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چکیده
از میان شاعران عصر مشروطیّت كمتر شاعری را مانند ملکالشّعرای بهار میتوان سراغ داشت
كه مضامین و درونمايههای شعر او ،تركیبی از دو جنبة كهنه و نو باشـد بهـار از وایسـین شـاعران
قصیدهیرداز ،سنّت گرا و نامدار ايران است كه ابعاد شخصیّتش چندگانه اسـت او عـهوه بـر اينکـه
سیاستمداری مجرّب و نامی است ،شاعری آزادیخواه و متجدّد نیز هست وی به تاريخ و گذشتة
ايران با مباهات مینگرد و همواره بدان میبالد كمتر شعری در ديوان بهار میتوان ديد كه در آن،
تلمیح يا اشارهای به اسطورههای كهن و داستانهای تاريخی نباشـد از سـوی ديگـر ،بهـار شـاعری
معتدل و سیاست مداری مدرن اسـت كـه عمیًـ ها رهـور و تـرورت مدرنیسـم را در كـرده و از
ییشگامان و مدافعان اصهح و تجدّد در جامعة عصر خود است
از اين روی مًاله میكوشد تا بر یاية رويکردهای سهگانة اسطوره ،دين و تاريخ از يـک سـو و
مدرنیسم از ديگر سو ،شیوه ها و ابعاد نگاه اين دو رويکرد متًابل را در انديشه و آثار بهار كه خـود
هرگز در گذشته و اساطیر متوقّف نگرديده و اهمیّت تجدّد را نیز به درستی در و تجربـه نمـوده
است ،بررسی نمايد
واژههایکلیدی :اسطوره ،تجدّد ،سنّت ،مدرنیسم ،ملکالشّعرای بهار

*تاريخ ارسال مًاله 4311/24/41 :
 -1استادیار و عضو هیئت علمی مجتمع آموزش عالی بم.

تاريخ یذيرش نهايی مًاله 4311/20/06 :
-E-mail: azadmaneshali10@bam.ac.ir
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شماره 11

 -1مقدمه
ملکالشّعرای بهار ( 4061-4332شمسی) كه از شاعران میانة مشروطیّت به اين سو به
شمار میرود ،از مهمترين سُرايندگان نیمة نخست قرن بیستم ايران است كه اسلوب هنری
او تركیبی از اسلوبهای كُهن و ايدههای نو بوده و در میان همقطاران خود ،از جايگاه
ممتازی در میدان شعر و سیاست برخوردار است اقلیم انديشه و شعر بهار بسی گسترده
است و مضامین و موتوعات متنوّعی را در اشعار و آثار او میتوان مهحظه كرد به ديگر
سخن ،بسیاری از رويدادهای سیاسی و تحوّالت اجتماعی دوران انًهب مشروطه ،در خهل
اشعار و ديگر آثار تحًیًاتی بهار قابل دريافت است قصايد او عمدتاه متأثّر از اتّفاقات
جاری جامعة ايران در فاصلة سالهای یس از مشروطه و دوران یهلوی اوّل است كه شاعر
خود يکی از كُ نشگران بالفعل سیاسیِ اين دوره است و رويکرد اعتراتی و انتًادی او
صبغهای خاص به شعر او بخشیده است
« آفاق شعر بهار دارای تنوّع موتـوع و تکّّـر انديشـه اسـت و ديـوان او را ،متنـوّعتـرين
ديوان شعر فارسی در عصر مشروطیّت برشمرده انـد» (شـفیعی كـدكنی )311 :4312 ،بهـار
شاع ری است چند وجهی با نگـاهی انسـانی كـه مهمتـرين مركـز شخصـیّت او را سیاسـت و
اخــهق تشــکیل مــیدهــد او مــشاله شــاعری اســت سیاســی كــه ســودای آزادی و قــانون و
دغدغههای اجتماعی و اصهحطلبانه ،همة عمر ذهن و تمیر او را رهـا نکـرد و از ايـن روی
میتوان او را اديبی به تمام معنا سیاست مدار دانست كه جنبة سیاسیِ شخصـیّت او بـر سـاير
وجوه اجتماعی و هنریِ زندگیاش غالب است ،تا آنجا كه يکـی از صـاحبنظـران در نًـد
انديشهاش میگويد« :شغل او و حرفة او شاعری نیست ،سیاست است» ( زرينكوب:4302 ،
 )310امّا اين سیاستمدار اديب ،كه بـیش از دو -سـوم عمـر خـود را در میـدان سیاسـت و
تهطم بییايان آن كه بنا به ارهار خودش به خهف روح شاعرانه و نًیض حـاالت طبیعـی و
شخصیّت واقعی او بود (بهار :4304 ،ج ،4ديباچه ،يب) گذرانیـد ،هـی گـاه از مـدار ادب و
تاريخ و فرهنگ جدا نبود و دستگاه شـعر همـواره يکـی از نیرومنـدترين ابزارهـای واكـنش
انتًادی او به بیعدالتیها و نامهيمات موجود جامعه به شمار مـیآمـد حجـم عظـیم شـبکة
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لغات و دايرة بزرگ تعبیرات و اشارات اساطیری و داستانهای كُهن موجود در بطـن اشـعار
و آثــار او ،نشــان مــیدهــد كــه بهــار احاطــة شــگرفی بــر تــاريخ و اســاطیر و اديــان دارد و
سرچشمههای فکر و انديشهاش مغلوبِ سطر و صفحة سرگذشت یُر نشیب و فـراز نیاكـان و
ییشینیان است
به عًیدة برخی از صاحبنظران ،ملکالشّعرای بهار «ذاتاه شاعر ،زاده شده بود و در عـین
حال در اوان كودكی رغبتی به تحصیل علم و فراگـرفتن دانـشهـای عصـر نشـان نمـیداد»
(محجوب )411 :4301 ،ساحات زندگی و سیر انديشة بهار مطابق اشعار او ،آنچنان كه در
ديوانش تنظیم گرديده ،به سـه دورة متمـايز قابـل ترسـیم اسـت در دورة نخسـت ،يعنـی تـا
اواسط دهة سوم زندگی كه وی مًیم خراسان است ،روح ديانت و آفـاق الهیـاتی بـر سـ هر
شــعر و شــعور او حــاكم اســت در دورة دوم ،بهــار سراســر درگیــر سیاســت و ايــدههــای
آزادیخواهانه و آرمانهای اصهحطلبانة خود است امّا در دورة سوم میبینـیم كـه بهـار بـه
تدريج از دنیای سیاست فاصله میگیرد و به قطب تعلیم و تحًیق و تألیف كه ییش از اين به
تعلیق افتاده بود ،یای میگذارد و در فرصـت كوتـاه بـاقی مانـده در وایسـین دهـة زنـدگی،
تمن دوری از فضای سیاست و منصب صدارت ،به یژوهشهای علمـی و امـور تحًیًـاتی
خــود ســر و ســامان مــیدهــد منظومــة فکــری بهــار بــا همــة وســعت و گســتردگی آن ،در
چشماندازی كلی دارای دو ساحت كُهنه و نو است رشتههای افکار بهار از يک سـو ،ريشـه
در گذشتة ايران دارد و با تار و یود سُنن بافته شده اسـت از ديگـر سـو ،بهـار انسـانی اسـت
مُدرن و آشنا با واقعیات عصر خود كـه در ییونـد بـا سیاسـت و ملزومـات آن ،همـة مظـاهر
مدرنیسم را به خوبی در

كرده و می كوشد كـه یُلـی بزنـد بـین دنیـای قـديم و جديـد تـا

شکاف دو سوی گذشته و اكنون ،چندان به چشم نیايد به باور برخی از منتًدان «شـعر بهـار
محصول لحظههای بیتابی و ناهشیاری و بیخويشتنی نیست تا تصويرها و تصوّرات محـض
شاعرانه را منعکس كند شعر بهار ،شعر شعار و شعور و بیداری است ،بیآنکه زبـان شـعر او
خصلت شاعرانگی را فرو گذارد و مانند برخـی از معاصـرانش بـه زبـان روزنـامگی و زبـان
عوام تنزّل كند» (یارسی نژاد)116 :4311 ،
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شماره 11

 -1-1بیان مسئله
اسطوره و مدرنیته دو سوی متضـاد از دو جهـان نـاهمگن هسـتند كـه هـر يـک بـر یايـة
باورهای متفاوت و به لحاظ زمان و مکان در فاصلهای دور از هم ،شکل گرفتـه و بـه لحـاظ
تاريخی نیز هی گونه تًارنی با هم ندارند اسطوره نگرشی است مبتنی بر زمانهـای دور ،در
حالی كه مدرنیته نزديکترين ییوند را با زمان حال و وایسین رويدادهای عصر حاتر دارد
روشن است كه شاعران كهسیک سدههای دور بـه مًتضـای زمـان ،دركـی از مدرنیتـه كـه
محصول قرون متأخّر است ،نداشتهاند و تنها در آثار شاعران سدة گذشته میتوان نشانههايی
از رهور یديدة مدرنیسم را مهحظه كرد جلوههای مدرنیسم در آثار شاعران عصر مشروطه
به اين سو ییداست ،امّا تجمّع عناصر اسطوره و مدرنیته يا تجدّد در اشعار همـة شـاعران ايـن
دوره ،یديدهای نادر و كم اتفاق است از میان شاعران سنّتگرای اين دوره ،ملکالشـعرای
بهار از مهمترين سرايندگانی است كه بیشتـرين نمـود اسـطوره و مدرنیسـم را در اشـعار و
آثار او میتوان مهحظه كرد شعر او از يک سو ،دارای اشارات تاريخی و اساطیری فـراوان
است و از سوی ديگر ،به شدت متأثّر از ییدايش مدرنیته و ییامدهای آن اسـت و نشـانههـای
تجدّدخواهی در انديشه و آثار او كم نیست از اين روی اين مًالـه در جسـتجوی یاسـخ بـه
اين یرسش است كه رويکردهای دوگانة سنّت (اسطوره ،دين و تاريخ) و تجـدّدخـواهی در
افکار و آثارِ بهار ،ريشه در چه عواملی دارد؟
 -2-1پیشینة تحقیق
بهار از شاعرا نی است كه آثار و اشعارش همواره مركز توجّه منتًدان و یژوهشگران
معاصر بوده و نًش و تأثیر او در عصر مشروطه و نیمة نخست حکومت یهلوی ،یررنگ
است دربارة انديشه و اشعار بهار تاكنون كتابها و مًالههای متعدّدی نوشته شده است و
بخش قابل توجّهی از اين مًالهها و يادداشتها عمدتاه جانبِ سیاسیِ شخصیّت او را مورد
نًد و بررسی قرار داده و نًش سیاسی او را در دورههای مذكور مهم ديدهاند امّا شعر و
شخصیّت ادبی بهار نیز اغلب محل بحث و بررسی منتًدان و صاحبنظران بوده است و
مًالهها و كتابهای معدودی دربارة زندگی و شعر او تاكنون منتشر شده است ،از آن جمله
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مًالة «بهار ستايشگر آزادی» از عبدالحسین زرّينكوب ،يکی از مهمترين مًاالت مؤثر و
مفید در اين زمینه است كه به زندگی و آثار او از زوايای مختلف نگريسته است كتاب
«ارجنامة بهار» به كوشش علی میرانصاری نیز مشتمل بر مًاالت و اطهعات سودمندی در
زمینة زندگی و آثار بهار است نیز كتاب «بهار» از س انلو حاوی نًد و تحلیلهای مفیدی
ییرامون سیر تلخ و شیرين زندگی بهار است كتاب «يا مرگ يا تجدّد» از آجودانی نیز
متشکّل از چندين مًاله است كه اشارات مکرّر به تأثیر و نًش بهار در جريانات ادبی
مشروط ه به اين سو دارد و مؤلّف در اهمیّت بهار در دوران فعالیّت ادبی و سیاسی او نکات
سودمندی را به قلم آورده است با اين همه ،كتاب يا مًالهای كه رويکردهای اسطورهای و
مدرنیسم بهار و احیاناه ديگر شاعران اين دوره را مورد بررسی قرار داده باشد ،مشاهده نشد
و از اين روی اين مًاله میكوشد تا رويکردهای دوگانة اسطوره و مدرنیسم در اشعار و
افکار بهار را بر یاية مستندات نشان بدهد
 -3-1ضرورت و اهمیّت تحقیق
تًابل سنّت و مدرنیسم در سدة اخیر يکی از مباحث جدّی در ادبیات ايران بوده است و
بسیاری از نويسندگان و شاعران ،اهمیّت رهور مدرنیسم را در امتداد ساختار سنّتی جامعه
در

كرده و ترورت چگونگی رويارويی با آن را يادآور شده اند
ملکالشّعرای بهار از شاعران و چهرههای برجسته در ادبیات و شعر ايران در قرن بیستم

است كه آثار و اشعار او دارای جنبههای متفاوتی است او در آستانة رهور جريان تازة
موسوم به «شعر نو» كه از مصاديق مسلّم مدرنیسم بوده ،با رويکردی سنّتی كوشید تا قالب
كهن قصیده را كه از قرن هفتم هجری آرام آرام تبديل به قالبی كمرنگ شده بود ،برای
تبیین اهداف و اغراض خود به كار گیرد و حرفها و نظرات خود را بر اين نوع ادبی ارهار
نمايد بهار كه خود سیاستمداری آشنا با مدرنیسم بود ،در عین آگاهی و اشراف بر ادبیات
كهسیک ايران ،رهور مدرنیسم را به درستی دريافت و تعامل با آن را نیز اجتناب نایذير
میینداشت از اين روی بررسی شیوههای رويارويی بهار با یديدههای سنّت كه در ذهن و
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شماره 11

زبان وی ريشة عمی ق داشت با ماهیّت مدرنیسم از نگاه اين مًاله دارای اهمیّت قابل توجّهی
بوده و ترورت كاوش در اين موتوع ،مبنای شکلگیری اين مًاله گرديده است

 -2بحث
 -1-2تأمّلی در اسطوره
الیاده در تعريف اسطوره میگويد« :اسطوره نًل كنندة سرگذشـتی قدسـی و مینـوی اسـت،
راویِ واقعهای است كه در آن زمانِ اولین ،زمان شگرف ،بدايت همه چیز رخ داده است به
بیان ديگر اسطوره حکايت میكنـد كـه چگونـه بـه بركـت كارهايمـان ،موجـودات مـافوق
طبیعی ،چه كلّ واقعیّت (كیهان) يا فًـط جزئـی از واقعیـت (نـوع نبـاتی خـاص ،سـلوكی و
كردارهای انسانی ) یا به عرصه وجود نهاده است بنابراين اسطوره همیشه متضـمن روايـت
يک خلًت است ،يعنی میگويد چگونه چیزی یديد آمده ،موجود شـده و هسـتی خـود را
آغاز كرده است اسطوره فًط از چیـزی كـه واقعـاه روی داده و بـه تمامیّـت یديـدار گشـته
سخن میگويد» ()36 :4316
بنابراين اگر ب ذيريم كه اسطوره به زمان ذهنی يا دنیای ماورای زمـان تعلّـق دارد ،آنگـاه
زمان عینی هم كه عرصة نمايش و جريان واقعیّتهای تـاريخ اسـت ،گـاه موجـب ییـدايش
اسطورة تازه و يا تسلیم جاذبة اسطورة كهنه میشود بديهی است كه تعیـین مـرز اسـطوره و
تاريخ دشوار و حتی ناممکن است و با هی رمـل و اسـطرالب و يـا تکنولـو ی مـدرنی هـم
نمیتوانیم سرحدّات آن را مشخص نمايیم تنها میتوان گفت كه اسـطوره اغلـب مًـدّم بـر
تاريخ است و مربوط به دورانی است كه در آن ماهیّت زمان روشن نیست و بـه تعبیـر ديگـر
مربوط به ماورای زمان اسـت ،از ايـن روی بـه دشـواری مـیتـوان بـین اسـطوره و تـاريخ و
مرزهای آن داوری كرد اسطوره معمواله «قصّه گونهای است كه طیّ توالی نسلهای انسانی
در افواه نًل میشود ،منشأ یديدههـای طبیعـت و همینـین آيـینهـا و عًايـد مـوروا را بـه
نحوی غالباه سادهلوحانه تبیین مـی كنـد ،دخالـت قـوای مـافوق طبیعـت را در امـور طبیعـی و
انسانی ،همراه با اسباب ییدايش دگرگونیهايی كه بـر اثـر ايـن دخالـتهـا در احـوال عـالم
حاصل میآيد ،به بیان میآورد» (زرينكوب)121 :4361 ،
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چنین به نظر میرسد كه اسطوره از سرچشمة خیال منبعث است و عنصر تخیّل مهمتـرين
ركن ییـدايش اسـطوره اسـت ،بـه بیـانی ديگـر« ،اسـطوره ،توصـیف و روايـتهـای خیـالی
باورهای مًدّسِ آيینی شدة جماعتهای ابتدايی است ،در بارة جهان طبیعـی و رويـدادهای
واقعــی و ناشــی از تــهش وی بــرای ســامان دادن رابطــة خــود و جهــان موتــوع اســطوره
رويدادهای خارقالعادهای است حاوی كردار خدايان و يا نیروهای شخصیّتیـردازی شـدة
فوق بشری در زمان ازلی»(قاتی مرادی)021 :4312 ،
معتًدان به اسطوره هرگز خیالی بودن رويـدادها و باورهـای اسـطورهای را مـانعی بـرای
تحًّق باورهايشان ندانستهاند و به كارآمدی اسطوره در ساماندهی رابطهشان با جهان اعتًـاد
كامل دارند چراكه «تخیّل آدمی در یـی جبـران تـعف و يـا نًـصهـای زنـدگی خـويش،
واقعیّت تلخ را گاه در اساطیر با گونه میكنـد بسـیاری از فضـیلتهـايی كـه بـه خـدايان و
قهرمانان منسوب میشود ،يا ارزشهايی كه از اسطوره طلب میشود ،همانهـايی اسـت كـه
انسان در زندگی واقعی با فًدان آنها روبهروست اسطوره بـا واقعیّـتهـای معـیّن و تجربـی
مرتبط است ،امّا اين ارتباط صرفاه بازنمايی واقعیّتها نیست بلکه از نـوع روابـط ديالکتیـک
است و نهادهای توصیف شده در اساطیر ،میتواند مخالف و تد نهادهای واقعی و موجـود
نیز باشد اين امر در حًیًت همواره در حالتی صـادق اسـت كـه اسـطوره بکوشـد حًیًتـی
منفی را بیان كند» (مختاری)31 :4301 ،
در نگاهی ديگر برخی از صاحبنظران اسطوره را در برگیرندة باورهای مًدّس انسان
در مرحلة خاصّی از تطوّرات اجتماعی دانسته و بر اين باورند كه «اساطیر حتی در سادهترين
سطوح خود انباشته از رواياتی است معمواله مًدّس دربارة خدايان ،موجوداتی فوق بشری و
وقايع شگفتآوری كه در زمان های آغازين ،با كیفیّاتی متفاوت با كیفیّات زمان عادی ما،
رخ داده و به خلق جهان و ادارة آن انجامیده است ،يا در دورانهای دور دست آينده رخ
خواهد داد بدين گونه ،زمان آغازين و زمان یسین دو عصر اساطیری ويژه اند و نیز
رخدادهای یس از مرگ و سرنوشت انسان از آن یس میتواند در كنار اين دو مبحث
اساطیری قرار گیرد» (بهار)304 :4311 ،
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 -2-2بهار در فاصلة اسطوره ،دین و تاریخ
بديهی است كه اشعار بهار در ییوند با سنّت دارای سه رويکرد اسطورهای ،دينی و
تاريخی است خاستگاه نخست بهار در فضايی دينی است و از اين روی توجّه او به آيینها
و الگوهای دينی در سالهای جوانی و میانسالی بیشتراست و قصايد بسیاری در ستايش
امامان معصوم و شخصیّتهای دينی دارد گذشته و تاريخ باستان نیز در ديگر اقالیم توجّه و
عهقة بهار است كه مًدار قابل توجّهی از سرودههای او متاثّر از اين روزگاران است
ترديدی نیست كه آثار بهار بـهويـژه اشـعار او ،يکـی از غنـیتـرين یشـتوانههـا و ذخـاير
اشارات اساطیری و تاريخی در سدة اخیر است عنصـرِ غالـبِ سـرودههـای وی در جـوانی،
روح دين و بارقه های ايمانی توأمـان بـا اشـارات آيینـی و مـذهبی بـا صـبغهای از لطافـت و
اعتدال است با وجود اين ،نشانههای عشق و عهقه بـه سـنن و سرگذشـت نیاكـان و مـشثر و
مواريــث ییشــینیان در چکامــههــای دوران جــوانی او بســیار اســت و اســطورههــای كهــن و
رويدادهای دوران باستان از همان آغاز در شعر او از جلوه و جهل ويژهای برخـوردار بـود
او «از تاريخ ايران مايهها اندوخته بود و از سرِ وطندوستی به آن عشق میورزيد و در آثـار
خود نیز از فراز و نشیب سرگذشت ملّت خويش بسیار سـخن گفتـهاسـت» (يوسـفی:4301 ،
 )113به عبارتی ديگر« ،عشق به ايران كهن ،عشق به تاريخ ايران ،در سراسر ديـوان بهـار بـه
چشم میخورد اين تاريخ گذشتة ايران در نظـر او آيینـة حکمـت و عبـرت اسـت بهـار در
قصايد مکرّر از مفاخرگذشتگان ياد میكند وقتی از فرمانروايان گذشـته سـخن مـیگويـد،
لحن او شور و هیجان تمام دارد اين شیفتگی بـه گذشـته ،شـیفتگی بـه یهلوانـان و سـرداران
قديم ايران ،در كهم او همه جا هست همین عشق به تاريخ ايران است كـه او را وا مـیدارد
تا عمـر خـويش را در كـار تحًیـق تـاريخ و ادب و زبـان گذشـتة ايـران مصـروف بـدارد و
مخصوصاه در شاهنامه غور و تأمّل بنمايد (زرينكوب)312 :4302 ،
همینین عهقه به میراا كهن را حتّی در خهل نخستین تجربـههـای شـعری و مراثـی و
مديحههای مذهبی او نیز می تـوان ديـد بهـار از همـان روزگـار نوجـوانی و جـوانی كـه در
ركاب یدر و ديگر دوستان شاعر او در محافل مذهبی و نشستهـای جامعـة ادبـی خراسـان
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شركت میكرد ،شیوة قدما را اختیار نمود و گويی به تأسّی از همـان كـانونهـای ادبـی كـه
عمدتاه به سنّتها وفادار بودهاند ،اسلوب هنری كُهن را برگزيد و همواره از الگوهـای سـنّتی
ییروی كرده و به لحاظ فُرم ( )Formتا یايـان زنـدگی چنـدان تغییـری در صـورت و رـاهر
كهم خود ايجاد نکرده است
چنان كه ییشتر اشاره شد ،مدايح و مراثی مذهبی بهار كـه آن هـم اغلـب حاصـل ثلـث
نخست زندگی و سالهای اقامت او در وطن مألوفش ،يعنی خراسان اسـت ،اگرچـه عمـدتاه
در مدح و منًبت حضرت رسـول (ص) و ائمّـة معصـوم (ع) و يـا تعظـیم و تکـريم اعیـاد و
مناسبات مذهبی و آيینی است ،امّا حتـی ايـن مراثـی هـم از بیـنشهـای اسـاطیری و عناصـر
حماسی و اشارات تاريخی عاری نیستند او با همة زوايای ییییدة تاريخ كهـن ايـران آشـنا و
مأنوس است و سلولهای ذهنش با بُنمايههای اساطیری و داستانهای باستانی ییونـد ازلـی و
ابدی خورده است چنـانكـه در قصـیدهای در مـدح حضـرت ختمـی مرتبـت (ص) كـه از
نخستین تجربههای جوانی اوست ،میگويد:
شــیطان بــه صــلب آدم گــر نــور او بديــد

چندين چرا نمود ز يـک سـجده اجتنـاب

بــر بادیــا برآمــد و زی میزبــان شــتافت

جبريل هـم عنـانش و میکـال هـم ركـاب
(بهار)32 :4312 ،

روشن است كه هر يک از تعابیر شیطان ،آدم ،جبريل و میکال (میکائیل) در ابیات
مذكور از اركان اساطیر و داستانهای دوران اسهمی است توصیف و تصويرهای بهار
اغلب برگرفته از داستانهای متن تاريخ است
ذهن بهار عهوه بر تمايل به تاريخ و به ويژه تاريخ باستان ،اسطوره محور و حماسه یرور
است بهار گويی ذاتاه باستانگرا ( )Archaismو اسطورهیرداز است او كه دانش آموختة
مکاتب سنّتی و روايی است با مطالعات رف و باريک خود در البهی متون كهن،
مجموعة مفصّلی از اساطیر و داستانهای باستان و تاريخ اديان را در تمن اشعارش آورده
و با ذهن وقّاد و نگاه دقیق بسیاری از اشارات و داستانها را در قالب تلمیح و در خهل
قصايد خود به كار برده است زبان او نیز متأثّر از همین نگاههای باستانگرا و تاريخی
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اوست بهار اسطوره و تاريخ را در ییوند با سیاست و اهداف سیاسی خود به كار میگیرد و
اغلب میكوشد تا با يادآوری رويدادهای تلخ و شیرين گذشته ،به حاكمان و دولتمردان
وقت ،آنان را از سرنوشت مشابه یادشاهان گذشته ،آگاه كند در قصیدة «عدل مظفّر» كه از
سرودههای بیست سالگی بهار در هنگامة انتخابات اولین دورة مجلس شورا است ،بینش
اساطیری او نمايان است:
بنگـــر كـــاين ملـــک باســـتانی از آغـــاز

جايگـــه عـــدل و داد بـــود و نـــه زيـــدر

ملــک كیــومرا بــود و كشــور جمشــید

جـــای منـــوچهر بـــود و بُنگـــه نـــوذر

اين بـود آن كشـوری كـه داد بـه كـاوس

طــوق و نگــین و ســرير و يــاره و افســر

طــــوس ســـ هبد در او فراشــــته رايــــت

رســـتم دســـتان در او گماشـــته لشـــکر
(همان)11 :

بینش اساطیری بهار در اغلب قصايد او سايه افکنده و رگههايی از اين بینش به صورت
متوالی در تمام آثار منظوم و منّور او قابل دريافت است در مسمّطی كه به مناسبت میهد
حضرت ولی عصر(ع) سروده ،میگويد:
هفت دوزخ ز لهیبِ غضبش يک لهب اسـت

هشت جنّت ز رياضِ كمرش يک خشب است

نُه فلک را شرف از درگـه او مکتسـب اسـت

خلًت ذاتش ايجـاد جهـان را سـبب اسـت

او خدا را همه از خلًت گیتی غرض است
ذات او جوهر و باقی همه گیتی عرض است
تا جهان بوده است اين نور جهان آرا بـود

بود از آن روز كه نی آدم و نی حـوّا بـود

او سلیمان بُد و اوعیسـی و او موسـی بـود

نــوح و يــونس را او همــره در دريــا بــود
(بهار)413 :4312،

روشن است كه در مسمّط مذكور اصطهحات و تركیبات هفت دوزخ ،هشت جنّت ،نُـه
فلــک ،آدم و ح ـوّا ،ســلیمان ،عیســی ،موســی ،نــوح و يــونس ،همگــی تلمیحــی اســت بــه
داستانهای تاريخی و دينی كه در توصیفات بهار نمونـههـای آن را مکـرّر مـیتـوان ديـد و
نشان داد اديان ،اساطیر و تاريخ باستان ،مركز توجّـه و عهقـة بهـار در تمـام دوران زنـدگی
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اوست ،تا جايی كه خود میگويـد« :هـزار طرفـه ز آثـار باسـتان يـابی» (همـان )060 :بهـار
روزگار باستان را درخشانترين دوران مییندارد و كمتر قصیدهای را از او میتوان برشـمرد
كه در آن به گذشتههای باستانی و اساطیر و اديان اشارهای نشده باشد
بهار عهوه بر شیفتگی مفرطی كه به اديان و اساطیر از خـود نشـان مـیدهـد ،همزمـان از
دنیای جديد و الزامات آن نیـز غافـل نیسـت در شـعر بهـار ،وطـن و آزادی و قـانون كـه از
مهمترين درون مايههای شعر مشروطیّت است (ر

 :آجودانی ،)042 :4310 ،در ییونـد بـا

تاريخ ايران اصلیترين مضامین قصايد او را تشکیل میدهد
 -3-2نمومههایی از اشارات اساطیری ،دینی و تاریخی در اشعار بهار
در میان اشـعار بهـار ،حتـی تغـزّلهـا و بهاريّـههـا كـه از درونمايـههـای غنـايی بیشـتری
برخوردارند ،نیز از عناصر باستانی و اشارات كهن و اسطورهای خـالی نیسـتند ،چنـانكـه در
بهاريّهای با مطلعِ:
رسید موكـب نـوروز و چشـم فتنـه غنـود

درود بــاد بــراين موكــب خجســته درود

با رويکرد تشبیهی و تلمیحی نًبی به داستانهای تاريخی و اساطیری میزند و میگويد:
(بهار)062:4312 ،
صــــنیعآزر بینــــی و حجّــــت زرتشـــت

گــــواه موســــی يــــابی و معجــــزِ داود
(همان)060 :

بديهی است كه آزر ،زرتشت ،موسی و معجزة داوود همگی از اشارات اسطورهای و اديان
است اين گونه مصداقها را در نمونههای ديگر نیز میبینیم:
غريو و هلهله ز انبوه مـرد و زن برخاسـت

تــو گفتــی آن كــه دمیدنــد صورِاسرررافیل

(همان)061 :
شايد ار مکـری نـدانم ولـی دانـد حسـود

كاين ندانستآدم و دانست ابلریِِ لعـین
(همان)060 :
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وآن دگر بهرام وآن يـک تیرروآن يـک مشرتری

(همان)013 :
كــه در نبــرد بکشــتش بــه رايگــان رســتم

بخوانـــد قصّـــة اسررریندیار رويـــین تـــن

(همان)361 :
بــه جــای مغفــرِ یــوالد زرنشــان رســتم

بريده كلّة اکوان دیرو و هشـته بـه تـر
ج

(همان)363 :
نرروو و یررونِ او همــره در دريــا بــود

او سلیمان بُد و او عیسی و او موسـی بـود

(همان)411 :
آتشِ نمرود را چهـرش گلسـتان مـیكنـد

هست يارِ آذر و چون یورِ آذر هـر زمـان

(همان)311 :
یس به اس اهان شد و بر تختگه مـأوا گرفـت

در جهانداری سـبق ز اسکندر و دارا گرفـت

(همان)13 :
و نمونههای ديگر :سیروس و جادوان بابلی(بهار )066:4312،چاه ويل(همان)412:
رستم و شغاد (همان )361:ادريس نبی (همان )331:فرعون (همان )300:فرعون ،موسی
و عصایِ موسوی (همان )130:گلشه وآدم (همان )303:يوسف (همان )11:يوسف
مصری (همان )131:صنمِ سامری ،موسی و هارون (همان )301:سدِّ اسکندر و دارا
(همان )11:جاماسب و يأجوجیان(همان )303:و
روح ايرانیرستی و اسهمدوستیِ بهار به شعر او صبغهای از حماسه بخشیده و در بینش
اساطیری بهار حال و هوایِ حماسی از عناصر غالب قصايد او به شمار میآيد بهار آفاق
اسطورهای و باستانی ذهن خودش را حتّی در چامهای كه برای كودكان دبستانی و تحت
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عنوان «سرود مدرسه» سرود ،نیز تعمیم داد و از اين سرود كه قاعدتاه زبانی ساده و كودكانه
دارد ،عناصر ايراندوستی و كهنگرايی به وتوح به چشم میآيد:
مــــــا همــــــه كودكــــــان ايــــــرانیم

مــــــــادر خــــــــويش را نگهبــــــــانیم

همـــــه از یشـــــت كیًبـــــاد و جمـــــیم

همــــــه از نســــــل یــــــور دســــــتانیم

زادة كـــــــــــورش و هخامنشـــــــــــیم

بیـــــــــة قـــــــــارن و نريمـــــــــانیم

یســــــــر مهــــــــرداد و فرهــــــــاديم

تیــــــــرة اردشـــــــــیر و ساســـــــــانیم

ملـــک ايـــران يکـــی گلســـتان اســـت

مــــا گــــل ســــرخ ايــــران گلســــتانیم

چـــــون نیاكـــــان باســـــتانی خـــــويش

راســــــتگوی و درســــــت ییمـــــــانیم

سرشــــت

كـــــــز نـــــــژاد قـــــــديم آريـــــــانیم

یارســــی زادهايــــم و یــــا

ج

(همان)134:
در مجموع ،باستانگرايی و بینش اساطیری بهـار را مـیتـوان معلـول مؤلّفـههـايی چـون:
عهقههای فردی و استعداد ذاتی او ،یرورش در محیط و مجامع ادبی كهـنگـرای خراسـان،
تأثیر تربیتها و آموزههای یدری ،میهنیرستی و وطندوستی او ،اشراف و آگاهی او نسبت
به تاريخ ايران ،غور و تحًیق او در منابع كهن و دانست
 -1-2بهار و مدرنیسم
مدرنیته از مباحث یردامنهای است كه جامعة ايران در قريـب بـه دويسـت سـال گذشـته،
میان كشاكش آن با سنّت به سر برده و بسیاری از شاعران نیز در سدة گذشته آن را در

و

تجربه كردند برای مدرنیتـه نیـز ماننـد بسـیاری از مکاتـب فکـری جديـد ،تعريـف دقیـق و
جامعی نمیتوان به دست داد و نسبت به مبدأ آغاز آن نیز اتفاقِ نظر وجود ندارد مدرنیته بـا
وجود اين كه در علوم اجتماعی ،تاريخنگاری و فلسفة امروز از تداول عام و جهان شـمولی
برخوردار است ،امّا همینان يکی از مبهمترين اصطهحها نیز بـه شـمار مـیآيـد (احمـدی،
 )3 :4312برخی از منتًدان غربـی معتًدنـد كـه گـرداب زنـدگی مـدرن از سرچشـمههـای
بسیاری چون كشفیّات بزرگ در قلمرو علم فیزيک ،صنعتیشدن امر تولید ،افت و خیزهای
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عظیم در شمار و تركیب جمعیّت ،مکـانیزم نظـامهـای ارتبـاط جمعـی ،دولـتهـای ملّـی بـا
ساختار و عملکردی بوروكراتیـک ،جنـبشهـای اجتمـاعی تـودهای ،سـیهب بـزرگ بـازار
جهانی سرمايهداری و تغذيه شده است (برمن )41 :4312 ،همینین در حـالیكـه بسـیاری
باور دارند كه «مدرنیته يعنی روزگار ییروزی خرد انسانی بـر باورهـای انسـانی (اسـطورهای،
دينی ،اخهقی ،فلسفی و ) رشد انديشة علمـی و خردبـاوری ،افسـون شـدن اعتبـار ديـدگاه
فلسفة نًّادانه كه همراهند با سازمانيابی تـازة تولیـد و تجـارت ،شـکلگیـری قـوانین مبادلـة
كاالها و بـه تـدريج سـلطة جامعـة مـدنی بـر دولـت» (احمـدی )1 :4303 ،اسـت ،برخـی از
یژوهشگران ،مدرنیته را دورانی تاريخی دانسته و بر اين باورند كه مدرنیسم یس از رنسـانس
فرهنگی در ارویای یس از قرون میانی آغاز شد و رشد شهرنشینی ،گسترش و توسـعة علـوم
جديد ،یديدآمدن نهادهای جديـد اجتمـاعی ،سیاسـی ،آموزشـی ،یديدآمـدن يـک قلمـرو
همگانی برای بحث و گفت و شنود ،از میان رفتن تدريجی نظامهای سنّتی ،حضور مردم در
فعالیتهای اجتماعی و سیاسـی ،و را از ويژگـیهـای برجسـتة ايـن دوران برمـی شـمارند
(حًیًی)410 :4314 ،
برخی از تحلیلگران سابًة تجدّدخواهی در ايران را به دوران ییش از مدرن نسبت
میدهند و معتًدند كه به لحاظ تاريخی ،دستكم از دورة صفويه با ايجاد يک حکومت
مركزی نسبتاه یايدار ،مفاهیم مدرن هوّيت فرهنگی و سیاسی بیان آشکاری داشته است و
هوّيت جديد ملّی در ايران فًط ساخته و یرداختة دوران مدرنیته نیست (آجودانی:4310 ،
 )10با وجود همة اينها ،دوران نهضت مشروطیّت در ايران ،نًطة عطفی در تهقی بین
سنّت و مدرنیته است و جامعة ايران در اين دوره در آستانة رويارويی میان ايدهها ،نهادها و
خصايص مدرن با آداب و رسوم و نگرشهای سنّتی قرار گرفت ،به عبارت ديگر« ،جنبش
مشروطیّت بازتاب نخستین كوشش فراگیر ايرانی برای تطبیق ايدة ارویايی مدرنیته با شرايط
اجتماعی ايران است با آن كه مفاهیمی چون عرفیگرايی به همراه اين جنبش در گفتمان
سیاسی ايران باب شد ،امّا میتوان گفت كه جنبش مشروطه ،در نهايت ،تهش نافرجامی
بود برای بومی كردن گرايشهای مطلق انگار مدرنیته» (میرس اسی)444 :4311 ،
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چنانكه ییشتر اشاره شد ،بهار دارای شخصیّتی چند بُعدی ،و ساحات زندگی و انديشة
او تلفیًی از اليههای چندگانة كهنه و نو است وی را می توان از شاعران و مبارزان دورة
دوم مشروطه دانست كه در فاصلة بین سنّت و مدرنیته و در دو اقلیم متفاوت قديم و جديد
ايستاده است به لحاظ عهقه و یايبندی به سنّتها و آيین و آداب و رسوم كهن ايرانی ،بهار
شاعری است كامهه سنّتگرا و شیفتة مفاخر و مشثر ییشینیان ،امّا به لحاظ سیاسی و ايدههای
روشنفکرانه ،سیاست مدار و شاعری است كامهه مدرن و متجدّد و آشنا با مسائل روز در
اشعار او نشانه های تطابق با مظاهر مدرنیسم كم نیست ،تا جايی كه در بیانی یارادُكسی
میتوان گفت بهار قصیدهیردازی نوجو يا سنّتگرايی متجدّد است
بهار اگرچه به لحاظ بُعد و ییشة شعری و شخصیّت ادبی ،شاعری سنّتگراست و به
تعبیر دقیقتر «يکی از یرفروغترين شعلههای قصیدهسرايی در طول تاريخ ادبی ماست»
(شفیعی كدكنی ،)310 :4312،امّا ساير ابعاد شخصیّت او نیز دارای ويژگیهای منحصری
است جدای از سیاست كه ییشة اصلی اوست ،جنبههای ممتاز ديگری نیز در وجود بهار
جمع شده است و در اصطهح میتوان او را ذوجوانب نامید ،چنانكه اديب ،مورخ،
مصحّح ،استاد دانشگاه ،یژوهشگر ،روزنامه نگار ،نويسنده و مؤلّف و ساير جنبههای
وجودی او را تشکیل میدهد (ر

 :محجوب )411 :4301،بديهی است كه اين ابعاد از

وجوه شخصیّت بهار ،متأثّر از تحوالت عمیق جامعة ايران در آغاز قرن بیستم است كه در
ییوند با مدرنیته و تأثیر گستردة آن ،شکل گرفته است عهوه بر انتخابِ او از سوی مردم به
عنوان نماينده و ورود او به مجلس كه اين انتخاب ،خود از مظاهر جديد مدرنیته است،
روزنامهنگاریِ بهار يکی از مهمترين نشانههای آشنايی و ییوند او با مدرنیسم است
وطنیرستی و آزادیخواهی و قانونگرايی بهار ،نوعاه محصول تحـوالت جوامـع شـرقی
از جمله ايران در اواسط قرن نوزده میهدی است كه در رويارويی با مظاهر مدرنیسم و رشد
مصاديق و مفاهیمی چون استًهل ،ناسیونالیسم ،آزادی و قانون ،شکل و شدّت گرفته است
گفتنی است« ،مفهوم آزادی نزد اصهحطلبـان ايـران ،خـود قـانون بـود هـی آزادی فـردی
بیرون از چهارچوب قانونی میسّر نمیشد ،خواه در ارویا و خواه در ايران امّا به سبب فًـدان
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هرگونه چهارچوب قانونی در جامعة ايران ،اين نکته روشن بود كه بدون قانون هـی آزادی
در میان نخواهد بود» (همايون كاتوزيان)441 :4314 ،
مفهوم آزادی در شعر بهار مفهوم مدرنی است و در بنیاد نظریِ انديشهاش ،در اساس بـا
مفهوم استًهل ايران ،همخوانی و همآهنگـی و حتّـی هماننـدی دارد منظـور او از آزادی و
قانون خواهی حتّی آنجا كه از تجلّیهای مدنی و اجتماعی آزادی ،يعنی آزادی بیـان ،قلـم،
احزاب و سخن میگويد ،بیشتر متوجه همین مفهوم بنیادی يعنی استًهل ايـران اسـت در
ذهن او و در شعر او ،آزادی بدون اسـتًهل سیاسـی ايـران و اسـتًهل سیاسـی بـدون ايجـاد
حکومت مًتدر مركزی ،دست يافتنی نیست حکومتی كه مبتنـی بـر قـانون باشـد ،چـرا كـه
بدون قانون و حکومت قانون ،هی تضمینی برای آزادی يا استًهل وجود ندارد (آجودانی،
)01 :4310
هستة مركزی مانیفست ادبی و سیاسی بهار را انديشة تجدّد و اصهح تشکیل میدهد او
از همان آغاز كه روزنامة نوبهار را راهانداخت ،اگرچه با مخالفت و آزار بسیاری از سوی
سنّتگرايان روبهرو شد ،امّا از ايدههای اصهحطلبانة خود دست نکشید و بر باورهای خود
ايستادگی كرد بهار كه هرگز در هی يک از مسالک سیاسی و ادبی خود ،جانب افراط و
تفريط نگرايید ،در بحبوحة جنگ جهانی اول ،در

و دريافت دقیًی از مدرنیته دارد و

اشتیاق عمیًی به اصهح و تجدّد نشان می دهد و بر اين باور است كه كشور ايران فرتوت و
ويرانه گشته و بايد خون تازهای در رگهای آن تزريق كرد تا جانی دوباره يابد:
يــــا مــــرگ يــــا تجــــدّد و اصــــهح

راهــی جــز ايــن دو یــیش وطــن نیســت

ايـــران كهــــن شـــده اســــت ســــرایای

درمــان جــز ايــن دو یــیش وطــن نیســت

عًـــل كهـــن بـــه مغـــز جـــوان هســـت

فکـــر جـــوان بـــه مغـــز كهـــن نیســـت

ز اصـــهح اگـــر جـــوان نشـــود ملـــک

گــر مُــرد جــای ســوگ و حــزن نیســت
(بهار)033 :4312 ،

بهار همینین در حالیكه به یديدة نویای جمهوری و رويکردهای دموكراتیک بـا ديـدة
ترديد و احتیاط مینگرد ،امّا در دفاع از اصهحات و یديدههای مدرنی چون قانون ،تمام قد
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میايستد و بر اين باور است كه «آزادی و اصهح بود الزم و واجب» (همـان )320 :و بـرای
اصهح وطن بايد تن به قـانون داد و راه آزادی و اصـهح را در اسـتًرار و حاكمیـت قـانون
می دانـد ترديـدی نیسـت كـه بهـار در رونـد تحـوالت اجتمـاعی ايـران متـأثر از مدرنیتـه و
تولیدات و دستاوردهای علمی آن بوده است و تمن آشنايی مختصر با زبانهای غربـی ،بـر
اهمیت منابع و متون و تحًیًات غربی نیز واقف بود
تجدّد در تصوّر بهار مشتمل بر تغییر بنیادی نظام اداری و حًوقی كشور نیز میشود وی
معتًد است كه «هان عهد تجدّد است» (همان )301 :و بايد همة اتهع اين «كهنة شش
هزار ساله» را از نو احیا و اصهح كرد:
بايســـــت نخســـــت كـــــردش احیـــــا

ز اصـــــــــــهح مزاجـــــــــــی و اداری

و آنگـــــــاه ب ـــــــای داشـــــــت او را

بـــــــــا تًويـــــــــت درســـــــــتکاری

وز بــــــــرق تجــــــــدّدش ســــــــرایا

نـــــو كـــــرد بـــــه فـــــرّ كردگـــــاری

تجديـــــد فنـــــون و علـــــم و انشـــــا

اصــــــــهح عًیــــــــدتی و كــــــــاری
(همان)301 :

بهار در عین استفاده از اسلوب زبان قديم و گرايش به الگوهای باستانی و اسطورهها،
نسبت به امور جاری جامعة خود ،هرگز بیتوجّه نیست و زبان او بهرغم برخورداری از
ساختار كهن ،یر است از وا ههای جديد و اصطهحات روزآمد و تعابیر تازه همچنان كه
بسیاری از وا ه های مترو

اوستايی و یهلوی و فرسِ قديم را در شعرش احیا كرد ،گاه به

تعابیر فراموش شدة ادبیات عرب در جمهت فارسی شکل بومی داده ،شعرهايی با لهجة
بومی (مشهدی) و نیز در سرودههايی مَتَلوار برای كودكان طبع آزمايی كرده و از وا گان
و اصطهحات روزمرّه يا ورنالیستی برای تنوّع دادن به بعضی شعرهای خود چیره دستانه،
سود جسته است (س انلو )411 :4310 ،از وا هها و اصطهحاتی كه محصول دوران
مدرنیسم و تکنولو یهای مدرن است در متن اشعار بهار به خوبی میتوان سراغ گرفت،
نظیر :بنزين ،قیر ،راه آهن ،نفت ،بمب ،معدن ،موتور ،دستگاه برق ،كارخانة نفت ،كامیون،
موتورسیکلت ،سینما و كه همگی از وا هها و تركیبات جديدند بهار در تماشای مظاهر
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مدرنیسم مانند یااليشگاه نفت آنگاه كه از سوی كم انی نفت ايران و انگلیس ،همراه
گروهی از وزيران و نمايندگان مجلس شورای عالی به مسجد سلیمان دعوت میشود،
میگويد:
اين شگفتی بـین كـه از همخوابـة قیـر سـیاه

چون مجـزا نفـت و بنـزين فـروزان كـردهانـد

نفــتهــا در ديــگهــا انباشــته و ز لولــههــا

سوی آبادان رود كاين گونه فرمان كرده اند
(بهار)4312:311،

از ديگر قصايدی كه بهار در وایسین دهة زندگیاش در توصیف اوتاع روز و
اصهحات و ترقّیاتی كه نصیب كشور شده بود ،سرود ،قصیدة «ديروز و امروز» (همان:
 )131است كه شاعر تأثیر یديدة مدرنیسم را در مًايسة با گذشته و حال نشان میدهد و
میگويد:
يـــک روز راههـــا همـــه خـــراب بـــود

امروز راه آهن از اين سر بـدان سـر اسـت

يک روز راه شوسه چو بر چهر ،خال بود

امروز راه شوسه چو بر صفحه مسطراست

يک روز كارخانه دراين مملکت نداشت

امــروز كارخانــه فــراوان و دايــر اســت

يک روز قند و بافته اين مملکت نداشـت

امــروز قنــد و بافتــه در مملکــت یــر اســت

يک روز سـاربان بـه زمـین بـود گـام زن

امــروز بــر هــوا خلبــان آشــناور اســت

يـــک روز بـــود نـــاوگکی در خلــــیج

امـروز چنــد كشــتی جنگــی شــناور اســت
(همان)

در قصیدة «در یردة سینما» (ديوان )141:توالی حوادا جهان را با بیانی گیرا و مؤثّر
خاطر نشان میكند نًش هايی را كه بر اين یردة جنبندة بديع دايم در حركت هستند با
نًش وجود خلق جهان میسنجد و از آن به راز یردهدار راه میجويد و اين همه عبرت و
حکمت او در قالب سختترين و محکمترين سخنان است كه حتّی در بعضی از آنها وزن
و قالب زياده كهنه و فرسوده به نظر میرسد (زرين كوب )301 :4302 ،او بر اهمیّت زبان
واقف بوده و سبک و ساختارهای ادبی و نًد را نیز به درستی میشناخت ،چنانكه یاسخ و
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نًد او به انتًادات عباس اقبال در مجلّة دانشکده يکی از درخشانترين یاسخهای مستدل و
نًدهای علمی بهار است كه قدرت نًد و استدالل او را به تصوير میكشاند (ر

 :بهار،

)003 /4 :4311
بهار به رغم آنکه در میان شاعران متأخّر و معاصر ،بیش از همه به شاعری سنّت گرا و
كهسیک شهرت دارد ،امّا به ترورت نو شدن در شعر آگاه است و اهمیّت دگرديسی و نو
شدن ساختار و فرم شعر را به خوبی در

كرده است و گويی از تعبّدات قالبهای قديم و

ساختار كهن خسته و دلزده شده كه با خود چنین میگويد:
بهارا همّتی جو اختهطی كن به شعر نو

كه رنجیدم ز شعر انوری و عرفی و جامی
(بهار)102 :4312 ،

مضامین سرودههای بهار عمدتاه از وقايع جامعه نشأت میگیرد و چنین مینمايد كه «در
سرودههای بهار كمتر اثری می توان يافت كه قبهه مضمون آن را به نّر نینديشیده باشد»
(یارسینژاد)111 :4311 ،
 -5-2سنّت و مدرنیسم (تقابل ذاتی و تعامل ناگزیر)
سنّت و مدرنیسم دو سوی متًابل و در عین حال مهزم هم هستند كه هر جامعهای در
گذار از گذشته به آينده و در فرايند تحوالت مداوم و روزانة خود با اين دو قطب متباين
روبهرو است سنّت ريشه در سدهها و هزارههای گذشته و تاريخ دارد و چندان میل و
میانهای ب ا دگرديسی ندارد ،امّا از دگر سو مدرنیسم نگاهش به اكنون و آينده است و روی
به افق زمان ییش رو دوخته است سنّت تمام اديان و اساطیر و حتی آداب و آيینها را در
خود گنجانده و مجموعه برجای مانده از گذشته و تاريخ است ،به عبارتی ديگر تمام
تارهای سنّت از یود تاريخ و اليههای گذشتة اقوام و ملّتها بافته شد و ستون فًرات آن در
متن و بنیاد تاريخ نضج گرفته و استوار است ،در حالیكه مدرنیسم دارای ساختاری متغیّر و
دگرگون شونده است سايههای سنّت و مدرنیسم در تمام اتهع و قامت تمدّنها و
فرهنگهای ملل گسترانیده است و یاية تما م جوامع رو به رشد در بستر اين دو قطب متضاد
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دوخته شده است سنّت و مدرنیسم به رغم تًابل و تضاد ذاتی كه دارند همواره با يکديگر
در حال تعامل هستند سنّت و مدرنیسم در همة اتهع و اليههای فرهنگ ،ادبیات ،شعر،
زبان ،سیاست ،مدنیّت ،تاريخ ،اديان و هر اجتماعی قابل در

و دريافت است تاريخ،

اديان ،اساطیر ،آيینها و آداب برجای مانده از روزگاران گذشته ییکرة سنّتها را تشکیل
میدهد در حالیكه مدرنیسم نگاه تحوّلخواهانه و متجدّدانه است و مظاهر آن در توسعه و
تکنولو یهای جديد نمودار است
ريشهها و نشانههای مدرنیسم در ايران را میتوان تا روزگار صفويه ییش برد و رگههای
آن را از آن روزگار ییگرفت ،امّا نسیم مدرنیسم به طور محسوس از اواسط حکومت
قاجار در ساختار سیاسی ،فرهنگی ،اجتماعی و جامعة سنّتی ايران وزيدن گرفت و
شاعران نیز از جمله بازتاب دهندگان ارتعاشات اين امواج بودند از همین روزگار است كه
صداهايی چون،
درِ تجديـــــــد و تجـــــــدّد واشــــــــد

ادبیـــــــات شـــــــلم شـــــــوربا شـــــــد
(ايرج میرزا)400 :4313 ،

به گوش می رسید بهار شاعری برخاسته از اين دوران است و شعر او دارای جنبههای
متضادی از سنّت و مدرنیسم است او كه در ییوند و دلبستگی عمیق به گذشتة تاريخ و
فرهنگ ايران و نیاكان خود ،میسرايد:
مــــــا همــــــه كودكــــــان ايــــــرانیم

مــــــــادر خــــــــويش را نگهبــــــــانیم

همـــــه از یشـــــت كیًبـــــاد و جمـــــیم

همــــــه از نســــــل یــــــور دســــــتانیم

زادة كـــــــــــورش و هخامنشـــــــــــیم

بیّـــــــــة قـــــــــارن و نريمـــــــــانیم

سرشــــت

كـــــــز نـــــــژاد قـــــــديمِ آريـــــــانیم

یارســــی زادهايــــم و یــــا

(بهار)134 :4312 ،
از دگر سو آرام آرام رهور و ییدايش تجدّد و مدرنیسم را در

كرده و تعامل با آن را

اجتناب نایذير ینداشته و راهی جز نو شدن و اصهح را ییش روی وطن نمی بیند:
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يــــا مــــرگ يــــا تجــــدّد و اصــــهح

راهــی جــز ايــن دو یــیش وطــن نیســت
(همان)033 :

 -3نتیجهگیری
بهار شاعری كهسیک و كهنیرداز است كه در آستانة گرايشهای عظیم شعر به
شیوههای نو ،هم چنان به قصیده و اسلوب قدما وفادار و متعهّد است شعر او دارای مضامین
متنوّع و موتوعات فراوانی است و حجم بزرگی از دلبستگی و عهقههای او به اساطیر و
داستان های تاريخی است و در اشعار او اشارات مکرّر به اساطیر كهن و روزگار باستان و
سرگذشت اديان و ییامبران آمده است
شبکة ذهـن بهـار دارای تمـايهت و گـرايش هـای دوگانـة كهنـه و نـو اسـت بـه لحـاظ
تاريخی ،بهار دارای ذهنی اسـطورهیـرداز و باسـتانگـرا اسـت و شـیوة او نیـز ادامـة اسـلوب
استادان قديم و كهسیک شـعر فارسـی اسـت اشـارات و تلمیحـات اسـاطیری و تـاريخی و
داستانهای اديان و اقوام يکی از مهمترين عناصر ماهویِ قصايد بهار است
زبان او نیز متأثّر از ذهن باستانگرا و تاريخیسند اوست ،از سوی ديگر ،بهار مرد
سیاست بوده و درايت او در در

و تحلیل زمان و جامعة دورة خود زبانزد است

بهار در روزگار تجلّی و رشد مدرنیسم در جوامع شرقی به ويژه ايران ،از مدافعان تجدّد
و اصهح جامعه است و به رغم دلبستگی به تاريخ و روزگار باستان و سرگذشت اديان ،از
مظاهر و ماهیّت مدرنیته و تجدّد غافل نیست و عهقة عمیًی به نو شدن ساختار سیاسی و
اجتماعی جامعه دارد
سیاست ییشگی بهار در آشنايی او بـا تکنولـو ی و تجـدّد و دسـتآوردهـای مـدنی جديـد
نًش شايستهای داشته است او عهوه بر ییروی از الگوهای كهـن شـعر فارسـی و اشـتهار بـه
قصیدهیردازی به شیوة قدما ،در مناصب و ییشههای جديـد نظیـر اسـتادی دانشـگاه ،محًـق،
مؤلّف ،مصحّح ،منتًد و نیز به طور اكمـل درخشـید و در كسـوت وزارت و وكالـت هـم
سالیا ِن دراز موی سـ ید كـرده اسـت زنـدگی و انديشـه و آثـار او دارای دو سـوی قـديم و
جديد است او هم اسطورهیرداز و كهنگراست و هم متجدّد و مدرن ،تا جايی كه میتـوان
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گفت وسعت انديشة بهار در مرزهای مطوّلی از اساطیر و اديان تـا رهـور مدرنیسـم و تجـدّد
گسترده است و موتوعات شعر او در اين دو سو در نوسان است
فهرست منابع
الف)کتابها
4

آجودانی ،ماشاءاهلل ( )4310یا مرگ یا تجدّد تهران :اختران

0

احمدی ،بابک ( )4303مدرنیته و اندیشة انتقادی چ اول تهران :نشرمركز

3

____________ )4312( .معمّای مدرنیته چ هفتم تهران :نشرمركز

1

الیاده ،میرچا ( )4316چشم اندازهای اسطوره جهل ستّاری چ دوم تهران:
نشرتوس

1

___________ )4311( .رساله در تاریخ ادیان جهل ستّاری چ چهارم تهران :نشر
سروش

6

برمن ،مارشال ( )4312تجربة مدرنیته مراد فرهادیور تهران :طرح نو

0

بهار ،محمد تًی ( )4311بهار و ادب فارسی محمّد گلبن چ دوم تهران :شركت
سهامی كتابهای جیبی

1

_____________ )4304( .تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران چ چهارم تهران:
امیركبیر

1

_____________ )4312( .دیوان اشعار بهار تهران :نگاه

 42بهار ،مهرداد ( )4311پژوهشی در اساطیر ایران چ هشتم تهران :آگه
 44یارسی نژاد ،ايرج ( )4311تلقّی بهار از شعر (ارج نامة ملک الشعرای بهار) تهران:
میراا مکتوب
 40حًیًی ،شاهرخ ( )4314گذار از مدرنیته؟ نیچه ،فوکو ،لیوتار ،دریدا چ ینجم
تهران :آگه
 43زرين كوب ،عبدالحسین ( )4361در قلمرو وجدان تهران :علمی
 )4302( .___________________ 41با کاروان حلّه چ ششم تهران :علمی
 41س انلو ،محمّدعلی (  )4310بهار چ دوم تهران :طرح نو
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 46شفیعی كدكنی ،محمّدرتا ( )4312با چراغ و آینه چ سوم تهران :سخن
 40قاتی مرادی ،حسن ( )4312اسطوره اندیشی جماعت ما (مجموعه گیتگوها) چ
سوم تهران :هرمس
 41محجوب ،محمّدجعفر ( )4301خاکستر هستی تهران :مرواريد
 41مختاری ،محمّد ( )4301اسطورۀ زال تهران :توس
 02میر انصاری ،علی ( )4311ارج نامة ملک الشّعرای بهار تهران :میراا مکتوب
 04میر س اسی ،علی ( )4311تأملی در مدرنیتة ایرانی جهل توكّلیان تهران :طرح نو
 00همايون كاتوزيان ،محمّدعلی ( )4314ایران جامعة کوتاه مدت تهران :نشر نی
 03ياحًی ،محمّدجعفر ( )4301فرهنگ اساطیر و اشارات داستانی در ادبیات
فارسی تهران :سروش
 01يوسفی ،غهمحسین (  )4301چشمة روشن تهران :علمی

