ث در شعر بهار
بازتاب زيباييشناختي و جامعهشناختي آيات و احادي 
دکتر مرتضي محسني

1

چكيده

خ حيات اجتماعياش ،فرهنگي ديني بوده
گ جامعۀ ايراني بهعنوان فرهنگي شرقي در درازناي تاري 
فرهن 
ن باورهاي
ويژه پس از اسال م با تمسك به متون ديني ب ه برساخت 
است .ايرانيان نيز در دورههاي مختلف به 
خود روي آوردند.
ش نسبت به فرهنگهاي ايران پيش از اسالم و پس از آن،
ملكالشعرای بهار بهعلت شناخت عميق 
آشنايي با تحوالت جديد جهاني و مخاطبشناسي ،توانست حلقۀ اتّصا ل فرهنگ جامعۀ سنتي و جديد ايران
باشد .وي با تأثيرپذيري از فرهنگ قرآني و نبوي و با حضور همهجانب ه در فعاليتهاي اجتماعي عهد مشروطه
ِ
امروزي ديوانش پرداخته است.
ح بخشي از افكار
ث ب ه طر 
و پس از آن ،با آيات و احادي 
ح كند كه فرهنگ جامعۀ ايراني
ن بازگو و تصري 
اين مقال ه در آغاز ميكوشد نياز جوامع را به دي 
بهخصوص پس از اسالم فرهنگي ديني بوده است .آنگاه نشاندهد كه بهار بهعللي چون علت شخصيتي
ِ
شاعري خود ،به چه ميزا ن به آيات و احاديث
ج دهۀ حيات
و اجتماعي ،متأثر از فرهنگ ديني اسالم در پن 
در طرح افكار امروزي گرايش دارد .همچنين نويسنده براي تبيين جنبههاي زيباييشناختي اشعاري كه بهار
ي و تحليلهايي در حوزههاي قالب ،موضوع،
ث تأثير پذيرفته ،به تقسيمبند 
ت و احادي 
در سرود ن آن از آيا 
ث دست زده است.
چگونگي طرح آيات و احادي 

گ ديني ،آيه ،حديث ،ملكالشعرای بهار ،شعر مشروطه.
واژگان كليدي :دين ،فرهن 
 -1استاديار گروه آموزشي زبان و ادبيات فارسي دانشگاه مازندران
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 -1درآمد

ي برتر همراه و هماواز شده است .ژانژاك روسو
ي ديرينۀ بشر ،با آموزههاي ديني و ياد خداي 
زندگ 
چ جامعهاي تاكنون ايجاد نشده يا پابرجا نمانده است كه مذهب
(1771-1712م ).بر اين باور استكه هي 
اساس آن نباشد(2روسو1379 ،ش :ص  .)49دانشوران اجتماعي بر اين باور هستند كه انسان اولي ه براي
ش در برابر باليا و مصايب و اميدوارشدن به آينده ،خود را به
مقابل ه با حوادث طبيعي و رسيد ن به آرام 
ل ميكرد .او براي اعتصام به قدرتي مافوق بشري ،به باورها و
قدرتهاي فراتر از تواناييهاي انساني م ّتص 
ن اتصال ،خويشتن را از خطر سقوط
اعتقادهاي فراما ّدي ،آسماني ،آن جهاني و روحاني روي آورد تا با اي 
ن بهعنوان يك پديده و نهاد اجتماعي(اگبر ن و نيمكف1349 ،ش:
و نيستي و پوچي برهاند .از اينرو ،دي 
ص )347تبلور اين نياز و خواست ۀ انسا ن است .آنچه از بررسي همۀ اديان برميآيد ،اين استكه دين يكي
ت جامعهاي كه زادگاه
از سازمانهاي كهن اجتماعي است و مفاهيم و مقوالت و مراسم هر دين ،ب ه مقتضيا 
ف الهي1368 ،ش :ص .)249-250
آن است ،پيوندي مستقي م دارد(سي 
نياز به دين در جامعۀ ايران چه پيش از اسالم و چه پس از آن ،چون ديگر جوامع بشري ،از نيازهاي
كهن شمرده ميشود.
با عنايت به اينكه اديان ،كاركردي معرفتي و نجاتبخش دارند با عنص ر «زمان» و «زندگي» پيوند
گ از
گ او میباشد .فرهن 
خوردهاند .دستاوردهاي ما ّدي و معنوي انسا ن در گذر زمان تشكيلدهندۀ فرهن 
گ ديني در پيوندي
عناصری گونهگو ن چون دين و ارزشها و باورهاي ديني تشکیل يافته است .خردهفرهن 
ي خاص افراد
ارگانيك و ديالكتيك با ساير خردهفرهنگها ،ساختار فرهنگ كلي جامع ه را ميسازد .تلق 
گ ديني آن عصر شمرده
ت به عناصر تشكيلدهندۀ دين ،فرهن 
هر جامع ه در هر زمان و دورهاي ،نسب 
ميشود.
ف شعر فارسي را ب ه خود
گ ديني در ايران پس از اسالم ،بخش مهمي از درونمايهها و عواط 
فرهن 
ادبيات كالسيك ،دينيبودن آن است.
اختصاص داده ،چنانكه عصارۀ انديشههاي آثار ّ
ن استوار اسالم و فرهنگ اسالمي -ايراني درنظر
اگر قرآن و حديث را دو چشمۀ جوشان و دو ُرك 
س آن به انحاي گوناگون در هنر كالمي ،ميتواند
ث و انعكا 
آوريم ،اعتقاد و گرايش به قرآن و حدي 
معياري براي فرهنگ و اعتقادات ديني شاعران و نويسندگان باشد.
شاعران و نويسندگان فارسيزبان در خلق آثارشان ،نهتنها از افكار ديني استفاده ميكردند ،بلك ه از
ث كمك ميگرفتند تا جوهرۀ آثار ديني را در
زبان ديني ،قصههاي قرآني ،شگردهاي بيانيِ قرآن و احادي 
س دهند.
آفرينشهاي ادبي انعكا 

ي دگرانديش
 -2بهار ،مصلح 

1

محمدتقيبهار مشهور به ملكالشعرای بهار(والدت1265ق ،.وفات1330ق) بزرگترين و برجستهترين
ادبيات مشروط ه است .او بههمراه ديگر شعراي مشروط ه اين توفيق را يافت كه حال و هوايي تازه
شاعر ّ
به اندام شعر كالسيك فارسي كه از فقدان خوني جوان رنج ميبرد ،وارد كند .هرچند دميدن روحي
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كل دگرگون كند
ي توانست آنرا از تباهي برهاند ،نتوانست ساختار آنرا ب ه ّ
جديد به كالبد شعر فارس 
(شفيعيكدكني1372 ،ش :ص .)21-22
انقالب مشروط ه كه نتيجۀ آشنايي ايرانيان با دگرگونيهاي اجتماعي جامعۀ اروپاييِ بعد از انقالب صنعتي
و كوشش آنان براي تغيير ساختار اجتماعي -فرهنگيِ جامعۀ س ّنتي ايران بوده است ،افقی جديد را پيشروي
ن گشود كه دموكراسي و ملّيگرايي جوهر آن است .برهمزدن ساختار قدرت سياسي كه
مردم اين سرزمي 
ت خود را از رأس هرم حكومت ميگرفت و تفويض قدرت به قاعدۀ هرمِ اجتماع كه تودۀ مردم
مشروعي 
هستند ،خواستهاي بود كه جامعۀ ايراني آنرا دنبال ميكرد.
ت مشروطه و يا شايد پيشتر از تح ّوالت اجتماعي ،شاعران و نويسندگان اين عصر ،زمينۀ
پابهپاي نهض 
ت به جهان پيرامون براي
ق شناخت مردم نسب 
آگاهيبخشي مردم را فراهم ميآوردند .گسترش و تعمي 
شاعران انقالبي مشروطه آنقدر مهم بوده است كه موجبات تغيير شعر فارسي را در حوزههاي عاطفي،
تصويري و زباني موجب آمد.
ت همپاي نهضت انقالبي براي تغييرات بنيادي در خدمت عامۀ مردم باشد .شعر
شعر مشروط ه ميخواس 
اين عهد براي مقبوليتيافتن در ميان مردم از معيارهاي س ّنتي و درباري فراتر رفت و قواعدي را برگزيد
ح حاكم بر زمانۀ درحال تغيير ناشي ميشد .معيارهايي روشن و عيني كه هم به پيروزي و تحكيم
كه از رو 
ت مشروطه كمك ميكرد و هم موجب ارتقاي سطح فرهنگي مردم ميشد.
نهض 
پيروزي نهضت مشروطه ،اثبات حضور مردم ايران در عرصۀ اجتماعيِ در آغاز سدۀ اخير بوده است.
اومانيس م و انسانگرايي كه مهمترين دستاورد مدرنيسم است ،جايگاه و نقش انسان س ّنتي را دگرگون كرده
ج به موضوعهاي
ب شد كه شاعران بهعلت دلمشغوليها و نيازهاي جديد ،بهتدري 
است .اين رويكرد موج 
زميني و ما ّدي توجه كنند.
ن فضايي كه رويكرد جامعۀ جديد به انديشهها و موضوعهاي زميني و امروزي بوده است،
در چني 
محمدتقيبهار باليد و در كنار شاعران انقالبي ،حال و هواي انسا ن عصر مدرن را در شعرهايش نشان داد.
ب ملكالشعرايي
وي كه در كودكي قرآن را بهخوبي فرا گرفته بود ،در جواني با مرگ پدرش ،به لق 
آستان قدس رضوي نايل آمد ،پيامد ملكالشعرايي آستان قدسرضوي ،سرودهشدن شعرهايي در مناقب و
ت رسول اكرم(ص) و ائمۀ دين بوده است.
والدت و شهادت امامرضا(ع) ،حضر 
با شروع انقالب مشروط ه و ورود بسياري از شعرا به جرگۀ انقالبيون ،بهار پيشاپيش آنان ،به سرودن
ب شد ،موضوعهاي اجتماعي -سياسي
شعرهاي انقالبي ،پرشور و مترقيانه روي آورد .اين رويكرد بهار موج 
ت قرار گيرد .هرچند بهار شاعري مشروطهخواه است ،تمامي دستاوردهاي مدرنيته را
نزد او در اولوي 
گ كهن ايراني و جها ن جديد ،نگرشي انتقادي به او داده،
ت به فرهن 
نپذيرفت ه است .شناخت بهار نسب 
ي در
گ مذهب 
ن وجود ،رن 
ت و مدرنيته در شعر او شده است .با اي 
ديدگاهي كه موجب تقابل و تقارب س ّن 
شعرهاي اجتماعي او نمايان است .دلبستگيهاي ديني بهار بهگونهاي است كه در اواخر عمر ،تنها دين و
امامان(ع) و اولياي الهي را موجب آرامش ميداند:
ق بيايم�ان گرفتم
ن مخل�و 
از اي� 
بهخال�ق رو كن م اكن�ون كه اميد
159

ك�زو ،روز ازل پيم�ا ن گرفت�م

پسازيزدان،پناه مج ز«رضا»نيست

ك ه من از حضرتش فرما ن گرفتم

مگ�ر بپذي�رد م ش�اه خراس�ان
َ
ت بازخواند
�رم روزي بهخدم� 
گ َ
ش�ر سياس�ت
كن�د آزادم از
ّ

همان�ا ،عم�ر جاوي�دان گرفت�م

ك�ه راه وادي خ�ذالن گرفت�م
م�كان در آن بلن�د اي�وان گرفتم

توانم ديد خ�ود يا رب كه روزي

)بهار1368 ،ش :ص(792

ث در شعر بهار
 -3آيات و احادي 

بهار كه از خانوادهاي مذهبي برخاست ه بود ،متأثر از فرهنگ ديني و س ّنت شعر فارسي و نجاتبخش
ش پرداخت .عامل شخصيتي آنقدر مهم بوده
س آنها در شعرهاي 
دانستن انديشههاي قرآني و نبوي بهانعكا 
استكه توانست بهار را از انديشههاي حاكم بر زمانه ،جريانها و گرايشهاي فكري -اجتماعي عبور ،و
گاه در برابر آنها قرار دهد.
ث نبوي در متون فارسي و گرايش جامع ه به فرهنگ
ازسويي ديگر ،جايگاه ويژۀ آيات قرآن و احادي 
ح افكار امروزي خود بپردازد.
ديني موجب شد ،بهار با استفاده از نقش و نفوذ بيبديل اين فرهنگ ب ه طر 
شاعر با اين رويكرد در پي ارائۀ الگويي جديد براي نظام فرهنگي -اجتماعيِ ايران مشروط ه و پس از آن و
گ ناب ديني وفادار است.
ن متمايزبودن با فرهنگ س ّنتي ،به فرهن 
مخاطبشناسي است كه در عي 

 :1-3تحليل آيات شعر بهار

دستاورد مطالعۀ شعر بهار ،حاكي از آناستكه وي در ديوان دوجلدي اشعار خود211 ،بار تحتتأثير
انديشههاي قرآني قرار گرفته و نتيجۀ اين تأثير ،انعكاسيافتن آيات بهصورت تلميح ،اقتباس ،تحليل،
ن و اشاره در ابيات مختلف بوده است .ملكالشعرا در پنجده ۀ حيات شاعرياش(1329-1282ق) در
تضمي 
ف به
ي و تصني 
قالبهاي :قصيده ،مثنوي ،قطعه ،غزل ،مسمط ،تركيببند ،ترجيحبند ،مستزاد ،رباعي ،دوبيت 
شاعري پرداخت ه است.
جدول شمارۀ يك -تعداد آيات انعكاسيافت ه در شعر بهار براساس سال سرايش

سال 1295 1294 1293 1292 1291 1290 1289 1288 1287 1286 1285 1284 1283 1282
تعداد

4

1

4

3

6

6

1

-

11

8

-

1

1

-

سال 1312 1311 1310 1309 1308 1307 1306 1305 1304 1303 1302 1301 1300 1299
تعداد

-

2

1

-

4

4

1

2

3

6

3

6

-

16

سال 1329 1328 11327 1326 1325 1324 1323 1322 1321 1320 1319 1318 1317 1316
تعداد

160

-

3

2

1

7

1

3

7

4

1

1

8

1

-

1296

1298 1297
1

1313

1315 1314
3

22
شعرهاي
بيتاريخ
52

-

جمع
211

ق جدول شمارۀ يك در پنجده ۀ حيات شاعري بهار(-1312/1312-1302/1302-1292/1292-1282
طب 
1329-1322/1322ق) بهترتيب  54 ،29 ،5 ،44و  25آي ه در شعرهاي وي انعكاس يافت ه است .شاعر در
شعرهاي بيتاريخ نيز  52بار متأثر از آيات قرآن به سرودن شعر پرداخت .براساس جدول فوق ،دورۀ
ت را بهدست آورده است .اين
چهارم شاعري بهار(1322-1312ق) با جايدادن  54آيه در خود رتبۀ نخس 
دهه مصادف با سالهاي تبعيد بهار به اصفهان و ايا م مطالعۀ وي در متون ادبي و سنين  47تا 57سالگي شاعر
است .بيشتر اين آيات در مثنوي بلند «كارنامۀ زندان» انعكاس يافته است .البته بهار كارنامۀ زندان را ميان
حدوسط يعني
سالهاي  1312تا  1314سروده و براي اينكه اختاللي در اختصاص سا ل سرايش پيش نيايدّ ،
سال 1313بهعنوان سال سرايش مثنوي مذكور انتخاب شده است .حالوهوايي كه در ايام تبعيد در اصفهان
ي در بسامد باالي آيات در شعر دهۀ چهارم روزگاران شاعري
ل زندگ 
به شاعر دست داده و عبور از دهۀ چه 
بهار تأثيری بهسزا داشته است.
دورۀ ا ّول شاعري بهار كه ايا م جواني او را تشكيل ميدهد و هنوز شاعر اسم ًا و رسم ًا خود را
ت رسول(ص) و ديگر
ملكالشعراي آستان قدس رضوي ميداند و در منقبت و رثاي امامرضا(ع) ،حضر 
ن رتب ه را
ن شعر ميسرايد و مصادف با شكلگيري و پيروزي انقالب مشروطه است ،توانست ه دومي 
معصومي 
ظ باالبودن ميزان اشتمال اشعار به آيات ،بهخود اختصاص دهد.
از لحا 
ا ّما دهۀ دو م شاعري بهار(1302-1292ق) كه با مهاجرت وي به تهران و تبعيد شاعر ب ه خراسان و
ن رتب ه را احراز كرده است .مشغلۀ كاري
س شوراي ملّي همراه میباشد ،آخري 
نمايندهشدن شاعر در مجل 
ت مشروط ه موجب
حد وي در امور مربوط به كشور پس از پيروزي نهض 
بهار در تهران و حضور بيش از ّ
ت قرار دهد.
شد وي كمتر به سرودن شعر روی میآورد و مداخل ه در امور سياسي -اجتماعي را در اولوي 
شايد همراهشدن بهار با مشروطهخواهان غيرديني كه در تهران حضور داشتند ،در انعكاس تعداد ك م آيات
ص ميشود كه از لحاظ تعداد صفحه
در شعرش بيتأثير نبوده نباشد .ا ّما با مراجع ه به ديوان اشعار بهار مشخ 
ن حجم صفحات -از صفحۀ  267تا  -374را به خود اختصاص داده است.
هم اين دهه كمتري 

 :1-1-3آيات انعكاسيافته در قالبهاي شعري بهار

ِ
هنري افكارش
ح
بهار ازجملۀ شاعران مشروط ه استكه از اكثر قالبهاي شعر كالسيك فارسي براي طر 
بهره برده است .ا ّما در شعر مشروط ه برخي از قالبها مانند :مستزاد و مس ّمط و تصنيف بيشتر مورد اقبال
شاعران قرار گرفت ،چه شعرهايي كه در اين قالبها سروده ميشد بهصورت سرود و ترانه بر زبان مردم
ي ميگشت و موجبات شورانگيزي آنان را فراهم ميآورد .عالوه براين ،قالبهاي فوق ،زمينۀ الزم را
جار 
براي رعايتنكردن اركا ن مصراعها و قافيۀ ابيات فراهم ميكردند.
جدول شمارۀ دو -تعداد آيات انعكاسيافته در قالبهاي شعري

تركيب ترجيح
قالبهاي
قصيده مثنوي قطعه غزل مسمط
بند بند
شعري
تعداد

94

54

24

19

5

12

درصد 5/64 2/35 8/93 11/28 25/38 44/18

-

-

مستزاد رباعي دوبيتي تصنيف جمع
1

1

0/47 0/47

-

1

211

100 0/47
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با مشاهدۀ جدول فوق مشخص ميشود كه قالب قصيده با فاصلۀ بسيار زياد نسبت به بقيۀ قالبهاي شعري
توانست ه است 44/18درصد آيات را در خود انعكاس دهد.
چ آيهاي در قالب قصيده عرض ه نشده است.
ت از  52آيهاي كه در اشعار بيتاريخ آمده ،هي 
ي اس 
گفتن 
خ نميزده است.
مبين آن استكه بهار بيشتر شعرهايي كه محصول الهام ناب او بوده ،تاري 
اين نكت ه ّ
ماهيت قصيده
اينكه قالب قصيده بهتنهايي توانست ه بيشترين آيات را در خود جاي دهد هم ب ه ّ
برميگردد و هم بهخود بهار .قالب قصيده كه بهعنوان يكي از قديميترين قالبهاي شعر فارسي شمرده
ميشود ،بستری مناسب براي انعكاس تفكرات و دستاوردهاي آگاهانۀ شاعر شمرده ميشود .ازطرفي ديگر،
غرا و فراوا ن را سرود ،بهگونهاي كه قصايد
بهار بهعنوان آخري 
ن شاعر بزرگ قصيدهسراي فارسي ،قصايدی ّ
بهار بهتنهايي بيش از نيمي از ديوان اشعار او را در بر ميگيرد .شاعر وقتي ميخواهد از خود سخن بگويد
به قصيدهسرابودن خود چنين اذعان ميكند:
چيس�تم؟ كاتب�ي به�ار لق�ب

كيستم؟ ش�اعري قصيدهسراي

(بهار ،همان :ص )506

 :2-1-3موضوعهاي قرآنيِ انعكاسيافت ه در شعر بهار

ت ساختار اجتماعي -فرهنگي جامع ه محدود هستند ،ازاينرو با كاربرد
موضوعهاي شعر كالسيك بهعل 
ت اختالط فرهنگ و فرهنگپذيري صورتگرفت ه در جامعۀ ايراني
حد «نخنما» ميشوند .ا ّما بهعل 
بيش از ّ
از عهد ناصري ب ه اينسو ،موضوعهاي شعر مشروط ه و معاصر با تن ّوع روبهرو بوده است:
جدول شمارۀ سه -جدول موضوعي آيات

162

موضوع

ديني

سياسي

تعداد

86

27

اجتماعي فرهنگي
44

9

اخالقي
24

رواني،
طبيعت
شخصيتي
11

10

جمع
211

100
4/70
5/17
11/28
4/23
درصد 20/68 12/69 40/42
براساس جدول شمارۀ سه ،بهار از آيات قرآن ،بيشترين تأثير را پذيرفت ه است تا موضوعهاي ديني
ح و تبيين كند .با اينكه ملكالشعرا شاعري اجتماعي -سياسي است ،در متأثرشدن از آيات قرآن
را طر 
اهميت
كوشيد با كال م الهي برخوردي ابزاري نداشته باشد ،در واق ع براي شاعر ،نفس مفاهي م قرآني حائز ّ
بوده است.
مهمترين موضوعها و مفاهيم قرآني و ديني كه در شعر بهار با آيات قرآن تبيين شده عبارتند از :خدا؛
انبيا ،مانند :آدم(ع) ،ابراهيم(ع) ،موسي(ع) ،عيسي(ع) و محمدبنعبداهلل(ص) ،معصومين چون :امامعلي(ع)،
ج پيامبر و
ت فاطمه(س) ،معرا 
امامحسين(ع) ،امامجعفرصادق(ع) ،امامرضا(ع) ،امامزمان(عج) و حضر 
شأن پدر و مادر و عاق
غديرخم ،بهشت ،جهنم ،پاداش و مجازات ،نماز ،دعا و توكل ،خمس و زكات ،
والدين .براي نمون ه تنها ب ه ذكر دو بيت اكتفا ميشود:

ص�ور ،واس�ما و اعيان ه�م نماند

تكاصلكايناتاست
بهج زيك ذا 

(بهار ،همان:ص)1230

ك ذُوال ْ َجال َِل َو ال ْ
كه به آيۀ « ُك ُّل َم ْن َع َل ْيهاف ٍ
إْك َرا ِم» (الرحمن )27/اشاره دارد.
َان َو يَ ْب َقي َو ْج ُه َرب ِّ َ 
بهار در منقبت امامرضا(ع) چنين سروده است:
«ومنالم�اء ّ
كلش�يء ح�ي»
ي ش�ود الش�يء
زآب حيوانش ح 
(بهار ،همان :ص )27

«و َج َع ْلنَا ِم َنال ْ َما ِء ُك َّل َش ْي ٍء َحيّ ًا» (انبيا )30 /است.
كه تحليلي از آيۀ َ
ث اجتماعي با  44آيه ،معادل 20/68درصد دومين رتب ه را احراز كرده است .موضوعهاي اجتماعي
مباح 
ت براي اصالح و
شعر بهار كه با آيات قرآن تبيين شده ،بيشتر جنبۀ كاربردي دارد .بهار ميكوشد از آيا 
بركشيد ن جامعه ،بيشترين بهره را ببرد.
برخي از موضوعهاي اجتماعي شعر بهار مربوط به ارزشهاي اجتماعي ،روابط اجتماعي ،ناهنجاريهاي
ش و كار و اتحاد مسلمانان است.
اجتماعي ،مفاسد اجتماعي ،نظام قضايي و تال 
بهار در انتقاد به كاركرد مردمي كه فهم درستي از آيات قرآن ندارند ،ميگويد:
س و وس� ع فالن
ف نف 
هم ه از ضع 

ذكرش�ا ن «اليكل�فاهلل» اس�ت

كه اقتباسي از آيۀ «اليُ ِّك َلفُاهللُ ن َ ْف َس ًا إلَاّ ُو ْس َع َها» (بقره )286 /است.
ي جاهال ن غرضورز ميگويد:
و در اعتراض به كارها 

(بهار ،همان :ص)631

زم��ر ٌة فيقلوبه� م مرضن�د

ب غرضند
جاهالني كه صاح 

(بهار ،همان :ص)894

ض فَزا َد ُه ُم اهللُ َم َر َض ًا( »...بقره )10 /است.
كه تحليلي از آيۀ «فيقُ ُلوب ِ ْ
هم َم َر ٌ

 :3-1-3شگردهاي زيباييشناختي طرح آيات در شعر بهار

شاعرا ن براي طرحكردن زيباييشناختي آيات و احاديث در شعر ،از شگردهاي مختلفي ،مانند :تلميح،
ن بهره ميبرند .هر شاعر بنا به نوع ادراك عاطفي خود از شگردهاي فوق
اقتباس ،تحليل ،اشاره و تضمي 
سود ميجويد:
جدول شمارۀ چهار -ميزا ن تكرار شگردهاي زيباييشناختي آيات در شعر بهار

چگونگي طرح

تلميح

اقتباس

تحليل

اشاره

تضمين

جمع

تعداد

130

67

7

1

6

211

درصد

61/10

31/49

3/29

0/47

2/82

100
163

ح هنري آن از تلميح بيشترين استفاده را برده است 130 .آيه ،معادل
بهار در تأثيرپذيري از آيات و طر 
ح عرض ه شده است .ازآنجاكه در
ت تلمي 
61/10درصد از ميان  211آيۀ انعكاسيافت ه در شعر بهار ،بهصور 
تلميح ،شاعر تأثير غيرمستقي م خود را از آيهاي بيان و يا مفهوم آنرا در قالب شعر عرض ه ميدارد ،انديشهاي
ح مبتني بر ايجاز و تشبيه
ن با احساسات خود بيان ميكند .با عنايت به اينكه تلمي 
قرآني را با درآميخت 
ب و متعاقب آن التذاذ ادبي ميشود .بدينترتيب بهار كوشيده تنها ناقل
ب پوياييِ ذهني مخاط 
است ،موج 
ف انديشههاي قرآني نباشد.
صر 
شاعر در طرح تلميحي آيات قرآن از داستا ن پيامبران بهرۀ فراوان برده است ،بهگونهاي كه داستان
ت رسول
ت ابراهيم(ع) هشتبار ،حضر 
ت عيسي(ع) دوازدهبار ،حضر 
حضرت موسي(ع) شانزدهبار ،حضر 
ت آدم(ع) سهبار،
ت سليمان(ع) چهاربار ،حضر 
ت يوسف(ع) ششبار ،حضر 
اكرم(ص) ششبار ،حضر 
س يافتهاند.
ت نوح(ع) و ايوب(ع) هركدا م يكبار در شعر وي انعكا 
حضرت يعقوب(ع) سهبار و حضر 
برای نمونه ميشود به ابيات زير اشاره كرد:
گذر چون موس�ي عمران گرفتم
ي چهلس�ال
ب� ه ِگ�ر د تي� ه ناكام 
(بهار ،همان :ص )791

ون فِي َ
كه بيت تلميحي به آيۀ شريفۀ« :قَ َ
األ ْر ِ
أس َع َليال ْ َق ْو ِم
عين َسنَ ًة يَتي ُه َ
ال فَأن َّ َها ُم َح َّر َم ٌة َع َل ْيه ِْم اَرب َ َ
ض فَال تَ َ
ال ْ ِ
فاسقيِ َن» (مائده )25 /دارد.
س ابلهان
ت�ا ش�وي ف�ارغ به�ار از بازپ�ر 

صو مرحما نگيروچنديدرسخنامساككن
(بهار ،همان :ص )1198

لر ْح َم ِ
ن ا ُ َك ِّل ُم الْيَ ْو َم إنْ ِسيَّ ًا» (مريم )26 /اشاره دارد.
ان َص ْو َم ًا فَ َل ْ
بيت به آي ۀ شريفۀ« :فَ ُقولِي إن ِّي ن َ ْ
ذَر ُت ل ِ َّ
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ث و آوردن آن در كال م است،
ب يا عبارتي كوتاه از آي ه يا حدي 
ن كلمه ،تركي 
«اقتباس» كه گرفت 
ح كمتر
ي شعر در مقايس ه با تلمي 
ن رتب ه را بهدست آورده است .هرچند در اقتباس مايۀ زيباييشناخت 
دومي 
ح تأثيري غيرمستقي م از
ت به دو نفيسۀ ديني بيشتر ديده ميشود .اگر شاعر در تلمي 
است ،دلبستگي شاعر نسب 
ً
ح و اقتباس،
آيات ميگيرد ،در اقتباس مستقيما از آيات تأثير ميپذيرد .هرچند عرضۀ آيات بهصورت تلمي 
گواهاني عدل بر دينيبودن شاعر به شمار میروند ،در تلميح ،جنبۀ ادبي اثر مورد توج ه قرار ميگيرد و در
ي مفهومي آن .انعكاس آيات بهصورت اقتباس در شعر بهار موجب شد ،عناصر تشكيلدهندۀ
اقتباس ،ويژگ 
زبان شعر وي در مفردات و تركيبات متأثر از زبان قرآن شود.
جدول شمارۀ چهار ناظر بر اين نكت ه استكه بهار در 67بيت ،كلم ه يا تركيب يا عبارتي از آيات قرآن
ي میباشدكه بهصورت
ف آيات 
را  -معادل 31/49درصد -در شعر خود گنجانده است .اين تعداد ،تقريب ًا نص 
تلميح در شعر وي متبلور شده است .براي نمونه ميتوان به دو بيت زير اشاره كرد:

ي كه ّ
«رق منش�ور» است
به كتاب 

ت دور است
ث از مجامل 
كاين حدي 
(بهار ،همان :ص )947

«و ُّ
الطو ِرَ ،و ِك ٍ
ي َرقٍ ّ َم ْن ُشو ٍر» (طور )3-1 /است.
تب َم ْس ُطو ٍر ،فِ 
كه مقتبس از آيات َ

ث و از فرق�ان
ي از حدي� 
همگ� 

«اتق�وا» خواندهان�د و «التلقوا»

(بهار ،همان :ص )631

قوا ب ِ َا ْي ِد ُ
«و َ
يك ْم إلَيالتَّ ْه ُل َك ِة» (بقره )195 /است.
كه اقتباسي از آيۀ َ
التُ ْل ُ

 :4-1-3شگردهاي تصويري در طرح ادبي آيات

حكرده ،گاه از
ن آنكه انديشههاي قرآني را با استفاده از شيوههايي چون تلميح و اقتباس طر 
بهار ضم 
ح هنرمندانهتر آيات سود برده است:
صناي ع شعري نيز در طر 
جدول شمارۀ پنج -شگردهاي تصويري در طرح ادبي آيات

تشبيه

استعاره

كنايه

تمثيل

جمع

19

13

13

13

58

تشبي ه در مقايس ه با ديگر عناصر تصويرساز ،يعني استعاره ،كناي ه و تمثيل ،تقريب ًا پنجاهدرصد بيشتر
بهكار رفت ه است .استعاره ،كناي ه و تمثيل ،هركدام با سيزدهبار استفادهشد ن مشترك ًا رتبۀ دو م را بهخود
اختصاص دادهاند .براي نمون ه تنها ب ه ذكر يك مثال براي هريك از صناي ع اكتفا ميشود:
تشبيه:
عصايي اژدهاوش در دو انگش�ت

ي عم�ران گرفت�م
بهس�ان موس� 
(بهار ،همان :ص )791

كه شاعر خود و عصايش را به حضرت موسي(ع) و عصاي ایشان همانند كرده است .همچنين بيت به
ان ُمبيِ ٌن» (اعراف )107 /اشاره دارد.
اه فَإذَا ِه َي ثُ ْعبَ ٌ
آيۀ شريفۀ« :فَأل ْ َقي َع َص ُ
استعاره:
هر طبيبي نكند چارهي اين مردهدالن

كهدوايد ل مادركفعيسينفسياست
(بهار ،همان :ص )1160

«و أُبْر ُِئ
عيسي نفس در بيت باال استعاره از «مردان الهي» است .بيت تلميحي به آيۀ 49سورۀ آلعمرانَ :
ا ْ
ص َو ا ُ ْحيِ ال ْ َم ْوتَي بِإ ْذ ن ِ اهللِ »...دارد.
لاْك َم َه َو أْالبْ َر َ
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كنايه:

ديدي م سبعهاي سمان و عجافها

كندي م و كافتي م و بههرسو شتافتيم

(بهار ،همان :ص )575

كه مصرا ع دوم ،كناي ه از ديدن خوب و بد و سيري و گرسنگي در ادوار عمر .بيت به آيۀ 43از سورۀ
اف و َس ْب َع ُس ْنبُ ٍ
ك إِن ِّي أَ َري َس ْب َع ب َ َق ٍ
ال ال ْ َملِ ُ
يوسف اشاره دارد« :قَ َ
رات ِس َم ٍ
الت ُخ ْض ٍر و أُ َخ َر
ان يَأ ُك ُل ُه َّن َس ْب ٌع ِع َج ٌ
يَاب ِ َس ٍت»...
تمثيل:
ينماندازكيداخوانبيخبر
فمصر 
يوس 

گربهارآگ هشدازقصدرقيباندورنيست

(بهار ،همان :ص )726

َ
َ
وه فِي غَيَبَ ِ
ات ال ْ ُج ِّب َو
همچنين بيت به آيۀ 15سورۀ يوسف تلميح دارد« :فَ َل َّما َذ َهبُوا ب ِ ِه و أ ْج َم ُعوا أ ْن يَ ْج َع ُل ُ
أَ ْو َح ْينا إل َ ْي ِه لَتُنَبِّئَنَّ ُه ْم ب ِ َأ ْم ِر ِه م ْ َهذَا َو ُه ْم َ
ون».
ال یَ ْش ُع ُر َ

ث شعر بهار
 :2-3تحليل احادي 

ش ناظر بر اين استكه بهار در ِ 195
ث نبوي بهصور 
ت
بيت اشعارش ،تحتتأثير احادي 
نتيجۀ اين پژوه 
ن و اشاره بهسرايش شعر پرداخت ه است.
تلميح ،اقتباس ،تحليل ،تضمي 
جدول شمارۀ شش -احاديث شعر بهار براساس سال سرايش
سال 1298 1297 1296 1295 1294 1293 1292 1291 1290 1289 1288 1287 1286 1285 1284 1283 1282
تعداد

-

1

3

1

1

-

6

2

2

3

-

-

7

-

2

1

-

سال 1315 1314 1313 1312 1311 1310 1309 1308 1307 1306 1305 1304 1303 1302 1301 1300 1299
تعداد

2

-

-

-

4

4

8

2

8

6

4

1

1

11

سال 1329 1328 1327 1326 1325 1324 1323 1322 1321 1320 1319 1318 1317 1316
تعداد
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9

1

4

2

14

-

1

5

2

3

-

2

-

1

35

2

شعرهاي
بيتاريخ

5
جمع

195 29

ق جدول شمارۀ شش در پنجدهۀ شاعري بهار بهترتيب ،14 ،83 ،38 ،12 ،19 :حديث و در شعرهاي
طب 
بيتاريخ وي  29حديث انعكاس يافته است .تعداد آيات و احاديث بهكاررفته در پنجدهۀ شاعري بهار ،در
جدول صفحه بعد ارائه شده است:

ِ
شاعري بهار
جدول شمارۀ هفت -انعكاس آيات و احاديث در پنجدهۀ

دهه

تعداد آيات

درصد

تعداد احاديث

درصد

دهۀ ا ّول ()1292-1282

44

20/68

19

9/69

دهۀ دوم ()1302-1292

5

2/35

12

6/12

دهۀ سوم ()1312-1302

29

13/63

38

19/38

دهۀ چهارم ()1322-1312

54

25/38

83

42/33

دهۀ پنجم ()1329-1322

25

11/75

14

7/14

شعرهاي بيتاريخ

52

24/44

29

14/79

ق جدول فوق ،دورۀ چهارم شاعري بهار را بايد از مهمترين دورههاي شاعري وي در متأثرشدن ازآيات
مطاب 
ث رتبۀ نخست
ث تعداد اشتمال ابيات به آيات و احادي 
ث دانست .با اينكه دورۀ چهارم از حي 
و احادي 
ت به آيات در اين دهه بسيار چشمگير است (42/33درصد در برابر
را دارد ،رشد ميزان احاديث نسب 
ث آورده ميشود.
حد شاعر در مبحث تحليل موضوعهاي احادي 
ن عل 
25/38درصد) كه اي 
ت توجه بيش از ّ
ي قلّت
مبين همخوان 
دورۀ دوم شاعري بهار در هر دو جدول آخرين رتب ه را بهخود اختصاص داده استكه ّ
ث در شعرهاي اين دهۀ شاعري به شمار میرود .هرچند دهۀ ا ّول شاعري بهار توانست ه است
آيه و حدي 
رتبۀ دوم را در اشتمال ابيات به آيات بهخود اختصاص دهد ،دهۀ سوم شاعري بهار توانست ه مشتملبودن
شعرهايش را به احاديث نشان دهد.

ث انعكاسيافته در قالبهاي شعري بهار
 :1-2-3احادي 

جدول شمارۀ هشت -تعداد احاديث بهكاررفت ه در قالبهاي شعري

قالبهاي
شعري
تعداد

قصيده مثنوي
106

58

قطعه

غزل

مسمط

14

درصد 7/14 29/58 54/06

تركيب ترجيح
بند

بند

مستزاد رباعي دوبيتي تصنيف جمع

7

4

2

1

2

-

-

1

195

3/57

2/04

1/02

0/51

1/02

-

-

0/51

100

يو
ج جدول شمارۀ هشت با جدول شمارۀ دو همخواني دارد .در اين جدول نيز بهترتيب :قصيده ،مثنو 
نتاي 
ث بيشتري در قالبهاي قصيده و مثنوي در
قطع ه رتبههاي ا ّول تا سوم را بهخود اختصاصدادهاند ،ا ّما احادي 
هيچ شعري
مقايس ه با متبلورشد ن آيات در اين دو قالب ،انعكاس يافتهاند .در شعرهايي كه بيتاريخ هستند ،
در قالب قصيده عرض ه نشده است ،درحاليكه آيات ارائهشده درشعرهاي بيتاريخ در قالبهاي مثنوي ،قطعه
ن آمار در احاديث در قالبهاي فوق بهترتيب عبارتند از:
و غز ل بهترتيب :هفده ،هفدهو شانزده است .اي 
سيزده ،سيزده و سه.
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 :2-2-3موضوعهاي حديثي انعكاسيافته در شعر بهار
جدول شمارۀ نه -جدول موضوعي احاديث

168

موضوع

ديني

تعداد

30

9

درصد

15/3

4/59

رواني

مجموع

سياسي اجتماعي فرهنگي اخالقي طبيعت
55

18

80

-

3

195

28/05

9/18

40/80

-

1/53

100

ث نبوي به موضوعهايی متن ّوع توج ه نشا ن داده ،اخالقيات با هشتاد
هرچن د بهار در تأثيرپذيري از احادي 
مورد ،معادل 40/80درصد ،رتبۀ ا ّول را احراز كرده است ،درحاليكه در بخش آيات ،مباحث ديني با 86
ن استكه قرآن
ت را بهدست آورده است .اين تفاوت ناظر بر اي 
مورد ،معادل 40/42درصد ،رتبۀ نخس 
ث نبوي و روايات امامان
ح نيازهاي بنيادين زندگي بشري پرداخته كه احادي 
س ب ه طر 
بهعنوان كتابي مقد 
معصوم در شرح و تفسير و تبيين اين نيازهاي كلّي گفته شده . ،ا ّما در هر دو بخش ،مباحث اجتماعي در
جايگاه دو م قرار گرفته است.
وسه مورد آن معادل 26/40درصد به دهۀ چهارم شاعري بهار
از هشتاد مورد موضو ع اخالقي ،سي 
اختصاص دارد .همانگونهكه در بخش آيات گفته شد بهار در دهۀ چهارم با سرودن «كارنامۀ زندان»
ح ساختار جامعه
ن از ارزشهاي ديني در پي نقد و اصال 
ح نظا م اجتماعي ايران با كمكگرفت 
ضمن تشري 
برآمده است.
ث اخالقيِ مطرحشده در شعرهاي ملكالشعرا عبارتند ازُ :حسنخلق ،عفو ،نيت
مهمترين مباح 
روابط با ديگران ،ترحم بر فقيرا ن و ستمديدگان ،پاكدامني ،زهد ،قناعت،

خوبداشتن ،ماليمت و نرمش در
ظ آبروي ديگران ،ب ه ديگرا ن اعتماد داشتن،
ل انصافبودن ،وفاداري ب ه عهد ،رازداري و حف 
تواضع ،صبر ،اه 
ي از منكر ،حرص ،حسد ،مكر ،خشم ،شهوتُ ،عجب ،غرور ،كبر و شهرتطلبي.
بخشش ،امربهمعروف و نه 
ن ميان حرص بادهبار ،حسد با هفتبار و ترح م بر فقيرا ن و مظلوما ن با ششبار تكرارشدن ،رتبههاي
در اي 
ا ّول تا سوم را بهدست آوردهاند.
حد بهار به حرص معنادار
ت به اوضا ع جامعۀ ايران هنگام سلطن 
با عناي 
ت رضاشاه ،توج ه و تأكي د بيش از ّ
ص به جمعآوري مال و امالك ،آنچنان در رضاشاه قوي بود كه موجبات غارت اموال و امالك
است .حر 
مردم ح ّتي زمينهاي اوقافي را ،بههمراه داشته است .با زيادشدن امالك رضاشاه ،نهادي با عنوان «ادارۀ
ل گرفت(دلدم1371 ،ش :ص .)257-297
امالك اختصاصي» براي ادارهكردن زمينهاي شاه شك 
ت اخالقي را در پيوند با جهان
ق را امري مجرد از اجتماع نميبيند ،بلك ه وي صفا 
بدينترتيب بهار ،اخال 
ط اجتماعي را
ط منح 
پيرامونيِ فرد درنظر ميگيرد و با بهنظ م درآوردن الگوهاي اخالقي ميخواهد ،رواب 
ح كند.
اصال 

 :3-2-3شگردهاي زيباييشناختي طرح احاديث در شعر بهار
جدول شمارۀ ده -ميزا ن تكرار شگردهاي زيباييشناختي احاديث در شعر بهار

چگونگي
طرح

تلميح

اقتباس

تحليل

اشاره

تضمين

جمع

تعداد

165

19

3

1

7

195

درصد

84/5

9/69

1/53

0/51

3/57

100

ث بهار در 165بيت
هرچند نتايج اين جدول با دستاورد جدول شمارۀ چهار همخواني دارد ،در اين مبح 
ح احاديث پرداخته است .شايد خاصبود ن مفاهيم قرآني،
ح و در 19بيت بهشيوۀ اقتباس ب ه طر 
ت تلمي 
بهصور 
ن كلمه يا كلماتي از
ت واژههاي كتاب الهي و تعلق خاطر بهار به قرآن موجب شده بود كه وي عي 
حرم 
ش حديث ،شاعر با آزادي بسيار ،با آن برخورد و تلقيِ زيباييشناسانۀ
آيات را در ابيات بياورد ،ا ّما در بخ 
ح و اقتباس مثالهايي آورده ميشود:
خود را از احاديث عرض ه كرد .براي نمون ه از تلمي 
تلميح:
ق ميده نان
ه م ز نان خود ميخور ،هم بهخل 

راستگوي و منصف شو ،مهرورز و عاد ل باش

(بهار ،همان :ص )303

ث فراواني ازجمل ه احاديث زير اشاره دارد:
كه به احادي 
ِ
ِ
لي ا َ ْص َدقُ ُه»« ،درنظر من بهترين سخنان آن استكه راستتر باشد».
ب ال ْ َح ِدي 
«ا َ َح ُّ
ث ا َّ

(پاینده1364 ،ش :ص )15

اس اَنْ َف ُع ُه ْم لِلنَّ ِ
«خ ْي ُرال ًّن ِ
ي استكه براي مردم سودمندتر باشد».
ن مردم كس 
اس»« ،بهتري 
َ
ي ببخشا چون توانستي مكش
چو ن ظفر جست 

س را كه با فكر تو همدستا ن بود
خاص ه آنك 
(بهار ،همان :ص)63

ث معروف« :أَل ْ َع ْف ُو ِع ْن َدال ً ُق ْد َر ِۀ» اشاره دارد.
كه به حدي 
اقتباس:
ت رسو ل ميگويد:
بهار در منقبت حضر 
امروز خدايگان عالم

(همان :ص )315

ج «لوالك»
بر فرق نهاد تا 
(بهار ،همان :ص )527

ك لَم َا َخ َل ْق ُتا َ
ث قدسيِ «ل َ ْو َ
ال ْفال ََك»...
ال َ
كه اقتباسي است از حدي 
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ت ُ كن زاً» كه كردگار سرود
«كن 

ج پاك عرفان بود
ن گن 
قصدش اي 
(بهار ،همان :ص)276

ي ا ُ ْع َر َف» است.
ت أَ ْن ا ُ ْع َر َف ف ََخ َل ْق ُتال ْ َخ ْل َق ل ِ َك ْ
َأحبَ ْب ُ
ث معروفُ « :ك ْن َ
كه اقتباسي از حدي 
ت َك ْن َزا ً َم ْخ ِفيَّ ًا ف ْ

 :4-2-3شگردهاي تصويري در طرح ادبي احاديث

جدول شمارۀ يازده -شگردهاي تصويري در طرح ادبي احاديث

تشبيه

استعاره

كنايه

تمثيل

ايهام

جمع

12

1

4

2

1

20

در اين جدول نيز مانند جدول شمارۀ پنج ،تشبي ه نخستين رتب ه را بهدست آورده است .اختالف ميا ن
تعداد كاربرد در بخش آيات(58بار) و احاديث(20بار) گوياي اين نكت ه استكه بهار بهكمك آيات يا
ف پديدهاي بپردازد .وي از آيات بهعنوان مشبهبه يا
ميخواسته مفهومي را هنرمندان ه تعبير كند يا ب ه وص 
ت قرآني براي ساختن تركيبات كنايي استفاده ميكرده ،درحاليكه تعداد كم صناي ع در
ممثل و يا از كلما 
ث را بيشتر مستمسك براي تبيين افكار خود و
ث ناظر بر اين استكه شاعر ميكوشيده ،احادي 
بخش احادي 
نيازهاي جامع ه قرار دهد .برای نمون ه به ذكر چند بيت بسنده ميشود:
تشبيه:
گ گردن آزادگياست
ت پالهن 
خش م و شهو 

ت�ا زگردن بفكني اين پالهنگ ،آمادهش�و
(بهار ،همان :ص )698

الش َ
ان َم ْن َم َل َ
يط ِ
ك ن َ ْف َس ُه ِحي 
كه تلميحي به حديث« :أَ ْرب َ ٌع َم ْن ُك َّن فِي ِه َح َّر َم ُه اهللُ تَ َعالَي َع َليالنَّا ِر َو َع َص َم ُه ِم َن َّ
نَ
ين يَ ْغ ِض ُب» «چهار چيز استكه هركه دارد خدايش بر آتش حرام
ين يَ ْشتَ ِه 
ي َو ِح َ
ين يَ ْر َه ُب َو ِح َ
َب َو ِح َ
يَ ْرغ ُ
ب عنان خويش
ت و هنگا م بيم و وقت شهوت و موق ع غض 
و از شيطا ن حراست كند ،آنكه بههنگا م رغب 
ف نگذارد» (پاینده ،همان :ص.)50
از ك 
استعاره:
غي�ر تو اي «كن ز مخفي» احديت

ت كه پيدا كند كنوز هويت
كيس 
(بهار ،همان :ص )183

ت سروده شد .همچنين اقتباسي از
ت حضر 
كنز مخفي استعاره از امامزمان(عج) استكه شعر در منقب 
حديث قدسي میباشد ذکر آن گذشت.
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نتيجهگيري

ي نوگرا ،با نگرش انتقادي ب ه س ّنت و مدرنيته ،در ديدگاهها و نظريهپردازيهايش
بهار بهعنوان شاعر 
ي كه آيات
ي ُجست .وي با تأثيرپذيري از جلوههاي ناب فرهنگ ايراني -اسالم 
ط و تفريط دور 
از افرا 
ادبيات
و احاديث از مهمترين شاخصهاي آن است ،كوشيد خون 
ي تازه در رگهاي فرهنگ ايراني و ّ
ث بوده است.
فارسي جاري كند .مخاطبشناسي بهار ،عاملي ديگر در رويكرد شاعر به آيات و احادي 
وي با شناخت همهجانبۀ مخاطبانش به سرودن شعر پرداخت .دينيبودن اكثر مردم ايران و غلبۀ فرهنگ
ث تأثيری بهسزا داشته است .او براي طرح
ت و احادي 
ديني بر بقيۀ خردهفرهنگها در استفادۀ شاعر از آيا 
زيباييشناختي اشعارش هم به انعكاس انديشههاي قرآني و نبوي پرداخت و ه م از افكار ديني براي اصالح
ج دهۀ شاعري خود ،در دهۀ چهار م بهعلت داليل رواني و
ط اجتماعي كمك گرفت .شاعر در پن 
رواب 
اجتماعي  54آيه ،معاد ل 25/38درصد و  83حديث معاد ل 42/33درصد را ،در اشعار خود آورده است .وي
ت را براي گنجاندن دستاوردهاي
اكثر انديشههاي قرآني و حديثي را در قالب قصيده كه بيشترين ظرفي 
فكري در خود دارد ،ارائ ه كرده است .سهم آيات ارائهشده در قصيده 94 ،معادل 44/18درصد و احاديث،
 106معادل 54/06درصد ميباشد.
س بيشترين استفاده را كرده كه بر
ي اين انديشهها بهترتيب از تلميح و اقتبا 
ح هنر 
ملكالشعرا براي طر 
ي متن ناظر است .همچنين در ميان ابياتي كه متأثر از آيات و احاديث است ،تشبيه
توج ه شاعر به جنبۀ ادب 
ت آورده است .بهار متأثر از عينگرايي
ت را بهدس 
در ميان ساير ارائهها و شگردهاي بالغي ،رتبۀ نخس 
ي خردبنياد از تشبي ه نهايت
جهان جديد و رويكرد جامعۀ ايراني در عهد مشروط ه و پس از آن به رفتارهاي 
ح با تشبي ه صرفنظر كرد.
استفاده را برده است .در بهكارگيري فراوان شاعر از تشبي ه نبايد از ارتباط تلمي 
همخواني و نزديكبودن آمار و ارقام دو بخش آيات و احاديث ،بر اين نكت ه داللت دارد كه ذخيرۀ
ي كه هم در بخش درونمايههاي شعري نمايان است و
ي بهرهمند است ،نظم 
ي منطق 
شناختي شاعر از نظم 
ي متن ميشود.
ب زيباي 
هم در عناصري كه موج 
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پينوشتها

		
 .1دگر چون مردم گيتي ز آغاز
(بهار ،همن :ص )993

بهياد صانعي گشته هماواز

 .2بهار نيز چون دانشوران اجتماعي بر اين باور استكه دين ماية هستي و قوام جوامع است:
		
ي دين فسرد مردم زمانه
ب
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بيديني را نيست استواري

(بهار ،همان :ص )692

مناب ع و مآخذ

 -1قرآن كريم

 -2آجوداني ،ماشاءاهلل(1382ش) ،مشروطۀ ايراني ،نشر اختران ،تهران.

گ و ارشاد
گ كاربرد آيات و روايات در اشعار شيخفريدالدين عطارنيشابوري ،ادارۀ كلّ فرهن 
 -3اشرفزاده ،رضا(1373ش) ،فرهن 
ي خراسان ،مشهد.
اسالم 

پ چهارم ،انتشارات دهخدا ،تهران.
 -4برن آگ و نيم كف1349( ،ش) ،زمينۀ جامعهشناسي ،اقتباس از ا.ح .آريانپور ،چا 
 -5بهار ،محمدتقي(1368ش) ،ديوان اشعار ،چاپ پنجم ،انتشارات توس ،تهران.

ت رسولاكرم(ص)) ،با ترجمۀ فارسي ،چاپ نوزدهم ،سازمان
ت قصار حضر 
 -6پاينده ،ابوالقاسم(1364ش) ،نهجالفصاحه(مجموع ۀ كلما 
انتشارات جاويدان،تهران.

ث در ادب فارسي ،انتشارات اساطير ،تهران.
 -7حلبي ،علياصغر(1373ش) ،تأثير قرآن و حدي 
پ سوم ،نشر گلفام ،تهران.
ي پرماجراي رضاشاه ،چا 
 -8دلدم ،اسكندر(1371ش) ،زندگ 

 -9ذوالفقاري ،محسن(1383ش)« ،نقد رويكردهاي مبتني بر قرآن و حديث در شعر نظامي» ،نشريۀ دانشكدۀ ادبيّات و علوم انساني ،دورة
جديد ،شمارة (16پياپي ،)13زمستان ،83دانشگاه شهيدباهنر كرمان

 -10روسو ،ژانژاك(1379ش) ،قرارداد اجتماعي متن و زمينهي متن ،ترجمۀ مرتضي كالنتريان ،آگه ،تهران.

 -11سيفاللهي ،سيفاهلل(1368ش) ،مباني جامعهشناسي ،چاپ پنجم انتشارات دانشگاه پيام نور ،تهران

ت تا سقوط سلطنت ،انتشارات توس ،تهران.
ي از مشروطي 
 -12شفيعيكدكني ،محمدرضا(1359ش) ،ادوار شعر فارس 
1368( ، ______ -13ش) ،موسيقي شعر ،چاپ دوم ،آگه ، ،تهران.
1372( ، ______ -14ش) ،تازيانههاي سلوك ،آگه ،تهران.

گ تلميحات ،چاپ دوم،انتشارات فردوس ،تهران.
 -15شميسا ،سيروس(1369ش) ،فرهن 

ث مثنوي ،چاپ چهارم ،اميركبير ،تهران.
 -16فروزانفر ،بديعالزمان(1366ش) ،احادي 

ادبيات فارسي ،فرهنگ معاصر ،تهران.
 -17ياحقي ،محمدجعفر(1368ش) ،فرهن 
گ اساطير و داستانوارهها در ّ
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