
 

  نگاري متعهد به اجتماعتاریخ ؛بهار
  

 زایحیی آتش
  دانشگاه شهید مدنی آذربایجان عضو هیأت علمی -استادیار

 آمینه فیضی
 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - دانشجوي زبان و ادبیات فارسی

  چکیده
محقق، ادیب و  ،بهار .الشعرا بهار استهاي ادبی، سیاسی و اجتماعی عصر مشروطه ملکاز چهرهبدون تردید یکی 

هاي فردي و شرایط اجتماعی عصرش، از افرادي است که تحقیقات فراوانی در سیاستمدار معاصر است و به دلیل ویژگی
دانند، اما اي ادبی، سیاسی و منتقد میه چهره ها بهار رادر این تحقیقات و پژوهش. استهاي مختلف دربارة او شده زمینه

تاریخ پر فراز و  ،که در سراسر اشعارش ،دست نیز به شمار آوردتوان بهار را مورخی چیرهها میدر کنار این ویژگی
از این جهت منبع موثقی براي دریافت اطالعات تاریخی و فرهنگی آن دوران به  نشیب مشروطه منعکس گردیده است،
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  مقدمه 

عرصۀ حیات نهاد، از همان اوان کودکی و  به بهار، سیاستمدار، ادیب و منتقد بزرگی بود که در دیار خراسان پا
 هاي ینهبهار پر شور در زم. نوجوانی به محافل ادبی و سیاسی خراسان راه یافت و نبوغ سیاسی و ادبی خویش را بروز داد
میان  ساخته بود که در يا مختلف ادبی، سیاسی و تاریخی اطالعات زیادي داشت و این دانش و آگاهی از او اعجوبه

اش که مبارزه با استبداد بود، قرار  اهداف بلند مرتبه او ادبیات را در خدمت آرمان و. یگانه داشت يا همعصرانش چهره
شعر فارسی را که پیش از آن در خدمت عشق و تملق و نومیدي « ،داد و این گونه فصلی نو در ادبیات ایران خلق کرد

 توان یم .)27: 1373فرشیدورد،(» یم را در ادبیات ما سبب گردیدبود به خدمت عدالت و آزادي در آورد و تحولی عظ
مگر فردوسی که تمدن ایران را آن هنگام که در خطر زوال  رسد یاذعان کرد که در تاریخ ادبیات ایران کسی به پایش نم

کامل قومیت و فرهنگ او مظهر . درعصر مشروطه بهار به احیاء تمدن ایران زمین پرداخت. و نابودي بود، دوباره احیا کرد
هیچ شاعري پس از فردوسی در شعرش، چهرة ایران را زیباتر از بهار  ...ایرانی است در شکل معتدل و همه کس پسندش

 .)562: 1366شفیعی کدکنی،(است که از فرط وضوح، گاه ممکن است مخفی باشد  يا است و این نکته توصیف نکرده
تحقیق مستقلی انجام نداده است، شاید به این دلیل که ابعاد دیگر شخصیت او  تاکنون کسی در حیطۀ تاریخ نگاري بهار

در حالی که دیوان اشعار بهار حاوي اطالعات . ادیب وي پنهان مانده است و مدار زیر سیطرة شخصیت محققانه، سیاست
بهار و میرزادة «ست مهم سیاسی، شاهان و وزیران ا يها ها و جناح تاریخی زیادي در خصوص مشروطه، مجلس، چهره

براي حدود مشروطه بگردیم،  اي یینهها امضاي تاریخی دارد و اگر دنبال آ آن يها عشقی شاعرانی هستند که سروده
ها و اصالً مردم به  آیینه براي انعکاس اتفاقات زمان و گرفت و گیرها و رنج ینتر بهار درخشان یژهو آنان، به يها سروده

که رابطۀ ادبیات و تاریخ را به  آید یبهار از جمله شاعران و روشنفکرانی به شمار م .)1387تی،آبان افتل( »آید یحساب م
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جهت انعکاس رخدادهاي تاریخی عصر زمان خود  اي یلهخوبی درك کرده بود به همین سبب است که ادبیات را وس

  .دانست یم
  
  رابطۀ تاریخ و ادبیات .1

احوال و اعمال انسان را به هر روش و مبتنی بر هر مکتب و رعایت  شرح مکتوب. نگاري فقط کار مورخ نیست تاریخ
که در معناي خاص بر ثبت و ضبط وقایع و احوال سیاسی و اجتماعی هر  نامیم ینگاري م هر شیوة تنظیم و تدوین، تاریخ

نگاري،  ل غایی تاریخ، اهداف و فواید یا علها یزههمچنین باید توجه داشت که انگ. گردد یقوم یا جامعه جهانی اطالق م
انکارناپذیر و دو سویه  يا و ادبیات رابطه یختار ).11: 1380سجادي، عالم زاده،(نگاري است  عامل متغیر در فن تاریخ

هر چند که مورخ به صورت  شوند یو تحت تأثیر حوادث جامعه خلق م خیزند یم دارند؛ زیرا هر دو از بستر جامعه بر
یکی از منابع موثق تاریخ و  یاتدهندة وقایع جامعه است، ادب ؛ اما ادبیات هم انعکاسدازدپر یرسمی به نگارش وقایع م

مورخ ممکن است . از خالل ادبیات آن جامعه جستجو کرد توان یاست و تاریخ هر جامعه را م يا فرهنگ هر جامعه
ند بیان کند و یا به سود نظام حاکم بر را نتوا ها یتتحت تأثیر فشار سیاسی حاکم بر جامعه وقایع را سانسور کند و واقع

از زیر  ...چون استفاده از زبان تمثیل، رمز، کنایه و ییها و روش ها یوهجامعه به ثبت وقایع بپردازد؛ اما ادبیات همواره به ش
ال مهم تاریخ، جامعه شناسی، مردم شناسی و اوضاع و احو يها در روشن ساختن فصل یاتادب. تیغ سانسور در امان است

تاریخ مکتوب ما و بیشتر مردم جهان بسیاري از حقایق را درز «. سزا دارده کلی و عمومی زندگانی گذشتگان سهمی ب
. است گرفته و از کنار آن با سکوت گذشته و آن جا که مهر از لب برداشته نیز همیشه در گفتار و داوري خود صادق نبوده

. نگر پیروي کرده است اندیش و آینده م نگاشتن تاریخ از عقل مصلحتزیرا مورخ هنگا. علتش تا حد زیادي روشن است
زیرا حاکم و زورمداران جامعه کار نویسنده یا شاعر را . در حالی که ادبیات از این حیث کامالً طرف مقابل قرار دارد

نسور حاکم بر تاریخ است، از سا تر یدهکه کار مورخ را، بنابراین سانسور حاکم بر ادبیات رنگ پر گیرند یآنچنان جدي نم
ترابی، ( »کند یاز این گذشته ادیب و شاعر به جاي عقل مصلحت اندیش از احساس و عشق مصلحت پریش اطاعت م

آنان  از آنجا که ادیبان و هنرمندان نیز جزئی از پیکرة جامعه هستند، وقایع و حوادث تاریخی در فکر و اندیشۀ .)613:بیتا
همین جهت است که در اشعار شاعران متعهد بسیاري از حوادث و اتفاقات سیاسی، تاریخی و تأثیر مستقیم دارد؛ به 

باید دانست که زبان روایتی متون ادبی همواره با افراط و تفریط همراه و با عواطف و «اجتماعی نمود یافته است 
نویسان توان یا اجازة  قلم تاریخ احساسات آمیخته است و دقت چندانی ندارد، اما به جاودانه شدن بعضی اتفاقات که

ادیب و هنرمند متأثر از فضاي جامعه است و اتفاقات ریز و درشت سیاسی و . یابد یها را ندارد توفیق م نگارش آن
به سخن دیگر بین شاعر و  .)121-120: 1389،یديماهیار، جد( »براي خلق یک اثر شود يا بهانه تواند یاجتماعی م

بهار تحت شرایط اجتماعی عصر و . انجامد ییه وجود دارد که گاه یکی به آفرینش دیگري مدو سو يا جامعه رابطه
که او تحت تأثیر  رسد یبه نظر م. حوادث تاریخی که واقع شد، شعر را در خدمت تاریخ ایران و مشروطه قرار داد

  .رمانتیسم ادبی به تاریخ نگاري منظوم پرداخته باشد
  
  سبک تاریخ نگاري بهار .2

ها و  او از این که حب و بغض. ورزي شخصی است ویژگی اشعار تاریخی بهار دوري از تعصب و غرض ینتر مهم
بهار زمان را بهترین داور براي رسیدن به . برد ی، رنج مشد یها و اختالفات مسلکی مانع از داوري عادالنه م سوءتفاهم

دنیا نیز بر اثر دیدن حوادث و بروز نتایج هر سیاستی  ونویسد  یتاریخ نویس آن چه بایدنوشت م«داند  یحقایق تاریخی م
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دنبالۀ  توانند یگزافه گویی کند و نه صاحب غرضان م تواند یاین جاست که نه مورخ م. برد یبه صدق و کذب قضایا پی م
باز  يساز گزافه و صورت يها اگر کسی هم پیدا شود که بتواند تا دیري به زور و جبر و شهرت ...اغراض خود را بگیرند

افکار را فریب دهد و سیر طبیعی تاریخ را به خالف حقیقت منحرف سازد، پس از بیست یا پنجاه یا صد سال روزي 
مزیت اشعار تاریخی بهار نسبت به  .)42: 1357/2بهار،( »خواهد رسید که باز حقیقت از غیر حقیقت جدا گردد

وقایع بوده است، از طرف دیگر او عضو یکی از این احزاب به این است که وي شاهد عینی بسیاري از  عصران خود هم
بهار در ثبت این وقایع نهایت وسواس را به کار برده؛ زیرا . سندیت داشته باشد تواند یوي م يها ، پس نوشتهآمد یشمار م

همین خاطر به خوبی واقف است که شاعر فقط متعلق به عصر خود نیست، بلکه در آینده نیز وجود خواهد داشت، به 
 يها عصرانش را به خود جلب کرده و هم دربارة تاریخ عصر خویش آثاري را به یادگار گذاشت تا نسل هم توجه هم

دیگر اشعار تاریخی بهار  هاي یژگیاز و. آینده بتوانند از آن بهره بگیرند و این شیوه و سبکی نو بود که او به آن پرداخت
که به تاریخ ایران دارد، با استادي و زبردستی  يا به خاطر عالقه آیینه عبرت بلنددر ترکیب بند . توجه به جزئیات است

خاص تاریخ ایران را از آغاز حکومت کیومرث تا زمان محمد علی شاه به قدرت و قریحۀ ذاتی که دارد به رشتۀ نظم در 
  .هدکردبند اطالعات تاریخی زیادي کسب خوا با خواندن این ترکیب يا آورده و هر خواننده

  
  خیل عریان عرب غالب نیامد در نبرد

  
  کاختالف بزرگان کرد با ما هر چه کرد  

  )70: 1387/1بهار، (                         
  

ها به  ، پادشاهان، مکانها یتبند عالوه بر تاریخ پادشاهان گذشته، اطالعات زیادي درخصوص شخص در این ترکیب
  :و از این حیث هم اهمیت فراوانی دارد شود یخواننده داده م

  
  چون ز همت آن خزف را همسر الماس کرد

  
  نام آن فرخ مکان را بندر عباس کرد  

  )1/78همان (                               
  
در این نوع از اشعار بهار صور خیال کمتر به کار رفته است، زیرا در نگاه نخست بیان مسائل اجتماعی و قوي  
بهار همچون راوي . دهد یاو چندان قوي است که مجال اندیشیدن دربارة صور خیال را به او نم در شعر گري یانقالب
اشعار : بنا به گفتۀ بهار اساس شعر بر سه قسم است. کند یدان دقیقی است که حوادث عصر خود را ترسیم م نکته

ها را  ها، حسب حال که وقایع تاریخی، سرگذشت داند یاشعار روایی را اشعاري م. اخالقی، اشعار وصفی، اشعار روایی
تر بوده است  که بهار در قسم سوم یعنی اشعار روایی موفق رسد یبه نظر م) 355-354: 1390عابدي،( .یدحکایت نما

ادبی و همراه با وقوف تاریخی شاعر، دیوان وي  هاي یحضور گسترده مسائل سیاسی و اجتماعی روزگار، در بستر آگاه«
. »تپر تالطم از سرگذشت انسان و جامعۀ ایرانی تبدیل کرده اس يها روایت شعري ایران از دوره ترین یرا به ادب

  )17همان،(
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  نگاري از دید بهار تاریخ .3

بهار آگاهانه از شعر براي ثبت وقایع تاریخی عصر خود استفاده کرده است، وي فن تاریخ را یکی از فنون بزرگ بشر 
 یخ، تارکند یم چه در بادي نظر از تاریخ به اعتقاد متقدمان مستفاد و به ذهن تبادر آن«: گوید یم آورد و یبه حساب م

نویسی، در قدیم از یک  تاریخ. در آن ثبت شده است... که شرح زندگی پادشاهان، پیامبران، وزرا است از ادب يا شعبه
جهت با شعر شباهت تام و تمامی داشته، زیرا در اعصار مختلف وسیلۀ استفاده پادشاهان و شهرت آنان بوده است و 

ها ادبا و کتاب و  اند، بلکه بیشتر آن ست که بیشتر مورخین حکما نبودهل ایبه همین دل. تاریخ هم همین کار را انجام داده
بهار ) 78: 2، 1371بهار، ( ».اند پس عجیب نیست که گروهی تاریخ را یک شعبه از ادب دانسته. اند قلیلی هم فقها بوده

مدن به دست وارثان نقش بارزي از آغاز پیدایش در انتقال و سپردن فرهنگ و ت داند که یتاریخ و ادب را دو یار دیرینه م
اوست، در محور ارتباط با هم نوع  يها اولی در بررسی حوادث مربوط به انسان که نمایندة مجموعۀ تالش«اند  ایفا کرده

و آن دیگري به عنوان مترجمان عاطفه و اندیشۀ انسان مطرح  نگرد یو طبیعت به عنوان گزارشگر رخدادها به زمان م خود
و  کند یها حرکت م ه بستر این دو رود جدا از همدیگر است، یعنی یکی در بستر تشریح و تبیین حادثهاگر چ. شود یم

و در تشکیل  پیوندند ی، ولی سرانجام در انتها به هم مرود یها پیش م دومی به عنوان بیانگر درون انسان در گذرگاه آرمان
بهار دنیاي تاریخ را در برابر جهان ) 270همان،( ».دهند یدریاي عظیم فرهنگ و تمدن سهم بزرگی را به خود اختصاص م

چرا که آیینۀ تاریخ اگر زنگار نگرفته باشد باید زشت و زیبا را چنان که هست بنماید، ولی . داند یآرمانی ادبیات محدود م
کردن بتواند به این امید است که این عیان  دهد یعالم ادب خطاپوش است و اگر ضرورتاً چهرة زشتی را هم نشان م

دکتر ثروت معتقد است که تاریخ نگاري براي خواننده تأثیر الزم و عبرت ) همان. (ها باشد چراغی فرا راه گم کرده
، زیرا به گزیند یم بهار با آگاهی قالب نظم را براي تاریخ نگاري بر). 249: 1390ثروت،(گذارد  یآموزي را به جا نم

تاریخی هم در تاریخ احزاب سیاسی و هم در  هاي یتاو در ثبت واقع. ف استقدرت نفوذ شعر و تأثیرگذاري آن واق
که در تاریخ مشروطه و انقراض قاجاریه  هایی یادداشتوي در خصوص . شعرهایش جانب امانت را حفظ کرده است

اع آینده شوند، از بسیاري از جوانان که باید هادیان افکار و پیشروان کاروان سیاست و اجتم«: دارد ی، اذعان منویسد یم
من در این تاریخ مختصر، سر مویی توهین و تعرض به کسی «: گوید یدر ادامه م .»گذشته هیچ آگاهی ندارند يها داستان

از راستی و اعتدال و بیان حق و حقیقت عدول  اي یقهکه دق گیرم ینکرده و در نگارش این تاریخ، باري خداي را شاهد م
شخصی و  يها خواسته است تاریخی بنویسد که با دوري از قضاوت در واقع بهار .)100: 1390عابدي،( »ام نکرده

در اشعار تاریخی بهار با خود صمیمی شاعر چندان سروکار نداریم و بیشتر . اکتفا کند ها یتجانبدارانه به باز نمودن واقع
در دیوان هیچ شاعر «. است مواجهیم هبا یک سیاستمدار هنرمند که ذوقش را در خدمت اجتماع و اهداف سیاسی قرار داد

شعر سنایی و استواري ساخت و انسجام فکري ناصرخسرو و تصاویر بدیع  کرانگی یقصیده سرایی به همۀ عظمت و ب
بهار بوده است که قصیده را در  يها خاقانی، به اندازة دیوان بهار تنوع اغراض وجود ندارد و این یکی از سعادت

به خود گرفته و  يا ویش در آورده که تاریخ اجتماعی ایران و جهان هر روز گونه و رنگ تازهروزگاري به خدمت شعر خ
بهار در برابر  .)639-638: 1368شفیعی کدکنی،(خویش در آورده است  هاي یشهتجارب شعري قدما را به خدمت اند

که قلم به  شود یبا دیدنش به حدي ناراحت م کشند یتاریخ ایران آنقدر حساس است که وقتی تابلویی از بهرام گور م
عجیب، از شکل رستم و دیو درب حمام سه  يها این منظره«: کند یگونه بیان م این و اعتراض خود را گیرد یدست م

چرا؟ براي این که ...شود یصدوبیست تومانی کار کاشان و کرمان ختم م هاي یچهآباد شروع شده و به قال راهی عباس
لملک هنوز پنهان و منحصر و خصوصی است، براي اینکه این آثار متعلق به ملت است، ولی آثار مدرسۀ صنعت کمال ا

  .)242-241: 1371/ 1بهار،( »فه فقط متعلق به کمال الملکظرصنایع مست



  
 ٥/  نگاري متعهد به اجتماعتاریخ ؛بهار

 

 
 

 گفت که در ثبت وقایع توان یم. خواهان و روشنفکران داشت در عصر مشروطه مکتب رمانتیک تأثیر فراوانی بر آزادي
در جستجوي اعتال بخشیدن به جهانی یک دست و  ها یکتاریخی بهار نیز تحت تأثیر این مکتب بوده است؛ زیرا رمانت

آشکارسازي . تاریخی، خالق، زنده و داراي ارزش و اعتبار بنویسند کوشیدند یمنطبق با قانون بودند و در نگارش تاریخ م
از احساسات با هدف تأثیر نهادن بر عواطف  یريگ ا یعنی بهرهواقعیت نیز در سطح وسیعی و با همان ساز و کاره

بهار به این امر واقف بوده که ادبیات فقط بیان احساس زودگذر ). 9: 1389مالیی توانایی، (مخاطبان صورت گرفت 
ا اشعارش خاص باشد، دیوان بهار فقط یک اثر ادبی نیست، بهار ب يا معرف تاریخ در دوره تواند ینیست؛ بلکه ادبیات م

سنت مقبول و رایج جامعۀ خود را به آیندگان منتقل سازد و  خواهد یاو با این کار م. دهد یروح زمانۀ خود را بازتاب م
که در دوران مشروطه خلق شده ردپاي  یشها بهار به ویژه آن بخش از سروده يها در سروده. مانع از فراموشی آن گردد

  :پردازیم یها م به اختصار به آن شودکه یده مبسیاري از رویدادهاي مهم تاریخی دی
  

  تاریخ مشروطه .1-3
و به واسطۀ انس و الفتی که با افکار جدید پیدا  کرد یخواهان شرکت م بهار از همان اوان نوجوانی در مجامع آزادي

مربوط به دیوان بهار در بخش . خواهان خراسان درآمد کرده بود، به مشروطه و آزادي دل بست و به جمع مشروطه
به شکرانۀ  1284را در سال » به شکرانۀ توشیح قانون اساسی«بهار قصیده . آید یمشروطه یکی از منابع مهم به شمار م

است، و بالفاصله به  که در این قصیده به مدح مظفرالدین شاه پرداخته. امضاء قانون اساسی از طرف مظفرالدین شاه سرود
  :کند یا به عدل و داد ترغیب مو او ر پردازد یپند و اندرز شاه م

  
  یداد اکنون نه در خور است که گشتستب

  بنیادش عدل یستا ملک یکـــــی خانه
  داد و دهش گر بنا نهند بـــــــه کشور

  

  گیتی از عدل شاه پر دهش و داد  
  خانه نپاید اگـــــــر نباشد بنیاد
  بـه که حصاري کنند ز آــن و پوالد

  )48: 1/1387بهار،(                          
  

  
بعد از دستور تلگرافی اعالن انتخابات دورة اول مجلس شوراي ملی به مشهد و خبر  1284سال  عدل مظفرقصیده 

مرگ مظفرالدین شاه و جلوس محمد علی میرزا به تخت سلطنت، در سن بیست سالگی سرود و این قصیده را در 
  :ل یافته بود خواندمجلس عمومی که براي تهیۀ مقدمات انتخابات اولین دورة مجلس شورا، در شهر مشهد تشکی

  
  انجمن عدل را به ملک بیاراست
 مجلسی آراست کاندرو ز همه ملک
  خواست به هم اتحاد دولت و ملت
  ملکی کاو راست عدل قانون در دست

  

  دست ستم را ببست و پاي ستمگر  
  انجمن آیند بــــخردان هنرور

  ...تا بنمایند خیر ملک وي از شر
  یکرهمی به برج دو پ یافرازدسر ب

  )49همان،(                                 
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محمد علیشاه . به صورت مطایبه و استهزا از زبان محمد علیشاه سروده است سبحان اهللا این چه رنگ استبند  ترجیع
به تهران حمله کرددر این ) گرگان(خورشیدي به تحریک دولت روس تزاري از راه گمش تپه و استرآباد  1289در سال 

و خود دوباره به  حمله سپاهیان او به وسیلۀ قواي ملی ایران در هم شکسته شد و صاحب منصبان ارشد او کشته شدند
  )173-170همان، ( .روسیه فرار کرد

  
  وقایع تاریخی عصر بهار. 2-3

مضامین ناشی از حوادث و  ینا. از وقایع و اتفاقات تاریخی، سیاسی و اجتماعی مشحون است دیوان اشعار بهار
 يها ر ایران گذشته و تالطمحوادثی که در عصر او ب«: پور معتقد است آرین. اتفاقاتی است که در عصر او رخ داده است

بود، آثارش به کلی رنگ  اگر بهار پنجاه سال زودتر به دنیا آمده. اند روحی جامعه، به تمامی بر آثارش نقش گذاشته
پیام به وزیر  یدهقص .)334: 1372/2آرین پور،( »خود را از قید جمود رهایی بخشد توانست یو شاید نم گرفت یدیگري م

 است، که مخاطب آن سرادوارد) تقسیم ایران به دو منطقه نفود(روس و انگلیس  1907ع به معاهدة راج خارجه انگلستان
این قصیده مشهورترین چکامۀ سیاسی عصر به شمار رفته و مورد توجه و پسند محافل . گري وزیر خارجۀ انگلیس است

هار در قالب طنز از دخالت انگلیس نسبت در این قصیده ب. سیاسی و ادبی ایران و ممالک فارسی زبان جهان قرار گرفت
  :به اوضاع داخلی ایران انتقاد کرده است

  يسوي لندن گذر اي پاك نسیم سحر
  

  ...سخن از من برگو به سر ادوارد گري  
  نقشۀ پطر بر فکر تو نقشی بر آب  

  
  تو رائی سپري يرأي بیزمارك بر رأ  

  شتی گر بودذز تولون جیش ناپلئون نگ  
  

  يگر هرمان نام تو در جلوهبر فراز   
  )174-173: 1387/ 1بهار،(                  

   
خورشیدي آن هنگام که  1290در سال . گاه مانع از آن نشد که بهار دست از فعالیت سیاسی بردارد تبعید و زندان هیچ

» توپ روس«بندي با عنوان  و ترکیب یدهامام رضا آرام ننشست، یک قص در تهران تبعید بود، با شنیدن به توپ بستن حرم
در این واقعۀ تلخ سرود و از دخالت روس در ایجاد این واقعه پرده برداشت، و با جرأت و جسارت به انتقاد از دولت 

توجه به جزئیات وقایع تاریخی چنانکه در این . لیاقتی دولت وقت بود پرداخت؛ اما عامل اصلی این فاجعه از نظر وي بی
  :شود ینگاري بهار محسوب م مهم تاریخ هاي یژگیاست یکی از وشعر مشهود 

 
  بوي خون اي باد از طوس سوي یثرب

  
  ...بر با نبی بر گو از تربت خونین پسر  

  اي عجب آل علی را کشد و از پس مرگ  
  

  مدفنش را کند از توپ عدو، زیر و زبر  
  بنگر باز که این خیره تمدن خواهان  

  
  ننماید باورکرده آن کار که وحشی   

  هشتصد مرد و زن از بومی و زوار غریب  
  

  داده جان از یورش لشکر روس کافر  
  ما اگر خانه خرابیم ز کس مان گله نیست  

  
  کائن خرابی همه از ماست در انجام نظر  

  )188-187همان،(                             
  



  
 ٧/  نگاري متعهد به اجتماعتاریخ ؛بهار

 

 
 

در اواخر سلطنت محمدعلی شاه قاجار به خاطر ش . ه 1286را در سال  کار ایران با خداستبهار مستزاد 
که کشتی ملت به گرداب  در این شعر از این يو. است  طلبان داشته سروده که با مشروطه خواهان و آزادي هایی ییجو کینه

 بیداد و دریاي استبداد غرق شده و شاه و شیخ و شحنه و میر مست شده و سراسر کشور را غوغا در يها افتاده و در موج
  .کند یبر گرفته اظهار نومیدي م

  
  با شه ایران ز آزادي سخن گفتن خطاست

  
  کار ایران با خداست  

  ها جداست مذهب شاهنشه ایران ز مذهب  
  

  کار ایران با خداست  
  )124همان،(                             

  
  

سلطنت احمد شاه قاجار، که نغمۀ خورشیدي و اواخر  1302را به صورت طنز در سال نامه  جمهوريبند  ترجیع
بهار علت مخالفت خود را با جمهوري در تاریخ احزاب . جمهوري در ایران بلند شد در مخالفت با جمهوري سرود

تفاوتی که بین جمهوري ما با مشروطه بود این بود که مشروطه بر ضد دولتی بسیار فاسد و «: کند یگونه بیان م این
پا شد و علماي مملکت که نفوذ بسیار شدیدي در بین مردم داشتند، از آن فکر حمایت  مستبد بردرباري تباه و پادشاهی 

اما جمهوري بر ضد . کردند، خاصه بزرگانی مانند سیدعبداهللا بهبهانی، سید محمود طباطبایی و مرحوم آخوند خراسانی
سردار سپه با جمهوري اسباب تردید و بیم و ، موافقت جدي ها ینعالوه بر ا ...حکومت مشروطه و قانون اساسی برپا شد

خورشیدي پس از تصویب قانون خلع  1304را در سال  انقراض قاجاریه یدهقص .)41: 1357/ 2بهار، ( »احتیاط مردم شده
سلسلۀ قاجار و تعویض سلطنت، در تهران سروده و از سستی و کاهلی آخرین پادشاه قاجار و عدم اعتنا به اصول 

  :آمیزي داده است آیین پادشاهی یاد کرده و با اشاره به علل انقراض پادشاهان، پندهاي عبرتمملکت داري و 
  

  بدرود گفت دولت قاجاري
  

  اندر آمد از پـــس بیماري  
  فرجام زشت خویش پدید آورد  

  
  ...کندي و کاهلی و سبکساري  

  بنگر یکی به چشم خرد کایدون 
  

  قاجاريبر باد رفت دولــت   
  ملکی که دي به زور پدید آمد  

  
  يامروز ناپدید شد از زار  

  )318:1387/ 1بهار،(                          
  

قصیده دین و دولت، قصیده یک صفحه از تاریخ، شود  یبه خاطر جلوگیري از اطالۀ کالم فقط به عنوان قصاید اکتفا م
وطن، خون خیابانی، غائلۀ  من، ایران مال شماست، حب الوطن، دردکار ایران با خداست، وطن در خطر است، اي وطن 

  .از این نوع شعر است يا نمونه... گیالن و
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  نگاري ناسیونالیستی ایرانی تاریخ .4

وجوه مشترك آن . گرایانه در دوران قاجاریه و مشروطه تحت تأثیر ناسیونالیسم اروپایی رواج یافت نگاري ملی تاریخ
به  گرا ناسیونالیسم باستان یشو علل گرا ها یزهانگ. ویژگی وطن جغرافیایی، نژاد آریایی و زبان فارسی استتأکید بر سه 

  :صورت طیف اصلی و برجسته این جریان را شاید بتوان سه مسأله ذکر کرد
  

 .گوناگون يها حل احساس تحقیر ایرانیان به دنبال شکست در عرصه -1
ایران از  ۀجامع به صورت حلقۀ واسط و گذرگاه مناسب براي عبورگرایی  استفاده ابزاري از باستان -2

 .فرهنگ اسالمی به طرف فرهنگ غربی
بی (تقلید از غربیان که با نگاه به یونان باستان توانستند رنسانس را پدید آورده خود را متجدد کنند   -3

 .)281: 1390نا،
  

عشق به ایران کهن و عشق به . تاریخ باستان روي آورد خصوصه بهار تحت تأثیر این جریان به تاریخ گذشتۀ ایران ب 
بهار در . ، تاریخ گذشتۀ ایران در نظر او آیینۀ حکمت و عبرت استخورد یتاریخ ایران در سراسر دیوان بهار به چشم م

هیجان ، لحن او شور و گوید یوقتی از فرمانروایان گذشته سخن م. کند یقصاید مکرر از مفاخر و مآثر گذشتگان یاد م
  ).1373:380زرین کوب،(این شیفتگی به پهلوانان و سرداران قدیم ایران، در کالم او همه جا هست . تمام دارد

  
  بنگر کائن ملک باستانی از آغــاز

  
  جایگه عدل و داد بود و نه زیدر  

  ملک کیومرث بود و کشور جمشید  
  

  ...جاي منوچهر بود و به نگه نوذر  
  دولت کسريزاد پیمبر بـــه گاه   

  
  یمبرفخر همی کرد ازین قضیه پ  

  )49: 1/1387بهار،(                          
  

  
تا به شاه یادآوري کند که ایران داراي چه عظمتی بوده  کشد یپر فروغ ایران را به تصویر م ۀگذشت رزم نامه یدهدر قص

  .و هم اکنون به خاطر بی لیاقتی او به چه وضعیتی گرفتار شده است
  

  خطۀ ایران منزلگه شیران که خداش
  

  نام پیروزي بنگاشته بر هر سر سنگ  
  کشوري جاي مه آبادي و شاهان مدي  

  
  مهترانی چو کیا مرز و چو آذر هوشنگ  

  آن که جمشیدش بر کرد ز کیوان دیهیم  
  

  وانکه کاوسش بنهاد به گردون اورنگ  
  تیردادش زد بردیدة یونانــــــی تیر  

  
  ...بر تارك رومانیاردشیرش زد   

  )177-176/همان(                             
  

  



  
 ٩/  نگاري متعهد به اجتماعتاریخ ؛بهار

 

 
 

  تاریخی معاصر بهار هاي یتترسیم چهرة شخص .5
جهت اطالعات فراوانی به  ساز ایران عصر مشروطه شعر سروده و از این تاریخ يها بهار در دیوانش دربارة چهره

، بسیار دقیق است، وي به جایگاه اجتماعی دهد یارائه م ها یتتصویري که بهار از این شخص. دهد یمخاطب ارائه م
بهار در این نوع از اشعارش این است که  یازامت. دارد اي یژهسیاسی توجه و يها ها در مجموعه و نقش آن ها یتشخص

 و همچون کارشناس سیاسی به تحلیل کارها و رویکرد دهد یبه خواننده ارائه م ها یتاطالعات زیادي در مورد شخص
که مخاطب با ذهنی باز با رویدادهاي تاریخی مواجه شود و روابط میان  شود یو همین اطالعات باعث م پردازد یها م آن

  .و وقایع را بهتر درك کند ها یتشخص
  

  نایب شه چون ز گیتی رخت بست
  

  ناصرالملک آمد و جایش نشست  
  

  ظاهراً گفتند جمعی کـــــم خرد
  

  هستبعــد جاهل عالمی برجاي   
  آمـــــــد از روسیه اولتیماتومی  

  
  سرخ و سبز و ازرق و زرد و کبود  

  خویش يها ناصرالملک از طبابت  
  

  این چنین بـر خستگان بخشود سود  
  )185-184: 1387/ 1بهار، (               

  
  

تاریخی اعمال و کارهاي  هاي یتبراي جلوگیري از اطالۀ کالم فقط به عنوان اشعاري که بهار در خصوص شخص
معایب  که بهار با زبان طنز اي مشارالسلطنه یدةقص. طلبد ی؛ زیرا این موضوع تحقیقی جداگانه مکنیم یها سروده اکتفا م آن

براي سرتیب محمدخان  به رسم مطایبه نوش جانت یدة، قص)248-247/ 1ج (مستشارالسلطنه را ذکر کرده است 
بود و بعدها مورد غضب  اي ینهالعاده جاه طلب و ک اوایل سلطنت رضا شاه که مردي فوق رئیس شهربانی مقتدر ،درگاهی

بهار براي ). 411/ 1ج (رضاخان قرار گرفت و در همان زندانی که خود براي زندانی کردن مردم ساخته بود، افکنده شد 
پهلوي که از پشت میز وزارت به زندان واقعۀ زندانی شدن تیمور تاش وزیر دربار  عبرت گرفتن دیگران گریزکوتاهی به

  .زند یافتاد و در همان جا جان سپرد، م
  

  اقبت آز و طمع، خواري استع
  

  يمبیرین سرسر» تیمور« ۀوقع  
  )411، 1ج (                                  

   
ج (وصف آتلیه نقاشی اسعد  در یدة، قص)478-477/ 1ج (در وصف مرحوم صدر ساخته است  صدر اصفهانقصیده 

ستارخان و باقرخان از تبریز و سرداران بختیاري از  ةرا در حمایت از مشروطیت همزمان با مبارز ترانۀ ملیبهار ). 1/534
او در این ترانه جامعه و ملت را به حمایت از مشروطیت . جنوب و آیت اهللا سید محمد طباطبایی علیه استبداد سرود

  ).134، 1 ج(تشویق کرده است 
ادبی و تاریخی سایر ملل هم در  يها تاریخی ایران شعر نسروده، بلکه از چهره هاي یتبهار، تنها دربارة شخص 

که یکی از  در رثاء جمیل صدقی الذهاويبند  ترکیب ... دیوانش نام برده، همچون جمیل ذهاوي، ناپلئون، تزار روسو
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ار دوستی دیرینه و مفاوضات ادبی داشت و در کنگرة فردسی در زمرة حکماء و شعراء مشهور عرب بود که با استاد به

  .دانشمندان و مستشرقین از طرف دولت عراق به ایران آمد، در رثاء وي سرود
  

  دجلۀ بغداد بر مرگ ذهاوي خون گریست
  

  نی خطا گفتم که شرق از نیل تا سیحون گریست  
  اشک ریزان شد عراق از ماتم فرزند خویش  

  
  یونان کز غم هجران افالطون گریستهمچو   

  )526: 1/1387بهار،(                                       
  

  
به مناسبت صدو  1328را در خرداد  درود به پوشکین، )253/ 1همان،( »رها کند پی کار و دود سوي پیکار« یدهقص

پنجاهمین سال تولد پوشکین شاعر و نویسندة شهیر روسی، مرحوم بهار این اشعار را در بستر بیماري سرود و در انجمن 
  .روابط فرهنگی ایران و شوروري خوانده شد

  
  درود بر تو و فضل و کمالت اي پوشکین

  
  به طبع نازك و لطف خیالت اي پوشکین  

  عمر تــــو با روز مردنت پایان نیافت  
  

  کنون بود صدو پنجاه سالت اي پوشکین  
  )596/ همان(                                     

  
  

  دخالت بیگانگان در ایران .6
؛ خاست یم استعماري به پیکار بر هاي یاستس و با برد یبهار همواره از دخالت بیگانگان در امور داخلی ایران رنج م

اگر دو « کرد یعشق به وطن در سراسر وجودش جریان داشت و همواره براي آزادي و سرافرازي ایران تالش مزیرا 
در ). 38-37: 1380 یشفیعی کدکن( »نهنگ بزرگ شط بهار را بخواهیم صید کنیم، یکی مسئلۀ وطن است و دیگر آزادي

ایران میدان تاخت و تاز دول غربی  بیند یو از این که م خیزد یم سایۀ عشق به وطن است که بهار به مبارزه با بیگانگان بر
و امیدوار است که شیري از بیشۀ ایران به پا خیزد و ایران را به  خورد یبخصوص روسیه و انگلیس شده است، تأسف م

  .استقالل رساند
  

  بیش بر ما ز روس و انگلیس است
 

  اجحاف و کین و ستیز 
 

  بر ما رسد هر دم دو صد گونه نیش
  

  ییزتم یزان فرقۀ ب  
  )116: 1387/ 1بهار،(                     

     
. عصر بهار عصر رقابت دو کشور روسیه و انگلیس براي دسترسی به منابع غنی نفت ایران و امتیازات روز افزون بود

اندازي بیگانگان به خاك ایران  و همواره به دست ماند یهیچ کدام از این وقایع از تیررس چشمان تیزبین بهار پنهان نم
که یکی از عوامل رقابت طوالنی مدت این دو کشور در ایران بود، بهار را بر  ترکمنچايانعقاد قرار داد . اعتراض داشت

پیام به وزیر خارجه ، وطن درخطر است، ایران مال شماستآن داشت که خشم و نفرت خود را در چهار سروده 
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بدون شک این اشعار سند گویا و معتبري است از بیان دخالت کشورهاي غربی . ابراز دارد از تاریخ يا صفحهو  انگلستان
در ایران و بسیاري از این اشعار به صورت تصنیف اجرا شد و در میان مردم رواج یافت و به این ترتیب در آگاهی مردم 

اي وطن چرا ویرانه  یفتصن از توان یم ها فیاز جمله این تصن. داشت یريگ نسبت به دخالت دول غربی تأثیر چشم
موقعی که  1290را در سال ایران مال شماست مسمط . اشاره کرداي وطن من ، ایران هنگام کار است، رقیب وطن، گشتی

دولت روس تزاري به ایران اولتیماتوم داد و انقالب شروع شد در مشهد سروده است، در این مسمط از سستی و بی 
و از این که هم اکنون دستخوش  آورد یها م و گذشتۀ درخشان ایران را به یاد آن کند یران حکومتی انتقاد ملیاقتی سردمدا
  .خورد یهاست، تأسف م دخالت روس

  
  هان اي ایرانیان ایران اندر بالست

  
  مملکت داریوش دستخوش نیکالست  

 
  مرکز ملک کیان در دهن اژدهاست

  
  غیرت اسالم کو؟ جنبش ملی کجاست  

  دولت روس از شمال رایت کین برفراشت  
  

  به محو دین مبین به خیره همت گماشت  
  به خاك ایران نخست تخم عداوت بکاشت  

  
  به غصب ایران سپس پیش کند یادداشت  

  )208: 1/1387بهار،(                               
  

قصیده خیانت . باشد تفاوت ینسبت به اوضاع مملکت ب توانست یو نم کرد یبهار در تبعید نیز اخبار ایران را دنبال م
خان سپهدار به ریاست  شمسی هنگامی که محمد ولی 1294در سال . را زمانی که در بجنورد به حالت تبعید بود سرود

 ساي احزاب و وکالء از تهران به بغداد، اسالمبول و برلن نفوذ روس و انگلیس درؤوزرا برقرار بود، بعد از مهاجرت ر
منعقد شده بود و مداخله در . م 1915که بین خودشان در  يا ایران شدت یافته بود و دولت ایران را به تصدیق معاهده

، مجبور ساختند و مداخالت دیگري هم در سواحل بحر خزر شمرد یامور مالی ایران را به وسیلۀ کمیسیون مختلط الزم م
  .ودندنم یو خلیج فارس و غیره با اجازة دولت ایران م

  
  آن را نـــــــگون است رایتش

  
  من هیچ نخواهم حمایتش  

  وآن دیو که این کار خواسته است  
  

  ...دیوانه بخوانند مــــلتش  
  گر داده خطی اینچنین خطاست  

  
  وین بنده گران است قیمتش  

  بخشد وطن خود را به رایگان  
  

  یتشانگاه گریزد ز خش و  
  )245-244: 1/1387بهار،(               

  
  وقایع مجلس -6

که در زمان مظفرالدین . کراسی در ایران بودواز دستاورهاي مهم اجتماعی انقالب مشروطه، تأسیس مجلس و رواج دم
بهار از ابتداي تشکیل مجلس حضور داشت، . تشکیل مجلس براي عموم مردم خوشحال کننده بود. شاه بنیان گذاشته شد

تأثیر گذار در تشکیل مجلس بود و پنج دوره در مجلس به عنوان نمایندة مردمی  يها اذعان کرد که از چهره توان یم
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و به ثبت این وقایع در تاریخ احزاب سیاسی، دیوان  کرد یبا تیزبینی و هوشیاري وقایع مجلس را دنبال م. حضور داشت

و معتقد بود که  ر در آغاز تأسیس مجلس دیدي مثبت داشتبها ملک الشعراء. است اش پرداخته اشعار و خاطرات روزانه
  :محوري در ایران است کراسی و عدالتومجلس زیربناي دم

  
  در مجلس به فرّخی وا شد

  
  آن چه گم گشته بود پیدا شد  

  شید رخشان عدل طالع گشت  
  

  دیـــو دژخیم ظلم رسوا شد  
  »پاینده باد آزادي«بانگ   

  
  شداز ثـــري باز تا ثریا   

  )241-240همان،(                           
  

اما چندي نگذشت که همۀ امیدهاي بهار براي اجراي قانون توسط مجلس و نمایندگان به یأس بدل شد؛ زیرا بسیاري 
 باتدوز و کلک انتخابند  بهار انتقادهاي خود را به مجلس در ترجیع. نبرده بودند يا از نمایندگان سواد سیاسی الزم بهره

  :پردازد یزبان طنز به انتقاد از مجلس م پرده با یو ب کند یبیان م
  

  ماه مشروطه در این ملک طلوعیدن کرد
  

  انتخابات دگر بار شروعیدن کرد  
  شیخ در منبر و محراب خشوعیدن کرد  

  
  حقه و دوز و کلک باز شیوعیدن کرد  

  )191-190همان،(                         
  

، انتصابی )1/586ج ( یندگاناندوزي نما نمایندگان، نحوة انتخابات، دخالت شاه در امور مجلس، بحث ثروتانتقاد از 
از . ها پرداخته است همه اموري هستند که بهار در اشعارش به آن) 1/428ج (ها  بودن نمایندگان نه انتخابی بودن آن

پهلوي بود که مجلس نقش زیادي در این انتقال  جریانات مهم سیاسی در عصر بهار تغییر حکومت از قاجاریه به
این مخالفت باعث ترور ناموفق . همان طور که قبالً ذکر گردید بهار از مخالفان سرسخت این جریان بود. حکومت داشت

اقلیت مجلس پنجم بیهوده بود و در  يها اما مخالفت. او و کشته شدن واعظ قزوینی به جاي بهار به دستور رضاخان شد
این  بهار نحوة. مخالف انقراض سلسلۀ سلطنت قاجاریه اعالم شد يموافق و پنج رأ يرأ 80با اکثریت ) ش.ه(1304 سال

  :تغییر سلطنت را در شعر زیر به خوبی بیان کرده است
  

  تدین گفته مجلس هست بــا من
  

  نماییم اکثریت را معین  
  شود این کار پیش از عید روشن  

  
  قطعاً به جمهوري بگیریم رأي  

  مانع نه افکار شود ینه قانون م  
  

  کار دهم یبه زور مشت، فیصل م  
  

، اعمال فشار بر ها ی، حتاکدهد یبهار با توانایی که دارد صحنه مجلس را همچون فیلمی براي مخاطب نمایش م
  :را به خوبی تصویر کرده است...نمایندگان و سیلی خوردن مدرس توسط تدین و

  
  هیچ مس مسنباید کرد دیگر 

  
  رفت فوري توي مجلس یدبه با  
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  اگر حرفی شنیدیم از مدرس
  

  جوابش گفت باید رطب و یابس  
  و گر مقصود خود را کرد تکرار  

  
  پیچیمش به دور حلق، دستار  

  )324-321: 1387، 1بهار،(                
   

، آمد یراحتی با این مسأله ملی کنار نم دار کرده بود و به تأخیر انتخابات مجلس چهارم حس ملی بهار را جریحه
  .نمایندگان مجلس را با زبان تند و گزنده به باد انتقاد بگیرد» به چه کارید«با عنوان  اي یدهکه در قص همین امر باعث شد

  
  وقایع بین المللی  -7
ها نیز حساس بود و وقایع ، نسبت به مسائل سایر کشورداد یبهار نه تنها به مسائل سیاسی و اجتماعی ایران اهمیت م 

او شاهد جنگ جهانی اول و دوم بود، بهار با روح لطیف و . ماند یو اتفاقات این کشورها از نگاه تیزبین او دور نم
  :کند یبیان م جغد جنگاین نفرت را در قصیده معروف . حساسش همواره از جنگ نفرت داشت

  
  فغان ز جغد جنگ و مرغواي او

  
  باد ناي اوکه تا ابد بریده   

  )1/600:1387بهار،(                         
     

  :به سه گروه تقسیم بندي کرد توان یوقایع و اتفاقات بین المللی در دیوان بهار را م
  
  استقالل کشورها. 1-7

قلم خویش به مبارزه علیه اشغالگران روس و  ااستقالل و آزادي ایران همواره آرزوي دیرینۀ بهار بوده، و در این راه ب
/ 1ج ( نفرین بر انگلیس یدةانگلیس در ایران بهار را وا داشت که نفرت خود را در قص يها دخالت. است انگلیس پرداخته

ود، استعمارزده را خواهان ب هاي ین، بلکه استقالل تمام سرزمخواست یاین استقالل را فقط براي ایران نم. کند یانب) 554
از جمله  دارد یبه همین دلیل است که با شنیدن استقالل هند، پاکستان، ترکیه شادي خود را در سرودن اشعارش ابراز م

خواهی دولت عثمانی و سقوط سلطان عبدالحمید پادشاه مستبد ترك و  مسمطی مستزادگونه را پس از انقالب آزادي
در این مسمط از عناصر حماسی بهره برده و . د سروده استمحمد خامس که مقارن مشروطیت ایران بو جلوس سلطان

، و از اتحاد ایران و ترکیه کند ینیروي خیر را در عناصر مثبتی چون اسفندیار، تهمتن و بدي را همچون افراسیاب ترسیم م
  .گوید یدر گذشته و ترغیب شاه به حفظ این اتحاد سخن م

  
  بگذشت آن کافراسیاب

  
  خزان آید به ملک چمن  

  کاذر مهش آذر فروزد  
  

  به جان با نیروي تهمتن  
  کاردیبهشت آید چو اسفندیار  

  
  با گرزة گاوسار   

  )112/ همان(                               
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و در آن از وحدت نژاد و مذهب و مکارم اخالقی و  را پس از استقالل پاکستان سرود یادگار بهارو  پاکستان دو چامه

، 1ج (است  اندرزهاي سودمندي براي ترقی و تعالی آیندة پاکستان داده و مودت و ملت را ستوده وحس استقالل طلبی 
  ).1/589ج (را هم در استقالل هند سرود  ایران و هندقصیدة ناتمام ). 600و 

  
  
  عاقبت شاهان مستبد. 2-7

بارز اشعار تاریخی بهار پند و اندرز به حاکمان قدرت است، بهار به عنوان انسانی آگاه وقایع  هاي یژگییکی از و
دستاویزي » تزار روس« یانقالب مردمی روسیه و سرنگون. کند یتاریخی گذشته و حال را براي عبرت آموزي بیان م

  :است براي بهار تا قدرت مردمی را به شاه یادآوري کند
  

  ردن، ترا رسد که رسیدز رزم خوار شم...
  

  ز خصم بر شه خوارزم و والی اترار  
  مبین تو زار و زبون مردمان غوغا را  

  
  ...که رزمجویی غوغا بکشت زار، تزار  

  )253: 1387/ 1بهار،(                     
  

  
  جنگ جهانی اول و دوم. 3-7
 طرفی یکرده بود، اما نیروهاي درگیر جنگ این بطرفی خود را اعالم  با وجودي که ایران در جنگ جهانی اول و بی 

را نادیده گرفتند و نیروهاي روس و انگلیس به اشغال ایران پرداختند و خسارات فراوانی به ایران رسید از جمله فقر و 
 ددی یبهار که م. خواهان، عدم امنیت اجتماعی آزادي یددار شدن استقالل سیاسی، تعطیلی مجلس سوم، تبع قحطی، خدشه

را در مدح قیصر آلمان و نکوهش  فتح ورشو یدهها قص ایران یگانه عشقش در چنین وضعی است با شنیدن پیروزي آلمان
ها در امور ایران دل  همیشگی آن يها و دخالت 1907تزار روس سرود؛ زیرا بهار از روس و انگلیس به خاطر قرار داد 

  .خوشی نداشت
  قیصر گرفت خطۀ ورشو را

  
  ...حشمت اسلو را در هم شکست  

  بلژیک شد به خیره سپر تا آنک  
  

  پاریس شده پذیره روا رو را  
  پاریس از انگلستان یاري جست  

  
  حـــق سیاست کلمانسو را  

  یک سو به روس گفت که هان بشکن  
  

  چون شیر شرزه ساقۀ این گو را  
  )230/ همان(                                 

   
به مناسبت جنگ بین الملل اولکه تازه شروع شده بود اسامی و اصطالحات مربوط به آن جنگ را  اعالن جنگمسمط 

طرفی ایران  بهار سیاست مدبرانه احمدشاه در قبال جنگ و اعالم بی. نیز ضمن تشبیهات و استعارات لطیفی آورده است
دشمنان خارجی ایران مشغول جنگ هستند براي  که از این فرصتی که پیش آمده و کند یو به شاه توصیه مکند  یرا بیان م

  .آبادانی و عمران ایران بکوشد
  



  
 ١٥/  نگاري متعهد به اجتماعتاریخ ؛بهار

 

 
 

  مه شوال بیاراست سپاهی ز انجم
  

  داد دیشب به مه روزه یک اولتیماتوم  
  گفت بایکوت عمومی را بر دار زخم  

  
  ...در خمخانه کن آزاد به روي مردم  

  ملک ایران احمد شه پاکیزه سرشت  
  

  خط انصاف نوشت که به پیشانیش ایزد  
  )217: 1387/ 1بهار،(                       

  
سیاست  يها در بحبوحۀ جنگ ژاپن و چین و هنگامی که موجبات جنگ عمومی دوم در پشت پرده خیال خام یدةقص
و دول زورمند در ظاهر گفتگو از ترك سالح کرده و در باطن استعمار ملل ضعیف را وجهۀ حرص و آز  گشت یفراهم م

  .خود قرار داده بودند
  

  کسان که شور به ترك سالح عام کنند
  

  خدنگ غمزة خونریز را چه نام کنند؟  
  مسلمست که جنگ از جهان نخواهد رفت  

  
  ز روي وهم گروهی خیال خام کنند  

  )1/523همان (                               
  

  
بیگ از  الملل اول، آن هنگام که سپاه عثمانی به ریاست حسین رئوف و شروع جنگ بین یشمس 1293در سال  

سرحدات غربی ایران به داخل کشور هجوم آوردند و تبریز را اشغال کردند و کشمکش نظامی بین عثمانی و روس به 
این . گروهی مرکب از نظامیان عثمانی و آلمانی تحرکاتی را در منطقه خوزستان و اطراف آن آغاز کردنداوج خود رسید، 

تازه به دست آورند و  يا به بهانۀ خرابکاري در امتداد خطوط نفت بهانه ها یسیفعل و انفعاالت موجب شد که انگل
همین امر باعث شد با ). 1389معراج،(یشروي کنند نیروهاي خود را رهسپار اهواز نمایند و حتی تا مسجد سلیمان هم پ

وجودي که بهار دوستداران آلمان و ترك و از خصمان روس تزاري و متفقین وي بود به حکم وطن پرستی در مقاالتی 
  .را نیز در این موضوع سرودآواز خدا  یدةعت ترکان و رفتار آنان نوشت وقصاشن در

  
  ما را بشکست پرخاش ملوك

  
  ك مرگ فـــــقراستپرخاش ملو  

  این یک به شمال، آن یک به جنوب  
  

  ...این یک به جفا، آن یک به مل است  
  )228/همان(                                    

    
  نتیجه گیري

از خالل ادبیات آن جامعه  توان یادبیات یکی از منابع موثق تاریخ و فرهنگ هر جامعه است و تاریخ هر جامعه را م
در شرح وقایع تاریخی، شاعر بر مورخ رجحان دارد؛ زیرا مورخ ممکن است تحت تأثیر فشار حاکم بر . جستجو کرد

 یهاستفاده از رمز، کنا يها و روش ها یوهو زور به ثبت رساند؛ اما ادبیات همواره با ش جامعه وقایع را به سود حاکمان زر
الشعراي بهار با انقالب مشروطه گره خورده است و تحت شرایط اجتماعی  نام ملک. ر در امان استاز سانسو... و تمثیل

او تحت تأثیر رمانتیسم  رسد یبه نظر م. عصر و حوادث تاریخی که واقع شد شعر را در خدمت ایران و مشروطه قرار داد
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که در انتقال و سپردن فرهنگ و  داند ییار دیرینه مبهار تاریخ و ادب را دو . نگاري منظوم پرداخته باشد ادبی به تاریخ

دوري از تعصب، توجه به جزئیات، شاهد عینی وقایع تاریخی، چهرة . کنند یفا میتمدن به دست وارثان نقش بارزي ا
بهار به این امر واقف بوده که ادبیات فقط بیان . آید ینگاري بهار به شمار م مکتب تاریخ هاي یژگیحزبی بهار از و

گفت که دیوان بهار  توان یخاص باشد، بر همین اساس م يا معرف دوره تواند یاحساس زودگذر نیست؛ بلکه ادبیات م
مشروطه، وقایع تاریخی عصر بهار،  یختار. دهد یفقط یک اثر ادبی نیست، بهار با اشعارش روح زمانه خود را بازتاب م

دخالت بیگانگان در ایران، وقایع مجلس و وقایع بین المللی تاریخی معاصر،  هاي یتتوجه به وطن، ترسیم چهرة شخص
  .است از جمله مباحث تاریخی است که بهار در اشعارش به آن پرداخته
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