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هاي معنايي و تنوع بيانيِ موجود در دواوين شعر فارسي گفتماني افزود و از تناقض
بافت (تنوع گفتماني در شعر بهار، به مقتضيات موضوعي و حال متكلم . كاست
مربوط است كه در مجموع، نمود بارزي از سخنوري تحت نفوذ و ) ايِ متنزمينه

رسد كه هر در چنين بازتعريفي از بالغت، به نظر مي. تضائات قدرت خواهد بوداق
شناختيِ موضوع سخن، مقام مخاطب و حالِ متكلم تحت تأثير نسبيِ سه متغير سبك

نفوذ قدرت باشد اما بيشترين نمود بالغيِِ قدرت در قرائت ديوان اشعارِ بهار، با 
  .شناختيِ مؤثر، مرتبط استاييمقتضاي حال متكلم و اتخاذ شگردهاي زيب

  .بالغت، تحليل گفتمان، قدرت، ملك الشعراي بهار، ميشل فوكو: واژه هاي كليدي

 

   مقدمه   -1
هـاي  آيد، يكي از دستاوردهاي مثبتِ قدرت، ظهورِ چهرهچنان كه از گذشتة ادبي بر مي   

انـة صـاحبان قـدرت و    ساز و آفرينش آثار ادبيِ ماندگاري است كه با نفوذ اقتدارگراي  دوران
رغــم نظــر برخــي از از ايــن رو، بــه. كنــدوپنجــه نــرم مــيگفتمــان مــسلطِ آن دوران، دســت

 هاي رفاه و شـكوفاييِ جامعـه آثـار ادبـي بـزرگ بـه      پژوهشگران تاريخ ادبي، لزوماً در دوره   
 سياسي، هيچ   -شناسي و پيشرفت اجتماعي   به زعمِ رنه ولك، ميان زيبايي     . وجود نيامده است  

شـايد بـر عكـس بتـوان گفـت كـه            ) 108 :1373ولـك،   .(گونه مقارنة ضروري وجود ندارد    
اســت كــه جامعــه، بــستر تحــوالت و هــايي پديــد آمــدهمانــدگارترين آثــار ادبــي در دوران

. فرما بوده است  تحركاتِ عظيمي بوده، حتي فضاي اختناق، سركوب و سانسور  بر آن حكم            
 شـده    عبـارتي بهتـر، در فـضاهاي ناگفتمـاني آفريـده           آثاري كه در غلبة گفتمان مسلط و بـه        

از اينجاسـت كـه بـه گفتـة هربـرت           . است، تأثيرات بالغـي و گفتمـانيِ پايـدارتري نيـز دارد           
آثـار  . ماركوزه، ادبيات بازتاب جامعـه نيـست  بلكـه عكـس العملـي در برابـر جامعـه اسـت                    

بار و پرآشوبِ مغـول، و     جاويدان بزرگاني همچون سعدي، مولوي و حافظ در دوران فاجعه         
 ش  1332آثار درخشان شـاعراني چـون اخـوان و شـاملو در فـضاي بـستة پـس از كودتـاي                      

هاي ناگفتماني، دستاورد خالقيت    گواهي بر اين مدعاست و شگردهاي بيان سخن در محيط         
  . و بالغتِ چنين متكلماني است

   بيان مسئله-1-1   
مداري برجـسته  نيـز   به عنوان اديب و سياست   ،  ) ش 1265-1330(الشعراي بهار       ملك  

هـاي  تـرين دوره  زيست كه ملل شرق، باالخص ايرانيـان، در يكـي از متحـول            در عصري مي  
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زندگي بهار، مصادف شد با حكمراني سـه پادشـاه       . بردند فرهنگي خود به سر مي     -اجتماعي
رضاشـاه  (مت پهلوي   و دورة حكو  ) شاه و احمدشاه  شاه، محمدعلي مظفرالدين(آخر قاجاريه   

در اين دوران هفتادساله كه اوايل آن مقارن با اوج مبـارزات ملـت بـراي               ). و محمد رضاشاه  
بود، كشور ايران به لحاظ داخلي و خـارجي، دسـتخوش تحـوالتي     دست آوردن مشروطهبه

همة اين عوامل و آثار آن، باعث شـد كـه ديـوان بهـار از موضـوعات گونـاگون        .دعميق بو
ديد سرشار باشد؛ موضوعاتي نظير آزادي، قانون، وطن، زن، مجلـس، جمهـوري،             قديم و ج  

اين تنوع از مدح و منقبـت ائمـة   ... . دموكراسي، ديپلماسي، تلگراف، تلفن، قطار، هواپيما و        
معصومين و ستايش شاهان قاجار و ديگران آغاز شده و در مراحل بعد، به مسائل گونـاگون                 

همچنين بايد  .  با انتقادها و راهكارهاي شاعر بيان شده است        داخلي و خارجي كشيده و اغب     
 بالغيِ فارسي، كمتر با رويكرد سـاختاري و گفتمـان         -بپذيريم كه تاكنون در مطالعات ادبي     

فرامتني، به محتواي دواوين شعر پرداختـه شـده اسـت؛ ايـن در حـالي اسـت كـه بـراي فهـم           
 از طريق اجزاي تشكيل دهندة آن و شـرايط          زيبايي و ارزيابي سخني، بايد به كل ساختار اثر        

هـاي مؤلفـان،   ممكن است با توجه به تنوع موضوعات و ديـدگاه       . حاكم بر سخن توجه كرد    
بويژه در دواوين شعر فارسي، رويكردي تاريخي به تنوع موضوعي اشعار ايشان داشته باشيم               

ت، متوجه خواهيم شد    ولي با بررسي شعر بر اساس زندگي مؤلف و در ارتباط با روابط قدر             
طوري كه نه تنهـا در موضـوعات     شود؛ به ساز مي كه اين امر در شيوة بيانِ موضوع،گاه مسئله       

هـا،  هـا و مجموعـه  برابر و مشترك بين شاعران يك دوره بلكه در موضوعات يكسان ديـوان     
  . نحوة خطاب، معاني ثانوي و تأثير بالغي آنها متفاوت است

ــه د پــساساختارگرايانه    ميــشل فوكــو در رويكــر ــر گون ــاريخ و ســخن ب ــه ت اي از اش ب
شناسـانة آن رويكـرد، انقيـادِ نهادهـا و           بـدگماني تكيـه دارد و در مبـانيِ معرفـت           هرمنوتيكِ

- بنا بر فرض نوشتار حاضـر، معرفـت  . از سوي قدرت مفهومي كليدي است     هدايتِ هنجارها   
 در گسترة تاريخيِ علوم انساني       و حدود معرفت    شناسيِ فوكو كه از مباحث او دربارة ارزش       

تـوان  مـي . تواندكشيده شـود آيد، به چيستيِ زيبايي، نظرية ادبي و فلسفة بالغت هم مي     بر مي 
. گـردد دهاي قدرت در سخن و گفتمانِ مؤلف نمودار مـي         ترين پيام گفت كه بخشي از مهم    

ايط حاكم بر بافـتِ  غفلت ايشان از شرنيز از اين رهگذر ، نقدي بر مباحثاتِ بالغيونِ كهن و     
لــذا ضــرورت دارد كــه عمــلِ نقــد و تحليــلِ ســخن در . ســخن در شــعر فارســي وارد اســت
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از . متنـي صـورت گيـرد   متنـي و فرا ) Discourse Analysis(چارچوب تحليلِ گفتمـانِ  
ه، آنجا كه بنا بر تحليل فوكـو، در كليـة سـطوح فـردي، اجتمـاعي و شـكل حكـومتيِ جامعـ          

هـاي قـدرت بايـد بـه     وجـو در سرچـشمه    ميزاني از نفوذ قدرت وجود دارد، به جـاي جـست          
افزون بر اين، در تحليـل سـخن شـاعران و           ) 160: 1387ضيمران،  . (پيامدهاي آن توجه كرد   

هاي متني، عالوه   اري با دواوين، ضرورت دارد كه براي پاسخ به مسئلة تناقض          برخورد ساخت 
هاي فرامتني و  نگري در متن، به پاسخ    ادبي، از نوع مباحث سنتي و جزئي      نهـاي درو بر پاسخ 
از نوع رويكردِ انتقادي فوكو به تاريخ و        ) Interdisciplinary(اي  رشتههاي ميان رويكرد

  .مندانه و گفتماني تحليل نمودتوان سخنِ شاعر را به شكلي تاريخسخن، روي آورد تا ب
صـفت اسـت، نـسبت      . قـدرت كـاربردي اسـت     .     از نظر فوكـو، قـدرت جـوهر نـدارد         

 مفهومِ گفتمان و تاريخ ، بـسيار      در چنان نگرشي به مسألة قدرت،     ) 53: 1389دولوز،  .(نيست
ه تنهـا مربـوط بـه چيزهـايي هـستند كـه             ها ن  گفتمان«محوري خواهد بود و در تحليلِ فوكو،        

شان انديشه شود بلكه دربارة اين نيز هـست كـه چـه كـسي، در چـه                   توانند گفته يا درباره    مي
اند؛  كنندة معنا و ارتباطات اجتماعي    آنها مجسم . تواند سخن بگويد   زماني و با چه آِمريتي مي     

فوكـو ماننـد    ) 55: 1385دانلو،  عـض (» .اند دهندة هم ذهنيت و هم ارتباطات قدرت        شكل آنها
آورد  اما شمار مي پردازان پساساختارگرا، سخن را نوعي فعاليت محوري انسان به        ساير نظريه 

بنا بر بعد تاريخي و نقش گفتمان قـدرت در تغييـر سـخن ، بـه ايـن نكتـه گـرايش دارد كـه                     
ة علمـي   يـك نظريـ   . آنچه امكان گفتنش باشد، از عصري به عصر ديگر فرق خواهـد كـرد             «

هـاي رسـمي متـولي علـم نباشـد، در زمـان خـودش بـه رسـميت            اگر موافق نهادها و سازمان    
  ) 193: 1372سلدن، (» .شناخته نخواهد شد

هر رشتة .    محدودة گفتمان نزد فوكو، در نقطة تالقي و محل گردهمايي دانش است
هاي نانوشتة اي از قواعد و قانونخاصي از دانش، در هر دورة خاص تاريخي، مجموعه

توان كند دربارة چه چيزهايي ميبيند و آن معين ميفرما ميايجابي و سلبي را بر خود حكم
  ) 51: 1383سليمي، . (توان بحث كرديا نمي
   پيشينة پژوهش-1-2

     بالغت ارسطويي از قرون اولية اسالمي، همزمان با نهضت ترجمه در ايـران گـسترش         
در اين  ) كتاب الخطابة (، ابو نصر فارابي با ترجمة رتوريقاي ارسطو         يافت و ايرانياني از جمله    
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هاي قدما كه بيشتر بر پاية بالغت ادب عربي بـود، تنهـا             با اين همه، تلقي   . راه اثرگذار  بودند   
نظـم از   شناختيِ واحدهاي كوچكي چون بيت محدود ماند؛ حتي نظرية          هاي زيبايي به تحليل 

: تـا الـصعيدي، بـي  (جـست   را در معاني نحو و اغراض آن مـي عبدالقاهر جرجاني كه بالغت   
  . نيز رويكردي فراجمله اي و فرامتني به كلّيت مسئله نداشت) 27

شناسـيِ      به عنوان پيشينة نظري و در نظريـة تحليـل گفتمـانِ انتقـادي كـه از بطـن زبـان              
 حـال دگرگـوني     پساساختارگرا بر آمده، زبان و گفتمان، امـوري قـراردادي، تـاريخي و در             

رويكـرد  (كـاويِ تـاريخي   در كنار خـوانش بـالقوة فوكـو از مـتن، در ضـمن گفتمـان             . است
، فـي المثـل در بـارة تـاريخ جنـسيت و جنـون، بـسياري از جملـه بـاختين،            )انضمامي حاضـر  

آلتوستر، فولر و سيمپسون بـه مبـاحثي در رابطـة سـخن بـا ايـدئولوژي، سياسـت، اجتمـاع و                      
شناسي زبـان و كـنش   هايي چون تحليل گفتمان، فلسفة زبان، جامعه ظريهحكومت پرداخته، ن  

به كار بسته اند كه به طور مـشخص، بـا رويكـرد تحليـل               ) شاعرانه(نمادين را در سخن ادبي      
  1.توان به آثار فركالف، ليكاف، الكال و موفه و ون دايك اشاره كردگفتمان مي
و نقـد ادبـي بـه زبـان فارسـي، بيـشتر بـا         هاي گفتماني در قلمـرو سـخن فارسـي             تحليل

گرايـي نـو و   رهيافت هايي به سوي ارتباطات، زبـان اسـتعاري، جنـسيت، نحـو زبـان، تـاريخ               
زبان، منزلت و قـدرت     «من در كتاب      شناسي انجام گرفته است؛ از آن جمله، ويليام بي        سبك

تبـاط زبـاني مـردم    هـاي ار ، با رهيافتي مردم شناختي و فرهنگي، بـه كـنش          )1386(» در ايران 
، ضـمن   )1392(» قـدرت، گفتمـان و زبـان      «اصغر سلطاني در كتاب        سيدعلي 2ايران پرداخته، 
هاي گفتمان، گفتمان سياسـي چنـد دهـة اخيـر را در مطبوعـات تحليـل كـرده                   معرفي نظريه 

 كالين ميشل، رويكرد تحليلـي در چـشم انـداز تـاريخي ادبيـات و گفتمـان گـسترش             3.است
سياسي ديني از روزگار شاه اسماعيل تا شاه عباس را با بالغت تحـت حمايـت   داده، گفتمان  

، افـزون بـر اليـة    )1391( محمود فتوحي در كتاب سبك شناسي 4.دولت مرتبط دانسته است 
هايي نيـز   مقاله5.بالغي، الگوهايي را براي تحليل الية ايدئولوژيك سبك معرفي كرده است        

زبان و قدرت با رويكرد نقد عملي توجه شده امـا بـه سـخن               هست كه در آنها غالباً به رابطة        
  6.ملك الشعراء بهار پرداخته نشده است

هاي بومي نيز انتقاداتي بـه غيـر گفتمـاني بـودن مباحـث و                   از سوي ديگر، در پژوهش    
هاي بالغت سنتي وارد كرده اند؛ از جمله محمدرضا شفيعي كـدكني در مقالـه اي بـا            تحليل
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تأكيد دارد كـه در كتـب بالغـت عربـي و       » اي كوتاه بر مباحث طويل بالغت     مقدمه  «عنوان  
اثر توجهي نداشته، واحد بيت را موضع تحليـل زيبـايي قـرار           ) ساختار(فارسي، به طرح كلّيِ     

هـاي بالغـت ، بـر محـور تـأثير گـردش                افزايد كه بيـشترين تعريـف     او همچنين مي  . داده اند 
تعبير » مطابقة سخن با مقتضاي حال    «ماني است كه از آن به       كند و اين كه مسئلة اصلي، ه      مي
نگـاهي  «محمـود فتـوحي نيـز در مقالـه اي تحـت عنـوان               ) 48-49: 1353شفيعي،  . (شودمي

، بـا نظـر بـه رويكـرد انتقـاديِ شـفيعي             »انتقادي به مباني نظـري و روش هـاي بالغـت سـنتي            
كـشد و در ضـمنِ   ا به چالش ميشناختيِ بالغتِ سنتي ر    كدكني، مباني نظري و مسائل روش     

نگري در سطحِ كلمه و جمله، از نقـاط ضـعفِ             كند كه غفلت از بافت و جزئي      آن تأكيد مي  
هـاي  آن است و اين كه چنان علمي، توانايي الزم را براي تجزيـه و تحليـل بـسياري از نظـام             

سئله به رويكـرد    رفت از اين م   او براي برون  . نماي شعري ندارد  معنايي، از جمله زبان متناقض    
  )  18-19: 1386فتوحي، . (كندساختارگرا و تحليل گفتمان اشاره اي مي

    به منظور كاربست گفتماني در بالغت، بايد در نظر داشت كه فوكو نظريـة بالغـي را                 
او موضـوع تـاريخ را جـز محـصولِ     . بندي تاريخ عمومي بشر بـه كـار گرفتـه اسـت        در دوره 

مـدرن  توان در دوران پـست پردازي فوكو ميبنا بر نظريه . دانستدانش نمي /ابزارهاي قدرت 
بالغـتِ  )  351: 1992بيـسِِكر،  . (هـاي نامرسـومِ ُقـدما دنبـال نمـود        نيز هنـر اقنـاع را در شـيوه        

هـا، محتواهـا و تـأثيراتِ    دانـشي اسـت نـسبت بـه اشـكال، مقاصـد، شـيوه        «فوكويي به قولي ،   
هاي گفتماني را با رجوع دادن به احكامِ مبتنـي          رستبالغت انتقادي بايد چنين مما    . گفتماني

هـاي حاصـل از توافقـات و فـشارهاي          بر حقيقت و آداب سخن و نيـز بـا رجـوع بـه قـدرت               
  ) 78: 1991ِهرزِبرگ، (».نهادها، به طور مسئوالنه اي بازگو كند

غـت       در نوشتار حاضر، با دخالت دادن عنصر قدرت در تحليل گفتماني و انتقاديِ بال             
، تناقــضات موضــوعي و تنــوع بيــاني در ديــوان بهــار )كــاويِ فوكــويي در بالغــتگفتمــان(
تاحـدودي رفـع گرديـده و در    ) هاي متنـوع در بيـان پيـام يـا موضـوعي واحـد         گيريموضع(

در تقابـل بـا مفهـوم ملَكـة         (مجموع، بازتعريفي از بالغت، با توجه به مقتـضاي حـالِ مـتكلم              
  .سانة آن با متغير قدرت، ارائه خواهد شدشناو نسبت زيبايي) متكلم
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   ضرورت و اهميت پژوهش-1-3
 بالغيِ موضـوعات و معـانيِ اشـعارِ ديـوان بهـار، بـا        -   پژوهش حاضر، تحليلِ ساختاري   

توانـد نـوعي بـازنگري در مبـاني بالغـت      رويكرد تحليل گفتماني است و عالوه بر اينكه مي        
 معنــايي و برخــي از -و تبيــينِ تنوعــات موضــوعياي را بــراي خــوانش ســنتي باشــد، زمينــه

  .تناقضات موجود در دواوين شعر فارسي  ، چه سنتي و چه معاصر، فراهم خواهد آورد
    مسئلة مهم در اينجاست كه تاكنون در كُتب بالغت سنتي، به شرايط گفتمـانيِ حـاكم      

در ديـوان بهـار از   براي نمونـه، دربـارة مـسئلة تنـاقض متنـي      . بر سخن كمتر توجه شده است 
من نيز مـي  «خوانيم كه  اي در خطاب و عتاب به نيما يوشيج، مي         ضمن نامه  ،جالل آل احمد    

تـر بـود و   اگرچه آن فقيد در شاعري هم از شما زرنگ(پندارم كه شما هم مثل ملك الشعرا      
دانست چگونه روزي، در مـدح شـركت نفـت انگلـيس و روزي ديگـر، در مـدح قفقـاز            مي

كه شما هـم مثـل او بـه    ) اي بطلبد و شما اين را هم بلد نبوده ايد       ايد و تلويحاً صله   شعري بسر 
چنان ضـرورت رويكـردِ     ) 40: 1364آل احمد،   (» ...چنين كاري فقط از سر پيري خاسته ايد       

گفتماني و فرامتني زماني به مثابة مسئله اي نظري در مطالعات ادبي برجسته خواهد شـد كـه                  
تقليـل  ) انشاء(هاي زيباشناختيِ ما از ديرباز، همواره به متن ادبي          ه تحليل توجه داشته باشيم ك   

ش از  بدگماني فوكـو در خـوان  هرمنوتيكِو در اين ميان، تحليل انتقادي گفتمان . يافته است 
تاريخ، ابزارِ نظريِ ديگرگونه اي را در عمل، براي نقد بالغـي و بالغـت انتقـادي بـه دسـت                     

 سـنتي و  شـناختي هـاي زيبـايي  خواهـد داد كـه در ضـمن كاربـستِ آن، نقـدي را بـر تلقـي       

  .هاي بالغيِ ايشان در پي خواهد داشتاستدالل

   بحث-2 
كنـد و  عـصرش متمـايز مـي     ويندگان هم اي كه ملك الشعراي بهار را از ديگر گ             نكته

الزم است بدان پرداخته شود، نحوة تحليل بهار از قـدرت و شـناخت مناسـبات و پيامـدهاي                   
-او در طول دورة پرفراز و نشيب زندگي، به عنوان شـاعري روشـنفكر و سياسـت                . آن است 

لـي و  ترين دوران تاريخ كـشورش بـوده و نـسبت بـه مـسائل داخ          مداري جدي، ناظر متحول   
شاه قاجـار،   بهار بيست ساله بود كه مظفرالدين     . خارجي حساسيت و واكنش نشان داده است      

اش، مطبوعاتيهايهمچنين در ضمن فعاليت   .ش امضا كرد  1285فرمان مشروطيت را به سال      
 اسـت كـه     تواند مطرح شود، ايـن    سؤال مهمي كه مي   . اشعار سياسي و انتقادي بسياري سرود     
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عـصر بهـار، نتوانـستند در خـط مـشي فكـري و سياسـي                 و روشنفكران هم   چرا بيشتر شاعران  
خـاطر  خود، موفقيتِ توأم بـا امنيـتِ بهـار را بـه دسـت آورنـد و يكـي پـس از ديگـري ، بـه             

شدند؟ چرا محمـد فرخـي يـزدي،       كام مرگ رهسپار    هاي سياسي و اشعار انتقادي، به     فعاليت
اني كشته شد؟ با نگاهي به تاريخ آن عصر و          دهانش دوخته شد و چرا ميرزادة عشقي در جو        

گفتمـان  «شويم كه بينش سياسي و تحليل هر يـك از           نحوة سخن اين گويندگان، متوجه مي     
 . با هم متفاوت بوده است» حاكم و ابعاد قدرت

تاخت و مقاالت      عشقي در مجلس به افرادي كه مدرس و بهار جزو آنان بودند، مي
عيد «داد كه از جملة آنها مقالة اد از اوضاع سياسي كشور انتشار ميتند و آتشيني در انتق

آلود شكل مردي مسلح و غضبتا جايي كه نماد جمهوري در روزنامة او، به. بود» خون
تصوير شده بود كه در دست راست تفنگ و در دست چپ كيسة پول داشت و در باالي 

همين اقدام او، موجب شد كه تحت ) 362: 1375پور، آرين.( سرش ساية اجنبي نمايان بود
  .     ترور شود1303تعقيب قرار بگيرد و در تيرماه سال 

زندان افتـاد و    خاطر سرودن شعري در انتقاد از حاكم يزد، به             فرخي نيز در نوجواني به    
دري و مبارزه در خـارج از كـشور، در بازگـشت     ها دربه وي پس از سال   . دهانش دوخته شد  

، وقتي كه عفو عمومي شـامل او نـشد، در         1318 دوباره راهي زندان شد و در سال         از آلمان، 
در اين غزل، ازدواج وليعهـد را ماننـد عروسـي           . زندان غزلي سرود كه منجر به مرگ او شد        
  :    قاسم در دشت نينوا، شوم و نامبارك دانست

 گرددد داماد ميچو جنگ نينوا نزديك ش لرزد كه قاسم هم دلم از اين عروسي سخت مي

  )                              158: 1388فرخي يزدي،                                                                           (
     اما بهار كه تحليل و شناختي عملي از پيامدهاي قدرت داشت و ميزان نفـوذ آن را بـه      

  :منت و مباركي همين ازدواج  سروداي در ميخوبي شناخته بود، قصيده
اي لطف خوشت صيقل آيينة شاهي                         

زين وصلت فرخنده كه فرمود شهنشاه   
  شـد يوسف ما را ملك مصــر خريــدار

 

روشن دل تو آيينة لطف الهي                                    
شد هلهله و غلغله تا مرغ ز ماهي          

  ...نك بانوي مصر است براين گفته گواهي 
 

                         7)621: 1380بهار، (
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     ايرج ميرزا از ديگر شاعراني بود كه با وجود انتقـادات تنـد و گزنـده، تناسـبات او بـا         
گذاري غرض از مقايسة حاضر، به هيچ وجه ارزش      . قدرت، مانع آسيب قدرتمندان به او شد      

 نوع نگرش يا شدت رفتار سياسي افراد نيست  بلكه سعي بر اين اسـت تـا صـرفِ مقايـسة                      بر
هاي گفتماني نشان دهد كه نقش متغّير قـدرت تـا بـه چـه حـدي در             و كنش  رفتارهاي زباني 
  .  و معنادار خواهد بودبرجسته) بالغت در متكلم(بالغت شاعران 

   رايجوري بهار به اقتضاي موضوع و گفتمان سخن-2-1

بندي كـرد تـا رابطـة    توان محتواي ديوان اشعار بهار را به چهار دورة شعري تقسيم        مي
بالغت و رفتار زباني از يك سو و حاكميت قدرت را از سويي ديگر، دنبال نمود كه مـسلماً           

  :در تحليل سبكي و گفتمانيِ شعر بهار بسيار راهگشا خواهد بود
ــال( دورة اول -2-1-1  ايـــن دوره، اشـــعار جـــواني و   ). ش1282-1292سـ

الـشعرايي او اقتـضا   كه عنوان ملكگيرد و چنانروزگاران اقامت شاعر در مشهد را در بر مي   
كرد،  بيشتر شامل منقبت ائمة معصوم و مدح شاهان قاجاري است و نيز مربوط به زمـاني               مي

در جـدول  . ه اسـت است كه شاعر هنوز به امور سياست و اجتماع، چندان وارد و واقف نشد             
  :  كنيمزير، تنوع و بسامد موضوعات اين دوره از شاعري بهار را مالحظه مي

  ) ش1282-1292سال( تنوع موضوعي دورة اول شاعري بهار -1جدول
 7 اوضاع خراسان 44 وصف معشوق

 5 شكوه از روزگار 34 ي معصوممدح و منقبت ائمه

 5 نكوهش دشمنان 18 توصيف طبيعت

 5 قانون 15 ريمجلس شو

   4 دعوت به بيداري 23 وطن

 3 انتقاد از عوام 13 مدح پادشاهان قاجار و رجال آنان

 3 جهالت مردم 13 انتقادات اجتماعي

 3 مطبوعات   12 ستيزيغرب

 3 ايران قبل از اسالم 12 عدالت و دادگستري

 2 عرفان  9 اغتنام وقت

 2 اعراب 9 مفاخره

 2  جهانيجنگ 9 اعياد

 1 انتخابات 9 فتح تهران

 1  آزادي 8 هرج و مرج داخلي

 7 هاي اخالقي و اجتماعيارزش

     بهار در اين دوره، اغلب تحت تأثير شاعران كالسيك فارسي، بـاالخص گوينـدگان              
سبك خراسـاني و عراقـي اسـت و بيـشتر بـه مـضامين و موضـوعات سـنتي پرداختـه اسـت؛                      

از اين پس، بهار همزمان با رشـد        . بيعت و وصف معشوق   ازجمله، مدح و منقبت، توصيف ط     
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 البــته بـا اتخـاذ رفتـار       -اجتماعي و تحـت تـأثير وقـايع و اتفاقـات پيرامـونش              -بينش سياسي 
  .پردازد  به مسائل و موضوعات ديگري مي-كارانه محافظه
 ايـن دوره، مـصادف بـا ورود بهـار      ). ش 1293- 1299سال( دورة دوم    -2-1-2

طـوري كـه در     طلبـان اسـت و همـان      خواهان و مشروطه  پيوستن او به جمع آزادي    به تهران و    
كنـيم، شـاعر كـامالً بـه مـتن اجتمـاع وارد شـده، نـسبت بـه رخـدادهاي                  جدول  مشاهده مي   

خواهي و انتقـاد اجتمـاعي واكـنش نـشان داده و بعـضاً بـه توصـيف و        عصرش از جمله وطن 
  : پردازدتحليلِ آن مسائل مي
  .)ش.  ه 1293-1299سال ( موضوعي دورة دوم شاعري بهار  تنوع-2جدول

 2 ستيزيغرب 2 وصف معشوق

 6 هرج و مرج داخلي 0 ي معصوممدح و منقبت ائمه

 1 قانون 2 توصيف طبيعت

 5 انتقاد از عوام 2 مجلس شوري

   3  جهانيجنگ 8 وطن

 2 آزادي 4 مدح اشخاص

 3 حبسيه 12 انتقاد از زمامداران كشور

       

بينيم كه از برخـي موضـوعات و مـضامين دورة پيـشين خبـري نيـست و           در اين دوره مي   
-بيشتر به بيان وضعيت نابسامان جامعه، انتقاد از زمامـداران و دعـوت مـردم بـه بيـداري مـي                    

  .پردازد
اين دوره كـه بـه لحـاظ تـاريخي،          .)  ش 1299-1320سال( دورة سوم    -3 -2-1

هـاي تـاريخ ماسـت، مـسائل     تـرين دوره ترين و پركـشاكش   اجتماعي و سياسي، يكي از مهم     
اي كه در ضمن    گونهبه هايش، در ديوان بهار انعكاس يافته است؛      كشور با تمام فراز و نشيب     

آغاز اين دوره، مقـارن اسـت   . شويماين اشعار، از رويدادهاي تاريخي آن دوره نيز مّطلع مي        
زيري سردار سپه و سرانجام تغييـر حكومـت         وبا كودتاي سيد ضياءالدين طباطبايي و نخست      

از قاجاريه به پهلوي كه شاعر در آغاز، به چنان دگرگوني اي اميـدوار مـي شـود و اشـعاري         
سرايد ولي پس از مدتي، با  مالحظة اعمال انحرافي و مـستبدانة رضـاخان، از                در آن باره مي   

  .گرددترقّي و پيشرفت مأيوس مي
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  .) ش1299 -1320سال (رة سوم شاعري بهار  تنوع موضوعي دو-3جدول 
 8 شكوه از روزگار 9 وصف معشوق

 6 نكوهش دشمنان 3  معصومةمدح و منقبت ائم

 4 قانون 20 توصيف طبيعت

 10 دعوت به بيداري 13 مجلس شوري

   7 انتقاد از عوام 12 وطن

 4 پرستي مردمجهالت و خرافه 24 مدح پادشاهان و رجال قاجار

 7 ايران پيش از اسالم 26 ت اجتماعيانتقادا

 18 هاي عرفاني و فلسفيآموزه   8 ستيزيغرب

 2  جهانيجنگ 17 مفاخره

 4 هاي انتخاباتيتقلب  20 هرج و مرج داخلي

    6 آزادي 5 زن

    5 جمهوري رضاخاني 7 آئين زردشتي و مانوي

 3 انقراض قاجاريه 5 شهر  بهارآرمان

    4 انتقاد از رجال دوره رضاخان 5 اسالمهاي پس از سلسله

    4 ورزش 13 نجوم

 12 ظلم، فساد و خفقان داخلي 10 انتقاد از مردم تهران

 18 حبسيه 3 انتقاد از احمدشاه قاجار

 4 جوانان 10 انتقاد از رضاخان

 10  بهارةخانواد 15 اخوانيات

 17 هاي اخالقي و اجتماعيارزش

هاي زندگي شاعر است و هـم او  ترين و صعبناك ترين دورهز سخت    اين دوران، هم ا  
او كـه در چنـد دورة مجلـس، بـه عنـوان وكيـل مـردم        . را به به پختگي سياسي رسانده است     

تـر عرضـه كـرده بـود، بـه          انتخاب شده بود و انتقاداتش را عليه حكومت شـديدتر و صـريح            
.                                                                                                          در موضوعات جدول مالحظه كردتوانشد كه بازتاب آن را ميزندان افتاد و تبعيد 

در ايـن دورة نـسبتاً كوتـاه كـه     .)  ش 1320-1330سـال ( دورة چهارم    -4 -2-1
. گرايـد  اندك به خاموشي مي گيرد، فرياد شاعر اندك   هاي پاياني عمر بهار را در بر مي       سال

جويانة  خود را حفـظ كنـد و همچنـان      كوشد تا روحية انتقادي و مبارزه     ها مي او در اين سال   
در ستايش آزادي، وطن و مشروطه و با شعارهاي متجددانه شعر بگويد و گـاه كـه از ترّقـي                    

افـزايش نگـاه   نكتة برجسته در ديدگاه انتقـادي بهـار،     . مأيوس شده، بر گذشته تأسف خورد     
  .هاي آن دوره ارتباط مستقيم داردستيزانة اوست كه با گفتمانغرب

  .)ش.  ه 1320-1330سال ( تنوع موضوعي دورة چهارم  شاعري بهار -4جدول
 7 ستيزيغرب 1 وصف معشوق

 4  جهانيجنگ 1 ي معصوممدح و منقبت ائمه

 2 آزادي 4 مجلس شوري

    6 اخوانيات 2 وطن

 2 انتخابات 3 ز محمدرضا شاهانتقاد ا

 3 تأسف بر گذشته 1 مفاخره
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هـاي چهارگانـة    بالغيِ آن در دوره   -بسامد موضوعات و تنوع سبكي          در كنار مطالعة    
 بايد توجه داشت كه همزمان سخنوراني بودند كه به بيانِ موضـوعات كليـشه اي               اشعار بهار، 

وع سبكي خود از برجـستگي بالغـي و قـوت    از گذشته گرايش داشتند و از اين رو، چنين تن       
  . گفتمانيِ سخن بهار حكايت دارد

  سخنوري بهار تحت تأثير قدرت و به اقتضاي حالِ متكلم -2-2

 بالغـي كالمـش     هاي    نفوذ قدرت در سخن بهار، در تنوع گفتمانيِ موضوعات و شيوه          
 را به متغيـر قـدرت و ميـزان    بنا بر آنچه از ابزارِ نظري گفتيم، اينك توجه خود      . مشهود است 

  .كنيمنفوذ آن در سخن بهار و نيز تأثير آن در ديگر مواضع و اقتضائاتِ بالغي، معطوف مي
     فوكو دربارة اين موضوع كه دانش، تاريخ و اركان گوناگون جامعه تا به چـه انـدازه                 

كنـد،  مـي تحت نفوذ و سيطرة قدرت قرار دارد و بر اساس گفتمان حاكم موجوديت كسب               
هـاي ژنتيكـي منـدل، گـوش شـنوايي      ، براي نظريه 1860در دهة «براي نمونه آورده است كه      

نـاگزير تـا   شد  و براي آنكه پذيرفته شود، بـه        وجود نداشت؛ اين نظريات در خالء اعالم مي       
بهار نيز از رابطة سـاختاري سـخن بـا شـرايط            ) 193: 1372سلدن،(».قرن بيستم در انتظار ماند    

فشار بـر  «:  آن آگاه بوده، دربارة رابطة بين هنر و نفوذ قدرت، در جايي نوشته است            حاكم بر 
هـاي پـوچ   هنرمند براي انگيختن او به كاري، خالف رأيش تنها ممكن است بـه ظاهرسـازي        

هـاي معنـي    اثر هنرمند، پيغام اصلي او را كه چيزي متفاوت خواهد بود، در سكوت            . بينجامد
فرسـتد و بـراي آنـان كـه بعـدها از      كند و به سوي آيندگان ميبت ميدار و تعابير چندپهلو ث  

نيـز از   ) 100: 1382سپانلو،(» .گذاردچنين مسيرهايي بگذرند، درسي آموختني به يادگار مي       
تـرين  بـار، حـافظ را بـزرگ      روي چنين شناخت و تجربة قدرت بود كه بهـار بـراي نخـستين             

  . شاعرِ سياسي خواند
كه بهار در دوران چندين سالة شاعري خود، به ميزان متفـاوتي تحـت        رسد       به نظر مي  

يافته در ديوان اشعارش، گـواهي      نفوذ قدرت، شعر گفته است و موضوعات و معاني تركيب         
الـشعرايي اقتـضا      كـه منـصب ملـك     چنـان اش  در دورة آغازين شاعري    او. است بر اين مدعا   

الدولـه،  شـاه، شـاهزاده ركـن   شـاه، محمـدعلي  كرد، اشعار بسياري را در مدح مظفرالـدين    مي
كـار،  او در اين موارد، به عنـوان شـاعري محافظـه    . مشيرالدوله و صدرالممالك سروده است    

كند كه جانب احتياط را نگاه دارد ؛ براي نمونه، پس از نشستن محمـدعلي شـاه بـه            مي سعي
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مشوش ساخت، بهـار بـراي      طلبان را نگران و     تخت سلطنت و اعمال مستبدانة او كه مشروطه       
بندي طوالني مـشتمل بـر تاريخچـة مختـصر          گيري او، تركيب  گويي به شاه و عبرت    نصيحت

ايران از ابتداي سلطنت كيومرث تا پايان حكومت مظفرالدين شـاه قاجـار بـه رشـتة نظـم در                    
ر آورد و در روزنامة نوبهار منتشر كرد و در آن،به جاي انتقـاد مـستقيم از شـاه و اعمـالش،د                  

ازسرنوشـت آنـان        گيـري ضمنِ چشمزدي به سرگذشـت پادشـاهان گذشـته، او را بـه عبـرت           
                                                                                                                                                                                                                                                                :                                                                                                                                                                       خواندفرا 

پاسبانا تا به چند اين مستي و خواب گران                      
  گلة خـــود را نگــر بي پاسبان و بي شبان

 

  !پاسبان را نيست خواب، از خواب سر بردار هان
  يك طرف گرگ دمان و يك طرف شيــر ژيان

 

  )          119: 1380بهار،                    (                                                                        
گذاري احمدشاه قاجار با مطلع زير  ش، به مناسبت تاج1291اي كه در سال و يا قصيده 

  :    سروده است
 به سر بنهاد احمد شاه ديهيم كياني را كاووس ثاني راببين با تاج كيكاووس، كي

                                                                                                                                                                                                                                                                     )279: همان( 

:                                                                                دهدوار شاه را اندرز ميكارانه و سعديدر ضمن مدح، محافظه او در ادامة قصيده و 
  كه شايد خواستن از پاسبانان پاسباني را

به فرّ خود عيان سازي بسي راز نهاني را                            
  ...ـه مردم سر، كنوز آسماني را تـــو بگشايي بـ

 

پروري خواهيم اگر زين شه عجب نبود                       رعيت
تو ايران را جوان سازي، وطن را گلستان سازي                    

 تو علم آري در اين كشور، تو بر بندي ز غفلت در

)                                                                                    279: همان(                                                                                                     
يا «در قصيدة ) 209: ك همان.ر. (    بهار سرودة مخمسي نيز به همين مناسبت دارد

كند، از ويراني  به شخص اول مملكت اعتراض، بدون آنكه به طور مستقيم »مرگ يا تجدد
                                                                              :كندكشور اين چنين انتقاد مي

  راهي جز اين دو پيش وطن نيست
ويرانه را بها و ثمن نيست                         

بر من مجال شُبهت و ظن نيست        
جز بر خدايگان زمن نيست                                   

  يا مرگ يا تجدد و اصالح
اي است كشور ايران                                         ويرانه... 

امروز حال ملك خراب است                                              
مروز چشم مردم ايران                                          ا... 
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  ات مجـال وسن نيستدر ديده
 

  شاها تويي كــه شب ز غم ملك
 

  )297: همان (
طلبان خواهان و مشروطه ش كه به تهران وارد شد و به جمع آزادي1293     اما از سال 

ادشاهان محدود آميزِ پكارانة بهار، تنها به مدح و موعظة احتياطپيوست، ديگر اشعار محافظه
  :توان در پنج دسته جا دادهاي اين دوره از شاعري بهار را ميسروده. نماند
كه شاعر در آن بر اثر      »  دوم دماونديه« و  » دماونديه اول «اشعاري از نوع قصيدة      -2-2-1

خفقان شديد و سانسور مطبوعات، هرج و مرج داخلي و سستي كار حكومت مركزي را در                
  :                                                                                  وند گفته استخطاب به كوه دما

  اي گنبد گيتي، اي دماوند
 ز آهن به ميان يكي كمربند                        

بر ري بنواز ضربتي چند                           
  ...افكند ها پساز گردش قـرن

 

پيد پاي در بند                   اي ديو س
خود                            از سيم به سر يكي ُكله

اي مشت زمين بر آسمان شو                      
  تـو مشت درشت روزگــــاري

 

  )353: همان(
دهـد،   نوعي ديگر از اشعار بهار كه نفوذ و تسلط قدرت را به روشني نـشان مـي     -2-2-2

ــوع اشــعاري اســت ــهجمهــوري« از ن  ش كــه آوازة 1302-1303هــاي شــاعر در ســال. »نام
بند را بر سبيل مطايبه و استهزا سرود و بـه نـام             خواهي در ايران بلند شد، اين ترجيع      جمهوري

  ):374: 1380بهار،(ميرزادة عشقي، مدير روزنامة قرن بيستم، منتشر كرد 
مبارك باد اين جمهوري زور                    

بر ضد جمهور                              جمهوري  چنين 
  نباشد هيچ در قوطي عطار

 

، چشم بد دور                   اهللا حقيقت بارك
ها كور                                                   ها كر چشم از اين پس گوش
  ، در هيچ اعصار ندارد ياد كس

 

    

  )374: همان (
نامـه  در مثنوي كيك.     كاربرد طنز در آثار بهار، نشانة نگراني او از آسيب قدرت است          

نيز اوضاع نابسامان و آزاردهندة خود را در زندان به مؤثرترين وجـه و بـه زبـان                  )  ش 1294(
را بـه موجـودات حقيـري چـون كيـك      تـوزش   كند؛ به طوري كه دشمنان كينـه      طنز بيان مي  

 ...يغ از راه دور و رنج بسيار    در
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خود، آنـان را مـي يابـد و بـا قلـم       » چراغ بالغت «تشبيه كرده كه بر اندام او مي خزند و او با            
  : كندخود نابودشان مي

  بنشانده و به البة من تسخر آورند
  در من فتاده و پدرم را در آورند
  اخگر زنم اگرچه تن از اخگر آورند
  ندهرچند پيش خامة من خنجر آور

 )246: بهار                                         (

  دليل گاهي مرا به خطة بجنورد بي
  گه در لباس كيك بدانسان كه گفته شد
  من نيز با چراغ بالغت به جانشان
  ام اندامشان بدوزم با نوك خامه

 

هـار، از  هـاي ب الي سـروده      نحوة ارتباط بالغت با شـناخت او از نفـوذ قـدرت در البـه          
 ش، هنگـامي كـه هيـاهوي        1303براي نمونه، در سـال      . لحاظ ساختاري نيز قابل توجه است     

خواهي در گرفته بود و مخالفت با جمهـوري خـالي از خطـر نبـود، بهـار مـسمطي                   جمهوري
سرود كه به ظاهر در حمايت از جمهوري بود و آن را از زبان روزنامة ناهيد كـه صـاحب و                      

اگر ابيات اين مسمط را بـازخواني       . رفداران جمهوري بودند، منتشر كرد    نگارندگان آن از ط   
. آيد كه سراسر انتقاد از جمهـوري و مخالفـت بـا آن اسـت    انتقادي كنيم، غزلي به دست مي    

  :اينك ابياتي چند از اين غزل تركيبي
  اين صحبت اصالح وطن نيست كه جنگ است

كاين فرقه برين گله شبان نيست پلنگ است     
  اين حرف در اين مملكت امروز جفنگ است
  آن كس كه پي حفظ تو دستش به تفنگ است

 

  جمهوري سردار سپه ماية ننگ است
از كار قشون حال خوش از ما چه توقع                      

بي علمي و آوازة جمهوري ايران                          
  است بــه يغما و تـــو خوابيدهامـــوال تــو بــر

 

  )375: همان(
داري از قـدرت           در واقع، تك تك اجزاي زباني مسمط، پيامي در سوية سلطه و جانـب             

اثر، در خالف با زمينة پيام، بـه انتقـاد از    )بافت گفتماني (است اما ساختِ كلّي و فراجمله اي        
ذشـتگان تحـت نفـوذ قـدرت محـسوب             آن تمايل دارد و از شـگردهاي كارآمـدِ بالغـت گ           

  .شودمي
 در زندان به قصد گشايش كار خود نگاشته بود و  آن دسته از اشعاري كه بهار- 2-2-3

و » بهار در اصفهان«، »هفت شين«براي شاه و اطرافيان او فرستاد، آثاري چون قصايد 
 ناگوار زندان و اوضاع فجيع و. و چند قطعه و غزل ديگر» رث و جموارث تهمو«بند ترجيع
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اي سر وساماني و فقر، خانوادة بهار را از پاي درآورد و او را وادار كرد تا قصيدهبي
  :كارانه از زندان بسرايدمحافظه

شاهي چون پهلوي به عزّ و به تمكين                          
  ...پــر كالهش دهــد فروغ به پروين 

 

ياد ندارد كس از ملوك سالطين      
  فـرق  بلندش  دهــد  جمال  به فرقد

 

  )463: همان(
، پس از آنكـه مـأمورين شـهرباني او را در            1312را در سال  ش    » هفت شين «بهار قصيدة   

رزند و هفت سين به دخمة تنگ و تاريـك زنـدان افكندنـد،              شب عيد نوروز از كنار زن و ف       
  : سرود و آن را توسط مأمورين نظميه براي شاه فرستادتحت تأثير آالم روحي شديد

شاه جهان به چاكر ديرين نظر كند          
غافل كه بخت كار من از بد بتر كند            
گريان ز هجر شوهر و ياد پدر كند             
با هفت شين كسي شب نوروز سر كند            

  ...با ذكــــر شه شريك دعاي سحر كند 
 

بودم اميدوار كه بعد از چهار سال                
با اين اميد سال به سر بردم اي دريغ              

در خانه پنج طفل و زني رنج ديده را                  
شاها روا مدار كه بر جاي هفت سين            

  اشكوا و شيون و َشَغب و شور و شين ر
  

  )537: همان(
دري و شويم كه شاعر، شخص شاه را مسئول دربهّقت و تأمل متوجه مي     با اندكي د

را در آغاز سال » بهار اصفهان«همچنين قصيدة . آوارگي خود دانسته و هجوش كرده است
. قصيده به عرض شاه رسيد اما چندان ثمربخش واقع نشد.  ، در تبعيد به اصفهان سرود1313

شود و به گرفتاري شاعر با وصف بهار آغاز مي:، موهم به دو معني استعنوان قصيده
شود و در اشاره دارد اما به جاي ذكر شاه، نخست به خداوند متوسل مي) متخلص به بهار(

جاي آنكه مستقيماً از شاه تقاضاي بخشش كند، روي سخن ، به)حسن طلب(پايان قصيده 
  : خداوند استاو به

ــدر را روشــن         ســاخت در بيــت حــزن چــشم پ
ــراهن                                                      ــرائيل از پيـ ــدة اسـ ــون ديـ ــت چـ راسـ

قادر اسـت او كـه تـو را بـاز بـرد سـوي وطـن                        
ــشن   ــر بهــاران گل ـــو از اب ـــازه چـ ـــرّم و تــ   خـ

 

ــز                                  ــد عزيـ ــراهن فرزنـ ــه ز پيـ ــدائي كـ آن خـ
 از رخ يـــاران ديـــار                                                              چـــشم روشـــن كنـــدت

ــادر داد                 ــي ق ــران ملك ــه اي ــه ب ــدائي ك آن خ
  پهلــوي خــسرو جمجــاه كـــه ايــران شــد از او
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  )548: همان(
شـد،   ش، دورة تبعيد و آوارگي بهار در اصفهان سـپري مـي            1312     زماني كه در سال     

ان او در تهران براي آزادي اش به تكاپو افتادند و از او خواستند تـا بـا سـرودن شـعري            دوست
بهار،عزم خـود را جـزم كـرد تـا بـا وجـود حـس            . در مدح رضاشاه، دل او را به دست آورد        

وارث تهمورث و   «بند    بدان منظور، ترجيع  . كراهت، به توصية دوستان مشفق خود عمل كند       
. شاعر به تهران احـضار شـد      ،  ه بعد از اينكه شعر به عرض شاه رسيد        را سرود و بال فاصل    » جم

طوري كـه ذهـن خواننـده       بندهاي اول اين منظومه، سراسر لّفاظي و بازي با كلمات است؛ به           
مديحه اي داردكـه در  -دهد و در پايان، غزلبالفاصله آثار تحميلي بودن آن را تشخيص مي       

هـاي زيباشناسـانة شـاعر را بـه روشـني            بـر گـزاره    هـاي حـاكم   آن مي توان تأثير ايـدئولوژي     
  :مشاهده كرد

  نـام   پاكش حـرز  جان روزگار
  تيغ تيزش پاسبان روزگار
  در مشـارق   پهلوان  روزگار

 

قـــران روزگار                   پهلـوي صاحب... 
  آنكه دور فتنه طي شد تا كه گشت

  در مغارب  جمله دانستند كيست... 
 

  )570: همان(
شـود  ِ زباني منجر مـي        چنان تأثيرات درباري بر فضاي شعر، الجرم به بيماري و نازايي          

 تعبيـر مـي     "شناور شدن زبان و ارتباط آن با رشد خودكامگي        "كه شفيعي كدكني از آن به       
چنـان   )52-3: 1383شفيعي كـدكني،   . (كند و در زبان مديح شعر فارسي مرسوم بوده است         

ر جامعة استبدادي، در سـستيِ غلوگونـة ابيـات قـصيدة بهـار نيـز هـست و         شناوري كلمات د  
ايـن شـعر،   . دهد كه بيشتر براي رفع تكليف و به مناسبات درباري سروده شده است     نشان مي 

شناسي، همواره امري مـستقل نبـوده و از واقعيـت بيرونـي و              نشانه اي است از اين كه زيبايي      
 همة صفات نيكي كـه بـه شـاه نـسبت داده شـده اسـت،               در اين شعر با   . كندحاكم تبعيت مي  

  : تلويحاً و زيركانه اشاره دارد كه او عادل نيست

  نام او نوشيـــروان روزگـــار
 

  آن كه نپذيرد ز مردي گـر نهند

  )                    570: همان          ( 
- بهار در آنها كمدر كنار آثار ياد شده كه به قصد انتشار، خلق شده است و  - 2-2-4

وبيش متناسب با موضع خود و به قصد نجات جانش، موافق با گفتمان مسلط و خواست 
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گيري كامالً متضاد و اغلب پس از گويد، اشعار ديگري هست كه با جبههقدرت سخن مي
هاي سقوط ديكتاتوري رضاشاه  و گاه پس از مرگ بهار به چاپ رسيده است؛ مانند قصيده

اين دسته از اشعار . »شكوائيه«و »  بهار در زنداننالة«، »شاعري در زندان«، »شكوه و تفاخر«
بهار كه بيشتر در دوران حبس و تبعيد او نوشته شد، تأثير قدرت و گفتمان سلطه را در 

، شاعر ضمن مقصر » بهار در زندانناله«در قصيدة . دهدسخن او را به خوبي نشان مي
  : دهدچنين گزارش ميا ايندانستن روزگار، اوضاع خود ر

روزي كه بود در كف من خامه چون سنان     
  آري بـــه شيـــر بسته بتــازد سگ شبان

 

تن زد همي زمانة جافي ز حرب من                         
  اكنــون دلير شد كه خمش يافت مر مرا

 

  )    544 :همان      (
» خصوصي«و  » شعرهاي علني « تحت عناوين    توان افزون بر اين دو دسته كه مي       -2-2-5

هـايش را در       تـرين نمونـه  جـود دارد كـه برجـسته    بندي كـرد، دسـته سـومي نيـز و         بهار تقسيم 
تـوان بـه آنهـا عنـوان          يابيم و شـامل آثـاري اسـت كـه مـي           هاي آخر زندان و تبعيد او مي      ماه
اصـفهان بـه برخـي از دوسـتان و          هايي كه از محل تبعيـد خـود در          داد؛ مانند نامه  » علنينيمه«

نامـة   و درپاسخ به ستايش   1312كه شاعر در سال     » نويد پيك «اطرافيان نوشته است؛ از جمله      
در همـان  » پاسخ به كاظم پزشـكي   «منظوم علي عبدالرسولي به تهران فرستاده است و يا شعر           

پروايـي،  در ايـن       نوسان شاعر بين بيم و اميد، بين جبن و جسارت، بين خودداري و بي              .سال
اينهـا پرتوهـاي واقعـي روح       «در حقيقت،   . انگيز و قابل تأمل است    دسته از آثار بهار، شگفت    

هراسـد و هرچنـد بـراي زنـده         نظر است كه هرچند مـي     مردي فرهيخته، با فرهنگ و صاحب     
هـاي  توانـد در لحظـه    كند، چـون بـسياري از اسـالف خـود نمـي           ماندن تمّلق و چاپلوسي مي    

اي   مهار زبانش را داشته باشد؛ به همين خاطر، گـاهي از آخـر يـك شـعر، بـه نتيجـه                    حساس  
مـثالً  ) 93: 1382سـپانلو،   (» .رسد خالف مقدمة آنكه انگيزة آغازين سراينده بـوده اسـت          مي

ثمـر تقاضـا و رد درخواسـت خـود بـا پادشـاه را               ، جريـان بـي    »نويـد پيـك   « بهار در قـصيدة     
  :  دكنچنين بيان مياين

مان بدريد              به عجز نامه نوشتيم نامه
مان كوبيد                              درون خانه نشستيم، خانه

  طريقتش همه بيم است و هيچ نيست اميد
 

مان بفشرد                           ز درد ناله نموديم ناي
به اعتراض گذشتيم، عرضه كرد به قهر          

  و هيچ نيست رجاتش همه خــوف است سياس
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)                                                                                                                        545: 1380بهار، (              
نفـر يـا دو   رسـد اثـر دو   نظر مـي ها به حدي است كه بهتأثير متناقض برخي از اين سروده    

گونه اشعار، شخصيتي مردد و رفتاري دوگانه       شاعر در اين  . شخصيت و روحية متفاوت باشد    
پاسـخ بـه   «دارد؛ تسليم و تعرّض و نيز تمّلق و توهين در آنها گرد آمده است؛ از جمله شـعر                   

بـار خـانواده در تهـران، عامـل آن را نفـرين          كه در آن با بيان اوضـاع اسـف          » كاظم پزشكي 
  :ي كندم

زير برف و يخ دي و بهمن                             
  آن كـــه زو شــد خــراب خانة من

 

ام شد به شهر ري ويران                                 خانه
  اش خـراب كندكه خــــدا خانـــه

 

  )558: همان(
كند، در انون اشاره مي    و در ادامه كه ضمن ستايش قدرت شاه، به فراتر بودن او از ق

  :شودواقع لحن شاعر به ذم شبيه به مدح نزديك مي
جز به نيكي نبرد بايد ظن                

  هرچه خواهد دلش توان كردن
  كــه به پيش است تاج و تخت و كفن

 

است و بدو                             پهلوي پادشه شده
قدرت اوست برتر از قانون            

  گـــر كشـــد ور رها كند، شايد
 

  )558: همان(
 ش، با وساطت 1313ها تحمل رنج و آوارگي، سرانجام در سال بهار پس از سال

گذراند، تا اينكه دوستان ها، روزگار را با بيم و اميد محمدعلي فروغي عفو شد ولي تا مدت
اي در يم و اصالح وضع خود، قصيدهاو مصرّانه از او خواستند كه براي ترميم احساسات قد

شاعر       . توصيف اوضاع روز و اصالحات و ترقياتي كه نصيب كشور شده بود، بسرايد
را » ديروز و امروز« ش، قصيدة 1318انديشي دوستان را پذيرفت و در سال ناچار مصلحتبه

 فاضله است و اي توصيف شده كه گويي مدينةگونهدر اين منظومه ،كشور ايران به. سرود
  :رضاخان فرمانرواي آن

  
عصري بلندپايه و عهدي منور است               

  بر سينه دست طاعت و بر آستان سر است
پا تا به ســر حقيقت و انصـاف مضمر است  چ

امروز روز عزّت و ديهيم و افسر است                               
  جـــاه و جالل گـــم شــده در پيشگاه ملك

هاي او       بنگـر بــدين قصيـده كه در بيت... 
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  چـون بنگريد گفته ز ناگفته كمتر است
 

  گــر صـــد كتاب  ساخته  آيد به  مدح شاه
 

  )628 و 625: همان (
     بهار در اين سروده، به قدرت موجود تن در داده و سخني را به مقتضاي حال خود 

سرايان مخاطبِ مسّلط سروده است كه با چنين رفتار زباني، به زبان مديحهو ) متكلم مقهور(
دربار غزنوي و سلجوقي گراييده، همان تجاوز به حريم كلمات و معاني غلوآميز را تكرار 

هاي معطوف به با اين همه، شمار سروده ).52: 1383شفيعي كدكني، : ك.ر(. كرده است
گويي شاعر دانست، بسامد پردازي و نيز تمّلققدرتِ مخاطب كه بتوان مصداق مديحه

عّلت آن نيز عالوه بر رشد نگرش انتقادي شاعر و بالغت . چندان بااليي در ديوان ندارد
گردد كه مخاطبانِ متناسب با آن، به شرايط اجتماعي و فرهنگيِ حاكم بر شعر معاصر بر مي

 .چنين محيطي، همچون شعر كالسيك مشخص و شناخته نيستند

    با تحليل گفتمان متني و فرامتني سخن شاعرانة بهار، بالغت ادبي و بالغت سياسي او 
پيوند هاي همهر دو، رفتار زباني و كنشي گفتماني است كه از ابزار و داللت. شوديكي مي
 ادبي بهار و ايدئولوژي مندرج در ديوان او، در -در واقع، گفتمان انتقادي. گيردبهره مي

هاي غير صريح و در پس ها و بيانيههاي حاكم، به صورت گزاره ايدئولوژيبرخورد با
اي گفتمان ادبي. شود شعري و شگردهاي زيباشناسانه بيان ميهاي ادبي چون قوالبداللت

گيرد، به هيچ وجه مدعي ساخت ابزار ميكارانه شكلكه در ضمن رفتار و نوشتار محافظه
برد و تنها به رسم و ان قوالب و صنايع شعريِ كهن بهره مينو و احكام پيشرو نيست، از هم

در محتوا نيز موضوعات و مضامين بر . گرايدهاي نوين ميشيوة نئوكالسيك اندكي به شيوه
  . رودهمين منوال و اعتدال پيش مي

  گيرينتيجه -3
يـن      از رويكرد نظري پژوهش و كاربست آن در تحليل بالغي و سبكيِ ديـوان بهـار، ا       

  :نتايج به دست آمد
دهـد،   عالوه بر آنچه بالغت سنّتي از بالغت در كالم و متكلم در اختيار ما قرار مـي        -    

هـاي مـتكلم در سـاختار كّلـي و فراجملـه اي              ديـدگاه  مي توان به مسئلة تعدد و گاه تنـاقض        
ي و تنوع   گيري موضوع كالم، پاسخي فراادبي و گفتماني داد؛ مبني بر اينكه قدرت بر جهت           

  . سخن متكلم، تأثيرِ نسبي و پايداري دارد
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رسد كه حاكم بر هر سه متغير موضـوع سـخن، مقـام              نفوذ قدرت اگرچه به نظر مي      -    
مخاطب و حال متكلم باشد، ميزان نفوذ قدرت را در سخن بهـار، بيـشتر در اقتـضائات حـال                    

  . دهدمتكلّم نشان مي
دهـد كـه شـاعر در دورة آغـازين          بهـار نـشان مـي      سـبكي اشـعار      –  تنوع موضوعي     -   

در ). گفتمـان سـنت   (شاعري ، تحت سلطه و سيطرة قدرت و همسو با آن سخن گفته اسـت                
هاي تازة اجتمـاع، بـه     بعضي از موضوعات مانندِ وطن، مجلس، قانون، آزادي و ديگر ارزش          

وده و گـاه  هاي اجتمـاعي، كمتـر تحـت تـأثير قـدرت بـ      خاطر وكالت مجلس و ديگر پايگاه  
امـا در بـارة   ) گفتمـان تجـدد  (رندانه و گاه با جسارت خاصي به اظهـار نظـر پرداختـه اسـت               

مسائل و موضوعاتي مانند انتقاد از شخص اول مملكـت يـا توافقـات بـين المللـي و جنـگ،                     
اي كـه او را از ديگــر  نكتـه ). كـاري گفتمـان محافظـه  (كارانـه دارد  بالغتـي يكـسره محافظـه   

كنـد، شـناخت او از پيامـدهاي قـدرت و نيـز بيـان سـخن بـه                   دوره متمايز مي  گويندگان آن   
  .                   مقتضاي موضوع و حال متكلم است

 شگردهاي هنرمندانه و فنون شـعري، همچـون انـواعِ ايهـام، ذووجهـين، توشـيح، ذم             -   
از بالغت و خالقيـت  شبيه به مدح، كنايه، طنز، اغراق، استعاره و تلميح، در ديوان بهار ناشي         

شاعر در  برخورد با فضاي ناگفتماني بـه منظـور رسـاندن مفهـوم و در عـين حـال، در امـان                         
  .ماندن از پيامدهاي قدرت بوده است

سرايي در ديوان بهار، مسلماً معلولِ      گوييِ صرف يا مديحه   هاي اندك از تمّلق    نمونه -    
قـدرت  عايتِ مقتضاي حال مخاطبِ صاحب    همراهي با فضاهاي ناگفتماني و اغلب ناظر بر ر        

  . و به عبارتي ديگر، به تناسبِ متكلمِ مقهورِ قدرت است
توان افزود كه تأثير بالغي و غلبـة عـاطفيِ ادبيـات بـه منزلـةگفتمان،             در مجموع مي   -    

شـناختي بـه چـالش     هـاي زيبـايي   هاي زباني و آسـتانه    را در كنش  ) ايدئولوژي(توزيع قدرت   
 انتقـادي بـرده     - بالغي زبان شـعري اش بهـرة سياسـي         –هاي سبكي   هار از توانايي  ب. كشدمي

هاي اجتماعي و فضاهاي سياسي هم پيام اش را به مخاطب برساند و             است تا بتواند در محيط    
  . هم آنان را از پيامدهاي قدرت باخبر سازد

هـا و مقـاالت بهـار       مـه توان موضوعات نامبرده را با آنچه در نا        به عنوان پيشنهاد، مي    -    
نيز از رويكرد نظري و انتقـادي     . تري ارائه داد  گفتمانيِ دقيق -آمده، سنجيد و تحليل تاريخي    
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شناسـانة تنوعـات موضـوعي و تناقـضات بيـاني در             سـبك  -توان براي تبيـين بالغـي       كار مي 
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