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مقدّمه
تطبیـق یـا مقایسـه، منبعـی سرشـار از منابـع 
بشری اسـت. انسان در بررسـی های مختلف، مقایسه 
و تطبیـق را راهی برای دسـتیابی به حقوق مربوط به 
حوزه هـای پژوهش خود برگزیده اسـت. پژوهشـگران 
علـوم مختلـف بـا تطبیـق و مقایسـه بـه نتیجه های 
روشـنی رسـیده اند کـه ثمـرۀ بررسـی ها و ژرف بینی 
آنان بوده اسـت. مطالعات تطبیقی یکـی از روش های 
مهّم تحلیل و ارزیابی در مطالعات علمی و دانشگاهی 
اسـت کـه امـروزه در اغلـب رشـته ها رواج دارد. در 
عرصـة ادبّیـات، ایـن روش بـا بررسـی آثـار ادبی یک 
ملّـت در مقایسـه با آثـار ادبی سـایر ملل، نمـود پیدا 
می کنـد و در واقـع، »در ادبّیـات تطبیقـی، چگونگی 
تحّقـق یـا انتقال یک موضـوع یا دسـتمایة فراگیر در 
ادبّیات سـایر زبان ها بررسـی می شـود و با قـرار دادن 
یـک اثـر در بافـت آثـار یـک یا چنـد فرهنـگ زبانی 
دیگـر، کیفّیـت آن شـناخته می شـود« )مکاریـک، 
13۸3: ۲۰(. در پژوهش هـای ادبـی ـ تطبیقـی، بیش 
از هـر چیـز می تـوان به نقاط وحدت  اندیشـة بشـری 
پی برد که چگونه  اندیشـه ای در نقطـه ای از جهان، از 
سـوی اندیشـمند، ادیب و یا شـاعری مطرح می شود 
و در نقطـه ای دیگـر، همان اندیشـه به گونـه ای دیگر 
مجـال بـروز می یابـد. ادبّیات تطبیقی تصویرگر سـیر 
حرکـت ادبّیات مختلـف و روند روابـط آنها با یکدیگر 
اسـت. از ایـن رو، موجـب تفاهـم و همگرایـی ملّت ها 
و نزدیـک شـدن میـراث فکـری و فرهنگـی آنهـا بـا 
یکدیگـر اسـت. گذشـته از ایـن، ادبّیـات تطبیقـی به 
خـروج ادبّیـات ملّـی و قومـی از انـزوای خویـش و 
تبدیل شـدن آنها به بخشـی از پیکرۀ میـراث ادبّیات 
جهانـی کمـک می کنـد )ر.ک؛ الخطیـب، 1999م.: 
۲۶ـ3۲(. در ادبّیـات تطبیقـی، دو متـن از دو مؤلّـف 
مختلـف کـه در دوران و شـرایط متفـاوت، اّمـا تـا 

حـدودی شـبیه بـه هـم زندگـی می کرده انـد، مـورد 
ارزیابـی قـرار می گیـرد تـا زوایای مختلف ناشـناختة 
بیـن آن دو کـه از دیـد مخاطـب پنهان مانده اسـت، 
مشـّخص گردد و از یک سـو، زمینـة انجام تحقیقات 
بیشـتر را فراهـم آورد و از سـوی دیگـر، ایـن موضوع 
را بـه اثبات برسـاند کـه موضوعات تطبیقـی همانند 
گذشـته محـدود نیسـت و محـدودۀ گسـترده تری را 
در بـر می گیـرد. از این رو، بر اسـاس همیـن موضوع، 
نگارندگان در بررسـی های خود از دو شـاعر برجسـتة 
عـرب و فـارس بـه این نتیجه رسـیده اند که بـا توّجه 
بـه اینکه هـر دو شـاعر در برخـی مؤلّفه هـا، همچون 
حیـات شـخصی و ادبـی و دوران انـزوا و دوران طـرد 
از جامعـه کـه یکی هفـده سـال در جزیـرۀ دورافتادۀ 
»سـرندیب« گـذران حیـات کـرده اسـت و دیگـری 
هجـده سـال در زندان های مختلف، ایـن امکان وجود 
دارد کـه سـروده های دو شـاعر و محتویّـات آنها ذیل 
مقولـة ادبّیـات تطبیقی قرار گیرد و حّداقل سـروده ها 
و موضوعاتـی کـه در آثـار آنها مطرح شـده اسـت، به 
هـم نزدیک باشـد. بنابراین، بر اسـاس همین فرضّیه، 
تالش شـد تـا سـروده های انزوایی آنها مـورد تطبیق 
و مقایسـه قرار گیـرد و به دنبال یافتن پاسـخی برای 
ایـن پرسـش باشـد کـه سـروده های آنـان نسـبت 
بـه یکدیگـر چـه شـکلی بـه خـود می گیـرد و از چه 
ویژگی هایـی برخـوردار اسـت. لـذا پژوهـش حاضـر، 
عنوان »بررسـی تطبیقی سـرندیبّیات محمود سامی 
بارودی و حبسـّیات مسـعود سـعد سـلمان« به خود 

گرفت.

1ـ بیان مسئله
محمـود سـامی بـارودی از شـاعران برجسـته 
جهان عرب و از پیشـگامان اصلی شـعر معاصر عربی 
محسـوب می شـود. وی بخش زیادی از دوران حیات 
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خـود را در تبعیـد و در جزیره ای به نام »سـرندیب« 
بـه سـر برد )حـدود هجـده سـال(. در طـول همین 
دوران بـود کـه مهم ترین و پرمحتواترین اشـعار خود 
موسـوم بـه »سـرندیبّیات« را بـه نظـم درآورد کـه 
حاکـی از درد و رنج هـا و سـوز و گدازهـای درونـی 
اوسـت. کمتـر پژوهشـگر و ناقـدی را می تـوان پیـدا 
کـرد کـه بـه تمجیـد از اشـعار تبعیـدی بـارودی 

باشـد. نپرداخته 

از سـوی دیگـر، مسـعود سـعد سـلمان نیـز از 
شـاعران برجسـتة فارسـی اسـت که بخش زیادی از 
حیـات خـود را در زندان هـا و تبعیدگاه های مختلف 
ماننـد قلعـة »سـو«، »دهـک«، »نـای« و »مرنج« به 
سـر برده اسـت )هجده سـال(. به گفتة پژوهشگران، 
مهم ترین اشـعار مسـعود، »حبسـّیات« وی است که 
بیانگر »مِن« شـخصی و درونی مسـعود سـعد است. 
ایـن دو شـاعر در برخـی زمینه هـا از قبیـل مهـارت 
در جنـگاوری، شعرسـرایی و وقوع اتّفاقات مشـابهی 
ماننـد »مـرگ افـراد خانـواده و نزدیـکان« در دوران 
تبعیـد و زنـدان، تـا حـدودی بـا یکدیگـر مشـابهت 
دارنـد. افـزون بر این، مسـعود هجده سـال و بارودی 
هفـده سـال و اَنـدی در حبـس بودند. ایـن موضوع، 
ذهـن هـر پژوهنـده ای را بـه خـود مشـغول می کند 
تـا بـه دنبال پاسـخ بـه چنیـن پرسـش هایی در این 
زمینـه باشـد کـه سـروده های دو شـاعر در دوران 
تبعیـد و حبـس نسـبت بـه یکدیگر چگونـه و تا چه 
انـدازه به هـم نزدیک اسـت؟ آیا سـروده های آنها در 
مقولـة تأثیـر و تأثّـر و یـا بینامتنّیـت قـرار می گیرد 
یـا خیـر؟ در پایـان، بـا توّجـه بـه اینکـه بـارودی در 
دوران جوانـی خـود، اشـعار شـاعران فارسـی زبان را 
خوانـده اسـت، چنان کـه بـرای مثال، شـاعر در یکی 
از اشـعار خود به حافظ شـیرازی اشـاره کرده است1، 
آیـا می تـوان گفت که وی اشـعار تبعیدی خـود را به 

تبِع حبسـّیات مسـعود سـعد سـلمان و تحـت تأثیر 
وی سـروده است؟!

2ـ پیشینة پژوهش
دربـارۀ محمـود سـامی بارودی و مسـعود سـعد 
سـلمان و اشـعار آنهـا، پژوهش های زیادی از سـوی 
محّققان عربي و فارسـي انجام گرفته که به بررسـی 
زوایای مختلف شـخصّیت و آثار آنان پرداخته اسـت، 
اّمـا نگارندگان در بررسـی های خـود از پژوهش هایی 
کـه دربـارۀ این دو و تطبیق اشـعار آنها سـخن گفته 
باشـد، بـه هیـچ مـوردی دسـت نیافته انـد. در ادامه، 
تنهـا بـه برخـی از ایـن تحقیق هـا که تا حـدودی به 

موضـوع مقاله نزدیک اسـت، اشـاره می شـود:

الـف( محّمـد احمـد الزغلـول در مقاله ای بـا عنوان 
»اغـراض حبسـّیه در ادبّیـات عربی و فارسـی با 
تکیه بـر حبسـّیات ابوفراس حمدانی و مسـعود 
تطبیـق  بـه  سـال 13۸۲  در  سـلمان«  سـعد 
اهـداف مربوط به حبسـّیات این دو شـاعر عرب 

و فـارس پرداخته اسـت.

ب( تـورج زینی ونـد در مقالـة »تحلیـل تطبیقـی 
مسـعود  شـعر  در  عربـی  فرهنـگ  بازتـاب 
سـعد سـلمان« کـه در سـال 13۸9 در مجلّـة 
لسـان مبیـن بـه چـاپ رسـیده، بـه جلوه های 
تأثیرپذیـری مسـعود از فرهنـگ و ادب عربـی 
در بـاب تجربـة شـعری و تـوارد خاطـر پرداخته 

اسـت.

ج( صـادق ابراهیمـی کاوری و رحیمـه چوالنیان به 
سـال 13۸۷ در مقالـة »مضامیـن و موضوعـات 
عربـی«  و  فارسـی  حبسـّیه های  در  مشـترک 
بـه بررسـی و مقایسـة حبسـّیه در ادب عربـی و 
فارسـی پرداخته اند و به نمونه هایی از حبسـّیات 
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شـاعران دو ادب اشـاره کرده انـد.

د( نرگـس گنجـی و مجید صادقی مزیـدی در مقالة 
»شـعر المنفی و المغتـرب لََدی محمود سـامی 
اشـعار  )۲۰11م.(  سـال 139۰  در  البـارودی« 

تبعیـدی بـارودی را بررسـی کرده اند.

3ـ دربارة مسعود سعد و بارودی
مسـعود سـعد در حـدود سـال ۴۴۰ هجـری 
قمـری )والدت: ۴3۸ـ۴۴۰ ق./ وفـات: 515 ق.( در 
الهـور و در زمـان سـلطنت مودودبـن مسـعود زاده 
در دسـتگاه  زندگـی وی  نخسـت  شـد. سـال های 
غزنویـان گذشـت )ر.ک؛ شمیسـا، 13۷5: 1۲۴(. در 
چهل سـالگی، خورشـید اقبال وی فروخفت و شـب 
ادبـار، او را بـا ورود بـه زندان هـای مختلـف بـه کام 
ظلمـت فروبـرد. بـه گفتة برخـی، مّدت حبـس وی، 
هجـده سـال و بـه نظـر برخی دیگـر، نوزده سـال به 
طـول انجامیـد. او ایـن دوران تاریک زندگـی خود را 
در دخمه هـا و زندان هـای تنـگ و تاریـک »سـو«، 
»دهـک«، »نـای«، و »مرنـج« گذارنده اسـت )ر.ک؛ 

قـاری، 13۸5: 11۲(.

تلخی هـا، خشـونت ها و سـختی های زنـدان و 
شـداید روزگار در زندگی او باعث شـد که بیان حال 
او منحصربه فرد، جانسـوز و تأثیرگذار باشد: »مسعود 
دو دوره زنـدان داشـت: نخسـت در زمـان سـلطان 
ابراهیم که شـاعر مّدت َده سـال در زندان های سـو، 

دهـک و نـای گذراند:
هفــت ســالم بکوفــت ســو و دهــک

پــس از آنــم ســه ســال قلعــة نــای«
                          )سعد سلمان، 13۷۴: ۴۲1(

دورۀ دیگر، زمان سـلطان مسـعود، پسـر ابراهیم 
کـه ایـن بـار در قلعـة مرنـج گرفتـاری او هشـت 

سـال طـول کشـید« )لسـان، 13۶۴: ۲1(. مسـعود 
در ایـن زندان هـا، بهتریـن و جانسـوزترین اشـعار 
خـود را سـرود کـه بـه »حبسـّیات« مسـعود سـعد 
معروف اسـت. در این حبسـّیه ها، شـاعر  انـدوه، رنج، 
احساسـات و عواطف خود را توصیـف می کند )ر.ک؛ 
شمیسـا، 13۸۷: ۲3۶(. مسعود به شفاعت ثقةالُملک 
طاهربن علیّ بن مشـکان )در سـال 5۰۰ ق.( از زندان 
آزاد شـد و آخر عمر را به ِسـَمت کتابـداری گذرانید 

)ر.ک؛ ظفـری، 13۶۴: ۴3(.

محمـود سـامی بـارودی، شـاعر معاصـر عـرب 
و از پیشـگامان شـعر معاصـر عربـی نیـز در سـال 
مـادری  و  پـدر  از  و  قاهـره  در  میـالدی   1۸3۸
چرکسـی )مردمـی از سـرزمین مصـر( بـه دنیـا آمد 
)ر.ک؛ بـارودی، 199۸م.: ۶(. وی در هفـت سـالگی 
پـدرش را از دسـت داد کـه از بـزرگان مصـر بـود و 
در دنقلـه خدمـت می کـرد. هنگامـی کـه نهضـت 
»عرابی پاشـا« شـّدت گرفـت، وی از جملـه کسـانی 
بـود که به همراه شـماری دیگر به جزیـرۀ دورافتادۀ 
»سـیالن« یا »سـرندیب« تبعید شـد و پس از هفده 
سـال تحّمل رنج و سـختی بسـیار، در سـال 19۰۰ 
میـالدی عفـو شـد و بـه مصر بازگشـت. بـارودی در 
سـال 19۰۴ میـالدی وفـات یافـت )ر.ک؛ ضیـف، 
بی تـا: ۸۶(. زندگی سراسـر اضطـراب و تنش بارودی 
و آگاهـی وسـیع وی از ادبّیـات قدیـم، باعث شـد تا 
وی پیشـوای شـعر معاصـر عربـی لقـب بگیـرد، بـه 
طـوری کـه مهـارت در سـوارکاری و جنـگاوری را با 
روحّیـة شـاعری و ادبّیات درآمیخت و بـه »پروردگار 

شمشـیر و قلـم« لقـب گرفت.

اشـعار بـارودی، اشـعاری بـا زبانـی سـاده و بـه 
دور از هـر گونـه تکلّـف اسـت. از نظر بارودی، شـعر، 
دیـوان اخـالق و بیـان گرایش هـای فکـری و اهداف 
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اسـت. از این رو، اشـعار وی هیچ گاه از اخالق انسانی 
فاصلـه نگرفتـه اسـت. اشـعار تبعیـدی بـارودی یـا 
»سـرندیبّیات« کـه مهم تریـن بخش اشـعارش را در 
بر می گیرد، اشـعاری اسـت کـه وی در طول نزدیک 
بـه هجده سـال تبعیـد و زندان در جزیره ای موسـوم 

به »سـرندیب یا سـیالن« سـروده اسـت.

چنان کـه پیداسـت هـر دو شـاعر از خانـواده ای 
اشـرافی بودنـد و پدر هر دو از بـزرگان دوران خود به 
شـمار می رفتنـد. پدر بـارودی در دسـتگاه حکومتی 
بـود و در دنقله خدمت می کرد و پدر مسـعود سـعد 
نیـز از کارگـزاران درگاه غزنویان بود. افـزون بر اینها، 
هـر دو شـاعر، هـم در جنـگاوری و هـم در شـاعری 
از بهترین هـای روزگار خـود بوده انـد و بـارودی از 
پیشـگامان شـعر معاصـر عربی و مسـعود سـعد نیز 
»در ابـداع ترکیبـات، تشـبیهات و توصیفات تـازه از 
قـدرت و مهارت برخـوردار اسـت. او از این لحاظ نیز 
بـه خـود می نـازد و غالباً در شـعر خویش بـه برتری 
کـه بـر اکثـر معاصـران خـود دارد، اشـاره می کند« 

)زّرین کـوب، 13۷5: ۲99(.

4ـ تطبیق سرندیبّیات و حبسّیات 
حبسـّیات مسـعود سـعد سـلمان کـه آنهـا را 
در طـول هجـده سـال در زنـدان سـروده اسـت، از 
دلنشـین ترین شعرهای زبان فارسی و از شاهکارهای 
مسـعود سـعد محسـوب می شـود. مسـعود در ایـن 
شـعرها از دوری فرزنـدان خـود، مـرگ فرزنـد و نیز 
دختـر، پـدر و مـادر نالیـده، و دردهـا و آالم غربـت 
را بازگـو کـرده اسـت. در ایـن اشـعار، مسـعود دلیل 
زندانـی شـدن خـود را هّمـت بلنـد و ذکای خـود 
می دانـد کـه تـن به خـواری تملّـق نمـی داد. وی در 
ایـن شـعرها، خـود را بی گنـاه قلمـداد می کنـد. وی 
در حبسـّیات، موضوعات بسـیاری از قبیل سـتایش، 

هجـو، غزل، خودسـتایی، سـرزنش، شـکایت، گالیه، 
حسـب حـال و... را مطـرح کـرده اسـت. مهم تریـن 
ویژگی های حبسـّیات مسـعود سـعد را می تـوان در 
مـواردی از قبیـل »ذاتـی بـودن و گرایش بـه تصویر 
احساسـات درونـی«، »روانـی و بی پیرایگـی و دوری 
از تکلّـف و آراسـتگی«، »بـه تصویر کشـیدن زندگی 
زنـدان و شـرایط آن«، »صداقت«، »سرشـار بودن از 
عواطـف پـاک و انفعاالت واقعـی«، »وحدت مضمون 
و یکپارچگـی مطالـب«، »مخاطـب قرار دادن اشـیاء 
و طبیعـت یـا تشـخیص« و »گرایـش به اسـتفاده از 
تصویرهـای ذهنـی و انتزاعـی« خالصه کـرد )ر.ک؛ 

الزغلـول، 13۸۲: 13۲(.

بـارودی در سـرندیبّیات خـود، از دوری وطـن، 
فرزنـدان، دوسـتان و آالم انـزوا نالیـده، تنهـا گنـاه 
خـود را کـه باعـث تبعیـد او شـده، دفـاع از دیـن و 
وطـن عنـوان کـرده اسـت. از مهم تریـن ویژگی های 
فّنی این اشـعار می تـوان به »طوالنی بودن اشـعار«، 
»وحدت موضوع«، »تنّوع«، »صداقت«، »سـهولت«، 
و »تکـرار« اشـاره کـرد. شـاعر در این اشـعار از اوزان 
عروضـی »طویـل«، »کامـل«، »وافـر« و »خفیـف« 
کـه بیان کننـدۀ تنـّوع حـاالت درونی بارودی اسـت، 
اسـتفاده کرده اسـت. همچنیـن، در این اشـعار، وی 
بیـن طبیعـت و عالم درونی خود امتـزاج ایجاد کرده 
اسـت و به همین دلیل، صنعت تشـخیص در اشـعار 
او فـراوان اسـت. سـرندیبّیات بـارودی از هـر گونـه 
تکلّـف و محّسـنات بدیعـی پیچیـده بـه دور و یکی 
دیگـر از مهم تریـن ویژگی های اشـعار تبعیـدی وی، 
روانـی عبارات اسـت )ر.ک؛ گنجی و صادقی مزیدی، 

.)3۸ :139۰
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ـ1( واکنش مسـعود به وضعّیـت زندان در  4
مقایسـه با واکنش بـارودی به تبعید

واکنـش شـاعران نسـبت بـه دوران حبـس و 
تبعیـد را می تـوان بـه دو شـیوه تقسـیم کـرد: الف( 
آن دسـته از شـاعرانی کـه تـاب و تـوان تحّمـل رنج 
و سـختی شـرایط گرفتاری را نداشـتند و در نتیجه، 
کمتریـن فشـار یـا سـختی، آنهـا را از میـدان به در 
می کـرد و آنـان را وامی داشـت تـا بـرای رهایـی از 
شـرایط موجـود، دسـت بـه دامان هر کسـی شـوند 
و بـا مـدح آنهـا، زمینـة آزادی خـود را فراهـم کنند. 
ب( شـاعرانی که سـتم زندان و زندانبان و نیز اوضاع 
و شـرایط حاکـم بر زنـدان و تبعیدگاه نمی  توانسـت 
عـزم و ارادۀ آنهـا را ُسسـت گردانـد و هیـچ گاه در 
برابـر نظـام، امیـران و یا فرماندهان َسـِر تعظیم فرود 
نیاوردنـد )ر.ک؛ ابراهیمی کاوری و چوالنیان، 13۸۷: 
13ـ1۴(. بـا نگاهـی بـه َحبسـّیات مسـعود سـعد و 
سـرندیبّیات بـارودی، می توان مسـعود سـعد را جزء 
شـاعران دسـتة نخسـت و بـارودی را جـزء شـاعران 
دسـتة دوم قـرار داد؛ چراکـه مسـعود سـعد بـا مدح 
بـزرگان و امیـران بـه دنبال راهی بـرای رهایی از بند 
زنـدان بـود و بـرای رهایـی خـود، دسـت بـه دامـان 
اشـخاص مختلـف شـد. او ضمـن پوزش نامـه ای در 
مقابـل فرمانـروای خودکامـة خـود، اظهـار بندگی و 
کوچکـی می کـرد تـا رضایـت آنـان را جلـب کنـد و 

دل آنـان را بـه رحـم آورد:
»شــاعر آخــر چــه گویــد و چــه کنــد

باشــد بـــال  و  فتنـــه  او  از  کـــه 
گـــر بـــه عّیـــوق بـرفــــرازد َســـر،

شــاعر آخـــر نه هــم گـــدا باشـــد؟!«
                             )سعد سلمان، 13۷۴: 113(.

در جـای دیگـر، بـا توّسـل بـه سـوگند، اظهـار 
بی گناهـی و ندامـت می کنـد تـا بـه ایـن طریـق، 

موجبات بخشـش و رحمت شـاه را فراهـم آورد. وی 
به بخشـش و عنایت شـاه نظـر دارد و امیدوار اسـت 
کـه شـاه از َسـِر تقصیـرات او بگـذرد و وی را مـورد 
عنایـت و لطـف خود قرار دهد )ر.ک؛ سـعد سـلمان، 
13۸۴: 151(. گاهـی نیـز مصائـب و سـختی های 
زنـدان و غـم و  انـدوه دل خـود را بازگـو می کنـد و 
بـرای اثبـات بی گناهـی خـود بـه شـاه بـه سـوگند 

توّسـل می جویـد:
»واهلل کـه مرا پاکتر از آِب یقین اسـت

 تـا  بد نَبری بر من بیچاره، گمانی«
                                                               )همان: ۴1۲(.

گاه نیـز کمـر به اسـتغاثه می بنـدد و ممدوحان 
خـود را تکیـه گاه توّسـل خویـش قرار می دهـد و در 
سـروده هایی، ممدوح خویش را می سـتاید و از شـاه 
طلـب بخشـش و عفـو دارد تـا بـا دیـدۀ لطـف بـدو 

بنگـرد و از تقصیـر وی چشم پوشـی کند:

» ای بسزا خســروی کـه گنبــِد َدّوار،
ُحکـِم تـو را بنده وار بسـته میان اسـت

گـردون از بیـم تو به جنبش تیز اسـت
ماهـی از ِحلـم تـو به بار گران اسـت«
                                                           )همان: ۶۴(.

از آنجـا که مسـعود سـعد دردی اجتماعی ندارد 
و هماننـد بیشـتر هـم روزگاران خویـش مّداحـی و 
ستایشـگری را پیشـة خـود سـاخته اسـت، افـکار 
اجتماعی و انسـانی همچون شـعر بارودی را در شعر 
او کمتـر می تـوان یافـت. حّتـی رنج هـای هسـتی 
سـوزانش نیز نتوانسـته اسـت از او شـاعری متعّهد و 
مردم گرا بسـازد و در زندان نیز از کسـانی که او را به 
حبـس  انداخته انـد و به روزگار سـیاهش نشـانده اند، 
سـتایش می کنـد و برای آنان مدیحه و سـتایش نامه 
می سـازد، ولـی بـا وجود این، تمـام اشـعار او را از نظر 
اجتماعـی و اخالقـی نمی تـوان نفی کرد؛ زیـرا از آنجا 
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کـه در جـان او رگه هایی از آزادمنشـی و آزادگی بوده 
اسـت، در شـعرش نیز گاهی رگه هایی از  اندیشـه های 

بلنـد انسـانی و زیبایی هـای معنوی دیده می شـود:
ــاَرم ــان فرون ــِش َخس ــه پی ــر ب »س

ــم ــر چمن ــرو ب ــر، َس ــن از کب ــه م ک
ــد، ــني خواه ــید روش ــر زِ خورش گ

دیــدگان را زِ بیــخ و بُــن بکنــم
مّنــِت هیــچ کــس نخواهــم، از آنــک،

ذوالِمَنَنــم« کــردگارِ   بنــدۀ 
                                                          )همان: ۲۷3(.

آنچه سـبب شد مسعود سـعد چنین شعر بسراید، 
نتیجة یاد شـاعر از دورۀ قدرتمندی اوسـت. سرگذشـت 
مسـعود، سرگذشـت امیـر و بزرگی اسـت کـه به ناحق 
گرفتار زندان شـده اسـت. وقتی وی یاد گذشتة باشکوه 
می افتد، مفاخره آمیز شـعر می سـراید، اّمـا هنگامی که 
در زنـدان احسـاس درماندگی می کند، شـعرش رنگ و 
بوی انکار به خود می گیرد. مسـعود سـعد در زندان های 
ُکشـندۀ عهد غزنـوی، افزون بـر خدا، ممدوحـان و افراد 
ذی نفـوذ سیاسـی و فرهنگـی، به شـعر و هنـر خویش 
هم متوّسـل می شـد. شـعر مهم ترین یاور و امیددهندۀ 
مسـعود در زنـدان بـود. اگـر شـعر های غـّرای مسـعود 
زندان هـای  ُکشـندۀ  رنـج  نمی توانسـت  او  نمی بـود، 
ترسـناک غزنوی را تحّمل کند. از نظر مسـعود، یکی از 

کارکردهای مهم شـعر، کاسـتن  اندوه اسـت:
ــدوه دل، ــی و ان ــم  هم ــعر گوی »ش

ــارد ــعر نْگس ــه ش ــز ب ــرم ج خاط
ایــن جهــان را بــه نظــم شــاخ زنــد،

هرچــه در بــاغ طبــِع مــن کاَرد
بیــازارد، فلــک  را  منــی  چــون 

نینــگارد« بی ِخــَرد  ِخــَردش، 
                                                    )همان: 111(.

اّمـا بـارودی از جملـة شـاعرانی اسـت که سـتم 
زندان و زندانبان و اوضاع و شـرایط حاکم بر زندان و 

تبعیـدگاه نمی تواند عزم و اراده اش را ُسسـت گرداند 
و هیـچ گاه در برابـر نظـام، امیـران و یـا فرماندهان، 
َسـِر تعظیـم فـرود نمـی آورد و در ایـن راه، تنهـا بـه 
خداونـد تکیـه می کنـد و ایـن درخواسـت را تنها از 
خداونـد می خواهـد و بـه هیچ کس غیـر از او امیدی 

نـدارد؛ آنجـا کـه می گوید:
ــِري ــکُّ أَْسـ ــي یَُفـ ــی إِلَِهـ »َعَسـ

یَـــَودُّ« لَِمـــا  َفُعـــوٌل  َفُهـــَو 
                              )البارودی، 199۸م.: 1۶9(.

)امیـد اسـت کـه خداونـد مـرا از اسـارت برهاند و 
تنهـا اوسـت کـه هرچـه بخواهـد، انجـام می دهد(.

بـارودی هیچ باکی از تبعید ندارد و آن را می پذیرد 
و در این باب چنین می سـراید:

»َو َمــا ُکْنــُت أَْخَشــی أَْن أَِعیــَش بُِغْربَة
أَســَوُد« ُخَویــِدُم  فِیَهــا  یَُعلُِّلِنــی 
                                                           )همان: ۱۷۱(.

از  کند،  سرگرم  مرا  سیاه،  خادم  که  غربتی  )در 
زندگی  نمی هراسیدم(.

بـارودی در تبعیـدی کـه ملزم به سـپری کردن 
آن شـده اسـت، به خوبـی خـود را بـا شـرایط وفـق 
می دهد، هرچند نمی توان رنج و سـختی را در شـعر 
او انـکار کـرد، اّمـا می تـوان دیـد کـه وی می تواند با 
هر شـرایطی بسـازد. اگرچه از اهل و دیـار دور افتاده 
اسـت، اّمـا این موضـوع نمی تواند اراده اش را ُسسـت 

کنـد و ایـن گونه خـود را تسـلّی می دهد:

»َفـــاِْن أَُکـــْن ِســـْرُت َعْن أَْهلــِـي َو َعـــْن َوَطِني
ـــُن« ِـــي َوَط ـــي َو ُکلُّ األَْرِض ل ـــاُس أَْهلِ َفالنَّ
                                                                               )همان: ۶39(.

)اگـر از خانـواده و وطـن خـود دور افتـاده ام، مردم، 
خانـوادۀ مـن و تمـام زمیـن، وطـن من اسـت(.
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در هنـگام سـختی ها و رنج هـا و آن زمـان کـه 
هیـچ یـار و یـاوری نیسـت، بـه جـای تـن دادن بـه 
خواسـته های پادشـاهان و امیـران و طلـب عفـو و 
عطـف از آنـان، ترجیـح می دهد که شـکیبایی پیش 

گیرد:
»َصَبـْرُت َعلَی ُکـْرهٍ لَِما َقـْد أََصابَِنی

َو َمـْن لَمْ  یَِجـْد َمْنُدوَحةً َفْهـَو َصابُِر«
                                                         )همان: 139(.

»َو َمـا الِْحلُْم ِعْنَد الَْخْطـِب َوالَْمْرُء َعاِجٌز
ــاِدُر ــْرُء َق ــِم َوالَْم ــٍن َکالِْحلْ بُِمْسَتْحَس

َولَِکــْن إَِذا َقــلَّ النَِّصیــُر َو أَْعــَوَزْت
ْبــُر فِیــِه الَْمَعــاِذُر َدواِعــي الُْمَنــی َفالصَّ

َو لـِـي أََمــٌل فـِـي اهللِ تَْحَیــا بـِـِه الُْمَنــی
ــِن َوالَْخْطُب َکاِشــُر َو یُْشــِرُق َوْجــُه الظَّ

ــٌد ــَة َماِج نِیَّ ــي الدَّ ــارِ أَْن یَْرَض ــَن الَْع ِم
َو یَْقَبــُل َمْکــُذوَب الُْمَنی َو ُهــَو َصاِغُر«
                                                           )همان: ۲3۴(.

بـر مـن گذشـت،  و سـختی هایی کـه  رنـج  )در 
شـکیبایی در پیـش گرفتـم. هـر کس که دسـتش باز 
نیسـت و از خـود اختیـاری ندارد، صبر پیشـه می کند.

بردبـاری و شـکیبایی انسـان در گرفتاری هـا، آن 
زمـان کـه عاجـز و ناتوان اسـت، هماننـد بردباریش در 

هنـگام توانایی پسـندیده نیسـت.

اّمـا آن زمـان که یـار و یاور کم شـود و انگیزه های 
مرگ کاسـته شـود، عذِر صبر پذیرفتنی است.

به خداوند امید دارم که آرزوها را زنده کند و در 
حالی که گرفتاری ها چنگال تیز کرده اند، چهرۀ گمان 

می درخشد.
ننـگ اسـت که شـخص بزرگـوار به پسـتی راضی 
شـود و آرزوهـای دروغیـن را بپذیـرد، در حالـی کـه 

راضـی به خـواری اسـت(.

اگرچـه دوران تبعیـد و غربـت و دوران دوری 
بـارودی بـه طول انجامیـده، اّمـا این طوالنی شـدن 

بـه معنـای ناامیـد شـدنش نیسـت و بـه رحمـت 
دارد: اطمینـان  پـروردگارش 

ي َو إِْن َطـاَل الِْمَطـاُل لََواثِـٌق ِـّ »َو إِن
» ـوِل َوالَْمنِّ ِّي َفْهـَو ُذو الطَّ بَِرْحَمـِة َرب
                                                              )همان: ۶35(.

)اگرچه طول کشیده و زمان درازی است که اینجا 
هستم، به رحمت پروردگارم ایمان دارم. او قدرتمند و 

مّنان است(.

چنان کـه پیداسـت، دو شـاعر نسـبت بـه اوضاع 
جدیـدی کـه گرفتار آن شـده اند، واکنش متفاوتی از 
خـود بـروز می دهنـد. مسـعود آن زمان کـه از درد و 
رنج هـای زنـدان خسـته و دلزده می شـود، دسـت به 
دامـان شـاهان و ولی نعمتـان می شـود تا مـورد عفو 
آنـان قـرار گیـرد، اّما بـارودی آنگاه کـه آالم غربت و 
دوری بـر او چیـره می شـود، ناامید نمی شـود و تنها 
خداونـد را فریـاد می زنـد که به میـزان تعّهد و جنبة 

انسـانی او برمی گردد.

4ـ2( اظهار بی گناهی
یکـی از مضمون هایـی که در بیشـتر حبسـّیات 
می تـوان یافـت، اظهـار بی گناهـی و اّدعـای زندانـی 
شـدن بدون ُجرم اسـت. کمتر شـاعر و یا انسـانی را 
می تـوان یافـت که زبـان به این سـخن بگشـاید که 
علّـت گرفتاری و به زندان افتادنش، خود بوده اسـت 
و یـا بـه گناهی که خـود مرتکب شـده، اعتراف کند. 

مسـعود سـعد نیز از این قاعده مسـتثنی نیسـت:
ــاه محبوســم ــت و بی گن »بی زلّ

ــارم ــبب، گرفت ــت و بی س بی علّ
محبــوس چــرا شــدم، نمی دانم!

دانــم کــه نــه ُدزدم و نــه َطــّرارم
نـَـه از هیچ عمل نَوالــه ای خوردم
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أَْغَتـِرُب؟« َو  ُظلْمـاً  بِـِه  أَُداُن  َذنْـٌب 
                                  )البارودی، 199۸م.: 11۴(.

برایـش بـه چنیـن  )گناهـی مرتکـب نشـدم کـه 
شـوم. محکـوم  سرنوشـتی 

آیـا پاسـداری اَم از دیـن و وطـن گناهـی اسـت که 
بـرای آن محکـوم شـوم و غربـت گزینـم؟!(.

از  بی گناهـی  ابـراز  شـیوۀ  پیداسـت،  چنان کـه 
سـوی دو شـاعر، متفاوت است؛ چراکه اشـعار بارودی 
بُعـد انسـانی و اجتماعـی دارد، در حالـی کـه اشـعار 
مسـعود چنین نیسـت. مسـعود تنها به بی گناه بودن 
خـود اشـاره می کنـد، در حالـی کـه بارودی عـالوه بر 
اینکـه اظهـار بی گناهـی کـرده اسـت، دفـاع از دین و 
وطـن را کـه بـه حـّس ناسیونالیسـتی او برمی گـردد، 

دلیـل تبعیـد خـود عنـوان می کند.

و  قضا  و  روزگار  چرخ  با  مسئولّیت  4ـ3( 
َقَدر است

اگـر یـأس و بدبینـی سـبب می شـد سـخنوران، 
محنـت زنـدان را بـه فلـک و چـرخ کجمـدار نسـبت 
دهنـد، ایمـان مذهبـی، آنـان را وامی داشـت کـه در 
مـاورای جهـان خاکی به جسـتجو برآینـد و مصیبت 
خـود را بـه نیـروی الیزالـی نسـبت دهنـد که از َسـِر 
حکمـت، بنـدگان را در حاالتـی از ُعْسـر و یُْسـر قـرار 
آبـاد، 13۸۰: ۲۲۶(. مسـعود چـرخ  می دهـد )ر.ک؛ 
گـردون را عامـل سـیه روزی و بدبختی خـود می داند 
و آن را چنیـن بـه بـاد انتقـاد می گیـرد و سـرزنش 

می کنـد:
»بـر مـن ایـن خیره چـرخ را گویـی،

همـه سـاله بـه کینه دندانی اسـت«
                              )سعد سلمان، 13۸۴: ۸۰(.

»همــی هــر زمــان اژدهــای ســپهر
ــه َدم درکشــد چــون نهنــگ... زِ َدورم ب

چــه کــردم مــن  ای چــرخ! کــز بهــِر مــن،

ــی دارم« ــه باغ ــچ َقبال ــه از هی نَ
                         )سعد سلمان، 13۸۴: ۲99(.

مسعود سـعد خود را در زندانی شدنش بی تقصیر 
می دانـد و بـه طنـز می گویـد کـه آنهـا می داننـد که 
نـه دزد اسـت و نـه کالهبـردار و رشـوه خوار. در جایی 
دیگـر، بـه همیـن صـورت اظهـار بی گناهـی کـرده 
اسـت و سـعایت دشـمنان و رقیبان را دلیل به زندان 

افکنـدن خـود می دانـد؛ آنجـا کـه می گوید:
»همــی ندانــم خــود را گناهــی و ُجرمــی

ــّکار ــمن َم ــس دش ــعایت تَلبی ــر س مگ
زِ مــن بترســد  ای شــاه! َخصــم ناقــِص من

کــه کار مــدح بــه مــن بازگــردد آخــر کار«
                                                                            )همان: ۲۷۷(.

بـا وجود این، مسـعود سـعد در مطلـع قصیده ای 
بـرای تسـکین روح خود، علّـت گرفتاری هـا و زندانی 
شـدنش را به خود نسـبت می دهـد و از اینکه دیگران 
و گـردش چـرخ و زمـان را در گرفتـاری خـود مقّصـر 

دانسـته اسـت، احساس پشـیمانی می کند:
»تـا کـی دِل خسـته در گمـان بندم

ُجرمـی کـه ُکنم، بـه ایـن و آن بندم؟
بدهـا کـه زِ مـن همی  رسـد بـر من،

بـر گردش چـرخ و بـر زمان بنـدم؟«
                                                             )همان: ۲۸3(.

بـارودی نیـز به همین صـورت از محبوس شـدن 
خـود اظهـار بی گناهی کـرده اسـت و خـود را در این 
موضـوع بی تقصیـر می دانـد. وی گناهـی جز دفـاع از 
دیـن و وطـن را دلیـل تبعید خود نمی دانـد؛ چنان که 

می گوید:
َعلَـیَّ تَْقَضـي  ًة  َـّ َزل أَْقَتـِرْف  »لَـمْ  

أَْصَبْحـُت فِیـِه َفَمـاَذا الَْویْـُل َو الَْحْرُب
َفَهـْل ِدَفاِعي َعـْن ِدیِني َو َعـْن َوَطِني
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َکشـی اسـِب کیـن را همی تَنـِگ تَنگ؟
بــوده ام آهــوان  همخانــة  نــه 

ــگ« ــا پلن ــرده ای ب ــه ام ک ــه همخواب ک
                                                                     )همان: ۲۶1(.

یا در جایی دیگر چنین از روزگار می نالید:

»ای چـرخ! زِ هـر گزنـد رنـِج تـو کشـم
بـا جـان و دِل نژنـد، رنـِج تـو کشـم

در تنگـی حبـس و بنـد، رنـِج تـو کشـم
 یـک بـار بگو که چنـد رنِج تو کشـم؟!«
                                                                     )همان: 591(.

در جایی دیگر می گوید:
»چـون بـار فلـک بسـت بـه افسـون مـا را

را مـا  بیـرون  کشـید  خـود  خانـة  َوز 
را مـا  گـردون  نمـود  بـال  کـه  بـس  از 

چون شـیر دهانی اسـت پُر از خون ما را«
                                                          )همان: 5۶۸(.

ِشـکوه از گـردش چـرخ و سـتم زمانـه، یکـی از 
مهم تریـن درونمایه هـای شـعر مسـعود سـعد اسـت. 
مؤثّـر دانسـتن افـالک بر سرنوشـت انسـان در جامعة 
انسـانی، موضوعـی تکـراری اسـت، اّما مسـعود سـعد 
بـه علّـت گرفتـاری در زنـدان و رنـج و غـم بی انـدازۀ 
حبـس بـا ایـن شـیوه، عـالوه بـر اینکـه تحـت تأثیر 
سـّنت فرهنگـی بوده اسـت، به خـود آرامـش می داد 
و  انـدوه زنـدان را می کاسـت. در اشـعار بـارودی نیـز 
گاهـی نوعـی بدبینی سـایه می افکنـد و در این میان، 
روزگار را مسـئول تمـام غـم و دردهـا و بدبختی هـای 

خـود قلمـداد می کنـد؛ آنجـا کـه می گویـد:
ْهـَر ِخلْـواً ِمـَن األََسـی »َوَکْیـَف یَِعیـُش الدَّ

َســـِقیٌم یَُعـــاَدی بِالُْهُمـــوِم َو یُْطـــَرُق
لَِوْثبَـــٍة ُمْســـَتِعدٌّ  إاِلَّ  ْهـــُر  الدَّ َمـــا  َو 

ـــِرُق« ـــاُن ُمْط ـــَو َغْضب ـــُه، َفُه ـــْذَرَک ِمْن َفِح
         )البارودی، 199۸م.، ج۲: 35۶ـ35۷(.

)انسـان بیمـاری کـه شـب و روز گرفتـاری و بال به 
عیـادت او مـی رود، چگونه در زمانه بدون رنج و سـختی 

زندگـی کند؟!
پریـدن  و  آمـادۀ جهـش  زمانـه همچـون شـیری 
و  از آن دوری کـن؛ چراکـه خشـمگین  اسـت. پـس، 

اسـت(. سـربه زیر 

اشـعار دو شـاعر در ایـن مضمـون به هـم نزدیک 
اسـت و هـر دو، چـرخ روزگار را عامـل بدبختی و طرد 
خـود از جامعـه می دانند و دیگـران را بـه دوری از آن 
دعـوت می کننـد. تنهـا تفاوت آنـان این اسـت که در 
ایـن مضمـون، اشـعار بـارودی جنبة ِحکمـی به خود 

می گیرد.

4ـ4( شب های زندان
شـب در نزد شـاعران غیرعـارف، چه آنـان که در 
بنـد هسـتند و چـه آنان کـه آزادنـد، مظهـر ناامیدی 
اسـت. آنهـا همـواره بـرای بیـان ناامیدی و یأسـی که 
در درونشـان مسـتولی شـده اسـت، به سـیاهی شب 
رجـوع می کننـد و بـرای بیـان امیـدی کـه از میـان 
رفتـه اسـت، درازی و سـیاهی شـب را فرامی خواننـد. 
شـب زمان هجوم غم و  اندوه به سـوی انسـان اسـت و 
لحظـات آن، غـم و  اندوه انسـان را دوچنـدان می کند:

»شـب آمد و غم من گشـت یـک دو تا فردا
چگونـه ده صـد خواهد شـد این عنـا و بال«
                                                   )سعد سلمان، 13۸۴: 35(.

در جایـی دیگـر، بـه همیـن گونه سـیاهی شـب 
زنـدان را به زیبایـی بـه تصویـر می کشـد:
»مونـس همه شـب خیاِل دلجـوِی تو بود

در چنـِگ نـه زلـف غالیه بـوی تـو بـود
هرچنـد شـبی سـیه تر از مـوِی تـو بـود،
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اّمیـد بـه آفتـاِب چـون روی تـو بـود«
                                                                     )همان: 5۷۷(.

توصیـف شـب های تاریـک، همـراه بـا چشـمان 
اشـکبار و فریادهـای رعـب آور پاسـبانان و زندانبانان، از 
موضوع هایی اسـت که در اشـعار مسـعود سـعد بسیار 

تکرار شـده اسـت:
ــدۀ پرســتاره را هــر شــب ــن دی »وی

تــا روز همــی بــر آســمان بنــدم
َوز عجــز دو گــوش تــا ســپیده َدم

در نعــره و بانــگ پاســبان بنــدم
ــد ــتوه آی ــر نیمه شــب آســمان ُس ه

زارم« نالــة  و  ســخت  گریــة  از 
                                                          )همان: ۲۸3(.

مسـعود سـعد قصیده ای دارد که بـا »دوش« آغاز 
می شـود و در ایـن قصیـده، بـا تصویر هایـی متفاوت، 

پایندگـی تاریکی را به تصویر کشـیده اسـت:
مـن، شـِب  تیرگـی،  زِ  گفتـی  »دوش 

اهریمـن راِی  و  اسـت  حـور  زلـِف 
زشـت چـون ظلـم و بیکرانه چـو حرص

تیـره چـون محنـت و سـیه چـو َحـَزن
رفتـار از  گویـی  ِمهـر  شـد  مانـده 

گشـتن« از  گویـی  چـرخ  شـد  سـیر 
                                                                        )همان: ۲۷3(.

بـارودی نیـز در حالـی کـه در زنـدان اسـت، از 
سـیاهی شـب ِگلِـه می کند. شـب او در زنـدان پایانی 
نـدارد و هیـچ امیـدی به رسـیدن صبح نیسـت؛ آنجا 

کـه می گویـد:

ــَهر ــي السَّ ِ ــِدي َو أَباْلن ــفَِّني َوْج »َش
الَکــَدْر َســَماِدیُر  ــْتِني  تََغشَّ َو 

یَْنَقِضــي إِْن  َمــا  اللَّْیــِل  َفَســواُد 
ْبــِح َمــا إِْن یُْنَتَظــْر« َو بََیــاُض الصُّ
                                 )البارودی، 199۸م.: ۲5۲(.

شـب زنده داری  و  دردمنـد،  را  قلبـم  انـدوه،  و   )غـم 
ناتوانـم کـرد. غـم و  انـدوه و تاریکی هـا مـرا در بـر گرفـت.

سـیاهی شـب نمی گـذرد و سـفیدی صبـح را انتظاری 
نیست(.

در جایی دیگر نیز می گوید:

َجــی أَْم تََقیَّــَدْت »َخلِیلـَـیَّ َهــْل َطــاَل الدُّ
َکَواِکُبــُه أَْم َضــلَّ َعــْن نَْهِجــِه الَْغــُد

ً ــاِهرا ــَرنِْدیَب َس ــي َس ــاً فِ ــُت َحِزین أَبِی
ــُد« ُهجَّ الِْخلِیُّــوَن  َو  اللََّیالِــی  ِطــَواَل 
                                                                 )همان: 1۷1(.

)دوسـتان مـن! آیـا تاریکـی طوالنی شـده اسـت یا 
اینکـه سـتارگانش، زنجیـر، و یـا فـردا از راهـش گمـراه 

است. شـده 

شـب های طوالنـی و  اندوه بـار را در سـرندیب بـه 
صبـح رسـاندم و آنهایـی کـه غـم و غّصـه ندارنـد، نماز 

شـب بـه جـا می آورنـد(.

چنان که پیداسـت، اشـعار دو شـاعر در این محتوا 
شـبیه به یکدیگر اسـت. مسـعود عشـق و غم را که با 
فرارسـیدن شـب دوچندان می شـود، در هـم آمیخته 
اسـت. بارودی نیز سـیاهی و طول شـب را با رجوع به 
محّسـنات بدیعـی، زیباتر از مسـعود بیان کرده اسـت 
و بـا اسـتفاده از تشـخیص و اسـتعاره، ایـن زیبایـی را 

بیـان می کند.

و  نزدیکان  و  خویشان  آوردن  یاد  به  4ـ5( 
اشتیاق به آ نان

یکـی از ویژگی هایـی که در بیشـتر حبسـّیه ها و 
اشـعار تبعیـدی و غربـت بـه چشـم می خـورد، درد و 
رنج شـاعر به سـبب دوری از عزیزان و کسـان اسـت. 
مسـعود سـعد سـلمان همیـن معنـی را در یکـی از 

اشـعار خـود چنیـن بیـان کرده اسـت:

»در غـِم زال مـادری که شـده اسـت،
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شـیدا مـن،  رنـج  و  درد  و  غـم  از 
غـم سـیلي  زِ  ُرخـش  کـرده  نیـل 

بُـکا« زِ  دیـدگان  کافـور،  کـرده 
                                 )سعد سلمان، 13۸۴: ۴5(.

در جایـی دیگـر، فراق دختر و پسـر را چون تیر و 
تیـغ می دانـد که بر قلبش نشسـته و غـم دوری مادر 
و پـدر، قلـب او را سـوزانده اسـت، در ایـن باب چنین 

می گوید:
»تیــر و تیــغ اســت بــر دل و جگــرم

پســرم و  دختــر  تیمــارِ  و  درد 
ــداَزَدم شــب و روز ــم بدینســان ُگ ه

پــدرم و  مــادر  تیمــار  و  غــم 
ــان، ــرا زایش ــد م ــر می رس ــه خب ن

نــه بدیشــان همی رســد خبــرم«
                     )دیــوان: ۲۸۰(.

ایـن ویژگی در اشـعار بـارودی نیز مـوج می زند و 
چنان که از اشـعار او پیداسـت، وی بیشـتر از مسـعود 
سـعد نسـبت به خویشـان و نزدیکان و دیدار آنها شور 

و اشتیاق دارد:

ِجیَرتِـی َواْذُکـُر  أَْهلِـي  إِلَـی  »أَِحـنُّ 
لَِمأْلَِفـي َواْصُبـو  ُخالَّنِـي  َواْشـَتاُق 

َفانَْتِهـي َهـَواَي  َعـْن  أَْسـُلو  أَنَـا  َفـاَل 
َو الَ أَنَـا أَلَْقـی ِمـْن أُِحـبُّ َفاْشـَتِفي«
                               )البارودی، 19۸۴م.: 3۴۴(.

و  دارم  اشـتیاق  و  شـور  خانـواده ام  و  اهـل  )بـه 
همسـایگانم را به یاد می آورم و شـور و اشـتیاق دوستان 

و همنشـینانم بـه سـرم می زنـد.

نـه هـوای آنها از سـرم بیـرون می رود و نه کسـانی 
را کـه دوسـت دارم، می بینـم که شـفا یابم(.

در جایـی دیگر، بـه همین گونه نسـبت به دوری 
از خویشـان و وطـن ابـراز  انـدوه می کنـد و اشـتیاق 

شـدید خـود را بـرای دیـدار آنهـا بـروز می دهد:
بِالُْمَنــی لَْوَعِتــي  أَُدارِي  »َطــْوراً 

َمْدَمِعــي یَْغلُِبِنــي  تَــاَرةً  َو 
َفَهــْل إِلَــی اأْلَْشــَواِق ِمــْن َغایَــٍة

ــِع ــْن َمْرَج ــاِن ِم ــی اأْلَْوَط َ ــْل إِل أَْم َه
ــی ــا َمَض ــی َم ــُب َعلَ ــا َقلْ ــأَْس یَ الَتَ

َمْقَطــِع« ِمــْن  لِْلِمْحنَــِة  الَبُــدَّ 
                                                           )همان: ۲31(.

)یـک بـار سـوز و گـداز درونیـم را بـا آرزو التیـام 
می دهـم و بـار دیگـر اشـک بـر مـن چیـره می شـود.

آیـا  و  هسـت  غایتـی  را  اشـتیاق ها  و  شـوق  آیـا 
داشـت؟ وطـن  بـه  بازگشـتی  امیـد  می تـوان 

ای دل  اندوهگیـن مـن! بـر آنچـه گذشـت، ناامیـد 
نبـاش! الجـرم محنـت و سـختی بـه پایـان می رسـد(.

هر دو شـاعر به خوبـی این مضمون را در اشـعار خود 
بازتاب داده اند، اّما جنبة اجتماعی و انسـانی اشعار بارودی 
در این محتوا بیشـتر نمود دارد؛ چراکه بـارودی در غربت 
به یاد خویشـان، همسـایگان، دوسـتان، مردم و کشورش 
اسـت، در حالـی که مسـعود تنها هـوای دیدار خانـواده و 
نزدیـکان درجـة اوّل خـود را در سـر دارد. بـه این ترتیب، 
جنبة انسـانی، اخالقی و اجتماعی شعر بارودی نسبت به 

مسـعود در این مضمون بیشـتر نمود پیـدا می کند.

4ـ6( مرثیه

مرثیـه، شـعری اسـت کـه در غـم از دسـت دادن 
فرزنـدان، اهـل خانـواده، دوسـتان و یـاران سـروده 
می شـود. مرثیه هـا گاه جنبـة شـخصی دارنـد و گاه 
اجتماعـی. مرثیه هـای شـخصی بـرای از دسـت دادن 
اهـل خانه اسـت و مرثیه هـای اجتماعـی، گاه درباری 
و سفارشـی هسـتند و گاه از روی تعّهـد اجتماعـی. 
حبسـّیه ها و اشـعاری کـه در انـزوا و بـه دور از جامعه 
سـروده شـده اند، عموماً جـزء ادبّیات غنایی به شـمار 
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می رونـد. ایـن نـوع شـعر، بیان حـال و ِشـکوه و فغان 
شـاعر در سـوگ آزادی خویـش، و بـه عبارتـی دیگر، 
آینـة تمام نمای روزگار اختناق و افشـاگر روزهای تلخ 
اسـیری شـاعر اسـت. پس بیراه نیسـت اگر حبسّیات 
شـریف زاده،  )ر.ک؛  بدانیـم  نیـز  مرثیـه  انـواع  از  را 
13۸۲: 133(. مرثیـه بـا روحّیـة شـاعر رنج دیـده در 
محبـس، نزدیکـی کامـل دارد. از این رو، هر دو شـاعر 
مرثیه هـای جانسـوزی دارنـد کـه در زنـدان در رثـای 
دوسـتان، عزیـزان و ممدوحـان خـود سـروده اند. هم 
مسـعود سـعد و هـم بـارودی در دوران حبـس خود، 
فرزندانشـان را از دسـت داده انـد و در ایـن زمینـه، 
مرثیه های جانسـوز سـروده اند. مسـعود سـعد سلمان 

در مـرگ فرزنـدش، صالـح، ایـن گونـه می سـراید:
»صالـح ، تر و خشـک شـد زِ تو دیـده و لب

یـارب! شـوربختم  چـه  بـدروزم،  چـه 
شـب همـه  کوشـم  بـار  هـزار  درد  بـا 

تـو ُمـردی و من بزیسـتم، ایْنـت عجب«
                                        )سعد سلمان، 13۸۴: 5۷۰(.

بـارودی نیـز در دوران تبعیـد در جزیرۀ سـرندیب، 
نزدیـکان خود از قبیل همسـر و فرزندانش را از دسـت 
داد و برای آنها، شـعرهایی  اندوهگین سـرود. در همین 
دوران بود که خبر مرگ پسـر و دختـرش را به او دادند 

و او نیـز در غـم از دسـت دادن فرزند چنین سـرود:

ُمــوِع َفلــْم تُِجْبِنــی َــی الدُّ »َفِزْعــُت إِل
ْمــِع ِعْنــَد الُْحــْزِن َداُء َو َفْقــُد الدَّ

َولَِکــْن َجــَزٍع  فِــي  ــْرُت  َماَقصَّ َو 
إَِذا َغلَــَب األََســی َذَهــَب الُْبــَکاُء«
                                    )البارودی، 199۸م.: ۸1(.

اّمـا هرگـز  )از اشـک ها درخواسـت یـاری کـردم، 
جوابـم ندادنـد و نبـوِد اشـک در هنـگام  انـدوه، بیماری 

. ست ا

در َجـَزع و َفـَزع کوتاهـی نکردم، اّما آنـگاه که اندوه 
چیره شـود، گریه رخـت بربندد(.

بـارودی نیز همانند مسـعود وقتی کـه خبر مرگ 
فرزندانش را به او می دهند، اشـک از دیدگانش جاری 
می شـود. ایـن مرگ آن قـدر بارودی را شـوکه می کند 
که حّتی اشـک از چشـمانش جاری نمی شود، بلکه از 
فقـدان آنها بیمار می شـود. هر دو شـاعر یک مضمون 
را بـرای بیـان مـرگ فرزنـدان بیـان می کننـد، اّمـا 
بـارودی بیـش از مسـعود دچـار غـم و  اندوه می شـود. 
اشـعار بـارودی در ایـن زمینه، صبغة ِحکمـی به خود 
می گیـرد؛ برای مثـال، در مصرع اّول بیت اّول از شـعر 
ْمِع ِعْنَد الُْحـْزِن َداُء«،  فـوق آنجا که می گوید »َفْقـُد الدَّ
ایـن ویژگی پیداسـت. مرثیه های بارودی سـخن عقل 
اسـت کـه در آنهـا به شـکیبایی دعـوت کرده اسـت و 
تـالش می کنـد از حقیقـت وجـود و حقیقـت زندگی 
پـرده بـردارد. در اشـعار بارودی نسـبت به سرنوشـت 
محتـوم مـردم و سـایر موجودات زنـده پند و نصیحت 
هسـت. وی از اینکـه در مقابـل مـرگ ناامیـد و ناتوان 
شـود، ابـا می کند و بـا نگاهـی متدبّرانـه و عبرت گونه 
بـه آن می نگـرد )ر.ک؛ الفاخـوری، 19۸۶م.: 1۲۸(، در 
حالی که مرثیه های مسـعود سـعد، سخنان احساسی 
اسـت و از احساسـات درونـی او نشـئت می گیـرد. در 
مرثیه هـای بـارودی، عقـل غلبـه دارد، در حالـی کـه 
در مرثیه های مسـعود سـعد، غلبه با احسـاس اسـت. 
بـارودی بـه شـیوه ای ِحکمـی و بـا اسـتفاده از ایجـاز، 
بیشـترین معانـی و مفاهیـم را بـه ذهن مخاطـب القا 
می کنـد و مخاطـب را وادار می کند تا در معانی اشـعار 
بیندیشـد، در حالـی کـه مرثیه های مسـعود این گونه 
نیسـت و بـا عبارت هایـی روان و بـدون تکلّـف،  انـدوه 
خـود را از فقـدان فرزنـد بـه مخاطب خود می رسـاند. 
بـارودی،  مرثیه هـای  ویژگی هـای  مهم تریـن  از 
برخـورداری از حـّس صادقانـه و عواطفی رقیق اسـت. 
در رثـای دوسـتان و نزدیکان، طریق شـعر متکلّفانه را 
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در پیـش نمی گرفت، بلکه با حّسـی صادقانـه و به دور 
از هـر گونـه ریا بـه رثای آنـان می پرداخـت. البّته این 
ویژگـی در تمـام مراثی مسـعود سـعد دیده می شـود.

4ـ7( اشتیاق به وطن
از موضوعاتـی کـه در سـروده های زنـدان و تبعید 
مطـرح می شـود، دوری شـاعر از وطـن و اشـتیاق بـه 
سـوی آن اسـت. بـه یـاد آوردن وطـن و روزهـای بـه 
یـاد ماندنـی و خوشـی که در آن سـپری کرده اسـت، 
قلـب و روح شـاعر را جریحـه دار می کنـد و اشـک از 
دیدگانـش جاری می گرداند. مسـعود سـعد این حس 

نوسـتالژیک را در فـراق الهور چنین سـروده اسـت:
» ای الوهـور ویحک بی  من چگونه ای؟!

بی آفتـاِب روشـن، روشـن چگونـه ای؟!
 ای بـاِغ طبـِع نظـِم مـن آراسـته تـو را

بی اللـه و بنفشـه و سوسـن چگونـه ای؟
ناگـه عزیزفرزنـد از تو جدا شـده اسـت

بـا درد او بـه نوحـه و شـیون چگونه ای؟
بر پای من دو بند گران است چون تنی

بی جان شده، تو اکنون بی تن چگونه ای؟
نفرسـتیم پیام و نگویی به ُحْسـن عهد

کاندر حصار بسته چو بیژن چگونه ای؟«
                                              )سعد سلمان، 13۸۴: 39۸(.
حـسِّ ناسیونالیسـتی و میهن پرسـتی در اشـعار 
بـارودی مـوج می زند. ایـن حس از بـدو زندگی همراه 
بـارودی بـود و آنـگاه که تبعید می شـود، این حس در 
وجـودش دوچندان می شـود. شـّدت اشـتیاق بارودی 
بـه وطـن را می تـوان به وضـوح در قصیـدۀ »سـرودۀ 
بازگشـت« در بـدو ورود بـه مصر، پس از اتمـام دوران 
تبعیـد او مشـاهده کـرد؛ سـروده ای کـه تمـام مردم، 
به ویـژه اهـل علـم، فکـر و ادب را در مصـر و دیگـر 
سـرزمین های عربـی بـه وجـد مـی آورد و بـا آن آواز 
سـر می دهنـد. مطلع این قصیده به شـرح زیر اسـت:

ــُر؟ ــِذهِ ِمْص ــِن أَْم َه ــُل َرأََی الَْعْی ِ »أَبَاب
ــْحُر« ِّــي أََری فِیَهــا ُعُیونــاً ِهــَي السِّ َفإِن
                                   )البارودی، 199۸م.: ۲۷۰(.

)ایـن بابـل اسـت کـه می بینـم یـا مصـر؟! در آن 
می بینـم(. سـحرانگیز  چشـم هایی 

ایـن حـس را از سـوی بـارودی در اثنـای تبعیـد 
نیـز نمی تـوان انـکار کـرد. وی همـواره بـه یـاد مصـر و 

اسـت: آن  زیبایی هـای 
َســاِکِنیِه َو  نَْجــداً  »أَْشــَتاُق 

نَْجــُد الَْغــداةَ  ِمنِّــي  أَیْــَن  َو 
لَْیلَــی بُِحــبِّ  ُفــَؤاِدي  َذاَب 

َوْجــُد بَــَراُه  لُِفــؤاِد  یَــا 
َفَکْیــَف أَْمِســي بَِغْیــِر َقلْــٍب

ــُدو ــَف أَْغ ــي َو َکْی ــوَر َعْیِن ــا نُ یَ
َفَهــْل لَِنْیــِل الِْوَصــاِل یَْومــاً

ــُدوِد َعْهــُد بَْعــَد َمِدیــِد الصُّ
َحــاٍد َرفِیــَق  أََرانِــي  َهــْل  َو 

بَِمــْدِح َخْیــِر األَنَــاِم یَْحــُدو
َعَســی إِلَهــی یَُفــکُّ أَْســِري

یَــَودُّ« لَِمــا  َفُعــوٌل  َفْهــَو 
                                          )همان: 1۶۸(.

)بـه سـرزمین های بلنـد نَْجـد و مردمانـش مشـتاق 
هسـتم. چـه می شـد فـردا نَْجـد را می دیـدم!

قلبم با عشـق لیلی آب شـد! به داِد قلبی برسـید که 
شـور و اشـتیاق بیمارش کرده است.

 ای نـور چشـم مـن! چگونه روز و شـب را بـدون قلب 
سـپری کنم؟

آیـا بعـد از مّدت هـای مدیـد آشـنایی و دوری، روزی 
نیـل را بـاز خواهـم دید؟

و آیـا رفیقی که بهترین مردم )حضـرت محّمد)ص(( را 
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مدح کنـد، به من نشـان خواهد داد؟
امیـد اسـت کـه پـروردگارم از قیـد اسـارتم برهانـد؛ 

چراکـه او هرچـه بخواهـد، انجـام می دهـد(.

همچنیـن، در جایـی دیگـر بـه همین صـورت به 
مصـر و سـرزمین مـادری خویش مشـتاق می شـود و 

می سـراید: چنین 

َولَِکـْن یـارِ  الدِّ إِلَـی  َشـْوقِي  »َطـاَل 
أَیْـَن ِمـْن ِمْصـَر َمـْن أََقـاَم بَِکْنـِدي

َحبَّـَذا النِّیـلُ ِحیـَن یَْجـِري َفُیْبـِدي
الِْفِرنْـِد« اْهِتـَزاَز  َو  ـْیِف  السَّ َرْونَـَق 
                           )همـان: 1۶9(.

)اشـتیاقم بـه سـرزمین )مصـر( طوالنی گشـت، اّما 
مصـر کجـا و آن که در شـهر َکْنـدي مقیم اسـت کجا؟ 
]کندی: شـهر کوچکـی که بارودی بیشـتر دوران تبعید 

خـود را در آن سـپری کرد[.

می شـود  جـاری  کـه  آنـگاه  نیکوسـت  چـه  نیـل 
نشـان  جـاری  را  شـدنش  آختـه  و  شمشـیر  رونـق  و 

. می دهـد(

چنان که پیداسـت، هر دو شـاعر در اشعار خویش، 
شـور و اشـتیاق خـود را بـه سـرزمین مـادری خویش 
نشـان می دهنـد؛ سـرزمینی کـه منشـاء خاطـرات و 
دوران خـوش زندگـی آنهـا بـوده اسـت. اشـعار هـر دو 
شـاعر، سرشـار از عاطفه و حّس درونی و فاقد هر گونه 
ریاسـت و از عالقـة وصف ناپذیر آنها بـه موطن خویش 
پـرده برمی دارد و آنهـا را وامی دارد تا با واژگانی بسـیط 
و بدون هیچ گونه تکلّف، شـوق خود را به وطن نشـان 
دهنـد، اّمـا از ابیـات چنین بـه نظر می رسـد که حّس 
میهن پرسـتی بـارودی بر مسـعود سـعد می چربـد، اّما 

شـعر های مسـعود سـعد عاطفی تر است.

4ـ8( مفاخره

سـلمان  سـعد  مسـعود  مفاخره هـای  بـاب  در 

بایـد گفـت کـه وی تحـت تأثیـر مفاخره سـرایی کـه 
در شـعر های دربـاری وجـود دارد و بـه علّـت اعتمـاد 
بـه نفسـی کـه بـه واسـطة فرادسـت بـودن داشـت، 
در حبسـّیات خـود، بسـیار اظهـار فضل و سـخنوری 
می کـرد و به خودسـتایی و فخـر می پرداخت و مراتب 
و درجـات فضـل و برتری هـای خـود را بیـان می کرد 
و آشـکارا می گفـت کـه چنان چـه از زندان رها شـود، 
بی شـک تمـام توانـش را در اختیـار ممـدوح قـرار 

می دهـد:
»نـه چـو من عقل را سخن سـنجی اسـت

نـه چـو مـن نظـم را سـخندانی اسـت
اســت بُرنده شمشــیری  را  ســخنم 

اســـت« فراخ میدانـــی  را  هنـــرم 
                                            )سعد سلمان، 13۸۴: ۸1(.

یـا در جایـی دیگـر از حبسـّیات خود، بـرای جلب 
رضایـت شـاه و فرمانروایـان و نیز برای رهایـی از بند و 
زنـدان، در ظاهـر حبس و بند خود را مایة مباهات خود 

می دانـد و بـدان افتخـار می کنـد؛ آنجا کـه می گوید:
باکــم اََجــل  حملــة  از  »نیســت 

عــارم« پادشــه  بنــد  از  نیســت 
                                                                )همان: ۸1(.

یـا در جـای دیگـر، چنیـن به خـود می بالـد و در 
فصاحـت و بالغـت خـود را یّکه تـاز می دانـد:

بزرگ نــاوردم فصاحــت  »در 
فراخ میدانــم« بالغــت  در 
                                       )همان: ۲۷۴(.

سـرندیبّیات بـارودی نیـز پُـر از اشـعاری در فخر 
و حماسـه اسـت. تقریبـاً در تمـام قصایـد بـارودی 
می تـوان ردِّ پـای فخـر را دید. بارودی کسـی نیسـت 

کـه اگـر حادثـه ای روی دهـد، خـود را ببـازد:
ــْن إِْن َدَجــا َحــاَدٌث »َو لَْســُت ِممَّ

َفوََّضــا أَْو  األَْمــِر  زَِمــاَم  أَلَْقــی 
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الُْعــاَل لِِطــالَِب  نَْفِســي  َجــرَّْدُت 
یُْنَتَضــی أَْو  الَیُْرَهــُب  ــْیُف  َوالسَّ

الَتَْحَتِشــْم َو  الَْمْجــَد  َعنِّــي  َســْل 
َفالَْمْجــُد یَــْدرِي أَيَّ َســْیٍف نََضــا«
                              )البارودی، 199۸م.: 3۶۴(.

اگـر حادثـه ای رخ  )همچـون کسـی نیسـتم کـه 
دهـد، خـود را ببـازم.

خویشـتن را برای بزرگواری آماده کردم و شمشـیر 
نمی ترسـد که کشـیده شود.

نکـش.  خجالـت  و  بپـرس  مـن  از  را  بزرگـواری 
بزرگواری می داند کدامین شمشـیر آخته شـده اسـت(.

یا در جایی دیگر می گوید:

ـي لَِمْقــداٌم َعلَــی الَْهــْوِل َوالــرَّدی ِـّ »إِن
بَِنْفِســي َو فـِـي اْلِْقــَداِم بِالنَّْفــِس َمــا یـُـْرِدي

الُْهــَدی الَْتَبــَس  إَِذا  اٌل  لَقــوَّ ـي  ِـّ َوإِن
َو َجــاَرْت ُحُلــُوُم الَْقــوِم َعــْن َســَنِن الَْقْصــِد«
                                                               )همان: 1۶۷(.

)مـن خویشـتن را به کام ترس و مرگ می فرسـتم، 
در شـجاعت مرگ نیست.

مـن فصیـح و راست سـخنم، آنـگاه کـه هدایـت و 
عقـل راه گـم کننـد(.

چنان کـه پیداسـت، هر دو شـاعر در اشـعار خود 
بـه فخرفروشـی می پردازنـد. مسـعود سـعد فخریّات 
خـود را راهـی به سـوی قانع کـردن ممدوحـان برای 
آزادی خـود قـرار می دهـد و حامـل ایـن پیـام بـرای 
آنهاسـت که او صاحب قدرتی اسـت کـه ناحق گرفتار 
زندان شـده اسـت. مسـعود می خواهد بگویـد که اگر 
از زنـدان رهـا شـود، تمـام تـوان و قـدرت جنـگاوری 
و قلـم خویـش را در اختیـار ممـدوح قـرار می دهـد، 
در حالـی کـه فخریّـات بـارودی در تبعیـد، ناشـی از 

ویژگی هایـی اسـت کـه از کودکـی و آبا و اجـداد خود 
بـه ارث برده اسـت.

4ـ9( اظهار ناتوانی
و  ُسسـتی  پیـری،  بیمـاری،  ناتوانـی،  اظهـار 
بی انگیزگـی، یکی دیگر از ویژگی های اشـعار شـاعرانی 
اسـت کـه مّدت های مدیدی را در زنـدان و تبعید و انزوا 
به سـر برده اند. کمتر شـاعر رنج دیده و غربت کشیده ای 
را می توان دید که اشـعار وی از این ویژگی تهی باشـد. 
ایـن موضوع را به وضوح در اشـعار و حبسـّیات مسـعود 

سـعد می تـوان دیـد؛ آنجـا که می سـراید:
نــای قلعــة  اســیر  »بازگشــتم 

ــذرم ــا ح ــا قض ــرد ب ــم ک ــود ک س
ــن اســت ــا نشســِت م ــوه ت کمــر ک

ــرم ــد کم ــت ش ــان دو دس ــر می ب
از بلنــدی حصــن و تنــدی کــوه،

منقطــع گشــت از زمیــن نظــرم
مــن چــو خواهــم کــه آســمان بینــم،

نگــرم زمیــن  و  آرم  فــرود  ســر 
پَســت می بینــم از همــه کیهــان

چــون همــا ســایه افکنــد بــه ســرم...
می بــارم ســتاره  دیــده  زِ  یــا 

یــا بــه دیــده ســتاره می شــمرم
َور دل مــن شــده اســت بحــِر َغمــان

مــن چگونــه زِ دیــده ُدر شــمرم؟
ــم ــده ُرَخ ــون دی ــه زِ خ ــت الل گش

شــد بنفشــه زِ زخــِم دســتبرم«
                                 )سعد سلمان، 13۸۴: ۲۸۰(.

بـارودی نیـز بـا وجـود اینکـه هیـچ گاه در برابـر 
سـختی ها و محنت هـا سـر فـرود نمـی آورد، در عین 
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حـال، نمی توانـد ناتوانی و ضعف خویـش را انکار کند. 
ایـن اظهار ناتوانی در اشـعار سـرندیبّیات بـارودی نیز 

هویداست:
ـي ُمولَــٌع ِـّ ـاِم أَن »َو ِمــْن َعَجــِب اأْلَیَـّ

بَِمــْن لَْیــَس یَْعِنیــِه بَُکائـِـي َو الَُســْهِدي
ً ــاِهرا ــَرنِْدیَب َس ــي َس ــالً فِ ــُت َعلِی أَبِی

ــاُه ِمــْن لَْوَعِتــي َوْحــِدي أََعالـِـُج َمــا أَلَْق
َصاِحــٍب َوْجــَه  الَأََری  بَِعْیِنــي  أَُدوُر 

یَِریــُع لَِصْوتِــي أَْو یَــِرقُّ لَِمــا اُبْــِدي
ــاً ــاَر َموِهن ــارٌِق َط َ ــَجانِي ب ــا َش َو ِممَّ

ــِد ْ ن ــَن الزَّ ــَرارِ ِم ــثُّ الشَّ ــاَر ُمْنَب ــا َط َکَم
ـٍة َحیَـّ أَنَْیــاِب  بَْیــَن  ـي  ِـّ َکأَن َفِبــتُّ 

ِمــَن الرُّْقــِط أَْو فِــي بُْرثَُنــْي أََســٍد َوْرِد«
                                      )البارودی، 199۸م.: 1۶۴(.

بـه  اسـت کـه مـن  ایـن  روزگار  )از شـگفتی های 
کسـی کـه گریـه و بیداریـم برایـش اهّمّیتـی نـدارد، 

هسـتم. مشـتاق 

شـب را علیـل و ناتـوان و در حالـی که بیـدارم، در 
سـرندیب بـه صبـح می رسـانم و به تنهایی سـوز و گداز 

درونیـم را مـداوا می کنم.

اطرافـم را می نگـرم، اّمـا همـراه و دوسـتی کـه بـه 
صـدا و ناله هایـم اهمّیـت بدهـد، نمی بینـم.

چنان که  کرد،  اندوهگینم  شب   نیمه های  در  برقی 
آتش از آتش زنه برمی خیزد.

بـه حالـی گرفتار شـده ام کـه گویا میـان نیش های 
مارهـای پیسـه و یا چنگال های شـیر گرفتـار )و ناتوان( 

شده ام(.

همچنین، در جای دیگر می گوید:
َردُّ؟ الَْعلِیــِل  لَِســالَِم  »َهــْل 

َوْعــُد؟ اللَِّقــاءِ  لَِصَبــاِح  أَْم 

ــٍن ــی بَِعْی َج ــی الدُّ ــُت أَْرَع أَبِی
ُســْهُد َو  َمْدَمــٌع  ِغَذاُؤهــا 

الََصاِحــٌب إِْن َشــَکْوُت َحالِــي
یَــُردُّ« الََســاِمٌع  َو  یَْرثِــي 
                                      )همان: 1۶۷ـ1۶۸(.

)آیا سـالم علیـل و بیمار پاسـخی دارد؟ آیا وعده ای 
برای صبح دیدار هسـت؟

شـب هنگام تاریکـی را بـا چشـمی کـه از اشـک و 
بیـداری تغذیـه می کنـد، می پایـم و نظـاره می کنـم.

نه همنشـینی هسـت که اگر ِشـکوه کنـم، دلداری 
دهـد و نه شـنونده ای که پاسـخ دهد(.

تفـاوت اشـعار دو شـاعر در ایـن زمینه این اسـت 
کـه مسـعود با سـادگی هرچه تمام تـر و بـه دور از هر 
گونـه تکلّف، ناتوانی و ناامیدی خـود را اظهار می کند، 
در حالـی کـه بـارودی به راحتـی تـن بـه ایـن اظهـار 
ناتوانـی نمی دهـد و بـه همیـن علّـت، بالفاصلـه پس 
از چنیـن اشـعاری به خـود می بالد. از طـرف دیگر، از 
اشـعار دو شـاعر چنیـن برمی آید کـه تأثیر زنـدان بر 
مسـعود سـعد بیـش از تأثیـر تبعید بـر بـارودی بوده 

است.

نتیجه گیری
با اینکه مسـعود سـعد سـلمان و بارودی دو شاعر 
از دو فرهنگ و زمانة متفاوت هسـتند، در حبسـّیاتی 
دیـده  تفاوت هایـی  و  شـباهت ها  سـروده اند،  کـه 
می شـود. عمدۀ شـباهت های اشعار مسـعود و بارودی 
در موضوع هـای کلّـی  اسـت کـه در این مقالـه به آنها 
پرداختـه شـده اسـت، اّمـا از آنجـا کـه این دو شـاعر 
بـه علل مختلـف گرفتـار زنـدان و تبعید شـده اند، به 
مقوله هـای دهگانـه ای کـه در این مقاله به آنها اشـاره 
شـده، رویکردهـای متمایـزی داشـته اند. مسـعود بـه 
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علّـت حسـادت رقیبان هنری و سیاسـی، هجده سـال 
از عمـر خود را در سـیاهچال های مخوف و ُکشـنده به 
سـر آورد، در حالـی کـه بـارودی به سـبب وطن گرایی 
و فکـر برکشـیدن جامعة مصـر و انگیزه هـای جمعی و 
ملّی، هفده سـال تبعید در سـرندیب را بـه جان خرید. 
از ایـن رو، دردهـا و احساسـات اجتماعـی بـارودی بـه 
حبسـّیات او رنگی از َسـِر تعّهـد اجتماعی داده اسـت، 
حـال آنکه مسـعود سـعد عمدتـاً بـه فکـر آزادی خود 
ایـن رو،  از  بـوده اسـت و  از سـیاهچال های غزنـوی 
به ناچـار بـه فکـر نجـات خود بـود و بـرای ایـن هدف، 
بـه ممدوحـان و صاحبان قـدرت سیاسـی، فرهنگی و 
اجتماعـی متوّسـل می شـد تـا موجبـات آزادی او را از 
زنـدان فراهـم کنند. تفـاوت مهّمی که در لحن اشـعار 
مسـعود و بارودی وجود دارد، عاطفی و احساسـی بودن 
اشـعار این دو شـاعر است. مسـعود سـعد، زندانی نای، 
مرنج، سـو، دهـک و... بوده اسـت؛ زندان ها و قلعه هایی 
که دسـت کسـی بـه آنجا نمی رسـید، چنان که شـاعر 
امیـد خـود را بـه آزادی از ایـن زندان هـا از دسـت داده 
بـود، در حالـی کـه بـارودی فقط بـه سـرندیب تبعید 
شـده بـود و آزادانـه در آن منطقـه، هرچنـد بـه دور از 
خانـواده، بـه زندگـی خـود ادامه مـی داد. سـختی ها و 
شـکنجه هایی که به مسـعود سـعد وارد می شـد، لحن 
اشـعار وی را چنـان عاطفـی کـرد کـه بـا خوانـدن آن 
اشـک از دیـدگان سـرازیر می شـود، در حالـی کـه این 
سـوزوگداز بـه علّـت زندانـی شـدن بـارودی در اشـعار 
وی دیـده نمی شـود، اّمـا ویژگی مهم بـارودی، ِحکمی 
بودن آن اسـت، حال آنکه این ویژگی در شـعر مسـعود 
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