
نسيم شمال مي خواندند- به اقصي نقاط قلمرو ادب 
فارسي رس��يده بود و بديهي است كسي كه به نيت 
تأليفي درباره شعراي معاصر از هندوستان به اسران 

آيد، بي آنكه او را ببيند، نمي تواند بازگشت... .«
   »نسيم ش�مال« نش�ريه اي بي تحريريه و 

دفتر
گذش��ته از آنچه ب��دان اش��ارت رفت، س��بك كار 
سيد اش��رف الدين گيالني در تهيه نس��يم ش��مال، 
منحصر به خود وي بود. او مفاد نش��ريه اش را بدون 
داش��تن دفتر و تحريري��ه اي و تنها ب��ه مدد تالش 
و ن��گارش ش��خصي، تهيه مي ك��رد و ب��ه چاپخانه 
مي فرس��تاد و پ��س از حروفچين��ي، آن را مجدداً 
مي خواند و براي طبع و پخش تأييد مي كرد. ش��ايد 
در مي��ان روزنامه نگاري معاصر اي��ران، كمتر بتوان 
به چنين تجربه اي برخ��ورد. محمد توحيدي چافي 
پژوهشگر تاريخ معاصر ايران، در اين باره مي نويسد:

»با ب��ه ت��وپ بس��ته ش��دن مجل��س به دس��تور 
محمدعلي ش��اه و آغ��از اس��تبداد صغي��ر، زندگي 
اشرف الدين وارد مرحله بسيار مهمي گرديد. به دار 
آويخته شدن مشروطه خواهان در باغ شاه، سبب شد 
اين تحوالت روحي در وي اوج گيرد. اش��رف الدين 
پس از اين حادث��ه مدتي متواري ش��د، ولي پس از 
هفت ماه با آزادي رش��ت به دس��ت آزادي خواهان، 
به اين شهر بازگش��ت و به كميته ستار پيوست و به 
فعاليت هاي اين كميته براي تأمين اس��لحه و تهيه 
طرح هاي انقالبي ياري رساند. بسياري از انديشه هاي 
آزادي خواهانه و حساسيت هاي روحي اشرف الدين، 
در همين س��ال هاي پراضطراب ش��كل گرفت. وي 
پس از بازگش��ت، مجدداً روزنامه نسيم شمال را كه 
در اين مدت متوقف بود، منتش��ر كرد. اين دوره از 
روزنامه يادش��ده، تندترين ش��عرهاي اشرف الدين 
را دربر مي گيرد. با ورود مجاهدي��ن به تهران و فتح 
پايتخت، روزنامه نسيم ش��مال و اشعار اشرف الدين 
نيز همراه او از رشت به تهران مهاجرت كرد. طبيعي 
بود كه انتش��ار روزنام��ه نسيم ش��مال در تهران كه 
مركز ثقل تحوالت سياسي ايران بود، بر رونق و نيز 
خوانندگان مشتاق آن بيفزايد. روزنامه نسيم شمال 
با همه آوازه و ش��هرتش در ايران و ماندگاري اش در 
تاريخ دوران مشروطه از هيچ گونه كادر تحريريه اي 
به غير از سيداشرف الدين بهره نمي برد و اصوالً هيچ 
مكان ثابتي براي چاپ در اختيار نداشت. اشرف الدين 
كه در اين سال ها به نسيم ش��مال معروف شده بود، 
شعرهايش را روي كاغذهاي س��اده اي مي نوشت و 
به چاپخانه كوچك كليميان مي فرس��تاد و خود نيز 
پس از حروفچيني نوشته ها در چاپخانه، ويراستاري 
آن را نيز بر عهده می گرفت. برخي از مكان هايي كه 
اش��رف الدين به عنوان مكان طبع روزنامه از آن ياد 
كرده است، عبارتند از: حياط اداره شوري، جلوخان، 
مسجد شاه و مدرسه صدر. روزنامه نسيم شمال تنها 
در چهار صفح��ه در قطع وزيري چاپ مي ش��د و به 
وس��يله كودكان دبس��تاني، در خيابان ها به فروش 
مي رس��يد. با وجود جمعيت اندك آن زمان تهران 
و تعداد كم باس��وادان، روزنامه نسيم شمال با تيراژ 
دو تا چهار هزار نسخه به چاپ مي رسيد و فوراً تمام 

نس��خه هاي آن در تهران پخش مي ش��د و به اتمام 
مي رسيد. روزنامه نسيم شمال هفته اي يك بار منتشر 
مي ش��د كه با معيارهاي ام��روزي در حقيقت يك 
هفته نامه محسوب مي شد. عمده مطالب نسيم شمال 
اخبار سياسي ايران و جهان، اصالحات و نيز تعريض 
به محروميت ها و مطالبات اجتماعي بود. پس از خلع 
محمدعلي شاه و جانش��يني احمدشاه، نسيم شمال 
دست از انتقادهاي تند و تيز به دولت هاي مشروطه 
بر نداشت. قلم تند و بي پيرايه اش، كم كم دشمناني 
را نيز در ميان حاكمان زمان��ه براي وي فراهم كرد، 
اما همواره چ��اپ روزنام��ه اش هر ب��ار ولوله اي در 
شهر بر پا مي كرد. روزنامه نسيم ش��مال به روايتي، 
به مدت 20س��ال و به طور نامرتب چاپ ش��د. زبان 
آهنگين و الف��اظ عاميانه اين نش��ريه، توجه مردم 
كوچه و ب��ازار را به خ��ود جلب مي كرد. ش��عرهاي 
س��اده، بي پيرايه و لبريز از صميميت نسيم شمال، 
بردل ها مي نشس��ت و در ميان اذهان پير و جوان و 
عارف و عامي، رسوخ مي كرد. به تعبير سيدنفيسي: 
نسيم شمال از ميان مردم بيرون آمد، با مردم زيست 

و در ميان مردم فرورفت! هنگامي كه روزنامه فروشان 
دوره گرد روزنام��ه او را اعالم مي كردند، به راس��تي 
مردم هجوم مي آوردند... نام اين روزنامه به اندازه اي 
بر س��ر زبان ها بود كه مدير آن را به نام آقاي »نسيم 
ش��مال« مي ش��ناختند... . او باز مي نويسد: روزنامه 
وي را دست به دست در قهوه خانه ها، در سر منبرها 
و در جاهاي��ي كه م��ردم گرد مي آمدند، باس��وادها 
براي بي س��وادها مي خواندند، م��ردم دور هم حلقه 
مي زدند، روي خاك مي نشستند و گوش مي دادند. 
اشرف الدين شعرهاي خود را در روزنامه، با امضاهاي 
گوناگوني به چاپ مي رساند، اشرف، اشرف گيالني، 
نسيم، نس��يم ش��مال، فقيره، هوپ هوپ، خرابعلي 
ميرزا، يتي��م جوجه و گاهي هم دخ��و - كه تخلص 
شعري دهخدا بود- امضاهايي بود كه وي از آنها در 

ذيل اشعارش بهره مي برد... .«
   فرجام تلخ و مرگي مشكوك

روزنام��ه نگار به آنچ��ه در پيرامون خ��ود مي بيند، 
مي پردازد. ع��ده اي از مقصران و گاهي ناخواس��ته 
برخي از بي تقصي��ران را م��ي آزارد و نهايتاً عده اي 
را از خوي��ش ناراض��ي مي س��ازد. اين��ان طبع��اً و 
به واكن��ش، در پي فرصت تس��ويه حس��اب با وي 
مي نشينند. سيداشرف الدين نيز از طايفه مستبدان 
و مشروطه خواهان، بسا كسان را آزرده بود. نهايتاً و به 
باور برخي نزديكان، آنان با اتهام جنون به تيمارستان 
و نهايتاً مرگ رهنمونش ساختند. محمد توحيدي 

چافي در اين فقره نيز آورده است:
»يكي از معماگونه ترين حوادث زندگي نسيم شمال، 
اتهام ديوانگي و انتق��ال وي ب��ه دارالمجانين بود. 
شكي نيس��ت كه قلم تند و تيز او دش��مناني را نيز 
براي وي فراهم كرده بود. اش��رف الدين در اش��عار 
انتق��ادي اش هيچ كس را بي نصيب نمي گذاش��ت، 
از دولتمردان مس��تبد تا ش��اه و همچنين س��ران 
مش��روطه، همگي طعم تل��خ طعنه ه��اي وي را - 
كه براي مردم ش��يرين بود- چش��يده بودند. آيا به 
راستي اين دشمنان سياس��ي، مقدمات حضور وي 
را در تيمارس��تان فراهم كردند؟ آيا ممكن اس��ت 
فروكش كردن حرارت شعرهاي نسيم شمال و طبعاً 
كاستن از رونق هواداران اشعارش، وي را به تألمات 
روحي دچار كرده باشد؟ آيا ممكن است ويژگي هاي 
عجيب و غريب برخي شعرهايش، به ويژه شعرهايي 
كه براي كودكان سروده، ناآگاهان به ادبيات كودك 
را ب��ه ديوانگي وي رهنمون كرده باش��د؟ س��عيد 
نفيسي كه بارها وي را در دارالمجانين مالقات كرده 
و بارها براي دلجويي از وي ب��ه ديدنش رفته بود، با 
چش��م خود ديده بود اتاقي را در حياط تيمارستان 
به سيد اختصاص داده اند و ظاهراً جنون چنداني در 
وي نديده و شنيده بود: سيد اندوخته اي در حجره 
داشت و كساني كه چشم به آن دوخته بودند، جنون 
بي آزار او را بزرگ كرده اند و او را با وسايل نامشروع، 
به دارالمجانين آن روز ب��رده بودند... وي همچنين 
مي نويسد: من نفهميدم چه نش��انه جنوني در اين 
مرد بزرگ بود، همان بود كه هميش��ه بود، مقصود 
اين كار چه بود؟ اين يكي از معماهاي بزرگ دوران 

ماست... .«

سيداشرف الدين حسيني گيالني، در زمره 
معمميني است كه با تحصيالت نسبي، در 
خدمت جريان غالب مش�روطه درآمدند. 
شهرت او به نشريه نسيم ش�مال و اشعار 
انتق�ادي و فكاه�ه آن بازمي گ�ردد. جان 
مايه نظري انديش�ه هاي او و نشريه اش از 
»كميته ستار« در ش�هر رشت و سوسيال 
دموكرات هاي قفقازي نشئت مي گرفت. او به 
تبليغ همين مرام پيش آمد تا نهايتاً روزگار 
او را به سرنوش�تي غمبار دچار س�اخت!

روزنامه ن�گار به آنچ�ه در پيرام�ون خود 
مي بيند، مي پردازد. ع�ده اي از مقصران و 
گاه برخي از بي تقصيران را مي آزارد و نهايتًا 
عده اي را از خويش ناراضي مي سازد. اينان 
به واكنش، در پي فرصت تس�ويه حساب 
با وي مي نشينند. سيداش�رف الدين نيز 
از طايفه مس�تبدان و مش�روطه خواهان، 
بس�ا كس�ان را آزرده بود. نهايتاً و به باور 
برخي، هم آنان با اتهام جنون به تيمارستان 
و نهايت�ًا م�رگ رهنمون�ش س�اختند
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فرجام سيداشرف الدين حسيني گيالني، به مثابه معمايي تاريخي

»شاعر مردم« 
كه نهايتاً ره به »دارالمجانين« برد!

    شاهد توحيدي
اث��ري كه هم 
در  اين��ك 
آن  معرف��ي 
سخن مي رود، 
تالش دارد تا 
آورده هاي يك 
اث��ر مرج��ع 
ه  ر ب��ا ر د
امام خمين��ي 
رهب��ر كبي��ر 
انقالب اس��المي را مورد ارزيابي و نقد قرار دهد. 
سهراب مقدمي شهيداني پيش تر با انتشار »نقدي 
بر مدخل خميني، روح اهلل در دايره المعارف بزرگ 
اس��المي«، پژوهش��ي را عرضه كرد كه توجه و 
تحسين تاريخ پژوهان انقالب اسالمي را برانگيخت 
و اينك ب��ا »نقدي ب��ر مدخ��ل امام خميني در 
دايره المعارف تشيع«، گامي ديگر در تصحيح آنچه 
در ب��اره بنيانگ��ذار جمه��وري اس��المي در 
دايره المعارفي ديگر آمده، برداشته است. اهميت 
اينگونه نقدها، در حد اهميت دايره المعارف هاست. 
وجود خلل ها و اش��تباهات در اينگونه مجلدات 
مرجع، مي تواند آيندگان را به بيراهه ببرد و مسير 
پژوهش هاي ايشان را با مانع مواجه سازد. مؤلف در 
آغاز ديباچه خويش بر اين نوشتار انتقادي، در باب 
ترتيب ارائه مطالب در كتاب خويش چنين آورده 

است:
»اكنون بعد از گذشت 19 س��ال از انتشار مدخل 
مورد نقد، بر آن ش��ده ايم كه با رويكردي علمي، 
منصفانه و متكي بر منابع معتبر تاريخي، به خوانش 
انتقادي اين مدخل بپردازيم. ص��د البته نگارنده 
اين س��طور همچون هر منتقد منصف ديگر، در 
پي ناديده گرفتن تالش هاي علمي نويس��ندگان 
و متوليان دايره المعارف تش��يع نبوده و نيست و 
نگارش نقد علمي را به عنوان يك پيوست اصالحي 
و تكميلي مي شمارد. اي  بسا در ويرايش هاي بعدي، 

كمك  كار ويراستاران علمي آن مجموعه قرار گيرد. 
در نگاه بدوي، چه بسا برخي از اشكاالت مطرح در 
مدخل، جزيی و غيرمهم به نظر برسد، اما اقتضاي 
نگارش مت��ن علمي متقن، التفات ب��ه جزئيات و 
پرهيز از هر نوع تس��امح كاري، در مواجهه با انواع 
اغالط علمي و تاريخي است. چنانكه در آثار برخي 
از تراجم نگاران مش��هور معاصر، دقت در جزئيات 
به صورت حداكثري به چش��م مي خورد. اين اثر 
در هفت فصل مجزا و بخش ضمائم، سامان يافته 
است. فصل نخست به معرفي دايره المعارف تشيع 
و بيان ويژگي هاي كلي مدخل امام خميني)ره(، 
اختصاص يافت��ه و فصل دوم ب��ه ارزيابي مباحث 
مربوط به زندگاني شخصي امام خميني پرداخته  
است. موضوع فصل س��وم نقد، مطالب مربوط به 
وقايع نهض��ت از آغاز تا پيروزي اس��ت و در فصل 
چهارم، ب��ه ارزيابي مطالب مرب��وط به وقايع پس 
از پيروزي پرداخته ش��ده و  فص��ل پنجم به نقد 
مباحث مرتبط با انديش��ه سياس��ي امام خميني 
اختصاص يافته كه حاوي نقدهاي جدي و مطالب 
بسيار مهمي است. در فصل ششم، مدخل آيت اهلل 
سيدمصطفي خميني)ره(- به ضميمه مدخل امام- 
مورد نقد و بررس��ي قرار گرفته و در فصل هفتم، 
بر واكاوي اش��كاالت س��اختاري مدخل متمركز 
ش��ده ايم. بخش ضمائم نيز در بر گيرنده مباحث 
بسيار مهمي اس��ت. بخش��ي از آن، به نقد برخي 
محققين نسبت به دايره المعارف تشيع اختصاص 
يافته تا مخاطبان با فضاي كلي اين اثر مش��هور و 
نقدهاي سايرين آشنا شوند. همچنين، تصوير تمام 
صفحات مدخل مورد نقد، در بخش ضمائم درج 
شده تا امكان مراجعه مستقيم و بررسي تطبيقي 

براي خوانندگان ارجمند فراهم شود... .«
مؤلف در ادامه مقدمه خويش، به معرفي شيوه كار 
خود در اين اثر پرداخته كه مهم ترين وجه آن يك 
دوره آشنايي مخاطب عالقه مند، با ادوار گوناگون 
زندگي امام خميني است. عالوه بر اين او تصميم 
دارد تا در اشارت بردن به خبط هاي اين مدخل، 
حتي كوچك ترين موارد را نيز از قلم نيندازد، ضمن 
اينكه از مطول كردن بالوجه اثر خويش نيز احتراز 

كرده است. وي در اين باره مي نويسد:
»در اين نوشتار برخي ش��بهات و ابهامات تاريخ 
انقالب اسالمي، براي نخس��تين بار مورد بررسي 
تفصيلي قرار گرفته و از اين جه��ت، در كنار نقد 
گزاره هاي تاريخي، رويكردي ايجابي و اصالحي 
نيز مد نظر بوده است. لذا مخاطب با مطالعه اين 
اثر، در واق��ع برخي فرازهاي مه��م تاريخ انقالب 
اسالمي و زندگاني امام خميني را به صورت عميق 
و تحقيقي مورد مطالعه قرار مي دهد. براي تسهيل 
در مطالعه، نقدها در ذيل عناويل كلي و به صورت 
موضوعي تدوين شده اس��ت. بنابراين خط سير 
كتاب، گاه با خط س��ير مدخل سازگار نيست كه 
البته اين مسئله براي پيشگيري از پراكنده نويسي 
ضروري مي نمود. گفتني آنكه به دليل پيوستگي 
مطالب مدخل، عماًل امكان تيترگذاري جزيي تر 
وجود نداش��ت و براي پيش گيري از گسستگي 
بحث، گاهي مطالب گسترده اي ذيل يك عنوان 
ارائه شده اس��ت. بدان جهت كه شائبه برداشت 
ش��خصي از متن نويس��نده، در اذهان مخاطبان 
القا نش��ود، حتي االمكان از نقل به مضمون و نقل 
غيرمستقيم پرهيز شده و در اكثر قريب به اتفاق 
موارد، بعد از نقل مستقيم فرازهايي از مدخل، به 
نقد آن پرداخته ايم. گرچه اختصارنويسي شاخصه 
مثبت متن دايره المعارفي است، اما در مقام نقد، 
نمي توان و نباي��د به صورت مبه��م و موجز وارد 
بحث ش��د. لذا به منظور تبيين فضاي بحث، گاه 
توضيحات مبس��وطي در ذيل يك موضوع ارائه 
گرديده كه روشن شدن موضع نزاع، متوقف بر آن 
است. به  رغم اين ضروريات، حتي االمكان از تطويل 

غيرضروري نيز پرهيز شده است. 
به موازات نقد مدخل مذكور، ساير منابع تاريخي 
نيز از نقد مصون نمانده و بيش از بقيه دايره المعارف 
بزرگ اس��المي و دايره المعارف مص��ور زندگي 
امام خميني)ره(، به تناسب موضوعي مورد نقد قرار 
گرفته اند. اثر نخست، مورد توجه مجامع نخبگاني 
و دومي مورد مراجعه عمومي است، بنابراين تذكر 

برخي اش��تباهات اين دو منبع، به نظر ضروري 
مي نمايد كه البته در اين اثر، به ط��ور گذرا به آن 
پرداخته ش��ده و جاي نگارش نقدهاي تفصيلي 
و تخصصي ب��ر اين دو اثر همچنان خالي اس��ت. 
پيش از اين اثر، كتاب نقدي بر مدخل»خميني، 
روح اهلل« در دايره المع��ارف ب��زرگ اس��المي، به 
همين قلم منتش��ر گرديد كه در مجامع علمي و 
رسانه اي كش��ور، بازتاب گسترده اي يافت. اظهار 
لطف برخي اساتيد و تاريخ پژوهان- از طيف هاي 
مختلف فكري و سياسي- و همچنين ايجاد فضاي 
نقد علمي س��ازنده، در ايجاد انگيزه براي نگارش 
اثر فعلي مؤثر افتاد. در به نتيجه رسيدن اين اثر، 
تعدادي از دوستان فرهيخته و همكاران ارجمند در 
بنياد تاريخ پژوهي و دانشنامه انقالب اسالمي قم، 
زحمات زيادي )در گردآوري داده ها و بازبيني متن 
نهايي( متحمل شده اند. از آن جمله  آقايان: علي 
رستمي، ميثم عبدالهي، سيدمحمد ميرصالحي، 
س��يدمحمدامين نوراني، محمد ماليي، سلمان 
رئوفي، محمدج��واد فرج نژاد، حس��ن محمدي 
زنجاني، خانم نسيمه رضايي و بيش از همه جناب 
حجت االسالم محمد خاكپور كه نكته سنجي هاي 
ادبي و تاريخي شان در سامان يافتن و تتميم اين 
نوشتار تأثير محوري داشته است. متن حاضر پيش 
از انتشار، در اختيار جمعي از تاريخ پژوهان ارجمند 
كشور قرار گرفت و تعدادي از حضرات بعد از صرف 
وقتي مبسوط، متن را مورد بازبيني و نقادي قرار 
دادند كه بدين وسيله صميمانه از همه اين عزيزان 
تقدير و تش��كر دارم و مفتخرم تذك��رات علمي 
ايشان، در تتميم و تكميل اين اثر بسيار مؤثر افتاد. 
در اين ميان، بذل توجه وي��ژه تاريخ نگار انقالب 
اسالمي جناب االسالم والمس��لمين سيدحميد 
روحاني، شايسته سپاس��گزاري ويژه است كه در 
همه مراحل تكوين اين اثر از نكته س��نجي هاي 
تاريخي ايش��ان به طور ويژه بهره مند شدم. اميد 
اس��ت اين وجيزه در قبال محافل علمي، به نقد 
منش��ورات انقالب اس��المي و ت��الش در جهت 
تصحيح و پااليش تولي��دات علمي مربوط به اين 

عرصه، مؤثر و مقبول افتد... .«

مدخل امام خميني در دايره المعارف تشيع
 در بوته بازخواني و نقد

در تصحيح انگاره هاي يك اثر مرجع
درباره رهبر كبير انقالب اسالمي
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   سمانه صادقي
روزهايي كه بر ما گذش�ت، تداعي گر روز خبرنگار 
بود. اين مناس�بت را موس�مي بهنگام ديديم تا به 
خوانندگان اين صفح�ه از روزنامه ن�گاری بگوييم 
كه به رغ�م همه ت�الش و تقال در دوران مش�روطه 
نهايت�ًا و به ط�رزي مش�كوك، راهي تيمارس�تان 
ش�د و اندكي بعد ج�ان داد! خواننده نكت�ه  دان و 
موش�كاف، خود از اين مق�ال، نتيج�ه و عبرت در 
خور ب�ر خواهد گرفت. امي�د آنكه تاري�خ پژوهان 
و عم�وم عالق�ه من�دان را مفي�د و مقب�ول  آي�د. 

      
   »نسيم شمال« در خدمت »كميته ستار«

سيداشرف الدين حسيني گيالني، در زمره معمميني 
است كه با تحصيالت نس��بي در خدمت جريان غالب 
مشروطه درآمد. ش��هرت او به نشريه »نسيم شمال«، 
اش��عار انتقادي و فكاه��ه آن بازمي گ��ردد. جان  مايه 
نظري انديشه هاي او و نشريه اش از »كميته ستار« در 
شهر رشت و سوس��يال دموكرات هاي قفقازي نشئت 
مي گرفت. او به تبليغ همين مرام پي��ش آمد تا نهايتاً 
روزگار او را ب��ه سرنوش��تي غمبار دچار س��اخت. در 
بيوگرافي منتشرشده او در رسانه ها چنين مي خوانيم:

»اشرف الدين در س��ال 12۴9 در قزوين زاده شد و در 
شش ماهگي پدرش را از دس��ت داد و ميراث پدري اش 
غصب ش��د! اين روي��داد، او و خان��واده اش را ب��ا فقر و 
تنگدس��تي روبه رو س��اخت. اش��رف الدين تحصيالت 
مقدمات��ي را در مدرس��ه  صالحيه  قزوين، ن��زد مالعلي 
طارمي و مالمحمدعلي برغاني صالحي به پايان رساند و 
سپس رهسپار عتبات شد. در كربال در درس فقه و اصول 
ميرزاعبداهلل و ميرزا علي نقي برغاني صالحي حاضر شد 
و پس از حدود پنج سال به قزوين بازگشت. اشرف الدين 
پ��س از آن در تبريز ب��ه ادامه  تحصي��ل پرداخت و نزد 
استادان آن ديار، صرف و نحو، هيئت، جغرافيا، هندسه، 
فقه، منط��ق و كالم آموخت و چنانكه خ��ود مي گويد 
با پيري روش��ن ضمير دي��دار كرد كه تأثير به س��زايي 
در حيات روح��ي و معنوي وي نهاد. تحول اساس��ي در 
زندگ��ي او هنگامي رخ داد كه به رش��ت مهاجرت كرد. 
اش��رف الدين در اين س��ال ها، با رهبران مشروطيت در 
گيالن آشنا ش��د و نخستين شماره  نسيم ش��مال را به 
صورت هفتگي منتشر ساخت، اما نزديكي وي به برخي 
از اعيان با نفوذ گيالن چون: س��پهدار رش��تي، سردار 
معتمد و سپهس��االر محمدولي خان تنكابني، س��بب 
درگيري و مشاجرات قلمي او با برخي از روزنامه نگاران 
گيالني شد. اشرف الدين پس از بمباران و انحالل مجلس 
و از بيم مأموران محمدعلي شاه، با لباس مبدل از طريق 
روستاهاي گيالن و قزوين، به اشتهارد گريخت. پس از 
فرار اشرف الدين از رشت، نسيم شمال نيز به مدت هفت 
ماه توقيف ش��د. در بازگشت به رش��ت، اشرف الدين به 
عضويت كميته ستار كه معزالسلطان، تربيت، كسمايي، 
برادران اس��كنداني و تني چند از ديگر مبارزان گيالن 
آن را تش��كيل داده بودند، درآمد. اين كميته با رهبران 
سوس��يال دموكرات قفقاز، براي تأمين اس��لحه و تهيه  
طرح هاي پيش��برد انقالب هم��كاري داش��ت. به نظر 
مي رسد بسياري از انديش��ه هاي سياسي اشرف الدين، 
در همين دوره و با حضور در اين محفل پايه ريزي شده 
باش��د، چه پ��س از آن وي روزنامه اش را به نش��ر افكار 
كميته  ستار اختصاص داد. چندي بعد در پي اولتيماتوم 
روس ه��ا و انحالل مجل��س دوم، نسيم ش��مال مجدداً 
تعطيل گرديد و اش��رف الدين بار ديگ��ر ناگزير از ترك 
رشت شد. ظاهراً فشار مأموران تزاري و كنسول روس، 
در خروج او از رش��ت بي تأثير نبوده  اس��ت. پس از آن، 
روس ها چاپخانه عروةالوثقي را - كه نسيم شمال در آن 
چاپ مي شد- ويران كردند! از اين هنگام تا انتشار مجدد 
نسيم ش��مال در تهران، از زندگي او آگاهي چنداني در 
دست نيست. درباره  واپسين سال هاي زندگي و بيماري 
روحي او گزارش هاي مبه��م و متناقضي وجود دارد. به 
روايت��ي وي در 1۳09 ش دچار اختالل حواس ش��د! 
درباره  سبب بروز اختالل مشاعر و رهايي او از تيمارستان 
نيز نظرها متفاوت است. وي در 29 اسفند 1۳12، كمي 
پس از رهايي از تيمارس��تان و در اولي��ن روزهاي آغاز 
پانزدهمين سال انتشار نسيم شمال درگذشت؛ او را در 

گورستان ابن بابويه به خاك سپردند... .«
   نه كس�ي حالش را پرس�يد و نه دستگيري و 

تفقدي ديد
باني��ان ي��ك حرك��ت سياس��ي و اجتماع��ي، الزاماً 
تريبون داران آن نيستند. مبلغان را عوامل پشت صحنه 
برمي كشند و به ميدان مي فرستند، شهرتشان مي دهند 
و نهايت��اً ميوه كارش��ان را مي چينند. اي��ن چهره ها از 
استعداد و توانايي گفتاري و قلمي فراواني برخوردارند، 
اما نهايت��اً جز تلخ كامي و بن بس��ت چي��زی را تجربه 
نخواهند كرد. سيداش��رف الدين را مي ت��وان در زمره 
همين طيف ش��ناخت، چنانكه حبيب يغمايي اديب و 

نويسنده معاصر، در اين فقره آورده است:
»سيد اشرف الدين ش��اعري است ش��يرين سخن كه 
در انقالب مش��روطيت و آزادي ايران ب��ه نيروي طبع 
و قلم، چن��دان مؤثر بوده كه هيچ يك از نويس��ندگان 
چنان تأثيري نداش��ته اند. سخن س��رايي كه در زمان 
خويش، آوازه شهرتش سراسر ايران را فرا گرفته بود و 
هر طبقه و هر گروه از عارف و عامي، باسواد و بي سواد، 
خرد و بزرگ او را مي ش��ناختند و روزنامه اش را دست 
به دست مي گرداندند و ش��عرش را از بر مي كردند، اما 
در آخر عمر چنان به سختي و بدبختي افتاد و چندان 
به گوشه نش��يني و گمنامي زيست كه نه كسي حالش 
را پرس��يد و نه دس��تگيري و تفقدي ديد تا در نهايت 
تنگدس��تي و بي نوايي جان داد و اكنون از مزارش جز 
در س��ينه هاي مردم عارف، نش��ان نمي ت��وان يافت. 
حدود سال 1۳09 شمس��ي، يكي از ادباي هندوستان 
كه صاحب تأليفاتي ارجمند و از اس��تادان دانشگاه آن 
بالد است چند ماهي در ايران زيس��ت، چون تصميم 
گرفته بود تذكره اي درباره شعرا و نويسندگان معاصر 
ايران تأليف كند )و تأليف هم كرد.( اهتمام داشت كه 
خود شخص ش��اعر را نيز مالقات كند و فضايل ادبي و 
اخالقي او را دريابد و بسنجد. در آن وقت آوازه و شهرت 
سيداش��رف الدين گيالني - كه او را به نام روزنامه اش، 
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