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بررسي تطبیقي حبسیات ملكالشعراي بهار و احمد صافي نجفي
- 1رمضانرضایی 
چکیده 
یکی از اقسام شعر غنایی  ،حبسیه یا زنداننامه است که بیشتر اجزایش را شکایت و حسب حبال
تشکیل می دهد .این نوع شعر بیانگر غم و اندوه و رنجهای بیپایانی است کبه در میبیز زنبدان
نصی

زندانی شد ه است .برخی از شاعرانی که مرارت حبس را چشیده انبد  ،موضبوع بعیبی از

اشعار خود را نیز به زنداننامه اختصاص داده اند .این موضوع در ادبیات قدیم و جدید فارسی و
عربی به نیو مطلوبی منعکس شدهاست .بهار و صافی در دورۀ معاصر دو نمونبۀ برجسبته ببرای
معرفی در این زمینه هستند .مقایسۀ نگاه این دو شاعر و نیز اوضاع اجتماعی و سیاسی همسان در
ایران و عراق  ،ضرورت این پژوهش را نشان می دهد .نوشتار پیشِرو سعی دارد با استفاده از شیوۀ
توصیفی  -تیلیلی و براساس مکت

آمریکایی ادبیات تطبیقی  ،وجبوه مشبترح حبسبیات بهبار و

صافی نجفی را تبیین کند .یافتههای پژوهش بیانگر آن است که هر دو شاعر موضوعات مشبترکی
مثل علت به ب ند کشیده شدن ،توصیف بند زندان ،توصیف زندانبان ،صبر در تیمل بند و استعطاف
یا پوزشنامه را در اشعار خود به تصویر کشیدهاند.
واژهها :حبسیه ،زندان ،ادبیات تطبیقی  ،ملک الشعرای بهار ،احمد صافی نجفی.
کلید 


- 1مقدمه 
ادبیات تطبیقی یکی از رویکردهای نوپا و جذاب ادبی است که امروزه توجه پژوهشگران بسیاری
را به خود جل

کرده است .این علم میانرشته ای ابتدا در کشورهای غربی ،به خصبوص فرانسبه،

بببببببببببببببببببببببببببببببببب
 - 1استادیار گروه ا دبیات عربی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ دریافت1397/2/3 :
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شکل گرفت و بهمرور مورد توجه اندیشمندان و متفکران حوزۀ ادبیات در مشرقزمین قرارگرفت.
نظریات عمدۀ ادبیات تطبیقی در قال

چهار مکت

فرانسوی ،آمریکایی  ،آلمانی و اروپای شبرقی

(اسالوی) مطرح میشود که هر یک اصول و مبانی ویژۀ خود را داراست .مهمترین آنهبا تبثییر و
تثیر و ارتباط تاریخی است .در مکت

آمریکایی که مورد نظر در این جستار است  ،معیار تطبیق دو

ایر ،ملیت و فرهنگ است ،نه صرفاً زبان .ضرورت ارتباط تاریخی در مکتب

آمریکبایی پذیرفتبه

نیست .بر این اساس ،میقق ادبیات تطبیقی به دنبال ارتباط تاریخی نیست ،بلکه تباریخ تکیبهگباه
اوست .ریماح از پیشروان این مکت

در این باره مبیگویبد « :ببین گبرایش تباریخی و تکیبه ببر

تیقیقات تاریخی برای رسیدن به نتیجۀ بهتر ،تفاوت وجود دارد ».او استمداد از تاریخ را توصبیه
می کند؛ اما با شرط ارتباط تاریخی مخالف است .ادبیات ،واقعیتی فراملیتی است و باید آن را ورای
سیاست و زبان و قومیت دانست .مکت

آمریکایی با تثکید بر ارزش هنر در کنار ادبیات بهعنبوان

مقوله ای انسانی و زیباشناختی ،هر دو را با همۀ زیرشاخههای خود ،کاری انسانی می داند و تاریخ،
سرزمین ،زمین ،نژاد ،شرایز اجتماعی و به طور کلی عوامل خارجی را از حبوزۀ نقبد و بررسبی
خارج میکند .ریماح معتقد است « :ایر ادبی مانند یک تابلو نقاشی است که پدیدآورنبدۀ آن مهبم
نیست؛ بلکه تنها زیبایی خود ایر مهم بهنظر میآید» (غیالن.)50 :2006 ،
نگاه بین المللی به ادبیات مولود این تفکر است« .یافتن وجوه مشترح میان دو ادبیات قبدری
آسان می نماید ،چون همراه با پیداکردن واسطههای ادبی ،وجوه تمایز و تشابه بین آنهبا روشبن
میشود ؛ ولی مکت

فرانسه به این پرسش مهم پاسخ نداد هاست که اگر میان دو ادب همانندی پیدا

شود که هیچگونه رابطۀ تاریخی با یکدیگر نداشته باشند ،این تشابه را چگونه باید ارزیابی کبرد و
جایگاه چنین مواردی در پژوهشهای تطبیقی کجاست» (جمال الدین .)20 :1389 ،در این راسبتا،
برخی مفاهیم و میامین مشترح در شعر بهار و صافی  ،از طرفی دغدغۀ سیاسی در وجود آن دو ،
انگیزۀ این بررسی تطبیقی شدهاست.
 - 1- 1بیانمسألهوسؤاالت تحقیق
از زمانی که شعرا طعم مرارت زندان را چشیدند ،دربارۀ زندان به سرودن شعر پرداختند .این نوع
از اشعار نام « حبسیه» به خود گرفت « .حبسیه یا زنداننامه از اقسام شعر غنایی اسبت کبه بیشب تر
اجزایش را شکایت و حس حال تشکیل می دهد .چون حبسیه از نوع اشعاری پاح و بیآالیبش ،
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اما سرکوفته و زخم خورده مایه میگیرد .لیظههای تلخ و اندوهبار و صینههای دل خراشِ زندگی
شاعری درمانده در سکوتِ مرگزای زندان است که بهصورت کلمات و عباراتی مبوزون و وقتبی
نثرپارههایی عاری از وزنهای شناختهشدۀ کنونی ،تصویر و ترسیم میشود ؛ اما به شیوه ای ساده و
بیپیرایه  ،چه طغیان و غلیان خشم و اندوه ،مجال هرگونه سخنآرایی و ظاهرسازی را از گوینبده
میگیرد ؛ ازاینرو سبک بیان زنداننامهها عموماً روان  ،روشن و دور از هر گونبه تصبنع و تکلبف
است» (ظفری .)23- 24 :1388 ،زندان و موضوعات مرببوط ببه آن از مهبمتبرین و اصبلیتبرین
بخشهای حبسیات بهشمار میرود و شعرا نیز از جنبههای مختلف بدان پرداختبه انبد ؛ گباهی از
علت حبس سخن گفتهاند و گاهی زندان را بهعنوان یک مکان توصیف کبرده و وقتبی دیگبر ببه
شرح دیدگاه خود نسبت به زندان پرداختهاند « .برخی از شبعر ا نیبز از تنگبی زنبدان ،ببدرفتاری
زندانبان ،سختی و فشار زنجیر ،از درد و رنج ناشی از شکنجه ،ژنده بودن جامه ،نداشتن گستردنی
(تاریکی ،آلودگی ،بدی غذا ،بیزمانی و یکسان بودن ش

و روز و سال و ماه ،سبردی و گرمبی و

غیره ) زندان و پیری و ناتوانی ،ش کوری و دیگر بیمباریهبا ،سبرخی اشبک ،مصبادرۀ امبوال،
بی چیزی ،ستیزه و ناسازگاری بخت و روزگار و چرخ ،سفلهپروری زمانه ،بیقدری دانش و ارباب
فیل و دردناحتر از همه ،تنهایی و بیوفایی دوستان و کسان ،ل

به شکایت میگشایند و معموالً

این شکایتها با توصیفی از همان مسایل همرا ه است» (همان.)19 :
بهار و صافی دو شاعر بزرگ معاصر هستند و هر دو مرارت حببس را ببهدلیبل اندیشبههبای
سیاسی خود چشیده اند .همزمانی و حتی هم زبانی ،داشتن روح سبرکش و نگباهی منتقدانبه ببه
مسائل کشور خود ازجمله مشترکات دیگر این دو شاعر است .صافی هرچند که به خباطر اقامبت
چند ساله در ایران با بهار مالقات و جلسات مشترح زیادی داشتهاست  ،امبا ایبن مقالبه درصبدد
بررسی تثییر و یثیر بین آن دو در موضوعات شبعری نیسبت  ،بلکبه فقبز ببه بررسبی مقایسبهای
حبسیات این دو شاعر و تبیین موضوعات آن به شیوۀ توصیفی  -تیلیلی میپبردازد .در پبژوهش
حاضر تالش شده است تا به این سؤال که «موضوعات مشترح زندانسبرودههبای بهبار و صبافی
چیست؟» پاسخ داده شود.
- 1- 2اهدافوضرورت
هدف جستار پیشِرو ،ارائۀ تصویری درست از مفهوم زندان و مسائل مربوط به آن در شعر بهار و
صافی و نیز تبیین تطبیقی وجوه مشترح حبسیات آنهاست .مقایسۀ نگاه بهار و صافی ببه مسبثلۀ
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زندان و زندانی ،همچنین واکاوی دیدگاههبای مشبترح آن دو شباعر و نیبز اوضباع اجتمباعی و
سیاسی همسان در ایران و عراق  ،ضرورت این پژوهش را نشان می دهد.
- 1- 3روشتفصیلیتحقیق
پژوهشی که هماینک فراروی شماست  ،با رهیافت تیلیلی -توصیفی نوشته شده است .روش کار به
این صورت است که پس از بررسی اجمالی زندگینامۀ هر دو شاعر  ،دیدگاههبای آنهبا پیرامبون
موضوعات مربوط به زندان ذکبر شبده و ببا آوردن نمونبههبایی  ،مبورد بررسبی و تیلیبل قبرار
گرفته است .نمونههای موردنظر نیز پس از مطالعۀ اشعار هر دو شاعر انتخاب و تیلیل شد هاست.

 - 1- 4پیشینۀتحقیق 
دربارۀ حبسیهسرایی و تاریخچبۀ آن در زببان فارسبی و عرببی آیبار مختلفبی ببه رشبتۀ تیریبر
درآمده است که برخی از آنها از مراجع اصلی این پژوهش بوده اند :کتاب « حبسیهسرایی در ادب
عربی از آغاز تا عصر حاضر» ایر مرضیه آباد ( ،)1380کتاب « حبسیه در ادب فارسی» ایر ولبی اهلل
ظفری ( ،)1388کتاب « شعر السجون فی االدب العربی الیدیث و المعاصبر» ایبر سبالم المعبوش
( ،)2003طبرح پژوهشببی « تیلیلبی بببر میبامین مشببترح در اشبعار احمببد الصبافی النجفببی و
ملک الشعرای بهار» ایر یداهلل رفیعی ( )1391که در این پژوهش موضوعاتی مثل مدح ،فخر ،وصف
طبیعت ،میامین اجتماعی و سیاسی بررسی شده  ،اما به حبسیات آن دو اشاره نشدهاسبت .مقالبۀ
«تیلیل زندانسرودههای بهار و میمود درویش» نوشتۀ مریم خلیلی جهانتیغ و مرضبیه قاسبمیان
( ) 1394که با جستار حاضر مشابهت دارد ،دارای دو بخش کلی اسبت :اولبی توصبیف ظباهری
زندان که در آن به موضوعاتی مثل تفتیش و نداشتن سرگرمی و غیره پرداختهاست و دومی وصف
احوال درونی است و شامل موضوعاتی مثل تنهایی ،صبر ،اظهار بیگناهی ،مفاخره و غیره است که
با میورهای مقالۀ پیش تفاوت زیادی دارد.
 - 2مضامینمشترکحبسیاتدوشاعر
 - 2- 1نگاهیگذرابهزندگیبهار
میمدتقی بهار در سال 1304ه.ق در شهر مشهد پا به عرصۀ وجود گذاشت .وی عالوهبر پدر  ،از
مییر ادی

نیشابوری نیز بهره ها برد و به تکمیل معلومات خود در دو قلمبرو عرببی و فارسبی

توفیق یافت .در همان سالهای نوجوانی که هنوز سایۀ پدر بر سر او بود ،به میافل آزادی خواهی
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خراسان راه یافبت و از نزدیبک ببا سیاسبت و مسبائل روز مبثنوس شبد و اندیشبههبا و اشبعار
آزادی خواهانۀ خود را ازطریق روزنامههای میلی خراسان انتشار داد (یاحقی.)163 :1388 ،
بهار در سال 1328ه.ق روزنامۀ «نوبهار» را در مشهد منتشر ساخت .یبک سبال بعبد روزنامبۀ
نوبهار به توصیۀ سفارت روس تعطیل شد و روزنامۀ بهار به جای آن انتشبار پیبدا کبرد .در سبال
 1330روزنامۀ بهار نیز توقیف و ملک الشعرا به تهران تبعید شد .پس از چندی به مشهد بازگشت
و بار دیگر نوبهار را منتشر ساخت .با آغاز جنگ جهانی اول مجدداً نوبهار به میاق تعطیل افتاد ،
اما ملک الشعرا از والیت درگز ،سرخس و کالت به نمایندگی مجلس شبورای ملبی انتخباب شبد
(حاج سید جوادی.)361 :1382،
در سال 1334ه.ق جمعیت ادبی « دانشکده» را تثسیس کرد .دو سال بعبد مجلبۀ دانشبکده را
به عنوان ارگان این جمعیت منتشر ساخت .در کودتای  1339توسز سید ضیاء البدین و رضباخان
زندانی شد  ،ولی پس از سه ماه آزاد شد (همان .) 361 :همین مدت اندح زندان کافی بود تا شاعر
با ذهن وقاد خویش بتواند به توصیف زندان بپردازد.
 - 2- 2نگاهیگذرابهزندگیاحمدصافینجفی 
وی در سال 1896م در نجف متولد شد .هنوز احمد یازده ساله نشده بود که پبدرش درگذشبت و
برادر بزرگش میمدرضا عهدهدار سرپرستی وی شد (بصری  .)171/1 :1994 ،زنبدگی شباعر ببا
سادگی و بیریایی توأم بود .با وجود این ،وضعیت جسمانی نامناس اش باعث کوچ مداوم وی از
جایی به جای دیگر میشد .جسمش الغر و چشمش کم سو و ضعیف ببود و همبواره از بیمباری
رنج میبرد ؛ بههمیندلیل است که شاعر جام خشم غی

را که پر از قافیههای شعر بود  ،بر درد و

بیماری اش میریزد و از آنها انتقام میگیبرد (الرییبانی .)262 :1988 ،در سبال 1920م  ،در پبی
شکست انقالب ضداستعماری عراق علیه انگلیس ،صافی نیز بهعنوان یک انقالبی به مرگ میکوم
شد ،اما فرار کرد و به ایران آمد.
صافی در ایران به مطالعۀ زبان فارسی پرداخت و بهعنوان معلبم عرببی در مبدارس متوسبطه
مشغولبهکار شد .بعد از دو سال ،تدریس را رها کرد و به ترجمه و روزنامه نگاری در روزنامههای
تهران ازجمله «شفق سرخ» پرداخت .در این مدت مثنبوی ،رباعیبات خیبام  ،دیبوانهبای حباف ،
منوچهری  ،سعدی و شعر معاصر ایران را مطالعه کرد و با شباعرانی چبون ملبک الشبعرای بهبار،
حیدرعلی کمالی ،جمال الممالک ،عارف قزوینی و میرزاده عشبقی آشبنا شبد .در ایبن زمبان وی
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بهعنوان عیو انجمن ادبی انتخاب شد و به ترجمبۀ رباعیبات خیبام پرداخبت (بصبری :1994 ،
.)173/1
صافی نه از آن جهت که شاعر سیاست است  ،بلکه از بسیاری جهات مورد توجه بود هاسبت.
افق های وسیع شعری ،تفکر عمیق و میامین قوی اشعار وی باعث شد که نهتنها بهعنبوان ادیب
بلکه بهعنوان متفکر نیز به او بنگرند و به مقایسۀ وی با ابوالعال معری بپردازند و هر دو شباعر را
متثیر از اوضاع جامعه خویش بدانند (الیاج مخلف ،بیتبا .)14 :صبافی طعبم زنبدان را ببهدیبل
طرفداری از انقالب ،در سال  1941چشید و در این زمان دیوان « حصاد السجن» را به نظم کشید
(الخیاط و دیگران.)44 :1385 ،
کشیدهشدن 
- 2- 3علتبهبند 
تاریخ گواه صادق مردان و زنانی است که نه به کیفر گناهان ،بلکه به کینۀ ستمگران و بدخواهان و
چنگال تعص

کژاندیشان و جاهالن و عواملی دیگر ،روانۀ زندانها شدند .در این میان ،سیاست

بزرگترین نقش را بازی میکند؛ دین و مخالفت ببا آداب و رسبوم ببهترتیب

پبس از سیاسبت،

مهمترین عوامل در سوق دادن ادیبان و شاعران به ظلمت زندانهاست (آباد  .)42 :1380 ،بهار نیز
در دوران رضا شاه بهعلت مخالفت با حکومت و به جرم وطن دوستی و مبارزه با نفوذ استعمار و
آزادی خواهی به زندان افتاد و این مسثله باعث شد تا حبسیههای مطنطنی ببه پیبروی از شباع ران
سبک خراسانی بسراید.
شاعر جرمش را آزادی خواهی می داند ،بنابراین سلطان هرگز گناهبانش را نخواهبد بخشبید.
اینجاست که شاعر متوجه صراحت لهجۀ خود می شود و سعی در رفع و رجوع آن میکنبد ؛ پبس
رندانه استدالل میکند که شاه در بدبیتی او تقصیری ندارد و این مشیت الهی است ،زیبرا خبدا
می خواهد از مردم عاصی انتقام بگیرد (سپانلو.)269 :1369 ،
چیستجرمش؟کردهچندیپیش ،ازآزادیحددی   

تدداابدددزیددنجددردمطددروددرسددلطانبددود 

نیخطاگفتمکهسدلطانبدیگنداهاسدتانددرین 

کدداینب د بددرجددانمددنازجاندددیددودانبددود 

چونخداخواهدکدهگدرددملتدیعاصدی،تبداه 

گددرکسددشیدداریکندددمسددتوجدخددذالنبددود 



(بهدددددار )405:1381،
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شاعر بهطور غیرمستقیم شاه را « بالی آسمانی» می شمارد که خداوند برای عقوببت بنبدگانش
فرستاده است .صافی نیز آزادی خواهی را مالزم با زندان می داند و بیان میکند که همیشه در طول
تاریخ دستان آزادی خواهان با غل و زنجیر بسته شد هاست:
إنَّ کُلللل لالَّ فیللللللحُر لللللل

لللللل

لللللل

کلللل ل ُ أَلللللل ِّ نَ جس أ لللللل َ ر لللللل

ال تَ لللللف رُ للللل فکرَللللل ر أ کللللل یُ لللللف
عتلللللللد َُ فَللللللل کَ َّّ أللللللل َّ

َألللللللف

( أصلللف )106 : 1983

«به درستی که تمام غل و زنجیرها ب ر دستان آزادگان است و دستان آزادی خواهان با آنها بسته
شده است و این بسته شدن دست با بند و زنجیر بهمنزلۀ بسته شدن فکر و اندیشبه نیسبت .فکبر و
اندیشه ام آزاد است ،به زندانی شدن جسم کاری ندارم و افتخارم این است کبه نفسبم در اختیبار
خودم است و مطیع دیگران نیستم».
به نظر شاعر کسی که جسمش زندانی است  ،با کسی کبه فکبر و اندیشبه اش زنبدانی اسبت ،
قابلمقایسه نیست .جسم انسان را میتوان زندانی کرد  ،اما بهبندکشیدن فکر انسان ممکن نیسبت.
صافی نیز به خود افتخار میکند که مطیع کسی نیست و انسان آزاده ای است و هرچند جسبمش
زندانی خودخواهان است  ،اما روحش در آفاق سیر میکند .بهنظر میرسد که در زمینۀ بیان علت
زندانیشدن  ،جرأت و جسارت صافی نجفی از بهار بیشتر اسبت ؛ چراکبه بهبار پبس از سبرودن
شعرش درصدد دلجویی از شاه است و بهگونه ای قصد فرافکنی دارد  ،اما صافی با صراحت تمام
آزادی خواهی را مهمترین علت در بند شدن دانسته و بهدنبال هیچگونه توجیه و فرافکنی نیست.
 - 2- 4توصیفبندزندان 
در بیغولههای تنگ و تاریک و نمناکی بهنام زندان  ،گروهی نگونبخت فلکزده را جای می دادند؛
البته آنچه اهمیت نداشت ،مسثلۀ بهداشت و سالمسازی مییز بود ؛ ببهطبوری کبه اگبر میببوس
بدبخت بعد از سالیان دراز پیکر نییف و نیمه جان خود را از آن بیرون میکشید ،باقیماندۀ حیات
را میبایست با بیماریهایی چون ش کوری ،استخوان درد ،سل و غیره سبرکند (ظفبری :1388 ،
 .)177- 178احمد صافی و ملک الشعرای بهار در اشعارشان به وضعیت رقت بار خبود در زنبدان
اشاره کرده اند و از اوضاع آشفتۀ خویش و از نبودن امکانات اولیه در زندان ،نالهها سردادهاند.
ایام زندان هرچند برای بهار توأم با بیم و امید بود و حبس اختنباق ،تهدیبد مبرگ و مببارزۀ
روحی شاعر با خود برای زندهماندن و تسلیمشدن یا عصیانگری و نابودشدن را بهوجود آورد ؛ اما
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فصلی درخشان در کارنامۀ شعری او پدید آورد .شاید او فقز همین تجربۀ تلخ را کم داشت؛ زیرا
کاملترین آیارش را از این زمان به بعد خلق کردهاست .بهار این چنین به توصیف سلول تاریبک،
آلوده و بویناح که در آن میبوس بوده پرداختهاست:
تنگنددداییسدددهگددداددرسدددهبدددهدسدددت  

خوابگددددداهیدوگددددداددردووجدددددد 

روز،محددددددروددیدددددددنخورشددددددی د 

شددددداد،ممندددددوبر یدددددتکوکدددددد 

شدددددددنبیددددددنمهمددددددیازآنروزن 

جددددوسددددرتیددددروجددددوددعقددددر  



(بهددددار )400:1381،


شاعر از سلول تنگ و تاریک و از وضع طاقتفرسای خویش و از میدودیتهایی که ببرایش
ایجاد کردهبودند  ،سخن به میان آوردهاست و در این شعر از تیر و عقرب نیز سخن میگویبد کبه
ممکن است اینها با توجه به وضع اضطراب انگیز زندانی ،نمادهای تهدیدکننده و مرگباری باشند
که زندگی شاعر و دیگر زندانیان را تهدید میکنند .بهار در جایی دیگر نیز در توصیف بند خبود
چنین گفتهاست:
مستراحومحبسیباهدمدوگدادانددرسدهگداد  

کاندرآنخوردنهمیبداریسدتنیکسدانبدود 

جنبشوکداردگدر 

خوردوخوا و

شستوشوی و


جملهدریکالندهکدیمسدتوجدانسدانبدود 

ورخددورشآرندد دبهددردالبددهالیددشوارسددند 

تامگرخدودنامدهایدرجدوفبادمجدانبدود 



(همدددددان )405:


شاعر وضع خراب و اسف بار میبس را به تصویر میکشد ،سبلول شباعر و مسبتراح در یبک
جای تنگ و تاریک قرارگرفته و خورد و خواب و آسایش را از او سل

کردهاست ؛ چرا که همبۀ

آن کارها در یک النه انجام میگیرد .سراینده همچنین در البه الی سخنان خود اعمال زندانبانها را
نیز میکوم کردهاست و میدودیتی را که برای او ایجاد کرده اند ،به باد انتقاد میگیرد.
احمد صافی نیز در وصف زندان و در توصیف بند خود این چنین نوا سرمیدهد:
سلللللل ُک

للللل ل یُ َللللل ل فَللللل ل تَ َّ

للللللفعح فلللل ل تُ شر للللللف ألللل ل

للللللف

َکَللللللُ ِ سللللل ل ر ف سلللللل َ أ َلللللللف ر
یطلللللللففُّ ُ ِّ للللللل فللللللل یُ لللللللف ر
( أصللف

)83 : 1983

«مرا در اتاقی خشک و خالی زندانی کردند؛ گویا در وسز زمین بیآب و علف زندانی شده ام.
خاح آن را بستر و رختخواب من قرار داده اند و گرد و غبار را روپوش و لیاف من کردهاند».
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شاعر با نظری ژرف ،زندان خود را توصیف کرده و تصبویری شباعرانه و زنبده از آن مکبان
ترسیم کردهاست ؛ بهگونه ای که هر خواننده ای با دیدن این ابیات میتواند آن زندان را کامالً تجسم
کند و خود را در درون متن مالحظه کند .این توصیف خود بهگونه ای بیانگر اعتراض غیرمستقیم
شاعر به وضع موجود است؛ چراکه او انتظار دارد که شثن وی را درنظر بگیرند و در جایی مناس
حبسش کنند.
احمد صافی باز در سروده ای با عنوان «قَبرٌ فی الجوّ» به توصیف بند زندان پرداختهاست و آن
را همانند قفسی معلق در هوا  ،یا قبر حفرشده ای در بین زمین و آسمان می داند کبه شباعر در آن
میبوس شدهاست:
سلللللل ُک

للللل ل یُ َلللللل فَللللل ل تَ فأَف

هللللل سلللل ل
ف للللل ُ أ للللل

إن تَ ََفأَللللللف َ لللل ل
للللللف

أ َ للللل ُ فَ للللل

ط َللللللف ع َلللللل

َ لللللل ر أ َ َلللللللفف

فَ َللللل م ألللل ل ف َّللللل لللل ل أ للللللک ف
َللللل

للللل

ف ار ن للللل أ للللل فف
(ه للفن)87 :

«مرا در اتاقی زندانی کرده اند که در مکانی وسیع قرار گرفتهاست .زندان مبن هماننبد قفسبی
است که در هوا معلق است .آن زندان قب ر من شدهاسبت ؛ قببری کبه آن را در زمبین یبا آسبمان
کندهاند».
شاعر تمام روزنههای امید را به رویش بسته میبیند  ،گویی اجازۀ حیبات از او سبل

شبده و

مرده است ؛ بنابراین بندش را مانند قبری می داند که در آن دفن شده و امکان هیچگونه تیبرح و
جنبشی ندارد و برای مرده فرقی ندارد که قبرش در زمین باشد یا در آسمان ؛ اما بهنظر میرسد که
شاعر تلوییاً به این مهم اشاره میکند که اگر کسی در راه آزادی کشته شود  ،با دفنشدن در زیبر
خاح نمیمیرد  ،بلکه منزلت او رفیعتر شده و حتی ملکوتی میشود.
در جایی دیگر شاعر بند خود را چبرکین ،کثیبف ،ظلمبانی ،میکبم و نفوذناپبذیر توصبیف
کردهاست:
ر لللف قَلللفََ أَللل

شل ل

للل َ َج شللل

أللل ل یُ َللل ل حَ لللللفف فَکَ للل ل َ أ للللل
(ه للفن )110 :

«زندانی شدم و زندان برایم تنگ و سخت شد  ،هنگامی که مبرا ببه اتباقی تاریبک و میکبم و
نفوذ ناپذیر انداختند».
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بهنظر میرسد چون احمد صافی و ملک الشعرای بهار هر دو افرادی سیاسی بودند ،بندهایشان
با بند افراد دیگر فرق داشتهاست و آن دو در بدترین نوع زندان ،زندانی شده بودند که فاقد هرگونه
امکانات اولیه بودهاست ؛ بنابراین تصویری دردناح و غم انگیبز از آن ارائبه کبرده انبد تبا دل هبر
دردمندی را متو جه آالم خویش کنند.
 - 2- 5توصیفشدزندان 
ظلمت و فقدان نور یکی از مشکالت زندانیان بود هاست ؛ بهطوری که بعیی از شدت تباریکی و
طول حبس  ،بینایی خویش را از دست می دادند (آباد .)32 :1380 ،ظلمت زندان باعث شدهبود تا
در نزد زندانیان ش

و روز یکی باشد .تاریکی گسبترده و طبوالنی ،میبیز ناشبناس  ،تنهبایی و

بیکسی حس عجیبی در سراسر وجود انسان ایجاد میکند؛ بنابراین احساس دلتنگی و بیقراری
دست می دهد .در این میان شعرای در بند قادرند با احساس لطیف خویش شمه ای از رنج و آالم
جانکاه خویش را در ش

تیره و تار میبس در قال

نظم و نثر نقاشی کنند.

بهار در قصیده ای با عنوان «کیکنامه» که در زندان کالت سرود هاست  ،ببا هنرمنبدی خباص،
تصویری زنده و گویا از استراحت و آسایش شبانۀ بندیان ارائه میکند:
چددواختددرانپدد بسددیهبددرسددرآورندد د

کیکددانبدده ددارتتددنمددنلشددکرآورندد د 

دودووسدددهسدددهدهتددداوبیسدددتبیسد دت

چددوناشددترانکددهرویبددهآبشدد ورآورندد د

چددونر زنددانچابددک،بددیگفتددۀپوشددک

بهدددرگشدددودنر مدددننشدددترآورنددد د

خددوابمجهدددزچشددموخیددالمپددردزسددر

زآند ایددنگونددگانبددهمدنمضددطرآورن د د
(بهددار)258:1381،

شاعر در این سروده از وضعیت بد خود در زندان که پر از حشرات موذی بوده و او را مورد
آزار و اذیت قرار می دادند ،شکوه کردهاست  .شاعر با لینی صمیمی ،جزئیات گوناگون یک ش
دراز زندان را توصیف میکند که ظلمتش پایانی ندارد و او را دچار یثس و ناامیدی کردهاست:
ایشدددددجددددانشگددددکرعمددددرگددددداز

ایزجددددورتددددوبددددههددددرد اثددددری 

ظلدددددمکوتدددددهکنددددددتدسدددددتدراز

هددددرشددددبیرابددددودازپددددیسددددحری
(ه للفن)460 :

برای انسانِ در بند ،ش هنگام هیچ ایری از ماه و ستاره در آسمان دیده نمیشود و چشبم او
پیوسته به دنبال یافتن روزنه ای است که چهرۀ ماه و ستارگان را رؤیت کند و نمی داند که از دست
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ظلمانی و هراس انگیز به کجا پناه ببرد و با خیالی آسوده و سبک بال سر به ببالش نهبد و

حتی لیظه ای هم که شده ،یک نفس راحتی بکشد؛ اما به دنبال آن میگوید  ،هیچ شبی نیست کبه
سیری به دنبال نداشتهباشد ؛ زیرا که نه بند و حبس ماندنی است و نه حلقۀ زنجیر پایدار میماند و
سرانجام ،ظلم و ظالم به تباهی می انجامد و صبح پیروزی فرامیرسد.
احمد صافی نیز ش

زندان را پر از مشکالت و گرفتاری توصیف کردهاست که مثل حیوانات

وحشی و افعیهای خطرناح به انسان حملهور میشود و روزگبار او را سبیاه مبیکنبد و پیوسبته
همراه با غم و غصه است که امید زندگی را از زندانی سل

کردهاست«.ش

زندان در نزد صافی

طبوالنی و پبر از خبار و خاشباح و ببدگمانی اسبت کبه آن را حیوانبات وحشبی غبولپیکبر و
میکروبهای ناخوانده پر کرده است» (المعبوش .)54 :2006 ،او توصبیف شب

زنبدان خبود را

اینگونه آغاز میکند:
َ لللللف ُ فللللل ع لللللک ر أ للللل ر أَ لللللال
تُ للللللفف ُ ه للللللکف

أَ ي للللل نألللللّ أَ يلللللال فللللل کُ ُ شللللل
طْ رش لللللللل

لللللل ألللللل ف ر

َکَلل لِي لللل أ لللل ي ر فلل ل أَ يللللال یَ ُللللک

ُللللللل ل َ جُ شفأک للللللل ل ر

کَلللِي للل أ للل ر فللل لللک عصلل ل ر
( أصلللف

«روزم به علت سختی زندان مثل ش
ش

شدهاست و یک ش

شده است .اندوه و دلمشغولیهایم در تاریکیهای ش

ترس و وحشت می اندازند .چه بسیار شب

)139 : 1983

من بهدلیل غم و غصههایم هبزار
با من گفتوگو میکنند و دلم را ببه

غیببناح و روز وخبیم و خطرنباح مبن در زنبدان

گذشت».
ظلمت ش

زندان ،شاعر را شدیداً به خود مشغول کرده و سیل غم ببه راه انداختبهاسبت و

هرچه به آنها فکر میکند ،دلش به اضطراب و تپش می افتد و او لشکر غم را مثل لشکر دشبمن
می شمارد و از آن کراهت دارد و این ش
ش

است که باعث غلیان غم شدهاسبت ؛ در واقبع ظلمبت

شاعر را به زانو درآورده و به انواع بالها دچار کردهاست.
ش

زندان صافی مانند افعی ،دارای خالهای سیاه و سفید است که آن خالها او را میفریبد؛

اما زمانی که آن را لمس میکند ،زهرهایش را در جسمش خالی میکند (المعبوش.)154 :2006 ،
شاعر ش

را اینگونه مورد خطاب قرار میدهد:

االیَددداللیدددْکلدددمللدددکَمگدددنخطدددو 

وَکلدددمللد دکَفگدددیال جَد دوَانگبمگدددننددددو 
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أتللدددددبَِ،مگُدددددْلرهبَدددددان،مسدددددوحا

وَقللبدددددکَقللددددددشلدددددیطلانرَهیدددددد

فلللددددموَسگدددداَتثگیابددددکَمگددددنأفلدددداعگی

همدددددددودمقلگقلددددددداتبالددددددددبید
( أصللف

«هان ،ای ش

)147 : 1983

مرا به سختیها و گرفتاریها دچار کرده ای و چه بسیار آیار زخمهبای تبو ببر

اعیا و جوارح من دیده میشود .آیا مانند پارسایان جامۀ پشمین بر تن کرده ای امبا قلببت ،قلب
شیطان ترسناح و هولناکی شدهاست؟ جامههای تو چه تعدادی از افعیها و چه مقداری از غبم و
غصههای نگرانکننده و حشرات و جانوران خزنده را در خود جای دادهاست».
تصویری که هر دو شاعر از ش

زنبدان خبود ارائبه داده انبد ،تصبویری غبم انگیبز و دارای

گرفتاریهای طاقتفرساست که یک نوع یثس و ناامیدی در سخنانشبان دیبده مبیشبود؛ ببا ایبن
تفاوت که بهار با اینکه مرارتهای جانکاه زیادی را در زندان متیمل شده است؛ اما باز هبم نبور
امیدی در وجودش احساس میکند و ایمان دارد که این ظلم و ستم عاقبت به پایان خود خواهبد
رسید و آفتاب صبح آزادی دوبار ه طلوع خواهد کرد.
 - 2- 6توصیفزندانبان 
بعد از دوران جاهلیت ،بدرفتاری برای گماشتگان زندانها ،صفتی ضروری و به بیان دیگر چیزی
شبیه به شغل شدهبود؛ ازاینرو آنان را از سخت دالن و اغل

از نژادهای بیگانه -به خصوص اهالی

سند  -انتخاب میکردند (آباد.)37 :1380 ،
اگرچه در میان زندانبانان و نگهبانان ،افرادی مهربان و ساده دل پیدا میشوند که قلباً از شبغل
خود ناراضی و به خاطر نانپارهای به نگهبانی مشغولاند ؛ اما بیشتبرین آنبان دیوسبیرتانی ببیش
نبودند (ظفری )191 :1388 ،؛ بنابراین هر کسی که طعم تلخ بند را چشیده  ،با چنین کسانی نیبز
روبهرو بودهاست .بهار پس از چندی که در زندان شهربانی به سر برد ،به اصفهان تبعید شبد .وی
در آنجا در انتقاد از اوضاع عمومی و ظلم و جور عمّال ستمپیشۀ شهربانی وقت ،قصیده ای را ببا
عنوان «شکواییه» سرودهاست:
شددریرقاضددیورهددونامددینودزدعسددِ

ازیددندیددارببایدددبددرونجهاندددفدددرب

فتددادهکددارکسددانبدداجمدداعتیکددهبوندد د

همددهعددوانوهمددهخددونیوهمددهندداکِ

زمددادجملددهسددوردههددوببددهچندد هددوی

مهدارجملددهسددوردههدویبددهدسددتهددوب
(بهددار)482:1381،
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بهار در این سروده از وضع بد خود در زندان و از رفتار زندانبانان و نگهبانان زندان ،شبکوه
کرده و از آنها به بدترین صفتها یاد کردهاست ؛ زیرا که به بهانههای واهی شاعر را مورد آزار و
اذیت قرار میداده اند .گاهی زندانبان شرایز سختی برای شاعر ایجاد مبیکردنبد و حتبی اجبازۀ
شستن دست و صورت را نیز به او نمی دادند و او را خیلی در تنگا قرار داده بودند .شاعر که از این
وضع به ستوه آمدهاست  ،میگوید:
دزدوخددونیبگددذردآزاددردهلیددوحددبِ  

لیکمارامند بیدرون شددازایدنزنددانبدود 

گرب واهمدسدتورویدیشدویمانددرآبددان 

رهفروبنددددمددرامددردیکددهزندددانبانبددود 



(همدددددان )405:


بهنظر می رسد چون بهار یک شخص سیاسی بوده ،سلول و بندش ناجور و رفتار مسئوالن با
او نامناس

بوده و در بعیی مواقع خیلی اسفبار نیز بودهاست و شاید ایبن رفتبار ببه سبفارش

مسئوالن امنیتی انجام گرفتهاست .بههر حال آنقدر غیرقابلتیمل بوده که خودش نیز به آن اشباره
کرده ،حتی با دزدان و آدمکشان نیز آن برخوردها انجام نگرفتهاست و بههمیندلیبل  ،او در اکثبر
اشعار حبسیه اش از دست متولیان زندان نالیده و هیچ دلِ خوشی از آنها نداشتهاست.
وضع صافی با بهار در این زمینه متفاوت است  « ،در رفتبار زنبدانبان ببا صبافی ،هبم مبدارا و
مهربانی و هم سختی و سختگیری دیده میشود» (المعوش )150 :2006 ،؛ دلیل آن این است که
صافی به دست استعمارگران زندانی شدهبود ؛ بنابراین گاهی زندانبانهای عرب با او رفتار خوبی
داشتند و در مو اردی نیز به معنبای واقعبی زنبدانبان ببوده و در پبی آزار و اذیبت او بودنبد ،در
اینجاست که شاعر زندانبان را همچون دشمن فرض کرده و چنین گفتهاست:
سلل ر ف کَل لِي ل ل أ ل ل ي ر ف ْ ل ل فل ل

لل ِ

َفشر َللللللف أ لللللل فنُ شرللللللفأ َّ َ ر أ َّللللللدَ ر
( أصلللللف

)93 : 1983

«زندانی شده ام وچه بسا افرادی مثل من در زندان وجود دارند که آزاد هستند ،درحبالی کبه
زندانبان وقتی با ما روبهرو میشود  ،با خشم و نفرت به ما مینگرد».
شاید بتوان گفت که هجوآمیزترین شعر را دربارۀ زنبدانبان  ،صبافی سبرود هاسبت ؛ آنجبا کبه
« زندانبان را مانند سگی دانسته که در ورود و خروجش و در همه حال او را در تنگنا قرار میدهد»
(المعوش :)559 :2003 ،
ُ لللللف فللللل أ مللللل کنر إأللللل فصللللل

کَلللللل ر أذُ لللللل ُ فلللللل نُُّ ش رلللللل ر
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أکللللل ن رَ ُلللللک للللل أ لللللف ر کَ ْ لللللف

َللللللف ر ُ لللللل ألللللل م ُکُر أذُلللللل ُ جر
( أصلللللف

)135 : 1983

« از زندان به آسایشگاهی منتقل شدم که مانند بهشت چشم انداز زیبایی داشت؛ اما در آن خانه
سگی را بسته بودند که در ورود و خروج مرا در تنگنا قرار می داد و عرصه را بر من تنگ میکرد».
احمد صافی خدمتکار ان زندان را اشخاص سنگ دل و کودن ،ضعیف العقل و مرده ذهنی می داند
که خیلی طمعکارند و همانند حشرههای گرسنه ای هستند کبه ببه خباطر گرسبنگی شبدید فبرود
آمده اند (المعوش .)559 :2006 ،
از آنچه ذکر شد چنین استنباط می شود که بهار و صافی هر دو روزگباران سبختی را در بنبد
استبدادگران گذرانده اند و به نوعی ببه توصبیف زنبدانبان ،نگهببان و خبدمتکاران بنبد خبویش
پرداخته اند که اغل

آنها ،انسانهای سنگدل و فرصتطلبی بوده اند کبه در همبه حبال در پبی

فرصت بوده اند که به آزار و اذیت زندانیان بپردازند.
- 2- 7هجوجاسوسان 
از زمانی که شخصی  ،سوءظن دستگاه و دولتیان را برمی انگیخت تا دستگیری و به زندان افتادن و
سپس آزادشدن وی (ایبات بیگناهی یا سپریشدن دورۀ میکومیت) ،تفتبیش درببارهاش اعمبال
می شد که شامل تجسس در ایاث و کتاب و نوشتههای شخص در خانه و همچنبین بنبدیگاه او و
نیز آنچه از بیرون زندان برایش فرستاده میشد و برعکس او برای دیگران میفرستاد ،بود (ظفری،
.)195– 196 :1388
ملک الشعرای بهار و احمد صافی نیز به نوعی به وجود جاسوسان اشاراتی داشته اند ؛ زیرا کبه
این دو شاعر بهعلت مبارزاتی که در راه وطن داشته اند ،باب میل حاکمان و استعمارگران نبوده اند
و به همین دلیل  ،افرادی را بهعنوان جاسوس میگماردند تا اینکه تیرکات و اقدامات آنهبا را در
همهجا زیرنظر بگیرند و به مرات

باال گزارش کنند .بهار در قطعۀ شعری از وجبود انسبانهبای

دورو  ،خبرچین و جاسوس که عامل د سبت بیگانگبان و دشبمن مبردم ایبران هسبتند ،برآشبفته
شدهاست و در این باره چنین میسراید:
س نزحبِچهگویمکهزندگیحدبِاسدت

بددهکشددوریکدده لیددْاندددعددالیودانددی

درونحدبِبسددیخددو تدرگذشددتبددهم دن 

زاخددددددت افرومایگددددددانتهرانددددددی

همدهدورویوس د نچدینودزدوب دیایمددان

عبیدددداجنبدددیوخصدددمجدددانایراندددی
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نددههددوشفطددریونددیرسددموراهمکتسددبی

نددهحدددِملدددیوندددیشدددیو مسدددلمانی
(بهددار)1075:1381،

شاعر به نوعی به زندان خود خوش دل است ؛ چراکه این حبس باعث شده تا انسانهای دورو و
جاسوس برای اجنبیان و کسانی را که حس وطن دوستی ندارند  ،بشناسد .طبع لطیف شباعرانه و
خوگرفتن به عالم خیال و گاهی ایجاد مدینۀ فاضله در رؤیای بسبیاری از شبعرا باعبث شبده تبا
جاسوسی و سخن چینی و سایر رذائل اخالقی چه در حبس و چه خارج از حبس مورد نکوهش
شعرا واقع شود.
همواره جاسوسان زیادی در زندانها بوده اند و حاکمان از این طریق نفبوذ خبود را در میبان
زندانیان زیاد میکردند تا اطالعاتی دربارۀ آنها جمع کرده و ببه درجبهبنبدی متهمبان بپردازنبد
(المعوش  .)152 :2006 ،صافی در زندان با چنین کسانی موا جه شدهاست ؛ بنابراین آنها را خائنانی
می داند که حاضرند سرزمینشان را به یک مشت درهم بفروشند و در سربلندی و تسلز اسبتعمار
شریک شوند:
للللللفف ج لللللل شللللللفس عللللللدَّ شرللللللحج

أ للللتَ رُ أ َّللللد أذَ لللل

ح صللل ل م أ لللللِ فللللل ْ يللللل فف لللللف 

ع َللللل ن ُن تَ يلللللتَ الُ أ لللللِ کَفأ َّلللل ل

ف َلللل

َللللف ف َ ْ لللل

َإ َّلللللد فَللللل ي نأ يلللللتَ

إ ألللل

ن َّ لللل

تَلللللفج سللللل جج

فلللل َ أ ِ لللل

ل ل فف شرلللحجُ فُ ْلللف َلللد فللل

یْللل

ف َّکتَ لللل علللل خ أ َذََللللف ر شرللللح فَصيلللل
( أصللف

)110– 111 : 1983

« شخص پستی آمد که عزت و بزرگی کشورش را مبی فروخبت تبا بهبره و نصبیبی نباچیز و
کم ارزش به دست آورد .از دهانش زهر کشنده ای را بر گوشهایی میریخبت کبه از زهبر ،ماننبد
عسل استقبال میکرد  .او شروع به شرح گناهم کرد ،زمانی که مشخص شبد کبه گنباه مبن همبان
خدمت به سرزمینم است ،گفتم وای بر تو به خاطر نفهمی و کمعقلی ،تباج بزرگبواری ببر سبرم
گذاشتی و بدون قصد و اراده مرا صاح

کاخ افتخار کردی».

صافی در قصیدۀ « الجواسیس» آنها را انسان های پستی توصیف میکند که تیرکات آزادگبان
را زیرنظر میگیرند تا در مواقع لزوم از ایشان سعایت و سخن چینی کنند و افراد فقیر و تهی دست
را با سخنان به ظاهر زیبای خود بف ریبند ؛ در حالی که در باطن آن سخنان ،زهر کشبنده ای اسبت
( المعوش:)152 :2006 ،
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ن َلللللللللتِح ال ن ُ لللللللللکيأ

لللللللللف

ُ ُلللللک م فَللللل ي شللللل َ ع َللللل ع لللللک

کَللللِي َلللللفه ي
َ للللللف َي

للل لکيأ فللل ل ْ ف للل ل ر

لللللل َ شرفأْللللللُف ر أ للللل ل ر
( أصللف

)142 : 1983

«وقتی که جستو جو می کنم ،دوستی در اطراف خود نمی بینم و چه بسا دور و ببرم را پبر از
رقی

می بینم .اشخاصی هستند که به دنبال یافتن عیوب من و مچگیری از من هستند».
هب ر دو شباعر به وجود جباسوسان و افب راد دورو در زندان و غیرزندان اشباراتی د اشته اند و

از اینکه اشخباصی پستفطب رت در قببال منبافع شخصی ،عزت و سربلندی سرزمین خویش را به
تاراج میگذارند و برای دشمنبان وطبن و بیگبانگان ،خوش خدمتی میکنند ،آزردهخباطر هستند.
- 2- 8صبردرتحمْبند 
صبر بهعنوان مهمترین سپر تدافعی انسان در برابر ناگواریها ،بخشی از ادبیات زندان را به خود
اختصاص داده است .سخنوران زندانی در دو موضع ،دربارۀ صبر سخنپردازی کرده اند ؛ گاهی به
شیوه های گوناگون ،دیگران یا نفس خود را به صبر و تیمل ترغی

کرده اند و گاه از اتصباف یبا

عدماتصاف خود به این صفت سخن گفتهاند (آباد.)230 :1380 ،
شاعر پس از مدتی اقامت در زندان ،کمکبم از نالبه و زاریهبای خبود کبه در سبوگ آزادی
ازدسترفته سرمی داد ،می کاهد و بیتابیهای روزهای نخستین او فروکش میکنبد و ببا گذشبت
زمان بهتدریج با مییز زندان خو میگیرد  ،آن حالت گیجی و آشفتگی اولیه که ببا آن دسبت ببه
گریبان بود ،از بین می رود ،کمی به خود میآید و چنین نتیجه میگیرد که باید سنگ صبر بر دل
بندد و به امید ،خود را سر پا نگه دارد .آخر مگر نه اینکه پایان ش

سیه سپید است؟ بیچاره جز

شکیبایی هم گریزی ندارد (ظفری .)206 :1388 ،
بهار در قصیدۀ «ناله بهار در زندان»  ،خودش را به صبر و شکیبایی فرامی خواند:
ایخسددتۀخدددن حددوادببددهصددبرکددوش

کددرخرزدسددتچددرففروافتدددایددنکمددان

ورزانکددهعمددرشدددسددوریهددی  ددممدددار

کاندددرزمانددهکددِبنمانددده سددتجدداودان
(بهددار)478:1381،

وی همچنین در غزلی که در سال  1308در زندان نظمیه سبرود هاسبت  ،خبود را ببه صببر و
پایداری ترغی

می کند و میگوید که دوران جوانمردی و آزادگی سپری شدهاست  ،این روزگبار

دونصفتِ آزادیکش نیز سپری خواهد شد و روزی بر خاح مزار او نسیم فرحبخش بهار خواهد
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گذشت و بامداد نشاط و فصل شادمانی ،فراخواهد رسید و این ش

شوم بند و زندان ،عاقبتی جز

فنا و زوال نخواهد داشت:
اید بددهصددبرکددوشکددههددرچیددوبگددذرد

زیدنحدبِهددممدرناکدهایددننیدوبگددذرد

دورانرادمدددددردیوآزادگدددددیگذشدددددت

ویددددندورهی سددددیاهب خیددددوبگددددذرد

مرداندددهپدددایداربدددراحددددابروزگدددار

کدداینروزگددارزنصدددفتحیددوبگدددذرد
(همددان)983:

احمد صافی هم برای تیمل درد زندان از صبر استمداد میطلبد  ،اما مؤیر نمی افتد و آن را در
قصیدۀ « المشکلة العظمی» نشان می دهد .شاعر در زندان بهشدت بیمار است  ،اما انگلیسیها که ادارۀ
امور را برعهده دارند  ،اجازۀ رفتن به بیمارستان را به او نمیدهن د و هنگامی که شدت بیماری به او
فشار میآورد ،چنین میسراید:
سلللللل ر ْ ف فَلللللل ي َليلللللل َ في سلللللل ْ کت
ُعلللللللفأ شرَفأصللللللل ر شللللللل ْح أ للللللل ف ر

فللللللل َ أ مللللللل ِر عللللللل ُ أ قْللللللل ُعر
أکللللللل ْ عح للللللل أَلللللللِي
( أصللف

لللللللعر
)89 : 1983

«زندانی شدم و از شدت بیماری که بدان مبتال شدهام  ،استخوانهای قفسۀ سینه ام را بررسبی
میکنم  .سختی بیماری را با صبر درمان میکنم  ،اما درمانم مؤیر نمیافتد».
صبر و شکیبایی وسیله ای بودهاست که بهبار و صبافی ببرای رهبایی از درد مباللآور زنبدان
خویش به آن پناه برده اند و خودشان را به تیمّل آالم پایانناپذیر حبس ترغی

کرده انبد و آن را

تنها راه چارهای یافته اند که میتواند آنها را از ذلت و خواری در برابر سلطهگران ،رهایی بخشد تا
اینکه برای ادامۀ مبارزاتشان رمقی داشتهباشند ؛ زیرا در آن زمانی که تمام روزنههای نجبات را ببر
رویشان بسته می بینند ،به صبر و بردباری متوسل میشوند .بدینترتی

خودشان را با امیبد زنبده

نگه می دارند.
خوشدلیدر زندان 

- 2- 9
گاه پیش می آید که شاعر از زندانیشدن خود اظهار شادمانی میکند و این از سبه حالبت بیبرون
نیست :یا واقعاً از ترس شادکامی و شماتت دشمن ،به دروغ ندای خوش دلی سبر مبی دهبد یبا از
وضع زندان خود راضی است و وسایل رفاه و همچنین مطالعه و خواندن و نوشتن او فراهم بوده،
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چنان که در بعیی از زندان ها ،مسع ود سعد نجوم یاد گرفته و قرآن را ختم کرده است و سه دیگر
آنکه از روی استهزا و تهکم ،تظاهر به خوشدلی کردهاست (ظفری .)209 :1388 ،
بهار و صافی اشعار اندکی را در وصف خوشیهای زندان خود سرودهاند ؛ زیبرا در ببدترین
زندان ممکن میبوس بوده اند و در اکثر زنداننامههای خود از اوضاع ناگوار بند خویش نالهها سر
داده اند و چه بسا دود آه و نالههای ایشان سر به آسمان ساییده است و دیگران را نیز ببا خودشبان
هم داستان کرده اند ؛ بهنظر میرسد خوشدلیهای ایشان نیز از روی استهزا و تهکم ببودهباشبد و
شاید عواملی موج

شده که ایشان از حبس خویش تظاهر به خرسندی کن ند تا اینکه بتوانند بار

سنگین حبس را بر دوش کشند .ملک الشعرای بهار دل خوشی خویش را به زندان اوین اینچنبین
نشان می دهد و میگوید:
دراویدددددددنداشدددددددتمگلسدددددددتانی

بددددددا وآ ودرخددددددتوایددددددوانی

سددددردسددددیریبددددهدامددددنکهسددددار

سدددربددددههدددمدادهگلددددبنواشددددجار
،ن سددد دت 

چدددونبدددهمندددو میددداننمدددوددسسدددت 

بگددددرفتمشدددددمارقددددر

گفدددددتمایددددددنوادهددددداببایدددددددداد

سددددربددددیوادبددددرحصددددیرنهدددداد
(بهددار)722:1381،

شاعر در همه حال ،خویش را میبوس میداند  ،چراکه گرفتار دو زندان است :زندان بدخواهان
و دشمنان و زندان فقر و تنگ دستی .بیرون زندان برای شاعر صفایی ندارد  ،چون که در آنجا نیز
باید به فکر گرفتاریها و بدبختیهای خویش باشد و با آنها دست و پنجه نرم کند و این نیز یک
نوع زندان برایش میسوب میشود.
احمد صافی نیز در قطعهشعری با عنوان «علی أن الیقال له سجن!» ظباهراً از زنبدان خبویش
رضایت دارد و آن را همچون بهشت میداند ؛ بهگونه ای که همه چیبز در آن عبالی اسبت و حتبی
نمیتوان به آن نام زندان را اطالق کرد:
سللل ل ر ْ ف شر َصيللل ل
َُکْللللللال

ُلللل ل ْ م

ْللللل ر أذُ ْللل ل ج َللللل
تذَللللللففم کُللللللالِّ َ

ف َللللفح ُ للللفف

لللل ف رَ للللتَ ر أ ََلللل

للللال ع َلللل نن ال َللللفَُ أَلللل سلللل
( أصللف

)115 : 1983
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« در قصری زندانی شدم که به بهشت شباهت دارد ،منظرههایی در آن است که هر هنرمنبدی
دوست دارد که آن مناظر را ببینبد .خبوردن ،آشبامیدن ،رفباه و آسبایش  ،همبه در آن زیباسبت؛
بهگونه ای که نمیتوان به آن زندان گفت».
صافی آنچنان به زندان عادت کردهاست که هنگامی که از زندان آزاد میشود ،خیال میکند که
دارد دیوانه میشود ؛ چراکه با آن مثنوس شدهاست .پس موقع خ روجش از زندان احساس میکند
که به زندان دیگری وارد میشود ؛ بهایندلیل که این دنیا برایش زندان اببدی میسبوب مبیشبود
(المعوش  .)158– 159 :2006 ،او در قطعهشعری با عنوان «إِفراج کالسجن» به این موضوع اشباره
کردهاست:
کُ ْلللف ن ْ للل

ل ل أ للل ي ر إرن تلللُ ش ْللل ُ

نط ُلللک فللل ْ ش للل فلللف إعتَللل ي سلل ل ي

شر َکَللللللفک

نللللللل أَ للللللف شرللللللفأْ ُکنر

َکَلللللللل لَُ ِ ف لللللللل ل ج سلللللللل ل ُک
( أصللف

)156 : 1983

« در زندان از اینکه بشارتی برای آزادیم بیاید ،میترسیدم و داشتم دیوانه میشدم (فکر آزادی
از زندان دیوانهام میکرد) .مرا از زندان آزاد کردند  ،بعد از اینکه به زندان عادت کردهبودم ،مثبل
اینکه دوباره زندانیم کردند ».
ظاهراً خوشدل بودن و اظهار رضایت از زندان در اشعار حبسیۀ هر دو شاعر دیده میشود .از
آنجا که این دو شاعر جرم مشترح سیاسی داشته اند  ،بهنظر میرسد که اینگونه اشعار را از بباب
استهزا و تهکم سروده اند و یک نوع تعریض و کنایه در آن دیده میشود  ،هر چنبد کبه ببه ظباهر،
اظهار رضایت کردهباشند.
 - 2- 10آرزویمر 
مرگ بهعنوان سرنوشت میتوم یا احتمالی بسیاری از زندانیان ،بخشی از ادبیات زندان را به خود
اختصاص داده است .هرچند عشق انسانها به زندگی و ترس و نفرت ایشبان از مبرگ ،حقیقتبی
انکارناپذیر است؛ اما این حقیقت در ظرف وجود افراد مختلف  ،رنگها و شکلهای مختلفبی ببه
خود میگیرد ؛ چراکه هرکس با توجه به شرایز بی رونی و درونی خود در برابر پدیدههای گوناگون
عکس العمل نشان می دهد.
در راستای همین شرایز ،برخی از زندانیان برخالف طبیعت و میل بشری و ببرخالف اکثبر
زندانیان ،مرگ را از صمیم قل

آرزو میکنند .این حالت هنگامی روی می دهد که زندانی درهای
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امید را بر روی خود بسته می بیند و شکنجههبای سبخت جسبمی و روانبی زنبدگی را ببرای او
غیرقابل تیمل میکند (آباد  .)217 :1380 ،زرّینکوب نیز بر این امر صیه گذاشته و گوید « :در آن
هنگام که سخنور از همۀ کوششها و تالشها برای رهایی ،خسته و درمانده شد و دری را ببرای
بیرون پریدن از قفس زندان باز ن دید ،یثس و بدبینی تمام وجود او را فبرامبیگیبرد و ببه چنبین
توهمی دچار می شود که عمر او تا روز مرگ وقف زندان خواهد بود» (زرّینکوب .)124 :1372 ،
بهار و صافی با توجه به مرارتهایی که روزگار حبس برایشبان تیمیبل کبرده اسبت ،سبخت
دل تنگ و مثیوس شده اند و از خدا می خواهند که اگر فرجی حاصل نشود  ،مرگ گرهگشبای کبار
آن ها شود و از این نکبت و بدبختی رهایی یابند .بهار در غزلی این وضعیت را اینچنین به تصویر
کشیدهاست:
خامشدیجسدتمکدهحاسدددمدردهپندداردمددرا

وزسددررشددکوحسدددکمتددربیددازاردمددرا

زنددهدرگدورسدکوتممدن،مگدرزیدنبیشددتر

روزگددارمددردهپددرورخددوارنشددماردمددرا

مر شاعرزندگیب دشخیدا اوسدت،کداش

ایددنخموشددیدرشددمارمردگددانآردمددرا 

تدد امگددرتددأثیرب شدددنالددههددایزارمددن

آرزویمددر حددالیبسددتهلدددداردمددرا 

شدامیدازششجهتمقطوبونومیددیرسدی د

بوکدهنومیددیبدهدسدتمدر بسدواردمدرا
(بهددار)965:1381،

شاعر از شدت ناامیدی دل از جان شستهاست و خودش را در تیررس مبرگ مبیبینبد؛ زیبرا
خاموشی و ناتوانی در ابراز عقیده را عین مرگ می داند و از قفلی که ببه اجببار ببر دهبانش زده
شده است ،مرگ را با آغوش باز میپذیرد.
صافی نیز با توجه به اینکه امیدهایش به ناامیدی گراییده و دیگر روزنۀ امیدی برای خبودش
نمی یابد ،با آغوش باز از مرگ استقبال میکند و از خدا می خواهد که این نگون بختی را با مبرگ
درمان کند:
َللللللللللُجعک الَ تَ ي رلللللللللل ح رش َللللللللللد
تَ َّ لللللللف أدَّ لللللللف َ فللللللل ْ فَ للللللل

أ لللللل ي

ن شر لللللل ي ر َتلللللل ُّ أَ ر لللللل ر

إن تَلللللللد َ

َ أُْ لللللللالر أ َ للللللل ر
( أصللف

)140 : 1983

« از خدا می خواهم به زودی از زندان آزاد شوم و به دیدار دوستان نایل شبوم و اگبر آزادی از
زندان بهزودی میسّر نشود  ،می خواهم که بمیرم».
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هر دو شاعر تیت شرایز ناگوار زندان که تمام امیدشان به یثس مبدّل شده بود ،دست به دامان
مرگ شده اند و تنها راه نجات را در تمنای مرگ یافته اند که بتواند به تمام نامالیمات پایان دهبد؛
زیرا شخص در مواقع گرفتاریها تنها فکری که دارد این است که از آن مهلکه نجات یابد ؛ حتبی
اگر این راه نجات ،پایان زندگی باشد ؛ چون شخص مسلمان مرگ را نیستی و عدم فرض نمیکند ،
بلکه آن را پلی برای شروع یک حیات دوباره می داند.
پوزشنامه 

- 2- 11استاطافیاسرودن
استعطاف یکی از موضوعات مشبترح میبان ادب قبدیم و جدیبد ذکبر شبده اسبت کبه متیبمن
پوزش خواهی ،برانگیختن رحم و شفقت حکام و یاریطلبیدن زندانیان از افبراد مختلبف اسبت
(آباد  .)267 :1380 ،سالم معوش معتقد است که طبیعی است که شخص زندانی بخواهد از زندان
رهایی یابد و برای رهایی از آن دست به عذر خواهی و پوزش بزند (المعوش )157 :2006 ،؛ پس
پوزشنامه یا اع تذاریه ،زنداننامه ای است که شاعر برای استعطاف از ممدوح و رهایی از بنبد وی
یا طل

شفاعت و پایمردی از وزیران و امیران و ندیمان شاه سرودهاست.

بهار نیز مانند بسیاری از شاعران دیگر به سرودن پوزشنامه پرداختهاست؛ چرا که زندان وی،
عالوه بر تنگی و تاریکی ،کثیف و گرمبودن ،مشرف بر خیابان و مجاور پرجمعیتترین و پر سر و
صداترین معابر عمومی قل

شهر تهران بود .گرمی و کثافت هوای داخلی زندان از یبک طبرف،

هیاهو و جنجال مستمر خیابان مجاور از طرفی ،قرار و آرام را بر شاعر ضعیف و حسباس حبرام
ساخته و اعصاب او را دائماً خسته و متشنج کرده بود .بهار تیتتثییر این احوال ،شرح حال خود
را ضمن توصیف زندان به نظم درآوردهاست .این قصیده که « از زندان به شاه» نام دارد ،با حالت
خطابی خاص به شاه سروده شده و نجات خود را از این بالیا ملتمس شدهاست:
ین

شدداهیچددونپهلددویبددهعدد ویوبددهتمکددین

یدددادندددداردکدددِازملدددوکو سددد

فدددرلبلنددددشدهددددجمدددا بدددهفرقددد د

پدددریک هدددشدهددددفدددرو بدددهپدددروین

شدداهاچددونمددنسدد ن سددرایکددمافتدد د

شدداهدمددنایددنچکامددهخددوشرنگددین 

گرچدددهبدددهرنددداانددددردزقهدددرشهنشددداه

عددوتشددهخددواهمازخدددایبددههددرحددین
(بهددار)401:1381،
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این قصیدۀ تقیّهآمیز باعث آزادی شاعر شد ؛ گویا طرفداران و دوسبتانیکبه بهبار در دسبتگاه
حکومتی داشت  ،این نکته را به او یادآور شده بودند و توصیه کرده اند که شعری پوزش خبواه کبه
حاوی مدح و تجلیل از شاه باشد ،بسراید تا از زندان آزاد شود.
وقتی دیوان « حصاد السجن» احمد صافی را ورق میزنیم ،می بینیم که او از ایبن شبیوه بهبره
نبرده و برای رهایی از بند و اسارت هیچ تقلایی نکرده  ،یا کسی را به این منظور مدح نکردهاست؛
بلکه به گونۀ دیگری عمل کرده است .صافی در قصیدۀ «طاب المرض» می خواهد به بیماری مببتال
شود تا بدین وسیله از زندان رهایی یابد ؛ چون در این موقع هم میتواند به کشورش خدمت کند،
هم از عذاب زندان رهایی یابد:
لل ليُ

قَللللفََ شلل ل أ لللل ي ُ َ ُ ْللللف هللللال فلللل َام
ال یَلللللل إن للللللک أ لللللل ر ُ ف َقَللللللف

فلل ل

َلل ل ِ سلل ل ي فَلل ل ي نفلللل

َ لللل ْ نُ أ للللک

َللللف ألللل أ لللل َا
)85 : 1983

( أصللف

«زندان برایم تنگ و تاریک شد  ،پس گفتم آیا مرضی هست که مرا از شبر زنبدانی کبه آزار و
اذیتم کرده است ،رها سازد؟ چیز عجی

و شبگفت آوری نیسبت ،اینکبه شبخص زنبدانی طالب

بیماری باشد ،پس کسی که مرگ را پیش چشم ببیند ،بیماری برایش گوارا و شیرین میشود».
پس شاعر در اینجا مبتالشدن به بیماری را تنها وسیله ای می داند که میتواند او را از بند نجات
دهد ،به جای اینکه به شخص یا اشخاصی متوسل شو  ،د به خودش پناه آوردهاست .نمی خواهد که
عزت نفس خویش را به راحتی به تاراج بگذارد .شاید دلیل آن این باشد که وی همیشبه خبود را
بیگناه میدانست  ،بههمین دلیل نیز هیچوقت در پی جل

رضایت بانیان زندان خود نبوده و به این

موضوع در قطعۀ » العقل کالجنون» اشاره کردهاست:
َللللللللکَ ْ
علللل

ال َ سرلللللللل ي نط ُلللللللللک

نلللل ل م َللل لکيََ أْ للل لالر یَ للل ل

ن إط َلللللللفَُ أ للللللل ر ر للللللل م َ يللللللل

فُ ْللللللف هللللل لِي

َ لللللل

ألللللللُنَّ أ ْلللللللالَ نلللللل ل
لللللل

َلللللل َّ إف للللللف
( أصللف

ج للللل ل ر

کَلللللللفأْ ُکنر
أ لللللل ر ر
)157 : 1983

« از والیان زندان سپاسگزاری کردم و گفتم که آنها انسانهای خیرخواه و دینبداری هسبتند.
وقتی که به عقلم رجوع کردم ،خشمم سرازیر شد ؛ زیرا که عقلم به دیوانگی میگرایید .با خبودم
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گفتم آیا آزادکردن زندانی ،خیر و خوبی میسوب می شود و آیا ببدی ریاضبت زنبدان فرامبوش
میشود؟»
با توجه به زندان نامه های هر دو شاعر ،میتوان این چنین استدالل کرد که در البهالی اشبعار
بهار ،پوزشنامهها و مدح حاکمان ،اگرچه مصلیتی هم بوده باشد ،وجود دارد و او برای رهایی از
زندان و تبعید ،دست به دامان شاه یا دیگران شده و پیوسته برای رهایی خود تالش کردهاست ؛ اما
وقتی اشعار صافی را می خوانیم ،درمییابیم که هبیچگونبه مبدح یبا پبوزش خبواهی از جانب

او

به منظور رهایی از بند دیده نمی شود و اگر هم تقلایی برای رهایی از زندان داشته باشد ،در قالب
مدح یا اعتذار و استرحام نبودهاست؛ با اینکه در بدترین زندان ممکن که به قول خودش مثل قبر
بوده  ،میبوس بودهاست.
- 3نتیجه 
حبسیهسرایی یکی از موضوعات شعری است که از دیربباز در شبعر فارسبی و عرببی شبناخته
شبده است  ،البتبه ایبن شبناخت در طی دورههای گوناگون متفاوت بود هاست ؛ ولی با توجبه ببه
مشترکات فراوان میان زبان عربی و فارسبی ،میبامین مشبترکی را در این نوع از شعر مشباهده
مبیکنبیم .ایبن میببامین مشبترح ببهدلیبل شببرایز اجتمباعی و سیاسبی همسبان و گرایشببات
آزادی خواهانه در اشعار بهار و صافی نیز قابلمشاهده اسبت .درواقبع حبسبیات هبر دو شباعر،
تصویری واضح از احوال آنها در زندان ارائه می دهد .گرفتاریهای زمان اسارت و زندان باعث
شدهاست تا هر دو شاعر هم زندان و هم حاالت درونی خویش را توصیف کنند و نیوۀ مواجهۀ
خویش با زندان را به مخاط

عرضه دارند .از طرفی زندان نتوانسته در ذوق قرییۀ شاعری این

دو شاعر ایر منفی بگذارد و آنها را به رکود کشاند ؛ حتی قسبمتی از نغزتبرین اشبعار آنهبا را
حبسیاتشان تشکیل می دهد .حبسیات معرف شخصیت هر دو شاعر و نشاگر پافشاری آن دو ببر
عزم راسخ خویش و آرمان خواهیشان است و حتی زندان نیز باعث نشد که آنها دست از آزادی
و آزادی خواهی بردارند .در کنار این مشابهتها ،برخی تفاوتها نیز قابلمشاهده است ؛ ازجمله
اینکه قسمت اعظم حبسیات بهار دربارۀ خود زندان و توصیف آن است  ،در صورتی که حبسیات
صافی بیشتر موضوعات فرعی را شامل میشود .همچنین بهار در بسیاری از مسائل و رخدادها با
حاکمان زمان خود میتاطانه رفتار کرده و حتی اقدام به سرودن پوزشنامه کرد هاست ؛ در صورتی
که صافی چنین نکرده و هرگز سر تسلیم فرونیاوردهاست.

پژوهشنامۀ ادب غنایی
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