ

 .رشور بود پ
رنج وزندان و س پ؛ ان به قصد سيم وزر به اين ميدان پرمخاطره قدم نگذاشته اند  كدام از اين شاعر هيچ-2

 .به  روشني ديده مي شودنان  ده است  واين موضوع در شعر ونثر آومرگ براي اين مبارزان غير منتظره نب
 ،ري ادبيات روستايي وكارگ.   ظهوري از انواع ادبي نيز بوده استومبدع نوع  ن،  هركدام از اين شاعران -3

آنان    همگيكار  ضمن اين كه  .مد انواع كه در معرفي ايشان خواهد آرشعر ترجمه اي وديگ ،نثر وشعر طنز 
  .به شمار مي رفت ي نوظهوركار خود ،اري روزنامه نگيعني 

 – قانون – آزادي –وطن : واژه هاي پربسامد اين شاعران بسيار شبيه هم است ،تصاوير شعري  انديشه -4
 ....و  صبح –استبداد 

 : اينك  معرفي مختصر اين گروه 
 .  خورشيدي 1303شهادت  )  خورشيدي1272(ق .  ه1312 تولد سيد محمد رضا ميرزاده عشقي -1

افكار عالي انساني وشيفتگي مفرط وي . عرصه ي بيداري دوره ي مشروطه است   رشورترين شاعران پيكي از 
ري كوتاه وي به مبارزه با مستبدان سپ با اينكه عمر .  قابل توجه است ،ري مردم ومبارزه با استبدادبه روشنگ

او مردي . ذاشته است ن زمينه به يادگار گ در ايثارادبي زيباشته وآ هاي ادبي جالب توجهي هم داوري؛نوآشد 
هر جا به حقوق هم ميهنانش . ي داد ي نابذير نشان مخستگ، ارزه با متجاوزان به حق مردم بي باك بود ودر مب

زادي است ،  آربسامد در شعر ميرزادهبي شك يكي از كلمات پ.  تجاوز مي شد به سختي از حق دفاع مي كرد
 :مده است ودر شعر او آ را حدس مي زده  خونبار اوسرانجام اين مبارزه.

  طبيعي شوم هالك                    واين كاسه خون به بستر راحت هدر كنم ام به مرگن  ني  من  آ
قرن " ندي هم شخصا  روزنامه ي چ...   "او افكار انقالبي خود را در روزنامه ي قرن بيستم منتشر مي كرد  

 ليكن عمر روزنامه هار صفحه منتشر مي كردكه امتيازش به خود او تعلق داشت  را باقطع بزرگ در چ"بيستم 
  )6 : 1342 عشقي ، ( "اره  انتشار نيافت  شم17 وبيش از ري اش مانندعمر  خود او كوتاه بودانگ
نامه ي منظوم  را بسيار رواج نمايش .همه ي مشغله ي فكري كه عشقي داشت از ابداع ادبي باز نمي ايستاد  با

داد و طرفدار جدي اين نوع ادبي بود عالقه ي خاصي به ايده ال يا سه تابلوي مريم داشت او با كوشش بسيار 
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 اشعار حاصل اين كوشش ،. طراف خود را به گوش مردم برساند ومسايل اجتماعي امي كوشيد تا حوادث 
 :ن اشاره مي كنيم  د نمونه ي آنبه چ  و اكنون  ار مانده است از وي به يادگارزشمندي است كه

 : به مطلع 1919ليس در سال مخالفت با قرارداد ايران وانگ
 ون مي كند؟ چ ر شد روبه روپس بدين خونخوار اگخون مي كند                  خيم وطن دل بشنود  نام دژ

 )331:همان                                      (                                                              
  :ريشان وطنل پ و تاسف بر احواندرد وط

 فتن حلوا نمي شود                 شيرين دهان به گ درد مداوا نمي شود ،زاظهار درد      
 )336: همان               (                                                                                   

 ه خاكي به سركنم ؟      خاك وطن كه رفت چر كنم            زغصه به سر خاك اگ، خاكم به سر
 )380:همان                                                                                                  (

 ....ريشاني ايران                 بدبختي  ايران وپ       اي دوست ببين بي سرو ساماني ايران 
 ي و محنت و حيراني ايران ي                            بيچارگرفته دلم سخت ز اوضاع كنون بگ

 كد از ديده ي ايراني وايران جب نيست                 خون مي چ امروز ع،ر عشقي بود ار نوحه گ
 )378: همان                                                                           (                       

 خارجي كه همواره دركمين ربودن سرمايه هاي مادي و معنوي ملت ها هستند با وي عالوه بر دشمنان
 : دشمنان داخلي ملت يعني خاينان به منافع ملي و حيثيت ملي نيز مبارزه كند  

   وي                  يك كت و شلوار ويك سرداري است يدي كه داراي رند شيا
 )421: همان                                                                                        (

ن به شعر به عنوان نمونه مي توا . تمردان ان زمان را توبيخ نموده است ان تيز وشعر تند وي بسياري از دولزب
 :  اشاره كرد –ن را از عشقي نمي دانند برخي آ كه  – " خرنامه" و"ماستمالي"

 ست و نان خالي شد از فن خايه مالي شد            دچار زندگي پن كه بي خبر  هر آ
 ......شتشان همه از بار غم هاللي شد      بهل بميرند آن صاحبان عزت نفس           كه پ

 )427:همان                             (                                                         
 .....رخ سفله  سكه ي دولت به نام خرجهان شد به كام خر           زد چ دردا وحسرتا كه 

 ) 433: همان                                                                                     (
   يشنهاد رفتن عيد خون را پ به قدري شديد بوده است كه گنين معلوم مي شود كه نفرت وي از مستبدانچ

جاد كرده اند امكان ن ها اي وسعت نفوذ قدرتمندان وفسادي كه آمي كند واز مردم مي خواهد كه به دليل
 : خود برساند ر اين كه خود ملت اراده كند وفاسدان را به سزاي عملاصالح نيست مگ

 ا قباحت باش                   نه زسر تا به پ اي بشر مظهر ظرافت شو                
 ي رفع اين نقاهت باش فت توست                     در پ مرضي مانع شرا           
 ي دفع  اين جراحت باش بر حقوق بشر                 از پ واين تعدي است           

  )413:همان (     نج روز ازسال                 سيصد وشصت روز راحت باش عيد خون گير پ          
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 : كارشان دشمني و خون ريزي است اهي نيز از ابناي بشر شكايت دارد كه  گ

 موخت از نياش به جاي برادري بري                آه ي قابيل جا نوع بشر سالل
  )355: همان                                                                                     ( 

 : نين شكوه مي كرد وي به سختي وضع  رنج آور كشور را تحمل مي كرد وچ
 ير تازه جوانم زغصه پيرشدم پير             باري از اين عمر سفله سيرشدم س

ين  جوان ناكام در عنفوان جواني روزگاري پر اضطراب واندوهگاين شاعر نيكنام و" تا اين كه سرانجام 
ورد و به ظالمانه جنان بيكر هنرمندي رااز پاي درآداشت بيش از سي و يك سالش نبود كه تيري جانسوز و

 ) 6:همان (   . "خاك هالكت افكند 
هجري قمري در  1306 فرزند محمد ابراهيم سمسار يزدي در سال خي محمد  متخلص به فرّميرزا -2 

 )21 :1363 فرخي،(يزد متولد شد   
به جانفشاني ويد و در باره ي انقالب مشروطيت سخن بگيد كه هركس در هر مقامي بخواهدچنين به نظر مي آ

دوخته شدن  " به عنوان يك حادثه ي بزرگسعي مي كند؛ران اين عصر اشاره كند هاي مردم خصوصا روشنگ
حتما حق با مردمي است كه ازشنيدن . يد  فراموش نكند وبه مخاطبان خويش بگوفرخي يزدي را"لب هاي 

 سراحترام وهم در برابر شجاعت اين مرد بزرگدالن در بيرحمي متاسف شوند افراط سنگاين حادثه هم از 
 وفدايي بيشمرگ"ي است كه كوشيده تا به مردم بگويد شاعر يعني رادورند  وي يكي از برجسته ترين اففروآ

   .وي زر وسيم عني منتقد حاكمان نه مداح ومجيز گ شاعر ي . "مردم 
رستانه ي خود در اواخر سال به عنوان عرصه اي بزرگ براي بيان افكار ميهن پ  را " طوفان" او روزنامه ي

 سرخ منتشر مي شد واين عالمتي روشن بر مبارزه ي ا رنگ عنوان طوفان ب.ي انتشار داد  خورشيد1300
 او  ؛ون روزنامه ي طوفان هميشه زير تيغ سانسور و تهديد توقيف بودچ . خونين فرخي عليه استبداد بود 

ود به ايداري در عقيده ي خو پبه علت ثبات ]فرخي  [.ري را نيز براي نوشتن داير كرد ه هاي ديگروزنام
 روزنامه را با همان روش سابق منتشر  ؛ شتدان نجات پيدا مي كرد ويا از تبعيد برمي گمحض اين كه از زن

 عقايد ،رگبا در دست داشتن امتيازات روزنامه هاي دي ؛ مي ساخت و هر وقت روزنامه توقيف مي شد 
يينه ي آيعه ، طل، قيام ،يكار  ي پ هاه روزنامهچنانچ.ن روزنامه منعكس مي نمود را در آخود ت سياسي ونظريا

طوفان در . ديده اند  روزنامه هايي بودند كه پس از توقيف طوفان هر نوبت منتشر گرافكار و ستاره ي شرق 
 )21: همان (وباز منتشر شده است  ه رديد طول انتشار بيش از پانزده بار توقيف گ

ست كه به طور قطع و خالي اايه ترين مرداني ين شهداي راه حريت ويكي از بلند پيكي از برجسته تر] وي[ 
زادي غراق بيش از صد سال است كه هم سنگ و نظيرش در عرصه ي كشتگان راه آونه مبالغه و ااز هر گ

 ) 9: همان ( ايران ديده و شنيده نشده است  
 سربازي و باالخره جانبازي  ، ميهن دوستي استبداد شكني ،زادي خواهي،آ فرخي براي الفاظ فداكاري "و 

ور مشتي بي ا معني ومفهوم حقيقي نداشت بلكه آلت اجراي مقاصد پست وشرم آير باز در كشور مكه از د
 )11: همان(                   "خرد طماع جاه طلب بود مصداق حقيقي به شمار رفت 
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نين باور داشت كه فرخي ؛ مي توان  چه است تصحيح كننده ي ديوان فرخي هم منصفانه نوشتبا توصيفي كه 
 مي انديشيده وبه خاطر سيطره ي چپاول ر دل و جان سوخته اي است كه بيشر از هر موضوعي به ايرانشاع

 رنج مي برده است  ؛ون زالوهايي خون هم ميهنان وي را مي مكيدندگران بي رحمي كه خود و اعوان شان چ
 :ذار نكرده استوتاه كردن دست آنان از هيجچ فداكاري فروگوبراي ك
 ر فداي انقالب ديث عشق دوست               جان چه كار آيد نگردد گهم نباشد در حه مي خوا دل چ

 ) 92: همان                                                                                                  ( 
  و خروش    هان مكن جوشسلك و هوش                     رور ايراني با مي وطن پ ا
 ند  نيوش    گر  تويي  پوش                          گند هاي من با تجربه بنماي به پ

    نوش نيش است منوش دت ساغر نوش                    ر به مثل مي ده اجنبي گ
    تا توان داري  وتوش   اوقات بكوش                    ي خستن او در همه و از پ

  ) 195: همان                                                                                    (              
 زادي                  مي توان تو را گفتن پيشواي آين          دامن محبت را گر كني زخون رنگ

 زادي تقالل جان فداي آ      دل نثار اس فرخي زجان و دل مي كند در اين محفل                 
 )177: همان                                                                                                 ( 

ي رابه خود ي درشعر او جايگاه بزرگي شخصيت وي از رذيلت هاي رفتاري وفكرآزادگي اخالق و پيراستگ 
 :اختصاص داده است 

 و مباش  پيش دونان هيچ وقت              چاپلوس و آستان بوس و تملق گفرخي بهر دو نان
 )11: همان                                                                                               (

                                                   ران جيب خود انباشته بوديمد ما بود                     همچون دگر مقص پرساختن كيسه اگ
 )157:همان(                                                                                             

 م         به غير از خون دل خوردن چه سازم من كه يكرنگشم مردم دنيا    دو رنگي چون پسند آيد به چ
 )165: همان                                                                                            ( 

ان مي دهد كه اين شاعر عاشق وطن  نش،ي و مردمزادگوطن  آزادي ، آ: ماتي چون  در شعر فرخي بسامد كل
ي براي  كشورش  چه دين بزرگور در قبال حوادث تلخ و رنج آلم و رنجور بوده وه قدر از درد مردم متأچ

رد وجان برسر مبارزه نهاد ودر جرگه ي بارزه ك  م،ايان عمروي از جواني روز تا پ . خود قايل بوده است 
 .  رفتشهداي وطنش قرار گ

دسته گل خونين افتخار بر گور هر مرد كم مايه اي نخواهد :المارتين از نويسندگان معروف فرانسه گويد"
ورستان را بو كنيد مزار خاك گ: فا چنين فرمايد  ترين حكما و دانشمندان و عررست  وشيخ عطار از بزرگ

   )12: همان  "رادمردان را از بوي خون بشناسيد 
 هجري 1297  فرزند خانباباخان از مالكين متوسط قزوين در حدود سال خان دهخداميرزا علي اكبر  -3

دوره ي ذير گي ناپاه از كوشش هاي مردان خستهر گ) 1372:78آرين پور   ( " در تهران متولد شدقمري 
ه ي بعيد است كه از مجاهدت هاي دليران؛ ران ومبارزان اين دوره اشارتي برود مشروطه بحث شود وبه بيدارگ
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رده سپوطن  ، دل به عشق مالي به مقام و او با روحي پاك و وجودي عاري از دلبستگ . ياد نشود "دخو"
ز يسبك ناب و نثر دل انگ. ار شد ه نگغازيد وخيلي زود روزنامه با دشمنان دور و نزديك وطن را آومبارز

.   دشمنان كشور انداخت تش خشم وهراس به جاندخو خيلي زود دل ها ي شيفته ي آزادي  را ربود وآ
  .ان روزنامه يافتود نثرش جايگاه بزرگي در ميان خوانند گار نثر طنز روزنامه اي شد وخيلي زذدخو پايه گ

 "ر اسرافيلصو" اتفاق افتاد و روزنامه ي  دوره يكي از درخشان ترين حوادث تاريخ مطبوعات ايران در اين
 انتشار ل  كه نويسنده وسردبيرش دهخدا بود ؛قاسم صوراسرافي زاخان قشقايي ومير يربه مديريت ميرزا جهانگ

ن جامعيت و هدف عالي و روش ابتكاري هنوز در زبان فارسي با آ واهي اهل اطالع وبصيرت به گ".  يافت  
نجشنبه هفدهم ربيع االخر  روز پ را   و   شماره ي اول اين روزنامه ي هفتگيوقاطع نظيري نيافته است

يالدي درهشت صفحه در تهران  م1907 مه 30جري شمسي و ه1286ماه  مري  برابر دهم خردادهجري ق1325
مي رسيده  ركوي وبرزن به فروش نخستين روزنامه بو ده است كه د ،روهيوبه گفته ونوشته ي گ دمي كنمنتشر

   ومشكالتبا طبقات مختلف مردم به دردهاي آناندهخدا به جهت همنشيني  شخص) ده : 1362  دهخدا ،( "
ي برده بود وبا تيز بيني ودقت نظر وبه ياري اسلحه ي برنده ي طنز اين مسايل را جامعه ي آن روز به خوبي پ

اكي سرشت خود و دلسوزي كم  با شجاعت ذاتي وپ .به خوبي ومناسب زمان در نوشته هايش طرح مي كرد 
 نهاد مي كرد يش راه درمان ونجات را پ مي نوشت همنظيري كه براي مام وطن داشت هم دردها واشكاالت را

 .تاثير بي نظير و درافتادن با جابران زمانه براي شخص دهخدا خالي از خطر نبود  انتشار روزنامه اي با اين .
ي اجتماعي وي سايه افكند واز هر طرف كوشش هايي براي تعطيل كردن  برزندگ  تكفير  و تهديد س خطرپ

هخدا نيز به اروبا ان اتفاق افتاد ودباران مجلس و حبس و تبعيد نمايندگبمروزنامه ي وي مي شد تا زمان 
ستين  به ادامه ي نوشتن بر زد و دامن همت براي نشر روزنامه بر كمر استوار ساخت آ] او . [ " تبعيد شد 

ر يگي ديرنيا سه شماره مادي ومعنوي مرحوم معاضدالسلطنه پوبا ياري عالمه مرحوم محمد قزويني و  كمك 
 بك در شهر ايوردن سويس تهيه ودر پاريس به چاپاز روزنامه ي صور اسرافيل را با همان قطع و شكل وس

 م  وتاريخ 1909ه ي انويژ23 ه ق برابر با 1327غره ي محرم  تاريخ اولين روزنامه ي دوره ي دوم  . رسانيد 
 . م  است 1909 مارس  ه ق برابر با1327 صفر 15ن منتشر شده ي آ خرين  شماره يسومين وآ

 و "رياد آر زشمع مرده ياد آ" نام ويي مسمط مشهور خود را بهدرهمين زمان است كه دهخدا به رسم رثا گ
 : مطلع به

 ذاشت زسر سياهكاري           بگو اين شب تار                  اي مرغ سحر چ
ير  جهانگميرزا ودين دوستي را در حقد سرو؛ كه از اشعار فراموش نشدني دوره ي مشروطه به شمار مي رود 

ست كه ابياتي كمتر خواننده اي ا اسلوب بيان وسالست اين شعر ستودني است و  .خان شهيد راه وطن اداكرد
وري كنيم كه دهخدا در سرودن اين شعر به شد وجادارد نكته اي ظريف را ياد آن را به خاطر نداشته بااز آ

 . شاعر منتقد ترك  نظر داشته است اكرم بيگشهور  رجايي زاده محمود مسمط م
و قضاوت اين امر را كه دهخدا تا چه حد از   را عينا نقل مي كنيم ...  اينك دوبند از قطعه ي اكرم بيگ " 

 : ذاريم شعر وي تاثير پذيرفته است به خوانندگان وا مي گ
 ر شياده عيان اولور تغيلوب بهار يكسر                       ا وقتا كه گ               
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 ر راقالرايله ايدوب تستّوقتا كه هزار عشق پرور                     ياپ                 
 ر؟               باشالر نوحانه بي تاخّحسرتيندن     بيلمم كيمه قارشي              

 ت عشقيمي تخطر ن                 صافي يوزينين لطافتيند          قيل گوگ        
    ياد ايت بني بير دقيقه ياد ايت                                      

 ب            اولدوقجه نشيمنين سر آبير ليل سكون نماده تنها                           
 نده نور مهتاب مت باال               سودالر ايچشميني عطف سقيل چ             

 ر ن دمي تذكّافزا                   ايله او گئچاولدوقجه  درونوه غم                 
 "ر يش نظرينده سطح دريا                      ايتديكجه تموج و  تنو پ                 

   )96 :2ج1372رين بور آ( ايت مني ساكنانه ياد ايت     ياد                                       
 ي مشروطه همين مسمط است كه حس تحسين و ادفا يكي از ابداعات دهخدا در زمينه ي شعر دورهتص

است كه "رندچرندپ"وعه ي نثر انتقادي وي با عنوان ر دخو مجمابداع ديگ.  احترام همگان را برانگيخته است
نخود " " دخو"ضاي  نظم ونثر خود را با نام هاي مستعار وامثارآ او مقاالت و.سندي است پسبك ادبي دل

  "س خرمگ" " رييس انجمن الت و لوت ها" " برهنه ي خوشحال"   "علي خادم الفقرا دخو" "شهمه آ
دهخدا عالوه بر روزنامه ي صور اسرافيل مشهور ) شش:1362دهخدا ( مي نوشته است   "مي دمد"  "جغد"

فته شود بي وجه نيست گ، اين جا ": ره مي كنيم  مختصرا اشا ديگر مطبوعاتي نيز داشته است كه كارهاي
خراساني را نيز داشته  ظاهرا يك طان العلما  به مديريت سل"روح القدس "نامه ي دهخدا كه سردبيري  روز

 اروپا به  دهخدا از.  كرده است  شماره از اين روزنامه را در اروپا با همان اسلوب وطرح و شكل چاپيا دو
 نشر "سروش"ي به فارسي با نام   گروهي از ايرانيان روزنامه اي هفتگاستانبول مي رود و آنجا با مساعدت

هارشنبه دوازدهم نويسد تاريخ اولين شماره ي سروش چن مي مقاالتي در بسياري از شماره هاي آمي كند و 
دهم ذي ن  تاريخ چهاردهمين شماره ي منتشر شده ي  آ م  و1909 حزيران30ه ق برابربا 1327جمادي االخر 

 .... م است 1909 تشرين ثاني 23ابر با  ه ق بر1327 ي قعده
حرير ي مجلس به تدر فاصله ي ورود به تهران تا آغاز جنگ جهاني اول دهخدا گذشته از سمت نمايندگ

 مرحوم طباطبايي  در روزنامه ي  به مديري" مجلس" در روزنامه ي . ردازد  مقاالت سياسي و انتقادي مي پ
ح عبدالوهاب زاده  به مديري "شوري"  در روزنامه يديحيي ملقب به ناصر االسالم به مديريت سي"فتابآ"

 اينجا براي رفع .  به مديري كمالي وغيره "يكار پ" مديريت مرحوم مدبرالممالك  در  به"ايران كنوني "در 
 "سروش" به نام س از ورود دهخدا به تهران روزنامه اي اينكه چند ماه پنبهه به مطلبي بايد اشاره بكنم و آش

گر مرحوم دهخدا  ه ق دارد منتشر مي شود كه ا1328 ذي القعده ي 23در تهران كه شماره ي اول ان تاريخ 
 ناشته بدون ترديد عامل مهم ايجاد آوليتي بر عهده ندن مسوخود در ايجاد آن دخالت مستقيم ويا در نشر آ

 در اين جا افزودن نكته اي نيز خالي  )دوازده : 1362  دهخدا ، (  ."ن نفوذ بسياري داشته است بوده و در آ
از فايده نيست وآن نكته اين است كه با همه ي اشتغاالتي كه براي دهخدا برشمريم از تتبعات ادبي نيز غافل 

نبوده و بزرگ ترين لغت نامه ي زبان فارسي را و بزرگ ترين مجموعه ي امثال و حكم را به هم وطنانش 
 ت اتّحاف نموده اس
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اين است كه دو روزنامه ي طنز صور اسرافيل و مالنصرالدين در قفقاز ري كه قابل تذكر است نكته ي ديگ
   .ارش دهخدا بي تاثير نبوده است  ارتباط  نزديكي داشته اند كه در پختگي  روش نگ

 :       ذكر مي شود  دونمونه ثار شعر دهخدا  از آ
                     وطن                                   

 ا بدين خاك ودست                  كه بس سر شد از دست در هر بدست      مزن سرسري پ
 ن سيل خون مي رود                  كه از اربل در آ رود     ون مي نه دجله به خود نيلگ   

 ن نمي است ردان ايرا    نه رودي است جيحون و گر خود يمي است      كه با خون گ
 )124: همان                                                                                        ( 

                                                 جرند برند
 ي مست غرورند                      خدا كسي به فكر ما نيست  جملگان        بزرگ

 خدا كسي به فكر ما نيست               انصاف و مروت سخت دورند            ز
             خدا كسي به فكر ما نيست              و كورند               رعيت بي سواد و گنگ

                                         هفده و هيجده ز نوزده وبيست 
 )13: همان (.....      اي خدا كسي به فكر ما نيست                                    

 است كه به  يكي ديگر از طنز  نويسان اين دوره ملقّب به گيالنيسيد اشرف الدين حسيني قزويني  -4
 از "ز مبدع روش نوي در طنز پردازي است او ني .روز نامه اش به  نسيم شمال اشتهار يافت  دليل اسم 

حال منظومي كه به قلم  ه ق متولد شده  واز شرح 1287در سال ويا ادي نداريم گزندگاني وي اطالعات زي
مده وشش ماهه بوده كه يتيم مانده ودر يتيمي ملك و مال و خود نوشته چنين برمي آيد كه در قزوين به دنيا آ

ظاهرا (  نديدرجواني به عتبات رفته وچ .دستي شده است او دچار فقر و تنگخانه اش را غصب كرده اند و 
                            ... "او را به ايران كشيده است رستي ربال ونجف زيسته و بعد شور ميهن پدر ك) نج سال پ
  )61 :2 ج1372 ،ورآرين پ(

نوشت ي كه تشنه وشيفته ي بيداري بودند؛ مي را براي كسانزباني ساده وروان مسايل مهم كشورنسيم شمال به 
: باره ي سبك نوشتار نسيم شمال مي گويدسعيد نفيسي در .كرد  مي ا در روزنامه اش چاپفقط اشعار خود رو
نزديك بيست .هر روز و هر شب شعر مي گفت  و اشعار هر هفته را چاپ مي كرد و به دست مردم مي داد"

هاي كي از  كوچك ترين چاپخانه  كه ي" كليميان"در مطبعه ي هرهفته روزنامه ي نسيم شمال او  .سال 
 ... و به دست مردم داده مي شد چاپيك ورقي امروز ك به قطع كاغذ هاي تهران بود درچهار صفحه ي كوچ

 دست او به ستوه آمدند اما با اين دولت ها مكرر از   .روزي نشد كه اين روزنامه ولوله يي درتهران نيندازد
ه دردشان مي خورد او را جلب د ؟ به چ و همه كس چه بكننه چيز سمان جل وارسته  ي بي اعتنا به همسيد آ
 )62-3:  همان ( "...رام مي نشست ؟؟ مگر در زندان آ كنند

يكي از اين جهت كه .خيلي ارزشمند است   ؛ده است اجتماعي كر–خدمتي كه نسيم شمال به ادبيات انتقادي 
 سبب ترجمه هايي كه از ر بهت  واز طرف ديگمبارزه ي شديد ومداومي با استبداد وحاكمان مستبد داشته اس

 به همين .رداز روزنامه ي معروف مالنصرالدين قفقاز داشته است زا علي اكبر صابر شاعر ملي وطنز پشعر مير
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ر از روزنامه ي نسخه اي ديگ درحقيقت نسيم شمال .دليل او را مبدع ترجمه در شعر اجتماعي وطنز مي دانيم 
 جايي اسمي  وچون نسيم شمال در هيچسي زبانان منتشر مي كرد ن  براي فاروجه آمالنصرالدين وطنز قابل ت

به گمان  متهم كرده اند اما "بي توجهي در امانت داري "  و "انتحال" برخي او را به  ؛از صابر نبرده است
ده ز دربند مال نبوفسي بوده  وبه تاكيد اطرافيان هرگكردار و سليم النون نسيم شمال مرد بسيار درست من چ
س نمي توان ؛ پشاده دست وكريم به شمار مي رفته است مردي گوتنگ دستي ،  برعكس با وجود فقر بلكه

ون او از ميزان حساسيت دولتمردان به شعر صابر وروزنامه ي به گمان من چ. تهمت سرقت ادبي به وي زد
ر اين كه شهرت صابر وشعر موضوع ديگ . ز دربند ذكر نام صابرنبوده استهرگ.است مالنصرالين با خبر بوده 

     در شرح احوال ابوالقاسم الهوتي   همچنان كه نهان بماندبوده كه از نظر اهل ادب ومطالعه پيزي نچوي 
در اين دوره تأثير صابر شاعر ...": مي خوانيم كه وي شعر صابر را از ترجمه هاي نسيم شمال شناخته است 

الهوتي نمايان است و خود الهوتي اعتراف مي كند كه شيوه ي بنام قفقاز و نيز سخنوران ترك در اشعار 
ونيز  به . رئاليسم و راه به كاربردن شعر طنز را به عنوان حربه ي مبارزه ي اجتماعي از صابر آموخته است 

 اعتراف خود او صابر را ابتدا با ترجمه هاي سيداشرف الدين حسيني مدير روزنامه ي نسيم شمال شناخته است 
 )   19:  1380هوتي  ،ال( 
وضاع ا؛ ن هاست  كه بي شك نسيم شمال يكي از آضمنا شايسته است كه در قضاوت نسبت به مفاخر ملي  

ملك الشعراي  ". يرد وقضاوت كننده ازجاده ي درستي راي و مروت  بيرون نرودزمانه نيز مورد توجه قرار بگ
ي سبك سيد اشرف نسبت مرغوبي شيوه و تازگسرمد با تصديق بهار ضمن نامه ي منظوم خود به صادق 

 : انتحال به او مي دهد
 
 

  احمداي  سيد اشرف خوب بود 
 فتن از او مطلوب بوداحمدا گ

                                شيوه اش مرغوب بود 
 سبك اشرف تازه بود

  نامه بودش دربغل ليك هپ هپ
 )64: 2 ج1372ارين بور  ( "                              بود شعرش منتحل 

وييم هرچند ممكن است بگ": اين موضوع را ذكر كرده است رام تر دبانه تر وآمؤخود آرين پور نيز با لحني 
 مي شود از ستعار در روزنامه ي مالنصرالدين چاپكه سيد اشرف نمي دانسته است اشعاري كه به امضاهاي م

مضمون اشعار خود را يك بار در نسيم شمال اشاره كند كه صابر است اما شرط امانت اين بود كه الاقل 
ر از قدرهنري اين اشعار اگبه هر حال اقتباس واستقراض نسيم شمال از صابر ..... رفته استازكدام منبع گ
زادي  ايرانيان و كمك به آن ها كه رسانيدن اين مضامين بهوينده ي آ ؛ از قدر خدمت بزرگ گتاحدي بكاهد
 :واكنون به عنوان نمونه مثال هايي ذكر مي شود ) 65:همان  ("... نخواهد كاست  هيچ ؛ايران  باشد

         :نسيم شمال گويد:                                          ويد                        هوپ هوپ گ
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 قا  جه خبر؟ هيج آ–قا بلي آ– باقر  كبال- نه خبر وار مه شه دي ؟                                              -
 قا  غلغل ني پيچ آ–يست اين غلغله ها  چ- نه منه ؟              ن اوغالپاه–لميش حاجي احمد  غزيت آ-

 ! ر اين ملت نادان مرده                     واي بر من مگ!    غير ياتدي بو اوغالن  اولوبه تونان نه آپاه آ
 !ر اين همه انسان مرده                 دادا و بي داد مگ!          كي يورغان اولوبه نميور اوستندهنه ده ترپ

 !....دم شدي امروز            اي فعله تو هم داخل آ!              فعله اوزيوي سنده بير انسانمي سانيرسان 
 :ويد            نسيم شمال گ          :                                 ويد              هوپ هوپ گ

  اعالنيمي  سن بير كاغازا                          مي فروشم همه ي ايران را بو         ياز 
 نيش بير ماغازا                          عرض و ناموس مسلمانان را        آچميشام ري ده گ

             رشت و قزوين وقم و كاشان را  ساتيرام              وق اوجوز قيمته هر شي        چ
 )  67:همان .....    (ن ارزان را                     بخريد اين وط!        مملكت ري ساتيرام ! ....الن      آي آ

  
                                                   بي كس وطن 

     اي در دهان گرگ اجل مبتال وطن       اي غرقه در هزار غم وابتال وطن        
      اي يوسف عزيز ديار بال وطن                 قربانيان  تو همه گلگون قبا وطن 

                                   بي كس وطن غريب وطن بي نوا وطن 
 ويران شدي چرا ؟           از رخت علم يكسره عريان شدي چرا؟! اي جنت معارف 

 ! شدي چرا؟            اي بي معين و مونس بي اقربا وطن ش جهالت برياندر آت
                               بي كس وطن غريب وطن بي نوا وطن 

 گل و ياسمن چه شد؟       آن نزهت و طراوت  سرو وسمن چه شد؟! اي باغ پرشكوفه 
 زار  تو مرغ هوا  وطن    ل برعاشقان كشته مزار وكفن چه شد؟           گريان به حا

                             بي كس وطن غريب وطن بي نوا وطن 
 ؟زيز   كو لعل و گنج و گوهرت اي مادر ع    ؟عريان ز چيست پيكرت اي مادر عزيز 

 شد خاك تيره بسترت اي مادر عزيز        نوباوگان تو  زغمت  در عزا  وطن     
     بي كس وطن غريب وطن بي نوا وطن                        

 اي دخمه ي فريدون تاج كيان چه شد؟      كشمير و بلخ و كابل و هندوستان چه شد؟ 
 درياي نور و تخت جواهر نشان چه شد؟       اي تخت و بخت داده به باد فنا وطن  

                          بي كس وطن غريب وطن بي نوا وطن  
  فتن وامحمدا               نبود كسي به فكر وطن وامحمدا دردا رسيد سيل

  در وحشت است روح زتن وامحمدا         اي تابع شريعت  خيرالورا وطن 
                           بي كس وطن غريب وطن بي نوا وطن  

 آن قدرت و شجاعت و جوش وخروش كو؟      شيران جنگ جوي پلنگينه پوش كو؟
 !ي قباد چه شد ؟داريوش كو؟       اي جاي ناز و نعمت و عزّ وعال وطن جمشيد و ك
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                         بي كس وطن غريب وطن بي نوا وطن  
  آخر به طعنه دست اجانب دراز شد   مادر ببين عروس وطن بي جهاز شد       

  وطن هر شقه ات نصيب پلنگ وگراز شد          اي خاك تو جواهر و لعل و طال
                        بي كس وطن غريب وطن بي نوا وطن   

 تبريزيان  تمام دچار مصيبت اند          تهرانيان تمام به زلزال وحشت اند   
 گيالنيان  تمام گرفتار محنت اند         از بهر مرد و زن شده محنت سرا وطن  

 ا وطن                         بي كس وطن غريب وطن بي نو
  )51: 1 ج1368نسيم شمال ،                                                                       (  

                                                  خواب مرگ 
  واي بر من مگر اين ملت نادان مرده              داد و بي داد مگر اين همه انسان مرده 

 ان حمله ور از چار طرف بهر شكار       بهر اين لقمه ي شيرين همه مشغول به كار دشمن
  بيدار   نگشته  ملّت خوابيده   باز اين نعره وهلهله بگذشت زچرخ دوار               

                            دست وپا بسته  در اين گوشه ي زندان مرده 
 اد و بي داد مگر اين همه انسان مرده                              د

 اين چو مستي است كه هشيار نگردد هرگز      اين چه خوابي است كه بيدار نگردد هرگز 
                         اين چو شخصي است كه تن زنده ولي جان مرده 

                               داد و بي داد مگر اين همه انسان مرده 
 هوش كه هشيارنگردد ماييم           راه مغشوش كه هموار نگردد ماييم   مست و بي 

 خواب خرگوش كه بيدار نگردد ماييم               رمز سربسته كه  اظهار نگردد ماييم 
                               ظاهرا زنده ولي باطن وعنوان مرده 

 ين همه انسان مرده                            داد و بي داد مگر ا
 تش فتنه بلند است زاطراف بالد               هيچ تاريخ چنين روز ندارد  در ياد  آ

 .... شرع واسالم و قوانين خدا رفته به باد       خلق حيران ، كسبه ساكت و بازار كساد 
   ) 55: 1 ج1368نسيم شمال ،            (                                                                             

 
اران در دوره ي مورد  ترين فعاالن سياسي و روزنامه نگگ يكي از بزر  ملك الشعرا بهارمحمد تقي   -5

هم عمال در صف مبارزان مشروطه از سنين جواني .  هجري قمري متولد شد 1304بحث ماست او در سال 
رزات عمومي اار عمومي وتبيين مسايل جديد سياسي كه نتيجه ي مبكوشيده است ؛ هم در جهت تنوير افك

او روزنامه . ودر اين راه نقش بزرگي داشت داد وبه انتشار روزنامه پرداخت مردم بود ؛ همت بسيار به خرج 
و زندگي پرفراز . را انتشار داد يا براي اين روزنامه ها مطلب نوشت  هاي خراسان، نوبهار ،ايران و تازه بهار

نشيب بهار با حوادث زيادي همراه بوده و مغضوب و محبوب شدن هاي پي در پي وحبس ها، تبعيدها ، 
 .مهاجرت ها ويا نمايندگي مجلس ووكالت و وزارت زندگي اورا عجيب و پرحادثه مي نمايد 
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 تازه يمينمضا.     بهار با  تركيب قدرت انديشه ،هنر شاعري و فكر روشنش توانست سبكي جالب ايجاد كند 
او نيز مانند . مثل وطن ، آزادي و قانون در شعر او نيز مثل شاعران مبارز عصر مشروطه بسامد بااليي يافت 

پدرش منصب ملك الشعرايي داشت  وشايد انتظار مردم از وي پرورش مضامين سنتي توصيفي و مدحي به 
رش موضوعات جديد و آزادي سبك  شاعران سلفش بود ولي با سخت كوشي و از جان گذشتگي به پرو

حوادث انقالب مشروطه و شور ميهن پرستي . خواهانه پرداخت ودر جهت تنوير افكار مردم كوششي بسزا كرد
: بهار در خاطرات خود چنين مي نويسد . كه بر سر مردم افتاده بود ؛ چيزي نبود كه بتوان آن را ناديده گرفت 

من و رفقاي ديگر . ر شمار مشروطه طلبان خراسان جاي گزيدم  قمري به سنّ بيست سالگي د1324 در سال "
عضو مراكز انقالبي بوديم و روزنامه ي خراسان را به طريق پنهاني طبع و به اسم رئيس الطّالب موهوم منتشر 

 )28و27:  1ديوان ، ج ("...مي كرديم واولين آثار ادبي من در ترويج آزادي در آن روزنامه انتشار يافت 
ال فتح تهران به بعد ، به نويسندگي در جرايد ملي شروع كردم و نخستين مقاالت سياسي و اجتماعي  از س"

 قمري روزنامه ي نوبهار 1328من در جريده ي توس وبعضي بي امضا در حبل المتين انتشار يافت و سپس در 
 )28: همان  ( "...را كه ناشر افكار حزب دموكرات ايران بود ؛ داير كردم 

نوبهار قبال توقيف شده بود و   روز نامه ي تازه بهار كه . بازار هاي مشهد تعطيل شد : ك زاده مي گويد  مل"
 )29: همان  ("ردم را به جهاد ترغيب مي نمود قلم آتشين بهار ممنتشر مي گشت؛ با مقاله هايي به به جاي آن 

هار را انتشار داد و اين بار به تنهايي  قمري بار ديگر روزنامه ي نوب1332در بازگشت به مشهد در سال " 
بهارهنوز كار را .مبارزه را شروع كرد زيرا ياران وهم رزمان سابق همه خمود و خسته ونا اميد شده بودند

اوپس از مالقات با پرنس . شروع نكرده بود كه ژنرال قونسول روسيه ي تزاري ، مانع از انتشار نوبهار شد 
   من هم كتاب :ما نمي گذاريم تو روزنامه بنويسي گفتم : كنسول گفت:گويد دابيژا كنسول روس چنين مي 

  "...برضد دولت  تزار و بر ضد شما و در هندوستان منتشر   مي كنم : ازچه مقوله ؟ گفتم : گفت . مي نويسم 
 )30و29:  همان (
زبان "ه كه مدتي هم به اسم  مدتي نوبهار را هم داير كردم و حقايق روشن سياسي و اجتماعي را در آن نام"

 داير بود ؛ نوشتم در آن اوقات در يافتم كه بايد حكومت مركزي را قدرت داد و براي حكومت نقطه ي "آزاد 
بهار در اين دوره مسئوليت روزنامه ي ايران را نيز . اتكا به دست آورد و مملكت را داراي مركز ثقل كرد 

  )31: همان  ( "...عهده دار بوده است 
. هم خود آموخت ؛هم به ديگران آموخت . وي كار پرخطر سياست را با كار پر زحمت تحقيق در هم آميخت 

ضمنا حاصل مطالعه وتحقيق خودش را خوشبختانه نوشت وبا تالشي قابل تحسين ، پايه هاي نثر تحقيقي و نثر 
مند از آثار فاخر وكالسيك دانشگاهي را در اين كشور محكم ساخت و كتب تحقيقي وتصحيح هاي بسيار ارج

 .ادبيات ايراني  مثل سبك شناسي وتصحيح تاريخ سيستان ومجمل التواريخ والقصص برجاي گذاشت 
 :  ميهني  او را مرور مي كنيم –و اينك نمونه هايي از اشعار  ملي 

ن استبداد ق  در زما1325مستزاد زير يكي از مشهورترين اشعار دوره ي مشروطه  است كه در سال :  الف 
 :صغير سروده شده است 

                                      كار ايران با خداست 
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  با شه ايران ز آزادي سخن گفتن خطاست                 كار ايران با خداست
  مذهب شاهنشه ايران زمذهب ها جداست                 كار ايران با خداست

 وميرمست          كار ايران با خداست شاه مست وشيخ مست وشحنه مشت 
  هردم از دستان مستان فتنه و غوغا به پاست            كار ايران با خداست
   هردم از درياي  استبداد  آيد  برفراز                   موج هاي جانگداز 

 ... زاين تالطم كشتي ملّت به گرداب بالست               كار ايران با خداست 
 )184و183 : 1ديوان ،ج                                                           (   
                 :                              درترجيع بند زير نيز اوضاع آن روز كشور و مردم رنجورش به خوبي تصوير شده است : ب

  اتّحاد اسالم                                     
  چند گويي چرا مانده ويران                  هند و افغان وخوارزم و ايران ؟

  چند گويي چرا جسته مأوا                  خرس پتياره بر جاي شيران ؟
  چند گويي چرا روز حاجت                مانده از كار دست دليران  ؟

 ه آزادي ما اسيران ،  چند گويي چرا ما اسيريم  ؟                 زآن ك
                             جنبش و دوستي و وداد است 

 )187: همان ...      (                           روز يكرنگي و اتّحاد است 
 :         شمسي دردوره ي بسيار پرآشوبي كه فتنه ها برپا شده بود ؛ سروده شده است 1289اين شعر، در سال : پ

 وطن در خطر است                                                                
  مرغكان نوحه برآريد؛چمن در خطر است   مهرگان آمده و دشت و دمن در خطر است   

   سنبل وسوسن و ريحان وسمن درخطراست      چمن ازغلغله ي زاغ وزغن درخطر است  
  شيفته ي  خوب  سخن  در  خطر است                               بلبل 

 زنهار وطن در خطر است !                             اي وطن خواهان 
 اي ايراني  خانه ات يكسره ويرانه شد اي ايراني         مسكن لشكر بيگانه شد 

 عهد وپيمان تو ايفا نشد اي ايراني             عهد بشكستنت افسانه شد اي ايراني 
 عهد شكن در خطر است !                       عهد غيرت مشكن     

 وطن در خطر است !  زنهار!                            اي وطن خواهان
 وزرا باز نهادند زكف كار وطن             وكال مهر نهادند به كام و به دهن 

  را انبوه فتن  علما شبهه نمودند وفتادند به ظن           چيره شد كشور ايران
                            كشور ايران ز انبوه فتن در خطر است                                                          

 )228: همان (وطن در خطر است  !  زنهار!                     اي وطن خواهان
 شاعر به قدري روان و زيباست كه از معرفي برخي اشعار ملك الشعرا آن قدر شهرت حاصل كرده و كالم

مثل ساير معروفيت به دست آورده است مثل شعر   مانند مستغني است و در اثر تكرار زياد مفهوم شعر 
 : دماونديه با مطلع 
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 !....اي گنبد گيتي اي دماوند !              اي ديو سپيد پاي در بند 
 :   كه گوياي احوال پريشان كشورمان بوده است به مطلع زير "يا مرگ يا تجدد "يا قصيده اي با عنوان 

 ...هركه او در اضطراب وطن نيست            آشفته و نژند چو من نيست 
معرفي سروده هاي وطني هنرمندانه ي  ملك الشعرا در اين مجال اندك ممكن نيست در پايان نيز بند سوم از 

خورشيدي سروده شده است؛ جهت يادآوري و 1293رسال  را كه د" مجلس سوم "تركيب بند مشهوربه 
 :معرفي ، مي آورم 

                 شد  دچار نسيم  آزادي ،غنچه ي انقالب  نشكفته ... 
                     شد ز زنگارمفسدت تاري ،    فكرهاي بديع ناگفته 

   قهرمان نجات متواري    مغزها تيره ، عقل ها خفته              
  كودتاي سياه آشفته                         شده غرق سياه كرداري 

  لب مردم زتشنگي تفته                   رشوه چون سيل هرطرف جاري 
 دزد با دزد راز دل گفته                  ديو با ديو كرده همكاري 

                      مژده كه امروز شد پذيرفته 
 )293: همان (      دعوت ما زحضرت باري                   

 

او يكي از پر . در شهر كرمانشاه متولد شد. ق.  ه1305 به سال  ابوالقاسم الهامي مشهور به الهوتي -6
وطن "در شعر او عالوه بر كلمات .شورترين شاعران اين دوره واز پايه گذاران ادبيات كارگري در ايران است 

يستي او تحت تأثير افكار سوسيال.  بسامد  زيادي دارد "كارگر ، فعله و دهقان" نام "ي ،ايران ، قانون  و آزاد
 مي آمد ؛ قرار گرفته بود  وطرفدار پرشور وپرتالش آزادي طبقات پايين اجتماع  كه از طرف روسيه بدين سوي

وعات اجتماعي او در پروردن موض. شعر الهوتي ساده وهمه فهم است . از چنگال صاحبان زر و زور بود
بسيار قدرتمند بود و خود را از قيد تكلف هاي معمول شعر آزاد حس مي كرد  به همين دليل سخن وي از 

در ساختن لغات و افعال ومصادري كه استفاده ي آن ها در زبان سابقه .گره هاي رايج شعري بايد مبرّا شمرد 
 موضوعي به رسالت اجتماعي و تبليغ آزادي وي در شعرش بيشتر از هر.ي كمي دارد نيز چابك وتوانا بود

قدرت وي در شاعري باعث طبع . طبقات فقير جامعه يعني روستاييان ،كشاورزان وكارگران مي انديشيد 
او با اشتغاالت سياسي و اجتماعي كه داشته از ابداعات ادبي .آزمايي  او در صنوف مختلف شعر شده است 

زندگي .  غير متعارف شعري  مثل شعر هجايي ، طبع آزمايي نموده است نيز غافل نبوده ودر برخي از زواياي
پرتالطم و نا آرام الهوتي كه البته در شعرش نيز بي تأثير نبوده است وخواننده ي آثار وي بايد حتما آن 

مي حوادث را بخواند تا بتواند به آساني در باره ي شعر الهوتي قضاوت كند ؛ براي معرفي مجالي بسيار فراخ 
.  طلبد و سير حوادث از كرمانشاه تامسكو همه نكاتي بسيار باريك دارد وبايد دقيق مورد بررسي قرار گيرد 

او در آن . مبارزاتش در راه آزادي و اقدام براي كودتا ونهايتا به مهاجرت اجباري اش به روسيه منتهي شد 
ترجمه هاي متعددي كه از آثارش به سرزمين شهرت و مقامي  شايسته يافت و  آثار وي مكرر چاپ شد و

او با نويسندگان وشاعران بزرگ  آن روز جهان مكاتبه و ارتباط ادبي داشت .زبان هاي مختلف نوشته شد 
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چيزي كه از همه ي اين مسايل باالتر ومهم تر است ؛ آتش هجر ميهن بوده است كه تا آخرين دقايق عمرش .
فتن بر بستري از خاك سرزمين مقدس بود ولي هرگز برايش ميسر با وي بود و تنها آرزويش مرگ در وطن وخ

 . نشد 
الهوتي با تمام گرفتاري هاي شغلي كه داشت ؛ در زمينه ي مورد بحث ما يعني فعاليت هاي ادبي و روز نامه 

 او نگاري يكي از پركارترين شاعران روزنامه نگار است ودر اينجا فهرست وار نام روز نامه ها ومجالتي را كه
 :در آن ها مطلب نوشته يا خود داير واداره كرده است؛ ذكر مي كنيم 

 "حبل المتين و ايران نو"نخستين اشعار الهوتي از قصيده و غزل وتصنيف در روزنامه هاي آن عهد مانند "
ان منتشر گرديده است در اين دوره تأثير صابر شاعر بنام قفقاز و نيز سخنوران ترك در اشعار الهوتي نماي

است و خود الهوتي اعتراف مي كند كه شيوه ي رئاليسم و راه به كاربردن شعر طنز را به عنوان حربه ي 
ونيز  به اعتراف خود او صابر را ابتدا با ترجمه هاي سيداشرف . مبارزه ي اجتماعي از صابر آموخته است 

 )1380:19الهوتي ،.(الدين حسيني مدير روزنامه ي نسيم شمال شناخته است 
اما بعد از . وي در دوسال اول جنگ بين الملل اول  ، روزنامه ي بيستون را در كرمانشاه انتشار مي داد"

شكست قواي مؤتلفين ،بارديگر به تركيه رفت ودر استانبول مجله ي ادبي پانزده روزه اي به نام پارس داير 
 : او را مي خوانيم در اين بخش نمونه هايي هرچند اندك از اشعار )  23:همان(". كرد 

                                                   اسباب فتح                                                       
 جانم فداي رنجبر انقالب كن                                 با پتك وداس ،كاخ ستم را خراب كن 

                           من اندر اين مبارزه ام فتح باب كن بايد به ضد صنف توانگر قيام كرد 
 داني كه چيست جنس غني ؟ صد يتيم را                   هردم زحسرت لب ناني  كباب كن    
  من كيستم ؟ مبارز صنف ستم كشان                       از شاه و پير و خان وخود اجتناب كن 

 ...و كشيش چيست ؟              داللي  توانگر  مردم عذاب كن  داني كه كار عمده ي پير 
 ) 207:همان                                                                                             (

                                                جواب ظلم 
 ست              كه در مبارزه ي صنف فعله چون شير است چه ننگ و عار كسي را  زبند و زنجير ا

  از آن زمان كه شنيدم به جرم رنجبري                  به كنج محبس شه ، دوستم زمينگير است 
 "به شب نشيني زندانيان برم حسرت                    كه نقل مجلس شان ، دانه هاي زنجير است "

  شكوه كند                جواب ظلم ،فقط آبداده شمشير است بگو به توده ي ايران،كه ترك
  به ضد جور وستم ،اتحاد وتشكيالت                    براي صنف ستم كش ، يگانه تدبير است 

 ... ببين چه سان شكم خواجه ، سيرازآن ناني است        كه رنجبر پي تحصيل آن  زجان سير است 
 )210:  همان                                                                 (                         

                                                       اي دهاتي 
 خواهي ار آزادي از ظلم توانگر اي دهاتي              متحد شو با دهاتي هاي ديگر اي دهاتي 

 وفضل بنما          ورنه محوت مي كند شيخ بداختر اي دهاتي ترك موهومات كن ، تحصيل علم 
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 هيچ مي داني بود محصول كار وزحمت تو            نعمت و آسايش دنيا سراسر اي دهاتي 
 گر نه از رنج تو وفعله است صنف مفتخورها         از كجا دارند گنج ودر وگوهر اي دهاتي 

  همچو حيوان ها فروشندت به هرخر اي دهاتي  صي        تا به كي اشراف بي انصاف  بهر نفع شخ
  بركن از  بن، بيخ ملّاك ستمگر اي دهاتي  تيز با سوهان تشكيالت كن داس ظفر را             
  مفتخورها پس چه حق دارند ديگر اي دهاتي   دست از تو كار از تو خاك از تو آب از تو         

 ... ورنه حال توست روز از روز بدتر  اي دهاتي     ز اين اسارت     جنبشي كن  خويش را آزاد بنما
 )213: همان                                                                                          (

   بيرق آزادي                                                  
  در سر زدم             كس نديدم  هرقدر اين در زدم آن در زدم  سال ها در جستجوي حق به هر
  ني نشان                  هي شدم نوميد  از اين در هي در ديگر زدم ،در همه دنيا نه نام از راستي بد

 دشمني بد هركسي را من گرفتم جاي دوست           رهزني بد دست بر دامان هر رهبر زدم 
   پشت پا جز فعله و دهقان به خشك وتر زدم        نفع شخصي  مي دويد       هر كه راديدم براي

   گه به نوك خامه  ،گاهي با خنجر زدم        بر دل صنف توانگر زخم هاي پي به پي         
  زود بر جستم به ميدان استين را بر زدم       هر زمان اعالن كشتي كرد با من آسمان           

  بيرق آزادي مطلق به بحر و بر زدم       هر بند و كردم پاره هر زنجير را        جستم از 
 )239: همان                                                                                      (

                                              كعبه ي ايران 
 نمرده اند پسرانت ! اي مادر وطن 

 گول اجانب نخورده اند ! آسوده باش 
                                                        البته حق مادري ات  را ادا كنيم 

                                                       يعني كه جان و مال به راهت فداكنيم 
                    در سايه ي تو ، كاخ عدالت  بنا كنيم                                    

                                                       دست تو را ، زبند اجانب رها كنيم 
 پسرانت نمرده اند ! اي مادر وطن 

 گول اجانب نخورده اند  ! آسوده باش 
      هر گوشه ي تو ، بيشه ي شيران بود هنوز                                                

                                                     هر كوچه ي تو ، جاي دليران بود هنوز 
                                                      هر كودكت ، معلم پيران بود هنوز 

              اميد ما به كعبه ي ايران  بود هنوز                                         
 پسرانت نمرده اند ! اي مادر وطن 

 گول اجانب نخورده اند   ! آسوده باش 
                                                       ناموس ما تويي ، پي حفظ  تو جان دهيم 
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      از جان نكوتر است وطن ، جان به آن دهيم                                                  
                                                       ما اتحاد خويش ، به عالم نشان دهيم 
  )441: همان ( ...                                                       بهر ثبوت دعوي خود ، امتحان دهيم 

                                                                                  
 

 : يري نتيجه گ
 اتبا مبارز؛ مردم كشرمان، ليعه هاي بيداري ايرانيان ونشانه هاي ظهور انقالب مشروطه در ايران غاز طتا آ

بردن به اهميت ني او پآشنايي با نقش روزنامه هوبه دليل نا   آشنايي نداشتندجهان با حكومت هاي جابرمردم 
ين بود كه شاعر كسي است كه ذوق  تلقي مردم از نام شاعر عمدتا ا ،ارانار شاعران وهنرمندان و روزنامه نگك
 يف وكالم ظريفش يا وسيله اي است براي بيان شادي ها وغصه هاي شخص وي يا وسيله مدح زورمندان و لط

  ورزي يدا شوند كه كار ستمست كسي يا كساني پتقرب به دربار وكسب نان و نام  گاهي هم ممكن ا
 كه مسلك عرفاني واخالقي اطالق مي شد كسي به   و ستم پيشگان را قدح كند وگاهي هم شاعرزورمندان

نام شاعر را فرادي ظهور كردند كه تلقي مردم از  اما در دوره ي مشروطه ا. و در زاويه اي بنشيند داشته باشد
د به جاي توان مي .ر هموطنان خود باشد د كه بيدارگد كه شاعر مي تواند كسي باشنشان دادنتغيير دادند و

 ؛بودندهم شاعراز اينان گروهي .يردمدح صاحبان زر وزور با آنان بجنگد وهميشه درصف اول مبارزه جاي بگ
ر ارزشمند  معرفي وبيان كا جهت .ران بودندهم روزنامه نگار  ودرهر دو جبهه پيشقراول آگاهي بخشي به ديگ

 را به نان را معرفي كرديم تا ارج راه پرخطر وپرارزش آار شاعر تن روزنامه نگششين مقاله در اايشان 
 بي شك همه ي اين افراد به خطرات و تهديدهاي راه منتخب شان .وري بكنيم وامداران كوشش هاي شان ياآ

دادگري وآزادي مردم و استقرار قانون آن قدر وبه نتايج پايان مبارزه آگاه بودند ولي شور بيداري وجنگ با بي
 .براي شان اهميت داشت كه رنج حبس و تبعيد وشهادت را پذيرفتند 
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                 In the name of God                                                                       

        Abstract:                                                                               
                                                                                                       
                                                                                                       

                                                               
Poet journalists and journalist poets                                          

                                                
 

                                                                      
Dr. Behrouz   Bamdadi             

 Holly   prophet   education complex  The 
 

Until constitution age Iranian people did think that a  poet is someone   try to explain 
his life`s  pains and pleasures with beautiful and musical words  or give  reports of his 
love .or is   someone who  tried  to approach to a king  or court  to earn  his living . 
but in this period  one interesting  event happened . some poets Appeared   that  
thought about  progress and freedom their mother country and their  countrymen .they 
tried  to giving  information their countrymen and were fined  of  their  important 
subjects . then they began  to fight   against  freedom enemies and  faced  risk and 
threat. This poets tried  to  publish newspapers.   really they accepted  each threat in 
this way .we can say that  these  groups  did something great   and earned  people`s  
honour .  in this article we intend to introduce six peoples that they were poet and 
journalist  . their names are : ١- Mohammad tagi bahaar (malek ol shoara)٢- 
mohammab reza mirzade  eshgi ٣- Mirza mohammad  farrokhi yazdi       ۴-mirza ali 
akbar dehkhoda ۵-Seyyed ashraf – ol-   din  hoseini  qazvini(gilani) ۶- Abolgasem  
lahooti(Elhami ) . 

 
 
 
 

K ey   words : Constitutional age poets and poem   – Iranian journalist - poet 
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