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  )پژوهشی درادبیات مشروطه( وحید و چکامۀ بختیاري 

  دکتر عطا محمد رادمنش    

  آباد، گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد نجف

  آباد ـ ایراننجفدانشگاه آزاد اسالمی، 
  

  چکیده 

به ساحت اي وحید دستگردي، شاعر تواناي دورۀ بیداري است که خدمات فرهنگی و ادبی گسترده

وي تعدادي از متون معتبر فارسی را تصحیح و منتشر و ماهنامۀ ادبی .علم و ادب کشور کرده است

  .ست است، همچنین از او دیوان اشعاري در دگذاري کرده استپایه ارمغان را

، زبان شعر را براي اهداف سیاسی و اجتماعی به کار گرفته است و از این رو این سرایندۀ مبارز

جنبش ملّی  و افزون بر آن با معرّفی رهبران توانست در رسوا کردن حاکمان جایر سهمی داشته باشد

  . خواهان؛ نقشی ایفا کندو تشویق و تهییج آزادي

آن  شاهد خود نعکاس بخشی از تاریخ اصفهان دورۀ مشروطیت وکه ا ـاو در چکامۀ بختیاري 

خواهان میحات و اشارات تاریخی و اساطیري، آزاديتل رویکردهاي بالغی، با رویدادها بوده است

ۀ اصفهان بسیج شده و لشکر که براي رهاندن مردم از چنگال فرمانروایان خودکام بختیاري را

 افکند و چهرۀ واقعیسیماي حاکمان فاسق و فاسد بر می از کند و نیر نقابستایش میاند کشیده

  . نمایاندآنان  را با صفاتی در خورشان می

خواهد که دست بر روي دست نگذارند و از خواب غفلت بیدار شوند نشینان میسرانجام از پایتخت

خود نهال مشروطیت نیان اقتدا کنند و طومار و بساط استبداد را در نوردند وبا نثار خون هاصفاو به 

  . طلبدرا آبیاري کنند؛ در پایان سخن هم براي ایران و قشون رهایی بخش بختیاري، پایندگی  می

  . ، مشروطیت، استبدادوحید دستگردي، چکامۀ  بختیاري:  گاناژکلیدو
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  مقدمه 

و  2نگارِ مبارز، مصحح، روزنامه، شاعر، محقّق، مترجم1حسن دستگردي متخلّص به وحید

اصفهان چشم به جهان گشود و در سال  3خورشیدي در دستگرد 1258خواه در سال شروطهم

  . درگذشت و در امامزاده عبداهللا شهرري به خاک سپرده  شد 1321

  : داند، خویش را زاییده و پرودۀ فضل و شعر و ادب مینژاد استوي که دهقان

  از من بجـز فضـیلت و شـعر و ادب نـزاد    

ــژادم از  طــ   رف مـــادر و پـــدردهقـــان ن

 

ــرم     ـــان اغب ــه دام ــر ب ـــام ده ـــا زاده  م   ت

  4پــرورده لیـــک نــز پــدر و نــه ز مـــادرم 

      

ارسی و ، فملّاعبدالکریم سودائید حاجیسالگی در قریۀ دستگرد، نز 12وحید از هفت تا 

ر و د 5.، پس از آن به اصرار و تشویق معلّمش رهسپار اصفهان شدمقدمات عربی را فرا گرفت

حسین بیدآبادي به کسب علوم عربی و فنون ادب و سایر علوم پرداخت و از محضر مدرسۀ میرزا

  باقر محمدگزي و سید، و عبدالکریمکاشیمحمدخان قشقایی، مالمیرزاجهانگیر ،عالمان زمان

  . ، فقه و اصول را آموختاي حکمتدرچه

  کرد و به صف مبارزان و  تحصیل و مدرسه را رها) ق.هـ 1324(او در آغاز مشروطیت 

از اصفهان  6الملل اول به دلیل مخالفت با روس و انگلیسخواهان پیوست؛ در آغاز جنگ بینآزادي

   7 .فراري شد و مدتی در خاک بختیاري متواري بود و در آنجا اقامت گزید

تک   و قلعه دیار بویژه در روستاهاي سورشکان، شلمزار وحید پس از دو سال سکونت در آن

  . به اصفهان برگشت 

 »آورد وحیدره«و دو جلد  ـاست  8که افزون بر بیست هزار بیت ـ »سر گذشت اردشیر«منظومۀ 

   9.را در دوران مهاجرت در بختیاري سروده

به دستور که گیري اموال به یغما رفته به تهران رفت و توانست آن اموال را آنگاه براي باز پس

  . غارت رفته بود  باز پس ستاندبه  کلنل هیک در دستگرد

را در تهران ماندگار کرد و مجلّۀ ادبی ارمغان را بنیان گذاشت و  تشویق جامعۀ شعر و ادب او

  10.انتشار داد) ش .هـ  1298(ق .هـ  1338اولین شمارۀ آن را در سال 

، انجمن نگیري از این انجمپس از کناره 1311، انجمن ادبی ایران و در سال او در همان سال

ن سخن و دواوین گذاري نموده و در این انجمن بعضی از آثار استاداادبی حکیم نظامی را پایه

  12.تشر کرده استرا تصحیح و من 11، از جمله مجموعۀ اشعار حکیم نظامیشعراي بزرگ ایران
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عنوان  ، ولی او از اینبه وي داده»  سلطان الشعرا«، طی فرمانی لقب با این که احمد شاه قاجار

    13؛هیچگاه استفاده نکرده است

هایی از تاریخچه وقایع جهان و جنوب ایران در زمان جنگ توان گوشهاز برخی اشعار وي می

آن هم از بیان  ـخواهی ایرانیان در عهد بیداري را طلبی و آزاديو اوضاع سیاسی ایران و دگرگونی

؛ از هبران فرهنگی جنبش بوده، برخواندو ر و بنان کسی که خود دربطن رخدادها و از سردمداران

هاي سران استبداد گیري مشروطیت و آنگاه بیرحمیاست که در شکل  »بختیاري«جملۀ آنها قصیدۀ 

آن از  در اندیشان سروده شده وخواهان و آزادو تجاوزات  عمال آنها در اصفهان و خیزش عدالت

  در خاتمه شاعر از پیک صبا . رودن  میشکست و فرار خفّت بار ددمنشان و دژخیمان سخ

خواهد که از نشینان میخواهد که پیام پیروزي را به تهران برد و از سایر ایاالت بویژه از مرکزمی

  .و بنه و بساط استبداد را برچیننداصفهانیان اقتدا کنند 

  

  بحث 

دت سران مشروطه و هایی از وقایع دورۀ استبداد و مجاهبیانگر گوشه »بختیاري«چکامۀ بلند 

نشاندگان ستمگر مال و اوضاع نابسامان اصفهان است که در زیر سلطۀ حکمرانان مستبد و دست

این قصیده درهمان وقت ساخته و طبع شد و «؛ تجاوز بوده استرض مردم آن سامان دستخوش ع

                                                14؛»آن موجود استاولین شعري است که ازنگارنده به طبع رسید و هنوز نسخ چاپی 

خواست با ارج نهادن ، اول این که میکردوحید از سرودن این قصیده چند هدف را دنبال می

؛ به کارگزاران و دستیاران انقالب، آزادیخواهان را در به کف گرفتن سرنوشت خود تشحیذ کند

قدر قدرت  اربابان زر و زور و دشمنان استقالل را رسوا و ددیگر این که غارتگران سرمایۀ ملی و

اي از تاریخ ایران در که بازتاب  عینی پاره ـ »فتحنامه«؛ سوم این که با این بودن آنان را خنثی کند

  . ا در این رویداد تاریخی بنمایاندسهم اصفهان ر ـعهد مشروطیت است 

هار محال به طرف ا صد نفر سوار و پیاده از چب 15»ضرغام السلطنه«اجمال واقعه این است که

  . طرف اصفهان رهسپار شد ، شب را در دستگرد ماند و با مداد پگاه بهاصفهان حرکت کرد

اصفهان  ،که دورۀ استبداد صغیرـ  الممالک شیرازيحکمران وقت با معدل »اقبال الدوله کاشی«

خواهان از هیچ گونه سختی فروگذار نکرد با ادي، غارت کرد و به آزالحکومۀ استبدادرا به نام نایب

، از این واقعه خبردار السلطنته به شهر، پس از ورود ضرغامکه چهار هزار سوار نظامی داشتند این
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 ...  .مسجد شاه را به توپ بستند  »معدل«لطنه به مسجد شاه نرسیده به حکم الس؛ ضرغامشدند

با را ] دولتی[د سنگربندي کرده، همان ساعت توپچی به مسجد شاه آمد، باالي مسج» ضرغام«

 »معدل« و »اقبال«... . این جنگ دو روز و دو شب طول کشید . تفنگ زدند و صداي توپ تمام شد

در نتیجه بختیاریان بر  16با لباس زنانه  به قونسلگري انگلیس پناهنده شدند و این جنگ تمام شد ؛

به شهر درآمده رشتۀ  17؛ صمصام السلطنهی اصفهان بر پا شدند انجمن والیتسراسر شهر دست یافت

  . تکارها را در دست گرف

بدینسان در اسپهان آزادي بنیاد یافت و پس از تبریز دوم شهر بزرگی بود که مشروطه را نگه «

  ها به ، از تبریز و استانبول ودیگر جاها تلگرافداشت؛ این خبر چون پراکنده شدمی

    18».و انجمن اسپهان فرستادند و مبارکباد گفتندالسلطنه صمصام

، با جناس سران سپاه بختیاري و فتح اصفهان در  ستایش 19 هاي آغازین قصیدهوحید در بیت

، بخت را یار و ستارۀ حق» ضرغامِ«و  »صمصام«زیبایی در قافیۀ مطلع و با ایهامی دلنشین با کاربرد 

  : شماردسـاي میج افتخـار آن را آسمانداند و تااقبال را قرین اصفــهان می
  

  اصفهان را طالع مقبل قرین شد بخت ،یـار 

  آسمان 20احمد اهللا کــز  رضاي نور بخش

  از قدوم ایلخـانی معنـی صـــمصام حــق   

ت ایران شرف بخـش وطـن  روح مشروطی  

  داور فـتح و ظفـر   21»عـدل مظفــّر «حامی 

   حق میـر دلیـر  » ضرغام«خیر مقدم حضرت

  ت مجــمع تــدبیر برهـان خـرد    کنز قـدر

  خـاوران شــرع را تـــابنده مــاه مسـتنیر    

  از فـرّ تـو  ! زنده شد مشروطه اي میرکبیـر  

  زنده کردي معدلت را زنـده مـانی تـا ابـد   

 

ـــار    ـــل بختـی ـــل جلی ـــب ای   از ورود مـوک

  شمس رحمت گشت از شرق حقیقت آشکار

  اصفهـان را سـود بـر افـالک تــاج افتخــار    

ـــرخ  ـــتاب چ ـــگار  آفـ ـــدیو کـام   آزادي خ

  ماحـی بیـداد ، عــادل پـرور ظــالم شـکار    

  کافرینش داده شوکت را به ذاتـش انحصـار   

  آفتـاب فیــض دریـاي هنـــر کــوه وقــار     

  آسمـان عــدل را رخشنــده مهـــر مسـتنار    

  سوخت استبداد را تیغ تو خـرمن ، بـرق وار  

  فتح و فیروزیت چاکر جـاه و عـزّت دسـتیار   

     

آنان که  ؛نهدخواه بختیاري را با پهلوانان شاهنامه برابر مییات زیر دالوران مشروطهاو در اب

زهري جانکاه در کام استبداد گشتند و شهدي خوشگوار در مذاق عدالت، تیرشان را از غمزۀ 

شمارد و مایۀ ، دیوانداز میداند و برق شمشیرشان را همچون شهابسیمین بران دلـدوزتر می

   :شیطانرجم
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ـــران شــرافت ـــشاز امی ــرور مشــروطه کی   پ

  چند تن بودند در فتح صفاهان پـیش جنـگ  

  خــانخـــان و آنگـاه عبـــداهللا  اولـین بــهرام  

  روح مشروطیت ایـران شـرف بخـش وطـن    

  حیدر و داراب و هادي و خلیل و هم رحیم

  هر یکی یک خاوران خورشید و یک دریا گهـر 

  تیـرشان دلـدوزتر از غـمزۀ سیمیـــن بـران  

  تا جهان با قیست، بادا هریک ازآفت مصـون 

 

ـــار    ــۀ واال تبـ ـــت پیش ـــان شجاع   وز بزرگ

  سـوار روز هیجا هر یکی گشتاسـب و سـام  

  اصفهـان را سـود بر افـالک تــاج افتخــار   

  پس عـزیزاهللا خـان کـورا بـود عـزّت دثـار    

ـــار  ــیر کردگـ ـــرغام ش ـــژاد و دودۀ ض   از ن

  ارهر یکی یک آسمان ناهید و یک چرخ اقتد

  تیغشان اخترنشــان و دیوسوز اختـر شـعار 

با تــوانایی قــرین از ناتوانـــی برکنــــار      

     

نشاندۀ روس و هوادار آن که دست ـ، پسر خونریز و مستبدش شاهپس از درگذشت مظفرالدین

نان به ستیزه ، با آبرخالف سوگند وفاداري به مشروطه بود بر اورنـگ استـبـداد تکیه زد و

فن بدل هاي خونین کرا به توپ بست و بهارستان را به نگارستانی از الله خاست و خانۀ ملّتبر

  : ن مردم افتادند، گرگ صفت به جاساخت و چنگیزیان سیاه روي

  گر همی خواهی خبـر از حادثـات اصـفهان   

  چون اصول دولت مشروطه شد در ملک ري

  منـهدم گـردید از بن مجــلس شـوراي مــا  

  نـگارستـان ز خـون مسـلمین  شد بهارستان

  اختیــار ممـلکت رفت از کف مّلـت بـرون  

  دورۀ چنــگیز خـانی را جهان تجدیـد کـرد  

  تا بریزد خـون ملّت بر زمین چـون گـوسفند

  رفت، اما نرفـت  22»عین الدوله«جانب تبریز 

 

ـــار     ــۀ واال تبـ ـــت پیش ـــان شجاع   وز بزرگ

  پـایمــال دست استبــداد قـوم خـوارکــار  

  بــهاي صــد هـزار  کعبـۀ آمـال ملـّت خون

  هم نگارستـان چو چشم ملّـــت از خــون 

  خصم کشور در وطن گردید صاحب اختیار

  پشته ها از کشته ها برخاست در شهر و دیار

   شدگسیل از هر طرف گرگی به خونریزي مشار

   کاري از پیشش، بجـز رسوایـی و روي چوقـار

و انگلیس و اذناب داخلیش روس  وپ بستن مجلس، با حمایتعلی شاه پس از  به تمحمد

زیر گنبد تواري رفتند و یا با  دوستان یا درخواهان و وطن؛ اسالمرا بنیان گذاشتصغیر استبداد

؛ البتّه آزاداندیشان نگذاشتند که آتش مرغ روحشان از شاخسار حیات پري مقابله و جان نثاري

هاي ؛ قیامهاي خود جوش مردمی از ایالتدل شیفتگان بفسردترِ نسیان و در جنبش در زیر خاکس

  : و بساط خودکامگی را  در نوردیدنددیگر هم برخاست 

ــتّارخان    ــرت سـ ــزدان حضـ ــرّ یـ ـــار فـ   دستیـ

ــه نابیناســت از چشــم شــرف    گرچــه عــین الدول
  

  اسمی دیو رسمی، هم به سمت فارس رفـت 24»آصف«

ــار    ــا از دشــمن کشــور غب ــاد فن    23داد بــر ب

  !باز شد مشت شریفش بر سر ایـن شـاهکار  

  گشت خوار »ل کاشیقباا«پیش پاي اصفهان 
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  کـه ناشـی بـود از آیـین عـدل      »کاشی«ظلم این 

ــب  اي ب ــواه و آزادي طل ــران خ ــالم و ای ــا اس   س

  گشـت آواره ز شـهر  » بـوذر «چـو »سلمان«هر کجا

 

  در صفاهان سوخت شهر و ایل و رستا از شرار

ــا  ــرد از شاخس ــرواز ک   رطــایر ارواحشــان پ

  رفت بر باالي دار 25»هانی«چو»مسلم«هرکجا

 

ن را اجابت کرد و ؛ پروردگار خواستۀ آنامردم در برابر این همه جنایات، دست به دعا برداشتند

السلطنه براي برکندن جرثومۀ دژخیمان مام وطن ، ذوالفقاروش از نیام صمصامشمشیر برّان حق

، گالِ گرگ استبدادي آزادي یوسف اصفهان از چنالسلطنه به ارادۀ حق براآخته شد و  ضرغام

 ، پیش از آنگستر بودبر او سایه »نصرمن اهللا«پیشرو سپاهش و پرچم » انّا فتحنا«که بیرق  درحالی

 ، به اصفهان تاختند تا دیو استبداد را برانند و سلیمانکه خورشید بر ستیغ کوه نیزه کشد، تیغ یازان

  : انندمشروطه را بر اورنگ عدل بنش

  دادخــــواهی را بــــه درگــــاه خــــداي دادگــــر 

ــارگر   ــد کـ ــت آمـ ــاي ملّـ ــر دعـ ــدف تیـ ــر هـ   بـ

ــق    ــام ح ــاي صمص ــت ک ــارت رف ــانی را اش   ایلخ

  هین بچـم زي اصـفهان کزعـون یـزدان مـی چمـد      

  اصــفاهان ســفرکن ورنــه گــرگ26زودتــر زي مصــر

  حضرت ضرغام، لشکر را صف آراگشـت و گشـت  

ــان   ــراهیم خـ ــاجی ابـ ــت ، حـ ــالک راه حقیقـ   سـ

ــر ــاد صرص ــک   ب ــر ت ــب تی ــاي اس ــامش ج   در لگ

ــرچم  ــا «پـ ــا فتحنـ ــرو »  28انّـ ــپاهش پیشـ   در سـ

  پیشــرو بــود انــدر آن لشــکر یگانــه پـــور وي     

ــه   ــعلۀ جوال ــر  30ش ــت روز دار و گی ــش، پس   پیش

ــد گفــت  ــازي هــر کــس اورا دی ــراز اســب ت ــر ف   ب

ــی      ــر یک ــد ه ــه  باش ــوارانش ک ــا س ــا یکت   مرحب

ــازان صـــبحدم انـــدر صـــفاهان تاختنـــد    تیـــغ یـ

 

  بلنـد و دیـده هـا شـد اشـکبار     دست ها آمـد   

ــار    ــت پروردگ ــر رحم ــد بح ــوج زن گردی   م

  صـــارم برّنـــده ات نایـــب منـــاب ذوالفقـــار

ــرا انــدر یمــین و در یســار    فــتح و فیــروزي ت

  27می کُنداز خون یوسف چنگ و دندان را نگار

  زي صـفاهان چـون شـهاب آسـمانی رهسـپار     

ــراهیم وار   بــت شــکن نمــرود کــش گردیــد اب

ــاي  ــامش ج ــاطف در نی ــرق خ ــدار ب ــغ آب   تی

  بـر سـرش سـایه گـذار      29»نصرٌ من اهللا«رایت 

  روســـتم هیجـــا ابوالقاســـم هژیـــر مرغـــزار

  ضیغم خونخوار نزدش خوار، وقت گیـر و دار 

ــارز  ــن مب ــر ای ــا ب ــن ســوار! مرحب ــذا از ای حب!  

  !دست حق را همچو بازو وساعد دین را سوار

  بیشتر از آن کـه یـازد مهـر ، تیـغ از کوهسـار     

 
 

که گروه بسیاري از ستمدیدگان و  ـدهد که مسجد شاه را فرمان می »قبال الدولها«در این حال 

و خانۀ خدا را بر سر آنان آوار کنند و به افواج . ـ به توپ ببندندآمدگان متحصن بودند به ستوه

نا دهد تا اموال مردم و بازار را به یغما برند و با ایجاد هرج و مرج مردم را در تنگشریر دستور می

؛ نگذاشتند که نهال مشروطه بپژمرد قرار دهند و از هواي آزادي دلگیر کنند، اما دالورمردان بختیاري

  : خواه آبیاري کردندرزمان و مردم عدالتبلکه آن را با خون هم

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


     ...  وحید و چکامۀ بختیاري                                                                           
  

67

ــون   ــت چ ــی «یاف ــال کاش ــی » اقب ــوادث آگه   از ح

ــر  ــین کفـ ــه بهـــر رونـــق آیـ   وقـــت آن آمـــد کـ

  و کـرد  توپ کین بـر مسـجد شـه زود بایـد بسـت     

ــد    ــلمانان کنن ــون مس ــه از خ ــربازان ک ــه س ــو ب   گ

ــز   ــغ تی ــا تی ــابی بکــش ب ــه را ی ــر ک ــرحم ه ــی ت   ب

ــوز    ــاخ آزادي بسـ ــرآور، کـ ــروطه بـ ــیخ مشـ   بـ

ــا ببنـــد  ــه االســـالم  را بربنـــد دســـت و پـ   حجـ

  خاست سرتیپ سده از جـاي و فرمـان داد و بسـت   

ــیش    ــتبداد کـ ــوج اسـ ــلیک و فـ ــان شـ   داد فرمـ

ــ  ــاختند اســـالمیان را بـ ــاران سـ ــر بـ ــغتیـ   ی دریـ

  شــهر از امنیــت تهــی گشــت وز هــرج و مــرج پــر

  از غریـــو تـــوپ غـــرّان ، خردســـاالن مضـــطرب

ــج   ــه رن ــاجر ب ــاجر از ف ــالم مشــوش، ت   عــالم از ظ

ــر خــاک ذلّــت ریخــت خــون   از عزیــزان آســمان ب

ــرد   ــه کـ ــد رخنـ ــاي بیحـ ــاراتش خرابیهـ   در عمـ

ــریر،    ــواج شـ ــا داد و افـ ــان یغمـ ــی فرمـ   وانگهـ

ــار     ــتر ت ــت بیش ــال ملّ ــون م ــار میلی   اج رفــتچ

ــید      ــه در رس ــه ناگ ــارت ک ــۀ غ ــد هنگام ــرم ب   گ

ــب  ــرغام«موک ــزول  »ض ــد ن ــه  ش   را در مســجد ش

 

  !یادگـار  32»خولی«راکایز 31سرتیپ سده  خواند 

  گردي از خون مسلمانان در صـفاهان میگسـار  

  خانۀ یـزدان خـراب و مسـلمین را تـار و مـار     

  کوچه و بازار و کوي وکـاخ و بـرزن اللـه زار   

  دسـت اوفتـد از پـا درآر   بی تأمل هـر کـه در   

  روس وار 33تـا نـوازش بینـی از شـه پلکنیــک    

  را زنجیــر برگــردن گــذار   34شــیخ نــور اهللا 

  مسجد شه را به توپ و شد به کین پاي استوار

ــمار   ــل از روز ش ــق ، غاف ــر ح ــر از کیف   بیخب

  راسـتی گفتــی تگـرگ افشــان شـده ابــر بهــار   

  ملک از آسایش بري شـد در گرفتـاري دچـار   

  الن ، سـالخوردگان ســوگوار وز فـراق خردسـا  

  35صالح ز  طالح گریزان ، عالی از دانـی فگـار  

ــج و انزجــار  ــر کریمــان از لئیمــان رفــت رن   ب

ــار   ــا من ــد ت ــادروان و گنب ــوان و ش   از در و ای

  دست غارت برگشودند از همه سـمت و کنـار  

ــار  ــان قَف ــازار صــفاهان چــون بیاب   36گشــت ب

ــار   ــفاهان غمگس ــر ص ــد ب ــکر آزادي و ش   لش

  باه دشـمن، روز روشـن شـام تـار    گشت بر رو

 

و هرلحظه چندنفر  کردو توپچی مرّتب شلیک می قاپو توپ دولتی نصب شده بودباالي عالی

باران پیش تاخت و پروا در میان گلولهالسلطنه  بیپسر ضرغام خانابوالقاسم افکند؛را به خاک  می

قاپو ه قرارداد؛ به طوري که از باالي عالیقاپو را هدف گلولاز فاصلۀ دورپیشانی توپچی باالي عالی

به زیرافتاد و توپچی دوم را هم که جاي او را گرفت باز از پا درآورد؛ آن روز تا ظهر جنگ ادامه 

کم قواي دولتی مغلوب و متواري شدند و اغلب نقاط حساس شهر به دست سواران داشت؛ کم

   37ضرغام افتاد؛

، ، استقالل، فریاد آزادگیطن دوستی و اسالم خواهیوحید در این قصیده با شور عشق و

دهد و سر می –هاي ادبیات مشروطه است که از ویژگی ـ، عدالت محوري مداري، غیرتمنديقانون

نیات درونی خود  ـکه گویاي اشراف وي به ادب فارسی است  ـبا زیباترین اشارات و  تلمیحات 

  : کندبرکفش جاري میخطاب به لشکر جان  »ضرغام«را در نطق 
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ــد لشــکر را و گفــت  ــن حــق    : خوان ــروان دی اي پی

  38»مـن معـین   لهـ «بی کس است اسالم و دارد نالۀ 

  امـــــروز بـــــر انـــــدام مـــــا بایـــــد کفـــــن

  اینــــک بــــه ســــنگر وز گــــروه ســــنگدل    

ــگ  ــین جن ــر آی ــالن بســتند ب   ســنگر از هــر ســو ی

ــه چــون شــهاب از آســمان    جســت از ســنگر گلول

  بیامـد پشـت تـوپ    41»قلـم زرکـش  «توپزن چون با

 

  وي گرفته نقد جان و سـر بـه کـف بهـر نثـار      

  38»هل من معین«کس است اسالم و دارد نالۀبی

  سرخ از خون گلو باید کنون ما را عذار برشوید

  سر به سنگ آرید و برگیریدشان از جـان دمـار  

  39سنگري چون چرخ وسنگربان درآن مرّیخ وار

  40هر شهابی سوخت صد جان از گروه دیوسار

ــم بردفتــــرذاتش دبیــــر روزگــــار    42زدقلــ

 
 

الحکومۀ اصفهان در کسانی که در برابر ارادۀ مّلت بایستند محکوم به شکستند؛ حاکم و نایب

  بدانسان که نانجیبان از محتسب گریزند پا به فرار  ـبار برابر فاتحان بختیاري با هیأتی خفّت

و  کیشانحید به دلیل تعدیاتی که از این دشمنو . خزندگذارند و به النۀ ارباب انگلیسی میمی

  : لفاظ و تشبیهات رکیک ابایی نداردبرد و از کاربرد ا، خشم خود را فرو نمیتبهکاران دیده

  خواسـت برکنـدن بـه تـوپ    باروي مشروطه را مـی 

  از کــار، تــوپ و کــار دشــمن گشــت ســخت     

  ایـن ادبـار را بـا خـویش گفـت     » اقبـال «دید چـون 

  یش زرد و لرزان شد چو بیـد شد بغایت رنگ و رو

  سازِکشــتنِ مــا ســاز کــرد   : گفــت »معــدل« بــا

  پیـــرو تـــدبیر مـــن،» معـــدل«گفـــت در پاســـخ 

ــت    ــت و گریخ ــید بایس ــدن پوش ــر ب ــۀ زن ب   جام

ــن  ــر ابــرو کشــیده هــر دو ت ــر رو وســمه ب   غــازه ب

  چــون زن غَــر کــو گریــزد نیمــه شــب از محتســب

 

  درسقرافتاد با یک تیـر از بـرج حصـار اوفتـاد     

  فتنه حیران مانـد چـون نقـش جـدار     نقش بند

ــدر کــارزار شــیر ، زار  ــه گشــت ان   43کــار روب

  کودکـان شـیرخوار   44شد ازارش چـون قمـاط  

  آســمان چنـــگ پشـــت و اختـــر ناســـازگار   

  بـاش تـا کشـتی کشــم از ایـن تالطـم برکنــار     

  مــرد ، آري زن شــود در تنگنــاي اضــطرار    

ــر ســر ــذار ،مقنعــه بســتند ب ــر ع   روي بنــده ب

  ه گردیدند در شـب رهسـپار  سوي قونسولخان

 

کیش را همراه با اشارات ، آن نابکار و اهرمنالحکومۀ اصفهان، نایبشیرازيالممالکاو معدل

  : نمایاند، چنین میتاریخیِ درخور

ــک   ــاموس مل ــدل دشــمن ن ــی مع ــی دان   کیســت م

ــمر  ــل شـ ــد یزیـــد و نسـ ــل فرزنـ   مظهـــر بوجهـ

ــی  ــروطه و مردانگــــ ــت آزادي و مشــــ   آفــــ

  شــمر اصــفهان   46، ســنان کوفــه   45ازرق شــامی 

ــراین فطــرت کــه ظــاهر کرددرتــاریخ ننــگ    تــف ب

 

  کـافر دیــن ، ننــگ آیـین ، رذل پســت نابکــار   

ــت مرکــز عیــب و عــوار    دزد جــان و مــال ملّ

ــار  ــار، ی ــا اغی ــفندان گــرگ و ب ــان گوس   در می

  لکّــۀ شــیراز ، ننــگ فــارس ، خــار شــوره زار

  اف براین طینـت کـه بـارآورد در اسـالم عـار     
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هاي پس با یادآوري مفاخر حماسی و قهرمانی ملّی و با ذکر صحنۀ نبرد به مدح رشادتزان 

، هاي دلپذیرالصفات و تلمیحات و مراعات نظیرها و مبالغههمراه با تشبیهات و تنسیق ،لشکر فاتح

بر دیوان ، دیوسیرت» معدل«و  »اقبال«گونه با تاراندن سلیمان السلطنه،پردازد تا آنگاه که صمصاممی

  :نشیندعدالت می

  گرم بـود انـدر صـفاهان بـاري ایـن میـدان جنـگ       

  لشــکري آمــادۀ هیجــا و دســت آمــوز جنــگ      

ــش   ــرق شمشــیر و درف ــد ازب ــره ش ــر خــاور تی   مه

  هریکــی در اصـــفهان بــر دفـــع ضــحاک ســـتم   

ــد آســمان      ــو رع ــدان همچ ــه می ــردان ب ــرۀ م   نع

ــی  ــتر تهـ ــنگر زکـــین گسـ ــتبداد را سـ   مانـــد اسـ

  بیــرون رفــت دیــو  از عمارتهــاي دیــوانی چــو   

  شــد فرمــانرواي اصــفهان   »صمصــام«حضــرت 

ــک   ــاد حـ ــر ایجـ ــت از دفتـ ــتبداد گشـ ــام اسـ   نـ

 

  چـون مـوج ازبحـار   »صمصام«کامد از ره لشکر 
  

  خصم پرداز وعدوکش ، تیغ زن ، خنجر گـذار 

ــمند راهــوار     ــل س ــارا ســفته از نع ــوه خ   ک

ــر دســت گــرز گــاو ســار    کــاوۀ آهنگــري ، ب

  هسـار غرّش شیران ز سنگر چون پلنـگ از کو 

  قـرار گلولـه بـی   47»ال حـول « گشت اهریمن ز

  48بر نشسـت از نـو سـلیمان بـر سـریر اقتـدار      

  شد بر ملک صاحب اختیـار » ضرغام« حضرت

ــار    ــور ب ــد ن ــفهان ش ــدلت در اص ــاب مع   آفت

 

سان شاهد مشروطه حجاب از چهره برگرفت، رایت آزادي و استقالل به اهتزار درآمد؛ بدین

ها آرام ؛ دل؛ قفل بیان و بنان گشوده شدستبداد را مارگونه کوفتفریدون رهایی سر ضّحـاک ا

، گریه ر جز گریۀ ابر آذاري و نالۀ بلبل؛ دیگا برگشتگرفت و شادي و نشاط و سرزندگی به جانه

ها از دیدن آن ؛ سپیدۀ آزادي بر شب تاریک استبداد چیره و چشمرسیدبه گوش نمی ايو ناله

  : بر پاي خاستروشن گشت و انجمن اصفهان 

ــود     ــکاري پرگش ــاز ش ــون ب ــروطه چ ــرچم مش   پ

ــرون از بهشــت  ــت بی ــه شــیطان رف ــژده آدم را ک   م

ــان   ــرّ کاوی ــار ، ف ــت ســر ضــحاک را چــون م   کوف

  بینـد کـس نـه تـازي و نـه قـوش      » اقبال « نه دگر 

  کــس نمــی گریــد دگــر جــز ابــر نیســان در چمــن

ــران   ــه دام دلبـ ــز بـ ــد جـ ــاري نبینـ ــس گرفتـ   کـ

ــرد   ــزو ه ــت ک ــت آن محن ــان رف ــان بودج   م هراس

ــید   ــع برکشـ ــار برقـ ــروطه از رخسـ ــاهد مشـ   شـ

ــم   ــه حک ــس ب ــور اهللا «پ ــیخ ن ــن »ش ــتیبان دی   ، پش

ــا   ــاد پیمـ ــت بـ ــش پرسـ ــمن آتـ ــو 49دشـ   را بگـ

ــان   ــیدند از زب ــان کش ــخن گوی ــی س ــل خاموش   قف

 

ــال و پــر برکنــد اســتبداد را عصــفور وار        ب

ــار    ــی رأس الحم ــت ب ــت گش ــتان آدمی   بوس

ـ         ار شد فریـدون بهـر بسـط معـدلت اورنـگ ی

ــه  ــدل « ن ــا ده دار  » مع ــه ســگ تفلیســی قلّ   ن

  کس نمی نالد دگر جـز بـر سـر گلـبن، هـزار     

ــدار   ــف تاب ــه زل ــد جــز ب   کــس پریشــانی نیاب

  آمد آن جانان کـه بـودش دیـده هـا در انتظـار     

  روز روشن گشت بـر ایران،شـب دیجـور تـار    

ــار    ــردم آموزگ ــت از م ــکیل گش ــن تش   انجم

  50خاک بر سر کـن کـه آمـد بـاز آب جویبـار     

ــوش ن ــدر گ ــۀ آزادي ان ــوار غم ــد گوش ــا ش   ه
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فراتر از آن براي خواهد بلکه شاعر، نوباوۀ  این رهایش و گشایش را تنها براي دیار خود نمی

براي پایتخت آرزومند است و آنان را به بیداري و زدودن ترس از دل و به درآمدن  کلّ کشور بویژه

، تأبید چکامه کند و در فرجام دریاز خواب غفلت و به دست گرفتـن سرنوشت خویش دعوت م

  : طلبد، پـایندگی مییاربراي ایران زمین با بختیاري رهایی بخشِ بخت

  ، جانــبِ تهــران خبــر   اي صــبا از اصــفهان بــر  

ــر    ــتح و ظفـ ــرچم فـ ــا پـ ــر ثریـ ــفاهان بـ   زد صـ

ــه زانــو دســتها بــرروي دســت؟   تابــه کــی ســرها ب

  جـان  هر کس از میدان گریـزان شـد،به خـواري داد   

  القـــدس کـــز فقدانشـــاناســـرافیل و روحصـــور 

  گر ز خون خـویش کردنـد آن زمـین را سـرخرنگ    

ــدوز  ــر انـ ــدرین رزمِ ظفـ ــرض دو روزانـ   ، در عـ

  از مجاهــد گشــت یــک تــن ســالک دارالــنّعم     

  بیـنم کـه هـر شـهر دگـر چـون اصـفهان       فاش مـی 

ــن  ــیخ و بـ ــد از بـ ــران کنـ ــتبداد را ویـ   کـــاخ اسـ

ــوافی چشــم پوشــی کــن وحیــد    گــر مکــرّر شــد ق

 

ــدار کــاي  ــدن را م ن را تــو مرکــز وي تمتــدی  

  تـوهم از آسـتین دسـتی بـرآر    ! اي تهـران  آخر

  این چه خواب غفلت است از مردم ناهوشـیار 

  ذلّت دچـار  گشت در هرکه با خوف آشنا شد،

  ریـزد چـو ابـر نـو بهـار     چشم ایران اشک مـی 

  اختیـار بـی  جنبـد زجـا،  تهـران نمـی   پس چـرا 

ـ   کوس غیرت و کاصفهان کوبید   ار،جنـگ و نق

  51وز معانـد صـد تـن افـزون هالـک دارالبــوار     

  ناگهان از جا چنان جنبد کـه کشـتی از بخـار،   

ــوار   ــار خـ ــۀ زنهـ ــار از فرقـ ــازگیرد زینهـ   بـ

  زنده باد ایـران زمـین بـا بختیـاري بخـت یـار      

 

  ار بختیاري شمیم آزادي را تنها براي سپاهانیان یدر فرجام سخن باید افزود که سپاه بخت

  . شنوانندنشینان نیز میفراتر، آن را در مشام جان پایتخت ،  کهخواهندنمی

با قواي خود براي  ق.هـ 1326صفهان در سال السلطنه پس از فتح اخان، صمصامنجفقلی

به  ـ سردار اسعد] علیقلی خان[، همراه  برادرش ق مّلت ایران از شاه مستبد قاجاراستیفاي حقو

متوجه تهران شدند و در  ـ انصراف آنها از این مأموریت رغم تالش نمایندگان روس و انگلیس در

   52قشون بختیاري بدون مقاومت وارد بهارستان گردید؛ 1327

ها به تهران در روز بسیار گرمی صورت گرفت و مردم تهران نتوانستند به دلیل ورود بختیاري

ه ستایش از این قهرمانان و سایر منابع خبري ب »تایمز لندن«؛ گرما از آنها استقبال زیادي کنند

دهد که افراد ناشناختۀ مشروطه پرداختند؛ مدارک موجود در کتابخانۀ سلطنتی بریتانیا نشان می

رفتار آنان در تهران با مردم به قدري  53بختیاري به رفتاري خارج از شخصیت خود نپرداختند ؛

   54و دیلی تلگراف منعکس گردید؛ ی در جرایدي مانند تایمز لندنخوب و توأم با مدارا بود که حتّ

ترین طرفداري ایل بختیاري از مشروطیت و قیام آنها برضد دستگاه استبدادي یکی از مهم

عواملی است که در تقدیرات آزادي ملّت ایران، تأثیر بسزایی داشت و هرگاه بختیاري به یاري 
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ا ملّت ایران از چنگال استبداد هرفت که به آن زوديخاستند ظنّ قوي میخواهان بر نمیمشروطه

  55رهایی پیدا نمی کرد؛ 

  

  نتیجه 

ـ که شعرش از مصادیق بارز ادبیات مشروطه است  ـوحید دستگردي شاعر آزادیخواه 

؛ امعه و اصالح آن به کار برده استتراوشات اندیشۀ خود را در بر پایی عدالتخانه و در خدمت ج

هاي ادبی ایران و حکیم نظامی خدمات گسترده و کیل انجمنوي با راه اندازي مجلّۀ ارمغان و تش

  . اي به علم و ادب کشور کرده است جستهبر

که بخشی از  ـ؛ چکامۀ بختیاري اوهاي شعري تواناستاو کسی است که در سرودن همۀ قالب

، نوکران از ظلم و تعدي دورۀ استبداد و سردمداران آن ـتاریخ اصفهان عهد مشروطیت است 

تواري را چشیده،  ، مصادرۀ اموال ودارد؛ هر چند طعم فشارهامیاستعمار روس و  انگلیس، پرده بر

، با انددر اصفهان علیه حاکمان جور به پاخاستهخواهانی را که ایستد و آزادياما از پا نمی

  ها بویژه خواهد سایر ایالتستاید و میهاي نغز میات و اشارات و خیالپردازيتلمیحـ

نشینان در متوقّف کردن چرخ استبداد از اصفهان تأسی جویند و چون مردم دیارش به پا پایتخت

  . سلطان مشروطه را بر اورنگ نشانندخیزند و دیگر بار 

  

  

  نوشتپی

؛ تخلّص وحید را استادش میرزا یحیی مدرس به او پیشنهاد کرد که بعد نام خانوادگیش شد -1

  . )، ص هفت1374 حید دستگردي،دیوان اشعار و وحید نیا،(

، ادبی و طلبان پیوست و مقاالت سیاسیخواهان و مشروطهق به آزادي.هـ  1324وحید در سال  -2

؛ کرد، درفش کاویان و مفتّش ایران منتشر می، زاینده رودهاي پروانهاجتماعی خود را در روزنامه

  ).18ص  ،همان(

 13قۀ شهرداري ناحیۀ درغرب اصفهان و درمنط صفهان است ـکه اکنون جزء شهر ا - این روستا -3 

  .آن قراردارد

  ,299، ص 1374وحید دستگردي، حسن، دیوان اشعار، به کوشش وحیدنیا، تهران، آفتاب،  – 4
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، 1353 چاپ سوم، انتشارات کتابهاي جیبی، ،، تهران 2و 1، از صبا تا نیما، جییپور، یحآرین – 5

  ,424ص

؛ او شعرهاي شورانگیز انگیختبه دشمنی روس و انگلیس و هواداري آلمان بر میوحید مردم را  -6

  کرد و درویشان اصفهان را به خواندن آن درکـوي و برزن وا ساخت و در جراید چاپ میمی

که درویش خوش است  )درویش یورشی(موسوم به ] بندي 24[، از جمله ترجیـع بند داشتمی

بند ؛ این ترجیعافزودخواند و به شور و هیجان مردم اصفهان میمجامع می آوازي در بازار و مساجد و

  : با مطلع

ــا   ــرت زم ــت و غی ــد   ،هم ــی اح ــدد زح   م

 

  ...غالــب حــی قــدیم قــادر فــرد صــمد  

 
  : با بیت برگردان

  ). 322، ص 1354پور، آرین(؛ است دد و ، نابود کن دیوهو حق موال مدد      

، عصار، اصفهانپور تدوین وتصحیح رضوان ج ا، رجال و مشاهیر اصفهان،جناب، میرسید علی،  – 7

  .    601سازمان فرهنگی تفریحی شهرداري اصفهان، ص 

  بیست ره هرره بود ابیات این نامـه هـزار   -8  

  

ــام   ــابی دادم انجـ ــاله کتـ ــک سـ ــه یـ   بـ

  سخن گر بیـت بیـت انـدر شـمار اسـت     

 

  ر استـتی افزونـار آري ، بسـت در شمـه دقّـور ب 

  .)،ص هجده1374وحیدنیا، (                                   

ــام     ــین نـ ــران زمـ ــر ایـ ــت بـ ــده اسـ ــزو زنـ   کـ

ــت   ــزار اســ ــرره هــ ــت ره ، هــ ــا بیســ   همانــ

 )425، ص2، ج1354آرین پور، (                              

ه میرزاعلی ق ، به قریۀ سورشکان وارد شدم ک.هـ  1334شعبان  15جمعه ... « : خود گوید -9

   و در قریۀ سورشکان منزل گرفته و ، سه چهار ماه است در بختیاري آمدهاکبرخان دهخدا

، قسمتی از کتاب خان بختیاري متکفّل مخارج اوست؛ از مالقات یکدیگر خرسند شدهیقلمرتضی

  .  کردنهایت تعریف و تـمجید میرا آن شب خوانده و بی »سرگذشت اردشیر«

سوي قلعه تک حرکت کردم که میرزاعلی ق از شلمزار به .هـ  1334ذیقعده  27«: نویسدنیز می

من ... «. »...شب آنجا در منزل دهخدا ماندم یک . اش در آنجا منزل دارندخان دهخدا و خانوادهاکبر

، سوار و پیاده مشغول ساختن مکانی سر برده و در راه و خانه هر روز در دهی و هر شب در

  . )، ص هجده1374وحید، ( ؛ »ودم سرگذشت اردشیر ب

فحه منتشر ص 14756شماره در  236سال یعنی تا درگذشت وحید ،  22از این مجلّه در طی  -10 

، صص همان(؛ مقاله در این مجلّه مندرج است 200از وحید افزون بر . )همان ، ص سی(شده است؛ 

گماشت که تا سال ، همت مجلّهبه نشر ) نسیم(، فرزندش محمود وحید زاده ن پساز آ. ) 102-92

  . )3842، ص 1373عی برق( ؛ ادامه داشت 1357
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وحید همراه مجلّۀ ارمغان در مدت طوالنی خدمت خود، کتابهاي سودمند بسیاري به مشترکین 

پور، آرین(کتابهاي با ارزشی به چاپ رسانید؛  خویش هدیه کرد و نیز در چاپخانۀ اختصاصی خود

   ). 228ص  ،2، ج1353

نظرو مورد  منظور«، خودش را اي به وحیدنامه در الدین همایی با آن همه جاللت قدراستاد جالل

  وحید  خواند و ازو خداوند ادب می پـروررا یگانۀ ادیـب داند و وينهایتش میالطاف بی

  .)809، ص  1374وحید دستگردي ،(؛ ».بهره نگذاردچینی فیضش بیکه او را از خوشه خواهدمی

 ،پروفسورماخایسکی داند ومی نظیرهاي وي را ازآثار پوشکین بیپروفسوربرتلس روسی ترجمه

  ایران  ترین نمایندگان طبقۀ روشنفکرترین و مترقیشناس لهستانی او را یکی از درخشانایران

  ).1- 102همان ، صص  (شمارد؛ می

؛ به چاپ رسانده است» امی گنجويسبعۀ حکیم نظ«مجموعۀ اشعار حکیم نظامی را با عنوان  -11 

، جلد دوم یخچالیه: دیگر از جمله ، آثاریر بابکان و دو جلد ره آورد وحیدعالوه بر سرگذشت اردش

سخن دلنشین، انقالب ادبی، رهبران سخن، شعراي پارسی و تازي، اعصار چهارگانۀ ادبی، وحدت 

نیا، یدوح(گ ایران از او به یادگار ماند؛ بزرهاي شعراي ، زبان نثر، نیز تصحیح دیوانزمان و ادبیات

  . )، ص سی1374

، هاها، تصنیفبندها، ترانهجیع، تربندهادیوان وحید دربرگیرندۀ مثنوي، قصاید، غزلیات، ترکیب

هاي شعري را ، رباعیات و صد اندرز وحید است که در واقع غالب قالبقطعات، اخوانیات، مراثی

   .شودشامل می

  .یا، ص سیوحیدن - 12

  .نیا، ص بیست و هشتوحید – 13

  ,240ص  وحید دستگردي، – 14

که فاتح  ضرغام. اندالسلطنه عموزاده بودهصمصام] نجفقلی خان[ السلطنه وضرغام] ابراهیم خان[ - 15

،  1387 عقیلی، نیز). 239، ص 1374وحیدنیا، (نشین شد؛ هان بود پس از شکست مستبدین خانهاصف

  . 294-309صص 

  .240-239وحید، صص – 16

 خان فرزند حسینقلی ایلخانی است که در قیام علیه استبداد و برقراري، نجفقلیالسلطنهصمصام – 17

  . مشروطیت خدمات شایانی کرده است

  .5-4صص ،1333 ،چاپ دوم  تهران، امیرکبیر، ،حمد، تاریخ هیجده ساله آذربایجانکسروي ، ا – 18

وف یا مقصور سروده است و د و بیست و سه بیت در بحر رمل مثمن محذاین قصیده در یکص - 19

  .دیوان وحید دستگردي آمده است 246تا  240صفحۀ  از
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 ،)343-348ص(خود  »ساقی نامۀ«و ) 342-343ص ( »فتح المجاهدین«مکرم اصفهانی نیز در مثنوي 

، از آن جمله در مخمسی آشکار کردن چهرۀ حاکمان ستمگر اصفهان و ستایش مجاهدان بختیاري در

  :ها رانده استسخن - بردارد دیوانش رادر 363تا  351که  صفحات  -

  اقبال ستمگر به صفاهان چوگذرکرد 

  از بهرحکومت چو در این شهر مقر کرد

  آن ...... رخت ستم و فتنه و آشوب به بر کرد 

  

  شیر دژآگه که به حق بود چو ضرغام

  افراشت علم را زپی یاري اسالم  

  ... از بهر تن آسانی ما سینه سپر کرد 

                                 

  شیرازۀ کار همه را زیرو زبر کرد 

  بیداد جفایش به دل سنگ اثر کرد

          

  ).351ص  جا،نا، بیبی مکرم، بی تا،(

  ضرغام حقیقت که از او روز شده شام

  زد جانب این شهر پی رفع ستم گام

  

)          358ص  همان، (

السلطنه و مشوق ، درویشِ دانشور و آزادیخواهی که مرشد ضرغامدهکرديسیداحمد نوربخش - 20

  . 60، ص 1، ج1307-1311وحید  وي در فتح اصفهان بود ؛

شود که سال تصویب قانون مشروطیت در می »1324« ،)ابجد(به حساب جمل » عدل مظفّر« - 21

  . هد مظفرالدین شاه است ع

؛ او ثروتی عظیم از طریق شاه بودالدینمظفر] و صدر اعظم[، داماد الدوله نوۀ فتحعلیشاهعین - 22

 پژوهشی درباره امپریالیسم، ،کاظم زاده(؛ شهرت داشت... ا اخاذي اندوخته و به بیرحمی ی احتکار

شاه او را ... . از علماي اعالم عزل او را خواستند  بازرگانان تهران با الهام گرفتن) 436، ص 1371

اند،  اي داشتهتن مردمی که در سفارت انگلیس  متحصن بودند، درخواست تازه 14000معزول کرد اما 

، یازده ماه در پیرامون تبریز نشسته و هزاران مرد الدولهعین). 454همان، ص ( ؛خواستندمشروطه می

، 1333کسروي،(دم شهر را دچار گرسنگی ساخته بود؛ به خون آغشته و مر غیرتمند و جوان دلیر را

  . )64ص 

  . و قَدمنا الی ما عملوا من عملٍ فَجعلناه هباء منثوراً: سورۀ فرقان دارد 23اشاره به آیۀ  - 23

ن زمان شد، این شمرده میهاي ایراي او در خراسان یکی ازعوامل جنبشالدوله که بیدادهاآصف - 24

  . بن برخیا وزیر حضرت سلیمان دارد؛ نیز ایهامی به آصف)15همان، ص (در شیراز حکمران شد؛ 

شد؛ بزرگان و اشراف این شهر محسوب میاي داشت و از عروه درکوفه موقعیت ویژهبنهانی - 25

مسلم را کشته شد؛ چه  زیاددست ابن به] همچون مسلم بن عقیل [هانی ). 467، ص 1378 ،محدثی(

  ).179ص  1371یعقوبی ،(؛ ش جا داده و او را یاري کرده بوددر خانۀ خوی

  .  دارد» مصر«شهر، ایهام به کشور : مصر - 26
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  : سابقه نیستاین تعبیر در متون ادبی، بی - 27

  گرگ پیرند همه پرده دران 

 

  یوسفی بر سر بازار کجاست 

 )21، ص1375عطّار (                             

  : یا        

  گرگ پیرند همه پرده دران 

  

 خبر افتاد که گرگی طمع یوسف کرد

  یوسفی بر سر بازار کجاست 

  )21، ص1375عطّار (                             

  همه گرگان شده از خجلت این گرگ، شبان

 )21005، ب222، ص 4مولوي، ج(             

  . سورۀ فتح  1بخشی از آیۀ  - 28

  . سورۀ صف  13بخشی از آیۀ - 29

گردانند ها بسته ،گرد سر و دوش خود میآن چنان باشد که به هر دو سرنی مشعل: شعلۀ جواله  - 30

  . )1363 ،غیاث الدین رامپوري(به سرعت تمام؛ 

اصفهان است که از هیچ شنعت و سدهی رئیس فوج جاللیحسین خان سرتیپمقصود محمد - 31

  .)243، ص 1374نیا، وحید(د؛ نکر گذارخیانت فرو

او به دست ... .  برد زیادرا نزد ابن) ع(حسینمامیزید اصبحی کسی است که سر مطهر ابنخولی - 32

  . )166، ص 1378محدثی، (ثقفی کشته شد؛  یاران مختار

نیز در  مقام فراهانیقائم است؛ »سرهنگ«به معنی » پولکوونیک«صورت تحریف شدۀ کلمۀ  - 33

  : ۀ مشهور خود با مطلعقصید

عزّت دهد گه خوار دارد      گَه روزگار است آن که  

 

  چرخ بازیگر ازین بازیچه ها بسیار دارد، 

 
  : شکست ایران و استیالي روس در بیتدر بیان دلتنگی از 

  ،...گه نظر با پلکنیک و با کپیتان وافیتسرگاه با سرهنگ و سرتیپ و با سردار دارد

  ).75- 76صص ،1ج ،1353آرین پور،( .ی روسی را به کار برده استاین درجۀ نظام

یک زبان هواداري از مشروطه  از شمار مجتهدان بزرگ بود که یکدل و] نجفی[اهللا نورحاج- 34

که بعد از آمدن بختیاري به اصفهان  -؛ انجمن والیتی اصفهان)2-3، صص 1333 کسروي ،( ؛ داشت

؛ مکرم اصفهانی هم به این معنی اشاره )68،ص1385جناب،( وي ریاست آن را داشت؛. تأسیس شد

  :  دارد

  فرستاد آن میر روشن ضمیر... 

  نمودند فرمان او امتثال

  که تجار آیند جمعی کثیر 

  همه گشته حاضر زجان و زمال
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  گروهی نشستند در انجمن

  بزرگ همه شیخ نوراهللا است

                              

  م سخنبگفتند از حال مرد

  که او را خداي جهان همرهست

 )348، صجانا، بی، بیتامکرم، بی(      

 
را وادار به همراهی با ملّت نمود  فرستاد و او) شیخ نوراهللا(سردار اسعد از پاریس رسولی نزد ایشان 

را وادار السلطنه را التیام داد و ایـشـان اسعد و صمصامخان، پسرسردارو نیز او کدورت بین جعفرقلی

) شیخ نوراهللا(؛ او)178ص ،1346 سرداراسعد،( کـرد به اصفـهـان تـازنـد و شـهر را متـصرف شوند؛

  از خود  و مخارج متحصنین را نمودو مجدانه کوشش می درصدد اعالي کلمۀ مشروطیت بود

  ).449ص  همان،(رسانید؛ می

  . المزدوج و موازنه آراسته شده استن، تضمی، تضادهاي ادبی جناس، به آرایهاین بیت - 35

  . )1363، الدین رامپوريغیاث(؛ زمین خالی از آب و گیاه: قََفار - 36

؛ 124- 122،صص 1374، اسفندیار، ایل بختیاري و مشروطیت، اراک، انتشارات ذره، نجیدهآه – 37

  .   160-159صص  ،2536 هارم،چاپ چ ، تهران، نوین،محمد ابراهیم، تالش آزادي ،پاریزيباستانی

مکّی احمد ،موفّق( ؛در روز عاشوراست) ع(ار امام حسینفریاد استنص »هل من معینٍ یعیننی« - 38

  ).32ص  ،جانا، بی، بیتابی، خوارزمی

مرّیخ یا بهرام از نخستین سیاراتی است که بشر شناخته و در تصورات ایرانی و یونان و روم ایزد  - 39

  ). 729، صس1366، مصفی( ؛ نگ استیا خداي ج

  ؛آیندها درآسمان براي منع ورود شیاطین به حرکت در میاشاره به این باور است که شهاب - 40

  ). 455همان ، ص(؛ سورۀ ملک به این معنی اشاره دارد 5سورۀ حجر و آیۀ  16-18هاي آیه 

  ). 244، ص 1374 ؛نیاوحید(؛ بردندی، آلتی است که توپچیان پیشینه به کار مقلم زرکش - 41

، کاتب علوي به او ، دبیر انجم، تیر یا عطارد است که القاب کاتب گردوندبیر فلک: دبیر روزگار - 42

  ). 146، ص1366مصفّی ،(داده شده؛ 

، ایهام تناسب )ياستعاره ازسپاه بختیار »شیر«، استعاره از اقبال و»روبه«(در این بیت استعاره  - 43

ازجهت  »کار و زار«و  »کارزار و زار«، »کار وکارزار«بین(و جناس  )»ادبار«و »اقبال«در(وتضاد

  . قایی وزیباشناسی قابل تأمل  استموسی

  ). 1363،غیاث الدین رامپوري( ن بپیچند؛ چه که طفل نوزاد را در آپار: قماط - 44

زرد و بن سعد در واقعۀ کربال؛ مثلِ ازرق شامی، با مویی شکر عمر، یکی از سرداران لازرق شامی - 45

  ). 1373دهخدا ، (قسی، سنگدل؛ ] کنایه از[، چشمی آسمانگون
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و آن  زد) ع(اي بر امام حسین ، از جنایتکاران جنگی کربال که در آخرین لحظه نیزهبن اَنَسسنان - 46

را از پیکر جدا کرد و بر ) ع(امام حسین  به نقل بیشتر مورخان اوسر ؛حضرت از اسب بر زمین افتاد

او  نخعی برانسبنسنان). 231، ص 1378،محدثی(؛ اند؛ برخی هم شمر یا خولی را گفتهنیزه افراشت

اصبحی  بر زمین افتاد او به خولی بن یزید] ع[حسین . او نواخت اي  برتاخت و نیزه] ساالر شهیدان[

سنان سرش را برید و به ... . چنان کند که برخود لرزید و واپس کشید خواست . سرش را ببر: گفت

  ).2256، ص 1372اثیر، ؛ ابنخولی  سپرد

است وآن را براي راندن دیو و  »ال حول و ال قوه الّا باهللا العلی العظیم«، مختصر  »ال حول« - 47

  ).1373دهخدا ،( شیطان بر زبان آرند؛

حضرت سلیمان درآورد و انگشتر نام خود را به صورت » صخري« ه دیوياشاره دارد به این ک - 48

به غدر از همسر سلیمان دریافت؛ اما به دلیل بدگمانی   ـسلیمان که معجزۀ او و نماد تأیید الهی بود 

؛ حضرت سلیمان آن را ؛ ماهیی آن را بلعیداطرافیان و رسواییش گریخت و انگشتر را به دریا انداخت

به دست آورد و از نو به  ـکه از مزد ماهیگیري به او رسید ـ ماهی بریان  ل روز از شکمپس از چه

  . 496-497، صص 1386ّقی، قدرت و شوکت پیشین برگشت ؛ یا ح

   ).1362برهان ، (گوي؛ گوي و بی ماحصل و دروغبی فایده: بادپیما - 49

، )آب خاک و ، باد،چهار عنصرآتش( شیج اربرد چهار آخهاي مراعات نظیر در این بیت با کآرایه - 50

  .خشیده استلطفی بدان ب »بر و سر«و »باد و باز« وجناس  بین »آتش و آب«تضاد بین 

  ).1363غیاث الدین رامپوري، (وزخ؛ دخانۀ هالکت یعنی : دارالبوار - 51

  .182- 178؛ سردار اسعد، صص 6-2، صص اللسلطنه؛ کسرويدهخدا، ذیل مدخل صمصام - 52

 چاپ سوم، آوري ، پیتر، تاریخ معاصر ایران، ترجمه محمد رفیعی مهرآبادي، تهران، عطائی، – 53

  ,261ص  ،1373

  ,267، ص همان - 54

.1080چاپ چهارم، ص  ،1373 ،، تاریخ مشروطیت ایران، تهران، علمی، مهديزادهملک - 55
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