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 :به قدمت فریاد آزادیسانسور
سانسور همیشه های عدم رواداری سانسور است. دیکی از بارزترین نمو

، تحریف شویان کتاب افتراء، اتهام، ،، تحریماست. تکفیر در ایران وجود داشته

کران، نواندیشان و دگراندیشان ه روشنفک توده و عوام علییو تحر نسخه ها

گسترش  نگاه تاریخی تا رواج چاپ و یک دربوده است.  سانسور رایج اشکال

پیامد تحریک شکل مسلط سانسور بود.  و تحریم تکفیر ،روزنامه فراگیر کتاب و

از دوران  مهاجرت و خودسانسوری بود. انهنرمند و توده ها علیه اندیشمندان

 سازمان یافت. و دولتی ازرسی مطبوعات به طور رسمیقاجار تفتیش و ب

وب دادند، سرک ستان هر آنچه را نادرست تشخیص مزردتشیان در ایران با

کردند. برخوردهای خشونت بار علیه مزدک و مزدکیان، مانی و مانویان از  می

 این دست است.

تاب د دشمنی بیکران آنها با کسواد داشتن تازیان از آنجائی که رهبری بی

 و آب تشآهنر داشت طعمه  ، ادب وقابل قیاس است. هرآنچه رنگ فرهنگغیر

 و شمشیر شد. 

پس از فتح سمرقند و بخارا سلطان محمود غزنوی، قرن چهارم هجری، 

ان سلطان یتش کشید. لشکرآبه  به نام اسالم کتابخانه های پربار این دو شهر را

ـ. ق. کتابخانه ابوعلی سینا را ه ۴۲١درسال  مسعود غزنوی در حمله به اصفهان

به غارت  را «نصافاال»غارت کردند و کتاب بیست جلدی ابن سینا به نام 

 بردند.

کو خان مغول هـ. ق. هوال ۶۵۴های اسماعیلیه در سال  پس از فتح قلعه

 تش کشیدند.آهای اسماعیلیه را به  دستور داد کلیه کتاب

تاب های صوفیان و فیلسوفان را تحریم نمونه دیگری از سانسور بود. فقها ک

شستند. محمد تقی دانش پژوه بخشی از یک  آنها را به آب میضاله می خواندند و 

ی «شفا»سند را که متعلق به سده یازده در باره شستن کتاب های فلسفی از جمله 

کتاب شویان، نقل از جنگ قرن )»ابن سینا، نقل می کند که تکان دهنده است 

 (:٧۲، ص ٨ی کتاب، دوره ، راهنما«یازدهم

به نقل ثقات منقول است که ابوقرة اسکندری کتابی به خدمت عبدهللا  ...

این کتاب را در شام مطالعه کرده ام و مسعود رضی هللا آورده و گفت: 

لطایف آن در ممیز من نهال اعجاب نشانده و غرایب نکالش به قبول 

باتباع چنین کتاب ها و عبدهللا گفت: هالک امم سالف خاطر متلقی شده. 

طشت و آب را طلب کرد و اجزای آن را مضمحل ترک هللا بود. 
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شیخ االسالم قدس سره ذکر کرده که به امداد توفیق الهی  ...گردانید.

کتاب ابن سینا که به شفا مترجم است و به حقیقت کتاب شقا است ده 

هللا  مجلد به اشارت خلیفه وقت الناصرالذین مغسول گردانیده. شکر

 تعالی سعید.

آن که در حدود سنه ستین و  ...و از آثار معجزات سیدالمرسلین

اطراف سبعمائه سلطان سعید مبارزالدین محمد بن مظفر الیزدی در 

کمابیش سه چهار هزار مجلد کتاب  ...ممالک که حشر ایالت او بود

دو سال به آب شست. مضمون )لیظهره علی -فلسفه در عرض یک

هق الباطل( عیان گردد و )قل جاء الحق زهمگان را الدین کله( 

 جهانیان را محقق شود.

از دوران قاجار تا اواخر دوران پهلوی سانسور دولتی و دوران جهموری 

اسالمی ترکیب تکفیر و سانسور دولتی شکل مسلط سانسور شده است. 

ای به  هملک )اعتماد السلطنه( رسما ادارناصرالدین شاه قاجار به توصیه صنیع ال

المآثر و »کتاب  هشتمتاسیس کرد. اعتماد السلطنه در فصل « اداره سانسور»نام 

 می نویسد: «االثار

اداره سانسور که عبارت از تفتیش کتب وروزنامه های وارده از 

بعضی از ممالک که مشتمل  بعضی از مطبوعات خارج است. چون

فاحش بود بر طعن طریقی و یا قدح فریقی وهجاء شخصی و یا هزل 

به لحاظ مبارک این پادشاه می رسید از انتشار آن ها همواره آثار 

کراهت بر جبین همایون هویدا بود. تا وقتی که رساله هجو سالسه 

و نسخه حضور شیخ هاشم یرازی مطبوعه بمبئی را به طهران آوردند 

مهر ظهور بردند از مشاهده آن اشعار ناسزاوار در حق آن دانشوران 

شعله خشم شاهنشاهی زبانه زدن گرفت و در وقت به تحجیر  بزرگوار

بنده نگارنده حاضر درگاه بود،  و اعدام تمام آن نسخ فرمان رفت.

ب ین عیبراى سد راه ا [ىیاروپا]ه یهاى اروب معروض نمود كه دولت

اند و اسم آن سانسور است و  جاد كردهیش ایره تفتیش دایاز ممالك خو

بر خاطر مبارك بسى  [مئون آن براند]ط و شیى از شراحچون شر

ران یحدود ازاد در  ن خانهیده آمد و فرمان رفت تحت نظر ایپسند

سته است و رشته و از آن وقت باز راه این عیب ب جاد شودیسانسور ا

 این تجارت گسسته.

ـ. ش( ه ١۲٣٨) هـ. ق. ١۲٨۰شنبه دوازدهم رجب  خ پنجیسرانجام در تار

الملك  عیصن  د،یبه چاپ رس رانیه ایه دولت علیمه علمطبق اعالنى كه در روزنا
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 ى، مراقب و مواظب،س و مباشران روزنامه و نقاشخانه و كارخانه دولتییر

 هاى ممالك معروسه شد.  چاپخانه تمامى امور

امل جلوگیرى از ورود ن شاه، شیزى در زمان ناصرالدیا ممیعمده سانسور 

شور، حكومت او را به باد انتقاد مى ى مى شد كه در خارج از كیها روزنامه

رانى در ید ایل روزافزون شدن جرایز به دلین شاه نیگرفتند. در زمان مظفرالد

خارج از كشور، علنا اعالم شد كه روزنامه هاى داخلى هر مملكت به خصوص 

ى هستند كه داخل مملكت به طبع و نشر مى یاسى و رسمى آنهایروزنامه هاى س

ى كه خارج از كشور منتشر مى شوند، روزنامه هاى یرسند و روزنامه ها

 دا ممنوع است. یمملكتى نبوده و ورود آنها به كشور اك

ای از  با سانسور نیز سازمان یافت. عده با اعمال سانسور مبارزه

با هدف کسب آزادی «  انجمن گلستان»روشنفکران در انجمنی مخفی به نام 

از اعضای انجمن در خاطرات خود  مطبوعات متشکل شدند. مجیرالدوله یکی

همه اعضای انجمن هم نظر بودند که "از لوازم مشروطیت آزادی قلم نوشت که 

 است و تا آزادی قلم نباشد مشروطیت مستحکم نخواهد بود."

رخان صور یرزا جهانگیسانسور در كالم م مبارزه با پیشگام، مونهن

چه فرقى »انطباعات نوشت: اض خود به اداره كه در اعتر استل نمودار یاسراف

ش از یسنده مجبور است پین زمان استبداد و حكومت مشروطه كه نویهست ب

 «رد؟ینشر اثرش، دو جلد از آن را به اداره انطباعات بدهد و اجازه بگ

 (١٣۵٧)غالمحسین ساعدی، 

به  «انجمن گلستان»ل و اعتراض اعضاى یجه حمله صور اسرافینت

د كه اعالم مى كرد: یماده انجام ۵٣ش فصل و ب قانون مطبوعات در شیتصو

ن اسالم ین مبیر از كتب ضالل و مواد مضره به دیانتشار عامه مطبوعات غ»

 «زى در آنها ممنوع است.یآزاد و مم

، شكنجه و زندانى زدن، عالوه بر شالق شاه رضادن یپس از به قدرت رس

ن خبر، حتى یل مطبوعات، درج كوچكتریلى خیسندگان و تعطیارى از نویبس

انى ممنوع اعالم شد. فرخى آگهى هاى خصوصى بدون دخالت و نظارت شهرب

ط یر روزنامه طوفان بود، به خاطر شرایكه آن زمان مد شاعر پرآوازه را زدىی

ش را به هم دوختند و به شكل یزى گرفتند، زندانى كردند، لبهایسفت و سخت مم

 زى كشتند.یغم انگ

جاد شده بود، به سالهاى یران ایزى كتاب در ایمخ میدى كه در تاریر جدیمس

مبارزات براى ملى كردن صنعت نفت  و ١٣٣۲مرداد  ۲٨بعد از كودتاى 

ه دار یل دادند، داعیكه بعدها هسته اصلى ساواك را تشك گرانگردد. كودتا یبرم
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اى تحت  رهیز دایمى بر مطبوعات و انتشارات شدند. همان زمان نینظارت دا

زى یجاد شد كه ممیدر وزارت فرهنگ و هنر وقت ا «زىیمم رهیدا»عنوان 

زى یف خود داشت اما ممیطه وظایات، اعم از كتاب و مطبوعات را در حینشر

 ت كشور( بود. یاسى كماكان برعهده ساواك )سازمان اطالعات و امنیس

جنگ  یافت. به بهانه یابعاد دیگر یاسالم جمهوری دوره زى كتاب دریمم

قانون  ۲۴كه اصل  اینکه با وجود سانسور در کشور اعمال شد. سابقه ترین بی

ان مطلب، به شرطى كه مخل به مبانى یات را در بیاساسى مطبوعات و نشر

ممیزان با سلیقه شخصی و تنگ اسالم و حقوق عمومى نباشد، آزاد گذاشته 

 (١٣٨۰نظرانه سخت ترین سانسور را اعمال کردند. )ر. ک. رجب زاده، احمد 

ن است. آی دیگر سانسور در زمان جهموری اسالمی جهانی شدن ویژگ

 و نویسندگان هنرمندان، در ایران راضی نیست بلکهجهموری اسالمی به اختناق 

سراسر جهان را زیر پوشش چتر اختناق خود دارد. فتوا علیه سلمان مترجمان 

 ه است.ان آثارش یک نمونرشدی و قتل مترجم

 

 گی دان نرود گرد تیرهاز روی زاه: محتشم کاشانی
 هـ. ق.( می گوید: ۹۹۶)درگذشت  محتشم کاشانی

 کنند به چشمه کوثر وضو صدبار اگر     گیتیراز روی زاهدان نرود گرد 

 

 ر مسلمانىیجان بردم به تزو ،خ شهریز ش: جندقی ییغما
از  غمایمتخلص به  میرح رزایمهـ. ق.(  ١١۹۶ – ١۲٧۶) یغمای جندقی

 گوید: می در عهد محمد شاه قاجار زدهمیه سسد یغزلسرا یشعرا

 دوش درمیکده سرمست وخرابش دیدم

 واعظ شهر که در صومعه غوغا میکرد

 بل ازان ترسد، نه زاهد بهر پاس دین ننوشد

 که گردد آشکارا گاه مستی کفر پنهانش

 د: ایسر می وکند  فقها تقیه میسرانجام برای حفظ جانش از تكفیر 

 كردم كردم چه مى اغر نمىبهار، ار باده در س

 كردم مى كردم چه ز ساغر گر دماغى تر نمى
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 ارىیبه ساغر، من ملول از فكر هوش هوا تر، مى

 كردم كردم چه مى نمى گریشه دیاگر اند

 جز مى هرچه زآن بوى نشاط آمد دم بهیعرض د

 كردم كردم چه مى جوهر نمى نیقناعت گر بد

 ند در خم خرقه صوفى فرو كردىیچرا گو

 كردم كردم چه مى بودم گر نمى به زهد آلوده

 كنندم كز چه برگشتى ز مژگانش مالمت مى

 كردم كردم چه مى ك لشكر نمىیز  مت گریهز

 مرا چون خاتم سلطانى ملك جنون دادند

 كردم كردم چه مى كله افسر نمى اگر ترك

 دادم دادم چه مى تى نمىیفر گیبه اشك ار ك

 كردم چه مى كردم ار چاره اختر نمى به آه

 ر مسلمانىیجان بردم به تزو ،خ شهریز ش

 كردم كردم چه مى ن كافر نمىیگر به ا مدارا

 غمای ر مغانیست از دیگشود آنچ از حرم با

 كردم كردم چه مى ن در نمىید بر ایرخ ام

 

 قائم مقام فراهانی: زاهد چه بالیی تو؟
از پیشگامان ق.(  هـ. ١١۹٣ – ١۲۵١میرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانی ) 

 نویسی در فارسی می گوید: سادهمبارزه با استعمار نوین در عصر جدید و 

 از دست تو سوراخ به سوراخ گریزد         کاین دانه تسبیح  ؟چه بالیی توزاهد 

 رزایمقام از زبان عباس م قائم رزابزرگینامه به م

 دنیوانم چخاز ترس نت یول          فتنه از تست   میراست گو ایخدا

 دنیآفر ستینبا یخوب نیبد               و دندان ترکان ختا را    لب

 دنیگز دیدندان دست و لب با به       شانیاز دست لب و دندان ا که

افشره  یها قند و ماش و قدح یپلوها[ السلطنه بینا رزایم عباس] ندیفرما یم

 یاست. اسب عرب هار کرده [زیتبر یآخوندها]و آش شماست که حضرات را 

 کند، ینم یبخورد بدمست کجایمن  اگر ده یو اختٔه قزاق خورد یجو نم اندازه یب

 د،یچر مانع یب وقو در قور دید ادیجو ز یدودرغه که تا قدر یابوهایخالف 

 .زند یم کند، یم مارشیکه ت یاول لگد به مهتر

 باغبان رفت یگلبن تازه، خار جورت       اول بر پا یا
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را در  نیدر فتنه مغول صالح مسلم زیتبر االسالم خیکه ش یخیتار از

 ،یصفو نیچه سالط ،یو مظفر یتا امروز، چه در عهد جهانشاه دیاستسالم د

احترام و عزت و اعتبار و  نیا زیتبر ی... هرگز علمایخان میو کر یچه نادرشاه

به  ایبرماست که علم ک تیعهد از دولت ما و عنا نینداشتند، تا در ا تیمطاع

است! امروز که ما در برابر سپاه  یبد نیا یکیآن ن یاوج سما افراشتند. سزا

 زیبه اعتماد اهل تبر یمحافظ خارج یخود را ب ملکیو ما میا مخالف نشسته

 دحمزهیما آشوب و فتنه بکنند و دکان وبازار ببندند و س تختیگذاشته، در شهر پا

نشوند بجا، اما شما  ریاز آش و پلو س حضراتبروند... فرمودند اگر  شهیو باغم

کتاب جهاد  د؟یشو ینم ریس یو نَهَم ُمالئ ییایرا چه افتاده است که از زهد ر

بس است  گریو قال مدرسه حاال د لیق د،یاثبات رس نوشته شد، نبوت خاصه به

آن چه با اهل صالح حرف جهاد  کی! صددیکن یهم خدمت معشوق و م چند کی

الزم  یکه مجاهد ماند ینم یالح صرف جهاد شده بود، کافراگر با اهل س دیزد

 یسود و بهبود مینسق راند نیو بر ا میورق خواند نیباشد... تا حال هرچه از ا

. با اهل آن شهر دیو طرح نو درانداز دینیبعد بساط کهنه برچ ظاهر نگشت... من

 رانیو پ قابل ناز جوانا د،ییدعوت و صحبت نما د،یو مربوط شو دیمعاشرت کن

آنچه صرف  کیو هزار دیانتخاب کن ندیکه به کار خدمت آ یکامل آنها، چندنفر

جماعت را دور  نیا کیو ر دیشد، مصروف آنها دار [آخوندها] فهیطا نیا

و اضرار، نه دخالت و  تیممالک محروسه باشد، نه اذ ریمثل سا د،یندازیب

دولت و محارم حضرت  یاامن از یکی قتیدر حق یمهد رزایم جاهیاقتدار... عال

ما و  یبه آن دارودسته ندارد. آب و گل و جان و دل او در هوا یما است. دخل

 ما است. یرا

 ز غم یطبعند هردو، به بود شاد هم گرچه

 ورچه از چوبند هردو، به بود منبر ز دار

 

 رموز عشق با زاهد مگویید: بسطامی فروغی
شاعر  با تخلص فروغی  ـ. ق.(ه١۲١٣ - ١۲٧۴)   میرزا عباس بسطامی

 دوران قاجار می گوید:

 

 پندارد چنین زهد ره به شد گر شیخ

 نیست وتزویرش ازحیله خبر بی کسی که
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 نیست هرخری عیسی بار مردِ  که         مگویید زاهد با عشق رموز

 

 منبر برعرشه میکند زاهد که زتقریری

 پنداری هجرانست شام محشر صبح طلوع

 

 به دل داغ او به پیشانی اداغ م: وحیدت ابوالقاسم میرزا
 میرزا ابوالقاسم توحید

 پیشانی به او داغ دل به ماست داغ که   شهر زاهد و زما تفاوت است بس همین

 نادانی به بگذرد اگر باشد دریغ            عزیز عمر که زاهدا طلب عشق تونیز

 

 دلم تنگ شد از زهد ریایی: زرگراصفهانی
 زرگراصفهانی

 گرفتم میخانه ره زمسجد امروز     ریایی زهد از شد تنگ دلم هدوشین

 سجاده گرو داده و پیمانه گرفتم         تسبیح درافکنده و انگور فشردم 

 

 

 د به جانیا آیر یان زاهدان، بوی: از بوربیگم جهان شاه
رخان حكمران بهوپال یهـ. ق ( دختر جهانگ ١۲۵۴ )زاده جهان بیگم شاه

می  گرفت، «تاج هندوستان»و لقب  نشین او شدجا شمرگ پدراز است كه پس 

 گوید:

 پروا یعشق ب

 دگر یزد تجالیار من، ریهر دم زحسن 

 دگر یچشمم بود در هر نظر، محو تماشا

 د تابان در برشیهر زٌره خاک درش، خورش

 دگر یاز پرتو مهر رخش، دارد تجال

 ا گو همه، خوبند از سر تا به پایخوبان دن
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 آن دلربا دارد، سراپا دگرنام خدا 

 د به جانیا آیر یان زاهدان، بویاز بور

 دگر یبهر نماز عاشقان، باشد مصال

 شه کویباور مکن قول عدو، ساغر کجا و ش

 دگر یو هو، دارم ز صهبا ین هایمحتسب ا یا

 صنم یکشد سو یحرم، دل م یروم سویمن م

 دگر یبرد جایدگر، دل م یروم جایمن م

 ارب چسان سازم بدو؟ید از او، جانم به تنگ آم

 دگر یزند رایدگر، او م یزنم رایمن م

 یا، تا وارهم از ما سویپروا ب یشوق ب یا

 دگر یجز درد تو نبود مرا، در دل تمنا

 آزار من یپ یمونس غمخوار من، خلق یا

 دگر یار من، دارم نه پروایزد یبس مهر ا

 انیگمان، هم تاجور در هند یب «شاه جهانم»

 دگر یاد داور در جنان، دارم نه سودایجز 

 

 : با دشمن و دوست فعل نکو نیکوستشاه سلیمان
 عادت و خوست بد کی کند آنکه نیکی اش کو نیکوست  فعل ن با دشمن و دوست

 با دشمن اگر نیک کنی گردد دوست           با دوست چو بد کنی شود دشمن تو

 

 اند، از می پندار همه مست: فقیر شیرازی
سال  در که ریمتخلص به فق یرزا علیمعروف به م ین علیرزا حسیم

 گوید: ، میا آمدی( در اصطهبان فارس به دن.ق .ـ)ه ١۲۹۶

 هر کسی در حساب دفتر خویش             چشم عبرت گشا که خواهی دید   

 نکه خود نحس کرد اختر خویشآ                  شکوه از دست آسمان تا چند

 هر یک به قدر ساغر خویش                  لیک از می پنداراند،  همه مست
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 بسته بینی از سر خویش را پای                  سر فرازی مکن، که در گیتی

 

 : شرمنده از گناه در خور عفوشیرازی قاآنی
 قاآنیهـ. ق.( متخلص به  ١۲۲۲ – ١۲٧۰) شیرازی میرزا حبیب هللا

ان فرانسه آشنائی داشت و کتابی از فرانسه نخستین شاعر فارسی است که به زب

 ترجمه کرد. 

 گذر عارف و عامی همه بر دار افتد      باده کشان را همه بر دار زند  شه اگر

 

 مادر کینه کشد فرزند تو کزمهر            زادی؟ که اقبال توبه ندانم سیم ای

 منبر به پای ننهد واعظ تو مهر بی     محراب به روی نکند زاهد تو یاد بی

نظران درباره گذشت خدا بحث پرشور در  همواره بین رواداران و تنگ

های وحشتناک دارند و  نظران خدای قهار و با عقوبت جریان داشت و دارد. تنگ

رواداران خدای بخشنده و مهربان دارند. در این بستر بحث است که قاآنی 

 گوید: می

 ندر خور عفو تو نکردیم گناهیشرمنده از آنیم که در روز مکافات      ا

 

از خامی دیگ است که در جوش و میرزا ابوالحسن جلوه: 
 خروش است

هـ. ق.(  ١۲٣٨ - ١٣١۴اى نائینى )  میرزا ابوالحسن طباطبایى زواره

 میشاه قاجار  ، فیلسوف و عارف ایرانی دوره ناصرالدین«جلوه»متخلص به 

 گوید:

 تمی دیگ است که در جوش و خروش اساز خا

 چون پخته شد و لذت دم یافت خموش است

 

 : آگاه به راه پنهانی میخانهشیرازی فرهنگ میرزا
( متخلص به فرهنگ فرزند میرزا .ق . ه ١۲۴۲ـ  ١٣۰۹) میرزا ابو القاسم

 .گوید  کوچک است که متخلص به وصال شیرازی می
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 کس همه نداند میخانه پنهانی راه

 گرد رسوای سه دو و وشیخ زاهد و من جز

 

 با زاهد افسرده مگویید که خام است: شیرازی همای
از معاصران که  هـ.( ١١٧۶ – ١۲١۲) یهمای شیراز میرزا محمدعلی

 گوید: میاست  قلیخان هدایت بوده رضا

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

 را ده که من بستانم کدامانصاف      شربت به دست غیر و به دست حبیب زهر

 زآن پیش تر که جم بزند نقش جام را      ساقی بهای جام ز ما ملک جم گرفت

 لیکن ز آتشی که کند پخته خام را        ، ساقی بیار جامعهاست شیخ صوم خام

 

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

 

 عیب کسان جوید آنکه بی هنر آید              نکوشد مرد هنرور هما به عیب 

 

 عاشق دیوانه ام با کفر و دینم کار نیست 

 کفر و دین جز زلف و روی آن بت عیار نیست

 

 

 از خودسانسوری تا فحاشیدر ایران:  وزنامهر
 یداریو ب یار مهم در آگاهیاز عوامل بس یكی، یسینو وزنامه و روزنامهر

که حساب  یا دفتریکاغذ زنامه" و "روزنامجه" به معنی واژه "رو. مردم است

. ده استبو رایج در ایران از قدیم ع هر روز در آن نوشته شودیا احوال و وقای

مااخرج من کتاب الروزنامجة للصاحب )ابن » د: یگومی مة الدهر یتیدر  یثعالب

از  یر شرحگید یدر جا«.  یبملح اخبار المهلب تعلقید مما یابن العم یعباد( ال

فصل من کتاب »ن عنوان : یآورد با یکتاب روزنامجه صاحب بن عباد م

 .که منظور گزارش و یادداشت روزانه اوست« ضا  یالروزنامجة ا

 می گوید: یفردوس

 دینامه گنجور ما را ده یکی           دیبدو روزنامه بدژها نه
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 می گوید: ناصرخسرو

 ار و خس بجرابخ یمایدر مپ    شیک بنگربروزنامه خوین

 

، «كاغذ اخبار»به نام  یقمر ١۲۵٣محرم  ۲۵در  یرانین روزنامه اینخست

رزا صالح یبود، توسط م  Newspaper آن یق اصطالح فرنگیمعادل دق كه

با عنوان  یگرید یر نامه دولتیركبیافت. آنگاه امی در تهران انتشار یرازیش

 ١۲۶٧د آورد و یرا پد« هیفاقع اتیوقا»و  «نروزنامچه اخبار دارالخالفه تهرا»

ن یر علوم ناصرالدیرزا اعتضادالسلطنه وزیم یقل یانتشار داد. سپس عل یقمر

از آنها  یكیوزارتخانه منتشر كرد.  نیگر با اعتبار همیشاه، دو روزنامه د

 یب در سالهایكه به ترت «یروزنامه علم» یگریدنام داشت و « یورزنامه ملّت»

بعد در  ن بهیرون آمد. از ایك بین شماره هر ینخست یقمر ١۲٨٣و  ١۲٨۰

 در« جانیروزنامه آذربا»افت. یانتشار  ییها جا  روزنامهیز تدریشهرستانها ن

در اصفهان. پس از « روزنامه فرهنگ»راز و یدرش« روزنامه فارس»ز یتبر

را در « تینامه ترب»ه ی)ذكاء الملك( نشر ین فروغیمحمد حس ن شاه،یناصرالد

و « وطن یندا»ن سالها مجداالسالم دو نامه یاد نهاد. در همیبن یقمر ١٣١۴سال 

را « یكوكب درّ »و « نوروز»دو روزنامه « االسالم ناظم»و « كشكول»

آمد.  یدرم یب الممالك فراهانیاد ز به كوششین« روزنامه ادب»درآوردند. 

 ١٣۲١تا  ١٣١۶از سال  ران بود كهیه ایومیز روزنامه ین« خالصة الحوادث»

 .افتیانتشار 

رزا ین شاه امضا شد، میمظفرالد ن كه حكومت مشروطه به دستیبعد از ا

ل یآورد. صور اسراف دیرا پد« لیصوراسراف»، روزنامه یرازیرخان شیجهانگ

خود را در « چرند و پرند»آن زمان بود. دهخدا  یها ن روزنامهیاز مهمتر یكی

 نیاز مؤثرتر یكیكه ن عهد بود یز در همینوشت. ن ین روزنامه میهم

ت یریبه مد« م شمالینس» یو ادب ینامه فكاه یعنیعصر انقالب  یها روزنامه

ب سال به سال بر ین ترتیشد. و به ا یدر رشت چاپ م ینین قزویالد اشرف دیس

از « بهار»افزوده گشت. مجالت  یو ادب یاسیها و مجالت س روزنامه تعداد

(، یقمر ١٣٣۶« )بهار»از « دهدانشك»(، یقمر ١٣۲٨« )اعتصام الملك»

رفعت و  یاز تق« ستانیآزاد»ی(، قمر ١٣٣٨) ید دستگردیاز وح« ارمغان»

ن یاز زمان ناصرالد نهایدرآمدند. جز ا یگریپس از د یكی« بهار»از « نوبهار»

 .منتشر كردند ییها ز روزنامهیم خارج نیاز روشنفكران مق یشاه گروه

ر افكار یداشتند، در تنو یشتریب ینها آزادسندگان آیكه چون نو ییها روزنامه

 یرزا آقاخان كرمانیو م ین اسدآبادیالد د جمالیدو چندان بود، س یریتأث مردم با
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الدوله در سال  رزا ملكم خان ناظمیآوردند. م یرا درم« اختر»روزنامه  هیدر ترك

 ینن كاشایالد د جمالیرا در لندن منتشر كرد. س« قانون»روزنامه  یقمر ١٣۰٧

 یرزا مهدیرا انتشار دادند. م« نیحبل المت»نامه  ١٣١١ داالسالم در سالیو مؤ

در قاهره چاپ كرد  ١٣١۰را در سال « حكمت»، یروزنامه هفتگ یزیخان تبر

در قاهره و سپس روزنامه  یقمر ١٣١۶به سال « ایثر» یه هفتگیو باالخره نشر

هر دو از  د كهپخش ش ١٣١٨به سال  یمحمد كاشان یرزا علیم« پژوهش»

 یمعروف یها ز روزنامهیت نین پس از مشروطیار مهم بودند. همچنیات بسینشر

« فرنگستان»، ن كاظم زادهیاز حس« رانشهریا»، (١٣٣۴« )كاوه»همچون 

در سال  یت ابوالقاسم الهوتیریبه مد« پارس»برلن و روزنامه  ( در١٣۴۲)

 .آمد یاستانبول درم در یقمر یهجر ١٣٣۹

روزنامه ها و  هرگز روزنامه و مجله آزاد ومستقلی پا نگرفت.در ایران 

مجالتی که قادر به انتشار در مدتی طوالنی تر بودند تحت کنترل دولت و یا 

عدم پایگیری روزنامه  احزاب سیاسی و بیانگر آرمان و اهداف آنها بودند.

. مستقل و دواممند بر تجربه و سنت روزنامه نگاری تاثیر جدی داشته است

روزنامه نگاری ایران فاقد زبان گفتگو، روشنگری و افشاگری است. این تجربه 

خود را در روزنامه نگاران و ناقدان از طیف خودسانسوری تا فحاشی فاقد 

 گفتگو نشان می دهد.

 

 ستیز خرافه ر: روشنگمزین السلطنه
یکی از .( ش ـ.ه١۲۹٨/  .ق ـ.ه١٣٣٧)مزین السلطنه  ملقب به عمیدمریم 

تحصیالت خود را نزد پدرش یاد او روزنامه نگار ایران است  انزنستین نخ

کرده از تحوالت اجتماعی و  گرفت و به دلیل حضورش در خانواده ای تحصیل

شد و به خواندن زبان فرانسه و آموزش  آگاهفرهنگی جامعه و جهان آن روزگار 

 عکاسی مشغول شد.

ش  -ه ١٣۹۲در سال  زنان اولین نشریه« دانش»سال بعد از تعطیلی یک 

مریم عمید نشریه ای با عنوان شکوفه منتشر کرد که به عنوان اولین نشریه زنان 

 .در ایران شناخته شده است

بودنشان را  سوادبادر روزگاری که زنان از ترس برخوردهای حکومتی، 

اولین نشریه زنانه ایران را راه اندازی کرد. « مزین السلطنه»پنهان می کردند، 

شد و  ای که در داخل و خارج از کشور منتشر می ای هشت صفحه هفته نامه

اگرچه عمر کوتاهی داشت اما تحول بزرگی در دوران مشروطه به حساب 

 بود. نیز «مزیّنیّه»نام  هبپیش قدم تاسیس یک مدرسه دخترانه او  آمد. می
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رویج برای ت شدتاسیس  .ق .هـ١٣٣۰در سال  که «مزیّنیّه» مدرسه دخترانه

و تشویق تحصیل در سطوح مختلف جامعه، در مقابل دو شاگرد که شهریه 

ها قرار  کرد و با خانواده نویسی می کردند یک شاگرد مجانی نام پرداخت می

ها را از مدرسه  گذاشت که تا پایان دوره تحصیل حق بیرون آوردن بچه می

که علوم مختلف از این مدرسه دارای دو شعبه بود. یکی دارالعلم بود  ندارند.

جمله خواندن و نوشتن فارسی، عربی، فرانسه، تاریخ، جغرافیا و ریاضیات در 

شد و دختران در آخر سال تحصیلی توسط وزارت معارف امتحان  آن تدریس می

دوم شعبه  گرفتند. دادند و پس از کسب موفقیت در امتحانات مدرک می می

بافی،  ن از جمله خیاطی، قالیدارالصنایع بود و در آن دختران هنر و فنو

گرفتند. معلمین این دو مدرسه همه  بافی و زردوزی... را فرا می جوراب

 کرده و ازهنرمندان زمان خود بودند. تحصیل

مزین السلطنه در کنار مدیریت مدرسه، به فعالیت مطبوعاتی خود که همان 

 بیت آغاز می شد: انتشار نشریه شکوفه بود ادامه داد، سرآغاز این نشریه با این

 بادام شکوفه بر سر آورد       باد آمد و بوی عنبر آورد

 روی صفحه اول این نشریه نوشته شده بود:

صاحبه امتیاز و مدیر مسئوله مزین السلطنه صبیه مرحوم آقا 

میرزا سید رضی رئیس االطبا، روزنامه ایست اخالقی، ادبی، 

سلک مستقیمش حفظ الصحه اطفال، خانه داری، بچه داری، م

تربیت دوشیزگان و تصفیه اخالق زنان راجع به مدارس نسوان 

 عجالتا گاهی دو نمره طبع می شود.
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مطالب شکوفه اعم از خبر، مقاله و کاریکاتورها، همگی برای تشویق به 

خانگی در گیری، طب  تعلیم وتربیت دختران، مبارزه با خرافه، رمال و فال

کرده، آموزش های صحیح بهداشتی، آداب معاشرت،  مقابل طبیبان تحصیل

 فعالیتهای اجتماعی و... بود.

السلطنه در کنار مقاالتی که برای آموزش زنان داشت پیامها و  مزین

هایی نیز برای مردان داشت و همیشه آنها را در احترام گذاشتن به  آموزه

مرد را در زندگی خوب همراه و درکنار کرد و زن و  زنانشان تشویق می

 دید. یکدیگر می

ها از اعضا "انجمن همت خواتین" هم بود.  مریم عمید عالوه بر این فعالیت

ه ق توسط مدیران مدارس دخترانه به ریاست خانم ١٣۲٣این انجمن در سال 

نورالدجی تأسیس و هدف آن مبارزه با اجناس خارجی و منع واردات این 

 د.محصوالت بو

http://www.beytoote.com/scientific/scientist/first-1woman1-journalist.html
http://www.beytoote.com/scientific/scientist/first-1woman1-journalist.html
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یکی از تحریم ها منع خرید منسوجات خارجی بود، قرار بر این شد که 

های  آموزان همگی از پارچه تمامی مدارس دخترانه اعم از معلمین و دانش

ایرانی استفاده کنند و هر کس سرپیچی کرد از مدرسه اخراج شود و هیچ مدرسه 

ک ماه حدود پنج آموز را ننویسد. به این ترتیب در عرض ی دیگری نام آن دانش

 هزار نفر به این تحریم پیوست.

السلطنه در نشریه شکوفه فعالیت ها و سخنرانی های مربوط به این  مزین

داد و این نشریه به عنوان سخنگوی انجمن فوق درآمده  انجمن را انعکاس می

 بود. او در گسترش این تفکر نقش بسزایی داشت.

دوشیزگان و اخالق زنان و نشریه شکوفه بیش از هر چیز روی تربیت 

مدارس زنانه تمرکز داشت. اما برای تعیین روش این نشریه باید دوران انتشار 

 ١۰آن را به دو قسمت تقسیم کرد، در حالی که شکوفه از آغاز انتشار تا شماره 

سال دوم بیشتر مقاالت خود را به ترویج علوم و فرهنگ در بین زنان، طراز 

س دخترانه و چگونگی پیشرفت آنان اختصاص داد از اداره مدرسه، وضع مدار

تا پایان انتشارش به صورت ارگان انجمن همت خواتین و مدیران  ١۰شماره 

 مدارس نسوان در آمد و به بسط و تبلیغ نظرهای انجمن پرداخت.

در این زمان همچنان که محتوای مقاالت سیاسی تر می شد، مسائلی چون 

، امتیازاتی را که بدون شک در مقابل باید به استقراض از دولت های خارجی

دول تسلیم کرد، استقالل ملی، مبارزه با نفوذ بیگانگان و وظایف زنان را در این 

باره مطرح کرد و در حالی که بر کوشش زنان در راه اعتالی وطن تاکید می 

 کرد.

آنها را در این راه همپای مردان می دانست. به هر روی در هر دو نیمه، 

موضوع مدارس نسوان و تحصیل زنان مضمون همیشگی نوشته های شکوفه را 

 به خود اختصاص می داد.
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بعد از سواد آموزی مبارزه با خرافات رایج و تقبیح آداب و رسوم و عقاید 

فه عقب افتاده متداول در میان زنان از دیگر مباحث مهم این نشریه بود. شکو

همچنین وضعیت زنان در دیگر نقاط دنیا به ویژه در اروپا را مطرح کرد و آن 

 را از اساسی ترین راه های آگاهی یابی زنان در ایران دانست.

http://www.beytoote.com/scientific/scientist/first-1woman1-journalist.html
http://www.beytoote.com/scientific/scientist/first-1woman1-journalist.html
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به این ترتیب با توجه به این که روزنامه شکوفه بیشتر در مدارس دخترانه 

اهمیت تاثیر دربین مدیران و آموزگاران و دانش آموزان زن انتشار می یافت، 

 مستقیم آن در بین زنان آن روزگار انکار ناپذیر بوده است.

مزین السلطنه اگرچه زن روشنفکری بود که فعالیت های اجتماعی اش، او 

را به چهره ای مبارز در دوره مشروطه تبدیل می کرد، با این حال زنی بود که 

د؛ تمام زندگی شخصی اش را با تمام مختصات عرفی زنانه حفظ کرده بو

کارهای خانه اش را خودش به تنهایی انجام می داد و در راه توسعه و ادامه 

انتشار روزنامه که در آن زمان ناشر افکار مترقی زنان به حساب می آمد، از 

حتی به گفته یکی از نزدیکان مریم عمید او یک بار  هیچ کوششی دریغ نکرد.

تواند مخارج چاپ نشریه شکوفه تمام جا استکان های نقره خود را فروخت تا ب

را بپردازد و در اثر عشق و عالقه مفرط در این راه کلیه اموال و دارایی خود 

 را صرف کارهای اجتماعی و فرهنگی کرد.

ش در اوج  -ه١۲۹٨ه ق / ١٣٣٧السلطنه عمید در سال  مریم خانم مزین

رگذشت. فعالیت های خود در سفری که به سمنان داشت بر اثر عارضه قلبی د

اما با مرگ او نه تنها از حضور زنان در عرصه های اجتماعی کم نشد بلکه 

اقدامات ماندگار او به عنوان یک زن در آن دوران خفقان شروعی شد برای 

حضور زنان دیگری که از اندرونی ها بیرون آمدند و در عرصه های مختلف 

 مانده است.خود را چنان نشان دادند که تا به حال نامشان ماندگار 

 

 نگاران و عکاسان زن : از نخستین روزنامهالسلطنه اشرف

نخستین زن مطبوعاتی یکی از السلطنه  اشرف ملقب بهخانم  عزت ملک

 گوید:  می «تاریخ مطبوعات ایران»، در کتاب  فرید قاسمی. تاریخ ایران است

امامقلی میرزای  خانم دختر اولین زن مطبوعات ایران عزت ملک

.ق به عقد محمد حسن ـه١۲٨٨دوله دولتشاهی است که در سال عماد ال

ملقب به  ١٣۰۶درآمد و از سال [ اعتماد السلطنه]خان صنیع الدوله 

سال زندگی  ۲۵همسر اشرف السلطنه در دوران  .اشرف السلطنه شد

نشریه انتشارداد و  ۹مشترک با او عهده دار امور مطبوعاتی بود و 

، در  ر انطباعات در تاریخ به ثبت رسیدنامش به عنوان نخستین وزی

این مدت اشرف السلطنه صمیمانه با او همکاری کرد و حتی بیشتر 

آنچه که به عنوان روزنامه خاطرات اعتماد السلطنه بر جای مانده 

است ،تقریر اعتماد السلطنه و تحریر اشرف السلطنه است و دور 

 د.که آثار دیگری نیز تحریر او باش نیست
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همچنین در تاریخ عکاسی ایران انکارناپذیر است و او  السلطنه اشرفنقش 

شناسند. اعتمادالسلطنه همسر او در  عکاس زن ایران هم می نیکی از نخستی

کتاب خود، روزنامه خاطرات اعتمادالسلطنه که شامل وقایع چهل سال زندگی پر 

ماجرای وی در دربار ناصرالدین شاه است، بارها به عکاسی وی اشاره کرده 

 است. 
 

 : زنی مصمم، فعال و پرجرأتالسلطنه نجم

یکی از دختران ( خهـ.  ١۲٣۲ - ١٣١١)السلطنه  ملک تاج، ملقب به نجم

فیروز میرزا، پسر عباس میرزای نایب السلطنه بود. سه بار ازدواج کرد و هر 

زنانی که زیر مقنعه کالهداری »سه بار بیوه شد. منصوره اتحادیه در کتاب 

http://www.irannaz.com/news_cats_32.html
http://www.irannaz.com/news_cats_32.html
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نویسد تربیت کودکان خردسال و اداره امور مالی از او زنی  می« اند نموده

 عال و پرجرأت ساخت.مصمم، ف

های به جای مانده از او به برادرش عبدالحسین میرزا فرمانفرما،  نامه

کند.  وزیر ایران، بخشی از روابط اجتماعی و سیاسی دربار را آشکار می نخست

السلطنه مسائل و اخبار تهران را زمانی که برادرش به کرمان رفته بود،  نجم

هایش به عبدالحسین میرزا فرمانفرما  نامهدر یکی از  کرد. برای او تشریح می

برادر، مردم چه کار دارند دولت پول »درباره قرض از روسیه نوشته است 

روند که دو سفر  ها راه نمی کنند، مثل شما دارد یا ندارد، رضای میل آن را می

 «خواست برود به انواع اقسام موقوف کردید...

انتقادی او، در پسرش محمد  نویسد نگاه منصوره اتحادیه در کتابش می

هر  السلطنه بود. مصدق هم نفوذ کرده بود. محمد مصدق حاصل ازدواج دوم نجم

اش زیر سایه مردان  چند نجم السلطنه مانند بسیاری دیگر از زنان هم دوره

اطرافش بود، اما باوجود زندگی سنتی و بسته، سعی کرد از این قالب خارج 

 شود.

ه موقوفه وارد تاریخ اجتماعی معاصر شهر تهران نام نجم السلطنه از را

شمسی تصمیم گرفت در ملکی که از شوهر سوم به او رسیده  ١٣۰٧شد. او سال 

آذر  ١۵بود، بیمارستانی تأسیس کند. این بیمارستان، به نام بیمارستان نجمیه، 

نجم السلطنه بیشتر ثروت خود را وقف ساخت این بیمارستان  افتتاح شد. ١٣۰٨

. بر اساس وقفنامه، نجم السلطنه نظارت بیمارستان نجمیه را پس از مرگش کرد

به جای آنکه به رسم معمول به پسرانش بسپارد، به دختر بزرگش واگذار کرد. 

 پسرش محمد مصدق در همین بیمارستان درگذشت.
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 السلطنه و فرمانفرما نجم

 

علت اصلی عقب ماندگی  سوادی بی: خدیجه افضل وزیری
 زنان

یکی  یخانم استرآباد یب ین فرزند بیپنجم (ق ١٣۰٨متولد )خدیجه افضل 

 ه قاجار وخواه زنان در اواخر دورارترین شخصیتهای فیمنیست و آزدایاز نامد

نه حقوق زنان در آن یشگامان مبارز در زمیاز مبارزان و پپهلوی اول بود  اوایل

 زگان است.یز موسس دبستان دوشیدوره و ن

سوادی  زنان ایران را همچون مادرش بیعلت اصلی عقب ماندگی او 

 دانست .چنانچه در جایی عنوان کرده است:  می

را در غدیر ذلت و جاده بطالت ای باغیرتان و ای آنانکه ما بیچارگان 

گذاردید. چرا نباید زنان ایران تحصیل کنند و شریک غم و الم مملکت 

 باشند و بدانند امروز بر سر این ملکت بینوا چه می آید؟
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تهران، در کنار مادرش معلم نخستین مدرسه دخترانه ایران به نام  او در

 ١٣۲۴شمسی )١۲٨۵بوده است. مدرسه دوشیزگان در سال « دوشیزگان»

قمری( و همزمان با انقالب مشروطه در یکی از محالت تهران و در خانه 

 شخصی بی بی خانم برپا شد.

ران یات شكوفه، عالم نسوان، شفق سرخ و ایاز افضل، در نشر یینوشته ها

 نو منتشر شده است. 

 

 سر شیخ بکوبید به سنگ سرافعی و: قزوینی عارف
.( از آغاز مشروطیت هـ. خ  ١۲۵۹ - .١٣١۲قزوینی )عارف ابوالقاسم 

تمامی توان، قریحه و استعداد نادر و چند جانبه خود را وقف آزادی و 

 مشروطیت کرد. 

 سنگ به بکوبید شیخ وسر سرافعی

 است اوهام و وسوسه ودرین زهر درآن که

 رو واپس گذری؟ زاهد خانه در از

 است دام پا نهی کوچه آن از جایی هر به که

 

 کنم نفرین به خانواده ی صیاد می           كنم یه آشیانه ی خود یاد مهر وقت ک

 کنم یا جان خویش از قفس آزاد می           یا در غم اسارت جان می دهم به باد

 کنم شاد از فغان من دل صیاد و من بدین   دلخوش که یک دلی به جهان شاد می

 کنم ختی از برای خود ایجاد میبد ب      ی خیال کنم چو کوه کن از تیشه جان می

 کنم ای آه آخر از تو ستمداد می                شد سرد آتش دل و خشکید آب چشم

 کنم وامش کند به باده، من ارشاد می     با خرقه ایی که پیر خرابات ننگ داشت

 کنم بیکار اگر بمانم، افساد می            با زلف یار تا سر و کمرم بود، چه غم؟

 بر ره زنان شب ز چه ایراد می کنم؟     ر لباس زهد چو ره می زنم به روزاند

 کنم ز آنست عارف، این همه بیداد می     شاید رسد به گوش معارف صدای من

او  وانیبر د زین یبوده و مقدمه مبسوط کیشفق که با عارف نزد رضازاده

نتوانست دل  ینطق چیقلم و ه چیدر دوره انقالب مشروطه ه: دیگو ینهاده است م

 انند سخنان عارف به لرزه درآورد.مردم را م

و  تیمامور ییمرد گو نی: ادیگو یکه با عارف معاشر بوده، م یسینف دیسع

همه  نیو ا افتهیمانند سخن او در دل ها راه ن یسخن چیداشت. ه یرسالت آسمان

 کامال در دستش بود... رانیبر سر زبان ها نگشته است. روح مردم ا
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 یسرنوشت ستیبا یم ،یاجتماع زیانگ شگفت یروین نیبا چن یمرد نینچ

و  یاسیس یها یسرخوردگ یداشت. ول یشده، م بشیاز آن چه نص ریغ

او فراهم آورد. عارف به  یبرا یزیغم انگ تیفرجام بغا یمال یها یتنگدست

 درگذشت. یسالگ ۵۲نابهنگام در  یمرگ

عارف از آشفته  یوردگسرخ نیروشن است که بزرگ تر ها یسرخوردگ

مژده دوره  شهیاو شده است. او که هم بیدوره مشروطه نص یاسیبازار س

 دید یداد، حاال م یظلم را به گردش آسمان نسبت م شهیداد، هم یسعادت را م

 است. ینیها زم یظلم ها و بدبخت شهیکه ر

 میدیمشروطه ز َچه برکش وسفی

 میدیآه که چون گرگ خود او را َدر

که در سر داشت  یکه از ُسکران شور ی: "عارف هنگامدیگو یم شفق

که  یمعدود اری! مقدار بسارید رهُ یالدار غ یف سیکه ل افتیشد، تازه در داریب

جلوه کرده  شیکه در لباس م یو نابود شدند و مابق ستیداشتند، ن یقتیو حق یحق

 آوردند." یشدند و از هر سو رو ییبودند گرگ ها

 و گو به دل اریز اغشدند بدتر ا ارانی

 آرزوست ارمیغار، صحبت اغ ارِ ی یکا

 

 عارف قزوینی
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 رانیدر ا زین یاسیمختلف س یها انیاول، جر یآمدن جنگ جهان شیپ با

شده و جانبدار  ختهیبرانگ ایتانیو بر هیروس هیعل ونیگرفت. مل یشکل تازه ا

و با  وستیو به آن ها پ دییتازه در دل عارف رو یدیشدند. ام یآلمان و عثمان

روزها مد شده بود.  نکه آ دیشیمهاجران به استانبول رفت و به اتحاد اسالم اند

 اما سرخورده شد و بازگشت.

کاسه همان کاسه  زیشد. در وطن ن یها همچنان افزوده م یسرخوردگ بر

از دوستان خود نوشت: "به هر کجا  یکی یبرا یبود و آش همان آش. در نامه ا

که نرفته ام قبرستان است و فعال در  ییرنگ است. تنها جا نیآسمان هم یکه رو

 آن هستم!..." الیخ

شاعر سرخورده را  ران،یو نقطه اتازه در د امیدو ق ییبرپا انیم نیا در

 انیخان پس یمحمد تق امیو ق جانیدر آذربا یابانیمحمد خ خیش امیدلگرم ساخت. ق

ورزان شدند و به  نهیک ریبه گفته شفق، نشانه ت نانیا یهر دو یدر خراسان. ول

و  امیدو ق نیسرکوب ا جهی. نتدندیملحق گرد یراه آزاد یقافله بزرگ شهدا

فرو برد. او که به  یدیدر مغاک ناام شترین، عارف را بازهم بکشتار رهبران آ

 نیبود ا دهیقبله تازه آمال خود را د دهیبه چشم خود سر بر ایخراسان رفته و گو

 را سرود: دانهینوم یرباع

 است یهست دیآزاد و رها ز ق   است یسر که نشانه سرپرست نیا

 است یت وطن پرستعاقب نیکا                دینیعبرتش بب دهید با

 ،یاسیس یها یسرخوردگ نیرسد که با نگاه به مجموعه ا ینظر م به

کرد و به قول شفق  هیتوان توج یعارف را م یبعد یها ییها و انزواجو ینیبدب

 نیکه همه شبان و روزان عمر عارف به ناله و ندبه گذشته باشد. ا ستین بیعج

 .بودو سرخورده  رانیح یناله و ندبه تنها از او نبود. از جامعه ا

 -یاسیس یها یرا بر سرخوردگ یمال یطاقت فرسا یها یتنگدست اگر

 .میرس یم یفراتر از بدبخت یا جهیبه نت میکن یگمان م مییفزایعارف ب یاجتماع

مستقل  ینتوانسته سرپناه چگاهیه تیبزرگ مشروط یو ترانه سرا شاعر

 یو اشراف که او را برا انیدو تن از اع یکیخود فراهم کند. در تهران  یبرا

 یاو م اریدر اخت یسکن یبرا ییخواستند، جا یبه محافل شبانه م دنیگرما بخش

 گذاشتند.

 تیوضع نیآخر عمر او بود، هم یکه اقامتگاه سال ها زیهمدان ن در

 یبرقرار بود. شهردار همدان او را در خانه خود پناه داده بود. دو سه سال زندگ

بر  ا،یماالر یماریبه شمار آورد. با شدت گرفتن ب یدوزخ دیدر همدان را با
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که  یا افتهیانتشار  تراو افزوده شده بود. در نامه کم یها یها و تنگدست یتنگدل

نوشته، شدت گرفتن  دیروزنامه ناه ریمد د،یخان ناه میابراه رزایم یعارف برا

 کرده است: میخود را ترس یماریب

رفتن به  یپنج شش ماه سه مرتبه آن هم برا نیام اافتاده، در تم ی"...اغلب بستر

مرتبه هنوز داخل حمام نشده دچار لرز و  کیرفتم... رونیحمام و رفع کثافت ب

رساندم و چنان افتادم  یکرس هیخود را به پا یو بدبخت یسخت تینوبه شده و با نها

 تمامم کرد!..." یندگکه توان برخاستن نبود. خدا تمام کند. ز

الحکماء  عیبود که پزشک معروف همدان، بد اریمه بخت با عارف ه نیا با

که به او  یکه به گونه ا دیرس یاش م یو نه تنها به سالمت دیورز یبه او عشق م

 عیآورد. خودش گفته است: "بد یفراهم م شیبرا زین یبرنخورد، نان و آب

نزل و به م دخر یچارک گوشت م کیخود  بیالحکماء ماه هاست روزانه از ج

و  میکن یم دیکند، آبش را من و او تر یآن را بار م رانیفرستد. کلفتم ج یمن م

 !..."میده یو گوشت و استخوانش را به سگ ها م میخور یم

 یو نم -ینکرده ا یاو به او گفته اند تو چرا از هنرت استفاده ماد انیاطراف

 ندهینمااز مصر  یصفحه پرکن یکمپان کیو او پاسخ داده است که " ؟یکن

و در قبالش  ندیرا که خوانده ام ضبط نما ییها فیفرستاده بود...تا تمام تصن

را در  ی: شما علفتمهزار تومان به من بدهند، حاضر نشدم و به آن ها گ ١۰۰

هستم نه آوازخوان قهوه خانه  یمل دانیقیشاعر و موس کی! من دیا دهید یکیتار

 ها و رستوران ها!..."

 زیکه در ذهن او، پر کردن صفحه ن افتیتوان در یم گفته عارف نیا از

طبع او سازگار  یبرابر با خواندن در قهوه خانه ها داشته و با استغنا یارزش

 یگریبرجسته د دانانیقینبوده است. حال آن که همزمان با او خوانندگان و موس

را خالف شان  ارک نیسپردند و ا یبودند که صدا و نغمه خود را به ضبط م

 کردند. ینم یخود تلق یو هنر ینسانا

فرستاده از  دیناه یکه برا یعارف در همان نامه ا بزرگ سندهیبا نو دارید

 ادی یو تنگدست یتنگدل یجمالزاده، در همان حال و هوا یخود با محمد عل دارید

که از کرمانشاه و  رانیبه ا ینیکرده است. جمالزاده اصرار داشته در سفر زم

 کند. دارید زیه، با عارف نگذشت یهمدان م

 یاو را داشته به هر زحمت و جان کندن ارتیز اقیهم که سال ها اشت عارف

بوده، صبح به موقع خود را رسانده، منتظر مانده تا او سر و صورت خود را 

 رونیخود ب ارتیشده و او را از انتظار ز ییرایسالن پذ ایشسته، وارد اتاق 

 آورند.
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نشناخته  یماریب دهیتک تیرود عارف را در آن وضعپس از و سندهینو یول

 دهیکش یم ند،یبب اهیروزگار س نیرا که انتظار نداشت او را به ا یو انتظار عارف

 نیکه خودم را به ا نی: "گفتم، آقا جان خود من هم انتظار ادیگو یاست. عارف م

جمالزاده دارد."  ادیها ز یارک نیریش نیروزگار از ا ینداشتم. ول نم،یروز بب

اش که  ییاروپا قیکرده که همسرش و رف هیگر یعارف را شناخته به قدر یوقت

 بعد وارد اطاق شده اند، مات و مبهوت مانده اند.

 دیده پانزده سال چه قدر با نیکه در ا دمی: "آن وقت فهمدیگو یم عارف

 فرق کرده باشم..."

که عارضه  رسد یبه نظر م یو تنگدست یتنگدل وندیگرپید یها عارضه

 ییو ترشرو یعارف فراهم آورده باشد. بد خلق یبرا زیرا ن یا ژهیو یروان یها

 عارضه هاست. نیاز جمله ا بیو غر بیعج یها یالپردازیسو و خ کیاز 

او را  یها طبعا دوستان را از دور او پراکنده و انزوا یها و بد خلق ینیبدب

است که  یچه بدبخت نی: "آخر ادیگو یژرف تر ساخته است. عارف خود م

هم بد، قوام السلطنه بد،  رزایم مانیمن شده است. فرمانفرما با من بد، سل ریدامنگ

هر  خواهیزاده هم بد، نصرت الدوله بد، ملک الشعراء هم بد، مرتجع و آزاد یتق

 دو دشمن من!..."

 یو از سو دهیکشان ییسو او را به خود ستا کیاز  زیها ن یپرور الیخ

 یقرن ها مانند من پسر رانی. در مورد اول: "مادر اشیوحشت از خوبه  گرید

به  یلیتنها به من داده. خ زیچهار پنج چ عتیطب رایبه وجود نخواهد آورد. ز

هم  ر،ینظ یب نندهباشد، هم خوا یقینفر هم استاد موس کیشود که  یندرت واقع م

ها به  نیاز امبتکر در آهنگ، هم شعر ساز و هم گذشته  یعنیاول آهنگساز 

 طور در راه آن تمام کند...!" نیعالقمند به وطنش باشد که جان خود را ا یقدر

ها  یزود نیمن قاتل من است. و اال ممکن نبود من به ا الیدوم: "خ مورد

شوم و  االتیکشت. همان خ الیطور از پا درآمده و از دست بروم...مرا خ نیا

 کیکه  نیکه مانع است از ا یاالتیهمان خ. اورمیتوانم به زبان ب یکه نم ینیننگ

 نیکه مرا گوشه نش یاالتیوقت بگذرانم...همان خ یقیشف قیهفته بتوانم با رف

 کرد..."

عارضه هاست:  نیدستاورد مشترک همه ا زیاز همه کس و همه چ نفرت

 اتیاز خواندن کل یکرده ام، حت دایکه از گفتن و خواندن شعر پ ی"با روح نفرت

به منزله  یرانیهر ا یها برا نیهم که ا یخواجه و شاهنامه فردوس انویو د خیش

افتاده، با وجود  یماریکنم..." با آن که در بستر ب یم زیاست پره یکتب آسمان

سازد.  یرا هم مشمول نفرت خود م ابانیمردمان ساده کوچه و خ ل،یمزاج عل
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 ختنیخود، به ر یجغد آسا یکه گناه جن و انس را در دوره زندگان یمردم نیهم

مرتبه  کینفس هم منتظرند که  نیکنند و در آخر یپاک م ایچند دانه اشک با ر

 دنیو چر دنیبه مجرد دخول مشغول پر وآن ها باز شده  یدِر بهشت به رو

 گردند...!"

روبرو شد.  زین گرید یضربه روان کیاز مرگ با  شیدر همدان پ عارف

او بود و گوشت و استخوان آبگوشت  یزکه مونس و همدم شبانه رو یسگ ان،یژ

 زیمصاحبت ن نی"شاعر بزرگ از ا یسینف دیخورد، ُمرد و به قول سع یاو را م

خود را هم  نعمت یقرار بود که حق دخالت در کار مرده ول انیمحروم ماند." ژ

کرد!  یقالب ته نعمت یاز ول شیخود پ یمردمان حق نشناس ندهد، ول نیبه ا

ساخت که  شیبرا یفیدلبسته بود که تصن انیف آن چنان به ژاست که عار یگفتن

 است. دهیاو به ثبت رس وانیدر د فیتصن نیو هشتم ستیبه عنوان ب

 نمیصاف کن بب یا نهیهاف س یبرا       نمیهاف هافو هاف کن بب انیژ

 نمیاداء از مخرج ناف کن بب    از هاف هاف بخوان هاف با قرائت پس

 !نمیانصاف کن بب یقضاوت رو    جا؟ نیتو ا ایاست الحق  خیش نجس

محمد  یکه برا یالحکماء در گزارش عیرسد. بد یفرا م ییزمان رها سرانجام

 فرستد از جمله نوشته است: یعارف م دهیرضا هزار دوست ناد

ممکن  ریاو غ ینشد...اما درمان دردها یو غفلت غی"در معالجه اش در

 یو معنو یماد یها یو آزردگ شانیر پرافکا ،یضعف، ناتوان ،یماریبود...ب

از دوستان وعده آمدن  یدرآورد...چون بعض یدست به دست هم داده او را از پا

را داشت،  شانیا اررا داده بودند و آن مرحوم هم فوق العاده انتظ شانیا ارتیو ز

 هیشد...پس از دفن او اثاث یاز او نگهدار ١٣١۲ممکنه تا دوم بهمن ماه  ریبا تداب

 ی. صد تومانمیپس نگرفت. همه را فروخت یاش را که متعلق به دوستان بود کس

 ... "میکلفت او داد رانیشد به ج

 

 زاهد برو تو زهد به کار عوام کن: تهرانی مدهوش
 گوید: می مدهوش ( متخلص به.قهـ.  ١۲۲٧ - ١۲٨٨) تهرانی لیاسماع

 کن عوام کار به زهد تو برو زاهد       خوریم نمی ومفتی زاهد فریب خود ما
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امان خرافات و  : افشاگر بیآخوندزاده فتحعلى رزایم
 خودکامگی

 از نوخه روستاى( ش. .هـ ١١۹١ – ١۲۵٧) آخوندزاده فتحعلى رزایم

 ایدن به و بود امدهین در روس ریتسخ به هنوز كه قفقاز بالد از شكى شهر محالت

 به افتاد. روسها دست به رسما   تركمانچاى معاهده با ١۲۰٧ سال در شكى آمد.

 اصغر على آخوند خود مادرى عموى نزد در رایز شد دهینام آخوندزاده سبب نیا

 وى شود. آخوند مادرش عموى بمانند كه داشت لیم جوانى در و و شده بزرگ

 گذراند. لیاردب شهر در و رانیا در را خود جوانى و نوجوانى كودكى، دوران

 در رفت، شكى به شیعمو و مادر همراه روس و رانیا دوم جنگ از قبل كسالی

 فرانسه و تركى روسى، زبانهاى به وى بود. ساله ١٧ آخوندزاده زمان نیا

 نیا با كرد. مى كار روس ارتش در مترجم عنوان به حتا و داشت كامل ىیآشنا

 و ارزش از كنون تا كه دیآفر آثارى و نشد آسوده دمى رانیا هنشیم فكر از همه

 انیرانیا دارىیب عصر سندگانیونو نیمتاخر آثار همه بر و نشده كم آنها مقام

 در و نوشته گوگول و ریمول آثار سبك به هائى شنامهینما وى است. گذارده ریتأث

 آلمانى و سىیانگل و روسى به وى آثار از برخى و رفته صحنه بروى قفقاز

  دارد. نام «مكتوبات» او اثر نیتر مهم اما است. شده ترجمه

 نگون همه و نوشت مى ونیروحان و قاجار شاهان استبداد هیعل آخوندزاده

 كیفنات» خودش قول به و مذهبى جهل و سوادىیب در را «ملت عامه» هاى بختى

 انداخت. مى «تازى الفباى» گردن به را گناهش و دانست مى «ملت عامه بودن

 داد نمى راه دل به وحشتى ردیگ قرار قشرى ونیروحان ریتكف مورد كه نیا از او

  نوشت: و

 سال هفتاد ای شصت انسان كه است حاصل زندگانى آن از لذت چه

 دیبا برود. ایدن از هم كورى به و براند عمر كورى در وانیح چون

 هرچه باشد. باشد، هرچه رساند. خلق به نفعى كه زد كارى به دست

 بكنند. هلب كنند، ریتكف مرا كه است نیا تشیغا ند.یبگو گفت: خواهند

 .ندارم باك

 شرق در سىینو شنامهینما شرویپ است. انتقادى علمى تفكر ندهینما آخوندزاده

 در و ادبى منتقد است. اسالمى جامعه در الفبا رییتغ و خط اصالح مبتكر است،

 او است. رانىیا سمیونالیناس شهیاند گذار هیپا است. شكن سنت سىینو خیتار

 تفكر كه است رانىیا نیاول آخوندزاده است. الماس نید و استیس نقاد نیاول

 دولت دشمن است. داده انتشار و انیب مطلق بطور را استیس از نید جدائى

 هیپا بر عقلى تیمشروط هواخواه است. فردى حكومت گونه هر و استبدادى
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 معتقد عقل و و ماده اصالت به و مادى است شمندىیاند وى است. عىیطب حقوق

 و رفاه عدالت، حقوقى، مساوات روحانى، و جسمانى آزادى از آثارش در است.

 به قانون سلطنت و تمدن و ترقى وطن، استقالل و آبادى ملى، آزادى ثروت،

  سد:ینو مى «مكتوبات» در او رود. مى سخن كرات

 ونیزاسیلیویس از و نادان تو اهل و خراب تو نیزم اكنون ران،یا اى

 شاه[ نی]ناصرالد تو پادشاه و حرومم آزادى نعمت از و خبر بى جهان

 و روس و عثمانى ممالك در حساب از فزون تو اهل سپوت،ید

 كثرت از فرنگستان و عربستان و تركستان و هندوستان و افغانستان

 نوكرى و فعلگى به ذلت كمال در شده پراكنده فقر شدت و ظلم

 علما سلطنت، و شود جدا استیس از نید دیبا گذرانند... مى روزگار

 به هرگز هیروحان علماى نسازد... خود كیشر ]كشور[ اداره در را

 به قىیحق پادشاه نكنند... مداخله دادگسترى[ و ]قضاوت مرافعه امور

 شیآسا و آبادى فكر در و بوده قانون تابع كه شود مى اطالق كسى

 ندارد قدرت اصال پادشاه باشد... ملت ترقى و تیترب فكر در و وطن

 كند... اقدام نیقوان برخالف كه

با روشن بینی و قاطعیت از جدائی مذهب از سیاست، نقد استبداد  آخوندزاده

حتی امروزه تازگی دارد و  كه نوشته وعرفانی مذهبى قشرى افكار نقد شرقی و

 :سیاسی خود را حفظ نموده است –روشن بینی فلسفی 

 وجود كی نظرها در عادل و میرح خالق است راست جهنم اگر

 است دروغ اگر و شود مى مشاهده ظالم و مكروه وجود كی نامحبوب،

 را عوام چارهیب چرا شارالتانان! اى و عالمان اى و واعظان اى پس

 را او جهنم ترس از چرا د؟یساز مى محروم عالم پروردگار نعمات از

 رد؟یبگ ادی عیصنا و علوم كرده مالقات ملل ریسا با كه دیگذار نمى

 كه دیگذار نمى ها پوچى نیا واسطه به شما است. اساقتب محل ایدن

 حرام مكن، پردازى نغمه شود: برخوردار الهى نعمات از عوام چارهیب

 است! حرام ر،یمگ ادی نغمات است! حرام مده، گوش نغمات به است!

 است! حرام مرو، اتریت به است! حرام مساز، تماشاخانه عنىی اتریت

 ساز است! مكروه مكن، تماشا رقص به است! مكروه مكن، رقص

 حرام مكش، ریتصو است! حرام مباز، شطرنج است! حرام مزن،

 است!

  سد:ینو مى بعد سطر چند و



 205 

 به كه وقتى را مردم مال جهنم میب از فقط كه است مسلمان كدام ایآ

 به دست گردد، دچارش شیر بى بچه كه هنگامى و نخورد افتد، دستش

 ...نشود؟ معترض فرصت نیح در ممرد زن و دختر به و نزند او

 مى ظهور به جهنم به معتقدان از قاتالن و راهزنان و دزدان عیجم

 رسند...

 «رانىیا سمیوالیناس» از كه است انیرانیا دارىیب خیتار در فرد نینخست او

 استشهاد رانیا اسالم از قبل خیتار به افتخار با و كندیم صحبت دیجد قالبى در

  سد:ینویم «دوستى هنیم» فیتعر در د.ینما مى

 حب و پرستى وطن جهت به كه است كسى آن از عبارت وتیپاتر

 وطن آزادى و منافع جهت به و نكرده، قهیمضا جان و مال بذل از ملت

 در شهیهم تیخاص و حالت نیا باشد. جفاكش و ساعى خود ملت و

 .كند مى بروز رتمندیغ مردان

 آن، از او منظور و دانست مى «ونیرولوس» در را درد چاره آخوندزاده

 فیتعر در او بود. ونیروحان قدرت و قاجار مستبد شاهان حكومت برانداختن

  سد:ینو مى انقالب

 قانون بى رفتار از مردم كه است حالتى چنان آن از عبارت ونیرولوس

 را او كرده اتفاق شورش به و آمده ستوه به ظالم و سپوتید پادشاه و

 پوچ و كنند وضع قانون خود سعادت و شیآسا جهت به نموده رفع

 خود براى و برخاسته علما با مخالفت بر دهیفهم را هیمذهب دیعقا بودن

 .نندیبرگز تازه نییآ عقل، موافق لسوفانیف زیتجو حسب بر

 بیش از هر زمان دیگر هم امروز كه سدینویم ملت اتحاد از «مكتوبات» رد

  :میمحتاج آن به

 مى خبردار تیانسان حقوق و تیآزاد نشئه از تو اگر ران،یا اهل اى

 نمى متحمل رذالت نگونهیا به و )بندگى( تیعبود نگونهیا به بودى،

 در تو كردى، مى افتیدر را اتفاق لیوسا شده... علم طالب گشتى،

 و كدلىی فقط تو براى ادترى.یز سپوتید از مراتب به استطاعت و عدد

 شد مى سریم تو به اتفاق عنىی حالت نیا اگر است. الزم جهتى كی

 ظلم و )مذهبى( پوچ دیعقا از را خود و كردى مى فكرى خود براى

 .دادىیم نجات سپوتید

 و ساختند رانیو را رانیا تمدن «گرسنه و برهنه عربهاى» سدینو یم او

 مشتى را اسالمى دیعقا و «دادند باد بر راهزنان نیا را رانیا اهل سعادت»
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 چون مكتوبات در آوردند. ارمغان به ما براى «پوچ دیقاع و جفنگ االتیخ»

  سد:ینویم باك بى قىیزند

 كردار فرشته پادشاهان آثار عت...یطب وحشى و خصلت سباع انیتاز

 بالمره را شانیا نییآ عدالت نیقوان و نابود، و ستین ایدن از را انیپارس

 و را ى(كتاتوری)د سپوتىید عنىی هیذم رسوم و مفقود، نیزم روى از

 ما معهذا اند. كرده برقرار و ثابت رانیا كشور در را... خودشان نید

 دشمنان نیا و را خودمان اكانین دشمنان نیا ،[خوردگان بیفر] گوالن

 آن به میشمار مى [وبرتر سرور] ایاول خودمان بر را هنر و علم

 به خونخواران نیا شفاعت به آخرت در عالم خداوند كه ابلهانه آرزوى

 سرد آب آخرت در اگر د.ینوشان خواهد سرد آب و داد خواهد جنت ما

 بودند. آن كش حسرت كه بنوشند خودشان خونخواران نیا بهل، هست،

 ندانسته خود رحمت مستحق را شانیا خود ایدن نیدر عالم خداوند

 خوراك داده، قرار الهب ذات و صفت دوزخ وادى را شانیا مسكن

 روا شانیبرا سرد آب جرعه كی كرده، ربعقا و خنافس از را شانیا

 م.یدار ما كه نادانى نوع نیا از افسوس ده...یند

 و زوجات تعدد الغاى و زن آزادى فتحعلى رزایم افكار نیتر مترقى از

 زین نظر نیا از است. اجتماعى حقوق همه در مرد و زن كامل مساوات جادیا

 چون آخوندزاده یفتحعل رزایم .رودیم بشمار اسالم اىیدن شمندانیاند همه شرویپ

 چند كی» م،یبست طرفى چه میبود ندارید عمر كی سدینویم ریناپذ اصالح ملحدى

 مانیا و اعتقاد با و مذهب و نید با» قرنها «میكن مى و معشوق خدمت زین

 و اعتقاد بى و مذهب بى و نید بى امتحان براى زین چند كی م...یا كرده زندگانى

 ای شود مى بدتر ما حالت كه مینیبب تا میبكن شیتع تیلسوفیف و فتمعر با مان،یا بى

 «داشت نخواهد [مانعى] تعذر سابقه دیعقا به رجوع باز شد بدتر اگر بهتر.

 آثارش و دانست مى المنافع مشترك را خود زمان انیمال و حكام آخوندزاده

 و استبداد از انتقاد و خواهانه آزادى و خواهانه ترقى هاى شهیاند از سرشار

 است. ىیگرا سنت

 

: مبارز خستگی ناپذیر علیه خرافات و طالبوف عبدالرحیم
 گرایى سنت

 بنیانگذاران از یکی ق.( .هـ ١۲۵۰ - ١٣۲۹) تبریزی طالبوف عبدالرحیم

 و ىیگرا سنت و خرافات علیه ناپذیر خستگی مبارز و است ایران در نویسی ساده
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 رد طالبوف .داشت ارزنده نقش ها توده بیداری در که است علمی اندیشه مروج

 و انسانی یها شهیاند اب آنجا در و رفت قفقاز به معاش كسب براى جوانى

 مهاجرت در پیوسته را رانیا جامعه مشكالت و مسائل طالبوف .شد آشنا انقالبی

 دوم جلد مقدمۀ در وی بود. آشنا ها توده زندگی و دردها با و کرد می دنبال

 دست ام، تادهاف دور وطن از سالهاست که بنده "من نویسد: می طالبی" "سفینه

 از خود )که وطن حب اقتضای به است، داشته معطوف غربت بسوی عنان تقدیر

 ام." بوده مشعوف آن یاد به پیوسته است( ایمان

 "ونیزاسیلیویس" و "علم" دیفوا از آن، حدود و "آزادى" معنى در طالبوف

 بیمعا اصالح سدینو مى و دیگو مى چه هر" داشت، دتاکی او .نوشت مى ]تمدن[

  ."است وطن

 کند. می معرفی ترقى و آزادى مخالفان نیتر سرسخت را انیمال طالبوف

 .كردند زندقه به ریتكف را وى و دریافته اورا روشنگری خطر نیز روحانیان

هاى فلسفى و نقد اجتماعى اوست و  شهیاند شاملاو « نیمسالك المحسن»كتاب 

ن كتاب یآزادى انسان و جامعه مدنى فراوان نوشته است. طالبوف در ا باره در

کسروی نقل می کند که  ژه داشت.یل توجه ویهاى استوارت م شهیاند به آراء و

 طالبوف را ممنوع ساخته «نیمسالك المحسن»شیخ فضل اله نوری خواندن کتاب 

 «لیام»كتاب  تاثیراست الى خود نوشته یكه به فرزند خ «احمد»كتاب  در  بود.

  است. به روشنی قابل لمس اثر ژان ژاك روسو

 كه آنان اكثر» سد:ینو روحانیون نقد در «اتیالح مسائل» كتاب در طالبوف

 را رجاله غوغاى دارند، دوست ار آشوب محتكرند، مالكند، هستند، رانیا در

 امالك دخل ومانت هزار پنجاه تا سى از پرستند. مى را نینعل صداى و پسندند مى

 «دارند. ساالنه

 جیترو جز ]تبهكارند[، فجارند تجار» سد:ینو مى تجار و انیبازار رامونیپ

 ملت حال به ىا دهیفا طبقه نیا از حبوبات ركردنانبا ای اجانب مال فروش

 «.ستین

 نویسد: می «طالبی سفینه» در است. جو صلح و ستیز جنگ طالبوف

 حامل سکنه عموم که است این ایبر دیگران وطن یا ما وطن مگر

 حربیه فنون برخاست و نشست معتاد بشوند، نیزه و تفنگ و شمشیر

 وحشیگری و بهائمی عادات تمدن و علم عوض خانه معلم در باشند،

 مباشر بایست شباب عین در که را ملت جوانان نمایند. تحصیل را

 یاددزا و فالحت و زراعت مصروف را خود روز و بوده نافعه اعمال

 در گردند، مشغول تمدن تعمیرات به نموده خود وبستگان خود معیشت
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 و بدهند آدمکشی تعلیم بیروح ]ماشین[ ماکینۀ چون ها سربازخانه

 یعنی اقتضا، هنگام که دارند نگه نموده صرف ملی ثروت از مبالغی

 و ممالک بخرابی جهانگیری یا شخصی فاسدۀ مقاصد به نیل برای

 کنند. مامور خود جنس ابناء قتل و آبادیها ویرانی

 

های ایرانی ابدا از عالم  : ما زنبی مریم بختیاری بی
 انسانیت خارجیم

کرده زمان  از زنان تحصیل ( ١۲۵٣ – ١٣١۶ی )بی مریم بختیار بی

خواهان برخاست و حتی به تهران  مشروطه بود که به حمایت از آزادی

اری و پدرش که خان ایل بود به واسطه زندگی در ایل بختی لشکرکشی کرد.

 دانست.  تیراندازی و سوارکاری می

خان سردار اسعد برای فتح  گویند او از مشوقان اصلی برادرش علیقلی می

تر در زمان استبداد صغیر، افراد ایل را به مبارزه علیه  تهران بوده است. پیش

 کرده است.  استعمار تشویق می

خفیانه وارد پایتخت شد و شبانه روی همراه سواران م ،قبل از فتح تهران

ای که رو به روی مجلس بهارستان بود سنگربندی کرد تا بعد از  سقف خانه

بعد از این ماجرا در ایل بختیاری  ها بجنگند. ورود سردار اسعد بختیاری با قزاق

 مریم، لقب سردار دادند. بی به بی

 :اند نوشته ب ماندهاو در خاطراتش درباره دالیل اینکه زنان در جامعه عق

باشد، زیرا که نه علم داریم  های ما از خودمان می ... تمام بدبختی

دانیم، اگر ما هم بدانستیم که برای چه  و نه حقوق خود را می

کردیم.  ها می خلقت شدیم، البته در اطراف حقوق خود جان فشانی

 ایم یا ها خلق شده کنیم فقط برای رفع شهوت مرد ما حاال فکر می

توانستیم برای حقوق  ایم. ما می برای اسارت و کنیزی خلق شده

انسانی خود به تمام ملل عالم تظلم بکنیم و حقوق خود را برقرار 

 ا از عالم انسانیت خارجیم...های ایرانی ابد بکنیم ... اما ما زن

بی مریم بختیاری از معدود زنان عصر مشروطه است که خاطرات  بی

 است. زندگی خود را نوشته
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 ١۲٨٨بی مریم بختیاری سال  اند که سردار بی منابع ایل بختیاری نقل کرده

بی لیلی فرماندهی  خورشیدی در جنگ آزادسازی اصفهان به همراه خواهرش بی

 یک ستون سواره نظام را به عهده داشته است.

هم که یک افسر آلمانی با سربازانش در کنار عشایر جنوب  ١۲۹۵سال 

کرد، سردار مریم بهترین نیروهای خود را  ها مبارزه می گلیسیایران علیه ان

 برای همراهی با او به تنگستان فرستاد.

شود که در دوران جنگ جهانی اول خانه او در اصفهان پناهگاهی  گفته می

الشعرا  ملک ،اکبر دهخدا بوده است برای فعاالن سیاسی و فرهنگی مانند علی

 پناهگاهی برای محمد مصدق. ١۲۹۹بهار و در مقطعی در سال 

 

 پیگیر منادیان : روشنگران واى مراغه نیالعابد نیز حاج
 آزادى

( از .قهـ.  ١۲۵۵مراغه  - ١٣۲٨استانبول ) ین مراغه این العابدیحاج ز

ت یبه مسكو رفت و تابع یدر جوان ین شاه قاجار بود. ویمعاصران ناصرالد

سرانجام به  یرت مشغول شد. ولدر آنجا به شغل تجا رفت ویه را پذیكشور روس

رفت یران را پذیت ایده و تبعیخارج گرد هیت روسیهن از تابعیخاطر عشق به م

 همانجا ماند.  ان عمر دریو سپس به استانبول رفته تا پا

 آزادى پیگیر انیمناد روشنگران و از كىی اى مراغه نیالعابد نیز حاج

 به مراغه و لیاردب شهرهاى در هم مدتى و رفت مكتب به سالى چند او است.

 و كرد مى همكارى استانبول «شمس» روزنامه با بود. مشغول تجارت و كسب

 میابراه احتنامهیس» او اثر نیتر مهم نوشت. مى مقاالتى زین «نیالمت حبل» براى

 ترس از و نبود معلوم سال دوازده تا كتاب نیا مولف نام است. جلد سه در «كیب

 دادند مى نسبت خود به را كتاب اى عده و بود نشده برده كتاب سندهینو از نامى

 روزىیپ از پس كه سوم جلد در گرفتند. مى قرار رىیدستگ و گردیپ مورد كه

 دندیفهم تازه مردم و گشت معلوم كتاب سندهینو نام شد، منتشر مشروطه انقالب

 است. استانبول ساكن رانىیا تاجر كی اثر ارزشمند كتاب نیا كه

 كه است جانیآذربا بزرگ تجار از كىی فرزند داستان، قهرمان كیب میابراه

 فوت زمان در كه دارد پسرى و كرده زندگى مصر در وطن از دور سال پنجاه

 روى، هر به ابد.یدر را بد و كین تا رود مسافرت به كه كند مى تیوص او به

 بدبختى و فقر او شود. مى رانیا وارد ادیز شهرهاى دنید از پس كیب میابراه
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 شرح به مهارت و استادى با و ندیب مى را حكومت عمال خبرى بى و انیرانیا

 پردازد. مى خود احتیس

 و دیآ مى نییپا كالسكه از شود، مى وارد رانیا به كیب میابراه كه هنگامى

 د:یگو یم

 دگانید بر و دهیبوئ و دهیبوس و برداشتم را پاك خاك آن از مشتى

 به دارتید كه را خداى شكر د(یگو مى نمناك ىدگانید )با دم...یمال

 دولت اگر گرفت... ىیروشنا توام دارید به دهید و شد ارزانى من

 مساوات و نظام و قانون خود مملكت در بودى، دولت رانیا

 ما نهیآ هر نفروختى. وانیح متیق به حكام به را تیرع داشتى،

 م.یشد نمى گانگانیب تحكم متحمل

 سد:ینو مى هنانشیم هم به خطاب كتاب نیهم دوم جلد مقدمه در طالبوف

 با و زشت نام به را بدان و كین را كانین كه دهیرس آن هنگام

 و دهیسنج را بد و كین هر ملت نیا از پس و كنند ادی نینفر

 تا گذارند... ادگاری به ملى خیتار صفحه در را عمل هر حاصل

 از كسى و امدهین نگاشته مطالب گونه نیا ما زیعز وطن در حال

 و بلبل و عشق سوداى در اند نوشته چه هر نزده... دم وطن حب

 ای مصنف و مولف لتیفض اظهار به راجع ای شمع و پروانه و گل

 سوداى كه بدانند ما هموطنان بوده... رمستحقیغ ممدوح مدح

 نیب كه ازیا و محمود و نیریش و فرهاد و لىیل و مجنون عشق

 از جز خود هاى چكامه و نامه در و معروف رانیا شعراى و ادبا

 در كه رانیا ادباى هست... زین گرید عشقى دانند، نمى سخن آن

 و نظما را وطن حب نیا از بعد هستند، هنر با افكار اظهار و قلم

 میتفه عام و خاص به ساده عبارات و واضحه كلمات با نثرا

 ند.ینما

 بندی سفرنامه آمده است:  در جمع

 رانیا از كه ها مملكت آن تمام در كه است نیا من احتیس ۀجـینت

 امدین نظرم به تمدن به لیتما و ات،یترق آثار یبالد چیه در دمید

 اكانین از بدانچه تجارت و زراعت در شوم. خوشوقت بدان كه

 بدان كه است تعجب یبس یجا و دارند قناعت اند دهید خودشان

 یمرع ما انیم در تماما   هنوز اسالف ۀویش كه مفتخرند یكی

 اسباب آوردن فراهم و هودهیب تجمالت در طرف نیا از اما است.

 آن اجدادشان ابدا   كه اند افتاده شیپ یا درجه به یخانگ ناتییتز
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 ظروف یجا به بودند. دهیند هم خودشان خواب در را وضع

 صد كی و بود زیعز وطن مصنوعات و معموالت از كه نیمس

 تومان ستیدو قدر به یبزرگ ۀخانواد كی اجاتیاحت رفع به سال

 ینم یزیچ آن متیق از هم آخر در و نمود یم تیكفا آن از

 سقف از دهیخر چلچراغ كپارچهی تومان ستیدو به امروز كاست

 كی از جز به افتادن كی به كه زند.یآو یم خودشان یها اطاق

 است واضح ماند. ینم یباق آن از یزیچ صاحبش «واه» ۀكلمـ

  .بود نگذشته یوقت چیه زهایچ نیا امثال اكانشانین تصور از كه

 چیه هستند امالك صاحبان االكثر یعل كه مردم انبوه نیا از یكی

 نیماش كی هیهمسا مملكت از كه اند افتادهین الیخ نیبد یگاه

 نكهیا ای غله، درودن یبرا دار نیماش داس كی ای یكوب خرمن

 مزارع در اورند.یب ده،یخر نمونه یبرا كن پاكن گندم نیماش

 مالحظه نیالع یرا به را آنها محسنّات تا وادارند كار به خودشان

 و قصبات تا گرفته بزرگ یشهرها از مملكت نیا یتمام در كنند.

 آن از یدود كه شود ینم دهید یكیفابر نیماش كی دودكش ها هیقر

 و حركت ریصف و سوت بانگ طرف چیه از و گردد. متصاعد

 یدولت ریدوا نام به یشهر چیه در شود. ینم دهیشن آهن راه ورود

 در ضخانهیمر و یدولت مكاتب از ست.ین یباشكوه و بلند عمارت

 كه بانك و یكمپان نقطه چیه در افت.ی توان ینم ینشان جا چیه

 وضع یپروا را یكس ست.ین مشهود است تمدن و یترق ۀنمونـ

 رهیغ و هیصفو نیسالط مانند نیشیپ بزرگان مقابر ست.ین مساجد

 و مرحوم یرزایم عباس السلطنه بینا زحمات از خراب. همه

 ملت و ملك راه در كه مغفور خان یتق رزایم ریركبیام خدمات

 انیم در باشد اخالف یقدردان لیدل كه یسخن دندیكش و كرده

 نام یبد به را بدان نه كنند، یم ادی رحمت به را كانین نه ست.ین

  .برند یم

 و انصاف عدم و یمرّوت یب و رحم ۀصلـ قطع و حقوق ترك

 ینفر پنج چون وضع نیا با یول است. شغلشان گریهمد یبدخواه

 فكر دیبا است، روز پنج ایدن بابا، یا ندیگو یم آمدند گرد جا كی

 از آنچه منكرند. فعال   و ندیگو یم دروغ همه اما نمود. آخرت

 یم راتیخ است. حساب روز پرسش همان گذرد ینم الشانیخ

 یرو از همه اعمالشان فقرا. نه كنند یم ایاغن اطعام اما كنند

 مردم اخالق دهند. ینم سالم یاحد به توقع و طمع یب است.یر
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 محض نكهیا مگر دیآ یم مشكل آن اصالح كه گشته فاسد چندان

 «.ماند نخواهد هم زین نیچن نماند، چنان» مییبگو خودمان یتسل

 

 رز پیگیر حقوق و کرامت زنان: مباآبادی صدیقه دولت
از فعاالن حقوق زنان و ( خهـ.١٣۰۰– ١٣۴۰) صدیقه دولت آبادی

کرده در اصفهان  ای تحصیل در خانواده نگاری در ایران بود. پیشگامان روزنامه

به دنیا آمد. زبان عربی و فارسی را از شیخ محمد رفیع طاری فرا گرفت و 

لمان خصوصی ادامه داد. در بیست سالگی های دیگر را تا سطح دیپلم با مع درس

 با اعتضاد الحکما ازدواج کرد و چند سال بعد از او جدا شد.

خانه  مکتب»ساله بود که در اصفهان دبستان دخترانه  آبادی ٣۵ صدیقه دولت

 «شرکت خواتین اصفهان»را تاسیس کرد و بعد از آن انجمنی به نام  «شرعیات

ر خود را وقف تعلیم و تربیت دختران و ارتقای را بنا گذاشت. تقریبا تمام عم

 ها کرد. حقوق اجتماعی آن

آبادی برای گسترش تعلیم و تربیت دختران  های خانم دولت این آغاز فعالیت

 شرایط درو حقوق اجتماعی زنان بود که کمابیش تمام عمرش را وقف آن کرد. 

 به دستیابی برای كه بود زنانی جزء نیز آبادی دولت صدیقه برانگیزی، چالش

 گروهی تا آنجا که مردم، اكثر كه ای زمانه و عصر در .شد عمل وارد تغییرات،

 كه دنیایی در و دش می فاسد شود باسواد دختر اگر كه داشتند عقیده نیز ها زن از

 در آبادی دولت صدیقه بود، گور به زنده حرمسرا خانه و دیواری چهار در زن

 بسیار كشور زنان فرهنگی و فكری ارتقای و خرافات جهل، با مبارزه راه

 چه .كرد منتشر روزنامه و دخترانه ی مدرسه كه بود شرایطی چنین در .كوشید

 شد، مواجه بسیاری تهدیدهای و ناسزاها ها، اهانت ها، سختی با راه این در بَسا

 مخاطره بسیار راه و بود پیش در بسیاری های دشواری راه آغاز در كه چرا

  .ودب آمیز

مجوز اولین نشریه زنان اصفهان را به نام  ١۲۹٧آبادی سال  صدیقه دولت

زندگی  انگیز داستان رقت و در آن را از وزارت معارف گرفت «زبان زنان»

چندی بعد به دلیل انتقادهای تند  .كرد به شكل پاورقی چاپ می زنان ایران را

آبادی  ف شد. خانم دولتزبان زنان توقی ،الدوله وثوق ١۹١۹نشریه از قرارداد 

 انتشار نشریه را در تهران شروع کرد. ،بعد از توقیف

آبادی هرچند از  کرد. صدیقه دولت اش حجاب زنان را نقد می او در نشریه

 ،ای مذهبی بود، اما یک دهه پیش از کشف حجاب اجباری رضاشاه خانواده

 حجاب از سر برداشته بود.
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نهایت به پاریس رفت   در  ،یران خارج شدآبادی برای درمان از ا خانم دولت

 شناسی را از دانشگاه سوربن فرانسه گرفت. و مدرک کار

زمانی که خارج از ایران بود در دهمین کنگره 'اتحادیه بین المللی حق رأی 

در  ١٣۰٧به ایران بازگشت. مهرماه  ١٣۰۶زنان' شرکت کرد و اواخر سال 

پرده شد و سال بعد به مدیریت کل وزارت معارف بخش تعلیم نسوان به او س

 تفتیش مدارس نسوان منصوب شد.

در اثر سرطان در تهران در گذشت. جمعی  ١٣۴۰صدیقه دولت آبادی مردادماه 

های خانم دولت آبادی برای جنبش  از فعاالن حقوق زنان در ایران به پاس تالش

 تاسیس کردند.آبادی  ای به نام صدیقه دولت جایزه و کتابخانه ١٣٨٣سال  ،زنان
 

 : شیر زنی سازمانگرزینب پاشا
 از.( خهـ.  ١٣۰۰تا  ١۲٣۰های  زندگی و مرگ در فاصله سال) زینب پاشا

جزئیات زندگی زینب پاشا پیش از جنبش تنباکو اطالعات زیادی در دسترس 

 شهر فقیرنشین و قدیمی محالت از یکی که الدین زین عمو محله در او نیست.

نام زینب معروف به دهباشی زینب یا زینب پاشا با شورش نان  .به دنیا آمد تبریز

 در تبریز و قیام علیه واگذاری امتیاز فروش تنباکو گره خورده است.

های تبریز نقش مهمی به عهده داشت.  زینب پاشا در ناآرامی ١۲٧۰تابستان 

مأموران با ارعاب و  ،در جریان نهضت تنباکو بعد از بسته شدن بازار تبریز

شود زینب پاشا که عادت داشت دو  کنند. گفته می ها را باز می فشار دوباره دکان

ای دیگر از زنان با چوب و چماق وارد  گوشه چادر را به کمر ببندند همراه عده

 بندند. ها را می شوند و دکان بازار می

ای در نشریه بایا از زینب پاشا روایت  نوشین احمدی خراسانی در مقاله

ها که از شرایط ناراضی بودند حاضر  که روزی در جمع تبریزی کرده است

اگر شما مردان جراُت ندارید جزای ستم »گوید:  شود و خطاب به جمع می می

ترسید که دست دزدان وغارتگران را  پیشگان را کف دستشان بگذارید، اگر می

در کنج  از مال و ناموس و وطن خود کوتاه کنید، چادر ما زنان را سرتان کنید و

خانه بنشینید و دم از مردی و مردانگی نزنید، ما جای شما با ستمکاران 

 «جنگیم. می

زمان با شورش نان در تهران و اعتراض  شاه هم اواخر دوره ناصرالدین

شماری از زنان تبریز هم به سرکردگی زینب پاشا  ،زنان به ناصرالدین شاه
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ها چند  شده که در جریان درگیری اعتراض خیابانی کردند. در منابع مختلف گفته

زینب پاشا عالوه بر ساماندهی اعتراض خیابانی به انبارهای  زن کشته شدند.

ها را بین  غله از جمله انبار والی آذربایجان حمله کرد. او گندم و آرد انبار

 کرد. گرسنگان توزیع می

در هر دو ماجرای نهضت تنباکو و شورش نان در زمان ناصرالدین شاه 

الدوله در  ها بودند، از جمله انیس زنان زیادی نقش آفرین و فرمانده اعتراض

شاه و زنی دیگر به نام 'رستمه' در زنجان. اما هنوز هم در  دربار ناصرالدین

مثل دهباشی زینب »گوید  خواهند زنی با اقتدار را مثال بزنند می تبریز وقتی می

 «یا زینب پاشا.

 که هیکل قوی و تنومند است زنی وی پاشا، زینب به منسوب عکس تنها در

 روبنده که تبریزی زمان  آن زنان دیگر برخالف و اندخته پا روی پا قیدی بی با

 مانند و کرد می وآمد رفت روبنده بدون و باز صورت با زدند، می خود صورت به

 و نشست می مردان جمع در مهابا بی و داشت آمد و رفت ها خانه قهوه به مردان

 کشید. می یانقل

شاه امتیاز  افتد که ناصرالدین ها می نام زینب پاشا از زمانی بر سر زبان

خرید و فروش توتون و تنباکو را در سراسر ایران به یک شرکت انگلیسی 

کند. تبریز از نخستین شهرهایی است که در اعتراض به این معاهده  واگذار می

شود و  ر به عالمت اعتراض بسته میکند. بازار این شه پرچم مخالفت را بلند مي

وجه  زنند که به هیچ شوند. به شاه تلگراف می بیش از بیست هزار نفر مسلح می

زیر بار این قرارداد نخواهند رفت. پس از چند روزی که از بسته شدن بازار 

زور ارعاب و تهدید و وعده و وعید بازاریان را   گذرد، ماموران دولتی به می

کنند اما چند ساعتی از باز شدن بازار نگذشته بود  کردن بازار میمجبور به باز 

شوند و  ای از زنان مسلح با چادرهای به کمر بسته، در بازار ظاهر می دسته»که 

 بود زینب برعهده زنان این رهبری «بندند. دست به اسلحه برده و بازار را می

 نقش بازار مجدد کردن باز در را دولتی ماموران ارعاب و فشار اعمال نقشه که

 و سنگ گرم، اسلحه با یارانش و زینب حضور بار هر که چرا کرد، می آب بر

  بود. کرده سلب دولتی سربازان از را عمل ابتکار و توان بازار، در چماق

 مصادره به توان می زینب رهبری تحت مشهور و معروف عملیات دیگر از

 انبار و خانه به حمله و آذربایجان وقت پیشکار مقام قائم عبدالرحیم، میرزا انبار

 کرد. اشاره العلما نظام
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 در مشروطه قیام  با ارتباط در ابتدا پاشا زینب شخصیت و زندگی چند هر

 به قریب موجود، شواهد طبق بر اما گرفت قرار مطالعه و توجه مورد تبریز

 رسنگانیگ خیل کردن سیر و تهیدستان از حمایت جهت در وی  های فعالیت اتفاق

 پنجه و دست مرگ و گرسنگی با دولت کفایتی بی علت  به که است گرفته شکل

 همانند وی، حمالت و مبازرات شیوه و سبک عبارتی، به و کردند می نرم

 و اغنیا اموال غارت اصلی، هدف و گرفت می انجام زمان آن لوطیان و عیاران

 راستای در تواند نمی ها عالیتف این لذا بود. فقیران بین در آن تقسیم و  محتکران

 امضای از قبل وی فوت نظر این تائید در دیگر دلیل شود. تعریف مشروطه قیام

 در وی مرگ است معتقد شکوهی برادران دکترسیروس است. مشروطیت فرمان

 شاه مظفرالدین توسط مشروطه فرمان که حالی در افتاد اتفاق ق. ه. ١٣١۹ تاریخ

 قیام از مستقل زینب قیام بنابراین شد. صادر ق. ه. ١٣۲۴ سال در

 و مردان دولت بار هر و رفت می پیش وی رهبری تحت و بود خواهی مشروطه

 داشتند. نقش گندم و نان گرانی و احتکار در که گرفت می نشانه را متموالنی

http://www.rezahamraz.com/fa/index.php?option=com_content&task=view&id=236&Itemid=52
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 پاشا در موزه مشروطه تبریز تندیس و عکس زینب
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: به نیکی در جهان بگذار هان افسانۀ خود صغیر اصفهانی
 را

 گوید: می(  ق .ـه ١٣١۲ - ١٣۹۰)  محمد حسین صغیر اصفهانی

 ز عیب کسان پرده دری در خود بینای که ا

 آن چه عیب است که باشد بتر از پرده دری

 

 آرم شبی گر طرۀ جانانۀ خود رابه چنگ 

 بپرسم مو به مو حال دل دیوانۀ خود را

 خال لب یارم من ای زاهد ی اسیر دانه

 خود را ی حه صد دانهمکن دام دل من سب

 کسان بندند سد در راه سیل از بیم ویرانی

 خالف من که وقف سیل کردم خانۀ خود را

 ار نخواهی بر میفکن خانمان از کسمکافات 

 د دوست، هر مرغ ضعیفی النۀ خود راکه دار

 ای از خود رفتن و بگذاشتن افسانهچو خواهی 

 به نیکی در جهان بگذار هان افسانۀ خود را

 

 : زنی دانشمند و مبارز نستوهنیقرةالع
 ١۲٣١) قرةالعینتاج برغانی قزوینی مشهور به طاهره و  فاطمه زرین

لم مذهبی، اولین زنی است شاعر و عا ،.(خهـ.  ١١۹۶یا  ١١۹٣زاده  –اعدام 

 االرض در ایران اعدام شده است. د فیفسمکه به جرم 

طاهره در یک خانواده شیعه در قزوین به دنیا آمد. پدرش از روحانیان 

مشهور قزوین بود. همراه خواهرش در کودکی مقدمات علوم، فقه، اصول، کالم 

تنها زنان که اکثریت  و ادبیات عرب را از پدر آموخت؛ در حالی که در ایران نه

 سواد بودند. جامعه مردان هم بی

او با عموزاده خود ازدواج کرد که پسر یکی از مجتهدان مشهور مکتب 

اصولی بود. در آن ایام که بین علمای شیخیه و اصولی اختالف و رقابت زیادی 

العین جذب شیخیه شد. تا جایی که برای دیدار با سید  وجود داشت، طاهره قره
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العین  ترین مقام مکتب شیخیه آن زمان به کربال رفت. لقب قره م رشتی، باالکاظ

 صفتی است که سید رشتی به طاهره داد.

داد.  العین از پشت پرده به طالب او درس می بعد از مرگ کاظم رشتی، قره

گرایش او به شیخیه سبب خشم پدر و عمویش شد که از بزرگان مکتب اصولیون 

 بودند.

ها به مذهب باب گروید و جز حروف حی  ایت بر اساس روایتنه  او در 

نفری شد که به علی محمد باب ایمان آوردند. در راه بازگشت  ١٨یعنی نخستین 

 کرد. از عراق به ایران در شهرهای مختلف برای مذهب باب، تبلیغ می

شمسی در محلی به نام بدشت واقع در چند کیلومتری  ١۲۲٧مرداد ماه 

سران مذهب باب برگزار شد. روایت شده که آنجا   همایی چند روزهشاهرود، گرد

آید و روبنده را کنار  العین هنگام سخنرانی از پشت پرده بیرون می طاهره قره

 شود. زند. این کار باعث غوغایی در میان پیروان باب می می

مدتی  ،بعد از واقعه بدشت به دنبال تعقیب مأموران حکومت ناصرالدین شاه

نهایت به اتهام کشتن محمدتقی برغانی، عموی   یانه زندگی کرد تا اینکه در مخف

گفت سوء قصد به جان محمدتقی برغانی  روحانی خود دستگیر شد. حکومت می

 به دستور و تحریک طاهره صورت گرفته است.

حدود  ،هایش جدا مانده بود طاهره که همسرش او را طالق داده و از بچه

در تهران زندانی ماند. تا اینکه بعد از سوء قصد چند پیرو  ای سه سال در خانه

و صدور فرمان  و وزیرش، میرزا آقا خان نوری، باب به جان ناصرالدین شاه

مخفیانه، )محل کنونی بانک ملی(  طاهره را در باغ ایلخانی تهران ،ها قتل بابی

 سال داشت. ٣٨تا  ٣۵هنگام مرگ بین  خفه یا اعدام کردند.

 و فقه و اتیادب به که سخنران و شاعر قلم، صاحب بود یزن نیقرةالع

 د:یگو او حال ترجمه در بغداد یمفت ،یآلوس داشت. ییآشنا ریتفس و کالم اصول

 یدارا او ام. دهیند مردان از یاریبس در که دمید یکمال و فضل زن نیا در من "

 " بود. اریبس انتیص و ایح و استکانت و عقل

 از او پراکنده یها نوشته از آنچه بردند. انیم از را نیرةالعق نثر و نظم آثار

 غالبا   مانده یجا بر گران،ید استنساخ ای خودش خط به ها، نامه و مناجاتها لیقب

 است. شده نوشته مخصوص اصطالحات و مرموز عبارات با یقسمت و یعرب به

 ن:یقرةالع از یاتیاب
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 راه و رسم قلندری من و              تو و تخت و تاج سکندری

 و گراین بدست، مرا سزا          اگرآن خوشست تو درخوری

 

 منم بال فتهیش صنم، یا عشقت ره در

 منم آشنـا غمـت بـا ؟یکـنـ ـرتیمـغـا چــند

 یا شکسته هم به زلف ،یا بسته یرو به پرده

 منم جدا همگان از ،یا رسته خلق همه از

  ییتو مرث ،ییتو شاخه ،ییتو شکر ،ییتو ریش

 منم هبا منم، ذره ،ییتو قمر ،ییتو شمس

 ییتو لب نوش لعبت ،ییتو رطب ،ییتو نخل

 منم ــایحــ یب بنده ،ییتو ادب بــا خـواجــه

 ییتو حرم ،ییتو رید ،ییتو صنم ،ییتو کعبه

 منم نوایب عــاشــق ،ییتو محــتــرم دلـــبــر

 ــایبــــ ما یسو به گفت دلبرا شوخ شاهد

 منم ایکبر مــظــهــر ــا،یر از و کــبــر ز رسته

 تو یلقا یم مست تو، یپا خــاک طــاهــره

 منم خطا مــعـــتــرف تــو، یعطــا مـنــتـظـر

 

 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 ،از وفا یباق یساق

 تازه به تازه گو بگو ،را یانو مطرب خوش

 ام همچو صبا فتاده ،دن رختید یدر پ

 كوچه به كوچه، كو به كو ،در به در خانه به خانه،

 ام دهیخون دل از دو د ،رود از فراق تو یم

 چشمه به چشمه، جو به جو ،میم به یدجله به دجله، 

 مهر تو را دل حزین، بافته بر قماش جان

 ار به تار پو به پورشته به رشته نخ به نخ، ت

 طاهره گشت و ندید جز تو رادر دل خویش 

 صفحه به صفحه ال به ال، پرده به پرده تو به تو
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 العینقرةطرحی بر اساس چهره طاهره 

 

عصر بیدارى  شورانگیز مبارز: كرمانى آقاخان رزایم
 ایرانیان

 نیزتریشورانگ یکی از (ق. هـ. ١۲٧۰ - ١٣١۴) كرمانى آقاخان رزایم

 به كرمان در آقاخان رزایم است. انیرانیا دارىیب عصر گانسندینو و انمبارز

 خیش اب تحصیل دوران در .کرد لیتحص آنجا نىید طالب مدارس در و آمد ایدن

 به سپس و اصفهان به كرمان از كرمانى آقاخان رزایم شد. آشنا روحى احمد

 آخوندزاده و طالبوف آثار با آنجا در رفت. استانبول به سرانجام و دیكوچ تهران

 در آقاخان رزایم داشت. مکاتبه زین اى مراغه نیالعابد نیز با و شد آشنا

 )با «بهشت هشت» از: عبارتند اآنه از برخى كه نوشت فراوانى آثار استانبول

 نامه» ،«هللا ماشاء و هللا انشاء» ،«ملت دو و هفتاد» ،( روحى احمد خیش

 خانآقا رزایم «.خطابه صد» و «مكتوب سه» ،«سكندرى نهییآ» و «باستان
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 روحى احمد خیش با همراه زیتبر شمال باغ در ،١٨۹۶،هییژو ١٧ در را كرمانى

 دند.یبر سر رالملكیخب و

 دل و عالمانه طنزى با «هللا ماشاء و هللا انشاء» رساله در آقاخان زاریم

 سد:ینو مى زیانگ

 كوچه عیجم و دانند مى وجب به جبو را آسمان اىیجغراف ما علماى

 از اما اند برداشته نقشه را جابلقا و جابلسا شهر هاى خانه و ها

 مطلع ار خودشان دهات و شهر حتا ندارند. خبر چیه نىیزم اىیجغراف

 هر و نیارض و سماوات مالئكه اسامى و جان به جان خیتار و ستندین

 ملت خیتار از اما دانند مى خوب را همه شد خواهد واقع آتى در چه

 دانند. نمى و دهینرس زىیچ گوششان به اصال گرید ملل ای خودشان

 من هللا سبحان است؟ بوده چه زمان هر در ایدن امم تنزل و ترقى علت

 .لجهالءا جهل

 الدوله كمال نام به الىیخ شاهزاده كی هاى نامه كه «مكتوب سه» كتاب در

 نویسد: می است، الدوله جالل نام به گرید الىیخ شاهزاده كی به

 و ظلم درخت نخست كه همت با مسلمانان و امت شجاعان ندیكجا»

 تمام و دهیگرد دار شهیر اسالم ملت انیم كه را ستم ثهیخب شجره

 و بركنند بن و خیب از شده، برانداز خانه و انداخته هیسا را نمسلمانا

 نیا كه هاتیه هات،یه سازند... برقرار و داریپا عدالت... بهیط شجره

 رممكنیغ بلكه ال،یخ و فكر رت،یغ بى مسلمانان نیا با اسالم از آرزو

 «است... محال و

 نیا را نایرانیا عادت... و خون و خو و اخالق و عیطبا اى درجه به»

 بهبودى به دیام چیه گرید كه كرده فاسد عربى خلط نییآ و شیك

 را بحاراالنوار كتاب جلد كی اگر تو جان به الدوله، جالل اى نمانده...

 و استوار را خرافات نیا آنان دماغهاى در و بدهند انتشار ملتى هر در

 دشوار و مشكل ملت آن براى از نجات دیام گرید دارند دار شهیر

 «است...

 عصر با را عصر نیا مسلمانان نییآ و نید اتیفیك بخواهم هرگاه»

 كلى به و ندارد مشابهت ابدا كنم موازنت مرتبت رسالت حضرت

 و بیمه كلیه به شیخو هیاول باىیز افهیق و اصلى صورت از اسالم

 نفرت و عقول رتیح اسباب كه است برگشته بیغر و بیعج شكل

 نهیع به شده. كس هر فطرت و جبلت اهتكر و نفوس وحشت و عیطبا

 و ثروت و كمال و ىیبایز و جمال و حسن كه ساله چهارده دختر مانند
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 سالگى هشتاد سن به حال ولى بوده رینظ بى و لیعد بى ىیدلربا

 ق[یعم ]چروك كرچ مشتى به بدل ن،یاسمی و گل چون روى و دهیرس

 هم از پشتش اتفقر و تا دو كمان چون سروآسا قد آن و شده نیچ و

 و جمال و رشادت و حسن و لطافت آن ده،یخم سنگپشت مانند ده،یخز

 لیتبد كسالت و سستى و خرافت و زشتى و حماقت و كثافت به استیك

 و ىیگدا و نفرت به مال كمال و دالل و عنج و جالل جذبه آن و افتهی

 لاذ و ارذل امروز اسالم... امت و است... شده منتقل ىینوایب و ذلت

 «است عالم مخل و مذاهب و ملل و امم تمام از[ خوارتر و ]پست

اندیشه  فریدون آدمیت اثر« کتاب اندیشه های میرزاآقاخان کرمانی» در

 آمده است: ندر پیدایش دی میرزاآقاخان کرمانیهای 

بود نسبت به مظاهر طبیعی و « ترس و بیم » ریشه ی معتقدات دینی

جهل و نادانی در »طبیعی است که  ندانستن چگونگی آنها.این خود

و آدمی به  ،طبیعت مولد و موسس و موید و مقوی ترس و هراس است

پس توجه انسان در مرحله  .«هرچه نادانتر است ترسش از آن بیشتر

ی نخستین به امور طبیعی مانند ابر و باد و روشنایی و تاریکی 

، و هر خود گمان می کرد« معبود قهار»را معطوف گردید و آنها 

اراده ی خدایان طبیعت  تغییری که در آنها رخ می داد آنرا نتیجه ی

مثال همین که آفتاب و ستارگان درخشیدن می گرفتند  .می انگاشت

 گمان می برد که خدایان نسبت به وی بر سر لطف و مهربانی آمده اند.

. و آنگاه ر سرور و ادای شکر معبود می نمودپس در برابر آنها اظها

ب فرا می رسید یا ابر رخساره ی خورشید را مستور می داشت که ش

تصور می کرد که خدایان خشمگین شده اند. پس دست به جانب آسمان 

 .دراز کرده به زاری می پرداخت

را « دیو» خوف انسانی از مظاهر وحشت زای طبیعی نخست تصور 

در ذهن او بوجود آورد و هر سختی و بدبختی را اثر بی مهری آن 

پس به نیایش و پرستش دیو پرداخت و در برابر آن عجز و  .انستد

البه می کرد. همین جا بود که برای جلب محبت و استرحام دیوان، 

تصور عبادت پیدا شد ـ معتکف شدن در مغازه ها و نخوردن غذا و 

بعدها قربانی کردن نیز معمول  .ننوشیدن آب از جمله عبادات شد

تمام دوره های بعد به جای مانده چنانکه هم گردید. اثر آن عبادات در 

مسلمانان نماز می  ،اکنون هنگام گرفتن آفتاب هندوان غسل می کنند

و آفتاب پرستان ساز می نوازند.رفته رفته کسانی ریاضت و  ،گزارند
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عبادت را پیشه ی خود ساختند و مردم در تسکین بیم و هراس خویش 

برای رفع آفت ها از عابدان چاره  به آنان روی آوردند. نیازها کردند و

کتاب های مقدس  .جویی جستند. پس آن گروه را بس محترم پنداشتند

و الواح قدیم یونانیان و آئین بت پرستان اروپا و دساتیر و  ،هندوان

اساطیر پیشینیان همه گواه بر این است که ریشه ی معتقدات همه ی 

و  ،د به بندت بزرگاقوام بر همین شالوده ریخته شده بود. اعتقا

و ژوپیتر و هرکول یونانیان  ،و کهبد و موبد ایرانیان ،برهمای هندوان

به خدایی بود »و نقطه ی مشترک جملگی اعتقاد  .در اصل یکی است

که ریشه او از ترس ها و هول و هراس ها که از اشیاء مرعوب و 

 .«مهول و موحش حاصل بود 

 :است سروده را ریز راشعا شاه نیاصرالدن به انتقاد در كرمانى آقاخان رزایم

 «چیمل» گاهى گربه، گه دیپرست         چیه نپرداخت تیرع كار به

 ناز و عز با ستیز مى تخت بر كه         باز پنجاه سال مدت نیدر

 كمى آمد ملك از شعبه هر به         غمى شد او از مردم جان همه

 خدا بر ها دست او دادیب ز              گدا ملت و گشت تهى نهیخز

 قبادیك افسر آن آمد خاك به          باد به شد او از رانیا ملك همه

 

 پاى به مردم زندیخ تو از بعد كه                خداى رانیا جوى جهان از بترس

 بم و ریز ناله با ندیبگو                                     ستم و جور دست از بنالند

 دیند ارىیشهر نشان نیز كسى                          دیآفر جهان تا همى زدیا كه

 گنج و مال كهتران از هم گرفتن               رنج و درد و بستن و كشتن جز كه

 برگماشت نیبر آن آن، بر نیا همى                نداشت را كس آزرم و ندانست

 

 رادر کن از دل خود کینه  : رو بهرجاء اصفهانی
 یمشهور به رجاء اصفهان هـ. ق.( ١٣١٧ – ١۴١١)  انیلیخل یعل ازریم

 :گوید می

 خوب و زشت این خلق جهان            هست این آیینه سنگ امتحانبهر 

 یینه راآدر کن از دل خود کینه را         مشکن ای جان بی سبب  رو به
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 ای است محبت : یارب چه چشمهآزاد کشمیری
کتاب  نویسنده هـ.ق.( ١٣۰۹)درگذشت  کشمیریمحمد علی آزاد 

 گوید: می« ترجمه العلماء ینجوم السماء ف» نامه زندگی

 ای است محبت که من از آن یارب چه چشمه

 یک قطره نوش کردم و دریا گریستم

 

 قانون: همه ترقیات نتیجه یک کلمه: مستشارالدوله
، از هـ. ق.(         - ١٣١٣)  یزیوسف خان مستشارالدوله تبریرزا یم

ن خان یرزا حسین شاه و از همفکران میخواهان دوره ناصرالدیشروان و آزادیپ

  رزا ملکم خان ناظم الدوله، است.یسپهساالر و م

ران مقام ارجمندی دارد. او یشه آزادی در ایخ نشر اندیمستشارالدوله در تار

ر .ق دـه ١۲٧٨، که به سال «ک کلمهی»اسی خود را در رساله یاصول افکار س

می ن باره یان در ایرانیداری ایخ بیب تارح. صاان کرده استیس نوشته، بیپار

س انتظام و آبادی و ثروت ملی و فرهنگ و هنر یت پارید که وی در مأموریگو

ران افزوده شد و چون ید و بر شور و حرارات قلبی او نسبت به ایاروپا را د

ن جواب داد ید، ملکم چنیلکم پرسران را از میات فرانسه و تنزالت ایسبب ترق

ک یجه همان یات نتیک کلمه است و همه ترقیان و اصول نظم فرانسه یکه بن

در آن مندرج است، ات فرانسه یع انتظامات و ترقیک کلمه، که جمیکلمه و آن 

عنوان و  «ک کلمهی»ن مطالب بود که وی در رساله یهم. کتاب قانون است

ح ینی حکومت ملی را برای هموطنان خود تشرمعنی حقوق اساسی و فرد و معا

ران که اراده ملت را منشاء قدرت دانسته و ید او اول کسی است در ایکرد و شا

رمسلم از یک قدرت دولت از نفوذهای روحانی و برابری اتباع مسلم و غیاز تفک

ش از ملکم گفته که شاه و گدا در برابر ینظر حقوق اساسی سخن رانده و حتی پ

 .تندمساوی هسقانون 

ران به شمار می رود و یخواهان این آثار آزادیکی از اولیک کلمه یرساله 

دار کردن مردم در آن زمان نفوذ فوق العاده داشته یک احساسات و بیدر تحر

ن کتاب راهنمای ید، ایل گردیکه انجمن مخفی تشک ..قـه ١٣۲٣است و در سال 

 اسی آن انجمن بود.یس

اصول قانون اساسی فرانسه است و مؤلف خواسته آن ن رساله اقتباس از یا

ات و ین منظور به آیدن به ایق دهد و برای رسین اسالم تطبیاصول را با مبانی د

 ث و گفته های علمای بزرگ اسالمی استشهاد کرده است.یاخبار و احاد
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ن ی.ق به مظفرالدـه ١٣۰۶از نامه مستشارالدوله، که در سال  چند سطر

 : میکن ان نقل مییرانیداری ایخ بیرنوشته است، از تاعهد یرزا ولیم

ران، که وطن اصلی و خانه واقعی شاهنشاه اسالم یعه ایممالک وس

را یون در محفل خوف و خطر است. زیاسیده کافه سیاست، به عق

باکانه  یگان و افعال و اعمال خودسرانه و بیدالسرعه همسایات شدیترق

ران را به طوری از هم یدولت ان هزارساله یان قوای چندیدربار

متالشی و دچار ضعف و ناتوانی صعب نموده که عالج آن از قوه و 

ده حکما و ین مرز و بوم به کلی خارج است. ولی عقین ایقدرت متوطن

ن است که رفع خطرات و چاره یلل متمدن بر امون جمهور یاسیس

د از یبان دو کلمه می توان اصالح کرد که یران را به همیاشکاالت ا

ن ین تازه نمود. از ایس قوانید و شروع به تأسیاعمال گذشته چشم پوش

ران را در یم ایراه می توان احترام و اعتبار سابقه دولت و ملت قد

ن یگان مجددا جلب کرد و ایانظار اقوام خارجه و ملل متمدنه و همسا

م االدراک چنان واضح و آشکار است یمطلب در نظر خردمندان مستق

له آثار و ین وسیست. محتمل است بدیل و برهان نیمحتاج به دلکه 

د که بعدها یت تواند داد، به دست آیکبختی مملکت را امنیاسبابی که ن

، از عالی و دانی و بزرگ و کوچک، در اعمال یر دولتین دوایمأمور

اد و یشان است، خود را به انقیت ایو افعالی که درخور درجه مأمور

ه به عموم یه مکلف بدانند و مساوات حقوقیم قانوناطاعت مواد احکا

فه، داده شود و برای حصول یردستان، از هر صنف و طایاهالی و ز

ن یری که الزم است به کار برند واال با ایصالح حال آنها هرگونه تدب

ز امکان و قدرت انسان به یان دولت، از حیحال اشتباه وزرا و دربار

ران یمه ایعظمت و اقتدار سلطنت قد ن خارج است که بتوانیقیطور 

اکان خود در خارجه و داخله یل نین دور زمان مجددا به وسایرا در ا

 مملکت نگاهداری و حفظ نمود.

ای چشم است، آنان که یان را توتیرانیبه خاکپای اقدست قسم، که ما ا

ب یه ابدا عیند که اداره وزارتخانه های حالیعرض و جسارت می نما

مغز، زاللی  یست، حرفی است بیرات نییو محتاج به تغ و نقص ندارد

 است تلخ و قولی است نامسموع.

چاره یت تا امروز به چپاول نمودن اهالی بین ناقص فهمان از طفولیا

ن طورها شرف و مکنت ملت را گرفته یران معتاد شده اند و به همیا

خواه رین حرفها که علما خیبه خرقه خز و رشمه طال داده اند و به ا

ت آسوده و نوکر دعاگو و یت نظم و رعیدولت و پادشاه است و وال
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ت دولت خارج می یقشون حاضر، خود را مادام العمر از مسئول

 دانند...

ر دولتی یب دوایال نظم و ترتیران در خیدر افواه منتشر است دولت ا

ن حرکت مذبوح است. ین ایع قوانیند بدون توضیاست. عقال می گو

: چون اهالی اد می زنندیبلند فر کمای عصر به آوازون و حیاسیس

ان می دانند و رشته ید به اروپائیر قانون را تقلیر و فقیران از امیا

د اقتدار شخص اول یم در ین دولت از زمان قدیل مأموریر و تبدییتغ

ردستان بدون یان در اصالح حال اهالی و زیدولت است و اقدامات دولت

ن زمانه مطابقت نداشته و ندارد... چون یلعقول ارایات محیقانون با ترق

ن یقانون را مضر به حال خود می دانند، تا جان در تن دارند اقدام به ا

ک درجه کم یگان در ید با همساین صورت بایامر نخواهند کرد. در ا

ن گرگان یگان مهربانتر از مادر و این دایرا ایسلوک و رفتار نمود، ز

شان خانمان برانداز تا دولت مقننه نشود، یندراین خیمرغابی صفت و ا

ده و برای جنبش موشی گربه های چند می یچشم از منافع خود نپوش

گر یکدیاست و تجارت به یق در امر سیرقصانند و به جهت تشو

های رنگارنگ به روی کار می آورند، ولو آنکه به قدر مکنت یباز

قدر صنعتگران  ره موجود باشد و بهیها در خزانه دولت لیسیانگل

ن قشون یع در کارخانجات و به قدر اهالی چیها ارباب صنایفرانسو

ن زرهپوش... پس یکا سفایآزموده و حاضر رکاب و به قدر دول آمر

شه بر وفق مقتضای عصر یاسی و ملکی است همین سیبه عهده مأمور

مه و یه کریک روز به مفاد آیاج زمان رفتار نموده هفته ای یو احت

ه امور یقت در تصفیگر از روی حقیکدیفی االمر به اتفاق شاورهم 

ات است احکام خداوندی در یهیرا از بدیند. زیدولت و ملت شور نما

ه عالم را ین واضح و آشکار است و حق آفتابی است علی السویهر د

ست یچ ملت ممکن نیان هیدن آن در میروشن و نورانی می کند و پوش

ث نبوی ید و احادیت از احکام قرآن مجید به قدر کفایر غالم شایو پ

ن عادالنه یعت مطهره اسالم ابدا منافی قوانیاطالع داشته باشد و شر

االتم هنوز جمع است و آن قدر شعور دارم که قباحت یست و خین

ن و ینعمت زاده خود و دیانت را نسبت به وجود مقدس پادشاه و ولیخ

و بفهمم، خصوصا  میمذهب خود و وطن و ابناء وطن خود درک نما

وان عدل ید بروم و در دیگر باین جهان به جهان دین حال که از ایدر ا

ستاد. پس به قوت قلب به خداوند صاحب ینات خواهم ایننده کایآفر

اد می کنم و خاطر مقدس بندگان اقدس امجد یعظمت و جبروت قسم 
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که با  میشامد امور روزگار مطلع می نمایرا از پ ،اسعد واال، روحنافداه

ان چندی نخواهد گذشت موقع حال اهالی یات فوق العاده اروپائین ترقیا

ران، در یران مقتضی آن خواهد شد که البد و العالج، دولت ایا

د و به یون برمی آین روزگار، در عداد دول کنستی توسیسختتر

ع، مواد قانون را یاقتضای ملک و مملکت و مناسبت وضع و طبا

عه و ین ممالک وسیجه معتنابه حاصل می کند. اد و تویمجری می نما

ک چشم در یک اسم و به یاهالی و ملل متبوعه را در اجرای قانون به 

ت افکار و یرق وطنپرستی می آورد و احکام عادالنه حریتحت ب

گر گوش به سخنهای واهی نمی یه را جاری نموده دیمساوات حقوق

لهذا به شخص حضرت نده خبر می دهد. یشامد کار از آیدهد، چون پ

اعظم واال، روحنافداه، واجب و متحتم است که قلب مبارک شاهنشاه 

ان آگاه یض صادقانه از اشتباهات مزورانه درباریااسالم را به عر

شان برای منافع دوروزه خودشان است، نه از یند که جد و جهد اینما

ا ن فقره از واضحات است که بعدهیران. ایبرای قوام سلطنت دولت ا

ر مسلم بدون قانون زندگی نمی یک از اقوام و ملل مسلم و غیچیه

ند، به طوری که یه نشر قانون ننمابتوانند بکنند و هرگاه خودشان اقدام 

؛ با آن قدرتی که گران دولت عثمانی رایرها دین و غدر ماده صربستا

ز آسوده نخواهند گذاشت و مجبور یداشت، مجبور کردند، ما را ن

 .خواهند کرد

اد می کنم که وضع قانون هرگز منافی یت یو باز قسم به ذات پاک احد

ان نمی رساند، ین و اسالمیست و خلل و نقصی به دیمذهب حقه اسالم ن

ه برمترقید غیان به فوایالم و اسالمبلکه به واسطه اجرای قانون، اس

ل می شوند و از دستبرد اجانب خالص و آسوده شده در انظار اهل ینا

 .ندیه عظمت و بزرگی زندگی می نماعالم ب

هنگامی که اورا زنجیر کرده، به قزوین »او آمده است:  های نامه در زنگی

را آنقدر بر سرش کوفتند که بر اثر « یک کلمه»تبعید و زندانی کردند، کتاب 

 )مهدی بامداد. تاریخ رجال ایران( «عوارض آن، چشمانش آب آورد.

 

و  آگاه ،روشنفكرنی : زخانم دکتر حسین خان کّحال
 روشنگر

 «دانش»ال با نام ن خان كحّ یرا خانم دكتر حس در ایران زنانۀ ین نشریلاو

در  "توده نسوان یداریب" یه منادین نشرینخست که ش( منتشر كرد ١۲٨۹)
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ن رایخ سانسور در مطبوعات ایتاردر شود. گوئل كهن  یران محسوب میا

ن، و یروشنفكر و آگاه به دانش نو یبه دست زن «دانش»روزنامه »سد: ینو یم

ان گذارده یران، بنیزنان ا یها یر افكار و شناخت حقوق و آزادیدر جهت تنو

 یا ران، تحول تازهینگار ا ن زن روزنامهیال، به عنوان نخستشد. خانم دكتر كحّ 

 «د آورد.یسم كشور پدیر ژورنالیدر س
 

 هی دختران : بنیان نخستین مدرسهرفیخانم وز   یب یب
 هآموخت دانش قفقاز و هرپنج، كه زادیخان م یرف، همسر موسیخانم وز  یب یب

 هدختران ی هن مدرسینخست( ش ١۲٨۶) ق  ١٣۲۵ل صفر یدر اوا آن سامان بود،

ها  زان مخالفتیاما م بنیاد نهاددر تهران  را «زگانیدوش دبستان»به نام  یرانیا

 .ل كردن آن شدیر از تعطخانم ناچا یب ید كه بیرس یبه حد ن مدرسهیبا ا

 

شکن و پیشگامانه به  : پاسخی دندانیخانم استرآباد  یب یب
 مردان

 ١۲٣۶ - ١٣۰۰) خانم استرآبادی بی بی فاطمه استرآبادی معروف به بی بی

نویسنده و طنزنویس از نخستین زنانی بود که در عصر مشروطه با (، هـ.خ.

المتین و تمدن مقاله  ند حبلهای مشروطه مان بی در نشریه امضای زنانه بی

 نوشت. می

را در پاسخ به « الرجال  بیمعا»شكن را  رسالۀ سنت یخانم استرآباد یب یب

 آرزوهایده بود یكوش «النسوان ب یتأد» ۀسندینوشت. نو «النسوان  بیتأد» رساله

؛ و به رد کندو تحول در روابط زن و مرد را  یرات اجتماعییتغ ید برایجد

 .كند ینه یاجتماع یها تیف زنان را از شركت در فعالمختل روش های

قمری، در تهران منتشر شد به قلم  ١٣۰۴در سال « تادیب النسوان»

شناس که همانگونه که از نامش پیدا بود، ادعای تعلیم و تربیب زنان  ای نا نویسنده

آمد که نویسنده، همچون بسیاری از مردان  از محتوای کتاب برمی را داشت.

صر خود، از سرکشی و نافرمانی روزافزون زنان طبقه مرفه شهرنشین ع هم

نگران و ناراحت است و به این وسیله خواسته تا هم ناراحتی خود را ابراز نماید 

 گامی اصالحی در جهت تربیت آنان بردارد. -شاید–و هم 
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های جدی ایرانیان با غرب و  آن زمان، بیش از هفتاد سال از نخستین تماس

گذشت، یعنی زمانی که در پی شکستهای متوالی ایران از روسیه  می اروپا

تزاری، نه فقط پای مستشاران و آموزگاران فرانسوی و انگلیسی و اتریشی و 

بلژیکی به ایران گشوده شد، بلکه با فرستادن چهار محصل ایرانی به اروپا 

ب ارسال قمری( با ١۲٣۰میرزا شاهزادٔه خوشنام ایرانی در سال  )توسط عباس

ها سال بود که از تاسیس مدرسه  دانشجو به اروپا نیز باز شد. همچنین ده

 گذشت. دارالفنون و انتشار روزنامه در ایران می

شاه و اندرونی بعضی بزرگان، زنان نه فقط با  اکنون در حرم ناصرالدین

در خواهی  شدند و زمزمٔه آزادی های اروپایی پیدا می سواد که حتی آشنا با زبان

شد. از خالل معدود خاطرات رجال سیاسی، سیاحان،  میان نخبگان شنیده می

شاه(  السلطنه دختر ناصرالدین ها و بعضا بانوان ایرانی )نظیر تاج دیپلمات

های منتهی به انقالب مشروطه، زنان  همان دوران، یعنی دهه   آید که در برمی

های خصوصی و  جمعبرای خود  -دست کم در سطح اعیان و اشراف–ایرانی 

ها زمزمٔه احقاق حقوق زنان )هرچند در سطحی بسیار  جلساتی داشتند که در آن

 نازل نسبت به مردان و نیز نسبت به مطالبات امروزی زنان( جریان داشت.

که بیش از  «تادیب النسوان»در چنان روزگاری نوشته شدن اثری چون 

ایگاه مطلقا فرادستشان نشان هر چیز از نگرانی مردان برای به خطر افتادن ج

برانگیز  داشت، جای تعجب نیست؛ اما آنچه در جواب این اثر نوشته شد بهت

با زبانی گزنده، رک و طنزآمیز، پاسخ  خانم استرآبادی  بی بی  بی بی است.

های تحقیرآمیزی در صدد تادیب زنان  ای به هرکس که با چنان امر و نهی کوبنده

 .ایرانی برآید داده بود

مردان با  خانم كتاب خود را در پنج فصل در مذمت آداب و اخالق یب یب

در  جاری واژگان یریكارگ به و با پروائی  یبا ب .گزنده و پرطنز نوشت یزبان

 . اودست داد مردان به یها ات و مشغلهیاز مشغول یقیف دقیمحافل مردانه، توص

 ما"پردازد:  ینان مشرفت آیپ هكنند ت زنان، به عوامل سدیف وضعیضمن توص

ل یم و ممنوع از تمام مراودات و تحصیا زنان از كار و كسب معرفت دور مانده

م... كارمان فقط با صدمات و زحمات یا ت گشتهیادب و ترب و محسنات و

و  تیآدم (١٣٧۲خانم استرآبادی،  ی ب ی" )بگذرد. یم یگذار و بچه یدار خانه

 "ت زن و خانوادهیهوشمند در سنت ترب یبحث و انتقاد زن"را  ن كتابیا ناطق

 (١٣۵۶ت و هما ناطق. یدون آدمی)فر د.ندان یم
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تر از زخم سنان  است: "زخم زبان بد آمدهدر بخش دوم معایب الرجال 

هیچ  ،است. حق است این سخن، حق نشاید نهفت. آنچه زخم زبان کند با مرد

زمانی و در هیچ شمشیر جان ستان نکند. اما از روی انصاف در هیچ عهد و 

زمین و مکانی به کسی مثال  شده است که گفته باشد قربانت بگردم، او در جواب 

بگوید زهرمار؟ تا مرد خود صد مرتبه زخم زبان به زن چندان نزند و زن را 

جواب هر جفنگی یک جفنگ ملجاء نکند، زن یک مرتبه جواب زشت ندهد. 
 '' است، کلوخ انداز را پاداش سنگ است!

م استرآبادی اولین مدرسه دخترانه تهران را با نام مدرسه دوشیزگان در خان

زمان با انقالب مشروطه تأسیس کرد. این مدرسه در خانه  شمسی هم ١۲٨۵سال 

با کودتا علیه مشروطه و به دنبال فضای بسته  خانم برپا شد. بی شخصی بی

ا مرکز فساد مدرسه ر ،برخی از افراد که مخالف تحصیل زنان بودند ،سیاسی

 خواندند و به آن حمله کردند.

خانم نقل شده است که یکی از  بی از خاطرات افضل وزیری دختر بی

روحانیان در حرم شاهزاده عبدالعظیم بر سر منبر گفته بود "بر این مملکت باید 

ها برای بسته  در ادامه فشار گریست که در آن دبستان دوشیزگان باز شده است."

رود. وزیر  خانم استرآبادی نزد وزیر معارف می ،شیزگانشدن مدرسه دو

گوید نام مدرسه را از دوشیزگان تغییر بدهد و فقط به دختران  معارف به او می

بی خانم برای باز نگه داشتن مدرسه این  ساله آموزش بدهد. به ناچار بی ۶تا  ۴

تعلیم حقوق  آموزش و ،کند.او در تمام عمر به دنبال تربیت ها را اجرا می شرط

 زنان ایران بود. 

همان مقدمه و حتی در توضیح انتخاب این نام برای کتاب هم    این شیوه از

الحاصل این کمینه خود را قابل تادیب کردن رجال ندانسته »خورد:  چشم می به

النسوان را گفته و معایبشان عیان شود. شاید دست از  لهذا جواب کتاب تادیب

 « دارند و در پی تادیب و تربیت خود برآیند.تادیب کردن نسوان بر

معایب الرجال نه فقط یک اثر فمینیستی قوی در دورانی است که در ایران "

ها بود و نه فقط یک اثر طنزآمیز و  حقوق زنان بحثی نو و بعضا جزو تابو

آیرونیک بسیار قوی در ادبیات دوران گذار )از کالسیک به مدرن( ایران است، 

 "سیاسی نیز قابل توجه است که از بُعد

ای قجری( نوشته و  شناس )احتماال از شاهزاده تادیب النسوان که به قلمی نا

در سلوک و رفتار زن، در حفظ زبان، در گله کردن، در قهر »از فصولی چون 
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« کردن، در راه رفتن و حرکات در مجلس، آداب غذاخوردن و لباس پوشیدن...

شد،  ا کتابی که از معرفی کامل نویسنده شروع میتشکیل شده بود پاسخی یافت ب

النسوان  تک فصول کتاب تادیب داری مردان و اِشکال بر تک با شرح طریقٔه زن

چرس و بنگ »خواری و قمار و  یافت، به توصیف دقیق مجالس شراب ادامه می

رسید و سرانجام با داستان تلخ  و شرح گفتگوی اجامره و الواط می« و واپور

 یافت. زناشویی نویسنده پایان میزندگی 

خود کتاب از چند جهت بسیار قابل توجه و ستایش برانگیز است. اول آنکه 

ها نام  در دوران ناصرالدین شاه در جهت احقاق حقوق زنان )جنبشی که بعد

ها سال بعد و  جنبش فیمینیستی بر خود گرفت( نوشته شد، موضوعی که تا ده

خواهان هم  کوت و حتی برای آزادیحتی پس از دوران مشروطه مس

 برانگیز بود. حساسیت

دیگر آنکه در آن، زبان کوچه و بازار بکار رفته بود که در آن دوران نادر 

بود و تا حدودی ناپسندیده برای یک متن ادبی. این امر تا آنجا بود که هرچند 

ثال عبید نویسی و هزالی در ادبیات ایران قدمتی دیرینه داشت، اما حتی ام رکیک

ها در ادبیات فارسی ماندگار شده،  و سعدی و سوزنی نیز که هزلیات رکیک آن

بردند، چه رسد به  زبان مردم کوچه و بازار را در این قبیل آثار خود بکار نمی

هایی بعضا خالف عفت عمومی را با  آنکه زنی با اسم و رسم معلوم، صحنه

 ادبیاتی کوچه بازاری به تحریر درآورد:

بند و پابند خاور  ی گوید به کمربند حر، به قبر علی وقتی من حسنیک»

ها شهرت و  سیبیلوی جنده بودم و در خاطرخواهی چنان بودم که در تمام شهر

آوازه بلند کرده بودم که همه مشتیان شهر و رفقای همسر شنیده و فهمیده بودند. 

نمودم. آخر آن بیغیرت  کردم از پی دل شیدا خرج آن لوند پابهوا می آنچه پیدا می

ما را ول کرد رفیق عباس داش علی شد. دیگری گوید برادر ریشت را در خون 

ام و لذتی  ام و صدمه خورده و سبیلت را در کون که من از تو بیشتر خرج کرده

خواستم و جرات گفتگو را نداشتم  ام. مدت شش ماه پسر جعفر لختی را می نبرده

کردیم تا شبی  هم جور کردیم مدتی بخور رنگ میتا بهزار زحمت و مرارت با 

 « در بغل هم تنگ خوابیدیم...

معایب الرجال نه فقط یک اثر فمینیستی قوی در دورانی است که در ایران 

حقوق زنان بحثی نو و بعضا جزو  -بلکه در بسیاری از کشورهای صنعتی نیز -

قوی در ادبیات دوران  ها بود و نه فقط یک اثر طنزآمیز و آیرونیک بسیار تابو
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گذار )از کالسیک به مدرن( ایران است، که از بُعد سیاسی نیز قابل توجه است. 

ست که به وضوح گفتمان دستوری، تادیبی و حتی اخالقی از باال به پایین،  اثری

 کشاند. یعنی اساس یک نظام استبدادی را به چالش و استهزا می

 

این  کلیکاز طریق  هارواردایت دانشگاه الرجال در س نسخٔه خطی کتاب معایب

 .استدسترسی قابل  لینک

http://pds.lib.harvard.edu/pds/view/36701986?n=2&printThumbnails=no 

 

 : نقد گویای جامعه و دولت قاجارزىیتبر آقا رزایم

ست یاطالع چندانى در دست ن سیشنامه نوینما زىیرزا آقا تبریاز زندگى م

ه در یات او مصادف بوده است با حكومت پادشاهى قاجارینكه زمان حیجز ا

 ن نوشتهیخود چن باره در فتحعلى آخوند زاده رزایاى به م نامهدر  اوران. یا

 است: 

ت به آموختن زبان یز هستم از طفولیرزا آقا و از اهالى تبریبنده اسمم م

نكه باالخره یا ار داشتم تایخصوصا زبان فرانسه و روسى شوق بس

http://pds.lib.harvard.edu/pds/view/36701986?n=3&imagesize=1200&jp2Res=.5&printThumbnails=no
http://pds.lib.harvard.edu/pds/view/36701986?n=3&imagesize=1200&jp2Res=.5&printThumbnails=no
http://pds.lib.harvard.edu/pds/view/36701986?n=2&printThumbnails=no
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اج یزبان فرانسه را به قدرى كه در نوشتن و ترجمه و تكلم رفع احت

زبه قدرى بهره دارم كه بتوانم یوختم، از زبان روسى نشود آم

ن ساله درمعلم خانه یاى ساده داشته باشم، بعد از خدمات چند مكالمه

ب هفت سال است كه به یت در بغداد و اسالمبول قریران و ماموریا

 م تهران منشى اول هستم. یاى دولت در سفارت فرانسه مقیاذن اول

 میزاده نخست تصمآخوند «التیتمث»العه كتاب زى پس از مطیرزا آقا تبریم

منصرف و مصمم  د امایزبان فارسى ترجمه نما الت را بهیداشت مجموعه تمث

شنامه یهاى آخوندزاده نما اق كمدىیات خود و به سبك و سیجربشد تا براساس ت

اى داشته  شكل و محتواى جداگانه پذیریریابى و تاثی زهین انگیسد كه در عیبنو

 است. 

جاى مانده است كه همه منتشر  شنامه بلند بهیزى پنج نمایرزا آقا تبریز ما

هاى  شنامهیتوان به نما زى مىیرزا آقا تبریشى میاند. از جمله آثار نما شده

ام توقف او در تهران كه درسال یسرگذشت اشرف خان حاكم عربستان درا

كند  خت مىت را پردایشود و حساب سه ساله وال تخت احضار مىیبه پا١۲٣۲

 گردد را مى ده و به بغداد باز مىیادى دوباره خلعت پوشیو بعد از زحمات ز

 توان نام برد.

ام كربال رفتن شاه ی، سرگذشت اقه حكومت زمان خان حاكم بروجردىیطر

رزا یام توقف چند روزه در كرمانشاهان نزد شاه مراد میرزا و سرگذشت ایقلى م

اشم خلخالى به سارا خاتون نام دختر حاجى ت عاشق شدن آقاهیحاكم آنجاو حكا

ت حاجى احمد مشهوربه حاجى یشنامه،حكایام ونمایرقلى و سرگذشت آن ایپ

 زى است. یشى تبریگر آثار نمایاگر از جمله دیمیمرشد ك

ت یت اشرف خان حاكم عربستان وضعیشنامه حكایرزا آقا در نمایم

دن به یرف خان براى رسسازد، اش ان مىینابسامان دربار دوره قاجار را ع

ها همه و همه رشوه  هدف خود از شاه و صدراعظم گرفته تا فراشان و قاپوچى

 زد. یگر دهد تا درآخرحكم حكومت را گرفته و مى مى

ات حاكمه زمان خود انتقاد یشى به نوعى از وضع هین اثر نمایسنده دراینو

گر به فساد یاى د شنامه حكومت زمان خان به گونهیكند. وى درنما و شكوه مى

ت شاه یگرش به نام حكایرزا آقا در اثر دیپردازد. م ر حكومت قاجار مىیفراگ

ت داستان فردى به نام شاه قلى یه قصه دارد به روایشتر قالبى شبیرزا كه بیقلى م

ارت كربال یپردازد كه همراه چاكران و نوكران خود راهى ز رزا مىیم

 شود. مى

سى یشنامه نوین جهت كه به عنوان آغازگر نمایازى از یرزا آقا تبریآثار م

ن او را یارى است منتقدیشود داراى ارزش و اعتبار بس ران محسوب مىیدرا
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دانند. وى  ره و وهم آلود زمان خود مىیاه از روزگار تیهاى س خالق كمدى

سى ندارد اما تمام تالش خود را ینو شنامهیاصول نما درآثارش چندان توجهى به

ك باشند تا هر یشنامه نزدیشتر به نمایآثارى خلق كند كه ب است تا تهمعطوف داش

بى یاى انتقادگر، مصلح و اد سندهیزى نویرزا آقا تبریگرى. میاثر ادبى د

 پردازد. اجتماعى است كه در آثارش به نقد روابط غلط اجتماعى زمان خود مى

 

سرگذشت حاجی بابا مترجم : ب اصفهانىیرزا حبیم
 اصفهانی

ه بن چهارمحال از توابع ی.ق در قرـه ١٣١۵سال  یب اصفهانیا حبرزیم

بغداد شد و  یل كرد و سپس راهیا آمد. در اصفهان و تهران تحصیاصفهان به دن

 یات و فقه و اصول مشغول بود. ویادب یریمدت چهار سال در آنجا به فراگ

در سال ن خاطر یژه در هزل و هجا داشت. به همیتوانا در سرودن شعر بو یدست

ه سپهساالر محمدخان صدراعظم سروده بود، یكه عل یهایبابت هجو ١۲٨٣

پناه برد و در آنجا  - یه كنونیترك - یب قرار گرفت و به دولت عثمانیمورد تعق

س یان به تدریرانیدر مدرسه ا یو فرانسو یو ترك یل تسلط به زبان عربیبه دل

رزا یكه از م یهاه ن ترجمیخستد، نیآین بر میپرداخت. آنچه كه از شواهد و قرا

ر است كه مترجم یاز مول یشنامهاینما «زیمردم گر»افت شده ی یب اصفهانیحب

 است.  «دستور سخن»گرش یآن را به صورت نظم درآورده است و كتاب د

دستور زبان نوشت و  یزبان فارس یبود كه برا ین كسیب اولیرزا حبیم

 یرفارسیغ یبرا یزبان فارس آموزش یگر او برایاثر د «یدبستان پارس»

تذكره خط و »ب كتاب یرزا حبیگر آثار میف شده است. از دیه تألیزبانان در ترك

ف شده كه در استانبول به چاپ یتأل یعثمان یاست كه به زبان ترك «خطاطان

ژه خط یبو یخ خطوط اسالمیاز تار ین كتاب به منظور آگاهیده بود. ایرس

 شود. یسوب من منابع محیق از بهترینستعل

جاودانه  یل به نامیرا تبد یب اصفهانیرزا حبیكه نام م ین اثریاما مهمتر

است.  یه فرانسویمز موریاثر ج «یبابا اصفهان یسرگذشت حاج»كرده، ترجمه 

رزا یشود. م یران چاپ و منتشر مین كتاب همچنان توسط ناشران مختلف در ایا

را و پر از ین و گیریش یبا نثررا  «یبابا اصفهان یسرگذشت حاج»ب كتاب یحب

در  ینویم ینكه مجتبیز ترجمه و مكتوب كرده. تا ایآم طنز و مثل و اشعار هزل

را، در  یب اصفهانیرزا حبیو چاپ نشده م یه عكس آثار خطیبه ترك یسفر

بابا  یسرگذشت حاج»كتابخانه دانشگاه استانبول به دست آورد كه ترجمه 

از نظر اسلوب زبان و طرز كار از  یثر وهم جزو آنها بود. ن «یاصفهان
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د. رمان یآیبه حساب م یزدهم هجریدر قرن س یمسلم زبان فارس یشاهكارها

ب یرزا حبیم یگر ترجمه هایز از دین یاثر لوساژ فرانسو «ل بالسیژ»

ار چاپ و یبود كه در اواسط دهه هفتاد به اهتمام. توسط انتشارات ماز یاصفهان

وان البسه ید»، «یرازیمه موالنا ابواسحاق حالج شوان اطعید»منتشر شد. 

برگ »، «ید زاكانیات عبیمنتخبات كل»، «یزدی ین محمود قاریموالنا نظامالد

و  «مجموعه اشعار»از آثار منتشر شده اوست.  «یرهبر فارس»و  «سبز

رزا یز از آثار منتشر نشده اوست. مین «لغات متفرقه»و  «ات و امثالیحكا»

 .ه در گذشتیدر ترك یسن شصت سالگب قبل از یحب

 «:یبابا اصفهان یسرگذشت حاج»نمونه ای از کتاب 

ر دانی حکیم گفت بنا به سفارش ملک الشعرا که از هوش و تدبیر و کا

 اگر آن طور که .تو را به خدمت می پذیرم ،و راز داری تو برایم گفته

م گفت  آنگاه  حکی .ترقی میکنی ،انتظار دارم از عهده خدمت برایی

این روزها یک نفر ایلچی از فرنگستان  آمده  که حکیمی همراه  

اوست  که مریض 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 

شهرت این حکیم کار  .کرده است و او  به فکر تجدید فراش افتاده است

می خواهم  هر چه زود تر  قاپش را  .تحت تا ثیر قرار داده ما را

را  . می خواهم آن حبو ببینی هنرش از کجا آب می خوردبدزدی  

. تو هم باید خودت را به نا خوشی  بزنی  و نزد حکیم  بدست بیاورم

من  .تا من آن را به شاه بدهم ،بروی  و آن  حب  را  برای  من بیاوری

میرزا حکیم گفت  .من هیچ چیز از او نمی دانم هراسان شدم و گفتم

بجای اینکه موی سر  .رفتار فرنگی ها با رفتار ما  ضد و نقیض است

ی تراشند و موی سر را ول ریش را م ،را بتراشند و ریش را ول کنند

 روی چوب و تخته مینشینند ،می کنند

ما  با کارد چنگال غذا می خورند  ولی ،ولی ما روی زمین می نشینیم

 ،آن ها همیشه متحرکند  ولی ما همیشه ساکنیم،با دست می خوریم

  ۵نماز نمی کنند ولی ما روزی  ،لباس تنگ می پوشند ما لباس گشاد

در نزد آنها با زن است در نزد ما اختیار با مرد  ،وقت نماز می کنیم

زنها یشان یک وری روی اسب می نشینند  ولی  زنان ما   ،است

شراب  ،ایستاد ه قضای حاجت میکنند ما نشسته ،ندراست سوار میشو

را حالل می دانند و کم می خورند ولی ما حرام می دانیم و زیاد می 

ولی آنچه مسلم است این است که فرنگی ها نجس ترین و  ،خوریم 
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کثیف ترین مخلوق روی زمین هستند چرا که همه چیز را حالل 

سگ پشت و  ،خوک میدانند و همه جور حیوانی می خورند  حتی

مرده را با دست تشریح می کنند بدون اینکه بعد از آن غسل   .قورباغه

نه تیمم بدل از  ،نه غسل جنابت سرشان می شود .میت بجا آورند

اگر دیدی که فرنگی از چیزی که متعلق به توست خوشش آمده  .غسل

گفتن تو همان  و بردن فرنگی  ،مبادا پیشکش بگویی که باخته ای

خالصه پس از این سخنان مرا با نزاکت  تمام از اتاق بیرون  .همان

 .هم گریستم ،انداخت و من به این کار تازه هم خندیدم

..... 

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

خواهم که  مال مرا  مانند مال خودش بداند و در پی حرص و طمع 

شاربین خمر  را حد  .اری و جاری استاجتهاد من نزد همه س .نباشد

از قلیان و انفیه متنفرم و  .می زنم  و زانیان محسنه را رجم می کنم

بازی نرد و گنجفه و شطرنج  و سایر مالهب و مالهی را منکر می 

هر چند این همه شدت در  .زیرا مشتغل  اوقات  عبادت است ،دانم

تصدیق ظاهری دریغ تقدس به  مذاق من گوارا نمی آمد اما باز از 

مال گفت  که متاسفانه کار بچه بازی و غالم بارگی و بی ریش   .نداشتم

که کم مانده نام زن گرفتن از صفحه  ،نگه داشتن چنان انتشار یافته

اند و از جنس  مردم همه به پشت بی ریشان افتاده .روزگار سترده شود

 .شند و می پوسندزنان به خانه مانده اند و می تر .گیس دراز گریزانند

اما در این  ،خود عده متنابهی  از  اناث را به حرم خود  برده ،پادشاه

مال باشی  مرد خیلی  .به مال باشی  شکایت کرده که تدبیری کند ،باب

تا  ،حماری است و از وظایف اسالم بقدر یک  فرنگی هم  خبر ندارد

کردم بی من خودم  اجتهادی  .چه رسد به قلع و قمع  زیان و فساد

می دانی که در  .ضرر که منافع شرع و عرف  در یکجا جمع شود

مال باشی  چنند خانه  .متعه یا نکاح  موقت جایز است ،مذهب  شیعه

جمعی از  .کوچک اطراف شهر خرید  و همه را صیغه خانه کرد 

زنان یائسه و غیر یائسه را در آنجا نشانید تا  هر مردی که بخواهد  از 

مال باشی  هم از طرفین حق تمتعی دریافت  .بتواند ،جویدایشان تمتع 

این مرد از این راه دارای گنج شایان شده و هجوم عام بدرجه  .میکند

آخوند از صبح تا شام مشغول صیغه خواندن  ١۲تا  ١۰ای رسیده که 

هر چند راه این شریعه را دست اجتهاد من گشاد و فکر من بود   .هستند

از این رو می خواهم  زمام  .بهره ای بمن نمی دهد اما  مال باشی  هیچ
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اندیشیدم که  .حل و عقد این  کارخانه  ابداع  را شخصا  بدست گیرم

مال نادان گفت  سه نفر   .چنین آدمی چگونه عماد اال سالم  شده است

زن را تدارک کرده ام در همین همسایگی  در خانه  کوچکی نشانده 

در کاروانسرا به  .ی آنها  مشتری  بیاوریترا می خواهم  که برا  .ام

خوبش را  ،اگر زن  بخواهی  ،تاجران و زائران و مسافران بگویی 

به فراخور هر کس مزد  .هم بی ترس ،هم ارزان ،هم خوشگل ،دارم

فقط قیمت را از زنان مال باشی گرانتر نکن  .خودت را هم می گیری

خدومی  تارک  دنیا  و من امیدوار  بودم  م .که باعث کسادی می شود

طالب عقبی  پیدا کنم  ولی دیدم دارم خادم مخدومی می شوم که  در 

طریق حرص و جاه و حب مال دنیا از هیچ بدنامی ننگ ندارد و ننگ 

به قضا و تن به رضا  ولی ناچار دنده .نام و ناموس بر شرع می گذارد

 .قبلت را جاری ساختم ی دادم و صیغه

 

 : آرزومند ایران تولیدکنندههانىد جمال واعظ اصفیس
رزا یحاج مبا ش  .هـ ١۲۴١ /هـ.ق  ١۲٧۹دجمال واعظ اصفهانى در یس

االسالم  خ احمد مسجدیالملك، ش ن، حاج فاتحیالمتكلم نصرهللا خان بهشتى، ملك

رزا احمد علم و حاج یخان صاحب منصب نظام، م دعلى نقىیرزا سیكرمانى. م

همفكرى  اسى اجتماعىیل سینه مسایدر زم ودندزاده اصفهانى ب دعلى جنابیس

ن قدم در یل دادند و اعتقاد داشتند نخستیرا تشك« انجمن ترقى»گروه  بود و

م یدن به مردم است. لذا تصمیت آگاهى بخشیمبارزه با استبداد حكومت و محروم

گرفتند در منابر و مساجد به جاى سخنان سنتى و تكرارى، درباره حقوق 

 ند. یت جامعه سخن بگویو وضع اجتماعى مردم

ارى نشان یت بسیهاى آنان حساس تیو محروم مردم او نسبت به زندگى

شتر یاى مردم ب"د: یگو ش مىیها كى از سخنرانىین كه در یداد، كما ا مى

دارند و در برخى موارد مبالغه  شه زندگى باز مىیواعظان شما را از اند

ن است كه یاش ا جهیكنند و نت شنهاد مىیكنند و تن به قضا و قدر سپردن را پ مى

شه گرفتار ید و همیهاى خدا را نشناس د و موهبتیشما تن به قضا و قدر بسپار

حتاج زندگى مانند ین مایتر ه سادهیى كه براى تهید تا جایأس و حرمان باشی

گانگان داشته یل حتى سوزن و نخ، چشم به بیگر وسایپوشاك و كفش و كاله و د

  "د.یباش

غى یهاى تبل ى كه از همان روزهاى اول بر روشیل انتقادهایدل به

اى با وى از در مخالفت درآمدند و حتى به او تهمت  ون داشت، عدهیروحان
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ن یى كه نتوانست در محرم و صفر به منبر برود. به همیبارگى زدند تا جا بى

با همان  ١٣١٨راز رفت و در محرم و صفر یق به ش.هـ ١٣١٧ل در سال یدل

ع یت از صنایرامون لزوم حمایراز پیى گفتار، در منابر شیوایبالغت كالم و ش

ارى از یرا نوشت. بس« لباس التقوى»داخلى موعظه كرد و در همان جا رساله 

ه داخلى بر یت از صنایاى فتوا مانند مبنى بر لزوم حما هیعلماى بزرگ توص

ر لزوم استفاده از انى ساده و روان بین كتاب با بیكتاب نوشتند. او در ا

راست است »د كرد. در قسمتى از كتاب آورده است: یهاى بافت وطن تاك پارچه

د ولى اگر یسوز نما هیتواند قناعت به پ ده است نمىیچشمى كه چراغ برق د

سوز اولى است.  هیه، البته پیسوز از خودمان باشد و آن چراغ برق عار هیپ

ب خودمان احداث یم عنقریصبر كردم و یدیم اگر چندى قناعت ورزیدواریام

 م نمود...یع خواهیانواع كارخانجات و صنا

ز است: اول یست كه اساس ترقى ملت و ثروت دولت بر سه چیده نیپوش

 زراعت، دوم صناعت، سوم تجارت...

هاى ما به واسطه نبودن شمن دوفر است، اگر شمن دوفر  امروز غالب خرابى

ران یشد و هرگز اهالى ا حات در كارمان مىلى اصالیم خیداشت آهن( مى )=راه

ن درجه گران یشان به ا حتاجیشدند و ما ن گرانى و قحطى نمىیگرفتار چن

 نبود...

ا یكارى است یك دسته بزرگ از مردم هستند كه شغل و هنرشان بیران ما یدر ا

ول و یند ما مواجب و مقررى و تیگو ا مىیم یاج نداریم و احتیند ما مالكیگو مى

م و یا زاده و خانزاده ند ما آقازاده، بزرگیگو ا مىیم، یوان داریتمرى از دمس

ن یم. كسب كردن و صنعت منافى با شؤونات ماست، ایست كار بكنیشأن ما ن

د یشه «م و زر...ین كه شرف آدمى به هنر است نه به سیچاره غافل است از ایب

 ١٣۵٧،دجمال اصفهانى، توس،یراه آزادى س

مرى زمانى كه در اصفهان اقامت داشت، با همفكرى حاج ق ١٣١٨در سال 

خ احمد كرمانى ین( و شیالمتكلم رزا نصرهللا خان بهشتى )ملكیالملك و م فاتح

حجم بود اما  ار كمین كتاب بسیرا نوشت. ا« اى صادقهیرو»)مجداالسالم( 

 السلطان و آقا نجفى را به انتقاد گرفته بود. ارى از عملكردهاى ظلیبس

صفحه چاپ شد  ۵۰نگراد( در ین بار در سن پطرزبورگ )لنیى صادقه اولایرو

 د.یو هشتاد نسخه آن در تهران منتشر گرد

سنده انتقادات یه مطالب بود. نویاى صادقه در سبك ارایژه رویمشخصه و

سنده خود را در یكرد. نو اسى را در قالب داستان مطرح مىیاجتماعى و س

دى را كه نسبت به آنها انتقاد داشته در صحراى محشر تصور كرده و افرا

شگاه خداوند آن افراد را یهاى مختلف داستان قرار داده و در پ تیگاه شخصیجا
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ها و  عدالتى پوشى تمام بى مورد بازخواست قرار داده و بدون پرده

ان بود، به یات حوادثى كه خود در جرییهاى آنان را با ذكر جز خودكامگى

  ن داستان بودند.یت اصلى ایان و آقانجفى دو شخصالسلط د. ظلیر كشیتصو

شما كه سوگوارى »او روزى به تجار و كتابفروشان خطاب كرد كه: 

د؟ چرا یسینو ان مىید، چرا هنوز قرآن را روى كاغذ فرنگیا مفصلى برپا كرده

 « د؟یآور كارخانه كاغذسازى نمى

هاى  سخنرانىم گرفت، یر روزنامه نداى وطن تصمیمجداالسالم كرمانى مد

ن خان اصفهانى چاپ یرزاحسیاو را چاپ كند. پس روزنامه الجمال را به كمك م

ن شماره یشد. نخست ا نوشته مىیدجمال در تكایهاى س كرد كه در آن شرح خطبه

ن روزنامه مباحثى مطرح یچاپ شد. در ا ١٣۲۵محرك  ۲۶الجمال روز دوشنبه 

ر بود كه در منابر به گوش مردم ن باید به جرات بتوان گفت اولیشد كه شا مى

چهار  ١٣۲۵محرم  ١۵د. او در منبر یخورد و سپس براى عموم منتشر گرد مى

 -٣ت یامن -۲مساوات  -١ت عنوان كرد. یز را اساس آبادانى و رفاه و مدنیچ

 از فصلىیامت -۴ت یحر

رى آن و به صورت عملى در آن علم سخن یادگیگر از علم و یدر جاى د

د یگر از مباحث جدیكى دیدانست.  شرفت و ترقى مىیه پین را ماد و آیگو مى

كرد، اشاره به رمان  ش استفاده مىیها ها و خطبه دجمال در نطقیوجالبى كه س

عنى یكى از كارهاى خداوند مثل زدن است ید: یگو ى مىیو قصه است. او در جا

ن یند ایبگو خواهند زند، مثال مى ند، مثال مىیك مطلب دشوار را بخواهند بگوی

ت یوت لبیكند به خانه عنكبوت. و ان اوهن الب ه مىیا فانى است، آن را تشبیدن

ق حكمت نوشته شده و مطالب یفاتى دارند، كه به طریحكما هم تال ٨العنكبوت

تواند آن را بخواند. سپس  اند كه همه كس مى معقوله را به لباس قصه درآورده

شطرنج  -١كه مخصوص خودشان است. ز دارند یان سه چیكند هند اشاره مى

عنى كتبى كه مطالب را به لباس قصه یهاى رومان؛  كتاب -٣هندسه  -۲

توانند بخوانند. او سپس اشاره  ها و هم زنها و همه مى اند كه هم بچه درآورده

ز در یدجمال خود نیس ۹اند. ن كار را به كمال رساندهیز ایان نییكند كه اروپا مى

برد.  ادى مىیها استفاده ز ها و مثال كرد، از قصه مطرح مىمى كه یان مفاهیب

ط و یها قصه كدخدا نوروز و مالصفرعلى بود، كه به نحوى شرا نیكى از ای

ن داران تا نفوذ یها و زم د و از ظلم خانیكش ر مىیاوضاع آن روز را به تصو

ى گفت. و ها مى ن حاكم و خادم سخنیش از حد خرافات و روابط نامناسب بیب

ن یمان را بدیها و حضرت سل هودى، پشهیهاى مرد زاهد  ن داستانیعالوه بر ا

ار یها بس شرفت زندگىیات و پیدجمال از ترقیكرد. س وه براى مردم بازگو مىیش

ن از جمله ین قوانیشرفت در علم طب و تدویگفت. كشتى بخار، تلفن، پ سخن مى
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به آنها اشاره داشت. او به د یها بود و س مواردى بودند كه نشانه ترقى غربى

شتر سعى كنند به آن مدارج برسند. اما یكرد با كار و تالش ب شنهاد مىیمردم پ

ه اسباب یدجمال معتقد بود تهیكرد. س د و ظاهرسازى را همواره نفى مىیتقل

ست بلكه تالش براى ساختن آن مهم و مورد توجه یساخته شده از غرب هنر ن

 است

 

بر  : نگران نفوذ روحانیونكرمانى مجداالسالم احمد خیش
 مردم

سنده، یاستمدار، نویق( روزنامه نگار س .هـ١۲٨٨ - ١٣۴۲مجد االسالم )

م به یت از علماى متحصن در شاه عبدالعظیل حمایدل به ١٣۲٣در سال  کهشاعر 

و پس از آزادى به نگارش  د شدینفر از همفكران خود به كالت تبع ۲ اتفاق

همت « الجمال»و « نداى وطن»، «كشكول»، «تمحاكما»هاى  روزنامه

بس ت موجب حیدارى مردم و صدور فرمان مشروطیهاى او در ب گماشت. اقدام

 رزا شد. یم او در باغ شاه از سوى محمدعلى

كده، كه یمان خان میروزى مشروطه، انجمن سّرى باغ سلیش از پیپ

عضو آن … و روشنفكرانى مانند دولت آبادى، مساوات، مجداالسالم كرمانى

گاه دارد و عالمان بر روح و روان مردم ین مردم جاین در بین كه دیبودند، از ا

 اثر گذارند، نگرانى خود را ابراز مى كردند. 

 

 : قربانی روشنگریشیخ احمد روحى
در کرمان زاده شد. او پسر دوم  یقمر یهجر ١۲٧۲در  یاحمد روح خیش

را  ثیو فقه و اصول و حد یبود. عرب یکرمان شنمازیمال محمدجعفر پ العلما خیش

آقاخان  رزایبا م ١٣۰۲ در در کرمان امام جماعت بود. ینزد پدر آموخت و مدت

به اصفهان و تهران و رشت رفت و به استانبول مهاجرت کرد. در آنجا  یکرمان

معروف به صبح ازل از  ینور ییحی رزایآقاخان با دختران م رزایاو و م

 کردند. ازدواج یبزرگان باب

 تیآنان را به فعال یاسدآباد نیالد دجمالیآقاخان با س رزایاو و م یآشنائ

افکار  جیدر ترو رالملکیخان خب حسن رزایکشاند و با م یو اجتماع یاسیس

، نیجمال الد دیس ارانیکه  یی. نامه هادندیدر آثار خود کوش یخواه یآزاد

 ینجم آباد یهاد خیش یا، بریاحمد روح خیو ش یآقاخان کرمان رزایهمچون م
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برخوردار بود که در صورت  یتیفرستادند، گاه از چنان حساس یم رانیدر ا

 یمقامات عثمان رانیا تیبا شکا داشت. یکشف، کشته شدن نامه رسان را در پ

شاه به دست  نیکردند. پس از کشته شدن ناصرالد دیآنان را به طرابوزان تبع

بود، به درخواست  نیالد دجمالیس دانیکه از مر یکرمان یرضا رزایم

با حضور  زیدادند. در تبر لیتحو یرانیهر سه را به مقامات ا رانیصدراعظم ا

و پوست سرشان را ( ١٣١۴صفر  ۶) دندیسرشان را بر عهدیول رزایم یمحمدعل

 .باشد یبا کاه پرکردند و به تهران فرستادند. ازآثارمهم او کتاب هشت بهشت م

میرزا آقا با  شیخ احمد روحىآمده است:"« السلطنهخاطرات احتشام »در 

شب هنگام و در حالی كه محمدعلی  ١٣١۴خان كرمانی و خبیرالملك را در سال 

میرزای ولیعهد در كنار میرغضب، الله به دست گرفته بود، در باغ شمال 

 "تبریز، زیر درخت نسترن، در راه شكوه و آزادی ایران سر بریدند.

 

شرم باشد، که تو در خواب و جهانی : ىالهوتابوالقاسم 
 بیدار

 شاعر، سخنور، روزنامه نگار،هـ. خ.(  ١۲۶۴ – ١٣٣۶ابوالقاسم الهوتی )

گذار  هیپا وران، ین شاعر كارگرى اینخست سینو شنامهیفعال انقالبى و نما مترجم،

 .«ران منیا»بخشى از شعر بلند در ایران است.  د( و انقالبىیشعر آزاد )سپ

 یکی از پیگیرترین مبارز اعاده حقوق زنان است. الهوتی

 به دختر ایران

 گو، به دیوانگی ام خلق نمایند اقرار        من، از امروز، زحسن تو بریدم سروکار

 !آور و بر گفتۀ من دل بگمارهوش گرد       ای مه ملک عجم، ای صنم عالم شرق

 ا کردم و بر خاک بسودم رخساره البه      بدرگاه خداتا کنون، پیش تو، چون بنده، 

 آشکارا سخنی چند بگویم هشدار                    لیکن امروز، مجدان و رسمانه ترا

 زآنکه با حسن تو کارم نبود دیگر بار     بعد از این، از خط و خالت نهراسد دل من

 زار؟زنم بر دل  تا کی، از مژۀ تو، تیر     تا کی، از زلف تو، زنجیر نهم بر گردن؟

 مار سر زلف تو، باشم بیمار؟بی چند،         تا بکی، بی لب لعل تو، دلم گردد خون؟

 یا به مژگان تو تا چند دهم نسبت خار؟         بسر انگشت تو، تا چند زنم تهمت قتل؟

 که قدت، سرو بود در رفتار؟چند گویم          ماه بود در خوبی؟ ،چند گویم که رخت

 سرو قدی تو و حاجت نبود با اظهار                    م نبود برگفتنماه روئی تو و الز

 لیک، اینها همه حرفست و ندارد مقدار             بیشتر از هر که توانم گویممدح تو، 

 یا به ابروی تو گویند هاللیست نزار؟    ل که ز مژگان تو خنجر سازندزاین چه حاص

 حسن مفروش دگر با من و کردار بیار!                  علم، خریدار نیم من زیبائی بی
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 دیگر این طایفه را راه مده بر دربار!                 عاشقان خط و خال تو، بد آموزانند

 دلبری چون تو، ز آرایش دانش بکنار           اندر این دور تمدن، صنما، الیق نیست

 د، که تو در خواب و جهانی بیدارشرم باش        ننگ باشد، که تو در پرده خلقی آزاد

 عیب نبود شجری چون تو، تهیدست از بار؟  ؟ حیف نبود قمری مثل تو، محروم از نور

 شاخۀ جهل، ندارد ثمری جز ادبار          ترک چادر کن و مکتب برو و درس بخوان

 !و این نقاب سیه، از روی مبارک بردار          دانش آموز و از احوال جهان آگه شو

 بوی اگر نیست، تفاوت چه کند گل از خار؟   چه بود فرق بشر؟ علم اگر نیست، زحیوان 

 جد و جهدی بنما، چون دگران، مادر وار                خرد آموز و پی تربیت ملت خویش

 اربهمه کس، از تو سخن میشنود اول              تو گذاری به دهان همه کس، اول حرف 

 که نترسند ز کوشش، نگریزند از کار         بگو گوش همه، این نکته پس، از اول، تو به

 تا بدانند، بود مفتخوری، ذلت و عار                 پسر و دختر خود را، شرف کار، آموز

 تا که فرزند تو، با این سخنان آید بار                گوی سخن از دانش و آزادی زحمت می

 مس اقبال وطن، از تو شود زر عیار                   بی باشیبیقین، گر تو چنین مادر خو

 

 دل نثار استقالل، جان فدای آزادی: زدىی فرخى
ستایشگر پاکباز آزادی  (هـ. خ. ١۲۶٧ - ١٣١٨) یزدی یفرخمحمد میرزا 

در  فرخی. همان گونه که در اشعارش نیز گفت "جان فدای آزادی" کردو عدالت 

 .كشته شود« یمختار»پزشك مجاز  یآمپول هوا اب یزندان استبداد رضاخان

 د،یرا شن یشعر اعتراض و اندرز فرخ یوقت یاریغم الدوله بختیزد ضیحاكم 

 .ندازندیدستور داد دهانش را بدوزند و به زندانش ب

 آزادی

 یآزاد یدست خود ز جان شستم، از برا    یآزاد یآن زمان كه بنهادم،سر به پا

 یآزاد یسر، در قفا یدوم به پا یم       من وصالش راتا مگر به دست آرم، دا

 یآزاد یاستبداد، با خدا یناخدا   ، ماهرانه در جنگ استیط طوفان زایدر مح

 کند دائم بر بنای آزادی حمله می               با عوامل تکفیر صنف ارتجاعی باز

 یآزاد یشوایتوان تو را گفتن، پ یم      نیز خون رنگ یدامن محبت را، گر كن

 یآزاد یدل نثار استقالل، جان فدا   ن محفلیكند در ا یز جان و دل، م «یفرخ»

 كه روح بخش جهانست نام آزادى               قسم به عزت و قدر و مقام آزادى
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: گرکفن نیست، بگو چیست پس این میرزاده عشقی
 روبنده؟

وران (. شاعر دهـ. خ. ١۲٧۲ - ١٣۰٣میرزاده عشقی )محمد رضا 

عشقی قطعه  نگار و نویسنده و مدیر نشریه قرن بیستم بود. مشروطیت، روزنامه

را در دفاع از مظلومیت زنان وتجسم « ایدآل مرد دهقان » مسمط و« کفن سیاه»

 .نوشتروزگار سیاه آنان 

 «:کفن سیاه»از 

 هی درستو سزد بر دگران بد

 !سخن آزاد بگو، هیچ مترس

 بندهن یک شرم چه؟ مرد یکی بنده و ز

 کرده است که از مرد شود شرمنده؟زن چه 

 ست این چادر و روبنده نازیبنده؟چی

 وبنده؟گرکفن نیست، بگو چیست پس این ر

 !مرده باد آنکه، زنان، زنده به گور افکنده

 بجز از مذهب هر کس باشد

 سخن اینجای، دگر بس باشد

 گوینده، هم آواز شود با من ار یک دو سه

 ه، در جامعه آغاز شودکم کم این زمزم

 ها، روی زنان باز شود با همین زمزمه

 زن کند جامۀ شرم آر و سرافراز شود

 زندگی از جامعه احراز شودلذت 

 ورنه تا زن به کفن سر برد:

 نیمی از ملت ایران مرده!!

 

 خاكم به سر، ز غصه به سر، خاك اگر كنم

 به سر كنم؟ یخاك وطن كه رفت، چه خاك

 ر مملكتیكسره تدبیم كه یآن ن من

 م هرزه گرد قضا و قدر كنمیتسل

 شوم هالك یعیطب م به مرگیمن آن ن

 ن كاسه خون به بستر راحت هدر كنمیو
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 گوید: میمیرزاده عشقی در ستایش ملک الشعراء بهار 

عشقی یک پارچه قریحه بود، عشقی در شاعری به قدری توانا 

ل را درو نکرده بود که اگر داس بیرحم باغبان، آن نونهال فضای

بود، یادگارهای زیادی از گلهای ادب و شکوفه های باطراوت 

طبع و قریحه ی شاعرانه اش برای ملت ایران بلکه برای دنیا 

باقی می گذاشت. همان اندازه از آثار ادبی که از عمر کوتاه و 

ی بزرگواری عشقی باقی مانده است برای نشانه   سراسر محنت

 و علو طبع او کافیست.

 احتیاج
 هر گناهی، کادمی عمدا  به عالم می کند

 احتیاج است آن که اسبابش فراهم می کند

 ور نه، کی عمدا  گناه اوالد آدم می کند؟

 یا که از بهر خطا خود را مصمم می کند!

 احتیاج است: آن که زو طبع بشر رم می کند

 شادی یک ساله را یک روزه ماتم می کند!

 آدمی کم می کند!احتیاج است: آن که قدر 

 در بر نامرد، پشت مرد را خم می کند!

 ای که شیران را کنی روبه مزاج

 احتیاج ای احتیاج!

 از اداره رانده: مرد بخت برگردیده ئی!

 سقف خانه از فشار برف و ِگل خوابیده ئی!

 زن در آن، از هول جان خود، جنین زائیده ئی!

 نعش ده ساله پسر، در دست سرما دیده ئی!

 پدر دور و زنان ناخورده ام بشنیده ئی! از

 رفت دزدی خانه ی یک مملکت دزدیده ئی

 شد ز راه بام باال، با تن لرزیده ئی

 اوفتاد از بام، و شد نعش ز هم پاشیده ئی!

 کیست جز تو، قاتل این العالج؟

 احتیاج ای احتیاج!

 بی بضاعت دختری، عالمه ی عهد جدید

 اُمیدداشت بر وصل جوان سرو باالئی 

 لیک چون بیچاره، زر در کیسه اش بُد ناپدید
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 عاقبت هیزم فروش پیر سر تا پا پلید

 کز زغال کنده دایم دم زدی، وز چوب بید

 از میان دّکه، کیسه کیسه، زر کشید

 مادرش را دید و دختر را به زور زر خرید

 احتیاج آمیخت با موی سیه، ریش سپید

 از تو شد این نامناسب ازدواج!

 اج ای احتیاج!احتی

 مردکی پیر و پلید و احمق و معلول و لنگ

 هیچ نافهمیده و ناموخته غیر از جفنگ

 روی تختی با زنی زیبای در قصری قشنگ

 آرمیده چون که دارد سکه، سنگ زرد رنگ

 من جوان شاعر معروف از چین تا فرنگ

 دائما  باید میان کوچه های پست تنگ!

 شلنگصبح بردارم قدم تا شام بردارم 

 چون ندارم سنگ سکه، نیست باد این سکه سنگ!

 مرده باد آن کس که داد آن را رواج!

 احتیاج ای احتیاج!

 در وصف مجلس چهارم می نویسد:میرزاده عشقی 

 ؟دیدی چه خبر بود                این مجلس چارم بخدا ننگ بشر بود

 ؟ددیدی چه خبر بو         که کردند ضرر روی ضرر بود هر کار

 داشت و هللا که ضرر         ثمر داشت؟ ،این مجلس چارم خودمانیم

 ؟دیدی چه خبر بود          صد شکر که عمرش چو زمانه بگذر بود

 در سالن مجلس                         دیگر نکند هو نزند جفته مدرس

 دیدی چه خبر بود؟                مدتی ار محشر خر بود بگذشت دگر

 شد دیدی که چه ها              ه که این قحبه رئیس الوزرا شدهر دفع

 دیدی چه خبر بود؟               ایندوره چه گویم که مضارش چقدر بود

 زینکار که کردی                    از بنده به آقا که الحق که نه مردی

 دیدی چه خبر بود؟               بسر هر چه که عمامه بسر بود ریدی

 من حامی دینم                        ن دشمن دین نیستم اینگونه نبینمم

 دیدی چه خبر بود؟              لندن بُد و با دست بقر بود دستور ز

 خواهان وطن شد                تسبیح به کف جامه تقوای به تن شد

 ؟دیدی چه خبر شد            عمامه بسر در پی شر شد گویم ز چه

 است یک کونش که کون      بسر هر که که بنهاد دو کون است عمامه
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 ؟دیدی چه خبر بود                    آن گنبد مندیل سرش کون دگر بود

 اینگونه و اینسان                  آن مردکه خر که وکیل است به تهران

 دیدی چه خبر بود ؟             پارچه کون از بن پا تا پس سر بود یک

 مجلس همه اوقات                  مصرف پر چانگی شیخ محالتشد 

 ؟دیدی چه خبر بود           شیخ پدر سوخته لجن بود خیلی دگر این

 با زور وکالت                 میخواست خودش را برساند به وزارت

 دیدی چه خبر بود؟               عمامه برایش سر خر بود افسوس که

 نیست اینست و جز این      ز بد ریخت امین نیستاین مردک خولی پ

 دیدی چه خبر بود؟            آنکس که رخش همچو سریر بز گر بود

 آسوده نگیرم                      میگفت که بر کرسی مجلس چو نشینم

 دیدی چه خبر بود؟         کاش که این کرسی دگر بود راحت نیم ای

 قاطر شده ارزان                      راواناز بسکه شد آبستن و زائید ف

 دیدی چه خبر بود؟                   کمر شیخ سراسر ز فنر بود گوئی

 قصر اینسان نبد این این       کسرای عدالتگر اگر زنده بد این عصر

 دیدی چه خبر بود؟            گفتم که به اعصار گذشته چه مگر بود؟

 آنروز که ایران                       ساسان است عدالتگه گفتند که بود

 دیدی چه خبر بود؟                  مملکت علم و هنر بود سرتابسرش

 شد دزدگه آخر                     من در غم این کز چه عدالتگه کشور

 ؟دیدی چه خبر بود           و مر بود غم اندر دل من بیحد زین نکته

 در مجلس شورا                    بدیدم وکال را تا اینکه در این دوره

 دیدی چه خبر بود؟                 دگر اینباره از آن باره بتر بود دیدم

 یک مجمع خوبی                      این مجلس شورا نبد و بود کلوبی

 دیدی چه خبر بود ؟         از گردنه بردار و ببر بود از هر که شب

 پاینده نبودی                        ین وکال زنده نبودیهرگز یکی از ا

 ؟دیدی چه خبر بود                    ه اگر بودزنده نما زند این جامعه

 این حرف حسابیست              تنها نه همین کاخ سزاوار خرابیست

 دیدی چه خبر بود ؟             که سرتاسر قم زیر و زبر بود ایکاش

 تو شهر فسادی                 چه خاکی که چه ناپاک نهادیای قم تو 

 دیدی چه خبر بود؟              تو یک مملکتی پر ز شرر بود از شر

 از کوه دماوند                    .این طبع تو "عشقی" بخدائی خداوند

 دیدی چه خبر بود؟             معظم تر و آتشکده تر بود محکمتر و
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بستگی گروه مردم مانع  جهل و چشم: مالزادهمحمد علی ج
 هر گونه ترقی
، ( نویسنده و مترجم معاصرهـ. خ. ١۲٧۴ - ١٣٧۶ زاده ) محمدعلی جمال

در دیباچۀ  گرایی در ادبیات فارسی  پدر داستان کوتاه و آغازگر سبک واقع

 نویسد:  می« یکی بود یکی نبود»

شینیان برون نهادن را مایۀ در ایران ما، بدبختانه عموما  پا از شیوۀ پی

تخریب ادبیات دانسته و عموما  همان جوهر استبداد سیاسی ایرانی که 

به این معنی که مشهور جهان است، در بارۀ ادبیات نیز دیده می شود. 

نظرش تنها متوجه گروه شخص نویسنده وقتی قلم در دست می گیرد، 

حتی اشخاص  فضال و ادباست و اصال التفاتی به سایرین ندارد و

بسیاری را نیز که سواد خواندن و نوشتن دارند و نوشته های ساده و 

بی تکلف را بخوبی می توتنند بخوانند و بفهمند، هیچ در مّد نظر نمی 

نمی گردد. جای « دموکراسی ادبی»پیرامون گیرد و خالصه آنکه 

مملکتی چون ایران، که  شک نیست که این مسئله مخصوصا  برای

بستگی گروه مردم مانع هر گونه ترقی است، بسیار مایۀ  مجهل و چش

 تأسف است.

 

 ماندگی ایران یابی ژرفنگرانه عقب : ریشهتیهدا صادق
نویسنده، مترجم، و پژوهشگر  هـ. خ.(  ١۲٨١ - ١٣٣۰ ت )یصادق هدا

پرداخته است. حمله  ماندگی ایران عقببه عامل  بسیاری از آثارشدر  بزرگ،

های  نمونه مذهبی و اعتقادات خرافیهای  تعصبسلطنت،  تازیان به ایران،

 های آثارش بود: موضوع

 (:پرده سه در بازی شب مهیخ)« نشیآفر افسانه»بریده ای از: 

 :تها صور

 خالق اف

 ل پاشایجبرای

 ل افندییکاییم

 لیمال عزرای

 گیل بیاسراف

 طانیو شیمس

 بابا آدم
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 حوا ننه

 شتر مرغ ل،یف غلمان ها، حوری ها،

 

 اول پرده

 شده، گذاشته جواهرنگاری تخت آن انیم که داستیپ باشکوهی مجلس

 د،یسف موهای و بلند ریش با دهیرمرد لهیپ شکل به خالق اف آن روی

 به و زده چشم به کلفت نکیع ده،یپوش جواهر دوزی گشاد لباس

 او سر باالی اهیس غالم نفر است. یک داده یله متکای جواهرنگاری

 و دارد دست در باد بزن دپوستییسف دختر او پهلوی .نگه داشته چتر

 .زند می باد را خالق اف

 :راست دست اف، خالق مقرب شخدمتیپ چهار تخت، طرف دو

ل یاسراف و لیمال عزرای :چپ طرف .افندی لیکاییم و ل پاشایجبرای

 سر تا چکمه هخود، کال زره، سپر، رومی سربازهای شکل به .گیب

 پشتشان به نها آ بال های و دارند کمر به بلند رهاییزانو، شمش

 است. لباس سر مرده کاسه مثل صورتش لیمال عزرای ده. فقطیخواب

 .دارد دست در بلندی داس هم ریشمش عوض و انداخته دوش به اهیس

 با حوری ای دسته آنها سر اند. پشت ایستاده نظام حالت به نها آ همه

 با غلمان ها و می کنند اشاتم مجلس را دهیکش وسمه قالبی چارقدهای

 قد با طانیو شیمس اتاق برانداز می کنند. کنار را آنها خریداری نگاه

 بسته کمرش به قّداره و انداخته دوش به سرخ شنل بوقی، بلند، کاله

 مجلس به باالجسته با ابروهای و دارد چانه زیر به بزی ریش است،

 .کند می نگاه

 و دنبک و سرنا نازک، سهای لبا با پری و حور ای دسته مجلس انیم

 :خوانند می و میزنند دایره

 ندارد ندارد، صحرا و الله هوس دل...

 ...ندارد ندارد، تماشا، و گلگشت به لییم

 می شود تمام که ساز .می آید کمر قر ان،یم آن ته،یشل با پریان از یکی

 .نگه میدارد او جلو غمزه با خود را زنگ رفته اف خالق جلو کج کج

 زنگ در و در می آورد پولی شالش کمر از کرده دست هم اف خالق

 خالق بنوازند دوباره خواهند می که رامشگران و او میاندازد. مطربها

 مین خودش و می کند خاموشی امر به کرده بلند را دست مرتبه یک اف

 شود. می بلند تنه

 اریمه
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 به هماناخواند(.  می آورده در خود بغل از کاغذی )تکه خالق اف

 مطلبی به را شما می خواهم که ستیاین ن جز و است نیچن که درستی

 با وجود که دیمی دان دهد.( می فرو را خود دهان سازم. )آب آگاه

 اول شده ام. روز کار به دست که است روز چند ناتوانی و رییپ

 درست را رهیغ و کلوخ ها سنگ ها، آب ها، بعد آسمان ها، روشنایی،

 پاینده ای یادگار یک کند(. اینک می خواهم می تأمل قدری) ...کردم

 بر اراده من و تیمش رو این از .بکنم نمایی قدرت و بگذارم خود از

 خانواده در و شمسی منظومه در که نییزم این روی تا گرفت قرار آن

 به نام« آدم»پادشاهی  و افرینمیب جانور دسته یک د است،یخورش

 موجودات همه بر تا بگمارم، آن ها بر کرده درست خودم صورت

 تنها پادشاهی حضار( نه آفرین آفرین و به باشد. )به داشته فرمانروایی

 پریان و جن ها مالیکه، همه می خواهم بلکه باشد داشته را نیزم روی

 ...و اورندیب فرود سر کرده، میتعظ وی بر و غلمانان حوران و

 من دان(: پسیم به یدآ می بریده را خالق اف )حرف طانیو شیمس

 حضار پچ هستم؟ پچ کی من پس هستم؟ چکاره

 کنی؟ می دو به یکی یه یه من شده(: با توت شاه )رنگ خالق اف

 .شو خفه .نکن فضولی

 من .کنم نمی کرنش آدم به هرگز من سه!یلبخند(: دک )با طانیو شیمس

 .گل از او آتشم از

 .رونیب اندازیب را مردکه پاشا(: این لیجبرای )به خالق اف

 بابا هم من شد طور این که می کند(: حاال دهن کجی) طانیو شیمس

 !...نییحاال می ب می زنم، گول را آدم

 حضار اهوییه

 رونیب اتاق از را او گردنی پس با دهیکش را طانیش یخه ل پاشایجبرای

 .می شود بلند رونیب طان ازیو شیمس ونگ صدای و می اندازد

 

 «:ثة االسالمیه الی البالد االفرنجیهالبع»بریده ای از 

امروز صبح از صدای نعره ناهنجاری از خواب پریدم. دیدم که 

همسفرهای اتاق ما به حالت وحشتزده آقای سنّت االقطاب را نگاه می 

کنند که شیشه پنجره ترن را پایین کشیده با پیرهن و زیرشلواری دست 

صدای نخراشیده ای  زیر چانه اش زده به جنگل نگاه می کند و با

صدای من به ازین بود، »ابوعطا می خواند. مرا که دید خندید و گفت: 
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سر زنم هوو آوردم اونم از لجش َسّم به خوردم داد و صدایم گرفت، 

 «.خدا بیامرزدش! پارسال عمرش را به شما داد

از شما قبیح نیست که با این ریش و سبیل روبروی کفار »من گفتم: 

 «ید؟آواز می خوان

این موهای سرم را می بینید؟ از زور فکر و خیاالت است، باد نَزلِه »-

 «.آنها را سفید کرده

باالخره به هزار زبان به او حالی کردم تا لباسش را پوشید، چون یک 

ساعت دیگر وارد شهر برلین می شدیم. سنت االقطاب از من خواهش 

تا یک موش کرد که به محض ورود به برلین او را ببرم بازار 

خرمایی برای دخترش سکینه سوغات بفرستند. بعد رفتیم به سراغ 

آقای سکان الشریعه که در سه اتاق دورتر با یخه باز، سینه پشم آلود و 

سر تراشیده سیگار عبدهللا می کشید و دودش را با تفنن به صورت 

 پیرزن جهود لهستانی فوت می کرد. سکان الشریعه با ِعلِم اشاره با آن

زن حرف می زد و هر دو آنها می خندیدند. به قدری سرش گرم بود 

که متوجه ما نشد. ما هم مزاحم آنها نشدیم به سراغ آقایان تاج و 

عندلیب رفتیم، چون دیشب آقای تاج اظهار کسالت می کرد. در این 

چه تمامتر از میان جنگل می گذشت. از   وقت ترن به سرعت هر

. آقای تاج و عندلیب دِر اتاقچه خودشان را راهرو لغزنده آن گذشتیم

بسته بودند تا نفس کفار در آنجا نفوذ نکند. چون این اتاقچه را به قیمت 

گزاف برای رؤسای بعثة االسالمی خلوت کرده بودند تا با کفار تماس 

نداشته باشند. وارد که شدیم آقای عندلیب با چشمهای ُخماِر تریاک 

ببسته بود انا انزلنا می خواند و به دور پارچه سفیدی دور کله اش 

خودش فوت می کرد و هر تکانی که ترن می خورد می خواست روح 

از بدنش مفارقت بکند. می ترسید مبادا کفار فهمیده باشند که چند نفر 

مسلمان در ترن هستند و از بدجنسی قطار را بشکنند و یا بیراهه ببرند 

. من را که دید ُگل از ُگلش شکفت و برای اینکه مسلمانان را تلف بکنند

قربانتان! دستم به دامنتان، ما در والیت غریب هستیم. مبادا »گفت: 

کفار به ما َسّم بخورانند؟ تمام شب را من سوره عنکبوت و آیة 

 «.الکرسی خواندم تا از شّر کفار محفوظ باشیم

آقای تاج همینطور که با زیرشلواری و شب کاله مشغول فوت کردن 

در سماور حلبی بود که در آن ُگل گاوزبان می جوشید از ما پرسید: 

 «آقای سکان الشریعه کجاست؟»
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یک ضعیفه کافره را دارد به دین حنیف اسالم تبلیغ می »سنّت گفت: 

 «.کند

 «آفرین به شیر پاکی که خورده! خوب چقدر مانده که برسیم؟»تاج: 

یم بود. باید چمدانها را نیم ساعت دیگر ما در شهر برلین خواه»سنّت: 

دم دست بگذاریم و رختهایمان را بپوشیم. اینجا دیگر فرنگستون 

 «.است

شهر برلین گفتید؟ من اسم این شهر را در کتاب »عندلیب االسالم: 

دیده ام. مصنف آن کتاب از متبحرترین بوده « المهالک و المخاوف»

م اصلی آن است، شرحی داده و خوب به خاطر دارم که می گوید: اس

بوده است، یعنی زمین لمین زیرا که لینَت می آورد. چون « البراللین»

کسره بر یاء ثقیل بوده اعالل شد. الف و الم را هم از اللین برداشتند تا 

را هم حذف کردند زیرا که « البر»اختصار شده باشد. پس الف و الم 

ید. حتما  اهالی اسم علم بود، بَرلیّن شد و از کثرت استعمال بِرلین گرد

 «.آنجا عرب هستند و مسلما بوده اند و شکم روش در آنجا شیوع دارد

فی الواقع زبان عربی یکپارچه منطق است. به عقیده ضعیف به »تاج: 

محض ورود به برلین باید یک نفر را مسلمان بکنیم و به همه بالد 

جزیره  اسالمی از جبال هندوکش گرفته تا اقصی بالد جابلقا و جابلسا،

وقواق، زنگبار و حبشه و سودان و همه ممالک اسالمی تلگراف 

 «.بزنیم

 «اگر خودمان به سالمت رسیدیم!»عندلیب: 

بر پدرشان لعنت! حاال که خودمانیم، آیا االغ بهتر است یا این »تاج: 

نمی دانم چه اسمی رویش بگذارم؟ ازش آب و آتش می ریزد، سوت 

کند و آدم را سیصد بار می ُکشد تا به می می زند، صدا می دهد، دود 

مقصد برساند. این همان ِحماِر دّجال است. مرحوم ابوی از سامره تا 

خانقین را با یک االغ مردنی رفت، اگرچه شش مرتبه لختش کردند اما 

 «.به سالمت رسید. ما اینجا به جان خودمان اطمینان نداریم

در جای محفوظ گذاشته آیا صندوقهای لولهنگ و نعلین را »عندلیب: 

 «اند که در مجاورت رطوبِت کفار نباشد؟
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پرهیزی و  خرافه آزادی، روایتگر پرشور: دشتى على
 ستیزی تعّصب
 هنر، هاز بزرگان عرص یکی هـ. خ. ( ١۲٧۴ - ١٣۶۰)  یدشت یعل

آثار گرانبها و  و ،دوران معاصر کشورمان بوده یقحقتاست و یس ،شهیاند

 ستیزی پرهیزی و تعّصب ارزه برای آزادی و خرافهراه مبدر  یارزشمند فراوان

 است.  گذاشته یبرجا

در  یریس»و  ،«یقلمرو سعد» ،«از حافظ ینقش»چون  یدر کتابهائ او

، شاعرى «ست و سه سالیب» ،«شمس ،یات ادب فارسین غزلیتر وان عاشقانهید

نگاهى به »فظ[، شه حایل اندیام، كاخ ابداع ]درتحلی[، دمى با خ رآشنا ]خاقانىید

ى در خصوص ی]همراه با بحثى درباره سبك هندى واظهارنظرها «صائب

اى عطار و یى ازتذكرةاالولیها اى انتقادى بر جنبه ]نوشته «پرده پندار»[،  دلیب

دگاههاى مخالفان ید ]درباره غزالى و نقد «عقال برخالف عقل» [، انیآراى صوف

انه و ادامه یفصو  اتیل و نقد ادبیتحل] در  « انیار صوفیدر د»[،  مشرب عقلى

و مستحکم  یل قطعیبا دال «رى از ناصرخسرویتصو»هاى پرده پندار[،  بحث

 می کند. یروشنگرو  برد می ر سؤالیز خرافات و تعصب را

 :آذین نوشته های خود کرده است« روسو»از  زیرجمله  وا

 ستیکاف، انسان است یقیملک حق ،هر وضع در هرحال و یآزاد»

 «.گران نشودید دیر افکار و عقایشخص خود را بنده ندانسته و اس

 کند: او به سخت جانی و دیرپائی خرافات و تعصب آگاه است و تاکید می

و نه آن هّمت را ب را سراغ دارم ین شکیمن نه در خود چن ،نه»... 

زم... یزه برخیبه ست ر خرافاتیکر و مقاومت ناپذیپ که با امواج کوه

از  یِخَرد و ادراک آدم ،دهیر عقی... تحت تأث،میتر گو حیرراست و ص

ن شده یبه شخص تلقت یاز طفول یدیعقا ،میدان یاُفتد. چنانکه م یکار م

ق یخواهد همة حقا یرد و آنوقت میگ یاو قرار م یها شهینه اندیو زم

 ندارند منطبق یچ مصدر عقالئیکه ه ینیرا به آن معتقدات تلق

 «.سازد...

 

 : نقد روشنگرانه ادیان ابراهیمیشفا نیدال شجاع
و  ختهیفره هـ. خ.( مترجم و مؤ لف ١۲۹٧ - ١٣٨۹ن شفا )یشجاع الد

 «تولدی دیگر»کتابهای  نویسندهٔ  یو آثار ارزنده و روشنگر است. دانشور
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)دربارٔه تاریخ جمهوری اسالمی و بخصوص تاریخ اسالم از صدر آن تا 

ره مهدی، امام زمان شیعیان وپیدایش او از )دربا «سال ١۴۰۰پس از »امروز(، 

انسان خدا را »،(شیعه سیاسی)دربارٔه  «ازکلینی تا خمینی»آغاز تا امروز(، 

 .است« حقوق بشر، قانون بیضه و بمب اتمی»و  «جنایات و مکافات»، «آفرید

 هود،ی نیسه د) یدیتوح انیاد گریاسالم و د نید نقد ژرف و مستند او از

از آن میان ) غرب اتیادب کیآثار بزرگ کالس و برگردان( مو اسال تیحیمس

 یها نغمه»، گوته «یشرق وانید»، لتونیم« گمشده بهشت»،دانته «یاله یکمد»

ذهن  دهیآفر مبنی برو  و خدا رد قرآنهای در  (، و پژوهشنیالمارت« شاعرانه

 است. و ادب ایران فرهنگتاثیربخش ماندگار و  رآثااز ، ن آنهابودبشر 

 

 شکن : روشنگر و سنتاییمشمس کس
خواه و یروشنفکر و آزاد ی.( زنخهـ.  ١۲۶۲ - ١٣۴۰) ییشمس کسما

هـ.  ١۲۹٧کسمائی در سال  دانست. یم یو فارس ی، ترکیمستقل بود. زبان روس

به ایران پس از سال ها دوری از کشور و تحصیل و کار از روسیه  خ.

سر نداشت و تبریز گشت چادر بر  . وی هنگامی که همراه خانواده واردبازگشت

ایرانی بود که آزادانه در کوچه و بازار تبریز ظاهر شد و به  شاید نخستین زن

 خاطر همین جسارت و آزادگی مورد لعن و نفرین بخشی از قشریون و مالهای

ی شیخ  خورشیدی در زمان حکومت نه ماهه ١۲۹۹در متعصب قرار گرفت. 

ی فرهنگی و سیاسی  رکاران اصلی مجلهمحمد خیابانی یکی از دست اند

"آذایستان" گشت و در آن مجله با فمینا )نام مستعار تقی رفعت، سردبیر مجله( و 

ی حقوق زن و برابری و آزادی ام مستعاررفیع خان امین( در باره با فمینیست )ن

 .مناظرات و مناقشات متعدد داشت

ستان قطعه یش در مجله آزاد١۲۹۹ور ماه یدر شهر ییاز شمس کسما

ان منتشر شد ینیشیمعمول پ یه بندیو قاف ید تساویفارغ از ق ییبا پاره ها یشعر

 ی، سالها قبل ازنیما، به شمار میتجدد در شعر فارس ین نمونه هایکه جزو نخست

 د. یآ

 اشرف مخلوق

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

 پیش انظار اجانب خجل و بی هنرم      ز چه بیچاره شدم آرمم گر به حقیقت
 همه من کور و کرم ،اوست بینا و شناوا      فرق مابین من و حضرت انسان این است

 ، عجز به همسایه برمزیر پایم همه زر  وطنم روی زمین است نه در جوف قمر
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 نظرم ید وبه همین نقطه بود فکر و ام    در جهان ملت ایران به اصالت مشهور

 
 

 ها بوده جنس زن مقهور : قرنقائم مقامی عالمتاج
کسوتان  هـ. خ.( یکی از پیش ١۲۶۲ – ١٣۲۵) ژاله –قائم مقامی  عالمتاج

کسوت فروغ  در جسارت فکر و اندیشه پیش آزادی و برابری زنان است.

 سیمین بهبهانی است.  فرخزاد و

 تا نگویی گور توست این سهمگین دریای من

 زیر دستم گو مبین ای مرد! کاندر وقت خویش

 از فلک برتر شود این بینوا باالی مـــن

 ی آدم! آخر گوش کنکهنه شد افسانهات ا

 خواند تو را حوای من داستانی تازه می

 گر بخوانم قصه، گویی دعوی پیغمبری ست

  زانچه در آیینه بیند دیده بینای من

 

 گوید:  ند و میب ژاله ازدواج ناخواسته را با تن فروشی برابر می
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 چند باید برده آسا زیستن؟               های مرد ای ذخیره کامرانی

 جان سپاری باشد این یا زیستن؟   وشی باشد این یا ازدواج؟فر تن

 :گوید می و یا باز در جای دیگر

 مرد سیما ناجوانمردی که ما را شوهر است

 مر زنان را از هزاران مرد نامحرم تر است

 رضای او به زور و زر خرید آن که زن را بی

 هست نا محرم به معنی، ور به صورت شوهر است

 

 دگانپیام به ناآم

 گر نمی آمدید خوش تر بود                       ای به دنیای ما نیامدگان

 سرنوشتی به نام مادر بود                 خاصه آن را که در کتاب ازل

 مانده بودندی ار میسر بود               ی مام کاش این دسته در مشیمه

 ر و نه شر بوداین زمین کش نه شو        تا که خالی شدی ز شر بشر

 اختیارت به دست خویش ار بود       تو نمی آمدی در این شک نیست

 که مشیت بر آن مقرر بود                   بسته شد نطفه بی اراده ی تو

 که در آن ره پدرت رهبر بود          نه به دلخواه در رحم رفتی

 در بودکت برون آمدن مق             نه برون آمدی از آن به مراد

 با تقاضای عصر همبر بود            کاش باالی فکر سرکش من

 در سر مرد نفس پرور بود        یا که مغزی چنان که هست مرا

 مغز خر بود، مغز استر بود       یا در این سر به جای مغز فهیم

 آرزوی دلم میسر بود                      ور مجسم نمی شدی باری

 هستی ما زمرگ بدتر بود                نیامدگانهله ای در جهان 

 مثنوی را هزار دفتر بود                     رنج ما را گر نوشتندی

 دلنشین تر ز شهد و شکر بود        مرگ در کام ما ز تلخی عمر

 کان یکی اکبر این یکی اصغر بود     کار ما بود در کف دو خدا

 ین خدا بر زمین که شوهر بودا   آن خدا بر فلک که یزدان است

 

 بامید خدای خوش تر باد                          روزگار شما نیامدگان

 کاخ عمر شما منور باد                   ی عیش ما سیه دل بود خانه

 نخل امیدتان برآور باد                          شاخ آمالتان همیشه بهار

 زندگی جمله نور و شکر باد                       بر شما دختران آینده

 چشمتان خشک و کامتان تر باد       از سرشک غم و نشاط شراب

 روزتان خوش ز سیر اختر باد                 اختران را اگر اثر باشد
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 زندگی را نظام دیگر باد                      رفتار آسمان را دگر شود

 ور فراتر نشد برابر باد                   زن برون آید از اسارت مرد

 خار در پای و خاک بر سر باد        من نگویم که همچو ما آن مرد

 قرن ها جنس زن مظفر باد             ها بوده جنس زن مقهور قرن

قائم مقامی مادر شاعر معاصر پژمان بختیاری است و دیوان  عالمتاج

به چاپ  ١٣۴۵ایشان در سال  که باقیمانده است توسط اشعارش هر آنچه

 .رسیده است

 

 های بیرحمانه : بیزاری از جنگ عبدالحسین صنعتی زاده
های  پدر رمان»، هـ. خ.( ١۲٧۴ – ١٣۵۲عبدالحسین صنعتی زاده )

دورانی پراضطراب و توفانی بود،  در آغاز قرن بیستم، كه «تاریخی ایران

تنها تابلویی از  -« گستران دام» - كارش را آغاز كرد. نخستین رمان این نویسنده

خواهد مخاطرات شبیه  می انحطاط اخالقی و سیاسی دولت ساسانی نیست؛ بلكه

 .، به نمایش بگذاردنیزی قاجار  ایران زمان انقراض سلسله در به آن زمان را كه

مجمع »، «مانی نقاش» های زاده شامل رمان دیگر آثار داستانی صنعتی
 ،نادر»، «عالم ابدی»،«سیاه پوشان» ،«بیست و دّومرستم در قرن »،«دیوانگان

 است.« فرشتۀ صلحفتانه یا »و « سلحشور»، «دهلی  فاتح

که داستان قیام اردشیر پسر پاپک بر « سلحشور»رمان تاریخی در 

پادشاهان اشکانی است، از تشکیل سلسلۀ اشکانی و تمایل شدید این دودمان به 

تاریک و سیاهی از وضع مردم ایران،  جنگ شرحی مفصل می دهد و پرده های

فقر و بدبختی و زبونی روستائیان در پیش چشم خوانندگان قرار می به ویژه 

 دهد.

افکار و احساسات « فرشتۀ صلحفتانه یا »در رمان اجتماعی او 

 را بیان می کند.خود های بیرحمانه  جویانه و بیزاری از جنگ حصل

 

 رنگ به رنگیمافسوس كه چون بوقلمون : شمال مینس
در  (.ق .ـه ١۲٨٧ - ١٣۵۲)م شمال یموسوم به نس یالنین گیاشرف الد

روزنامه خود و در قالب شعر و طنز همواره استبداد و ظلم را مورد حمله قرار 

 ١٣۴۵ در سال .ار مورد توجه مردم بودیداد و سخنان منظوم و موزون او بس یم

بود منتقل  اوكه در واقع زندان مارستان یرا به ت یو یوانگیبه جرم د .ق .ـه
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شرف ا .زنده بود یو فقر و تنگدست یماریپس از چند سال كه به حال ب اوكردند و

را  یپس از و یشاه ودولتها ین در اشعار خود بارها ظلم و استبداد محمد علیالد

بود. اشعار  یوآزادگ یبان آزادیو پشت یبه باد حمله و انتقاد گرفت و همواره حام

عمده  یژگیو یبود ول یزبان مردم كوچه و بازار و فاقد انسجام الزم ادباو به 

آن بود  ی، مضمون و محتوایت زبانیمیو صم یم شمال گذشته از سادگیشعر نس

گرفت و نظر خاص و عام را  یه میاز عمق وجود مردم ما یداریب یدر سالها كه

 كرد.  یم به خود جلب

 به رانیا اسىیس تحوالت و صدساله خیتار به نگاهى با شمندانیاند برخى

 نیا در تا و است مردم رفتار و فرهنگ در اساسى رادیا كه اند دهیرس جهینت نیا

 اشرف ماند. خواهد بی نتیجه اسىیس راتییتغ رد،ینگ صورت رىییتغ نهیزم

 كه سروده رانیا مردم اتیروح فیتوص در را ریز شعر شیپ سال صد نیالد

 :انیرانیا ما رفتار به است نقدى

 میـزرنگ و باهوش هـمــه رانیا لتـم اــم

 میرنگ به رنگ بوقلمون چون كه افسوس

 عالمت و آثار به میندار لیم ما      مالمت و دشنام ز میندار باك ما

 میننگ لیما همه میگذشت نام از      سالمت وافور سر نباشد، باده گر

 !میرنگ به رنگ بوقلمون چون كه افسوس

میهالل همچو وكال فراق ز الغر      میمالل و رنج صد به شروطهم غم از گاه

 میبنگ طالب سحر م،یشراب فكر شب          میبالل روز كی و قنبر همه روز كی

 میرنگ به رنگ بوقلمون چون كه افسوس

 سنجد طالب همى و رماخ طالب هم        مسجد به روز كی و خانهیم به روز كی

 میسنگ و شهیش چون همه ترقى و علم با     كنجد عاشق همى و تونیز عاشق هم

 !میرنگ به رنگ بوقلمون چون كه افسوس

 ایثر به جوانان نمودند پرواز                       ایمه دیگرد همه ترقى اسباب

 مینهنگ چو جهالت اىیدر به غرق ما     ایدر تلك از علم كشتى روان دیگرد

 !میرنگ به گرن بوقلمون چون كه افسوس

!مانیا ز و اسالم ز گذشتند چه بهر   !مسلمان حال نیچن دیگرد چه ز رب ای

 میفرنگ قانون تابع بوالهوسان ما           قرآن به نمودند قیتصد همه خوبان

 !میرنگ به رنگ بوقلمون چون كه افسوس

 میوشچم لگدانداز سركش قاطر چون          میخموش و مال شده ایگو همه مردم

 میپلنگ چو ظاهر به موش چون همه باطن     میموش همه ما شود داریپد گربه تا
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 !میرنگ به رنگ بوقلمون چون كه افسوس 

 غلمان و حورى هوس عا  یجم میدار          سامان به طعنه صد زده تقدس زهد از

 زنگى گىزن هم نه و میروم رومى نه     مسلمان نه و هودی نه ترسا، نه و گبر نه

 !میرنگ به رنگ بوقلمون چون كه افسوس

  دمیشن طعنه صد دو آخوند و مرشد از    دمیدو كوچه هر به دوست طلب در من

 میجنگ به روز و شب افتاده هم جان بر      دمیند دوست نفر دو طهران همه اندر

 !میرنگ به رنگ بوقلمون چون كه افسوس

 

 او و مرغوایفغان ز جغد جنگ : بهار الشعرا ملک
 انقالب قاجار، حکومت که ( ش. .هـ ١۲۶۵ – ١٣٣۰ ) بهار الشعرا ملک

 سیاسی تعصب و نظری تنگ از کرد، تجربه را شاه رضا حکومت و مشروطیت

 گذشته از» در کوب زرین عبدالحسین دکتر برد. می رنج ایران در مذهبی و

 نباید ها سنت محدودۀ در که بود معتقد بهار تقی "محمد نویسد: می «ایران ادبی

 از بخشی زیر قطعه کرد." حرکت نباید هم زمان از تندتر اما کرد، توقف

 اوست: رنجنامه

 سرسری شد کشته زن و مرد         ناصری دورۀ در چه آن

 "بابیگری" عنوان به این              "المذهبی" عنوان هب آن

 شوری""دان عنوان به این          "جمهوریت" عنوان هب آن

 گستری کین و جنایات آن             ما عهد در تازه نو ز شد

 مفتری دشمن زمان این              بلشویک" " نهد مردم نام

 بربری دورۀ عیان شد              هم بگذشت دوره زان بلکه

 داوری بود کافی "ک"،                 بود که هرکس نام آخر

 قلدری و سرمایه خصم               لنین یار و است بلشویک

 پروری"! "امنیت ره از                بکشت محابا بی بایدش

 کشوری مردم پیشه                   ازین پیش بُد که نفاقی آن

 حیدری دشمن نعمتی                     نعمتی دشمن حیدری

 گوهری بد ز ایران اندر          نفاق آن شد تازه زمان این

 لشکری دشمن کشوری                    ملتی دشمن لتیدو

 گوهری مردم گوهر                     شود هویدا شداید در

 آوری ُکند و مردی شیر             شود نمایان سختی روز

 الغری از و ضعیفی از           مدار غم گرسنه شکم ای

 ریصفد کند می بیشتر           شود گرسنه چون نر شیر
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 استمگری و جور این از         چند بیدادگر زبردست وی

 اسکندری کوس غرش             است گرسنه مردم جنبش

 جوهری ورا سازد فقر         گون زنگار است تیغی کینه

 داوری و رهـف باد اینت             نیام از برون آرد ظلمش

 جهنم

 او گران عمود و عذاب مالک وان             او فشان آتش و جهنم از من رسمت

 او دهان میان رفته که آدمی وان         ذراع صد هست دمش که او اژدهای آن

 او آشیان جحیم درخت شاخۀ بر      قاف کوه همچو تنش هست که کرکسی وآن

 او کالن نهنگ و پا هشت مار وآن           سعیر بگذرد او در که آتشین رود آن

 او زبان تا شود مشتعل ناف از           خورد هرکه که یحمیم شراب کاسه وان

 او استخوان بر و عاصی شخص مغز بر       هوا از آید فرود که آتشین گرز آن

 او میان در علی دشمنان تابوت               هست که هفتمین طبقه در ویل چاه آن

 او جان بستانند او از دمی هر تا              دمی هر کار گنه به خدا دهد می جان

 او فشان آتش لجه غرق هستند                    کاینات جمله علما ما ز تن چند جز

 او مکان قیامت روز است دوزخ در    پرست خدا عالم به هست که هر شیعه جز

 او پرنیان چون هیکل نار به سوزد     شد شیک و بست فکل که هر نیز شیعه وز

 او پارلمان جزا روز به بود دوزخ  زد حرف شروطهزم و وکیل شد که کس وان

 او بنان و کلک و دفتر به فتد آتش     فهم چیز است نویس روزنامه که کس وان

 او ناتوان تن و جان حشر به سوزد        خدمتی مشروطه به کرد که عالمی وان

 او وانکار سقر قعر به کند مسکن              نداد ما به مظالم رد که تاجری وان

 او مادیان بجهد آتشین گود زان کسی         جزا روز به تو و من جز به مشکل

 او کران بی چمن آن و برین خلد              کرد درست یزدان تو و ما برای تنها

 او مکان جنت واقف وقف بنموده               ما نام به را برین بهشت موقوفه

 او زعفران پلو ز پر قابهای وان       عین حور و غلمان و خلوت های خانه آن

 او امتحان نشد خوب آنکه بدبخت           ماست کام به عقبی و دنیا کار القصه

 او میان در زنم جفت که کوثری وان         انگبین جوی و تو جناب و من فردا

 او نگما شد بد تو و ما حق به زیرا            بهار رود دوزخ به که ما یقین باشد

 اشعار و ها نوشته الناس عوامقشریون و دییخورش ١۲۹١ سال در

 جاهالنه و تند های تهمت او به و گرفتند می انتقاد باد به را بهار تجددخواهانه

 منتشر مسائل نیا به پاسخ در بهار را «عوام دست از داد » مستزاد زدند. می

 کرد.

 داد از دست عوام
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 عوام دست از داد        اسالم رب 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 دینشن و آمد لب به جان

 نکند افزون غمم             نکند خون دلم که میبگو که با دل غم

 عوام دست از داد         امام گفت، دل غم و چاه به برد فرو سر

 ادبی بی نیا از داد                   نبی نوح ره نگرفتند نبوت در

 عوام دست از داد               سالم گوساله به بنمودند ییخدا در

 عنود قوم نیا از آه                 عقود ندینما جمله نفسی هوای به

 عوام دست از داد                   امیق ندینما جمله مگسی نیطن به

 ادبان بی نیا نام                     زبان به اردین عمر همه که به آن عاقل

 عوام دست از داد    نام نه و است ننگ نه و است عقل نه قوم نیا در که

 بهار مقاالت نه                           کار سییع نفس دینما قوم نیا بر نه

 عوام دست از داد                     رخام سنگ از بگذرد سحری مینس نه

 من ز دیریگ پند                          سخن دیمسرائ دانش ز جهال شیپ

 عوام دست از داد        حرام است، حرام است، حرام است، حرام که

 مخالفت زیرا است. واداریر ارکان ترین عمده از یکی جنگ با مخالفت

 ندارد، وجود ای عادالنه جنگ هیچ اینکه به ژرف ایمان و جنگ با استثنا بدون

 طریق از ها ن انسا بین یتضادها و مناقشات اختالفات، :است حقیقت این به باور

 گونه این را جنگدر این قصیده  الشعرا ملک است. حل قابل مذاکره و گفتگو

های  صلح و دوستی و برادری ملت به راسخ خود ران ، و ایماکند می احساس

 :کند جهان فریاد می

 جنگ جغد

 او ینا باد دهیبر ابد تا که                      او یمرغوا و جنگ جغد ز فغان

 او یپا و پر شکسته و گسسته                            ابد تا و او ینا باد دهیبر

 او یآشنا باد دهیبر او کز                               من یآشنا اری دهیبر من ز

 او یبال از ابدین امان کس که                تر؟ صعب جنگ یبال از باشد چه

 او یغذا کارگر، استخوان وز                     رنجبر مرد خون ز او شراب

 او یصال صدمت ز برد جان که          کس ستین و مرگ یصال زند یهم

 او یندا مهابت یدل هر به                        رسد یم و خوف یندا دهد یهم

 او یتارها دهیکش طرف هر به                     جهان در یوپاید چو تند یهم

 او یعنا یآدم جان به فتد                          شکر ی پاره گرد مور لیخ چو

 او یهوا شود گره ها حلق به                   بروزد جنگ باد که نیزم هر به
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 زمانه بی نوا شود ز نای او                   در آن زمان که نای حرب در دمد

 ز بانگ توپ و غرش و هُرای او          به گوش ها خروش تندر اوفتد      

 به خون تازه گردد آسیای او                دم به دمجهان شود چو آسیا و 

 او یقبا لعلگون ریش چشم چو          بگذرد «جنگ یاخد» رزمگه به

 او یوا و لیو درد و مرگ بینه       بگسترد بگذرد، که نیزم هر به

 او یابتال و رنج و ند مسلط            بر جنگ به ،بر گنج خوران جهان

 او یبقا و جنگباره سرشت                 بتر یجنگبارگ و جنگ غول ز

 او؟ یایاول و غرب جهانخواران      ره زنند رو چه از مشرق خاک به

 او یطال و مس و جو و گندم ز          حذر کن و بساز ارزنت نان به

 او یایمیک یسو تو زر رود               رود کهربا یسو که که سان به

 او یایکبر و غرور از ترسم نه          یدشمن نه و خواهم شیدوست نه

 او یاعتال و جاه بیفر مخور        یرهزن و ستا لتیح و بیفر همه

 او یغنا در ساده چشم به نیمب           رنجبر چشم اشک اوست یغنا

 او یعطا از شیلقا شومتر که               را لقاش و نخواهم را عطاش

 او یلقا چون هیکر یو یعطا               یو یعطا چون دیپل او یلقا

 او یدلگشا باغ و مرز شکفته            ؟یمنیا و صلح روزگار کجاست

 او یایض تابش و عشق فروغ            ؟یمردم و یراست عهد کجاست

 او یصفا و یجاودان اتیح                ؟یبرابر و یاری دور کجاست

 او یفنا در بسته خلق یبقا              شد که خدا از خواهم جنگ یفنا

 او یجانفزا سرود برد دل که                      !یآشت دیسپ کبوتر یزه

 او یپا شیپ به سر کنند جدا                را جنگ جغد آنکه وقت دیرس

 او یثنا و گفتم صلح حیمد               من چو ،شد شکفته من طبع بهار

 او یبها و شناسد یپارس که                یکس کند نیآفر چکامه نیا بر

 "او یوا و نیب غراب نیا از فغان"            دامغان ستاداو به اقتدا شد

 

 ها در سر دین و وطنست : فتنهرزایم رجیا
 در ایران تا بود مال و مفتی

 به روز بدتر از این هم بیفتی

 و یترک و یعرب فرانسه، زبانهای با خ.( هـ. ١۲۴٨ – ١٣۰۴) رزایم رجیا

 یمرد وا بود. دهید نزدیکاز  را اروپا مردم یزندگ و داشت ییآشنا یروس

، یخراف یها سنت تمام صراحت با بود. شجاع و خواه یترق متجدد، آزادفکر،

 زاهدان و کشد می نقد به را یاجتماع و یاسیس اوضاع ارکان جهل و تعصب،
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روحانیون شیعه، بجای خود شکستن  کند. می افشا را نیدروغ هانیفق و ییایر

خود را بشکنند. آثار او را سوزاندند و  کنند این آئینه چهره کریه سعی می

 های درسی حذف کردند. ها و شعرهایش را از کتاب کتابهایش از از کتابخانه

 دو درستی بهنسانهاست. او امدافع پرشور دوستی و همکاری  میرزا ایرج

 کشد: می نقد به را افراطی گرائی ملی و قشریت عمده عرصه

 ستا نتَ فِ  اصل که است لفظ دو این           ستا وطن و دین سر در ها فتنه

 چه؟ یعنی من موطنِ  تو دینِ                    چه؟ یعنی وطن و دین صحبت

 است زن و مرد هر موطن جا همه        است وطن را کس همه عالم همه

 حالل تو بر مرا خونِ  کند که               خیال؟ دو این تو ی کلّه در چیست

 حجاب شیوه یک شود: می دیده حجاب با رابطه در افراطی برخورد دو

 جدید دوران در اسالمی جمهوری و ایران تاریخ اسررس در محتسبان که اجباری

 دولت و شاه رضا که اجباری حجاب کشف دیگر شیوه کند. می نمایندگی را آن

 انتخاب در انسان خودمختاری از شیوه هردو ند.نک می نمایندگی را آن ترکیه

 کشف به بانوان اقناع برای تالش و حجاب دورند. بسیار وصیخص زندگی

در دورانی که حجاب نیمی از  است. آمده میرزا ایرج شعر در مکرر حجاب

جامعه را به تاریکی محکوم می کرد، ایرج با حربه طنز به جنگ این آفت 

 شود: می معرفی اینجا در نمونه چنداجتماعی رفت. 

 

 حجاب از انتقاد

 کند نقاب بی جلوه اگر نعوذباهلل                 کند آب جلوه به را دل و دارد نقاب

 کند حجاب در حیله کند چه هر که چرا      نیست مایل حجاب رفع به شهر فقیه

 کند ناصواب تفسیر و باطن به رود    او خواهش وفق به قرآن ظاهر نیست چو

 کند مجاب را بره شد که یلدل هر به          گرگ که کرد سؤال نباید دلیل و از

 کند ثواب من به را آن کند حل آنکه هر        ندانستم من و پرسید معما این کس

 کند؟ انتخاب نادیده را خود جفت که       است جانور کدام ایران ملت از غیر به

 کند جواب را پرده رخ ز مردوار که          پردگیان ز هیأتی یک همت کجاست

 کند باب فتح که حقیقت دست کجاست      است معرفت باب سد زن رخ بر نقاب

 کند الرقاب مالک ما مردم نصف به             را مفتی گروه کاین بود نقاب بلی

 کند جناب آن به تشبه به گر بلکه نه    شیخ حضرت زهد ست شبیه گربه زهد به

 کند شتاب شخشکی بر و تکاند بسی          گردد تر گربه دست کمی آب ز اگر

 کند اجتناب آالیش ز شهر شیخ چو         دور بگیرد تر دست خود ز احتیاط به

 کند عذاب را گربه هر ی پنجه آب که       پندارد بود جنس ازین غافل که کسی
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 کند آب درون را خود دم تا سینه ز  حوض ماهی به فتد حریصش چشم چو ولی

 کند خطاب ات همشیره که بترس ازو         کنم خطاب ترا خانم که مترس من ز

 کند خراب را خانه آن و بتازد بگو        آموخت هیپنوتیسم اسرار که ز حیرتم به

 کند حساب بی جهد آن طالب چه اگر           گردند می نقاب بی همه مکه زنان

 کند کالب عوعو دغا شیخ که بهل         آب دل در ماه قرص نرسد کس دست به

 کند انقالب دست مساعدتی مگر           نیست رهایی مان پرده ازین لاعتدا به

 آفتاب و ماه از پر کوچه و وثاق              شب ی تیره ابرهای این بدرد هم ز

 

 زن ریتصو

 دندیکش گچ به یزن ریتصو                   ییکاروانسرا سردرِ  در

 دندیشن یصادق مخبرِ  از                     را خبر نیا میعما اربابِ 

 دندید نقاب یب زن یِ رو                      خلق ،عتایواشر که گفتند

 دندیدو سرا آن سردرِ  تا                    مسجد درون از سر مهیآس

 دندیرس نیمومن که رفت یم           برق سرعت به امان و مانیا

 دندیربُ  او بر لگِ  ز چهیپ کی           خاک یکی آن ،آورد آب نیا

 دندیخر لگِ  مشت سه دو کی با            را یا رفته باد به ناموسِ 

 دندیآرم خانه به و رفتند          جست خطر نیاز یبنَ  شرعِ  چون

 دندیجه یم درنده رِ یش چون          یوحش خلقِ  و بود شده غفلت

 دندیدر یم عفاف نِ یپاچ                   را رو گشاده زنِ  چهیپ یب

 دندیمک یم نبات مانند                    را خوشگلش قشنگ یلبها

 دندیتپ یم گناه بحرِ  در                       شهر مردمِ  تمامِ  بالجمله

 دندیجهنم یم همه مردم                 شد یم بسته بهشت یدرها

 دندیدم یم صور به کبارهی                آشکارا امتیق گشت یم

 دندیرم یم سپهر ز انجم       حجر از وحش و وکرات از ریط

 دندیروسف علوم طالب              خلق و خالق شیپ که است نیا

 دندیناام ملک رونق از                      مردم هنوز علما نیا با

 

 چادر

 یانبد چادر ریتاث تا كه                                    یداستان تیبرا میگو ایب

 بودم استاده در كرباس دم                     بودم ساده و صاف كه یامیا در

 جنبش به آمد النسا عرق مرا               فش و خش با آنجا از بگذشت یزن

 را لبش از یقدر چانه از یكم                    را غبغبش دمید چهیپ ریز ز
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 اندام عرض مه از قطعه كی كند                   فام هیس ابر گوشۀ کز چنان

 یامیپ ییجا از تو با دارم كه                      یسالم كردم و یو نزد شدم

 ست؟یك ده غامیپ و آور غامیپ كه     ستیز دل دو یقدر سخن نیز رو یپر

 غامیپ بسط و شرح ستین مناسب                 عام شارع اندر كه گفتم بدو

 ستیاحترام یامیپ هر یبرا                   ستیمقام ار یمقال هر یدان تو

 خانه انیبن شعف از آر رقص به                     خانه داالن در بگذار قدم

 افسون و مكر با زبان بستم منش           چون و چه دیگو تا رفت وش یپر

 كردم تكرار را دییبفرما                         كردم اصرار و كردم سماجت

 ینخواه یخواه بردمش داالن به                 یواه غامیپ آن زیدستاو به

 زود بردمش داالن جنب اتاق           بود فزون شد آمد هم داالن در چو

 محكم سخت را خود یرو گرفته       خم و چم و ناز صد به آنجا نشست

 كردم باز شیبرو صحبت در                     كردم آغاز یا افسانه شگفت

 كرد ها چه خود مرد به زن كان یگه   مرد از گه كردم، سخن زن از یگه

 نیریش یها ییوفا یب از یگه                  نییآ دادم خسرو ز گه را سخن

 معلوم بود اول از مطلب یول          روم از گه خواندم، او بر آلمان از گه

 غامیپ شرح الیخ در رو یپر                       كام ُجستن یهوا در دل مرا

 انداز بر رخ از را چهیپ نیا ایب              دمساز اری یكا گفتمش ینرم به

 ؟یموش تو باشمیم گربه من مگر            یبپوش من از یرو تو دیبا چرا

 آخر میكسانی دو هر خلقت به                      آخر میانسان دو هر تو و من

 نیریش جان یا یمن مثل هم تو              نیبنش ز،یبرخ ن،یبب و،بشن بگو،

 دندیآفر ما ی دهید یبرا                               دندیآفر بایز یرو كان ترا

 نسوان نندینسر و ورد یجا به                    نسوان احینندیر جان باغ به

 بلبل چارهیب بنگرد یو بر كه               گل عارض لطف ز گردد كم چه

 زنبور بار صد او دور گر پرد               دور شود شكر از ینیریش كجا

 جمع كی به ای تابد شخص كی بر كه        شمع پرتو از شود كم و شیب چه

 ندینب یبیآس پروانه از گل                           ندینش گل بر یا پروانه اگر

 گفت من به یتند با و برجست زجا      شفتبرآ حد یب سخن نیز رو یپر

 انداز دور را حرفها نیا برو           باز؟ كنم محرم نا به صورت من كه

 هللا هللا كن، دور ایخدا                   واه واه شهرند، نیا در ها یلوط چه

 اكبر هللا ن،یا ستیپررو چه              سر از كن وا چادر كه دیگو من به

 باشم روبنده یب ریغ شیپ كه                  باشم جنده من مگر شو، جهنم

 تیرو به تف ؟ینیبب من یرو كه           تیآرزو بود نیهم یباز نیا از

 شوهر ریغ بر كنم وا رو اگر                        شوهر ریخ نمینب من یاله
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 ییگو مچوه من با كه یدار رو چه     ییرو و چشم یب عجب شو گم برو

 نگذاشت شوم ند،یبب را میرو كه                داشت آروز من شوهر برادر

 نباشم یدانیم كه ییآنها از                       نباشم یتهران یها زن از من

 ده خواهرت مادر به را حتینص                 نه دگر مرغ بر دام نیا برو

 خانه مرغ تخم به كن قناعت                        انهیآش بلندست را قانع چو

 روبند ز رونیب من یرو فتدین                بند از بندم قطعه قطعه گر یكن

 ستین پا سنگ تیرو مثل یسخت به     ست؟ین ایح چشمت در ذره كی چرا

 یمست و یخورد عرق دارم گمان          ؟یهست وانهید مگر ییگو یم چه

 امروز افتادم یالپر چنگ به                   وزامر افتادم یخر ریگ عجب

 نشانه یمسلمان از نمانده                           زمانه اوضاع برگشته عجب

 است راه انگشت چهار قبر تا زما                است گناه یباز نظر یدانینم

 است؟ دروغ مالها حرف تمام           است؟ شلوغ هم امتیق ییگو یم تو

 كلفتند؟ گردن و رتیغ یب همه                      مفتند؟ حرف مجتهدها تمام

 منبر یمال از بشنو مسائل                        منبر یپا نیبنش روز كی برو

 دیآ منكر و رینك نتیبال به                         دیآ در ماتحتت كه اول شب

 مرقد یرو سنگ به ینیر یم كه            مرقد یتو مغزت به كوبد چنان

 مانیپش گشتم خوردنم گه از كه            مانیا و نید از گفت آنقدر غرض

 نشستم شیپهلو و باز نشاندم                    بستم گفتار از لب دمید نیا چو

 یعذرخواه خطاها از نمودم                   یگناهیب عرض به لب گشودم

 دیببخش كردم، غلط خوردم گه كه                دیشدت و مد با گفتمش مكرر

 اصرار به بادامش دو كی خوراندم              تاالر ز آوردم لیآج دوظرف

 كردم گرم رفته رفته را سرش                      كردم نرم را آهنش دوباره

 مفشرد شیبازو آهسته یول                        نبردم اصال حجاب اسم دگر

 غار در ماده ریش همچو بغرد                        نباریا رفتار كز بود نمیقی

 دینما كوبم كس شیخو ریز به                    دینما منكوبم و یرو بر جهد

 را ام هیهمسا آورد بام لب                        را ام هیخا چدیپ و سفت ردیبگ

 است بنفش نكیا كفش لنگ از تنم        است كفش لنگ با دگر كارم سرو

 اریبس نه اما كند یم یتحاش                رخسار ماه آن عكس به دمید یول

 ینرم به كنیل كند یم تشدد                          یگرم به اما كند یم ریتغ

 دمیرس شو" "آدم و باش" "عاقل به        دمید كه یرهایتغ و جوش آن از

 ن"یبنش آرام "جوان به: مبدل             نیسنگ و سخت یها دشنام آن شد

 است درست ما كار كه گفتم دل به       است سست فهیل بند ر،یخ دمیچود

 حلوا به مؤمن پلو، بر مال چو                     بایز اری برآن دست گشادم
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 یالاع از اسافل یز دمیدو                     یقال یرو بر افكندمش گل چو

 پاچه به نیپاچ از رفت دستم كه                 دستپاچه گشتم حول از چنان

 دنیشن كم من از گفتن پر او از                دنیتپ من از زدن جفتك او از

 بود اش چهیماه در بنده دست دو            بود اش چهیپ بر همه او دست دو

 ریز از خود كار دهم رتصو من كه       ریگ نكو را صورت تو گفتم بدو

 گشودم خود یبرو رحمت در               نمودم جا لنگش وفج زحمت به

 خفته مین اما نرگس چون یگل                  نوشكفته دمید غنچه چون یكس

 اهواز شهدآلود یخرما درون               رازیش یبو خوش یمویل برونش

 مومن یخو و خلق ز تر منزه                   مومن یرو ز تر بشاش یكس

 غوره مانند كن آب پر دهن                        نوره یرو دهیند هرگز یكس

 جنگ كند یم یتنگ ز رمیك با كه          تنگ دگر یها كس عكس بر یكس

 كردم قند نبات چون یجماع                   كردم بند یو بر زور ضرب به

 داد جا نهیس در دل چو را تمامش         داد وا زین خانم رفت، چون سرش

 چاكست نهیس كس نیكا اوست عشق ز  خوراكست خوش زیچ و رستیك یبل

 نگشود چهره آخر به تا اول از            بود اش چهره اندر عصمت چون یول

 كم شیمستور از دینا یزیچ كه               محكم داشت رخ بر چهیپ یدست دو

 كوچه به زد و گفت باد حرامت            كلوچه نیریش آن از ریس خوردم چو

 

 است نیا محجوبه مستورۀ زن              است نیچن شد نادان كه زن حجاب

 داشت شتریب الفت یریروگ با كه              نگذاشت وقع همانا دادن كس به

 باشد شمپ یباق چشم یبست چو                     باشد چشم در ایح و شرم یبل

 كوس فلك بام بر پرده یب زند                       ناموس اموزندیب را زن اگر

 باشد پرده یب خود كه بهتر همان                 باشد پرده یب اگر یمستور به

 بكوشند خود خصال بیتهذ به                  بجوشند مردان با و ندیآ برون

 افروخت نشیب نور به جان رواق          آموخت دانش و دید میتعل زن چو

 نگردد تر فتدیب گر ایدر به               نگردد بر عصمت ز افسون چیه به

 ماند دور تعرض از خود یول                 فشاند پرتو یعالم بر خور چو

 "دكولته" تو شیپ به دیآ اگر                 "فاكولته" دهید "كولژ" رفته زن

 ینیب شرم چشم به یو در هم تو              ینیب آزرم و تعف یو در چو

 است الیخ كردن او در بد الیخ              است محال یو از غلط یتمنا

 كن یبندگ خر نیا ترك خر، یا نه             كن یزندگ فكر مرد یا برو

 آفات ریالتاخ یف جا از بجنب                خرافات نحست سر از كن برون

 است زشت لفافه در حور یبهشت            است بهشت ایدن نیا كه من رفتمگ
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 ستین جهان باشد اگر عشق یب جهان   ستین انیم اندر عشق ستین زن اگر

 ؟ینماز چادر و بقچه یتو كه                  ؟یازیپ ؟یریس مگر قربانت به

 ؟یجوال در شلغم اندم چرا                            یذوالجالل جمال مرآت تو

 ییما بادمجان نه، جان خانم تو          ییآ كوچه در چون بسته ته و سر

 یهیشب انسان بجز یزیچ هر به          یهیكر چادر نیا در یخوب بدان

 ابانیب غول شود زن دیبا كه                     قرآن به غمبریپ فرمود كجا

 لولو چو را خود كند زن دیبا كه           كو خبر آن و ثیحد آن كدامست

 یفروش نتیز یكن مردان بر نه              یبپوش مردان از نتیز دیبا تو

 یرینگ آتش جان، به آتش یزن              یریحر در سر تا یپا كز نیچن

 طاق طاقتان یب طاقت یینما                   فاق چادر سر در و نیپوت پا به

 خون یكن دلها دستكش و فیك ز                 رونیب گلزار و گل یندازیب

 گرفته كو رو آن از هللا یتعال                    گرفته رو خانم كه محشر شود

 كن نهان صورت نه و فاش نتیز نه             كن آن فرمودست آنچه مبریپ

 است نیمب قرآن نص ضد كه         است نیقی خود صورت و دست حجاب

 قه؟یشق با دارد گوز یربط چه            قهیطر نیا مربوط ستین متعص به

 التیجم آن باشند باز رو همه                    التیا نیب و دهات در نه مگر

 ست؟ین بازارشان در عشوه رواج        ست؟ین كارشان در یعصمت یب چرا

 نندیا ریغ نانینش ادرچ یول                          نندینش چادر ها شهر در زنان

 است مرد سربار سرا، محنت نیا در         است مرد اری زن دگر اقطار در

 فرد كند جان دیبا مرد نجایا در                مرد با شهیپ هم بود زن جا هر به

 تنگ؟ دلت چادر نیا در گردد ینم    همرنگ و همسنگ گل و مشك با یا تو

 گل شود تا رونیب پرده از شود                       تكامل ریس در غنچه آخر نه

 نمودار كن عالم به خود كمال                    بردار پرده نیا بزن یدست هم تو

 كن یم نور پر را وارید و در                كن یم دور رخ از پرده نیا هم تو

 ناز هم ستجمع درو عصمت هم كه                 باز نۀیس آن و سر آن یفدا

 

زنی، زنجیرزنی،  زنی، سینه شکل قمه هآمیز و افراطی ب عزاداری تعصب

باکانه که خشم خود را نمی تواند  های بی سخت ایرج میزا را می آزرد، در هزل

 اندیشی را به زیر شالق انتقاد می گیرد: ماندگی و تاریک پنهان کند، این عقب

 زنده حسین نشود دیگر           را؟ خودت کشی می چه قحبه 

 چرنده علف و علف خاکش     خاک شد و رفت و گذشت و کشتند

 بدکننده یزید به لعنت                          کرد بد یزید گویم هم من
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 آورنده هخند دسته وین                    چیست متل کتل این دگر اما

 برندهان های قمه این با                      خواهی برید کسی چه تخم

 َگلنده عمیم ایستَمیَرم سو                     گویی که ای سکینه تو آیا

 اَلِنده ِشمیر قویماَمنی ُگل              گویی که کیستی تو و شمر کو

 !گنده سبیل خر نَره ای               حسینی؟ خواهر زینب تو

 نده؟ج مثل حرکات این از            مردم میان نکشی خجلت

 رنده نفس کرور چند شد         دیدی پیش سال دو جنگ در

 کنده چرخ زهار ز مو یک        نگردید کشتگان همه این از

 فکنده تن ز سر، دو و هفتاد         شد اگر پیش قرن سیزده در

 خنده هزار صد خور در ای        ریش کنی می تو چرا امروز

 برکشنده تو نفرین با                   زنده دوباره شود کشته کی

 برنده صرفه به شرط یک                    ببندیم بیا نکنی باور

 دنده بکوب و سر بشکاف         امروز چو برو دگر روز صد

 سنده بمال خود تن بر هی      گل بزن خود ریش و سر بر هی

 هکند به کند تبر که کاری             خویش کله به زن قمه با هی

 پرنده زند می که بال چون        دودستی بزن خود سر بر هی

 ژنده قبای بکن پاره هی              ندارد کفن حسین که گو هی

 بنده ریش به تو عن شد گر           ریشت به نشد،عنم زنده گر

 در جائی دیگر می گوید:

 شیقت اصل معنین است حقیا     است یقشنگ ی فهیبشنو كه لط

 شیكان ترك كفن فكنده در پ           ن بنگریشاحس ی هدر دست

 شیخو ی كوبد قمه را به كله       یخواهد كه ُكشد سنان و خول

 ش!یر ی نهیاد كند ز سیفر              نه زنهایآن ترك دگر ز س

 ن به !؟یو معرفت از ا ییدانا          ن به !؟یا از ایدن اشقیكوب

ماندگی وجهل را  روحانیون شیعه در این عقبایرج میرزا به روشنی نقش 

شرمان را کارگردان این مناظر دلخراش  بیند و آن فریبکاران و بی به روشنی می

 کند: آزار می داند و افشا می و دل

 كه مار هفت سر وعقرب دو سر دارد   ر فهم تو كردند وصف دوزخ را  به قد

 ارو عقرب واتش گزنده تر داردخواهد  اگر بنده را  عذاب  كند        زم یخدا

 خوان خر دارد ست نفر روضهیكه از هزار نفر  اقل دو ین گروه چه خواهاز آ

 ر داردتَ خوان بَ  ست واعظ از روضهیدو   رمال  ر وشاعر ویگ گر جنیست دیدو
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به مردم و دنیا در قطعه ای برای سنگ مزار عشق بیکران خود را ایرج 

 خود در تاریخ ثبت کرد:

 آیید یااز این بعد به دنیا                       دنیایید ویان که در اینای نک

 ایرجم، ایرج شیرین سخنم          این که خفته است در این خاک منم

 اینجا یک جهان عشق نهان است          مدفن عشق جهان است اینجا

 دفن منمدفن عشق بود م                        عاشقی بوده به دنیا فن من

 حرف عیش و طرب مستی بود             بود آنچه ار مال جهان هستی

 مرده و زنده من عاشق اوست     نکوست که را روی خوش وخویهر

 بی شما صرف نکردم اوقات                    من همانم که در ایام حیات

 ودشوق دیدار شما در من ب                 بود تا مرا روح و روان در تن

 باز در راه شما بنشستم                            بعد چون رخت زدنیا بستم

 شماست چشم من باز به دنبال              گرچه امروز به خاکم ماواست

 بگذارید بر خاکم قدمی                              بنشینید بر این خاک دمی

 در دل خاک دلم شاد کنید              کنید گاهی اوقات از من به سخن یاد

 برای آشنائی بیشتر با زندگی و افکار ایرج میرزا نگاه کنید به:

 مقدمه محمد جعفر محجوب بر دیوان ایرج میرزا

 یحیی آرین پور« از صبا تا نیما»جلد دوم 

 

 روشنگری تالش و : یک عمردهخداعالمه 
 در نویسی ادهس گذار پایه خ.( هـ. ١۲۵٧ - ١٣٣۴) دهخدا اکبر علی عالمه

است. هرچند تحوالت سیاسی و اجتماعی ایران غالبا تهیجی است و کمتر  ایران

شخصیت ها و احزاب سیاسی حوصله کار دراز مدت و پیگیر در ارتقاء سطح 

دارند. شاید اکثر سیاستمداران از تلقین و  اآگاهی اجتماعی و سیاسی توده ها ر

زود باوری توده ها خوشحالند. اما،  تحریک پذیری، تقلید و اطاعت کورکورانه،

 اشعار از كىی دهخدا استثنا است. یک عمر روشنگری او گواه است. اینک

 :خواهىیآزاد به مردم قیتشو در دهخدا

 !دیائیب دیائیب افسرد، آزادى                    د؟یكجائ دیكجائ آزاده! مردم اى

 دیشمائ دیشمائ آزاده از دمقصو           دیبخوان آزاده چو خیتار و قصه در

 دیهمائ فر پرتان و بال چو گسترد        دیمیعظ طود قوتتان شود گرد چون

 دیائیض و نور شما دیخورش چشمه در     دیجهان چشم روشنى شما شبهه بى

 دیشفائ و دیدوائ رنجور مشرق بر    درد هر به شیخو خرد و گرى چاره با

 دینمائ انگشت فطنت و خرد اندر       نایشما ز تن كی مردم از اى توده در
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 دیهجائ ز حرفى سه دال و رى و میم نه   مردان تخمه از كسرهی شما دیمرد

 دیبفزائ آنها بر لخت كی كه دیكوش         است شمار و پدرانتان مفاخر اریبس

تاریخ ایران به نظر می رسد بیش از تاریخ ملل دیگر تکرار می شود. آنچه 

ما بود می تواند بدون دستکاری و تغییر امروزه بکار گرفته  زبانحال پدران

را در یادبود میرزا جهانگیر خان  شعر "یاد آر ز شمع مرده یاد آر" دهخداشود. 

  :شیرازی، مدیر روزنامه صور اسرافیل سروده است

 بگذاشت ز سر سیاهکاری      ای مرغ سحر، چو این شب تار

 فت از سر خفتگان خماریر        وز تحفه روح بخش اسحار

 محبوبه نیلگون عماری              بگشود گره ز زلف زر تار

 واهریمن زشتخو حصاری             یزدان به کمال شد پدیدار

 یاد آر ز شمع مرده، یاد آر

 تعبیر عیان چو شد تو را خواب ای مونس یوسف اندر این بند

 م اصحابمحسود عدو به کا دل پر ز شعف، لب از شکر خند

 آزاد تر از نسیم و مهتاب           رفتی بر یار خویش و پیوند

 در آرزوی وصال احباب      زان کو همه شام با تو یک چند

 یاد آر ،اختر به سحر شمرده

 ای بلبل مستمند مسکین                چون باغ شود دوباره خرم

 انٔه چینآفاق نگارخ                   وز سنبل و سوری و سپرغم

 تو داده ز کف قرار و تمکین   گل سرخ و به رخ عرق ز شبنم

 ناداده به نار شوق تسکین         زان نوگل پیش رس که در غم

 یاد آر ،از سردی دی فسرده

 بگذشت چو این سنین معدود           ای همره تیه پور عمران

 بنمود چو وعد خویش مشهود          وان شاهد نغز بزم عرفان

 م عنبر و عودیهر صبح شم       وز مذبح زر چو شد به کیوان

 ارض موعود یدر حسرت رو        زان كو به گناه قوم نادان

 ادآری ،ه جان سپردهیبرباد

 ییای کودك دوره طال                 چون گشت زنو زمانه آباد

 ییخدا،بگرفت ز سر خدا            وز طاعت بندگان خود شاد

 ییگل بست زبان ژاژخا                 نه اسم شداد،رمنه رسم ا

 ییماخوذ بجرم حق ستا            غ جالدیزان كس كه ز نوك ت

 ادآری ،م وصال خوردهیتسن
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 مشروطه خالی

آخر مردم » گفتم:«. هان»گفت:« ننه!»گفتم: ک شب تنگ آمدم.یآخر، 

و روز به  بابام شب چ کدام مثل تو ویگر هم زن و شو هرند؛ چرا هید

ن یمرده شور کمال و معرفتت را ببرد با ا»گفت:  «جان هم نمی افتند؟

 ،پاشو ن جایل شده ات نگفتی از ایچ وقت به پدر ذلیحرف زدنت که ه

گفت:  .«حاال جواب حرف مرا بده ،خوب»گفتم: «. نیآن جا نش

ا ستاره تان چر» گفتم:«. امدین ستاره مان از اّول مطابق ،چییه»

گفتم:  «ن که بابات مرا به زور برد.یمحض ا» گفت:« امد؟یمطابق ن

آره، وقتی که پدرم » شوهری می شه؟ گفت: ننه! به زور هم زن و

ی اش بد نبود؛ اال ّمن هم یمن نامزد پسر عموم بودم. پدرم دارا مرد،

ک الملکش می خواست مرا بی حق کند؛ من ینداشت. شر وارث

ک الملک یشر اد بایعه بود که بل مدافین مرد که وکیفرستادم پی هم

ل شده چه طور از من وکالت نامه ینمی دانم ذل بابام برود مرافعه.

که من تو را برای خودم عقد کرده  دیک هفته چسبیگرفت که بعد از 

 ن آمدم،یزم به آسمان رفتم، ه کردم،یگر ام. هر چه من خودم را زدم،

ک سال یبعد از  ادر،م میچی بگو «.تو زن منی ااّل و هلّل که» گفت:

ن آتش انداخت.الهی از آتش جهنّم یعرض و عرض کشی مرا به ا

شه یهم! الهی اه بشودیغمبر روش سیش پینداشته باشد! الهی پ خالصی

 چشمهای مثل ارزق شامی ! الهی که آنادهینان سواره باشد و او پ

 [کربال، نماد خباثت یاز سرداران لشکر عمربن سعد در واقعه  یک]ی

ن ها را گفت و شروع کرد زار زار یا« ر غضب در آرد!یرا م اش

راستی از آن شب دلم به حال ننه م سوخت.  ه کردن. من هم راستییگر

 ن که من همی؛ برای اکه دختر عموی من هم نامزد من بودن یبرای ا

می است.از آن یملتفت بودم که جدا کردن نامزد از نامزد چه ظلم عظ

ت چشم به هر وق گریصاف نشد. از آن شب د گر دلم با بابامیشب د

دم راستی راستی به قول ننه م ین که دی؛ برای ادمیچشم بابام افتاد ترس

ارزق شامی است. نه تنها آن وقت از چشم های  گفتنی، چشماش مثل

بعدها  دم؛یترس ،ل بودیدم، بعدها هم از چشم های هر چه وکیبابام ترس

ن یاّما حاال مقصودم ا ،دمیم، بله ترسدیل هم بود ترسیاز اسم هر چه وک

ای ین دنیم در ایما ماند ،ای حقیدن آن ها که مردند و رفتند به ،جا نبود

ن جا بود که اگر یمقصودم ا .ر همه شان بگذردیخدا از سر تقص .ناحق

م از همه مشروطه یک نفر می دانی که من از قدینداند، تو  چ کسیه
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؛ پای م رفتمیلعظرت رفتم؛ به شاه عبدامن از روز اّول به سفا  تر بودم

ده بودم یاّول فهم ن که من از روزیبرای ا .ان به قم رفتمیاده همراه آقایپ

؛ مشروطه تیش رعیعنی آسای؛ مشروطه ع ظلمعنی رفیکه مشروطه 

اّما از همان روزی که  ده بودم.ین ها را فهمیا من .عنی آبادی مملکتی

 دم که مردم می گویندی[ گرفتند و دن شاهیدست خط از شاه ]مظفر الدّ 

ک کاسه آب داغ یک دفعه انگار ین کرد، ییل تعید وکیگر بایکه حاال د

ک دفعه یتکان افتاد.  ک دفعه سی و سه بندم بهی .ختند به سر منیر

د؛ جانم یبابا نکن» گفتم:  .ک دفعه سرم چرخ زدیاسی رفت. یچشمم س

به! از »د: گفتن« .دینتراش برای خودتان مّدعی د؛ به دست خودتانینکن

ل یهمه ی مملکت ها وک [پطرزبورگ] گرفته تا پُتل پُرت [ژاپن] نیجا

د یر نخواهیل خیبابا وهللّا من مرده شما زنده، شما از وک»گفتم: « .دارند

برو پی » گفتند: « د؛ مگر همان مشروطه خالی چه طور است؟ید

دم ید« می شه؟ل یکارت؛ سواد نداری حرف نزن. مشروطه هم بی وک

د محض ین می کنییبابا ! پس حاال که تع»گفتم: .ندیراست می گو

انتخاب  ل خوبیوک .دیفتید که به چاله نیرضای خدا چشمانتان را وا کن

لی خوب. چشم هاشان را وا یبله، گفتند: خ.« لی خوبیخ»گفتند:« د.یکن

 دن،کلفتی گر ،اّما در چه؟ در عظم بطن .کردند. درست هم دقّت کردند

ن وکال یا ایال می کردند که گویادی اسب و کالسکه. بی چاره ها خیز

تازه  ،بعد از دو سال را می خواهند به پلوخوری بفرستند. باری حاال

حاال تازه می فهمند که روی صندلی های  .سر حرف من افتاده اند

.. پر می کند و چهارتا .سه را پهنای شکم مفاخر الّدوله ویت رئیهئ

چارچنگول روی  ،بی چاره ها از ناچاری ،میابی هم که دارحس لیوک

قانون ] که شان مقنّن حاال تازه می فهمند .رندیمی گ« سمیروما ت»قالی 

ن ها را مردم تازه ی.. ا.از آن باالتر است که به قانون عمل کند [گذار

ه های یمن گر ن کهیدم؛ برای ایم می فهمیاّما من از قد .می فهمند

حاال حاال  لین که من می دانستم اسم وکی؛ برای اده بودمیمادرم را د

ن که من چشم های ی؛ برای ادیران خواهد بخشیت خودش را در ایخاص

به « مقاالت دهخدا»نقل از  به) .بود ادمیمثل ازرق شامی بابام هنوز 

 (اقییر سیکوشش محمد دب
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 بی صلحِ ملل شاد نگردد دل من: بان جبار باغچه
هـ. خ.( که در دوران جوانی مخفیانه در  ١۲٦٤ -١٣۴۵) انب جبار باغچه

منازل به دختران درس می داد در تمام عمر خود را صرف باال بردن آگاهی 

 زنان و آموزش کودکان کر و الل کرد صلح را این گونه می ستاید: 

 لیلی نرسد به پای افسانه صلح                جا نشدم عاشق و دیوانه صلح  بی

 خانه صلح اند در حرم عشاق خوش    است به عاشقان مساوی مهرش ماهی 

 

 ای غنچه به این سینه چاک تو قسم     ای مهر به روی تابناک تو قسم

 ای بلبل من به عشق پاک تو قسم      بی صلِح ملل شاد نگردد دل من

 

 : مروج چندگرائی مذهبی و آزادی فردیمجتبی مینوی
در  نامدار سندهیمورخ و نو ب،یادهـ. خ.(  ١۲٨۲ - ١٣۵۵)  مجتبی مینوی

کننده در باب چندگرائی  استداللی قانع« آزادی و آزاد فکری»کتاب 

(pluralismمذهبی )  دارد:و آزادی فردی 

زیرا اگر کسی تصدیق کند که دین دیگری بهتر از دین خود اوست و 

ید آن دین دیگر را بپذیرد با ،حاضر نباشد که دین خود را ترک کرده

پس از کدام صنم پرست و کنفوسیوسی و بودایی و  .به عقل او خندید

زردشتی و برهمن و هندو و یهودی و عیسوی توقع می توان داشت که 

من الف عقل می زنم و معتقد هم هستم که  ،ای مسلمانان  اقرار کند که

دین شما از همه ی ادیان بهتر است و با وجود این تابع آن نیستم ! 

که جزیی از چرا باید کسی را برای خاطر عقیده ی دینیش  بنابراین

 ؟اوست کشت یا آزار کرد

هر گاه بنا، بر این باشد که کفش مرا بر خالف میل من، دیگری برای 

من، انتخاب کند و آن را به زور به پای من بکند، زندگی بر من، تلخ 

برای خواهد شد. وای به وقتی که هم کفش و کاله و لباس مرا، دیگری 

من، انتخاب کند، هم طرز راه رفتن و نشستن و برخاستن مرا، دیگری 

مقّرر بکند، هم آنچه را باید بخوانم و بنویسم و بگویم و بشنوم، دیگری 

به من، دستور دهد، از گرفتن ناخنم گرفته تا مناجات با خدایم، همه 

ی و ی آن را نداشته باشم که را چیزم در اختیار دیگران باشد و اجازه

فکر و عقل خود را حتّی در امور مربوط به جسم و جان خودم نیز به 



 274 

کار بیندازم!، چنین زندگی؛ ولو در بهشت باشد، بدتر از جهنّم 

 .....است.

 

های ذوق بشری وسیع و متفاوت  سرچشمه: جیوشی ماین
 است
 (.هـ. خ ١۲٧۶ - ١٣٣٨) «جیوشی ماین» به مشهور (یاری)اسفند ینور یعل

ای محکم برای  پایه یذوق بشر یها سرچشمهکیه بر وسعت و تفاوت و تبا قبول 

 گذارد: گی بنا مینرهفرواداری 

 خواستن در توانستن و توانستن در خواستن بودن، شاعر زم!یعز

 عبارت به باشد. داده او به او یزندگ دیاب را تیخاص دو هر نیا است.

 و اوست خود با یاول بتواند. كه بخواهد و بخواهد بتواند میگو یم گرید

 هزار كند نیتلق خود به دیبا و اوست خود ییتوانا خواستن كه یدوم

 آثار در كه یهنگام را، خود ذوق و را خود هوش زدیانگیب مرتبه

 یخود رفته فرو خود پوست در نباشد نیا اگر دارد. نظر گرانید

 خود هنر و كمال راه در كه كند یم دایپ وجود او در خطرناك اریبس

 نیا من مقصود شناسند. ینم هست چنانكه را چكسیه ماند. یم كور

 مخالف ذوق و قهیسل هر بد، و خوب بلكه بشناسد را یخوب كه ستین

 دارد كه یسبك در را كس هر كار لطف و دهد زیتم بتواند دیبا را خود

 نهایا شده، یمیقد آنها اند، گفته خودی)ب زنند یم كه ییحرفها بفهمد.

 و جا به كدام هر شود( ینم افتی یزیچ اشعار نیا در ستا شده كهنه

 یبرا نابجا و دهد ینم وفق او عتیطب با كه رایز است بجا است. جایب

 وجود به آنها از او و هست زین گرید عیطبا كه باشد معتقد دیبا كه نیا

 شما است. نداشته دست او ساختمان در كه ستین یخوب و بد چیه آمده.

 لفظ سراسر كه دیخوان یم را یعنصر و یفرخ وانید اگر دیكن فرض

 كدام هر است، ییابتدا یلیخ ینظام به نسبت صنعت ثیح از و است

 یصورت در كرد. انكار شود ینم و هستند دارا را خود ییبایز نهایا از

 چه نظر رییتغ و د.یابی یم بهره كه بسا چه دیبرس درك نیا به شما كه

 یبرا یمدد كوچكتر و دیكرد ینم الیخ كه یممرّ  از دیده یم كه بسا

 ۀخالقـ قدرت در و دیبگشا را یراه بزرگتر است ممكن كه بسا چه شما

 و خوانم یم ادیز را نیالد جمال وانید من باشد. داشته ریتأث شما

 وانید ۀانداز به كه سنجم ینم وقت چیه و دارم، دوست را یخاقان

 را شاهنامه ۀهمـ اگر طور نیهم نه. ای هست یمعان از مملوّ  حافظ
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 )مملوّ  ساده تغزالت اگر و آورم. ینم نظر در را ینظام یاستاد بخوانم

 حافظ عشق كنم ینم فكر خوانم یم را یسعد (یعاد یها یعاشق از

 یم دهیفهم كه است ینظام چگونه ۀنـیزم او و است شاعرانه چقدر

 اهنگ صنعت در شما كه هست وقت رایز د.یآ ینم زبان به یول شود

 خود حد در دیبا را زیچ هر است. حدهیعل زیچ هر یبها و دیكن یم

 كی از كه اورمیب فرود را خود توانم یم یقدر به من د.یبشناس دیبتوان

 و ذوق با ییروستا نفر كی كه ببرم فیك همانقدر ییروستا ۀترانـ

 .برد یم فیك خود ۀساد احساسات

 و عیوس چقدر یبشر ذوق یها سرچشمه دید دیخواه كه است نجایا از

 ونیمد ترها بزرگ چقدر و خود اسرار از مملو چه و است متفاوت

 چه با سربلند و یفیتعر نقدریا یها تیشخص نیا و هستند ترها كوچك

  .دارند كار و سر زیناچ و گمنام آنقدر یها تیشخص

 

 : ای تاجران اسلحه شرم و حیا كنیدمحمد علی افراشته
که هـ. خ.( طنز نگار بزرگ ایران  ١۲٨٧ – ١٣٣٨افراشته ) یمحمد عل

مجبور  ١٣٣۴در سال اشعار ساده و بی تکلف مورد توجه بسیاری قرار گرفت. 

 پایتخت بلغارستان در گذشت.در صوفیه  ١٣٣٨به ترک وطن شد و در سال 

 ،ت دارد. بجای کره تو بخوان عراقامروز هم فعلی حتی برخی از طنزهایش

 .ی و . . . ، سوریه، سومالافغانستان

 دیا كنیح

 دیمادر و هم بچه ها كن یز رو یشرم   دیا كنیتاجران اسلحه شرم و ح یا

 دیا كنیتا چند كشور كره را توت             دالر ۀان جنگ طلب، بندیانكی یا

 دیناروا كن ۀن معاملیتر یوحش           بیو فر یبه سازمان ملل باز یتاك

 دیكروب و طاعون رها كنیبمب ناپالم و م    ورین ملت غیا ۀانیبه آش یتاك

 دیطال كن یجو یش جاریدر كنج خو     دین مردم رشیزخون ناحق ا یتاك

 دیمبتال كن یش اتمیدر آزما                   شرافت شعار را یرهایاس یتاك

 دیدشمن تمدن، شرم از خدا كن یا      ست پستیالیتاجران اسلحه، امپر یا

 پرتو فكن شود همه جا صلح جاودان    دم زحمتكش جهانمر یمانا، به سع

 

 این ادا اطوارهای تازه را                      تخته کن افراشته مغازه را

 چیزکی می سازی اما کم نمک           تازگی شاعر شدستی نم نمک 
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 بیش از اینها داشتیمان انتظار             از تو بعد از بیست سال آزگار

 تاجر از این بمب پر دارت ملول        ه چی از اشعارت ملول کارخان

 خستگی را می کند با شعرت در                 در تمام کارخانه کارگر

 هست عزرائیل ما؛ گفتار تو                 بدتر از سیل ملخ؛ اشعار تو

 جای یک سانت آشتی نگذاشتی               تخم غوغای غریبی کاشتی

 می نمایم سخت از دستت گله                  پیش وزیر داخله می روم

 می کند تبعید آبادان ترا                        می فرستد گوشه زندان ترا

 ای الهی پرت شی از پنجره                 ایکه غزلقورت بادت حنجره

 برزگر لختی کجا و خان کجا؟         بی سرو بی پا کجا، اعیان 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 هستیم اما با همیم                        کم اگر هستیم اما محکمیم

 حضرت "سرحقله" هو شد خود بخود   حیف، آنجوری که بایستی نشد 

 

 قبله عالم سالمت باد، مطلب شد تمام

 شد حسین 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 پیغمبر نشان

 عصر عاشورا، زدیم آتش به چادرهایشان

 ای یزید آسوده خاطر باش، دادیم انتشار

 ان مردمان از اهل هر شهر و دیاردر می

 کاین جماعت خارجی بودند یکسر مرد و زن

 ماجراجو" بی وطن"یاغی" " منکر اسالم

 حکم قتل آل پیغمبر، به امضای شریح

 کار را بسیار آسان کرد فتوای شریح

 کرد هر کس بر علیه پادشاه دین قیام

 واجب القتل است و باید کشت او را، والسالم

 ن جماعت زاده پیغمبرندکس نفمهید ای

 مردم کشور گمان کردند این ها کافرند

 بسکه تبلیغات با پول و طالی بی حساب

 می شد بنفع آن جنابشد، که افکار عمو

 در زمانه پادشاه دین کسی غیر از تو نیست
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 این که طبق امر تو شد کشته مردی اجنبی است

 گر کسی شد با خبر از کار و از کردار ما

 د به عالم پرده از اسرارماخواست بردار

 چند تن مامور دنبال سرش بگذاشتیم

 با هزاران حیله او را از میان برداشتیم

 در سر راه تو دیگر نیست مانع، ای یزید

 بعد از این نبود کسی حق را مدافع، ای یزید

 برق آسا، یافت کار دشمنانت خاتمه

 از دم شمشیر بگذشتند نسل فاطمه

 ز آسیب زمانپایه تخت تو محکم شد 

 پرچم اقبال تو بگذشت از هفت آسمان

 چون نماند از نسل پیغمبر نشانی بر زمین

 پادشاه کشور اسالم هستی بعد از این

 ما براه دولت تو جان فشانی کرده ایم

 دشمنانت را همه نابود و فانی کرده ایم

 در ازای این فداکار و این خدمت به ما

 ت به مامرحمت کن مال و جاه و منصب و خلع

 تا که در راه تو افزونتر فداکاری کنیم

 بر زمین خون هزاران بیگنه جاری کنیم

 

 : ستایش از مادر طبیعتییرفخراین میمجدالد
 النیین گیهـ. خ.( معروف به گلچ ١۲٨٧ - ١٣۵١ی ) یرفخراین میمجدالد

و متوسطه را در تهران به  ، رشت،را در زادگاهش خود مقدماتیکه تحصیالت 

سپس به  رسانید و در رشتٔه فلسفه و علوم تربیتی موفق به اخذ لیسانس شد. پایان

میرفخرایی انگلستان رفت و در رشتٔه طب به دریافت درجٔه دکترا نایل گردید. 

ن گروه از شعرای یو نخستجز بعد از فراغت از تحصیل در لندن ماندگار شد.

برای تحصیل  ١٣١۲میرفخرایی در سال ران می باشد. یشعر نو ا ندۀیسرا

 پزشکی به انگستان رفت 

 خانۀ تار

 منشا الهام این شعر، یکی از خانه های

 ویران شده در جنگ جهانی دوم است

 آواز جگرخراش برخاست                     رانیمه ویاز خانۀ تار و ن
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 «نجاست؟یکسی در ا»اد زدم: یفر             رفتم به درون آن شتابان 

 وان و اتاق و پله و بامیا                    آسمان گوش ن ویدادم به زم

 آرام، چو چشِم مرده آرام             ره، خاموش یخاموش، چو گوِر ت

 ده زابر پاره پارهیپوش                            دم آسمان رایاز پنجره د

 دایپ د ویمه می شد ناپد                           کی دو تا ستارهیهمراه 

 آجر، گچ، ِگل، به هر کناره                 ، فرش، پاره پارهیزیروم

 شۀ شکستهیساعت با ش                        اِه چشم بستهیچون بوِم س

 وسته زنگِ هستییمی زد پ                واریده روی دین دست بریا

 از کاراللش کرد و فکندش                     وقت کر، با دراز دستی

 اه کرده از دودیرخساره س                       ۀ تختیِز پایبالش ها ز

 نه اش ُدشک بودیرینام د                       سخت ییاین مردۀ مومیا

 «ست؟ین کیا -»اد زدم دوباره: یفر          وانیرفتم، بشتاب، روی ا

 ستیمی زک خانواده ینجا، یا      ، سه فنجان:یز، سه صندلیک می

 تیالغر، نازک، چو چوب کبر          زیاه و ترس انگیک گربه سی

 .تیبا پنجه و روی و موی عفر             زیۀ میُدم چون نخ، گرد پا

 ستادهیا یش: موهایپا                     چشمش: دو ستاره در بُن چاه

 «؟.. کجاست خانواده.گانه!یب        آه!» ، می گفت، در دلش: ییگو

 جنگل یا

 زرد من، یبرگها نیجنگل بزرگ من! ا یا

 سرد، یبال و پر بادها یها چهیباز

  دیدر برف ناپد کسرهیشوند  فردا

 تو، یگشاده رخ رازها ییبایز

 تو، ینهفته آوازها یخوشرنگ

 دیبسته سف خیچادر  ریز خسبند

 زیت یلخت تو زنگوله ها یشاخه ها در

 ز؛یبر سر کفن برف اشک ر گردند

 از کمان مرگ ریگاه گاه، چو ت تنداف

 مادر و پدر، یبسان کودک ب آهو

 گرسنه، کمرو  گمراه، در بدر تنها

 برگ یبرف سم و پوزه گذارد برا در

 تو هستند در گذار  یابرها که رو نیا

 بالدار  یایکوه و دره و در مانند
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 از کان آفتاب  نیزر یها گنج با

  اه،یس سهیچون ک کسرهیشوند  فردا

  -همچو مستان در برد و باختگاه -زندیر

 ناب  یمهایالغر تو س یدستها در

 و رو  ریتو گردند ز یروز برفها کی

 شوند آبله رخسار و زشت رو  خهای

 چکمه مرد تفنگدار  یخهایم از

 گناه شود زخمدار و لنگ، یب یآهو

 : مرنگیدر برف س سدیخون خود نو با

 ، خوش باش در بهارجنگل من بدرود،

 

 گر نظر پاك كنی، كعبه و بتخانه یكیست: اد خراسانیعم
هـ.  ١٣۰۰ – ١٣٨۲عمادالدین حسن برقعی معروف به عماد خراسانی )

های او  رایان معاصر است، که بسیاری از غزلس لزیکی از مشهورترین غخ.( 

ش یاری از شعرهایبس و دوستداران شعر کالسیک معاصر نقش بسته در حافظهٔ 

غزل های عماد بیشتر عاشقانه است. عشق  .استر شده یل سااتش مثیدر زمان ح

 راستین و پیگیر به انساندوستی و راواداری تکامل می یابد:

 ستیكیخانه یش ما سوختگان، مسجد و میپ

 است یكیمانه ی، سبحه و پیكیر یحرم و د

 ستینظر نهمه جنگ و جدل حاصل كوتهیا

 ستیكی، كعبه و بتخانه یگر نظر پاك كن

 دیگو یقصه شوقش به زبان یهر كس

 ستیكینگرم، حاصل افسانه  یچون نكو م

 گرفتارانست ینهمه قصه ز سودایا

 ستیكی، دانه یكیورنه از روز ازل، دام 

 زده آن شوخ ار نه یره هركس به فسون

 ستیكیمه شب و خنده مستانه یه نیگر

 دانم یاز آن لطف كه من م یگر زمن پرس

 ستیكیه گانین خانه و بیآشنا بر در ا

 ست كه نسبت به جنونم دادندیچ غم نیه

 ستیكیك دو نفس، عاقل و فرزانه ین یبهر ا
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 دارد یعشق آتش بود و خانه خراب

 ستیكیش آتش، دل شمع و پر پروانه یپ

 «عماد»عشق  دگر به سرحد جنونت ببر

 ستیكیجانانه  یو وفادار ییوفا یب

 

-حلیلیت نگار توانمند و پرتالشِ  : تاریخفریدون آدمیت
 انتقادی
 ،یانتقاد-یلیتحل نگار خیتار، (هـ. خ. ١۲۹۹ - ١٣٨٧) تیدون آدمیفر

، آزادی و روشنفکران مشروطه ،تیدربارٔه مشروطارزشمند آثار  سندهٔ ینو

ن بود. یتا زمان مرگ خانه نش ١٣۵٧از زمان انقالب در سال  ساالری، مردم

ران، در آغاز یات از وزارت امور خارجه یدون آدمیحقوق بازنشستگی فر

است های یانقالب و به نقلی، در پی امضای نامه ای اعتراضی نسبت به س

بخش اعظم عمر خود را صرف  تیدون آدمیفر جمهوری اسالمی، قطع شد.

 شمندان آن دوران کرد.یشه مشروطه و معرفی اندیخ اندیق در باره تاریتحق

ن و یدر قبال بحر رانیاست شاه ایدر آغاز دهه پنجاه، پس از اعتراض به س

به « تقاضای بازنشستگی دارم»رش استقالل آن، با نوشته نامه سه کلمه ای یپذ

ف در باره یق و تالیکار دولتی خاتمه داد و به طور شبانه روزی مشغول تحق

 ران شد.یخ مشروطه ایتار

ار یت، دسترسی او به منابع خطی و بسیدون آدمیژگی های آثار فریکی از وی

روطه است که بخشی از آن در کتابخانه شخصی پدر او وجود مهم زمان مش

 ه کرده است.یداشته و بخشی را هم خود ته

موضوع نوشته های او دورۀ دگرگونی های بزرگ تاریخ ایران، اندیشۀ 

ترقی، و اندیشه ورزانی بود که نوگرایی ایران وامدار کوشش آنهاست.از این رو 

ی درباره روشنگران و سیاستگرانی تاریخ فکر را در خالل تک نگاری های

 دنبال می کرد که به سیاست ملی توجه داشتند.

از میان روشنگران به میرزا فتحعلی آخوند زاده، میرزا ملکم خان، میرزا 

آقاخان کرمانی و طالبوف تبریزی پرداخت و از بین سیاستمردان به قائم مقام و 

الر و میرزا یوسف خان میرزا تقی خان امیرکبیرو میرزا حسین خان سپهسا

مستشارالدوله. كه هر دو گروه تمام تالش خود را در تجدد و نوگرایی ایران به 

 کار گرفتند.
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به میرزا فتحعلی آخوند زاده مى پرداخت چون "اندیشه ساز فلسفه 

ناسیونالیسم" بود و ناسیونالیسم هسته اصلی تجددی قرار گرفت که ایران را به 

 لونی دیگر می خواست.

به میرزا آقاخان کرمانی چون "بزرگترین اندیشه گر ناسیونالیسم" بود، و 

"منادی اخذ دانش و بنیادهای مدنی اروپایی، نقاد استعمارگری، هاتف مذهب 

 انسان دوستی، نماینده نحله اجتماعی و متفکر انقالبی پیش از مشروطی."

سیاستگران به میرزا تقی خان امیرکبیر و میرزا حسین سپهساالر و دیگر 

ع پایان نمی گیرد، یمعتقد بود کار مورخ به نگارش وقا می پرداخت چون

"ایدئولوژی ها چون به مرحلۀ عمل برسند معموال بلکه همیشه از اصول اولیه 

خود انحراف می پذیرند و تغییر بستر می دهند. در این امر دو عامل اصلی 

دیگر هوس های آدمی." و در موثرند: یکی انفعال اجتماع در برخورد با آنها و 

 شخصیت هایی که او بدانها می پرداخت هوس های آدمی جای چندانی نداشت.

 

 ۱۳۴۷ ورماهیشهر ۵: خیامور خارجه تار ریبه وز تینامه دکتر آدم

 امور خارجه ریوز یآقا جناب

که  نیبر ا یمبن یعال جناب شنهادِ یو پ ورماهیمذاکرات روز شنبه دوم شهر بیتعق

 فِ یتعر» ونِ یسیدولت در کم یِ ندگیذور بودِن خود را از قبوِل نماعلِت مع

تر  تر و فشرده مطلب را هرچه کوتاه نکیملِل متحد کتبا  اعالم دارم، ا« تجاوزِ 

تجاوز در ملِل متحد مورد  فِ یعرکه مسآله ت شی:ـ چند ساِل پرسانم یباطالع م

 وانِ ید» یِ ال قاضکه حا« آلفارو»و دکتر  جانب نیگفتگو و مطالعه بود، ا

تجاوز عرضه  فِ یدرخصوِص تعر یاست فرموِل مشترک «یدادگستر یِ الملل نیب

است. در  ملِل متحد منتشر گشته یِ مجمِع عموم ونِ یسیکه در گزارِش کم میداشت

 - لییو جنگِ عرب و اسرا تنامیو یِ نسبت به ماجرا لفرمو نیا یِ انطباِق عمل

مندرج در  یِ و ضمانِت اجراها شوند یاخته ممتجاوز شن لییو اسرا کایدولِت آمر

 ندهینما ریاخ ونِ یسی. هرگاه در کمگردد یمنشوِر ملِل متحد شامِل حاِل هردو م

به فرموِل  دیخود را مق جست یشرکت م یاز طرِف دولِت شاهنشاه یگرید

 رانیسابِق ا ندهینما اناتِ یماخذ ب نیو به هم دانست ینم نجانبیگذشته ا یِ هادنشیپ

 یگریموضوع را به نحو د توانست یآور نبود. اساسا  م کامال  الزام شانیا یبرا

 ونیسیدر آن کم نجانبیا نهیی. ـ اما هرآدیاین شیپ یبرداشت کند که آن دشوار

خاستم و به هر  یسابِق خود برم فرمولِ به دفاِع همان  ریناگز نمودم یشرکت م

. به عبارِت دادم یموافق م یِ را دیگرد یمطرح م هیبر آن پا انا  یکه اح یا قطعنامه

و از نکوهِش کارنامه اعماِل آنان  شناختم یرا متجاوز م لییو اسرا کایآمر گرید
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را در  هیهمان رو گشت یبرپا م ونیسی. و هرگاه امروز آن کمستادمیا یباز نم

حکومِت قانون  رای. زنمودم یاتخاذ م ینسبت به چکسلواک یمورد تعرض شورو

 یدسِت کم یدر تعد کدام چیه لییو اسرا هیو روس کایو آمر ستینبردار  ضیتبع

و  حیهر سه دولت در خوِر تقب استِ یندارد و هرسه متجاوزند و س یگریاز د

گرفتم بر اعتبار و  یم شیمزبور پ ونِ یسیدر کم یگرید وهیمحکوم کردن. هر ش

را به . برعکس مافزود ینم یزیسابق چ ندهیبه عنواِن نما جانب نیا تِ یثیح

 قیتصد گمان ی. بکردند یمنسوب م دهیدر عق یدر گفتار و نااستوار یاعتقاد یب

 یِ ها در دستگاه ینیروش از طرِف شخِص واحد و مع رِ ییتغ نیکه ا دییفرما یم

 یِ از داورها یکی یناسالمت جانب نیکه ا نیگر ای. ـ دستین دهیپسند یالملل نیب

آن را اِبرام  زیملِل متحد ن یومهستم و مجمِع عم «یداور یدائم وانِ ید»

را  یخودش قاعده و فرمول یکه روز ستین الملل نیداوِر ب ستهیاست. شا کرده

از آن  شود یم دهیکش انیآن به م یِ انطباِق عمل یِ که پا گریعرضه بدارد و روِز د

نگارنده  یِ زندگ نِ ییکارها با آ جور نیا که نیپا نهد. راستش ا رِ یبرتابد و ز یور

گرچه سنت متبوع و مذهب مختار باشد. هر کدام از آن دو سبب  ستیار نسازگ

 گونه نیباشد. ا دهیمعاف گردان تیبود که مرا از آن مامور یکه عرض شد کاف

و قابِل تفاهم شمرده  دیآ یم شیپ یجا و در هر نظاِم مدن امور همه وقت و همه

خرسند گشته باشد که  یستیبا یکه وزارتخانه متبوع به حق م نیا قتی. حقشود یم

ناگفته نماند که  زینکته ن نیخود را معذور دانستم. ا تیاز قبوِل آن مآمور

است. و هر اداره و  جانب نیامر مطلقا  و منحصرا  به عهده خوِد ا تِ یمسئول

همکاراِن  رایآزاد و مبراست ز سره کی یتیمسئول گونهاز هر یگریشخِص د

از  شیدارم. ب یتشکِر قلب شانیو از ا اند، هدیرا به کمال رسان تیمحترم حسن ن

 . ـدهم ینم عیتصد نیا

 تیآدم دونیفر امضا

 

: خّرم آن دل که خاطری را، سبب تسکین یاعتصام نیپرو
 است

 که به فارسی، عربی و انگلیسی خ( هـ. ١۲٨۵ –١٣۲۰)  یاعتصام نیپرو

عار او موج اشدر  با رنجبران همدلی صادقانهی ژرف و انسانگرای تسلط داشت.

ی لطیف ارپاسداری از حرمت انسان به یک رواد ضمن می زند طوری که در

 یابد: دست می

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

 رنجبر! ای آب، چهره از نان بهر از ختنیر 

  باد و خاک و زآفتاب نییب که خواری همه نیز

 !رنجبر ای عتاب؟ با نکوهش جز مزدت ستیچ 

  پرسشی کن شتنیخو مال پای حقوق از

 رنجبر! ای جناب؟ و خان هر ز ترسی می چند 

  زیبر خون مکندت، زالو چون که را آنان جمله

 رنجبر! ای خضاب، کن ییپا و دست خون آن وندر 

  کن حبس و ریبگ را خودپرستی و آز وید

 رنجبر! ای حجاب، بی قتیحق چهر شود تا 

  دهد می تواف رشوه بهر که شرعی حاکم

 رنجبر! ای جواب؟ را رانیفق عرض دهد که 

  گی آلود هر ز داند می پاک را خود که آن

 رنجبر! ای غراب، چون مردارخواری کند می 

  ستین باک ها شب اند شام بی تو اطفال گرکه

 رنجبر! ای کباب، هرشب کند می هویت خواجه 

  روشنی گردون ست دهینبخش را ات چراغ گر

 رنجبر! ای تاب، ماه امشب تابد می مخور، غم 

  فرزندانشان و رانندیام دانش خور در

 رنجبر! ای کتاب؟ از کردن فهم خواهی چه تو 

  اند  آگه استیس و حکم کز اند  آنان مردم

 رنجبر! ای اضطراب، و است غم کارش کارگر 

  است قیال و بزرگ کو،ین ی جامه پوشد هرکه

 رنجبر! ای ابیث بر داری وصله صدها تو رو! 

  خاک و گرد از رنگ رهیت تیرو و است شوخ ات جامه

 رنجبر! ای اجتناب، کردن ستیبا می تو از 

  رواست محضر، نیاندر حکام سندیبنو هرچه

 رنجبر! ای حساب، شانیزا خواستن نخواهد کس 

 

 اریهش و مست

  گرفت بانشیگر و دید ره به یمست محتسب

 ستین افسار ،است راهنیپ نیا ،دوست یا گفت: مست 

  یرو مى زانیخ و افتان سبب زآن ،یمست گفت:
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 ستین هموار ره ،ستین رفتن راه جرم گفت: 

  برم یقاض خانه تا را تو دیبا مى ،گفت

 ستین داریب شب مهین یقاض ،یآ صبح رو گفت: 

  میشو آنجا ،یسرا را یوال است كینزد گفت:

 ستین ّخمار خانه در كجا از یوال گفت: 

  بخواب مسجد در ،مییگو را داروغه تا گفت:

 ستین بدكار مردم خوابگاه مسجد :گفت 

  وارهان را خود و پنهان بده ینارید گفت:

 ستین نارید و درهم كار ، شرع كار گفت: 

  كنم رونیب ات جامه ، غرامت بهر از گفت:

 ستین تار و پود ز ینقش جز ،است دهیپوس گفت: 

  كاله ادتدرافت سر كز یستین آگه گفت:

 ستین عار یكاله بى ،دیبا عقل سر در گفت: 

  یشد خود بى نیچن زآن یخورد اریبسمی  گفت:

 ستین اریبس و كم حرف ،گو هودهیب یا گفت: 

  را مست ،مردم اریهش زند حد دیبا گفت:

 ستین اریهش یكس نجایا ،اریب یاریهش گفت: 

 

 نهــــــــــال آرزو

  یا آورده  بار کـــــه یز  ــوشخـــ آرزو، نهـــــــــال یا

 یا آورده بهــــــــار  یب گــــــل صبا، باد یب غنچــــــه

  ست  یخــــــرم سال امسال، را تــــــو باغبــــــانان

 یا آورده  شاخسار هــــــــر کز وه،یم ونیهمــــا نیز

  علم و یسع بارت و خیب ،یکنـــامین برگت و شـــاخ

 یا آورده  آمــــــــــوزگار از جملـــــــه ها، ـرهنــــــ نیا

  بــرد تـــــو از یارمغان حاصل وقت کـــــاو آن خــــرم

 یا آورده کــــــــار تــــــــوش یهست زاد دولت، برگ

*** 

  است دامن و دست بیز را ما شاخه، نیز یا  غنچه

 است ـدنیکوشـ فــــرصت تا خواهـــران، یا یهمت

  ست یدانش یب از جمـــــله ــــران،یا نسوان یپست

 است دانستن  از رتبت و یبــرتـــــــر زن، ای مــــــرد

  مـــــــاست دست اندر کامــــروز معرفت چـراغ نیز
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 است روشن سعادت، ـــــمیاقل یسع شاهـــــراه

  آموختن علم قدر بداند دختــــــــر هـــــــر کـه بـــــه

 است کودن دختـــــر و  اریهوش پســر سک دینگو تا

*** 

  یکشور هـر در شهره شد هنـــــــــر لیتحص ز زن

 یسر یـــــــداریب خوابِ  نیز یکس ما  از بــــرنکرد

  اند بهـــــــره  یب شتنیخو حقوق از نسوان چــــه از

 یدفتـــر هــــر از افتاده دور چـــه، از قـــوم نیا نام

  است کــــودک آموزگـــــار نخست ـــادر،مـــ دامـــن

 یمــــــادر نادان پـــرورده کجــــــا دانشور، طفـــــل

  میبگـــذر نیپرو و مـــــاه از ،یدرمــــــاندگ نیچن با

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

 

 رانیا در زن

  ودنب یرانیا که ییگو نیا از شیپ ران،یا در زن

 نبود یشــــــانیپر و یروز  رهیت جز اش شهیپ

  گذشت یم  عزلت کنج اندر مــرگش       و یزندگ

 نبود یزندان که گــــرزان روزها، آن بود چه زن

  نکرد منـــزل قرنها یاهیس انـــدر زن، چو کس

 نبود یقــربان سالوس معبــــد در زن، چو کس

  نداشت ـدشاهــ زن انصاف، ی عدالتخانـــه در

 نبود  یدبستـــــــان زن ــــلت،یفض دبستان در

  جواب یب یعمر مانــد یم زن یهــــایدادخواه

 نبود یپنهـــــــان ـــــداد،یب نیا بـــــــود آشکارا

  کیل بود، یشبان چوب و جامه را کسان بس

 نبود یچــوپان بود،  یگـــرگ جمله نهـــادِ   در 

  یزنــــدگ فــــراخِ  ن ــــــدایم  به زن یبــــــرا از

 نبود یــدانیم تنگ جز ،یقسمت و سرنوشت 

  داشتند یم نهـــان زن زچشم را دانش نـــــور

 نبود یگرانجـــــــان و یپست ز نـــدانستن نیا 

  هنــر دوک و نخ یب شــد یم بافنــده کجــا زن

 نبود یدهقان که آنجا نبـــود حاصل و خــــرمن 

  کیل ،بــــود فراوان دانش ی دّکـــه یها ــوهـیم
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 نبود یفـــــراوان نیز یبینص هــــرگز زن بهـــــر 

  جان  داد یم  قفس  در   و دیآرم یم قفس در

 نبود یگلستان مـــــرغ نیا از نام گلستان، در 

  بالست چــــاه  و فتنه هیت ـــدیتقل  زن، بهـــــر

 نبود یظلمان راه نیا رهش  کاو زن  آن  رکیز 

  یبرتر شــــرط ستیبا یم علم از رنـــگ  و آب

 نبود یبـــــــدخشان لعل و ارهی زمـــــّرد بـــــــــا 

  ستین ساده یقبا کی چون  ان،یپرن   صد ی جلوه

 نبود یهوســــــران از بود، یستگیشا از عزت 

  کرد ارزنده   را جامـــــه  و کفش پوشنده، ارزش

 نبود یارزان بـــــه و یگـــران با ،یپست و ــدرقــ 

  گــــوهرند کی کی ز،یپره  و یپاک و یســــادگ

 نبود یکان گوهـــــر تنهـــــا تابنـــــده، گــــــوهر 

  زن است نادان که آنجا سود چه وریز  و  زر  از

 نبود ینادان بیع پـــــوشِ  پــــرده زر،  و ـــــوریز 

  بس  و ست پوشانده زیپره ی جامه  را ها بیع

 نبود یانیعر ز  بهتر هـــوا، و عجب ی جامـــــه 

  پاک و است گـرانسنگ تا نبیند سبکساری زن

 نبود دامـــــــانی آلــــــوده از آسیبی را پـــــاک 

  آز،دزد  و  حرص و گنج عفت، و  است گنجور چو زن

 نبود ــــــــــانینگهبـ آیین  از آگـــــه اگـــــــر وای 

  میهمــــان شد نمی ی تقو ی سفره بر اهـــرمن

 نبود مهمانی جای جا، کان دانست می که زان 

  کج راه کاندر داشت، بایــــد راست راه بــــــه پا

 نبود پشیمانی جــــز رهنمـودی، و ای تـــــوشه 

  عفاف از امـا بایست، می پـــرده ا ر دل و چشم

 نبود مسلمانی بنیاد پـــــــوسیــــــده، چــــــادر 

  کار کــــرد آسان تــــو، تـــــوانای دست خسروا،

 نبود آسانی امیــد سخت کـــار این در ورنـــــــه 

  ناخدای کشتی گمگشته این در گر شد  نمی  شه

 نبود طوفانی دریــای این  از پیـــــدا ســــاحلی 

  دید عقل چشم بـــــه وینپر را انـــوار این بایـــد

 نبود نــورانی گفت نشایــــد را رخشان مهــــــر 
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 واعظی پرسید از فرزند خویش

 ؟هیچ می دانی مسلمانی به چیست

 صدق و بی آزاری و خدمت به خلق

 هم عبادت ، هم کلید زندگیست

 ،زین معیار اندر شهر ما": گفت

 ".یک مسلمان هست آن هم ارمنیست

 

 

 وصیت به ه بود،بیتی از شعری که برای سنگ مزار خود سروددر پروین  

 می کند: مدارا

 خاطری را، سبب تسکین است                    خّرم آن دل که در این محنت گاه

 

باک،  بی ،گر سنجش گر، پرسشروشنفکری : کسروی احمد
 ژرفکاو و تیزبین

دین، شناختن معنی جهان و زندگانی و زیستن به 

است. دین آن است که امروز ایرانیان آیین خرد 

ایشان داده،  بدانند که این سرزمینی را که خدا به

چگونه آباد گردانند و از آن سود جویند و همگی 

نوایی نیفتند و  هایی به بی باهم آسوده زیند و خاندان

ماند و زمینی کسانی گرسنه نمانند و دهی ویرانه ن

 گری( یشیعبهره نباشد. ) بی

نویسنده  گر، پرسشروشنفکری  خ.( هـ. ١۲۶۹ - ١٣۲۴) ویکسر احمد

 با تا کرد می تالش ژرفکاو و تیزبین نگار تاریخو  باک، بی اندیشمند ،گر سنجش

 و ایران و آمادگی تقویت برای را راه ایران، عرفان و ادبیات سنت، نقد

 نوین تکنولوژی دستاوردهای کسب و انسان گاهیجا ترفیع شرقی، کشورهای

 نظر شرقی کشورهای و ایران ماندگی عقب علل در کاش و کند سازد. امهی

 کسرویزنده یاد  آنهاست. ترین تالش پر از یکی کسروی .کرد جلب را بسیاری

 عاشقان ترین شجاع از یکی واپسگرایانه و طلبانه تسلیم های اندیشه نقد با

 عمده رانای ماندگی عقب یابی ریشه در عمومی گرایش است. ایران سرافرازی
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 کمرنگ را داخلی عوامل اهمیت کسرویاما،  است. بیرونی عوامل کردن

 کند: نمی

 و مسیوها علی و ها عمواوغلی حیدر که گاهیمآ نیک ما

 برخاسته جنبش آن به که جهانگیرها میرزا و ها زاده شریف

 و نیرومند همسایگان میان در ایران های گرفتاری ازحال بودند،

 به کشور این آزادی و استقالل راه در و بودند نمی ناآگاه آزمند،

 اشتباه جا یک در آنان بودند. می آماده جانفشانی هرگونه

 و بودند می ناآگاه ها توده های آلودگی و ها ازگرفتاری کردند. می

 کار به اساسی قانون و شود کنده استبداد ریشه اگر پنداشتند می

 اصلی، ردد که حالی در ،افتند می پیشرفت راه به مردم توده افتد،

 بود. مردم ناآگاهی و جهل

سرنوشت ایران در دست شماست. سرنوشت ایران آن خواهد بود 

که شما بخواهید و در راهش بکوشید و به انجام برسانید. به 

پیشانی کسی چیزی نوشته نشده سرنوشت یا بخت نتیجه کارها و 

 های هر کس است. کوشش

ا بخاطر فکر نکردن و ندانستن قدر مردانی کسروی "مردم نادان ایران" ر

کرد. انتقادهای تند او از مردم ایران بیشتر بر "عدم تمایل  سرزنش می بزرگ

ها  اعتقاد او به ضرورت آموزش توده آنها به قبول مسئولیت" متمرکز بود.

عاملی اساسی در دیدگاه او بود. او اصرار داشت که حکومت قانون تنها زمانی 

شد که "توده ها معنای آن را درک کنند و به آن متعهد باشند". در  محقق خواهد

هنگام کناره گیری رضا شاه از سلطنت، او چنین نوشت: "قانون و پارلمان به 

مدت بیست سال در خواب بوده اند، و در نتیجه ما عزت نفسمان را از دست داده 

 ایم". ایم و از انسانیت خود دور افتاده

ها آزارها دید و از  و نپذیرفتن توصیه گویی پرده بیخاطر بزنده یاد کسروی 

نام کتاب  که به ١٣۲٣در سال در یک سخنرانی برد.  ایران رنج می ماندگی عقب

 گوید: نیز چاپ شد، می« چرا از عدلیه بیرون آمدم؟»

خواری و  هنودی است که در این کشوری که رشوجای بسیار خش

من، که در عدلیّه در کانون بارد  می نادرستی از در و دیوارش

خدا مرا از لغزش دور داشته است. در ام،  بوده خواری می رشوه

گیر خرد و بزرگ  این کشوری که چاپلوسی و پستی گریبان

 ی هنهادان، آلود آمیزش با چاپلوسان و پست ی هباشد من، با هم می

 ام. خوی آنان نگردیده
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 کند: اینگونه فریاد می «ورجاوند بنیاد»کسروی بیزاری از جنگ را در 

آدمیان بهر چه می نبردند؟ مگر در روی زمین همگی را جا 

؟ چرا به جای خوراک و پوشاک نمی رسدنیست؟ مگر به همگی 

آن دست هم نگیرند؟ چرا با یکدیگر دلسوزی و نیکخواهی 

ننمایند؟ آن سگان و گرگان اند که باید با نبرد زیند. آدمیان را نبرد 

 نه شایاست...

آرمان زندگی خرسندی است و خرسندی هر کس جز در 

خرسندی همگان نتواند بود. گرانمایه ترین چیزی که خدا به 

کج و شناسندۀ آدمیان داده است خرد است. خرد داور راست و 

 نیک و بد می باشد. باید زندگی به آیین خرد باشد. 

 یگر پرسش راستین و روشنفکری آزاد اندیشیکی از پیشگامان کسروی 

های  پرسش و، استایران سنتی و مذهبی بنیادهای فکری و فرهنگی جامعه 

و  بخش مهمی از فرآیند روشنفکری در ایران کسرویپروای  اساسی و بی

که کسروی ویژگی بنیادین روشنفکری  دهد. را تشکیل می کشورهای اسالمی

ی او اجتماعی و تاریخ ژرفهای  پژوهش تنها ،راهمان باشد بخش روشنی باید

 منشاوست.  اندیشی نابروشنفکری و آزاد واالتر از آن روراستی، نیست

 شا نهروشنگراگرانه و  پرسش  باکی و بی دلیری نترسی،در  آزاداندیش کسروی

 .زند ، در سراسر آثارش موج میها و باورهایش در بیان دیدگاه

گر و  پرسش به عنوان روشنفکر اجتماعی کسروی انهخردورز بنیادهای

نی انگارگاهای  روزمرگی و جزم شدن در گرداب غرقاو را از  گر جشسن

(ideologic) تنها در  یاخالقهای  ارزشکسروی در دنیای کرد.  یم پاسداری

و زندگی اجتماعی  در کرداررا ها  د. او این ارزشوش فشرده نمی پندارو  گفتار

با  پرده بی را در برخورد کردار نیک کسرویاین  .گرفت کار می به  نیز خود

در پیرامون »ای تحت عنوان  مقاله توان دید که میچاپلوسی و دروغ گویی 

 د:نویس ( می١٣١۶) «مشروطه

روزی گفتگو از چاپلوسی ها و گزاف گویی ها و دروغ نویسی 

های یک تاریخ نگار زمان قاجار می داشتم، شنوندگان همگی 

نمی نوشت از  چنین پاسخ دادند: بیچاره مجبور بوده. اگر آنها را

دربار بیرونش می کردند. دیدم اینان همگی بر آنند که در راه 

روزی طلبیدن به هر پستی و زشتی توان برخاست و آنگاه 

چاپلوسی از یک توانا و دروغ نویسی در تاریخ را چنان گناه 
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بزرگی نمی شمارند. بلکه خود ایشان هر کدام به این پستی ها 

ک گونه زیرکی و هنرمندی می شمارند. آلوده اند، بلکه آنها را ی

 (.١۶٧، ص ١٣۵۲، کاروند کسروی به کوشش یحیی ذکاء)

 کار روشنفکری، کوشش خستگی ناپذیر و پژوهش کسرویاز دیدگاه 

فروشی و  های حقیرانه چون فضل اندیشی و وسوسه خام باو  استفروتنانه 

دغدغه شفافیت کسروی کار روشنفکری را با . رناپذیر داردرز گذمنمایی خود

او وظیفه اخالقی  داند و از نظر ذهن و زبان و شجاعت انتقادی اندیشیدن یکی می

است. خردورزی و  و کنونی جاریگفتن حقیقت درباره امور روشنفکر 

درماندگی و ماندگی،  عقباز  رفت ه برونرا وروشنگری ابزار اصالح جامعه 

 .استفساد 

یخ و فرهنگ را به عنوان درباره تار گرانه سنجش پژوهش، کسروی

دردست  ایبررا  ها تودهدانست که  ای برای دستیابی به فضیلت اخالقی می شیوه

ای  را زمینه سنجشگرانهخردورزی  او .کند می یاری  یشسرنوشت خوگرفتن 

 داند برای گذار انسان به دوره بلوغ فکری و به دست گرفتن سرنوشت خویش می

با دفاع از آزادی و  نسانشمردن ا پستندیشی و ا که تاریک بر این باور استو 

 :ش اخالق مدنی ناسازگار استآموز

گویند: مردم شایسته آزادی نیستند و باید آنان  هایی می گاهی انسان

را به زور راه برد. از اینان باید پرسید: مگر نه اینکه از مردمید؟ 

ه که چه شده که شما شایسته آزادی باشید و دیگران نباشند؟ چه شد

شما فرمان رانید و دیگران فرمانبر؟ مگر شاهان خودکام و 

ستمگر جز این بهانه ها می آوردند؟ آدمیان آزاد آفریده شده اند و 

نه کسی را سزاست که بر دیگران فرمان راند. با هیچ دستاویزی 

 کسی یا کسانی خرسندی نتوان نمود.به فرمانروایی و چیرگی 

 (.١٣۲۲)ورجاوند بنیاد، 

به تنها  دارد، و بنیادین با خودکامگی گرانه سنجش یبرخورد رویکس

 به سنجش ،بلکه کند رفتار و گفتار و پیامد کارکرد خودکامگان بسنده نمیبررسی 

 همخود آنان در جهت ساماندهی جامعه  توانو  ها توده و کارکرد ذهنیت

همراه . به همین جهت، نقد کسروی از دین خرافی و قدرت مطلقه پردازد می

است با تأکید پرتوان او بر تولید و ترویج اخالق روشنفکری که از طریق 

اندیشیدن در تاریخ ایران و کاوش و پژوهش در زبان و ادب و فرهنگ ایرانی، 
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بیش از هر چیز او  ایرانیان را از کژ اندیشی ها و واژگون نگری ها نجات دهد.

است. وی در  جامعهدر  گر سنجشخردگرایی  روامندسازیو  انگیزش پیدر 

کند که  بر این موضوع تأکید می «امروز چاره چیست؟»ای تحت عنوان  مقاله

حکومت مشروطه بهترین نوع از حکومت است ولی مشروطه تنها بدون قانون 

و مجلس نیست. مشروطه به یک معنی عالیتر دیگری است. مشروطه معنایش 

خواهد کسی  ا اداره کند. میخواهد خودش کارهای خود ر آنست که یک توده می

 به او فرمان نراند.

و گریز دنیا های دیشهنبا ا ایرانیان اگر کسروی بر این باور است که

 امور اداره سزاواریو  شایستگی، سنجانه برخورد کنند سخن ،سداهای ف سیاست

 ند:خود را دار کشور

باید از میان توده ، از مردان  [حکومتگران]داران  سر رشته

باشند،  اه و کاردان که خواهان کوشش در راه توده مینیکخو

 [شورایی]گزینش شوند و این گزیدگان به هم بپیوندند و سکاالدی 

برپا گردانند و در کارهای  [مجلس]گاهی  پدید آورند و سکالش

کنند،  [شور و مشورت]توده و کشور با هم گفت و گو و سکالش 

هایی  و قانون [بگیرندتصمیم ] آنچه به سود توده است، بگزیرند

دولت و ]گزیرند به کرادی  که نیاز است بگذارند و آنچه می

که از مردان آزموده و دانا و نیکخواه  [های اجرایی سازمان

 )ورجاوند بنیاد، ص …ه کار بندنداند، بسپارند که آنان ب گزیده

٨٧.) 

به سنجش  «گری شیعی» و« تاریخ مشروطه»آثارش چون کسروی در 

 آنهابرای افشای  ساختارهای فرهنگی جامعهقادات و باورهای عامه و اعت ژرف

کسروی در این پردازد.  اندیشیدن میو  خردورزیبرانگیختن  در آرزویو 

بلکه، تنها به نقد مذهب  کند دین و ایمان به خداوند را از بنیاد رد نمی ها کتاب

 :زند شیعه دست می

است. راستی را دین برای دینی  این ها نه تنها دین نیست، خود بی

خرد و نافهم نگردند که زندگی خود  آن است که مردمان چنین بی

های هزار و سیصد سال پیش پردازند و  را رها کنند و به داستان

در میان مردگان کشاکش اندازند... دین شناختن معنی جهان و 

زندگانی و زیستن به آیین خرد است. دین آن است که امروز 
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دانند که این سرزمینی که خدا به ایشان داده چگونه آباد ایرانیان ب

گردانند و از آن سود جویند و همگی با هم آسوده زیند و 

هایی به بینوایی نیفتند و کسانی گرسنه نمانند و دهی ویرانه  خاندان

 (گری شیعی) .نماند و زمینی بی بهره نباشد

 مردم اتیک ودموکر های رضاشاه، به جای آن که آزادیپس از سقوط 

 مرجعیت شیعهروحانیون روز به روز گسترش می یافت. قدرت  ،شودتقویت 

 ازگشت شریعت به حکومتبو  در رؤیای باز پس گرفتن اقتدار پیشین مذبوحانه

 :منتشر شدگری"  "شیعیدر این بستر بود که  بود.

یکی از پیامدهای پایان دوران رضاشاه و باز شدن جامعه، آزادتر 

هواداران افزایش جایگاه شریعت در زندگی شدن کوشش 

اجتماعی و سیاسی و ساختارهای قضایی و آموزشی کشور 

مداران، برای  های پرخاش شریعت بود.... یکی از نخستین زمینه

" بر کنار نهادن قانون کشف حجاب و باز گرداندن "چادر عفت

 سر زنان مسلمان بود.

واکنش به کشف حجاب هللا قمی که در  آیت ١٣۲۲در تابستان سال 

دولت و مدیران   آور شده بود، در میان پیشواز شادمانه نام

ها از عراق به ایران سفر کرد و از مشهد به سهیلی،  شهرستان

نخست وزیر آن زمان، تلگرافی فرستاد و خواهان "لغو کشف 

حجاب، انحالل مدارس مختلط، برپایی نماز جماعت، تعلیم قرآن 

 های علمیه" شد. دارس، آزادی حوزههای دینی در م و درس

، کیش شیعه را در سه بعد تاریخی، نظری و عملی گری شیعیکسروی در 

هایی  او بسیاری از بنیادهای تاریخی شیعه را بر ساخته گیرد. به سنجش می

ها جعل شده و به صورت ارکان این کیش در آمده  شمارد که در طول سده می

اورهایی مانند غیبت "امام زمان" یا به گفته در عرصۀ اصول عقاید، به ب است.

تازد، آنها را  او "امام ناپیدا"، تقیه، زکات، توبه، زیارت و شفاعت و غیره می

در زمینه راه و روش عملی  شمارد. فروشان" می خرافه و مایۀ گرمی بازار "دین

گرایی و  نیز کسروی رفتار مراجع و روحانیون را در جهت گسترش واپس

 کند. یشی و جلوگیری از پیشرفت و بهروزی جامعه ارزیابی میاند خشک

و  خانه فرستاده شد شش سالگی برای یادگیری قرآن به مکتب از کسروی

های طلبگی او بود.  بخشی از آموزش قران تسلط او به متون قرآنی و تفسیر
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کسروی حافظ کل قرآن شده بود و بر عربی تسلط کامل داشت. او نبوغ خاصی 

 یاد گرفت. نیز ها داشت و انگلیسی، فرانسه و روسی را نختن دیگر زبادر آمو

، که و شیعه اسالم (secularگیتیانه ) و روشنفکر گران سنجشبرخالف بسیاری از 

اسالم و ژرفای ای وارد به  اطالعات کمی از این مذهب داشتند، کسروی طلبه

مانی که او از بود. ز روحانیت شیعه های ماندگی مذهب تشیع و رذالت عقب

را بزرگترین مانع ترقی اجتماعی  این مذهبگذشته اش برید و با انتقاد از تشیع، 

او را به دشمنی هراسناک برای  کسروی، دانشآگاهی و در ایران دانست، 

  تبدیل کرد. روحانیت شیعه و ارکان تفکر شیعی

کارمند وزارت  زمانی طوالنیکسروی، که حقوقدانی برجسته بود، 

و در مواقعی که شغل دولتی را کنار می گذاشت، به کار  ستری ایران بوددادگ

استقرار  برای ،روحانیان ، با وجود مخالفت سرسختوکالت می پرداخت. او 

 .کرد مبارزه مییک دستگاه قضایی سکوالر 

ساله بود که انقالب مشروطه آغاز شد و او هم به انقالب  ١۶ کسروی

او را برای نوشتن اثر ماندگارش  جنبشین مشروطه پیوست. شرکت او در ا

درباره تاریخ انقالب، آنهم از منظر یک ناظر و در عین حال شرکت کننده، آماده 

کسروی بعد از اطالع از دشمنی گروهی از روحانیان با نهضت مشروطه،  کرد.

بر  نبود، ستیز به هیچ روی دین ، با اینکهیکسرلباس روحانیت را کنار گذاشت. 

ایشان مردان : »ای برای جامعه ندارند روحانیان شیعه فایده که بود وراین با

ساله آگاهی  ی کودک ده دانشی هستند که از جهان و کارهای آن به اندازه بی

دارند و چون مغزهایشان انباشته از فقه و حدیث و از بافندگی دور و دراز و  نمی

باشد. در جهان این همه  اصول فلسفه است، جایی برای دانش یا اگاهی باز نمی

اند و یا  ها رخ داده؛ آنان یا ندانسته ها پدیدآمده، دیگرگونی ها پیدا شده، دانش تکان

زیند و جهان را جز با  اند. در این زمان می اند و یا فهمیده پروایی ننموده نفهمیده

 (۲۲۶، ص. گری )شیعی« بینند. سال پیش نمی ی هزار و سیصد دیده

ها و  ، پیامد مرگبار و ویرانگر آن، درستی اندیشهسالمیبرپایی جمهوری ا

قدرت  که روحانیان شیعه به دنبال کسبکرد  تاکید می او نقدهای او را نشان داد.

که  داد هشدار می  آینده نگرانه دانند و میغصبی  دیگر را هر نوع قدرتو  هستند

 .استتشیع را برای حوزه سیاست خطرناک 

 نظری او، و بالندگی در اوج شکوفائی د احمد کسروییا ترور رذیالنه زنده

جانبه خمینی برخوردار  نظر، نواب صفوی، که از حمایت همه دست طلبه تنگ به

خرافات تشیع بود  سنجشگریبود، برای خاموش کردن روشنفکران روشنگر و 



 294 

 نهد تنها در ایران در سراسر جهان تا امروز که . این ترورو تا حدوی موفق شد

، از یک سو یک خودسانسوری نازا را در جامعه روشنفکری ایران و ه داردادام

کشورهای اسالمی حاکم کرد و از سوی دیگر روند سنجش سنت و مذهب در 

قتل کسروی، قتل جریان نقد تاریخی مذهب و  .تمام گذاشت ایران را نیمه

و  روحانی، پژوهشگر تاریخ تشیع روحانیت در آن دوره است. رسول جعفریان،

نوشته در تایید تاثیر قتل کسروی رسمی جمهوری اسالمی  تاریخنگاران یکی

قتل کسروی، آب پاکی بود که روی دست این قبیل افراد ریخته شد و »است: 

فدائیان اسالم، از نگارش  ی قهر تقریبا  بیشتر آنان از ترس گرفتار شدن در پنجه

 .«این قبیل مقاالت خودداری کردند

 

طلبان مذهبی در  : یکی از نادر اصالحزاده علی اکبر حکمی
 تاریخ تشیع

طلبان مذهبی در تاریخ تشیع  یکی از نادر اصالح زاده علی اکبر حکمی

به  ١٣١٣در زمستان ای بنام همایون  است. او که در قم بدنیا آمد با انتشار نشریه

ستیز مذهب شیعه و  روشنگری بنیادین دست زد. در مقاالتی روشنگر و سنت

عتقادات خرافی آن را به چالش کشید. در مقاالتی روشنگر به بهداشت عمومی، ا

 های سالم و غیره پرداخت. سرگرمی

در پیوست شماره  ١٣۲۲که در «  اسرار هزارساله»کتاب در  زاده حکمی

در خطاب به پیشوایان شیعه، به نقد بنیادین و نامه پرچم منتشر شد،  هفته ١۲

این چیزها که شما دین نام »گوید:  او می. ت زدنظیر باورهای شیعه دس بی

او، از جمله، « است و برای اثباتش هم حاضرم.درصدش گمراهی  ۹۵اید  نهاده

ها را بتخانه،  خواند و امامزاده واگذاری اختیارات خدا به امامان را شرک می

و به سختی  نامد پرستی و استخاره را گرفتاری بزرگ می امامزاده پرستی را بت

ادعای  هر که»گیرد:  . و نتیجه میزدتا میه عزاداری و عوامفریبی روحانیون ب

 «بردار و راهزن است. کار خدائی ... کند دروغگو و بدتر از آن کاله

 :(١٣۲۲، زاده حکمی) گوید در نقد مردرندی سیاسی روحانیون شیعه می

تواند به جائی برسد که راهش  یک تن یا یک توده وقتی می

صدش معین باشد ولی مردمی که از طرف روشن و مق

این قانونها گویند  گذارند و از طرف دیگر می قانون می

گویند مال دولت و  بدعت است کسانیکه از یکطرف می

بانک حرام است و از طرف دیگر برای گرفتن همان مال 
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گویند  توده که از یکطرف می روند بر سر و شانه هم باال می

ا حق مجتهد است و از طرف دیگر تنه [فتوا]گذاری  قانون

گویند رای دادن به کسانی که با بودن مجتهد قانون  می

چنین توده بجائی نخواهد رسید، تا  [واجب است]گذارند  می

 راه ما همین است وضع ما هم چنین است.

ها پیش از برآمدن روحانیان بر قدرت، خطر حرکت  ده زاده حکمی

فقیه در زمان غیبت »گوید بر ادعای  و میبیند  خزنده آنها را به روشنی می

های فقهی و عملی بیشماری وارد است. هیچ  اشکال« جانشین امام است

دلیلی برای چنین حکومتی وجود ندارد. در صورت عملی شدن چنین 

ماند و باید  نمی« قانون و مجلس و دولت»حکومتی دیگر جائی برای 

 ی کشور و زندگی را خواند. فاتحه

و کسروی   زاده حکمیاستواری و اهمیت نظرات انتقادی  اثر بخشی،

 ژرف چیرگی هتاریخ و سنت شیععلمیه برآمده بودند و بر  حوزه قلباز که 

 «کشف االسرار» کتاب . خمینیگران آمدسخت سنتی روحانیان  بر ،داشتند

زاده  حکمیبه و خشم  با دشنامنوشت و در آن  «اسرار هزارساله» قددر نرا 

 ی مومنان دفاع کرد.  و از روحانیت و گریه تاخت آنهاو آرای کسروی و 

 

: تالش در پاکسازی مذهب محمد حسن شریعت سنگلجی
 شیعه

 انیروحان نادر ازیکی ش(  ١۲٧١ - ١٣۲۲) یسنگلج عتیمحمدحسن شر

و او را با لوتر و  کرد ینید یشیو نواند یاصالحگر تالش دراست که  شیعه

از سوی  یشیاند کجو  یگذار بدعت با تهمتاو  ش. تالکنند یم سهیکالون مقا

 .دینرس یبجائ او کوششو روحانیت شیعه در نطفه خفه 

اسالم و »، «محو الموهوم»، «عبادت دیتوح» های کتاب رد یسنگلج عتیشر

 های اندیشه ،تازه از اسالم یریتفسبا  کرد کوشش« د فهم قرآنیکل»و  «رجعت

 و با دوران جدید دمساز را تلطیف شیعه مذهب ، خشن و خرافاتییقرون وسطائ

ام یش دجال"، "قیدایمانند "رجعت"، "پاو خوانش جدیدی از مفاهیم شیعی  کند.

 ارائهمعجزه »و « شفاعت»، «معراج» ،«یمعاد جسمان» ،«بتیغ»ف" یبه س

در مقدمه کتاب او  .باز گرداند نخستینام یا یبه پاک خود اسالم را ه گمانتا ب کرد

 :سدینو یم «قرآن فهم دیکل»
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در کتاب خدا و  دیقرآن مرا متنبه وآگاه نمود که با مطالعه

 عتیو عمل به شر نیکه فهم د رایتدبر کرد ز یدستور آسمان

و قرآن،  ،یقرآن اتیموکول است بر تدبر در آ ن،یدالمرسلیس

به  دیو نبا یو حقوق یو اخالق یو اجتماع یاست فلسف یکتاب

عت کرد. پس از تدبر در قرآن، صرف خواندن ظاهر آن قنا

را پاره کرده، پرده تعصبات  دیتقال ریزنج یبه حول وقوه اله

و بار گران خرافات را از دوش  دمیو موهومات را در

 برانداختم.

بود که  نیا [با من]اقران و ابناء زمان  یدشمن گرید وجهت

 نیدر د دمیفرمود, د نیبشناختن د تیخداوند متعال مرا هدا

نسبت  یو موهومات لیاست و بقرآن اباط شده دایپ یخرافات

باطله و  انیاسالم از اد نید یو در جامعه ما بجا دهند یم

که  است دهش نیگز یجا یواحکام یاصول هیخرافات امم خال

, هزار گونه شرک شود یاسالم و خرافات داده نم انیم ازیامت

 کرده و هزار قسم دایرونق پ دیتوح نیباسم د یوبت پرست

است و اگر  شده جیرا غمبریبدعت و خرافت بنام سنت پ

و  قتیحق انیم ازیبروند و امت شیپ قیطر نیبهم نیمسلم

 نیدر د یا عاقل و درس خوانده چیمجاز داده نشود ه

 .ماند ینم

بسیاری باورهای رایج شیعی عبادت  دیبحث در کتاب توح یسنگلج عتیشر

  شمارد:یمسلمانان برم انیشرک در م یمصداق ها را

 اتیچه شد؟ تعلم نیو ائمة د غمبری هللا! زحمات پسبحان

 یقیحق دیشد تا توح ختهیکجا رفت؟ خون  ها ر نیدالمرسلیس

 دیبه حفظ آن توح ی! چرا مسلمانان توجهدیبرقرار گرد

 خوانند؟ همان  یرسول را نم رةیندارند؟ چرا کتاب خدا و س

از  یرایبس انیکرده، در م یکه قرآن و سنت نه یشرک

سنگ  ،یمنتشر است: قبرپرست یبه  طور بارزتر لمانانمس

تبّرک به سنگ  ،یمرشدپرست ،یدرخت پرست ،ی پرست

 ....لیقب نیاز ا زهایقدمگاه، سقاخانه  ها و هزاران چ
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ای از مذهب شیعه در  تالشی مشابه با درجه متفاوتی از پیگیری و نقد ریشه

 یافغان نیجمال الد دیس، یم آبادنج یهاد خیش ،یاسدهللا خرقان دیسافکار 

 شود. دیده می یکرمان یروحو  یتنکابن دیفر، (ی)اسدآباد

 

 : نخستین زن سفیر ایرانیمهرانگیز دولتشاهی
اولین زن ایرانی بود که به  هـ.خ.( ١۲۹۶ - ١٣٨٧) مهرانگیز دولتشاهی

خورشیدی در  ١۲۹۶او سال  عنوان سفیر ایران در کشوری دیگر منصوب شد.

کرده به دنیا آمد. مادرش از اقوام صادق هدایت بود و پدرش  ای تحصیل وادهخان

از مشاوران رضاشاه. برای تحصیل به آلمان رفت و با دکترای علوم اجتماعی 

 به ایران بازگشت.

در سازمان خدمات اجتماعی و انجمن حمایت از زندانیان  ١٣۲۵سال 

این گروه  و' را تاسیس کرد.مشغول به کار شد و در همین ایام 'جمعیت راه ن

کشور آسیایی و اروپایی  ٣۰اولین نمایشگاه بین المللی 'فعالیت زن' را با شرکت 

سه دوره به عنوان نماینده کرمانشاه در مجلس شورای  در ایران برگزار کرد.

ملی حضور داشت. در دوران نمایندگی از طراحان 'قانون حمایت خانواده' بود 

شناخت. و همچنین داشتن همسر دوم  زنان به رسمیت می که حق طالق را برای

 کرد. را مشروط به اجازه همسر اول می

ای از عمر خود را صرف بهبود زندگی  مهرانگیز دولتشاهی بخش عمده

هایش تالش برای آموختن سواد به زنان جنوب  زنان ایرانی کرد. از جمله فعالیت

 شهر تهران بود.

عنوان اولین سفیر زن، عازم سفارت ایران در  به ١٣۵۴خانم دولتشاهی سال 

در  دانمارک شد و تا زمان پیروزی انقالب اسالمی به این ماموریت ادامه داد.

های اروپایی به آن  دوره ماموریت خانم دولتشاهی در دانمارک بسیاری از رسانه

 خانم دولتشاهی پس از انقالب راهی پاریس شد و تا دادند. واکنش مثبت نشان می

جامعه، دولت و جنبش »در این شهر اقامت داشت. کتاب  هنگام مرگ کلیک

 های خانم دولتشاهی است. یکی از آخرین نوشته« زنان ایران
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 مهرانگیز دولتشاهی

 

 : مبارز فعال رفع حجابقمر بیگم شیدا
 بود.ر بیگم شیدا مبارز فعال رفع حجاب قم

 

 ای پرشور مدافع حقوق زنان : فرهیختهفاطمه سیاح
هـ.  ١۲٨١ - ١٣۲۶سیاح )معروف به فاطمه  یرضازاده محالتدکتر فاطمه 

انگلیسی، فرانسه، ن های خ.( یکی از فعاالن پرشور حقوق زنان بود. او به زبا

این زبان ها اطالعات ژرف  ادبیاتاز مسلط بود و  آلمانی، روسی و ایتالیائی

 ندگی زنان ایران به کار می گرفت.داشت و در راه اعتالی ز

خود را  یمتوسطه و عال التیدر شهر مسکو متولد شد. تحص احیفاطمه س

به  ییاروپا اتیدر ادب مسکو دانشگاه اتیدر مسکو گذراند و از دانشکده ادب

 یآمد. او زبان فارس رانیبه ا یسالگ ٣۲و در سن اگرفتن درجه دکترا نائل شد. 
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به  گرانیو د نوشت یم یو مطالب خود را به زبان روس دانست یرا خوب نم

 . کردند یترجمه م یفارس

خود  یـ اجتماع یاسیس یها تیران، فعالیاح به محض ورود به ایفاطمه س

گفته است: از  ١٣۲٣در سال  «عالم زنان»با مجله  یا د. در مصاحبهرا آغاز كر

و  یآزاد یبرا یك عده از زنان روشنفكر به اقداماتیران با ین سال ورود به ایاول

را « كانون بانوان»كه وزارت فرهنگ...  یام و هنگام نهضت بانوان دست زده

سال، پس از برداشته ام. در همان  ن انجمن شدهیره ایئت مدیل داد، جزو هیتشك

 یندگیئت نمایت هیران به سمت عضویران از طرف دولت ایشدن حجاب در ا

 ن و به ژنو رهسپار شدم.یین دوره جامعه ملل، تعیران در هفدهمیا

شان یا یـ اجتماع یاسیس یها تیتوان فعال یوار م طور خالصه و فهرست به

 ن برشمرد:یرا چن

 د.ران آمی.ش به اـه ١٣١٣ـ در سال  ١

 شركت كرد. یـ در همان سال در كنگره هزاره فردوس ۲

.ش در وزارت فرهنگ استخدام شده، معاون اداره ـه ١٣١۴ـ در سال  ٣

 د.یمات نسوان گردیتعل

 انتخاب شد.« رانیكانون بانوان ا»ره یئت مدیت هیـ در همان سال به عضو ۴

 یخارج یها س زبانیبه تدر یعال ی.ش در دانشسراـه ١٣١۵ـ در سال  ۵

پرداخت و در همان سال از طرف وزارت امور خارجه به ژنو رفت و در 

 ن دوره جامعه ملل شركت كرد.یهفدهم

شان یدرس ا یافت. كرسیارتقا  یاری.ش به مقام دانشـه ١٣١٧ـ در سال  ۶

 یات روسیات و ادبیعبارت بود از: سنجش ادب

ت یبه عضو افت،یل یران تشكی.ش كه حزب زنان اـه ١٣۲۲ـ در سال  ٧

ران یا یتویانست تیام به عضوین ایدر هم ده شد.یانجمن برگز یرخانه و منشیدب

« یران و شورویا یانجمن روابط فرهنگ»ره یت مدیت هئیبه عضوو س یو انگل

 درآمد.

« تیبانو هاجر ترب»ران به اتفاق یش از طرف حزب زنان ا ١٣۲٣ـ در سال  ٨

این سفر برای  د.یاو به طول انجام م سفریك ماه و نیه رفت و مدت یبه ترك

 آشنائی با روشها و دستاورد ترکیه در برداشتن حجاب بود.

 یاز طرف شورا یندگیبه نما« روزیه فیصف».ش به اتفاق ـه ١٣۲۴ـ در سال  ۹

 .س شركت نمودیدر پار« كنگره زن و صلح»ران به فرانسه رفت و در یزنان ا
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 یانجمن معاونت عموم»ره یمد ئتیاست هی.ش به رـه ١٣۲۵ـ در سال  ١۰

، «رانید سرخ بانوان ایر و خورشیت شیجمع»ت یشهر تهران، به عضو« زنان

« رانیسندگان اینو»ن كنگره یو نخست« رانیسازمان زنان ا» یته مركزیكم

 د.یانتخاب گرد

خود را به زبان فرانسه در تاالر  ین سخنرانی، آخر.شـه ١٣۲۶ـ در سال  ١١

   یوسكیر و نفوذ داستایران و فرانسه درباره تأثیا یبط فرهنگانجمن روا یسخنران

 راد كرد.یات فرانسه ایدر ادب

، دستاوردهای فاطمه سیاح تالش جدی در جهت معرفی ادبیات و هنر غرب

رایج کرده است. و بدون سانسور و خودسانسوری  زنان در ترکیه و غرب،

 مادام دوستالره همین خشم جزمگرایان برانگیخت. برای نمونه در با

(Madame de Staël) ات یرا ح یت بشریافكار او، تمام مراحل ترب» د:یگو یم

عت زنان یكه طب یا ده دستهین نمونه است بر ضد عقیز بهتریده و وجود او نیبخش

شرفت تمدن، استعداد یو پ یتر شمرده و معتقدند كه زن در ترق را از مردان پست

  «مشاركت با مرد را ندارد.

 

 م مایهمـه عالم سـر صلح و صفا دار با: فتون همدانیم
هـ.  ١۲۶٨ – ١٣٣۰از شعرای قرن چهاردهم ) ایی()کبری مفتون همدانی

 گوید: مدهد و  محک دقیقی برای برخورد با دیگران به دست می( ش

 آنچه بخواهی به خویشتن بر دگران خواه

 وانچه پسندی به خویش با دگری کن

هاست. از اینرو، بیتی از  انتقام آرزوی قلبی توده قطع دور باطل خشونت و

 مفتون همدانی ضرب المثل است:

 دل مشنو، شکسته گشته است درست ای

 یا سخت شود همچو جوان پیری سست

 بایست گذشت داشت در هر کاری

 خون را که به خون دگر نمی باید شست

 از خودشئی بایز یشعر وطاهر،  بابا ی رون مقبرهیب یمفتون همدان مزار

 است: سنگ مزارش نوشته شده یبر رو

 م مایوفــا دار یاالم وكـیعشقـ ـرتاج

 م مایا داریمیخلق عـالم ك یا الصال
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 مـا تا كه از رنگ كدورت پاك شد خاطــر

 م مایهمـه عالم ســــر صلح و صفا دار با

 كه درد مــا به درمـان لب جـــانان رسد تا

 م مایدار، دوا  یحا بهر هـر دردیمس چون

 مـــا را غم ز طـــوفان بال مـانند نوح ستین

 م مایچون شما دار ی، ناخدائ یبه كشــت تا

 كون ومكان ازهرچه هست و هركه هست درهمه

 م مایبه قربان سرت ، تنها تو را دار یا

 پســـندد لطف دوست یپسندم آنچه بر ما، م یم

 م مایم و رضا داریتسلـ یدر صحرا ــمهیخ

 م دوریرسـنگ از نفس و هـوا دوربصد ف تا

 م مایا داریخواهــند ، جــز كذب و ریم آنچه

 شـتنیار خویما را ز  یمفتون شكـوه ا ستین

 م مایاو بر مـا روا دارد ،روا دار آنچه

 

 گر نروم نیستم ،هستم اگر میروم: الهوری اقبال
 زندگی سراسر در متفکر و شاعر (خ. ـ.ه ١۲۵۰ - ١٣١۶) الهوری اقبال

 ، آفرینشکار به شرق تا داشت سعی و داشته عموم افکار کردن روشن در سعی

 و دارد مبارزه و تالش بر تکیه خود عرفانی اشعار در شود. جلب سازندگی و

 ستاید. می را خردورزی و آوری فن ،دانش

 رمید حق از خزید، عالم در غرب               ندید را عالم و دید را حق شرق،

 است زندگی دیدن پرده بی را خویش         است بندگی کردن باز حق بر چشم

 

 را آشنا معنی جویان خدا       را اصف با صوفیان گو من ز

 را خدا بیند خودی نور با که      پرستم خود نآ همت غالم

 

 چیستم من که آه شد، معلوم نه هیچ          زیستم بسی گرچه ،گفت افتاده ساحل

 نیستم نروم گر ،میروم اگر هستم          گفت و خرامید تیز ،یا رفته زخود موج

 

 است خیز نرم زندگانی نوای                آنجا که ساحل بر بزم میارا

 است ستیز اندر جاودان حیات       درآویز موجش با و غلت دریا به
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 میشاخسار كی از و میزاد چمن                 تتارم و ترك نه و یافغان نه

 مینوبهار كی ی هپرورد ما كه             است حرام ما بر بو و رنگ زیتم

 

 ممنوع-آواز ی : پیشگام آواز در جامعهیریقمرالملوک وز

 ١۲٨۴ - ١٣٣٨) خان قمرالملوک وزیری با اسم اصلی قمرخانم سید حسین

قمر با  کنسرت اجرا کرد.در ایران بدون حجاب  ی بودخواننده زن نخستین هـ.خ.(

این کار دیوار ترس را از پیش پای زنان برداشت و راه را برای گام نهادن آنان 

 هموار کرد.اجتماعی، سیاسی و هنری بر صحنه 

، نخستین کنسرت خود را در ١٣۰٣سال در  سالگی ۲۰قمر در آستانه 

. کنسرتی سرنوشت کردتاالر گراند هتل، در خیابان الله زار تهران برگزار 

این کنسرت را می  ی او، که برای جامعه زنان هنرمند ایران.ساز نه تنها برا

موسیقی هر چند یک حادثه بزرگ تاریخی به حساب آورد.  -و باید -توان

اندیشان روبرو  با دشواری و دشمنی جدی از سوی خشک مردانه آن دوران

 . این فضا دگرگون شد قمرالملوک وزیری بود، اما با ورد

ولی بی تردید  شدموسیقی نوین ایران  ارد میدانو پس از شیدا و عارفقمر 

ایفا کرده است؛ زیرا اگر مردی که به  تر از آن دو نقشی دشوارتر و دلیرانه

می شد ولی  روحانیون و جزمگرایان گرفتار طعن و لعن پرداخت موسیقی می

 بود.ر سنگساخواند  پرداخت و آواز می میموسیقی  ی که بهمجازات زن

تاریخ اسالم در ایران و نفرت بود، پرده ای به ضخامت  برده در پرده زن

نخستین کنسرت  درقمر  .حساب روحانیون ریاکار از مو، رو و صدای زن بی

خودش شده بود، سر و کارش به نظمیه افتاد.  ظاهر بی حجاب نخود که در آ

ای بدون حجاب کنسرت داد که "هر کس بدون چادر بود به  گوید در زمانه می

بهرحال  این ماجرا اگر چه برای او خوشایند نبود، ولی شد." جلب می کالنتری

 سر و صدایی کرد که در نهایت به سود موسیقی و جامعه زنان بود. قمر خود

دربارۀ  نخستین کنسرتش می گوید : " ... آن روزها، هر کس بدون چادر بود به 

ان بزرگ جلب می شد. رژیم مملکت تغییر کرده و پس از یک بحر کالنتری

مردم هم کم کم به موسیقی عالقه نشان می دادند.  آرامش فرا رسیده بود ی هدور

نمایش موزیکال گراندهتل حاضر شوم و این  به من پیشنهاد شد که بی چادر در

ضعیف بدون داشتن پشتیبان،  یک تهور و جسارت بزرگی الزم داشت. یک زن

 بی حجاب در صحنه ظاهر وبایست برخالف معتقدات مردم عرض اندام کند  می
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پـیه کشته شدن را هم  شود. تصمیم گرفتم با وجود مخالفت ها این کار را بکنم و

هیچ حادثه  به تن خود بمالم. شب نمایش فرا رسید و بدون حجاب ظاهر شدم و

مورد استقبال هم واقع شدم و این موضوع به من قوت  ای هم رخ نداد، و حتی

بیگاه بی حجاب در نمایش ها شرکت می جستم  د گاه وقلبی بخشید و از آن به بع

  . " ... همان موقع فکر برداشتن حجاب در شرف تکوین بود و حدس می زنم از

 خود در این باره گفته است:

پس از خاتمۀ کنسرت ترس مرموزی بر من مستولی شد. حدود چندهزار نفر »

داشتم که عده ای قصد  در خیابان الله زار جمع شده بودند. در بازگشت بیم آن

جان مرا داشته باشند چون اخباری از این قبیل به من رسیده بود و بیشتر مرا به 

انداخت. سرانجام با مراقبت مأموران انتظامی از بین مردم که برخی  توهم می

شد گذشتم و قضیه به خیر و  های عصبی و ناراحت هم بین آنها دیده می قیافه

 «خوشی گذشت.

های  از سروده« مرغ سحر»برای نخستین بار تصنیف  کنسرتدر این  او

 ملک الشعرا بهار را در دستگاه ماهوربه همراه غزلی از ایرج میرزا خواند:

 فقیِه شهر به رفعِ حجاب مایل نیست،

 چراکه هرچه کند حیله، در حجاب کند

 نقاب بر رِخ زن سد باب معرفت است،

 کجاست دسِت حقیقت که فتِح باب کند.

دوستان شاعر خود ایرج و عشقی و در برداشتن حجاب از پشتیبانی  او

ن بدون حجاب در یاز قرةالع بود که بعد ین زنینخستبرخوردار بود و عارف 

 :گفت ید. او مینام یرانیا ستینین فمید بتوان اولیجمع مردان ظاهر شد. او را شا

 ست به جز آن که زنمیچ گنه نیه مرمرا

 نده ام اندرکفنماست که تا ز ن گناهیز

د یعوا حجاب کنسرت ندهد. قمر یاز او تعهد گرفت که ب یروز بعد کالنتر

اختصاص داد. قمر در سفر خراسان در مشهد  هیریخ امور کنسرت را به

 نمود.  یفردوس آرامگاه را صرف د آنیکنسرت داد و عوا

که انتخاب نام خانوادگی برای صدور شناسنامه  ١٣۰۶بعدها در سال 

را برای خود برگزید تا حرمتی « وزیری زاده»ی شد، او نام خانوادگی ضرور



 304 

نهاده باشد به کلنل علینقی وزیری، موسس مدرسۀ عالی موسیقی که قمر برایش 

 ای قائل بود. احترام ویژه

عموم مردم رساند.  قمر را به یصدا ١٣١۹ران در سال یو ایش رادیگشا

بودند. با  فته او شدهیر دربار، شیزمورتاش ویرزا و تیم رجیو ا ینیعارف قزو

 یایبزرگ و هدا یکرد و درآمدها یز میم پرهیزر و س یهمه قمر از گردآور نیا

 .داد یگران را به فقرا و محتاجان م

از زنان خوانندۀ پیش « چشم انداز موسیقی ایران» ساسان سپنتا در کتاب 

ینه خانم ) از شاگردان برد از جمله: سلطان خانم و سک از قمر تعدادی را نام می

آقاعلی اکبر(، زینت شاگرد محمدصادق خان، زیور سلطان خواهر سماع 

اینان پیشگامان خوانندگی زنان در ایران بوده اند  حضور، زری و تعدادی دیگر.

ای که خواندن زنان را  های جامعه که با وجود تمام ممانعت ها، تحقیرها و توهین

کرد، زمینه را برای  یاد می« مطرب»تحقیرآمیز  تافت و از آنان به لفظ برنمی

 بروز و حضور استعدادهای زنان فراهم کردند.

بود از دست داده  قدرت تکلم را در سالهای آخر عمرش قمرالملوک وزیری

اوج  در مطلق یران، در فقر و تنگدستیدر شم ١٣٣٨مرداد  ١۴ خیدر تارو 

چشم از جهان فرو  یسکته مغزبه ، و دشمن تنهایی و به دور از هیاهوی دوست

ران به خاک یش شمیزاده قاسم و تجر ن امامیرالدوله بیگورستان ظه در ی. وبست

  .است سپرده شده
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 رالملوک وزیریقم

 

ها جدا جدا کردند،  آنچه اعراب و مغول: غالمحسین صدیقی
 خواهند کرد کجای نانیا

 ١٣٧۰اردیبهشت  ۹ -تهران  ١۲٨۴آذر  ١۲غالمحسین صدیقی نوری )

تهران( استاد دانشگاه تهران و وزیر پست، تلگراف و تلفن )در دولت اول( و 

تر صدیقی از آورندگان دانش وزیر کشور )در دولت دوم( محمد مصدق بود. دک

شناسی به ایران و از موسسان مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی  جامعه

ها عضو هیئت امنای بنیاد  )وابسته به دانشگاه تهران( بود. وی همچنین سال

 فرهنگ ایران بود.

درجه دکتری را از دانشگاه پاریس دریافت  ١٣١۶دکتر صدیقی در اسفند 

با « های دینی در قرون دوم و سوم هجری جنبش»ت عنوان کرد. رساله او تح

به ایران بازگشت و بالفاصله  ١٣١٧درجه ممتاز پذیرفته شد. وی در فروردین 

 به سمت دانشیار در دانشگاه تهران مشغول کار شد.
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به رتبه استادی ارتقا یافت و در بهمن  ١٣۲۲دکتر صدیقی در فروردین 

انشگاه تهران منصوب شد. او در مهرماه به مدیریت کل دبیرخانه د ١٣۲٣

به عضویت هیات نمایندگی ایران در کنفرانس تاسیس سازمان تربیتی و  ١٣۲۴

علمی و فرهنگی ملل متحد )یونسکو( انتخاب شد و به لندن رفت. در اسفند 

های آسیایی به  نیز از سوی دانشگاه تهران برای شرکت در کنفرانس ملت ١٣۲۵

 ١٣۲٧دار بود. در آبان  ست هیات نمایندگی ایران را عهدههند اعزام شد و ریا

نیز به ریاست هیات نمایندگی ایران در سومین کنفرانس عمومی یونسکو در 

 بیروت منصوب شد.

مهمترین خدمت علمی و فرهنگی دکتر صدیقی تأسیس موسسه مطالعات و 

نشکده به دا ١٣۵١بود که در  ١٣۲٧تحقیقات اجتماعی در دانشگاه تهران در 

علوم اجتماعی تبدیل شد. دکتر صدیقی پس از آزادی از زندان به پیشنهاد و 

حمایت منوچهر اقبال رییس دانشگاه تهران و حمایت و اصرار احسان نراقی 

 مسوولیت تاسیس موسسه مطالعات اجتماعی را پذیرفت.

 

 او از بنیانگذاران کنگرٔه هزاره ابو علی سینا بود و هنگامی که کنگره در

زرهی تهران به سر  ۲در همدان تشکیل شد در زندان لشکر  ١٣٣٣اردیبهشت 

شناس نامدار فرانسوی از محمدرضا پهلوی اجازه  برد. لویی ماسینیون ایران می

 گرفت تا با دکتر صدیقی در زندان مالقات کند.

 او بزرگترین کاستی این ملت را چنین ترسیم کرد:

انصافی دردآوری دربارٔه  بی انصافی است. بزرگترین عیب ما بی»

ای شایستٔه بقاست که در آن انسان  جامعه»و در جای دیگری نوشت:« دیگران

 «ارجمند و عزیز و گرامی باشد.

 وی در بحبوحه انقالب در مورد وضعیت آینده ایران چنین گفته بود:

المللی از آوردن نام ایران و  روزی خواهد آمد که شما در عرصه بین»

 «ل و شرمسار باشیدایرانی خج

گفته شد غالمحسین صدیقی برای احراز پست نخست وزیری طی مالقاتی 

 : با شاه، با وی گفت و گو کرد. علی میرفطروس گفته است

تنها شخصیت ممتاز و برجسته جبهه ملی، دكتر غالمحسین صدیقی بود »

و با های فرهنگی و تحقیقاتی مشغول بود. ا ها به فعالیت كه در طول این سال

تأسیس دانشكده علوم اجتماعی و تربیت دانشجویان بسیار، نقش بسیار مهمی در 

 «.شناسی و تحقیقات اجتماعی در ایران داشت رواج جامعه

 ۲۵رغم مخالفت  ، صدیقی ـ علی۵٧در بحران سال «  وی در ادامه گفت:

با  اش با شاه ـ با او مالقات كرد و مسوولیت نخست وزیری شاه را پذیرفت ساله
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در شبی كه بسیاری از رهبران و « شاه از ایران خارج نشود»این شرط كه 

اش جمع شده  مسووالن جبهه ملی برای شنیدن توضیحات دكتر صدیقی در خانه

بودند، عموما  با تصمیم صدیقی برای مالقات با شاه و پذیرفتن نخست وزیری 

 «.مخالفت كردند

كید بر ضرورت این مالقات و اما صدیقی ضمن تأ»میرفطروس ادامه داد: 

آینده سیاهی كه با استقرار حكومت خمینی در انتظار ایران است، با صدایی 

المللی از آوردن نام  روزی خواهد آمد كه شما در مرزهای بین»لرزان گفت: 

از سوی دیگر سخنگوی جبهه ملی «. ایران و ایرانی خجل و شرمسار باشید

 «.هایی انجام شده است لت نظامی مالقاتاعالم کرد بین کریم سنجابی و دو

شناسی تاریخی  بخشی از جامعه« اجتماعیات در ادبیات فارسی»درس 

های  ایران است که شخص دکتر غالمحسین صدیقی هم بنیانگذار و هم سال

طوالنی استاد مدرس آن در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران بود. روش 

السیک و شبیه به محضر استادانی بود که استاد در تدریس و اداره کالس ک

آموختند و فقط اجازه سئوال و ارائه مقاله یا تحقیق  باید از او می شاگردانش می

به بعد نبود. آنان  ١٣۵۰های سالهای  داشتند که البته مورد پسند دانشجویان دوره

 –های درمان مشکالت اقتصادی  حل شناسی انتظار ارائه راه از استاد جامعه

تری  کردند و در جستجوی استادان انقالبی جتماعی جامعه ایران را طلب میا

تر از استاد بودند و ضمن تحمل محرومیت و فشارها،  بودند که یک نسل جوان

داد.  کردند که نوید یک انقالب اجتماعی را می های آتشینی ایراد می خطابه

استاد دکتر » در طیف چپ اسالمی و« دکتر علی شریعتی»ترین آنها  معروف

 در طیف چپ کالسیک بودند.« حسین آریانپور امیر

از هر دو گروه دانشجویان « اجتماعیات در ادبیات فارسی»در کالس درس 

نفر از دانشجویان  ۵۰بود، بیش از  ١٣۵٧الذکر حضور داشتند، بهار  فوق

ن شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهرا جامعه  سالهای سوم و چهارم رشته

که امروزه محل آن به موزه دانشگاه تهران تبدیل شده و در گذشته قسمتی از 

شاه قاجار بود، در یکی از کالسهای بزرگ منتظر  فتحعلی« باغ نگارستان»

ورود استاد بودند. استاد معموال سر ساعت با دفتر حضور و غیاب وارد کالس 

داشتند و هنگام  ضور میبایست قبل از ایشان در کالس ح شدند. دانشجویان می می

خواستند تا استاد اجازه  ها به احترام استاد برمی ورود استاد مثل شاگرد مدرسه

 نشستن بفرمایند.
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های دیگری از جمله اخذ راهنماییها و سپس غیبت از  نگارنده به مناسبت

کالس درس دیگری بعلت دستگیری و زندانی شدن، از سالهای قبل با استاد 

بین ما عالقه استاد و شاگردی بر قرار بود و لذا در همین کالس  آشنایی داشتم و

بایست در هر  من به انتخاب استاد می« اجتماعیات در ادبیات فارسی»درس 

کردم تا امر حضور و غیاب به پایان برسد  جلسه اسامی دانشجویان را قرائت می

رساله یا شدند و معموال  از روی  و سپس استاد وارد مبحث درس آن جلسه می

 گرفتند. ای که قبال  تدارک دیده بود، موضوع بحث کالس را پی می جزوه

در یکی از جلسات درس بعد از مقدمات حضور و غیاب و طرح مبحث 

درس، یکی از دانشجویان که گویا این روزها مقامی در سفارت ایران در پاریس 

ای تلقی  تادهو آن روزها در بین دانشجویان روشنفکر، شخص عقب اف –دارد، 

استاد این روزها در کشور انقالبی »از ته کالس با صدای بلند گفت؛  -شد می

گوئید و فقط به  آغاز شده است، شما چرا مثل دکتر شریعتی از انقالب سخن نمی

استاد که انتظار چنین رفتاری را نداشت « اید؟ های خودتان چسبیده جزوه

و خطابه درس را رها کرد و  داد، آرایش دیگری گرفت همچنانکه گوش می

گوئید  توانید بگوئید آقای شریعتی و آن انقالبی که شما می آقای مهدوی می»گفت؛ 

 «خواهند؟ گویند و چه می چه می

استاد آنها همه همراه مردم و رهبران روحانی به دنبال »آقای مهدوی گفت: 

 «.خواهند انقالب هستند و آزادی و عدالت می

هدوی از درون هیچ انقالبی آزادی و عدالت بیرون نیامده استاد گفت: آقای م

مانند که اگر گروهی به گروهی دیگر  های داخلی می ها شبیه جنگ است، انقالب

پیروز شوند، آن گروه شکست خورده را سرکوب خواهند کرد و سپس هر کس 

 که منتقد یا مخالفشان باشد، آنان را نیز سرکوب خواهند کرد تا از بین بروند

آید و نیز امکان ظهور آزادی،  زیرا که همراه انقالب نه عدالتی پدید می

بخصوص آنکه رهبران آن انقالب اگر آقایان روحانیون باشند و سپاه آن انقالب 

 مردم مسلمان ایران، آنگاه بدترین انقالب جهان روی خواهد داد.

دوی آقای مه»و سپس با حالت پرسشی به آقای مهدوی نگاه کرد و گفت: 

برید یعنی روحانیون به حکومت  دانی اگر این آقایانی که شما از آنها نام می می

ها جدا جدا کردند،  آنچه اعراب و مغول“گویم  برسند چه خواهند کرد؟ من می

و همه را حتی آقای دکتر شریعتی را که من شخصا   ”اینان یکجا خواهند کرد
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ران در دانشگاه مشهد بدلیل ضعف علمی توصیه کردم بجای دانشگاه ته

استخدامش کنند را نیز از تیغ خواهند گذراند، اینها را من از روی تجارب 

ای  گویم و حتی خواهم کوشید که از وقوع چنین حادثه تاریخی ایران و جهان می

 «پیشگیری شود.

 

 : همدلی مسلم و گبر و یهودمحمدحسین شهریار
ستایشگر به شهریار ( متخلص ١۲٨۵ - ١٣۶٧محمدحسین بهجت تبریزی )

 محبت است و در آرزومند آن:

 ای پرستو که پیام آور فروردینی     کی بر این کلبه طوفان زده سر خواهی زد

 آیینی بهشت چه حیاتی و چه دنیای     شهریارا! اگر آیین محبت باشد

روحانیت شیعه را بدون امتحان پس دادن با برقراری جمهوری شهریار 

. به خوبی می شناسد و آنها را دردمندانه توصیف می کند اسالمی به خوبی می

گمراه کننده داند که ورای در طبل جنگ دمیدن رهبران مذهبی و سیاسی و بسیج 

 :ها با هر مرامی همدل هستند توده ،آنها

 زاهدان کز هر سالحی فتنه و شر میکنند

 کنند از عبا هنگامه، وز عمامه محشر می

 ب این قوم نیستیک سخن کز دل برآید بر ل

 کنند گر چه از بانگ اذان گوش فلک کر می

 در دل مردم هراس کیفر اندازندگان

 کنند؟ خود چرا کمتر هراس از روز کیفر می

 ساقیان کوثرند، اما شب از دست خمار

 کنند پای خم هم می خزند و می به ساغر می

 در کمین اهل ایمان، با کمند کید و کین

 کنند د سنگر مییابن پشت هر سنگی که می

 آنچه دین در قرنها کافر مسلمان کرده بود

 کنند روزه کافر می این حریفان جمله را یک

 چون حقایق مسخ شد، دین جز یکی افسانه نیست

 کنند کوردل آنان که این افسانه باور می

 وای از این بدخبره عطاران، که از خبط دماغ

 کنند پشگ را نایب مناب مشک و عنبر می
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 بات آی، کاینجا مسلم و گبر و یهوددر خرا

 کنند جمله از یک جرعه، دل با هم برابر می

 

 : فعال پرشور و پیگیر حقوق زنانمریم فیروز
 یاسیشاخص س یها از چهره یکیش( .ـه ١۲۹۲-١٣٨۶) روزیف میمر

و عضو حزب توده،  یسلطنت میدوم، از مخالفان رژ یدر دوران پهلو رانیا

یکی او  بود. رانیو از فعاالن حقوق زنان در ا تودهمؤسس سازمان زنان حزب 

ای  از زنانی بود که پس از سقوط حکومت رضا شاه پهلوی و گشایش فصل تازه

 اوو به حزب توده ایران پیوست.  در تاریخ ایران، به مبارزه سیاسی روی آورد

های  از ایران به طور غیابی به اعدام محکوم شد، او در سال مهاجرتپس از 

 اجرت، در اتحاد شوروی و آلمان شرقی زندگی کرد. مه

به  ١٣۵٨، مریم فیروز در اوایل سال ١٣۵٧پس از پیروزی انقالب سال 

در ایران، مریم  توده ایران برگشت. در دوران فعالیت مجاز و علنی حزب

"تشکیالت دموکراتیک زنان ایران" و سردبیر مجله  دبیرفیروز به عنوان 

کرد. به دنبال انتقاد نسبتا  تند حزب توده از سیاست  می  "جهان زنان" فعالیت

زیر  ١٣۶١جمهوری اسالمی در ادامه جنگ با عراق، این حزب در آخر سال 

 .مریم فیروز دستگیر شد، حزبسرکوب شدید 

 ١٣۶٨ای که به تاریخ شانزدهم بهمن  نورالدین کیانوری در نامه شکوائیه 

گوید:  ی اسالمی نوشته است، چنین میای رهبر جمهور به آیت هللا خامنه 

ساعت سه و نیم یا چهار پس از نیمه شب  ١٣۶١"صبحدم روز هفدهم بهمن ماه 

گروهی از پاسداران با باز کردن در خانه به اتاق خواب ما در منزل دخترمان 

ریختند و دستور دادند که من فورا  لباس بپوشم، این آقایان تنها حکم بازداشت 

اشتند اما نه تنها مرا بلکه همسرم را هم بدون داشتن حکم، مرا در دست د

بازداشت کردند، به آن هم بسنده نکرده، دخترمان را هم که در کارهای سیاسی 

ما نه سر پیاز بود و نه ته پیاز، او را هم بدون حکم، بازداشت کردند، تصور 

نه دخترمان و نوه نفرمایید که به این هم بسنده کردند، نه! فرزند یازده ساله افسا

یعنی کمیته مشترک  ٣۰۰۰ما را هم بازداشت کردند و همه ما را به بازداشتگاه 

مرداد، بازداشت و محاکمه  ۲٨دوران شاه که من در آنجا، مدتها پیش از کودتای 

 و زندانی شده بودم، بردند". 

هایی که در زندانهای جمهوری اسالمی   دکتر کیانوری پس از شرح شکنجه

نویسد: "همسرم مریم را  داشته، درباره همسر خود خانم فیروز چنین می رواج

آن قدر شالق زدند که هنوز پس از هفت سال، شب هنگام خوابیدن کف پاهایش 
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کند، البته این تنها شکنجه "قانونی" بود که به انواع توهین و با   درد می

ها و ... ( آن قدر  شد )فاحشه، رئیس فاحشه  ترین ناسزاگوییها تکمیل می  رکیک

اند که گوش چپ او شنوایی اش را از دست داده  سیلی و توسری به او زده 

 شوم که او در آن زمان پیرزنی هفتاد ساله بود".  است، یادآور می 

کیانوری و همسرش مریم فیروز هرگز با حکم رسمی و به طور کامل آزاد 

هران منتقل شدند و زیر نظر ای در ت  به خانه ١٣۶۹نشدند، بلکه از حوالی سال 

 قرار گرفتند. 

مریم فیروز بویژه پس از مرگ شوهرش نورالدین کیانوری، با بیماری و 

ناتوانی شدید روبرو بود، او در سالهای اخیر حافظه خود را از دست داده بود. 

های درخشان" و کتاب خاطراتش، مقاالت  از مریم فیروز غیر از کتاب "چهره

تألیف باقی مانده که تقریبا  تمام آنها به شرایط "ناگوار" زنان در  فراوان ترجمه و

 ایران و بویژه مبارزات زنان زحمتکش ایرانی اختصاص دارد. 

و  یجسم یها و تحت شکنجه ریدستگ یدر سن هفتاد سالگ روزیف میمر

و در  یساله زندانش را در سلول انفراد  ۹قرار گرفت همه دوران  دیشد یروح

اسفند  ۲۲. او در است رینظ یب ایبابت در دن نیاگذراند. او از  طیشرا نیتر سخت

در گورستان بهشت  یمراسم ی هیچبرگزار در گذشت و بدون در تهران ١٣٨۶

 زهرا در جنوب تهران به خاک سپرده شده است.

 
 روزیف میمر

 

 آزادی و دموکراسی : ستاشگراصفهانی ژاله
 از ١٣۲۵ سال در که خ.( هـ. ١٣۰۰ - ١٣٨۶) سلطانی - اصفهانی ژاله

 از که شعرهایی در ژاله است. دموکراسی و آزادی ستاشگر کرد مهاجرت ایران

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Maryam_Farman_Farmaian.jpg?uselang=fa
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Maryam_Farman_Farmaian.jpg?uselang=fa
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 کهبل و نالد، نمی درد از اما کند، می همدردی گوید، می سخن انسان دردهای

 دمد. می پا و دست به نیرو جهان بهسازی برای و کند می ساز امید های نغمه

 احساسات اینک خورد. زخم افراطی گرائی ملی از تاریخ سراسر در انسان

 مرزها: این برای ستیز و مرزها این از اصفهانی ژاله

 رود نه برکه، نه

 بسوزانید مرا

 را خاکسترم و

 افشانید، بر دریا رهای آبهای بر

 برکه، در نه

 رود: در نه

 سنگواره های کرانه از شدم خسته که   

 مسدود. مرزهای از و               

 

 هر جنگی هر دو طرف بازنده استدر : دانشور نسیمی
 «ووشونس» مشهور رمان در خ.( هـ. ١٣۰۰متولد ) دانشور سیمین

 مردم رنج و احساسات او کند. می توصیف را دوم جهانی جنگ سالهای ماجرای

 مقاطع در روایت این کند. می روایت را آگاه و روشنفکر زنی ویژه به ایران

 است: صادق کاست و کم بی مان تاریخ دیگر

 عزاداری شهید، آن برای خواستم می من» گفت: و کشید آهی عمه

 قول به بکشد. خونریزی و خورد و زد به کار خواستم نمی اّما کنند،

 «است. بازنده طرف دو هر جنگی هر در مرحوم آقای حاج

....  

 و داشتند بر برف پر گونیهای میان از منبع، چاه سر از را جنازه شبانه

 و خسرو و زری و عمه گذاشتند. کاکا خان ماشین عقب صندوق رد

 مزار جلو زا طواف، قصد به و نشستند ماشین در کاکا خان و هرمز

 گفت می و کرد می گریه فاطمه خانم شدند. رد غریب حاجی سید

 مقصود ندانست نداشت. اشک زری اّما «بشوم. ات غریبی فدای»

 من کاش» اندیشید: می یوسف. غریبی یا است امامزاده غریبی عمه،

 و غریبها همۀ برای و آوردم می گیر امنی جای و داشتم اشک هم
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 ناحق تیر به که آنها همۀ بای کردم. می گریه دنیا های زده غربت

 «شوند. می سپرده خاک به دزدکی شبانه و اند شده کشته

 

 م و بعد مسلمانمیرانیمن اول انسانم، بعد ا: شاپور بختیار
عضو  ران،یحزب ا رکلیدب مدار، استی( س١۲۹٣-١٣٧۰) اریبختشاپور 

مرداد  ۲٨ یپس از کودتا ینهضت مقاومت مل گذاران انیاز بن ران،یا یجبهه مل

با  اریبخت دولت. بود ١٣۵٧از انقالب  شیپ ران،یا ریوز نخست نیو آخر ١٣٣۲

 سقوط کرد. ١٣۵٧بهمن  ۲۲در  ارتش، یطرف یو ب رانیبه ا ینیخم آمدن

 التیرا در شهرکرد گذارند و تحص ییدورٔه ابتدا التیتحص اریپور بختشا

 پلمیرساند. او مدرک د انیبه پا روتیمتوسطه را ابتدا در اصفهان و سپس در ب

و  استیس یایاو با دن ییکرد. آشنا افتیدر روتیب یخود را از مدرسه فرانسو

خصوصا  شعر  نسهراف اتیدموکراتها و عالقه به فرهنگ و ادب الیسوس اتینظر

قصد داشت  اریشروع شد و تا آخر با او ماند. بخت یفرانسو رستانیاز همان دب

تن  ۴اعدام پدر و  ١٣١٣برود اما در  سیبه پار رستانیبالفاصله بعد از اتمام دب

توسط  التیبه جرم شورش مسلحانه، در جهت سرکوب ا شاوندانشیاز خو

 نگذاشت. یاو باق یبرا رانیجز بازگشت به ا یا رضاشاه چاره

نام کرد. در  به فرانسه رفت و در دانشگاه سوربن ثبت ١٣١۵در  یو

التحصیل شد. بختیار در جنگ  با مدرک کارشناسی از این دانشگاه فارغ ١٣١٨

و  خواه در صف طرفداران جمهوری( ١۹٣۹تا  ١۹٣۶از سال )داخلی اسپانیا 

دوم و اشغال فرانسه  یانجنگ جه . با شروعشرکت کردمخالفان ژنرال فرانکو 

 یرو شد. شاپور وارد نهضت مقاومت مل ساله روبه ۲ یا با وقفه التشیتحص

 میمق ی)ارتش سربازان خارج نسهاز سربازان فرا یکیفرانسه شد و به عنوان 

 یدکترا ١٣۲۴. در دیکشور جنگ نیا یدر گردان اورلئان در راه آزاد فرانسه(

او دو مدرک  .کرد افتیدانشگاه سوربن در از یاسیخود را در حقوق و علوم س

 اریدارد. شاپور بخت زین ،یفلسفه و اقتصاد عموم یها نهیدر زم یکارشناس

 یخاص یفتگیشعردوست و شعرشناس بود و به حافظ انس و ش یمدار استیس

 یها تسلط داشت و عالوه بر آن با زبان یسیو انگل یفرانسو بانداشت. او به ز

 مداران استیو س سندگانیاز نو یاریبس با واداشت.  ییآشنا یو عرب یآلمان

 و مراوده داشت. ییبرجستٔه غرب و فرانسه آشنا

ن از یی دیر به جدایباوری تزلزل ناپذ بود ودموکرات  یاستمداریار سیبخت

 ن دو نهادیان ایبه مناسبات م اوداشت.  - (Secularism) دنیاگرائی ای –دولت 

ن دو نهاد آگاهی یآور امتزاج ا امدهای خسرانیاز پ کییده بود و به نیشیژرف اند
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ن از نهاد قدرت یی نهاد دیجدا»داشت. او رساله دکتری خود را به موضوع 

 اختصاص داده بود.« اسی در جوامع بدوییس

 ١٣۵٨ ریکرد و در ت یزندگ انهیمخف رانیماه در ا ۶ اری، بختبعد از انقالب

 یجمهور هیعل تیبه فعال رانیا یاومت ملبه فرانسه رفت. او در قالب نهضت مق

 نیپرداخت. در دوران مبارزاتش در خارج از کشور، اول رانیا یاسالم

او توسط  روررقم خورد. برنامٔه ت ١٣۵۹سوءقصد ناموفق به جانش در تابستان 

سال پس از آن،  ١١ترور  نینقاش صورت گرفت. دوم سیان یبه رهبر یگروه

 .شد سیدر پار یسالگ ٧٧ در سن اریمنجر به قتل بخت

« نیکتاتوری نعلید»ران را از یمردم اشی یدوراندو ار به روشنی یبخت

کتاتوری فرسوده چکمه یبر حذر داشت و آن را به مراتب بدتر از د

پرستی انقالبیون  پرهیز بختیار در هیاهوی انقالب و خیال .کرد می ییشگویپ

 گم شد.

در  .تصریح کردی دولت خود  برنامه ندی به کرامت انسان را دربیار پایبخت

ه جهانی حقوق بشر را یاز اعالم« د و شرطیبی ق»است خارجی، تعهد یبخش س

د و شرط از اصول منشور یبانی بدون قیران پشتیاست دولت ایس»گنجانده بود: 

باشد و در راه یثاق های مربوط میه جهانی حقوق بشر و میملل متحد و اعالم

ت از حقوق بشر و کمک به تحقق خواسته های یو حما ن هدف در حفظیاجرای ا

ا آثار آن تالش می کنند ید هرگونه استعمار یمشروع مللی که در راه رهایی از ق

 « اهتمام خواهد نمود.

در  لندن د پارکیدر سخنرانی ها ،ک سال پس از انقالبیتر از کم ،بختیار

 که سخنانی «.مسلمانم م و بعدیرانیمن اول انسانم، بعد ا»گفت:  ١٣۵٨ور یشهر

و اکثریت قریب به  ران سازگاری نداشتیاسی و اجتماعی آنروز ایبا فضای س

ژرفای آن را درک نمی  در ایران، دست اندر کاران سیاست مردم و اتفاق

 کردند.

 

 نیست بادا بجهان، اهرمِن کینه و جنگ: برومند بیاد
 را ی نابودی جنگهـ. خ.( آرزوی انسانگرا ١٣۰٣)متولد ب یاد یعبدالعل

 در که شود تبدیل بشریت عمومی باور این که روزی به رسیدن تادر سینه دارد. 

 دست و فراوان ذخائر انسانی، نیروی اند بازنده جنگ طرف دو هر جنگی هر

 با زبان چرب فریبانی عوام همواره شد. خواهد حریق طعمه بیکرانی های رنج

 هم و ملی عرصه در )هم اجتماعی و سیاسی آگاهی نازل ازسطح استفاده سوء
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 برومند ادیب تصویر اینک دهند. می تقدس جنبه جنگ به الملی( بین عرصه در

 جنگ: از

 جنگ و نهیک اهرمنِ  ،بجهان بادا ستین

 ننگ! و یناکام و نکبت او بدِ  از هست زانکه 

  بال لِ یس چون ،ینادار و یناکام و ننگ

 گ!جن به باد ابد لعنِ  ،بود جنگ ی زاده 

  یو یحام مشو ،قرونست و اعصار ننگِ

 هنگ! و دانش از خبر یب ،یو یحام بود که 

  شیشاپیپ رود ،مرگ اهرمنِ  را جنگت

 شاهنگ!یپ بود ،قهر شکنِ  صف را رزم 

  جان؟ باخته نیک ز خلق بجز شتیچ حاصلش

 چنگ؟ اختهی خون به وید بجز ستیک اش زاده 

  حقد؟ و یآسائ دد ریغ بود چه خاستگاهش

 رنگ؟ و یشیاند بد ریغ بود چه شیراستا 

  یآوا گرگ بود که ،ببانگش گوش یکن چه

 آهنگ جغد بود که ،سازش به دست یزن چه 

  یبجا یجا کسان نعشِ  ،عدم خاکِ  در کرده

 رنگ! به رنگ بقا نقشِ  ،فنا آبِ  از شسته 

  یبخت وارون و یرانیو و یقحط و یسخت

 !آونگ جنگ گهِ یپا ز و تافته بهم شد 

  یسر مهیآس و یمجروح و یماریب و مرگ

 تنگ! و آور هول ی حفره نیاز آرد برون سر 

  خبر نگارنده چو ره یبر «جبهه» یسو گر

 درنگ! تابِ  ینکن آنجا در شیب یئ لحظه 

  دوار ،مغز در ،و تن بر افکندت ها لرزه

 تفنگ! و توپ ی دمه و دود و خمپاره بانگِ 

 یارویور خود سنگرِ  در ،ینیب زندگان

 تنگاتنگ! هم یپهلو در ،یابی کشتگان

  یَسه سرو چون کریپ ،نگون گشته بسا یا

 خدنگ! رِ یت چون قامتِ  ،خون به غرقه بسا یو 

  جدا کرده تن ز دست ،عدو رِ یت بسا یا

 فشنگ! خورده فرو سخت ،کسان یپا بسا یو 

  هراس به سنگر پسِ  در ،جوان تازه بسا یا



 316 

 سنگ! سرِ  بر جان و کف در نامزدش ی نامه 

  یندرجا و «نیم» به برخورده که یپا بسا یا

 قلماسنگ! چون ،شده بر هوا به انفجارش ز 

  تاب گردون «زنِ  خمپاره» ی نعره نیزم در

 «اورنگ هفت» بارگهِ  در لوله و افکند 

  سرباز کی بود؟ که نیا ،خاک به افتاده یفرد

 سرهنگ! کی بود؟ که نیا ،مرگ اندردم یمرد 

  ناگاه ،کسوی دیآ ِگرد چو ،سرباز لیخ

 «کلنگ» غّرنده زدیر فرو بمب سرش بر 

  سپهر اوج بر ،افکن بمب ی ارهیط هست

 نهنگ! غضبناک ،خروشنده یایدر به چون 

  راه به ندهیپو همه و توپ حامل تانکها

 پلنگ! وندهیغر همچو کسان خون ی تشنه 

  پرتاب یجائ به یجا از شود ناّگه و ّگه

 نارنگ! و انار شکلِ  در هیارن آلت 

  نیآئ زشت نیچن ،جنگست ی عرصه نیهم نه

 آهنگ! شوم نیاز منیا ندین ،زین شهرها 

  برق چو گشته روان پرتاب یسّکو از «موشک»

 فرسنگ! صد از دورتر ،اش صاعقه هدف 

  سخت کوبد فرو خانه بس زلزله از بتر

 تنگ! به جنگ از آمده زنِ  و مرد سرِ  بر 

  صبح دمِ  تا شب همه ،موشک وحشتِ  از یخلق

 بزنگ! گوش ،هوا از را اجل کیپ دم به دم 

  هراس ز و بینه ز ،تن در دلهره را همه

 زّغرنگ! و ویزعر ،جان در ولوله را همه 

  ریاس و شانیپر و معلول و آواره یجمع

 شرنگ! دهینوش کسرهی ،فنا جامِ  از یخلق 

  یو بر لعنت که ننگست ی هیما نهمهیا

 برجنگ! نینفر که جنگست ی زاده نهمهیا 

  یخدا یسو از رود ذکرش که است ریخ ،صلح

 َدبَنگ! وِ ید از بود فعلش که است شرّ  جنگ 

  است وطن دفاعِ  نه نجایدر جنگ از غرض

 فرهنگ! با هر بر در ،نکو سخت بود کان 
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  حدود به تجاوز جنگ ،بود نستوده جنگِ

 لنگ! شنازِ  رهِ  به تشیُکم و است میذم که 

  ریدل باش گه همه را وطن بدخواه دفع

 «پورپشنگ» از پدر یآر بدر «رستم چو» تا 

  مباش اری طلبان تجاوز جنگ با کیل

 «زنگ» به چه و «روم» به چه نینفر ی هیما بود که 

 

 بدکارتر از زاهد خوشنام ندیدم: فیروزکوهی یامیر
  می گوید: خ.( .هـ ١۲٨٨ - ١٣۶٣) بیاد و شاعر یروزکوهیف یریام میکر

 خدای از خواهد خود دایم ذکر به زاهد

 خود برای از وخیر مردم برای از شر

 برافتاد پرده ریا روی از که آنروز

 ندیدم خوشنام زاهد از بدکارتر

 

 ایران دروزیر  بانوی : نخستینرو پارسا فرخ

در شهر قم به دنیا ای فرهنگی  در خانواده (١٣۰١ - ١٣۵۹)رو پارسا  فرخ

« جهان زنان» مادر وی فخرآفاق پارسا از فعاالن حقوق زنان و مدیر مجله د.آم

اتاق »های  دین پارسا کارمند وزارت بازرگانی و مدیر مجله بوده و پدرش فرخ

بود.وی از آن رو در شهر « عصر جدید»و « بازرگانی و صنایع و معادن ایران

لزوم تعلیم و تربیت » ای با عنوان قم زاده شد که مادرش به دلیل نشر مقاله

برد. این مقاله اعتراضات  در تبعید به سر می« مساوی برای دختر و پسر

ای را در بین روحانیون آن دوران برانگیخت و موجب تبعید مادر وی  گسترده

 گشت. 

رو پارسا تحصیالت ابتدایی خویش رادر تهران سپری و برای ادامه  فرخ

مقدماتی رفت. وی توانست دوره تحصیل در دوره متوسطه به دانشسرای 

متوسطه را با کسب رتبه اول به پایان رسانده و به دانشسرای عالی و بعد به 

دانشگاه تهران راه یافت. وی تحصیالت دانشگاهی خویش را در رشته پزشکی 

 التحصیل گردد. ادامه داد و با اخذ درجه دکترااز دانشگاه تهران فارغ
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های  نشسرای عالی به تدریس در دبیرستانپس از اخذ مدرک لیسانس از دا

تهران پرداخت. او پس از پایان تحصیالت دانشگاهی تا مقطع دکترا، علیرغم 

آموخته شده بود کار طبابت را رها کرد و ترجیح  اینکه در رشته پزشکی دانش

داد که به کار فرهنگی بپردازد؛ بدین ترتیب او در وزارت فرهنگ آن دوران 

انجمن »به همراه تنی چند از همکارانش  ١٣٣٣د.وی در سال مشغول به کار ش

های دخترانه آن دوران تأسیس نمود و در  را برای دبیرستان« بانوان فرهنگی

شورای همکاری »به عنوان یکی از اعضای هیات رئیسه  ١٣٣۵سال 

 انتخاب شد.« های بانوان ایرانی جمعیت

 ١٣٣۹یران بود. در سال رو پارسا همچنین نخستین مدیر کل زن در ا فرخ

دار ِسَمت مدیر کلی دبیرخانه  با آغاز به کار دانشگاه ملی ایران، وی عهده

به عنوان وزیر آموزش و پرورش  ١۹۶٨دانشگاه ملی ایران شد.او در سال 

 وزارت نقش مهمی در توسعه آموزش دختران داشت. این در و ایران انتخاب شد

 Eminent Persians: The) «امدارایرانیان ن»در کتاب  ،عباس میالنی

Men and Women Who Made Modern Iran, 1941 - 1979)  نوشته

است او نه تنها بعد از انقالب اعدام شد بلکه قبل از انقالب هم هدف حمله 

ها به  بار ،مخالفانی بود که به دنبال ترور شخصیت او بودند. به گفته آقای میالنی

پرستی تهمت زدند و این  جنسی و اخالقی و مقام فساد ،او درباره فساد مالی

 که بهایی شده است. شایعه را رواج دادند

که مأموران برای  خانم پارسا بعد از انقالب از ایران خارج نشد. بعد از آن

دوره کوتاه زندگی نیمه مخفیانه او  ،اش رفتند و او خانه نبود دستگیری به خانه

رو پارسا در دادگاه،  های فرخ بر اساس گفته .در خانه اقوام و دوستان آغاز شد

های  وزیر بعد از انقالب از مشاوران او در تهیه کتاب محمدجواد باهنر، نخست

او پیش از بازداشت از محمدجواد باهنر که از  درسی وزارت فرهنگ بودند.

معتمدان سران انقالب بود درخواست کمک کرد. در خاطراتش نوشته که آقای 

و گفته بهتر است از کشور خارج شود. در تدارک خروج قاچاقی از باهنر به ا

 ایران بود که مأموران دستگیرش کردند.

 ،االرض نهایت به جرم افساد فی  جلسه طول کشید و در  ۹محاکمه او 

المال به اعدام محکوم  همکاری با ساواک برای بازداشت فرهنگیان و غارت بیت

میل اموال بیت المال و ایجاد فساد در  حیف و»وی با اتهاماتی چون: شد. 

وزارت آموزش و پرورش و کمک به نشو و نمای فحشا در آموزش و پرورش 
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و همکاری موثر با ساواک و اخراج فرهنگیان انقالبی از وزارت فرهنگ ایران 

در دادگاه انقالب اسالمی شعبه تهران به ریاست صادق خلخالی …« و غیره

 به اعدام محکوم شد.« فسد فی االرضم»محاکمه شد و به عنوان 

نامه  در وصیت او حتیوکیل و تجدید نظر نداشته است. حق در محاکمه، 

دادگاه بین زنان و »بس کوتاه خود حقوق زنان را فراموش نکرد و نوشت: 

 «.گذارد و امیدوارم آتیه برای زنان بهتر از این باشد مردان تفاوت زیادی می

مبارز و خودساخته  مستقل، اسالمی از زنانری وژرفای کینه رژیم جمه

 شماری و خوارداشت کوچکبرای خود،  به گمانخمینی و خلخالی . کرانی ندارد

معلم و پزشک، نخستین زن مدیر کل، نخستین زن وکیل  رو پارسا، دکتر فرخ

مجلس شورای ملی، نخستین بانوی معاون وزیر و نخستین زن وزیر و مبارز 

و  ، او را همراه یک روسپیزنان و اعتالی زندگی حقوقراه آزادی و تساوی 

 اعدام کردند.  یک قاچاقچی

 

 در دادگاه انقالبرو پارسا  فرخ

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/fa/c/c7/Farokh_roy_mhakemeh.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/fa/c/c7/Farokh_roy_mhakemeh.jpg
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: دیکتاتورهائی در صف اول مبارزه پور امیرحسین آریان
 با دیکتاتوری

 یسنده،هـ. خ.(، متفکر، نو ١٣٨١ – ١٣۰٣دكتر امیرحسین آریان پور ) 

در  ١٣۵٧ای )آبان ماه  ضمن مصاحبه ۵٧مترجم و استاد دانشگاه، قبل از بهمن 

جایی داده بود. او  ی عدم تحمل و مدارا هشدارهای به تان( دربارهبرایتون انگلس

 گوید:  های سیاسی می ها و دالیل عدم همکاری گروه ی ریشه درباره

از دیکتاتوری دیرینه، دیکتاتوری چندان و چنان در تارو پود زندگی 

فردی و جمعی ما راه یافته است که متاسفانه عموم ما حتا بسیاری از 

جنگیم، خود دیکتاتوروار و از  صف اول، با دیکتاتوری میما که در 

پس مقوالتی که دیکتاتوری به ما تحمیل کرده است، به فرد و جامعه و 

ی زندگی انسانی، همکاری است و  دانیم که شالوده نگریم. می جهان می

انعکاس ذهنی همکاری، محبت است. بنابراین محبت، ذات زندگی 

کشد و  ون بر ظلم قائم است، محبت را میانسانی است. دیکتاتوری چ

کند. ظالم  زداید. ظلم، هم ظالم و هم مظلوم را فاسد می انسانیت را می

شود.  با ظلم کردن، و مظلوم با پذیرفتن ظلم، از انسانیت عاری می

رند و  ظالم برای ضبط دست رنج دیگران، دست به دزدی و کشتار می

الید و خود بین و متکبر و غافل آ کاری می خود را با آزمندی و فریب

شود، و مظلوم برای حفظ خود در برابر ظالم، با چاپلوسی و  می

گراید و واخورده و زبون و دون  گری، به ناراستی می دورویی و حیله

شود. ظالم و مظلوم، هیچ یک از شخصیت سالم نصیبی  همت می

شکست  برند. شخصیت هر دو آلوده و بیمار است، انسانیت هر دو نمی

ی  براشته است. در این صورت، منطقا باید انتظار داشت که در جامعه

دیگر اعتماد نکنند،  های سیاسی به یک ی ما گروه دیکتاتور زده

گیر باشند، از بلند نظری و آزادمنشی و مدارا  اندیش و سخت جزم

های  وی کنند و شکستر برمند، نابخردانه به خود غره شوند، تک

 ناروا خورند.

 عر زیر از آریان پور، گویا روحیه امیدوار او به آینده روشن است:ش

 شام تیره صبح را آبستن است        روزما فرداست، فردا روشن است

  زاده بر زاینده یابد چیرگی                     روشنی زاید ز بطن تیرگی

  ویمر در دل تاریخ آن سو می                ما همه در راه صبح روشنیم

  سیر تاریخی کجا از ما جداست            ی تاریخ ماست سیر ما سازنده
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 ی خود کوته کنیم راه تاریخی             پس اگر با شوق و آگاهی رویم

  چشم ما بر طلعت آینده باد                           آفتاب زندگی پاینده باد

 

 کرد: عشق را در پستوی خانه نهان باید شاملو احمد
مترجم،  سنده،ی، شاعر، نو)خ. هـ. ١٣۰۴ -١٣٧۹) شاملو احمد

 سرود ،انسان کرامت و شکوه توانمند ستایشگر، بینگار، محقق و اد روزنامه

 شاعری او است. آن وسیع معنی به انسان شکست سرای یهمرث و مقاومت خوان

 و تضعیق ض،تبعی قشریت، نظری، تنگ علیه انسان صف در همواره که است

 در اینرو از انسان. کرامت دارد: دست در دقیق نمائی قطب او رزمد. می یگردپ

  د.لطغ نمی بیراهه به و طوالنی خود هرگز عمر دامام رزم

 تمام در عقاید تفتیش و پیگرد سنگسار، تکفیر، تعزیر، اعدام، که زمانی

 باشد صادقانه و دقیق چند هر تاریخنگار توصیف آیا است، جاری جامعه سطوح

 نیا در» شعر در نگرى ندهیآ با شاملو ؟کندی م بیان را انسان دروت بزرگ رنج

 انسان احساسات و ما زمانه مذهبی-اسییس اهیس طیشرا و داد هشدار «بست بن

 كند: می ریتصو نیچن را اختناق فشار تحت

 

 بست بن نیا در

 ندیبو یم را دهانت 

 دارم. یم دوستت یباش گفته که مبادا

 ندیبو یم را دلت

 نینازن ست،  یبیغر روزگار      

 را عشق و

 ندراهـب رکِ یت کنار

 زنند. یم انهیتاز

 کرد دیبا نهان خانه یپستو در را عشق      

 سرما چِ یپ و  کج بستِ  بن نیا در

 را آتش

 شعر و سرود ارِ سوختب به

 دارند. یم فروزان         

 

 مکن. خطر دنیشیاند به
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 نیازنن ست، یبیغر روزگار      

 شباهنگام کوبد یم در بر که آن

 است. آمده چراغ کشتن به

 کرد دیبا نهان خانه یپستو در را نور      

 

 ندقصابان آنک

 مستقر ها گذرگاه بر

 آلود خون یورطسا و ُکنده با

 نینازن ست، یبیغر روزگار            

 کنند یم یجراح ها لب بر را تبسم و

 دهان. بر را ترانه و

 کرد دیبا نهان خانه یپستو در را قشو      

 یقنار کباب

 اسی و سوسن آتش بر

 نینازن ست، یبیغر روزگار      

 روْزمستیپ سِ یابل

 است. نشسته سفره بر را ما یعزا سور

 .دیبا نهان خانه یپستو در را خدا              

 ۵٨ تیر ٣١            

 

 :دارد خاصى گاهیجا «عشق» و «دیام» شاملو، هاى شعر در

 روزی ما دوباره کبوترهایمان را...
 روزی ما دوباره کبوترهایمان

 را پیدا خواهیم کرد و مهربانی

 دست زیبایی را خواهد گرفت.

 روزی که کمترین سرود

 بوسه است

 و هر انسانی برای هر انسانی

 برادری است.

 هایشان روزی که مردم دیگر در خانه

 بندند. را نمی

 قلب ای است و قفل افسانه

 برای زندگی بس است...
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 روزی که معنای هر سخن

 دوست داشتن است

 تا تو بخاطر آخرین حرف

 به دنبال سخن نگردی.

 روزی که آهنگ هر حرف

 زندگی است

 تا من بخاطر آخرین شعر

 رنج جستجوی قافیه نبرم.

 ای است روزی که هر لب ترانه

 تا کمترین سرود بوسه باشد.

 روزی که تو بیایی

 یشه بیاییبرای هم

 و مهربانی با زیبایی یکسان شود

 روزی که ما برای کبوترهایمان

 دانه بریزیم...

 کشم و من آن روز را انتظار می

 حتا اگر روزی

 که دیگر

 نباشم...

 

 ام، دهینهراس مرگ از هرگز

 .بود تر شكننده ابتذال از  دستانش چه اگر

 است نىیسرزم در مردن از همه بارى من  هراس

  كن، گور مزد كه

 آدمى آزادى از

 .باشد افزون

 )نهیآ در دایآ          (

 

 

در شاملو در دورانی که همه روشنگری و فریادهای هشداردهنده در 

شد، پیشگویانه  خواهی خمینی گم می و تقیه و توریه دمکراسی هیاهوی انقالب

« هکتاب جمع» می را پیش بینی کرد و در سرمقالهجنایات در راه جمهوری اسال

 هشدار داد:
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 ۱۳۵۸مرداد  -کتاب جمعه  -املو ش

 اول دفتر

ادباری که، گرچه  ران پروروزهای سیاهی در پیش است. د

ی خود  اکنون نهاد تیره اند داشت، از همتو منطقا  عمری دراز نمی

ای از  ی خود را بر زمینه را آشکار کرده است و استقرار سلطه

وردهای مدنیت و فرهنگ نفی دموکراسی، نفی ملیت، و نفی دستا

 جوید.  و هنر می

ناگزیر پایدار نخواهد ماند، و جبر تاریخ،  این چنین دورانی به

بدون تردید آن را زیر غلتِک سنگین خویش درهم خواهد کوفت. 

اما نسل ما و نسل آینده، در این کشاکش اندوهبار، زیانی متحمل 

که گمان سخت کمرشکن خواهد بود. چرا  خواهد شد که بی

دارند و  ی آزادی را دشمن می زده هر اندیشه قشریون مطلق

کامگاری خود را جز به شرط امحاء مطلق فکر و اندیشه 

اکنون  شمارند. پس نخستین هدِف نظامی که هم غیرممکن می

های قدرت خود را به ضرب چماق و دشنه استحکام  کوشد پایه می

ها و  ن کتابخانهآتش کشید های خود را با به بخشد و نخستین گام

های فعال هنری و تجاوز آشکار به مراکز  هجوم علنی به هسته

ی متفکران و آزاداندیشان  فرهنگی کشور برداشته، کشتار همه

 جامعه است. 

کنان  ایم. بادنماها ناله ی توفانی روبنده ایستاده اکنون ما در آستانه

ست. اند و غباری طاعونی از آفاق برخاسته ا به حرکت درآمده

های سکوت پناه برد، زبان در کام و سر در  دخمه توان به می

امان بگذرد. اما رسالت تاریخی  گریبان کشید تا توفان بی

کند. هر فریادی  فکران، پناه امن جستن را تجویز نمی روشن

های خونین خویش فریاد خواهیم  کننده است، پس از حنجره آگاه

 کرد. کشید و حدوث توفان را اعالم خواهیم 

میدان  پوش روشنفکران متعهد در جنگی نابرابر به سپاه کفن

ای  آید نشانه ه بر اینان وارد میای ک اند. بگذار لطمه آمده

هشداردهنده باشد از هجومی که تمامی دستاوردهای فرهنگی و 

ی جغرافیایی در معرض آن  های ساکن این محدوده مدنی خلق

 قرار گرفته است. 

 پرسشگری است و از این راه ،روشنفکر ویژگیترین  اگر بنیادی

اندیشه و آسائی  برانگیختن خردورزی، شاملو روشنفکری راستین است. او با تن
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رسد جامعه روشنفکری  به نظر میناپذیر دارد. مرزی گذر ،خوگیری با سنت

 دربه جای وارد شدن  گی بنیادین روشنفکر ایمان ندارد.ایران هنوز به این ویژ

خشم و ناسزاگوئی برخورد او با با  ،یاب و سازنده با شاملو ریشه یک گفتگوی

 :آورم هائی از این به پرسش کشیدن ها را اینجا می نمونهکرد. 

 :یفردوسدر باره 

را   ضحاک   ى و اسطوره  داشته  کفش به  گىیر ای  کرده  اشتباه یاگر فردوس»

او   حکم زیما ن  قتیحق  مشتاقو   کرده  لیتحص  ى طبقه ی،حت ؛ جازده صورت  آن  به

  نهضت  ى بارهدر  نادرست  قضاوت  موضوع  . مناند رفتهیپذ  منزل  وحى  را مثل

  تا به  کردم  مطرح  یخیتار  ى دو نمونه  عنوان را به  ضحاک  ى اسطوره ای  تصوف

را  ها نمونه  نی. ا است ریپذ بیقدر آس چه  قتیحق  که  بدهم  نشان زیعز  شما دوستان

ما   هاى ها و برداشت قضاوت  بر سر راه  یزادگان حرام  چه دیباش  تا آگاه  آوردم

 . «دان نشسته

 کایآمر یدر دانشگاه برکل یسخنران

 

 :روانیانوشدر باره 

  که  کرده  مواضعه  انیخوار با روحان آدم  ى زاده حرام  نیعادل ا روانیانوش»

 «. را براندازد  انیمزدک  ى شهیرسانند ر  تسلطن  به  برادرانش  جاى اگر او را به

 کایآمر یدر دانشگاه برکل یسخنران

 

 :رانیا یاسالم انقالبدر باره 

 یسمیفاش نیجانش یسمی. فاشزنند یها به جهل و تعصب توده دامن م انگل»

است.  یکیاست، عملکردش  یکیاست، شکلش  یکیکه قالبش  شود یم گرید

چماق و تپانچه و زندانش همان است فقط است.  یکیاش  چماق و تپانچه

صورت گرفته که ظاهرش  معهدر جا ی. هر بار حرکتکند یفرق م شیها بهانه

 امدهیبه بار ن نیجز ا یامر حاصل تیدر نها یداده ول دیرا نو یادیبن یراتییتغ

تازه  یسفاک ای ندیبنش یجاهل یبه کرس یو جاهل یجالد یبه جا یاست که جالد

به  هانهیسف یدواریام»که حس کند از آن  یشود. هر فرد نیشیپ یسفاک نیجانش

 تواند یاند م سرش ساخته بوده یبرا یگشاد یکاله بوق «یادیبن راتییتغ ی بهانه

 نیخود ا یسرخوردگ تینها انیب یها رجوع کند و برا به حافظٔه مشترک توده

 «. بکشد رونیرا ب هیکنا

 بهشتیارد -« تهران مصور» ی مجله ریبا مسعود بهنود سردب ی مصاحبه

١٣۵٨ 
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 :مردمدر باره 

  ما نشان  خیتار یمقصر، ول ای  ما قاصراست  ملت  ى توده  میگو نمى  من»

  گاه چیندارد، ه  جمعى دست  ى ندارد. حافظه  یخیتار  ى حافظه  توده  نیا  دهد که مى

  نگرفته یا  بهره  ناز آ  گاه چیو ه  اموختهین  زىیچ  اش یاجتماع ینیع  اتیاز تجرب

  به  یاز ابتذال ، دهیپهلو غلت  به ، دهیرس  استخوانش  هر جا کارد به  جهیو درنت  است

،  انگاشته  شرفتیپ  درجهت  را حرکتى  عرضى  حرکت  نیـ و ا گرید  ابتذال

 «  .فتهیرا فر  خودش

 کایآمر یدر دانشگاه برکل یسخنران

 

 در باره حافظ:

ادوار  نیتر کیکفرگو که در تار یالقبا کیقلندر  نیا ستیک یراست به»

 یکه حت یو در عصر انیزهدفروش، در نهاربازار زاهدنما اکارانیسلطٔه ر

 انیشجاع بن و پسرش شاه نیرمبارزالدیچون ام ی مغرور ِخوار یجالدان ِ آدم

 غزواتاز منکر و  یشکستن و نه خود را بر حدزدن و خم یچنان حکومت آن

 طانیخدا را عاشق و ش کند، یرا انکار م زیوعدٔه رستاخ تنه کیاند،  نهاده یمذهب

 .« خواند یرا عقل م

 خانیش یسیرو در رو با قدرت ابل نیمانده که چن  ناشناس ِ یآشنا نیا ستیک»

  «کند؟ یم یریروزگار دل

 حافظ وانید مقدمه

 

 ختن دائمی شاعر:ودر باره لزوم آم

به آن  میپرداختن مستق قیجز از طر علم است و علم را کی یشناس زبان»

در  ست،ین یاست و چون آموختن یشهود یامر یآموخت، اما شاعر شود ینم

سر و کار شاعر  همه نی. با اکند یم یتنگ عبوس علم، احساس نفس یها چارچوب

امر  زد،یآموخت و اگر شاعر از آموختن آن بگر دیبا ریبا زبان است که ناگز

 .« کند ینم دایدست پ قیر آن به توفو د شود یمختل م شیشاعر

انشارات  - یاخوان لنگرود یمهد ش،یبا احمد شاملو در اتر هفته کی

 ١٣٧٣ دیمروار

 

سرهم  کانیو وات ها شیها و کش که پاپ یا مسخره تیحیبا مس یکار ما»

 اریبس اریاستنباط بس نیبه ا حیمس یا اسطوره یفلسف لیاما در تحل میاند، ندار بسته

تحمل شکنجه  کشند، یدرد م گرید کیخاطر  که انسان و خدا به میرس یم بایز

 .« شوند یفدا م گرید کیخاطر  یو سرانجام برا کنند یم
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 یشمس ١٣۶۹/ ایفرنیکال ،یدر دانشگاه برکل یسخنران

 

 در باره رسالت شعر:

. نه کند یپنهان نم نیدر آست یهستم که خنجر یهر انسان شاوندیخو من»

است.  گرانید بان هینه لبخندش ترفند تجاوز به حق نان و سا کشد یابرو درهم م

لر ِ  کی. من یرانیرا به ا یرانینه ا دهم یم حیترج یرانیرایرا به غ یرانینه ا

 ییایاسترال ییاروپا ییقایافر کیزبان ترک،  فارس کیبلوچ ِ کرِد فارسم، 

که نه تنها با  دمیسف پوستِ  زردپوسِت سرخ پوستِ  اهیس کی ام، ییای آس ِییکایامر

وحشت مرگ  گرانیندارم بلکه بدون حضور د یمشکل نیکمتر گرانیخودم و د

 ارهٔ یبر س گرید یها انسان انیهستم م ی. من انسانکنم یپوستم احساس م ریرا ز

 پوریشعر ش دهم یم حیندارم. ترج ییمعنا گرانیکه بدون حضور د ن،یمقدس زم

 .« ییباشد، نه الال

 جهان است/ احمد شاملو یادیبن رییشعر تغ هدف

 

از  یزن یبند به دهان من م ندارد. پس تو كه پوزه داریحرف مزخرف خر»

 .«یترس یمن م شهیمن، از نفوذ اند شهیاند یدرست

را ممنوع االنتشار به قلم داده من  یزیچ یحاكم میهر رژ ا،یگوشه دن هر»

 یزیچ خواهد یهست و م یكلك میكه فكر كنم در كار آن رژ دهم یبه خودم حق م

 «را از من پنهان كند.

منطق و درک و شعور  دیبوده است که چرا ما با نیا ادمیفر شهیهم من»

مان مسئول خوب و بد و  را به مثابه وجدان ییو بابا میخودمان را معطل بگذار

 یکه هر چه را از دهان او در آمد را وح ییتا جا م،یکن دمانیخطا و صواب عقا

 .«کنم یم یتلق «نشعور انسا» رینوع تحق نیرا من بدتر نی. امیمنزل بشمار

برابر  ش،یحقوق خو نیزتریاثبات ناچ یباشد برا ریكه انسان ناگز ییایدن»

 میبا مفاه ست یا ونهروا یایدن ست، یزشت اریبس یایمرگ سرود بخواند، دن

 «وارونه.

با  ای. آشود یاحساس م «وارهاید»، بالفاصله لزوم «در» کی ی مشاهده با»

 «م؟یكن یرا احساس م« در» کیهم، به همان اندازه لزوم  وارید کی ی مشاهده

و به  طلبد یمطلق م مانیو دروغ است كه از اتباع خود ا بیفقط فر تنها»

 .«شود یم اهیس تانیرو دیكه اگر شک آور کند یم نیآنها تلق
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 : در کرامت زن و نکوهش جنگبهبهانی سیمین
 ابداع و کشف به ١٣۵۰ از که ش.( هـ. ١٣۰۶ متولد ) بهبهانی سیمین

 چاپ اجازه او اشعار انقالب از پس و است پرداخته فارسی لغز در تازه اوزان

مادرش فخرعظمی ارغون، و پدرش عباس خلیلی، نویسنده و شاعر  .نداشت

بودند. تحصیالت متوسطه را تمام نکرده بود که با حسن بهبهانی ازدواج کرد و 

مشکالت فراوان رشته حقوق قضایی را در دانشگاه تهران به پایان  علیرغم

رساند. بهبهانی تدریس را به حرفه های دیگر ترجیح داد و تا بازنشستگی دبیر 

 دبیرستان های تهران بود.

ه در عرصه ادبیات، فرهنگ و مرزهای مرزهایی ک سیمین بهبهانی

و  صراحت وشهامت  با. تشکسمانع شکفتن بیان اندیشه و آزادگی او ، سیاست

 خودکامگیبرابر  صه شعر و ادبیات بلکه دربیان و عمل نه تنها در عر با

همه جا در کنار مبارزان بود و ستمدیگان بود: در تظاهرات . ایستادگی کرد

 در کنار مادران داغدیده جنگ، با مادران زندانیان سیاسی، اعتراضی زنان

 ، در کناربا کمپین یک میلیون امضا، دساله عراق علیه ایران بو ٨ معنی بی

 .تحت تعقیب جمهوری اسالمینویسندگان 

 ، تاریخ رنج مردم ما با زبان هنر است. شعرهایشهای بهبهانی سروده

 :استایران  او نسبت به رویدادهای مصیبت باری خاطر  بازتاب اندوه و دغدغه

د؛ به سوگ از جنگ و انقالب و ارعاب و زورگوئی و ستمگری شکوه می کن

دانشجویانی که در یورش به خوابگاهشان جان داده اند می نشیند و زندانیان 

سیاسی را به یاد می آورد و برای جنازه های سوراخ سوراخ شده و اعدامیان بی 

گرسنگی بی نوایان، تعطیل  ۀی دادرسی اشک غم می فشاند؛ درباردادگاه و ب

کانون نویسندگان و توقیف روزنامه  دانشگاه ها، تجمع و اعتراض منتقدان، بستن

ها و مجالت می سراید؛ سنگسار زنی بی گناه و شالق خوردن مردی تحقیر شده 

ی تاریخ می سپرد و به هر فرصتی از مرگ آزادی  در میدان شهر را به خاطره

سخن می گوید؛ از فساد و ریا سخن به میان می آورد و در همان حال به زبانی 

 تعبیری مستقیم از عشق و بوس و بر و آغوش می دهد.بی پروا دریافت و 

 نگران سرنوشت بشر است: بهبهانی

 قرن این انسان برای

 کرد توان می آرزو چه                  قرن این انسان برای

 کرد ارمغان خون و خراب         فراگشت نخستین در که

 انگیخت شعله یی فتنه چه            پوکش مغز در که ببین
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 کرد آتشفشان کوهی چه            شومش دست در که ببین

 عفونت و چرک به عجین         وحشت و خون با که ببین

 کرد روان سیلی چگونه                عالم شهر کالن هر به

 ریخت زمین بر ها شراره                   آتشینش ی تنوره

 کرد آسمان در خروش               افکند عرش در خراش

 ریخت شکم در ها گلوله             را جان نیمه ی گرسنه

 کرد دهان در ها گدازه                  را تشنگان لب گروه

 گدایی با غیرتی نه                      عدلی جام و ساقی نه

 کرد جهان بر ستم یکی               برد جهان از ستم یکی

 نگیرم فرخ فال به                          را ها رایانه هجوم

 کرد آشیان نحوستی                  یک هر پساپشت در که

 باشم خرسند چگونه                      ذرات نیروی فتح به

 کرد کداناخ و خرابه                   را ها معموره که بسا

 را اش دیباچه بخش که       ست قرنی چه این من! خدای

 کرد نشان نفرت و ننگ به      مهر زد ردابز و خون به

 خون بر سجاده فکنده         وحشت و جنگ ی عرصه به

 کرد؟ توان می آرزو چه                قرن این انسان برای

 

 خیتار درس

 بازگفت را انیساسان قصه              تکرارکن را خیتار دخترم

 آغازگفت از ،مدآ انیپا به چون     را قصه آن بسپرد بخاطر تا

 

 استاد او بود گفته او با آنچه    گذشتیم یطوط همچو زبانش بر

 او داد و روانینوش قصه                       ربابکانیاردش داستان

 

 شد رهیخ گردون چشم فروغش کز     کام و فر و شکوه آن از یی قصه

 شد رهیت دشمن چشم در مه و مهر         اش جلوه کز یزدیا جالل زان

 

 رفت ادی از خسروان داستان             روزگار گذشت کز بدانجا تا

 رفت باد بر زرنشان یها خوشه            باد تند بینه کز بدانجا تا

 

 ختیر اندوه لرزه کالمش بر      بست حلقه چشمش دو در یگرم اشک
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 ختیگر یم من دهید از اش دهید               را اسی نگاهش در نمینب تا

 

 کرد؟ چه یتاز آن یها یتوز نهیک             ما پاک زبان با یدید :گفت

 کرد؟ چه یساز سخن در اما یدید          یرا زهیپاک یفردوس :گفتمش

 

 راشکست؟ تاجداران بارگاه           روزگار شوم پتک یدید گفت:

 نشست وانیا تارک بر شد تاج          چولعل یخاقان اشک اما گفتم:

 

 تنسرگرفت؟ نامه از را جلوه           یرا رهیت خصم دست یدید گفت:

 گرگرفتید تنسر هزاران از               ورنگ بیز ما دفتر اما :گفتم

 

 بوستان ییطال زان یباق ستین           یا افسانه جز ،زیپرو از گفت:

 اندوست با بوستان یسو به رو             سخن نیریش یسعد با گفتمش

 

 گوش؟ به دیآ ینم گرید رو چه از         یی نغمه ساینک چنگ از گفت:

 سروش پندارت گوش در دهد سر         ها نغمه حافظ شعر با گفتمش:

 

 نماند؟ بهارستان فرش رونق              دشمنان غیت ریز یدید گفت:

 فشاند بهارستان در گل سخن کز            ادکنی یجام ز اما :گفتمش

 

 ختندیسوزانگ فرهنگ یآتش            ما یاستغنا انیبن در گفت:

 ختندیآو ما دامان در دست           وباز بگذشت سالها اما گفتم:

 

 ماست یایدر گوهرش زادگاه         کرد عرضه گر یگوهر یتاز لفظ

 ماست ینایس یعل بو آفتابش              شد تابنده اگر یماه ،جهان در

 

 دیند هرگز ما روح را یستین            بود زهیآم ما خون در ستنیز

 دیپد آمد شور پر یققنس             خاکسترش از سوخت، گر یققنس

 

 ستین کوالک از شهیاند را کوه         استوار یکوه ،است کوه ما جسم

 ستین باک طوفان ز را ایدر چیه       میعظ ییایدر است،یدر ما روح

 

 شد آرام و آمد ایدر یسو                        کن خانه یالبهایس آنهمه
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 شد گمنام آوران نام ما شیپ           زنام ییسودا پخت سر در که هر

 

 را آن روانی و اجتماعی مادی، مخرب پیامد که است ای فاجعه جنگ

 و جنگ به اعتراض با مستقیم مردم صف در همواره آزادگان نیست. کرانی

 مخرب پیامد و جنگ فاجعه عمق نشان با مستقیم غیر یا و آن قفتو برای تالش

 هیچگونه شعر این کردند. اتنقاد عوامفریب سیاستمداران افروزی جنگ از آن

 است: اندیشیدن خور در تنها ،خواهد نمی تفسیر و تعبیر

 

 ندارد پا کی که مردی

  ندارد پا کی که مردی دارد خورده شلوارتا

 ندارد تماشا عنی:ی ش،نگاه آتش و است خشم 

  نشسته چشمم به او از تابم می رخساره

 ندارد باال ستیب از دیشا و است نوجوان بس 

  نیا از پس رنجش سال چل مبادا من چون که بادا

 – ندارد "مبادا "بادا بودن است رنج گرچه خود - 

  رفتم دشوار چه دیید مایپ چاالک پای با

 ندارد؟ مایپ چاالک ییپا که او چون تا 

  مهر نهد می نیزم روی چوبدستش کنان تق تق

 ندارد امضا به حاجت حضورش ثبت که آن با 

  شد یی دشنه و شد خاری چشمش به مهرم لبخند

 ندارد تمنا نرمی درشتی با گریخو نیا 

  است مالل خطوط دایپ خشکش و سرد ی چهره بر

 ندارد بایشک جانی تن کاهش با که عنیی 

  او از ییبایشک خواهم انیمهرب با که میگو

 ندارد پروا که رمیگ مادرانه دهم پندش 

  ساز کنم ییگو و گفت تا باز او سوی کنم می رو

 ندارد پا کی که مردی شیجا ست یخال و ست رفته 

 ۶٨ بهشتیارد
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 قانون تدوین علیه را اعتراضاتی نداشتند تشکلی اینکه علیرغم ایران زنان

 زنان معترضانه تجمع در یبهبهان نیمیس را یرز شعر دادند. سازمان اساسی

 :خواند تهران در یاساس قانون به نسبت

 زن! کم برتری ز الف

  هستیم برابرت سنگ زن، کم برتری ز الف

 هستیم دیگرت نیمه باری، می چه ما به تیر 

  دادیم جان خویش تن در را روانت بی تخم

 هستیم مادرت و خالق دار می نگه ما حرمت 

  زما؟ طلبی می آسایش، و امن و عزت

 هستیم دلبرت و همسر پرسی، اگر خود دل از آری 

  سرپاییم و شاد و زنده همراهیم، و طلبان حق

 هستیم یاورت همه ما ما، با بیا بزن گام 

  اندر شیر کام به گرچه کاملتر، حیات حق

 هستیم باورت تشنه کن، باور ماست مطلب 

 
 سیمین بهبهانی

بخشی از سروده های سیمین بهبهانی بی آن که گزاشگر خبر باشد روایت 

منظوم تحوالت یکی از حساس ترین دوره های تاریخ معاصر ایران است. 

ان و دوره ای خاص است ولی گرچه این سروده ها معلول و متأثر از وقایع زم

 :لی و عمومی و انسانی پیدا می کنداز زمان و مکان فراتر می رود، صورت ک

 نوبت اقرار زن تا چار شد،

 حکم دین از رجم او ناچار شد

 این گره را دست حاکم باز کرد؛
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 راز پنهان فاش در بازار شد.

 مومنان را شرع انور زد صال؛

 سینه هاشان مشرق االنوار شد.

 این یکی بربام شد، آن بردرخت؛

 سنگ و نیرو محض دین ایثار شد.

 کم کمک در دست ها یارا نماند؛

 شوق اندک، خستگی بسیار شد.

 زن هنوزش نیمه جانی مانده بود،

 پاسدارش هفت جان شد، یار شد؛

  تخته سیمانی فراز آورد و سخت 

 برسرش کوبید و ختم کار شد. . . .

  که دین گفتم از امداد غیبی دان 

 با زمان همرنگ و همرفتار شد؛

 عصر سیمان است و عصر سنگ نیست؛

 سنگسار القصه سیمانسار شد

 
 سیمین بهبهانی

 

 : لزوم مشارکت همهمحمد علی اسالمی ندوشن
  ذكر مناقب»  كتاب  در مقّدمة(  ١٣۰۴ متولد) اسالمی ندوشن محمد علی

 می نویسد:« مسو  جهان بشر در  حقوق
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  زده  هم  به  یداریو ب  یآگاه خود  سرنوشت  به  نسبت  بشر امروز كه

و   یواه  یدهای، ام پراكنده  یها شهیبا اند  یدراز  تواند مّدت ی، نم است

  دارد كه  لیم و  خود است  ندةیآ  نگران كند.  یزندگ«  یدموكراس  شبه»

  یرأ  قید از طریباشد با  ر هرچهیمس  نیفتد. ایب  یبخش نانیر اطمیدر مس

  نییدر تع  بدهد كه  آنان  به  احساس  نیا  یعنیگردد؛   نییتع  آزاد مردم

 . است  آنها منظور شده  كشور مشاركت  هو امر ادار  یمش

  كردن  بر حكومت  یمبتن  گر كهید  یها تجربه  ةهم  كه  مینیب یآشكارا م

  هعدّ   نیرا ای، ز است  دهیگرد  مواّجه  ی، با ناكام است  بوده« معدود  هعدّ »

خود   موقع  حفظ  یو برا  دهیانجام فساد  به  كارشان  یاز چند  معدود پس

زور و »از   یا ختهیآم با  اند كه ر بودهیفساد ناگز  نیا  دنیو پوشان

  یگناه  به  یگناه  كردن  لوت  یبپردازند، و برا  راندن  فرمان  به«  بیفر

 «بیزور و فر»بر مقدار   سال  به  سال  نانیبزنند. ا  گر دستید

انفجار   برسد و كار به  انیپا  به  مردم  تحّمل  تاب  اند تا سرانجام افزوده

  بكشد

  شرفتیپ  چیه  انسان  و ذات  عتیطب  به  با توّجه  باور كرد كه  توان ینم

 .ر باشدیپذ صورت -  یا تصّور آزادی -  یوجود آزاد  بتواند بدون  لیاص

می نویسد: "اگر انقالبی صورت گرفته « گفته ها و نا گفته ها»در کتاب 

باید بهترین افراد ایران، صرف نظر از آن که تا چه اندازه  –که گرفته  –است 

، صرف نظر از ان که تا چه اندازه مورد لطف متظاهر به ظواهر دین باشند

 روحانیت باشند، در کار مملکت مشارکت پیدا کنند."

 

 با پسوند "اسالمی" نه جمهوری مطلق: مصطفی رحیمی

با  مترجمو  نویسنده( استاد دانشگاه، ١٣۰۵ ـ ١٣٨١مصطفی رحیمی )

کاتب و دیگران در شناسایی م برشت، کامو، دوبوار، سارترهایی از  ترجمه

 به ویژهبه  تآلیفات متعددی با در ایران کوشید وو ادبیات غرب  یفلسفی و هنر

دانشکده حقوق دانشکاه  پس از .پرداختجایگاه و نقش روشنفکر در اجتماع 

دوره دکتری خود را گذراند. در بازگشت به تهران  دانشگاه سوربندر  تهران

پرداخت، و مدتی در به ترجمه  ۴۰های دهه  شد. در سال دادگستریوارد 

 را تدریس کرد. ادبیات غرب دانشگاه تهران
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دهم دیماه،   در شماره روزنامٔه آیندگان، ١٣۵٧در روزهای اواخر دیماه 

، مبنی هللا خمینی سید روحای را با امضای دکتر مصطفی رحیمی، خطاب به  هنام

ی ، که حت«جمهوری اسالمی»اش در مخالفت با مدل حکومتی  بر دالیل شخص

منتشر کرد. عنوان نامه  نبود، والیت فقیهصحبتی از حتی ز ودر آن زمان هن

این نامه سرگشاده هشدارآمیز خطاب  «چرا با جمهوری اسالمی مخالفم.»بود: 

به خمینی یک روز پیش از خروج شاه از ایران و کمتر از دو هفته مانده به 

 ،خطاب به خمینیبازگشت خمینی از حومه پاریس به تهران نوشته و در آن 

در ایران هشدار  «جمهوری استبدادی»نسبت به شکل گیری یک  بینانه روشن

 .داده است

رحیمی در ابتدا چهار مورد از نظریات آیت هللا خمینی را برشمرده و تاکید 

این  زاده با تمام آن موارد موافق است. کرده که به عنوان یک شیعه و شیعه

لفت با حکومت پهلوی(، مخالفت با امپریالیسم موارد مخالفت با استبداد )مخا

آمریکا و هر دولت امپریالیستی، مخالفت با سیاست شوروی، چین و هر دولت 

کمونیستی، مخالفت با دولت "صهیونیستی" اسرائیل و موافقت با حقانیت مبارزه 

 مردم فلسطین است.

که  به گفته آقای رحیمی، موقعیت آیت خمینی در آن زمان در وضعی بود

توانست هم سخنگوی ملت زجر کشیده ایران در برابر رژیم  "هیچکس دیگر نمی

های بزرگ  سراسر فساد کنونی باشد و هم صدای خود را در برابر دولت

نویسد که موضوع نوشتن نامه برشمردن  ستمکار" بلند کند اما در عین حال می

اخل کشور آشکارا به دانم تاکنون کسی از د هایی ست که تا آنجا که من می "نکته

 شما ننوشته است."

مصطفی رحیمی در این نامه می نویسد که "راه رهایی بشر تلفیق دو 

ها  اما همه فرهنگ  اندیشه دموکراسی و سوسیالیسم است که گرچه از غرب آمده

اند و تلفیق این دو کار آسانی نیست و بر عهده همه  در تکوین آن نقش داشته

 هاست." ملت

داری است و آنچه  او چیزی که دموکراسی را از پا انداخته سرمایه به اعتقاد

 سوسیالیسم را به فساد کشانده، قدرت عجین شده با کمونیسم است.

گرایش داشت اما آنچه ای حکومت سوسیال دموکرات  رحیمی شخصا به گونه

 ساالر دینباعث اهمیت نامه او می شد هشدار و واهمه او از تبدیل حکومت 

(theocracy) بود.در حال تاسیس و ورود به نظام انقالبی وادی "خودکامگی " 
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هلل خمینی پیشنهاد کرده است که "اعالم  مصطفی رحیمی در این نامه به آیت

جمهوری مطلق کنید، یعنی به جای حکومت عده ای از مردم ]یعنی صنفی از 

د، ]در این آنها مانند صنف روحانیت[، حکومت و حاکمیت جمهور آنان را بپذیری

اید، بلکه در قرن  صورت[ نه تنها در ایران انقالب معنوی عظیمی ایجاد کرده

گرای ما )نه به معنای فلسفی بلکه به معنای نفی معنویت( به روحانیت و  مادی

 اید." معنویت بعد عظیمی بخشیده

گیرد" و به  "تعصب جای تفکر را می  به نظر او در یک جمهوری جز این،

و رشد استعدادهای نهفته مردم، تقویت و قدرتمند شدن رهبران یک جای تقویت 

گیرد، امری که آنان را به اعتقاد رحیمی  صنف که روحانیون باشد، صورت می

 کند. "زبون و خطرپذیر" می

نویسد به نظر او، جمهوری اسالمی یعنی اینکه  رحیمی در ادامه می

چیزی است که در انقالب حاکمیت متعلق با روحانیون باشد که این برخالف 

مشروطیت به دست آمد، تا آن که به خواست مشروطه خواهان "قوای مملکت 

 ناشی از ملت باشد."

اشاره مصطفی رحیمی به این اصل نگاه او به حقوق اساسی را نیز نشان 

می دهد و در ادامه می نویسد که "بدین گونه قانون اساسی ما با قبول اصل 

بحث والیت شاه و والیت فقیه پایان داده است . . . مترقی حاکمیت ملی به 

دموکراسی به معنای حکومت همه مردم، مطلق است و هرچه این اطالق را مقید 

کند به اساس دموکراسی )جمهوری( گزند رسانده است . . . بنابراین، جمهوری 

 باید مطلق باشد."

هشدار می  نکته دیگری که رحیمی در این نامه خطاب به آیت هللا خمینی

نفسه و بالضروره فسادآور است مگر  دهد این است که "مقام سیاسی، و قدرت فی

 آن که جنبه اعتراض داشته باشد."

کند منظورش از فساد در قدرت به دلیل ورود افراد ناباب  رحیمی تاکید می

به آن نیست بلکه "سخن بر سر سیاستمداران با حسن نیت و دلسوز مردمی است 

نیت تمام و مردم دوستی تمام قدرت سیاسی را در دست خود یا که با حسن 

لزوم  –نبودن مخالف  –طرفداران خود می گیرند و صرف وجود همین قدرت 

به کرسی نشاندن ضوابط و قواعد معین و تعیین شده از پیش، کارشان را به 

 تباهی می کشاند."
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خود را به اغراض گوید روحانیت نباید  نویسنده نامه به آیت هللا خمینی می

قدرت سیاسی که سکوالر است آلوده کند تا "همیشه به عنوان یک قدرت معنوِی 

 اعتراضی در کنار مردم باشد."

مصطفی رحیمی خطاب به آیت هللا خمینی این احتمال را هم مطرح کرده 

خواهند زمام امور را در دست بگیرند اما می  که شاید برخی روحانیون نمی

قوانین و اجرای عدالت" نظارت کنند تا مطابق با موازین خواهند در"وضع 

 اسالم باشد.

شد  گفته می  در مقطع تشکیل دولت موقت به نخست وزیری مهدی بازرگان،

 در کنار هر نیروی متخصص یک "نیروی متعهد" نیز باشد.

ها یک روحانی به  در برخی وزاتخانه ۵٧در ماه های اول انقالب بهمن 

کرد. حال یا واقعا نقش ناظر بودند یا بنا به  ر ایفای نقش میعنوان معاون وزی

خواستند کار اجرایی بیاموزند اما مصطفی رحیمی موضوع را این  نظری می

 چنین با بنیانگذار جمهوری اسالمی در میان می گذارد:

می پرسم این نظارتها به چه صورتی خواهد بود.اگر 

دادگستری  نظارت بیرون از داشتن حق خاص در مجلس و

باشد )مانند نظارت نویسندگان در کشورهای دمکراسی در 

کار دولت، البته با اعمال نظر روحانی( این کار به بهترین 

صورت خود در جمهوری مطلق میسر است پس چنین 

کسانی منطقا باید حاکمیت بی قید و شرط ملت را بپذیرند و 

مستقر در راه تحقق آن بکوشند و پس از آن که حکومت ملی 

شد، طبیعی ترین امور نظارت معنوی کسانی است که خود 

در ایجاد آن بزرگترین سهم را داشته اند. باید به مردم اعتماد 

کرد. و اگر منظور از نظارت داشتن، حق وتو در قوهء 

قانون گذاری یا اعمال اختصاصی قضاوت است این امر با 

 ری مغایرت آشکار دارد.موازین جمهو

خطاب به آیت هللا خمینی می نویسد که انقالب بدون جدل  مصطفی رحیمی

 وگو ممکن است پیروز شود اما محال است که بدون آن قوام و ادامه یابد. و گفت

های  ها و جمعیت به عقیده او از آنجا که در ایران اختالف اندیشه میان گروه

گو،  و اد گفتمبارز وجود دارد با توجه به سابقه استبداد و مسدود بودن فضای آز
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ها بسیار است که می تواند منجر به دشمنی  ه رفتن این گرو امکان در پیله خود 

 شود. 

دلی  تواند ترغیب به هم وگو می تنها ایجاد فضای آزاد بالشرط برای گفت

ها که رحیمی از آن با عبارت  کند. بنابراین تشکیل جبهه مشترک بین همه گروه

هرچه ستونها پابرجاتر. بنای اصلی استوارتر" یاد "ساختن بنایی با چند ستون و 

 می کند.

بینی  آقای رحیمی در پایان نامه خود با لحنی صادقانه و همراه با خوش

نویسد: "اگر هسته های امید بخش آزادگی و آزاد  نسبت به رهبر آینده ایران می

می فکری در گفته های شما نمی بود، هرگز این نامه را به عنوان آن جناب ن

گفتند بیائید با کمک مذهب،  نوشتم. هراس من از کسانی است که تا دیروز می

ملت را بر ضد دشمن مشترک به حرکت درآوریم فردا هر گروهی در بیان 

عقاید خود آزاد خواهد بود و امروز، به جای این که به حرف من و امثال من 

 گوش کنند در فکر دوخت لباس وکالت و وزارت اند."

حیمی بعدها در آستانه برگزاری رفراندوم قانون اساسی ایران مصطفی ر

کتاب اصول حکومت جمهوری را منتشر کرد که درباره اساس جمهوری به 

آقای رحیمی سه سال بعد از نگارش نامه اش خطاب به  معنای مطلق آن بود.

عصرانه »آیت هللا خمینی در روزنامه آیندگان، به علت نوشتن متنی به اسم 

 بیش از سه ماه بازداشت شد. ١٣۶۰در سال « قانون حکومت

مورد غضب حکومت ایران قرار  ١٣٨١او تا زمان مرگش در نهم مرداد 

 داشت.

 

 : زندگی چیست؟ عشق ورزیدنابتهاج هوشنگ
 و کرد آغاز عاشقانه های شعر سرودن از ( ١٣۰۶ متولد) ابتهاج هوشنگ

 .آورد روی اجتماعی شعر به سپس

 سوختن سماع

 ست یزاد یآدم آغاز عشق          ست یآزاد عشق ،ست یشاد عشق

 است گماشتن او بر همت دم               است داشتن نهیس به آتش عشق

 ست ندهیزا كهكشان شیزا                ست ندهیفزا زخود یشور عشق
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 ست پروانه رقص لهیپ شب در                ست دانه در باغ نبض تپش

 پنهان یزندگ جان بن در                      جان ی پرده نهفت در یجنبش

 دنیبخش عشق به را یزندگ                  دنیورز عشق ؟ستیچ یزندگ

 ارزد یم عشق به جانش و دل           ورزد یم عشق كه آن است زنده

 ریپذ شعله پرست ییروشنا                        ریگ یچراغ را زاده یآدم

 روز ی انهیآش هم ینینش شب                  فروز انجمن یسوز شتنیخو

 زیخ آتش نینش آتش عشق                           زیآم سحر چراغ نیا آتش

 غش و كدورت پر ست یخاك مشت                  آتش نیا زالل یب یآدم

 است دل سنگ و چشم سنگ یصنم    است گل و آب ریاس یتار و تنگ

 یكیتار چراغ یب ،یشب تو                          یكین گر و یبد گر صنما

 د؟ینكش یا شعله باز ات كنده                   دیخورش زند یم تو در یآتش

 مرو كال باش، پخته ،یا وهیم                مرو زغال ،یآمد درخت چون

 رونیب یگپخت شهد زند یم                  آتشگون و گشت پخته چون وهیم

 كار آخر است آتش اش وهیم                 دار نیا ی وهیم ستین به و بیس

 باشد آن در سوختن ی هیما                  باشد جهان در چه هر تر و خشك

 شدن دور شیخو حبس از سبك                     شدن نور یخوا در سوختن

 بود تاخته فرود و فراز بر                                بود گداخته آتش هم كوه

 سنگ؟ را او كرد كه سرد دم                             آهنگ آسمان بود یآتش

 ست یزندان شیخو جسم در نور           ستین خارا سرشت یسرد و ثقل

 است سنگ دل در پرواز فكر           است تنگ دل سرگذشت نیاز سنگ

 آرد باز روانه روان آن                              آرد گذار در كوره مگرش

 سنگ دو انیم از آتش جهد به             تنگ ییبسا چون سنگ بر سنگ

 اری دو لبان از جسته یا خنده               دارید شب در است یچشم برق

 آب از ماهتاب چو تراود یم                  شاداب رخ كز است نور خنده

 یسرمست نشاط از یا خنده                 یهست ی خنده ت؟سیچ خود نور

 است دست نیاز اش مستانه رقص      است سرمست شیخو ذوق از یهست

 ست دهیگرد نهیآبگ نیدر تا                       ست دهیچیپ پرده هفت در نور

 دید نتوان برهنه نور جان                     دیسپ و سرخ است راهنیپ رنگ

 بلند؟ درخت بر است سار چند                     چند یسار نشسته یدرخت بر

 رندیگ پر چو شود پر مانآس                 رندیگ مختصر كه یاهیس زان

 یكرد من ز جدا را شتنیخو                        یكرد تن و یانباشت ذره

 است طاق خود جفت ز ییجو جفت     است مشتاق شهیهم تن بر كه تن

 آور؟ درنگ یشد ایدر چه از             سفر و ریس به روان یبود رود



 340 

 بود یآفتاب ذره هر ورنه                          دود ی توده چو یانباش ذره

 بیترك ی سراچه از یآ بدر                ب؟یشك یجا چه ،یتن بند تخته

 آغوشت در نیزم و آسمان                گوشت هر است مغرب و مشرق

 ست دهینوش آفتاب یرهیش                ست دهیجوش خون كه یسور گل

 ردیگ یم آفتاب ی رهیش                     ردیگ یم گالب و گل از كه آن

 ست شهیاند در ینازك از شهیش         ست شهیش در بسته دیخورش جان

 شتاب به گالبدان از پرد یم                    گالب یبو اوست جان یپر

 دندیبخش خاك به یبینص كه                       دندیخورش باغ كیپ ها الله

 گردند یم باز دیخورش به هم                   آوردند ،بود كه یامیپ چون

 ردیم یم چو دهد یم پس باز               ردیگ یم نور كه چندان برگ،

 او گزارد یم دیخورش وام                       جو آتش شاخ است وامدار

 است سوختن سماع الشیخ در         است دوختن خرقه كار در شاخه

 است باران نور قدر شب چون                است ارانی بزم دانه دل دل

 بدمند گل ز دمان دهیسپ تا                 همند گرد نگار و رنگ و عطر

 كار در برد یم دیخورش نقش           نگار و رنگ ز گل پرداز چهره

 دستیخند ستود یرو در دوست              دستیخورش سالم جواب گل

 اهیس و سرد خاك ز آرد بر سر              اهیگ كه نفس آن از نازك و نرم

 دستید یم خواب به آتش از شیپ      دستیخورش یسو به سبزش چشم

 ست آشفته بر را دیخورش الی                  ست خفته دلش در كه یآه دم

 اوست دل ی پاره دانه نیا كه زان             اوست لیما زین دیخورش دل

 است ادراك آفتاب دلش با                است خاك در كه زمان آن از دانه

 خواند یم سرنوشته رقم                            داند یم درخت سرگذشت

 است سوختن درخت سرنوشت        است منچ در ناز و رقص با گرچه

 خزان و بهار بس راند سرم بر                 زمان كه منم كهن درخت آن

 بلند آسمان به دمیكش سر                        بند در پا و یته دامن و دست

 دور ی ستاره یگرم دلم در                   گور شب ،یستارگ یب از شبم

 گرفت انهیتاز به تگرگم كه                        گرفت انهنش یگه آذرخشم

 زاغ پر چون گشت رهیت آسمان                    كالغ بست انهیآش سرم بر

 ماند یخال انهیآش نیا و رفت           خواند یم دلم با كه خوان شب مرغ

 گشتبر یب رفتگان آن از آه                   دشت شب در شدند گم آهوان

 گستردم هیسا چند یسر بر                       آوردم بر و دادم گل نه گر

 آمد دود یبو مهیه دل در                          آمد فرود شكن زمیه دست

 شمیخو آتش آرزومند                                    شمیاند آتش پر ی كنده
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 شش وکو : ستایشگر زندگی، امید،کسرایی سیاوش
 بهروزی انسان

 مرداد ۲٨ کودتای از پس که خ.( هـ. ١٣۰۶ – ١٣٧۵) کسرایی سیاوش

 همواره خود حماسی و اجتماعی عاشقانه، اشعار در بود شده القلم ممنوع

 که او کمانگیر آرش است. انسان بهروزی کوشش و ،امید زندگی، ستایشگر

 بود. انایر رزمنده جوانان زمزمه سالها ،شد سروده ١٣٣٧ درسال

 کمانگیر آرش

 به سردار امید، 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 پیامی گر چراغی سوسوی که یا

 ،لغزان ها جاده روی افتاد نمی گر ها پا رد

 دمسرد؟ ۀآشفت دل ککوال در کردیم 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 گوید می قصه

 زیباست دگیزن بودم گفته

 تجاس کاین ها نکته بس ای ،ناگفته و گفته

 باز آسمان     

  زر آفتاب     

 گل باغهای           
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 .پیکر و در بی های دشت   

 برف درون از گل آوردن رونبُ  سر

 آب بلورِ  در ماهی رقصِ  نرمِ  تابِ 

 کهسار در خورده باران عطر کاخ بوی

 مهتاب ۀچشم در گندمزارها خواب

 دویدن ،رفتن ،آمدن

 ورزیدن عشق     

 نشستن انسان غم          

 .کوبیدن پای مردم های شادمانی پای به پا   

 کردن کار ،کردن کار

 آرمیدن     

 دیدن را تشنه و خشک های بیابان انداز چشم     

 .نوشیدن پک آب تازه سبوی از هایی جرعه     

  راندن کوه سوی به سحرگاهان را گوسفندان

  خواندن آواره کوهی بلبالن با فسهمن 

  دادن شیر را آهوبچگان افتاده تله در

  ماندن دره پناه در را خستگی نیمروز 

  گاهی گاه 

  گرفته مه بامهای سفالین این سقف زیر 

  شنیدن باران های نم نم ز را غم هم در های قصه 

  را کمان رنگین گهواره تکان بی 

 ددین بان کنار در 

  یبرف شب یا

  نشستن ها آتش پیش 

  بستن شعله گرم و دامنگیر رویاهای به دل

  زیباست زندگی آری آری

  برجاست پا دیرنده آتشگهی زندگی 

  پیداست کران هر در اش شعله رقص بیفروزیش گر

  ماست گناه خاموشی و است خاموش ورنه 

  لبخند با و آرام مرد پیر

  افکند جان افسرده کوره در ای کنده

  کرد می جو و جست کومه های سیاهی در هایش مچش 
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  کرد می گفتگو خود با آهسته لب زیر 

  برفروزنده باید شعله را زندگی

  سوزنده هیمه را ها شعله

  انسان ای تو هستی جنگلی 

  آزاده روییده ای جنگل

  دامن کوهها روی افکنده دریغ بی

  جاوید تو انگشتان سر بر ها آشیان 

 جوشنده تو های یبانسا در ها چشمه

 افشان سرت بر باران و باد و آفتاب 

  آتش خدمتگر تو جان

  انسان جنگل ای باش سبز و بلند سر

  نوروز عمو داد سر صدا خواهد می شعله زندگانی

  افروز روشنی باید هیمه را ها شعله 

  بود آرش ز ما داستان کودکانم

  بود آتش باغ خدمتگزار جان به او 

  دبو روزگاری

  بود تاری و تلخ روزگار 

  تیره ما بدخواهان روی چون ما بخت

  چیره ما جان بر دشمنان

  داشت هذیان خورده سیلی شهر

  داشت پریشان داستانهای بس زبان بر 

  سنگ چون سیه و سرد زندگی

  بدنامی روز 

  ننگ روزگار 

  پیچان بندگی بندهای اندر غیرت

  بیجان دلمردگی بیماری در عشق 

  شد زمستان فصل ها فصل 

  شد شبستان در نشستن شد گم ها گلگشت صحنه 

 خاموشی های شبستان در

 فراموشی عطر ها اندیشه گل از تراوید می 

  مرگ بالهای و بود ترس 

  برگ از برگ شاخه بر چون جنبید نمی کس

 خاموش آزادگان سنگر
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 جوش پر دشمنان گاه خیمه

  ملک مرزهای

  سامان بی اندیشه ستردامنگ حدات سر همچو

  شهر برجهای 

  ویران و بشکسته دل باروهای همچو

  بارو از و حد سر از بگذشته دشمنان

  اندوخت نمی بر در کینهای سینه هیچ

  ورزید نمی مهری دل هیچ

  آورد نمی کس سوی به دستی کس هیچ

  خندید نمی کس دیگر روی در کس هیچ

 برگ بی آرزو باغهای

  بار رپ ها اشک آسمان 

  دربند آزادگان مرو گر

  کار در نامردان روسپی

  دشمن کرد ها انجمن

  دشمن آورد هم گرد ها رایزن

  دارند دل ناپک در که تدبیری به تا

  اندیشند بر ما شکست ما دست به هم 

  شرم بی اندیشانشان نازک

  چشم در روزبهی دگر مباداشان که

  جستند می که را فسونی آخر یافتند 

  کرد می جو و جست را طرف هر چشمخانه در وحشتی با ها مچش

  کرد می بازگو گوشی زیر دهانی هر را خبر وین

  تحقیر آخرین فرمان آخرین 

  سامان دهد می تیری پرواز را مرز

  اید فرود نزدیکی به گر

  تنگ هامان خانه

  کور آرزومان 

  دور بپرد ور 

 چند؟ تا کجا؟ تا

 ایمان؟ پنجه سر کو و پوالدین بازوی کو آه

 کرد می بازگو را خبر این دهانی هر

 کرد می جو و جست را طرف هر گویی و گفت بی ها چشم
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  سایید می دست دیگر به دستی اندوهگین مرد پیر

  نالید می خسته گرگی دور های دره میان از

  بارید می برف روی برف

 مالید می شیشه پشت به را بالش باد 

  آغاز کرد آرام ردم پیر آمد می صبح

  سرباز از دریایی نه دشت دوست سپاه دشمن لشکر روی پیش

 دست از بود داده را خود اخترهای الماس آسمان

  صبح دردهان سیاهی شد می نفس بی

  البرز دامن باز دشت روی ریخت می پر باد 

  آور درد سخت اضطرابی در ایرانیان لشکر 

 یکدیگر گرد پچ پچ به سه سه و دو دو

 بام بر کودکان 

  روزن بر بنشسته دختران

  در کنار غمگین مادران 

  خفته پچ پچ آمد اوج در کمک کم 

  آشفته بر بحری چون خلق 

  آمد جوش به 

  شد خروشان 

  افتاد موج به 

  صدف چون ردی وم بگرفت برش

  داد بیرون سینه از 

  آرش منم 

  دشمن با مرد آن کرد آغاز چنین

  آزاده مردی سپاهی آرش منم

  را تلختان آزمون ترکش تیر تنها به

  آماده اینک

  نسب مجوییدم

  کار و رنج فرزند 

  شب از شهاب چون گریزان

  دیدار آماده صبح چو

  پوشندش رزم اندر که جامه آن باد مبارک

  نوشندش فتح اندر که باده آن باد گوارا 

  جامه و باده را شما 
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  باد مبارک و گوارا

  گیرم می دست میان در ار دلم 

  چنگ در افشارمش می و 

  را خون از پر کین از پر جام این دل 

  آهنگ خشم تاب بی این دل 

  بزم در فتحتان نام به نوشم تا که

  رزم در قلبتان جام به بکوبم تا که 

  است سنگ از کینه جام که 

  است جنگ را سنگ و سبو ما رزم و ما بزم به 

  پیکار این در 

  کار این در 

  مشتم در است خلقی دل 

  پشتم هم خاموش مردمی امید

  دست در کهکشان کمان

  کمانگیرم کمانداری 

  تیرم تیزرو شهاب

 ماوایم کوه بلند سر ستیغ

  جایم رس تازه آفتاب چشم به 

  پر آتش است نیر مرا 

  فرمانبر است باد مرا 

  نیست پهلوانی و زور امروز را چاره لیکن و 

  نیست جوانی نیروی و پوالد تن با رهایی 

 میدان این در 

  ساز سامان سوز هستی پیکان این بر

  پرواز از ننشیند فرو تا بباید جان از پری

  کرد بر آٍمان سوی به سر آنگه پس 

  کرد دیگر گفتار دگر آهنگی به 

  بدرود سحر ای صبح واپسین ای درود

  بود دخواه دیداد آخرین این ترا آرش با که

  سوگند راستین صبح به

 سوگند بین پک مهربار آفتاب بهپنهان 

  کرد خواهد تیر در خود جان آرش که

  افکند خواهدش درنگی بی آنگه پس
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  نیز ها آسمان را این داند می زمین 

  است پک جان و عیب بی تن که

 افسونی نه من کار به نیرنگی نه

 است بک دلم در نه سرم در ترسی نه

 خاموش لب به شد دم یک و آورد درنگ

 جوش زد می تاب بی های سینه در نفس

  مرگ پیشم ز

  اید می چهره بر سهمگین نقابی 

  افکن هراس گام هر به 

  پاید می خونبار دیده با مرا

  گیرد می پرواز سرم گرد کرکسان بال به 

  بندد می راه نشیند می راهم به 

  خندد می سرد رویم به

  را زهرخندش طنین ریزد می دره و کوه به

  میگیرد باز بازش و 

  است بیزار مرگ از دلم

 است خوار آدمی خو اهرمن مرگ که 

  است تار زندگی روان اندوهان ز که دم آن ولی

 پیکاراست گاه را بدی و نیکی که دم آن ولی 

  است شیرین مرگ کام به رفتن فرو

  است این آزادگی بایسته همان 

 خاموش لب و یاگو چشم هزاران 

  داند می خویش امید پیک مرا 

 جوش پر دل و لرزان دست هزاران 

  راند می پیش گه گیردم می گهی

  ایم می پیش 

 آرایم می انسانی های زیور به را جان و دل

  لبخند در و چشم در زندگی دارد که نیرویی به

 کند خواهم مرگ آفرین ترس چهره از نقاب

  بنهاد ینزم بر زانو دو را نیایش

  بگشاد هم ز دستان ها قله سوی به

  امید توشه ای آفتاب ای برآ 

  خورشید خوشه ای برآ 
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  تاب بی ای تشنه من ای چشمه جوشان تو

  سیراب شود جان تا کن ریز سر برآ

  دارم خو تند مرگی کام در پا چو

  دارم جو پرخاش اهریمنی با جنگ دل در چو

  اهمخو شو و شست روشنایی موج به 

  خواهم بو و رنگ من گل زرینه ای تو گلبرگ ز

 خاموش سرکش های قله ای شما 

  سایید می انگیز سهم تندرهای به پیشانی که 

 رویایی انداز چشم دارید شب ایوان بر که

  کوبید می شانه روی به را زرین روز های پایه سیمین که 

  گیرید می خویش پناه در را آتشین  ابر که

  باد را شما هم بلندیسر و غرور

  برافرازید را امدیم

  دارید سر به سحرگاهان باد از که ها پرچم چو 

  دارید نگه را غرورم 

  دارید کمر و کوه در که پلنگانی آن سان به 

 خاموش آسمان و بود خاموش زمین 

 گوش آرش گفتار با بود را جهان این گویی تو 

  دخورشی پنجه کم کم لغزید ها کوه یال به

 پاشید آسمان چشم به زرین نیزه هزاران

  آرام شهر سوی آرش افکند نظر 

 بام بر کودکان

  روزن بر بنشسته دختران

  در کنار غمگین مادران

  راه در مردها

  جانکاه غمی با کالمی بی سرود 

 همراه صبحدم نسیم با شد برهمی چشمان ز

  ریزد می نغمه کدامین

  تساخ تواند می ایا آهنگ کدام 

 ؟ رفتند می مردانه نیستی سوی که را استواری های گام طنین

 ؟ رفتند می آگاهانه که را گامهایی طنین 

  آمیز ریشخند سکوتی در دشمنانش 

  کردند وا راه
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  کردند صدا را او بامها از کودکان 

  کردند دعا را او مادران

 گرداندند چشم مردان پیر 

  مشت در بندها گردن بفشرده دختران 

  کردند وفا و عشق قدرت او همره

 خاموش همچنان اما آرش 

  رفت باال البرز دامن شکاف از 

  او پی وز 

  آمد فرود پی در پی اشک های پرده 

  نوروز عمو را هایش چشم دم یک بست

  رویا در غرقه لب بر خنده

  جو وپی خسته دیدگان با کودکان

  ها پهلوانی از شگفت در

  پرواز در کوره های شعله

  غوغا باد 

  شامگاهان

  گیر پی ها قله روی به را آرش جستند می که جویانی راه 

  گردیدند باز 

  آرش پیکر از نشان بی 

  تیر بی ترکشی و کمان با

  آرش کرد تیر در خود جان آری آری 

  آرش کرد شمشیر تیغه هزاران صد ها صد کار 

 جیحون بر راندند می که سوارانی را آرش تیر 

  روز آن پی از نیمروزی دیگر به

  دیدند فرو گردویی ساق تناور بر نشسته 

  پس آن از را آنجا و 

 بازنامیدند توران و ایرانشهر مرز

 آفتاب 

 خویش شتاب بی درگریز

  زد سر پکشان دنیا بام بر سالها

  ماهتاب

  خاموش همه هایش شبروی از نصیب بی 

  برزن هر و کوی هر دل در 
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 زد در هر و ایوان هر به سر

  گشت در را ماه و آفتاب 

  بگذشت سالها

  باز و سالها 

  البرز پهنه تمام در

  بینید می که خاموشی و مغموم قله سراسر وین 

  دانید می که آلودی برف های دره وندرون

  مانند می راه در شب که رهگذرهایی 

  خوانند می کهسار دل در پیاپی را آرش نام 

  خواهند می خویش نیاز و 

  پاسخ دهد می آرش کوه سنگهای دهان با 

  آگاه جادهها نشیب از و فراز از کندشان می 

  امید دهد می

  راه نماید 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 دیری کودکان 

 نوروز عمو خوابست در 

  آتشدان در هیزم ای کنده گذارم می 

 سوز پر رود می باال شعله 

 ١٣٣٧ اسفند ۲٣ شنبه

 

  : نخسین زن بانکدار ایرانی]ابتهاج[ عیصن نوشآذر
یکی از ، یکی از نخستین زنان استادآذر ابتهاج در بابل بدنیا آمد. او دکتر 

در مقام باالی  بانکدار و ایرانیان و نخستین زناعضای هیئت مدیره بانک 

ه ینفری صاحبان سرما ۵۲در فهرست  ، تنها زن،نامشدر ایران بود.  اقتصادی

آذر  مصادره شد.ع بزرگ از شورای انقالب اعالم شد که اموالشان یو صنا

 بود.هم « مجله دندان پزشکی»موسس و سردبیر دانپزشک و  ابتهاج
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 ثار روادارانه عرفانی: مروج آیكدكن یعیشف
 بزرگ نویسنده و شاعر محقق، (١٣١٨ )متولد سرشك( )م. یكدكن یعیشف

 ایران عرفانی میراث دارد. ارزنده نقش عرفانی دارانهشناساندن آثار روا در

 - ۲ بسطامی( بایزید افکار و سخنان شرح در ) - ١ روشنایی دفتر جلدی(: )سه

 طعم چشیدن - ٣ خرقانی( ابوالحسن نیعرفا میراث بیان در ) دریا بر نوشته

 پژوهش ها ده آن از یکی ابوالخیر( ابوسعید افکار و عرفان شرح در ) وقت

 ست.وا ژرف

 بخشی و روشنگری برجسته است: آگاهی شفیعی كدكنیدر آثار 

 آخرین برگ سفرنامۀ باران این است

 که زمین چرکین است.

 

 یداریب یآوا

 شبها نیدر

 ترسدیم ابر از باد و باد از برگ و برگ از گل كه

 شبها نیدر

 است گانهیب ریتصو با نهیآئ هر كه

 شبها نیدر

 را سرودش و سر یا چشمه هر كندیم پنهان كه

 یظلمان یشبها نیدر

 اواریدر و داریب نیچن

 یخوانیم كه تنها یتوئ

 ینیب یم كه تنها یتوئ

 ینیب یم كه تنها یتوئ

 ار بندر آسوده نیا یكاال یكشت هزاران

 غرش در البیس چون ،دور یآبها یبسو

 یخوانیم كه تنها یتوئ

 را دانیشه تباران پامال خون و عام قتل یرثا

 یفهمیم كه تنها یتوئ

 را دانیناام چگور آواز و رمز زبان

 یبرگ یب باغ ساز نغمه یا بلند، شاخ آن بر

 آوازت شور از بشنوند تا بمان
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 خوابند در باغ سرد یها جوانه در نكیا كه یدرختان

 حوباران یگلها ،ها نهیآئ روشن یدشتها تا بمان

 را غارت امیا نیا نینفر و نفرت تمام

 ابندیدر تو آواز ز

 امیا نیا چاووش و حسرت سرود تر نیغمگ تو

 دیگر یم كه یابر نیتر یباران تو

 زردشت و مزدك بباغ

 جوشدیم كه یخشم نیتر یانیعص تو

  امیخ ساغر و جام ز

 

 شبها نیدر

 ترسدیم ابر از باد و باد از برگ و برگ از گل هك

 را سرودش و سر یا چشمه هر كندیم پنهان و

 یظلمان یشبها نیدر

 اواریدر و داریب نیچن

 یخوانیم كه تنها یتوئ

 

 !بیافرین، بر این زمین عبث مرو: طبری احسان
 ،نویسنده فیلسوف، سیاستمدار، هـ.خ.( ١۲۹۵ – ١٣۶٨) طبری احسان

 در انسانگرا اندیشه و پیشرو فرهنگ معرفی در پیگیری تالش، قدمنت و شاعر

 کالسیک ادب و فرهنگ پیشرو بخش کرد فراوان سعی او است. داشته ایران

 مدعاست: این دلیل زیر مقاله ماننداو  پژوهشی متعدد آثار کند. زنده ایران

 پویا فرهنگ ،سپرده پیمان هنر

 خسرو زمان تا شهید بارزم و مورخ ،کسروی احمد شادروان زمان از

 روشنفکران از کسانی ،شهید مجاهد و نویس نقد و شاعر گلسرخی

 به آن سریع رکتح و جامعه بنیادی تحول برای خواستند که مترقی

 فرهنگ ی مسئله ،کنند راهگشائی و راهیابی اندیشی، چاره جلو،

 .اند کرده مطرح را شعر بویژه و نره نقش و ایران کالسیک

 نیرنگ"، یا است هنگفر" مانند خود آثار از سلسله یک در کسروی

 ی ادعانامه غیره و "ادبیات پیرامون "در گوید"، می چه "حافظ

 فرهنگیان و ما کالسیک فرهنگ و ما کالسیک ادبیات علیه شدیدی
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 افزار ار فرهنگ این کوشند می و کوشیدند می که دولتخواه معاصر

 از برخی آثار در است. کرده صادر ،دهند قرار ارتجاعی مقاصد

 از انتقاد گلسرخی خسرو شهید رزمبا جمله آن از و امروزی مبارزان

 شود، آن جانشین پویا" فرهنگی" آنکه خواست و مومیائی" "فرهنگ

 نوپردازانه های شیوه شستای و آن نفی حد تا کالسیک شعر از انتقاد

 دارد. آشکاری و نیرومند طنین شعر، در

 و توان نمی که است مهمی تعقلی ی هسته مسلما   ها برداشت این در

 است بنیادی یدگرگون یک ی تشنه ایران ی جامعه گرفت: نادیده نباید

 و تولید مناسبات در اجتماعی انقالب یعنی :انقالب دو عصر در و

 که چارچوبی آن در تواند نمی ،مولده نیروهای در فنی و علمی انقالب

 باید جامعه د.مان باقی ،بود شده نجمدم آن در دراز ی رنهاق طی جامعه

 مؤسسات و نهادها ،نو های ارزش و ها میزان نو، های افق سوی به

 کند. جهش نو

 موسیقی ویژه به و هنر های رشته دیگر و ما کالسیک ادبی فرهنگ

 شرایط در ،پدرشاهی-فئودالی سنتی نظامات ایطشر در ما کالسیک

 ایران، شاهان خونین استبداد یعنی شرقی" "دسپوتبسم بند یک چیرگی

 رکود شرایط در ،رنگارنگ بیگانگان ی سلطه و هجوم شرایط در

 ،گیر همه روزی تیره و فقر شرایط رد ،مولده نیروهای طوالنی

 دردهای از عمیقی جراحات لذا و یافته تکامل و کرده زندگی

 هرزگی ،آمیز تملق های تسلیم امید، بی ایاشکه و ها آه ،سرکوفته

 عبید قول به که ) هائی فرومایگی و ها پستی آمیز، انحطاط های

 در مرسوم و مقبول روش یعنی مختار" "مذهب صورت به زاکانی

 غالبا   ما ای ترانه و )مقامات( آوازی موسیقی دارد. خود با بود( آمده

 نمی تجهیز ناچار به که درمان بی و روزنه بی ایست شکوه و ناله

 یاد به را "شخص معروف قول به و میکشد را روح بلکه کند،

 عمده بطور موسیقی این و ادبیات این اندازد". می هایش بدهکاری

 به ،خواندن رزم به بسیج و انگیزش مندنیرو افزارهای توانند نمی

 سوزانی نیاز معنوی افزار چنین به آنکه حال و باشند راندن پیروزی

 داریم.

 کسروی شادروان اجاتاحتج در ،گذشته معقول ی هسته این از ولی

 کامل نفی است جمله آن از نارواست. غلوهای و استنتاجات سلسله یک

 شعری گرانبهای ی ارثیه ویژه به ایران کالسیک ادبیات هنری ارزش
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 که اینجاست نکته اتفاقا   حافظ. و مولوی عارفانه شعر جمله آن از و آن

 و مهارت نانچ آن با ما کالسیک نظم ویژه به ،نظم و نثر ادبی آثار

 دارای که شده ایجاد بدیعی خالقیت ذروه چنان آن در و هنری قدرت

 ادنی آن هنری عالی ارزش در لذا و است پایان بی تأثیر قدرت

 مهم وسائل از یكی رانیا در عارفانه شعر زین و نیست. روا تردیدی

 ست.ین نجایا در بحث نیا یجا است. یمعنو مقاومت

 فرهنگ " گرید تماما   ما كیكالس اتیادب مینك تصور اگر است خطا زین

 مورد بخش یزندگ و زنده عنصر عنوان به تواندینم و است "یائیموم

 یمشت اگر .كرد نظر رفص دربست آن از دیبا لذا .ردیگ ارقر استفاده

 انیمتول و پاسداران را خود كه سمیالیامپر و میرژ ی سرسپرده بانیاد

 یساز گمراه و ینداردكا افزار به راآن سازندیم گر جلوه اتیادب نیا

 یدارا دربست واقع در ما یادب فرهنگ كه ستین لیدل ،اند كرده بدل

 زیا، عناصر ما نثر و شعر یادب هنگفر در است. یارتجاع سرشت

 در حال نیع در كه ،یانسان واقعا   بخش، جان ن،یآفر رزم ماندگار،

 یكس اگر است. ناوافر بلكه ،ستین كم فقط نه است بودن یهنر وجا

 استادان نزد در ،بشود یفارس ادب و شعر بارگاه اردو ،دگاهید نیا از

 ،یسعد ،ینظام ،یمولو خسرو، ناصر ،یفردوس ،یرودك مانند سخن

 یها دیمروار ،گرید تن دهها و صائب ،یجام ن،یمی ابن حافظ،

 دانند.یجاو تابش یدارا كه افتی خواهد یدرخشان

 ریتفس و حیتوض و رانیا یادب فرهنگ تبزرگداش ما ی فهیوظ لذا

 و زیا عناصر كردن جدا و آن از بجا ی استفاده و آن یمنطق و یخیتار

 كی برخورد نه و است منحط و مرده عناصر از فرهنگ نیا یایپو

 ن.یآفر و نینفر ،دیتأی و ینف جهتهِ 

 بمثابه ما معاصر شعر و اتیادب دادن قرار كه گفت دیبا نهیزم نیهم در

 در است. نادرست زین ما كیكالس شعر و اتیادب برابر در یارسنگپ ی

 و نیمضام اشكال، شها،یگرا یاریبس با ما زین معاصر شعر و اتیادب

 كیدموكرات غیر و پرستانه شكل ،یانحطاط مضر، سراپا یها وهیش

 خیوشی ماین ی لهیبوس ژهیبو كه یفارس شعر در یبندشكن م.یهست روبرو

 یول است رسانده كمك یادب گسترش به و ضرور دبو یاقدام شد آغاز

 یزیچ تواندیم ینوآور خاطر به ینوآور هر نه ،یبندشكن هر نه

 جهت از دیبا نوپردازانه آثار به .ندیافریب رانیا ادب خیتار در گارماند

 داشت. یتر یجد و رانهیسختگ یبرخورد ومضمون شكل
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 ضمونم جهت از است. مضمون عمده مضمون، و شكل انیم در

 جامعه و انسان یاری به و كند تعهد و تیمسئول احساس دیبا اتیادب

 ریگیپ دشمن و جامعه حمتكشز و مولد تیاكثر مددكار و بشتابد

 بپرورد مثبت صفات با را یآدم و باشد یاجتماع غارتگران و انیطغل

 ور شعله را طلب و رزم آتش و برافروزد دیام و مانیا نور او در و

 یته خود از دیبا زدیر یم ایدر به كه یشطّ  مانند مندهنر روح كند.

 نیا اجراء كه ستین یدیترد كند. تر یغن را جامعه یایدر آنكه تا گردد

 یعنی ،یهنر یها وهیش با یهنر شكل به دیبا مقدس و ریخط ی فهیوظ

 ی هایپرداز صحنه و ها چهره با ،یهنر ریتعاب به توسل قیطر از

 و یگر موعظه ای منظوم مقاله شكل به نه و ردیگ انجام انهیگرا واقع

 جامد. احكام صدور و نگارانه روزنامه یشعارده

 كی تفتن، كی ،یكاو درون كی افزار دینبا ادب و شعر نكهیا درباره

 و بانیاد بشتابد. مردم یاری به دیبا بلكه ،باشد شاعر یبرا خود نیتسك

 یم یبدرست یگورك میماكس اند: گفته یارجمند سخنان هنرشناسان

 به تا بكوشد بلكه باشد. خود روح ی دایه و للـه دینبا شاعر " كه دیگو

 یگفتگوئ یهنر اثر "هر د:یگو یم هگل  ."گردد مبدل جهان پژواك

 ی قابوسنامه در است". ستادهیا آنسوتر كه آنكس و هنرمند نیماب است

 هرب از "شعر د:یگو یم كه آنجا ،است هآمد شهیاند نیا زین ما خود

 .ش"یخو بهر از نه ند،یگو گرانید

 كند، تهعد و تیمسئول قبول هنرمند اگر كه كنند یم تصور یبرخ

 است سازگار او تعهد با كه ینیمع شكل به را تیواقع شد خواهد ناچار

 حیصح یزمان سخن نیا .هست واقع در كه یشكل بدان نه كند منعكس

 حركت خالف جهت در ،واقع خالف جهت در هنرمند تعهد كه است

 تكامل جهت در و زدیبرخ تیواقع خود از تعهد نیا اگر باشد. خیتار

 تیواقع و قتیحق مسخ و یزدگرسا موجب باشد، داشته قرار یخیتار

 یگرائ واقع و سندهینو تعهد نیماب یضادت نیكوچكتر لذا .شود ینم

 ست.ین

 نیا انیب یبرا یول است. هیقض اصل هنر در كه است یمحتو ،یبار

 ژانرهای و مختلف اشكال و اسلوبها دیبا و تواندیم هنرمند ،یومحت

 قه،یسل ذوق، حه،یقر به منوط گرید نیا بندد. بكار را یهنر گوناگون

 چه خود هنر به كه است هنرمند یهنر كار یهایژگیو و دید ،سبك

 نه و اشدب كیدموكرات و غیبل دیبا ضرورتا   شكل نیا یول كند عطا یشكل
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 نا  زیاسرارآم ینمادها و ""خواص یبرا یتطلسما صورت به

 روشنفكرانه. یافتنیدر

 و خواننده رایز خوبست كیسمبول یهایدگیچیپ ایگو كه استدالل نیا

 اثر یآر است. سطحی كند،یم زیتجه لذا و بردیم فرو فكر به را شنونده

 دارد وا دنیشیاند به برد. فرو فكر به را شنونده و خواننده دیبا یهنر

 حال نیع در .یگوئ ژرف قیطر از بلكه یدشوارپرداز راه از نه یول

 است. آزاد انیب مانع یاستبداد میرژ كه یكنون دوران در ژهیبو ،ما

 را یهنر یسمبولها و نمادها افزار از یهنر و حیصح ی استفاده

 در ختنیگر و یترسوئ ینوع آنرا كه یكسان با و میشمریم سودمند

 م.یستین موافق شمرندیم یگوئ آشكاره از احتراز و استعارات ی پرده

 هنر در سمیسكتار یعمل نیچن م.یكن تنگ را یهنر ریتعب دانیم دینبا ما

  است.

 ی نوآورانه فرهنگ مضمون و شكل مورد در اصل دو نیا ی هیپا بر

 صورت از تا ردیگ قرار نقادانه یبررس مورد دیبا ما یشعر و یادب

 یگر شكوه و نفس ثیحد ،یدیجرت یها بحث ،رنجبار یهایكاو درون

 و یاتورینیم یها یساز صحنه و ها یپرداز چهره ،یانفراد یها

 یحوادث ی کوبنده نبض ،یزندگ خود انیجر آن در و دیدرآ یانتزاع

 یفراوان نظم و نثر آثار چنانكه شود. احساس ماست اطراف در كه

 كند.یم آورده بر را توقعات نیا كه است آمده بوجود

 فرهنگ ینف نه كه آنست میكن خالصه را خود سخن میهبخوا اگر

 ی لهمقاب نه ،آن از یانقالب و یعلم و درست یاربرد بهره بلكه ،گذشته

 انیم یخیتار كیارگان وندیپ دنید بلكه ،گریكدی با نو و گذشته فرهنگ

 بلكه ،ینوپرداز بالشرط و دربست شیستا نه فرهنگ، دو نیا عناصر

 راه ،غیبل شكل و مثبت یمحتو یسو هب صرمعا نثر و شعر ریس

 ما معاصر یادب فرهنگ هرگاه است. مسئله حیصح حل و كار درست

 یجهان فرهنگ فیاض یها چشمه از و خود ی گذشته یغن ی هیارث از

 و تیمسئول و ردیگ بهره كیفولكلور فرهنگ سرشار ی نهیزم و

 لقخ به توانست خواهد ندارد، دور نظر از را خود یخیتار رسالت

  شود. موفق است، توانسته كنون تا كه آنچه از درخشانتر یآثار

 تنوع پر فرهنگ از یخبر یب ما، كیكالس فرهنگ به یاعتنائ یب

 كی یها هدف به یتوجه یب ران،یا یغن فولكلور از یبهرگ یب جهان،
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 سقوط و هنر سترونی موجب تواندینم ما، یطوفان عصر در ایپو هنر

 نشود. پوچ نیمضام و یاطانحط یگرائ شكل در آن

 مردمی نیست. کرانی را آفرینش از ناشی نفس به اعتماد و غرور ،شادی

 در ستوه به آیند، نمی در زانو به ،کارند می و کنند، می تولید آفرینند، می که

 خالقیت: به طبری احسان دعوت اینک شوند. نمی درمانده و آیند نمی

 نیزم

 زندگان زادگاه و گورگاه كه نیزم

 است یبودن گاه سرشت

 ییجادو یاژدها چو

 یخرم نغز بساط آورد بر خود یژرفنا ز

 دركشد، كام به سپس

 بُد ِهشته بساط در چه آن هر

 دهد، یم مرگ باد به

 بُد ِكشته كه را چه آن هر

 ها غنچه و ها برگ بازگشت اوست، یسو به

 ها دست و ها چشم بازگشت اوست، یسو به

 ها گسست ها رشته به بَُود او از

 ها نشست نیآخر اوست، شگرف معبد به

 نیام نا نِ یزم نیا كه ظنین، مشو

 نیكم كند یزندگ یها جاده به یرهزن چو

 كنون خود سردِ  متنِ  به كند، نهان یتن تا كه

 روان یرو نیزم بر كه

 یزندگ فروغ از كن جوان

 یچم نیزم بر كه كنون

 ،یدم

 خود، اشك ز ینم

 كن نثار یو خاك به

 ریپ نیزم نیا بر

 كن گذار خود، زادگاه و گورگاه

 یهمت بخواه او از

 یا رونده آن بر تا كه

 یدم یمردم لیسب از یچینپ

 رسد، امان یب مرگ چو
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 درندگان چون راه ز

 خود گور به یرو چنان

 داینرو برش از كه

 .زندگان یپا ریز به تو، ز یلعنت اهیگ

 خود، نغز گنج ز نیزم

 است داده نثار را تو

 است داده بهار هر به یخرم و یفتِگشگُ 

 بحر لگونِ ین موج ز

 خود بینص كن صید

 دهر الجوردِ  چرخ به

 خود بیط به بكش پر

 ها، اهیگ یجادو ز

 .خود بیطب كن دست به

 گورگاه نه

 نیزم نیا است، یآدم كارگاه

 تو، برادر همو

 تو، مادر

 است تو اوری

 است؛ تو پرور مهر گرم یآشنا یسرا

 مرو عبث نیزم نیا بر

  نیافریب

  نیافریب

 

 مپـرسید از نـام و نـانـش دهید :ثالث اخوان مهدی
 ایران معاصر تاریخ دار آئینه (خ هـ. ١٣۰٧ - ١٣۶۹) ثالث اخوان مهدی

 جمهوری ١٣۶۰ سال در افتاد. زندان به سیاسی اتهام به با چندین اخوان است.

 کرد. ستهبازنش بدون حقوق دولتی مشاغل تمام از را او اسالمی

 گویا که کند می منعکس خود در را زمانه روح چنان هنری اثر یک گاه

 هزاران که زمانی کشیده. رنج انسان هزاران احساسات از است تصویری

 زنده شود، می بریده نانشان اسالمی جمهوری عقیدتی پاکسازی خاطر به خانواده

 ابوالحسن اندیشه "حق مردان نی"آئ بنام اى منظومه در ثالث اخوان مهدى ادی
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 زبان یا است تاریخ یادآوری .کند می فریاد جامعه شکلی نو در در را خرقانی

 امروز؟ حال

 پناه بلحسن خانقاه مرد گرسنه ای به روزى :است از این قرار داستان

 رونیب خانقاهش از خوارى به افتند،ی پرست گرید را وى چون دانیمر جست.

 خانقاه برسردر را جمله این تا فرمود د،یبشن ماجرا نی ا چون بلحسن راندند.

 به را بلحسن ارزد، بجان را حق هركس كه دینپرس نامش و دیبده "نانش :نوشتند

 :را چنین بازگو می کندانسانی  اخوان این اندیشه ."ارزد نان

 که خرقان از او شهره شد در جهان  مهان            ریو  ش  ریمگر بلحسن  پ

 صفات  نیصدر،  او را که  ی سعه         بخشنده ذات      شیهمان شاه درو

 کز آن پرتوی گشته نور العلوم                  دلش مهد خورشیدها ونجوم     

 گرزه مار  یبه دستش چو  تازانه ا    سوار       یگشت ریکه بر ش یریچه پ

 و ماه  دینقش خورش نینــگارند  ا   ر  سـر  در  خـانــقاه         بـفـرمـود  بـ

 و  درود  ـنیبـه   اکـرام  و  بـا  آفـر      در فرود    نیبر ا دیهر آنکس که آ

 دیاز نــام  و  نـانـش  ده دیمپـرس                دیامانش ده مانیو ا نیبه هر د

 به  نان رزدیبـلحسن  را  ب  ـنیـقی       بجان     رزدیکه هر کس که حق را ب

************** 

 حق  مانیحقند و  ا  نیمردان حق                  که  بر  د  نییاست  آ  نیچن

 دهد مانیکه  او  جــان دهد                همو نان ، نه با شرط ا  زدانیبدانند 

 حقند همانیبه جان  و به  نان  م            خوران حقند        یهمه خلق روز

 اد؟نهنان   یچـگونه  ورا  خان  ب               که مخلوق را جان بداد یمیکر

 یپُر  طانیبل ز ش یته  زدانیز                    یبُر ینان اکهی یبَر یگر آب

 

 خوئی : نقد نیندیشی و دینآرامش دوستدار
خورشیدی در تهران زاده شد. در سال  ١٣١۰آرامش دوستدار در سال 

بعدها از دانشگاه بن دکترای فلسفه  برای تحصیل فلسفه به آلمان رفت و ١٣٣۶

ی  ی اراده متافیزیک اخالق در فلسفه»ی دکترای او،  گرفت. موضوع رساله

بود. آرامش دوستدار پس از پایان تحصیالت به « معطوف به قدرت نزد نیچه

ی دانشگاه تهران بود. وی  استاد فلسفه ١٣۵٨تا  ١٣۵١ایران بازگشت و از سال 

ها، بار دیگر به آلمان بازگشت و اکنون در شهر کلن  گاهشدن دانش پس از بسته

 کند. زندگی می

نی ینش دیب) ن و علمیسه کتاب "مالحظات فلسفی در د درآرامش دوستدار 

نی" گفتمانی یره" و "امتناع تفکر در فرهنگ دی"، "درخشش های ت(د علمییو د
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 ۀهمه جانب یرسبر ستداردو ینوشته ها یمضمون اصل .انتقادی و پرسشگر دارد

د یکه تول یبودن آن قشر« ـشیندینـ»و خصلت  یرانیفرهنگ ا «یین خوید»

 یبه طور بارز، روشنفکربوده، از جمله، و  فرهنگ خواص را عهده دار

 .است به اصطالح سکوالر ۀپسامشروط

او فرهنگ ایران را از گذشته تا به امروز "فرهنگی دین خو" می داند. 

ا از آدم ها می گیرد و از آن ها بنده هایی می سازد تا دینی که "امکان پرسیدن ر

 ".با توسل به مرجع دینی، به پاسخ دست یابند

فرهنگ دینی ایران "هیچوقت  نوشته هایش نشان می دهد در او در

کشمکش فکری وجود نداشته" و اگر هم بوده "یا در زمینه فقه یا شرح فلسفه 

را پیش می آمده است". او این فرهنگ اشراق و یا درگیری هایی بوده که بین شع

 .را "ایستا" لقب می دهد

 : نویسد  خود مى در معرفی آثاردوستدار 

ست و یح بدهم كه منظور من از اعتقاد چیام اوال توض دهیمن كوش

اعتقادى. ی رد و نه بیگی قرار ما تفكر یدن یشیچگونه برابر اعتقاد اند

ان یعنى از زمان هخامنشین، یشینكه ما از دوران پیام به ا سپس پرداخته

ق یم: هم از طرین بودیه تحت سلطه دی، عمال از دو ناحزردشتو 

سپس من ی. زردشتق تصورات یان و هم از طریحكومت هخامنش

ی ها، فكر م ن نمونهیكه بر اساس ا ام ى را در اسالم نشان دادهیها نمونه

رتى در ام نشان دهم كه همه آدمهاى مهم ما به صو كنم موفق شده

ومه ید در گیرا با“ دنیشیاند”نجا یاند، البته در ا دهیشیوابستگى اند

ام، موارد مهمى  عنى مواردى كه من آنجا آورده و نشان دادهیگذاشت. 

خ یناست، از جمله در خارج از تاریخ ما، از جمله ابن سیهستند در تار

ى رونیحان بیخ جهان اسالم ابن خلدون است و ابوریما اما در تار

رونى، كه یحان بیعنى ابورین آخرى، یاست. بخصوص در مورد ا

دهد كه ی نشان مم كه ینیبی ژوهشگرى نسبتا مستقل بوده است، مپ

ی تواند آن گونه كه می ن نمین گرفتار است و بنابرایجه دچگونه در پن

ن دو مورد یام، كه ا ز نشان دادهیست تكان بخورد. البته دو مورد نیبا

كى عبدهللا روزبه ابن مقفع است و یستثنا بوده اند: در فرهنگ ما ا

خ فرهنگ یام كه در تار ن دو مورد را نشان دادهیگرى رازى است. اید

دن صورت گرفته است، با وجود یشین دو نمونه اندیق ایما از طر

عنى ی،  ن در مملكت ما. اما هر دو نمونهیر دیناپذ رهیسلطه دائمى و چ

ر ینكه زیش نتوانستند ببرند، براى ایارى از پابن مقفع و رازى، طبعا ك
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ان كتاب فصل نسبتا ین رفتند. در پاینى از بیهاى فكر د چرخ دنده

ن یمشروحى هست كه اختصاص داده شده به فردوسى، سبب آن هم ا

ن شاعر ما در سال چهارصد پس یتر رانىیاست كه فردوسى به عنوان ا

ن یبر ما گذشته بوده و همچنداد اسالم یاز ظهور اسالم آنچه را با رو

ش یعنى فردوسى در هزار سال پیده است. یادامه خواهد داشت، د

ن فرهنگ از كجا شروع شده و به كجا یده كه اینى كرده و دیب شیپ

نجا بخواهم یز كنونى، اگر ایعنى به وضع رقت انگیمنتهى خواهد شد، 

ش یكنم بی نم الیل خواند و خید به تفصیم باه را هین بقیم. بنابرایبگو

 م.ح بدهین ممكن باشد كه من باز توضیاز ا

 

 : پرهیز از شیفتگی، نقد عقالنیداریوش آشوری
مجموعه در نویسنده و مترجم معاصر  ( ١٣١٧ متولدداریوش آشوری )

شدن  روبروبه تحلیل بحران فرهنگی جامعٔه ایران در  «ما و مدرنیّت»های  مقاله

  .پردازد مدرنیّت می با

عمدتا  با شیفتگی با آرمان ها و اعتقادات سیاسی برخورد  ران ایرانروشنفک

در تحلیل تحوالت و شخصیت ها کمتر بی طرف و کرده و می کنند. از اینرو 

منصف هستند. برخی روشنفکران سعی کردن با یکسان جلوه دادن جنبش 

با  را غربدر فردگرائی مردم  و ، حقوق بشرگسترده دموکراسی، آزادیخواهی

خاک در چشم مردم بپاشند. مهدی  ،تجاوز گری دولت های غربیجهانخواری و 

بازرگان، جالل آل احمد، علی شریعتی، ابوالحسن بنی صدر، و عبدالکریم 

سروش )در اوایل فعالیت خود( چنین عمل کردند و جامعه ایران که با مبارزه 

 را از چنگ دادگستری و مردم سنگرهای مهمی چون آموزش و پرورش

روحانیت نجات داد را به شدت تضعیف کردند و جاده صاف کن نابودی تمام 

 دستاوردهای سکوالر به دست جمهوری اسالمی به رهبری آیت اله خمینی شدند.

آنها به عنوان اسب تروای فاشیسم اسالمی در جنبش روشنفکری ایران با کوبیدن 

بخشیدند. آنها  شرقی به خمینی مشروعیتدموکراسی غربی و عدالت اجتماعی 

ای متفکرنما و انقالی نما و با نفی همه دستاوردهای مدرن مبارزات مردم  با قیافه

ایران و جهان و با نفی مکانیکی گذشته ایران، تالشی مذبوحانه و شوربختانه 

موق را در جهت اسالم واپسگرا اسالم  و لباس امروزین پوشیدن به ایده های 

ی از جوانان را آماده پذیرش نظرات ارتجاعی ارتجاعی اسالم نمودند و بخش

 خمینی کردند.
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نگرشی در "غرب زدگی" و مبانی  - یخیتار یاریهش» ی آشوری در مقاله

در  یو علم یعقالن ی وهیبه ش را یزدگ ن بار غربی( نخست ١٣۴۶) « نظری آن

 ایران نقِد می کند.  ی روشنفکرانه ی شهیِخ اندیتار

ک ترم و ی یکاو در معنا -و - کند ؟«یروادار»چرا در دو مقاله های او 

چرا » ی : دنبالهیشناخت تِرم ی ک نکتهی( و ١٣٨۵) آن ی برابرنهاده

 به ریشه شناسی روادری می پردازد: (١٣٨۵)«یروادار

 ؟«یروادار»چرا 

 آن ی ک ترم و برابرنهادهی یکاو در معنا -و - کند

 tolerance،یسیر انگلانسه و دو معادِل آن ددر فر tolérance ی واژه

ما روشنفکراِن  یی هستند که امروز برایها از ترم ،toleration و 

ها در  را، گذشته از برخورد با آنیافته اند. زیخاّصی  یبرجستگ یرانیا

در رابطه با   ن ترمیمدرن، ا یاسیس ی فلسفه یها متن ی ترجمه

 یاسیس یاه یگر، همچون آزادیکدیوسته به یپ یها ای از مفهوم خوشه

 یاساس یها کی از مفهومیسم، ی، و سکوالریمدن ی ، جامعهیو مدن

رو، در  نیست. از ا یراِن کنونیساختاِر قدرت در ا یمدرنگر یبرا

از یآن ن یده برایق و سنجیدق ی ک برابرنهادهیاست به یس ی فلسفه

گوناگونی به کار  یها برابرنهاده یآن به فارس ی م. در ترجمهیدار

ن یگرفته تا تحّمل. اّما ا یاز تسامح، تساهل، مدارا، و بردباررود:  یم

رسانند، که  ین واژه را تا قرِن شانزدهم میا یاصل یها معنا برابرنهاده

ک یرود، اّما از  یخود درست است و به کار م یهنوز هم در جا

ن مفهوم یدر آن غافل است؛ چرخشی که با آن ا ییمعنا یچرخِش اساس

داِن یبه م یتازه پا یک معنایرد و با یگ یخود فاصله م یاصل یاز معنا

د یبا ین نکته میدرِک ا یگذارد. برا یمدرن م یـ حقوق یاسیس یها ترم

 .ن چرخش توّجه کردین واژه و ایِخ ایبه تار

ست از مصدِر رواداشتن که من آن را  یمی قد ِک مشتقّ ی« یروادار»

ه ام و به کار برده ام و شنهاد کردیمدرِن تولرانس پ ین معنایا یبرا

رفته اند و به کار یآن را پذ یسندگان و مترجماِن فلسفیز از نویکسانی ن

ن را هم یست. ا یِه نظریازمنِد توجینش هنوز نین گزیبرند. اّما ا یم

م به ییماِن حیسل یفارس ـ  یسین بار در فرهنگِ انگلیم که من نخستیبگو

آن  یاز ذوق و زباندان دیبا ین برابرنهاده برخورده ام و میا

ن برابرنهاده را در ی، من ایاد کنم. بارین جا یِس توانا اینو فرهنگ

تر از  قیتولرانس از آن جهت رساتر و دق یاسیسـ  یِق حقوقیدق یمعنا
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رفته از ـ  ن کاربرد رفتهیدانم که تولرانس در ا یها م گر برابرنهادهید

 ییبایا بردباری و شکیخود، که همان مدارا  ییمعنا یاصل ی نهیزم

نسبت به  یمنف یواکنِش روان یباشد، فاصله گرفته و از قلمرِو معنا

کنِش  یارزش ی، به قلمرِو معنایخیتار ی ک گذاِر دو قرنهیزی، در یچ

 یاصل یدرآمده است. تولرانس، در آن معنا یاسیسـ  یمثبِت حقوق

ن واژه ی. ارساند یند را میو ناخوشا یلیزی تحمیدر برابِر چ ییبایشک

ک یزاِن مقاومِت یم یز کاربرد دارد، به معناین یک و پزشکیزیدر ف

ک انداِم یا یزاِن مقاومِت بدن در برابِر زهر یا میسازه در برابِر فشار 

 .یوندیپ

در زباِن  tolerare مصدرِ  ییاروپا یها ن کلمه در زبانیا ی شهیر

ا بار، که یِن درد دن، تاب آوردن، تحّمل کردیکش یست، به معنا ینیالت

 یسیب، در فرانسه و انگلیبه ترت ،to tolerate و tolérer دو مصدرِ 

 ی نهیشیاز آن برآمده است که در اصل همان معنا را داشته است. پ

ست. از  یالدیچهاردهِم م ی اِن سدهیکاربرِد آن در زباِن فرانسه از پا

 یو معناشود  یم یرفته اجتماعـ  آن رفته یپانزدهم معنا ی سده

و  یو اخالق یند از نظِر رفتاریناخوشا یزهایدر برابِر چ ییبایشک

ن ی، ایباور هفدهم، با رشِد عقل ی رد. در سدهیگ یبه خود م یاعتقاد

در فرانسه از آن  tolérance  ِکند و مشتقّ  یدا میشتری پیداِن بیمعنا م

ش از ی، پیسیابد. در انگلی یز راه مین یسیشود که به انگل یساخته م

شه ین ریز از این toleration  ِشانزدهم، مشتقّ  ی سده ی مهیآن، از ن

  .شتر بر دوِش آن استیمدرِن تولرانس ب یشود که باِر معنا یساخته م

 

خدا ناشناسم اگر "این" : رجانییس دییسع اکبر علی
 خداست!
 و پژوهشگر ب،یاد ،خ.( هـ. ١٣١۰ – ١٣٧٣) رجانییس دییسع اکبر علی

، فضائی باز برای تنفس دیرس قتل به ١٣٧٣سال  و جسور که پرکار هسندینو

 آرزو می کرد:

 خدانشناس

 س ناشنــــــا خدا ناشناسم خدا                  من که دانا خیش اى دارى خـبـر

 هراس ردارمیتکف ازچوبِ  نه                  سخن ره نیدرا میگو سربسته نه

 نداشــت اعتبارى بـرم ـتیخدا                د وجو در ازعـدم قـدم چون زدم
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 نداشـــت افـتخارى دنـشیپرست                 بــــود وآلوده ـنیننگ تو خـــداى

 چشم بسته توئى چون برطاعت که           ز ــایـرنـیاســـ ـنـسانیبد خــدائى

 خشــــــــم به دیوگرآ رحم به دیگرآ           نماز رکعت دو بـهـر که خــدائى

 کــالم نـفـهـمـد زبـانـى ـگـرید بــه            عـــرب جـزدرزبـان که خــدائى

 وعام خاص خرمن نیک به بسوزد             درغضب شود نـاگـه که خــدائى

 تباه ـگـناهانیبـ کـنـد قهرش که                 وبـلهـوس خودسر چنان خــدائى

 پرگناه تنــــــــى رهاند زدوزخ                 سمگـ کی خـشنودى پـاداش بـه

 رو و ریز را آباد شهــرى کند                  لیجـبرئ شـهـپـر بـا کـه خــدائى

 فرو کرانــــــى بى لشکر برد                   ـلینـ ـاىیدر درکـام کـه خــدائى

 ساز چاره کســى کار به ددنگر                  ثـنـا و مـدح مزد بى کـه خــدائى

 ــــــازین دارد تو وثناى مدح به                   چـرا ورنه ـچاره،یبـ سـتین خدا

 کـنند افسون دیبا اش که وىید 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 خـداى

 آورد هـسـت هرچه نینگ ریز به            زور و دیتهد به و بیفر و مکر به

 حکم" غیت برکشد چون دی"بتهد                         مغول خان مانند تو خـداى

 بکم" و صم انیب و کرٌ  "بمانند                         کـل کـارفـرماى آن ـدیزتهد

 گناه بـى از کاره گـنه ندانـد                       موج به دیدرآ قهرش اىیدر چو

 اهیوس دیسپ وکافر، مسلمان                       فوج فوج افـکند درون دوزخ به

 زندگ ندینب کزکس گشته نهان                      ــایر انــدرحـصـار تــو خــداى

 بـلند چـماقش گـردد ریتکف به                     چرا و چون به گر زند دم کسى

 ساخته بزمکى اندرون عرش به                  انیب و کـرٌ  ـلیخـ با تـو خــداى

 پــرداخـتـه حـرمخـانـه کـــار بـه                  جهان خلق ازکار که چوشاهى

 ستین راه ترا جز او درگاه بـه                      تو به تو درخلوتى گشته نهان

 ستین جزتوآگاه جهان در کسى                      او ازکار که او مـحرم توئـى

 تست شیاند کج طبع مخلوق که                    بـناز خـدائى نسانیبد زاهد تو

 تســــت! شیر قیال نیچن خدائى                    ز آ پابـست و است ازین ریاس

 اژدهاست جانور، نیا ستین خدا                 سخن میگو سربسته نه پنهان نه

 خداست! ن"ی"ا اگر ناشناسم خدا                 من که دانا خیش اى ازمن مرنج
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: انسان با محبت رشد می کند و با گذشت کامل مدّرسی تقی
 می گردد.

 از دوری سال چهل مدت در که خ.( هـ. ١٣١١ – ١٣٧۵) مدّرسی تقی

 در شائول زبان از «او تنهائی و یَُکـلیا» دررمان  آمد ایران به بار دو تنها میهن

 وید:گ می اسرائیل پادشاه یاـاََمـص برابر

 می دفاع یی قلعه مانند خودشان زندگی از مردم که فهمید باید ....

 شانعواطف شوند. می بیرحم و خشن مواقع اینگونه در کنند.

 می نگاه کمک خاطر به فقط آسمان سوی به ندارد. رقت و لطافت

 من، موالی آری انگیزند. ترحم و بیچاره این وجود با اّما کنند.

 خاطر به باید تو اما باشند، می زمخت و کور زمین روی مردم

 جاهل مردمان چه اگر است. انگیز ترحم جهالت که باشی داشته

 به را انسان دل مجروح اسبهای که همانطور اما ورزند، می کینه

 وحشیانۀ لگدهای از انسان و آورند می درد به زبانیشان بی سبب

 نادانی گذارد، می مرهم زخمش به و گردد نمی خشمناک حیوان

 گذشت با و کند می رشد محبت با انسان کرد. رام محبت با باید را

 گردد. می کامل

 

 خویشهای خواهران  : آشنا با رنجفروغ فرخزاد

 ترینتاثیرگذار یکیشاعر و فیلمساز ، (١٣١٣ - ١٣۴۵) فروغ فرخزاد

 ،«اسیر» های در کتاب شاشعاراو ایران است. ادبیات و نگاه زنان در  زنان در

 گوید و زنان می خشم از محدودیت و اسارت و تابی بیبا  «عصیان»و  «دیوار»

 .سراید می زنان برای رهایی تالش خود را

هایی  ای گفته است "من به رنج در نامه ١٣٣۲د نقل شده که سال از فروغ فرخزا

برند، کامال  واقف هستم  عدالتی مردان می که خواهرانم در این مملکت در اثر بی

برم. آرزوی من  ها به کار می ها و آالم آن و نیمی از هنرم را برای تجسم درد

 اعی زنان است."های علمی هنری و اجتم ایجاد یک محیط مساعد برای فعالیت

با ابراهیم گلستان نویسنده و فیلمساز پیشرو آشنا و در شرکت او  ١٣٣٧شهریور 

 به نام گلستان فیلم مشغول کار شد. این آشنایی مسیر زندگی فروغ را تغییر داد.

فیلم خانه سیاه است را از زندگی جذامیان آسایشگاه تبریز  ١٣۴١او پاییز 

 ه خارج از مرزهای ایران برد.ساخت. فیلمی که شهرت او را ب
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منتشر شد. مهدی « تولدی دیگر»یک سال بعد مجموعه شعر تازه او به نام 

دوره فروغ فرخزاد درباره این کتاب گفته است "من معتقدم  اخوان ثالث شاعر هم

بلکه مولود همایون شعر زنده  ،ای بود تولدی دیگر نه تنها برای فروغ تولد تازه

 و تولد تازه برای شعر پارسی است."و پیشرو امروز ما 

 ،اش به نام ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد فروغ با این کتاب و مجموعه بعدی

شاعران معاصر ایران ثبت کرد. هرچند آنقدر  ترین نامش را در فهرست بزرگ

سال  ٣۲های بعد ببیند.  زنده نماند که تأثیر صداقت و جسارت نگاهش را در نسل

 که در تصادفی در تهران کشته شد.بیشتر نداشت 

از ریاکاری و دروغ  زنان، محرومیت و رنج جانکاه، ازدواج ازفروغ 

مسلط می نالد. در جامعه ای که حتی روشنفکرانش هم "زن آزاد " را هرزه 

 تلقی می کنند او همه جا با تصویر خود به مثابه زن خطا کار روبروست. 

گناهکاری به هم گره می خورد. حدیث  در شعرهایش، جا به جا، عشق ورزی و

عشق و گناه باالخره فروغ را که از پرسش باز نمی ایستد به رودروئی با خدا 

در شعرهای مجموعه "عصیان"، فروغ همچون بنده ای عاصی، خدا  می کشاند.

را به پرسش می کشد. به جای مقدمه کتاب، آیاتی از تورات و قرآن نقل شده و 

رآغاز هر بخش منظومه است. حرف بنده عصیانگر اینست شعرهائی از خیام س

که اگرخدا جهان و انسان را اینگونه آفریده که هست و بر همه اجزای آن 

 اختیارتام دارد، پس تقصیر گناه آدمی بر دوش اوست.

با گزینش آزادی خالق در جامعه ای استبداد زده، فروغ، با ذهنیتی 

به راهی سخت گام می نهد. چرا که  جستجوگر، چشمانی باز و زبانی صادق،

تابعیت از سنتها احساس امنیت عرضه می کند، حال آنکه جستجوی آزادی، با 

ضرورت عهده دار شدن هر انتخاب، فرد را با اضطراب و ناامنی درگیر می 

 کند. 

مجموعه شعرهای "تولدی دیگر" و "ایمان بیاوریم به آغاز فصلی سرد" 

ین و در همان حال رنجبار هستند. عشق همچنان بیانگر این چالش شادی آفر

موضوع مرکزی شعرهاست اما مقوله گناه از آنها رخت بر می بندد. کلمات گناه 

و گناهکاری در شعرهای معدودی به زبان می آید و این بار نه برای بیان حس 

 گناه شاعر، بلکه برای ترسیم وحشتی که جان آدمی را ناتوان می کند.

ه خفقان زده بیمار و انسان از خود بیگانه ای می گوید که ناتوان فروغ از جامع

از درافکندن طرحی برای تحقق خویش، سر سپرده قدرتهای مسلط است: خدائی 

قاهر که بنده را به اطاعت فرامی خواند واز مجازات می ترساند، سنتهائی که 
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زندگی حذف می تکرار را به جای اندیشیدن می نشانند و مادیاتی که معنا را از 

 کنند. 

 
 فروغ فرخزاد

 

 شد اره یبالندگ اوجدر  که یدرخت: یغالمحسین ساعد
 (،هـ. ش ١٣١۴ - ١٣۶۴با اسم مستعار گوهرمراد )  یساِعد نیُغالمُحس

از  یاو با بخش ییسفر سرآغاز آشنا نیبه تهران رفت. ا زیاز تبر ١٣۴١در سال 

خود را با درجه  التیتحص یواش بود.  روشنفکران و هنرمندان همدوره

رساند. مطبش در  انیدر تهران به پا یپزشک روان شیگرا ،یپزشک یدکترا

 دلگشا در تهران قرار داشت. انیایخ

 رانیا سندگانیکانون نو یگذاران اصل هیز پاا یکی ١٣۴۶در سال  یساعد

نام آن زمان، مجله الفبا را  صاحب سندگانینو یبا همکار ١٣۵٣سال  در بود.

توسط  اد،ینوبن یها شهرک ینگار تک هیته نیسال در ح نیمنتشر کرد. در هم

سال در سلول  کیمنتقل شد و  نیو به زندان قزل قلعه و بعد او ریساواک دستگ

 کنجه شد.ش یانفراد
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و  گاه تیعاف لمنامهیاز زندان سه داستان گور و گهواره، ف یاز آزاد پس

روانه  کایبه دعوت انجمن قلم امر ١٣۵٧نان را نوشت و در سال  داستان کالته

 لیکشور انجام داد. او در اوا نیدر ا یمتعدد یها یکشور شد که سخنران نیا

 بازگشت. رانیسال به ا نیزمستان سال ا

ناخواسته تن داد و در اواخر سال  دیبه تبع یساعد ،یانقالب اسالماز  پس

 :سدینو یمورد م نیشد. خود او در ا سیپار یراه ١٣۶۰

ده ام. تمام وقت یس را ندیك بار خواب پارین مدت یعرض ا در

 یم گرفته بودم از هر راهینم. چند بار تصمیب یخواب وطنم را م

مت اعدامم تمام شود. یبه قاگر  یشده برگردم به داخل كشور. حت

 كنم. یم یز را نفیدوستانم مانعم شده اند. همه چ

اول انقالب  یشروع شده بود. در روزها یتلفن یدهایبا تهد ابتدا

 یكه كار اصل یسیشنامه نویو نما یسیشتر از داستان نویران بیا

سه روزنامه معتبر و عمده كشور  یمن است، مجبور بودم كه برا

 سم.یبنو هر روز مقاله

ت عمده اش با من بود. در یمسئول یهفته نامه هم به نام آزاد كی

ش از قلع یستاده بودم. پیم ایتك تك مقاله ها، من رو در رو با رژ

 یو قمع و نابود كردن روزنامه ها، بعد از نشر هر مقاله، تلفن ها

شد تا آنجا كه مجبور شدم از خانه فرار كنم و  یم یزیدآمیتهد

داشته  یمه مخفین یزندگ یروانیر شیز تاقك ایل در ك سایمدت 

 باشم. 

 یش من میون كه در خطر بودند اغلب پیسیاپوز یاعضا شتریب

م. و باز یداشت یات مخفیم. نشریآمدند. ماها ساكت ننشسته بود

رم را احضار یم در به در دنبال من بودند. ابتدا پدر پیماموران رژ

كند، و به  یودش را معرفكردند و گفتند به نفع اوست كه خ

دند. یپرس یكردند و از من م یبرادرم كه جراح است مدام تلفن م

شتر عمرش را به خاطر یك من را كه بیاز دوستان نزد یكی

ر و بعد اعدام یم شاه در زندان گذرانده بود دستگیمبارزه با رژ

زن  یختند ولیمن ر یروانیر شیك شب به اتاق زیكردند و 

را خبر كرد و من از راه پشت بام فرار كردم.  ه قبال منیهمسا

م شدم و یقا یلمسازیف یویك استودی یدكورها پشتتمام شب را 

سرم را زدند  یاز دوستانم آمدند و موها یصبح روز بعد چند نفر

رفتم.  یگاهیافه و لباس به مخفیق رییدند و با تغیم را تراشیلهایو سب

 یمدام جا عوض م یداشتم ول یجمع یزندگ یبا عده ا یمدت



 369 

اطخانه زنانه یآنها خ از یكیبودم و  گاهیماه مخف ٧-٦كردم. حدود 

ك یشه در تارین ماه در آنجا بودم. و همیبود كه چند یمتروك

همه  یكردم، پرده ها یكردم، چراغ روشن نم یم یمطلق زندگ

  ده شده بود.یكش

بود. اغلب  یگچ یو مانكن ها یاطیبزرگ خ یمن چرخ ها همدم

كوتاه  یش از هزار صفحه داستان هاینوشتم. ب یم یكیتار در

ر كردند و مدام پدرم را یان برادرم را دستگین مینوشتم. در ا

ب یدا كنند و آخر سر دوستان ترتیمرا پ یكردند كه جا ید میتهد

ان و خشم فراوان و هزاران كلك یفرار مرا دادند و من با چشم گر

دم و با یذشتم و به پاكستان رساز راه كوهها و دره ها از مرز گ

 یزایو یاقدامات سازمان ملل و كمك چند حقوقدان فرانسو

 س آمدم.یفرانسه را گرفتم و به پار

ن جا آواره ام و هر چند یك به دو سال است كه در ایاالن نزد و

كنم  یبرم. احساس م یاز دوستانم به سر م یكیروز را در خانه 

نم. تمام یب ینم یز را واقعیچچ یشه كنده شده ام. هیكه از ر

كنم  یال مینم. خیب ین دكور تئاتر میس را عیپار یساختمان ها

 یكیترسم:  یز می. از دو چكنم یم یكه داخل كارت پستال زندگ

كنم تمام شب را  یم یدار شدن. سعیاز ب یگریدن و دیاز خواب

ك صبح بخوابم و در فاصله چند ساعت خواب، یدار بمانم و نزدیب

نم. مدام به فكر وطنم هستم. مواقع یب یم یرنگ یم كابوسهامدا

بلند  یران را با صدایا یشهرها ینام كوچه پس كوچه ها ،ییتنها

ت را به طور یكنم كه فراموش نكرده باشم. حس مالك یم كرارت

 ید میستم، نه خریا یم یمغازه ا یكامل از دست داده ام. نه جلو

  كنم؛ پشت و رو شده ام.

ده ام. تمام وقت یس را ندیك بار خواب پارین مدت یاعرض  در

 یم گرفته بودم از هر راهینم. چند بار تصمیب یخواب وطنم را م

مت اعدامم تمام شود. یاگر به ق یشده برگردم به داخل كشور. حت

لج  یكنم. از رو یم یز را نفیدوستانم مانعم شده اند. همه چ

سم یك مكانین حالت را یو ا رمیاد بگیستم زبان فرانسه یحاضر ن

قرار است و هر لحظه ممكن  یكه ب یدانم. حالت آدم یم یدفاع

ن شكنجه هاست. یاست به خانه اش برگردد. بودن در خارج بدتر

ستم. و یست و من هم متعلق به آنها نیزش متعلق به من نیچ چیه
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بود كه در  ییمن بدتر از سال ها یكردن برا ین زندگین چنیا

 (١٣۶۵، ٧الفبا، ش ) بردم...". یزندان به سر م یانفرادسلول 

ساعدی در جمع روزنامه نگاران انگلیس سخنرانئی در باره سانسور در 

ایران ایراد کرد که خواندنی است. این سخنرانی از سوی ایندکس آن سنسرشیپ 

(Index on Censorship برگزار شد )  در شماره های  ١٣۵٧و در کیهان

نیز منتشر شد. در این مجموعه  ١۰۶٣٣و  ١۰۶٣١، ١۰۶۲٨، ١۰۶۲۵

مقاالت، تاریخ سانسور از سانسور رسمی در ایران، یعنی از هنگام تأسیس اداره 

دنبال می شود. در چهار  ١٣٣۲مرداد  ۲٨سانسور توسط اعتماد السلطنه، تا 

 شماره مقاله مذکور به موارد زیر پرداخته است:

تشار شبنامه در مقابل روزنامه ها، اولین بیانیه، سانسور در مطبوعات، ان

تصویب قانون مطبوعات در مجلس، تاسیس اداره انطباعات، محدود شدن 

مطبوعات توسط محمدعلی شاه، سانسور در دوران رضاشاه، قربانیان سانسور 

، نقش قوام السلطنه ١٣٣۲تا  ١٣۲۰مانند فرخی یزدی، سانسور بین سال های 

 ,Javadi) ن مطبوعات و مطالب دیگر. )در سانسور مطبوعات، اصالح قانو

١۹٨۴  

اقدام به انتشار مجله الفبا کرد و  سیدر پار ۶۴تا  ۶١ یسال ها یط یساعد

را تاب  دیدر تبع یاما زندگ او نوشت. زیو داستان ن لمنامهیو ف شنامهیچند نما

در باره  احمد شاملودرگذشت .  سیدر پار ١٣۶۴و در روز دوم آذرماه  اوردین

 :گوید می ساعدی

نبود.  شیب یجان میچه از او زندان شاه را ترک گفت، جنازه ن آن

و  یجسم یها جوشانش پس از شکنجه تیآن مرد با آن خالق

نکرد. آهسته آهسته   یمطلقا زندگ گرید ن،یزندان او یروح شتریب

اره  یرا در حال بالندگ یدرخت یتا مرد. وقت دیو تپ دیدر خود تپ

بلکه  د،یا او دست نبرده یبالندگ یرویر در نکا نیبا ا د،یکن یم

و  کرد یمسائل را درک م ی. ساعددیا ساده او را کشته یلیخ

. او را اره توانست ینم گریالعمل نشان بدهد. اما د عکس دیکوش یم

 کرده بودند.
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از  نید ییو جدا انیب یآزادمبارز : یرشاهیام دیمهش
 استیس

، طنزپرداز، مترجم و روزنامه نگار ،سندهینو (١٣١۶ -)  یرشاهیام دیمهش

در ابتدا به  رانیپس از بازگشت به ا .کرد لیتحص کیزیانگلستان در رشتٔه ف در

 یدر اوقات فراغت به ترجمٔه آثار ادب. پرداخت یاضیو ر کیزیف سیتدر

 یکتابها راستاریبه عنوان و نیمؤسسه انتشارات فرانکل سپس درمشغول بود. 

، کودکان یبرنامٔه انتشار کتابها دره کار شد. سپس مشغول ب یو علم یادب

 نوجوانان ترجمه کرده است.  وکودکان  یبرا یمتعدد یکتابها

چون فرهنگ و  یاتیدر داخل و خارج کشور با نشر یرشاهیام دیمهش

فرانسه زبان  Les Temps Modernesو نهضت،  رانیا امیق ،یرودک ،یزندگ

اش هم  ییویراد یها تیداشته است. فعال یزبان، همکار یسیانگل Newsdayو 

 . رانیانجام شده و هم در خارج از ا رانیدر ا

 انیاسالمگرا هیبه صراحت عل یانقالب اسالم انیدر جر یرشاهیام دیمهش

 ١٧کند به قلم او در شمارٔه  تیحما اریاز بخت ستین یموضع گرفت و مقالٔه کس

روشنفکران  انیاز م یها کستن یمنتشر شد. و ندگانیروزنامٔه آ ١٣۵٧بهمن 

 کرد. در آن مقاله آمده است: یبانیپشت اریبود که از دولت شاپور بخت رانیا

ام که حال  نداده یمطلب یا هیروزنامه و نشر چیتا امروز به ه من

که تا امروز در  لیدل نیبه ا دیداشته باشد. شا یاسیس یو هوا

ده بودم که برنخور اریچون شاپور بخت یاستمداریمملکتم به س

 یو وطن پرست تیمیشرافت، صم ریالزاما  مغا استیبدانم س

را  ،یوطن پرست ت،یمیصمصفات، شرافت،  نی. من تمام استین

و  یام. به عالوه به سرافراز سراغ کرده اریشاپور بخت یدر آقا

دارم که اگر امروز او را از صحنٔه  مانیاو مؤمنم. من ا یآزادگ

و  ریجبران ناپذ میا کرده ییطاخ میمملکتمان بران استیس

 یمرد عمل دارد فدا نیا زیمرد عز نی. من معتقدم که اینابخشودن

 شود یم گرید یا عده یها یو فرصت طلب یا عده انیغل و جانیه

خواهد بود. من  ریحوادث اخ دیشه نیزتریو اگر فدا شود اسف انگ

ر چه ه یبا سربلند اریشاپور بخت یاز آقا یبانیرا به پشت میصدا

صدا در فضا تنها بماند. من از  نیاگر ا یحت کنم، یتمامتر بلند م

 ترسم یبار م نیا یام. ول نداده راهبه دل  یتنها ماندن هرگز هراس

ملک و سرنوشت همٔه  نیا ندهٔ ینه به خاطر خودم، بلکه به خاطر آ

 آنها که دوستشان دارم.
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و مبارزه را  دیه تبعرا انیاسالمگرا یروزیپس از پ یمدت یرشاهیام دیمهش

 زین یبه کار ادب یاسیمدام س تیفعال نیدر ع یو ساکن فرانسه شد. و دیبرگز

و  انیب یبر دفاع از آزاد دیدر تبع یرشاهیام دیمهش یاسیس تیفعال ادامه داد.

 هٔ یانیانتشار ب شگامیپ ١۹۹۲متمرکز بوده است. او در سال  استیاز س نید ییجدا

پنجاه  هٔ یشد که به اعالم یدر دفاع از سلمان رشد یرانیهنرمندان و روشنفکران ا

 اریبس یو واکنشها دکر دایپ یقابل توجه یو انعکاس جهان افتینفره شهرت 

عضو  یرشاهیام دیداشت. مهش یدر پ یاسالم یاز جانب جمهور زیرا ن یدیشد

از  یدر فرانسه بود که جمع بزرگ یدفاع از سلمان رشد تهٔ یکم انگذاریبن

کلود لوفور  استیکشور را در خود گرد آورده بود و تحت ر نیکران اروشنف

مورد تعرض  یبنگالدش سندهٔ ین نوینسر مهی. او در دفاع از تسلگشت یاداره م

 یدفاع از و یکه برا یفرانسو تهٔ یفعال بود و در کم اریبس زین انیاسالمگرا

 داشت. تیشده بود، عضو لیتشک

 

 لهامبخش: مبارزی جسور و ااشرف دهقانی
از اعضای گروه احمدزاده جوانی وکه در ن( ١٣۲٨)متولد  یدهقان اشرف

چریک های فدایی خلق را به  ١٣۵۰بود که در اتحاد با گروه جنگل، در سال 

)قبل از سیاهکل( وقتی گروه احمدزاده به مبارزه  ١٣۴۹وجود آوردند. در سال 

ری تیم های چریکی مسلحانه روی آورد، او اولین دختری بود که در شکل گی

پیوست،  زیشاخه تبر رانیخلق ا ییفدا یها کیسازمان چر و در شرکت کرد

 کرد.  مبارزه می

و به ده سال زندان محکوم  دستگیر شد ١٣۵۰اشرف دهقانی در اردیبهشت 

در  از زندان قصر فرار کند. ١٣۵۲در فروردین سال ۲اما توانست بعد از  .شد

ته بودند بخاطر نوروز و سال نو )از اول تا پنجم توانس یاسیس انیآن روز زندان

 یمالقات کنند ) در حالت عاد یاتاق معمول کی(، با بستگان خود در نیفرورد

)دوست و همبند  دیاست( اشرف و ناه یآهن یها لهیو م شهیاز پشت ش دارید

چادر نماز  کی ندیآ یاشرف( از مادرشان خواستند هربار که به مالقاتشان م

 یاز مالقات ها اشرف توانست در فرصت مناسب یکی. در اورندیم به یاضاف

موفق  دیشود. ناه ارجها از زندان خ یرا سر کند و همراه مالقات یچادر اضاف

فورا  او را از محل  شینشد فرار کند اما اشرف از زندان خارج شده بود و رفقا

 فرار کردند.  نیدور کردند و با ماش

ی شرحی از شکنجه ها و مقاومت های خود و پس از فرار از زندان، و

بعضی دیگر از اعضای اولیه چریک های فدایی خلق را در زندان های رژیم 
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به تحریر درآورد که در همان سال از طرف  «حماسه مقاومت»شاه، در کتاب 

بعدها با نوشتن کتاب دیگری به  سازمان چریک های فدایی خلق منتشر شد. او

که در آن به نقل خاطرات و مسایلی در ارتباط با چریک  «بدرهای ماندگار»نام 

پرداخته، چگونگی فرار خود از زندان قصر را  ۵۰های فدایی خلق در دهه 

 تشریح کرد.

اشرف دهقانی مبارزه خود در سازمان چریک های فدایی خلق را تا 

 ( ادامه داد. در این سال با غالب شدن نظراتی در آن١٣۵٧سرنگونی رژیم شاه )

سازمان که از نظر وی انحرافی بودند، به مخالفت با آن نظرات برخاست. پس 

( نیز وی برخوردهای عملی آن سازمان را با رژیم جانشین ١٣۵٧از قیام بهمن )

شاه، سازشکارانه دانسته و صف خود را کامال از آن سازمان جدا کرد و به 

ایران" را شکل داد. همراه تعدادی از همفکرانش تشکل "چریک های فدایی خلق 

تشکل جدید چریک های فدایی خلق ایران، رژیم جمهوری اسالمی را از همان 

آغاز، هم ماهیت با رژیم شاه ارزیابی کرد و ضمن مخالفت با خلع سالح مردم 

بر ضرورت "سازماندهی مسلح توده ها" از طرف نیروهای کمونیست و 

زمان تا به امروز اشرف دهقانی  آزادیخواه جهت تداوم انقالب تاکید کرد. از آن

همچنان مبارزه برای تحقق اهدافش را در تشکل چریک های فدایی خلق ایران 

 دنبال کرده است.

الهامبخش زنان فراوانی در مبارزات زندگی و مبارزه اشرف دهقانی، 

 است.بوده آزادیخواهانه ایران 

 

 با كشورم چه رفته است: پور سلطان دیسع
شاعر، نویسنده و کارگردان  خ.( هـ. ١٣١۹ – ١٣۶۰) پور سلطان دیسع

 لیبه دل رانیا یو شاعر که پس از انقالب اسالم سینو نامه شینماتئاتر، 

 و اعدام شد. یزندان یاسالم یتوسط جمهور ،یاسیس یها تیفعال

در  گرید یهمراه با هزاران آموزگار و فرهنگ ١٣۴۰ بهشتیارد ١۲ در

بهروز  ،یچون صمد بهرنگ یونیانقالب یاریبا شرکت کرد.  یتظاهرات اعتراض

و  انیدانشجو وستنیو با پ ارانشانیو  یجزن ژنیب ،یفیاظریحسن ض ،یدهقان

به آن  تایاههنرکدٔه آن سیشد. با تأس یجنبش سراسر نیآموزان و کارگران ا دانش

پرداخت.  یهنر تیگام با آموزش، به فعال هم ١٣۴۴تا  ١٣٣۹و از سال  وستیپ

زمان با  کرد و هم یسه خواهر اثر آنتون چخوف همکار نامهٔ  شینما یجرااو در ا

 یبایز یدورٔه دانشکدٔه هنرها ١٣۴٨تا  ١٣۴۴شرکت سازنده در تئاتر، از سال 

را که  رایم یجنگ شعر صدا ١٣۴٧سال  در د،یرسان انیدانشگاه تهران را به پا
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صفحه  ستیدو شعر داشت، در ۵٨سروده بود و  ١٣۴۰–۴٧ یها در خالل سال

 ١٣۴۲خرداد  ١۵ امیپور مربوط به ق سلطان یاسیشعر س نیچاپ کرد. نخست

. در دیسرا یروز را م آن زشیشاه و شور و خ یشعر او سرنگون نیاست. در ا

 ستگاهیهنچوف و ا نیمرگ در برابر از وسل یها شنامهینما ییدانشجو یها سال

 ١٣۴٧در سال  رایم یصدا زمان با چاپ گذاشت. هم شیرا به نما شینوشته خو

 .دیاالنتشار گرد کتاب ممنوع

 بسنیا کیاز هنر یکار ،یروز سال تالش شبانه کی یدر پ ١٣۴٨سال  در

ساواک به تئاتر  ش،ینما ازدهمیدر آورد. در شب  شیبه نام دشمن مردم را به نما

ساواک پروندٔه او به  یاز سو ١٣۴٧کرد. در سال  لیهجوم آورد و سالن را تعط

 نشاندار شد.« خطرناک یهنرمند»ام ن

بر ضد نظام  اهکلیس یدر بحبوحٔه جنبش مسلحانه در جنگلها ١٣۴۹ سال

را بر صحنه برد. ساواک به  یلفانیآموزگاران از محسن  شنامهینما دیحاکم، سع

و به  ریزمان دستگ هم گران،یو باز سندهیسالن هجوم برد و کارگردان و نو

 گاه برده شدند. شکنجه

 شود یم دهیبه محاکمه کش دیسع یشاه از سو ی، دادگاه نظام١٣۴۹اسفند  در

از  یآزاد کند. او همان زمان کتاب نوع یاو را تا مدت شود یو حکومت ناچار م

 .کند یچاپ م یرا پنهان شهیاز اند یهنر، نوع

از  یاز هنر، نوع یبه جرم پخش دوباره کتاب ممنوعٔه نوع ١٣۵١سال  در

در زندان  زین یو چند یکنون« بند سه هزار»و در  شود یمبازداشت  شهیاند

 درنگ یب یو پس از آزاد شود ی. پس از چهل و پنج روز آزاد مماند یقلعه م قزل

 یها چهره شنامهٔ ینما یسالٔه حکومت شاهنشاه ۲۵۰۰ یها جشن یبرگزار یدر پ

 ماشار نوشتٔه برتولت برشت را به صحنه برد. مونیس

دست به دست  یپنهان ١٣۵١در سال  د،یشعر سع نیبند دوم یآوازها

و سرانجام در  شود یم دهیبه زندان کش ١٣۵٣تا  ١٣۵١از سال  دی. سعگشت یم

سروده  نیو او تهیکم یها بند که در سلول یبه جرم انتشار آوازها ١٣۵٣سال 

وند با سازمان یو به اتهام پ یستیالیو سوس یستیبود و به جرم داشتن افکار مارکس

 .شود یم یزندان یو بند پهلو نیدر او رانیخلق ا ییفدا یها کیچر

 هست وندمیسوخته پ یتو ا با                    بندم هست  یکیکه در بند  تا

 افروزم یم دهایخورش ختهیخون ر ز   سوزم یچه در تب تند شکنجه م گر

 انریا سندگانیاز زندان آزاد شد. کانون نو ١٣۵۶ ریت ۲۲پور  سلطان دیسع

 انگذارانی. نشست بنافتی شیبار گشا نیدوم یچهل نفره، برا یا هیانیبا انتشار ب
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از زندان به  مایاز زندان بود. او مستق دیسع یزمان با آزاد دوره، هم نیدوم

ام تا در دفاع از  ام و امروز آمده از زندان آزاد شده شبید من کانون رفت و گفت:

نفره  ۹٨ هیانیب و .وندمیبپ سندگانیه کانون نوو اجتماعات، ب شهیاند ان،یب یآزاد

 .کند یکانون را امضا م

 یها کیسازمان چر یاز سو یندگیبه نما یپهلو میرژ یپس از سرنگون

 نیشد و از ا دایدر انتخابات مجلس، کاند ١٣۵٨در سال  رانیخلق ا ییفدا

جبهه  یدر تهران برا یآزاد دانیچند صد هزار نفره در م ییدر گردهما بونیتر

 .حکومت سخن گفت هیانقالب و عل

پاسداران  لهٔ یبه وس اش یو در شب عروس ١٣۶۰ نیفرورد ۲٧در  دیسع

به جوخٔه اعدام  ریروز شکنجه در سحرگاه اول ت ۶۶و پس از  شود یم ریدستگ

 باران شد. ریسپرده و ت

دارد که هنوز  ل های قبل از انقالباکشور در س اوضاع از زخمی دیسع

 :تازه است

 است رفته چه كشورم با

 است رفته چه كشورم با

 هازندان كه

 سرشارند قیشقا و شبنم از

 دانیشه بازماندگان و

 سوگوار شانیپر یابرها انبوه

 سوخته یها الله سوگ در

 بارندیم

 است رفته چه كشورم با

 سوگوارند. هنوز ها گل كه است رفته چه كشورم با

 باد گرد شور با

 آنك

 بادها گرد از تر تفته كه منم

 چرخم یم هیباد خارزار در

 خاكستر به نهفته آتش تا

 «ریت» یدهایخورش ی نعره ز تر آشفته

 سرگشد فراموش یها خاك قلب از

 ها حنجره قنات از تا

 خون و خشم فوج
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 كشد: پر مرگ، ی سوخته غروب یروز

 است من نعره نیا

 چدیپ یم فالت یرو كه است من نعره نیا

 آشوبد یم را ساله شانزده سكوت یهاخاك و

 گران مشت هزار با و

 كوبد یم عمان یهاآب بر

 دیرو یم كه است من ینعره نیا

 را زمان خاكستر

 روزگار خشم از

 ......یا تو، از بعد

 یاعدام ی ستاره نیآخر یا

 بزرگ «خسرو» یا

 یبود خسروان اركان در ولرزه برق كه

 ستمین چیه من

 گذرد یم انقالب كی ی نهیزم در كه یمسلسل از ریغ

 خونالود و برهنه و یخال و

 غلتند یم جوان یها توده خون در

 یدرشت و سهمناك خار مثل تا

 - سرخ گل یها وهیگر بر دهیروئ -

  را ندهیآ

 بماند

 روزگار چشم در

 خشم دگانیشور شهادت ادآوری

 یتاز نیا مهاجم ارتش بر

 تزار نیا

 شمخ یا ماندكار خشم یا

 خشم یا انفجار دیخورش

 اعدام یمخف یهاجوخه تا

 یرسم یها جامعه در

 آنك

 خشم یا الشخوار هزار آنك

 افشان الی ی باره هوار مثل

 رانیو نیا بر است بسته هیشه خون
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 ببار گرید

 خشم یا ببار

 ببار آتشفشان گذاره چون خشم یا

 استعمار ی شكسته شب یرو

 «او» ها لیجبر كه درد و غیدر اما

 دیسپ شهپر با

 ندیآ یم فرود طرف هر از

 را جوان عاشقان قلب و

 ندیخا یم دندان و چنگ و چشم با

 را پنهان وحشت یهاپنجه و

 ندیآال یم لهیقب نیا خون با

 شجاع نهمهیا با

 دیشه نهمهیا با

 خون و آتش یها كوچه از كه است رفته چه كشورم

 تفنگ آتش با

 امیق آتش با

 پوشان پاره انبوه

 ناگهان انبوه

  ندیآ ینم قامتنا انبوه

 ست یرید مردان صبور چشم

 ست نشسته اشك یهاپرده در

 عشق قلب ست یرید

 ست شكسته بند یها گوشه در

 میخواند قفس یها گوشه ز چندان

 ست بسته گلو زخم، یها پاره كز

 انقالب دست یا

 مردم درشت مشت

 آفتاب گلمشت

  است رفته چه كشورم با
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 .داریم «تمرین مدارا» به ما نیاز: مختاری محمد
 که منتقد و مترجم ،هنویسند شاعر، (خ هـ. ١٣۲١ - ١٣٧٧) مختاری محمد

در محمد مختاری  رسید. قتل به "ای زنجیره های قتل" به موسوم ماجرای در

کراسی فقط یک وآزادی، عدالت و دم تاکید می کند که «تمرین مدارا» کتاب

اینها فرایند و  ۀاقتصادی و سیاسی نیستند، بلکه پیش از همواقعیت حقوقی، 

می نویسد: "انقالب  «چشم مرکب»در کتاب  اوفرهنگ خاص خودشانند.  ۀزایند

انسان در شعر »، «تمرین مدارا»کتاب های در و ذات ما را عریان کرد."

فرهنگ "شبان  ،فرهنگ استبدادی یعنیاین "ذات"  «چشم مرکب»و  «معاصر

 . می کندبررسی و نقد  ژرف، نکته سنج و بدیع را «فرهنگ بی چرا»ا رمگی" ی

 «تمرین مدارا» به فرهنگ ما نیاز در مختاری در آثارش نشان می دهد

. چرا که ما تاب تحمل مخالف خود را نداریم. اگر کسی با ما مخالفت می داریم

در  مداراکند، به جای بررسی و نقد نظراتش، خود او را نقد و نفی می کنیم. 

فرهنگ ما نهادینه نشده است. نتیجه اینکه به جای درک حضور دیگری و مدارا 

کراتیک هستند، با حذف دیگری یا ستیزه با دیگری وکه پایه و بنیاد فرهنگ دم

 مواجه هستیم.

است. ما عادت به پرسیدن  «بی چرا»فرهنگ ما  استدالل می کند مختاری

 ۀتن به خودمان را نداریم. در عرصیا پرسیده شدن و به طور کل شک داش

سیاسی حق پرسیدن از مردم ما همیشه صلب شده است. زیرا شاه یا رهبر گویا 

سواالت را می دانسته اند و برای  ۀدارای توانایی فرابشری بوده اند، جواب هم

حفظ قدرتشان مانع دخالت جامعه در امر حکومت و تعیین سرنوشت خود می 

اده نیز پدر، شوهر یا به هرحال بزرگتری بوده است که به شده اند. حتی در خانو

( دیگر اعضای خانواده را بازی می کرده و به dnumroVقول کانت نقش قیم )

جای آن ها می اندیشیده و طبعا  تصمیم می گرفته است. در چنین فرهنگی است 

 ۀنکه حتی حق بنیادین هر انسان برای فکر کردن، تشخیص دادن و انتخاب آزادا

او نفی می شده است و متأسفانه همچنان نفی می شود. در این فرهنگ انسان ها 

آن ها رابطه  دیگری برتری دارد. رابطه برابر نیستند، بلکه یکی به دالیلی بر

ارباب و بنده می ماند.  ۀای نابرابر و تبعیض آمیز است. این جور روابط به رابط

ی فرمان می دهد و دیگری یکی حرف می زند و دیگری گوش می دهد. یک

اطاعت می کند. فرهنگ "شبان رمگی" نیز در برخورد ما با انسان های دیگر 

نمایان می شود. "قیم گرایی" و "پدرساالری" عناصر اصلی چنین فرهنگی 

هستند. میل به سلطه بر دیگری اساس و بنیاد "ساختار استبدادی ذهن" است. ستم 

و مذهبی نیز فرایند همین ساختار استبدادی فرهنگی بر زنان، اقلیت های ملی 
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ذهن است که نمی خواهد دیگری که با او متفاوت است و منافع متفاوتی دارد را 

به رسمیت بشناسد. انگار انسان ها نقش رمه را بازی می کنند و شاه و رهبر و 

 قیم نیز نقش شبان را دارند و رمه را به راه درست هدایت می کنند. 

برای آسان تر کردن بازخوانی فرهنگ  «تمرین مدارا»تاب مختاری در ک

مجموعه ای از ضرب المثل های ما یا نمونه هایی از ادبیات کهن ما را جمع 

آوری کرده که بخشی از آن ها فرهنگ پدرساالری، مردساالری، بیگانه ستیزی 

 و یا انفعال در فرهنگ ما را نمایان می سازند. 

فرهنگ یک پدیده  مختاری می نویسد که  «بازخوانی فرهنگ»ۀ مقالدر 

تاریخی است که از پیشنیان به ما به ارث می رسد. فرهنگ از ناخودآگاه جامعه 

برمی آید و هم در آن ریشه می دواند. فرهنگ همیشه متغیر است و در دوران 

مختلف تاریخی با تغییرات اجتماعی دگرگون می شود. این تغییرات همیشه به 

 فرهنگی نبوده و در مواردی حتی کامالَ برعکس هم بوده است.  معنای پیشرفت

کراسی و وما نمی توانیم بدون مدارا و درک حضور دیگری به آزادی، دم

(" در برابر فرهنگ enntueootعدالت برسیم. مدارا یا به زبان غربی "تلرانس )

فرهنگی  ۀ استبدادی قرار می گیرد. و با آن درمی افتد. و این درافتادن یا مقابل

 ۀخودمان شروع بشود. به همین دلیل مبارز ۀباید از درون خودمان و در خان

فرهنگی برای آزادی و برابری شاید بسیار طوالنی تر و سخت تر از گونه های 

 دیگر مبارزه باشد. 

 ضمن تاکید بر اینکه « بازخوانی فرهنگ»  ۀمحمد مختاری در مقال

 :گوید می "ی دوران ما استها بازخوانی فرهنگ یکی از ضرورت"

انقالب ضرورت اساسی و همه  ی بازخوانی فرهنگ از دوره

جانبه یافت. زیرا انقالب به هر حال ذات ما را عریان کرد. ما را 

ایم. با  ایم و نمی دانسته واداشت به دیدن و دریافتن این که چه بوده

و  ی بازدارندگی خویش، ایم به داوری درباره انقالب شروع کرده

ایم که با یک نظام  .. به هر حال با انقالب دریافته.فاصله گرفتن

فرهنگی رو به روییم که عین ساخت ذهنی و  –تاریخی  ی دیرینه

یک  ی معرفتی و نظام درونی ما است. درون و بیرون ما عرصه

حضور فرهنگی است. این هر دو مثل یک متن واحدند که تجزیه 

ایم با فرهنگی دیگر  کوشیده می.. چه بسا در بیرون .ناپذیرند

ها  رابطه گیریم، اما در درون، باز بر همان اساس قدیم، یا روش

بسا   ایم. چه  های همساز با اساس قدیم، عمل کرده و گرایش

مبارزان سیاسی و منتقدان تفکر و اخالق و معنویت، شاعران و 
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هن، نویسندگان و اندیشمندان که به رغم تضاد با وجوه بازدارنده ک

و نفی نظری آن ها، خود در عمل باز صدای همان وجوه 

.. بازخوانی فرهنگ هم چنان .بازدارنده می شده اند و می شوند

که تمرین انتقاد است، تمرین مدارا نیز هست. گسترش ذهنیت 

انتقادی و افزایش تحمل در برابر اندیشه ها و عقاید دیگران، دو 

جامعه مدنی اند که چشم روی یک سکه اند. هر دو نیز کارکرد 

انداز امروزی شان نهادی شدن حقوق و آزادی های دموکراتیک 

 . است

اگر انتقاد از " دیگری" مستلزم مدارا با " دیگری" است، نقد 

"خویش" مبتنی بر تأمل در "خویش" است. درک نارسایی ها و 

دشواری ها، عارضه ها و بازدارندگی های فرهنگی مـا، 

اک می طلبد. به این اعتبار بازخوانی فرهنگ، مــدارایِی دردن

گفت و شنیدی با ُسنت خویش است یعنی گفت و شنید یکی از 

اجزای این فرهنگ با اجزای دیگر آن است. گفت و شنید با 

خویش، روی دیگر گفت و شنید با دیگری است. این دو، هم در 

دینه گرو نهادینه شدن مدارایند، و هم زمینه و عملی برای این نها

شدن اند. گفت و شنید یک رابطه است. و دو سوی رابطه، در نقد 

نظر، مکمل و تصحیح کنندة همند. زیرا برقرار ماندن رابطه، در 

از این رو  گرو تفاهم در تفاوت، و مدارا در اختالف ها است

اساس گفت و شنید بر امکان درک حضور دیگری استوار است، 

رک و پذیرش حق و شأِن درک حضور دیگری نیز مبتنی بر د

.. برای دیگری .برابر اندیشگی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و

 .است

مدارا با تمکین تفاوت دارد. مدارا درک و به مختاری نشان می دهد که 

رسمیت شناختن حضور دیگری است. اما تمکین نوعی همکاری با دیگری 

استوار است که  است. مدارا که بنیاد فرهنگ دموکراسی است، بر این حقیقت

انسان ها اساسا  با یکدیگر متفاوت هستند و این تفاوت باید به رسمیت شناخته 

بشود. از سوی دیگر اما دولت های تمامیت گرا این تفاوت ها را به رسمیت نمی 

 شناسند و از این طریق منافی تکثر و تفاوت انسان ها هستند.

فرایندی از تفکر انتقادی مدارا یک مفهوم منفعل و یک طرفه نیست، بلکه 

است. تفکر انتقادی در همه چیز شک می کند و خدا، پیغمبر و شاه و رهبر را به 

نگاه انتقادی . باد پرسش می گیرد. تفکر انتقادی بنیاد تجددگرایی )مدرنیته( است
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مدرن است و مدارا فرایند چنین آموزه ای است. کسی که به خرد  ۀیک آموز

 باید تحمل شنیدن حرف مخالفش را هم داشته باشد.انتقادی معتقد است، 

به  فرهنگ استبدادیبا شعر او در می یابیم او نه فقط با برهان و استدالل با 

 مبارزه برخاست، بلکه این فضا و فرهنگ را با تمامی وجود خود حس می کند:

 جست و جو

 دستی به نیمه ی تن خود می کشم

 چشم هایم را می مالم

 دشواری به یاد می آورماندامم را به 

  َخنجی درون حنجره ام لرزشی خفیف به لب هایم می دهد:

 نامم چه بود؟ -  

 این جا کجاست؟  

 

 دستی به دور گردن خود می لغزانم

 سیب گلویم را چیزی انگار می خواسته است له کند

 له کرده است؟  

 در کپه ی زباله به دنبال تکه ای آیینه می گردم

  یواری زنگار بسته می ماندچشمم به روی د

  خطی سیاه و محو نگاهم را می خواند:

 آغاز کوچه های تنها»  

 و مدخل خیابان های دشوار  

 تُف کرده است دنیا در این گوشه ی خراب  

 و شیب فاضالب های هستی انگار این جا  

  «پایان گرفته است.  

 برد باد عبور سال هایی کز این جا گذشته است اندامم را می

  و سایه ای کرخت و شرجی درست روی سرم افتاده است.

 سنگینی پیاده رو از رفتن بازم می دارد

 می ایستم کنار ساختمانی که نا تمام ویران شده است

 خاکستر از ستون های سیمانی

  افشانده می شود بر اشیای کپک زده

 از زیر سقف سوراخی گاهی سایه ای بیرون می خزد

 ی گودالیخم می شود به سو

 که در َکفَش وول می خورند سایه های نمور گوش ماهی ها
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  دستی به سوی سایه ی دیگر دراز می شود

 و محو می گردد

 در سایه ی بلند جرثقیلی زنگ زده

  و حلقه ی طنابی درست روی سرم ایستاده است.

 در انقباظ ناگهانی

 دردی کشیده می گذرد از تشنج خون  

 انگار چشم هایم

 به روی سیم خاردار پرتاب شده استآن جا 

 

  نیمی از این تن 

  اکنون آشناست.  

  نیم دگر 

 آن سایه ی شکست است که دوران انحاللش  

  پایان گرفته است.  

 تنها نیاز تاریکی را به خاطر می آورم

 مثل پوستی هنوز بر استخوان کشیده شده ست و

 چهره اش در نیمی از چهره ی زمین

 گم گشته است  

  تا آدمی تنزل یابد به ناگزیرترین شکل خویش و 

 نیم سایه ی گرسنگی تنش را چون کسوف دایم بپوشاند  

 و هر زمان که چشمانش فروافتد  

 بر نیِم آفتابی ذهنش  

 چشم بندی بر تاللو خونش ببندند  

 سرنگونش آویزند  

  در چاه های شقاوت:  

 سایه ای حس کبود غار که تنهامان نگذاشته است از  

  به سایه و چاهی به چاه و   

 ریشه های ظلمت را گره زده ست به گیسوانمان  

 گیسوی کیست این که به زنگار می زند؟»- 

 و زسیم خاردار

  «آویخته است؟

 گام ها از پی هم می رسند  

  تخت کبود و قوس درد که تودر تو فرود می آید پرشتاب و   
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 کالف عصب را برش می زند  

  کف پا و  در  

  زیر چشم بند فرو می رود.  

 خون و لعاب دندان های هم را حس می کنیم از کهنه پاره ای  

 خشکیده  

 که راه های صدا را نوبت به نوبت در دهان هر یکمان بسته   

 است و جیغ ها بر می گردد

 تا سرازیر شود به درون

 آماس می کند روح و تاول بزرگ می ترکد در خون و ادرار

 از نیمسایه ای که فرو افتاده است بر خاک

 دستی سپید ساق عفن را

 می برد و می اندازد و در سطل زباله

 گنجشک های سرگردان

 دیگر درنگ نمی کنند

 بر سیم ها که رمز شقاوت را می برند

  می آیند و می روند –که اکنون کم کم می بینمشان  –و عابران 

 نه هیچ یک نگاهی می اندازد

 یک دماغش را می گیردنه هیچ 

 و تکه ای از آفتاب انگار کافی ست تا از هم بپاشند

 هم ذاتی عفونت و وحشت که سایه ای یگانه پیدا می کنند

  تابوت ها که راه گورستان را 

 تنها

 می پیمایند

 و این خیابان دراز که غیبتش را تشییع می کند

 

 آن نیمه ام کجاست؟»- 

  «؟تا من چقدر گورستان باقی است

 گودال ها چه زود پر شد

 از ما که از طناب ها و آمبوالنس ها یکدیگر را پایین

 می آوردیم

 حتی صدای گریه ی هیچ کس را انگار نشنیدم

  تا آمدی و ایستادی روزی بر سینه ی بیابانی

 و از تشنج خونت آوایی برخاست
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 که یک روز در تنم

 پیچیده بود و تاول را

 ترکانده بود

 ر را از تابوت بیرون کشیدندآن شب که شه

 گودال دسته جمعی ما را ستاره ها نشان کردند

 از زیر دب اکبر یک شب پایین آمدند و رد پایشان

  بر خاک ماند.

 تا خانه ها نشانی مان را پیدا کردند،

 به راه افتادند

 آمدند

 تا رویایشان را پیدا کنند

  و بولدوزرها، تانک ها، از برابر سر رسیدند.

 

 گاه آمدی و ایستادی و از تشنج خونت آن

 خاک از صدای گمشده ی خویش

 آگاه شد

 

 دیدم که استخوان هایم

  از گوشت تنت گویاتر شده است 

 و ناله ای که بر می آمد از درونشان

  پنهان ترین زوایای سنگ را به سنگ می شناساند.

 دیدم به روی خاک می لغزد دست هایت

 و شکل می گیرد اندامم

  ا بروز می کند و سایه ها به هم می گرایند.خط ه

 

 گیسویت از کدام جهت پیچید در گیسوانم

 دیدار خاک هیچ پریشانش نکرد

 انگار ریشه ای که مددگیرد از ریشه ای

 دیدم که بید مجنون می روید می روید

  و ریشه در تنم آویخته است.

 پس عشق بود؟»- 

 گسترده بود نقشه ی میدان مرگ

  «و عشق بود؟
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 این واژه را چگونه به خاطر آوردم؟

 باید کسی دوباره آن را بر زبان آورده باشد

  که اکنون پژواکش را می شنوم.

 وقتی که آیه های غیبت هر روز در محله ای خوانده می شد

 یک روز کودکی که پای طناب ایستاده بود

 و گوش ماهی بزرگی را به گوش چسبانده بود

  تحاشی چیزی گفت و گریخت. ناگاه سر بر آورد و بی

 و من هنوز ایستاده بودم

 بین تمام جمعیت

 پژواک گام هایش را می شنیدم

 می شنوم

 غوغای استخوان هایش را می شنیدم

 می شنوم

  انگار آن صدف را بر گوشم نهاده ام

 می لرزد از طنینش لب هایم

  سنگینی زمین گویی در انگشتانم مانده باشد.

 

 نیمه ی گریختهنزدیک می شود آن 

 گیسوی موج برداشته

 بر شانه ی خیابان های تباه

 

 هر دم هزار چهره ی مرگ از برابرت برود

 و آن که چهره ها را آراسته است

  دیدار هم زمان شان را هرگز احساس نکرده باشد

 آن گاه عشق مهیا شود

  تا چهره های غایب را تصدیق کند!

 

 ر استاین غیبت از حضور من اکنون واقعی ت

 قانون این خیابان

 ساده ست

 از گوشه های پرت دنیا نیز هر کس می تواند به این زوال بگرود
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 عشق از کنار این میدان ها چگونه گذشته است؟

وز خاکروبه های روان در جوی های تاریک کدام گوش ماهی را می توان 

 برداشت

 که لحن ما را هنوز به یادمان آورد؟

 بر می دارم

 ساعتی مچی را از روی خاک

  که روی صفحه ی چرکش هنوز لکه ای سرخ می زند

 و هر دوعقربه اش

 افتاده است

 حتی شماره هاش نیز پاک شده است

 

 برمی دارم

 می برم

 می آویزم

 از گیسوی سپیدی که تاب می خورد

 بر سیم خاردار

 حس می کنم که انگشتانم به رنگ پستان هایی در آمده است

  که بوی شیر از آن 

 همواره می دمید

 و قطره های سپید

  پیوسته بر کسوف پوستش می چکید.

 

 این ساعت از کدام جهت گشته است؟

 معمای هراس فروخورده است

  آن سرخی و طراوت لب شور را که از انگشتانت می تراوید.

 انگشت های شیری

 و حلقه های سرخ نامزدی

 از تار گیسوانی مهتابی آویختند

 ی شد از صدف های ارغواناز ماه تا زمین موج

 که حلقه حلقه گذر می کردند

 تا زاد روز تنهایی را چراغان کنند

 داسی فرود آمده بود و صدای خاک را می درود

 آن کس که صبح از خانه در می آمد
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  رویای مردگان را با خود می برد

 آن کس که شب به خانه در می آمد

 رویای مردگان را باز می گرداند

 بان تو شیر از انگشتان من به یغما می رفتو سرخی از ل

 تا هر دو

 خاموش شوند

 پیراهن سپید عروسان تاریک گردد

  و گیسوی جنین به سپیدی گراید...

 آغاز کوچه های تنها»- 

  «و مدخل خیابان های رسوا...

 شعری که می وزد از دیوار نوشته

 آن نیمه ی دگر را سراغ می دهد

 

 می شناساند الهام شاعران نفسم را باز

 بی جانهاده عشق نشان هایش را

 تا واژه واژه ردش را بگیرم و تمام دلم را بازجویم 

 در شهری

  که در محاصره ی خویش مرگ را یاری کرده است. 

 

 رواداری وخشونت اسالم فقهی  :حسن یوسفی اشکوری
 اسالم عرفانی و کالمی 

رانی  تحت در یک سخنهـ. خ.(  ١٣۲٨) متولد  حسن یوسفی اشکوری

 گوید: می (١٣٨۵ تابستان)پاریس  در« اسالم مدارا در فرهنگ ایران و»عنوان 

رواداری و تساهل یا همان تلورانس محصول دنیای جدید است  مدارا،

سایر فرهنگها و زبانها انتقال و ترجمه  و عمدتا از فرهنگ غربی به

عه اما در جام شده است.اصل این موضوع بحث خیلی تازه ای نیست

ایران خشونت زیاد و گسترده است و دامنه آن هم روز بروز بیشتر 

خشونت در جامعه ما یک مصیبت و بلیه بزرگ است که  .می شود

است. از سوی دیگر برخورد  خودش بالیای دیگری را بوجود آورده

 جهان اسالم و جهان غرب نیز بر اهمیت طرح مجدد و بررسی همه

این برخورد پس از یازده سپتامبر  جانبه این موضوع افزوده است.
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تقابل خشونت آمیز میان بنیادگراهای اسالمی  جدی تر شده است زیرا

کرده که مدارا را ضعیف و  و بنیادگراهای سکوالر روندی را ایجاد

مداری را گسترش می دهد. همچنین در تجربه شخصی خود  خشونت

ازوقتی به  زیست رواداری دارای اهمیت بیشتری پیدا کرده است. من

عریان و غیر عریان را بصورت حسی دریافتم  زندان رفتم و خشونت

بیشتر برایم جلوه  اهمیت موضوع نفی خشونت و ترویج رواداری

نمود. آقای اشکوری افزود : مدارا و خشونت دو روی یک سکه 

در طول تاریخ سه هزار ساله، ما هم دوره خشونتمداری و هم  هستند و

فرهنگ حذف  ،ایم. فرهنگ خشونت شاهد بودهدوره رواداری را 

حذف.  است و فرهنگ مدارا مساوی است با تحمل دیگران و نفی

خشونت عبارت است از تحمیل چیزی به کسی و البته آنهم مراتب و 

برخی آنرا به حذف دگر اندیش معنا کرده اند. فرهنگ  انواعی دارد و

داشته است.در  تاریخی ما وجود حذف و خشونت در جای جای پیشینه

ساز است  ریشه یابی مقوله خشونت باید بگوئیم هر چیزی که غیریت

بستر خشونت طلبی را نیز ایجاد می کند. یکی از عوامل غیریت ساز 

خشم و کینه و نفرت دامن می زند نژادپرست است. در  که به قهر و

مولود نژادپرستی بودند فجایع بزرگی  همین اروپا نازیسم و فاشیسم که

  .را بوجود آوردند

ناسیونالیسم و منافع اقتصادی دیگر عوامل غیریت  ،مالکیت ،زبان

 .دست به خشونت می زنند ساز هستند که به موجب آنها انسانها

 عامل مذهب یکی از مهمترین عوامل غیریت ساز است که موجب

جنگها و خشونتهای گسترده ای در طول تاریخ میان انسانها شده است 

احساسات انسان سرو کار دارد و انسان را  با عواطف وزیرا دین 

تحت تأثیر قرار می  درچارچوبی قرار می دهد که عقل و وجدان او

هر .گیرد و به سمتی سوق داده می شود که دست به خشونت می برد

در میان  .ذاتا انحصارطلب است و می گوید من حق مطلق هستم دینی

ود دارد که ما حقیم و سایر ادیان تلقی وج سه دین ابراهیمی حداقل این

ادیان را سرپیچی کنندگان از  باطل هستند.پیروان هر دین پیروان سایر

پیروان دین  دین حق می دانند و وظیفه خود می دانند که با ایشان که

 .باطل به جنگ بپردازند

تا آغاز دوره  در طول تاریخ سه هزار ساله از آغاز دوره مادها

 رواداری بوده ایم. البته در همین دوره از زمانیکه ساسانی ها ما شاهد

کورش وارد بابل می شود و آنجا را فتح می کند و بعد جانشینان او 
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خشایار شاه و دیگران همواره هرجائی راکه فتح  همچون کمبوجیه و

نوشتند که ما به فرمان آهورامزدا  کردند بر کتیبه های آن با افتخار

به فرمان  ،زدیم ان اهورا مزدا آتن را آتشاینکار را کردیم، به فرم

 اهورا مزدا داریوش اول آن کشتارهای عظیم را براه انداخت تا امنیت

را در سرتاسر امپراطوری اش گسترش دهد اما با همه این حرفها در 

امتیاز داشته اند و آن این بود که هیچ دینی را  این دوره پادشان یک

ندادند. برخی از این پادشاهان  ردین رسمی کشور و امپراطوری قرا

دارای چه آئینی  زرتشتی بودند و برخی از ایشان معلوم نبوده است که

ننموده  بوده اند اما این امتیاز را داشته اند که دین رسمی را در اعالم

بودند تا موجب غیریت و سرکوب غیر مؤمنان به آن دین رسمی 

سیصد ساله دگر  ،یستشد که در این دوره دو نشود.همین عامل باعث

آذار و اذیت قرار  اندیشی مجاز شمرده شد و دگر اندیشان مورد

 نگیرند. اما از دوره ساسانی ها به بعد دین و حکومت چنان به هم

آمیخته شد که دین ایدئولوژی رسمی حکومت شد. در این دوره 

ایدئولوژی رسمی حکومت شد و دین  چهارصد ساله آئین زرتشت

از این .می کند توده های مردم به حاکمان انتقال پیدا زرتشت از میان

دوره به بعد دگر اندیشی مخل یکپارچگی حکومت و امپراطوری تلقی 

و مسیحیان و غیر مؤمنان به دین زرتشت موجب آذار و اذیت  می شد

دین عامل غیریت ساز عمیقی شد که  قرار می گرفتند. در این دوره

 .یشان گردیدتوجیه گر سرکوب و حذف دگر اند

منظرفراز و نشیبهای زیادی در ادوار مختلف تاریخ کشورمان  از این

می رسیم که ایدئولوژی رسمی ایران  داشته ایم تا به دوره صفویه

و دشمنی با  مذهب شیعه می شود و همانطور که ساسانی ها در رقابت

بیزانس مؤمنان به دین مسیح را دشمن و نفوذی می شمردند و دین 

صفویه  ،برای تشدید خصومت بین دو امپراطوری آن زمان بودعاملی 

عثمانی به مذهب شیعه متوسل می  نیز در پی کشمکش با امپراطوری

زنند از  شود. عثمانی ها در سرزمین خودشان به شیعه کشی دست می

این سو پادشاهان صفوی نیز با شیعه شدن و ادعای جانشینی امام 

 . ی انداختندسنی کشی براه م زمان، متقابال

بگیریم و به مدارا روی بیاوریم و از خشونت و  ما باید از تاریخ درس

اسالم فقهی ما سراسر خشونت  وی افزود: البته .حذف دست بر داریم

مروج  است اما اسالم عرفانی و تا حدودی اسالم کالمی می تواند
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فرهنگ رواداری در میان مردم ما باشد اما در ادبیات ما ایرانیان 

 .از خشونت به وفور دیده می شود مدارا و پرهیز

 

: افشاگر پرشور قشریت مذهبی و رفطروسیعلی م
 دیکتاتوری سیاسی

در آثار خود  پژوهشگر و شاعر پرکار( ١٣۲۹ )متولدرفطروس یعلی م

 از جمله آثار او:قشریت مذهبی و دیکتاتوری سیاسی را افشا می کند. 

 ،ن شعریآخر، حالّج، الم شناسىاس، انیخانیه و نهضت پسیجنبش حروف

برخى  ،می ، شاعر و متفّکر حروفیین نسیدعمادال، رانیخ ایمالحظاتی در تار

دکتر محّمد  ،اتیخ در ادبیتار ،ران امروزیمناظره هاى فكرى در ا منظره ها و

 آسیب شناسی یک شکست : مصّدق

 

آنجا که تاریخ نویسان متوقف می شوند، : هاتفی رحمان
 ز می کنندشاعران آغا

( ١٣۲۰ - ١٣۶۲ ) نام مستعار و قلمی حیدر مهرگانرحمان هاتفی، 

در آستانٔه انقالب  هانیروزنامٔه ک ریسردب، سیاسی فعال و قلم خوش نگار روزنامه

در زندان  ١٣۶۲ ریت ١۹و در  ریگدست ١٣۶۲ بهشتی، در ارد١٣۵٧بهمن 

 .شکنجه کشته شد ریبه ز دیتوح

 نویسد: ی آثار هنری میدر باره ارزش تاریخ هاتفی

 تاریخ که آنجا اند. زمانه مورخان برترین حال عین در بزرگ شاعران

 انسان روایت تاریخ، کنند. می آغاز شاعران شوند، می متوقف نویسان

 انسان درون در تاریخ سلوک و سیر اما شعر است، طبیعت درون در

 می راه بلمقا نقطه دو از که تاریخ و شعر دیالکتیک است چنین است.

 کنند. می مالقات را یکدیگر انسان وجود در و افتند

 و ساخت عصاره خود دوران روح از تا حافظ از بهتر مورخی چه

 چهره هم حافظ کرد؟ حفر ظرافت از آکنده و عمیق آنچنان را زندگی

 را خود زمانه مشخص انسان شمار پر های چهره هم و مجرد انسان

 «محتسب شاه» وجود در سو یک از د.کر تصویر نیرومندی بالغت با

 «صالح الف» که «شکن خم عبوس زاهدان» و «ریاکار صوفیان» و

 دایره روی را «روزگار اهل غدر» و «کار ناراستی» زدند، می
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 بطالت افکند، «سالوس خرقه در که آتشی» تلخ روشنائی در و ریخت

 هیأت در سو دیگر از و کرد، ثبت را خود رحم بی محیط عبث و

 «گری خراباتی» بهانه و «پذیرد تعلق رنگ چه هر از آزاد» قلندری

 رندانه شبیخون و شورش به پرستی، افسانه و خرافه و تعصب علیه

 از ها، صورتک این همه فراز بر آرمانی صورتی و زد دست ای

 «شطیحاتی» و «طامات» در او داد. نشان خود دوره «حداکثر انسان»

 «خواران ریزه» و السالطین وعاظ و آمیزکفر را آن قشری تلقیات که

 بی جنگ یافتند، می آلود خون ارتدادی در غرقه «مدعا درشت»

 و فلسفی سطح به را «نامحرمان» و «مدعیان» با تن به تن پروای

 را روزگار که روز، فقط نه که داد، تعالی ای کننده خیره تجریدی

  زد. شخم

 عشق سوداها، دیگر قطب در خواص، این با حافظ جادویی معجون

 خانه در که ای فرزنه انسان شده خاکستر های آرزو و تمنیات ها،

 حال در که را ای خورده موریانه تاریخ زوال است، بیگانه خویش

 در لهیده و تاریخ این در اسیر انسان و بود باطنی انحطاط و تخمیر

 دش عصر انسان جغرافیای شعر سان بدین کرد. تعبیر را آن آوار زیر

 حجاری خود مرمر در را انسان این نهان و جان عرض و طول و

 کرد.

 در یافته، قوام تجربه و لفظ و حس از کمانی رنگین در شعری چنین

 های سده در «ایران فئودالی شهر یک کامل نماینده» سعدی وجود

 ی«گربه و موش» عامیانه و ساده طرح در و کند می معرفی را میانه

 به را مردمی ضد های قدرت ماهیت و مذهبی ایینم خود زاکانی عبید

 «زورمندان اجتماعی ذم» سطح تا هزل کشاندن با و گیرد می مسخره

 کند. می برهنه را جامعه های واقعیت ترین جدی

 

 جدایی کامل دین از سیاست: اکبر گنجی
بعد از  ایران و عراق از مخالفین ادامه جنگ( ١٣٣٨) متولد  اکبر گنجی

د در شرایط جنگی دانست و را تمرّ  مخالفتدادستانی سپاه این  .بودفتح خرمشهر 

 آیت هللاخواستار حکم اعدام شد. اما با وساطت آیت هللا منتظری و  اوبرای 

  یوسف صانعی این موضوع منتفی شد.

و  «تاریکخانه اشباح» را در کتاب هایپرونده قتلهای زنجیره ای گنجی 

وی پس از شرکت بررسی کرد. « خاکستری عالیجناب سرخپوش و عالیجنابان»
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در بازگشت به ایران در فرودگاه مهرآباد تهران  در «کنفرانس برلین»در 

سال زندان و پایان محکومیت  ۶پس از تحمل  و دستگیر شد ١٣٧۹اردیبهشت 

 .انی بسیار ضعیف از زندان آزاد شدبا شرایط جسم ١٣٨۴خود، در اسفند 

به جدایی کامل دین از سیاست  «خواهی مانیفست جمهوری»جزوه  او در

یل بسیاری را برای این مدعا دال «قرآن محمدی»مجموعه مقاالت  درپرداخت. 

بر نبودن دلیل عقلی بر کالم خدا  و می کند ارائه "قرآن یک کالم بشریست"که 

مرتد و او را  آیت هللا مکارم شیرازی  مقاالتاین  برای .کند بودن قرآن تاکید می

. گنجی در بخش دیگری از این مقاالت مدعی می شود که امام کرداعالم ناپاک 

دوازدهمین امام "( وجود خارجی نداشته است: داوزدهم شیعیان )امام زمان

 های ، برساختٔه نزاعامام غایب شیعیان )حضرت مهدی ( وجود خارجی ندارد،

 ".خانوادگی بر سر ارث و میراث است

 نمونه ای از آثار گنجی:

عالیجناب  ،تاریکخانه اشباح ،برای تمام فصول ،فاشیستی از دین و حکومت تلقی

 ،کیمیای آزادی ،اصالح گری معمارانه ،سرخپوش و عالیجنابان خاکستری

جمهوری  ،مالحظاتی پیرامون سرکوب زنان،  ١ - ٣مانیفست جمهوری خواهی 

رحمی و بی ،دولت احمدی و مجلس سلطانی ،اسالمی: نظام سلطانی یا فاشیستی؟

صدای  ،به کام سلطان، به زیان دموکراسی ،طلبی شبه فاوستی سلطان عظمت

حق بهایی بودن و بهایی صاحب  ،روشنفکری فقیهانه، سلطان و صدای آزادی

گزارههای غلط و غیر  ،گرایی: اقلیتی ناحق؟ و فاقد حقوق!؟ جنس هم ،حق بودن

 مجموعه مقاالت قرآن محمدی  ،عقالنی در اسالم

 

سرسخت و اصولی  ،گیر پی : مبارزپوینده جعفر محمد
 شرط بیان آزادی بی قید و

  فعال وعض و نویسنده مترجم، (خ هـ. ١٣٣٣ - ١٣٧٧) پوینده جعفر محمد

 د وه شدر خیابان ایران شهر ربود ١٣٧٧ آذر ١٨ در که ایران نویسندگان کانون

 ند. فتیاجسد خفه شده اش را در روستای بادامک شهریار چند روز بعد 

کسانی که به شکل بنیادی و سازمانمند و پیگیر در راه دشوار و توانمندی 

دار کار می کنند، بسیار نیستند. یکی از طلب استقرار یک جامعه پویا و روا

پویندگان هدفمند این راه زنده یاد پوینده بود. به نظر می رسد که در تفکر و 

در جامعه ما شناسائی  را گیعرصه های مختلف عقب ماند خود تفحص ژرف

 .بودبرنامه ریزی کرده  را کار بنیادی سازندگی یک کرده و
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مقاله در  و کتاب و نگارش اوبا ترجمه .ودنخستین عرصه مسایل زنان ب

خانه، مدرسه و  و جلوه های آن در باره زنان با ایده های تبعیض آلود جنسی

 از« اتبعیض جنسیپیکار ب»ترجمۀ آثاری چون . استجامعه به مبارزه بر خ

 «اگر فرزند دختر دارید» ، وبنوات گریاز  «زنان از نگاه مردان»، آندره میشل

 نمونه های تالش در این عرصه است.النا جانینی بلوتی از 

دومین قلمرو فعالیت پوینده مبارزه علیه نقض حقوق بشر وتشریح مبانی 

میزگرد آدینه  ره و. ترجمه اعالمیه حقوق بشر و شرکت در مناظودحقوق بشر ب

را در افشاگری از  پیرامون این موضوع، استدالل های کوبنده وشجاعانه او

نظام سیاسی حاکم نشان می دهد. پوینده با صدای رسا ودر عین حال مستدل می 

"فلسفه تدوین اعالمیه حقوق بشر بر مبنای حقوق طبیعی تدوین شده....  گوید:

نای بی وتاریخی. قانون اساسی ما بر موآمیزه ای است از فلسفه حقوق طبیع

ائی تثنفلسفه ی حق الهی ودینی تدوین شده وبه نظر من به جز بعضی موارد اس

که آن به حقوق اجتماعی بر می گردد، در بقیه موارد از بنیاد آشتی ناپذیر است 

قانون اساسی از عقیده ومذهب صحبتی نشده  ١۹با اعالمیه حقوق بشر، در ماده 

اعالمیه حقوق بشرگفته شده داشتن مذهب ویا نداشتن مذهب حق هر است، ودر 

نه فقط حقوق مساوی مذهب نیامده بلکه عقیده هم  کسی است. در قانون اساسی ما

نیامده یعنی حقوق مساوی شامل همه انسان ها نمی شود ودر بسیاری از موارد 

خ در پرسش وپاس» ترجمه.پشت این شعار نوعی تبیعض آشکارخوابیده است"

گلن  از« اعالمیه حقوق بشر وتاریخچه آن»و  لیا لوین از« باره حقوق بشر

 نمونه تالش در عرصه است.جانسون 

سومین حوزه فعالیت پوینده به ترجمه آثاری برمی گردد که به نحوی از انحاء 

آن  ود و دگماتیکمعرفی می کند که با قرائت جزم آل چپروایت جدیدی از 

ترجمه شده پوینده کتاب تاریخ وآگاهی طبقاتی عرصه از  در تفاوتی آشکار دارد.

کتاب خدمت ارزنده و گران  ینابی نظیری دارد. پوینده با ترجمه درخشش 

 . یشه چپ از خود به جای گذاشته استبهایی برای صیقل دادن به اند

وباالخره باید از نقش سازمان گرانه او در احیای کانون نویسندگان ایران 

به حق او را باید از بنیان گذاران دوره سوم فعالیت کانون نویسندگان به  یاد کرد.

 نویسنده ١٣۴ نامه سرگشاده انتشار و دفاع از متن ،شمار آورد. او در تدوین

نقشی چشم گیر  (١٣٧٣مهر ماه  ۲٣)  " ایم ما نویسنده" ایرانی، تحت عنوان

 داشت 
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 اصولی از آزادی بی قید و گیر، سرسختانه و ای پی امابیش از همه به گونه

: "بدا به حال حکومتی که ملتش با یان دفاع کرد او درجایی گفته استشرط ب

 حراف وفساد محفوظ بماند".ناز ااختناق و سانسور 

 

 : حرمت انسان بی توجه به تعلق فکریآقا عسگری میرزا
گوید بی  از حرمت انسان میهـ. خ.(  ١٣٣۰)مانى ، ىگرآقا عس میرزا

خوشه ای از : »مانی برگرفته از دیوان دو جلدی اشعار ه تعلق فکریتوجه ب

 «کهکشان

 

 ام االرض من مفسد فی

 ام االرض مفسد فی

 زیرا

 دارم! می ام را بدون هیوالها دوست  خانه

 

 در گذرگاه اشتر مست

 کند می که سرزمینم را بیابان 

 کارم. می دشنه    

 

 عاشقم

 تغزل و غزل حافظ را

 گنجانم می نیا در معاشقه با شراب اسپا

 االنسان! گویم : بسم می هللا  و به جای بسم

  

 ام االرض من مفسدفی

 چرا که صدای این قناری شکسته دهان را

 شنوم می از گلوی میهنم که 

 کنم. می دور ها را از تیررس جانوران  پرنده

  

 نیای بزرگوارم فردوسی است

 ی حماسه  که زیر آسمان شکسته

 زد. می های پارسی  ستونداربست و 
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 حتا کودک هم که بودم

 االرضی بیش نبودم مفسدفی

 چرا که

 های رنگی را فواره

 داشتم. می های خون دوستتر  از فواره

 ترسیدم. می « متبرک»و از مردگان و مقابر 

 و آواز مستان نیمشب را

 داشتم. می واعظان خوشتر  ی سیاه   مویه  از 

  

 گمان بی  

 رض زاده شدماال مفسد فی

 زیرا

 شیر مادرم را

 از آب کوثر و

 داشتم می پستان فرشتگان دروغین دوستتر 

 ساقی میکده را هم

 دارم. می از ساقی کوثر دوستتر 

  

 حتا پیر هم که شوم

 االرض خواهم ماند مفسدفی

 -زیبا و ایرانی  -

 و سرانجام

 گورستان کافران را

 هم داد.برتری خوا« قدیسان»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 دایناسورهای بیابانی، سر خم 

  

 به جای سنگ سیاه،

 ستایم می پیکر روان و روان ِ پیکر دلبندم را 

 ی وی را  ی شکفته  و چهره
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 نشانم. می بر حوریان بهشتی برتر

  

 های حضرت خیام رینه چها

 اند.  های محبوب من   آیه

 کتاب آسمانی من کهکشان است و

 . ام موسیقی کتاب زمینی

 . رقصم می به جای سینه زدن، 

  

 مرجع تقلید من، حافظ شیراز است و

 خود، مرجع تقلید ِ تَن کامگان )*( جهانم!

 ام. شاعر اشعار اروتیکی

 ام، ملحدم ام، بابکی رافضی

 ام، سرخوشم. مانوی ام، قرمطی

 ام! االرض مفسدفی

  

 حتا عاشق هم که نبودم

 االرض بودم مفسدفی

 چه رسد به هم اکنون

 که با کهکشان، رایزنی دارم

 ام با زمین را تا هماغوشی

 با همگان درمیان بگذارد!  

  

 ام و عاشقم. جهانی ام، این ایرانی

 اکنون شما بگوئید

 من، چیستم

 نیستم؟!اگر که مفسد فی االرض 

 

  )*( تن کامگان: معاشقه کنندگان
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 : آتش نتوان کرد به آتش خاموشها ناشناس
)از خوانندگانی که سرایندگان اندیشه های واالی زیرین برایم ناشناس است. 

 سرایندگان این اشعار را می شناسند سپاسگزار خواهم شد اگر به من کمک کنند

 .(: ها تکمیل شودتا در ویرایش آینده با نام افریندگان آن

 

 ی را توانی از محبت یار خود سازیجهان

 محبت کن که دشمن از محبت یار می گردد

 

 در کوی وفا دو کعبه دارد منزل           یک کعبۀ صورت است و یک کعبه دل

 تا توانی عمارت دل ها کن                           بهتر ز هزار کعبه باشد یک دل

 

 گروهی آن، گروهی این پسندند            مشتری نیست    متاع کفر ودین بی 

 

 از خشم چو با کس در افتاد به خروش       خواهی که شود نرم درشتی مفروش

 آتش خاموشکاتش نتوان کرد به             با خشم ز خشم دیگری نتوان کاست  
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گوید، منگر که، که  بنگر که چه می: مردم فرهنگ
 گوید! می

 توده نهایت در رود. می ها توده چشم به جامعه در قشری حرکت هر دود

 و غلطد می خون و خاک به آنها آزاده فرزندان که هستند جامعه سازنده های

 اند ساخته تالش و کار سالها با جبین عرق با که هائی ساختمان و باغ مزارع،

 قشریت نظرانه تنگ های اندیشه با اگر سازنده های توده شود. می آتش طعمه

 در خصایل این و دسته دوست انسان و دست گشاده آزاده، باشد، نشده مسموم

 دارد: انعکاس )فولکلور(، ها توده فرهنگ

 آب دریادر مذاق ماهی دریا خوش است.

 آبکش به کفگیر می گوید ته سوراخدار.

 آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است    با دوستان مروت با دشمنان مدارا

 آبادی است.آزادی 

 آزادی، با ارزش تر از طال است.

 آزادی در بی نیازی است.

 آنجا که نمک خوری نمکدان مشکن.

 آنچه به خود نمی پسندی به دیگران مپسند

 آنکس که به عیب خلق پرداخته است        زانست که عیب خویش نشناخته است.

 آنکه باد بکارد طوفان درو می کند.

 خوش نوا است. آواز هر کس به گوش خودش

 از آن گناه که نفعی رسد به غیر چه باک.

 وز محبت دیو حوری می شود از محبت نار نوری می شود

 از مکافات عمل غافل مشو     گندم از گندم بروید جو زجو

 از هر دستی بدهی پس می گیری.

 اسب را می توان به زور تا دم نهر برد، اما نمی توان به زور به آن آب نوشاند.

گر بر آب روی خسی باشی، و اگر به هوا پری مگسی باشی، دل بدست آر تا ا

 کسی باشی.

 اگر بر دیده مجنون نشینی          به غیر خوبی از مجنون نبینی
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 خواهی قدر تو بجا باشد، قدر مردم نیکو شناس. اگر

 اگر خواهی بی دوست و بی یارنباشی، کینه دار مباش.

 زار       ور دشمن تو یکی است بسیار شماراندک شمار دوست تو را هست ه

 انسان جایزالخطاست.

 با هر دست که دادی پس می گیری.

 با دوست چو بد کنی شود دشمن تو      با دشمن اگر نیک کنی گردد دوست

 با زبان خوش، مار را از سوراخ بیرون می کشند.

 بار کج به منزل نمی رسد.

 آن بر تو کند کسی تو راضی باشی  بر خلق جهان حکم چنان کن که اگر    

 .نمی زنندبرای یک دستمال قیصریه را آتش 

 بررسوالن پیام باشد و بس.

 بزرگش نخوانند اهل خرد          که نام بزرگان به زشتی برد.

 گوید! گوید، منگر که، که می ه میبنگر که چ

 بوزینه، به چشم مادرش غزال است.

 را با کسی کاری نباشد کسی     بهشت آنجاست که آزاری نباشد    

 مدر تا پرده ات ماند بجای. را پرده کس

 پلنگ اززدن کینه ور تر شود.

 باشد یدل شکستن هنر نم      به دست آور یدل یتوان تا

 در جنگ مکوب. ،تا صلح توان کرد

 تازی را به زور به شکار نتوان برد.

 تازی را که به زور به شکار بردند مردار می آورد.

 تبسم زبان جهانی است، همه آن را می فهمند.

 ترا توی قبر او نمی گذارند

 گرده! یرفته خوشحال برم یتنها به قاض

 تو نیکی می کن در دجله انداز        که ایزد در بیابانت دهد باز

 جنگ، نیرنگ است.
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 کن همیشه ته چاهه. چاه

 چاه مکن بهر کسی، اول خودت، دوم کسی.

 رواست، به مسجد حرام است.چراغی که به منزل 

 که الزم شد طبیعت را مکافات  چو بد کردی مشو ایمن ز آفات

 چون رشته گسست می توان بست     اما گرهیش در میان است

 بد مکن که بد افتی چه مکن که خود افتی

 .بیند میو تیر را در چشم خودش ن بیند خار را در چشم دیگران می

 د هنرمندی.خود گویی و خود خندی، عجب مر

 خون را به آب شویند، خون را به خون نشویند.

 داد آبادانی بود و بیداد ویرانی.

 داد از خویشتن بده تا داورت بکار نیاید.

 در عفو لذتی است که در انتقام نیست.

سقراط می گوید: "گذشت نشانه بزرگی و انتقام نشانگر حقارت و کوچکی 

ما هماهنگ است که در عفو لذت  این گفته با تجربه مردم "انسان است.

 یافته اند.

 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 دریا بود

 دل بدست آور که حج اکبر است.

 .ز سینه خودتن اآبا کندن  ،کن بدی و کینه را از سینه دیگری ردو

 دیگران کاشتند ما خوردیم     ما بکاریم دیگران بخورند

 رطب خورده منع رطب چون کند؟

 زبان خوش مار را از سوراخ بیرون می آورد.

 ر بدتر است!یزخم زبان از زخم شمش

 شراب خوردن پنهان به از عبادت فاش.

 ئیشود جهان لب پر خنده ای اگر مردم    کنند دست یکی در گره گشا
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 صالح مملکت خویش، خسروان دانند.

 صوت هر کس به گوش خودش خوش نوا بود.

 کنه. ظالم پای دیوار خودشو می

 عبادت بجز خدمت خلق نیست       به تسبیح و سجاده و دلق نیست

 .علف به دهان بزی باید شیرین بیاد

 عیب خود را کسی نمی بیند.

 عیب می جمله بگفتی، هنرش نیز بگو.

 ین خود، موسی به دین خود.عیسی به د

که تو  مانطوربینی؟ گفت: ه غربال را جلوی کولی گرفت و گفت: منو چطور می

 بینی. می را من

 کافر همه را به کیش خویش پندارد.

 گذارند. کسی را در قبر دیگری نمی

 انداز را پاداش سنگ است           جواب است ای برادر این نه جنگ است کلوخ

 ی مردم.کور خود، بینا

 ه منصب برسی مست نگردی، مردی.گر ب

 در شهر هر آنچه هست گیرند                  گر حکم شود که مست گیرند    

 گرگ درنده ندرد در بیابان گرگ را

 گر همی دعوی کنی بر مردمی مردم مدر

 ؟چرا آزار دندان را ،گره کز دست بگشاید

 گشا باش. -گره نباش، گره

 د جو ز جو )از مکافات عمل غافل نشو...( مولویگندم از گندم بروی

 گنه راعفو شوید جامه را آب.

 الالئی میدونی چرا خوابت نمیبره.

پسر را اندرز می داد: ای پسر جماعتی برآنند که آتش بدی را با بدی لقمان حکیم 

فرونشانند و دفع فاسد جز به افسد ندانند. آنان مردمانی هرزه پیمای و ژاژخای 

جز دعوی ندارند. دو آتش را با هم آمیختن، دو چندان شعله برانگیختن که هستند 

 است، آتش را از آب خاموشی است و بدی را ازخوبی فراموشی.
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 لیلی را از دریچه چشم مجنون باید دید.

 محبت، محبت می آورد.

 مکوب در کسی را تا مکوبند درت.

 مال شدن چه اسان، آدم شدن چه مشکل.

 .خود دین به عیسی د،خو دین به موسی

 و خودتان یبرا شما نید (۶/ )كافرون نِ یدِ  یَولِ  نُُكمْ یدِ  لَُكمْ در قران نیز آمده: 

  خودم یبرا من نید

 موسی جان به خدا بگو صبر کن

روزی موسی برای مناجات به کوه طور می رفت، مردی جلویش را گرفت 

و بخواه تا به من و گفت: یا موسی وقتی با خدا راز و نیاز می کنی، از ا

گاوی بدهد تا کمکی به خانواده من شود. موسی قبول کرد و گفت با خدا در 

میان می گذارم. روز بعد مرد جلو موسی را گرفت و جویای نتیجه کا شد. 

موسی گفت خدا قبول کرد و گفت یک گاو به تو و یک گاو به همسایه تو 

موسی جان به خدا  می دهد. روز سوم مرد باز جلو موسی راگرفت گفت:

 بگو صبر کن، االن جا و علوفه ندارم و گاو نمیخواهم.

 مهربانی، مهربانی آورد.

می بخور منبر بسوزان، آتش اند خرقه زن      ساکن میخانه باش و مردم آزاری 

 )همای اصفهانی( مکن

مردم شکوه انسان پاس می دارند. اصوال همه تالش اندیشمندان و پیامبران 

ه شکوه انسان بوده است. متولیان مذاهب و مسالک این شکوه را از یاد برای اعاد

مسالک ارجعیت دادند، ولی مردم کرامت برده به تظاهر به ظواهر ادیان و 

 انسان را. از اینرو، بیت همای اصفهانی مثل ساحره است.

 نقش از گلیم می رود از دل نمی رود.

 نه نماز شبگیر کن، نه آب توی شیر کن.

  نهری به هرش هر

 هر بزی را به پای خود آویزند.

 هر جا که نمک خوری نمکدون نشکن.

 هر چه بخود نپسندی به دیگران نپسند.
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 هر چه کاری در بهاران تیرماهان بدروی.

 هر چه کنی به خود کنی           گر همه خوب و بد کنی

 هر کسی از صدای خودش خوشش می آید.

 .گردد رمیه تنها به قاضی رفت راضی بهرک

 هرکه نقش خویشتن بیند در آب           برزگر باران و گاُزر آفتاب

 هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق.

 همای بر سر مرغان از آن شرف دارد    که استخوان خورد و جانور نیازارد

 همسایه نزدیک، بهتر از برادر دور.

 هزار دوست کم است، یک دشمن بسیار.

 .و همگان هنوز اززمادر زاییده نشده اند ان دانندهمه چیز را همگ

 هیچ بقالی نمیگه ماست من ترشه.

 هیچکس را به گور دیگری نمی گذارند.

 ، من هم به جهنم.کن غرقش علی، یا

 شده خلیفه دامن به دست ،بوددند ُسنی کشتی اهل شد. توفان دچار کشتی یک

 بود. میان آن در شیعه یک .کردند می عمر یا ُعمر یا کشتی نجات برای و بودند

 رویش!" هم من ،کن غرقش علی، "یا زد: نعره برآشفت، سخت

 یک دست بی صداست.

 یک سوزن به خود بزن یک درفش به دیگران.

 شماره. ه یه جا ذره رو در هوا میبین جا میل و مناره را نمی  یه
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 ها گیری نتیجه برخی
 علمی پیشرفت رفاه، آسایش، آرامش، رنگ که جوامعی تمام ،ءاستثنا بدون

و  تسامح یک اند، دیده ما، زمان در چه تاریخ در چه را، انسان کرامت و فنی و

  است. بوده حاکم آن بر فرهنگی و سیاسی مذهبی، رواداری

 از است نشده تمرین هرگز ایران جامعه در صدر سعه و تسامحرواداری، 

 سازمان آماده بیشتر و هستند ناآشنا گیسازند و شنود و گفت شیوه با مردم اینرو

 خود منافع و آن اجتماعی سیاسی پیامد برآورد بدون ،تخریبی حرکات در یافتن

 ها توده ستایش که اینجاست .تا متحد شدن در یک جبهه رزمنده یا سازنده هستند

 مدت دراز کار یک برد. نمی پیش از کاری ،گذشته جان از و قهرمان صفات به

 میدان این است. الزم ها توده در تساهل رسوب جهت ناپذیر خستگی و پیگیر و

 بار به و  کنند لمس ها رواداری را توده که استی کالن آوردگاه و کار بزرگ

 جامعه اعضای همه نفع به بالاستثناء جامعه در رواداری شود: دلب آنها درونی

 است.

 که شد عملی معیجوا در تنها پیشرفت و رفاه آسایش، دهد می نشان تاریخ

 جوامع گرفت. صورت آن در پیگیر تولید و کار و دگراندیش تحمل صدر، سعه

 نداشتند. نصیبی فقر و اندیشمندان فرار جز نظر تنگ

 واداری، گفتار در مردم از بخشی و روشنفکران مانده عقب کشورهای در

 هستند. متعصب و نظر تنگ عمل در لیو ستایند می را تساهل و صدر سعه

 آن یا این افکار در مدارا و تساهل تابناک های اندیشه شاهد ما رچنده

 و اندیشمندان محدوه از ها اندیشه این هرگز ولی هستیم، ما تاریخ بزرگان

 است. نشده بدل ما جامعه در مادی نیروی به و نکرده سرایت ها توده به بزرگان

 استفاده سوء ریدیگ و هاست توده و اندیشمندان دوری و جدائی یکی آن علت

 قدرت ازاینرو باشد. تواند می خود منافع جهت در توده اعتقادات از قشریون

 و مدارا توان تا است پذیز بسیج تر راحت ما مردم تخریبی و ستیز-دگراندیش

  .آنها سازندگی

 برجسته پدیده دو است جاری تساهل و تسامحرواداری،  که جوامعی در

 مادی چشمداشت ویا اجبار و ترس هیچ بدون انهآزاد مذهب به باورمندان است:

 چارچوب در مذهب به باورمند مداران سیاست پردازند. می خود خود نیایش به

 ساختمان در دیگران به تضعیق اعمال بدون دیگران همدوش مدارا جوامع

  دارند. شرکت جامعه
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 راه کردن باز و مذهبی و سیاسی خشونت از جتنابا شده آزمون راه تنها

 جا هر است. داریروا انسانی کرامت به نیل و انسان جانبه همه شکوفائی برای

 قشریگری و تعصب هرجا برعکس و زد جوانه شکوفائی شد جاری رواداری

 و جامعه دامنگیر فساد و جهل فقر، فشرد آزادی گلوی بر را خود های چنگال

مردم با تجربه زیرا  است دوانده ریشه داریروا جوامع از بسیاری در شد. مردم

انسان ها متفاوتند و رواداری و همزیستی  و گاه با بهای بسیار سنگین در یافتند

  .صلح آمیز به سود همه است

رواداری، حیثیت و کرامت انسان و حقوق بشر در جامعه ما محلی از 

اعراب ندارد. برای نیل به یک جامعه روادار راهی دراز و کاری کالن پیش رو 

ای جز آن نداریم که با همه امکانات بذر حیثیت و کرامت انسان را داریم. چاره 

در جامعه بکاریم. این بذر را با تاکید مدام بر ارزش انسان گسترش و تعین 

ببخشیم و به چشم اندازهای گسترده تر و ژرف تر ببخشیم. با یک کار مدام، 

انه خواهد زد. پیگیر و خستگی ناپذیر این بذر از میان سرما و برف زمستانی جو

آهسته اندیشه های آزادیبخش و جویای کرامت انسان وقتی با مانع روبرو شوند، 

 گنجوی: نظامی قول بهاما استوار راه خود را به سوی فردای روشن می گشایند. 

 آرد در روزن از سر بندی ار در             ندارد مستوری تاب پریرو

گرفت، بدون تمرین مدارا جامعه همانگونه که نمی شود در خشکی شنا یاد 

روادار نمی شود. هرچند برخی عرصه ها نهادهای رسمی و دولتی باید اقدام 

کنند و امکانات مادی می طلبد اما ما همگان می توانیم سهمی شایسته در تمرین 

 مدارا و بهبود روابط را جامعه ایفا کنیم. 

مجوز دولتی ... .ه ونه در خانه، مدرسه، محل کار و محلابرخورد روامدار

و یا سرمایه کالن نمی خواهد. این گره با دست گرم تو و چهره گشاده تو باز می 

 بیدرنگ می توانی دست بکارشوی.  شود.
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 ضرور یادآوری
 منابع از بسیاری به که است نگاشته شرایطی در را بررسی این نگارنده

 بهبود در نویسنده بر انخوانندگ امیدوارم است. نداشته دسترسی تاریخی و ادبی

 و ادب تاریخ، در رواداری گویای های نمونه فرستادن با و نهاده منت نوشته این

به ویژه کسانی  ؛نمایند ما جامعه در رواداری پایگیری به کمکی ایران فرهنگ

 این نوشته معرفی نشدند. که در در

 و سترگ است کاری ایران داستانی ادبیات از رواداری های نمونه برگزیدن

 آتی چاپ در آوردم نوشته این در را یئها نمونه گسترده. پژوهشی کار مستلزم

 تشکر با را پیشنهاد و راهنمائی گونه هر زمینه این در کرد. خواهم تر تکمیل اثر

 پذیرم. می

 فرستادن با که دوستانم و بستگان خانواده، دریغ بی کمک بدون اثر این

 کیفیت و غنا این مسلمن انتشار، از قبل نوشته شبخ بهبود نقد و ایران از کتاب

 دوستان و کرد طلب زیادی انرژی و وقت های کتاب از برخی تهیه نداشت. را

 اهدا با که کسانی همه کردند. بررسی موشکافانه و نظیر بی دقت با را نوشته

 صمیمانه و دانم می سهیم اثر گیری شکل در را کردند یاری مرا اثر نقد و کتاب

 اسگزارم.سپ

 «پاتوق کتاب اندیشه»هنگام نگارش این اثر از کتابخانه غنی 

(http://andishegbg.blogspot.comدر گوتنبرگ )  به مدیریت امیر(

« کتاب فارسی»ارزشمند اینترنی  های و کتابخانه جواهری(

(http://www.ketabfarsi.com/index.htm )کتابخانه تبرستان» و »

(http://www.tabarestan.info/ketabxane.html)  .بسیار استفاده نمودم

و  موعه غنیآوری این مج در جمع امیر جواهریطریق از زحمات  این از

 اندرکاران دست برانگیز تالش تحسین و نظیر کتاب های فارسی در گوتنبرگ بی

 سپاسگزارم صمیمانه« کتابخانه تبرستان»و  «کتاب فارسی» کتابخانه اون الین

 . کنم و توفیق بیشتر این فرهیختگان را در اشاعه فرهنگ و ادب ایران آرزو می

های  جدید منتشر خواهد شد که یافتهبه زودی چاپ دوم این اثر با ویرایش 

و نارسائی در ارجاع منابع  اخیر من و نظرات خوانندگان را منعکس خواهد کرد

 نظرات انتقادی، اصالحی و تکمیلی شما، بهترین روش. را برطرف خواهد کرد

 بانظرات خود را از من دریغ نفرمائید.  بهبود و تکامل این اثر است. لطفن

 کنید: مکاتبه زیر الکترونیکی پست طریق از توانید می نگارنده

Ahad.Ghorbani@gmail.com  

http://andishegbg.blogspot.com/
http://www.ketabfarsi.com/index.htm
http://www.tabarestan.info/ketabxane.html
mailto:Ahad.Ghorbani@gmail.com
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 کتابشناسی

 فارسی

  اختران نشر :تهران. مشروطۀ ایرانی .١٣٨۲ .ماشاءهللا ،جودانیآ

تشارات ان :تهران. آخوندزاده یفتحعل رزایم یها شهیاند .١٣٤۹ .دونیفر ،تیآدم

 خوارزمی 

در آثار  یو اقتصاد یاسیو س یافكار اجتماع .١٣۵۶. ت و هما ناطقیدون آدمیفر

 .تهران: انتشارات آگاه .قاجار دوران همنتشرشد

 از صـبا تا نیما. دو جلد. تهران: انتشارات زّوار. ١٣٧۲آرین پور، یحیی. 

 اسالمیه. تانتشارا تهران: النبویه. سیرة .١٣۶۴ هشام. ابن و اسحاق ابن

 .دیمروار انتشارات :تهران دارم. دوست بر و بوم كهن اى ترا .١٣۶۹ مهدى. ثالث، اخوان

. سوم نشر. آریانپور امیرحسین ترجمه ایران. در فلسفه سیر .١٣۵۴ محمد. الهوری، اقبال

 انتشارات بامداد  تهران:

 خیمشا نیسح محمد از شرح و صیتلخ ،ترجمه االغانی، .١٣٦٨اصفهانی.  ابوالفرج

 .١٣٧٤و جلد دوم:  ١٣٦٨جلد اول:  .تهران: شركت انتشارات علمی و فرهنگی. دنییفر

 ایزدی. سیروس ترجمه تصوف. ادبیات و تصوف .١٣٨۲ ادواردویچ. یوگنی برتلس،

 تهران: امیر کبیر

 دانشگاه تهران: .نفیسی سعید حواشی و تصحیح .بیهقی تاریخ .١٣٣۲ .ابوالفضل بیهقی،

 تهران.

سوئد: نشر  .یآباد  راستار افسانه نجمیو .الرجال  بیمعا. ١٣٧۲. یخانم استرآباد  یب یب

  .باران

 :تهران. کشاورز کریم ترجمه ایران. در اسالم .١٣۵٣ پاولویچ. ایلیا پطروشفسکی،

 امیانتشارات پ

 مهرایران واشنگتن:ساالر زنان ایران.  .١٣٧۴پیرنیا، منصوره. 

 آموزگار. ژاله کوشش به اسالم. از پیش ایران ادبیات تاریخ .١٣٧۶ احمد. دکتر تفضلی،

 سخن. انتشارات تهران:

 تهران: پیروز .یرض هاشم اهتمام به .یجام كامل وانید .١٣۴١ عبدالرحمان. جامی،

ترجمه محمد جعفر  .اعالمیه جهانی حقوق بشر و تاریخچه آن. ١٣٧٧ .گلن ،جانسون

 .نشر نی . تهران:پوینده

هـ. ق. حاالت و سخنان  ۵۴١ین ابوروح لطف هللا ابن ابی سعید بن ابی سعد. جمال الد

ابوسعید ابوالخیر. مقدمه، تصحیح و تعلیقات دکتر محمد رضا شفیعی کدکنی. تهران:اگاه، 

١٣٧٧ 
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کتابهای ، امیر کبیر. تهران:تاریخچه ادیان و مذاهب در ایران .١٣٨۵د.اللی مقدم، مسعوج

 جیبی.

 از کاشف االسرار تا اسرار هزار ساله. (. ؟؟؟؟دتقی )بوشهری، محم حاج

)شرح احوال و شعر شاعران زن در عصر قاجار  تذکره اندرونی .١٣٨۲. بنفشه ،حجازى

 (٣-٧۶-٧۶٧۵-۹۶۴  : شابك) ده سرایقص: تهران. تا پهلوی اول(

 خاوران: سیپار. نییامتناع تفكر در فرهنگ د .١٣٨٣. آرامش ،دوستدار

 تهران. دانشگاه تهران: نامه. لغت بر.اک علی دهخدا،

 علمی انتشارات :تهران .حافظ اشعار فرهنگ .١٣٧٣ احمدعلی. رجائی،

. ١٣٧۵ سند ممیزی در سال ١۴۰۰هشی در ممیزی کتاب. پژو. ١٣٨۰رجب زاده، احمد. 

 تهران: انتشارات کویر.

 تهران: انتشارات اساطیر.اجتماعیات در ادبیات.   .١٣٧۲ رنجبر، احمد. 

 (.٧٨۶ – ٧١۴) همدانی علی سید میر اشعار و آثار و احوال ١٣٧۰ محمد. ریاض،

 .مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان :الهور

 تهران: فارسی. ادبیات در اجتماعی و فرهنگی های نمود .١٣٧٧ محمود. االمینی، روح

 آگاه انتشارات

 امیر کبیرتهران:  صوفیه. میراث ارزش .١٣۴۴ عبدالحسین. کوب، زرین

  مرکز نشر تهران: عرفانی. رمزشناسی بر مدخلی .١٣٧۲ جالل. ستاری،

  مرکز نشر تهران: صوفیانه. عشق .١٣٧۴ جالل. ستاری،

ده نثر ی، شامل قطعات برگزیات فارسی. تعاون در متون ادب١٣٧۴. غالمرضا ،میسل

 مربوط به تعاون. تهران: انتشارات دانشگاه تهران. 

 تهران: امیرکبیر هجری. هفتم قرن تا تصوف بر یی مقدمه .١٣۵٣ هللا. ذبیح صفا،

 های جنبش و ها بینی جهانبررسیهائی در باره برخی از  .١٣۴٨ احسان. طبری،

 . انتشارات حزب توده ایران.ایران در ماعیتاج

 از آن همختلف تحوالت و تطورات و اسالم در تصوف خیتار .١٣٣۰ قاسم. دكتر غنی،
 .یمرو تهران: .ظحاف عصر تا اسالم صدر

 عطار محمد  نیدالدیفر  خیش آثار  لیتحل و نقد و  احوال  شرح .١٣۵٣ . الزمان عیبد فروزانفر،
 . ملى آثار انجمن :تهران . یشابورین

 یشه هایاز اند یبرخ یبررس یسبك هند یموج اجتماع .١٣٧۴، غالم فاروق.فالح

 ترانه. انتشارات . مشهد: یدر شعر مكتب هند یاجتماع

تاریخ بیداری ایرانیان. به اهتمام علی اکبر سعیدی  .١٣۶١کرمانی، ناظم االسالم. 

 سیرجانی. تهران: انتشارات آگاه.
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 نشر :تهران گلشاهی، شیرزاد کریم ترجمه .تساهل باب در ای نامه .١٣٧٧ جان. الک،

 .نی

 .رزایم رجیا اشعار و افکار و آثار و احوال در قیتحق .١٣٨١ جعفر. محمد محجوب،

 البرز نشر آلمان: فرانکفورت

 نشر :سوئد .سرا رباعی شاعره نیبزرگتر ای گنجه مهستی .١٣٧٣ .نیالد نیمع ،محرابی

 .باران

 . تهران:..(.تمرین مدارا )بیست مقاله در بازخوانی فرهنگ و .١٣٧٧ .مختاری، محمد

 .ویراستار

. به کوشش : م.ع سپانلو. اهیم بیگسیاحتنامه ابر. ١٣٨۴. نین العابدیحاجى ز، مراغه اى

 (۰-١۰٣-٣۲۹-۹۶۴ :شابك) آگاه انتشارات: تهران

اد پژوهشهاى اسالمى آستان یبن: مشهد اسالمی. فرق فرهنگ .١٣۶٨ جواد. محمد مشکور،

 قدس رضوى

 ۀکتابخان :تهران .طاهری شهاب باهتمام .گنجوی مهستی وانید .١٣٣۶ .گنجوی ،مهستی

 طهوری

: دانشگاه تهران .انییقباد ناصرخسرو میحک وانید .١٣۵٧ .محقق مهدی و مجتبی ،نوییم

 تهران.

 انتشارات تهران: آرام. احمد ترجمه مسلمان. حکیم سه .١٣٧١ حسین. سید نصر،

 .ریركبیام انتشارات مؤسسه همكارى با  بىیج كتابهاى سهامى شركت

 نو. طرح :تهران .مدنی جامعه ،بشر حقوق ،خشونت .١٣٧٨ .رضا محمد ،نیکفر

 هما. نشر: . تهرانگوید؟ : مولوی چه مینامه یولمو .(١٣٧۶)الدین.  جالل ،همائی

  تهران. .نامه غزالی .١٣۴۲ الدین. جالل ،همائی
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 ها پیوندگاه
 

 ؟«یروادار» چرا .داریوش آشوری،

http://ashouri.malakut.org/archives/2006/06/post_31.shtml  

 احمد کسروی

http://www.kasravi.info/  

 شصت و ششمین سالمرگ احمد کسروی
http://www.bbc.co.uk/persian/indepth/cluster_kasravi_66th_anniversary.shtml 

 دکتر محمد علی، اسالمی ندوشن

http://eslaminodushan.com/  

 بنیاد فرهنگ ایران

http://www.farhangiran.com/  

 بقایی برزیفر دکتر فرهنگی ادیبن
http://www.fariborzbaghai.org/archives/authors/index.php?menu=authors 

 تارنمای کتاب فارسی

http://www.ketabfarsi.com/index.htm  

 تیدفتر هدا

http://www.sadeghhedayat.com/  

 عبدالسمیع ،رفیع صافی

http://www.zendagi.com/new_page_1194.htm  

 علی اکبر ،رجانییدی سیسع

http://www.saidisirjani.com/default.asp  

 یسم برای ایرانسکوالر

http://www.secularismforiran.com/index.htm  

 شفاالدین  شجاع

http://www.sh-shafa.com/  

 زبان فارسی گسترششورای 

http://www.persian-language.org/Index.asp  

 فرهنگسرا

http://www.farhangsara.com/index.html  

 رانی پژوهشگران فلسفه و حکمتیکانون ا

http://ashouri.malakut.org/archives/2006/06/post_31.shtml
http://www.kasravi.info/
http://www.bbc.co.uk/persian/indepth/cluster_kasravi_66th_anniversary.shtml
http://eslaminodushan.com/
http://www.farhangiran.com/
http://www.fariborzbaghai.org/archives/authors/index.php?menu=authors
http://www.ketabfarsi.com/index.htm
http://www.sadeghhedayat.com/
http://www.zendagi.com/new_page_1194.htm
http://www.saidisirjani.com/default.asp
http://www.secularismforiran.com/index.htm
http://www.sh-shafa.com/
http://www.persian-language.org/Index.asp
http://www.farhangsara.com/index.html
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http://www.iptra.ir/index.html  

 کتابخانه دموکراسی و حقوق بشر در ایران

http://www.iranrights.org/farsi/library.php  

 لغت نامه دهخدا و فرهنگ معین

http://www.mibosearch.com/  

 كشور یراث فرهنگیمركز اسناد و مدارك م

http://www.ichodoc.ir/home.htm  

 مشیری، فریدون

http://www.fereydoonmoshiri.org/  

 عرفان مکتب

http://www.abouterfan.com/farsi/default.asp  

 علی میرفطروس،

http://www.mirfetros.com/index.html  

 نوشتارهای فلسفی

http://www.falsafeh.com/farsi.htm  
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 در باره نویسنده:
در روستای دهنار  ١٣٣۵، سال احد قربانی دهناری

کیلومتری شرق شهرستان دماوند به دنیا  ١۵واقع در 

دبستانی و دبیرستانی را در شاهی  آمد. تحصیالت

شهر( گذراند. در دانشکده فنی دانشگاه تهران و  )قائم

مهندسی برق و در  دانشگاه تکنولوژی چالمرز

دانشگاه گوتنبرگ انگلیسی خواند. با سیستم عامل 

های اوراکل کار  گاه دادهیسوالریس و لینوکس و پا

کند. به ادبیات، فرهنگ مردم، دموکراسی و  می

واداری دلبستگی ژرف دارد. در وقت آزاد به این ر

در  را آثارشچهار عرصه دلخواهش می پردازد. 

 پست الکترونیکی باتوانید بخوانید و  وبگاه زیرین می

 مکاتبه کنید: با او
ahad.ghorbani@gmail.com 

http://ahad-ghorbani.com/ 

http://www.facebook.com/ahad.ghorbani.dehari 

 

 

 

 

 

 

 

 ماز نشر

١٣٨٧ 

 گوتنبرگ

http://www.mezerah.com 
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