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http://www.soshians.ir/


5 

 

 

  

 نامهشیوه

ایست از نویسنده به مخاطب. هدف غایی از نوشته شدن و انتشار کتابی که در دست دارید هدیه

بازپخش  ،ای رایگان استشود. این نسخه هدیهاین اثر آن است که محتوایش خوانده و اندیشیده 

 .ی غیرسودجویانه از محتوای آن با ارجاع به متن آزاد استهرنوع استفاده و آن هیچ ایرادی ندارد

یا به انتشار از روند تولید و انتشار کتابهای این نویسنده پشتیبانی کنید، دارید تمایل ی که در صورت

واریز حساب زیر به مبلغ مورد نظرتان را کاغذی این کتاب و پخش غیرانتفاعی آن یاری رسانید، 

 اینکه مایل هستید نمایید اعالم  (sherwin_vakili@و در پیامی تلگرامی )به نشانی کنید 

 ای از کتابها شود. سرمایه صرف انتشار )کاغذی یا الکترونیکی( چه کتاب یا چه رده

 ۶10۴ ۳۳7۸ ۹۴۴۹ ۸۳۸۳شماره کارت: 

 ۴027۴۶0۳۴۹شماره حساب نزد بانک ملت شعبه دانشگاه تهران: 

 IR30 0120 0100 0000 4027 4603 49شماره شبا: 

 به نام: شروین وکیلی

و فایل صوتی و تصویری کالسها و  این نویسندهنوشتارهای دیگر برای دریافت همچنین 

 دنبال کنید:  هادر این نشانیرا شان کانال تلگرامتارنمای شخصی یا توانید هایشان میسخنرانی
www.soshians.ir 

(https://telegram.me/sherwin_vakili) 
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 7      گفتارپیش

 1۳    بخش نخست: کیستیِ بهار

 1۳   ی بهارگفتار نخست: تبارنامه

 1۸    گفتار دوم: دوران کودکی

 2۵   گفتار سوم: پایگاه دانایی بهار

 ۴۳  گفتار چهارم: همنشینان و مخاطبان بهار

 ۶1     دوم: چیستیِ بهاربخش 

 ۶1    گفتار نخست: بهار و دین

 77    گفتار دوم: بهار و سیاست

 1۵۵    گفتار سوم: بهار و ادبیات

 21۹     پیوست نخست: آثار بهار

 22۵    پیوست دوم: سالشمار زندگی بهار

   2۳۵       کتابنامه
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 گفتارپیش

 

شود. نگاری جدید ما محسوب میترین بخشهای تاریختاریخ شعر معاصر پارسی، یکی از ایدئولوژیک 

ی سیر تحول ام که انبوهِ متونی که دربارهشاید چنین برداشتی غریب بنماید، اما به راستی به این نتیجه رسیده

دینی شباهت دارند که با های و شباند، کمابیش به سنتی فرقهشعر پارسی در دوران مدرن نوشته شده

داشتهایی نقد ناشده و کمابیش مقدس پنداشته شده، تاریخی ایدئولوژیک و تحریف شده از زبان پارسی پیش

ای از رخدادهای مهم، شخصیتهای تاثیرگذار، اند. تاریخ شعر نو، مانند هر تاریخ دیگری، شبکهرا رقم زده

دهد، که به شکلی بسیار تحریف شده و نارسا در خود جای میمنشهای نوظهور و نهادهای تکامل یابنده را 

 اند. و سطحی، گلچین و تفسیر شده

بازخوانی این تاریخ، و نقادانه نگریستن به این که چرا فالن رخداد مهمتر از بهمان رخداد قلمداد  

ت که دیر یا زود ی بهمان چنان، ضرورتی اسی فالن شخصیت چنین است و دربارهشده، و چرا داوری درباره

نویسم که از سویی برخی از مدارها باید جسورانه با آن روبرو شد. این مجموعه از کتابها را با این انگیزه می

و مسیرهای نادیده انگاشته شده در این سیستم فرهنگی پیچیده را روشن و شفاف سازم، و از سوی دیگر 

شناختی و تاریخی استوار سازم. برای این تری جامعهی نقد شعر معاصر پارسی در بسموضع خویش را درباره
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یابد، که الزم است از نو کلیت های نامدار یا گمنامی ضرورت میمقصود، پرداختن به شخصیتها و چهره

شان نگریسته شوند. شاید که به این ترتیب نقش ی اجتماعیآثارشان بازخوانده و بازاندیشیده شود، و در زمینه

تر از آب در تر و درستشان منصفانهدبیات امروز ایران زمین از نو فهم گردد و داوری دربارهو ردپایشان در ا

 آید.

ی لقبش ام. چرا که هم شایستهالشعرای بهار را برگزیدهبه عنوان نخستین چهره از این گروه، ملک 

دیگر، درازای عمر کنم. از سوی اش همدلی فراوان حس میهست و هم نسبت به موضع اجتماعی و فرهنگی

های تاریخی مهم، او را به شاه کلیدی تبدیل کرده که اگر خوب شناخته شود، بهار و حضورش در بزنگاه

ای از شاعران و ادیبان و فعاالن اجتماعی دیگر را گرداگرد خویش به خوبی خواهد شناساند. محتوای زنجیره

د شعر معاصر در انجمن زروان است. روه پژوهشی نقی ادبی سیمرغ ارائه شد، که گاین کتاب نخست در حلقه

 1۳۹۵اردیبهشت  2 که روز پنجشنبه« الشعرای بهار: سه نسل در خدمت فرهنگ ایرانملک»همایش بعدتر در 

ها هایی از آن نیز در قالب یادداشتهایی در روزنامهدر دانشگاه کاشان برگزار شد، بخشی از آن ارائه شد و پاره

 یافته است.  و مجالت انتشار
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 اشبهار در زمینه و زمانه

 

و  ی شعر سنتیالشعرای بهار را برخی آخرین شاعر بزرگ کالسیک و برخی دیگر نمایندهملک

اش وجود دارد که از دو سو، او را واپسین اند. یعنی دو دیدگاه دربارهای مدرن دانستهکار در زمانهمحافظه

ای نو و شرایطی ای ناچسب در زمانهآورد، یا او را وصلهای باشکوه و دیرپا و فاخر به شمار میحلقه از زنجیره

کنند، در دگان نوگرا که این دو دیدگاه را نمایندگی میگرا و نویسنکند. ادیبان سنتدگرگون شده قلمداد می

این زمینه توافق نظر دارند که ورود تجدد به ایران به گسستی همه جانبه و فراگیر در ساخت و محتوای شعر 

پارسی انجامیده و شکافی عمیق میان شعر نو و کهن، و سبک قدیم و جدید را پدید آورده است. تفاوت تنها 

گذارند و نوگرایان اغلب به گرایان بزرگداشت میراث ادب پارسی را از دست فرو نمیسنت در آنجاست که

ی این شکاف ایستاده، خوارداشت آن اشتغال دارند. طبیعی است که در این میان شخصیتی مانند بهار که بر لبه

 به این شکل با برداشتهایی یکسره ناهمساز و ناهمگون رویارو گردد.

ی فرجامین بر خطی درخشان است که در شعر الشعرای ایران است. یعنی نقطهبهار آخرین ملک

شود و بزرگانی مانند عنصری و فرخی و نظامی و منوچهری و حافظ و سعدی پارسی دری با رودکی آغاز می

د دهد. بهار در ضمن در تاریخ معاصر ایران نیز جایگاهی یکتا و برجسته دارد و در فرآینرا در خود جای می

رسوخ تجدد در نهادهای ایرانی نیز نقشی به سزا ایفا کرده است. از این رو دو دیدگاه متعارض یاد شده اگر 

 نماید. هردو درست می به خودِ بهار بنگریم،
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ی سیستمهای پیچیده به انداز نظریهشناختی و از چشمدر این نوشتار سرِ آن داریم تا با نگاهی جامعه

گرفته را  اش بنگریم و تصویری که از او در منابع و متون شکلیادگار ادبی و اجتماعیالشعرای بهار و ملک

توان همچون متنی بدان نگریست و الگوهای چفت ای دارد که میمحک بزنیم. هر شخصیت تاریخی زندگینامه

ی اجتماعی های دیگران، و چارچوبِ اتصالش با رخدادهای تاریخی و جریانهااش با زندگینامهو بست شدن

ی ادیبان این بخت وجود دارد که گفتمانِ پدید آمده از ایشان نیز به موازات این روند را وارسی کرد. درباره

آید، ادیبان بررسی و تحلیل شود. یعنی در کنار بافتاری که از کردارها و فراز و نشیبهای زندگی یک فرد بر می

توان در پیوند با گفتمانهای دیگر گذارند که آن را نیز میار میای نمادین نیز از خویش به یادگو شاعران شبکه

اش را به شکلی عینی تجزیه و تحلیل کرد. های درونیوارسی کرد و ساختار و چارچوب و محتوا و سوگیری

شود. بهار از سویی یک شخصیت تاریخی تاثیرگذار و مهم بوده، و از سوی دیگر ادیبی بلندمرتبه محسوب می

ی انقالبی، رهبر دهندهی مردی روبرو هستیم که فعال سیاسی، سازمانشخصیتی تاریخی با زندگینامه در مقام

پرداز ادبی بوده است. از سوی دیگر اگر به متنهای بازمانده از بهار نگار، استاد دانشگاه، و نظریهحزب، روزنامه

شویم ها و کتابهای تحلیلی روبرو میای، نامهروزنامه هایها، یادداشتها، مقالهبا انبوهی از اشعار، ترجمه بنگریم،

شناسی ادبی مدرن زبان که در میانشان گذشته از دیوان حجیم و مهم اشعار، نخستین و مهمترین اثر سبک

 بینیم. های جنبش مشروطه را هم میپارسی و یکی از معتبرترین تاریخ

ای منظم و دستگاه نظری استواری نیاز داریم هبرای بررسی شخصیتی با این حد از پیچیدگی، به نظری

ی فرد مشخص سازد، و همزمان شناختیِ زندگینامهها و متغیرهای تعیین کننده را در بافت جامعهکه شاخص

های به جا مانده از وی را نیز نشان دهد. شاید به خاطر های نمادینِ نهفته در متنگاههای معنایی و گرهگرانیگاه

ستگاه نظری و مبهم بودنِ چارچوب تحلیلیِ نویسندگان ارجمند پیشین بوده که پژوهشهای غیاب همین د
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مدرن گراییده و آن تصویر ناسازگاری که در ابتدای -ی بهار در نهایت به یکی از دوقطبیِ سنتیموجود درباره

 سخن گفتیم را تداوم بخشیده است.

ای بانی بازمانده از بهار را تحلیل کنیم، به شبکهی تاریخی و متنِ زاگر از منظری سیستمی زندگینامه

ی نوگرایی و پویایی در سبک و بیان و محتوای سخن بهار را یابیم که از سویی درجهاز شاخصها دست می

سازد. دهد و از سوی دیگر جایگیری بهار در متن تاریخ عصر مشروطه و پس از آن را مشخص مینشان می

ی ورود تجدد به ایران اگر با محک نقد داشتهای رایج دربارهه بسیاری از پیشدعوی این نوشتار آن است ک

پایند. در این معنا چه بسا تمایز های بدیهی پنداشته شده خلع شوند، چندان نمیآشنا شوند و از مقام دوقطبی

باشد، و به  گرا اصوال ربطی به سنت و نوگرایی نداشتهمرسوم و مشهور میان ادیبان نوگرا و ادیبان سنت

شان مربوط باشد. یا شاید شکاف سهمگینی که میان شعر کهن و گیری سیاسیزبانی مثل موضعشاخصی برون

هایی چندان تیز و تمیز نداشته باشد و در اینجا با گذاری نرم و تدریجی شعر نو مفروض گرفته شده، لبه

 روبرو باشیم و پیوستگی را بیش از گسست ببینیم. 

ی ار زندگینامه و اشعار بهار در این چارچوب مورد نقد و تحلیل قرار خواهد گرفت. همهدر این نوشت

کنند، در این های تاریخ و ادبی را به امری آشنا و بدیهی و ساده بدل میهایی که چهرهداشتها و کلیشهپیش

ا و ارتباطهای غالب روند مورد نقد و واسازی قرار خواهند گرفت، و متغیرهایی روشن و شفاف مانند الگوه

ی نمادهای متنی یا کنشهای اجتماعی محورِ داوری قلمداد خواهند شد. بر این مبنا آنچه که همچون در شبکه

دهد و به امری بسیط و یکپارچه مدرنیته یا تجدد خوانده شده، یکپارچگی و همگنی خویش را از دست می

ود که از جریان یافتنِ تاریخ ایران زمین )در سراسر شامری پیچیده، چند رگه، واگرا و شاخه شاخه بدل می

ی انگارانهاند. یعنی دوقطبی سادهقدمت و قامت تنومندش( در رگهایی نوزاد و کاریزهایی نوپدید ناشی شده

تواند دوران سنتی/ دوران مدرن که به آدمِ سنتی/ آدم متجدد و در نهایت شعر کهن/ شعر نو تعمیم یافته، می
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و ریشه و همچنین در فرجام و شاخ و برگ مورد نقد و واسازی واقع شود. در این نوشتار چون  در خاستگاه

درآمد کوتاه را برای بیان نقدی که به نگریم و همین پیشها نمیمان بهار است، به ریشه و آغازگاهمحور بحث

 بینیم. قالب مرسومِ فهم ورود تجدد به ایران داریم، بسنده می

خی ساختهای نهادین جامعه در عصر مشروطه و در دگردیسی بافت نمادین و معنایی در چرخش تاری

شوند. از این ادب پارسی در دوران معاصر بهار شخصیتی کلیدی و اشعارش متونی تعیین کننده محسوب می

ای از اش، بختِ واسازی خوشهرو با نگریستن به آنچه از او به یادگار مانده و تحلیل آن در زمینه و زمانه

ی نقد و در نور آید، که چه بسا زیر تازیانهانگاشته شده فراهم می داشتها و باورهای مرسوم و بدیهیپیش

 ی خویش بدل شوند.پژوهشی عینی به واژگونه
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 بخش نخست: کیستیِ بهار

 

 ی بهارگفتار نخست: تبارنامه

 

 12۶۵ نام اصلی آن کسی که بعدها با نام بهار شهرت یافت، محمدتقی صبوری بود. او در سال

الشعرای آستان قدس ی سرشور مشهد به دنیا آمد. پدرش میرزا محمد کاظم صبوری، ملکخورشیدی در محله

رضوی بود و مادرش زنی از تبار اشراف گرجی بود که در دوران شاه عباس صفوی به ایران کوچیده و 

رجی نام داشت، اسالم بازرگانانی دولتمند از میانشان ظهور کرده بودند. نیای سوم این زن که افراسیاب گ

ی آورده و به تجارت پرداخته بود و هم خودش و هم نوادگانش تعصبی در دین اسالم داشتند که به نواده

 شان، یعنی مادر بهار نیز به ارث رسید. دختری
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شاه ی میرزا احمد صبوری کاشانی بود که در دوران فتحعلیمیرزا محمد کاظم صبوری، پدر بهار، نواده

الدین نامی درگذشته بود. خودِ این مرد از نوادگان امیر غیاث 11۹2شد و به سال شاعری نامدار محسوب می

شد و به همین دلیل محسوب میبود که در دوران شاه عباس دوم صفوی از سرداران بزرگ و خوشنام ایران 

الدین از کردان دنبلی بود و خاندان خودش در خوی ریشه حکومت کاشان را به او داده بودند. این غیاث

خویشاوند خاندان بهار محسوب خاندان ضرابی در کاشان از نوادگان مستقیم او هستند و بنابراین  1داشتند.

الدین هم نسب خود را به برمکیان و پیش از آن به فرزندان خسرو شوند. ناگفته نماند که خاندان غیاثمی

هایش انتخاب کرد، رساندند. دلیل این که محمدتقی صبوری نام بهار را برای خودش و روزنامهانوشیروان می

نوبهار که کاهنان اعظمش برمکیان بودند اشاره دارد. او بعدتر بر  همین است و در این کار به معبد بودایی

همین مبنا با نام بهار شهرتی بیشتر یافت و نام خانوادگی فرزندانش نیز بهار باقی ماند. در دوران خودش، 

 اش داشت.الشعرایینامیدند که اشاره به منصب ملکبسیاری او را به نام ملک نیز می

الشعرای اند. فتحعلی خان صبا که ملکین شاعر نامدار دیگر نیز پرورده شدهدر خاندان بهار چند

خان شد. این فتحعلیالدین و خویشاوند پدر بهار محسوب میشاه بود، از نوادگان امیر غیاثدربار فتحعلی

نام خان زند بود و خود پسری داشت به برادری داشت به نام میرزا محمدعلی خان ضرابی که وزیر لطفعلی

میرزا احمد صبور که ندیم و همدم و کاتب عباس میرزا بود، و در جریان جنگهای ایران و روس در تالش 

شهید شد. میرزا احمد صبوری هم طبعی روان و زبانی گشوده داشت و دیوان او که چهار هزار بیت شعر 

                      
ن تعلق دارم، از راه باشد که بدانند خاندان وکیلی طباطبایی تبریزی که من بدا االنساب جالبشاید برای عالقمندان به علم 1 

بهار دارند. بگذریم  چند ازدواج با خاندان کردان دنبلی آذربایجان و خوی مربوط هستند و بنابراین خویشاوندی دوری با خاندان

 اند و دارند!ا هم داشتههای ایرانی بی خانوادهکه این سطح از خویشاوندی را به نظرم بخش عمده
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ها نقل شده که دو اشعاری در تذکرهی پدری بهار از میان رفته باشد. اما از او سوزی خانهداشته، گویا در آتش

 اش چنین است:نمونه

 ضراتر از ساحت این گلشن خشد تازه   باز از دم جان بخش صبا صفحة غبرا

 بپوشیده جهان کسوت دیباگوئی که    رده زمین خلعت اکسونکگوئی که به بر

 به زمین ابر همه لؤ لؤ ال ال ریزد    بیزد به جهان باد همه عنبر اشهب

 چون چشم نگار، آفت جان نرگس شهال   چون روی بتان، رهزن دین اللة سوری

 کز باغ جنان برده گرو عرصة دنیا   آراسته روی، چمن از سبزه بدان سان

 .…کاید همه دم باد بهاری فرح افزا  مانا که جبین سوده به خاك در خاقان 

 و

 اخضراستای ز امواج فیضش صد چو بحر رشحه چیست آن دریای نورانی که عقلش گوهراست

 لطف آن شادی فزا و طبع آن جان پرور است  فیض آن بی منتها و جود آن بی غایت است

 گاه لطفش، خضر را بر آب حیوان رهبر است  گاه جودش، نوح را بر کوه جودی رهنماست

 هرغریقی را در آن، شهد بقا در ساغر است  ی دریا نه جز زهر فنا نوشد، ولیکغرقه

 شان از ماه انور پیکر استاندر آن بینی که   صد هزاران ماهی سیمین بر و زرین پشیز

 هر نیلگون ز آنها یکی نیلوفر استکاین سپ   از نم فیضش هزاران الله و گل بردمید

 اختر استکاندر او این زیور و زیب از نجوم و  قطره ها گاه تالطم زان به روی چرخ ریخت

 راست همچون جسم از جان و عرض از جوهر است   افزای آنزنده روح کائنات از طبع روح

 زان که دریای وجود احمدی را گوهر است   گوهر هستی چرا بخشد جهان را رایگان
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و در زمان خود محمد کاظم صبوری سومین نسل از فرزندان این میرزا احمد صبوری بوده است. ا 

 ی فتحعلیالشعرای صبا )نوهشاعری چیره دست و مشهور بود. در حدی که بعد از مرگ محمود خان ملک

شاه بود، از او دعوت کردند تا به تهران برود و منصب ی شاعران دربار ناصرالدینخان صبا( که سرکرده

شود که پدر در مشهد ماند و از اینجا معلوم میالشعرایی شاه قاجار را بر عهده بگیرد. اما او نپذیرفت و ملک

هایی بهار مردی متدین و پایبند به آستان قدس رضوی بوده است. دیوان صبوری به چاپ رسیده و در آن قصیده

 شود. از این دست:بلند و موزون یافت می

 ای آورد ز فرخنده بهارآمد و نامه    بحدم باد صبا با نفس غالیه بارص

 بارافشان و صبا غالیهشد هوا غالیه   ای، بخ بخ، کز خط عبیرآمیزشنامه

 گیسوی نگارگشا چون خم ای نافهنامه   بخش مسیحفزا چون دم جانای روحنامه

 ای سطر به سطرش شده از راح نگارنامه   ای حرف به حرفش شده از روح رقمنامه

 خط یارمشکین کاتب نامه همان کاتب رخ دوستصاحب نامه همان صاحب رنگین

 به همه اهل دیار آسا خواندتا خطیب   اسپرد به رعد غرض، آن نامه بیاورد و در

 ریخت زآن، خرمن خرمن، به زمین مشک تتار  رعد بوسید مر آن نامه و بگشودش مهر

 راست چونان که بپیچید صدا در کهسار   سپس از حمد خدا، خواند به آواز بلند

 ...نزهت روضة رضوان و مرا نام بهار    کایها الناس! بدانید سراسر که منم

 و

 د، نیایدعمر بود و رفت، عمر رفته باز آی   سوی ما دیگر به ناز آن دلنواز آید، نیاید

 تاب من جز از حجاز آید، نیایدماه عالم نجست از وصل جاناندر عراق آمد دلم، کامی 

 یا رب از باغ مراد این غنچه باز آید، نیاید  نشکفد دل تا نبیند از دهانش یک تبسم
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 این حدیث اندر زبان اهل راز آید، نیاید هر که از سرّ دهانش یافت رمزی، بست لب را

 سرو از باد صبا در اهتزاز آید، نیاید  قامت آن سرو باالآنچنان کز نشئة می، 

 سوی مسجد دیگر از بهر نماز آید، نیاید و دید، ای قبلة جانهر که محراب دو ابروی ت

آنچه بعدتر در  اند، اما چه از نظر محتوا و چه در سبک و شور بااین شعرها چیره دستانه سروده شده

دارند. در واقع خاندان بهار، از جمله پدرش، شاعران چیره دست مکتب بینیم یکسره تفاوت آثار بهار می

گرفتند که های ادبی به کار میای از مضمونها و آرایهبازگشت بودند و زبان خراسانی را با کامیابی در زمینه

 توان گسست عمیق ادبیکمابیش مندرس و تکراری شده بود. تنها با مرور اشعار صبا و صبوری است که می

در شعر بهار را درك کرد و فاصله گرفتن چشمگیر او از سنت ادبی روزگارش را فهمید. آنچه که معموال 

کنند که گاه یکی دو نسل بعد شود، آن است که او را با شاعرانی مقایسه میی بهار نادیده انگاشته میدرباره

گرا قرار داشتند. در حالی که مشروطه های او و سایر شاعراناز خودش آمده بودند و سخت زیر تاثیر نوآوری

بهار را باید با نسل پیش از خود و معاصرانش مقایسه کرد، که شاعرانی نیرومند و مسلط بر ادب پارسی بودند، 

نگریستند و به خصوص بخشی از جنبش ادبی مکتب بازگشت گرا به ادبیات میکه از نگاهی کامال سنت

اش ممکن ی تاریخی درست به بهار نگریسته شود، داوری دقیقتری دربارهشدند. اگر در این زمینهمحسوب می

 گذار شعر نو به رسمیت پذیرفت.اغراق باید وی را به عنوان پایهگردد. در این حالت، بیمی
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 گفتار دوم: دوران کودکی

 

های نبوغ را به تمامی داشت. بهار در محمدتقی صبوری که بعدها بهار نام گرفت، از کودکی نشانه

ی قدیم را زیر نظر پدرش آغاز کرد و در شش چهار سالگی به مکتب رفت، در پنج سالگی آموزش به شیوه

را فرا گرفته بود. در هفت سالگی نزد پدر خواندن شاهنامه را آموخت و  سالگی خواندن قرآن و متون پارسی

 در همین سن نخستین شعر خود را سرود: 

 بیامد به میدان چو شیر ژیان     تهمتن بپوشید ببر بیان

اش به غرب ایران سفر کرده بود، در برابر کوه بیستون شعری به سه سال بعد، وقتی که به همراه خانواده

 شوخی سرود که بیتی از آن چنین است: 

 غلط نکنم از لیفند فرهاد است  به بیستون که رسیدم یک عقربی دیدم

در سه سال، آن هم در زبان کودکی  ی دومیی نخست به لحنِ طنزآمیز و عامیانهگذار از شعر تقلیدیِ ساده

خردسال بسیار چشمگیر و جالب توجه است. بماند که در هر دو شعر عناصر تاریخی و اساطیری ملی چیرگی 

 نمایاند.دارد و فضای ذهنی بهارِ کودك را باز می

ی بهار در سن چهارده سالگی به مکتب ادیب نیشابوری اول رفت و خواندن دروس عربی را به شیوه

قدمایی آغاز کرد. میرزا عبدالجواد ادیب نیشابوری از دانشمندان و بزرگانِ مکتب قدیم بود که در عرفان دستی 

توان از ایرج و مریدانش می ی شاگردانداشت و با ادیب پیشاوری که همزمانش بود رقابتی داشت و از زمره

میرزا یاد کرد. ادیب نیشابوری بر خالف ادیب پیشاوری هوادار مشروطه بود و شاگردانش را نیز با این جنبش 

پرستی ی وطنی تحصیل نزد او را نگرفت، اما احتماال عالوه بر پدرش از او نیز در زمینهکرد. بهار دنبالهآشنا می
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رفته است. استاد ادیب نیشابوری کسی بود به نام صیدعلی خان درگزی که مدتی خواهی تاثیر پذیو مشروطه

گیری کرد و به مشهد رفت و انجمنی ادبی تاسیس کرد. بهار در حکمران درگز بود و بعد از این مقام کناره

ال یافت و تا حدودی با این مرد هم نسبت شاگردی پیدا کرده بود. چنان که در ساین انجمن هم حضور می

 2نامد.ی بلندی که برای جشن عروسی پسرِ او سروده، وی را استاد خویش میدر آخرین بیتِ قصیده 12۹0

بهار با هوش تند و تیزی که داشت در همان زمان اندکی که نزد ادیب بود، عربی را به خوبی فرا 

گرفت و در ادبیات عرب دستی گشاده یافت. یک سال بعد، در حالی که هنوز نوجوانی بیش نبود، به مقام 

آن سامان پیوندی  یتوان حدس زد که با کتابخانهالکتاب آستان قدس رضوی در آمد و از همین جا میثقة

نزدیک داشته و کتابخوان پیگیری بوده است. وصیت پدرش به او این بود که بازرگانی پیشه کند و  شاعری 

کاظم  محمد 12۸2را به عنوان حرفه رها کند، و خوشبختانه بهار این درخواست را نادیده انگاشت. در سال 

که فخامت و وزانتش و به خصوص سرودن ی غرایی سرود، صبوری درگذشت و بهار در سوگ او قصیده

  3نماید:ی تاریخش به راستی از جوانی هجده ساله بعید میماده

 ی مه شد سپیدی شب شد سیاه و دیدهجامه  ی ملک سخن را تا افول آمد پدیدشمسه

 ی گردون ندیدزآن که چون او در زمانه دیده  نبیند در زمینچون صبوری آسمان دیگر 

... 

 قامت اهل سخن یکسر از این ماتم خمید  رونق بازار شعر از این عزا درهم شکست

 نامه از مرگش سیه پوشید و پیراهن درید خامه در سوگش زبان ببرید و اندر خون نشست

                      
 .205-208: 1۳۸7بهار،  2
 .27و ۴۳: 1۳۸7بهار،  3
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 و رای روشن و بخت سعیدبا دل دانا   سر به درگاه رضا بنهاد و از روی رضا

 مصرعی گوید پی تاریخ آن فحل وحید  افگارش بهار داغدارخواست تا پورِ دل

«مر صبوری را به این در گر بود روی امید»  هاتفی از بقعه ناگه سر برآورد و سرود

  

بهار الشعرا نواخت. اندکی بعد، مظفرالدین شاه قاجار بعد از دریافت شعری از او وی را به لقب ملک

ای در ستایش پیامبر اسالم سرود و آن را به آستان قدس هدیه کرد. این کارها و آن لقب را پذیرفت و قصیده

سابقه بود. از این رو بدگویان و حسودان از گوشه و کنار سر بر آوردند و موقعیت برای جوانی هفده ساله بی

و آثار پدرش، یا یکی از دوستان پدرش )بهار ادعا کردند که بهار این شعرها را از گوشه و کنار دزدیده 

 4کند. بهار در همین هنگام شعر زیبایی سرود با این مضمون:شیروانی( را به اسم خود منتشر می

 ریغ منزآب دو دیده بیخ غم برنکنم، د  آتش کید آسمان سوخت تنم، دریغ من

... 

 کآمده باد مهرگان در چمنم، دریغ من  امهمچو گلی شکفته رخ در چمن نکوئی

 من که چو بلبلم چرا در حزنم دریغ من سرای روز و شبزاغ و زغن به بوستان نغمه

ای مورد آزمون قرار گیرد. به این ترتیب ادبای آن دوران دشوارترین بهار پذیرفت تا برای رفع هر شبهه 

ربط به ی بیها را از او گرفتند. در ادبیات کالسیک پارسی، دشوارترین آزمون آن است که چهار کلمهامتحان

ها در بسازد. به شکلی که هر کدام از کلمه البداهه رباعیِ معناداری با آنکسی بدهند و بعد از او بخواهند فی

                      
 .2۹: 1۳۸7بهار،  4
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یک مصراع بیاید. این کار از سویی به دلیل ضرورت حضور آن چهار کلمه سخت است و از سوی دیگر خودِ 

البداهه است. بهار از تمام رباعی هم با وزنِ مشخص و شمار ابیات اندکش دشوارترین قالب برای سرایش فی

د و در هفده سالگی مقام خود را به عنوان شاهِ شاعران کامال تثبیت کرد. برخی این آزمونها سر بلند بیرون آم

از این آزمونها و نتایجش را پسرِ بهار برای ما ثبت کرده است. مثال در نوبتی برای آزمودن توانایی شاعری 

 5باعی را سرود:ی گل رازقی، سیگار، الله و کشک را دادند و او در اندك زمانی این ربهار به او چهار کلمه

 کی مه ز دود سیگار تو اشدر دیده  ای برده گل رازقی از روی تو رشک

 گفتی که دهم کام دلت، یعنی کشک   گفتم که چو الله داغدار است دلم

 آزمون دیگر آن بود که با کلمات چراغ، نمک، چنار و تسبیح رباعی بگوید که حاصلش این بود:

 گفتا ز چراغ زهد ناید انوار   خرقه و تسبیح مرا دید چو یار 

 کس میوه نچیده است از شاخ چنار  کس شهد ندیده است در کان نمک

 ی خروس، انگور، درفش و سنگ:و در نوبتی دیگر با چهار کلمه

 خون دل انگور فکن در رگ و پوست  برخاست خروس صبح، برخیز ای دوست

 سنگ است و سبوستجور تو دال صحبت  ی مشت است و درفشعشق من و تو قصه

ها را خلق کند، تا چه البداهه این رباعیربط فیهای بیآشکار است کسی که بتواند با آن چهار کلمه

ی داللت کلمات خالق بوده است. در واقع ی تصویرهای ذهنی و دایرهمایه بر زبان پارسی مسلط و در زمینه

ای ماند که در اینجا با نابغهبرای پژوهشگر باقی نمی با مرور شعرهای بهار در دوران جوانی و نوجوانی تردیدی

                      
 .۳2۳-۳22: 1۳7۶بهار،  5
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بینیم ی ادبیات و زبان روبروست. استعدادی همچون بهار را در میان معاصران و پسینیانِ او هیچ نمیدر زمینه

 اند.و در میان گذشتگان نیز تنها معدودی با این ویژگی متمایز شده

ی او مشغول بودند. داشتند و به بدگویی دربارهدید روا میبدخواهان همچنان تا سالها در نبوغ بهار تر

داشته و استادی خود را با شعرهای آبدار فراوان اثبات کرده بود،  سال 22 ، یعنی زمانی که12۸۶بهار در 

ها قرار داشت. طوری که وقتی برای عید قربان این سال تهنیتی سرود و برای همچنان در معرض این بدگویی

چینان به والی گفتند که این جوان بیست و دوساله قادر به گفتن چنین شعری والی خراسان فرستاد، سخن

این ابیات را از دیوان پدرش صبوری دزدیده است. پس والی خراسان از بهار خواست تا شعر تهنیت  نیست و

ی شعرش ماجرا را نوشت و شعری بسیار عید غدیر این سال را هم با همین وزن و قافیه بسازد. بهار در مقدمه

 6استوار با همین شرایط برای غدیر خم نیز سرود.

هنوز نوجوانی  که 12۸۳سال بهار، شاید برای نمایاندن اقتدار و تسلط خود در زبان پارسی قدیم، در 

 7ی مشهور منوچهری دامغانی رفت:بیش نبود، در مسمطی به استقبال خمریه

 ی انگوربرخیز و به گهواره فکن بچه  ی حورانگور شد آبستن، هان ای بچه

 کآمد دی و افسرد دم ماه و دم هور  چندانش مهل کز دم دی گردد رنجور

 ابر سر از کوه نشابوربر کرد سیه  

 وآراست ز خوارزم سپه تا در بلغار  

 از زاغ خروشی و نعیبی استبر هر شاخ   در هر باغ از برف وشاقی و نقیبی است
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 .۳۶: 1۳۸7بهار،  7



23 

 

 وز برف شبانه به سر ِ سرو نصیبی است  شمشاد حبیبی و سیه زاغ رقیبی است

 زاده خطیبی استگویی به صف بار ملک  

 دستار فرو برده به کافور و به زنگار...  

ی صفدری ازدواج کرد و شش فرزند از این وصلت زاده شدند که با خانم سودابه 12۹۵بهار در 

زاد، مهرداد، چهرداد و پروانه. چنان که از خاطرات پسرش مهرداد بهار بر ملک، ملکعبارتند از: هوشنگ، ماه

جود آن که کرده و فرزندانش با وآید، مردی خشک و رسمی بوده و انضباطی شدید را در خانه برقرار میمی

 اند. یافتهی خود نمیاند، او را پدری صمیمی و همراه با بازیهای کودکانهسخت دوستش داشته

ی نامداران و مشاهیر ادبی و سیاسی دوران خویش دوستی و دار بود و تقریبا با همهبهار مردی مردم

شمرد، اما جالب آن نیمت میای داشته است. به سفر کردن عالقه داشت و هر فرصتی را برای سفر غمراوده

که بر خالف بسیاری از معاصرانش نه به اروپا سفر کرد و نه به سرزمینهای دوردست دیگر. بلکه تمام 

مند بود و بخشی از وقت خود را شود. بهار به کوهنوردی نیز عالقهسفرهایش به درون ایران زمین محدود می

ترین روایت از ام، قدیمیگذراند. تا جایی که من دیدهران میی البرز و کوههای اطراف تهبه گردش در دامنه

شعر مشابهی را  8سروده شده است. 1۳0۵در ایست مفصل از بهار که کوهنوردی در کوههای درکه قصیده

که آن نیز نخستین روایت از کوهنوردی در  9سروده 1۳07ی کوه دماوند در ی البرز و منظرهی دامنهدرباره

 مسیر دماوند است، در دوران مدرن.
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های خراسان آورد. ابتدا عضو حزب سوسیالیستبهار در سنین نوجوانی به فعالیتهای سیاسی روی  

فقاز و شد و به سرعت سلسله مراتب را تا رهبری این سازمان طی کرد. او پیوندهای با همفکرانش در ق

شمگیری دست جنوب روسیه برقرار کرد. بهار زندگی پر فراز و نشیبی را طی کرد و به موقعیتهای اجتماعی چ

الهایی را در رسید. هم یکی از مقتدرترین سیاستمداران ایران بود و هم س یافت و بارها به نمایندگی مجلس

نخستین  12۹۴ی ادبیات نیز به همین ترتیب مردی سخت موثر بود. او در تبعید و زندان گذراند. او در زمینه

هده ی ایران را بر عانجمن شعر نوی ایران را تاسیس کرد و یک سال بعد فراغتی یافت و مدیریت روزنامه

 گرفت. 

نظیری گذراند. او در این سالها باز به بهار سالهای پایانی عمر خود را در شهرت و محبوبیت بی

نمایندگی مجلس ملی برگزیده شد. اما کمی بعد از ورود به مجلس، سالمتش به خاطر ابتال به سل رو به زوال 

ی لُزَنیه را در فراق د و همان جا قضیهرفت و برای درمان به سوئیس سفر کرد. او در لوزان سوئیس بستری ش

 در 2/2/1۳۳0در به میهن بازگشت و استاد رسمی دانشگاه تهران شد. بهار از سفر  1۳2۸در  10وطن سرود.

اش در خیابانی که به نام خودش شهرت یافته بود، درگذشت و در گورستان ظهیرالدوله به منزل مسکونی

 خاك سپرده شد.
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 سوم: پایگاه دانایی بهارگفتار 

 

اش به هر مناسبتی از کسانِ گوناگون چیزهای مختلف نماید که بهار در زندگی طوالنیچنین می

آموخته باشد. در واقع گذشته از آنچه که بهار نزد پدرش و در خانه آموخت، نشانی از تحصیل رسمی در 

و شاهنامه را از پدرش دانیم که علوم قدیمی را در سنین خردسالی یاد گرفته شود. میاش دیده نمیزندگینامه

خواند و آموخته است. همچنین خبر داریم که مدت کوتاهی زبان و ادبیات عرب را نزد ادیب نیشابوری می

ی آموزشی که نزد هرتسفلد در زبان پهلوی دید خبرهایی داریم. اما در تمام این موارد موقعیت او باز درباره

دانشجویی رسمی که موظف به یادگیری چیزی باشد و در آزمونی ای تفننی شباهت دارد و نه بیشتر به آموزنده

نماید که بهار با وجود دریای دانشی که گرد آورده بود و برای دریافت مدرکی شرکت کند. در واقع چنین می

داد، هرگز در هیچ آزمونی شرکت نکرده باشد. تنها شان از خود نشان میمهارت و قدرتی که در کاربست

هایی است که بر سر برتری شعری در نوجوانی داشت و اش رخ داده، تحدیبه آزمون درباره چیزی که شبیه

توان به آزمونی رسمی یا مرسوم تشبیه کرد، چرا که در دوران ها را به سختی میی رباعیالبداههآن سرودن فی

در ضمن بهار آخرین کسی یافته است و سنتی نیز به ندرت و تنها هنگام دعواهای شاعران در دربار نمود می

 آزموده شده است.  الشعراییاست که با این شیوه برای تثبیت در جایگاه ملک

تمام کسانی که به بهار چیزی آموزاندند، دوست یا خویشاوند او بودند. تنها کسی که در این میان 

کالسیک و اصول ادب  شدیدی به شعر توان او را استاد قلمداد کرد، ادیب نیشابوری است که دلبستگیمی
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اش با ادیب ی نوبهار را منتشر کرد، میانهسنتی داشت. وقتی بعدها بهار از تجدد ادبی سخن گفت و روزنامه

توان آن را یکی از نخستین نیشابوری به هم خورد و استاد او را طرد کرد. بهار در این میان شعری سرود که می

 11ایست به مطلع:کرد. این شعر قصیده های شعر نو و نقد شعر سنتی محسوببیانیه

 چند با یار مجازی عشقبازی تا به چند اندر پی عشق مجازی

 و در آن بهار این بیتها را آورده است:

 نز بت نوشادی و ترك طرازی  گو چون بهار از شاهد معنی سخن 

رش چنین همین شعر بدخواهان و بدگویان خویش را با زبانی تند هجو کرده و بیتهای پایانی شع بهار در

 است:

 آنچه گفتند اندر آن گفتار تازی  زین کالم پارسی گفتند بر من 

 عیب خود بیند گه دیباطرازی عیب دیبا گوید آن مردك و لیکن 

 ردان غازیی مچون کند با حمله  پاالنآنکه نازد بر ستوری ژنده 

 بازیی چنگالرا اندیشه صعوه خصم من خُرد است و آری خرد دارد 

را « ترك طرازی»و « بت نوشادی»او در اینجا به ادیب نیشابوری و هوادارانش کنایه زده است. چون تعبیر 

وز خارج ادیب در شعری به کار برده بود و بهار نوبتی در ریشخند او گفته بود که شهرهای نوشاد و طراز امر

قرار دارند. ادیب هم در مقام پاسخ به همراه شاگردانش بهار را شعردزد  ی روسهااز مرزهای ایران و زیر سیطره

گفت او از دیوان بهار ترك شیروانی برگرفته است. این بهارِ شیروانی شاعری بود از دوستان دانست و میمی
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ی او گذرانده و در همانجا درگذشته بود. ادیب خانه الشعرای صبوری )پدر بهار( که پایان عمرش را درملک

گیرد و گواه شان به امانت مانده وام میگفت بهار شعرهای نغز خود را از دیوان بهار شیروانی که در خانهمی

 از بهار شیروانی است که گفته بود:« زین کالم پارسی»آورد که در همین قصیده تعبیر می

 سخنا اهلل این معجز است، نیتبارك  پارسی گفتنزبان ترکی و این گونه 

گیری و طعن ادیب با این وجود بهار بعدها که به قدرت و شهرتی دست یافت هرگز به خرده

اش در نوبهار منتشر شد و ادیب ی دماوندیهداشت. تا آن که قصیدهنپرداخت و احترام او را همواره نگه می

 12ود شد که سپر انداخت و به مقام واالی شاعری بهار اعتراف کرد.نیشابوری آن را خواند و چندان خوشن

البته بیتهای آغازین شعر دماوند بهار نیز به راستی شاهکاری است که هیچ یک از شاعران نو بعد از آن 

 13اند در وصف کوههای ایران چیزی همتای آن بسرایند:نتوانسته

 ای گنبد گیتی، ای دماوند   ای کوه سپید پای در بند

 زآهن به میان یکی کمربند  از سیم به سر یکی کُلَه خود

 بنهفته به ابر چهر دلبند   تا چهر بشر نبیندت روی

 وین مردم نحس دیومانند   تا وارهی از دم ستوران

 کرده پیوندبا اختر سعد    با شیر سپهر بسته پیمان

 سرد و سیه و خموش و آوند  چون گشت زمین ز جور گردون

 آن مشت تویی، تو، ای دماوند  بنواخت ز خشم بر فلک مشت
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 از گردش قرنها پس افکند  تو مشت درشت روزگاری

 بر ری بنواز ضربتی چند  ای مشت زمین بر آسمان شو

 ای کوه نیم ز گفته خرسند  نی، نی، نه تو مشت روزگاری

 از درد ورم نموده یک چند   ی زمینیتو قلب فسرده

 وآن آتش خود نهفته مپسند   شو منفجر ای دل زمانه

 خندافسرده مباش، خوش همی  گویخامش منشین سخن همی

 بخت فرزنداین پند سیاه   ای مادر سر سپید، بشنو

 بخروش چو شرزه شیر ارغند...   بگرای چو اژدهای گرزه

این شعر آگاه بود و با این وجود به استعداد و توانایی خود غره نشد و ادب را از یاد نبرد.  بهار نیز به ارزش

 14اش به مسابقه گذاشته بود، شرطی برای شرکت کنندگان قایل شده بود:وقتی که دماوندیه را در روزنامه

 که اندر عالمش ثانی نباشد   ای بهر دماوندبگفتم چامه

 کم از پنجاه ارزانی نباشد  دینارکرا بهتر از آن گوید ز 

 که گوینده خراسانی نباشد  ولی یک شرط باشد اندر این کار

اش را به خود نگیرد و به خاطر ناتوانی در و این شرط را برای آن گذاشته بود که ادیب نیشابوری تحدی

این احترام مقام استاد از کسی که در واقع استادی نداشته و تحصیالت  15پاسخ گفتن شعر بهار آزرده نشود.

 منظمی نکرده و در سنتی دانشگاهی یا مکتبی رشد نکرده، بسیار نامنتظره است.
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ی علوم ی دانایی بهار در زمینهشاید به خاطر همین دور بودن از فضاهای آموزشی مدرن بود که دایره

اندوزی مشتاق و نابغه بوده است. اما پایگاه اصلی دانایی بخوان قهار و دانششک کتاسنتی محدود بود. او بی

شناسی او از این رو ی کامل داشت، ادبیات کهن پارسی بود. کتاب سبکای که در آن تبحر و احاطهاو حوزه

شان لیت تاریخیرقیب و تازه مانده که هنوز کسی پیدا نشده که به قدر بهار متون پارسی را در کتا به امروز بی

دانست، هرچند تنها به دقت و درستی بشناسد. بهار به جز پارسی زبان عربی را نیز به خوبی و در حد ادبا می

ای از بزرگداشت شاعران عرب یا عالقه زمانی اندك آن را نزد ادیب نیشابوری آموخته بود. با این وجود نشانه

 16توان یافت:قابل گاه طعنی هم در کالمش میشود و در مبه این زبان در آثار او دیده نمی

 روشن نموده شهر به نور جمال خویش  دیدم به بصره دخترکی اعجمی نسب

 وز شیخ دل ربوده به غنج و دالل خویش  می خواند درس قرآن در پیش شیخ شهر

 با آن دهان کوچک غنچه مثال خویش  بدو« ضالل مبین»می داد شیخ درس 

 رفته به اوج کمال خویش« ضاد»وآهنگ   «ضاد»گفتار حرف دختر نداشت طاقت 

 وآن شیخ می نمود مکرر مقال خویش  می داد شیخ را به دالل مبین جواب

 کاین شوخ منصرف نشود ار خیال خویش  گفتم به شیخ: راه ضالل این قدر مپوی

 خویش« ضالل»خویش و تو اندر « دالل»او در    بهتر همان بود که بمانید هر دوان 

گذشته از زبان عربی، او با زبانهای دیگری تسلط نداشت. یعنی بر خالف برخی از همگنانش هیچ 

ی راویان دانست به طور غیرمستقیم و با واسطهیک از زبانهای اروپایی را نیاموخت و هرچه در این زمینه می
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ای سی و فرانسوی آشنایی مقدماتینماید که با زبان انگلیایرانی فراچنگ آورده بود. با این وجود چنین می

های فرانسوی و شعرهای شاعران رمانتیک را یابیم که شمار زیادی از فابلداشته باشد. این را از آنجا در می

هایش بسیار دقیق و درست است و سخت به اصل متن وفادار از این زبان به پارسی ترجمه کرده است. ترجمه

ای از متن را در اختیارش گذاشته باشد، ولی دان او ترجمهدوستان فرانسهاست. البته بعید نیست که یکی از 

ی کسی دیگر و بدون ی ترجمهاش طوری است که بعید است کسی تنها به واسطهحال و هوای ترجمه

واتر انگلیسی هم نمود ی شعر درینکنگریستن به متن اصلی چنین برگردانی به دست دهد. این ماجرا درباره

ی بلندی به زبان انگلیسی برای حاضران خواند و بهار ی فردوسی قصیدهدر مراسم جشن هزاره دارد که

ی حیرت و تحسین حاضران شد. این متن را هم قاعدتا المجلس آن را به شعر نوی پارسی برگرداند و مایهفی

 توان یافت. می یکی از حاضران برایش ترجمه کرده، اما باز ردپای اصل متن انگلیسی را در کار بهار

ای نماید که بهار نیز مانند بیشتر ادیبان روزگار خود با زبانهای اروپایی آشناییبنابراین بیشتر چنین می

شد. بهار بر داشته باشد، اما به خاطر اقامت نکردن در غرب در استفاده از آن روان و چیره دست نبوده با

ی الف و گزاف قرار نداد و هرگز جز چند را دستمایهخالف بسیاری از معاصرانش همین آشنایی مقدماتی 

اش، حتا در مورد عربی و پهلوی که آنها را بسیار خوب دانیی زبانی رندانه در شعرهایی، دربارهاشاره

ای نداشت. بر همین مبنا هم نویسندگان بعدی که گاه در صدد فرو کاستن از ارج و دانست، دعویمی

ی ارجاعهای بهار به اسامی د. در واقع با مقایسهنارا به ندانستن زبان متهم کرده اند، اوجایگاهش هم بوده

شک از نیما بیشتر با زبان شود که او بیاروپایی و آثاری که به پارسی برگردانده، با اصلِ متون، روشن می

 دانسته است.فرانسه آشنا بوده، و احتماال در حد دکتر حمیدی شیرازی انگلیسی را می

ناپذیرش برای دانستن و آموختن بود. بهار در سال همترین خصلت بهار اشتیاق و عطش سیریم

تازه فرا گرفتن زبان پهلوی را آغاز کرد و یکی از پنج ایرانی پیشتاز در این زمینه بود. دیگران عبارت  1۳00
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و  17گرفتند،د و درس میرفتنی هرتسفلد میبودند از مینوی و پورداوود و کسروی که همراه با او به خانه

پنجمی هم صادق هدایت بود که در هند این زبان را آموخته بود. بهار نخستین شاعر پارسی دوران جدید 

 دانسته است.است که زبان پهلوی می

ار حتا پیش از آشنایی با هرتسفلد هم با زبانهای کهن نماید، اما انگار که بههرچند بسیار غریب می

که در بیست سالگی و در مشهد سروده، « ی عبرتآیینه»ای داشته است. او در ایرانی و حتا پهلوی آشنایی

 18گوید:می

 کرد یزدان را جدا از دیو و دوزخ از بهشت درگه گشتاسپ شه دین کرد پیدا زردهشت

 راستی جو در منشت و در گوشت و در کنشت گفت بیداد و دروغ و ریمنی زشت است زشت

 راستی و ورزش و دادند درهای بهشت پارسا مرد آنگه ورزد مهر و داد و کار و کشت

 گه باید نماز آورد پیش اورمزدپنج  

 و دزدکرد باید دوری از اهریمن و خونی   

ی زرتشتی یا اهمیت کشت و کار را ممکن است بهار از گانهبرخی از این عناصر مانند نمازهای پنج

ای که در خراسان داشته آموخته باشد. اما کلیدواژگانی دینی مانند ریمنی در آن هنگام چندان دوستان زرتشتی

نیشن و کُنیشن و گُویشن و بین فرهیختگان رایج نبوده و به خصوص بازی بهار با کلمات پهلوی مَ 

نِشت تکان دهنده است. اینها در واقع تحریفی از شکل اوستایی گفتار، شان به منِشت و گُوِشت و کُبرگرداندن

اندیشه و کردار نیک )هووَخت، هومَت، و هووَرشت( هستند. کمی بعد بهار همین بنِ ورزیدن را در قالب 
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شود و در زبان دینی است که در این شکل در زندهای پهلوی دیده میای ورزش به کار گرفته که باز کلیدواژه

ی همسانی دارد. گذشته از این صورتبندی دین زرتشتی از دید بهار آن هم در بیست سالگی اوستایی هم ریشه

صول این دین را داد و مهر و ورزیدن )آباد کردن ا 12۸۵نماید. این که کسی در سال بسیار بسیار پخته می

گیتی( بداند و بگوید زرتشت دیو را از یزدان و بهشت را از دوزخ جدا کرد، نشانگر دید بسیار عمیق سراینده 

 نماید. است، که آن هم در اواخر قرن نوزدهم و نزد جوانی بیست ساله در مشهد بسیار بسیار غریب می

ای با زبانهای باستانی ایران آشنایی داشته، دهد گویا بهار پیشاپیش به شیوهمی ی دیگری که نشاننکته

ی یافتنی است. بهار هنگام شرح ظهور دولت ساسانی گزارشی دقیق از کارنامه« ی عبرتآیینه»در همین شعرِ 

که در آن هنگام تنها به زبان پهلوی وجود داشته و تازه سی سال بعد  19دهداردشیر بابکان را به دست می

توسط احمد کسروی به پارسی برگردانده شد. گزارش بهار بسیار دقیق و درست است و در هیچ منبع دیگری 

ی وجود داشته و ی اردشیر بابکان که در آن زمان تنها به زبان پهلوبه این شکل وجود ندارد، مگر در کارنامه

 اند.نسالن بهار بودهشناسان که آن را به زبانهای اروپایی برگرداندند همنسلی از شرق

ها نادیده انگاشته شده و فرض بر آن است که کاریهای او این ریزهنامهاما به هر صورت در زندگی

کرد، که شاگردی هرتسفلد را می او نخستین بار نزد هرتسفلد زبان پهلوی را از پایه آموخت. بهار در زمانی

الشعرا نگار و رهبر حزب و نماینده مجلس و ملکای درخشان به عنوان روزنامهسی و پنج سال داشت و سابقه

سازد اش معموال مردمان را سکون و رکود و غرور گرفتار میرا در پشت سر خویش داشت که وزنه و سنگینی

بینیم و او تا آخرین د. اما در مورد بهار هیچ نشانی از این عارضه نمیکنو از یادگیری بیشترشان جلوگیری می
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شود که به دشواریهای تر میروز عمر همچنان ذهنی چاالك و پوینده داشته است. این پویایی ذهنی وقتی نمایان

مراه زندگی شخصی بهار در این دوران نیز توجه کنیم. بعد از آن که سید ضیاء به قدرت رسید، بهار را ه

رهبران سیاسی دیگرِ تهران زندانی کرد. بهار چند ماه بعد از این حبس خانگی آزاد شد و دقیقا در همین هنگام 

 ای فشرده از مطالعه و تحقیق را بر زبان پهلوی آغاز کرد. بود که دوره

ه به این نتیجی دانایی بهار در اشعارش بنگریم و آثارش را از این زاویه تحلیل کنیم، وقتی به اندوخته

دهد که تقریبا شناسیِ او نشان میگار خود بوده است. سبکزشک یکی از داناترین مردان رورسیم که او بیمی

اش خوانده ی تاریخیتمام متون پارسی و عربیِ موجود و شناخته شده در ایرانِ آن روزگار را در سراسر گستره

یز به این اندوخته نآن نیز گذر کرده و متون پهلویِ موجود را  و حتا وقتی به مرزی مانند زبان پهلوی رسیده از

ی تاریخ نیز به راستی نظیر آن بود، دانش بهار در زمینهافزوده است. گذشته از ادبیات پارسی که او استاد بی

 چشمگیر است. 

 20«ی عبرتآیینه»دهد، همین شعر بلند و زیبای بهترین شاهدی که پختگی دید او در زمینه را نشان می

ی طوالنی سروده شده است و از چند نظر بی همتاست. نخست آن که بهار در این منظومه 12۸۵است که در 

طاب به که بیش از ششصد بیت دارد، کل تاریخ ایران را مرور کرده است و این اولین بار است که شاعری خ

گیرد. دوم آن که گفتیم این اولین شاه مانند معلمی سراسر دو هزار و پانصد سال تاریخ کشور ایران را گواه می

ای منتشرش نویسد و بعد در مجلهالشعرایی با این لحن در سرزنش و هشدار به شاه میشعری است که ملک
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توان با خواندنش به پایگاه آید، آن است که میکند. سومین دلیل اهمیت این شعر که اینجا به کارمان میمی

 دانایی بهار پی برد. 

یرنیا که پباید توجه داشت که بهار در زمان سرودن این شعر تازه بیست ساله داشته و مشیرالدوله 

شناسان را به ایرانیان معرفی کرد، در نخستین کتاب تاریخ مدرن ایران باستان را به پارسی نوشت و آثار شرق

امروز « ی عبرتآیینه»ین هنگام جوانی سی ساله بوده و هنوز به نوشتن تاریخ خود دست نبرده بود. محتوای ا

نماید. اما باید توجه داشت که نخستین کتابی که به فارسی منتشر شد و تاریخ برای ما آشنا و بدیهی می

عنی حدود بیست ی 1۳0۶ بود که در سال به قلم پیرنیا« تاریخ ایران باستان»کوروش و کمبوجیه را توضیح داد، 

 سال بعد از شعر بهار چاپ شد.

از آنسوی دجله تا بدین »کند و آن را بهار در ابتدای این شعر مرز جغرافیای ایران را مشخص می

اندیشد و بعد از این هم همیشه سراسر داند. یعنی به روشنی درچارچوب ایران زمین میمی« سوی هرات

ز خاستگاهی اساطیری آغاز ی ایران زمین را در نظر دارد و نه تنها کشور ایران را. او تاریخ ایران را اپهنه

رسد و او را به آید تا به بیوراسپ میای پیش میداند و با ترتیبی شاهنامهکند و کیومرث را اولین شاه میمی

زند که به او مانند نشود. بعد همچنان طبق سنت قدیم ایران ای به شاه میکند و گوشهخاطر استبداد مالمت می

نگاری رسد و از اینجا به بعد از سنت تاریخکند و به اسکندر میرا خالصه میهخامنشیان را در بهمن و دو دا

گیرد. او برخالف روش مرسوم در آن دوران، اسکندر را پیامبر و جهانگشایی دادگر قدیم ایرانی فاصله می

« درگجستک اسکن»ای از همان نامد که ترجمهمی« اسکندر منحوس»را « پور فیلیپ»کند. بلکه معرفی نمی

شد. بعد از « مقدار و خواربی»گوید کشور از او داند و میی کبر و نفاق میپهلوی است. بهار او را نماینده

ی پارس، شاهزاده»، «ماد سیاکزارِ »گوید. او در این شعر از سخن می« رایت ساسانیان»و « نهضت اشکانیان»
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کند. او تصویر روشن و دقیقی و را نقل میگوید و روایت کسنوفون از خویشاوندی این دسخن می« کوروش

 21گوید:ی کوروش دارد و میدرباره

 او به عالم گسترید گزاریی قانونشیوه های نیک آورد در کشور پدیدکوروش آیین

 و ایجاد کرد آیین چاپار و بریدنیز ا ها خرسنگ چیدها افکند و در فرسنگجاده

 مات لشکرها کشیدی تنظیم و تقسینقشه نظمی لشکر بدیددر نخستین جنگ چون بی

 کلده و آشور و لیدی را گرفت اندر نبرد  

 مر یهودان را بدان آزادی و خشنود کرد  

وروش. منبع داند که کمبوجیه بود که مصر را گرفت، و نه کاو همچنین بر خالف مورخان یونانی می 

ها باید کتابی فرانسوی بوده باشد، چون نامها را به صورت خوانش فرانسوی )کامبیز، ماندان، او در این نقل

اسمردیس( نقل کرده است. بهار در این شعر از این شخصیتها یاد کرده است: بطلمیوس، آنتیوخوس، اشک 

وپرویز، شیرویه، یزدگرد، آزرمیدخت، اول، اروان پنجم، ساسان، بابک، اردشیر بابکان، شاپور، خسر

الرشید، امین، مامون، طاهر، یعقوب دخت، حضرت محمد، عثمان بن عفان، عمر بن عبدالعزیز، هارونپوران

لیث، عمرو لیث، اسماعیل سامانی، محمد خوارزمشاه، چنگیز، اوکتای قاآن، هالکو، مستعصم، سربداران، 

حاق، شاه شجاع، تیمور، بایزید، شاهرخ، شاه صفی، شاه اسماعیل، طغاتیمور، آل کرت، آل مظفر، شیخ ابواس

شاه، شاه عباس دوم، شاه سلیمان، بابر، سلیمان عثمانی، شاه طهماسب، شاه اسماعیل دوم، شاه عباس، صفی

خان، نادرشاه، محمد شاه هندی، کریمخان زند، آقا محمد خان، شاه سلطان حسین، نادرشاه، تهماسب قلی
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میرزا، محمد شاه، ناصرالدین شاه، امیر کبیر، مظفرالدین شاه، و در نهایت خودِ ، عباسشاهفتحعلی

 شاه.محمدعلی

دانسته، جای شگفتی دارد. قضیه اصوال این که بهار در بیست سالگی تاریخ ایران را به این دقت می

اش را یک بار مرور کنیم و ببینیم در هر دودمان به یکی دو شاه شود که شعرِ طوالنیوقتی اعجاب انگیزتر می

رده است. به عنوان مثال انتقال قدرت هایی دقیق و درست را نقل ککاریشان ریزهمهم بیشتر پرداخته و درباره

ی اردشیر بابکان نقل کرده )که در آن هنگام به از اشکانیان به ساسانیان را با دقتی عجیب از روی کارنامه

های پارسی ترجمه نشده بود( و تاریخ فتوحات شاه اسماعیل صفوی و نادرشاه افشار و تیمور را از روی تاریخ

  درباری هر دوره گفته است.

گو و دلیر است و در شادباش به شاهی تازه بر تخت توان دید که بهار مردی ركدر همین شعر می

دهد و خشونت آقامحمد خان در کور کردن مردم پروا پدرانش را مورد انتقاد قرار مینشسته و مستبد، بی

ر عین حال سخن بهار از کند. دهای منتهی به قتل امیر کبیر را با تندترین لحن سرزنش میکرمان و دسیسه

ای برای ی غرور ملی نیست، بلکه آشنایی با گذشتگان را مقدمهجنس افتخار به گذشتگان و تهییج ساده

 داند. ی اکنون میدگرگون شدن و نیرومند شدنِ ایرانیان در زمانه

ب ی اعرای حملهپروایی و داوری درست او گاه چشمگیر است. یعنی وقتی دربارهجسارت و بی

ی مغول الشعرای آستان قدس دور از انتظار است. در بحث حملهگیرد که از ملکگوید، موضعی میسخن می

رسد، داند و وقتی به تاریخ نزدیک به عصر خود میی سرداران خوارزمشاهی را علت اصلی میبه درستی تفرقه

کند و ماجرای اش نکوهش میتستاید و آقا محمد خان را به خاطر خشونت و خسبی مهابا زندیان را می

کند و ناصرالدین شاه را خام و نادان و مادرش مهدعلیا را به تلویح خائن امیرکبیر را با دقت و امانت نقل می

داند، و اینها پدربزرگ و مادربزرگهای شاهی هستند که مخاطب او ها میی روسها و انگلیسنشاندهو دست
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ی اش را دربارهبرد و داوریهای قاجاری به پایان میبا مرور نام صدراعظمقرار گرفته است. بهار شعر خود را 

ی عینیِ منافع ملی را در نظر دارد نویسد و باز معلوم است که او برای این داوری از سویی سنجهایشان نیز می

 دهد. کند و حکم میو از سوی دیگر چندان در جریان و مطلع است که معموال درست ارزیابی می

ی تاریخ نماید که مطالعهاش با او بود و چنین میاین دانش و تبحر بهار در تاریخ در سراسر زندگی

ی منظوم نامهدر کل نخستین تاریخ« ی عبرتآیینه»های اصلی خودآموزی او بوده باشد. شعر یکی از شاخه

سروده شده و در آن از هخامنشیان مدرن در ادبیات پارسی است و اولین شعر بلندی است که در دوران معاصر 

کند که ببینیم شاعر مشهور یاد شده است. دقت نظر بهار در این شعر به خصوص وقتی بیشتر جلب نظر می

را به مناسبت پیروزی « آزادی پیام»و مهمی مانند عارف قزوینی، پنج سال بعد از این وقتی غزلِ 

ها به آواز خواند، خطای فاحشی کرد و طبق تاریخ راتخواهان بر استبداد سرود و در مجلس دموکمشروطه

سنتی اسکندر را در برابر داریوش سوم هخامنشی شخصیتی مثبت قلمداد کرد. اشتباهی که در این شعر از 

 بهار سر نزده است. عارف سروده بود:

 بنوش باده که یک ملتی به هوش آمد  پیام دوشم از پیر می فروش آمد

 پوش آمدهزار شکر که مشروطه پرده  درید استبدادهزار پرده از ایران 

 سان به جوش آمدببین که خون سیاوش چه  ز خاك پاك شهیدان راه آزادی

 سکندر از پی تخریب داریوش آمد هخامنش چو خدا خواست منقرض گردد

  زدیم باده و فریاد نوش نوش آمد...  برای فتح جوانان جنگجو جامی

های دقیقتر و اش مدام به دادهمچنان کوشا بود و در اشعار دورانهای بعدیی تاریخ هبهار در مطالعه

ی تری را از او دربارهخوریم و برداشت عمیقتر و حدسهای درستی رخدادهای تاریخی بر میریزتر درباره

را سرود و در آن شرحی به نسبت « جزر و مد سعادت»شعرِ  1۳0۴شنویم. بهار در سیر تاریخ معاصر ایران می
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دقیق از جنگهای داریوش بزرگ را به روایت هرودوت گنجانده است. او در همین شهر به درستی پایتخت 

گیری او شود. موضعآباد خوانده میمروز به اشتباه عشقو این شهری است که ا 22آباد نامیدهاشکانیان را اشک

 توان دید:ی اعراب به ایران را هم در همین شعر میی حملهدرباره

 جست آتشی به مکمن شیران نیستان  گزاران بادیهروز دگر ز نیزه

 ها رواناز خون بیگناهان شد جوی سالی دویست بر سر این آسیای دهر

 یعقوب لیث، شیر بیابان سیستان  بیشه شد پدیدناگه به فرّ ایزدی از 

   سهم عرب برون ز دل قوم آریان  آزادی عجم را بنیان نهاد و کرد

ی بهار تنها به ادبیات و تاریخ محدود نبود و علوم دیگر را نیز کمابیش با این وجود استادی و احاطه

ی تکامل داروین آشنا شد. نخستین نسل به نظریهگرفت. بهار از دومین نسل ایرانیانی است که با در بر می

شود که تا حدودی با این نظریه آشنا اندیشمندان صدر مشروطیت و فعاالن سیاسی دوران ناصری مربوط می

ی ادبیات پارسی به کار گرفته و به ویژه گمان بهار نخستین کسی است که این نظریه را در حوزهاند. بیبوده

عی انتخاب طبیعی باور داشته و آن را در نوشتارهای خود بیان کرده است. بهار در ی شعر به نودر عرصه

ی خود را در شعری صورتبندی کرده که خواندنش تا حدودی میدان دانایی او را مشخص میانسالی خودانگاره

 23سازد:می

 وفا باگستر و ثابت و سخن  چو من نیکخواهی کم آید به دست

 نویسنده و ناطق و پارسا    تجربت باو  بیدارو  وطنخواه

                      
 .۳20-۳21: 1۳۸7بهار،  22
 .۳27-۳2۴: 1۳۸7بهار،  23
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 گریزان ز زرق و فریب و ریا  به کار سیاست صدیق و دلیر 

 ببستم ز هر علم طرفی جدا  برون زاختصاصی که دارم به شعر

 کآمدند از کجاز اصل ملل   ز اصل لغات و ز اصل خطوط

 ز تبدیل و از نشو و از ارتقا  ز گفتار داروین و سرّ حیات

 فزاصریح است و پاکیزه و جان  به ویژه که در شعرم اغراق نیست

 به معنی نکردم به کس اقتفا  امبه لفظ ار به کس اقتفا کرده

، تا مرزهای زبانشناسی، اتهای دانایی خویش را گذشته از ادبیود حوزهبینیم که او خبه این ترتیب می

 داده است. یم میشناسی تکاملی تعمخطشناسی، تاریخ ملل و تمدنها، و زیست

در قالب چهارپاره سروده و در آن نیز  1۳01بهار شعر دیگری دارد در وصف خویش، که به سال  

 24اش از زندگی نمایان است:شناسانه بر فهمی نگاه زیستغلبه

 ی مینای بلندزیر این قبه  ی پست حقیراز برِ این کره

 من چرا بیهده باشم خرسند؟  نیست خرسند کس از خرد و کبیر

 

 رفته تا سرحد اسرار وجود  ام در همه اشیا باریکشده

 ی شکی مشهودوندر آن نقطه  چیست هستی؟ افقی بس تاریک

... 

                      
 .2۹۸-2۹7: 1۳۸7بهار،  24
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 به دو قانون پلید ارزانی  خلق را کرده طبیعت ز ازل

 رمز تاثیر تعلم ثانی   سرّ تاثیر وراثت اول

 

 ام؟ای خدا پس من بدبخت که  روح من گر ز نیاکان من است

 ام؟ی بند وراثت ز چهبسته وگر این روح و خرد زآن من است

 

 یک نیا لشکری و دیوانی  یک نیا عابد و عارف مشرب

 شاعر و لشکری و روحانی  شاعر و من زین سه نسبپدرم 

توان بازجست و بر این مبنا ی برخی از این مضمونها را در شعرهایش میردپای دانش او درباره

هایی که ذکر کرده، به راستی از داناترین ایرانیانِ روزگار خود توان داوری کرد و پذیرفت که او در زمینهمی

ی ی دانایی بهار باید مورد توجه قرار گیرد، حافظهکه در ارزیابی حوزهبوده است. یکی از عناصری 

داد و تمام اند که او هرگز از روی یادداشت درسی را نمیانگیز اوست. شاگردانش بارها نقل کردهشگفت

اث سنت خواند. این میرکرد، چه نظم و چه نثر، در یاد داشت و همه را از بر میها ارجاع میمتونی را که بدان

آموزشی سنتی بهار است که کودکان را از سنین پایین به حفظ کردن شاهکارهای ادبی و زبانزدهای مهم وادار 

اهلل بست. ذبیحساخت. بهار تا پایان عمر روشها و فنون کهنِ تربیت و تقویت حافظه را همچنان به کار میمی

رفت و تنها بود، شعرِ گذشتگان را که ا در راهی مییافت یصفا نوشته که بهار هر از چند گاهی که فراغتی می

ی ادیبان سنتی کرد تا آنها را از یاد نبرد. این کار را همهخواند و مرور میدر خاطر داشت برای خود می

توانست خواندن و پژوهش در کتب گذشتگان نیز باشد. کردند و نامش را تتبع نهاده بودند که در ضمن میمی

 وید:گخودِ بهار می
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 اموز تعب فرسوده  امجانب تقلید ره پیموده  اممن خود از اهل تتبع بوده

 25سبک نو، سبک کهن پیرو موضوع باشد سبک من  لیک در هر سبک دارم من سخن

های رای ترجمهبهار با وجود آن که به طور مستقیم با آثار ادیبان اروپایی برخورد نکرده بود، از مج

ان وام معاصرانش در جریان شعرهای فرنگی قرار داشت و مضمون دو تا از شیواترین شعرهایش را از ایش

 داشت: ستانده است. یکی از آنها شعری است که به حق دیرزمانی در کتابهای درسی قرار 

 ار چبه ره گشت نا گه به سنگی د  جدا شد یکی چشمه از کوهسار   

 ای نیک بخت  ،کرم کرده راهی ده  به نرمی چنین گفت با سنگ سخت      

 زدش سیلی و گفت : دور ای پسر   جناب اجل کش گران بود سخت      

 به کندن در استاد و ابرام کرد   نشد چشمه از پاسخ سنگ، سرد       

 کز آن سنگ خارا رهی برگشود   بسی کند و کاوید و کوشش نمود     

 به هر چیز خواهی کماهی رسید   زکوشش به هر چیز خواهی رسید     

 که از یأس جز مرگ ناید به کار    برو کارگر باش و امّیدوار     

                      
 .2۳۸-2۳7: 2، ج.1۳۸0بهار،  25
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 شود سهل پیش تو دشوارها   گرت پایداری است در کارها    
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 گفتار چهارم: همنشینان و مخاطبان بهار

 

بهار در عمر طوالنی خود با طیف وسیعی از رجال و سیاستمداران و اهل ادب و فرهنگ همنشین 

بود. او طیف وسیعی از بزرگان و نامدارانِ گوناگون را در هر طیف سیاسی و فرهنگی به خود جذب کرده 

کردند. اجرا می بردند و اندرزهایش راخبگانِ ایرانی برای سه نسل پیاپی از او حساب میبود و مرجعی بود که ن

این نفوذ و فرهمندی تا حدودی دستاورد خلق و خوی آرام و مهربان و حسن سلوکش با مردمان بود، و تا 

 شد.حدودی در نبوغِ وی برای مدیریت روابطش با مخاطبانش مربوط می

ها به قدر استعداد ادبی و ی خبرنگاری و مدیریت رسانهوغ بهار در زمینهشاید بتوان گفت که نب

های عمومی اش چشمگیر و درخشان بوده است. بهار نخستین شاعر ایرانی است که به اهمیت رسانهشعری

های اشراف به مخاطبان جدید پی برد و به جای آن که شعر خود را در انجمنهای ادبی یا دربارها و مجلس

کند، جمعیتی بسیار بزرگتر را هدف گرفت و برای انتشار افکار و اشعارش روزنامه و مجله منتشر کرد.  عرضه

ی اش در میان تمام طبقات جامعه، استفادهبه این ترتیب یکی از دالیل کامیابی بهار و شهرت باورنکردنی

یران، که در ضمن در سنین جوانی الشعرای آن روزِ ااش از مطبوعات بود. این که ملکماهرانه و هوشمندانه

نگار و مدیر وکیل مجلس هم شد و بعدتر به وزارت فرهنگ هم دست یافت، در تمام این مدت روزنامه

های گوناگون هم بوده است، بسیار مهم و معنادار است. بهار با وجود آن که در دستیابی به مناصب و نشریه

د، هرگز ارتباط با مخاطبان داای از خود نشان میکنندهامیابی خیرهموقعیتهای سیاسی و اجتماعی از همان ابتدا ک

نام و نشان و پرشمارِ عام را نادیده نینگاشت و در سراسر عمرش از هر فرصتی برای ارتباط مستقیم با بی

 ایشان استفاده کرد. 
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منتشر کرد. در آن زمان کار  12۸۸اش و در مشهد به سال را بهار در دوران نوجوانی نخستین روزنامه

شناسیم ای گمنام و نوپا بود که بیشتر اهل سیاست بدان گرایش داشتند و ادیب مهمی را نمیمطبوعاتی حرفه

ای منتشر کرده باشد. بهار در این مورد هم پیشتاز بود و هم در راهی نکوبیده که در آن دوران روزنامه یا مجله

نگاری مزاحمت و ممانعت نیروهای استبدادی روبرو بود. دوران روزنامه رفت و مدام باو ناهموار پیش می

بهار های نوبهار و تازهشماره از روزنامه 1۶7او بهار در مشهد کمتر از چهار سال به درازا کشید. در این مدت 

نه ماه این های وی توقیف بوده و تنها یک سال و را منتشر کرد. جالب آن که دو سومِ این چهار سال روزنامه

رسانه فعال و زنده بوده است. بهار بعد از ورود به تهران بالفاصله به دنبال کار انتشار روزنامه رفت و چندان 

شماره از  10۸ ی نوبهار را در تهران منتشر کند.شتابان پیش رفت که توانست تا دو ماه بعد نخستین شماره

خورشیدی منتشر  12۹۶اسفند  22تا  12۹۳آذرماه  2۹ نبهی یکشاین روزنامه با افت و خیز بسیار در فاصله

ی دانشکده متمرکز ساخت. این نویسی را رها کرد و نیروی خود را بر مجلهشد. اما بعد از آن ناگهان روزنامه

شد. یعنی با وجود تاثیر عظیم رست یک سال بعد به شکل ماهانه منتشر میتا د 12۹7مجله از اول اردیبهشت 

که در سپهر ادبیات کشور گذاشته، تنها دوازده شماره از آن منتشر شده است. بهار بعدتر هم در و دیرپایی 

 1۳21شماره از آن دست کشید. در سوم اسفند  ۳۴انتشار نوبهار را از سر گرفت، اما بعد از  1۳01سال ی میانه

از آن به دلیل بیماری بهار متوقف  ادامه یافت، اما بعد 10۳ی شمارهار دیگر نوبهار را احیا کرده که تا هم ب

، یعنی از بیست و سه سالگی تا پنجاه و شش سالگی در هر 1۳21تا  12۸۸ی بنابراین بهار در فاصله 26ماند.

                      
 .1۸27-17۹۹: ۳، ج.1۳۶۶رضوانی، 26
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شماره از آن طی سی و سه سال منتشر  ۴1۳کرده است. این نشریه که یافته نوبهار را منتشر میفرصتی که می

 ها در تاریخ مطبوعات ایران است. ترین روزنامهشد، یکی از دیرپاترین و عجیب

ی رفتار بهار دریافت و از همین جا کلید تاثیرگذاری توان سه نکته را دربارهبا مرور محتوای نوبهار می

نگاری و سنجش سلیقه و زبان مخاطب روزنامهاش را پیدا کرد. نخست آن که بهار در کار عمیق و گسترده

نوشت که گاه اش را به زبانی چندان روان و ساده و عامیانه میانگیز داشت و روزنامهعام استعدادی شگفت

نماید. از سوی دیگر، بهار الشعرای وقت است، باورنکردنی میی این متون ملکباور کردنِ آن که نویسنده

داد کرد و به این ترتیب هم مخاطب خود را آموزش میر خط مشی خود رعایت میاصولی اخالقی و ملی را د

ی مخاطبان به ساخت. شاید مهمترین دلیلِ عالقهو هم موضع روشن و مشخصی را در برابرش نمایان می

 ی بهار بوده باشد، که در ضمننوبهار، با وجود نامنظم بودنِ عجیبِ انتشارش، همین موضع ملی و سرسختانه

رساند. سومین دلیل اش را میمنشی و درایت نویسندهشد و بزرگبا بیانی روشن و نرم و معقول ارائه می

نگار آن بود که قلمی عفیف و زبانی پاکیزه داشت. بهار در همه جا به عفت کالم موفقیت بهار در مقام روزنامه

بود و با وجود آن که نثر و مضمون سخن بهار بالید و به راستی نیز چنین اش میو محترم بودن قلم و روزنامه

شود و ی نوبهار توهین یا ناسزایی به کسی دیده نمیو همفکرانش بسیار انقالبی و تندرو بود، در روزنامه

اند. بنابراین مخاطبان او با مردی روبرو بودند انتقادها همه مودبانه و محترمانه، هرچند بسیار صریح مطرح شده

کرد و در ضمن با شیوه و لحنی تمیز و شایسته نیز چنین شان با زبانی روان و مفهوم دفاع مییکه از منافع مل

 ها جایگاه واالیی در ذهن و دل مردمان پیدا کند.کرد. طبیعی بود که بهار با این ویژگیمی

در  شود که آنچهاند، روشن میی بهار و خاطراتی که دیگران از او نقل کردهبا مرور زندگینامه

اش بوده است. همه در این مورد توافق دارند که یافته، نمودی از شخصیت واقعیهایش بازتاب مینشریه

هایی که میان ادیبان و شاعران نظریمیانگین ارتباطهای او با دیگران دوستانه و مهرآمیز بوده است. بهار از تنگ
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سیاست رواج دارد، گریزان بود. نه تنها بهار امانی که بین اهل های بیمرسوم است، و به خصوص از دشمنی

کرد، که دیگران نیز او را دوست داشتند و با او به همین ی دهر بود و با همه مهربانی میدر این زمینه یگانه

 کردند. ترتیب سلوك می

شقی عبهار در کل شخصیتی بسیار باادب و مالیم بود و آن جوش و خروش و گزندگی زبان ایرج و 

خروج از  وشت. به همین دلیل هم حتا در میان جویندگان نامی که تجدد شعری را برافراشته بودند را ندا

ی نویسندگان کوشید از کردند هم مورد احترام بود. او در نخستین کنگرههنجارهای شعر کهن را تبلیغ می

 نظر بود وا او کامال همشاگرد او بود و هم ب توهین دکتر حمیدی به نیما جلوگیری کند. هرچند حمیدی هم

ی نیما و حزب پشتیبان او )توده( داشت که به زودی بدان خواهم پرداخت. این ادب و موضعی مشابه درباره

اش توجه کنیم و سخن و لحن او را با نگاریی روزنامهآید که به حرفهمالیمت بهار وقتی بیشتر به چشم می

 سایر همکارانِ معاصرش بسنجیم. 

توان ادب و متانت افراد را سنجید، آنجاست که با کسی دعوایشان شده و از یی که میبهترین جا

دانیم که بهار در کل از اقامت در تهران ناراضی کنند. این را میکسی یا کسانی ابراز ناراحتی و دلخوری می

، موقعیت او نسبت به هاها اشاره کرده است. یکی از این اشارهبود و بارها به اخالق ناشایست و بد تهرانی

دهد و لحن و متانتش را هنگام حمله به دیگران نشان اش را هم نشان میپیشهدوستان و اطرافیانِ سیاست

 27دهد:می

 خوانیبوم اندر آن به مرثیه  ی بوم استشهر ری آشیانه

                      
 .2۸۳-2۸2: 1۳۸7بهار،  27
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 ز انبوه دوستان زبانی   خانه شود پرهر بامداد 

   در شنعت فالن گروه و فالنی   غیبت کنند و قصه سرایند

 از چنگ آن گروه، نهانی   آن روز راحتم که گریزم

 اند تبانیبا دهر کرده  ...گویی پی شکست بزرگان

 حال دل شکسته تو دانی  یارب، دلم شکست در این شهر

 کاین جای دزدی است و عوانی  من نیستم فراخور این جای 

 اند، پست، عالی و دانیپست   دزدند، دزد، منعم و درویش

توان برای فهم استواری اصول همچنین اندرکنش فرد با دشمنانش بهترین جایی است که می

اش بدان نگریست.  در میان سیاستمداران، مهمترین رقیب و مخالف بهار، فروغی بود که هوادار اخالقی

پرداز نظام شاهنشاهی جدید بود. با این وجود فروغی تمام اعتبار سیاسی پهلوی و به نوعی نظریهسلطنت 

خود را صرف کرد تا بهار را از تبعید برهاند و او را برای جشن بزرگداشت فردوسی در صدر مجلس بنشاند. 

آبرو کردن فروغی را د بیبه همین ترتیب، بهار نیز با وجود مخالفتی که با او داشت، زمانی که دشمنان قص

کردند، در شرایطی که هیچکس اش را وامگیری و دزدی از تیمورتاش قلمداد میداشتند و منتخب شاهنامه

ها دروغ ی بسیار تاثیرگذاری نوشت و نشان داد که این شایعهانتظارش را نداشت، به یاری او آمد و مقاله

 .ی این اثر بوده استاست و فروغی خود آفریننده

دار صرِ بهار، دوستی صمیمانه و نزدیکی را میان او و شاعران استخوانعدر میان رجال ادبی هم

ای است که به ی مهر و عالقههایی که برای عارف و عشقی سروده نشان دهندهبینیم. سوگنامهنسلش میهم

این بانوی جوان قایل بوده ی دیگرش به یاد پروین نیز نشانگر احترامی است که برای ایشان داشته و مرثیه

الدوله، و شمار زیادی از رجال بزرگ دوران خود دوستی نزدیک است. با تیمورتاش، لقمان الدوله ادهم، وثوق
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ای داشت که دهها سال به طول انجامید. همچنین از شعرهایش روشن است که با ستارخان، و بسیار صمیمانه

ای داشت دیرپا که گاه دستخوش نوسان ی دو تن دیگر دوستیزاده پازارگاد و یکعالمه طباطبایی، حسام

شد. چنان که وقتی بهار دوبیتی مشهوری سرود در ستایش میخ، و در آن به تلویح  مقاومتش در برابر اقتدار می

ای به موضع ها شده بود، شعری در نقد و رد او سرود و کنایهرضا شاه را ستود، پازارگاد که هوادار پهلوی

 وی زد و بهار هم با شعری تند و در همین چارچوب پاسخش را داد. سیاسی

 شعر بهار این بود:

 سزد ار عبرت بشر گردد   پافشاری و استقامت میخ

 پافشاریش بیشتر گردد  بر سرش هرچه بیشتر کوبند

 28پازارگاد در رد او سرود:

 که ستوده است پافشاری میخ  بس شگفت آید از بهار مرا

 پس کجا بود پایداری میخ  چون زدندش بر خاك نشست

 ناستوده است بردباری میخ   پذیر شودپست گردد ستم

 29و بهار به او پاسخ داد:

 ز میخ رهی دژم گشتی  خواندم ی تو راافسر قطعه

 قدم گشتیترازو و همهم  از کی ای خواجه، با اُبات الضیم

 قسم گشتی؟با رضا یار و هم  تو نبودی که چون دگر یاران

                      
 .1110: 1۳۸7بهار،  28
 .1111-1110: 1۳۸7بهار،  29
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 خم نشد، گرد هجو و ذم گشتی  میخ چو ایستاد در برابر زور

 زیر پتک حریف خم گشتی  تو خود از میخ کمتری زیرا

ایست به بیتی از امام حسین لضیم یعنی کسی که زیر بار ستم نرود و این اشارهاتوضیح آن که ابات

، و بهار از این «انا بن ابات الضیم من آل هاشم/ کفانی بهذا مفخرا حین افخر»ی عاشورا سرود که که در واقعه

ن امام حسین مانند کرده اشاره در کنار نام بردن از رضا در مصراع بعد، رضا شاه را با یزید و خود را با هوادارا

 1۳27ال ای که به سی پهلوی بدبین و منتقد باقی ماند. در نامهاست. بهار بعد از آن هم نسبت به سلسله

ی مردم در دوران مشروطه را با شعرهای مشهور معاصرش طاب به مجتبی مینوی نوشته، ادبیات عامیانهخ

کوبد و آن را منحط را با ذکرِ پیوندش با دوران پهلوی میکند و ادبیات مدرنِ نوپای عصر پهلوی مقایسه می

  30داند.و مبتذل می

الدوله پیش آمد. این دو که دوستان بسیار یان بهار و وثوقم 1۹1۹د کدورت دیگری در جریان قراردا

ی ی غائلهر هم بودند، در جریان این قرارداد با هم اختالف پیدا کردند. تجربهنزدیک و متحدان سیاسی وفادا

گرا بوده است، اما با این وجود زیر بار قرارداد پرست و ملیآذربایجان نشان داد که وثوق نیز مردی وطن

ع ملی اهل رفت و بهار به مخالفت با او برخاست و نشان داد در تشخیص و پاسداری از مناف 1۹1۹استعماری 

ی موثر و بازی نیست. موضع بهار برای وثوق گران تمام شد و یکی از علل شکست این قرارداد مداخلهرفیق

الدوله از بهار رنجید و برایش استوار بهار بود که افکار عمومی را بر ضد آن شوراند. بعد از این ماجرا وثوق

 31شعری فرستاد به این مضمون:

                      
 .1۹1-1۸۹: 1۳7۹بهار،  30
 .11۳0: 1۳۸7بهار،  31
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 وی جام شکسته در شکستت کوشم  ای تیغ شکسته من تو را بفروشم

 هنگام نشاط جام دیگر نوشم  هنگام جدال تیغ دیگر گیرم

 32 بهار با چند رباعی به او پاسخ داد:

 هنگام خمود رعد و برق تو رسد  ای خواجه وثوق گاه غرق تو رسد 

 ای به فرق تو رسدتیغی که فکنده ای به پای تو خلدجامی که شکسته 

 33 به این مضمون:الدوله را حفظ کرده بود و رباعی دیگری سرود اما بهار در دل مهر وثوق

 عهدم به خطایی که ندیدی مشکن  قلبم به حدیثی که شنیدی مشکن 

 کشیدی مشکنجامی که بدو باده   تیغی که بدو فتح نمودی مفروش

سابق میانشان  در نهایت بعد از زمانی کوتاه که به تبادل شعرهای زیبا میان این دو گذشت، بار دیگر دوستی

  برقرار شد.

بهار در ضمن با برخی از کسان کشمکش و دعوا داشت. اما شمار ایشان اندك بود و برخی از آنها 

ها پا بودند که به سودای دستیابی به شهرت در نشریهردهابتدا دوستانش بودند. بیشتر این افراد نویسندگانی خ

سرود و برخی از آنها را کردند. بهار گهگاه شعرهایی در هجو ایشان مینوشتند و به او حمله میمطلب می

اش قرار گرفته، احمد کسروی است که کسی که به جز رجال سیاسی مورد حمله کرد. اما مهمترینمنتشر می

  34ی پاالیش زبان مخالفت کرده است.شعر به او تاخته و با نظراتش درباره بهار در چندین

                      
 .11۳0: 1۳۸7بهار،  32
 .11۳0: 1۳۸7بهار،  33
 .11۵۳و  11۴۵-11۴۴: 1۳۸7بهار،  34
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ای آموختند و دوستیرفتند و پهلوی میکسروی و بهار سالها پیش از این ماجرا با هم نزد هرتسفلد می

دادند و یک بار کسروی که بسیار مرتب و منظم و پاکیزه کتاب و دفتر قرض می با هم داشتند، چنان که به هم

هایش که به او امانت داده بود، با آشفتگی و شلوغی نوشت، به خاطر این که بهار روی دفتری از ترجمهچیز می

 خاص خودش یادداشتهایی نوشته، از او خشمگین شده بود.

ی او به چاپ رساند ی امانت گرفته بود بدون مشورت و اجازهبعدتر، بهار کتابی خطی را که از کسرو

ها و گفتارهایش به بهار حمله ی این دو از دوستی به دشمنی بدل شد. کسروی در نوشتهو به این ترتیب رابطه

دانست و در مقابل بهار هم با شعرهای شیوایش حریف مزاج و نان به نرخ روز خور میبرد و او را دمدمیمی

آبادی نام خود را ابتدا به کوبید و به خصوص به این دستاویز بند کرده بود که چرا سید احمد حکمو میرا فر

 معنوی، بعد به نبوی و در آخر به کسروی تبدیل کرده است:

 از قضا گشته صاحب پایه  مایه پادوانی حقیر و بی

 شانهریکی گشته مهتری زی  همه تغییر داده نام و نشان

 های نجیبلقب خانواده ترتیبخویش بیبنهاده به 

 سیدی ترك کسروی شده است جاهلی گول، مولوی شده است

 و 

 ی تیبغی و خذالنسرگشته ای کسروی ای سفیه نادان

 ات شده است عنوانکسروی  زآن گذاریالفاظ به کسره می

 ی ننگ آل فحطانای مایه ورنه تو کجا و آل کسری 

 و 

 وی ترك محقق نبوی از چه شدی؟ چه شدی؟ای تازی! ترك معنوی از 
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 ای سید ترك کسروی از چه شدی؟  ور بودی ترك و بعد سید گشتی

شود و نقدی اخالقی یا علمی ندارد، ایرادهای بهار به کسروی البته بیشتر به قلمرو هجو مربوط می 

 کند:نویسی کسروی را ریشخند میجز آنجا که سره

 پسند پارسیگشت مشکل فکرت مشکل  ارسیکسروی تا راند در کشور سمند پ

 هریکی گوینده لعل نوشخند پارسی ست و هستی تبریز را گویندگان بودهخطه

 احمداگو شد به گفتار چرند پارسی ی مینونشانپس چه شد کاین احمدك زآن خطه

به ندرت به هجو دیگران  ی پیاپی به کسروی از این رو اهمیت دارد که بهارهای خشمگینانهاشاره

  35پرداخت و خود در جایی نوشته که:می

 گرچه باشد هجا به وقت، به جا   نیستم من دریغ، مردِ هجا

 که بدین تیر نگرود شستم  مفت خواهند جست از دستم

سنج داشته هجو کرده است و معلوم است که در این زمینه طبعی روان و نکته با این وجود گهگاه مخالفانش را

ورزید و وی را کافر و بی اش یکی از کارگزاران آستان قدس رضوی با او دشمنی میاست. در دوران جوانی

خواند. بهار شعری در وصف او سرود و سبب این مخالفت را جویا شد، این هجو با چنین بیتهایی دین می

 36یابد:ایان میپ

 ایدضمون دادهها به دست خلق مزاین خریت خود سراپا جوهر هجوید و بهر هجو خویش

 ایدنون دادهاید و آنچه اکآنچه سابق داده  گناهها که بر این بیداد نتوان شرح نسبت

                      
 .11۳1: 1۳۸7بهار،  35
 .11۴2: 1۳۸7بهار،  36
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 ایداز لجاجت لفت را هر لحظه افزون داده  امهرچند کمتر گفتهمن ز شفقت هجو را 

 اید؟این چنین نسبت به من یا سیدی، چون داده  اید این شخص باشد دشمن دین مبینگفته

 اید؟حضرتعالی مگر در بچگی کون داده در بزرگی این همه کین و لجاج از بهر چیست؟

ی ایران بود و مدام در آن به بهار ی ستارهکه مدیر روزنامه ی دیگر بهار در حق مردی به نام صباستهجویه

 37ی تاریخی سرود به شوخی:کرد. بهار وقتی شنید او سکته کرده و درگذشته، برایش مادهفحاشی می

 سیب و هلو خورد به یک مجلس دو من  صبا روزی که عصرش کرد سکته

 ز حرص آن جمله را یکجا فرو برد  هلوی مفت و سیب آمد به دستش

 یکایک در میان معده افشرد  دگر سی تخم مرغ نیمرو را

 زهر پرخور، زهی پر دل، زهی گُرد!  سپس ده شیشه لیموناد نوشید

 همان جا سکته کرد و خونش افسرد  پس آنگه مدتی خسبید و آخر

... 

 ی اشعار گستردمکرر سفره   ش طبع بندهبه تاریخ وفات

 ز روی امتحان بنوشت و بشمرد   مصاریع مناسب را مکرر

 ق( 1۳۴۳« )صبا از پرخوری مرد»سر و گفتا   خوداو از گور آخر کرد بیرون

                      
 .11۴۶-11۴۵: 1۳۸7بهار،  37
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دهد در سر هم کردن تصویرهای مضحک دار دیگری هم از او باقی مانده که نشان میهجوهای کوتاه و خنده

داشته است. مثال در هجو یکی از مخالفانش که مجید نام داشته و ریشی کوسه و سری تاس داشته، استعدادی 

 38سروده:

 کالغی پشم در منقار دارد  به پوز این مجیدك ریش گویی

 بار داردشتر گویی چغندر   ی سرخ کَلَش راچو بینی کله

باری دیگر از بقالی به نام حاجی قیطونی زیتون و پنیر خرید که هردو فاسد از آب درآمد. پس برایش دو بیت 

 39شعر فرستاد:

 امزیتون ریده ام فاسد شده، همرنگمعده  معنای توحاجی قیطونی از زیتون بی

 ام!دور از ریش سفیدت، مثل قیطون ریده از پنیرِ شورت ای حاجی مزاحم گشته یبس

گوید. بهار دو بیت تراز بهار است و مانند او شعر میدر نوبتی دیگر شاعری به نام بهاء مدعی شد که هم

 40برایش سرود:

 گفتا که منم به شعر همتای بهار  افزای بهاربشنید بها شعر دل

 در کون بها اگر بود پای بهار!  توان بود بهاهمتای بهار می

بایست موضوع شدند و قاعدتا میدر عین حال بهار با چند تن از کسانی که دشمنش محسوب می

ان فروغی بود که از نظر سیاسی بزرگترین هجوهایش باشند، سلوکی مهربانانه داشت. مهمتر از همه در میانش

                      
 .11۵7: 1۳۸7بهار،  38
 .11۵۶: 1۳۸7بهار،  39
 .11۵7: 1۳۸7بهار،  40
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و نیرومندترین قدرت فکریِ مقابل بهار بود و با این وجود احترامی متقابل و مهرآمیز میانشان برقرار بود. 

گفت کرد و شعرهایی در هجو بهار میای به نام بابا شمل منتشر میای بود که نشریهدیگری مهندس رضا گنجه

ی تاریخ فوت وی ی زیبایی مادهکرد، اما وقتی مادرش درگذشت در سوگنامهنین میسرانه چو بهار هم شوخ

 41را گنجاند:

 دوستان جستند بیتی منتخب   از پی تاریخ فوت مام تو

 ق( 1۳2۳)« مرگ مادر ذوق و ادب»گفت:   گیری از ادب برداشت سرگوشه

ی بسیار نزدیک داشت. بهار در ضمن با شمار زیادی از نویسندگان و شاعران غیرایرانی روابط دوستانه

واتر و ادوارد براون انگلیسی، و چندین کس دیگر در این رابیندرانات تاگور هندی، ذهاوی عراقی، درینک

 میان به شمارند و بهار شعرهای زیبایی برای ایشان سروده است. 

اش بود و موضعی که پرستیمعیار و شاخص اساسی بهار برای دوستی و دشمنی با مردمان، وطن

اش دوست مردمان در قبال کشور ایران داشتند. در این میان خیابانی را با وجود موضع سیاسی تند و افراطی

خاطر آن که ردپای  وری بهی غرایی برایش سرود. در عین حال با میرزا کوچک خان و پیشهداشت و سوگنامه

دید، سر دشمنی و ناسازگاری داشت و شعرهای تندی در نکوهش استعمار جدید روسها را در حرکاتشان می

نماید. چون این مرد السلطنه بسیار غریب میو خوارداشت ایشان سروده است. در این میان دوستی او با قوام

پرستان بدنام شد. ها رشوه گرفته، سخت نزد میهنیسیبعد از آن که معلوم شد بابت تصویب قراردادی از انگل

پرستی و توجه به منافع ملی را در او های روشن وطنبا این وجود اگر کردار سیاسی او را نیز بنگریم، نشانه
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یابیم. بهار در حدی برای او احترام قایل بود که با او برای تاسیس حزب دموکرات همکاری کرد و در باز می

اش هم راه یافت، هرچند بعدتر به دلیل بیماری و دلزده شدن از سیاست روز از فرهنگ به کابینهسمت وزیر 

 فعالیتهای او کناره جست. 

اش و بهار با وجود این ادب و اخالقِ نیکو، به هیچ عنوان نرمخو یا مالیم نبود و موضع سیاسی

ترین گویی داشت، از تند و تیزترین و صریحمدرایی و دشنااش با وجود پرهیزی که از هرزهبیانهای نقادانه

صداهای دوران مشروطه است. بهار یکی از نخستین کسانی است که مشروعیت شاهان قاجار را در شعرهایش 

اند که به این ترتیب با دالیلی سیاسی شماری بودهالشعراهای انگشتزیر سوال برده و در کل تاریخ جهان ملک

گرایان و متعصبان دینی، به هواداران شان حمله کنند. بهار به همین ترتیب به سنتنهو غیرشخصی به پادشاه زما

ی شعر بازان عرصهشعرِ کالسیک و مخالفان تجدد در شعر، و به همین ترتیب به نوگرایان افراطی و سیاست

وران رضاشاهی های دتاخت و حتا در شرایطی که سختگیریگرایی و بداخالقی میو ادب، و به هر نوع خرافه

پروای نظر خویش ابایی نداشت. یک نمونه از این صراحت کرد، از بیان صریح و بیجانش را تهدید می

 42ی ایرانیان سروده است:توان در شعری یافت که در دوران جنگ جهانی اول در نقد روحیهی او را میلهجه

 دخوش نطق و بیانی                                  ای مردم ایران همگی تند زبانید 

 بگسسته عنانید                                   هنگام سخن گفتن برنده سنانید

 از بس که جفنگید از بس که جبانید                      یدا«دگر هیچ ندان»ند و در وقت عمل کُ
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 کردن نتوانید ،گفتن بلدید اما                                     

 ارباب عقولید                                هنگام سخن پادشه چین و ختایید

 با رد و قبولید                                    راهنمایید در فلسفه اهل کره را

 از بس که جهولید ،از بس که فضولید                             هنگام فداکاری در زیر عبایید

 از بس چو خروس سحری هرزه درایید                             

 ای ملت هشیار!                              گر روی زمین را همگی آب بگیرد

 ای مردم بیکار                            دانم که شما را همگی خواب بگیرد

 بر این تن بیعار هرگز نکند کار                          ور این کره را دانش و آداب بگیرد

 کی راست شود چوب اگر تاب بگیرد                             

 ملت به شما چه                        گر روی زمین پر ز جدل گشته به ما چه

 دولت به شما چه                            ور موقع خذالن دول گشته به ما چه

 آقا به شما چه موال به شما چه                        عالم همه پر کید و دغل گشته به ما چه

 ور بین دو کس رد و بدل گشته به ما چه                          
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 یادهگردیم ز                           ما عرضه نداریم کزین جنگ عمومی

 ما باده و ساده                              عز و شرف افزاید بلغاری و رومی

 جز کبر و مناعت جز ناز و افاده                   ما را نبود صنعتی از شهری و بومی

 فریاد از این مسکنت و ذلت و شومی                             

 در سایه خورشید                            گوییم که کیخسرو ما تاخت به کلدان

 با لشکر جاوید                             گوییم که اگزرسس ما رفت به یونان

آن یک چه برین کرد این یک چه از آن                        گوییم که بهرام در آویخت به خاقان

 دید

 وای بر ایرانگر بس بود این فخر به ما                           

 جان بود به تن چه                           گر کورش ما شاه جهان بود به من چه

 دندان به دهن چه                             گشتاسب سر پادشهان بود به من چه

 شاپور چنان بود بر کلب حسن چه                        ور توسن شاپور جهان بود به من چه

 جانا تو چه هستی اگر آن بود به من چه                          

 کس درد ندارد                                 ای وای دریغا که وطن مرد ندارد
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 همدرد ندارد                                 رویین تنی اندر خور ناورد ندارد

 هم جمع ندارد هم فرد ندارد                             در خاك وطن خصم هماورد ندارد 

 ی گریان و رخ زرد نداردجز دیده                             

 کو حس و حمیت                         ای مفتخوران مفتخوری تا کی و تا چند

 بیچاره رعیت                             ای رنجبران دربدری تا کی و تا چند

 کو عرق نژادی کو آن عصبیت                          کینه وی تا کی و تاچندای هم وطنان 

 این مزرعه خشکید خری تا کی و تا چند                         

 هنگام مکافات                             خاکم به دهن ملت ایران همه شیرند

 پیش صف آفات                                  از بهر نگهداری این خاك دلیرند

 یکباره بشویند اوراق خرافات                  چون جان به لب آید همه از جان شده سیرند

 اوراق بشویند بمانند و نمیرند                                   

 در ملت آرین                               ش کند این خون کیانیبامید که جن

 چون مردم ژرمن                               مرد صفت تازه جوانیگیرند ز سر 
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 کز سطوت جمشید و ز قدرت بهمن                           در ملک نگهداری و در ملک ستانی

 دارند بسی بر ورق دهر نشانی                                 
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 بخش دوم: چیستی بهار

 

 دین گفتار نخست: بهار و

 

الشعرای آستان قدس رضوی آغاز کرد که مقامی بهار در ابتدای کار سرودن شعر را به عنوان ملک

های او نیز مدح و بزرگداشت دینی است و پیش از او پدرش نیز همان موقعیت را داشته است. نخستین سروده

هار تا بیامبران و امامان است و مرثیه و سوگ برای پدرش، که در هفده هجده سالگی سروده شده است. پ

دار بود. این نکته باید کرد که خود مردی سنتی و دینپیش از این تاریخ هم نزد ادیب نیشابوری شاگردی می

شخص داشت و آن هم مورد توجه قرار گیرد که بهار از هجده سالگی به هر صورت شغلی دولتی و م

سرود. حجم الشعرایی آستان قدس بود و به همین دلیل هم مدام به مناسبتهای دینی شعرهای فاخری میملک

ی ی منقبت ائمه و سوگ امامان و تهنیت مناسبتهایی مانند غدیر خم، سرآمدِ همهو کیفیت شعرهای بهار درباره

شد کرد، میی دیگری به امور دینی نمیسرود، و اشارها میشاعران قاجاری است و اگر بهار تنها این شعرها ر

 گو دانست. ی پارسیاو را یکی از مهمترین شاعران شیعه
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نماید که از همان دوران نوجوانی برداشتی انتقادی نسبت به دین در بهار شکل گرفته اما چنین می

گرفته داللتی کافرانه دارد. به عنوان ر میاش به کاباشد. دست کم برخی از صور خیالی که او در شعرهای دینی

 43شعری سروده که دو بیت نخست آن چنین است: 12۸۴سال مثال، به مناسبت عید فطر 

 کرد از ابروی پیوسته اشارت سوی جام گر شد چو شب دوشین مه ماه صیامجلوه

 یعنی ای دلشدگان روزه حرام است حرام کشان باده حالل است حاللای بادهیعنی 

ای زیبا سرود و در مراسم سالم نوروزی آستان قدس خواند که با بهار بهاریه هم 12۸۴در نوروز 

 44است تا آرامگاه امامی شیعی: ای زرتشتیی آتشکدههای به کار رفته در آن بیشتر شایستهتوجه به کلیدواژه

 آمد اسفند مه به فرّ تهمتن   زال زمستان گریخت از دم بهمن

 آتش زرتشت دی فسرد به گلشن  خور به فلک تافت همچو رای پشوتن

 سبزه چو گشتاسپ خیمه زد به گلستان  

 سفندارمذ طالیه برون زدماه    گون زدقائد نوروز چتر آینه

 هدهد بر فرق بوقلمون زد  ساری منقار و ساق پای به خون زد

 زاغ برون برد فرش تیره ز بستان  

ی آستان قدس بوده ناگفته نماند که بهار در این شعر کسی به نام صدرا که از صاحب منصبان بلندپایه

گویند وقتی همگی بعد از مراسم از کرده را هم هجو کرده است. در حدی که میو پشت سرش بدگویی می

                      
 .۴2: 1۳۸7بهار،  43
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ه بود که با دخالت صحن حرم امام رضا خارج شدند، آن شخص به سراغ بهار رفته بود و با او گالویز شد

 یاران بهار مهار شد.

سرود و بعد از آن دیگر شعری با این مضمون ر همچنان شعرهایی مذهبی میبها 12۸۸ تا پایان سال

در وصف طبیعت که  1۳07ال ندارد. تنها شعری دو استثنا بر این قاعده هست که یکی دو شعری است از س

و به  1۳12که در  46و دیگری مدحی برای امام صادق  45با دو سه بیت در مدح حضرت علی خاتمه یافته

سروده شده، بهار همچنان  12۸۴که به سال  47«فقر و فنا»هنگام تبعید در اصفهان سروده شده است. در شعر 

در همین سال بهار چند شعر مذهبی دیگر هم «. م دگرم مناز عال»گوید که سلوکی عارفانه و دینی دارد و می

نماید که گرایشی به دین اسالم و مذهب شیعه در این هنگام در او قوت گرفته باشد. با این دارد و چنین می

خواهان پیروز شدند، بهار بالفاصله شعرهایی سرود و در آن روحانیونی که وجود دو سال بعد که مشروطه

اتحاد »بند زیبایی به نام ترجیع 12۸7ی خود قرار داد. او در بودند را همراه با شاه آماج حمله هوادار استبداد

ت توان مانیفسسرود و در آن مسلمانان را به اتحاد در برابر استعمارگران فراخواند. این شعر را می 48«اسالم

هواداران اتحاد اسالم دانست و برچسبِ یاد شده برای این طرز تلقی، هرچند پیش از آن هم در گفتمان 

خواهانِ مذهبی وجود داشت، با عنوان این شعر تثبیت شد و به صورت شعاری رسمی در آمد. لحن مشروطه

کند و زاری سیاسی قلمداد میبند همچنان دینی است، اما کامال روشن است که دین را به عنوان اباین ترجیع

 به خصوص با اختالف مذهبی میان مسلمانان مخالفت شدیدی دارد.

                      
 .۳۶۹-۳۶۸و  368-370: 1۳۸7بهار،  45
 .478-480: 1۳۸7بهار،  46
 .۵۹-۵۸: 1۳۸7بهار،  47
 .128-129: 1۳۸7بهار،  48
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بینیم. برای نخستین بار مخالفت علنی او را با متعصبان دینی می 49«کار ایران با خداست»ی در قصیده

ی شاه و مستبدین دربارهشود و تنها به ادعای محمدعلیاما هنوز نشانی از مخالفت با خودِ دین اسالم دیده نمی

 هایی زده است.  اسالمی کنایه لزوم پایبندی به دین و سنت

خواهان و فتح تهران، بهار عنان سخن را رها کرد و به بعد از ظاهر شدن دشمنی مستبدان با مشروطه

اش به کاران سنتی تاخت. در یکی از شعرهای دوران جوانیشکلی علنی به سنتهای دینی محبوب محافظه

 50ترسیم شده است: طنزآمیز از دیانت جاری در ایران تصویری 12۸7سال 

 وآن مالک عذاب و عمود گران او   ترسم من از جهنم و آتشفشان او

 وآن آدمی که رفته میان دهان او  آن اژدهای او که دمش هست صد ذراع

 جحیم آشیان اوی درخت بر شاخه کوه قاف آن کرکسی که هست تنش همچو 

 و آن مار هشت پا و نهنگ کالن او  آن رود آتشین که در او بگذرد سعیر

 های چون سر اهریمنان اووآن میوه  آن آتشین درخت کز آتش دمیده است

 از ناف مشتعل شودش تا زبان او  ی شراب حمیمی که هرکه خوردوآن کاسه

 ر و بر استخوان اوبر مغز شخص عاص   آن گرز آتشین که فرود آید از هوا

 تابوت دشمنان علی در میان او  ی هفتمین که هستآن چاه ویل در طبقه

 ستان اواز زخم نیش پر خطر جان  آن عقربی که خلق گریزند سوی مار

 تا هردمی ازو بستانند جان او  دهد خدا به گنهکار هر دمیجان می

                      
 .12۵-12۴: 1۳۸7بهار،  49
 .1۴0-1۳۹: 1۳۸7بهار،  50
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 به دوزخ نشان اواند آن پل که داده   تر بود از تیغ تیزتراز موضعیف

 ی آتشفشان اوهستند غرق لجه  جز چند تن ز ما علما جمله کاینات

 در دوزخ است روز قیامت مکان او  جز شیعه هرکه هست به عالم خداپرست

 سوزد به نار هیکل چون پرنیان او  وز شیعه نیز هرکه فکل بست و شیک شد

 نم روان اوسوزد به پشت میز جه  وآن کس که کرد کار ادارات دولتی

 دوزخ بود به روز جزا پارلمان او وآن کس که شد وکیل و ز مشروطه حرف زد

 آتش فتد به دفتر و کلک و بنان او  نویس شد و چیز فهموآن کس که روزنامه

 سوزد به حشر جان و تن ناتوان او  وآن عالمی که کرد به مشروطه خدمتی

 آن چمن بیکران او خلد برین و  تنها برای ما و تو یزدان درست کرد

 بنموده وقف واقفِ جنت مکان او   ی بهشت برین را به نام ماموقوفه

 وآن قصرهای عالی و آب روان او   آن باغهای پرگل و انهار پرشراب

 وآن قابهای پر ز پلو زعفران او  های خلوت و غلمان و حور عینآن خانه

 زنم در میان او وآن کوثری که جفت  فردا من و جناب تو و جوی انگبین

 زیرا به حق ما و تو بد شد گمان او  باشد یقینِ ما که به دوزخ رود بهار

تری در گیری سرسختانهبعدتر بهار با پیوستن به سوسیال دموکراتها و تبلیغ آرای اهل تجدد به موضع 

توان با رویکرد دوستش عشقی همدانی مقایسه او را می برابر دین جاری در میان مردم گرایید. موضع دینی

بهار در تهران به خصوص بر  کرد و حتا لحن این دو هنگام سخن گفتن از دین به هم شباهتی نمایان دارد.
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ی نادانی زنی و مراسم عزداری عاشورا سخت تاخته و آن را نشانهخوانی و سینهسنتهایی مردمی مانند روضه

  51عقلی مردمان قلمداد کرده است:و کم

 کننداز زمین آه و فغان را زیب گردون می ن می کننددر محرّم ، اهل ری خود را دگرگو

 کنندون میکخوانند و شب ظهر تا شب نوحه می  ریزند اشکصبح برجسته جُنُب تا ظهر می

 کنندفرق خویش پرخون می گه کفن پوشیده ،  گاه عریان گشته با زنجیر میکوبند پشت

 کننداز گریه جیحون میجویبار دیده را    گه به یاد تشنه کامان زمین کربال

 کنندشاه دین را کوك و زینب را جگرخون می   ی یا لیتنا کنّا معک وز دروغ کهنه

 کنندبا دو صد لعنت ز دست شمر ملعون می  نگه ناله هاآخادم شمر کنونی گشته، و

 کنندی دون میپس شماتت بر یزید مرده   بر یزید زنده میگویند هر دم، صد مجیز

 کنندناله از دست عبیداهلل مدفون می   صد عبیداهلل سر پا، وین گروهپیش ایشان 

 کنندهر دو را تسلیم نوّاب همایون می علی حق گواه است، ار محمد زنده گردد ور

 کنندشامش از دروازه ی دوالب بیرون می آید از دروازه ی شمران اگر روزی حسین، 

 کنندرا در دم دروازه وارون میمشک او    حضرت عباس اگر آید پی یک جرعه آب

 کننددو پول آن طفل را یک پول مغبون می در   گر علی اصغر بیاید بر در دکانشان

 کنندروز پنهان گشته، شب بر وی شبیخون می   ور علی اکبر بخواهد یاری از این کوفیان

 کنندمیخانم ار پیدا نشد، دعوت ز خاتون  لیک اگر زین ناکسان خانم بخواهد ابن سعد 
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 کنندخاك پایش را به آب دیده معجون می  گر یزید مقتدر پا بر سر ایشان نهد 

 کنندهی نشسته لعن بر هارون و مامون می  سندی شاهک بر زهادشان پیغمبر است

 کنند؟ ها چون میبر اسیران عرب این نوحه  خود اسیرانند در بند جفای ظالمان 

 کنندوین خران در زیر ایشان آه و زاری می کنند تا خرند این قوم، رندان خرسواری می

های شود که در دههبخشی از این نقد بهار به طور خاص به سنتهای دینی رایج در تهران مربوط می

شد و به خصوص فراگیر شد، اما تا پیش از آن در تهران بیش از جاهای دیگر دیده میبعد از انقالب اسالمی 

ی قاجارها در این خطه رایج شده گری عوامانهبه خاطر استقرار دربار قاجار در این شهر و سنت سیاسی شیعه

 بود:

 تعزیت خوان و تعزیت گردان  همه هم شمر و هم امام حسین

 ایک در خلق و خو چو صبیان  خوانده خود را معلم اخالق

 صد نفر زیر تیغ یک افغان   همه چون اصفهانیان قدیم

 خود ببرند دست بر سر آن   کسی انگشتشان اگر ببرد

 خود بکوبند مشت بر دندان  ور نهد بر دهانشان کس مشت

 به طریقی که شرح آن نتوان  خوی دارند جمله بر اغراق

 دمانشود سپیدهریدمانی   ای دهد سر شبگر کسی فسوه

 انقالبی شود پدید از آن  ای گردیدوگر آن فسوه ضرطه
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 52تا به سرحد رود دهان به دهان  شرح آن نیم ضرطه با صد شکل

  53هم شعر دیگری در ریشخند عزاداران سرود: 1۳0۵بهار در محرم  

 حال خود را دیده، واغوثا و واویال کنید   بهر خود هم اندکی غوغا کنید ای سفیهان

 پس تکانی خورده دزد خویش را پیدا کنید   های خالی خود را دهید آخر تکانکیسه

 کار بیهوده است خود را حاضر دعوا کنید  ...انتظار از مجلس و از شیخ و از مالی شعر

 بر سر دشمن زنید و خویش را احیا کنید   تیزخودکشی باشد قمه بر سر زدن، آن تیغ 

... 

 ام؟نیست گوشی تا نیوشد این سخن، من با کی  ام؟رفته حس مردمی از مرد و زن، من با کی

 ام؟زنم داد وطن، من با کیتازه از نو می  بیست سال افزون زدم داد وطن، نشنید کس

 ام؟ی زاغ و زغن، من با کیر نغمهها بگوش  همچو بلبل گر هزار آوا بر آرم، چون که هست

 ام؟نی علی و نی حسین و نی حسن من با کی هی علی و هی حسین و هی حسن گویم، چو نیست

  ام؟پنبه دارد گوش اهل انجمن، من با کی   زنم در انجمن فریاد واویال و لیکمی

  ام؟لیک شیطان گویدش بر خود بزن، من با کی   گویم این قداره را بر گردن ظالم بزن

  ام؟هی زند زنجیر را بر خویشتن، من با کی   گویم این زنجیر بهر قید دزدان است و او

  ام؟او بخارد گردن و ریش و ذقن، من با کی   گوی ای نادان به ظلم ظالمان گردن منه

  ام؟باز می پوشد به عاشورا کفن، من با کی   گویمش باید بپوشانی کفن بر دشمنان

                      
 .۵۶۳: 1دیوان بهار، ج.52
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  ام؟او همی بلعد ز بیم آب دهان، من با کی   دوختند گویم ای واعظ دهانت را لئیمان

  ام؟با کی جوید اندر پیرهن، مناو شپش می  گویم ای آخوند خوردند این شپش ها خون تو

  ام؟بر ظهور مهدی صاحب زمن، من با کی  گویمش دین رفت از کف، گوید این باشد دلیل

  ام؟گویدم: چیزی به نذر پنج تن، من با کی   گویم ای کالش آخر این گدایی تا به کی؟

  مستمع چون نیست باری، خامشی باید گزید.  پس همان بهتر تا لب بربندم از گفت و شنید

لوی اول به این شعرها برای آن دوران بسیار تند هستند. در کل بهار در میان شاعران دوران مشروطه و په

و حجم و کیفیت شعرهایی که در  زاداری امام حسین دارد یگانه استعهای تندی که به مراسم خاطر حمله

 این زمینه آفریده منحصر به فرد است.

اش روحانیون بهار همچنان حمله به مضمونهای دینی را ادامه داد و به خصوص در شعرهای ذوقی 

شان هایی که شبها در استخر باغ، قورباغه1۳10نصیب نگذاشت. در تابستان سال اش بیرا از نیش گزنده

ای از لبیبی رفت. شعر لبیبی وصف قورباغه خواب را از چشم او ربودند و بهار به استقبال قصیدهخواندند، می

 شود:است و چنین آغاز می

 خواهی که چون چگوك بپری سوی هوا  ای غوك چنگلوك چو پژمرده برگ کوك

 54و شعر بهار چنین است:

 ست، ور عزاخامش، گرت هزار عروسی  بس کن از این مکابره ای غوك ژاژخا 

 ورنه در آب جوی مزن بیش دست و پا  روی، رخ رشت را بشویای دیو زشت
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 سوی سماجسته کمین خموش و دو دیده   آن غوك سبزپوش بر آن برگ پیلگوش

 برکرده از سجود سر و روی با خدا  ی کبودچون زاهدی عنود به سجاده

 بر وی کمین گشاید آن زاهد دغا  ای ضعیفاش پروانهگر بگذرد ز پیش

ام، این اولین شعر پارسی است که در آن سیر دگردیسی قورباغه از تخم ناگفته نماند که تا جایی که من دیده

 و دقت توصیف شده است!تا جانور بالغ به درستی 

توان حکم ی بهار و هم به گواهی شعرهایش میی دربارهدر کل، هم از خاطرات و روایتهای بازمانده

اپرستانه را کرد که او به معنای مرسوم کلمه مسلمان نبوده است. هرچند گویا در جوانی شکلی از عقاید خد

های مذهبی ابایی از برانگیختن مردم با اشارهداشته است و به خصوص در سالهای جوانی در صورت لزوم 

بینیم. در این شعر از سویی نمادهای می« ایران مال شماست»اش در های دینینداشته است، چنان که اشاره

ردن از اقوام دینی را برای برانگیختن غیرت و شجاعت مسلمانان به کار گرفته، و از سوی دیگر هنگام نام ب

ورت این بهره ویران کردند، از یورش اعراب در صدر اسالم هم نام برده است. به هر صغارتگری که ایران را 

 تر و نادرتر شد. اش کمرنگجستنِ ابزارگرایانه هم به تدریج در سالهای پختگی

که در آن جهان هستی را توصیف کرده و معلوم « گیهان اعظم»شعری سروده به نام  1۳01بهار در  

ایست که شعر چشم بر آسمان شبانه داشته است. این شعر یکی از نخستین آثار ادبیاست هنگام سرودن این 

شود های وزین شروع میکند. شعر بهار با این بیتبینی علمی جدید را در زبان پارسی صورتبندی میجهان

 55که:
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 ی انگشتریچون نگین دانی جدا از حلقه   ابان شد ز چرخ چنبریبا مه نو زهره ت

 سر زدند انجم ز سطح گنبد نیلوفری   راست چون نیلوفر بشکفته بر سطح غدیر

 حیف باشد گر برین آفاق و انفس ننگری  ست و نفسست و آفاق...آسمان تا بنگری ملک

 کزین آفاق و انفس بگذریخود تو مردم شو    مردم چشم تو زاین آفاق و انفس بگذرد

 هان و هان تا خود نپنداری مر آن را سرسری   ست این بنای باشکوهسرسری بر پا نگشته

 با همه زورآزمایی، با همه پهناوری   ای از پیکر گیهان بود جرم زمینذره

 پروریاه ذرهرمان پدید از کرده یزدان   ایمجرم غبرا ذره و ما تو ذرات وی

 هست و هریک کرده ذرات دگر را پیکری    ما و تو ذرات دگر باز اندر پیکر

ای دیرپا دارد و این دیدگاه در آثار ادیبان ی اتمی در ایران زمین پیشینهناگفته نماند که اشاره به نظریه 

گرایی شان خیام است. در آثار خیام هم نشانی از پوچفراوانی هم منعکس شده که مشهورترین کس در میان

شود. بهار در سراسر این شعر که به توصیف هایی مبهم از آن دیده میچنان که در شعر بهار هم بارقههست، 

کائنات اختصاص یافته، تنها در یک بیت از خداوند یاد کرده و نمایان است که کیهان را و نظم حاکم بر آن 

ار شعر خود را با بیتهایی پایان داده دانسته است. عجیب آن که بهی ایزدی جبار و قهار میرا مستقل از مداخله

که کمابیش داللتی مهرپرستانه دارند. ناگفته نماند که در سنت ایرانی هم دیدگاه اتمی در اصل از رویکرد 

ی سامان یافتن هستی را مهر و محبت قلمداد می دانست و مایهزروانی برخاسته بود که مهر را ایزدی مهم می
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اش را به شرح دلیلِ جنبندگی گیتی اختصاص داده و در آن تنها از انی قصیدهکرد. بهار نیز هشت بیت پای

 56بینیم:عشق و مهر یاد کرده و نه عاملی دیگر مانند مشیت االهی. همین مضمون را در یک رباعی از او نیز می

 وین کار برون ز ماجرای من و توست  برای من و توستخوش باش که گیتی نه 

 قصدی هم اگر بود ورای من و توست   در خلفت عالم نبود مقصودی

سروده، دیدگاه مشابهی ابراز شده و این بار بقای  1۳0۶ که در« یکی هست و دو تا نیست»در شعر  

به باورهای بوداییان و مانویان، چنین های دقیق و درست روح است که مورد نقد قرار گرفته و بعد از اشاره

ی های فلسفهاش افسانه است. بهار در این شعر کلیدواژهاظهار شده که روح ماهیتی میرنده دارد و جاودانه بودن

ای کافی داشته است. هنرش اسالمی را با دقت و درستی به کار برده و معلوم است که در این زمینه مطالعه

ی میرا بودنِ جان فهوم توحید در بیان عرفانی را با برداشت فلسفی حکیمان دربارههم در شعر آن است که م

آدمی در آمیخته و به این نتیجه رسیده که توحید به معنای همسانی و درهم تنیدگی گیتی و مینوست و بنابراین 

 57روان مینویی نیز مانند عناصر گیتیانه میرا و گذراست:

 ور هست بقا، فکرت و اندیشه به جا نیست  گویند حکیمان که پس از مرگ بقا نیست

 یستاش نور و ضیا نبرقی است که جز یک نفس   ... ارواح نباتی و نفوس حیوانی

 نیست.هم نیز جز اینجا سخن از خوف و رجا   جادوزخ بود اینجا و بهشت است همین

 توحید همین است، یکی هست و دو تا نیست  کثرت چو بر افتاد دو بینی رود از بین

 ی گل غیر هبا نیستفرداست کز این توده  ای خرمن گل دیدم و گفتمدر باغچه
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 58هایش هم گنجانده است:بهار همین مضمون را در رباعی

 وآن کاو خط نا بوده بخواند نه تویی  آن کس که رموز غیب داند نه تویی

 چیزی هم اگر از تو بماند، نه تویی  ی عاقبت مکن کز پس مرگاندیشه

 59آید که در عین حفظ موضعی ال ادری، به تلویح منکر وجود خدا بوده است:هایش بر میهمچنین از رباعی

 وندر حیرت گذشت یک نیم دگر   شد نیمی عمر در خرافات هدر

 زاهلل مگر به مرگ یابیم خبر   وامروز به چنگ ال الهیم اندر

 60و

 وز کس مطلب چیز که هرچیز اینجاست  اینجاستپرهیز از خود که جای پرهیز 

  راز دل خود جو که خدا نیز اینجاست   گردی؟تا چند پی راز خدا می

خردی دانسته شعری زیبا سروده که در آن به تعدد زوجات تاخته و آن را ناشی از بی 1۳07 بهار در 

های جریانی است که به کشف طلیعهو در ضمن حجاب و چادر را هم نکوهش کرده است و این یکی از 

 61حجاب منتهی شد. بیتهایی از این شعر چنین است:

 خانم آن است که باب دل شوهر باشد  خانم آن نیست که جانانه و دلبر باشد

 ی همسر باشدجگرگوشهزن زشتی که   طلعت همسرآزاربهتر است از زن مه

 فتنه آن به که در اطراف تو کمتر باشد!  زن یکی بیش مبر زآنکه بود فتنه و شر

                      
 .1127: 1۳۸7بهار،  58
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 گرچه قند است نباید که مکرر باشد  زن شیرین به مذاق دل ارباب کمال

 حاجت جنس مؤنث به مذکر باشد  حاجتی را که تو داری به مؤنث زآن بیش

 رد نثری سره و زن غزلی تر باشدم   زن بود شعر خدا، مرد بود نثر خدا

 تا که زن بسته  و پیچیده به چادر باشد  نشود منقطع از کشور ما این حرکات

را به شعر پارسی ترجمه کرد. این متن شعری است « ابر آمدن شه بهرام ورجاوند» متن 1۳12بهار در  

ساسانی و پس گرفتن ایران زمین از با زبانی بینابین پهلوی و دری که در آن نویدِ بازگشت آخرین شاهزاده 

دست مسلمانان و تازیان داده شده است. اصل متن بسیار ضدعرب و ضد اسالمی است و اعراب را به دیوهایی 

خورند. در نهایت هم گفته شده ربایند و مانند سگان نان میکشند و زنان را میکند که بزرگان را میتشبیه می

سجدها را ویران خواهد کرد و اعراب را کشتار خواهد کرد. بهار این شعر را در که وقتی شاه بهرام بازگردد، م

زمانی که زندانی بود به پارسی بازگرداند و نه تنها بیتهای مربوط به نابودی نمادهای اسالمی را نادیده نگرفت، 

شده، که در ضمن اعراب یعنی مسجد اشاره « مَزگَت»که آن را تندتر هم بیان کرد. در اصل متن به نابودی 

 62اسم عامی برای پرستشگاه هم هست. بهار آن را چنین ترجمه کرده:

 آورد باز رستم صد کین دیرمان  باز آوریم کین خود از تازیان چنانک

 یکباره خان و مان سازیم پاك از ایشان   های ایشان از بیخ برکنیمبتخانه

 گردد به داد راست سر مرز و مرزبان   ها از بن براوفتندتا این دروغزن
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بعد باور دینی به معنای مرسوم کلمه نداشته و  به 1۳10ی هرچند به احتمال زیاد بهار از اواسط دهه 

ی هدفمندی جهان و کیفیت خلقت همچنان اش دربارهشده است، اما پرسشهای فلسفیمسلمان محسوب نمی

ی فلسفه و االهیات در این زمینه پرداخته و معلوم است که درباره زنیپا برجا بوده و در اشعار زیادی به گمانه

ی عدل خداوند و ، جدالی قلمی بین چند شاعر درباره1۳1۶شته است. در سال مطالعات عمیقی هم دا

هدفمندی جهان خلقت در گرفت. غوغا را شاعری به نام عبدالحسین بهمنی آغاز کرد که شاعری شیرازی 

 با این مطلع: « ی باخدامحاکمه»ای سرود به نام مثنوی 1۳0۸بود و سلوکی کافرانه داشت. او در 

 ز کردار تو دارم ناله و آه   تویی بینا و آگاهخداوندا، 

و در این دو شعر خداوند را به خاطر « چون و چرا نامه»ی دیگری سرود به نام بهمنی چند سال بعد منظومه

فرجامی دنیا نتیجه گرفته بود که خدایی قانونی جهان هستی سرزنش کرده بود و تلویحا از بیآشوب و بی

د از انتشار شعر او، سرهنگ وجود ندارد و در پیدایش کائنات هدف و حکمتی به کار نرفته است. کمی بع

منتشر شد. او در همین قالب پاسخ « نامهچونبی»در کتاب  1۳1۶احمد اخگر شعری سرود که به سال 

 بهمنی را داد و وجود خداوند را تایید کرد:

 آغاز بنموده خدا از شکایت  زز شیرا شنیدم بهمنی نامی

 کرده آغاز خدا اندرز به  باز کرده چرائی، چون و در

 شماردمی خود بر بیشی کم و   دارد فریاد خدا کردار ز

 بیجا زبان شکوه بگشوده به از اینجا اینک رفته است، ره کج

 کاشانه دارد خور و خواب خوش و  دارد النه گل که در خراطینی

 جز از هست خود چیزی ندانده ب  داند جهان را چنبر هستیش
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ای سرود و وجود خداوند بهار نیز به این دعوت ورود کرد و از سرهنگ اخگر هواداری کرد و منظومه

کرد. موضع با این وجود همچنان بقای روح و بهشت و دوزخ را به تلویح انکار می  63را عقالنی دانست.

 64 خوانیم:می« خبریبی» رسمی او در این زمینه ال ادری بود، چنان که در مثنوی

 وز پس مرگ همانا خبری است   گر بدانم که جهان دگری است

 وندر این نشئه نمانم نفسی    ننهم دل به هوا و هوسی

 خبر استوز سرانجام جهان بی   ای دریغا که بشر کور و کرست

 حشری و نشری و رستاخیزی   بودی پسِ مردن چیزیکاش 

... 

 الجرم خاتمتی هست ورا    چون و چرااولی داشته بی

   

 

 

  

                      
 .۸۴۴-۸۴2: 1۳۸7بهار،  63
 .۸۶7-۸۶۶: 1۳۸7بهار،  64
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 گفتار دوم: بهار و سیاست

 

ی نخبگان هوادار تجدد و ی بهار عضوی از طبقهدر این مورد تردیدی وجود ندارد که خانواده 

خواه عضویت داشت و خودِ بهار از چهارده شده است. پدر بهار در انجمنهای مشروطهمی مشروطه محسوب

، 12۸۳شان نشست و برخاست داشت. در سال یافت و با رهبرانها حضور میسالگی به همراه او در این جمع

خواهان خراسان برخاست و وی نیز به صف زمانی که بهار هنوز هجده ساله بود، شوری در میان مشروطه

نخست هواداران مشروطه پیوست. تاثیری که او در این هنگام در جریان مشروطه بر جای گذاشته، به هیچ 

ود تا مردم را به هواداری عنوان با سن و سالش تناسبی ندارد. چون شعرهایش پخته و موثر بود و همین کافی ب

عدل »ی از مشروطه برانگیزاند. در پایان همین سال مظفرالدین شاه فرمان مشروطه را امضا کرد و بهار قصیده

برای نخستین  ( و1۳/7/12۸۴شد )را در تبریک این رخداد سرود. سال بعد هم که مجلس اول تشکیل « و داد

را سرود و او یکی از  66«ی توشیح قانون اساسیبه شکرانه»و  65«عدل مظفر»بار انتخابات برگزار شد، شعرِ 

یت مجلس شعر سروده است. ی قانون اساسی و اهمنخستین شاعرانی است که در زبان پارسی در زمینه

توان دید که اصراری بر به کارگیری اسم پارسی ماهها داشته است، و این چیزی همچنین در شعرِ اخیر می

های است که در زبان عوامِ آن دوران رایج نبود و حتا شاهان و دیوانیان هم در اسنادشان نام ماهها را به برج

 شود:چنین آغاز می« نون اساسیی توشیح قابه شکرانه»نوشتند. عربی می

                      
 .۵2-۴۸: 1۳۸7بهار،  65
 .۴۸-۴7: 1۳۸7بهار،  66
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 خیز که باید قدح گرفت و قدح داد  بگذشت اردیبهشت و آمد خرداد  

 وقت گل سرخ و اول مه خرداد  اول خرداد ماه و وقت گل سرخ 

 داد بباید کنون به عیش و طرب داد  آمد خرداد ماه با گل سوری 

شاه که به سختی بیمار بود، بالفاصله بعد از افتتاح مجلس درگذشت و جای مظفرالدین 12۸۵در سال 

الشعرا بود، شعری که برای تهنیت جلوس او سروده بود را با این شاه داد. بهار که ملکخود را به محمدعلی

 67بیت نیرومند آغاز کرد:

 صد شکر که این آمد و صد حیف که آن رفت   شاهی به میان آمد و شاهی ز میان رفت

ای بود برای شاهِ جالب آن که این شعر بیش از آن که شادباش تاجگذاری شاه جوان و مستبد باشد، مرثیه

شاه را های مظفرالدینخواهِ پیر و درگذشته، بیش از آن که به خصال نیک شاهِ نو اشاره کند، بزرگیمشروطه

 ستود.می

نوشت و در خواهان بود شعر میی مخفی خراسان که ارگان مشروطهبهار در این مدت در روزنامه

شد. همزمان با گراییدن شاه قاجار به سوی مستبدین، بهار اش چاپ میی توس هم اشعار سیاسیروزنامه

  68ستاد و او را از مخالفت با مشروطه زنهار داد:را برای شاه جدید سرود و فر« ی عبرتآیینه»ی قصیده

 پایان را نیست خواب، از خواب سر بردار، هان!  پاسبانا، تا به چند این مستی و خواب گران

 طرف شیر ژیانیک طرف گرگ دمان و یک   شبانپاسبان و بیی خود را نگر بیگله

 هریک آلوده به خون این گله چنگ ودهان آن ز چنگ این رباید طعمه این از چنگ آن

                      
 .۵۴: 1۳۸7بهار،  67
 .۹۳-۶۳: 1۳۸7بهار،  68
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 پاسبان مست و گله مشغول و دشمن هوشیار  

 کار با یزدان بود کز کف برون رفته است کار  

 نیکی از زشتان مجوی و یاری از همسایگان  گوهر دایگانپند بپذیر ای ملک زین پاك

 مایگانپایداری چند خواهی جست ازین بی  مایگاندور کن گفتار این بی وآنگه از سر

 ات شاها برآید رایگانترسم این گنج از کف کشور تو خسروا گنجی است، گنجی شایگان

 هیچ رنج طرفه گنجی در کف آوردی کنون بی  

 چون نبردی رنج، شاها، کی شناسی قدر گنج؟  

خ ایران زمین را از آغاز بندِ چهار بیتی که سراسر تاری 1۶1در ست ی بلندی ااین شعر در واقع منظومه

بیتی  ۶۴۴ی دهد که از گذشته بند بگیرد. بهار این منظومهکند و مدام به شاه اندرز میتا زمان حال مرور می

الشعرایی ملک د و در نوبهار مشهد به چاپش رساند. در تاریخ ادبیات این اولین بار است کهسرو 12۸۵را در 

ای دهد و شعرش را که در نکوهش و زنهار به شاه است، در رسانهشاهی را این طور مورد خطاب قرار می

 کند. عمومی و مدرن مثل مجله منتشر می

دار دوران مشروطه است که به نقد شاه قاجار پرداخته و بهار یکی از نخستین شاعران اسم و رسم

مشروعیتش را به داد و قانون وابسته دانسته است. در همان ابتدای کار که شاه قاجار بنای همدستی با مستبدین 

بت به او تندتر و تندتر شد. طوری که احتماال در اواخر و اخالل در کار مشروطه را گذاشت، لحن بهار هم نس

 69بر مبنای شعر مشهور سعدی سرود و در آن شاه را این چنین خطاب کرد: مخمسی 12۸۵

                      
 .111-110: 1۳۸7بهار،  69
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 مشهودکه از این کار جز ادبار نگردد   پادشاها ز ستبداد چه داری منظور؟

 «شرف مرد به جود است و کرامت به سجود»  جود کن در ره مشروطه که گردی مجود

 «هرکه این هردو ندارد عدمش به ز وجود»  

 که مکافات خداییت بگیرد دامان  ملکا جور مکن پیشه و مشکن پیمان

 «انگیز نبینی که همانخاك مصر طرب»  ی دور زمانخاك بر سر کندت حادثه

 «است ولی بر سر فرعون و جنودخاك مصر »  

 به مکافات تو امروز وطن فیروز است  سوز استملکا خودسری و جور تو ایران

 «افروز استی خورشید جهاناین همان چشمه»  تابش نور مکافات نه از امروز است

 «تافت بر آرامگه عاد و ثمودکه همی»  

ه راستی بابت تضمین هنرمندانه و سبت به شاه، بی لحنش نسابقهو این شعری است که گذشته از تندی بی

 نماید.الب معنایی یکسره نو، استادانه میقی شعر سعدی در بافت و دستانهچیره

 70«کار ایران با خداست»ی کمی بعد که شاه دستور داد تا مجلس را به توپ ببندند. بهار شعرِ جسورانه

 71شاه را نامشروع دانسته بود:را سرود که در آن علنا محمدعلی

 کار ایران با خداست   با شه ایران ز آزادی سخن گفتن خطاست

 کار ایران با خداست   مذهب شاهنشه ایران ز مذهبها جداست

 مملکت رفته ز دست  شاه مست و شیخ مست و شحنه مست و میر مست

                      
 .12۵-12۴: 1۳۸7بهار،  70
 .12۶-12۴: 1۳۸7بهار،  71
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 کار ایران با خداست  هردم از دستان مستان فتنه و غوغا به پاست

 ناخدا عدل است و بس  مملکت کشتی، حوادث بحر و استبداد خس

 کار ایران با خداست   نشین با ناخداستکار پاس کشتی و کشتی

 گناهخون جمعی بی   و سازد تباه پادشه خود را مسلمان خوانده

 کار ایران با خداست  ای مسلمانان! در اسالم این ستمها کی رواست؟

 حضرت ستارخان   باش تا خود سوی ری تازد ز آذربایجان

 کار ایران با خداست  کوب و خنجرش کشورگشاستآن که توپش قلعه

 فرّ دادار بزرگ   باش تا بیرون ز رشت آید سپهدار سترگ

 کار ایران با خداست  که گیالن ز اهتمامش رشک اقلیم بقاست آن

 نام حق گردد پدید  باش تا از اصفهان صمصمام حق گردد پدید

 کار ایران با خداست  تا ببینیم آنکه سر زاحکام حق پیچد کجاست

 جز خراسان خراب   خاك ایران، بوم و برزن از تمدن خورد آب

 کار ایران با خداست   ماست اندامهرچه هست از قامت ناساز بی

ی این شعر تنها بیست سال داشته به راستی دشوار است. هم قالب آن نو و نادر باور کردنِ این که سراینده

نقص و کاملی دارد، و خودِ آن محتوا هم از عمق اجتماعی و زیبایی ادبی است و هم با محتوایش همنشینی بی

 چشمگیری برخوردار است. 

خواهان و برانگیختنِ توان حدس زد که این سرود جنگی برای هواداری از مشروطهبه سادگی می

مردم در پیوستن به سردارانِ گیالن و آذربایجان و اصفهان تا چه پایه تاثیر داشته است. بندهای آغازین این 

در توصیف  ای در فرو کوفتن استبداد است، حتا امروز هم بعد از یک قرن به گوش آشنا وشعر، که بیانیه
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خواهان را از مجرای چنین نماید و چه بسا اگر مردم ایران زمین دلیری مشروطهگشا میاوضاع جهان گره

 کردند. به استبداد پرهیز می اشعاری به خاطر سپرده بودند، از تن سپردنِ چندباره

شاه برکنار شد. بهار در شعرهای خواهان تهران را فتح کردند و محمدعلیمشروطه 12۸7در سال  

را سرود. این  74«الحمدهلل»و  73«ی ملیترانه»و  72«فتح الفتوح»غرایی پیروزی همفکرانش را تبریک گفت و 

یکی از نخستین شعرهایی است که بهار در آن شیخ و علمای مرتجع را در کنار شاه مستبد مورد حمله قرار 

ی میکروب شعر استوار پارسی است که در آن کلمه دهد. این شعر در ضمن تا جایی که من دیدم نخستینمی

 به کار رفته است! شعر چنین است:

 آسوده شد ملک، الملک هلل  می ده که طی شد، دوران جانکاه

 کوس شهی کوفت بر رغم بدخواه   شد شاه نو را اقبال همراه

 شد صبح طالع، طی شد شبانگاه  

 الحمد هلل، الحمد هلل  

... 

 قلب وطن را از کینه خستند  کشتند و بستندآنان که ما را 

 از چنگ ملت آخر نرستند  نهادی پیمان شکستنداز کج

 از حضرت شیخ تا حضرت شاه  

                      
 .1۴۳: 1۳۸7بهار،  72
 .133-136: 1۳۸7بهار،  73
 .12۸-12۶: 1۳۸7بهار،  74
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 الحمد هلل، الحمد هلل  

 در پیکر ملک میکروب گشتند  آنان که با جور منسوب گشتند

 از ساحت ملک جاروب گشتند  آخر به ملت معضوب گشتند

 شیخان گمراهپیران جاهل،   

 الحمد هلل، الحمد هلل  

را برای نمایندگان « وقت کار است»ی که مجلس دوم گشایش یافت، قصیده 2۴/1/12۸۸آنگاه در 

عامیون -فرستاد. در این هنگام بهار با وجود جوانی عضوِ برجسته و موثرِ حزبِ اجتماعیون

اش را در کل ایران گسترده بود. در ها( بود که ابتدا در قفقاز شکل گرفته و از آنجا شبکهدموکرات)سوسیال

ی ایالتی این حزب بود و بنابراین با وجود آن که بیست و سه خواهان، بهار عضو کمیتهی مشروطهزمان پیروز

شد. در همین هنگام حیدرخان ها در خراسان محسوب میدموکراتسال بیشتر نداشت، از رهبران سوسیال

 دیداری داشت.  با بهارعمواوغلی که از رهبران و بنیانگذاران این حزب در قفقاز بود، به خراسان سفر کرد و 

این دو در همان سال نخستین گردهمایی اعضای خراسانی حزب را در مسجد گوهرشاد تشکیل 

دادند. سخنرانی تند و صریح بهار در این نشست سر و صدای زیادی به پا کرد و هواداران استبداد را که از 

روحانیونِ هوادار استبداد دست به یکی پشتیبانی روسیه برخوردار بودند به وحشت انداخت. کنسول روس با 

کرد و از آن هنگام حمله به بهار با پوشش دینی و اسالمی آغاز شد و لحن بهار هم در نقد رسوم دینی به 
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تدریج تندتر شد. دیدگاه انتقادی بهار از رخوت و پراکندگی آرای ایرانیان در شعری از این دوران نمایان 

 75است:

 یا چه کردیم به هم، جان برادر من و تو؟  هیچ دانی که چه کردیم به مادر من و تو؟

 رو، که اف بر تو و من باشد و تف بر من و تو  سعی کردیم به ویرانی کشور من و تو

 هر دومان مایه ننگیم، امان از من و تو

 امان از من و تو من و تو هر دو جفنگیم،

 وز سر جهل به هم حیله و نیرنگ زدیم  از همان اول، ما و تو به هم رنگ زدیم

 گاه تریاك کشیدیم و گهی بنگ زدیم  سنگ برداشته بر کله هم سنگ زدیم

 من و تو بس که دبنگیم، امان از من و تو

 من و تو هر دو جفنگیم، امان از من و تو

 یا که من صاحب ثروت شده تو الت شدی  شدیمستبد گشتم و تو باز مساوات 

 الغرض من چو تو الت و تو چو من الت شدی  اعتدالی شده مخلص، تو دموکرات شدی

                      
 .1۵۵-1۵۴: 1۳۸7بهار،  75
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 باز هم بر سر جنگیم، امان از من و تو

 من و تو هر دو جفنگیم، امان از من و تو

 جلب کردیم بسی فایده زین مردم خر  من به عنوان وکالت، تو به عنوان دگر

 بلکه گشت ایران از روز نخستین بدتر  از ما و تو حاصل به کسی غیر ضرر نشد

 ما هم افتاده و لنگیم، امان از من و تو

 من و تو خیلی جفنگیم، امان از من و تو

 بهتر از ما و تو دانی چه بود؟ خر، باهلل  ای برادر تو خری، من ز تو خرتر باهلل

 خریت ها ویران شده کشور باهللزین    خر به چاله ننهد پای مکرر باهلل

 ما به فکر خر لنگیم، امان از من و تو

 من و تو خیلی جفنگیم، امان از من و تو

ی نوبهار منتشر شد و همان لحن تند و انقالبی بهار را در خود مهرماه همان سال، روزنامه 21در 

منعکس کرد. بهار در این روزنامه موضعی ضد روسیه داشت و در مقابل تا حدودی انگلستان را متحد 

و ایران را به  روسیه و انگلیس بسته شد .م میان 1۹07قرارداد دانست. با این وجود وقتی خواهان میمشروطه

 سرود و در آن گفت:« ایران در خطر است»ی نفوذ تقسیم کردند، مسمطی به نام دو منطقه

 ای ایرانی ،مسکن لشکر بیگانه شد  ای ایرانی، ات یکسره ویرانه شدخانه
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 کشتی ما را رانده است به گرداب بال...  نهنگ دریا خرس صحرا شده همدستِ

 آری این صلح و صفاشان زپی ذلت ماست  صلح و صفاسترقبا را به هم امروز سر 

 و منظورش از نهنگ دریا انگلستان و مقصود از خرس صحرا روسیه است.

بهار از امضای این قرارداد به قدری در اندیشه بود که شعری خطاب به سر ادوارد گری نوشت و  

عهدنامه و بازگذاشتن دست روسیه در شمال ایران، برای او فرستاد و در آن انگلستان را زنهار داد که با این 

 76خردی منافع انگلستان در هند را بر باد خواهند داد:اند و با بیراهِ سپاهیان روس به هند را باز کرده

 گریگو به سر ادوارد ،سخنی از من بر  ای پاك نسیم سحری، سوی لندن گذر

 چون تو دستور خردمند و وزیر هنری  کای خردمند وزیری که نپرورده جهان

... 

 کردی آن کار که جز افسوس از وی نبری  تو بدین دانش، افسوس که چون بیخردان

 دریهبر رخ روس و نترسیدی ازین درب  هند یبر گشودی در صد ساله فرو بسته

 خردیخودی و بیاین مماشات جز از بی  و نیست بچه گرگ در آغوش بپروردی

 ته نظریها بود و ندیدی تو زکوغبن  اندر آن عهد که با روس ببستی زین پیش
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 ساختی پیش ره خصم بنائی سه دری  ز افغانستان تو خود از تبت و ایران و

آن  رساند. او درالمتین کلکته به چاپ ی حبلو در روزنامه سرود 12۸۹بهار این شعر را در سال 

ه وزیر بهنگام بیست و پنج سال سن داشته است. این که در آن سن و سال این جسارت را داشته که خطیب 

ی انگلستان شعر بفرستد، جالب توجه است. اما جالبتر از آن، شم سیاسی و برداشت درست و امور خارجه

آید که او به زیر و بم سیاست روز ر میدقیق او از سیاست جهانی است. از محتوای این شعر به روشنی ب

ی این نقطه ضعف انگلستان برای ها برای حفظ مرزهای هند آگاه بوده، و از فایدهجهان و رویکرد انگلیس

ارها و بارها در منافع ملی ایران نیز خبر داشته است. این شعر در آن دوران بسیار مورد توجه قرار گرفت و ب

ی کرد. ادوارد براون آن را شعری هند تا عثمانی بازگو شد و شهرت بهار را جهانهای پارسی زبان از نشریه

 ی خود نقلش کرده است.«ادبیات مشروطه»بسیار مهم دانسته و در 

 12۸۹ های سیاسی او را به دقت استخراج کرد. مثال درگیریتوان موضعاز شعرهای بهار به خوبی می

خراسان را داشت، در کار انتخاب و تشکیل انجمنهای ایالتی و والیتی و ظهیر السلطان که سمت فرمانفرمایی 

 77آمیزی سرود و از این اوضاع شکایت کرد:کرد و بهار برایش شعر مطایبهبلدی اختالل ایجاد می

 ما ندانیم که آباد شود کی بلدی  نه به مشهد بلدی ماند و نه در ری بلدی

 بلدی ای بلدی ای بلدی ای بلدی  ی الشی بلدیکفنی الشهگشته از بی

 شعار بلدیعالمی گشته کنون نوحه  

 آه و صد آه بر این حالت زار بلدی  
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تپه قمیشها از شاه با پشتیبانی روسها بار دیگر قوایی بسیج کرد و با پشتیبانی ترکمنیا وقتی محمدعلی

آزادیخواهان  78«نامهرزم»برای بازپس گرفتن تاج و تخت به حرکت درآمد، بهار در شعر حماسی زیبایی به نام 

ی ار نهاد، شعر بامزهرا به جنگ فرا خواند و او را مورد حمله قرار داد و بعدتر که شکست خورد و باز پا به فر

 79ریشخندآمیزی برایش سرود:

 وقت سفر است یا علی هی  ...با خود گفتیم ممدلی هِی

 خود را آماده کن، ولی ولی  برخیز و برو مگر شلی هی

 بپا که زمانه تیرچنگ است  

 رنگ است اهلل این چهسبحان  

 80آماده بکن یکی پاراخود   اف بیا بیا زود...گفتم قلی

 من نیز قبول کردم از جود   نامرد به قیمتش بیفزود

 گفتم که نه وقت چنگ چنگ است  

 اهلل این چه رنگ استسبحان  

 پختم همه را از آن سخنها  هافن...گفتم سخنان به مکر و 

 این نقشه نه خوب گشت تنها،  هاخوش داد نتیجه ما و من

 کشم قشنگ استهر نقشه که می  
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 سبحان اهلل این چه رنگ است  

ی سوم مجلس ملی، بهار از کشمکش سیاستمدارانی که برای رای بعدتر، در جریان انتخابات دوره 

 81را سرود:« دوز و کلک انتخابات»ی شد و شعر خالقانه زدند، دلزدهآوردن به هر دری می

 

 انتخابات دگربار شروعیدن کرد  ماه مشروطه در این ملک طلوعیدن کرد

 حقه و دوز و کلک باز شیوعیدن کرد  شیخ در منبر و محراب خشوعیدن کرد

 و جدل و نوبت فحش و کتک است وقت جنگ  

 انتخابات شد و اول دوز و کلک است  

 نه به دانستن تاریخ و حقوق و شیمی است تعلیمی استخوشوبه دانایی...این وکالت نه

 با به پوتین و کاله و فکل و تعلیمی است  دلی و پربیمی استبلکه در تنبلی و کم

 تیا به تسبیح و به عمامه و تحت الحنک اس  

 انتخابات شد و اول دوز و کلک است  

عضدالملک درگذشت و ناصرالملک قراگوزلو که مردی دانشمند بود و در اروپا تحصیل  ،12۹0در 

السلطنه انتخاب شد. او برای این که نظمی به امور دهد، حزبی از هواداران خود کرده بود به عنوان نایب

ند پدید تشکیل داد و مخالفانش هم حزبی تاسیس کردند و به این ترتیب در مجلسِ آن دوران دو حزب نیروم

آمد که نخستین نهادهای دموکراتیکِ بزرگ در کشور بود. بازماندگان سیاستمداران قدیمی قاجاری و 
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کاران در حزب اعتدالی جمع شده بودند که هوادار ناصرالملک بودند و بهار و یارانش که جوانتر و محافظه

شدند. بهار در این هنگام سوب میدادند، رهبران حزب دموکرات محتندروتر بودند و شعارهای انقالبی می

 82را گفت و در آن به این مرد تاخت.« ناصرالملک»شعر 

ای برپا کرد. در این میان گروهی از مردم ناصرالملک اما کم کم اقتداری بیشتر یافت و دیکتاتوری

خواهان سرشناس را روحانیون و با پشتیبانی روسها شورش کردند و چند تن از مشروطهمشهد به تحریک 

شاه شدند. این شورش با اسقبال مردم روبرو نشد و حاکم مشهد موفق  کشتند و هواخواه بازگشت محمدعلی

شهر و پیرامون  های سنتیشد آن را فرو بنشاند. هواداران مستبدین که از فرجام کار نگران شده بودند، در محله

مسجد گوهرشاد سنگر بستند. در این میان روسها با این که بانی اصلی ماجرا بودند، برای آن که اتهام را از 

ای خواه مشهد شتافتند و مسجد گوهرشاد را به توپ بستند و عدهدوش خود بردارند به خدمت حاکم مشروطه

خبر بودند. بهار به این مناسبت دو قصیده ز همه جا بیگناه و ااز مردم را کشتند که بیشترشان زایرانی بی

و از روسها ابراز انزجار کرد. این شعر مضمونی دینی دارد و برای برانگیختن احساسات معتقدان امام  83سرود

که رسما وارد عالم سیاست شد و از شغلِ  12۸۸ ازرضا بر ضد روسها سروده شده است. بهار بعد 

ی او الشعرایی آستان قدس فاصله گرفت، دیگر شعری با مضمون مذهبی نسرود و این نخستین سرودهملک

 در سالهای اخیر بود که در آن به تعریض و کنایه از روحانیون و امور دینی سخن نرفته بود.

کمی بعد، روسها برای اخراج مورگان شوستر آمریکایی اولتیماتوم دادند و ارتش تزاری از شمال 

الدوله حمایت کردند که پیشروی کرد و چند شهر گیالن را گرفت. در غرب ایران نیز از صمدخان شجاع
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« به یاد آذربایجان»ی خواهان آذربایجان را به سختی کشتار کرد. بهار قصیدهرحم بود و مشروطهآدمکشی بی

را سرود که بیش از شعر، به سرودی « ایران مال شماست»را برای این شهیدان سرود. بهار در این هنگام شعر 

 84ماند:جنگی می

 نیکالستمملکت داریوش دستخوش    ای ایرانیان! ایران اندر بالستهان 

 غیرت اسالم کو؟ جنبش ملی کجاست  مرکز ملک کیان در دهن اژدهاست

 برادران رشید! اینهمه سستی چراست

 ایران مال شماست، ایران مال شماست

... 

 نژاد بکرد ویرانتانهرقل رومی   سکندر کینه جوی رفت ز ایرانتان

 انخزان چنگیزیان شد زگلستانت   زگیر و دار عرب تهی شد اوطانتان

 بهار ایرانتان بازخوش و با صفاست

 ایران مال شماست، ایران مال شماست
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ی ایشان نشاندههمزمان با قوت گرفتن روسها در خراسان، روحانیون متعصبی که متحد و دست  

بودند نیز قوت گرفتند و خواهان مجازات بهار به خاطر توهین به مقدسات شدند. بهار دو مستزاد زیبا در این 

داد از دست »سرود و در یکی با زبانی دینی از عوام نالید و در دیگری خواص را مورد حمله قرار داد.  هنگام

 85شود:چنین آغاز می« عوام

 داد از دست عوام  از عوام است هر آن بد که رود بر اسالم

 داد از دست عوام  غوغای عوام است تمامکار اسالم ز 

 ای جگر نوبت توست  دل من خون شد در آرزوی فهم درست

 داد از دست عوام  جان به لب آمد و نشنید کسم جان کالم

 داد از دست عوام  سر فرو برد به چاه و غم دل گفت امام

 چند ازین خام سخن  سخنی پخته نگفتم که نگفتند به من

 داد از دست عوام  ردی این مردم خامسوختم سوختم از س

  86ی بعدی نوبهار چاپ شد:در شماره« داد از دست خواص»بعد از آن 

 داد از دست خواص از خواص است هر آن بد که رود بر اشخاص

 دست خواص داد از کیست آنکس که ز بیداد خواص است خالص

 اندبه خدا بدنام  اندداد مردم ز عوام است که کاالنعام

 داد از دست خواص که خرابی همه از دست خواص است خواص
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 ایمن از حبس و جزا  دراخیل خاصان به هوای دل خود هرزه

 داد از دست خواص  ور عوامی سقطی گفت در افتد به قصاص

روشن گفته بود که منظورش از خواص، روحانیونی است که عوام را آلت هایی بهار در این شعر اخیر با اشاره

  87سازند. بعد هم مستزاد دیگری سرود و در پایان آن گفت:دست خود می

 از فلسفه دوریم  از شیمی و جغرافیا و تاریخ نفوریم

 از ماست که بر ماست  لت به هر مدرسه غوغاستوز قالَ و ان ق

 ستیا کافر حربی  ستگویند بهار از دل و جان عاشق غربی

 از ماست که بر ماست  ما بحث نرانیم در آن نکته که پیداست

ی نوبهار توقیف شد روزنامه 12۹1ز ر بیفزود و به این ترتیب در پائیی خشم مخالفان بهااین شعرها بر زبانه

گر به مشهد و خودِ بهار به همراه هشت تن از یارانش به تهران تبعید شدند. بهار پس از هشت ماه بار دی

راسانیان با انتشار نوبهار را از سر گرفت. او که در دوران درگیری خ بار دیگر 1۴/10/12۹2و در بازگشت 

عرهایش از شدینی مردم ایشان را بر ضد روسها بشوراند، و در روسها کوشیده بود با استفاده از احساسات 

ور جدید نوبهار امامان و پیامبر اسالم یاد کرده بود، بعد از بازگشت از تبعید شمشیر را از رو بست و در د

ی سنتی روحانیون مشهدی در تضاد بود. بهار در این روزنامه شعرهایی صریح چاپ کرد که یکسره با سلیقه

ن از سیاست، را منتشر کرد که در آنها جدایی دی« تجدد و انقالب»، و «زن مسلمان»، «روح دیانات»شعرهای 

 یر ادیان تبلیغ شده بود. ارج بودنِ اسالم و سارفع حجاب زنان، و هم
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ین بار بار دیگر روسها و روحانیون با جلب موافقت کنسول انگلیس او را بازداشت کردند، اما ا

خواهان با وجود ضعفشان بر سر کار بودند. مردم خراسان که بهار را بسیار و مشروطه مجلسی در کار بود

ی مجلس انتخاب کردند و به این ترتیب بهار در دوست داشتند، او را در همین گیر و دار به عنوان نماینده

یاب به ی مردم درگز و کالت و سرخس شد و از بند رست و همچون سیاستمداری کاممجلس سوم نماینده

ی نفوذ الت دامنهتهران رفت. توانایی او برای جلب آرای مردم در مناطقی به نسبت دور افتاده مانند درگز و ک

 دهد.شعر او و میزان محبوبیت او را در میان مردم خراسان نشان می

ور شعلهی نوبهار را در این شهر چاپ کرد و همزمان با بهار چند ماه پس از رسیدن به تهران روزنامه 

 12۹۳ هایی در هواداری از آلمانها سرود. به خصوص بعد از آن که درشدنِ آتش جنگ جهانی اول، قصیده

ی خشم نمایندگان ای برای تبریک این رخداد سرود که سخت مایهصر شهر ورشو را از روسها گرفت، قصیدهقی

 88روس و انگلیس شد:

 درهم شکست حشمت اسلو را  ی ورشو راقیصر گرفت خطه

ی نوبهار توقیف شد و نمایندگان مجلس روس به تهران حمله کردند. روزنامه قوای 12۹۴در سال 

سوم ابتدا به قم و بعد به کرمانشاه گریختند و دولت را در همانجا تشکیل دادند. اما بهار هنگام سفر به خاطر 

. هرچند اش و شکستن دستش از همراهی ایشان باز ماند و ناگزیر شد به تهران بازگرددواژگون شدن درشکه

ی شدت شکستگی جای بحث هست. چون این شک دست بهار در این ماجرا آسیبی دیده بود، اما دربارهبی

مسلکانش ی همراهی نکردن با همبینیم که گاه مواردی مانند این را بهانهاش میرا در مقاطعی حساس از زندگی
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اش به قتل رسیدن واعظ بوده باشد. نمونهداده است، و بعید نیست که شکستن دست هم از این جمله قرار می

اند او را بکشند و خواستهقزوینی بود که آن را به خود مربوط دانست و شایع ساخت که قاتالن در اصل می

اند. در آن مقطع این شایعه برای آن به کارش آمد که )شاید به دنبال تهدیدی به اشتباه وی را به قتل رسانده

تن به مجلس و همراهی با اقلیت سر باز زد و در تصویب طرح تغییر سلطنت مانعی از سوی رضا شاه( از رف

ها که دانیم که به دنبال این حادثه از همراهی با نمایندگان دموکراتی شکستن دست هم مینتراشید. درباره

 به سوی کرمانشاه رفتند و دولت در تبعید را تشکیل دادند باز ماند. 

ی در ید بر این که واقعا دستش شکسته و قضیه جدی بوده، شعرهای زیاددوستانش شاید برای تاک

 ندند. نصراهلل خان صبوری گفت:ها به چاپ رسادلداری او سرودند و در روزنامه

 زار آوردبه باغ صفحه گلستان و الله  نو بهار آورد  بخست دستی کز خامه

 شاخسار آورددرخت طوبی ز اوراق و   بخست دستی کش دست پیچ و ساعدبند

 که طوس و مجلس از رایش افتخار آورد  وکیل مجلس شورای ملی از در طوس

 رد...اش به کار آودوباره دست یداللهی  سپهر دست او را چندی ار ز کار انداخت

 و مجداالسالم کرمانی هم گفت:

 ار آوردی گل را به جویبکه آب رفته  هزار شکر پس از دی جهان بهار آورد

 خزان نمود و به ما حال احتضار آورد  صلی ما را ز جنگ بین ملل...بهار ف

 89شکست دست و فکندش ز پای و زار آورد   بهار فضلی ما را حوادث ایام
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عذرش هنگام  بر پذیرفتنی بودنِ یعنی گویا دوستان و اطرافیانش با تاکید بر این که به واقع دستش شکسته

 اند.گذاشتههمراه نشدن با مهاجرین صحه می

در این شهر او را به فرمان سپهدار تنکابنی دستگیر کردند و به بجنورد تبعیدش کردند. بهار در این 

را سرود. بعد از شش ماه که آبها از آسیاب افتاد و انقالب  91«لوح عبرت»و « خیانت»و  90«کیک نامه»شهر 

ای  جدی ِروسیه باعث درهم شکستن نیروی تزارها شد، بهار دوباره به تهران بازگشت و این بار فعالیتهای ادبی

 ی دانشکده انجامید. کرد که به تاسیس انجمن و مجلهرا آغاز 

ی ی شعر را بر عهده گرفت، همچنان به عنوان نمایندهبهار بعد از آن که رهبری نواندیشان در زمینه 

خیابانی در تبریز قیام کرد و کشته شد، و بهار در  12۹۹ داد. در سالاش ادامه میمجلس به فعالیت سیاسی

  92از مرگ او ابراز دردمندی کرد:« خون خیابانی»ی قصیده

 کاصرار نمودند به ویرانی ایران  در دست کسانی است نگهبانی ایران

 سرگشتگی و بی سر و سامانی ایران  آن قوم، سرانند که زیر سر آنهاست 

 این سلسله در سلسله جنبانی ایران  الحق که خطا کرده و تقصیر نمودند 

 بردند منافع زپریشانی ایران  در سلطنت مطلقه چندی پدرانشان 

 ذیروح شدند از جسد فانی ایران  نعم الخلفان نیز در این دوره ی فترت 

 آزادی ایران و مسلمانی ایران   پامال نمودند و زدودند و ستردند 
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 و به خیابانی ایران بر شیخ حسین    کشتند بزرگان را وابقا ننمودند 

 گر خون خیابانی مظلوم بجوشد 

 دسرتاسر ایران کفن سرخ بپوش

 کشت این حسن احرار وطن را چو مواشی کشت آن حسن از بهر وطن، گردو سه کاشی 

 آری در کهدان شکند سارق ناشی  تقلید از او کرد و ندانست و خطا کرد 

 صدری که چنین است چنانند حواشی   این صاحب کابینه و آن والی تبریز

 تصویب نمودند به صد عذر تراشی  گه قتل مهین شیخ حسین خان را در فارس

 قانون اساسی را از هم متالشی    گه بر سر تبریز دویدند و نمودند

 از تن ببریدند و نکردند تحاشی   در سایة قانون سر قانون طلبان را 

 گیرند گریبان نژاد هلل باشی   آوخ اگر ارواح شهیدان به قیامت 

 گر خون خیابانی مظلوم بجوشد 

 سر تا سر ایران کفن سرخ بپوشد

 وانگاه برفت از اثر صاحب خانه  دریوزه گری کوفت در صاحب خانه 

 چون گربة عابد نظر صاحب خانه  از کثرت تلبیس و ریا کرد بخود جلب 

 بگرفت به حجت کمر صاحب خانه  از بهر گدائی شد و چون خانه تهی دید 

 وارد شد و شد حمله ور صاحب خانه  دژ خیم خیابانی ازین قسم به تبریز 

 همن باب مثل هست خر صاحب خان  با آنکه در افواه عوام است که مهمان 

 جستند به دیوار و در صاحب خانه   این نره خران لگد انداز شترکین 

 مهمان و بریدند سر صاحب خانه   در خانة احرار شدند، از ره اصرار 
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 گر خون خیابانی مظلوم بجوشد 

 سر تا سر ایران کفن سرخ بپوشد

 وز قتل مهان، کار جهان یکسره کردند  رندان بگمانشان که شکاری سره کردند 

 از فرط سفه در گلوی قسوره کردند  رو به صفتان بین که چسان پنجة خونین 

 حریت را بیخردان مسخره کردند   آزادی را بلهوسان ملعبه کردند 

 از نعش بزرگان وطن قنطره کردند  راندند ز خون شهدا سیل و بر آن سیل 

 کردنداز لخت دل سوختگان کنگره   قصری ز خیانت بنهادند و بر آن قصر 

 از تیر جفا، سینة ما پنجره کردند   وانگه پی تنویر شبستان شقاوت 

 کشتند و تو گوئی عملی نادره کردند   وز کینه شبانگاه، تجدد طلبان را 

 گر خون خیابانی مظلوم بجوشد 

 سر تا سر ایران کفن سرخ بپوشد

 اجالس نمودند نجیبانه درین بوم   جمعی پی ترحیم خیابانی مظلوم 

 دعا ختم کند امت مرحومه قرآن ب رسم است که چون مرد مسلمان، پی ترحیم 

 حکام مسلمان و مسلمانی مرسوم  جز آنکه مسلمان نبود یا که نباشند 

 از ختم و عزا منع حرام آید و مذموم  چون مرده مسلمان بود و زنده مسلمان 

 خیابانی مظلومبر مجلس ترحیم   جد حمله نمودند ه این بلعجبی بین که ب

 ای شومو ابداع نمودند ز نو قاعده  بستند ره آمد و شد را به رخ خلق 

 آزادی معدوم و ستمکاری مکتوم  غافل که ازین حرکت مذبوح، نگردد 

 گر خون خیابانی مظلوم بجوشد 



99 

 

 سر تا سر ایران کفن سرخ بپوشد

 آیداین دستگه غیر طبیعی بسر    از آستی ار دست حقیقت بدر آید 

 گر چهر حقیقت ز پس پرده در آید   رخسار بپوشند وجیهان ریا کار 

 زان لحظه که قاضی بسر محتضر آید   ای قاتل آزادی ایران بحذر باش 

 این روح کزین کالبد خسته بر آید   پر گیرد و در بارگه عدل بنالد 

 چون بیشتر آزرده شود پیشتر آید   ملت بود آن شیر که هنگام تزاحم 

 از روح جوان تو بر تو خبر آید  ای پیر مکن گریه که هنگام مکافات 

 زاری مکن امروز که روز دگر آید  وی کودك ناالن پدر کشتة مسکین 

 گر خون خیابانی مظلوم بجوشد 

 سر تا سر ایران کفن سرخ بپوشد

کرد، و بیشتر ی خیابانی نبود که با او همدلی میگرایانهبا این وجود بهار به خاطر گرایش چپ

تواند موضع سیاسی وی را در این دوران مشخص سازد، آن است ای که میستود. نشانهی ملی او را میروحیه

ت مخالفت کرد و در این ی مترقی داشتند، سخکه با قیام کوچک خان جنگی و کلنل پسیان که آنها هم جنبه

مورد بین شاعران و رجال دموکرات دورانش یگانه بود. در سالهایی که به تغییر سلطنت و برکشیده شدن رضا 

شاه به تخت پادشاهی منتهی شد، نیروهای گریز از مرکزی در گرداگرد ایران پدیدار شدند که بیشترشان توسط 

خیابانی در آذربایجان، میرزا کوچک خان در گیالن و کلنل  نیت تاسیس شده بودند.رهبرانی فرهمند و پاك

پسیان در خراسان از این افراد بودند. هر سه تن گرایش ملی نمایان و تندی داشتند و در عین حال نوعی ستیز 

 توان دید. گرایانه را در رفتارشان میبا حکومت پادشاهی و گرایش به شعارهای دموکرات یا حتا چپ
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طلبانه داییجسه تن، خیابانی موضع ملی روشنتری داشت و از هر رفتاری که به گرایشهای در میان این 

اش در برابر کرد. پسیان نیز چنین رویکردی داشت، اما در عمل جداسری و سرکشیدامن بزند خودداری می

ود و ب دولت مرکزی بیشتر بود و میرزا کوچک خان هم که به طور کامل با نیروهای کمونیست متحد شده

وشندگان کی این کمابیش گیالن را به قلمروی خودگردان و کنده شده از دولت مرکزی تبدیل کرده بود. هر سه

خواهان قدیمی محبوبیت سیاسی در آن دوران میان نخبگان فرهنگی و سیاسی ایران و به خصوص نزد مشروطه

ها را خاتمه داد، در از میان برد و جداسری و اعتباری داشتند. چندان که خودِ رضا خان هم که این نیروها را

 حد امکان از درگیری و آسیب رساندن به ایشان پرهیز داشت. 

موضع بهار در این میان بسیار جالب توجه است. در شرایطی که دوست نزدیک او عارف، پسیان را 

 نداخت، و سوسیالاخواند و مجلس موزیک راه میستود و برای هواداری از او در خراسان سرود میمی

کرد و در شعرهایی کردند، بهار با این هردو مخالفت میها یکصدا از میرزا کوچک خان پشتیبانی میدموکرات

شود که او تقویت دولت مرکزی و یکپارچگی ایران سخت به هردوی ایشان تاخته است. از اینجا معلوم می

دانست. بهار در کرد، دشمن میختاللی ایجاد میدانست و هرکس را که در این مسیر ارا اولویت اول می

 93سرود: 12۹۸ ای چهل و چند بیتی به سالقصیده

 جنگل از خلخال و طارم امن شد تا انزلى   شد به اقبال شهنشه ختم کار جنگلى

 دولت دزدى بلى باشد بدین مستعجلى    دولت دزدان جنگل سخت مستعجل فتاد

 آن یکى طهماسب شد آن دگر نادر قلى    ر یغماى والیت خواب ها دیدند ژرفهب

                      
 .2۶7-2۶۵: 1۳۸7بهار،  93



101 

 

 زین قبل انبوه شد جیشی بدین مستکملی  سارق و قاتل ز هرسو گرد شد بر گردشان

 لیرایی صلحشان از غافجنگشان از تیره  از خیالی بود یکسر جنگشان و صلحشان

 تا برآشوبند مردم را به صد حیلت ولی  دادند و رشوتها به طماعان ری هاهدیه

 روزگار آشفت بر نابخردانِ جنگلی  ی این روزگار آشفتگانزودتر زاندیشه

 زود برخیزد زکشور راه و رسم کاهلى   مملکت چون یار گردد با وزیر هوشمند

 المثل در عاقلىمشتهر در مقبلى، ضرب   صاحب اعظم وثوق دولت عالى حسن 

ا خان بهار در واپسین سالهای قرن سیزدهم خورشیدی نیرومندترین صدایی بود که از عملیات نظامی رض

کرد و شعرهایش در مشروعیت برای یکپارچه کردن ایران و سرکوب نیروهای گریز از مرکز هواداری می

 بخشیدن به نیرو گرفتن نظم رضا خانی تاثیری چشمگیر به جا گذاشت. 

آید که او بر خالف معاصرانش هوادار افراد نبوده و جریانها با این وجود از رفتارهای بعدی بهار بر می

داده است. همان رضا خانی که خدماتش در یکپارچه کردن و گرایشها را معیارِ همسویی را واگرایی قرار می

بود، وقتی به  خاطر مورد ستایش بهارکشور و برقراری نظم و امنیت در استانها قابل انکار نیست و به همین 

ی بهار ای مقتدر تبدیل شد و به سوی خودکامگی و چیرگی بر فضای سیاسی پیش رفت، مورد حملهچهره

  قرار گرفت. کمی بعد از سرکوب قیام خیابانی، رضا خان کودتا کرد و سید ضیاء به قدرت رسید.

ی ایران کناره گرفت. از مدیریت روزنامه بهار در این هنگام شعری در نکوهش سید ضیاء سرود و

چند ماه بعد  94را سرود.« هیجان روح»اش در شمیران زندانی کرد و بهار در این دوره سید ضیاء او را در خانه
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ه نمایندگی برگزیدند و به این ترتیب به مجلس چهارم مردم بجنورد او را ب 1۳00از زندان آزاد شد و در سال 

رقیبِ جناح اکثریت محسوب نیز راه یافت و بار دیگر نوبهار را منتشر کرد. در مجلس چهارم بهار رهبر بی

 شد. می

مردم ترشیز و بجستان او را به نمایندگی مجلس پنجم برگزیدند و در همین دوره بود که  1۳02در 

خواه هوادار رضا ی نیروهای ترقیبحث تغییر نظام سلطنتی به جمهوری طرح شد. در این هنگام تقریبا همه

ضا خانی بود، بخشِ رخان بودند و بهار که طی دو سال گذشته رهبر جناح اکثریتِ هوادار سیاستهای امنیت

ناگهان به مخالفت با او برخاست و به رهبر جناح اقلیت تبدیل شد. امروز در تاریخهای رسمی تمایلی هست 

برای این که سید حسن مدرس را یکی از شخصیتهای مهم و تاثیرگذار این سالها بدانند. اما حقیقت آن است 

گرای هوادار قاجارها بود و نه ی سنتی و اسالمقهی طبکه او تنها یکی از اعضای این جناح اقلیت و نماینده

خواهیِ اسالمی بود که حاضر بود مصالح ملی را در شرایطی فدای بیش از این. گفتمان مدرس نوعی مشروعه

شد های سیاسی کند، چنان که در همین دوران مدرس همدست و متحد شیخ خزعل هم محسوب میدشمنی

ش را روی طالهای شیخ خزعل پهن کرده بود. گفتمان او در میان برخی از اپاره و به قول رضا خان، گلیم

بازاریان و عوام هوادارانی داشت، اما در میان نخبگان فرهنگی و سیاسی آن روزها با اقبالی روبرو نبود. این 

ن ترتیب گفت. به ایکرد و از پاسداری از اصول مشروطه سخن میبهار بود که گفتمانی مترقی را نمایندگی می

از سویی در مسیر پیشروی رضا خان به سوی تخت سلطنت مانع ایجاد کرد و از سوی دیگر فضای مجلس 

 را عقالنی ساخت و مخالفتها با رضا خان را در مسیری متعادل هدایت کرد. 

بهار که از مخالفان قدرت گرفتن رضا خان بود، به خاطر آن که هواداران او این بحث را پیش کشیده 

ند، از سلطنت قاجارها هواداری کرد و به اقلیتی پیوست که شخصیتهایی مانند مدرس سردمدار آن محسوب بود
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بینیم عشقی ی مخالفان رضا خان در یک جبهه گرد آمده بودند و به این ترتیب میشدند. در این مقطع همهمی

 شوند. میهمدانی و مدرس و بهار که شخصیتهایی متفاوت هستند، متحد یکدیگر محسوب 

های اول سه مصراع اول بهار مسمطی سرود که به ظاهر در هواداری از جمهوری بود، اما اگر کلمه

آمد. بهار این مسمط را در شد، شعری در هجو سردار سپه از کار در میدر هر بند آن با هم ترکیب می

ین ترتیب ایشان را ریشخند کرد. ی ناهید منتشر کرد که هوادار رضا خان و بحث جمهوری بود و به اروزنامه

 95چنان که مثال از واژگان ابتدای این ابیات:

 ی حیثیت احرارسردار سپه مایه  جمهوری ایران چو بود عزت احرار

 نیست، که جنگ استکاین صحبت اصالح وطن   ننگ است که ننگین شود این نیت احرار

 شود: این بیت استخراج می

 96کاین صحبت اصالح وطن نیست که جنگ است!  ی ننگ استجمهوری سردار سپه مایه

را  97«نامهجمهوری»و « مسمط موشح»خواهی بسیار داغ شده بود، بهار که بحث جمهوری 1۳0۳ر د

ی خشم به یاری عشقی سرود که این آخری با توهین و ناسزای فراوان به یاران سردار سپه همراه بود و مایه

توان سمط نام ونشان هواداران جمهوری با مقادیری توهین ثبت شده است و با مرور آن میاو شد. در این م

طلبان قدیمی از جمله عارف قزوینی که دوست نزدیک بهار هم بود، در ی مشروطهدریافت که بخش عمده

 اند.ی هواداران الغای سلطنت و برپایی جمهوری بودهزمره

                      
 .۳07-۳0۶: 1۳۸7بهار،  95
 .۳0۸: 1۳۸7بهار،  96
 .۳10-۳0۸: 1۳۸7بهار،  97
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و « نامهجمهوری»یاستمداران هوادار رضا خان از مشهور شدن در تیرماه این سال در شرایطی که س

هجوهای آن خشمگین بودند، مردی که گویا رقابتی عشقی با عشقی همدانی داشته، او را به قتل رساند. 

ی دهد که به احتمال زیاد ماجرای قتل عشقی خاستگاه سیاسی نداشته است، و دست کم انگیزهشواهد نشان می

ده است. هرچند شاید در جریان کوشش برای رهاندن عشقی از مرگ اهمالی صورت گرفته قاتل سیاسی نبو

باشد. به هر صورت پس از این واقعه مخالفان جمهوری گناه قتل را به گردن هواداران رضا خان انداختند و 

ر آن نکوشیدند. داشتند، چندان در انکاخواهان هم که رعبِ ناشی از این اتفاق را خوش میانگار خودِ جمهوری

ی مرگ او سخن راند و در این میان بهار که از مرگ دوستش خشمگین شده بود، دلیرانه در مجلس درباره

 98شعری در سوگ وی سرود و با آن تقصیر این کار را به گردن رضا خان انداخت:

 دژم گشته از رازهای نهفت  شبی چشم کیوان ز فکرت نخفت

 اش پیش رویرده بسته ناکامی  نحوست زده هاله بر گرد اوی

 ز هر سو بر او ره گرفتند باز  دریغ و اسف از نشیب و فراز

 ریزنده شدطبیعت از او اشک  سعادت ز پیشش گریزنده شد

 تبسم کنان دیو پیشش به پای  فرشته خروشان برفته ز جای

 از او منتشر کینه و کید و خشم  بجستیش برف نحوست ز چشم

 همی چرخ زد گرد بر گرد خویش  برد پیش چو دیوانگان سر فرو

 اشتر پیشهاش شوماز اندیشه  اشهوا گشت تاریک از اندیشه
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 بپیچید و خمید مانند مار  ای زهرداردرون دلش عقده

 های کبودزنان شعلهتنوره  ز کامش برون جست مانند دود

 به ناخن بر و سینه را چاك کرد   بپیچید تا بامدادان به درد

 جدا گشت از او خون و خوی لخت لخت  ها کرد سختآبستنان نعرهچو 

 بر او سخت افشرده چنگال کین  به دلش اندرون بد غمی آتشین

 به برق آن نحوست ز دل برفشاند  یکی خنجر از برق بر سینه راند

 امانی بیاز آن شوم سوزنده  رها گشت کیوان هم اندر زمان

 ز کیوان جدا ساخته که برقش   سیه گوهر شوم بگداخته

 به خاك آمد و جان عشقی گداخت  ز باال خروشان سوی خاك تاخت

 سخنگوی دانشور و مهربان   جوانی دلیر و گشاده زبان

 خرامنده مانند زیبا تذرو   به باال بسان یکی زاد سرو

 وطنخواه و آزاد و نغز و گزین  گشاده دل و برگشاده جبین

 ندیده به واقع سرانجام خویش  نجسته هنوز از جهان کام خویش

 نگردیده جمع از پراکندگی  نکرده دهانی خوش از زندگی

 نخندیده بر چهر معشوق سیر  نگشته دلش بر غم عشق چیر

 گریبان بختش چو گل چاك چاك  چو بلبل نوایش همه دردناك

 نبسته به شاخی هنوز آشیان  هنوزش نپیوسته پر تا میان

 سحرگاه با عشق در گفتگو  ی آرزوبه شب خفته بر شاخه

 جگرگاه مرغ سخنگوی خست که از شست کیوان یکی تیر جست
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 گدازان چو آه دل بیگناه  ز معدن جدا گشت سربی سیاه

 سپس سخت چون بیخ زقوم شد  ز صنع بش نرم چون موم شد

 یکی دوزخی زیر دامن کشید  به مدبر فرو رفت و گردن کشید

 ی مرد دانا گرفتبه دل کینه چو افعی به غاری درون جا گرفت

 دالندالن و به روشنبه تیره  نگه کرد هرسو به خرد و کالن

 به اعیان و اشراف و خرد و کبیر  به سردار و ساالر و میر و وزیر

 شان گذر کردنابه قلب سیه   دریغ آمدنش حمله آوردنا

 بجنبید مهرش به استمگران  نچربید زورش به زورآوران

 سوی کاخ مظلوم جوالن گرفت  و پیمان گرفت ز ظالم بگردید

 به سوی سپیدان رخ از رشک تافت  سیه بود و کام از سیاهی نیافت

 رو برد بر سپیدان حسدسیه  به قصد سپیدان بیفراشت قد

 ندید ایچ دیوار کوتاهتر  ز دیوار عشقی در این بوم و بر

 گل عمر او چید و بر باد داد  بر او تاختن برد یک بامداد

 به عشق وطن خاك شد والسالم  گل عاشقی بود و عشقیش نام

 چو گل صبحی از زندگی دید و رفت  نمو کرد، بشکفت، خندید و رفت

های عصر مشروطه است و به خصوص به خاطر این شعر یکی از زیباترین و پرشورترین سوگنامه

خواندن نظیر است.  ی عشقی کرده، ممتاز و کمی سربیِ کشندهتشبیه حماسی و زیبایی که بهار از گلوله

ا به نکوهش این ی نمایندگان را متاثر کرد و ایشان ری عشقی در مجلس بسیار تاثیر گذاشت و همهسوگنامه
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کار وا داشت و از همراهی با رضا خان بازشان داشت. در بیرون از مجلس هم مدرس موفق شد با شوراندن 

 اثر سازند. مردم و غیراسالمی بازنمودن جمهوری، تالشهای سردار سپه و یارانش را در این مورد بی

قاجار به پهلوی در مجلس مطرح تغییر سلطنت از دودمان  بحث 7/۸/1۳0۳در به دنبال این ماجرا، 

شد. تقریبا همه موافق این دگرگونی بودند و تنها مخالفان جدی عبارت بودند از دکتر مصدق که نگرانِ 

دیکتاتوریِ رضا خان بود، و بهار که با دلیلی مشابه نگرانِ از بین رفتن بنیادهای مشروطه بود. بهار در این 

تصویب این طرح جلوگیری کرد. ساعتی بعد، مردی به نام واعظ قزوینی هنگام سخنرانی تاثیرگذاری کرد و از 

را که شباهتی به بهار داشت در خیابان به قتل رساندند و این خبر بر سر زبانها افتاد که مقصود بهار بوده و 

روزهای اند. نقل است که دوستان بهار به زور او را در خانه نگه داشتند و نگذاشتند در ضاربان اشتباه کرده

ی بعد به مجلس برود و به این ترتیب طرح تغییر سلطنت طی دو روز بعد تصویب شد. بهار آن شب قصیده

 99ای برای واعظ قزوینی نیز هست.را در شرح ماجرای ترور خودش سرود که در آن سوگنامه« یک شب شوم»

نشینی چنان که گفتیم، به احتمال زیاد هدف اصلی ضاربان خودِ واعظ بوده و نه بهار، و آنچه بهار را به خانه

واداشته احتماال دریافت هشداری و تهدیدی بوده، و نه آگاهی بر اشتباهی. به هر روی، قتل واعظ قزوینی 

ی گرا، احتماال نتیجهنگاری روسمهی او در مقام روزنامدارانهشک سیاسی بوده و به خاطر نقش چپبی

فعالیت هواداران تندروی رضا خان بوده است. ناگفته نماند که این واعظ قزوینی خویشاوند مشهوری دارد 

 ی دودمان پهلوی تبدیل شد.که همان مرتضی کیوان است و او بعدتر به دشمن قسم خورده
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ی سه موقعیت و نقش بهار در جریان انقراض سلطنت قاجار جای بحث و تحلیل فراوان دارد. درباره 

توان مطمئن بود. نخست آن که او یکی از اولین شاعران مشروطه است که در شعرش ی بهار مینکته درباره

هجو کرده بود و او  شاه را نیزاحمد  12۹۶در شاه حمله کرد و مدت کمی پیش از این هیاهو، به محمدعلی

بنابراین به  100نامیده بود.« پرورشاه تن»و « گرگ زاده»، «زادهارتجاعی»، «نمای جو فروشگندم»، «شه نادان»را 

ع هوادار سلطنت نبوده و از همان ای نداشته است. دوم آن که او در واقخاندان قاجار دلبستگی یا وفاداری

آید که شکلی از دموکراسی را وکرات بر میاش و فعالیتش در حزبِ سوسیال دمشعرهای دوران جوانی

پسندیده است. سوم آن که با بخش مهمی از اهداف رضا شاه موافقت کامل داشته است. مخالفت با حجاب می

ی رضا شاه، مضمونهایی های سیاسی عمدهمشی ام خطو تبلیغ برای آموزش و پرورش عمومی و تقریبا تم

 شان جنگیده بود.بودند که بهار پیشتر از آنها دفاع کرده و بابت

آید آن است که بهار به چه دلیل با جمهوری مخالفت داشته و از بنابراین پرسشی که اینجا پیش می 

ی دهد که دغدغهدر این دوران نشان می کرده است؟ مرور نوشتارها و شعرهای اوسلطنت قاجارها حمایت می

خاطر او حفظ نهادهای سیاسی مشروطه بوده، و اتفاقا برای دستیابی به نوعی دموکراسی بوده که با 

خواهان در این هنگام رضا خان بود که مردی کرده است. رهبر سیاسی جمهوریخواهان مخالفت میجمهوری

قدیمی و  خواهانای نیرومند از هواداران را در میان مشروطهاه شبکهبسیار مقتدر و بانفوذ بود و در مدتی کوت

نماید که بهار حضور یک شاهِ جوان و نسلِ جدیدترِ تجددخواهان گرداگرد خود ایجاد کرده بود. چنین می

داده است. ضعیف مثل احمد شاه را به اقتدار یک رئیس جمهور نیرومند و خودکامه مانند رضا خان ترجیح می
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شود و ای به اصل سلطنت دیده میکرد. در گفتمان او نه دلبستگیاین رو از سلطنت قاجارها حمایت می از

گرا دهد. در واقع موضع او با شخصیتی سنتی قاجار یا شخصِ احمدشاه نشان مینه روی خوشی به خانواده

رضا شاه یکی از بازیهای  جبهه شدنِ این دو در برابرو ضد تجدد مانند مدرس به کلی متفاوت است و هم

 شگفت تاریخ است. 

ی شخصیتی به اقتدار رضا خان برای نهادهای نوبنیادِ مشروطه، برای چند تن از تجددطلبانِ مخاطره 

زیرك و هوشمند نمایان بود. در میان مخالفان سلطنت رضا خان، شخصیت مهم دیگری هم حضور داشت که 

که صریحا و به روشنی در مجلس گفت که رضا خان مردی موثر و  بعدها نامدار شد، و او دکتر مصدق بود

ست و به همین دلیل برای دموکراسی نوپای مشروطه زیانمند نیکخواه است، اما ایرادش خودکامگی و تکروی

نگریسته است. جالب آن که مصدق هم درست مانند است. بهار هم انگار در همین چارچوب به موضوع می

کرده بود و هوادار تمرکز قدرت در ش رضا خان به پسیخان و میرزا کوچک خان حمایت بهار پیشتر از یور

 دولت مشروطه بود.

ی این نکته که بهار یک تنه با حضور خود در مجلس از تصویب جمهوری جلوگیری کرد، نشان دهنده 

ای مانند فروغی هنفوذ و تاثیرگذاری چشمگیر اوست. چرا که در برابرش هم شخصیتهای نیرومند و فرهیخت

شان دست کمی از بهار نداشت. با این وجود این نکته که بهار های ذهنیقرار داشتند که درایت و توانایی

شد. تالش او برای حفظ بنیادهای ی هواداری از رضا خان را درك نکرده بود، نقطه ضعف او محسوب میدامنه

کند. در آن از خطای سیاسی چشمگیری حکایت می ی قاجاری، قابل درك است، امالرزانِ سلطنت مشروطه

دوران تقریبا تمام سیاستمداران زبده به این نتیجه رسیده بودند که تداوم تجدد در ایران به رهبری نیرومند 

مانند رضا خان نیاز دارد و آشکار بود که او به سرعت زمام امور را در دست خواهد گرفت. این که رضا خان 

کن کردن سلطنت کوشید و بعد به مقام پادشاهی برکشیده شد، را مطرح کرد و در ریشه ابتدا بحث جمهوری
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اش با توجه به محبوبیتی که در میان نظامیان ی اوست. چرا که به قدرت رسیدنی روشنی در کارنامهنقطه

ر با نمود. مخالفت بهای روشنفکر و تجددطلب جلب کرده بود، قطعی میداشت و اعتمادی که در طبقه

 ی یک پایبند به اصولِ سیاسی بود، که در موقعیتی نا به جا بیان شده بود. جمهوری، بیشتر موضع سرسختانه

عصرش بیشتر بوده است. شک از تمام سیاستمداران همنقش بهار در مهار کردن قدرت رضا خان بی 

ارای مخالفت با او را نداشت، تا وقتی که بهار بود، مجلس نتوانست قانون جمهوری را تصویب کند و حتا ی

چرا که بعد از مرگ عشقی شعری تاثیرگذار در مجلس خواند و هیچ تعرضی از کسی ندید. اما بعد از آن که 

ی نمایندگان به تغییر سلطنت رای دادند. خطای اش کردند، تقریبا همهنشینبا تهدید قتل چند روزی خانه

ر نهایت قدرت را به دست خواهد گرفت، و خطرِ رضا خانِ رئیس بزرگ بهار آن بود که در نیافت رضا خان د

 جمهور برای نهادهای دموکراسی نوپای ایرانی بسیار از رضا شاه کمتر است. 

ی سیاست در آن روزها، چند تن بودند که راه را بر دستیابی رضا خان به در میان بازیگران صحنه

شک در این میان موثر نی نظری فروغی، و جسارت تدین بیتاج و تخت بیشترین نقش را ایفا کردند. پشتیبا

بودند. اما غریب آن که موثرترین شخصیتها در این میان بهار و مدرس بودند. بهار به خاطر آن که بحث 

جمهوری را در مجلس عقیم گذاشت، و مدرس به خاطر بلوایی که در برابر مجلس راه انداخت و باعث شد 

دید، متقاعد شود که راه تثبیت تجدد در ایران شکل دیگری با جمهوری را می« ممرد»رضا خان که مخالفت 

کردند، از همان نظام پادشاهی است. چه بسا اگر بهار و مدرس این نقش آمیخته به خطا یا منافع خود را ایفا نمی

گر، امه ولی اصالحساختارهای پشتیبان دموکراسی ایرانی، بعد از گذار از دوران اقتدار یک رئیس جمهور خودک

 آمد.یافت و به وضعیتی که بعدتر دچارش شد، گرفتار نمیدوام و قوامی می

ی دوران گرای مدرس کامال متفاوت بوده است. امروز دربارهشک با رویکرد سنتموضع بهار بی

اتحاد یاد شده افتد که شود و این نکته از قلم میی اتحاد سیاسی بهار و مدرس بسیار سخن گفته میچند ماهه
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گرفت. با توجه به خوشنامی بهار، گفتمان سیاسی ها را در بر میتمام نیروهای مخالفِ قدرت یافتن پهلوی

اهلل مدرس در نظر بگیرد. حاکم بعد از انقالب اسالمی کوشیده تا او را از دوستان نزدیک و متحدان وفادار آیت

هبری انقالب اسالمی را بر عهده داشتند، از سویی زیر تاثیر این گفتمان از آنجا برخاسته که روحانیونی که ر

 کردند. ی تاریخی جنبش خویش را به وی منسوب میمدرس بودند و از سوی دیگر پیشینه

سازد، نوع گیری بهار در برابر رضا شاه را مشخص مییکی از متغیرهایی که دالیل و ماهیت موضع

به کمک اسناد مورد وارسی قرار گیرد که باالخره ارتباط بهار و  ارتباط او با مدرس است. این پرسش باید

 اند. ای با هم موافقت داشتهمدرس چه بوده و این دو به چه دلیلی و در چه دامنه

ی توان قایل بود. نخست، ارتباطی که چه بسا این دو در زمینهی ارتباط بهار و مدرس به سه عامل میدرباره

نی، ی عقاید و باورهای سیاسی و دیاند. دیگری ارتباطشان در زمینهکردها هم پیدا میادبیات و شعر و زبان ب

شان در حال و هوای شرایطِ روز. از میان این سه عامل، تنها در مورد آخر های سیاسیگیریو سوم موضع

ت، اما نادرست ی دو تای اول هرچند این روزها زیاد مورد اشاره اسشود و توافق دربارههمگرایی دیده می

 نماید. می

ی ارتباط مدرس با زبان و ادب پارسی، ذکر این نکته بسنده است که مرحوم مدرس در تدریس درباره

متون فقهی و دینی تبحری و تسلطی داشت و بسیاری از معاصرانش او را به هوشمندی و حضور ذهن 

اند و از ی او به فرزندانش امروز باقی ماندههااند. با این وجود در زبان پارسی درخششی نداشت. نامهستوده

هایی هستند که در آن دوران فراوان میان افراد ی نامهپایهی چشمگیری ندارند و همنظر نثر و زیبایی ادبی رتبه

ی این که مرحوم مدرس شعر سروده باشد هم شواهدی اندك هست که نشان اند. دربارهشدهرد و بدل می

ایست که از ترین سند در این زمینه، دوبیتیین زمینه چندان هم روان نبوده است. محکمدهد طبع او در امی

سر ذوق به هنگام سفر به شیراز سروده است. او در این شهر با چهار تن از نوادگان وصال شیرازی دیدار کرد 
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آمیرزا المتخلص به همت، آمیرزا محمودالمتخلص به اورنگ،  ،میرزا عبداهلل المتخلص به رحمتو نام ایشان )

 ( را در یک دوبیتی گنجاند:آقای شفیع متخلص به عشرت

 صاحب عقل و نفسی با همت   ای که هستی تو طالب رحمت 

 از آن باده نوشی با عشرت بعد  علوی دوست باشی با اورنگ 

 ی حاکم بر نام سه تن از این نوادگان که دوبیتی درخشانی نیست و بیشتر قافیه

 بوده که ساختار آن را رقم زده، تا ذوقی شاعرانه.

 ی همگرایی و توافق عقیدتی و نظری بهار و مدرس نیز دیدیم درباره 

گرایی دینی و تعصب مذهبی که چنین نبوده است. بهار آشکارا مخالف سنت

ای نداشت. ارتباطش با روحانیون شکرآب بود و بود و با قاجارها هم میانه

ی ضد روحانیت در آن دوران سراسر عمرش به مرام سوسیال دموکراتها وفادار بود و این گروه مهمترین جبهه

داران آن بعدتر به حزب توده پیوستند. بنابراین تنها بندی که این دو را به شدند و بخشی از هوامحسوب می

 شان در برابر رضا شاه بوده است. کرده، منافع مشترك و موضع همسانهم متصل می

شود که طی پیوند میان بهار و مدرس به طور عینی و در جهان خارج تنها به چند ماهی مربوط می

خواهان مخالف به قدرت سلطنت پیش آمد. در این جریان بهار رهبر مشروطه آن بحث جمهوری و بعد تغییر

رسیدن رضا شاه بود و مدرس نیز رهبری جناح روحانیِ هوادار قاجارها را بر عهده داشت. بهار در این مقطع 

خواه را ی نیروهای ترقیدر موضع ضعف قرار داشت، چون رضا خان موفق شده بود همراهی بخش عمده

ی سنتی و روحانیون هوادارانی پرشمار داشت که به نظم عهد قاجار خو ند. اما مدرس در میان طبقهجلب ک

ی رضا خان و به خصوص خروج سلطنت از دودمان قاجار را ضد شرع کرده بودند و شعارهای تجدد طلبانه

 بانه بود. طلدانستند. به این ترتیب نزدیکی بهار به مدرس حرکتی زیرکانه، اما فرصتو دین می
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ن با ایشان بهار که در سراسر زندگی خود با روحانیون سر ناسازگاری داشت و بارها در مشهد و تهرا

الی دید و متوجه جنگیده و از آنان زخم خورده بود، در شرایطی که پیرامون خود را از همراهان و پشتیبانان خ

به بر موقعیت اقلیت حرکتی جسورانه کرد و لغی مجلس با او مخالف است، برای شد برای نخستین بار بدنه

ای کامال متفاوت با رضا خان مخالف بود، به یاری برگزید. پیوند میان این دو کامال مدرس را که از جبهه

 شد.شان برای جلوگیری از ارتقای مقام رضا شاه منحصر میسیاسی و مقطعی بود و به مبارزه

استوارتر بود. بنابراین  -شدمدرس هم محسوب می که دشمن-دوستی بهار با کسانی مثل عشقی 

شان در کل تعبیر ی این دو مرد را نباید به معنای دوستی یا نزدیکی موضع سیاسیهمراهی مقطعی و شکننده

ای از دوستی یا نزدیکی بهار و مدرس در دست نداریم. تنها همکاری و کرد. حقیقت آن است که نشانه

شود. قبل و بعد از آن بهار خواهی و تغییر سلطنت مربوط میماجرای جمهوریهمراهی ایشان به چند ماهِ 

ای برایش سرود که هم سوگنامه( 1۳1۶ای با مدرس نداشت و بعد از مرگش )در دهم آذرماه رابطه یا دوستی

نماید. بهار بعد از مرگ شور میرمق و بیو عشقی و عارف سروده بود، بی 101نسبت به آنچه برای پروین

  102مدرس یک دوبیتی سرود به این مضمون:

 آزاده ذلیل و راستگو در به در است  تا بخل و حسادت به جهان راهبر است

 خونی که شبی گذشت بر وی هدر است   فت، بلیخون تو مدرسا هدر ر

توان مقایسه کرد با ای ندارد. این را میهایش برای عارف و عشقی و پروین جلوهکه نسبت به سوگنامه

 ی بهار برای عارف قزوینی:سوگنامه

                      
 .10۶۹: 1۳۸7بهار،  101
 .11۳۳: 1۳۸7بهار،  102
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 داران همه رفتندداعیه دعوی چه کنی؟  شو بار سفر بند که یاران همه رفتند

 گوید چه نشینی که سواران همه رفتند  در دامن صحراستآن گرد شتابنده که 

 عذاران همه رفتندکز باغ جهان الله  داغ است دل الله و نیلی است برِ سرو

 کاران همه رفتندکز کاخ هنر نادره  گر نادره معدوم شود هیچ عجب نیست

 گساران همه رفتنداندوه که اندوه  سرایان همه خفتندافسوس که افسانه

 گنجینه نهادند به ماران، همه رفتند   طرازان معانید که گنجینهفریا

 تنها به قفس ماند و هزاران همه رفتند  یک مرغ گرفتار در این گلشن ویران

 کز پیش تو چون ابر بهاران همه رفتند  خون بار بهار، از مژه در فرقت احباب

ری نبوده است. کار ترس و محافظهشک از ساش بیی مرگ متحد قدیمیسکوت معنادار بهار درباره

چون بهار به واقع در سراسر عمرش تواناییِ نگه داشتن زبانش را نداشت و همواره هرچه را در دل داشت 

ریخت و همین هم باعث شد بر خالف بسیاری از معاصرانش با مشکالت سیاسی گفت و در قالب شعر میمی

 اش دست به گریبان شود. فراوانی در زندگی

ی نوبهار است که ی دیگر بهار به مدرس، چاپ شرح حال و جریان مرگ مدرس در مجلهتنها اشاره 

رخ داد، که هدفش بیش از تجلیل از مدرس، حمله به رضا شاه بود. طی سالهای اخیر شاید  1۳21 به سال

هایی در فضای مجازی به بهار نسبت داده توجهی نسبی بهار به مرگ مدرس، سوگنامهبرای رفع و رجوع بی

زی، بهار این اند که بعد از کشته شدن مدرس به دست افسری به نام میرزا کاظم جهانسوشده است. مثال گفته

 دو بیتی را سرود: 

 سوزی کردنه فکر مکافات و سیه  آنکس که تو را کشت و نه دلسوزی کرد

 خون تو مدرسا جهانسوزی کرد   گویند که کاظم جهانسوزی بود
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شعر دیگری که در برخی از  منابع به بهار  103اما این شعر از شخصی است به نام علوی و از بهار نیست.

 ایست که بخشی از آن چنین است:منسوب شده، قصیده

 اش لقب و نام نیک بود حسنمدرس  یگانه سید عالی نسب که در افواه  

 ه شریعت به آب و خاك وطنز شاهرا  گذشت از سر دنیا و پافشاری کرد 

 به آشیانه مقیّد چون جان به قالب تن چو ماند مدتی آن مرغ بال و پر بسته

 به آن دیار که او را بود از ازل مدفن ز آشیانه به منقار خود کشید و ببرد

   نهان به خاك تو شد زاده رسول زمَن به خود ببال اَیا خاك کاشمر از آنک

 به کس نداد پناه و نشد به کس مسکن  طیب تویی همان بلد طیبی که جز

 یست. نسروده شده و به کسی به نام م. داورزنی تعلق دارد و از بهار  1۳۵۶ اما این شعر هم به سال

ی این دو در زمان در برخی از نوشتارها، به دوستی نزدیک بهار و مدرس و ارتباط گرم و صمیمانه

رس بوده، تبعید مدرس اشاره شده است. اما این برداشت از خطایی برخاسته است. بهاری که از دوستان مد

الشعرا رتباطی با ملککرد. او ای بهار را منتشر میزیست و روزنامهشیخ احمد بهار است که در مشهد می

سازد و چه بسا که الشعرا شبیه میاش او را به ملکندارد، هرچند مشهدی بودنش و نام خودش و روزنامه

 الشعرا پیروی کرده باشد. اش از ملکاصوال در انتخاب نام بهار برای خود و روزنامه

توان از واکنش این نکته که بهار نسبت به مدرس شخصیت تاثیرگذارتر و نیرومندتری داشته را می

دستگاه شهربانی دریافت. مدرس بعد از آن که رضا شاه شیخ خزعل را برکنار کرد و انگار نزد او اسنادی 

                      
 .1۳۸۶، علوی 103
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رداشت. شهربانی هم ی خیانت مدرس یافت، به کلی رام و مطیع شد و از مخالفت با رضا شاه دست بدرباره

چینی را به جرم تبانی با سران عشایر و دسیسه مدرس 1۳07مهرماه  1۶در عمل به او کاری نداشت، تا آن که در 

با ایشان دستگیر کردند و به خواف و ترشیز )کاشمر( تبعید کردند. بهار اما، از همان ابتدا تحت نظر بود و 

کرد، فراتر شد از آنچه مدرس تجربه میی او اعمال میکه دربارهای مدام با شهربانی درگیر بود و سختگیری

ی حاکم که بیشترشان همان بود. تفاوت میان این دو البته در آن بود که بهار در میان نخبگان طبقه

خواهان قدیمی بودند، دوستان زیادی داشت و حتا دشمنانش مانند فروغی نیز برایش احترام قایل مشروطه

 کردند.رایط بحرانی از او دفاع میبودند و در ش

ران رسیده و بهار نیز مانند بسیاری از رجال بازمانده از عصر مشروطه خاندان پهلوی را تازه به دو

دهد که تا حدود هایش نشان میدید و احترامی برایشان قایل نبود. مرور نوشتهسواد و زمخت و خشن میبی

نبال آشکار شدن سرسختانه با به قدرت رسیدن رضا شاه مخالفت داشته، اما بعد از آن، احتماال به د 1۳0۴ سال

گو یا پشتیبان پرشور وی نتایج سیاست ملی رضا شاه، از مخالفت علنی دست برداشته است، بی آن که مدیحه

 محسوب شود. 

را سرود که  105«انقراض قاجار»و  104«دین و دولت»همزمان با تغییر سلطنت شعرهای  1۳0۴بهار در 

اعت تقریبا در آن با روی کار آمدن رضا شاه موافقت کرده بود و به خصوص در اولی رضا شاه را به خاطر شج

اش ستوده بود. شعرهای بعدی او هم بیشتر به هواداری از رضا شاه است تا دشمنی با وی. چنان که و دلیری

                      
 .۳20-۳1۹: 1۳۸7بهار،  104
 .۳1۹-۳17: 1۳۸7بهار،  105
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ی دشمنی ای که در همین سال سرود، اندرزهای بسیار به شاه داد و در ضمن تاکید کرد که شایعه«فخریه»در 

 106اند.چینان پراکندهاو با شاه را حسودان و سخن

چهار »شعرِ بلند  1۳0۵ گفت. درهرچند در همین سالها شعرهایی در طعن و هجو رضا شاه نیز می

را خطاب به رضا شاه سرود و در مراسم سالم دربار به هنگام نوروز برایش خواند. او در این شعر  107«خطابه

د منشانه تاریخ ایران را برای شاه بازگفته بورضا شاه را ستوده بود، اما مدح و اغراقی در سخنش نبود و بزرگ

ی شعر از آن و او را به انجام اصالحاتی سفارش کرده بود. جالب آن که رضا شاه با وجود لحن غیرمداحانه

ها منتشر کنند. بررسی درخواستهای بهار در این شعر و بسیار خوشش آمد و دستور داد تا آن را در رسانه

اند و خواستهاصل یک چیز را می دهد که این دو مرد درسیاست رضا شاه و دستاوردهای عینی او نشان می

بهار به عضویت ( 1۳0۵اند. در همین سال )تیرماه تصویری مشابه از آرمانهای تجدد و مشروطه در ذهن داشته

 شورای عالی معارف در آمد و دو سال بعد به تدریس در دارالمعلمین عالی پرداخت. 

هایی که او برای آبادانی ایران در ذهن داشت، از این رو جای تامل دارد که برنامه« چهار خطابه»شعر 

که در « ر خطابهچها»دقیقا همان کارهایی بود که رضا شاه نیز در نظر داشت و به انجام نیز رساند. بخشی از 

نوروز برای رضا شاه خوانده شد، ر مراسم های نوسازی رضاشاهی، د، یعنی پیش از آغاز برنامه1۳0۵سال 

 چنین است:

 ای ز سالطین کیان یادگار    شاه جهان پهلوی نامدار

  هر کجئی بود بدو گشت راست  تیغ کجت چون ز پی نظم خواست

                      
 .۳27-۳2۴: 1۳۸7بهار،  106
 .۸07-7۹۹: 1۳۸7بهار،  107
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  قبر برایش درك دیگریست  توپ تو بر خصم ز دوزخ دریست

  ملک تو ماننده ملک کیان   بخت تو باشد علم کاویان

 هیچ عدد سنج شماری نکرد   هیچ کس از بهر تو کاری نکرد 

 تا که جهان حلقه بگوش تو شد  هرچه شد از همت و هوش تو شد 

  منت بیجا نکش از هر کسی   کس بتو خدمت ننموده بسی

  بد نزد با فره ایزدی   نیز کسی با تو نکرده بدی

  شکر بکن کار خدائی است این   تاج بنه بخش سماوی است این

  در کف بسیار کسان بد نخست  نسخه این فال که در دست توست

 ور قدری خواند نیارست راند  هیچکس آن نسخه نیارست خواند 

  کار به آئین خرد ساختی   تو همه را خواندی و پرداختی

 بخت مددکار و خدا یار شد    همت تو پیشرو کار شد 

  ولوله در ملک جسم انداختی   علم و عمل را بهم انداختی

 این همه از بخت بلند تو بود   گردن دولت به کمند تو بود 

  چشم ز تنکیل و تباهی بپوش   شاه شدی کسوت شاهی بپوش

  ز انکه شه از او بود و او ز شاه    شاه ببخشد ز رعیت گناه

  کش هوش پادشهی در سر است   دشمنی شه بکسی در خور است

  تابع شاه است بروی زمین   چنینهر که ندارد هوسی این

  هرچه بود مجرم و نامه سیاه   گناهتابع شه هرچه بود بی

 سهل بود هرچه گنه دارد او   حالت فرزندی شه دارد او 
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  زان حقشان منزلت و رونقی است   بهر سالطین اروپا حقی است

  مستحق عفو نماید همی   حق شهانست که گر مجرمی

 وز کف دژخیم بر آرد ورا    شاه به کشتن نگذارد ورا 

  کاین پی محبوبیت پادشاست   همچو حقی بهر شهان پربهاست

 جمله ستاینده نام تواند    پادشها خلق بدام تواند 

  شاه شدی حامی درویش باش   در پی محبوبیت خویش باش

 چون بکف آید ندهد زور نور   پادشهی هست در اول به زور 

  آنچه پسند همه است آن خوش است  خوش است نرافت و بخشایش و احسا

 بر سر آن سکه شاهی رود   هرچه در این ملک تباهی رود 

  تو بمردم نشمارد کسیجز    چون بخدا دست بر آرد کسی

  هر که بنالد ز تو نالیده است   هر که ببالد ز تو بالیده است

 به که بنالیم ز عمال تو    گر که بنالیم ز اعمال تو 

  کم بود از ناله یک پیرزن   قدرت صد لشکر شمشیرزن

  صداستتوپ شهان پیش خدا بی   ناله مظلوم صدای خداست

  کم نشود از من و صد همچو من   قدرت و جاه تو شها در زمن

 لکه ظلمی است بدامان شاه   ور شود از چشم تو موری تباه

... 

 عصر ملوك صفوی زان بتر  ترکی شد رسم به عهد تَتَر 

 آذری اندر قطعات شمال   پهلوی اندر همدان و جبال
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 نصف زبان پاك زکار اوفتاد  رفت درین دوره به کلّی زیاد 

 خورده بودکرم بال بیخ سخن   عصر پسین نیز سخن مرده بود 

 مدح و هجا کاسبی مفلسان   شعر شده مایهء رزق کسان

 پیکرشان از ادبیّات عور   خردان زحقایق بدور بی

 اثر و ناسره و نابجابی  شعر تراشیده زمدح و هجا 

 دست سخن بستهء شلتاقشان   روح ادب خستهء اخالقشان

 پرده زکارِ همه برداشتم   من به سخن،زمزمه برداشتم

 یافت زنو شاعر و شعر آبروی   شعر دری گشت زمن نامجوی

 نثر من آیین کهن برفکند  نظم من آوازه به کشور فکند 

 اممن داده درس نو اینست که   امدرس نوینی به وطن داده

 :سوم یخطابه

 عصر نو و شاه نو و روز نو  به به ازین عهد دل افروز نو 

 تو را داد شرف ذو الجاللقرن    پادشها از پس ده قرن سال

 گر از وی شود ایران،رواستتازه   از خودِ ایران ملکی تازه خاست

...  

 من دلکش است یزانکه چونی نغمه  ستاخوش م شه بنوازداگر چو نی

 سرخ بود روی تو ای شهریار  تا که چمن سبز شود در بهار 
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...  

 قانون به تونو شود آزادی و   تا شود این ملک همایون به تو 

 سر حد آن دجله و جیحون کنی   این ملک به قانون کنی یعرصه

 وسعت دیرینش مسلّم شود  ملک خراسان زتو خرّم شود 

 از تو کند عزّتِ دیرینه کسب   مملکتِ دلکشِ آذر گشسب

 شهر و ده و خانه کران تا کران   وصل شود در همه مازندران

 ساخته چون،قصر خورنق شود  شهرِ ستخر،از تو به رونق شود 

...  

 وحدت ملّی زتو پیدا شود  فارسی از جهد تو احیا شود 

 کوه کنان،کوه زجا برکنند  کارکنان کشف معادن کنند 

 کارِ وطن جهد و قناعت شود  خاكِ وطن جمله زراعت شود 

 کوه شود حامل محصولِ چوب   دشت دهد حاصل مرغوبِ خوب

 کوه شود باغ زاشجارِ سبز  محصولِ نغز ز باغ شود کوه 

 زر و مس و آهن و نفت و زغال   کشف شود در قطعاتِ شمال

 نوبت دیگر زر رویان دهد  کوه سکاوند به ما جان دهد 

 دکان در دکان،کبک و بره   حاصل در حاصل،دشت و دره

 صادرِ ما وافر و،وارد قلیل   اهلِ وطن سر خوش و اعدا ذلیل

 کارگران خرّم و بیکاره خوار  جا کارگران گرمِ کار درهمه
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 کند هند به بحرِ سیاهل وص   یک ترن از شرق بیفتد به راه

 وصل کند دجله به رودِ تجن   زنیک ترن از غرب شود سوت

 وصل کن فارس به بحر خزر  وز دَرِ بوشهر،قطاری دگر 

 بگوییم راستراست نیوشیم و    راست نشینیم و بپوییم راست

 متعدّی شویم الزم اگر شد،   جدّی شویم دفع اجابت را،

....  

 نوبت پاکان رسد و راستان   تازه شود عهد خوش باستان

 خلق به هر جشن کنند انجمن   نو شود اعیاد و رسوم کهن

 آنکه شد از غفلت ترك از میان   تازه شود جشن خوش مهرگان

 زبهمنجنه گلشن شودشهر   آتشِ جشن سده روشن شود 

 بودی جشنی و مکرّر شدی   روز چو با ماه برابر شدی

 بس که وطن سینه زد و اشک ریخت   اینهمه اعیاد از ایران گریخت

 بهر وطن عیش و خوشی کن درست   پادشها،عیش وطن عیش توست

 زعهدِ جم و خسرو کنند دیا  گوی که اعیادِ کهن،نو کنند 

 چهارم  یهاز خطاب 

 احداث کن «پهلوی یمدرسه»   یاد زمیراث کن پادشها،

 خوانده خطّ پهلوی از نقش سنگ   پهلوی آموخته اهل فرنگ



123 

 

 کرده زبر مردم دانا همه  سغدی و میخی و اوستا همه

 جانب خواندن همه را راه نی   لیک در ایران کسی آگاه نی

 الوطنبّ حام آوارهء گشته   سال شد از بیست فزون تا که من

 نه زپی ثروت و منصب شدم   نه زپی مطعم و مشرب شدم

 یی قد بنماید علمنابغه   عشق من این بود که در ملک جم

 افکار بگیرد بدست یرشته   یی صالح و ایران پرستنابغه

 نماید کجی و راستی ردو   تکیه به ملّت کند از راستی

 بیچاره راشاد کند ملّت   پست کند هوچی و بیکاره را 

 بی واهمه اجرا فرماید،   آنچه سزا دید به حال همه

 غیبت و تکفیر و خطا و خالف   تهمت و دشنام و دروغ و گزاف

 پشت هم اندازی و هوچی گری   دزدی و قالّشی و تن پروری

 فخر نماید وطن از نام او  محو شود جمله در ایّام او 

 آسایش ملّت شود یدوره  عمر فضیلت شود  او، یدوره

 را تازه کند کشور کاووس را  خوار کند مفسد و جاسوس 

 تا که شود امن و امان کشورش   متحدّ الشّکل شود لشگرش

 «نوبهار»دورهء پر شعشعهء  شاهد عرضم بود ای شهریار 

 فیروز را یام این مژدهداده  ام از پیش من امروز را دیده

 جمع نگشتند از اشتباه تو  لیک دریغا که به درگاهِ تو 

 ریزه خورِ صید گه شهریار    جانورانی،به هوای شکار



124 

 

 پنجه بهر گوشه در انداختند  نام تو را ورد زبان ساختند 

 هر یکی آزرده زیک جانور  بنده و چون بنده،کسانِ دگر 

آبادانی استانهای کهن، مداری، های بهار عبارتند از: قانونشود که خواستهاز مرور این بیتها روشن می 

آهن، پشتیبانی از کشاورزی، کاهش واردات داری، ساخت راهترویج استخراج معادن، رشد صنعت و کارخانه

ی پهلوی و تشویق صادرات، احیای جشنهای باستانی ایرانی، پشتیبانی و ترویج زبان پارسی، و تاسیس مدرسه

ها ی یاد بگیرند. جالب است که رضا شاه تمام این خواستهکه مردم در آن خط و زبان پهلوی و اوستایی و سغد

های زبان پهلوی را تا ده سال بعد برآورده کرد، و اگر که یادگیری زبانهای باستانی را با به جز تاسیس مدرسه

ی عمل پوشاند. این را هم باید سان بینگاریم، به آن نیز جامهی ادبیات دانشگاه تهران همتاسیس دانشکده

ماند، رضا شاه آن را و اندرز بود و به مدیحه نمی زد کرد که با وجود آن که این شعر انباشته از کنایهگوش

  108ی طال داد و به بهار دو سکه.به حاضران به هرکس یک سکه پسندید و هنگام هدیه

طلبان ی مستقیم آرمانهای گروهی تندرو از مشروطهدر واقع برخی از سیاستهای عصر رضاشاهی دنباله

شوند. مثال بهار در زمان خودش یکی از تندروترین ورش محسوب میههای مشاست که بهار و ایرج نماینده

ی مجله»ی نوبهار را در مشهد به همین دلیل ترین مبلغان فکر رفع حجاب و آموزش زنان بوده و روزنامهو مهم

ی نوبهار را ی روزنامههای تجددخواهانه. اگر مقالهدانستندمی« العقیده فاسد»نامیدند و خودِ بهار را می« کفر

آورد، همین ماجرای مخالفت ی باالیی به دست میبندی کنیم، یکی از مضمونهایی که رتبهبر اساس محتوا رده

 نماید. با حجاب است که با سیاست اجباریِ رضاشاه در این زمینه سازگار می

                      
 .1۴1-1۳۴:  1۳7۳گلشن آزادی،  108
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شک تا پایان کار نیز آرمانهای ها مخالف بود و بیلطنت پهلویبنابراین هرچند بهار در ابتدای کار با س

نماید که بعد از استوار شدن کار رضا شاه و آغاز پسندید، اما چنین میمشروطه و محدودیت قدرت شاه را می

ی تسلیم و اطاعت نداشت و اصالحات دوران وی، به موافقت با وی گراییده باشد. این موافقت، اما، جنبه

 پرداخت.مچنان سرسختانه به بدگویی از رضاشاه و سرودن شعرهایی در هجو او میبهار ه

توانست زمام زبان خود را نگاه دارد بهار در سالهای پس از به قدرت رسیدن رضا شاه، همچنان نمی

داد، سرود و به دست دوستان و اطرافیانش میو هر از چندگاهی شعری در طعن و سرزنش شاه نوخاسته می

یافت. دستگاه شهربانی رضا شاه یر یا زود این شعرها به دستان خبرچینان و پاسبانان پادشاه پهلوی راه میو د

های گاه و وییکه خود نوپا و تازه تاسیس بود، در این هنگام از بهار در هراس بود و خطر این شعرها و بدگ

ای مؤثر بهار با به قدرت رسیدن رضا شاه ی مخالفتهکرد و آن را ادامهبیگاهش را بیش از واقع ارزیابی می

ه کرد. این در حالی است که بهار بعد از بر تخت نشستن رضا شاه از مداخله در سیاست کناره گرفتقلمداد می

 شد.می ی نگرانی ماموران شهربانیبود و تنها همین اظهار نظرهای گاه و بیگاهش بود که دستمایه

ز بهار و رضا شاه همچنان ادامه داشت. بهار هرجا که کاری خوب با این وجود ارتباط کجدار و مری

ستود و رضا شاه هم هرجا چنین پا پیش گذاشتنی را گذاشت و آن کار را میشد، پا پیش میو ملی انجام می

شود. با کندن ی این ارتباط پرتالطم به ماجرای کندن تونل لرستان مربوط مینواخت. نمونهدید، بهار را میمی

و  ی دور افتادهشد، چند منطقهاین تونل، که در زمان خودش شاهکاری در صنعت راهسازی محسوب می
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ی راههای کشور متصل شد. بهار شعر زیبایی در وصف این شعر سرود و در آن کوهستانی لرستان به شبکه

 109ی تاریخ آن را به این ترتیب در بیت آخر گنجاند:رضا شاه را ستود و ماده

 (1۳07« )رضا شاه»بجو تاریخش از لفظ   چو شد زامر رضا شه کنده این کوه

 ای بسازند و شعر بهار را بر سر درش بنویسند.رضا شاه هم دستور داد در کنار این تونل کتیبه

ارتباط او با دربار پهلوی  همچنان 1۳12سال  بهار به مدت یک سال زندانی شد و تا 1۳0۸در 

پرآشوب بود. در این سال او را به جرم ارتباطی که با کسانی به نام شعله و بقایی داشت، به اصفهان تبعید 

ها از آب در آمد. بهار به اصفهان رفت ولی شعر آبدار و کردند. چون این شعله و بقایی بعدتر از بلشویک

 110قاضیان دادگاه خود را هجو کرد:تندی سرود و در آن 

 ازین دیار بباید برون جهاند فرس  شریر، قاضی و رهزن، امین و دزد، عسس!

 همه عوان و همه خوتی و همه ناکس!   فتاده کار کسان با جماعتی که بوند

هجوِ خودِ این دو تن سرود و گفت که اصوال نام اینها را به یاد  کمی بعد هم شعر دیگری در

 111آورد:نمی

 دارند به من مؤدت و خله   جز چند رفیق با وفا کز مهر

 ویژه که بود از مردم سفله   با دیگر کس ندارم آمیزش

 اندك یادی درون این کله   و بقایی نیستباهلل که ز شعله 

                      
 .1120: 1۳۸7بهار،  109
 .۴۶۵-۴۶۴: 1۳۸7بهار،  110
 .۴۶7-۴۶۶: 1۳۸7بهار،  111
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 گور پدر بقایی و شعله!   ور بود چه بود داعی کتمان؟

 اند.شود که به واقع ارتباطی با این دو نداشته و ماجرا تهمتی بوده که به او زدهاز اینجا معلوم می

کردند. بهار که یر او را دستگ 1۳12از چاپ دیوان او جلوگیری به عمل آمد و در نوروز  1۳11 در

توانست جلوی زبانش را بگیرد، در شهربانی شروع کرد به فحش دادن به رضا شاه و بعد هم که بازداشتش نمی

اش کرد. این کاری خطرناك بود، کردند، شعری در ناسزا به وی سرود و از راهی به بیرون از زندان پراکنده

تمام شود. اما شهربانی پنج ماه بهار را در زندان نگه  توانست برای فرد بسیار گرانکه در آن حال و هوا می

« از زندان»های زیبایی سرود که داشت و بعد او را به اصفهان تبعید کرد. بهار در دوران زندان و تبعید حبسیه

و « شاعری در زندان»و « ی زندانکارنامه»و « مرغ شباهنگ»(، 1۳0۸« )مرغ خموش»و « تا کی و چند»و 

در این میان  112«ی زندانکارنامه»( از میانشان به شمارند. به خصوص 1۳12و  1۳11« )ر در زندانی بهاناله»

گیرد و کل بیت را در بر می 2۴00یگانه است، چون به تنهایی کتابی کامل است در قالب مثنوی که حدود 

و چندین و چند داستان و پند و اندرز دارد، همگی در  گیرددر بر می 1۳12خاطرات زندان او را در سال 

 کمال استحکام و روانی و زیبایی. 

آن است اش گوید. مشهورترین حبسیهدر بیشتر این شعرها بهار همچنان به رضا شاه بد و بیراه می

 که به هنگام نوروز در زندان سروده است:

 ی و دلم شاد کنید غقفسم برده به با  من نگویم که مرا از قفس آزاد کنید

 بنشینید به باقی و مرا یاد کنید   فصل گل می گذرد ، هم نفسان بهر خدا
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 چون تماشای گل و الله و شمشاد کنید   یاد از این مرغ گرفتار کنید ای مرغان 

 برده در باغ و به یاد منش ، آزاد کنید   هر که دارد زشما مرغ اسیری به قفس 

 فکر ویران شدنِ خانه ی صیّاد کنید   خت چه باكآشیان منِ بی چاره اگر سو

 خبری گفته و غمگین دل فرهاد کنید    بیستون بر سر راه است ، مباد از شیرین

 داد کنید   ای بزرگان وطن بهر خدا  جور و بیداد کند ، عمر جوانان کوتاه 

 ی خویش محال است که آباد کنید  خانه  گر شد از جور شما خانه ی موری ویران 

 شکر آزادی و آن گنج خدا داد کنید   «بهار»کُنج ویرانه ی زندان اگر سهم 

 113دیگری شعری است که بعدتر در تبعید سرود:

 یا ربزاین باال وارهان مرا،   ام در شکنج رنج و تعبمانده

 جانم آمد در این مغاك به لب  دلم آمد در این خرابه به جان

 طلبام از خدای، مرگشده  شد چنان سخت زندگی که مدام

 ای دریغا متاع فضل و ادب   ای دریغا لباس علم و هنر

 که شد آماجگاه رنج و تعب  که شد آوردگاه طنز و فسوس

 و مذهبعمر در راه مسلک    آه غبنا و اندُها که گذشت
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 روز عیشم سه نموده چو شب  غم فرزندگان و اهل و عیال

 ی مکتب؟پاسخ پنج بچه   با قناعت کجا توان دادن

 پادشا هم نموده است غضب  بخت بد بین که با چنین حالی

 چیستم؟ کاتبی بهار لقب  سرایکیستم؟ شاعری قصیده

 درد باید کشید و گرم و کرب؟  چیست جرمم اندر این زندان

 چون به دیوار در شده مثقب  یکی تنگنای مانده درون به

 شام ممنوع رؤیت کوکب  روز محروم دیدن خورشید

 ه شبای زآسمان به روز و بپاره   از یکی روزنک همی بینم

 جز سر تیر و جز دم عقرب  شب نبینم همی از آن روزن

 داوری کردنی است سخت عجب  دزد آزاد و اهل خانه به بند

بعد از این که سرتیپ محمد خان درگاهی مورد خشم رضا شاه قرار گرفت و عزل شد، او همچنین 

 114را برایش سرود!« نوش جانت»شعرِ 

 آبروی تازه را از دست دادی، نوش جانت ای محمد خان به دژبانی فتادی، نوش جانت 

هی کتک خوردی و هی باال نهادی، نوش  هلوی اردنگ خوردی، مزد شستتدر حضور پ

 جانت...
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ی فردوسی برگزار شد، همچنان که کنگره 1۳1۳ توان منکر شد که دست کم تا سالبه این ترتیب، نمی

های اندرکنش بهار با دیوانساالری پهلوی کاریی بهار و رضا شاه شکرآب بوده است. با مرور ریزهرابطه

شود که این مرد تا پایان کار با دستگاه امنیتی و شهربانی رضا شاه مشکل داشته و کسانی مثل روشن می

شدند. ناگفته نماند که تا بدگمانی دستگاه امنیتی وقت نسبت او تلقی میسرتیپ درگاهی و آیرم دشمن خونیِ 

مچنان هبه بهار چندان هم بی اساس نبود. بهار هرچند از فعالیت سیاسی علنی دست برداشته بود، اما 

هایی که مخالف سلطنت پهلوی بودند پیوندهایش با شعارهای انقالبی مشروطه را حفظ کرده بود و با گروه

 اطهای نزدیکی داشت. ارتب

هایی های ایران همچنان فعال بودند و در اورمیه کنگرهکمونیست 1۳10تا  1۳07ی سالهای در فاصله

ی امید در مجله ۵/۳/1۳1۳یخ ای که در تارکردند. با مرور گفتمان ایشان، و همچنین از روی مقالهبرگزار می

ها سرسپردگان استالین و کارگزاران سیاست شوروی در ایران توان دریافت که این کمونیستمنتشر شده، می

ی یاد شده به تروتسکی به سختی حمله شده، در حالی که توان دریافت که در مقالهاند. این را از آنجا میبوده

ها در ایران برای مردم آشنا یا مهم نبوده هبری کمونیستدر این دوران دعوای استالین و تروتسکی بر سر ر

 است. 

با این جناح سیاسی  ارتباطهایی 1۳1۳از بهار در سراسر دوران رضا شاه و به طور مشخص تا پیش 

داری، ها )نظم پلید اجتماعی، نظام سرمایهداشت و در شعرهایی که در این دوران سروده برخی از کلیدواژه

« الملکپاسخ به شعاع»بهار در همین سالها  115کند.را به کار گرفته که این حدس را تقویت می اتحاد رنجبران(
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را هم در شکایت از دستکاری در « های آشکارفتنه»را سرود که نوعی ابراز نارضایتی بود از تبعید مدرس. 

 116ت مجلس هفتم سرود:انتخابا

 بینمدستها توی کار می  بینمها آشکار میفتنه

 بینمبر خر خود سوار می  بازان و ماجراجویانحقه

 بینمها آبدار مینطق مغزی چندبهر تسخیر خشک

 بینم...دار می یا به باالی  جای احرار در ته زندان

اشاره کرد که نقدی اجتماعی است و یکی  117«شهربند مهر و وفا»توان به های بهار میدر میان حبسیه

به نام  شود. از همه جالبتر آن که شعریاز نخستین شعرهای پارسی با مضمون مرام بلشویکی محسوب می

ی آهن حمله شده بود. بهار پیش و پس از این دوره مانند همهسرود که در آن به ساخت راه 118«چیستان»

هش آن آهن بود، و تنها در این دوران شعری در نکوطلبان، از هواداران ساخت راهخواهان و ترقیمشروطه

آهن مخالفت ها با ساخته شدن راهدارد. گوشزد کردن این نکته هم الزم است که دقیقا در همین زمان کمونیست

شان هم این بود که به این ترتیب دسترسی حکومت مرکزی به مناطق پیرامونی افزایش کردند و دلیلمی

آهن ی مخالفت با راهه ظاهر از پشت پردهشدند. بهار بگرا تضعیف میطلب و قومیافت و جریانهای جداییمی

خبر بوده است و هنگام سرودن این شعر از موجِ شد، بیای انگلیسی به آن میهایی که به عنوان برنامهو حمله

 زمانه پیروی کرده است. 
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خواه در این میان، نیروهای مخالف رضا شاه که در ابتدای کار بهار و چند تن از کوشندگان مشروطه

شمردند، همزمان با منزوی شدن تدریجی بهار و دموکرات به رسمیت می قدیمی را به عنوان رهبران سوسیال

های روسی گرایش سختگیری شهربانی بر او، مرجع خود را تغییر دادند و به سوی شوروی و کمونیست

نیروهای چپ نفوذ داشت  ساز و خوشنام در میانای تاریخیافتند. با این وجود همچنان بهار به صورت چهره

 شک از چشم دستگاه شهربانی رضا خان پنهان نبوده است.و این بی

گیری خودِ نماید که تنها عاملی که جان بهار را در این هیاهوی سیاسی نجات داد، موضعچنین می

در دل تعلق نماید که رضا شاه ، چنین میرضا شاه بوده باشد. با وجود دشمنی نمایان بهار با سلطنت پهلوی

سرود و در تبعید خشمگینانه اش را میخاطری نسبت به او داشته است. در دورانی که بهار شعرهای گزنده

آورد، مخالفانی با شهرت و اعتبار و تاثیرگذاری بسیار کمتر از او دستگیر و زندانی و گاه کشته خروش بر می

داشت، تاکید و مراقبت ی مستبد رضا شاهی مصون میشدند. در واقع تنها عاملی که او را از گزند شهربانمی

خودِ رضا شاه بود. چنان که وقتی آیرم که رئیس شهربانی بود، به او گزارش داد که بهار همچنان بر ضد او 

در »سراید، و به تلویح اجازه خواست تا وی را به قتل برسانند، رضا شاه گفت: گوید و شعر میسخن می

این نکته « دهم که فردوسی زمان معدوم شود.سازم هرگز اجازه نمیوسی آرامگاه میزمانی که من برای فرد

ی کسانی که طی را هم باید در نظر داشت که در کل رضا شاه از کشتن مخالفانش پرهیز داشت و شمار همه

 کند.بیست سال اقتدار او به دالیل سیاسی کشته شدند از تعداد انگشتان دو دست تجاوز نمی

ی او در نهایت جواب داد و نوعی آشتی صوری میان صورت رواداری استثنایی رضا شاه درباره به هر

این دو برقرار شد. دلیلش هم آن بود که موضع سیاسی و فرهنگی این دو در واقع یکی بود و کشمکش 

ده بود، یکی از ای شخصی بود. رضا شاه درست در همان زمانی که بهار را به تبعید فرستاشان تنها مسئلهمیان

ساخت. بهار احتماال اولین ادیب ایرانی است که های فرهنگی و آرزوهای وی را عملی میمهمترین برنامه
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ی جشن بزرگداشت فردوسی و شاهنامه در اصل پیشنهاد کرد آرامگاه فردوسی بازسازی شود و در واقع ایده

سازی آرامگاه فردوسی را به بهترین شکل به انجام از او بوده است. رضا شاه با پشتیبانی نظری فروغی کار باز

ی جهانی فردوسی را داد، و این همان آرزوی بزرگ بهار بود که رو به رساند و ترتیب کار نخستین کنگره

 تحقق داشت. 

ی مقابل ای با بهار داشت و از نظر سیاسی نقطهجالب آن که در این مقطع، فروغی که دشمنی دیرینه

شاه درخواست کرد بهار از تبعید آزاد شود و به ریاست این کنگره برگزیده شود. رضا شاه هم  او بود، از رضا

اش از که نشانگر دوستی و ابراز هواداری« وارث ملک تهمورث و جم»ی پذیرفت و بهار با سرودن قصیده

دوران رضا شاه  سلطنت پهلوی بود، از تبعیدگاه به تهران و بعد توس رفت و ریاست بزرگترین همایش ادبی

را بر عهده گرفت. ناگفته نماند که بهار حتا در همین شعر مدح هم نتوانست جلوی خودش را بگیرد و یک 

 بیت در نکوهش بیدادی که به او شده بود گنجاند:

 نام او نوشیروان روزگار  آن که نپذیرد ز مردی گر نهند

 کند که مانند انوشیروان دادگر نبوده است! و منظورش این بود که اگر رضا شاه مرد باشد، باید قبول
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هدی به جز همین مورد که بهار در زندان و با هماهنگی قبلی برای آزاد شدن شعری ساخته، شا

م بهار چند هخاطر تهدیدی سروده باشد. بعد از آن نداریم که شعری هوادارانه را به مقتضای شرایط یا به 

منشانه و آغشته با مناعت طبع هایش چندان بزرگها و هواداریشعر در ستایش رضا شاه سرود، اما تمام مدح

توان کرد. در حدی که برعکس آن هم هست و چه بسا است که آن را بر خاکساری و چاپلوسی حمل نمی

گرفت. تندی شان خشم میشد و بر گویندهشنید برآشفته میها را میاین مدحسر اگر مردی خودبین و خیره

توان دریافت که در زمان اش را بیتهایی میلحن بهار نسبت به رضا شاه و تعارفی نبودن سخنان هوادارانه

 منصوب شدن به استادی دانشگاه و تقریبا آشتی با دستگاه پهلوی سروده است:

 فردوسی و مالمت محمود غزنوی  تا نه نو شودمنما غضب بر اهل ادب 

 شویزنهار بد مکن که پشیمان همی  شاها به قول هر کس و ناکس بر اهل فضل

شک تا پایان کار نیز آرمانهای مشروطه و ها مخالف بود و بیبهار در ابتدای کار با سلطنت پهلوی

نماید که بعد از استوار شدن کار رضا شاه و آغاز اصالحات پسندید، اما چنین میمحدودیت قدرت شاه را می

–وانی سرود که برخی از آنها دوران وی، به موافقت با وی گراییده باشد. بهار در سالهای بعد شعرهای فرا

خطاب به رضا شاه بود و در آن وی هم ستوده  -120«ی بازوی قویبه شکرانه»و  119«بیزاری از حیات»مثل 

الشعرا را همچنان شده بود و هم گاه مورد حمله قرار گرفته بود. به این ترتیب بهار نقش خود به عنوان ملک

در دوران پهلوی اول هم حفظ کرد، هرچند سنت خویش در نقد دستگاه سلطنت را از دست فرو نگذاشت. 
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الشعرایی که سیاستهای سه شاه )محمدعلی، الشعرای ایران است، و هم اولین ملکبهار هم آخرین ملک در واقع

 احمد و رضا( را مورد حمله قرار داده است. 

شود که او از پیشرفت وضع کشور راضی لوم میمع 1۳1۳ با مرور شعرهای بهار در سالهای بعد از

کرده است، بی آن که رنجش اصالحات رضاشاهی چرخش میبوده و به تدریج به سمت هواداری از 

با پایمردی  1۳1۵که در  121اش از خودِ رضا شاه را فراموش کند. بهار در ستایش از جنبش پیشاهنگیشخصی

، کشف حجاب، و عروسی ولیعهد 1۳1۶122ال ناتل خانلری تاسیس شد، افتتاح ورزشگاه امجدیه در س

 رسد. شان بوی ریا و تزویر به مشام نمیشعرهایی سرود که از خواندن

 حب»ین به ایران تاختند و رضا شاه را خلع کردند. بهار در این هنگام شعرهای متفق 1۳20ر در شهریو

اش با رضا شاه واقعی بوده و داد آشتیِ پیشینرا سرود که نشان می« نفرین به انگلیس»و  123«الوطن

کم ای بر ایران حاسابقهطلبانه یا ریاکارانه نبوده است. با برکنار شدنِ رضا شاه، فضای باز سیاسی بیفرصت

 ی سیاست بازگشت و نوبهار را منتشر کرد.عرصه به ۳/12/1۳21در شد و بهار بار دیگر 

ای که در ایران به غیردولتی ترین نهاد سیاسیگیری رضا شاه، مهمترین و سازمان یافتهبعد از کناره

عضای حزب وجود آمد، حزب توده بود که به طور مستقیم به شوروی و سیاستهای کمینترن وابسته بود. ا

توده در آن هنگام به تلویح، و بعد از مرگ بهار به تصریح کوشیدند تا او را یکی از خودشان به حساب بیاورند 
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ی صحت این ادعاها نقد و وارسی شکاکانه و نام وی را در سنت سیاسی خویش به خدمت بگیرند. درباره

 ضرورت دارد.

شود که او دقیقا همان خط سیاسی قدیمی خود را میمعلوم  1۳20 با مرور رفتار بهار بعد از شهریور

گرایی و دموکراسی بوده است. او به همین ترتیب پیوندهایش کرده است. یعنی ارکان سیاست او ملیدنبال می

شد و از این نظر خواه را همچنان حفظ کرده بود و متحد ایشان محسوب میبا سیاستمداران قدیمی مشروطه

گرفت که گوش به فرمان شوروی بودند و در دوران رضاشاهی به ن جوان چپ قرار میدر مقابل سیاستمدارا

ی مجلس نماینده بهار 1۳2۵در بهار خاطر سرکوب سیاستمداران ایرانی از مرجعی روسی تغذیه شده بودند. 

ی کابینه پانزدهم شد و به یاری قوام حزب دموکرات را تاسیس کرد. اما کمی بعد سیاست وی را نپسندید و از

را سرود. با این وجود در پنج سالِ بعد  124«گیری از وزارتکناره»و « شکایت از دولت»او بیرون رفت و شعر 

همان دورانی شد و این دقیقا و همکارش محسوب می از فرو افتادن رضا شاه قوام نزدیکترین متحد سیاسی

 شنویم.شان هیچ نامی نمیگرایان ایرانی در حال سازماندهی حزب توده بودند و از بهار در میانبود که چپ

نماید که دیدگاه بهار در مورد حزب توده، درست مثل نگرش توده به بهار، ابزارگرایانه و چنین می

ها را بهتر درك ایهای همراهی بهار با تودهشانهتوان نای بوده باشد. بر این مبنا میمبتنی بر سودهای لحظه

گرایان ایرانی کمیسیون ادبی انجمن دوستی ایران و شوروی شد که مرکز تجمع چپ رئیس 1۳22کرد. بهار در 

بود. او دقیقا در همین دوران به همکاری با قوام مشغول بود و این سیاستمدار زیرك برای غلبه بر بحران 

را از یاد  آذربایجان و فریفتن استالین سیاست نزدیکی به روسها را در پیش گرفته بود، بی آن که مصالح ملی

                      
 .582-586: 1۳۸7بهار،  124
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 2۴به همراه گروهی از نمایندگان مجلس چهاردهم به باکو سفر کرد تا در جشن  1۳2۴در ببرد. در بهار 

ی آران که در جریان جنگهای ایران و روس از کشورمان دولت آذربایجان شوروی شرکت کند. منطقه سالگی

روی تبدیل شده بود و بر خالف های کمونیستیِ شوجدا شده بود، یک ربع قرن پیش به یکی از جمهوری

 ی لغو قراردادهای استعماری گذشته، به دولت ایران بازپس داده نشده بود. ی لنین دربارهی اولیهوعده

اش گیریها تعبیر کرد. با این وجود موضعشد تا حدودی به همراهی با چپرفتن به این سفر را می

صریحا در برابر تالش برای  125«ی باکوهدیه»بود. او در شعر ها در این سفر به کلی مخالف انتظار کمونیست

ی آذربایجان موضع گرفت، گویا برای ریشخند شعارهای سوسیالیستی، بر مالکیت شخصی اهالی تجزیه

مردم باکو سفارش کرد که هرچه زودتر از روسیه مستقل  آذربایجان تاکید کرد و آن را ستود، و در نهایت به

شوند و به دامن ایران بازگردند! در نهایت هم، احتماال به خاطر آن که از گرایش دینی مخاطبانش خبر داشته، 

ای بر ضرورت حفظ اسالم تاکید کرده است. حرکتی که با توجه به پایبند نبودن خودش به دین کامال سویه

 ها بوده است. و مخالفت با شعارهای ضداسالمی کمونیستسیاسی داشته 

ترکها از همان آغاز نمایان بود و او تا جایی که من گیری بهار در برابر پانناگفته نماند که موضع

ایران مال »در شعر  12۹0 ام اولین شاعر ایرانی است که در این زمینه واکنش نشان داده است. بهار دردیده

ها به عراق و تبریز را در کنار هجوم اقوام مهاجم دیگر به ایران زمین یادآوری ازی عثمانیانددست« شماست

ام، این جا اولین بار است که کند. باز تا جایی که من دیدهکند و از عثمانی با نامِ تازه تاسیسِ ترکیه یاد میمی

 126شود:ی ترکیه در شعری پارسی به کار گرفته میکلمه

                      
 .۵۶۳: 1۳۸7بهار،  125
 .20۹-210 :1۳۸7بهار،  126
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 نژاد بکرد ویرانتانهرقل رومی   سکندر کینه جوی رفت ز ایرانتان

 خزان چنگیزیان شد زگلستانتان   زگیر و دار عرب تهی شد اوطانتان

 بهار ایرانتان بازخوش و با صفاست

 ایران مال شماست، ایران مال شماست

 لشکر پطر کبیر یافت به گیالن قرار  به چنگ افغان دچار گهی که شد اصفهان

 جنبش ملی کشید یکسره زایشان دمار  عراق و تبریز شد ز خیل ترکیه خوار

 ماند به ایرانیان، ایران بی بازخواست  

 ایران مال شماست، ایران مال شماست  

ی نویسندگان را بر عهده گرفت که انجمن چند ماه بعد از سفر به باکو، بهار ریاست نخستین کنگره

شد. اعتبار و اقتدار فرهنگی بهار باعث گرا محسوب میدوستی ایران و شوروی پشتیبانش بود و نهادی روس

ش شرکت کنند و این بعدتر شد شمار زیادی از نویسندگان طراز اول و تقریبا تمام شاعران مهم در این همای

در روزهای ی نویسندگان ایران به میراث گرانبهایی برای این انجمن و نیروهای چپ تبدیل شد. اولین کنگره

رئیس انجمن دوستی ایران و -ی آقای کالیشیان برگزار شد و میزبانی آن بر عهده 1۳2۴تیرماه  12تا  ۴

بود و بهار. شماری از شاعران و نویسندگان روس نیز در این مراسم شرکت داشتند و دو شاعر  -شوروی

اشعاری از شاعران روس را به شعر پارسی برگرداندند و در  -و حبیب یغماییرهی معیری –ایرانی نامدار 

مراسم اصلی همایش برای حاضران خواندند. با وجود آن که یکی از برگزار کنندگان این همایش دولت 
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های ملی را پشتیبانی دهد که بهار بیشتر چهرهی شوروی بود، اما نام و نشان دعوت شدگان نشان میروسیه

   127کرده است. فهرست کسانی که به این همایش دعوت شدند عبارتند از:می

ای بود، عباس اقبال، جالل نگار تودهآذر اقلو که احتماالً روس بوده، اعتماد زاده، افراشته یک روزنامه

اهلل بهروز، بهمنیار، پژمان بختیاری، ابراهیم پورداوود، ا، علی بزرگ نیا، بهار، ذبیحنیاحمد، امینی، دانش بزرگآل

اللهی، حجازی،  تقوی، فریدون توللی، دکتر جرجانی، جلی، جواهری، صادق چوبک، ابوالقاسم حالت، حبیب

خانلری،  الدوله، حشمت زاده، علی اصغر حکمت، فروغ حکمت، حمیدی شیرازی، ناتل خانلری، زهرامطیع

دکتر  دکتر خطیبی، علی اکبر دهخدا، رعدی آذرخشی، ژاله، حسین سمیعی، ادیب السلطنه، فاطمه سیاح،

شایگان، شکوهی، شمس، شهاب فردوسی، شهریار، منوچهر شیبانی، صبحی، صدارت، صورتگر، طاعتی، 

خان یاض، میرزا عبدالعظیمآبادی، فرات، فروزانفر، فلسفی، فطباطبایی، احسان طبری، بزرگ علوی، دکتر علی

ضو عغریب، قهرمان شوهر خواهر خود من، میزرا محمدخان قزوینی، کریم کشاورز گرایشات چپ داشت و 

مدیره انجمن روابط فرهنگی ایران و شوروی بود، کمالی، کیا، گرگانی، گلچین، گنابادی، مهکامه، هیأت

، سعید یری، موید ثابتی، میالنی، علی ناصحیمحصصی، مدرس رضوی، مژده، محمد معین، معینیان؛ رهی مع

الدین همایی و حبیب نفیسی، نواب صفا، عبدالحسین نوشین هم چپ بوده، نیما یوشیج، صادق هدایت، جالل

 .یغمایی

الشعرا( در در این میان تنها سه تن عضو رسمی حزب توده بودند و چهرزاد بهار )دختر ملک

ها ها نداشت و از نفوذ ایشان در برنامهایای تاکید کرده که بهار در این هنگام گرایشی به سوی تودهمصاحبه

                      
 .1۳۹0بهار،  127



140 

 

مخالفان شوروی و کرد و در نتیجه خودِ کنگره گرایش سیاسی خاصی نداشت و بسیاری از جلوگیری می

ی او این گفته 128حزب توده نیز در آن حضور داشتند و حتا از نظر تعداد بر هواداران توده برتری داشتند.

های وابسته به نماید. اما به هر صورت هدف از برگزاری این کنگره مطرح کردن برخی از چهرهدرست می

ها، که در نهایت این اهداف ی فرهنگی شورویجریان چپ )از جمله نیمایوشیج( بود و تبلیغ برای سویه

ها همسو بود، و در ضمن برای برآورده شد. برای درك این که این کنگره چگونه با اهداف تبلیغاتی شوروی

 129ی کنگره را مرور کنیم:است قطعنامه توجه به این که کامال هم توسط ایشان قبضه نشده بود، کافی

نویسندگان ایران در نظم و نثر، سنت دیرین ادبیات فارسی، یعنی طرفداری از حق و عدالت، و »

دانش و رفع خرافات هواخواهی  مخالفت با ستمگری و زشتی را پیروی کنند و در آثار خود از آزادی و عدل و

کرده پیکار بر ضد اصول و بقایای فاشیسم را موضوع بحث و تراوش فکر خود قرار دهند و به حمایت صلح 

کنگره، آرزومند است . جهانی و افکار بشر دوستی و دموکراسی حقیقی برای ترقی و تعالی ایران کوشش کنند

ها و بدون اینکه احساس روا دارند در جستجوی اسلوبکه نویسندگان و شاعران به خلق روی آورند و 

های جدیدی که مالیم و منطبق با زندگی کنونی باشد برآیند و انتقاد ادبی سالم و علمی را که شرط سبک

رزومند است که مناسبات فرهنگی و ادبی موجود بین کنگره آ. الزم پیدایش ادبیات بزرگ است ترویج کنند

خواه جهان باالخص اتحاد شوروی بیش از این استوار شده و به نفع های ترقیملت ایران تمام دموکراسی

مدیره انجمن روابط فرهنگی ایران و شوروی که انعقاد این کنگره صلح و بشریت توسعه یابد. کنگره از هیأت

رود سپاسگزار است. کنگره تأسیس یک کمیسیون و تشکیالت موقتی را که به شمار میاز ابتکارات حسنه آن 

                      
 .1۳۹0بهار،  128
 .1۳۹0بهار،  129
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داند اجرای این منظور به هیأت رئیسه ریزی کند ضروری میبنیاد اتحادیه گویندگان و نویسندگان ایران را پی

 «.شودمحول می

صریح به ارتباط گرم برگزار گرایان را در خود گنجانده و به طور های چپاین متن برخی از کلیدواژه

هایی که ادبیات متعهد و وابستگی ها و قطعنامهکنندگان و دولت شوروی اشاره کرده است. با این وجود تبصره

شود و این در حالی است که احسان طبری و سایر شرکت به مرام حزبی توده را توصیه کند در آن دیده نمی

دند. بهار در واقع با بر عهده گرفتن دستیابی به چنین سندی بوای در کنگره سخت خواهانِ کنندگاه توده

حران آذربایجان بریاست این کنگره، آن را از نیروهای ملی پر کرد، با توجه به نقش وزارتی که داشت، بعد از 

ها انجام داد، و در ضمن از تثبیت شعارهای کمونیستی در میان ادیبان حرکتی دوستانه نسبت به شوروی

ها و پیوندهای حزبی در میان شاعران نیرومند و مطرح روزگارش جلوگیری کرد و نگذاشت توصیه خوشنام

ی خود را از نهادینه شود. حزب توده که در جریان بحران آذربایجان پشتیانی مردمی و هواداران شاعرِ اصل

ا برگزار کرده این نیروه دست داده بود، این کنگره را به سودای بازگرداندن شهرت و اعتبار گذشته و بازجذب

یگر شاگردش دبود. بهار با ایفای نقش در این میان اعتباری و مشروعیتی به این حرکت بخشید. اما از سوی 

ای را روشن ساخت و خودش هم اش مرزبندی میان نیروهای ملی و تودهدکتر حمیدی با حرکت جسورانه

ل بعد از آن شاعر نیرومند و طراز اولی نداشت و عمهایی حزبی را مهار کرد. حزب توده در صدور قطعنامه

دیف ربایست یک نسل دیگر صبر کند و به یارگیری از میان جوانترها بپردازد و در نهایت هم به کسانی در می

 ی شاملو و نیما یوشیج بسنده نماید.و مرتبه



142 

 

و اعضای آن نزد  130توده جمعیت ایرانی هواداران صلح را تاسیس کرد حزب 1۳2۹خرداد ماه  1۴در 

جغد »ی بهار رفتند و درخواست کردند تا ریاست آن را بر عهده بگیرد. بهار هم پذیرفت و برای آن قصیده

این انجمن یکی از مراکز تجمع نیروهای چپ بود و سایر اعضای مؤسس آن عبارت  131را سرود.« جنگ

بودند از سید علی شایگان، احمد لنکرانی، حائری زاده، دکتر حکمت، محمد رشاد و محمود هرمز. این انجمن 

یگر تاسیس کرد و با سایر انجمنهای مشابهی که کمونیستهای کشورهای دای به نام مصلحت منتشر میروزنامه

دادند که بهار را تشکیل می« شورای جهانی صلح»کرده بودند، همکاری و ارتباط داشت. رهبران این انجمنها 

من پیامی بهار چند ماه بعد خطاب به اعضای این انج 132در همان ابتدای کار به عضویت آن برگزیده شد.

در  133آن را در میدان بهارستان در گردهمایی اعضا خواند. -بخش قهرمانیزدان–نوروزی نوشت که دامادش 

های آن زمان پرهیز شده و لحن و ساخت متن کامال در ایهای محبوب تودهاز کلیدواژهاین پیام از استفاده 

 بافت جنبش مشروطه جای گرفته است. پیام بهار چنین بود:

 جوانان ایران و ایرانیان جوان»

 پایان برسانید. کنید و باید با صلح بهرا با صلح آغاز می 1۳۳0سال 

                      
 .1۹7: 1۳۴۹ی توده، سالنامه 130
 .۶02-۶00: 1۳۸7بهار،  131
 .1۴/۹/1۳2۹، 1۶ی سمی جمعیت ایرانی هواداران صلح، شمارهی مصلحت: ارگان رروزنامه 132
 .۸: 1۳۳0، فروردین 2۴ی ی مصلحت: ارگان رسمی جمعیت ایرانی هواداران صلح، شمارهروزنامه  133



143 

 

کنیم دواری شروع میرا با نگرانی شروع کردیم و با امیدواری به پایان رساندیم و امسال را که با امی 1۳2۹سال 

ما بیشتر و شباید با پیروزی ختم کنیم. موفقیت ما در این راه متناسب است با فعالیت شما. هرچه فعالیت 

 تر خواهد بود. تر و سریعتر باشد، موفقیت ما قطعیثمربخش

 ختران و پسران، فرزندان و نورچشماند

 اینک شما و صلح،

شان به سوی مادران و پدران و دبیران و استادان چشم امیدشان به شماست و نوباوگان و معصومان چشم امید

 تخار بپوشید. ی نیکنامی و افشماست. پس بکوشید تا در راه پیروزی صلح جامه

 خواهانطلبان و آزادیاصالحپیروز باد صلح و سالم و درود بر 

 134«الشعراء بهارملک

هاست های مرسوم چپکند، پرهیزِ نمایان بهار از استفاده از کلیدواژهآنچه که در این پیام جلب نظر می

شده است. بهار ی مصلحت فراوان به کار گرفته میوزنامهکه در نوشتارهای آن دوران هواداران توده و خودِ ر

داری، استثمار، امپریالیسم و طبقه استفاده نکرده و اینها کلیدواژگانی است که ی خلق، رجبران، سرمایهاز کلمه

کردند و انجمنهای خویش را زیر لوای این های آن دوران دوقطبیِ صلح و جنگ را با آن صورتبندی میچپ

دادند. در مقابل بهار بر تمایز سنی افراد تاکید کرده و این در هواداری از بلوك کمونیسم سازمان میدوقطبی 

تاحدودی بدان دلیل است که اعضای این انجمن بیشتر جوان و نوجوان بودند. همچنین بر ایرانی بودن و 

                      
 .۵۳۴: 1۳۸۹گلبن،  134
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ا غایب بوده و یا چندان محبوب خواهی تاکید کرده و اینها مفاهیمی است که در ادبیات چپِ آن دوران یآزادی

« جغد جنگ»شده است. ناتل خانلری که دوست و شاگرد بهار بوده، تاکید دارد که بهار در شعر قلمداد نمی

پردازی سیاست روز و جنگ کره و ویتنام کرده و به کلی فراتر از صحنههم تنها خودِ جنگ را نکوهش می

 135نگریسته است.ها بود( به موضوع می)که مورد نظر شوروی

به جریان  انجمنهایی که با نام هواداری از صلح در گوشه و کنار جهان شکل گرفته بودند، در واقع

بعدتر کره را  و تبلیغاتی شوروی برای بدنام کردن آمریکا وابسته بودند که دخالت نظامی این کشور در ویتنام

ی خودِ روسها در چین و هندوچین و کمی پیشتر از کرد. این البته تقریبا همزمان بود با مداخلهنکوهش می

 شد. شان به چکسلواکی و افغانستان مربوط میی نظامیحمله

ای ی برد تبلیغاتی این جریان و سازمان یافتگی آن به دست دهم، به نامهای دربارهبرای این که سنجه

کنم که به بهار نوشته و بابت حضور نیافتن او در اشاره می -دبیر کل شورای جهانی صلح–از ژان الفیت 

دلیل از اولین گردهمایی بزرگ اعضا ابراز تاسف کرده است. بهار در این هنگام بیمار بود و احتماال به این 

 2۶-21همایش در سفر و شرکت در این شورا خودداری کرد. الفیت در مقام گزارش به بهار نوشته که این 

 2۳۸مهمان و  1۳1عضو شورای جهانی صلح به همراه  107در شهر برلین برگزار شد و در آن  1۹۵0فوریه 

از پنجاه کشور حضور داشتند. بسیج چنین نیرویی و کار تبلیغاتی چشمگیری که بر آن انجام شد،  نماینده

شده و جمعیت ایرانی هواداران ای جهانی ساماندهی میکامال نشانگر آن است که این جمعیت طبق برنامه

وروی به قدری صلح بازوی کارگزار آن در ایران بوده است. مربوط بودن این جریان با سیاست خارجی ش

                      
 .1۹۹-1۹7: 1۳۸۵ناتل خانلری،  135
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نمایان بود که دولت فرانسه چند ماه بعد از برگزاری این گردهمایی فعالیت این انجمن را ممنوع ساخت و به 

  136این ترتیب کانون مرکزی بساط این جریان در اروپای غربی برچیده شد.

کنم که  باز برای درك پیچیدگی جریانی که با انجمن هواداران صلح پیوند خورده، بد نیست اشاره 

ها بود، فعالی سیاسی بود که به خاطر ژان الفیت که به بهار نامه نوشته و رئیس شورای جهانی این انجمن

از مخالفان پر و  ومبلغ پرشورِ صلح  1۹۳2 مونیست فرانسه شهرتی داشت. او دراش به حزب کسرسپردگی

داد و از پا قرص جنگ بود و دلیلش هم آن بود که در این هنگام دولت نوپای استالین شعار صلح سر می

تح ی کشورهای آزاد در قلمروِ زیر فرمانش بیمناك بود. هفت سال بعد، وقتی آلمان نازی فرانسه را فمداخله

کرد، در ارتش فرانسه با آلمانها جنگید پیش از این هر جنگی را نکوهش میکرد، این مدافع پرشور صلح که تا 

ا باز تو بعد از اردوگاه اسیران جنگی گریخت و به نهضت مقاومت پیوست و به جنگ همچنان ادامه داد 

  های مرگ کشته شود.دستگیر شد و نزدیک بود به دست گشتاپو و در اردوگاه

های فرانسه تبدیل شد و از طرف دولت هم ی از رهبران کمونیستبعد از پایان جنگ، الفیت به یک

اش برای یک هوادار اش نشانگر دالوری در جنگ است و داشتننشان لژیون دو نور را دریافت کرد، که گرفتن

مایه بر مبنای خاطرات خود نوشت نماید. الفیت همان کسی است که دو کتاب به نسبت بیصلح طنزآمیز می

نده شد. این تاب به سرعت توسط هواداران توده در ایران ترجمه شد و به طور وسیع تبلیغ و خواو این دو ک

 «. اندآنها که زنده»بود و  «گردیم گل نسرین بچینیمبرمی»کتابها 
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ی جهانی بود اش را پذیرفته بود، بخشی از یک برنامهی ایرانیبنابراین جریانی که بهار ریاست شاخه

ای گسترده و تاثیری از سیاست شوروی و توسط بلوك شرق طراحی شده بود و با دامنهکه به هواداری 

چشمگیر در جهان اجرا شده بود. با این وجود شکل ظاهری این انجمن از شعارهای توده عاری بود و 

های سرشناس و خوشنامی مانند بهار را به خود ای ملی داشت و به همین دلیل هم موفق شد چهرهوجهه

شان مانند بهار یا دکتر علی شایگان )حقوقدان کند. بنیانگذاران آن گروهی دورگه بودند که برخی جذب

گرا بودند. برخی دیگر که سیاستگذاران برجسته و همکار دکتر مصدق در نهضت نفت( شخصیتهایی ملی

ل دادگستری بود و اصلی این جمع بودند، به حزب توده نزدیک بودند. یکی از آنها محمود هرمز بود که وکی

های حزب توده عضو رسمی حزب، و دیگری احمد لنکرانی، یکی از برادران لنکرانی، بود که در جهتگیری

منشأ اثر بودند. احمد لنکرانی مدت کوتاهی پیش از تاسیس این انجمن به مدت یک هفته بازداشت شده بود 

ی ی مصلحت بود و نشریهد شد. او مدیر روزنامهآرا داشت، آزاو بعد به خاطر ارتباطهایی که با سپهبد رزم

 کرد آن هم به توده وابسته بود. را نیز مدیریت می« سرود پیروزی»

توان منکر شد که بهار در چند مقطع با نیروهای چپ وارد با مرور تمام این شواهد این نکته را نمی

دیده است. با این آرای خویش سودمند میاتحادی شده و انگار ایشان را به عنوان کارگزارانی برای تبلیغ 

دهد بهار تنها به همین شکلِ مقطعی و در مقام نیروهایی اجرایی وجود شواهد زیادی وجود دارد که نشان می

ای نشد، و زمانی که تصمیم گرفت بار نگریسته است. او با ایشان وارد هیچ اتحاد سیاسیها میبه کمونیست

شد. ی مقابل هواداران روسها محسوب میالسلطنه شریک شد که نقطهوامدیگر حزبی تاسیس کند، با ق

 دهد. گزارشهای بازمانده از اطرافیان بهار نیز همین را گواهی می

نویسد که بهار در دل با حزب توده موافقتی نداشت، حسین خطیبی که دوست و شاگرد بهار بوده، می

ها او را ایکرد و تودهاست بود، بهار این نظرش را ابراز نمیدار سیی بیست میداناما چون این حزب در دهه



147 

 

گفت. با این وجود موضوع به کردند و بهار هم چیزی نمیچسباندند و در مقابل برایش تبلیغ میبه خود می

روند و جلوی در ای از اعضای این حزب میقدری برای همه روشن بوده که وقتی سران حزب توده با عده

گوید که این موضوع را دهند، خطیبی به بهار میی کبوتر صلح شعار میکنند و دربارهر تجمع میی بهاخانه

دهد که همه باید دنبال برمال کند و نگذارد اینان از نامش سوءاستفاده کنند. اما بهار ناراحت شده و اندرز می

در میان نویسندگان منسوب  137کنند.میکار سیاسی بروند و اگر کسی در این عرصه نباشد، مردم به او اعتنایی ن

به حزب توده نیز، آنان که ارج و قدری و جوهری در ادبیات داشتند، بیشترشان مانند بهار به شکلی یک طرفه 

 شدند. ناگفته نماند که ایشان نیز در ستودن بهار و احترام به او از دیگران عقببه این حزب منسوب می

و  صادق هدایت هوادار و دوستدار  138عالم شعر و ادب ایران دانسته ی افتخارنبودند. بزرگ علوی او را مایه

 139وی بوده است.

خود در جوانی  معتبرترین گزارش در مورد پیوند بهار و توده، به پسرِ او، مهرداد بهار تعلق دارد که

کرد. مهرداد بهار به زودی از عضو حزب توده بود و نوشته که پدرش سخت با این عضویت مخالفت می

به چند نکته اشاره ی وابستگی پدرش به حزب توده توضیح داد، ای دربارهحزب جدا شد و وقتی طی مصاحبه

ختن مردم و کرد. نخست آن که بهار و سایر دانشورانِ روزگارش که عمقی و سوادی داشتند، توانایی برانگی

ه به عنوان واسطه و بلندگویی استفاده ت کم بهار بر این مبنا از حزب تودها را نداشتند و دسبسیج سیاسی توده

 شان داشته باشد. سیاسی ای با مشیای به مرام ایشان یا همراهیکرده است، بی آن که عقیدهمی

                      
 .271-2۶۹: 1۳77خطیبی،  137
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که در  دوم آن که خودِ حزب نیز ارتباط پرتالطمی را با بهار از سر گذراند. از سویی برای آن

وری در آذربایجان، بهار طبق اصول خود و بر مبنای منافع ملی ایران های تاریخی، مثل ماجرای پیشهبزنگاه

شاخصی که برای ارزیابی  ترینداد. برجستهرو حزب توده او را مورد حمله قرار می کرد و از اینعمل می

های سیاسی حزب توده ها و حزب توده داریم، کردار او در مورد برنامهموضع سیاسی بهار در قبال کمونیست

های ایرانی در زمان زندگی بهار به دو تالش مهم برای تسلط سیاسی بر ایران دست زدند که است. کمونیست

فوذ نلی فرو کاسته شد و بعد هم با همان سرعت زیر در هر دو مورد حرکتشان به سرعت به حکومتی مح

طلبانه بدل گشت. این دو جریان عبارتند از قیام جنگل و سیاست شوروی قرار گرفت و به جنبشی تجزیه

وری. بهار در هر دو مورد با شدت نسبت به این جریانها واکنش نشان داد. در هردو موقعیت، شورش پیشه

طلبی ی فرصتپذیر داشت و به همین دلیل معتقدم وصلهحساس و آسیببهار به لحاظ شخصی وضعیتی 

خواهانِ مخالف جمهوریِ ی مشروطهسیاسی به قامت او برازنده نیست. بهار کمی بعد از جنبش جنگل نماینده

رفت از این جنبش که تا حدود زیادی خوشنام هم بود، حمایت کند. اما رضاخانی بود، و بنابراین انتظار می

 رسید مخالفت داشت. ی ایران از آن به مشام میار با تمام جریانهایی که بوی تجزیهبه

وری آغاز شد بهار دور دوم فعالیت سیاسی خود را آغاز کرده بود و بعدتر، زمانی که ماجرای پیشه

هار وزیر فرهنگ بود. این بار هم بهار به تندی و صراحت واکنش نشان داد و این حرکت را نکوهش کرد. ب

وری و جریان فرقه در را سرود و در آن به پیشه« یک صفحه از تاریخ»در نکوهش این جریان شعرِ مشهور 

   140آذربایجان سخت حمله کرد:

                      
 .۵۹۶-۵۹۸: 1۳۸7بهار،  140
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 مجلس چهاردهم ملعبه و مسخره شد جرم خورشید چو از حوت به برج بره شد

 وری صاحب فری فره شدی پیشهدسته   آذرآبادان شد جایگه لشکر روس

 ره شدکش بوق شد و قلقلکش خنبسوت  وری گشت بلندآواتری پیشه...نعره

 چون توانگر شد گفتی سخنش نادره شد  دم او گشت کلفت و سر او گشت بزرگ

 شد بد کسی نیز که با توده همی یکسره  حزب توده همگی جانب او بگرفتند

 ها برد ولی خرد در این دایره شدحمله  وری نیز به سوی همدانی پیشه...دسته

 پره شدصید خورشید تمنای دل شب ای رفت ز خلخال به منجیل و به رشتدسته

 سر این ملک گرفتار بالی خوره شد  ...کشور ایران یکباره بجنبید چو دید

آموزان که در زمان وزارت بهار رخ داد. هور دانشبعد از آن و در واکنش به آن، ماجرای اعتصاب مش

 هایی شورش کنند و اغتشاشی برپا سازند. اما این دسیسهآموزان را برانگیخت که با بهانهیعنی حزب توده دانش

آموزان منشی و درایت نگذاشت پلیس در غائله مداخله کند و خودش با دانشهم ناکام ماند و بهار با بزرگ

ضیه با آرامش خاتمه یافت. کمی بعد بهار متوجه شد که برای بسیج مردم به سازمانی مستقل صحبت کرد و ق

نیاز دارد و همین باعث شد تا با همکاری قوام حزب دموکرات ایران را تاسیس کند، و این جریانی بود که با 

 حزب توده رقابت و مخالفت داشت. 

فشار »خوانیم که ا شرح داده است. در این نامه میای به تفصیل جریان دوران وزارتش ربهار در نامه

منصبان قدیمی و مطلع وزارت فرهنگ را بیرون ریخته، دوستان تازه خواست تمام صاحبحزب توده که می

ی خواست فکر سفیهانهتجربه را به جای آنها بگمارد از یک طرف، خیانت و تقلبات فالن متقلب که میو بی

شد از طرفی، دورویی افرادی که برای اصالح فالن امر طبع با وجود ما ممکن نمیخود را اجرا سازد و بال

سیاسی مهم ماموریت مخصوص یافته و در عمل به جای اصالح به افساد همان امر مشغول بودند، از طرف 
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دیگر... و آن بازی مفتضحانه از طرف  1۳2۵ دیگر، باالخره تحریکات دسته جمعی و داستان امتحانات خرداد

شنیدند. از کندند و روزها هم از جراید دشنام میمرا خسته کرد! وزراء شبها تا صبح در تاالر هیئت جان می

وری و قشون ایران سکوت کنند یا جرایدی که هوادار دولت بودند ولی حاضر نبودند دو ماه در مورد پیشه

دادند. ی آذربایجان بود دشنام میاصالح فتنه طرف بمانند. اینها به تمام وزرایی که قصدشانبه قول من بی

ها در رادیوی تبریز به همان وزراء بد ی ترکی آذربایجان و آخریوری هم ابتدا در جریدهبالجمله آقای پیشه

 141«گفت.می

نمود، ی آذربایجان را در آن زمان که رخ میالدین همایی هم غائلهجاللبهار و ادیبان دیگری مانند 

آن داشتند. استاد همایی جایی  کردند و موضع استوار و سختی بر علیهی ایران تفسیر میبه تالش برای تجزیه

حبت بهار ی صاش آمده بود و در میانهالشعرای بهار به خانهنقل کرده که روزی در گرماگرم این ماجرا ملک

، و همایی «ایمما به راه وصل آذربایجان استاده»ی این ماجرا سروده به این مضمون که: گفت مصرعی درباره

 142«.ایمدر ره مقصود خود تا پای جان استاده»البداهه به استقبالش رفت: با این مصرع فی

یمار شده بود و روزهای آخر ها وقتی بهار بایمهرداد بهار همچنین به این نکته اشاره کرده که توده

ی درخشان او را به نفع خود ضبط کنند و برای همین هم در گذراند، کوشیدند تا کارنامهعمر خود را می

جریان تاسیس انجمن حمایت از صلح دور و برش را گرفتند و کمی بعد هم که بهار درگذشت، حزب مراسم 

ی و بین پنجاه تا صد هزار نفر را گرد آورد تا به بهانه خاکسپاری او را به نمایش قدرتی برای خود بدل کرد

                      
 .1۶1-1۶0: 1۳7۹بهار،  141
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آید که نه پدرش تمایل تشییع پیکر او زیر پرچم حزب راهپیمایی کنند. از سخن مهرداد بهار به روشنی بر می

 143، و نه خودش در سنین پختگی و کمال چنین گرایشی داشته است.ای با این حزب داشتهو همراهی

ی بهار نوشته شده، این نقد بسیار تکرار شده که موقعیت سیاسی او هایی که دربارهدر کتابها و مقاله

مزاج بودن و حتا گاه مبهم و نامشخص بوده است. از این روست که بیشتر نویسندگان او را به دمدمی

که بهار از اند. این نکته دهاش با رضاشاه را گواه آوراند و به خصوص ارتباط پرنوسانطلبی متهم کردهفرصت

 کوچک سویی رهبر سوسیال دموکراتها و مشروطه خواه بوده و از سوی دیگر با مدرس همدست و با میرزا

ه و حمله خان مخالفت و با رضا شاه دشمن و با حزب توده همراه بوده و در ضمن شعرهایی در مدح رضا شا

 آلود بنماید. موضع سیاسی او مبهم و مه را سر درگم کرده و باعث شده تا وری سروده، بیشتر مورخانبه پیشه

ی موضع سیاسی یک سیاستمدار، آنچه بیش از رفتارهای موقعیتی و تک تک هنگام داوری درباره

رخدادها اهمیت دارد، یافتن خط و ربطی است که بتواند تمام این کردارها و رخدادها را توضیح دهد. یعنی 

حتوای میان فالن شعرِ بهار در هجو رضا شاه و بهمان شعرش تر است که به جای تمرکز بر تعارض مدرست

کرده در مدح وی، موضعی سیاسی جستجو شود که در شرایط متفاوت چنین چرخشی را در محتوا توجیه می

توان به این داوری رسید که است. با مرور زندگی پر فراز و نشیب بهار و موقعیتهایی که با آن روبرو بوده، می

طلب نبوده، که موضع بسیار روشن و صریحی هم داشته و سرسختانه مزاج یا فرصتمرد دمدمی نه تنها این

در سراسر عمر از آن دفاع کرده است. در این شعر او، به نظرم اندرزی نهفته است که خودش به آن توجه 

 144داشته است:

                      
 .1۸7-1۸۵: 1۳7۳بهار،  143
 .249: 1۳۸7بهار،  144
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 شاخی که خم آورد دگر راست نیاید  نخلی که قد افراشت به پستی نگراید

 چون پیر شود مرد دگر دیر نپاید  ملکی که کهن گشت دگر تازه نگردد

 کلین مادر اقبال همه ساله نزاید فرصت مده از دست، چو وقتی به کف افتاد

 کذ دغدغه و سستی کاری نگشاید  با همت و با عزم قوی ملک نگه دار

 کز نرمدلی قیمت مردم نفزاید  گر منزلتی خواهی، با قلب قوی خواه

اش را بسنجیم، بهار را مرور کنیم و همسویی آن با جریانهای مسلطِ زمانه های سیاسیگیریاگر موضع

طلب نبوده و در هر مقطع رسیم. نخست آن که بهار اتفاقا دمدمی مزاج یا فرصتی روشن میبه دو نتیجه

کرده و در این راه چندان سرسختی و پافشاری عقیده و باوری را که به راستی قبول داشته، اعالم میزمانی آن 

ی زندان و تبعید و حتا اقدام به قتلش شده است. دوم آن که بهار در سیاست تنها یک داشته که بارها دستمایه

تعریف مفهوم ملیت به سنت کهن معیار را در نظر داشته و آن هم وحدت ملی و منافع ملی است. او در باز

ی ناسیونالیسم و های مدرن دربارههای پرشمارِ قدیمی بیشتر نظر داشت تا بیانیهنامهایرانی و سیاست

را در کنار « الحب الوطن من االیمان»دموکراسی. چنان که مثال در این شعر حدیث مشهور و احتماال جعلیِ 

 145«:الملک عقیم»ه که زبانزد مشهورِ منسوب به معاویه نقل کرد

 ی پیغمبر استالوطن فرمودهمعنی حب  هرکه را مهر وطن در دل نباشد کافر است

 پادشاهی مادری نازای و نسلی ابتر است  ی خویش و تباربا جهانداری نسازد علقه

                      
 .۵۴۹: 1۳۸7بهار،  145
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با استقالل ملی و اقتدار دولت مرکزی درهم آمیخته بود. یعنی دولت ملی  در ذهن بهار مفهوم آزادی

این معنی به  146شناخت.را پیش و بیش از هرچیز با استقالل و فراغتش از نفوذ کشورهای خارجی باز می

قدری برای او اهمیت داشت که حتا دولتهایی ملی ولی خودکامه مانند دولت آتاتورك و موسولینی و هیتلر 

توان بر این مبنا می 147نگریست و آرزومند ظهور دولتی همانند ایشان در ایران بود.ی موافقت میرا نیز با دیده

های او و به قدرت رسیدنِ رضا شاه، بعد از آن که برنامهاش در برابر دریافت که او با وجود مقاومت اولیه

 اقتدارش در سیاست را دید، به هواداری از او گرایید. 

رانِ پیش از برداشت او از ملیت با اندیشمندان پس از خودش متفاوت بوده و تمایز و تقابلی میان ای

ی اندیشمندان صدر مشروطه کل تاریخ ایران را در اسالم و بعد از اسالم قایل نبوده است. یعنی به شیوه

ی ت. دانش او دربارهورزیده اسراسر بخشهای آن عشق مینگریسته و به سیکپارچگی و شمولِ کامل می

گرایی ایشان شک از عشقی و احتماال از هدایت عمیقتر بوده و با این وجود باستانفرهنگ و تمدن ایرانی بی

ندازه گرم ارا نداشته است. این در حالی است که ستایشهایش از دوران هخامنشی و دوران باستان به همان 

دانسته ی شاهان باستانی را کافی نمیبازماندن در خاطره و نماید. با این وجود تفاخر به بزرگان گذشتهمی

ی غرور ملی نیست، بلکه آشنایی با گذشتگان را است. سخن بهار از جنس افتخار به گذشتگان و تهییج ساده

 داند. ی اکنون میای برای دگرگون شدن و نیرومند شدنِ ایرانیان در زمانهمقدمه

در ضمن باید این نکته را هم در نظر داشت که در میان سیاستمداران معاصر ایران، بهار یکی از 

زمین سخن گفته و این موضع را در سراسر عمر خود نخستین کسانی است که از وحدت مجدد سیاسی ایران

                      
 .۳0-2۴: 1۳۸۵آجودانی،  146
 .2۹-27: 1، ج.1۳۵7، بهار 147
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ها ر میان ایرانیان و افغانی پیوندهای استوای نوبهار دربارهدر روزنامه 12۹۴حفظ کرده است. او در امرداد سال 

، 1۳2۴مطلب نوشت و تاکید کرد که افغانستان باید بار دیگر با ایران یکی شود. درست سی سال بعد، یعنی در 

های ایران و حزب توده داشت، به عنوان مهمان به باکو سفر کرد بهار که در آن وقت ارتباطهایی هم با چپ

« ی باکوهدیه»ی آذربایجان شوروی بود. بهار برای مردم باکو شعر که در آن زمان مرکز جمهوری سوسیالیست

ی روشن و صریحی به را سرود که در آن تاکید شده سراسر آذربایجان بخشی از ایران است و حمله

 شود. وری در آن دیده میی پیشهطلبان فرقهتجزیه

 

 

  



155 

 

 گفتار سوم: بهار و ادبیات

 

اش ی بیست زندگیر شاعری نامدار و اثرگذار بود و در زمانی که سالهای دههبهار از همان ابتدای کا 

شد. با این وجود شعرهایش در خواه محسوب میگذراند، مشهورترین و بانفوذترین شاعر مشروطهرا می

داد. بهار هایش نسبت به رخدادهای روز را نشان میگیریشد و موضعهای سیاسی سروده میگرماگرم مبارزه

در این مدت با شمار زیادی از شخصیتهای ادبی خوشنام و بلندپایه دوستی و رفت و آمد داشت، اما نهادی 

دستخوش  12۹۴شد. این قضیه در سال را تاسیس نکرده بود یا عضوِ رسمی انجمنی ادبی محسوب نمی

چرخشی جدی شد. در این سال انقالب سوسیالیستی در روسیه به پیروزی رسید و بهار که در این هنگام 

های خاور میانه را بر عهده داشت، ناگهان به موقعیتی تثبیت های سوسیالیسترهبر یکی از بزرگترین شاخه

ی تاریخی است که او در این زمانه شده و امن در فضای سیاسی روز دست یافت. این نکته بسیار قابل توجه

ی سیاسی، به جای آن که خود را با زد و بندهای سیاسی مشغول کند یا به تالش برای دستیابی به و زمینه

توانست در این موقعیتِ قدرت فردی دست یازد، روی خود را به سوی ادبیات گرداند و نهادهایی را که می

گویی بعد از فروپاشی دولت تزاری خیال بهار از مهمترین دشمن ایران ممتاز تاسیس کند، وقفِ ادبیات کرد. 

 راحت شده باشد و فراغتی برای دنبال کردنِ راهِ خویش را به دست آورده باشد.

(، بهار انجمن دانشکده ق1۳۳۴االول )برابر با غره ربیع 12۹۴ی کنندهدر یازدهم دیماه این سالِ تعیین 

توان آغازگاه شعر نوی پارسی دانست. دانشکده نخستین نهاد ه نظرم این را میرا در تهران تاسیس کرد و ب

شماری نگریست. تا پیش از آن تنها ادیبان انگشتمقتدر و اثرگذاری بود که به شکلی مدرن و جدی به شعر می

کنند. در آورند، اما بین خود نهادی اجتماعی ایجاد نمیهایی در شعر پارسی پدید میرا داریم که نوآوری
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اندازی ترین ادیبان گرد هم آمدند و با چشمای نیرومند و ممتاز از بهدانشکده بود که برای نخستین بار طبقه

جهانی و توجه به ادبیات روز دنیا، در عینِ تسلط کامل بر ادبیات کهن پارسی، کوشیدند تا طرحی نو در 

 «.تجدد ادبی را بر پا کنند»اندازند و 

ی فرهنگ و ادب آن روزگار یا به طور رسمی عضو این انجمن بودند و امداران صحنهی نتقریبا همه

 یا با آن ارتباطی دوستانه داشتند. رعدی آذرخشی نام اعضای نخستین آن را به این ترتیب فهرست کرده است:

می، ابوتراب عرفان، آشتیانی، ابراهیم الفت، عبدالحسین تیمورتاش، حسابی، سید ابوالقاسم ذره، رشید یاس اقبال

الممالک کرمانی، شاهزاده افسر، محمد نجات، سعید نفیسی، میرزا محمدعلی واله، سید رضا هنری، آصف

السلطان بختیاری، مرآت کرمانشاهی. عالوه بر اینها چند نفری هم با وجود آن که عضو رسمی غالمرضان اقبال

شدند. مهمترین ایشان عبارتند از ست آن محسوب میاین انجمن نبودند، با آن مربوط بودند و همکار و دو

آدم اهلل امیری، سید عبداهلل انتظام که بعدها به وزارت خارجه رسید، حسنعلی بنیایرج میرزا، حبیب

 148ای، علیرضا صبا، حیدرعلی کمالی، احمد رخشان )مقبل(.السلطنه، جعفر خامنهشریف

گرا بود حضوری فعال در میان ایشان کسانی مانند شاهزاده افسر که انجمن ادبی مهمی داشت و سنت

ای هم با آن ارتباطی دوستانه برقرار کرده بود. به شکلی که این داشت، و نوگرایی تندرو مانند جعفر خامنه

ی جدید است، در این مجله های چهارپارهاز اولین نمونهشعر او، که با وجود سستی و تعابیر زمختش یکی 

 منتشر شد:

 صفابخش و زیباست و شوخ و شنگ  جهان طبیعت به فصل بهار

                      
 .1۳7-1۳۴: 1۳۴۸رعدی آذرخشی،  148
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 زداید ز دلهای پژمرده زنگ  به رونق چو دوشیزه گلعذار

 خوانکه از وجد رقصان و گه نغمه  شب و روز سرمست شور و نشاط

 آن بر همه رایگان رسد فیض  به عشرت بگسترد عالی بساط

 فزاید به آرایش و رنگ و بوی  عروس طبیعت به هنگام صیف

 149ست خورشید روییکی تاجداری  مبرا ز هر نقص در کم و کیف

ی حاج خورشیدی در تبریز در خانه 12۶۶ ای این نکته گفتنی است که او دری جعفر خامنهدرباره

های انقالبی در شعر پارسی بود. او زبانهای ترکی و اکبر زاده شد و یکی از پیشگامان نوآوریشیخ علی

ای که با اشعار نوی تقی دانست و شعرهایش مضمون ملی داشت و با وجود شباهت ریختیفرانسوی را می

ای او به همین خاطر شد. شعرهمقابل ایشان محسوب می یرفعت و شمس کسمائی داشت، از این نظر نقطه

ای او شهرتی فراگیر یافت. خامنه« زاهدان ریایی»در میان مردم تبریز بسیار محبوبیت داشت و به خصوص 

اش دیگر خطِ نوآوری در شعر را رها کرد و در سالهای بعدی اثری ادبی تولید نکرد، تا بعد از دوران جوانی

  150، در صد سالگی، در تبریز چشم از جهان فرو بست.۶۶1۳به سال آن که 

های ی عمومی این انجمن بودند، نخستین مجلهرسانه ( که12۹7( و دانشکده )12۹۶بهار )ی مجله

پرداخت و بنابراین باید آن را آغازگر تجدد شدند که به شعر در مفهومی مدرن میادبی پارسی محسوب می

های فارسی زبان دانست. در این حوزه تنها یک مجله و آن هم تنها چند ماه از نظر زمانی بر ادبی در رسانه

منتشرش  12۹۶ی عالی آمریکایی به سال التحصیالن مدرسهاالدب که فارغو آن هم مجلة دانشکده تقدم دارد

                      
 .1۹1: 1۳۸۴آژند،  149
 .210: 1۳۸۵آژند،  150
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ها بود تا پرداختن به ادبیات. هرچند سلیمان سلیم شعری از کردند و بیشتر هدفش تبلیغ بر ضد کمونیستمی

 الکساندر پوپ را در آن ترجمه کرد. 

شد که به طیف وسیعی از گرایشهای افراد منتشر میی دانشکده شعرها و آثار شمار زیادی از در مجله

کرد، تر مطلب قبول میای بود و آزادانهنامه یا روزنامهادبی تعلق خاطر داشتند. بهار بر خالف نوبهار که هفته

کرد. داد و تنها آثاری با کیفیت باال را منتشر میدر انتخاب شعرهای دانشکده دقت و سختگیری به خرج می

کردند کردند، طوری وانمود میی آزادیستان را در تبریز به رقابت با او منتشر میو یارانش که مجله تقی رفعت

ی گراست. اما این حرفی به کلی نادرست است. تقریبا همهکه گویا خودشان تجددگرا و دانشکده سنت

کارهای خود در این امتداد شد هوادار تجدد ادبی بودند و با نویسندگانی که آثارشان در دانشکده منتشر می

انداختند شکستند و طرحهای نو در میکردند. حتا آثار دوستان تقی رفعت که قالبهای قدیمی را میحرکت می

ای در این مجله چاپ شد و شعری از انور خامنه 12۹7ل شد. چنان که مثال در ساهم در این مجله منتشر می

است. در همین مجله شعری از کسی « ر وصفی در ادبیات جدیدهشع»ای از بهار در شرح آن نوشت که نمونه

انگیز پارسی است که احتماال اولین شعر رمانتیک غم« دور از مزار معشوق»با تخلص الفت منتشر شد به نام 

 151و در قالبی نو سروده شده است:

 گرفته با هم آنجا آشنایی  فکنده ماه بر ما روشنایی  زیر این سقف دوتاییچنین در 

  

 من او را جان نثار و او مرا یار  رفتیم با هم سوی گلزارهمی 

                      
 . ۵۹۶: 12-11ی دانشکده، شماره 151
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واقعیت آن است که تمایز میان آزادیستان و دانشکده در سطح دانش نویسندگان این دو بود و 

کردند. تقی رفعت و یارانش سخت زیر شعرهایی که منتشر میشان بر زبان پارسی، و در نتیجه کیفیت تسلط

تاثیر موج تجددگرایی در ادبیات ترکیه بودند و این اتفاقا همان موجی بود که با ناسیونالیسم پان ترکی پیوند 

ورزید و هوادار پاالیش زبان ترکی از واژگان پارسی و خورده بود و به همین دلیل با زبان پارسی دشمنی می

گرا و هوادار تمامیت ارضی ایران بود، در ی بود. بنابراین گذشته از خودِ شیخ محمد خیابانی که ملیعرب

شد. در حدی که احمد کسروی ستیزی دیده میو ایران هایی از میل به تجزیهی دوستان تقی رفعت نشانهحلقه

جمالزاده هم در  152کی دانسته است.که در آن روزها در تبریز حضور داشته، رفعت را هوادار ناسیونالیسم تر

ی نازیبای او از این زبان داند و استفادهرفعت را با زبان پارسی بیگانه می« فارسی خان والده»ی مشهور مقاله

  153کند.را ریشخند می

ر او در برای آن که میزان تسلط رفعت بر زبان پارسی و کیفیت نثر او روشن شود، بخشی از نوشتا

ای ی دانشکده بیانیهکنم. رفعت این متن را بعد از آن که بهار و یارانش در مجلهی تجدد را نقل میروزنامه

های اصحاب پ کرد. او در این متن نوآورینتشر کردند، نوشت و چای لزوم نوسازی ادبیات و شعر مدرباره

ی خود کند که به کلی از گذشتهبیند و به جوانان نصیحت میدانشکده را همچنان ناکافی و غیرانقالبی می

ترین و شیواترین جمالت را دارد و از این نظر چشم بپوشند و به دامن فردا چنگ بیاویزند. در این متن بلیغ

دهد که او تا چه پایه در به کار کند، و هم نشان میانگر است که هم معنی مورد نظر رفعت را منتقل میبی

 گیری زبان پارسی روان و درست ناتوان بوده است:
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های تخت جمشید را کشد... با ساروج عصر بیستم شکافهیچ بنا و هیچ معمار این طور نقشه نمی»

کنید چه معموره عجیب و غریبی به حصول خواهید آورد؟... مانند سر نمیوصله خواهید آورد؟... آیا تصور 

و صورت یک شخص مجذوم، این عمارت شکسته و بسته شما و پدران شما، یک ناصیه پریشان و خرد و 

خاش عرضه خواهد نمود... عمارت قدیم و نجیب تمام قیمت ذاتیه خود را از دست داده، مانند یک پادشاه 

 154«انگیز هنری!فر مشکوك از اقبات هویت خود عاجز خواهد ماند... چه شگفتمتنکر در یک س

شود، اند، دو چیز نمایان میبا خواندن آثاری که تقی رفعت و شمسی کسمایی از خود به جا گذاشته

گزینی خطاهای دانند و چه در نظم و چه در نثر، در دستور زبان و واژهینخست آن که زبان پارسی را خوبی نم

شان سخت به زبان نیمایوشیج شبیه است، که گویا بعدتر به فاحش دارند. دیگر آن که زبانِ شکسته و ناروان

وری که پرداخته است. ناسالم بودن زبان ایشان در روزگار خودشان نیز نقل مجالس بوده، طتقلید از ایشان می

اند و شعرهایشان را در پیروی از ادبیات ترکی دانستهگوید ایشان زبان پارسی را درست نمیکسروی می

 155کنند.عثمانی تولید می

کردند: نخست، دست کشیدن از ادبیات کهن و رفعت و یارانش تجدد ادبی را با سه معیار توصیه می

جویانه، و سوم نادیده انگاشتن هنجارهای مرسوم در شعر پارسی، دوم، رفتار انقالبی، ویرانگرانه و گسست

ترکیه و آران برای نابودی زبان  ترکها درای بود که پانتغییر خط پارسی به التین. این سه، دقیقا همان برنامه

ها گرفتار بردند، و شکلی دیگر از آن همزمان در سغد و خوارزم که در چنگ شورویو ادب پارسی به کار می

که بخشی از آن را نقل کردیم را « تجدد در ادبیات»ی شد. تقی رفعت همین بیانیهآمده بود نیز به کار بسته می
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شمار مانند دارو به چشم شود با قطرهمثابه یک انقالب است، انقالب را نمی تجدد به»دهد: چنین ادامه می

التاریخی نوشت و باز از توان با خط میخی در روی یک آجر ماقبلجماعت ریخت... یک فکر جدید را می

وان تترین مطبعه اروپا میهمان قرار دیوان یک مستحاثه ادبی را با جدیدترین اختراعات فن طباعت در عالی

چاپ کرد و دعوی ما در سر آن نیست که کدام یک جدیدتر خواهد بود... تابوت سعدی گاهواره شما را خفه 

و « هرکه آمد عمارتی نو ساخت»گوید شود ولی به شما میکند و مانع از استقالل و موجودیت شما میمی

آن ثدر استقالل و تجدد به  حال شما در خیال مرمت کردن عمارات دیگران هستید. در زمان خودتان اقال

ها در زمان خودشان به خرج دادند. در زیر قیود یک ماضی هفتصد ساله پخش نشوید. خرج دهید که سعدی

 156«اثبات موجودیت نمایید.

در »ای به نام های تند رفعت داد و در مقالهی دانشکده، پاسخی به نقدی سوم مجلهبهار در شماره

اش آشنا نیستند. از این جمله« ناموس انقالب و سیر تکامل»نوشت که رفعت و پیروانش با « اطراف مرام ما

آید که بهار در مقابل رویکرد رادیکال و انقالبی رفعت که هوادار گسیختگی از گذشته و ویرانی میراث بر می

کاملی تدریجی و اصالحی سنجیده و گام به گام باور دارد. یعقوب آژند در کتابی که در پیشین بود، به سیر ت

این مورد نوشته، پس از مرور کشمکش بهار و رفعت چنین حکم کرده که بهار در زمان جوانی هوادار 

اما این  157گرایی بدل شد.کاری گرایید و به مدافع سنتاصالحات و انقالب ادبی بود، اما بعدتر به محافظه

آید، از ابتدا تا انتها به نوآوری نماید. بهار، چنان که از مرور آرای او بر میبرداشت او به نظرم نادرست می

اش از هر ادیبان زمانه ادبی پایبند بود و در این زمینه هم گامهایی بسیار اساسی و مهم برداشت که نسبت به
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زد و بر این باور بود گره می« سیر تکامل»را با « ناموس انقالب»نظر پیشتازانه بود. اما نکته در آنجاست که او 

آیند. در های پیشین فراچنگ میمندی از داشتههای سودمند و سازنده به طور تدریجی و با بهرهکه دگرگونی

بار مضمونهایی نو را در شعر به کار گرفت و مصراعها را با احیای مستزاد  این معنا، بهاری که برای نخستین

ی هایی مانند مرغ سحر را سرود، در عین حال هرگز از معماری زبان پارسی و پیشینهبلند و کوتاه کرد و ترانه

سنجید. ینگریست و بر مکرد و آثار خویش را در پرتو شاهکارهای این فرهنگ غنی میاش غفلت نمیتاریخی

نماید که آن کاری پنداشته شده است، تنها زمانی چنین میآنچه که از دید آژند و بسیاری کسان دیگر محافظه

های پوشی از داشتهی کسانی مانند رفعت بنگریم، که خواهانِ چشمرا در کنار رفتار انقالبی و ویرانگرانه

راههایی نامعلوم بودند. واقعیت آن ویی در کورههای پرعظمت قدیمی، و ماجراجپیشین، و رها کردن سرمشق

است که این دیدگاه انقالبی از بد خواندن و بد فهمیدن برخی از آرای اندیشمندان اروپایی، به خصوص 

نگریستند. آن انگاران به همه چیز میانگاران و فاجعهمارکس ناشی شده بود، که در سرمشق عمومیِ گسست

 تعادلی میان این دو قطبِ پیوستگی و گسستگی قایل بودند و با زیربنایی فلسفی اندیشمندان اروپایی معموال

نگریستند. اما بازتاب آرای ایشان در میان برخی از فعاالن سیاسی ایرانی که مانند دیدگاه هگلی به موضوع می

د آورده بود که ی چندانی از دانش و درك عمیقی از سنت اروپایی نداشتند، این عقیده را پدیمعموال بهره

 انقالب جز ویران کردن گذشته نیست و کافی است از سنت دل بکنیم و آن را انکار کنیم، تا مجدد شویم.

اش این بهار به نوسازی ادبیات و حتا انقالبی بودنِ این فرآیند باور داشت و از ابتدا تا انتهای کارنامه

ه این اتفاق در جریان یک روند تکاملی تدریجی رخ توان دید. با این وجود بر این باور بود کهدف را می

تابوت »ها را های ارزشمند پیشین است. او بر خالف رفعت، این داشتهنماید و بسترِ آن برخورداری از داشتهمی

دید، و بر این باور بود که سعدی بدان دلیل سعدی شده نمی« خط میخی»یا « التاریخیآجر ماقبل»یا « سعدی

در اطراف »ی ز حکمت معماری همان عمارتهای پیشین برخوردار شده است. بهار در همان مقالهکه اتفاقا ا
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فقط از شما خواهیم پرسید که عوض این »گوید: دهد و می، رفعت و پیروانش را خطاب قرار می«مرام ما

ر خواهید آورد؟ نظیر، از کدام کوره و سنگالخ سنگ و آجهای روئین و این مصالح حاضر و بیآجرها و پایه

  158«تا ما هم برویم و بیاوریم!

توانند ببینند که دیدگاه بهار درست و رویکرد طرف میامروز که قرنی از این بحثها گذشته، ناظران بی

رای ادب پارسی کاری ماندگار کرد و در ورفعت نادرست بوده است. هرکس در دوران معاصر در شعر و 

ی خویش ای و سیاسی اثری ارزشمند خلق کرد، درست مانند سعدی از میراث گذشتههای رسانهغوغاساالری

وران هم جاری آگاه و برخوردار بود، و هرکس که چنین نکرد، کاری نکرد و نماند. این قاعده حتا در همان د

اش با متن بهار، حتا در نثر و صد البته در شعر، طبیعی رفعت و مقایسه نویسیِبود. یعنی با مرور فارسی

 جویی تقی رفعت و یارانش در برابر بهار و غولهای ادبیِ آن دوران، به جایی نرسد. نماید که مبارزهمی

این باورِ مرسوم در میان روشنفکران ایرانی هست که شکست تجددخواهی انقالبی رفعت و مکتب 

را به شکست نهضت خیابانی و جوانمرگ شدنِ رفعت منسوب بدانند. اما حقیقت آن است که آزادیستان 

شکست این جریان امری درونزاد بوده و به ناتوانی سردمدارانش در آفرینش آثار ادبی نیرومند و تاثیرگذار 

اصوال از ی رفعت، شمس کسمائی تا دهها سال بعد زیست و شود. وگرنه از میان اعضای حلقهمربوط می

سرودن شعر دست کشید، و ابوالقاسم الهوتی در نظامی خودکامه و سرکوبگر به مقام وزیر فرهنگ برکشیده 

های شوروی به گردش در آمد. با ی کشتارو تبعید ادیبان سغد و خوارزم اشعارش در رسانهشد و در هنگامه

نماید و به همین دلیل هم بر و نازیبا میاین وجود آثار این بازماندگان نهضت نوگرایی رفعت سست و لرزان 
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ای برای حدود پنجاه سال جریان اصلی تحول زبان ادبی پارسی تاثیر چندانی نگذاشته است. این جریان حاشیه

ای سیاسی در به تدریج با پشتوانه -نیمایوشیج–همچنان در حاشیه ماند، تا آن که یکی از پیروان صادق آن 

 ها برکشیده شد.رسانه

اما ظهور مجدد جریانی که با تقی رفعت شروع شده بود، تنها بعد از گذر دو نسل و افول سواد ادبی 

های نامدار دیگر بعد کوچندگانی که تازه شهرنشین شده بودند، ممکن شد. در دورانِ زندگی بهار، تمام مجله

ای از آنها یاران و اعضای دانشکده بودند و دانشکده و به تقلید از آن پدید آمدند و مدیران بخش عمدهاز 

نگریستند. مثال آقا محمد باقر محیط چند ماه بعد از بهار ی خود را به صورت تداومی از این جریان مینشریه

کرد و اشعاری از ویکتور هوگو و المارتین را منتشر کرد و در آن از خط مشی دانشکده پیروی « اقبال»ی نشریه

الملک )پدر پروین اعتصامی( آن را است که اعتصام« بهار»ی ی بارز دیگر، مجلهرا ترجمه و چاپ کرد. نمونه

قمری منتشر  1۳2۹ذیقعده  2۵تا  1۳2۸الثانی ی دهم ربیعی این مجله در فاصلهکرد. نخستین دورهمنتشر می

الملک این مجله را به احترام خورشیدی. اعتصام 12۹0تا اوایل  12۸۹با اواخر سال شود شد، که برابر می

توان آن را تالشی مقدماتی دانست که در نهایت به چاپ دانشکده منتهی الشعرا بهار نامیده بود، و میملک

کرد، و دقیقا همان منتشر  12۹۹و  12۹۸الملک باز بهار را در شد. بالفاصله بعد از تعطیلی دانشکده، اعتصام

ی اعتصام پیش برد. عشقی همزمان با تعطیلی مجلهی ادبیات اروپایی خط فکری را با تاکید بیشتر بر ترجمه

شد که دانشکده را منتشر کرد که باز تداوم مستقیم جریانی محسوب می« ی قرن بیستمروزنامه»ی الملک نشریه

« ای شب»بهار و  159«دماوندیه»نتشر کرد که شعر م 1۳01ر فتگی رادراه انداخته بود. بعدتر، خودِ بهار نوبهار ه
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هم « ایرانشهر»ی را منتشر کرد و مجله« وفا»از نیما برای نخستین بار در آن منتشر شد. در سال بعد نظام وفا 

 کردند. هم هردو در بافت فکری دانشکده فعالیت میدر همین سال چاپ شد که اینها 

هم  1۳01تا سال ی مستقیم نقل قولهای فرنگی به پارسی. بهار در همین سالها شروع کرد به ترجمه

گرفت. اما همواره مضمونی از بهار با دست و دلِ باز از مفاهیم و روایتهای فرنگی در شعر خود بهره می

بهار شعر زیبایی گفت  1۳01آراست. در های خود را با اسم و نام و نشان کسانی یا جاهایی غربی میآفریده

 160ن است:ای از ناپلئوکه در اصل تضمین جمله« سرنیزه»به نام 

 کس نزند بر سر سرنیزه دست  ی ملک ز سرنیزه استقاعده

 فتنه شود از سر سرنیزه پست  عدل شود از دم سرنیزه راست

 ی پندار بباید گسسترشته   ...پند بناپارت بباید شنود

 بر سر سرنیزه نباید نشست  لیکتکیه به سرنیزه توان داد، 

ای بود که نخستین نشریه« دانشکده»بگذریم، « مجلة االدب»ی استثنایی شعر پوپ در اگر از ترجمه

ی اشعار فرنگی و به این ترتیب ایرانیان را به شکلی هدفمند و سازمان یافته با ادبیات شروع کرد به ترجمه

انشکده چاپ شد، سعید نفیسی شعرهایی از دانته و هوراس، رشید روز دنیا آشنا کرد. در همان یک سالی که د

یاسمی شعری از روسو و ایرج میرزا و رضا هنری اشعاری از گوته و شیلر را منتشر کردند. بهار بسیاری از 

گرداند و برخی از این کارها به شاهکارهای کالسیک شعر پارسی بدل ها را به شعر پارسی بر میاین ترجمه
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از روسو را به پارسی برگرداند و بهار بر مبنای آن این شعر « کوه و سراب». مثال رشید یاسمی شعر اندشده

 را سرود. « چو سرابند سفلگان از دور»

های فرنگی که نسلی از شاعران این نکته هم شایان ذکر است که جنبشِ سرودن شعر بر مبنای فابل

ی ماندگار از خود به جا گذاشت نیز با دانشکده آغاز شد. جوان و توانا را به خود جذب کرد و شاهکارهای

های الفونتن در این نشریه به پارسی ترجمه شد و این ابتکار مشترك بهار و مشیرالدوله برای نخستین بار فابل

اش سرود. نمونهها شعر میگرداند و بهار بر مبنای این ترجمهبود. مشیرالدوله اشعار را به پارسی بر می

جدا شد یکی چشمه از کوهسار/ به ره »اثر الفونتن است که تبدیل شد « چشمه و سنگ»ی بهار از هترجم

این شعر به قدری زیباست که آربری همان را بدون ارجاع دادن به الفونتن از  161«.گشت ناگه به سنگی دچار

پارسی به انگلیسی ترجمه کرد و آن را یکی از شاهکارهای ادبیات معاصر ایران دانست. جریان اقتباس از 

ه ی درخشان این جریان بود و بها بعد از یکی دو سال به ظهور پروین اعتصامی انجامید که ستارهفابل

 شد.ی بهار به مدیریت پدرش منتشر میخصوص اشعارش در مجله

ی ادبی ایران بود که شعرهایی از بزرگان را به نثر ترجمه ی دانشکده در ضمن اولین نشریهمجله

بود و گهگاه  گذاشت. مترجم بیشتر این شعرها مشیرالدولهکرد و مضون آن را برای شاعران به مسابقه میمی

دستی کرد و آنچه از او در این زمینه به جا مانده، استادی و چیرهها شرکت میدر این اقتراحخودِ بهار هم 

  162اش این شعر است:دهد. نمونهانگیزش را نشان میشگفت

 ست کاری جاودانیکه سرمایه  کن مگو چیست کاربرو کار می

                      
 .۹70: 1۳۸7بهار،  161
 .۹70: 1۳۸7بهار،  162
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 به فرزندگان چون همی خواست خفت  نگر تا که دهقان دانا چه گفت

 که گنجی ز پیشینیان اندر اوست  میراث خود را بدارید دوستکه 

 پژوهیدن و یافتن با شماست  من آن را ندانستم اندر کجاست

 همه جای آن زیر و باال کنید  چو شد مهرمه کشتگه برکنید

 بگیرید از آن گنج هر جا سراغ   نمانید ناکنده جایی به باغ

 دشت بردند رنج به کاویدن  پدر مرد و پوران به امید گنج

 هم اینجا، هم آنجا، و هرجا که بود  به گاوآهن و بیل کندند زود

 ز هر تخم برخاست هفتاد تخم  قضا را در آن سال از خوب شخم

 چنان چون پدر گفت، شد گنجشان  نشد گنج پیدا ولی رنجشان

بزرگان نسل پیش کرد و نوپردازان آن روز نسبت به در آن زمان که شاملو کتاب جمعه را منتشر می

به این نکته اشاره  163شان به وزن و قافیه نظر خوشی نداشتند، دکتر سیروس شمیسا در یادداشتیو پایبندی

 164کرد که این شعر اقتباسی است از شعر جرجیس همّام:

 المَقضیدَاءٌ عَیَاءٌ بِالقَضَاء  اٌالَرْضأَصَابَ یوْماً عَاماِلً فی

 االقِلَّهوَقَدْ عَلَتْهُ مِنْ جَرَاه  العِلهوحینَ إِذْ طَالَتْ عَلَیه

... 

                      
  1۵۹.163-1۵۸: 1۳۵۸شمیسا،  

 .1۹27همّام،   164
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ر تاریخ باقی هرچند شمیسا نوشت که البد بهار به طور شفاهی منبع الهام خویش را ذکر کرده و این گوشزد د

آغاز کرد « الدقایق الشعرسحر فیحدایق»رشیدالدین وطواط در نمانده، اما سرآغاز سخنش را با بندی از سخن 

دانست. به این ترتیب بهار را به میادبی  کرد و خروج از آن را سرقتکه ضرورت ذکر منبع را گوشزد می

گاه بوده است، آتلویح به سرقت ادبی متهم کرد. به احتمال زیاد بهار این شعر را خوانده و یا از مضمون آن 

دیده دنش نمیو باز به احتمال زیاد این شعر عربی در آن زمان به قدری شهرت داشته که نیازی به گوشزد کر

در زبان  یی و غنای شعر بهار و همام از زمین تا آسمان است و آنچه بهاراست. به هر صورت تفاوت زیبا

ی کتابهای دبستانی بود، و شعر پارسی آفریده شاهکاری است در سبک خراسانی که به حق دیرزمانی سرلوحه

 همام خالقیتی زودگذر بود که در جهان عرب چندان در یادِ کسی نمانده است. 

ی الهام گرفتن از داستانهای جانوری الفونتن ردپای ماندگارش در زمینه عالوه بر« دانشکده»ی مجله

ی شعر کنندهو اصوال مضمون پردازی بر مبنای شعرهای فرنگی، از این نظر هم اهمیت دارد که اولین تبلیغ

دبی در انقالب ا»های این مجله با عنوان ها در یکی از شمارهرمانتیک در ایران است. مانیفست ادبی رمانتیک

ی رشید یاسمی، و این آغازگاه جریان شعر رمانتیک پارسی بود که افرادی منتشر شد، به ترجمه« ادبیات فرانسه

سیر رمانتیسم در »گیرند. مسعود جعفری در کتاب ارزشمند مانند نیما و پیروانش همه در اندرون آن قرار می

ایم، و این سخن بسیار غریب است، چنین آورده که تا پیش از نیمایوشیج شعر رمانتیک پارسی نداشته 165«ایران

چرا که ادبیات رمانتیک به معنای معمول کلمه، با همین برچسب و به شکلی خودآگاهانه برای نخستین بار 

مضمونهای اخالقی و اجتماعی و انقالبی آن را نیز در ی دانشکده در زبان پارسی تولید شد و تمام در مجله

                      
 .1۳۸۶جعفری،  165
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خود داشت. دکتر جعفری به ظاهر غیاب حدیث نفس در اشعار پیشانیمایی و حضور شرح حال شخصی در 

نماید. خودِ بهار در شعرهایی که اند. اما این هم به نظرم درست نمیشعر نیما را عالمت شعر رمانتیک دانسته

اش گوید و هم مضمونهای ملی و انقالبیترین شکلِ ممکن حدیث نفس میم به عمیقدر این دوران سروده ه

 با ادبیات رمانتیک همخوانی دارد. 

آید و ی دانشکده در ضمن اولین جایی است که با زبانی ادیبانه از بلشویسم سخن به میان میمجله

ای میان گرایشهای ر در این مجله مرزبندیشود. بهاچاپ می« سرود بلشویسم»ای از ها ترجمهدر یکی از شماره

ی نظری کافی مندی از ارزش ادبی یا پشتوانهسیاسی و ادبی قایل نبود و هر شعر و نظری را به شرطِ بهره

ی هایی جسورانه از قافیهای منتشر کرد که خروجکرد. او در همین مجله اشعاری از میرزا جعفر خامنهمنتشر می

و نیما و پیروانش را باید مقلدان وی در نظر گرفت. شعری از او که در دانشکده چاپ  سنتی را در خود داشت

 شده این است:

 دهِ وحشت و تمثال فجایعای  آب  ای بیستمین عصر جفاپرور منحوس

 ساعات سیاهت همه لبریز فضایع   برتاب ز ما آن رخ آلوده به کابوس

 ات از خوناز آتش و پیرانه اتشالوده   تر از انقاض مقابردیدار تو مدهش

 هر آن تو با ماتم صد عائله مشحون   از جور تو بنیان سعادت شده بایر

  روح مدنیت شده آزرده و مجروح  زاین مذبح خونین که به گیتی شده برپا

  ی سودای عصر هنر لکهبر ناحیه  خونها که به هر ناحیه ناحق شده مسفوح

های نوی بعدی است اش شکلِ آغازین چهارپارهبندی غیرعادی و جسورانهاین شعر از طرفی به خاطر قافیه

ی فریدون توللی و نوپردازان اش به شعرِ رمانتیک و بدبینانهو از سوی دیگر مضون مالیخولیایی و ضدمدرن
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نوشته بهار هنگام انتشار این اثر در پای شعر یادداشتی گذاشته و  نسلهای بعد شباهت دارد. چنان که گفتیم،

 است.« ای از شعر وصفی در ادبیات جدیدهنمونه»که این 

ی شعر نو های امروزین دربارهنگاریزدگی و ایدئولوژیک بودنِ تاریخهایی که تحریفیکی از نشانه

ی دانشکده شود اهمیت انجمن و نشریهایست که باعث میگیری فراگیر و متعصبانهدهد، دیدهرا نشان می

ی ی ادبیات معاصر ایران، موقعیتی دارد که کمابیش با دارالفنون در زمینهشود. دانشکده در حوزه نادیده انگاشته

ای برای انعکاس آرای کند، مجلهدانش و فن همتاست. این اولین نهادی است که مانیفستی ادبی منتشر می

کند و ی شعر نو بحث میرهگمارد، و هم درباخود دارد، به وضع برابرنهادها برای کلمات اروپایی همت می

ریزد. فرهنگستان زبان ایران، های جاری در این زمینه را به قالب شعرِ ملموس و واقعی فرو میهم نظریه

ی ادبیات دانشگاه تهران، و نهادهای فراوان دیگری از دل دانشکده بیرون آمدند، و برای من اصال دانشکده

اند بدون توجه به این نهادِ اند، چگونه موفق شدهشعر نو قلم زده ی تاریخروشن نیست نویسندگانی که درباره

 ی تکامل شعر نو اظهار نظر کنند.تعیین کننده، درباره

ای نوظهور و نوساخته بود. امروز این دانشکده، در آن روزگاری که نامِ انجمن ادبی بهار شد، کلمه

 12۹۴ اند. اما دری دانشگاه را بر مبنای آن ساختهلمههای ایران نهادینه شده و خودِ ککلمه در تمام دانشگاه

ای از ادبیان جوان و هوادار تغییر را مشخص ساز بود با داللتی جا نیفتاده، که دار و دستهای تازهدانشکده کلمه

داد. بهار نه تنها اولین شاعرِ نیرومند نو، گرای مکتب بازگشت قرار میکرد و ایشان را در برابر پیروان سنتمی

ی شعر نو هم هست. انجمن خستین نهاد تبلیغ دربارهیا نیرومندترین شاعرِ نوی اولیه است، که موسس ن

دانشکده از نظر ساختار و کارکرد به انجمنهای ادبی پرشماری شباهت داشت که در آن هنگام در تمام شهرهای 

اش با بقیه در آن بود که اعضای آن جوان و هوادار دگرگونی در زبان ایران وجود داشت. اما دو تفاوت عمده
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ای هم برای انتشار آرای کردند، و در ضمن مجلهر کالسیک و مکتب بازگشت را نقد میشعر بودند و شع

 کردند.خویش چاپ می

 1/2/12۹7در انجمن دانشکده نهادی شد که نسل بعدی ادیبان بزرگ ایرانی در آن پرورش یافتند. 

ی دانشکده را چاپ کردند و این آغازگاهی بود برای تجدد در شعر ی مجلهبهار و دوستانش نخستین شماره

ی ایران به صورت مهدر روزنا« نیرنگ سیاه یا کنیزان سپید»پارسی. در همین سال بهار تنها رمان خود را با نام 

آن مجله، به  . تاثیر دیرپای این انجمن وپاورقی منتشر کرد. درست یک سال بعد، انتشار دانشکده متوقف شد

شود. آنان که عضو دانشکده بودند، بعد از این خصوص با توجه به این کوتاه بودنِ زمان فعالیتش نمایان می

ای غیررسمی کار نوسازی شعر یک سال همچنان پیوندهای دوستی میان خود را حفظ کردند و مانند شبکه

مین گروه وقتی اعضای ه 1۳11 شکده همچنان تداوم یافت، به شکلی که درپارسی را پیش بردند. جریان دان

ی ادبیات دانشگاه تهران ای عمومی تاسیس کردند، نامش را دانشکده گذاشتند و این نام بر دانشکدهکتابخانه

 نیز نهاده شد و بعدتر به سایر واحدهای مشابه دانشگاهی تعمیم یافت. 

سازِ تاریخ مشروطه بر صحنه ظاهر شد و با اعالم به این ترتیب زمانی که بهار در پیچ سرنوشت

ی تاسیس نهادهایی چنین پربار و ماندگار را پشت سر خویش داشت. تاثیر بهار جمهوری مخالفت کرد، سابقه

های سیاسی وی گرفتاری شود کهو دشوار بودنِ کار بنیان نهادن نهادهایی از این دست هنگامی بهتر درك می

ریزی را همزمان با این کارها در نظر بگیریم. او در همان زمانی که انجمن دانشکده را تاسیس کرده و به پی

در ی سیاست هم به شدت فعال بود. بهار های نو در قلمروی زبان پارسی مشغول بود، در عرصهفرآورده

 1۴/۵/12۹7ی بعد به دستور احمدشاه توقیف شد. بهار در بار دیگر نوبهار را منتشر کرد که کم 20/۳/12۹۶
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را چاپ کرد که امتیازش به یکی از دوستانش تعلق داشت و تا « زبان آزاد»ی با همان شکل و قطع روزنامه

 166اش سرود:را در شرح توقیف روزنامه« الشکویبث»شماره با مدیریت بهار چاپ شد. بهار شعر  ۳۵

 تا بر زبر ری است جوالنم                                    آزرده و مستمند و ناالنم

 هزلست مگر سطور اوراقم                                   یاوه است مگر دلیل و برهانم

 روز                              از بهر دو نان به کاخ دونانم یا همچو گروه سفلگان هر

 ... جرمیست مرا قوی که در این ملک                     مردم دگرند و من دگرسانم

 نه خیل عوام را سپهدارم                                     نه خوان خواص را نگهبانم

 ی خویشتن به زندانمدر خانه                      روی        زین بر سیرت رادمردمان،

 یک روز کند وزیر تبعیدم                                   یک روز زند سفیه بهتانم

 دشنام خورم ز مردم نادان                                  زیرا که هنرور و سخندانم

 گه در ری و گاه در خراسانم           ...از نقمت دشمنان آزادی                       

 وامروز عمید ملک شاهنشاه                               بسته است زبان گوهرافشانم

 ی مردم پشیمانم...ناکرده گنه معاقبم گویی                                 سبابه

                      
 .2۶1-2۵۹: 1۳۸7بهار،  166
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 ن گذشت افغانمعمری به هوای وصلت قانون                            از چرخ بری

 ی گیر و دار آزادی                            فرسود به تن،درشت خفتانمدر عرصه

 تیغ حدثان گسست پیوندم                                  پیکان بال بسفت ستخوانم

 گفتم که مگر به نیروی قانون                            آزادی را به تخت بنشانم

 چنان شدم که بر کاغذ                          آزاد نهاد خامه نتوانموامروز 

 ای آزادی! خجسته آزادی!                               از وصل تو روی برنگردانم

 تا آنکه مرا به نزد خود خوانی                          یا آنکه تو را به نزد خود خوانم

ی خود پشیمان شد و توقیف را از نوبهار برداشت. بهار دن این شعر از کردهگویند احمدشاه بعد از شنیمی

را در این مورد سرود و برای شاه فرستاد. کمی بعد مادر بهار فوت کرد و او در سوگ « قهر و آشتی»ی قصیده

 او نیز شعرهایی سرود.

درگیر کشمکش با شاه و ریخته، ی این نهاد را میبنابراین بهار دقیقا در همان زمانی که شالوده

ی سالهای بعد هم همچنان مصداق دارد. اش هم بوده است. این ماجرا دربارهمغضوب شدن و توقیف روزنامه

ی پنج سال بهار در سالهای آغازین سلطنت رضا شاه سخت از نظر سیاسی دچار اشکال بود. او بخش عمده

ل یوندهای خود را با ادبیات حفظ کرد. بعد از سانخست سلطنت پهلوی را به تبعید گذراند. با این وجود پ

ی رضاشاهی نمایان شد، او به نوعی صلح و آشتی با نظام پهلوی که دستاوردهای اجتماعی سیطره 1۳11

دست یافت. بعد از آن فعالیت خود را به قلمروی ادبیات محدود کرد و به مدت یک دهه سیاست برایش به 

 امری فرعی بدل شد. 
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که با  ( است1۳1۳-1۳0۸سالی )ی فعالیت ادبی بهار، دقیقا همان پنج جالب آن که پربارترین دوره

دستگاه پهلوی مشکل داشت و با زندان و تبعید درگیر بود. او در این فاصله حجم چشمگیری شعرِ خوب 

ی بهار که نقدی دورهسرود که حدود یک پنجم دیوانش را به خود اختصاص داده است. یکی از شعرهای این 

های کند. این شعر در ضمن اولین توصیف بیماریزار را توصیف میاجتماعی است و اوضاع خیابان الله

ای را نخست دو بار و بعد سه بار مقاربتی در ایرانِ عصر جدید هم هست. او در هر مصراع از این شعر کلمه

 167ا در شعرگویی نشان داده است:اش ردستیپشت سر هم تکرار کرده و با این کار چیره

 خوبان به خند خند کشندت میان کار  زارچون پای خُرد خُرد نهادی به الله

 ی شیر است بر شکارکآن خند خند، خنده  زآن خرد خرد، خورده شوی در شکارشان

 خوبان طرفه طرفه روان گشته از یسار  الوان رنگ رنگ فرو هشته از یمین

 زآن طرفه طرفه، طرفه درافتی به دام یار  در خم فریبزآن رنگ رنگ، رنگ شوی 

کتاب احوال  1۳12ی تاریخ طبری را تصحیح کرد، در مجمل التواریخ را و ترجمه 1۳11در بهار 

فردوسی را چاپ کرد، در همین سال اندرزهای آذرباد مار اسپندان را از پهلوی به پارسی دری منظوم 

سال زیست. در و یادگار زریران را ترجمه و منتشر کرد، و در این هنگام در یزد به حال تبعید می 168برگرداند،

برداری کنند. بر این شد که جشن بزرگی برای فردوسی برگزار شود و از آرامگاه وی نیز پرده قرار 1۳1۳

فروغی از سویی از رضا شاه خواست تا بهار را برای شرکت در این جشن آزاد کند، و از سوی دیگر از بهار 

وارث »ی ار قصیدهخواست تا در شعری شاه را بستاید و به این ترتیب راه را برای آشتی هموار ساخت. به

                      
 .۴1۸-۴17: 1۳۸7بهار،  167
 .976-1007: 1۳۸7بهار،  168
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را سرود و از تبعید رهید و با ارج و شکوه فراوان در جشن فردوسی شرکت کرد و  169«ملک تهمورث و جم

را در آنجا بر حاضران برخواند. در همین مراسم خاورشناس و شاعری  170«آفرین فردوسی»شعرِ زیبای 

ای به انگلیسی سروده بود که در مجلسی برای حاضران خواند و بهار به واتر قصیدهانگلیسی به نام درینک

رود درخواست حاضران همان جا شعر وی را به پارسی ترجمه کرد و شعری زیبا در قالبی نو در برابرش س

 171که ستایش و شگفتی همه را برانگیخت.

ی فردوسی بود و یکی از ی شاهنامهاش دربارهناگفته نماند که بهار یکی از داناترین افراد زمانه

ی نقش فردوسی در حفظ ملیت ایرانی مقاله نوشت و تبلیغ کرد. بهار به نخستین ادیبان معاصر بود که درباره

ی شیرین خواندن یک بار تجربهی خود دوازده بار شاهنامه را به طور کامل خوانده بود و کسانی که گفته

گیری بوده یابند که دوازده بار دوره کردن آن چه کار دشوار و زمانسراسر این کتاب عظیم را دارند، در می

شان به است. بهار در ستایش فردوسی یا در پیروی از داستانهای شاهنامه چندین شعر بسیار نغز دارد که یکی

 172ردیفی عجیب شهرتی یافته است:خاطر زورآزمایی با  به 1۳07سال 

 مهابت بر آسمان رستم  کشیده است سر ز   شنیده ام که یلی بود پهلوان رستم

 دو شاخ ریش فرو هشته تا میان رستم  ستبر بازو و الغر میان و سینه فراخ   

                      
 .۴۸1: 1۳۸7بهار،  169
 .۴۸۹: 1۳۸7بهار،  170
 .۹۵1-۹۴۸: 1۳۸7بهار،  171
 .۳۶۳-۳۶۸: 1۳۸7بهار،  172
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کند که از چاه این شعر در واقع نوعی داستان تخیلی تاریخی است و ماجرای رستم را روایت می

ای در سیستان ساخت و شغاد جان سالم به در برد و به هندوستان رفت و به دین زرتشت گروید و بعد قلعه

زده و متنفر جوانی معتاد به مواد مخدر را مهمان کرد. رستم از دیدن تریاك کشیدن این جوان حیرتدر آن 

های شد. بهار در این بخش هم با مهارت بزم و نوشخواری به آیین باستانی ایرانی را در برابر مهمانی گرفتن

مردمان به می و افیون اعالم  اش را با حرصمدرنی که تازه بین روشنفکران مد شده بود گذاشته و مخالفت

کرده، و هم در بینابین این بخش بیتی به زبان پهلوی گنجانده است که تا جایی که من خبر دارم اولین ملمع 

 پارسی در دوران نو است:-پهلوی

 گرت گنج و مهن و مان رستمهزینه   پذت به شرم گفت: اال ویسپوهر خوش مَت هی

سودای دستیابی به گنجهای رستم او را نزد دولت مرکزی به خیانت جوان بعدتر به تهران رفت و به 

طلبی متهم کرد. ارتش دولت مرکزی به سراغ رستم رفتند و یارانش را کشتند و رخش را پی کردند، و تجزیه

ام این نخستین ی نبرد بگریزد. تا جایی که من دیدههرچند خودش توانست با آتش زدن پر سیمرغ از هنگامه

 ایست که در دوران معاصر در نکوهش استفاده از سیگار و مواد مخدر سروده شده  است:هور و قویشعر مش

 چه سان نهد به بر فرهی یکان رستم   دروغ و حقه و وافور و جعبه سیگار 

بهار بعد از برگزاری جشن فردوسی چندین شغل دولتی را پذیرفت و موقعیتی آسوده به دست آورد. 

تاریخ سیستان را تصحیح و  1۳1۴در ابتدا استاد دانشسرای عالی شد و به عضویت فرهنگستان ایران در آمد. 

ش که اعضای قدیمی انجمن ی دکتری ادبیات در دانشگاه تهران را به یاری دوستاندوره 1۳1۶منتشر کرد و در 

( را نیز 1۳1۸التواریخ )( و مجمل1۳1۶ی نفس )اندازی کرد. در این مدت کتابهای رسالهدانشکده بودند، راه

الحکایات ( و جوامع1۳2۳در تهران به چاپ رساند. بهار در سالهای بعد کتابهای تاریخ احزاب سیاسی )

ور زبان پارسی جدید را به کمک دوستانش )قریب، فروزانفر، بهار نخستین دست 1۳2۹( را چاپ کرد. در 1۳2۴)
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همایی، و یاسمی( منتشر کرد که با نام دستور پنج استاد شهرت یافت. با این وجود مهمترین و ماندگارترین 

اش را حفظ بود که هنوز ارج و اعتبار دانشگاهی« شناسیسبک»چاپ شد و آن  1۳21 کتاب تحقیقی بهار در

 دهد. مانند او را بر متون پارسی نشان مییرگی بیکرده است و چ

رقیب بوده و در برخی ها بیشود که این مرد در برخی از زمینهاز مرور نوشتارهای بهار روشن می

ی شک نقش دهخدا در نثر پارسی و دایرهدیگر همگنان یا برترانی را در میان معاصران خود داشته است. بی

اش از سیاست گیریدگارتر خواهد بود، و تردیدی نیست که ایرج میرزا با وجود کنارهواژگان زبان از بهار مان

یابد. بهار گاه و شخصی بودنِ شعرهایش، از نظر جلب مخاطب و روانی کالم در جاهایی بر بهار برتری می

ارد دیرج شعری آمد. مثال اسرود و به ندرت از پسِ این کار بر میدر رقابت با شاهکارهای ایرج شعرهایی می

 گرایی به کودکان:برای آموزش ملی

 همه از خاك پاك ایرانیم   ما که اطفال این دبستانیم

 مهربان همچو جسم با جانیم   همه با هم برادر وطنیم

 یادگار قدیم دورانیم   اشرف و انجب تمام ملل

 پرستانیمما گروه وطن  وطن ما به جای مادر ماست

 173استقبال کرده است:و بهار آن را چنین 

 مادر خویش را نگهبانیم   ما همه کودکان ایرانیم

 همه از نسل پور دستانیم  همه از پشت کیقباد و جمیم
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 ی قارن و نریمانیمبچه  ی کوروش و هخامنشیمزاده

 ی اردشیر و ساسانیمتیره   پسر مهرداد و فرهادیم

 ما گل سرخ این گلستانیم  ملک ایران یکی گلستان است

اش بر شعر بهار نمایان است. ناگفته نماند که این شعرها جریانی از سرایش که روانی شعر ایرج و برتری

-12۹۸یمینی شریف )شعرهای وطنی برای کودکان را آغاز کرد که مشهورترین دستاوردش شعر کوتاه عباس 

 174اند:چاپ شد و اغلب ایرانیان آن را در دوران کودکی شنیده 1۳2۵( است که در سال 1۳۶۸

 فرزندان ایرانیم  های خندانیمما گل

 دانیممانند جان می  ایران پاك خود را

 

 باشیم هشیار و بینا   ما باید دانا باشیم

 باید توانا باشیم  از بهر حفظ ایران

 

 آزاد باش ای ایران  آباد باش ای ایران

 دلشاد باش ای ایران  از ما فرزندان خود

اند. سروده« دل مادر»ی داستانِ ی دیگر، شعری است که ایرج و بهار در رقابت با هم دربارهنمونه 

کند، در شکایت نوعروسش قصد جان مادرش را میداستان ماجرای مشهورِ پسر جوانی است که به خاطر 

                      
 .2۴۶: 1۳۹1یمینی شریف،  174
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حالی که مادر بعد از این نامردی همچنان او را دوست دارد و مهربانانه حمایتگر اوست. بخشی از شعر بهار 

 175در این مورد چنین است:

 بیش از او هیچ کرا دوست مدار   ای پسر مادر خود را نآزار

 پیر و فرتوت و فقیر و درویش  کور و کر گردی و بیمار و پریش

 نیست این مهر که این مهر خداست  مام را با تو همان مهر به جاست

 عشق اگر شکل پذیر دل اوست  معنی عشق در آب و گل اوست

 ی مام بهشتی است تمامچهره  ی مامهست فردوس برین چهره

کند. جوان عشاق ای عربی بیان میایست با حدود صد بیت، که داستان را در زمینهبهار مثنویشعر 

ی شیر کند تا طعمهبرد و آنجا رها میی مهیبی میبه سودای عشق و به تحریک معشوق مادرش را به بیشه

ن حین پهلوانی کند و در همیدارد و برای سالمت پسرش دعا میشود. مادر شبانگاه دست به دعا بر می

شود و مادر در گفتگو با وی از عشق پایان گذرد و از دیدن این رفتار شگفت زده میشکارچی از آنجا می

زند. شعر بهار طوالنی، روان، منطقی، پر آب و تاب و زیباست، ناپذیر مادرانه نسبت به فرزندِ بدکار سخنها می

رسند. ای در انتهای آن بحث را به سرانجام مینتیجه اما ساختاری اندرزگونه و حکمی دارد و سخن هاتف و

 رج چنین است:در برابر شعر ایرج را داریم که بیشتر ایرانیانِ باسواد آن را در حافظه دارند. کل شعر ای

 که کند مادر تو با من جنگ   داد معشوقه به عاشق پیام

 چهره پر چین و جبین پرآژنگ   هرکجا بیندم از دور کند 
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 شهد در کام من و توست شرنگ  مادر سنگدلت تا زنده است 

 تا نسازى دل او از خون رنگ  نشوم یکدل و یکرنگ تو را 

 باید این ساعت، بى خوف و درنگ  گر تو خواهى که به وصلم برسى 

 ى تنگدل برون آرى از آن سینه  ى تنگش بدرىروى و سینه 

 ى قلبم زنگزآینهتا برد   گرم و خونین به منش باز آرى 

 نه بل آن فاسق بى عصمت و ننگ   عاشق بى خرد ناهنجار 

 خیره از باده و دیوانه ز بنگ   حرمت مادرى از یاد ببرد 

 سینه بدرید و دل آورد به چنگ  رفت و مادر به در افکند به خاك 

 دل مادر به کفش چون نارنگ  قصد سرمنزل مقصود نمود 

 واندکى رنجه شد او را آرنگ  ناز قضا خورد دم در به زمی 

 فرهنگاوفتاد از کف آن بى  آن دل گرم که جان داشت هنوز 

 پى برداشتن آن آهنگ  از زمین باز چو برخاست نمود 

 آمد آهسته برون این آهنگ  دید کز آن دل آغشته به خون 

 آخ پاى پسرم خورد به سنگ  آه دست پسرم یافت خراش 

ایرج تنها در شانزده بیت داستان خود را در قالب قطعه روایت کرده است. داستانش ضرباهنگی تند 

تر است. از سوی دیگر اوج داستان که سخن رساند، تکان دهندهدارد و از آن رو که پسر مادرش را به قتل می

اثرش را به شاهکاری بدل کرده  گفتنِ دلِ پر مهر مادر است، تنها در یک بیت و در پایان شعر گنجانده شده و

شک شعر بهار که از نظر بیان و استحکام و محتوا زیبا و تاثیرگذار است، اثری مشهور و محبوب است. بی

 آفرید. شد، اگر که ایرج چنین شاهکاری را در زبان پارسی نمیمی
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یب بزرگ بود و رقابت میان بهار و ایرج که در شعرهایی از این دست نمایان است، رقابت دو اد 

شان منتهی نشد. شفیعی کدکنی در آخرین کتابش شعر نوی پارسی را به سپاهی تشبیه هرگز به اختالفی میان

کرده که عشقی و سید اشرف گیالنی و عارف در قلب آن، و نیمایوشیج و تقی رفعت و ابوالقاسم الهوتی در 

ست سپاه در اختیار بهار و دهخدا و ایرج است، و اش حضور دارند. در تصویر او از این سپاه، بال رامیسره

اند و به خصوص همکاری نزدیک ایرج و بهار در این میان این سه به راستی هم دوستی عمیقی با هم داشته

 176ی زیبایی برایش سرود:چشمگیر است. وقتی ایرج درگذشت، بهار سوگنامه

 کوچ کردی تو و آثار تو ماند  ایرجا، رفتی و اشعار تو ماند

 نهد آتشی از خویش به جامی  چون کند قافله کوچ از صحرا

 ات ماند ولی در دل منآتش  بار بستی تو ز سرمنزل من

... 

 وز غمت داغ مرکب تازه است  شیرازه استدفتر از هجر تو بی

 مزه از نکته و معنی زامثال  خیالرفت در مرگ تو قدرت ز 

 بر لب تار به جز مویه نماند  اندر آهنگ دگر پویه نماند

 راستی سعدی شیرازی مرد  تو رندی و نظربازی مردبی

                      
 .۸۶۹-۸۶۸: 1۳۸7بهار،  176
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کنم دهم تمثیل سپاه دکتر شفیعی کدکنی را به ترتیبی زمانی بگردانم. یعنی فکر نمیمن ترجیح می 

بینیم که شعر نوی پارسی سپاهی با میمنه و میسره و قلب بوده باشد، که بیشتر آن را به سپاهی شبیه می

 دارانی داشته است. پیشاهنگ و بدنه و عقب

دانسته، به نظرم بیشتر طلیعه و پیشاهنگان این کاروان هستند. عارف و عشقی آنچه که دکتر شفیعی قلب سپاه 

های شاخصی بودند که پیش از بقیه وارد میدان نبرد شدند و زودتر از المتکلمین چهرهو نسیم شمال و ملک

ه بود دیگران زبانِ تجدد را به میان مردم بردند و گفتارشان چندان در رخدادهای سیاسی مشروطه گره خورد

 ی ایشان دانست.اش، آفریدهتوان گفتمانِ مشروطه را به خصوص در سطح عمومیاغراق میکه بی

بعد از این پیشتازان که از مجرای سرود و تصنیف و اپرا نوآوری در شعر پارسی را به مخاطبان  

پروین و خانلری و یاسمی گیرد که بهار و ایرج را به همراه دهخدا و ی ارتش شعر نو قرار میشناساندند، بدنه

شک بهار بوده است. نخستین ی این سپاه به نظرم بیو چندین کسِ دیگر جنگاورانِ نیرومندش هستند. فرمانده

ها و معیارها و ساختارهای ماندگار شعر نو را بهار و یارانش پدید آوردند و آشوبی که قلب نهادها و نظریه

بدل کردند. در این میان، آنچه که دکتر شفیعی جناح چپ نامیده،  سپاه در آن شریک بود را به نظمهایی نو

ی سپاه است. در اینجا نیما و شاهرودی و هوشنگ ایرانی و تقی رفعت و شمس کسائی و تندرکیا بیشتر عقبه

گیرند که نظر زمانی دیرتر به میدان رسیدند و دیرتر از آن هم زبانشان در میان مردم رواجی یافت. قرار می

ی سپاهی شبیه بود که بعد ن بخش اخیر از نظر کارکرد بیشتر ویرانگر بود تا سازنده، و تا حدودی به عقبهای

 از نبرد سر رسید و غنایم را به یغما برد!

ی عینی و روشنی سنجید، و آن هم نهادها و ساختارهای توان با سنجهحقانیت این تصویر را می

ست. بهار به تنهایی چندین نهاد ادبی تاسیس کرد که یکی از هااجتماعیِ به جا مانده از این بخش

هایش، که تنها یک سال دوام آورد و تنها دوازده شماره ماهنامه منتشر کرد، دانشکده بود. با وجود ترینقدیمی
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ی تکامل شعر نوی پارسی بدل شد و چه بسا های عمدهاین ناپایندگی، جریان دانشکده به یکی از شاهراه

ی شعر نوی پارسی را نیز بیشتر در دانشکده جست و یافت، تا در آزادیستان. کورسوی امید به آیندهبتوان 

کردند و بهار در آنها نقشی کلیدی ایفا کرد، عبارتند از ی شعر فعالیت مینهادهای دیگری که در زمینه

رت مرکز و مبنای پاسداری از ی نویسندگان. اولی به تدریج به صوی ادبیات دانشگاه تهران و کنگرهدانشکده

سنت ادبی پارسی جایگاه و ارجی پیدا کرد و دومی به مرکز تجمع نیروهای تندرو و نوگرایان افراطی دگردیسی 

 یافت. 

اش، یک موضع یگانه و استوار را حفظ کرد بهار در تمام این نهادها و در سراسر دوران فعالیت ادبی 

یده بودنِ قالب و سازگاری با شأن سنت ادبی ایران بود. یعنی او از هر و آن هم پذیرش نوآوری به شرط تراش

کرد، به شرط آن که قالبها و بافتهای قدیمی و شاهکارهای ادبی کهن را نادیده نوع نوآوری ادبی استقبال می

های نینگارد و از میراث انباشته شده در قرون گذشته استفاده کند. با این وجود او حتا در مورد رویکرد

 داد. ی سنت ادبی گذشته هم تندی به خرج نمیشکن و طرد کنندهشالوده

دانست و هر آنچه در این باید به این نکته توجه کرد که بهار هیچ زبان اروپایی را به درستی نمی

 های دوستان و همعصرانش بود. شاید به همین دلیل است که معیارها و مبانیزمینه آموخته بود، مدیون ترجمه

نقد ادبی او با دیگران تفاوت دارد و به خصوص نسبت به منتقدان نسل بعد از خودش از ذوق و عقل سلیم 

بیشتری بهره دارد. او در واقع شاعری سنتی بود که از درون به نقد سنت ادبی پارسی پرداخت و نوآوری را 

ا بر اساس آنچه که در این سنت از درون این سپهر آغاز کرد و به همین دلیل معیارها و مبانی خاص خود ر

اش به رئالیسم اش با رمانتیسم فرانسوی و عالقهوجود داشت، پدید آورد. ارتباط او با ادبیات اروپایی به آشنایی

 شد. انگلیسی منحصر می
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اش به خوبی آشنا بوده او در این میان به ویژه با رمانتیسم و نقش چشمگیر آن در نوزایی ادبی زمانه

فایده باید بسا از اصول و قواعد قدیمه را که مراعات آنها در حال حاضر بی»ی دانشکده نوشته که لهو در مج

رسد، پس از شور و تنقیب از میان برداریم، و به حمالت و غوغای عالقمندان به و مضحک به نظر می

 177«ات را آزاد کنیم...ریگ ابدا وقع و سنگی قرار نداده مثل ادبای رمانتیک شعر و ادبیهای مردهمیراث

دانست و هوادار دومی بود و بهار رمانتیسم را با سبک هندی و رئالیسم را با سبک خراسانی همتا می

ها را رمانتیک اش ردپای دیدگاههای دوران جوانیکرد. این در حالی است که در سرودهاولی را نکوهش می

خورشیدی بوده است و این دورانی که خودش  1۳00حدود سال ر دی چرخش اصلی او توان دید. نقطهمی

ی فرانسویان و استقبال از روش ها اقدام کرد و گسستن از شیوههایی در روزنامهگوید در آن به نوشتن مقالهمی

ای را از سر قانههای فراوان و خالی قالبهای نو تجربهها را تبلیغ کرد. او خود نیز در زمینهآنگلوساکسون

سروده و این همان  1۳0۴تا  1۳01ی سالهای ی خود را در فاصلهی اشعار نوآورانهبخش عمده گذراند. اما

ی دانشکده با تقی رفعت بر سر نوسازی شعر کشمکش و رقابت داشت. بعد از آن زمانی است که در مجله

رمل مثمن یا مسدس یشان در بحر تا ۳۹ی بهار، تنها قصیده ۳۳۴باز به قالبهای سنتی بازگشت. به شکلی که از 

 سروده شده است.

این بسنده کردن به قالبهای کهنِ پارسی، گاه همچون نقطه ضعف بهار تلقی شده است و این به ویژه 

نظر ناقدانی است که قالبهای نوی خلق شده توسط بهار را ندیده یا با کلیت شعر او به قدر کافی آشنایی 

که بدان پرداخته در کل  ی مضمونهاییندارند. حقیقت آن است که دیوان بهار از نظر تنوع موضوع و گستره
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گیرد که قابل توجه است. در تاریخ ادبیات پارسی یگانه است. اشعار او حدود بیست هزار بیت را در بر می

توان یافت که از مدح امامان و ستودن شاهان گرفته تا حمله به ایشان و هجو دیوان او شعرهایی فراوان می

را در بر بگیرد. مغازله با معشوق، وصف طبیعت، ستودن اشراف نوسان کند، و مضمونهایی چنین متنوع 

های ، حبسیه، سوگنامه، شرح برنامهنامهی سیاسی، فتحپرندگان، اندرز، داستان کوتاه، شرح تاریخ، بیانیه

ای در شعر شاعران کهن و نوی پرستانه، هجو، و کمابیش هر مضمونی که نمونهعمرانی، مضمونهای وطن

ای در دیوان بهار دارد که معموال هم شعری با استواری و شیوایی تمام را به خود مونهجدی داشته باشد، ن

اختصاص داده است. کوتاه سخن آن که بهار کسی است که هم برای تسخیر ورشو به دست ارتش آلمان 

 آهن!های دولتی برای ساخت راهی نقد برنامهنامه سروده و هم دربارهفتح

ی ادب پارسی و چند قالب نوساخته و تازه شعر گفته است. شناخته شدهبهار در تمام قالبهای 

اش چنان است که به راستی دشوار است دریابیم در کدام زمینه استعداد بیشتری داشته است. دستیچیره

سرایی یکی از سه چهار شاعر بزرگ کل تاریخ زبان دانست و در قصیدهخودش قصیده را از همه برتر می

هایش هم بسیار زیبا و شیوا هستند. رباعی و دوبیتی ها و مثنویبا این وجود مستزادها و مسمط پارسی است.

 178سرود:را نیز بسیار خوب می

 ی سبزی در دستگلگون رخی و تیشه  از دامن کوه الله ناگه برجست

 از خاك برون آمد و بر سنگ نشست  ه گویی فرهادبا فرق سر درید

 و
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 سوی خاك خم گشته از ناتوانی  سحرگه به راهی یکی پیر دیدم 

 179بگفتا: جوانی، جوانی، جوانی  ای اندرین ره؟بگفتم چه گم کرده 

مکرر از وزنهای آزموده شده و کهن کوشیده تا نشان دهد مضمونهای نو در اصل بهار با بهره جستنِ 

ی مناسبی توان بیان کرد و نو بودن مضمون بهانهو حرفهای تازه را در درون بافت کهن شعر پارسی نیز می

شود. دلیلی بر درستی این دعوی وی آن که فضل تقدم برای خروج از هنجارهای وزنی شعر محسوب نمی

ر شعر پارسی، به بهار تعلق دارد. مثال او نخستین شاعر پارسی به مضمونهایی کامال مدرن د اشارهی درباره

شود که بابت مشروطه زبانی است که اصطالح حقوق بشر را به کار گرفته است و این به تبریکی مربوط می

 180شدنِ دولت عثمانی برای مردم آن سامان سروده است:

 اندر حقوق خودی  اند از نوع بشردانی که یکسان

 باشد ز نابخردی  غصب حقوق خلق از هر نظر

بندی آن از هر نظر نو است. که ساختار وزنی و قافیه 181بندِ چهار بیتی ۳1 این شعر مستزادی است طوالنی در

بندی و نابرابر بودن طول مصراعها در آن یعنی ویژگیهای منسوب به شعر نو که عبارتند از نوآوری در قافیه

شاید برای –ی لنگی سروده شده و این درحالی است که بهار شود. در عین حال سراسر آن روان و بدیده می

مدام از ردیفهای دشوار در بند دوم مستزاد خود بهره گرفته و یا قیدهایی گذاشته که مثال  -نمایش هنر خود

 ترتیبی خاص در بیتهای پیاپی بیاورد.خواه عثمانی را با اسم حزبهای مهم ترقی
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برشان بود، در سالهایی که بهار به میانسالی رسیده بود، گروهی از تجددخواهان که عشقی همدانی ره 

هایی پرداختند که قرار بود به صورت تئاتر بر صحنه اجرا شود. این به پیروی از آخوندزاده به سرودن منظومه

ی دولت خوانده شاه در تکیه هایی دینی بود که در دوران ناصرالدینسرودهی مستقیم های منظوم ادامهدرام

شد. در سالهای پایانی قرن سیزدهم خورشیدی، گروهی شد و تعزیه و نمایشهایی دینی بر مبنای آن اجرا میمی

ش ملی های منظوم پرداختند و از مضمونهای دینی فاصله گرفتند و گرایاز سرایندگان به تدوین نمایشنامه

گذاری تئاتر یشان عشقی همدانی بود که به تعبیری بنیانا ترینِصریحی را در آثار خود نمایان کردند. ادیب

شان شهرزاد بود که خودش هم خواننده ترینشود، و نامدارترین و پرمخاطبمنظوم و اپرای ایرانی محسوب می

رد. این جریان در واقع جنبش قشی چشمگیر ایفا کگیر شدنِ آن نو بازیگر بود و در مردمی شدنِ تئاتر و همه

ی دیگر با پشتیبانی دولت ی چپ و کمونیستی از آن زاده شد و یک شاخهتئاتری بود که بعدتر یک شاخه

 پهلوی به رادیو و تلویزیون ملی ایران دگردیسی یافت. 

شد. او در سالهای یبهار از همان ابتدا در این جنبش سهیم بود، هرچند از رهبران آن محسوب نم 

که یکی از اولین « گفتگوی دو شاه»منظومی سرود به نام  ی.م( نمایشنامه 1۹1۸-1۹1۴اول )جنگ جهانی 

های منظوم پارسی است. این شعر گفتگوی فرانسوا ژوزف امپراتور اتریش و ویکتور امانوئل درام کمدی

 182کند:پادشاه ایتالیا را روایت می

 کنی؟ به چه کاری؟ امانوئل، پسرم!فرانسوا: چه می

 امانوئل: بودور که وارده، عزیزم، فرانسوا، پدرم!
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 ات از چیست؟فرانسوا: تو نور چشم منی، خیره چشمی

 گاه منی، گو شکایتت از کیست؟امانوئل: تو قبله

... 

 فرانسوا: کنون که حال چنین است، پس مواظب باش

 فضول پر طمع بوالهوس، مواظب باش

 به هوش باش، خبردار! ای عدوی بزرگ

 رسد به سراغت قشون هیندنبورگکه می

 کنی به این تندیادبی میکنون که بی

 !بگیر مزد خود از توپ بیست و شش پوندی

 اهللامانوئل: کنون کار به اینجا کشید، یا 

 اقول اشهد ان ال اهلل اال اهلل!

در اینجا من تنها بیتهای آغازین و پایانی درام را نقل کردم تا معلوم شود که چطور بهار دعوای دو 

پادشاه را به طنز روایت کرده است. این شعر را بهار در زمانی سروده که سی و چند سال داشته و نوآوری و 

نی شیوا و روان در آمیخته است. بهار چند اثر نمایشی دیگر نیز آفرید که شوخ طبعی او در سراسر متن با زبا

ی نیما و انگار در پاسخ به آن و ر وزن و قالب افسانهد 1۳0۸ است که در 183«انسان و سعادت»یکی از آنها 

 معارضه با سستی آن سروده شده است. 
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بهار در عین حال نخستین شاعری است که در حال و هوایی نو و با دیدی منتقد به شهر و فضای 

ای از اشعار او هستند که فضاهای شهری و سبک زندگی مردم شهرنشین را شهری نگریسته است. یعنی رده

وصف  در 12۸7که در است « بالی گِل»کشند. نخستین شعری که در این چارچوب سروده، به نقد می

 184گوید:خیابانهای پر از گل و الی مشهد می

 یارب چو ما مباد کسی مبتالی گل   ایم سخت به دام بالی گلافتاده

 گشای گلگام روندگان شده مشکل  گل مشکلی شده است به هر معبر و طریق

 بر بام هر سرای برآید لوای گل  زند بر فضای شهرهرگه که ابر خیمه 

 185شعر مشابهی در وصف خیابانهای تهران سروده که خواندنی است: 12۹۸ در

 شد پایتخت ما به صفت پایتخت گِل   در پایتخت ما بگشادند بختِ گِل

 صد گونه شکل هندسی از لخت لخت گل  شوارع ری نیست کاندروستخوشگلتر از 

 بر گرد گامهاش بروید درخت گل   هرگه ستور گام نهد از پی عبور

گوید شود و دو شعر دیگر هم میدر همین سال نگاه انتقادی بهار به عناصر زندگی شهری تیزتر می

شود. اولی، وصف واگون ی سنتی مربوط میای مدرن و دیگری به بقای نهادشان به نمود پدیدهکه یکی

ی ناراحتی مردم تراموای شهر تهران است که به خاطر شلوغی و کثیفی و سر و صدای ناهنجارش مایه

 186بود:
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 های واگوناز دنگ دنگ واگون، از های   هوشم ز سر پریده از ماجرای واگون

 آنکس که جان سپارد در زیر پای واگون  ترست صد باراز جالسان واگون راحت

 آنکس که از جهالت شد مبتالی واگون  زاسرار قبر و محشر آگه شود به یکبار

 اینست یک اشاره از تنگنای واگون  آدم به روی آدم، حیوان به روی حیوان

 های واگونوی ریل غلتد عرادهچون ر تراشی استسوهان مرگ گویی در استخوان

... 

 زآثار علم و عمران چیزی سوای واگون  در پایتخت ایران این بلعجب که نبود

 از ابتدای واگون تا انتهای واگون آن هم به این فضاحت آن هم به این کثافت

 187دیگری وصف حمام عمومی و محیط غیربهداشتی آن است: 

 ترکید کدوی سرم از بوی خزینه   افتادم به حمام رهم سوی خزینه

 مبهوت شوم چون نگرم سوی خزینه  من توی خزینه نروم هیچ و ز بیرون

 پر آدم و کم آب بود توی خزینه  ی کم آبپر قرمه« بز قرمه»ی چون کاسه

 آن موج لطیفی که بود روی خزینه  گه آبی و گه سبز شود چون پر طاووس

 پر پشم شود پیکرش از موی خزینه   مو ز خزینه به در آیدگر کودك بی

 آبیست که جاری بود از جوی خزینه  موی بدن و چرك و حنا و کف صابون

 خزینهآن خوی که چکد از خم ابروی  ی سی روده دهد بویی مردهچون جمجمه
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بهار در بیانِ مضمونهای نو با زبان کهن چندان استعداد و قریحه داشت که در اشعارش کلماتی عامیانه 

کرد و اسمهایی اروپایی مانند ناپلئون و لندن و گرفت و قافیه میمانند فشنگ و تفنگ و قشنگ را به کار می

گرفت، بی آن که شعرش نتراشیده و می دریغ به کارپاریس و پطر کبیر و لوزَن )شهری در سوئیس( را بی

خشن یا مضحک جلوه کند. در شعر او همچنین طنزی وجود دارد که با آثار طنزنویسان معاصرش همتا 

التجار سروده است، که در آن شمار زیادی ای برای انتقاد از کالهبرداری حاج ملکنماید. مثال بهار قصیدهمی

 188به کار گرفته است، بی آن که لحنی زننده پیدا کند:از اصطالحات کوچه و کلمات رکیک را 

 خود عمومی شرکتی در ملک عنوان ساختیم  دردسرچون عموم خلق را کردیم خر بی

 ساختیم کرده پیزرها و بهر خویش پاالن چون که خبر بازار بود آن عهد در پاالن شاه

 ملک خود را ریشخند خلق دوران ساختیم  الیق ریش سفید ما کز این نامردمی

 زآن که ما موضوع شرکت را دگرسان ساختیم  مبلغ دستی به ما باید دهد صاحب سند

 ساختیم ی حالج لرزانخویش را چون خایه  کون شرکت گشت از کیر تقلب چاك و ما

 زآن که الحق بهر فاطی خوب تنبان ساختیم  خشتک ما را اگر گیتی برون آرد رواست

تهران برای نخستین بار شرکتی  در 12۹0سال التجار سروده بود که در حدود بهار این شعر را برای حاج ملک

ی مردم تاسیس کرد، اما کمی بعد ورشکست شد و شرکت را منحل کرد و پول طلبکارانش ای با سرمایهمضاربه

ی مشهد را هجو کرده که چرا به خاطر ارتباطش نداد. در شعری دیگر، نایب الحکومههای گوناگون را با بهانه

 189ی کارهای سیاسی باز مانده است:با زنی از اداره
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 چه کردیا عدو در درجز فتنه و بیداد   ما چه دانیم که دشمن به گناباد چه کرد

 ما بر آنیم که آن اعبت نوشاد چه کرد  طبس از دزد و دغل ناله و بیداد چه کرد

 ی اسرائیلیما و آن خانم خوش لهجه

 به جهنم شرف دولتی و فامیلی

 چون کراوات گره خورده به کارم خانم  ...چون فکل از ستمت سینه فکارم خانم

 باك ندارم خانم من که مسئول توام   من فکند و کراوات گذارم خانم

 که من از دولت خود نیز مواجب دارم  

 چه مواجب که همان مهر تو واجب دارم  

 یا چه شد حالت سرحد و چه آمد به سرش دانم که خراسان چه واین شوروشرشمن چه

 گر رعیت ز میان رفته به گور پدرش  آنکه شد محو تو از خویش نباشد خبرش

 شیدم چشممن تو را دیدم و از غیر تو پو  

 با سر زلف تو باشد دو جهان پیشم پشم  

 ی بوسی آغوشی و شایستهسخت زیبنده  ای بت سنگدل ای خانم زیبای ملوس

 انگلیس ار فکند شورش و گر آید روس  تا تویی در بر من نیست مرا جای فسوس

 تو یقین دان که مرا یک سر مویی غم نیست  

 نیست..گر به ایران نشود، جای دگر، جا کم   

داد، و انگار در ضمن های چپ که شعارهای سوسیالیستی میکی از روزنامه، ی1۳01ل در اواخر سا

ی بهار فحاشی گرای بهار هم مخالفتی داشت و تعبیر مام وطن را ریشخند کرده بود، دربارهبا رویکرد ملی

کشد. بهار در مقابل این حرف واکنشی خورد و افیون میدین است و شراب میکرد و نوشت که او مردی بی
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تواند عنان داد هم توانایی پاسخگویی با کلمات رکیک را دارد، و هم در عین حال میشان داد که نشان مین

  190قلم را نگه دارد و عفت کالم را در مرزی دلخواه رعایت کند:

 کشیبر سر تقوا و ایمان خط دیگر می شیکابها زآن خط که هر روزش به دفتر می

 کشی؟ن خبر میدهی و نعره چوتیز چون خر می خر از بهرش چرا...نیست گر مام وطن، ماچ

 کشی؟از چه، مادرقحبه! آه از بهر مادر می مادر خود را تو خود بردی به آغوش حریف

 کشی؟ر میوز تعصب تیغ بر روی براد کنی بیچاره مادر را به چندین جا عروسمی

 کشی!کشم تو چیز دیگری میور من افیون می خوریر میخورم تو چیز دیگمی ...من اگر می

خورد و ی مخدری معتاد نبود و از عادتهای ناپسند عصر تنها گاه شراب میناگفته نماند که بهار به هیچ ماده

کی از معدود نویسندگان این دوران کشید. با این وجود در هردوی این موارد خوددار بود و یگاه سیگار می

توجهی نمایان به چارچوب شرعی مردم را به نخوردن است که دو شعر در مذمت می دارد و در عینِ بی

ای که برخی از ابیاتش و دیگری شعری قصیده 191شراب سفارش کرده است. یکی از آنها شعری کوتاه است

 192اند:به زبانزد تبدیل شده

 می اندر جوانی مخور تا توانی  مخور تا توانی می اندر جوانی

 ی زندگانییکی تیر در دیده نشاند  که یک جرعه می در جوانی

                      
 .2۹۶-2۹۵: 1۳۸7بهار،  190
 .2۶2-2۶1: 1۳۸7بهار،  191
 .۴۹7-۴۹۶: 1۳۸7بهار،  192



194 

 

مستوفی الممالک سروده، ی ی کابینهو درباره 1۳02 که در ابتدای سال« محشر خر»در شعر دیگری به نام 

 193های عوام را ریشخند کرده است:باد گفتنباد و مردهزنده

 خرخری زامروز تا فردای محشر زنده باد  محشر خر گشت تهران، محشر خر زنده باد

 هست هر روزی ز روز پیش خرتر، زنده باد   روح نامعقول این خر مرده ملت، کز قضا

 گر خری تیزی دهد گویند یکسر زنده باد  اندرین کشور که تا سر زندگان یکسر خرند

ی دیگرش شعری است انتقادی نسبت به دین و عدل االهی، که از قول دخترکی گدا سروده و نمونه

بانه به کار گرفته، بی آن که زیبایی این ترکیب در آن کلماتی مانند لوبیا، لُپ و آژان را در وزنی سنگین و ادی

 194آسیبی ببیند:

 جان پدر بگوی بدانم چرا نداد؟  گویند سیم و زر به گدایان خدا نداد

 نداد؟ بیرونِ در به جمع فقیران غذا ...همسایه روضه خواند و غذا داد، پس چرا

 وز دوریِ خورش به یک لوبیا نداد  ای ز دمِ در تو را برانددیدم کالهی

 دی چون و چرا ندادر کار خود اجازه  ...گفتش پدر خموش که ایزد به ما و تو

را در استقبال از « نفثة المصدور»ی مشهور سروده است. کمی بعد از آن، قصیده 1۳0۴را در بهار این شعر 

الدوله آفریده است. مضمون آن نیز شکایت از زمانه و دفاع از فقیران و ستمدیدگان ی وثوقی المیهقصیده

                      
 .2۹۶: 1۳۸7بهار،  193
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که چیره دهد است و بنابراین اشتراکی با شعر پیشین دارد. تفاوت لحن و ساخت زبان در این دو، نشان می

   195دستی بهار در به کار گیری زبان پارسی تا چه پایه بوده است:

 خرداین مهتران بی هنر واین خواجگان بی  المقر، واین برزن پر دیو و ددفریاد از این بئس

 سر تافته از گبرکی از مسمغان و هیربد  مزدکی...قومی به فطرت متکی، نی احمدی نی 

 از مردم به کار به، وز کشور بد کار بد   گفتند دانایان مه، مه زاید از مه، که ز که

عری گفته که هم از نظر روی آورده و ش -کبوتربازی–بهار در شعری دیگر، به تفریح اوقات فراغتش 

 196های نوی بعدی است و هم صور خیال چشمگیر و نویی دارد:ساختار پیشاهنگ چهارپاره

 بدان کافور گون پاها چو شنگرف   بیایید ای کبوترهای دلخواه 

 گرد من فرود آیید چون برفبه     بپرید از فراز بام و ناگاه

 

 فشاند پر ز روی برج خاور    سحرگاهان که این مرغ طالیی 

 کشیده سر ز پشت شیشة در   تان به قصد خود نماییببینَم

... 
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 چو من بر رویتان بگشایم اندر   شود گویی درِ خلد برین باز

 به گردون دوخته پر، یک به دیگر   وش یکباره پروازکنید افرشته

 

 به زعم مردمان باستانی   شوند افرشتگان از چرخ نازل

 بگیرید اوج و گردید آسمانی   شما افرشتگان از سطح منزل

... 

 من اینجا بهرتان افشانم ارزن    بیایید ای رفیقان وفادار

 به است از دیدن مردان برزن    که دیدار شما بهرِ منِ زار

اش بخشی از این عالقه را بسیار عالقه داشت و کبوتربازیناگفته نماند که بهار در کل به پرندگان 

ی خروج جنگی دارد که احتماال مضمون آن را از داستانهای جانوری فرنگی داد. او شعری دربارهتشکیل می

اش کند که در دلبستگیی نخست آن خروسی جنگی را چندان زیبا توصیف میوام گرفته است، اما در نیمه

 197ماند:جنگی تردیدی باقی نمیبه بازی با خروج 

 به مانند عقاب از تیزچنگی  یکی زیبا خروسی بود جنگی
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 گشاده سینه و گردن کشیده    برای جنگ و پرخاش آفریده

 نهاده تاجی از یاقوت بر ترگ  فروهشته دو غبغب چون دو گلبرگ 

 دو چشمانش چو دو مشعل فروزان   نگاهش خرمن بدخواه سوزان 

 خروشش چون خروش پهلوانان   به هنگام نوا، عزال خوانان 

 ز نوك ناخنش تا زیر منقار   رسیدی گاه رفتار به یک گز می

 میان هر دو بالش نیم گز بود   غریو قدقدش بانگ رجز بود 

 دو پایش چون دو ساق گاو، محکم  دو خارش چون دو رمح آهنین دم 

 فروهشته ز گردن یال دلکش   چنان کز طوق دیبای مزرکش 

 به وقت بانگ چون گردن کشیدی   خروس چرخ را زهره دریدی 

 به عزم رزم چون افراختی یال   ز بیم جان فکندی باز پیخال 

 نمودی گردن از بهر کمین خم   ی آشفته پرچم سان نیزهبه

 ز میدانش اگر سیمرغ بودی   به ضرب یک لگد بیرون نمودی 

 خروسان محل از هیبتش باز  کشیدندی سحر آهسته آواز 

ی خروس جنگی ام زیباترین شعری است که در زبان پارسی دربارهاین بیتها تا جایی که من دیده

گفته شده است. این که شاعری بتواند چنین توصیفی از موضوعی چنین پیش پا افتاده را به دست دهد و در 

نماید که دریابیم ای اخالقی هم به تلویح بگیرد، زمانی چشمگیرتر میو نتیجهنهایت داستانی هم تعریف کند 

سروده است. دلباختگی بهار های آبدار و باشکوه را میی این مثنوی همان بهاری است که آن قصیدهسراینده

ای را در دهای در شعرهایش یکی از عواملی بود که نمادهای پرنهای پرندهبه پرندگان و تکرار مداوم تمثیل

مانند ناتل -شعر معاصر پارسی باب کرد. برخی از شاعران بعدی که از این گرایش رمزپردازانه تاثیر پذیرفتند، 
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شدند، و برخی دیگر مانند نیما که حجم وارث سنت ادبی بهار محسوب می -را سرود« عقاب»خانلری که 

 شعرها از این سنت بیرون ماندند. زیادی متن با رمزگان پرندگان تولید کرد، به لحاظ کیفیت 

ی مشهورترین هایش در زمرهبهار همچنین در سرودن تصنیف دستی داشت و برخی از سروده

های پارسی قرن اخیر هستند و هنوز بعد از گذر صد سال مخاطبانی فراوان دارند. بهار در کل هجده تصنیف

اند. به این ترتیب دوران خوانده و نواخته شدهتصنیف سروده که همگی توسط استادان نامدار موسیقیِ آن 

چه کج »شود. در میان آثارش سرایی معاصر ایران نیز محسوب میبهار یکی از مهمترین و پیشاهنگان تصنیف

همچنان امروز نیز در بزمها  200«ز من نگارم خبر ندارد»و  199«مرغ سحر ناله سر کن»، 198«رفتاری ای چرخ

 شوند.خوانده می

و استادی او نیز در این با وجود زیبایی این شعرها، شکی نیست که قالب محبوب بهار قصیده بوده 

شود. ناتل خانلری نیز در مورد بهار همین عقیده را دارد و گذشته از ستایش پرشور شعرهایش بیشتر نمایان می

اش به بهار، بر این نکته انگشت گذاشته که بهار از سویی موفق شد قالب قصیده را بدون جانبهو احترام همه

های ظریفِ تکامل یافته در جریان قرون، به شکلی روزآمد زیبایی بر هم ریختن نظمهای سنتی و فدا کردن

ترین و کارآمدترین مضمونهای بازسازی کند و دشوارترین وزنها و زحافات قدیمی را در پیوند با پیش پا افتاده

  201روز احیا کند.

                      
 .11۶2-11۶0: 1۳۸7بهار،  198
 .11۶7-11۶۶: 1۳۸7بهار،  199
 .1175-1176: 1۳۸7بهار،  200
 .۴1۵-۳۹7: 1۳70ناتل خانلری،  201



199 

 

در ترکیب  ی مردمنگری بهار در مورد زبانزدهای عامیانه و زبان کوچهاز سوی دیگر، احاطه و ژرف

ترین و فاخرترین اشعار به شد تا این عبارتها و زبانزدها را در فخیماش باعث میکنندهبا استعداد ادبی خیره

ن موقعیتی است کار بگیرد، بی آن که از شکوه وزن و قالب شعری یا بار معنایی آن زبانزدها کاسته شود و ای

ی تراشیده و افته است. این استفادهیره کننده دست یشک در شعر بهار به اوجی خدیریاب و دشوار که بی

نگاری بهار است و عادتی روان از زبانزدها در عینِ حفظ سنگینی و وقار شعر، به نظرم تاثیر دورانِ روزنامه

 که در آن هنگام به نوشتنِ نثرِ روان و شفاف و مردمی پیدا کرده است.

های ع سنتی مرجعی در اختیار نداشت، از سویی داوریاش جز تامل شخصی و مناببهار که در نقد ادبی

ی زبان و برانگیز و به نظرم نادرست داشته است، و از سوی دیگر گاه به دیدگاهی بسیار عمیق دربارهبحث

ی شود. از یک طرف دیدگاه بهار دربارهادب پارسی دست یافته که نظیرش در معاصران به ندرت یافت می

اش کرد. رانه بود. از دید او شعر خوب آن است که بتوان به زبانهای دیگر ترجمهنگشعر تا حدودی ساده

ی همچنین معتقد بود که شعر سه وجه اخالقی، توصیفی و روایی دارد و تنها شاهنامه را به عنوان جمع کننده

دن باالتر دانست و آن را نسبت به تمام متون شعری دیگر یک سر و گراین سه عامل دارای تناسب کامل می

ادنی »دانست و آن را ناپذیری چندان مهم نمیدید. غزل را به خاصر شخصی بودن موضوع و ترجمهمی

های روند، در حالی که قصیدهخواند و معتقد بود غزلهای خوب هم در طول زمان از بین میمی« ی شعردرجه

دید آن را نوعی نوزایی در شعر پارسی میمانند. همچنین بهار هوادار مکتب بازگشت بود و نیرومند به جا می
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آمیز شمرد و پیچیدگی و تکلف آن از سویی، و ستایش اغراقو طبعا با این برداشت سبک هندی را نیز خوار می

  202پسندید.و خوارداشت خویشتن در آن را نمی

ا وجود شیوایی ببهار در عمل نیز به این دیدگاهش پایبند بود. از او شمار اندکی غزل به جا مانده که 

شود. یکی از زیباترین غرلهایش به نظرم و عمق معنا، از حس عاشقانه و شور دلدادگی نشانی در آن یافت نمی

 این است:

 ر هیچی جانسوز و دگشب تا به سحر گریه  افروز و دگر هیچشمعیم و دلی مشعله

 دگر هیچی مرموز و در پرده یکی وعده   افسانه بود معنی دیدار که دادند

 مردانگی و عشق بیاموز و دگر هیچ خواهی که شوی با خبر از کشف و کرامات؟

 دوز و دگر هیچاند و کفنتراشگهواره  ورانشزاین قوم چه خواهی؟ که بهین پیشه

 لوحی سیه و چند بدآموز و دگر هیچ  زاین مدرسه هرگز مطلب علم که اینجا

 افروز و دگر هیچرخ یار دل دیدار   خواهد بدل عمر بهار از همه گیتی

 ی بیان حرفی دیگر ساخته است.که آشکارا دلدار را بهانه

های ذهنی یا طبیعی داد و معتقد بود فرآوردهبهار نوعی دوقطبی را میان هنر و طبیعت تشخیص می

شود و در ی روزانه مربوط میی پیش پا افتادههستند و یا هنری. قطب طبیعی، به کارآیی روزمره و استفاده

ل قطب هنری زبان شعر است که خورد که باید از صنایع و تکلف به دور باشد. در مقابزبان با نثر پیوند می

ر این مبنا شعر ی روزمره فاصله بگیرد. او بضرورت دارد به صنایع و فنون آراسته باشد و از کارکرد ساده
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یک از دو قطب را ندارد. او به برجستگی و خوبِی هیچدانست که درآوری و بی مایه میمنثور را مفهومی من

کرد و بر نوشتارهای احمد کسروی واداران فارسی سره را نکوهش میی ههمین ترتیب نثرِ ساختگی و پیچیده

اش خرده گرفته است، هرچند با نفسِ نوآوری در نثر نقدی نوشته و بر نازیبا بودن نثرش و ایرادهای نحوی

 دید. او به همان میزانی که شعر پارسی را از شعرهای تازه به زبان پارسی ایرادی وارد نمیو افزودن اصطالح

کرد، هوادار پیروی از نثرنویسان فرنگی دانست و تقلید از ایشان را در این حوزه نکوهش میها برتر میفرنگی

های پیروان سعدی در تکلف و رویی شعر شکوفا نشده و به خاطر زیادهگفت نثر پارسی به اندازهبود و می

 203نویسی، از رشد طبیعی خود بازمانده است.مغلق

تراکم عواطف و عوارض »را از هیجان و احساسات به جوش آمده ناشی دانسته و  بهار آمدنِ شعر

هرچه هیجان و اخالق گوینده »داند. از دید او را بسترِ سروده شدن شعر می« گوناگون در یک حال هیجانی

خوب تر باشد، آن شعر بهتر و خوبتر خواهد بود. شعر تر و نجیبدر موقع گفتن شعر یا ساختن یک غزل قوی

 204«آن است که خوب تهییج کرده و خوب فهمیده شود و خوب به حافظه سپرده شود...

ی شعر رنگ و بویی اخالقی نیز داشت و در چارچوب شاعران صدر مشروطه به دیدگاه بهار درباره

دانست. به همین نگریست و کارکرد اصلی آن را تربیت مردم و نهادینه ساختن اخالق درست میادبیات می

دانست. او در های ارزیابی شعر میپسندید و آن را یکی از سنجهیل هم راستی و صراحت در شعر را میدل

 205شعری سروده که بیتهایی از آن چنین است: 1۳0۸ این مورد به سال
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 چاپلوسی و جلبیبهتر از    مردم اندر شجاعت ادبی

 صفتی چون شجاعت ادبی   من بر آنم که نیست زیر سپهر

 احمدی خوبتر که بولهبی  رویی ز گربزی بهترسخت

 گوشی کنند و زیر لبیبیخ  چشم بردار از آن کسان که سخن

 به ز سیصد نماز نیم شبی   سخن راستا به مذهب من

 یی عرببه ز هفتاد خطبه  ای عامیانه، لیک صریحگفته

 ادبیالیی نگیر و بیهرزه  هان تو گستاخی و شجاعت را

دانست و یکی از شرایط بر این مبنا بود که بهار شعر خوب را تا حدودی به بزرگی روح شاعر وابسته می 

دانست. این برداشت را بهتر از هرجا پرداخته و ارزشمند بودنِ شعر را، ماهیت اخالقی و شخصیتِ شاعر می

 206بیان کرده که برای ستودن فردوسی سروده است: در شعر آبداری

 ی بزرگ، رواستکس ار بزرگ شد از گفته  سخن بزرگ شود چون درست باشد و راست

 هر آن سخن که نپیوست با معانی راست   چه جد، چه هزل، در آید به آزمایش کج

 ای برخاست؟ای که ز یک شعر کینهشنیده   ای بنشست؟ای که به یک بیت فتنهشنیده

 گرش قوافی مطبوع و لفظها زیباست   سخن گر از دل دانا نخاست، زیبا نیست

 ی دل داناستصنیع دانا انگاره   کمال هر شعر اندر کمال شاعر اوست

 های او واالستگفته چو مرد واال شد،   چو کرد گشت دنی، قولهای اوست دنی
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 گدایی آرد اشعار شاعری که گداست   ستسخاوت آرد گفتار شاعری که سخی

 ی کبر است یا شکار ریاستاگر فریسه   ی سرایر اوستکالم هر قوم انگاره

 که فضل گلبن، در فضل آب و خاك و هواست   نشان سیرت شاعر ز شعر شاعر جوی

 ها ببینی راستتفاوتی که به شهنامه   نشان خوی دقیقی و فردوسی است

 نشان همت فردوسی است بی کم و کاست    جالل و رفعت گفتارهای شاهانه

 دلیل مردی گوینده است و فخر او راست    عتابهای غیورانه و شجاعتها

 زاستگواه شاعر در عقل و رای حکمت    محاورات حکیمانه و درایتهاش

 به غیرت از امرا و به حکمت از حکماست   صریح گوید گفتارهای او کاین مرد

 جز آنکه گویی دو روح در تنی تنهاست   کجا تواند یک تن دو گونه کردن فکر؟

 باهلل پیغمبر است، اگر نه خداست نفوذ   به صد نشان هنر اندیشه کرده فردوسی

 اگر دو گونه نمایش دهد بسی واالست   ی بازی یکی نمایشگردرون صحنه

 به صد لباس مخالف به بازی آمده راست   ی شهنامه بین که فردوسییکی به صحنه

 رای است و شاعری شیداستوزیر روشن   امیر کشورگیر است و گرد لشکرکش

 ی فردوسی سخن آراستهمه قریحه    مکالمات ملوك و محاورات رجال

شد، نه از شاعری بزرگمرد بخش مهمی از شعرهایی که در روزگار بهار زیر عنوان تجدد ادبی تولید می

های شد و نه حاصل تراکم عواطف و انفجار هیجانهای شاعرانه بود. یعنی سنجهبا شخصیتی  ستودنی صادر می

بعدی این معیارها کمتر و کمتر شد و در دورانهای مورد نظر بهار در بسیاری از شعرهای آن دوران دیده نمی

ی این ی نوآوران داشت، از اظهار نظر صریح دربارهنیز برآورده شدند. بهار با وجود مالیمتی که درباره

ها ی ادبیات متعهد کمونیستی اول نویسندگان احسان طبری که نمایندهها پروایی نداشت. در کنگرهکاستی
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ای بود گیریی نقد ادبی و لزوم نوآوری در ادبیات، که پاسخ و خردهبود، سخنرانی تند و غرایی کرد درباره

 ی نثر معاصر پارسی، که به همین ترتیب تاثیرگذار و پرهیاهو بود. بر سخنرانی ناتل خانلری درباره

ترین زنان آن ها و در زمان استراحت، خانم دکتر فاطمه سیاح که یکی از فاضلبعد از پایان سخنرانی

ود و سخنرانی خوبی هم کرده بود، سراغ طبری رفت و با سر و صدا و آوردن مراجع و مستندات روزگار ب

ی رسمی حزب کمونیست شوروی و فرمانهای تثبیت فراوان به زبان روسی، از او شکایت کرد که چرا بیانیه

نقدهای نوآورانه در ی ی ادبیات سوسیالیستی را برگرفته و عینا در جامهی استالینی دربارهی سلیقهکننده

گفت دانست و میکند. به عبارت دیگر، او داشت طبری را مزدور روسها میی زبان پارسی تکرارشان میزمینه

ی ادبیات فرمایشی را که در شوروی صادر شده، به اسم نوآوری ادبی در ایران که دارد حکمی سیاسی درباره

آورد سپر انداخت و خروش وی و مستندات فراوانی که می کند. احسان طبری در برابر جوشبه مردم قالب می

و سکوت کرد و بهار هم وقتی مخاطب دکتر سیاح قرار گرفت، از طرفی او را آرام کرد و گفت ادبیات پارسی 

بینی کرد که این جوان )طبری( بعدتر وقتی سن شود، و از سوی دیگر پیشبا این کارها و جریانها خراب نمی

 207ی تجدد ادبی سخن خواهد راند.تر دربارهیافت، آرامتر و پختهو سالی درخور 

یکی از دالیل آرامی و متانت بهار در برخورد با هنجارگریزان و شعارهای افراطیِ نوآورانه، احتماال 

یافت و انتخاب طبیعی و بقای اصلح را در آن بود که که ارتباط دیدگاه تکاملی داروین با ادبیات را درمی

دانست. این دیدگاهی است که تازه چند دهه بعد از او در های زبانی و شعر نیز جاری میفرآورده یزمینه
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« یکی از میلیونها مخلوقات طبیعت»میان اروپاییان صورتبندی شد. با این بینش بود که بهار ادبیات را نیز 

  208«دستخوش این محیط باعظمت و پرسطوت است.»دید که می

ای توان در خطابهشد را به خوبی میر نویی که در این بستر مفهومی تعریف میهواداری بهار از شع

 209ی نویسندگان ایراد کرد، بازیافت:که در نخستین کنگره

ی به طرف کهنگی و توقف و راهما امروز در سر راه دوراهی تاریخ خود قرار داریم، راهی به سوی »

نعت او تازگی و حرکت هر گوینده و نویسنده که مردم را به سوی آینده و جنبش و حیات هدایت کند و ص

تر خواهد بود آقایان توقف در طبیعت تر و مرغوبتر باشد کاالی او در بازار آتیه رایجخوارانهتر و غمحقیقی

لیه متفکر و نویسنده که هوادار توقف و محافظت از وضع حامحال است هستی عبارت از حرکت است هر 

رود و هر کس در زندگی رو به عقب رفت به سوی باشد با دلیلی منطقی باید اذعان کند که رو به عقب می

را که  مرگ شتافت خاصه ادیب و گوینده باید همواره با مسافات بعیده پیشاپیش عمر حرکت کند تا عمر

 «.تر بکشدایل به توقف است قدری پیشفطرتاً دیر باور و م

نظری پرهیز کند و به تمام آرای متنوع و حتا شد از تعصب و تنگاین برداشت تکاملی بهار باعث می

مخالف میدان بدهد. دیدگاه او قاعدتا این بوده که برداشتهای نارسا و ناتوان در این میان خود به خود حذف 

مانند. این طبیعی باقی میگویند در جریان انتخاب شوند و آنان که حرف حسابی و شعر تراشیده میمی

برداشت البته در بلند مدت درست است. اما در کوتاه مدت او پیچیدگی نظامهای فرهنگی و چفت و بست 
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رمق، های ضعیف و بیی منششان با نهادهای سیاسی را ساده انگاشته بود و از نقش نیروهای برکشندهشدن

 د.های نیرومند غافل شده بوهای منشکنندهیا سرکوب

ارزش که در دوران او تازه به شکلی جسته برد که متونی پراکنده و آشفته و بیشک گمان نمیبهار بی

شد، زمانی بر کل ادب پارسی سایه افکند و سه نسل از ادیبان و شاعران و گریخته در گوشه و کنار تولید می

های آغازینش بعدی، که بهار جرقهاندازد. نوگرایان افراطی  آسای خویش به خفقانایرانی را زیر وزن بختک

دید، در نهایت در پیوند با نهادهای سیاسی و اقتصادی باقی ماندند و بالیدند بینانه محکوم به فنا میرا خوش

 ی بهار را از  او وام گرفتند. های معیار و پایههای و مرزبندیو بخش مهمی از کلیدواژه

شود. تمایزی که جای بحث و نقد ر و نظم مربوط میی این وامگیری به تمایز میان شعیک نمونه

نگری شده است. هرچند تلقی بهار از شعر و گویی و سطحیدارد و در میان نوگرایان دستاویزی برای پراکنده

شد، او خان درگزی محسوب میی برداشت ادیب نیشابوری و صیدعلیسرودن آن کامال سنتی بود و دنباله

   210ت که مفهوم نظم و شعر را از هم جدا کرد:یکی از نخستین کسانی اس

 شاعر آن افسونگری کاین طُرفه مروارید سُفت   شعر دانی چیست ، مرواریدی از دریای عقل 

 ای بسا ناظم که نظمش نیست الّاحرفِ مفت   صنعت و سجع و قوافی هست نظم و نیست شعر 

 باز در دل ها نشیند هر کجا گوشی شنفت   شعرآن باشد که خیزد از دل و جوشد ز لب
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 وی بسا ناظم که او در عمرِ خود شعری نگفت  ای بسا شاعر که او در عمر خود نظمی نساخت 

او در  را به کار گرفته و به کرسی نشانده است.« شعر نو»همچنین او یکی از نخستین کسانی است که تعبیر 

 211نویسد:می 1۳0۹ای به سال بخش پایانی قصیده

 که رنجیدم زشعر انوری و عرفی و جامی         بهارا همتی جو التفاتی کن به شعر نو

 ز بادامم بد آید بس که خواندم چشم بادامی      مکررگرهمه قند است خاطر را کند رنجه

الشعرایی او وابسته نیست. با مرور نوشتارهای مرجعیت بهار در مورد شعر نو تنها به مقام بلندِ ملک

ندانی، از معاصرانش دانش بیشتری شود که این مرد به راستی در دوران خود، با وجود زبانروشن میاو 

ی جریانهای ادبی جهان داشته است. در میان شاعران عصر جدید ایرانی، بهار اولین کسی است که درباره

هم ندارد. او در یک سخنرانی داند، و جالب آن که با آن مخالفتی ها را به درستی میمفهوم شعرِ سفید فرنگی

خواهیم آنها را از خواهیم شعرا را از پیروی )شاعران( کالسیک منع کنیم، نمیما همان طور که نمی»گفته: 

 212«پیروی شعر سفید هم منع نماییم. ما باید گویندگان را آزاد بگذاریم که هنرنمایی کنند.

ای که به خطا به نمایندگان از این جمالت بوی هرچه شنیده شود، از اقتدار و جبروت سرکوبگرانه

شعر کالسیک منسوب شده، در آن نشانی نیست. جالب آن که بهار در هنگام بر زبان راندن این سخنان عالوه 

نظر برخوردار است. یعنی بر آزاداندیشی و پذیرایی صریح و سزاوارش، از سواد ادبی الزم نیز برای اظهار 

شناسد، البته ای برای هنرنمایی به رسمیت میداند و آن را هم به عنوان عرصهمعنای درست شعر سفید را می
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گیرد ای در کنار قلمروی شعر کالسیک. این رویکرد در مقابل دیدگاه کسانی قرار میای فرعی و حاشیهعرصه

اند، بی آن که معنای دقیق آن را بدانند و بعد هم آن را یی وام گرفتهی شعر سفید را از زبانهای اروپاکه کلمه

 اند.ی مجاز برای سرودن شعر قلمداد کردههتنها راه و شیو

ی شاعران معاصرش بهار به سبک خاص خود، و در انزوا از سنت نقد ادبی مدرن، برداشتهایی درباره 

اعتصامی ای که بر نخستین چاپ از دیوان پروین ز مقدمهنیز داشته که مرورشان ارزشمند و آموزنده است. ا

نگریسته شود که هنگام نقد ادبی تنها به محتوا و دستاورد و ارزش هنری شعر مینوشته، روشن می (1۳1۵)

ین اعتصامی و جنسیت و سن سراینده برایش هیچ اهمیتی نداشته است. در واقع پشتیبانی و ستایش او از پرو

سنت قدیمی ضعف تلقی اش داشت، باعث شد تا این دو عامل که در و تاکید مثبتی که بر جوانی و زنانگی

 ون پیدا کنند.  شد، یکسره در مورد او مفهومی دیگرگمی

بهار در یک نوبت هم در پاسخ به یکی از دوستانش فهرستی از شاعران همزمان خویش را در شعری 

ی هریک اظهار نظری کوتاه اما ارزشمند کرد. ماجرا از آنجا شروع شد که در با سبک نو گنجاند و درباره

بعد از آن که نیما یوشیج افسانه را منتشر کرده بود و کسانی همسان او شعار نوآوری  ،1۳0۹بهمن ماه سال 

در شعر را سر داده بودند، شاعری به نام صادق سرمد شعری سرود در وزن و قالبی نو، و در آن از بهار 

سوا سازد. سوادان و نادانی را که دعوی اصالح شعر پارسی را داشتند را رخواست تا قدم پیش گذارد و بی

گفت که هریک از بزرگان ادب پارسی در سرمد در شعرش تاریخ ادبیات را به فشردگی مرور کرد و می
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اند و بنابراین شعر نو گسستی نسبت به سنت کالسیک محسوب ی خود سخنی نو و سبکی نو داشتهزمانه

  213شود. بخشی از شعر سرمد چنین بود:نمی

 نوح صفت زن بر آب، کاین فلکی فُلک شعر   شعررسم سخن شد خراب، ای مَلک مُلک 

 فزاست، توفانش ناخداستبحرش بحران   

 زیر و زبر، مغز و پوست، در طلب برتری است  عالم و هرچه دروست در روش جوهری است

 وز پی کسب کمال، جمله به جنگ و جدال   

 فایده استهرکه جز این زد رقم، حرفش بی   اصل سخن نیز هم پیرو این قاعده است

 به که نگوید سخن، به که ببندد دهن   

 ی تاریخ ماستشاهد این مدعا صفحه   منکر این ادعا در خور توبیخ ماست

 هر عصر و هر زمان، یک سبک و یک زبان   

 هرکه نوین کرد زی، صاحب آوازه شد   چون ز دم مروزی شعر عجم تازه شد

 شد چو شهید و شقیق، شعر دقیقی دقیق   

   ی کودکیبرد دل انجمن با همه    رضیع سخن از نفس رودکی طفل

 طفل و حدیث از بلوغ؟ این است اصل نبوغ!   

 زیر فروزنده هور صحبت فردوسی است   تا به مرور دهور چرخ فلک قوسی است

 کاو سخن آورد نو، برد ز یاران گرو   

                      
 .۸۸1-۸۸0: 1۳۸7بهار،  213
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... 

 سعدی بعدی نشدزآن به سخن دیگری    بیخود در شاعری، سعدی سعدی نشد

 کاو سخن ار تازه گفت، تازه به اندازه گفت   

... 

 جز هو شدنه چیست ب حاصل کهنه شعار،    شدن جز نوه نیست ب ،ای بهار ،سرّ بقا

   بر تو سزد رهبری چون به سخن سروری،

 گر تو کنی انجمن، من به سخن ساکتم    همقدمی ثابتم پیشقدم شو که من،

 رزم، من نکنم فسخ عزمور تو گریزی ز    

ها و هنجارها بهار در پاسخ او تاریخ شعر پارسی را از دید خود مرور کرد و با دیدی انتقادی بیشتر پیوستگی

 214را مورد تاکید قرار داد و کار نقد و اشاره به شاعران را تا معاصران خویش ادامه داد:

 ه آوردیم ما ازسبکهایی ت   فکرها شد نو مشروطه پس از

 جراید پرصدا  شد

  ه باجوش و خروشازسبکهایی ت  بدعت افکندند چندی ز اهل هوش

  لیک زشت آمد به گوش

 سبک عشقی هم بدان نزدیک بود   سر تصنیف عارف نیک بود سربه

 شعر ایرج شیک بود 

                      
 .۸۸۴-۸۸1: 1۳۸7بهار،  214
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 در فن خود هر سه قاآنی مذاق  لیک بودند این سه تن از اتفاق

 گاه الغر، گاه چاق  

  او سبک و لفظ و فکر،وام ازکرده     بود ایرج پیرو قائم مقام

  عارف و عشقی عوام

 او مطلوب بود  ازاحمدا گفتن    احمدای سید اشرف خوب بود

 اش مرغوب بودشیوه

 نامه بودش در بغلهپهپ لیک  بدیلسبک اشرف تازه بود و بی 

 بود شعرش منتحل   

... 

 امجانب تقلید ره پیموده   اممن خود از اهل تتبع بوده

  امو ز تعب فرسوده

  پیرو موضوع باشد سبک من  لیک در هر سبک دارم من سخن

 سبک کهن سبک نو،

 بار اول از خیال بنده خاست  نوترین سبکی که در دست شماست

  دفتر و دیوان گواست

  رفع کردم نقص اسلوب قدیم  بود در طرز کهن نقصی عظیم

 با خیال مستقیم

ی توان بهار را شاعری دانست که با بیشترین توش و توان و استعداد و اندوختهبا این اوصاف، می 

دانش، یکسره از درون به نوسازی شعر پارسی همت گماشته بود. دستاورد کار او و ماندگاری آثاری از او به 
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ی زبان پارسی و پل نزدن بر دهد که رویکرد او، با وجود محصور ماندنش در دایرهیادگار مانده نشان می

 ای پخته و درست برخوردار بوده است. زبانهای دیگر، همچنان از هدایت عقلی سلیم و سلیقه

وزنهای عروضی ی نویسندگان ایران نوشته که بهار به درستی در سخنرانی خویش در نخستین کنگره 

یدِ رایج در دورانهای کهن پدید آمده و حاصل تکامل و تر و شعرِ سفپارسی از دل وزنهای هجایی ابتدایی

رجوع شعرای ما به شعر سیالبی »گوید پیچیده شدن تدریجی و طبیعی وزن در زبان پارسی هستند. بهار می

این را باید آینده مدلل بدارد. همچنین  یک نوع حرکت به قهقراست و شاید مطلوب عموم نیز واقع نشود.

 215«قافیه رجوع از تکامل به قهقرای غیرمتکاملی خواهد بود.اشعار سفید و بی

ی ادبی، ی نیما و هوادارانش خواندنی و مهم است. نیما از نظر سلیقهدر این میان برداشت بهار درباره 

شدند د که رقیب سنت دانشکده محسوب میبه تقی رفعت و شمس کسمایی و پیروان آزادیستان نزدیک بو

و مخالفان ادبی بهار بودند. بهار در مورد نیما نیز، همچون رفعت و کسمایی، معتقد بود که ایراد اصلی 

سوادی در زبان پارسی و کم بودنِ استعداد شاعری است. او در مورد ایشان و پیروانشان نوشته است: بی

ستند که نه به الفاظ و محسنات و بدیهیه و فنون صوریه کالم و لغات و بدترین ادبا و نویسندگان کسانی ه»

اصطالحات و دخول و خروج از مضایق کلمات و اشارت و عبارات مقید بوده و نه به تأدیه و ابتکار معانی 

کنند که باید چیزی نوشت و شعر گفت، و موضوعات مهمه و مقاصد عالیه قادر و توانا بوده و فقط تصور می

اه دارای معنی باشد، خواه نباشد، و خواه دارای فصاحت و اعتبارات لفظیه و قواعد و قوانین شعری و خو

 «216نثری بوده باشد، یا نه! ذلک هو الخسران المبین!

                      
 .۵1۳: 1۳۸7عظیمی،  215
 .۵1۶-۵1۵: 1۳۸7عظیمی،  216
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ای نیز یادی کرده باشیم، باید به موقعیتی اشاره کنیم که در نوبتی های زندگینامهاگر بخواهیم از داده

ی ی شعر زنجیرهداد. تا آن که در میانهحوصلگی گوش میخواندند، و او با بیی بهار میشعری از نیما را برا

کالم را گسست و از راوی پرسید که واقعا به نظر او هنری در سرودن این شعر نو به کار رفته است؟ و 

گفت ست و میدانمی« قدیمی»نیما هم بهار را  217داند.مقصودش آن بود که نیما شعر سرودنِ درست را نمی

بوده و خودش هوادار هنری بوده « های طبقات حاکمهمحصول سلیقه»لحن و زبان او به دورانهای گذشته و 

  218را منعکس کند.« های طبقات محکومسلیقه»که 

های هوادار روسیه شباهتی دارد، گذشته از تفاوت های آن روزگارِ کمونیستاین تعبیر، که با کلیدواژه

دهد. اما تمایز این دو را باید در کنار شان را هم نشان میین دو، گرایشهای سیاسی متفاوتی هنری اسلیقه

های ادبی بهار بوده و بارها و بارها از او با احترام یاد کرده ی آفریدهاین حقیقت نگریست که نیما کامال شیفته

ی دیگری هم اشاره کرد که بهار دماوندیهخواند، ی بهار را از حفظ میو به مناسبتی وقتی بیتهایی از دماوندیه

بنابراین زمانی که سخن بر سر تاثیر نیما  219دارد و چون حاضران با آن شعر آشنا نبودند آن را نیز از بر خواند.

ای در گرفته و جملهبینیم که بهار نیما را جدی نمیای بنگریم، میو بهار بر هم است، اگر به شواهد زندگینامه

روی تندخو و بینیم، در مقابل نیما را شاید بتوان دنبالهاو یا وامی از سخنش در کالم وی نمیهواداری از 

ی ای دانست که بهار و یارانش بنیان نهاده بودند، بی آن که بخواهیم وارد بحث دربارهافراطیِ مسیر تجدد ادبی

 توانمندی و استعدادش در این زمینه شویم.

                      
 .۳۹1-۳۹0: 1۳۶۸یوشیج،  217
 .۴20-۴1۸: 1۳۶۸یوشیج،  218
 .20۵: 1۳71اخوان ثالث،  219
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های نیرومند درست از ی انتخاب طبیعی منشدر نهایت نظر بهار دربارههای روزگار این که از بازی

شناختی ی ادبی و هنریِ نسل جوان به دالیلی جامعهآب در نیامد و دست کم در چند نسلِ بعد از او، سلیقه

که چنین ی یاد کنیم و سیاسی رو به افول نهاد. در میان منتقدان ادبی روزگار ما، سزاوار است از نظر رضا براهن

 اظهار نظری کرده است:

شعر ایرج و بهار و عارف و عشقی و پروین، شعر مضمون است. به این معنی که اینها عنوانی را »

های اشعار گویند، و گرچه مضمون اندیشه یا مضمون احساس در بیتی آن شعر میکنند و دربارهانتخاب می

شود، و با عواطف عمقی و درونی و دنیای ناخودآگاه میشود، ولی هرگز با اشیاء و تصاویر آغشته نپخش می

کند. مضمون شعر بهار هرگز به وجود یک محتوا های اشراقی ذهن انسان  سر و کار پیدا نمیانسان و کیفیت

شود. شعر بهار مضمون است و قافیه و وزن و کلمات درشت و خشن و به اصطالح اجتماعی و نزدیک نمی

 220«بزرگترین لفاظ دوران مشروطیت است... به اصطالح حماسی. بهار

ورزانه است. هرکس دیوان شک غرضاین حرفها اگر از سر ناآگاهی و ناآشنایی با شعر بهار نباشد، بی

داند که در حجمِ چشمگیر بیست هزار بیتی آن، که در میان معاصران تنها در دیوان بهار را دیده باشد می

توان یافت. همچنین این سخِن بیتی سست یا سخنی کهنه و فرسوده می الممالک همتا دارد، به ندرتادیب

ترین طیف از ها و گستردهی موضوعشفیعی کدکنی یکسره درست است که در این دیوان بیشترین دامنه

منظور و غرضِ شعریِ قدما، یعنی همان چیز مبهمی که گویا منظور براهنی است،  221توان یافت.محتواها را می

 شود و نه در سایر نوپردازان.با بیشترین شدت و قدرت در دیوان بهار دیده می

                      
 .20۵-201: 1۳۴7براهنی،  220

 .۳۸۴-۳۸۳: 1۳۹0کدکنی،  شفیعی 221
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شود که تفاوت میان مضمون و محتوا دقیقا چیست؟ با خواندن این اظهار نظر این پرسش مطرح می

عبارتها را  و آغشته شدنِ این مضمون با اشیاء و تصاویر دقیقا یعنی چه؟ و با هر تعبیری که براهنی این

ری عاطفی و عمق ادراك مورد نظر او هستند که از نظر تاثیرگذا« شاعران» استخدام کرده باشد، کدام شعرِ

ی ترین شعرِ بهار رقابت کنند؟ آیا قصیدهشهودی و آغشتگیِ مضمون/ محتوا با اشیاء و تصاویر بتوانند با عادی

اش کمتر از دماوند با اشیاء و تصاویر غیرآغشته است؟ یا از احساس اندکی برخوردار است؟ یا تاثیرگذاری

 منتخبی از خودِ براهنی است؟ « شعرِ »هر 

گوید اولی نماد نهد و مینیما را در مقابل هم می« تراود مهتابمی»بهار و « دماوند»جالب آن که براهنی 

برداشتی که من دقیقا  222ی تجدید حیات آن.انحطاط ادبی شعر پارسی در دوران مشروطه است و دومی نشانه

 اش باور دارم.به واژگونه

ار، از او دستاوردهای اجتماعی فراوان دیگری نیز به گذشته از میراث ادبی چشمگیر و ماندگار به

جای مانده است. در واقع دور از واقع نیست اگر بگوییم بخش مهمی از نهادهای مدرن ایران با پشتیبانی و 

ی ادبیات دانشگاه تبلیغ او پدید آمد و قوام یافت. این نقش و تاثیر تنها به نهادهایی فرهنگی مانند دانشکده

گیرد. ی وسیعی از نهادهای دیگر را نیز در بر میشود، و دامنهفرهنگستان زبان پارسی محدود نمیتهران یا 

که تازه از تبعید  1۳1۳ آهن در ایران بود و در سالمثال بهار یکی از پرشورترین مبلغان و هواداران تاسیس راه

 بر این نکته بیش از همه تاکید داشت.  223«آمال شاعر»ی به تهران بازگشته بود، در قصیده

                      
 .2۶۹: 1۳۴7براهنی،  222
 .۴۸۶-۴۸۹: 1۳۸7بهار،  223
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بزرگان تاریخی و فرهنگی بود و  ی بازسازی آرامگاهریز و پیشنهاد دهندهاو همچنین نخستین برنامه

داد و بارها و بارها در شعرهایش به به طور خاص برای احیای آرامگاه فردوسی پافشاری فراوانی به خرج می

آرامگاه فردوسی را با لحنی تند به  برای نخستین بار پیشنهاد بازسازی 1۳02کرد. بهار در این نکته اشاره می

تواند چند کند، نمیآیا دولتی که در سال چند هزار تومان در بهای روشنایی مقابر صرف می»...دولت داد: 

ها آمده قبر ی وطن برساند؟... آیا منتظریم که فرنگیی این پدر احیا کنندههزار تومان به مصرف عمارت مقبره

که شرح تاریخ ایران است، چون به « جزر و مد سعادت»ی در قصیده 1۳0۴در  بهار« فردوسی را بسازند؟

 عصر سامانی رسید باز از فردوسی یاد کرد و ضرورت ساختن آرامگاه او را گوشزد کرد.

ی بهار، شمار و تنوع نقشهای اجتماعی است که بر عهده یکی از نکات چشمگیر و برجسته درباره

را به انجام رساند. بهار از هفده سالگی نقشهای اجتماعی مستقل خویش را  گرفت، و کیفیتی است که آنها

نگار، رهبر حزب، پیدا کرد و تا پایان زندگی طوالنی خویش در این نقشها ظاهر شد: شاعر، انقالبی، روزنامه

نگستان، ی مجلس، پژوهشگر ادبیات و تاریخ، رهبر محفل ادبی، مدیر نشریه، پدرِ خانواده، عضو فرهنماینده

ای که در این استاد دانشگاه، موسس و مدیر یک سازمان غیردولتی. در این میان به خاطر موضع و سرسختی

نقشها داشت، چندگاهی هم نقش تبعیدی و زندانی را به او تحمیل کرده بودند که در کل حدود دو سال از 

 عمرش در تبعید و دو سال دیگرش در زندان گذشت. 

شک ای متنوع را به بهترین شکل بر عهده گرفت و ایفا کرد. به عنوان شاعر، بیاو تمام این نقشه

ی روزگار خود بود. در مقام انقالبی و رئیس حزب، سنتی را در دل مشروطه بزرگترین و ماندگارترین سراینده

خواه طهای از روشنفکران مشروبرگزید و تقویت کرد که همچنان باقی ماند و بعد از درگذشت او به طبقه

دارترین جنبش سیاسی شان مصدق بود و از نظر محبوبیت و وجاهت ملی ریشهانتقال یافت که مشهورترین

نگار و نثرنویس ردپایی ماندگار بر دوران خود باقی نهاد، و به شود. او در مقام روزنامهمعاصر محسوب می
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کرد که هنوز بعد از یک قرن تازگی و ویژه در مقام پژوهشگر ادبیات و تاریخ آثاری را تصحیح و تالیف 

 اند. کارکرد خود را حفظ کرده

او به همراه پورداوود پیشتاز یادگیری و ترجمه از زبان پهلوی در دوران معاصر بود. همچنین 

رو و معقول در شعر شناسی را در زبان پارسی تاسیس کرد، با تاسیس دانشکده جریان نوگرای میانهسبک

هدایت کرد، در مقام استاد دانشگاه نسلی بسیار برجسته و درخشان از اندیشمندان را  پارسی را تاسیس و

ی مجلس نقشی تربیت کرد که نفیسی و فروزانفر و رعدی آذرخشی در میانشان به شمارند. به عنوان نماینده

اد فراوان بسیار موثر و مهم ایفا کرد، که به خصوص به خاطر مخالفتش با تاسیس جمهوری جای نقد و ایر

 12۹2 ی مجلس تردیدی نیست. بهار برای نخستین بار در سالدارد، اما در تاثیرگذاری او به عنوان نماینده

یعنی در صدر مشروطه در مجلس سوم به نمایندگی مردم درگز و کالت و سرخس انتخاب شد و آخرین بار 

زدهم راه یافت. مرور شهرهایی که او از ی تهران به مجلس پانبه عنوان نماینده 1۳2۵سی و سه سال بعد در 

شد، نشانگر نفوذ و محبوبیت فراگیر او در سراسر ایران است، اما به ویژه آنجا به نمایندگی مردم انتخاب می

اند. بهار حتا به عنوان تبعیدی و زندانی هم نقشی ماندگار مردم خراسان و تهران دوستداران سرسخت او بوده

های ادب پارسی را در این میان تولید کرد که به شهورترین و ماندگارترین حبسیهپیدا کرد و بخشی از م

سادگی با شاهکارهای مسعود سعد سلمان کوس برابری توانند زد. همچنین او نوعی از ادبیات تبعید را در 

ی مرسوم ههای عاجزانجریان تبعیدهای طوالنی مدتش پدید آورد که از جنس متون پژوهشی بود و با آه و ناله

در این موقعیتها یکسره متفاوت بود. بهار اندرزهای آذرباد ماراسپندان را در تبعید اصفهان ترجمه و منظوم 

کرد و کتاب احوال فردوسی را در تبعید همین شهر نوشت و بعدتر یادگار زریران را در تبعیدگاهش در یزد 

 ترجمه کرد. 



218 

 

کالسیک پارسی است، و از سوی دیگر نخستین مبلغ ی بزرگ شعر بهار از سویی واپسین نماینده 

شود. اقتدار و شکوه او در قلمرو قصیده چندان چشمگیر و خیره کننده است که معموال شعر نو محسوب می

های گوناگون ی عظمت مقام نخست نادیده انگارند. بهار در دورهگرایشی هست تا مقام دوم را در سایه

شان با اهمیت و مجموعشان ی شعر و ادب انجام داده که تک تکر زمینهاش فعالیتهای متنوعی دزندگی

نظیر است. اگر دوران زندگی بهار با عصر غولهایی بزرگ مانند دهخدا و فروغی و فروزانفر همزمان کم

 ی دهر قلمداد کرد. شد او را یگانهشد، به سادگی مینمی

ی منابع پهلوی به پارسی، و ی نثر با پیراستن و شفاف کردن زبان خبرنگاران، با ترجمهبهار در زمینه 

شناسی او مرجعی شناسی تاثیری مهم و تعیین کننده بر جای نهاد. به شکلی که هنوز کتاب سبکبا تدوین سبک

آید. با این وجود تاثیر بهار در قلمرو نثر از آنچه عدی به شمار میپایه و مبنایی نظری برای تمام کوششهای ب

رقیب بود، ای که بهار در آن بیتر بوده است. حوزهکه دهخدا کرد و جمالزاده و هدایت ادامه دادند، کمرنگ

 نظم است و شعر. 
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 پیوست نخست: آثار بهار

 

 کتاب و جزوه

 .1۳1۳ اصفهان،احوال فردوسی، 

 (صفحه 12۸)  1۳۳۴ تاریخ تطور شعر فارسی، مشهد،

 صفحه( ۸00 :جلد، )دو 1۳۵7 تاریخ مختصر احزاب سیاسی، تهران،

 ه(صفح 20) 1۳0۵تهران،  ،) شعر، مثنوی در مدح و اندرز به رضاشاه( چهارخطابه

غالمرضا رشید یاسمی، جالل الدین همائی دستور پنج استاد ]همراه با عبدالعظیم قریب، بدیع الزمان فروزانفر، 

 صفحه( 2۹0 :جلد )دو 1۳2۹[، تهران 

 صفحه( 1200) ، به کوشش محمد ملک زاده، انتشارات امیرکبیر، دوجلد1۳۳۵ ،دیوان اشعار،تهران

 (صفحه ۵0) 1۳1۳ ،زندگانی مانی،تهران

 صفحه( 1۳۴0: سه جلد) 1۳۳7 ،سبک شناسی، تهران

  (صفحه ۸۴) 1۳۳۳ ،تهران ،شعر در ایران

 گمشده() قبر امام رضا

 صفحه( 170) 1۳۴۵، به کوشش محمد گلبن، تهران،ی فردوسیدرباره مجموعه ی مقاالت :فردوسی نامه
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  هاتصحیح

  

 1۳12 ،یادگار زریران، تهران

 1۳۴1 محمدبن محمد بلعمی، به کوشش محمد پروین گنابادی، تهران،تاریخ بلعمی، ابو علی 

  1۳1۴تاریخ سیستان، تهران، 

 1۳1۶، ی، تهراناهقای بابا افضل مری نفس، ترجمهرساله

 1۳۸0ی فردوسی، به کوشش علی میرانصاری، تهران،  شاهنامه

 1۳1۸مجمل التواریخ و القصص، تهران، 

 1۳2۴منتخب جوامع الحکایات و لوامع الروایات عوفی، تهران 

 

  هاترجمه

 1۳۴7چند متن پهلوی، به کوشش محمد گلبن، تهران 

 1۳۵۸قطف الزهور فی تاریخ الدهور، به کوشش علی میرانصاری، نشر میراث مکتوب، تهران، 
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 ادبیات داستانی

 12۹7، نیرنگ سیاه یا کنیزان سفید، روزنامه ی ایران رمان

 1۳۳7ی فرهنگ خراسان تربیت نا اهل، نشریه ینمایش نامه

  

 هاقالهم

 (1، ص2۸۸یسال دوم شماره) 12۹7 ،آخرین عالج، ایران

 (۴/۵۳) 1۳01نوبهار،  ،آدم کش

 (107/1) 12۹۹آذربایجان، ایران،  

 (۳۴/۴) 1۳2۳ داریا آرمان ملی،

 (۳-۶1/1-۶0) 1۳01آزادی عقیده، آسیای وسطی 

 (2-10۸/1؛107/1؛10۶/1) 12۹۶نوبهار،  ،ازادی عقیده

 (2-2/1) 1۳۳2، نوبهار ،آسیا بیدار شو

 (2-101/1) 12۹۸ ایران، آقا سید محمدکاظم یزدی، 

 (2-۹۳/1؛2-۹2/1؛2-۹0/1) 12۹۶ نوبهار، ،آمال ملی

 (۳-۵۳/2) 1۳۳۳ شود، نوبهار،روح من سنگین می ،آه

 (۳-11/2) 1۳۳۳ قلم من، نوبهار، ،آه

 (۳-۵۸/2) 1۳۳۳، نوبهار، ؟آیا حقیقت در انسان عارضی است 

 (7۹/1) 12۹۸ ابناء انقالب، ایران،

 (۳۶2-1/۳۶1) 1۳12، باختر اباختر،
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 (۶/۳) 1۳01اجتماعیون و اشتراکیون، نوبهار،  

 (200/1)نوبهار  ،12۹۸ی ژاندارمری، ایران، احیای اداره 

 (7/1) 1۳20اخالق را دریابید، مهر ایران، 

 (۳۳) 1۳22، نوبهار ادبیات ایران،

 (۵۴7-۵۴1 22۳-217، 11۵-110) 1۳1۵،ادبیات هندی، مهر 

 (۸2۵ -۸1۸؛ 72۹-72۳؛ ۳2۴-۴/۳17) 1۳1۳ ارمغان بهار، مهر، 

 )17) 1۳21 از آن طرف راه نیست، نوبهار، 

 (1/1) 12۹۶ قانون، زبان آزاد،استبداد یا روح 

 (1۴۵/1) 1۳21 استدعای من، مهر ایران، 

 (۸۵0/1) 1۳22، استعمار، نوبهار 

 (2-۶۸/1) 1۳۳2، اشتباه بزرگ، نوبهار

 )۴) 1۳01 اشعارمنثوره، نوبهار،

  (۳۵/1) 12۹7اصطالحات، ایران، 

 (2-۴/1) 1۳2۸ اعیان، نوبهار،

 (۶7/1) 1۳22 افکار عمومی زیر قلم ماهاست، نوبهار، 

 (۳-77/2) 1۳۳۳، اقسام کالها، نوبهار 

 (۵1۴-10/۵11) 12۹7الفاظ و معانی در شعر قدیم، دانشکده، حوت 

 (110-۳/101) 1۳0۹التنبیه علی حروف التصحیف، تهران، 

 (۵۹۳-11/۵۸۸) 12۹۸ استحثاث قریحه، دانشکده، الکولیک، 
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 )۴۳) 1۳22 امتیازفصلی، نوبهار،

 (1۴-1/12) (1۳0۹)11مهندس نخجوانی، ارمغان،امیرالدین مسعود 

 (۵۴1-10/۵۳۴) 12۹7 دانشکده،، امیل زوال

 (۳۴/1؛2 -۶۹/1) 12۹7انتحار، مباحث اجتماعی و فلسفی، ایران،

 (۳۴/1،  ۳۳/1؛  2۴/1؛ 22/1) 12۹۸ انتحار یا آنارشی، ایران،

 (22/1) 12۹7انتخابات، ایران، 

 (12۵/1) 12۹۹ ایران، ،انتظار 

 )12/۵۸۸-11) 12۹۸انتقاد بر انتقاد اقبال آشتیانی، دانشکده، 

 (۶۳/1) 1۳01ی اقتصاد، انتقاد بهار، روزنامه 

 (12۴-۳/11۵) 12۹7 انتقاد در اطراف مرام ما، دانشکده،

 (2/۵1) 1۳0۹ ی شیر و خورشید، آرمان،لفظی در مقاله انتقاد

 (۹0) 1۳2۴ مردم،ی اندر آن مملکت از در بدری نیست نشان، روزنامه 

 (۴۳۹دوره ی شانزدهم ،ص ) 1۳۴۵اندرز، سخن،  

 (۵7/1) 12۹7، انگلیس و آلمان در آفریقا، ایران

 (7۳/1) 1۳22 اهمیت آموزگار، نوبهار، 

 (۵7/1) 1۳۳۳ رود، نوبهار،ایران به کجا می 

 )۳۹) 1۳21ایران زنده است، نوبهار، 

 (۳-۳0/2) 1۳۳۳این را بخوانید، نوبهار،  

 (2-1۴/1) 1۳2۸ ای وطن، نوبهار، 
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 (7۴-1/۶7) 1۳12باختر،  باختر به معنی شمال است،

 (۴۴۸-7/۴۴1) 1۳11، 1۳بازگشت ادبی، ارمغان،

 (71۸-12/711؛۶۴7-11/۶۴1) 1۳1۳، ۴بازیهای ایرانی، تعلیم و تربیت، 

 (۴۹/1) 12۹7باید خوب شد، ایران،

 (1۳/2) 1۳07 بحث و انتقاد در اطراف شعر سعدی، طوفان هفتگی،

 (2۴2/1) 1۳21 بخشش و بخشایش بحث لغوی، مهر ایران، 

 (7۹1-11/7۸۵) 1۳10، 12بدتر نیست بر سری، ارمغان،  

 (2-22/1) 1۳2۹، نوبهار، ؟برای خالصی وطن چه باید کرد

 (2۳۸/1) 1۳21 برگ زرد، زبان آزاد، 

 (2۳۸/1) 1۳21،مهر ایران ،بزه و بزهکاری 
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 پیوست دوم: سالشمار زندگی بهار

 

م . در شهر مشهد در محلة سرشور ، تولد  1۸۸۶ه . ق /  1۳0۴آبان( / ربیع االول )  –عقرب  1۶ش  12۶۳

 یافت.

 در ده سالگی سرودن شعر را آغاز کرد 1272

 در مشهد تحصیالت خود را در محضر ادیب نیشابوری ) میرزا عبدالجواد( دنبال کرد 127۹

 الشعرای صبوری( وفات یافت.پدرش ) ملک 12۸2

 الشعرایی رسیدلگی به مقام ملکسا 1۹در  12۸2

مستزاد معروف خود را به مطلع زیر را سرود با شه ایران ز آزادی سخن گفتن خطاست کار ایران با  12۸۴

        خداست

 خواهان خراسان قرار گرفت.در بیست سالگی وارد امور سیاسی شد و جزو مشروطه 12۸۴

ب به چاپ رسید که مورد  –سان، بدون امضا یا با امضاء م اشعار سیاسی او در روزنامة نیمه مخفی خرا 12۸۴

         توجه بسیار قرار گرفت.

را به شهرت   اشعار سیاسی او در روزنامة طوس ) به مدیریت میرزا هاشم خان قزوینی( منتشر شد و او 12۸۵

       رسانید.

    طلع:را خطاب به محمد علی شاه سرود، بدین م« اندرز به شاه» مثنوی  12۸۶

       فکر سر انجام ز آغاز کن پادشاها چشم خرد باز کن 

        برای اولین بار در راه تشکیل حزب دموکرات در مشهد با حیدر عمو خان عمو اوغلومالقات کرد. 12۸۸
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پنجشنبه بیست و یکم میزان ) مهر ( نخستین شمارة روزنامة نوبهار را که ارگان حزب دموکرات مشهد  12۸۸

     در شهر مشهد منتشر کرد. بود

 عضویت کمیتة ایالتی حزب دموکرات خراسان را پذیرفت. 12۸۸

با نطقی که در اولین جلسة حزب دموکرات، در مسجد گوهرشاد ایراد کرد، شهر مشهد را تکان داد و  12۸۸

    کینیاز دابیژا ) جنرال کنسول دولت تزاری( را به وحشت انداخت.

ی خراسان ) به مدیریت سید حسن اردبیلی( همکاری کرد، و مقاالت اوبدون امضاء در با روزنامة مخف 12۸۸

 رسید.چاپ می  ب به -آن روزنامه به چاپ رسید. گاهی هم مقاالت و اشعار او با امضاء م

را خطاب به وزیر خارجة انگلستان )سر « سوی لندن گذر ای پیک نسیم سحری» قصیدة معروف  12۸۹

 د.ادوارد گری( سرو

 الدوله وزیر خارجة وقت روزنامة نوبهار پس از یکسال نشر در مشهد توقیف شد. به دستور وثوق 12۹0

را در واقعة بمباران مسجد گوهر شاد و گنبد مطهر « قصیدة بوی خون ای باد از طوس سوی یثرب بر »  12۹0

 سرود. -های تزاری به توپ بسته شدطرف روس که از –حضرت امام رضا )ع( 

شماره انتشار    ۹آذر ماه ( روزنامة تازه بهار را در مشهد منتشر کرد که بیش از )  –قوس  ۴دوشنبه  12۹0

 نیافت، و به دستور کینیاز دابیژا به دنبال نوبهار توقیف شد.

 به همراه نه نفر از دوستانش که اعضای کمیتة حزب دموکرات ایران بودند، بنا به دستورکینیاز دابیژا از 12۹0

    مشهد به تهران تبعید شد و در میان راه دزدان اموال او را به غارت بردند.

 علی خان درگزی را ستود.ماجرای سفر خود را به نظم درآورد و استاد خود صید 12۹0

شاهرود، با حیدر خان عمواوغلو و رفیقش ابوالفتح زاده مالقات کرد و  –هنگام تبعید، بین راه سبزوار  12۹0

ای به شیخ جواد تهرانی نوشت که به هر وسیله باشد، تذکرة عبور برای چون نتوانست به مشهد بازگردد، نامه
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حیدر خان و دوستش تهیه کرده آنان را از مرز بگذراند. در این سفر حیدر خان پس از یک ماه توقف در 

 شهد عازم لندن شد.م

 جدی ) دی ماه( دورة دوم نو بهار را در شهر مشهد منتشر کرد. 1۴ 12۹2

 از طرف مردم کالت، سرخس و درگز به نمایندگی دورة سوم مجلس شورای ملی انتخاب شد  12۹2

 قوس، ) آذر( دورة سوم نوبهار را در تهران منتشر کرد. 1۴ 12۹۳

چهارم از   ریخ سیاسی افغانستان را نوشت، و در روزنامة نوبهار، سال)مرداد ماه( بخشی از تا -اسد 12۹۴

 به بعد منتشر کرد. ۶1شمارة 

   در کابینة محمد ولی خان سپهدار اعظم، به بجنورد تبعید شد و شش ماه در حالت تبعید به سر برد. 12۹۴

 آبان( روزنامة نوبهار او توقیف شد.)  –عقرب  12۹۴

 آمد و به قم مهاجرت کرد. مسأله مهاجرت پیش 12۹۴

قصیده ای   به علت واژگون شدن درشکه، دست او در راه قم شکست ، و ادیب الممالک فراهانی، 12۹۴

 به مطلع: سرود خطاب به بهار 

            کلک زرنگار آورد  رنگار ها ز س      شکست دستی کز خامه بس نگار آورد

 گذاشت.انجمن دانشکدة تهران را بنیان  12۹۴

 سال ششم نوبهار را در تهران منتشر کرد 12۹۶

 )مرداد( سال ششم نوبهار او توقیف شد –اسد  11 12۹۶

شمارة آن منتشر   ۳۵)مرداد( روزنامة زبان آزاد را سه روز پس از توقیف نوبهار منتشر کردکه  –اسد  1۴ 12۹۶

 شد
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دستور احمد شاه از توقیف خارج شده بود ، عقرب به  ۸عقرب روزنامة نوبهار که روز  ۹پنجشنبه  12۹۶

 مجدداً منتشر شد.

سال پس از در گذشت پدرش ملک الشعرای صبوری(  1۴م . مادر بهار )  1۹17ه . ق .  1۳۳۶مطابق  12۹۶

 در گذشت.

م ( با بخشی از تاریخ قاجاریه را نوشت و در روزنامة  1۹1۸تا  1۹1۴تاریخچة سه سال و نیم جنگ )  12۹۶

 ، سال ششم به چاپ رسانید.نوبهار

 سال دوام یافت.   اردیبهشت( نخستین شمارة مجلة دانشکده را در تهران منتشر کرد که یک)  –ثور  1 12۹7

به مناسبت توقیف روزنامه « تا بر زبر ری است جوالنم» را به مطلع : « بث الشکوی» قصیدة معروف  12۹7

 نوبهار سرود.

ر آن زمان مدیریت آن با برادرش کنیزان سفید را نوشت و در روزنامة ایران که درمان نیرنگ سیاه یا  12۹7

 بود منتشر کرد. (محمد ملکزاده)

) اسفند( نخستین شماره روزنامة یومیه نیمه رسمی ایران به مدیریت اوانتشار یافت .که  -حوت  2۳ 12۹۸

                                 دوام یافت .« 12۹۹تا سوم اسفند » سال  2مدت 

 در کابیة سید ضیاءالدین طباطبایی، در کودتا مدت سه ماه در شمیران تحت نظر بود 12۹۹

 سرود.« ای خامه دو تا شو و به خط مگذر » را به مطلع : « هیجان روح » قصیده 12۹۹

هرتسفلد ، دانشمند   محضر درسشمسی مدتی با جمعی دیگر از فضالی ایران در  1۳0۵تا اوایل سال  1۳00

 آلمانی، برای فرا گرفتن زبان پهلوی حاضر شد.

 در مجلس چهارم از طرف مردم بجنورد به نمایندگی انتخاب گردید. 1۳00

 قصیدة معروف دماوند و سکوت شب را سرود. 1۳01
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 مهر ماه( روزنامه نوبهار هفتگی را در تهران منتشر کرد.)  –میزان  2 1۳01

یخچة اکثریت در مجلس چهارم را نوشت ، که قسمتی از آن را در روزنامة نوبهارهفتگی چاپ و به تار 1۳01

 علتی از چاپ بقیه خودداری کرد.

 از طرف مردم ترشیز ) کاشمر ( به نمایندگی مجلس پنجم انتخاب گردید. 1۳02

باد آن عهد کم بندی به پای قسمتی از سرگذشت خود را به نظم در آورد، که مطلع آن این است : ) یاد  1۳02

 اندر نبود(.

مثنوی جمهوری نامه را سرود. این مثنوی، اولین بار در روزنامه قرن بیستم به نام میرزادة عشقی به  1۳02

 چاپ رسید.

واعظ قزوینی  ،هنگامی که بهار در مجلس نطق تندی ایراد کرد و قصدداشت از مجلس خارج شود 1۳0۳

که شباهت به بهار داشت در جلوی مجلس بجای او مورد اصابت گلوله قرار گرفت، مدیر روزنامه رعد قزوین 

وان به حصار فلکی راه شب چو دی» را به مطلع : « شوم یک شب» و از پای درآمد، بهار دراین باره قصیده

 .سرود« زدند

 در مجلس ششم به نمایندگی مردم تهران انتخاب شد . 1۳0۵

 به رضا شاه پهلوی سرود. چهار خطابه خود را خطاب 1۳0۵

 قصیده معروف فتح دهلی را سرود. 1۳0۶

 در دارالمعلمین به تدریس اشتغال ورزید. 1۳07

 به عللی از کار سیاست کناره گرفت . 1۳07

» یک سال به زندان مجرد افتاد. در این مدت چند قصیده و مسمط ساخت که در جلداول دیوان او  1۳0۸

 در بارة زندانی شدنش در غزلی گوید:  مندرج است. ۵00تا  ۴۸۵از صفحة « چاپ اول
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 کمتر از زندان نای و قلعة مندیش نیست.               من نیم مسعود بو احمد ولی زندان من         

مثنوی مستزاد خود را خطاب به صادق سرمد سرود ، که در آن، شیوه و سبک شعرای گذشته و معاصر  1۳0۹

 خود را معلوم کرد.

 صفحه از ادامه چاپ آن جلوگیری شد.  20۸دیوان اشعار خود را به طبع رسانید، که پس از چاپ  1۳11

 شباهنگ را به مطلع:   ماه بطول انجامیدو شعر زیبای ۵اسفند بار دیگر به زندان افتاد، که مدت  2۹روز  1۳11

 « بر شو ای رایت روز از در شرق»

 به مطلع: سرود و قصیدة هفت شین را 

 گل با نسیم صبح سر از خاك برکند             شد وقت آن که مرغ سحر نغمه سر کند

 از زندان آزاد و به اصفهان تبعید شد . 1۳12

 را از پهلوی به پارسی بلرگردانید و به نظم کشید.« آذرباد ماراسپندان» اندرزهای  1۳12

لهجه مشهدی سرود. متأسفانه تمام این را به « امشو در بهشت خدا وایه پندری» قصیده معروف :  1۳12

 قصیده در دیوان او به چاپ نرسیده است.ولی همة قصیده در مجلة یغما به چاپ رسیده است.

 سرودن کارنامة زندان را شروع کرد. 1۳12

 شاهنامة گشتاسب یا یادگار زریران را از پهلوی به پارسی برگرداند. 1۳12

 اهنامه به رشته تحریر در آورد.شرح احوال فردوسی را بر مبنی ش 1۳12

شمسی به  1۳۴۵قرارداد تصحیح تاریخ بلعمی را با وزارت فرهنگ امضاء کرد، که این کتاب در سال  1۳12

 همت روانشاد محمد پروین گنابادی از طبع خارج شد.

 در زندان شروع کرده بود در اصفهان به پایان رسانید. 1۳12کارنامة زندان را که در سال  1۳1۳
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و علی اصغر « ذکاءالملک» برای برگزاری جشن هزاره فردوسی ، با وساطت مرحوم محمد علی فروغی  1۳1۳

 حکمت وزیر فرهنگ وقت، از اصفهان به تهران فراخوانده شد.

 را پس از بازگشت از اصفهان سرود.« آمال شاعر» قصیدة  1۳1۳

 فردوسی سروده بود به شعرفارسی درآورد. شاعر انگلیسی را ، که در جشن هزارة« درینک واتر»شعر  1۳1۳

 در هزاره فردوسی سرود.« کل الصید فی جوف الفرا» و « آفرین فردوسی» های قصیده 1۳1۳

 بار دیگر در دانشسرای عالی به تدریس ادبیات مشغول شد. 1۳1۳

 رسالة زندگی مانی را تألیف کرد. 1۳1۳

م ، سفری کوتاه به عزم گردش به طرف  1۹۳۶ مارس –ه. ق  1۳۵۴فروردین ماه مطابق ذیحجه  1۳1۵

 بود به این مطلع : « سپید رود » آورد سفرش قصیده زیبای مازندران و گیالن رفت، که ره

 بر مرغزار دیلم و طرف سپید رود          هنگام فرودین که رساند زما درود          

شد و بهار عهده دار تدریس بعضی ازدروس آن دورة دکترای ادبیات فارسی در دانشگاه نهران افتتاح  1۳1۶

 گردید.

 کتاب مجمل التواریخ و القصص با تصحیح وی از طبع خارج شد. 1۳1۸

 را سرود.« دیروز و امروز» قصیدة  1۳1۸

 شماره تعطیل شد. 102اسفند ماه روزنامة نوبهار را بار دیگر در تهران منتشر کرد، که پس از انتشار  ۳ 1۳21

 را در چند شمارة نوبهار یومیه به چاپ رسانید.« از آن طرف راه نیست » عروف مقاله م 1۳21

 را منتشر کرد.« یا تاریخ تطور نثر فارسی» شناسی جلد اول و دوم سبک 1۳21

 شرح زندگانی سید حسن مدرس را نوشت و در روزنامة نوبهار منتشر کرد. 1۳22
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مدتی  1۳2۶تا 1۳22شوروی در تهران تشکیل شد .بهار از انجمن روابط فرهنگی ایران و اتحاد جماهیر  1۳22

 ریاست کمیسیون ادبی آن انجمن را داشت .

 را نوشت که در چند شمارة نوبهار به طبع رسید.« در آرزوی مساوات»ای زیر عنوان رساله 1۳22

رده بود، چاپ تألیف ک 1۳22تا  1۳21جلد اول تاریخ احزاب سیاسی یا انقراض قاجاریه را که در سال  1۳2۳

 و منتشر کرد.

 عهده دار وزارت فرهنگ شد.« السلطنهقوام» هنگام زمامداری احمد قوام  1۳2۴

سالگی تشکیل حکومت  2۵با هیاتی برای شرکت در برگزاری جشن  1۹۴۵-۶ه. ق برابر  1۳۶۴ -۵ 1۳2۴

 آذربایجان شوروی رهسپار باکو شد .

 آورد سفر اوست به آذربایجان شوروی.ره را سرود که« هدیه باکو» قصیده معروف  1۳2۴

 سفر کوتاهی از تهران به مشهد رفت . 1۳2۴

الروایات عوفی ، به تصحیح وی ، از طرف وزارت فرهنگ الحکایات و لوامعبخشی از کتاب جوامع 1۳2۴

 انتشار یافت.

به طبع رسیده  1۳2۴ بهمن ماه ۳شرح زندگی لنین را نوشت، که در مجله پیام نو ، سال دوم ، شمارة  1۳2۴

 است.

ریاست نخستین کنگرة نویسندگان ایران را که از طرف انجمن روابط فرهنگی ایران با اتحاد جماهیر  1۳2۴

 عهده گرفت.ه شوروی تشکیل شده بود ب

 السلطنه همکاری کرد و حزب دموکرات تیران را تأسیس کرد.با احمد قوام 1۳2۵

 قوام کناره گرفت .از مقام وزارت فرهنگ احمد  1۳2۵

 شناسی یا تاریخ تطور نثر فارسی را به چاپ رسانید.جلد سوم سبک 1۳2۶
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 در دورة پانزدهم قانونگذاری مجلس به نمایندگی مردم تهران انتخاب شد. 1۳2۶

 برای معالجه سل ، از تهران رهسپار سویس شد. 1۳2۶

 السلطنة دارد که معروف است.دیبای با اهنگامی که در سویس مشغول معالجه بود، مکاتبه 1۳27

 اردیبهشت ماه، از سفر استعالجی خود از سویس به ایران بازگشت. 1۳2۸

 یک صفحه از تاریخ را سرود به این مطلع :جرم خورشید چو از حوت به برج بره شد.» قصیدة  1۳2۸

 را در تهران تشکیل داد.« جمعیت ایرانی هواداران صلح» 1۳2۹

رسماً از وی دعوت کرد تا سفری به پاکستان کند، بعلت بیماری نتوانست به این سفر دولت پاکستان  1۳2۹

 برود.

ار اردیبهشت، سفارت کبرای پاکستان ، مجلس یادبودی برای محمد اقبال الهوری تشکیل داد ، و به 1 1۳2۹

 دار ریاست آن مجلس بود، و سخنرانی گرمی در بارة اقبال ایرادکرد.عهده

 ، پیامی به دانشجویان فرستاد. یک اسفند 1۳2۹

شناسی شعر فارسی را نیز بنویسد و وزارت فرهنگ اقدام به چاپ آن نماید. قراردادی بست که سبک 1۳2۹

بخشی از آن کتاب را نوشت و متأسفانه بیماری نگذاشت که به ادامة کاربپردازد. نیز مرگ مجال نداد که کار 

 1۳۴2وشته شده  که خود به وزارت فرهنگ تحویل داده بود ، در سال شروع کرده را به پایان برد. آن قسمت ن

شناسی یا تطور شعر فارسی، بخش یکم ، شمسی به کوشش آقای علیقلی محمودی بختیاری به نام سبک

 صفحه از طرف مؤسسه مطبوعاتی علمی منتشر شد.  112دفترچهارم، در 

را سرود و برای همیشه دفتر اشعارخود را در هم « جغدجنگ» در تابستان، آخرین اثر خود، قصیدة  1۳2۹

در « م  1۹۵2ه.ق و سوم مارس  1۳70 ج ا، 2۵» اسفند ماه  1۳پیچید. این قصیده اولین بار در روزیکشنبه 

 روزنامة مصلحت به چاپ رسید.
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 اسفند، پیامی به جوانان ایران فرستاد. 2۹سه شنبه  1۳2۹

صبح ، در خانة   ۸م ، ساعت  1۹۵1آوریل  21ه. ق. /  1۳70رجب ماه  1۵روز اول اردیبهشت ، مطابق  1۳۳0

 الشعرا بهار، خیابان تخت جمشید بدرود زندگی گفت.خود در خیابان ملک

م بعد از ظهر جنازة او را از  1۹۵1آوریل  22ه. ق. /  1۳70ماه رجب  1۶دوم اردیبهشت ماه ، مطابق  1۳۳0

بعد از ظهر همانروز او را در شمیران  ۴بر سر دست بردند. و ساعت مسجد سپهساالر تا چهار راه مخبرالدوله، 

 در باغ آرامگاه ظهیر الدوله ، به خاك سپردند.
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 کتابنامه

 

 .1۳7۹اتحاد، هوشنگ، پژوهشگران معاصر ایران، فرهنگ معاصر، 

 .1۳71اخوان ثالث، مهدی، صدای حیرت بیدار، زیر نظر مرتضی کاخی، انتشارات زمستان، 

 .1۳۸۵آجودانی، ماشاءاهلل، یا مرگ یا تجدد، نشر اختران، 

 .1۳۸2پور، یحیی، از صبا تا نیما، انتشارات زوار، آرین

ی مشروطه، انتشارات موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی، آژند، یعقوب، تجدد ادبی در دوره

1۳۸۴. 

 .1۳۴7براهنی، رضا، طال در مس، کتاب زمان، 

 .1۳۶۵، پاییز و زمستان ۴خاطره از پدرم، ایران نامه، سال پنجم، شماره  بهار، پروانه، چند

ی نویسندگان در گفتگو با چهرزاد بهار، چهرزاد، پدرم عضو نبود، برادرم عضو بود: تشکیل کنگره

 .1۳۹0، آبان 1۶ی الشعرای بهار، مهرنامه، شمارهبهار، فرزند ملک

 .1۳7۹وشش علی میرانصاری، سازمان اسناد ملی ایران، های بهار، به کالشعراء، نامهبهار، ملک

بلند آفتاب خراسان )یادنامه استاد محمدتقی ملک الشعرائ بهار به بهار، ماه ملک، پدرم بهار، در: 

 .1۳۸0، به اهتمام محمد گلبن، انتشارات رسانش، )مناسبت پنجاهمین سالگرد درگذشت او

 .1۳۵7سیاسی، تهران، ی مختصر احزاب بهار، محمد تقی، تاریخچه

 .1۳۸0بهار، محمد تقی، دیوان اشعار، به کوشش چهرزاد بهار، انتشارات توس، 
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 .12۹7ی ششم، ، شمارهی دانشکدهبهار، محمدتقی، شعر خوب، مجله

 .1۳۸7الشعراء، دیوان اشعار، انتشارات نگاه، بهار، ملک

 .1۳7۶فرهنگ ایران، انتشارات فکر روز، بهار، مهرداد، زندگی محمد تقی بهار، جستاری چند در 

 .1۳7۳، شهریور ۵۴ی شمارهبهار، مهرداد، گفتگو با مهرداد بهار، کلک، 

 .1۳۵۶ها، شرکت سهامی انتشارات کتابهای جیبی، ی مقالهپروین گنابادی، محمد، گزیده

 /1۳۳۸، رمضان ۵-۴ی ی کاوه، سال پنجم، شمارهجمالزاده، سید حسن، فارسی خان والده، مجله

 .م 1۹20

 .1۳۸۶جعفری، مسعود، سیر رمانتیسم در ایران، نشر مرکز، 

 .1۳۶7جاللی پندری، یداهلل، زندگی و شعر ادیب نیشابوری، چاپ و نشر بنیاد، 

معاصر ایران، به اهتمام مرتضی رسولی، سال دوم،  خطیبی، حسین، مصاحبه با حسین خطیبی، تاریخ

 .1۳77ی ششم، شماره

 .1۳۸0دهقانی، محمد، پیشگامان نقد ادبی در ایران، انتشارات سخن، 

 .1۳۴۸، خرداد 2۴۹ی رعدی آذرخشی، غالمعلی، شعر معاصر ایران، یغما، شماره

الدین، مرموزات اسدی در مزمورات داودی، به تصحیح محمدرضا شفیعی کدکنی، تهران، رازی، نجم

1۳۸1. 

نگاری بهار، در: نامواره دکتر محمود افشار، به کوشش ایرج افشار، رضوانی، محمد اسماعیل، روزنامه

 .1۳۶۶بنیاد موقوفات افشار، 

 . 1۳۸۵، 1۳المعارف بزرگ اسالمی، جلد اشعراء بهار، دایرهسمیعی، احمد، ملک
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مرداد  11شنبه ی دوم، پنجاشعراء بهار و ترجمه، کتاب جمعه، سال اول، شمارهشمیسا، سیروس، ملک

1۳۵۸. 

 .1۳۶۶، تابستان ۴اهلل، یادی از استاد، ایران نامه، سال پنجم، شماره صفا، ذبیح

ی اشعار ملک الشعرای بهار، انتشارات ، من زبان وطن خویشم: نقد و تحلیل و گزیدهعظیمی، میالد

 . 1۳۸7سخن، 

بلند آفتاب خراسان )یادنامه استاد محمدتقی ملک الشعرائ بهار به علوی، بزرگ، خزان بهار، در: 

 .1۳۸0، ، به اهتمام محمد گلبن، انتشارات رسانش)مناسبت پنجاهمین سالگرد درگذشت او

 . 1۳۸۶، آذرماه 2۵ی علوی، ماهنامه شاهد یاران، شماره

 .1۳7۶کسروی، احمد، قیام شیخ محمد خیابانی، به کوشش محمدعلی همایون کاتوزیان، نشر مرکز، 

های هنری پور، مرکز آفرینشاکبر، صد سال شعر خراسان، به کوشش احمد کمالگلشن آزادی، علی

 .1۳7۳آستان قدس رضوی، 

علی، سالشمار زندگی، در: من زبان وطن خویشم، به اهتمام عظیمی، میالد، انتشارات میرانصاری، 

 .1۳۸7سخن، 

 .1۳70، تابستان 2شناسی، سال سوم، شماره ناتل خانلری، پرویز، از خاطرات ادبی خانلری، ایران

 .1۳۸۵، ناتل خانلری، پرویز، نقد بی غش، انتشارات تاك

 .1۹27 ،بیروت ،القِراءَةمَدارج ،همّام، جرجس

بلند آفتاب خراسان )یادنامه استاد الدین، تکمیل شرح حال بهار به قلم نگارنده، در: همایی، جالل

، به اهتمام محمد گلبن، انتشارات )محمدتقی ملک الشعرائ بهار به مناسبت پنجاهمین سالگرد درگذشت او

 .1۳۸0رسانش، 
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 .1۳۹1، شهریور ۸۸-۸7ی شمارهیمینی شریف، عباس، فرزندان ایران، بخارا، 

 .1۳۶۸ی شعر و شاعری، به اهتمام سیروس طاهباز، دفترهای زمانه، یوشیج، نیما، درباره
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 شروین وکیلیدیگر هب قلم  یکتابهای 

 ی تاریخ خرد ایرانیمجموعه

  1۳۹۴ب نخست: زند گاهان، شورآفرین، کتا

 1۳۹۵کتاب دوم: تاریخ خرد ایونی، علمی و فرهنگی، 

 1۳۹۵ی افالطون، ثالث، کتاب سوم: واسازی افسانه

 1۳۹۵کتاب چهارم: خرد بودایی، خورشید، 
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 ی دیدگاه زروانمجموعه

 

 

 

 

  

  1۳۸۹ی سیستمهای پیچیده، شورآفرین، کتاب نخست: نظریه

 

 1۳۸۹کتاب دوم: روانشناسی خودانگاره، شورآفرین، 

 

 1۳۸۹ی قدرت، شورآفرین، کتاب سوم: نظریه

 

 1۳۸۹ها، شورآفرین، ی منشچهارم: نظریهکتاب 
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 1۳۹1ی زمان؛ زروان کرانمند، شورآفرین، کتاب پنجم: درباره

 

 1۳۹1کتاب ششم: زبان، زمان، زنان، شورآفرین، 

 

 1۳۹۳کتاب هفتم: جام جم زروان، شورآفرین، 
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  ی تاریخ تمدن ایرانیمجموعه

 

 1۳۹1-1۳۸۹بخش، شورآفرین، رهایی کتاب نخست: کوروش

 1۳۸۹ی یونانی، شورآفرین، ی معجزهکتاب دوم: اسطوره

 1۳۹0کتاب سوم: داریوش دادگر، شورآفرین، 

 1۳۹۳کتاب چهارم: تاریخ سیاسی شاهنشاهی اشکانی، شورآفرین، 
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  شناسی ایرانیی اسطورهمجموعه

 

 1۳۸۹شناسی پهلوانان ایرانی، پازینه، کتاب نخست: اسطوره

 

 1۳7۹دوموزی، خورشید، کتاب دوم: رویای 

 

 1۳۹1شناسی آسمان شبانه، شورآفرین، کتاب سوم: اسطوره
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 1۳۹0ی زلیخا، خورشید، ی یوسف و افسانهکتاب چهارم: اسطوره

 1۳۹2ی آفرینش بابلی، علم، اسطوره کتاب پنجم:

 1۳۹۴های امپدوکلس، خورشید، ششم: پاالیشکتاب 

 1۳۹۵شناسی ایزدان ایرانی، شورآفرین، کتاب هفتم: اسطوره
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 روانشناسی و تکامل -ی عصبمجموعه

  1۳77کتاب نخست: کلبدشناسی آگاهی، خورشید، 

 1۳77افزایی، خورشید، ی همکتاب دوم: رساله

 1۳۸۵سرا، کتاب سوم: مغز خفته، اندیشه

 1۳۸۵سرا، شناسی جوك و خنده، اندیشهکتاب چهارم: جامعه

 1۳۹1شناسی لذت، خورشید، کتاب پنجم: عصب

 1۳۹۴نا،کتاب ششم: فرگشت انسان، بی

  1۳۹۵شناسی تا تکامل، خورشید،گرایی: از عصبکتاب هفتم: همجنس
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 ی فلسفهمجموعه

 

 1۳7۸کتاب نخست: آناتومی شناخت، خورشید، 

 

 1۳۸0ی آفرینش پدیدارها، خورشید، کتاب دوم: درباره

 

 1۳۹۵ارزان، خورشید، کتاب سوم: کشتنِ مرگ
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 ی داستان، رمان و شعرمجموعه

 

  1۳7۹کتاب نخست: ماردوش، خورشید، 

 

 1۳۸1سرا، کتاب دوم: جنگجو، اندیشه

 

 1۳۸۳شورآفرین،  -کتاب سوم: سوشیانس، تمدن

 

 1۳۸۶ کتاب چهارم: جام جمشید، خورشید،

 

 1۳۸7کتاب پنجم: حکیم فارابی، خورشید، 

 

 1۳۸۹کتاب ششم: راه جنگجو، شورآفرین، 

 1۳۹1کتاب هفتم: نفرین صندلی )مبل جادویی(، فرهی، 
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 1۳۹۳نا، کتاب هشتم: دازیمدا، بی

 1۳۹۵کتاب نهم: فرشگرد، خورشید، 

 1۳۹۵کتاب دهم: جم، شورآفرین، 

 1۳۹۵داستان کوتاه، خورشید، ی کتاب یازدهم: آرمانشهر؛ مجموعه

 1۳۹۵کتاب دوازدهم: زریر؛ مجموعه داستان کوتاه تاریخی، خورشید، 

 1۳۹۵کتاب سیزدهم: مرتاض؛ مجموعه داستان کوتاه طنز، خورشید، 
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  ی راهبردهای زروانیمجموعه

 

 1۳۸۵سرا، کتاب نخست: خالقیت، اندیشه

 

 1۳۹2کتاب دوم: کارگاه مناظره، جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران، 

 

 1۳۹۵نامک، شورآفرین، کتاب سوم: بازی
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 ی ادبیاتمجموعه

 1۳۹۴الشعرای بهار، خورشید، کتاب نخست: ملک

 1۳۹۴کتاب دوم: نیمایوشیج، خورشید، 

 1۳۹۵کتاب سوم: پروین، سیمین، فروغ، خورشید، 

 1۳۹۵خورشید،  چهارم: الهوتی و شاعران انقالبی،کتاب 

 1۳۹۵کتاب پنجم: خویشتنِ پارسی، خورشید، 

  1۳۹۵نامه، خورشید، کتاب ششم: عشاق
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 های سفرنامهمجموعه

 1۳۸۸خوارزم، خورشید،  ی سغد وکتاب نخست: سفرنامه

 1۳۸۹ی چین و ماچین، خورشید، کتناب دوم: سفرنامه

 

 کتابهای دیگر

 1۳۸2کتاب نخست: نام شناخت، خورشید، 

ی سیستمهای پیچیده در مدلسازی تغییرات فرهنگی، جهاد دانشگاهی دانشگاه کتاب دوم: کاربرد نظریه

 . 1۳۸۴تهران، 

 1۳۹۴کتاب سوم: گاندی، خورشید، 

 1۳۹۵نامه: جلد نخست، خورشید، چهارم: رخ کتاب

 1۳7۹کتاب پنجم: سرخ، سپید، سبز: شرحی بر رمانتیسم ایرانی، خورشید، 
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 هامجموعه مقاله

 1۳۹۵ی زروان، خورشید، جلد نخست: نظریه

  1۳۹۵خورشید، شناسی، جلد دوم: جامعه

 1۳۹۵جلد سوم: تاریخ، خورشید، 

 1۳۹۵شناسی، خورشید، جلد چهارم: اسطوره

 1۳۹۵جلد پنجم: ادبیات، خورشید، 

 1۳۹۵جلد ششم: روانشناسی، خورشید، 

 1۳۹۵جلد هفتم: فلسفه، خورشید، 

 1۳۹۵شناسی، خورشید، جلد هشتم: زیست

 1۳۹۵جلد نهم: آموزش و پرورش، خورشید، 

 

 

 

 


