
١٨١

  بهار و شعر و ادب فارسي

  

   و شعر و ادب فارسيبهار
  ∗محمد عابد حسين

هجري مطابق  ١٣٠٤االول  ، در شب دوازدهم ربيعالشعرا ميرزا محمد تقي بهار ملك
 در اواخر سرشور در محلّة ميالدي در شهر مشهد ١٨٨٦ دسامبر ٢٩روز پنجشنبه 

، پدر بزرگوارش ميرزا محمد كاظم صبوري. يافت  تولّدسلطنت ناصرالدين شاه
 بوده و از  و شاعر بلند مقام و معاصر ناصرالدين شاه قاجارشخصيت معروف خراسان
، در روزگار ، حاجي محمد باقر كاشانيجد بهار. الشعرايي يافته درباِر وي لقب ملك

مادِر بهار، از يك خانوادة تاجر و از نژاِد . خراسان رفت و همانجا اقامت گزيد جواني به
. ايران آورده شد  به از قفقاز و ايرانميان جنگهاي روس  بود كه در و افراسيابسهراب
گفتة بهار مادر و پدرش كامالً شبيه هم بودند و هيچ تفاوت فكري و مغايرت  به

  .عقيدتي نداشتند
 خواند و قرآن مكتب رفت و نزد زن عموي خود فارسي و در سن چهار سالگي به

 خواند، و پس از تحصيالت مقدماتي در حضور ميرزا شاهنامهدر هفت سالگي نزد پدر، 
.  بود؛ علوم رياضي و منطق را فراگرفت كه از استادان مشهور مشهدعبدالرحمن شيرازي

                                                
  . استاديار فارسي دانشگاه پتنا، بهار- ∗
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 ادبيات علي خان درگزي  و صيدزا عبدالجواد اديب نيشابوريسپس از محضر مير
  .١ دورة علم نجوم را تكميل كردفارسي و عربي را آموخت و نزد شيخ موسي نحوي

  : نوشتشاهنامهشعر زيرين را گفته و بر حاشية  در هفت سالگي نخستين بار بهار
ن ا ي ب ر  ب ب وشيد  پ ب   تهمتن 

 
  ٢ميدان چو شير ژيان  بيامد به
از آن پس اين ذوق . وي داد به پدرش خيلي خوشحال شد و ده پول سياه، جايزه

شد و تا سن هجده سالگي تحت نظر پدر در  طرف پدر نيز تشويق مي زيادتر شد، از
 بهار. داد  و ادب مطالعاتي نموده و در شعرگفتن ذوق و قريحه سرشار نشان ميشعر
زيرا . كرد شد و مرا از شعرگفتن تقريباً منع نويسد كه يك مرتبه خياالت پدرم عوض مي

داشت كه بعد از آن   و او اعتقاديافت  تغيير پس از مرگ ناصرالدين شاهكه اوضاع ايران
نخواهد كرد، و شاعران از سعادت زندگي مهجور  شعر و شاعري اعتنا كسي به
داشت چون  لذا مرا در اوان بلوغ داماد كرد و بالمره از رفتن مدرسه باز. ماند خواهد

شد و استعداد شعر و  ولي قضا قاهر. ٣خواست كه بهار يك تاجر پولدار بشود پدرش مي
ميلي پدر فايق آمد و  كرده بود؛ بر بي يحة ادبي كه خداي متعال در اين جوان وديعهقر

  .العاده نشان داد در ايام جواني در شعرگويي تسلّط فوق
 در سال الشعرا محمد كاظم صبوري  هنوز هجده ساله بود كه پدرش ملكبهار
بار سنگين مسؤليتهاي . كرد  فوتميالدي در وباي مشهد ١٩٠٤ق هجري مطاب ١٣٢٢

و در . ٤خانوادگي و مراقبت از مادر و دو برادر و يك خواهر كوچك بر سر او افتاد
پس از . خارج، براي كسب علوم عالي مسافرت بكند توانست؛ به پدري نمي بحبوحه بي

قدس  ميالد در آستان وز سالم عيدفوت پدر بر اثر سرودن يك قصيده غرا در ر
                                                

  .٤، ش ٢٥، سال ارمغان؛ مجلّة ٤٣، ص  تقي بهارشرح احوال و آثار ملك الشعرا محمد - 1
  . ٤٠، ص  شرح احوال و آثار ملك الشعرا محمد تقي بهار- 2
  .ص الف، تاريخ انقراض قاجاريه - 3
  . همان- 4
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بهار   بهالشعراي آستانة رضوي از طرف مظفّرالدين شاه  عنوان ملكu حضرت رضا
كمك استعداد فطري و فطانت دروني در اندك زماني در اكناف جهان  به. ١ِاعطا گرديد

  .معروف و مشهور گرديد
  :شود مي مطلع زيرين آغاز  را در تحير انداخت بهاي كه رقيبان بهار ن قصيدهنخستي

  آمد چو دو نيمه برفت از شب
 

  ٢آن ساده بنا گوش سيم غبغب
كردند؛ ولي در دل حسد بردند؛  جانب حضار گرامي كلمات تحسين عرضه ز همها

بارها وي را . رايدكاري شعري بدين پختگي و رواني بس كه هرگز جوان تازه
در موقعي بهار را گفتند كه اين .  همه جا از مضايق بيرون آمدكردند؛ و بهار امتحان

.  چنار-٤نمك،  -٣ خرقه، -٢ تسبيح، -١: چهار كلمه را در چهار مصرع رباعي بسرايد
  :بديهه گفت بهار به
  خرقه و تسبيح مرا ديد چو يار  با
  

   انوارچراغ زهد نايد گفتا ز
  كس شهد نديده است در كان نمك  

 
  ٣كس ميوه نچيده است از شاخ چنار

از . گويي بار آمدند شد؛ آنگاه حسودان از هرزه مي گويي موفق ، هميشه در بديههبهار
احوال علمي و سياسي بهار هويداست كه او سري پرشور داشت و تا آخرين لحظه 

فصيح در شعر عالي و نثر متين خود، ديگران را هدايت لفظ شيرين و نطق  حيات به
  .كرد و در مبارزات سياسي مدام در صف اول بوده است مي

  فعاليتهاي سياسي
شد؛ پس از مرگ پدر، خود  ، در چهارده سالگي در مجامع آزاديخواهان حاضر ميبهار
، روز بروز بر ضعف و لت قاجاردانيم كه در اواخر دو مي. دامان خلق انداخت  بهكالًرا 
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نويسد   ميتاريخ بيداري ايران. ١گرديد ناتواني و عدم قدرت حكومت مركزي افزوده مي
  :كه

ترتيبي اوضاع و ظلم و تعدي كارمندان دولت و عدم  طرز حكومت استبداد، بي”
ي و موانع و مشكالت عديدة ديگر در تأمين قضايي و حقوقي و عدم امنيِت جان

  .٢“نمود روز بروز آثار انقالب عمومي و نارضايتي را نزديكتر مي... راه ترقي و
نتيجه اين خيرگي و  ميالدي، در ١٨٩٠اوضاع بدين منوال ادامه داشت تا در سال 

بيگانگان بويژه  ناتواني شاه و نادرستي و بدخواهي نخست وزير، امتيازهايي به
  .٣ترين آنها امتياز تنباكو بود شد كه شناخته  دادهگلستانان به

شدند و  كم بيدار مي  تودة مردم از خواب كممختصراً آنكه در زمان كودكي بهار
نتيجتاً در اين فشار عمومي مظفّرالدين . يافت نهضت آزادي در تمام كشور گسترش مي

ولي پسر مظفّرالدين شاه، . نمود م فرمان مشروطه را امضا ١٩٠٦ اوت ٥ در تاريخ شاه
در اين مدت اوضاع . ٤كرد م منحل ١٩٠٨، اين مشروطه را در ژوئن  شاهمحمد علي

 افتاد، شاه پهلوي دست رضا مام حكومت بهآرامش نرفت و پس از اين كه ز  بهايران
 نويسندگان كه سالها تحت فشار قرار داشتند انتشار انتقادات اصولي خود را از قاجاريه

  .نمودند آغاز
 يك زمان پرهيجان بود و اين همه در اثر مبارزت خالصة كالم اينكه عصر بهار

سي و ايستادگي آزاديخواهان و روشنفكران بود و نتيجتاً در تمام شئون اين كشور سيا
  .٥اقداماتي مفيد و مستحكم براي افراد عمومي كشور و توسعه كارهاي جمعيت انجام گرديد

                                                
  .٣٥، ص تاريخ بيداري ايران - 1
  . همان- 2
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 و جزو ١ميالدي در امور سياسي ورود كرد ١٩٠٦ در سن بيست سالگي در بهار
 قرارگرفت، و اين يك اقدام جرأتمندانه بود كه بهار ساننهضت مشروطه خواهان خرا

تمام وسايل كسب معاش و حيات خانوادة خود را در خطر انداخته، در صف اول 
ترويج افكار آزايخواهي در  مقاالت و اشعار او راجع به. گرديد آزاديخواهان وارد

كه » خورشيد«و » طوس«و » خراسان«ة بيشتر اوقات در روزنام. ها منتشر گرديد روزنامه
كمك دوستان خود  نگاشت و به مي» بهار .م «٢امضاي شد به  منتشر ميهمه از مشهد

مي و ادبي خود را اولين آثار عل. كرد  منتشر مينام خراسان روزنامة انقالبي و مخفي به
  .٣كرد ها منتشر مي كه در حمايت آزادي و مشروطيت بود، در آن روزنامه

وجود آورده است و قصايد   در نتيجه تحركات آزاديخواهي مكتبي نو بهبهار
طلبانه  پرستي و آزادي انتشار اينگونه اشعاِر وطن. برجسته در اين مورد زياد سروده است

در ميدان سياست، اشعار . كرد ت گوناگون، جوانان را بسيار تشويق ميميان طبقا در
پرست  وطني او، انعكاس تمايالت بني نوع آدم و مظهِر افكار و آمال مردم ميهن

ميالدي در عهد  ١٩٠٧باشد كه در سال  مستزاد زير از اين قبيل مي. گرديد محسوب مي
  : انتشار يافت شاهمحمد علي

  آزادي خطاست  سخن گفتن زباشه ايران
  

  خداست   باكار ايران
  مذهبها جداست مذهب شاهنشه ايران ز  

  
  خداست  كار ايران با

  شاه مست و مير مست و شحنه مست و شيخ مست  
  

  دست  مملكت رفته ز
  نه و غوغا بپاستزين سيه مستان بهر سو فت  

 
  ٤خداست  كار ايران با

                                                
  .، ص الفتاريخ انقراض قاجاريه - 1
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در آن موقع نيز . كردند  را فتحخواهان تهران ميالدي قشون مشروطه ١٩٠٩در ژوئيه 
  :مطلع آن چنين است. ترين اثر شعري در قالب مسدس خوانده شد مهم

  غره عيشي است روز فتح و هنگام طرب
  

  آخر ماه جمادي، اول ماه رجب
  ميان اين دو مه فتحي عجيب آمد بكار در  

 
  ١العجب ثم العجب بين الجمادي و الرجب

عضويت  زد به ميالدي كه خون گرم در شريانش جوش مي ١٩٠٩در اوايل سال 
 راه اولين بار در. را دايركرد» نوبهار«در همان سال روزنامة .  درآمدحزب دمكرات ايران

 حيدر خان. ٢ مالقات كرداوغلي  عموخان حيدر ، باتشكيل حزب دمكرات در مشهد
ترين مردان تشكيالتي آزاديخواهان و يكي از رهبران  ترين و برجسته اوغلي فعال عمو
مراكز مهم ايران  ت حزبي بهايمان و جدي حزب دمكرات بود؛ براي تشكيال با

كرد،  هاي فعال و منظم كه روح آزادي را در مردم ترويج مي مسافرتها نمود؛ كمتيه
در روزنامة خود مقاالت تند .  مفتون و شيفتة اين مرد انقالبي شدبهار. وجود آورد به

 از  و بهاراين امر موجب شد كه روزنامه توقيف. نمود برخالف حكومت منتشر مي
دهد كه چقدر فعاليتهاِي آزادي و  اين تبعيد نشان مي. ٣ تبعيد گرديدتهران مشهد به

جوش و خروش و فداكاري و ايمان غيرمتزلزل در اين جوان ميهن پرست وجود 
اوغلي و رفيقش،  حيدر خان عمو  با و شاهرودهنگام تبعيد بين راه سبزوار. داشت
جواد  اي به مشهد بازگردد، نامه توانست به چون خود نمي. ه مالقات كردزاد ابوالفتح

براي مشاراليهما تهيه ) پاسپورت(اي كه باشد تذكرة عبور  وسيله هر تهراني نوشت كه به
 پس از يك ماه توقف در علي خان در اين سفر حيدر. ا از مرز بگذرانندكرده آنها ر

  . شدمشهد، عازم لندن

                                                
  .، ص دتاريخ انقراض قاجاريه - 1
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اصالح جامعه   بازگشت و بهمشهد  دوباره بهميالدي بهار ١٩١٢در سال 
نتيجة   سپهدار اعظم درميالدي از طرف محمد علي خان ١٩١٦در سال . شد مشغول

 برگشت؛ تهران بعداً به.  بسربرد، تبعيد شد و مدت شش ماه در شهر بجنوردفشار روس
در همان سال مسئلة . فعاليت پرداخت دوباره براي تشكيل و تقويت حزب دمكرات به

علّت واژگون شدن درشِكه دست او در قم  به.  مهاجرت كردقم به. آمد مهاجرت پيش
  :مطلع زير سرود اي به ، قصيدهالممالك فرهاني اديب. ١شكست

  شكست دستي كز خامه بس نگار آورد
 

ز ا  ورد  نگاره ر آ زرنگا كلك    سر 
ها او را مثل آهن گداخته بود و از   پريشاني، شُرنگ سياست چشيده بود و هجومبهار 

 ميالدي در كابينه سيد ضياءالدين ١٩٢١در سال . شد  اين جهت پريشان و مشوش نمي
م براي مدت  ١٩٣٠ و سال ٢ تحت نظر بود در كودتا مدت سه ماه در شميرانطباطبايي
زندان افتاد كه مدت  ديگر به ميالدي بار ١٩٣٢در سال . ان مجرد افتادزند يك سال به
همة خانواده   براي يك سال باشاه پهلوي در زمان رضا. طول انجاميد پنج ماه به

شماري در اين سال سروده  هاي متعدد و اشعار بي حبسيه. ٣ تبعيد گرديداصفهان به
 و دوستان باآلخره توسط فروغي. در اصفهان وضع مالي بهار بسيار مشكل بود. است

سپس . ديگر بين شاه و بهار مفاهمت شد و قرار شد كه در كار سياست دخالت نكند
 و بعداً براي نمايندگي مجلس ٤كارهاي فرهنگي و ادبي پرداخت  برگشت و بهتهران به

  .ورة سوم تا دورة ششم انتخاب گرديداتصاالً از د

  
                                                

  .٢٦٨، ص كاروان حلّه با -1
  .، ص نه و ادب فارسيبهار - 2
  .٩٣، ص شرح احوال و آثار ملك الشعرا محمد تقي بهار - 3
  .٩٤ همان، - 4



١٨٨  

  

  

  نگاري فعاليت ادبي و روزنامه
چون . باشد نگار مقتدر مي  عالوه بر استادي مسلّم، نويسندة توانا و روزنامهشادروان بهار

گزيد، تحت لواي   جايخراسان سِن بيست سالگي در زمرة مشروطه طلباِن به
كمال جرأت براي ترويج افكار آزاديخواهي مقاالت و  كرد و با ار ميك» سعاد انجمن«

  .گرديد ها منتشر مي منظومات او در روزنامه
نام  همكاري دوستان خود روزنامة انقالبي مخفي به با. م ١٩٠٧اولين بار در سال 

اشعار سياسي او . گرفت بدون امضا چاپ كرد؛ كه مورد توجه بسياري قرار» خراسان«
 المتين شد؛ و برخي در حبل منتشر) مديريت محمد هاشم خان به(» طوس«در روزنامة 

را كه ارگان حزب » نوبهار«نخستين شمارة روزنامه .  بدون امضا انتشار يافتكلكته
 هجري قمري مطابق ١٣٢٨المكرم   شوال٩ در تاريخ پنجشنبه  بود، بهاردمكرات مشهد

وي . ١ميالدي در شهر مشهد منتشر كرد ١٩١٠ اكتبر ١٣هجري شمسي و برابر با  ١٢٨٨
.  چاپ كردي ايرانها در سياست داخل مقاالت تند برخالف دخالت و فشار روس

نام   روزنامة ديگري بهگرديد، بهار روزنامه توقيف ، ايندخالت قنسول روس با
 خود را در منتشر كرد و مجاهدات» نوبهار«جاي  به. ش . ه ١٢٩٠در سال » بهار تازه«

امر وثوق اين روزنامه نيز  داد؛ ولي در همان سال به سياست روس ادامه مخالفت با
دخالت حكومت  بار با و هر شش بار داير» نوبهار«روزنامة .  تبعيد شد و بهارتوقيف

» آزاد زبان«نام  اي به ميالدي روزنامه ١٩١٧مطابق . ش . ه ١٢٩٦در سال . توقيف گرديد
 هفتگي در تهران» نوبهار«ميالدي مجلّة  ١٩٢٣مطابق . ش . ه ١٣٠٢در سال . كرد داير
ذشته از مقاالت ادبي و گ كرد كه داير» دانشكده«نام  بهار يك مجلّة ادبي به. ٢كرد چاپ

برابر . ش . ه ١٣٠٠شد در سال  تحقيقات فنّي اشعار گوناگون نيز در آن چاپ مي
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١٨٩

  بهار و شعر و ادب فارسي

  

يافت كه دو  مديريت بهار انتشار به» ايران رسمي«نام  ميالدي روزنامة يوميه به ١٩٢١ با
 از سياست كنار گرفت و در كارهاي شاه پهلوي بهار در دورة رضا. ١سال دوام يافت

  .كرد علمي و تحقيقي مشغول شد و آثاِر پرمغز و مفيد تصنيف
ديگر پس از  تدريس اشتغال ورزيد و بار در دارالمعلّمين به. ش . ه ١٣٠٧در سال 

تدريس ادبيات  عالي به در دانشسراي. ش . ه ١٣١٣گيري از سياست در سال  كناره
دورة دكترا در ادبيات فارسي در دانشگاه . ش . ه ١٣١٦ و چون در سال شد مشغول
مجلّه و كتاب   سه٢دار بعضي دروس دورة دكترا گرديد  عهدهشد، بهار  افتتاحتهران
  .باشد شناسي او محصول همين دورة زندگاني وي مي سبك

 شاه پهلوي رضا. ش . ه ١٣٢٠دامه يافت؛ تا در سال  همين طور اكارهاي ادبي بهار
 .از تخت سلطنت بر كنار و تبعيد شد؛ آنگاه بهار مجدداً در ميدان سياست سرگرم گرديد

هنگامي كه احمد قوام . ش . ه ١٣٢٤را دوباره دايركرد و در سال » نوبهار«روزنامة 
 .ش . ه ١٣٢٦در سال . كرد ت وزيري برگزيده شد، بهار را وزارت فرهنگ تفويضنخس به

در سال . كرد اقامت» لزن« شد و در شهر  رهسپار سويسبراي معالجه سل از تهران
را در تهران » جمعيت ايراني هواداران صلح«از سويس بازگشت و . ش . ه ١٣٢٨

، مجلس يادبودي براي محمد سفارت كبراي پاكستان. ش . ه ١٣٢٩در سال . دادتشكيل 
دار رياست آن مجلس بود و سخنراني ذيقيمت و  داد، بهار عهده  تشكيلاقبال الهوري
 از  سال دولت پاكستاندر همين. ٣كرد شعر و مقام معنوي اقبال ايراد پرمغز راجع به
آن ديار  علّت بيماري نتوانست به پاكستان كند ولي به كرد تا سفري به بهار دعوت
. ش . ه ١٣٢٩آخرين اثر بهار است كه در تابستان سال » جغدجنگ«قصيده . مسافرت نمايد
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ماه رجب  ١٥مطابق . ش . ه ١٣٣٠بعد از كسالت ممتد روز اول ارديبهشت . شد سروده
 صبح در خانة مسكوني خود، ٨ميالدي ساعت  ١٩٥١ آوريل ٢١برابر با . ق . ه ١٣٧٠

انا هللا و انا ؛ ١ بدرود زندگي گفت خيابان تخت جمشيدالشعرا بهار واقع در خيابان ملك
 جنازة او تا چهار راه مخبرالدوله ر از مسجد ساالرروز دوم وفات بعد از ظه. اليه راجعون

، در باغ آرامگاه روز، در باغ شميران  بعد از ظهر همان٤را بر سر دست آوردند و ساعت 
  .٢يافت ايان مراسم تدفين استاد بهار پظهيرالدوله

يافت و  اين طريق روح كنجكاو، پژوهنده، عاشق دانش و معرفت راحت ابدي به
صورت آثار گرانقدر براي ادبيات عالم  طور ميراث به حاصل كوشش خود را به

  .گذاشت باقي
  :گويد  ميدر رثاء بهار» سنا« آقاي جالل همايي متخلّص به

  ريغا رفت استاد سخنگويان بهاراي د
  

  عالم فضل و هنر در مرگ او شد سوگوار
  اول ارديبهشت و نيمة ماه رجب  

  
  و دانش را سرآمد روزگاراوستاد فضل 

  .. .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  
 

. . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  
  از بهر تاريخش نوشت» سنا«كلك مشكين  

  ٣»گلشن علم و ادب بفسرد از مرگ بهار«
علّت طوالني بودن آنها از آوردن   قصايد و اشعاري زيادي داريم كه بهدر رثاء بهار

  .شود در اين مقاله خودداري مي
داشت، مردي خليق و  پرمايه و حساسطبع .  آدم الغر اندام و بلند قد بودبهار

تا نيم قرن در ادبيات فارسي طبع آزمايي كرد، . مهربان ولي زود رنج و عصباني بود
هاي سياسي و فكري، خود را مشغول  و مدام در مبارزه. كتاب خواند و قلم زد
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١٩١

  بهار و شعر و ادب فارسي

  

در موضوعات علمي آنچه . داد در همة كارها طرز نوين را نشان مي. داشت مي
. كرد مي جهل دانست؛ بدون اكراه اقرار به گفت؛ و آنچه نمي دريغ مي ؛ بيدانست مي

نگار  عالوه بر استادي در كار شاعري كه بيشتر مورد توجه او بود، بدون ترديد روزنامه
اساتيد و . مقتدر، نويسندة توانا، پژوهندة گرانمايه و عاشق سرشار دانش و معرفت بود

اند؛ كه توضيح  و تا اين دوره بهار را تجليل و تكريم نمودهناقدين از زمان حيات پربار ا
. شود چند مورد اشاره مي فقط به. شود اين آرا در اين مقاله كوچك سبب اطاله كالم مي

  :گويد  در يك مقاله ميدانشمند گرامي استاد سعيد نفيسي
اي  اندازه مقام او در ادب به. يف داشتطبعي لط. تمام معني بود  شاعري بهبهار”

كرد و پاس عهد قديم را نگاه  نمي بلند بود؛ كه اگر گاهي حق دوستي را ادا
بهار يكي از . آورديم احترام مقام ادبي وي بروي خود نمي داشت؛ ما به نمي

زبان شاعران قديم و  تر را به نخستين كساني است كه در دورة ما افكار تازه
توان منكر شد كه  صورت نمي در هر. ن زبان شعري ادا كرده استتري فصيح به

اين مرد بزرگ بود و بزرگ زيست و بزرگ از جهان رفت و پس از مرگ نيز 
من شك ندارم كه بهار و نام بهار و كار و گفتار بهار از اين . بزرگ خواهد ماند

  .١“پس در تاريخ ادبيات جاي خاص خواهد داشت
  :گويد  مياعالمه علي اكبر دهخد

، بزرگترين شاعر معاصر سبك خراساني است و الشعرا بهار مرحوم ملك”
اين قريحه و ذوق در  توان گفت كه در طول چهار پنج قرن اخير شاعري به مي

  .٢“اين سبك نبوده است
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  آثار منثور بهار
فارسي يا  ترين آنها تاريخ تطور نثر چاپ رسيده است و برجسته  بهبيشتر آثار منثور بهار

مندان و  باشد كه در سه مجلّد انتشار يافته است و براي عالقه شناسي مي سبك
  .باشد فارسي جهان مورد استفاده مي دوستداران نثر
  :باشد قرار زير مي  بهآثار بهار

  :الف تصنيفات
  . سياسي يا تاريخ انقراض قاجاريه تاريخ احزاب-١
  .شناسي يا تاريخ تطور نثر فارسي  سبك-٢
  . طوسي رساله در شرح حال حكيم ابوالقاسم فردوسي-٣
  . رساله در ترجمة احوال محمد بن جرير طبري-٤
  .يخ تطور نظم تار-٥
  . دستور زبان فارسي-٦
  . رساله در شرح حال ماني-٧
  تصحيح و تحشيه تصانيف پژوهشي: ب

  . مجمل التّواريخ و القصص -١
 . جوامع الحكايات عوفي -٢

 . تاريخ سيستان -٣

 . تاريخ بلعمي -٤

 . النفس ارسطاطيسلة رسا -٥

  تراجم كتاب: ج
  .زبان فارسي  يادگار زربران، از پهلوي به -١
 .د مار سفيدان در نظم فارسي اندرز آذر پ -٢

 . رساله ماديكان شترنگ و چارشن چترنگ -٣



١٩٣

  بهار و شعر و ادب فارسي

  

 . قصيده دوازده هجايي -٤

 . قطعه داروك خرسنديه -٥

 . رساله ماتيكان هپت امرسپنت -٦

  تخليق ادبي :د
  ). رمان( كنيزان سفيد يا نيرنگ سياه -١

ه در عنوانهاي ادبي، سياسي و اجتماعي هستند ك هاي زيادي با گذشته از اين، مقاله
  .هاي آن روزگار انتشار يافتند ها و روزنامه مجلّه

  : بيشتر آن مقاالت را گردآورده و در چهار مجلّد منتشركردهآقاي محمد گلبن
  .ش  .ه ١٣٤٥ر، سال نامة بها جلد اول ـ فردوسي

  .ش . ه ١٣٤٧ترجمه چند متن پهلوي، سال  جلد دوم ـ
   جلد اول و دومبهار و ادب فارسي

  . را در دو مجلّديك صد مقاله تحقيقي و ادبي بهار
اين . باشد كه در سه مجلّد انتشار يافته است شناسي مي ترين اينها سبك برجسته
 در زمان كيفيِت تطور اسلوب نثرنويسي كه حقيقت بحثي است راجع به كتاب در

هاي فارسي،  وسيلة امثال و اقتباس از نوشته و در آن به. مختلف رايج بوده است
مندان زبان فارسي  وسيلة عالقه اين به. مشخّصات نثر قرون مختلف را شرح داده است

  .نمايد را در تعيين زمان و تصحيح آثار نويسندگان رهنمايي مي
اختالط بين قديم و جديد است و گويا يك سبك ، در نثر، سبك نويسندگي بهار

خودش نشان داده كه مقاالت وي ابتداً خوب . وجود آورده است تازه در زبان فارسي به
تدريج پخته و مستحكم شد، و  نبود، تا اينكه در طي سالهاي دراز انشاي او به

يد يكي از اي از لطف و فصاحت رسيده است، كه در نثر فارسي معاصر او را با درجه به
بهار در پرورش نثر ساده و تكميل و ترويج آن اقداماتي مؤثر و . استادان مسلّم شمرد

توان گفت كه لهجة صريح و لحن لطيف نثر بهار را  مستحكم را نشان داده، و مي



١٩٤  

  

  

بهار حقيقتاً از كساني است كه اين مكتب را در . دلنشين و زود فهم كرده است
بهار كلمات و تركيبات زيبايي در . ها پشتيباني كرده است نويسي و ديگر زمينه روزنامه

ها اكثر  جمله. آهنگ قديمي را بكاربرده هاي رسا و خوش نثر آفريده و برخي از واژه
همين دليل  به. كند ذهن خواننده منتقل مي كوتاه و ساده است، و معني خود را زود به
مختصر اينكه نثر بهار، شيوة خاصي دارد كه . است كه آثارش خوانندگان زيادي دارد

. حيث تركيبات و لطافت يگانه و مطبوع است صداقت نيز از حيث صميميت و از
  :گويد كه خودش مي

بيهقي را انتخاب كرده بودم، اما علل سياسي و  ابتداً سبك.  كالسيكمن در نثر”
طرز تازه  نثرنويسي من از نو به نثر ساده باعث شد كه سبك احتياج مردم به

  .١“سبك قديم منصرف گرديدم آغاز شود و يك باره از مراجعه به

   و شعرگويي اوبهار
باشد كه براي   ميگر بزرگ آزادي و از شاعران بزرگ ايران، ستايشالشعرا بهار ملك

براي . شمرد استقالل قوم و وطن برخاست و آزادي را يگانه اميد ملك و ملّت مي
در واقع اشعار بهار . حصول اين مقصود تا آخرين لحظات زندگي سعي و تالش كرد

بهار شعر را نمودار روح و . خواه بودزبان حال مردم و زاييدة افكار و آمال توده آزادي
داند و عقيده دارد كه هر قدر انديشة شاعر بلندتر و  طرز فكر و آمال دلپسند شاعر مي

اخالق  سخنش از صداقت بيشتر برخوردار باشد؛ اثرش بيشتر است و اين جمله را به
 گوش آن هر شعري كه شما را تكان ندهد به”گويد كه  بهار مي. كند شاعر تعبير مي

هاي  جنبه فقط به جوهر و لطيفة معنوي شعر است؛ نه  توجة بهار بيشتر به٢“ندهيد
اي است براي انتقال معني، پس  عبارت ديگر صورت و قالب وسيله صوري و لفظي به
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  بهار و شعر و ادب فارسي

  

گفتن بپردازد، و آن را هنرمندانه  شاعر بايد چيزي كه در فكر و ضمير داشته باشد، به
كه از اين جوهر  هر. جهان انديشه و عواطف خود آشنا گرداند كند، و ديگران را با بيان

  :گويد چنانچه در يك قطعه مي. عاري است، آن را شاعر نتوان گفت
  شعر داني چيست مرواريدي از درياي عقل

  
  شاعر آن افسونگري كاين طرفه مرواريد سفت

  صنعت و سجع و قوافي هست نظم و نيست شعر  
  

  الّا حرف مفتاي بسا ناظم كه نظمش نيست 
  لب شعر آن باشد كه خيزد از دل و جوشد ز  

  
  باز در دلها نشيند هر كجا گوشي شنفت

  اي بسا شاعر كه او در عمر خود نظمي نساخت  
 

  ١اي بسا ناظم كه او در عمر خود شعري نگفت
د كه آثار فكر افتا دانيم كه يكبار بهار به مي. كرد  را بايد بررسيكالم منظوم بهار
چاپ رسيد ولي موفق نشد، چند  چاپ برساند، قسمتي از آن نيز به منظوم خود را به

. در آن هر دستي از اشعار وجود دارد. ٢يافت  انتشارديوان بهارسال بعد از مرگش 
در اينجا . خصوص در انواع مستزادها و تصنيفها ابتكار خاصي اختراع كرده است به
  .شود داده مي م شعر بهار مورد نقد و بررسي قراراقسا

  قصايد
دارد ولي  گرچه هر دستي اشعار در ديوان وي وجود. ، شاعر حماسه و قصيده استبهار
توان گفت كه بهترين اشعار او قصايدي است كه  مي. هاي او محكم و گرم است قصيده

همين رو بهار يكي از  وده است؛ بهدر پيروي از قصايد استادان معروف خراساني سر
مانند  قصايد او بسيار عالي و در بعضي موارد بي. بزرگترين شعراي خراساني است

. توان گفت كه بهار شاعر عشق و غزل نيست بلكه شاعر قصيده است ساخته است و مي
ساية شاعران . هاي وي را لطف خاص بخشيده است فخامت و صالبت بيان قصيده

خورد؛ بار ديگر آن ساز كهن در كالم وي  چشم مي ه جا در ديوان او بهپيشين در هم
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اما قدرت قريحه شاعر در اين آزمايشها تسلّط . تتبع كار آسان نيست. تكرار شده است
بر انواع تركيبات و تعبيرات آشكار است و اين قدرت از آغاز جواني در كالم او بارز 

از اينرو است كه . مانند آييني بوده استشاعران قديم نزد او ب شيفتگي به. است
مثالً . هاي فرسودة كهن را طراوت و تازگي خاص بخشيده است طبع جوان شيوه جوش

اي است كه در پيروي  شود مهمترين قصيده اين مطلع آغاز مي قصيدة معروفي كه به
  :سبك قديم سروده است كه استادي وي در آن هويداست

  سحرآفرينزنده گشت از همت فردوسي  آنچه زرتشت مبين و دارا گفتآنچه بهمن
در بعضي از قصايد كه در پيروي سبك قديم است در معاني و مضامين تصرفاتي 

مانند . بسيار استادانه و دقيق كرده است و افكار تازه را در قالب قديم ريخته است
  :روده استمطلع زير س اي كه به قصيده

  غم مخور اي دل كه جهان را قرار نيست
  

  و آنچه تو بيني بجز از مستعار نيست
  آنچه مجازي بود آن هست آشكار  

  
  و آنچه حقيقي بود آن آشكار نيست

  هست يكي پردة جنبيدة بديع  
 

  ١كه بر آن نقش و صور را شمار نيست
ست كه محدوديت لفظي سبك قديم را هاي خود سعي كرده ا  در بيشتر قصيدهبهار

 تنها ايران نه. گويي همة جا اين را ملحوظ داشته در قصيده. استادي و مهارت بكاربرد با
مفاخر و مآثر . داند بلكه تاريخ ايران را آيينة عبرت مي. و تاريخ ايران را دوست دارد
گويد لحن او  باستان سخن ميهنگامي كه از شاهان . كند گذشتگان را مكرر ياد مي

تاريخ و ادب وادار  كار تحقيق در همين عشق ديرينه بهار او را به. شود پرشور مي
سرگذشت جالب و پرحيرتي از رستم را مفصّالً » نامه رستم«نام  اي به در قصيده. كند مي

  :رديف رستم سروده شده است كند و جالبتر آن است كه سراسر قصيده با بيان مي
  ام كه يلي بود پهلوان رستم يدهشن
  

  مهابت بر آسمان رستم كشيده سر ز
  ستبر بازو الغر ميان و سينه فراخ  

 
  دو شاخ ريش فروهشته تا ميان رستم

                                                 
  .٤٢٠، ص ديوان بهار - 1
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گويد بلكه قصايد او منظوماتي  سرايي قصيده نمي  فقط براي مدحشد كه بهار اشاره
در بيشتر قصايد آن روح . باشد القي ميهستند پركيف كه داراي افكار سياسي و اخ

دارد  مي ستايش پيامبران و امامان را در آستان قدس تا حدي روا. شود ديانت ديده مي
 ميرزا كه در آن محمد علي» بشاه اندرز«در منظومة . الشعرايي باشد كه الزمة ملك
تر و  آميز است اما لطيف چند كه مبالغه دهد هر مي قرار را خطاب سلطان قاجار

  :تر است بلكه گاهي افكار تازه را هم راه داده است مأنوس
ز دشاها  ا چه داري مقصود  پ داد    استب

  كه از اين كار جز ادبار نگردد مشهود
  جود كن در ره مشروطه كه گردي مسجود

  شرف مرد بجود است و كرامت بسجود”
  “دو ندارد عدمش به ز وجودهركه اين هر 

پرستي نزد او مطرود  خرافات. وجود ديانت كه از بيشتر اشعار شاعر نمايان است با
  .اين طرز آرا را مطرح نموده است به» جهنميه«در قصيدة . و محكوم است

  ترسم من از جهنم و آتش فشان او
  

  و آن مالك عذاب و عمود گران او
   ذراعو آن اژدهاي او كه دمش هست صد  

  
  و آن آدمي كه رفته ميان دهان او

  و آن كرگس كه هست تنش همچو كوه قاف  
 

  بر شاخة درخت جحيم آشيان او
لحني پر از درد از  با» پدر پند«باشد در   مي حكمت و عبرت انديشة اخالقي بهار 

گذشته از اين منظوماتي مانند . پذيرد ت ميگويد و از آنها عبر ها و نوها سخن مي كهنه
 قصايد معروف شاعر است كه داراي مهارت فنّي و لطافت  و بث الشكويكيهان اعظم
  .باشد دروني مي

ترين منظوماتي  كسي كه عالي» دهلي فتح«اعالم كردند كه بر » آينده«در مجلّة 
مطلع زير آغاز   كه بهدر آن مسابقه قصيدة بهار. بگويد مستحق انعام قرار خواهد گرفت

  :شود گوي سبقت را برد مي
  دو چيز است شايسته نزديك من

  
  رفيق جوان و رحيق كهن
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  دل رفيق جوان غم زدايد ز
 

  تن  رحيق كهن روح بخشد به
از آن قصايد هستند » بهاريه قصيدة«و » مازندران وصف«و قصيده در » لزينه«قصيدة  

كه شاعر در آنها مناظر قدرت را توصيف نموده و تشبيهات پررونق را نشان داده و 
ها را  ه قصيدهتخيالت نازك و لطيف را بكاربرده و گويا يك سوز دروني هست ك

  .حيات بخشيده است
اند كه اشعار او نيز چون ديگر شاعران غث و  گمان همان گونه كه منتقدان گفته بي

اي كه در آخر  يك اندازه فاخر نيست در بعضي موارد نتيجه ثمين است و اشعار او به
 بسيار عالي و اين همه قصايد بهار با. اش مناسبت ندارد مقدمه قصيده آمده است با

  .انگيز دارد هاي او تأثير اعجاب جالب است و عين حال قصيده

  گويي غزل
شيوة  سبك عراقي به طور تفنني به سرا نبوده البتّه گاهي به ، اصالً شاعر غزلبهار

رايحه طرز و اسلوب غزل قدما در اين . سرود شاعران قديم عراق و فارس غزل مي
نويسان در بعضي از آن  سياحت و روزنامه هاي اهل افكار و واژه. ددار غزلها وجود
بدون شك غزلهاي بهار، اوج و لطف . اما چيز جالبي در آنها نيست. شود غزلها ديده مي

 و  و خسرو و عراقي و حافظآن درد و نيازي كه غزلهاي سعدي. قصايدش را ندارد
خود وي اين حقيقت را . ندارد ديگران را لطفي و سوزي بخشيده نزد بهار وجود

اعتراف نموده كه آن طبع حماسي كه قصايد را پرشكوه و كمال بخشيده، غزلهايش را 
و بجاست كه گفته شود، بهار شاعر عشق . يك گونه نامأنوس و از درد عاري كرده است

گويي را مقامي  معهذا طبع سرشار او غزل. عر حماسه و قصيده استو غزل نيست، شا
بعضي از . شود سرايان پس از جامي محسوب مي بخشيده است و يكي از بهترين غزل
در ديوانش چندين غزل استادانه وجود دارد كه خيلي . غزلهاي آن لطافت فنّي نيز دارد
  :شود اشعار غزل او اشاره ميچند  در زير به. باشد پرمغز و داراي سوز دروني مي
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  من نگويم كه مرا از قفس آزاد كنيد
  

  قفسم برده بباغي و دلم شاد كنيد
  آشيان من بيچاره اگر سوخت چه باك  

  
  فكر ويران شدن خانة صياد كنيد

  گذرد همنفسان بهر خدا فصل گل مي  
 

  بنشيند بباغي و مرا ياد كنيد
  :غزل ديگر 

  اي  پروانهگفت اين سخن در طواف شمع مي
  بلبل از شوق گل و پروانه از سوداي شمع
 گه اسير خال و خطي شد دلم عيبم مكن

  اي سوختم زين آشنايان اي خوشا بيگانه
  اي هر كسي سوزد بنوعي از غم جانانه

 اي رود كانجاست آب و دانه مرغ جايي مي
بيني و  واقع. استادي، شيريني، لطافت و تسلّط در بيان مطالب هويداست

  :چند بيت از غزل ديگر وي. اي داده است  را رنگ تازهنگاري غزلهاي بهار قيقتح
  كيست كز بعد وفات از خاك بردارد مرا
  مردمان از چشم بد ترسند و من از چشم خوب
  مرگ شاعر زندگي بخش خيال اوست، كاش
 شد اميد از شش جهت مقطوع و نوميدي رسيد

  رد مراپس بخاك كوي آن دلدار بسپا
  چشم خوب مهرويان نگهدارد مرا حق ز

  اين خموش در شمار مردگان آرد مرا
 بو كه نوميدي بدست مرگ بسپارد مرا

  .كند  رنگ و اسلوب اساتيد فن را تازه ميمختصر اينكه غزلهاي بهار

  مثنوي بهار
عنوان يك شاعر   ن است كه ما بهار را به، مثنوي نيز بسيار دارد و حقيقت ايبهار
اغلب . شود آثار مهمي در اين باب در ديوان وي ديده نمي. شناسيم گو نمي مثنوي

كار رفته است، و داراي لحن، نظامي،   در مثنويات وي مضامين و معاني اخالقي به
شوخي و . شود تازگي و طراوت در وي ديده مي. باشد سنايي، رومي و جامي مي

. كند هاي اين اشعار هست كهنگي قالب را جبران مي  كه در معاني و واژهسادگي
رود يك گونه  ترين و دالويزترين مثنوياتش بشمار مي كه از پرشكوه» خطابه چهار«

در سراسر اين . دستي و هنرمندي دارد بدون شك بهار در تقليد چيره. تقليد است



٢٠٠  

  

  

توسعة فرهنگ و علوم قديم و كند كه براي ترويج و  منظومه شاه را توصيه مي
  :چند بيت از خطابة اول. جديد سعي نمايد

  شاه جهان پهلوي نامدار
  خنجري بر آن تو روز هنر
خداست وم صداي  الة مظل  ن

  سلطان كيان يادگار اي ز
  هست كليد در فتح و ظفر

 صداست پيش خدا توپ شهان بي
كردن مملكت اندرزها داده و تاريخ  ا براي اداره رشاه پهلوي در سراسر مثنوي رضا

  . باستان را تذكّر داده استپرافتخار ايران
مثنوي . باشند  مياز ديگر مثنويهاي معروف بهار» قمصر از تهران به«و » هنام ساقي«

 بسيار روان و داراي مبالغه مطبوع است كه احساسات شاعر را صرقم از تهران به
لحاظ پختگي و عمق شاهدي است كه   اين همة اشعار مثنوي از. دهد انتقال مي  به

  .بهار در اين فن نيز ماهر بوده است هر چند كه شاعر مثنوي نبوده

  قطعات
يار گفته است و گذشته از مضامين اخالقي و اجتماعي، لطايف و ، قطعات بسبهار

دهد كه در  نظم كشيده است و همان قوت و تسلّط را نشان مي حكايتها را نيز به
» مادر ةوعد«، »ضالل و دالل«، »پدر پند«هاي بارز آن،  نمونه از. دارد هايش وجود قصيده

  :»پدر پند«چند بيت از . را بايد نامبرد» فقير دختر«و 

  نوروز اورمزد و مه فرودين رسيد
  چه بود بگذشت بر توانگر و درويش هر

 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....  
  پندهاي پدر شد درست ليك بخشي ز

 ديدم كه پندهاي پدر نقد عمر بود

  خورشيد از نشيب سوي اوج سركشيد
  بيم و از اميد از عيش و تلخ كامي و ز

..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....  
  رسيد از آن بماند كه پيري فرا بسيار

 كان مهربان بطرح به من بر پراكنيد
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 در انواع مسمط البتّه بهار. شود نه رواني و شيرني ديده نميدر مسمطات نيز آن گو
مسمط زير كه تضمين . سروده است و در آن، قالبهاي تازه و ابتكار بكاربرده است ابياتي

  : است خيلي روان و ساده استغزل سعدي
پيمان و مشكن  پيشه  بكن  جود    ملكا 
ا م ا د د  ر ي گ ب يت  ئ ا د خ ت  ا ف ا ك م ه    نك

ن زما ر  دو ه  دث حا كندت  سر  ر  ب ك    خا
  انگيز نبيني كه همان خاك مصر طرب”

  “خاك مصر است ولي بر سر فرعون و جنود

  مستزاد و تصنيف
مستزاد و تصنيف را تنوع و وسعت بخشيده . ، از هر دستي اشعاري گفته استبهار
 با كار ايران«شهور او از مستزادهاي م. تري درآورده است شكل تازه آنها را به. است

چند بيت از . باشد مي» داد از دست خواص«و » از ماست كه بر ماست«و » خداست
  :»كار ايران با خداست«

  آزادي خطاست  سخن گفتن زشه ايران  با
  ها جداست مذهب مذهب شاهنشه ايران ز

  شاه مست و مير مست و شحنه مست و شيخ مست
 از دستان مستان فتنه و غوغا بپاستدم   هر

  خداست   باكار ايران
  خداست  كار ايران با

  دست  مملكت رفته ز
 خداست  كار ايران با

اشعار . جمله زيباترين تصنيفهاي عصر حاضر است از» سحر مرغ«تصنيفهاي او بويژه 
» خدا بهشت«نام  صيدة معروف محلّي او بهق. مند است محلّي او از شيريني خاص بهره

ترين مسايل نجومي   توانسته است كه پيچيدهبهار. ترين اثر در ادبيات باشد شايد استادانه
گويندگان عادي . كند گويشهاي محلّي مطرح آنها را به و زيباترين تشبيهات مربوط به

  .مانند مي كاربردن آن بازها گاه از ب آن لهجه
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 در تمام انواع شعري، شعرگفته و گذشته از اين نوآوريهايي در شعر فارسي بهار
وجود آورده است و شيوة خاصي در شعر خود رواج داده است كه آن جمع و تلفيق  به

  :گويد او خود دربارة شعر خويش مي. باشد بين سبك خراساني و عراقي مي
 من در سبك كالسيك و سبك معاصر و ساده هر دو پيشرفت كرده، تتبعات”

هر رويه و سبكي كه بخواهم شعر بگويم، چه قصايد كالسيك و چه  توانستم به
هاي ملّي ساده، چه قطعات و رباعيات و مثنويات عوام پسند  مستزادها و مسمط

 هر موقعي ها كاركرده در سبك عراقي در همه اين رويه غزلهاي عاشقانه به و چه
  .١“كردم آزمايي مي مناسبت موضوع تفنن و طبع به
 هست كه توانسته است نظر زبان و لغت هم، اين مزيت در سخن بهار  از

شده را در   ميان تعبيرات و تركيبات كهنه و فراموش  الفاظ ساده و عاميانه را در
يافته است بس آسان خراساني و عراقي وارد كند و توفيقي كه در اين كار   سبك
آثار تجدد و تنوع در اكثر اشعاري كه اواخر سروده در لفظ و معني آشكار . نيست

.  خواندتوان از پيشگامان تجدد ادبي امروز ايران اين تعبير بهار را مي  است و به
كنندة بزرگ، سنّتهاي شاعران كهن در   اما در شيوة شعر قديم بايد او را احيا

عين رعايت اسلوب   خصوص مضامين بايد گفت كه در در. وزگار ما شمردر
قديم، از جنبة لفظي در ابداع معاني و ابتكار مضامين و ايجاد تشبيهات نو، 

توان گفت كه  حال مي  بهر. همتاست استعارات و كنايات بديع در عصر خود بي
توان  ميبهار در پيروي از اين سبك چنان خوب از عهده برآمده كه كمتر 

تصوركرد و اين دعوي مبني بر صداقت است كه استاد بهار اسب فصاحت را در 
هر ميداني كه راند؛ موفقيت را بدست آورد؛ و همين است كه در رديف بزرگترين 

  . شاعران نام بهار ثبت شده است

                                                
  .١٩١، ص شرح احوال و آثار ملك الشعرا محمد تقي بهار - 1
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  .م ١٩٥٨الرحمن، دانشگاه اسالمي عليگره، عليگره،  ، دكتر منيبمعاصر فارسي شعر برگزيدة

مقدمة دكتر غالم حسين يوسفي، انتشارات   با،، محمد گلبنبهار و ادب فارسي
  .٢ و ١ش، ج   .ه ١٣٧٤، فرانكلين، تهران

  .ش  .ه ١٣٢١، ، تهرانالشعرا بهار ، ملكانقراض قاجاريه تاريخ
  .سينا، تهران االسالم كرماني، كتابفروشي ابن اظم، نتاريخ بيداري ايران
  .١٣٣٠، كسروي، مؤسسة مطبوعاتي، اميركبير، تهران ، احمدتاريخ مشروطة ايران

  .ش . ه ١٣٦٨ زمستان ،، ملك الشعرا بهار، انتشارات توس، تهرانديوان بهار
  .، ناشر وزارت فرهنگ، ملك الشعرا بهارشناسي سبك

  .٤، ش ٢٥ش، سال  . ه ١٣٣٠، مجلّة ارمغان، تهران
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