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 پیشگفتار

تقريبـا   منتخب او مرحوم ملک الشعرای بهار. کار ايران با خداست کتابی است با اشعاری

شـاعر را در   گیـری  موضعماعی داشته و تنتخاب شده رنگ و بوی سیاسی اجابیشتر اشعار 

عنوان کتاب برگرفته او شعر بهـار بـا همـی  عنـوان      کشد. حضور وی به تصوير می دوران

مـردم ايـران   ت،ش او  . بعده استعلی شاه مستبد سروددر نکوهش محمدآن را  که است

دخالت و  او نمايندگان ملت یمجلسوجود تنی بر بيعنی حکومتی م ،برای گرفت  مشروطه

هجـری شمسـی فرمـان مشـروطه توسـ        ۵۶8۱در سال سرانجام  ،تممردم در امور حکو

و مردم به همی  مناسـبت پیـرووی خـود را جشـ  گرفتنـد و او       مظفرالدي  شاه صادر شد

صـدور فرمـان مشـروطه    پیـرو   ته بودند بیـرون آمدنـد.  سفارت انگلیس که به تحص  نشس

اما طولی نکشید که . و اوضاع مملکت آرام شد مجلسی مرکب او نمايندگان تشکیل شد

بـر  بعـد او تکیـه   محمد علـی شـاه   اي  فضای آرام سیاسی اجتماعی به جنگ کشیده شد. 

بـه   روسـی وسیله لیاخوف  به رسمیت نشناخت و مجلس را بهرا  مشروط ،تخت پادشاهی

خواهان به کمک پیشـاهنگان خـود بـه مقابلـه بـا       خواه و آوادی مردم مشروطهتوپ بست. 

در نهايـت   هـای ويـادی تقـديم انقـ،ب خـود کردنـد و       کشتهمحمدعلی شاه پرداختند و 

بهـار در شـعر    .گريختبه فتح تهران انجامید و محمدعلی شاه به روسیه توس  مجاهدي  

 را مورد خطاب قرار داده است و چنی  سروده است:  ی شاهکار ايران با خداست محمدعل

 با شَهِ ايران و آوادی سخ  گفت  خطاست/کار ايران با خداست

 ها جداست/کار ايران با خداست مذهب شاهنشه ايران و مذهب

 پادشه خود را مسلمان خوانَد و ساوَد تباه/ خون جمعی بیگناه

 ست/کار ايران با خداستها کی روا ای مسلمانان در اس،م اي  ستم

هـم در جريـان حـواد      ،او ابتـدا شعرای بهار يکـی او افـرادی بـوده کـه     لا مرحوم ملک 

با توجـه بـه سـخنوری و طبـع      هم و خواهان بوده و خود او مشروطه مشروطه بودهانق،ب 

های خود يا جرايـد ديگـر    به وبان شعر در روونامه شعر و شاعری حواد  دوران خود را 
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نگـار   شعرا ع،وه بر شاعر بودن يک سیاستمدار و يک روونامـه لملک ا .ه استردمنتشر ک

او پـر اسـت او اشـعار اجتمـاعی و سیاسـی و مـا در ايـ  کتـاب          رديوان شـع  .بودای  حرفه

و ايم که مربوط به وقايع سیاسی و اجتمـاعی ومـان شـاعر هسـت      خاب کردهتاشعاری را ان

به همـان انـداوه کـه يـک شـاعر       است. بهار شتهشاعر حضوری فعال در همه اي  وقايع دا

اشـعار معـروف    هست يک فعال سیاسی اهل قلم هم هست. مرحوم بهار ع،وه بر داشـت  

در  وياد در ومینه مسائل سیاسی و اجتماعی روو مثل همی  شـعر کـار ايـران بـا خداسـت؛     

ل قصـیده  مثـ  ؛اشعار معروف ويادی دارد ،انهشاعر طبیعت و بیان احساساتومینه توصیف 

بلنـدباالی تـاريخ ايـران او ايـران قبـل او اسـ،م تـا         دۀتصنیف مرغ سحر يا قصی ،دماونديه

ا منتهـا مـ   تر سروده است. دستی هر چه تمام که با چیره ینه عبرتمعاصر با عنوان آيدوران 

و به نـوعی  ايم که رنگ و بوی سیاسی داشته  در اي  کتاب بیشتر اشعاری را انتخاب کرده

بلوا برای گرفت  مشروطه َ او آغاوِ که استو در قالب شعر تاريخ معاصر ايران  ،باي  کتا

 رسد. جغد جنگ به پايان می شعری با عنوان با ومان جنگ جهانی دومتا و ه دشروع ش

دســتی و تســل  بــر فنــون شــعر و  عــ،وه بــر چیــره هــای شخصــیتی بهــار يکــی او ويیگــی

در بیـان مسـائل بخصـوص مسـائل      او و شـهامت  تـوان گفـت جرئـت    میموضوعات روو 

کـه شـاه مملکـت را مـورد      دهـد  او خود نشان میها چنان جرئتی  سیاسی است که در آن

بـا او بـوده   تـا دوران پیـری   او دوران جـوانی  ويیگی اي   دهد. مذمت و نصیحت قرار می

ب کند که بعد او فوت پدر لق چنان جايگاهی در خراسان پیدا می . بهار با اي  روحیهاست

و اشـود.   توس  مظفرالدي  شاه به او اعطا مـی  ه،ملک الشعرايی را که به پدرش تعلق داشت

اجتمـاعی   ـ  پرداود و اشعار سیاسـی  نگاری می ای به روونامه در کنار شعر به صورت حرفه

. عـ،وه  وبـان آواد  ،بهـار  تـاوه  ،نوبهـار ، خراسـان  هـای  مثل روونامه ؛کند خود را منتشر می

 پرداود. فرسايی می های کثیرالنتشار ديگر نیز به قلم ونامها در روه براي 

، چهارم، پنجم، ششم و پانزدهم سوم های همی  روحیه سیاسی بودن باعث شد تا در دوره

ای هـم او فعالیتهـای    دوره .شورای ملی به عنوان نماينده مردم وارد مجلـس شـود   سمجل
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یح و نگـارش آاـار و مفـاخر    سیاسی خودش را کم کرد و بیشتر وقت خودش را به تصح

اسـتوارتري  کتابهـا    ويکی ا ،کتاب سبک شناسی بهار در سه جلد.داد صاختصااروشمند 

طـرح   در .در دارالمعلمی  عـالی بـه تـدريس پرداخـت     وی .ادبیات فارسی است در ومینه

پیشنهادی بهار، تأایر حواد  و جريانات سیاسی و فکری در تحول و رشد علـوم و تـأایر   

نیز بـه ترکیبـات و   « دورۀ ادبی مشروطیت»بود. در مبحث  ادبیات نیز گنجانده شدهآن در 

يافـت،   وادبیـات فارسـی راه مـی    اصط،حات جديد که به تدريج او راه مطبوعات به وبـان 

در کابینۀ قوام ووير فرهنگ شـد، امـا ووارت او چنـد     ۵۳۶۱در بهم  وی .توجه شده بود

ش بهار که به بیماری سل مبت،  ۵۳۶۲در نیمۀ دوم . ردطول نکشید و استعفا ک ترماهی بیش

بهار . یس رفتئگشته بود، با استفاده او مرخصی استع،جی او مجلس، برای معالجه به سو

واده، و در پاريس با هانری ماسه ديـدار کـرد. بهـار در باوگشـت بـه       یس، با جمالئدر سو

« جمعیت ايرانـی هـواداران صـلح   » ۵۳۶۳ايران، به تدريس دانشگاهی ادامه داد. در خرداد

و قصـیدۀ   به رياست جمعیت انتخاب شد بود گذاران آن تأسیس گرديد و بهار که او پايه

چشم  ۵۳۳۱شنبه اول ارديبهشت سرانجام در روو يک یرا سرود. و« جغد جنگ»معروف 

 او جهان فروبست. 

حات صـط، ا شدر اشـعار و بايد گفت کـه او خـود صـاحب سـبک اسـت      در ومینه شعر 

را با استادی بیان نموده و ورود اي  ادبیات به شعر باعث تنزل شعر و شـاعری   سیاسی روو

يکـی او مهمتـري  رويـدادهای سیاسـی و بسـیار مهـم در دوره       او آنجا که  او نشده است.

کنـار  ملک الشعرايی و با وبان شـعر در  با داشت  لقب  ؛ستاوندگی بهار انق،ب مشروطه 

عار روو سیاسـی را بـا صـدای بلنـد بـه گـوش مـردم و سـردمداران         و اشـ  يسـتد ا یمـ  مردم

انقـ،ب سیاسـی،    يجانتـ  چرا کـه يکـی او   ؛پرداود رساند و در اي  ومینه به نوآوری می می

 ، موضوعات سیاسـی منطقی محکم و بهتر او ديگرانبا  اشعارشاو در  انق،ب ادبی است.

 بماند.باقی وی  شايستۀ الشعرايی  همچنان مقام ملکتا  کند را بیان می روو

موجـود در   ۵۳۱۱باتوجه به نسخه چاپ  ترکیب اشعار در اي  کتابانتخاب گردآوری و 
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آغـاو  « کار ايـران بـا خداسـت   »با همان شعر معروف  گونه است کهاين کتابخانه ملی ايران

ايـ  شـعر در ومـان محمـد      وجه تسمیه اي  کتاب نیز قرار گرفته است.شعری که  شود می

ه مستبد سروده شده است و او بی لیاقتی و ظلم و جفای شاه مستبد سخ  بـه نظـم   علی شا

دو شعر با مضمون پند و اندرو خطاب به محمد علی شاه قرار  در آورده است و بعد او آن

دارد. سپس شعر عدل و داد که پـس او صـدور فرمـان مشـروطه توسـ  مظفرالـدي  شـاه        

آيینه » و عالی و پس او آن شعر بلند فته استدر فهرست اشعار قرار گر سروده شده است

قرار دارد. مرحوم بهار اي  شعر را با چیره دستی هر چه تمام تر درباره تاريخ ايران « عبرت

آورده است. پـس او ايـ    خودش به نظم در او دوران باشکوه ايران باستان تا دوره معاصر

در و سلطنت محمد علـی شـاه   ها، اشعار مربوط به دوران بعد او صدور فرمان مشروطیت 

او هرج و مرج مربوط به توپ بست  مجلس گرفته تا  و شده است فهرست اشعار گنجانده

نامه رضا خان و نصـیحت عـوام و    فتح تهران و حواد  ومان احمد شاه قاجار و جمهوری

در انتها به شعر جغد جنـگ و آيـی  نـو مـی      فهرست اشعار کتاب آمده است.خواص در 

اشعار مربوط به رووهای پايانی حیات استاد ملـک الشـعرای بهـار مـی باشـد.       رسیم که او

بهـار   معروف مرحوم ملک الشعرای حس  الختام کتاب چند غزل معروف و چند تصنیف

است. مرغ سحر که او اشعار سیاسی ـ اجتماعی آن دوران است او معروف تري  تصـنیف   

 ۵۳۳۱شروع و به سال  ۵۶8۱ريخی او سال های وی می باشد. تقريبا اشعار بهار به لحاظ تا

ختم می شود و به نوعی هم ارتباط معنايی در ترتیب اشعار رعايت شده است هـم رابطـه   

کـه بیشـتر صـبغه سیاسـی      نـد طولی و ومانی اشعار. در اي  کتاب اشعاری انتخـاب شـده ا  

تابی اسـت  جلد دوم اي  کتاب ک .اشعار عاشقانه و غیر سیاسی اجتماعینه ند راجتماعی دا

که در آن بیشـتر اشـعار عاشـقانه و عرفـانی کـه رنـگ و بـوی         «نغمه آوادی»تحت عنوان 

 . جمع آوری شده استندارند  اجتماعی سیاسی

شکل بهتری به خود بگیـرد در اانـای کـار ايـ       «کار ايران با خداست»برای اينکه کتاب 

استفاده  آرايی کتاب حهدر صف هارسید که تصاويری متناسب با موضوع شعر مايده به ذهن
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موسسه مطالعات تـاريخ معاصـر ايـران و کتابخانـه مجلـس       ولذا يک سری عکس ا کنیم؛

هـا   عکـس  ايـ   خـود د. نـ قرار گیر اشعارشورای اس،می تهیه و روتوش شد تا در الب،ی 

همچنی  معنـی لغـات   د. نافزاي حاوی اط،عات بصری ويادی هستند که به غنای کتاب می

نهايی کـردن  در در انتهای کتاب و به ترتیب حروف الفبا درج شده است. اقیل و مشکل 

ال تشـکر و  مـ که او ايشان ک نمودندکمک شايانی به اينجانب  رهبرنیا وهرا خانم ،ااراي  

 کشـورمان  ای ديگر بـه تـاريخ معاصـر    امیدوارم اي  کتاب که با نگاه و واويه سپاس دارم.

  ارگیرد.رق اهل تحقیق مورد استفاده ،پرداود می
 

 فرهاد نوع پرست

 6931تهران 

 

 

 





 

 

 
 ؛محمد علی شاه مستبد

"کار ايران با خداست" شعرِ استاد ملک الشعرای بهار در خطابمورد  شاهِ

 .بود ها به کمک روس !حمله به تهران و او به توپ بست  مجلس های کاری او شیري 
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ــا ــ بـ ــت  هِشَـ ــت  خطاسـ ــخ  گفـ ــران و آوادی سـ  ايـ

ــذهب ش ــذهب مـ ــران و مـ ــه ايـ ــت اهنشـ ــا جداسـ  هـ

ـ   حنه مسـت و میـر مسـت   شاه مست و شیخ مست و شِ

ــر دم او دَ ــتانِهـ ــت   سـ ــا بپاسـ ــه و غوغـ ــتان فتنـ  مسـ

ــر فــــراو     ــد بــ ــتبداد آيــ ــای اســ ــر دم او دريــ  هــ

 کشــتی ملــت بــه گــرداب ب،ســت      ،ويــ  ت،طــم 

 مملکــت کشــتی، حــواد  بحــر و اســتبداد خــس     

 نشــی  بــا ناخداســت   کشــتی و کشــتی   پــاسِ  کــارِ

ــ ــلمان خوانَـــ  پادشـ ــود را مسـ ــاوَه خـ ــاهد و سـ  د تبـ

ــ  ســتم  ــا کــی رواســت ای مســلمانان در اســ،م اي  ه

ــاک نیســت      ــدالت را نخواهــد ب ــران گــر ع ــاه اي  ش

 ناســـتديـــدۀ خفـــاش او خورشـــید در رنـــج و عَ   

 بـــاش تـــا آگـــه کنـــد شـــه را اويـــ  نـــابخردی      

 انتقـــام ايـــزدی بـــرق اســـت و نـــابخرد گیاســـت     

ــ  ــاغ  هســنگر شــه چــون ب ــت او ب ــه رف  شــاه دوشــان تپ

ــرحد م   ــنگرش در سـ ــر سـ ــکِروو ديگـ ــت لـ  فناسـ

ــاود و آذربايجـــان     ــوی ری تـ ــود سـ ــا خـ ــاش تـ  بـ

 ۵کـــار ايـــران بـــا خداســـت    

 کــــار ايــــران بــــا خداســــت

 مملکـــــت رفتـــــه و دســـــت

 کــــار ايــــران بــــا خداســــت

ــداومــــــوج ــای جانگــــ  هــــ

 کــــار ايــــران بــــا خداســــت

 ناخـــــدا عدلســـــت و بـــــس

 کــــار ايــــران بــــا خداســــت

ــی  ــی بــ ــون جمعــ ــاهخــ  گنــ

 يــــران بــــا خداســــتکــــار ا

 وانکـــه طینـــت پـــاک نیســـت

 کــــار ايــــران بــــا خداســــت

ــام ايــــــــــــزدی   انتقــــــــــ

 کــــار ايــــران بــــا خداســــت

 تــــر شــــد داغ شــــاه  تــــاوه

 کــــار ايــــران بــــا خداســــت

ــتارخان  حضـــــــــرت ســـــــ

                                                                                                                                        
هـای او بـا    جـويی  خورشیدی نظر بـه کینـه   ۵۶8۲. در اواخر سلطنت استبدادی محمد علیشاه قاجار به سال  ۵

 انتشار داد. طلبان، بهار اي  قصیدۀ مستزاد را در مشهد ساخت و در روونامۀ نوبهار خواهان و آوادی مشروطه



 01 2ا خداست ب ایرانکار 

 کـوب و خنجـرش کشورگشاسـت   عهلآن که توپش ق

ــ   رگتُبـــاش تـــا بیـــرون و رشـــت آيـــد ســـپهدار سِـ

 آنکـــه گـــی،ن و اهتمـــامش رشـــک اقلـــیم بقاســـت

 مصــام حــق گــردد پديــد   بــاش تــا او اصــفهان صَ  

ــیم آنکــه ســر و احکــام حــق پیچــ   د کجاســتتــا ببین

 خــاک ايــران، بــوم و بــرون او تمــدن خــورد آب     

ــی  » ــاو ب ــت ناس ــه هســت او قام ــر چ ــدام ماســت ه  «ان
 

 کــــار ايــــران بــــا خداســــت

ــ ــزرگ رّفَــــــــ  دادار بــــــــ

 کــــار ايــــران بــــا خداســــت

ــد    ــردد پديــ ــق گــ ــام حــ  نــ

 کــــار ايــــران بــــا خداســــت

 جـــــز خراســـــان خــــــراب  

ــا خدا  ــارايران بـــ ــتکـــ  ســـ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


