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 پژوهشی -علمی

 35پیاپی شماره -9316 بهار -یکم شماره -دهم سال

 نقش شاعران فارس در جنبش مشروطیت
 (985-202)ص 

 2محمد مؤذنی، علی9)نویسندة مسئول( عبدالرسول فروتن

 5931بهار  :مقاله دریافت تاریخ
 5931بهار  :مقاله قطعی پذیرش تاریخ

 

 چکیده
 تحـل    ،اجتماعی ایران اهمیت فراوان دارد. این جنـش  ـ در تاریخ سیاسی  انقالب مشروطیت ایران 

بـه   هـا آن با سرودن اشعار و نشرهم شاعران مختلفی الشته بسیاری در ادبیات فارسی برجای گذاشت. 
بررسـی انقـالب مشـروطه    . در که بیشتر ساکن تهـران بلدنـد   تحقّق اهداف این انقالب کمک کردند

شـلد. ییـی اا ایـن    میعملماً تأثیر اقدامات مردمان مناطقی جز آذربایجـان و تهـران نادیـدر گرفتـه     
در این مقالـه،  انقالب مشروطه نق  مهمی داشت، فارس است.  پیگیریمناطق که اتفاقاً در ایجاد و 

طلب فارس را به دو دسـته  وطهمشر پس اا بررسی اجمالی  وقایع مشروطه در ایران و فارس، شاعران 
. شاعرانی که در اشعار خلد به حلادث آن عهد واکن  نشان دادر و بـا اسـتفادر اا   5ینیم: میتقسیم 

اند؛ ماننـد: معطـر بلانـاتی، تـاجر     شعر، سعی در اصالح جامعه و بیان آرای خلد در این امینه داشته
و اا نظـر تـاریخی    هـم آنـان  اشعار  نه و... .الزمان رضلانی، سدیدالسلطشیراای، معتقد اهرمی، فصیح

. شاعرانی که عملیرد آنان ملجب تقلیت روحیـ  انقالبـی   2 د.و هم اا نظر ادبی اهمیت داراجتماعی 
نلیسـی،  نگـاری، رسـاله  اا طریق روانامـه  ییهامردم و جنش  مشروطه شدر و در این امینه مجاهدت

الشتـه در ایـن میـان دسـت  سـلمی نیـز        انـد. ن دادرمشارار مسلحانه، تأسیس انجمن و... اا خلد نشا
با تجدّد و مشروطه مخالفنـد و ایـن   حضلر دارند که همچلن شعاع شیراای و صدرالسادات کاارونی 

 اند.  اندیشه را در آثار خلد منعیس کردر

 شعر سیاسی ـ اجتماعی.، طلبشاعران مشروطهانقالب مشروطه، فارس، کلمات کلیدی: 

                                                 
  forootan@samt.ac.ir، «سمت» ، سازمانعلوم انسانی هتحقیق و توسع هعلمی پژوهشکدعضو هیئت. 1
 moazzeni@ut.ac.ir. استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران، 2
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 مقدمه
دنشا  آگار شدن مردم ایران در ملرد برخـی اا  بای اا وقایع و که در نتیج  مجملعهشروطه انقالب م

رود. تأسـیس دارالفنـلن   میـ شـمار  بحقلق خلد رقم خـلرد، حادثـ  بسـیار مهمـی در تـاریخ ایـران       
ش( و آشنایی تدریجی ایرانیان با تحلالت جهانی، اندیش  تغییـر و لـزوم حیلمـت    5291ق/ 5211)

هـا و سـخنان روشـنفیرانی  ـلن سـید      نلشـته  ان حیلمت اسـتشدادی را نیـرو بخشـید.   قانلن و پای
خان و همچنین مطالـب  شلف، فتحعلی آخلنداادر، میراا ملیمالدین اسدآبادی، عشدالرحیم طالِجما 
خـلاهی  مردم را بـا اندیشـ  آاادی و مشـروطه    ملّانصرالدینو  حیمت، المتینحشلهایی مثل روانامه
 شـار قتـل ناصـرالدین   ،ش(5221ق/ 5913بر آن، وقایعی  ـلن نهضـت تنشـاکل )   عالور یرد.میآشنا 

گران ش(، 5219-5212ق )5922-5925 یهاپیروای ژاپن بر روسیه در سال، ش(5221ق/ 5959)
خـلاهی را بـه   جریان مشـروطه  ،ش(5219ق/ 5922عالءالدوله )دست بشدن قند و مجااات تاجران 

ش( امضاء کرد. پس 5211ق )5921شار فرمان مشروطیت را به سا  پی  برد. سرانجام مظفرالدین
تفصـیل   کـه شلرای ملّی تشییل شد و وقایع تلخ و شیرین بسیاری به وقلع پیلسـت  اا آن، مجلس 

 ،پـلر آریـن اا صشا تـا نیمـا،   ؛ 521-2ص :کسرویتاریخ مشروط  ایران، )رک: گنجد میدر اینجا ن هاآن
 (.221-221: ص5ج

یردنـد،  میکه اغلب ساکن تهران بلدند و اشعار خلد را در جراید مشهلر ملّی منتشـر   یدربارة شاعران
امّا شاعران دیگر مناطق اا جمله فارس ـ کـه ییـی اا     ،متعددی نلشته شدر است یهاو کتاب مقاالت

پـی  اا  و در رواگـار   شلدمیکم اا قرن هفتم هجری محسلب دستِ ،ین مراکز ادبیات فارسیترمهم
نادیدر گرفتـه شـدر و    هار این بررسیدـ   ی در عهد بااگشت نیز شاعران مطرحی داشتهمشروطه یعن

درواقـع  . تاکنلن هیچ تحقیقی دربارة نق  شاعران آن دیار در جنش  مشروطه منتشر نشـدر اسـت  
فارس در عهد مشروطه  ه واکنشی نسشت به وقایع شاعران پرس  اصلی این پژوه  این است که 

صـلرت کلـی ایـران    آمدر ـ و ب  می  خلد ـ که اا مناطق مهم کشلر به شمار  سیاسی اجتماعی منطق
نـام  تلان نـام ایـن شـاعران را در کنـار     میاند و تا  ه حد داشته و تا  ه میزان به تلفیق دست یافته

بـه تیمیـل تحقیقـات پیرامـلن ادبیـات      ایـن تحقیـق   پایتخت قـرار داد.   آن رواگار  شاعران مشهلر 
رساند و اا این جهت مییاری  شناختی در عهد مشروطهو همچنین مشاحث جامعهمشروطه در ایران 

منظلر ما در این مقاله اا فـارس، مفهـلم تـاریخی آن در همـان      .شلدمیضرورت آن بیشتر مشخص 
فـارس، بلشـهر، کهگیللیـه و بلیراحمـد و      یهااسـتان ی هایـا اکثـر بخشـ   امان است که شامل تمـام  

 (.133: صفساییفارسنام  ناصری، )رک:  شدر استمیگان کنلنی اا خلاستان و هرمز ییهابخش
هـا و تـراجم(، آثـار شـاعران آن دورر و     تحقیق در منابع مربلط به اَعالم )تـذکرر این پژوه ،  روش

لیژر در شرح احـلا  و نقـل اشـعار،    ب، گستردگی منابع بدلیلمنابع تاریخی  دسته او  بلدر که الشته 
همچنین باید گفت که بسیاری اا افـرادی کـه در    .شلد رعایت مطالبائ  اراختصار در کلشیدر شدر 
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شلند، درواقع ادیـب یـا نلیسـندر یـا فقیـه یـا عـارف نیـز         میمعرفی « شاعر»اینجا تحت عنلان کلی 
نیت  دیگر اینیه در اینجا صرفاً به سرایندگانی پرداخته خلاهد شـد کـه دربـاب رخـدادهای      اند.بلدر

حلادث پـی  و   اینرواا ،انددر آن امان شعر سرودر و یا در آن نق  داشته مشروطه و وضعیت مردم
 به جنلب ایران( لحاظ نشدر است. هاپس اا مشروطه )اا جمله جنگ جهانی او  و تجاوا انگلیسی

 انقالب مشروطیت در فارس
طه اشـارر  اا آنجا که پس اا این به نقل اشعاری میپرداایم که به حـلادث فـارس در امـان انقـالب مشـرو     

دارند، ناگزیر به بیـان مختصـری دربـارة وقـایع آن سـالها و علامـل کلـی  آنهـا هسـتیم. براسـاس اسـنادِ            
آمدر، فارس پس اا تهران نخستین ناحیه اا ایران است که مردم آنجا به هنگام انقالب مشـروطیت،  بدست

انـد، بـه همـین    آاادی قیام کـردر بدون آنیه اا رخدادهای تهران باخشر باشند، علیه استشداد و برای کسب 
ای معلـل  ملقعیـت سیاسـی و    دلیل، قیام مردم فارس اهمیت بسیاری دارد. این امتیـاا را بایـد تـا انـداار    

جغرافیایی این سرامین دانست که بر کنار خلیج فارس بلد و مرکـز فعالیـت سیاسـی و اقتصـادی غربیهـا      
(. همچنـین در  51مقـامی: ص ی مردم فارس...، قـائم خلاه)بلیژر انگلیسیان( محسلب میشد )نهضت آاادی

آستان  انقالب مشروطیت، وجلد سه اتحادیـ  ایلـی  قدرتمنـد خمسـه، قشـقایی و بختیـاری در محـدودة        
سیاسی این ایالت و تضادهای اجتماعی این قشایـل، ویژگـی خاصـی را بـه حـلادث فـارس بخشـیدر بـلد         

 (.1یر، وثلقی و کمالی سروستانی: ص)نگاهی به تحلالت فارس در آستان  استشداد صغ
السـلطنه فرانـد   ش( علیه استشداد و سـتمگریهای شـعاع  5211ق )5929مردم فارس در اوایل سا  

شار، حاکم  وقتِ این ایالت که بنای ستمگری گذاشته بلد، بپا خلاستند تا اینیه درنهایـت  مظفرالدین
اا حیمرانی استعفا کردر باشد، شـیراا  ش( بدون اینیه رسماً 5211مهر  2ق )5929رجب  91او در 

، بـدلیل کارشـینیهای   خان  وایر مخصلصغالمحسینحیمران بعدی، . و به تهران رفت را ترک کرد
. ایـن امـر مجـدداً باعـث     کمتر اا یک سا  بعد عز  شد و رار به جایی نشردالسلطنه شعاعکارگزاران 

ن شـد )فـارس در عصـر قاجـار، امـداد:      نارضایتی مردم و پناهندر شدن برخی بـه سـفارت انگلسـتا   
 (.  551و  11، 95، 52-55مقامی: صخلاهی مردم فارس...، قائم؛ نهضت آاادی121ص

 ند مار بعد و پس اا پیروای انقالب مشروطه، نمایندگان فارس به سلی مجلـس شـلرای ملّـی در    
و « ایـالتی »بـه نامهـای    تهران رهسپار شدند. الشته در شیراا، پی  اا انتخاب نمایندگان، دو انجمن

طلشان اا انجمـن ایـالتی حمایـت مییردنـد. ایـن دو      تأسیس شدر بلد. مجلس و مشروطه« اسالمی»
(. در ایـن  113شدیدی داشتند )فارس در عصر قاجـار، امـداد: ص  و دشمنی انجمن با ییدیگر رقابت 

طلـب و  سـت  مشـروطه  امان، قلای فارس و سران آنها همانند بسیاری اا مناطق مهم کشلر، به دو د
سـاله بـر فـارس    الملک که حاکمیتی دویسـت بندی، خاندان قلاممستشد تقسیم شدند. در این جناح

الدولـ  قشـقایی   اهلل سید عشدالحسین الری و صـللت داشتند، در گرور مستشدان و بزرگانی  لن آیت
جلد آمـد و  نـد تـرور    طلشان قرار گرفتند. میان این دو گرور نزاعهای متعددی بلدر جناح مشروطه
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اهلل ش( بدسـت نعمـت  5211اسـفند   51) 5921صـفر   1الملک در هم انجام شد؛ اا جمله: ترور قلام
بروجردی، نلکر  معتمددیلان کلاری، کـه بـه انجمـن اسـالمی نسـشت دادر شـد و تـرور شـیخ بـاقر          

لام. پـس اا  الملک در حسـینی  قـ  اصطهشاناتی و سید احمد دشتیی در روا سلم مجلس ترحیم قلام
این منااعات، انقالبیّلن تهران با اجتماع در مقابل مجلس، خلاهان  رسیدگی فـلری در مـلرد اوضـاع    

و فـارس در امنیـت و    السلطان به حیلمـت فـارس منصـلب شـد    فارس شدند. سرانجام مسعلد ظلّ
لی )نگاهی بـه تحـلالت فـارس در آسـتان  اسـتشداد صـغیر، وثـلقی و کمـا         آرام  نسشی قرار گرفت

(.  ند سـالی پـس اا آن، جنـگ    129؛ فارس در عصر قاجار، امداد: ص23و  51-52سروستانی: ص
ش( آغاا شد و جنلب ایران بی  اا پی  تحت سـیطرر  5232-5239ق/ 5992-5992جهانی او  )

 حمالت انگلیسیها قرار گرفت.هدف و 
 شاعران فارس و شعر مشروطه

در اشـعار خـلد   پـرداایم کـه   میی اا دیـار فـارس   در این قسمت به بررسـی انـدگی و شـعر شـاعران    
اند ملّت ایران را نسشت به مسائل و حقلق خلد آگار کنند و یـا بـا اشـارر بـه حـلادث عهـد       کلشیدر

 لیژربای، نظر خلد را بیان دارند. در مطرح کردن نام  این شاعران، مشروطه در سطح ملّی و یا منطقه
 ظر بلدر است.ترتیب تاریخی مدّ ندر  ند ملرد او ، 

 معطر بواناتی. 9
/ ق5951حـدود  )وفـات در   «معطـر »متخلص بـه  « خانابراهیم»بلاناتی معروف به باقر محمّدمیراا 
در بلانات متللّد شد. تحصیالت خلد در عللم قدیمه، ادبیات فارسی، عربی و حتـی ابـان   ش( 5225

سخنانی تنـد در ردّ افیـار    د و گارپلشیمیلشاس او همانند فرنگیان انگلیسی را در شیراا کسب کرد. 
مـتهم  « باب»دینی و پیروی اا بیاو را به اا اینرو ، یردمیارتجاعی و اعما  استشدادی و خرافات بیان 

دین خـلد را   .به لندن رفتاا رار بلشهر و مصر الدین اسدآبادی کردند. نا ار با همیاری سید جما 
خلد مذهشی هم و در آخر اردشتی و یهلدی( دین ، بلداییآیین ، ت)مسیحیهر اا  ندی تغییر داد 

پس اا  ند سا  تلقـ  در  وی  .آن پرداختتشلیغ به و  کرد مخللط اا دین اسالم و مسیحی اختراع
 رایگـان صـلرت  ببه کلدکـان  و بیروت به تهران رفت و در خان  خلد میتشی تأسیس کرد و  انگلستان

الـدین اسـدآبادی   واخر عمر به راهنمایی سید جمـا  گلیا در اآملخت. میفارسی و عربی و انگلیسی 
سـرایان  ؛ دانشـمندان و سـخن  1-1جان معطر...، افشار: صابراهیم)اسالم شدر بلد مجدداً متدیّن به 

  .(152-159: ص5اادر، جفارس، رکن
/ ق5911م )5112سا  به  شمسی  لندنیهبیتی به نام وش ای سیصدوشصتدراا معطر بلاناتی قصی

نخستین نملن  شاعری سیاسـی و وطنـی در ایـران     آنرادر لندن به طشع رسید که براون  (ش5215
عنلان شاعری که احتمـاالً تـأثیری   ببه همین دلیل است که نام او در ابتدای این مقاله داند. مینلین 

در جنش  مشروطیت ایران داشته، درج شدر؛ هر ند وفات  در حدود  هاردر سا  پی  اا امضای 
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تقسـیم ایـران میـان انگلسـتان و      ،قصـیدر  در اینمشروطیت اتفاق افتادر است. معطر بلاناتی فرمان 
تـاریخ  رسـید ) مینظـر  ببینی کردر بـلد؛ امـری کـه در آن امـان کـامالً غیرمحتمـل       روسیه را پی 
 :نقل میشلد این شعر ند بیت اا نملنه برای (. 11-11: صبراونمطشلعات...، 

ــر روس بر   ــگ نفیـ ــه بانـ ــلشه کـ ــدگـ  آمـ
 

 کـلس کـر آمـد...    ش هلشه که گلش اا خرو 
 اا دم قطــــب شــــما  تــــا پــــل کابــــل 

 
 معـــرو کلپـــا  و گـــرا و یـــا  برآمـــد...  

ــامیز   ــروس میـ ــلن عـ ــا روس  ـ ــتم بـ  گفـ
 

 کــــاوالد خــــرس وارث پــــدر آمــــد...    
 شیر جنـلب ایـن دلیـر و خـرس شـما  آن      

 
 کیست که بـا خـرس و شـیر هـم دغـر آمـد       

 (.31-12همان: ص)                               
 ترتیب روسیه و انگلستان است.ب« شیر»و « خرس»در بیت آخر، منظلر اا 

 تاجر شیرازی. 2
هـا شـرح احـلا  و شـعری اا     میراا حسینعلی تاجر شیراای اا شاعران دورة قاجاریه است. در تذکرر

-5925 یهادر سـال دربـارة جنـگ روسـیه و ژاپـن     او  مییادونامـ  منظلم   امّانیامدر، تاجر شیراای 
بـه   هاآید کـه سـال  میاا اشعارش  نین بررا جاودان کردر است.   نامش( 5219-5212ق )5922

سفر پرداخته و در امان وقلع جنگ ژاپن و روسیه در هندوستان بلدر و بعد به خراسان رفته، مدتی 
شروطیت به پایان را یک سا  پی  اا انقالب م مییادونامهتاجر شیراای در آنجا اقامت داشته است. 

الـدین حسـینی   ای کـه جـال   ق در کلیتـه  ـاک کـردر اسـت. در مقدمـه     5921رساندر و به سا  
دارای  آنـرا طشع کلیته ـ بر این اثـر نلشـته،    المتینحشلامتیاا روانام  مشهلر مؤیداالسالم ـ صاحب 

اسـشاب جنـش  و    خیزش رانصایح دلپذیر و  گلنگی محاربات عشرت»کما  امتیاا به شمار آوردر و 
 (.  112-111: ص5سیمای شاعران فارس در هزار سا ، امداد، جدانسته است ) «مای  عشرت ملل غیلر

ژاپن بر روسیه اا علامل خلدبـاوری ملّـت ایـران و    ، پیروای گفته شدگلنه که در مقدم  مقاله همان
بـردر  جنگ به یغمـا  این  در  ند دهه قشل اارا اا ایران  ییهابخشروسیه وقلع انقالب مشروطه بلد. 

شیسـت دهـد. در ایـن میـان، تـاجر شـیراای کـه شـاعری          آنراکشلری ناشناخته تلانست  امّا ،بلد
خلار و گمنام بلد، جنگ روسیه و ژاپن را با ابان حماسـی بـه شـعر درآورد و در میـان آن،     مشروطه

مقدمـ  میرانصـاری بـر    ) یک ایرانی، کینه و بغض تاریخی  خلد را نسشت به روسیه نشـان داد مثاب  ب
طلشی و هـدف اصـلی تـاجر شـیراای کـه همانـا       تفیر اصالحمییادونامه در  (.59-51: صمییادونامه

  پیشرفت، آاادیخلاهی و حیلمت قانلن در ایران است، بروشنی دیدر میشلد.
 :شلدیمآوردر که ابیاتی اا آن  تاجر شیراای در خاتم  منظلم  خلد، در اهمیت مشروطه سخن گفته است

 رعیــــت کنــــلن فیــــر آاادی اســــت   
 

ــر بــادی اســت     ــل ضــد شــه شــلد، فیــر ب
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ــت    ــد دولــ ــروطه شــ ــاا مشــ ــر بــ  اگــ
 

ــلّت     ــدرت و قــ ــردد آن قــ ــزون گــ  فــ
  ـــل دولـــت بـــه مشـــروطگی شـــد قـــرار 

 
ــار    ...فـــــزون گـــــردد اا اولـــــ  اعتشـــ

 ا مشــــروطگی گشــــت ژاپــــلن بــــزر   
 

 که شـد  یـرر بـر همچـل خصـمی سـتر        
 (551-551)همان: ص                            

 . معتقد اهرمی3
در خلار بلشهر اا علمای روشنفیر و آاادی ،ش(5231ق/ 5991متلفّی میراا حسین معتقد اهرمی )

در مدرسـ  سـعادت بلشـهر بـه      ،در خلرملج و عراق عـرب  پس اا تحصیل علم. عهد مشروطه است
قـرآن    انزوا آرمید و به کتابت . پس اا  ند سا  در گلششد تدریس عربی و ادبیات فارسی مشغل 

دانشـمندان و  و تألی  پرداخت. اا او  ند کتاب در امین  ادبیات و دین برجای مانـدر اسـت )  مجید 
(. همچنین وی ییی اا نخستین رسـاالت سیاسـی   119-112: ص1اادر، جسرایان فارس، رکنسخن

عات به  اک رسانید. ایـن رسـاله،   نلشت و در مطشل احیاءالملّةدر دفاع اا نهضت مشروطیت را با نام 
تـألی   ش( 5211) ق5921پی  اا استشداد صغیر و به قصد دفاع اا مشـروعیت مشـروطه در سـا     

 (.213ص: 5ج: نژادارگریرسائل مشروطیت، شدر است )
، خلـع  و عـدم تلجـه بـه قـلانین الهـی      ای در انتقـاد اا شـیلة وضـع قـانلن    اا معتقد اهرمی قصـیدر 

نقل احترامی نسشت به رهشران مشروطه در دست است که به امات مجلسیان و بیشار، اقدعلیمحمّد
 :شلدمیبیت آن اکتفا  دو

 تا بلد قـرآن، بـه قـانلن  دگـر مـا را  ـه کـار       
 

 ...ها و  یست این تزویرها یست این باایچه 
 اهلل و میـر هاشـم بـه دار کینـه اد    شیخ فضل 

 
ــا   ــا شــلیک و ملایــک و غن ــاادر ســاعت اب  ی

(559-555ص نامه، سدیدالسلطنه:شلّشم)   
اهلل نـلری بـه شـمار آورد.    خلار و در جشهـ  شـیخ  شـهید فضـل    معتقد اهرمی را باید فردی مشروعه

دهد میای اسالمی را نشان سخنان او در شعر یادشدر، این مسئله و تمایل وی به مصالحه و مشروطه
 و این نیته حاکی اا مخالفت وی با مشروطه نیست.

 دیدالسلطنه. س4
اا نلیسـندگان   فراند حاجی احمدخان سـرتی،، ش( 5921ق/ 5912متلفّی علی سدیدالسلطنه )محمّد

نام اهل جنلب و دارای آثار متعدد در امین  جغرافیای تاریخی، ادبیـات، سـفرنامه و...   و شاعران صاحب
لد نیز اغلب در مناصـب  مداران و ادیشان نامداری در ارتشاط بلدر و خهمچلن پدرش با سیاست اواست. 

رایج میان  یهاواالی حیلمتی قرار داشته است. مجملع  این علامل سشب شدر که حلادث امان و بحث
کلیات عللم جدیـد  ش( 5211)ق 5919به سا  او روشنفیران و ادیشان جامعه در آثار او منعیس شلد. 



نقش شاعران فارس در جنبش مشروطيت / 191

7 
 

که در خان  پـدرش   ر عهد ناصریروشنفیر مشهل الدین اسدآبادى،را نزد سید جما  و برخی آثار عربی
 در جمـع شـاگردان خـلد   که در آنجـا پیلسـته،    ،الدینسید جما در بلشهر فراگرفت.  ،سیلنت داشت

 ،درباب مسائل مختل  سیاسی و اجتماعی سخنرانی مییـرد  المتیلّمین،ااجمله فرصت شیراای و ملک
و نیـز آثـار روشـمند     المتـین حشـل و  اختـر هایی مثـل  روانامهو سدیدالسلطنه را به قرائت جراید مصر 

، بدلیل وجلد تملّق و درنتیجه کتمان حقـایق در  التلاریخناسخو اا خلاندن  پژوهشگران اروپایی تشلیق
 .(55: صسدیدالسلطنهتیمله راجع به شرح...، منع کرد ) آن،

اا این دربارة خلار بلد که پی  سدیدالسلطنه، میراا حسین معتقد اهرمی، عالم مشروطه دیگر  استادِ
. به دیگر معلّم آاادیخلار او یعنی غالمحسـین بنـدرریگی هـم پـس اا ایـن اشـارر       وی سخن گفتیم

بلشـهر بـه یـادگیری ابـان انگلیسـی       یهامدتی نیز در مدرس  پروتستان سدیدالسلطنه. خلاهیم کرد
فضـای   (. پـرورش در  نـین  15: صنامه، هملمشلّش؛ 9: صسدیدالسلطنه، ضمیمةاللطیفةپرداخت )

خـلار و مترقّـی بـار آورد. پـس اا اتمـام      فیری و اجتماعی، سدیدالسـلطنه را فـردی متجـدّد، آاادی   
ش(، نُه سـا  پـی  اا   5221ق )5951تحصیالت عملماً به کارهای دولتی مشغل  بلد. وی در سا  

المتیلمـین را بـه منـز  خـلد در     خلاهان مشهلر همچلن ملـک امضای فرمان مشروطیت، مشروطه
)سـفرنام   خـلانی، بـه روشـنگری مـردم بپرداانـد      یرد تا در ضـمن مجـالس نلحـه   میان دعلت تهر

  (.232سدیدالسلطنه، سدیدالسلطنه: ص
سـرود.  میاغلب هم به دوران جلانی او تعلق دارد که غـز   که  اشعار اندکی اا سدیدالسلطنه بااماندر

( و برخــی 932و  935، 911، 919، 911)ص نامــهمشـلّش برخـی اا اشــعار او در آثـارش همچــلن   
ق 5921های انقالبی او، شـعری اسـت کـه بـه سـا       ین سرودرترمهمییی اا شلد. میها دیدر تذکرر

 :که ابیاتی اا آن  نین است اهلل سید عشدالحسین الری سرودش( در حمایت اا قیام آیت5212)
 ای اا الربرخاست پس اا گریـه ییـی خنـدر   

 
 رای اا الآمــــد خشــــر  جنــــش   جنشــــدر 

ــدر   ــس انـــ ــیمی نفـــ  ای اا الرآورد نســـ
 

ــدرپیــدا شــدر یــک پهلــل  یــک    ...ای اا الردن
ــروا      ــلد ام ــر ش ــل دای ــدام ت ــروطه ا اق  مش

 
 ...بنگــارِ ماظــالم ا تــل بــایر شــلد امــروا      

(92-95: صسدیدالسلطنهاللئالی و مناراللیالی، مغاص)رک:    
خـلبی  بش( 5211ق )5921الری در سا   اهللاا نهضت آیتدر این شعر در هر حا ، سدیدالسلطنه 

دهد که به قیام مردم تشریز هم تلجه داشـته باشـد و بـه آن یـاری رسـاند.      مییند و پیشنهاد مییاد 
 دانسته است« شلرش»و « هیجان»و ملجب « فتنه»پس اا این تاریخ، اقدامات سید الری را  گر ه

کـه او در فاصـل   نـد سـا  و بـا      افت دریتلان می. (512: صسدیدالسلطنههای شمالی...، سرامین)
تلجه به نتیج  نهضت سید عشدالحسین الری که آشلب در شـیراا و دیگـر نقـاط فـارس را در پـی      

 اشت،  نین تغییر عقیدر دادر است.د
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 الزمان رضوانیفصیح. 5
، در شـیراا ش 5211/ ق5231 متللّـد )« رضلانی»متخلص به و « الزمانفصیح»ملقّب به  محمّدسید 
بـه  قـم و تهـران    ،اصـفهان شیراا، پس اا اتمام تحصیالت  در  (در تهران ش5921ق/ 5911ی متلفّ

سـیمای  ) شار رار یافتشار و پس اا آن، مظفرالدینوعظ بر منابر اشتغا  وراید و به دربار ناصرالدین
 (.1: صرضلانیروض  رضلان، ؛ 123-121: ص5شاعران فارس در هزار سا ، امداد، ج

ضلانی در جریان انقالب مشروطه به هلاداری اا آاادیخلاهـان اشـعاری را سـرود و بـه     الزمان رفصیح
و بنـد در مرثیـ  عشدالحمیـد    وپـنج  بیستبر مشتملبندی ترکیب اوحلادث امان واکن  نشان داد. 

 این انتقاد اا شار با تلجه به جایگار واالی  وی نزد پادشـارِ آن انتقاد اا شار و صدر اعظم سرودر است. 
ق 5921االو  جمـادی  51ای بلد که در عشدالحمید طلشهشار، اهمیت بسیار دارد. امان، مظفرالدین

الدولـه، صـدراعظم   عـین  عشدالمجیـدِ ش( در بحشلح  اعتراضـات مـردم بـه کارهـای     5211تیر  52)
در مـردم را   بیشتر  اعتراو  ،این حادثه کشته شد.مأملران بدست ای شار، به ضرب گلللهمظفرالدین
 :که در آن میگلید بند در شرح این ماجرا سرودر شدر استنهم این ترکیب بندِ پی داشت.

 همـه رنـج و تعـب  ــرا    شاها به خلـق ایـن 
 

  ـرا...  غضـب  مـردم  بـه  تـل،  رحمتی دریای 
 بــا جــــان برابــرت برگــل بــــه ایــن اتابـــکِ 

 
  ـــرا عقـــب را مــا دولــــت تــل انداخــــتی 

 گلشــت و نــان جــهاا و هزاروهشتصــد روای 
 

  ـرا...  لـب تشــنه  هـر  و گرسـنه  هر ا بردن 
ــته ا    ــین کش ــل حس ــد   اا ن ــد ش ــلر یزی  ج

 
 عشدالمجیـــد شـــد   عشدالحمیـــد کشـــت  

(21-55: صرضلانی ،رضلانیالزمان گلهای فصیح)رک:    
آن  دومبنـد  گفته و به مجلـس فرسـتادر اسـت.     یه انجمن اسالمیراا علیدر شنیز  یمسدّسرضلانی 

 ت:ن اسی ن
 ای صـــشاه ای همـــه د  را ا اا  محـــرم راا

 
 ت بـــاادر بهارســـتان بـــابی شـــدر اا جنّـــ 

ــلر   ــس ش ــام او مجل ــاا ان ــدالت دمس ــه ع  ، ب
 

 بنه آنجـا سـر تسـلیم بـه صـد عجـز و نیـاا        
ــروح آواا    ــ  و د  مج ــین  ری ــرک  اا س  ب

 
  اک ان جامه، بگـل فـاش کـه انـدر شـیراا      

ــدنامی    ــکِ ب ــرع ل ــر ش ــروطه و ب ــه مش  اد ب
 

ــالمی  ک  ــن اســ ــذهشی انجمــ ــر و المــ  فــ
(92-92همان: )   

بر اینیه اا نظـر تـاریخی   الزمان اشعار دیگری نیز دربارة حلادث مشروطه دارد که همگی عالورفصیح
او شـعری نیـز در قـدح     گیرند. مینهایتِ اهمیت دارند، اا نظر ابانی و ادبی نیز در جایگار واالیی قرار 

انقالب مشروطه سرودر و همچـلن مطلـع  مسدّسـی کـه در هجـل       عالءالدوله حاکم شیراا در حدود
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شـدّت اا  ب، با مخاطب قرار دادن باد صشا برای بـردن پیغـام بـه تهـران،     شدانجمن اسالمی اا او نقل 
 :کردر است اعما  حاکم انتقاد

 به صفاهان و به کاشـان و بـه یـزد و کرمـان    
 

ــران    ــام  ایـ ــه تمـ ــدم بـ ــیراا ندیـ ــر شـ  غیـ
ــی     ــر دن ــد حــاکم  ه  پســتِ مزخــرف باش

 
ــرَد و حضـــرتِ اشـــرف باشـــد  هااشـــرفی   بـا

(22: صرضلانیالزمان رضلانی، گلهای فصیح)   
ش( دیـدر  5211ق )5922ای در احیاء ثـانی مشـروطه بـه سـا      در مجملع  اشعار رضلانی، قصیدر

 یی دورة دوم مجلس سرودر شدر باشد:که باید پس اا فتح تهران و بااگشا شلدمی
ــرو  ــه مشـ ــژدر کـ ــدّدمـ ــلای مجـ  طه اد لـ

 
ــرّد    کالشـــــد ملـــــک یافـــــت روح  مجـــ

ــلرا   ــاا مجلـــس شـ ــد بـ ــه افینـ ــژدر کـ  مـ
 

ــه مســند...    ــت آســمان دو مرتش ــر ســر هف  ب
(19-15: صهمانرک: )     

 سعیدی کازرونی. 6
ــه    ــتخلص ب ــاارونی م ــداللهاب ک ــید عش ــعیدی»س ــت  5211ق/ 5211)اادة « س ق/ 5911ش و درگذش

گردآوری اشـیاء عتیقـه و کتـب    و مدتی هم در بلشهر میزیست و به  ش در کاارون( در اادگار خلد5921
؛ دانشـمندان  11: صسـالمی آثارالرضا، ) ای اا قصاید و غزلیات برجای مانداا او مجملعه پرداخت.میخطی 
ای منظلمـه نام دارد کـه   السشیلهادیییی اا آثار او (. 511-519: ص9اادر، جسرایان فارس، رکنو سخن
 ق5921کـه در سـا     کتـاب ایـن  خلاهـان.  هدر وصـ  مشـروطه و مـدح مشـروط    زاربیتی حدوداً هاست 

 .بیشتر اا نظـر تـاریخی حـائز اهمیـت اسـت و اراش ادبـی انـدکی دارد       در شیراا  اک شدر، ش( 5213)
سعیدی به حلادث مهم مشروطه در سطح کشلر و پیشلایان آن تلجه داشـته و پیلسـته مـردم فـارس و     

 :شلدمینقل آن  بیت اا دوبرای نملنه در ایر، . کردر است اا مشروطه دعلت ایران را به هلاداری
ــروطه  ــلی مشــــ ــزان ا کــــ  ای گریــــ

 
 ســــــلی مشــــــروطهبه قــــــدمی نِــــــ 

ــر     ــا کفــ ــن رهــ ــ ِ کــ ــتشداد الــ  اســ
 

 ران بــــه مــــلی مشــــروطه   نــــگ دا 
(52: صهمان)     

 اورنگ شیرازی. 7
ق/ 5911ش در شـیراا، متـلفّی   5211 /ق5211 متللّد)« اورنگ»میراا محملد شیراای متخلص به 

عتشات عالیات به و  شیراااو پس اا اتمام تحصیالت در  .بلد نلادة وصا  شیراای ش در تهران(5911
مجلـس  دورة سـلم  در اینیه تا  در رار مشروطه انجام داد ییهاکلششرفت و  تهرانسپس اصفهان و 

فـارس بـه نماینـدگی    دِ فیرواآبـا اا طـرف اهـالی   ش( 5231-5239ق/ 5991-5999شلرای ملّـی ) 
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امّا یـک سـا     ،(219: صذاکرحسینادبیات سیاسی ایران در عصر مشروطیت، ) مجلس انتخاب شد
؛ 191: صروحــانی وصــا گلشــن وصــا ، طلشــان وی را در شــیراا محشــلس ســاختند )بعــد، آاادی

 دار شـد  ند شغل دولتی دیگر را هم عهـدر  اورنگپس اا آن، (. 232ص نامه، سدیدالسلطنه:مشلّش
 (.119: ص5سیمای شاعران فارس در هزار سا ، امداد، جرک: )

 ش سـرودر 5911اا او عالور بر برخی اشعار اجتماعی اا جمله شعری که در تاریخ الغاء لقب به سا  
م بـه نـا   در بحرهای مختل  عروضـی  ای، منظلمه(192-191: صروحانی وصا گلشن وصا ، )رک: 
در ایـن منظلمـه اا   او برجای مانـدر کـه اهمیـت فـراوان دارد.      الصشیاننصاببه سشک  الرجا نصاب

کـه گـار بـا     و اشارات مختلفی هم به مشـروطه دارد اوضاع ایران و فساد اخالق مردم  انتقاد کردر 
لمـه را  . بـا ایـن حـا ، ایـن منظ    انتقاداتی، بخاطر انحرافاتی که در مشروطه بلجلد آمد، همرار است

در بمشئـی  ( ش5911ق/ 5911اورنگ ) پس اا فلت آنراایرا  ،ساا به شمار آوردتلان اثری جریانمین
: 5اادر، جسرایان فارس، رکندانشمندان و سخن) اند اک کردرش در تهران 5913و سپس در سا  

 :شلدمیآوردر وطه دربارة مشر  انتقاداتاا  ند بیت در اینجا (. 921-925ص
ــن ــت وط ــن پرس ــل و وط ــر قلی ــروش کثی  ف

 
 جــل بســیارامــین و مصــلح کمیــاب و فتنــه  

ــیم   ــحی ــلار المــذهب دین مشــروطهبی  خ
 

 طشیــب دشــمن  جــان مهــاجر و انصــار...     
 وکیل، دشمن  ایـن آب و خـاک و ملّـت هـم     

 
ــدر ب  ــر دیـ ــم اگـ ــر  وهـ ــارغیـ ــا و بیـ  ای بیـ

 (9-2: صاورنگ شیراایالرجا ، نصاب) 
 ،بسیار مهـم اسـت  که اا نظر تاریخی )اوایل حیمرانی احمدشار( صل در مخمّسی مفاورنگ شیراای 

 :یندمیاشارر اا دوران مشروطه و همچنین سلابق خلد در این رار به حلادث مختلفی 
ــدم    ــروطه دوی ــی مش ــزون در پ ــا  ف  در س

 
ــن  ــه احمــت بیشــیدم در رار وطــن ای  ...هم

(231-232ص نامه، سدیدالسلطنه:مشلّشرک: )   
ینـد کـه اا جانـب    مییگری نیز به این حلادث و اندانی شدن خلد اشـارر دارد و بیـان   او در اشعار د

امّـا   ،جمعی اا ایرانیان )در پایتخت( مأملر شدر در رار آاادی وطن، همشهریان خلد را یاری برسـاند 
)رک: نیافتـه اسـت    سیاسـی بـه تلفیـق دسـت    ـ نشلد شرایط مناسب اجتمـاعی     بدلیلدر این رار، 
 (.12-11و  11-12: صاالطشاءرئیسحسنی،  درّةاالنوار

 مُدرک شیرازی. 8
اا نلیسندگان، « مدرک»و متخلّص به « التّجاررکن»میراا عشداهلل بن محمدحسین شیراای ملقّب به 

ش( بـلد.  5231ق / 5991ش، متـلفّی  5211/ 5232 متللّدخلاهان عهد مشروطه )شاعران و آاادی
بیشتر  سرمای  خلد را اا دسـت داد و بـه   ، امّا ه تجارت پرداختدر بلشهر بپس اا تحصیل عللم رایج 

(. در ایـن دورر  911-912: ص1اادر، جسرایان فارس، رکندانشمندان و سخنمنشیگری روی آورد )
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به سرودن شعر و نلشـتن مقـاالت اجتمـاعی و    (: »همانجااادة آدمیت )بلد که به قل  فراندش رکن
و مطالعـ    مظفـری و  حیمـت و  اختـر و  ثریاقاهرر و  نمای هرره و کلیت المتینحشلادبی در جرائد 

گفـت و مرتّشـاً بـا میـراا     میزد و اشـعار وطنـی   میـ خلاهی و دم اا آاادی و مشروطهکتاب پرداخت... 
الدولــه و نمــا و فرصــتعشــدالرحیم طــالشلف تشریــزی و میــراا عشدالمحمــد اصــفهانی مــدیر  هــرر

یـرد و بـرای او کتـاب    میخلاهـان میاتشـه   فیل و سـایر آاادی جهانگیرخان شیراای مدیر صلر اسـرا 
 «پیملد.میدوستی رار افراط فرستادند و در رار وطنمی

بـر دیـلانی   او در امان جنگ جهانی او  نیز به مشارار با نیروهای انگلیس در بلشهر پرداخت. عـالور 
اادر بـلدر،  سـین رکـن  هزاربیتی که اطالعی اا آن در دست نیست و در اختیار فرانـدش محمدح سه

ی پدرش به لندن و حجاا و مسـقط و ...  هاروانام  سفر بنادر و همچنین شرح حا  و مسافرتمدرک 
 (.919و  11ص نامه، سدیدالسلطنه:مشلّش؛ 911-1/911: صرا تألی  کردر است )همان

 بدیع بهبهانی. 1
اصالتاً شـیراای و منتسـب   ای در خانلادرش( 5951ق/ 5911)متلفّی اللاارر تخان نصرحسنمحمّد

در ایـران   .  ـلن را در بصـرر آملخـت   لیدر کاظمین متللّد شد. عللم ادبی و ابان فرانسـ به بهشهان 
در او . به  اک رساند کلیته المتینحشلمقاالتی در روانام  مشهلر اشعار و آوای مشروطه برخاست، 

میراا و اعـالم مشـروطه، جشـن     علیمحمّدبصرر به تشییل جمعیت ایرانیان پرداخت و پس اا خلع 
 )سرگذشـت کـلرش(   داستان باستان. اا او آثاری اا جمله رمان تاریخی و مشهلر پا کردرباشیلهی ب

-211: ص2ج ،پـلر آریـن اا صـشا تـا نیمـا،    ؛ 552ص نامه، سدیدالسلطنه:مشلّش)برجای ماندر است 
 (.191-191: ص5اادر، جسرایان فارس، رکندانشمندان و سخن؛ 211

خـلبی  بای دیع بهشهانی در شعری کـه بـرخالف اشـعار پـی  اا ایـن دورر، در آن اا ابـان محـاورر       ب
 گلید:می، در اشارر به استشدادهای حاکم بر جامعه استفادر شدر

 حرف حق گر بزنی تلسـری و فحـ  و لگـد   
 

 اا فــالن خــان و فــالن بیــگ جلابــه بگمــت 
 گفتگـــلیی ا تمـــدن نینـــی پـــی  فـــالن 

 
ــه بگمــتســی اشــتکــه غضــشناک و ب   لعاب

 حرف مشروطه و قـانلن بـر  او جـایز نیسـت     
 

ــه د  آظلمبممبــه بگمــت    مســتشد اســت و ب
(.215ص نامه، سدیدالسلطنه:مشلّش)   

)رک:  کفایتیشـان نقـل شـدر اسـت    بیو اا او قطع  مشهلری نیز در انتقاد اا فراوانی  القاب درباریان 
 (.211-223همان: ص
 شروطهمجاهد در راهِ م شاعران

 .اقـدامات خـلد بـه مشـارار بـا اسـتشداد پرداختنـد       بـا  بلیه  ،نه اا رارِ شاعریفارس برخی اا شاعران 
های این شاعران، اغلب عاشقانه و عارفانه است و یا به وقـایع پـس اا انقـالب مشـروطه مثـل      سرودر
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حه بـرای  . گفتنی است بدلیل محدودیت تعداد صـف شلدمیجنگ جهانی او  و انقراو قاجار مربلط 
 :مقاله، ناگزیریم با اجما  بیشتری اندگی این شاعران را اا نظر بگذرانیم

 . صور اسرافیل9
مـدیر  ش در شـیراا(  5211ق/ 5231 متللّـد ) «جهـانگیر »مـتخلص بـه   میراا جهانگیرخان شیراای 

بلد که نق  بسزایی در انقالب مشروطیت و آگاهی مـردم   تهران اک  صلر اسرافیلمشهلر روانام  
مصادف بـا  او . پرداخت تهران به تحصیل عللم جدیددر  در شیراا، پس اا تحصیل عللم قدیمداشت. 

اکشـر دهخـدا   را گرفت و با کمک قلمی میراا علی صلر اسرافیلامتیاا روانام   ،مشروطهآغاا نهضت 
او  .ختمنتشر سااا آنرا دو شمارر و، سیخان تشریزیشمسی( و مدد مالی میراا قاسم 5991)متلفّی 

 پروایـی درمـلرد سـتمهای درباریـان و فسـاد اجتمـاعی در ایـران       نلشتن مقاالت بی بدلیلنهایت در
. جهانگیر پـی  اا اینیـه در گیـرودار    اعدام شدش( 5212ق )5921شار در سا  علیمحمّدلر بدست

شدر  ها نقلسرود که در برخی تذکررمیحلادث مشروطه قرار گیرد، اشعاری عاشقانه و غیراجتماعی 
 (.511-519: ص2اادر، جسرایان فارس، رکندانشمندان و سخنرک: ) است

 باقر اصطهباناتی. 2
، همان شخصی است که به همرار سید احمد دشتیی «باقر»متخلص به  باقر اصطهشاناتیمحمّدشیخ 
و بـه  کشـته  ش( 5211)ق 5921الملک در روا سلم مجلـس تـرحیم او بـه سـا      عمّا  قلام بدست

. او تحصیالت خلد را در اصفهان و عتشـات عالیـات بـه پایـان رسـاند و بـه       شدمشهلر « بعشهید را»
اا باقر اصطهشاناتی  شیراا بااگشت. پس اا آن مردم این شهر را در مخالفت با مستشدین یاری رساند.

. شـهادت اصـطهشاناتی منجـر بـه بـروا      اشعاری عرفانی و حیمی به فارسی و عربی در دسـت اسـت  
-151ص، 5ج: اادرسرایان فارس، رکـن دانشمندان و سخن) بیشتر در فارس و ایران شد یهامخالفت
 (.12: صاسالمیشهید رابع، ؛ 155

 رحمت کازرونی. 3
ش( مجتهـدی روشـنفیر   5919ق/ 5919)وفـات در  « رحمـت »سید علی مجتهد کاارونی متخلص به 

ای به عربـی در انتهـای دیـلان    و رساله ای به فارسیمشروطه، رسالهحمایت و اثشات فلایدِ او برای بلد. 
در این امینه انجام داد، دو دورر بـه ریاسـت   رحمت کاارونی که  ییهابا تلجه به فعالیت . اک کردخلد 
مجتهـد  »ایالتی انتخاب شد. همچنین در دورة دوم انتخابات مجلس شلرای ملی بـه عنـلان    یهاانجمن

: کـاارونی  دیـلان رحمـت  )رک:  ر مجلـس شـرکت نیـرد   د امّـا  ،به نمایندگی انتخاب گردید« طراا او 
 بدلیلرحمت در مذاکرر و رفع اختالف میان انجمن ایالتی و انجمن اسالمی فارس،  (.13-22و  55ص

 (.15: صاستخرضمیر، خاطرات پیر روشناینیه ملرد اعتماد طرفین بلد، نق  میانجی داشت )
 فرصت شیرازی. 4

و شـاعر مشـهلر شـیراای     ش(،5233/ ق5993)متـلفّی   «فرصـت »شیراای مـتخلص بـه   نصیر محمّد
مـدت پـنج   بـه  ش( 5211)ق 5929فرصت اا سـا   . است آثارالعجمنلیسندة کتابهای متعدد، ااجمله 
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او بنابراین وی شاهد وقایع مهم مشروطیت اا ابتدا تا استشداد صـغیر بـلد.    سا  در تهران اقامت داشت.
اا طرفـداران  وی اسـت.  شرح دادر ( 512-513ص) الفرصةبستانداین وقایع را اا دیدگار خلد در کتاب 

او را در تهـران در  مـأملران  آمد. میبه شمار جهانگیرخان صلر اسرافیل و اا استادان انقالب مشروطیت 
محلـه و ذکـر ایـن     با وساطت کدخدای  امّا ،خلاهی دستگیر کردندبه جرم مشروطهخان  صلر اسرافیل 

 (.512-513 و 529: صهمـان ) السلطنه بلدر، اا  نگ آنـان رهـایی یافـت   شعاعنیته که فرصت معلم 
ای داد، در مقالـه میـ انتشـار  « فارس» ای که حدود یک دهه پس اا مشروطه با عنلانروانامهفرصت در 
ای اا پـارر  نسـشت بـه  ینـد و ضـمن حمایـت اا آن،    میبه نظر خلد درباب مشروطه اشـارر   ،دربارة نفاق

 (.  1-9: صفرصت شیراایروانام  فارس، رک: ) اعتراو دارد  مسائل
 معصومعلی شیرازی. 5

ــب  ــراا معصــلمعلی نای ــیراای الصــدرمی ــلفّی  ش ــاب مشــهلر  ، ش(5911ق/ 5911)مت صــاحب کت
نیـز  اسـالمی و  سـرامینهای   بیشـتر  بـلد کـه پـس اا اینیـه      اللّهـی نعمـت اا عارفان ، الحقایقطرایق

انجـام داد؛ بـه همـین    انقـالب مشـروطه   رار در تهایی ، مجاهدهندوستان و ترکستان را سیاحت کرد
ـ  )ع(در حرم حضـرت عشـدالعظیم  امّا او  ،کلشیدند او را به قتل برسانندان مستشددلیل   .شـد  نمتحصّ

، بشـرط آنیـه اا تهـران    شفاعت کرد و شـار اا کشـتن   در ملرد او  شارعلیمحمّداعتمادالتللیه نزد 
فـت و اا گذشـته اظهـار پشـیمانی کـرد      اا تهران به گنابـاد ر  الصدرنایبنا ار ب. نظر کردصرف برود،

 (.131-113: ص1اادر، جسرایان فارس، رکندانشمندان و سخن)
 کازرونیالحکماء ناظمالحکماء و شیخ. 7و  6

و میـراا  ش( 5231ق/ 5991)درگذشـته بـه سـا     « الحیمـاء شـیخ »حسین ملقّـب بـه   محمّدمیراا 
و حییمـان  دانشمندان  ش( اا شاعران،5912ق/ 5911)متلفّی « ماءالحیناظم»جلاد ملقّب به محمّد

در سـینی گزیـدر بلدنـد،     در بلشـهر عرب تحصیل کردر و  در عراق که این دو برادر  .آن عهد بلدند
تأسیس را  «اتحاد اسالم»قیام و انجمن شار علیمحمّددر بلشهر علیه استشداد مشروطه انقالب ل یاوا

خلاهان را به عهدر گرفتند و در استشداد صغیر و غلش  ملقتی مستشدین طهرهشری مشروآنان  .کردند
خلاهان اا بلشهر به بنادر کل ک خلیج فارس مهاجرت کردند و  نـدی در جزیـرة هنگـام    بر آاادی

: همـان )رک:  خلاهان بلشهر و شـیراا میاتشـه داشـتند   متلاری شدند و اا آنجا نیز محرمانه با آاادی
انـد  الحیماء هر دو دارای دیلان اشعار بـلدر الحیماء و ناظم(. شیخ191ص ،1و ج 921-921ص، 9ج

الحیمـاء در  که متأسفانه تاکنلن شناسایی نشدر و تنها  ند غز  و  ند بیت مثنلی حیمی اا شیخ
 ( نقل گردیدر است.552-551ص نامه، سدیدالسلطنه:مشلّشنامه )مشلّش

 عیشی شیرازی. 8
که اا شیراا بـه  ش( 5235 /ق5991)متلفّی « عیشی»ا شیراای متخلّص به دومحمد کالرمیراا علی

اند؛ گر ـه  طلب دانستهدوای اشتغا  داشت. او را مشروطهبلشهر رفت و تا آخر عمر در آنجا به کالر
الصـح  بنـادر فـارس    و تنها شعری اا او در بییفـایتی حـافظ   نیامد بدستشعری اا وی در این بارر 
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شـعاع  تـذکرة شـعاعیه،   ) ( به ملضلع ایـن مقالـه نزدیـک اسـت    91دالسلطنه: صنامه، سدیمشلّش)
 (.11-12و  95-91ص نامه، سدیدالسلطنه:مشلّش؛ 955-951: صشیراای

 غالمحسین بندرریگی. 1
. ش( در بغـداد درگذشـت  5231ق )5991پـس اا   امّـا  ،زیست و به تجارت مشغل  بلدمیدر بلشهر 

در  او(. 15ص نامـه، سدیدالسـلطنه:  مشـلّش ) ن غز  بلد استاغلب اشعار وی هجل و هز  و همچنی
، در سینی گزیـدر بـلد  بلشهر در الدین اسدآبادی که سید جما تا امانی ش( 5211ق )5919سا  

: 5اادر، جسرایان فـارس، رکـن  دانشمندان و سخن) به یادگیری مسائل مختل  میپرداختمحضر او 
پـرداای در  ای هلشمندانه به نظریهی ملّی طیّ نامه(. بندرریگی در پی  تشییل مجلس شلرا115ص

نفـس  »ملرد  گلنگی این مجلس و ویژگی نمایندگان آن پرداخته است. تاریخ  این نام  خطـاب بـه   
بایـد انـدکی    امّا ،شار باشد، مشخص نیستکه باید منظلر مظفرالدین« اعالی حضرت اقدس همایلن

شار نلشته شدر باشد. اصل ، نیـات  شت مظفرالدینپس اا تشییل دورة او  مجلس و پی  اا درگذ
 ترتلجهی در این نامه مطرح شدر است؛ اا جمله: ایجاد مجلس و یا هیئتـی عـالی  و پیشنهادهای قابل

مردم، احترام گذاشـتن بـه پیـروان     بدستاا مجلس و دولت برای رفع اختالفات، انتخاب نمایندگان 
گان برای جللگیری اا تشلیغات سلء آنان در جرایدشان علیـه  ادیان آسمانی و رفتار محترمانه با بیگان

 (.21-25: صسدیدالسلطنه، مجموعةالظرایفرک: ایرانیان )
 انوار اردکانی. 90

که در رار مشروطه خدمات  (ش5999ق/ 5929متلفّی )« حاج مدّرس»سید ابراهیم انلار معروف به 
اوایـل   و آاادیخلاهـان  دانشـمندان  ر محـل تـردّد   در شیراا و تهران هملارفراوانی ارائه کرد. منز  او 

در نجـ  اشـرف در   او . و پس اا آن، مردم شیراا را در مجلس دوم نمایندگی مییـرد  مشروطیت بلد
، شاگردی کردر و مسلّماً اا اا مراجع تقلید حامی مشروطیت ،کاظم آخلند خراسانیمحمّدمحضر ملّا 

الشته مخمّسی اا او نقـل   اند.که عملماً عاشقانه گفتمیلسطی اشعار مت گارانلار  .بلد او تأثیر پذیرفته
شدر که متضمّن اصطالحات جدید است و اشاراتی نیز به حلادث اواخر عهد قاجـار )جنـگ جهـانی    

: 5اادر، جسرایان فارس، رکندانشمندان و سخنرک: ) او ، مطرح شدن مسئل  جمهلریت و...( دارد
 (.911-911ص
 حبیب شیرازی. 99

پـس اا   ش( که5952ق/ 5912 )درگذشت  «حشیب»علی مجتهد ابیلردی شیراای متخلص به  شیخ
اسـتاد خـلد، آخلنـد ملّـا محمّـدکاظم       بـا تلجـه بـه نظـر     ،در نج  اشرف رسیدن به درج  اجتهاد

شـیخ  مردم شیراا اا او اسـتقشا  شـایان کردنـد و    . به شیراا برگشت برای ترویج مشروطهخراسانی، 
آنـان  بـه   سعی در رار استقرار مشـروطه را مشنی بر تقلیت و خراسانی تلای آخلند فعلی مجتهد نیز 
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 برخی اا اشعار اخالقی و مذهشی او بـا او نمایندة مردم شیراا در دورة او  مجلس هم بلد.  .ابالغ کرد
؛ 222-225: ص2، ج)همـان  اسـت بـه طشـع رسـیدر    در شـیراا   سـعادت  گنجیا  کنزالنصایحعنلان 

 .(151: ص5ارس در هزار سا ، امداد، جسیمای شاعران ف
 العلماء بستکیسلطان. 92

ق/ 5239 متللّـد « )العلمـاء سـلطان »عشدالرحمن بن ملال یلس  خالدی شافعی بسـتیی ملقّـب بـه    
در  اوش( اا ادبا، شعراء و مفتیان دانشمند فـارس بـلد.   5921ق/ 5912ش در بستک، متلفّی 5211

استشداد تشجیع و تحریک کرد و تا آنجا که میسر بـلد، در رار  نهضت مشروطه، اهالی جنلب را علیه 
بسط آاادی کلشید. اا او تألیفات و اشعاری به عربی در دست است. گلیـا اشـعاری نیـز بـه فارسـی      

 (.521-529: ص9اادر، جسرایان فارس، رکندانشمندان و سخنداشته است )
 شاعران مخالف مشروطیت
مشروطه با ، و یا در تفیر و عملیرد نی نیز به دالیل گلناگلن، در اشعارالشته باید اشارر کرد که شاعرا

  :اند؛ اا جملهبلدرو تجدد مخال  
 . صدرالسادات کازرونی9

ــلفّی   ــاارونی )مت ــادات ک ــاب 5951ق/ 5911صدرالس ــه در کت ــاش( ک ــألی   آثارالرض ق/ 5922)ت
ینـد.  میتعشیر « و امراو مزمنهروایح عفنه مثل مرو طاعلن و وبا »ش( اا وقایع مشروطه به 5211

شایستگی و دارا بلدن امالک نتلانسته جایگار مناسشی در جامعـه   اا اینیه با وجلدِ هاوی در این سال
 (.91ص)رک: آثارالرضا، سالمی:  نالدمیبیابد، شیایت دارد و اا اوضاع پریشان اقتصادی و اجتماعی ایران 

 . شعاع شیرازی2
ش(، شاعر مشهلر آن عهد نیز با آنچه اا آن 5929ق/ 5919ذشت  شیراای )درگ شعاعحمدحسین م

ای ساختگی که یرد. او در مناظررمیشدّت مخالفت بآمد، بلی  آاادی، تجدد و تغییر  وضع ملجلد می
و عالمـه مجلسـی   بـلد ـ    « الرعایـا وکیل»ـ که همانند وکیالن مجلس ملقّب به خان اند  میان کریم

دیـلان شـعاع   ) گلیـد میدن اساس  مجلـس و خیانـت نماینـدگان سـخن     ترتیب دادر، اا ضد شرع بل
نامـد، و در قصـیدة   می« بلـلا »وقایع مربلط بـه انقـالب مشـروطه در فـارس را     ( و 113شیراای: ص
ایـن  بـرای نملنـه   . (91-23: ص)رک: همانبه شرح ماجراهای آن میپردااد ، «بللائیه»مفصلی با نام 

 :او نقل میشلد رباعی
ــروطه ــد  آوااة مشــ ــته شــ ــل برخاســ   ــ

 
ــد    ــا  کســان کاســته ش ــن و م  اا جــان و ت

ـد بــه ویرانــی روی        ایــران کــه نمــلدر بـو
 

ــد      ــته ش ــز آراس ــشزر نی ــه س ــلد و ب ــل ب  گ
(191؛ نیز رک: ص199: ص)همان   
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 . علی ریشهری3
ش( 5239ق )5999برخی اا شاعران همچلن علی ریشهری نیز که حتی پس اا مشروطه بـه سـا    

داند میمهدی )عج(  دهندة واقعی ملّت را حضرتاس را در اختیار داشته، نجاتریاست عدلی  بندرعش
 گلید:می  دولت مشروطه سخن و  نین اا نتیج

 اا مطلقــــه و دولــــت مشــــروط  ایــــران
 

ــتیم    ــرف نشس ــا ط ــران بم ــت و خس ــز ذلّ  ج
ــان    ــرر قربـ ــن ییسـ ــان وطـ ــد جلانـ  کردیـ

 
ــت     ــن گش ــاع وط ــارر پریشــان... باوض  ییش

ــامی د    ــان ح ــارب برس ــرار  ی ــرور اب ــن س  ی
 

 مهـدی کـه کنــد روا عـدو را  ــل شـب تــار     
(222ص نامه، سدیدالسلطنه:مشلّش)     

 

 نتیجه
شـلند  خلانندگان با این نیت  مهم در تاریخ و ادبیات مشروطیت آشـنا   شدر در این پژوه  کلشیدر

نپیلسته اسـت و   تهران و تشریز به وقلع لیژربوقایع انقالب مشروطه تنها در مناطق شمالی ایران که 
رند. همچنین شاعران  این دیار تلجهی دادرخلر مردم فارس نیز در به ثمر رساندن این انقالب سهم 

انـد؛ برخـی   ایـادی کـردر   یهاکلششـ سیاسی اجتماعی کردر در این جریان ای تحصیلعنلان طشقهب
استشداد و بیـان عقایـد    همچلن معطر بلاناتی، تاجر شیراای و معتقد اهرمی با ابان شعر به مشارار با

خلد دربـارة مشـروطه و آاادی پرداختـه و برخـی دیگـر ماننـد جهانگیرخـان صـلر اسـرافیل، بـاقر           
نگـاری،  هـایی مثـل روانامـه   بـه طریقـه   امّـا انـد،  فرصت شیراای، گر ـه شـاعر بـلدر    اصطهشاناتی و

 بدسـت لّـت ایـران و   نلیسی و یا مجاهدت و شهادت در این رار، نق  مؤثری در آاادیخلاهی مرساله
انـد  زیسـته میاند. الشته معدود شاعرانی مخال  با مشروطه نیز در فارس آمدن حقلق اجتماعی داشته

 یک محدودة جغرافیایی است.میان سرایندگان دهندة وجلد آرای گلناگلن در که نشان
شـلد.  مییـدر ن گلنه اشعار جز در ییـی دو مـلرد د  طنز در این اشعار این شاعران اصلالً جدی است و

تلان ادبیات کارگری و تلجه به اقشار پایین جامعه یافت. در این میان میها نهمچنین در این سرودر
ای نیتـه  شلد و اا این منظر نیز، ادبیات فارس، غنی نیست.مینامی هم اا شاعر یا نلیسندة ان بردر ن

شـلد، نـلعی   میتهران دیدر  که در مقایس  شاعران دیار فارس در آن دوران حساس با شاعران ساکن
سردرگمی سیاسـی، احساسـی برخـلرد کـردن و نشـلدن در بطـن اصـلی انقـالب مشـروطه اسـت؛           

که در جریان این انقالب، افراد آگار و روشنفیر اندکی در فارس حضلر داشتند و ایـن افـراد   همچنان
ادر کننـد و قیـام   خـلبی اسـتف  بخلاهان پایتخت، اا ملقعیـت  نتلانستند همچلن روشنفیران و آاادی

طلشی هدایت نمایند. در فارس، انقـالب مـردم تحـت تـأثیر     خلاهی و آاادیمردم را در جهت عدالت
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ای قرار داشت و بستر مناسب برای تحل  تلدة مردم ایجاد نشدر بـلد.  قشیلهـ جریانات دینی و قلمی  
یـن مقالـه بـه تـأثیر و     به همین دلیل است که بسیاری اا شاعران منتسب به این سرامین، کـه در ا 

لیژر در امـان ر   بـ در جنش  مشروطه پرداخته شد، یا حداقل مدتی اا عمـر خـلد را )   هاواکن  آن
الزمان رضلانی، اورنگ، فرصت و صلر اسرافیل( دادن انقالب( در پایتخت گذراندر بلدند )مثل: فصیح

ن، سـعی در بهشـلد شـرایط    ماندگی ملّت ایـرا ی دیگر و درک عقبهاو یا در پی مسافرت به سرامین
تلان یافت کـه حتـی   میداشتند )مانند: تاجر شیراای و معطر بلاناتی(. در این میان، کمتر شاعری را 
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