
 

 

 

 

 

 

 
 

 ربها تقیمحمد و سحنون احمد هایسرودهزندانتحلیل تطبیقی 
 

 *معصومه نعمتی قزوینی

 فرهنگی مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه عربی ادبیات و زبان استادیار

 مجندهی  اسماعیل اروج زاده
 هنگیمطالعات فر و انسانی علوم پژوهشگاه عربی ادبیات و زبان ارشد کارشناسی دانش آموختة

 

 (252تا  231)از ص                                                                 
 20/12/1397، تاريخ پذيرش: 15/01/1397تاريخ دريافت:                                                   

 چکیده

 به  ،نبدر  نربردر قالب  شبعر ب  ه الًمعمو است که غنايی ادبهای شاخه از يکی ،نامهزندان يا حبسیه

يار ب از خانواده ب رنج دبری ظلم ب  یداد، تلخی ربزگار، شکايت از  ،محتوای حبسیا  .آيدنگارش در می

ناامیبدی از آينبده ب ماننبد گناهی ب ب يا ا راز  یديار، تنگی ب تاريکی دخمه زندان،  درفتاری زندانبانان  

 ببه تحلیببم ب مهايسببه  هبباآبری دادهای در جمبب کتا خانببه ايببپ پبب بهت مبتنببی  ببر ربش .اينهاسببت

است. هر  پرداختههای دب شاعر معاصر عرب ب فارسی يعنی احمد سحنون ب محمد تهی  هار سربدهزندان

 ،های دينی ب فرهنگی  ه دلیبم اشبتلاب  به فعالیتهبای سیاسبی ب مببارزاتیدب شاعر افزبن  ر مشا هت

اد یا  زندان از خبود  به يادگبار  اشعاری را در حوزةب کرده  ر زندان سپریای از زندگانی خود را د رهه

معرفبی ب های ايپ پ بهت که در چارچوب مکت  آمريکايی اد یا  تطبیهی ب  ا هدف گذاشته اند. يافته

دهببد نشببان می ،اد یببا  دب کشببور الرزايببر ب ايببران انرببا  شببده  خشببی از زبايببای ناشببناخت  کشبب 

دب شاعر از جهت محتوايی در قال  محورهای مشترکی مانند توصبی  فابای زنبدان، های سربدهزندان

هايی ا راز  یگناهی، شکايت از ربزگار، دعو   ه صبر ب يادکرد دبستان ب از جهت سبکی در قال  بي گی

ه تلمیح  ه آيا  ب احاديث شکم گرفتابزان سنتی شعر ب  کارگیری هکارگیری ز ان طنز ب نماد، مانند  ه

 است.

 

 . هار تهیمحمد، احمد سحنونآزادی،  ،سربدهاناد یا  غنايی، زند :کلیدی هایواژه

                                                           
 m.nemati@ihcs.ac.ir :نويسندة مسئوب رايانام  .*

 2، شمارة 11سال  ادب عربی،

 1398پاییز و زمستان 
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 مقدمه .1

توانبد رابی بقباي  ب اسناد اد ی،  خت مهمی از تاريخ ب تمبدن هبر ملبت اسبت کبه می

ها  اشد. اد یا  زندان يکی از اسبناد اد بی ملت دهايی اثرگذار ب پندآموز  رای هم ربيدا

خبود، اطععبا   های اد بی ربزگباربره است کبه افبزبن  بر معرفبی شاخ بهمهم هر د

 شرايط تاريخی ب فرهنگی آن دبره نیز ارائه می دهد. ارزشمندی را در ارة

 را اجبزايت  یشبتر کبه اسبت يیغنبا شبعر اقسا  از يکی ،سربدهندانز يا حبسیه»

 ديدهسبتم سبانیان فريباد ب فلان ،حبسیه درباق  .دهدیم تشکیم حاب حس  ب شکايت

 یهاشبکنره زيبر آهنی، هاییلهم  ه مح ور یهاچالهسیاه يا هاکوه ،ملاره در که است

، آلبودگی ب فهبر ب گرسبنگی عفريبت  ا ب دزنیم پا ب دست ،خود سیر  ودي همرنسان

 ب چینیسبخپ ب سبعايت اثبر در کبه اسبت ایيدهدرنج  نال ب آه. است گريبان  ه دست

 فرمانربايبان اعمباب  بر نگذاشبتپ صحه ب مذه  ب عهیده اختعف اًیاناح ب منشی زرگ

 میبان  ندیتهسبیم در .(18-17: 1375 ظفبری، («تاس شده زندان ب زنریر اسیر مستبد،

 اشعاری  توان شايد»: اندکرده عنوان مرثیه زءج را آن کوبزريپ مانند  رخی شعر، انواع

  به اندسربده ب اجتماعی يا فردی ب  ويتخ آال  ب م ائ   یان در هگاهگ شاعران که را

 را حبسیه فرشیدبرد همانند ديگر  رخی .(17: 1381 کوب، زريپ) «کرد ملحق مراثی انواع

 ،شباعر زنبدانی معموالً» .(46: 1357 فرشیدبرد،) تاس آبرده حساب  ه نامهشکايت اقسا  از

مبیپ دلیبم در  به ه ،سبرايدشعر را جهت تسلیت ب نوعی دلخوشی  رای دب خبود مبی

 (.75: 1386)شعبانزاده،  «حبسیا   ا شعری ساده ب صمیمی ب  ه دبر از تکل  مواجهیم

 هایساب ،خودکامه  حاکمان توسطگوناگون  داليم  ه زيادی شاعران تاريخ طوب در

 لحظا  ب چشیده را اسار  طعم ب کرده سپری تبعید ب زندان در را خود عمر از  سیاری

أحمبد  (.40: 1375 ،ظفبری (انبدنموده ثببت  یبان قبدر   ا را خود فرسایطاقت ب سخت

ايبران را  لشعرای  هار از شباعران ع بر مشبربط سحنون شاعر معاصر الرزايری ب ملک ا

سبتیزی دانسبت کبه در طلبی ب استعماررجست  راه آزادی، اسبتهعبتوان از مبارزان  می

 ار های سبخت ب انبدبه،  به ثببت لحظبهاند ب  ا قدر   یبانزندان رفته  ارها  ه ،ايپ راه

الشبعرای احمبد سبحنون ب ملک يبواند ه از ديدگاه نهد نوعی،چنانچ .اندخويت پرداخته

در انبواع ب مووبوعا   که ايپ شاعران شودیمايپ نتیره حاصم  ،کنیمیمرا  ررسی  هار 

 ب غبزب 8 ،هیدق ب 19که در ديوان  هبار  یاگونه ه ؛اندکردهآزمايی طب  مختل  شعری،

از مرموع ق بايد  .سربده شده است ، ا موووع زندان« زندان کارنام »  ا نا  يک مرنوی
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ماامیپ حبب  ب زنبدان را « ح اد السرپ»ق یده تحت عنوان  27 ،نیز احمد سحنون

دب شباعر  مهايسب مشترکی که  عوامم .(201: 2008 ،قفحةبو)  ه خود اخت  اص داده است

هببر دب شبباعر در ع ببری . 1 :ازعبارتنببد  کنببدیمتوجیببه  یهببیمنظببر اد یببا  تطبرا از 

داخلی ب خفهبان سیاسبی گرفتبار  استبداد زيستند که کشورشان  ه استعمار خارجی،یم

 ا استبداد ب ستم  به زنبدان  مبارزه خواهانه،های آزادیهر دب شاعر در اثر فعالیت. 2 . ود

 است.عری آنها  ه صور  کعسیک سبک ش ب اندشاعری مسلمان ،هر دب. 3 .انداده افت

اهمیت محتبوايی ب تباريخی شبعر ايبپ دب اهمیت تربيج فرهنگ پايداری از يکسو ب 

علبت انتخباب آنبان  برای ايبپ  ،از سويی ديگبر ب جايگاه آنان در اد یا  ملی خود شاعر

 پی پاسخگويی  ه سواال  زير است:در ايپ تحهیق  تحهیق  وده است.

 دب شاعر کدا  است؟ هایسربدهمشترک زندان یهامؤلفهماامیپ ب . 1

هبايی هبا ب چبه شبباهتچبه تفاب  یهای سحنون ب  هار از جهت سببکسربدهزندان. 2

 دارند؟

نگاشبته شبده کبه  در شعر عر ی ب فارسی آثبار چنبدی در مورد حبسیه ب زندان سربده

رتايسان اقايفخاامکارم الأ»  هالبمالب : عبار  اسبت از:  سحنون احمد  ا مرتبط منا  
 ،نويسببندگان در ايببپ مهالببه کببه نجهببانگیر امیببری ب همکببارا ببه قلببم ا«محااساساا    أ

نام  پايانب:  .اخعقی آن  ررسی کرده اند  ز جنبا تنها را احمد سحنون هاینوشتهزندان

کبه در ايبپ  نوشبت  سبلیم کبرا ، محاساسا    اأذ ا ار اأث؛ايلحلاسايللشاع الزالرا اايفاعةيللطب

شعری مرتبط  با طبیعبت در ديبوان  یهانويسنده  ه  ررسی ب تحلیم مامون ،نامهپايان

کبه  هقفحب واز محمبد  محاساسا    أشاع اللوا معاد اسا  نامبپايانج: سحنون پرداخته است. 

 کتبابد:  .شکم ب مابمون  ررسبی کبرده اسبت ار انهع ی احمد سحنون را از جنب اشع

نگارنبده در ايبپ اثبر  به  کبه فاطمه قادری ه قلم  سیری در تحوب اد یا  معاصر الرزاير

ها ب تحوال  اد ی الرزاير در گذر زمان ب تأثیر انهعب الرزاير  ر اد یبا  ايبپ  یان بي گی

محاساأشاعرماألملعرصا  ااي اياللشاع الزالارتالملقروماةايفياجتل» هبب: مهالب کشور پرداختبه اسبت. 
 الب :  الشعرای  هار عبارتند از:لکب منا   مرتبط  ا م .نوشته سمیه ثامنی «س    اذ ا ار ا

کتباب شبماری از حبسبیا  ايبپ در کبه  اهلل ظفریاثر بلی فارسی حبسیه در ادبکتاب 

 ررسبی تطبیهبی » مهالب ب: ملک الشعرای  هار از لحاظ محتوايی  ررسبی شبده اسبت. 

 در نويسبندگانروبايی کبه  رماان نوشت  «حبسیا  ملک الشعرای  هار ب احمد صافی

ج:  . ستاکرده تحلیم از جهت محتوايی را نرفی صافی احمد ب  هار حبسیا  له،مها ايپ
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 را  هبار الشعرایملک ا یحبس مهاله، ايپکه  عبانزادهشمريم  نوشت  « هار در  ند» هال م

 هالب مد: . اسبت داده قبرار  ررسبی مبورد ،هبای سببکیاز جهت محتوا ب  رخبی بي گی

 ،1391 صبالحی،پیمبان بند ب زينیتورج  ت نوش «سرايی در شعر عر ی ب فارسیحبسیه»

 تحلیم ب  ررسی  ه نويسندگان مهاله، ايپ در ،11 ش ،4 دبره ز ان ب ادب فارسی، مرله

  هبار ب ا بوفرا  هاییهحبسب متفباب  يبا مشبترک یسباختارها ب هامامون تطبیهی

 به « م حکمبت ررسی تطبیهی حبسیا  ملک الشعرای  هار ب ناظ»مهال  هب: . اندپرداخته

هبای نويسندگان در ايپ مهاله  رخی از بي گبیکه  قلم حمیدروا فروی ب الها  علیپوران

مت را  ه طور مهايسه ای مورد تحلیم ب  ررسبی قبرار کمحتوايی حبسیا   هار ب ناظم ح

 داده اند.

حبسبیا   هبار تبا کنبون  د هرچنبد در بارةدهبتحهیبق نشبان می مربری  بر پیشبین 

هبای سببکی ب محتبوايی بي گی ، امبا در بارةصبور  گرفتبه اسبت های چندیپ بهت

پب بهت کبه ايبپ  افزبن  بر ايبپ، حبسیا  سحنون پ بهت مستهلی انرا  نشده است.

نیبز صبور   مورد  ررسی قرار داده  اشد شاعر دبشعر در  مهايسه ایموووع را  ه شکم 

مبورد توجبه  تبوايیمح پیشبیپ غالبباً جنبب  هایافزبن  ر ايپ در پ بهت نگرفته است.

حاور در  ايپ در حالی است که مهال  سبکی ملفوب مانده است. نويسندگان  وده ب جنب 

 خود  ه هر دب جنبه توجه داشته است. يس مها
 

 معرفی شاعران برگزیده. 2
 الشعرای بهارملک. 1-2

ای اهبم ب در دامبپ خبانوادهدر مشهد  (1304)  شمسی 1265ساب در   هار الشعرایملک

 زمبانی درست ،قاجار شاه ناصرالديپ حکومت آخر ده  در اب تولد .زاده شدفام ب ادب 

 را خبويت تباريخ ربزهبای تريپ اراس  انگلی ، ب سیهرب مستهیم نفوذ تحت ايران که

 هبار از همبان دبران نوجبوانی  به محافبم  .(8: 1361 همت، نیکو). داد رخ ،کردیم سپری

ز نزديک  ا سیاست ب مسائم ربز کشور آشبنا شبد. بی خواهی خراسان پیوست ب اآزادی

سبفار    عد  ه توصبی را در مشهد منتشر کرد که يکساب « نو هار»  ربزنام ش1288در 

چند  ار ديگبر هبم  به دلیبم انتشبار  ،نامهاز ايپ تاريخ  ه  عد ايپ ربزرب  تعطیم شد. 

سب  مبارزا  سیاسی خبود  ب  هار نیز  ه زندان افتاد.  هار  هشده مهاال  آتشیپ توقی  

، 1293، تبعیبد  به  رنبورد در 1290تبعید  ه تهران در مانند  ، ارها تبعید يا حب  شد
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در همبان  ب تبعید  ه اصبفهان 1312ماه زندان در  5، 1308يک ماه حب  در تهران در 

 (4-3: 1390)فروی ب ديگران، ساب 

 تا 1308 خعب در  هار دتبعی ب حب  شرح  یت، 2500در  «زندانکارنام  »مرنوی 

 اسبت، نببوده زنبدان در  یشبتر مباه نبه يا هشت حدبد آنکه بجود  ا  هار .است 1312

ب  بنبد )زينی است فارسی ز ان در سراحبسیه شاعران پرشورتريپ از زمینه ايپ در شک ی

 نبو مفباهیمی فارسبی، شبعر شبدة شبناخته هایقال  همان در  هار (.31: 1391، صالحی

 در ب سبازدیم مطرح را زن حهوق ب عدالت ،مسابا  دموکراسی، آزادی، طپ،ب همچون

 ديبده مانندش اب ربزگار تا که آبردیم پديد جديد هایيدگاهد  ا نو فاايی ،فارسی شعر

 (.315: 1355 کوب،زريپ)  ود نشده
 

 سحنون احمد. 2-2

. آمبد دنیا  ه رهسک  شهر از توا   لیشانه ربستای در 1907 ساب  ه ،سحنون احمد شیخ

شبیخ عبدالحمیبد  بپ ديبدار سبحنون  با  .(506/1:ا2002جمم دةاأسرتذعامنا رمعاةام وا م  ا)

جمعیّبت »تا ايپ کبه  به  اب  ه بجود آبرددر زندگی  عطفی  نهط 1936در ساب   ادي 

ب  اد ببی ی،آموزشبدر حببوزه هبای ،  بر سبخنرانی افببزبناب پیوسبت. « علمبای مسبلمان

خبود ب    ه  زرگداشبت گذشبتالرزايری جوانان  دعو  الیت داشت.نگاری هم فعربزنامه

 از ديگبر فعالیتهبای مهبم بی  بودايی از اسبتعمار رهب در جهبتتبعش ب  خواهیآزادی

 (.)همان

 تبعشهبای دينبی ب بطنبی آموزه تبربيج در جهبت ا  ینشی استعمارستیز سحنون 

مخفبی تشکیعتی  ر، راه اندازیمسیدر ايپ اب يکی از اقداما   .(12: 1992 ،سحنون)کردمی

در  ه طوری کبه در نتیربه ايبپ فعالیتهبا   ود 1953مسرد امّت در ساب  در فداکارانهب 

 سحنون  عد از تحمم سه ساب حب  .شد ه اعدا  محکو   ب افتاده ه زندان  1956ساب 

اقب  ب«  اتنه»  اب را  ه منطه مراهديپ .علت بخامت ابواع جسمانی از زندان آزاد شد ه 

 ادامبه دهبد سیاسبی خبودهای فعالیت ه در آنرا  تواند در شرق الرزاير فراری دادند تا 

 ،حاورش در زندانی هاساب طوب دربی   (.506/1:ا2002جمم دةاأسرتذعامنا رمعةام و م  ا)

 .(227: 1429)کرا ،  نا  دارد« السرپ ادح » که سربد را اشعار فرابانی

سحنون  ه عنوان خطی  مسبرد ايپ کشور،  استهعبير ب پیربزی انهعب الرزا  عد از

در صحپ مسبرد ب  سرانرا  اب .درآمدمرل  اععی اسعمی   ه عاويتب  الرزيرهجام  



236   ربها محمدتقی و سحنون احمد هایسرودهزندانتحلیل تطبیقی 

 .ب  به شبهاد  رسبید مورد سوء ق د قبرار گرفتبه، داشترا نماز   ق د اقامدرحالی که 
 .(506/1:ا2002)جمم دةاأسرتذعامنا رمعةام و م  ا

 

 دو شاعر یهاسرودهزندان قایسةتحلیل و م .3
 سروده در شعر دو شاعرهای محتوایی زندانیژگیو. 1-3

 زندان توصیف فضای فیزیکی. 1-1-3

کوچبک  با  يک ربزنب  بسیل تنها  ه کهاست  تاريک ب تنگ یادخمه ،از نگاه  هار زندان

دن نبور از ديب ،شبود زنبدانیان در ربزجهان  یربن ارتببا  دارد ب ايبپ بوب  سبب  مبی

 د:نها از ديدن ستارگان محرب  شوخورشید ب ش 

 دربن دهمانب ایتنگنب یيکب ه ب

 

  مرهب شده در ديوار،  ه چون 
 

 دست  ه سه در ا گ سه تنگنايی

 

 

 بج  دب در گا  دب اهیخوا گ 

 

 ورشیببدخ دنديب رب محب ربز،

 

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

 

 ،عبعبه  بر تنگبی دان منتهم شد یدی خورش 1308تا ستان ساب ی که  هار در ندانز    

سبر ب  تريپ ب پبریبتپرجمع بر خیا بان ب مربابر  مشبرف کری  ب گر   بودن، ،تاريکی

 ی ب کرافت هوای داخلبی زنبدان از يکطبرف،گرم .صداتريپ معا ر عمومی شهر تهران  ود

ب آرا  را  ر شاعر وعی  ب حسبا   قرار ی،یاهو ب جنراب مستمر خیا ان مرابر از طرفه

تحت تأثیر ايبپ احبواب   هار داشت.یمخسته ب متشنج  دائماًحرا  ساخته ب اع اب اب را 

 شرح حاب خود را ومپ توصی  زندان خويت  ه نظم درآبرده است:

 آبردنبم کنبون  به محبب   باال

 

 محب   اال  تر ز محبب  پايیپ 

 

 ب میدان هست بثاقم  ه ربی شارع

 

 نباف ری ب رهگذار شیاطیبپ 

 

 چق چق پای ستور ب همهم  خلق

 

 فرفر باگون ب  وق ب عرعر ماشیپ 

 

 آبرد  در ا مرده مرداد گرمی

 

 مسکیپ مپ  ر  سوخت هم اسد قل  

 (385)همان:                                      
 

ر  زندان اشاره کرده که  ا شبهای گاحمد سحنون نیز در  خشی از اشعار خود  ه  

 تلخی ب تنهايی می گذرد:

 ارةومـا قضی الليــل إال حبرقة ومر 

 

ايقول من غري وعي: هل قادم لزايرة 

 (15/2 :2007)سحنون،                 
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پرسد که آيا کسبی در ناخودآگاه خود می گذرد ب ]زندانی[های زندان جز  ا گرما ب تلخی نمیش ) 

 .(ربد؟ی ه معقاتت م

 خود ربز ب ش  ب گويدیم سخپ اندبه ب غم  ا خود ربز ب ش  شدن سپری از شاعر

زندان  اعث شده  ود تا در نبزد زنبدانیان  ظلمت کند.یم توصی  تلخی ب رنج ب درد  ا را

شبد تبا یمجبايی کبه ايبپ تباريکی گسبترده ب طبوالنی علتبی  تا ش  ب ربز يکی  اشد،

  تار  بینند: زندگی را تیره ب  اقیماندة
 

ابسهحمــ من ــرُ الشـاعـ قُأطلـ

 

امالباسـ عالربيـ وجـــه   ریليــ 
 
 

االيریزمانــًا  اشعـ ند أبع 

 

االقـام للجـدار وجـه   رغيــ 

ا(78/2 )همان:               

ايپ آزادی  عد از مد  زمانی  بود کبه شباعر )شاعر از زندان آزاد شد تا چهرة  هار خندان را  بیند.  

 .(ديوار تاريک را  بیند توانست چهرةتنها می

زمسبتان در  شبديد سرمای ب سوز بجود از «شتاء  وسوی» یدةق  در سحنون احمد

ه  با آن لب حتی اسکندر ب سپاهیان تاتار هم توان مها که ه طوری، کندیم شکايت زندان

  :را ندارند

اهالشتاء جبيش ال يقوم لـ جــاء
 

ااهإسکندر وجيوش الترت ختش 

ا

اوزر وال جيش لنا ليس وحنن

 

ااهجـ وال ز  والعـ الحسـ وال 

ا             

افقدانه شـيء يسلينـا فــکل    بليتـنا يف زادا والنفي والسجن

ا(154/1 )همان:                   
 

در ، ندزمستان آمد  ا لشکری که اسکندر ب لشکريان تاتار توان مها له  ا اب را ندارند ب از اب می ترسب)

 بر  ،زندان ب تبعیبد حالی است که ما نه لشکری داريم ب نه يابری ب  نه سعحی ب نه عزتی ب مهامی.

 (.آرامشمان  ود را از دست داديم فتاری ما افزبد ب هر آنچه که ماي گر

، معتهد است که  ا دهدهای زندان میهايی که از دشواریتوصی  رغم هم شاعر علی

 شود:میا  ه گشايت تبديم تنگناه ياد خدا هم 

اـةإن تـکـن زنـزانــتــي ضيـقـ

 

ـعـه  ااإن  ذکـر هللا قـد وس 
ا(9/2)همان:               

  .(شوداگرچه سلوب مپ تنگ است اما مطمئنم که ياد خدا موج  گشايت آن می)

هبای گرفتباری انگیبز ازت ويری غم ،اندهر دب شاعر از زندان خود داشته ت ويری که

ی هبا  ا ايپ تفاب  که توصی  زندان ب شرح دردهبا ب غبم ؛دهدرا نمايت میفرسا طاقت

 رخبورداری  را درايبپ تفباب   شايد  توان سب  نمود يافته است. یشتر شعر  هار در  آن
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صاحبان قدر  در ار ب زادگی ب همچنیپ ارتبا  نزديک اب  ا از زندگی مرفه ب اشراف  هار

 ،هباه عنوان شخ یتی دينی سعی دارد  ه جبای شبکوه از رنبجسحنون  ه کيافت حاب آن

 های زندان فائق آيد. یشتر  ا تکیه  ر نیربی ايمان ب صبر  ر دشواری
 

 گناهی. ابراز بی2-1-3

، که در مها بم اسبتبداد استتاب ايران  ب ت  پر دبران» خواهآزادی شاعران از  هار يکی

اب  ارها در اشعار خود اعع  کرده  .(231: 1387پ، ندبش )اسعمی «ستاکرده عمم مسئوالنه

 خواهی گرفتار حب  شده است:که  ه جر  آزادی
  

    که در میدان آزادی کمیتم تند راند

 

 دهد کیفر مرادان میگیتی کج رب  ه زن 

 (454: 1387) هار،                                 

خواهی است دارد که تنها جرمت آزادییاب در  خت ديگری از اشعارش ا تدا اعع  م

لهرب   صبراحت متوجبه درنبگاما  ی ؛ خشید نخواهد اب را هرگز شاه ،ب  ه همیپ سب 

 شاه که کندیم استدالب زيرکانه کند آن را اصعح کند.  نا رايپمی سعی ب شودیم خود

 از واهبدخیم خبدا که  ر اسبا  آن است الهی مشیت ايپ ب ندارد ته یر اب  د ختی در

 (:269: 1369)سپانلو،   گیرد انتها  عاصی مرد 

 حديث آزادی از پیت، چندی کرده جرمت چیست

 

  بود سبلطان در مطبربد جبر  زيبپ ا بد تا 

 

 انبدريپ اسبت گنباه بی سبلطان کبه گفتم خطا نی

 

 يبزدان  بود جانب  از مبپ جان  ر  ع پيکا 

 

 تبباه عاصبی، ملتبی گبردد کبه خواهبد خبدا چبون

 

  بود خذالن مستوج  کند ياری تکس گر، 

 (387: 1387) هار،                                    

دانبد کبه ازآن  هبره  برده علت زندانی شدن خود را فام ب دانشی مبی ادامه هار در 

 است:
 راست اگر خواهی گناهم دانت ب فام مپ است

 

 در قف  ماند  لببی چون مرغ خوش الحان  ود 

 

 )همان(                                                 

داند ب از اينکه تنها  ه جر  فام ب  خشبت گناه میسحنون نیز مانند  هار خود را  ی

  کند:ا راز شگفتی می ،ب هدايتگری  ه زندان افتاده

اعجب ومن بالجرم سجن ا وقد

 

اوإحسان فضل ذنبنا من عد   نإ 

ا

اوإلی للهدی دعاة کن ا حنن إذ

ا

اوشب ان شيب   به مايسـتــقـيـم 

ا(12/2: 2007)سحنون،            

پیبران  ةکنندگاه که ما دعو آن ،گناه تلهی شود ،ايم ب شگفتا اگر فام ب احسان ماگناه زندانی شده ی)

  راه راست  وديم(.ب جوانان  ه 
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سبد در رمبی به نظبر اند امبا گناهی کردههر چند هر دب شاعر در اشعار خود ا راز  ی

، چبرا ر  احمد سحنون از  هار  یشتر اسبت، جرأ  ب جسا یان علت زندانی شدن زمین 

امبا  بی  رآمبدهدر صبدد دلربويی از  گناهی خود ب طعنه  ه شاه،ا راز  یکه  هار پ  از 

مرد   به راه راسبت را علبت در  دعو هدايتگری ب ، سحنون  ه صور  مستهیم ب صريح

 .استدانسته خود شدن  ند
 

 روزگار از یتشکا. 3-1-3

  یبان را شباعر هاییدینوم ،هارنج ها،یناکام که است شعری اد ی، اصطعح در شکوائیه

 ه  شاعر. (227: 1376)عباسپور،  دهدیم شرح را اب اجتماعی ب ربحی فکری، آال  ب کندیم

 ب کافع مستهیم، ب صريح شکايت ب اعتراض جای  ه حاکم، قدر  باکنت از  یم خاطر

 هار  .(179ب  180: 1375)شمیسا، دهدیم قرار نکوهت ب سرزنت مورد را خود طال  ب  خت

دانبد کبه  با گبذر یمنالد ب بجود خود را پر از غم ب اندبهی یماز م ائ  گنبد نیلوفری 

شاعر  ا استفاده از تکنیک فراخوانی میراث گذشتگان، . زمان  ر بجود اب نهت  سته است

دانبد کبه در اثبر یمآبر صبلح ب  شبار  ب آزادی پیبا  ،حابر  مسبیحخود را همچون 

  دفهمی يارانت  ه صلی  کشیده شده است:
  

 نیلوفری گنببد ايپ گبببردش  چنببری غم ز کرد مرا پشببت

 یخرکرده جهودانم حب  از   هسببتم مپ عیسبببی آموزگار
ا(474: 1387 هار، )                   

خبود دارد ب دبران خبود را  ی انتهادی  ر بوعیت حاکم  ر جامع گاهاحمد سحنون ن    

شباعر . داند که در آن محبرب  از آسبايت ب آرامبت اسبتیمريزی توأ   ا جنگ ب خون

داند که یمخواهان الرزاير ن  ه بطپگزاردمیت را در عد  احترا  ب ارزشدلیم ايپ محرب

 ،فراد پسبت  بر آن کشبور حباکم شبوندپرستان محتر  نباشند ب امیهپ اگر در کشوری،

ها  به خبدا شبکوه ینا سبامانايبپ  از همب  شباعر سرانرامی جز نا ودی نخواهند داشت.

ناخشبنود  ،کند که جنگ  ر صبلح  رتبری داردیمکند ب از اينکه در ربزگاری زندگی یم

 است:

اأنـــــنـــــــــــــــا هللا إلـــی أشکــــــــــــــــــو ولکننـي

 

االسلما ال احلرب يوثر بعصر نعيش 

ا

اأوفـــــــــــــيـــــــاؤه حيـــــــــــــــرتم لـــــــم بلــــــــــد إذا

ا

ااهلدما به ض  ار  ف   األنذال به وساد 

ا(23/2: 2007)سحنون،                 
ا
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  ر صبلح  رتبری کنیم که جنگ را کنم از اينکه ما در ع ری زندگی میبلی مپ  ه خدا شکايت می)

پب   به  ،هر گاه در سرزمینی میهپ پرستان محتر  نباشند ب در آن افراد پست سربری يا نبد ،دهدمی

  نا ودی آن راوی شو(.

هرچند سحنون هم از ربزگار ناخوش خود ناراوی است امبا از  بدحالی خبود ب مکبر 

 خواهد: رد از اب ياری ب گشايت میدشمنان ب خیانت دبستان  ه خدا پناه می
  

اويشـــکو إلی هللا العلــــــــــيم حبـــــــالــــــــه

 

اوختـــــتـــنــــــــــق اآلهـــــــات ابلکلمـــــات 

ا

ــــين ضر  وفضلک واســـــــع اوقـــــد مس 

ا

اوقد قل  أنصــــــــــاري وغــــــاب محايت 

ا

افال ختلين من فضلک اجلم  واکفين

ا

اـــــــــــواين وکــــــيــــــــد عــــــدايتخيـــانة إخـــ 

ا

ا(26/2: 2007)سحنون،                 

سختی  ه مپ ، شوندها  ا کلما  پنهان میکند ب آهاب]شاعر[ از حاب خود  ه خدابند دانا شکايت می)

از سر فابم ب د. انب هوادارانم رفته حاب آنکه  خشت تو گشاده است ب يارانم اندک شده ،زيانی رسیدهب 

 .(نیاز گردان ی ،در  را ر خیانت دبستان ب مکر دشمنان مرامرا تنها مگذار ب  ،خود باناحسان فرا
 

 ایمان و صبر به دعوت. 4-1-3

 از  خشبی هبا،یناگوار  را بر در انسبان تبدافعی سبپر مهمتريپ  ه عنوان صبردعو   ه 

 صببرة در بار موو ، دب در زندانی شاعران است. داده اخت اص خود  ه را زندان اد یا 

 ب صببر  به را خبود نف  يا ديگری گوناگون هاییوهش  ه گاهی :اندکرده پردازیسخپ

 انبدگفته سبخپ صبفت ايپ  ه خود ات اف عد  يا ات اف از گاه ب اندکرده ترغی  تحمم

 که خود هاییزار ب ناله از کمکم زندان، در اقامت مدتی از پ  شاعر .(230: 1380آ اد، )

 اب نخسبتیپ یربزهبا هباییتا   بی ب کاهدیم داد،یم سر رفتهازدست آزادی سوگ در

 حالبت آن ب گیبردیم خبو زندان محیط  ه تدريج  ه ،زمان گذشت  ا ب کندیم فربکت

 خبود  به کمبی ربد،یمب  بیپ از  ود، گريبان  ه دست آن  ا که ابلیه آشفتگی ب گیری

 سبرپا را خود امید،  ه ب  بندد دب  ر صبر سنگ  ايد که گیردیم نتیره چنیپ ب آيدیم

 به بيب ه در را  زنبدان ؛«سب   نای زندان»مرنوی  در  هار .(206: 1375ظفری، ) دارد نگه

 کند:یمصبر دعو    ه ،آن رای مها له  ا آتت ب گرمای  کهداند یم یدبزخ ،ف م گرما
 

 آنرببباست اندهببگفت که را دبزخی

 

 گرماست موسم که  پ زيپ خاصه 

 

 پببردازد صببببببر  ه آنرببا  ايبببد

 

 سازد بسیلتببی خببببود خبببدا تا 

 (673: 1387) هار،                              
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دهد ب خويشتپ را  به  رد باری در  خت ديگری از اشعار،  ه خودش دلداری می هار 

 ةادی ب مردانگی گذشته، ربزگبار تیبرخواند زيرا معتهد است همانطور که دبران آزفرامی

  اسار  نیز سپری خواهد شد:

 ای دب  ه صبر کوش که هر چیز  گبذرد

 

 زيپ حب  هم مرنج که ايپ نیز  گبذرد 

 

 دبران رادمبببردی ب آزادگبببی گذشبت

 

  گبذردرة سیبببباه  عخببیز دببيبببپ  

 (1035همان:)                                       

کند که نه  ه دشمانت اعع  می نیز  ه عنوان شخ یتی دينی صراحتاًد سحنون احم

اعت بموا  حببم اهلل » ،  لکه  ا تمسک  ه آي کندصبری نمیتا ی ب  ی ی ،تنها در اسار 

 رد اری  ،ها ه ريسمان محکم الهی چنگ زده ب در  را ر دشواری (103)آب عمران:« یعاًجم

 خود می سازد:  ب صبر پیش 

اجزعـ ُ  مـا ولکن ـی سجـنــ ُ 

 

اصـتت قـد ولکنـين لسـجين 

 

اأصـبُ  اعتصمـــ ُ  فيمـا وابهلل

 

ااعتصــــــام اإلله بغري فليــــــــس 

 (29/2: 2007)سحنون، 

ب  ه خدا سبوگند در آنچبه کبه  تا ی نکرد  ب اما صبر کرد زندانی شد  بلی  رای زندانی شدنم  ی)

 .رار داد  پ  غیر از خدا  رای مپ دستابيزی نیست(م یبت زده شد  خدا را دستابيز ق

ربی آبرده ب از ب شبکیبايی  ه صببر  های آن،اسار  ب دشواریهر دب شاعر  ه هنگا  

رسد ربی آبردن  ه صبر ب توکم  ا ايپ تفاب  که  ه نظر می کنند.یمخدابند طل  ياری 

 ،بيکبرد از جانب  سبحنونحاب آنکه ايپ ر ، ر خدا توسط  هار  یشتر از سر ناچاری است

 رخاسته از ديگاه دينبی ب اعتهبادا  راسبخ ابسبت؛ همچنانکبه توسبم  هبار  به  رخبی 

 تواند مويد ايپ امر  اشد.نامه میدبستانت يا سربدن پوزش
 

 خویشان و دوستان یاد کرد .5-1-3

 نِشاعرا .است  شری زندگی یهاترر ه تريپتلخ از دبستان ب خانواده از دبری ب تنهايی

 از پب  که را آالمی ب زدايندیم را تنهايی ب اسار  غم يارانشان ب دبستان ياد  ا ،در ند

 ساب در  هار .دهندیم تسکیپ است افسرده را آنها خاطر،  ند در متوالی سالیان گذشت

اشبعاری را خطباب  به   بود، تهبران شبهر انی  ند ب حب  گرفتار که خورشیدی 1308

در آن از ب سبربده  بود، نیبز  هار صمیمی ب قديمی دبستان از هک در ار، بزير تیمورتاش

کردن يار ديريپ خود گعيبه کبرده اسبت. شباعر در ايبپ ا یبا  از بی  ه سب  فراموش

نیبز هنگبا  اسبار ، از يکبی از  )ع(الهبا  گرفتبه اسبت. يوسب  )ع(داستان حار  يوس 
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ه ياد کند امبا آن مبرد فرامبوش زندانیان خواسته  ود که  عد از رهايی، اب را در نزد پادشا

 :کرد

 عمريست که جانا یاکرده فراموش

 

 دبستببار  دب از ب جببان از تببورا 

 

 کرد غافببلت ياران ز شه حاببببور

 

 پايبدار  ياری که مپ از خ ببوص 

 

 (390: 1387) هار،                            

 م بائ  در خبود يبابر ب يار را خود خويشان ب دبستان ا یا  ايپ در احمد سحنون     

 شودیم تحمم قا م اب  رای زندان ب ربزگار هاییسخت، آنها بجود  ا که داندیم ربزگار

 کندیم معقا  دبستانت  ا زمانیکه .داندیم زندان یهاغم ب دردها  ر مرحمی را آنها ب

 را تاريک ش  یهاغم ب تاريکی صبح، گويی که کندیم خوشحاب اب را آنچنان آنها ديدار

  زدايد:یم

ااخلــــــــــطب   يف کاألصــــــــدقاء ليـــس

 

اشحـــــاح جد   ابألصــــــــدقاء واألايم 

ا

اإبخــواين ابجتماعي اهلم   ينجلي

ا

اابلصـــباح الد جی ينجــــلي کما 

ا

اصدق   إبخــــــــوان راحيت ظـــــــفر ت

ا

اجنــــاحــــــي أداة کانـــــــــوا وفــــــاء و 

ا(11/2: 2007)سحنون،              

 ، سیار حريص است ه دبستان نسبت کسی مانند دبستان در گرفتاری يار ب يابر نیست ب ربزگار )

راحتی . شودد  ربشپ میربد همانطور که تاريکی  ا سپیدهغم ب اندبه مپ در محفم دبستانم از  یپ می

  .(موفهیتم  ودند  ا زار ب بسیلستگو ب بفاداری محهق شد که ب آسايت مپ  ا دبستان را

داشته است ايپ نکته را  به اب گويا طرفداران ب دبستانی که  هار در دستگاه حکومتی 

خواه که حابی مدح ب ترلیم از شباه اند که شعری پوزشبر شده است ب توصیه کردهيادآ

زنبدان از يبک  يبپ بخامبت ابوباع داخلبیا اشد،  سرايد تا از زندان آزاد شود، ععبه  ر 

طرف، شلوغی خیا ان مرابر از طرف ديگر، قرار ب آرا  را  ر شاعر وبعی  حبرا  سباخته 

ثیر ايپ احواال ، شرح حاب خود را ومپ توصی  زندان خويت  ه نظبم .  هار تحت تأ ود

ا  خود را  ا چنان حالتی خطاب  ه شاه ساخت ب نر« از زندان شاه » ةدر آبرده ب ق ید

 :آمیز  اعث آزادی بی گرديدتهیّه ةرا از ايپ  عيا ملتم  گرديد تا اينکه ايپ ق ید
 

 شاهی چون پهلوی  ه عزّ ب  ه تمکیپ  ياد ندارد ک  از ملببوک ب سبعطببیپ

 پرّ کعهببببت دهببد فربغ  ه پربيپ  فبببرق  لندش دهببد جمبباب  ه فرقد

 (401: 1387 هار، )                             

 ینیم که اب از ايبپ ، میزنیماحمد سحنون را برق می« لسرپح ادا»اما بقتی ديوان 

ی را  به ايبپ نکرده ب يا کسب عشیهیچ ت ،شیوه  هره نبرده ب  رای رهايی از  ند ب اسار 
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هبا ب مبدح حاکمبان، نامبهالی اشعار  هار، پوزش هدر ال  نا رايپ. منظور مدح نکرده است

، دسبت  به اب  رای رهايی از زندان ب تبعیبد ، بجود دارد باگرچه م لحتی هم  وده  اشد

. اما بقتی  ه اشعار ته  رای رهايی خود تعش کرده استدامان شاه ب ديگران شده ب پیوس

خبواهی از گونبه مبدح ب يبا پبوزشيا یم که هبیچمیافکنیم ، دراحمد سحنون نظری می

 . يی ديده نمی شود ه رها نرسیدجان  اب جهت 
 

 رسیدن آن در زندانید و فراع. 6-1-3

خود  ه فرارسیدن عید ب  هار ب محربمیت خبود از آن اشباره   نوشتهر دب شاعر در زندان

خود دسبتگیر ب   در خان هار را شمسی مأموريپ شهر انی  1312. در نوربز ساب اندنموده

رنبج  شباعر تاريبک زنبدان افکندنبد.تنبگ ب   سیپ  ه دخمهفت ةب سفر خانوادهاز کنار 

یر آال  ربحی شديدی که ايپ باقعه در ربان بی  به جبا گبذارده  بود در تأثتحت  ،ديده

شباه رواابلیاء نظمیبه  برای   کنج زندان  ه سربدن ايپ ق یده پرداخته ب آن را  ه بسیل

  فرستاد:

 سبیپشاها ربا مببدار که  ر جبای هفت

 

 سر کنبدشیپ کسی ش  نوربز  ا هفت 

 

 شکوی ب شیون ب شل  ب شور ب شیپ را

 

 کند ا ذکبر شبببه شريک دعببای سحر  

 

 (452: 1387 هار، )                                   

را  به شد  انبدبه خبود در آغباز ف بم  هبار ، اب همچنیپ در  خت ديگری از اشعار

  است:ت وير کشیده 

 تدبش زندانبببان  گشاد در ب  ا مپ گف
 

 م ده ای خواجه که امربز گم سرخ شکفت 

 ناگهان اشکبببم از ديببده ربان شد زيبرا

 

 ت آمد ب ملبز  آشبفتخويب  ياد  از خانب 

 

 (1060)همان:                                            

سبه در ها اشاره کرده است. بی های خود  ه گذر ف مسربدهدر زندانسحنون احمد 

 از آمبدن پبايیز يبک ق بیدهدر ق یده از آمدن تا سبتان ب  يکدر  ،آمدن  هارق یده از 

ومپ اشباره  «ر ی  السرپ» ةق یداب در گويد. هنگامی که اب در اسار  است، سخپ می

هبای  هبار محبرب  شبده؛ ح ر از ديدن زيببايی   ه ح ر خانگی خود، از اينکه  ه باسط

 گعيه کرده است: 

اجباً جاء فصل الربيع خيتال ع اعال  الربيـوأان الأدري مجـ ا                  
 

اأان يف البي  الأری غري بييت

ا

اعجعـلوه سجين وال من شفي 
ا(17/2: 2007)سحنون،       

ا
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مبپ در  ،کنمآنرا درک نمیزيبايی ]در زندان[ حالی که مپ ف م  هار  ا ناز ب کرشمه آمد در شگفتا)

 (.ن را زندانم قرار دادند ب هیچ شفاعت ب نراتی  رايم نیستآ  ینم،ا  را نمیخانه جز خانه

راننبد ب از یمهر دب شاعر از فرا رسیدن ف م  هبار ب غر بت خبود در زنبدان سبخپ 

کننبد. احمبد سبحنون از چهبار یم هار گعيه ف م های يبايیزمحربمیت خود از ديدن 

نالد اما  هبار  با یم ،ی اب نیستب هیج راه نراتی  را انددادهديواری که عنوان زندان  دان 

آبايی ب  ازی  ا حربف، سعی در جلب  توجبه ب لطب  شباه  گیری از سر زيرکی ب  هره

 .دارد
 

 سبکی دو شاعر هاییژگیو .2-3
 طنز. 1-2-3

های اجتماعی ها ب ناهنراریانديت در ربياربيی  ا ک یتريپ سعح شاعران آزادقلم، قوی

 به  یگباه تلبويح، ا گاهی  ب  ه صراحت یگاهاعی ب سیاسی ب سیاسی است. اشعار اجتم

،  ازتباب آمیز ب حتی رکیکب استهزاء ب گاهی  ا تعبیرا  ب اصطعحا  هرو لحپ شوخی

 در انتهاد از ار باب قبدر  ب اعتبراض  به  هار ها ب آرزبهای شاعران است. دغدغه ةدهند

 به جبای  یب .گزينبدرا  رمبیهزب ب شوخی  لحپ گهگاه ،است رفتهیم یدادی که  ه اب 

ت بويری خنبده   ا ارائ  دهشیم ی ثمر باق  نیز   معموالًتلخ که  یهانالهگريه ب زاری ب 

ن بقت را مورد نهبد قبرار داده ظلم ب  یداد حاکما خويت در زندان، دار از بوعیت ناگوار

  :است
 مستراح ب محبسی  ا هم دب گا  اندر سبه گا 

 

  ا ريستپ يکسان  ودکاندر آن خوردن همی  

 

 شستشوی ب خورد ب خواب ب جنبت ب کار دگر

 

 کی مستوج  انسان  ود  جمله در يک النه! 

 (387: 1387) هار،                               
 

 ه غم ب  ،آمیز ومپ اشاره  ه آلودگی فاای زندان هار در جايی ديگر  ا نگاهی طنز

  اندبه خويت نیز اشاره کرده است:
 چون ش  آيد پشه سرنا زن شود مپ چنگ زن

 

 پ افلان  ودببکار سا  ب کیک رقص ب کار م

 

 )همان(                                                     

 برای  طنزپرداز ايپ شیوه، در  ه حیوانا  است، یهتشب ،آفرينیطنز هاییوهشيکی از 

ب حرکبا   هاصبفت بدنیبای حیوانبا   از ،انسانی  نماياندن حهیهت نف  آدمی يا جامع

علبت  دب ،شبیوهايبپ استفاده از  (.91: 1385 ؛ ناصری،130: 1377حیدری،) گیردیمآنها مدد 

 زرگبان ب فرمانربايبان ب  به خند مسبتهیم يشر گفتار صريح يا  دگويی،  ا. 1 عمده دارد:

خود  به  هایکردن سوژهآنان  ا تشبیه  ينکها .2 .ديدندیمقر انیان خود را کاری ناممکپ 
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ب   کننبد تواننبدینم یکبار آبری،که جز خوردن ب زيستپ ب خوا یدن ب  چهب  حیوانا 

 (.63: 1377حلببی،) یدندکشبیمرا از آسمان رفعبت ب شبأن خیبالی خودشبان فبرب  هاآن

که  کندیمتشبیه  یادرنده رخی از انسانها را  ه گرگ  رفتار سحنون  ه صور  طنزآمیز،

ينکبه  عابی از حیوانبا  جنگبم  به بجبود ا  ااب معتهد است  .اندافتادهيکديگر   ه جان

آمیبز زنبدگی  ا يکديگر  به صبور  مسبالمت هاانسانبلی  کنندیمنوعان خود رحم هم

 :اندافتادهب  ه جان هم  کنندینم

ايوال أشکــــــو من هللا وال مـــن حکمـــــــه اجلار 
 

السبع الضاريولکن من أخي اإلنسان ذاک اا

ا

اوحاشا سبُع الغابة أن يصبح إنسااًن!!!

ا

افمــا يف حيــــوان الغاب  من أيکل إخواانً!!ا

ا(27/2: 2007،سحنون)                              

خبو )شبکايت آن حیوان درنبده ،کنم بلی از  رادر انسانماش شکايت نمیب از خدابند ب از حکمت جاری)

حیوانا  درنده جنگم انسبان شبوند!!!! زيبرا آنهبا هرگبز گوشبت  برادران خبود را محاب است که  ،دار 

  خورند(.نمی

هايی  ا تفاب  ،هاها ب زشتیدادن نا سامانیرسد نوع  یان دب شاعر در نشان ه نظر می

ب  هبا را  به صبور  صبريحب همچنیپ اعماب زنبدانبان هار بو  خراب محب   هم دارد،

هبای  برای  یبان آشبفتگیگرفته است در حالی که احمبد سبحنون   ه  اد انتهاد ،رکیک

در ديببوان ب ايببپ نببوع  یببان  از ز ببان حیوانببا  اسببتفاده کببرده اسببت؛ خببود،  جامعبب

 . ه بفور يافت می شودهای اب سربدهزندان
 

 و نماد رمز .2-2-3

ان ب  ه نمادی  رای  یب آن قداست خود را از دست داده يگرد ش  در شعر متعهد معاصر،

 ،شبهاب  ،یتبباه استبداد،  یداد، ب (158: 1387پورنامبداريان،) یزستابواع خفهان ب آگاهی 

تشبخیص ب خطباب قبرار دادن    ا استفاده از آرايب  هار .شودیمتبديم خبری ب  ی جهم

 هبار در يکبی از  .کنبدیمرا  یبان  خبود  استبداد ب فابای راکبد جامعب یتحاکم ش ،

ش   ه عنوان نماد ظلم ب خفهان حاکم  ر جامعه استفاده کبرده های خود از سربدهزندان

در باقب  ظلبم ب  یبداد  آفرينبی،اب ومپ گعيه از ش   ه دلیم تیرگبی ب بحشبت است.

  حاکمان بقت را مورد انتهاد قرار داده است:

 از تبو ب تیرگیت داد ای ش 

 

 ا باهمهکه دلم پاره شبد از  

 

 کاری ب  یداد ای ش زيپ سیه

 

 ا مظلمه ه کربببا  رد توان  

 (441: 1387) هار،                    
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نمادی است از استعمار ب ظلمی که  ر مرد  الرزايبر  ش  در شعر احمد سحنون نیز 

 با  شباعر تاريکی ب ربشنايی  ه ترتی  نماد  استعمار ب آزادی هستند، احاطه يافته است.

ب  ازگشت ربشبنی   الزم کند که یان می ،ش  تار کردن ربزگار ناگوار استعمار  ه تشبیه

 مستمر مرد   ا استعمار است: ةمبارز آرامت،
  

اهل ينجلي ليُل اخلطوب أبفقه

 

افکفاه أن يقضي احلياة حربيا! 

ا

اهل يســــــتعيـــــــــد هناءه وصفاءه

ا

 !ويــری زماان کالربيـــــــــــع  خصيبا 

 (113/1: 2007سحنون، )     
ا

آرامت آيا ، شود؟ تنها الز  است که زندگانی  ه جنگ پايان دهدها  ا افهت ربشپ میآيا ش  گرفتاری)

 .(تواند شاهد ربزگاری پر ار همانند  هار  اشد؟گردد ب زندگی میدب اره  از میب صفای زندگی 
 

 اشعار بحر .3-2-3

ابزان ساده هستند که  ،سربدههای شعری  ه کار  رده شده در ق ايد زندانبزن یشتريپ 
در شعر عر بی جديبد  حبر کامبم  که (81: 1993،صا ر)شوند یم ا درجا  متفابتی ظاهر 

رمبم  ،(39/24)معبادب کامبم   حر ؛ یشتريپ توجه شاعران را  ه خود مبذبب داشته است
در  کبه ؛(%0.45)هبزج  ،(72/7)بافر  ،(33/8)متهارب  ،(78/8)متدارک  ،(24/9)رجز  ،(78/18)

ابزان  امبا مر و   ه ابزان ساده هسبتند. ةسربدشعری زندان یهامتپ از (72/77)موع مر
سبربده را  به خبود شبعری زنبدان یهامتپ از (28/22)معادب مرک  کمتر از يک چهار  

 .(94همان:) اخت اص داده است
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ربدة احمد سحنونس. موسیهی شعر ب ابزان در زندان1جدبب 

 بحر رویّ عنوان شعر
  سیط راءادصف مع

 خفی  همزةايإلیاولس

 بافر حاءاإلیاأيب

  سیط دابامياداي  

 متهارب داباللبطل

 کامم دابايایاباد

 بافر کافاالاأملکااأينيّايعّاادل

 کامم ال ابش  الزالي 

 کامم ياءاوطين

  سیط هاءاشورءب س  

 رمم دابااک  امأساللس ةالهلن ية

 رمم هاءااک ابسءاناولاللق آ 



  247 1398 پاییز و زمستان ،2 شمارة ،11 سال عربی، ادب

 بحر رویّ  عنوان شعر

 رمم راء شکوه ب تفاخر

 خفی   اء غا  شاه

 هزج راء هیران ربح

 هزج راء گله دبستانه

 ماارع راء هفت شیپ

 هزج نون پیا   ه ياران

 سري  راء شکايت
     

 . موسیهی شعر ب ابزان در زندان سربده ملک الشعرای  هار2جدبب 
 

گفبت هبر دب  توانیماحمد سحنون ب  هار  یهاسربدهيی زنداندر  اب سبک موسیها

 یشتر  ه   هار شاعر  ه ابزان ب موسیهی  یربنی شعر سبک کعسیک عنايت خاصی دارند؛

کبه مخ بوص ب   ه ابزان کامم سحنون خ وص رمم ب هزج،  ه ابزان رايج شعر فارسی،

یبز قا بم تووبیح اسبت کبه نکتبه ن يبپا  یشتريپ توجه را دارند.  سیطب  ب اعراب است

از ابزان سالم ب صبحیح  کمتر ،شاعران  ا بجود استفاده از ابزان رايج شعر فارسی ب عر ی

هزج سبالم   حر ،ربندیم ه صور  مخبون  ه کار  عمدتاً حر رمم  ابزان ،اندکردهاستفاده 

  حبر  هبار، هباییمرنو خت  در در ق ايد سحنون کمتر ب در ق ايد  هار بجود ندارند،

سببک ب  ،ع ر ب زمان  هار نبود خفی  که از ماامیپ حب  ب زندان ب مباحث مر و   ه

از ايپ حیث شاعر  ه انديشه ب سببک سبعدی  ؛شدیمسیاق موسیهايی ب ز انی، محسوب 

کناری ق ايد هبر  یهیموس  یشتر توجه دارد. حدیقة الحقیقةدر  وستان ب سبک سنايی در 

ران کمتر  ه ق بايد دارای رديب  توجبه دارنبد ب در فکبر که شاع دهدیمدب شاعر نشان 

 محتوا ب انديشه  وده است. ،فکر ب ذهپ آنها ةب عمد اندنبودهپردازی قافیه

 

 و حدیث قرآن به تلمیح .4-2-3

 متعبددی الهبامی منبا   از بطنبی ب اخعقی قومی، انسانی، مفاهیم انتهاب  رای شاعران

  ه شاعران الها  منا   تريپمهم از يکی کريم قرآن بي ه ه  ب دينی میراث  رند.یم  هره

 تر  یان شد که شعر هر دب شاعر از رنگ ب  وی دينی  هره مند است.. پیتربدیم شمار

يکی ديگر از نمودهای ايپ ربيکرد است کبه در  ،الها  از آيا  قرآن کريم ب ب احاديث

 خورد.شعر هر دب شاعر  ه چشم می

  رخبی . برد را  هره  یشتريپ جامعه  رکشیدن ب اصعح  رای آيا  از کوشدیم  هار 

 ب ربا بط ب اجتمباعی یهباارزش  به مر بو   هبار شبعر اجتمباعی یهامووبوع از
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در   هبار .اسبت مسبلمانان اتحباد ب کبار ب تعش ب قاايی نظا  اجتماعی، هاییناهنرار

را مبورد انتهباد قبرار   خشی از اشعار خود تحري  ب يا ک فهمی مفباهیم قرآنبی ب دينبی

الا» هبره  ةسبور 286 ة خبود از آيب دهد مانند اينکه گربهی  رای توجیه وبع  ارادمی
قا لالتّا» )ص(طلبی از حديث رسبوب خبداب يا  رای توجیه عافیت «فاهللاانفسار اإالاوساع رکلّاي

  کنند:استفاده می «منام لضعاللّو م

 ايمان از تهیبه  اشبببد اينکبببه  الّبا زننببببدینم ايمببببان از د 

 امان حظ ب حببرزجان را همببه  است التهببببم مواوب  مپ اتهوا

 فعن بس  ب نف  وع  از همه  است اهلل اليکلبب  ذکرشبببببان

 (468: 1387 هار، )                      

 (10 )حررا : «کميخ ااأنيّذرالمل م   اإخ عافرصل  لابإ»ي  آ  ه شاره ا انیز  سحنوناحمد 

دچبار  آنان، کید قرآن  ر ايپ امراز اينکه  ابجود تأ ب داندیم دينی هم  رادر را مرد   هم

اأماةاريک اوماخا»  کند. اب همچنیپ  ا اشاره  ه آيبتفرقه ب جدايی شده اند، ا راز شگفتی می
نبد؛  به کهبا معرفبی مبیکه امت اسعمی را  هتريپ امت (110:آب عمران) «أخ  ا الل ارس

شود کبه  با چنبیپ جايگباهی پبذيرش  نبدگی غیبر خبدا  رايشبان مسلمانان يادآبر می

 پسنديده نیست: 
 

اهللا کتــــــــــاب بنص   إخــــــوة إن کم
 

اــــادااالحتــــــــــ نبــــــــــــــذتـــــم کيــــــــــــــــف 

ا

اأن ســـوی ُيستسـاغ قد شيء کل  

ا

ااستعبــــــــــادا ـــــــــــــــــواحتمل   أن تقبــلوا 

ا

اللناس ُأخرجـــــــــ  خري  أمة کنتم

ا

ااستشهــــــادا أجلهـــــــــــــــا من مـــوتوا 

ا

ا(49/2: 2007)سحنون،                 
 

هر چیزی چگونه اتحادتان را شکستید، پ   ،هستیدمتپ کتاب خدا  اهم  رادر  ط قطعا شما  ه باس)
شما  هتريپ امتی هستید که  برای مبرد  پديبد .  ردگی را  پذيريدشود  دان راوی شد جز اينکه میرا 

  .( ه خاطرش  ا شهاد   میريدپ   ،آمديد
 

 نتیجه. 4
 هبار ب شبیخ هبای محمبدتهی سبربدهزندان ای  ه دست آمده از تحلیم ب مهايس هيافته

 نتايج زير است: احمد سحنون نشان دهندة

ر دب شاعر از جهت محتوايی در قالب  محورهبای مشبترک زيبر شبکم گرفتبه اشعا: الف
 است:
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- یشتر ب دقیقتوصی  فاای فیزيکی زندان در اشعار  هار نسبت  ه اشعار سحنون ب 

تر ديده می شود. ايپ در حالی است که سحنون  یشتر  ه توصی  فابای ربانبی زنبدان 
ه فاای فیزيکی توجه کرده است. شايد مانند اندبه ب تنهايی ب حسر  پرداخته ب کمتر  

علت ايپ امر تعلق  هار  ه طبهه اشراف ب  رخوداری از زندگی مرفه ب يا ارتبا   ا در بار ب 
 دبچندان کرده است.بی  زرگان  وده که دشواری فاای فیزيکی زندان را  رای 

-آزادی هر دب شاعر  ر ايپ  ابرند که  ی گناه  وده ب تنها  ه جبر  فابم ب دانبت بب 

اند.  ا ايپ بجود رفتار آنان در کنار ايپ نگاه متفباب  اهی يا هدايتگری  ه زندان افتادهخو
 ه افبراد  با نفبوذ متوسبم شبده يبا  خود گناهی  رای نرا  هار علی رغم ا راز  ی ؛است
  نامه سربده اما سحنون  ر عهیده خود پا رجا مانده ب هرگز تسلیم نشده است.پوزش

کنند اما ايپ بي گی در عر از سرنوشت خود ناراوی اند ب از ربزگار گله میهر دب شاب 
در اشعار  هار  یشتر جلوه دارد که غالبا  رای فرار از پیامدهای  یشتر صور  گرفته است. 

 ا نگاهی باق   ینانه ب در عیپ حاب دينبی، از حباب نباگوار خبود، خیانبت سحنون مها م 
 ب از اب ياری می خواهد. شکايت می کنددبستان ب مکر دشمنان  ه خدا 

سبحنون  به  نوع تفکبرکه از  صبله دينی در اشعار سحنون پر رنگ تر از  هار استب 
عنوان يک شخ یت دينی مبارز نشأ  گرفته است. هرچند دعو   ه صبر ب پايبداری در 

بر رسبد  هبار در تنگناهبا ب از سبرناچاری صبشعر هر دب شاعر بجود دارد اما  ه نظر مبی
 سازد. ، خود را  دان مکل  میکند اما سحنون  ه عنوان تکلیفی دينیپیشه می

ياد کرد دبستان ب خويشان ب ا راز حسر  از آغباز  هبار در شبعر هبر دب شباعر  به ب 
 شکلی تهريبا همسان بجود دارد.

 های سبکی مشا هی در اشعار دب شاعر بجود دارد که عبارتند از:بي گی :ب
 .ز ابزان کعسیک ب  یشتر از  حرهای ساده استفاده کرده اندهر دب شاعر اب 

فرسای زندان هر دب شاعر گاهی کع  خود را  با صببله های طاقت ا بجود دشواریب 
 طنز ب شوخی آمیخته اند.

ز ان شعری هر دب شاعر، ساده ب ربان ب  ه دبر از پیچیدگی ب ا هبا  اسبت.  با ايبپ ب 
 رکیک نیز استفاده کرده است. تفاب  که  هار گاهی از کلما 

هر دب شاعر گهگاه از ز ان رمز  رای  یان مفاهیم مورد نظبر خبود  هبره  برده انبد. ب 
زايبی  هبا شاعر اندک است  ه نحوی که هرگز سب  ا میزان  ه کارگیری رمز در شعر دب

 در کع  نشده است.
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اما استفاده از حديث تلمیح  ه آيا  قرآن در شعر سحنون  یشتر از  هار بجود دارد ب 
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.

ت ابير شعری هر دب شاعر از زندان  ا نگاهی باق   ینانه ب  ه دبر از اغراق ترسبیم ب ب 
 ارائه شده است.

ها نسبت  به آينبده نگباهی مرببت ها ب تلخکامیهمه دشواری هر دب شاعر  ا بجودب 
دارند ب امیدبارند که  ه زبدی بطنشان از همه مشکع  عبور کرده ب  به آزادی ب آ بادی 

  رسد.
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