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با تقدیم ارج فراوان به مقام واالى فرهنگى استاد

 ادیب برومند که با آفرینش شعرهاى ملى رنگارنگ

اجتماعى، ادبى،  کتاب هاى  و  آگاهى بخش  نثر  و   

کرده اند. پربارتر  را  ایران  سنتى  فرهنگ  گنجینۀ   

یادي از ملک الشعرا بهار

دکتر فضل اهللا رضا

استاد دانشگاه، دانشمند و نویسنده

نامداران جهان در دوران انقالب صنعتی و معاصر

و  جهانگیران  کنار  در  که  می دهد  نشان  گذشته  سال  دویست  یا  تاریخ صد  به  کوتاهی  نگاه 

جنگ آوران و کشتارها و درندگى هاى آزمندان بزرگانی هم در رده هاي دانش و هنر و خدمت 

انگلیسی پدر نگرش موج هاى  ماکسول  مانند  پدید آمده اند. عالمانی  مردم در همان دوران  به 

مغناطیسی، ریاضی دان فیلسوف فرانسوي هانري پوآنکاره، شاعر حکیم آلمانی گوته، مخترعانی 

آزادگانی مانند مهاتما گاندي، مارتین لوترکینگ و نلسون ماندال.

     در دو قرن گذشته که دانش هاى نوبنیاد و انقالب صنعتی بازار مصرف اروپا و امریکا و ژاپن 

را پر خریدار کرد، ما ایرانیان با علوم و صنایع غربی و نظام اجتماعی آن چندان آشنایى نداشتیم 

ناگزیر ما در این دوران نامدارانی در عرصه علوم ریاضی و طبیعی و مهندسی و پزشکی در سطح 

جهانی به وجود نیاورده ایم.

ندگانی مانند ارنست همینگوي آمریکایی و ـون آمریکایی، نویسـمانند هنري فورد و توماس ادیس



عندلیبان را چه پیش آمد هزاران را چه شد؟صد هزاران گل شکفت و بانگ مرغی برنخاست

     پیشرفت هاى شگفت انگیز علم و فناوري در صد سال گذشته، مقیاس ارزش گذاري ما را 

نسبت به تمدن چند هزارساله و هویت ملی کشورها دگرگون کرده است. نام بسیاري از شاهان و 

امیران و جهانگیران قرن هاى گذشته همراه با خدمات ابتدایى ایشان، در دفتر تاریخ بشر کمرنگ 

شده، ولی نام ها و خدمات معنوي بزرگان آدمیت و جانب داران آزادي و صلح و صفا و علم و 

هنر و موسیقی و نقاشی درخشش بیشتري پیدا کرده است. اکنون در تاریخ شش هزارساله و 

شناسنامۀ ملی قوم ایرانی نام بزرگانی مانند پیامبران و دانشمندان و هنرمندان و شاعران، جایگاه 

برتري به دست آورده است.

     با تأسف بسیار باید گفت که از هیچ یک از بزرگان قدیم ما (بیوگرافی) حسب حال اطمینان 

نفوذ  زیر  را که  تاریخ  آنکه محتواي کتاب هاى تعصب آمیز  حال  است.  نمانده  بر جاي  بخشی 

هنوز روشن  می انبارند.  نوجوانان  مغز  در  مدارس  در  همچنان  تدوین شده اند  قدرتمندان جهان 

نیست که آدمی چه چیزها را باید بیاموزد و چه نقش ها را از ذهن به در کند!

 ما دل به جلوه که دهیم اختیار چیســت؟مستور و مســت هر دو چو از یک قبیله اند

حافظ

     در دوران ما که اشاعۀ اطالعات و معارف در دسترس همگان است، اگر جوینده اي از سیاست 

گروه  از  را  جهان  حقیقی  بزرگان  بتواند  شاید  بماند،  برکنار  جامعه  ابتدایى  تعصب هاى  و  روز 

نام آوران پر سر و صداي رسانه ها جدا کند و تا اندازه اي قهرمان هاى حقیقی دوران را بشناسد.

     در فهرست نامداران دویست سال گذشتۀ ایران می توان اقًال بیست یا سی نفر را جاي داد. 

این دورة ایران را جستجو کند نام شاهان  نگارنده اگر بخواهد به سلیقۀ خود یکی از بزرگان 

و امیران و تصاحب کنندگان امالك فراوان را به کنار می گذارد؛ اما نام کسانی مانند امیرکبیر، 

دهخدا،  علی اکبر  فروغی،  محمدعلى  قوام السلطنه،  مصدق،  محمد  دکتر  فراهانی،  قائم مقام 

تقی زاده،  بهار و جمال زاده را نمی توان به آسانی از فهرست به در کرد. در شناسنامۀ ملی این 

نامداران اگر هم کاستى هاى ناگزیر رخ داده باشد در برابر خدمات بزرگ ایشان ناچیز است.

     به هر روي نگارنده بر مبناي ذوق خود ملک الشعرا بهار را یکی از بزرگان صاحب نام این 

دوران می پندارد و چون از محدودیت اطالعات خود آگهی دست اول دارد، از به کار بردن صفات 

بزرگ ترین یا نامدارترین پرهیز می کند. همین قدر بهار را یکی از بزرگان نامدار دویست سال 

گذشتۀ ایران می انگارد به او ارج بسیار می گذارد.
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     ملک الشعراى بهار یک نمونۀ ممتاز از زندگانی شاعر و نویسنده نامدار و آزادي خواه به طور 

کلی چهره اي از استعدادهاي واالي کشور ماست در دو قرن گذشته. بهار در درازاي بیش از 

چهل سال نویسندگی و تالش آزادي خواهی و چند دوره نمایندگى مجلس شوراي ملی و استادي 

انقالبی عوامل گوناگون زندگانی در جهان  و  دانشگاه و سرودن شعرها و تصنیف هاي وطنی 

سوم را از قهر و مهر تجربه کرد. شاعر بزرگ خراسان دشوارى هاى اقتصادي و حبس و تبعید را 

تحمل کرد. با شاه و وزیر و زورگویان درافتاد. بهار انعکاس همۀ رویدادهاى زندگانی را در ذهن 

آفرینندة خود پروراند و در قالب شعر سنتی شیواي فارسى در متن فرهنگ آبدیدة ایران اسالمی 

به یادگار گذاشت.

     بهار سهم بزرگی در گسترش زبان فارسی و آراستن هویت ملی ایران در دوران معاصر دارد. 

او در زندگانی ما نسل بعدي ها نیز بسیار تأثیرگذار بود. در لفاف ادب با فروتنی عرض می کنم که 

ارشاد این بزرگ مرد خراسان از روزن شعر و ادب سنتی در سدة چهاردهم شمسی بسی فراگیرتر 

و پربارتر از حاصل کوششی بود که بسیاري از تجددگرایان غرب نگر در طریق ترجمۀ آثار غربی 

به کار می بردند.

کاین چو داود است و آن دیگر صداست

مجملی از سال شمار زندگی ملک الشعراى بهار

محمدتقی بهار در آبان 1263 هجري شمسی برابر با ربیع االول 1304 هجري قمري در خانوادة 

اهل فضل و ادب صبوري در محله شورآباد مشهد تولد یافت. پدر او معروف به ملک الشعراى 

صبوري بود که در سال 1282 هجري شمسی وفات یافت. محمدتقى در 19 سالگی با همان 

لقب پدرش به عنوان ملک الشعرا شناخته شد.

     بهار از بیست سالگى وارد امور سیاسی شد و جزو مشروطه خواهان خراسان قرار گرفت؛ او در 

سال 1288 روزنامۀ نوبهار را در مشهد منتشر می کرد. روزنامۀ نوبهار در سال 1290 به دستور 

وزیر امور خارجۀ وقت وثوق الدوله توقیف شد. در همان سال بهار و نه نفر از اعضاي کمیتۀ حزب 

دموکرات ایران به تهران تبعید شدند و در میان راه دزدان باروبنۀ آنان را به غارت بردند.

     بهار در 1293 از طرف مردم کالت و سرخس و درگز به نمایندگی دورة سوم مجلس شوراي 

ملی انتخاب شد و در 1296 نوبهار را در تهران منتشر کرد در همان سال مادرش وفات یافت.

     بهار مردي بسیار بااستعداد و دانش پژوه بود ولی تحصیالت سنتی مکتبی نداشت. در سال 

یادي از ملک الشعرا بهار ❖ 193



تا  و در سال هاى 1300  می یافت  (میرزا عبدالجواد) حضور  نیشابوري  ادیب  1279 در محضر 

1305 مدتی با جمعی از فضالي ایران در محضر درس هرتسفلد دانشمند آلمانی براي فراگرفتن 

زبان پهلوي حاضر می شد.

     بهار در سال 1300 از سوي مردم بجنورد به نمایندگی مجلس چهارم انتخاب شد و در سال 

1302 از طرف مردم کاشمر به نمایندگی دورة پنجم و در سال 1305 از سوي مردم تهران به 

نمایندگی در مجلس ششم.

     زندگانی دانشگاهی بهار از سال 1307 با تدریس در دارالمعلمین تهران آغاز شد و آنگاه از 

کار سیاست کناره گرفت. در سال 1308 یک سال به زندان مجرد افتاد. در 29 اسفند 1311 

دوباره پنج ماه به زندان رفت و در سال 1312 از زندان آزاد و به اصفهان تبعید شد. در سال 

1313 براي برگزاري جشن هزارة فردوسی با وساطت محمدعلى فروغی از محل تبعیدش از 
اصفهان به تهران فراخوانده شد.1

1313 تدریس بار دیگر در دانشسراي عالی و در سال 1316 تدریس در دورة دکتري ادبیات 

دانشگاه تهران.

1324 در دورة زمامداري قوام السلطنه بهار چند ماهی عهده دار وزارت فرهنگ بود.

1326 براي معالجۀ سل از تهران به سوییس رفت.

1328 بازگشت از سفر استعالجی سوییس. بهار در روز اول اردیبهشت 1330 برابر با 21 آوریل 

1951 در خانۀ خود در تهران بدرود زندگی گفت. بهار را در باغ آرامگاه ظهیرالدوله در شمیران 

به خاك سپردند.

بهار در میان معاصران

تا آنجا که نگارنده اطالع دارد، بهار بااستعداد و ذوق سرشاري که داشت. بیشتر فراگرفته هاي 

دانشی خود را پیش خود آموخته بود. در سال شمار زندگی او بر سال هاى دانش آموزي سنتی 

تأکید نشده است. همین قدر در شرح حالش می نویسند که:

«او اصول ادبیات را نزد پدر آموخته و پس از مرگ پدر آنگاه که 18 سال بیشتر نداشت تحصیالت 

ادبی را نزد شیخ عبدالجواد ادیب نیشابوري و سایر فضالي معاصر او دنبال کرد و مقدمات عربی 
و اصول کامل ادبیات را در مدرسه نواب مشهد در خدمت اساتید فن تکمیل نمود.»2

1. رجوع شود به نوشتۀ محمد گلبن شمارة 55 بخارا سال 1385.
2. مقدمۀ جلد اول دیوان بهار تهران چاپخانه فردوسی 1335
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     در قصیده سرایى شعر بهار با قصاید بلند سنایى و انوري و خاقانی و مسعود سعد سلمان پهلو 

می زند. بعضی از قصاید بهار، مانند دماوندیه  و بخشی از سپیدرود و سکوت شب و بث الشکوي 

و هیجان روح را از بهترین قصاید زبان فارسی دانسته اند.

     به طور کلی می توان گفت که شمیم آزادي دوران رسیدن به حکومت مشروطه تا چندین 

سال پس از آن، در جو ادبی ایران محسوس بود. شاعران معاصر بهار هر کدام به گونه اي در هنر 

کالمی نام آور بودند. استعداد طبیعی ایرج میرزا را در سرودن مثنوي هاي روان طنزآمیز، نادیده 

نمی توان گرفت.

     طبع روان و سادة ایرج میرزا به سبک سعدي و نظامی و جامی گرایش داشت که از سبک 

خراسانی بهار فاصله دارد. ایرج گاه استادي بهار را می ستاید و گهگاه از او گالیه دارد.

ــا زن ــر و وف ــر مه ــه ب ــک آن طعن مل

فضائــل حــد  آن  داراي  ملــک 

سیاســی مغــز  آن  داراي  ملــک 

زن پــا  پشــت  محبــت  آییــن  بــه 

کــه تعــدادش بــه مــن هم گشــته مشــکل
اساســی1 قانــون  بــه  می خنــدد  کــه 

بهار و عصر جدید

1بهار تا حدود یک ربع قرن پس از فوت ایرج می زیست. در این برهه از زمان تحولی در ایران 
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     در دوران کودکی و نوجوانِی بهار، مدارس جدید در مشهد کمیاب بود. بزرگان هم عصر بهار، 

کسانی مانند بدیع الزمان فروزانفر و دکتر مهدي آذر نیز از محضر ادیب نیشابوري از ادبیات سنتی 

بهره مند می شدند. گمان دارم روح سرکش شاعر جوان خراسان چندان به دانش آموزي سنتی سر 

فرود نمى آورد. او جوانی شاعر و نویسنده و پژوهنده بود که به استقالل ذوقی خود دیوان هاى 

شاعران و کتاب هاى ادبی را زیر و رو می کرد. ظاهراً  اصول و مقدمات ادبیات فارسی و عربی را 

در زمان کوتاهی نزد استادان آموخته بود. در آشنایى او از نوجوانی با دیوان هاى شعراي سنتی 

تردیدي نیست. براي نوابغ، ذوق و استعداد سرشار می تواند جاي دانش آموزى درازمدت را بگیرد.

     بهار در میان شاعران معاصر خود، مانند ادیب پیشاوري، ادیب الممالک فراهانی، فرخی یزدي، 

پروین اعتصامی، ایرج میرزا، رشید یاسمی، سید اشرف، وحید دستگردى، میرزادة عشقی و عارف 

و ... از نظر استعداد شاعري طبیعی و توانایی سرودن اشعار متنوع، ممتاز بود. در این زمینه ها 

دیوان او از حجم و محتوا و رنگارنگی بر صدر می نشیند. دیوان بهار، اوضاع اجتماعی و سیاسی 

و جنبش هاي آزادي خواهی ایران را در آن زمان خوب تصویر می کند.



پدید آمد. گشایش دانشگاه تهران، کنگرة هزاره فردوسی، جنگ دوم جهانی ما را به دنیاي غرب 

نزدیک تر کرد و بهار توانست بافت عصر جدید را شناسایى کند.

     شعر بهار عوالم روانی عصر جدید را به سبک سنتی خراسانی خود تلفیق می کند.1 از تبعات 

عصر جدید، گریز از مظالم حکومت هاى دیکتاتوري و مستعمراتی و ستمگرى هاى ارباب رعیتى 

و گرایش (الاقل صوري) به سوى آزادي اجتماعی (دموکراسی) است. در این دوران، روشنفکران 

ایران از چگونگی زندگی و تمدن غربى ها آگاهی حضوري یافتند. پیشرفت هاى نظام آموزشی و 

رسانه ها و مراوده، مردم کشور ما را خواستار ترمیم و تعدیل سنت هاى کهن به سوى تمدن عصر 

جدید می کرد. نامدارانی مانند دهخدا، فروغی و تقی زاده و جمال زاده را می باید از پیشگامان ورود 

به عصر جدید شمرد. می توان گفت که بهار اطالعات گسترده از عصر جدید را جذب کرده بود؛ 

و با اشراف کم نظیري که به ادب فارسی داشت، آن عوامل را در شعر متنوع فارسی جلوه گر کرد.

گسترة پهناور زبان فارسی

در کتاب هاى تاریخی نوشته اند که روزي ملکشاه سلجوقی به وزیر دانشمند و کاردان خود اشاره 

کرده بود که می تواند فرمان دهد قلم و دوات وزارت را از پیش خواجه نظام الملک برگیرند. وزیر 

به شاه پاسخ درشت داده بود که تاج وتخت سلطان را قلم و دوات وزیر بر جاي استوار داشته 

است. اگر این از کار بیفتد آن بر جاي نخواهد ماند.

     این حکایت در دنیاي پرشتاب انفورماتیک نیز تفسیرپذیر است. سالح هاى خانه برانداز در 

نشنیده اند،  معانی  از گلگشت  شمیمی  مادي،  دنیاي  دینار،  و  درهم  جز  که  فرمانروایانی  دست 

آبادى ها  کنند.  دگرگون  دم  می توانند در  را  مرزهاي جغرافیایى  است.  آتش افروز  صاعقه  مانند 

که  را  بین المللی  منشورهاي  ابرقدرت ها می توانند  ورشکست سازند.  را  بازرگانی ها  و  خراب  را 

خودشان پرداخته و امضا کرده اند زیر پا بگذارند. دنیا دنیاي زر و زور است؛ اما زبان فارسی و 

فرهنگ ایرانی نیروي ستیزندگی و مقاومت دارد و آخرین سنگر دفاعی ما در مقابل جهان است. 

در دوران معاصر به شاعر خراسان این امتیاز تعلق می گیرد او از کسانی است که نظم و نثرش 

پشتوانۀ زبان فارسی است.

     در روزگار ما گروهی از فرهیختگان توصیه و تأکید دارند که باید تا می توان از به کار گرفتن 

واژه هاي تازي پرهیز کرد و برابرهاي مهجور فارسی را زنده کرد و به کار برد. گروهی که به 
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سنت هاى ملی باستانی عالقه مندند هر چه را که اندك بوي تفکر تازي از آن برخیزد ناپسند 

مى شمارند. یک نوع عرق ملی، ایشان را به عرب ستیزي و احیاناً اسالم ستیزي برمی انگیزد. غافل 

از آن که گرایش به اسالم ستیزى هم پشتوانۀ شعر بلند عارفانۀ فارسی را کم اعتبار و نااستوار 

می کند.

     بهار استاد سبک شناسی دانشگاه تهران و نویسندة نامدار زمان ما، دانشمندي میانه رو بود. 

در نظم و نثِر بهار تکلف و تعصب در جانشین کردن واژه هاي مهجور به جاى کلمات متداول 

تازي دیده نمی شود. بهار مانند فروغی و دهخدا و تقی زاده و جمال زاده یا دیگران با زبان فارسی 

فردوسی و موالنا و سعدي و حافظ به میدان می آید:

از مــا به جــز حکایت مهــر و وفا مپرسمــا قصــۀ ســکندر و دارا نخوانده ایــم
(حافظ)

چهرة پدر از دید فرزندان

نشانه هاى از رفتار طبیعی شاعر را می توان از گزارش فرزندانش به تصور آورد. شادروان دکتر 

مهرداد بهار می نویسد: 

«پدرم مردي بلندباال الغر و عصبی بود ... او انسان عمیقاً شادي نبود ... حوصلۀ ما بچه ها را 

نداشت گاهی به لطافت بهار بود. او طبیعت را عاشقانه با نگاهش با دستش با همۀ وجودش 

مورد  گل هاى  سرخ ها،  گل  و  شب بوها  بود.  عالقمند  سخت  باغ  و  گل  به  او  می کرد  لمس 

عالقه اش بود ...

     اما او از همه این زندگی و جهان پیرامون خود در رنج بود، به ویژه زندگی اجتماعی، تنگدستی 

او را عذاب می داد ...

     ... جهان مادر ما در مسائل خانواده و فرزندان خالصه می شد و جهان پدر، پهنه اي عظیم 

... مادر  آنها، زندان، تبعید و فقر  انباشته از تالطم هاي سیاسی و اجتماعی و نتایج مادي  بود، 

نمی توانست بار سنگین خانواده را در این دریاي عظیم به ساحل برساند، پدر هم قادر به نوکري 

و ایجاد درآمد نبود. هنگامی که از سیاست دست کشید درآمدى مناسب وضع زندگی خود پیدا 
نکرد .... هرگز به کار آزاد اقدام نکرد ... دعواي با زن قابل تحمل تر از دعوا با طلبکاران بود!.» 1

     وقتی بهار را به اصفهان تبعید کردند، زندگی خانوادة شاعر دشوارتر شد. در اصفهان بهار گاه 

1. خاطراتی از پدرم مهرداد بهار بخارا شماره پنجاه و پنج سال 1385
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براي مهرداد چهار ساله قصه می گفت. دیوي به نام سیاه خان در ذهن مهرداد ستمگري رضاشاه 

را القا می کرد. بعد از بازگشت به تهران در دانشسراي عالی و آغاز به تألیف و چاپ کتاب ها وضع 

مالی خانوادگی بهار اندکی بهتر می شود. ولی در کشورهاي آشفته و درهم  و برهم کمتر پیش 

می آید که اهل دانش به زندگی مرفه برسند.

از خاطرات پروانه بهار

بانو پروانه بهار که همراه پدر نامدارش براي سفر استعالجی به سوییس رفته بود، شمه اي از 

شرح حال پدر و خانواده اش را در کتاب مرغ سحر ثبت کرده است. او در جاى جاى کتاب یادآور 

این همان  داشت.  زیاد  دل بستگى  طبیعت  و  گیاه  و  گل  به  خراسان  بزرگ  شاعر  که  می شود 

خصیصه است که این نگارنده در کتاب «نقدها را بود آیا که عیاري گیرند»، بر آن انگشت نهاده 

که شعر ماندگار از ذهن شاعري بیرون می آید که با طبیعت و زیبایى هاى آن مأنوس باشد. در 

مرغ سحر اشاره به این الفت ملک الشعرا چشمگیر است.

پنجره اطاق پدر روي باغ باز می شد ... گل هاى نیلوفر به رنگ هاى مختلف ......

باغ هاى گل سرخ که خودش آنها را پیوند زده بود و عاشقانه از آنها مواظبت می کرد ...

باغچه هاي گل شب بو که او سخت آنها را دوست می داشت ......

اطراف باغ را شمشادهاي بلند احاطه کرده بود .........

     پس عجب نیست اگر بهار در آغاز اقتراح فتح دهلی که نخست در مجلۀ آینده منتشر شد، 

به وجه طبیعی در تغزل بگوید:

نسیم ــی  ــت ــش ــه ــب اردی ـــزد  ریـ فـــرو 

گل آستین هاى  راغ  ــه  ب و  ــاغ  ب ــه  ب

دمن و  دشت  به  و  راغ  به  و  باغ  به 

پرن عــقــدهــاي  ــن  دم و  ــت  دش ــه  ب

استاد بهار آنگاه به وصف دلیري نادرشاه می پردازد و می گوید:

ز شــاهان جــز او کیســت کز مــوزه اش

دواج دیــده  ســیر  او  پهلــوي  نــه 

بــه ایران زمیــن رحمــت آور که هســت

تاختــن و  ناســودن  ز  جــو  دمــد 

نــه چشــمان او ســیر دیــده و ســن

ز تــو زنــده چــون شــیرخوار از لبــن

     ماندگارترین اثري که ما می شناسیم، طبیعت است. نگاه به طبیعت و یاد از گل و گیاه از 

اجتماعی  قصیدة  وسط یک  در  دیگر  جاي  در  بهار  است.  شعر  ماندگاري  و  زیبایى  نشانه هاي 

سیاسی نیز نگاه به طبیعت را از یاد نمی برد، می گوید:
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کاندر آن جز الله و نسرین و سیسمبر نبودنوبهــاري ســاختم از اندیشــه هاي تابناك

درون خانه

مالی روبه رو می شد، به ویژه در ایام زندان یا تبعید یا دوران بیماري در سوییس به هرحال تأمین 

هزینه هاي یک خانواده آبرومند و باغ بزرگ و آمد و رفت رجل سیاسی و شش فرزند کار آسانی 

نبود.

     اما در کنار رنج هاى تحمیلی یک جامعۀ درهم  و برهم شخصیت استوار و مدیریت همسر 

بهار امور خانواده را به گونه اي می چرخاند. عالوه بر این، گویی خداوند عالم چند خدمتکار فداکار 

ایرانی را براي برپا نگه داشتن خاندان بهار مأمور کرده بود.

پروانه بهار می نویسد:

«ننه با ما رفتاري مادرانه داشت. او همیشه سعی می کرد که کارهاي خالف ما بچه ها را کوچک 

جلوه دهد یا مخفی کند .... تمام حقوق ماهانه اش را براي ما بچه ها خرج می کرد. او براي ما 

مادر دوم بود. آن قدر صمیمی بود که بی پولی فامیل، حبس پدر، تبعید خانواده، هیچ کدام باعث 

نشدند که ننه ما را به خاطر منفعت خودش رها کند. ننه تا آخر عمر با ما زندگی کرد و چند سال 

قبل از انقالب اسالمی فوت کرد.

    کار محافظت باغ و پرورش گل ها زیر نظر بهار، با مشهدي اصغر باغبان بود. مشهدي اصغر 

شخصی مهربان و صمیمی بود که خیلی از شعرهاي شاهنامه را از حفظ داشت و شب ها براي 

ما داستان هاى شاهنامه را می خواند یا از جن و پري صحبت می کرد. مشهدي اصغر نگهدار باغ 

و خانه ما بود و حتى وقتی ما به اصفهان تبعید شدیم، او بود که از پول ماهیانه اش خودش براي 

کبوترهاي پدرم دانه می خرید آنها را براي پدرم نگه داشت، مخصوصاً وقتى که خانواده بهار در 
تبعید بسر می برد و ماهانه اي نمی رسید.»1

     بدیهی است که در تاریخ ادبیات، نامی از ننه و مشهدى اصغر نخواهیم دید. ولی آرامشی 

که این دو گمنام براي آفرینش شعر بهار در جو خانه به وجود آوردند، از عهدة کار خزانه داري 

1 . پروانه بهار، مرغ سحر چاپ اول نشر شهاب تهران 1382
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شاعر آزادي خواه ایران، که به گواهی فرزندش از نوکرمآبی می گریخت، ناگزیر غالبًا با دشواري 



ایران  را در  بهار  باوفاى خانوادة  بهار برنمی آمد. همتاي خدمت گزاران  بانفوذ  دولتی و دوستان 

بسیار دیده ام، ولی در زندگانی روزمرة خود در آمریکا ندیده ام، یا شاید به علت ساختار زندگانی 

ماشینی غرب کمتر به آن عوالم توجه می شود. نیکان و پاکان در میان مردم تهی دست جهان 

فراوان ترند. اگر کسی چشم بینا داشته باشد، همتاي ننه و مشهدي اصغر را در سراسر جهان 

می توان شناسایى کرد به قول سعدي، که بندگان خدا ممکن است در اوباش.

پروانه بهار در آمریکا

چهارمین فرزند شاعر بزرگ ما را دست روزگار از تهران آشفتۀ آن زمان ها، به آمریکاي نسبتاً 

منظم می کشاند. او در آمریکا خانواده تشکیل می دهد. دو فرزند به بار می آورد و در دانشگاه درس 

روزنامه نگاري هم می خواند اما در همه حال نداي رساي آزادیخواهی پدر در گوشش بیدارباش 

و هشیارباش می زند.

آزادي ــرودار  ــ ــی ــ گ عــرصــۀ  در 

قانون ــروي  ــی ن ــه  ب مگر  کــه  گفتم 

آزادي خــجــســتــه  اي  آزادي، 

خوانی ــود  خ ــزد  ن بــه  ــرا  م کــه  باشد 

خفتانم ــت  ــ درش تـــن  بـــه  فـــرســـود 

بــنــشــانــم ــت  ــخ ت ــه  بـ را  آزادي 

ــم ــردان ــگ ــرن ب روي  تـــو  وصـــل  از 

خوانم ــود  خ ــزد  ن ــه  ب را  ــو  ت آنــکــه  ــا  ی

به حق به دستاوردهاي خود مانند لینکلن و واشنگتن و کنگره و دانشگاه ها هاروارد و پرینستون 

و سالح هاى هسته اي بنازد، و زیاد هم می نازد؛ «اما هیچ قصري بی دد و بى دام نیست»- شکوه 

آمریکا هم بی گرفتاري نیست. در آمریکاي آن زمان سیاه پوستان با سفیدپوستان برابر نبودند. 

اینان نژاد خود را از آنان برتر می شمردند. تفاخر ریشه دار سفیدپوستان به سیاهان، سخن بلند 

فردوسی را که بر زبان شاهزاده اسفندیار می راند به یاد من می آورد آنجا که گفت:

از دیــو زاد بــد گوهــر  بــه گیتــی فــزون زیــن نــدارد نــژادکــه دســتان 

 سیاه پوستان حق نداشتند که در جاهاي عمومی، بر جاي ویژه سفیدپوستان بنشینند. منع 
قانونی و جریمه و حبس و بند حکم فرما بود.1

1. برخالف داستان شاهنامه وقتی رستم به دیدار اسفندیار در خیمه سراي شاهی می رود، اسفندیار جایگاهی را براي نشستن 
به او عرضه می دارد، رستم آن جاي را نمی پسندد و می گوید به جایی نشینم که راي من است. چون اسفندیار پیشترها رستم 

را از نژاد فرودسِت دستان خوانده بود شاید به این جهت جاي نامناسبی را به اشاره به او پیشنهاد کرده بود.

200 ❖  آفرین ادیب، جشن نامۀ استاد ادیب برومند

     فرزند شاعر آزادي خواه ایران اکنون در کشوري پیشرفته و سرافراز زندگی می کند که می تواند 



     باري در همان روزگاران که فرزند جوان بهار در واشنگتن مى زیست. یک روز می شنود که 

یک سیاه پوست بزرگوار آزادیخواه به نام مارتین لوترکینگ با فریاد انقالبی می گوید که براي 

مارس  با سفیدها روز یکشنبه بیست و یک  برابري کامل حقوق سیاهان  به آزادي و  رسیدن 

1965 (مقارن با نوروز ما)، یک راه پیمایى دادجویانه را از جنوب آمریکا به سوى پایتخت آغاز 

خواهد کرد. کسی که با فرهنگ واالي ایران آشنا باشد، می تواند شعر وطنیه بهار را در ذهن 

بیاورد.

هــر گــو در اضطــراب وطن نیســت

دختــر و  زن  غــم  می خــورد  کــی 

گــردد شــناخته  عمــل  از  مــرد 

را او  و  کشــور  گشــت  فرتــوت 

ســراپاي شدســت  کهــن  ایــران 

اصــالح و  تجــّدد  یــا  مــرگ  یــا 

ز اصــالح اگــر جــوان نشــود ملــک

وزیــران و  گشــت  تبــاه  کشــور 

فضاحــت بــه  می شــود  معــزول 

نیســت1 مــن  چــو  نژنــد  و  آشــفته 

نیســت زن  و  دختــر  هیــچ  کــه  را  آن 

مــردي به شــهرت و به ســخن نیســت

نیســت کفــن  و  گــور  ز  بایســته تر 

نیســت شــدن  تــازه  بــه  درمانــش 

راهــى جــز ایــن دو پیش وطن نیســت

گــر مــرد جــاي ســوگ و حزن نیســت

نیســت دهــن  بــه  زبانشــان  گویــی 

آن کــس که مــرد حیلــه و فن نیســت

 1بانوي خدمتکار سیاه پوست پروانه، روزي می گوید که او یک سوم حقوق ماهیانۀ خود را همه 

ماهه براي کمک به جنبش آزادي سیاه پوستان به صندوق کلیسایی می سپارد. سخن ستمدیدة 

دادخواه در پروانه اثر می کند. یاد سخن بلند استاد شیراز به خیر که در مناظرة شمع و پروانه 

می فرماید:

مــرا بیــن کــه از پاي تا ســر بســوختتــو را آتــش عشــق اگر پر بســوخت

1. این قصیدة شیواي وطنیه را بهار به اقتضاي مسعود سعد سلمان سروده است.

امروز هیچ خلق چو من نیست                              جز رنج از این نحیف بدن نیست

 رجوع فرمایید به نوشتۀ نگارنده هم آوابی بهار و مسعود، بخش یازدهم، «نقدها را بود آیا که عیاري گیرند» تهران 
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     مارتین لوترکینگ خطیب بلندآوازه و اهل فضل بود. شگفت نیست اگر در ذهن او با مفهوم 

سخنانی به زبان انگلیسی همتاي سخنان شاعر آزادي خواه ایران در خروش بوده باشد:



تمــامتــو بگریــزي از پیــش یک شــعله خام بســوزم  تــا  اســتاده ام  مــن 

     پروانه همان لحظه تصمیم می گیرد که با جنبش سیاه پوستان آمریکا همگام شود. او به کمک 

مالی دست می برد. می نویسد به یاد پدرم افتادم که همیشه می گفت:

براي آزادي  پدرم  باشی طرف مظلوم را بگیر  بازنده  اینکه  بگیر، ولو  را  زندگی راه حقیقت  در 

جنگید. به زندان رفت. صداي او به من ندا می دهد. سخنان چند سال پیش پدر در مشرق زمین 

اکنون فرزندش را در غرب تکان می دهد.

خــواه از خــم گیــر مــی، خــواه از کدوخــواه از آدم گیــر نــورش، خــواه از او
(موالنا)

     این مورد مرا به یاد ابیات بلندي از داستان پیر چنگی موالنا مى اندازد. در مکتب شعر عارفانه 

بلند شرق و غرب و فارسی و انگلیسی سد راه نیست، خواه از خم گیري خواه از کدو، نداي آزادي 

و حیات معنوي را از هر اسرافیل می توان شنید و زنده تر شد. مفهوم و معنا تکان دهنده است، 

کاربرد لغت فارسی و عربی و انگلیسی براي صاحبدالن مطرح نیست:

اولیا ــد  ــت ان وق اســرافــیــل  ــه  ک بین 

ــور تن از گ ــرده اي  مـ یــک  ــان هــر  ج

جداست آواهـــا  ز  آوا  ایــن  گــویــد 

بود ــه  ش از  ــود  خ آواز  آن  مطلق 

آن تــو  بستان  پسین  ــور  ن از  خــواه 

کشید را  شمعی  ــور  ن چــراغــی  ــون  چ

حیا و  ــت  اس حیات  زیــشــان  را  ــرده  م

کفن ــدر  ــ ان آوازشــــــان  ــد  ــه ج بـــر 

خــداســت آواز  ــار  کـ کـــردن  زنـــده 

ــود ب ــه  ــدال ــب ع ــوم  ــق ــل ح از  ــه  ــرچ گ

شمعدان از  ــواه  خ نیست،  فرقی  هیچ 

دید شمع  آن  یقین  را  آن  دید  که  هر 
(دفتر اول مثنوي موالنا)
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و او را به سوى جنبش آزادى خواهى سیاه پوستان می راند:
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