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بازتاب زیبایي شناختي و جامعه شناختي آیات و احادیث  در شعر بهار
دکتر مرتضي محسني1

چکیده
فرهنگ  جامعۀ ایراني به عنوان فرهنگي شرقي در درازناي تاریخ  حیات اجتماعي اش، فرهنگي دیني بوده 
است. ایرانیان نیز در دوره هاي مختلف به ویژه   پس از اسالم  با تمسک  به متون دیني به  برساختن  باورهاي 

خود روي آوردند.
ملک الشعرای بهار به علت شناخت عمیقش  نسبت به فرهنگهاي ایران پیش از اسالم و پس از آن، 
آشنایي با تحوالت جدید جهاني و مخاطب شناسي، توانست حلقۀ اتّصال  فرهنگ جامعۀ سنتي و جدید ایران 
باشد. وي با تأثیرپذیري از فرهنگ قرآني و نبوي و با حضور همه جانبه  در فعالیتهاي اجتماعي عهد مشروطه  

و پس از آن، با آیات و احادیث  به  طرح  بخشي از افکار امروزِي دیوانش پرداخته است.
این مقاله  در آغاز مي کوشد نیاز جوامع را به دین  بازگو و تصریح  کند که فرهنگ جامعۀ ایراني 
به خصوص پس از اسالم فرهنگي دیني بوده است. آن گاه نشان  دهد که بهار به عللي چون علت شخصیتي 
و اجتماعي، متأثر از فرهنگ دیني اسالم در پنج  دهۀ حیات شاعرِي خود، به چه میزان  به آیات و احادیث  
در طرح افکار امروزي گرایش دارد. هم چنین نویسنده براي تبیین جنبه هاي زیبایي شناختي اشعاري که بهار 
در سرودن  آن از آیات  و احادیث  تأثیر پذیرفته ، به تقسیم بندي  و تحلیلهایي در حوزه هاي قالب، موضوع، 

چگونگي   طرح آیات و احادیث  دست زده است.

واژگان کلیدي: دین، فرهنگ  دیني، آیه ، حدیث، ملک الشعرای بهار، شعر مشروطه.

1- استاديار گروه آموزشي زبان و ادبيات فارسي دانشگاه مازندران
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1- درآمد
زندگي  دیرینۀ بشر، با آموزه هاي دیني و یاد خدایي  برتر همراه و هماواز شده است.1 ژان ژاک  روسو 
(1712-1771م.) بر این باور است که هیچ  جامعه اي تاکنون ایجاد نشده یا پابرجا نمانده  است که مذهب  
اساس آن نباشد2(روسو، 1379ش: ص 49). دانشوران اجتماعي بر این باور هستند که انسان اولیه  براي 
مقابله  با حوادث طبیعي و رسیدن  به آرامش  در برابر بالیا و مصایب و امیدوارشدن به آینده، خود را به 
قدرتهاي فراتر از تواناییهاي انساني مّتصل  مي کرد. او براي اعتصام به قدرتي مافوق بشري، به باورها و 
اعتقادهاي فراماّدي، آسماني، آن جهاني و روحاني روي آورد تا با این  اتصال، خویشتن را  از خطر سقوط  
و نیستي و پوچي برهاند. از این رو، دین  به عنوان یک پدیده  و نهاد اجتماعي(اگ برن  و نیم کف، 1349ش: 
ص347) تبلور این نیاز و خواستۀ  انسان  است . آن چه از بررسي همۀ ادیان برمي آید، این است که دین یکي 
از سازمانهاي کهن اجتماعي است و مفاهیم و مقوالت و مراسم هر دین، به  مقتضیات  جامعه اي که زادگاه  

آن است، پیوندي مستقیم  دارد(سیف  الهي، 1368 ش: ص 249-250).
نیاز به دین در جامعۀ ایران چه پیش از اسالم و چه پس از آن، چون دیگر جوامع بشري، از نیازهاي 

کهن شمرده مي شود.
با عنایت به این که ادیان، کارکردي معرفتي و نجات بخش دارند با عنصر  »زمان« و »زندگي« پیوند 
خورده اند. دستاوردهاي ماّدي و معنوي انسان  در گذر زمان تشکیل دهندۀ فرهنگ  او می باشد . فرهنگ  از 
عناصری گونه گون  چون دین و ارزشها و باورهاي دیني تشکیل یافته است. خرده فرهنگ  دیني در پیوندي 
ارگانیک  و دیالکتیک با سایر خرده فرهنگها، ساختار فرهنگ کلي جامعه  را مي سازد. تلقي  خاص افراد 
هر جامعه  در هر زمان و دوره اي، نسبت  به عناصر تشکیل دهندۀ دین، فرهنگ  دیني آن عصر شمرده 

مي شود.
فرهنگ  دیني در ایران پس از اسالم، بخش مهمي از درون مایه ها و عواطف  شعر فارسي را به  خود 

اختصاص داده، چنان که عصارۀ اندیشه هاي آثار ادبّیات کالسیک، دیني بودن آن است.
اگر قرآن و حدیث را دو چشمۀ جوشان و دو ُرکن  استوار اسالم و فرهنگ اسالمي- ایراني درنظر 
آوریم، اعتقاد و گرایش به قرآن و حدیث  و انعکاس  آن به انحاي گوناگون در هنر کالمي، مي تواند 

معیاري براي فرهنگ و اعتقادات دیني شاعران و نویسندگان باشد.
شاعران و نویسندگان فارسي زبان در خلق آثارشان، نه تنها از افکار دیني استفاده مي کردند، بلکه  از 
زبان دیني، قصه هاي قرآني، شگردهاي بیانِي قرآن و احادیث  کمک مي گرفتند تا جوهرۀ آثار دیني را در 

آفرینشهاي ادبي انعکاس  دهند.

2- بهار، مصلحي  دگراندیش
محمدتقي بهار مشهور به ملک الشعرای بهار(والدت1265ق.، وفات1330ق) بزرگ ترین و برجسته ترین 
شاعر ادبّیات مشروطه  است. او به همراه دیگر شعراي مشروطه  این توفیق را یافت که حال و هوایي تازه 
از فقدان خوني جوان رنج مي برد، وارد کند. هرچند دمیدن روحي  اندام شعر کالسیک فارسي که  به 
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جدید به کالبد شعر فارسي  توانست آن را از تباهي برهاند، نتوانست ساختار آن را به  کلّ  دگرگون کند 
(شفیعي کدکني ، 1372ش: ص 21-22).

انقالب مشروطه  که نتیجۀ آشنایي ایرانیان با دگرگونیهاي اجتماعي جامعۀ اروپایِي بعد از انقالب صنعتي 
و کوشش آنان براي تغییر ساختار اجتماعي- فرهنگِي جامعۀ سّنتي ایران بوده است، افقی جدید را پیش روي 
مردم این سرزمین  گشود که دموکراسي و ملّي گرایي جوهر آن است. برهم زدن ساختار قدرت سیاسي که 
مشروعیت  خود را از رأس هرم حکومت مي گرفت و تفویض قدرت به قاعدۀ هرمِ اجتماع که تودۀ مردم 

هستند، خواسته اي بود که جامعۀ ایراني آن را دنبال مي کرد.
پابه پاي نهضت  مشروطه و یا شاید پیش تر از تحّوالت اجتماعي، شاعران و نویسندگان این عصر، زمینۀ 
آگاهي بخشي مردم را فراهم مي آوردند. گسترش و تعمیق  شناخت مردم نسبت  به جهان پیرامون براي 
شاعران انقالبي مشروطه آن قدر مهم بوده است که موجبات تغییر شعر فارسي را در حوزه هاي عاطفي، 

تصویري و زباني موجب آمد.
شعر مشروطه  مي خواست  هم پاي نهضت انقالبي براي تغییرات بنیادي در خدمت عامۀ مردم باشد. شعر 
این عهد براي مقبولیت یافتن در میان مردم از معیارهاي سّنتي و درباري فراتر رفت و قواعدي را برگزید 
که از روح  حاکم بر زمانۀ درحال تغییر ناشي مي شد. معیارهایي روشن و عیني که هم به پیروزي و تحکیم  

نهضت  مشروطه کمک مي کرد و هم موجب ارتقاي سطح فرهنگي مردم مي شد.
پیروزي نهضت مشروطه، اثبات حضور مردم ایران در عرصۀ اجتماعِي در آغاز سدۀ اخیر بوده است. 
اومانیسم  و انسان گرایي که مهم ترین دستاورد مدرنیسم است، جایگاه و نقش انسان سّنتي را دگرگون کرده 
است. این رویکرد موجب  شد که شاعران به علت دل مشغولیها و نیازهاي جدید، به تدریج  به موضوعهاي 

زمیني و ماّدي توجه کنند.
در چنین  فضایي که رویکرد جامعۀ جدید به اندیشه ها و موضوعهاي زمیني و امروزي بوده است، 
محمدتقي بهار بالید و در کنار شاعران انقالبي، حال و هواي انسان  عصر مدرن را در شعرهایش نشان داد. 

وي که در کودکي قرآن را به خوبي فرا گرفته بود، در جواني با مرگ پدرش، به لقب  ملک الشعرایي 
آستان قدس رضوي نایل آمد، پیامد ملک الشعرایي آستان قدس رضوي، سروده  شدن شعرهایي در مناقب و 

والدت و شهادت امام رضا(ع)، حضرت  رسول اکرم(ص) و ائمۀ دین بوده است.
با شروع انقالب مشروطه  و ورود بسیاري از شعرا به جرگۀ انقالبیون، بهار پیشاپیش آنان، به سرودن 
شعرهاي انقالبي، پرشور و مترقیانه روي آورد. این رویکرد بهار موجب  شد، موضوعهاي اجتماعي- سیاسي 
نزد او در اولویت  قرار گیرد. هرچند بهار شاعري مشروطه خواه است، تمامي دستاوردهاي مدرنیته را 
نپذیرفته  است. شناخت بهار نسبت  به فرهنگ  کهن ایراني و جهان  جدید، نگرشي انتقادي به او داده، 
دیدگاهي که موجب تقابل و تقارب سّنت  و مدرنیته در شعر او شده است. با این  وجود، رنگ  مذهبي  در 
شعرهاي اجتماعي او نمایان است. دلبستگیهاي دیني بهار به گونه اي است که در اواخر عمر، تنها دین و 

امامان(ع) و اولیاي الهي را موجب آرامش مي داند:
از ایـن  مخلـوق  بي ایمـان گرفتم به خالـق رو کنم  اکنـون که امید
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کـزو، روز ازل پیمـان  گرفتـم پس از یزدان، پناهم  جز  »رضا« نیست
که  من از حضرتش فرمان  گرفتم خراسـان شـاه  بپذیـردم   مگـر 
همانـا، عمـر جاویـدان گرفتـم َگـَرم روزي به خدمـت  بازخواند
گرفتـم خـذالن  وادي  راه  کـه  سیاسـت شـّر  از  آزادم  کنـد 
مـکان در آن بلنـد ایـوان گرفتم توانم دید خـود یا رب که روزي
(بهار، 1368ش: ص792)

3- آیات و احادیث  در شعر بهار
بهار که از خانواده اي مذهبي برخاسته  بود، متأثر از فرهنگ دیني و سّنت شعر فارسي و نجات بخش 
دانستن اندیشه هاي قرآني و نبوي به انعکاس  آنها در شعرهایش  پرداخت. عامل شخصیتي آن قدر مهم بوده 
است که توانست بهار را از اندیشه هاي حاکم بر زمانه ، جریان ها و گرایشهاي فکري- اجتماعي عبور، و 

گاه در برابر آنها  قرار دهد.
ازسویي دیگر، جایگاه ویژۀ آیات قرآن و احادیث  نبوي در متون فارسي و گرایش جامعه  به فرهنگ 
دیني موجب شد، بهار با استفاده از نقش و نفوذ بي بدیل این فرهنگ به  طرح  افکار امروزي خود بپردازد. 
شاعر با این رویکرد در پي ارائۀ الگویي جدید براي نظام فرهنگي- اجتماعِي ایران مشروطه  و پس از آن و 

مخاطب شناسي است که در عین  متمایزبودن با فرهنگ سّنتي، به فرهنگ  ناب دیني وفادار است.

3-1: تحلیل آیات شعر بهار
دستاورد مطالعۀ شعر بهار، حاکي از آن است که وي در دیوان دوجلدي اشعار خود، 211بار تحت تأثیر 
اندیشه هاي قرآني قرار گرفته و نتیجۀ این تأثیر، انعکاس  یافتن آیات به صورت تلمیح، اقتباس، تحلیل، 
تضمین  و اشاره در ابیات مختلف بوده است. ملک الشعرا در پنج دهۀ  حیات شاعري اش(1282-1329ق) در 
قالبهاي: قصیده، مثنوي، قطعه ، غزل، مسمط ، ترکیب بند، ترجیح بند، مستزاد، رباعي، دوبیتي  و تصنیف  به 

شاعري پرداخته  است.
جدول شمارۀ یک - تعداد آیات انعکاس یافته  در شعر بهار براساس سال سرایش

12821283128412851286128712881289129012911292129312941295129612971298سال

-1--11-118-4143661تعداد

12991300130113021303130413051306130713081309131013111312131313141315سال

-16223-44123636-21-تعداد

131613171318131913201321132213231324132513261132713281329سال
شعرهاي

بي تاریخ
جمع

52211-321713741181-تعداد
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طبق  جدول شمارۀ یک در پنج دهۀ  حیات شاعري بهار(1312/1312-1302/1302-1292/1292-1282-
1322/1322-1329ق) به ترتیب 44، 5، 29، 54 و 25 آیه  در شعرهاي وي انعکاس یافته  است. شاعر در 
شعرهاي بي تاریخ نیز 52 بار متأثر از آیات قرآن به سرودن شعر پرداخت. براساس جدول فوق، دورۀ 
چهارم شاعري بهار(1312-1322ق) با جاي دادن 54 آیه در خود رتبۀ نخست  را به دست آورده است. این 
دهه مصادف با سالهاي تبعید بهار به اصفهان و ایام  مطالعۀ وي در متون ادبي و سنین 47 تا 57سالگي شاعر 
است. بیشتر این آیات در مثنوي بلند »کارنامۀ زندان« انعکاس یافته است. البته بهار کارنامۀ زندان را میان 
سال هاي 1312 تا 1314 سروده  و براي این که اختاللي در اختصاص سال  سرایش پیش نیاید، حّدوسط یعني 
سال1313 به عنوان سال سرایش مثنوي مذکور انتخاب شده است. حال وهوایي که در ایام تبعید در اصفهان 
به شاعر دست داده و عبور از دهۀ چهل  زندگي  در بسامد باالي آیات در شعر دهۀ چهارم روزگاران شاعري 

بهار تأثیری به سزا داشته است.
را  خود  رسماً  و  اسماً  شاعر  هنوز  و  مي دهد  تشکیل  را  او  جواني  ایام   که  بهار  شاعري  اّول  دورۀ 
ملک الشعراي آستان قدس رضوي مي داند و در منقبت و رثاي امام رضا(ع)، حضرت  رسول (ص) و دیگر 
معصومین  شعر مي سراید و مصادف با شکل گیري و پیروزي انقالب مشروطه است، توانسته  دومین  رتبه  را 

از لحاظ  باال بودن میزان اشتمال اشعار به آیات، به خود اختصاص دهد.
اّما دهۀ دوم  شاعري بهار(1292-1302ق) که با مهاجرت وي به تهران و تبعید شاعر به  خراسان و 
نماینده شدن شاعر در مجلس  شوراي ملّي همراه می باشد، آخرین  رتبه  را احراز کرده است. مشغلۀ کاري 
بهار در تهران و حضور بیش از حّد وي در امور مربوط به کشور پس از پیروزي نهضت  مشروطه  موجب 
شد وي کمتر به سرودن شعر روی می آورد و مداخله  در امور سیاسي- اجتماعي را در اولویت  قرار دهد. 
شاید همراه شدن بهار با مشروطه  خواهان غیردیني که در تهران حضور داشتند، در انعکاس تعداد کم  آیات 
در شعرش بي تأثیر نبوده نباشد. اّما با مراجعه  به دیوان اشعار بهار مشخص  مي شود که از لحاظ تعداد صفحه   

هم این دهه کمترین  حجم صفحات- از صفحۀ 267 تا 374- را به خود اختصاص داده است.
3-1-1: آیات انعکاس یافته در قالبهاي شعري بهار

بهار ازجملۀ شاعران مشروطه  است که از اکثر قالبهاي شعر کالسیک  فارسي براي طرح  هنرِي افکارش 
بهره  برده است. اّما در شعر مشروطه  برخي از قالبها مانند: مستزاد و مسّمط و تصنیف بیشتر مورد اقبال 
شاعران قرار گرفت، چه شعرهایي که در این قالبها سروده مي شد به صورت سرود و ترانه بر زبان مردم 
جاري  مي گشت و موجبات شورانگیزي آنان را فراهم مي آورد. عالوه  براین، قالبهاي فوق، زمینۀ الزم را 

براي رعایت  نکردن ارکان  مصراعها و قافیۀ ابیات فراهم مي کردند.
جدول شمارۀ دو- تعداد آیات انعکاس یافته در قالبهاي شعري

قالبهاي 
ترکیب مسمطغزلقطعه مثنويقصیدهشعري

 بند
ترجیح  

جمعتصنیفدوبیتيرباعيمستزادبند

1211-11-94542419512تعداد
0/47100-0/470/47-44/1825/3811/288/932/355/64درصد
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با مشاهدۀ جدول فوق مشخص مي شود که قالب قصیده با فاصلۀ بسیار زیاد نسبت به بقیۀ قالبهاي شعري 
توانسته  است 44/18درصد آیات را در خود انعکاس دهد.

گفتني  است  از 52 آیه اي که در اشعار بي تاریخ آمده، هیچ  آیه اي در قالب قصیده  عرضه  نشده است. 
این نکته  مبّین آن است که بهار بیشتر شعرهایي که محصول الهام ناب او بوده، تاریخ  نمي زده است.

قصیده   ماهّیت  به   هم  را در خود جاي دهد  آیات  بیشترین  توانسته   به تنهایي  قصیده   قالب  این که 
برمي گردد و هم به خود بهار. قالب قصیده  که به عنوان یکي از قدیمي ترین قالبهاي شعر فارسي شمرده  
مي شود، بستری مناسب براي انعکاس تفکرات و دستاوردهاي آگاهانۀ شاعر شمرده مي شود. ازطرفي دیگر، 
بهار به عنوان آخرین  شاعر بزرگ قصیده سراي فارسي، قصایدی غّرا و فراوان  را سرود، به گونه اي که قصاید 
بهار به تنهایي بیش از نیمي از دیوان اشعار او را در بر مي گیرد. شاعر وقتي مي خواهد از خود سخن بگوید 

به قصیده  سرابودن خود چنین اذعان مي کند:

چیسـتم ؟ کاتبـي بهـار لقـبکیستم؟ شـاعري قصیده سراي

(بهار، همان: ص 506)

3-1-2: موضوعهاي قرآنِي انعکاس یافته  در شعر بهار
موضوعهاي شعر کالسیک  به علت  ساختار اجتماعي- فرهنگي جامعه  محدود هستند، ازاین رو با کاربرد 
بیش از حّد »نخ نما« مي شوند. اّما به علت  اختالط فرهنگ و فرهنگ پذیري صورت   گرفته  در جامعۀ ایراني 

از عهد ناصري به  این سو، موضوعهاي شعر مشروطه  و معاصر با تنّوع روبه رو بوده است:

جدول شمارۀ سه- جدول موضوعي آیات

رواني ، طبیعتاخالقي فرهنگياجتماعيسیاسيدینيموضوع
جمعشخصیتي

8627449241110211تعداد
40/4212/6920/684/2311/285/174/70100درصد

     براساس جدول شمارۀ سه، بهار از آیات قرآن، بیشترین تأثیر را پذیرفته  است تا موضوعهاي دیني 
را طرح  و تبیین کند. با این که ملک الشعرا شاعري اجتماعي- سیاسي است، در متأثرشدن از آیات قرآن 
کوشید با کالم  الهي برخوردي ابزاري نداشته باشد، در واقع  براي شاعر، نفس مفاهیم  قرآني حائز اهمّیت  

بوده است.
مهم ترین موضوعها و مفاهیم قرآني و دیني که در شعر بهار با آیات قرآن تبیین شده عبارتند از: خدا؛ 
انبیا، مانند: آدم(ع)، ابراهیم (ع)، موسي(ع)، عیسي(ع) و محمدبن عبداهلل(ص)، معصومین چون: امام علي(ع)، 
پیامبر و  امام زمان (عج) و حضرت  فاطمه (س)، معراج   امام رضا(ع)،  امام جعفرصادق(ع)،  امام حسین(ع)، 
غدیرخم، بهشت، جهنم ، پاداش و مجازات، نماز، دعا و توکل، خمس و زکات، شأن   پدر و مادر و عاق  

والدین . براي نمونه  تنها به  ذکر دو بیت اکتفا مي شود:
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صـور، واسـما و اعیان هـم نماندبه جز  یک  ذات  کاصل کاینات است

(بهار، همان:ص1230)

که به آیۀ »ُکلُّ َمْن  َعَلْيهافَاٍن َو يَْبَقي َوْجُه َربَِّک  ُذوالَْجاَلِل َو اْلْکَرامِ « (الرحمن /27) اشاره دارد.
بهار در منقبت امام رضا(ع) چنین سروده است:

حـي« زآب حیوانش حي  شـود الشـيء کلّ شـيء  »ومن المـاء   

(بهار، همان: ص 27)

که تحلیلي از آیۀ »َوَجَعْلنَا ِمنَ الَْماِء ُکلَّ َشْيٍء َحيًّا« (انبیا/ 30) است.
مباحث  اجتماعي با 44 آیه ، معادل 20/68درصد دومین رتبه  را احراز کرده است. موضوعهاي اجتماعي 
شعر بهار که با آیات قرآن تبیین شده،  بیشتر جنبۀ کاربردي دارد. بهار مي کوشد از آیات  براي اصالح و 

برکشیدن  جامعه، بیشترین بهره  را ببرد.
برخي از موضوعهاي اجتماعي شعر بهار مربوط به ارزشهاي اجتماعي، روابط اجتماعي، ناهنجاریهاي 

اجتماعي، مفاسد اجتماعي، نظام قضایي و تالش  و کار و اتحاد مسلمانان است.
بهار در انتقاد به کارکرد مردمي که فهم درستي از آیات قرآن ندارند، مي گوید:

همه  از ضعف  نفس  و وسـع  فالنذکرشـان  »الیکلـف اهلل« اسـت

(بهار، همان: ص631)

ُوْسَعَها« (بقره / 286) است. َلُف اهللُ نَْفَسًا إالَّ که اقتباسي از آیۀ »اليُکِّ
و در اعتراض به کارهاي  جاهالن  غرض ورز مي گوید:

مرضنـدجاهالني که صاحب  غرضند في قلوبهـم   ــرۀٌ  زم

(بهار، همان: ص894)

که تحلیلي از آیۀ »في  قُُلوبِهمْ  َمَرٌض فَزاَدُهمُ  اهللُ َمَرَضًا...« (بقره/ 10) است.
3-1-3: شگردهاي زیبایي شناختي طرح آیات در شعر بهار

شاعران  براي طرح کردن زیبایي شناختي آیات و احادیث در شعر، از شگردهاي مختلفي، مانند: تلمیح، 
اقتباس، تحلیل، اشاره  و تضمین  بهره مي برند. هر شاعر بنا به نوع ادراک  عاطفي خود از شگردهاي فوق 

سود مي جوید:
جدول شمارۀ چهار- میزان  تکرار شگردهاي زیبایي شناختي آیات در شعر بهار

جمعتضمیناشارهتحلیلاقتباستلمیحچگونگي طرح

13067716211تعداد

61/1031/493/290/472/82100درصد
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بهار در تأثیرپذیري از آیات و طرح  هنري آن از تلمیح بیشترین استفاده را برده است. 130 آیه، معادل 
61/10درصد از میان 211 آیۀ انعکاس یافته  در شعر بهار، به صورت  تلمیح  عرضه  شده است. ازآن جا که در 
تلمیح ، شاعر تأثیر غیرمستقیم  خود را از آیه اي بیان و یا مفهوم آن را در قالب شعر عرضه  مي دارد، اندیشه اي 
قرآني را با درآمیختن  با احساسات خود بیان مي کند. با عنایت به این که تلمیح  مبتني بر ایجاز و تشبیه 
است، موجب  پویایِي ذهني مخاطب  و متعاقب آن التذاذ ادبي مي شود. بدین ترتیب بهار کوشیده تنها ناقل 

صرف  اندیشه هاي قرآني نباشد.
شاعر در طرح تلمیحي آیات قرآن از داستان  پیامبران بهرۀ فراوان برده است، به گونه اي که داستان 
حضرت موسي(ع) شانزده بار، حضرت  عیسي(ع) دوازده بار، حضرت  ابراهیم(ع) هشت بار، حضرت  رسول  
اکرم(ص) شش بار، حضرت  یوسف(ع) شش بار، حضرت  سلیمان (ع) چهاربار، حضرت  آدم(ع) سه بار، 
حضرت یعقوب (ع) سه بار و حضرت  نوح(ع) و ایوب(ع) هرکدام  یک بار در شعر وي انعکاس  یافته اند. 

برای نمونه مي شود به ابیات زیر اشاره کرد:
گذر چون موسـي عمران گرفتمبـه  ِگـرد  تیـه  ناکامي  چهل سـال

(بهار، همان: ص 791)

َمٌۀ َعَلْيِهْم اَربَعيَن َسنًَۀ يَتيُهوَن فِي اَلْرِض فاَل تَأَس َعَلي الَْقْوِم  ََّها ُمَحرَّ که بیت تلمیحي به آیۀ شریفۀ: »قَاَل فَأن
 الْفاِسقيِنَ « (مائده / 25) دارد.

صوم  رحمان  گیر و چندي در سخن امساک کنتـا شـوي فـارغ بهـار از بازپـرس  ابلهان

(بهار، همان: ص 1198)

ْحَماِن َصْوَمًا فََلنْ  اَُکلُِّم الْيَْوَم إنِْسيًَّا« (مریم/ 26) اشاره دارد. بیت به آیۀ  شریفۀ: »فَُقولِي إنِّي نََذْرُت لِلرَّ

 »اقتباس« که گرفتن  کلمه، ترکیب  یا عبارتي کوتاه از آیه  یا حدیث  و آوردن آن در کالم  است، 
دومین  رتبه  را به دست آورده است. هرچند در اقتباس مایۀ زیبایي شناختي  شعر در مقایسه  با تلمیح  کمتر 
است، دلبستگي شاعر نسبت  به دو نفیسۀ دیني بیشتر دیده مي شود. اگر شاعر در تلمیح  تأثیري غیرمستقیم  از 
آیات مي گیرد، در اقتباس مستقیماً از آیات تأثیر مي پذیرد. هرچند عرضۀ آیات به صورت تلمیح  و اقتباس، 
گواهاني عدل بر دیني بودن شاعر به شمار می روند، در تلمیح، جنبۀ ادبي اثر مورد توجه  قرار مي گیرد و در 
اقتباس، ویژگي  مفهومي آن. انعکاس آیات به صورت اقتباس در شعر بهار موجب شد، عناصر تشکیل دهندۀ 

زبان شعر وي در مفردات و ترکیبات متأثر از زبان قرآن شود.
جدول شمارۀ چهار ناظر بر این نکته  است که بهار در 67بیت، کلمه  یا ترکیب یا عبارتي از آیات قرآن 
را - معادل 31/49درصد- در شعر خود گنجانده است. این تعداد، تقریباً نصف  آیاتي  می باشد که به صورت  

تلمیح در شعر وي متبلور شده است. براي نمونه مي توان به دو بیت زیر اشاره کرد:
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کاین حدیث  از مجاملت  دور استبه کتابي  که »رّق منشـور« است

(بهار، همان: ص 947)

وِر، َو ِکتٍب َمْسُطوٍر، فِي  َرقٍ ّ َمْنُشوٍر« (طور/ 1-3) است. که مقتبس از آیات »َوالطُّ
همگـي  از حدیـث  و از فرقـان »اتقـوا« خوانده انـد و »التلقوا« 

(بهار، همان: ص 631)

که اقتباسي از آیۀ »َواَلتُْلقُوا بَِايِْديُکْم إلَي التَّْهُلَکِۀ« (بقره/ 195) است.

3-1-4: شگردهاي تصویري در طرح ادبي آیات
بهار ضمن  آن که اندیشه هاي قرآني را با استفاده از شیوه هایي چون تلمیح و اقتباس طرح   کرده، گاه از 

صنایع  شعري نیز در طرح  هنرمندانه تر آیات سود برده است:

جدول شمارۀ پنج- شگردهاي تصویري در طرح ادبي آیات

جمعتمثیلکنایهاستعارهتشبیه

1913131358
تشبیه  در مقایسه  با دیگر عناصر تصویرساز، یعني استعاره، کنایه  و تمثیل ، تقریباً پنجاه درصد بیشتر 
به کار رفته  است. استعاره، کنایه  و تمثیل ، هرکدام با سیزده بار استفاده شدن  مشترکاً رتبۀ دوم  را به خود 

اختصاص داده اند. براي نمونه  تنها به  ذکر یک مثال براي هریک از صنایع  اکتفا مي شود:
تشبیه:

به سـان موسـي  عمـران گرفتـمعصایي اژدهاوش در دو انگشـت

(بهار، همان: ص 791)

که شاعر خود و عصایش را به حضرت موسي(ع) و عصاي ایشان همانند کرده است. هم چنین بیت به 
آیۀ شریفۀ: »فَألَْقي َعَصاُه فَإَذاِهَي ثُْعبَانٌ  ُمبيٌِن« (اعراف/ 107) اشاره دارد.

استعاره :
که دواي دل  ما در کف عیسي نفسي استهر طبیبي نکند چاره ي این مرده دالن

(بهار، همان: ص 1160)

عیسي نفس در بیت باال استعاره از »مردان الهي« است. بیت تلمیحي به آیۀ49 سورۀ آل عمران : »َو أُبِْرُئ 
ااْلْکَمَه َو اْلبَْرَص َو اُْحِي الَْمْوتَي بِإْذن ِ اهللِ...« دارد.
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کنایه :
دیدیم  سبع هاي سمان و عجاف هاکندیم  و کافتیم  و به هرسو شتافتیم

(بهار، همان: ص 575)

که مصراع  دوم، کنایه  از دیدن خوب و بد و سیري و گرسنگي در ادوار عمر. بیت به آیۀ43 از سورۀ 
ِّي أَََري َسْبَع بََقراٍت ِسَماٍن يَأُکُلُهنَّ َسْبٌع ِعَجاٌف و َسْبَع ُسْنباُلٍت ُخْضٍر و أَُخَر  یوسف اشاره دارد: »قَاَل الَْملُِک إِن

يَابَِسٍت...« 
تمثیل:

یوسف  مصري  نماند از کید اخوان بي خبرگر بهار آگه  شد از قصد رقیبان دور نیست

(بهار، همان: ص 726)

ا َذَهبُوا بِِه و أَْجَمُعوا أَْن يَْجَعُلوُه فِي َغيَبَاِت الُْجبِّ َو  هم چنین بیت به آیۀ15 سورۀ یوسف تلمیح دارد: »فََلمَّ
أَْوَحْينا إلَْيِه لَتُنَبِّئَنَُّهْم بَِأْمِرِهم ْ َهَذا َو ُهْم اَل يَْشُعُروَن.« 

3-2: تحلیل احادیث  شعر بهار
نتیجۀ این پژوهش  ناظر بر این است که بهار در 195 بیِت اشعارش، تحت تأثیر احادیث  نبوي به صورت  

تلمیح  ، اقتباس، تحلیل، تضمین  و اشاره به سرایش شعر پرداخته  است.

جدول شمارۀ شش- احادیث شعر بهار براساس سال سرایش

12821283128412851286128712881289129012911292129312941295129612971298سال

-21-7--6223-1311-تعداد

12991300130113021303130413051306130713081309131013111312131313141315سال

448286411113525---2تعداد

13161317131813191320132113221323132413251326132713281329سال
شعرهاي 
بي تاریخ 

جمع

129195-2-1523-914214تعداد

طبق  جدول شمارۀ شش در پنج دهۀ شاعري بهار به ترتیب: 19، 12، 38، 83، 14، حدیث و در شعرهاي 
بي تاریخ وي 29 حدیث انعکاس یافته است. تعداد آیات و احادیث به کاررفته در پنج دهۀ شاعري بهار، در 

جدول صفحه بعد ارائه شده است:
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جدول شمارۀ هفت- انعکاس آیات و احادیث در پنج دهۀ شاعرِي بهار
درصدتعداد احادیثدرصدتعداد آیاتدهه

4420/68199/69دهۀ اّول (1292-1282)

52/35126/12دهۀ دوم (1302-1292)

2913/633819/38دهۀ سوم (1312-1302)

5425/388342/33دهۀ چهارم (1322-1312)

2511/75147/14دهۀ پنجم (1329-1322)

5224/442914/79شعرهاي بي تاریخ

مطابق  جدول فوق، دورۀ چهارم شاعري بهار را باید از مهم ترین دوره هاي شاعري وي در متأثرشدن ازآیات 
و احادیث  دانست. با این  که دورۀ چهارم از حیث  تعداد اشتمال ابیات به آیات و احادیث  رتبۀ نخست  
را دارد، رشد میزان احادیث نسبت  به آیات در این دهه بسیار چشمگیر است (42/33درصد در برابر 
25/38درصد) که این  علت  توجه بیش از حّد شاعر در مبحث تحلیل موضوعهاي احادیث  آورده مي شود. 
دورۀ دوم شاعري بهار در هر دو جدول آخرین رتبه  را به خود اختصاص داده است که مبّین هم خواني  قلّت 
آیه و حدیث  در شعرهاي این دهۀ شاعري به شمار می رود. هرچند دهۀ اّول شاعري بهار توانسته  است 
رتبۀ دوم را در اشتمال ابیات به آیات به خود اختصاص دهد، دهۀ سوم شاعري بهار توانسته  مشتمل بودن 

شعرهایش را به احادیث نشان دهد.
3-2-1: احادیث  انعکاس  یافته در قالبهاي شعري بهار

جدول شمارۀ هشت- تعداد احادیث به کاررفته  در قالبهاي شعري

قالبهاي 
شعري

مسمطغزلقطعه مثنويقصیده
ترکیب 

 بند
ترجیح  

بند
جمعتصنیفدوبیتيرباعيمستزاد

1195--106581474212تعداد

0/51100--54/0629/587/143/572/041/020/511/02درصد

نتایج  جدول شمارۀ هشت با جدول شمارۀ دو هم  خواني دارد. در این جدول نیز به ترتیب: قصیده ، مثنوي  و 
قطعه  رتبه هاي اّول تا سوم را به خود اختصاص  داده اند، اّما احادیث  بیشتري در قالبهاي قصیده و مثنوي در 
مقایسه  با متبلورشدن  آیات در این دو قالب، انعکاس یافته اند. در شعرهایي که بي تاریخ هستند، هیچ   شعري 
در قالب قصیده  عرضه  نشده است، درحالي که آیات ارائه  شده درشعرهاي بي تاریخ در قالبهاي مثنوي، قطعه  
و غزل  به ترتیب: هفده ، هفده  و شانزده  است. این  آمار در احادیث در قالبهاي فوق به ترتیب عبارتند از: 

سیزده ، سیزده  و سه.
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3-2-2: موضوعهاي حدیثي انعکاس یافته در شعر بهار

جدول شمارۀ نه- جدول موضوعي احادیث 

مجموعروانيطبیعتاخالقيفرهنگياجتماعيسیاسي دینيموضوع

3195-309551880تعداد

1/53100-15/34/5928/059/1840/80درصد
هرچند  بهار در تأثیرپذیري از احادیث  نبوي به موضوعهایی متنّوع توجه  نشان  داده، اخالقیات با هشتاد 
مورد، معادل 40/80درصد، رتبۀ اّول را احراز کرده است، درحالي که در بخش آیات، مباحث دیني با 86 
مورد، معادل 40/42درصد، رتبۀ نخست  را به دست آورده است. این تفاوت ناظر بر این  است که قرآن 
به عنوان کتابي مقدس  به  طرح  نیازهاي بنیادین زندگي بشري پرداخته که احادیث  نبوي و روایات امامان 
معصوم در شرح و تفسیر و تبیین این نیازهاي کلّي گفته شده، . اّما در هر دو بخش، مباحث اجتماعي در 

جایگاه  دوم  قرار گرفته است.
از هشتاد مورد موضوع  اخالقي، سي وسه   مورد آن معادل 26/40درصد به دهۀ چهارم شاعري بهار 
اختصاص دارد. همان گونه که در بخش آیات گفته شد بهار در دهۀ چهارم با سرودن »کارنامۀ زندان« 
ضمن تشریح  نظام  اجتماعي ایران با کمک گرفتن  از ارزشهاي دیني در پي نقد و اصالح  ساختار جامعه  

برآمده است.
نیت   عفو،  ُحسن خلق،  از:  عبارتند  ملک الشعرا  شعرهاي  در  مطرح شده  اخالقِي  مباحث   مهم ترین 
خوب  داشتن، مالیمت و نرمش در روابط   با دیگران، ترحم بر فقیران  و ستمدیدگان ، پاکدامني، زهد، قناعت ، 
تواضع ، صبر، اهل  انصاف  بودن، وفاداري به  عهد، رازداري و حفظ  آبروي دیگران ، به  دیگران  اعتماد داشتن، 
بخشش، امربه معروف و نهي  از منکر، حرص ، حسد، مکر، خشم، شهوت ، ُعجب ، غرور، کبر و شهرت طلبي. 
در این  میان حرص باده بار، حسد با هفت  بار و ترحم  بر فقیران  و مظلومان  با شش بار تکرارشدن، رتبه هاي 

اّول تا سوم را به دست آورده اند.
با عنایت  به اوضاع  جامعۀ ایران هنگام سلطنت  رضاشاه ، توجه  و تأکید  بیش از حّد بهار به حرص معنادار 
است. حرص  به جمع آوري مال و امالک، آن چنان در رضاشاه قوي بود که موجبات غارت اموال و امالک  
مردم حّتي زمینهاي اوقافي را، به همراه داشته است. با زیادشدن امالک  رضاشاه، نهادي با عنوان »ادارۀ 

امالک  اختصاصي« براي اداره کردن زمینهاي شاه شکل  گرفت (دلدم، 1371ش: ص 257-297).
بدین ترتیب بهار، اخالق  را امري مجرد از اجتماع نمي بیند، بلکه  وي صفات  اخالقي را در پیوند با جهان 
پیرامونِي فرد درنظر مي گیرد و با به نظم  درآوردن الگوهاي اخالقي مي خواهد، روابط  منحط  اجتماعي را 

اصالح  کند.
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3-2-3: شگردهاي زیبایي شناختي طرح احادیث در شعر بهار

جدول شمارۀ ده- میزان  تکرار شگردهاي زیبایي شناختي احادیث در شعر بهار

چگونگي 
جمعتضمیناشارهتحلیلاقتباستلمیحطرح

16519317195تعداد

84/59/691/530/513/57100درصد
هرچند نتایج این جدول با دستاورد جدول شمارۀ چهار هم خواني دارد، در این مبحث  بهار در 165بیت 
به صورت  تلمیح  و در 19 بیت به شیوۀ اقتباس به  طرح  احادیث پرداخته است. شاید خاص بودن  مفاهیم قرآني، 
حرمت  واژه هاي کتاب الهي و تعلق خاطر بهار به قرآن موجب شده بود که وي عین  کلمه یا کلماتي از 
آیات را در ابیات بیاورد، اّما در بخش  حدیث ، شاعر با آزادي بسیار، با آن برخورد و تلقِي زیبایي شناسانۀ 

خود را از احادیث عرضه  کرد. براي نمونه  از تلمیح  و اقتباس مثالهایي آورده مي شود:
تلمیح:

هم  ز نان خود مي خور، هم به خلق  مي ده نانراست گوي و منصف شو، مهرورز و عادل  باش

(بهار، همان: ص 303)

که به احادیث  فراواني ازجمله  احادیث زیر اشاره دارد:
 »اََحبُّ  الَْحِديث ِ اِليَّ اَْصَدقُُه«، »درنظر من بهترین سخنان آن است که راست تر باشد.«

(پاینده، 1364ش: ص 15)
 »َخْيرُ النًّاِس اَنَْفُعُهمْ  لِلنَّاِس«، »بهترین  مردم کسي  است که براي مردم سودمندتر باشد.«

(همان: ص 315)

خاصه  آن کس  را که با فکر تو هم دستان  بودچون  ظفر جستي  ببخشا چون توانستي مکش

(بهار، همان: ص63)

که به حدیث  معروف: »أَلَْعْفُو ِعْنَدالًُقْدَرِۀ« اشاره  دارد.
اقتباس: 

بهار در منقبت حضرت  رسول  مي گوید:
بر فرق نهاد تاج  »لوالک« امروز خدایگان عالم

(بهار، همان: ص 527)

که اقتباسي است از حدیث  قدسِي »لَْواَلکَ  لَمَاَخَلْقُت  ااَلْفاَلکَ ...« 
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قصدش این  گنج  پاک  عرفان بود »کنت ُ کنز اً« که کردگار سرود

(بهار، همان: ص276)

که اقتباسي   از حدیث  معروف : »ُکْنَت  َکْنَزاً َمْخِفيًَّا فَأْحبَْبُت  أَْن اُْعَرَف فََخَلْقُت  الَْخْلَق لَِکيْ  اُْعَرَف« است.
3-2-4: شگردهاي تصویري در طرح ادبي احادیث

جدول شمارۀ یازده - شگردهاي تصویري در طرح ادبي احادیث

جمعایهامتمثیلکنایهاستعارهتشبیه

12142120
نیز مانند جدول شمارۀ پنج، تشبیه  نخستین رتبه  را به دست آورده است. اختالف میان   در این جدول 
تعداد کاربرد در بخش آیات(58بار) و احادیث (20بار) گویاي این نکته  است که بهار به کمک  آیات یا 
مي خواسته مفهومي را هنرمندانه  تعبیر کند یا به  وصف  پدیده اي بپردازد. وي از آیات به عنوان مشبه  به یا 
ممثل و یا از کلمات  قرآني براي ساختن ترکیبات کنایي استفاده مي کرده، درحالي که تعداد کم صنایع  در 
بخش احادیث  ناظر بر این است که شاعر مي کوشیده، احادیث  را بیشتر مستمسک براي تبیین افکار خود و 

نیازهاي جامعه  قرار دهد. برای نمونه  به ذکر چند بیت بسنده مي شود:
تشبیه:

تـا زگردن بفکني این پالهنگ، آماده شـوخشم  و شهوت  پالهنگ  گردن آزادگي است

(بهار، همان: ص 698)

يَطاِن َمْن َمَلَک نَْفَسُه ِحين َ  َمهُ  اهللُ تََعالَي َعَلي النَّاِر َو َعَصَمُه ِمنَ الشَّ که تلمیحي به حدیث : »أَْربَعٌ  َمْن ُکنَّ فِيِه َحرَّ
يَْرَغُب َو ِحيَن يَْرَهُب َو ِحيَن يَْشتَِهي  َو ِحيَن يَْغِضُب« »چهار چیز است  که هرکه دارد خدایش بر آتش حرام  
و از شیطان  حراست کند، آن که به هنگام  رغبت  و هنگام  بیم و وقت شهوت و موقع  غضب  عنان خویش 

از کف  نگذارد« (پاینده، همان: ص50).
استعاره:

کیست  که پیدا کند کنوز هویتغیـر تو اي »کنز  مخفي« احدیت

(بهار، همان: ص 183)

کنز مخفي استعاره  از امام زمان(عج) است که شعر در منقبت  حضرت  سروده شد. هم چنین اقتباسي از 
حدیث قدسي می باشد ذکر آن گذشت.
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 نتیجه گیري
بهار به عنوان شاعري  نوگرا، با نگرش انتقادي به  سّنت و مدرنیته ، در دیدگاه ها و نظریه پردازیهایش 
از افراط  و تفریط دوري  ُجست . وي با تأثیر پذیري از جلوه هاي ناب فرهنگ ایراني- اسالمي  که آیات 
ادبّیات  ایراني و  تازه  در رگهاي فرهنگ  از مهم ترین شاخصهاي آن است، کوشید خوني   احادیث  و 
فارسي جاري کند. مخاطب شناسي بهار، عاملي دیگر در رویکرد شاعر به آیات و احادیث  بوده است. 
وي با شناخت همه جانبۀ مخاطبانش به سرودن شعر پرداخت . دیني بودن اکثر مردم ایران و غلبۀ فرهنگ 
دیني بر بقیۀ خرده فرهنگها در استفادۀ شاعر از آیات  و احادیث  تأثیری به سزا  داشته است. او براي طرح 
زیبایي شناختي اشعارش هم به انعکاس اندیشه هاي قرآني و نبوي پرداخت و هم  از افکار دیني براي اصالح 
روابط  اجتماعي کمک گرفت. شاعر در پنج  دهۀ شاعري خود، در دهۀ چهارم  به علت دالیل رواني و 
اجتماعي 54 آیه ، معادل  25/38درصد و 83 حدیث معادل  42/33درصد را، در اشعار خود آورده است. وي 
اکثر اندیشه هاي قرآني و حدیثي را در قالب قصیده که بیشترین ظرفیت  را براي گنجاندن دستاوردهاي 
فکري در خود دارد، ارائه  کرده است. سهم آیات ارائه شده در قصیده ، 94 معادل 44/18درصد و احادیث ، 

106 معادل 54/06درصد مي باشد.
ملک  الشعرا براي طرح  هنري  این اندیشه ها به ترتیب از تلمیح و اقتباس  بیشترین استفاده را کرده  که بر 
توجه  شاعر به جنبۀ ادبي  متن ناظر است. هم چنین در میان ابیاتي که متأثر از آیات و احادیث است، تشبیه  
در میان سایر ارائه ها و شگردهاي بالغي، رتبۀ نخست  را به دست  آورده است. بهار متأثر از عین گرایي 
جهان جدید و رویکرد جامعۀ ایراني در عهد مشروطه  و پس از آن به رفتارهایي  خردبنیاد از تشبیه  نهایت 
استفاده را برده است. در به کارگیري فراوان شاعر از تشبیه  نباید از ارتباط تلمیح  با تشبیه  صرف نظر کرد.

هم خواني و نزدیک بودن آمار و ارقام دو بخش آیات و احادیث، بر این نکته  داللت دارد که ذخیرۀ 
شناختي شاعر از نظمي  منطقي  بهره  مند است، نظمي  که هم در بخش درون مایه هاي شعري نمایان است و 

هم در عناصري که موجب  زیبایي  متن مي شود.
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پي نوشتها
به ياد صانعي گشته هماواز 1. دگر چون مردم گيتي ز آغاز  

    )بهار، همن: ص 993(
2. بهار نيز چون دانشوران اجتماعي بر اين باور است که دين مايۀ هستي و قوام جوامع است:

بي ديني را نيست استواري بي  دين فسرد مردم زمانه  

            )بهار، همان: ص 692(
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