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قدمهم
درهااندیشهایننقشوایراناندیشمندانومتفکرانسیاسیهاياندیشهمطالعۀوبررسی

سیاسیمطالعاتضروريوروشنگرمباحثازجامعهفرهنگیواجتماعیسیاسی،تحوالت
یاوبودهسیاسیهايفعالیتمصروفعمدتاًآنانحیاتکهاندیشمندانیمیان،ایندر. است
بوده توجهموردبیشترشده است،میمربوطسیاسیمقوالتبهمشخصاًآنانهايهنوشتوآثار
درنظیربیخودنوعدرگاهونظیرکمجامعیتیباکهنظرانیصاحبواندیشمندانمتقابالً. اند

حیاتهايساحتازیکیتنهاسیاسیعملواندیشهعرصۀونهادهپايگوناگونیهايعرصه
.اندشدهواقععنایتموردکمتراست،دادهمیشکلرانانآپرثمروپویا

هاياندیشهوآرانیزواوحزبیوسیاسیگستردةهايفعالیتکهبهارمحمدتقیالشعراملک
فرهنگیوادبیعلمی،شخصیتیمقامدراوشهرتالشعاعتحتغالباًعرصهایندروي

راوسیعیعرصۀبهار،هايفعالیتوهاتالشسترةگ. استزمینهایندرمشخصینمونهقرارگرفته،
دانشگاه،درتدریسادبی،تحقیقاتترانه،وتصنیفآن،مختلفهايقالبوانواعدرشعراز

وکالتووزراتوحزبیوسیاسیهايفعالیتتانویسیمقالهونگاريروزنامهتصحیح،وتألیف
واقعمغفولزیاديحدودتااوحزبیوسیاسیحیاتیااخیرحوزةمیان،ایندر. گرفتمیبردر

ایرانمعاصرسیاسیپردازاننظریهترینشاخصازیکیمقامدراوجایگاهونقشبهویژهبهوشده
.استنشدهتوجه چندانی

درواوخودخاص،شودمیتبییننوشتاراینمباحثضمنکهبهارسیاسینظریۀواندیشه
ازگرایانه،واقعرویکرديباوبودالزمجامعیتوانعطافمتضمنرچگی،یکپاوانسجامعین
تجلیاوسیاسیرفتارهايومواضعدرسودیگرازوهاتحلیلوهاسرودهها،نوشتهدرسویک

. یافتمیعینیتو
تیتغییراوتناقضاتظاهراًاومنثورومنظومآثارو نیزبهارنشیبوفرازپرزندگیدرگرچه

منسجماينظریهچارچوبدرراهمهاینحالاینباشود،میدیدهمواضعوهاگیريجهتدر
.کردخالصهوتبیینتوانمیبود،ملیمصالحومنافعبهتوجهعطفوگراییواقعآنمحورکه

اي تحلیلی است که در آن از تحلیل مقایسه- روش تحقیق در این پژوهش، روش توصیفی
) اسنادي(اي ها در پژوهش حاضر، کتابخانههمچنین شیوة گردآوري داده. ایمستهنیز سود ج

.است

چارچوب نظري
هاي فکري و جامعۀ آلگرایانه خواند که شاعر در آن ایدهشعري آرمانتوان میشعر بهار را 
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ه با با این حال بهار در مقام کنشگري سیاسی بالضرور. کشدسیاسی مطلوب خود را به تصویر می
آفرینی در گذاري و نقشل سیاسی روبروست و در مسیر تأثیرواقعیات عرصۀ سیاست و صحنۀ عم

در چارچوب . کندگرایانه اتخاذ میفرآیندهاي سیاسی و اجتماعی روزگار خود، رویکردي واقع
شود که در جهت دستیابی به نظري این پژوهش، آرمان گرایی به هر گونه رفتاري اطالق می

گیرد و به مفهوم خاص به طرفداري از پایان ت نیافتنی نظیر برابري یا عدالت شکل میهدفی دس
در مقابل، ). 466: 1387مک لین، (شود دادن به جنگ به گمان تحقق آن با نفس آرزو گفته می

هاي خود بر تداوم شرایط بشري تأکید دارد که بر آن اساس، قدرت واقع گرایی در تمامی شکل
کانون تحلیلی این رویکرد بر گروه . روي محرکۀ اولیه طول حیات سیاسی استانگیزه یا نی

کند، گروه اصلی متمرکز است تا بر فرد و از آنجا که دولت به موثرترین نحو اعمال قدرت می
گرایانه، دولت بازیگر عقالیی واحدي است که در شرایط نااطمینانی در تحلیل واقع. انسانی است

گرایی بهار آن گونه که از آرا و واقع). 466: 1387مک لین، (کند ل میو اطالعات ناقص عم
شود، آید و در این پژوهش تبیین میهاي بهار و نیز از رفتارهاي سیاسی وي بر مینوشته

گرفت و اساساً طرح هاي وي قرار میکاري نیست که در این صورت در تناقض با آرمانمحافظه
هاي گرایی در پی انتخاب از میان گزینهاین واقع. کارانه میسر نبودافظههایی با نگاه محچنان آرمان

هاي دست آلموجود و مبتنی بر درك و تحلیل درست و دقیق شرایط و مقتضیات بود و نه ایده
کشد و در هاي غایی و جامعۀ آرمانی خویش را در شعرهایش به تصویر میبهار ایده آل. نیافتنی
هاي عرصۀ سیاست و هاي سیاسی خویش در تعامل با شرایط و اولویتشها و نیز گزیننوشته

تحقق نظم . آیدهایی معقول و سازنده بر میمراحل تاریخی جامعۀ خود در پی راه حل
رفت تقرار دولت مرکزي قدرتمند و بروندموکراتیک و انسجام اجتماعی و سیاسی در پرتوي اس

توان خواند که به گرایانه بهار میندیشه و عمل سیاسی واقعهاي اصلی ااز واگرایی را در شمار پایه
شرحی که خواهد آمد، رویکردي بدیع و متفاوت بود که از معدود نظریات سیاسی روزگار بهار 

خواهی و بهار، نظریۀ سیاسی خود را از عصر مشروطه. شوددر میان همروزگاران او محسوب می
و برآمدن خاندان پهلوي بر 1299کودتاي سوم اسفند با. دوران افول سلطنت قاجار پی افکند

که در نظم مستقر و پایان بخش سریر قدرت و در پی استقرار ثبات و تمرکز در کشور، آن گاه
اي از انزواي سیاسی بهار آغاز شد، دورههاي دموکراسی محو میهاي سیاسی، مولفهسامانیبی
این بار برخالف دو . گرددنۀ سیاست و تحزب باز میبا پویایی سیاسی دهۀ بیست، بهار به صح. شد

خواهی در دو دهۀ پایانی دوران قاجار، توسعۀ سیاسی در فقدان دهۀ پیشین و چونان عصر مشروطه
تبداد و خودکامگی از دیگر سو، نظمی از یک سو و اسدر چرخۀ بی. گیردو ثبات شکل مینظم
وب نظریۀ سیاسی بهار راهنماي اندیشه و عمل جویی نظم دموکراتیک این بار نیز در چارچپی
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و مواضع وي و تعامل او با تحوالت این دوره به شرحی که خواهیم دید، تجلی اوست و در آرا
.                      یابدمی

بهارفرهنگیوسیاسیحیاتبرمروري
ومطبوعاتیهايیتفعالباراخودفرهنگیوسیاسیزندگانی- بهارمحمد تقی- الشعرأملک

خراسان،جرایدچوننشریاتیدرفعالیتبهسویکازشهرایندروي. کردآغازمشهددرحزبی
وپیوستدموکراتحزبوسعادتانجمنبهسودیگرازوپرداختکلکتهالمتینحبلوطوس
درنوبهارامۀروزنانتشار. )الف، ب، د/ 1: 1371بهار، (شد خراساندرحزبایالتیکمیتهعضو
دربهارمطلبوعاتیوحزبیهايفعالیتعرصۀدوتلفیقواقعدردموکراتحزبافکارناشرمقام
مقامدربهارسیاسینظریۀگیريشکلتردیدبی. بودخراساندراوفرهنگیوسیاسیحیاتآغاز

حزبیفعالیتوسیاسیعملوتجربهمرهونومدیونبسیاريحدودتاگراواقعپردازينظریه
. بودويمطبوعاتیومطالعاتیکارباتوأمان

آزادزبانونوبهارچهارموسومدوم،هايدورهبهار،تازهانتشاربهادامهدربهارالشعراملک
: 1383ه،و،ز،ح؛ پروین،/1: 1371بهار، (زد دستشد،میمنشترقبلیتوقیفازپسیکهرکه
دانشکده، شفق،ایران، خورشید،جملهازدیگريجرایددرات،نشریاینبرعالوهملک. )19

ایران، مقاالتشهاب، طوفان، قانون، محشر، آسیاي وسطی، سیاست اسالمی، نسیم صبا و مهر
؛ قیصري، 51- 47: 1383پروین، (رساند میچاپبهراخودسیاسیواجتماعیادبی،فرهنگی،

1383 :146.(
اشارهبایدوزارتووکالتعرصۀدوبهحزبی،هايفعالیتازگذشتهبهار،سیاسیکارنامۀدر

وپنجمچهارم،سوم،ادواردرشاه،رضادیکتاتوريتحکیماستقرار وازپیشالشعراملک. کرد
بجنورد،و سرخس،کالت،)درگز(مردم درجز سويازنمایندگیبهترتیببهگذاريقانونششم

بهتهرانازنمایندگیبهپانزدهمدورةدرشاه،رضاسقوطازپسدیگررباتهران،و) کاشمر(ترشیز 
وزارتمدتکوتاهتجربۀ. )793،534،506،493،474: 1372شجیعی، (یافت راهملیشورايمجلس

قواماحمدکابینۀدرفرهنگوزیرمقامدر25و24هايسالدراونیمۀوماهپنجمسئولیتبهار،
).214: 1379اداره کل آرشیو نهاد ریاست جمهوري، (دبو) السلطنهقوام(

ازپسوپیشبهاوسیاسیتجربهازبخشیعنوانبهبهاروزارتووکالتدورانحالیکهدر
ويسیاسیتجربیاتازدیگريبخشمقامدرزندانگردد،میبازشاهرضاکامگیخوددوران

درهاماهوافتادحبسبه1311و1308هايسالدردوباربهار. شودمیمربوطدوراناینبه
مدیر -) واعظ قزوینی(در همین دوران شیخ یحیی کیوان ). 1: 1371بهار، (برد سربهجاآن
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برخی بر این نظر بودند که وي . و از مخالفان سرسخت رضاشاه به قتل رسید- روزنامۀ نصیحت
واعظ را هدف اصلی خود،الدین الموتیبه اشتباه به جاي بهار ترور شد اما بعضی همچون ضیاء

).     258: 1370الموتی، (اند دانسته
هاي سیاسی و حزبی بهار پس از بازگشت دوباره به سیاست در فضاي باز دهۀ بیست و کنش

هاي هاي این دهه در کنار فعالیتهاي پایانی عمر خویش مقارن با واپسین سالمورد اشاره، در سال
سان در حیات سیاسی و فرهنگی بهار، پرداختن به بدین. ن صلح را پذیرفتادبی ریاست انجم

مقوله صلح که از وجوه مشترك بنیادین دو عرصۀ شعر و سیاست او بود، در آخرین روزهاي 
.     زندگی سرشار از کار و پیکار وي شکلی نمادین نیز به خود گرفت

گرایی در شعر بهارآرمان
بهار، قدرت سخنوري و مرتبت . هاي اوستآلها و ایدهر از آرماناشعار ملک الشعرا، سرشا
جویی پی. اش گرفتگرایانهآلیسم انسانمت طرح و تبیین ایدهشاعري خویش را به خد

بر این اساس بهار . هاي ملک استهایی چون آزادي و عدالت محور بسیاري از سرودهآرمان
گرایی به جاي تغزل و غزلیات او نیز پویایی و انسانود بیشتر به قصیده پرداخت تا غزل و در معد

).56: 1383زرقانی، (نشیند خودآزاري عاشق و دیگر آزاري معشوق می
آرمان . آزادي، ترجیع بند سخن ملک شاعران دوران و بهار شعر حماسی معاصر ایران است

اش خواهانهات آزاديآزادي در شعر بهار برخاسته از ژرفاي جان و روان او و برگرفته از مبارز
:پذیردوطنیه ملک الشعرا بهار با این بیت پایان می. در جنبش مشروطه در اوان جوانی اوست

ملک را آزادي و فکر و قلم قوت فزاست
خامۀ آزاد نافذتر ز نوك خنجر است

سی را در مقام هاي شعري خویش واژگانی چون دموکرابهار در تجدد ادبی و نوآوري
:گیردآزادي به کار میبخشی بهتعین

اختر سعد دموکراسی ز مغرب بردمید
پرتو آن اختر از مغرب سوي مشرق رسید

توان خواند که در پیوند با آزادي طلبی را آموزة آرمانی دیگر بهار میدادخواهی و عدالت
ی الشعرا، جوانی و بهار عمر خود و حیات پویاي ادبطلبانی بود که ملکخواسته اساسی مشروطه

.  خویش را با آن آغاز کرد
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خواهی و ضرورت استقرار جامعه قانونمند و حکومت مبتنی بر قانون از دیگر قانون
خواهان نیز یکی از سخنگویان اصلی مشروطههاي محوري بهار است و او را از این منظر آرمان

:توان خواندایران می
عمري به هواي وصلت قانون
از چرخ برین گذشت افغانم

کرداري گفتاري و راستي عاري از دروغ و استوار بر راستاامعۀ آرمانی بهار، جامعهج
:است

دروغ است همدست اهریمنا
ابا هر بدي دست در گردنا

پرستی که سراسر حیات سیاسی و اجتماعی بهار سرشار از تجلی و تعین آن است، وطن
:گیردمیالشعرا و شعر او را دربر هاي ملکساحت دیگري از آرمان

هر که را مهر وطن در دل نباشد کافر است
معنی حب الوطن فرموده پیغمبر است

ایران مادر و تاریخ ایرانت پدرهست
جنبشی کن گر تو را ارث از پدر وز مادر است
هاي هاي بهار و سرودهشور و یفتگی به مفاخر ملی و ایران باستان بخشی از قلمرو آرمان

:یابیمابیاتی از وطنیه ملک را مسرشار از این آرمان می. دهدل میپرستانه او را شکمیهن
زدندخسروان پیش نیاکان تو زانو می

شاهد من صفه شاپور و نقش قیصر است
این همان ملکی است کاندر باستان بینی در او
داریوش از مصر تا پنجاب فرمان گستر است

:گویدو در جایی دیگرچنین می
ان زمینخوشا مرز آباد ایر

خوش آن شهریاران با آفرین
کجا رفت آن کاوه نامدار
کجا شد فریدون واالتبار
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ببینند کاینجاي مانده تهی
ز اورنگ و دیهیم شاهنشهی

طلبانه در پی مصلحی خواهانه خود گاه با نگاهی منجیستایانه و وطنبهار در آرمان ایران
:کارساز است که کار میهن را سامان بخشد
این بود که در ملک جمعشق من

اي قد بنماید علمنابغه
اي صالح و ایران پرستنابغه

رشته افکار بگیرد به دست
با این حال نجات وطن و احیاي مجد و عظمت میهن در شعر آرمانی بهار بیش از همه در 

هاي محوريبر این اساس، دانش و فرهنگ را از کانون. گرو تعالی فکري و علمی ایرانیان است
:توان خواندهاي بلند بهار میآرمان

در ره فرهنگ و آیین وطن غفلت مورز
آیین درختی بی بر استملک بی فرهنگ و بی

در ره تقوي و دانش رو که بهر کار ملک
پیر دانشور به از برناي نادانشور است

و اوستاد این قوم را پاینده سازبا کتاب
استچون زید قومی که او را نی ادب نی مشعر 

هاي کامیابی و بهروزي ایرانیان ورزي را نیز در شعر بهار از ضرورتخردجویی و خرد
:توان دیدمی

پیتو را گویم اي پور فرخنده
خرد جوي تا کام یابی ز وي

اي است که ملک و ملتی را به ورطۀ انحطاط افکنده و راه را بر جهل، خرافه و ریا، بیراهه
بهار در شعر خود بارها به افشا و پیکار با این . ران و ایرانی بسته استآزادي و آبادي و ترقی ای

:بیراهه و کژرهه برخاسته است
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هان بهر خود هم اندکی غوغا کنیداي سفی
حال خود را دیده واغوثا و واویال کنید
کشته شد شاه شهیدان تا شما گیرید پند

پیش ظالم پافشاري یکه و تنها کنید
ب اما صداهاتان گرفتخانه هاتان شد خرا

آخر اي خانه خرابان الاقل نجوا کنید
خودکشی باشد قمه بر سر زدن آن تیغ تیز
بر سر دشمن زنید و خویش را احیا کنید

:گویدو در جاي دیگر می
هی علی و هی حسین و هی حسن گویم چو نیست

نی علی و نی حسین و نی حسن من با کیم
ايدین، دستهان دسته اي دزدند و بی خلق ایر

سینه زن زنجیر زن قداره زن من با کیم
گویم این قداره را بر گردن ظالم بزن

لیک شیطان گویدش بر خود بزن من با کیم
گویمش باید بپوشانی کفن بر دشمنان

پوشد به عاشورا کفن من با کیمباز می

:و نیز در جاي دیگري
زداد و زدین بر تو رفت این ستم

دین از جهان باد کمکه این داد و 
ر این داد و دین است پس کفر چیستگ

بر این داد و دین بر بباید گریست

پرهیز از اختالف اقوام و مذاهب و اتحاد شرق اسالمی، آرمان دیگري است که گرچه از 
هاي محوري اندیشۀ سیاسی ملک الشعرا نبوده و وي چندان بدان نپرداخته اما گوشه عرصه
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هاي بهار از این منظر مشابهتی با برخی مصلحان آله است و در قلمرو ایدهچشمی به آن داشت
:شودالدین اسدآبادي و اقبال الهوري دیده میجهان اسالم همچون سید جمال

گویی چرا مانده ویرانچند 
هند و افغان و خوارزم و ایران
جنبش دوستی و وداد است
روز یکرنگی و اتحاد است

و مذهبثروت و ملک و ناموس 
چار چیز است در ما مرکب
ثروت و ملک و ناموس ما را

برده این اختالفات مذهب
عزت ما به دو چیز بسته است

اتحاد اول و بعد مکتب
هند و ترکیه و مصر و ایران

تونس و فاس و قفقاز و افغان
در هویت دو اما به دین یک
مختلف تن ولی متحد جان

ز پیکار در راه آزادي و استقالل و مرگ در راه وطن هاي خویش ابهار بارها در سروده
:سخن گفته است

مردن اندر شیرمردي بهتر از ننگ فرار
کادمی را عاقبت تیر اجل در معبر است
گر بباید مرد باري خیز و در میدان بمیر

مرگ در میدان به از مرگی که اندر بستر است
هر که بهر پاس عرض و مال و مسکن داد جان

یدان از می فخرش لبالب ساغر استچون شه
از هر چیز در عالم بتر باشد ولیمردن

بنده بیگانگان بودن ز مردن بدتر است
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با این همه، پرهیز از جنگ و دشمنی و گرایش به صلح و آشتی، آرمان مطلوب بهار است 
مشهور بهار در بخشی از قصیدة. شودهاي پایانی زندگی او دیده میکه خصوصاً در اشعار سال

:سرایدجغد جنگ چنین می
فغان ز جغد جنگ و مرغواي او

که تا ابد بریده باد ناي او
چه باشد از بالي جنگ صعب تر

که کس امان نیابد از بالي او
شراب او ز خون مرد رنجبر
وز استخوان کارگر غذاي او

همی زند صالي مرگ و نیست کس
که جان برد ز صدمت صالي او

وف و می رسدهمی دهد نداي خ
به هر دلی مهابت نداي او

همی تند چو دیوپاي در جهان
به هر طرف کشیده تارهاي او
چو خیل مور گرد پاره شکر
فتد به جان آدمی عناي او

هاي دیگر خویش خواهی از آرماننی، بهار در ادامه افزون بر صلحپس از ابیاتی طوال
:   گویدهمچون راستی و برابري می

گار صلح و ایمنیکجاست روز
شکفته مرز و باغ دلگشاي او

کجاست عهد راستی و مردمی
فروغ عشق و تابش ضیاي او
کجاست دور یاري و برابري
حیات جاودانی و صفاي او
خوشا کبوتر سفید آشتی

که جان برد سرود دلفزاي او
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رسید وقت آن که جغد جنگ را
جدا کنند سر به پیش پاي او

تجددخواهانه در آرمان بهار، ساحت دیگري از شعر آرمانی او را شکل تجددطلبی و اصالحات 
:دهدمی

فرتوت گشت کشور و او را
بایسته تر ز گور و کفن نیست

یا مرگ یا تجدد و اصالح
راهی جز این دو پیش وطن نیست

:گویدو در جاي دیگر می
ذوق بشریت را این عشق کهن گم کرد

دازیدعشقی نو و فکري نو اندر بشر ان

هاي بهار را در شعر بلند او بیش از هر چیز شاید در مبارزة بی امان شاعر ها و آرمانایده آل
:با جهل و جور و جبونی بتوان خالصه کرد

همه استمگران جهوالنند                           ظالمان جاهالن و غوالنند
ترادف بود جهول و ظلومجاهالن ظالمند یا مظلوم                            م

:سرایدبهار در شعر دیگري در این خصوص می
بی خردان برگرفته حربه تزویر                  گشته به خونریزي ملوك مصمم

خردي، ظلم، پستی و در پایان قصیدة نامدار دماوندیه نیز بهار خواست خود را در محو بی
:سرایدتزویر بدین سان می

اس تزویربفکن ز پی این اس
بگسل ز هم این نژاد و پیوند
برکن ز بن این بنا که باید
از ریشه بناي ظلم برکند
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زین بی خردان سفله بستان
داد دل مردم خردمند

بهارسیاسیاندیشۀطرح
دورانتجربۀازپسراخویشحزبیهايفعالیتوسیاسیزندگانیبهارالشعراملک
دموکراتحزببامشخصاًسعادت،انجمنهمچوناهانخومشروطههايانجمندرنوجوانی

اي از این حزب را در مشهد شعبه1289خان عمواوغلی در سال وي همراه با حیدر. کردآغاز
دومبا مجلسهمزمانکهدموکراتواعتدالیحزبدو). 23: 1394کرونین، (تشکیل داد 

ملک. افکندندپیایراندررارزودگذحزبیدودموکراسیوحزبینظامنوعیشدند،تأسیس
ازپسوپیوستدموکراتفراکسیونبهسوممجلسدرپارلمان،درخودحضورنخستیندر

دموکراتحزبفعاالندیگرازچندتنیباهمراهسوممجلسکارپایاندرحزبدوانحالل
.برآمدحزبایناحیايدرصدد
حولآنانتجمعباوبرخاستندحزبشکیلتبامخالفتبههادموکراتبرخیزمانایندر
اوهمراهانوبهار. آمدوجودبهضدتشکیلیهايدموکراتاي، تشکلکمرهسیدمحمدمحور

مطبوعاتیسابقۀبامیان،ایندربهار. شدموسومتشکیلیهايدموکراتبهداشتند،اکثریتکه
هايدموکراتنشریاتمقامدرادآززبانوو نوبهارایرانجرایدجایگاهبهتوجهباوخود

).116، 27، 23: 1371بهار، (یافتتشکلدراینمحورينقشیتشکیلی،
برايبهارهايتالشماندننتیجهبیپیدروایرانسیاسیحزبدونخستینانحاللازپس
وطلباصالححزبدو،)چهارممجلس(در دورة بعدي تقنینیهدموکراتفراکسیونتشکیل
حزبدواینقالبدرمجلسایندرحزبیدونظامبارسان اینبدین. شدتشکیلیستسوسیال
یافت و پس از چندي با تشکیل احزاب دیگري چون حزب تجدد نوعی نظام چند حزبی تجلی

هاسوسیالیستوبودندسابقاعتدالیونازمتشکلمجموعدرطلباناصالح.جایگزین آن شد
درپیگیرفعالیتپیشینۀرغمبهمیانایندربهار. شدندمیپیشینهايدموکراتشاملعمدتاً
خودنکتهاین. پرداختطلباناصالحباهمکاريبههاسوسیالیستازانتقادبادموکرات،حزب

دراوعملیگراییواقعوملک الشعرا بهارگرایانهواقعسیاسینظریۀاصلینکاتازیکیمبین
. بودحزبیوسیاسیمواضعوهاگزینش

اجتماعیوسیاسیشرایطشناختودركبهار،گرايواقعوپذیرانعطافسیاسینظریۀدر
. دانستنمیمتناسبایرانجامعۀباراسوسیالیسمبهاراساس،اینبر. بودمحوريعناصرازایران

وداشتپرهیزد،بواوزمانسیاسترایجشیوهکهبافیمنفیوشعاردادنازبهارمبنااینبرهم
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زمینهکهحزبیوسیاسیمعمولهايمجادلهوتعصباتازحزبیهايفعالیتوتعلقاتعیندر
. مانددوربهساخت،میفراهمراتفرقه

آموزة نظم دموکراتیک در منظومۀ اندیشۀ سیاسی بهار
سیاسیهايگیريجهتومواضعهمۀوبودنظمیبیوثباتیبیبهبخشیدنپی پایاندربهار

اندیشۀمنظومهدر. گرفتمیقرارمسیرایندرمندنظامومنسجمايگونهبهاوتشکیالتیو
قرارخواهانهآزاديهايآرمانرویاروياجتماعیانضباطوسیاسینظمبهار،سیاسی

سیاسیمواضعواقع،در. شدمیمحسوبپایداردموکراسیوآزاديمکملبلکهگرفتنمی
.کردتفسیرتوانمیاساساینبرخودعصرحوادثوتحوالتقبالدررابهارگوناگون

طلبان ایران با استبداد قاجار خواهان و دموکراسیخواه در گرماگرم مبارزات مشروطهبهار آزادي
رو شاید در میان هم از این. نگران درافتادن جامعه به ورطه رادیکالیسم و هرج و مرج بود

ها تنها کسی بود که به اقداماتی چون ترور اتابک امین السلطان و سوء قصد به محمدعلی اتدموکر
به تعبیر همایون کاتوزیان، بهار از یک ). 119: 1390کاتوزیان، (شاه واکنشی اعتراض آمیز نشان داد 

ه دل ورزید، نه از مشروطفشرد و از سوي دیگر با آشوب مخالفت میخواهی پاي میسو بر مشروطه
زد و در این میان خواستار مشروطۀ مقتدر بود کند و نه به نام آزادي بر آتش هرج و مرج دامن میمی

).   121: 1390کاتوزیان، (
مجموعه اثربرایران،برقاجاردودمانسلطنتسالۀپنجاهویکصددورانپایانیهايسالدر
وخواهانوطنازشماري. بودشدهدچارنیسامابیوپریشانیبهکشوربیرونی،ودرونیعوامل
وکردندجدامرکزرا ازخودراهمیاندراینبسیاري. برآمدندايچارهپیدریکهرملیرجال

آغازگر1299اسفندسومکودتاي. دیدندتداركراهاییقیاموهاجنبشکشورکناروگوشهدر
الدینسیدضیاء. دادمیدراموراصالحونیتاموثباتنویدوبودتالطمپردوراناینپایان

.بودندکودتاشاخصچهرةدوسپهسردارکناردرطباطبایی
ازجمعیمحوریکهرکهبودندایرانسیاسیتن از رجال برجستۀدوقوامضیا وسید

ازپسوپیشتنشپرتاریخیمقطعدوهردررقیبسیاسیطیفدورأسدروسیاسیفعاالن
دوهردروبودقوامهمراهانویارانازکهآنبابهار. شدندمیمحسوبشاهرضاسلطنت

نظرآورد،رويقوامباهمکاريبهخودسیاسیگزینشواندیشهبهبنانظرموردتاریخیمقطع
دراصالحاتایجادبهامیدباوگراییعملونگريواقعچارچوبدروفکريمبنايهمانبه

شکلیکبهرااوضاعبهارتعبیربهدوآن. بستدلاوکودتايوسید ضیابهاقتدارونظمپرتو
بهاوضاعبهمربوطفکرونقشههرباراخودموافقتاساساینبربهارودیدندمیرنگیکو
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)فیروزوتاشتیمور(خود دوستانوسیدمیانارتباطبرقراريدرصدوکرداعالمضیاسید
و نقشهاصلازاواستحضاربیواطالعبیکودتاحالاینبا).91،66،64: 1371ر، بها(برآمد

).91: 1371بهار، (گرفتصورتکودتاچیانحقیقیمراد
توقیفزمانیکوتاهسیاسیفعاالنورجالازکثیريجمعباهمراهنیزبهارکودتا،وقوعپیدر

جوانیراضیاخود، سیدتعبیربهبهار. شديهمکاروهمدستیدرخواستاوازآزاديازپس.شد
جاآنازامابودامیدواراودولتاصالحاتبهکماکانودانستمیانقالبیونافذشجاع،هوشیار،

رویۀطبقفاشیزمیاکمونیزموسوسیالیزمازتشکیالتاقساموانقالبثابتاصولبهاحاطهاودرکه
بهکند،همکاريکورکورانهتوانستنمیخویشگفتهبهودیدنمیکتابومنطقرويازوعلمی

). 201،200،94،92،91: 1371بهار، (دادمنفیپاسخاودرخواست
پیشازبیشقبضهوکشورازاوو فرارسید ضیاعزلازپسدورانبهاومواضعوبهارنگاه

دهندةشکلاصولچارچوبدرواساسهمینبرنیز) سپهسردار(میرپنجرضاخانتوسطاوضاع
کهقواماحمدويسیاسیرقیبطباطبایی،الدینسید ضیاءعزلبا. بودويسیاسینظریۀواندیشه

بهوشدآزادبود،زندانیخراساندرپسیانخانتقیمحمدکلنلتوسطوسید ضیادستوربه
سیاستمداران وازبسیاريخالفبرکهبهارالشعراملک. نشستصدارتمسندبرسیدجاي

اقداماتوکلنلقیامبهنسبتمساعدينظرمیرزاایرجوقزوینیعارفهمچونروزگارآنادیبان
موفقامورتمرکزوانضباطونظمپرتودررااصالحاتونداشتويسرانهخوداصالحی

ترینالیقوپرکارترینملکتعبیربهالسلطنهقوامدولت. برخاستقوامازحمایتبهدید،می
).201،200،92: 1371بهار، (بودکودتاازپسدولت

دوراندرکههاییجنبشازیکهیجبابلکهخراساندرکلنلقیامبافقطنهبهارالشعراملک
پهلويخاندانبهدودماناینازسلطنتوقدرتانتقالآستانۀدروقاجارخاندانزوالوضعف

سیاسینظریۀدروبهارنگاهاز. نبودموافقگرفت،شکلایراننوبجوآذربایجانوگیالندر
شد،میپابراصالحاتبرايایاالتدرکهجنبشیوقیامهرازمرکزيمقتدرحکومتوي،

وآوردمیدستبهاتکانقطهویافتمیقدرتبایستمیحکومتاساس،اینبر. بودترصالح
).ح: 1371ر، بها(شدمیثقلمرکزدارايمملکت

همراهیبارامرکزيمقتدردولتآمدنکارسربرسویکازخودگفتۀبهبهارحالاینبا
بامخالفتعیندرسودیگرازوخواستمیعدالتشرطبهوخواهآزاديمطبوعاتواحزاب

مردمحالبهبخشزیانوملتوملککلیتمصالحخالفحرکاتیراهاآنکههاجنبشاین
).ط: 1371بهار، (نداشتهمعداوتیآنانبهنسبتدانست،میکنندگانقیامخودوکشوراین

دروثوقاقدامها،آنباخوردبرنحوةوتحرکاتاینازیکهرتبیینباواساساینبربهار
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انه،شکنقانونختماماتأییدراآذربایجانغائلۀحلشروعوکاشانواصفهانگیالن،غائلهختم
مشیرالدولهبرخوردشیوهنیزومخبرالسلطنهومشیرالدولهسويازراآنرحمانهبیوآمیزخدعه

وخیابانیوکردتقبیحاوپاکدامنیودانشبرتأکیدرغمبهرادشتستانوتنگستانجنبشبا
سیاسینظریهچارچوبآنان درقیامباموافقتعدموجودبا(راکوتاهیچاهخانحسینشیخ

درگراآرمانوخواهآزاديشاعريمقامدروخواندشهید) خویشگرایانهواقعوجویانهتمرکز
).169و55: 1376؛ کسروي، 40و34: 1371بهار، (سرود مرثیهآنانسوك

ازترصالحاصالحاتبرايرادولتیچنینوجودوطلبیدمیرادولتتمرکزواقتداربهار،
قربانیاقتداروتمرکزاینتحققمسیردربایستمیناگزیرکهدانستمیاییهجنبشوهاقیام

واقتداربهنیلموانعازراشاهاحمدوضعیفدرماندهحکومتبقايبهارالشعراملک. شود
بهدستبتوانندکهبستدلوثوقچونرجالیبهاساس،اینبر. دانستمیبنیادياصالحات

مصلحانیپیدرایراندروي. پرداختآنانازانتقادبهاساساینبرهموزننداساسیکاري
ضعیف،هايحکومتجايبهمقتدرهايدولتایجادباآتاتوركوموسولینیهمچونکهبود

کهکندمیانتقادوثوقازبهار. بپردازنداصالحاتانجامبهوسازندمحققراملیاتحاد
بهبعدهاکاراینوگیردپیشراآتاتوركیاموسولینیکارطرزکهنکردجرأتیانخواست

).29: 1371بهار، (، صورت گرفت)خواهآزاديوعالمايعدهدستبهنه(قزاق،ايعدهدست
او. نبودمقتدارانهاصالحاتواقتدارکنندةتأمینبهار،نگاهازسرکوبگريوخودکامگی

متمرکزمقتدردولتازحمایتشرطراتمطبوعاواحزابآزاديوو دموکراسیعدالت
حال،عیندر).318: 1371بهار، (شمردمیبراموراصالحدرآنموفقیتالزمۀوخودمطلوب

مقدمهبلکهآرامشونظممخلّتنهانهرامرجوهرجوتشتتخصمانه،هايبنديدستتفرق،
اینبیانبهدرستیبهاو. خواندمیدموکراسیوآزاديانعدامومحووسرکوببرايايبهانهو

هرکهاستمسلممنبرمعنیاینگویدمیوپردازدمیایرانتاریخدرشوندهتکرارتجربه
کنندمیابتدامرجوهرجازقبالًبیاورند،پیشدموکراسیضدبربزرگیبدبختیبناستوقت

و امنیتاقتدارتمرکز،وحدت،کهشاهرضاتمرکزگرايومقتدرحکومت).318: 1371بهار، (
آنچهباآناساسیافتراقاماباشدبهارمطلوبتوانستمیجهاتبسیاريازآورد،ارمغانبهرا

و خودکامگانپوشچکمهقزاقانحکومتبرقراريوآزاديبرانداختنبود،آنپیدربهار
. بودخواهديآزاوعالموصالحمصلحانحکومتجايبهمطلقهحاکمیتوگرسرکوب
فکريمرجوهرجمضراتبروزبابدرخودهايبینیپیشبهاشارهباخصوصایندربهار

وسایلوکاملقوايباقويمرديتسلطازمرکزي،دولتومملکترجالکردنضعیفو
به. گویدمیسخنهمهو مالجانبرومجلسآزاديبروکشوراوضاعبرداخلیوخارجی



)50پیاپی (96بهار، 20شماره ،پنجمسال هاي راهبردي سیاست، پژوهشفصلنامه50

کسهرباوداشتسردررامرکزيمقتدرحکومتایجادآرزويتا دیروزکهاو،بهارگفتۀ
هاحکومتمقتدرترینبابایداینکبود،شدههمداستانرفتمیاودرمقدرتیاحتمالکه

).ط: 1371بهار، (دیدمیخطرناكراويکهچراکرد؛میمخالف
ازسلطنتانتقالبامجلسایناکثریترویارويپنجم،مجلسنمایندگانازاقلیتیوبهار

سلطنتبهسپهسردارونبخشیدسوديمخالفتاینامابرخاستندمخالفبهپهلويبهقاجار
درششممجلسنمایندهمقامدرپهلويسلطنتآغازدرزمانیکوتاهبهارالشعراملک. رسید

گاهشاهرضاپادشاهیپایانتاسیاستازاوبهرهپسآنازوداشتحضورایرانسیاسیصحنۀ
. بوددربه دريوتبعیدوحبسگاهونشینیخانهوسکوتوانزوا

گرایی سیاسی بهار  اعتدال و توازن سنت و تجدد در واقع
از عناصر محوري اندیشۀ سیاسی ملک الشعرا بهار تلفیق و توازن سنت و تجدد در فراز و 

گرایی سیاسی بهار این تلفیق خود بخشی از واقع. د بودفرود جامعه در حال گذار ایران عصر خو
ها و مواضعی بود که برخی از آن به اعتدال همیشگی بهار تعبیر کردند و مجموعه گرایش

اي چون نظم و دموکراسی، و اقتدار و بهار، مفاهیم گاه دوگانه). 1390:411کاتوزیان، (
گرایانه پرشور بهار و ناسیونالیسم ایرانستیپروطن. دیدمشروطیت را مالزم و مکمل یکدیگر می

ر او نیز از یک سو با شووینیسم و رمانتیسم ناسیونالیستی برخی همزمانان خود متفاوت و از دیگ
:گرایی و جهان وطنی استسو در تلفیق و همسویی با انسان

سر خویها مردمان دوستی است
نگر تا خداوند این خوي کیست

اد داشتکسی کش منش ره به بنی
بن و بیخ کار جهان یاد داشت

ايجهان است پیشش یکی خانه
اينبیند در آن خانه بیگانه

همه مردمان بستگان ویند
زن و مرد پیوستگان ویند
بجوید دلش مهر برنا و پیر
که از مهر پیوند نبود گزیر
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واقع نگري بیند و در اعتدال و ساز و برگ جنگ به هنگام ضرورت نمیبهار صلح را نیز بی
ستیزانه برقرار یسم منفعالنه و آنتاگونیسم انسانسیاسی او به عبارتی صلح مسلح توازنی میان پاسیف

:کندمی
را لشکر نگه دارد ز قصد دشمنانملک

ملک بی لشکر همانا قصر بی بام و در است
صلح اگر خواهی به ساز و برگ لشکر کوش از آنک

وهر استبیش ترسد دشمن از تیغی که نیشش ج
اعتدال بهار در تلفیق سنت و تجدد همچنین به تعبیري به پرهیز او از افراط و تفریط در 

هایی چون اندیشۀ دینی و میراث فرهنگ خودي و گرایش و تالش وي به اصالح و عرصه
سان به تعامل معتدل با سنت و تجدد، غربال سنت و بهار بدین. انجامدها میتصفیه در این عرصه

).42و 41: 1350زرقانی، (پردازد هاي مفید تجدد میتن گزارهبرگرف
پردازد و همزمان به امان به مبارزه با خرافات میملک در شعر خود چنانکه پیشتر دیدیم، بی

پیشتر به وجهی از همانندي بهار با احیاگران و مصلحانی چون . نفی تجدد دین ستیزانه برمیخیزد
از منظر نگاه به جایگاه و ضرورت دین . حاد شرق اسالمی اشاره شدسید جمال و اقبال در باب ات

ها و تعصبات از دیگر سو، باز مشابهتی را میان بهار و از یک سو و لزوم زدودن آن از پیرایه
توان یافت؛ نگاهی که توازنی را میان افراط و تفریط بسیاري طلبان دینی مورد اشاره میاصالح

:دهدیان و پسینیان او در این باب نشان میاز معاصران بهار و پیشین
دین را مکن آلوده تعصب

کاسالم ز آالیش است عاري
مانهبی دین فسرد مردم ز

بی دین را نیست استواري
توان خواند گرایی سیاسی بهار میهاي واقعاعتدال و توازن میان سنت و تجدد را از مولفه

.     گیردنگ زمانۀ او را دربر میهاي گوناگون سیاست و اجتماع و فرهکه ساحت

بهار و بازگشت به صحنۀ سیاست   
رجالازبسیاريسیاسی،فضايشدنبازوکشورازويخروجوسلطنتازرضاشاهخلعبا

وتبعیدیانمحبوسان،زمرهدراولپهلويدورةدرکهقاجارعصراواخرسیاسیفعاالنو
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. بودندآشنانامهايچهرهاینازتندوبهاروقوام. بازگشتندسیاستمیدانبهبودند،زویانمن
ازدیگربرخیوارسنجانیحسندکترباهمراه1324درسالنوبهار،حیاتتجدیدازپسبهار

. پرداختآزادينامبهحزبیتشکیلبهبودند،قوامهوادارانازغالباًکهسیاسیفعاالن
ادغامحزبآندرآزاديحزب،1325درسالقوامسويازایراندموکراتحزبتشکیلبا

ارسنجانی، (پیوستندجدیدبه حزببهاروارسنجانیجملهازآزاديحزبرهبرانغالبوشد
کابینۀبهوي. )210: 1392آبراهامیان، (شددموکراتحزبمرکزيکمیتۀعضوبهار. )46: 1379

در همین هنگام به ریاست نخستین کنگرة .بودفرهنگوزیرماهششازکمتروافتیراهنیزقوام
به میزبانی انجمن فرهنگی ایران و شوروي در تهران برگزار 1325نویسندگان ایران که در تابستان 

). 124: 1383قیصري، (شده بود، برگزیده شد 
نمایندگیبهخویشکالتوتجربهآخریندربهارالشعراملک،26و25هايدر سال

رهبريمجلس،رئیسحکمتفاخرسردارباهمراهوشدبرگزیدهتهرانازپانزدهممجلس
دادمیتشکیلرامجلسایناکثریتکهداشتعهدهبهراقوامهواداردموکراتفراکسیون

ریاستهب1329سالدرخود،حزبیوسیاسیتجربهواپسیندربهار). 218: 1392آبراهامیان، (
1329این جمعیت که در خرداد .)303: 1392آبراهامیان، (شدبرگزیدهصلحهوادارانانجمن

نخستین کنگره خود را در تهران برگزار کرد و بهار در هیات مدیرة 1329تاسیس شد، در آبان 
).  237: 1370ذاکر حسین، (جدید نیز عضویت یافت 

پایان،1330درسالپربارزندگیسال64ازپسبهارتقیمحمدالشعراملکگذشتدر
نظریهخودهايتحلیلوهانوشتهدرکهبودنگرواقعسیاستمداريوخواهآرمانشاعريحیات

چنینمبنايبرنیزراخودسیاسیهايکنشومواضعوکردارائهیممنسجوجامعسیاسی
. بخشیدساماناينظریهواندیشه

بیانبهسیاسیهايکنشگرایانهواقعوعلمیتشخیصباپیشهیک سداز قریببهار
تاریخفرودهايوفرازوتحوالتتحلیلدرنیزتاکنونکهپرداختهاییانگارهوهادیدگاه
وتعمیقوروزگارانگذشتباونمایدمیجسورانهوبدیعآن،خصوصدرداوريومعاصر

. یابدمیازگیتپیشازبیشسیاسی،وقایععلمیتبیین
لزوماًنهو-گراآرمان خواه و سنتشاعريتوانمیرابهارالشعراملکسان،بدین
گراییواقعراويسیاسینظریۀاساسکهدانستنوگراومدرنايپیشهسیاستاما- کارمحافظه
. دهدمیتشکیل
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گیرينتیجه
بردررااوطوالنیچنداننهرعمازنیمیحدوداًکهخودحزبیوسیاسیحیاتدربهار
گرچه. افزودپیشازبیشاوکارجامعیتبرکهنهادسرپشترابسیاريتجربیاتگرفت،
ونگارروزنامهادبی،منتقدشاعر،نویسنده،دانشگاه،استادمقامدرادبیوفرهنگیهايفعالیت

نیزاجتماعیاتوسیاستقلمرودرساخت،نامدارهاعرصهایندربیشتررااوپژوهشگر،
. داشتپربارودرخشانايکارنامه
احزابدر. کردآغازخواهیمشروطهمبارزاتازراخوداجتماعیوسیاسیتالشبهار
شرکت)شاهرضااقتدارگرایانهوخودکامانهسلطنتازو پسپیش(تحزب دورهدوسیاسی

مردمنمایندگیبهپارلمانیدورهنجپدر.گرفتقراراحزاباینرهبرانشماردروکرد
بهبارهاپیکارهااینکشاکشدر. سرگذراندازنیزراوزارتمدتکوتاهتجربۀشد وبرگزیده

سرانجامونهادیادگاربهخودازماندگاريسیاسیواشعارانتقاديمقاالتافتاد،تبعیدوحبس
حاصلواوخودخاصکهیافتدستيانگرانهواقعومنسجمجامع،بدیع،سیاسینظریۀبه

تااندیشهعرصۀازاجتماعیاتوسیاستقلمرودرويتجربیاتوهااندیشیژرفمطالعات،
. بودعملصحنه

شجاعت،ها،آموزهواصولبراصراروتأکیدعیندراعتدالگرایی،واقعآموزي،تجربه
وعملاندیشههايویژگیازع،مواضواعتقاداتبیاندرجسارتوصداقتبودن،صریح
گذاربنیاناندیشۀبهراآنتوانمیکهسیاسیعلمیوبینانهواقعنگرشبابهار. بودبهارسیاسی
وکارهرسیاستدرکهبودنظراینبردانست،نزدیکماکیاولینیکولوسیاستنویندانش

عرفدرورواست،شودجماعتییاشخصقدرتوبقابهمقرونکهخشنیوشنیععملهر
دربهارپسندموردامرایناستبدیهی. )338: 1371بهار، (شود میهموارجایشملکداري

. بودگرایانهواقعاياندیشهوسیاسیواقعیتیجسورانهبیانامانبودخواهآرمانشاعريمقام
. شودگرجلوهاقصتندوشایدبهاربارپرکارنامۀدرکاووکندبادیالکتیکی،منظراز

ازبهار. سیاستوشعراو،حیاتگوناگونهايعرصهازثمرپرساحتدومیانتناقضینخست،
. بودنگرواقعونوگرامدرن،سیاستمرديسودیگرازوگراسنتوجوآرمانشاعريسویک

سیاستصحنهدراماکردمیبیانسروده هایشواشعاردرراخودهايآرمانبهارالشعراملک
اوروزگاردرايقرینهونمونهکمترکهخویشخاصگراییواقعوبینیواقعبااجتماعیاتو

زمانه،غوغاهايوشعارهاها،بافیخیالها،تفریطوافراطرغمبهیافت،توانمیآنبراي
. برآمدملیمنافعهايمؤلفهوعناصرجستجويدرگرایانهواقع

وسیاسیانضباطوتمرکزونظموسویکازو دموکراسیآزاديجويجستدوم،تناقص
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دوويازپسهادههوهاسالحتیواوعصرایراندراو،ازپیشکهبودسودیگرازاجتماعی
ومدرنسیاسینظریۀچارچوبدرامابهار. استشدهتلقییکدیگررویارويومتناظرمقولۀ
ودانستمییکدیگربقايودوامعاملوهمملزوموالزموملمکرادواینخودگرايواقع
برگشتیورفتسیرورگرسیونعواملتریناساسیازراآنبتوانشایدکهبودايگمشدهاین

.دانستآنتکراريچرخۀوایرانمعاصرتاریخ
ویسیاسفعاالنازبسیاريخالفبرويکهبودنکتههمینبهارسیاسینظریۀکانون

بنديدستهوتشتتتفرق،پراکندگی،ومرکزيحکومتتضعیفخود،عصرپیشگانسیاست
و بهانهمقدمهومخربومخلبلکهدانست،نمیدموکراسیوآزاديمترادفتنهانهرا

وهاتحلیلها،نوشتهدرهمبهار،. کردمیتلقیشهروندانحقوقتحدیدوهاآزاديسرکوب
وفرازپرزندگیسراسردرخویشسیاسیعملوهاگیريموضعدرهموخودفکريمنظومۀ
سیاسیگراییواقعنوعیاوسیاسینظریۀمبنا،اینبر. بودنظراینبرنهاد،سرپشتکهنشیبی

همگراییوهمبستگیتمرکز،انضباط،نظم،دموکراسی،آزادي،چونعناصريآندرکهبود
.انجامدمیملیمنافعتقویتوتأمینبهو مکملمنسجمايگونهبه
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منابع
، ترجمۀ ایران بین دو انقالب، از مشروطه تا انقالب اسالمی، )1392(آبراهامیان، یرواند، - 

.نشر مرکز: چی، چاپ هجدهم، تهرانآوري و محسن مدیر شانهکاظم فیروزمند، حسن شمس
هاي ایران از میرزا دولت، )1379(اداره کل آرشیو، اسناد و موزه دفتر رئیس جمهور، - 

: ، چاپ دوم با تجدید نظر و اضافات، تهراننصراهللا خان مشیرالدوله تا میر حسین موسوي
.سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

.نشر قطره: ، تهراندکتر ارسنجانی در آیینه زمان،)1379(ارسنجانی، نورالدین، - 
: فصولی از تاریخ مبارزات سیاسی و اجتماعی ایران،)1370(الموتی، ضیاءالدین، - 

.شرکت انتشارات چاپخش: ، تهرانهاي چپجنبش
، چاپ انقراض قاجاریه: تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران، )1371(بهار، محمد تقی، - 

.موسسه انتشارات امیر کبیر: سوم، تهران
: تهرانبهار، پنجاه سال بعد،بهار و روزنامه نگاري زمانه او،)1383(،پروین، ناصرالدین- 

.موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی
: ، تهرانمطبوعات سیاسی ایران در عصر مشروطیت، )1370(ذاکر حسین، عبدالرحیم، - 

.موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران
مجله دانشکده ،»بهار و تعامل معتدل با سنت و تجدد«، )1383(زرقانی، سید مهدي، - 

.3، پاییز، شماره37، سال علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهدادبیات و
، نخبگان سیاسی ایران، از انقالب مشروطیت تا انقالب اسالمی،)1372(شجیعی، زهرا، - 
.انتشارات سخن: تهران
: ، ترجمۀ محمد دهقانی، تهرانروشنفکران ایرانی در قرن بیستم،)1383(قیصري، علی، - 

.انتشارات هرمس
، مقاله دیگر3ایران، جامعه کوتاه مدت و ، )1390(، )همایون(محمد علی کاتوزیان،- 

.نشر نی: تهران: ترجمۀ عبداهللا کوثري
، ترجمۀ عبداهللا کلنل پسیان و ناسیونالیسم انقالبی در ایران،)1394(کرونین، استفانی، - 

.نشر ماهی: کوثري، تهران
مقدمه و حواشی و ویرایش محمد ، با قیام شیخ محمد خیابانی، )1376(کسروي، احمد، - 

.نشر مرکز: علی همایون کاتوزیان، تهران
، ترجمۀ حمید احمدي، چاپ فرهنگ علوم سیاسی آکسفورد، )1387(مک لین، ایان، - 

. نشر میزان: دوم، تهران


