
 

 
 

 هاي معاصر فارسی و عربیسرودهزندان

 در شعر بهار و صافی نجفی
 

 دکتر یداهللا رفیعی

 عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی -استادیار

 دکتر رمضان رضائی

 عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی -استادیار

 چکیده
انـد، در میـان   هاي ادب غنایی اسـت. برخـی از شـاعرانی کـه مـرارت حـبس را چشـیده       سروده یا حبسیه از شاخهزندان

اند. این موضوع در ادبیات قدیم و جدید فارسی و عربی  نامه اختصاص دادهموضوعات شعر خود، قسمتی را نیز به زندان

-صافی نجفی را بررسی می الشعرا بهار و احمدهاي ملکسرودهمقاله پیش رو زندان به نحو مطلوبی منعکس شده است.

 خـود  هویـت  کرامـت و  آزادي، وقف وطن، را انکه تمام شعرش اند،شاعرو سیاستمدار کند. هر دو شاعر، به ویژه بهار، 

در این پـژوهش   ند.نداددر هرگز به ذلت و بردگی تن  و ندعدالتی غاصبان ایستادگی نمودبی برابر ستم و در آنها .ندکرد

روده این دو شاعر از قبیل: علت به بند کشیده شدن، توصیف بند زنـدان، توصـیف زنـدانبان،    سموضوعات مختلف زندان

 تحلیلی تبیین شده است. -نامه به شیوه توصیفیصبر در تحمل بند و استعطاف یا پوزش
 الشعرا بهار، احمد صافی نجفیسروده، زندان، ملکواژگان کلیدي: شعر، زندان

 
 مقدمه و طرح مسأله

زنـدان  «ی که شعرا طعم مرارت زندان را چشیدند، درباره زندان به سرودن شعر پرداختند این نـوع از اشـعار نـام    از زمان 
حسـب   و را شکایت اجزایش ترشاست که بی اقسام شعرغنایی زندان نامه از یا حبسیه« به خود گرفت. » حبسیهسروده یا 

سرکوفته و زخم خورده مایه میگیرد. لحظـه هـاي    یش، اماالآحال تشکیل میدهد. چون حبسیه از نوع اشعاري پاك و بی 
تلخ و اندوه بار و صحنۀ هاي دل خراش زندگی شاعري درمانده در سکوت مرگ زاي زندان است که به صورت کلمات 

کنونی، تصویر و ترسیم میشود، اما به شیوه اي  و عبارتی موزون و وقتی نثرپاره هایی عاري از وزن هاي شناخته شده ي
بی پیرایه چه، طغیان و غلیان خشم و اندوه، مجال هر گونۀ سخن آرایی و ظاهر سازي را از گوینـده میگیـرد. از    و ساده

 23: 1388(ظفري، ولی اهللا، » ع و تکلّف استروشن و دور از هر گونۀ تصنّ ،عموماً روان ها این رو سبک بیان زندان نامه
از  شـعرا نیـز   رود؛ مـی ر به شما حبسیاتهاي  اصلی ترین بخش م ترین ومهز موضوعات مربوط به آن ا زندان و )24 –
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توصـیف  به عنوان یک مکـان  را زندان ی گاه و اند سخن گفته حبسعلت ی از اند: گاه جنبه هاي مختلف بدان پرداخته

 اند.  نسبت به زندان پرداخته به شرح دیدگاه خود وقتی دیگر ونموده 
زنجیر، از درد و رنج ناشی از شـکنجه، ژنـده    ن، بدرفتاري زندانبان، سختی و فشار کند واز تنگی زنداا نیز شعربرخی از 

روز و سال و ماه، سـردي و   بی زمانی و یکسان بودن شب و (تاریکی، آلودگی، بدي غذا، بودن جامه، نداشتن گستردنی
چیزي، سـتیزه و   اموال، بی ي صادرهسرخی اشک، م ) زندان و پیري و ناتوانی، شب کوري و دیگر بیماري ها،غیرهگرمیو 

و بی  ناسازگاري بخت و روزگار و چرخ، سفله پروري زمانه، بی قدري دانش و ارباب فضل و دردناك تر از همه، تنهایی
( همان: وفایی دوستان و کسان، لب به شکایت میگشاید و معموالً این شکایت ها با توصیفی از همان مسایل همراه است.

19( 
اند و هر دو مرارت حبس را بـه   دو شاعر بزرگ معاصر بودهپردازد. هر  میبهار و صافی رو به بررسی موردي  قاله پیشم

خاطر اندیشه هاي سیاسی خود چشیده اند. همزمانی و حتی همزبانی، داشتن روح سرکش و نگاهی منتقدانۀ بـه مسـائل   
که به خاطر اقامت چند سـاله در ایـران بـا بهـار      کشور خود از جمله مشترکات دیگر این دو شاعر است. صافی هر چند

مالقات و جلسات مشترك زیادي داشته است، اما این مقاله در صدد بررسی تأثیر و ثأثر بین آن دو در موضـوعات شـعر   
بلکه فقط به بررسی مقایسه اي زندان سروده هاي این دو شاعر و تبیین موضوعات آن به شیوه توصیفی ـ تحلیلی  ،نیست

 دازد.میپر
 

 پیشینۀ تحقیق
درباره حبسیه سرایی و تاریخچه آن در زبان فارسی و عربی آثار مختلفی به رشته تحریر در آمده است که برخی از آنها از 

  -2). 1380در ادب عربی از آغاز تا عصـر حاضـر اثـر مرضـیه آبـاد(      حبسیه سرایی  -1اند: مراجع اصلی این پژوهش بوده
شعر السجون فـی االدب العربـی الحـدیث و المعاصـر اثـر سـالم        -3). 1388اهللا ظفري، ( ثر ولیفارسی ا در ادب   حبسیه

). اما در قالب بررسی هاي موردي نیز در ادبیات فارسی و عربی پژوهش هایی صورت گرفته که ذکر آنها 2003المعوش(
اصر فارسی و عربی که موضوع این مقاله دهد، حبسیات شاعران مع ها نشان می گنجد. تا آنجا که بررسی در این مقال نمی

 اي بررسی نشده است. است به صورت مقایسه
 

 ي بهار   الشعرا زندگینامه ملک
وجود گذاشت. بهار عالوه بر پدر از محضـر ادیـب نیشـابوري نیـز       قمري در شهر مشهد پا به عرصه 1304وي در سال 

هاي نوجـوانی، کـه هنـوز     و فارسی توفیق یافت. در همان سالها برد و به تکمیل معلومات خود در دو قلمرو عربی  بهره
خواهی خراسان راه یافت و از نزدیک با سیاست و مسائل روز مأنوس گشـت و   پدر بر سر او بود، به محافل آزادي  سایه

 )163: 1388هاي محلی خراسان انتشار داد. (یا حقی،  ها و اشعار آزادي خواهانۀ خود را از طریق روزنامه اندیشه
  نوبهـار بـه توصـیه     نوبهار را در مشهد منتشر ساخت. یک سـال بعـد روزنامـه     هجري قمري روزنامه 1328بهار در سال 

روزنامـه بهـار نیـز توقیـف شـد و       1330بهار به جاي آن انتشار پیدا کرد. در سـال    سفارت روس تعطیل شد و روزنامه
مشهد بازگشت و بار دیگر نوبهار را منتشر سـاخت. بـا آغـاز جنـگ      الشعرا به تهران تبعید گردید. پس از چندي به ملک
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الشعرا از والیت درگز، سرخس و کـالت بـه نماینـدگی مجلـس      جهانی اول مجدداً نوبهار به محاق تعطیل افتاد اما ملک

 ).361: 1382شوراي ملی انتخاب شد. (حاج سید جوادي، 
دانشکده را به عنوان ارگان ایـن    تأسیس کرد. دو سال بعد مجلهرا » دانشکده«هجري قمري جمعیت ادبی  1334در سال 

الدین و رضاخان زندانی شد ولی پس از سه مـاه آزاد گردیـد    توسط سید ضیاء 1339جمعیت منتشر ساخت. در کودتاي 
 ). همین مدت اندك زندان کافی بود تا شاعر با ذهن وقاد خویش بتواند به توصیف زندان بپردازد.361(همان: 

 
 زندگینامه احمد صافی نجفی

در نجف متولد شد. هنوز احمد یازده ساله نشده بود که پدرش درگذشت و برادر بزرگش محمدرضا  1896وي در سال 
ریایی توام بود با وجود این، وضعیت  ) زندگی شاعر با سادگی و بی1،171: ج1994دار سرپرستی  وي شد (بصري،  عهده

شد. جسمش الغر و چشمش کم سـو و ضـعیف    مداوم وي از جایی به جاي دیگر میاش باعث کوچ  جسمانی نامناسب
هاي شعر بـود بـر    برد، به همین خاطر است که شاعر جام خشم غضب را که پر از قافیه بود و همواره از بیماري رنج می

الدي، در پی شکست انقالب می 1920) در سال 262: 1988گیرد (الریحانی،  ریزد و از آنها انتقام می اش می درد و بیماري
ضد استعماري عراق بر علیه انگلیس، صافی نیز به عنوان یک انقالبی به مرگ محکوم گشت اما فـرار کـرده و بـه ایـران     

 گریخت. 
صافی در ایران به مطالعه زبان فارسی پرداخت و به عنوان معلم عربی در مدارس متوسطه مشغول به کار شد بعـد از دو  

و غیره پرداخـت. در ایـن   » شفق سرخ«هاي تهران مثل  نگاري در روزنامه رها کرد و به ترجمه و روزنامهسال، تدریس را 
هاي حافظ و منوچهري و سعدي و شعر معاصر ایران را مطالعه کـرد و بـا شـاعرانی     مدت مثنوي، رباعیات خیام و دیوان

نی و میرزاده عشقی آشنایی پیـدا کـرد. در ایـن    چون ملک الشعراي بهار، حیدر علی کمالی، جمال الممالک، عارف قزوی
 )173، 1: ج1994رباعیات خیام پرداخت (بصري،  زمان وي به عنوان عضو انجمن ادبی انتخاب شد و به ترجمه

هاي وسیع شعري، تفکر  صافی نۀ از آن جهت که شاعر سیاست است بلکه از بسیاري جهات مورد توجه بوده است. افق
  شعار وي باعث شد که نۀ تنها به عنوان ادیب بلکه به عنوان متفکر هم به او بنگرند و بـه مقایسـه  عمیق و مضامین قوي ا

).صـافی  14تـا:   وي با ابو العال معري بپردازند و هر دو شاعر را متأثر از اوضاع جامعه خویش بدانند (الحاج مخلف، بـی 
را بـه نظـم کشـید    » حصاد السجن«ر این زمان دیوان چشید و د 1941طعم زندان را بخاطر طرفداري از انقالب، در سال 

 ).44: 1385(الخیاط و دیگران، 
  

 موضوعات زندان سروده هاي بهار و نجفی
 علت به بند کشیده شدن  

تاریخ گواه صادق مردان و زنانی است که نۀ به کیفر گناهان، بلکـه بـه کینـۀ سـتمگران و بـدخواهان و چنگـال تعصـب        
میان، سیاست بزرگ ترین نقش را بازي میکند؛ دین و  ایندر .عواملی دیگر، روانۀ زندان ها شدندو جاهالن و  کژاندیشان

ان و شاعران بـه ظلمـت زنـدان    یبدر سوق دادن اد مخالفت با آداب و رسوم به ترتیب پس از سیاست، مهم ترین عوامل
 )  42: 1380(آباد، هاست.
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حکومت و به جرم وطن دوستی و مبارزه با نفوذ استعمار و آزادي خواهی بهار نیز در دوران رضا شاه به علت مخالفت با 
 هاي مطنطن، به پیروي از شاعران سبک خراسانی بسراید . به زندان افتاد و این مسأله باعث شد تا حبسیه

وجـه  داند، بنابراین سلطان هرگز گناهانش را نخواهد بخشید. اینجاسـت کـه شـاعر مت    شاعر جرمش را آزادي خواهی می
کند که شاه در بدبحتی او تقصیر  کند، پس رندانۀ استدالل می شود و سعی در رفع و رجوع آن می صراحت لهجه خود می

 )  269:  1369ندارد، این مشیت الهی است، زیرا خدا میخواهد از مردم عاصی انتقام گیرد. (سپانلو ، 
 زین جرم مطرود در سلطان بودچیست جرمش؟کرده چندي پیش،ازآزادي حدیث            تا ابد 

 نی  خطا  گفتم که سلطان  بی گناه است  اندرین             کاین بال برجان من از جانب یزدان بود
 چون  خدا خواهد که  گردد ملتی  عاصی ،  تباه             گر، کسش یاري کند مستوجب خذالن بود

                
 )   405: 1381( بهار ، محمد تقی، 

 

 میشمارد که خداوند براي عقوبت بندگانش فرستاده است.» بالي آسمانی«شاعر به طور غیرمستقیم شاه را
کند که همیشه در طول تاریخ دستان آزادي خواهان با غلّ و  داند و بیان می صافی نیز آزادي خواهی را مالزم با زندان می

 زنجیر بسته شده است: 

کر غُلّاإنَّ   کُلَّ األغاللِ   فی  یوثَقِ الفاوِي فی مرٍّ      ال تَسح   د
 

 فکري الحرُّ أَودع السجنَ جِسمی     و اعتزازي قَد کَلَّف النَّفس ذَلّا    
 ) 106: 1983(الصافی النجفی ، 

است و این بسـته   به درستی که تمام غلّ و زنجیر ها در دستان آزادگان است و دستان آزادي خواهان با آن ها بسته شده
شدن دست با بند و زنجیر به منزله بسته شدن فکر و اندیشه نیست. فکر و اندیشه ام آزاد است، به زنـدانی شـدن جسـم    

 کاري ندارم و افتخارم این است که نفسم در اختیار خودم هست و مطیع دیگران نیستم .  
ه اش زندانی است قابل مقایسه نیست. جسم انسان در نظر شاعر کسی که جسمش زندانی است با کسی که فکر و اندیش

کند کـه مطیـع    را میتوان زندانی کرد اما امکان به بند کشیدن فکر انسان وجود ندارد. صافی هم به این موضوع افتخار می
 کند. کسی نیست و انسان آزاده اي است، هر چند که جسمش زندانی خود خواهان است اما روحش در آفاق سیر می

رسد که در زمینۀ بیان علت زندانی شدن جرأت و جسارت صافی نجفی از بهار بیشتر است چرا بهـار پـس از   می به نظر
سرودن شعرش در صدد دلجویی از شاه است و به گونۀ اي قصد فرا فکنی دارد اما صافی با صراحت تمام آزادي خواهی 

 و فرا فکنی نیست. را مهمترین علت در بند شدن دانسته و به دنبال هیچ گونۀ توجیه
 

 توصیف بند زندان  
در بیغوله هاي تنگ و تاریک و نمناك به نام زندان که گروهی نگون بخت فلـک زده را جـاي  

 
دادنـد، البتـه آن چـه     مـی 

ي بهداشت و سالم سازي محیط بود، به طوري که اگر محبوس بدبخت بعد از سـالیان دراز پیکـر    اهمیت نداشت، مسئله
حیات را میبایست با بیماري هایی چون شب کوري، استخوان   کشید، باقیماندهود را از آن بیرون مینحیف و نیمه جان خ

) احمد صافی و ملک الشعراي بهار در اشعارشان به وضعیت رقّـت  178 – 177: 1388درد، سل و غیره سر کند. (ظفري،
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هـا   و از نبودن امکانـات اولیـه در زنـدان، نالـه     بار خود در زندان اشاره کرده اند و از اوضاع آشفته و سرسام آور خویش

 سرداده اند.
ایام زندان هر چند براي بهار توأم با بیم و امید بود و حس اختناق، تهدید مرگ و مبارزه روحی شاعر با خود براي زنـده  

عري او پدید آورد. ماندن و تسلیم شدن و یا عصیانگري و نابود شدن را به وجود آورد. اما فصلی درخشان در کارنامه ش
تلخ را کم داشت؛ زیرا کامل ترین آثارش را از این زمان به بعد خلق کـرده اسـت. بهـار ایـن       شاید او، فقط همین تجربه

 چنین به توصیف سلول تاریک، آلوده و بویناك که در آن محبوس بوده پرداخته است:  
 م در دو وجبتنگنایی سه گام در سه به دست              خوابگاهی دو گا

 روز ، محروم  دیدن   خورشید               شام ، ممنوع   رؤیت   کوکب
 شب  نبینم  همی از آن روزن                جز سر تیر  و  جز دم عقرب  

 )400:  1381(بهار ، 
ودند سـخن  شاعر از سلول تنگ و تاریک و از وضع طاقت فرساي خویش و از محدودیت هایی که برایش ایجاد کرده ب

گوید که ممکن است، این ها، با توجه بـه وضـع اضـطراب    به میان آورده و نیز در این شعر از تیر و عقرب هم سخن می
کنند. بهار در جـایی  انگیز زندانی، نماد هاي تهدید کننده و مرگباري باشند که زندگی شاعر و دیگر زندانیان را تهدید می

 فته است: دیگر نیز در توصیف بند خود چنین گ
 مستراح و محبسی با هم دو گام اندر سه گام        کاندر آن خوردن همیبا ریستن یکسان بود
 شست وشوي وخوردوخواب وجنبش وکارکرد      جمله در یک النۀ کی مستوجب انسان بود
 ور خورش آرند   بهرم  ال بالیش    وارسند       تا مگر خود نامه اي در جوف بادمجان بود 

 ) 405:  1381هار،(ب
کند، سلول شاعر در کنار مستراح قرارگرفته و خورد و خـواب و  شاعر براي جلب ترحم، وضع خراب محبس را بیان می

گیرد. سراینده همچنین در البالي سخنان آسایش را از او سلب کرده است، چرا که همه ي آن کارها در یک النۀ انجام می
 گیرد.  اند، به باد انتقاد می محکوم کرده و محدودیتی را که براي او ایجاد کردهخود اعمال زندانبان ها را نیز 

 دهد:  احمد صافی هم در وصف زندان و در توصیف بند خود این چنین نوا سرمی

سجنُونی فی غُرفَۀٍ قَد تَعرَّت                     فَکَأنِّی سجِنت وسطَ القفَارِ
 

 لی فراشاً                       و غطاء یلُفُّنی من غُبارِ جاعالً من تُرابِها 
) 83:  1983(الصافی، 

 

ام. خـاك آن را بسـتر و    مرا در اتاقی خشک و خالی زندانی نمودند، گویا در وسط زمین بـی آب و علـف زنـدانی شـده    
 اند.  اند و گرد و غبار را روپوش و لحاف من کرده رختخواب من قرار داده

اي  نموده است، به گونـه عر با نظري ژرف، زندان خود را توصیف کرده و تصویري شاعرانۀ و زنده از آن مکان ترسیم شا
و خود را در درون متن مالحظه کنـد. ایـن    را کامال تجسم نماید.آن زندان تواند  ا دیدن این ابیات میاي ب که هر خواننده
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قیم شاعر به وضع موجود است چرا او انتظار دارد کـه شـان وي را در   توصیف خود به گونۀ اي بیانگر اعتراض غیر مست

 اش کنند.نظر گرفته و در جایی مناسب حبس
به توصیف بند زندان پرداخته و آن را مثل قفسی معلّق در هوا و » قَبرٌ فی الجو « احمد صافی باز در سروده اي با عنوان   

 شاعر در آن محبوس شده است:یا قبر حفر شده بین زمین و آسمان میداند که 

لَی فَسیحِ الفَضَاءاطلَت ع الَت                        وی  فی غُرفَۀٍ  قَد   تَعنُونجس 
واءلَّقٌ فی الهعلی م ی                        قَفَصجنَََالَت ، فَسجنٌ و إن تَعس یه 

 حفَروه فی األرضِ أو فی السماء                 قبري السجن صار ، و القَبرُ قَبر      
 ) 87(همان : 

مرا در اتاقی زندانی کرده اند که آن، در مکانی وسیع قرار گرفته است. زندان من همچون قفسی است کـه در هـوا معلّـق    
 است. آن زندان قبر من شده است، همان قبري که آن را در زمین یا آسمان کنده اند.

ام روزنۀ هاي امید را به رویش بسته میبیند گویی اجازه حیات از او سلب شده و مرده است لذا بندش را ماننـد  شاعر تم 
قبري میداند که در آن دفن شده و امکان هیچ گونۀ تحرك و جنبشی ندارد. و براي مرده فرقی ندارد که قبـرش در زمـین   

ه این مهم اشاره میکند که اگر کسی در راه آزادي کشته شود با دفن باشد یا در آسمان. اما به نظر میرسد که شاعر تلویحا ب
 شدن در زیر خاك نمیمیرد بلکه منزلت او رفیع تر شده و حتی ملکوتی میگردد.

 است: در جایی دیگر شاعر بند خود را چرکین، کثیف، ظلمانی، محکم و نفوذ ناپذیر توصیف کرده 

جبی حینَ ز بسضَاقَ الح و بِستهمان: ح)  دۀَ السحکَمم لی غُرفَۀٍ ظَلماء110بی              ا (
 

 گردید، هنگامیکه مرا به اتاقی تاریک و محکم و نفوذ ناپذیر انداختند.  و سخت شدم و زندان برایم تنگ  زندانی
ا بنـد افـراد دیگـر فـرق     به نظر میرسد چون احمد صافی و ملک الشعراي بهار هر دو افرادي سیاسی بودند، بندهایشان ب

داشته است و آن دو در بدترین نوع زندان، زندانی شده بودند که فاقد هر گونۀ امکانات اولیه بوده اسـت لـذا تصـویري    
 دردناك و غم انگیز از آن ارائه نموده اند تا دل هر دردمندي را متوجه آالم خویش کنند.

  
 توصیف شب زندان  

ت زندانیان بوده است؛ به طوري که بعضی از شـدت تـاریکی و طـول حـبس بینـایی      ظلمت و فقدان نور یکی از مشکال
) ظلمت زندان باعث شده بود تا در نزد زندانیان شب و روز یکـی باشـد.    32: 1380دادند.( آباد، خویش را از دست می

کنـد؛ لـذا   ایجـاد مـی  تاریکی گسترده و طوالنی، محیط ناشناس، تنهایی و بی کسی حس عجیبی در سراسر وجود انسـان  
اي از رنج دهد. در این میان شعراي در بند قادرند با احساس لطیف خویش شمهاحساس دل تنگی و بی قراري دست می

 و آالم جانکاه خویش را در شب تیره و تار محبس در قالب نظم و نثر نقاشی کنند. 
است، با هنرمندي خاص، تصـویري زنـده و گویـا از    که در زندان کالت سروده » کیک نامه« بهار در قصیده اي با عنوان

 دهد:استراحت و آسایش شبانۀ بندیان می
 کیکان به غارت تن من لشکر آورند چو  اختران  پالس  سیه  بر  سر  آورند
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 چون اشتران که روي به آبشخور آورند دو  دو  و  سه سه ده تا و  بیست بیست

 ودن رگ من نشتر آورندبهر گش ته ي پزشکچون رگ زنان چابک بی گف
 ز آنچ این گزندگان به من مضطر آورند خوابم جهد ز چشم و خیالم پرد ز سر

 ) 258: 1381(بهار،                                                                                                       
دادند،  ه پر از حشرات موذي بوده و او را مورد آزار و اذیت قرار میشاعر در این سروده از وضعیت بد خود در زندان ک  

شکوه کرده است. شاعر با لحنی صمیمی، جزئیات گوناگون یک شب دراز زندان را توصیف میکند کـه ظلمـتش پایـانی    
 ندارد و او را دچار یأس و ناامیدي کرده است:

 هر دل اثري اي شب جان شکر عمر گداز             اي ز جور تو به
 ظلم کوته کندت دست دراز           هر شبی را بود از پی سحري

 ) 460( همان : 
-شود و چشم او پیوسته به دنبال یافتن روزنهبراي انسان در بند، شب هنگام هیچ اثري از ماه و ستاره در آسمان دیده نمی

دست آن شب ظلمانی و هراس انگیز به کجا پناه ببـرد   داند که ازماه و ستارگان را رویت نماید و نمی  اي است که چهره
-و با خیالی آسوده و سبک بال سر به بالش نهد و حتی لحظه اي هم که شده، یک نفس راحتی بکشد؛ اما به دنبال آن می

-می زنجیر پایدار  گوید هیچ شبی نیست که سحري به دنبال نداشته باشد. زیرا که نه بند و حبس ماندنی است و نه حلقه

 رسد.انجامد و صبح پیروزي فرا میماند و سرانجامِ ظلم و ظالم به تباهی می
هـاي  احمد صافی نیز شب زندان را پر از مشکالت و گرفتاري توصیف کرده است کـه مثـل حیوانـات وحشـی و افعـی     

ت که امیـد زنـدگی را از   کند و پیوسته همراه با غم و غصه اسور میشود و روزگار او را سیاه میخطرناك به انسان حمله
شب زندان در نزد صافی طوالنی و پر از خار و خاشاك و بد گمانی که آن را حیوانات وحشی «زندانی سلب کرده است. 

) او توصیف شب زندان خـود را ایـن گونـۀ     54:  2006المعوش، » ( غول پیکر و میکروب هاي ناخوانده پر کرده است.
 کند : آغاز می

 وسِ السجنِ لَیلٌ               و لَیلی ألف لَیلٍ من کُرُوبینَهاري من عب
 تُسامرُنی همومی فی الدیاجِی              و یطْرِبنی فُؤَادي بالوجیبِ

 فَکَم فی السجنِ من لَیلٍ غَضُوبٍ         و کَم فی السجنِ من یومٍ عصیبِ    
 )139:  1983(الصافی، 

روزم به علت سختی زندان مثل شب شده است و یک شب من به خاطر غم و غصه هایم هزار شب شده است . اندوه و 
هایم در تاریکی هاي شب با من گفت و گو  میکنند و دلم را به ترس و وحشت میاندازند. چه بسـیار شـب    دل مشغولی

 غضبناك و روز وخیم و خطرناك من در زندان گذشت . 
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کنـد،  زندان، شاعر را شدیدا به خود مشغول کرده و سیل غم به راه انداخته است و هر چه بـه آنهـا فکرمـی   ظلمت شب 

افتد و او لشگر غم را مثل لشگر دشمن شمرده و از آن کراهت دارد. و این شـب اسـت کـه    دلش به اضطراب و تپش می
 و به انواع بالها دچار کرده است. باعث غلیان غم شده است در واقع ظلمت شب شاعر را به زانو در آورده

فریبد، اما زمانی که آن را لمـس  هاي سیاه و سفید است که آن خال ها او را میشب زندان صافی مانند افعی، داراي خال
-) شاعر شب را این گونۀ مورد خطاب قرار مـی  154:  2006کند. (المعوش، کند، زهرهایش را در جسمش خالی میمی

 دهد : 

 لَیلُ کَم لَک منْ خُطُوبِ               و کَم لَک فی الْجوانحِ من نُدوبِاال یا 
 أتَلبس ، مثلَ رهبانٍ ، مسوحاً                 و قَلبک قَلْب شَیطَانٍ رهیبِ

 یبِ فَلَم وسعت ثیابک منْ أفَاعی                 همومٍ مقلقَات بِالدبِِ
 ) 147:  1983(الصافی ،

هان ، اي شب مرا به سختی ها و گرفتاري ها دچار کرده اي و چه بسیار آثار زخم هاي تو بر اعضا و جوارح مـن دیـده   
میشود. آیا مانند پارسایان جامه پشمین برتن کرده اي اما قلبت ، قلب شیطان ترسناك و هولناك شده است . جامـه هـاي   

ی ها و چه مقداري از غم و غصه هاي نگران کننده و حشرات و جانوران خزنده را در خـود جـاي   تو چه تعدادي از افع
 داده است . 

فرسا که یک نـوع  هاي طاقت انگیز و داراي گرفتاريتصویري که هر دو شاعر از شب زندان خود داشته اند، تصویري غم
هـاي جانکـاه زیـادي را در زنـدان     هار با این کـه مـرارت  شود؛ با این تفاوت که بشان دیده مییأس و ناامیدي در سخنان

کند و ایمان دارد که این ظلم و ستم عاقبت به پایان خود، متحمل شده اما باز هم یک نور امیدي در وجودش احساس می
 خواهد رسید و آفتاب صبح آزادي دوباره طلوع خواهد کرد.

 

 توصیف زندانبان
ها ، صفتی ضروري و به بیان دیگر چیزي شبیه به شغل شده بود؛ ي گماشتگان زندانبعد از دوران جاهلیت، بدرفتاري برا

 37:  1380کردند. (آباد، انتخاب می –خصوصاً اهالی سند  –از این رو آنان را از سخت دالن و اغلب از نژادهاي بیگانۀ 
 ( 

خاطر نان  شوند که قلباً از شغل خود ناراضی و به اگر چه در میان زندانبانان و نگهبانان، افرادي مهربان و ساده دل پیدا می
) لذا هر کسی که طعم تلخ بند  191:  1388ترین آنان دیو سیرتانی بیش نبودند.(ظفري ، پاره به نگهبانی مشغولند، اما بیش

هان تبعیـد  بهار پس از چندي که در زندان شهربانی به سر بـرد، بـه اصـف   را چشیده با چنین کسانی نیز روبرو بوده است. 
« شـهربانی وقـت، قصـیده اي را بـا عنـوان        وي در آنجا در انتقاد از اوضاع عمومیو ظلم و جور عمال ستم پیشهگشت. 

 سروده است:   » شکواییه 
 شریر قاضی و ، رهزن امین و ، دزد عسس                ازین دیار بباید برون جهاندن فرس

 بوند               همه عوان و همه خونی و همه ناکس  فتاده   کار کسان   با جماعتی   که  
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 زمام جمله سپرده هوس به چنگ هوي                مهار جمله سپرده هوي به دست هوس

 )482: 1381( بهار،
ین بهار در این سروده از وضع بد خود در زندان و از رفتار زندانبانان و نگهبانان زندان، شکوه کرده و از آن ها بـه بـدتر  

انـد. گـاهی زنـدانبان شـرایط     دادهها یاد کرده است زیرا که به بهانۀ هاي واهی شاعر را مورد آزار و اذیت قرار میصفت
دادند و او را خیلی در تنگا قرار کردند و حتی اجازه شستن دست و صورت را هم به او نمیسختی براي شاعر ایجاد می

 آمده است گوید: داده بودند. شاعر که از این وضع به ستوه
 دزد و خونی بگذرد آزاد در دهلیز حبس           لیک ما را منع بیرون شد از این زندان بود
 گر بخواهم دست و رویی شویم اندر آبدان           ره فرو بندد مرا مردي که زندانبان بود 

 )405(همان : 
تار مسئولین با او نامناسب بوده و در بعضی مواقع رسد چون بهار یک شخص سیاسی بوده، بندش ناجور و رفبه نظر می

خیلی اسف بار هم بوده است و شاید این رفتار به سفارش مسئوالن امنیتی بوده است. به هر حال آنقدر غیر قابل تحمـل  
ر، بوده که خودش هم به آن اشاره کرده، حتی با دزدان و آدم کشان هم آن برخوردها انجام نگرفته است و به همین خاط

 او در اکثر اشعار حبسیه اش از دست متولیان زندان نالیده و هیچ دلِ خوشی از آنها نداشته است. 
در رفتار زندانبان با صافی، هم مدارا و مهربانی و هم سـختی و سـخت   «وضع صافی با بهار در این زمینۀ متفاوت است؛ 

ه صافی به دست استعمارگران زندانی شـده بـود لـذا    ) دلیل آن این است ک150:  2006المعوش، » ( شود.گیري دیده می
ت   گاهی زندانبان هاي عرب با او رفتار خوبی داشتند و در مواردي نیز به معناي واقعی زندانبان بوده و در پی آزار و اذیـ

 او هستند، در اینجاست که شاعر زندانبان را همچون دشمن فرض کرده و چنین گفته است:     

 )93:  1983،الصافی  سجِنت و کَم فی السجنِ مثْلی من حرِّ        یقَابِلنَا السجانُ بِالنَّظَرِ الشَّزَرِ     (
ام وچه بسا افرادي مثل من در زندان وجود دارند که آزاد هستند، درحالی که زندانبان وقتی بـا مـا رو بـه رو     زندانی شده

 ما مینگرد.  میشود با خشم و نفرت به
زندانبان را مانند سگی دانسته که «شاید بتوان گفت که هجو آمیزترین شعر را درباره زندانبان صافی سروده است آنجا که 

 ) 559:  2003(المعوش، »: دهددر ورود و خروجش و در همه حال او را در تنگنا قرار می

لخُلد ذي مرأي بهِیجِنُقلت من السجونِ إلی مصح           کَدارِ ا
 

  ولکن أوثَقُوا فی البابِ کَلْباً            یضَایِقُ فی الدخُولِ و الخُرُوجِ
) 135:  1983(الصافی ،

 

از زندان به آسایشگاهی منتقل شدم که مانند بهشت چشم انداز زیبایی داشت . اما در آن خانۀ ، سگی را بسته بودند کـه   
  میکرد .  مرا در تنگنا قرار میداد و عرصه را بر من تنگدر ورود و خروج 

کارنـد   داند که خیلـی طمـع   احمد صافی خدمتکاران زندان را اشخاص سنگ دل و کودن، ضعیف العقل و مرده ذهنی می
      )559: 2006اند: (المعوش، اي هستند که به خاطر گرسنگی شدید فرود آمده هاي گرسنه وهمانند حشره
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انـد و بـه   شود که بهار و صافی هر دو روزگاران سختی را در بند استبدادگران گذراندهکر شد چنین استنباط میاز آنچه ذ

-القلب و فرصتها، انسان هاي قسیاند که اغلب آننوعی به توصیف زندانبان، نگهبان و خدمتکاران بند خویش پرداخته

 ه به آزار و اذیت زندانیان بپردازند.طلبی بوده اند که در همه حال در پی فرصت بوده اند ک
 

 هجو جاسوسان  
زندان افتادن و سـپس آزاد شـدن (اثبـات      از زمانی که شخص، سوءظن دستگاه و دولتیان را برانگیخت تا دستگیري و به

شد که شامل تجسس در اثاث و کتاب و  اش، اعمال می ي محکومیت ) وي، تفتیش درباره گناهی یا سپري گشتن دوره بی
شد و به عکس او بـراي   چه از بیرون زندان برایش فرستاده می بندیگاه او و نیز آن هاي شخص در خانۀ و همچنین  نوشته

 )  196 –195: 1388فرستاد، بود. (ظفري، یگران می د
عر به اند زیرا که این دو شا ملک الشعراي بهار و احمد صافی هم به نوعی به وجود جاسوسان در بندشان، اشاراتی داشته

است و به همین علت، افرادي را به عنوان  اند، باب میل حاکمان و استعمارگران نبوده علت مبارزاتی که در راه وطن داشته
ها را زیر نظر بگیرند و به مراتب باال گزارش نمایند. بهار در قطعه  که تحرکات و اقدامات آن  گماردند تا این جاسوس می

خبرچین و جاسوس که عامل دست بیگانگان و دشمن مردم ایران هسـتند، بـر آشـفته     ،هاي دورو شعري از وجود انسان
 سراید: چنین میدر این باره و  شده

 سخن ز حبسم چه گویم که زندگی حبس است            به کشوري که ذلیلند عالی و دانی
 انیتر گذشت  به   من               ز اختالط فرومایگان تهر درون  حبس  بسی خوب 

 ایمان               عبید اجنبی و خصم جان ایرانی همه دو روي و سخن چین و دزد و بی
  ي مسلمانی نۀ هوش فطري  و نی  رسم  و راه مکتسبی            نۀ حس ملی و نی شیوه
 ) 1075: 1381(بهار ،

دورو و جاسـوس اجنبیـان و    هـاي  دل است چرا که این حبس باعث شده تـا انسـان   شاعر به نوعی به زندان خود خوش
کسانی که حس وطن دوستی ندارند، را بشناسد. طبع لطیف شاعرانۀ و خو گرفتن به عالم خیـال و گـاهی ایجـاد مدینـۀ     
فاضله در رویاي بسیاري از شعرا باعث شده تا جاسوسی و سخن چینی و سایر رذائل اخالقی چه در حبس و چه خارج 

 . از حبس مورد نکوهش شعرا واقع شود
کردنـد تـا    اند و حاکمان از این طریق نفوذ خود را در میان زنـدانیان زیـاد مـی    ها بوده همواره جاسوسان زیادي در زندان

) صافی در زنـدان بـا چنـین     152:  2006بندي متهمین بپردازند. ( المعوش،  ها جمع کرده و به درجه آن  اطالعاتی درباره
داند کـه حاضـرند، سرزمینشـان را بـه یـک مشـت درهـم بفروشـند و در          نانی میاست، لذا آنها را خائ کسانی موجه شده

 سربلندي و تسلط استعمار شریک شوند: 

...نَ الرِّفدم یسالخَس النَّزر شتَرِيلی                هزَّ     بِالدع  اعب  نید  اءفج 
 علَی أذُنٍ تَستَقبلُ السم کَالشَّهد       وراح یصب السم منْ فیه ناقعاً        

غْدن وک میحو بِالدي ؛ قُلْت دمتنب أنَّنی         خضَی شَارحاً ذَنْبی ، إذا الدم
 



 
 ۱۰۲٥/  هاي معاصر فارسی و عربیسرودهزندان

 
دالفََخََارِ بِال قَص رشلَّکتَنی عم و        ؤددس  ی    تَاجتَنسألب  قَد   فَإنَّک 

)111 – 110: 1983(الصافی، 
 

فروخت تا بهـره و نصـیبی نـاچیز و کـم ارزش بـه دسـت آورد. از        شخص پستی آمد که عزّت و بزرگی کشورش را می
. او شروع به شرح گناهم کـرد ،  کرد ریخت  که از زهر، مانند عسل استقبال می می هایی برگوشاي را  دهانش زهر کشنده

نم است ،گفتم واي بر تو بـه خـاطر نفهمیـو کـم عقلـی، تـاج        زمانی که مشخص شد که گناه من همان خدمت به سرزمی
 بزرگواري بر سرم گذاشتی و بدون قصد و اراده مرا صاحب کاخ افتخار کردي. 

گیرند تا در  زیر نظر می کند که تحرکات آزادگان را هاي پستی توصیف می ها را انسان این» الجواسیس  «  صافی در قصیده
و سخن چینی کنند و افراد فقیر و تهی دست را با سخنان به ظاهر زیبـاي خـود بفریبنـد در     مواقع لزوم از ایشان سعایت

 )  152:  2006اي است: ( المعوش،  حالی  که در باطن آن سخنان، زهر کشنده

أفَتِّش ال أري حولی حبیباً                   وکَم شَاهدت حولی منْ رقیبِ...
 

 علَی عیوبٍ                   فَما یحسسنَ بِالْأمرِ المعیبِ نُفُوس قَد ربینَ
 ) 142: 1983( الصافی، 

بیـنم. اشخاصـی    بینم و چه بسا دور و برم را پر از رقیب مـی  کنم، دوستی در اطراف خود نمی و جو می  وقتی که جست 
 من هستند.هستند که به دنبال یافتن عیوب من هستند و به دنبال مچ گیري از 

اند و از این که اشخاص پست فطرتی هر دو شاعر به وجود جاسوسان و افراد دورو در زندان و غیر زندان اشاراتی داشته
گذارنـد و  بـراي دشـمنان وطـن و بیگانگـان،      در قبال منافع شخصی، عزّت و سربلندي سرزمین خویش را به تاراج می

 کنند، آزرده خاطر هستند. خوش خدمتی می
 

 صبر در تحمل بند  
اسـت.   ها، بخشی از ادبیات زندان را به خـود اختصـاص داده   ترین سپر تدافعی انسان در برابر ناگواري صبر به عنوان مهم

هاي گوناگون، دیگران یا نفس خود را به  اند: گاهی به شیوه پردازي کرده صبر سخن  سخنوران زندانی در دو موضع، درباره
 ) 230:  1380اند. ( آباد،  اند و گاه از اتصاف یا عدم اتصاف خود به این صفت سخن گفته صبر و تحمل ترغیب کرده

داد،  رفتـه سـر مـی     هاي خود، کـه در سـوگ آزادي از دسـت    و زاري  کم از ناله شاعر پس از مدتی اقامت در زندان ، کم
گیرد و آن  به تدریج با محیط زندان خو میکند و با گذشت زمان  کاهد و بی تابی هاي روزهاي نخستین او فروکش می می

گیرد کـه   آید و چنین نتیجه می رود، کمیبه خود می حالت گیجی و آشفتگی اولیه که با آن دست به گریبان بود، از بین می
 باید سنگ صبر بر دل بندد و به امید، خود را سر پا نگه دارد. آخر مگر نۀ این که پایان شب سیه سپید است؟ بیچاره جز

 )  206: 1388شکیبایی هم گریزي ندارد. ( ظفري ، 

 خواند:  خودش را به صبر و شکیبایی فرا می» بهار در زندان   ناله «  بهار در قصیده

 ي خدنگ حوادث به صبر کوش          کآخر ز دست چرخ فروافتد این کمان اي خسته
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 ست جاودان س بنماندهور زان که عمر شد سپري هیچ غم مدار           کاندر زمانۀ ک

 ) 478:  1381( بهار ، 
گوید  کند و می در زندان نظمیه گفته است خود را به صبر و پایداري ترغیب می 1308در غزلی که در سال  ي همچنینو

شد و روزي بـر     آزادي کش نیز سپري خواهد صفت دون، این روزگار سپري شده استمردي و آزادگی  که دوران جوان
رسید و این شب شوم بند  خواهد بخش بهار خواهد گذشت و بامداد نشاط و فصل شادمانی، فرا  او نسیم فرحخاك مزار 

 و زندان، عاقبتی جز فنا و زوال نخواهد داشت: 
 اي دل به صبر کوش که هر چیز بگذرد       زین حبس هم مرنج که این نیز بگذرد

 بگذرد  بالخیز    سیاه  ي  رهگذشت          وین دو  رادمردي و آزادگی   دوران
 روزگار           کاین روزگار زن صفت حیز بگذرد بر احداث  مردانۀ پاي دار 

 ) 983( همان : 
» ۀ العظمـی کلالمش«  ةافتد و آن را در قصید طلبد اما مؤثر نمی احمد صافی هم براي تحمل درد زندان از صبر استمداد می

به بیمارستان رفتن   اجازه ها که اداره امور را بر عهده دارندیست اما انگلیسادت بیمار دهد. شاعر در زندان به ش نشان می
 سراید:  آورد، چنین مید و هنگامیکه شدت بیماري به او فشار مینده را به او نمی

لُعِوتی           منَ السقمِ عدي لألضْسلْ بحتاَص ت و قَدسجِنْ
 

بَِالص جالرْاُعقامِ        برِ بالس لکنْ      حو لَم الجیعِ عنجی 
 ) 89: 1983( الصافی، 

. سختی بیماري را بـا  از شدت بیماري که بدان مبتال شده ام استخوان هاي قفسه سینۀ ام را بررسی میکنمزندانی شدم و 
  اقتد.  کنم و اما درمانم مؤثر نمی صبر درمان می

انـد و  اي بوده است که بهار و صافی براي رهایی از درد مالل آور زندان خویش بـه آن پنـاه بـرده   لهصبر و شکیبایی وسی
هـا را از   اند و آن را تنها راه چاره اي یافته انـد کـه میتوانـد آن   خودشان را به تحمل آالم پایان ناپذیر حبس ترغیب نموده
ه براي ادامه مبارزاتشان رمقی داشته باشند. زیرا در آن مـوقعی  ذلت و خواري در برابر سلطه گران، رهایی بخشد تا این ک

شوند. بدین ترتیـب خودشـان را بـا     بینند، به صبر و بردباري متوسل می که تمام روزنۀ هاي نجات را بر رویشان بسته می
 دارند.امید زنده نگه می

 

 دلی به زندان   خوش
کند و این از سه حالت بیرون نیست: یا واقعـاً از تـرس    شادمانی میآید که شاعر از زندانی شدن خود اظهار  گاه پیش می

دهد یا از وضع زندان خود راضـی اسـت و وسـایل رفـاه و      دلی سر می شادکامی و شماتت دشمن، به دروغ نداي خوش
و قـرآن را   ها، مسعود سعد نجوم یاد گرفته که در بعضی از زندان  همچنین مطالعه و خواند و نوشت او فراهم بوده، چنان

  ) 209:  1388است. ( ظفري ، دلی نموده است و سه دیگر آن که از روي استهزا و تهکّم، تظاهر به خوش ختم کرده
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انـد    اند، زیرا در بدترین زندان ممکن محبوس بوده هاي زندان خود سروده بهار و صافی اشعار اندکی را در وصف خوشی

هـاي ایشـان سـر بـه      اند و چه بسا دود آه و ناله ها سر داده ناگوار بند خویش ناله هاي خود از اوضاع نامه و در اکثر زندان
هـاي ایشـان هـم از روي     دلی رسد خوش اند؛ به نظر می و دیگران را هم با خودشان هم داستان نمودهاست  آسمان ساییده

کردند تا این که  دي از حبس خویش میباشد و شاید به خاطر عواملی باشد که ایشان تظاهر به خرسن  استهزا و تهکّم بوده
خوشی خویش را بـه زنـدان اویـن ایـن چنـین نشـان        کشند. ملک الشعراي بهار دل بتوانند بار سنگین حبس را بر دوش 

 گوید:  دهد و می می
 در   اوین  داشتم   گلستانی                 باغ و آب و درخت و ایوانی

 سر به هم داده گلبن و اشجار    سرد سیري به دامن کهسار             
 چون به منزل میان نمودم سست            بگرفتم شمار قرض ، نخست

 وام بر حصیر نهاد   ها بباید داد                      سر بی گفتم این وام
 ) 722:  1381(بهار ، 

ن بدخواهان و دشمنان و هم زندان فقر داند چرا که گرفتار دو زندان است: زندا حال، خویش را محبوس می شاعر در همه
هاي خـویش   ها و بدبختی جا هم باید به فکر گرفتاري دستی. بیرون زندان براي شاعر صفایی ندارد چون که در آن و تنگ

 شود.  ها دست و پنجه نرم کند و این هم یک نوع زندان برایش محسوب می باشد و با آن
ظاهراً از زندان خویش رضایت دارد و آن را همچون » لی أن الیقال له سجن!ع«احمد صافی هم در قطعه شعري با عنوان 

 توان به آن نام زندان را اطالق کرد:  چیز در آن عالی است و حتی نمی اي که همه داند به گونه بهشت می

الفَنمنَاظرُ جاءت حسبما یشتَهِی د ، دونۀ              بِه الخُلْرٍ یشْت بِقَصسجِنْ
 

 فَأکْلٌ و شُرْب و ارتخَاء وکُلُّ ذَا               جمیلٌ علَی أن الیقَالَ لَه ، سجن ! 
 ) 115: 1983( الصافی، 

هایی در آن است که هر  هنرمندي دوست دارد که آن منـاظر را   در قصري زندانی شدم که به بهشت شباهت دارد، منظره
 توان به آن زندان گفت.  اي که نمی اش در آن زیباست به گونه فاه و آسایش همهببیند. خوردن ، آشامیدن ، ر

 
شود چـرا  کند که دارد دیوانۀ میشود، خیال میصافی آن قدر به زندان عادت کرده است، که هنگامیکه از زندان آزاد می

شود به این علت گري وارد میکند که در زندان دیکه با آن مانوس شده است. پس موقع خروجش از زندان احساس می
إِفـراج  «). او در قطعـه شـعري بـا عنـوان     159 – 158:  2006شـود(المعوش، که این دنیا برایش زندان ابدي محسوب می

 به این موضوع اشاره دارد: » کالسجن

 کُنْت أخْشی فی السجنِ إِن تأت بشْري            بِفَکَاکی ، أصب لَها بِالْجنُونِ
ی!   أطلنُونجدداً سجی                فَکَأَنِّی منجس تا اعتَدم عدنْ بی مقُون 

 ) 156:  1983(الصافی، 
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در زندان بر این که بشارتی براي آزادیم بیاید ، میترسیدم و داشتم دیوانۀ میشدم ( فکر آزادي از زندان دیوانۀ ام میکرد ) . 

  .مثل این که دوباره زندانیم کردنداز این که به زندان عادت کرده بودم ، مرا از زندان آزاد کردند بعد 
شود از آنجا که این دو شاعر جرم هر دو شاعر دیده می  دل بودن و اظهار رضایت از زندان در اشعار حبسیهظاهراً خوش

انـد و یـک نـوع تعـریض و     سروده رسد که این گونۀ اشعار را از باب استهزا و تهکّماند به نظر میمشترك سیاسی داشته
 شود و هرچند که به ظاهر، اظهار رضایت کرده باشند. کنایه در آن دیده می

 

 آرزوي مرگ 
است.  مرگ به عنوان سرنوشت محتوم و یا احتمالی بسیاري از زندانیان، بخشی از ادبیات زندان را به خود اختصاص داده

ت ایشان از مرگ، حقیقتی انکار ناپذیر است؛ اما ایـن حقیقـت در ظـرف    ها به زندگی و ترس و نفر هر چند عشق انسان
گیرد، چرا که هر کس با توجه به شـرایط بیرونـی و درونـی     هاي مختلفی به خود می ها و شکل وجود افراد مختلف رنگ

 دهد.  العمل نشان می هاي گوناگون عکس خود در برابر پدیده
ن بر خالف طبیعت و میل بشري و بر خالف اکثر زندانیان، مـرگ را از صـمیم   در راستاي همین شرایط، برخی از زندانیا

هـاي   بیند و شـکنجه  دهد که زندانی درهاي امید را بر روي خود بسته می کنند. این حالت هنگامی روي می قلب آرزو می
یز بر ایـن امـر صـحه    زرین کوب ن ) 217: 1380کند. ( آباد، سخت جسمی و روانی زندگی را براي او غیرقابل تحمل می

ها براي رهایی، خسته و درمانده شد و دري را بـراي   ها و تالش کوشش  گذاشته و گوید: در آن هنگام که سخنور از همه
شود که عمر  گیرد و به چنین توهم دچار می بیرون پریدن از قفس زندان باز ندید، یأس و بدبینی تمام وجود او را فرا می

 ) 124: 1372بود. (زرین کوب،  ن خواهداو تا روز مرگ وقف زندا

انـد و از   تنگ و مأیوس شده است، سخت دل هایی که روزگار حبس برایشان تحمیل کرده بهار و صافی با توجه به مرارت
ها گشوده شود و از این نکبت و بدبختی رهایی  خواهند که اگر فرجی حاصل نشود اي کاش با مرگ گره کار آن خدا می

 ر غزلی این وضعیت را این چنین به تصویر کشیده است : یابند. بهار د
 تر بیازارد مرا خامشی جستم که حاسد مرده پندارد مرا                وز سر رشک و حسد کم

 تر             روزگار مرده پرور خوار نشمارد مرا زنده در گور سکوتم من ، مگر زین بیش
 این خموشی در شمار مردگان آرد مرا     بخش خیال اوست کاش       مرگ شاعر زندگی

 هاي  زار  من              آرزوي مرگ حالی بسته لب دارد مرا تا  مگر  تأثیر  بخشد  ناله
 شد امید از شش جهت مقطوع و نومیدي رسید       بو که نومیدي به دست مرگ بسپارد مرا 

 ) 965:  1381(بهار،
بیند زیـرا  است و خودش را در تیررس مرگ می شاعر از شدت ناامیدي دل از جان شسته

 
و نـاتوانی در ابـراز   خاموشـی  

پذیرد.  است، مرگ را با آغوش باز می شده داند و از قفلی که به اجبار بر دهانش زده را عین مرگ می  عقیده
 



 
 ۱۰۲۹/  هاي معاصر فارسی و عربیسرودهزندان

 
بد، با آغـوش بـاز از   یا صافی هم با توجه به این که امیدهایش به ناامیدي گراییده و دیگر روزنۀ امیدي براي خودش نمی

 خواهد که این نگون بختی را با مرگ درمان نماید:  کند و از خدا می مرگ استقبال می

فَأدعو اهللاَ تَعجِیالً ِبفَک                لسجنی ، أو بِسجنِ فَتی لَبِیبِ
 

ةَ الْأجورز إن تَک نْ قَریبٍ             وةَ مارالزَّی نَّیتلِ القَریبِ  تَم 
 ) 140:  1983( الصافی، 

خواهم به زودي از زندان آزاد شوم و به دیدار دوستان نایل شوم و اگر آزادي از زندان به زودي میسر نشود ،  از خدا می 
 خواهم که بمیرم .   می

انـد و تنهـا راه    مرگ شـده  بود، دست به دامان هر دو شاعر تحت شرایط ناگوار زندان که تمام امیدشان به یأس مبدل شده
ها تنها تفکّري که  اند که بتواند به تمام نامالیمات پایان دهد زیرا شخص در مواقع گرفتاري نجات را در تمنّاي مرگ یافته

دارد این است که از آن مهلکه نجات یابد ولو این راه نجات، پایان زندگی باشد چون شخص مسلمان مرگ را نیسـتی و  
 داند. بلکه آن را پلی براي شروع یک حیات دوباره میکند  عدم فرض نمی

  
 استعطاف یا سرودن پوزش نامه 

خواهی، برانگیختن رحـم   است که متضمن پوزش استعطاف یکی از موضوعات مشترك میان ادب قدیم و جدید ذکر شده
وش معتقد است کـه طبیعـی   ). سالم مع267:  1380و شفقت حکّام و یاري طلبیدن زندانیان از کسان مختلف است (آباد،

خواهی و پوزش بزند. (المعوش،  است که شخص زندانی بخواهد از زندان رهایی یابد و براي رهایی از آن دست به عذر
اي است که شاعر براي استعطاف از ممـدوح و رهـایی از بنـد وي یـا      نامه نامه یا اعتذاریه، زندان )پس پوزش157:  2006

 یران و امیران و ندیمان شاه سروده است. طلب شفاعت و پایمردي از وز
بهار نیز مثل بسیاري از شاعران دیگر به سرودن پوزش نامه پرداخت. چرا که زندان وي، عالوه بر تنگی و تاریکی، کثیف 

ترین و پرسر و صداترین معابر عمومیقلـب شـهر تهـران بـود. گرمیـو       بودن، مشرف بر خیابان و مجاور پرجمعیت  و گرم
واي داخلی زندان از یک طرف، هیاهو و جنجال مستمر خیابان مجاور از طرفی، قرار و آرام را بر شاعر ضـعیف  کثافت ه

و حساس حرام ساخته و اعصاب او را دائماً خسته و متشنج کرده بود. بهار تحت تأثیر این احوال، شـرح حـال خـود را    
را با چنان حالتی خطاب به شاه ساخت و » ندان به شاه از ز»    ضمن توصیف زندان خویش به نظم درآورده و این قصیده

 نجات خود را از این بالیا ملتمس گردید :
 یاد ندارد کس از ملوك و سالطین            شاهی چون پهلوي به عزّ و به تمکین
 فرق بلندش دهد جمال به فرقد                 پرّ کالهش دهد فروغ به پروین   

 ) 401:  1381بهار ، (
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است این نکتـه را   داشته که بهار در دستگاه حکومتی و دوستانی آمیز باعث آزادي شاعرشد، گویا طرفداران  تقیه   این قصیده

از شاه باشد، بسراید تـا از زنـدان آزاد    و تجلیل  خواه که حاوي مدح  اند که شعري پوزش و توصیه کرده  به او یادآور شده
 شود.

بینیم که او از این شیوه بهره نبرده و براي رهایی از بند و  زنیم، می احمد صافی را ورق می» سجنحصاد ال«اما وقتی دیوان 
اسـت. صـافی در    است بلکه بگونۀ دیگـري عمـل کـرده    اسارت هیچ تقلّایی نکرده و یا کسی را به این منظور مدح نکرده

از زندان رهـایی یابـد چـون در ایـن موقـع هـم       خواهد به بیماري مبتال شود تا بدین وسیله  می» طاب المرض « قصیده 
 : هم از عذاب زندان رهایی یابد و تواند به کشورش خدمت نماید می

ضأم نٍ قَدجن شَرِّ سذُونی منقی         رَضل مه نُ فَقُلْتجالس ضَاقَ بی
 

ح وتنْ رأي المرَضَاً             فَمجِینُ مهو السرَضال غَرو إن یالم لَا له 
 ) 85:  1983(الصافی، 

است، رها سازد؟  آزار و اذیتم کردهزندان برایم تنگ و تاریک گردید، پس گفتم آیا مرضی هست که مرا از شرّ زندانی که 
بیماري باشد، پس کسی که مرگ را پیش چشم ببینـد،   طالب آوري نیست، این که شخص زندانی  چیز عجیب و شگفت

 شود.  گوارا و شیرین میبیماري برایش 
تواند او را از بند نجات دهد، به جاي این که به  داند که می اي می جا مبتال شدن به بیماري را تنها وسیلهپس شاعر در این

خواهد که عزّت نفس خـویش را بـه راحتـی، بـه تـاراج       است نمی آورده شخص یا اشخاصی متوسل شود به خودش پناه
وقـت در پـی جلـب     دانست به همین خاطر هـم، هـیچ   گناه می ین باشد که وي همیشه خود را بیبگذارد. شاید دلیل آن ا

 است :  اشاره کرده» العقل کالجنون »   رضایت بانیان زندان خود نبوده و به این موضوع در قطعۀ
 شَکَرْت  والةَ سجنٍ  أطلقُونی             و قُلْت هم ذوو خَیرٍ و دینِ

 دتعنُونِوکَالْج    حقْلَ أصبأنَّ العقلِ غَیظی           لقَ الْعفَو بأص 
 أ إطلَاقُ السجِینِ   یعد  خَیراً             و ینسی شَرَّ إمساك السجِینِ        

 ) 157: 1983(الصافی،
و دینداري هستند. وقتی که به عقلم رجوع کردم،  هاي خیرخواه ها انسان گزاري کردم و گفتم که آن از والیان زندان سپاس

خشمم سرازیر شد زیرا که عقلم به دیوانگی میگرایید. با خودم گفـتم آیـا آزادکـردن زنـدانی ، خیـر و خـوبی محسـوب        
 شود ؟  شود و آیا بدي ریاضت زندان فراموش می می

هـا و مـدح    نامه الي اشعار بهار ، پوزش رد که در البهتوان این چنین استدالل ک هاي هر دو شاعر، می نامه با توجه به زندان
حاکمان، اگر چه مصلحتی هم بوده باشد، وجود دارد و او براي رهایی از زندان و تبعید، دست به دامان شاه و یا دیگران 

هـیچ گونـۀ   یـابیم کـه    افکنیم، درمی است. اما وقتی به اشعار صافی، نظري می شده و پیوسته براي رهایی خود تالش کرده
شود و اگر هم تقلّایی براي رهایی از زندان داشته باشـد،   خواهی از جانب او جهت رفع بندش دیده نمی مدح و یا پوزش

اسـت،   است با این که در بدترین زندان ممکن که به قول خودش مثل قبر بوده در قالب مدح و یا اعتذار و استرحام نبوده
 محبوس بود. 
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