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Abstract 
bahar with a wide understandig and a thoughtful attitude, has watched the 

cultural and social events of his time and has carefully understood their 

possible harms. Accordingly, in his poems, the cultural and social situations 

of the people of the time are abundantly depicted with precise details and 

artistically depicted, and the poet is often appropriate to the story by taking 

advantage of rhetorical and literary arrays and crafts with bitten language. It 

has directed its expedient criticism at the perpetrators of cultural, social and 

political events in society. The deliberate descriptions and use of words in 

objectifying the stories are such that the audience is often accompanied by 

the poet's inner sense.In the present study, an attempt has been made; 

Critical views of the Bahar on social, cultural and political issues should be 

examined based on his rhetorical context.In this way, it became clear that 

Bahar has always used rhetoric as an effective tool to affect the audience 

emotionally and accompany them with their critical purposes, and the clever 

and artistic use of literary and rhetorical arrays on the good effect. The use of 

humor, exaggeration, paradox, contradiction, repetition, irony, metaphor, 

with the visualization of events in the mind of the audience are his most 

important methods  to influence the audience.The use of colloquial language 

and slang terms, especially when the language is drawn to humor to reveal 

problems, has played a major role in accompanying the audience in  bahar 

poetry. 
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های با دیدگاهبالغت و تصویرسازی  پیوند  
الشعرای بهارملک انتقادی  

 اصغر باباساالر علی
 زبان و ادبّیات فارسی دانشگاه تهران، تهران، ایرانگروه استادیار 
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 چکیده
 تماعی عصر خویش را بهرخدادهای فرهنگی و اج ،بهار با افق دیدی گسترده و نگرشی اندیشمندانهالشعرای ملک

ی هاموقعّیتوفور  وی به دیوانرده است؛ بر همین مبنا در بیان کها را های محتمل آنموشکافانه آسیبو  تصویر کشیده
آمده و شاعر اغلب به فراخور به تصویر در صورت هنرمندانه دقیق و به جزئّیاتو اجتماعی مردم زمانه با ذکر  فرهنگی

 توّجهخود را م نۀانتقادات مصلحا ،دهندار و گزغی و ادبی با زبانی نیشبال تها و صناعااز آرایه مندی بهرهماجرا با 
 و هاواژهها و سنجیدۀ توصیف کارگیری است. بهی جامعه کرده رخدادهای فرهنگی، اجتماعی و سیاس عامالن

در پژوهش حاضر تالش  شود.درونی شاعر همراه می ای است که مخاطب اغلب با حّس گونه ا بهرویدادهسازی  عینی
و  ت بالغیمسائل اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بر مبنای باف ۀالشعرای بهار دربارنتقادی ملکهای اشده است دیدگاه

عنوان ابزاری مؤّثر در  همواره بالغت و صنایع ادبی را به بهار که د. از این طریق روشن شدزبان شعری وی بررسی شو
 زیرکانه و هنرمندانه ۀاستفاد وه کاربرده سازی او با مقاصد نقد خویش بگذاری عاطفی بر مخاطب و همراهتأثیرجهت 
استفاده از طنز، اغراق، پارادوکس، تضاد، تکرار،  افزوده است. ی ویدتقاکالم ان تأثیرهای ادبی و بالغی بر از آرایه

جمله شگردهایی است که از ،کردن وقایع در ذهن مخاطب جا به همراه مجّسمو تشبیهات سنجیده و به کنایه، استعاره
آن  ،نمایش ۀاشی و صحننّق ده و مانند تابلوی مان حیات خویش را برجسته کربار زفاجعه وضعّیتا نهه آتوّسل ب بهار با

برای گاه که زبان ویژه آن به ،را پیش روی مخاطب قرار داده است. استفاده از زبان محاوره و اصطالحات عامیانه
بهار ایفا دیوان سازی مخاطب در ای در جهت همراهشود، نقش عمدهکشیده میبه سمت طنز ها دادن کاستی شانن

از  یا برآمدههای سیاسی تشخصیّ  ناشی از عملکرد و رفتار جامعه که هایو کاستیها نارسایی در برابرکرده است. 
 .کندتر جلوه میتر و زبان او تیزتر و گزندهتیغ نقد بهار کشیده، باشد مردم ۀضعف فرهنگی عامّ 
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 مهمقّد . 1
ای سردمداران این همپ، شود و در قصاید فراوانیل شعر فارسی قلمداد میبهار از شاعران طراز اّو  

و موازین دقیق شعری توانسته  قد علم کرده است و در اوج فصاحت و رعایت اسلوب ،قالب شعری
بهار  دیوانا در ادب فارسی اضافه کند. آنچه قصیده ر ۀبهایی را به گنیجناشعار گران ۀمجموع است

مضامین  ؛بخشدصی ویژه میکند و به آن تشّخ سرایان ادب فارسی متمایز میر قصیدهاز قصاید سای
ورش شعر خویش پرهایش در یمندمطابق دغدغه ،ای است که بهار، فرهنگی و سیاسیتماعیاج

ر بهار در شع ،به عبارت دیگربخشیده است؛  شی به اشعارو بوی خاّص داده و از این حیث رنگ 
لحاظ محتوای  به ،دار استفخامت قالب و فرم برخور بالغی و عین آنکه از استحکام زبانی و

اجتماعی و  وضعّیتواالیی قرار دارد. پرداختن به  ۀدر مرتبد اخالقی و فرهنگی نیز اجتماعی و تعهّ 
ای که ت اجتماعیاتقاد از عادات و مناسبنری موارد افرهنگی عصر قاجار و اوایل پهلوی و در بسیا
فرهنگی این و اجتماعی ۀ شعر بهار را به شناسنام ،بوددر سطح وسیعی از جامعه گسترش پیدا کرده 

 دقیق از منش و رفتار اقشار و نسبتا   یتصویر ،ه و بررسی دقیق آندوران بدل کرده است که با مطالع
  آید. به دست میطبقات مختلف جامعه 

با  و فرهنگی عصر خویش را سیاسی وضعّیته شاعرانی است که بهار از آن دست ،از سوی دیگر
انتقادهای . اشعارش منعکس کرده است های ادبیحفظ معیارهای فصاحت و بالغت و جنبه

متناسب با قصد و  ،های ادبیها و آرایهبا صنعت سیاسی ۀار از قدرت حاکم در حیطبه ۀجسوران
گیری بهار . بهرهکند میدر خواننده ایجاد  ایدهینفزا یرتأث ،و از این طریق شود میاه ت شاعر همرنیّ 

های مختلف در ذهن مخاطب و برانگیختن موقعّیتکردن  ی آرایش کالم و مجّسمهاشیوهاز 
نشان از  ،شودماع، فرهنگ و سیاست کشیده میآنجا که سخن به سمت نقد اجت ،احساسات او

  د اجتماعی وی دارد.حذاقت هنری و تعهّ 
مشروطه بیش از هر عصر  ی نیست که شاعران و نویسندگان عصرحقیقت هیچ شکّ در این 

اند و ضمن بیان داده تیّ اهّم اجتماعی زمان خود  وضعّیتبه  ،فارسی ادبّیاتدیگری از تاریخ کهن 
صورت مستقیم و  شعری به این اعتقادات و باورها به های مختلفت و افکار خود در قالباحساسا

این  ،کندآنچه شعر بهار را از اشعار دیگر شاعران این دوره متمایز می اند؛ اّماکردهه مستقیم اشار غیر
کاربرد بالغت و تصویرسازی در القای معنای مورد لحاظ پختگی، انسجام و  به اواست که شعر 

های ادبی و بهار خود در عرصه ،ممکن قرار دارد و از طرف دیگر ۀدر باالترین درج شاعرنظر 
 ،کندمی آنچه در شعر او بازتاب پیدا ،بنابراین ؛ادیب و سیاستمداری خبره و فرزانه است سیاسی،

از طرف دیگر، عصر و  ؛ارزشمند استاجتماعی و سیاسی پرمایه و  ۀزوایلحاظ ادبی و هم از  هم به
 ایران را دچار ۀعی است که جامعمملو از رخدادهای سیاسی و اجتماعی متنّو  ،حیات بهار ۀزمان

از بسیاری رسوم  و هنرمندانهتصویری انتقادی  ۀکند. ارائی و فرهنگی میتمعیش ۀتغییرات گسترد
از منظر  ،های اجتماعی ایرانترین برههاسعنوان یکی از حّس  به ،فرهنگی آن زمان و اجتماعی
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ز حائتواند بسیار می ،های جامعه به سر برده استترین بخشل که در درونیشاعری طراز اّو 
 ،نخست ۀدر وهلتا  اندسعی بر آن داشته نگارندگان ،در پژوهش حاضر ،بنابراین ؛باشد ّیتهّم ا

ه قرار خود از منظری اجتماعی و سیاسی مورد مداقّ  ۀترین شاعر زمانعنوان مهم بهار را بهاشعار 
 د؛نات بیفکنی در بازتاب این انتقادو یکارگیری زبان ادبی و بالغ به ۀو پس از آن پرتوی بر نحو دنده
ی ادبی شناسنقش بالغت و زیبایی د،نده میآن زمان به دست  ۀه دورنمایی از جامعنکعالوه بر آتا 

های بهار نیز در قبال ات و دیدگاهذهنیّ  و از این طریق، دنرا در اشعار انتقادی او نمایان کن
 تشریح و توصیف شوند. های اجتماعی و فرهنگی آن زمان موقعّیت

 ها پاسخ دهد: در پی آن است که به این پرسشاین پژوهش 
برجسته  یهایو در چه مقوله ی استبهار به چه میزان دیوانبازتاب مسائل اجتماعی و فرهنگی در . 1

 شده است؟
ی بر تأثیردر اشعار بهار چگونه است و چه ها و صنایع ادبی آرایه تصویرسازی و نقش بالغت، .2

 ست؟فضای اشعار انتقادی وی داشته ا
سمتی نزدیک چه هنگام برشمردن معایب فرهنگی و اجتماعی جامعه به  ،. زبان شعری بهار3

 شود؟ می
 ب و مقاالتالب کتالی در قد و مفّص متعّد  های نسبتا  پژوهش ،الشعرای بهاراشعار ملک بارۀدر

سی عنوان یکی از نوابغ شعر فار اغلب این تحقیقات به جهان شعری بهار به انجام شده است.
 اّمااند؛ مشروطه نظر داشته سیاسی و اجتماعی عصر وضعّیتدر  اوو برخی نیز به جایگاه  پرداخته

در  را های اجتماعی و فرهنگی بهارگیریها و جهتدیدگاه منحصرا   در آن پژوهشی که ،در این میان
 ،ده باشدکربررسی  بالغی و ادبی ویژه از منظر به ،فرهنگی و اجتماعی دوران حیات او وضعّیتقبال 

های را با دیدگاه وهشی که پیوند بالغت و تصویرسازیپژجای  به عبارت دیگر، ؛خوردیمبه چشم ن
خالی  کامال  ، دکنهای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی جامعه تشریح موقعّیتانتقادی بهار در قبال 

 اند؛بهار و شعر او داشتههایی که رویکردی اجتماعی به ای از پژوهشدر اینجا به پارهنماید. می
 شود.اشاره می

نگاهی اجمالی   ،در کنار سه شاعر دیگر (1369) چهار شاعر آزادیعلی سپانلو در کتاب محّمد
اجتماعی و تببین  اشعارتحلیل به  اّما؛ است خواه انداختهآزادی یشاعرعنوان  بهار به به نقش

 ی نشان نداده است.توّجهمسائل کالن فرهنگی جامعه  بارۀهای او درگیریجهت
دینی  ۀجایگاه و نقش دین در اندیش»عنوان ای با زرقانی در مقاله مهدیدمنوچهر اکبری و سیّ 

ه بخش در س ،مذهبی دارند -دینی ۀمایای از اشعار بهار را که بنپاره ،(1380) «الشعرای بهارملک
اند.  ی دانستهروامری ضر ،در نگاه بهار دینداری را برای جامعه در آنان، تأّملو از  کوتاه ذکر کرده

قاله در جایی از متن مه البتّ  ؛ر مذهبی بهار را بررسی کرده استاین مقاله صرفا  از این زوایه، اشعا
 های انتقادی بهار نیست.بررسی دیدگاه ،که هدف نوشتار آنان کنندنیز نگارندگان اذعان می
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 ،تقی بهارمحّمداصلی شعر  ۀمایارستیزی، بناستعم» ۀمقال درو همکاران  بادیآرضا موسی
، شعر بهار را از منظر سیاسی و نقش آن در (1396) «یگانه شاعر خراسان در عصر مشروطه

عنوان  د زمانه بررسی کرده و دعوت به مبارزه و ایستادگی را بهتببرانگیختن مردم علیه حاکمان مس
 .اند خود قرار داده توّجههای اصلی شعر بهار در کانون یکی از ویژگی

بررسی تطبیقی مضامین اجتماعی در شعر احمد » ۀاری در مقالستّ معصومه شبستری و الهه 
مانند فقر،  یمقوالت ۀبرخی از اشعار بهار را دربار ،(1394) «ارالشعرای بهصافی نجفی و ملک

شاعر  ،احمد صافی هایبا دیدگاهره بااین را در  های او دیدگاهاستخراج کرده و  ..عدالتی و  بی
مقاله از بسیاری از این  در اند.داشته توّجههای آنان ها و تفاوتو به شباهت مقایسه کرده ،عرب

های فرهنگی و اجتماعی موجود در پدیده بارۀرویکردهای اجتماعی و فرهنگی بهار و انتقادات او در
 شده است.غفلت  جامعه

بررسی تطبیقی انتقاد اجتماعی در شعر محمود » ۀ، در مقالرانهمکاو  محسن پیشوایی علوی
 ،شعر بارودیاز برخی از اشعار بهار را با  یهایجنبه ،(1394) «الشعرای بهار ملک سامی بارودی و

 ۀبارای اجتماعی و فرهنگی بهار درهنگارندگان در این مقاله به دیدگاه اند.شاعر عرب مقایسه کرده
برخی رذایل و فضایل اخالقی مورد نظر بهار را  اند و صرفا  تههای اجتماعی نپرداخت و پدیدهمقوال

 اند.مصادیق بررسی خود ذکر کرده عنوان به
 «الشعرای بهارتحلیل مفهوم وطن در اشعار ملک» ۀطرفان در مقالمیالد شمعی و مینو بی

و نگاه بهار  داده قرار توّجهبهار در کانون ترین مفاهیم شعر رعنوان یکی از پرتکرا وطن را به ،(1391)
 اند.ای تحلیل کردهطن از زوایای ویژهرا به و
 

 سیاسیاجتماعی و  لنقد مسائتصویرسازی بهار در .بالغت و 2
مسائل اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه همواره در پیوند با بالغت و  های بهار دربارۀدیدگاه

ه مخاطب عمیقا  با خوانش شعر بهار ای کشیوه به ؛های هنرامندانه ارائه شده استتصویرسازی
های آن بیند و معضالت و گرفتاریآن زمان را پیش چشم خویش می ۀهای موجود در جامعکاستی

خود را  ای که در نظر دارد، شگردهای خاّص انتقادی اتکند. بهار متناسب با موضوعرا درک می
نامطلوب مناسبات  وضعّیتاز هد خواگاه که میگیرد. آنمی کار برای اثرگذاری بر مخاطب به
برای نمونه در ابیات زیر با ؛ پردازدترین امور رویدادها میبه جزئی ،اجتماعی و سیاسی انتقاد کند

کشد و با شرح و ت تمام، عمل تفتیش مأموران حکومتی از محل زندگی افراد را به تصویر میدقّ 
 کند:فشا میشان را نیز برای مخاطب ات مفتّ سازی ماجرا نیّ تصویر

 

 کههه بهههه ناگههه یکهههی بیامههد پهههیش [...]
 بهههار چهههون کهههه چیهههزی نبهههودم انهههدر

 گفههههتمش بهههها لبههههی پههههر از خنههههده

فتههههههیشگفههههههت بایههههههد کنیمتههههههان ت   
 ننهههههههادم بههههههه مشههههههت او دینههههههار
 بههههههوی خیههههههری نیایههههههد از بنههههههده
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 چهههه خواههههد دلهههت پهههژوهش کهههنهر
 بنهههههههدها را ز  یکهههههههدگر ببریهههههههد 

 هههای مههن بههه خههاک انههداختدانجامههه
 

تی نکهههههوهش کهههههنچیهههههزی ار یهههههاف  
ههههها رو چههههو رهزنههههان ببریههههدتنههههگ  

  ]...[ بارهههها را ز ههههم پریشهههان سهههاخت
(761: 1390بهار،)  

 از زبان طنز ،ها در آنشدن ارزش ت تزلزل فرهنگی جامعه و وارونهکردن شّد  گاه بهار برای بیان
دانش کوشش و اهل  وضعّیتاز نابسامانی  آمیزو کنایه کند. در ابیات زیر با زبانی تلخاستفاده می

 :کندبازی و تردستی معرفی میبازار را شعبدهشکایت  و کاالی رایج آن آشفته
 

 تههههن بههههه ورزش سههههپار تهههها خههههود را
 بههههر سههههر اسههههتوانه رقهههه  کنههههی

 بنههدی و سههحریهها کههه خههود را بههه چشههم
 و زان ای در دهههههههان فکنههههههدهپنبههههههه

 

 جلهههههد و چهههههاالک و نهههههامور سهههههازی 
 وز بههههههر ریسههههههمان گههههههذر سههههههازی

سههههههازی نظههههههرجالههههههب دّقههههههت و   
]...[ ههههههایی دراز بهههههر سهههههازیرشهههههته  

(734: 1390بهار،)  
دهد و این مایه قرار میدست ای خاّص نامطلوب اجتماعی را در پدیده وضعّیتدر برخی موارد 
برای  ؛کندبیان میصورت نمادین  در قالب تمثیل و بهبا زبانی ادبی و تیزبینانه  آشفتگی ظاهری را

 ؛کندی برجسته میصورت نمادی از یک نابسامانی کلّ  ده را بهسا ینمونه در ابیات زیر رخداد
 آن را مخاطب کند کهبا زبانی توصیف می اندگونه که معابر شهری را که غرق ِگل و الی شده این

 :آورددر نظر می ابعاد فرهنگی و اجتماعی بار ایران در همۀفاجعه وضعّیتای از کنایه
 

 لایههم سههخت بههه دام بههالی ِگههافتههاده
 لی شده است به هر معبر و طریهقل مشکگِ 

 گه کهه ابهر خیمهه زنهد در فضهای شههرهر
 

چههو مهها کسههی مبههاد مبههتالی گههل یهها رّب    
گشهههای گهههلگهههام رونهههدگان شهههده مشهههکل  

  بهههر بهههام ههههر سهههرای برآیهههد لهههوای گهههل
(141: 1390بهار،)  

به  سیاسی ، فرهنگی ونظرهایی که بهار در بیان انتقادات اجتماعیتها و دقّ این چنین مهارت
و کسب کند ای در میان معاصرانش وجهۀ هنری ویژه اوشعر اجتماعی  است باعث شده ،کار برده
ترین مصادیق این انتقادات که در پیوند مهم ،همراه شود. در ادامهبیشتر های وی با دغدغه مخاطب

 د.نشومیتوصیف و تحلیل با بالغت و تصویرسازی قرار دارند، 
 

 و اجتماع هنگبهار و نقد فر . 3
سیاسی و  وضعّیتبهبود  ۀدغدغ ،متالطم اواخر قاجار و اوایل پهلوی ۀبهار همواره در جامع

  :ایران را داشته است ۀفرهنگی جامع
ۀ د ادبی است. اندیششدن احساس تجّد ت و بیدارمصادف با نهضت مشروطیّ  ،جوانی بهار

خواهان در شهر مشهد در شمار آزادی خواهان جلب کرد وسوی مشروطه طلبی بهار او را به آزادی
ل و نگاری در سلک مبارزان قدر اّو داشتن قدرت طبع و استعداد روزنامه ۀواسط بردار شد و بهنام

  .(15 :1384 برهانی،) آمدخواهان خراسان درآزادی
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ا ن رایرا ادبّیات ه موضوعات مهّم نکعالوه بر آ ،دانشکده ۀو مجل نوبهار ۀبهار با انتشار روزنام
گاهی ؛کردمطرح می های سیاسی و کاستی ،مردم ایران ۀعامّ بخشی به سعی بر آن داشت تا با آ

کامل  تسّلطوری کند. بهار به تاریخ ایران و اسالم را با نگاهی عالمانه یادآ آنی تسنّ  ۀفرهنگی جامع
 گفت: توان می از این حیث ؛های اجتماعی و فرهنگی غرب نیز آشنا بودداشت و با جریان

 ۀاز شاعران دوریک  های فرهنگی است که فضای آن را در هیچترین پشتوانهشعر بهار صاحب غنی
ع بسیار هایش هم از تنّو سروده مانندمیراث فرهنگی شعر او  .توان سراغ کردمشروطه نمی

رو با خواندن شعر او با شاعری روبه .همتاستمایه بیبرخوردار است و هم از جهت درون
شناسد و هم ادب آن را و هم با تاریخ ادب عربی خوبی می شویم که هم تاریخ ایران را به می

 (.41 :1385 امین،) آشناست و هم با تاریخ و ادب اروپا
به  ،های گوناگون علمی و فرهنگی دارا بوده استی که بهار در عرصهیهاها و پشتوانهچنین زمینه

سیاسی و  کالن مناسباتهای آن را با مایه و درون   و جایگاهی ویژه بخشیدهتشّخ  او شعر
اصالح آنها تالش برای و کردن  مناسباتی که بدون برجسته؛ پیوند زده است وی ۀفرهنگی زمان

ه ب توّجهنقد فرهنگ در شعر بهار با  بخشی از .نبود پذیرامکان تغییرات مثبت اجتماعی و فرهنگی
مواردی را بیشتر  ،در اواخر دوران قاجار اساسبی هایتانواع خرافات و سنّ  روزافزونگسترش 

دینی و  ۀصبغهیچ  و آیند به شمار میدر برخی اعتقادات و مراسم مذهبی  یکه بدعت گیردبرمیدر
 و اجتماعی موضوعات فرهنگیۀ ترین انتقادات بهار دربارا مهمینجدر ا ندارند. اصالت مذهبی

 شوند. جامعه بررسی می
 

 دنکر  استخاره. 3-1
ای افراطی و نامتعارف شایع که در دوران قاجار به شیوه توان سراغ گرفترا میکمتر رسم و باوری 

توّجه مانده باشد. یکی از رویکردهای اساسی بهار، زدودن باورها و رسوم و بهار به آن بیشده 
 .مردم است ۀمذهبی و عقلی از ذهن و خاطر عامّ  ۀپشتوانخرافی و بی

 
 

 از گههرد راه چههاره کنیههدرسههد رقیههب مههی
 

شمشهههیر اسهههتخاره کنیهههد ۀبههه روی قبضههه   
(1168: 1390بهار،)  

 هایشیوهبه  قدیم روزگاران مردم از و داردایران  ۀجامع ای کهن درپیشینه ،اعتقاد به استخاره
بیشتری  شّدت این اعتقاد و اوایل پهلوی، قاجار ۀدر دور .شدندل میمتوّس مختلف به استخاره 

به استخاره  ای،سادهبه هر بهانۀ هر کار معمولی و  مردم در آن دوره قبل از مبادرت به انجامگیرد.  می
  آوردند.روی می

گونه معمول و بیمارناقاجار به شکلی ع در دوران های متنّو هباور به استخاره و انجام آن به شیو
گواه  ،در بین ایرانیان و گردشگران هنگام تشریح این عملاحان سیّ گی زدشگفت رایج شده بود و

 ءاشکال گوناگون این باور را به استهزا ،صورت ریشخند همین امر است. بهار در قالب طنز و به
 موقعّیتکه با  است طنزی ۀدر بردارند «استخاره کردن شمشیر ۀروی قبض»به  در بیت فوقرد. یگمی
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ستادگی و مبارزه و در ای عدتا  رقیب، قاۀ است. هنگام حملدر مصراع قبل آن مرتبط  شده شرح داده
و مرز استخاره را  حّد بهار فراگیری بی اّما ؛کار است ۀچارکشیدن نگیدن و شمشیرج ،صورت لزوم
که برخیزید و به جای آنه گوید کمیبه طنز گرفتگان  مورد هجوم قرار کشد و خطاب بهبه چالش می

 بهتر شمشیر خود برای انتخاب واکنش ۀبنشینید و به قبض ،ز شمشیر بکشیددر برابر دشمن متجاو
 ی استخاره کنید.در برابر این تعّد 

 

 کردن پیشانی رسم داغ. 3-2
 
 

 حهههههههاجی داغ کهههههههرده پیشهههههههانی
 توشههههه بههههردی بههههرای پیههههری چنههههد

 

ت مسهههههههلمانیپیهههههههرو سهههههههنّ    
 دسههههت بگرفتههههی از فقیههههری چنههههد

(721: 1390بهار،)  
های و به شیوهمهر نماز را داغ  ،در حّق خود مردمای برای اغراض دنیوی و جلب ظّن نیک هعّد 

و  امور مذهبی بهخود را  تقّیدتا از این طریق  ؛کردندمختلفی بر روی پیشانی خود حک می
 اینآمیز بهار در مواجهه با لحن طنزگونه و کنایه ،یادشدهدر ابیات نشان دهند.  یدین هایدستور

 کند.مختصر خودنمایی میطور  بهآن زمان  در م رایجسر
 :نهدجمله داغ پیشانی وقعی نمیاز ،های ظاهری تقواپیشگیای نشانهایی دیگر بردر ج

 

 ست مفتا اعه و داغ جبین حرفیخرقه و دّر 
 

 صههاحبان روح عههالی را نشههانی دیگههر اسههت 
(1018: 1390بهار،)  

ی است که و موضوعی جّد  موقعّیتای کالم در کاربرد محاورهۀ نشان «حرف مفت»اصطالح 
 در کالم بهار افزایش داده است. بار طنز را

 

 کنندهتخدیر  ات و مواّد دخانیّ  3-3
ی در میان مردم عصر زندگی بهار رواج داشت که کمتر حّد  ات بهدخانیّ  ۀاعتیاد به مصرف روزان

تفصیل در این باب سخن نگفته  هایش بههنوشتان یافت که در خاطرات و دستتوگردی را میایران
ادات مردم در آن دوران به ه مصرف قلیان، بنگ و چرس که مانند بسیاری از عویژه عادت ب به ؛باشد
 ،به همین سبب ؛کردشد و روزانه اوقات مفید بسیاری از افراد را ضایع میام میای افراطی انجشیوه

 شد.موجب نارضایتی روشنفکرانی چون بهار می
 

 سیگار، قلیان. 3-3-1
 

 و چایی ولهیو سیگاری  [قلیان] نیست او غلیانی
 

کنهدمی [قلیان] گه تقاضا چای و گه سیگار و غلیان   
(395: 1390بهار،)  

اند. سخن گفته راتاستفاده از مخّد  ایرانیان دراط ات از افرکّر  نویسان خارجی بهسفرنامه
شدید ایرانیان به قلیان و شیوع آن در بین طبقات مختلف  ۀعالق بارۀخود درۀ در سفرنام «اولیویه»

به جای آن  .وجه متداول نیست هیچ شده در ایران به استعمال تنباکوی سائیده»نویسد:  می مردم
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سه بار قلیان ح و شام یک بار و در زمان روز دوایرانیان عادتا  صب .]...[ قلیان، شایع و مشهور است
ن دخانیات رواج فراوان ایگونه و همیشگی خود از نز. بهار با لحن ط(162 :1371 ولیویه،)ا «کشندمی

 داند.های سازنده در اجتماع میکند و آن را مانعی بر سر راه فعالیتمردم شکایت می ۀدر میان عام
 

 بنگ  .3-3-2
 

 تههههها ز تهههههن پهههههروری دمهههههی برههههههد
 

 سهههههوی بنهههههگ و شهههههراب روی نههههههد 
 (664: 1390بهار،)                                     

 هایهبه شکل حبّ آن را گاهی  ؛شودنامیده می «بنگ»های حشیش در حالت طبیعی خود برگ
وفور از این دو  بهار در دیوان خود بهشد. نامیده می «رسچ  »دند که در این حالت، ورآمیریزی در

آوردن به استفاده از  خاطر روی ک جامعه را بهوضوح یا با زبان کنایه و تهتّ  برد و هر بار بهواژه نام می
 : گویده در ایران چنین میفروش این دو مادّ  بارۀکند. پوالک درآن نکوهش می

صورت  ها و دراویش بهط افغانآن علنی نیست، بلکه توّس  ۀآید و عرضبهترین بنگ از هرات می
شود، در حالی که چرس را به رنگ صورت مخفیانه فروخته می رنگ بههایی بزرگ و سبزگلوله
  (.42: 1368) «توان خریداز بازار می درهمی های نیمای تیره و معموال  در بستهقهوه

خلق بهار با  (.210 :1386کدکنی،)شفیعی اندیکی از تعاریف طنز را اجتماع نقیضین دانسته
ات و آوردن برخی را به دخانیّ  دلیل روی ،لطیف است یبرانگیز که حاوی طنزتأّملپارادوکسی 
خود  ،ات و شرابعادت به دخانیّ  ،واقع که در عالم حالی داند. درپروی میاز تن رهاییمسکرات، 

بهار معتقد است که انسان فرورفته در عالم  ،پروری و کاهلی است. در حقیقتعامل و عین تن
ارت ات و مخّد شدن به سمت دخانیّ  هی برای کشیدهناموّج  ۀعصر قاجار به هر بهان در خیالی بی

 شود.ل میمتوّس 
 

یاک .3-3-3  تر
 

 ه هههههمچههههرس و تریههههاک و شههههیره را بهههه
 

 کمتهههههر از صهههههدهزار بسهههههت مکهههههش 
(1086: 1390بهار،)  

آن بیشتر  مصرف عمومی نداشته، تمایل به قانونی و منع ،که در عرف جامعهبه این دلیل تریاک 
 بوده است. 

اند و مانند حشیش سرشکستگی ندارد و مصرف تریاک عمومّیت دارد و منعی برای آن قائل نشده
 روز یک حّب  حداقل در مخارج آن برآید، ۀهر ایرانی که بتواند از عهدا  تقریب .قبول عام یافته است

  (.433 :1368 )پوالک، خوردتریاک می
شود. بر همین ه نمایان میاین مادّ  مصرف جامعه به ابتالیت خوبی شّد  از چنین روایاتی به

پیدا  آمیزطعنهدار و زبانی نیش ،بردام میرات نی که بهار به مناسبتی از مخّد ارددر بیشتر مو، اساس
کند ای را توصیف میخوبی جامعه اغراقی است که بهۀ در بردارند« صدهزار بست»کند. عبارت می

 اند.ات در شکل مفرط آن خو گرفتهارت و دخانیّ که مردمان آن به استعمال مخّد 
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 شراب و مسکرات. 3-4
ه به انواع عامّ  گرایشکند و کّرات از مصرف بیش از حد مسکرات در جامعه شکایت می بهار به

 که در بیت دوم یداند. پارداوکسخردی و موجب فالکت و بدبختی میمسکرات را محصول بی
آسانی خسته شده است و برای توانگر از تن ؛به لطف نقد و کالم بهار افزوده است ،است اشعار زیر

و رنج و زحمت کار محصول  ،خستگیکه در حالی  ؛رانی روی آورده استرفع خستگی به هوس
 :قرار دارد آسانیتنمقابل  ۀنقط در تالش است و

 

 بههههاده و ایههههن همههههه ز بههههاده بههههدتر
 آسهههههانی  آن تهههههوانگر ز بهههههس تهههههن

 تهههها عههههذاب درونههههش کههههم گههههردد
 

 کهههههه بهههههرآورده دودمهههههان از سهههههر 
رانههههی خسههههته گههههردد کنههههد هههههوس  

پههههیش خههههم شههههراب خههههم گههههردد   
(618: 1390بهار،)  

 عرقشامپاین، شراب جوشان،  .3-4-1
 

 یهههک شیشهههه شهههراب زرد جوشهههان
 یهههک شیشهههه مهههی لطیهههف لیکهههور

 

پوشهههههانشهههههامپانی از او سهههههیاه   
ّر دو شیشههه عههرق بههه رنههگ چههون د    

(830: 1390بهار،)  
برخوردار بوده  مناسبیت عرق خرمای ایران از مرغوبیّ  .کنندعرق را از کشمش و خرما تهیه می

 :1368پوالک، ) نوشیدندبا شراب میصورت خال  و گاهی مخلوط آن را  است. آن را گاهی به
زیرکانه است و متوالی انواع مسکرات  ات و تشبیهاتبهار در برشمردن و توصیف تعّمد .(449

 دارد.آنان در جامعه ت و معروفیّ از رواج گسترده کایت ح
 

 مجازات اعدام و چگونگی اجرای آن. 3-5
 

 ی چنههدین چراسههت قاالقیههلیهمههی چههه گههو
 امهههت از انبهههوهیشهههگفت روزی، همچهههون ق

 تنیهههده یهههک بهههه دگهههرز بهههس نظارگهههان در
 پیادگههان و سههواران سههتاده صههف در صههف

 مهههرگ ۀنهههایی هایهههل بهههه رنهههگ جبههههدراز
 سههر او سههر، کههه بههرداری خمیههدهعظههیم ]...[

 هشههههتهکههههاران، فروز بهههههر صههههید گنههههه
 چههو بانههگ زد نهمههین زنههگ صههبح روز سههوم
 سهههر شهههرارت کاشهههان، زعهههیم راهزنهههان

 ار نهههاکس اومرگهههی وی، پیشهههکبهههه پهههیش
 سهههپس نشهههان سهههر دار شهههد تهههن سهههردار
 غریههو و هلهلههه ز انبههوه مههرد و زن برخاسههت

 

 بهههه پهههیش ایهههن در و برگهههرد آن بلنهههد نخیهههل 
 فراخنهههههایی ماننهههههد محشهههههر از تهویهههههل

شهههد آمهههد، بهههه عهههابران سهههبیل ببسهههته راه  
شههده نخلههی مهیههب و زشههت و طویههلبگههرد بر  

 و یهههههها بسههههههان زدوده سههههههنان عزرائیههههههل
«لمهههن اسهههاء قلیهههلههههذا »انهههد کهههه نوشهههته  

یههههلسههههطبربندی ابریشههههمین و زفههههت و فت  
 بههه خصههم خواندنههد آیههات مههرگ بهها تعجیههل

دسهههت و ذلیهههلبهههه پهههای دار دراسهههتاد، بسهههته  
 نخسههههت کههههرد سههههر چههههوب دار را تقبیههههل

گنهههههاه قتیهههههل بهههههه شهههههادمانی ارواح بهههههی  
 تهههو گفتهههی آنکهههه دمیدنهههد صهههور اسهههرافیل

(264: 1390بهار،)  
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در این دوره گاهی دانستند. ا مستوجب مجازات اعدام میها ررمجبسیاری از قاجار  ۀدر دور
. (138 :1386 )براون، کردندهای گچی دفن میآویختند یا در میان ستوندزدان و سارقان را به دار می

 :کردندمی خواری نیز به اعدام محکومبه جرم شراب بعضی را گاهی
ران جدید یزد دو نفر را  به جرم ا  حکمکه اخیرالعاتی که ضمن صحبت گرفتم، این بود از جمله اّط 

 (.376:همان) خواری، اعدام کرده بودشراب
و به آن پرداخته شود، زشتی و کراهت  آیددر به تصویرتر عمل ناروا بیشتر و دقیق جزئّیاتچه هر

 اتجزئیّ ها و کاریریزه ،تعّمد بهای ه با چنین رسوم ناعادالنههخواهد شد. بهار در مواج آشکارتر آن
های سیاه تشبیهات و استعاره تر شود.چه بیشتر به درک فاجعه نزدیکدهد تا مخاطب هررا شرح می

نظیری به مستند بی ،دهدو تصاویر دهشتناکی که بهار از مراسم اعدام در زمان قاجار ارائه می
ای ند که پیش روی مخاطب نهاده باشد و به همان حد در خاطر او تأّثر و تأّسف بر جما می
 گذارد. می

کند که قاضی در آن برای مجازات جرم دزدی، حکم در حکایت دیگری ماجرایی را روایت می
 کرده است:اعدام صادر 

 

 ای    زن رفههههت و دیههههد معرکهههههبیههههوه ]...[
 هدسههههههت و یازیههههههد پسههههههرش بسههههههته

 عملهههههش ۀخوانهههههده قاضهههههی ز نامههههه
 دار گفههههههت کیفههههههر اوسههههههت  ۀچوبهههههه

 برداشهههههت مهههههادرش بانهههههگ االمهههههان
 

د از او هههههههر آدم نههههههرکههههههه بترسهههههه   
 هیبههههت مههههرگ بههههر دلههههش خنجههههر

شهههههههتر و اسهههههههترادزدی اسهههههههب و   
 بهههههههر آسههههههایش گههههههروه بشههههههر 

ه بعهههههد از شهههههنیدن کیفهههههرخاّصههههه  
(1080: 1390بهار،)  

 حمل و نقل شهری وضعّیت. 3-6
 

 هوشهههم ز سهههر پریهههده از مهههاجرای واگهههون
 بههار تهر اسههت صههداز جالسهان واگههون راحههت

گههه شههود یههک  بههار ز اسههرار قبههر و محشههر، آ
 دم بهههه روی آدم، حیهههوان بهههه روی حیهههوانآ

 تراشهی اسهتسوهان مرگ گویی در اسهتخوان
 خباشد به رنهگ و نکههت چهون دسهتگاه سهاّل 

 ز کوهپایهههه غلطهههدبههها گهههاری شکسهههته کههه
 تههر رسههانداصههحاب را بههه مقصههد، نزدیههک

 بهها راکبههان واگههون همههره رسههد بههه خانههه
 در پایتخههت ایههران ایههن بلعجههب کههه نبههود

 هم بهه ایهن کثافهت آن هم به این فضاحت، آن
 

هههای واگههوندنههگ واگههون از هههایاز دنههگ   
کههس کههه جههان سههپارد در زیههر پههای واگههونآن  

 آن کههس کههه از جهالههت، شههد مبههتالی واگههون
سههت یههک اشههارت، از تنگنههای واگههونا این  

هههای واگههونادهچههون روی ریههل غلطههد عههّر   
ها که نصب است انهدر فضهای واگهونآن تخته  

و صههدای واگههون واقههع سههیر یکسههان بههود بههه  
 گههر چههاروای لنگههی باشههد بههه جههای واگههون

ای واگهههونقفهههافتهههد اگهههر چالقهههی، انهههدر   
 ز آثههار علههم و عمههران، چیههزی سههوای واگههون
 از ابتهههدای واگهههون، تههها انتههههای واگهههون

(268: 1390بهار،)  



 الشعرای بهارهای انتقادی ملکپیوند بالغت و تصویرسازی با دیدگاه/ 32

 ترین وسایل حمل و نقلپراستفادهترین و مهمیکی از  حیات بهار، ۀزماندر  «واگن اسبی»
فضای تنگ و  .داشته است ایآزاردهندهخراش و گوشصدای  ،یادشدهو طبق ابیات  شهری بوده

بودن این دستگاه از مواردی است که بهار با آوردن ندچنین ک  ت در درون آن و همازدحام جمعیّ 
ها اشاره کرده است. به آن ،موقعّیت درک کردن فضا و د و طنزآمیز برای ملموستشبیهات متعّد 

همه نوعی  ،ابیات در توصیفات خود آورده است این از ابتدا تا انتهای بهار که بیمتناوهای  اغراق
 .نمایی فاجعه استکه مبنای آن اغراق و بزرگشود شامل میرا  خر و استهزاءتمّس 

 

 معابر شهری وضعّیت. 3-7
 ۀمدیریت در هم کفایتی و سوءبی ،ودمرج کشیده ش و نی و هرجاامای به نابسهنگامی که جامعه

ه کشیده خواهد شد. ه مختلف زندگی روزمّر ومردم به وج ۀو نارضایتی عامّ  شودمیپدیدار  شئون آن
عابر و کوچه و بازار شهر نامطلوب م وضعّیتای به نمایندگی از عموم مردم جامعه از بهار در قصیده

ر حمل و نقل و باآمیز شرایط اسفالی شده است، انتقاد و با لحنی سراسر طعنه و لاز گِ  که مملو
شود که گویی به زبان می کند. قصیده با بیتی آغازآوری مییاد آمد درون شهری را به مسئوالن و رفت

ها در گل فرومانده است و تمام کشور است که در آشوب بالها و نامالیمتی ،اشاره و در تعبیری عام
 :آن روز ایران است ۀامعکوچه و بازار کنایتی از حال و روز ناخوش ج ۀماندلگِ  در وضعّیت

 

 ایهههم سهههخت بهههه دام بهههالی گهههلافتهههاده
 لی شده است بهه ههر معبهر و طریهقل مشکگِ 

 در فضههای شهههر ه کههه ابههر خیمههه زنههدگهههر
 

تالی گههلبههچههو مهها کسههی مبههاد م یهها رّب    
گشههای گههلگههام رونههدگان شههده مشههکل  

  بهههر بهههام ههههر سهههرای برآیهههد لهههوای گهههل
(141: 1390بهار،)  

 

 مردم توّجهگدایان برای برانگیختن  هایگدایی و شیوه. 3-8
 

 از همهههه بهههدتر سهههر و صهههدای گداهاسهههت
 گویهههد آن یهههک بهههده بهههه نهههذر ابوالفضهههل

 رو بهههه بهههم و زیهههروان دگهههر انهههدر پیهههاده
 خهههری کهههج نمهههوده پهههای کهههه لهههنگمهنهههّر 

 سههههارپیرزنههههی چنههههد طفههههل نگههههون
 

جم خوانههد و آن یههک یاسههینکههاین یههک والههنّ    
د مسههکینیههک دو سههه شههاهی بههه دسههت سههیّ   

حهههه کنهههد بهههها نهههوای نهههازک و غمگههههیننو  
 گههههاهی بههههر لههههب دعهههها و گههههاهی نفههههرین

یقطهههین ۀچهههو بوتهههگهههرد خهههود افکنهههده ههههم  
(384: 1390بهار،)  

 ۀپدید ه،ان نمود فراوانی داشتمعابر شهری آن زم ای که دریکی از معضالت اجتماعی
ایرانی بود  ۀجامع ۀل ناشی از فقر گسترداّو  ۀاست. این امر در درجبوده گدایان  ازدحامگری و  یتکّد 

عاش خود را با مزد دسترنج روزافزون به آن سبب شده بود تا افراد فراوانی به جای آنکه م توّجهو 
برای  .گری روی بیاورندیمانند بسیاری دیگر به تکّد  به ،ای را بگیرند مین کنند و پی پیشهخویش تأ

  :داده بود ها و معابربه خیابانازیبا و کریه نمایی ن ،ت فراوان گدایانجمعیّ همین همواره 
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آوردند. هیچ ساعتی از زبانی و فریاد و اصرار به دست میگدایان مطلوب خود را عموما  با چرب
از مردم موجود برای طلب خیرات  ها موجبی خاّص که به نظر آن روز و هیچ روزی از هفته نبود

فقیری که شب جمعه صدقه طلب  گونه شبهه و تردیدی نبود کهها جای هیچنباشد و در نظر آن
ی که مصادف با عید میالد بزرگان دینی بود، مردم امایّ در  .اش برسدکند، حتما  باید به خواستهمی

 )سنایی، ده سازندحم کنند و نیازشان را برآوردادند که به آنان تّر مان سوگند میاّمارا به نام پیامبر یا 
1385: 84.) 

زبان ادبی، » ر بازگویی ماجرا، تصویرسازی است. اصوال  بهار د یکی از شگردهای مهّم 
 .(89 :1374 شمیسا،) «پردازداشی مییعنی به جای گفتن و روایت به نمایش و نّق  ؛تصویری است

های گدایان را در حربهمناسبات، حرکات، صداها و  ؛ستاو که خاّص  و دّقت نظری بینییزر بهار با
های سازیفضا .دهدآمیز شرح مین و لحنی تند و اعتراضجهت جلب نظر مساعد عابران با زبا

سار پیرزنی چند طفل نگون»، «خری پای کج نموده که لنگمنره»قبیل  هایی ازآراییی و صحنهجزئ
 د.دهش را پیش روی خواننده قرار مینمای ۀت یک صحنیّ کلّ ، «گرد خود افکنده

 

یبی زاهدانانتقاد از عوام .3-9  فر
در  اسالم نامدین اسالم در تضاد باشد و به  ۀها و رهنمودهای روشنگرانهه با آموزنچآ بهار هر

داند و وجود آن را تبلیغ شود، آفتی برای دین و جامعه می سودجوای هعّد  از سوی ،جامعه
از  است، دوران قاجار و پهلوی رواج داشته ۀتابد. انتقادهای او از انواع خرافاتی که در جامع برنمی

اساس چنین رویکردی است که تبلیغات بی د و باشوای ناشی میخواهانهیهای ترقّ هین دیدگاچن
گاه را تنها در جهت ارعاب عامّ ای زهدفروش ناهعّد  ای پرمعنا، با طنزی ی م و در قصیدهمردم تلّق  ۀآ
 :کندمی ورزی و اسالم راستین دعوتمردم را به اندیشه مومع ،آمیزنده و با تشبیهاتی طعنهبّر 

  

 م و آتشفشهههههان اوترسهههههم مهههههن از جههههههنّ 
 آن اژدههههای او کهههه دمهههش هسهههت صهههد ذراع
 آن کرکسهی کههه هسههت تهنش همچههو کههوه قههاف
 آن رود آتشههههین کههههه در او بگههههذرد سههههعیر
 آن آتشههین درخههت کههز آتههش دمیههده اسههت

 کههه خههوردشههراب حمیمههی کههه هر ۀو آن کاسهه
 وان گهههرز آتشهههین کهههه فهههرود آیهههد از ههههوا

 هفتمههین کههه هسههت ۀآن چههاه ویههل در طبقهه
 

 وان مالههههک عههههذاب و عمههههود گههههران او 
 وان آدمههههی کههههه رفتههههه میههههان دهههههان او

درخههههت حجههههیم آشههههیان او ۀبههههر شههههاخ  
پهههها و نهنههههگ کههههالن او ن مههههار هشههههتاو  

ههههای چهههون سهههر اهریمنهههان اوو آن میهههوه  
 از نههههاف مشههههتعل شههههودش تهههها زبههههان او

مغههز شههخ  عاصههی و بههر اسههتخوان  بههر  
  تهههههابوت دشهههههمنان علهههههی در میهههههان او

(139: 1390ار،به)  
سودهای  برایای زهدفروش این است که عده ؛کندخواننده از این ابیات استنباط می چهآن

های آن در ت مجازاتروز قیامت و کیفیّ  مردم، چنین توصیفاتی را از ۀشخصی و ترساندن عامّ 
ت واقعی که نیّ  ؛کندشروع می« ترسم» بهار شعر خود را به طعنه با فعلکردند. جامعه ترویج می

با آوردن توصیفات و تصویرهایی که هیچ  ،غان چنین نگاهی به روز قیامت است و در ادامهمبلّ 
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هایی ب صاحبان چنین نگرشهای مخّر از اندیشهدر لفافه تی با حقیقت دین اسالم ندارد، سنخیّ 
 کند.انتقاد می

 

 بازی و تردستیشعبده. 3-10
 

 تههههن بههههه ورزش سههههپار تهههها خههههود را
 وانه رقههههه  کنهههههیبهههههر سهههههر اسهههههت

 بنههدی و سههحریهها کههه خههود را بههه چشههم
 ای در دههههههههان فکنهههههههده و زانپنبهههههههه

 بیضههههههه زیههههههر کلههههههه نهههههههی و از آن
 اریکهههههش روی مههههههره را بهههههه طهههههّر 

 

 جلههههههد و چههههههاالک و نههههههامور سههههههازی 
 وز بهههههههر ریسهههههههمان گهههههههذر سهههههههازی

ت و نظهههههههر سهههههههازیجالهههههههب دّقههههههه  
ههههههههایی دراز بهههههههر سهههههههازیرشهههههههته  

دمیههههههده بههههههر سههههههازیای نوجوجههههههه  
گههههر سههههازیمهههههره جلههههوهه بههههیحّقهههه  

(734: 1390بهار،)  
بازان و تردستان آمده توصیفی از شگردهای عجیب شعبده، حاجی بابای اصفهانیدر کتاب 

 : است
های ها و خرسبوزینه ،کودکی من امایّ بازی  همدم و هم .]...[ باشی شهر شیراز بودپدرم لوطی

های این کار فن و فوت ،یانپدرم و سایر همکارانش بود، در مصاحبت و نشست و برخاست با لوط
لوطی کامل از  ۀسالگی نوچ در پانزده امروز به کارم خورده است، آموختم.عمر تا به  را که در طّی 

دان در آتش خوردن و آب دهان بیرون ریختن و کارد بین و عقل همهآمده بودم، با چشم همهآب در
ها سرآمد اقران گردیدم و از بازیهّق ها و حبازی و سایر تردستیبلعیدن و از چنبر جستن و بند

 .(55 :1354موریه،) ام پدیدار بودی در ناصیههمان وقت آثار ترقّ 
پرمعنا  یبازان به کار گرفته است؛ کنایتدر توصیف شعبده یادشدهار در ابیات طنز تلخی که به

بر ار عالوه که داّل بر کسادی بازار اهل فضل و دانش است. به دارد آن روز جامعه وضعّیتبه 
چشم گوشه ،دادندندگان خود انجام مینبی توّجههایی که تردستان برای جلب برشمردن انواع شعبده

 است. داشتهپسند هگونه اعمال عامّ  اینۀ آمیزی نیز به رواج گستردگالیه
 

 انتقاد از رواج سبک زندگی غربی در ایران .3-11
 

 هههاسراسهر تهار گیسههوی سهیه چیدنههد خهانم
 

 جههان مههد در جهههان مقبههول و هرشههد ایهه
 بههه ایههران ههههم سههرایت کهههرد ایههن کهههار

 کاللههههههه و مشهههههکینطهههههّر  طالئهههههین
 سههر خههود را کچههل کردنههد و زیههن غههم

 

ههاندانم از چهه ایهن مهد را پسهندیدند خهانم   
(1148: 1390بهار،)  

دافشهههان بریدنهههزنهههان گیسهههوی مشهههک  
شهههههیطان شهههههنیدند ۀزنهههههان فرمهههههود  

 درو کردنهههههد و قلهههههب مههههها دریدنهههههد
ا بهههه خهههاک و خهههون کشهههیدنددل مههها ر  

(1148 : 1390بهار،)  
های پایانی حیات بهار، در سال ویژه به ،عادات و سبک زندگی غربی در ایران ۀبا رواج فزایند

علم  کردند. بهار تقلیدهای بیله ایراد میئاین مسدربارۀ در جامعه نقدهایی ای از صاحبان قلم هعّد 
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به  دید وت میگیر و تهی از عقالنیّ دردی همه ۀمثاب به ،غربیمناسبات زندگی از  یان راایران ۀعامّ 
 داد.در اشعار خود بازتاب میآن را  ،فراخور حال

ای، زنان به تقلید از مدهای غربی با افراط آید که در دورهخوبی چنین بر می به یادشدهاز ابیات 
ای از عنوان نمونه عمل را بهکردند. بهار این موهای سر خود را کوتاه می ،و در مقیاسی گسترده

خوانی  ایرانیان از جوامع غربی که با الگوهای فرهنگی ایرانی هم افراطیتقلیدهای اجتماعی و 
خون و به خاک »و « قلب دریدن»، «شیطان شنیدن ۀفرمود»های نایهک .دیپسندنمی، شتندا

 همه حاکی از نامقبول بودن این عادت از نگاه بهار دارد.« کشیدن
 

 پوشی در محرمزنی و کفنزنی، سینهرسم زنجیر. 3-12
 

 ایای دزدنهد و بهی دیهن، دسهتهخلق ایران دسته
 گههویمش بایههد بپوشههانی کفههن بههر دشههمنان

 

امزن مههن بهها کههیارهزن، زنجیههرزن، قههّد سههینه   
امپوشهد بهه عاشهورا کفهن مهن بها کهیباز می  

(333: 1390بهار،)  
مردم است که اقشار مختلف جامعه در  ۀرایج در بین تود هایزنی از عزاداریزنی و زنجیرسینه

 شد.ای برگزار میقاجار این رسم با آیین و مراسم ویژه ۀکنند. در دورم در آن شرکت میمحّر  امایّ 
مردان طبقات  ]...[. کنندم، شاه و رعایایش، لباس عزا به تن میهای ماه محّر آغازین دهه امایّ در 

شب کنند. هرآن را بازمی ۀیق ۀعزا، دامن پیراهن خود را بیرون گذاشته و دکمعنوان عالمت  پایین به
دهند. مردان ها علم سیاهی را حرکت میافتند و پیشاپیش آنها راه میچههای مختلف در کودسته

: کشندروند و مرتب فریاد میزنان به تکیه میخوانان و سینههایی، نوحهو کودکان با حمل مشعل
 (.169 :1362 )سرنا، «اس وای!! حسن وای! عبّ حسین وای»

صورت  آن در رشد اجتماع به ۀیق بهار نسبت به دین و نقش سازندنگاه ژرف و شناخت عم
نی که در اامهای آشفته و نابسوضعّیتش در جهت بهبود هایی درونی در افراد برای تالایجاد انگیزه

عنوان یکی از حامیان و مرّوجان باورهای  ره او بهشد که همواآن روزگار برقرار بود، باعث می ۀجامع
باورهای راستین که سبب  گونه انحراف از ایندر برابر هر ،راستین مذهبی عمل کند و از سویی دیگر

نده، فالکت شد، قد علم کند و با بیانی گزنده و قلمی بّر بیشتر بنیادهای فکری و کارآمد می ۀاستحال
به باد  شتند،تی با اصل دین و مذهب نداخرافات را که هیچ سنخیّ  فکری برخی از طبقات مانده در

زنی خشونت پنهان و آشکاری که در برخی رسوم مذهبی، مانند قمه ،برای همین ؛انتقاد بگیرد
کرد و با آوردن را سرزنش می رسومیچنین  پایبندان بهدانست. بهار جا و ناروا می هموجود بود، ناب
خواند را  بر این می ، آنانزنارهقّد و  زن، زنجیرزندین، سینهبیمانند دزد، متناوبی  ۀصفات نکوهید

که بانی به کار گیرند آزاری دست بکشند و خشم و خشونت خویش را علیه نیروهایی که از خود
وضوح  به« بر دشمنان کفن گویمش باید بپوشانی »اند. تعبیر گرایی جامعه شده زدگی و واپس جهل

 .انقالبی در جهت مبارزه با دشمنان ایران است ۀروحی ناظر به همین
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 محرم امایّ زدن در  قمه .3-13
 

 خودکشی باشهد قمهه بهر سهر زدن، آن تیهغ تیهز
 

 بر سر دشمن زنیهد و خهویش را احیها کنیهد 
(332: 1390بهار،)  

و  از عزاداران با قمه فراوانی ۀدر روزهای تاسوعا و عاشورا، عّد  عمدتا  م و محّر  امایّ در 
شاه  ینالّد که در زمان مظفر «پیر لوتی»ساختند. می آلودخون را سر خود فرق ، شمشیرهای کوتاهی

 : نویسدزنی میقمه بارۀدر ،است به ایران سفر کرده
اند و عرق و آلودی ایجاد کردهبرهنه در میان گیسوان خود شکاف خونمردان، سر

  .(68 :1388 ،ابری فروغیاز  به نقل) هایشان جاری استقطرات خون روی شانه
صورت افراطی و بدون  خواه بهار با چنین اعمالی که با نام دین و بهیاصالحگر و ترقّ  ۀروحی

 .خوانی نداشتشد، همبه هدف حقیقی عزاداری و رسالت راستین قیام عاشورا انجام می توّجه
وجه  هیچ ن عالم هم بهاب روحانیّ مردم که از جان ۀم در بین عامّ محّر  امایّ ن اعمالی در یچن انجام

در منظر  ، رواج تمام داشت.ردکد را خرسند میحاکمان مستبّ  ،شد و بیشتر از همهحمایت نمی
اگر به خشونتی نیاز داشت در جهت سرکوب  ،آن زمان ۀزده و در جهل فرورفتآشوب ۀبهار جامع

با ایجاد صنعت تضاد در  نیز بهار هیادشدشد. در بیت بانیان آن آشوب و جهل باید به کار گرفته می
کند تا ود را دعوت میمخاطب خ «احیاء»و « خودکشی»یعنی  ،های ابتدا و انتهای بیتواژه

زوال خویش  به رو ۀو از این طریق جامع دورنآ درا بر سر دشمنان ایران فرو خودخشم  ۀشمشیر و قم
 کنند. ءرا احیا

 

 بهار و نقد سیاست. 4
داری سیاست و مملکت ۀتغییراتی که در عرص و بهار ۀزمان اتمقتضیّ  انتقادی و ۀروحیّ  به توّجه با

آن به داخل مرزهای ایران نیز کشیده شده بود، شاعران و نویسندگان  آثاردر ممالک غربی رخ داده و 
دانستند و بر خویش می گرفتن سرنوشت دست برای درهای مردم کردن تودهرا بیدار رسالت خود
ی ضد مسائل سیاسی، خصلت ۀشعر بهار در زمین ،دیگریشاعر و شاید بیشتر از هر  همین اساس

کاربرد زبان ادبی و شگردهای بالغی در انتقادهای سیاسی بهار نقش  استبدادی به خود گرفته است.
 :شودمی اشاره نمونه چند به اینجا در آن بر مخاطب افزوده است. تأثیر نپررنگی دارد و بر حس

 

 گیری در سیستم حکومتیوهرش .4-1
 
 

 رقههههههم قتههههههل از زبههههههان قلههههههم
 

ت زربرنگهههههردد مگههههههر بهههههه قههههههّو    
(1079: 1390بهار،)  

ی قاتالن را نیز از مجازات مصون حتّ  ،گوید قاضیان و حکمرانان در قبال دریافت رشوهبهار می
در  دیگردر جایی  بهارقاجار امری رایج بوده است.  حکومتگرفتن در دادن و رشوه رشوه ند.کنمی

 برانگیز گفته است:تأّملبیتی 
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 لهههههب مهههههردم ز تشهههههنگی تفتهههههه
 

 رشهههوه چهههون سهههیل ههههر طهههرف جهههاری 
(229: 1390بهار،)  

مردم و  زمان، اوج درماندگی اقتصادیهمصورت  به ،تضاد و اغراق ۀبه کارگیری آرایدر این بیت 
 ی آن افزوده است.گذارتأثیرو بر  کشیدهمان را به تصویر زاکمان فساد سیاسی و اقتصادی ح

ۀ که در آن اشخاص بلندپای کندبه ماجرایی اشاره می السلطنه در خاطرات خوداعتماد 
 :کنندهای کالن دریافت میحکومت، رشوه

عنوان رشوه به شاه  به هزار تومان الملک هشتادحسام؛ رمان حراج استهور، حکومت کاز قرار مش
الدوله م و غیر، میل صدر اعظم این است که به رکنهزار تومان به صدر اعظ پردازد و بیستمی

 (.1/936 :1364) دهدهزار تومان نمیبله زیاده از هشتادداده شود و آن ا  
ج چنین و از نزدیک شاهد روا فضای سیاسی را تجربه کردهعنوان سیاستمدار  بهبهار که خود 

ستانی از جانب رشوهعادت  ،تلخ ایبیت زیر با کنایه در ،ای بوده استعادت نکوهیده
ای است از اوج کنایه کشیدن،نگرفتن و عذاب  رشوه مضمون .کندمشارالسلطنه را به او یادآوری می

 ستانی مشارالسلطنه:ت حاصل از رشوهاعتیاد به لّذ 
 

 اندرین کشور که خادم را ز خهائن فهرق نیسهت
 

 نگرفتن عهذاب اسهت ای مشارالسهلطنه رشوه 
 (248: 1390بهار،)                                    

 یکی از وکالی مجلس بر «سستی و چستی»واژگان تضاد در  ۀآرای ایجاد باو در جایی دیگر 
ستانی و نابکاری را در رشوه او را در امور خیر و تعجیل و شتابشو اهمال و انفعال  گیردخرده می

 :کندنکوهش می
 

 در کار خیهر سسهتی در اخهذ رشهوه چسهتی
 

سههتی از بههس کههه نابکههاریردکههه نا  از بههس   
(397: 1390بهار،)  

 

 تفتیش. 4-2
موران حکومتی از محل سکونت أتفتیش م ،های بارز خفقان دوارن قاجار و پهلوییکی از ویژگی

وار نهطع ،ها و مکتوبات آنان بوده است. بهار در ابیات زیر ضمن حکایتیافراد و وارسی نوشته
 سودای و بی گاهیپرمعنا جهل و ناآی هایکند و با کنایهتوصیف می شان رامفتّ ظاهری های  ویژگی

 :گیردمی ءرا به استهزا آنها
 رنگههههههی سهههههیه ،ریهههههش جوگنهههههدمی

 گفتههههههاریرویههههههی و گههههههرمخنههههههده
 بهههها زبههههانی چههههو پشههههت افعههههی نههههرم

 گفهههتم اینجههها نوشهههته بسهههیار اسهههت ]...[
 ی نیههههز؟باشههههد کتههههاب خّطهههه ،گفههههت

 ی آسههههان نیسههههتلیههههک تفتههههیش خّطهههه
 کهههس سههههل بهههر همههههخوانهههدنش نیسهههت 

 چههههههه انبههههههار بههههههود کاویدنههههههدهر

ای لنگهههههیمیانهههههه ،چشهههههمیریهههههزه   
اریعّیهههههه، قههههههدیمرنههههههدیکهنههههههه  

 بههههها بیهههههانی چهههههو کهههههام اژدر گهههههرم
سههههاله انبههههار اسههههتکاغههههذ بیسههههت  

تههههر از هههههر چیههههزگفههههتم آری فههههزون  
تابههههان نیسههههتکخوانههههدنش کههههار بههههی  

 کههههار اهههههل کتههههاب باشههههد و بههههس
نهههههدددیچهههههه اشهههههکاف بهههههود گرهر  



 الشعرای بهارهای انتقادی ملکپیوند بالغت و تصویرسازی با دیدگاه/ 38

 خانهههه سهههر کردنهههدههههم بهههه صهههندوق
 قهههههبب و مهههههبب و قبالهههههه و اسهههههناد
 جملههههههه را کههههههرد درهههههههم و بههههههرهم

 

 نیههههههز در خوابگههههههه نظههههههر کردنههههههد
 دفتهههههر و مفتهههههر و سهههههواد و مهههههواد 
 ریخهههت در یهههک جهههوال بهههر سهههر ههههم

(668: 1390بهار،)  
دست است و شگردهای چیره ،فاقات و فجایع اجتماعیکردن اتّ  مسازی و مجّس بهار در تصویر

ه احساس او را به ای است کگونه کردن ماجرا برای مخاطب به فاظ و عینیکارگیری ال زبانی او در به
و  «کام اژدر»و بیان به  «پشت افعی»تشبیه زبان به  در اینجا رساند.ر میثّ اوج همدردی و تأ

همراه  ،رین شیوه با زبان طنز و تلخ بهارتشان به بهت و ولع مفتّ و جدیّ  فتیشت جزئّیاتذکر  همچنین
خواننده به تصویر  روی موران وقت را پیشی مأبار تعّد خوبی فضای آشفته و اندوه شده است و به

« سواد و مواد»و « دفتر و مفتر»، «قبب و مبب»ه و اتباعی که در. تعبیرات عامیانده استشیک
 .بر لحن طنزآمیز کالم بهار افزوده است ،وجود دارد

 ۀنقلی ۀکردن وسیل فمسیر سفر با متوقّ در موران آمیز مأخشونت بازجوییدیگر بهار از در جایی 
آنان را افرادی « نیاید بوی خیری از بنده»آمیز کنایه ای و محاوره با عبارت ویکند. میکایت آنان ش

 :یازندراهزنان به تفتیش دست می مانندای بدون هیچ بهانه، دریافت باج و رشوهبه امید که  داندمی
 

 یشکهههی بیامهههد پهههیکهههه بهههه ناگهههه  ]...[
 چهههون کهههه چیهههزی نبهههودم انهههدر بهههار
 گفهههههتمش بههههها لبهههههی پهههههر از خنهههههده

 چههههه خواهههههد دلههههت پههههژوهش کههههنهر
 ههههای مهههن بهههه خهههاک انهههداختدانجامهههه

 

 فتههههههیشتگفههههههت بایههههههد کنیمتههههههان  
 ننهههههههادم بههههههه مشههههههت او دینههههههار
 بههههههوی خیههههههری نیایههههههد از بنههههههده
 چیهههههزی ار یهههههافتی نکهههههوهش کهههههن

 ]...[ بارهههها را ز ههههم پریشهههان سهههاخت
 (761: 1390بهار،)                                        

 نقد شاهنشاه. 4-3
به  مشروطه ۀدور شعر هایالزمه از حاکمّیت هرم سرأ و مملکت لاّو  شخ  عنوان به شاهنشاه نقد

 از و هپرداخت آن به دخو اشعار ضمن بهار چون روشنفکرانی و دگراندیشان که است آمدهمی شمار
ی به انقالب های منتهبهار در سال .اندکرده گوشزد مردم ۀمّ عا به را خویش ۀجامع درد طریق این

پرواترین الفاظ علیه رین و بیتهای شاهان قاجار در مستزادی با تندکفایتیت و در اوج بیمشروطیّ 
 دهد:شاه ایران داد سخن می

     گفهههتن خطاسهههت بههها شهههه ایهههران ز آزادی سهههخن
 هههها جداسهههت مهههذهب شاهنشهههه ایهههران ز مهههذهب

   و شحنه مست و شیخ مسهت و میهر مسهتشاه مست 
 دم از دسههتان مسههتان فتنههه و غوغهها بههه پاسههتهههر

 

 کههار ایههران بهها خداسههت 
 کههار ایههران بهها خداسههت 
 مملکهههت رفتهههه ز دسهههت
 کههار ایههران بهها خداسههت 

(124: 1390بهار،)  
ده از صنعت تکرار در استفا ،سخن بر مخاطب تأثیرز وجوه بالغت و شگردهای افزایش یکی ا

لحاظ معنی. وزن و قافیه، ردیف  و هم به)تکرار واک، هجا، کلمه، جمله(  انبلحاظ ز هم به» ؛تکالم اس
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کار » ۀتکرار در اینجا با جمل (.91 :1374 شمیسا،) «و صنایع بدیع لفظی از مظاهر این تکرار هستند
ش در شود و او را به واکنخوانده میمنفعل  مخاطِب در گوش صورت نهیبی  به« ایران با خداست

 کند. موجود تحریک می وضعّیتبرابر 
احساسات مخاطب خود را تحریک  ،با همین شگرد 1299قبل از کودتای همچنین بهار، 

قیام  ،شناسدنمی چیزی دیگری شاهی که جز زر و ثروت خواند تا علیهکند و او را بر این می می
 :کند

 خههون وطههن دغدغههه تهها کههی    ای مههردم دل
 هر کهه جهز زر نشناسهدشاهی است در این ش

 

 چون شهه ز وطهن دل بکنهد دل بکهن از وی 
 خلقی که ندانند به جهز چنهگ و دف و نهی

(270: 1390بهار،)  
را ل مملکت شخ  اّو  ،پروا و با زبانی آتشینبی ،تهای مشروطیّ سال ۀبوححای در بدر قصیده

نه هنر او در کشورداری کند و استبداد و خطاکاری را یگارا سرزنش میدهد و او قرار میخطاب 
 ،یح به چنگیز مغول که نماد ظلم و بیداد است، شاه ایران را در برابر اوبهار با تلم کند.فی میمعّر 

 :بیندورزی میفصل نوینی از ستم
 

 پادشهههههاه ز اسهههههتبداد چهههههه داری مقصهههههود    
 ت را کهههردی ز سهههتم پهههاک درو کشهههت مّلههه ]...[
 د خواسهت بایهجز خطاکاری از ایهن شهاه نمهی ]...[

 

 کههه از ایههن کههار جههز ادبههار نگههردد مشهههود 
چنگیههز زبیههداد تههو نههو ۀشههد کهههن قصهه  

 کانچههه مهها در او بینههیم سراسههر بههه خطاسههت
(110: 1390بهار،)  

 گرفتن اعتراف برایکردن  شکنجه .4-4
 

 مجههههری کههههو بههههه کههههرده، خسههههتو نیسههههت
 کنههههههد اقههههههرارسههههههارقی کههههههو نمههههههی

 
 مجرمههههی گههههر نشههههد بههههه فعههههل مقههههر

 بپیچاننههههههههددسههههههههتی از روی کتههههههههف 
 دو را نهنههههههد ز کههههههینسههههههاق آن هههههههر

 ور کسههههههی طههههههاقتش شههههههدید بههههههود...
 ههههههای خمیهههههده را بهههههه کمنهههههددسهههههت

 بسهههههت فهههههرازپهههههس کشهههههندش بهههههه دار
 گههههههههاه بهههههههها تازیانههههههههه و ترکههههههههه

 
 

 گهههههاهی ههههههم از پهههههی تحقیهههههقگهههههاه
 

اش غیههههر زور بههههازو نیسههههتچههههاره   
 بایههههد اقههههرار خواسههههت بهههها اصههههرار

(672: 1390بهار،)  
رههههای مضهههکننهههدش شهههکنجهمهههی  

از پشههههت سههههر بگرداننههههد دسههههتی  
 بههههههه یکههههههی دسههههههتبند پههههههوالدین

شهههههودبسهههههتی بهههههر آن مزیهههههد دار  
ای بیاویزنهههههههداز یکهههههههی حلقهههههههه  

 طاقهههههت گفتههههههنش نهههههدارم بههههههاز
زننههههدش کههههه افتههههد از حرکهههههمههههی  

(673-674)دیوان بهار، ص  
 

شههههود تزریههههقآب جوشههههیده مههههی  
(674: 1390بهار،)  

ل به شکنجه و ارعاب در ا توّس در عصر حیات بهار، همواره ب های خودکامهاران و حکومتجبّ 
 کههایی استبداد، خفقان و شکنجه بارۀدر .اندبوده خود در قبال مردم ۀدانپی پیشبرد اهداف مستبّ 



 الشعرای بهارهای انتقادی ملکپیوند بالغت و تصویرسازی با دیدگاه/ 40

ی سخن گفته صورت کلّ  در منابع مختلف به ،دادندها در آن دوران انجام میعوامل این حکومت
هایی زشتی چنان شکنجه ،جزئّیاتا ذکر ه بگون شاید هیچ شاعری به زبان شعر و این اّما ؛شده است

خود  ت و ریزبینی خاّص را به تصویر نکشیده باشد. بهار که خود در بطن جامعه قرار داشت با دقّ 
برشمرده است تا مخاطب امروز عمق با اشاره به جزئّیات را  انواع آن ود کرده این اعمال را رص

 را درک کند. این عملددمنشی عامالن و مجریان 
 

 )شهربانی( نظمّیه. 4-5
 

 است نظمّیهحفظ ناموس به هر جا شرف 
 است نظمّیهکشی و ننگ صف صف آدم

 

است نظمّیهشرف و ناموس اینجا هدف    
است نظمّیهاختیار شه و کشور به کف   

(389: 1390بهار،)  
دار دهت و برقراری نظم در جامعه را عهمین امنیّ تأ ۀدر گذشته وظیف یا شهربانی که نظمّیه ۀادار

. استفاده از جامعه معرفی شده است آسایِش  شکن و مخّل عنوان بخش قانون به ر بهار در شع، بود
ت آن را ماهیّ و کند را بازگو می نظمّیهطلبی اوج هرج و مرج و فرصت ،در این بیتنما متناقب ۀآرای

  شناساند.میمخاطب امروزی  تر بهشفاف
 

 نتیجه. 5
ایران را  ۀای از حیات جامعهای دورهو گرفتاری هاکاستیترین نحو ممکن، شعرای بهار به بهلاملک

موجود  وضعّیتاصالح  برایترین شکل ممکن او را در گوش مخاطب خود فریاد زده و به هنری
های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی خود را زیرکانه و با ظرافت تمام در بهار اندیشهفراخوانده است. 

گاهانه از بالغت و آرایهاحفظ استو ضمنقالب شعر ریخته و  های ری و فخامت زبان شعری خود، آ
، دبا نگاه تیزبین خو وی اثرگذاری احساسی و عاطفی بر مخاطب سود برده است. برایادبی 

هنگام انتقاد از  د و دریننشبه نظاره می را معضالت اجتماعی، فرهنگی و سیاسی عصر خویش
ای دقیق و شرح عاطفی و هبا اقتضای موجود با تصویرسازیمتناسب  ،های مختلفموقعّیت

کند و به بهترین همراه می دخو ۀشد تعیین یشپ مخاطب را با اهداف از ،ماجرا جزئّیاتاحساسی 
گاه میها و ضعفنحو او را به کاستی رفع  برایاو را به تالش  و متعاقبا   سازدهای موجود در جامعه آ

مانند ) بیان ۀویژه در مقول به ،ادبی گوناگون هایگسترده از صنایع و آرایه ۀادد. استفانانگیزمیبر آنها
سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مورد  موقعّیتبسته به  و فراخور ماجرا به (استعاره، کنایه و تشبیهات دقیق

او دن کر همراه برایجمله پرتکرارترین شگردهای بهار برای اقناع مخاطب و اثرگذاری بر وی از ،نظر
 شوند.می محسوبشعرش در موجود  ۀگرایان های اصالحها و دیدگاهبا ایده

مدیریت سیاسی و  از سوء برآمده ،های اجتماعی و فرهنگی جامعهمعضالت و گرفتاری اگر
، در این دو حالت، مردم باشد ۀعامّ  توّجهی ثر ضعف فرهنگی و بیو یا بر ارانان کفایتی حکمبی

گاهی و ضرورت شود میتر محاباتر و زبان نقد او گزندهها، بیتاریواکنش بهار به این گرف بخشی آ



 25/41، پیاپی 1401، بهار 1، شمارۀ 11نقد ادبی و بالغت، سال پژوهشنامۀ 

چنان هم ،های ادبی و زبانینیز آرایه تیدر چنین حاال اّما؛ کند میاحساس  هرچه بیشتر به مردم را
خودنمایی  ،شودمندی او احساس میای که لزوم کنشبیشتر بر خواننده تأثیردر تاروپود کالم برای 

بی برای گاه از لزوم برخورداری شعرش از بالغت و صنایع اد بهار هیچ ،د. از این حیثکننمی
 با خود دن اوکر همراه برای، اثرگذاری بر مخاطب ،جامعه و متعاقب آن ۀسازی مشکالت عدید عیان

اشعار انتقادی  ۀعمدهای یکی از خصیصه ،و این ؛شودهای غافل نمیو واکنش به این گرفتاری
 کند.ت که او را از سایر معاصرانش متمایز میبهار اس
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