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چکیده
انقالب مشروطیت ایران در تاریخ سیاسی ـ اجتماعی ایران اهمیت فراوان دارد .این جنـش  ،تحـل
بسیاری در ادبیات فارسی برجای گذاشت .الشته شاعران مختلفی هم با سرودن اشعار و نشر آنهـا بـه
تحقّق اهداف این انقالب کمک کردند که بیشتر ساکن تهـران بلدنـد .در بررسـی انقـالب مشـروطه
عملماً تأثیر اقدامات مردمان مناطقی جز آذربایجـان و تهـران نادیـدر گرفتـه میشـلد .ییـی اا ایـن
مناطق که اتفاقاً در ایجاد و پیگیری انقالب مشروطه نق مهمی داشت ،فارس است .در این مقالـه،
پس اا بررسی اجمالی وقایع مشروطه در ایران و فارس ،شاعران مشروطهطلب فارس را به دو دسـته
تقسیم میینیم .5 :شاعرانی که در اشعار خلد به حلادث آن عهد واکن نشان دادر و بـا اسـتفادر اا
شعر ،سعی در اصالح جامعه و بیان آرای خلد در این امینه داشتهاند؛ ماننـد :معطـر بلانـاتی ،تـاجر
شیراای ،معتقد اهرمی ،فصیحالزمان رضلانی ،سدیدالسلطنه و . ...اشعار آنـان هـم اا نظـر تـاریخی و
اجتماعی و هم اا نظر ادبی اهمیت دارد .2 .شاعرانی که عملیرد آنان ملجب تقلیت روحیـ انقالبـی
مردم و جنش مشروطه شدر و در این امینه مجاهدتهایی اا طریق روانامـهنگـاری ،رسـالهنلیسـی،
مشارار مسلحانه ،تأسیس انجمن و ...اا خلد نشان دادرانـد .الشتـه در ایـن میـان دسـت سـلمی نیـز
همچلن شعاع شیراای و صدرالسادات کاارونی حضلر دارند که با تجدّد و مشروطه مخالفنـد و ایـن
اندیشه را در آثار خلد منعیس کردراند.
کلمات کلیدی :انقالب مشروطه ،فارس ،شاعران مشروطهطلب ،شعر سیاسی ـ اجتماعی.

 .1عضو هیئتعلمی پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی ،سازمان «سمت»forootan@samt.ac.ir ،
 .2استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهرانmoazzeni@ut.ac.ir ،

 / 186سبکشناسی نظم و نثر فارسی -شماره پی در پی-35بهار96

مقدمه
انقالب مشروطه که در نتیج مجملعهای اا وقایع و بدنشا آگار شدن مردم ایران در ملرد برخـی اا
حقلق خلد رقم خـلرد ،حادثـ بسـیار مهمـی در تـاریخ ایـران بشـمار میـرود .تأسـیس دارالفنـلن
(5211ق 5291 /ش) و آشنایی تدریجی ایرانیان با تحلالت جهانی ،اندیش تغییـر و لـزوم حیلمـت
قانلن و پایان حیلمت اسـتشدادی را نیـرو بخشـید .نلشـتههـا و سـخنان روشـنفیرانی ـلن سـید
جما الدین اسدآبادی ،عشدالرحیم طالِشلف ،فتحعلی آخلنداادر ،میراا ملیم خان و همچنین مطالـب
روانامههایی مثل حشلالمتین ،حیمت و ملّانصرالدین مردم را بـا اندیشـ آاادی و مشـروطهخـلاهی
آشنا مییرد .عالور بر آن ،وقایعی ـلن نهضـت تنشـاکل (5913ق5221 /ش) ،قتـل ناصـرالدینشـار
(5959ق5221 /ش) ،پیروای ژاپن بر روسیه در سالهای 5922-5925ق (5219-5212ش) ،گران
شدن قند و مجااات تاجران بدست عالءالدوله (5922ق5219 /ش) ،جریان مشـروطهخـلاهی را بـه
پی برد .سرانجام مظفرالدینشار فرمان مشروطیت را به سا 5921ق (5211ش) امضاء کرد .پس
اا آن ،مجلس شلرای ملّی تشییل شد و وقایع تلخ و شیرین بسیاری به وقلع پیلسـت کـه تفصـیل
آنها در اینجا نمیگنجد (رک :تاریخ مشروط ایران ،کسروی :ص521-2؛ اا صشا تـا نیمـا ،آریـنپـلر،
ج :5ص.)221-221
دربارة شاعرانی که اغلب ساکن تهران بلدند و اشعار خلد را در جراید مشهلر ملّی منتشـر مییردنـد،
مقاالت و کتابهای متعددی نلشته شدر است ،امّا شاعران دیگر مناطق اا جمله فارس ـ کـه ییـی اا
مهمترین مراکز ادبیات فارسی ،دستِکم اا قرن هفتم هجری محسلب میشلد و در رواگـار پـی اا
مشروطه یعنی در عهد بااگشت نیز شاعران مطرحی داشته ـ در این بررسیها نادیدر گرفتـه شـدر و
تاکنلن هیچ تحقیقی دربارة نق شاعران آن دیار در جنش مشروطه منتشر نشـدر اسـت .درواقـع
پرس اصلی این پژوه این است که شاعران فارس در عهد مشروطه ه واکنشی نسشت به وقایع
سیاسی اجتماعی منطق خلد ـ که اا مناطق مهم کشلر به شمار میآمدر ـ و بصـلرت کلـی ایـران
داشته و تا ه میزان به تلفیق دست یافتهاند و تا ه حد میتلان نـام ایـن شـاعران را در کنـار نـام
شاعران مشهلر آن رواگار پایتخت قـرار داد .ایـن تحقیـق بـه تیمیـل تحقیقـات پیرامـلن ادبیـات
مشروطه در ایران و همچنین مشاحث جامعه شناختی در عهد مشروطه یاری میرساند و اا این جهت
ضرورت آن بیشتر مشخص میشلد .منظلر ما در این مقاله اا فـارس ،مفهـلم تـاریخی آن در همـان
امان است که شامل تمـام یـا اکثـر بخشـهای اسـتانهای فـارس ،بلشـهر ،کهگیللیـه و بلیراحمـد و
بخشهایی اا خلاستان و هرمزگان کنلنی میشدر است (رک :فارسنام ناصری ،فسایی :ص.)133
روش این پژوه  ،تحقیق در منابع مربلط به اَعالم (تـذکررهـا و تـراجم) ،آثـار شـاعران آن دورر و
منابع تاریخی دسته او بلدر که الشته بدلیل گستردگی منابع ،بلیژر در شرح احـلا و نقـل اشـعار،
کلشیدر شدر اختصار در ارائ مطالب رعایت شلد .همچنین باید گفت که بسیاری اا افـرادی کـه در
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اینجا تحت عنلان کلی «شاعر» معرفی می شلند ،درواقع ادیـب یـا نلیسـندر یـا فقیـه یـا عـارف نیـز
بلدراند .نیت دیگر اینیه در اینجا صرفاً به سرایندگانی پرداخته خلاهد شـد کـه دربـاب رخـدادهای
مشروطه و وضعیت مردم در آن امان شعر سرودر و یا در آن نق داشتهاند ،اااینرو حلادث پـی و
پس اا مشروطه (اا جمله جنگ جهانی او و تجاوا انگلیسیها به جنلب ایران) لحاظ نشدر است.
انقالب مشروطیت در فارس

اا آنجا که پس اا این به نقل اشعاری میپرداایم که به حـلادث فـارس در امـان انقـالب مشـروطه اشـارر
دارند ،ناگزیر به بیـان مختصـری دربـارة وقـایع آن سـالها و علامـل کلـی آنهـا هسـتیم .براسـاس اسـنا ِد
بدستآمدر ،فارس پس اا تهران نخستین ناحیه اا ایران است که مردم آنجا به هنگام انقالب مشـروطیت،
بدون آنیه اا رخدادهای تهران باخشر باشند ،علیه استشداد و برای کسب آاادی قیام کـردرانـد ،بـه همـین
دلیل ،قیام مردم فارس اهمیت بسیاری دارد .این امتیـاا را بایـد تـا انـداارای معلـل ملقعیـت سیاسـی و
جغرافیایی این سرامین دانست که بر کنار خلیج فارس بلد و مرکـز فعالیـت سیاسـی و اقتصـادی غربیهـا
(بلیژر انگلیسیان) محسلب میشد (نهضت آاادیخلاهی مردم فارس ،...قـائممقـامی :ص .)51همچنـین در
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
(نگاهی به تحلالت فارس در آستان استشداد صغیر ،وثلقی و کمالی سروستانی :ص.)1
مردم فارس در اوایل سا 5929ق (5211ش) علیه استشداد و سـتمگریهای شـعاعالسـلطنه فرانـد
مظفرالدین شار ،حاکم وقتِ این ایالت که بنای ستمگری گذاشته بلد ،بپا خلاستند تا اینیه درنهایـت
او در  91رجب 5929ق ( 2مهر 5211ش) بدون اینیه رسماً اا حیمرانی استعفا کردر باشد ،شـیراا
را ترک کرد و به تهران رفت .حیمران بعدی ،غالمحسینخان وایر مخصلص ،بـدلیل کارشـینیهای
کارگزاران شعاعالسلطنه رار به جایی نشرد و کمتر اا یک سا بعد عز شد .ایـن امـر مجـدداً باعـث
نارضایتی مردم و پناهندر شدن برخی بـه سـفارت انگلسـتان شـد (فـارس در عصـر قاجـار ،امـداد:
ص121؛ نهضت آاادیخلاهی مردم فارس ،...قائممقامی :ص 11 ،95 ،52-55و .)551
ند مار بعد و پس اا پیروای انقالب مشروطه ،نمایندگان فارس به سلی مجلـس شـلرای ملّـی در
تهران رهسپار شدند .الشته در شیراا ،پی اا انتخاب نمایندگان ،دو انجمن بـه نامهـای «ایـالتی» و
«اسالمی» تأسیس شدر بلد .مجلس و مشروطهطلشان اا انجمـن ایـالتی حمایـت مییردنـد .ایـن دو
انجمن با ییدیگر رقابت و دشمنی شدیدی داشتند (فارس در عصر قاجـار ،امـداد :ص .)113در ایـن
امان ،قلای فارس و سران آنها همانند بسیاری اا مناطق مهم کشلر ،به دو دسـت مشـروطهطلـب و
مستشد تقسیم شدند .در این جناحبندی ،خاندان قلام الملک که حاکمیتی دویسـتسـاله بـر فـارس
داشتند ،در گرور مستشدان و بزرگانی لن آیتاهلل سید عشدالحسین الری و صـللتالدولـ قشـقایی
در جناح مشروطه طلشان قرار گرفتند .میان این دو گرور نزاعهای متعددی بلجلد آمـد و نـد تـرور
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هم انجام شد؛ اا جمله :ترور قلامالملک در  1صـفر  51( 5921اسـفند 5211ش) بدسـت نعمـتاهلل
بروجردی ،نلکر معتمددیلان کلاری ،کـه بـه انجمـن اسـالمی نسـشت دادر شـد و تـرور شـیخ بـاقر
اصطهشاناتی و سید احمد دشتیی در روا سلم مجلس ترحیم قلامالملک در حسـینی قـلام .پـس اا
این منااعات ،انقالبیّلن تهران با اجتماع در مقابل مجلس ،خلاهان رسیدگی فـلری در مـلرد اوضـاع
فارس شدند .سرانجام مسعلد ظلّ السلطان به حیلمـت فـارس منصـلب شـد و فـارس در امنیـت و
آرام نسشی قرار گرفت (نگاهی بـه تحـلالت فـارس در آسـتان اسـتشداد صـغیر ،وثـلقی و کمـالی
سروستانی :ص 51-52و 23؛ فارس در عصر قاجار ،امداد :ص .)129ند سـالی پـس اا آن ،جنـگ
جهانی او (5992-5992ق5232-5239 /ش) آغاا شد و جنلب ایران بی اا پی تحت سـیطرر
و هدف حمالت انگلیسیها قرار گرفت.
شاعران فارس و شعر مشروطه

در این قسمت به بررسـی انـدگی و شـعر شـاعرانی اا دیـار فـارس میپـرداایم کـه در اشـعار خـلد
کلشیدر اند ملّت ایران را نسشت به مسائل و حقلق خلد آگار کنند و یـا بـا اشـارر بـه حـلادث عهـد
مشروطه در سطح ملّی و یا منطقه ای ،نظر خلد را بیان دارند .در مطرح کردن نام این شاعران ،بلیژر
در ند ملرد او  ،ترتیب تاریخی مدّ نظر بلدر است.

 .9معطر بواناتی

میراا محمّدباقر بلاناتی معروف به «ابراهیم خان» متخلص بـه «معطـر» (وفـات در حـدود 5951ق/
5225ش) در بلانات متللّد شد .تحصیالت خلد در عللم قدیمه ،ادبیات فارسی ،عربی و حتـی ابـان
انگلیسی را در شیراا کسب کرد .او همانند فرنگیان لشاس میپلشید و گار سخنانی تنـد در ردّ افیـار
ارتجاعی و اعما استشدادی و خرافات بیان مییرد ،اا اینرو او را به بیدینی و پیروی اا «باب» مـتهم
کردند .نا ار با همیاری سید جما الدین اسدآبادی اا رار بلشهر و مصر به لندن رفت .دین خـلد را
هر اا ندی تغییر داد (مسیحیت ،آیین بلدایی ،دین اردشتی و یهلدی) و در آخر هم خلد مذهشی
مخللط اا دین اسالم و مسیحی اختراع کرد و به تشلیغ آن پرداخت .وی پس اا ند سا تلقـ در
انگلستان و بیروت به تهران رفت و در خان خلد میتشی تأسیس کرد و به کلدکـان بصـلرت رایگـان
فارسی و عربی و انگلیسی میآملخت .گلیا در اواخر عمر به راهنمایی سید جمـا الـدین اسـدآبادی
مجدداً متدیّن به اسالم شدر بلد (ابراهیمجان معطر ،...افشار :ص1-1؛ دانشـمندان و سـخنسـرایان
فارس ،رکناادر ،ج :5ص.)152-159
اا معطر بلاناتی قصیدرای سیصدوشصتوش بیتی به نام شمسی لندنیه به سا 5112م (5911ق/
5215ش) در لندن به طشع رسید که براون آنرا نخستین نملن شاعری سیاسـی و وطنـی در ایـران
نلین میداند .به همین دلیل است که نام او در ابتدای این مقاله بعنلان شاعری که احتمـاالً تـأثیری
در جنش مشروطیت ایران داشته ،درج شدر؛ هر ند وفات در حدود هاردر سا پی اا امضای
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فرمان مشروطیت اتفاق افتادر است .معطر بلاناتی در این قصـیدر ،تقسـیم ایـران میـان انگلسـتان و
روسیه را پی بینی کردر بـلد؛ امـری کـه در آن امـان کـامالً غیرمحتمـل بنظـر میرسـید (تـاریخ
مطشلعات ،...براون :ص .)11-11برای نملنه ند بیت اا این شعر نقل میشلد:
هلشه که گلش اا خروش کـلس کـر آمـد...
گـــلشه کـــه بانـــگ نفیـــر روس برآمـــد
اا دم قطــــب شــــما تــــا پــــل کابــــل

معـــرو کلپـــا و گـــرا و یـــا برآمـــد...

گفـــتم بـــا روس ـــلن عـــروس میـــامیز

کــــاوالد خــــرس وارث پــــدر آمــــد...

شیر جنـلب ایـن دلیـر و خـرس شـما آن

کیست که بـا خـرس و شـیر هـم دغـر آمـد
(همان :ص.)31-12

در بیت آخر ،منظلر اا «خرس» و «شیر» بترتیب روسیه و انگلستان است.

 .2تاجر شیرازی

میراا حسینعلی تاجر شیراای اا شاعران دورة قاجاریه است .در تذکررهـا شـرح احـلا و شـعری اا
تاجر شیراای نیامدر ،امّا منظلم مییادونامـ او دربـارة جنـگ روسـیه و ژاپـن در سـالهای -5925
5922ق (5219-5212ش) نام را جاودان کردر است .اا اشعارش نین برمیآید کـه سـالها بـه
سفر پرداخته و در امان وقلع جنگ ژاپن و روسیه در هندوستان بلدر و بعد به خراسان رفته ،مدتی
در آنجا اقامت داشته است .تاجر شیراای مییادونامه را یک سا پی اا انقالب مشروطیت به پایان
رساندر و به سا 5921ق در کلیتـه ـاک کـردر اسـت .در مقدمـهای کـه جـال الـدین حسـینی
مؤیداالسالم ـ صاحبامتیاا روانام مشهلر حشلالمتین طشع کلیته ـ بر این اثـر نلشـته ،آنـرا دارای
کما امتیاا به شمار آوردر و «نصایح دلپذیر و گلنگی محاربات عشرتخیزش را اسـشاب جنـش و
مای عشرت ملل غیلر» دانسته است (سیمای شاعران فارس در هزار سا  ،امداد ،ج :5ص.)112-111
همانگلنه که در مقدم مقاله گفته شد ،پیروای ژاپن بر روسیه اا علامل خلدبـاوری ملّـت ایـران و
وقلع انقالب مشروطه بلد .روسیه بخشهایی اا ایران را در ند دهه قشل اا این جنگ به یغمـا بـردر
بلد ،امّا کشلری ناشناخته تلانست آنرا شیسـت دهـد .در ایـن میـان ،تـاجر شـیراای کـه شـاعری
مشروطه خلار و گمنام بلد ،جنگ روسیه و ژاپن را با ابان حماسـی بـه شـعر درآورد و در میـان آن،
بمثاب یک ایرانی ،کینه و بغض تاریخی خلد را نسشت به روسیه نشـان داد (مقدمـ میرانصـاری بـر
مییادونامه :ص .)59-51در مییادونامه تفیر اصالحطلشی و هـدف اصـلی تـاجر شـیراای کـه همانـا
پیشرفت ،آاادیخلاهی و حیلمت قانلن در ایران است ،بروشنی دیدر میشلد.
تاجر شیراای در خاتم منظلم خلد ،در اهمیت مشروطه سخن گفته است که ابیاتی اا آن آوردر میشلد:
ــل ضــد شــه شــلد ،فیــر بــر بــادی اســت
رعیــــت کنــــلن فیــــر آاادی اســــت
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اگــــر بــــاا مشــــروطه شــــد دولــــت
ـــل دولـــت بـــه مشـــروطگی شـــد قـــرار
ا مشــــروطگی گشــــت ژاپــــلن بــــزر
 .3معتقد اهرمی

فــــزون گــــردد آن قــــدرت و قــــلّت
فـــــزون گـــــردد اا اولـــ ـ

اعتشـــــار...

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

میراا حسین معتقد اهرمی (متلفّی 5991ق5231 /ش) ،اا علمای روشنفیر و آاادیخلار بلشهر در
عهد مشروطه است .پس اا تحصیل علم در خلرملج و عراق عـرب ،در مدرسـ سـعادت بلشـهر بـه
تدریس عربی و ادبیات فارسی مشغل شد .پس اا ند سا در گلش انزوا آرمید و به کتابت قـرآن
مجید و تألی پرداخت .اا او ند کتاب در امین ادبیات و دین برجای مانـدر اسـت (دانشـمندان و
سخنسرایان فارس ،رکناادر ،ج :1ص .)119-112همچنین وی ییی اا نخستین رسـاالت سیاسـی

در دفاع اا نهضت مشروطیت را با نام احیاءالملّة نلشت و در مطشلعات به اک رسانید .ایـن رسـاله،

پی اا استشداد صغیر و به قصد دفاع اا مشـروعیت مشـروطه در سـا 5921ق (5211ش) تـألی
شدر است (رسائل مشروطیت ،ارگرینژاد :ج :5ص.)213
اا معتقد اهرمی قصـیدرای در انتقـاد اا شـیلة وضـع قـانلن و عـدم تلجـه بـه قـلانین الهـی ،خلـع
محمّدعلیشار ،اقدامات مجلسیان و بی احترامی نسشت به رهشران مشروطه در دست است که به نقل
دو بیت آن اکتفا میشلد:
یست این باایچهها و یست این تزویرها...
تا بلد قـرآن ،بـه قـانلن دگـر مـا را ـه کـار
شیخ فضل اهلل و میـر هاشـم بـه دار کینـه اد

یــاادر ســاعت ابــا شــلیک و ملایــک و غنــا

(مشلّشنامه ،سدیدالسلطنه :ص)559-555
معتقد اهرمی را باید فردی مشروعه خلار و در جشهـ شـیخ شـهید فضـلاهلل نـلری بـه شـمار آورد.
سخنان او در شعر یادشدر ،این مسئله و تمایل وی به مصالحه و مشروطهای اسالمی را نشان میدهد
و این نیته حاکی اا مخالفت وی با مشروطه نیست.

 .4سدیدالسلطنه

محمّدعلی سدیدالسلطنه (متلفّی 5912ق5921 /ش) فراند حاجی احمدخان سـرتی ،،اا نلیسـندگان
و شاعران صاحبنام اهل جنلب و دارای آثار متعدد در امین جغرافیای تاریخی ،ادبیـات ،سـفرنامه و...
است .او همچلن پدرش با سیاستمداران و ادیشان نامداری در ارتشاط بلدر و خلد نیز اغلب در مناصـب
واالی حیلمتی قرار داشته است .مجملع این علامل سشب شدر که حلادث امان و بحثهای رایج میان
روشنفیران و ادیشان جامعه در آثار او منعیس شلد .او به سا 5919ق (5211ش) کلیات عللم جدیـد
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و برخی آثار عربی را نزد سید جما الدین اسدآبادى ،روشنفیر مشهلر عهد ناصری که در خان پـدرش
سیلنت داشت ،در بلشهر فراگرفت .سید جما الدین ،که در آنجـا پیلسـته ،در جمـع شـاگردان خـلد
ااجمله فرصت شیراای و ملکالمتیلّمین ،درباب مسائل مختل سیاسی و اجتماعی سخنرانی مییـرد،
سدیدالسلطنه را به قرائت جراید مصر و روانامههایی مثـل اختـر و حشـلالمتـین و نیـز آثـار روشـمند
پژوهشگران اروپایی تشلیق و اا خلاندن ناسخالتلاریخ ،بدلیل وجلد تملّق و درنتیجه کتمان حقـایق در
آن ،منع کرد (تیمله راجع به شرح ،...سدیدالسلطنه :ص.)55
استادِ دیگر سدیدالسلطنه ،میراا حسین معتقد اهرمی ،عالم مشروطهخلار بلد که پی اا این دربارة
وی سخن گفتیم .به دیگر معلّم آاادیخلار او یعنی غالمحسـین بنـدرریگی هـم پـس اا ایـن اشـارر
خلاهیم کرد .سدیدالسلطنه مدتی نیز در مدرس پروتستانهای بلشـهر بـه یـادگیری ابـان انگلیسـی
پرداخت (ضمیمةاللطیفة ،سدیدالسلطنه :ص9؛ مشلّشنامه ،همل :ص .)15پـرورش در نـین فضـای

فیری و اجتماعی ،سدیدالسـلطنه را فـردی متجـدّد ،آاادیخـلار و مترقّـی بـار آورد .پـس اا اتمـام
تحصیالت عملماً به کارهای دولتی مشغل بلد .وی در سا 5951ق (5221ش) ،نُه سـا پـی اا
امضای فرمان مشروطیت ،مشروطه خلاهان مشهلر همچلن ملـک المتیلمـین را بـه منـز خـلد در
تهران دعلت مییرد تا در ضـمن مجـالس نلحـهخـلانی ،بـه روشـنگری مـردم بپرداانـد (سـفرنام
سدیدالسلطنه ،سدیدالسلطنه :ص.)232
اشعار اندکی اا سدیدالسلطنه بااماندر که اغلب هم به دوران جلانی او تعلق دارد که غـز میسـرود.
برخـی اا اشــعار او در آثـارش همچــلن مشـلّشنامــه (ص 935 ،911 ،919 ،911و  )932و برخــی
تذکررها دیدر میشلد .ییی اا مهمترین سرودرهای انقالبی او ،شـعری اسـت کـه بـه سـا 5921ق
(5212ش) در حمایت اا قیام آیتاهلل سید عشدالحسین الری سرود که ابیاتی اا آن نین است:
آمــــد خشــــر جنــــش جنشــــدرای اا الر
برخاست پس اا گریـه ییـی خنـدرای اا الر
آورد نســـــیمی نفـــــس انـــــدرای اا الر

پیــدا شــدر یــک پهلــل یــکدنــدرای اا الر...

مشــروطه ا اقــدام تــل دایــر شــلد امــروا

بنگــارِ ماظــالم ا تــل بــایر شــلد امــروا...

(رک :مغاصاللئالی و مناراللیالی ،سدیدالسلطنه :ص)92-95
در هر حا  ،سدیدالسلطنه در این شعر اا نهضت آیتاهلل الری در سا 5921ق (5211ش) بخـلبی
یاد مییند و پیشنهاد میدهد که به قیام مردم تشریز هم تلجه داشـته باشـد و بـه آن یـاری رسـاند.
گر ه پس اا این تاریخ ،اقدامات سید الری را «فتنه» و ملجب «هیجان» و «شلرش» دانسته است
(سرامینهای شمالی ،...سدیدالسلطنه :ص .)512میتلان دریافت کـه او در فاصـل نـد سـا و بـا
تلجه به نتیج نهضت سید عشدالحسین الری که آشلب در شـیراا و دیگـر نقـاط فـارس را در پـی
داشت ،نین تغییر عقیدر دادر است.
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 .5فصیحالزمان رضوانی
سید محمّد ملقّب به «فصیحالزمان» و متخلص به «رضلانی» (متللّـد 5231ق5211 /ش در شـیراا،
متلفّی 5911ق5921 /ش در تهران) پس اا اتمام تحصیالت در شیراا ،اصـفهان ،قـم و تهـران بـه
وعظ بر منابر اشتغا وراید و به دربار ناصرالدینشار و پس اا آن ،مظفرالدینشار رار یافت (سـیمای
شاعران فارس در هزار سا  ،امداد ،ج :5ص123-121؛ روض رضلان ،رضلانی :ص.)1
فصیحالزمان ر ضلانی در جریان انقالب مشروطه به هلاداری اا آاادیخلاهـان اشـعاری را سـرود و بـه
حلادث امان واکن نشان داد .او ترکیببندی مشتملبر بیستوپـنج بنـد در مرثیـ عشدالحمیـد و
انتقاد اا شار و صدر اعظم سرودر است .این انتقاد اا شار با تلجه به جایگار واالی وی نزد پادشـارِ آن
امان ،مظفرالدین شار ،اهمیت بسیار دارد .عشدالحمید طلشهای بلد که در  51جمـادیاالو 5921ق
( 52تیر 5211ش) در بحشلح اعتراضـات مـردم بـه کارهـای عشدالمجیـدِ عـینالدولـه ،صـدراعظم
مظفرالدین شار ،به ضرب گلللهای بدست مأملران کشته شد .این حادثه ،اعتراو بیشتر مـردم را در
پی داشت .بندِ نهم این ترکیببند در شرح این ماجرا سرودر شدر است که در آن میگلید:
دریای رحمتی تـل ،بـه مـردم غضـب ـرا...
شاها به خلـق ایـنهمـه رنـج و تعـب ــرا
برگــل بــــه ایــن اتابـــکِ بــا جــــان برابــرت

انداخــــتی تــل دولــــت مــا را عقـــب ـــرا

روای هزاروهشتصــد اا وجــه نــان و گلشــت

بردن ا هر گرسـنه و هـر تشــنه لـب ـرا...

اا نــل حســین کشــته ا جــلر یزیــد شــد

عشدالحمیـــد کشـــت عشدالمجیـــد شـــد

(رک :گلهای فصیحالزمان رضلانی ،رضلانی :ص)21-55
رضلانی مسدّسی نیز در شیراا علیه انجمن اسالمی گفته و به مجلـس فرسـتادر اسـت .بنـد دوم آن
نین است:
در بهارســـتان بـــابی شـــدر اا جنّـ ـت بـــاا
ای صـــشاه ای همـــه د را ا اا محـــرم راا
نــام او مجلــس شــلرا ،بــه عــدالت دمســاا

بنه آنجـا سـر تسـلیم بـه صـد عجـز و نیـاا

و د مجــروح آواا

اک ان جامه ،بگـل فـاش کـه انـدر شـیراا

اد بــه مشــروطه و بــر شــرع لــکِ بــدنامی

کفــــر و المــــذهشی انجمــــن اســــالمی

بــرک

اا ســین ریــ

(همان)92-92 :
فصیح الزمان اشعار دیگری نیز دربارة حلادث مشروطه دارد که همگی عالوربر اینیه اا نظـر تـاریخی
نهایتِ اهمیت دارند ،اا نظر ابانی و ادبی نیز در جایگار واالیی قرار میگیرند .او شـعری نیـز در قـدح
عالءالدوله حاکم شیراا در حدود انقالب مشروطه سرودر و همچـلن مطلـع مسدّسـی کـه در هجـل
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انجمن اسالمی اا او نقل شد ،با مخاطب قرار دادن باد صشا برای بـردن پیغـام بـه تهـران ،بشـدّت اا
اعما حاکم انتقاد کردر است:
غیـــر شـــیراا ندیـــدم بـــه تمـــام ایـــران
به صفاهان و به کاشـان و بـه یـزد و کرمـان
حــاکم

هــر دنــی پســتِ مزخــرف باشــد

اشـــرفیها باـ ـرَد و حضـــرتِ اشـــرف باشـــد
(گلهای فصیحالزمان رضلانی ،رضلانی :ص)22

در مجملع اشعار رضلانی ،قصیدرای در احیاء ثـانی مشـروطه بـه سـا 5922ق (5211ش) دیـدر
میشلد که باید پس اا فتح تهران و بااگشایی دورة دوم مجلس سرودر شدر باشد:
کالشـــــد ملـــــک یافـــــت روح مجـــ ـرّد
مـــژدر کـــه مشـــروطه اد لـــلای مجـــدّد
مـــژدر کـــه افینـــد بـــاا مجلـــس شـــلرا

بــر ســر هفــت آســمان دو مرتشــه مســند...
(رک :همان :ص)19-15

 .6سعیدی کازرونی

ســید عشــداللهاب کــاارونی مــتخلص بــه «ســعیدی» (اادة 5211ق5211 /ش و درگذشــت 5911ق/
5921ش در کاارون) در اادگار خلد و مدتی هم در بلشهر میزیست و به گردآوری اشـیاء عتیقـه و کتـب
خطی میپرداخت .اا او مجملعهای اا قصاید و غزلیات برجای ماند (آثارالرضا ،سـالمی :ص11؛ دانشـمندان
و سخنسرایان فارس ،رکناادر ،ج :9ص .)511-519ییی اا آثار او هادیالسشیل نام دارد کـه منظلمـهای
است حدوداً هزاربیتی در وصـ مشـروطه و مـدح مشـروطهخلاهـان .ایـن کتـاب کـه در سـا 5921ق
(5213ش) در شیراا اک شدر ،بیشتر اا نظـر تـاریخی حـائز اهمیـت اسـت و اراش ادبـی انـدکی دارد.
سعیدی به حلادث مهم مشروطه در سطح کشلر و پیشلایان آن تلجه داشـته و پیلسـته مـردم فـارس و
ایران را به هلاداری اا مشروطه دعلت کردر است .در ایر ،برای نملنه دو بیت اا آن نقل میشلد:
قــــــدمی نِـــــه بســــــلی مشــــــروطه
ای گریــــــزان ا کــــــلی مشــــــروطه
کــــن رهــــا کفــــر الــــ ِ اســــتشداد

نــــگ داران بــــه مــــلی مشــــروطه
(همان :ص)52

 .7اورنگ شیرازی

میراا محملد شیراای متخلص به «اورنگ» (متللّد 5211ق5211 /ش در شـیراا ،متـلفّی 5911ق/
5911ش در تهران) نلادة وصا شیراای بلد .او پس اا اتمام تحصیالت در شیراا و عتشات عالیات به
اصفهان و سپس تهران رفت و کلششهایی در رار مشروطه انجام داد تا اینیه در دورة سـلم مجلـس
شلرای ملّـی (5991-5999ق5231-5239 /ش) اا طـرف اهـالی فیرواآبـادِ فـارس بـه نماینـدگی
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مجلس انتخاب شد (ادبیات سیاسی ایران در عصر مشروطیت ،ذاکرحسین :ص ،)219امّا یـک سـا
بعــد ،آاادیطلشــان وی را در شــیراا محشــلس ســاختند (گلشــن وصــا  ،روحــانی وصــا  :ص191؛
مشلّشنامه ،سدیدالسلطنه :ص .)232پس اا آن ،اورنگ ند شغل دولتی دیگر را هم عهـدردار شـد
(رک :سیمای شاعران فارس در هزار سا  ،امداد ،ج :5ص.)119
اا او عالور بر برخی اشعار اجتماعی اا جمله شعری که در تاریخ الغاء لقب به سا 5911ش سـرودر
(رک :گلشن وصا  ،روحانی وصا  :ص ،)192-191منظلمهای در بحرهای مختل عروضـی بـه نـام
نصابالرجا به سشک نصابالصشیان برجای مانـدر کـه اهمیـت فـراوان دارد .او در ایـن منظلمـه اا
اوضاع ایران و فساد اخالق مردم انتقاد کردر و اشارات مختلفی هم به مشـروطه دارد کـه گـار بـا
انتقاداتی ،بخاطر انحرافاتی که در مشروطه بلجلد آمد ،همرار است .بـا ایـن حـا  ،ایـن منظلمـه را
نمیتلان اثری جریانساا به شمار آورد ،ایرا آنرا پس اا فلت اورنگ (5911ق5911 /ش) در بمشئـی
و سپس در سا 5913ش در تهران اک کردراند (دانشمندان و سخنسرایان فارس ،رکناادر ،ج:5
ص .)921-925در اینجا ند بیت اا انتقادات دربارة مشروطه آوردر میشلد:
امــین و مصــلح کمیــاب و فتنــهجــل بســیار
وطــنپرســت قلیــل و وطــنفــروش کثیــر
حیــیم بیــدین مشــروطهخــلار المــذهب

طشیــب دشــمن جــان مهــاجر و انصــار...

وکیل ،دشمن ایـن آب و خـاک و ملّـت هـم

بغیـــر وهـــم اگـــر دیـــدرای بیـــا و بیـــار

(نصابالرجا  ،اورنگ شیراای :ص)9-2
اورنگ شیراای در مخمّسی مفصل که اا نظر تاریخی (اوایل حیمرانی احمدشار) بسیار مهـم اسـت،
به حلادث مختلفی اا دوران مشروطه و همچنین سلابق خلد در این رار اشارر مییند:
در رار وطــن ایــنهمــه احمــت بیشــیدم...
در ســا فــزون در پــی مشــروطه دویــدم
(رک :مشلّشنامه ،سدیدالسلطنه :ص)231-232
او در اشعار دیگری نیز به این حلادث و اندانی شدن خلد اشـارر دارد و بیـان میینـد کـه اا جانـب
جمعی اا ایرانیان (در پایتخت) مأملر شدر در رار آاادی وطن ،همشهریان خلد را یاری برسـاند ،امّـا
در این رار ،بدلیل نشلد شرایط مناسب اجتمـاعی ـ سیاسـی بـه تلفیـق دسـت نیافتـه اسـت (رک:

درّةاالنوار حسنی ،رئیساالطشاء :ص 11-12و .)12-11

 .8مُدرک شیرازی
میراا عشداهلل بن محمدحسین شیراای ملقّب به «رکنالتّجار» و متخلّص به «مدرک» اا نلیسندگان،
شاعران و آاادی خلاهان عهد مشروطه (متللّد 5211 /5232ش ،متـلفّی 5991ق 5231 /ش) بـلد.
پس اا تحصیل عللم رایج در بلشهر به تجارت پرداخت ،امّا بیشتر سرمای خلد را اا دسـت داد و بـه
منشیگری روی آورد (دانشمندان و سخنسرایان فارس ،رکناادر ،ج :1ص .)911-912در ایـن دورر
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بلد که به قل فراندش رکناادة آدمیت (همانجا)« :به سرودن شعر و نلشـتن مقـاالت اجتمـاعی و
ادبی در جرائد حشلالمتین کلیته و هررنمای قاهرر و ثریا و اختـر و حیمـت و مظفـری و مطالعـ
کتاب پرداخت ...و دم اا آاادی و مشروطهخلاهی میـزد و اشـعار وطنـی میگفـت و مرتّشـاً بـا میـراا
عشــدالرحیم طــالشلف تشریــزی و میــراا عشدالمحمــد اصــفهانی مــدیر هــررنمــا و فرصــتالدولــه و
جهانگیرخان شیراای مدیر صلر اسـرافیل و سـایر آاادیخلاهـان میاتشـه مییـرد و بـرای او کتـاب
میفرستادند و در رار وطندوستی رار افراط میپیملد».
او در امان جنگ جهانی او نیز به مشارار با نیروهای انگلیس در بلشهر پرداخت .عـالوربـر دیـلانی
سههزاربیتی که اطالعی اا آن در دست نیست و در اختیار فرانـدش محمدحسـین رکـناادر بـلدر،
مدرک روانام سفر بنادر و همچنین شرح حا و مسافرتهای پدرش به لندن و حجاا و مسـقط و ...
را تألی کردر است (همان :ص911-911/1؛ مشلّشنامه ،سدیدالسلطنه :ص 11و .)919
 .1بدیع بهبهانی
محمّدحسنخان نصرتاللاارر (متلفّی 5911ق5951 /ش) در خانلادرای اصالتاً شـیراای و منتسـب
به بهشهان در کاظمین متللّد شد .عللم ادبی و ابان فرانسـلی را در بصـرر آملخـت .ـلن در ایـران
آوای مشروطه برخاست ،اشعار و مقاالتی در روانام مشهلر حشلالمتین کلیته به اک رساند .او در
بصرر به تشییل جمعیت ایرانیان پرداخت و پس اا خلع محمّدعلی میراا و اعـالم مشـروطه ،جشـن
باشیلهی برپا کرد .اا او آثاری اا جمله رمان تاریخی و مشهلر داستان باستان (سرگذشـت کـلرش)
برجای ماندر است (مشلّشنامه ،سدیدالسلطنه :ص552؛ اا صـشا تـا نیمـا ،آریـنپـلر ،ج :2ص-211
211؛ دانشمندان و سخنسرایان فارس ،رکناادر ،ج :5ص.)191-191
ب دیع بهشهانی در شعری کـه بـرخالف اشـعار پـی اا ایـن دورر ،در آن اا ابـان محـاوررای بخـلبی
استفادر شدر ،در اشارر به استشدادهای حاکم بر جامعه میگلید:
اا فــالن خــان و فــالن بیــگ جلابــه بگمــت
حرف حق گر بزنی تلسـری و فحـ و لگـد
فـــالن

کــه غضــشناک و بســی اشــتلعابــه بگمــت

گفتگـــلیی ا تمـــدن نینـــی پـــی

حرف مشروطه و قـانلن بـر او جـایز نیسـت

مســتشد اســت و بــه د آظلمبممبــه بگمــت

(مشلّشنامه ،سدیدالسلطنه :ص.)215
اا او قطع مشهلری نیز در انتقاد اا فراوانی القاب درباریان و بیکفایتیشـان نقـل شـدر اسـت (رک:
همان :ص.)211-223
شاعران مجاهد در راهِ مشروطه
برخی اا شاعران فارس نه اا رارِ شاعری ،بلیه بـا اقـدامات خـلد بـه مشـارار بـا اسـتشداد پرداختنـد.
سرودر های این شاعران ،اغلب عاشقانه و عارفانه است و یا به وقـایع پـس اا انقـالب مشـروطه مثـل
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جنگ جهانی او و انقراو قاجار مربلط میشلد .گفتنی است بدلیل محدودیت تعداد صـفحه بـرای
مقاله ،ناگزیریم با اجما بیشتری اندگی این شاعران را اا نظر بگذرانیم:
 .9صور اسرافیل
میراا جهانگیرخان شیراای مـتخلص بـه «جهـانگیر» (متللّـد 5231ق5211 /ش در شـیراا) مـدیر
روانام مشهلر صلر اسرافیل اک تهران بلد که نق بسزایی در انقالب مشروطیت و آگاهی مـردم
داشت .پس اا تحصیل عللم قدیم در شیراا ،در تهران به تحصیل عللم جدید پرداخت .او مصادف بـا
آغاا نهضت مشروطه ،امتیاا روانام صلر اسرافیل را گرفت و با کمک قلمی میراا علیاکشـر دهخـدا
(متلفّی  5991شمسی) و مدد مالی میراا قاسمخان تشریزی ،سیودو شمارر اا آنرا منتشر ساخت .او
درنهایت بدلیل نلشتن مقاالت بی پروایـی درمـلرد سـتمهای درباریـان و فسـاد اجتمـاعی در ایـران
بدستلر محمّدعلیشار در سا 5921ق (5212ش) اعدام شد .جهانگیر پـی اا اینیـه در گیـرودار
حلادث مشروطه قرار گیرد ،اشعاری عاشقانه و غیراجتماعی میسرود که در برخی تذکررها نقل شدر
است (رک :دانشمندان و سخنسرایان فارس ،رکناادر ،ج :2ص.)511-519
 .2باقر اصطهباناتی
شیخ محمّدباقر اصطهشاناتی متخلص به «باقر» ،همان شخصی است که به همرار سید احمد دشتیی
بدست عمّا قلام الملک در روا سلم مجلـس تـرحیم او بـه سـا 5921ق (5211ش) کشـته و بـه
«شهید رابع» مشهلر شد .او تحصیالت خلد را در اصفهان و عتشـات عالیـات بـه پایـان رسـاند و بـه
شیراا بااگشت .پس اا آن مردم این شهر را در مخالفت با مستشدین یاری رساند .اا باقر اصطهشاناتی
اشعاری عرفانی و حیمی به فارسی و عربی در دسـت اسـت .شـهادت اصـطهشاناتی منجـر بـه بـروا
مخالفتهای بیشتر در فارس و ایران شد (دانشمندان و سخنسرایان فارس ،رکـناادر :ج ،5ص-151
155؛ شهید رابع ،اسالمی :ص.)12
 .3رحمت کازرونی
سید علی مجتهد کاارونی متخلص به «رحمـت» (وفـات در 5919ق5919 /ش) مجتهـدی روشـنفیر
بلد .او برای حمایت و اثشات فلایدِ مشروطه ،رسالهای به فارسی و رسالهای به عربـی در انتهـای دیـلان
خلد اک کرد .با تلجه به فعالیتهایی که رحمت کاارونی در این امینه انجام داد ،دو دورر بـه ریاسـت
انجمنهای ایالتی انتخاب شد .همچنین در دورة دوم انتخابات مجلس شلرای ملی بـه عنـلان «مجتهـد
طراا او » به نمایندگی انتخاب گردید ،امّـا در مجلـس شـرکت نیـرد (رک :دیـلان رحمـت کـاارونی:
ص 55و  .)13-22رحمت در مذاکرر و رفع اختالف میان انجمن ایالتی و انجمن اسالمی فارس ،بدلیل
اینیه ملرد اعتماد طرفین بلد ،نق میانجی داشت (خاطرات پیر روشنضمیر ،استخر :ص.)15
 .4فرصت شیرازی
محمّدنصیر شیراای مـتخلص بـه «فرصـت» (متـلفّی 5993ق5233 /ش) ،شـاعر مشـهلر شـیراای و
نلیسندة کتابهای متعدد ،ااجمله آثارالعجم است .فرصت اا سـا 5929ق (5211ش) بـه مـدت پـنج
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سا در تهران اقامت داشت .بنابراین وی شاهد وقایع مهم مشروطیت اا ابتدا تا استشداد صـغیر بـلد .او

این وقایع را اا دیدگار خلد در کتاب دبستانالفرصة (ص )512-513شرح دادر اسـت .وی اا طرفـداران

انقالب مشروطیت و اا استادان جهانگیرخان صلر اسرافیل به شمار میآمد .مـأملران او را در تهـران در
خان صلر اسرافیل به جرم مشروطهخلاهی دستگیر کردند ،امّا با وساطت کدخدای محلـه و ذکـر ایـن
نیته که فرصت معلم شعاعالسلطنه بلدر ،اا نگ آنـان رهـایی یافـت (همـان :ص 529و .)512-513
فرصت در روانامهای که حدود یک دهه پس اا مشروطه با عنلان «فارس» انتشـار میـداد ،در مقالـهای
دربارة نفاق ،به نظر خلد درباب مشروطه اشـارر میینـد و ضـمن حمایـت اا آن ،نسـشت بـه پـاررای اا
مسائل اعتراو دارد (رک :روانام فارس ،فرصت شیراای :ص.)1-9
 .5معصومعلی شیرازی
میــراا معصــلمعلی نایــبالصــدر شــیراای (متــلفّی 5911ق5911 /ش) ،صــاحب کتــاب مشــهلر
طرایقالحقایق ،اا عارفان نعمـتاللّهـی بـلد کـه پـس اا اینیـه بیشـتر سـرامینهای اسـالمی و نیـز
هندوستان و ترکستان را سیاحت کرد ،مجاهدتهایی در رار انقـالب مشـروطه انجـام داد؛ بـه همـین
دلیل مستشدان کلشیدند او را به قتل برسانند ،امّا او در حرم حضـرت عشـدالعظیم(ع) متحصّـن شـد.
اعتمادالتللیه نزد محمّدعلیشار در ملرد او شفاعت کرد و شـار اا کشـتن  ،بشـرط آنیـه اا تهـران
برود ،صرفنظر کرد .بنا ار نایبالصدر اا تهران به گنابـاد رفـت و اا گذشـته اظهـار پشـیمانی کـرد
(دانشمندان و سخنسرایان فارس ،رکناادر ،ج :1ص.)131-113
 6و  .7شیخالحکماء و ناظمالحکماء کازرونی
میراا محمّدحسین ملقّـب بـه «شـیخالحیمـاء» (درگذشـته بـه سـا 5991ق5231 /ش) و میـراا
محمّدجلاد ملقّب به «ناظمالحیماء» (متلفّی 5911ق5912 /ش) اا شاعران ،دانشمندان و حییمـان
آن عهد بلدند .این دو برادر که در عراق عرب تحصیل کردر و در بلشـهر سـینی گزیـدر بلدنـد ،در
اوایل انقالب مشروطه در بلشهر علیه استشداد محمّدعلیشار قیام و انجمن «اتحاد اسالم» را تأسیس
کردند .آنان رهشری مشروطه خلاهان را به عهدر گرفتند و در استشداد صغیر و غلش ملقتی مستشدین
بر آاادی خلاهان اا بلشهر به بنادر کل ک خلیج فارس مهاجرت کردند و نـدی در جزیـرة هنگـام
متلاری شدند و اا آنجا نیز محرمانه با آاادی خلاهان بلشهر و شـیراا میاتشـه داشـتند (رک :همـان:
ج ،9ص 921-921و ج ،1ص .)191شیخالحیماء و ناظم الحیماء هر دو دارای دیلان اشعار بـلدرانـد
که متأسفانه تاکنلن شناسایی نشدر و تنها ند غز و ند بیت مثنلی حیمی اا شیخالحیمـاء در
مشلّشنامه (مشلّشنامه ،سدیدالسلطنه :ص )552-551نقل گردیدر است.
 .8عیشی شیرازی
میراا علیمحمد کالردوا شیراای متخلّص به «عیشی» (متلفّی 5991ق5235 /ش) که اا شیراا بـه
بلشهر رفت و تا آخر عمر در آنجا به کالردوای اشتغا داشت .او را مشروطهطلب دانستهاند؛ گر ـه
شعری اا وی در این بارر بدست نیامد و تنها شعری اا او در بییفـایتی حـافظالصـح بنـادر فـارس
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(مشلّش نامه ،سدیدالسلطنه :ص )91به ملضلع ایـن مقالـه نزدیـک اسـت (تـذکرة شـعاعیه ،شـعاع
شیراای :ص955-951؛ مشلّشنامه ،سدیدالسلطنه :ص 95-91و .)11-12
 .1غالمحسین بندرریگی

در بلشهر میزیست و به تجارت مشغل بلد ،امّـا پـس اا 5991ق (5231ش) در بغـداد درگذشـت.
اغلب اشعار وی هجل و هز و همچنین غز بلد است (مشـلّشنامـه ،سدیدالسـلطنه :ص .)15او در
سا 5919ق (5211ش) تا امانی که سید جما الدین اسدآبادی در بلشهر سینی گزیـدر بـلد ،در
محضر او به یادگیری مسائل مختل میپرداخت (دانشمندان و سخنسرایان فـارس ،رکـناادر ،ج:5
ص .)115بندرریگی در پی تشییل مجلس شلرای ملّی طیّ نامه ای هلشمندانه به نظریهپـرداای در
ملرد گلنگی این مجلس و ویژگی نمایندگان آن پرداخته است .تاریخ این نام خطـاب بـه «نفـس
اعالی حضرت اقدس همایلن» که باید منظلر مظفرالدینشار باشد ،مشخص نیست ،امّا بایـد انـدکی
پس اا تشییل دورة او مجلس و پی اا درگذشت مظفرالدین شار نلشته شدر باشد .اصل  ،نیـات
و پیشنهادهای قابلتلجهی در این نامه مطرح شدر است؛ اا جمله :ایجاد مجلس و یا هیئتـی عـالیتر
اا مجلس و دولت برای رفع اختالفات ،انتخاب نمایندگان بدست مردم ،احترام گذاشـتن بـه پیـروان
ادیان آسمانی و رفتار محترمانه با بیگانگان برای جللگیری اا تشلیغات سلء آنان در جرایدشان علیـه
ایرانیان (رک :مجموعةالظرایف ،سدیدالسلطنه :ص.)21-25

 .90انوار اردکانی

سید ابراهیم انلار معروف به «حاج مدّرس» (متلفّی 5929ق5999 /ش) که در رار مشروطه خدمات
فراوانی ارائه کرد .منز او در شیراا و تهران هملارر محـل تـردّد دانشـمندان و آاادیخلاهـان اوایـل
مشروطیت بلد و پس اا آن ،مردم شیراا را در مجلس دوم نمایندگی مییـرد .او در نجـ اشـرف در
محضر ملّا محمّدکاظم آخلند خراسانی ،اا مراجع تقلید حامی مشروطیت ،شاگردی کردر و مسلّماً اا
او تأثیر پذیرفته بلد .انلار گار اشعار متلسطی میگفت که عملماً عاشقانهاند .الشته مخمّسی اا او نقـل
شدر که متضمّن اصطالحات جدید است و اشاراتی نیز به حلادث اواخر عهد قاجـار (جنـگ جهـانی
او  ،مطرح شدن مسئل جمهلریت و )...دارد (رک :دانشمندان و سخنسرایان فارس ،رکناادر ،ج:5
ص.)911-911

 .99حبیب شیرازی

شیخ علی مجتهد ابیلردی شیراای متخلص به «حشیب» (درگذشت 5912ق5952 /ش) که پـس اا
رسیدن به درج اجتهاد در نج اشرف ،بـا تلجـه بـه نظـر اسـتاد خـلد ،آخلنـد ملّـا محمّـدکاظم
خراسانی ،برای ترویج مشروطه به شیراا برگشت .مردم شیراا اا او اسـتقشا شـایان کردنـد و شـیخ
علی مجتهد نیز فتلای آخلند خراسانی را مشنی بر تقلیت و سعی در رار استقرار مشـروطه بـه آنـان
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ابالغ کرد .او نمایندة مردم شیراا در دورة او مجلس هم بلد .برخی اا اشعار اخالقی و مذهشی او بـا
عنلان کنزالنصایح یا گنج سـعادت در شـیراا بـه طشـع رسـیدر اسـت (همـان ،ج :2ص222-225؛
سیمای شاعران فارس در هزار سا  ،امداد ،ج :5ص.)151
 .92سلطانالعلماء بستکی

عشدالرحمن بن ملال یلس خالدی شافعی بسـتیی ملقّـب بـه «سـلطانالعلمـاء» (متللّـد 5239ق/
5211ش در بستک ،متلفّی 5912ق5921 /ش) اا ادبا ،شعراء و مفتیان دانشمند فـارس بـلد .او در
نهضت مشروطه ،اهالی جنلب را علیه استشداد تشجیع و تحریک کرد و تا آنجا که میسر بـلد ،در رار
بسط آاادی کلشید .اا او تألیفات و اشعاری به عربی در دست است .گلیـا اشـعاری نیـز بـه فارسـی
داشته است (دانشمندان و سخنسرایان فارس ،رکناادر ،ج :9ص.)521-529
شاعران مخالف مشروطیت

الشته باید اشارر کرد که شاعرانی نیز به دالیل گلناگلن ،در اشعار و یا در تفیر و عملیرد ،با مشروطه
و تجدد مخال بلدراند؛ اا جمله:

 .9صدرالسادات کازرونی

صدرالســادات کــاارونی (متــلفّی 5911ق5951 /ش) کــه در کتــاب آثارالرضــا (تــألی 5922ق/
5211ش) اا وقایع مشروطه به «روایح عفنه مثل مرو طاعلن و وبا و امراو مزمنه» تعشیر میینـد.
وی در این سالها اا اینیه با وجلدِ شایستگی و دارا بلدن امالک نتلانسته جایگار مناسشی در جامعـه
بیابد ،شیایت دارد و اا اوضاع پریشان اقتصادی و اجتماعی ایران مینالد (رک :آثارالرضا ،سالمی :ص.)91
 .2شعاع شیرازی

محمدحسین شعاع شیراای (درگذشت 5919ق5929 /ش) ،شاعر مشهلر آن عهد نیز با آنچه اا آن
بلی آاادی ،تجدد و تغییر وضع ملجلد میآمد ،بشدّت مخالفت مییرد .او در مناظررای ساختگی که
میان کریمخان اند ـ که همانند وکیالن مجلس ملقّب به «وکیلالرعایـا» بـلد ـ و عالمـه مجلسـی
ترتیب دادر ،اا ضد شرع بلدن اساس مجلـس و خیانـت نماینـدگان سـخن میگلیـد (دیـلان شـعاع
شیراای :ص )113و وقایع مربلط بـه انقـالب مشـروطه در فـارس را «بلـلا» مینامـد ،و در قصـیدة
مفصلی با نام «بللائیه» ،به شرح ماجراهای آن میپردااد (رک :همان :ص .)91-23بـرای نملنـه ایـن
رباعی او نقل میشلد:
اا جــان و تــن و مــا کســان کاســته شــد
آوااة مشــــروطه ــــل برخاســــته شــــد
ایــران کــه نمــلدر بوــد بــه ویرانــی روی

گــل بــلد و بــه ســشزر نیــز آراســته شــد
(همان :ص199؛ نیز رک :ص)191
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 .3علی ریشهری
برخی اا شاعران همچلن علی ریشهری نیز که حتی پس اا مشروطه بـه سـا 5999ق (5239ش)
ریاست عدلی بندرعشاس را در اختیار داشته ،نجاتدهندة واقعی ملّت را حضرت مهدی (عج) میداند
و نین اا نتیج دولت مشروطه سخن میگلید:
مــا طــرف نشســتیم بجــز ذلّــت و خســران
اا مطلقــــه و دولــــت مشــــروط ایــــران
کردیـــد جلانـــان وطـــن ییســـرر قربـــان

اوضــاع وطــن گشــت بییشــارر پریشــان...

یــارب برســان حــامی دیــن ســرور ابــرار

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

نتیجه
در این پژوه کلشیدر شدر خلانندگان با این نیت مهم در تاریخ و ادبیات مشروطیت آشـنا شـلند
که وقایع انقالب مشروطه تنها در مناطق شمالی ایران بلیژر تهران و تشریز به وقلع نپیلسته اسـت و
مردم فارس نیز در به ثمر رساندن این انقالب سهم درخلر تلجهی دارند .همچنین شاعران این دیار
بعنلان طشقهای تحصیلکردر در این جریان سیاسی اجتماعی کلششـهای ایـادی کـردرانـد؛ برخـی
همچلن معطر بلاناتی ،تاجر شیراای و معتقد اهرمی با ابان شعر به مشارار با استشداد و بیـان عقایـد
خلد دربـارة مشـروطه و آاادی پرداختـه و برخـی دیگـر ماننـد جهانگیرخـان صـلر اسـرافیل ،بـاقر
اصطهشاناتی و فرصت شیراای ،گر ـه شـاعر بـلدرانـد ،امّـا بـه طریقـههـایی مثـل روانامـهنگـاری،
رساله نلیسی و یا مجاهدت و شهادت در این رار ،نق مؤثری در آاادیخلاهی ملّـت ایـران و بدسـت
آمدن حقلق اجتماعی داشته اند .الشته معدود شاعرانی مخال با مشروطه نیز در فارس میزیسـتهانـد
که نشاندهندة وجلد آرای گلناگلن در میان سرایندگان یک محدودة جغرافیایی است.
اشعار این شاعران اصلالً جدی است و طنز در اینگلنه اشعار جز در ییـی دو مـلرد دیـدر نمیشـلد.
همچنین در این سرودرها نمی تلان ادبیات کارگری و تلجه به اقشار پایین جامعه یافت .در این میان
نامی هم اا شاعر یا نلیسندة ان بردر نمیشلد و اا این منظر نیز ،ادبیات فارس ،غنی نیست .نیتـهای
که در مقایس شاعران دیار فارس در آن دوران حساس با شاعران ساکن تهران دیدر میشـلد ،نـلعی
سردرگمی سیاسـی ،احساسـی برخـلرد کـردن و نشـلدن در بطـن اصـلی انقـالب مشـروطه اسـت؛
همچنان که در جریان این انقالب ،افراد آگار و روشنفیر اندکی در فارس حضلر داشتند و ایـن افـراد
نتلانستند همچلن روشنفیران و آاادیخلاهان پایتخت ،اا ملقعیـت بخـلبی اسـتفادر کننـد و قیـام
مردم را در جهت عدالتخلاهی و آاادی طلشی هدایت نمایند .در فارس ،انقـالب مـردم تحـت تـأثیر
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جریانات دینی و قلمی ـ قشیلهای قرار داشت و بستر مناسب برای تحل تلدة مردم ایجاد نشدر بـلد.
به همین دلیل است که بسیاری اا شاعران منتسب به این سرامین ،کـه در ایـن مقالـه بـه تـأثیر و
واکن آنها در جنش مشروطه پرداخته شد ،یا حداقل مدتی اا عمـر خـلد را (بـلیژر در امـان ر
دادن انقالب) در پایتخت گذراندر بلدند (مثل :فصیح الزمان رضلانی ،اورنگ ،فرصت و صلر اسرافیل)
و یا در پی مسافرت به سرامینهای دیگر و درک عقبماندگی ملّت ایـران ،سـعی در بهشـلد شـرایط
داشتند (مانند :تاجر شیراای و معطر بلاناتی) .در این میان ،کمتر شاعری را میتلان یافت کـه حتـی
به دور اا جریانات اصلی این جنش در مرکز فارس ،به این وقایع واکن نشان دادر باشد و با مـردم
همرار شلد (همچلن :سعیدی کاارونی).
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. 52
فارسشناسی و تخت جمشید.5913 ،
 . 59دیلان رحمت ،سیدعلی مجتهد کاارونی (رحمت) ،بیلش علـینقـی بهـروای ،شـیراا :کتابخانـ احمـدی،
.5921
 . 51دیلان شعاع شیراای ،محمّدحسین شعاع شیراای ،نسخ کتابخان مرکزی و مرکز اسناد دانشگار تهران
بشمارة  911حیمت.
 . 51رسایل مشروطیت ،غالمحسین ارگرینژاد ،تهران :مؤسس تحقیقات و تلسع عللم انسانی.5912 ،
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 . 51روانام فارس ،محمّدنصیر فرصـت شـیراای ،سـا او  ،شـمارة او  ،دوشـنشه شـانزدهم محـرّم،
5991ق.
 . 52روض رضلان ،فصیحالزمان رضلانی شیراای ،گردآوری سهمالـدین فرصـتی ،شـیراا :اپخانـ مهرگـان،
.5921
 . 51سرامینهای شمالی پیراملن خلیج فارس و دریای عمـان ،محمّـدعلی سدیدالسـلطنه ،ـاک دوم،
تهران :امیرکشیر.5911 ،
 . 53سفرنام سدیدالسلطنه (التدقیق فی سیرالطریق) ،محمّـدعلی سدیدالسـلطنه ،تصـحیح و تحشـی
احمد اقتداری ،تهران :بهنشر.5912 ،
 . 21سیمای شاعران فارس در هزار سا  ،حسن امداد ،تهران :ما.5922 ،
 . 25شهید رابع ،محمّدجلاد اسالمی ،تهران :مرکز اسناد انقالب اسالمی.5911 ،
 . 22ضمیم اللطیف (به انضمام مفاتیحاالدب فی تلاریخالعرب) ،محمّدعلی سدیدالسلطنه ،تهـران :بینـا،
5951ق.
 . 29فارس در عصر قاجار ،حسن امداد ،شیراا :دانشنام فارس و نلید شیراا.5912 ،
 . 21فارسنام ناصری ،میراا حسن فسایی ،تصحیح و تحشی دکتر منصلر رستگار فسایی ،اک هارم،
تهران :امیرکشیر.5911 ،
 . 21گلشن وصا  ،علی روحانی وصا  ،با تنظیم ،تصحیح و افزودرهای دکتر محملد طاووسـی ،شـیراا:
نلید شیراا.5911 ،
 . 21گلهای فصیح الزمان رضلانی ،فصیح الزمان رضلانی شیراای ،گردآوری سهم الدین فرصـتی ،شـیراا:
اپخان نلر.5922 ،
 . 22مجملع الظرای  ،محمّدعلی سدیدالسلطنه ،نسخ خطی  3111کتابخان مرکزی و مرکز اسناد دانشـگار
تهران.
 . 21مشلّشنامه ،محمّدعلی سدیدالسلطنه ،نسخ خطی  3119کتابخان مرکزی و مرکز اسناد دانشگار
تهران.
 . 23مغاصاللئالی و مناراللیالی ،محمّدعلی سدیدالسلطنه ،نسخ  3125کتابخان مرکزی و مرکز اسـناد دانشـگار
تهران.
 . 91مییادونامه ،حسینعلی تاجر شیراای ،ب یلش علی میرانصاری ،آین میراث ،سا هارم ،ضـمیم
شمارة .5911 ،3
 . 95نصابالرجا  ،محملد اورنگ شیراای ،تهران :مطشع علمیه.5913 ،
 . 92نگاهی به تحلالت فارس در آستان استشداد صغیر ،محمّدباقر وثلقی و کلرش کمـالی سروسـتانی،
شیراا :ستاد کنگرة بزرگداشت آیتاهلل سید عشدالحسین الری و بنیاد فارسشناسی.5922 ،
 . 99نهضت آاادیخلاهی مردم فارس در انقالب مشروطیت ایران ،جهانگیر قائممقـامی ،تهـران :مرکـز
ایرانی تحقیقات تاریخی.5913 ،
 . 91هادی السشیل ،عشداللهاب سعیدی ،شیراا :مطشع ایالتی5921 ،ق.
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