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چکیده
حبسیه يا زنداننامه ،يکی از شاخههای ادب غنايی است که معموالً در قالب شبعر ب هنبدر نربر ،به
نگارش در میآيد .محتوای حبسیا  ،شکايت از ظلم ب یداد ،تلخی ربزگار ،رنج دبری از خانواده ب يار ب
ديار ،تنگی ب تاريکی دخمه زندان ،درفتاری زندانبانان ب يا ا راز یگناهی ب ناامیبدی از آينبده ب ماننبد
اينهاسببت .ايببپ پ ب بهت مبتنببی ببر ربش کتا خانببهای در جم ب آبری دادههببا ببه تحلیببم ب مهايسببه
زندانسربدههای دب شاعر معاصر عرب ب فارسی يعنی احمد سحنون ب محمد تهی هار پرداخته است .هر
دب شاعر افزبن ر مشا هت های دينی ب فرهنگی ه دلیبم اشبتلاب به فعالیتهبای سیاسبی ب مببارزاتی،
رههای از زندگانی خود را در زندان سپری کرده ب اشعاری را در حوزة اد یا زندان از خبود به يادگبار
گذاشته اند .يافته های ايپ پ بهت که در چارچوب مکت آمريکايی اد یا تطبیهی ب ا هدف معرفبی ب
کش ب خشببی از زبايببای ناشببناخت اد یببا دب کشببور الرزايببر ب ايببران انرببا شببده ،نشببان میدهببد
زندانسربدههای دب شاعر از جهت محتوايی در قال محورهای مشترکی مانند توصبی فابای زنبدان،
ا راز یگناهی ،شکايت از ربزگار ،دعو ه صبر ب يادکرد دبستان ب از جهت سبکی در قال بي گیهايی
مانند هکارگیری ز ان طنز ب نماد ،هکارگیری ابزان سنتی شعر ب تلمیح ه آيا ب احاديث شکم گرفته
است.
واژههای کلیدی :اد یا غنايی ،زندانسربده ،آزادی ،احمد سحنون ،محمدتهی هار.
* .رايانام نويسندة مسئوبm.nemati@ihcs.ac.ir :

  232تحلیل تطبیقی زندانسرودههای احمد سحنون و محمدتقی بهار

 .1مقدمه
اسناد اد ی ،خت مهمی از تاريخ ب تمبدن هبر ملبت اسبت کبه میتوانبد رابی بقباي ب
ربيدادهايی اثرگذار ب پندآموز رای هم ملتها اشد .اد یا زندان يکی از اسبناد اد بی
مهم هر دبره است کبه افبزبن بر معرفبی شاخ بههای اد بی ربزگبار خبود ،اطععبا
ارزشمندی را در ارة شرايط تاريخی ب فرهنگی آن دبره نیز ارائه می دهد.
«حبسیه يا زندانسربده ،يکی از اقسا شبعر غنبايی اسبت کبه یشبتر اجبزايت را
شکايت ب حس حاب تشکیم میدهد .درباق حبسیه ،فلان ب فريباد انسبانی سبتمديده
است که در ملاره ،کوهها يا سیاهچالههای مح ور ه میلههای آهنی ،زيبر شبکنرههای
همرنسان ديو سیر خود ،دست ب پا میزند ب ا عفريبت گرسبنگی ب فهبر ب آلبودگی،
دست ه گريبان است .آه ب نال رنجديدهای اسبت کبه در اثبر سبعايت ب سبخپچینی ب
زرگمنشی ب احیاناً اختعف عهیده ب مذه ب صحه نگذاشبتپ بر اعمباب فرمانربايبان
مستبد ،اسیر زنریر ب زندان شده است» )ظفبری .)18-17: 1375 ،در تهسبیم ندی میبان
انواع شعر ،رخی مانند زريپکوب آن را جزء مرثیه عنوان کردهاند« :شايد توان اشعاری
را که شاعران گهگاه در یان م ائ ب آال خويت ب فردی يا اجتماعی ب سربدهاند به
انواع مراثی ملحق کرد» (زريپ کوب .)17 :1381 ،رخی ديگر همانند فرشیدبرد حبسیه را
از اقسا شکايتنامه ه حساب آبرده است (فرشیدبرد« .)46 :1357 ،معموالً شباعر زنبدانی،
شعر را جهت تسلیت ب نوعی دلخوشی رای دب خبود مبیسبرايد ،به همبیپ دلیبم در
حبسیا ا شعری ساده ب صمیمی ب ه دبر از تکل مواجهیم» (شعبانزاده.)75 :1386 ،
در طوب تاريخ شاعران زيادی ه داليم گوناگون توسط حاکمان خودکامه  ،سابهای
سیاری از عمر خود را در زندان ب تبعید سپری کرده ب طعم اسار را چشیده ب لحظا
سخت ب طاقتفرسای خود را ا قبدر یبان ثببت نمودهانبد )ظفبری .)40 :1375 ،أحمبد
سحنون شاعر معاصر الرزايری ب ملک الشعرای هار از شباعران ع بر مشبربط ايبران را
میتوان از مبارزان رجست راه آزادی ،اسبتهعبطلبی ب استعمارسبتیزی دانسبت کبه در
ايپ راه ،ارها ه زندان رفتهاند ب ا قدر یبان ،به ثببت لحظبههای سبخت ب انبدبه ار
خويت پرداختهاند .چنانچه از ديدگاه نهد نوعی ،ديبوان احمبد سبحنون ب ملکالشبعرای
هار را ررسی میکنیم ،ايپ نتیره حاصم میشود که ايپ شاعران در انبواع ب مووبوعا
مختل شعری ،طب آزمايی کردهاند؛ هگونهای که در ديوان هبار  19ق بیده 8 ،غبزب ب
يک مرنوی ا نا «کارنام زندان» ا موووع زندان ،سربده شده است .از مرموع ق بايد
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احمد سحنون نیز 27 ،ق یده تحت عنوان «ح اد السرپ» ماامیپ حبب ب زنبدان را
ه خود اخت اص داده است (بوقفحة .)201: 2008 ،عوامم مشترکی که مهايسب دب شباعر
را از منظببر اد یببا تطبیهببی توجیببه میکنببد عبارتنببد از .1 :هببر دب شبباعر در ع ببری
میزيستند که کشورشان ه استعمار خارجی ،استبداد داخلی ب خفهبان سیاسبی گرفتبار
ود .2 .هر دب شاعر در اثر فعالیتهای آزادیخواهانه ،مبارزه ا استبداد ب ستم به زنبدان
افتاده اند .3 .هر دب ،شاعری مسلماناند ب سبک شعری آنها ه صور کعسیک است.
اهمیت تربيج فرهنگ پايداری از يکسو ب اهمیت محتبوايی ب تباريخی شبعر ايبپ دب
شاعر ب جايگاه آنان در اد یا ملی خود از سويی ديگبر ،علبت انتخباب آنبان برای ايبپ
تحهیق وده است .ايپ تحهیق در پی پاسخگويی ه سواال زير است:
 .1ماامیپ ب مؤلفههای مشترک زندانسربدههای دب شاعر کدا است؟
 .2زندانسربدههای سحنون ب هار از جهت سببکی چبه تفاب هبا ب چبه شبباهتهبايی
دارند؟
در مورد حبسیه ب زندان سربده در شعر عر ی ب فارسی آثبار چنبدی نگاشبته شبده کبه

منا مرتبط ا احمد سحنون عبار اسبت از :الب  :مهالب «مکارم الأخااقايفاسان يرتا
»ا ببه قلببم جهببانگیر امیببری ب همکبباران کببه نويسببندگان در ايببپ مهالببه،
أمحااساسا

زنداننوشتههای احمد سحنون را تنها از جنب اخعقی آن ررسی کرده اند .ب :پاياننام

للطبيعةايفاللشاع الزالراايالحلاسيث؛اأمحاساسا

اأذ ا ارا نوشبت سبلیم کبرا  ،کبه در ايبپ

پاياننامه ،نويسنده ه ررسی ب تحلیم مامونهای شعری مرتبط با طبیعبت در ديبوان

سحنون پرداخته است .ج :پاياننامب شاع اللوا معاد اساأمحاساسا

از محمبد وقفحبه کبه

اشعار انهع ی احمد سحنون را از جنب شکم ب مابمون ررسبی کبرده اسبت .د :کتباب
سیری در تحوب اد یا معاصر الرزاير ه قلم فاطمه قادری کبه نگارنبده در ايبپ اثبر به
یان بي گیها ب تحوال اد ی الرزاير در گذر زمان ب تأثیر انهعب الرزاير ر اد یبا ايبپ

کشور پرداختبه اسبت .هبب :مهالب «جتليارتالملقروماةايفاللشاع الزالياايالملعرصا اأشاعرماأمحاسا
اذ ا ارا» نوشته سمیه ثامنی .ب منا مرتبط ا ملکالشعرای هار عبارتند از :الب :
س
کتاب حبسیه در ادب فارسی اثر بلیاهلل ظفری کبه در ايبپ کتباب شبماری از حبسبیا
ملک الشعرای هار از لحاظ محتوايی ررسبی شبده اسبت .ب :مهالب « ررسبی تطبیهبی
حبسیا ملک الشعرای هار ب احمد صافی» نوشت رماان روبايی کبه نويسبندگان در
ايپ مهاله ،حبسیا هار ب احمد صافی نرفی را از جهت محتوايی تحلیم کردهاست .ج:
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مهال « هار در ند» نوشت مريم شعبانزاده که ايپ مهاله ،حبسیا ملکالشعرای هبار را
از جهت محتوا ب رخبی بي گیهبای سببکی ،مبورد ررسبی قبرار داده اسبت .د :مهالب
«حبسیهسرايی در شعر عر ی ب فارسی» نوشت تورج زينیبند ب پیمبان صبالحی،1391 ،
مرله ز ان ب ادب فارسی ،دبره  ،4ش  ،11در ايپ مهاله ،نويسندگان ه ررسی ب تحلیم
تطبیهی مامونها ب سباختارهای مشبترک يبا متفباب حبسبیههای ا بوفرا ب هبار
پرداختهاند .هب :مهال « ررسی تطبیهی حبسیا ملک الشعرای هار ب ناظم حکمبت» به
قلم حمیدروا فروی ب الها علیپوران که نويسندگان در ايپ مهاله رخی از بي گبیهبای
محتوايی حبسیا هار ب ناظم حکمت را ه طور مهايسه ای مورد تحلیم ب ررسبی قبرار
داده اند.
مربری بر پیشبین تحهیبق نشبان میدهبد هرچنبد در بارة حبسبیا هبار تبا کنبون
پ بهتهای چندی صبور گرفتبه اسبت ،امبا در بارة بي گیهبای سببکی ب محتبوايی
حبسیا سحنون پ بهت مستهلی انرا نشده است .افزبن بر ايبپ ،پب بهت کبه ايبپ
موووع را ه شکم مهايسه ای در شعر دب شاعر مورد ررسی قرار داده اشد نیبز صبور
نگرفته است .افزبن ر ايپ در پ بهتهای پیشبیپ غالبباً جنبب محتبوايی مبورد توجبه
نويسندگان وده ب جنب سبکی ملفوب مانده است .ايپ در حالی است که مهال حاور در
مهايس خود ه هر دب جنبه توجه داشته است.
 .2معرفی شاعران برگزیده
 .1-2ملکالشعرای بهار

ملکالشعرای هار در ساب  1265شمسی (  )1304در مشهد ب در دامبپ خبانوادهای اهبم
فام ب ادب زاده شد .تولد اب در ده آخر حکومت ناصرالديپ شاه قاجار ،درست زمبانی
که ايران تحت نفوذ مستهیم ربسیه ب انگلی  ،اس ارتريپ ربزهبای تباريخ خبويت را
سپری میکرد ،رخ داد( .نیکو همت .)8 :1361 ،هبار از همبان دبران نوجبوانی به محافبم
آزادیخواهی خراسان پیوست ب از نزديک ا سیاست ب مسائم ربز کشور آشبنا شبد .بی
در 1288ش ربزنام «نو هار» را در مشهد منتشر کرد که يکساب عد ه توصبی سبفار
رب تعطیم شد .از ايپ تاريخ ه عد ايپ ربزنامه ،چند ار ديگبر هبم به دلیبم انتشبار
مهاال آتشیپ توقی شده ب هار نیز ه زندان افتاد .هار ه سب مبارزا سیاسی خبود
ارها تبعید يا حب شد ،مانند تبعید ه تهران در  ،1290تبعیبد به رنبورد در ،1293
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در تهران در  5 ،1308ماه زندان در  1312ب تبعید ه اصبفهان در همبان

يک ماه حب
ساب (فروی ب ديگران)4-3 :1390 ،
مرنوی«کارنام زندان» در  2500یت ،شرح حب ب تبعید هار در خعب  1308تا
 1312است .هار ا بجود آنکه حدبد هشت يا نبه مباه یشبتر در زنبدان نببوده اسبت،
یشک در ايپ زمینه از پرشورتريپ شاعران حبسیهسرا در ز ان فارسی است (زينی بنبد ب
صالحی .)31 :1391 ،هار در همان قال های شبناخته شبدة شبعر فارسبی ،مفباهیمی نبو
همچون بطپ ،آزادی ،دموکراسی ،مسابا  ،عدالت ب حهوق زن را مطرح میسبازد ب در
شعر فارسی ،فاايی نو ا ديدگاههای جديد پديد میآبرد که تا ربزگار اب مانندش ديبده
نشده ود (زريپکوب.)315 :1355 ،
 .2-2احمد سحنون

شیخ احمد سحنون ،ه ساب  1907در ربستای لیشانه از توا شهر سکره ه دنیا آمبد.
(جمم دةاأسرتذعامنا رمعاةام وا م ا:2002ا .)1/506ديبدار سبحنون با شبیخ عبدالحمیبد بپ
ادي در ساب  1936نهط عطفی در زندگی اب ه بجود آبرد تا ايپ کبه به «جمعیّبت
علمبای مسبلمان» پیوسبت .اب افببزبن بر سبخنرانی ،در حببوزه هبای آموزشبی ،اد ببی ب
ربزنامهنگاری هم فعالیت داشت .دعو جوانان الرزايری ه زرگداشبت گذشبت خبود ب
آزادیخواهی ب تبعش در جهبت رهبايی از اسبتعمار از ديگبر فعالیتهبای مهبم بی بود
(همان).
سحنون ا ینشی استعمارستیز در جهبت تبربيج آموزههبای دينبی ب بطنبی تبعش
میکرد(سحنون .)12 :1992 ،يکی از اقداما اب در ايپ مسیر ،راه اندازی تشکیعتی مخفبی
ب فداکارانه در مسرد امّت در ساب  1953ود ه طوری کبه در نتیربه ايبپ فعالیتهبا در
ساب  1956ه زندان افتاده ب ه اعدا محکو شد .سحنون عد از تحمم سه ساب حب
ه علت بخامت ابواع جسمانی از زندان آزاد شد .مراهديپ اب را ه منطه « اتنه» باقب
در شرق الرزاير فراری دادند تا در آنرا تواند ه فعالیتهای سیاسبی خبود ادامبه دهبد
(جمم دةاأسرتذعامنا رمعةام و م ا:2002ا .)1/506بی در طوب سابهای حاورش در زندان،
اشعار فرابانی را سربد که «ح اد السرپ» نا دارد (کرا .)227 :1429 ،
عد از پیربزی انهعب الرزاير ب استهعب ايپ کشور ،سحنون ه عنوان خطی مسبرد
جام الرزيره ب ه عاويت مرل اععی اسعمی درآمد .اب سرانرا در صحپ مسبرد ب
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درحالی که ق د اقام نماز را داشت ،مورد سوء ق د قبرار گرفتبه ب به شبهاد رسبید.
(جمم دةاأسرتذعامنا رمعةام و م ا:2002ا.)1/506

 .3تحلیل و مقایسة زندانسرودههای دو شاعر
 .1-3ویژگیهای محتوایی زندانسروده در شعر دو شاعر
 .1-1-3توصیف فضای فیزیکی زندان

زندان از نگاه هار ،دخمهای تنگ ب تاريک است که تنها هبسیل يک ربزنب کوچبک با
جهان یربن ارتببا دارد ب ايبپ بوب سبب مبیشبود زنبدانیان در ربز ،از ديبدن نبور
خورشید ب ش ها از ديدن ستارگان محرب شوند:
چون ه ديوار ،در شده مرهب
به يکبی تنگنبای مانبده دربن
تنگنايی سه گا در سه ه دست

خوا گاهی دب گا در دب بج

ربز ،محبرب ديبدن خورشیببد

شبا  ،ممنبوع رؤيببت کوکب
( هار)382 :1387 ،

زندانی که هار در تا ستان ساب  1308خورشیدی دان منتهم شد عبعبه بر تنگبی،
تاريکی ،کری ب گر بودن ،مشبرف بر خیا بان ب مربابر پرجمعیبتتريپ ب پبر سبر ب
صداتريپ معا ر عمومی شهر تهران ود .گرمی ب کرافت هوای داخلبی زنبدان از يکطبرف،
هیاهو ب جنراب مستمر خیا ان مرابر از طرفی ،قرار ب آرا را ر شاعر وعی ب حسبا
حرا ساخته ب اع اب اب را دائماً خسته ب متشنج میداشت .هار تحت تأثیر ايبپ احبواب
شرح حاب خود را ومپ توصی زندان خويت ه نظم درآبرده است:
پايیپ
اال تر ز محبب
محب
باال
آبردنبم کنبون به محبب
هست بثاقم ه ربی شارع ب میدان

نباف ری ب رهگذار شیاطیبپ

چق چق پای ستور ب همهم خلق

فرفر باگون ب وق ب عرعر ماشیپ

در آبرد

اسد هم سوخت ر مپ مسکیپ

گرمی مرداد مردها

قل

(همان)385 :

احمد سحنون نیز در خشی از اشعار خود ه شبهای گر زندان اشاره کرده که ا
تلخی ب تنهايی می گذرد:
ومـا قضی الليــل إال حبرقة ومرارة

يقول من غري وعي :هل قادم لزايرة
(سحنون)2/15 :2007 ،

ا
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(ش های زندان جز ا گرما ب تلخی نمیگذرد ب [زندانی] در ناخودآگاه خود میپرسد که آيا کسبی
ه معقاتت میربد؟).

شاعر از سپری شدن ش ب ربز خود ا غم ب اندبه سخپ میگويد ب ش ب ربز خود
را ا درد ب رنج ب تلخی توصی میکند .ظلمت زندان اعث شده ود تا در نبزد زنبدانیان
ش ب ربز يکی اشد ،تا جبايی کبه ايبپ تباريکی گسبترده ب طبوالنی علتبی میشبد تبا
اقیماندة زندگی را تیره ب تار بینند:
أُطلـق الشـاع ـ ُـر من حم ـبسه
بعد أن عـاش زمان ـاً اليری

لي ـری وج ــه الربيـع الباسـم

ا

غي ـر وجـه للجـدار القـام

ا

ا

ا

(همان)2/78 :
(شاعر از زندان آزاد شد تا چهرة هار خندان را بیند .ايپ آزادی عد از مد زمانی بود کبه شباعر
تنها میتوانست چهرة ديوار تاريک را بیند).
ا

احمد سحنون در ق یدة «شتاء وسوی» از بجود سوز ب سرمای شبديد زمسبتان در
زندان شکايت میکند  ،ه طوریکه حتی اسکندر ب سپاهیان تاتار هم توان مها لبه با آن
را ندارند:
جــاء الشتاء جبيش ال يقوم لـه
وحنن ليس لنا جيش وال وزر

إسکندر وجيوش الترت ختشاه

ا

ا

ا

وال سـالح والعـز وال جـاه

ا

ا

ا

فــکل شـيء يسلينـا فقدانه

والسجن والنفي زادا يف بليتـنا

(همان)1/154 :

ا

ا

( زمستان آمد ا لشکری که اسکندر ب لشکريان تاتار توان مها له ا اب را ندارند ب از اب می ترسبند ،در
حالی است که ما نه لشکری داريم ب نه يابری ب نه سعحی ب نه عزتی ب مهامی .زندان ب تبعیبد ،بر
گرفتاری ما افزبد ب هر آنچه که ماي آرامشمان ود را از دست داديم).

شاعر علیرغم هم توصی هايی که از دشواریهای زندان میدهد ،معتهد است که ا
ياد خدا هم تنگناها ه گشايت تبديم میشود:
إن تـکـن زنـزان ـتــي ضيـقــة

ا

إن ذکـر هللا قـد وسـعـها

ا

(همان)2/9 :
(اگرچه سلوب مپ تنگ است اما مطمئنم که ياد خدا موج گشايت آن میشود).
ا

ت ويری که هر دب شاعر از زندان خود داشتهاند ،ت ويری غمانگیبز از گرفتباریهبای
طاقتفرسا را نمايت میدهد؛ ا ايپ تفاب که توصی زندان ب شرح دردهبا ب غبم هبای
آن در شعر هار یشتر نمود يافته است .شايد توان سب ايبپ تفباب را در رخبورداری
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هار از زندگی مرفه ب اشرافزادگی ب همچنیپ ارتبا نزديک اب ا در ار ب صاحبان قدر
يافت حاب آنکه سحنون ه عنوان شخ یتی دينی سعی دارد ه جبای شبکوه از رنبجهبا،
یشتر ا تکیه ر نیربی ايمان ب صبر ر دشواریهای زندان فائق آيد.
 .2-1-3ابراز بیگناهی

هار يکی از شاعران آزادیخواه «دبران پر ت ب تاب ايران است که در مها بم اسبتبداد،
مسئوالنه عمم کردهاست» (اسعمی ندبشپ .)231 :1387 ،اب ارها در اشعار خود اعع کرده
که ه جر آزادیخواهی گرفتار حب شده است:
گیتی کج رب ه زندان میدهد کیفر مرا

که در میدان آزادی کمیتم تند راند

( هار)454 :1387 ،

اب در خت ديگری از اشعارش ا تدا اعع میدارد که تنها جرمت آزادیخواهی است
ب ه همیپ سب  ،شاه هرگز اب را نخواهد خشید؛ اما یدرنبگ متوجبه صبراحت لهرب
خود میشود ب سعی میکند آن را اصعح کند .نا رايپ زيرکانه استدالب میکند که شاه
در د ختی اب ته یر ندارد ب ايپ مشیت الهی است که ر اسبا آن خبدا میخواهبد از
مرد عاصی انتها گیرد (سپانلو:)269 :1369 ،
چیست جرمت کرده چندی پیت ،از آزادی حديث

تا ا بد زيبپ جبر مطبربد در سبلطان بود

نی خطا گفتم کبه سبلطان بیگنباه اسبت انبدريپ

کايپ ع ر جان مبپ از جانب

يبزدان بود

چبون خبدا خواهبد کبه گبردد ملتبی عاصبی ،تبباه

گر ،کست ياری کند مستوج

خذالن بود

( هار)387 :1387 ،

هار در ادامه علت زندانی شدن خود را فام ب دانشی مبیدانبد کبه ازآن هبره برده
است:
در قف

راست اگر خواهی گناهم دانت ب فام مپ است

ماند لببی چون مرغ خوش الحان ود
(همان)

سحنون نیز مانند هار خود را یگناه میداند ب از اينکه تنها ه جر فام ب خشبت
ب هدايتگری ه زندان افتاده ،ا راز شگفتی میکند:
وقد سجنا بالجرم ومن عجب
إذ حنن کنا دعاة للهدی وإلی
ا

ا

إن عد من ذنبنا فضل وإحسان

ا

ا

ا

مايسـت ـقـيـم به شيب وشبان

ا

(سحنون)2/12 :2007 ،
( یگناه زندانی شدهايم ب شگفتا اگر فام ب احسان ما ،گناه تلهی شود ،آنگاه که ما دعو کنندة پیبران
ب جوانان ه راه راست وديم).
ا
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هر چند هر دب شاعر در اشعار خود ا راز یگناهی کردهاند امبا به نظبر مبیرسبد در
زمین یان علت زندانی شدن ،جرأ ب جسار احمد سحنون از هار یشتر اسبت ،چبرا
که هار پ از ا راز یگناهی خود ب طعنه ه شاه ،در صبدد دلربويی از بی رآمبده امبا
سحنون ه صور مستهیم ب صريح ،هدايتگری ب دعو مرد به راه راسبت را علبت در
ندشدن خود دانسته است.
 .3-1-3شکایت از روزگار

شکوائیه در اصطعح اد ی ،شعری است که ناکامیها ،رنجها ،نومیدیهای شباعر را یبان
میکند ب آال فکری ،ربحی ب اجتماعی اب را شرح میدهد (عباسپور .)227 :1376 ،شاعر ه
خاطر یم از باکنت قدر حاکم ،ه جای اعتراض ب شکايت صريح ب مستهیم ،افعک ب
خت ب طال خود را مورد سرزنت ب نکوهت قرار میدهد(شمیسا 180 :1375 ،ب  .)179هار
از م ائ گنبد نیلوفری مینالد ب بجود خود را پر از غم ب اندبهی میدانبد کبه با گبذر
زمان ر بجود اب نهت سته است .شاعر ا استفاده از تکنیک فراخوانی میراث گذشتگان،
خود را همچون حابر مسبیح ،پیبا آبر صبلح ب شبار ب آزادی میدانبد کبه در اثبر
دفهمی يارانت ه صلی کشیده شده است:
گبببردش ايپ گنببد نیلوفری
کرده جهودانم حب از خری

پشببت مرا کرد ز غم چنببری
هسببتم مپ عیسبببی آموزگار

( هار)474 :1387 ،

ا

احمد سحنون نگاهی انتهادی ر بوعیت حاکم ر جامع خبود دارد ب دبران خبود را
توأ ا جنگ ب خونريزی میداند که در آن محبرب از آسبايت ب آرامبت اسبت .شباعر
دلیم ايپ محربمیت را در عد احترا ب ارزشگزاردن ه بطپخواهان الرزاير میداند که
اگر در کشوری ،میهپپرستان محتر نباشند ب افراد پسبت بر آن کشبور حباکم شبوند،
سرانرامی جز نا ودی نخواهند داشت .شباعر از همب ايبپ نا سبامانیها به خبدا شبکوه
میکند ب از اينکه در ربزگاری زندگی میکند که جنگ ر صبلح رتبری دارد ،ناخشبنود
است:
ولکننـي أشکـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو إل ــی هللا أنـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
إذا بلـ ـ ـ ـ ــد ل ـ ـ ــم حي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرتم أوفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاؤه
ا

ا

نعيش بعصر يوثر احلرب ال السلما

ا

ا

ا

وساد به األنذال فارض به اهلدما
ا

(سحنون)2/23 :2007 ،

ا

ا
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(بلی مپ ه خدا شکايت میکنم از اينکه ما در ع ری زندگی میکنیم که جنگ را ر صبلح رتبری
میدهد ،هر گاه در سرزمینی میهپ پرستان محتر نباشند ب در آن افراد پست سربری يا نبد ،پب به
نا ودی آن راوی شو).

هرچند سحنون هم از ربزگار ناخوش خود ناراوی است امبا از بدحالی خبود ب مکبر
دشمنان ب خیانت دبستان ه خدا پناه می رد از اب ياری ب گشايت میخواهد:
ويش ــکو إلی هللا العلـ ـ ـ ـ ــيم حب ـ ـ ــالـ ـ ـ ــه
وق ـ ــد مسـ ــين ضر وفضلک واس ـ ـ ــع

ا

ا

ا

ا

فال ختلين من فضلک اجلم واکفين

وختـ ـ ـتـ ـنـ ـ ـ ـ ــق اآله ـ ـ ــات ابلکلم ـ ــات

ا

وقد قل أنصـ ـ ـ ـ ــاري وغـ ـ ــاب محايت

ا

ا

ا

ا

خي ــانة إخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواين وک ـ ـ ـيـ ـ ـ ــد عـ ـ ــدايت

ا

ا

(سحنون)2/26 :2007 ،
(اب[شاعر] از حاب خود ه خدابند دانا شکايت میکند ب آهها ا کلما پنهان میشوند ،ه مپ سختی
ب زيانی رسیده ،حاب آنکه خشت تو گشاده است ب يارانم اندک شده ب هوادارانم رفتهاند .از سر فابم ب
احسان فرابان خود ،مرا تنها مگذار ب مرا در را ر خیانت دبستان ب مکر دشمنان ،ینیاز گردان).
ا

 .4-1-3دعوت به صبر و ایمان

دعو ه صبر ه عنوان مهمتريپ سبپر تبدافعی انسبان در را بر ناگواریهبا ،خشبی از
اد یا زندان را ه خود اخت اص داده است .شاعران زندانی در دب موو  ،در بارة صببر
سخپپردازی کردهاند :گاهی ه شیوههای گوناگون ديگری يا نف خبود را به صببر ب
تحمم ترغی کردهاند ب گاه از ات اف يا عد ات اف خود ه ايپ صبفت سبخپ گفتهانبد
(آ اد .)230 :1380 ،شاعر پ از مدتی اقامت در زندان ،کمکم از ناله ب زاریهای خود که
در سوگ آزادی ازدسترفته سر میداد ،میکاهد ب بی تا یهبای ربزهبای نخسبتیپ اب
فربکت میکند ب ا گذشت زمان ،ه تدريج ه محیط زندان خبو میگیبرد ب آن حالبت
گیری ب آشفتگی ابلیه که ا آن دست ه گريبان ود ،از بیپ مبیربد ،کمبی به خبود
میآيد ب چنیپ نتیره میگیرد که ايد سنگ صبر ر دب بندد ب ه امید ،خود را سبرپا
نگه دارد (ظفری .)206 :1375 ،هار در مرنوی «سب نای زندان»؛ زنبدان را به بيب ه در
ف م گرما ،دبزخی میداند که رای مها له ا آتت ب گرمای آن ،ه صبر دعو میکند:
که موسم گرماست

دبزخی را که گفتببهاند آنرببباست

خاصه زيپ پ

ايبببد آنرببا ه صببببببر پببردازد

تا خبببدا خببببود بسیلتببی سازد
( هار)673 :1387 ،
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هار در خت ديگری از اشعار ،ه خودش دلداری میدهد ب خويشتپ را به رد باری
فرامیخواند زيرا معتهد است همانطور که دبران آزادی ب مردانگی گذشته ،ربزگبار تیبرة
اسار نیز سپری خواهد شد:
زيپ حب هم مرنج که ايپ نیز گبذرد
ای دب ه صبر کوش که هر چیز گبذرد
بيبببپ دبرة سیبببباه عخببیز گبذرد

دبران رادمبببردی ب آزادگبببی گذشبت

(همان)1035:

احمد سحنون نیز ه عنوان شخ یتی دينی صراحتاً ه دشمانت اعع میکند که نه
تنها در اسار  ،یتا ی ب یصبری نمیکند ،لکه ا تمسک ه آي «اعت بموا حببم اهلل
جمیعاً» (آب عمران )103:ه ريسمان محکم الهی چنگ زده ب در را ر دشواریها ،رد اری
ب صبر پیش خود می سازد:
سجـن ـ ُ ولکنـی مـا جزعـ ُ
وابهلل فيمـا أصـب ُ اعتصمـ ـ ُ

ا

ا

لسـجين ولکنـين قـد صـتت
فليـ ـ ـ ــس بغري اإلله اعتصـ ـ ــام

ا

ا

(سحنون)2/29 :2007 ،
(زندانی شد بلی رای زندانی شدنم یتا ی نکرد ب اما صبر کرد ب ه خدا سبوگند در آنچبه کبه
م یبت زده شد خدا را دستابيز قرار داد پ غیر از خدا رای مپ دستابيزی نیست).

هر دب شاعر ه هنگا اسار ب دشواریهای آن ،ه صببر ب شبکیبايی ربی آبرده ب از
خدابند طل ياری میکنند .ا ايپ تفاب که ه نظر میرسد ربی آبردن ه صبر ب توکم
ر خدا توسط هار یشتر از سر ناچاری است ،حاب آنکه ايپ ربيکبرد از جانب سبحنون،
رخاسته از ديگاه دينبی ب اعتهبادا راسبخ ابسبت؛ همچنانکبه توسبم هبار به رخبی
دبستانت يا سربدن پوزشنامه میتواند مويد ايپ امر اشد.
 .5-1-3یاد کرد دوستان و خویشان

تنهايی ب دبری از خانواده ب دبستان از تلختريپ ترر ههای زندگی شری است .شاعرا ِ
ن
در ند ،ا ياد دبستان ب يارانشان غم اسار ب تنهايی را میزدايند ب آالمی را که پب از
گذشت سالیان متوالی در ند ،خاطر آنها را افسرده است تسکیپ میدهند .هار در ساب
 1308خورشیدی که گرفتار حب ب ند شبهر انی تهبران بود ،اشبعاری را خطباب به
تیمورتاش بزير در ار ،که از دبستان قديمی ب صمیمی هار نیبز بود ،سبربده بدر آن از
بی ه سب فراموشکردن يار ديريپ خود گعيبه کبرده اسبت .شباعر در ايبپ ا یبا از
داستان حار يوس (ع) الهبا گرفتبه اسبت .يوسب (ع) نیبز هنگبا اسبار  ،از يکبی از
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زندانیان خواسته ود که عد از رهايی ،اب را در نزد پادشاه ياد کند امبا آن مبرد فرامبوش
کرد:
تببورا از جببان ب از دب دبستببار
فراموش کردهای جانا که عمريست
خ ببوص از مپ که ياری پايبدار

حاببببور شه ز ياران غافببلت کرد

( هار)390 :1387 ،

احمد سحنون در ايپ ا یا دبستان ب خويشان خود را يار ب يبابر خبود در م بائ
ربزگار میداند که ا بجود آنها ،سختیهای ربزگار ب زندان رای اب قا م تحمم میشود
ب آنها را مرحمی ر دردها ب غمهای زندان میداند .زمانیکه ا دبستانت معقا میکند
ديدار آنها آنچنان اب را خوشحاب میکند که گويی صبح ،تاريکی ب غمهای ش تاريک را
میزدايد:
لي ــس کاألصـ ـ ـ ــدقاء يف اخلـ ـ ـ ـ ــطب
ينجلي اهلم ابجتماعي إبخــواين

ا

ا

ا

ا

ظ ـ ـ ــفرت راحيت إبخـ ـ ـ ــوان صدق
ا

واألايم ابألصـ ـ ـ ــدقاء جد شح ـ ــاح

ا

کما ينجـ ــلي الدجی ابلص ــباح

ا

ا

ا

و وفـ ـ ــاء کان ـ ـ ـ ــوا أداة جنـ ــاحـ ـ ــي

ا

(سحنون)2/11 :2007 ،
(کسی مانند دبستان در گرفتاری يار ب يابر نیست ب ربزگار نسبت ه دبستان سیار حريص است،
غم ب اندبه مپ در محفم دبستانم از یپ میربد همانطور که تاريکی ا سپیدهد ربشپ میشود .راحتی
ب آسايت مپ ا دبستان راستگو ب بفاداری محهق شد که ا زار ب بسیل موفهیتم ودند).
ا

گويا طرفداران ب دبستانی که هار در دستگاه حکومتی داشته است ايپ نکته را به اب
يادآبر شده است ب توصیه کردهاند که شعری پوزشخواه که حابی مدح ب ترلیم از شباه
اشد ،سرايد تا از زندان آزاد شود ،ععبه ر ايبپ بخامبت ابوباع داخلبی زنبدان از يبک
طرف ،شلوغی خیا ان مرابر از طرف ديگر ،قرار ب آرا را ر شاعر وبعی حبرا سباخته
ود .هار تحت تأثیر ايپ احواال  ،شرح حاب خود را ومپ توصی زندان خويت ه نظبم
در آبرده ب ق یدة «از زندان شاه » را ا چنان حالتی خطاب ه شاه ساخت ب نرا خود
را از ايپ عيا ملتم گرديد تا اينکه ايپ ق یدة تهیّهآمیز اعث آزادی بی گرديد:
ياد ندارد ک از ملببوک ب سبعطببیپ
فبببرق لندش دهببد جمبباب ه فرقد

شاهی چون پهلوی ه عزّ ب ه تمکیپ
پرّ کعهببببت دهببد فربغ ه پربيپ
( هار)401 :1387 ،

اما بقتی ديوان «ح ادالسرپ» احمد سحنون را برق میزنیم ،می ینیم که اب از ايبپ
شیوه هره نبرده ب رای رهايی از ند ب اسار  ،هیچ تعشی نکرده ب يا کسبی را به ايبپ
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منظور مدح نکرده است .نا رايپ در ال هالی اشعار هار ،پوزشنامبههبا ب مبدح حاکمبان،
اگرچه م لحتی هم وده اشد ،بجود دارد ب اب رای رهايی از زندان ب تبعیبد ،دسبت به
دامان شاه ب ديگران شده ب پیوسته رای رهايی خود تعش کرده است .اما بقتی ه اشعار
احمد سحنون نظری میافکنیم  ،درمیيا یم که هبیچگونبه مبدح ب يبا پبوزشخبواهی از
جان اب جهت رسیدن ه رهايی ديده نمی شود.
 .6-1-3عید و فرارسیدن آن در زندان

هر دب شاعر در زنداننوشت خود ه فرارسیدن عید ب هار ب محربمیت خبود از آن اشباره
نمودهاند .در نوربز ساب  1312شمسی مأموريپ شهر انی هار را در خان خود دسبتگیر ب
از کنار خانواده ب سفرة هفتسیپ ه دخم تنبگ ب تاريبک زنبدان افکندنبد .شباعر رنبج
ديده ،تحت تأثیر آال ربحی شديدی که ايپ باقعه در ربان بی به جبا گبذارده بود در
کنج زندان ه سربدن ايپ ق یده پرداخته ب آن را ه بسیل ابلیاء نظمیبه برای رواشباه
فرستاد:
ا هفتشیپ کسی ش نوربز سر کنبد
شاها ربا مببدار که ر جبای هفتسبیپ
ا ذکبر شبببه شريک دعببای سحر کند

شکوی ب شیون ب شل ب شور ب شیپ را

( هار)452 :1387 ،

اب همچنیپ در خت ديگری از اشعار ،شد انبدبه خبود در آغباز ف بم هبار را به
ت وير کشیده است:
م ده ای خواجه که امربز گم سرخ شکفت
دبش زندانبببان گشاد در ب ا مپ گفت
ياد از خانب خويبت آمد ب ملبز آشبفت

ناگهان اشکبببم از ديببده ربان شد زيبرا

(همان)1060 :

احمد سحنون در زندانسربدههای خود ه گذر ف مها اشاره کرده است .بی در سبه
ق یده از آمدن هار ،در يک ق یده از آمدن تا سبتان ب در يبک ق بیده از آمبدن پبايیز
هنگامی که اب در اسار است ،سخپ میگويد .اب در ق یدة «ر ی السرپ» ومپ اشباره
ه ح ر خانگی خود ،از اينکه ه باسط ح ر از ديدن زيببايیهبای هبار محبرب شبده؛
گعيه کرده است:
وأان الأدري مجـال الربيـع

جاء فصل الربيع خيتال عجباً

ا

ا

أان يف البي
ا

الأری غري بييت

ا

جعـلوه سجين وال من شفيع
ا

ا

ا

(سحنون)2/17 :2007 ،

ا
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(شگفتا ف م هار ا ناز ب کرشمه آمد درحالی که مپ [در زندان] زيبايی آنرا درک نمیکنم ،مبپ در
خانه جز خانها را نمی ینم ،آن را زندانم قرار دادند ب هیچ شفاعت ب نراتی رايم نیست).

هر دب شاعر از فرا رسیدن ف م هبار ب غر بت خبود در زنبدان سبخپ میراننبد ب از
محربمیت خود از ديدن زيبايیهای ف م هار گعيه میکننبد .احمبد سبحنون از چهبار
ديواری که عنوان زندان دان دادهاند ب هیج راه نراتی رای اب نیست ،مینالد اما هبار با
زيرکی ب هرهگیری از سر آبايی ب ازی ا حربف ،سعی در جلب توجبه ب لطب شباه
دارد.
 .2-3ویژگیهای سبکی دو شاعر
 .1-2-3طنز

قلم ،قویتريپ سعح شاعران آزادانديت در ربياربيی ا ک یها ب ناهنراریهای اجتماعی
ب سیاسی است .اشعار اجتماعی ب سیاسی گاهی ه صراحت ب گاهی ا تلبويح ،گباهی به
لحپ شوخی ب استهزاء ب گاهی ا تعبیرا ب اصطعحا هروآمیز ب حتی رکیک ،ازتباب
دهندة دغدغهها ب آرزبهای شاعران است .هار در انتهاد از ار باب قبدر ب اعتبراض به
یدادی که ه اب میرفته است ،گهگاه لحپ هزب ب شوخی را رمبیگزينبد .بی به جبای
گريه ب زاری ب نالههای تلخ که معموالً نیز ی ثمر باق میشده ا ارائ ت بويری خنبده
دار از بوعیت ناگوار خويت در زندان ،ظلم ب یداد حاکمان بقت را مورد نهبد قبرار داده
است:
مستراح ب محبسی ا هم دب گا اندر سبه گا

کاندر آن خوردن همی ا ريستپ يکسان ود

شستشوی ب خورد ب خواب ب جنبت ب کار دگر

جمله در يک النه! کی مستوج انسان ود
( هار)387 :1387 ،

هار در جايی ديگر ا نگاهی طنزآمیز ومپ اشاره ه آلودگی فاای زندان ،ه غم ب
اندبه خويت نیز اشاره کرده است:
چون ش

آيد پشه سرنا زن شود مپ چنگ زن کار سا

ب کیک رقص ب کار مببپ افلان ود
(همان)

يکی از شیوههای طنزآفرينی ،تشبیه ه حیوانا است ،در ايپ شیوه ،طنزپرداز برای
نماياندن حهیهت نف آدمی يا جامع انسانی ،از دنیبای حیوانبا ب صبفتها ب حرکبا
آنها مدد میگیرد (حیدری130 :1377،؛ ناصری .)91 :1385 ،استفاده از ايبپ شبیوه ،دب علبت
عمده دارد .1 :ا گفتار صريح يا دگويی ،ريشخند مسبتهیم به زرگبان ب فرمانربايبان ب
قر انیان خود را کاری ناممکپ میديدند .2 .اينکه آنان ا تشبیه کردن سوژههای خود به
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حیوانا ب که جز خوردن ب زيستپ ب خوا یدن ب چهآبری ،کباری نمیتواننبد کننبد ب
آنها را از آسمان رفعبت ب شبأن خیبالی خودشبان فبرب میکشبیدند (حلببی.)63 :1377،
سحنون ه صور طنزآمیز ،رفتار رخی از انسانها را ه گرگ درندهای تشبیه میکند که
ه جان يکديگر افتادهاند .اب معتهد است ا بجبود اينکبه عابی از حیوانبا جنگبم به
همنوعان خود رحم میکنند بلی انسانها ا يکديگر به صبور مسبالمتآمیبز زنبدگی
نمیکنند ب ه جان هم افتادهاند:
وال أشکـ ـ ــو من هللا وال م ــن حکم ـ ـ ــه اجلاري
سبع الغابة أن يصبح إنساانً!!!
وحاشا ُ
ا

ا

ا ولکن من أخي اإلنسان ذاک السبع الضاري

ا

ا

ا

ا فمــا يف حيـ ــوان الغاب من أيکل إخواانً!!

ا

(سحنون)2/27 :2007،
(ب از خدابند ب از حکمت جاریاش شکايت نمیکنم بلی از رادر انسانم ،آن حیوان درنبدهخبو (شبکايت
دار  ،محاب است که حیوانا درنده جنگم انسبان شبوند!!!! زيبرا آنهبا هرگبز گوشبت برادران خبود را
نمیخورند).
ا

ه نظر میرسد نوع یان دب شاعر در نشاندادن نا سامانیها ب زشتیها ،تفاب هايی ا
هم دارد ،هار بو خراب محب ب همچنیپ اعماب زنبدانبانهبا را به صبور صبريح ب
رکیک ،ه اد انتهاد گرفته است در حالی که احمبد سبحنون برای یبان آشبفتگیهبای
جامع ب خببود ،از ز ببان حیوانببا اسببتفاده کببرده اسببت؛ ايببپ نببوع یببان در ديببوان ب
زندانسربدههای اب ه بفور يافت می شود.
 .2-2-3رمز و نماد

ش در شعر متعهد معاصر ،ديگر آن قداست خود را از دست داده ب ه نمادی رای یبان
ابواع خفهان ب آگاهی ستیز (پورنامبداريان )158 :1387،ب استبداد ،یداد ،تبباهی ،شبهاب ،
جهم ب یخبری تبديم میشود .هار ا استفاده از آرايب تشبخیص ب خطباب قبرار دادن
ش  ،حاکمیت استبداد ب فابای راکبد جامعب خبود را یبان میکنبد .هبار در يکبی از
زندانسربدههای خود از ش ه عنوان نماد ظلم ب خفهان حاکم ر جامعه استفاده کبرده
است .اب ومپ گعيه از ش ه دلیم تیرگبی ب بحشبتآفرينبی ،در باقب ظلبم ب یبداد
حاکمان بقت را مورد انتهاد قرار داده است:
که دلم پاره شبد از باهمها
از تبو ب تیرگیت داد ای ش
زيپ سیهکاری ب یداد ای ش

ه کربببا رد توان مظلمها
( هار)441 :1387،
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در شعر احمد سحنون نیز ش نمادی است از استعمار ب ظلمی که ر مرد الرزايبر
احاطه يافته است .تاريکی ب ربشنايی ه ترتی نماد استعمار ب آزادی هستند ،شباعر با
تشبیه کردن ربزگار ناگوار استعمار ه ش تار ،یان میکند که الزم ازگشت ربشبنی ب
آرامت ،مبارزة مستمر مرد ا استعمار است:
ليل اخلطوب أبفقه
هل ينجلي ُ
هل يسـ ـ ــتعي ـ ـ ـ ــد هناءه وصفاءه
ا

ا

فکفاه أن يقضي احلياة حربيا!

ا

ا

ا

ويــری زماان کالربي ـ ـ ـ ـ ــع خصيبا!
ا

(سحنون)1/113 :2007 ،

(آيا ش گرفتاریها ا افهت ربشپ میشود؟ تنها الز است که زندگانی ه جنگ پايان دهد ،آيا آرامت
ب صفای زندگی دب اره از میگردد ب زندگی میتواند شاهد ربزگاری پر ار همانند هار اشد؟).

 .3-2-3بحر اشعار

یشتريپ بزنهای شعری ه کار رده شده در ق ايد زندانسربده ،ابزان ساده هستند که
ا درجا متفابتی ظاهر میشوند (صا ر )81 :1993،که در شعر عر بی جديبد حبر کامبم
یشتريپ توجه شاعران را ه خود مبذبب داشته است؛ حر کامبم معبادب ( ،)24/39رمبم
( ،)18/78رجز ( ،)9/24متدارک ( ،)8/78متهارب ( ،)8/33بافر ( ،)7/72هبزج ()%0.45؛ کبه در
مرموع ( )77/72از متپهای شعری زندانسربدة مر و ه ابزان ساده هسبتند .امبا ابزان
مرک کمتر از يک چهار معادب ( )22/28از متپهای شبعری زنبدانسبربده را به خبود
اخت اص داده است (همان.)94:
عنوان شعر
دصف مع ا
إلیاولسي ا
إلیاأيب ا
ي امياد ا
للبطل ا
ایابادي ا
يعاادل ّاياأيناالاأملک ا
ّ
بش الزالي ا
وطين ا
شورءب س ا
اک امأساللس ةالهلن ية ا
اک ابسءاناولاللق آ ا

رویّ

بحر

راء
همزة
حاء
داب
داب
داب
کاف
ال
ياء
هاء
داب
هاء

سیط
خفی
بافر
سیط
متهارب
کامم
بافر
کامم
کامم
سیط
رمم
رمم
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عنوان شعر

رویّ

بحر

شکوه ب تفاخر

راء

رمم

غا شاه

اء

خفی

هیران ربح

راء

هزج

گله دبستانه

راء

هزج

هفت شیپ

راء

ماارع

پیا ه ياران

نون

هزج

شکايت

راء

سري

جدبب  .2موسیهی شعر ب ابزان در زندان سربده ملک الشعرای هار

در اب سبک موسیهايی زندانسربدههای احمد سحنون ب هار میتوان گفبت هبر دب
شاعر ه ابزان ب موسیهی یربنی شعر سبک کعسیک عنايت خاصی دارند؛ هار یشتر ه
ابزان رايج شعر فارسی ،ه خ وص رمم ب هزج ،سحنون ه ابزان کامم ب کبه مخ بوص
اعراب است ب ب سیط یشتريپ توجه را دارند .ايبپ نکتبه نیبز قا بم تووبیح اسبت کبه
شاعران ا بجود استفاده از ابزان رايج شعر فارسی ب عر ی ،کمتر از ابزان سالم ب صبحیح
استفاده کردهاند ،ابزان حر رمم عمدتاً ه صور مخبون ه کار میربند ،حر هزج سبالم
در ق ايد سحنون کمتر ب در ق ايد هار بجود ندارند ،در خت مرنویهبای هبار ،حبر
خفی که از ماامیپ حب ب زندان ب مباحث مر و ه ع ر ب زمان هار نبود ،سببک ب
سیاق موسیهايی ب ز انی ،محسوب میشد؛ از ايپ حیث شاعر ه انديشه ب سببک سبعدی
در وستان ب سبک سنايی در حدیقة الحقیقة یشتر توجه دارد .موسیهی کناری ق ايد هبر
دب شاعر نشان میدهد که شاعران کمتر ه ق بايد دارای رديب توجبه دارنبد ب در فکبر
قافیهپردازی نبودهاند ب عمدة فکر ب ذهپ آنها ،محتوا ب انديشه وده است.
 .4-2-3تلمیح به قرآن و حدیث

شاعران رای انتهاب مفاهیم انسانی ،قومی ،اخعقی ب بطنبی از منبا الهبامی متعبددی
هره می رند .میراث دينی ب ه بي ه قرآن کريم يکی از مهمتريپ منا الها شاعران ه
شمار میربد .پیتتر یان شد که شعر هر دب شاعر از رنگ ب وی دينی هره مند است.
الها از آيا قرآن کريم ب ب احاديث ،يکی ديگر از نمودهای ايپ ربيکرد است کبه در
شعر هر دب شاعر ه چشم میخورد.
هار میکوشد از آيا رای اصعح ب رکشیدن جامعه یشتريپ هره را برد .رخبی
از مووبوعهای اجتمباعی شبعر هبار مر بو به ارزشهبای اجتمباعی ب ربا بط ب
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ناهنراریهای اجتماعی ،نظا قاايی ب تعش ب کبار ب اتحباد مسبلمانان اسبت .هبار در
خشی از اشعار خود تحري ب يا ک فهمی مفباهیم قرآنبی ب دينبی را مبورد انتهباد قبرار

میدهد مانند اينکه گربهی رای توجیه وبع ارادة خبود از آيب  286سبورة هبره «الا
يکالّفاهللاانفساراإالاوساع ر» ب يا رای توجیه عافیتطلبی از حديث رسبوب خبدا(ص) «لاتّقا لا
منام لضعاللوّ م» استفاده میکنند:
اينکبببه اشبببد تهیبه از ايمان
همببه را حببرزجان ب حظ امان
همه از وع نف ب بس فعن

د از ايمببببان نمیزننببببد الّبا
اتهوا مپ مواوب التهببببم است
ذکرشبببببان اليکلبب اهلل است

( هار)468 :1387 ،

احمد سحنون نیز ا اشاره ه آي «إّذرالمل م اإخ عافرصل

لابنياأخ ايکم» (حررا )10 :

هم مرد را رادر دينی هم میداند ب از اينکه ابجود تأکید قرآن ر ايپ امر ،آنان دچبار

تفرقه ب جدايی شده اند ،ا راز شگفتی میکند .اب همچنیپ ا اشاره ه آيب «ک اوماخارياأماةا

أخ ا الل ارس» (آب عمران )110:که امت اسعمی را هتريپ امتهبا معرفبی مبیکنبد؛ به
مسلمانان يادآبر میشود کبه با چنبیپ جايگباهی پبذيرش نبدگی غیبر خبدا رايشبان
پسنديده نیست:
إنکم إخـ ـ ــوة بنص کتـ ـ ـ ـ ــاب هللا
کل شيء قد يُستسـاغ س ــوی أن
ا

کنتم خري أمة أُخرجـ ـ ـ ـ ـ
ا

للناس

ا

کيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف نبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذت ـ ــم االحتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادا

ا

ا

ا

تقبــلوا أن حتمل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوا استعبـ ـ ـ ـ ــادا

ا

ا

ا

م ــوتوا من أجله ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا استشهـ ـ ــادا

ا

ا

(سحنون)2/49 :2007 ،

ا

(قطعا شما ه باسط متپ کتاب خدا اهم رادر هستید ،پ چگونه اتحادتان را شکستید ،هر چیزی
را میشود دان راوی شد جز اينکه ردگی را پذيريد .شما هتريپ امتی هستید که برای مبرد پديبد
آمديد ،پ ه خاطرش ا شهاد میريد).

 .4نتیجه
يافتههای ه دست آمده از تحلیم ب مهايس زندانسبربدههبای محمبدتهی هبار ب شبیخ
احمد سحنون نشان دهندة نتايج زير است:
الف :اشعار دب شاعر از جهت محتوايی در قالب محورهبای مشبترک زيبر شبکم گرفتبه
است:
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ب توصی فاای فیزيکی زندان در اشعار هار نسبت ه اشعار سحنون یشتر ب دقیق-
تر ديده می شود .ايپ در حالی است که سحنون یشتر ه توصی فابای ربانبی زنبدان
مانند اندبه ب تنهايی ب حسر پرداخته ب کمتر ه فاای فیزيکی توجه کرده است .شايد
علت ايپ امر تعلق هار ه طبهه اشراف ب رخوداری از زندگی مرفه ب يا ارتبا ا در بار ب
زرگان وده که دشواری فاای فیزيکی زندان را رای بی دبچندان کرده است.
ب هر دب شاعر ر ايپ ابرند که ی گناه وده ب تنها ه جبر فابم ب دانبت ب آزادی-
خواهی يا هدايتگری ه زندان افتادهاند .ا ايپ بجود رفتار آنان در کنار ايپ نگاه متفباب
است؛ هار علی رغم ا راز یگناهی رای نرا خود ه افبراد با نفبوذ متوسبم شبده يبا
پوزشنامه سربده اما سحنون ر عهیده خود پا رجا مانده ب هرگز تسلیم نشده است.
ب هر دب شاعر از سرنوشت خود ناراوی اند ب از ربزگار گله میکنند اما ايپ بي گی در
اشعار هار یشتر جلوه دارد که غالبا رای فرار از پیامدهای یشتر صور گرفته است .در
مها م سحنون ا نگاهی باق ینانه ب در عیپ حاب دينبی ،از حباب نباگوار خبود ،خیانبت
دبستان ب مکر دشمنان ه خدا شکايت می کند ب از اب ياری می خواهد.
ب صبله دينی در اشعار سحنون پر رنگ تر از هار است که از نوع تفکبر سبحنون به
عنوان يک شخ یت دينی مبارز نشأ گرفته است .هرچند دعو ه صبر ب پايبداری در
شعر هر دب شاعر بجود دارد اما ه نظر مبیرسبد هبار در تنگناهبا ب از سبرناچاری صببر
پیشه میکند اما سحنون ه عنوان تکلیفی دينی ،خود را دان مکل می سازد.
ب ياد کرد دبستان ب خويشان ب ا راز حسر از آغباز هبار در شبعر هبر دب شباعر به
شکلی تهريبا همسان بجود دارد.
ب :بي گیهای سبکی مشا هی در اشعار دب شاعر بجود دارد که عبارتند از:
ب هر دب شاعر از ابزان کعسیک ب یشتر از حرهای ساده استفاده کرده اند.
ب ا بجود دشواریهای طاقتفرسای زندان هر دب شاعر گاهی کع خود را با صببله
طنز ب شوخی آمیخته اند.
ب ز ان شعری هر دب شاعر ،ساده ب ربان ب ه دبر از پیچیدگی ب ا هبا اسبت .با ايبپ
تفاب که هار گاهی از کلما رکیک نیز استفاده کرده است.
ب هر دب شاعر گهگاه از ز ان رمز رای یان مفاهیم مورد نظبر خبود هبره برده انبد.
میزان ه کارگیری رمز در شعر دب شاعر اندک است ه نحوی که هرگز سب ا هبا زايبی
در کع نشده است.
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ب تلمیح ه آيا قرآن در شعر سحنون یشتر از هار بجود دارد اما استفاده از حديث
فهط در شعر هار ديده می شبود .افبزبن بر ايبپ فراخبوانی شخ بیتهای دينبی ماننبد
پیامبران نیز تنها در اشعار هار قا م مشاهده است.
ب ت ابير شعری هر دب شاعر از زندان ا نگاهی باق ینانه ب ه دبر از اغراق ترسبیم ب
ارائه شده است.
ب هر دب شاعر ا بجود همه دشواریها ب تلخکامیها نسبت به آينبده نگباهی مرببت
دارند ب امیدبارند که ه زبدی بطنشان از همه مشکع عبور کرده ب به آزادی ب آ بادی
رسد.
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