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  وصف و جايگاه آن در شعر بهار
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  چكيده
معيارهـاي اصـلي    هـا و اي دارد چرا كـه يكـي از مـالك   وصف در آثار ادبي اهميت ويژه

تواند رقم بزند. ملك پذيرش يا عدم پذيرش يك شعر است و هنري بودن يك شعر را مي
گراي معاصر است كه در اشعار خود هم به قدما نظـر  الشعراي بهار، يكي از شاعران سنّت

هاي اطراف خود حفظ كـرده اسـت. در ايـن    داشته و هم نگاه معاصر خود را نيز به پديده
اي بـه بررسـي و تحليـل    تحليلي و با تكيه بر مطالعات كتابخانـه  - يوة توصيفي مقاله به ش

جايگاه توصيف در اشعار بهار پرداخته شده است. اين بررسي و تحليل هم جايگاه شعري 
دهد و هم تفاوت و شباهت توصيف را بهار را از منظر چگونگي وصف براي ما نشان مي

نتايج حاكي از آن است كه بهار در وصف هم به قدما سازد. در شعر بهار با قدما روشن مي
توجه داشته است و هم به معاصرين. او در اشعار تقليدي خود بيشتر توصيفات به سـبك  
خراساني (توصيفات بيروني) و توصيفات به سبك آذربايجاني (توصيفات چندباره از يك 

نظر هنري، وااليي و اعتبار  پديده) را اساس كار خود قرار داده است. اين اشعار هرچند از
دهند. در اشعار غيرتقليدي بهار، خود را دارند؛ اما عموماً تشخّص سبكي بهار را نشان نمي

تر (البتّه با حفظ و غلبة همـان توصـيفات بيرونـي و حسـي) و بـا      اي فراخوصف با دامنه
ه داشـت   ه و هـم  كاركردهايي ديگر مطرح است. او هم به جنبة هنري توصيفات خود توجـ

  ها متصور بوده است.اهداف و كاركردهايي براي آن
  : ملك الشعرا بهار، قصايد، وصف، ماهيت و كاركردهاي وصف.ها كليدواژه
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  مهمقد. 1
هـا و معيارهـاي   اي برخوردار است و يكي از مـالك توصيف در متون ادبي از جايگاه ويژه

ايد از اين نكته نيز غافـل بـود كـه هـر     زند. ضمن اينكه نبهنري بودن متون ادبي را رقم مي
 تواند هنري باشد يا در ارتقـاي متـون ادبـي نقـش     نمي "توصيف كردن"توصيفي به صرف

اي آن را به كـار گيـرد كـه    داشته باشد و ذهن خلّاق و تواناي نويسنده يا شاعر بايد به گونه
ه وجود آورد كه اين التذاذ شناسي متن را باال برده و حس التذاذ را در مخاطب بجنبة زيبايي

  به نوعي اقناع مخاطب را نيز در پي خواهد داشت.
گريزي و يا پذيري، واقعيتترين نوع آن، توصيف نمايانگر و گزارشگر واقعيتدر بديهي

  شود.اي نمايش داده ميتواند باشد كه از رهگذر بيان ويژهاي از اين دو ميآميخته
كند كه واقعيت را نگاه كنيم، همـان واقعيتـي را كـه    ور ميتوصيف يا احتماالً ما را مجب

كند كه تنــها واقعيت موجود است، يـا  گذرد و ادعا ميدر برابر نگاه ما مي مدعي است
تر از اين را به ما القا كند. در اين مرز واقعيت چيز خواهد چيزي بيشكه احتماالً مياين

  ).145- 146: 1378دهد (بورنوف، ديگري را نشان مي

كند و تصويري از تجرية يك انسان نسبت بـه  اين بيان ويژه به عنوان شناسنده عمل مي
كند. در اين مقالـه، جايگـاه توصـيف در اشـعار     ها و يا جهان پيرامون به ما عرضه ميانسان

شود. بهار يكي از شاعران تواناي معاصر است كـه بيشـترين   ملك الشعراي بهار بررسي مي
به دليل سرودن قصايد استواري است كه عالوه بر آنكه در زبان بـه سـبك قـدما     شهرت او

ها به مسائل روز پرداخته است. يعني پيوندي بين زبان فخـيم قـدما و   توجه داشته اما در آن
هاي عصر شاعر در قصايد برقرار شده است. در اين پژوهش، سعي شـده اسـت تـا    انديشه

اشعار بهار به چه مواردي قابل تقسيم است و بهار در اشعار  نشان داده شود كه توصيفات در
ها به گذشتگان تـا  هايي استفاده كرده است؟ در اين توصيفخود بيشتر از چه نوع توصيف

چه حدي توجه داشته است؟ اهداف و كاركردهاي توصيف در اشـعار بهـار چـه مـواردي     
  ر وجود دارد؟اي بهار و نگاه معاصههستند؟ چه ارتباطي بين توصيف

  
  پيشينة پژوهش. 2

هايي صورت گرفتـه اسـت كـه عمـدة     در مورد وصف و توصيف در شعر شاعران كوشش
تـوان بـه مقالـة    اند. براي نمونـه مـي  اي به اشعار شاعران نگريستهها از نگاه و منظر ويژه آن



 183   آن در شعر بهار گاهيوصف و جا

شعر توصيف بهار در «يا مقالة » هاي چهار و پنج هجريوصف طبيعت در شعر غنايي قرن«
اشاره كرد كه از منظر موضوعي (يعني با استفاده از وصـف يـك   » شاعران طنزپرداز فارسي

ها مورد) به توصيف و جايگاه آن در شعر شاعري پرداخته شده است. اين دسته از پژوهش
ه كـرده و     بنابر آنكه موردي به پژوهش پرداخته ت و كـاركرد وصـف توجـاند كمتر به ماهي

ند موضوع مورد نظر را (مثالً شب، بهار و...) بيشتر توصيف كنند و يا نوع ابيشتر سعي داشته
اي ها با محدودهاند، نشان بدهند. برخي ديگر از پژوهشهايي كه از آن به دست دادهوصف
نقـد  «توان بـه مقـاالتي از قبيـل    اند كه ميتر و در قالبي بازتر به اين حوزه ورود كردهبزرگ

وصف اطالل و دمن در شعر فارسي «، »شناختي آن در شعر خاقانيوصف و جايگاه زيبايي
» وصف و صورخيال در شعر منوچهري دامغاني«، »وصف در شعر فروغ فرخزاد«، »و عربي

اند و و... اشاره كرد كه تا حدودي اهميت، جايگاه، ماهيت و كاركرد وصف را بررسي كرده
نيز بخش مفصلي به توصـيف  » ادبيات سبز«تاب اند. در كبيشتر به شناساندن آن توجه داشته

هاي آن نيـز بـر اسـاس همـين     بنديگرايي اختصاص داده شده كه تقسيممنتهي از منظر بوم
اي نيز با محور توصيف طبيعت نامهشاخه از نقد بوده است. در مورد ملك الشعرا بهار، پايان

اوت و متمايز از پژوهش حاضر نوشته شده كه موارد مطرح شده در آن نيز چيزي كامالً متف
  است. 

  
  بيان مسئله. 3

هـاي  در اين مقاله، منظور از توصيف، خارج از معني لغوي و مواردي است كه در فرهنـگ 
براي نمونه ر.ك دهخدا، معين، عميد: ذيل واژة وصف) آمـده  »(ف- ص - و«لغت ذيل واژة 

- وص«ط معاني لغوي است و بيشتر نزديك به تعريفي است كه فرهنگ الروس، پس از ضب

نويسـد:  ، در باب آن آورده كه داخل در معنـاي اصـطالحي آن اسـت. ايـن مأخـذ مـي      »ف
الوصف: مصـ و ـــ: باب من ابواب االدب يقوم علي تمثيل الطبيعه و ما فيهـا و اإلنسـان و   «

  ). 1288الروس: »(عواطفه و تصرفاته.... الوصفيه: حاله الوصف
بـر تمثيـل طبيعـت و    «بابي از ابـواب ادب(=ادبيـات) كـه     الروس، آن را كه فرهنگاين

اجزاي آن و نيز انسان و عواطف و تصرّفات وي(=تصرّفات خيالي وي در طبيعت و همـان  
- اندازي است كه در نقد ادبي امروزه از اين عنوان برداشت مـي دانسته، همان چشم» تخيل)

بنابراين هرگونـه توصـيف دربـاب    شود. در اين پژوهش نيز همين معنا مد نظر خواهد بود. 
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شود، بخشي از طبيعت و اجزاي آن و نيز افكار و عواطف انساني كه در شعر يا نثر ايراد مي
  شود.اين اصطالح را شامل مي

  
  ماهيت و چرايي توصيف 1.3

تـوان گفـت   در باب ماهيت توصيف شايد اختالف نظر چنداني وجود نداشته باشد؛ اما مـي 
تواند ارتباط مستقيم با انتظار هر كس از شعر داشته باشد. بـه طـور مثـال    چرايي اين امر مي

داند، انتظار دارد توصـيف در ادبيـات   اي متعهد به ارزشي ويژه ميكسي كه ادبيات را پديده
  نيز در القاي همان نگاه خاص وي باشد. 

االت انـد و انفعـ  عموم قدما در مورد ارزش و چرايي توصيف، تابع نظـر ارسـطو بـوده   
تـوان  باب نمونـه، مـي  اند. مندانستهترين هدف شعر(و توصيفات شعري) مينفساني را مهم

نظر نظامي عروضي سمرقندي را ذكر كرد؛ نظري كه به نوعي نمايندة ديدگاه تمام قـدما در  
  اين باره است.

ماهيت علـم شـعر و صـالحيت    «نظامي عروضي در مقالت دوم از چهار مقاله، در باب 
  نويسد: مي» شاعر

شاعري صناعتي است كه شاعر بدان اتسـاق مقـدمات موهمـه كنـد و التئيـام قياسـات       
منتجه، بر آن وجه كه معني خرد را بزرگ گرداند و معني بـزرگ را خـرد، نيكـو را در    

هـاي  خلعت زشت باز نمايد و زشت را در صورت نيكو جلوه كند، و بـه ايهـام قـوت   
تا بدان ايهام طباع را انقباضـي و انبسـاطي بـود و امـور     غضباني و شهواني را بر انگيزد 

  ).138: 1388(نظامي عروضي،  عظام را در عالم سبب شود...

كه مانند اغلب قدما ماهيت شـعر  اين اين اظهار نظر نظامي، از دو جهت مهم است؛ يكي
نبة خوب كند. يعني به هر دو جبودن موضوع آن ارزيابي مي» خوب و بد«را بدون توجه به 

از فحـواي اغلـب    نماياندن زشت و زشت نماياندن خوب توجـه كـرده اسـت. دوم آنكـه    
توان چنين استنباط كرد كه نظر وي در باب شعر عموما دائر بـر توصـيف   هاي وي، مي مثال

است؛ چنانكه مشـهورترين نمونـة آن، يعنـي مـاجراي رودكـي و اميرسـاماني(بوي جـوي        
  ين موضع است.گر اموليان...) به خوبي نشان

توان گفت وصف، پلي اسـت كـه مشـاهدات    انداز وسيع ميچشمطور كلّي و در يكبه
دهد. اگر از اين منظر به به مخاطب انتقال مي - نه لزوماً مشاهدات عيني و بيروني- هنرمند را
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در مشـاهده آنچـه در   «توانيم با گويندة اين سـخن توافـق حاصـل كنـيم:     ماجرا بنگريم، مي
شود، وانگهي در دگان نافذ شاعر است، نخست ذوق شاعر از ديدگان او متأثر ميتيررس دي

هاي مختلف، او را به عالمي آيد كه نيروي تخيل و تداعي معاني و انديشهاو حالتي پديد مي
دهد. اگر اين تأثير ذوقي، قوي و عميق باشد، شاعر در صدد القاء آن حالـت  ديگر سوق مي

نمايـد و  چه را به چشم ديده، به زبان شـعر توصـيف مـي   آيد و آنينفساني به ديگران بر م
كند، تا همان حالـت نفسـاني نيـز بـه     فرآيندهاي ذهني خويش را پيش چشم ما مجسم مي

) نكتة كانوني اين نگـاه،  106- 107: 1391نقل از: مباشري و كيان بخت، »(خواننده القا شود
  اي شخصي، سهيم كند.فت تجربهخواهد مخاطب را در دريااين است كه شاعر مي

زند چرا كه الزم نيست نكتة ديگر آنكه هنرمند در توصيف يك امر دست به گزينش مي
بلكه نويسنده بايد نكـاتي را بيـان كنـد كـه بـه       همة جزئيات بدون كم و كاست بيان شوند

اي را توصـيف  روشن شدن هر چه بيشتر مطلب كمك كند، به عنوان مثال اگر بخواهد شئ
هايي از قبيل: اندازه، مقدار، شـكل، موقعيـت مكـاني و زمـاني، دوري و     كند بايد به ويژگي

ها هم بايد متوجه نكاتي باشد ؛ اما در همين دقّتنزديكي، كميت و كيفيت توجه داشته باشد
هاي كه بتواند مخاطب را به شگفتي وا دارد. براي مثال در توصيف يك پديده، ميزان حذف

كند، اهميت داشته باشد. يعنـي هنرمنـد   تواند به ميزان تمام چيزهايي كه ذكر ميگوينده، مي
ت خـود را    تر پديدهبايد بتواند از برخي جوانب آشناتر و تكراري ها صرف نظر كنـد و همـ

  ).77- 79: 1389هاي ديگر كند (براي مثالي ديگر در اين زمينه، رك. صفوي، مصروف جنبه
ماهيت و چگونگي توصيف در متون ادبي و تفـاوت مـاهوي   شفيعي كدكني با توجه به 

هاي عـاطفي و ارجـاعي و   آن با زبان علم، در بحثي مفصل و جامع، تالش كرده مرز گزاره
). 24- 42: 1392جايگاه هر كدام را در ادبيات و علم بررسـي كنـد (رك. شـفيعي كـدكني،     

 و شـاعر  ادبـي،  در توصـيف  خالصه آنكه توصيف علمي مبتني بر حداقل ابهامات است اما
 در زيـرا  گيرد؛ تصويرسازي، بهره و مختلف هايآرايه از تواندمي مطلب بيان براي نويسنده
بيان صرف مطالب مورد نظر نيست بلكه جنبة زيباشناختي و هنـري اسـت كـه     ادبي حوزة

  اهميت انكارناپذيري دارد.
گويـد  ادبي است كه مـي  احمد بدوي با تكيه بر همين جايگاه و ارزش وصف در متون

اصل در ادبيات، اين است كه فقط يك فن واحد به كار رود و آن وصف است. زيرا تعبيـر  «
گويد: شعر به جز وصف، احوال حسي و احوال دروني است، به همين جهت ابن رشيق مي

اي ديگر، توان همة اغراض شعري را به گونهگردد. بنابراين ميمواردي نادر به وصف بر مي



  1398 زمستان و پاييز دوم، شمارة نهم، سال ،معاصر پارسي ادبيات   186

وصف ناميد. اكثر ناقدان بر اين باور هستند كه بهترين وصف، آن است كـه وصـف كننـده    
بيند و آن به ايـن  بتواند طوري موصوف را وصف كند كه گويي شنونده، آن را به چشم مي

ترين معاني موصوف را به آشكارترين وجه، به طوري احسـاس  ترتيب است كه شاعر بيش
خاطر بعضي از ناقدان عرب گويند، بهترين وصف، منقلـب  كند، به تصوير بكشد: به همين 

  ).107- 108كنندة گوش و چشم است(همان: 
  
  انواع توصيف 2.3
 شده پرداخته نثر در چه و نظم در چه توصيف بحث به كمتر فارسي ادبيات در كه جا آن از

 وصـف در ادبيـات  « دارد. امـا  وجـود  توصـيف  زمينة در كمي بسيار هايبنديتقسيم است،
شـود: وصـف   ها اشاره مـي عي است كه به تعدادي از آنهاي متنوبنديعرب، داراي تقسيم

، مباشري و كيان بخـت  رك.( »حسي، وصف نقلي، وصف وجداني يا دروني، وصف مادي
1391 :113 -112.(  

بندي كرد؛ چنانكه پورنامداريان بر اسـاس  توان دستهتوصيفات را از منظر ديگري نيز مي
ه تصوير ارائه شده در توصيف، با جهان واقع دارد، سه حالت زير را در اين رابطه اي كرابطه

  دهد:نشان مي
اين معنـي ناشـي از برخـورد      معني از پيش در ذهن گوينده معلوم و مشخص است،. 1

توان با زباني ساده و عاطفي گوينده يا شاعر با موضوع نيست، اين معني از پيش معين را مي
ونه تصوير بيان نمود، نويسنده به قصـد بـزرگ جلـوه دادن معنـي، آن را بـا      عاري از هر گ

  آميز شعر فارسي چنين هستند.كند. بسياري از قصايد مدحتصوير همراه مي
معني به دليل برخورد عاطفي نويسنده يا شاعر با موضوع در ذهن شكل گرفته است . 2

  ل در ذهن گوينده يا نويسنده بوده اسـت، نمايد؛ در اينجا نيز اگر چه معني از قبيا چنين مي
خواهد احساسي در مخاطب برانگيزد در اينجا تصوير تنها قصد انتقال آن را ندارد، بلكه مي

تواند ساده باشد و بـه همـراه تصـويري    براي برانگيختن احساسي است، اينجا نيز معني مي
 اند.اي از اين گونهونهتغزالت قصايد نم  دهد،لكن تأثير خود را از دست مي  نباشد،

اگر تالش شود كه ايـن دو از    نوع سوم، معني و تصوير با يكديگر پيوند ذاتي دارند،. 3
آن گاه معني ديگري خواهيم داشت. تصوير در اينجا بيش از آنكـه بـه كـار      هم جدا شوند،
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يـزد (رك. پـور   گروظيفه ايضاح معنايي را دارد كه از بيان مـي   تزيين يا تأثيرگذاري بپردازد،
  ).28- 30: 1386  نامدارايان،

  
  توصيف در شعر بهار. 4

بهار، چنانكه روشن است، در كليت امر، گرايش محسوسي به شعراي سبك خراساني دارد؛ 
اين تمايل موجب شده است در غالب توصيفات نيز، اين گرايش ديده شود. اصوالً بهار، در 

و ساير اشعار وي، با وجود اهميت در بسياري سرا، است قصيده اندازي وسيع، شاعريچشم
  گير نيست. جوانب، در برابر قصايد وي، چه كمي و چه كيفي چشم

اي توصيفات حسي و توان در ديوان بهار مشاهده كرد: دستهدر كل دو دسته توصيف مي
واقـع،  كند و به مربوط به امور بيروني است كه در آنها بهار به سبك كامالً قدمايي رفتار مي

اندازهاي حسي در توصيف و تصـاوير گسـترده، از نـوع    مقلّدي است استاد؛ با همان چشم
شود. دستة ديگر توصيفات مربوط به امور نفساني است كه آنچه در منوچهري مثالً ديده مي

شود؛ در اين موارد اگر هم شباهتي بـا قـدما   هاي بعدي شاعري وي ديده ميبيشتر در دوره
عراقي و بويژه آذربايجاني اسـت تـا شـعراي دورة     شد، بيشتر با شعراي دورةوجود داشته با

  خراساني.
  
  توصيفات در قصايد تقليدي 1.4

  سبك خراساني- توصيفات حسي 1.1.4
هـاي  الدولـه گفتـه اسـت، نشـانه    در قصيده ذيل، كه در منقبت سيدالشـهدا و مـدح آصـف   

  توصيفات سبك خراساني مشهود است:
ــته از ر  ــيد گش ــانشخورش ــانش    خ تاب ــر زده ز گريبـ ــاه سـ ــا مـ  يـ

ــانش    خورشيد را كـه ديـده بـر شمشـاد     ــه تاب ــه ســر م ــا ســرو را ب  ي
 اي ز مشــك بــه دامــانشيــا طبلــه   از هــم گسســته زلــف ســيه بيــنم 
 گوئي است كاو ربوده به چوگانش   غمگــين دل مــن و شــكن زلفــش
 انشجان و دل مـن اسـت گروگـ      شهد لبيش كـه بـرده گـرو از قنـد    
ــانم   ــه نعم ــو الل ــته همچ  صــد پــاره زان دو نــرگش فتــانش   دل گش
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ــدانش    يوســف اســير چــاه نشــد زينســان ــاه زنخ ــير چ ــاين دل اس  ك
ــور او  ــت ز جـ ــاه نيسـ ــزدانش     دل را پنـ ــت ي ــوار حج ــر از ج  غي

  )47: 1380(بهار، 

چنانكه روشن است، اين وصف ابتداي قصيده، از منظر موضوع و حتّي ابـزار توصـيف   
شباهت تام به قصايد متقدمين دارد. وصف معشوقي كه در نهايت زيبايي اسـت، بـا همـان    
كليت مرسوم معشوق در قصايد قدما؛ تمركز زياد بر وصف امور حسي، كه در كل يكـي از  

شود. اين شعر، نمونة كاملي از اشـعار  خصايص سبك خراساني است در اينجا نيز ديده مي
ر آن، از هر جهت متابعت قدما را كرده و بيشتر هنر تقليد خود نخستين بهار است كه بهار د

دهد. اغراض اين توصيف نيز، چيزي غيـر از اغـراض قـدما نيسـت، غـرض،      را نمايش مي
تـوان گفـت ايـن    رسيدن به وجهي است كه بتوان آن را به ممدوح مرتبط ساخت. پس مـي 

و تقليد وي از قدماست كـه در  قصيده، در حوزة توصيف، نمايندة دوران اولية شاعري بهار 
شـود. يـا در ايـن قصـيده در منقبـت      آن هيچ عنصر جديدي از دنياي معاصر وي ديده نمي

  بن موسي و مدح ميرزا كاظم متولي باشي:و علي (ع)اميرالمؤمنين علي
 از لب جان بخش خود جان بر لب جام آورد   آشـام آورد تا به لب جام مـي آن تـرك مـي   

ــادام آوردمحفــل مــي   ند و از دو چشم سـحر زاي از دو لعل نوشخ  خوارگــان را نقــل و ب
ــادام آوردمحفــل مــي  انـدام آورد ور نه انسان كي چنين سروي گل   خوارگــان را نقــل و ب

ــه در دام آورد     كندخال مشكين را نهان در زلف پرچين مي ــر زان دان ــا مگ ــاي دل را ت  پ
ــام آورد     استبخش او پيغمبري عالم جان را لب جان ــنيم پيغ ــوثر و تس ــز بهشــت و ك  ك

ــف آرام آورد     آرميده جان به روي جان و دل بـر روي دل  ــر آن زل ــاطه ب ــو مش ــانه گ  ش
ــي ــروي او م ــا اب ــته ب ــف او پيوس ــد زل  كــافري بــر تيــغ حيــدر گــويي اســالم آورد   گراي

  )49(همان 

تـام و تمـام ايـن توصـيفات     هاي آشكار بهار از قدما نيز نماينـدة  در اين حوزه، استقبال
كه به استقبال منوچهري و در فضـاي قصـايد وي   » كودك رز«است؛ مثالً مسمطي با عنوان 

  ).89ساخته شده است(همان: 
 178، 168، 57، 56، 54، 50، 49، 47، 45، 44، 41، 39، 33، 19، قصـايد  1نيز نـك. ج  

  و...
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از آنجا كه اغلب قصايد به ترتيـب  هاي ابتدايي ديوان بهار، ها در بخشتراكم اين شماره
اند، به روشني، نمايندة گرايشي است كه بهار در ايـن دوره بـه   تاريخي مدون و مرتّب شده

  تقليد از بزرگان سبك خراساني و ايراد توصيفات حسي دارد.

  توصيفات به سبك اراني و آذربايجاني 2.1.4
ه و در بسـياري از جوانـب، از جملـه    اي كه در تهنيت ميالد مظفرالدين شاه گفتمثال قصيده

اصرار بر توصيف چندباره يك پديده و مرتبط كردن تمام اجزاي حسي توصيف به ممدوح 
  يادآور قصايد مدحي دوران سلجوقي است:
ــمان   ــاه از دو آس ــرد دو م ــوع ك  كز روي هر دو روشن و فرخنده شد جهـان    امشــب طل
ــدر    يك مه طلوع كـرد بـر ايـن چـرخ الجـورد      ــه آســمان وان  كشــيد رايــت حشــمت ب
ــلطنت   ــردون س ــرد ز گ ــوع ك ــه طل ــك م  كـش آســمان نهــد ســر خــدمت بــر آســتان    ي
ــان     آن مــــاه رخ نمايــــد از مشــــرق ســــپهر ــند كيـ ــد از مسـ ــاه رخ نمايـ ــن مـ  ايـ
ــين     ــده مك ــرين آم ــرخ ب ــراز چ ــر ف ــه مكــان    آن ب ــر ســرير ملــك جهــان يافت  ايــن ب

  )64(همان: 

  شاه گفته:حمدعلييا قصيده مختصري كه در مدح م
ــد آشــكار  ــد آم ــردون هــالل عي ــر گ  چون دم شمشير خسرو، چون خم ابروي يـار    دوش ب
ــدر شــفق  ــد ان ــو پدي ــاه ن ــده م ــه و خمي  خون غلتيده خصم خسرو اندر كـارزار چون به   چفت
 يا كند بـا نـاخن غـم، سـينه، خصـم شـهريار         ياكشد انگشت سيمين غازه بررخسار دوسـت 

  )68(همان: 

  و... 55، 46، 43، 42، 36، 34، 28، 27، 35يز نك. قصايد و ن
هـاي  هاي اين قصايد نيز قابل توجه است؛ اما به هر حال در قياس با نمونهتراكم شماره

  اند.ان بهار به خود اختصاص دادهتصاوير حسي پيرو سبك خراساني حجم كمتري در ديو

  قصايد مقتضب 3.1.4
هـاي آغـازين   ي در ديوان وي وجود دارد كه از وصـف هرچند در همين دوران نيز قصايد

قصايد در آنها خبري نيست؛ اصوالً در اين دوره، قصايد مقتضب فراواني در ديوان وي ديده 
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- اي استداللمبتني بر توصيف ندارند و در متن آنها نيز فقط گونه مقدمةشود؛ قصايدي كه مي

 يف نيست. به عنوان نمونه:شود و خبري از توصهاي اقناعي و ادبي ديده مي

  )55(همان: 

  و... 18، 17، 15، 14، 12، 11، 8، 7، 6و قصايد شماره: 
ها و نزديكي آنها به هم، به صورت آشكار، نمايندة گرايشي اسـت كـه   تراكم اين شماره

ضب دارد. اين اشعار، مدح صـرف هسـتند و   بهار در اين دوره به اشعار مدحي از گونة مقت
هـاي  تقريباً در تمام موارد فاقد عناصر توصيفي و تمام بدنه آنها مبتني است بر نـوعي بـازي  

انداز تفاوت قصايد مقتضب بهـار بـا ايـن    و حسن تعليل. در اين چشم زباني و گاه استدالل
ن است كه در قصايد مقتضـب  نوع قصايد در آثار برخي متقدمين مانند عنصري يا فرّخي اي

آوري ممدوح، توصيفاتي فشرده و دقيق از ايشان، به تناسب موضوعات به ويژه نبرد و جنگ
شود؛ اما در قصايد بهار، اين امـور وصـفي   هاي ممدوح ديده ميميادين جنگ يا لشكركشي

  بالكل غايب است.
الشـعراي بارگـاه امـام    شايد اين امر معلول اين قضيه باشد كه بهار در ايـن دوره، ملـك  
پردازد و هنوز استقالل رضاست و به عنوان يك شاعر فرمايشي به سرودن اشعار مدحي مي

توان گفت اين دوره، اشعار نفساني و شـكوه و شـكايت   هنري خود را پيدا نكرده است. مي
 12هي(اي در ديوان بهار ندارد. نمونة استثنائي اين حكم، قصـيده كوتـا  نيز تقريباً هيچ نمونه

و تحت تأثير مـرگ پـدر   » دريغ من«بيت) است كه بهار، آن را به اقتفاي خاقاني و با رديف 
  خود ساخته است.

ــن و دولــت را طــراز  ــك راد اي دي اي طرازالمل
اي بــه وصــل انــدر رســيده از پــس هجــر دراز

يافتي وصل حـريم زاده موسـي كـه اوسـت    
ــاره  ــقان را چ ــا و عاش ــان را رهنم ــازطالب س

بهر تكـريمش درود آرنـد زان سـوي خـتن    
بهر تعظيمش سجود آرند زآن سـوي حجـاز  

بر اين در سر طاعت فرود آورد گشتهر كه 
در دو عالم رسـتگار و در دو گيتـي سـرفراز   
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االطالق بيشترين نمونه را دارند؛ بهار اين نوع قصايد، در بخش نخست ديوان بهار، علي
- د ميدر اين دوره، شاعري است مداح كه بيشتر قصايد مقتضب و بدون مقدمه در مدح ايرا

اي نيسـتند؛  هاي ويژهكند و عموماً هم هيچ كدام از قصايد، در بدنة اصلي نيز، حاوي وصف
شـود و در  رويم از فشردگي اين نوع اشـعار كـم مـي   هرچه به سمت انتهاي ديوان پيش مي

اي از هاي اخير، اگر هم قصيدهاواخر آن مطلقاً خبري از اين نوع اشعار نيست. در اين بخش
  گيرد و مديحه نيست.يدا شود، در شمار اخوانيات قرار مياين نوع پ

 و... . 48، 31، 27، 26، 24، 23، 21، 20، 18، 17نك. قصايد 

  
  وصف در اشعار غير تقليدي 2.4

شـود؛  خورشيدي) آغاز مي 1293دورة دوم شاعري بهار، كمابيش با ورود وي به تهران(در 
هاي مألوف بهار دارد؛ اما اندك انـدك  از گرايشهايي مسلم اين دوره، هرچند در آغاز نشانه

گذارد. ايـن مسـئله، محصـول مسـتقيم وضـع      غلبة اشعار جديد در آن روي در افزوني مي
تر بهار در عالم سياست و البته جدا شـدن از  سياسي آن روزگار و حضور پررنگ- اجتماعي

س و شـاعري مـداح   الشعراي آستان قـد محيط مشهد است كه در آنجا بيشتر به عنوان ملك
تـوانيم  شود. اگر از برخي اشعار اوليه بهار در اين دوره، صـرف نظـر كنـيم، مـي    شناخته مي

هاي گرايش جديد را در اشعار وي به روشني دريـابيم. در ايـن دوره، عـوالم وصـف     نشانه
  اشعار بهار و بويژه اغراض آنها بالكل روي به تغيير گذاشته است.

خود كه به نوعي استقالل هنري خود را يافته است، از دامـن   بهار در دورة دوم شاعري
تـري از قبيـل اوضـاع وطـن، انتقادهـاي      قصايد مدحي جدا شده و كم كم به مسـائل مهـم  

پردازد. در اين دسته از اشـعار بهـار، بسـته بـه     سياسي و گاه تأمالت وجودي مي- اجتماعي
ر هر صورت با توصيفات ملموس و كند اما غلبه دموضوع، توصيفات اندك تنوعي پيدا مي

 اجتماعي مطرح است:- تر است؛ به ويژه در مواردي كه بحث انتقادهاي سياسيحسي

آخــر ايــن قــوم ندادنــد قــرار بلــدي   چار ماه است كه مهمل شده كار بلدي
خفته در خاك عدم جسم نـزار بلـدي    گشته از غصه و غم زرد عـذار بلـدي  

آه و صد آه بر ايـن حالـت زار بلـدي     بلـدي نرود فاتحـه خـواني بـه مـزار     
  )226(همان: 
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- بهار در اين مسمط با نام بلدي، و گاه ساير اشعاري كه مستقيما به نقـدهاي اجتمـاعي  
هاي وي، بجاي مـواد  تري آورده و عناصر وصفسياسي پرداخته، توصيفات بسيار ملموس

محسوس و گاه عاميانـه. در ايـن    برگرفته و غير واقعي قصايد تقليدي، عناصري است كامالً
انداز، حتّي وقتي موضوع توصيفات و بـه نـوعي تمهيـدات مقـدماتي، از موضـوعات      چشم

مشترك ميان ادبيات قديم و جديد است، طرز نگاه عوض شده است. براي نمونه در مسمط 
 شود:اين تفاوت نگاه ديده مي» وطن در خطر است«

مرغكان نوحه برآريدچمن در خطرسـت   مهرگان آمده و دشت و دمن در خطرست
در خطرستوسمنوسوسن وريحانسنبل  چمن از غلغله زاغ و رغن در خطرسـت 
خواهان زنهار وطن در خطرستاي وطن  بلبل شيفته خـوب سـخن در خطرسـت   

 )228(همان: 

ها نيز، هرچند ابزار وصف و موضوعات محل وصف، كامالً آشناسـت؛  در برخي نمونه
غرض وصف، تقريباً تمام وصف را در ساحتي نسبتاً نوآورانه قرارداده اسـت؛ بـه ويـژه    اما 

كه بعد از ذكر آن در بيت چهارم، فضاي وصف از جهان قدمايي بالكل جـدا  » وطن«مفهوم 
شود؛ اصوالً توصيفات بهار در هنگام سخن گفتن از وطن، به دليل پيوستگي و دلبستگي مي

 اي دارد:خص ويژهخاص وي به اين مفهوم، تش

ــد    ــر آي ــاهي ب ــا گي ــل ت ــارا به درخشــي ز ابـــر ســياهي برآيـــد    به
ــد   درين تيرگي صبر كـن شـام غـم را    ــاهي برآي ــن شــرق م ــه از دام ك

بــه نيــروي خورشــيد راهــي برآيــد  زار تيــرهبمــان تــا دريــن ژرف يــخ
بمــان تــا عزيــزي ز چــاهي برآيــد  وطن چاهسار است و بنـد عزيـزان  

ــن داو ــدعي را دري ــل ده م كه فردا بـه محضـر گـواهي برآيـد      ري مه
 )296(همان: 

بهار در بيشتر اشعاري كه در دورة دوم شاعري خود گفته، به هر ترتيب نـوعي وصـف   
جديد وارد اشعار خود كرده و اين، بيشتر محصول اغراض متفاوت وي در اين دوره است. 

؛ بهار در اين مثنـوي  »كارنامه زندان«به نام  از جمله اين موارد، مثنوي پيوسته و بلندي است
تر مثل نعت خدا و تـأمالت وجـودي   تر و انتزاعيبحر خفيف، به سنّت قدما از مسائل كلي

كـم بـه مـوارد    ها عموما پيرو قدماست) و در مراحل بعدي، كـم آغاز كرده (و در اين بخش
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ديـدتري از قبيـل وطـن و    تر روي آورده و در اينجا فرصت پيدا كرده بـه مسـائل ج  دنياوي
 آزادي و... بپردازد.

  توصيفات حسي و ملموس 1.2.4
هاي بهار، حتّي آنگاه كه تقليـد از قـدما را كنـار گذاشـته، همانـا      يكي از وجوه بارز وصف

هاي دقيق حسي است. اين اصل در كل، تابعي است از جريان عام گرايش بـه عـالم   وصف
اي نمودار شده است. بنابراين بهار غالباً پيرو همين يژهماده كه در دوران مشروطه به شكل و

جريان غالب، به ويژه در اشعار گزارشي خود، كه بيان رخـدادهاي تـاريخي اسـت، كـامالً     
كارنامه «جانب واقع را گرفته و در واقع به نوعي به نقاشي واقعي پرداخته است. از جمله در 

  گويد:» زندان نمره دو«كه در وصف » زندان
ــ ــودم پــ ــرة دو پيمــ ــودم      س ره نمــ ــد ب ــود راه را بل ــه خ  زان ك

ــه  ــيش آن درگـ ــه پـ ــتادم بـ  چـــــــه دري! ال الـــــــه اال اهللا   ايسـ
 و اندر آن دخمه چند زنده به گـور    ئي تنگ و سو به سوي نموردخمه

 بسته بر رويشان دري چون سـنگ    ئــي دلتنــگهــر يكــي در كريچــه
ــز  ــر آن دهلي ــزي و ب ــود ب   داشــت دهلي ــز بـ ــن نيـ ــته دري ز آهـ  سـ
ــن  ــتم از همــان در م ــه درون رف ــن     ب ــر، م ــار ديگ ــه ب ــدم رفت ــه ب  ك

  )43(همان: 

چنانكه روشن است، بهار در اين ابيات، كمترين تصرّفي در اجزاي وصف نكـرده و بـه   
شود؛ اما در اصل گزارش منظومي اسـت از واقـع   ندرت تشبيهي در اين توصيفات ديده مي

هـايي كـه در چنـين    هاست، به ويژه مثالً گرايشول شعرا در وصفبدون تصرفاتي كه معم
مواردي براي بيان اغراق آميز وضعيت در ميان ايشان وجود دارد. اين مثنوي تقريباً در تمـام  

  ها، مصداق همين گزارش منظوم است.بخش
ل بحر رم- هاي بهار (بخش ششم مثنوياتدر كنار اين موارد نيز بايد به تعدادي از مثنوي

مسدس مخبون) اشاره كرد كه اوال بيشتر توضيحات غير وصفي صرف است و ثانيا در كل، 
االمثال ميداني؛ هرچند در اين مثنوي هم گـاه،  ري است از برخي امثال عربي مجمعواترجمه

شود؛ هايي از داستان توصيف ميهايي كه در طرح داده شده است، صحنهبه تناسب گسترش
هاي ايـن زمينـه،   ها غالباً كوتاه است و از طرف ديگر، به دليل محدوديتاما از طرفي صحنه
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داده است. در موارد خالف هـم، بـه دليـل زمينـة مثلـي و بافـت       خيلي توصيفات را بسط ن
  قدمايي، تصاوير تماما تكراري است:

  
 شده از عشق بتي مست و خراب   بود در بصـره جـواني ز اعـراب   
 غمزه اش در ره جانها بـه كمـين     دختــري آفــت دل، غــارت ديــن
 صف مژگـان ز خـدا بـر گشـته       چشم جـادوش بـه كفـر آغشـته    

 دل صـــد پيـــر و جـــوان آزرده   خون جوانـان خـورده   اشعشوه
ــان گســلي    دلــي نــازپرور صــنمي ســنگ   ــا شــاهد پيم ــي وف  ب

  )229(همان: 

  اشعار توصيفي حسب حالي و بيان نفسانيات 2.2.4
هاي هر شاعري، حوزه شخصي و حسب حـالي اسـت.   هاي وصفترين حوزهيكي از مهم

ها باشد؛ اما بطور كلـي  فرضبه تبيين برخي پيشتعيين حدود و ثغور اين بخش، شايد نياز 
هاي خود را متأثر از عوامـل بيرونـي و حتّـي    توان گفت كه تمام شاعران، بخشي از گفتهمي

سرايند، در مقابل در برخي ديگر از اشعار، كه عموماً تحـت  هاي فكري ديگران مياندوخته
شاعران به نوعي ابـداع در حـوزة   شود، تأثير مستقيم و بسيار زياد عواطف شخصي گفته مي

شوند؛ البته اين امر تابعي از شرط شـاعري در هـر انسـان اسـت وگرنـه      توصيفات نائل مي
كننـد. در ايـن   بسياري از شاعران در همين حوزه نيز الگوهاي پيش از خـود را تكـرار مـي   

- ودي مـي هاي شخصي و تأمالت وجها، اندوهها، مرثيهها و شكايتانداز، تمام شكوهچشم

توانند جاي بگيرند. مثالً ديوان خاقاني، در يكي از وجوه بارز آن به سبب همين امور كـامالً  
- المثل در ديوان عنصري ديده نمـي شخصي خاصه مراثي وي تشخّص دارد؛ اين مسئله في

تكامل شعري خود، به اين گونـه   ويژه در دورةشود. باري، بهار نيز در معدودي از اشعار، به
ر اقبالي نشان داده و بخشي از آثار درخشان خود را در اين حوزه به وجود آورده است. اشعا

  براي نمونه:
 حال آخرين بنگـر، ذكـر اولـين برخـوان       كبر و سركشي تا چنـد اي سـالله انسـان   
 افشـان اوبار، اي پلنگ خاكاي نهنگ آب   اي هيون آتـش دم، اي عقـاب بادافسـاي   

 باد از تو در فرياد، آتـش از تـو در افغـان      از تـو در نالـه   خاك از تـو در لـرزه، آب  
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 ديو سيرتي تـا كـي؟ سـوي آدميـت ران       غول بارگي تاچند؟ راه و رسم انسان گير
 گر تو زآدمي چبود فرق از تو تـا حيـوان     كاملوآدمي وحيوان چيست،جنس ناقص

  )306(همان: 

  وصيفات بهارهاي مدرن در ت انعكاس مفاهيم و پديده 3.2.4
اند كه بـه طـور   اي از تاريخ ايران قرار داشتهبهار و طبعا تمام شاعران همعصر وي، در دوره

ها و مفاهيم نوظهور كه محصول آشنايي ايرانيان بـا فرهنـگ و معـارف    اي با پديدهسابقهبي
در چنـان  مغرب زمين بود، برخورد كرده بودند. برخي از افراد در همان برهة تـاريخي، هـم  

هاي مذكور نداشتند. برخي ديگر كردند و اعتنايي به پديدهفضاي ويژه اشعار قدمايي سير مي
كردنـد؛  نيز همچون بهار و اديب الممالك فراهاني و...، اين موارد را در شعر خود ذكـر مـي  

يعني در حالي كه در تمام جوانب سنن ادبي را حفظ كرده بودند، در قالب همان قصـيده و  
كردند اشاراتي هم به مفاهيم جديد داشته باشند. . با همان زبان قدمايي، تالش ميمسمط و..

توانست بر آن مترتب باشد، در واقع چندان رغم ارزشي كه در آن دوره مياين اشارات علي
- سازيها و مضمونهاي بهار از اين پديدهبرداريمتجددانه نبوده است. نگاهي به برخي بهره

  گر خواهد بود:ي در باب آنها، روشنها و توصيفات و
ــم    ــپاهي ز انج ــت س ــوال بياراس ــه ش  اولتيمـاتوم داد ديشب مه يـك روزه يـك      م

 درِ خمخانــه كــن آزاد بــه روي مــردم      عمــومي را بــردار ز خــم بــايكوتگفــت 
 ورنه از پاس دهم باش خود آماده به جنگ   هم خود از ملك ده استعفا تـا پـاس نهـم   

  )280(همان 

هاي عجيب و غريب، به نوعي شبيه كاريكلماتور در زبان امـروزي اسـت؛   ن برداشتاي
اي از مفاهيم جديد و تركيب آنهـا  برداري غير متعارف و نوعا كليشهكاريكلماتور نوعي بهره

با عناصر زبان است؛ مثل: آرشيو روزگار، كامپيوتر عشق، هواپيماي درد و...(نيز نك. شفيعي، 
1390 :183.(  

  اخوانيات و مطايبات و... 4.2.4
واقع امر اين است كه بهار نيز مانند هر شاعر پر كار ديگري، در بخشي از اشعار خـود، بـه   

- اموري پرداخته كه در كليت شعر وي، جاي چندان مهمي ندارنـد و از گونـه نـوعي نامـه    

شود. ميخوانده » اخوانيه«هايي كه در تداول اهل ادب نگاريهاي شخصي است؛ نامهنگاري
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اي يـا  اشعاري از قبيل پاسخ منظوم به نامه دوستي، يا اعتراض شخصـي بـه امـري، مطايبـه    
مواردي از اين دست كه در ديوان وي تشخّص ندارد. يكي از اين موارد هم، اشعاري است 

سروده و چندان جديتي در آنها ندارد. اين اشـعار معمـوالً كوتـاه    » سبك عرفان«كه بهار در 
گيرد(براي نمونـه  اقد اجزاي وصفي و بيشتر در بخش تقليدي اشعار وي قرار ميهستند و ف

توانـد نـوعي تـأمالت    در اثبات خدا، كه مي 216؛ 210؛ ص 205و  204صص  - 2نك. ج 
و  239وجودي محسوب شود اما تقريباً هيچ نكتة جديدي ندارد و متابعت تام از قدماست؛ 

  و...)  240
  شود، طبعاً بيشتر است.كه اشعار پراكندة بهار را شامل ميها در جلد دوم اين نمونه

  
  اهداف توصيف در شعر بهار 3.4

شعر بهار در سه حوزه كالن از جهت اهداف وصف، قابل بررسي است: وصف در خدمت 
  وصف در خدمت وصف.- وصف در خدمت مسائل وطني و انتقادي - مدح

  وصف در خدمت مدح 1.3.4
ي در آستان قدس رضوي، عموما توصـيفات خـود را بـه هـدف     الشعرايبهار در زمان ملك

- انتقال به مدح ترتيب داده است. از اين جهت، مقدمات قصايد وي، تقريبا به تمامي، سنّت

كند. حتّي وقتي قرار است، تخلص به مـدح يكـي از ائمـه    هاي قدما را در ذهن تجديد مي
حور توصيف چهرة معشوق، توصيف ها، تشبيب آن را حول مباشد، بازهم بهار مطابق سنّت
  كند:سازي در نزد قدما آغاز ميطبيعت و... ساير قوانين مقدمه

ــواني  ــره ارغــ ــه چهــ ــا تافتــ ــاني     ايــ ــق يمـ ــر در عقيـ ــه گهـ  نهفتـ
 به مژگان خـدنگي بـه ابـرو كمـاني       به عارض پرندي، به گيسـو پرنـدي  
ــتمندي  ــرمايه مسـ ــو سـ ــراق تـ  فــراق تــو ســر رشــته كــامراني       فـ

 دهـاني؟ بدين بـي ميـاني بـدين بـي       چون ببندي، سخن چون سرائيكمر 
 ســرود و مــي و عاشــقي و جــواني   به گيتي نباشـد ازيـن چـار خوشـتر    
 درگاه سلطان ديـن مـدح خـواني   به   ولي من از اين چار خوشتر شناسـم 

  )96- 7: 1380(بهار، 
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  وصف در خدمت اشعار وطني و انتقادهاي اجتماعي 2.3.4
، به خالف نمونة قبل، ساحت تشخص بهار و ورود عناصر جديد وصف اسـت.  اين عرصه

هاي كهن جدا شده و بنا به هـدف وصـف، توصـيفات را در بـاب     در اين جا، بهار از سنت
ترين اشعار، اشـعار  مسائل ويژة وطني يا مسائل اجتماعي قرار داده است. در شعر بهار، مهم

ت خـود را مصـروف پـرداختن بـه      وطني است. بهار به ويژه در دوران پخت گي، بيشتر همـ
اند. در همـين حـوزه،   مسائل وطني كرده و از اين جهت حتّي منتقدين وي نيز، او را ستوده

سوئيس سروده شده و » لزن«باشد كه در » به ياد وطن«ترين شعر بهار، قصيدة شايد شاخص
سازي براي ر، در اختيار زمينهبه لزنيه نيز مشهور است. تمام تمهيدات بهار در مقدمة اين شع

  پرداختن به مسائل وطني است:
ــزن را   ــخر دره و دشــت ل ــرد مس ــه ك  پر كرد ز سيماب روان دشت و چمـن را    م
ــزن را    گيتي به غبـار دمـه و ميـغ نهـان گشـت      ــه جــاروب ل  گفتــي كــه برُفتنــد ب
ــوبي   ــوه جن ــره ك ــر كنگ ــد ز نظ ــم ش ــن را     گ ــه حس ــارگي آن وج ــيد ز نظّ  پوش

ــن را       يشه كه چون جعد عروسان چمن بودآن ب ــرد يم ــه ب ــر مقنع ــه س ــد ب  افكن
 وآمــد مــه و پوشــيد بــه كــافور كفــن را    برف آمد و بر سلسله آلپ كفـن دوخـت  
 كـــافور شـــنيدي كـــه زنـــده بـــدن را؟   كــافور برافشــاند كــزو زنــده شــود كــوه
 را نظاره كنـان جلـوه گـه سـرو و سـمن        من بر زبـر كـوه نشسـته بـه يكـي كـاخ      

 پوشــيد ســراپاي در و دشــت و دمــن را    اي ژرفناگــاه يكــي ســيل رســيد از دره
ــن را      هر سيل ز باال به نشيب آيد و ايـن سـيل   ــه ت ــد آهيخت ــاال كن ــه ب ــر ب  از زي
 باره زدنـد آتـش صـد تـلّ جگـن را     يك   تاريك شد آفاق تو گفتـي كـه بـه عمـدا    
ــادم   ــه ي ــه آورد ب ــازه ك ــم ت ــد داغ دل  بـــد روزي ايـــران كهـــن را تـــاريكي و   ش

  )682(همان: 

  وصف در خدمت تصويرسازي صرف 3.3.4
در اين قسمت، منظور ما بيشتر متوجه اشعاري است كه در آنها، بدنة اصلي قصيده به مسائل 
هميشگي از قبيل مدح، اعتراض، مفاهيم وطني، نقد و... منتقل نشده است. به عبارت ديگر، 

صـيف محـض از عناصـر طبيعـت اسـت و      مت ارائة نـوعي تو اين اشعار، به نوعي در خد
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توان گفت صورت گستردة تصاوير كوتاه دورة خراساني(مثال در اشعار كسايي مروزي)،  مي
  و يا صورت مفصل به اصطالح هايكو است:

، تماما گزارش يك گردش در هواي خوش دركـه اسـت و   »سردسير دركه«مثالً قصيدة 
  ها:وصيفات است و تصويرسازي و نقاشي اين صحنههدف از آن، تنها بيان همين ت

 بگشــاد تمــوز چــون شــير دهــان    چون اوج گرفـت مهـر از سـرطان   
 شد پست به كـوه آن بـرف كـالن      شد خشك به دشت آن سبزه خرد
ــان     شــد تــوت ســپيد و انگــور رســيد ــه دك ــد ب ــياه آم ــوت س  وان ت
 نتـوان  زين بـيش بـه شـهر مانـدن       شد گـرم هـوا و شـد تفتـه زمـين     
 ...كĤنجا ز فضول خالي است مكان   امســــال مراســــت راي دركــــه
 كوهي است بلند آبـي اسـت روان     ...جائي است نزه باغي اسـت فـره  
ــرود    ــرون ن ــار بي ــه به ــن خط  چه فصل تموز چـه فصـل خـزان      زي
ــه را  ــن ناحي ــه همــي اي ــويي ك  بگزيــده بهــار از جملــه جهــان      گ
ــان     مــن هــم نــروم زينجــا كــه نرفــت ــاغ جنـ ــي از بـ ــس نبـ  ادريـ
 پاشــيده بــه خــاك آب حيــوان      از لطف خواش گـويي كـه كسـي   
 وز گنــدم شــهر مــا ســاخته نــان...   سبز است هنوز خوشه بـه قصـيل  

  )406- 7(همان:

  
  ارزيابي توانايي بهار در توصيفات 4.4

ت حقيقت امر اين است كه قضاوت در باب توانايي هر شاعري در توصـيفات بايـد در بافـ   
اي كه در آن زنـدگي  جهان كلي شعر وي سنجيده شود. شايد از منظري بهار به لحاظ دوره

كرده، در برخي جوانب توصيفات چندان موفق بـه نظـر نرسـد؛ امـا بـه هـر روي بايـد        مي
پذيرفت كه بهار در جبهة شعر كالسيك فارسي، در ايـن دوره، قدرتمنـدترين فـرد اسـت.     

- ر به عنوان تداوم سنّت قدما در نظر گرفت؛ از اين منظر، بـي توصيفات وي را نيز بايد بيشت

گمان شعر بهار در بيشتر جوانب در كمال توفيق خواهـد بـود. امـا اگـر بخـواهيم از منظـر       
وصف صرف، ديوان بهار را بررسي كنيم، بايد اعتراف كرد كه در بسياري از مـوارد، دانـش   

شايد غلبه كرده باشد و محصول مستقيم  حد بهار در ادب فارسي، بر وجه شاعرانگي ويبي
هايي است كه گاه با موضوع شعر و حتّي عصر سرايش آن تناسب نـدارد.  اين غلبه، وصف
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نظر از اين تناقضـات مـوردي، و در بسـتر جريـان سـنّتي ادبيـات       توان بهار را صرفاما مي
اه جدي شعر سنّتي فارسي ارزيابي كرد و از اين جهت، بايد گفت بهار به عنوان آخرين پايگ

تواند، در حوزة وصف نيز از قدرتمنـدان بـه حسـاب    در پايان عصري ايستاده است كه مي
  بيايد.

  محور افقي و محور عمودي توصيف در بهار 1.4.4
نمايي هر شاعري در حوزة وصف، تناسب محورهاي افقي و ترين وجوه قدرتيكي از مهم

وصيف، امري است كه در سطح هر بيـت و  عمودي در وصف است. محور افقي خيال يا ت
هـاي بهـار و   به صورت جداگانه قابل ارزيابي است. تقريبا تمام مواردي كه در مورد وصف

كيفيت آنها ذكر شد ناظر به محور افقي اين عنصر بود. يعني بهار در سـطح هـر بيـت، كـه     
- و... قدرت بياالمكان نو شامل رعايت تناسبات وصف، تشبيهات و استعارات ويژه و حتي

مانندي در وصف دارد؛ اما وصف گذشته از اين محور، در سطح كل شعر يا همـان محـور   
توان ميزان تناسب، مجمـوع عناصـر وصـف را در    عمودي نيز قابل ارزيابي است. يعني مي

برآوردن غرض اصلي شعر در نظر گرفت و براساس آن در باب قوت و ضعف شـعر بهـار   
  سخن گفت.

دما، به ويژه در دوران بعد از سبك خراساني، گاه حتّي در پـي اصـرار بـر    دانيم كه قمي
كنند. چنانكه گسترش توصيف، عناصر متناقضي در محور عمودي و روايي قصيده وارد مي

در صورخيال در شعر پارسي، اين امر را مورد » هماهنگي تصويرها«شفيعي كدكني در فصل 
تزاحم تصاوير در شاعران اواخر قرن پنجم و آغاز توجه قرار داده و تذكر داده كه محصول 

هـاي  اين تزاحم تصويرها، نوعي در وصـف «...قرن ششم، گاه حتّي تضاد در وصف است: 
اي كه شاعر از تـاريكي دلگيـر و سـياه شـب     آورد، مثالً در همان لحظهاين دوره بوجود مي

- ذكري، از شفق سرخ در افقآنكه خود بداند، بدون هيچگونه التفاتي يا تگويد، بيسخن مي
دم است و طبعا با سياهي وصف شـده در تصـوير قبلـي متضـاد،     كه نشانه غروب يا سپيده

  خوانيم:گويد، چنانكه در اين وصف از ديوان معزي ميسخن مي
 هـاي راويـه پيـدا كواكـب بـر سـما      چون قطره   تيــره شــبي چــون هاويــه دادي نشــان زاويــه 

 نـوا خواسـته عـالم ز زينـت بـي    چون مردم بـي    ان بـر خاسـته  نور كواكب كاسـته دود از جهـ  
 ما كوكب بگردش چون عرق بر عارض معشوق   بر جانب مشرق شفق چون الله بر سيمين طبق
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ترين شبها و تصـوير  تصويري است از تاريك» تيره شبي چون هاويه«كه اگر دقّت كنيم 
شـفيعي  »(ده افقـي روشـن اسـت...   نماينـ » بر جانب مشرق شفق، چون الله بر سيمين طبق«

  )195- 6: 1370كدكني، 
هاي بعد حتّي تشـديد هـم شـده، بـه     به هرحال اين مسئله، امري است كه گاه در دوره

حدي كه در سبك هندي كه اصوالً وحدت عمودي شعر(در غزل به ويژه) تـرك شـده، در   
  اسب نباشد.هر بيت تصويري آمده كه ممكن است با تصاوير ماقبل و مابعد آن در تن

اگر از اين منظر شعر بهار را ارزيابي كنيم، بايد بگوييم كه بهـار غالبـاً متعهـد بـه حفـظ      
- رسـتم «انسجام تصاوير در محور عمودي اشعار است؛ نمونة تمام عيار اين قضيه در شـعر  

قابل مشاهده است. بهار در اين شعر، حتّي با وجود اينكه گاه در بافت طنزآميز شعر از » نامه
عناصر امروزي و مدرن نيز نام برده (نك.بخش نفوذ عناصر مدرن در توصـيفات بهـار) امـا    

  همين عناصر را به نحوي با ساخت قصيده هماهنگ كرده است، مثالً در ابيات زير:

  )443- 4: 1380(بهار، 

نگ بـا سـاخت   آن جوانك داده، در بادي امر ناهماه» منقل«و » وافور«وصفي كه بهار از 
سرود خواندن مسمغان در برابـر  «رسد؛ اما بهار بالفاصله با تداعي باستاني قصيده به نظر مي

از ديدن وافور، تالش كرده، انسـجام مـتن را   » گرز گران«از ذكر مجمر، و نيز تداعي » آتش
  حفظ كند. اين قصيده بهار از اين حيث نيز از اشعار استوار و محكم بهار است.

 پـــذيره گشـــت ورا در ســـراي بيرونـــي
ــتم   ــان رس ــر ز ن ــوان پ ــر او خ ــاد در ب  نه

 چو خواست منقلي از بهر فور، كرد بـه دل 
ــتم   ــان رس ــرد را گم ــان م  يكــي ز مغبچگ

 شكفته گشت و يكي مجمرش نهاد به پيش
 ســرود خوانــد بــه آيــين مســمغان رســتم 

 جوان كشيد چـو از جامـدان بـرون وافـور    
ــتم    ــران رس ــرزة گ ــد از گ ــادش آم ــه ي  ب
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انـداز  ر هميشه اين دقّت را در حوزة عمودي وصف ندارد، به ويژه در اين چشـم اما بها
توان مجددا عدم تناسب تشبيبات قصايدي را كه بهار در مدح ائمه دين سـاخته، متـذكر   مي

شد. بهار پيرو سنن ادبي، در مقدمات اين قصايد، گاه از وصف عيش و نوش و معشوق و... 
به مدح بزرگان دين پيونـد زده كـه از ايـن جهـت چنـدان       آغاز كرده و در ادامه، وصف را

تجربگـي  شود. اين مسئله را شايد، بتوان در ارتباط با كمتناسبي در محور عمودي ديده نمي
ويژه در اشعار وطنـي خـود، كـه    شاعر و اصرار وي در تبعيت از قدما دانست. زيرا بهار، به

له را همه جا رعايت كرده است. عـالوه  ترين عرصة تشخّص وي است، تقريباً اين مسئمهم
از آن سخن گفتيم، در سـاير  » اهداف وصف«كه در بخش » به ياد وطن«يا » لزنيه«بر قصيدة 

بندي مفصـل بـا نـام    اشعار مربوط به وطن نيز اين امر را مرعي داشته است. مثالً در تركيب
تاني تا عصر اخير با شكلي ، كه در آن تاريخچة مختصر ايران را از روزگار باس»آيينة عبرت«

جا تناسب تصاوير را در محور عمودي حفظ كرده و در تمام ايـن  استوار منظوم كرده، همه
  گاه از اين تناسب خارج نشده است:اي(بيش از ششصد بيت) هيچصفحه 31شعر بلند 

 گنجي آمد در كفت بيش از سپهرش فر و جاه
 صيت قدر و حشمتش بگذشته از ماهي تا بماه

 خسروان كـرده در او از ديـده حسـرت نگـاه    
 حدش از آن سوي دجله تا بدين سـوي هـراه  

 دســت انــدر كــار مانــده تــا كنــون از ديرگــاه
ــابرده راه   ــان ن ــه بيگانگ ــن ديرگ ــدر او زي  ون

ــد را  ــر كشــيده ايــن بــت دلبن  خســروان در ب
 راست چون مادر كه اندر بـر كشـد فرزنـد را   

 گنج را گنجور بودشه كيومرث از نخست اين 
 وز ســيامك چهــر بيــداد و ســتم مســتور بــود

 هم ز هوشـنگش بسـي پيرايـه و دسـتور بـود     
 هم ز تهمورس دد و ديـو و فـتن مقهـور بـود    

 هم ز جم جـان رعيـت خـرم و مسـرور بـود     
 باري اين كشـور از اينـان سـالها معمـور بـود     
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  )443- 4(همان:

  

  توصيفات بهار و رابطة آن با نگاه معاصر 5.4
هايي پاسخ در اين رابطه اگر بخواهيم شعر شاعري را مورد ارزيابي قرار دهيم بايد به پرسش

اسـت و آيـا در    داد. آيا شاعر مورد نظر در اين حوزه، توفيقي منحصر به فرد كسـب كـرده  
آنگونه كه بايد شاعري متمايز باشد؟ ونيز اينكه ميزان گريز او از سنّت  وانستهتصويرآفريني ت

هاي اشعار او در حوزة توصيف بـه  شعري معمول تا چه اندازه بوده است. آيا هنجارگريزي
اي هست كه بتواند توجه مخاطب را به خود جلب كند يا همچنان خواندن شعر قدما اندازه

  ر ترجيح دارد.از همه لحاظ بر اين اشعا
اگر شعر بهار را در بستر سنّت ادبيات فارسي و تحوالت آن محل بررسي قـرار دهـيم،   

هاي بسياري بر شعر او مترتب بدانيم اصوالً نقدي كه همه بـر اشـعار دورة   توانيم ارزشمي
ينة دانند و معتقدند شعر دورة مذكور، آكنند و آن را بيگانه با زمانه ميبازگشت ادبي وارد مي

تمنّيات و آرزوهاي آن عصر نيست، بلكه منعكس كنندة جهاني است كـه مـدتها از سـپري    
گذرد، از همين منظر است. بهار هرچند تالش كرده اسـت بـه مسـائل زنـدگي     شدن آن مي

هاي قدرتمند زبان قدمايي مخفي مانـده  ها در زير اليهجديد توجه نشان دهد؛ اما اين تالش
هي مفاهيم، جديد است و ممكن است قدما آن را بكار نبـرده باشـند؛   است. در شعر بهار گا

هاي تازه بوجود اش و يا برخي پديدهچنانكه در شعر سنتي، وطن و آزادي به معني امروزي
آمده، هيچگونه تعريفي نداشت؛ اما در شعر برخي شعراي اين دوره، بخصوص بهار فراوان 

كند هاي مدرن نيز به سبك و سياق قدما عمل ميشود. بهار در هنگام وصف پديدهديده مي
دهـد و طبـق سـنت،    يعني به غير از موضوع، همه چيز در سبك و ساختار گذشته رخ مـي 

شـود. بـراي   آورد و آنگاه بيت تخلصي و سپس وارد موضوع اصـلي مـي  شعري تغزلي مي
طبعـاً  نمونه هواپيما يك مفهوم امروزي است و در گذشـته كسـي خبـري از آن نداشـت و     

جايي هم مورد توصيف قرار نگرفته است ولي بهار در شعر جغـد جنـگ از آن بـه عنـوان     
  كند:عقاب آهنين ياد مي

ــين    ــاب آهن ــترد عق ــر بگس ــو پ  شكار اوست همه شهر و روستاي او   چ

 ليــك گــم كردنــد مــردم راه عــدل و راســتي 
 وراســب آمــد بســي ناراســتيتــا بــه ملــك بي
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اين استعاره براي بسياري از طرفداران شعر كالسيك فارسي لذّت بخش است، ليكن از 
قضاوت كنيم، اگر ما به ابزارهاي جنگي گذشته نيز دقت كنيم، مـثالً  منظر نوآوري بخواهيم 

شـد، مـثالً   ها نيز در تندي و تيزي به تشبيه و يا استعاره ياد مـي بينم از اينتير، اسب و... مي
  گويد:كردند، چنانكه فردوسي مياسب را در تندي به عقاب تشبيه مي

 و ريختيمبر او بر چو آتش فر   عقــاب تكــاور بــرانگيختيم  

ها براي ارزيابي كيفيت شعر يـك شـاعر مانـدگاري شـعر اوسـت و ايـن       يكي از مالك
ماندگاري منوط بر اين است كه او بتواند حداقل در بخشي از شعرهاي خـود، تصـويرهاي   
قابل توجه بيافريند، بهار تا حدودي اين توفيق را داشته است، برخـي شـعرهاي او تـاكنون    

خاص خود را داشته باشد، گرچه تقليد به حساب بيايـد؛ بخشـي از    توانسته است مخاطبان
اين توفيق قطعاً بخاطر طراز ادبي و توصيفات شعر اوست. بهار در يـك موقعيـت خاصـي    

خواسـت  قرار گرفت كه با موقعيت شاعران ادب كالسيك متفاوت بود. منوچهري اگر مـي 
اع اشرافي دربار وجـود داشـت.   توصيفي انجام دهد، طبيعت بود و معشوق و آنچه در اوض

اسماعيل و ديگران نيز وضعشان به همين هاي بعدي انوري و ظهير و كمالهمچنين در دوره
ها و وقايع تاريخي موضوعات پيرامونشان تقريباً يكسان و منوال بود، آنها نيز به غير از جنگ

ليكن بستر تاريخي  تكراري بود، مدح اميري يا هجو خصمي يا هزلي و يا گله از روزگاري،
براي بهار و امثال او اين امكان را فراهم آورد كه بتواننـد، موضـوعات و مفـاهيم جديـد را     

شان قرار دهند و اين تفاوتي است كه ميان شعر بهـار و گذشـتة ادبـي اسـت.     هدف وصف
ر و هاي برجستة شعر بهار، آنهايي است كه به پيروي از قدما گفته، ليكن تصويبنابراين نمونه

خورد، در خـدمت اغراضـي قـرار داده كـه بـه عصـر       زباني را كه در شعر آنها به چشم مي
توان گفت او جزء تجلّيات واپسين شعر كالسيك فارسـي  خودش مربوط است و تقريباً مي

  است؛ ما اگر از اين ديدگاه به شعر او نگاه كنيم بايد او را شاعر موفّقي به شمار آوريم.
  
  صيفات بهاروجوه غالب تو 6.4

اگر در باب وجه غالب توافق داشته باشيم و وجود يك وجه غالب را به معناي غياب مطلق 
توانيم در مجموعه ميراث شعري بهار و وجوه غالب شعري او را در ساير عناصر ندانيم، مي

توصيف نشان دهيم. در نگاهي كلّي، در اشعار بهار، غلبه با توصـيفاتي اسـت كـه نهايتـاً در     
گيرد. بهار و طبيعت، وصف معشوق، آزادي، غم و اجتماعي قرار مي- ت مسائل سياسيخدم
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شادي از كالن موضوعاتي هستند كه در اشعار بهار نقطـة ثقـل و مركـزي توصـيفات او را     
  آورند كه نشان از دغدغة انديشگاني شاعر دارند. فراهم مي

ه شاعر بوده اسـت هرچنـد   نكتة ديگر آنكه جنبة عاطفي اين توصيفات بسيار محلّ توج
تواند مخاطبان هاست اما نحوة بيان و پردازش آن ميعاطفه، امري متفاوت و متغير در انسان

زيادي به خود جلب كند. عاطفه اثر هنري، از دو ساحت قابل ارزيابي اسـت؛ يكـي همـان    
 اشتراك ميان نسل بشر و همدردي همگاني با آن(كه محـل توافـق اسـت)، ديگـري ميـزان     

بندي از اين جهت اهميت اي خاص. اين تقسيمصداقت خالق اثر هنري در مواجهه با پديده
دارد كه بدانيم گاه ممكن است شاعري در باب امري سخن بگويد كه بالـذات چنـدان هـم    

تواند به معناي عاطفي بودن آن باشد. اين امر در عاطفي نباشد، اما صداقت شاعر در آن، مي
اي دارد. او در خالل اشعار خود و تحت تأثير احوال و غلبـة  ز و برجستهشعر بهار نمود بار

كند كه كـامالً بيـانگر صـدق عـاطفي اسـت و همـين       جنبة عاطفي خود، اظهارنظرهايي مي
كند. براي نمونه در خالل قصـيدة  صميميت در تأثيرگذاري بر مخاطب نقش اساسي ايفا مي

  گويد: ميرسد، ، وقتي به مفاخر ايران مي»لزنيه«
 چون يـاد كـنم رزم كراسـوس و سـورن را       خون در سر من جوش زند از شرف و فخر

اين دلبستگي به ايران و غلبة جنبة عاطفي در اين تصوير، نوعي صدق عـاطفي را رقـم   
  زده است.

  
  گيري . نتيجه5

هـا  اگر جريان شعر فارسي را از آغاز تا امروز، تنها از منظر تحوالتي كه در عرصـة وصـف  
تجربه كرده، بررسي كنيم، بايد گفت كه شعر فارسي از نوعي اصالت وصـف و گسـتردگي   
آن به سمت نوعي فشردگي و در مراحل بعدي تكرار رسيده و موضوع وصف نيز از سمت 

  محسوسات به جانب معقوالت حركت كرده است.
ل غربـي،  اجتماعي و آشنايي ايرانيـان بـا ملـ   - در دورة مشروطه پيرو رخدادهاي سياسي

انداز وصف شعر فارسي تغيير مهمي كرده و توجه زيادي به امور اجتماعي نشان داده چشم
است؛ بسياري از مفاهيم از قبيل آزادي، وطن، زن، نقدهاي اجتماعي و... در اين دوره بـراي  

  اولين بار ظاهر شده است.
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ت تـأثير همـين   ترين شعراي مشروطه نيـز تحـ  الشعراي بهار به عنوان يكي از مهمملك
گفته است، كـم كـم درگيـر عـوالم     رخدادها و با وجود اينكه در ابتدا بيشتر شعر مدحي مي
هـاي  توان گفت وجه غالـب وصـف  سياست شده است؛ اين درگيري تا حدي است كه مي

ترين موضوع وصف بهار يعني وطـن و  ترين و پر رنگبهار متأثر از اين گرايش است. مهم
  ي، تحت تأثير مستقيم اين مسئله است.سپس مفاهيم اجتماع
ها نيز قابل توجه است، در كل بهار در اوايل دوران شـاعري خـود، از   بهار از ساير جنبه

كند، اما كـم كـم اسـتقالل    قدما به ويژه شعراي سبك خراساني و گاه آذربايجاني، تقليد مي
در توصـيفات نيـز بـه     گيـرد يابد و به همان ميزان كه از قدما فاصـله مـي  هنري خود را مي

زند. هرچند در كليت ماجرا، بهار يك شاعر كالسـيك اسـت و   ابتكاراتي (جزئي) دست مي
شناسي طبعا در معيارهاي مورد نياز براي بررسي عوالم شعري وي بايد متوجه معايير زيبايي

  قدما نيز بود.
ط در قيـاس بـا   در حوزة نوآوري و ابتكار اگر به شعر بهار نگاه كنـيم هرچنـد ايـن نقـا    

تحوالتي كه در حوزة شعر فارسي در آن روزگار در حال رخ دادن بود، چنـدان ابتكـار بـه    
هـا و مفـاهيم مـدرن،    هاي ايشان از پديدهانداز، برخي وصفرود. در همين چشمشمار نمي

  تواند باشد.اي از همين عدم ابتكار مينماينده
  
  نامه كتاب

  ، پاريس: مكتبه الروس.سالرو). 1973الجز، خليل وديگران(
  ، به كوشش چهرزاد بهار، تهران: توس.ديوان). 1380بهار، محمدتقي(

  ، ترجمة نازيال خلخالي، تهران: مركز.جهان رمان). 1378بورنوف، روالن و رئال اوئله (
  تهران: علمي و فرهنگي.  ،رمز و داستانهاي رمزي در ادب فارسي). 1386تقي( پورنامدارايان ،

، نشرية دانشـكده  توصيف بهار در شعر شاعران طنزپرداز فارسي). 1382بانان، سيد محمد (حسيني ش
  .187 - 204، صص 167و  166ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران، شمارة 

، شناختي آن در شعر خاقانينقد وصف و جايگاه زيبايي). 1389ذوالفقاري، محسن و مهدي دهرامي (
  .37 - 56، صص 8، شمارة فارسيپژوهشنامة زبان و ادبيات 

دانشـگاه ياسـوج:   ». توصيف پديده هاي طبيعي در ديوان ملك الشعراي بهـار ). «1394رفيعي، اكرم (
  پايان نامة كارشناسي ارشد.

نشـرية فرهنـگ   ، وصف و صورخيال در شعر منوچهري دامغـاني ). 1378زاده، نرگس خاتون (زارع
  .164- 168، صص 9، شمارة قومس



  1398 زمستان و پاييز دوم، شمارة نهم، سال ،معاصر پارسي ادبيات   206

نشـرية  ، وصف اطالل و دمـن در شـعر فارسـي و تـازي    ). 1384يرا و احمد محمدي (زمرّدي، حم
  .73 - 93، صص 175، شمارة دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران

نشـرية   وصف طبيعت در شعر غنايي فارسي (قرن چهارم و پـنجم)، ). 1375سميعي گيالني، احمد (
  .117- 138، صص 8، شمارة نامة فرهنگستان

  ، تهران: سخن.زبان شعر در نثر صوفيه). 1392عي كدكني، محمدرضا (شفي
  ، تهران: آگاه.شاعري در هجوم منتقدان؛ نقد ادبي در سبك هندي). 1370شفيعي كدكني، محمدرضا(
 هاي تحول شعر معاصر ايران)،با چراغ و آينه (در جستجوي ريشه). 1390شفيعي كدكني، محمدرضا(

  تهران: سخن.
تهـران: حـوزة هنـري پژوهشـگاه      از زبان شناسي به ادبيات(جلد اول: نظم).). 1389صفوي، كورش(

  فرهنگ و هنر اسالمي.
فصـلنامه زبـان و ادب    وصف در شعر فروغ فرخـزاد، ). 1391بخت، زهـرا ( مباشري، محبوبه و كيان

صـص   ،11هاي خارجي دانشگاه آزاد سمنان، سال چهارم، شـماره  ، دانشكده ادبيات و زبانفارسي
134 -105.  

با حواشي محمد معين، ويراسته ايرج بهرامي، تهران:  چهار مقاله،). 1388نظامي عروضي، احمدبن عمر(
  زوار.

  


