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 بررسی و نگاهی به جایگاه وطن در شعر بهار 
 

 نسب  خداداد کریمی

 ل یواحد اردب  یدانشگاه آزاد اسالم یفارس  اتی زبان و ادب  لیفارغ التحص

 

 چکیده 

  مورد  احساسات،  بیان  برای  فارسی،   زبان  ی  پهنه  در  واژگان  ترین  کلیدی  از  یکی  دراز،  سالیان  طول  در  همواره  عشق  ی  واژه

  اثر   زیباترین  عشق،   دادن  قرار   خطاب  مورد  با  بسیاری  شاعران  مختلف،  قرون  در  رهگذر،   این  در  و   بوده  ریبسیا  یشعرا   توجه

  هر   و   گنجد  نمی   کس  هیچ  دانش  ی  حیطه  در  که  شرح  بی  ست  معمایی  عشق  موضوع.  اند  آفریده  را  خود  هنری  کارنامه  ادبی

  عصر   هر  در  عشق  ناتمام   قصۀ  از  گون  گونه  بیان  با   و   هگفت  خنس  آن  ماهیت   و   عشق  دربارۀ   خود  درونی  دریافت   ی مقتضا  به  کس

  توجه  با  مشروطه  عصر  در  که   بهارست  الشعرای  ملک  تقی  محمد  میرزا  معاصر،  ادب  شعرای  این  از  یکی  .است  زده  دم  ای  دوره  و

 تصویر  به   ،الوطن  حب  قالب  در   را  عشق  سیمای   شیوایی  کالم  با  اجانب،   چنگال   از  وطن  آزادی  و   وطن،   بحث  در   حاکم   اوضاع   به

  از   بهار  دیوان  در  عشق  ویژه  های جلوه  بررسی  به  تحلیلی   -  توصیفی  روش  به   که  است  برآن  سعی   مقاله  این  در   است،   کشیده

  عشق  با  تفاوتی  آیا  و  دارد  هاییویژگی  و  صفات  چه  او  منظر  از  عشق  که  دهیم  پاسخبه این سوال    و  پرداخته  پرستی  وطن  منظر

 .خیر یا هشتدا شتهگذ ادوار در شعرا سایر

 

 عشق، بهار، وطن دوستی، آزادی خواهیهاي کلیدي:  واژه
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 بیان مساله

عشق کالمی است موجز که در اصل پرتویی از جمال حقیقت الهی است، زیرا حسن و زیبایی که در جهان مشهودست جلوه 

یقی، به شرط اینکه احساسات معنوی هایی از شاهد ازلی است. و از نظر عرفا وسیله و مقدمه یی است برای رسیدن به عشق حق

برانگیزد و عاشق به کمال   این صورت مذموم است.برسد درا  بن مایهر غیر  ادب فارسی،  اکثر دیوان های شعرای  اصلی  در  ی 

موضوعات شعری عشق است. هر کدام از شعرا و عرفای پهنه ادب، برحسب روحیات و نگاهی که به جهان خلقت و فلسفه حیات 

ق به مجازی، حقیقی، عرفانی و زمینی  های متفاوت موجب تقسیم عشسبک خاص خود، عشق را بیان نموده و با نگاهدارند، با  

میشده جنبه  دو  از  را  عشق  فارسی  ادبیات  در  زمینیاند.  یا  مجازی  عشق  داد؛  قرار  بررسی  مورد  یا    توان  الهی  عشق  و 

به طرز دلنشین ده از همان ابتدا حقیقت وجودی و کالمی خویش را  عشقی که در ادبیات مد نظر شاعران پارسی زبان بوعرفانی.

 ه شور و احساس به منصه ظهور رسانیده و در عمق جان ریشه دوانیده است.   در حیط

چنانکه سنایی، مولوی، حافظ و عطار از منظر عرفانی و سعدی و خواجوی کرمانی و کمال الدین وحشی بافقی با پرداختن به 

 اند. ن اختصاص دادهه عرفانی اشعار زیبایی خلق کرده و بخش مهمی از سروده های خود را بداعشق زمینی و گا

زد  دم  زتجلّی  پرتوحسنت  ازل  از   حافظ: 

  

زد    عـالم  همه  به  آتش  و  شـد  پیـدا   عشق 

 ( 386: 1382)خالقی،                                       

 

ایـ بـوده  می  این  مستان  از  هم  ما   م موالنا: 

اند  ببـریــده  او  مهــر  بـــر  مـــا   نـــاف 

 

درگــه  ایـــم    عـــاشقـــان  بـوده   وی 

اند  کـــاریـده  مـــا  جــان  در  او   عشق 

 ( 651: 1373)زمانی،                                       

از ملوک عرب حدیث مجنو را  نغز و دلکش بدین مضمون: یکی  دارد  از گلستان  او  سعدی: حکایتی  لیلی و شورش حال  ن و 

نهاده است و زمام عقل از دست داده. بفرمودش تا حاضر آوردند و مالمت کردن   بگفتند که با کمال فضل و بالغت سر در بیابان

 گرفت که در شرف انسان چه خلل دیدی که خوی بهایم گرفتی و ترک عشرت مردم گفتی؟ گفت:  

جُستـنـد   مـن  عـیـب  کـــه  آنــان   کــاش 

نظـــــرت   ـات در  تــرنــج  جـــای   بــه 

 

بــ   دلـسـتــان،   دیــدنـدی  رویـــت،ای 

بــریـدنــــدی  دسـتـهـــا  خـبــر   بـی 

 ( 141: 1387)سعدی،                                     

نهایت تمنّای دل که  بیسّر سخن از دلدادگی و عشق، اعجاب انگیز و شنیدنی است، اما با این اوصاف، معمایی است از شرح  

ی دانش وضوع عشق معمایی است بی شرح و موضوعی است که در حوصله»مکشاند.ادیب را به دنبال خود می  صدها سخنور

ی ماهیت و تعریف آن، سخن ها گفته و با گنجد و هرکس به مقتضای دریافت ذوقی خود در حق عشق و دربارهکس نمیهیچ

 (165:1384عشق دم زده است.« )میر قادری،  گون از قصه نامکرربیان گونه

محبت است ... عشق درخت وجود عاشق را در تجلّی جمال معشوق محور گرداند که تاچون ذلّت به بیانی دیگر عشق، افراط  

  یعاشقی برخیزد، همه عشق ماند، و عاشق مسکین را از آستانه نیاز در مسند ناز نشاند و این نهایت مراتب محبت است. )خمین

 (230:1374)ره(،
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مات کائنات برپایه آن استوارست. به قول موالنا داستان عشق داستانی  باید گفت: عشق واژه ای است بسیار مقدّس که حیات و م

دیگرست، شاعران عارف به نوعی و شاعران غیر عارف به نوعی دیگر عشق را در کالم خود استعمال کرده و برخی آن را محور 

 اند.  سخن خود قرار داده

به دنی افالطون می از ورود  عالم مجردات قبل  انسان در  پرده و  گوید: روح  را بدون  زیبایی و حس مطلق یعنی خیر  ا حقیقت 

حجاب دیده است، پس در این دنیا چون حس ظاهری و نسبی و مجازی را می بیند از آن زیبایی مطلق که سابقاً درک نموده  

-فس است میشود و مانند مرغی که در قدارد، فریفته میدهد و هوای عشق او را برمیکند، غم هجران به او دست مییاد می

 (227:1388خواهد به سوی او پرواز کند.« )شاکر، 

بهای بسیاری به چشم می خورد که هر یک آینه تمام نمایی از فرهنگ و پیشینه  در میان متون شعر معاصر فارسی، آثار گران

ورود به دنیای اندیشه و  امروز آشنایی به چنین متونی مستلزم فراگیری مقدماتی است که نیازمند    تاریخی این مرز و بوم است.

دستیابی به مفاهیم ارزشمند شاعرانی دارد که هزار توی لغات و دانش های ادبی آنان مسائلی جدید کشف می شود. یکی از این  

اسان اشعار او را یکی از مهمترین آثار سخن فارسی دانسته اند و  آثار دیوان ارزشمند ملک الشعرای بهار است. که تمام سخن شن

ایران گفته باشد و اهمیت اشعار بهار را نادیده گرفته باشد. همچنان که در هیچ مح از تاریخ زبان  ققی را نمی توان یافت که 

بر مبنای ذهنیت غنائی شاعران، فراز و فرودهایی وجود داشت پارسی،  ادب  از  دوره های گوناگون  ادبیات  اما هیچ گاه  ه است، 

ش اصلی در این زمینه صورت گرفته که استاد بهار تا چه اندازه به دنبال عشق و  عشق خالی نبوده و در این تحقیق نیز پرس

 جاذبه های آن بوده و با طرح دو سوال به موضوع می پردازد. 

 شود؟آیا در اشعار بهار مانند سایر شعراء ردپای عشق دیده می-1

 باشد؟ در صورت مثبت بودن این عشق در چه زمینه و از چه نوع می-2

 

 تحقیق   تسواال

هدف از نگارش این تحقیق بررسی زوایای فکری ملک الشعرای بهار در خصوص عشق و جلوه های ویژه این کالم رمز آلود ست   

 که

 گر دارد؟ آیا دیدگاه او نسبت به عشق بسان شعرای ادوار گذشته است و یا صبغه ای دی  .1

او جای دار .2 او مجازی ست چه کسانی در نظرگاه  نگاه  اگر حقیقی ست خامهاگر عشق در  را به چه  ند و  های فکری خود 

 چیزی معطوف داشته است؟  

 

 اهداف و ضرورت تحقیق 

در قالب   بهار در زمره شاعرانی است که در عصر مشروطه با توجه به اوضاع حاکم در بحث وطن با کالمی شیوا کلمه عشق را

با شور و حرارت خاصی سروده هایی برای وطن تقدیم    حب الوطن معرفی نموده و به تصویر کشیده و در جای جای دیوان او

داشته که در آن آزادی وطن و در اسارت نبودن آن را از خداوند خواسته است لذا در این مقوله با بررسی سروده های وطنی وی  

معنوی؟ به   از نظر وی اساسا چه صفات و ویژگی هایی دارد و آیا عشق او مجازی است یا  به این سوال پاسخ دهیم که عشق

 همین جهت اهداف این تحقیق را می توان اینگونه برشمرد: 

 شناخت شیوه های تصویرگری وی در قالب الفاظ و معانی ملموس نسبت به وطن  .1
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 در قالب شعر  شناخت گستردگی و دامنه های عشق در باب وطن به طرق گوناگون  .2

 نندگان  درک مطلب و رابطه جانسوز عشق وی به وطن و تفهیم آن به خوا .3

 آشنایی خوانندگان با افکار وطن پرستانه بهار  .4

 

 روش تحقیق

آشنایی فراوان بهار به علوم متعدد و اشارات وی در اشعارش با ترکیبات ویژه و خاص و استفاده از مصادر فراوان لغات عربی،  

ز طبع و ذوق سرشار او سرچشمه  او را منوط به یافتن لغات و صور خیال نموده و گستردگی توصیف گری وی که ادانستن شعر  

می گیرد نیازمند به مطالعه فراوان دیوان لغات داشته و پس از مطالعه مضامین فکری و اندیشه های ناب او اشارات به وطنیات  

بر گردید.  آوری  جمع  و  بندی  دسته  مجزا  طور  به  تمامی  وی  از  برداری  فیش  و  ای  کتابخانه  روش  به  امر  این  به  تحقق  ای 

ساعت و    300ماه و با صرف وقت بیش از    3ری او و انطباق معانی شعری با مضمون عشق کاری بود که در مدت  مضامین شع

ر خصوص اجتماعی،  مطالعه قصاید و غزلیاتش به روش بیت محوری، شاهد مثال ها جمع آوری و در پایان کار با دسته بندی د

 رفت.  سیاسی، عاطفی به رشته تحریر درآمد تا مقاله کنونی شکل گ

 

 پیشینه تحقیق 

در زمینه ی اندیشه های وطن پرستی و وطن دوستی، پژوهشگرانی چند در عرصه ی ادب پارسی قلم فرسایی نموده و وطن و  

 درآورده اند؛   وطنیّات خود را در آینه ی زالل افکار خویش ترسیم و به رشته تحریر

( نشریه تحقیقات 1390ن شاه حسینی و مسعود سرحدی )از آن جمله »لیالی وطن در آغوش مشروطیت« از دکتر ناصرالدی

شماره   فارسی  ادب  و  زبان  غنایی  و  عصر 10تعلیمی  برجسته  شاعران  شعر  در  پرستی  وطن  سطوح  و  ها  انگیزه  آن  در  که   ،

 ب کالم مقاله در خصوص ضعف و زبونی دولت عصر در مدیریت جامعه و جریحه دار مشروطه به طور مشروح بررسی گردیده و لُ

شدن غرور ایرانی در خصوص صیانت از تمامیت ارضی کشور را عامل توجه و سرایش شعر از سوی شعرای آن عصر با توجه به  

 رسالت اجتماعی شان می دهد.  

ا ترکیبی  سرایی،  وطینه  به  شاعران  »رویکرد  مقاله  این  ناسیونالیسم،  در  از  اعم  خواهی  وطن  مختلف  باورهای  تمام  ز 

 ونیزم و حتی در معنای مسقط رأس و زادگاه« بوده است.   نترناسیونالیسم، شوا

( بیطرفان  مینو  و  شمعی  میالد  از  عشقی«  میرزاده  اندیشه  و  شعر  در  وطن  مفهوم  »تحلیل  علمی  1393همچنین  مجله   .)

ت با  با مسائپژوهشی شعرپژوهی دوره ی شش که  ارتباط  اندازهای میرزاده عشقی در  ل  حلیل مفهوم وطن، دیدگاهها و چشم 

 سرزمینش تبیین گردیده بررسی شده است.  

؛ با  26(، فصلنامه تحقیقات تمثیلی در زبان فارسی شماره  1388»اندیشه وطن در شعر دوره ی مشروطه« از محمد بهنام فرد )

»وطن   جایگاه این اندیشه در شعر دوره مشروطه به مسئله وطن پرداخته. و در مقاله نگاهی گذرا به مفهوم قدیم و جدید وطن و

( مجله دانشکده ی ادبیات و علوم انسانی »دانشگاه خوارزمی« 1385در شعر دوره مشروطه« از ناصر نیکوبخت و غالمعلی زارع )

 ( نیز وطنیات شاعران مشروطه را بررسی نموده است. 14)دوره ی 
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جمله مقاله ی »حاکمیت و رهبری در   کار و اندیشه های مدیریتی بهار نیز تحقیقاتی صورت گرفته؛ از آنر زمینه افو باالخص د

( فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم انسانی دانشگاه الزهرا )س( سال شانزدهم  1385اندیشه ی بهار« از رسول حسن زاده )

 که در آن نوع مدیریت مطرح می باشد.  

(  1392وروززاده چگنی و الهام مریمی )بررسی درون مایه ی وطن در اشعار بهار و حافظ ابراهیم« از وحیده نقاله ی »و امّا م

ادبی شماره   از تسلط  17مجله مطالعات و تحقیقات  بیزاری شان  به بررسی وطنیات آن دو و  اشعار دو شاعر  مقایسه  به  ، که 

قرار گرفته. و با نگاهی کامل به »مقایسه ی تطبیقی جلوه های وطن پرستی    بیگانگان بر وطن پرداخته، مورد مطالعه و تفحص

(، همایش بین المللی جستارهای ادبی زبان  1394اشعار بهار و ایلیا ابوماضی شاعر لبنانی« از رسول عبادی و علی رمضانی )  در

حث کشانده بررسی گردیده است. همچنین و ارتباطات فرهنگی که مشترکات و مفترقات اندیشه های وطنی این دو شاعر را به ب

لی گرایی در شعر شوقی و بهار، که دو شاعر معاصر در دو حوزه متفاوت ادبیات فارسی  در بررسی و تفحص در مقاله جلوه های م

و ادبیات عرب هستند اینگونه مستفاد گردید که به سبب داشتن ویژگی های مشابهی چون همزمان بودن، زیستن در هنگام  

قالبی و تحمّل تبعید و زندان از نظر فکری داد سیاسی، درگیری با کشورهای استعمارگر، آزادی خواهی و داشتن مبارزات اناستب

و ادبی بسیار به هم نزدیک اند. این مشابهت به حدّی است که به رغم بی خبری این دو شاعر از یکدیگر و اینکه هیچ نام و  

ایه نمی خورد، روح مشترکشان آنها را کامال آشنا جلوه می دهد. دو روحی که در سنشانی از یکی در دیوان دیگری به چشم  

تربیت اسالمی بالیده اند و به کمال رسیده اند. بررسی تطبیقی اشعار این دو شاعر نشان می دهد که میهن دوستی و عشق به  

 وطن از جلوه های بارز اندیشه های آنان است.  

بهار صبغه   که در بررسی ویژه ی جلوه های عشق در دیدگاه  ها و مقاالت مذکور در آن است  تفاوت مقاله ی موجود با پژوهش 

ای متفاوت با دیگر شعرای معاصر دیده شده و از منظر ناسیونالیستی او همچو مجنون به قد خرامنده ی لیلی در قالب وطن می  

ل دردمند و آه و ناله جانسوز مادری برای کودک درون  نگرد. بارزترین احساسات این شاعر فرهیخته وطینه سرایی او از روی د

ان وطنی که او چون گل می بوید و به قد خرامنده اش می نگرد و چون دایه ای دلسوز برای نجات پرورده اش می باشد؛ هم 

 وطن خود را به حبس می افکند تا شاید قدمی برای نجات وطن برداشته باشد.  

جانگداز   است  عشقی  وطن  به  او  راه  عشق  در  مسئولیت  احساس  از  مملو  بدون  و  کشور  اقتصادی  رشد  و  فرهنگی  اعتالی 

رسپردگی به اجانب؛ گویی قلبش فقط و فقط برای وطن می طپد و انتظارش از این سُرایش مجنون وار حاکمیت و تمامیت  س

 ارضی کشور است برای مقابله با بیگانگان و رسیدن به قله ی افتخار. 

ز بـدیـــن  اهـمـــشـاهــا  و   ـال  بــونــی 

بــفـــرمــــــای  مـلـک  دشـمـنـان   بــا 

 

نیـست   امـروز  خـتـن  و  چیــن  و   هنــد 

نیست زغن  و  زاغ  جای  بـــاغ   کـــایــن 

 ( 233: 1387)بهار،                                             

دان اشاره نشده وطن پرستی تا پای از دست دادن آزادی، و  امّا آنچه در این مقاله از اهمیت ویژه برخوردار است که تاکنون ب

ن بر گنج در دست غربیان و اجانب است که شور وطن پرستی را در حدّ اعال به تصویر می کشد. اندیشه  ر در زنداترجیح حص

ر افکار غربی وطن پرستی در این شاعر به گونه ای محصول تحوالت عصر قاجار است، زیرا جوّ دینی و مذهبی و ترجیح آن ب

 بستری مناسب برای بیداری وطن بوجود می آورد.  
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سرودند. یکی از  شعرمی سنتی قالبهای درالتفاتی به شعر نو نداشته   کههستند  کسانی   عموماً-معاصر شاعران زا شعرگروهی در

و عشق را خانمان برانداز  این شعرای نغز پرداز ملک الشعرای بهار است که عشق در نهان خانه ی دل او دردی بی درمان است  

 معرفی می کند: 

گـ انــدریـن  کـــه  است  دردی   یتی عشـق 

ب زبـیـای ــنـ ـهــر  بــــی  و  بــرکند ــخ   ن 

ع ـچــشــمـ درد  از  زاری ـــشـم  در   ـــق 

ایـــگشـت چـــه  یــک  آذربــرزین   ــن   ـو 

دسـت   دامــن  بــه  زد  عشق  را  کــه   هــر 

           

ح  او  نـــیـــکــداروی   ادـــرستـــفـــم 

کـ نــدانـم  نهـادـــمـن  کـه  بـنــا  ایـن   ه 

شــدلـ از  ع ـــم  فــریــادــش ــور  در   ـق 

بـغــداد دجــلــه  چـو  یـک  آن   گشـتــه 

بـــداد  دســـت  ز  دل  و  دیــن   بـایــدش 

 ( 106: 1387)بهار،                                               

 ادبیات معاصر  رد وطن ي واژه

 نی وطن و مفاهیم آن مع

، ساکن شدن، جایی که شخص زاییده شده و نشو و نما کرده و پرورش یافته باشد.  ]وَ[ )ع مص( جای گرفتن و مقیم شدن   

 شهرزاد ) لغتنامه دهخدا( 

 ای شاعر که بوده ی والیت سرزمین یا  خانه، معنی به که قدیم معنای کی ی است، رفته کار به عمده معنی دو در وطن بیشتر

 و فردوسی وطن توس، سعدی، و حافظ وطن شیراز، بود، چنانکه شده متولد آن در و دانستمی خود سرزمین را آن نویسنده،

 وطن( و دیگری به معنای ملیت و هویت ایرانی است.   می باشد. )دهخدا. خاقانی وطن شروان،

 

 شئون آن  یت و هویت ایرانی با همه وطن در مفهوم جدید یعنی مل

شد.   وارد سرزمین این به اروپا از که بود هایی  اندیشه زا متأثر اندیشه، محورهای دیگر همانند نیز وطن مفهوم شک این،  بدون

 و  میهن عنوان با گردند،می آشنا اروپاییان زندگی چگونگی و اروپایی های اندیشه با مردم چون"گوید:می باره این در کسروی

 .شوند می اآشن نیز دوستی میهن

 ورود سرآغاز و غرب  از برخاسته را گرایی ملی روح بینانه، وشخ چندان نه بیانی با ایران نوین ادبیات کتاب در نیز آژند یعقوب

 غرب همان پی و رگ از نیز  غرب سیاق  و  سبک به ملی گرایی"میگوید: و می داند مشروطه دوره ی را فارسی ادبیات به آن

 (10: 1363)ادبیات نوین ایران،  ".شد بسته  مشروطیت عصر در گرایی ملی سنخ این ی نطفه و بود گرایی

ی ادبی آثار  در که ها اندیشه نوع ینا حکومتی بعد در شود،می افتی فراوان مشروطه دوره  حکومت  سیاسی  ی  دوره  به 

رسد. سپهساالر  مفهوم که بودند الدوله مستشار  و سپهساالر کس هر از پیش  دولت، اهل یزمره در  "آدمیت: قول به می 

عرف  مفاهیم آن مروج و دادند نشر را ملت و وطن سیاسی و اجتماعی (  161:  1356 )آدمیت، "بودند. سیاست جدید  در  

 برد، کار به  او که جدیدی سیاسی اصطالحات  جمله  از دهد. تغییر را رعیت مفهوم تا کوشید که بود کسانی جمله  از سپهساالر

 بود. داری وطن کیی

 در ی وطنروزنامه.  شودمی دیده وطن ردمو در توجهی قابل نکات شد،می منتشر مشروطیت از قبل که هایی روزنامه الی هالب

 روزنامه ی نام نیز ما هاست فضیلت بزرگترین ملت کی افراد از فرد هر برای پرستی وطن که آنجایی  از  "گوید: می خصوص این

 (243 : 1 ج ،1357 پور، ین)آر"ایم.  گذاشته وطن )الپاتری( را خود
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 رنگ با شعری گاه گه هم اگر مشروطیت از قبل تا .بود ای تازه چیز تقریبا جدید، مفهوم در پرستی  وطن شاعران، بین و اما در

بود.   مقام قائم انتقادی آثار نوع از ای  صبا، خان محمود آثار مثل مصنوع های حماسه نوع از ای  شد،می دیده میهنی بوی و

 او به حکومت زیرا  .نیست وارد زیاد انیایر شاعر وادی این در پرستی، وطن و سیاست اما"گوید:   می مورد این در بهار مرحوم

 در که ایم  دیده  شعرایی ندرت به و شناخته نمی خاصی وطن نیز اسالم دین و  است داده نمی  سیاست در مداخله اجازه ی

 اشعار و قصاید بعد به مشروطه از تنها اند. شده آواره و محبوس و محروم همه قضا از و باشند گفته شعر پرستی وطن و سیاست

 ( 27: 1377 )بهار، "شده است. معلوم سیاسی و طنیو

 

 مشروطه  يدوره شعر در وطن

در شعر دوره ی مشروطیت از سه محور اصلی به وطن نگریسته می شد. یکی همان دیدگاه سنتی حاکم بر ادیان کهن ماست  

آغاز از  نبوی  که  تأویل حدیث  از  تا دوره مشروطیت دیده می شود. همان نگاهی که  فارسی  االیمان«    شعر  مِن  الوطن  »حب 

برگرفته شده. دوم نگاه بینابینی است که با تفاوت رنگ در آثار ادیب الممالک و سیداشرف و گاهی بهار دیده می شود. وطن در  

اصری از تجدد است. امّا دیدگاه سوم، وطن را در مفهوم ناسیونالیستی با نظر این گروه آمیخته ای از رنگ مذهب به همراه عن

 بر عناصر هویت بخشی ایرانی مدّنظر قرار داده است.  تکیه 

در واقع شاخص وطن خواهی در عصر مشروطیت همین برداشت سوم است. )لیالی وطن در آغوش مشروطه، ناصرالدین شاه  

 نمایی می کند. ( که در اشعار بهار هم خود237حسینی: 

 

 وطنیّه سرایی بهار 

را در تراز باالی عصر خویش و پیشروتر از شعرای عهد انقالب مشروطه قرار می بهار در نهایت استادی و هنرمندی، سخن خود  

دهد و امتیاز بزرگ او آن است که با وجود پیوستگی به مکتب شعری قدما توانسته شعر خود را با خواسته های ملت هماهنگ  

 . را دستخوش حوادث نموده بسراید د و ندای خود را در مسائل روز و مسائلی که وطنساز

 

 ی بهار، مجنون وطن و شاعر ملی گرای

 روزهای آغاز از  که  شاعریست تنها . اواستانته تا ابتدا از  مشروطیت انقالب تاریخ از کاملی سرگذشت بهار شعر کلی نگاهی در

 و خیانت شادی، و غم پایداری، و ایثار از فراوانی های صحنه و  بود حیات قید در آن، اغرچ خاموشی از بعد هاسال تا انقالب

 ملک که کاملی سرگذشت در"در حقیقت:  کشید   تصویر به خود گویای شعر و زبان با را همه و  دید خویش چشم به را امانت

 و هاشادمانی و اجتماعی عدالت و درخشندگی ارزگرو از هم دهد،می دست به از ایران خویش شعر گوناگون هایجلوه در الشعرا

. "می شود آورده ادی به خود جای در آن  اسباب و علل ای  روزیهاسیه و  بختیها تیره هم و آیدمی میان  به سخن هافیروزی

رگ، که  همین مسئله است که او را به شاعر ملی ایران بدل کرده به طوریکه به جرات پس از فردوسی بز(36: 1374 )یاحقی،

ته است، هیچ شاعری همچون بهار با این  حس میهن دوستی و غرور ملی در حماسه ی ماندگارش جلوه ی تام و تمامی یاف

 (  543: 1387حدّت و حرارت و با این وسعت و عظمت از وطن سخن نگفته است. )حسین پور، 
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 ، حامی مشروطهدلداده ي وطن   

 دشمنان رقیبان، به جای سازد ومی فارسی ادب سنتی معشوق  جانشین را وطن خود، سیاسی تصنیفهای و غزلیات در بهار 

 سوز از عاشق پرستی وطن عنوان به نیز خود ومی داند   الیزال عشق نماد هم را وطن حب و نشاند  می را انگلیس و روس ایران،

 گوئی، گوید.می سخن سنتی رشع نمادهای همان با دارد رقیبان دست در وطن معشوق  دیدن از که رنجی و خویش گداز و

 است. پنهان دوست وطن بهار همان دلدادگی، ها و گفتمان هایجنگ و جدال این پشت که ادآوری کندی خواهد می شاعر

خود  که است اما آرامش خاطر او از آن ازدستگاه حاکم دیده، فراوان صدماتسروده های وطنی اش،   خاطر به که شاعری همان

مقاله جامعه و ملّت را به  از برای وطن و دفاع از مشروطه با نطق و بیان و شعر و    ا از بهر وطن می بیند و را چو بلبل دستانسر

او درسال   ملّی  ترانه ی  در  این عشق  و  تشویق می کند  از مشروطیت  قیام سرداران ملی    1287حمایت  مناسبت  به  شمسی 

 علیه حکومت استبداد انجام دادند به وضوح دیده می شود:  ستارخان و باقرخان که با حمایت آیت اهلل محمدطباطبائی بر  

جـ آتـــش  دوســه   هــانــســــوز روزی 

روز  هـر  پـاک  شــریـف  هـــای   خـــون 

انــدوز حـیــرت  زشـت  ی  قـصــه  آن   و 

فـیـــروز  بـخـــت  فــــرّ  بـــه   امـــروز 

بــهــــــروز  مـجـــاهــــدان  فــــرّ   از 

زتــــابــش   افــروزو  عــالــم   مــهـــر 

نــــوروز روز  و  روز  شـــامـــش   شـــد 

 

خـــرم  شد  در  مـهــمـان  مـلــک   ـــن 

شــــد  روان  مـنــازعــت   بــرخـــاک 

شد جـهـان  عـبــرت  ی   سـرمـــایـــه 

شـد  شــادمـــان  فـســرده   دلــهـــای 

شـــد آن  خــواست  تـــو  دل  کـه  را   آن 

فـــرد شــــد ایـــران  جــــاودان   وس 

شد توان  می  نیــز  بـهــتــــر   زیـــــن 

 ( 134: 1387)بهار،                                                  

 وطن عجین شده در جان و تن بهار  عشق

 اتباع ی حفظنهبها به روس لشکریان که هنگامی -انقالب از  بعد سال چهار -شمسی 1289 سال  در را زیبایی بسیار غزل بهار،

است. این شعر   ایران ادبیات تاریخ وطنی اشعار شیواترین زا کیی که سرود کردند، حرکت ایران شمالی نواحی و خراسان به خود

. او در مرکز  دارد می ابراز  وطن به  را  خود عشق  نهایت که است  شاعر کی ی  گرایانه ملی احساسات تموج  اعالی  ی نمونهکه  

ده ای برخوردار است که چهره ای آرمانی داشته و از زیبایی فوق العا  ود معشوقی را دارد که مانند همیشهسروده های عاشقانه خ

در هنگام ظهور بزم شاعر را منور و دل او را مسخر می سازد و غم و درد معشوق او را آشفته گردانده و غمی سنگین بر دل او  

 می نشاند.  

 ن ــم وطن ای مهین ایــران ی خـطـه ای

    نیست وسمنم سرو و الله  گـل تـو از  دور

 ندشم رــکـلش از پـر تـو کنار هست تا

 ر ـب بی  کشتی نـانـچ کـه اــ دریغ و دردا

 

 من  تن و جان عجین  تو مهر به گشته ای  

 من  سمن سرو و هــالل لـــگ اغــــبای

 من محن زـرگـه دل از ودـــنش یــالـخ

 من ی،کفنندارخویش یتافته  کز  میه  امروز

 ( 216: 1387بهار، )                                           

 چنین در تبعیت از فرموده پیامبر )ص( که می گوید هر که مهر وطن در دل نداشته باشد کافر است اینگونه می سراید:  او هم

است کافر  نباشد  دل  در  وطن  مهر  را  که   هر 

  

است  پیغمبر  فرموده  الـوطـن  حـب   معنی 

 ( 549)همان،                                                     
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 بود، شده بیدار ناگهان به آنان در وطن درد که بود نسلی خیل سر" ادبیات در نو انقالب تحول  و مشروطیت بانقال پیروزی

 . "کرد می سرشار حماسه و شور از را وی عاشقی لحن که ای عاشقانه درد همان

 دارد  وطن غـم و دیـار درد کــه هــر نـه

 آگـاه  ودـشـ یـسـ ک مـخـرابـ روزگـار ز

 زلف داری نگاه غـریبـان مشــا حـق بـه

 

 دارد مـن داغ و درد از خبـر راستی بـه  

 دارد  دهن رــب قفل و جگر بر خـار کـه

 دارد  وطن از پــریشانی کــه مـــرا دل

 ( 456، 2همان،ج)                                                   

 بهار نگران وطن 

 آن خوشحالی با و پریشان سرزمینش پریشانی  از و دارد دوست را ایران است، وطن دردمند عصر، این شاعران دیگر همانند  او

 خواهد یم مردم از و داند می ایران ثبات و آرامش ی مایه را او رفتن اما گوید، نمی بد شاه احمد از اینکه با  .شود می شادمان

 :  کنند رها  را ها دغدغه و بکنند دل است، کنده دل مردم از که شاهی از تا

 کی  تا دغـدغـه وطـن خــون دل مردم ای

 

 وی  از  بکن دل بکند دل وطن  ز شه  چون   

 ( 332 ، 2ج )همان،                                              

 دارد: می ابراز گونه این دیگر، جای در پرستان بیگانه به حمله با را نگرانی همین

  را داـخ است  گـنهن کــام دم بــه  ایـران

 ا ـدریغ است ـزعـن دم در وطـن بیچــاره

 

 کارید چه به سائق راشده وطن خصم ای 

 کارید چه به ئقسا راشده وطن مرگ ای

 (1/30)همان:                                                      

 ان را از آنِ ایرانیان می داند و الغیر...  ملک کی او مرکز

  تـالسـب درـان نراـای انــیـرانـای ای هان

دست داریـوش  نیـ مملکت   الستـکـخـوش 

چراست  سستی  همه  ایــن  رشیـد   بـرادران 

 

 اژدهاست  دهن در یانـک کــلـم زــرکــم 

اسـغی ک ـرت  م ــالم  جنبش  کجاستـلـو،   ی 

شماست،   مــال  مایــران  شماستــایران   ال 

 ( 257: 1)همان،ج                                              

 دل دردمند بهار براي وطن 

بیرون   و  واقعی  ایجاد مشروطیت  برای  عصر مشروطه  دمکرات  خواه  آزادی  های  درجمعیت  و  طپید  وطن می  برای  بهار  قلب 

بنای مداخله گذاشته و تحت تاثیر احساسات آزادی خواهانه ی خویش برای کشور  از ادارات دولتی،  راندان مامورین نادرست 

 رد:  قلم فرسایی می ک

نـگـهبـ است  کسـانی  دست  ایــراندر   انی 

آنهاست   سر  زیـر  کـه  ســرانـنـد  قــوم   آن 

نمودند  تقصیر  و  کــرده  خطــا  کـه   الحــق 

ستردند  و  زدودنــد  و  نمـودنــد   پــامــال 

 

ایران  ویـرانی  بـه  نـمـودنـد   کــاصــرار 

ایران سامـانی  سرو  بـی  و   سـرگشتـگـی 

س در  سلسـلـه  ایرانایـــن  جنبانـی   لسله 

ایــ  ایـــرانآزادی  مسلمــانی  و   ــــران 

 ( 221: 1387هار، )ب                                                      

 او به امید نجات ملک خود را به خطر می اندازد تا بشارت دهنده شوکت و عزّت ایرانی آباد باشد:  

امـیـ نـبــه  مــجــد  خــات  گرفتم  راـود  ـلـک  عـمــران  و  شــوکــت   بـشـیــر 
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گـ قـــوت   هـرسنــگ  انــــرگ ــبـــرای 

انـگ  دو  در  اژدهــاوش   ـشـتـعصـایــی 

 

گـرفـتم سـتـخـوان  گــرسنــه   زشیـــر 

مــب عــسـان  گـرفـتــوسـی   م ـمـــران 

 ( 579)همان:                                                            

 یران، مادر دل خسته از حوادثا

 است "ایران پیام "قصیده ی می دارد، نیکی بیان به را  وطن از  بهار  گیری پیام رابطه  این قصاید بهار که ترین برجسته  از ییک

 :  ندکمی نجوا ما گوش در منظوم زبان به را ایران اندرزهای و رنجها و دردها ایران آور پیام عنوان به شاعر آن، سرتاسر در که

 دهـد  پـیـام ـراتـ ایـران کـه بــاش بهـوش

 بشنـو  زجـان را خستـه جـگــر مــام  پیــام

 ماست سوى مه و آفتاب  ز وطن مام  چشم دو

 

 دهد احترام و زّـع  صد  هـب امـــ یـپ  راـــت  

 دهد  اهتمام د ـص اــب ات موعظه و  پند که

 دهـد طعـام و کسوت  مـا به دیده دو وزین

 ( 445)همان،                                                           

 أس براي شکوه از دست رفته معشوقاحساس ی

 بهار با یادآوری عظمت گذشته ی ایران، یکپارچه یأس می شود و فریاد برمی آورد که:  

عدالت  زانوار  کــایـران  شــد  چـه  روز   آن 

بهـرام   ی  حمله  یـک  که  رفت  کجـا  روز   آن 

ر هآن  و  افـغـانی  صـف  نـادر،  کـه   ندی وز 

مکافات  شمشیر  به  آورد  کف  بــه  گـه  آن   و 

بخارا  سوی  بشد  و  ببخـشـیـد  مـلـک  آن   و 

معنی  صورت  در  که  کردیم  چـه  امــروز   و 

 

را   وزمن  را  زمین  کرد  بـرین  خـلـد   چــون 

را کشن  جـیـش  آن  و  سـاوه  زپـا   افـکـنـد 

ر پرن  عقد  سحر  شمشیر  چـو   ا بشـکـافت، 

لـهــاوور و  دهـلـی  و  را  پیشـاور  دکـن   و 

را  پـکن  و  بـدخشــان  بـلـرزانـد  زبـیـم   و 

را عـلـــن  و  سـرّ  تـربیـت  زکـف   دادیـم 

 ( 591)همان:                                                         

 یادآوري عشق آتشین 

هی کرد زیرا دلی چون پاره ی آتش  اع وطن بمیرم کی از من یادی خوااو می گوید ای روزگار ستمگر اگر من از غم و غصه اوض 

 فروزان دارم. 

 مـرگـم پس از زغم بمیرم چونکه ستمگرا،

 فروزان  اخگر چون دارم دلــی مــن کــه

 

از ای     ـــــاد ی کـــنــــی  کــی مــن  صنــم 

 غم  و محنت بسوزداز محن،که و ازرنج بسوزد

 ( 1171: 1387)بهار:                                           

 وطن آیینه تمام نماي ذهن بهار  

ایران زندگی   ذهن گیرد.او در می صورت وطن کشوری بُعد با رابطه در بهار شاعرانه های نیاز و راز بیشتر با  کند.   میخود 

 او زاری های و ها اشک بشنود، را او صدای ندتوا می دارد، ایران خود وطن با  که عاشقانه ای رابطه دار و گیر در بهار درحقیقت،

و آن چه را به    کند ترسیم و ببیند غم و شادی  و  رنج های حالت  در و تاریخی گوناگون های دوره در را او  ی چهره و ببیند، را

 زبان می آورد راز دل ایران است. 

نـیـسـت   وطـن  اضطـراب  در  کــو   هر 

دختـر و  زن  غــم  خــورد  مــی   کــی 

نیست   مـن  چـون  نـژنــد  و   آشفـتــه 

نیست زن  و  دختـر  هـیـچ  کــه  را   آن 
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نـگـیـــرنـ مــرد  جــای   د ــامــرد 

گــردد شنـاختــه  عـمـــل  از   مــرد 

 

نیست  عـدن  در  چــو  ســیه   سنــگ 

نیست  سخن  به  و  شهـرت  بــه   مـردی 

 ( 232)همان:                                                    

 توجه به پیام ایران 

چکامه ای زیبا با نام پیام ایران که در آن غرور ملی و حسّ میهن دوستی جوانان را برانگیخته با اشاره به مفاخر و مآثر    بهار در

ا  گذشته ایران، جوانان وطن را پند و اندرز بسیار داده و در پایان، ایجاد یک حزب نیرومند ملّی با حضور ملّیون وطن پرست ر

 آرزو کرده است: 

ک باش  هوش  دهــد به  پـیـام  را  تـو  ایران   ه 

ببینی خیر  که  گـوید  گــویــد،  چــه   تــرا 

بشنو  زجان  را  خستـه  جـگــر  مــام   پیــام 

شماست سعی  به  نوخطان  ای  من  امید   کنون 

پدران  چون  که  آزادگان  از  حزبی   کجاست 

 

دهد  احترام  و  عــزّ  صـد  بـه  پـیـام   تـرا 

کار ده   به  مام  و  بــاب  کـه  پنـدی   دبندی 

دهد   اهتمام  صد  بـا  ات  موعظـه  و  پند   که 

دهد  تمام  من  داد  شمـا  سعـی  کـه   مـگـر 

دهد  جام  دوست  به  بستاندو  جان   زخصم 

 ( 445)همان:                                                      

 

 دقانه و بی ادّعاي بهار براي وطن خدمت صا

از مولف به مملکت    ه های اصلی وطن دوستی بهار خدمتیکی  او به وطن است که می گوید چهل سال  صادقانه و بی ادعای 

خدمت کردم و این مطلب چون خورشید روشن برآسمان، واضح تراست و همان اَظهرُ مِن الشمس بودن تمثیل را یادآور می  

 ه ی طال هم باالتر بود.  نماید. اگر قدر قیمت خدمتم به وطن را می خواستم طلب کنم از کر

ده دارد اگر کسی با نوشتن نثر و سرودن نظم دارای رتبه و مقام می گردید من در راه سروده های وطنی ام و خدمت به وی عقی

 وطن به کنگره ی آفتاب مقر و پایگاهی می داشتم و قدر قیمت خدمت به وطن را یادآوری می نماید: 

بـا خدمتم  ساله  چهل  که  کسم  آن   شـد من 

ور  پایه  ار  کس  نثر  و  نظم  بودی   ز   شده 

بخواستم ار  خود  سعی  و  خدمت   بهای 

 

زآف  وطــن  تـ بـرآسمــان  روشن   ر ـتـاب 

مـقـر  آفتـاب  تـاج  ی  کنـگــره  بـه   مـرا 

گذر  نمود  بـایستـمـی  زرّیـن  کــره   بــه 

 ( 582)همان:                                                        

 ا ت به وطن، عصیان در برابر خددم ترک خ

از منظر بهار خودآرایی و فریب سبب فتنه در جامعه است و فتنه و حیله گری، جامعه را از تحصیل بازمی دارد. او عقیده دارد  

 که با راستی و درستی و از روی صدق گفتار می توان وطن را ساخت و ترک خدمت به وطن معصیت است در برابر خداوند.  

صنـ سوگند ای  تو  جان  به  روی  خــوب   م 

گوید س  بینـد  کــه  هـر  کــه  بپیچـم   خـت 

 

اندر   تـن  و  جـان  بـه  زدی  آتش  زغـم   کـم 

اندر  پیـرهن  بــه  کـــژدمش  مگــر   هست 

 ( 201: 1387)بهار،                                                        

می کند که از دست نااهالن در دام اهریمن    است و وطن را به خورشیدی تشبیه  بهار از غم نابسامانی اوضاع کشور سخت ناالن

 افتاده است:  
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بیند   کس  هـر  کــه  چـنـــان  بـنــالــم   زار 

بــوی زلــف  تیــره،  و  تــاب  در  تو   روی 

 

انـــدر  مــــن  زار  حـال  بــه  بنـــالـد   زار 

انـدر  اهـــرمـــن  دام  بــه  فــتــاده   خـود 

 ( 201)همان،                                                           

 او نیرنگ را مانع پیشرفت در علم و عمل می داند:  

افسون  و  نیرنگ  بـه  کـارهـا  گــذرد   چـون 

درستــی  و  راستــی  پیشــه  نـکـنــی   گـر 

تمـامی بــه  وطــن  خــدمت  نـکـنـی   وز 

 

عل   بـه  کـس  نـدهـد  بــه  اندرهیــچ  تن   م 

بــه   نـیـابــی  اندرراست  وطن   خــدمت، 

اندر ذوالمنن  حـیّ  بــه  گــردی   عــاصـی 

 (201)همان،                                                             

 دفاع از وطن، حمایت از وطن 

ی درد  حامی ندارد برای این است که کس  او در راه حمایت و دفاع از وطن عرقی خاص دارد و می گوید اگر این وطن دلسوز و 

ندارد و بی دردان تن پرور در دستگاه بر مسند قدرت خوابیده اند و به فکر وطن نیستند و خطاب به آنان می گوید کو حسّ  

حمّیت و غیرت و عرق نژادی و عصبیت شما ای مفت خوران. بیچاره رعیّت که کسی به فکر آنان نیست. عصبیّت و عرق نژادی 

 ارد که دلسوز داشته باشد: بین رفته است. این وطن مردی ند از

 دارد ــن مـرد نـای وای دریـغـا کـه وط

 ور نــاورد نـداردـدر خـــ رویین تنی ان

 ن خصم همــاورد نــداردـدر خاک وط

 جز دیده ی گریان و رخ زرد ندارد... 

 ای مفت خوران مفت خوری تا کی و تـا چند

 ـد ــنـــتا کی و تــا چای رنجبران دربه دری 

 نان کینه وری تــا کـی و تـا چـنـد ای هموط

 

 ـــــــــــــداردـــس درد نــــــکــــ 

 ــــــــدارد ــــــــدرد نـــــهــــمــــ

 هـــم جـــمــع نـدارد، هـم فـرد نـدارد 

 

 کـــوحـــس و حـمـــیــّـــــــــت

 ـتـاره رّعـــیـــــــــــبـیــــچـــــ 

 ن عصبیّت کــــو عــرق نـژادی، کــو آ

 ( 235)همان،:                                                 

 آرزوي پیشرفت وطن و پرهیز از رسوم کهنه    

بهار همواره آرزوی پیشرفت وطن را داشت واز قیود و رسوم کهنه که مایه عقب ماندگی کشور بود شکایت داشت و در این چامه  

ر آن به انتقاد از رسوم کهنه و تقلید پرداخته و با تشویق به خرق عادات ناپسند و  خورشیدی اوست د  1324ز آثار سال  که ا

 ترک تقلیدهای بی جا، با نیروی عشق آرزوی تجدد و بهروزی برای ایران نموده: 

زنـیــم   هــم  بـــر  را  جهــــان  تـــا   بیـا 

بحث و  درس  دیــن  از  نیفزود  شک  جز   به 

بـگـ بیـکـران  ظلـمـت  ایــن   ـذریـــم از 

زمُخت  های  پوسته  ایـن  از  دام  بـــا   چـــو 

عشق نیــروی  بـــه  در  ایـن  از  آیـیــم   در 

نـهـیـم  مــجـــدد  بســـاط  بــــر   قــدم 

جـهـیــم  بیـــرون  تـقـلیــــد  زنــدان   ز 

 بــدین خــار و خـس آتـش انـدر زنیم   

 ـش بــه دفتـر زنیمهمــان بــه کــه آتـ

 بــی انـتـهـــا پــر زنـیـــم  در انـــوار

 بــرآیـیـــم و خـــود را بـه شکّـر زنیم

 چـــرا روز و شـب حـلـقـه بـر در زنیم

 قـلـــم بـــر رسـوم مقـــرر زنـیــــم 

 بـــه شــریــان عـــادات نـشـتـر زنیم
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 ( 577: 1387 )بهار،  

 

 نجواهاي جانسوز بهار و شکوه از مظالم همسایگان: 

اینگونه می سراید که در آن حدیث مظلومیت  بهار   انگلیس در این آب و خاک کرده می نالد و طی قصیده ای  از ظلمی که 

 کشور به گوش همگان رسانده می شود:  

کرد خاک  و  آب  این  در  انگلیس  که   ظلمی 

جــو درگذشت از  تـاتـار  و  تـازی  ظلم  و   ر 

نهاد  نـو  آییـن  و  کــشــور  گــرفت    تازی 

ـ   ان برسریکــرد  و  بیداد  آنـهـمه   گـلـیـس 

بیگناه  ملک  ایـن  در  آنچـه  حـدیـث   بشنـو 

 

کرد   افـراسیاب  نـه  و  کــرد  اسب  بیـور   نـه 

کرد خاک  و  آب  این  در  انگلیس  کـه   ظلمی 

خراب خراسان  و  خلق  کـشـت   کرد   چنگیز 

کرد  کباب  جگرها  و  کـرد  تبـاه  مــا   اخـالق 

جن آن  کـنـون  بـه  تــا  دیــربــاز  کرد از   اب 

 ( 522)همان:                                                         

 عشق و سیاست 

بهار،    از و پروری خیال  عوالم در ملت خوردن غوطه و تفاوتی بی  عاشق، سیرت در سیاست و عشقبه دیده   واقعیات  فرار 

 بر که ماست از مستزاد در که روست همین از ست.ا ساخته مصیبت و آالم همه آن دچار را وطن  که است اجتماعی و سیاسی

 :  سراید می ماست

 خاست  نـوط امـــب از که امـــف سیه دود این

 راست و چپ ز برآمد که سوزان یشعله وین  

ننالیمغ  از رسد اـم لب هـــب رــــگ انــج  یر 

 اینجاست  سخن جان هـک الیمــنـب خویش از

 

 ــاست مـــ بـــــر کــــه  مـــاست از 

 مـــاســـت  بــر کـــه مــــاســت  از

 ـســــگــــالـیـــم ــن ـس ـــک ـاــبــ

 مـــاســـت  بــر کـــه مــــاســت  از

 ( 1241: )همان                                                       

 ملت غافل 

 کند و اینگونه می سراید:   او ملت غافل و سر در الک فرو برده و تن آسا را، به سختی مذّمت می

ه را  زمـیــن  روی  بگیرد  ـمـگــر  آب   گی 

خ هـمــگی  را  شمــا  که  بگیردـدانم   واب 

ای دانــور  را  کــره  بـگیـردـن  آداب  و   ش 

بگیرد تاب  اگـر  چـوب  شــود  راست   کـی 

 

هـــــوشیــــــ  مـــلـــــــت   ـار  ـای 

بـیـــــــــکــــــــ مــــــردم   ار ـای 

کار بــ نکنند  هرگز  بیکار  تــن  ایــن   ــر 

مـــــ بــیـــکـــــــــــار ـای   ـــردم 

 ( 234)همان،                                         

 خطاب به دولتی ها

 دیگر ممالک تاخته و دایه ی دلسوزتر از مادر شده اند می تازد و می گوید:  او همواره از اینکه دولتی ها به 

 ـهــمـــا چــــمــــلـــــــت بـــه شـ  ن پـر ز جـدل گـشته بـه ما چه ــیگـر روی زم

 دولـــــــت بـــــه شــمـــــا چـــــه  ه  ـــاچـــع خـذالن دول گشته به مـور مــوقـ
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 مـــــا چــــهــــه شـــــــــا بــ ـــآق  کـیـد و دغـل گشته به ماچه م همه پــرــالــع 

 مـــــا چــــــه ــولـــا بــــه شــمــــ  س رد و بــدل گشتـه بـه ما چه ــور بین دو ک

 ( 234)همان،            

 ادعاهاي بی جا مانع پیشرفت وطن است: 

ده و ادّعاهای زیاد و کبر و غرور چیز دیگری نیست و عرضه نداریم که از پس این  بهار معتقد است در این مملکت جز ناز و افا

ومی برآمده و به عزّ و شرف بلغاری و رومی و تجدّد در اروپا می بالیم در حالیکه در صنعت بومی و شهری ضعیف جنگهای عم

 مانده همین باعث عقب افتادگی ماست:

 ـــــــــاده ـــردیــــــم زیـــــــگــ  گ عمومی ـ داریم کـزین جنـ مــا عـرضه نـ

 ــــــــا بـــــــاده و ســـــــــاده مـ  لغـاری و رومی ــ د بــعزّ و شرف افــزایــ

 جـــز کبــر و منـاعت، جـز ناز و افاده   ری و بومی ـتـی از شهـمـــا را نبــود صنع

   فریاد مسکـنت و ذلـت و شومی...  

 ( 234)همان،            

 او به نااهالنی که بر مسند قدرت نشسته اند و مملکت داری نمی دانند می گوید:  

م توانا  کــو  بــازوی  بــه  کــه  دلیـری   ــرد 

تدبیر  رشته  هم  به  پیچیده  کـه  چنــد   هــر 

نبود که  مـخـواهیــد  نــامـــرد  ز   اصـالح 

 

را  لجن  و  الی  و  گل  چشمه،  این  از   بزداید 

چـنـب ســوی  را آرد  رَسَن  گشته  گم  سر   ـر 

را   زن  دایــره  و  شیــرزن  مــرتبــه،   یــک 

 ( 591)همان،                                                          

 استقالل مملکت 

  وی در هنگام اعطای امتیاز نفت شمال ایران به آمریکا، به دشمن داخلی و خارجی حمله کرده و می گوید کسی که تاج همّت

 بر سر خویش گذاشته باشد، به دست کسی اختیار کشورش را نمی دهد:  

نهـاد همّت  افسر  کـه  خویش  کسی  سر   بـر 

ندهـد  اجنبی  دست  در  کـه  سفلـه  بـه   بگـو 

سفیه  قول  به  گــر  را  مــا  عقیـده  غـم   چـه 

ماست خاصه  جنوب  و  شمال  نفت   حقوق 

 

خویش  اختیــار  نـدهــد  کــس  دست   بـه 

نان  که  خویش   کسی  مادر   پدرخورده،دست 

خویش لشکر  کرده  گرد  کشورخود  به   کسی 

پ  نفت  به  بسوزان  خصم  به  خویشبـگو   یکر 

 ( 1041)همان،                                                        

 خواهان راه وطن دفاع از آزادي

مشروطیت واقعی در کشور و بیرون راندن عمال  شاعر مشروطه خواه و مجنون وطن به عنوان بسط امنیت و عدالت و ایجاد  

از حزب قیامیون که موسس آن شیخ محمد خیابانی بود دفاع می کند و عقیده   نادرست از ادارات دولتی، بنای مداخله گذارده و

ی در پی  دارد که سرگشتگی ایران و بی سر و سامانی آن زیر سر سران بی تدبیر است که نگهبانی ایران را به عهده دارند ول

 ویرانی آن هستند:  

ایران  نگـهـبــانی  است  کســانی  دست   در 

کـ ســراننـد  قــوم  آنهاستآن  سر  زیـر   ـه 

ایــران   ویــرانی  بــه  نمــودنــد   کاصـرار 

ایـران سـامـانی  سرو  بـی  و   سرگشتـگــی 
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نمودنـد تقصیــر  و  کــرده  خطـا  کـه   الحق 

 

جنبـانـی سلسلــه  در  سلسـلــه   ایران   ایـن 

 ( 271)همان:                                                         

از شیخ محمد خیابانی که در راه تاسیس حزب قیامیون در تبریز تالش بسیار کرد و در یک زد و خورد خانگی به دست  او        

   ُعمال دولتی کشته شد دفاع می کند و ترجیع بند خون خیابانی را می سراید:

درآیـد بــه  حـقـیـقــت  دست  ار  آستی   از 

ریــاکــار جیـهـــان  و  بپـوشنــد   رخسار 

قـ  باشای  حــذر  بـه  ایــران  آزادی   ـاتــل 

بنالد  عــدل  بـــارگـــه  در  و   پــرگیـــرد 

تزاحـم هنگام  کــه  شیــر  آن  بـود   مـلــت 

بجوشد مظلوم  خـیــابــانـی   گــرخـــون 

 

غیـر  دستـگـه  آید  ایـن  سـر  بـه   طبیـعـی 

درآید  پـرده  زپـس  طبیـعـت  چهـر   کــه 

محت سر  به  قاضی  کـه  لحظــه  آید زان   ضر 

برآید خسته  کـالبــد  کــزین  روح   ایــن 

آید  تـر  پیش  شـود  آزرده  بیشتــر   چــون 

بپـوشد  ســرخ  کـفــن  ایــران   سرتـاسر 

 ( 273)همان:                                                            

 ی سراید:  همچنین در وصف سرداران مشروطه که علیه حکومت استبداد قیام کردند چنین م

دلــیـــــــرستــــــار  ای  شیـــردل   ای 

دادار   فــــــرّ  بــه  میــــان  بـستــــه   ای 

سپــهــدار ای  مـلّــــت  نـــاصــــر   ای 

ســالــــــا راد  بــاقــــرخــــــان   ر ای 

 

تـبــریــــز  مــجــاهـــدان   ســـردار 

آمـیـــز عـــزّت  حـقــوق  حـفــظ   در 

ره  از  پــرهـیــــز  ای  کــــرده   جـــور 

انگیــز آتـش  جــور  خـــرمـــن   بـــر 

 (273همان: )                                                         

 هور و پیشرو مشروطیت با نام حجّت دین و احیا کننده دین نیز چنین می سراید:  و در وصف سیدمحمد طباطبائی روحانی مش

حـجّـــت   مشـفـقای  حـکـیـم   دیـــن، 

صـــــــادق   آل  تـبـــار  فــخــــــر   ای 

موافق شـد  بخـت  کــه  بـــاش   خـــوش 

 

مـحـمـــد    حـق  دیــــن  مـحــیــی   وی 

احـمـــد سـلـیــــل  و  عـلــــی   سبــط 

مـســنـد کـشـیــد  بـــرون  اقـبـــــال   و 

 ( 135)همان:                                                              

 وی این بخت موافق را همان پیروزی مشروطیت می داند.  

 

 تاوان گرفتن بهار از ورود به سیاست  

آزرد  داشت  وجود  جامعه  در  که  اجتماعی  و  اخالقی  مفاسد  از  بر  بهار  تاسف  ولی؛  بود  وطن  دردمند  او  دل  بود.  ناالن  و  دل  ه 

 ست ورود نموده و عمر خویش در این راه تلف کرده:  گذشته می خورد و اینکه چرا به سیا

گــرفـتـــم  تــاوان  ای  بـوســـه   زدلبــر 

داد  نـمـی  تــاوان  مـــرا  آســـانــی   بـــه 

دوزخ  تــاریک  ایــن  انـــدر  ســال  ده   دو 

رابــ خــــــود  مُلــک،  نجــات  امیــد   ه 

گــرسنـه گــرگـــان  قــــوت   بــــرای 

گرفتم  جـان  خسـارت  عمـــری  از   پس 

گـرفتم زمـیــ تــاوان  و  بـــوسیـــدم   ن 

گـرفـتــم   رضــوان  روضــه  را  آن   کــه 

گـرفتـم عـمــران  و  شـوکـت   بـشـیــر 

گـرفتـم  سـتـخــوان  گــرسنــه   زشیــر 
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غـاف الـهــــیشــدم  زتـقــدیـــر   ــــل 

را  خود  زای  محنت  عصــرِ   زغـفــلـــت، 

دیدم  تبعید  در  کــه  هــا  مـحــنــت   چــه 

شیرین جــان  از  دست  شستــه   پـیــاپــی 

نـزدیـکــی   تـــا  بـیـست   شصتزســال 

قوم ایــن  از  هـیــچ  قــدردانی   نــدیــدم 

 

گــــرفـ ایــــران  آبـــادی   ـتـــم پــی 

گـرفتم نـوشــروان  عـهـــد  از   قـیــاس 

گرفتم  زندان  از  کـه  هــا  عـبــرت   چــه 

گــرفتــممکـ مــان  و  خـان  تـرک   ــرر 

گـرفتم  حــرمـــان  و  دادم   جـــوانـــی 

گرفتم  انـســان  را  سـفـلــه   گـــروهـی 

 ( 579)همان:                                                        

  نتیجه گیري 

حت و بالغت را به جوالن آورده و چکامه ها  استاد بهار ملک الشعرای عصر خویش بود. او در میدان هنرنمایی سخن سمند فصا

 و قصاید و غزلیّات فراوان به پیشگاه علم و ادب تقدیم نموده است. 

ا بر سبیل تفنن می سرود. در میان غزل های او  شعر بهار، شعری روان و رساست ، او قصاید خود را به اقتضای طبع و غزلیات ر

با سروده های دیگر غزل سرایان مقایسه کرد کمتر می توان پیدا نمود. هر چند از  نمونه هایی که بتوان آنها را از حیث مضمون  

اه به تصریح و جنبه ی لفظی و فخامت و انسجام کالم بدان ایرادی نمی توان گرفت، جز آنکه در غزل؛ بر خالف رسم متعارف، گ

 یده است.  گاه به کنایه، مضامین انتقاد آمیز و شکوائیه ی وطنی و سیاسی را نیز گنجان

او در خلق  به لفظ و معنا کم نظیرست.  توجّه  بهار در  آفرید. دقّت نظر  زیبا و فصیح  اشعاری  از تکلّف و تصنع،  با دوری  بهار 

اسی، با شهامت تمام از وطن دفاع کرده و از ملّت غیرت و حمیّت طلب  تصاویر و توصیفات به ویژه بیان مسایل اجتماعی و سی

بهار عالوه بر یافته و در   می کند.  انظار جهانیان مقامی کم نظیر  نویسندگی، در  ادب و  اجتماعی، در علم و  مشاغل دولتی و 

طبع اجانب  به  تاختن  و  وطن  راه  در  پایداری  و  عشق  از  که  اجتهادست  و  پختگی  ی  مرحله  میراثی    همین  و  نموده  آزمایی 

ر گذاشته است؛ که مهمترین مولفه ی وطن دوستی بهار،  عاشقانه در کنار پرداخت های سیاسی و اجتماعی ، برای ما به یادگا

 خدمت صادقانه و بی ادّعای او به وطن است. 

نا اهالن، و بی تفاوتی ُعمالِ بی    عشق و سیاست در سیرت عاشقانه بهار، و نگاه به آالم و مصیبت های وطن در دوران ناکسان و

د گونه از ماست که بر ماست به سادگی و صراحت بیان می دارد. او  سیاست، از واقعیات سیاسی آن روز است که در قالب مستزا

از وطن پرستی تنها داعیه ای دارند که به هنگام عمل ترسو و خائف سر در زیر عبا کرده و   ایران را ملتی می داند که  ملت 

اود آخر:  و کالم  باز می گذارند  به وطن  اندازی  و دست  تطاول  را در  و خارجی  داخلی  و    ست دشمنان  راه وطن  در  عاشقانه 

اعتالی فرهنگی آن قلم فرسایی کرده و همه ی ملّت را به شهامت، غیرت و حمیّت دعوت می کند و سرپرستی ملّت را به دست  

 خداوند می سپارد. 
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