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  سانسور
ور هميشه در ايران سانسيکی از بارزترين نمود های عدم رواداری سانسور است. 

ک يو تحر ، تحريف نسخه ها کتاب شويان افتراء، اتهام، ،، تحريماست. تکفير وجود داشته
بوده است.  سانسور رايج کران، نوانديشان و دگرانديشان اشکالتوده و عوام عليه روشنف

 و تحريم تکفير ،روزنامه گسترش فراگير کتاب و نگاه تاريخی تا رواج چاپ و يک در
مهاجرت و  انهنرمند و پيامد تحريک توده ها عليه انديشمندانمسلط سانسور بود. شکل 

 و دولتی از دوران قاجار تفتيش و بازرسی مطبوعات به طور رسمی خودسانسوری بود.
  سازمان يافت.

زردتشيان در ايران باستان هر آنچه را نادرست تشخيص می دادند، سرکوب می 
ليه مزدک و مزدکيان، مانی و مانويان از اين دست کردند. برخوردهای خشونت بار ع

  است.
تازيان از آنجائی که رهبری بی سواد داشتند دشمنی بيکران آنها با کتاب غير قابل 

  و شمشير شد.  و آب تشآهنر داشت طعمه  ، ادب وقياس است. هرآنچه رنگ فرهنگ
کتابخانه  پس از فتح سمرقند و بخاراسلطان محمود غزنوی، قرن چهارم هجری، 

های پربار اين دو شهر را به اتش کشيد. لشکران سلطان مسعود غزنوی در حمله به 
هـ. ق. کتابخانه ابوعلی سينا را غارت کردند و کتاب بيست جلدی ابن  421درسال  اصفهان

  به غارت بردند. را »نصافاال«سينا به نام 
خان مغول دستور داد  هـ. ق. هوالکو 654پس از فتح قلعه های اسماعيليه در سال 

  تش کشيدند.آکليه کتاب های اسماعيليه را به 
تحريم نمونه ديگری از سانسور بود. فقها کتاب های صوفيان و فيلسوفان را ضاله 
می خواندند و انها را به آب می شستند. محمد تقی دانش پژوه بخشی از يک سند را که 

ی ابن سينا، نقل می »شفا«فی از جمله متعلق به سده يازده در باره شستن کتاب های فلس
، راهنمای کتاب، دوره »کتاب شويان، نقل از جنگ قرن يازدهم(«کند که تکان دهنده است 

  ):72، ص 8

به نقل ثقات منقول است که ابوقرة اسکندری کتابی به خدمت عبداهللا مسعود  ..".
طايف آن در اين کتاب را در شام مطالعه کرده ام و لرضی اهللا آورده و گفت: 

عبداهللا مميز من نهال اعجاب نشانده و غرايب نکالش به قبول خاطر متلقی شده. 
طشت و آب را گفت: هالک امم سالف باتباع چنين کتاب ها و ترک اهللا بود. 

شيخ االسالم قدس سره ذکر کرده  ...طلب کرد و اجزای آن را مضمحل گردانيد.
که به شفا مترجم است و به حقيقت کتاب که به امداد توفيق الهی کتاب ابن سينا 

شقا است ده مجلد به اشارت خليفه وقت الناصرالذين مغسول گردانيده. شکر اهللا 
  تعالی سعيد.

آن که در حدود سنه ستين و سبعمائه سلطان  ...و از آثار معجزات سيدالمرسلين
و اطراف ممالک که حشر ايالت اسعيد مبارزالدين محمد بن مظفر اليزدی در 

دو سال به آب -کمابيش سه چهار هزار مجلد کتاب فلسفه در عرض يک ...بود
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عيان گردد و (قل جاء الحق شست. مضمون (ليظهره علی الدين کله) همگان را 
  زهق الباطل) جهانيان را محقق شود."

از دوران قاجار تا اواخر دوران پهلوی سانسور دولتی و دوران جهموری اسالمی 
ناصرالدين شاه قاجار به انسور دولتی شکل مسلط سانسور شده است. ترکيب تکفير و س

تاسيس کرد. » اداره سانسور«توصيه صنيع الملک (اعتماد السلطنه) رسما اداره ای به نام 
  می نويسد: »المآثر و االثار«کتاب  هشتماعتماد السلطنه در فصل 

از خارج است. اداره سانسور که عبارت از تفتيش کتب وروزنامه های وارده "
بعضی از ممالک که مشتمل بر طعن طريقی و يا  بعضی از مطبوعات چون

قدح فريقی وهجاء شخصی و يا هزل فاحش بود به لحاظ مبارک اين پادشاه می 
رسيد از انتشار آن ها همواره آثار کراهت بر جبين همايون هويدا بود. تا وقتی 

و مبئی را به طهران آوردند که رساله هجو سالسه شيخ هاشم يرازی مطبوعه ب
نسخه حضور مهر ظهور بردند از مشاهده آن اشعار ناسزاوار در حق آن 
دانشوران بزرگوار شعله خشم شاهنشاهی زبانه زدن گرفت و در وقت به 

بنده نگارنده حاضر درگاه بود،  تحجير و اعدام تمام آن نسخ فرمان رفت.
براى سد راه اين عيب از ممالك  ]اروپايى[هاى اروبيه  معروض نمود آه دولت

ى از حاند و اسم آن سانسور است و چون شر خويش دايره تفتيش ايجاد آرده
بر خاطر مبارك بسى پسنديده آمد و فرمان رفت  ]مشرايط و شئون آن براند[

و از آن وقت باز راه  حدود ايران سانسور ايجاد شودزاد در  تحت نظر اين خانه
 ه اين تجارت گسسته."اين عيب بسته است و رشت

ـ. ش) طبق اعالنى ه 1238( هـ. ق. 1280شنبه دوازدهم رجب  سرانجام در تاريخ پنج
الملك رييس و مباشران  صنيع  به چاپ رسيد، آه در روزنامه علميه دولت عليه ايران
هاى ممالك  چاپخانه تمامى امور ى، مراقب و مواظب،روزنامه و نقاشخانه و آارخانه دولت

  شد.  معروسه
عمده سانسور يا مميزى ما در زمان ناصرالدين شاه، شامل حال جلوگيرى از ورود 
روزنامه هايى مى شد آه در خارج از آشور، حكومت او را به باد انتقاد مى گرفتند. در 
زمان مظفرالدين شاه نيز به دليل روزافزون شدن جرايد ايرانى در خارج از آشور، علنا 

هاى داخلى هر مملكت به خصوص روزنامه هاى سياسى و رسمى اعالم شد آه روزنامه 
آنهايى هستند آه داخل مملكت به طبع و نشر مى رسند و روزنامه هايى آه خارج از آشور 

  منتشر مى شوند، روزنامه هاى مملكتى نبوده و ورود آنها به آشور اآيدا ممنوع است. 
ت. عده ای از روشنفکران در با اعمال سانسور مبارزه با سانسور نيز سازمان ياف

با هدف کسب آزادی مطبوعات متشکل شدند. »  انجمن گلستان«انجمنی مخفی به نام 
همه اعضای انجمن هم مجيرالدوله يکی از اعضای انجمن در خاطرات خود نوشت که 

نظر بودند که "از لوازم مشروطيت آزادی قلم است و تا آزادی قلم نباشد مشروطيت 
  بود." مستحکم نخواهد

سانسور در آالم ميرزا جهانگيرخان صور اسرافيل نمودار  مبارزه با پيشگام، مونهن
چه فرقى هست بين زمان استبداد و اض خود به اداره انطباعات نوشت: "آه در اعتر است
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حكومت مشروطه آه نويسنده مجبور است پيش از نشر اثرش، دو جلد از آن را به اداره 
 )1357" (غالمحسين ساعدی، بگيرد؟ انطباعات بدهد و اجازه

به تصويب قانون  »انجمن گلستان«نتيجه حمله صور اسرافيل و اعتراض اعضاى 
انتشار عامه مطبوعات "ماده انجاميد آه اعالم مى آرد:  53مطبوعات در شش فصل و 

  "غير از آتب ضالل و مواد مضره به دين مبين اسالم آزاد و مميزى در آنها ممنوع است.
، شكنجه و زندانى بسيارى زدن، عالوه بر شالق شاه رضااز به قدرت رسيدن پس 

از نويسندگان و تعطيلى خيل مطبوعات، درج آوچكترين خبر، حتى آگهى هاى خصوصى 
آه آن  شاعر پرآوازه را انى ممنوع اعالم شد. فرخى يزدىبدون دخالت و نظارت شهرب

سفت و سخت مميزى گرفتند، زندانى  زمان مدير روزنامه طوفان بود، به خاطر شرايط
  آردند، لبهايش را به هم دوختند و به شكل غم انگيزى آشتند.

مسير جديدى آه در تاريخ مميزى آتاب در ايران ايجاد شده بود، به سالهاى بعد از 
 گرانگردد. آودتا مبارزات براى ملى آردن صنعت نفت برمي و 1332مرداد  28آودتاى 

ساواك را تشكيل دادند، داعيه دار نظارت دايمى بر مطبوعات و  آه بعدها هسته اصلى
در وزارت فرهنگ  »دايره مميزى«اى تحت عنوان  انتشارات شدند. همان زمان نيز دايره

و هنر وقت ايجاد شد آه مميزى نشريات، اعم از آتاب و مطبوعات را در حيطه وظايف 
سازمان اطالعات و امنيت آشور) خود داشت اما مميزى سياسى آماآان برعهده ساواك (

  بود. 
سابقه  بیجنگ  يافت. به بهانه یابعاد ديگر اسالمي جمهوری دوره مميزى آتاب در

قانون اساسى مطبوعات و  24آه اصل  اينکه با وجود ترين سانسور در کشور اعمال شد.
، آزاد نشريات را در بيان مطلب، به شرطى آه مخل به مبانى اسالم و حقوق عمومى نباشد

مميزان با سليقه شخصی و تنگ نظرانه سخت ترين سانسور را اعمال کردند. (ر. گذاشته 
  )1380ک. رجب زاده، احمد 

جهموری ويژگی ديگر سانسور در زمان جهموری اسالمی جهانی شدن ان است. 
سراسر مترجمان  و نويسندگان هنرمندان، در ايران راضی نيست بلکهاسالمی به اختناق 

ان آثارش ا زير پوشش چتر اختناق خود دارد. فتوا عليه سلمان رشدی و قتل مترجمجهان ر
  ه است.يک نمون

 

  بسطامی فروغی
شاعر دوران  با تخلص فروغی  ـ. ق.)ه١٢١٣ - ١٢٧۴(   ميرزا عباس بسطامی

  قاجار می گويد:
  

  نيست وتزويرش ازحيله خبر بی کسی که    پندارد چنين زهد ره به شد گر شيخ
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  نيست هرخری عيسی بار مرِد که         مگوييد زاهد با عشق زرمو
  

  پنداری هجرانست شام محشر صبح طلوع      منبر برعرشه ميکند زاهد که زتقريری
 

  جندقي یيغما
 هـ. ق.) می گويد: 1196 – 12٧6( يغماي جندقي

  ميکرد غوغا صومعه در که شهر واعظ     ديدم وخرابش سرمست درميکده دوش
  پنهانش کفر مستی گاه آشکارا گردد که     ترسد ازان بل، ننوشد دين پاس بهر هدزا نه

  د: ايسرمی  وفقها تقيه می کند سرانجام براي حفظ جانش از تكفير 
  مدارا گر بدين آافر نمي آردم، چه مي آردم   ز شيخ شهر، جان بردم به تزوير مسلماني 

 

 توحيد ابوالقاسم ميرزا
  حيدميرزا ابوالقاسم تو

  پيشانی به او داغ دل به ماست داغ که      شهر زاهد و زما تفاوت است بس همين
  نادانی به بگذرد اگر باشد دريغ            عزيز عمر که زاهدا طلب عشق تونيز

 

  زرگراصفهانی
  زرگراصفهانی

  گرفتم ميخانه ره زمسجد امروز     ريايی زهد از شد تنگ دلم دوشينه
 

 بيگم جهان شاه
هـ. ق ) دختر جهانگيرخان حكمران بهوپال است آه پس  1254 (زاده جهان بيگم شاه

  می گويد: گرفت، »تاج هندوستان«و لقب  نشين او شدجا شاز مرگ پدر
  دگر مصالی باشد عاشقان نماز بهر        جان به يدآ ريا بوی زاهدان بوريای از

 

 شاه سليمان
  عادت و خوست بد کی کند آنکه نيکی اش        فعل نيکو نيکوست     با دشمن و دوست

  با دشمن اگر نيک کنی گردد دوست                      با دوست چو بد کنی شود دشمن تو
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 فقير شيرازی 
) .ق .ـ(ه 1296سال  در که ميرزا حسين علي معروف به ميرزا علي متخلص به فقير

 ، می گويد: در اصطهبان فارس به دنيا آمد
  هر کسی در حساب دفتر خويش             که خواهی ديد    چشم عبرت گشا

  نکه خود نحس کرد اختر خويشآ                  شکوه از دست آسمان تا چند
  هر يک به قدر ساغر خويش                  ليک همه مست اند، از می پندار

  خويش بسته بينی از سر را پای                  سر فرازی مکن، که در گيتی
 

  فراهانی مقام قايم
پيشوای ساده نويسی در فارسی  )هـ. ق. 1193 – 1251(  قايم مقام فراهانیميرزا ابوالقاسم 

  می گويد:
  گريزد سوراخ به سوراخ تو دست از          تسبيح دانه کاين ؟تو باليی چه زاهد

 

  شيرازی قاآنی
نخستين شاعر  قاآنیبه هـ. ق.) متخلص  1222 – 1270(  شيرازی ميرزا حبيب اهللا

  فارسی است که به زبان فرانسه آشنائی داشت و کتابی از فرانسه ترجمه کرد. 
  شه اگر باده کشان را همه بر دار زند             گذر عارف و عامی همه بر دار افتد

  
  مادر کينه کشد فرزند تو کزمهر                  زادی؟ که اقبال توبه ندانم سيم ای
  منبر به پای ننهد واعظ تو مهر بی           محراب به روی نکند زاهد تو ياد بی

 

  شيرازی فرهنگ ميرزا
) متخلص به فرهنگ فرزند ميرزا کوچک .ق . ه١٣٠٩-١٢۴٢( ميرزا ابو القاسم

  باشد.  است که متخلص به وصال شيرازی می
  دگر رسوای سه دو و وشيخ وزاهد من جز       کس همه نداند ميخانه پنهانی راه
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  جلوه
هـ. ق.) متخلص به  1238 - ١٣١۴ اى نائينى ( ميرزا ابوالحسن طباطبايى زواره

  گويد: میشاه قاجار  ، فيلسوف و عارف ايرانی دوره ناصرالدين»جلوه«
  از خامی ديگ است که در جوش و خروش است 

  چون پخته شد و لذت دم يافت خموش است
 

  شيرازی همای
می است  قليخان هدايت بوده از معاصران رضاکه  یيرازهمای ش ميرزا محمدعلی

  گويد:
  خاص و عام را از چه خورد خون دل او            زاهد که از حالل شناسد حرام را

  را انصاف ده که من بستانم کدام           شربت به دست غير و به دست حبيب زهر
  ر که جم بزند نقش جام رازآن پيش ت             ساقی بهای جام ز ما ملک جم گرفت

  ليکن ز آتشی که کند پخته خام را               ، ساقی بيار جامعهاست شيخ صوم خام
  

  است خام که مگوييد افسرده زاهد با            گفت توان عشق غم راز باسوختگان
 

  کاشانی محتشم
 هـ. ق.) می گويد: 996( درگذشت  محتشم کاشانی

  وضوکنند کوثر چشمه اگربه صدبار     گی تيره گرد نرود زاهدان روی از
  

  وزنامهر
مردم  نويسي، يكي از عوامل بسيار مهم در آگاهي و بيداري وزنامه و روزنامهر
کاغذ يا دفتري که حساب يا احوال و وقايع واژه "روزنامه" و "روزنامجه" به معنی . است

می . ثعالبي در يتيمة الدهر ده استبو رايج در ايران از قديم هر روز در آن نوشته شود
بملح  مااخرج من کتاب الروزنامجة للصاحب (ابن عباد) الي ابن العميد مما يتعلق« گويد: 

آورد باين  در جاي ديگر شرحي از کتاب روزنامجه صاحب بن عباد مي». اخبار المهلبي 
 که منظور گزارش و يادداشت روزانه» فصل من کتاب الروزنامجة ايضًا«عنوان : 
  .اوست

  می گويد: فردوسي
 يکي نامه گنجور ما را دهيد           بدو روزنامه بدژها نهيد

 می گويد: ناصرخسرو
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 در مپيماي خار و خس بجراب    نيک بنگربروزنامه خويش
  

معادل  ، آه»آاغذ اخبار«قمري به نام  1253محرم  25نخستين روزنامه ايراني در 
بود، توسط ميرزا صالح شيرازي در تهران   Newspaper دقيق اصطالح فرنگي آن

روزنامچه اخبار دارالخالفه «يافت. آنگاه اميرآبير نامه دولتي ديگري با عنوان  انتشار
ميرزا  قمري انتشار داد. سپس علي قلي 1267را پديد آورد و » وقايع اتفاقيه«و  »نتهرا

وزارتخانه  اعتبار هميناعتضادالسلطنه وزير علوم ناصرالدين شاه، دو روزنامه ديگر با 
آه به  »یروزنامه علم«ديگري نام داشت و » ورزنامه مّلتي«منتشر آرد. يكي از آنها 

بعد در  قمري نخستين شماره هر يك بيرون آمد. از اين به 1283و  1280ترتيب در سالهاي 
تبريز  در» روزنامه آذربايجان«هايي انتشار يافت.  شهرستانها نيز تدريجًا روزنامه

 در اصفهان. پس از ناصرالدين شاه،» روزنامه فرهنگ«درشيراز و » روزنامه فارس«
بنياد نهاد.  قمري 1314را در سال » نامه تربيت«محمد حسين فروغي (ذآاء الملك) نشريه 

دو » االسالم ناظم«و » آشكول«و » نداي وطن«در همين سالها مجداالسالم دو نامه 
اديب  نيز به آوشش» روزنامه ادب«را درآوردند.  »آوآب دّري«و » نوروز«روزنامه 

از سال  نيز روزنامه يومّيه ايران بود آه» خالصة الحوادث«آمد.  الممالك فراهاني درمي
  .انتشار يافت 1321تا  1316

مظفرالدين شاه امضا شد، ميرزا  بعد از اين آه حكومت مشروطه به دست
آورد. صور اسرافيل يكي از  ا پديدر» صوراسرافيل«جهانگيرخان شيرازي، روزنامه 

خود را در همين روزنامه » چرند و پرند«هاي آن زمان بود. دهخدا  مهمترين روزنامه
هاي عصر انقالب يعني  روزنامه نوشت. نيز در همين عهد بود آه يكي از مؤثرترين مي

 الدين قزويني در رشت چاپ اشرف به مديريت سيد» نسيم شمال«نامه فكاهي و ادبي 
ها و مجالت سياسي و ادبي افزوده  روزنامه شد. و به اين ترتيب سال به سال بر تعداد مي

 1336» (بهار«از » دانشكده«قمري)،  1328» (اعتصام الملك«از » بهار«گشت. مجالت 
از تقي رفعت و » آزاديستان«ی)، قمر 1338از وحيد دستگردي (» ارمغان«قمري)، 

از زمان ناصرالدين شاه  ديگري درآمدند. جز اينها يكي پس از» بهار«از » نوبهار«
هايي آه چون  روزنامه .هايي منتشر آردند گروهي از روشنفكران مقيم خارج نيز روزنامه

تأثيري دو چندان بود، سيد  نويسندگان آنها آزادي بيشتري داشتند، در تنوير افكار مردم با
آوردند.  را درمي» اختر«روزنامه  رآيهالدين اسدآبادي و ميرزا آقاخان آرماني در ت جمال

را در لندن منتشر آرد. » قانون«روزنامه  قمري 1307الدوله در سال  ميرزا ملكم خان ناظم
را انتشار دادند. » حبل المتين«نامه  1311 الدين آاشاني و مؤيداالسالم در سال سيد جمال

در قاهره چاپ آرد  1310را در سال » حكمت«، ميرزا مهدي خان تبريزي روزنامه هفتگي
» پژوهش«قمري در قاهره و سپس روزنامه  1316به سال » ثريا«و باالخره نشريه هفتگي 

هر دو از نشريات بسيار مهم بودند.  پخش شد آه 1318ميرزا علي محمد آاشاني به سال 
، )1334» (آاوه«همچون  هاي معروفي همچنين پس از مشروطيت نيز روزنامه
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به » پارس«برلن و روزنامه  ) در1342» (فرنگستان«، ين آاظم زادهاز حس» ايرانشهر«
  .آمد استانبول درمي هجري قمري در 1339مديريت ابوالقاسم الهوتي در سال 

روزنامه ها و مجالتی که  در ايران هرگز روزنامه و مجله آزاد ومستقلی پا نگرفت.  
ت و يا احزاب سياسی و بيانگر قادر به انتشار در مدتی طوالنی تر بودند تحت کنترل دول

عدم پايگيری روزنامه مستقل و دواممند بر تجربه و سنت  آرمان و اهداف آنها بودند.
روزنامه نگاری تاثير جدی داشته است. روزنامه نگاری ايران فاقد زبان گفتگو، 

روشنگری و افشاگری است. اين تجربه خود را در روزنامه نگاران و ناقدان از طيف 
  نسوری تا فحاشی فاقد گفتگو نشان می دهد.خودسا

 

 قزوينی عارف
.) از آغاز مشروطيت تمامی توان، هـ. خ  1259 - .1312قزوينی (عارف بوالقاسم ا 

  قريحه و استعداد نادر و چند جانبه خود را وقف آزادی و مشروطيت کرد. 
  است مواوها وسوسه ودرين زهر درآن که       سنگ به بکوبيد شيخ وسر سرافعی

  است دام پا نهی کوچه ازآن جايی هر به که      رو واپس گذری؟ زاهد خانه در از
  

 نفرين به خانواده ی صياد می کنم            هر وقت که آشيانه ی خود ياد مي آنم
  يا جان خويش از قفس آزاد می کنم            يا در غم اسارت جان می دهم به باد

  دلخوش که يک دلی به جهان شاد می کنم  من بدين   شاد از فغان من دل صياد و
  بد بختی از برای خود ايجاد می کنم      جان می کنم چو کوه کن از تيشه ی خيال

  ای آه آخر از تو ستمداد ميکنم                    شد سرد آتش دل و خشکيد آب چشم
  من ارشاد می کنم وامش کند به باده،       با خرقه ايی که پير خرابات ننگ داشت
  بی کار اگر بمانم، افساد می کنم              با زلف يار تا سر و کمرم بود، چه غم؟
  بر ره زنان شب ز چه ايراد می کنم؟         اندر لباس زهد چو ره می زنم به روز
  ز آنست عارف، اين همه بی داد می کنم      شايد رسد به گوش معارف صدای من

 

  تهرانی مدهوش
 می گويد: مدهوش ) متخلص به.قهـ.  1227 - 1288( تهرانی اسماعيل

  کن عوام کار به زهد تو برو زاهد          خوريم نمی ومفتی زاهد فريب خود ما
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 آخوندزاده فتحعلى ميرزا
 شهر محالت از نوخه روستاى) ش. .هـ 1191 – 1257( آخوندزاده فتحعلى ميرزا

 سال در شكى آمد. دنيا به و بود نيامده در روس سخيرت به هنوز آه قفقاز بالد از شكى
 شد ناميده آخوندزاده سبب اين به افتاد. روسها دست به رسمًا ترآمانچاى معاهده با 1207
 داشت ميل جوانى در و و شده بزرگ اصغر على آخوند خود مادرى عموى نزد در زيرا
 در را خود جوانى و انىنوجو آودآى، دوران وى شود. آخوند مادرش عموى بمانند آه

 و مادر همراه روس و ايران دوم جنگ از قبل يكسال گذراند. اردبيل شهر در و ايران
 روسى، زبانهاى به وى بود. ساله ١٧ آخوندزاده زمان اين در رفت، شكى به عمويش
 با آرد. مى آار روس ارتش در مترجم عنوان به حتا و داشت آامل آشنايى فرانسه و ترآى
 مقام و ارزش از آنون تا آه آفريد آثارى و نشد آسوده دمى ايران ميهنش فكر از ههم اين
 است. گذارده تأثير ايرانيان بيدارى عصر ونويسندگان متاخرين آثار همه بر و نشده آم آنها
 و رفته صحنه بروى قفقاز در و نوشته گوگول و مولير آثار سبك به هائى نمايشنامه وى

 او اثر ترين مهم اما است. شده ترجمه آلمانى و انگليسى و روسى به وى آثار از برخى
   دارد. نام »مكتوبات«

 هاى بختى نگون همه و نوشت مى روحانيون و قاجار شاهان استبداد عليه آخوندزاده
 »ملت عامه بودن فناتيك« خودش قول به و مذهبى جهل و بيسوادى در را »ملت عامه«
 تكفير مورد آه اين از او انداخت. مى »تازى الفباى« گردن به را گناهش و دانست مى

   نوشت: و داد نمى راه دل به وحشتى گيرد قرار قشرى روحانيون
 چون سال هفتاد يا شصت انسان آه است حاصل زندگانى آن از لذت چه«

 زد آارى به دست بايد برود. دنيا از هم آورى به و براند عمر آورى در حيوان
 غايتش بگويند. گفت: خواهند هرچه باشد. باشد، هرچه ند.رسا خلق به نفعى آه
  ».ندارم باك بكنند. بهل آنند، تكفير مرا آه است اين
 است، شرق در نويسى نمايشنامه پيشرو است. انتقادى علمى تفكر نماينده آخوندزاده

 نويسى تاريخ در و ادبى منتقد است. اسالمى جامعه در الفبا تغيير و خط اصالح مبتكر
 دين و سياست نقاد اولين او است. ايرانى ناسيوناليسم انديشه گذار پايه است. شكن نتس

 مطلق بطور را سياست از دين جدائى تفكر آه است ايرانى اولين آخوندزاده است. اسالم
 هواخواه است. فردى حكومت گونه هر و استبدادى دولت دشمن است. داده انتشار و بيان

 و ماده اصالت به و مادى است انديشمندى وى است. طبيعى قوقح پايه بر عقلى مشروطيت
 رفاه عدالت، حقوقى، مساوات روحانى، و جسمانى آزادى از آثارش در است. معتقد عقل و
 سخن آرات به قانون سلطنت و تمدن و ترقى وطن، استقالل و آبادى ملى، آزادى ثروت، و
   نويسد: مى »مكتوبات« در او رود. مى

 بى جهان سيويليزاسيون از و نادان تو اهل و خراب تو زمين اآنون ايران، اى«
 تو اهل ديسپوت، شاه] [ناصرالدين تو پادشاه و محروم آزادى نعمت از و خبر
 ترآستان و هندوستان و افغانستان و روس و عثمانى ممالك در حساب از فزون

 به ذلت آمال در شده پراآنده فقر شدت و ظلم آثرت از فرنگستان و عربستان و
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 و شود جدا سياست از دين بايد گذرانند... مى روزگار نوآرى و فعلگى
 هرگز روحانيه علماى نسازد... خود شريك [آشور] اداره در را علما سلطنت،

 آسى به حقيقى پادشاه نكنند... مداخله دادگسترى] و [قضاوت مرافعه امور به
 فكر در و وطن آسايش و ادىآب فكر در و بوده قانون تابع آه شود مى اطالق
 اقدام قوانين برخالف آه ندارد قدرت اصال پادشاه باشد... ملت ترقى و تربيت
  »آند...
 با روشن بينی و قاطعيت از جدائی مذهب از سياست، نقد استبداد شرقی و آخوندزاده

 حتی امروزه تازگی دارد و روشن بينی فلسفی آه نوشته وعرفانی مذهبى قشرى افكار نقد
  :سياسی خود را حفظ نموده است –

 يك نامحبوب، وجود يك نظرها در عادل و رحيم خالق است راست جهنم اگر«
 اى و واعظان اى پس است دروغ اگر و شود مى مشاهده ظالم و مكروه وجود
 محروم عالم پروردگار نعمات از را عوام بيچاره چرا شارالتانان! اى و عالمان
 آرده مالقات ملل ساير با آه گذاريد نمى را او نمجه ترس از چرا سازيد؟ مى
 ها پوچى اين واسطه به شما است. اقتباس محل دنيا بگيرد؟ ياد صنايع و علوم
 پردازى نغمه شود: برخوردار الهى نعمات از عوام بيچاره آه گذاريد نمى
 حرام مگير، ياد نغمات است! حرام مده، گوش نغمات به است! حرام مكن،
 است! حرام مرو، تياتر به است! حرام مساز، تماشاخانه يعنى رتيات است!
 حرام مزن، ساز است! مكروه مكن، تماشا رقص به است! مكروه مكن، رقص
  »است! حرام مكش، تصوير است! حرام مباز، شطرنج است!

  نويسد: مى بعد سطر چند و
 افتد، دستش به آه وقتى را مردم مال جهنم بيم از فقط آه است مسلمان آدام آيا«

 و دختر به و نزند او به دست گردد، دچارش ريش بى بچه آه هنگامى و نخورد
 قاتالن و راهزنان و دزدان جميع ...نشود؟ معترض فرصت حين در مردم زن
  »رسند... مى ظهور به جهنم به معتقدان از

 قالبى در »ايرانى ناسيواليسم« از آه است ايرانيان بيدارى تاريخ در فرد نخستين او  
 تعريف در نمايد. مى استشهاد ايران اسالم از قبل تاريخ به افتخار با و ميكند صحبت جديد

   مينويسد: »دوستى ميهن«
 بذل از ملت حب و پرستى وطن جهت به آه است آسى آن از عبارت پاتريوت

 و ساعى خود ملت و وطن آزادى و منافع جهت به و نكرده، مضايقه جان و مال
  .آند مى بروز غيرتمند مردان در هميشه خاصيت و حالت اين باشد. جفاآش
 برانداختن آن، از او منظور و دانست مى »رولوسيون« در را درد چاره آخوندزاده

   نويسد: مى انقالب تعريف در او بود. روحانيون قدرت و قاجار مستبد شاهان حكومت
 و قانون بى رفتار از مردم آه است حالتى چنان آن از عبارت رولوسيون«

 به نموده رفع را او آرده اتفاق شورش به و آمده ستوه به ظالم و ديسپوت پادشاه
 را مذهبيه عقايد بودن پوچ و آنند وضع قانون خود سعادت و آسايش جهت
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 فيلسوفان تجويز حسب بر خود براى و برخاسته علما با مخالفت بر فهميده
  .»برگزينند تازه آيين عقل، موافق

 آن به بيش از هر زمان ديگر هم امروز آه مينويسد ملت اتحاد از »اتمكتوب« رد
   :محتاجيم
 به بودى، مى خبردار انسانيت حقوق و آزاديت نشئه از تو اگر ايران، اهل اى«
 وسايل شده... علم طالب گشتى، نمى متحمل رذالت اينگونه به و (بندگى) عبوديت اينگونه
 براى زيادترى. ديسپوت از مراتب به استطاعت و ددع در تو آردى، مى دريافت را اتفاق
 براى شد مى ميسر تو به اتفاق يعنى حالت اين اگر است. الزم جهتى يك و يكدلى فقط تو

  »ميدادى نجات ديسپوت ظلم و (مذهبى) پوچ عقايد از را خود و آردى مى فكرى خود
 اهل سعادت« و ندساخت ويران را ايران تمدن »گرسنه و برهنه عربهاى« مينويسد او
 عقايد و جفنگ خياالت« مشتى را اسالمى عقايد و »دادند باد بر راهزنان اين را ايران
   مينويسد: باك بى زنديقى چون مكتوبات در آوردند. ارمغان به ما براى »پوچ

 پارسيان آردار فرشته پادشاهان آثار طبيعت... وحشى و خصلت سباع تازيان
 مفقود، زمين روى از بالمره را ايشان آيين عدالت قوانين و نابود، و نيست دنيا از را
 ايران آشور در را... خودشان دين و را (ديكتاتورى) ديسپوتى يعنى ذميه رسوم و

 نياآان دشمنان اين خوردگان)، (فريب گوالن ما معهذا اند. آرده برقرار و ثابت
 شماريم مى وبرتر) رور(س اوليا خودمان بر را هنر و علم دشمنان اين و را خودمان

 جنت ما به خونخواران اين شفاعت به آخرت در عالم خداوند آه ابلهانه آرزوى آن به
 اين بهل، هست، سرد آب آخرت در اگر نوشانيد. خواهد سرد آب و داد خواهد

 خود دنيا درين عالم خداوند بودند. آن آش حسرت آه بنوشند خودشان خونخواران
 ذات و صفت دوزخ وادى را  ايشان مسكن ندانسته ودخ رحمت مستحق را ايشان
 سرد آب جرعه يك آرده، عقارب و خنافس از را ايشان خوراك داده، قرار الهب

  داريم. ما آه نادانى نوع اين از افسوس نديده... روا برايشان
 مساوات ايجاد و زوجات تعدد الغاى و زن آزادى فتحعلى ميرزا افكار ترين مترقى از
 انديشمندان همه پيشرو نيز نظر اين از است. اجتماعى حقوق همه در مرد و زن آامل
 مينويسد ناپذير اصالح ملحدى چون آخوندزاده یفتحعل ميرزا ميرود. بشمار اسالم دنياى
 با« قرنها »آنيم مى و معشوق خدمت نيز چند يك« بستيم، طرفى چه بوديم ديندار عمر يك
 بى و دين بى امتحان براى نيز چند يك ايم... آرده زندگانى ايمان و اعتقاد با و مذهب و دين

 بدتر ما حالت آه ببينيم تا بكنيم تعيش فيلسوفيت و معرفت با ايمان، بى و اعتقاد بى و مذهب
  »داشت نخواهد (مانعى) تعذر سابقه عقايد به رجوع باز شد بدتر اگر بهتر. يا شود مى

 سرشار آثارش و دانست مى المنافع مشترك را خود زمان ماليان و حكام آخوندزاده
  است. گرايى سنت و استبداد از انتقاد و خواهانه آزادى و خواهانه ترقى هاى انديشه از
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 طالبوف عبدالرحيم
 نويسی ساده بنيانگذاران از يکی ق.) .هـ 1250 - 1329( تبريزی طالبوف عبدالرحيم

 علمی انديشه مروج و گرايى سنت و خرافات عليه ناپذير خستگی مبارز و است ايران در
 به معاش آسب براى جوانى رد طالبوف .داشت ارزنده نقش ها توده بيداری در که است
 مشكالت و مسائل طالبوف .شد آشنا انقالبی و انسانی یها انديشه اب آنجا در و رفت قفقاز
 بود. آشنا ها توده زندگی و دردها با و کرد می دنبال مهاجرت در پيوسته را ايران جامعه
 تادهاف دور وطن از سالهاست که بنده "من نويسد: می طالبی" "سفينه دوم جلد مقدمۀ در وی
 از خود (که وطن حب اقتضای به است، داشته معطوف غربت بسوی عنان تقدير دست ام،

  ام." بوده مشعوف آن ياد به پيوسته است) ايمان
 [تمدن] "ليزاسيونسيوي" و "علم" فوايد از آن، حدود و "آزادى" معنى در طالبوف

   ."است وطن معايب اصالح نويسد مى و گويد مى چه هر" داشت، تاکيد او .نوشت مى
 نيز روحانيان کند. می معرفی ترقى و آزادى مخالفان ترين سرسخت را ماليان طالبوف
او  »مسالك المحسنين«آتاب  .آردند زندقه به تكفير را وى و دريافته اورا روشنگری خطر
آزادى انسان و جامعه مدنى  باره هاى فلسفى و نقد اجتماعى اوست و در انديشه شامل

هاى استوارت ميل توجه ويژه  انديشه فراوان نوشته است. طالبوف در اين آتاب به آراء و
 »مسالك المحسنين«کسروی نقل می کند که شيخ فضل اله نوری خواندن کتاب  داشت.

 تاثيرآه به فرزند خيالى خود نوشته است  »احمد«آتاب  در  د.بو طالبوف را ممنوع ساخته
   است. به روشنی قابل لمس اثر ژان ژاك روسو »اميل«آتاب 

 ايران در آه آنان اآثر" نويسد: روحانيون نقد در »الحيات مسائل« آتاب در طالبوف
 صداى و پسندند مى را رجاله غوغاى دارند، دوست ار آشوب محتكرند، مالآند، هستند،
   "دارند. ساالنه امالك دخل تومان هزار پنجاه تا سى از پرستند. مى را نعلين

 فروش ترويج جز [تبهكارند]، فجارند تجار« نويسد: مى تجار و بازاريان پيرامون
  ».نيست ملت حال به ىا فايده طبقه اين از حبوبات رآردنانبا يا اجانب مال

  نويسد: می »طالبی فينهس« در است. جو صلح و ستيز جنگ طالبوف  
 و شمشير حامل سکنه عموم که است اين برای ديگران وطن يا ما وطن مگر  
 خانه معلم در باشند، حربيه فنون برخاست و نشست بشوند،معتاد نيزه و تفنگ  
 ملت جوانان نمايند. تحصيل را وحشيگری و بهائمی عادات تمدن و علم عوض  
 مصروف را خود روز و بوده نافعه عمالا مباشر بايست شباب عين در که را  
 تمدن تعميرات به نموده خود وبستگان خود معيشت يادداز و فالحت و زراعت  
 آدمکشی تعليم بيروح [ماشين] ماکينۀ چون ها سربازخانه در گردند، مشغول  
 يعنی اقتضا، هنگام که دارند نگه نموده صرف ملی ثروت از مبالغی و بدهند  
 ويرانی و ممالک بخرابی جهانگيری يا شخصی فاسدۀ صدمقا به نيل برای  
  کنند. مامور خود جنس ابناء قتل و آباديها  
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  اى مراغه العابدين زين حاج
) از معاصران .قهـ.  1255مراغه  - 1328استانبول حاج زين العابدين مراغه اي (

ه را پذيرفت ناصرالدين شاه قاجار بود. وي در جواني به مسكو رفت و تابعيت آشور روسي
در آنجا به شغل تجارت مشغول شد. ولي سرانجام به خاطر عشق به ميهن از تابعيت  و

 خارج گرديده و تبعيت ايران را پذيرفت و سپس به استانبول رفته تا پايان عمر در روسيه
  همانجا ماند. 
 دچن او است. آزادى پيگير مناديان روشنگران و از يكى اى مراغه العابدين زين حاج

 مشغول تجارت و آسب به مراغه و اردبيل شهرهاى در هم مدتى و رفت مكتب به سالى
 مقاالتى نيز »المتين حبل« براى و آرد مى همكارى استانبول »شمس« روزنامه با بود.
 آتاب اين مولف نام است. جلد سه در »بيك ابراهيم سياحتنامه« او اثر ترين مهم نوشت. مى
 آتاب اى عده و بود نشده برده آتاب نويسنده از نامى ترس از و ودنب معلوم سال دوازده تا
 آه سوم جلد در گرفتند. مى قرار دستگيرى و پيگرد مورد آه دادند مى نسبت خود به را
 تازه مردم و گشت معلوم آتاب نويسنده نام شد، منتشر مشروطه انقالب پيروزى از پس

  است. استانبول ساآن يرانىا تاجر يك اثر ارزشمند آتاب اين آه فهميدند
 سال پنجاه آه است آذربايجان بزرگ تجار از يكى فرزند داستان، قهرمان بيك ابراهيم  
 آند مى وصيت او به فوت زمان در آه دارد پسرى و آرده زندگى مصر در وطن از دور
 ىشهرها ديدن از پس بيك ابراهيم روى، هر به دريابد. را بد و نيك تا رود مسافرت به آه
 بيند مى را حكومت عمال خبرى بى و ايرانيان بدبختى و فقر او شود. مى ايران وارد زياد
  پردازد. مى خود سياحت شرح به مهارت و استادى با و

   ميگويد: و آيد مى پايين آالسكه از شود، مى وارد ايران به بيك ابراهيم آه هنگامى  
 (با ماليدم... ديدگان بر و يدهبوئ و بوسيده و برداشتم را پاك خاك آن از مشتى    
 به ديده و شد ارزانى من به ديدارت آه را خداى شكر گويد) مى نمناك ديدگانى    
 خود مملكت در بودى، دولت ايران دولت اگر گرفت... روشنايى توام ديدار    
 نفروختى. حيوان قيمت به حكام به را رعيت داشتى، مساوات و نظام و قانون    
  شديم. نمى بيگانگان تحكم حملمت ما آينه هر    

   نويسد: مى ميهنانش هم به خطاب آتاب همين دوم جلد مقدمه در طالبوف
 و آنند ياد نفرين با و زشت نام به را بدان و نيك را نيكان آه رسيده آن هنگام    
 تاريخ صفحه در را عمل هر حاصل و سنجيده را بد و نيك هر ملت اين از پس    
 نگاشته مطالب گونه اين ما عزيز وطن در حال تا رند...گذا يادگار به ملى    
 بلبل و عشق سوداى در اند نوشته چه هر نزده... دم وطن حب از آسى و نيامده    
  مدح يا مصنف و مولف فضيلت اظهار به راجع يا شمع و پروانه و گل و    
 و ليلى و مجنون عشق سوداى آه بدانند ما هموطنان بوده... غيرمستحق ممدوح    
 نامه در و معروف ايران شعراى و ادبا بين آه اياز و محمود و شيرين و فرهاد    
 ادباى هست... نيز ديگر عشقى دانند، نمى سخن آن از جز خود هاى چكامه و    
 و نظما را وطن حب اين از بعد هستند، هنر با افكار اظهار و قلم در آه ايران    
  نمايند. تفهيم عام و خاص هب ساده عبارات و واضحه آلمات با نثرا    
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  در جمعبندی سفرنامه آمده است:   
 هيچ در ديدم ايران از آه ها مملكت آن تمام در آه است اين من سياحت ۀنتيجـ    
 در شوم. خوشوقت بدان آه نيامد نظرم به تمدن به تمايل و ترقيات، آثار بالدي    
 بسي جاي و دارند عتقنا اند ديده خودشان نياآان از بدانچه تجارت و زراعت    
  ما ميان در تمامًا هنوز اسالف ۀشيو آه مفتخرند يكي بدان آه است تعجب    
   اسباب آوردن فراهم و بيهوده تجمالت در طرف اين از اما است. مرعي    
 در را وضع آن اجدادشان ابدًا آه اند افتاده پيش اي درجه به خانگي تزيينات    
   و معموالت از آه مسين ظروف جاي به بودند. نديده هم خودشان خواب    
 بزرگي ۀخانواد يك احتياجات رفع به سال صد يك و بود عزيز وطن مصنوعات    
 چيزي آن قيمت از هم آخر در و نمود مي آفايت آن از تومان دويست قدر به    
 اطاق سقف از خريده چلچراغ يكپارچه تومان دويست به امروز آاست نمي    
 صاحبش »واه« ۀآلمـ يك از جز به افتادن يك به آه ند.آويز مي خودشان هاي    
 اين امثال نياآانشان تصور از آه است واضح ماند. نمي باقي آن از چيزي    
  .بود نگذشته وقتي هيچ چيزها    
 بدين گاهي هيچ هستند امالك صاحبان االآثر علي آه مردم انبوه اين از يكي    
 ماشين داس يك يا آوبي خرمن ماشين يك ههمساي مملكت از آه اند نيافتاده خيال    
   خريده، نمونه براي آن پاآن گندم ماشين اينكه يا غله، درودن براي دار    
 العين راي به را آنها محسّنات تا وادارند آار به خودشان مزارع در بياورند.    
 قريه و قصبات تا گرفته بزرگ شهرهاي از مملكت اين تمامي در آنند. مالحظه    
 و گردد. متصاعد آن از دودي آه شود نمي ديده فابريكي ماشين يك دودآش ها    
 در شود. نمي شنيده آهن راه ورود و حرآت صفير و سوت بانگ طرف هيچ از    
 دولتي مكاتب از نيست. باشكوهي و بلند عمارت دولتي دواير نام به شهري هيچ    
 آه بانك و آمپاني قطهن هيچ در يافت. توان نمي نشاني جا هيچ در مريضخانه و    
 نيست. مساجد وضع پرواي را آسي نيست. مشهود است تمدن و ترقي ۀنمونـ    
 نايب زحمات از خراب. همه غيره و صفويه سالطين مانند پيشين بزرگان مقابر    
 آه مغفور خان تقي ميرزا اميرآبير خدمات و مرحوم ميرزاي عباس السلطنه    
 ميان در باشد اخالف قدردانِي دليل آه سخني ندآشيد و آرده ملت و ملك راه در    
  .برند مي نام بدي به را بدان نه آنند، مي ياد رحمت به را نيكان نه نيست.    
 همديگر بدخواهِي و انصاف عدم و مرّوتي بي و رحم ۀصلـ قطع و حقوق ترك    
 اي گويند مي آمدند گرد جا يك نفري پنج چون وضع اين با ولي است. شغلشان    
 فعًال و گويند مي دروغ همه اما نمود. آخرت فكر بايد است، روز پنج دنيا بابا،    
 مي خيرات است. حساب روز پرسش همان گذرد نمي خيالشان از آنچه منكرند.    
 و طمع بي رياست. روي از همه اعمالشان فقرا. نه آنند مي اغنيا اطعام اما آنند    
 آن اصالح آه گشته فاسد چندان ردمم اخالق دهند. نمي سالم احدي به توقع    
 نيز چنين نماند، چنان« بگوييم خودمان تسلي محض اينكه مگر آيد مي مشكل    
  .»ماند نخواهد هم    
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  صغير اصفهانی
  می گويد:)  ق .ـه 1312 - 1390(  محمد حسين صغير اصفهانی

  ز پرده دریآن چه عيب است که باشد بتر ا   ز عيب کسان پرده دری در خود بين ای که ا
  

   به چنگ آرم شبی گر طرۀ جانانۀ خود را
  بپرسم مو به مو حال دل ديوانۀ خود را

   اسير دانۀ خال لب يارم من ای زاهد
  مکن دام دل من سبحه صد دانۀ خود را

   کسان بندند سد در راه سيل از بيم ويرانی
  خالف من که وقف سيل کردم خانۀ خود را

  انمان از کس مکافات ار نخواهی بر ميفکن خ
  که دارد دوست، هر مرغ ضعيفی النۀ خود را

  چو خواهی رفتن و بگذاشتن افسانه ای از خود 
  به نيکی در جهان بگذار هان افسانۀ خود را

  

  قرةالعين
 صالح محمد مال حاجي دختر ،).قهـ.  1233 - 1268( قرةالعين )طاهره( تاج زرين

 با را علوم مقدمات آمد. دنيا به قزوين رد معروف، اخباري علماي از قزويني، برغاني
 ادبيات و کالم و اصول و فقه تحصيل به بعد و آموخت پدر محضر در مرضيه خواهرش

 شيخيه عقيده به و کرد مطالعه را رشتي سيد و احسائي شيخ آثار طاهره پرداخت. عرب
 قرةالعين را او خود رسائل در سيد و کرد برقرار ارتباط و مکاتبه رشتي سيد با و درآمد
   ناميد.

 و پسر دو .ساخت گون ديگر را او زندگاني شيخيه عقايد و آثار در طاهره مطالعًه
 آنجا به چون اما رفت. کربال به رشتي سيد ديدن قصد به و سپرد شوهر به را دختر يک

 سيد خانه در داشت، سال نه و بيست هنگام آن در که قرةالعين و بود درگذشته سيد رسيد،
 در باب سيد آنکه از پس و پرداخت طالب افاده و تدريس به پرده پس از و گزيد تاقام

 و کرد مکاتبه او با ) الباب باب ( اي بشرويه حسين مال وسيله به قرةالعين شد، پيدا شيراز
 و يافت او از طاهره لقب و درآمد باب سيد نخستين ياران يعني " حي حروف " عداد در

   ت.پرداخ تبليغ به آشکارا
 و بحث و آنان مساعدت به همچنان کربال، به باب اصحاب مراجعت از پس قرةالعين

 منزل آنجا در قرةالعين که رشتي، سيد خانه به جمعي آنکه تا بود مشغول تدريس و استدالل
 به پرداخت، تبليغ و دعوت به نيز همانجا چون و رفت بغداد به ناچار او و ريختند داشت
 فرمان به بعد و توقيف بغداد، مفتي آلوسي، محمود شيخ خانه در تدااب بغداد، والي امر

 جا همه او و گرديد اعزام ايران به همراهان با ق. .ـه 1263 سال اوايل در عثماني، سلطان
 شوهرش، پدر و عمو شدن کشته از بعد تا بود آنجا در چندي و شد قزوين وارد کنان تبليغ
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 دشت به ديگر ياران با و آمد تهران به باب، سيد نپيروا دست به تقي، محمد مال حاجي
 حجاب بي بود، برپا آنجا در که انجمني در و رفت شاهرود، کيلومتري هفت در ،»بدشت«
قرةالعين در ايران نخستين زني بود که بر خالف رسم و عرف ( شد ظاهر حضار برابر در

رجال به بحث و مبادله علما و  مردم، زمانه بي حجاب در برابر مردان ظاهر شد و با
 بازگشت تهران به آنجا از و کرد برپا غوغايي و گفت سخن باب پيروان براي و )پرداخت.

 و آوردند تهران به قزوين از را او باب شدن کشته از بعد تا رفت، قزوين به باز ظاهرا و
 پس کمي ات بود و کردند زنداني پله بي باالخانه يک در تهران، کالنتر خان، محمود باغ در
 سال 36 که ق. .ـه 1268 ذيقعدًه اول روز در يعني شاه، ناصرالدين به تيراندازي حادثه از

 کنوني محل ( ايلخاني باغ در نوري، خان آقا ميرزا وزيرش، و شاه امر به نداشت، بيش
   .به قتل رساندند ملي) بانک

 و کالم اصول و فقه و ادبيات به که سخنران و شاعر قلم، صاحب بود زني قرةالعين
 و فضل زن اين در من " گويد: او حال ترجمه در بغداد مفتي آلوسي، داشت. آشنايي تفسير
 صيانت و حيا و استکانت و عقل داراي او ام. نديده مردان از بسياري در که ديدم کمالي
  " بود. بسيار

 قبيل از او پراکنده هاي نوشته از آنچه بردند. ميان از را قرةالعين نثر و نظم آثار
 و عربي به غالبًا مانده جاي بر ديگران، استنساخ يا خودش خط به ها، نامه و مناجاتها
  قرةالعين: از ابياتي است. شده نوشته مخصوص اصطالحات و مرموز عبارات با قسمتي

  من و راه و رسم قلندری              تو و تخت و تاج سکندری
  راين بدست، مرا سزاو گ          اگرآن خوشست تو درخوری

  
   منم بال شيفته صنم، اي عشقت ره در

  منم آشنـا غمـت بـا کـنـي؟ مـغـايـرت چــند
   اي شکسته هم به زلف اي، بسته روي به پرده

  منم جدا همگان از اي، رسته خلق همه از
   تويي ثمر تويي، شاخه تويي، شکر تويي، شير

  منم هبا منم، ذره تويي، قمر تويي، شمس
   تويي لب نوش لعبت تويي، رطب تويي، نخل

  منم حــيــا بي بنده تويي، ادب بــا خـواجــه
   تويي حرم تويي، دير تويي، صنم تويي، کعبه

  منم بينوا عــاشــق تويي، محــتــرم دلـــبــر
   بــــيــا ما سوي به گفت دلبرا شوخ شاهد

  منم کبريا مــظــهــر ريــا، از و کــبــر ز رسته
   تو لقاي مي مست تو، پاي خــاک هــرهطــا

  منم خطا مــعـــتــرف تــو، عطــاي مـنــتـظـر
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   چهره به چهره رو به رو، گر به تو افتدم نظر
  نكته به نكته مو به مو ،شرح دهم غم تو را

   باده بده سبو سبو ،ساقي باقي از وفا
  تازه به تازه گو بگو ،نواي را مطرب خوش

   ام مچو صبا فتادهه ،در پي ديدن رخت
  آوچه به آوچه، آو به آو ،در به در ،خانه به خانه

  ام  خون دل از دو ديده ،رود از فراق تو مي
  چشمه به چشمه، جو به جو ،دجله به دجله، يم به يم

   مهر تو را دل حزين، بافته بر قماش جان
  رشته به رشته نخ به نخ، تار به تار پو به پو

   نديد جز تو را طاهره گشت ودر دل خويش 
  صفحه به صفحه ال به ال، پرده به پرده تو به تو

  

  آرمانى آقاخان ميرزا
 و انمبارز شورانگيزترين يکی از )ق. هـ. ١٢٧٠ - ١٣١۴( آرمانى آقاخان ميرزا

 مدارس در و آمد دنيا به آرمان در آقاخان ميرزا است. ايرانيان بيدارى عصر گاننويسند
 ميرزا شد. آشنا روحى احمد شيخ با تحصيل دوران در .دکر تحصيل آنجا دينى طالب
 رفت. استانبول به سرانجام و آوچيد تهران به سپس و اصفهان به آرمان از آرمانى آقاخان

 مکاتبه نيز اى مراغه العابدين زين با و شد آشنا آخوندزاده و طالبوف آثار با آنجا در
 هشت« از: عبارتند آنها از برخى آه نوشت فراوانى آثار استانبول در آقاخان ميرزا داشت.
 نامه« ،»اهللا ماشاء و اهللا انشاء« ،»ملت دو و هفتاد« ،) روحى احمد شيخ (با »بهشت
 در را آرمانى خانآقا ميرزا ».خطابه صد« و »مكتوب سه« ،»سكندرى آيينه« و »باستان
  بريدند. سر لملكخبيرا و روحى احمد شيخ با همراه تبريز شمال باغ در ،١٨٩۶،ژوييه ١٧

 مى انگيز دل و عالمانه طنزى با »اهللا ماشاء و اهللا انشاء« رساله در آقاخان ميرزا
  نويسد:

 و ها آوچه جميع و دانند مى وجب به جبو را آسمان جغرافياى ما علماى"
 هيچ زمينى جغرافياى از اما اند برداشته نقشه را جابلقا و جابلسا شهر هاى خانه
 و جان به جان تاريخ و نيستند مطلع را خودشان دهات و شهر حتا ندارند. خبر

 را همه شد خواهد واقع آتى در چه هر و ارضين و سماوات مالئكه اسامى
 چيزى گوششان به اصال ديگر ملل يا خودشان ملت تاريخ از اما دانند مى خوب
 است؟ بوده چه زمان هر در دنيا امم تنزل و ترقى علت دانند. نمى و نرسيده
  ."الجهالء جهل من اهللا سبحان

 يك به الدوله آمال نام به خيالى شاهزاده يك هاى نامه آه »مكتوب سه« آتاب در
  نويسد: می است، الدوله جالل نام به ديگر خيالى شاهزاده
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 خبيثه شجره و ظلم درخت نخست آه همت با مسلمانان و امت شجاعان آجايند«
 و انداخته سايه را مسلمانان تمام و گرديده دار ريشه اسالم ملت ميان آه را ستم
 برقرار و پايدار عدالت... طيبه شجره و برآنند بن و بيخ از شده، برانداز خانه

 فكر غيرت، بى مسلمانان اين با اسالم از آرزو اين آه هيهات هيهات، سازند...
  »است... محال و غيرممكن بلكه خيال، و
 و آيش اين را ايرانيان عادت... و خون و خو و اخالق و طبايع اى درجه به«

 جالل اى نمانده... بهبودى به اميد هيچ ديگر آه آرده فاسد عربى خلط آيين
 و بدهند انتشار ملتى هر در را بحاراالنوار آتاب جلد يك اگر تو جان به الدوله،

 از نجات اميد ديگر دارند دار ريشه و استوار را خرافات اين آنان دماغهاى در
  »است... دشوار و مشكل ملت آن براى

 حضرت عصر با را عصر اين مسلمانان آيين و دين آيفيات بخواهم هرگاه«
 صورت از اسالم آلى به و ندارد مشابهت ابدا آنم موازنت مرتبت رسالت
 غريب و عجيب شكل و مهيب هيكل به خويش اوليه زيباى قيافه و اصلى
 آراهت و نفوس وحشت و بايعط نفرت و عقول حيرت اسباب آه است برگشته
 جمال و حسن آه ساله چهارده دختر مانند عينه به شده. آس هر فطرت و جبلت

 سن به حال ولى بوده نظير بى و عديل بى دلربايى و ثروت و آمال و زيبايى و
 [چروك آرچ مشتى به بدل ياسمين، و گل چون روى و رسيده سالگى هشتاد

 هم از پشتش فقرات و تا دو آمان چون سروآسا قد آن و شده چين و عميق]
 به آياست و جمال و رشادت و حسن و لطافت آن خميده، سنگپشت مانند خزيده،
 جذبه آن و يافته تبديل آسالت و سستى و خرافت و زشتى و حماقت و آثافت
 شده منتقل بينوايى و ذلت و گدايى و نفرت به مال آمال و دالل و عنج و جالل

 ملل و امم تمام از] خوارتر و [پست اذل و ارذل امروز م...اسال امت و است...
  »است عالم مخل و مذاهب و

انديشه های  فريدون آدميت اثر» کتاب انديشه های ميرزاآقاخان کرمانی« در
  آمده است: ندر پيدايش دي ميرزاآقاخان کرمانی

ن بود نسبت به مظاهر طبيعی و ندانست» ترس و بيم « ريشه ی معتقدات دينی
جهل و نادانی در طبيعت مولد و «چگونگی آنها.اين خود طبيعی است که 

و آدمی به هرچه نادانتر است  ،موسس و مويد و مقوی ترس و هراس است
پس توجه انسان در مرحله ی نخستين به امور طبيعی  .»ترسش از آن بيشتر

» قهارمعبود «را مانند ابر و باد و روشنايی و تاريکی معطوف گرديد و آنها 
اراده ی  ، و هر تغييری که در آنها رخ می داد آنرا نتيجه یخود گمان می کرد

مثال همين که آفتاب و ستارگان درخشيدن می  .خدايان طبيعت می انگاشت
 گرفتند گمان می برد که خدايان نسبت به وی بر سر لطف و مهربانی آمده اند.

. و آنگاه که شب می نمودر سرور و ادای شکر معبود پس در برابر آنها اظها
فرا می رسيد يا ابر رخساره ی خورشيد را مستور می داشت تصور می کرد 

که خدايان خشمگين شده اند. پس دست به جانب آسمان دراز کرده به زاری می 
  .پرداخت
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را در ذهن » ديو« خوف انسانی از مظاهر وحشت زای طبيعی نخست تصور 
پس به  .ی را اثر بی مهری آن دانستاو بوجود آورد و هر سختی و بدبخت

نيايش و پرستش ديو پرداخت و در برابر آن عجز و البه می کرد. همين جا بود 
که برای جلب محبت و استرحام ديوان، تصور عبادت پيدا شد ـ معتکف شدن 

بعدها قربانی  .در مغازه ها و نخوردن غذا و ننوشيدن آب از جمله عبادات شد
يد. اثر آن عبادات در تمام دوره های بعد به جای مانده کردن نيز معمول گرد

مسلمانان نماز می  ،چنانکه هم اکنون هنگام گرفتن آفتاب هندوان غسل می کنند
و آفتاب پرستان ساز می نوازند.رفته رفته کسانی رياضت و عبادت را  ،گزارند

پيشه ی خود ساختند و مردم در تسکين بيم و هراس خويش به آنان روی 
وردند. نيازها کردند و برای رفع آفت ها از عابدان چاره جويی جستند. پس آن آ

و الواح قديم يونانيان و  ،کتاب های مقدس هندوان .گروه را بس محترم پنداشتند
آئين بت پرستان اروپا و دساتير و اساطير پيشينيان همه گواه بر اين است که 

ريخته شده بود. اعتقاد به بندت  ريشه ی معتقدات همه ی اقوام بر همين شالوده
و ژوپيتر و هرکول  ،و کهبد و موبد ايرانيان ،و برهمای هندوان ،بزرگ

به خدايی بود «و نقطه ی مشترک جملگی اعتقاد  .يونانيان در اصل يکی است
که ريشه او از ترس ها و هول و هراس ها که از اشياء مرعوب و مهول و 

  .»موحش حاصل بود 
 :است سروده را زير راشعا شاه ناصرالدين به انتقاد در آرمانى آقاخان ميرزا

 »مليچ« گاهى گربه، گه پرستيد        هيچ نپرداخت رعيت آار به
 ناز و عز با زيست مى تخت بر آه       باز پنجاه سال مدت درين
 آمى آمد ملك از شعبه هر به         غمى شد او از مردم جان همه

 خدا بر ها دست او بيداد ز              گدا ملت و گشت تهى خزينه
 آيقباد افسر آن آمد خاك به          باد به شد او از ايران ملك همه

  
  پاى به مردم خيزند تو از بعد آه                خداى ايران جوى جهان از بترس
  بم و زير ناله با بگويند                                     ستم و جور دست از بنالند
  نديد شهريارى نشان زين آسى                          آفريد جهان تا همى ايزد آه
  گنج و مال آهتران از هم گرفتن               رنج و درد و بستن و آشتن جز آه

  برگماشت برين آن آن، بر اين همى                نداشت را آس آزرم و ندانست
  

  رجاء اصفهانی
  :می گويد یمشهور به رجاء اصفهان هـ. ق.) 1317 – 1411(  خليليان یعل ازمير

  خوب و زشت اين خلق جهان            هست اين آيينه سنگ امتحانبهر 
  رو به در کن از دل خود کينه را         مشکن ای جان بی سبب ايينه را



 164

  

  آزاد کشميری
  می گويد:» لعلماءنجوم السماء في ترجمه ا« نويسنده محمد علی آزاد کشميری  

  يارب چه چشمه ای است محبت که من از آن       يک قطره نوش کردم و دريا گريستم
  

  مستشارالدوله
، از پيشروان و هـ. ق.)         - 1313(  ميرزا يوسف خان مستشارالدوله تبريزي

آزاديخواهان دوره ناصرالدين شاه و از همفکران ميرزا حسين خان سپهساالر و ميرزا 
   لکم خان ناظم الدوله، است.م

مستشارالدوله در تاريخ نشر انديشه آزادی در ايران مقام ارجمندی دارد. او اصول 
ر پاريس نوشته، .ق دـه 1278، که به سال »يک کلمه«افکار سياسی خود را در رساله 

گويد که وی در مأموريت می . صاخب تاريخ بيداری ايرانيان در اين باره بيان کرده است
پاريس انتظام و آبادی و ثروت ملی و فرهنگ و هنر اروپا را ديد و بر شور و حرارات 

قلبی او نسبت به ايران افزوده شد و چون سبب ترقيات فرانسه و تنزالت ايران را از ملکم 
پرسيد، ملکم چنين جواب داد که بنيان و اصول نظم فرانسه يک کلمه است و همه ترقيات 

در آن مندرج و آن يک کلمه، که جميع انتظامات و ترقيات فرانسه نتيجه همان يک کلمه 
عنوان و معنی  »يک کلمه«همين مطالب بود که وی در رساله . است، کتاب قانون است

حقوق اساسی و فرد و معانی حکومت ملی را برای هموطنان خود تشريح کرد و شايد او 
دانسته و از تفکيک قدرت دولت از اول کسی است در ايران که اراده ملت را منشاء قدرت 

نفوذهای روحانی و برابری اتباع مسلم و غيرمسلم از نظر حقوق اساسی سخن رانده و 
 .تندحتی پيش از ملکم گفته که شاه و گدا در برابر قانون مساوی هس

رساله يک کلمه يکی از اولين آثار آزاديخواهان ايران به شمار می رود و در 
دار کردن مردم در آن زمان نفوذ فوق العاده داشته است و در سال تحريک احساسات و بي

  که انجمن مخفی تشکيل گرديد، اين کتاب راهنمای سياسی آن انجمن بود. ..قـه 1323
اين رساله اقتباس از اصول قانون اساسی فرانسه است و مؤلف خواسته آن اصول را 

منظور به آيات و اخبار و احاديث و  با مبانی دين اسالم تطبيق دهد و برای رسيدن به اين
  گفته های علمای بزرگ اسالمی استشهاد کرده است.

.ق به مظفرالدين ميرزا وليعهد ـه 1306از نامه مستشارالدوله، که در سال  چند سطر  
 : ريخ بيداری ايرانيان نقل می کنيمنوشته است، از تا

ه اسالم است، به ممالک وسيعه ايران، که وطن اصلی و خانه واقعی شاهنشا
عقيده کافه سياسيون در محفل خوف و خطر است. زيرا ترقيات شديدالسرعه 

باکانه درباريان قوای چندين  همسايگان و افعال و اعمال خودسرانه و بي
هزارساله دولت ايران را به طوری از هم متالشی و دچار ضعف و ناتوانی 

ين مرز و بوم به کلی صعب نموده که عالج آن از قوه و قدرت متوطنين ا
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لل متمدن بر اين است که مخارج است. ولی عقيده حکما و سياسيون جمهور 
رفع خطرات و چاره اشکاالت ايران را به همين دو کلمه می توان اصالح کرد 

که بايد از اعمال گذشته چشم پوشيد و شروع به تأسيس قوانين تازه نمود. از 
ابقه دولت و ملت قديم ايران را در انظار اين راه می توان احترام و اعتبار س

اقوام خارجه و ملل متمدنه و همسايگان مجددا جلب کرد و اين مطلب در نظر 
خردمندان مستقيم االدراک چنان واضح و آشکار است که محتاج به دليل و 

برهان نيست. محتمل است بدين وسيله آثار و اسبابی که نيکبختی مملکت را 
به دست آيد که بعدها مأمورين دواير دولتي، از عالی و دانی و امنيت تواند داد، 

بزرگ و کوچک، در اعمال و افعالی که درخور درجه مأموريت ايشان است، 
خود را به انقياد و اطاعت مواد احکام قانونيه مکلف بدانند و مساوات حقوقيه به 

صول عموم اهالی و زيردستان، از هر صنف و طايفه، داده شود و برای ح
صالح حال آنها هرگونه تدبيری که الزم است به کار برند واال با اين حال 
اشتباه وزرا و درباريان دولت، از حيز امکان و قدرت انسان به طور يقين 

خارج است که بتوان عظمت و اقتدار سلطنت قديمه ايران را در اين دور زمان 
  نگاهداری و حفظ نمود. مجددا به وسايل نياکان خود در خارجه و داخله مملکت

به خاکپای اقدست قسم، که ما ايرانيان را توتيای چشم است، آنان که عرض و 
جسارت می نمايند که اداره وزارتخانه های حاليه ابدا عيب و نقص ندارد و 

مغز، زاللی است تلخ و قولی است  محتاج به تغييرات نيست، حرفی است بي
  نامسموع.

ت تا امروز به چپاول نمودن اهالی بيچاره ايران اين ناقص فهمان از طفولي
معتاد شده اند و به همين طورها شرف و مکنت ملت را گرفته به خرقه خز و 

رشمه طال داده اند و به اين حرفها که علما خيرخواه دولت و پادشاه است و 
واليت نظم و رعيت آسوده و نوکر دعاگو و قشون حاضر، خود را مادام العمر 

  ليت دولت خارج می دانند...از مسئو
در افواه منتشر است دولت ايران در خيال نظم و ترتيب دواير دولتی است. 

عقال می گويند بدون توضيع قوانين اين حرکت مذبوح است. سياسيون و 
: چون اهالی ايران از امير و فقير بلند فرياد می زنند حکمای عصر به آواز

انند و رشته تغيير و تبديل مأمورين دولت از قانون را تقليد به اروپائيان می د
زمان قديم در يد اقتدار شخص اول دولت است و اقدامات دولتيان در اصالح 
حال اهالی و زيردستان بدون قانون با ترقيات محيرالعقول اين زمانه مطابقت 

نداشته و ندارد... چون قانون را مضر به حال خود می دانند، تا جان در تن 
دام به اين امر نخواهند کرد. در اين صورت بايد با همسايگان در يک دارند اق

درجه کم سلوک و رفتار نمود، زيرا اين دايگان مهربانتر از مادر و اين گرگان 
مرغابی صفت و اين خيرانديشان خانمان برانداز تا دولت مقننه نشود، چشم از 

رقصانند و به جهت منافع خود نپوشيده و برای جنبش موشی گربه های چند می 
تشويق در امر سياست و تجارت به يکديگر بازيهای رنگارنگ به روی کار 

می آورند، ولو آنکه به قدر مکنت انگليسيها در خزانه دولت ليره موجود باشد و 
به قدر صنعتگران فرانسويها ارباب صنايع در کارخانجات و به قدر اهالی چين 
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دول آمريکا سفاين زرهپوش... پس به  قشون آزموده و حاضر رکاب و به قدر
عهده مأمورين سياسی و ملکی است هميشه بر وفق مقتضای عصر و احتياج 
زمان رفتار نموده هفته ای يک روز به مفاد آيه کريمه و شاورهم فی االمر به 
اتفاق يکديگر از روی حقيقت در تصفيه امور دولت و ملت شور نمايند. زيرا 

خداوندی در هر دين واضح و آشکار است و حق آفتابی  از بديهيات است احکام
است علی السويه عالم را روشن و نورانی می کند و پوشيدن آن در ميان هيچ 

ملت ممکن نيست و پير غالم شايد به قدر کفايت از احکام قرآن مجيد و احاديث 
يست نبوی اطالع داشته باشد و شريعت مطهره اسالم ابدا منافی قوانين عادالنه ن

و خياالتم هنوز جمع است و آن قدر شعور دارم که قباحت خيانت را نسبت به 
وجود مقدس پادشاه و ولينعمت زاده خود و دين و مذهب خود و وطن و ابناء 

وطن خود درک نمايم و بفهمم، خصوصا در اين حال که از اين جهان به جهان 
م ايستاد. پس به قوت قلب ديگر بايد بروم و در ديوان عدل آفريننده کاينات خواه

به خداوند صاحب عظمت و جبروت قسم ياد می کنم و خاطر مقدس بندگان 
را از پيشامد امور روزگار مطلع می نمايم  ،اقدس امجد اسعد واال، روحنافداه

که با اين ترقيات فوق العاده اروپائيان چندی نخواهد گذشت موقع حال اهالی 
بد و العالج، دولت ايران، در سختترين ايران مقتضی آن خواهد شد که ال

روزگار، در عداد دول کنستی توسيون برمی آيد و به اقتضای ملک و مملکت 
و مناسبت وضع و طبايع، مواد قانون را مجری می نمايد و توجه معتنابه 

حاصل می کند. اين ممالک وسيعه و اهالی و ملل متبوعه را در اجرای قانون 
در تحت بيرق وطنپرستی می آورد و احکام عادالنه  به يک اسم و به يک چشم

حريت افکار و مساوات حقوقيه را جاری نموده ديگر گوش به سخنهای واهی 
نمی دهد، چون پيشامد کار از آينده خبر می دهد. لهذا به شخص حضرت اعظم 

واال، روحنافداه، واجب و متحتم است که قلب مبارک شاهنشاه اسالم را به 
نه از اشتباهات مزورانه درباريان آگاه نمايند که جد و جهد يض صادقااعر

ايشان برای منافع دوروزه خودشان است، نه از برای قوام سلطنت دولت ايران. 
اين فقره از واضحات است که بعدها هيچيک از اقوام و ملل مسلم و غير مسلم 

قانون  ه نشرببدون قانون زندگی نمی توانند بکنند و هرگاه خودشان اقدام 
؛ با ن و غيرها ديگران دولت عثمانی راننمايند، به طوری که در ماده صربستا

آن قدرتی که داشت، مجبور کردند، ما را نيز آسوده نخواهند گذاشت و مجبور 
  خواهند کرد.

و باز قسم به ذات پاک احديت ياد می کنم که وضع قانون هرگز منافی مذهب 
دين و اسالميان نمی رساند، بلکه به واسطه حقه اسالم نيست و خلل و نقصی به 

ه نايل می شوند و از دستبرد بالم و اسالميان به فوايد غيرمترقاجرای قانون، اس
اجانب خالص و آسوده شده در انظار اهل عالم به عظمت و بزرگی زندگی می 

  .نمايند
عيد و او آمده است: "هنگامی که اورا زنجير کرده، به قزوين تب های در زنگينامه

عوارض آن، را آنقدر بر سرش کوفتند که بر اثر » يک کلمه«زندانی کردند، کتاب 
  (مهدی بامداد. تاريخ رجال ايران) چشمانش آب آورد."
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  خانم دکتر حسين خان کّحال
 1289( »دانش«ال با نام را خانم دآتر حسين خان آّح در ايران زنانۀ لين نشرياو  

شود.  در ايران محسوب مي "بيداري توده نسوان"منادي  نخستين نشريه که ش) منتشر آرد
به دست  »دانش«روزنامه "نويسد:  مين تاريخ سانسور در مطبوعات ايرادر گوئل آهن 

هاي  زني روشنفكر و آگاه به دانش نوين، و در جهت تنوير افكار و شناخت حقوق و آزادي
نگار ايران،  ان نخستين زن روزنامهال، به عنوزنان ايران، بنيان گذارده شد. خانم دآتر آّح

   "اي در سير ژورناليسم آشور پديد آورد. تحول تازه
  

  آبادي صديقه دولت
د و داستان کر در اصفهان منتشر مي 1297در  »زبان زناِن«نشريه آبادي  صديقه دولت

  .آرد به شكل پاورقي چاپ مي زندگی زنان ايران را انگيز رقت
  

  خانم وزيرف   بي بي
آموختة آن سامان  دانش خان ميرپنج، آه زادة قفقاز و خانم وزيرف، همسر موسي  يب بي  
 ايراني به نام "دبستان هدختران ۀنخستين مدرس) ش 1286( ق  1325در اوايل صفر  بود،

به حدي رسيد آه  ها با اين مدرسه اما ميزان مخالفت بنياد نهاددر تهران  رادوشيزگان" 
  .يل آردن آن شدخانم ناچار از تعط بي بي
  

  خانم استرآبادي  بي بي
) را در پاسخ به 1274( »الرجال  معايب«شكن را  سنت ۀرسال خانم استرآبادي بي بي  
جديد  آرزوهایآوشيده بود  »النسوان  تأديب« ۀنوشت. نويسند »النسوان  تأديب« هرسال

مختلف  ش هایرو؛ و به رد کندبراي تغييرات اجتماعي و تحول در روابط زن و مرد را 
  .اجتماعي نهي آند یها زنان را از شرآت در فعاليت

گزنده و  یمردان با زبان خانم آتاب خود را در پنج فصل در مذمت آداب و اخالق بي بي 
در محافل مردانه، توصيف  جاری واژگان یآارگير به و با  ئیپروا  با بي .پرطنز نوشت

ضمن توصيف وضعيت زنان، به  . اوست دادد هاي مردان به دقيقي از مشغوليات و مشغله
ايم و  زنان از آار و آسب معرفت دور مانده ما"پردازد:  پيشرفت آنان مي هآنند عوامل سد

ايم... آارمان فقط با  ادب و تربيت گشته ممنوع از تمام مراودات و تحصيل و محسنات و
 )1372، یاسترآبادخانم  ی ب یب" (گذرد. مي گذاري داري و بچه صدمات و زحمات خانه

 "بحث و انتقاد زني هوشمند در سنت تربيت زن و خانواده"را  اين آتاب و ناطق آدميت
  )1356. فريدون آدميت و هما ناطق( د.ندان مي
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  تبريزى آقا ميرزا
اطالع چندانى در دست نيست جز اينكه  نمايشنامه نويس از زندگى ميرزا آقا تبريزى
اى به  در نامه اوبا حكومت پادشاهى قاجاريه در ايران.  زمان حيات او مصادف بوده است

  است:  خود چنين نوشته باره در فتحعلى آخوند زاده ميرزا
بنده اسمم ميرزا آقا و از اهالى تبريز هستم از طفوليت به آموختن زبان 

اينكه باالخره زبان فرانسه  خصوصا زبان فرانسه و روسى شوق بسيار داشتم تا
در نوشتن و ترجمه و تكلم رفع احتياج شود آموختم، از زبان  را به قدرى آه

اى ساده داشته باشم، بعد از  روسى نيزبه قدرى بهره دارم آه بتوانم مكالمه
خدمات چندين ساله درمعلم خانه ايران و ماموريت در بغداد و اسالمبول قريب 

منشى  هفت سال است آه به اذن اولياى دولت در سفارت فرانسه مقيم تهران
  اول هستم. 

داشت  زاده نخست تصميمآخوند »تمثيالت«ميرزا آقا تبريزى پس از مطالعه آتاب 
منصرف و مصمم شد تا براساس  زبان فارسى ترجمه نمايد اما مجموعه تمثيالت را به

هاى آخوندزاده نمايشنامه بنويسد آه در عين انگيزه  جربيات خود و به سبك و سياق آمدىت
  اى داشته است.  شكل و محتواى جداگانه ذيریپيابى و تاثير

اند. از  جاى مانده است آه همه منتشر شده از ميرزا آقا تبريزى پنج نمايشنامه بلند به
هاى سرگذشت اشرف خان حاآم  توان به نمايشنامه جمله آثار نمايشى ميرزا آقا تبريزى مى

شود و حساب  احضار مى به پايتخت١٢٣٢عربستان درايام توقف او در تهران آه درسال 
آند و بعد از زحمات زيادى دوباره خلعت پوشيده و به  سه ساله واليت را پرداخت مى

  توان نام برد.  گردد را مى بغداد باز مى
، سرگذشت ايام آربال رفتن شاه قلى ميرزا يقه حكومت زمان خان حاآم بروجردىطر

ه مراد ميرزا حاآم آنجاو حكايت و سرگذشت ايام توقف چند روزه در آرمانشاهان نزد شا
عاشق شدن آقاهاشم خلخالى به سارا خاتون نام دختر حاجى پيرقلى و سرگذشت آن ايام 

ونمايشنامه،حكايت حاجى احمد مشهوربه حاجى مرشد آيمياگر از جمله ديگر آثار نمايشى 
  تبريزى است. 

بسامان دربار ميرزا آقا در نمايشنامه حكايت اشرف خان حاآم عربستان وضعيت نا
سازد، اشرف خان براى رسيدن به هدف خود از شاه و  دوره قاجار را عيان مى

دهد تا درآخرحكم حكومت  ها همه و همه رشوه مى صدراعظم گرفته تا فراشان و قاپوچى
  گريزد.  را گرفته و مى

نويسنده دراين اثر نمايشى به نوعى از وضع هيات حاآمه زمان خود انتقاد و شكوه 
اى ديگر به فساد فراگير حكومت  آند. وى درنمايشنامه حكومت زمان خان به گونه مى

پردازد. ميرزا آقا در اثر ديگرش به نام حكايت شاه قلى ميرزا آه بيشتر قالبى  قاجار مى
پردازد آه همراه چاآران  شبيه قصه دارد به روايت داستان فردى به نام شاه قلى ميرزا مى

  شود.  ارت آربال مىو نوآران خود راهى زي
آثار ميرزا آقا تبريزى از اين جهت آه به عنوان آغازگر نمايشنامه نويسى درايران 

هاى سياه  شود داراى ارزش و اعتبار بسيارى است منتقدين او را خالق آمدى محسوب مى
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اصول  دانند. وى درآثارش چندان توجهى به از روزگار تيره و وهم آلود زمان خود مى
آثارى خلق آند آه  است تا نويسى ندارد اما تمام تالش خود را معطوف داشته هنمايشنام

اى  بيشتر به نمايشنامه نزديك باشند تا هر اثر ادبى ديگرى. ميرزا آقا تبريزى نويسنده
انتقادگر، مصلح و اديبى اجتماعى است آه در آثارش به نقد روابط غلط اجتماعى زمان 

  پردازد. خود مى
 

  اصفهانىميرزا حبيب 
.ق در قريه بن چهارمحال از توابع اصفهان به ـه 1315ميرزا حبيب اصفهاني سال 

دنيا آمد. در اصفهان و تهران تحصيل آرد و سپس راهي بغداد شد و مدت چهار سال در 
آنجا به فراگيري ادبيات و فقه و اصول مشغول بود. وي دستي توانا در سرودن شعر بويژه 

بابت هجويهاي آه عليه سپهساالر  1283ه همين خاطر در سال در هزل و هجا داشت. ب
ترآيه  -محمدخان صدراعظم سروده بود، مورد تعقيب قرار گرفت و به دولت عثماني 

پناه برد و در آنجا به دليل تسلط به زبان عربي و ترآي و فرانسوي در مدرسه  -آنوني 
هاي آه ه بر ميآيد، نخستين ترجم ايرانيان به تدريس پرداخت. آنچه آه از شواهد و قراين

نمايشنامهاي از مولير است آه مترجم  »مردم گريز«از ميرزا حبيب اصفهاني يافت شده 
  است.  »دستور سخن«آن را به صورت نظم درآورده است و آتاب ديگرش 

دبستان «ميرزا حبيب اولين آسي بود آه براي زبان فارسي دستور زبان نوشت و 
و براي آموزش زبان فارسي براي غيرفارسي زبانان در ترآيه تأليف اثر ديگر ا »پارسي

است آه به زبان  »تذآره خط و خطاطان«شده است. از ديگر آثار ميرزا حبيب آتاب 
ترآي عثماني تأليف شده آه در استانبول به چاپ رسيده بود. اين آتاب به منظور آگاهي از 

  رين منابع محسوب ميشود. تاريخ خطوط اسالمي بويژه خط نستعليق از بهت
اما مهمترين اثري آه نام ميرزا حبيب اصفهاني را تبديل به نامي جاودانه آرده، 

اثر جيمز موريه فرانسوي است. اين آتاب  »سرگذشت حاجي بابا اصفهاني«ترجمه 
همچنان توسط ناشران مختلف در ايران چاپ و منتشر ميشود. ميرزا حبيب آتاب 

را با نثري شيرين و گيرا و پر از طنز و مثل و اشعار  »صفهانيسرگذشت حاجي بابا ا«
آميز ترجمه و مكتوب آرده. تا اينكه مجتبي مينوي در سفري به ترآيه عكس آثار  هزل

خطي و چاپ نشده ميرزا حبيب اصفهاني را، در آتابخانه دانشگاه استانبول به دست آورد 
آنها بود. نثر وي از نظر اسلوب هم جزو  »سرگذشت حاجي بابا اصفهاني«آه ترجمه 

زبان و طرز آار از شاهكارهاي مسلم زبان فارسي در قرن سيزدهم هجري به حساب 
اثر لوساژ فرانسوي نيز از ديگر ترجمه هاي ميرزا حبيب « ژيل بالس»ميآيد. رمان 

اصفهاني بود آه در اواسط دهه هفتاد به اهتمام... توسط انتشارات مازيار چاپ و منتشر 
ديوان البسه موالنا نظامالدين «، »ديوان اطعمه موالنا ابواسحاق حالج شيرازي«د. ش

از  »رهبر فارسي«و  »برگ سبز«، »منتخبات آليات عبيد زاآاني«، »محمود قاري يزدي
نيز از  »لغات متفرقه«و  »حكايات و امثال«و  »مجموعه اشعار«آثار منتشر شده اوست. 

  .حبيب قبل از سن شصت سالگي در ترآيه در گذشت آثار منتشر نشده اوست. ميرزا
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  »:سرگذشت حاجي بابا اصفهاني«نمونه ای از کتاب 
ر دانی و راز حکيم گفت بنا به سفارش ملک الشعرا که از هوش و تدبير و کا

انتظار دارم از  اگر آن طور که .تو را به خدمت می پذيرم ،داری تو برايم گفته
آنگاه  حکيم گفت  اين روزها يک نفر ايلچی  .یترقی ميکن ،عهده خدمت برايی

از فرنگستان  آمده  که حکيمی همراه  اوست  که مريض ها  را به طرز 
خاصی معالجه می کند و حبی به  معتمد الدوله داده  که او را درمان کرده و  

 .در مزاج او  طوفان به پا کرده است و او  به فکر تجديد فراش افتاده است
می خواهم  هر چه زود تر   .کيم کار ما را تحت تا ثير قرار دادهشهرت اين ح

را  . می خواهم آن حبو ببينی هنرش از کجا آب می خوردقاپش را بدزدی  
. تو هم بايد خودت را به نا خوشی  بزنی  و نزد حکيم  بروی  و بدست بياورم

ان شدم و من هراس .تا من آن را به شاه بدهم ،آن  حب  را  برای  من بياوری
ميرزا حکيم گفت رفتار فرنگی ها با رفتار ما   .گفتم من هيچ چيز از او نمی دانم

ريش  ،بجای اينکه موی سر را بتراشند و ريش را ول کنند .ضد و نقيض است
  روی چوب و تخته مينشينند ،ی تراشند و موی سر را ول می کنندرا م

می خورند  ولی ما با دست با کارد چنگال غذا  ،ولی ما روی زمين می نشينيم
لباس تنگ می پوشند  ،آن ها هميشه متحرکند  ولی ما هميشه ساکنيم،می خوريم

در نزد آنها  ،وقت نماز می کنيم  5نماز نمی کنند ولی ما روزی  ،ما لباس گشاد
زنها يشان يک وری روی اسب می  ،با زن است در نزد ما اختيار با مرد است

ايستاد ه قضای حاجت ميکنند ما  ،است سوار ميشوندنشينند  ولی  زنان ما  ر
شراب را حالل می دانند و کم می خورند ولی ما حرام می دانيم و زياد  ،نشسته

ولی آنچه مسلم است اين است که فرنگی ها نجس ترين و کثيف  ،می خوريم 
ترين مخلوق روی زمين هستند چرا که همه چيز را حالل ميدانند و همه جور 

مرده را با دست   .سگ پشت و قورباغه ،می خورند  حتی خوکحيوانی 
نه غسل جنابت  .تشريح می کنند بدون اينکه بعد از آن غسل ميت بجا آورند

اگر ديدی که فرنگی از چيزی که متعلق  .نه تيمم بدل از غسل ،سرشان می شود
گفتن تو همان  و  ،به توست خوشش آمده مبادا پيشکش بگويی که باخته ای

خالصه پس از اين سخنان مرا با نزاکت  تمام از اتاق  .دن فرنگی همانبر
  .هم گريستم ،بيرون انداخت و من به اين کار تازه هم خنديدم

.....  
آدمی می خواهم که   .دنبال آدمی مثل تو می گشتم ،مال نادان گفت مدتی بود

من نزد  اجتهاد .مال مرا  مانند مال خودش بداند و در پی حرص و طمع نباشد
شاربين خمر  را حد می زنم  و زانيان محسنه را  .همه ساری و جاری است

از قليان و انفيه متنفرم و بازی نرد و گنجفه و شطرنج  و ساير  .رجم می کنم
هر چند  .زيرا مشتغل  اوقات  عبادت است ،مالهب و مالهی را منکر می دانم

د اما باز از تصديق ظاهری اين همه شدت در تقدس به  مذاق من گوارا نمی آم
مال گفت  که متاسفانه کار بچه بازی و غالم بارگی و بی ريش   .دريغ نداشتم
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که کم مانده نام زن گرفتن از صفحه روزگار  ،نگه داشتن چنان انتشار يافته
مردم همه به پشت بی ريشان افتاده اند  و از جنس گيس دراز   .سترده شود
خود عده  ،پادشاه .نده اند و می ترشند و می پوسندزنان به خانه ما .گريزانند

به مال باشی  شکايت  ،اما در اين باب ،متنابهی  از  اناث را به حرم خود  برده
مال باشی  مرد خيلی حماری است و از وظايف اسالم  .کرده که تدبيری کند

 من .تا چه رسد به قلع و قمع  زيان و فساد ،بقدر يک  فرنگی هم  خبر ندارد
 .خودم  اجتهادی کردم بی ضرر که منافع شرع و عرف  در يکجا جمع شود

مال باشی  چنند  .متعه يا نکاح  موقت جايز است ،می دانی که در مذهب  شيعه
جمعی از زنان  .خانه کوچک اطراف شهر خريد  و همه را صيغه خانه کرد 

از ايشان تمتع  يائسه و غير يائسه را در آنجا نشانيد تا  هر مردی که بخواهد 
اين مرد از  .مال باشی  هم از طرفين حق تمتعی دريافت ميکند .بتواند ،جويد

آخوند  12تا  10اين راه دارای گنج شايان شده و هجوم عام بدرجه ای رسيده که 
هر چند راه اين شريعه را دست  .از صبح تا شام مشغول صيغه خواندن هستند

از  .مال باشی  هيچ بهره ای بمن نمی دهد  اجتهاد من گشاد و فکر من بود  اما
اين رو می خواهم  زمام حل و عقد اين  کارخانه  ابداع  را شخصا  بدست 

مال نادان گفت    .انديشيدم که چنين آدمی چگونه عماد اال سالم  شده است .گيرم
  .سه نفر زن را تدارک کرده ام در همين همسايگی  در خانه  کوچکی نشانده ام

در کاروانسرا به تاجران و  .ی خواهم  که برای آنها  مشتری  بياوریترا م
 ،هم خوشگل ،خوبش را دارم ،اگر زن  بخواهی  ،زائران و مسافران بگويی 

فقط  .به فراخور هر کس مزد خودت را هم می گيری .هم بی ترس ،هم ارزان
ميدوار  من ا .قيمت را از زنان مال باشی گرانتر نکن که باعث کسادی می شود

بودم  مخدومی  تارک  دنيا  و طالب عقبی  پيدا کنم  ولی ديدم  دارم  خادم 
مخدومی  می شوم که  در طريق حرص و جاه  و حب مال دنيا  از هيچ  

ولی ناچار دنده به  .بدنامی  ننگ ندارد و ننگ نام و ناموس  بر شرع می گذارد
  .ختمقضا و تن به رضا دادم و صيغه ئ قبلت را جاری سا

  

  سيد جمال واعظ اصفهانى
حاج ميرزا نصراهللا با ش  .هـ ١٢۴١ / هـ.ق  ١٢٧٩سيدجمال واعظ اصفهانى در 

االسالم آرمانى. ميرزا  الملك، شيخ احمد مسجد المتكلمين، حاج فاتح خان بهشتى، ملك
زاده  يدعلى جنابخان صاحب منصب نظام، ميرزا احمد علم و حاج س سيدعلى نقى
را » انجمن ترقى«گروه  بود وهمفكرى  نه مسايل سياسى اجتماعىدر زمي داصفهانى بودن

تشكيل دادند و اعتقاد داشتند نخستين قدم در مبارزه با استبداد حكومت و محروميت آگاهى 
بخشيدن به مردم است. لذا تصميم گرفتند در منابر و مساجد به جاى سخنان سنتى و 

  وضعيت جامعه سخن بگويند. تكرارى، درباره حقوق اجتماعى مردم و 
داد، آما اين  هاى آنان حساسيت بسيارى نشان مى و محروميت مردم او نسبت به زندگى

اى مردم بيشتر واعظان شما را از انديشه "گويد:  هايش مى آه در يكى از سخنرانى
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آنند و تن به قضا و قدر سپردن را  دارند و در برخى موارد مبالغه مى زندگى باز مى
هاى خدا  اش اين است آه شما تن به قضا و قدر بسپاريد و موهبت آنند و نتيجه هاد مىپيشن

ترين مايحتاج  را نشناسيد و هميشه گرفتار يأس و حرمان باشيد تا جايى آه براى تهيه ساده
زندگى مانند پوشاك و آفش و آاله و ديگر وسايل حتى سوزن و نخ، چشم به بيگانگان 

   "داشته باشيد.
هاى تبليغى روحانيون داشت،  يل انتقادهايى آه از همان روزهاى اول بر روشبه دل
بارگى زدند تا جايى آه  اى با وى از در مخالفت درآمدند و حتى به او تهمت بى عده

ق به شيراز .هـ ١٣١٧نتوانست در محرم و صفر به منبر برود. به همين دليل در سال 
غت آالم و شيوايى گفتار، در منابر شيراز با همان بال ١٣١٨رفت و در محرم و صفر 

» لباس التقوى«پيرامون لزوم حمايت از صنايع داخلى موعظه آرد و در همان جا رساله 
اى فتوا مانند مبنى بر لزوم حمايت از صنايه  را نوشت. بسيارى از علماى بزرگ توصيه

زوم استفاده از داخلى بر آتاب نوشتند. او در اين آتاب با بيانى ساده و روان بر ل
راست است چشمى آه «هاى بافت وطن تاآيد آرد. در قسمتى از آتاب آورده است:  پارچه

سوز از خودمان باشد  سوز نمايد ولى اگر پيه تواند قناعت به پيه چراغ برق ديده است نمى
سوز اولى است. اميدواريم اگر چندى قناعت ورزيديم و  و آن چراغ برق عاريه، البته پيه

  آرديم عنقريب خودمان احداث انواع آارخانجات و صنايع خواهيم نمود... صبر
پوشيده نيست آه اساس ترقى ملت و ثروت دولت بر سه چيز است: اول زراعت، دوم 

  صناعت، سوم تجارت...
آهن)  هاى ما به واسطه نبودن شمن دوفر است، اگر شمن دوفر (=راه امروز غالب خرابى

شد و هرگز اهالى ايران گرفتار چنين گرانى و  در آارمان مى داشتيم خيلى اصالحات مى
  شان به اين درجه گران نبود... شدند و مايحتاج قحطى نمى

گويند  در ايران ما يك دسته بزرگ از مردم هستند آه شغل و هنرشان بيكارى است يا مى
ى از ديوان گويند ما مواجب و مقررى و تيول و مستمر ما مالآيم و احتياج نداريم يا مى

ايم و شأن ما نيست آار بكنيم. آسب  زاده و خانزاده گويند ما آقازاده، بزرگ داريم، يا مى
آردن و صنعت منافى با شؤونات ماست، اين بيچاره غافل است از اين آه شرف آدمى به 

  ١٣۵٧،شهيد راه آزادى سيدجمال اصفهانى، توس، »هنر است نه به سيم و زر...
زمانى آه در اصفهان اقامت داشت، با همفكرى حاج  قمرى ١٣١٨در سال 

المتكلمين) و شيخ احمد آرمانى  الملك و ميرزا نصراهللا خان بهشتى (ملك فاتح
حجم بود اما بسيارى از  را نوشت. اين آتاب بسيار آم» روياى صادقه«(مجداالسالم) 

  السلطان و آقا نجفى را به انتقاد گرفته بود. عملكردهاى ظل
صفحه چاپ شد و هشتاد  ۵٠ادقه اولين بار در سن پطرزبورگ (لنينگراد) در روياى ص

  نسخه آن در تهران منتشر گرديد.
مشخصه ويژه روياى صادقه در سبك ارايه مطالب بود. نويسنده انتقادات اجتماعى و 

آرد. نويسنده خود را در صحراى محشر تصور  سياسى را در قالب داستان مطرح مى
هاى مختلف داستان  را آه نسبت به آنها انتقاد داشته در جايگاه شخصيتآرده و افرادى 

پوشى  قرار داده و در پيشگاه خداوند آن افراد را مورد بازخواست قرار داده و بدون پرده
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هاى آنان را با ذآر جزييات حوادثى آه خود در جريان  ها و خودآامگى عدالتى تمام بى
   و آقانجفى دو شخصيت اصلى اين داستان بودند.السلطان  بود، به تصوير آشيد. ظل

شما آه سوگوارى مفصلى برپا «او روزى به تجار و آتابفروشان خطاب آرد آه: 
نويسيد؟ چرا آارخانه آاغذسازى  ايد، چرا هنوز قرآن را روى آاغذ فرنگيان مى آرده
  » آوريد؟ نمى

هاى او را  رانىمجداالسالم آرمانى مدير روزنامه نداى وطن تصميم گرفت، سخن
چاپ آند. پس روزنامه الجمال را به آمك ميرزاحسين خان اصفهانى چاپ آرد آه در آن 

 ٢۶شد. نخستين شماره الجمال روز دوشنبه  هاى سيدجمال در تكايا نوشته مى شرح خطبه
شد آه شايد به جرات بتوان  چاپ شد. در اين روزنامه مباحثى مطرح مى ١٣٢۵محرك 

خورد و سپس براى عموم منتشر گرديد.  ود آه در منابر به گوش مردم مىگفت اولين بار ب
 -١چهار چيز را اساس آبادانى و رفاه و مدنيت عنوان آرد.  ١٣٢۵محرم  ١۵او در منبر 

  امتياز فصلى -۴حريت  -٣امنيت  -٢مساوات 
ا گويد و آن ر در جاى ديگر از علم و يادگيرى آن و به صورت عملى در آن علم سخن مى

دانست. يكى ديگر از مباحث جديد وجالبى آه سيدجمال در  مايه پيشرفت و ترقى مى
آرد، اشاره به رمان و قصه است. او در جايى  هايش استفاده مى ها و خطبه نطق
گويد: يكى از آارهاى خداوند مثل زدن است يعنى يك مطلب دشوار را بخواهند  مى

آند به  ويند اين دنيا فانى است، آن را تشبيه مىخواهند بگ زند، مثال مى بگويند، مثال مى
حكما هم تاليفاتى دارند، آه به طريق  ٨خانه عنكبوت. و ان اوهن البيوت لبيت العنكبوت

تواند آن  اند آه همه آس مى حكمت نوشته شده و مطالب معقوله را به لباس قصه درآورده
 -١مخصوص خودشان است. آند هنديان سه چيز دارند آه  را بخواند. سپس اشاره مى

هاى رومان؛ يعنى آتبى آه مطالب را به لباس قصه  آتاب -٣هندسه  -٢شطرنج 
آند آه  توانند بخوانند. او سپس اشاره مى ها و هم زنها و همه مى اند آه هم بچه درآورده

سيدجمال خود نيز در بيان مفاهيمى آه  ٩اند. اروپاييان نيز اين آار را به آمال رسانده
ها قصه آدخدا  برد. يكى از اين ها استفاده زيادى مى ها و مثال آرد، از قصه ح مىمطر

آشيد  نوروز و مالصفرعلى بود، آه به نحوى شرايط و اوضاع آن روز را به تصوير مى
ها و زمين داران تا نفوذ بيش از حد خرافات و روابط نامناسب بين حاآم و  و از ظلم خان
ها و  هاى مرد زاهد يهودى، پشه الوه بر اين داستانگفت. وى ع ها مى خادم سخن

آرد. سيدجمال از ترقيات و پيشرفت  حضرت سليمان را بدين شيوه براى مردم بازگو مى
گفت. آشتى بخار، تلفن، پيشرفت در علم طب و تدوين قوانين از  ها بسيار سخن مى زندگى

آنها اشاره داشت. او به مردم ها بود و سيد به  جمله مواردى بودند آه نشانه ترقى غربى
آرد با آار و تالش بيشتر سعى آنند به آن مدارج برسند. اما تقليد و  پيشنهاد مى

آرد. سيدجمال معتقد بود تهيه اسباب ساخته شده از غرب  ظاهرسازى را همواره نفى مى
 هنر نيست بلكه تالش براى ساختن آن مهم و مورد توجه است
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  مانىآر مجداالسالم احمد شيخ
 کهق) روزنامه نگار سياستمدار، نويسنده، شاعر  .هـ١٢٨٨ - ١٣۴٢مجد االسالم (

نفر از  ٢ دليل حمايت از علماى متحصن در شاه عبدالعظيم به اتفاق به ١٣٢٣در سال 
، »محاآمات«هاى  و پس از آزادى به نگارش روزنامه همفكران خود به آالت تبعيد شد

هاى او در بيدارى مردم و  همت گماشت. اقدام» لالجما«و » نداى وطن«، »آشكول«
  ميرزا شد.  بس او در باغ شاه از سوى محمدعلىصدور فرمان مشروطيت موجب ح

پيش از پيروزى مشروطه، انجمن سّرى باغ سليمان خان ميكده، آه روشنفكرانى 
در عضو آن بودند، از اين آه دين … مانند دولت آبادى، مساوات، مجداالسالم آرمانى و

بين مردم جايگاه دارد و عالمان بر روح و روان مردم اثر گذارند، نگرانى خود را ابراز 
  مى آردند. 

  

  الهوتىابوالقاسم 
 مترجم،  شاعر، سخنور، روزنامه نگار،هـ. خ.)  1264 – 1336ابوالقاسم الهوتی (

ر آزاد پايه گذار شع ونخستين شاعر آارگرى ايران،  فعال انقالبى و نمايشنامه نويس
الهوتی يکی از  .»ايران من«بخشى از شعر بلند در ايران است.  (سپيد) و انقالبى

 پيگيرترين مبارز اعاده حقوق زنان است.
  به دختر ايران

 گو، به ديوانگی ام خلق نمايند اقرار      من، از امروز، زحسن تو بريدم سروکار
  !ر گفتۀ من دل بگمارهوش گرد آور و ب    ای مه ملک عجم، ای صنم عالم شرق

  البه ها کردم و بر خاک بسودم رخسار   بدرگاه خداتا کنون، پيش تو، چون بنده، 
  آشکارا سخنی چند بگويم هشدار                  ليکن امروز، مجدان و رسمانه ترا

  زآنکه با حسن تو کارم نبود ديگر بار  بعد از اين، از خط و خالت نهراسد دل من
  تا کی، از مژۀ تو، تيرزنم بر دل زار؟   ف تو، زنجير نهم بر گردن؟تا کی، از زل

  بی مار سر زلف تو، باشم بيمار؟چند،     تا بکی، بی لب لعل تو، دلم گردد خون؟
  يا به مژگان تو تا چند دهم نسبت خار؟          بسر انگشت تو، تا چند زنم تهمت قتل؟

  که قدت، سرو بود در رفتار؟چند گويم          ماه بود در خوبی؟ ،چند گويم که رخت
  سرو قدی تو و حاجت نبود با اظهار                    ماه روئی تو و الزم نبود برگفتن

  ليک، اينها همه حرفست و ندارد مقدار             بيشتر از هر که توانم گويممدح تو، 
  گويند هالليست نزار؟يا به ابروی تو  ل که ز مژگان تو خنجر سازند  زاين چه حاص

  حسن مفروش دگر با من و کردار بيار!                 من زيبائی بی علم، خريدار نيم
  ديگر اين طايفه را راه مده بر دربار!              عاشقان خط و خال تو، بد آموزانند

  دلبری چون تو، ز آرايش دانش بکنار         اندر اين دور تمدن، صنما، اليق نيست
  شرم باشد، که تو در خواب و جهانی بيدار      ننگ باشد، که تو در پرده خلقی آزاد
  ؟     عيب نبود شجری چون تو، تهيدست از بار؟حيف نبود قمری مثل تو، محروم از نور

  شاخۀ جهل، ندارد ثمری جز ادبار        ترک چادر کن و مکتب برو و درس بخوان
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  و اين نقاب سيه، از روی مبارک بردار!        شودانش آموز و از احوال جهان آگه 
  چه بود فرق بشر؟      بوی اگر نيست، تفاوت چه کند گل از خار؟علم اگر نيست، زحيوان 

  جد و جهدی بنما، چون دگران، مادر وار         خرد آموز و پی تربيت ملت خويش
  ميشنود اول ار همه کس، از تو سخن        تو گذاری به دهان همه کس، اول حرف

  که نترسند ز کوشش، نگريزند از کار پس، از اول، تو به گوش همه، اين نکته بگو
  تا بدانند، بود مفتخوری، ذلت و عار           پسر و دختر خود را، شرف کار، آموز
  تا که فرزند تو، با اين سخنان آيد بار          سخن از دانش و آزادی زحمت ميگوی

  مس اقبال وطن، از تو شود زر عيار            نين مادر خوبی باشیبيقين، گر تو چ
  

  يزدى فرخى
ستايشگر پاکباز آزادی و عدالت  )هـ. خ. 1267 - 1318( یفرخي يزدمحمد ميرزا 

در زندان استبداد  فرخی. همان گونه که در اشعارش نيز گفت "جان فدای آزادی" کرد
حاآم يزد ضيغم الدوله  .آشته شود» ريمختا«آمپول هواي پزشك مجاز  ارضاخاني ب

دستور داد دهانش را بدوزند و به  بختياري وقتي شعر اعتراض و اندرز فرخي را شنيد،
  .زندانش بيندازند

  آزادی
  دست خود ز جان شستم، از براي آزادي        آن زمان آه بنهادم،سر به پاي آزادي

  دوم به پاي سر، در قفاي آزاديمي            تا مگر به دست آرم، دامن وصالش را
  ناخداي استبداد، با خداي آزادي      در محيط طوفان زاي، ماهرانه در جنگ است

  حمله می کند دائم بر بنای آزادی                  با عوامل تکفير صنف ارتجاعی باز
  مي توان تو را گفتن، پيشواي آزادي         دامن محبت را، گر آني ز خون رنگين

  دل نثار استقالل، جان فداي آزادي     ز جان و دل، مي آند در اين محفل »فرخي«
  آه روح بخش جهانست نام آزادى                    قسم به عزت و قدر و مقام آزادى

  

  ميرزاده عشقی
). شاعر دوران مشروطيت، .خهـ.  ١٢٧٢ - ١٣٠٣ميرزاده عشقی (محمد رضا 

 مسمط و» کفن سياه«قطعه عشقی  ر نشريه قرن بيستم بود.نگار و نويسنده و مدي روزنامه
 .نوشترا در دفاع از مظلوميت زنان وتجسم روزگار سياه آنان » ايدآل مرد دهقان «

  »:کفن سياه«از 
  هی درستو سزد بر دگران بد

  !سخن آزاد بگو، هيچ مترس
  بندهشرم چه؟ مرد يکی بنده و زن يک  

  منده؟کرده است که از مرد شود شرزن چه 
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  ست اين چادر و روبنده نازيبنده؟چي 
  وبنده؟گرکفن نيست، بگو چيست پس اين ر 

  !مرده باد آنکه، زنان، زنده به گور افکنده
  بجز از مذهب هر کس باشد    

  سخن اينجای، دگر بس باشد
  گوينده، هم آواز شود با من ار يک دو سه

  کم کم اين زمزمه، در جامعه آغاز شود
  ، روی زنان باز شودبا همين زمزمه ها

  زن کند جامۀ شرم آر و سرافراز شود
  زندگی از جامعه احراز شودلذت 

  ورنه تا زن به کفن سر برد:
  نيمی از ملت ايران مرده!!

  
  خاك وطن آه رفت، چه خاآي به سر آنم؟       خاآم به سر، ز غصه به سر، خاك اگر آنم

  تسليم هرزه گرد قضا و قدر آنم                                آن نيم آه يكسره تدبير مملكت من
  وين آاسه خون به بستر راحت هدر آنم                 طبيعي شوم هالك من آن نيم به مرگ

  
  احتياج است: آن آه اسبابش فراهم مي آند            هر گناهي، آآدمي عمدا به عالم مي آند

  !آند روزه ماتم مي ساله را، يك شادي يك   احتياج است: آن آه زو طبع بشر، رم مي آند 
  احتياج، اي احتياج    به مزاجاي آه شيران را آني رو

 
 می نويسد: چهارموصف مجلس ر د

  ديدی چه خبر بود ؟                اين مجلس چارم بخدا ننگ بشر بود
 ديدی چه خبر بود ؟         که کردند ضرر روی ضرر بود هر کار

 داشت و اهللا که ضرر         ثمر داشت؟ ،دمانيماين مجلس چارم خو
 ؟ديدی چه خبر بود          صد شکر که عمرش چو زمانه بگذر بود

 در سالن مجلس                         ديگر نکند هو نزند جفته مدرس
 ديدی چه خبر بود؟                مدتی ار محشر خر بود بگذشت دگر

 شد ديدی که چه ها              الوزرا شدهر دفعه که اين قحبه رئيس 
 ديدی چه خبر بود؟               ايندوره چه گويم که مضارش چقدر بود

 زينکار که کردی                    از بنده به آقا که الحق که نه مردی
 ديدی چه خبر بود؟               بسر هر چه که عمامه بسر بود ريدی

 من حامی دينم                        نگونه نبينممن دشمن دين نيستم اي
 ديدی چه خبر بود؟              لندن ُبد و با دست بقر بود دستور ز



 177

 خواهان وطن شد                تسبيح به کف جامه تقوای به تن شد
 ديدی چه خبر شد ؟            عمامه بسر در پی شر شد گويم ز چه

 است يک کونش که کون        د دو کون استعمامه بسر هر که که بنها
 ديدی چه خبر بود ؟                       آن گنبد منديل سرش کون دگر بود

 اينگونه و اينسان                   آن مردکه خر که وکيل است به تهران
 ديدی چه خبر بود ؟             پارچه کون از بن پا تا پس سر بود يک

 مجلس همه اوقات                    گی شيخ محالتشد مصرف پر چان
 ديدی چه خبر بود ؟            شيخ پدر سوخته لجن بود خيلی دگر اين

 با زور وکالت                    ميخواست خودش را برساند به وزارت
 ديدی چه خبر بود؟                  عمامه برايش سر خر بود افسوس که

 نيست اينست و جز اين            بد ريخت امين نيست مردک خولی پز اين
 ديدی چه خبر بود؟                     آنکس که رخش همچو سرير بز گر بود
 آسوده نگيرم                              ميگفت که بر کرسی مجلس چو نشينم

 د؟ديدی چه خبر بو                کاش که اين کرسی دگر بود راحت نيم ای
 قاطر شده ارزان                             از بسکه شد آبستن و زائيد فراوان

 ديدی چه خبر بود؟                          سراسر ز فنر بود کمر شيخ گوئی
 قصر اينسان نبد اين اين               کسرای عدالتگر اگر زنده بد اين عصر
 ديدی چه خبر بود؟                    گفتم که به اعصار گذشته چه مگر بود؟

 آنروز که ايران                               است عدالتگه ساسان گفتند که بود
 ديدی چه خبر بود؟                          مملکت علم و هنر بود سرتابسرش

 شد دزدگه آخر                               من در غم اين کز چه عدالتگه کشور
 ؟ديدی چه خبر بود                     و مر بود غم اندر دل من بيحد زين نکته

 در مجلس شورا                      تا اينکه در اين دوره بديدم وکال را
 ديدی چه خبر بود؟                   دگر اينباره از آن باره بتر بود ديدم

 يک مجمع خوبی                       اين مجلس شورا نبد و بود کلوبی
 ديدی چه خبر بود ؟         از گردنه بردار و ببر بود از هر که شب

 پاينده نبودی                          هرگز يکی از اين وکال زنده نبودی
 ؟ديدی چه خبر بود                     ه اگر بودزنده نما زند اين جامعه

 اين حرف حسابيست              تتنها نه همين کاخ سزاوار خرابيس
 ديدی چه خبر بود ؟              که سرتاسر قم زير و زبر بود ايکاش

 تو شهر فسادی                    ای قم تو چه خاکی که چه ناپاک نهادی
 ديدی چه خبر بود؟                تو يک مملکتی پر ز شرر بود از شر
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 از کوه دماوند                      .داين طبع تو "عشقی" بخدائی خداون
 ديدی چه خبر بود؟               معظم تر و آتشکده تر بود محکمتر و

  

  محمد علی جمالزاده
پدر ، معاصر ) نويسنده و مترجمهـ. خ. ١٢٧۴ - ١٣٧۶ زاده ( محمدعلی جمال  

ی بود يکی يک«در ديباچۀ  گرايی در ادبيات فارسی  داستان کوتاه و آغازگر سبک واقع
  نويسد:  می» نبود

در ايران ما، بدبختانه عمومًا پا از شيوۀ پيشينيان برون نهادن را مايۀ تخريب 
ادبيات دانسته و عمومًا همان جوهر استبداد سياسی ايرانی که مشهور جهان 

به اين معنی که شخص نويسنده وقتی است، در بارۀ ادبيات نيز ديده می شود. 
نظرش تنها متوجه گروه فضال و ادباست و اصال التفاتی ، قلم در دست می گيرد

به سايرين ندارد و حتی اشخاص بسياری را نيز که سواد خواندن و نوشتن 
دارند و نوشته های ساده و بی تکلف را بخوبی می توتنند بخوانند و بفهمند، 

نمی » دموکراسی ادبی«پيرامون هيچ در مّد نظر نمی گيرد و خالصه آنکه 
. جای شک نيست که اين مسئله مخصوصًا برای مملکتی چون ايران، که گردد

جهل و چشم بستگی گروه مردم مانع هر گونه ترقی است، بسيار مايۀ تأسف 
  است.

  

  هدايت صادق
در  ،نويسنده، مترجم، و پژوهشگر بزرگ هـ. خ.)  1281 - 1330 ( صادق هدايت
خته است. حمله تازيان به ايران، پردا عقب ماندگی ايرانعامل به بسياری از آثارش

  های آثارش بود: موضوعنمونه های  مذهبی و اعتقادات خرافیتعصب های ، سلطنت
  ):پرده سه در بازی شب خيمه(» آفرينش افسانه«بريده ای از: 

 
  :تها صور

 
 خالق اف

 جبراييل پاشا
 ميکاييل افندی
 مال عزراييل
 اسرافيل بيگ
 مسيو شيطان

 بابا آدم
 حوا ننه



 179

  شتر مرغ فيل، غلمان ها، وری ها،ح
 

 اول پرده
 آن روی شده، گذاشته جواهرنگاری تخت آن ميان که پيداست باشکوهی مجلس

 جواهر گشاد لباس سفيد، موهای و بلند ريش با لهيده پيرمرد شکل به خالق اف
 داده يله جواهرنگاری متکای به و زده چشم به کلفت عينک پوشيده، دوزی
 دختر او پهلوی .داشته نگه چتر او سر باالی سياه مغال نفر يک. است

 .زند می باد را خالق اف و دارد دست در بزن باد سفيدپوستی
 و جبراييل پاشا :راست دست اف، خالق مقرب پيشخدمت چهار تخت، طرف دو

 سربازهای شکل به .اسرافيل بيگ و مال عزراييل :چپ طرف .افندی ميکاييل
 دارند کمر به بلند شمشيرهای زانو، سر تا چکمه ،هخود کال زره، سپر، رومی

 سر کاسه مثل صورتش مال عزراييل فقط. خوابيده پشتشان به نها آ های بال و
 دست در بلندی داس هم شمشير عوض و انداخته دوش به سياه لباس. است مرده
 .دارد
 دهایچارق با حوری ای دسته آنها سر پشت د.ان ايستاده نظام حالت به نها آ همه
 را آنها خريداری نگاه با غلمان ها و کنند می تماشا را مجلس کشيده وسمه قالبی

 به سرخ شنل بوقی، کاله بلند، قد با مسيو شيطان اتاق کنارد. کنن می برانداز
 با و دارد چانه زير به بزی ريش است، بسته کمرش به قّداره و انداخته دوش

 .کند می نگاه مجلس به باالجسته ابروهای
 دايره و دنبک و سرنا نازک، سهای لبا با پری و حور ای دسته مجلس ميان

 :خوانند می و ميزنند
 ندارد ندارد، صحرا و الله هوس دل...

 ...ندارد ندارد، تماشا، و گلگشت به ميلی
 کج کج شود می تمام که ساز .آيد می کمر قر ميان، آن شليته، با پريان از يکی
 هم اف خالق .ميدارد نگه او جلو غمزه با را ودخ زنگ رفته اف خالق جلو
 و مطربها. مياندازد او زنگ در و آورد می در پولی شالش کمر از کرده دست

 بلند را دست مرتبه يک اف خالق بنوازند دوباره خواهند می که رامشگران
  د.شو می بلند تنه نيم خودش و کند می خاموشی به امر کرده

 مهيار
 که درستی به همانا). خواند می آورده در خود بغل از کاغذی تکه( خالق اف

 آب. (سازم آگاه مطلبی به را شما خواهم می که نيست اين جز و است چنين
 روز چند ناتوانی و پيری وجود با که دانيد می د.)ده می فرو را خود دهان
 سنگ ها، آب ها، آسمان بعد روشنايی، اول روزم. ا شده کار به دست که است
 خواهم می اينک). کند می تأمل قدری( ...کردم درست را غيره و ها خوکل ها،
 و مشيت رو اين از .بکنم نمايی قدرت و بگذارم خود از ای پاينده يادگار يک
 در و شمسی منظومه در که زمينی اين روی تا گرفت قرار آن بر من اراده

 به نام »مآد« پادشاهی و بيافرينم جانور دسته يک است، خورشيد خانواده
 فرمانروايی موجودات همه بر تا بگمارم، ها نآ بر کرده درست خودم صورت
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 داشته را زمين روی پادشاهی تنها نه) حضار آفرين آفرين و به به. (باشد داشته
 وی بر غلمانان و حوران و پريان و ها جن ماليکه، همه خواهم می بلکه باشد
 ...و بياورند فرود سر کرده، تعظيم
 چکاره من پس): ميدان به آيد می بريده را خالق اف حرف( شيطانمسيو 
 حضار پچ پچ هستم؟ کی من پس هستم؟

 .نکن فضولی کنی؟ می دو به يکی يه يه من با): شده توت شاه رنگ( خالق اف
 .شو خفه

 آتشم از من .کنم نمی کرنش آدم به هرگز من ه!دکيس): لبخند با( مسيو شيطان
 .گل از او

 .بيرون بيانداز را مردکه اين): پاشا جبراييل هب( خالق اف
 گول را آدم بابا هم من شد طور اين که حاال): کند می کجی دهن) مسيو شيطان

 !...بينی می حاال زنم، می
 حضار هياهوی

 می بيرون اتاق از را او گردنی پس با کشيده را شيطان يخه جبراييل پاشا
 .شود می بلند بيرون از مسيو شيطان ونگ صدای و اندازد

  
  »:البعثة االسالميه الی البالد االفرنجيه«بريده ای از 

امروز صبح از صدای نعره ناهنجاری از خواب پريدم. ديدم که همسفرهای 
اتاق ما به حالت وحشتزده آقای سّنت االقطاب را نگاه می کنند که شيشه پنجره 

اش زده به جنگل  ترن را پايين کشيده با پيرهن و زيرشلواری دست زير چانه
نگاه می کند و با صدای نخراشيده ای ابوعطا می خواند. مرا که ديد خنديد و 

صدای من به ازين بود، سر زنم هوو آوردم اونم از لجش َسّم به خوردم «گفت: 
 ».داد و صدايم گرفت، خدا بيامرزدش! پارسال عمرش را به شما داد

و سبيل روبروی کفار آواز می  از شما قبيح نيست که با اين ريش«من گفتم: 
  »خوانيد؟
اين موهای سرم را می بينيد؟ از زور فکر و خياالت است، باد َنزِله آنها را «-

  ».سفيد کرده
باالخره به هزار زبان به او حالی کردم تا لباسش را پوشيد، چون يک ساعت 

ديگر وارد شهر برلين می شديم. سنت االقطاب از من خواهش کرد که به 
ورود به برلين او را ببرم بازار تا يک موش خرمايی برای دخترش  محض

سکينه سوغات بفرستند. بعد رفتيم به سراغ آقای سکان الشريعه که در سه اتاق 
دورتر با يخه باز، سينه پشم آلود و سر تراشيده سيگار عبداهللا می کشيد و 

کان دودش را با تفنن به صورت پيرزن جهود لهستانی فوت می کرد. س
الشريعه با ِعلِم اشاره با آن زن حرف می زد و هر دو آنها می خنديدند. به 

قدری سرش گرم بود که متوجه ما نشد. ما هم مزاحم آنها نشديم به سراغ آقايان 
تاج و عندليب رفتيم، چون ديشب آقای تاج اظهار کسالت می کرد. در اين وقت 

گذشت. از راهرو لغزنده آن  چه تمامتر از ميان جنگل می  ترن به سرعت هر
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گذشتيم. آقای تاج و عندليب دِر اتاقچه خودشان را بسته بودند تا نفس کفار در 
آنجا نفوذ نکند. چون اين اتاقچه را به قيمت گزاف برای رؤسای بعثة االسالمی 
خلوت کرده بودند تا با کفار تماس نداشته باشند. وارد که شديم آقای عندليب با 

ِر ترياک پارچه سفيدی دور کله اش ببسته بود انا انزلنا می خواند چشمهای ُخما
و به دور خودش فوت می کرد و هر تکانی که ترن می خورد می خواست 
روح از بدنش مفارقت بکند. می ترسيد مبادا کفار فهميده باشند که چند نفر 

برای مسلمان در ترن هستند و از بدجنسی قطار را بشکنند و يا بيراهه ببرند 
اينکه مسلمانان را تلف بکنند. من را که ديد ُگل از ُگلش شکفت و گفت: 

قربانتان! دستم به دامنتان، ما در واليت غريب هستيم. مبادا کفار به ما َسّم «
بخورانند؟ تمام شب را من سوره عنکبوت و آية الکرسی خواندم تا از شّر کفار 

  ».محفوظ باشيم
شلواری و شب کاله مشغول فوت کردن در سماور آقای تاج همينطور که با زير

آقای سکان الشريعه «حلبی بود که در آن ُگل گاوزبان می جوشيد از ما پرسيد: 
  »کجاست؟

  ».يک ضعيفه کافره را دارد به دين حنيف اسالم تبليغ می کند«سّنت گفت: 
  »آفرين به شير پاکی که خورده! خوب چقدر مانده که برسيم؟«تاج: 

م ساعت ديگر ما در شهر برلين خواهيم بود. بايد چمدانها را دم دست ني«سّنت: 
  ».بگذاريم و رختهايمان را بپوشيم. اينجا ديگر فرنگستون است

المهالک و «شهر برلين گفتيد؟ من اسم اين شهر را در کتاب «عندليب االسالم: 
 ديده ام. مصنف آن کتاب از متبحرترين بوده است، شرحی داده و» المخاوف

بوده است، يعنی » البراللين«خوب به خاطر دارم که می گويد: اسم اصلی آن 
زمين لمين زيرا که ليَنت می آورد. چون کسره بر ياء ثقيل بوده اعالل شد. الف 

را هم » البر«و الم را هم از اللين برداشتند تا اختصار شده باشد. پس الف و الم 
شد و از کثرت استعمال ِبرلين گرديد.  حذف کردند زيرا که اسم علم بود، َبرلّين

حتمًا اهالی آنجا عرب هستند و مسلما بوده اند و شکم روش در آنجا شيوع 
  ».دارد
فی الواقع زبان عربی يکپارچه منطق است. به عقيده ضعيف به محض «تاج: 

ورود به برلين بايد يک نفر را مسلمان بکنيم و به همه بالد اسالمی از جبال 
ته تا اقصی بالد جابلقا و جابلسا، جزيره وقواق، زنگبار و حبشه و هندوکش گرف

  ».سودان و همه ممالک اسالمی تلگراف بزنيم
  »اگر خودمان به سالمت رسيديم!«عندليب: 

بر پدرشان لعنت! حاال که خودمانيم، آيا االغ بهتر است يا اين نمی دانم «تاج: 
سوت می زند، صدا می  چه اسمی رويش بگذارم؟ ازش آب و آتش می ريزد،

دهد، دود می کند و آدم را سيصد بار می ُکشد تا به مقصد برساند. اين همان 
ِحماِر دّجال است. مرحوم ابوی از سامره تا خانقين را با يک االغ مردنی رفت، 

اگرچه شش مرتبه لختش کردند اما به سالمت رسيد. ما اينجا به جان خودمان 
  ».اطمينان نداريم
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آيا صندوقهای لولهنگ و نعلين را در جای محفوظ گذاشته اند که در «عندليب: 
  »مجاورت رطوبِت کفار نباشد؟

  

  دشتى على
سياست  ،انديشه هنر، هيکي از بزرگان عرص هـ. خ. ) ١٢٧۴ - ١٣۶٠(  یدشت یعل

در راه مبارزه  آثار گرانبها و ارزشمند فراواني و ،دوران معاصر کشورمان بوده يقحقتو 
 است.  گذاشتهبرجاي  زادی و خرافه و تعّصب ستيزیبرای آ
سيري در ديوان «و  ،»قلمرو سعدي« ،»نقشي از حافظ«در کتابهائي چون  او
، شاعرى ديرآشنا »بيست و سه سال« ،»شمس ،ترين غزليات ادب فارسي عاشقانه
مراه با [ه »نگاهى به صائب«]، دمى با خّيام، آاخ ابداع [درتحليل انديشه حافظ]،  [خاقانى

اى  [نوشته »پرده پندار«]،  بحثى درباره سبك هندى واظهارنظرهايى در خصوص بيدل
 »عقال برخالف عقل« ]، هايى ازتذآرةاالولياى عطار و آراى صوفيان انتقادى بر جنبه

[ در تحليل و  » در ديار صوفيان«]،  ديدگاههاى مخالفان مشرب عقلى [درباره غزالى و نقد
با داليل  »تصويرى از ناصرخسرو«هاى پرده پندار]،  يانه و ادامه بحثفصو  نقد ادبيات

  می کند.روشنگري و  برد می زير سؤال خرافات و تعصب راقطعي و مستحکم 
  :آذين نوشته های خود کرده است» روسو«از  زيرجمله  وا

کافيست شخص خود ، ملک حقيقي انسان است ،هر وضع آزادي در هرحال و«
 ».ه و اسير افکار و عقايد ديگران نشودرا بنده ندانست

 او به سخت جانی و ديرپائی خرافات و تعصب آگاه است و تاکيد می کند:
و نه آن هّمت را که با من نه در خود چنين شکيب را سراغ دارم  ،نه«... 

 به ستيزه برخيزم... راست و صريح پيکر و مقاومت ناپذير خرافات امواج کوه
 ُافتد. چنانکه مي ِخَرد و ادراک آدمي از کار مي ،ير عقيده... تحت تأث،تر گويم
 هاي او قرار مي به شخص تلقين شده و زمينه انديشهعقايدي از طفوليت  ،دانيم

که هيچ مصدر خواهد همة حقايق را به آن معتقدات تلقيني  گيرد و آنوقت مي
  ».سازد... عقالئي ندارند منطبق

  

  شفا الدين شجاع
 و روشنگر است. مترجم و مؤ لف آثار ارزنده هـ. خ.) ١٢٩٧ متولد(شجاع الدين شفا 
(دربارٔه تاريخ جمهوری اسالمی و بخصوص تاريخ  »تولدی ديگر«وي نويسندٔه کتابهای 

(درباره مهدی، امام زمان شيعيان  »سال ١۴٠٠پس از «اسالم از صدر آن تا امروز)، 
انسان خدا را «،(دربارٔه آخونديسم) »نیازکلينی تا خمي«وپيدايش او از آغاز تا امروز)، 

  .است» حقوق بشر، قانون بيضه و بمب اتمی«و  »جنايات و مکافات«، »آفريد
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  روحى احمد شيخ
ميرزا آقا خان با  روحى احمد شيخآمده است:"» خاطرات احتشام السلطنه«در 

ی وليعهد شب هنگام و در حالی آه محمدعلی ميرزا 1314آرمانی و خبيرالملك را در سال 
در آنار ميرغضب، الله به دست گرفته بود، در باغ شمال تبريز، زير درخت نسترن، در 

  "شكوه و آزادی ايران سر بريدند. راه
  

  ايیمشمس کس
زني روشنفکر و آزادي خواه و مستقل بود.  ).خ. ـه ١٢۶٢ - ١٣۴٠( شمس کسمايي

پس از سال ها  ـ. خ.ه 1297کسمائی در سال  ترکي و فارسي ميدانست. ،زبان روسي
. وی هنگامی که همراه به ايران بازگشتدوری از کشور و تحصيل و کار از روسيه 

ايرانی بود که آزادانه در  سر نداشت و شايد نخستين زنخانواده وارد تبريز گشت چادر بر 
کوچه و بازار تبريز ظاهر شد و به خاطر همين جسارت و آزادگی مورد لعن و نفرين 

خورشيدی در زمان حکومت  1299در متعصب قرار گرفت.  شريون و مالهایبخشی از ق
ی فرهنگی و سياسی نه ماهه ی شيخ محمد خيابانی يکی از دست اندرکاران اصلی مجله 

"آذايستان" گشت و در آن مجله با فمينا (نام مستعار تقی رفعت، سردبير مجله) و با 
ی حقوق زن و برابری و آزادی مناظرات و ام مستعاررفيع خان امين) در باره فمينيست (ن

 .مناقشات متعدد داشت
ش در مجله آزاديستان قطعه شعري با پاره ١٢٩٩از شمس کسمايي در شهريور ماه 

وي و قافيه بندي معمول پيشينيان منتشر شد که جزو نخستين نمونه اهايي فارغ از قيد تس
  مي آيد. به شمار  ،سالها قبل ازنيما ،هاي تجدد در شعر فارسي

 اشرف مخلوق
 پس چرا همچو بهايم به ستم باربرم                       ق زنوع بشرمومن اگر اشرف مخل

 پيش انظار اجانب خجل و بی هنرم                    آرمم گر به حقيقت ز چه بيچاره شدم
 کرمهمه من کور و  ،اوست بينا و شناوا      فرق ما بين من و حضرت انسان اين است
 ، عجز به همسايه برمزير پايم همه زر           وطنم روی زمين است نه در جوف قمر
 نظرم به همين نقطه بود فکر و اميد و             در جهان ملت ايران به اصالت مشهور

  
 

 قائم مقامی عالمتاج
هـ. خ.) يکی از پيشکسوتان آزادی و  1262 – 1325( ژاله –قائم مقامی  عالمتاج

سيمين بهبهانی  در جسارت فکر و انديشه پيش کسوت فروغ فرخزاد و ابری زنان است.بر
  است. 

 تا نگويی گور توست اين سهمگين دريای من
 زير دستم گو مبين ای مرد! کاندر وقت خويش
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 از فلک برتر شود اين بينوا باالی مـــن
 کهنه شد افسانهات ای آدم! آخر گوش کن

 را حوای منداستانی تازه ميخواند تو 
 گر بخوانم قصه، گويی دعوی پيغمبری ست

  زانچه در آيينه بيند ديده بينای من
  

  می بند و می گويد: ازدواج ناخواسته را با تن فروشی برابر ژاله
 چند بايد برده آسا زيستن؟               ای ذخيره کامرانيهای مرد

  يا زيستن؟جان سپاری باشد اين    تن فروشی باشد اين يا ازدواج؟
  :و يا باز در جای ديگر

 مرد سيما ناجوانمردی که ما را شوهر است
 مر زنان را از هزاران مرد نامحرم تر است
 آن که زن را بيرضای او به زور و زر خريد

  هست نا محرم به معنی، ور به صورت شوهر است
هر  قائم مقامی مادر شاعر معاصر پژمان بختياری است و ديوان اشعارش عالمتاج
  .به چاپ رسيده است ١٣۴۵توسط ايشان در سال  که باقيمانده است آنچه

  
 پيام به ناآمدگان

  گر نمی آمديد خوش تر بود                       ای به دنيای ما نيامدگان
  سرنوشتی به نام مادر بود                 خاصه آن را که در کتاب ازل
  مانده بودندی ار ميسر بود               کاش اين دسته در مشيمه ی مام

 اين زمين کش نه شور و نه شر بود        تا که خالی شدی ز شر بشر
  اختيارت به دست خويش ار بود       تو نمی آمدی در اين شک نيست
  که مشيت بر آن مقرر بود                   بسته شد نطفه بی اراده ی تو
  که در آن ره پدرت رهبر بود          نه به دلخواه در رحم رفتی

  کت برون آمدن مقدر بود             نه برون آمدی از آن به مراد
  با تقاضای عصر همبر بود            کاش باالی فکر سرکش من

  در سر مرد نفس پرور بود        يا که مغزی چنان که هست مرا
  بودمغز خر بود، مغز استر        يا در اين سر به جای مغز فهيم

  آرزوی دلم ميسر بود                      ور مجسم نمی شدی باری
  هستی ما زمرگ بدتر بود                هله ای در جهان نيامدگان
  مثنوی را هزار دفتر بود                     رنج ما را گر نوشتندی

  دلنشين تر ز شهد و شکر بود        مرگ در کام ما ز تلخی عمر
  کان يکی اکبر اين يکی اصغر بود     ود در کف دو خداکار ما ب

  اين خدا بر زمين که شوهر بود   آن خدا بر فلک که يزدان است
  

  باميد خدای خوش تر باد                          روزگار شما نيامدگان
  کاخ عمر شما منور باد                   خانه ی عيش ما سيه دل بود
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  نخل اميدتان برآور باد                          بهار شاخ آمالتان هميشه
  زندگی جمله نور و شکر باد                       بر شما دختران آينده

  چشمتان خشک و کامتان تر باد       از سرشک غم و نشاط شراب
  روزتان خوش ز سير اختر باد                 اختران را اگر اثر باشد

  زندگی را نظام ديگر باد                      رفتار دآسمان را دگر شو
  ور فراتر نشد برابر باد                   زن برون آيد از اسارت مرد
  خار در پای و خاک بر سر باد        من نگويم که همچو ما آن مرد
  قرن ها جنس زن مظفر باد             قرن ها بوده جنس زن مقهور

  

  زادهعبدالحسين صنعتی 
در  »های تاريخی ايران پدر رمان« ،هـ. خ.) 1274 – 1352(عبدالحسين صنعتی زاده   

دورانی پراضطراب و توفانی بود، آارش را آغاز آرد. نخستين رمان  آغاز قرن بيستم، آه
تنها تابلويی از انحطاط اخالقی و سياسی دولت ساسانی  -» گستران دام« - اين نويسنده
ی  ايران زمان انقراض سلسله در د مخاطرات شبيه به آن زمان را آهخواه می نيست؛ بلكه

مانی « های زاده شامل رمان ديگر آثار داستانی صنعتی .، به نمايش بگذاردنيزقاجار 
، »عالم ابدی«،»سياه پوشان« ،»رستم در قرن بيست و دّوم«،»مجمع ديوانگان«، »نقاش

  است.» رشتۀ صلحففتانه يا «و » رسلحشو«، »دهلی  فاتح ،نادر«
که داستان قيام اردشير پسر پاپک بر پادشاهان اشکانی » سلحشور«رمان تاريخی در   

است، از تشکيل سلسلۀ اشکانی و تمايل شديد اين دودمان به جنگ شرحی مفصل می دهد 
فقر و بدبختی و زبونی و پرده های تاريک و سياهی از وضع مردم ايران، به ويژه 

  شم خوانندگان قرار می دهد.روستائيان در پيش چ
افکار و احساسات صحلجويانه و » فرشتۀ صلحفتانه يا «در رمان اجتماعی او   

  را بيان می کند.خود  بيزاری از جنگ های بيرحمانه 
  

  شمال نسيم
در روزنامه خود و  ).ق .ـه 1287 - 1352(اشرف الدين گيالني موسوم به نسيم شمال   

ستبداد و ظلم را مورد حمله قرار مي داد و سخنان منظوم و در قالب شعر و طنز همواره ا
به جرم ديوانگي وي را به  .ق .ـه 1345 در سال .موزون او بسيار مورد توجه مردم بود

پس از چند سال آه به حال بيماري و  اوبود منتقل آردند و اوتيمارستان آه در واقع زندان 
ار خود بارها ظلم و استبداد محمد علي شاه شرف الدين در اشعا .فقر و تنگدستي زنده بود

ودولتهاي پس از وي را به باد حمله و انتقاد گرفت و همواره حامي و پشتيبان آزادي 
وآزادگي بود. اشعار او به زبان مردم آوچه و بازار و فاقد انسجام الزم ادبي بود ولي 

ون و محتواي آن عمده شعر نسيم شمال گذشته از سادگي و صميميت زباني، مضم ويژگي
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گرفت و نظر خاص و عام را به  در سالهاي بيداري از عمق وجود مردم مايه مي بود آه
 مي آرد.  خود جلب

 نتيجه اين به ايران سياسى تحوالت و صدساله تاريخ به نگاهى با انديشمندان برخى
 رىتغيي زمينه اين در تا و است مردم رفتار و فرهنگ در اساسى ايراد آه اند رسيده

 شعر پيش سال صد الدين اشرف ماند. خواهد بی نتيجه سياسى تغييرات نگيرد، صورت
  :ايرانيان ما رفتار به است نقدى آه سروده ايران مردم روحيات توصيف در را زير

  
  يمـزرنگ و باهوش هـمــه ايران لتـم اــم

  رنگيم به رنگ بوقلمون چون آه افسوس
  عالمت و آثار به نداريم ميل ما      مالمت و دشنام ز نداريم باك ما
  ننگيم مايل همه گذشتيم نام از      سالمت وافور سر نباشد، باده گر

  !رنگيم به رنگ بوقلمون چون آه افسوس
   هالليم همچو وآال فراق ز الغر        مالليم و رنج صد به مشروطه غم از گاه
  بنگيم طالب سحر بيم،شرا فكر شب          بالليم روز يك و قنبر همه روز يك

  رنگيم به رنگ بوقلمون چون آه افسوس
   سنجد طالب همى و رماخ طالب هم         مسجد به روز يك و ميخانه به روز يك
  سنگيم و شيشه چون همه ترقى و علم با      آنجد عاشق همى و زيتون عاشق هم

  !رنگيم به رنگ بوقلمون چون آه افسوس
   ثريا به جوانان نمودند پرواز            مهيا گرديد همه ترقى اسباب

  نهنگيم چو جهالت درياى به غرق ما      دريا تلك از علم آشتى روان گرديد
  !رنگيم به رنگ بوقلمون چون آه افسوس

   !ايمان ز و اسالم ز گذشتند چه بهر    !مسلمان حال چنين گرديد چه ز رب يا
  فرنگيم قانون تابع بوالهوسان ما           قرآن به نمودند تصديق همه خوبان

  !رنگيم به رنگ بوقلمون چون آه افسوس
   چموشيم لگدانداز سرآش قاطر چون           خموشيم و مال شده گويا همه مردم
   پلنگيم چو ظاهر به موش چون همه باطن      موشيم همه ما شود پديدار گربه تا

  !رنگيم به رنگ بوقلمون چون آه افسوس 
   غلمان و حورى هوس جميعًا داريم           سامان به طعنه صد زده قدست زهد از
  زنگى زنگى هم نه و روميم رومى نه      مسلمان نه و يهود نه ترسا، نه و گبر نه

  !رنگيم به رنگ بوقلمون چون آه افسوس
    شنيدم طعنه صد دو آخوند و مرشد از         دويدم آوچه هر به دوست طلب در من
  جنگيم به روز و شب افتاده هم جان بر           نديدم دوست نفر دو طهران همه اندر

 !رنگيم به رنگ بوقلمون چون آه افسوس
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   بهار الشعرا ملک
 و مشروطيت انقالب قاجار، حکومت که ) ش. .هـ 1265 – 1330 ( بهار الشعرا ملک
 رنج ايران در بیمذه و سياسی تعصب و نظری تنگ از کرد، تجربه را شاه رضا حکومت

 تقی "محمد نويسد: می »ايران ادبی گذشته از« در کوب زرين عبدالحسين دکتر برد. می
 حرکت نبايد هم زمان از تندتر اما کرد، توقف نبايد ها سنت محدودۀ در که بود معتقد بهار

  اوست: رنجنامه از بخشی زير قطعه کرد."
  سرسری شد کشته زن و مرد        ناصری دورۀ در چه آن
 "بابيگری" عنوان به اين              "المذهبی" عنوان هب آن
 "دانشوری" عنوان به اين          "جمهوريت" عنوان هب آن
  گستری کين و جنايات آن             ما عهد در تازه نو ز شد
  مفتری دشمن زمان اين              بلشويک" " نهد مردم نام
  بربری دورۀ عيان شد              هم بگذشت دوره زان بلکه
  داوری بود کافی "ک"،                 بود که هرکس نام آخر

  قلدری و سرمايه خصم               لنين يار و است بلشويک
  پروری"! "امنيت ره از                بکشت محابا بی بايدش
  کشوری مردم پيشه                   ازين پيش ُبد که نفاقی آن

  حيدری دشمن نعمتی                  نعمتی دشمن حيدری
  گوهری بد ز ايران اندر        نفاق آن شد تازه زمان اين

  لشکری دشمن کشوری                    ملتی دشمن دولتی
  گوهری مردم گوهر                     شود هويدا شدايد در
  آوری ُکند و مردی شير             شود نمايان سختی روز
  الغری از و ضعيفی از           مدار غم گرسنه شکم ای
  صفدری کند می بيشتر           شود گرسنه چون نر شير
  استمگری و جور اين از         چند بيدادگر زبردست وی

  اسکندری کوس غرش             است گرسنه مردم جنبش
  وهریج ورا سازد فقر         گون زنگار است تيغی کينه

  داوری و رهـف باد اينت             نيام از برون آرد ظلمش
  
  جهنم

  او گران عمود و عذاب مالک وان             او فشان آتش و جهنم از من رسمت
  او دهان ميان رفته که آدمی وان         ذراع صد هست دمش که او اژدهای آن
  او آشيان جحيم رختد شاخۀ بر      قاف کوه همچو تنش هست که کرکسی وآن
  او کالن نهنگ و پا هشت مار وآن           سعير بگذرد او در که آتشين رود آن
  او زبان تا شود مشتعل ناف از           خورد هرکه که حميمی شراب کاسه وان
  او استخوان بر و عاصی شخص مغز بر       هوا از آيد فرود که آتشين گرز آن
  او ميان در علی دشمنان تابوت               هست که نهفتمي طبقه در ويل چاه آن

  او جان بستانند او از دمی هر تا              دمی هر کار گنه به خدا دهد می جان
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  او فشان آتش لجه غرق هستند                    کاينات جمله علما ما ز تن چند جز
 او مکان قيامت وزر است دوزخ در    پرست خدا عالم به هست که هر شيعه جز
 او پرنيان چون هيکل نار به سوزد     شد شيک و بست فکل که هر نيز شيعه وز
 او پارلمان جزا روز به بود دوزخ     زد حرف زمشروطه و وکيل شد که کس وان
 او بنان و کلک و دفتر به فتد آتش         فهم چيز است نويس روزنامه که کس وان
 او ناتوان تن و جان حشر به سوزد           خدمتی طهمشرو به کرد که عالمی وان
 او کاروان سقر قعر به کند مسکن                  نداد ما به مظالم رد که تاجری وان

 او ماديان بجهد آتشين گود زان کسی               جزا روز به تو و من جز به مشکل
 او کران بی چمن آن و برين خلد                   کرد درست يزدان تو و ما برای تنها

 او مکان جنت واقف وقف بنموده                        ما نام به را برين بهشت موقوفه
 او زعفران پلو ز پر قابهای وان             عين حور و غلمان و خلوت های خانه آن

 او امتحان دنش خوب آنکه بدبخت                 ماست کام به عقبی و دنيا کار القصه
 او ميان در زنم جفت که کوثری وان               انگبين جوی و تو جناب و من فردا
  او گمان شد بد تو و ما حق به زيرا                 بهار رود دوزخ به که ما يقين باشد
 تجددخواهانه اشعار و ها نوشته الناس عوامقشريون و خورشيدی ١٢٩١ سال در

 از داد « مستزاد زدند. می جاهالنه و تند های تهمت او به و گرفتند می تقادان باد به را بهار
  کرد. منتشر مسائل اين به پاسخ در بهار را »عوام دست

  داد از دست عوام
  عوام دست از داد        اسالم بر رود که بد آن هر است عوام از

  عوام دست از داد            تمام است عوام غوغای ز اسالم کار
  تست نوبت جگر ای     درست فهم آرزوی در شد خون من دل
  عوام دست از داد          کالم جان کسم نشنيد و آمد لب به جان
  نکند افزون غمم             نکند خون دلم که بگويم که با دل غم
  عوام دست از داد         امام گفت، دل غم و چاه به برد فرو سر
  ادبی بی اين از داد                   بین نوح ره نگرفتند نبوت در
  عوام دست از داد               سالم گوساله به بنمودند خدايی در
  عنود قوم اين از آه                 عقود نمايند جمله نفسی هوای به
  عوام دست از داد                   قيام نمايند جمله مگسی طنين به
  ادبان بی اين نام                     زبان به ردنيا عمر همه که به آن عاقل
  عوام دست از داد    نام نه و است ننگ نه و است عقل نه قوم اين در که
  بهار مقاالت نه                           کار عيسی نفس نمايد قوم اين بر نه
  عوام دست از داد                     رخام سنگ از بگذرد سحری نسيم نه
  من ز گيريد پند                          سخن مسرائيد دانش ز جهال يشپ
  عوام دست از داد        حرام است، حرام است، حرام است، حرام که

  
 استثنا بدون مخالفت زيرا است. رواداری ارکان ترين عمده از يکی جنگ با مخالفت

 حقيقت اين به باور دارد،ن وجود ای عادالنه جنگ هيچ اينکه به ژرف ايمان و جنگ با
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 حل قابل مذاکره و گفتگو طريق از ها انسان بين ها تضاد و مناقشات اختالفات، :است
راسخ خود ، و ايمان کند می احساس گونه اين را جنگدر اين قصيده   الشعرا ملک است.

  :را صلح و دوستی و برادری ملت های جهان فرياد می کند
  بهار جنگ جغد

 او ناي باد بريده ابد تا که                      او مرغواي و جنگ جغد ز فغان
  او پاي و پر شکسته و گسسته                            ابد تا و او ناي باد بريده
  او آشناي باد بريده او کز                               من آشناي يار بريده من ز
  او بالي از نيابد امان کس که                تر؟ صعب جنگ بالي از باشد چه

  او غذاي کارگر، استخوان وز                     رنجبر مرد خون ز او شراب
  او صالي صدمت ز برد جان که          کس نيست و مرگ صالي زند همي
  او نداي مهابت دلي هر به                        رسد مي و خوف نداي دهد همي
  او تارهاي کشيده طرف هر به                     جهان در ديوپاي چو تند همي
  او عناي آدمي جان به فتد                          شکر ي پاره گرد مور خيل چو
  او هواي شود گره ها حلق به                   بروزد جنگ باد که زمين هر به

  ی نوا شود ز نای اوزمانه ب                   در آن زمان که نای حرب در دمد
  ز بانگ توپ و غرش و ُهرای او          به گوش ها خروش تندر اوفتد      

  به خون تازه گردد آسيای او                دم به دمجهان شود چو آسيا و 
  او قباي لعلگون شير چشم چو          بگذرد »جنگ خداي« رزمگه به
  او واي و ويل درد و مرگ نهيب       بگسترد بگذرد، که زمين هر به

  او ابتالي و رنج و ند مسلط            بر جنگ به ،بر گنج خوران جهان
  او بقاي و جنگباره سرشت                 بتر جنگبارگي و جنگ غول ز
  او؟ اولياي و غرب جهانخواران      ره زنند رو چه از مشرق خاک به
  او طالي و مس و جو و دمگن ز          حذر کن و بساز ارزنت نان به
  او کيمياي سوي تو زر رود               رود کهربا سوي که که سان به
  او کبرياي و غرور از ترسم نه          دشمني نه و خواهم دوستيش نه
  او اعتالي و جاه فريب مخور        رهزني و است حيلت و فريب همه
  او غناي در ساده شمچ به مبين           رنجبر چشم اشک اوست غناي
  او عطاي از لقايش شومتر که               را لقاش و نخواهم را عطاش
  او لقاي چون کريه وي عطاي               وي عطاي چون پليد او لقاي

  او دلگشاي باغ و مرز شکفته            ايمني؟ و صلح روزگار کجاست
  او ضياي تابش و عشق فروغ            مردمي؟ و راستي عهد کجاست
  او ضياي تابش و عشق فروغ            مردمي؟ و راستي عهد کجاست
  او صفاي و جاوداني حيات                برابري؟ و ياري دور کجاست
  او فناي در بسته خلق بقاي              شد که خدا از خواهم جنگ فناي
  او جانفزاي سرود برد دل که                      !آشتي سپيد کبوتر زهي
  او پاي پيش به سر کنند جدا                را جنگ جغد آنکه وقت رسيد
  او ثناي و گفتم صلح مديح               من چو ،شد شکفته من طبع بهار
  او بهاي و شناسد پارسي که                کسي کند آفرين چکامه اين بر
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  "او واي و بين غراب اين از نفغا"            دامغان اوستاد به اقتدا شد
  

  ميرزا ايرج
 روسي و ترکي و عربي فرانسه، زبانهای با خ.) هـ. 1248 – 1304( ميرزا ايرج

 متجدد، آزادفکر، مردي وا بود. ديده از نزديک را اروپا مردم زندگي و داشت آشنايي
 ماعياجت و سياسي اوضاع و خرافي هاي سنت تمام صراحت با .بود شجاع و خواه ترقي
 به ميرزا ايرج کند. می افشا را دروغين فقيهان و ريايي زاهدان و کشد می نقد به را

  کشد: می نقد به را افراطی گرائی ملی و قشريت عمده عرصه دو درستی
  فتنست اصل که است لفظ دو اين              وطنست و دين سر در ها فتنه

  چه؟ يعنی من موطن تو ندي                   چه؟ يعنی وطن و دين صحبت
  است زن و مرد هر موطن جا همه        است وطن را کس همه عالم همه

  حالل تو بر مرا خون کند که                  خيال؟ دو اين تو کّله در چيست
 که اجباری حجاب شيوه يک شود: می ديده حجاب با رابطه در افراطی برخورد دو  

 می نمايندگی را آن جديد دوران در اسالمی جمهوری و ايران تاريخ اسررس در محتسبان
 ند.نک می نمايندگی را آن ترکيه دولت و شاه رضا که اجباری حجاب کشف ديگر شيوه کند.
 و حجاب دورند. بسيار خصوصی زندگی انتخاب در انسان خودمختاری از شيوه هردو
 نمونه چند است. آمده ميرزا ايرج شعر در مکرر حجاب کشف به بانوان اقناع برای تالش
  شود: می معرفی اينجا در

 حجاب از انتقاد
  کند نقاب بی جلوه اگر نعوذباهللا                        کند آب جلوه به را دل و دارد نقاب
  کند حجاب در حيله کند چه هر که چرا             نيست مايل حجاب رفع به شهر فقيه
  کند ناصواب تفسير و باطن به رود           او خواهش وفق به قرآن ظاهر نيست چو
  کند مجاب را بره شد که دليل هر به                 گرگ که کرد سؤال نبايد دليل و از

  کند ثواب من به را آن کند حل آنکه هر              ندانستم من و پرسيد معما اين کس
  کند؟ انتخاب ناديده را خود جفت که             است جانور کدام ايران ملت از غير به

  کند جواب را پرده رخ ز وار مرد که               زپردگيان هيأتی يک همت کجاست
  کند باب فتح که حقيقت دست کجاست            است معرفت باب سد زن رخ بر نقاب
  کند الرقاب مالک ما مردم نصف به                    را مفتی گروه کاين بود نقاب بلی
  کند جناب آن به تشبه به گر بلکه نه           شيخ حضرت زهد ست شبيه گربه زهد هب

  کند شتاب خشکيش بر و تکاند بسی                  گردد تر گربه دست کمی آب ز اگر
  کند اجتناب آاليش ز شهر شيخ چو                 دور بگيرد تر دست خود ز احتياط به

  کند عذاب را گربه هر ی پنجه آب که               پندارد بود جنس ازين غافل که کسی
  کند آب درون را خود دم تا سينه ز          حوض ماهی به فتد حريصش چشم چو ولی
  کند خطاب ات همشيره که بترس ازو                کنم خطاب ترا خانم که مترس من ز
  کند خراب را خانه آن و بتازد بگو               آموخت هيپنوتيسم اسرار که ز حيرتم به
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  کند حساب بی جهد آن طالب چه اگر                   گردند می نقاب بی همه مکه زنان
  کند کالب عوعو دغا شيخ که بهل                آب دل در ماه قرص نرسد کس دست به
  کند انقالب تدس مساعدتی مگر                     نيست رهايی مان پرده ازين اعتدال به
  آفتاب و ماه از پر کوچه و وثاق                       شب ی تيره ابرهای اين بدرد هم ز

  زن تصوير
  کشيدند گچ به زني تصوير                   کاروانسرايي سردر در

  شنيدند صادقي مخبر از                     را خبر اين عمايم ارباب
  ديدند نقاب بي زن روي                       خلق واشريعتا که گفتند
  دويدند سرا آن سردر تا                    مسجد درون از سر آسيمه
  رسيدند مومنين که رفت مي           برق سرعت به امان و ايمان
  بريدند او بر گل ز پيچه يک              خاک يکي آن آورد آب اين

  خريدند گل مشت سه دو يک با             را اي رفته باد به ناموس
  آرميدند خانه به و رفتند            جست خطر ازين نبي شرع چون
  جهيدند مي درنده شير چون            وحشي خلق و بود شده غفلت
  دريدند مي عفاف پاچين                     را رو گشاده زن پيچه بي

  مکيدند مي نبات نندما                      را خوشگلش قشنگ لبهاي
  تپيدند مي گناه بحر در                      شهر مردم تمام بالجمله
  جهنميدند مي همه مردم                شد مي بسته بهشت درهاي
  دميدند مي صور به يکباره               آشکارا قيامت گشت مي
  رميدند مي سپهر ز انجم        حجر از وحش و وکرات از طير
  روسفيدند علوم طالب              خلق و خالق پيش که است ينا
  نااميدند ملک رونق از                      مردم هنوز علما اين با

 چادر
 بداني چادر تاثير تا آه                                    داستاني برايت گويم بيا
  بودم استاده در اسبآر دم                      بودم ساده و صاف آه ايامي در
  جنبش به آمد النسا عرق مرا               فش و خش با آنجا از بگذشت زني
  را لبش از قدري چانه از آمي                    را غبغبش ديدم پيچه زير ز

  اندام عرض مه از قطعه يك آند                   فام سيه ابر ۀگوش زک چنان
  پيامي جايي از تو با دارم آه                      ميسال آردم و وي نزد شدم
  ؟آيست ده پيغام و آور پيغام آه     زيست دل دو قدري سخن زين رو پري
  پيغام بسط و شرح نيست مناسب                 عام شارع اندر آه گفتم بدو
  احتراميست پيامي هر براي                   مقاميست را مقالي هر داني تو
  خانه بنيان شعف از آر رقص به                     خانه داالن در بگذار قدم
  افسون و مكر با زبان بستم منش           چون و چه گويد تا رفت وش پري

  آردم تكرار را بفرماييد                         آردم اصرار و آردم سماجت
  نخواهي خواهي بردمش الندا به                 واهي پيغام آن دستاويز به
  زود بردمش داالن جنب اتاق           بود فزون دش آمد هم داالن در چو
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  محكم سخت را خود روي گرفته    خم و چم و ناز صد به آنجا تسنش
  آردم باز برويش صحبت در                     آردم آغاز اي افسانه شگفت
  آرد ها چه خود مرد به زن آان گهي   مرد از گه ،آردم سخن زن از گهي
  شيرين هاي وفايي بي از گهي                   آيين دادم خسرو ز گه را سخن
  معلوم بود اول از مطلب ولي          روم از گه ،مخواند او بر آلمان از گه
  پيغام شرح خيال در رو پري                        آام ستنُج هواي در دل مرا
  انداز بر رخ از را پيچه اين بيا               دمساز يار آاي گفتمش نرمي به

  ؟موشي تو ميباشم گربه من مگر             بپوشي من از روي تو بايد چرا
  آخر يكسانيم دو هر خلقت به                       آخر انسانيم دو هر تو و من
  شيرين جان يا مني مثل هم تو              بنشين ،برخيز ،ببين ،بشنو ،بگو
  آفريدند ما ي ديده براي                               آفريدند زيبا روي آان ترا
  نسوان نسرينند و ورد جاي به                    نسوان ننديرياح جان باغ به
  بلبل بيچاره بنگرد وي بر آه               گل عارض لطف ز گردد آم چه
  زنبور بار صد او دور گر پرد               دور شود شكر از شيريني آجا
  جمع يك به يا تابد شخص يك بر آه        شمع پرتو از شود آم و بيش چه
  نبيند آسيبي پروانه از گل                           نشيند گل بر اي پروانه اگر
  گفت من به تندي با و برجست زجا      برآشفت حد بي سخن زين رو پري
  انداز دور را حرفها اين برو           باز؟ آنم محرم نا به صورت من آه
  اهللا اهللا ،آن دور خدايا                   واه واه ،شهرند اين در ها لوطي چه
  اآبر اهللا ،اين پررويست چه              سر از آن وا چادر آه گويد من به

  باشم روبنده بي غير پيش آه                  باشم جنده من مگر ،شو جهنم
  رويت به تف ببيني؟ من روي آه           آرزويت بود همين بازي اين از

  شوهر غير بر آنم وا رو اگر                        شوهر خير نبينم من الهي
  گويي همچو من با آه داري رو چه     رويي و چشم بي عجب شو گم برو

  نگذاشت شوم ،ببيند را رويم آه                داشت آروز من شوهر برادر
  نباشم ميداني آه آنهايي از                       نباشم تهراني هاي زن از من
  ده خواهرت مادر به را نصيحت                 نه دگر مرغ بر دام اين برو
  خانه مرغ تخم به آن قناعت                         آشيانه بلندست را قانع چو
  روبند ز بيرون من روي نيفتد                بند از بندم قطعه قطعه گر آني
  نيست پا سنگ رويت مثل سختي به     ؟نيست حيا چشمت در ذره يك چرا
  مستي و خوردي عرق دارم گمان          ؟هستي ديوانه مگر گويي مي چه

  امروز افتادم الپري چنگ به                   امروز افتادم خري گير عجب
  نشانه مسلماني از نمانده                           زمانه اوضاع برگشته بعج

  است راه انگشت چهار قبر تا زما                است گناه بازي نظر نميداني
  ؟است دروغ مالها حرف تمام           ؟است شلوغ هم قيامت گويي مي تو

  ؟آلفتند گردن و غيرت بي همه                      ؟مفتند حرف مجتهدها تمام
  منبر مالي از بشنو مسائل                        منبر پاي بنشين روز يك برو
  آيد منكر و نكير بالينت به                           آيد در ماتحتت آه اول شب
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  مرقد روي سنگ به ريني مي آه            مرقد توي مغزت به آوبد چنان
  پشيمان گشتم خوردنم گه از آه            ايمان و ندي از گفت آنقدر غرض

  نشستم پهلويش و باز نشاندم                    بستم گفتار از لب ديدم اين چو
  عذرخواهي خطاها از نمودم                   بيگناهي عرض به لب گشودم
  دببخشي ،آردم غلط خوردم گه آه                تشديد و مد با گفتمش مكرر

  اصرار به بادامش دو يك خوراندم              تاالر ز آوردم آجيل دوظرف
  آردم گرم رفته رفته را سرش                      آردم نرم را آهنش دوباره
  فشردم بازويش آهسته ولي                        نبردم اصال حجاب اسم دگر
  غار در ماده شير همچو بغرد                        اينبار رفتار آز بود يقينم
  نمايد آوبم آس خويش زير به                    نمايد منكوبم و روي بر جهد

  را ام همسايه آورد بام لب                        را ام خايه پيچد و سفت بگيرد
  است بنفش اينك آفش لنگ از تنم        است آفش لنگ با دگر آارم سرو
  بسيار نه اما آند مي اشيحت                رخسار ماه آن عكس به ديدم ولي
  نرمي به ليكن آند مي ددتش                          گرمي به اما آند مي تغير
  رسيدم "شو آدم" و "باش عاقل" به        ديدم آه رهايتغي و جوش آن از
  "نشينب آرام جوان" به: مبدل             سنگين و سخت هاي دشنام آن شد
  است درست ما آار آه گفتم دل به              است سست ليفه بند ،خير چوديدم
  حلوا هب منؤم ،پلو بر مال چو                            زيبا يار برآن دست گشادم
  اعالي از اسافل زي دويدم                           قالي روي بر افكندمش گل چو

  پاچه به پاچين از رفت دستم آه                       هدستپاچ گشتم حول از چنان
  شنيدن آم من از گفتن پر او از                      تپيدن من از زدن جفتك او از
  بود اش ماهيچه در بنده دست دو                 بود اش پيچه بر همه او دست دو
  زير از خود آار مده صورت من آه            گير نكو را صورت تو گفتم بدو
  گشودم خود بروي رحمت در                    نمودم جا لنگش وفج زحمت به

  خفته نيم اما نرگس چون گلي                       نوشكفته ديدم غنچه چون آسي
  اهواز شهدآلود خرماي درون                    شيراز بوي خوش ليموي برونش
  مومن خوي و خلق ز تر منزه                       مومن روي ز تر بشاش آسي
  غوره مانند آن آب پر دهن                             نوره روي نديده هرگز آسي
  جنگ ميكند تنگي ز آيرم با آه                 تنگ دگر هاي آس عكس بر آسي
  آردم دقن نبات چون جماعي                         آردم بند وي بر زور ضرب به

  داد جا سينه در دل چو را تمامش                داد وا نيز خانم ،رفت چون سرش
  چاآست سينه آس آاين اوست عشق ز     خوراآست خوش چيز و آيرست بلي
  نگشود چهره آخر به تا اول از               بود اش چهره اندر عصمت چون ولي
  آم مستوريش از نايد چيزي آه                  محكم داشت رخ بر پيچه دستي دو
  آوچه به زد و گفت باد حرامت              آلوچه شيرين آن از سير خوردم چو

  
  است اين محجوبه ۀمستور زن                است چنين شد نادان آه زن حجاب

  داشت بيشتر الفت روگيري با آه                نگذاشت وقع همانا دادن آس به
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  باشد پشم باقي چشم بستي چو                       باشد چشم در ياح و شرم بلي
  آوس فلك بام بر پرده بي زند                          ناموس بياموزند را زن اگر
  باشد پرده بي خود آه بهتر همان                   باشد پرده بي اگر مستوري به

  بكوشند خود خصال تهذيب به                     بجوشند مردان با و آيند برون
  افروخت بينش نور به جان رواق             آموخت دانش و ديد تعليم زن چو
  نگردد تر بيفتد گر دريا به                   نگردد بر عصمت ز افسون هيچ به
  ماند دور تعرض از خود ولي                    فشاند پرتو عالمي بر خور چو
  "دآولته" تو پيش به آيد اگر                     "فاآولته" ديده "لژآو" رفته زن
  بيني شرم چشم به وي در هم تو                   بيني آزرم و عفت وي در چو

  است خيال آردن او در بد خيال                   است محال وي از غلط تمناي
  آن بندگي خر اين ترك ر،خ اي نه                  آن زندگي فكر مرد اي برو
  فاتآ تاخيرال في جا از بجنب                    خرافات نحست سر از آن برون
  است زشت لفافه در حور بهشتي              است بهشت دنيا اين آه من گرفتم
  نيست جهان باشد اگر عشق بي جهان    نيست ميان اندر عشق نيست زن اگر
  نمازي؟ چادر و بقچه توي آه                    پيازي؟ سيري؟ مگر قربانت به
  جوالي؟ در شلغم ماند چرا                               ذوالجاللي جمال مرآت تو

  مايي بادمجان نه، جان خانم تو          آيي آوچه در چون بسته ته و سر
  شبيهي انسان بجز چيزي هر به          آريهي چادر اين در خوبي بدان
  بيابان غول شود زن بايد آه                     قرآن به پيغمبر فرمود اآج

  لولو چو را خود آند زن بايد آه           آو خبر آن و حديث آن آدامست
  فروشي زينت آني مردان بر نه              بپوشي مردان از زينت بايد تو

  نگيري آتش ان،ج به آتش زني              حريري در سر تا پاي آز چنين
  طاق طاقتان بي طاقت نمايي                   فاق چادر سر در و پوتين پا به

  خون آني دلها دستكش و آيف ز                 بيرون گلزار و گل بيندازي
  گرفته آو رو آن از اهللا تعالي                    گرفته رو خانم آه محشر شود
  آن نهان صورت نه و فاش زينت نه             آن آن فرمودست آنچه پيمبر
  است مبين قرآن نص ضد آه         است يقين خود صورت و دست حجاب

  ؟شقيقه با دارد گوز ربطي چه            طريقه اين مربوط نيست عصمت به
  جميالت آن باشند باز رو همه                    ايالت بين و دهات در نه مگر
  نيست؟ بازارشان در عشوه رواج        نيست؟ ارشانآ در عصمتي بي چرا
  اينند غير نشينان چادر ولي                          نشينند چادر ها شهر در زنان
  است مرد سربار ،سرا محنت اين در         است مرد يار زن دگر اقطار در
  فرد آند جان بايد مرد اينجا در                مرد با پيشه هم بود زن جا هر به
  تنگ؟ دلت چادر اين در گردد نمي    همرنگ و همسنگ گل و مشك با اي تو
  گل شود تا بيرون پرده از شود                       تكامل سير در غنچه آخر نه
  نمودار آن عالم به خود آمال                    بردار پرده اين بزن دستي هم تو
  آن مي نور پر را ديوار و در                آن مي دور رخ از پرده اين هم تو

  ناز هم جمعست درو عصمت هم آه                 باز ۀسين آن و سر آن فداي
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به مردم و دنيا در قطعه ای برای سنگ مزار به درستی عشق بيکران خود را  ايرج  
  خود در تاريخ ثبت کرد:

 آييد يايااز اين بعد به دن   دنياييد ای نکويان که در اين
 ايرجم، ايرج شيرين سخنم   اين که خفته است در اين خاک منم

 اينجا يک جهان عشق نهان است   مدفن عشق جهان است اينجا
 مدفن عشق بود مدفن من   عاشقی بوده به دنيا فن من
 حرف عيش و طرب مستی بود   بود آنچه ار مال جهان هستی

 ه من عاشق اوستمرده و زند   نکوست هر که را روی خوش وخوی
 بی شما صرف نکردم اوقات   من همانم که در ايام حيات

 شوق ديدار شما در من بود   بود مرا روح و روان در تن تا
 باز در راه شما بنشستم   بعد چون رخت زدنيا بستم

 شماست چشم من باز به دنبال   گرچه امروز به خاکم ماواست
 خاکم قدمیبگذاريد بر    بنشينيد بر اين خاک دمی

 در دل خاک دلم شاد کنيد   کنيد گاهی اوقات از من به سخن ياد
  دهخدا

است.  ايران در نويسی ساده گذار پايه خ.) هـ. 1257 - 1334( دهخدا اکبر علی عالمه
هرچند تحوالت سياسی و اجتماعی ايران غالبا تهيجی است و کمتر شخصيت ها و احزاب 

گير در ارتقاء سطح آگاهی اجتماعی و سياسی توده ها سياسی حوصله کار دراز مدت و پي
دارند. شايد اکثر سياستمداران از تلقين و تحريک پذيری، تقليد و اطاعت کورکورانه،  ار

زود باوری توده ها خوشحالند. اما، دهخدا استثنا است. يک عمر روشنگری او گواه است. 
  :اهىآزاديخو به مردم تشويق در دهخدا اشعار از يكى اينک

  !بيائيد بيائيد افسرد، آزادى                              آجائيد؟ آجائيد آزاده! مردم اى
  شمائيد شمائيد آزاده از مقصود                    بخوانيد آزاده چو تاريخ و قصه در
  همائيد فر پرتان و بال چو گسترد                 عظيميد طود قوتتان شود گرد چون
  ضيائيد و نور شما خورشيد چشمه در             جهانيد چشم روشنى شما شبهه بى
  شفائيد و دوائيد رنجور مشرق بر            درد هر به خويش خرد و گرى چاره با
  نمائيد انگشت فطنت و خرد اندر              شمايان ز تن يك مردم از اى توده در

  هجائيد ز حرفى سه دال و رى و ميم نه           مردان تخمه از يكسره شما مرديد
  بفزائيد آنها بر لخت يك آه آوشيد                است شمار و پدرانتان مفاخر بسيار

تاريخ ايران به نظر می رسد بيش از تاريخ ملل ديگر تکرار می شود. آنچه زبانحال 
شعر "ياد  هخدادپدران ما بود می تواند بدون دستکاری و تغيير امروزه بکار گرفته شود. 

را در يادبود ميرزا جهانگير خان شيرازی، مدير روزنامه صور  آر ز شمع مرده ياد آر"
  :اسرافيل سروده است
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  بگذاشت ز سر سياهکاری      ای مرغ سحر، چو اين شب تار
  رفت از سر خفتگان خماری        وز تحفه روح بخش اسحار
  به نيلگون عماریمحبو              بگشود گره ز زلف زر تار
  واهريمن زشتخو حصاری             يزدان به کمال شد پديدار

  ياد آر ز شمع مرده، ياد آر
  تعبير عيان چو شد تو را خواب ای مونس يوسف اندر اين بند

  محسود عدو به کام اصحاب دل پر ز شعف، لب از شکر خند
  هتابآزاد تر از نسيم و م           رفتی بر يار خويش و پيوند

  در آرزوی وصال احباب      زان کو همه شام با تو يک چند
  ياد آر ،اختر به سحر شمرده

  ای بلبل مستمند مسکين                چون باغ شود دوباره خرم
  آفاق نگارخانٔه چين                   وز سنبل و سوری و سپرغم

  تو داده ز کف قرار و تمکين   گل سرخ و به رخ عرق ز شبنم
  ناداده به نار شوق تسکين         زان نوگل پيش رس که در غم

  ياد آر ،از سردی دی فسرده
  بگذشت چو اين سنين معدود           ای همره تيه پور عمران
  بنمود چو وعد خويش مشهود          وان شاهد نغز بزم عرفان

  هر صبح شميم عنبر و عود       وز مذبح زر چو شد به کيوان
  در حسرت روي ارض موعود        به گناه قوم نادان زان آو

  يادآر ،برباديه جان سپرده
  ای کودك دوره طاليي                 چون گشت زنو زمانه آباد
  خدايي،بگرفت ز سر خدا            وز طاعت بندگان خود شاد

  گل بست زبان ژاژخايي                 نه اسم شداد،نه رسم ارم
  ماخوذ بجرم حق ستايي            نوك تيغ جالد زان آس آه ز

  يادآر ،تسنيم وصال خورده
  

 مشروطه خالی
آخر مردم ديگر هم « گفتم:». هان«گفت:» ننه!«گفتم: آخر، يک شب تنگ آمدم.

بابام شب و روز به جان هم نمی  زن و شو هرند؛ چرا هيچ کدام مثل تو و
برد با اين حرف زدنت که هيچ مرده شور کمال و معرفتت را ب«گفت:  »افتند؟

 ،خوب«گفتم: ». آن جا نشين ،پاشو وقت به پدر ذليل شده ات نگفتی از اين جا
». نيامد ستاره مان از اّول مطابق ،هيچی«گفت:  .»حاال جواب حرف مرا بده

محض اين که بابات مرا به زور « گفت:» ا ستاره تان مطابق نيامد؟چر« گفتم:
آره، وقتی که پدرم « شوهری می شه؟ گفت: ر هم زن وگفتم: ننه! به زو »برد.
 من نامزد پسر عموم بودم. پدرم دارايی اش بد نبود؛ االّ من هم وارث مرد،

نداشت. شريک الملکش می خواست مرا بی حق کند؛ من فرستادم پی همين 
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نمی دانم  شريک الملک بابام برود مرافعه. مرد که وکيل مدافعه بود که بياد با
که من  شده چه طور از من وکالت نامه گرفت که بعد از يک هفته چسبيدذليل 

به آسمان  گريه کردم، تو را برای خودم عقد کرده ام. هر چه من خودم را زدم،
بعد از  چی بگويم مادر، ».تو زن منی اّلا و لّله که« گفت: زمين آمدم، رفتم،

آتش جهّنم  يک سال عرض و عرض کشی مرا به اين آتش انداخت.الهی از
هميشه نان ! الهی نداشته باشد! الهی پيش پيغمبر روش سياه بشود خالصی

از  یک[ي چشمهای مثل ارزق شامی ! الهی که آنسواره باشد و او پياده
اش را مير  ]کربال، نماد خباثت یسرداران لشکر عمربن سعد در واقعه 

ن. من هم اين ها را گفت و شروع کرد زار زار گريه کرد» غضب در آرد!
که دختر عموی راستی از آن شب دلم به حال ننه م سوخت. برای اين  راستی

ملتفت بودم که جدا کردن نامزد از  ؛ برای اين که من هممن هم نامزد من بود
نامزد چه ظلم عظيمی است.از آن شب ديگر دلم با بابام صاف نشد. از آن شب 

برای اين که ديدم راستی راستی ؛ ت چشم به چشم بابام افتاد ترسيدمهر وق ديگر
ارزق شامی است. نه تنها آن وقت از چشم  به قول ننه م گفتنی، چشماش مثل

بعدها از  ترسيدم؛ ،های بابام ترسيدم، بعدها هم از چشم های هر چه وکيل بود
آن  ،اّما حاال مقصودم اين جا نبود ،اسم هر چه وکيل هم بود ترسيدم، بله ترسيدم

خدا از سر  .ما مانديم در اين دنيای ناحق ،دنيای حق رفتند بهها که مردند و 
نداند، تو يک نفر  مقصودم اين جا بود که اگر هيچ کس .تقصير همه شان بگذرد

من از روز اّول به سفارت   می دانی که من از قديم از همه مشروطه تر بودم
برای اين که  .فتم؛ پای پياده همراه آقايان به قم رلعظيم رفتمرفتم؛ به شاه عبدا

؛ مشروطه يعنی آسايش ع ظلماّول فهميده بودم که مشروطه يعنی رف من از روز
اّما از همان  اين ها را فهميده بودم. من .؛ مشروطه يعنی آبادی مملکترعّيت

 روزی که دست خط از شاه [مظفر الّدين شاه] گرفتند و ديدم که مردم می گويند
کرد، يک دفعه انگار يک کاسه آب داغ ريختند  که حاال ديگر بايد وکيل تعيين

تکان افتاد. يک دفعه چشمم سياسی  يک دفعه سی و سه بندم به .به سر من
 بابا نکنيد؛ جانم نکنيد؛ به دست خودتان« گفتم:  .رفت. يک دفعه سرم چرخ زد
 گرفته تا ُپتل ُپرت ]ژاپن[ به! از جاُين«د: گفتن» .برای خودتان مّدعی نتراشيد

بابا والّله من مرده شما «گفتم: » .همه ی مملکت ها وکيل دارند ]رزبورگپط[
زنده، شما از وکيل خير نخواهيد ديد؛ مگر همان مشروطه خالی چه طور 

برو پی کارت؛ سواد نداری حرف نزن. مشروطه هم بی وکيل « گفتند: » است؟
کنيد محض  بابا ! پس حاال که تعيين می«گفتم: .ديدم راست می گويند» می شه؟

» انتخاب کنيد. وکيل خوب .رضای خدا چشمانتان را وا کنيد که به چاله نيفتيد
بله، گفتند: خيلی خوب. چشم هاشان را وا کردند. درست .» خيلی خوب«گفتند:

زيادی اسب و کالسکه.  کلفتی گردن، ،اّما در چه؟ در عظم بطن .هم دّقت کردند
وکال را می خواهند به پلوخوری  بی چاره ها خيال می کردند که گويا اين

حاال تازه می  .تازه سر حرف من افتاده اند ،بعد از دو سال بفرستند. باری حاال
.. پر .فهمند که روی صندلی های هئيت رئيسه را پهنای شکم مفاخر الّدوله و

 ،بی چاره ها از ناچاری ،حسابی هم که داريم می کند و چهارتا وکيل
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که شان  حاال تازه می فهمند .می گيرند» ما تيسمرو«چارچنگول روی قالی 
.. اين ها را مردم .از آن باالتر است که به قانون عمل کند ]قانون گذار[ مقّنن

من گريه های مادرم را  اّما من از قديم می فهميدم؛ برای اين که .تازه می فهمند
خودش را ت حاال حاال خاصّي ؛ برای اين که من می دانستم اسم وکيلديده بودم

؛ برای اين که من چشم های مثل ازرق شامی بابام هنوز در ايران خواهد بخشيد
 )به کوشش محمد دبير سياقی» مقاالت دهخدا«نقل از  به( .بود يادم

 

  بان جبار باغچه
هـ. خ.) که در دوران جوانی مخفيانه در منازل به  ١٢٦٤ -١٣۴۵( بان جبار باغچه  

مر خود را صرف باال بردن آگاهی زنان و آموزش دختران درس می داد در تمام ع
  کودکان کر و الل کرد صلح را اين گونه می ستايد: 

ليلی نرسد به پای افسانه صلح جا نشدم عاشق و ديوانه صلح  بی
عشاق خوش اند در حرمخانه صلح ماهی است به عاشقان مساوی مهرش 

  
سينه چاک تو قسمای غنچه به اين  ای مهر به روی تابناک تو قسم 
ای بلبل من به عشق پاک تو قسم بی صلِح ملل شاد نگردد دل من 

  

  مجتبی مينوی
استداللی » آزادی و آزاد فکری«هـ. خ.) در کتاب  ١٢٨٢  - 1355(  مجتبی مينوی  

  دارد: و آزادی فردی  قانع کننده در باب چند گرائی (پلوراليسم) مذهبی
دين ديگری بهتر از دين خود اوست و حاضر  "زيرا اگر کسی تصديق کند که
 .آن دين ديگر را بپذيرد بايد به عقل او خنديد ،نباشد که دين خود را ترک کرده

پس از کدام صنم پرست و کنفوسيوسی و بودايی و زردشتی و برهمن و هندو و 
من الف  ،ای مسلمانان  يهودی و عيسوی توقع می توان داشت که اقرار کند که

عقل می زنم و معتقد هم هستم که دين شما از همه ی اديان بهتر است و با 
وجود اين تابع آن نيستم ! بنابراين چرا بايد کسی را برای خاطر عقيده ی دينيش 

  ؟"که جزيی از اوست کشت يا آزار کرد
هر گاه بنا، بر اين باشد که کفش مرا بر خالف ميل من، ديگری برای من، "

کند و آن را به زور به پای من بکند، زندگی بر من، تلخ خواهد شد.  انتخاب
وای به وقتی که هم کفش و کاله و لباس مرا، ديگری برای من، انتخاب کند، هم 

طرز راه رفتن و نشستن و برخاستن مرا، ديگری مقّرر بکند، هم آنچه را بايد 
دهد، از گرفتن ناخنم بخوانم و بنويسم و بگويم و بشنوم، ديگری به من، دستور 

گرفته تا مناجات با خدايم، همه چيزم در اختيار ديگران باشد و اجازه ی آن را 
نداشته باشم که رای و فکر و عقل خود را حّتی در امور مربوط به جسم و جان 
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خودم نيز به کار بيندازم!، چنين زندگی؛ ولو در بهشت باشد، بدتر از جهّنم 
  ".....است.

  

  يوشيج نيما
با قبول و  ). هـ. خ 1276 - 1338 ( »يوشيج نيما« به مشهور (اسفندياري) نوري علي

گی نرهفپايه ای محکم برای رواداری  سرچشمه هاي ذوق بشريکيه بر وسعت و تفاوت ت
  بنا می گذارد:

 هر اين است. خواستن در توانستن و توانستن در خواستن بودن، شاعر عزيزم!
 بتواند گويم مي ديگر عبارت به باشد. داده او به وا زندگي دياب را خاصيت دو

 توانايي خواستن آه دومي و اوست خود با اولي بتواند. آه بخواهد و بخواهد
 ذوق و را خود هوش بيانگيزد مرتبه هزار آند تلقين خود به بايد و اوست خود
 خود پوست در نباشد اين اگر دارد. نظر ديگران آثار در آه هنگامي را، خود
 و آمال راه در آه آند مي پيدا وجود او در خطرناك بسيار خودي رفته فرو
 اين من مقصود شناسند. نمي هست چنانكه را هيچكس ماند. مي آور خود هنر
 را خود مخالف ذوق و سليقه هر بد، و خوب بلكه بشناسد را خوبي آه نيست
 حرفهايي فهمد.ب دارد آه سبكي در را آس هر آار لطف و دهد تميز بتواند بايد
 اشعار اين در است شده آهنه اينها شده، قديمي آنها اند، گفته (بيخود زنند مي آه

 طبيعت با آه زيرا است بجا است. بيجا و جا به آدام هر شود) نمي يافت چيزي
 هست نيز ديگر طبايع آه باشد معتقد بايد آه اين براي نابجا و دهد نمي وفق او
 دست او ساختمان در آه نيست خوبي و بد هيچ ده.آم وجود به آنها از او و

 آه خوانيد مي را عنصري و فرخي ديوان اگر آنيد فرض شما است. نداشته
 هر است، ابتدايي خيلي نظامي به نسبت صنعت حيث از و است لفظ سراسر
 آه صورتي در آرد. انكار شود نمي و هستند دارا را خود زيبايي اينها از آدام
 مي آه بسا چه نظر تغيير و يابيد. مي بهره آه بسا چه برسيد كدر اين به شما
 ممكن آه بسا چه شما براي مددي آوچكتر و آرديد نمي خيال آه ممّري از دهيد
 من باشد. داشته تأثير شما ۀخالقـ قدرت در و بگشايد را راهي بزرگتر است
 نمي وقت يچه و دارم، دوست را خاقاني و خوانم مي زياد را الدين جمال ديوان
 ۀهمـ اگر طور همين نه. يا هست معاني از مملّو حافظ ديوان ۀانداز به آه سنجم

 ساده تغزالت اگر و آورم. نمي نظر در را نظامي استادي بخوانم را شاهنامه
 حافظ عشق آنم نمي فكر خوانم مي را سعدي عادي) هاي عاشقي از (مملّو
 به ولي شود مي فهميده آه است ينظام چگونه ۀزمينـ او و است شاعرانه چقدر
 هر بهاي و آنيد مي نگاه صنعت در شما آه هست وقت زيرا آيد. نمي زبان
 مي قدري به من بشناسيد. بتوانيد خود حد در بايد را چيز هر است. عليحده چيز
 يك آه ببرم آيف همانقدر روستايي ۀترانـ يك از آه بياورم فرود را خود توانم
  .برد مي آيف خود ۀساد احساسات و قذو با روستايي نفر
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 متفاوت و وسيع چقدر بشري ذوق هاي سرچشمه ديد خواهيد آه است اينجا از
 هستند ترها آوچك مديون ترها بزرگ چقدر و خود اسرار از مملو چه و است
 و گمنام آنقدر هاي شخصيت چه با سربلند و تعريفي اينقدر هاي شخصيت اين و

  .دارند آار و سر ناچيز
  

  محمد علی افراشته
که اشعار ساده و بزرگ ايران  طنز نگارهـ. خ.)  1287 – 1338( محمد علي افراشته

مجبور به ترک وطن شد و در  1334در سال بی تکلف مورد توجه بسياری قرار گرفت. 
امروز هم  حتی برخی از طنزهايش پايتخت بلغارستان در گذشت.در صوفيه  1338سال 

  کره تو بخوان عراق و افغانستان.فعليت دارد. بجای 
 حيا آنيد

  شرمي ز روي مادر و هم بچه ها آنيد   اي تاجران اسلحه شرم و حيا آنيد
  تا چند آشور آره را توتيا آنيد             دالر ۀاي يانكيان جنگ طلب، بند

  ناروا آنيد ۀوحشي ترين معامل           تاآي به سازمان ملل بازي و فريب
  بمب ناپالم و ميكروب و طاعون رها آنيد    اين ملت غيور ۀشيانتاآي به آ

  در آنج خويش جاري جوي طال آنيد     تاآي زخون ناحق اين مردم رشيد
  در آزمايش اتمي مبتال آنيد                   تاآي اسيرهاي شرافت شعار را

  نيداي دشمن تمدن، شرم از خدا آ      اي تاجران اسلحه، امپرياليست پست
  پرتو فكن شود همه جا صلح جاودان    مانا، به سعي مردم زحمتكش جهان

  
  اين ادا اطوارهای تازه را                      تخته کن افراشته مغازه را

  چيزکی می سازی اما کم نمک           تازگی شاعر شدستی نم نمک 
  تيمان انتظاربيش از اينها داش             از تو بعد از بيست سال آزگار

  تاجر از اين بمب پر دارت ملول        کارخانه چی از اشعارت ملول 
  خستگی را می کند با شعرت در                 در تمام کارخانه کارگر

  هست عزرائيل ما؛ گفتار تو                 بدتر از سيل ملخ؛ اشعار تو
  آشتی نگذاشتیجای يک سانت                تخم غوغای غريبی کاشتی
  می نمايم سخت از دستت گله                  می روم پيش وزير داخله
  می کند تبعيد آبادان ترا                        می فرستد گوشه زندان ترا
  ای الهی پرت شی از پنجره                 ايکه غزلقورت بادت حنجره

  لختی کجا و خان کجا؟برزگر          بی سرو بی پا کجا، اعيان کجا؟ 
  برزگر از بی دوائی مرد؟ مرد          کارگر از بی غذائی مرد؟ مرد 

  سنگر ماهاست، نه زحمتکشان         بانک ملی برده سر بر کهکشان 
  دزد اگر هستيم اما با هميم                        کم اگر هستيم اما محکميم

  قله" هو شد خود بخودحضرت "سرح   حيف، آنجوری که بايستی نشد 
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           قبله عالم سالمت باد، مطلب شد تمام

  شد حسين ابن علی با خاندانش قتل عام
      کشته شد در کربال عباس و عون و جعفرش

  تشنه لب بر خاک و خون افتاد حتی اصغرش
       تا نماند در جهان از آل پيغمبر نشان

  عصر عاشورا، زديم آتش به چادرهايشان
    يد آسوده خاطر باش، داديم انتشارای يز

  در ميان مردمان از اهل هر شهر و ديار
        کاين جماعت خارجی بودند يکسر مرد و زن

  ماجراجو" بی وطن"ياغی" " منکر اسالم
             حکم قتل آل پيغمبر، به امضای شريح

  کار را بسيار آسان کرد فتوای شريح
    امکرد هر کس بر عليه پادشاه دين قي

  واجب القتل است و بايد کشت او را، والسالم
           کس نفمهيد اين جماعت زاده پيغمبرند

  مردم کشور گمان کردند اين ها کافرند
     بسکه تبليغات با پول و طالی بی حساب

  می شد بنفع آن جنابشد، که افکار عمو
      در زمانه پادشاه دين کسی غير از تو نيست

  و شد کشته مردی اجنبی استاين که طبق امر ت
   گر کسی شد با خبر از کار و از کردار ما

  خواست بردارد به عالم پرده از اسرارما
           چند تن مامور دنبال سرش بگذاشتيم

  با هزاران حيله او را از ميان برداشتيم
          در سر راه تو ديگر نيست مانع، ای يزيد

  ، ای يزيدبعد از اين نبود کسی حق را مدافع
     برق آسا، يافت کار دشمنانت خاتمه

  از دم شمشير بگذشتند نسل فاطمه
           پايه تخت تو محکم شد ز آسيب زمان

  پرچم اقبال تو بگذشت از هفت آسمان
      چون نماند از نسل پيغمبر نشانی بر زمين

  پادشاه کشور اسالم هستی بعد از اين
          ايمما براه دولت تو جان فشانی کرده 

  دشمنانت را همه نابود و فانی کرده ايم
       در ازای اين فداکار و اين خدمت به ما

  مرحمت کن مال و جاه و منصب و خلعت به ما
      تا که در راه تو افزونتر فداکاری کنيم
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  بر زمين خون هزاران بيگنه جاری کنيم
  

  مجدالدين ميرفخرايی
و نخستين معروف به گلچين گيالنی جزهـ. خ.)  1287 - 1351(  مجدالدين ميرفخرايی
برای تحصيل  1312ميرفخرايی در سال شعر نو ايران می باشد.  ۀگروه از شعرای سرايند

  گار شد.دپزشکی به انگستان رفت بعد از فراغت از تحصيل در لندن مان
  يکی از خانه های ،منشا الهام اين شعر

  ويران شده در جنگ جهانی دوم است  
  تار خانۀ

  آواز جگرخراش برخاست                    از خانۀ تار و نيمه ويران
  »کسی در اينجاست؟«فرياد زدم:            رفتم به درون آن شتابان 

  ايوان و اتاق و پله و بام                   دادم به زمين و آسمان گوش
  .آرام آرام، چو چشِم مرده           خاموش، چو گوِر تيره، خاموش 

  پوشيده زابر پاره پاره                            از پنجره ديدم آسمان را
  .مه می شد ناپديد و پيدا                           همراه يکی دو تا ستاره

  آجر، گچ، ِگل، به هر کناره                 روميزي، فرش، پاره پاره
  .ساعت با شيشۀ شکسته                       چون بوِم سياِه چشم بسته

  می زد پيوسته زنِگ هستی                اين دست بريده روی ديوار
  .اللش کرد و فکندش از کار                   وقت کر، با دراز دستی
  رخساره سياه کرده از دود                       بالش ها زيِز پايۀ تخت
  .نام ديرينه اش ُدشک بود                      اين مردۀ موميايِي سخت
  »اين کيست؟ -«فرياد زدم دوباره:           رفتم، بشتاب، روی ايوان

  .اينجا، يک خانواده می زيست      يک ميز، سه صندلي، سه فنجان:
  الغر، نازک، چو چوب کبريت          يک گربه سياه و ترس انگيز
  .جه و روی و موی عفريتبا پن             ُدم چون نخ، گرد پايۀ ميز

  پايش: موهاِي ايستاده                     چشمش: دو ستاره در ُبن چاه
  ».. کجاست خانواده؟.بيگانه!        آه!« گويي، می گفت، در دلش: 

  

 عماد خراسانی
يکی از  هـ. خ.)  1300 – ١٣٨٢عمادالدين حسن برقعی معروف به عماد خراسانی ( 

دوستداران  های او در حافظٔه ن معاصر است، که بسياری از غزلراياس لزمشهورترين غ
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بسياری از شعرهايش در زمان حياتش مثل ساير شده  و شعر کالسيک معاصر نقش بسته
غزل های عماد بيشتر عاشقانه است. عشق راستين و پيگير به انساندوستی و  .است

  راواداری تکامل می يابد:
  حرم و دير يكي، سبحه و پيمانه يكي است      يكيستپيش ما سوختگان، مسجد و ميخانه 
  گر نظر پاك آني، آعبه و بتخانه يكيست        نظريست اينهمه جنگ و جدل حاصل آوته

  نگرم، حاصل افسانه يكيست چون نكو مي              هر آسي قصه شوقش به زباني گويد
  روز ازل، دام يكي، دانه يكيست ورنه از                 اينهمه قصه ز سوداي گرفتارانست

  گريه نيمه شب و خنده مستانه يكيست                ره هرآس به فسوني زده آن شوخ ار نه
  آشنا بر در اين خانه و بيگانه يكيست               دانم گر زمن پرسي از آن لطف آه من مي
  نفس، عاقل و فرزانه يكيستبهر اين يك دو            هيچ غم نيست آه نسبت به جنونم دادند

  پيش آتش، دل شمع و پر پروانه يكيست                      عشق آتش بود و خانه خرابي دارد
  وفايي و وفاداري جانانه يكيست بي                     »عماد«عشق  دگر به سرحد جنونت ببر

  

 فريدون آدميت
تا زمان  ١٣۵٧ب در سال ، از زمان انقال)هـ. خ. ١٢٩٩ - ١٣٨٧( فريدون آدميت

مرگ خانه نشين بود. حقوق بازنشستگی فريدون آدميت از وزارت امور خارجه ايران، در 
آغاز انقالب و به نقلی، در پی امضای نامه ای اعتراضی نسبت به سياست های جمهوری 

بخش اعظم عمر خود را صرف تحقيق در باره تاريخ  فريدون آدميت اسالمی، قطع شد.
  مشروطه و معرفی انديشمندان آن دوران کرد.انديشه 

در آغاز دهه پنجاه، پس از اعتراض به سياست شاه ايران در قبال بحرين و پذيرش 
به کار دولتی خاتمه » تقاضای بازنشستگی دارم«استقالل آن، با نوشته نامه سه کلمه ای 

  ه ايران شد.داد و به طور شبانه روزی مشغول تحقيق و تاليف در باره تاريخ مشروط
يکی از ويژگی های آثار فريدون آدميت، دسترسی او به منابع خطی و بسيار مهم زمان 
مشروطه است که بخشی از آن در کتابخانه شخصی پدر او وجود داشته و بخشی را هم 

  خود تهيه کرده است.
موضوع نوشته های او دورۀ دگرگونی های بزرگ تاريخ ايران، انديشۀ ترقی، و 

ورزانی بود که نوگرايی ايران وامدار کوشش آنهاست.از اين رو تاريخ فکر را در انديشه 
خالل تک نگاری هايی درباره روشنگران و سياستگرانی دنبال می کرد که به سياست ملی 

 توجه داشتند.
از ميان روشنگران به ميرزا فتحعلی آخوند زاده، ميرزا ملکم خان، ميرزا آقاخان 

يزی پرداخت و از بين سياستمردان به قائم مقام و ميرزا تقی خان کرمانی و طالبوف تبر
اميرکبيرو ميرزا حسين خان سپهساالر و ميرزا يوسف خان مستشارالدوله. آه هر دو گروه 

  تمام تالش خود را در تجدد و نوگرايی ايران به کار گرفتند.
سيوناليسم" بود و به ميرزا فتحعلی آخوند زاده مى پرداخت چون "انديشه ساز فلسفه نا

  ناسيوناليسم هسته اصلی تجددی قرار گرفت که ايران را به لونی ديگر می خواست.
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به ميرزا آقاخان کرمانی چون "بزرگترين انديشه گر ناسيوناليسم" بود، و "منادی 
اخذ دانش و بنيادهای مدنی اروپايی، نقاد استعمارگری، هاتف مذهب انسان دوستی، نماينده 

  عی و متفکر انقالبی پيش از مشروطی."نحله اجتما
به ميرزا تقی خان اميرکبير و ميرزا حسين سپهساالر و ديگر سياستگران می 

معتقد بود کار مورخ به نگارش وقايع پايان نمی گيرد، "ايدئولوژی ها چون  پرداخت چون
تغيير به مرحلۀ عمل برسند معموال بلکه هميشه از اصول اوليه خود انحراف می پذيرند و 

بستر می دهند. در اين امر دو عامل اصلی موثرند: يکی انفعال اجتماع در برخورد با آنها 
و ديگر هوس های آدمی." و در شخصيت هايی که او بدانها می پرداخت هوس های آدمی 

  جای چندانی نداشت.
  

  اعتصامي پروين
تسلط  که به فارسی، عربی و انگليسی خ) هـ. 1285 –1320(  اعتصامي پروين

 ضمن اشعار او موج می زند طوری که دردر  همدلی صادقانهی ژرف و انسانگراي داشت.
  پاسداری از حرمت انسان به يک روادی لطيف دست می يابد:

 رنجبر ای
   رنجبر! ای آفتاب؟ اندر کندن جان کی به تا

  رنجبر! ای آب، چهره از نان بهر از ريختن 
   باد و کخا و زآفتاب بينی که خواری همه زين

  رنجبر! ای عتاب؟ با نکوهش جز مزدت چيست 
   پرسشی کن خويشتن مال پای حقوق از

  رنجبر! ای جناب؟ و خان هر ز ترسی می چند 
   بريز خون مکندت، زالو چون که را آنان جمله

  رنجبر! ای خضاب، کن پايی و دست خون آن وندر 
   کن حبس و بگير را خودپرستی و آز ديو

  رنجبر! ای حجاب، بی يقتحق چهر شود تا 
   دهد می فتوا رشوه بهر که شرعی حاکم

  رنجبر! ای جواب؟ را فقيران عرض دهد که 
   گی آلود هر ز داند می پاک را خود که آن

  رنجبر! ای غراب، چون مردارخواری کند می 
   نيست باک ها شب اند شام بی تو اطفال گرکه

  رنجبر! ای کباب، هرشب کند می تيهو خواجه 
   روشنی گردون ست نبخشيده را ات چراغ رگ

  رنجبر! ای تاب، هما امشب تابد می مخور، غم 
   فرزندانشان و اميرانند دانش خور در

  رنجبر! ای کتاب؟ از کردن فهم خواهی چه تو 
   اند  آگه سياست و حکم کز اند  آنان مردم
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  رنجبر! ای اضطراب، و است غم کارش کارگر 
   است اليق و بزرگ نيکو، ی جامه پوشد هرکه

  رنجبر! ای ثياب بر داری وصله صدها تو رو! 
   خاک و گرد از رنگ تيره رويت و است شوخ ات جامه

  رنجبر! ای اجتناب، کردن بايست می تو از 
   رواست محضر، اندرين حکام بنويسند هرچه

  رنجبر! ای حساب، زايشان خواستن نخواهد کس 
  

 هشيار و مست
   گرفت گريبانش و ديد ره به مستي محتسب

  نيست افسار ،است پيراهن اين ،دوست اي گفت: مست 
   روي مى خيزان و افتان سبب زآن ،مستي گفت:

  نيست هموار ره ،نيست رفتن راه جرم گفت: 
   برم قاضي خانه تا را تو بايد مى ،گفت

  نيست بيدار شب نيمه قاضي ،آي صبح رو گفت: 
   ويمش آنجا ،سراي را والي است نزديك گفت:

  نيست ّخمار خانه در آجا از والي گفت: 
   بخواب مسجد در ،گوييم را داروغه تا گفت:

  نيست بدآار مردم خوابگاه مسجد :گفت 
   وارهان را خود و پنهان بده ديناري گفت:

  نيست دينار و درهم آار ، شرع آار گفت: 
   آنم بيرون ات جامه ، غرامت بهر از گفت:

  نيست تار و پود ز شينق جز ،است پوسيده گفت: 
   آاله درافتادت سر آز نيستي آگه گفت:

  نيست عار آالهي بى ،بايد عقل سر در گفت: 
   شدي خود بى چنين زآن خوردي بسياری م گفت:

  نيست بسيار و آم حرف ،گو بيهوده اي گفت: 
   را مست ،مردم هشيار زند حد بايد گفت:

  نيست هشيار آسي اينجا ،بيار هشياري گفت: 
  

 هــــــــــال آرزون
   اي آورده  بار کـــــه زي  خـــــوش آرزو، نهـــــــــال اي

  اي آورده بهــــــــار  بي گــــــل صبا، باد بي غنچــــــه
   ست  خــــــرمي سال امسال، را تــــــو باغبــــــانان

  اي آورده  شاخسار هــــــــر کز ميوه، همــــايون زين
   علم و سعي بارت و بيخ نيکنـــامي، برگت و شـــاخ
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  اي آورده  آمــــــــــوزگار از جملـــــــه ها، هنـــــــر اين
   بــرد تـــــو از ارمغاني حاصل وقت کـــــاو آن خــــرم

  اي آورده کــــــــار تــــــــوش هستي زاد دولت، برگ
***  

   است دامن و دست زيب را ما شاخه، زين اي  غنچه
  است کوشـيـدن فــــرصت تا خواهـــران، اي همتي

   ست دانشي بي از جمـــــله ايــــران، نسوان پستي
  است دانستن  از رتبت و بــرتـــــــري زن، يا مــــــرد

   مـــــــاست دست اندر کامــــروز معرفت چـراغ زين
  است روشن سعادت، اقليـــــم سعي شاهـــــراه

   آموختن علم قدر بداند دختــــــــر هـــــــر کـه بـــــه
  است کودن دختـــــر و  هوشيار پســر کس نگويد تا

***  
   کشوري هـر در شهره شد هنـــــــــر تحصيل ز زن

  سري بيـــــــداري خواِب زين کسي ما  از بــــرنکرد
   اند بهـــــــره  بي خويشتن حقوق از نسوان چــــه از

  دفتـــري هــــر از افتاده دور ـه،چــ از قـــوم اين نام
   است کــــودک آموزگـــــار نخست مــــــادر، دامـــن

  مــــــادري نادان پـــرورده کجــــــا دانشور، طفـــــل
   بگـــذريم پروين و مـــــاه از درمــــــاندگي، چنين با

  پــــري و بال ادب و فضل از باشد را مــــا که گــــر
  

  يرانا در زن
   نبود ايراني که گويي اين از پيش ايران، در زن

  نبود پريشــــــاني و روزي  تيره جز اش پيشه
   گذشت مي  عزلت کنج اندر مــرگش       و زندگي

  نبود زنداني که گــــرزان روزها، آن بود چه زن
   نکرد منـــزل قرنها سياهي انـــدر زن، چو کس

  نبود ــربانيق سالوس معبــــد در زن، چو کس
   نداشت شاهـــد زن انصاف، ي عدالتخانـــه در

  نبود  دبستـــــــاني زن فضيــــلت، دبستان در
   جواب بي عمري مانــد مي زن دادخواهيهــــاي

  نبود پنهـــــــاني بيـــــداد، اين بـــــــود آشکارا
   ليک بود، شباني چوب و جامه را کسان بس

  نبود چــوپاني بود،  ــرگيگـ جمله نهـــاِد  در 
   زنــــدگي فــــراِخ ن ميــــــدا  به زن بــــــراي از

  نبود ميــداني تنگ جز قسمتي، و سرنوشت 
   داشتند مي نهـــان زن زچشم را دانش نـــــور
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  نبود گرانجـــــــاني و پستي ز نـــدانستن اين 
   هنــر دوک و نخ بي شــد مي بافنــده کجــا زن

  نبود دهقاني که آنجا نبـــود حاصل و ــــرمنخ 
   ليک ،بــــود فراوان دانش ي دّکـــه هاي ميـــوه

  نبود فـــــراواني زين نصيبي هــــرگز زن بهـــــر 
   جان  داد مي  قفس  در   و آرميد مي قفس در

  نبود گلستاني مـــــرغ اين از نام گلستان، در 
   بالست چــــاه  و تنهف تيه تقليـــد  زن، بهـــــر

  نبود ظلماني راه اين رهش  کاو زن  آن  زيرک 
   برتري شــــرط بايست مي علم از رنـــگ  و آب

  نبود بـــــــدخشاني لعل و ياره زمـــــّرد بـــــــــا 
   نيست ساده قباي يک چون  پرنيان،   صد ي جلوه

  نبود هوســــــراني از بود، شايستگي از عزت 
   کرد ارزنده   را جامـــــه  و کفش پوشنده، ارزش

  نبود ارزاني بـــــه و گـــراني با پستي، و قــــدر 
   گــــوهرند يک يک پرهيز،  و پاکي و ســــادگي

  نبود کاني گوهـــــر تنهـــــا تابنـــــده، گــــــوهر 
   زن است نادان که آنجا سود چه زيور  و  زر  از

  نبود ناداني عيب پـــــوِش پــــرده زر،  و زيـــــور 
   بس  و ست پوشانده پرهيز ي جامه  را ها عيب

  نبود عرياني ز  بهتر هـــوا، و عجب ي جامـــــه 
   پاک و است گـرانسنگ تا نبيند سبکساری زن

  نبود دامـــــــانی آلــــــوده از آسيبی را پـــــاک 
   ز،دزدآ  و  حرص و گنج عفت، و  است گنجور چو زن

  نبود نگهبـــــــــــانی آيين  از آگـــــه اگـــــــر وای 
   ميهمــــان شد نمی ی تقو ی سفره بر اهـــرمن

  نبود مهمانی جای جا، کان دانست می که زان 
   کج راه کاندر داشت، بايــــد راست راه بــــــه پا

  نبود پشيمانی جــــز رهنمـودی، و ای تـــــوشه 
   عفاف از امـا بايست، می پـــرده ا ر دل و چشم

  نبود مسلمانی بنياد پـــــــوسيــــــده، چــــــادر 
   کار کــــرد آسان تــــو، تـــــوانای دست خسروا،

  نبود آسانی اميــد سخت کـــار اين در ورنـــــــه 
   ناخدای کشتی گمگشته اين در گر شد  نمی  شه

  نبود طوفانی دريــای اين  از پيـــــدا ســــاحلی 
   ديد عقل چشم بـــــه پروين را انـــوار اين بايـــد

  نبود نــورانی گفت نشايــــد را رخشان مهــــــر 
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می  مدارا وصيت به ه بود،در بيتی از شعری که برای سنگ مزار خود سرودپروين   
  کند:

  بب تسکين استخاطری را، س                    خّرم آن دل که در اين محنت گاه
  

  کسروی احمد
 ايران، عرفان و ادبيات نقد با تا کرد می تالش خ.) هـ. 1269 - 1324( کسروی احمد

 دستاوردهای کسب و انسان جاگاه ترفيع شرقی، کشورهای و ايران تقويت برای را راه
 شرقی کشورهای و ايران ماندگی عقب علل در کاش و کند سازد. مهيا نوين تکنولوژی

 نقد با کسرویزنده ياد  آنهاست. ترين تالش پر از يکی کسروی .کرد جلب را ياریبس نظر
 است. ايران سرافرازی عاشقان ترين شجاع يکی واپسگرايانه و طلبانه تسليم های انديشه
 است. بيرونی عوامل کردن عمده ايران ماندگی عقب يابی ريشه در عمومی گرايش
  کند: مین کمرنگ را داخلی عوامل اهميت کسروی

 ميرزا و ها زاده شريف و مسيوها علی و ها عمواوغلی حيدر که گاهيمآ نيک ما
 ميان در ايران های گرفتاری ازحال بودند، برخاسته جنبش آن به که جهانگيرها
 اين آزادی و استقالل راه در و بودند نمی ناآگاه آزمند، و نيرومند همسايگان

 کردند. می اشتباه جا يک در آنان دند.بو می آماده جانفشانی هرگونه به کشور
 ريشه اگر پنداشتند می و بودند می ناآگاه ها توده های آلودگی و ها ازگرفتاری

 می پيشرفت راه به مردم توده افتد، کار به اساسی قانون و شود کنده استبداد
  بود. مردم ناآگاهی و جهل اصلی، ردد حاليکه در افتند،

. سرنوشت ايران آن خواهد بود که شما سرنوشت ايران در دست شماست
بخواهيد و در راهش بکوشيد و به انجام برسانيد. به پيشانی کسی چيزی نوشته 

  نشده سرنوشت يا بخت نتيجه کارها و کوشش های هر کس است.
بخاطر صراحت و نپذيرفتن توصيه ها آزارها ديد و از عقب زنده ياد کسروی   
چرا از «که به بنام کتاب  1323در سال ک سخنرانی در  يايران رنج می برد.  ماندگی

  نيز چاپ شد، می گويد:» عدليه بيرون آمدم؟
جای بسيار خشنودی است که در اين کشوری که رشوه خواری و 

می بارد من، که در عدلّيه در کانون رشوه  نادرستی از در و ديوارش
کشوری  خدا مرا از لغزش دور داشته است. در اينخواری می بوده ام، 

که چاپلوسی و پستی گريبانگير خرد و بزرگ می باشد من، با همۀ 
  آميزش با چاپلوسان و پست نهادان، آلودۀ خوی آنان نگرديده ام.

  اينگونه فرياد می کند:» ورجاوند بنياد«کسروی بيزاری از جنگ را در   
آدميان بهر چه می نبردند؟ مگر در روی زمين همگی را جا نيست؟ مگر 

؟ چرا به جای آن دست هم نگيرند؟ خوراک و پوشاک نمی رسدگی به هم
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چرا با يکديگر دلسوزی و نيکخواهی ننمايند؟ آن سگان و گرگان اند که 
  بايد با نبرد زيند. آدميان را نبرد نه شاياست...

آرمان زندگی خرسندی است و خرسندی هر کس جز در خرسندی همگان 
خدا به آدميان داده است خرد است.  نتواند بود. گرانمايه ترين چيزی که

کج و شناسندۀ نيک و بد می باشد. بايد زندگی به آيين خرد داور راست و 
  خرد باشد. 

  

  قمر بيگم شيدا
  قمر بيگم شيدا مبارز فعال رفع حجاب.بود.  

  

  فاطمه سياح
يکی از فعاالن پرشور حقوق زنان بود. او هـ. خ.)  1281 - 1326( دکتر فاطمه سياح  

اين زبان ها  مسلط بود و ادبيات انگليسی، فرانسه، آلمانی، روسی و ايتاليائیزبان های به 
  داشت و در راه اعتالی زندگی زنان ايران به کار می گرفت. اطالعات ژرف 

  

  مفتون همدانی
در همدان متوفی به  ١٢۶٨از شعرای قرن چهاردهم (متولد  ايی)(کبري مفتون همدانی  
  می گويد:برای برخورد با ديگران به دست می دهد و  محک دقيقی) ١٣٣٠سال 

  وانچه پسندی به خويش با دگری کن       آنچه بخواهی به خويشتن بر دگران خواه
قطع دور باطل خشونت و انتقام آرزوی قلبی توده هاست. از اينرو، بيتی از مفتون   

  همدانی ضرب المثل است:
  يا سخت شود همچو جوان پيری سست    دل مشنو، شکسته گشته است درست        ای

  بايست گذشت داشت در هر کاری                 خون را که به خون دگر نمی بايد شست
  

  الهوری اقبال
 در سعی زندگی سراسر در متفکر و شاعر )خ. ـ.ه ١٢۵٠ - ١٣١۶( الهوری اقبال

 در شود. جلب سازندگی و کار به شرق تا داشت سعی و داشته عموم افکار کردن روشن
  ستايد. می را تعقل وتکنيک  علم، و دارد مبارزه و تالش بر تکيه خود عرفانی اشعار

  
  رميد حق از خزيد، عالم در غرب               نديد را عالم و ديد را حق شرق،
  است زندگی ديدن پرده بی را خويش         است بندگی کردن باز حق بر چشم
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  را آشنا معنی جويان خدا       را اصف با صوفيان گو من ز
  را خدا بيند خودی نور با که      پرستم خود نآ همت غالم

  
  چيستم من که آه شد، معلوم نه هيچ          زيستم بسی گرچه گفت افتاده ساحل
  نيستم نروم گر ميروم اگر هستم          گفت و خراميد تيز ای رفته زخود موج

  
  است خيز نرم زندگانی نوای                آنجا که ساحل بر بزم ميارا
  است ستيز اندر جاودان حيات       درآويز موجش با و غلت دريا به

  
 شاخساريم يك از و زاديم چمن               تتارم و ترك نه و افغاني نه

  نوبهاريم يك ۀپرورد ما آه             است حرام ما بر بو و رنگ تميز
  

  قمرالملوک وزيري
در موسيقي نوين  پس از شيدا و عارف هـ. خ.) ١٢٨۴ - ١٣٣٨( الملوک وزيريقمر

ايفا کرده است؛ زيرا  ايران رخ نمود ولي بي ترديد نقشي دشوارتر و دليرانه تر از آن دو
گرفتار طعن و لعن مي شد ولي مجازات زن  پرداخت اگر مردي که به موسيقي مي

 ا.اي به ضخامت قرن ه ده در پرده بود، پردهبر بود. زن " سنگسار شدن " پرداز موسيقي
شده بود، سر و کارش  ظاهر " حجاب بي " قمر به هنگام نخستين کنسرت خود که در آن

بهرحال سر و صدايي کرد  به نظميه افتاد. اين ماجرا اگر چه براي او خوشايند نبود، ولي
نخستين کنسرتش مي  ًۀدربار که در نهايت به سود موسيقي و جامعه زنان بود. قمر خود
جلب مي شد. رژيم مملکت  گويد : " ... آن روزها، هر کس بدون چادر بود به کالنتري

مردم هم کم کم به  آرامش فرا رسيده بود ًۀتغيير کرده و پس از يک بحران بزرگ دور
نمايش موزيکال  موسيقي عالقه نشان مي دادند. به من پيشنهاد شد که بي چادر در

ضعيف  شوم و اين يک تهور و جسارت بزرگي الزم داشت. يک زن گراندهتل حاضر
حجاب در  بي بدون داشتن پشتيبان، ميبايست برخالف معتقدات مردم عرض اندام کند و

پـيه کشته شدن را  ها اين کار را بکنم و شود. تصميم گرفتم با وجود مخالفت صحنه ظاهر
اي هم  هيچ حادثه جاب ظاهر شدم وهم به تن خود بمالم. شب نمايش فرا رسيد و بدون ح

مورد استقبال هم واقع شدم و اين موضوع به من قوت قلبي بخشيد و از آن  رخ نداد، و حتي
همان موقع  جستم و حدس مي زنم از بيگاه بي حجاب در نمايش ها شرکت مي به بعد گاه و

   . " ... فکر برداشتن حجاب در شرف تکوين بود
از قرةالعين بدون حجاب در جمع مردان ظاهر شد. او را  داو نخستين زني بود که بع

  :گفت ايراني ناميد. او مي شايد بتوان اولين فمينيست
  است که تا زنده ام اندرکفنم زين گناه         هيچ گنه نيست به جز آن که زنم مرمرا

د برگزار کرد. روز بعد کال نتري از او تعه ١٣٠٣ قمر نخستين کنسرت خود را در سال
اختصاص داد.  خيريه امور عوايد کنسرت را به گرفت که بي حجاب کنسرت ندهد. قمر

نمود.  فردوسي آرامگاه را صرف قمر در سفر خراسان در مشهد کنسرت داد و عوايد آن



 211

خواند. وقتي نيرالدوله چند  کنسرت داد و ترانه هايي از عارف ١٣١٠در همدان در سال 
اين که عارف مورد غضب  را به عارف پيشکش نمود. با گلدان نقره به از هديه کرد آن

به بچه هاي يتيم  خورشيد سرخ کنسرت داد و عوايد آن و به نفع شير ١٣٠٨بود. در سال 
صفحه از  ٢٠٠ صفحه و به گفته دکتر سپنتا ۴٢۶اختصاص داده شد. به گفته دکتر خرمي 

   .قمر ضبط شده است
عموم مردم رساند. عارف  مر را بهصداي ق ١٣١٩گشايش راديو ايران در سال 

همه قمر از  بودند. با اين ميرزا و تيمورتاش وزير دربار، شيفته او شده قزويني و ايرج
گران را به فقرا و  کرد و درآمدهاي بزرگ و هداياي گردآوري زر و سيم پرهيز مي

  .داد محتاجان مي
ر و تنگدستي در شميران، در فق ١٣٣٨مرداد  ١۴ قمرالملوک وزيري در تاريخ

زاده قاسم و تجريش  گورستان ظهيرالدوله بين امام مطلق به سکته مغزي درگذشت. وي در
   .است شميران به خاک سپرده شده

  
  اصفهانی ژاله

 ايران از ١٣٢۵ سال در که خ.) هـ. ١٣٠٠ - 1386( سلطانی - اصفهانی ژاله
 انسان دردهای از که شعرهايی در ژاله است. دموکراسی و آزادی ستاشگر کرد مهاجرت

 کند می ساز اميد های نغمه کهبل و نالد، نمی درد از اما کند، می همدردی گويد، می سخن
  دمد. می پا و دست به نيرو جهان بهسازی برای و

 ژاله احساسات اينک خورد. زخم افراطی گرائی ملی از تاريخ سراسر در انسان
  :مرزها اين برای ستيز و مرزها اين از اصفهانی

  رود نه برکه، نه
  بسوزانيد مرا
  را خاکسترم و
  افشانيد، بر دريا رهای آبهای بر
  برکه، در نه
  رود: در نه
  سنگواره های کرانه از شدم خسته که   

  مسدود. مرزهای از و               
  

  دانشور سيمين
 سالهای ماجرای »ووشونس« مشهور رمان در خ.) هـ. 1300متولد ( دانشور سيمين

 زنی ويژه به ايران مردم رنج و احساسات او کند. می توصيف را دوم جهانی جنگ
 کاست و کم بی ن ما تاريخ ديگر مقاطع در روايت اين کند. می روايت را آگاه و روشنفکر
  است: صادق
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 اّما کنند، عزاداری شهيد، آن برای خواستم می من« گفت: و کشيد آهی عمه
 مرحوم آقای حاج قول به بکشد. نريزیخو و خورد و زد به کار خواستم نمی
  »است. بازنده طرف دو هر جنگی هر در

....   
 در و داشتند بر برف پر گونيهای ميان از منبع، چاه سر از را جنازه شبانه

 خان و هرمز و خسرو و زری و عمه گذاشتند. کاکا خان ماشين عقب صندوق
 رد غريب حاجی يدس مزار جلو زا طواف، قصد به و نشستند ماشين در کاکا

 زری اّما »بشوم. ات غريبی فدای« گفت می و کرد می گريه فاطمه خانم شدند.
 می يوسف. غريبی يا است امامزاده غريبی عمه، مقصود ندانست نداشت. اشک

 همۀ برای و آوردم می گير امنی جای و داشتم اشک هم من کاش« انديشيد:
 ناحق تير به که آنها همۀ بای کردم. می گريه دنيا های زده غربت و غريبها
  »شوند. می سپرده خاک به دزدکی شبانه و اند شده کشته

  

 برومند اديب 
در سينه  را هـ. خ.) آرزوی انسانگرای نابودی جنگ 1303(متولد عبدالعلي اديب 

 دو هر جنگی هر در که شود تبديل بشريت عمومی باور اين که روزی به رسيدن تادارد. 
 طعمه بيکرانی های رنج دست و فراوان ذخائر انسانی، نيروی اند بازنده جنگ طرف
 آگاهی نازل ازسطح استفاده سوء با زبان چرب فريبانی عوام همواره شد. خواهد حريق
 تقدس جنبه جنگ به الملی) بين عرصه در هم و ملی عرصه در (هم اجتماعی و سياسی

  جنگ: از برومند اديب تصوير اينک دهند. می
   جنگ و کينه اهرمِن ،بجهان اباد نيست

 ننگ! و ناکامي و نکبت او بِد از هست زانکه 
   بال سيِل چون ،ناداري و ناکامي و ننگ

  جنگ! به باد ابد لعِن ،بود جنگ ي زاده 
   وي حامي مشو ،قرونست و اعصار ننِگ

  هنگ! و دانش از خبر بي ،وي حامي بود که 
   پيشاپيش رود ،مرگ اهرمِن را جنگت

  پيشاهنگ! بود ،قهر شکِن صف را رزم 
   جان؟ باخته کين ز خلق بجز چيشت حاصلش

  چنگ؟ ياخته خون به ديو بجز کيست اش زاده 
   حقد؟ و آسائي دد غير بود چه خاستگاهش

  رنگ؟ و انديشي بد غير بود چه راستايش 
   آواي گرگ بود که ،ببانگش گوش کني چه

  آهنگ جغد بود که ،سازش به دست زني چه 
   بجاي جاي کسان نعِش ،عدم خاِک در هکرد
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  رنگ! به رنگ بقا نقِش ،فنا آِب از شسته 
   بختي وارون و ويراني و قحطي و سختي

  آونگ! جنگ پايگِه ز و تافته بهم شد 
   سري آسيمه و مجروحي و بيماري و مرگ

  تنگ! و آور هول ي حفره ازين آرد برون سر 
  
   خبر نگارنده چو ره بري »جبهه« سوي گر

  درنگ! تاِب نکني آنجا در بيش ئي لحظه 
   دوار ،مغز در ،و تن بر افکندت ها لرزه

  تفنگ! و توپ ي دمه و دود و خمپاره بانِگ 
   روياروي خود سنگِر در ،بيني زندگان

  تنگاتنگ! هم پهلوي در ،يابي کشتگان 
   َسهي سرو چون پيکر ،نگون گشته بسا اي

  خدنگ! ِرتي چون قامِت ،خون به غرقه بسا وي 
   جدا کرده تن ز دست ،عدو تيِر بسا اي

  فشنگ! خورده فرو سخت ،کسان پاي بسا وي 
   هراس به سنگر پِس در ،جوان تازه بسا اي

  سنگ! سِر بر جان و کف در نامزدش ي نامه 
   ندرجاي و »مين« به برخورده که پاي بسا اي

  قلماسنگ! چون ،شده بر هوا به انفجارش ز 
   تاب گردون »زِن خمپاره« ي نعره زمين در

  »اورنگ هفت« بارگِه در لوله و افکند 
   سرباز يک بود؟ که اين ،خاک به افتاده فردي

  سرهنگ! يک بود؟ که اين ،مرگ اندردم مردي 
   ناگاه ،يکسو آيد ِگرد چو ،سرباز خيل

  »کلنگ« غّرنده ريزد فرو بمب سرش بر 
   سپهر اوج بر ،افکن بمب ي طياره هست

  نهنگ! غضبناک ،خروشنده درياي به چون 
   راه به پوينده همه و توپ حامل تانکها

  پلنگ! غريونده همچو کسان خون ي تشنه 
   پرتاب جائي به جاي از شود ناّگه و ّگه

  نارنگ! و انار شکِل در ناريه آلت 
   آئين زشت چنين ،جنگست ي عرصه همين نه

  آهنگ! شوم ازين ايمن نيند ،نيز شهرها 
   برق چو گشته روان پرتاب سّکوي از »موشک«

  فرسنگ! صد از دورتر ،اش صاعقه هدف 
   سخت کوبد فرو خانه بس زلزله از بتر

  تنگ! به جنگ از آمده زِن و مرد سِر بر 
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   صبح دِم تا شب همه ،موشک وحشِت از خلقي
  بزنگ! گوش ،هوا از را اجل پيک دم به دم 

   هراس ز و نهيب ز ،تن در دلهره را همه
  زّغرنگ! و زعريو ،جان در ولوله را همه 

   اسير و پريشان و معلول و آواره جمعي
  شرنگ! نوشيده يکسره ،فنا جاِم از خلقي 

   وي بر لعنت که ننگست ي مايه اينهمه
  برجنگ! نفرين که جنگست ي زاده اينهمه 

   خداي سوي از رود ذکرش که است خير ،صلح
  گ!َدَبن ديِو از بود فعلش که است شّر جنگ 

   است وطن دفاِع نه درينجا جنگ از غرض
  فرهنگ! با هر بر در ،نکو سخت بود کان 

   حدود به تجاوز جنگ ،بود نستوده جنِگ
  لنگ! ناِزش رِه به ُکميتش و است ذميم که 

   دلير باش گه همه را وطن بدخواه دفع
  »پورپشنگ« از پدر آري بدر »رستم چو« تا 

   شمبا يار طلبان تجاوز جنگ با ليک
  »زنگ« به چه و »روم« به چه نفرين ي مايه بود که 

  
  فيروزکوهی یامير

   می گويد: خ.) هـ. ١٢٨٨ - ١٣۶٣( اديب و شاعر فيروزکوهي اميري کريم
  خود برای از وخير مردم برای از شر     خدای از خواهد خود دايم ذکر به زاهد
  نديدم خوشنام زاهد از دکارترب                    برافتاد پرده ريا روی از که آنروز

  

  پور اميرحسين آريان
مترجم و  يسنده،نومتفکر، )، هـ. خ. ١٣٨١ – ١٣٠٣پور (  اميرحسين آريان دآتر  

در برايتون انگلستان)  ١٣۵٧ای (آبان ماه  ضمن مصاحبه ۵٧قبل از بهمن  ،استاد دانشگاه
ها و داليل عدم  ی ريشه دربارهجايی داده بود. او  ی عدم تحمل و مدارا هشدارهای به درباره

  گويد:  های سياسی می همکاری گروه
از ديکتاتوری ديرينه، ديکتاتوری چندان و چنان در تارو پود زندگی فردی و «

جمعی ما راه يافته است که متاسفانه عموم ما حتا بسياری از ما که در صف 
تی که جنگيم، خود ديکتاتوروار و از پس مقوال اول، با ديکتاتوری می

دانيم  نگريم. می ديکتاتوری به ما تحميل کرده است، به فرد و جامعه و جهان می
ی زندگی انسانی، همکاری است و انعکاس ذهنی همکاری، محبت  که شالوده

است. بنابراين محبت، ذات زندگی انسانی است. ديکتاتوری چون بر ظلم قائم 
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م، هم ظالم و هم مظلوم را زدايد. ظل کشد و انسانيت را می است، محبت را می
کند. ظالم با ظلم کردن، و مظلوم با پذيرفتن ظلم، از انسانيت عاری  فاسد می

رند و  رنج ديگران، دست به دزدی و کشتار می شود. ظالم برای ضبط دست می
شود، و  آاليد و خود بين و متکبر و غافل می کاری می خود را با آزمندی و فريب
گری، به  ر برابر ظالم، با چاپلوسی و دورويی و حيلهمظلوم برای حفظ خود د

شود. ظالم و مظلوم، هيچ  گرايد و واخورده و زبون و دون همت می ناراستی می
برند. شخصيت هر دو آلوده و بيمار است،  يک از شخصيت سالم نصيبی نمی

انسانيت هر دو شکست براشته است. در اين صورت، منطقا بايد انتظار داشت 
ديگر اعتماد نکنند،  کهای سياسی به ي ی ما گروه ی ديکتاتور زده جامعهکه در 
گير باشند، از بلند نظری و آزادمنشی و مدارا برمند،  انديش و سخت جزم

  »های ناروا خورند. روی کنند و شکست کنابخردانه به خود غره شوند، ت
  ت:شعر زير از آريان پور، گويا روحيه اميدوار او به آينده روشن اس

  شام تيره صبح را آبستن است        روزما فرداست، فردا روشن است
  زاده بر زاينده يابد چيرگی                     روشنی زايد ز بطن تيرگی 
 رويم در دل تاريخ آن سو می                ما همه در راه صبح روشنيم 
 ز ما جداستسير تاريخی کجا ا            ی تاريخ ماست سير ما سازنده 
 ی خود کوته کنيم اه تاريخیر             پس اگر با شوق و آگاهی رويم 
  چشم ما بر طلعت آينده باد                           آفتاب زندگی پاينده باد 

  

  شاملو احمد
 سرود ،انسان کرامت و شکوه توانمند ستايشگر )خ. هـ. ( 1379 - 1304 شاملو احمد

 که است شاعری او است. آن وسيع معنی به انسان شکست سرای يهمرث و مقاومت خوان
 او رزمد. می پيگرد و تضعيق ض،تبعي قشريت، نظری، تنگ عليه انسان صف در همواره
و طوالنی  عمر دامام رزم در اينرو از انسان. کرامت دارد: دست در دقيق نمائی قطب

  د.لطغ نمی بيراهه به خود هرگز
 سطوح تمام در عقايد تفتيش و پيگرد سنگسار، تکفير، ر،تعزي اعدام، که زمانی

 بزرگ رنج باشد صادقانه و دقيق چند هر تاريخنگار توصيف آيا است، جاری جامعه
 و داد هشدار »بست بن اين در« شعر در نگرى آينده با شاملو ؟کندی م بيان را انسان دروت
 تصوير چنين را اختناق فشار تتح انسان احساسات و  ما زمانه مذهبی-سياسی سياه شرايط
  :آند می

 بست بن اين در
  بويند مي را دهانت 

  دارم. مي دوستت باشي گفته که مبادا
  بويند مي را دلت
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  نازنين ست،  غريبي روزگار      
  را عشق و

  ندـبراه تيرِک کنار
  زنند. مي تازيانه

  کرد بايد نهان خانه پستوي در را عشق      
  سرما پيِچ و  کج بسِت بن اين در
  را آتش
  شعر و سرود اِربسوخت به
  دارند. مي فروزان         
  
  مکن. خطر انديشيدن به
  نازنين ست، غريبي روزگار      
  شباهنگام کوبد مي در بر که آن
  است. آمده چراغ کشتن به
  کرد بايد نهان خانه پستوي در را نور      
 

  ندقصابان آنک
  مستقر ها گذرگاه بر
  آلود خون وريطسا و ُکنده با
  نازنين ست، غريبي روزگار            
  کنند مي جراحي ها لب بر را تبسم و
  دهان. بر را ترانه و
  کرد بايد نهان خانه پستوي در را شوق      

  قناري کباب
  ياس و سوسن آتش بر
  نازنين ست، غريبي روزگار      

  پيروْزمست ابليِس
  است. نشسته سفره بر را ما عزاي سور

  .بايد نهان خانه پستوي در را خدا              
  ۵٨ تير ٣١            

  
  :دارد خاصى جايگاه »عشق« و »اميد« شاملو، هاى شعر در
  

  روزی ما دوباره کبوترهايمان را...
  روزی ما دوباره کبوترهايمان
  را پيدا خواهيم کرد و مهربانی
  دست زيبايی را خواهد گرفت.

  روزی که کمترين سرود
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  بوسه است
  و هر انسانی برای هر انسانی

  برادری است.
  هايشان روزی که مردم ديگر در خانه

  بندند. را نمی
  ای است و قلب قفل افسانه

  برای زندگی بس است...
  روزی که معنای هر سخن

  دوست داشتن است
  تا تو بخاطر آخرين حرف

  به دنبال سخن نگردی.
  روزی که آهنگ هر حرف

  زندگی است
  اطر آخرين شعرتا من بخ

  رنج جستجوی قافيه نبرم.
  ای است روزی که هر لب ترانه

  تا کمترين سرود بوسه باشد.
  روزی که تو بيايی
  برای هميشه بيايی

  و مهربانی با زيبايی يکسان شود
  روزی که ما برای کبوترهايمان

  دانه بريزيم...
  کشم و من آن روز را انتظار می

  حتا اگر روزی
  که ديگر
 نباشم...

  
 ام، نهراسيده مرگ از هرگز
  .بود تر شكننده ابتذال از  دستانش چه اگر

  است سرزمينى در مردن از همه بارى من  هراس
   آن، گور مزد آه
  آدمى آزادى از

  .باشد افزون
  )آينه در آيدا          (
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  بهبهانی سيمين
 در تازه اوزان ابداع و کشف به ١٣۵٠ از که ش.) هـ. ١٣٠۶ متولد ( بهبهانی سيمين

، نگران سرنوشت نداشت چاپ اجازه او اشعار انقالب از پس و است پرداخته فارسی لغز
  بشر است:

 قرن اين انسان برای
  کرد توان می آرزو چه                  قرن اين انسان برای
  کرد ارمغان خون و خراب         فراگشت نخستين در که
  انگيخت شعله يی فتنه چه            پوکش مغز در که ببين
  کرد آتشفشان کوهی چه            شومش دست در که ببين
  عفونت و چرک به عجين         وحشت و خون با که ببين
  کرد روان سيلی چگونه                عالم شهر کالن هر به

  ريخت زمين بر ها شراره                   آتشينش ی تنوره
  کرد آسمان در خروش               افکند عرش در خراش
  ريخت شکم در ها گلوله             را جان نيمه ی گرسنه
  کرد دهان در ها گدازه                  را تشنگان لب گروه
  گدايی با غيرتی نه                      عدلی جام و ساقی نه

  کرد جهان بر ستم يکی               برد جهان از ستم يکی
  نگيرم فرخ فال به                          را ها رايانه هجوم
  کرد آشيان نحوستی                  يک هر پساپشت در که
  باشم خرسند چگونه                      ذرات نيروی فتح به
  کرد کداناخ و خرابه                   را ها معموره که بسا

  را اش ديباچه بخش که       ست قرنی چه اين من! خدای
  کرد نشان نفرت و ننگ به      مهر زد زرداب و خون به
  خون بر سجاده فکنده         وحشت و جنگ ی عرصه به

  کرد؟ توان می آرزو چه                قرن اين انسان برای
  
  

 تاريخ درس
 بازگفت را ساسانيان قصه              تکرارکن را تاريخ دخترم

 آغازگفت از ،آمد پايان به چون     را قصه آن بسپرد بخاطر تا
 

 او استاد بود گفته او با آنچه    ميگذشت طوطي همچو زبانش بر
 او داد و نوشيروان قصه                       اردشيربابکان داستان

 
 شد خيره گردون چشم فروغش کز     کام و فر و شکوه آن از يي قصه
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 شد تيره دشمن چشم در مه و مهر         اش جلوه کز ايزدي جالل زان
 

 رفت ياد از خسروان داستان             روزگار گذشت کز بدانجا تا
 رفت باد بر زرنشان هاي خوشه            باد تند نهيب کز بدانجا تا

 
 ريخت اندوه لرزه کالمش بر      بست حلقه چشمش دو در گرمي اشک
 گريخت مي من ديده از اش ديده               را ياس نگاهش در نبينم تا

 
 کرد؟ چه تازي آن هاي توزي کينه             ما پاک زبان با ديدي :گفت

 کرد؟ چه سازي سخن در اما ديدي          راي پاکيزه فردوسي :گفتمش
 

 راشکست؟ تاجداران بارگاه           روزگار شوم پتک ديدي :گفت
 نشست ايوان تارک رب شد تاج          چولعل خاقاني اشک اما :گفتم

 
 تنسرگرفت؟ نامه از را جلوه           راي تيره خصم دست ديدي :گفت
 ديگرگرفت تنسر هزاران از               ورنگ زيب ما دفتر اما :گفتم

 
 بوستان طاليي زان باقي نيست           اي افسانه جز ،پرويز از :گفت

 دوستان با بوستان ويس به رو             سخن شيرين سعدي با گفتمش
  

 گوش؟ به آيد نمي ديگر رو چه از         يي نغمه نکيسا چنگ از :گفت
 سروش پندارت گوش در دهد سر         ها نغمه حافظ شعر با :گفتمش

  
 نماند؟ بهارستان فرش رونق              دشمنان تيغ زير ديدي :گفت

 فشاند بهارستان رد گل سخن کز            يادکن جامي ز اما :گفتمش
 

 سوزانگيختند فرهنگ آتشي            ما استغناي بنيان در :گفت
 آويختند ما دامان در دست           وباز بگذشت سالها اما :گفتم

 
 ماست درياي گوهرش زادگاه         کرد عرضه گر گوهري تازي لفظ
 ماست ايسين علي بو آفتابش              شد تابنده اگر ماهي ،جهان در

 
 نديد هرگز ما روح را نيستي            بود آميزه ما خون در زيستن
 پديد آمد شور پر ققنسي             خاکسترش از ،سوخت گر ققنسي

 
 نيست کوالک از انديشه را کوه         استوار کوهي ،است کوه ما جسم
 ستني باک طوفان ز را دريا هيچ       عظيم دريايي ،درياست ما روح
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 شد آرام و آمد دريا سوي                        کن خانه سيالبهاي آنهمه
 شد گمنام آوران نام ما پيش           زنام سودايي پخت سر در که هر

  
 نيست. کرانی را آن روانی و اجتماعی مادی، مخرب پيامد که است ای فاجعه جنگ
 يا و آن توقف برای تالش و نگج به اعتراض با مستقيم مردم صف در همواره آزادگان
 سياستمداران افروزی جنگ از آن مخرب پيامد و جنگ فاجعه عمق نشان با مستقيم غير

 خور در تنها ،خواهد نمی تفسير و تعبير هيچگونه شعر اين کردند. اتنقاد عوامفريب
  است: انديشيدن

  ندارد پا يک که مردی
   ندارد پا يک که مردی دارد خورده شلوارتا

  ندارد تماشا يعنی: نگاهش، آتش و است مخش 
   نشسته چشمم به او از تابم می رخساره

  ندارد باال بيست از شايد و است نوجوان بس 
   اين از پس رنجش سال چل مبادا من چون که بادا

  – ندارد "مبادا "بادا بودن است رنج گرچه خود - 
   رفتم دشوار چه ديدی پيما چاالک پای با

  ندارد؟ پيما چاالک پايی که او چون تا 
   مهر نهد می زمين روی چوبدستش کنان تق تق

  ندارد امضا به حاجت حضورش ثبت که آن با 
   شد يی دشنه و شد خاری چشمش به مهرم لبخند

  ندارد تمنا نرمی درشتی با خويگر اين 
   است مالل خطوط پيدا خشکش و سرد ی چهره بر

  ندارد شکيبا جانی تن کاهش با که يعنی 
   او از شکيبايی خواهم مهربانی با که گويم

  ندارد پروا که گيرم مادرانه دهم پندش 
   ساز کنم گويی و گفت تا باز او سوی کنم می رو

  ندارد پا يک که مردی جايش ست یخال و ست رفته 
  ۶٨ ارديبهشت

  
 اساسی قانون تدوين عليه را اعتراضاتی نداشتند تشکلی اينکه عليرغم ايران زنان

 قانون به نسبت زنان معترضانه تجمع در بهبهاني سيمين را زير شعر  دادند. مانساز
  :خواند تهران در اساسي

  زن! کم برتری ز الف
   هستيم برابرت سنگ زن، کم برتری ز الف

  هستيم ديگرت نيمه باری، می چه ما به تير 



 221

   داديم جان خويش تن در را روانت بی تخم
  هستيم مادرت و خالق دار می نگه ما حرمت 

   زما؟ طلبی می آسايش، و امن و عزت
  هستيم دلبرت و همسر پرسی، اگر خود دل از آری 

   سرپاييم و شاد و زنده همراهيم، و طلبان حق
  هستيم ياورت همه ما ما، با بيا بزن گام 

   اندر شير کام به گرچه کاملتر، حيات حق
 هستيم باورت تشنه کن، باور ماست مطلب 

 

  سالمی ندوشنمحمد علی ا
 بشر در  حقوق  ذآر مناقب«  آتاب  در مقّدمة)  1304 متولد( محمد علی اسالمی ندوشن  
  می نويسد:» مسو  جهان

،  است  زده  هم  به  و بيداري  آگاهي خود  سرنوشت  به  نسبت  بشر امروز آه
  شبه«و   واهي  ، اميدهاي پراآنده  هاي با انديشه  درازي  تواند مّدت نمي
در مسير   دارد آه  ميل و  خود است  آيندة  آند. نگران  زندگي»  موآراسيد

  تعيين  آزاد مردم  رأي  باشد بايد از طريق  مسير هرچه  بيفتد. اين  بخشي اطمينان
آشور   و امر ادارة  مشي  در تعيين  بدهد آه  آنان  به  احساس  اين  گردد؛ يعني
  . است  آنها منظور شده  مشارآت

  عّدة»  آردن  بر حكومت  مبتني  ديگر آه  هاي تجربه  همة  آه  بينيم كارا ميآش
از   معدود پس  عّدة  ، زيرا اين است  گرديده  مواّجه  ، با ناآامي است  بوده» معدود
فساد   اين  خود و پوشانيدن  موقع  حفظ  و براي  انجاميده فساد  به  آارشان  چندي

بپردازند، و   راندن  فرمان  به»  زور و فريب«از   اي آميخته با  اند آه ناگزير بوده
بر مقدار   سال  به  سال  بزنند. اينان  ديگر دست  گناهي  به  گناهي  آردن  لوت  براي

  برسد و آار به  پايان  به  مردم  تحّمل  تاب  اند تا سرانجام افزوده »زور و فريب«
  انفجار بكشد

  اصيل  پيشرفت  هيچ  انسان  و ذات  طبيعت  به  با توّجه  باور آرد آه  توان نمي
  .پذير باشد صورت -  يا تصّور آزادي -  وجود آزادي  بتواند بدون

که  –می نويسد: "اگر انقالبی صورت گرفته است » گفته ها و نا گفته ها«در کتاب   
اهر به ظواهر دين بايد بهترين افراد ايران، صرف نظر از آن که تا چه اندازه متظ –گرفته 

باشند، صرف نظر از ان که تا چه اندازه مورد لطف روحانيت باشند، در کار مملکت 
  مشارکت پيدا کنند."
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  ابتهاج هوشنگ
 به سپس و کرد آغاز عاشقانه های شعر سرودن از ) 1306 متولد( ابتهاج هوشنگ

  .آورد روی اجتماعی شعر
  سوختن سماع

  ست زادي آدمي آغاز عشق          ست آزادي عشق ،ست شادي عشق
  است گماشتن او بر همت دم               است داشتن سينه به آتش عشق
  ست زاينده آهكشان زايش                ست فزاينده زخود شوري عشق
 ست پروانه رقص پيله شب در                 ست دانه در باغ نبض تپش

  پنهان زندگي جان بن در                      جان ي پرده نهفت در جنبشي
  بخشيدن عشق به را زندگي                  ورزيدن عشق ؟چيست زندگي
  ارزد مي عشق به جانش و دل           ورزد مي عشق آه آن است زنده
 پذير شعله پرست روشنايي                        گير چراغي را زاده آدمي

 روز ي آشيانه هم نشيني شب                  فروز انجمن سوزي خويشتن
  خيز آتش نشين آتش عشق                           آميز سحر چراغ اين آتش
  غش و آدورت پر ست خاآي مشت                  آتش اين زالل بي آدمي
  است دل سنگ و چشم سنگ صنمي    است گل و آب اسير تاري و تنگ
  تاريكي چراغ بي ،شبي تو                          نيكي گر و بدي گر صنما
  نكشيد؟ اي شعله باز ات آنده                   خورشيد زند مي تو در آتشي
  مرو آال باش، پخته اي، ميوه                مرو زغال آمدي، درخت چون
  بيرون پختگي شهد زند مي                  آتشگون و گشت پخته چون ميوه
  آار آخر است آتش اش ميوه                 دار اين ي وهمي نيست به و سيب
  باشد آن در سوختن ي مايه                  باشد جهان در چه هر تر و خشك
  شدن دور خويش حبس از سبك                     شدن نور خواي در سوختن

  بود تاخته فرود و فراز بر                                بود گداخته آتش هم آوه
  سنگ؟ را او آرد آه سرد دم                             آهنگ آسمان بود آتشي
  ست زنداني خويش جسم در نور           نيست خارا سرشت سردي و ثقل

  است سنگ دل در پرواز فكر           است تنگ دل سرگذشت ازين سنگ
  آرد باز روانه روان آن                              آرد گذار در آوره مگرش
  سنگ دو ميان از آتش جهد به             تنگ بسايي چون سنگ بر سنگ
  يار دو لبان از جسته اي خنده               ديدار شب در است چشمي برق
  آب از ماهتاب چو تراود مي                  شاداب رخ آز است نور خنده
  سرمستي نشاط از اي خنده                    هستي ي خنده چيست؟ خود نور

  است دست ازين اش مستانه رقص      است سرمست خويش ذوق از هستي
  ست گرديده آبگينه درين تا                       ست پيچيده پرده هفت در نور

  ديد نتوان برهنه نور جان                     سپيد و سرخ است پيراهن رنگ
  بلند؟ درخت بر است سار چند                     دچن ساري نشسته درختي بر
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  گيرند پر چو شود پر مانسآ                 گيرند مختصر آه سياهي زان
  آردي من ز جدا را خويشتن                        آردي تن و انباشتي ذره
  است طاق خود جفت ز جويي جفت     است مشتاق هميشه تن بر آه تن
  آور؟ درنگ شدي دريا چه از             سفر و سير به روان بودي رود
  بود آفتابي ذره هر ورنه                          دود ي توده چو انباشي ذره
  ترآيب ي سراچه از آي بدر                شكيب؟ جاي چه تني، بند تخته
  آغوشت در زمين و آسمان                گوشت هر است مغرب و مشرق
  ست نوشيده آفتاب شيرهي                ست جوشيده خون آه يسور گل
  گيرد مي آفتاب ي شيره                     گيرد مي گالب و گل از آه آن
  ست انديشه در نازآي از شيشه         ست شيشه در بسته خورشيد جان
  شتاب به گالبدان از پرد مي                    گالب بوي اوست جان پري
  بخشيدند خاك به نصيبي آه                       خورشيدند باغ پيك ها هالل

  گردند مي باز خورشيد به هم                   آوردند ،بود آه پيامي چون
  ميرد مي چو دهد مي پس باز               گيرد مي نور آه چندان برگ،
  او گزارد مي خورشيد وام                       جو آتش شاخ است وامدار
  است سوختن سماع خيالش در         است دوختن خرقه آار در شاخه
  است باران نور قدر شب چون                است ياران بزم دانه دل دل

  بدمند گل ز دمان سپيده تا                 همند گرد نگار و رنگ و عطر
  آار در ردب مي خورشيد نقش           نگار و رنگ ز گل پرداز چهره

  خنديدست ستود روي در دوست              خورشيدست سالم جواب گل
  سياه و سرد خاك ز آرد بر سر              گياه آه نفس آن از نازك و نرم
  ديدست مي خواب به آتش از پيش      خورشيدست سوي به سبزش چشم
  ست آشفته بر را خورشيد يال                  ست خفته دلش در آه آهي دم
  اوست دل ي پاره دانه اين آه زان             اوست مايل نيز خورشيد دل
  است ادراك آفتاب دلش با                است خاك در آه زمان آن از دانه

  خواند مي سرنوشته رقم                            داند مي درخت سرگذشت
  است سوختن رختد سرنوشت        است چمن در ناز و رقص با گرچه
  خزان و بهار بس راند سرم بر                 زمان آه منم آهن درخت آن

  بلند آسمان به آشيدم سر                        بند در پا و تهي دامن و دست
  دور ي ستاره گرمي دلم در                   گور شب ،ستارگي بي از شبم

  گرفت تازيانه به تگرگم آه                        گرفت نشانه گهي آذرخشم
  زاغ پر چون گشت تيره آسمان                    آالغ بست آشيانه سرم بر

  ماند خالي آشيانه اين و رفت           خواند مي دلم با آه خوان شب مرغ
  برگشت بي رفتگان آن از آه                   دشت شب در شدند گم آهوان
  گستردم سايه چند سري بر                       آوردم بر و دادم گل نه گر

  آمد دود بوي هيمه دل در                          آمد فرود شكن هيزم دست
 خويشم آتش آرزومند                                    انديشم آتش پر ي آنده
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  کسرايی سياوش
 شده القلم ممنوع مرداد 28 تایکود از پس که خ.) هـ. 1306 – 1375( کسرايی سياوش

 کوشش و ،اميد زندگی، ستايندۀ همواره خود حماسی و اجتماعی عاشقانه، اشعار در بود
 جوانان زمزمه سالها ،شد سروده 1337 درسال که او کمانگير آرش است. انسان بهروزی
  بود. ايران رزمنده

  کمانگير آرش
  به سردار اميد، خسرو روزبه

  ؛بارد می برف
  .خاراسنگ و خار روی به بارد می برف 

  ،خاموش ها کوه
   ؛دلتنگ ها دره 

  ...زنگ صدای با کاروانی انتظار چشم ها راه
  ،دودی های کلبه بام ز گر شد نمی بر
  ،آورد نمی مان پيامی گر چراغی سوسوی که يا
  ،لغزان ها جاده روی افتاد نمی گر ها پا رد
  دمسرد؟ ۀآشفت دل ککوال در کرديم می چه ما

  ،روشن ای کلبه آنک ،آنک
   ...من روبروی ،تپه روی
  .گشودندم در

  .نمودندم ها مهربانی
   سوز و برف خشم داستان از دور که ،دانستم زود
   آتش شعله کنار در

  نوروز عمو خود های بچه برای گويد می قصه
  زيباست زندگی بودم گفته
  تجاس کاين ها نکته بس ای ،ناگفته و گفته
  باز آسمان     
   زر آفتاب     

  گل باغهای           
  .پيکر و در بی های دشت   

  برف درون از گل آوردن رونُب سر
  آب بلوِر در ماهی رقِص نرِم تاِب
  کهسار در خورده باران عطر کاخ بوی

  مهتاب ۀچشم در گندمزارها خواب
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  دويدن ،رفتن ،آمدن
  ورزيدن عشق     

  نشستن انسان غم          
  .کوبيدن پای مردم های شادمانی یپا به پا   

  کردن کار ،کردن کار
  آرميدن     
  ديدن را تشنه و خشک های بيابان انداز چشم     
  .نوشيدن پک آب تازه سبوی از هايی جرعه     

   راندن کوه سوی به سحرگاهان را گوسفندان
   خواندن آواره کوهی بلبالن با همنفس 

   دندا شير را آهوبچگان افتاده تله در
   ماندن دره پناه در را خستگی نيمروز 
   گاهی گاه 
   گرفته مه بامهای سفالين اين سقف زير 
   شنيدن باران های نم نم ز را غم هم در های قصه 
   را کمان رنگين گهواره تکان بی 
  ددين بان کنار در 
   برفی شب يا
   نشستن ها آتش پيش 

   بستن شعله گرم و دامنگير روياهای به دل
   زيباست زندگی آری آری

   برجاست پا ديرنده آتشگهی زندگی 
   پيداست کران هر در اش شعله رقص بيفروزيش گر

   ماست گناه خاموشی و است خاموش ورنه 
   لبخند با و آرام مرد پير
   افکند جان افسرده کوره در ای کنده

   کرد می جو و جست کومه های سياهی در هايش چشم 
   کرد می فتگوگ خود با آهسته لب زير 

   برفروزنده بايد شعله را زندگی
   سوزنده هيمه را ها شعله

   انسان ای تو هستی جنگلی 
   آزاده روييده ای جنگل
   دامن کوهها روی افکنده دريغ بی

   جاويد تو انگشتان سر بر ها آشيان 
  جوشنده تو های سايبان در ها چشمه

  افشان سرت بر باران و باد و آفتاب 
   آتش گرخدمت تو جان
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   انسان جنگل ای باش سبز و بلند سر
   نوروز عمو داد سر صدا خواهد می شعله زندگانی

   افروز روشنی بايد هيمه را ها شعله 
   بود آرش ز ما داستان کودکانم

   بود آتش باغ خدمتگزار جان به او 
   بود روزگاری

   بود تاری و تلخ روزگار 
   تيره ما بدخواهان روی چون ما بخت
   چيره ما جان بر اندشمن
   داشت هذيان خورده سيلی شهر

   داشت پريشان داستانهای بس زبان بر 
   سنگ چون سيه و سرد زندگی

   بدنامی روز 
   ننگ روزگار 

   پيچان بندگی بندهای اندر غيرت
   بيجان دلمردگی بيماری در عشق 
   شد زمستان فصل ها فصل 
   شد شبستان در نشستن شد گم ها گلگشت صحنه 

  خاموشی های شبستان در
  فراموشی عطر ها انديشه گل از تراويد می 
   مرگ بالهای و بود ترس 

   برگ از برگ شاخه بر چون جنبيد نمی کس
  خاموش آزادگان سنگر
  جوش پر دشمنان گاه خيمه

   ملک مرزهای
   سامان بی انديشه دامنگستر حدات سر همچو

   شهر برجهای 
   ويران و بشکسته دل باروهای همچو
   بارو از و حد سر از بگذشته دشمنان
   اندوخت نمی بر در کينهای سينه هيچ
   ورزيد نمی مهری دل هيچ
   آورد نمی کس سوی به دستی کس هيچ
   خنديد نمی کس ديگر روی در کس هيچ

  برگ بی آرزو باغهای
   بار پر ها اشک آسمان 

   دربند آزادگان مرو گر
   کار در نامردان روسپی
   دشمن کرد ها انجمن
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   دشمن آورد هم گرد ها رايزن
   دارند دل ناپک در که تدبيری به تا
   انديشند بر ما شکست ما دست به هم 

   شرم بی انديشانشان نازک
   چشم در روزبهی دگر مباداشان که

   جستند می که را فسونی آخر يافتند 
   کرد می جو و جست را طرف هر چشمخانه در وحشتی با ها چشم
   کرد می بازگو گوشی زير دهانی ره را خبر وين

   تحقير آخرين فرمان آخرين 
   سامان دهد می تيری پرواز را مرز
   ايد فرود نزديکی به گر
   تنگ هامان خانه

   کور آرزومان 
   دور بپرد ور 
  چند؟ تا کجا؟ تا
  ايمان؟ پنجه سر کو و پوالدين بازوی کو آه
  کرد می بازگو را خبر اين دهانی هر
  کرد می جو و جست را طرف هر گويی و فتگ بی ها چشم
   ساييد می دست ديگر به دستی اندوهگين مرد پير
   ناليد می خسته گرگی دور های دره ميان از

   باريد می برف روی برف
  ماليد می شيشه پشت به را بالش باد 

   آغاز کرد آرام مرد پير آمد می صبح
   ربازس از دريايی نه دشت دوست سپاه دشمن لشکر روی پيش

  دست از بود داده را خود اخترهای الماس آسمان
   صبح دردهان سياهی شد می نفس بی

   البرز دامن باز دشت روی ريخت می پر باد 
   آور درد سخت اضطرابی در ايرانيان لشکر 
  يکديگر گرد پچ پچ به سه سه و دو دو

  بام بر کودکان 
   روزن بر بنشسته دختران

   در کنار غمگين مادران 
   خفته پچ پچ آمد اوج در کمک مک 
   آشفته بر بحری چون خلق 
   آمد جوش به 
   شد خروشان 
   افتاد موج به 

   صدف چون ردی وم بگرفت برش
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   داد بيرون سينه از 
   آرش منم 

   دشمن با مرد آن کرد آغاز چنين
   آزاده مردی سپاهی آرش منم
   را تلختان آزمون ترکش تير تنها به

   آماده اينک
   نسب دممجويي

   کار و رنج فرزند 
   شب از شهاب چون گريزان

   ديدار آماده صبح چو
   پوشندش رزم اندر که جامه آن باد مبارک

   نوشندش فتح اندر که باده آن باد گوارا 
   جامه و باده را شما 

   باد مبارک و گوارا
   گيرم می دست ميان در را دلم 
   چنگ در افشارمش می و 
   را خون از پر ينک از پر جام اين دل 
   آهنگ خشم تاب بی اين دل 
   بزم در فتحتان نام به نوشم تا که

   رزم در قلبتان جام به بکوبم تا که 
   است سنگ از کينه جام که 
   است جنگ را سنگ و سبو ما رزم و ما بزم به 
   پيکار اين در 
   کار اين در 
   مشتم در است خلقی دل 

   پشتم هم خاموش مردمی اميد
   دست در کهکشان نکما

   کمانگيرم کمانداری 
   تيرم تيزرو شهاب
  ماوايم کوه بلند سر ستيغ

   جايم رس تازه آفتاب چشم به 
   پر آتش است نير مرا 
   فرمانبر است باد مرا 
   نيست پهلوانی و زور امروز را چاره ليکن و 
   نيست جوانی نيروی و پوالد تن با رهايی 
  ميدان اين در 
   ساز سامان سوز هستی پيکان اين بر

   پرواز از ننشيند فرو تا ببايد جان از پری
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   کرد بر ٍآمان سوی به سر آنگه پس 
   کرد ديگر گفتار دگر آهنگی به 

   بدرود سحر ای صبح واپسين ای درود
   بود خواهد ديداد آخرين اين ترا آرش با که
   سوگند راستين صبح به
  سوگند بين پک مهربار آفتاب بهپنهان 
   کرد خواهد تير در خود جان آرش هک

   افکند خواهدش درنگی بی آنگه پس
   نيز ها آسمان را اين داند می زمين 
   است پک جان و عيب بی تن که
  افسونی نه من کار به نيرنگی نه
  است بک دلم در نه سرم در ترسی نه

  خاموش لب به شد دم يک و آورد درنگ
  جوش زد می تاب بی های سينه در نفس
   مرگ يشمپ ز
   ايد می چهره بر سهمگين نقابی 
   افکن هراس گام هر به 

   پايد می خونبار ديده با مرا
   گيرد می پرواز سرم گرد کرکسان بال به 
   بندد می راه نشيند می راهم به 
   خندد می سرد رويم به
   را زهرخندش طنين ريزد می دره و کوه به
   ميگيرد باز بازش و 

   تاس بيزار مرگ از دلم
  است خوار آدمی خو اهرمن مرگ که 

   است تار زندگی روان اندوهان ز که دم آن ولی
  پيکاراست گاه را بدی و نيکی که دم آن ولی 

   است شيرين مرگ کام به رفتن فرو
   است اين آزادگی بايسته همان 
  خاموش لب و گويا چشم هزاران 
   داند می خويش اميد پيک مرا 
  جوش پر دل و لرزان دست هزاران 

   راند می پيش گه گيردم می گهی
   ايم می پيش 

  آرايم می انسانی های زيور به را جان و دل
   لبخند در و چشم در زندگی دارد که نيرويی به

  کند خواهم مرگ آفرين ترس چهره از نقاب
   بنهاد زمين بر زانو دو را نيايش
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   بگشاد هم ز دستان ها قله سوی به
   اميد توشه ای آفتاب ای برآ 
   خورشيد خوشه ای برآ 
   تاب بی ای تشنه من ای چشمه جوشان تو
   سيراب شود جان تا کن ريز سر برآ
   دارم خو تند مرگی کام در پا چو
   دارم جو پرخاش اهريمنی با جنگ دل در چو

   خواهم شو و شست روشنايی موج به 
   خواهم بو و رنگ من گل زرينه ای تو گلبرگ ز
  خاموش رکشس های قله ای شما 
   ساييد می انگيز سهم تندرهای به پيشانی که 
  رويايی انداز چشم داريد شب ايوان بر که

   کوبيد می شانه روی به را زرين روز های پايه سيمين که 
   گيريد می خويش پناه در را آتشين  ابر که

   باد را شما هم سربلندی و غرور
   برافرازيد را امديم

   داريد سر به حرگاهانس باد از که ها پرچم چو 
   داريد نگه را غرورم 
   داريد کمر و کوه در که پلنگانی آن سان به 
  خاموش آسمان و بود خاموش زمين 
  گوش آرش گفتار با بود را جهان اين گويی تو 
   خورشيد پنجه کم کم لغزيد ها کوه يال به

  پاشيد آسمان چشم به زرين نيزه هزاران
   امآر شهر سوی آرش افکند نظر 

  بام بر کودکان
   روزن بر بنشسته دختران
   در کنار غمگين مادران
   راه در مردها

   جانکاه غمی با کالمی بی سرود 
  همراه صبحدم نسيم با شد برهمی چشمان ز

   ريزد می نغمه کدامين
   ساخت تواند می ايا آهنگ کدام 

  ؟ رفتند می مردانه نيستی سوی که را استواری های گام طنين
  ؟ رفتند می آگاهانه که را گامهايی طنين 
   آميز ريشخند سکوتی در دشمنانش 

   کردند وا راه
   کردند صدا را او بامها از کودکان 

   کردند دعا را او مادران
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  گرداندند چشم مردان پير 
   مشت در بندها گردن بفشرده دختران 

   کردند وفا و عشق قدرت او همره
  خاموش همچنان اما آرش 
   رفت باال البرز امند شکاف از 
   او پی وز 
   آمد فرود پی در پی اشک های پرده 

   نوروز عمو را هايش چشم دم يک بست
   رويا در غرقه لب بر خنده

   جو وپی خسته ديدگان با کودکان
   ها پهلوانی از شگفت در

   پرواز در کوره های شعله
   غوغا باد 

   شامگاهان
   گير پی ها قله یرو به را آرش جستند می که جويانی راه 
   گرديدند باز 
   آرش پيکر از نشان بی 
   تير بی ترکشی و کمان با
   آرش کرد تير در خود جان آری آری 
   آرش کرد شمشير تيغه هزاران صد ها صد کار 
  جيحون بر راندند می که سوارانی را آرش تير 
   روز آن پی از نيمروزی ديگر به
   دنددي فرو گردويی ساق تناور بر نشسته 
   پس آن از را آنجا و 

  بازناميدند توران و ايرانشهر مرز
  آفتاب 

  خويش شتاب بی درگريز
   زد سر پکشان دنيا بام بر سالها

   ماهتاب
   خاموش همه هايش شبروی از نصيب بی 
   برزن هر و کوی هر دل در 

  زد در هر و ايوان هر به سر
   گشت در را ماه و آفتاب 

   بگذشت سالها
   ازب و سالها 

   البرز پهنه تمام در
   بينيد می که خاموشی و مغموم قله سراسر وين 

   دانيد می که آلودی برف های دره وندرون
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   مانند می راه در شب که رهگذرهايی 
   خوانند می کهسار دل در پياپی را آرش نام 
   خواهند می خويش نياز و 
   پاسخ دهد می آرش کوه سنگهای دهان با 
   آگاه جادهها نشيب از و رازف از کندشان می 

   اميد دهد می
   راه نمايد می 
   بارد می کلبه برون در 
   سنگ خارا و خار روی به بارد می برف 
  خاموش ها کوه 

   دلتنگ ها دره
  زنگ صدای با کاروانی انتظاری چشم راهها

   خوابند در است ديری کودکان 
  نوروز عمو خوابست در 
   تشدانآ در هيزم ای کنده گذارم می 
  سوز پر رود می باال شعله 

 1337 اسفند 23 شنبه

  

  آدآني شفيعي
 در بزرگ نويسنده و شاعر محقق، )1318 (متولد سرشك) (م. آدآني شفيعي

 جلدی): (سه ايران عرفانی ميراث  دارد. ارزنده نقش عرفانی دارانهشناساندن آثار روا
 بيان در ( دريا بر نوشته - 2 طامی)بس بايزيد افکار و سخنان شرح در ( - 1 روشنايی دفتر

 افکار و عرفان شرح در ( وقت طعم چشيدن - 3 خرقانی) ابوالحسن عرفانی ميراث
  ست.وا ژرف تحقيق ها ده آن از يکی ابوالخير) ابوسعيد

  یبيدار یآوا
  شبها درين
  ميترسد ابر از باد و باد از برگ و برگ از گل آه

  شبها درين
  است گانهبي تصوير با آئينه هر آه

  شبها درين
  را سرودش و سر اي چشمه هر ميكند پنهان آه

  ظلماني شبهاي درين
  درياوار و بيدار چنين
  ميخواني آه تنها توئي
  بيني مي آه تنها توئي
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  بيني مي آه تنها توئي
  را بندر آسوده اين آاالي آشتي هزاران
  غرش در سيالب چون ،دور آبهاي بسوي
  ميخواني آه تنها توئي
  را شهيدان تباران پامال خون و عام قتل رثاي
  ميفهمي آه تنها توئي
  را نااميدان چگور آواز و رمز زبان
  برگي بي باغ ساز نغمه اي بلند، شاخ آن بر

  آوازت شور از بشنوند تا بمان
  خوابند در باغ سرد هاي جوانه در اينك آه درختاني

  حوباران گلهاي ،ها آئينه روشن دشتهاي تا بمان
  را غارت ايام اين نفرين و رتنف تمام
  دريابند تو آواز ز
  ايام اين چاووش و حسرت سرود تر غمگين تو
  گريد مي آه ابري ترين باراني تو

  زردشت و مزدك بباغ
  ميجوشد آه خشمي ترين عصياني تو
   خيام ساغر و جام ز
  

  شبها درين
  ميترسد ابر از باد و باد از برگ و برگ از گل آه
  را سرودش و سر اي چشمه هر ميكند پنهان و

  ظلماني شبهاي درين
  درياوار و بيدار چنين
  ميخواني آه تنها توئي

  

  طبری احسان
 و شاعر ،نويسنده فيلسوف، سياستمدار، هـ.خ.) ١٢٩۵ – ١٣۶٨( طبری احسان

 او است. داشته ايران در انسانگرا انديشه و پيشرو فرهنگ معرفی در پيگيری تالش، منتقد
 تحقيقی متعدد آثار کند. زنده ايران کالسيک ادب و فرهنگ پيشرو بخش کرد فراوان سعی

  مدعاست: اين دليل زير مقاله ماننداو 
 پويا فرهنگ ،سپرده پيمان هنر

 خسرو زمان تا شهيد مبارز و مورخ ،کسروی احمد شادروان زمان از
 که مترقی روشنفکران از کسانی ،شهيد مجاهد و نويس نقد و شاعر گلسرخی
 انديشی، چاره جلو، به آن سريع رکتح و جامعه بنيادی تحول برای تندخواس
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 و نره نقش و ايران کالسيک فرهنگ ی مسئله ،کنند راهگشائی و راهيابی
  .اند کرده مطرح را شعر بويژه

 چه "حافظ نيرنگ"، يا است هنگفر" مانند خود آثار از سلسله يک در کسروی
 ادبيات عليه شديدی ی ادعانامه رهغي و "ادبيات پيرامون "در گويد"، می

 می که دولتخواه معاصر فرهنگيان و ما کالسيک فرهنگ و ما کالسيک
 صادر ،دهند قرار ارتجاعی مقاصد افزار ار فرهنگ اين کوشند می و کوشيدند
 شهيد رزمبا جمله آن از و امروزی مبارزان از برخی آثار در است. کرده
 پويا" فرهنگی" آنکه خواست و ميائی"مو "فرهنگ از انتقاد گلسرخی خسرو
 های شيوه شستاي و آن نفی حد تا کالسيک شعر از انتقاد شود، آن جانشين

  دارد. آشکاری و نيرومند طنين شعر، در نوپردازانه
 ناديده نبايد و توان نمی که است مهمی تعقلی ی هسته مسلمًا ها برداشت اين در

 دو عصر در و است بنيادی یدگرگون يک ی تشنه ايران ی جامعه گرفت:
 در فنی و علمی انقالب و توليد مناسبات در اجتماعی انقالب يعنی :انقالب

 آن در دراز ی رنهاق طی جامعه که چارچوبی آن در تواند نمی ،مولده نيروهای
 ارزش و ها ميزان نو، های افق سوی به بايد جامعه د.مان باقی ،بود شده منجمد
  کند. جهش نو اتمؤسس و نهادها ،نو های

 کالسيک موسيقی ويژه به و هنر های رشته ديگر و ما کالسيک ادبی فرهنگ
 بند يک چيرگی شرايط در ،پدرشاهی-فئودالی سنتی نظامات ايطشر در ما

 سلطه و هجوم شرايط در ايران، شاهان خونين استبداد يعنی شرقی" "دسپوتبسم
 شرايط رد ،مولده وهاینير طوالنی رکود شرايط در ،رنگارنگ بيگانگان ی
 عميقی جراحات لذا و يافته تکامل و کرده زندگی ،گير همه روزی تيره و فقر
 هرزگی ،آميز تملق های تسليم اميد، بی ایاشکه و ها آه ،سرکوفته دردهای از

 به زاکانی عبيد قول به که ( هائی فرومايگی و ها پستی آميز، انحطاط های
 دارد. خود با بود) آمده در مرسوم و قبولم روش يعنی مختار" "مذهب صورت
 و روزنه بی ايست شکوه و ناله غالبًا ما ای ترانه و (مقامات) آوازی موسيقی

 معروف قول به و ميکشد را روح بلکه کند، نمی تجهيز ناچار به که درمان بی
 بطور موسيقی اين و ادبيات اين اندازد". می هايش بدهکاری ياد به را "شخص
 به ،خواندن رزم به بسيج و انگيزش مندنيرو افزارهای توانند نمی عمده

  داريم. سوزانی نياز معنوی افزار چنين به آنکه حال و باشند راندن پيروزی
 سلسله يک کسروی شادروان احتجاجات در ،گذشته معقول ی هسته اين از ولی

 هنری ارزش کامل نفی است جمله آن از نارواست. غلوهای و استنتاجات
 شعر جمله آن از و آن شعری گرانبهای ی ارثيه ويژه به ايران کالسيک بياتاد

 ويژه به ،نظم و نثر ادبی آثار که اينجاست نکته اتفاقًا حافظ. و مولوی عارفانه
 خالقيت ذروه چنان آن در و هنری قدرت و مهارت چنان آن با ما کالسيک نظم

 عالی ارزش در لذا و است پايان بی تأثير قدرت دارای که شده ايجاد بديعی
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 وسائل از يكي ايران در عارفانه شعر نيز و نيست. روا ترديدی ادنی آن هنری
  نيست. اينجا در بحث اين جاي است. معنوي مقاومت مهم
 فرهنگ " ديگر تمامًا ما آالسيك ادبيات آنيم تصور اگر است خطا نيز

 استفاده مورد بخش زندگي و زنده عنصر عنوان به نميتواند و است "موميائي
 سرسپرده اديبان مشتي اگر .آرد نظر رفص دربست آن از بايد لذا .گيرد ارقر
 گر جلوه ادبيات اين متوليان و پاسداران را خود آه امپرياليسم و رژيم ی

 آه نيست دليل ،اند آرده بدل سازي گمراه و نداريدآا افزار به آنرا ميسازند
 هنگفر در است. ارتجاعي سرشت ايدار دربست واقع در ما ادبي فرهنگ
 ،انساني واقعًا بخش، جان آفرين، رزم ماندگار، زيا، عناصر ما نثر و شعر ادبي
 است. اوانفر بلكه ،نيست آم فقط نه است بودن هنري وجا در حال عين در آه
 استادان نزد در ،بشود فارسي ادب و شعر بارگاه اردو ،ديدگاه اين از آسي اگر
 حافظ، سعدي، نظامي، مولوي، خسرو، ناصر فردوسي، آي،رود مانند سخن
 يافت خواهد درخشاني هاي مرواريد ،ديگر تن دهها و صائب جامي، يمين، ابن
  جاويدانند. تابش داراي آه
 و تاريخي تفسير و توضيح و ايران ادبي فرهنگ بزرگداشت ما ی وظيفه لذا

 فرهنگ اين پوياي و زيا عناصر آردن جدا و آن از بجا ی استفاده و آن منطقي
 و نفرين ،تأييد و نفي جهتِه يك برخورد نه و است منحط و مرده عناصر از

  آفرين.
 ی بمثابه ما معاصر شعر و ادبيات دادن قرار آه گفت بايد زمينه همين در

 و ادبيات در است. نادرست نيز ما آالسيك شعر و ادبيات برابر در پارسنگي
 سراپا هاي شيوه و مضامين اشكال، گرايشها، يبسيار با ما نيز معاصر شعر

 در بندشكني هستيم. روبرو دموآراتيك غير و پرستانه شكل ،انحطاطي مضر،
 به و ضرور بود اقدامي شد آغاز يوشيخ نيما ی بوسيله بويژه آه فارسي شعر

 خاطر به نوآوري هر نه بندشكني، هر نه ولي است رسانده آمك ادبي گسترش
 نوپردازانه آثار به .بيافريند ايران ادب تاريخ در گارماند چيزي ميتواند نوآوري

  داشت. تري جدي و سختگيرانه برخوردي ومضمون شكل جهت از بايد
 بايد ادبيات مضمون جهت از است. مضمون عمده مضمون، و شكل ميان در

 مددآار و بشتابد جامعه و انسان ياري به و آند تعهد و مسئوليت احساس
 اجتماعي غارتگران و طغليان پيگير دشمن و جامعه حمتكشز و دمول اآثريت
 و برافروزد اميد و ايمان نور او در و بپرورد مثبت صفات با را آدمي و باشد
 مي دريا به آه شّطي مانند هنرمند روح آند. ور شعله را طلب و رزم آتش
 نيست ديديتر آند. تر غني را جامعه درياي آنكه تا گردد تهي خود از بايد ريزد
 هنري، هاي شيوه با هنري شكل به بايد مقدس و خطير ی وظيفه اين اجراء آه
 واقع ي پردازيها صحنه و ها چهره با ،هنري تعابير به توسل طريق از عنيي

 شعاردهِي و گري موعظه يا منظوم مقاله شكل به نه و گيرد انجام گرايانه
  جامد. احكام صدور و نگارانه روزنامه
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 خود تسكين يك تفتن، يك آاوي، درون يك افزار نبايد ادب و شعر ينكها درباره
 سخنان هنرشناسان و اديبان بشتابد. مردم ياري به بايد بلكه ،باشد شاعر براي

 دايه و للـه نبايد شاعر " آه گويد مي بدرستي گورآي ماآسيم اند: گفته ارجمندي
 گويد: مي هگل  ."گردد لمبد جهان پژواك به تا بكوشد بلكه باشد. خود روح ی

 است". ايستاده آنسوتر آه آنكس و هنرمند مابين است گفتگوئي هنري اثر "هر
 از "شعر گويد: مي آه آنجا ،است هآمد انديشه اين نيز ما خود ی قابوسنامه در
  .خويش" بهر از نه گويند، ديگران بهر

 خواهد ناچار آند، تهعد و مسئوليت قبول هنرمند اگر آه آنند مي تصور برخي
 بدان نه آند منعكس است سازگار او تعهد با آه معيني شكل به را واقعيت شد

 در هنرمند تعهد آه است صحيح زماني سخن اين .هست واقع در آه شكلي
 خود از تعهد اين اگر باشد. تاريخ حرآت خالف جهت در ،واقع خالف جهت

 زيدگرسا موجب شد،با داشته قرار تاريخي تكامل جهت در و برخيزد واقعيت
 و نويسنده تعهد مابين ضاديت آوچكترين لذا .شود نمي واقعيت و حقيقت مسخ و

  نيست. گرائي واقع
 محتوي، اين بيان براي ولي است. قضيه اصل هنر در آه است محتوي ،باري
 را هنري گوناگون ژانرهای و مختلف اشكال و اسلوبها بايد و ميتواند هنرمند
 آار ويژگيهاي و ديد ،سبك سليقه، ذوق، قريحه، به منوط گردي اين بندد. بكار
 ضرورتًا شكل اين ولي آند عطا شكلي چه خود هنر به آه است هنرمند هنري
 و ""خواص براي طلسماتي صورت به نه و اشدب دموآراتيك و بليغ بايد

  روشنفكرانه. دريافتني نا  اسرارآميز نمادهاي
 به را شنونده و خواننده زيرا خوبست سمبوليك پيچيدگيهاي گويا آه استدالل اين
 و خواننده بايد هنري اثر آري است. سطحی ميكند، تجهيز لذا و ميبرد فرو فكر

 دشوارپردازي راه از نه ولي دارد وا انديشيدن به برد. فرو فكر به را شنونده
 رژيم آه آنوني دوران در بويژه ،ما حال عين در گوئي. ژرف طريق از بلكه
 و نمادها افزار از هنري و صحيح ی استفاده است. آزاد بيان مانع دادياستب

 و ترسوئي نوعي آنرا آه آساني با و ميشمريم سودمند را هنري سمبولهاي
 موافق ميشمرند گوئي آشكاره از احتراز و استعارات ی پرده در گريختن
 هنر در يسمسكتار عملي چنين آنيم. تنگ را هنري تعبير ميدان نبايد ما نيستيم.
   است.
 و ادبي ی نوآورانه فرهنگ مضمون و شكل مورد در اصل دو اين ی پايه بر

 آاويهاي درون صورت از تا گيرد قرار نقادانه بررسي مورد بايد ما شعري
 چهره انفرادي، هاي گري شكوه و نفس حديث تجريدي، هاي بحث ،رنجبار
 جريان آن در و درآيد يانتزاع و مينياتوري هاي سازي صحنه و ها پردازي
 چنانكه شود. احساس ماست اطراف در آه حوادثي ی کوبنده نبض ،زندگي خود
  ميكند. آورده بر را توقعات اين آه است آمده بوجود فراواني نظم و نثر آثار
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 بلكه ،گذشته فرهنگ نفي نه آه آنست آنيم خالصه را خود سخن بخواهيم اگر
 نو و گذشته فرهنگ ی لهمقاب نه ،آن از يانقالب و علمي و درست اريبرد بهره
 نه فرهنگ، دو اين عناصر ميان تاريخي ارگانيك پيوند ديدن بلكه ،يكديگر با

 سوي به صرمعا نثر و شعر سير بلكه نوپردازي، بالشرط و دربست ستايش
 هرگاه است. مسئله صحيح حل و آار درست راه ،بليغ شكل و مثبت محتوي
 فياض هاي چشمه از و خود ی گذشته غني ی ارثيه از ما معاصر ادبي فرهنگ
 و مسئوليت و گيرد بهره فولكلوريك فرهنگ سرشار ی زمينه و جهاني فرهنگ
 آثاري خلق به توانست خواهد ندارد، دور نظر از را خود تاريخي رسالت

   شود. موفق است، توانسته آنون تا آه آنچه از درخشانتر
 بي جهان، تنوع پر فرهنگ از خبري بي ما، آالسيك فرهنگ به اعتنائي بي

 عصر در پويا هنر يك هاي هدف به توجهي بي ايران، غني فولكلور از بهرگي
 انحطاطي گرائي شكل در آن سقوط و هنر سترونی موجب نميتواند ما، طوفاني

  نشود. پوچ مضامين و
  

 می که مردمی نيست. کرانی را آفرينش از ناشی نفس به اعتماد و غرور ،شادی  
 درمانده و آيند نمی در ستوه به آيند، نمی در زانو به ،کارند می و کنند، می توليد آفرينند،
  خالقيت: به طبری احسان دعوت اينک شوند. نمی

 زمين
 زندگان زادگاه و گورگاه آه زمين

 است بودني گاه سرشت
 جادويي اژدهاي چو
 خرمي نغز بساط آورد بر خود ژرفناي ز

 درآشد، آام به سپس
 ُبد ِهشته بساط در چه آن هر
 دهد، مي مرگ باد به
 ُبد ِآشته آه را چه آن هر
 ها غنچه و ها برگ بازگشت اوست، سوي به
 ها دست و ها چشم بازگشت اوست، سوي به
 ها گسست ها رشته به ُبَود او از
 ها نشست آخرين اوست، شگرف معبد به

 امين نا زميِن اين آه ظنين، مشو
 آمين آند زندگي هاي جاده به رهزني چو
 آنون خود سرِد متِن به آند، نهان تني تا آه
 روان روي زمين بر آه

 زندگي فروغ از آن جوان
 چمي زمين بر آه آنون
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 دمي،
 خود، اشك ز نمي
 آن نثار وي خاك به
 پير زمين اين بر

 آن گذار خود، زادگاه و گورگاه
 همتي بخواه او از
 اي رونده آن بر تا آه

 دمي مردمي يلسب از نپيچي
 رسد، امان بي مرگ چو
 درندگان چون راه ز

 خود گور به روي چنان
  نرويدا برش از آه
 .زندگان پاي زير به تو، ز لعنتي گياه
 خود، نغز گنج ز زمين
 است داده نثار را تو

 است داده بهار هر به خرمي و شُگفِتگي
 بحر نيلگوِن موج ز

 خود نصيب آن صيد
 دهر الجورِد چرخ به
 خود طيب به بكش پر
 ها، گياه جادوي ز
 .خود طبيب آن دست به
 گورگاه نه

 زمين اين است، آدمي آارگاه
 تو، برادر همو
 تو، مادر
 است تو ياور
 است؛ تو پرور مهر گرم آشناي سراي

 مرو عبث زمين اين بر
   بيافرين
  بيافرين

  



 239

   ثالث اخوان مهدی
 اخوان است. ايران معاصر تاريخ دار آئينه )خ هـ. 1307 - 1369( ثالث اخوان مهدی

 تمام از را او اسالمی جمهوری 1360 سال در افتاد. زندان به سياسی اتهام به با چندين
  کرد. بازنشسته بدون حقوق دولتی مشاغل
 تصويری گويا که کند می منعکس خود در را زمانه روح چنان هنری اثر يک گاه

 پاکسازی خاطر به خانواده هزاران که انیزم کشيده. رنج انسان هزاران احساسات از است
 منظومه در ثالث اخوان مهدى ياد زنده شود، می بريده نانشان اسالمی جمهوری عقيدتی

 می فرياد جامعه شکلی نو در در را خرقانی ابوالحسن انديشه "حق مردان "آئين بنام اى
  امروز؟ حال زبان يا است تاريخ يادآوری .کند

 مريدان جست. پناه بلحسن خانقاه مرد گرسنه ای به روزى :ستا از اين قرار داستان
 ين ا چون بلحسن راندند. بيرون خانقاهش از خوارى به يافتند، پرست ديگر را وى چون
 آه نپرسيد نامش و بدهيد "نانش :نوشتند خانقاه برسردر را جمله اين تا فرمود بشنيد، ماجرا
را چنين انسانی  اخوان اين انديشه ."رزدا نان به را بلحسن ارزد، بجان را حق هرآس

  :بازگو می کند
 جهان در شد شهره او از خرقان که       مهان شير و پير بلحسن مگر
  صفات کهين را او صدر ی سعه       ذات  بخشنده رويش شاهد همان
  العلوم نور گشته پرتوی آن کز               ونجوم خورشيدها مهد دلش
  ارم گرزه ای تازانه چو بدستش        سوار شتیگ برشير که پيری چه

  به اآرام و با آفرين و درود               هرآنكس آه آيد به اين در فرود
  مپرسيد از نام و نانش دهيد                به هر دين و ايمان امانش دهيد

  يقين بلحسن را بيرزد به نان         آه هرآس آه حق را بيرزد به جان
  حق وايمان اند حق بردين که                  حق مردان آيين تاس چنين
  ايمان شرط با نه ،همونان                    دهد جان او که ،يزدان بدانند
  اند حق ميهمان نان به و جان به        اند حق خوران روزى خلق همه

  نهاد؟ بىنان خوان ورا چگونه           دهاد جان را مخلوق آه آريمى
  پرى شيطان ز بل تهى زيزدان              ُبرى نانى آه يا برى آبى گر

  

  آرامش دوستدار
برای  ١٣٣۶خورشيدی در تهران زاده شد. در سال  ١٣١٠آرامش دوستدار در سال 

ی  تحصيل فلسفه به آلمان رفت و بعدها از دانشگاه بن دکترای فلسفه گرفت. موضوع رساله
بود. » ی معطوف به قدرت نزد نيچه ی اراده ق در فلسفهمتافيزيک اخال«دکترای او، 

 ١٣۵٨تا  ١٣۵١آرامش دوستدار پس از پايان تحصيالت به ايران بازگشت و از سال 
ها، بار ديگر به آلمان  شدن دانشگاه ی دانشگاه تهران بود. وی پس از بسته استاد فلسفه

  کند. بازگشت و اکنون در شهر کلن زندگی می
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بينش دينی و ديد ( سه کتاب "مالحظات فلسفی در دين و علم در آرامش دوستدار
"، "درخشش های تيره" و "امتناع تفکر در فرهنگ دينی" گفتمانی انتقادی و )علمی

 »دين خويي« ۀرسي همه جانببر ستداردو نوشته هاي مضمون اصلي .پرسشگر دارد
گ خواص را عهده بودن آن قشري که توليد فرهن» نـينديـش«فرهنگ ايراني و خصلت 

 .است به اصطالح سکوالر ۀبه طور بارز، روشنفکري پسامشروطبوده، از جمله، و  دار
او فرهنگ ايران را از گذشته تا به امروز "فرهنگی دين خو" می داند. دينی که 

"امکان پرسيدن را از آدم ها می گيرد و از آن ها بنده هايی می سازد تا با توسل به مرجع 
 ".سخ دست يابنددينی، به پا
فرهنگ دينی ايران "هيچوقت کشمکش فکری  نوشته هايش نشان می دهد در او در

وجود نداشته" و اگر هم بوده "يا در زمينه فقه يا شرح فلسفه اشراق و يا درگيری هايی 
 .بوده که بين شعرا پيش می آمده است". او اين فرهنگ را "ايستا" لقب می دهد

  : نويسد  خود مى در معرفی آثاردوستدار 
ام اوال توضيح بدهم آه منظور من از اعتقاد چيست و چگونه برابر  من آوشيده”

ام به  اعتقادى. سپس پرداختهی گيرد و نه بی قرار ماعتقاد انديشيدن يا تفكر 
، عمال از دو زردشتاينكه ما از دوران پيشين، يعنى از زمان هخامنشيان و 

يان و هم از طريق از طريق حكومت هخامنشناحيه تحت سلطه دين بوديم: هم 
آه بر اساس  ام هايى را در اسالم نشان داده سپس من نمونهی. زردشتتصورات 
ام نشان دهم آه همه آدمهاى مهم ما به  آنم موفق شدهی ها، فكر م اين نمونه

را بايد در گيومه “ انديشيدن”اند، البته در اينجا  صورتى در وابستگى انديشيده
ام، موارد مهمى هستند در  يعنى مواردى آه من آنجا آورده و نشان داده گذاشت.

تاريخ ما، از جمله ابن سيناست، از جمله در خارج از تاريخ ما اما در تاريخ 
جهان اسالم ابن خلدون است و ابوريحان بيرونى است. بخصوص در مورد اين 

ی وده است، مژوهشگرى نسبتا مستقل بآخرى، يعنى ابوريحان بيرونى، آه پ
تواند ی جه دين گرفتار است و بنابراين نمدهد آه چگونه در پنی نشان مبينيم آه 

ام، آه اين دو  بايست تكان بخورد. البته دو مورد نيز نشان دادهی آن گونه آه م
مورد در فرهنگ ما استثنا بوده اند: يكى عبداهللا روزبه ابن مقفع است و ديگرى 

ام آه در تاريخ فرهنگ ما از طريق اين  ا نشان دادهرازى است. اين دو مورد ر
ناپذير دين  دو نمونه انديشيدن صورت گرفته است، با وجود سلطه دائمى و چيره

، يعنى ابن مقفع و رازى، طبعا آارى از پيش  در مملكت ما. اما هر دو نمونه
در پايان  هاى فكر دينى از بين رفتند. نتوانستند ببرند، براى اينكه زير چرخ دنده

آتاب فصل نسبتا مشروحى هست آه اختصاص داده شده به فردوسى، سبب آن 
ترين شاعر ما در سال چهارصد پس  هم اين است آه فردوسى به عنوان ايرانى

از ظهور اسالم آنچه را با رويداد اسالم بر ما گذشته بوده و همچنين ادامه 
بينى آرده و  پيش پيشخواهد داشت، ديده است. يعنى فردوسى در هزار سال 

ديده آه اين فرهنگ از آجا شروع شده و به آجا منتهى خواهد شد، يعنى به 
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م بايد به وضع رقت انگيز آنونى، اگر اينجا بخواهم بگويم. بنابراين بقيه را ه
  “.آنم بيش از اين ممكن باشد آه من باز توضيح بدهمی تفصيل خواند و خيال نم

 

 داريوش آشوری
های  مجموعه مقالهدر نويسنده و مترجم معاصر  ) ١٣١٧ متولدی (داريوش آشور

مدرنّيت  شدن با روبروبه تحليل بحران فرهنگی جامعٔه ايران در  »ما و مدرنّيت«
  .پردازد می

عمدتًا با شيفتگی با آرمان ها و اعتقادات سياسی برخورد کرده و  روشنفکران ايران
شخصيت ها کمتر بی طرف و منصف هستند. در تحليل تحوالت و می کنند. از اينرو 

برخی روشنفکران سعی کردن با يکسان جلوه دادن جنبش گسترده دموکراسی، 
تجاوز گری با جهانخواری و  را غربدر فردگرائی مردم  و ، حقوق بشرآزاديخواهی

خاک در چشم مردم بپاشند. مهدی بازرگان، جالل آل احمد، علی  ،دولت های غربی
حسن بنی صدر، و عبدالکريم سروش (در اوايل فعاليت خود) چنين عمل شريعتی، ابوال

 و کردند و جامعه ايران که با مبارزه مردم سنگرهای مهمی چون آموزش و پرورش
را از چنگ روحانيت نجات داد را به شدت تضعيف کردند و جاده صاف کن  دادگستری

ه رهبری آيت اله خمينی نابودی تمام دستاوردهای سکوالر به دست جمهوری اسالمی ب
نگرشی در "غرب زدگی" و مبانی نظری  - هشيارِي تاريخي«ِي  آشوری در مقاله شدند.
ِي  ِي عقالني و علمي در تاريِخ انديشه به شيوه زدگي را ) نخستين بار غرب ١٣۴۶( » آن

  ِي ايران نقِد می کند.  روشنفکرانه
ِي  او در معناِي يک ترم و برابرنهادهک -و - کند ؟»رواداري«چرا در دو مقاله های او 

به ريشه شناسی  )1385(»چرا رواداري«ِي  شناختي: دنباله ِي ِترم يک نکته) و 1385( آن
 روادری می پردازد:

 ؟»رواداري«چرا 
  ِي آن کاو در معناِي يک ترم و برابرنهاده -و - کند
 و  toleranceانسه و دو معادِل آن در انگليسي،در فر tolérance ِي واژه

toleration، هايی هستند که امروز براِي ما روشنفکراِن ايراني  از ترم
ِي  ها در ترجمه برجستگِي خاّصی يافته اند. زيرا، گذشته از برخورد با آن

هاِي  ای از مفهوم در رابطه با خوشه  ي سياسِي مدرن، اين ترم هاِي فلسفه متن
ِي مدني، و  ي و مدني، جامعههاِي سياس پيوسته به يکديگر، همچون آزادي

هاِي اساسي براِي مدرنگرِي ساختاِر قدرت در  سکوالريسم، يکی از مفهوم
ِي دقيق و  ِي سياست به يک برابرنهاده رو، در فلسفه ايراِن کنوني ست. از اين

هاِي گوناگونی  ِي آن به فارسي برابرنهاده سنجيده براِي آن نياز داريم. در ترجمه
: از تسامح، تساهل، مدارا، و بردباري گرفته تا تحّمل. اّما اين رود به کار مي
رسانند، که هنوز هم  ها معناِي اصلِي اين واژه را تا قرِن شانزدهم مي برابرنهاده

رود، اّما از يک چرخِش اساسِي معنايي  در جاِي خود درست است و به کار مي
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اصلِي خود فاصله  در آن غافل است؛ چرخشی که با آن اين مفهوم از معناِي
ـ حقوقِي مدرن  هاِي سياسي گيرد و با يک معناِي تازه پاي به ميداِن ترم مي
بايد به تاريِخ اين واژه و اين چرخش توّجه  گذارد. براِي درِک اين نکته مي مي
  .کرد

ِ قديمي ست از مصدِر رواداشتن که من آن را براِي اين  يک مشتّق» رواداري«
نس پيشنهاد کرده ام و به کار برده ام و کسانی نيز از معناِي مدرِن تولرا

برند. اّما اين  نويسندگان و مترجماِن فلسفي آن را پذيرفته اند و به کار مي
گزينش هنوز نيازمنِد توجيِه نظري ست. اين را هم بگويم که من نخستين بار در 

بايد  ده ام و ميفارسِي سليماِن حييم به اين برابرنهاده برخور ـ  فرهنِگ انگليسي
نويِس توانا اين جا ياد کنم. باري، من اين  از ذوق و زباندانِي آن فرهنگ

سياسِي تولرانس از آن جهت رساتر و ـ  برابرنهاده را در معناِي دقيِق حقوقي
رفته از ـ  دانم که تولرانس در اين کاربرد رفته ها مي تر از ديگر برابرنهاده دقيق
خود، که همان مدارا يا بردباری و شکيبايي باشد، فاصله  ِي اصلِي معنايِي زمينه

گرفته و از قلمرِو معناِي واکنِش روانِي منفي نسبت به چيزی، در يک گذاِر دو 
سياسي درآمده ـ  ِي تاريخي، به قلمرِو معناِي ارزشِي کنِش مثبِت حقوقي قرنه

يلي و است. تولرانس، در آن معناِي اصلي شکيبايي در برابِر چيزی تحم
رساند. اين واژه در فيزيک و پزشکي نيز کاربرد دارد، به  ناخوشايند را مي

معناِي ميزاِن مقاومِت يک سازه در برابِر فشار يا ميزاِن مقاومِت بدن در برابِر 
 .زهر يا يک انداِم پيوندي

در زباِن التيني ست،  tolerare هاِي اروپايي مصدِر ِي اين کلمه در زبان ريشه
 tolérer اِي کشيدن، تاب آوردن، تحّمل کردِن درد يا بار، که دو مصدِربه معن

به ترتيب، در فرانسه و انگليسي از آن برآمده است که در  ،to tolerate و
ِي کاربرِد آن در زباِن فرانسه از پاياِن  اصل همان معنا را داشته است. پيشينه

رفته اجتماعي ـ  ناِي آن رفتهِي پانزدهم مع ِي چهاردهِم ميالدي ست. از سده سده
مي شود و معناِي شکيبايي در برابِر چيزهاِي ناخوشايند از نظِر رفتاري و 

باوري، اين  ِي هفدهم، با رشِد عقل گيرد. در سده اخالقي و اعتقادي به خود مي
در فرانسه از آن ساخته  tolérance ِ کند و مشتّق معنا ميداِن بيشتری پيدا مي

ِي  يابد. در انگليسي، پيش از آن، از نيمه انگليسي نيز راه ميشود که به  مي
شود که باِر  نيز از اين ريشه ساخته مي toleration ِ ِي شانزدهم، مشتّق سده

  .معناِي مدرِن تولرانس بيشتر بر دوِش آن است
  

 سيرجانی سعيدی اکبر علی
 هنويسند و گرپژوهش اديب، ،خ.) هـ. ١٣١٠ – ١٣٧٣( سيرجانی سعيدی اکبر علی  
  ، فضائی باز برای تنفس آرزو می کرد:رسيد قتل به ١٣٧٣سال  و جسور که پرکار

 خدانشناس
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  س ناشنــــــا خدا ناشناسم خدا                  من که دانا شيخ اى دارى خـبـر
  هراس تکفيردارم ازچوِب نه                  سخن ره دراين گويم سربسته نه
  نداشــت اعتبارى بـرم خدايـت                د وجو در دمازعـ قـدم چون زدم

  نداشـــت افـتخارى پرستيدنـش                 بــــود وآلوده ننگيـن تو خـــداى
  چشم بسته توئى چون برطاعت که           ز اســـيـرنـيــا بديـنـسان خــدائى
  خشــــــــم به وگرآيد مرح به گرآيد           نماز رکعت دو بـهـر که خــدائى
  کــالم نـفـهـمـد زبـانـى ديـگـر بــه            عـــرب جـزدرزبـان که خــدائى
  وعام خاص خرمن کين به بسوزد             درغضب شود نـاگـه که خــدائى
  تباه بـيـگـناهان کـنـد قهرش که                 وبـلهـوس خودسر چنان خــدائى

  پرگناه تنــــــــى رهاند زدوزخ                 مگـس يک شنودىخـ پـاداش بـه
  رو و زير را آباد شهــرى کند                  جـبرئيل شـهـپـر بـا کـه خــدائى
  فرو کرانــــــى بى لشکر برد                   نـيـل دريـاى درکـام کـه خــدائى
  ساز چاره کســى کار به نگردد                  وثـنـا مـدح مزد بى کـه خــدائى

  نيــــــاز دارد تو وثناى مدح به                   چـرا ورنه بـيـچاره، نيسـت خدا
  کـنند افسون بايد اش که ديوى چو            است سرکش گه و رام توگه خداى
  کننــد؟ چون "شفاعتگران" وگرنه           است خوش بازى" "دالل به او دل
  آورد دســت به را گـان بـنـده دل             وحـور غلمان وصـف تـوبا ـداىخ
  آورد هـسـت هرچه نگين زير به            زور و تهديد به و فريب و مکر به

  حکم" تيغ برکشد چون "بتهديد                         مغول خان مانند تو خـداى
  بکم" و صم بيان و کٌر "بمانند                         کـل کـارفـرماى آن زتهديـد

  گناه بـى از کاره گـنه ندانـد                       موج به درآيد قهرش درياى چو
  وسياه سپيد وکافر، مسلمان                       فوج فوج افـکند درون دوزخ به

  گزند نبيند زکسک گشته نهان                      ريــا انــدرحـصـار تــو خــداى
  بـلند چـماقش گـردد تکفير به                     چرا و چون به گر زند دم کسى

  ساخته بزمکى اندرون عرش به                  بيان و کـٌر خـيـل با تـو خــداى
  پــرداخـتـه حـرمخـانـه کـــار بـه                  جهان خلق ازکار که چوشاهى

  نيست راه ترا جز او درگاه بـه                      تو به تو تىدرخلو گشته نهان
  نيست جزتوآگاه جهان در کسى                      او ازکار که او مـحرم توئـى
  تست انديش کج طبع مخلوق که                    بـناز خـدائى بدينسان زاهد تو

  تســــت! ريش اليق چنين خدائى                    ز آ پابـست و است نياز اسير
  اژدهاست جانور، اين خدانيست                  سخن گويم سربسته نه پنهان نه

  خداست! "اين" اگر ناشناسم خدا                 من که دانا شيخ اى ازمن مرنج
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 مدّرسی تقی
 بار دو تنها ميهن از دوری سال چهل مدت در که خ.) هـ. 1311 – 1375( مدّرسی تقی

 پادشاه ياـَاَمـص برابر در شائول زبان از »او تنهائی و َيُکـليا« دررمان  آمد ايران به
  ويد:گ می اسرائيل

 در کنند. می دفاع يی قلعه مانند خودشان زندگی از مردم که فهميد بايد ...".
 به ندارد. رقت و لطافت عواطفشان شوند. می بيرحم و خشن مواقع اينگونه
 ترحم و بيچاره اين وجود با اّما کنند. می نگاه کمک خاطر به طفق آسمان سوی

 بايد تو اما باشند، می زمخت و کور زمين روی مردم من، موالی آری انگيزند.
 کينه جاهل مردمان چه اگر است. انگيز ترحم جهالت که باشی داشته خاطر به
 زبانيشان بی سبب به را انسان دل مجروح اسبهای که همانطور اما ورزند، می
 به و گردد نمی خشمناک حيوان وحشيانۀ لگدهای از انسان و آورند می درد به

 رشد محبت با انسان کرد. رام محبت با بايد را نادانی گذارد، می مرهم زخمش
  گردد." می کامل گذشت با و کند می

 

  یحسين ساعدغالم
در جمع  ش)، هـ. 1314 - 1364 با اسم مستعار گوهرمراد ( یحسين ساعدمغال

ی در باره سانسور در ايران ايراد کرد که خواندنی است. ئروزنامه نگاران انگليس سخنران
 و ) برگزار شد Index on Censorshipسخنرانی از سوی ايندکس آن سنسرشيپ ( اين

در اين نيز منتشر شد.  10633و  10631، 10628، 10625در شماره های  1357در کيهان 
اداره خ سانسور از سانسور رسمی در ايران، يعنی از هنگام تأسيس تاريمجموعه مقاالت، 

در چهار شماره مقاله دنبال می شود.  1332مرداد  28سانسور توسط اعتماد السلطنه، تا 
  مذکور به موارد زير پرداخته است: 

، انتشار شبنامه در مقابل روزنامه ها، تصويب اولين بيانيه، سانسور در مطبوعات
عات در مجلس، تاسيس اداره انطباعات، محدود شدن مطبوعات توسط قانون مطبو

محمدعلی شاه، سانسور در دوران رضاشاه، قربانيان سانسور مانند فرخی يزدی، سانسور 
نقش قوام السلطنه در سانسور مطبوعات، اصالح قانون  ،1332تا  1320بين سال های 

  Javadi, 1984) ( مطبوعات و مطالب ديگر.
  

  پور طانسل سعيد
 شاعر، نويسنده و کارگردان تئاتر، زخمی خ.) هـ. 1319 – ١٣۶٠( پور سلطان سعيد 
  :دارد که هنوز تازه است ل های قبل از انقالباکشور در س اوضاع از

 است رفته چه آشورم با
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  است رفته چه آشورم با
  ها زندان آه
  سرشارند شقايق و شبنم از
  شهيدان بازماندگان و

  سوگوار ريشانپ ابرهاي انبوه
  سوخته هاي  الله سوگ در
  بارند مي
  است رفته چه آشورم با
  سوگوارند. هنوز ها  گل آه است رفته چه آشورم با
  باد گرد شور با

  آنك
  بادها گرد از تر  تفته آه منم
  چرخم  مي باديه خارزار در
  خاآستر به نهفته آتش تا

  »تير« خورشيدهاي ي  نعره ز تر  آشفته
  سرگشد فراموش هاي  خاك قلب از
  ها  حنجره قنات از تا

  خون و خشم فوج
  آشد: پر مرگ، ي  سوخته غروب روزي
  است من نعره اين
  پيچد  مي فالت روي آه است من نعره اين
  آشوبد  مي را ساله شانزده سكوت هاي خاك و
  گران مشت هزار با و
  آوبد  مي عمان هاي آب بر
  رويد  مي آه است من ي نعره اين

  را زمان خاآستر
  روزگار خشم از
  ......اي تو، از بعد
  اعدامي ي  ستاره آخرين اي
  بزرگ »خسرو« اي
  بودي خسروان ارآان در ولرزه برق آه
  نيستم هيچ من
  گذرد  مي انقالب يك ي  زمينه در آه مسلسلي از غير
  خونالود و برهنه و خالي و
  غلتند مي جوان هاي  توده خون در
  شتيدر و سهمناك خار مثل تا
  - سرخ گل هاي  گريوه بر روئيده -
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   را آينده
  بماند
  روزگار چشم در

  خشم شوريدگان شهادت يادآور
  تازي اين مهاجم ارتش بر
  تزار اين
  خشم اي ماندآار خشم اي

  خشم اي انفجار خورشيد
  اعدام مخفي هاي جوخه تا
  رسمي هاي  جامعه در
  آنك
  خشم اي الشخوار هزار آنك
  افشان ليا ي  باره هوار مثل
  ويران اين بر است بسته شهيه خون
  ببار ديگر
  خشم اي ببار
  ببار آتشفشان گذاره چون خشم اي

  استعمار ي  شكسته شب روي
  »او« ها  جبريل آه درد و دريغ اما
  سپيد شهپر با
  آيند  مي فرود طرف هر از
  را جوان عاشقان قلب و
  خايند  مي دندان و چنگ و چشم با
  را انپنه وحشت هاي پنجه و
  آاليند  مي قبيله اين خون با
  شجاع اينهمه با
  شهيد اينهمه با

  خون و آتش هاي  آوچه از آه است رفته چه آشورم
  تفنگ آتش با
  قيام آتش با

  پوشان پاره انبوه
  ناگهان انبوه
   آيند  نمي قامتنا انبوه
  ست ديري مردان صبور چشم
  ست نشسته اشك هاي پرده در

  عشق قلب ست ديري
  ست شكسته بند هاي  هگوش در

  خوانديم قفس هاي  گوشه ز چندان
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  ست بسته گلو زخم، هاي  پاره آز
  انقالب دست اي

  مردم درشت مشت
  آفتاب گلمشت

  است رفته چه آشورم با
  

  مختاری محمد
 در که منتقد و مترجم ،هنويسند شاعر، )خ هـ. ١٣٢١ - ١٣٧٧( مختاری محمد
تمرين « در کتابمحمد مختاری  رسيد. قتل به "ای زنجيره های قتل" به موسوم ماجرای
کراسی فقط يک واقعيت حقوقی، اقتصادی و وآزادی، عدالت و دم تاکيد می کند که »مدارا

در  اوفرهنگ خاص خودشانند.  ۀاينها فرايند و زايند ۀسياسی نيستند، بلکه پيش از هم
تمرين «کتاب های در و می نويسد: "انقالب ذات ما را عريان کرد." »چشم مرکب«کتاب 
 ،فرهنگ استبدادی يعنیاين "ذات"  »چشم مرکب«و  »انسان در شعر معاصر«، »مدارا

می بررسی و نقد  ژرف، نکته سنج و بديع رافرهنگ "شبان رمگی" يا "فرهنگ بی چرا" 
  . کند

. چرا که ما داريم"تمرين مدارا"  به فرهنگ ما نياز مختاری در آثارش نشان می دهد
مخالف خود را نداريم. اگر کسی با ما مخالفت می کند، به جای بررسی و نقد  تاب تحمل

در فرهنگ ما نهادينه نشده است. نتيجه  مدارانظراتش، خود او را نقد و نفی می کنيم. 
کراتيک هستند، با واينکه به جای درک حضور ديگری و مدارا که پايه و بنياد فرهنگ دم

  واجه هستيم.حذف ديگری يا ستيزه با ديگری م
فرهنگ ما "بی چرا" است. ما عادت به پرسيدن يا پرسيده  استدالل می کند مختاری

سياسی حق پرسيدن از  ۀشدن و به طور کل شک داشتن به خودمان را نداريم. در عرص
مردم ما هميشه صلب شده است. زيرا شاه يا رهبر گويا دارای توانايی فرابشری بوده اند، 

ا می دانسته اند و برای حفظ قدرتشان مانع دخالت جامعه در امر سواالت ر ۀجواب هم
حکومت و تعيين سرنوشت خود می شده اند. حتی در خانواده نيز پدر، شوهر يا به هرحال 

) ديگر اعضای خانواده را Vormundبزرگتری بوده است که به قول کانت نقش قيم (
تصميم می گرفته است. در چنين  بازی می کرده و به جای آن ها می انديشيده و طبعًا

فرهنگی است که حتی حق بنيادين هر انسان برای فکر کردن، تشخيص دادن و انتخاب 
او نفی می شده است و متأسفانه همچنان نفی می شود. در اين فرهنگ انسان ها  ۀآزادان

ابرابر آن ها رابطه ای ن ديگری برتری دارد. رابطه برابر نيستند، بلکه يکی به داليلی بر
ارباب و بنده می ماند. يکی حرف می زند  ۀو تبعيض آميز است. اين جور روابط به رابط

و ديگری گوش می دهد. يکی فرمان می دهد و ديگری اطاعت می کند. فرهنگ "شبان 
رمگی" نيز در برخورد ما با انسان های ديگر نمايان می شود. "قيم گرايی" و 

هنگی هستند. ميل به سلطه بر ديگری اساس و بنياد "پدرساالری" عناصر اصلی چنين فر
"ساختار استبدادی ذهن" است. ستم فرهنگی بر زنان، اقليت های ملی و مذهبی نيز فرايند 

همين ساختار استبدادی ذهن است که نمی خواهد ديگری که با او متفاوت است و منافع 
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ه را بازی می کنند و شاه و متفاوتی دارد را به رسميت بشناسد. انگار انسان ها نقش رم
  رهبر و قيم نيز نقش شبان را دارند و رمه را به راه درست هدايت می کنند. 

برای آسان تر کردن بازخوانی فرهنگ مجموعه  »تمرين مدارا«مختاری در کتاب 
ای از ضرب المثل های ما يا نمونه هايی از ادبيات کهن ما را جمع آوری کرده که بخشی 

نگ پدرساالری، مردساالری، بيگانه ستيزی و يا انفعال در فرهنگ ما را از آن ها فره
  نمايان می سازند. 

فرهنگ يک پديده  تاريخی مختاری می نويسد که  »بازخوانی فرهنگ«ۀ مقالدر 
است که از پيشنيان به ما به ارث می رسد. فرهنگ از ناخودآگاه جامعه برمی آيد و هم در 

هميشه متغير است و در دوران مختلف تاريخی با تغييرات آن ريشه می دواند. فرهنگ 
اجتماعی دگرگون می شود. اين تغييرات هميشه به معنای پيشرفت فرهنگی نبوده و در 

  مواردی حتی کامَال برعکس هم بوده است. 
کراسی و عدالت وما نمی توانيم بدون مدارا و درک حضور ديگری به آزادی، دم

)" در برابر فرهنگ استبدادی قرار toleranceغربی "تلرانس ( برسيم. مدارا يا به زبان
فرهنگی بايد از درون خودمان و در  ۀ می گيرد. و با آن درمی افتد. و اين درافتادن يا مقابل

فرهنگی برای آزادی و برابری شايد  ۀخودمان شروع بشود. به همين دليل مبارز ۀخان
  گر مبارزه باشد. بسيار طوالنی تر و سخت تر از گونه های دي

بازخوانی " ضمن تاکيد بر اينکه » بازخوانی فرهنگ«  ۀمحمد مختاری در مقال
  :گويد می "های دوران ما است فرهنگ يکی از ضرورت

ي انقالب ضرورت اساسی و همه جانبه يافت. زيرا  بازخوانی فرهنگ از دوره  
ديدن و دريافتن اين انقالب به هر حال ذات ما را عريان کرد. ما را واداشت به     
ی  ايم به داوری درباره ايم. با انقالب شروع کرده ايم و نمی دانسته که چه بوده    
ايم که با  .. به هر حال با انقالب دريافته.بازدارندگی خويش، و فاصله گرفتن    
فرهنگی رو به روييم که عين ساخت ذهنی و  –ي تاريخی  يک نظام ديرينه    
 ي يک حضور  ی ما است. درون و بيرون ما عرصهمعرفتی و نظام درون    
.. چه بسا در .فرهنگی است. اين هر دو مثل يک متن واحدند که تجزيه ناپذيرند    
ايم با فرهنگی ديگر رابطه گيريم، اما در درون، باز بر همان  کوشيده بيرون می    
م. چه اي های همساز با اساس قديم، عمل کرده ها و گرايش اساس قديم، يا روش    
بسا مبارزان سياسی و منتقدان تفکر و اخالق و معنويت، شاعران و نويسندگان     
و انديشمندان که به رغم تضاد با وجوه بازدارنده کهن، و نفی نظری آن ها،     
 .. .خود در عمل باز صدای همان وجوه بازدارنده می شده اند و می شوند    
است، تمرين مدارا نيز هست.  بازخوانی فرهنگ هم چنان که تمرين انتقاد    
گسترش ذهنيت انتقادی و افزايش تحمل در برابر انديشه ها و عقايد ديگران، دو     
روی يک سکه اند. هر دو نيز کارکرد جامعه مدنی اند که چشم انداز امروزی     
  .شان نهادی شدن حقوق و آزادی های دموکراتيک است    

با " ديگری" است، نقد "خويش" مبتنی  اگر انتقاد از " ديگری" مستلزم مدارا  
بر تأمل در "خويش" است. درک نارسايی ها و دشواری ها، عارضه ها و     
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 بازدارندگی های فرهنگی مـا، مــدارايِی دردناک می طلبد. به اين اعتبار     
بازخوانی فرهنگ، گفت و شنيدی با ُسنت خويش است يعنی گفت و شنيد يکی     
گ با اجزای ديگر آن است. گفت و شنيد با خويش، روی از اجزای اين فرهن    
ديگر گفت و شنيد با ديگری است. اين دو، هم در گرو نهادينه شدن مدارايند، و     
هم زمينه و عملی برای اين نهادينه شدن اند. گفت و شنيد يک رابطه است. و     
ر ماندن دو سوی رابطه، در نقد نظر، مکمل و تصحيح کنندة همند. زيرا برقرا    
از اين رو اساس  رابطه، در گرو تفاهم در تفاوت، و مدارا در اختالف ها است    
  گفت و شنيد بر امکان درک حضور ديگری استوار است، درک حضور     
ديگری نيز مبتنی بر درک و پذيرش حق و شأِن برابر انديشگی، اجتماعی،     
  ... برای ديگری است.سياسی، فرهنگی و    

مدارا با تمکين تفاوت دارد. مدارا درک و به رسميت ی دهد که مختاری نشان م
شناختن حضور ديگری است. اما تمکين نوعی همکاری با ديگری است. مدارا که بنياد 

فرهنگ دموکراسی است، بر اين حقيقت استوار است که انسان ها اساسًا با يکديگر متفاوت 
از سوی ديگر اما دولت های تماميت گرا هستند و اين تفاوت بايد به رسميت شناخته بشود. 

اين تفاوت ها را به رسميت نمی شناسند و از اين طريق منافی تکثر و تفاوت انسان ها 
  هستند.

مدارا يک مفهوم منفعل و يک طرفه نيست، بلکه فرايندی از تفکر انتقادی است. 
به باد پرسش می تفکر انتقادی در همه چيز شک می کند و خدا، پيغمبر و شاه و رهبر را 

مدرن است و  ۀنگاه انتقادی يک آموز. گيرد. تفکر انتقادی بنياد تجددگرايی (مدرنيته) است
مدارا فرايند چنين آموزه ای است. کسی که به خرد انتقادی معتقد است، بايد تحمل شنيدن 

  حرف مخالفش را هم داشته باشد.
به مبارزه  فرهنگ استبدادیل با با شعر او در می يابيم او نه فقط با برهان و استدال

  برخاست، بلکه اين فضا و فرهنگ را با تمامی وجود خود حس می کند:
 جست و جو

  دستی به نيمه ی تن خود می کشم
  چشم هايم را می مالم

  اندامم را به دشواری به ياد می آورم
   َخنجی درون حنجره ام لرزشی خفيف به لب هايم می دهد:

  نامم چه بود؟ -  
  ين جا کجاست؟ا  

  
  دستی به دور گردن خود می لغزانم

  سيب گلويم را چيزی انگار می خواسته است له کند
  له کرده است؟  

  در کپه ی زباله به دنبال تکه ای آيينه می گردم
   چشمم به روی ديواری زنگار بسته می ماند
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   خطی سياه و محو نگاهم را می خواند:
  آغاز کوچه های تنها«  
  يابان های دشوارو مدخل خ  
  ُتف کرده است دنيا در اين گوشه ی خراب  
  و شيب فاضالب های هستی انگار اين جا  
   »پايان گرفته است.  

  باد عبور سال هايی کز اين جا گذشته است اندامم را می برد
   و سايه ای کرخت و شرجی درست روی سرم افتاده است.

  سنگينی پياده رو از رفتن بازم می دارد
  ايستم کنار ساختمانی که نا تمام ويران شده استمی 

  خاکستر از ستون های سيمانی
   افشانده می شود بر اشيای کپک زده

  از زير سقف سوراخی گاهی سايه ای بيرون می خزد
  خم می شود به سوی گودالی

  که در َکَفش وول می خورند سايه های نمور گوش ماهی ها
   وددستی به سوی سايه ی ديگر دراز می ش

  و محو می گردد
  در سايه ی بلند جرثقيلی زنگ زده

   و حلقه ی طنابی درست روی سرم ايستاده است.
  در انقباظ ناگهانی

  دردی کشيده می گذرد از تشنج خون  
  انگار چشم هايم

  آن جا به روی سيم خاردار پرتاب شده است
  

   نيمی از اين تن 
   اکنون آشناست.  

   نيم دگر 
  است که دوران انحاللش آن سايه ی شکست  
   پايان گرفته است.  

  تنها نياز تاريکی را به خاطر می آورم
  مثل پوستی هنوز بر استخوان کشيده شده ست و

  چهره اش در نيمی از چهره ی زمين
  گم گشته است  

   تا آدمی تنزل يابد به ناگزيرترين شکل خويش و 
  دنيم سايه ی گرسنگی تنش را چون کسوف دايم بپوشان  
  و هر زمان که چشمانش فروافتد  
  بر نيِم آفتابی ذهنش  
  چشم بندی بر تاللو خونش ببندند  



 251

  سرنگونش آويزند  
   در چاه های شقاوت:  
  حس کبود غار که تنهامان نگذاشته است از سايه ای  
   به سايه و چاهی به چاه و   
  ريشه های ظلمت را گره زده ست به گيسوانمان  
  اين که به زنگار می زند؟ گيسوی کيست«- 

  و زسيم خاردار
   »آويخته است؟

  گام ها از پی هم می رسند  
   تخت کبود و قوس درد که تودر تو فرود می آيد پرشتاب و   
  کالف عصب را برش می زند  
   در کف پا و   
   زير چشم بند فرو می رود.  
  خون و لعاب دندان های هم را حس می کنيم از کهنه پاره ای  
  خشکيده  
  که راه های صدا را نوبت به نوبت در دهان هر يکمان بسته   

  است و جيغ ها بر می گردد
  تا سرازير شود به درون

  آماس می کند روح و تاول بزرگ می ترکد در خون و ادرار
  از نيمسايه ای که فرو افتاده است بر خاک

  دستی سپيد ساق عفن را
  می برد و می اندازد و در سطل زباله

  گنجشک های سرگردان
  ديگر درنگ نمی کنند

  بر سيم ها که رمز شقاوت را می برند
   می آيند و می روند –که اکنون کم کم می بينمشان  –و عابران 

  نه هيچ يک نگاهی می اندازد
  نه هيچ يک دماغش را می گيرد

  و تکه ای از آفتاب انگار کافی ست تا از هم بپاشند
  ايه ای يگانه پيدا می کنندهم ذاتی عفونت و وحشت که س
   تابوت ها که راه گورستان را 

  تنها
  می پيمايند

  و اين خيابان دراز که غيبتش را تشييع می کند
  

  آن نيمه ام کجاست؟«- 
   »تا من چقدر گورستان باقی است؟

  گودال ها چه زود پر شد
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  از ما که از طناب ها و آمبوالنس ها يکديگر را پايين
  می آورديم
  ی گريه ی هيچ کس را انگار نشنيدمحتی صدا

   تا آمدی و ايستادی روزی بر سينه ی بيابانی
  و از تشنج خونت آوايی برخاست

  که يک روز در تنم
  پيچيده بود و تاول را

  ترکانده بود
  آن شب که شهر را از تابوت بيرون کشيدند

  گودال دسته جمعی ما را ستاره ها نشان کردند
  ين آمدند و رد پايشاناز زير دب اکبر يک شب پاي

   بر خاک ماند.
  تا خانه ها نشانی مان را پيدا کردند،

  به راه افتادند
  آمدند

  تا رويايشان را پيدا کنند
   و بولدوزرها، تانک ها، از برابر سر رسيدند.

  
  آن گاه آمدی و ايستادی و از تشنج خونت

  خاک از صدای گمشده ی خويش
  آگاه شد

  
  ديدم که استخوان هايم

   گوشت تنت گوياتر شده است از 
  و ناله ای که بر می آمد از درونشان

   پنهان ترين زوايای سنگ را به سنگ می شناساند.
  ديدم به روی خاک می لغزد دست هايت

  و شکل می گيرد اندامم
   خط ها بروز می کند و سايه ها به هم می گرايند.

  
  گيسويت از کدام جهت پيچيد در گيسوانم

  پريشانش نکردديدار خاک هيچ 
  انگار ريشه ای که مددگيرد از ريشه ای
  ديدم که بيد مجنون می رويد می رويد

   و ريشه در تنم آويخته است.
  پس عشق بود؟«- 

  گسترده بود نقشه ی ميدان مرگ
   »و عشق بود؟
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  اين واژه را چگونه به خاطر آوردم؟

  بايد کسی دوباره آن را بر زبان آورده باشد
   را می شنوم. که اکنون پژواکش

  وقتی که آيه های غيبت هر روز در محله ای خوانده می شد
  يک روز کودکی که پای طناب ايستاده بود

  و گوش ماهی بزرگی را به گوش چسبانده بود
   ناگاه سر بر آورد و بی تحاشی چيزی گفت و گريخت.

  و من هنوز ايستاده بودم
  بين تمام جمعيت

  پژواک گام هايش را می شنيدم
  شنوم می

  غوغای استخوان هايش را می شنيدم
  می شنوم

   انگار آن صدف را بر گوشم نهاده ام
  می لرزد از طنينش لب هايم

   سنگينی زمين گويی در انگشتانم مانده باشد.
  

  نزديک می شود آن نيمه ی گريخته
  گيسوی موج برداشته

  بر شانه ی خيابان های تباه
  

  ودهر دم هزار چهره ی مرگ از برابرت بر
  و آن که چهره ها را آراسته است

   ديدار هم زمان شان را هرگز احساس نکرده باشد
  آن گاه عشق مهيا شود

   تا چهره های غايب را تصديق کند!
  

  اين غيبت از حضور من اکنون واقعی تر است
  قانون اين خيابان

  ساده ست
  از گوشه های پرت دنيا نيز هر کس می تواند به اين زوال بگرود

  
  از کنار اين ميدان ها چگونه گذشته است؟ عشق

  وز خاکروبه های روان در جوی های تاريک کدام گوش ماهی را می توان برداشت
  که لحن ما را هنوز به يادمان آورد؟

  بر می دارم
  از روی خاک ساعتی مچی را
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   که روی صفحه ی چرکش هنوز لکه ای سرخ می زند
  و هر دوعقربه اش

  افتاده است
  هاش نيز پاک شده است حتی شماره

  
  برمی دارم
  می برم

  می آويزم
  از گيسوی سپيدی که تاب می خورد

  بر سيم خاردار
  حس می کنم که انگشتانم به رنگ پستان هايی در آمده است

   که بوی شير از آن 
  همواره می دميد
  و قطره های سپيد

   پيوسته بر کسوف پوستش می چکيد.
  

  اين ساعت از کدام جهت گشته است؟
  معمای هراس فروخورده است

   آن سرخی و طراوت لب شور را که از انگشتانت می تراويد.
  انگشت های شيری

  و حلقه های سرخ نامزدی
  از تار گيسوانی مهتابی آويختند

  از ماه تا زمين موجی شد از صدف های ارغوان
  که حلقه حلقه گذر می کردند

  تا زاد روز تنهايی را چراغان کنند
  مده بود و صدای خاک را می درودداسی فرود آ

  آن کس که صبح از خانه در می آمد
   رويای مردگان را با خود می برد
  آن کس که شب به خانه در می آمد
  رويای مردگان را باز می گرداند

  و سرخی از لبان تو شير از انگشتان من به يغما می رفت
  تا هر دو

  خاموش شوند
  پيراهن سپيد عروسان تاريک گردد

   يسوی جنين به سپيدی گرايد...و گ
  آغاز کوچه های تنها«- 

   »و مدخل خيابان های رسوا...
  شعری که می وزد از ديوار نوشته
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  آن نيمه ی دگر را سراغ می دهد
  

  الهام شاعران نفسم را باز می شناساند
  بی جانهاده عشق نشان هايش را

  تا واژه واژه ردش را بگيرم و تمام دلم را بازجويم 
  هریدر ش

   که در محاصره ی خويش مرگ را ياری کرده است. 
  

  حسن يوسفی اشکوری
مدارا «در يک سخنرانی  تحت عنوان هـ. خ.)  1328( متولد  حسن يوسفی اشکوری

  می گويد: )1385 تابستان(پاريس  در»  اسالم در فرهنگ ايران و

عمدتا رواداری و تساهل يا همان تلورانس محصول دنيای جديد است و  مدارا،
ساير فرهنگها و زبانها انتقال و ترجمه شده است.اصل اين  از فرهنگ غربی به

اما در جامعه ايران خشونت زياد و گسترده  موضوع بحث خيلی تازه ای نيست
خشونت در جامعه ما يک  .است و دامنه آن هم روز بروز بيشتر می شود

است. از  آورده مصيبت و بليه بزرگ است که خودش باليای ديگری را بوجود
سوی ديگر برخورد جهان اسالم و جهان غرب نيز بر اهميت طرح مجدد و 

جانبه اين موضوع افزوده است. اين برخورد پس از يازده سپتامبر  بررسی همه
تقابل خشونت آميز ميان بنيادگراهای اسالمی و  جدی تر شده است زيرا

را ضعيف و خشونتمداری  کرده که مدارا بنيادگراهای سکوالر روندی را ايجاد
زيست رواداری  را گسترش می دهد. همچنين در تجربه شخصی خود من

عريان  دارای اهميت بيشتری پيدا کرده است. ازوقتی به زندان رفتم و خشونت
و غير عريان را بصورت حسی دريافتم اهميت موضوع نفی خشونت و ترويج 

فزود : مدارا و خشونت دو بيشتر برايم جلوه نمود. آقای اشکوری ا رواداری
در طول تاريخ سه هزار ساله، ما هم دوره  روی يک سکه هستند و

فرهنگ  ،ايم. فرهنگ خشونت خشونتمداری و هم دوره رواداری را شاهد بوده
حذف.  حذف است و فرهنگ مدارا مساوی است با تحمل ديگران و نفی

راتب و انواعی خشونت عبارت است از تحميل چيزی به کسی و البته آنهم م
برخی آنرا به حذف دگر انديش معنا کرده اند. فرهنگ حذف و خشونت  دارد و

تاريخی ما وجود داشته است.در ريشه يابی مقوله خشونت  در جای جای پيشينه
ساز است بستر خشونت طلبی را نيز ايجاد  بايد بگوئيم هر چيزی که غيريت

خشم و کينه و نفرت دامن می  ومی کند. يکی از عوامل غيريت ساز که به قهر 
مولود نژادپرستی  زند نژادپرست است. در همين اروپا نازيسم و فاشيسم که

  .بودند فجايع بزرگی را بوجود آوردند
ناسيوناليسم و منافع اقتصادی ديگر عوامل غيريت ساز هستند  ،مالکيت ،زبان

 .دست به خشونت می زنند که به موجب آنها انسانها
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جنگها و  يکی از مهمترين عوامل غيريت ساز است که موجبعامل مذهب 
خشونتهای گسترده ای در طول تاريخ ميان انسانها شده است زيرا دين با 

احساسات انسان سرو کار دارد و انسان را درچارچوبی قرار می  عواطف و
تحت تأثير قرار می گيرد و به سمتی سوق داده می  دهد که عقل و وجدان او

ذاتا انحصارطلب است و می گويد  هر دينی.ت به خشونت می بردشود که دس
تلقی وجود دارد که  در ميان سه دين ابراهيمی حداقل اين .من حق مطلق هستم

اديان را  ما حقيم و ساير اديان باطل هستند.پيروان هر دين پيروان ساير
 ن کهسرپيچی کنندگان از دين حق می دانند و وظيفه خود می دانند که با ايشا

 .پيروان دين باطل به جنگ بپردازند
تا آغاز دوره ساسانی ها ما  در طول تاريخ سه هزار ساله از آغاز دوره مادها

کورش وارد بابل می  شاهد رواداری بوده ايم. البته در همين دوره از زمانيکه
خشايار شاه و  شود و آنجا را فتح می کند و بعد جانشينان او همچون کمبوجيه و

نوشتند که  ان همواره هرجائی راکه فتح کردند بر کتيبه های آن با افتخارديگر
 ما به فرمان آهورامزدا اينکار را کرديم، به فرمان اهورا مزدا آتن را آتش

به فرمان اهورا مزدا داريوش اول آن کشتارهای عظيم را براه انداخت  ،زديم
با همه اين حرفها در را در سرتاسر امپراطوری اش گسترش دهد اما  تا امنيت

امتياز داشته اند و آن اين بود که هيچ دينی را دين رسمی  اين دوره پادشان يک
ندادند. برخی از اين پادشاهان زرتشتی بودند و  کشور و امپراطوری قرار

دارای چه آئينی بوده اند اما اين امتياز را  برخی از ايشان معلوم نبوده است که
ننموده بودند تا موجب غيريت و سرکوب  را در اعالمداشته اند که دين رسمی 

شد که در اين دوره  غير مؤمنان به آن دين رسمی نشود.همين عامل باعث
آذار و  سيصد ساله دگر انديشی مجاز شمرده شد و دگر انديشان مورد ،دويست

 اذيت قرار نگيرند. اما از دوره ساسانی ها به بعد دين و حکومت چنان به هم
شد که دين ايدئولوژی رسمی حکومت شد. در اين دوره چهارصد ساله آميخته 

ايدئولوژی رسمی حکومت شد و دين زرتشت از ميان توده های  آئين زرتشت
از اين دوره به بعد دگر انديشی مخل .می کند مردم به حاکمان انتقال پيدا

و مسيحيان و غير مؤمنان به  يکپارچگی حکومت و امپراطوری تلقی می شد
دين عامل  ين زرتشت موجب آذار و اذيت قرار می گرفتند. در اين دورهد

 .غيريت ساز عميقی شد که توجيه گر سرکوب و حذف دگر انديشان گرديد
منظرفراز و نشيبهای زيادی در ادوار مختلف تاريخ کشورمان داشته ايم  از اين

ی شود و می رسيم که ايدئولوژی رسمی ايران مذهب شيعه م تا به دوره صفويه
و دشمنی با بيزانس مؤمنان به دين مسيح را  همانطور که ساسانی ها در رقابت

برای تشديد خصومت بين دو  دشمن و نفوذی می شمردند و دين عاملی بود
عثمانی به  صفويه نيز در پی کشمکش با امپراطوری ،امپراطوری آن زمان

به شيعه کشی مذهب شيعه متوسل می شود. عثمانی ها در سرزمين خودشان 
زنند از اين سو پادشاهان صفوی نيز با شيعه شدن و ادعای جانشينی  دست می

  . سنی کشی براه می انداختند امام زمان، متقابال
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بگيريم و به مدارا روی بياوريم و از خشونت و حذف  ما بايد از تاريخ درس
ما اسالم اسالم فقهی ما سراسر خشونت است ا وی افزود : البته .دست بر داريم

مروج فرهنگ رواداری در ميان  عرفانی و تا حدودی اسالم کالمی می تواند
از خشونت به وفور ديده  مردم ما باشد اما در ادبيات ما ايرانيان مدارا و پرهيز

  .می شود
  

  علی ميرفطروس
در آثار خود قشريت  پژوهشگر و شاعر پرکار) ١٣٢٩ (متولدعلی ميرفطروس   

  از جمله آثار او:سياسی را افشا می کند. مذهبی و ديکتاتوری 
مالحظاتی در  ،آخرين شعر، حّالج، اسالم شناسى، جنبش حروفّيه و نهضت پسيخانيان

مناظره هاى  برخى منظره ها و ،دين نسيمی ، شاعر و متفّکر حروفیعمادال، تاريخ ايران
  سی يک شکست آسيب شنا: دکتر محّمد مصّدق ،تاريخ در ادبيات ،فكرى در ايران امروز

 
  هاتفی رحمان

 و نگار روزنامه)  ١٣۶٢ اعدام، ( نام مستعار و قلمی حيدر مهرگانرحمان هاتفی، 
. در باره ارزش ١٣۵٧ بهمن انقالب آستانٔه در کيهان روزنامٔه سردبير، سياسی فعال

  تاريخی آثار هنری می نويسد:
 نويسان تاريخ هک آنجا اند. زمانه مورخان برترين حال عين در بزرگ شاعران
 درون در انسان روايت تاريخ، کنند. می آغاز شاعران شوند، می متوقف
 است چنين است. انسان درون در تاريخ سلوک و سير اما شعر است، طبيعت

 انسان وجود در و افتند می راه مقابل نقطه دو از که تاريخ و شعر ديالکتيک
  کنند. می مالقات را يکديگر

 را زندگی و ساخت عصاره خود دوران روح از تا افظح از بهتر مورخی چه
 هم و مجرد انسان چهره هم حافظ کرد؟ حفر ظرافت از آکنده و عميق آنچنان
 تصوير نيرومندی بالغت با را خود زمانه مشخص انسان شمار پر های چهره
 زاهدان« و »رياکار صوفيان« و »محتسب شاه« وجود در سو يک از کرد.
 اهل غدر« و »کار ناراستی« زدند، می »صالح الف« که »شکن خم عبوس
 خرقه در که آتشی« تلخ روشنائی در و ريخت دايره روی را »روزگار
 سو ديگر از و کرد، ثبت را خود رحم بی محيط عبث و بطالت افکند، »سالوس

 »گری خراباتی« بهانه و »پذيرد تعلق رنگ چه هر از آزاد« قلندری هيأت در
 دست ای رندانه شبيخون و شورش به پرستی، افسانه و هخراف و تعصب عليه
 دوره »حداکثر انسان« از ها، صورتک اين همه فراز بر آرمانی صورتی و زد
 کفرآميز را آن قشری تلقيات که »شطيحاتی« و »طامات« در او داد. نشان خود
 خون ارتدادی در غرقه »مدعا درشت« »خواران ريزه« و السالطين وعاظ و

 به را »نامحرمان« و »مدعيان« با تن به تن پروای بی جنگ يافتند، می آلود
 روزگار که روز، فقط نه که داد، تعالی ای کننده خيره تجريدی و فلسفی سطح
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   زد. شخم را
 تمنيات ها، عشق سوداها، ديگر قطب در خواص، اين با حافظ جادويی معجون

 است، بيگانه خويش خانه در که ای فرزنه انسان شده خاکستر های آرزو و
 و بود باطنی انحطاط و تخمير حال در که را ای خورده موريانه تاريخ زوال
 شعر سان بدين کرد. تعبير را آن آوار زير در لهيده و تاريخ اين در اسير انسان

 در را انسان اين نهان و جان عرض و طول و شد عصر انسان جغرافيای
  کرد. حجاری خود مرمر
 وجود در يافته، قوام تجربه و لفظ و حس از کمانی گينرن در شعری چنين
 می معرفی را ميانه های سده در »ايران فئودالی شهر يک کامل نماينده« سعدی
 نمايی خود زاکانی عبيد ی»گربه و موش« عاميانه و ساده طرح در و کند

 کشاندن با و گيرد می مسخره به را مردمی ضد های قدرت ماهيت و مذهبی
 را جامعه های واقعيت ترين جدی »مندان زور اجتماعی ذم« طحس تا هزل
  کند. می برهنه

  

 اکبر گنجی
بعد از فتح خرم  ايران و عراق از مخالفين ادامه جنگ) ١٣٣٨( متولد  اکبر گنجی  

خواستار  اود در شرايط جنگی دانست و برای را تمّر مخالفتدادستانی سپاه اين  .شهر بود
يوسف صانعی اين موضوع  آيت اهللاوساطت آيت اهللا منتظری و حکم اعدام شد. اما با 

  منتفی شد.
عاليجناب «و  »تاريکخانه اشباح« را در کتاب هایپرونده قتلهای زنجيره ای گنجی   

 »کنفرانس برلين«وی پس از شرکت در بررسی کرد. » سرخپوش و عاليجنابان خاکستری
پس  و دستگير شد ١٣٧٩در ارديبهشت  نبازگشت به ايران در فرودگاه مهرآباد تهرا در

انی بسيار با شرايط جسم ١٣٨۴سال زندان و پايان محکوميت خود، در اسفند  ۶از تحمل 
 .ضعيف از زندان آزاد شد

به جدايی کامل دين از سياست پرداخت.  »خواهی مانيفست جمهوری«جزوه  او در  
قرآن يک کالم "ن مدعا که يل بسياری را برای ايدال »قرآن محمدی«مجموعه مقاالت  در

 برای .کند بر نبودن دليل عقلی بر کالم خدا بودن قرآن تاکيد می و کند می ارائه "بشريست
. گنجی در بخش کردمرتد و ناپاک اعالم او را   آيت اهللا مکارم شيرازی مقاالتاين 

ارجی ) وجود خامام زمانديگری از اين مقاالت مدعی می شود که امام داوزدهم شيعيان (
، امام غايب دوازدهمين امام شيعيان (حضرت مهدی ) وجود خارجی ندارد،"نداشته است: 
  ".خانوادگی بر سر ارث و ميراث است های برساختٔه نزاع

  نمونه ای از آثار گنجی:  
عاليجناب  ،تاريکخانه اشباح ،برای تمام فصول ،تلقی فاشيستی از دين و حکومت
مانيفست  ،کيميای آزادی ،اصالح گری معمارانه ،سرخپوش و عاليجنابان خاکستری

جمهوری اسالمی: نظام  ،مالحظاتی پيرامون سرکوب زنان،  ١ - ٣جمهوری خواهی 
طلبی شبه فاوستی  بيرحمی و عظمت ،دولت احمدی و مجلس سلطانی ،سلطانی يا فاشيستی؟
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نفکری روش، صدای سلطان و صدای آزادی ،به کام سلطان، به زيان دموکراسی ،سلطان
گرايی: اقليتی ناحق؟ و فاقد  جنس هم ،حق بهايی بودن و بهايی صاحب حق بودن ،فقيهانه
  مجموعه مقاالت قرآن محمدی  ،گزارههای غلط و غير عقالنی در اسالم ،حقوق!؟

  
 پوينده جعفر محمد

 کانون  فعال وعض و نويسنده مترجم، )خ هـ. ١٣٣٣ - ١٣٧٧( پوينده جعفر محمد
جسد چند روز بعد  د وه شدر خيابان ايران شهر ربود 1377 آذر 18 در که اناير نويسندگان

 ند. يافتخفه شده اش را در روستای بادامک شهريار 
طلب کسانی که به شکل بنيادی و سازمانمند و پيگير در راه دشوار و توانمندی 

گان هدفمند اين دار کار می کنند، بسيار نيستند. يکی از پوينداستقرار يک جامعه پويا و روا
عرصه های  خود راه زنده ياد پوينده بود. به نظر می رسد که در تفکر و تفحص ژرف

برنامه  را کار بنيادی سازندگی يک را در جامعه ما شناسائی کرده و گیمختلف عقب ماند
  .بودريزی کرده 

با مقاله در باره زنان  و کتاب و نگارش اوبا ترجمه .ودنخستين عرصه مسايل زنان ب
خانه، مدرسه و جامعه به مبارزه بر  و جلوه های آن در ايده های تبعيض آلود جنسی

زنان از نگاه «، آندره ميشل از» پيکار باتبعيض جنسی«ترجمۀ آثاری چون . استخ
نمونه های تالش النا جانينی بلوتی از  »اگر فرزند دختر داريد« ، وبنوات گریاز  »مردان

  در اين عرصه است.
لمرو فعاليت پوينده مبارزه عليه نقض حقوق بشر وتشريح مبانی حقوق بشر دومين ق

ميزگرد آدينه پيرامون اين  . ترجمه اعالميه حقوق بشر و شرکت در مناظره وودب
را در افشاگری از نظام سياسی حاکم نشان می  موضوع، استدالل های کوبنده وشجاعانه او
"فلسفه تدوين اعالميه حقوق  دل می گويد:دهد. پوينده با صدای رسا ودر عين حال مست

بشر بر مبنای حقوق طبيعی تدوين شده.... وآميزه ای است از فلسفه حقوق طبيعی 
نای فلسفه ی حق الهی ودينی تدوين شده وبه نظر من به بوتاريخی. قانون اساسی ما بر م

ارد از بنياد ائی که آن به حقوق اجتماعی بر می گردد، در بقيه موتثنجز بعضی موارد اس
قانون اساسی از عقيده ومذهب  19آشتی ناپذير است با اعالميه حقوق بشر، در ماده 

صحبتی نشده است، ودر اعالميه حقوق بشرگفته شده داشتن مذهب ويا نداشتن مذهب حق 
نه فقط حقوق مساوی مذهب نيامده بلکه عقيده هم نيامده  هر کسی است. در قانون اساسی ما

اوی شامل همه انسان ها نمی شود ودر بسياری از موارد پشت اين شعار يعنی حقوق مس
ليا  از» پرسش وپاسخ در باره حقوق بشر« ترجمه.نوعی تبيعض آشکارخوابيده است"

  نمونه تالش در عرصه است.گلن جانسون  از» اعالميه حقوق بشر وتاريخچه آن«و  لوين
گردد که به نحوی از انحاء روايت سومين حوزه فعاليت پوينده به ترجمه آثاری برمی 

آن تفاوتی آشکار دارد.  ود و دگماتيکمعرفی می کند که با قرائت جزم آل چپجديدی از 
بی نظيری دارد. ترجمه شده پوينده کتاب تاريخ وآگاهی طبقاتی درخشش عرصه از  در
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ه چپ از يشکتاب خدمت ارزنده و گران بهايی برای صيقل دادن به اند يناپوينده با ترجمه 
  . خود به جای گذاشته است

وباالخره بايد از نقش سازمان گرانه او در احيای کانون نويسندگان ايران ياد کرد. به 
حق او را بايد از بنيان گذاران دوره سوم فعاليت کانون نويسندگان به شمار آورد. او در 

ما " حت عنوانايرانی، ت نويسنده 134 نامه سرگشاده انتشار و دفاع از متن ،تدوين
 نقشی چشم گير داشت  )1373مهر ماه  23(  " ايم نويسنده

امابيش از همه به گونه ای پی گير، سرسختانه و اصولی از آزادی بی قيد وشرط 
: "بدا به حال حکومتی که ملتش با اختناق و سانسور يان دفاع کرد او درجايی گفته استب

  حراف وفساد محفوظ بماند".ناز ا
  

  عسگری آقا ميرزا
از حرمت انسان می گويد بی توجه به هـ. خ.)  ١٣٣٠( )ى (مانىگرآقا عس ميرزا  

  »خوشه ای از کهکشان: «مانی برگرفته از ديوان دو جلدی اشعار تعلق فکری
  

  ام االرض من مفسد فی
  ام االرض مفسد فی

  زيرا
  دارم! می ام را بدون هيوالها دوست  خانه

  
  در گذرگاه اشتر مست

  کند می م را بيابان که سرزمين
  کارم. می دشنه    
  

  عاشقم
  تغزل و غزل حافظ را

  گنجانم می با شراب اسپانيا در معاشقه 
  االنسان! گويم : بسم می اهللا  و به جای بسم

   
  ام االرض من مفسدفی

  چرا که صدای اين قناری شکسته دهان را
  شنوم می از گلوی ميهنم که 

  کنم. می دور ها را از تيررس جانوران  پرنده
   

  نيای بزرگوارم فردوسی است
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  ی حماسه  که زير آسمان شکسته
  زد. می های پارسی  داربست و ستون

   
  حتا کودک هم که بودم

  االرضی بيش نبودم مفسدفی
  چرا که
  های رنگی را فواره

  داشتم. می های خون دوستتر  از فواره
  ترسيدم. می » متبرک«و از مردگان و مقابر 

  ن نيمشب راو آواز مستا
  داشتم. می واعظان خوشتر  ی سياه   مويه  از 

   
  گمان بی  

  االرض زاده شدم مفسد فی
  زيرا

  شير مادرم را
  از آب کوثر و

  داشتم می پستان فرشتگان دروغين دوستتر 
  ساقی ميکده را هم

  دارم. می از ساقی کوثر دوستتر 
   

  حتا پير هم که شوم
  االرض خواهم ماند مفسدفی

  -و ايرانی زيبا  -
  و سرانجام

  گورستان کافران را
  برتری خواهم داد.» قديسان«بر همجواری با مقابر

   
  ام االرض به راستی که مفسدفی
  زنم می ئی شبنم زانو  چرا که در برابر چکه

  کنم. نمی   اّما در برابر دايناسورهای بيابانی، سر خم 
   

  به جای سنگ سياه،
  ستايم می م را پيکر روان و روانِ  پيکر دلبند

  ی وی را  ی شکفته  و چهره
  نشانم. می بر حوريان بهشتی برتر

   
  های حضرت خيام چهارينه 
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  اند.  های محبوب من   آيه
  کتاب آسمانی من کهکشان است و

  . ام موسيقی کتاب زمينی
  . رقصم می به جای سينه زدن، 

   
  مرجع تقليد من، حافظ شيراز است و

  کامگان (*) جهانم!خود، مرجع تقليدِ  َتن 
  ام. شاعر اشعار اروتيکی

  ام، ملحدم ام، بابکی رافضی
  ام، سرخوشم. ام، مانوی قرمطی
  ام! االرض مفسدفی

   
  حتا عاشق هم که نبودم

  االرض بودم مفسدفی
  چه رسد به هم اکنون

  که با کهکشان، رايزنی دارم
  ام با زمين را تا هماغوشی

  با همگان درميان بگذارد!  
   

  ام و عاشقم. جهانی ام، اين یايران
  اکنون شما بگوئيد

  من، چيستم
  اگر که مفسد فی االرض نيستم؟!

  
   (*) تن کامگان: معاشقه کنندگان

  

  ها ناشناس
(از خوانندگانی که سرايندگان انديشه های واالی زيرين برايم ناشناس است.   

تا در  ن کمک کنندسرايندگان اين اشعار را می شناسند سپاسگزار خواهم شد اگر به م
  .): ويرايش آينده با نام افريندگان آنها تکميل شود

  
  جهانی را توانی از محبت يار خود سازی 

  محبت کن که دشمن از محبت يار می گردد 
  

  در کوی وفا دو کعبه دارد منزل           يک کعبۀ صورت است و يک کعبه دل
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  بهتر ز هزار کعبه باشد يک دل     تا توانی عمارت دل ها کن                      
  

  گروهی آن، گروهی اين پسندند            متاع کفر ودين بی مشتری نيست    
  

  از خشم چو با کس در افتاد به خروش              خواهی که شود نرم درشتی مفروش
  شآتش خاموکاتش نتوان کرد به                    با خشم ز خشم ديگری نتوان کاست  
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 مردم فرهنگ
 های توده نهايت در رود. می ها توده چشم به جامعه در قشری حرکت هر دود  
 و باغ مزارع، و غلطد می خون و خاک به آنها آزاده فرزندان که هستند جامعه سازنده

 توده شود. می آتش طعمه اند ساخته تالش و کار سالها با جبين عرق با که هائی ساختمان
 دست گشاده آزاده، باشد، نشده مسموم قشريت نظرانه تنگ های انديشه با اگر سازنده های
  دارد: انعکاس (فولکلور)، ها توده فرهنگ در خصايل اين و دسته دوست انسان و

  آب دريادر مذاق ماهی دريا خوش است.
  آبکش به کفگير می گويد ته سوراخدار.

  ان مروت با دشمنان مداراآسايش دو گيتی تفسير اين دو حرف است      با دوست
  آزادی آبادی است.

  آزادی، با ارزش تر از طال است.
  آزادی در بی نيازی است.

  آنجا که نمک خوری نمکدان مشکن.
  آنچه به خود نمی پسندی به ديگران مپسند

  آنکس که به عيب خلق پرداخته است        زانست که عيب خويش نشناخته است.
  می کند.آنکه باد بکارد طوفان درو 

  آواز هر کس به گوش خودش خوش نوا است.
  از آن گناه که نفعی رسد به غير چه باک.

  وز محبت ديو حوری می شود از محبت نار نوری می شود
  از مکافات عمل غافل مشو     گندم از گندم برويد جو زجو

  از هر دستی بدهی پس می گيری.
  توان به زور به آن آب نوشاند.اسب را می توان به زور تا دم نهر برد، اما نمی 

  اگر بر آب روی خسی باشی، و اگر به هوا پری مگسی باشی، دل بدست آر تا کسی باشی.
  اگر بر ديده مجنون نشينی          به غير خوبی از مجنون نبينی

  خواهی قدر تو بجا باشد، قدر مردم نيکو شناس. اگر
  اش.اگر خواهی بی دوست و بی يارنباشی، کينه دار مب

  اندک شمار دوست تو را هست هزار          ور دشمن تو يکی است بسيار شمار
  انسان جايزالخطاست.

  با هر دست که دادی پس می گيری.
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  با دوست چو بد کنی شود دشمن تو         با دشمن اگر نيک کنی گردد دوست
  با زبان خوش، مار را از سوراخ بيرون می کشند.

  .بار کج به منزل نمی رسد
  بر خلق جهان حکم چنان کن که اگر      آن بر تو کند کسی تو راضی باشی

  .نمی زنندبرای يک دستمال قيصريه را آتش 
  بررسوالن پيام باشد و بس.

  بزرگش نخوانند اهل خرد          که نام بزرگان به زشتی برد.
 گويد! گويد، منگر که، که می ه میبنگر که چ

  است. بوزينه، به چشم مادرش غزال
  را با کسی کاری نباشد بهشت آنجاست که آزاری نباشد         کسی

  مدر تا پرده ات ماند بجای. را پرده کس
  پلنگ اززدن کينه ور تر شود.

  دل شکستن هنر نمي باشد      تواني دلي به دست آور تا
  در جنگ مکوب. ،تا صلح توان کرد

  تازی را به زور به شکار نتوان برد.
  به زور به شکار بردند مردار می آورد.تازی را که 

  تبسم زبان جهانی است، همه آن را می فهمند.
  ترا توی قبر او نمی گذارند

  تنها به قاضي رفته خوشحال برمي گرده!
  تو نيکی می کن در دجله انداز        که ايزد در بيابانت دهد باز

  جنگ، نيرنگ است.
  کن هميشه ته چاهه. چاه

  اول خودت، دوم کسی.چاه مکن بهر کسی، 
  چراغی که به منزل رواست، به مسجد حرام است.

  که الزم شد طبيعت را مکافات  چو بد کردی مشو ايمن ز آفات
  چون رشته گسست می توان بست     اما گرهيش در ميان است

  بد مکن که بد افتی چه مکن که خود افتی
  .دبين میو تير را در چشم خودش ن دبين خار را در چشم ديگران می
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  .خود گويی و خود خندی، عجب مرد هنرمندی
  خون را به آب شويند، خون را به خون نشويند.

  داد آبادانی بود و بيداد ويرانی.
  داد از خويشتن بده تا داورت بکار نيايد.

  در عفو لذتی است که در انتقام نيست.
ی انسان سقراط می گويد: "گذشت نشانه بزرگی و انتقام نشانگر حقارت و کوچک

  اين گفته با تجربه مردم ما هماهنگ است که در عفو لذت يافته اند. "است.
  درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد      نهال دشمنی بر کن که رنج بی شمار آرد
  دست بر دامن هر کس که زدم رسوا بود           کوه با آن عظمت آن طرفش دريا بود

  ت.دل بدست آور که حج اکبر اس
  .با کندن ان از سينه خودت ،کن بدی و کينه را از سينه ديگری ردو

  ديگران کاشتند ما خورديم     ما بکاريم ديگران بخورند
  رطب خورده منع رطب چون کند؟

  زبان خوش مار را از سوراخ بيرون می آورد.
  زخم زبان از زخم شمشير بدتر است!

  شراب خوردن پنهان به از عبادت فاش.
  ن لب پر خنده ای اگر مردم    کنند دست يکی در گره گشائیشود جها

  صالح مملکت خويش، خسروان دانند.
  صوت هر کس به گوش خودش خوش نوا بود.

  کنه. ظالم پای ديوار خودشو می
  عبادت بجز خدمت خلق نيست       به تسبيح و سجاده و دلق نيست

  .علف به دهان بزی بايد شيرين بياد
  می بيند.عيب خود را کسی ن

  عيب می جمله بگفتی، هنرش نيز بگو.
  عيسی به دين خود، موسی به دين خود.

 را که تو من مانطوربينی؟ گفت: ه غربال را جلوی کولی گرفت و گفت: منو چطور می
  بينی. می

  کافر همه را به کيش خويش پندارد.
  گذارند. کسی را در قبر ديگری نمی
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  جواب است ای برادر اين نه جنگ است           انداز را پاداش سنگ است کلوخ
  کور خود، بينای مردم.

  ه منصب برسی مست نگردی، مردی.گر ب
  در شهر هر آنچه هست گيرند                      گر حکم شود که مست گيرند

  گرگ درنده ندرد در بيابان گرگ را        گر همی دعوی کنی بر مردمی مردم مدر
  ؟ا آزار دندان راچر ،گره کز دست بگشايد

  گشا باش. -گره نباش، گره
  گندم از گندم برويد جو ز جو (از مکافات عمل غافل نشو...) مولوی

  گنه راعفو شويد جامه را آب.
  الالئی ميدونی چرا خوابت نميبره.

پسر را اندرز می داد: ای پسر جماعتی برآنند که آتش بدی را با بدی لقمان حکيم 
جز به افسد ندانند. آنان مردمانی هرزه پيمای و ژاژخای هستند که فرونشانند و دفع فاسد 

جز دعوی ندارند. دو آتش را با هم آميختن، دو چندان شعله برانگيختن است، آتش را از 
  آب خاموشی است و بدی را ازخوبی فراموشی.

  ليلی را از دريچه چشم مجنون بايد ديد.
  محبت، محبت می آورد.
  وبند درت.مکوب در کسی را تا مک

  مال شدن چه اسان، آدم شدن چه مشکل.
  .خود دين به عيسی خود، دين به موسی

 من دين و خودتان براي شما دين )۶/ (آافرون ِديِن َوِلَي ِديُنُكْم َلُكْمدر قران نيز آمده: 
   خودم براي

  موسی جان به خدا بگو صبر کن
را گرفت و گفت:  روزی موسی برای مناجات به کوه طور می رفت، مردی جلويش

يا موسی وقتی با خدا راز و نياز می کنی، از او بخواه تا به من گاوی بدهد تا کمکی 
به خانواده من شود. موسی قبول کرد و گفت با خدا در ميان می گذارم. روز بعد مرد 

جلو موسی را گرفت و جويای نتيجه کا شد. موسی گفت خدا قبول کرد و گفت يک 
و به همسايه تو می دهد. روز سوم مرد باز جلو موسی راگرفت گاو به تو و يک گا

  گفت: موسی جان به خدا بگو صبر کن، االن جا و علوفه ندارم و گاو نميخواهم.
  مهربانی، مهربانی آورد.

 می بخور منبر بسوزان، آتش اند خرقه زن      ساکن ميخانه باش و مردم آزاری مکن
  (همای اصفهانی)
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اس می دارند. اصوال همه تالش انديشمندان و پيامبران برای مردم شکوه انسان پ
اعاده شکوه انسان بوده است. متوليان مذاهب و مسالک اين شکوه را از ياد برده به تظاهر 

مسالک ارجعيت دادند، ولی مردم کرامت انسان را. از اينرو، بيت به ظواهر اديان و 
  همای اصفهانی مثل ساحره است.

  رود از دل نمی رود.نقش از گليم می 
  نه نماز شبگير کن، نه آب توی شير کن.

   نهری به شهر هر
  هر بزی را به پای خود آويزند.

  هر جا که نمک خوری نمکدون نشکن.
  هر چه بخود نپسندی به ديگران نپسند.

  هر چه کاری در بهاران تيرماهان بدروی.
  هر چه کنی به خود کنی           گر همه خوب و بد کنی

  کسی از صدای خودش خوشش می آيد. هر
  .دگرد برمی راضیقاضی رفت  به ه تنهاهرک

  هرکه نقش خويشتن بيند در آب           برزگر باران و گاُزر آفتاب
  هرگز نميرد آنکه دلش زنده شد به عشق.

  همای بر سر مرغان از آن شرف دارد          که استخوان خورد و جانور نيازارد
  هتر از برادر دور.همسايه نزديک، ب

  هزار دوست کم است، يک دشمن بسيار.
  .و همگان هنوز اززمادر زاييده نشده اند همه چيز را همگان دانند

  هيچ بقالی نميگه ماست من ترشه.
  هيچکس را به گور ديگری نمی گذارند.

 ، من هم به جهنم.کن غرقش علی، يا
 برای و بودند شده خليفه دامن به دست ،بوددند ُسنی کشتی اهل شد. توفان دچار کشتی يک
 نعره برآشفت، سخت بود. ميان آن در شيعه يک کردند. می عمر يا ُعمر يا کشتی نجات

  رويش!" هم من ،کن غرقش علی، "يا زد:
  يک دست بی صداست.

  يک سوزن به خود بزن يک درفش به ديگران.
  ه.شمار ه يه جا ذره رو در هوا میبين جا ميل و مناره را نمی  يه
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  ها گيری نتيجه برخی
 و فنی و علمی پيشرفت رفاه، آسايش، آرامش، رنگ که جوامعی تمام ،ءاستثنا بدون
 مذهبی، و رواداری تسامح يک اند، ديده ما، زمان در چه تاريخ در چه را، انسان کرامت
   است. بوده حاکم آن بر فرهنگی و سياسی

 اينرو از است نشده تمرين زهرگ ايران جامعه در صدر سعه و تسامحرواداری، 
 حرکات در يافتن سازمان آماده بيشتر و هستند ناآشنا سازندگی و شنود و گفت شيوه با مردم

تا متحد شدن در يک  هستند خود منافع و آن اجتماعی سياسی پيامد برآورد بدون ،تخريبی
 ،گذشته جان از و قهرمان صفات به ها توده ستايش که اينجاست .جبهه رزمنده يا سازنده

 تساهل رسوب جهت ناپذير خستگی و پيگير و مدت دراز کار يک برد. نمی پيش از کاری
 ها رواداری را توده که استی کالن آوردگاه و کار بزرگ ميدان اين است. الزم ها توده در

 همه نفع به بالاستثناء جامعه در رواداری شود: دلب آنها درونی بار به و  کنند لمس
  است. هجامع اعضای

 سعه که شد عملی جوامعی در تنها پيشرفت و رفاه آسايش، دهد می نشان تاريخ
 جز نظر تنگ جوامع گرفت. صورت آن در پيگير توليد و کار و دگرانديش تحمل صدر،
  نداشتند. نصيبی فقر و انديشمندان فرار

 صدر سعه واداری، گفتار در مردم از بخشی و روشنفکران مانده عقب کشورهای در
  هستند. متعصب و نظر تنگ عمل در لیو ستايند می را تساهل و

 تاريخ بزرگان آن يا اين افکار در مدارا و تساهل تابناک های انديشه شاهد ما هرچند
 سرايت ها توده به بزرگان و انديشمندان محدوه از ها انديشه اين هرگز ولی هستيم، ما

 دوری و جدائی يکی آن علت است. نشده بدل ما جامعه در مادی نيروی به و نکرده
 منافع جهت در توده اعتقادات از قشريون استفاده سوء ديگری و هاست توده و انديشمندان

 بسيج تر راحت ما مردم تخريبی و ستيز-دگرانديش قدرت ازاينرو باشد. تواند می خود
   .آنها سازندگی و مدارا توان تا است پذيز

 است: برجسته پديده دو است جاری ساهلت و تسامحرواداری،  که جوامعی در
 خود نيايش به مادی چشمداشت ويا اجبار و ترس هيچ بدون آزادانه مذهب به باورمندان

 همدوش مدارا جوامع چارچوب در مذهب به باورمند مداران سياست پردازند. می خود
   دارند. شرکت جامعه ساختمان در ديگران به تضعيق اعمال بدون ديگران

 برای راه کردن باز و مذهبی و سياسی خشونت از جتنابا شده آزمون اهر تنها  
 جاری رواداری جا هر است. داریروا انسانی کرامت به نيل و انسان جانبه همه شکوفائی

 گلوی بر را خود های چنگال قشريگری و تعصب هرجا برعکس و زد جوانه شکوفائی شد
 داریروا جوامع از بسياری در شد. مردم و جامعه دامنگير فساد و جهل فقر، فشرد آزادی
انسان ها  زيرا مردم با تجربه و گاه با بهای بسيار سنگين در يافتند است دوانده ريشه

   .متفاوتند و رواداری و همزيستی صلح آميز به سود همه است
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رواداری، حيثيت و کرامت انسان و حقوق بشر در جامعه ما محلی از اعراب ندارد. 
يک جامعه روادار راهی دراز و کاری کالن پيش رو داريم. چاره ای جز آن  برای نيل به

نداريم که با همه امکانات بذر حيثيت و کرامت انسان را در جامعه بکاريم. اين بذر را با 
تاکيد مدام بر ارزش انسان گسترش و تعين ببخشيم و به چشم اندازهای گسترده تر و ژرف 

پيگير و خستگی ناپذير اين بذر از ميان سرما و برف تر ببخشيم. با يک کار مدام، 
زمستانی جوانه خواهد زد. انديشه های آزاديبخش و جويای کرامت انسان وقتی با مانع 

 قول بهآهسته اما استوار راه خود را به سوی فردای روشن می گشايند. روبرو شوند، 
  گنجوی: نظامی

 آرد در روزن از سر ندیب ار در             ندارد مستوری تاب پريرو
همانگونه که نمی شود در خشکی شنا ياد گرفت، بدون تمرين مدارا جامعه روادار   

نمی شود. هرچند برخی عرصه ها نهادهای رسمی و دولتی بايد اقدام کنند و امکانات مادی 
می طلبد اما ما همگان می توانيم سهمی شايسته در تمرين مدارا و بهبود روابط را جامعه 

  ايفا کنيم. 
مجوز دولتی و يا ... .نه در خانه، مدرسه، محل کار و محله وابرخورد روامدار  

بيدرنگ  سرمايه کالن نمی خواهد. اين گره با دست گرم تو و چهره گشاده تو باز می شود.
  می توانی دست بکارشوی. 
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  ضرور آوری ياد
 و ادبی منابع از اریبسي به که است نگاشته شرايطی در را بررسی اين نگارنده  
 در ای ارزنده اطالعات اگر کنم می خواهش خوانندگان از است. نداشته دسترسی تاريخی
 اميدوارم .دسازن مطلع را نگارنده ددارن ايران فرهنگ و تاريخ در رواداری باره

 گويای های نمونه فرستادن با و نهاده منت نوشته اين بهبود در نويسنده بر خوانندگان
 ؛بنمايند جامعه در رواداری پايگيری به کمکی ايران فرهنگ و ادب تاريخ، در یروادار

اين نوشته معرفی  به ويژه کسانی که در اشاعه روادری در کشورمان قدم بر داشتند و در
  نشدند.
 مستلزم و سترگ است کاری ايران داستانی ادبيات از رواداری های نمونه برگزيدن  
 تر تکميل را آن اثر آتی چاپ در آوردم نوشته اين در را های نمونه گسترده. پژوهشی کار

  پذيرم. می تشکر با را پيشنهاد و راهنمائی گونه هر زمينه اين در کرد. خواهم
 از کتاب فرستادن با که دوستانم و بستگان خانواده، دريغ بی کمک بدون اثر اين  
 تهيه نداشت. را کيفيت و غنا اين مسلما انتشار، از قبل نوشته بخش بهبود نقد و ايران
 نظير بی دقت با را نوشته دوستان و کرد طلب زيادی انرژی و وقت های کتاب از برخی

 در را کردند ياری مرا اثر نقد و کتاب اهدا با که کسانی همه کردند. بررسی موشکافانه و
 سپاسگزارم. صميمانه و دانم می سهيم اثر گيری شکل
 »پاتوق کتاب انديشه«کتابخانه غنی هنگام نگارش اين اثر از   

)http://andishegbg.blogspot.com/و  (به مديريت امير جواهری) ) در گوتنبرگ
» کتاب فارسی«کتابخانه ارزشمند اينترنی 

)etabfarsi.com/index.htmhttp://www.k ( طريق از  اين بسيار استفاده نمودم. از
و بی نظير کتاب های فارسی در  در جمع آوری اين مجموعه غنی امير جواهریزحمات 
 »کتاب فارسی« کتابخانه اون الين دست اندرکاران تالش تحسين برانگيز و گوتنبرگ
را در اشاعه فرهنگ و ادب ايران و توفيق بيشتر اين فرهيختگان  سپاسگزارم صميمانه

  . آرزو می کنم
به زودی چاپ دوم اين اثر با ويرايش جديد منتشر خواهد شد که يافته های اخير من   

و نارسائی در ارجاع منابع را برطرف خواهد  و نظرات خوانندگان را منعکس خواهد کرد
تکامل اين اثر است.  نظرات انتقادی، اصالحی و تکميلی شما، بهترين روش بهبود و. کرد

 پست طريق از توانيد می نگارنده بالطفا نظرات خود را از من دريغ نفرمائيد. 
  کنيد: مکاتبه زير الکترونيکی

Ahad.Ghorbani@gmail.com  
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