
 
 
 
 
 

بهار و ايران
 جالل متينى   

 

 در اين باب سخن خود را با نقل قول يكى از دوستان فاضل جووان  غاواز

 ترين كارها در عصور موا تيل ول از اب واديكى از شايسته»نويسد: كن . وى مىمى

كه شخص ّت بهار است. بهار به نظر بنده مظهر كامل قوم ّت و فرهنگ ايرانى است

غن. او م قول و همه كس پسندش، شكل منطقى و قابل ستايشدر شكل م تدل و 

هواى نوشوتهپرستان عصر موا، ايوران را موودود درسونگبرخالف ب ضى از وطن

دانسوت، اسوال  نموىاوستا و دين زردشت و عصر ماقبل «ادب ات»هخامنشى و يا 

صور بس ار درخشان از عبلكه ايران را موجودى زنده با همان سوابق، و با لواحقى

خواهد بود، نوه ايون كوه يو  دانست ك هنوز ه  هست و ب دها ه اسالمى مى

هوا باشود.بهار بوا ايون كوه فا وله فراموش شده در خالل افسانه «اسطوره عزيز»

او در ق ود ح وات چندانى از روزگار ما ندارد ودر حق قت هنوز افورادى از نسول

و يكى از مفواخر  ّت ماستهستند، با اين همه، خود، جزيى از اجزاء مل ّت و قوم

طول تاريخ چند هزار ساله ايران؛ ه چ شاعرى، در طول تاريخ،پس از فردوسى، به 

اندازه بهار به ايران عشق نورزيده است يا بهتر است بگوي :ه چ شواعرى پوس از 

فردوسى در ش رش، چهوره ايوران را زيبواتر از بهوار تصوويرنكرده اسوت و ايون 

 «.بماندضوح، گاه ممكن است، مخفىاى است كه از فرط ونكته
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 به نظر من در اين سخن مبالغه و ااراق راه ندارد؛ سخنى است كوه از سور

 اىبص رت بر زبان قل  جارى گرديده است و گواه  ادق من به جز  دها مقالوه

 هاى مست ار در مسايل س اسوى و اجتمواعى ايوران بوهكه بهار به نا  خود و يا نا 

هواى گونواگون اى كوه در موضوو رده و حداقل ي   د مقالهرشته تورير درغو

از خود به يادگار گذاشته و برخى از متون كهن پارسوى كوه بوه كوشوش او  ادبى

انتقادى گرديده، ديوان بزرگ اش ار اوست. حق قوت غن اسوت كوه بهوار  تصو ح

بوه ورزيد، و از جمله داشت و به غن عشق مىمظاهر غن را دوست مىايران و همه

تاريخ ايران، چه مت لق به دوران پ ش از اسال  و چه دوره اسالمى. دل ول  بزرگان

هاى سربلندى و افتخار و ن وز شناخت و از دورهاين امرغن بود كه وى ايران را مى

شكست و درماندگى و ناكامى غن غگاه بود، و اين م رفت براى وى فقو  از  ادوار

 طوى بر چند كتاب دست سو  و چهار  و يواخواندن چند مقاله يا مرورى س راه

 مسموعاتى از اين و غن، چنان كه شو وه برخوى از پهوهشوگران روزگوار ماسوت،

حا ل نگرديده بود. او ظاهراً از همان دوران نوجووانى و جووانى كوه در مشوهد 

هوا بوه نودرت كوش د تا از طريوق متوون م تبور كوه در غن سوالبرد، مىسر مىبه

م سّر بود، ايران را بهتر و ب شتر بشناسد. پ داست كه هر چوه بور  هابه غندسترسى

شود، عشوق و احتورامش ن وز بوه ايوران اطالعاتش درباره ايران افوزوده موىدامنه

هاى زندگى و تنگدستى دائمى كه در تموا  عمور بوا غن يافت. گرفتارىمىافزايش

اموور س اسوى  درپى، ممنوع وت از دخالوت درروبود، حبس و تب  دهاى پىروبه

 اسوتادى»نش نى و ن ز مورو  مانودن از دريافوت رتبوه و عنووان و حقووق وخانه

 بود و مسوائلى نظ ور غن، «استاد بهار»كه حق مسلّ  و بى چون و چراى  «دانشگاه

هرگز او را وا نداشت كه مانند برخى حسواب افوراد يوا حكوموت را بوا حسواب 
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ند و دل از مهر ايران ببرد و يا خداى ناكرده در ه  ب ام زد و با ايران قهر ك« ايران»

 .خدمت ب گانگان قرار گ رد و به روى ايران و تاريخ ايران شمش ر بكشد در

 هواى اروپوايى غشونايىبهار با غن كه در ن مه اول عمر خود به يق ن با زبان

 نداشت، موتمالً پ ش از ب ست سالگى از راه ترجمه برخى از توق قات اروپاي وان

هاى جديدى كوه رس د و يا از كتابزبان عربى كه از طريق مصر به دستش مىبه 

 گرديد، در حد مقدور به كسو ندرت در غن ايا  به فارسى نوشته يا ترجمه مىبه

 غخرين اطالعات درباره ايران به ويهه تاريخ و فرهنگ ايران پ ش از اسال  كوه در

 و دريافوت كوه (1)بودنود، پرداخوت.ها، فق  م دودى در ايران از غن غگاه غن سال

 تاريخ ايران، در ميمو ، و در ق اس با كشورهاى ديگور، موجو  سوربلندى هور

 تواند از تاريخ دو هوزارپرست ايراندوستى مىايرانى است، و ن ز هر شخص وطن

 و پانصد ساله ايران و سرگذشت بزرگان ايران به عنوان غينه عبرتى استفاده كند و

 هواىب ن   شاعر براى طورح موضوو رد. به هم ن سب  است كه مىاز غن پند بگ 

 توا دوران گوناگون س اسى و اجتماعى روز ايران، از دوره مومدعلى شاه قاجار

 مومدرضا شاه پهلوى، بارها تاريخ ايران را به تفص ل يا به اختصار مدخل بوو 

 انود بوه ش بوودهاساسى خود قرار داده و مخاطبان خود را كه شاهان دوران زندگ

 غي نوه»تأمّل در تاريخ ايران و عبرت گرفتن از غن فراخوانده است. اين موضو  از 

 خطواب بوه مومودعلى شواه 1285ها او در سال يكى از نخست ن قص ده «عبرت

 ، حداكثر سه سال پو ش از1327كه در سال  (لِزن ه) «به ياد وطن»قاجار تا قص ده 

 خورد. گفت   كوه وى از عهودكارا به چش  مىمرگش در سويس ساخته است غش

 هاى جديد موققوان اروپوايىكوش ده است تا از راه مطال ه، به پهوهشجوانى مى

 پى ببرد و بدين وس له ايران را بهتر بشناسد. يكى از داليل اين امر غن اسوت كوه
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 بهار در ب ست سالگى يا كمى پ ش از غن، بايست در شهر مذهبى موودود مشوهد

 هايى دست يافته باشد كوه درالش راى غستان قدسش بوده است، به كتابمل  كه

 هخامنشوى هواى مواد وغن از تاريخ حق قى ايران پ ش از اسال  ي نى از سلسوله

 دانسوته اسوت م مّواىگفتگو شده بوده است. ظاهراً بهار جوان در غن هنگا  نمى

 هواىاى ايران و سلسولهانهوجود دو تاريخ را چگونه حل كند؛ چگونه تاريخ افس

 و به يق ن اوتا غن تواريخ)پ شدادى و ك انى را كه در شاهنامه فردوسى غمده است 

هاى سلسله با تاريخ (دانسته استبمانند ديگر ايران ان غن را تاريخ واق ى ايران مى

دهود. پوس در ماد و هخامنشى، كه حا ل توق قات اروپاي ان بوده اسوت، غشوتى

 ...گرانرد بو  به مطلع: پاسبانا تا به چند اين مستى و خوابقص ده مو

 اى ايران را از ك ومرث توا هيوو  اسوكندر، براسواسنخست تاريخ افسانه

 ان ان وشاهنامه فردوسى، مورد بو  قرار داده و ب د در دو ب ت فق  نامى از اشك

ز سور ونوانى اساسان ان برده، و سپس بار ديگر تاريخ ايران را بور اسواس منوابع ي

 :استگرفته

 گوى گرك باز اين چن ن فرمود بازداستان

 وين چن ن ز استخر و نقش ب ستون مطل  گشاد
 

 هاى ن   او، غزاد ساختن قو  يهود، و ازو از شاهان ماد و كوروش و غي ن

 كمب ز و دارا، و بار ديگر از حمله اسكندر ياد كرده و ب د به مرور تاريخ ايوران از

كان ان و ساسان ان تا پايان سلطنت مظفرالدين شاه پرداختوه اسوت.چنان دوران اش

ب د از كه پ ش از اين گفت  ، وى بارها در اش ار خود حوادث تاريخ ايران را يكى

 غي نوه»در  1285ديگرى مورد بوو  قورار داده كوه از غن جملوه اسوت در سوال 

 شت مومدعلى شواه بوهبه هنگا  بازگ «نامهرز »در قص ده  1289در سال  «عبرت
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 1306، در «چهوار خطابوه»در  1305، در «جزر و مدّ س ادت»در  1304ايران، در 

 يو  بوو »در  1324، در «غفورين فردوسوى»در  1313، در «مسيد سل مان»در 

 بوه هنگوامى كوه «به ياد وطن»در  1327و غخرين بار در  «تاريخى در حضور شاه

 به خاموشى خواهد گراي د، پس در حالىن   دريافته بود شمع وجودش بزودى 

 اى از سويس زيبا و غبادان چشو  دوختوه بوود،كه از اطاق غسايشگاهش به منظره

 هواى عظموتغورد و از اين كه ديگر از غن دورهو گذشته ايران را به ياد مى ايران

 :خورد كهخبرى ن ست خون دل مى

 غن روز چه شد كايران ز انوار عدالت

 ... ين كرد زم ن را و زمن راچون خُلد بر
 

نبايد تصوّر كرد كه بهار در اين گونه اش ار تنها به ذكور حووادث تواريخى 

هاى درسى، اكتفا كورده اسوت، خ ور او در ها، مثل اكثر كتابوغمد و رفت سلسله

پوشى و با شياعت ن ز مطرح ساخته اسوت. پردهها را روشن و بىهرمورد گفتنى

خطواب بوه مومودعلى  1285كوه در  «غي نوه عبورت»ه حتى در همان قصو دوى

پروا بود، سروده است، در ضومن مورورى بور تواريخ ريزى بىقاجار، كه خونشاه

هوا را بوه موابا اين گونه موضو رسد، بىايران،چون نوبت به سلسله قاجاريه مى

انصوافى و ب ودادگرى غاامومودخان سرسلسوله كشد: بوه بوىقاجارى مىرخ شاه

كند كه چگونه ن مى از مردان كرمان را كور كرد و دخترانشان تصريح مى قاجاريه

خوان زنود را كوور سواخت و سوپس وى را در بردگى افكنود و لطف لوىرا به ذلّ

كند كه چوون شهررى بر داركرد، از خسّت غاامومدخان با ذكر اين حادثه ياد مى

ه  ساخت و بوه غنوان اش متّدو تن ازخادمان خود را به خوردن بخشى از خربوزه

فردا چشمانتان را بر خواه  كند، خادمان از ب   جان خود شواه  بدين سب  گفت
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كنود كوه قاجاررا پ ش از دم دن  بح، كشتند. به كشتن ناحق قائ  مقا  اشاره موى

وى در دد برغمد اوضا  مملكت را روبوراه كنود، دربوار شواه قاجوارى بوه چون

كنود در رسود تأك ود موىرالدين شواه موىدشمنى اوبرخاست. چون به عهد نا و

جنبش علمى در اروپا همگان را متوجّه خود ساخته بود و كشوورهاى هنگامى كه

جن  و جوش افتاده بودند، مرد  ايران اافول از هموه جوا در جهول و اروپايى به

بردند و روس و انگل س بر غنان چ ره شوده بودنود، و در چنو ن خواب به سرمى

خوان ام ركب ور مادر شاه جوان و انگلستان به دشمنى با م ورزا تقوىايّامى مهد عل ا

 :برخاستند

 مادر شه با دگر درباريان شوربخت

 همره ب گانگان گشتند و كوش دند سخت
 

و غن  »خون او گفتى كه نقش عزّت از ايران سوترد«و ام ر كب ر را كشتند و 

 گويد در غن سال هاگاه از سرحسرت مى

 ودي  اندر غس اما و ژاپن همسفر ب

 او سوى مقصد شد و در ن مه ره ماندي  ما

 كار عل  و اخترا  اندر جهان باال گرفت

 ا ر ايرانى كه در كنج قناعت جا گرفت
 

سووپس وا  گوورفتن مظفرالوودين شوواه را از ب گانگووان بووه منظووور سووفر بووه 

 ماندها چ زى ه  باقى مىافزايد اگر از اين وا نكوهد و مىاروپامى

 هاى شه و دربار شد رف هوسمابقى 

 وان همه بارگران بر دوش ايران بار شد
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او در هموو ن قصوو ده، غنيووا كووه از نادرشوواه و جهووانگ رى وى سووخن بووه 

ار كند كاش ه  اكنون نادر به جاى مومدعلى شاه قاجوغورده است، غرزو مىم ان

 :براريكه سلطنت ايران تك ه زده بود

 شهىكاش اكنون بودى و كردى ز نو شاهن

 تا كه گشتندى ز نو شاهنشهان او را رهى

 ت غ او دست طمع ببريدى از همسايگان

 نا نبردندى چن ن ايران او را رايگان
 

 ات واين نكته را ن ز بگوي   كه مقصود بهار از برشمردن و تكورار افتخوار

 هاى ايران در قرون و اعصار پ شو ن چ وزى جوز ايونها و سرافكندگىسربلندى

 ونده و خواننده و بخصوو  مسوالوالن درجوه اول كشوور را بوراىن ست كه شن

 هتيديد ميد و عظمت ايران به كوشش وادارد. زيرا وى از جمله كسانى بوود كو

 رفضل پدران را به ه چ وجه دل ل موجّهى بوراى فخور و مباهوات فرزنودان ب كوا

موضو  نبر اي» اى مرد  ايران«در مستزاد  1294دانست. او در سال جاهلشان نمى

 :تك ه كرده است كه

 گر كورش ما شاه جهان بود، به من چه      جان بود به تن چه

 گشتاس  سر پادشهان بود، به من چه      دندان به دهن چه

 ور توسن شاپور جهان بود، به من چه

 شاپور چنان بود، بر كل  حسن چه

 جانا تو چه هستى؟ اگر غن بود، به من چه

 

 دانسوت كوهخواه و متيدد بود، ن   مىمردى ترقى از سوى ديگر بهار كه
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 براى غباد ساختن ايران بايد دامن همت به كمر بست و مياهده كرد. پوس بودين

 مناسبت، در اش ار خود، هر جا فر تى بوه دسوت غورده اسوت، كارهوايى را كوه

 ها بايد جامه عمل بپوشانند بشمرده است. وى اگر تنها يكى از قصايد خوددولت

 نام ده، بارها و بارها در ديگر ش رهايش، از غمال و غرزوهاى خود «غمال شاعر»ا ر

 درباره ايران سخن به م ان غورده است. در اينيا الز  است بر اين موضو  تأك ود

كن  كه بهار در روزگارى غرزوهاى خوود را بوراى ترقوى و ت والى ايوران مطورح 

و نوه اكثريوت قريو  بوه اتفواق  كه نه به فرنگ مسافرت كرده بوده است ساخته،

سوادى و جهل و فقور اند، بلكه بىهاى اروپا بودهدر جريان پ شرفتجام ه ايرانى

اند. روزگار او با روزگوار موا تازان بالمناز  م دان بودههاى گوناگون يكهوب مارى

بهار و  اى است كه در داورى در باباززم ن تا غسمان تفاوت داشت و اين نكته

 رانش هرمنتقدى بايد در مدّ نظر بدارد. او غرزوهاى خود را در زمانى ب وانعصه 

ديود. هنگوامى كوه روز موىكرد كه وطنش را بى برگ و نوا و بدبخت و سو همى

به سب  ناتوانى  كشور، لشكريان روسو ه توزارى بوه بهانوه حفو   1289درسال 

 ان وارد شوده بودنود، درمانع و راد ، به خراسان و نواحى شمالى ايرخود بىاتبا 

 :به مطلع «اى وطن من»قص ده كوتاه، 

 اى خطه ايرانِ مه ن، اين وطن من

 اى گشته به مهر تو عي ن جان و تن من

 از مشكالت كشورش سخن گفته و از غن كه كسى كه به سخنان وى وق ى

 :نهد، نال ده استنمى

 بس ار سخن گفت  در ت زيت تو

 منغوخ كه نگرياند كس را سخن 
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 هاى مرا خلقو غنگاه ن وشند سخن

 كز خون من غاشته شود پ رهن من

 و امروز همى گوي  با مونت بس ار

 دردا و دريغا وطن من، وطن من
 

تزارى، اخت ار روسانو چون در هم ن سال مومدعلى شاه مخلو ، مهره بى

اد غبو به يارى غنان به منظور بره  زدن اساس مشروط ت از راه گمش تپه واسوتر

گويد كوه مى با اطم نان «نامهرز »كند، بهار در قص ده به تهران حمله مى (گرگان)

 :اين گونه حوادث ايران را نابود نخواهد ساخت

 هست ايران چو گرانسنگ و حوادث چون س ل

 طى شود س ل خروشان و بيا ماند سنگ
 

 زوى در همان روزگار ت ره و تار مومدعلى شاهى، روزهاى روشنى را ن و

در هاى راه غهوناند، ايستگاهديده است كه در ايران به استخراج م ادن پرداختهمى

هاى بلندسر به اند، كاخهاى عم ق كندهگوشه و كنار كشور ساخته شده است، چاه

كوار اند، كشتزارها سرسبز و خر  اسوت، مورد  بوا سوربلندى بوهغسمان برافراشته

 از ب كارگى ننگ ندارد و ن ز نايع مشغولند و ديگر كسى در مملكت 

 

 ها كرده ز بر مرد و زن از گفت بهارنكته

 عوض گفته تازى و روايات فرنگ
 

 ن بواب سوخن گفتوهبهار در غااز سلطنت پهلوى اوّل با دقت ب شتر در ايو
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سوروده و غن را  1305مشهور خود كه در سوال  «چهار خطابه»است، از جمله در 

 حضور شاه، كه با شاعر ن ز سر گران بوده خوانده است. در اين ش ر كفه مدح در

 :وار، با شاه جديد سخن گفته استتر است، در خطابه اوّل س دىسنگ ن

 پادشها، خلق به دا  تواند

 جمله ستاينده نا  تواند

 در پى موبوب ت خويش باش

 شاه شدى حامى درويش باش

 پادشهى هست در اوّل به زور

 ن به كف غيد، ندهد زور نورچو

 استرأفت و بخشايش واحسان خوش

 غنچه پسندد همه كس غن خوش است

 هر چه در اين مُل  تباهى رود

 بر سرِ غن سكه شاهى رود

 چون به خدا دست برغرد كسى

 جز تو به مرد  نشمارد كسى

 هر كه ببالد ز تو بال ده است

 هر كه بنالد ز تو نال ده است

 اعمال توگر كه ببال   ز 

 به كه بنال   ز عُمّال تو

 قدرت  د لشكر شمش ر زن

 ك  بود از ناله ي  پ رزن
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 ناله مظلو   داى خداست

 توپ شهان پ ش خدا بى  داست

 قدرت و جاه تو شها در زمن

 ك  نشود از من و  د همچو من

 ور شود از خش  تو مورى تباه

 لكه ظلمى است به دامان شاه
 

 ، و درريخ ايران را براى شاه به اختصار باز گفتهو سپس در خطابه دو ، تا

 خطابه سو  از شاه خواسته اسوت كوه غزادى و قوانون را موتور  شومارد. ملو 

ها ها وخانههخراسان را غبادان سازد. مازندران را غن چنان اح اء كند كه شهرها و دِ

ر بوتان در غن ايالت به يكديگر متّصل گردند. به مانند شواپور ساسوانى درخوزسو

 بخشود و غنگواهكارون سد بندد. دين نبى را زنده سازد و به دوران المذهبى پايان

 :]زندمى[گريزى به زبان فارسى و اح اء مل ّت 

 فارسى از جهد تو اح ا شود

 وحدت ملّى ز تو پ دا شود
 

 و سپس با شاه از ضرورت استخراج م ادن، پ شرفت كشواورزى، و اييواد

 :ها سخن گفته استوس ه راهكار براى كارگران و ت

 ي  ترن از شرق ب فتد به راه

 و ل كند هند به بور س اه

 ي  ترن از ارب شود سوت زن

 و ل كند دجله به رود تين
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 و از در بوشهر قطارى دگر

 و ل كند فارس به بور خزر
 

 گوراو به ضرورت تقويت نظامى ايران ن ز اشاره كرده، و ن وز غرزوهواى دي

 ده وسر عل  و بص رت است با رضاشاه  م مانه در م ان گذار خود را كه همه از

 هواىاز جمله از وى تقاضا كرده است كه به ش وه ايران باستان، ع ودها و جشون

 :فراموش شده مانند مهرگان و سده را از نو زنده بسازد

 تازه شود عهد خوش باستان

 نوبت پاكان رسد و راستان

 نو شود اع اد و رسو  كهن

 هر جشن كنند انيمنخلق به 

 تازه شود جشن خوش مهرگان

 غن كه شد از افلت ترك از م ان

 غتش جشن سده روشن شود

 شهر ز بهمنينه گلشن شود
 

روزگوار  دانو  در غنو غنگاه بهار از موضوعى سخن به م ان غورده است كه نموى

رسود  اند تا چهچند تن از هموطنان ما، حتى از گروه خوا ، از غن غگاهى داشته

زموانى  به غن كه كسى انيا  پذيرفتن غن را از شاه مملكت خواستار شود. وى در

توصو ل  كه از جم  ت ده م ل ون نفرى ايران، كمى ب ش از يكصد هوزار تون بوه

داشوته  اند، و در تما  كشور فق  ي  دب رستان شش كالسوه وجوودمشغول بوده

تدريس  شاه خواسته است براىاي  از است و هنوز دانشگاهى ه  در ايران نداشته
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بتوانند به  هاى باستانى ايران و از جمله زبان پهلوى اقدا  كند تا ايران ان خودزبان

هوا دانش پهوهش درباره تاريخ و فرهنگ و ادب گذشته خود بپردازند و اين گونه

 :از انوصار خارج ان ب رون غيد

 پهلويا، ياد ز م راث كن

 احداث كن «پهلوى»مدرسه 

 غموخته اهل فرنگ «پهلوى»

 از نقش سنگ «خ  پهلوى»خوانده 

 سغدى و م خى و اوستا همه

 كرده ز بر مرد  دانا همه

 ل   در ايران كسى غگاه نى

 جان  خواندن همه را راه نى
 

 موضوعى را به عنوان جمله م ترضه بگوي  كه گفتنى اسوت. بهوار اگور از

غن ه  با رضا شاهى كه خوود گويد هاى باستانى سخن مىضرورت تدريس زبان

 نگفته، و نخواسته» ش ر«اين مقوله سخت بركنار بوده است، دل ل دارد، او فق   از

 است از اشتراك نا  زبان پهلوى و نوا  خوانوادگى رضاشواه بوراى خوشوامد وى

استفاده كند. نه، او م تقد بود بايد ايران را شناخت و از راه  وو ح و علموى غن. 

-1947) كه هرتسفلد 1305تا  1300هاى بود كه در فا له سالهوبه هم ن جهت 

تقاضواى تنوى از مستشرق و ايرانشناس نامدار غلمانى در ايران بود، و به (  1879

خصو ى براى اهل فضل، و با موافقت شاه، اجازه يافته بود در خانه خود كالسى

د بود.بدين ترت   وى ت ل   زبان پهلوى داير كند، بهار در زمره شاگردان اين استا

غموخوت و سوپس بوه از فر تى استثنايى كه پ ش غمده بود سود جست و پهلوى
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ترجمه برخى از متون پهلوى به زبان فارسى پرداخت و ازجملوه چوون در سوال 

گرفتار زندان نظم ه در تهران شد، برخى از اين متون رادر همو ن مووبس  1312

كوه از قودي  ا منظوو  سواخت. ايوننخست به فارسى برگردان د و سوپس غنهوا ر

 :اندگفته

 همت بلند دار كه مردان روزگار

 انداز همت بلند به جايى رس ده

 

سخن از سر هوى و هوس ن ست، مگر نه اين بود كه  ادق هودايت ن وز 

ن عاشق ايران بود، رنج سفر هند را بر خوود همووار سواخت توا در غنيوا زبوا كه

» نوان « خواست از ايون راهباش   كه هدايت ن ز نمىب اموزد. به ياد داشته  پهلوى

واسوطه بوا يا به مقامى برسد، بلكه در دد بود، با غموختن پهلووى، بوى و بخورد

 .از اسال  ارتباط برقرار سازدايران پ ش

 به موضو  ا لى سخن خوود بوازگردي ، سوخن از غرزوهواى بهوار بوراى

 ته از مسيد سول مان و تأس سواك 1306پ شرفت و ترقى ايران بود. وى در سال 

 ضومن «مسويد سول مان»كرد در قصو ده شركت نفت ايران و انگل س بازديد مى

 هوايى كوه علو  و دانوش جديود نصو   اروپاي وان و از جملوهاشاره به پ شرفت

 انشها كرده است، از كساد بازار عل  در ايران و تلف شدن وقت هموطنانگل سى

 :ه استسرت به مقايسه مرد  انگلستان و ايران پرداختياد كرده و غنگاه از سر ح

 ]اهواز]انگل سان اندر اين كارند و اهل نا رى 

 !اندخرّمند از اين كه ي   ابى مسلمان كرده

خوزستان ضمن اشاره به سفر رضاشاه به «طوفان»در قص ده  1308در سال 

خوود را اىو س ل عظ   و طوفان مه   كارون، بار ديگر خطاب بوه شواه غرزوهو



 59 بهار و ايران

كه شاه درباره فرداى خوزستان، از زبان كارون، ب ان كرده است كه كارون پذيرفت

كنود، هوا اقودا بر غن رودخانه سدها ببندد، و براى غب ارى خوزستان به حفر كانال

خاك خوزستان را غن چنان كه در عهد شاپور و دارا مصفا بود غبادان سازد،كشت 

ن استان از غن خبرى ن ست از سر بگ ورد، درششوتر هاست در اين شكر را كه قرن

 ... ها غبادان گردد وبه بافتن پارچه بپردازد، قريه

 كه از غخرين زندان و تب  ود دوران زنودگان ش نيوات 1313بهار در سال 

  كارى وبيافته و به تهران بازگشته بود و در حالى كه با مشكالت مت دد از جمله 

 رقّوىتست به گريبان بود، باز از غبوادانى و پ شورفت و اش دتأم ن م اش خانواده

 يران، ازپس از ذكر بخشى از تاريخ ا» غمال شاعر«ايران اافل نبود. پس در قص ده 

 لزو  تأس س راه غهن در چپ و راسوت كشوور، توسو ه تيوارت، رونوق بنوادر،

 پ شرفت عل  و  ن ت، ضرورت ب دارى مرد ، اح اى كشاورزى، سواختن راه در

رس   ها، ساختن سد، تيديد دوران جوانمردى و رادى، و فراموش شدنوهستانك

اه ر ناپسند درواگويى سخن گفته است. غرزوى او غن است كه ايران غباد شوود و

شورفته باد وپ ترقّى و ت الى را بپ مايد، چه ا  از اين كه عمر بهار به ديدن ايران غ

 :ن ز وفا نكند

 وز نب ن ور زان كه نمان  من و غن ر

 اين چامه بماناد بدين طرفه پساوند
 

 از جمله غرزوهواى بهوار كوه بوراى عملوى سواختن غن سوخت كوشو د و

 خوشبختانه تا زنده بود شاهد انيا  پذيرفتن غن بوه تموا  و كموال بوود، سواختن

كننده ايران وزبان غرامگاه فردوسى است. بهار م تقد بود كه غرامگاه فردوسى زنده

موضو  را به  ورت ميلّل و غبرومندى ساخته شود. او در زمانى اينپارسى بايد 
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مطرح ساخت كه اين سخنان در ايران خريدارى نداشت و از مل ّت وناس ونال س  

خورد. بهارنخسوت ايون و اح اى نا  بزرگان عل  و ادب ايران اثرى به چش  نمى

نوشوت و گوىدر نوبهوار  هفت 1302موضو  را به  راحت و بى ت ارف در سال 

چنودين هوزار ... غيا دولتى كه در سوال»دولت وقت را مورد اعتراض قرار داد كه 

تواند چند هزارتومان به مصرف كند، نمىتومان در بهاى روشنايى مقابر  رف مى

هوا غموده كه فرنگى غيا منتظري »، «عمارت مقبره اين پدر اح اكننده وطن برساند؟

ز اين امر پروايى نداشت كه درروزگار البه جهول وى ا «قبر فردوسى را بسازند؟

و او را مثل يكوى از ستاي  ما فردوسى را مى»خبرى مرد  بنويسد خرافات و بى و

از م دن شاهانه دز هاى الوانى كهكن   و قبر او را با سنگارواح مقدّسه ن ايش مى

چوه د. از غنخواه   نموو« واقع در پنج فرسنگى طوس ب رون خواه   غورد غباد...

در اين مقاله غمده، غشكار است كه، در ب ن بزرگان قو ، برسر اين كار دو دستگى 

وجود داشته است. بهار و يق ناً افراد م ودود ديگورى سردارسوپه را بوه ايون كوار 

قبرفردوسى را دولت يا »اند: وهى با اين كار مخالف بودهاند، و گركردهتشويق مى

اقودامات مف وده مخالفوت ها با اين قب ول، يا اگر تهرانىسازندغقاى سردار سپه مى

و م ل ندارند غقاى سردار سپه برحس  پ شنهادما به عمارت و غبوادانى  ]دارند[

ي  قبر موتر  و مدفن ي  شاعر و ژنى ايران كه مل ّت وشهامت نوهادى و زبوان 

مو  ما مرهون فداكارى و خدمتگزارى اوست مباهات ورزد،چنان كه به قرار مسو

فردوسى را بسازد!...سردار سوپه  قبر اند كه: نبايد غقاى سردار سپهدر جرايد نوشته

خواهد!!... در اين  ورت موا ا ورارنداري ، ايون افتخوار را بوه عهوده شاعر نمى

خراسوان ايون تقاضوا را تووان   از رجوالكنو   و موىبزرگان ديگور واگوذار موى

خوود را بوا عنووان الوه، قصو ده م وروفبهار پس از نوشتن ايون مق (2)«بنماي  ...
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 :به مطلع «فردوسى»

 سخن بزرگ شود چون درست باشد و راست

 كس ار بزرگ شد از گفته بزرگ رواست
 

 سرود ودر نوبهار هفتگى چاپ كرد و در پايوان غن بوه سوتايش فردوسوى

 :پرداخت

 بزرگوارا! فردوس ا! به جاى تو من

 ي  از هزار ن ارمت گفت از غنچه رواست

 تو را ثنا كن  و بس، كز اين دال مرد 

 همى ندان  ي  تن كه مستوق ثناست

 اي  به دهرثنا كن   تو را تا كه زنده

 ات اى شُهره مرد، مو ى ماستكه شاهنامه
 

ه بهار كسى نبود كه موضو  فردوسى را به دست فراموشى بسپارد، هر جاك

 در قصو ده 1304ل كورد چنوان كوه در سواغمد، تيديد مطلع مىفر تى پ ش مى

 نضمن ب ان سرگذشت ايران و تاريخ غن، چوون بوه سوامان ا «جزر و مدّ س ادت»

 رس ده، از خدمت بزرگ فردوسى و ضرورت ساختن غرامگاهى در خور شأن وى

 :سخن به م ان غورده است

 فردوسى غمد و سخن از چرخ برگذشت

 بر طرز پهلوانى و بر ياد پهلوان

 خدمتى غن  به خاندان عي  كرد

 رود از ياد خاندانكان ه چگه نمى
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 ارجو كه كهنه تربت او نو شود كه هست

 دولت جوان و مُل  جوان و مَلِ  جوان
 

 در دوره سولطنت 1313سرانيا  بهوار بوه غرزوى خوود رسو د. در سوال 

 امودارنرضاشاه، براى نخست ن بار در ايران، دولت به بزرگداشت يكى از فرزندان 

 به عنوان اول ن تيربه غرامگاه فردوسوى در طووس برپوا شود وخود دست زد، و 

 رسو اى كه در اروپا ماول ن كنگره جهانى به منظور بزرگداشت فردوسى به ش وه

 لو بود در تهران برپا گرديد. پ ش از برگزارى اين ميلس بو  علموى، ذكاءالم

 ندر ايو شوود توا فرواى از شاه تقاضا كرد كه به تب  د بهار در ا فهان پايان داده

 مراس  كه غرزوى ديرين او بوده است شركت جويد. اين خواهش پذيرفته شود و

 قد  به بهار پس از پنج ماه زندان تهران و هشت ماه ون   تب  د در ا فهان، چون

 شوركت ها را به كنارى نهاد و در امرى ملّى و فرهنگوىتهران گذاشت، عمالً ك نه

 در تهوران، قصو ده «هوزاره فردوسوى»سوات جست، و در ضومن شوركت در جل

 نسورود و در غ «غفورين فردوسوى» جاودانه هشتاد و ي  ب تى خود را بوا عنووان

 :ميلس خواند

 

 غنچه كوروش كرد و دارا و غنچه زردشت مه ن

 زنده گشت از همّت فردوسى سورغفرين

 تازه گشت از طبع حكمت زاى فردوسى به دهر

 هان از داد و دينچه كردند غن بزرگان در جغن

 باستانى نامه كافشاندش اندر خاك و گل

 تازيان در س صد و پنياه سال از جهل و ك ن
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 طبع فردوسى به سى و پنج سالغفتاب

 تازه از گل بركش دش چون شكفته ياسم ن

 نا  ايران رفته بود از ياد، تا تازى و ترك

 تركتازى را برون راندند الشه از كم ن

 از بر پا تا كش دشد درفش كاويانى ب

 اين سوار پارسى رخش فصاحت زير زين
 

از سراى  م مى ايران و فردوسى، چون پوسبديهى است بهار، اين مديوه

را به گذشت ده دوازده سال ديد كه پارس ان هند، تنديسى از فردوسى ساخته و غن

ل سوااند، در غي نى كه بدين مناسوبت درايران، سرزم ن ن اكان خود پ شكش كرده

هاى شهر تهران برگزار گرديد، شوركت جسوت وقصو ده در يكى از م دان 1324

 :را خواند «ميسمه فردوسى»

 مهرگان غمد به غي ن فريدون و قباد

 وز فريدون و قباد اندرزها دارد به ياد

 اى غمد ز هنددر چن ن روز گرامى هديه

 زادان راداى عالى ز سوى پارسىهديه

 ز هندوستانطُرفه تنديسى فرستادند ا

 نهادزان حك   پاك ا ل و شاعر دهقان

 نص  گشت اين جا به امر خسرو ايران زم ن

 روز ع د مهرگان، جشن فريدون و قباد

 

 :گويدجا كه مىتا غن



 64 1/   گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران

 اى حك   نامى اى فردوسى سور غفرين

 اى به هر فن در سخن چون مرد ي  فن اوستاد

 شور اح اء وطن گر در دل پاكت نبود

 ز ترك و تازى هستىِ ايران به بادرفته بود ا

 خلق از نو زنده كردى، ملكى از نو ساختى

 (3)ات غباد باد...عالمى غباد كردى خانه

 

 ها:نوشتپي
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