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  چكيده
ايران با تاريخ ديرينة خود، همواره حامل مفهومي از ميهن بـوده اسـت. بـا حـادث شـدن      
نهضت مشروطيت و افزايش آگاهي مردم نسبت به حقوق خود، تـالش بـر ايـن بـود تـا      

ملّت در ايران شكل بگيرد و هر يك از فرهيختگان جامعه در جهت نيل به  - مفهوم دولت
الشعراء بهار نيز، كه فـردي برآمـده از    داختند. ملكبخشي پر اين هدف، به نحوي به آگاهي

اي  ملّت را به گونه - شهري بود، كوشيد با آگاه كردن شاه و مردم، مفهوم دولت سنّت ايران
شهري، نتوانست به مفهوم دقيق و مدرن آن دسـت   تأثير انديشة ايران محقّق كند؛ اما تحت 

ئولوژيك از تاريخ يك سرزمين، الزم است بيابد. براي رسيدن به خوانشي تاريخي و غيرايد
ايـم   هاي تاريخي همان سرزمين اتّخاذ شود. در اين پژوهش كوشيده روشي متناسب با داده

گيري از روش تحليل محتـوا و تأكيـد بـر     اي و اسنادي و بهره با تكيه بر مطالعات كتابخانه
اي از شعر بهـار در سـه دورة    هپاي سيدجواد طباطبايي، به خوانشي تاريخ» اي پايه نقد تاريخ«

 - شاهي، احمدشاهي و رضاشاهي برسيم. نزد بهار، ميهن با مفهومِ شاه حكومتي محمدعلي
شبان خوب، ميهن را سرافراز خواهد  - اي تنگاتنگ دارد؛ شاه شبانِ حكيم و قدرتمند رابطه

حقـوق   كرد و اگر بد باشد، باعث ويراني آن خواهد بود و شاه خوب، شاهي است كه بـه 
مردم احترام بگذارد و نظم كشور را حفظ كند. در نهايت، اين نگـرش در بهتـرين حالـت    
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گيـري كيخسـروانه و فـرورفتن در چرخـة      اي ندارد جز عدل انوشيرواني يـا كنـاره   نتيجه
  استبداد.  - مرج و هرج - استبداد

  ري، شعر معاصر.شه گرايي ايران هنالشعراء بهار، مي اي، ملك پايه نقد تاريخ: ها كليدواژه
  

  مهمقد .1
زمين با قدمت تاريخي خود، در  بر داشته است. ايرانگذر ايران به دوران جديد، روندي زمان

هاي بسياري را پشت سر گذاشته است و فرهنگـي ديرپـا دارد كـه     طول تاريخ فرازونشيب
به مـا كمـك   تواند  كند. شناخت اين تاريخ دورودراز، مي شبه را ناممكن مي امكان تغيير يك

تر به خود و تاريخ خود داشـته  كند تا جايگاه خود را در عصر حاضر دريافته، نگاهي جامع
  باشيم. 

توان در شناخت بهترِ خود از آن بهره برد، نقد ادبي است. نقـد ادبـي    از ابزارهايي كه مي
ه به معناي امروزين آن، محصولي غربي است كه اگر بـه شـكلي آگاهانـه از آن بهـره گرفتـ     

هاي خودفراموشـي بكشـاند؛ پـس     بخشي، ما را به بيراهه نشود، ممكن است به جاي آگاهي
هـاي بهتـري    بهترين راه، اين است كه با مد نظر قرار دادن اين ابزار جديد نقد، به دنبـال راه 

هـايي بهـره بـرد كـه در      براي فهم متون ادبي باشيم؛ بر اين اسـاس، شـايد بتـوان از نظريـه    
  شوند.  ر علوم انساني ارائه ميهاي ديگ حوزه

انحطـاط و زوال  «ها كه در حوزة فلسفة سياسي مطـرح شـده، نظريـة     يكي از اين نظريه
: 1395(طباطبايي، » اي پايه تاريخ«توان آن را نقد  جواد طباطبايي است كه مي» انديشة سياسيِ

اي آن، نيازي به ) هم خواند. طبق اين نظريه، ايران كشوري است كه براي فهم سازوكاره15
هاي آن، نيازي به ايدئولوژي نـدارد.   ها و خوبي تاريخ ايران در همة بدي«ايدئولوژي نيست. 

يعنـي غيـر    - بـودن  كند، اين تـاريخي  چه ايران را از همة كشورهاي همساية او متمايز مي آن
بـه   )؛ پس براي فهم اين تاريخ، بهتـر اسـت  36(همان: » تاريخِ آن است - ايدئولوژيك بودن

  خود آن رجوع كرده، مواد الزم براي بررسي آن را از دل همين تاريخ بيرون آورد. 
زمين، صرف ادبيات نيست؛ اين ادبيات محملي  بر اساس نظريات طباطبايي، ادبيات ايران

هاي بسيار ديگر نيست، بلكه  زبان فارسي، زباني در ميان زبان«است براي انديشيدن ايرانيان. 
هاي طوالنيِ تاريخ اين كشور هستي خود را در  روان مردماني است كه در سده كالبد جان و

) اين زبان آن روح و انديشة ايرانـي را در خـود   38(همان: » اند. آن دميده و زنده نگاه داشته
اي در ادب نيسـت؛   شعر فارسي  نظم و ناحيـه «دهد:  نهفته دارد و آن را به ادبيات انتقال مي
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كرد، بيان خاطرة قومي مردماني است كـه   كه زوال پيدا مي اي حافظهنشين بلكه به عنوان جا
اند. به اين اعتبار، نه شعر فارسي صرف شـعر   جان و روح قومي خود را در زبان ملّي دميده

)؛ پـس بـه عبـارتي، خـوانش شـعر و      40(همـان:  » است و نه زبان فارسي صرف يك زبان
تواند بـه   اي است كه يافتن آن مي شدهحافظة قومي گم نوعي، تالشي براي بازيابي ادبيات، به

ما كمك كند تا به شناختي بهتر از خود برسيم و با امكانات تاريخي برآمده از اين شناخت، 
  هنري و چه در حوزة سياست و... بزنيم. - دست به تغييرات، چه در حوزة فرهنگي

عة تاريخي آن و همچنـين  ادبيات هر سرزميني، برآمده از فرهنگ آن سرزمين در مجمو
. 1بـرد. شـناخت آن    شرايط تاريخي خاصي است كه نويسـنده در آن دسـت بـه قلـم مـي     

. جايگـاه خـود منتقـد در زمـاني     3. شرايط خاص زمـان نويسـنده و   2مجموعة تاريخي و 
گذارنـد. بـراي    مشخّص با تاريخي معلوم، جزو عواملي هستند كه در نقد يك اثر تأثير مـي 

يابي به آن مجموعة تاريخي اهميت زيادي دارد. آن مجموعة گاه منتقد نيز، دستدانستن جاي
  زمين شايد بتوان در ادبيات، بهتر از هر جايي سراغ گرفت.  تاريخي را در ايران
كنـد)   اي كه القا مـي  نظر از بار سياسي زمين (به معناي فرهنگي آن و صرف با ورود ايران

هاي  خواهي، دگرگوني به دوران جديد خود و آشنا شدن ايرانيان با انديشة تجدد و مشروطه
هاي گوناگون حيات اجتماعي و فرهنگـي و در پـي آن، حيـات ادبـي      اي در عرصه گسترده

گرايي و  خواهي، مشروطه، ملّت هايي از قبيل قانون اين عصر، خواستايرانيان شكل گرفت. 
آزادي را به همراه داشت، كه با توجه به تصلّب در سنّتي كه بر جامعة ايراني حاكم بـود، از  
دل سنّت برنيامده، وارداتي بودند. از طرف ديگر با پايان عصر مشـروطه و ورود كشـور بـه    

هاي جديد ايرانيـان   هلوي دوم، بسياري از اين خواستعصر رضاشاهي و پس از آن عصر پ
به نتيجه نرسيد؛ چـرا كـه اسـتبداد مـدرن رضاشـاهي و محمدرضاشـاهي راه را بـر آزادي        

  بست.  مي
هـاي ايرانـي و غربـي، در ادب     ترين تغييرات، در نتيجة برخورد انديشـه  يكي از گسترده

توانست از آن حالت تصلب خارج  نميفارسي رخ داد كه شايد بدون اين برخوردها، ادبيات 
  يابد.  شود؛ پس بررسي ادبيات عصر مشروطه و بعد از آن، اهميتي بيش از پيش مي
الشـعراء بهـار    از شاعران برجستة اين عصر، كه در حوزة سياست هم فعال بـوده، ملـك  

وبوي اين عصـر را حتّـي در    خواهي است و رنگ است. او برآمده از فرهنگ عصر مشروطه
، دستي قوي هم در  توان ديد و چشيد. بهار عالوه بر اين هاي بعدي او هم مي شعرهاي دوره

تواند ما را به درك بهتري  ادبيات گذشتة ما دارد و بدان مسلّط است، كه شناخت بهتر او، مي
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هـاي زيـر   هاي فرهنگي رهنمون شود. اين مقاله در پي پاسخگويي بـه پرسـش   از دگرگوني
  است:
زمين و مفهوم ايران فرهنگي، تا چه مقدار بر بهـار تـأثير گذاشـته     تة ايرانتاريخ گذش ـ

  است؟
شهري قرار گرفته، بـه بازتوليـد    در امتداد انديشة ايران بهار چه قرايني وجود دارد كه ـ

  پردازد؟ هاي خود مي انديشيدن ايراني در قالب شعر
 داشته است؟ زمين در درك بهار از ميهن و ملّيت، چه تأثيري مفهوم ايران ـ

  
  . پيشينة پژوهش2

هاي گوناگوني به انجام رسيده است، كه اغلب نگاهي  دربارة زندگي بهار و شعر او، پژوهش
پردازند. بايد  اي به شعر بهار دارند و از شعر او، به فرازوفرودهاي زندگي بهار مي نامه زندگي

سـرايد. او پژوهشـگر و   به خاطر داشت كه بهار صرفاً يك شاعر نيست كه از زندگي خود ب
زمين را دارد كه به شكلي گسترده از  اديبي ايراني است كه در پس خود، تاريخ گستردة ايران
كشد؛ به همين منظـور و بـراي اثبـات    آن تأثير پذيرفته است و بار آن تاريخ را بر دوش مي

ا اتّكا بر نظريـة  ايم بزمين، در اين پژوهش سعي كرده تأثيرپذيري گستردة بهار از تاريخ ايران
جواد طباطبايي و آثار او، به بررسي سه شعر از سه دورة مختلف زندگي بهار بپردازيم تا بـه  

يا مرگ يا «دريافت او از مفهوم ميهن و ملّت برسيم. در كنار اين نظريه، از آثار ديگري چون 
شـاهرخ  » يهويـت ايرانـي و زبـان فارسـ    «ماشاءاهللا آجـوداني و  » مشروطة ايراني«و » تجدد

  ايم.مسكوب نيز بهره گرفته
  
  . مباني نظري پژوهش3

  استبداد - ومرج هرج - نظرية استبداد 1.3
سـاختارهاي    هـاي تغييـر در حـوزة    ورود به بحث ادبيات مشروطه، نياز بـه بررسـي زمينـه   

گوناگون سياسي، اجتمـاعي و فرهنگـي دارد. بررسـي چگـونگي ايـن تغييـرات از سـوي        
هاي شناخت كلّي از اين جنبش را در اختيار ما  شناسان مختلف، زمينه معهنگاران و جا تاريخ
گـون از   هاي زيادي بوده و با وجود حوادث گونـه  نشيب و گذارد. تاريخ ايران شاهد فراز مي

  لحاظ فرهنگي تداوم داشته است. 
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شـناس مشـروطه، همـايون     نگـار و جامعـه   ّها كه از سوي تـاريخ  طبق يكي از اين نظريه
خوانـده شـده اسـت. بـر اسـاس ايـن نظـر،        مدت  جامعة كوتاهوزيان، ارائه شده، ايران كات

از «هـا   عبارتي ديگر، ايـن جامعـه   هستند؛ بهمدت  هاي بلند جامعهكشورهاي اروپايي داراي 
پذيري ساختن  بيني خاطر پيش رو كه قانون و سنّت حاكم بر آن و نهادهاي مرتبط با آن به آن

كنـد امكـان انباشـت درازمـدت را فـراهم       ن معيني از امنيت را تضمين مينسبي آينده، ميزا
؛ اما خالف اين وضعيت دربارة ايران صادق اسـت؛  )52: 1393كاتوزيان، (همايون »سازد مي

يكـن هسـتند؛ زيـرا     لم زدة ايران، حقّ مالكيت و آزادي اموري كان چرا كه در جامعة استبداد
تواند هر كسي را كه خواست بر سرير قدرت بنشاند و  د؛ شاه ميگرد چيز به شاه باز مي  همه

هر كه را نپسندد، از اريكة قدرت به زير آورد؛ در نتيجه در جامعة ايرانـي انباشـت سـرمايه    
  پذير نبوده است.  امكان

سـاز تحـوالت    جا به اين نكته اشاره كرد كه انباشت سرماية اقتصـادي، زمينـه   بايد همين
كشورهاي اروپايي بوده است؛ پس بايد توجه داشت كه مسائل اقتصادي صرفاً ساز در  دوران

مانند؛ زيرا تمام اين تغييرات دسـت در دسـت هـم     در حوزة سياست و علوم اقتصادي نمي
اند. خاستگاه اجتماعي افراد كه وابسـته بـه    داده و حوزة فرهنگي را نيز تحت تأثير قرار داده

هـا و  چنـين خواسـت  هـا و هـم   كننده در ديـدگاه  قشي تعيينموقعيت اقتصادي آنان است، ن
  پسندهاي آنان دارد.

اي در جامعـة   پردازد كـه همـواره چرخـه    در بخشي ديگر، كاتوزيان به بيان اين نكته مي
نظمـي، مـردم در    مـرج و بـي   و ايراني حاكم بوده است كه بر اساس آن، بعد از مـدتي هـرج  

كشيدند تا دوباره استبدادي بر نظام سياسـي   ي ميهاي زياد وجوي نظم پيشين سختيجست
گردانـد.   مـي  شد و نظم و امنيت را به تمام اركان ممالك محروسة ايران باز  كشور حاكم مي

«... زدند؛ ولي با  آمدند، دست به مخالفت با نظام موجود مي مردمي كه از استبداد به ستوه مي
داد كـه بـه    ني كه قدرتي داشتند اجازه مـي سرنگوني دولت در جامعة استبدادي به همة كسا

شيوة استبدادي و خودكامانه از آن استفاده كنند. بنابراين يك مركز قدرت اسـتبدادي جـاي   
قانوني بسيار بيشتري در جامعه  داد و اين منجر به ناامني و بي شماري مي خود را به مراكز بي

بـر ايـران امـري     ومرج هرج - داستبدا - مرج و هرجپس تسلّط چرخة )؛ 19(همان: » شد مي
هـا   هـا و فرازونشـيب   است كه بارها تكرار شده است؛ اما ايران با وجود تمام اين ناماليمت

  چگونه به حيات فرهنگي و اجتماعي خود ادامه داده و دچار اضمحالل نشده است؟ 
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كـه  تـوان گفـت    مدت نداشته، بلكـه مـي   زعم سيدجواد طباطبايي، ايران جامعة كوتاه به 
بوده است. ايران بر خالف كشورهاي ديگـر كـه بـا حملـة      مدت كوتاههاي صاحب دولت

اعراب هويت فرهنگي خود را زير لواي اسالم از دست دادند، به حيات فرهنگي و هويـت  
مدت اين بود كه اينـان   هاي كوتاه فرق ميان ايرانيان با مردمان جامعه«خود ادامه داد؛ چرا كه 

توانستند وجود تاريخي خود را در سطرها و ميان سطرهاي  د گفت، آنان ميتوانستن هيچ نمي
  )30: 1395(طباطبايي، » تاريخ جويني پنهان كنند.

هـاي   ايران به عنوان كشوري با هويت تاريخي خاص خود، بـا وجـود تمـام نـاماليمتي    
؛ اما با كوچ برانداز گوناگون، به تداوم فرهنگي خود ادامه داده است تاريخ و حمالت خانمان

اي از ركـود در   تركان و پس از آن هجوم مغوالن، شاهد افول موقعيت آن و ورود به مرحله
شويم. اين تصلّب  مي» تصلّب در سنّت«گرايي هستيم. به تعبير طباطبايي، دچار  تفكّر و عقل

ايـن  شويم. در حالي كـه   يابد تا وارد مرحلة جديدي از زندگاني خود مي در سنّت، ادامه مي
پوسـاند، بـا روي كـار آمـدن قاجارهـا ايـران        تصلّب، روح جامعـة ايرانـي را از درون مـي   

شود؛ در نتيجة اين امـر، تصـادمي بـين جامعـة      ناخواه وارد مناسبات جامعة جهاني مي خواه
نمايد. شاهان قاجار به دنبال همان تصلّب، نـه تنهـا تـوان خـروج از      جهاني و ايران رخ مي

  دهند.  ارند، كه حتّي وضع موجود را به تغيير رجحان ميوضع موجود را ند
- كنند؛ اما اغلب آندر اين وضعيت، روشنفكران سعي در ايجاد تغيير در نظام موجود مي

اند؛ نتيجـة ايـن    ها پاي سستي در سنّت دارند و با انديشة غربي آشنايي عميق حاصل نكرده
كه ريشـه در تـاريخ غـرب     - هاي غربيهامر، آن است كه در پي واردكردن مفاهيم و انديش

اگر متون تاريخ، خارج از متن فرهنگ عصري كـه در آن  «به جامعة ايران هستند؛ اما  - دارند
انــد، خوانــده شــوند و تعبيــرات و مصــطلحات رايــج در آن متــون از طريــق  نوشــته شــده

مـورد تفسـير   خواني با مفاهيم جديد و رايج در عصر و زمان ديگر  خواني و ناهمزمان خارج
» هـاي نـاروا آلـوده خواهـد شـد      گيـري  قرار گيرند، كار تحقيق و تحليل تاريخي بـه نتيجـه  

ها بود كه به دريافت درستي از سنّت  خواني در نتيجة اين ناهمزمان )؛190: 1387(آجوداني، 
دست نيافتند و حتّي نتوانستد به شكلي كامل، مفاهيم رايج غربـي را در سـاختار اجتمـاعي    

  ن تفهيم كنند. ايرا
هاي متأخّر، سنّت، توان خود را براي ايجاد تغييرات از درون از دست داده  در ايران سده

توانست خود را با زماني كه در  اي از تصلّب رسيده بود كه حتّي نمي بود. اين سنّت به درجه
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شت، بلكـه  آن بود، هماهنگ كند؛ نتيجه اين بود كه نه تنها توانايي درك مسائل جديد را ندا
  حتّي نتوانست از خود در مقابل انديشة جديد دفاع كند. 

و روي كارآمدن رضاخان و تشـكيل حكومـت پهلـوي، گفتمـان      1299بعد از كودتاي 
اي از مفـاهيم تثبيـت    شود. ديگر در اين دوره، مجموعـه  جديدي بر فضاي جامعه حاكم مي

ي(ناسيوناليسـتي) در كشـور اسـت.    اند و مسألة حياتي براي حكومت، ايجـاد اتّحـاد ملّ   شده
حد و حصر خود، ايران را مدرن نمـوده، آن را از   كوشيد با استفاده از قدرت بي رضاشاه مي

دانست و در  افتادگي نجات بخشد، و تنها راه محقّق شدن آن را در اتّحاد تمام ملّت مي عقب
  اين راه نهايت اقتدار خود را نشان داد.

ساختار سياسي رضاشاه... ثبات داشت. چون اين نظـام نـه   «ويسد: ن يرواند آبراهاميان مي
اي... بلكه بر سه پاية استوار ارتش قدرتمنـد، بوروكراسـي مـدرن و     بر نيروهاي مسلّح قبيله

؛ در نتيجـه، شـاهد تغييـر در سيسـتم     )187- 186: 1394(» پشتيباني گستردة دربار مبتني بود
كه رضاشاه پايگاهي طبقاتي براي خود ايجاد نكرده اين سنّتي ادارة كشور هستيم؛ اما به دليل

كرد و افراد، داراي مصونيت نبودند. شـايد بتـوان    سان پادشاهان گذشته حكمراني مي بود، به
(به تعبير طباطبايي) هستيم. رضاشاه كوشيد بـا  مدت  كوتاهمدرن دولت گفت كه باز، شاهد 

تـر   تشكيل دهد تا بتواند ايران را هرچه سـريع اقتدار تمام دولتي مدرن و مركزي و قدرتمند 
  مدرن نمايد؛ ولي با اين همه نتوانست از دشمني ميان ملّت و دولت بكاهد. 

گري است؛ امـا بـه دليـل حكومـت مسـتبدانة رضـاخان،       دورة پهلوي اول، عصر ايراني
ورة مشروطه، مرج (به تعبير كاتوزيان) د و چه مصونيت زمان هرج بينيم كه ديگر از آن نيم مي

هـاي خـود را عرضـه     بردند تا ديدگاه خبري نيست كه شاعران و نويسندگان از آن بهره مي
  كنند.

مـرج سياسـي (بـه تعبيـر      و اي از هـرج  بعد از اشغال ايران در دهة بيسـت، دوبـاره دوره  
اي در  شود و باز نويسندگان و شاعران و احزاب سياسي آزادي كاتوزيان) بر جامعه حاكم مي

يابند. در اين دوره كه شاه دوم پهلوي، پايگاه خود را در دربار و بوروكراسـي   مرج مي و جهر
، تا )209: 1394(آبراهاميان، كند تسلّط خود را بر ارتش تثبيت نمايد  از دست داده، سعي مي

دو باشيم. زمان، مناسب است و اهل قلم بـا سـالح    و در آينده شاهد كودتاي مرداد سال سي
شوند؛ اما بر خالف دورة مشروطه، شاهد مفاهيمي چون آزادي و وطن  ميدان مي خود وارد

گـري ايـدئولوژيك رضـاخان، اهـل فكـر دچـار       بدان گستردگي نيستيم. گـويي بـا ايرانـي   
  اند.  سرخوردگي شده
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هاي عينـي و انديشـگاني متفـاوتي هسـتند. در      دو عصر مشروطه و پهلوي، داراي زمينه
نستند به دركي از خود و حقّ دخالت خود در امور مربوط به كشور عصر مشروطه، مردم توا

كاره و نمايندة خدا روي زمين تلقّـي   رمه، همه - برسند. تا پيش از آن، شاهان به عنوان شبان
كردند؛ حقّ آزادي و مساوات و  رمة خود را هدايت مي- شدند؛ اين شاهان بودند كه مردم مي

د؛ اما با نفوذ انديشة سياسي جديد در ميان مردم، ديگر شاه عدل و داد، همه برآمده از شاه بو
توانست سلطنت كند و فارغ از حمايت مـردم باشـد؛ درسـت اسـت كـه در       به تنهايي نمي

افتاد؛  گسست و از تخت بر مي شدند، فرّ از او مي گردان مي گذشته هم، اگر مردم از شاه روي
ين شيوة حكمراني مستبدانه محكوم شد و مـردم  اما با ورود به دوران جديد، در نظر مردم ا

  گذاري و تحديد قدرت شاه رفتند.  ن به سراغ ايجاد مجلس قانو
در عصر پهلوي كه عصر تثبيت قدرت خودكامانة مدرن بـود، نگـاهي ايـدئولوژيك بـه     

فرما شد. با شكسـت رضاشـاه و شـيوة حكمرانـي او، گـويي شـاعران و       ايران باستان حكم
گـذاري   اين نتيجه رسيدند كه فقط با برقراري نظام مشروطه و مجلس قـانون نويسندگان به 

ه بـه انسـان در      توان بر ظلم نمي هاي حاكم فايق آمد؛ پس در اين دوره و دورة بعـدي توجـ
دستور كار نويسندگان قرار گرفت؛ زيرا تا وقتي مردم عامي خـود را همچـون رمـه ببيننـد،     

هـا   ان اين رمه فرض نموده، در ريز و درشت زندگي آنهاي باالدستي نيز خود را شب قدرت
  دخالت خواهند كرد. 

ها در ساحت انديشه و وضعيت عيني متفاوت، هر كس به زعمِ  با توجه به اين دگرگوني
هاي خود سعي كرد تغييراتي در وضع موجود ايجاد كند؛ بـه همـين دليـل،     خود و با داشته

اي كه ايـن آثـار در آن بـه منصـة ظهـور       تاريخي ضرورت بررسي آثار نويسندگان، در متن
  شود.  اند، دوچندان مي رسيده

هاي نويسندگان، بـدون در نظـر گـرفتن بسـتري كـه در آن شـكل        بررسي آثار و نوشته
كـه ادبيـات هـر     ايـن «اند، ممكن است سبب گمراهي در امر پژوهش شود؛ در نتيجـه   گرفته
عي و سياسي آن دوره مورد مطالعه و بررسـي قـرار   اي را بايد با توجه به اوضاع اجتما دوره

» داد، موضوعي است كه در مقام نظر كم و بيش بـر سـر آن توافـق حاصـل شـده اسـت...      
پس در كار تحقيق، بايد شرايط حاكم بر جامعه را مد نظر داشت تا  )؛145: 1393(آجوداني، 

  بتوان به نتايج درست و اصولي رسيد. 
تدريج مردم هايي هستند كه نويسندگان و شاعران و بهدوره دو عصر مشروطه و پهلوي،

ها دچار  رسند. در اين دو دوره، نگاه عامي به درك جديدي از خود و دنياي اطراف خود مي
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شوند و شاعران و نويسندگان با آگاهي بيشتري  تغيير گرديده، مفهوم هويت و ملّيت مهم مي
  هاي خود، روح نويي در كالبد ايران بدمند.  هزنند، تا با نوشت دست به ايجاد تغيير مي

  
  مفهوم مدرن ملّيت  2.3

پرداختن به مقولة ميهن و وطن به معناي مدرن آن، امري اسـت كـه ذهـن افـراد زيـادي را      
توان به چنـد مؤلّفـة كليـدي اشـاره كـرد كـه در        مشغول خود كرده است. در اين زمينه، مي

  سزايي دارند؛ اما بايـد بـه  معناي مدرن آن سهم به گيري مفهوم وطن و ناسيوناليسم به شكل
هاي ذيل وجود داشته باشند تا بتوان گروهي از مردم خاطر داشت كه الزم نيست همة مؤلّفه

تواند بـه تشـكيل يـك     ها مي ها و تركيب آنرا ملّت ناميد؛ بلكه وجود تعدادي از اين مؤلّفه
حاكميـت يـا    - 3ناپذيري...  بخش - 2مرزها...  - 1«ها عبارتند از: ملّت كمك كند. اين مؤلّفه

مشـاركت مـردم در    - 5مفهوم مسلّط مشـروعيت...   - 4كم آرزوي حاكميت داشتن...  دست
فرهنگ (تركيبي از زبـان، باورهـا،    - 7عضويت مستقيم (شهروند بودن)...  - 6امور جمعي... 

ربارة ملّت مبنـي بـر   اي د ژرفاي زماني (عقيده - 8هاي متعارف)  هاي مشترك و كنش ارزش
داشـتن روابـط تـاريخي     - 10داشتن نژاد مشـترك...  - 9كه همواره وجود داشته است)... اين

  )21- 20: 1393 كالهون،(» خاص يا حتّي مقدس با يك سرزمين معين.
  

  ناسيوناليسم ايراني)زمين (شبه مفهوم ميهن در ايران 3.3
شة تجدد آشنا شد؛ اما در كنار آن تحت فشـار  ، با انديآستانة دوران جديدايران با ورود به 

هـاي ايـران و روس و قراردادهـاي تركمانچـاي و      دو كشور روس و انگليس بـود. جنـگ  
انگليس و روس، سبب سرخوردگي مردم ايران شد. در چنـين   1907گلستان و بعد قرارداد 

بود، گروهـي از  مستعمرة دو كشور قدرتمند درآمده  وضعيت بغرنج، كه ايران به حالت نيمه
گرايي (به معناي مدرن آن) روي آوردند. در چنـين   فكران به انديشة ملّي نوانديشان و روشن

آرزوي «بحراني كه فشار استعمار خـارجي از بيـرون و اسـتبداد از داخـل باعـث آن بـود،       
 اي قانوني، از آغاز يابي به آزادي و استقالل و رؤياي ايجاد يك حكومت ملّي با جامعه دست

  داشت. ايرانيان را به حركت وا مي )12: 1393(آجوداني، » آن نهضت بزرگ (مشروطه)
جا بايد يادآور شد كه ايران، كشوري با قدمت تاريخي، همواره با مفهومي چـون   در اين

هويـت ملّـي و قـومي ماننـد     «آشنا بوده است.   )32: 1395(اشرف، » ناسيوناليسم اوليه شبه«
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اي تاريخي است كه در سير حوادث و مشي وقايع تاريخي  ماعي، مقولهديگر پديدارهاي اجت
» كنـد  شود و معاني گوناگون و متفاوت پيـدا مـي   كند، دگرگون مي شود، رشد مي پديدار مي

پس بايد به خاطر داشت كه مفهوم ايران، صرفاً مفهومي مدرن نيست و ايـران،   )؛21(همان: 
اي هويتي  ايدة ايران به منزلة منظومه«ربرآورده باشد. گرايي مدرن س كشوري نبوده كه از ملّي

هـاي قـومي و    گردد كه در آغـاز، بيشـتر جنبـه    به دوران اوستايي، كياني و هخامنشي باز مي
سرزميني و تا  - هاي سياسي نژادي داشته و بعدها در دورة ساسانيان تكامل پيدا كرده و جنبه

  )18- 17(همان: » حدي ديني نيز پيدا كرده است.
اند؛ اما اين را نبايد  با سرزمين خود داشته» روابط خاص يا حتّي مقدس«ها همواره  ايراني

شناسـيم،   ها همواره، به شكلي كه ما امروزه كشـور ايـران را مـي    بدين معنا گرفت كه ايراني
افتـد و فرآينـدي دراز و    شـبه اتّفـاق نمـي    اند؛ چرا كه پديدة هويت يـك  شناخته ايران را مي

ريخي است و در هر دورة خاصي، مفهومي متفاوت دارد. با وجود اين، يك مفهـوم كلّـي   تا
  اند.  هميشه وجود داشته است و ايرانيان بر اساس آن مفهوم، به حيات خود ادامه داده

در عصر مشروطه كه عصر احساسات تند و شورانگيز بود، نگاهي رمانتيـك بـه پديـدة    
» پرستي است يا انتقـاد اجتمـاعي.   طيت، بيشتر يا ميهنصداي اصلي مشرو«وطن ايجاد شد. 
پرسـتي   بايد اين انتقاد اجتماعي را نيز در جهـت همـان مـيهن    )34: 1390(شفيعي كدكني، 

كردند با انتقاد از نظـام بسـتة شاهنشـاهي اسـتبدادي، مـردم را       تفسير كرد؛ شاعران سعي مي
  ها ارائه نمايند.و مردم و ميهن به آننسبت به حقوق خود آگاه كرده، مفهومي جديد از ملّت 

تقسـيم  «شـد و   در جامعة ايراني كه تشيع، مذهب مردم آن بود، دولت جـائر تلقّـي مـي   
قدرت اجتماعي دو سو داشت، يا در حيطة اقتدار دين بود يا در حيطة اقتدار سلطنت كه در 

بـه معنـاي پيـروان     ملّـت  )165: 1387(آجـوداني،  » شد. معناي عام از آن به دولت تعبير مي
دانسـتند.   شريعت (تشيع) همواره تحت انقياد روحانيون بودند؛ امـا دولـت را از خـود نمـي    

مرج حاكم بوده است، ملّـت (بـه معنـاي پيـروان شـريعت) بـه        و هميشه در زماني كه هرج
اند؛ تا جايي كه حتّي همكاري با دولت وقـت را امـري نامناسـب     مخالفت با دولت پرداخته

مرج در دهة اول مشروطيت كه مجلس، قدرت زيـادي در اختيـار    و اند. اين هرج داشتهپن مي
فقـط در يـك سـال، شـش بـار كابينـه عـوض شـد و دولـت          «داشت، تا حـدي بـود كـه    

يـابي بـه حكـومتي     دانيم كه براي دسـت  ؛ اما مي)6: 1394(مسكوب،  »دست گشت به دست
داشته باشند. آن نقد اجتماعي در جهت ايـن  دست هم  در گرا، دولت و ملّت بايد دست ملّت
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ها را  بخشي به جامعه و سران حكومت است، تا آن گرفت؛ بهار در پي آگاهيهدف قرار مي
  متّحد گرداند.

شد و گاهي حتّي بخشـي   در اين نگاه رمانتيك، بيشتر به ايران پيش از اسالم پرداخته مي
شـد تـا در مـردم     د، به فراموشي سپرده مـي از هويت ايراني كه برگرفته از دوران اسالمي بو
گونه كه اين نحوة نگرش به مفهوم ايران در احساسات وطني و شورانگيز ايجاد شود؛ همان

خـود را بـه   » خدا، شاه، وطن«عصر پهلوي، شكلي ايدئولوژيك به خود گرفت و در مفهوم 
هايي پياپي،  از دودمانمنزلة يك پادشاهي برخوردار  مفهوم سرزمين ايران به«نمايش گذاشت.  

است؛ تا جـايي كـه    )200: 1395(اشرف،  »از دوران آغازين تاريخ سنّتي ايران وجود داشته
زمـين، در ايجـاد مشـروعيت بـراي خـود، دسـت بـه         هاي غير ايراني حاكم بر ايران دودمان
اسـت  توان از شاه جدا ديد؛ زيرا شاه فردي  سازي زدند. در اين مفهوم، وطن را نمي دودمان

كند. با وجود اين، در عصـر مشـروطه،   راني مي كه با داشتن فرّ كياني بر سرزمين ايران حكم
گـذاري كـرده،    فكران خواهان تشكيل مجلسي شدند تا با اتّكاي به آن بتواننـد قـانون   روشن

منـد بـودن شـاه    پادشاه را تا حدي محدود نمايند (كه در انديشة بهار اين مجلس سبب فـره 
جا بايد اشاره كرد كه ميهن و شاه نزد بهار، مفاهيمي وابسته به هم هستند  شود.) اين تلقّي مي

  و شاه قانوني سبب بهبود وضعيت ميهن است. 
كردنـد، كمـي    شايد اين پديده كه گروهي از مردم پيشينة اسالمي خود را فرامـوش مـي  

به مناسـبت مـذهبش از نظـر سياسـي، در موضـع و      «نما جلوه كند؛ ولي فرد شيعه   متناقض
افتد. اما چون براي آدم مؤمن، اصل دين است نه چيـز ديگـر،    جايگاه ملّي يا الاقل بومي مي

كند؛ به همين سبب شيعه وضعي دوگانه  مي  مدام او را از ملّيت بر نيروي ايمان در عين حال
باليدنـد؛   كه مردم ايران در يك سو به ميهن خود ميپس اين )؛112: 1394(مسكوب، » دارد

پرداختند، ناشي از اين دوگانگي بود؛ چرا  هاي خود مي اما از سوي ديگر به مخالفت با دولت
داد؛ ولـي از طـرف ديگـر، ظـالم      ه پشتيباني از دولت سوق ميها را ب آن كه حفظ منافع ملّي 

ها را از اين حكومت  شدند) آن پنداشتن دستگاه حكومت (كه در زمان غيبت جائر تلقّي مي
دانيم كه مفهوم ملّت به معناي مدرن آن، بدون وجـود دولـت مركـزي     كرد. البتّه مي دور مي
توان مشاهده كـرد؛ از   برخي از اشعار بهار مي نما را در پذير نيست. اين حالت متناقض امكان

) اشـاره كـرد كـه در آن بهـار     129- 128: 1387(بهار، » اتّحاد اسالم«توان به شعر  جمله مي
  خواهان كنار گذاشتن تعصبات مذهبي است:
 چــار چيــز اســت در مــا مركــب   ثروت و ملك و ناموس و مذهب



  1398سال نهم، شمارة دوم، پاييز و زمستان ، هشتمسال  ،معاصر يپارس ياتادب   274

ــن     ثـروت و ملـك و نـاموس مـا را     ــرده اي ــذهب ب ــات م  اختالف
 روز مــا ســيه كــرده چــون شــب   اختالفــات مــذهب در اســالم  
ــب...    عزت ما به دو چيـز بسـته اسـت    ــد مكتـ ــاد اول و بعـ  اتّحـ
ــران  ــه و مصــر و اي ــد و تركي  تونس و فـاس و قفقـاز و افغـان      هن

 مختلف تـن، ولـي متحـد جـان       ، اما بـه ديـن يـك   هويت دودر 
ــرآن    جملگـــي پيـــرو ديـــن احمـــد ــابع نـــص قـ  جملگـــي تـ
ــه طنجــه   مــؤمني نالــد انــدر بدخشــان      مســلمي گــر بگريــد ب

  )129- 128(همان: 

آيد، اتّحاد نزد بهار بـه معنـاي فراموشـي مـيهن      همانگونه كه از اين چند بيت هم بر مي
گرايي او است و هدف آن بهبود وضعيت ميهن  نيست؛ بلكه اين اتّحاد در جهت همان ميهن

شاعر است. هر كشوري هويت خود را دارد و اتّحاد اسالم، نزد شاعر به معناي همراهـي و  
  است.   همدلي كشورهاي مسلمان

دنبـال فـرد     يابي به دولت مركزي مـدرن، شـاعران عصـر مشـروطه بـه     در جهت دست
ومرج شوند.  مقتدري بودند تا با تكيه بر او بتوانند قدرت سياسي را متمركز نموده مانع هرج

اين اتّفاق افتاد و رضاخان با اتّكا به ارتش خود، حكومتي مقتدر تشكيل داد، تا جايي كه كار 
  ب سرخوردگي چند نسل شد. او نيز به استبداد كشيد و سب

بهار به عنوان شاعري كه اهل سياست بود و دستي نيز در نقـد وضـع موجـود داشـت،     
اگر دو نهنگ بزرگ از شطّ شعر بهار بخواهيم صـيد كنـيم، يكـي    «گرايي دوآتشه بود.  ميهن

تأثير انديشة  بهار كه تحت  )35: 1390(شفيعي كدكني، » مسئلة وطن است و ديگري آزادي.
نگـر   توانسـت گذشـته   گرايي مدرن، نمي شهري بود، الجرم در نگاه خود به پديدة ملّتراناي

نگري او به معناي حذف بخشي از فرهنگ و هويت ايراني نبود.  نباشد. با وجود اين، گذشته
دادن بـه   قدر كه ايران باستان ارزشمند بود، ايران دورة اسالمي نيز در شـكل  در نظر او همان

هـاي ديگـر، ايـران دورة اسـالمي را مايـة       داشـت؛ پـس او ماننـد خيلـي     هويت مـا سـهم  
پنداشت تا با گسستن از بخشي از هويـت خـود، بـراي خـود و ديگـران       سرشكستگي نمي

شعار بسيار معروف خدا، «تعريفي از ملّيت و ميهن فراهم كند. حتّي در دورة پهلوي اول كه 
: 1395(اشـرف،  » گذاشت جاي نمي ملّت به شاه، ميهن... جاي چنداني براي مفهوم حاكميت

ه داشـت كـه      كه شاه را در مركز مي او در كنار اين )،213 ا به مفهوم فرّ هـم توجـدانست؛ ام
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گيري ملّت نقش داشته باشد و ايـن فـرّ ناشـي از     توانست در شكل بدون آن، شاه ديگر نمي
  مجلسي بود كه مردم تشكيل داده بودند. 

ميهن و ملّت بدون توجه به مجلس شوراي ملّي قابل درك نيست و از نظر بهار، مفهوم 
ها حكومت كند (هرچند كه در نظـر او،   دهند، تا بر آن مردم هستند كه به شاه مشروعيت مي

بنـد باشـد، داراي   گـذاري پـاي   شاه، نمود عدل باشد). شاه تا زماني كه به مجلـس و قـانون  
ت خـود را   مشروعيت است و نمود عدل، و بر اساس اندي شة بهار قابليت حكومت بر رعيـ

زمـين   تداوم فرهنگي ايران الشعرا،  توان ديد كه در انديشة ملك دارد؛ پس با دقّت بيشتر مي
سزايي دارد و بهار، ايران مدرن را در امتداد گذشـتة  گرايي نيز نقش به در زمينة وطن و ميهن

اسـالمي، سـعي دارد    - تّكا به فرهنگ ايرانيبينيم كه بهار با ا  شناساند. مي شناسد و مي آن مي
مردم كشور را با هم و نيز با دولت متّحد كند، تا اين كشور كهنسال بتوانـد در برابـر اقتـدار    

  خارجي به حيات خود ادامه داده، از هم نباشد.
گرايي را نزد بهار تشخيص داد كه فقط ريشه  توان چند مؤلفة مهم از ميهن در نهايت مي

هايي هستند كـه از گذشـتة تـاريخي مـا بـر       گرايي مدرن ندارند؛ بلكه مؤلفه ميهندر مفهوم 
  آيند: مي

. شاه، عاملي كليدي در اتّحاد مردم با هم و با شاه است. اگـر ايـن شـاه بتوانـد چنـين      1
شهري، شاه  شود. هر چه باشد، در انديشة ايران گرايي محقّق مي اتّحادي را شكل دهد، ميهن

  هن است. سر و در رأس مي
. نگاه مردم به مفهوم ميهن، اهميت بسياري دارد؛ تا زماني كه مردم به درك درسـتي از  2

گرايي به مفهوم خود نخواهد رسيد؛ در نتيجه نقد اجتماعي،  گرايي نرسند، ميهن ميهن و ميهن
  كاركردي مهم دارد. 

  ي ندارد.دهند؛ شاه بدون حمايت مردم، قدرت . مردم قدرت سلطنت را به شاه مي3
گرايي نقش دارد، ايران دوران اسـالمي نيـز حـائز     قدر كه ايران باستان در ميهن . همان4

هاي ناشـي از وضـعيت جديـد     اهميت است و كشورهاي مسلمان بايد با همدلي، دشواري
جهاني را پشت سر بگذارند؛ اما اين به معناي اضمحالل مفهوم ميهن و ايران نيست؛ بلكه از 

بودن اوست، تكيه بر اسـالم هـم كمكـي بـه      خشي از هويت يك ايراني، مسلمانجا كه ب آن
  اسالمي است.  - بهبود وضعيت ميهن ايراني
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. نقد وضعيت موجود در جهت بهبود بخشيدن به درك مردم از ميهن است و لزوماً به 5
سياسي جديد نيست؛ در بهترين حالت، اين نقد به دنبال اصالح وضـع   - دنبال طرح نظامي

  موجود و اندرزگويي به شاه (كانون عدل) است. 
) 48: 1352(مجتبـايي،  » حكمـت «اند؛ به عبارتي، شاه بايـد هـم   . دين و دولت توأمان6

ه بـه وزيـري كـاردان    (همان) كافي و در اين زمينه، شـا » قدرت«داشته باشد و هم دولت و 
  نيازمند است.

 

  اي از زندگي بهار . پيشينه4
شمسي در شهر مشهد به دنيا آمد... پدرش كـاظم   1265در سال «اء بهار الشعرمحمدتقي ملك
بهار ادبيـات فارسـي را   « )1: 1376(عابدي،  »الشعراي آستان قدس رضوي بود.صبوري، ملك

سالگي به سرودن شعر آغاز كـرد و چنـد سـالي بـراي تكميـل       نزد پدرش آموخت و از هفت
خـان درگـزي    معلومات فارسي و عربي از محضر ميرزا عبدالجواد اديب نيشابوري و صيدعلي

ايـن  ) بهار تحصيالت سنّتي داشت؛ از اين رو تحت تأثير 124: 1387پور، (آرين» استفاده كرد.
  شهري را در شعر خود به نمايش گذاشت.  شهري و مفهوم ميهن ايران سنّت، انديشة ايران

چنين رو آوردن او به قالب قصيده، تأثير هر چه بيشـتر ادب گذشـته را بـر او نشـان     هم
پردازي بود و تالشي كه وي براي وارد كردن مفاهيم  ميدان هنرنمايي بهار... قصيده«دهد.  مي

) بهار اين مفاهيم نـو را بـا   4: 1376(عابدي،  »معاني نو در اين قالب انجام داد.و مضامين و 
دعلي    آن مفاهيم ايران شـاهي،    شهري تركيب كرده، با نقد وضع موجـود در سـه دورة محمـ

  احمدشاهي و رضاشاهي، مفهوم هويت ايراني را تداوم بخشيد. 
  

  . بررسي چند قصيده از سه دوره5
دعلي    «را » د سعديپن«بهار مخمس الف)  شـاه و در   در اوان مشـروطيت خطـاب بـه محمـ

  ) سروده است. 110: 1387(بهار، » نكوهش اعمال مستبدانة او
  بايد به دنبال راه ديگري باشد: ملّتگيرد؛ پس  شاه مستبد است و اتّحاد را به هيچ مي

 خسته درين مرحلـه كـن فكـر دگـر     ملت   نشد و كار هبا گشت و هـدر  يك دلشاه 
ــر     ــاه خودس ــر در ش ــه ب ــد من ــاي امي  بردست حاجت چو بري پيش خداوندي    پ

  كه كريم است و رحيم است و غفور است و ودود
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  )111(همان: 

نيست؛ پس مردم كه در دل  يكبيند؛ چرا كه شاه با مردم  بينيم كه بهار كار را هبا شده مي مي
  توانند با اين وضع مخالفت كنند.  قدرت شاه سهيم هستند، مي

  خوانيم: مي» ومرج هرج«در قصيدة 
 چون ... انبوه حاج چشمة زمـزم...    مجلس كنكاش گشته ز انبه جهـال 

 هر يك را بـر زبـان كالمـي مـبهم       سرايان به گرد هم شـده انبـوه   ياوه
ــل    ــار معط ــدلت ز ك ــن مع  قومي در وي نشسته بسـته ره فـم     انجم
 تازه چه ره پر كنند مشرب و مطعم   قومي ديگر به خيره هـر سـو پويـا   

  )102(همان: 

وغمـي غيـر از    باشـند، خـود هـم     اين مجلسيان كه خود از مردم هستند و بايد اصـالح 
تلنگـري زده و  كوشد شايد  بارگي ندارند. بهار با نشان دادن اين وضع، مي گويي و شكم ياوه

را تغيير دهد. از يك طرف، شاه مستبد است؛ از  زدگان را بيدار كرده، وضعيت موجود خواب
اند. بايد اين مـردم بيـدار شـوند، تـا در      زده خصوص خواص، خوابطرف ديگر مردم و به

  نهايت شاه را براندازند:
 را از كينه خستند قلب وطن   آنان كه ما را كشتند و بسـتند 

 آخر نجسـتند  چنگ ملّتاز    شكسـتند  پيماننهادي  از كج
  )126(همان: 

قلب وطن نخواهند رست و در نهايت به جزاي خستن چنگ ملّت از شكنان  پيماناين 
هـاي مـردم    كنـد و بـه خواسـت    بينيم كه وقتي شاه مستبدانه حكومت مي خواهند رسيد. مي

ي را نشـان دهـد كـه بـه سـبب شـاه رخ       هـاي  دهد، بهار سعي دارد بدي توجهي نشان مي بي
رود كه حتّي برافتادن اين شاه را در راه ميهن خـود، مشـروع    نمايند؛ او تا جايي پيش مي مي
داند. با اين همه، نبايد فراموش كرد كه اين بدان معنا نيست كه او نظام شـاهي ايرانـي را    مي

سـته، برافتـادن او و آمـدن    ساز دان شاه را مشكل داند؛ بلكه شخص محمدعلي غيرمشروع مي
  نماياند.  شاهي ديگر را راه گريز از اين وضع مي
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گيرد و شاه مشروع، مقوم اساس اتّحاد مـردم اسـت.    شاه مشروعيت خود را از مردم مي
هاي  دهد و از درازدستي در نهايت نيز با اتّحاد اين مردم، ميهن بهار به زندگي خود ادامه مي

  ماند.  يداخلي و خارجي در امان م
الملل اول... هنگامي كه  در تهران و در بحبوحة جنگ بين«را » اي مردم ايران«شاعر ب) 

) سـروده  234(همـان:  » اوضاع كشور در هم و رجال هر يك سرگرم حفظ منافع خود بوده
نالد و نيز غيرمستقيم بـه شـاه كنايـه     الرجال مي است. در اين شعر، با زباني طنزآميز از قحط

   زند: مي
  گر كورش ما شاه جهان بود، به من چه 

  جان بود به تن چه
  گشتاسپ سر پادشهان بود، به من چه

  دندان به دهن چه
  ور توسن شاپور، جهان بود به من چه
  شاپور چنان بود، بر كلب حسن چه

  جانا تو چه هستي؟ اگر آن بود، به من چه
  اي واي دريغا كه وطن مرد ندارد

  كس درد ندارد
  اندر خور ناورد نداردتني  رويين

  همدرد ندارد
  در خاك وطن خصم هماورد ندارد

  هم جمع ندارد، هم فرد ندارد
   جز ديدة گريان و رخ زرد ندارد

  ) 235(همان: 

بينيم كه باز هم اهميت كانوني شاه نزد بهـار در بهبـود وضـع وطـن، نمايـان اسـت.        مي
اينان شاهان آرمـاني بودنـد كـه    احمدشاه، ديگر شاهي همچون گشتاسپ و كورش نيست؛ 

تـرين   ها را ندارد. شـايد نزديـك   شدن به آن كسي چون احمدشاه توان و حتّي عالقة نزديك
كس بـه احمدشـاه در ميـان شـاهان كيـاني، كيكـاووس باشـد؛ كيكاووسـي كـه بـه دليـل            

- ومرج داخلي شده، راه را براي حملة دشمنان خارجي هموار مي خردي، باعث هرج گسسته
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زمين را ندارد؛ پس بايد مردم بـه جنـبش    نيست؛ يعني توانايي ادارة ايرانمرد احمدشاه  كند.
  آمده، ملّيت خود را نشان دهند:

   خون كيانياميد كه جنبش كند اين 
  در ملّت آرين 

  گيرند ز سر مردصفت تازه جواني 
  چون مردم ژرمن

  ستاني  در ملك نگهداري و ملك
  كز سطوت جمشيد وز قدرت بهمن

   ارند بسي بر ورق دهر نشانيد
  (همان)

توان بهار را فردي مخالف نظام شاهنشاهي دانست. او به دنبال آن شاه  به هيچ وجه نمي
ها را برطرف كند؛ ولي اين شاه بايد مشروعيت خـود را  ساماني تواند نابه آرماني است كه مي

احمدشـاه، فاقـد ايـن    با تكيه بر نظر مردم و نيز حفظ نظم داخلي، كسب كند. شاهي چون 
  خصوصيات است:

  زين شه نادان، اميد ملكراني داشتن
  هست چون از دزد چشم پاسباني داشتن

  خوري كذب و جبن و احتكار و خست و رشوت
  داشتن  تاج كيانيهيچ نايد راست با 

   داريوشو برز  فر سيروسهيچ نتوان بي
   داشتن خسروانيو برز  داراييفرّ 

  ) 250(همان: 

افتد، بهار به دنبال تغييـر   كه احمدشاه از سلطنت خلع شده، سلسلة قاجار بر ميو وقتي 
دهـد كـه دچـار     سرايد و او را پند مي گذاري شاه جديد مي اي در تاج نظام نيست. او قصيده

اشتباهات شاهان قاجار نشود؛ زيرا اگر شاه جديد بتواند به شـاهان آرمـاني نزديـك شـود،     
  خسرو، آباد و سبز و خوش و خرّم خواهد شد.سرزمين او همچون زمان كي

ــت قاجــاري  ــدرود گفــت دول  مرگ اندر آمـد از پـس بيمـاري      ب



  1398سال نهم، شمارة دوم، پاييز و زمستان ، هشتمسال  ،معاصر يپارس ياتادب   280

ــاري    فرجام زشت خويش پديـد آورد  ــاهلي و سبكس ــدي و ك  كن
 دستي و هشـياري  جلدي و چيره   و آمد به جـاي كـاهلي و كنـدي   
 نتوان نگـاه داشـت بـه عيـاري...       وحشي دديست پادشـهي كـاو را  

 آراســــته بــــه فــــرّة داداري ...   جا كمال و عقـل و هنـر بايـد    آن
ــانون   ــا ق ــه ب ــا هم ــاده كاره  وز قهر و خشم يافتـه بيـزاري ...     بنه
 دير ايستد چو كـوه بـه سـتواري      هــر ملــك را كــه داد بــود بنيــاد
 زود اوفتد به مسكنت و خـواري    وان ملك را كه ظلـم بـود بنيـان   

  )319- 317(همان: 

ديگري كه عنوان آن نيز، معناي مهمي را به صـورت ضـمني بـه خواننـده منتقـل      شعر 
شهري،  دانيم كه در انديشة ايران ) است. مي320- 319(همان: » دين و دولت«كند، قصيدة  مي

: 1352(مجتبايي، » ياريهم شهرياري و هم دين«دين و دولت در كنار هم هستند؛ شاهي كه 
رساند. درست اسـت كـه ديـن ديگـر بـه شـكل        اوج خود مي) داشته باشد، ميهن را به 48

چه اهميـت دارد، ايـن    شهري خود نيست و دين اسالم جاي آن را گرفته است؛ اما آن ايران
  بگريزد: تباهان ديناست كه شاه بايد بدين مسأله توجه داشته باشد و از 

 ديـن را بـران   منكر ديـن را مخـواه، دشـمن      ، سـهل شـمارد گنـاه   تبـاه  ديـن عامه چو شـد  
 زانكه در اصل بقاست، دولت و دين توأمـان    دين خطاست نواست، ملت بيدولت و دين هم

  )320(همان: 

چنين در جهت شهرياري بهتر، شاه از داشتن وزيري دانا ناگزير اسـت، تـا هـم او را    هم
  راهنمايي كند و حتّي گاهي خشم او را فرونشاند:

 ، هست چو دولت جـوان پيرتجربه بايد ز    وزيـر شاه بود نـاگزير، در همـه حـال از    
 در همه جا مستقيم، بر همه كـس مهربـان     دان و كـريم  صـميم، قاعـده   وزيـري پاك

ــز   ــد ني ــزد خداون ــز، ن ــق عزي ــزد خالي  كـاردان و  بـاخرد صفت و باتميز،  خوش   ن
  )320(همان: 

با توصيفي كه بيهقـي از خردمنـداني كـه نـزد شـاهان      پير باخرد و كاردان اين وصف 
تـرِ   تـر و فاضـل   و در اخبار ملوك عجم خواندم... كه بـزرگ «اند، شباهت شگفتي دارد:  بوده

گه كـه بخفتنـدي بـا ايشـان      پادشاهانِ ايشان عادت داشتند [كه] پيوسته به روز و شب تا آن
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ي كه نيكو رفتي و چيزي كـه زشـت   نمودندي چيز خردمندان بودندي... كه ايشان را باز مي
: 1390(بيهقـي،  » كشان كه پادشـاهان بودنـد   هاي آن گردن رفتي از احوال و عادات و فرمان

تواند ميهن شاعر را به عـدالت   يار باشد و با وزيران همدل، مي)؛ پس اگر اين شاه دين159
  بيارايد:

 تو، شـوكت عهـد كيـان    عهد همايون   بخـت، بـاز مكـرر كنـد     فرّباش كه از 
 با سـخن پارسـي امـر تـو گـردد روان        سرحد ايران كند، فسحت ديرينه كسب
 وز لب دريـاي روم، تـا در هندوسـتان      از در اشروســنه تــا لــب ارونــدرود   

 غرش سعي و عمل، خاسته تـا آسـمان     ، كرده منور زمـين انصاف و عدلپرتو 
  )319: 1387(بهار، 

اي از مردم  از طرف ديگر، اگر مردم هم با اين شاه همدل شوند و مجلس نيز كه نماينده
شود كه ديگـر حتّـي خصـم جـرأت نخواهـد       برقرار مي تعادلياست، با شاه همراهي كند، 

  داشت فكر مداخله در امور كشور را به مغز خود راه دهد:

  )320(همان: 

خواهد، يـافتن   چه هر ايراني مي ومرج طوالني، آن در نهايت بايد گفت كه پس از يك هرج
فردي قدرتمند است تا نظم داخلي را فراهم كند و دست بيگانگـان را از امـور داخلـي كوتـاه     
نموده و ميهن را از تمام مشكالت آن رهانده، بهترين وضـعيت ممكـن را بـر فضـاي كشـور      

  ) است، مرگ آن سلسه فرا317(همان:  بيماراي  ومرج قاجار كه دوره جحاكم نمايد. پس از هر
گذارد كـه اگـر بـه اصـول      راني مي  رسد و به دنبال آن، فردي قدرتمند پاي به عرصة حكم مي

ــزرگ    ــيالن ب ــترگ، روح وك ــورا س ــس ش  مجل
 بهــر خاليــق شــبان  بهــر بدانــديش گــرگ،   

 داده دسـت ، جمله بـه شـه   پرست حقليك همه 
 در ره اصــالح مســت، بهــر وطــن كنــده جــان...

ــد   ــل كنـ ــه تجاهـ ــد، بلكـ ــل كنـ ــم تعلـ  خصـ
ــه   ــون ك ــادلچ ــد،  تع ــان كن ــه و پارلم  پادش

 شد چو يكي زين دو سست، نيست تعادل درست
ــه روان     ــه دو كف ــد ب ــت، ش ــرازو نخس ــار ت  ك
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تواند ميهن خود را همچون زمان كيخسرو و سيصـد سـال اول    بند باشد، ميشاهي آرماني پاي
سلطنت جمشيد، به وضعيت آرماني خود نزديك كند؛ ليكن اين فرد قدرتمند، در نهايت دچار 

  شود كه جمشيد هم دچار آن شد و ديگر سخنِ كسي را به چيزي نگرفت.  استبدادي مي
شود؛ چرا كه پادشاهيِ آرمانيِ  تبداد تكرار مياس - ومرج هرج - باز هم اين چرخة استبداد

آورد كه او هـم در نهايـت    شهري، در بهترين حالت، پادشاهي چون كيخسرو به بار مي ايران
گويا به اين چرخه پي برده بود كه خود سلطنت را كنار گذاشت، تا آلودة قدرت اسـتبدادي  

ار استبداد شدند. خود بهار هم اي يا رضاخان تاريخي دچ گونه كه جمشيد اسطوره نشود؛ آن
دچار اين چرخه بود كه با هر شاهي، باري ديگر اميد بهبود اوضاع را در دل خود پروراند و 

  حتّي پس از خلع رضاشاه هم، باز سرود:

  )550(همان: 

  نافتني بود، شاهي آرماني بود.  چه دست اما آن
  
  
  

 هـــر كـــرا مهـــر وطـــن در دل نباشـــد كـــافر اســـت 
 الــــوطن فرمــــودة پيغمبــــر اســــت معنــــي حــــب
ــكن داد    ــال و مس ــرض و م ــاس ع ــر پ ــه به ــانهرك  ج

ــت     ــاغر اس ــب س ــرش لبال ــي فخ ــهيدان از م ــون ش  چ
ــاش    ــل مبـ ــي غافـ ــيهن دمـ ــاه وز مـ ــدا وز شـ  از خـ

 زان كــه بــي ايــن هــر ســه، مــردم از بهــائم كمتــر اســت
 قلـــب خـــود از يـــاد شاهنشـــه مكـــن هرگـــز تهـــي 

ــت     ــگر اس ــب لش ــاه قل ــه شاهنش ــدان ك ــه در مي  خاص
 ســلطان نيايــد هــيچ كــار آيــين و بــي از تــو بــي

 آيين روح و كشور پيكر و سلطان سر استكه  زان
 موبــد واالگهــر دانــي بــه فرزنــدان چــه گفــت؟ 

 گفت حكم پادشـاهان همچـو حكـم داور اسـت    
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  گيري . نتيجه6
گذاشـته  با حادث شدن نهضت مشروطيت، تصلّب حاكم بر جامعة ايراني تا حدودي كنـار  

علـوم انسـاني و    –هـا و دانـش جديـد    گيـري از پيشـرفت  شد و گروهي توانستند بـا بهـره  
غربي، تغييراتي در ديدگاه مردم نسبت به ميهن و شاه و قـانون و حقـوق مـردم     - اجتماعي

زمين به دليل فرهنگ ديرينة خـود، نتوانسـت بـر بسـياري از      ايجاد نمايند؛ با اين همه، ايران
  شهري ناشي شده بود، غلبه كند.  انديشة ايرانمشكالتي كه از 

 - شهري كه شاه در رأس ميهن قرار دارد، همواره شاهد چرخـة اسـتبداد   در انديشة ايران
زمـين   ايم. در اين انديشه، زماني كه شاه با عـدالت و داد بـر ايـران    استبداد بوده - مرج و هرج

او خالف اين عمل كـرده، مـيهن   حكم رانده، ميهن به وضعيت مناسبي رسيده و هر گاه كه 
  ومرج فرورفته است.  در گرداب هرج
اي به سوي نقد اجتماعي بگشايد؛ اما اگر براي نقـد آثـار يـك    تواند دريچه نقد ادبي مي

هاي ديگر استفاده شود، ممكـن اسـت راه بـر     هاي نقد برآمده از سرزمين سرزمين، از روش
ه به سخن جواد طباطبايي اشاره كرديم، تاريخ گونه ك تفسير ايدئولوژيك گشوده شود. همان

توان  شهري است كه مي زمين، انديشة ايران ايران نيازي به ايدئولوژي ندارد؛ ايدئولوژي ايران
نقـد  «آن را در اغلب آثار كالسيك و حتّي آثار مدرن رديـابي كـرد؛ از ايـن رو، اسـتفاده از     

تواند به ما كمك بكند تـا بـه درك    است، مي شهري كه برآمده از انديشة ايران» اي پايه تاريخ
هايي از فرهنگ و اجتماع  تري از متون ادبي خود نايل شويم و از اين طريق، به گوشه درست

  مند برسيم.پرداخته، به نقد اجتماعي روش
، چنـد شـعر از ملـك    »اي پايه نقد تاريخ«ايم با استفاده از  رو سعي كردهدر پژوهش پيش

شاهي، احمدشاهي و رضاشاهي نقد  از سه دورة حكومتي مختلف محمدعليالشعراء بهار را 
گيري از اين روش مطالعاتي و نيز نگاهي گذرا به تاريخ ايران و واكاوي كنيم، كه در پي بهره

  ايم.  پس از مشروطيت، به نتايجي رسيده
و بـر   گزينـد  سرايي را به دنبال تحصيالت سنّتي خـود بـر مـي    الشعراء بهار، قصيده ملك

هاي  بالد؛ هر چند شايد خود به همة گوشه شهري مي اساس اين تحصيالت، در انديشة ايران
دانـد، كـه    هـا مـي   ها و بـدي  آن آگاه نبوده نباشد. او مطابق اين انديشه، شاه را كانون خوبي

گرفتن راه عدالت، ميهن شاعر را به آباداني و خرّمي برساند يـا بـا دوري از    تواند با پيش مي
  داد، آن را به ورطة تباهي و مرگ فروافكند. 
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ياري و شهرياري را توأمان داشته باشد و از وجود افراد خردمند و كـاردان  شاه اگر دين
مختلف بهره بگيرد و به حقوق مردمِ خود احترام بگذارد، شاهي بافرّ است و مردم هم از او 

مند، عاملي است در جهت  بان فرّهش - رمه از شاه - پيروي خواهند نمود؛ چرا كه پيروي مردم
شدن آن به وضعيت آرماني خود. بهترين وضعيت، زماني پـيش   بهبود وضع ميهن و نزديك

راي باشـند؛ در همـين جهـت    آيد كه مردم و نمايندگان مجلس و شاه، همه همدل و هم مي
آگـاه  كوشد مردم را نسبت به حقـوق خـود    يابد؛ او مي است كه نقد اجتماعي بهار معني مي

اسالمي به انصاف و عدل بيارايند؛ بـا ايـن همـه،     - كند تا بتوانند با تكيه بر آن، ميهن ايراني
هـاي   نبايد فراموش كرد كه بهار لزوماً مخالف نظام شاهنشاهي نيست، بلكه او ماننـد خيلـي  

ن عصران او به دنبال فرد قدرتمندي هستند تا عيد خوگردد. هم ديگر به دنبال شاه آرماني مي
خواهنـد،   به پا كند و با زور سرنيزه، ايران را به پيشرفت رهنمون شود. اينان لزوماً شاه نمـي 

  مرج را از بين ببرد.  و ها دولت متمركز و قدرتمند است تا هرج بلكه خواستة آن
در نهايت بايد گفت، هر چند بهار خواهان بهبود وضعيت موجود بود و هدفي جز خيرِ 

ي او هم راهي را در پيش گرفت كه افراد بسياري قبـل از او و حتّـي   ميهن خود نداشت، ول
حدوحصر نداشـت و در بهتـرين    بعد از او در پيش گرفتند؛ اما اين راه پاياني جز استبداد بي

گيـريِ   قمـع مخالفـان از هـر نـوعي يـا كنـاره       و اش عدل انوشيرواني بود و قلع حالت، نتيجه
  كيخسروانه.

  
  نامه كتاب

 محمدي, مترجم) تهران: ني.(م. ف. احمدگل ايران بين دو انقالب.). 1394آبراهاميان, ي. (

  (ح. احمدي, مترجم) تهران: نشر ني. هويت ايراني.). 1395اشرف, ا. (
  تهران: نشر اختران . ي ايراني .مشروطه). 1387آجوداني, م. (
  تهران: اختران . يا مرگ يا تجدد .). 1393آجوداني, م. (

  تهران: زوار. از صبا تا نيما .). 1387پور, ي. (آرين
  ). ديوان اشعار. تهران : موسسه انتشارات نگاه .1387بهار, م. (

  تهران: مهتاب. تاريخ بيهقي.). 1390بيهقي, ا. (
  تهران: سخن. ادوار شعر فارسي.). 1390شفيعي كدكني, م. (
 ي انحطـاط ايـران.  اي بـر نظريـه  ي ايران؛ جلد نخست: ديباچـه دربارهتاملي ). 1394طباطبايي, س. ج. (

  تهران: مينوي خرد.
  تهران: ثالث. به ياد ميهن .). 1376عابدي, ك. (



 285   ...الشعراء  شعر ملك در يشهر رانيا ييگرا هنيم ةشيبر اند يدرآمد

  (م. رفيعي مهرآبادي, مترجم) تهران: آشيان. ناسيوناليسم.). 1393كالهون, ك. (
تهران: انجمن فرهنگ ايران  ايران باستان.شهر زيباي افالطون و شاهي آرماني در ). 1352مجتبايي, ف. (

  .باستان
  .تهران : فروزان داستان ادبيات و سرگذشت اجتماع .). 1394مسكوب, ش. (
  .تهران : فروزان هويت ايراني و زبان فارسي.). 1394مسكوب, ش. (

  .تهران : نشر ني ي تاريخ و سياست در ايران.تضاد دولت و ملت، نظريه). 1393كاتوزيان, م. (همايون


