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    الشعرای بهار های ایدئولوژیک در دیوان ملکدگرگونی
 

 مجتبی مجرد
 

 کيده چ
از اشعار ملک اخیراً   ش( به چاپ رسیده است که  1330-1265الشعراي بهار ) دیوانی 

طول  به در  بهار(  صمیمی  بسیار  )دوست  خراسانی  فرخ  سیدمحمود  مرحوم،  کوشش 

حذف  تغییرها،  از  دیوان،  این  خوشبختانه  است.  شده  گردآوري  دهه  و شش  ها 

دیوان کاري دست در  که  سانسورها  از  ناشی  بهاي  بهار  دیگر  می هاي  چشم  خورد، ه 

مقایسه  با  اکنون  است.  مانده  اصیل  مصون  و  اولیه  تحریر  باید  را  آن  که  دیوان  این  ي 

توانیم ها، می هاي مرسوم و تحلیل تغییرات شعري آناشعار بهار به شمار آورد، با دیوان 

پژوهان  ي بهار را واکاوي کنیم و نشان دهیم که به تعبیر متنروند تطور شعر و اندیشه 

تماعی، در فرایند تولید و نشر دیوان بهار، چه تغییرات معناداري رخ داده است. در اج

کوشیم با ذکر و تحلیل چند نمونه از تغییرات شعري بهار، روند تغییرات  این مقاله می 

 وتحلیل کنیم. ایدئولوژیک شعري او را در چهار محور بررسی و تجزیه 

 . بهار يالشعراملک، پژوهین: تغییرات ایدئولوژیک، متی کليدیها واژه 
 

 مقدمه .  1

تاریخ  ي  برجستههاي  شاعر ملی ایران و یکی از چهره  ش(1330-1265)  محمدتقی بهار

بر   تنها  و  بپوشیم  چشم  وي  شخصیت  گوناگون  وجوه  از  اگر  است.  فارسی  ادبیات 

شعري او تمرکز کنیم، خواهیم دید که بهار تشخص و تمایزي شگرف دارد با    ي هشاکل
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شعر و    يبارهنامه، رساله و کتاب درینیان و معاصران خود. تاکنون صدها مقاله، پایانپیش

ملک رشت شخصیت  به  جایگاه    يهالشعرا  بر  است  گواهی  که  است  درآمده  تحریر 

هاي گوناگون  همه، پژوهش در جنبهفرهنگ و ادب فارسی. بااین  يهاو در پهن  يهبرجست

طور کامل  زیرا حتی اشعار او هنوز به  ؛مانده است  همچنان ناتمام  ،شعر و شخصیت بهار

نویس از دیوان بهار  که هنوز یک دستدر دسترس پژوهشگران قرار نگرفته است. چنان

نویس دیگر در  ملی و یک دست  يهنویس در کتابخانملی تبریز، سه دست  يهدر کتابخان

با   ي هکتابخان که  است  موجود  اسالمی  شوراي  تفاوت  هاي دیوان  مجلس  هاي  چاپی 

به خط خود    ،هاطور کامل یا بخشی از آنبه  ، هانویسمشخصی دارد. برخی از این دست

 زاده یا دانش مشهدي. ملک  مانند محمد  ،بهار است و برخی دیگر به خط نزدیکان بهار

سال   روزهاي  آخرین  در  هرمس  ملکدیو  ،1397انتشارات  از  به  انی  بهار  الشعراي 

دوست صمیمی و )همت ستودنی مرحوم سیدمحمود فرخ خراسانی  چاپ رساند که به

بهار دیرین  از    (یار  را  آن  باید  که  دیوان  این  است.  گردآوري شده  دهه  در طول شش 

بهگنجینه فارسی  ادبیات  ارزشمند  سال  هاي  در  فرخ  مرحوم  فوت  از  پس  آورد،  شمار 

یافته شد و   1394یعنی در سال    ،سال بعد  34نظرها دور بود تا اینکه  از    ،شمسی  1360

 به چاپ رسید.  1397در اواخر سال  ،هاي اولیهسازيپس از آماده

کم از دو منظر درخور توجه است:  ي سیدمحمود فرخ، دستِدیوان بهار، گردآورده 

ت او کتابت  هاي بهار و در زمان حیانویسنخست اینکه بخش اعظم آن از روي دست

احوال بود و به اصفهان تبعید شده بود، الشعرا مریضکه ملک  1313شده است. در سال  

تصمیم   به کمک ملکفرخ  اما  گرفت  برساند؛  به چاپ  را  بهار  دیوان  بهار(  )برادر  زاده 

به دالیل سیاسی اجازه از چاپ »کتاب  توقیف و ضبط گردید«  پس  و  نیافت  انتشار  ي 

نویس  ماند و او دستنویس دیوان بهار نزد فرخ باقی  بنابراین، دست(.  5:  1397)بهار،  

به او  فوت  از  پس  حتی  و  بهار  حیات  زمان  تا  را  میخود  رو،  روز  همین  از  کرد. 

بهدست فرخ  دستنویس  یا  سانسور  از  دیوانکاريکلی  در  که  مصلحتی  هاي  هاي 

ر آنکه این دیوان حدود  خورد، محفوظ مانده است. دودیگي بهار به چشم میشدهچاپ

دیوان  3400 بر  افزون  مصالح  بیت،  بر  بنا  زمان،  طول  در  که  ابیاتی  دارد؛  دیگر  هاي 
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ي فرخ به قید امانت همچنان باقی  ، اما در نسخه هاي چاپی حذف شده گوناگون، از دیوان 

 (. 15  -8فرد دیگر این دیوان، رک. همان،  هاي منحصربه مانده است )براي ویژگی 

گمانه   انتشار  دیوان،  درباره این  را  زیادي  بهار  هاي  شخصیتی  تطور  و  اندیشه  شعر،  ي 

ي  هاي جدیدي را فراهم ساخته است. ازآنجاکه دیوان گردآورده ي پژوهش برانگیخته و زمینه 

نسخه  اصطالح  به  دست فرخ،  و  نخست  تحریر  و  نخورده شناسی،  است  بهار  دیوان  ي 

تغییر دیوان  دیگر، دستخوش  تبدیل هاي چاپی  و  مصلحتی شده ات  مقایسه هاي  دیوان  اند،  ي 

به شناخت روند تطور اندیشه و شعر  هاي چاپی دیگر، می بهار چاپ هرمس با دیوان  تواند 

اکنون ما نسخه ملک  بهار کمک شایانی کند.  تغییرات  الشعراي  از  بهار داریم که  از اشعار  اي 

روایت  و  است  مانده  ایدئولوژیک مصون  و  به هاي  مصلحتی  نیز  بهار  دیوان  صورت  رسمی 

توانیم تطور اشعار بهار را در  به این اقبال تاریخی، می هاي چاپی موجود است. باتوجه دیوان 

رسد جز برخی اشعار  نظر می هاي گوناگون ادبی، معنایی و ایدئولوژیک واکاوي کنیم. به حوزه 

ي  ات متن دیوان، به خواسته ي خطر براي بهار داشته، دیگر تغییر سیاسی و اجتماعی که شائبه 

به   را  موارد  این  ایدئولوژیک،  تغییرات  برخی  از  بحث  ذیل  در  انجام شده است.  بهار  خود 

 ایم. تفصیل نشان داده 
 

 ی پژوهش . پيشينه2

جست نگارنده  تاآنجاکه  مقاله  استواین  کرده  متن  ،جو  براي  تالش  پژوهی  نخستین 

است بهار  شعر  اولی  ؛اجتماعی  تحریرهاي  اشعار  که  معنی  اشعار    يهبدین  با  او 

بررسی    ،شود و سپس روند تغییراتمقابله می  ،یعنی تحریرهاي مرسوم  ،او  يهشدچاپ

در این مقاله مجال پرداختن به تمام تغییرات شعر بهار    ،قطع طور  به.  شوندمیو واکاوي  

نیازمند چندین پژوهش گسترده  ؛ستنی این کار  پایان  ،زیرا  یا کتاب  در قالب چند  نامه 

دربارهپیشاست.   مقاالتی  جنبهتر  نگارش  ي  به  بهار  اشعار  اجتماعی  و  سیاسی  هاي 

بازتاب حتی  و  شدهدرآمده  بررسی  وي،  شعر  گوناگون  تطور  هاي  بررسی  اما  اند، 

ان  تاکنون  وي،  اشعار  دیوان  انتشار  ایدئولوژیک  از  زیادي  مدت  زیرا  است.  نشده  جام 
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گذرد. امید است اکنون که این  نمی  ي محمود فرخ()گردآورده   ي دیوان او  اولیه  تحریر

 هاي نوینی را تجربه کند. هاي بهارشناسی، افقدیوان ارزشمند منتشر شده است، پژوهش
 

 . روش پژوهش 3

تغییرات   بهار را به چهار بخش  روش کار ما چنین است که نخست  ایدئولوژیک شعر 

با ذکر   ،ایم: تطورات مذهبی، قومی، سیاسی و اجتماعی. سپس در هر بخشمنحصر کرده

بهار شعر  نخستین  تحریر  از  نمونه  داده  ،چند  چاپ  نشان  از  پیش  بهار  اشعار  که  ایم 

انتشار و  تولید  فرایند  در  و  است  بوده  چگونه  دردیوانش  اودیوان  ،  مرسوم  چه    هاي 

است.   آمده  پدید  نمونهتغییراتی  از  انتخاب  یعنی  بوده است؛  بسامد  میزان  اساس  بر  ها 

میان تغییرات پربسامد ذکرشده، یک یا چند نمونه را که تشخص داشته است، انتخاب  

ین تغییرات از سوي خود بهار اعمال شده  ا  دانیم چه میزان ازدرستی نمی. ما بهایمکرده

از ناشی  میزان  چه  مصلحتکاريدست  و  بی  ؛هاستمطبعه  يهاندیشانهاي  گمان  اما 

این تغییرات با نظر خود بهار اعمال شده است. این فرایند همان چیزي    يهبخش عمد

شویم که  کید دارند. یادآور میأپژوهان اجتماعی در تولید اثر ادبی بر آن ت است که متن

ایدئولوژیک تغییرات  برخی  تنها  دگرگ  را،  ما  نه  و غیرهونیو  یا عاطفی  ادبی  در    ،هاي 

بهار کرده  شعر  هم،  ایم.بررسی  مقدار  همین  در  متنی    طورکلیبه  باز  تغییرات  به سراغ 

ت رفته براي  فقط  حذفیات  از  و  مطرحأایم  نکات  بر  بردهکید  بهره  میزان    ؛ایمشده  زیرا 

زیاد است که    اي مرسوم بهار به اندازه  يها حذف و اضافات در تحریرهاي اولیه و دیوان

 ها محتاج نگارش چندین رساله یا کتاب مستقل خواهد بود. پژوهش در آن

دیوان معتبرترین  منتشر  ازآنجاکه  توس  و  امیرکبیر  انتشارات  دو  را  بهار  چاپی  هاي 

تر و  هاي منقحانتشارات توس چاپ  ،اخیر  يهاند و باز از این میان، در یکی دو دهکرده

نویافتهبه ابیات  برخی  و  داده  ارائه  ما چاپ  روزتري  افزوده است،  بهار  دیوان  به  نیز  تر 

به را  همهتوس  در  و  دانسته  بهار  دیوان  مرسوم  چاپ  دادهعنوان  ارجاع  بدان  ایم. جا 

دادهنیز  را  امیرکبیر    همه، چاپبااین قرار  موار  ایم؛مدنظر  مقاله  اما چون  این  در  که  دي 

  ، ایم. همچنینآمده در هر دو چاپ مشترک است، فقط به همان چاپ توس ارجاع داده
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مرحوم فرخ را که تحریر اولیه و بدون سانسور    يه براي رعایت اختصار، چاپ گردآورد

 ایم. دیوان است و توسط انتشارات هرمس چاپ شده، چاپ هرمس نامیده
 

 پژوهی اجتماعیمتن  .4

پژوهی است که روند تغییرات متن در فرایند  اي از مطالعات متن پژوهی اجتماعی، شاخه متن 

تجزیه  را  اثر  می تولید  پیچیده وتحلیل  فرایندهاي  محصول  متن  تولد  منظر،  این  از  ي  کند. 

رود.  شمار می اجتماعی است و در هنگام انتشار متن، مؤلف هم یکی از تولیدکنندگان آن به 

عو زنجیره  از  ویراستاران،  اي  مؤلف،  اطرافیان  و  نزدیکان  اجتماعی،  و  سیاسی  مؤثر  امل 

تأثیرات همیشه  نمونه  این  البته  تغییرات آن مؤثرند.  تولید یک متن و  خوانان و ناشران، در 

چنان  است؛  ارزنده  و  مفید  کاماًل  گاهی  بلکه  نیست،  ویراستاران  ویرانگر  مثال  براي  که 

ارزشمندي  می  پیشنهادهاي  پیشنهادات،  توانند  این  اعمال  و  بدهند  متن  کیفیت  بهبود  براي 

:  1394گن،  افزاید )رک. مک دهد، اما بر غناي آن می اگرچه متن اولیه را تا حدي تغییر می 

104-  111 .) 

پژوهی اجتماعی است،  ي متن هاي برجسته که از چهره (  1970  -1913) گن  جروم مک 

نقطه  مؤلف  چون  که  است  مرکزي  معتقد  به ي  متن  می اعتبار  پویاي  شمار  مناسبات  رود، 

مانند؛  کنند، در جریان نقد از نظر دور می اجتماعی که دائم در تولید یک اثر نقش بازي می 

به مؤلف آن نیست و در چندین حوزه درحالی  اعتبار متن منحصر  پراکنده  که  ي اجتماعی 

بازبینی  حاصل  متن،  تغییرات  از  بسیاري  د است.  که  است  فشارهاي  هایی  به  واکنش  ر 

می  شکل  فرهنگی  و  اجتماعی  سیاسی،  فضاي  و  منتقدان  رو،  خوانندگان،  همین  از  گیرد. 

ي نهایی از یک متن، امري  پژوهان اجتماعی معتقدند که وجود نسخه گن و دیگر متن مک 

)همان،   است  می 125  -120نسبی  نظر  به  مگ (.  ساخت رسد  از  پیروانش  و  گرایی  گن 

م  گلدمن  ش تکوینی  گلدمن  ده تأثر  لوسین  از  اند.  مستقل  جزئی  را  فلسفی  یا  ادبی  اثر  نیز 

می  گروه  به  وابسته  و  گروهی  آفریننده  را  اثر  یک  اصلی  کارپرداز  رو  همین  از  و  شمارد 

 (. 11:  1369نگري اثر در آن شکل گرفته است )رک. گلدمن،  داند که جهان می 

 نخست   ؛ار را در دست داریمــبه  ارــون از اشعـکم دو تحریر گوناگاکنون ما دستِ
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ثیرات عوامل اجتماعی و سیاسی مصون مانده است  أاي که تا حد زیادي از ت تحریر اولیه

ثانویه این دو تحریرأاي متو دیگري تحریر  بررسی  فرایندهاي اجتماعی نشر.  از  تا    ،ثر 

می زیادي  مهمحد  دهد  رئوسترین  تواند  نشان  را  بهار  شعر  در  متنی  این  تغییرات   .

نشانتغییرات ت   يدهنده،  و أعوامل  هست  نیز  شاعر  عصر  اجتماعی  و  سیاسی  ثیرگذار 

چه عواملی در فرایند چاپ و نشر آثار دیگر شاعران    ،دهد که در دوران بهارنشان می

بنابراینؤم است.  بوده  میمتن  ،ثر  بهار  اجتماعی شعر  به  پژوهی  تا حدودي  را  ما  تواند 

 بهار نیز رهنمون شود.  يهثیرگذار بر آثار شاعران دورأجتماعی ت تر عوامل اشناخت دقیق
 

 . تغييرات ایدئولوژیک شعر بهار5

بریم که مارکس و انگلس به کار  ما در این بحث، ایدئولوژي را به همان معنایی به کار می   

ها و تاریخ چیزهاي دیگر. هنگامی  ما ناگزیر از بازخوانی تاریخ هستیم: تاریخ انسان » اند.  برده 

ه  شده از این تاریخ ب ها را بکاویم، ایدئولوژي یا پنداشتی تحریف خواهیم تاریخ انسان که می 

می  ارائه  می ما  تاریخ  کامل  تجرید  به  یا  ایدئولوژي  دهد  که  است  آن  حقیقت  اما  پردازد؛ 

دار، تسلط دین را  خودش یکی از جوانب تاریخ است. براي نمونه، از این منظر، انسان دین 

شود و به  اي دینی خوانده می ي مسلطی، رابطه تدریج هر رابطه داند، اما به فرض می یک پیش 

 (. 284  -283:  1386)انگلس و دیگران،    «شود آیین تبدیل می   یک کیش یا 

کوشد با تسلط بر  ي انحرافی کاذب است که می در این دیدگاه، ایدئولوژي نوعی اندیشه 

 ( دهد  بسط  را  انسانی، خود  عواطف  و  از  108:  1382پین،  رک.  ذهنیت  سرشار  تاریخ   .)

ذهنیت انسانی، به عناصر و اشیا و    تدریج از هایی که به هاست؛ ایدئولوژي تسلط ایدئولوژي 

نمی  باقی  کاذب  و  انحرافی  ذهنیتی  تنها  ایدئولوژي  است.  کرده  سرایت  بلکه  متون  ماند، 

دود تا بتواند خویشتن را بسط دهد و فربه سازد. هر ابزاري  دنبال قدرت، ثروت و نفوذ می به 

قلمداد می  ارزشمند  کند،  ایدئولوژي کمک  بیشتر  فربهی  به  و که  بازتعریفی  به   شود  تدریج 

به  ایدئولوژي  کرد.  خواهد  پیدا  می مثابه ایدئولوژیک  که  است  رنگ  از  سیالبی  کوشد  ي 

چیز را یکدست و یکرنگ کند. حتی اگر نتواند به خانه یا جاي دیگري نفوذ کند، از  همه 

 زند تا قدرت و حقانیت خود را نشان دهد. بیرون رنگ ایدئولوژیک بدان می 
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هاي اجتماعی  اي از ایدئولوژيهار یکی از کسانی است که در گسترهالشعراي بملک
هاي  در ایدئولوژي  ،مرگ  ي هو سیاسی عصر خود گام زده و از دوران نوجوانی تا لحظ 

چهار نوع از    ،مختصر  طور، بهثیرگذار عصر خود در نوسان بوده است. ما در این مقالهأت 
ایم: ایدئولوژي مذهبی،  ند مثال ذکر کردهچ  یک،و براي هر  را بررسی  ها این ایدئولوژي

  ملی، سیاسی و اجتماعی. 
 

 ایدئولوژی مذهبی  . 1.5
محمدکاظم   پدرش  گذشت.  مذهبی  کاماًل  محیطی  در  بهار،  نوجوانی  و  کودکی  دوران 

الشعراي آستان قدس رضوي بود و خود او نیز. قصایدي که او در مدح پیامبر  صبوري، ملک 
را   او  دیوان  از  توجهی  درخور  بخش  سروده،  دینی  بزرگان  دیگر  و  شیعه  امامان  و  اکرم 

، همچنان به باورهاي مذهبی ایمان داشت، اما در بسیاري  دهد. بهار تا پایان عمر تشکیل می 
 فکري مذهبی تبدیل شد.  اي که از شاعري آیینی، به روشن گونه ها تجدیدنظر کرد؛ به از آن 

می پاره چشم  به  بهار  اشعار  نخستین  تحریرهاي  در  مذهبی  تعصبات  که اي  خورد 
کرده است. به احتمال بسیار    هاي مرسوم وي حذف شده یا تغییر پیدابعدها یا از دیوان

اراد با  تغییرات  این  نمونه  يهزیاد،  است.  گرفته  انجام  بهار  تغییرات،  خود  این  از  اي 
آن  در  که  است  ابیاتی  تبدیل  یا  چهرهحذف  سنتها،  اهل  احترام  مورد  ویژه به  ،هاي 

  انی اند. براي نمونه در یکی از اشعار دوران جومورد طعن قرار گرفته  ،خلفاي راشدین
 بیتی آمده است بدین شکل:  ،به تصریح محمود فرخ ،بهار

 نام مسلمان برد  ، کافرم ار او به خویش            را بیش ز سلمان شمرد بوبکرآن کاو 

 ( 76:  1397)بهار، 
تدریج دریافت که براي آزادي و  بهار در فرایند دگرگونی باورهاي مذهبی خود، به

مس  ،خواهیوطن اتحاد  پی  در  چنانباید  تفرقه؛  ایجاد  نه  بود  اتحاد  لمانان  شعر  در  که 
 داند: روزي میاسالم نیز اختالفات مذهبی را باعث سیه

 الم ــــب در اس ـــ ات مذهــــاختالف
 ه دو چیز بسته است ــا بــ زّت مــــ ع
 

 ه کرده چون شب ـــا را سیــروز م 
بعـــــ اتح و  اول  مکتب ــــــاد   د 

 ( 373  -372: 1396)بهار،              
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 یابد: هاي مرسوم، این بیت به شکل زیر تغییر میست که بعدها در دیوانا از همین رو

 نام مسلمان برد ،کافرم ار او به خویش     را بیش ز سلمان شمرد بن سعدآن کاو 

 ( 100: 1ج ، 1380)بهار، 

دوران   به  مربوط  باز  که  دیگري  شعر  است،در  بهار  جوانی  و  بیت    نوجوانی  این 

 . وجود داشته است
 داشتن  عمّر  وبوبکر  ض از درگه ـــ م فیــ چش         در به روي شیر یزدان بستن آنگه ز ابلهی

 ( 123:  1397)بهار، 

هاي  هاي چاپی مرسوم وجود ندارد، زیرا با اندیشهیک از دیواناما این بیت در هیچ

روشن سنخی دوران  بهار  به فکري  و  نبوده  تغییرپذیر  هم  چندان  ازطرفی  و  نداشته  تی 

یعنی حرکت از    -کلی حذف شده است. تغییر در ایدئولوژي مذهبی بهارهمین دلیل به

نجا  ه آدرنهایت ب  -اتحاد اسالم  يهفکري دینی و اندیشسوي روشنتعصبات مذهبی به

 :کندرا نکوهش می رسد که شاعر اختالفات مذهبیمی
 شیعی و سنّی وآن همه آشوب و شر ي  فتنه

 ان و عمرــــ ر و عثم ـــ ناسزا گفتند بر بوبک

 مر ــ گونه در ایران سها زینگشت ناشایست 

 ی شد مشتهر ــ ت آل صفــــ ان دولـــدر زم 

 ي خیرالبشر د گفتند بر همخوابهــــ ز بــــ نی

 گنه گشت اندر این غوغا هدرخون خلقی بی

 ( 139: 1ج، 1380؛ بهار،  415:  1397)بهار، 

به مقایسه  بهار،  اشعار  دوم  و  اول  تحریر  می ي  نشان  به روشنی  وي  که  از  دهد  تدریج 

ي اتحاد رهسپار شده است.  خواهانه ي مترقی سوي اندیشه تعصبات مذهبی فاصله گرفته و به 

به مفاهیم آزادي، وطن  ي اتحاد اسالمی در ذهنیت بهار، معلول توجه او  گیري اندیشه شکل 

 بستگی تمامی مردم ایران است.  ها، اتحاد و هم ي دستیابی به آن و عدالت است؛ زیرا الزمه 
 

 . ایدئولوژی ملی2.5

ان  هاي اصلی شعر بهار و بسیاري دیگر از شاعر دوستی، یکی از شاخصه پرستی و وطن میهن 

فکرانی که با نگاهی  (. برخی روشن 52-48  : 1390کدکنی،  ي مشروطه است )رک. شفیعی دوره 

نگریستند، بر این گمان بودند که »شاید اسالم مزاحم خلوص و زاللِی  غربی به مفهوم وطن می 
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به  که  اسالم  نام  با  نه  البته  آید؛  به حساب  هم  براي جامعه  این وطن  است  مفهومی  هرحال 

ه مفهوم وطن در شعر او نمودي  (. بهار ک 50مقدس، بلکه با حمله به عرب و تازیان« )همان،  

دوره  در  دارد،  اولیه آشکار  شاعري هاي  رابطه ي  عرب،  و  اسالم  مانند  مفاهیمی  با  اي  اش 

اما در دوره ملی  است؛  کرده  برقرار  به مذهبی  بعد  نوعی عرب هاي  او  تدریج  ستیزي در شعر 

نمونه، هنگامی که  گرایانه در اوست. براي  هاي ملی کند که بازتاب رشد اندیشه خودنمایی می 

 ستاید:  گوید، او را چنین می او در سنین نوجوانی، محمدعلی شاه را مدح می 

 هم با خدیو ملک عجم دارد انتساب   دارد اتصال عربان ـــ هم با خدایگ

 ( 102:  1397)بهار، 

 کند: او را از حیث نسب چنین وصف می ،کندالتولیه را مدح مییا آنجا که نائب

 شبل امیر عربی  ،شاه عجم يهزاد      دهر تو افزون به جالل و نسبی از همه     

 ( 340همان، )

پرستی در اندیشه و شعر بهار شعله  روشن است که در این دوره، هنوز آتش وطن

این ابیات از اشعار او    ،رسدهاي مرسوم بهار به چاپ میاما بعدها که دیوان  ؛کشدنمی

می جنبحذف  از  فارغ  ملکستایشی  يهشود.  نگاه  گویا  ابیات،  این  نیز  بودن  الشعرا 

زاویهبه عرب  قوم  با  میتدریج  گذشته  از  نگاه دارتر  حاصل  که  زاویه  این  شود. 

داري در ابیات  رود که گاه منجر به تغییرات معنیتا آنجا پیش می  ،اوست  يهپرستانوطن

که    -در چاپ هرمس  -براي نمونه در تحریر نخست مسمّط وطنیه  ؛گردداو میشعري  

 شمارد:هاي ایران را چنین برمیمصیبت ،شودبهار منتشر میتازه  يهدوم مجل يهدر شمار

 جوي رفت ز ایرانتان در کینهــــ سکن

 تهی شد اوطانتان   غزان  رودارـــز گی

باصفاست  و  خوش  باز  ایرانتان   بهار 

 

ر  نکـــ نومیهرقل  ویرانتان ــــ ژاد   رد 

 د ز گلستانتانــزان چنگیزیان شــــخ

 ایران مال شماست، ایران مال شماست 

 ( 384:  1397)بهار،                     

ابیات این  نشانه  ،در  از عربهیچ  نمیاي  به چشم  تحریرهاي    ؛خوردستیزي  در  اما 

 داري تغییر یافته است: بعدي، بیت دوم این اشعار به نحو معنی
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گیرودار   اوطانتان   عربز   تهی شد 

 

 زان چنگیزیان شد ز گلستانتان ــــخ 

 ( 272:  1ج، 1380)بهار،          

ي دوم شاعري بهار است؛ زمانی  ي غزان به عرب، حاصل نیمه تغییر ایدئولوژیک واژه 

او   به به که  تعصبات مذهبی،  اقلیم  از  اندیشه تدریج  یابد و  پرستانه سوق می هاي میهن سوي 

. این  انجامد ستیزي می شود که گاه به عرب نوعی ناسیونالیسم ملی در اشعارش تقویت می 

شده در عصر رضاخانی  هاي فرهنگی تقویت دلیل آنکه یکی از جنبه ویژه به ستیزي، به عرب 

هاي مرسوم  دوم زندگی بهار نمود آشکاري دارد. براي نمونه در دیوان   ي بود، در اشعار دوره 

ي مجزا آمده است.  اي وجود دارد به نام »چهارخطابه« که به شکل چهار خطابه بهار، مثنوي 

اند: »یک سال پس از جلوس رضاشاه، بهار این منظومه را بر  در شأن سرایش این شعر گفته 

د  و  پرداخت  انتقاد  و  اندرز  سال  سبیل  نوروز  عید  )بهار،    1305ر  برخواند«  شاه  برابر  در 

تأمل (. روایت مرحوم فرخ از این شعر بسیار دقیق 173:  2ج ،  1380 تر است:  تر و درخور 

انقراض  »ملک  و  استقرار سلطنت رضاخان  از  پس  بود.  پهلوي  مخالفین سلطنت  از  الشعرا 

الشعرا گذاشته و  مهري با ملک بناي بی ي وکالت پنجم شوراي مّلی، عّمال دولت پهلوي  دوره 

این   چون  بود.  نموده  محکوم  مغرضانه  را  مشارالیه  )فاطمی(  عدلیه  وزیر  مخصوصًا 

الشعرا را براي دلجویی احضار فرمود و  محکومیت در مردم اثرات سوئی بخشید، شاه ملک 

اواخر شعبان   مثنوي ذیل را حضورًا خواند؛  )بهار،    1344مشارالیه،    (.614:  1397هجري« 

 مطلع این مثنوي چنین است: 

 )همان( اي ز سالطین کیان یادگار  شاه جهان پهلوي نامدار  

نخست شعر به    يهپس از آنکه خطاب  ،مهم در اینجاست که مرحوم فرخ  يهاما نکت

هاي مرسوم نیست  شعر آورده که باز در دیوان  ين سرایشی براي ادامهأرسد، شپایان می

اهمی حائز  بسیار  خوشش  و  وزیر  هجو  و  خودش  به  راجع  کنایات  از  »شاه  است:  ت 

نیامده بود و نسخه را نپذیرفته بود و مخصوصًا امر کرد که برو این نسخه را اصالح کن تا  

قبول کنم، او هم بعضی اشعار فوق را کسر کرده و اشعار ذیل را اضافه نمود و در بعضی از  

اي سروده شده  گونه ین، بخش دوم این شعر به (. بنابرا 616جراید طهران درج کرد« )همان،  

اندیشه  و  ناسیونالیسم  مروج  که  توجه رضاشاه  مورد  که  قرار  هاي عرب است  بود،  ستیزانه 
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می  نشان  بخش،  این  به  اجمالی  نگاهی  نشان گیرد.  باوجود  بهار  که  ویژگی دهد  هاي  دادن 

 نمایاند: ی کند و آنان را چنین م نیکوي دین اسالم، از قوم عرب بدگویی می 

 رب هم نشد این ملک شاد ــد عـــبع

 ت عرب دست عجم را به پشت ـــبس

زبــــنص بردــف  بین  از  را عرب   ان 

 

 ه و در چه فتاد...ـ د از چالـ ه شــــرست 

 وم کشت... ـــت از آن قـه توانســهرچ

 ه ترکان سپرد ـــه بـــر لهجــم دگـــنی

 ( 617همان، )                          

هاي ناسیونالیستی و نوعی ستیز قومی با اعراب و ترکان، از  رسد، رشد اندیشه به نظر می 

گرایی رضاخانی  تدریج با گسترش ایدئولوژي ملی و به   گیرد شکل می  ي مشروطه در بهار دوره 

میل نبوده است؛ حتی قهرمانی مانند  گرایی بی شود. بهار خود نیز چندان به این قوم تقویت می 

 ستاید: دلیل آنکه عجم را از دست عرب آزاد کرد، مانند یک شاه فرهمند می یعقوب لیث را به 

 ناگه به فرّ ایزدي از بیشه شد پدید 

 اد و کردـــ ان نهـ دي عجم را بنیآزا
 

 شیر بیابان سیستان   ،وب لیث ــیعق 

 م عرب برون ز دل قوم آریان ـسه
 ( 761همان،  )                           

 
اقوام    يهپرستی را به همستیزي، بهار براي اینکه مفهوم وطنمقابل عرب  يهدر نقط

دهد تسري  اعتدال به  ،ایرانی  نوعی  در شعر خود  تدریج  را  اقوام  دیگر  به  نسبت  گرایی 

 کند. براي نمونه به این بیت توجه کنید: وارد می

 زان شوربخت بازجست از راستی کین پدر   کار رزم و کینه سخت   ترکان کرد با سلطان  

 ( 400:  1397)بهار، 

 یابد: هاي مرسوم بدین شکل تغییر میبعدها این بیت در دیوان

 بازجست از راستی کین پدر زان شوربخت  کار رزم و کینه سخت   توران   کرد با سلطان 

 (  120: 1ج ، 1380)بهار، 

ملی  براي تقویت هویت    ،ازنظر توجه به اقوام ایرانی  ،تغییر معنادار ترکان به توران

اندیشه با  و  است  توجه  جالب  بیت  این  ملیدر  یعنی بهار  يهگرایان هاي  گردآوردن   ، 

 در دوران دوم شاعري او همخوانی دارد.  ،اقوام ایرانی زیر پرچم واحد ملیت يههم
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 های سياسی . ایدئولوژی3.5

بهار  الشعراي  ي دیوان اشعار ملک تیغ سانسورهاي سیاسی، بیش از هر چیز دیگري بر پیکره 

فرو رفته است. طبیعی است که خفقان دوران رضاخانی، مانع نشر هر نوع اندیشه و بینش  

آزادي  روزنامه   خواهانه سیاسی  خود،  مطلق  قدرت  تضمین  براي  »رضاشاه  است:  هاي  بوده 

مستقل را تعطیل کرد، مصونیت پارلمانی نمایندگان را سلب کرد و حتی احزاب سیاسی را از  

ي دیوان بهار، در  (. در چنین وضعیتی بود که روایت اولیه 172:  1384امیان،  بین برد« )آبراه 

ي انتشار نیافت و  شمسی، در تهران به چاپ سپرده شد؛ اما به دالیل سیاسی اجازه  1313سال 

رو، ابیات سیاسی زیادي در دیوان چاپ هرمس  (. ازهمین 5:  1397توقیف و ضبط شد )بهار،  

 هاي مرسوم بهار موجود نیست.  شد، وجود دارد که در دیوان که به بالي سانسور دچار ن 

دید خود بهار و براي رهایی از گزندهاي احتمالی  این سانسورهاي سیاسی یا به صالح 

ي عوامل تولید و  ها، انجام گرفته است یا به اجبار و مصلحت مجموعه ناشی از انتشار آن 

بهار که در دوران حکومت پهلوي چاپ  هاي مرسوم  چاپ دیوان. بدیهی است که دیوان 

 توانستند شعرهایی از این دست را در خود جاي دهند: شدند، نمی 

پیش  و  شاها کردي جور   خویش   يهجفا 

 شودي دست ــود دوباره بگــ بر ملّت خ

 

 خویش   يهدي نهادي اندیشــ بر بدعه 

 خویش   يهادي باز تیشه بر ریشـــبنه

 ( 532:  1397)بهار،                     

 یا این رباعی که بعدها خطاب به محمدرضا شاه پهلوي سروده شده است: 

 خواه نماند اي شاه وطن رفت و وطن

 ا حذر کن هرچند ــا شه ــــزآه دل م

 

 اسب و سپه و سلیح و تنخواه نماند  

 ور پدرت آه نماند ــک ز جـــدر مل

 (691 ،)همان                         

گمان همین حذفیات مصلحتی  بی  .هاي مرسوم بهار وجود ندارداین اشعار در دیوان

در تحلیل و ارزیابی شعر و شخصیت بهار    ،باعث شده است که بسیاري از پژوهشگران

 .کنیمرا بررسی میچند نمونه از تغییرات سیاسی در دیوان بهار  ،به خطا افتند. در ادامه

ي دوم زندگی شعري او، دوران  یکی از نمودهاي سیاسی اندیشه و شعر بهار در دوره 

وطن آزادي  و  شاهزاده خواهی  و  شاه  مشرو پرستی،  تمایالت  است.  و  طه ستیزي  خواهانه 
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اش استبداد و دیکتاتوري بوده  اي که پیامد اصلی بیزاري از تاریخ شاهنشاهی چندهزارساله 

به  بهار،  سانسور  بدون  اشعار  در  می است،  به چشم  کامل  به طور  شعرها  این  اما  دلیل  آید. 

هاي چاپی مرسوم، یا حذف شده یا تغییر شکل پیدا کرده است.  مصالح سیاسی، در دیوان 

 ي نمونه، بیت پایانی مثنوي »دیدار گرگ«، در تحریر نخست دیوان چنین است: برا 

 بیزار شد  شاه و شهزادهکه از   کسی عافیت را سزاوار شد  

 ( 611:  1397)بهار، 

 بدین شکل تغییر یافته است:  ،چاپی مرسوم هايدیوان این بیت اما در

 د بیزار ش  مير و ساالره از  ــک  زاوار شد ـ کسی عافیت را س 

 ( 312: 2ج ، 1380)بهار، 

چاپی، بنا به    هاي دیوان  دهد کهنشان می  ، تغییر معنادارِ شاه و شهزاده به میر و ساالر

دیگر، این بیت است که در چاپ هرمس    يهمصالح سیاسی، تغییر داده شده است. نمون 

 چنین ضبط شده است:

 بِه، وز کشور بد شاهِ بد  شاهاز مردم بِه     گفتند دانایان مِه، مه زاید از مِه، کِه ز کِه 

 ( 692:  1397)بهار، 

این    ،انداشعار بهار را ضبط کرده  يهاندیشانچاپی که صورت مصلحت  هايدیوان  در

 است: آمده بیت چنین 

 بِه، وز کشور بد شاهِ بد  کاراز مردم بِه      گفتند دانایان مِه، مه زاید از مِه، کِه ز کِه 

 ( 403: 1ج ، 1380)بهار، 

ي تغییرات سیاسی در شعر بهار، به شاه و شهزاده منحصر نیست، بلکه در تحریر  دامنه 

هاي سیاسی برکنار مانده است، انتقاد از  اندیشی نخست دیوان او که از دستبرد و مصلحت 

خورد.  آزادي به چشم می   گري سیاسیون و حتی تقدیس کشتگان راه خفقان سیاسی، حیله 

هاي مرسوم و متداول دیوان بهار که تحت فشار  ها در چاپ متأسفانه بسیاري از این مضمون 

به سه نمونه  اینجا  یافته است. در  تغییر  کنیم.  ي دیگر اشاره می شدید سیاسی منتشر شده، 

 اند: ي نخست مربوط به جراید است که به تعبیر بهار زبانشان را بسته نمونه 
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 چون شبروي کاندر نهان برپاي درپیچد نمد         را زبان تا کس نداند رازشان   بسته جراید 

 ( 692:  1397)بهار، 

 بدین صورت چاپ شده است:   ،هاي مرسوماین بیت در دیوان

 چون شبروي کاندر نهان برپاي درپیچد نمد          را زبان تا کس نداند رازشان   بستند مردم 

 ( 403: 1ج ، 1380)بهار، 

کند که نام دیپلومات بر خود  هاي کسانی اشاره می ها و نامردمی گري ي دوم به حیله نمونه 

باره، شعري  کنند جز خیانت به کشور. یکی از شعرهاي جالب دراین اند، اما کاري نمی نهاده 

هاي مرسوم، عنوانش  ذم دیپلومات« دارد، اما در چاپ   است که در چاپ هرمس، عنوان »در 

 هاي مرسوم چنین است: کلی عوض شده است: »هوس شاعر«. بیت آخر این شعر در چاپ به 

 و رنگی بودمی با ریو  یهخواج     در این دیوالخ تر که مر مرا خوش        

 ( 263: 1ج ، 1380)بهار، 

اولی مصلحتی    يهصورت  تغییرات  و  دستبرد  از  و  آمده  هرمس  چاپ  در  که  شعر 

 چنین است: ،برکنار مانده

 بودمی رنگیتـهف  اتــدیپلم     با چندین هنر تر که  مر مرا خوش        

 ( 265:  1397)بهار، 

ي اشعار بهار که  ي سوم به کشتگان راه آزادي اختصاص دارد. در تحریرهاي اولیه نمونه 

آزادي از آن   ي بسیاري نطفه  مبارزات  راه  ها در اوج  خواهانه بسته شده است، کسانی که در 

دموکرات« خوانده شده آزادي کشته می  مرثیه اند. چنان شوند، »شهیدان  ي شیخ محمد  که در 

 خیابانی گوید: 

 ان نژاد هلل باشی ـــد گریبـــ گیرن       شهيدان دموکرات فرداست که ارواح        

 ( 419:  1397)بهار، 

چاپ در  بهاما  عبارت  این  مرسوم،  دستگونههاي  تقدّس  اي  که  است  شده  کاري 

 شدگان آزادي در آن مشهود نیست:کشته

 ان نژاد هلل باشی ــد گریبـــ گیرن        ت ـــشهيدان به قيامآوخ اگر ارواح       

 ( 338: 1ج ، 1380)بهار، 
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 های اجتماعی ایدئولوژی . 4.5

ها در روسیه شد. این انقالب  آمدن لنین و بلشویککارموجب روي  ،1917انقالب اکتبر  

هاي سیاسی و بقاي استقالل ایران بود.  ثر در رشد آزاديؤیکی از عوامل بسیار مهم و م

دولت    ،هامعاهداتی را که بر اساس آن  يه انقالب بود، هم  يهحکومت شوروي که زاد

اعتبار ساقط    يهاز درج  ،زاري حیات ملی و آزادي و استقالل ایران را محدود کرده بودت 

اي شد که این انقالب »در موقع خود نعمت عظمی و موهبت الهی  گونهبه  وضعیت  کرد.

به ایران  میبراي  فکران  روشن.  (206  -205:  2ج،  1382پور،  آرین رک.  )  آمد«حساب 

بیانیه و  اقدامات  که  درهایرانی  لنین  همچنین  يبارهاي  و  مستضعفان  و    ، کارگران 

زندگی سوسیالیستی    يهتدریج شیفتبه  ،دیدندآن را می  يهخواهانهاي عدالتزیرساخت

دوره این  بزرگ  شاعران  برخی  الهوتی  ، شدند.  و  فرخی  عشقی،  عارف،  به    ،مانند 

بهار نیز نوعی  دارند و در شعر برخی دیگر مانند پروین اعتصامی و    تصریح سوسیالیسم  

 (.     57:  1390کدکنی، )شفیعی خواهی نزدیک به سوسیالیسم وجود داردعدالت

به لنین،  به  عدالتگرایش  نماد  نخستین  عنوان  تحریرهاي  در  سوسیالیستی،  خواهی 

هاي خود،  خورد. بهار در یکی از غزل صورت صریح و واضح به چشم میبه  ،شعر بهار

را   می»پادشاهلنین  که  کسی  یعنی  است،  خوانده  گدانواز«  و  عدالت  گداز  تفکر  تواند 

 اجتماعی را در شکل مطلوبش گسترش دهد: 

 گداز و گدانواز آمد که پادشاه       اصالح را به نام لنین  تبنوزدند  

 ( 497  :1397)بهار، 

در چاپ اما  بیت  بهاراین  دیوان  مرسوم  است.    ،هاي  شده  پایان غزل حذف  در  از 

می کارگران  از  دفاع  به  نیز  دیگري  لنینشعر  از  باز  و  با    ،پردازد  مبارزه  قهرمان 

 کند:به بزرگی یاد می ،داريسرمایه

درافتاد  سرمایه  دل  در  ازل  ز   زخمی 

 کشا خسب که پیمانه تهی گشت پیمانه

 داز که تاج سر شاهان ــــسپر ان  ،منعم

 

افتاد   لنین کارگر  به دوران   وآن زخم 

ورافتاد... سرمایه سرمایه  که  خیز   ورا 

 سپر افتاد... دم کارگران پیــ ر قـــزی

 ( 680همان، )                   
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پنج  به این شعر  نیز  دیوان بیتی  از  این  طور کامل  هاي مرسوم حذف شده است. حذف 

اي  دهد که بهار در دوره دست هرکس که انجام شده باشد، نشان می ابیات، به هر دلیل یا به 

توجه ویژه  به آموزه از حیات خود،  این  اي  داشته است؛ اما بعدها  لنین و سوسیالیسم  هاي 

دلیل  ذف شده یا دچار تغییر گردیده است. احتمال دارد این تغییرات به موارد از اشعار او ح 

اندیشه روي  از  بهار  به گردانی  بعدها  که  باشد  گرفته  انجام  افراطی  سوسیالیستی  شکل  هاي 

استالینیستی نمود پیدا کرد. جالب است که حتی رنگ سرخ نیز که نماد انقالبیون روسی بود  

یسم شناسانده شد، در شعر بهار نمودي آشکار دارد. متأسفانه  عنوان بیرق سوسیال و بعدها به 

اي از تغییر شعر بهار را، در  اند. نمونه هاي چاپی، همین موارد را نیز تغییر داده برخی دیوان 

 توان در این ابیات از شعر شباهنگ دید:  زدایی، می راستاي سوسیالیسم 

 ه که از گرسنگی ـــه لحظــــآن سی

 ان و جوانان همگیـــــز خطـــسب

 

اطف  وطــــرخ  زردــــال  گردد   ن 

فتـــبی بـــرق  نبرد ــح  بهر  کف   ه 

 (444: 1387)بهار،                   

عبارت »بیرق فتح« در ابتداي مصرع چهارم، در چاپ هرمس و توس »بیرق سرخ«  

بهار می با مراعاتاست و شکی نیست که    ، سرخهاي زرد و سبز و  نظیرِ رنگخواسته 

دهداندیشه نشان  را  خود  انقالبی  و  دموکراتیک  بهار،  443:  1397)بهار،    هاي  ،  1380؛ 

 گوید: که در جاي دیگري می(. چنان528: 1ج

آفتابـــــار سازیــــــ بنخستین  یـم 

ح بود  جمهوري  حسابیــــکه   رف 

 

ســــهعالمت  انقالبــــاي   یـــرخ 

 انتخابی س  ــــیئی تو رـو گشتــــچ

 (429: 1397)بهار،                   

ي حکومت پهلوي در  گیرانه هاي بسیار سخت دلیل سیاست به احتمال زیاد، این ابیات به 

هاي  هاي کارگري، از دیوان بهار حذف شده است )براي سیاست برابر حزب توده و اتحادیه 

 (. 391  -346،  173:  1384آبراهامیان،  هاي کارگري، رک.  پهلوي در قبال حزب توده و اتحادیه 

هاي اجتماعی را نیز باید از  هاي مذهبی، براي انتقاد از تیپ استفاده از نمادها و شخصیت 

ایدئولوژي مقوله  دالیل  ي  به  بعدها  نیز  انتقادها  همین  آنکه  جالب  دانست.  اجتماعی  هاي 
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براي مثال، در شعري    هاي چاپی بهار دچار تغییر شده است؛ سیاسی و اجتماعی، در دیوان 

 ي عزاداري محرم سروده شده، بهار از نظمیه و مأموران آن انتقاد کرده است: که درباره 

 حضرت عباس اگر آید پی یک جرعه آب 

بـر   شاهک  است   سرتيپشان سندي   پیغمبر 

 

در    را  او  نظميه مشک  می   ته   کنند... وارون 

 کنندهی نشسته لعن بر هارون و مأمون می 

 ( 660  -659:  1397)بهار،                 

 بدین شکل تغییر یافته است: ،هاي چاپیاین ابیات اما در دیوان
آید پی یک جرعه آب اگر   حضرت عباس 

بـر   شاهک  است  زهادشانسندي   پیغمبر 

 

 کنند...وارون می  دم دروازهمشک او را در   

 کنندهی نشسته لعن بر هارون و مأمون می

 ( 330 -329:  1ج، 1380)بهار،         
 

 گيری نتيجه .6

ملک  اشعار  به دیوان  که  بهار  سال  الشعراي  شصت  طول  در  خراسانی،  فرخ  محمود  همت 

دهد. این دیوان  گردآوري شده است، تحریري اولیه و بدون سانسور از اشعار بهار ارائه می 

ها و تغییرات مصون مانده  دگرگونی دلیل آنکه هرگز منتشر نشده و نزد فرخ بوده، از انواع  به 

دیوان  با  دیوان  این  بررسی  و  مقابله  سیاسی،  است.  گوناگون  دالیل  به  که  بهار  مرسوم  هاي 

شده  تغییر  دستخوش  فرهنگی،  و  می اجتماعی  زمینه اند،  متن تواند  براي  مناسبی  شناسی  ي 

اندیشه  و  شعر  تطور  باشد.  بهار  شعر  مهم اجتماعی  بهار،  دستاور ي  واکاوي  ترین  این  د 

بود. متن  خواهد  تحلیل    شناسانه  و  مقایسه  مبناي  بر  بهار  شعر  ایدئولوژیک  تغییرات  بررسی 

هاي مذهبی بهار  دهد که اندیشه هاي چاپی مرسوم او، نشان می ي فرخ و دیوان دیواِن گردآورده 

یافته است.  سوي مفاهیمی مانند اتحاد اسالمی سوق  ي تعصبات مذهبی، به تدریج از حوزه به 

تا به گرایانه هاي ملی پرستی و اندیشه وطن  تدریج، نوعی ستیز با  ي بهار نیز سبب شده است 

ي اتحاد اقوام ایرانی تقویت  هاي غیرایرانی در شعر او پدید آید. در مقابل نیز اندیشه قومیت 

حوزه  در  به شود.  بهار  انتقادهاي  نیز  اجتماعی  و  سیاسی  مسائل  به  ي  بنا  و  مصالح  تدریج 

دیوان گونا  در  راستاي  گون،  تغییرات در  این  است.  تغییر شده  یا  او دچار حذف  هاي چاپی 

 هاي انتقادي بهار، در قلمروهاي سیاسی و اجتماعی صورت گرفته است. ستردن اندیشه 
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