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یکی از رویدادهای مهم یکصد سالهي اخیر ،نهضت مشروطه میباشد که تحولی عمیق

در ادبيات معاصر ایران ایجاد کرده و شاعران متعهد ،آثار ارزشمندی را با بنمایههای

پایداری علیه استبداد داخلی ،ستمگری استعمارگران خارجی و تجاوزگری آنان آفریدهاند.
محمدتقی بهار از شاعران متعهد و ملتزم خراسان است که علیه حاکمیت استبدادی و
استعماری عصر مشروطه ،شعر سروده و جلوههای مقاومت با رویکردی آگاهیبخش و

ملیگرایانه و با تکیه بر وطندوستی و ظلمستیزی ،مشخصهي اصلی آثار و درونمایهي
اشعارش گشته است .این پژوهش با هدف تبیین و ترسیم جلوههای مقاومت و پایداری

در اشعار ملکالشعراء بهار با روش توصیفی -تحلیلی انجام شده و یکی از مهمترین

یافتههای این پژوهش آن است که دیوان محمدتقی بهار را مضامینی چون برانگیختن

مردم بر علیه استعمار و استبداد و ترسیم موقعیت آنها ،یادکرد از قهرمانان ملی و

مذهبی ،وطن پرستی ،دعوت به مبارزه و ایستادگی در برابر تجاوزگری ،القای امید به

آیندهي روشن ،دعوت به اتحاد و ستایش آزادی و آزادگی تشکیل میدهد که هر یک

از این موارد ،نشاندهندهي جلوههای استعمارستیزی در اشعار او میباشد که با زبان
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صریح و آشکار به آنها پرداخته است.

واژگان کلیدی :استعمار ،بهار (ملک الشعراء) ،وطنپرستی ،خراسان ،مشروطه

 -1مقدمه

ادبیات ،آیینهای است که تحوالت سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی در هر دوره در

آن منعکس است .سارتر 1در کتاب ارزشمند خود" ،ادبیات چیست؟" میگوید :ما

میخواهیم در تغییر دادن جامعهای که ما را درمیان گرفته است ،شرکت کنیم ،ما
میخواهیم ادبیات ،وظیفهي اجتماعی خود را که هرگز نباید فرو میگذاشت ،دوباره به

عهده گیرد (نجفی .)54 :1356 ،همچنين سارتر ( )42 :1348معتقد است نویسندهي

ملتزم میداند که سخن ،همانا عمل است و میداند که آشکار کردن ،تغییر دادن است.
مقاومت و پایداری ،یکی از ویژگیهای غریزی و درونی است .با نگاهی به سیر تکاملی

بشر از ابتدا تاکنون با جرأت و قاطعیت میتوان گفت که مقاومت و پایداری ،همواره با

انسان عجین بوده است .ایستادگی در برابر قوهي قهریهي طبیعت نیز نمونهای از همین

مضمون است .ادبیات پایداری بهعنوان یکی از انواع ادبی ،از دیرباز بنا بر حوادث و شرایط

اجتماعی و سیاسی ملل مختلف ،بازگو کنندهي آالم و امیدهای مردمی بوده است که
آزادی و هويت خود را زیر پای طوق ظلم و بیداد ،پایمال شده میدیدهاند .از اینرو ،این

گونهي ادبی همواره از صادقترین و صریحترین انواع ادبی بوده و بررسی آن میتواند
بازگو کنندهي ابعاد دیگر روح جمعی ملل مختلف باشد .در تعریف ادبیات مقاومت و
پایداری که از شاخههای ادبیات التزام و تعهد است ،به مجموعهي آثاری اطالق شده که

تحت تأثیر شرایطی چون اختناق ،استبداد داخلی ،نبود آزادیهای فردی و اجتماعی و

قانونگریزی و قانونستیزی با پایگاههای قدرت ،غصب و غارت سرزمین و سرمایههای
م ّلی و فردی و  ...شکل میگیرد .بنابراین جانمایهي این آثار ،مبارزه با بیداد داخلی یا

تجاوز بیرونی در همهي حوزههای سیاسی ،فرهنگی ،اقتصادی ،اجتماعی و ایستادگی در

برابر جریانهای ضد آزادی است (حسامپور و حاجبي .)121 :1387 ،ادبیات مقاومت،
1. Sarter
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مقابله با همهي اشکال استعمار و ظلم است که در آن ،سخن در جایگاه سالح و تفنگ

قرار میگیرد و این در حالی است که تأثیر سالح و تفنگ محدود به عرصهي جنگ است،

اما تأثیر سخن ادبیات مقاومت ،پیوسته ادامه دارد (الحسین1972 ،م .)12 :.لذا این

گونهي ادبی در طول تاریخ و در کشاکش تهاجم قدرتها و تدافع جوامع سلطهناپذیر،
همواره به مثابهي ابزار و سالحی بازدارنده رخ نموده و موجبات احیای تداوم و بقای
فرهنگی جوامع مورد هجوم یا تحت سلطه را فراهم آورده است« .اصطالح ادبیات
غسان کنفانی فلسطینی بر مجموعهای از اشعار خود و دیگر شاعران
پایداری را اولین بارّ ،

معاصر گذاشت» (محسنی نیا .)146 :1388 ،این نوع ادبیات به شرح مبارزه ،مقاومت و

ازجانگذشتگی برای بهدست آوردن آزادی و از بین بردن جور و ستم و دفاع از فرهنگ
و سنت قومی و باورهای مردم آن سرزمین میپردازد (همان .)148 :چنین تالشی،

ادبیاتی پویا و غنی را به ارمغان میآورد .بنابراین ،واکنش و ایستادگی در برابر ظلم،
فساد ،تجاوز و بیعدالتیهای فردی و اجتماعی را پایداری و مقاومت مینامیم (حسامپور

و حاجبي .)59 :1387 ،خاستگاه این نوع از توجه به ادبیات پایداری را نیز شاید بتوان

از عصر مشروطه به بعد دانست« .ادب پایداری به آن مفهومی که امروزه بیشتر مورد نظر

دانشمندان علوم اجتماعی و ادبی قرار دارد ،همان مفهوم مبارزات سیاسی و اجتماعی
مردم ،ضد ظلم و بیدادگری است که در ادبیات ایران سرآغاز آن را از دورهي مشروطیت

دانستهاند» (کریمی الریمی.)229 :1389 ،
 -2بیان مسأله

بارزترین دوران ادب پایداری در ایران تا عصر اتقالب اسالمی ،عصر مشروطه است .در

این دوره ،گونههای مختلف ادبیات همچون داستان ،شعر ،طنز ،تصنیف و نمایشنامه،

عرصهي ستیز با بیدادگری حکومت ،رخوتزدگی جامعه ،تبعیض و بیعدالتی ،جهل

و بیقانونی و گاه ستیز با مظاهر دینی و شعایر مذهبی است .اگر ویژگی آثار عصر
مشروطه ،صراحت در بیان است ،شاخص آثار این دوره بویژه در قلمرو شعر ،بهرهگیری

از نماد در انتقاد از جامعهي فقیر ،ویران ،بیدادزده و لبریز از اختناق و سانسور است .از
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اینروست که داستانها ،نمایشنامهها و سرودههای این دوره ،همگی با زبانی نمادین

از اوضاع دردناک و تیرهي ایران سخن میگویند .در کنار آثار روشنفکرانهي این دوره
که عمدتاً متأثر از اندیشههای مارکسیستی یا غربی هستند ،نویسندگان و شاعران

دینی برجستهای را نیز میتوان یافت که در حوزهي شعر ،داستان ،نمایشنامه و یا

سایر گونههای ادبی ،از فقدان آزادی و عدالت سخن گفتهاند .با توجه به این حس

عدالتخواهی و آزادیطلبی در این دوران ،پرسش پیش روی این مقاله آن است که
آیا ادب پایداری در آثار محمدتقی بهار نمود داشته است و در صورت وجود ،چه
شاخصههایی از این نوع ادبیات را در اشعار خود گنجانده است؟
 -3پیشینه تحقیق

از آنجا که ملکالشعراء بهار از بزرگترین شاعران ادب پارسی در عصر مشروطه میباشد

و با نفوذ در سیاست و جامعه ،نقشی اساسی در بیداری اذهان مردم زمان خویش داشته

است ،تاکنون پژوهشهای گوناگونی پیرامون این شاعر بزرگ عرصهي زبان و ادب فارسی

در عصر مشروطه اعم از مقاله ،کتاب و رساله نگاشته شده است .در این میان میتوان

به مهمترین آنها به شرح زیر اشاره نمود :مقالهای با عنوان «بررسی تطبیقی مضامین

اجتماعی در شعر ملکالشعراءبهار و احمدصافی نجفی» نوشتهی معصومه شبستری
( ،)64-54 :1394به تطبیق برخی از مضامین مشترک فکری و اجتماعی در شعر

ملکالشعراء بهار و احمد صافی نجفی همچون بیعدالتی ،دعوت به بیداری و اتحاد و بیان

نگرش اجتماع به زن در جامعهی عرب و ایران پرداختهاست .همچنین مقالهای با عنوان

«بررسی تطبیقی انتقاد اجتماعی در شعر محمودسامی بارودی و ملکالشعرای بهار»،

نوشتهی محسن پیشواییعلوی و ديگران ( ،)67-47 :1394اندیشههای بارودی و بهار
را دربارهي انتقاد از مسائل اجتماعی مصر و ایران مورد بررسی و تطبیق قرار دادهاند .از

مهم این پژوهش اینکه شکایت تند و صریح از نفاق و دورویی میان خواص و عوام
نتایج ّ
از اندیشههای مشترک دو شاعر است ،ولی در انتقاد از ظلم و ستم حاکمان ،زبان بهار

گویاتر و گزندهتر از بارودی است .افزون بر موارد یاد شده ،محسنینیا و داشن (:1388
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 )156-133در مقالهی «بررسی تطبیقی مفهوم وطن در اشعار بهار و رصافی» دیدگاه

دو شاعر ایرانی و عراقی در رابطه با وطن را بیان کرده و به این نتیجه رسیدهاند که هر

دو شاعر به وطن اسالمی نگاه ویژه دارند ،با این تفاوت که بهار در این زمینه از وسعت

نظر بیشتری برخوردار است .با توجه به آنچه گذشت ،چون دربارهی بنمایههای ادب
پایداری در شعر ملکالشعرای بهار پژوهشی به صورت مستقل انجام نگرفته ،ضرورت
انجام چنین مقالهای احساس میشود تا اندیشه و هنر شعری شاعر بهتر شناخته شود.
 -4ضرورت و اهمیت تحقیق

از آنجا که ادبیات پایداری ،بسته به ویژگیهای تاریخی ،اجتماعی و سیاسی هر دوره و

در هر برهه از زمان ،مطابق شرایط و احوال همان زمان و در قالبهای گوناگون در شعر و

نثر بزرگان ادبیات جلوهگر شده ،این پژوهش با هدف نمایاندن جلوههای استعمارستیزی
و ادبیات پایداری در اشعار محمدتقی بهار صورت گرفته است ،زیرا مطالعهي اشعار

محمدتقی بهار از دیدگاه ادبیات مقاومت میتواند در برانگیختن روح ادب پایداری و نیز

آشنا ساختن مخاطبان ،بویژه ادبپژوهان و نسل جوان با پیام آن ،نقش بسیار مهمی را

ایفاء نماید و زمینههای وحدت و همدلی را در میان جامعه بیش از پیش آشکار سازد و

الگوهای ایثار ،ایمان ،شهامت و شجاعت را برای نسل کنونی معرفی نماید.
 -5روش پژوهش

این پژوهش از نوع پژوهشهای کیفی است و در آن با استفاده از شیوهي تحلیل

محتوا ،پدیدهي استعمار و بنمایههای ادب پایداری در شعر ملکالشعراء بهار و چگونگی

رویارویی شاعر با این پدیده ،بررسی شده است .نخست بسترهای اجتماعی ،سیاسی و
اقتصادی جامعهي شاعر واکاوی شده تا زمینههای پیدایش این پدیده روشن گردد،

سپس چگونگی ظهور آن در شعر شاعر و راهکارهای او برای مقابله با این پدیده بررسی
میشود.
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 -6مباحث نظری

 -1-6شرایط سیاسی -اجتماعی ایران در دورهي ملکالشعراء بهار

ملکالشعراء محمدتقی بهار ،شاعر ،نویسنده و سیاستمدار برجستهي معاصر در سال

 1265هجری شمسی مقارن با سال  1304هجری قمری در محلهي سرشور مشهد

بهدنیا آمد« .پدرش مرحوم ملکالشعراء صبوری فرزند محمدباقر کاشانی ابن عبدالعزیز

از احفاد میرزااحمد صبور ،برادرزادهی فتحعلیخان ملکالشعراء صبای کاشانی ،شاعر

معروف است که میرزاسعیدخان ،وزیر امور خارجه که در آن زمان متولی آستانه بود ،او
همت:1361 ،
را به دربار ناصرالدین شاه معرفی کرد و لقب ملکالشعرایی گرفت» (نیکو ّ

 .)8محمدتقی بهار در یکی از پرتالطمترین دورههای تاریخ ایران میزیست ،دورهای

که در آغاز آن انقالب مشروطیت و در اواخر آن ،کودتای  28مرداد  1332قرار داشت.

حکومت قاجار دروازههای ایران را به روی اروپا گشود و زمینهي گسترش تفکر غربی

را در ایران فراهم ساخت .نابسامانی امور و نحوهي غلط ادارهي کشور ،نبودن قانون،
فقدان عدل و انصاف ،ظلم و ستم بر مردم ،بیدفاع بودن صِ رف آنان در مقابل حاکمان،

عقب ماندگی کشور و زبونی در مقابل بیگانگان ،شِ کوه و شکایت از مداخلههای بیگانگان
بهخصوص روسیه و انگلیس ،از دست رفتن استقالل کشور و ...سبب شد تا مردم به فکر
اصالح جامعهي خود باشند .جنبش مشروطهخواهی ،یک دگرگونی اجتماعی در جامعه

پدید آورد و در پی آن ،ادبیاتی متفاوت از گذشته پدید آمد .ادبیاتی که بیانگر شوق و

عالقهي مرد ِم مشرق زمین به استقالل و آزادی از هر گونه ستم و استعمار بود .شاعران

عصر مشروطه که با مفاهیم نوینی ازجمله آزادی ،عدالت ،استبداد و استعمار روبهرو

بودند ،به ستایش از میهن و حمایت از کشور میپرداختند و مداخالت ناروای بیگانگان

را نکوهش نموده ،سعی میکردند تا با ابزار شعر ،مردم را از خواب غفلت بیدارکنند .هدف

ادبیات در دوران مشروطه ،بیدارکردن شهروندان ،برانگیختن احساسات ملی و میهنی،
ترویج آزادیهای فردی و اجتماعی ،از میان برداشتن خرافهها و اندیشههای سست و
ناروا (محمدی ،)112 :1372 ،پیکار با بیگانهخواهی و آشنا ساختن مردم به حدود و

حقوق انسانی آنان بوده است (یاحقی.)21 :1375 ،
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شاعران عصر مشروطه با استعانت از عواطف و احساسات ملی مردم ،مبارزهای سخت

با استعمار و اهداف سیاسی دو قدرت بزرگ روس و انگلیس آغاز میکنند و در این راه،

تنها بر عواطف ناسیونالیستی مردم تکیه نمیکنند ،چون میدانند که با ملتی مسلمان

دادن زبونی و
سروکار دارند .آنان با مطرح کردن مظلومیت اسالم و مسلمانان و با نشان
ِ
اسارت ملل مسلمان در چنگال استعمارگران غیرمسلمان ،بر آن میشوند تا راهی تازه

برای مبارزه با استعمار بیابند (آجودانی.)175 :1382 ،

واقعنمایی ،جامعهگرایی و سادگی ،سه عنصر مهم ادبیات مشروطه است .موضوعات

سیاسی و اجتماعی که تا آن زمان در شعر جایگاهی نداشت ،در شعر شاعران این

دوره ،بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است و از پرکاربردترین موضوعات شعر

مشروطه بهحساب میآید .نقش شاعران در دورهي مشروطه عالوه بر بیداری جامعه ،در

رویارویی با پدیدهي استعمار ،به گفتهي توماسمان« ،1سیاسی و اجتماعی اندیشیدن

است ،یعنی انسانی و دموکراتیک اندیشیدن و انحراف سیاستگریزی او [شاعر] ،برای
تمدن و فرهنگ جامعه ،ویرانگر است» (راوندی.)428 :1374 ،
 -2-6پدیدهي استعمار در شعر ملکالشعراء بهار

ورود استعمار و بيگانگان به ايران از زمان فتحعليشاه قاجار آغاز ميشود و از آن به

بعد در سراسر قرن نوزدهم و بيستم میالدی ،ايران همواره عرصهي رقابت نيروهاي

استعماري بهخصوص دخالت انگليس و روسيه واقع ميگردد .پادشاهان قاجار براي

برقراري رابطه با بيگانگان تالشهاي زيادي ميكنند ،ولی براي مقابله با بيگانگان هیچ

كاري انجام نميدهند «.با توجه به روحيهي آزادهخواهي و وطنپرستي بهار ،طبيعي

است كه وي بر استعمار و فشار همسايگان قويپنجه و دولتهاي مداخلهگر روزگار،

سخت بتازد و توطئههاي آنان را برمال سازد  ...وي با آگاهي سياسي خود كوشش نمود تا

نگراني عميقش را از سياستهاي استعماري دو قدرت شمالي و جنوبي نشان دهد و آنان

را از دخالت در امور كشورش برحذر دارد .همچنين وي اعتقاد داشت كه سرچشمهي
1. Tumasman
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بسياري از فسادها و عقبماندگيهايِ ما به علت دخالت غربيان در كشور است» (فياض،
.)291 :1386
به حیرتم که اجانب ز ما چه میخواهند

ملوک عصر ،ز مشتی گدا چه میخواهند
(بهار ،1380 ،ج)452 :2

در زمان ناصرالدين شاه ،اميركبير صدراعظم وي در اصالح روابط درباريان با بيگانگان

تالشهاي زيادي كرد و به كمك مأموران مخصوص خود ،مناسبات و روابط رجال ،وزراء
و درباريان را با نمايندگان سياسي  -خارجی در ايران زير نظر گرفت (شميم:1375 ،

 .)165اميركبير اگر كسي را مييافت كه براي بيگانگان جاسوسی ميكرد ،به شدت

مجازات مينمود .در نظر وي جاسوسي و خدمت به بيگانگان گناه غيرقابل بخششي

بود ،بههمين دليل ،بيگانگان با توطئههاي خود زمينهي قتل وي را فراهم كردند.

ملکالشعراء بهار ( ،1380ج ،)145-144 :1ابتدا اميركبير را وصف ميكند و سپس
واقعه را اینگونه شرح ميدهد:

پس به امر شاه دژخیمی پی اهالک او

از پس مرگش در ایران فکر نام و ننگ ُمرد
ماند ایران در شُ َمر همباز کشورهای ُخرد
قدرت همسایگان یکسان گلوی ما فشرد

رفت و در گرمابۀ فین ریخت خون پاک او

خون او گفتی که نقشع ّزت از ایران س ُترد

انگلیسوروس ازآنساعتدرایراندست    بُرد
گشت بر پا فتنة ایالتِ ترک و ّلر و ُکرد

ملکالشعراء بهار (همان ،ج )175 :2در منظومهي چهارخطابه ،با پند و اندرز ،رضاشاه

را نیز نسبت به دخالت بیگانگان اینگونه آگاه میکند و میگوید:
هســتی مــا یکســره پامــال شــد

اجنبیانــی همــه اهــل چپــو
تــازی و تــرک و مغــول و ترکمــان

دســتخوش رهــزن و ر ّمــال شــد
ِ
فرقــهی «بــردار و بــدزد و بــدو»

جملــه بریدنــد از ایــران امــان

یکی از نشانه های دخالت بیگانگان ،انعقاد قراردادهای ننگین در دوره ي قاجار با

کشورهای استعمارگر است .بهار از قراردادهای دوره ي قاجار که باعث به غارت رفتن
ثروت های ملی کشور شد ،به شدت انتقاد می کند .وی در قالب شعر ،به انتقاد از
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معروف ترین قراردادهای ننگین این دوره یعنی گلستان و ترکمانچای پرداخته ،می گوید:
روس باماجنگکردو درگلستان عهد بست

حمله بر تبریز کردو داد جنگی تازه دست

و آن قرار جابرانه همچنان بر جای هست

لیک ناگه عهدهای بسته را درهم شکست

عاقبت در ترکمانچائی ز نو پیمان ببست
چندشهر از ما گرفت و نام ما را کرد پست
(همان ،ج)143 :1

مقاالت بهار در روزنامهي نوبهار غالباً متوجه اقدامات استعماري روسهاست .بر اثر فشار

كنسول روس ،اين روزنامه تعطيل ميشود و ملكالشعراء بهار ،تازه بهار را بهجاي آن
منتشر ميكند كه آن نيز توقيف ميگردد .مخالفت ملکالشعراء بهار با روسيه نسبت به
دیگر دول استعمارگر ،آشكارتر و بيشتر است .علت آن هم مخالفت روسيه با مشروطه
و همكاري آن با استبداد میباشد .در زمان مظفرالدين شاه ،حكومت مشروطه با قانون

اساسي و يك مجلس ملي تشكيل شد .محمدعلي شاه به پشتيباني از روس ،چندين بار
سعي در انحالل مشروطه نمود .بهار بارها از دخالت روسها در امور ایران انتقاد مینماید.

وی در ابیات زیر خطاب به محمدعلی شاه که قشون روس را به داخل کشور دعوت

کرده ،میگوید:
پادشـــاها

نصیحتـــم

بشـــنو

روس اهریمنـــی اســـت خونخـــواره

مملکــت را بــه دســت روس مــده

بــه کــف اهرمــن دبــوس مــده
(همان ،ج)481 :2

یکی از مهمترين امتيازاتي كه در عصر مشروطه و در زمان ملکالشعراء بهار به تبعهي

بريتانيا واگذار شد ،امتيازي بود كه در سال  1901میالدی براي نفت به ويليام دارسي

1

داده شد كه بهار به زيبايي ،ماده تاريخ اين قرارداد را با کلمهي "لغو دارسي" در

سال  1311شمسي ذكر ميكند .تمام مردم مخالف اين قرارداد ،نگران اوضاع كشور و

خواستار لغو دارسي هستند:

1. Viliyam darsi

118

مانـــده

فصلنامه علمی  -ترویجی مطالعات فرهنگی  -اجتماعی خراسان /سال  /12ش  /2زمستان 96

دارســـی

بــا حســاب پــار و بــا پیــرار ،ســی

از

امتیـــاز

اهـــل آبـــادان فقیـــر و پُـــر ز نفـــت

لنــدن و پاریــس و ناپــل و مارســی

خلـــق ایـــران ســـرگران زیـــن امتیـــاز

شـــاعری دانـــا کـــه بـــود اســـتاد کل

ســـال تاریخـــش بپرســـید از خـــرد

ز آذری و مشــهدی و فارســی
در

کالم

پهلــوی

و

پارســی

در جوابــش گفــت "لغــو دارســی"
(همان ،ج)494 :2

ملکالشعراء بهار در اين زمان يك جوان  25ساله است .او با وزير انگليس وقت ،به زبان

سياست سخن ميگويد« :حيف نيست كه ايران با گذشتهي درخشان از بين برود؟ مگر

انگلستان نميداند كه روسها نيروهاي خود را در مرز ايران متمركز كردهاند؟ نه فقط

براي اشغال ايران ،بلكه براي ساختن سر پلي به قصد تصرف هندوستان .مستعمرهي

زرخيز انگليس ،پس صرفهي شما در اين است كه ايران مستقل بماند» (سپانلو:1369 ،
 .)266-265همچنین بهار در یکی از قصاید خود از قرارداد  1907میالدی كه ايران

را بين روس و انگليس تقسيم مینمود ،به سختي انتقاد ميكند و خطاب به انگليس

ميگويد :اين معاهده ضررهاي بسياري دارد كه باعث پستي و ويراني ايران ميشود و
روسيه هميشه به فكر منافع خود است و روزي بهخاطر تسلط بر هند ،پيمانشكني

مینماید:

انگلیس آن ضرری را که از این پیمان برد

َغبنها بود و ندیدی تو ز کوته نظری
تو ندانستی و داند ب َ َدوی و َحضَ ری

ور همی گویی روس از سر پیمان نرود

رو به تاریخ نگر تا که عجایب نگری

خاصه چون روس که او شیفته باشد بر هند
ّ

همچو شاهین که بود شیفته بر کبک دری

اندر آن عهد که با روس ببستی زین پیش

پی روس شود ایران پست
نه همین زی ِر ِ
در بر نفع سیاسی نکند پیمان ،کار

بلکه افغانی ویران شود و کاشغری

این نه من گویم کاین هست ز طبع بشری
(بهار ،1380،ج)236 :1

بهار همين كه دريافت كنسول روس به خاطر اين قصيده از او گله دارد« ،مقالهي

آبداري از مجلهي الهالل مصر در وصف مقامات اخالقي و سياسي "ادوارد هفتم" ،پادشاه
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متوفاي انگليس ،به فارسي ترجمه كرد و در روزنامهی توس به چاپ رسانيد .نشر قسمت

اول اين مقاله طوري روسها را بر ضد او برانگيخت كه روزنامهي توس به درخواست آنها

تعطيل شد ،تا قسمت دوم مقاله ،ديگر انتشار نيابد» (عابدی .)36 :1376 ،ملکالشعراء
بهار در دوران رضاشاه با كمونيستها رابطه برقرار ميكند .وي عضو انجمن روابط

فرهنگي ايران و شوروي میشود .ارتباط او با شوروي مانند ساير افراد براي دفاع از

منفعتهاي آن كشور در ايران نيست ،بلكه فقط بهخاطر مبارزه با دشمن مشترك ،يعني
رژيم ديكتاتوري است .در اين دوران ،بهار در مجموع نسبت به روسيهي نوین ،قضاوتي

مثبت دارد .وي در شعر هدية باكو به اقتضاي سياست و بهخاطر حفظ منافع ميهن خود

شوروي را ميستايد ،اما حساب خود را از حساب شيفتگان آن كشور جدا ميکند.

ابراز عالقهي بهار به مرا ِم سوسياليسم ،يكي به سبب سقوط حكومت تزاري در روسيه

بوده كه آن را راهي براي نجات كشور خود ميدانسته و ديگر آنكه ،به علت روحيهي
آزاديخواهانهاي كه داشته ،با همهي مظاهر بيعدالتي مخالف بوده و حكومت رنجبران

بر سرنوشت خود ،ازجمله آرزوهاي قلبي و ديرينهي بهار بهشمار آمده است (فياض،

.)294 :1386

بهار در ابتدا چندان مخالفتي با انگليس نداشت ،اما بهتدريج كه نقشههاي شوم انگليس
آشكار ميشود ،وي صريحاً به مخالفت با انگليس ميپردازد« .بهار در انديشهي خود
متزلزل و دورنگ و ناپايدار بود .او كه در دوران انقالب سابقهاي چنان درخشان داشت

و با زبان و قلم خود خدماتي پر ارج كرده بود ،از دورهي دوم مشروطیت كه فرقهبازي و

حزبسازي به راه افتاد ،از دمكراتهاي تشكيلي و از طرفداران جدی سياست وثوقالدوله

گرديد و با نطق و خطابه و نظم و نثر از او تقويت و حمايت كرد و ما ميدانيم كه
سياست وثوقالدوله ،برانداختن آزاديخواهان و اصحاب قيام و هموار ساختن نقشهي

نفوذ انگلستان در ايران بود» (آرینپور ،1382 ،ج .)478 :2در ديوان بهار اشعار زيادي

در دفاع از وثوقالدوله ،رئيسالوزراي عهد ،عاقد قرارداد  1919میالدی و برادرش

قوامالسلطنه و مخالفت با قيام جنگل ميبينيم .به هر حال ،حمايت از اين دو برادر و

پايين آوردن آزاديخواهان ،لکهی سیاهی بر كارهاي اين شاعر آزاده است .البته به نظر
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ميرسد بهار بعد از سالها متوجه اشتباه خود ميشود و در دو رباعي ،وثوقالدوله را

نكوهش ميكند و زيانهاي قرارداد  1919میالدی را متوجه خود وثوقالدوله ميشمارد:
غـرق تو رسـد
ای خواجـه وثـوق! گا ِه
ِ
جامی که شکسـتهای بـه پای تو َخلَد

هنــگا ِم خمــو ِد رعــد و بــرق تــو رســد
تیغــی کــه فکنــدهای بــه فرق تو رســد
(بهار ،1380 ،ج)508 :2

 -3-6بررسی بنمایههای ادب پایداری در اشعار ملکالشعراء بهار

ملکالشعراء بهار از ادیبانی است که به بیان مشکالت و نشان دادن دردهای اجتماع

بسنده نکرده است ،بلکه راه حل هر مشکل و داروی هر دردی را نیز ارائه داده است و
در صدد برمیآید که جامعهي خویش را به سوی سعادت و پیشرفت سوق دهد .این
شاعر همانگونه که در ترسیم گونههای استعمار و شگردهای آن برای عقب نگهداشتن

ملتهای در حال رشد و ستم دیده ،هنر شاعری خویش را بهکار برده است ،در نشان
دادن راه حل مقابله با استعمار و خنثی نمودن دسیسههای آن نیز موفق بوده است و

در حد توان ،انجام وظیفه کرده است .راهکارهای مطرح شده از سوی شاعر در رویارویی
با استعمار و استعمارگران بسیار متنوع و گوناگون است که به برخی از آنها به شرح زیر
اشاره شده است:

 -1-3-6غفلتزدایی وآگاه کردن مردم

ملکالشعراء بهار در اشعار خود به شکلهای گوناگون سعی در آگاه نمودن مردم نسبت

به استعمارزدگی مینماید .او گاهی بیپروا و مستقیم و گاهی با زبان غیرمستقیم و
طنزآمیز ،به بیخبری ملت اشاره مینماید .بهار از جمله شاعرانی است که همواره بر

علیه استعمار و استعمارگران در عصر مشروطه در جایجای اشعارش فریاد برمیآورد

و اعتراض خود را اینگونه به گوش مردم و حاکمان دوران خویش میرساند .او گاه

انتقادها و بیدارگریهای خود را ،به سمت سالطین عصر خود نشانه میرود و گاه نوک

قلم خویش را در جهت آگاهی بخشیدن به ملت ایران در خصوص وضعیت تأسفبار
موجود ،به سمت مردم ایران نشانه میرود.

استعمارستیزی بن مایه ی اصلی شعر محمدتقی بهار ...
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يكي ديگر از موارد دخالت روسيه در امور داخلي كشور ،زماني بود كه "مورگان شوستر"1

از آمريكا به ايران آمد« .مورگان شوستر بهعنوان خزانهدار كل ،به ايران دعوت شد و تقريباً

اختيار كامل به او اعطاء گشت .وي در سال  1911میالدی با چهار نفر دستيار آمريكايي،

اما بدون شناسايي وضع اقتصادي ،اجتماعي و يا سياسي ،وارد ايران شد» (حتي:1382 ،
 .)422شوستر بعد از ورود ،اقدام به گرفتن ماليات از همهي اعيان و اشراف نمود .عدهاي

از اين افراد ،اتباع روس بودند .روسيه كه از دخالت ايران در امور اتباع خود بهخشم آمده

بود« ،در سال  1290شمسی اولتيماتومي سهمادهاي به ايران داد و خواستار آن شد كه
اوالً مورگان شوستر از ايران اخراج گردد ،ثانياً اتباع خارجي با اجازهي دولتهاي روس و

انگليس استخدام شوند و ثالثاً خسارت لشكركشي دولتی روس به ايران پرداخت گردد»

(ميرانصاري .)16 :1377 ،اين درخواست مورد مخالفت نمایندگان مجلس قرارگرفت،

لذا دولت ،مجلس را تعطيل كرد تا به شرايط روسها گردن نهد ،اما روسها برخي از
شهرهاي گيالن را اشغال نمودند .ملکالشعراء بهار ( ،1380ج ،)273-272 :1دربارهي

اين موضوع ،مسمط مسدس زير را سرود و در روزنامهي نوبهار منتشر ساخت .وي در اين

شعر ،به غارت ثروتهاي ملي بهدست انگليس و روسيه اشاره نموده ،مردم را از خواب

غفلت بيدار و به دفاع از كشور تحريض مینماید:
هان ای ایرانیان! ایران اندر بالست
مرک ِز ُملک کیان ،در دهن اژدهاست

ِ
مملکتداریوش ،دستخوشنیکالست
غیرتاسالمکو؟جنبشم ّلی کجاست؟

برادران رشید ،این همه سستی چراست؟
ایران مال شماست ،ایران مال شماست

هان ای ایرانیان! بینم محبوستان
گویی در این میان ،گرفته کابوستان

بهپنجهی انگلیس ،به چنگل روستان

کزدو طرف میبرند ،ثروت و ناموستان

در ره ناموس و مال ،کوششکردن رواست

ایران مال شماست ،ایران مال شماست
1. Murgan shooster
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فرخی یزدی ( )186 :1369نیز با اشاره به ایران دوران باستان و برشمردن شاهان

و پهلوانان نامی آن ،سعی در آگاه نمودن مردم و تحریک احساسات ملی آنان ،علیه
استعمار دارد و میگوید:

این همان ایران که منزلگاه کیکاوس بود
جای زال و گودرز و گیو و توس بود

خوابگاه داریوشو مأمنسیروس بود

نی چنین پامال جور انگلیس و روس بود

اینهمه از بیحســی ما بود کافســردهایم

مــردگان زنــده بلکه زنــدگان مردهایم
 -2-3-6برانگیختن هموطنان و ترسیم موقعیت آنان

ملکالشعراء بهار به آگاهکردن مخاطبان و هموطنان خود بسنده نکردهاست .او ضمن

ترسیم موقعیتی که مردم ایران در آن قرار گرفتهاند ،با بیان اشعاری توأم با حسرت

و دریغ و مرثیهسرایی به تحریک غیرت ملت ایران بر علیه استعمار پرداخته است.
ملکالشعراء بهار شديدا ً با اقدامات روسها مخالفت ميكرد و براي ابراز نفرتش ،از هيچ

اقدامي فروگذار نبود .يكي از اينگونه اقدامات وی ،سرودن مرثيهاي در وفات "ادوارد

هفتم" ،پادشاه انگليس بود .بهار در ابتدا ،مخالفت كمتري با سياستهاي انگليس
داشت ،زيرا انگليس تا حدی از انقالب مشروطه حمايت میکرد ،اما روسيه صريحاً با
مشروطه مخالف بود .بهار با اين قصيده ميخواست داد دل مردم ستمديدهي خراسان را

از مأموران روسيه بگيرد و كنسول روس را ناراحت كند .همچنین «بهار قصيدهای را كه
مخاطب آن "سرادواردگري "1وزير خارجه انگلستان است ،در سال 1328ق .در خراسان

سروده و در روزنامه حبلالمتين كلكته انتشار داده است .در اين منظومه از معاهده

1907م .روس و انگليس دربارهي تقسيم ايران به دو منطقهی تحت نفوذ و كشيدن
راهآهن سراسري ايران با سرمايهي خارجي ،سخن به ميان آمده است و مشهورترين

قصيدهی سياسي آن روز بهشمار ميرود» (آرين پور ،1382 ،ج .)134 :2اين قصيده
مورد توجه محافل سياسي و ادبي ايران و ممالك فارسيزبان جهان قرار گرفت و موجب
1. Sir Edvard Geri

استعمارستیزی بن مایه ی اصلی شعر محمدتقی بهار ...

123

شهرت سياسي ملکالشعراء بهار نیز گرديد و ميتوان گفت در حقیقت شهرت اين

قصيده ،مشوق ورود ملکالشعراء به عالم سياست شد:
سوی لندن گذر ای پاک نسیم سحری

کای خردمند وزیریکه نپرورده جهان

انگلیس ارز تومیخواستدرآمریکمدد
بود اگر فکر تو دایر به حیات ایران

سخنی از من برگو به سِ را ِدواردگری

چون تو دستو ِر خردمند و وزیری هنری
بسته میشد به واشنگتون ر ِه پرخاشگری
این همه ناله نمیماند بدین بیاثری
(بهار ،1380 ،ج)235 :1

ملکالشعراء بهار همچنین در قصیدهای با عنوان "صفحهای از تاریخ" ضمن اشاره به

معاهده 1907م .بین روسیه و انگلیس در تقسیم ایران ،ظلم و ستم انگلیس را افزونتر
از سایر اقوام مهاجم به ایران میداند و میسراید:
ظلمی که انگلیس در این خاک و آب کرد

نـه بیوراسـب کرد و نـه افراسـیاب کرد

از جور و ظلم تازی و تاتار درگذشت

ظلمی که انگلیس در این خاک و آب کرد

آلمان بدید روضهی هندوستان به خواب

تُرکـش ز راهآهـن تعبیـر خـواب کـرد

اندرهزار و نهصد و هفت آن زمانکه روس

بـا ژرمـن افتتـاح سـؤال و جـواب کـرد
(همان)642 :

فرخی یزدی ( )53 :1369نیز جهت برانگیختن ملت بر علیه استعمار و استعمارگران،

به فتنهانگیزی دولتهای استعمارگر در کشور ایران اشاره میکند و دخالتهای انگلیس
را در امور داخلی کشورهای اسالمی چنین مورد شماتت قرار میدهد:
سر به سر غافل و پامال شد ایمان از کفر

گوئیا در تن ما عِرق مسلمانی نیست

جز جفاکاری و بیرحمی و مظلومکشی

شیوه و عادت دربار بریتانی نیست

ملل از سرخی خون رویسفیدند و لیک

هیچ ملت به سیهبختی ایرانی نیست

فتنه درپنجة یک سلسله لرد است و مدام

کار آن سلسله جز سلسله جنبانی نیست
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 -3-3-6دعوت مردم به اتحاد و مقابله با استعمار

ملکالشعراء بهار به مناسبتهای مختلف ،بهطور مستقیم و غیرمستقیم مردم را به

وحدت کلمه فرامیخواند و آن را رمزی برای پیروزی در برابر استعمارگران میداند.

«در تاريخ مبارزات ايران هميشه نيروهاي بيگانه وجود داشتهاند .بهار و هر شاعر آزادهي

ديگر ،با دخالت هر بيگانه و اجنبي بهشدت مخالفند .بهار ،تسلط بيگانگان را بر كشور

ايران ناشي از نفاق ،تشتت و دودستگي ملت ميدانست و به ايرانيان عاشق وطن ،همواره

هشدار ميداد كه بيدار باشند و كمين دشمنان را هوشيار» (روزبهانی.)226 :1386 ،
ملکالشعراء بهار همچنین در هنگام اعطاي امتياز نفت شمال ايران به آمريكا و حمالت

دشمنان داخلي و خارجي نیز دو غزل سروده كه در يكي از كنسرتهاي بزرگ تهران

خوانده شده است .وي در يكي از اين غزلها ،به ستایش مردماني داراي همت عالي كه

اختيار كشورشان را بهدست بيگانگان نميدهند ،میپردازد و در غزل ديگر از اختالفات

داخلي كه سبب بهوجود آمدن این قبیل قراردادها شده است ،اینگونه یاد میکند:
همتنهاد بر سرخویش
کسی که افسر ّ
بگو به سِ فله که در دست اجنبی ننهد

خاصه ماست
حقوقنفت شمالوجنوب ّ
همچنین:

ز نادرستی اهل زمان شکسته شدیم

زعشقدستکشیدیم و بهرکشتن خویش
سریبهدستشمالوسریبهدستجنوب

بهدست کس ندهد اختیار کشور خویش
کسیکه نان پدرخورده ،دست مادرخویش

بگو به خصم بسوزان به نفت پیکر خویش
(بهار ،1380 ،ج)416 :2

ز بسکه داد زدیم "آی دزد" خستهشدیم
به پایمردی اغیار دستهدسته شدیم
بسان رشته دراینکشمکشگسسته شدیم
(همان)420 :

عارف قزوینی نیز «اشعارش را وسیلهای برای بیان افکار سیاسی و اجتماعی و تهییج

مردم میداند» (آرینپور ،1382 ،ج )259 :2و از آن بهعنوان حربهای در برابر سیاستهای
استعمارگران استفاده میکند و میگوید:

استعمارستیزی بن مایه ی اصلی شعر محمدتقی بهار ...
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آن یکی شاد که امالک و زر و زن دارد
(عارف قزوینی)79 :1385 ،

او هیچگاه دوست ندارد که بیگانگان به قصد آبادسازی کشور به وطنش وارد شوند،

لذا با مخاطب قرار دادن ملت ،آنان را تشویق به اتحاد و مبارزه بر علیه استعمار کرده

و میگوید:

خانهای که شود از دست اجانب آباد

زاشکویرانکنشآنخانهکهبیتالحزناست

(همان)64 :

 -4-3-6دعوت به حفظ هویت و اصالت و   بازگشت به مبانی فرهنگی و

اعتقادات اسالمی

یکی دیگر از راهکارهای ملکالشعراء بهار در مقابل غربزدگی و استعمارزدگی ملت

ایران ،پیروی از علمای بزرگ و پیشوایان دینی است .ملکالشعراء بهار یکی از راهکارهای

مقابله با استعمارزدگی ملت ایران را پیرویکردن از امور دینی و پیشوایان مذهبی

میدانست .در نگاه بهار ،اهانت و بیاعتنایی به امور مذهبی و پیشوایان دینی بزرگترین

گناه محسوب میگردد ،لذا او نیز در مقابل اهانت روسها در به توپ بستن آرامگاه
امام رضا (ع) سکوت نمیکند و کار آنان را آشکار و برمال میسازد« .پس از مشروطه

دخالتهاي روس در ايران ،شكلي ديگر بهخود گرفت و سرازير شدن نيروي اين دولت

به مناطق شمالي مانند خراسان و آذربايجان و سپس مناطق مركزي ايران شدت يافت»

(ميرانصاري .)14 :1377 ،در ارديبهشت سال 1290ش .قواي روس در خراسان به
تحريك مردم پرداختند و عدهای را به طرفداري از محمدعلي شاه به حركت درآورده

و با ايجاد دودستگي ميان مردم ،كشتار بسياري در مشهد به راه انداختند و در نهايت،
حرم مطهر حضرت رضا (ع) را به توپ بستند .ملکالشعراء بهار ( ،1380ج،)248 :1

يك تركيببند و يك قصيده در مورد اين واقعه سرود و هر دو را "توپ روس" نام نهاد:
بویخون ای باد از طوس سوی یثرب بَر

ب ــا نب ــی برگ ــو از ترب ــت خونی ــن پس ــر
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همچنین:

ِ
اردیبهشت نوحه و آغاز ماتم است

شاهرضا ،شهیدخراسان ،غریب طوس

محرم است
ماه ربیع نیست که ماه
ّ
توپ روس
کآتش به قلب وی افکند ِ
(همان)251 :

سيد اشرفالدین حسینی نیز با جهتگیری و حساسیت به مسائل و مناسبتهای دینی،

مردم را به داشتن حساسیت و جهتگیری صحیح و پیروی از علمای دینی فرا میخواند

و هرگاه کسی به امور دینی ،اهانت یا بیاعتنایی میکرد ،کار او را برمال میساخت.

پیداست یکی از عوامل محبوبیت اشرفالدین ،دینداری او بود .او پس از زوال دولت
نیکالی دوم تزار روسیه ،که به توپ بستن آرامگاه حضرت امام رضا (ع) در زمان وی
صورت گرفته بود ،ترجیعبندی سرود .در اینجا به عنوان شاهد مثال ،تنها به یک بند
از آن اشاره میشود:

این قبر غریبالغربا ،خسرو طوس است
ِ
مرجع ارواح نفوس است
خاک د ِر او
ِ

اینقبرمغیثالضعفا،شمسشموساست
باید ز ره صدق به این خاک درافتاد

(حسینی)457 :1359 ،

 -5-3-6شکستن غرور و شکوه کاذب استعمار با زبان هنری طنز

با توجه به گوناگونی دسیسههای استعمار ،الزم است راهکارهای ارائه شده در مقابل

آن نیز گوناگون و متنوع باشد .یکی از راهکارهای مؤثر ملک  الشعراء بهار در راه مبارزه با

استعمار ،به سخره گرفتن استعمارگران و ریشخند نمودن کارهایشان نسبت به ممالک

مشرقزمین میباشد .بهعنوان مثال ،بهار ( ،1380ج )248 :1در قصیدهای با ریشخند

از روسها با عنوان افراد "تمدنخواهی" نام میبرد که وحشیترین افراد نیز اقدامات

ناجوانمردانهی آنان را باور نمیکنند:

بنِگــر بــاز کــه ایــن خیــره تمدنخواهان

کــرده آن کار کــه وحشــی ننماید باور!

همچنین ملکالشعراء بهار (همانجا) در همین قصیده به سبب آگاه شدن انگلیسیها از
اهداف شوم آلمانها ،بهریشخند به انگلیس ،لقب "روباه پیر" را نسبت میدهد .عالوه

استعمارستیزی بن مایه ی اصلی شعر محمدتقی بهار ...
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بر این ،به تقسیم کشور به دو منطقهی تحت نفوذ انگلیس و روسیه نیز اشاره میکند:
روباهپیر یافت که آلمان به قصد شـرق
با روس عهد بست و شمال و جنوب را

دنـدان و پنجـه تیزتر از شـیر غاب کرد

انـدر دو خـط مقاسـمتی ناصـواب کرد
(همانجا)

بهار همچنين برای شکستن غرور و شکوه ساختگی استعمارگران ،در قصيدهاي با

برشمردن افتخارات کشور و ملتش ،ابراز میدارد که ایران به حمایت دول استعمارگر

بینیاز است .او خطاب به روس از قراردادي كه در 1915م .در زمان وزارت

محمدوليخان سپهدار با ايران منعقد كرد ،سخن ميگويد .برطبق اين قرارداد ،روسيه

مداخله در امور ملي ايران را با كميسيون مختلط الزم ميشمرد و مداخالت ديگري هم

در سواحل دریای خزر و خليج فارس و غيره با اجازهي دولت ايران مينمود .بهار در
اينجا ميگويد :كشوري با وسعت و اقتدار ايران از حمايت كشوري پست چون روسيه

بينياز است و كسي كه با آنها قرارداد ميبندد ،سزاوار دشنام و لعنت میباشد:
آن را کـــه نگـــون اســـت رایتـــش

مــن هیــچ نخواهــم حمایتــش

ُملکـــی کـــه ز جیحـــون و هیرمنـــد

تــا دجلــه برآیــد مســاحتش

ای ــن کش ــور تح ــت الحمای ــه نیس ــت

از کـــس بنخواهـــد حمایتـــی

گوینـــد ســـپهدار داده خـــط
گــر داده خطــی ایــن چنین خطاســت

هــم نیــز برنجــد ز صحبتــش
ویــن گفتــه نگنجــد بــه غیرتــش
لعنــت بــه خــطِ پُــر مخافتــش
کایــن ملــک بــری بــوده ذ ّمتــش

 -6-3-6نکوهش و محکوم کردن استعمارگران

(همان ،ج )310 :1

ملکالشعراء بهار در برابر استعمار ،تنها به راهکارهای آگاهی دادن به مردم و برانگیختن

آنان در برابر استعمار و ترسیم موقعیت و دعوت به حفظ هویت و بازگشت به اصول
و شکستن غرور و شکوه ساختگی استعمارگران بسنده نکرده ،بلکه آنان را محکوم

میکند و در بسیاری از موارد ،بهطور مستقیم آنان را مورد نکوهش قرار میدهد تا
با اینگونه بیانها ،نزد مردم جایگاهی نداشته باشند و از صحنه خارج شوند و مردم
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بتوانند در تعیین سرنوشت خویش ،سهیم باشند .ملکالشعراء بهار اشعار فراوانی در

نکوهش استعمارگرانی چون روسیه و انگلستان و اقدامات این کشورها سروده است.
مبارزهی بهار (همان ،ج )643 :2با انگلیس و روسیه گاهی مستقیم است و گاهی به

علت خفقان سیاسی حاکم بر جامعه ،غیرمستقیم و با کنایه به نکوهش و محکوم کردن
این استعمارگران و مداخالت آنها میپردازد:
انگلیسا در جهان بیچاره و رسوا شدی

چشم پوشی با دل صدپاره ازسودانومصر

چون که یادآری ز پاالیشگه نفت عراق

زآسیا آواره گردی وز اروپا ،پا شوی
وز بویر وز کاپ ،دل برکنده و دروا شوی
دل ُکنیچونکوره و از دیده خون پاال شوی

سرزمین برای شاعر ،همه چیز است ،لذا وظیفهی خویش میداند که با زبان شعری

خود به دفاع از آن پرداخته و عالقهی درونیاش را نمایان سازد .در ابیات زیر ،نسیم

شمال نیز ناراحتی خویش را درباری وطن ابراز داشته ،ضمن محکوم نمودن استعمار،
آن را بسان یوسف (ع) دانسته که در دهان گرگ اجل استعمار و استعمارگران ،بیکس

و تنها مانده است:

ای غرقــه در هــزار غــم و ابتال ،وطن

ای یوســف عزیـ ِز دیــا ِر بــا ،وطــن

ای در دهــان گـ ِ
ـرگ اجــل مبتــا ،وطــن

قربانیــان تــو همــه گلگــون قبــا ،وطن

بی کس وطن ،غریب وطن ،بینوا وطن
(بهار نقل از حسینی)47-46 :1359 ،
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نتیجه

پس از بررسی بنمایههای استعمارستیزی در اشعار ملکالشعراء بهار ،نتایج زیر

بهدست آمد:

1 .1برای رویارویی با استعمار و استعمارگران شیوهی واحد ،اثرگذار و کارساز نیست ،بلکه

الزم است در شرایط مختلف با عملکرد استعمارگران ،شگرد مناسب و انعطافپذیر

انتخاب و براساس آن عمل شود .بنابراین یک ادیب با زبان هنری خویش ،هنگامی در

مبارزه خود به پیروزی میرسد که نسبت به دشمنان ،شناختی عمیق داشته باشد،
موقعیت کشور و منطقه را بشناسد ،در روند مبارزه ،روش مناسب و انعطافپذیر را

بهکار گیرد ،مبارزه را به طور مستمر ادامه دهد و همواره در صحنه باشد و به کار
خویش ایمان داشته و به نتیجهای که در پی دارد ،کام ً
ال امیدوار باشد.

2 .2ملکالشعراء بهار از جمله روشنفکران پویایی است که در همهی زندگانی پر فراز و
نشیب خود ،لحظهای از تالش و کوشش باز نایستاده و در جریان انقالب مشروطه،

همگام با تودهی مردم از مشروطهخواهان طرفداری میکند و در برابر استعمار و
استعمارگران ،ندای آزادیخواهی و میهندوستی سر میدهد.

3 .3شاعر در اشعار خود به بیان راهکارهایی ،مانند آگاه کردن مردم و غفلتزدایی،
برانگیختن مردم و ترسیم موقعیت آنان ،دعوت به اتحاد و مقابله با استعمار ،بازگشت
به هویت اصیل ایرانی اسالمی ،تحقیر استعمار با زبان طنز ،نکوهش و محکوم
نمودن استعمارگران اشارهی صریح دارد ،همچنین زبان شعری شاعر همهفهم و

گاهی عامیانه نیز میباشد.

4 .4آنگونه میتوان از اشعار شاعر استنباط نمود که ملکالشعراء بهار از اندیشهای
متزلزل و ناپایدار در رویارویی با پدیده استعمار برخوردار میباشد .بهار در ابتدا
مخالفت کمتری با سیاستهای استعماری انگلیس داشت ،زیرا انگلیس از مشروطه

تا حدی حمایت میکرد ،اما نفرتش از روسها بهدلیل مخالفت آنان با مشروطه

بسیار زیاد بود ،ولی بهتدریج که نقشههای شوم انگلیس برای بهار آشکارتر شد،
صریحاً به مخالفت با انگلیس پرداخت.
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