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 بهار« دماونديۀ»شلّی و « کوه سفيدِ»اشعار  تطبيقی مفهوم قدرت فوکو در بررسی
 ناصر ملکی

 ، ايرانکرمانشاه دانشيار زبان و ادبيات انگليسی، دانشگاه رازی،. 1
 (64/91/1938تاري  پذيرش: ؛ 61/16/1934)تاري  دريافت: 

 چکيده
ـ » دۀيو قصـ  ، شـاعر بريتانيـايی  لیشِ یرسپِ «کوه سفيد»شعر اين مقاله به بررسی تطبيقی   «هدماوندي

فوکو، برای داشـتن و حفـظ    باوربه پردازد.  قدرت ميشل فوکو می ۀينظربر مبنای عرای بهار الشّ ملک
خـويش   جامعـۀ ای بايد از ايدئولوژی برتـر   معهاجتماعی، مردم هر جا رۀيزنجهويت و قرار گرفتن در 

نويسندگان اين مقاله بر اين باورند که بهار و شلی، با  م قدرت به حساب آيند.جز هِرَپيروی کنند، تا 
معاصر خويش، انتظارات خود از ايـن جوامـع و    جامعۀتمرکز بر موضوع قدرت، ماهيت و تأثير آن بر 

نمـاد  خروشی که  آرام دارد، اما باند و کُی آغازهار باند. شعر  يدهتعامل مردم با قدرت را به تصوير کش
و در شـود   آغـاز مـی  که باز هم نماد انقالب اسـت،   خروش باشعر شلی  يابد. پايان می است، انقالب
خوانـد و   در اين بين، بهار کوه دماوند را به انقالب عليه شرايط حاکم فرامی .رسد به سکون می پايان

. نتيجه شود فراز کوه سفيد آب و سرازير می ازاين قدرت چون ي   ،است که سرانجام معتقدشلی نيز 
ها و تصـاوير مشـابه،    مايه گيری از بُن آنکه هر دو شاعر ضمن نقد قدرت حاکم زمان خويش، با بهره

کنند. به منظور  نجات جامعه از تسلط قدرت حاکم معرفی می چارۀانقالب و واژگونی ساختار حاکم را 
، «هـان ساسـی  »نسجام بيشتر، پايگاه نظری اين تحقيق با تکيه بر مفهوم ادبيات جهـان و تعريـف   ا

شـمول بـه    گرای معاصر، در اين زمينه به تحليل گفتمان مشابه اين دو شاعر از منظری جهان تطبيق
 .پردازد ادبيات می دۀيپد

 .جهان اتي، ادبیشلّ یسرِپِالشعرا بهار،  دماونديه، ميشل فوکو، ملک ،کوه سفيد ها: کليدواژه
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 مقدمه. 1
شناسيم، دورانی لبريز از اتفاقات و تغييـرات در   می« مدرنيسم»ای که آن را با عنوان  دوره

عقايـد و آرای اشـخاص   هـا نيـز از    آن عمدۀاست که  های متفاوت اجتماعی بوده گفتمان
يط دوران مدرنيسـم  و شـرا اوضـاع  پسامدرن نيز که خود متـأثر از   دورۀاند.  نشأت گرفته

هاست که همـه ريشـه در عقايـد و     است، عصری پرتالطم و متحول شده در تمام زمينه
 ترين افرادی ( از مهمم.1387ـMichel Foucault: 1362) ميشل فوکو آرای شخصی دارند.

به طور کلی، بـاور او بـر    .است هکه عقايدش تأثير آشکاری بر دوران پسامدرن داشت است
مراتبی اداره  سلسله یقدرت لۀيوس  به ،طور ناخودآگاه و پنهانی  به یا ر جامعههاين بود که 

. در هر بخش و سازمانِ چنين جامعه و مردم مستولی است یها بر تمام جنبه شود که می
تعيـين  قـدرت   لۀيوسـ   تمام نيروهای اقتصادی، سياسی و اجتماعی بـه ای، هويت  جامعه

فرد )و هر نهاد( موقعيـت خـود را    هری از آن است که در رابطه با قدرت و پيرو. شود می
در  ايـن نظريـه   شـۀ ير البتـه . خواهد شـد ديوانه خطاب  و اگر چنين نباشد،دهد  می ءارتقا

آلمـانی اسـت.   مشـهور  فيلسـوف   ،(Friedrich Nietzsche) نيچـه های فريـدريش   انديشه
  ميتصـم  ی خـود هـا  خواسته بارۀها ابتدا در که انسانتفکرات او بر اين موضوع استوار بود 

اين بـدان معناسـت کـه     .دهند سپس حقايق را در راستای اهداف خود قرار می ،ندگير یم
 بشـر، تمام دانش ؛ به عبارت ديگر، هيچ حقيقتی خارج از قدرت و ارادۀ انسان وجود ندارد

 :During, 1992) رديگ ینمود و تجلی ارادۀ انسانی است که در راستای قدرت حاکم قرار م

، مـردم  کنـد  یقدرت حاکم، عقايد و احکام خاصی را به مردم تحميل مـ  از آنجا که. (245
هـر  واقـع،  . در شوند میاز اين احکام و عقايد به پيروی ناچار به دليل نياز به هويت، هم 

حقيقت، وقتـی  بدين ترتيب، هويت پيدا خواهد کرد. کند، چيزی که از اين قدرت پيروی 
 ستای قدرت قرار گيرد.حقيقت است که در را

ــپِ «Mont Blanc: کــوه ســفيد» ــ» دۀيو قصــ( Percy Shelley) یلّرســی شِ  «هدماوندي
ه از آثار ادبی هستند کـه از لحـاظ   نموندارند، دو  مشابهیکه صُوَر خيال الشعرا بهار  ملک

به  ،قدرت در هر دو شعر شوند. محسوب می قدرت فوکو ۀينظرمفهوم و مضمون، مصداق 
که  شعر دوشدۀ  توصيف یها و جلوه است صورت کوهی نمايان شدهليک، در صورت سمب
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 ند.دو شاعراين شرايط خاص اجتماعی ن به هم شباهت دارند بازنموهای مختلف  جنبهاز 
نمايشی از ابراز نارضايتی اين شاعران از شرايط بد اجتماعی و  ،اين دو شعرعالوه بر آنکه 

 با مردم زمانـۀ  شاعرانهمدردی  درت جامعه هستند،گفتمان قتغيير و تحوالت حاکم در 
 «کـوه سـفيد  »دو شعر نقد و بررسی  تحقيق حاضر، لذا گسترۀ دهند. خود را نيز نشان می

 :نشان دهدقدرت فوکو است، تا  ۀينظربر مبنای بهار  «ۀدماوندي» دۀيی و قصلّشِ
 نامطلوب و ناعادالنۀط از شرايرا نارضايتی خود  و با چه گفتمانیچگونه  ـ اين دو شاعر،1

 .اند توصيف کرده زمان خود حاکم بر جامعۀ
 .وجود دارد زمينه در آرا و عقايدشان در اين يیها چه شباهت ـ6
 د؟نشو خلق می و در پاس  به چه شرايط و تحوالت اجتماعی چنين اشعاری چگونه ـ9

 Worldاجمـال بـه تبيـين مفهـوم ادبيـات جهـان )       در همين راستا، جستار حاضر بـه 

Literatureتر ما از اشعار  تر و جامع تنها ابزاری خالقانه برای درک عميق پردازد که نه ( می
تواند فرصتی را مهيا کند، تا از طريق نقد و بررسی اين اشعار،  مورد مطالعه است، بلکه می

ادبيـات بـا محـوريتی     عرصـۀ خود را درنورديـده، پـا بـه     انۀيگرا یملمرزهای )محدود و( 
هـا و ملـل مختلـف، اميـال      ای که خوانندگان از تمام فرهنگ شمول نهيم، به گونه نجها

مشترک انسانی خود را در آن به صورت ملموسی بيابنـد. از آنجـا کـه ارائـۀ تعريـف يـا       
شـود، ايـن    واقع دشوار محسـوب مـی   ای دقيق برای مفهوم ادبيات جهان کاری به شاکله

گرای معاصر،  (، تطبيقHaun Saussy« )ان ساسیه»های  بندی پژوهش از تعاريف و دسته
ها به منظور انسـجام بيشـتر در چـارچوب تحقيـق و درک بهتـر       و از آن است بهره گرفته

کند. اين محقق، پايه و اساس درک توليدات ادبی  غرابت دو اثر مورد مطالعه استفاده می
موضـوع کلـی زيـر     ادبيات جهان، وابسـته بـه سـه    زمرۀيا هنری را به عنوان آثاری در 

 داند: می
الف( درک توليدات ادبی که ريشه در افکار و اميال عميق انسانی دارند و بـه تـرويج   

گرايانه اسـت. ايـن    های ملّی پردازند که به طور عمده در تضاد با سوءگيری مضامينی می
ای در  هاست که هر خوانند دسته از آثار ادبی، آنچنان با افکار و آروزهای انسانی درآميخته

 و اعتقادات انسانی خود را در آن جستجو کند. باورهاتواند  هر زمان و مکانی، می بازۀ
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ـ اولب( دسترسی مستقيم و خوانش آثار ادبی )به زبـان   هـا و   هـا( از سـاير قـوم    آن ۀي
است و خودِ عمل ترجمه نيز شـايد همـواره    نسبت دشوار بوده ها همواره کاری به فرهنگ

ضامين اصلی يا سبک و سياق نويسنده را آن طور که بايد و شـايد، بـه   نتواند مفاهيم و م
خواننده انتقال دهد. با وجود اين، يکی از خصوصيات بارز آثـار ادبيـات جهـان، گـرايش     

هـای زمـانی، مکـانی و فرهنگـی      ها به پيمودن محـدوديت  مضامين و مفاهيم نهانی آن
جمه نيز خللی در انتقال اين مضـامين  ای به عنوان تر باشد، به طوری که حتّی واسطه می

 کند. ايجاد نمی

هـای   ها و تفـاوت  ج( ادبيات جهان ابزاری منفعل برای صرفاً مقايسه و نشان شباهت
فرهنگی نيست. پيش از هر چيزی، هدف ادبيات تطبيقی و ادبيات جهان در ابتدا، نشـان  

پـس از درک زيبـايی   فرد فرهنگی، ادبی، اجتماعی و... است.  دادن خصوصيات منحصربه
اين تنوع انسانی، ادبی و فرهنگی است که ما به تکاپو برای تشکيل گفتمان و به وجـود  

آييم. هدف ادبيات جهـان نيـز تأييـد ايـن      ها برمی آوردن ارتباط ميان اين آثار و فرهنگ
هـا ميـان    ها برای تشخيص و تبيين شباهت اول و آنگاه استفاده از آن وهلۀها، در  تفاوت

 .(Saussy, 2015: 59)ن آثار است اي

هـای موجـود در زمينـۀ ادبيـات      بندی های باال به توضيح فقط بخشی از دسته تعريف
پردازد. اين در حالی است که اين سبک خـوانش و درک آثـار ادبـی از ابتـدای      جهان می

، تـاکنون دسـتخوش تغييـرات معنـايی و     1پيدايش خود در اوايل قرن نوزدهم در آلمـان 
توانـد چـارچوب مناسـب و     است. با وجود اين، تعـاريف بـاال مـی    ری متعددی شدهساختا

 منسجمی را در زمينۀ خوانش و مقايسۀ اشعار منتخب شِلّی و بهار در اختيار ما قرار دهد.

 شعر مورد بحث دو در فوکو قدرت ۀينظر نمودِ. 6
و در آن بُرهـه   6ردآن دوره تعلق دا که حقيقت هر دورۀ تاريخی به خودِ استفوکو معتقد 

 .(Harrari, 1979: 97) رديـ گ یخارج از اين حيطه قرار م ،، اما علمکند یاز زمان معنا پيدا م
 :ديگو یم اما چنان که کهون

بـه زعـم    را حقيقـت  قـدرت نيسـت.   قـدرت يـا فاقـد    بيرون از ،حقيقت»... 
نفـوس   نه پـاداشِ  ؛دربازنگری ک بايد دارد،که تاري  و کارکردهايش  یا اسطوره
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اند خود را  نه امتياز کسانی که توانسته آزاد است و نه فرزند انزواهای طوالنی، و
مـن  جهـانی اسـت و در ايـن جهـان، بـه يُ      چيـزی ايـن   ،رهايی بخشند. حقيقت

منـدِ قـدرت را حفـظ     تأثيرهـای قاعـده   و شود یم مختلفِ اجبار توليد های شکل
 ؛حقيقـت دارد  بـارۀ خـود را در نظام حقيقت و سياست کلی  یا . هر جامعهکند یم

کـار   و به منزلـۀ حقيقـت بـه    رديپذ یاز گفتمان که اين جامعه م يیها يعنی گونه
درسـت و نادرسـت    یها هايی که امکانِ تميزِ گفته ؛ ساز و کارها، مرجعاندازد یم

؛ شـود  یآن، اين يا آن گفته تصـويب مـ   لۀيوس که به یا وهيو ش کند یرا فراهم م
؛ جايگاه کسانی اند افتهيکه برای اکتساب حقيقت ارزش  يیها و روش ها کيتکن

)کهـون،   «کنـد  یند که بگويند چه چيز به منزلۀ حقيقـت عمـل مـ   ندار آ که عهده
1981 :939). 

، بـدون  کنند یزندگی م یا افرادی که در چنين جامعه ،رغم چنين شرايط اجتماعی  به
، در غير نيستند و صحبتدر به تفکر قا های حاکم، پيروی از احکام و قوانين و محدوديت

را  سکوت مردمولی همۀ  ،شوند ، يا به سکوت محکوم میشدهصورت ديوانه خطاب   اين
فرهيختگان و اديبـانی وجـود دارنـد کـه نارضـايتی خـود را در        بين،و در اين  طلبند ینم

بـان  و هـم مخاط  کننـد  یهم با مردم همدردی م ،به اين شيوه و است بيان کرده آثارشان
الشعرای بهـار و   ملک .ها همسو گردند تا در اين جنبش با آن سازند یخاص خود را آگاه م

سروده شد در شرايطی  «دماونديه» مشهور دۀيقصاند.  چنين نويسندگانی بودهی لّپرسی شِ
و دخالـت   شده بوددچار هرج و مرج  ،متعدد بيگانگان یها کيتحر تأثير که جامعه تحت

از آنجـا کـه   کـرده بـود.    تحميلجامعه  هرا بزيادی های  محدوديت ،های خارجی سياست
تعليم و تربيـت،   یها طيی در محاجتماعی تشکيل قدرت در همه جا، حتّ یها تيمحدود
محافل ادبی نيز عـاری از ايـن    ،دنوار وجود دار به صورت سلسله ها و تفکرات مردم کتاب

 ند.نبود ها تيمحدود
او از شـرکت در  با آنکه  .نبود یکار شاعر محافظه ظاهراًهمانند بهار،  ی نيزپرسی شلّ

شـادی و رفـاه    دانست و قابل توجيه نمیجست، ظلم و ستم را  یمحافل عمومی دوری م
تا مردم را بـه سـمت آزادی، عشـق و     ،کرد یش را وقف جنگيدن با ظلم و بردگی ميخو

او، تجلی بيشتری نسبت  اردر آث یطلب اين مبارزه. قابل انتظار است که برابری هدايت کند
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 شائبه یهيجانی ب ،یدر آثار شلّ» که کرونين معتقد استريچارد  .پيدا کند عالم واقعيت به
شکوه قدرتی نمايان  ،. در بيشتر آثار او(Cronin, 1981: 42) «زند یبرای اصالح دنيا موج م

هـا يـادآور    و همۀ اين شود یقدرت ديگری سرکوب م به وسيلۀاست که ماندگار نيست و 
غم  یها شادی انسان بر اساس زيبايی قرار دارد و لحظه یها آل دهيا» که اوستاين گفتۀ 

 ,Carey) «شود انسان تطهير می ،و در اين لحظه رديگ یت مئو نااميدی از ضعف انسان نش

1975: 15). 

 ريــزی آن، ايــن اســت کــه در طــرح و پايــه قــدرت نکتــۀ اساســی در بــاب ســاختار
بلکه  ،از مردم مطرح نيست یگروه ديگر يک گروه و مياندوگانۀ محکمی  یبند ميتقس»

: 1987)بـرتنس،  « گـردد  عمـال مـی  بر افراد اِ شود و میقدرت از طريق مجاری متعدد توزيع 

 :Madness and Civilization)تـاري  جنـون    یهـا  را در کتـاب  موضـوع . فوکو ايـن  (147
 :Order of Things) ءااشـي نظم ، (م.The Birth of Clinic: 1329)کلينيک  پيدايش ،(1321
 تـاري  جنسـيت   و (م.Discipline and Punishment: 1345) و تنبيـه  مراقبـت (، م.1322

(History of Sexuality: 1342 ).و  ءآرا ،دورههـر  کـه در   دارد بيـان مـی  و  کند میمطرح م
و فوکـو   شـود  یو عقايد ديگری م ءکه در دورۀ بعدی جانشين آرا شود یعقايدی مطرح م

آرشـيو بـه سيسـتم تغييـر و     بدين ترتيـب،   .نامد یم (Archive« )آرشيو»اصطالح  آن را به
بـه   توانند یی مردم هر دوره هم نم. حتّشود یيک دورۀ خاص گفته م درتحوالت جامعه 

به عبـارت   ؛موقعيت خود را تشخيص دهند، چون اين موقعيت ناآگاهانه است طور دقيقی
 :Foucault, 1977) خبرند یاز آرشيو حاکم بر خودشان هم ب ،دورۀ تاريخیمردم هر  ،ديگر

345& Ibid, 1986: 345). 
قـدرت هنـر و علـم هـم از طريـق      توان اين طور پنداشت کـه   با اين توضيحات، می

يک دورۀ تاريخی از طريـق  در يعنی هنر و علم مطرح  ؛ديآ یدست مه ژی حاکم ب  ايدئولو
 تـر  یايدئولوژی حاکمی کـه قـو   ،بنابراين .کند یدوره نمود پيدا مايدئولوژی حاکم بر آن 

و  الينفـک قـدرت اسـت    . از نظر فوکو، ايدئولوژی حاکم جزءِشود یزودتر نمايان م ،باشد
تمـام  قـوانينی کـه    ؛کنـد  آن قـدرت را تبيـين مـی    ،احکام و قـوانين  اين از آنجاست که

. ايـن ايـدئولوژی حـاکم اسـت کـه      کنـد  یدهد و کنتـرل مـ   یرا نظم م افراد ها و سيستم
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صـحبت  حـدّ   کنـد  کند و معلوم می ها مشخص می های حقيقت را برای انسان محدوديت
مـثالً تنهـا    ؛چيزی صحبت کرد بارۀکجا بايد در ن دربارۀ هر چيزی چه اندازه است وکرد

هـا تـدريس کننـد، يـا      در دانشگاه توانند یم ،اشخاصی که مدارک دانشگاهی معتبر دارند
 .(Gutting, 2006: 28)خاصی معتبرند  یها ها و نوشته نکه در يک دورۀ تاريخی گفتهاي

ای که متون در بستر آن توليد  توجه به ارتباط ميان متون و مناسبات قدرت در جامعه
متنـی   امـری بـازنموده و نيـروی بـرون     مثابۀشوند، منشاء مطالعاتی در باب قدرت به  می

 واسـطۀ   بـه کنـد.   سرشت بازنمـايی، آن را محـدود مـی   دهی  است که ضمن سازمان شده
گی انسان، فوکو تصوير ديگری از مفهوم متـداول   تحقيقات در باب ساخت اجتماعی سوژ

انسانی نسـبت داد. بـا    سوژۀتوانايی ايجاد تغيير در جهان، به  مثابۀو معمول قدرت را به 
داند که در چارچوب آن،  اد میحال، او قدرت را ويژگی آن دسته از مناسبات ميان افر اين 
طـور مشـخص،    شـوند. بـه    مفروض، آگاهانه وارد عمل می جامعۀهای کنترلی يک  نظام

 ,Foucault)دهـد   ای از مناسبات تاريخی و اجتماعی را شکل مـی  اِعمال قدرت، مجموعه

ـ « کـوه سـفيد  »در اشـعار   تـوان  یايـن نظـر را مـ    بازنمودِ. (56 :1980 « ۀدماونديـ »ی و لّشِ
عقايـد و نظـرات ميشـل فوکـو را     ای از  نمونـه وضوح  بهجستجو کرد که الشعرا بهار  کمل

 ۀينظرمبنای  برتا اين اشعار را  حاضر فرصت را غنيمت شمرده لذا مقالۀ .سازند ینمايان م
و عقايد ايـن دو شـاعر را    ءآراهای  و تفاوت ها و شباهت نمايدقدرت ميشل فوکو بررسی 

 مشخص سازد.

 پژوهش نۀيشيپ. 9
هـای مختلـف    ها را از جنبه است و آن پرداختهپژوهشگران متعددی به اشعار بهار و شلّی 

سيّد مهدی  ،«ت و تجددبهار و تعامل معتدل با سنّ»با عنوان ای  اند. در مقاله بررسی کرده
( درک بهار از سنّت و تجدد زمان خـود و تعامـل او بـا ايـن دو مقولـه را      1989) زرقانی

 ،«بهـار در بنـد  »بـا عنـوان    در تحقيقـی نيز ( 1982)زاده  مريم شعبان .است هتحليل نمود
هـای لفظـی و    برخـی ويژگـی   نظـر را از  حبس بهـار  برخی از آثار دوران است تا کوشيده

 از خالل تصـويرهای برسـاخته از شـب،    ،اجمال بررسی کند و در اين رهگذر محتوايی به
در پژوهشی ديگـر بـا    .هات بهار را بجويدو مکرو قيعال سازهای موسيقی،و  گل پرنده،
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( ابعـاد  1989مرتضـی محسـنی )   ،«الشـعرا بهـار   فرهنگ در اشعار ملک یها جلوه»عنوان 
( نيز در 1939سيد مهدی مسبوق و همکارانش ) .است فرهنگی اشعار بهار را بررسی کرده

در « یالشعرای بهار و جميل صدقی زهاو دوستی در شعر ملک ميهن»جستاری با موضوع 
قالب موضوعاتی چون استعمارستيزی، قدرت و عدالت در آثار بهار و همتای عراقی خود، 

 است. زهاوی، به پيشرفت و آگاهی زنان در دو کشور ايران و عراق پرداخته
پـردازی و   قافيه»ای با عنوان  ( در مقالهCollings, 2008از سوی ديگر، ديويد کالينگز )

ـ نظربا اشـاره بـه   ، «ی به راب ميچلاحساسات در کوه سفيد: پاسخ اسـتعداد فکـری و    ۀي
را در  آنکنـد و   ذهنی کانت، استعداد ديگری به نام احساسـات مخاطـب را معرفـی مـی    

 :Hitt, 2005کشـد. کريسـتوفر هيـت )    به نقد مـی  یشلّ کوه سفيدِ شعرهای  خوانش قافيه

به بازخوانی تـاريخی و   ،«های کوه سفيدِ شلّی نشده گفته»( نيز در پژوهش خود، 136-166
بافت زبانی و موضوعی شعر  جنبۀو دو  است اين شعر پرداخته انۀيصورتگرادر عين حال، 

گرايی فلسفی شـعر   است و از اين طريق، کمال و محتوای تاريخی آن را به هم پيوند داده
ـ « گرايـی  کوه سفيد و وااليی مـادّی »ديگری با عنوان  مقالۀاست. در  به چالش کشيده ر اث

های عرفانی در اين شعر،  (، ضمن ردّ وجود جنبهEconomides, 2005لوئيس اکونوميدس )
 ,Erkelenzاست. ميشـل اِرکِلنـز )   گرايانه و دنيايی آن را نيز برجسته کرده های مادّی جنبه

به جدال بين ايمان به خالق و ايمان « جدال ايمان در کوه سفيد شلّی» مقالۀ( نيز در 1989
 پردازد. بدی و وحشی میبه طبيعت ا

مفهوم قدرت که به است   نظر به اينکه نويسندۀ پژوهش حاضر، به پژوهشی برنخورده
پرداخته باشد، بر آن شدند تا به مطالعه بهار  «ۀدماوندي»ی و شلّ «کوه سفيدِ» اشعار فوکو در

ه بر ايـن  همت گمارد. نويسندۀ اين مقالاين ديدگاه آثار اين دو شاعر بر مبنای  سۀيمقاو 
تطبيقی با موضوع آثـار شـلّی و بهـار،     مطالعۀباور است که با توجه به اهميت انجام يک 

 «کـوه سـفيدِ  » اشـعار  مفهوم قدرت فوکو دراين پژوهش گام کوچکی در معرفی و قياس 
 خواهد بود.بهار  «ۀدماوندي»ی و شلّ
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 فوکو قدرت ۀينظر الشعرای بهار و نمودِ ملک. 7
 1991) هجـری قمـری   1971در سـال   بهار اسـت، که از شاهکارهای  «دماونديه» دۀيقص
هرج و مرج قلمـی و   ،به تحريک بيگانگان ،. در اين سالاست ه شدهسرود (شمسی یهجر

، قصـيده ايـن  . مشـهود بـود  کار دولت  ستی درسُ وحاکم شده بود مطبوعات  براجتماعی 
شايسـتۀ   . نکتـۀ (976ــ 976: 1943 پـور،  آرينر.ک؛ ) تحت تأثير آن اوضاع در تهران سروده شد

به مجلس و دولـت  ، به تحريک بيگانگان ،جرايد و مطبوعات در اين زمان، هجمۀبحث 
دو ادارۀ کشور بود و ديگری، خارجی در  های سياست يک دليل اين امر، حاکم بودن بود.

در ايـران  هـا   بودند که برای تثبيـت همـين سياسـت   يعنی قزاقخانه و ژاندارمری  ،نظامی
 کردنـد.  را دنبال مـی  خاصیمقاصد ، اهداف و هر يک شده بودند و در اين ميان،کيل تش

قـوی  به وجود يک ادارۀ نظـامی   در آن بُرهه از تاري ، کشورکه  نبايد فراموش کردالبته 
پوشی بود. بـا   ضرورتی غيرقابل چشمو حفظ موقعيت ايران هم در مقابل دنيا  داشت نياز
شاه  ،نسبت به دولت هم سخن جرايدداليلی که  از» :ديگو یم بهار حال، همچنان که  اين

و مجلس تند شده بود، استخدام مستشاران آمريکايی برای امور مالی ايـران و مخالفـت   
سردار جنگ )سردار سپه( با احمد شاه، و آخری مخالفت حزب سوسياليست بود که اقليت 

 .(665: 1948)بهار،  «دادند یمجلس را تشکيل م
وزيـر،   سرعت نخسـت  رضاخان به 1369 تا نوامبر 1361 يعنی از ژوئن ،ها سال در اين

کـار و چـه    چه محافظه) خواه بسياری از سياستمداران مشروطه وزير و فرماندۀ ارتش شد.
نگران شده سردار سپه و ارتش او سخت  یاز خودمختار (روشنفکريا نگار  روزنامه، مردمی
الشـعرا بهـار اشـاره     بايد به ملک ،. از جملۀ اين افراد(694: 1985کاتوزيان، همايون ر.ک؛ ) بودند

بسـياری از  جالـب اسـت کـه     .ايـن دوران سـرود   خـود را در  «ۀدماوندي» ۀکرد که قصيد
برقـراری   برایکارهای او از  ،در ابتدای روی کار آمدن رضاخان ،روشنفکران و متفکران

 :ديگو یم هزمين نيهار در اب .استقبال کردند او جمهوری ۀيداعويژه  به ،امنيت
سـپه بـود کـه     تنهـا سـردار   خسته شده بودند و ها کس و همۀ دسته  همه»

 خـود  "قـدرت " یهـا  بـال  ريکس را در ز  آمد و آمد و همه .دانست خستگی نمی
ـ  قدرتی که نسبت به آزادی و مشروطه و مطبوعات چندان خوشفروگرفت؛   نيب

نزديـک بـودم و نظـر بـه آنکـه تشـنۀ        ادی امر، با اين مرد فعـال بمن در . نبود
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، ميل داشتم به اين مرد آمد یبافی نيز خوشم نم از منفی حکومت مرکزی بودم و
 که کـامالً  بازی شد يیها باال رفت و نقش يیها پرده ،خدمت کنم. در اين زمان

فکر و تعقل عادی رجال مملکت ما متغاير بود و داستان جمهـوری   استادانه و با
حکم  ه من نيز چون ديگران ب ،ادی امرب... در شد یمحسوب م ها دهيکی از آن پر

ظواهر، مفتون جمال جمهوری شدم. اما چيزی نگذشت کـه خطـری بـزرز از    
 ،تفکر معتاد بودنـد ه نشان داد و گروهی که بيشتر ب چشم و ابرو ۀپشت اين پرد

، له ترسـيدند ئتا اينکه دستخوش احساسات و عواطف صوری شـوند، از آن مسـ  
 .(19: 1ج  ،1941، همان)« ۀ ديکتاتور عظيمی را از پشت پرده ديدندسروکلّ زيرا

ـ  ها یرو ادهيدر همين احوال بود که اولين ز رضـاخان نسـبت بـه     یهـا  یتـوجه  یو ب
در ايـن دوران  در برابر قوۀ مقننه در مجلس چهـارم روی داد.   هيمحدودۀ اختيار قوۀ مجر

ــود ــه    ب ــيده ک ــازه از راه رس ــردار ت ــه س ــر ک ــگ را ب ــر جن ــام وزي ــت،  مق ــده داش عه
بودجـۀ ارتـش و انجـام    تا بتوانـد   ،را در امر گردآوری ماليات روا ديد يیها یگشادگ دست

گونـه   رضـاخان هـر   اماامری که مورد تأييد مجلس نبود.  را تأمين کند؛ اردوهای نظامی
سـبب ايجـاد    و دادبا خشونت پاس   را انيگو نگاران و ديگر سخن انتقاد از جانب روزنامه

 ،ها شد. برخوردهای تند سردار سپه با مـديران جرايـد در ايـن دوران    ناخرسندیطيفی از 
نگاران و اعتراض مجلس به سردار سپه و اسـتعفای او گرديـد کـه     ن روزنامهسبب تحصّ

 است. ذاکر حسين معتقد است: شرح آن در تاري  اين دوره آمده
در مجلس شورا نماينده بود و نشر  بهار در اين زمان از جانب مردم بجنورد»

او را بـر   یهـا  یادآوريدار بود. نخستين  را نيز عهده نوبهار هفتگی ۀو چاپ مجل
برخورد مجلس و وزير جنـگ   رۀسردار سپه در اين مجله و دربا وشين یگوش ب

 )ذاکـر « اسـت  آورده تـاري  احـزاب  را بهـار در   ها یادآوري. بخشی از اين ميابي یم
 .(78: 1928حسين، 

آغـاز کـرد کـه بـا     « یجرايد ملّ» نويسندگی در باالشعرای بهار اولين کار خود را  ملک
: 1929طباطبايی، ر.ک؛ )همراه بود  1688تير  67خواهان در  گشايش تهران به دست مشروطه

که هنوز اسـتبداد صـغير در     1684اسفند  68حال آنکه پنج ماه پيش از آن، يعنی از  ،(96
مخفی خراسان انباز شد و همـين تـاري  را بايـد     مهي، در انتشار روزنامۀ نتهران حاکم بود
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و  ء(، آرا1999)ارديبهشت  بهار او دانست. از انتشار آن روزنامه تا وفات ینگار آغاز روزنامه
شـود.   های ايران به صورت مقاله، يادداشت، مصاحبه و پيام ديده مـی  در روزنامه اوعقايد 
نگـار   عنـوان روزنامـه    بـه  را منتشر کرد و اره از روزنامۀ خراسانسه شم او افزون برخود 
تهـران را   گاهو مجلۀ دانشـ  ايران ،زبان آزادمشهد،  بهار تازه ،نوبهارهای  ، روزنامهیا حرفه

ايـن،   .اسـت  منتشر و چند روزنامۀ ديگر را نيز به صورت آشکار يا پنهان سرپرستی کـرده 
ها  های اوست که در شمار چشمگيری از روزنامه سرودهتاريخی و  ،های ادبی مقالهجدا از 
هـا،   هـا و مجلـه   د. در واقع، مقاالت بهـار در روزنامـه  نشو ديده می شهای معاصر و مجله
هـا،   تـوان بـدون بررسـی دقيـق آن     و نمـی  از نظر حجم اسـت  ترين بخش آثار او بزرز

خت. عالوه بـر ايـن،   درستی شنا سرگذشت و سير تفکر سياسی و تحول ادبی آثار او را به
کـه  چاپ شـد  هايی  هايش، ابتدا در روزنامه بخش مهمی از مقاالت مستقل بهار و سروده

 ساخت و گاهی با آنچه بعدها به شکل کتاب انتشار يافت، متفاوت بود. خود منتشر می
آفريند، تـا وابسـتگی    آيد که قدرت، هژمونی می از آنچه تاکنون گفته شد، چنين برمی

ـ پانهد که بر  مفهومی که از نظر نويسندگان و ناقدان، روابطی را بنيان می ايجاد شود؛  ۀي
شود که  است و اين نظام، جايگزين آن دسته از روابط می شده های مشترک تحکيم  ارزش

هـای اجتمـاعی و    . ايـن ارزش (Foucault, 1973: 47)ايـم   ها را از بدو تولد به ارث برده آن
هـای مختلـف دچـار     ها در دوره رود و شکل آن ه از بين نمیگا فردی مشترک، البته هيچ 

خـاص نيسـت و    جامعـۀ تر اينکه قدرت و هژمونی مختص يک  . نکتۀ مهمشود یمتغيير 
کنند. ادبيات جهان نيز اهميت خود را در همين  و جوامع آن را تجربه می ها فرهنگ همۀ

هـا و   ها، طرح گونه»تفاده از کند و اديبان ملل مختلف با اس نکته بيش از پيش نمايان می
هـای   به واکـاوی ايـن گفتمـان    (Saussy, 2015: 57)« ی ادبی مشابه و فراملّیاستانداردها
 پردازند. قدرت می

 فوکو قدرت ۀينظر ی و نمودِسی شلّرِپِ. 5
آن هم اين بـود کـه    جۀينتگرايی در بين مردم شد و  انقالب صنعتی باعث افزايش مادّی

های بين مردم و  شدند. جدال ثروتمندتر، و فقيران پيوسته فقيرتر می روز به ثروتمندان روز
های حاکم بار سنگينی بر دوش مردم گذاشت و باعث فقر، بيکاری و قحطی شـد.   قدرت
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شـد. شـلّی در زمـانی     رحمی سرکوب مـی  در اين ميان، طغيان کارگران گرسنه نيز با بی
ها را در  ، موجی از واکنشافراطوست. ترور و که انقالب فرانسه به وقوع پي کرد یمزندگی 

راه انداخته بود. بيشتر شاعران رمانتيک و از آن جمله شلّی به دنبـال انقـالب     انگليس به
هـای فـراوان، اميـدها را بـه يـأس بـدل کـرد. اغلـب          بودند، اما اين انقالب با خونريزی

شد. مردم  طلبی در نطفه خفه می های آزادی کار بودند، زيرا اولين نشانه ها محافظه انقالبی
ها رشـد يافتـه بـود. حکومـت و ارکـان       آن وطنظالمانی چون ناپلئون بودند که در  بردۀ

طلبـی و عـدالت بـا     زدنـد. حـق   ها می حکومتی فقط يک نام بود و حرف اول را فرانسوی
پرسـتی سـتايش    طلبی و وطن ها و رسوم گذشتگان، ميهن شد و سنّت خشونت ساکت می

شـد و   طلبی از سوی فرانسه سرکوب می های آزادی . در چنين شرايطی، تمام جنبهشد می
شاعران رمانتيکی چون شلّی مجبور شدند تا وطن خود را ترک کنند. بنابراين، ميـل بـه   

نقـاب  »توان به شعر  اين آثار می جملۀطلبی در آثارشان نمود پيدا کرد. از  آزادی و اصالح
طلبـان   عام پارلمان اصـالح  اشاره کرد که از قتل« The Masque of Anarchyهرج و مرج: 

الهام گرفته بود. با توجه به چنين رخدادهايی است که اشعار شلّی را نمودِ  1813در سال 
نيز ميل به طغيان و انقالب عليه « کوه سفيد»دانيم. در شعر  مسائل اجتماعی معاصر او می

 زنـدگی، شخصـيت و آثـار او )کـه شـامل     . (Tilak, 1985: 4)اسـت   شرايط حـاکم نهفتـه  
( بـا مخالفـان و موافقـان بسـياری     ،روانـی بـود  ـ  روحی، محکوميت يا مسائل ها یقهرمان

 رو شد. هروب
 یرانسـان يظلـم را غ  بـود،  رمتعهـد يبسـيار غ  ، شـلّی کـارش  اجتماع محافظـه برخالف 

سی و اجتماعی های سيا و رساله زيادی سرود او اشعار. بود یعدالت یمخالف ب ودانست  می
، «نقاب هرج و مرج»، «The Cenci: سنسی»ها،  ترين آن مهمکه از  زيادی را به چاپ رساند

 A Defence: دفاع از شعر»، «Philosophical Views of Reform: ديدگاه فلسفی اصالحات»

of Poetry» ،«رسته پرومتۀ از بند :Prometheus Unbound» ،«در باب باد غربـی  ای قصيده :
Ode to the West Wind»، «آدونيس :Adonis»  که البتـه  نام بردتوان  میرا  «کوه سفيد»و ،

نقش مهمی در تغييرات اجتماعی، سياسی دوران خود ايفا کرد و به طور سـمبليک و يـا   
کـوه  ». (Buncan, 1994: 43) حتّی در مواردی، مستقيماً قدرت حاکم را به چالش کشـانيد 
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شـمار   بـه  کوهستان آلـپ   یها يتاليا قرار دارد و از بلندترين کوهدر مرز فرانسه و ا «سفيد
سعی دارد تا کوه سـفيد را   و کند یپيروی م گرايی کمالاز فلسفۀ  ، اودر اين شعر د.رو می
تـا   اسـت  کوهی را انتخاب کرده همين دليل،  به نشان دهد. وجود نماد عنوان باالترين  به

داليل متعدد، ادبيات »هان ساسی معتقد است که به  ثبات، جاودانگی و شکوه باشد. نمادِ
جهان به سمت و سوی رواج مضـامين و تصـاوير مشـابه، در پهنـای فراملّـی آن پـيش       

خوبی در شـعر شـلّی و همچنـين بهـار      . همين موضوع به(Saussy, 2015: 57)« است رفته
داننـد و   طلبی می باشد که هر دو، کوه را نماد قدرت، ايستادگی و آزادی قابل مشاهده می

دانند که  سويه( می آن را به عنوان گفتمانی از قدرت )يک پوشانندۀی جاری رودهابرف و 
ای با هر فرهنگ و زبانی با خواندن  تر آنکه هر خواننده در مواردی بايد برچيده شوند. مهم

در  تواند با آن همدردی کند و اين نکته بخشی از خصوصيت آثار اين اشعار و مضامين می
ابتدا قدرت طبيعـت را خطـاب    ، شلّی«کوه سفيد»رساند. در شعر  ادبيات جهان را می زمرۀ

کـوه  » ؛پـردازد  یمـ  آن قوانين و احکام و دنيا ،ها انسان ذهن بينو به رابطۀ  دهد یقرار م
رودهـايی کـه    ، امـا دارد سـلط اين قدرت مرموز است که بر اذهـان و دنيـا ت   نماد «سفيد

جـورج  . دهنـد  ید، موقتی بودن اين قدرت را نشان مـ نشو کوه جاری میسرانجام از فراز 
 خـود،   یعـ يتا آزادانه از قدرت طب کند یما را نصحيت م «کوه سفيد»که ردنور معتقد است 

مـا    ی از طبيعـت شـ هـر دو بخ که خوب و بد را  و استفاده کنيم ،ميخواه یهر گونه که م
مـردم را آزاد کنـيم و    رده،رت اسـتفاده کـ  از قد ميتوان ی. م، از هم تشخيص دهيمهستند

 آدمی شۀيت و رحمت آکنده سازيم. طبيعت و اندمودّ حسّرا از  شانيها قلببدين ترتيب، 
در دنيا هم خير و هـم شـر وجـود دارد، ولـی اذهـان       ند،دار تخريب و وساز ساخت قدرت

خـود   خـودی  بـه  هيچ مذهبی ،بنابراين .قدرت خير را افزايش دهند توانند یخالق و آزاد م
زيبـا يـا    یا جامه ،به قدرت تواند یذهن آدمی است که م ،وجود ندارد و آنچه اهميت دارد

 .(Ridenour, 1965: 48)طبيعت هيچ معنا و مفهومی ندارد  ،زشت ببخشد و بدون آن
ـ   در ی اين شعر را شلّ ل رودخانـۀ آرو در درۀ چـامونيکس در   زمانی سـرود کـه روی پُ

گرفته  تئکه نش بود شديدی قرار گرفته اتو تحت تأثير احساس بود هجنوب فرانسه ايستاد
. موضوع استفرد آن اقليم  از قدرت رودخانۀ آرو، کوه سفيد و طبيعت وحشی و منحصربه
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 يندهای ذهنی و طبيعی است.اخوی و خصلت قدرت و اصول نهايی تمام فر، اصلی شعر

ی معتقد است که سفيد جريان دارد. شلّآروست که بر باالی کوه  ۀاين قدرت، رودخان نمادِ
. را ندارندانسانی يارای دسترسی به آنجا  یها قدرت در آنجا حضور دارد و انسان و ارزش

 است: نوشته شده (Chamonixکس )در درۀ چاموني سطرها اين
 ءاشيا دنيای فناپذيرِ»

 ند،اَ در تالطم شاَ عيسر یها موجو  در ذهن جريان دارد

 سازند یو غم را منعکس م درخشند یم یاکنون در تاريک

 ؛شکوه و جالل در جايی مرموز جريان دارد .گذارند وه و جالل را وام میکُو شُ

 ستا ها جاری افکار انسانی است و موج و ستايش در آب توتۀيجايی که ب

 با صدايی که نيمی از آن به تو تعلق دارد
 دهد ینحيف و باريک خود را نشان م یا رودخانهو 

 تک و تنها یها وحشی، ميان کوه یها ر جنگلد

 ؛رود یآبشار غوطه م در جايی نزديک آبشارها برای هميشه در ،و سرانجام
 نداَ ها و بادها انبوه آنجا که جنگل

 .(Baker, 1948: 135) «خروشند یغرند و م ها می بزرز روی صخره یها رودخانه
است. جويبارهـايی   تغييراو خواستار  اين شعر نمود دارد وسطر  به سطر روح انقالب در
از ذهن مردم پاک  ،فنای قدرت موجود است که سرانجام نماد ،شوند یکه از کوه جاری م

 یها که از همين رودخانه رديگ یدر معرض قدرت ديگری قرار م نيزو ذهن مردم  شود یم
 .رنديگ یت مئمرموز نش

 فوکو قدرت ۀيو نظر «دماونديه»بررسی . 2
تا قدرت و  کند یآغاز م آن موقعيت کوه و اطرافتوصيف ی، شعرش را با شلّ در حالی که

بلنـدی   و از برف و کند یکوه آغاز م را با خودِ شجالل کوه را به تصوير بکشد، بهار شعر
 آورد: می سخن به ميان

 دای ديــو ســپيد پــای در بنــ   »
 خـود  از سيم بـه سـر يکـی کلـه    

ــد گ  ــيای گنبـ ــد یا  یتـ  دماونـ
ــان يکــی کمربنــد  ــه مي  زآهــن ب
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ــا چشــم بشــر نبينــدت روی     ت
ــی از دَ ــا وارهــ ــتوران مِتــ  ســ

 

 بنــدلد بنهفتــه بــه ابــر چهــرِ   
 ...«ويــن مــردم نحــس ديوماننــد

 .(695: 1989 )بهار،                       
يـک  ای بـه   کـه اشـاره  است  خود و کمربند تجسم يافته اين ي  و برف به شکل کاله

کسـی بـه آن دسترسـی     چيرگی و سلطه اسـت و  مقامقدرتی که در  ؛قدرت پنهان است
است. به همين دليل، شـعر بهـار بـا     کردهدر جايی سرد و ساکت بيتوته قدرتی که  ندارد؛

 :است ابياتی که در زير آمده، ادامه پيدا کرده
ــيرِ» ــا ش ــان  ب ــته پيم ــپهر بس  س

 جور گـردون  چون گشت زمين زِ
 تخشم بـر فلـک مشـ    بنواخت زِ

 

 يونــدســعد کــرده پ  بــا اختــرِ  
ــد   ســرد و ســيه و خمــوش و آون
 !«آن مشت تويی تـو، ای دماونـد  

 .(همان)                                     
 دوران گذار ناميد؛ توان یرا م 1362و  1361 یها که سال نبايد فراموش کرد

 ،قدرت که در آن رِمبارزات بر سَ های موقت و ت از حکومتنفريعنی دورۀ »
آميز سياسی و نظامی به پيـروزی رسـيد.    کارهای موفقيت  رشته رضاخان با يک

حمايـت در   نيتر باالترين ميزان مشروعيت سياسی و گسترده او از ،دراين دوره
 .(138: 1985)کاتوزيان،  «طول دوران زندگی برخوردار بود

ها و هنجارهای اجتماعی نشـان   که خود را طرفدار ارزش ديکوش یهمواره م ،بنابراين
گـردان   یاز هـيچ کـاری رو   کسب قدرت،برای به دست آوردن وجه مردمی و  وی. دهد

چنان که کاتوزيان  . در اين زمان،دانستآوردن به علما ی رو ،نمونۀ بارز آنبايد نبود که 
 دهد: ادامه می

ابوالحسـن   حسـين نـائينی و سـيد    جمله حاج ميرزا از ،علمای بزرز شيعه»
)عراق( تبعيد شده بودند، اجازه يافتند به  ياتتازگی از عتبات عال  اصفهانی که به

ها به او سـفارش   شتاب به نزد آنان به قم رفت و آن ا عراق بازگردند. رضاخان ب
او به اين سفارش عمل کـرد و   کند... خواهی را رها کردند مبارزه برای جمهوری

ـ برای ا. تا خود را مدافع دين جلوه دهد ،خود را افزايش داد یها تالش ، ارکـ  ني
 ،و خـود در چنـدين مـورد    زدرسـمی عـزاداری    یهـا  نييبه سازماندهی آ دست
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 . در پـی ايـن  دار شـد  عهـده روز عزاداری شهدای کربال لرهبری مراسم را در سا
، نهادهای مذهبی به او پاداش دادنـد و نـه تنهـا از خزانـۀ بقـاع شـيعه       موضوع

ه شد، بلکه بـه بـاال   داد آشکار به او یهدايايی برای او فرستادند که طی مراسم
به هنگام تالشش برای شاه شدن و برپايی دودمان پهلوی کمک  بردن مقام او

 .(619)همان:  «کردند
سـکوت شـوروی و    يـا  حمايـت توانسـت  نيـز  سياسـت خـارجی    ۀدر عرص ،همچنين

اسـتعداد بسـيار    یهـا  نمونـه  نيتـر  انگلستان را به دست آورد که همين امر يکی از مهم
تـودۀ   همين روست که عـوام و  از .(698همان: ر.ک؛ )بود  گرانه لهييپلماسی حسرشار او در د

گيـری روزافـزون وی    برابـر قـدرت   در کردنـد و  مانند وی را قبول راست مردم اين دروغِ
اندکی بعـد   ،ها بود جملۀ آن بهار نيز از از فرهيختگان که معدودیتنها  وکردند حرکتی ن

مردمـان نحـس    ؛ديرسـ  یريادشان به گوش مردمان نمکه ف هرچند ،بردند  یبه موضوع پ
خـواب جهـل غنـوده     آسـوده در  ،چنين شخصـی  ديکتاتوری  خطر ازفارغ ديومانندی که 

 !بودند
تا چشم بشر نبيندت روی/ بنهفته به ابر چهر دلبند// تا وارهی از دم سـتوران/  »ابيات 

دم جامعـه از شـرايط   مبيّن آن است که دماوند نيز چـون مـر  « وين مردم نحس ديومانند
است. در حقيقت،  گردان شده حاکم ناراضی است و برای همين است که او از جامعه روی

زيست.  ای است که بهار در آن می نمايشی از سکوت پُر از حرف اديبان جامعه« دماونديه»
چون گشت زمين زِ جور گردون،/ سرد و سيه و خموش »گويد:  از اين روست که بهار می

روزی مردم شد. ايـن   در واقع، با گذشت روزگار، دورانی فرارسيد که باعث سيه..«. و آوند.
شـود و   آورد؛ چراکه قدرتی به وسيلۀ قدرت ديگری خلع می موضوع، فوکو را به ياد ما می

در نتيجه، اوضاع اجتماع نيز از تحويل و تبديل اين قدرت مستثنی نيست. بهار نيز که در 
دانـد. پـس او را نصـيحت     مـی « بخـت  فرزندی سـياه »، خود را زيست ای می چنين جامعه

و بـا آه   (195)همـان:  « شير اَرغَند بخـروش  شرزه»، يا چون «اژدهای گرزه»کند که مثل  می
به پايان برسان و ايـن  « کيفرخواست خداوند»مردم مظلوم معجونی بساز و اين ظلم را با 

 مردم مظلوم را مشمول باران رحمت خداوند کن.
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  و مراسم ها نييقواعد و تعهدات برخاسته از آ کهفوکو را نبايد فراموش کرد  گفتۀ اين
 و خشونت را ابندي یدر حقوق مدنی و در قواعد اخالقی که در قواعد عام انسانی تجلی م

درسـت اسـت    ،. بنابراين(97: 1989طبسی، ر.ک؛ ) ، خود از ابزار سلطه هستنددهند یکاهش م
در  امـا چـون   ،وجـود آورد  جامعه به نظم و امنيت عمومی در ،انکه رضاخان در اين دور

بـدل شـد   مجو  خود به يک سلطه ،به دنبال بنياد نهادن حکومتی ديکتاتوری بود پس آن
در ادامـۀ   که ؛ چنانر خويش آوردبه زير بال و پَ ،که مردمان جامعه را به قول مرحوم بهار

 خوانيم: شعر می
ــه  » ــر ای دل زمانـ ــو منفجـ  شـ

 گـوی  شين سخن همینِمَ شخامُ
ــش درون را  ــن آتـ ــان مکـ  پنهـ
ــه داری  ــش دل نهفتـ ــر آتـ  ،گـ

 

ــند   ــه مپس ــود نهفت ــش خ  وان آت
 خنـد  افسرده مباش، خوش همـی 

 جان شـنو يکـی پنـد    زين سوخته
ـ    «ت سـوگند سوزد جانت، بـه جان 

 (.692: 1989)بهار،                        
 از کـوه جـاری  ايـن قـدرت    ،نجامسـرا پردازد که  اين ابيات به توضيح اين موضع می

بـه نـوعی   و که تخريب و ويرانی به همـراه دارد   شود یل ميبدت یا و به رودخانه شود یم
دهد. برای همين است  شورش قدرت و ارادۀ مردم را عليه قدرت حاکم نشان می ،انقالب

 :ديگو یکه بهار در ادامه م
 پی ايـن اسـاس تزويـر    بفکن زِ»
ــ ــ ن زِرکَبَ  کــه بايــدن ايــن بنــا بُ

ــ  ســفله بســتان خــردان یزيــن ب
 

 هـم ايـن نـژاد و پيونـد     بگسل زِ 
 از ريشـــه بنـــای ظلـــم برکنـــد
ــد  «داد دل مــــــردم خردمنــــ

 .)همان(                                     
انسـانی   سـوژۀ فوکو اشاره کنيم که قدرت بـه يـک    گفتۀدر اينجا الزم است به اين 

ضـرورت    سويه نيست و بنـا بـه   ولتی، و اصالً يکشود، محدود به نهادهای د محدود نمی
شـود، بـه    هـا پديـدار مـی    هم بازدارنده نيست و از مناسبات اجتماعی که در چارچوب آن

گير بوده کـه   ای همه ، پديده«قدرت». در واقع، (Foucault, 1982: 65)رسد  اهداف خود می
هـای   چيـز را بـه شـکل    و همـه  است های اجتماعی و انسانی را در بر گرفته تمام سيستم

 دهد. مختلف تحت تأثير خود قرار می
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 فوکو قدرت ۀيو نظر «کوه سفيد»شعر . 4
به عبارت  های قبلی ذکر شد، با کمی تأمل در ابيات ابتدايی شعر شلّی که البته در قسمت

قـدرتی اسـت کـه در اذهـان     جـويی و   برتری خوريم که نماد برمی« دنيای فناپذير اشياء»
خواسته و ناخواسته اصولی  ، زيراقدرتی که فناناپذير و مرموز است است؛ هفتهقدرتمندان ن
عوامی که از وجود اين و اصولی که هميشگی و پنهان هستند  ؛کند یم تحميلرا به عوام 

قدر باشکوه و جالل است  . اين قدرت آنکنند یقدرت ناآگاهند و ناخواسته از آن تبعيت م
 «افکـار انسـانی   توتۀيب»و در جايی قرار دارد که  شود یم که کمتر کسی از وجود آن آگاه

قدرتمندانی کـه در   ؛رديگ یت مئاين قدرت از ذهن قدرتمندان نش تر، . به طور دقيقاست
ی از اين هـرم  ئاند و تنها کسانی هويت دارند که جز رأس هرم قدرت ميشل فوکو نشسته

ی در جای ديگـر «. به تو تعلق دارد نيمی از آن»که  نديآ یها با صدايی برم پس آن .باشند
 :خوانيم مین شعر يهم از
 ،شود یم جايی که قدرت چون آرو، در آب پخش»

 ،کند یو بارگاه مرموزش را بنا م
 ي  و برف تاريکی یها کوهميان در  درخشان ای زبانهچون  تو
 غريدی،در ميان طوفان  آذرخشی چونهم

 اطرافت، یها و جويبار عظيم کاج
 مانند، با فداکاری در کنارت می، اهانی از نسل قديمهمانند همر
 روند یو م نديآ یکه م بادهای زنجير گسيخته ها و در کنار آن

 جنبش پرقدرتشانبا عطرشان را بنوشند و تا 
 شنوند؛بهارمونی قديمی تو را 

 اند کننده گسترده شده خاکی تو در ميان آبشار مدهوش یها کمان رنگين
 را کهيای غريبی ؤخواب و رو را بپوشانند  تا هيبت زره مصنوعی

 .(Baker, 1948: 135) «کند یرا کتمان م اش یتمام جاودانگ
شـکوه و  بـا  چنـان   و آن کنـد  یچنان در ذهن مردم و عوام نفوذ م هارمونی قدرت آن

: ديـ گو یی مـ . بنـابراين، شـلّ  گـذارد  یپرزرق و برق است که جای هيچ شـکی بـاقی نمـ   
انـد/ تـا هيبـت زره     کننـده گسـترده   ی تو در ميان آبشـار مـدهوش  خاک یها کمان نيرنگ»
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قـدرتی کـه    ؛ندينشـ  یبعد از اين قدرت، قدرت ديگری بر مسند م «.مصنوعی را بپوشانند
يک گروه از افکـار وحشـی کـه    : »ديگو یپس شاعر م .قدرت است رۀيی از زنجئجزخود 
زيرا هنوز مجـالی بـرای    ،اند دهياکنون آرم /سرگردانشان بر فراز تاريکی شناورند یها بال

اين افکار شامل اصول و مقررات خاصی است کـه بـه افـراد     .(195)همان:  «دان ظهور نيافته
ـ نديآ یبرم يیها نهياز س»پس  .گردد یخاصی برم و  شـوند  یبيـدار مـ   شـمار  ی/ اين افکار ب
 :آيد چنين میدر ادامه  . از اين روست که(192)همان: « کنند یزندگی م

 ساکت، آرام و برفی ـ شود یسفيد پديدار م کوه»
 ديآ یالطبيعه درمءوجودش و حضورش به شکل ماورا
 ،وسيع بين آن یها در دره .شود یو در اطرافش ي  و سنگ تلنبار م

 ؛گردد یآب م ،زده و اعماق اليتناهی ي  یها البياز س
 آبی چون بهشت برين
 دوز یسرعت م عميق به یها و بادی که در ميان دره
 هاست، بيابانی که مملو از طوفان

 يابد که عقاب استخوان شکارچی را بياورد زمانی بقا می
 .(Ibid: 137) «دبه جای مانپنهان  پای گرز و ردّ

کوه را در برف و ي  توصيف کرده، کـوه نيـز    ،او نيز چون بهار شهود است،که م چنان
ر کوهستان را چندين بار توصيف بلندی قرار دارد و او برف و ي  و سرمای حاکم ب اوج در

شـود،   . اين استفاده از طبيعت که به طور تلويحی شامل طبيعت انسانی نيز میاست کرده
گرفته از  گری و قدرت مطلق است. اين ميل انسان به عدالت، تفکری الهام مخالف سلطه

ازهای ني»ی بشری است و بيراه نيست که آثار ادبيات جهان به توصيف آرزوهاترين  عميق
نيـز   شلّی رسد یبه نظر م در واقع، چنين .(Saussy, 2015: 57) پردازند می« مشترک بشری

گفتـۀ    چون بهار به قدرتی واقف است که در بلندی و در جايی دوردسـت قـرار دارد. بـه   
 آورد یعقابی استخوان شکارچی را م ،چون سرانجام ،مستعد زوال است قدرت، اين شلی،

ی در آن کـه شـلّ   یا جامعـه  رسـد  یيی باقی نخواهد ماند. به نظـر مـ  پا و از گرز جز ردّ
آن خبـر دارد. لـذا او در ادامـه     یهـا  ی از نشـانه آبستن انقالبی است کـه شـلّ   ،ستيز یم

 گويد: می
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 ای کوه بزرز، تو صدايی داری که»
 کند یجنايت و سوگندها را آشکار م یها نشانه
 که تنها عقاليند .برای همه قابل درک نيستکه 
 بزرگی و خوبی را تفسير کنند توانند یم

 .(Baker, 1948: 137)« و يا احساس کنند و ديگران را نيز متأثر سازند
خوبی  آگاهی عقال در اين ابيات به ،تودۀ مردم، و از طرفیی تفاوت ینارضايتی شاعر و ب

 ز کاری جزاگر قدرت هرگ اند. نمايان است و مردم نيز ناخودآگاه تسليم شرايط حاکم شده
انتظـار داشـتيد    داد، آيا واقعاً کار ديگری انجام می« نه»سرکوب نکرده بود، اگر جز گفتن 

از سوءظن عوام  را آن و دهد یجلوه م پذيرفتنی آنچه قدرت را !به اطاعت وادارد؟ کسی را
بازدارنـده نمايـان   در نقـش نيرويـی    محـ  ، اين واقعيت است که قـدرت  سازد مبرا می
، شـود  یلـذت مـ   زندۀي، برانگکند یو توليد م آورد یلکه چيزها را به حرکت درم، بشود نمی

دی در نظر گرفت مولّ ۀ. قدرت را بايد شبککند یو گفتمان توليد م دهد یدانش را شکل م
 .(184: 1989برتنس، ر.ک؛ ) ابدي یبدنۀ اجتماعی گسترش م که در کُلّ
و بـه شـکل    شـود  یکـوه ذوب مـ  از فـراز   اسـت،  ی که شلّی بر آن تمرکز کـرده قدرت
جاری شدن رود بـا تخريـب و ويرانـی     ،در اين شعر شود. جاری میخروشان  یا رودخانه

 شورش قدرت و ارادۀ مردم را عليه قدرت حـاکم  ،انقالب ه در جايگاه خود،همراه است ک
کنـد. ايـن دقيقـاً همـان      بازگو میو عقايد يک دوره را  ءتغيير آرا و دهد ینشان م مطلق
کند و در جايگاهی وجود دارد کـه   ياد می« آرشيو» ای است که فوکو از آن به عنوان تهنک

به چالش کشيدن آن، نياز به اراده و تالش زيادی دارد. البته شعر شلّی با ابياتی اميدوارانه 
 :خوانيم که می رسد؛ چنان به پايان می

 د؟!ها در تو دميده ش محور آسمان مگر نه آن است که روح عدالت»
 کنی، ی کوه سفيد که به همراهی زمين، دريا و ستارگان زندگی میا توو 

 آيا بايد پنداشت که شما در خيال انسان،
 .(Baker, 1948: 139)« چيزی جز سکوت و تنهايی نيستيد؟
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يابد و در دل خواننده نقشی از اميد به جای  برانگيز پايان می تأملاين شعر با پرسشی 
وه سفيد جايگاه واقعی خود را پيدا خواهد کرد و خود را از بند قدرت گذارد که روزی ک می

 ستمگر رهايی خواهد داد.

 جهينت. 8
در  و آورنـد  یهر دو شاعر از برف و بلندی کوه سخن به ميـان مـ   مشهود است،که  چنان

ها را  ی آن، شلّکند یخود و کمربند تجسم م حالی که بهار، ي  و برف کوه را به شکل کُاله
قـدرتی کـه    ؛آورنـد  یاست. هر دو از قدرتی پنهان سخن به ميـان مـ   تقيماً بيان کردهمس

در بلندی آرام  ،آورد، يا به گفتۀ بهار شکارچی را می یها استخوان ،یگفتۀ شلّ به ،سرانجام
دو کوه  نينارضايتی از شرايط حاکم مشخص است و ا ،در اشعار هر دو شاعر .است گرفته
مردمان در هـر   یتفاوت یب .دهند یحاکم را نشان م یها تيجنا به نوعی قدرت و يک هر

ناچار و ناخودآگاه تسليم قدرت حاکم و  اين بدان معناست که مردم بهو دو شعر نمود دارد 
هيچ اعتراضی به شرايط حاکم ندارنـد و تنهـا عقـال و فرهيختگـان      و اند اصول آن شده

دو  ايـن  ، در هر دو شعر،به هرحال .کنند یو عقايد را درک م ءآرا ،هستند که اين شرايط
همان چيزی اسـت کـه بـر     ،. اين قدرتنديآ یکوه نماد و دادخواه اين مردم به حساب م

هويـت   ،قدرت اها ب تا آن است، اقتصادی، سياسی و اجتماعی سايه افکنده یها تمام جنبه
وجـود   و فـرود  ازدر اشعار هر دو شاعر، فـر  از آن هستند.پيروی به  پس ناچار کنند.پيدا 
که انقالبی را  شود یبه خروشی منتهی م آنگاهکند و  آرامی آغاز می بهار شعرش را به .دارد
گونـه،    بـدين رسـد و   و به سکون مـی  شود یی از خروش آغاز مدارد، ولی شعر شلّپی در 

عه ظلم و استبداد پنهان حاکم بر جام، قدرت ،هر دو شعردر دارد.  خواننده را به تفکر وامی
در يـ  و بـرف    ،برای همـين و  است و به سکون رسيدهاست قدرتی که ثابت  ؛نمود دارد

است. اين قدرت، عقايد و احکام خاصی را بـه   نماياندر هر دو شعر  ،اين کهنمايان شده 
در اين بين، بهـار کـوه    کنند. اطاعت میها  مردم ديکته کرده که مردم نيز به ناچار از آن

ی نيـز بـر ايـن بـاور اسـت کـه       و شلّ خواند ب عليه شرايط حاکم فرامیدماوند را به انقال
و اين به خودی  شود یچون ي  بر فراز کوه سفيد آب و سرازير مهماين قدرت سرانجام، 

تغيير و تحوالتی که خاص  ؛دهد نوعی تغيير و انقالب را در شرايط حاکم نشان می ،خود
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هايی را بـر   که محدوديت دهد را شکل میهر دوره است و ايدئولوژی حاکم بر آن جامعه 
 .کند مردم تحميل می

 ها نوشت . پی3
ۀ مطالعات ولفگانگ گوتـه آلمـانی در بـاب    واسطای ذاتاً اروپايی بود و به  ادبيات جهان شاخه. 1

ۀ نقد ادبی مدرن وارد شد. درک گوتـه از ادبيـات   محدودادبيات شرق دور بود که اين مفهوم به 
های ميان او و يوهان پيتر اکرمان شکل گرفت و بعـدها نيـز بـه وسـيلۀ      حبتجهان، ابتدا در ص

 همين شخص به چاپ رسيد.
م.( بررسـی  1323) شناسی دانش ديرينهتفصيل در رسالۀ خود با عنوان  . فوکو اين موضوع را به6
شود. او معتقد است کـه   های فکری غالب و موضوع دانش تميز قائل می کند و ميان سيستم می
ۀ خود ادامـه  جانب همهشده و به فعاليت  هر عصری، اين دو مقوله خارج از آگاهی افراد تشکيل در
 دهند. می
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