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بررسی مضامین مشترک در حبسیات ابوفراس حمدانی
و مسعود سعد سلمان
تاریخ وصول90/7/15 :
تاریخ پذیرش90/9/25 :

زهرا سلیمانی

*

چکیده

زندان و سرودههای مربوط به آن ،بخش وسیعی از ادبیات عرب و فارسی را به خود

مضامینی انسانی آفریدهاند که مطالعه و بررسی آن خالی از لطف و فایده نیست .ابوفراس
حمدانی ،شاعر معروف قرن چهارم هجری از پیشگامان حبسیهسرایی در ادبیات عرب
محسوب میشود که در طول اسارت خویش در قصایدی موسوم به «رومیات» مقولۀ
زندان و متعلقات آن را به رشتۀ نظم درآورده است .در ادبیات فارسی نیز قدیمیترین

حبسیه متعلق به مسعود سعد سلمان ،شاعر نامور قرن پنجم و ششم است .در این مقاله
حبسیات این دو شاعر با هدف یافتن مضامین مشترک مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژهها :ابوفراس حمدانی ،مسعود سعد سلمان ،حبسیه ،رومیات ،زندان.
* .عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد ورامین-پیشوا ،استادیار گروه ادبيات ،ورامين،
Soleymani@iauvaramin.ac.ir
ايران.

مطالعات ادبیات تطبیقی ،سال پنجم ،شمارة 20؛ صص 100ـ83

اختصاص داده است .شاعران آزاده از گذشتۀ دور تا امروز در این زمینه معانی زیبا و
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مقدمه

«حبس» در لغت به معنای زندان است و معنای مصدری هم دارد .برجستهترین چیزی

که در معنای «حبس» به نظر میرسد ،منع حرکت است .در برخی مشتقات آن معنی سختی

بسه» که توقف و تعذر کالم به هنگام سخن گفتن
و مشقت احساس میشود؛ مانندُ :
«ح َ

است؛ اما مفهوم تحقیر را ندارد( .الفراهیدی ،1409 ،ج)150 :3

«حبس» مکانی است ویژه مجازاتهای مانع آزادی که طبق قوانین معین
اما در اصطالح َ

انجام میشود و عالوه بر آن ،وظیفۀ نگهداری دستگیرشدگان منتظر تحقیق یا محاکمه و نیز
محکومان به اعدام را ـ که منتظر اجرای حکم یا عفو هستند ـ به عهده دارد.

در فقه اسالمی زندان نوعی «تعزیر» به شمار میرود ،و تعزیر به مجازاتی اطالق میشود

که شارع مقدس اندازهای برای آن معین نکرده ،برخالف «حد» که اندازهاش معین است و
از آنجا که نظامهای نوین جزایی اصالت را در کیفر به زندان دادهاند ،وظیفه زندانها اهمیت

ویژهای یافته است( .الحسینی)3 :1970 ،
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در حقیقت زندان وسیلهای است برای اصالح مجرم و حفظ مصالح جامعه ،حال آن که

در گذشته بیشتر افکار انتقامجویانه بر هدف زندانها سایه گسترده بود .حتی در عصر حاضر
بقایای این اندیشه تأثیرات شوم خود را بر قوانین اصالحی زندانها گذاشته و از حرکت آن
در مسیر صحیح ممانعت میکند .از سوی دیگر گاهی زندان به طور کامل در جهت خالف

هدف خویش حرکت میکند و آن وقتی است که به عنوان حربهای برای سرکوب انسانهای
آزاده و حق طلب و یا انتقام کشیدن از مغضوبان و مخالفان قدرتمندان مورد استفاده قرار

میگیرد( .همان)4 :

حبسیات یا ادبیات زندان ،نالههای دردآلود و فریادهای تضرعآمیز جانهای فرهیختهای

است که به دالیل مختلف سیاسی ،اجتماعی و اعتقادی به دست همنوعان خود از یار و دیار
جدا شدهاند و در میان دیوارهای زندانها ،با خواری و ذلت از ابتداییترین حقوق انسانی
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محروم شدهاند؛ به همین سبب سرچشمه این نوع ادب را باید در احساسات صادقانه بشری

جستجو کرد .این ویژگی ،نه تنها به ادبیات زندان جذابیتی خاص بخشیده است؛ بلکه آن را
فراتر از زمان و مکان ،در قلب ادبیات زنده و ارزشمند انسانی قرار داده است.

اما عوامل در بند کشیدن ادیبان و شاعران که تأثیر به سزایی در روح و اندیشه ادیب

در بند و به تبع در ادب وی دارد ،متفاوت است؛ چرا که فرق بسیار است میان آن کس که
به دلیل ارتکاب جرمی به زندان میرود و آن کس که به گناه ناکرده ،به دالیل سیاسی و
غیرسیاسی به بند کشیده میشود.

چنان که میان «رومیات» ابوفراس حمدانی و «حبسیات» مسعود سعد سلمان تفاوت بسیار

است؛ زیرا ابوفراس امیری است دلیر که پس از جانفشانیهای فراوان در جهاد با رومیان به

اسارت درآمده است؛ از این رو شعرش نالههایی پرسوز و گداز است که از دلی لبریز از درد

و اندوه برمیخیزد؛ درد و اندوهی که بیمهری سرور ،مربی و پسرعمویش آن را در جانش
دستگیر و زندانی میشود؛ بنابراین بیشتر اشعاری که در زندان سروده ،پوزشنامههایی است

که در آنها نهایت تالش خویش را به کار برده است تا خود را از گناهی تبرئه کند که
چه بسا در دل آن را گناه نمیداند؛ به همین سبب حبسیات وی شور عاطفی ،صداقت و

تأثیرگذاری «رومیات» ابوفراس را ندارد؛ اما به هر حال از آنجا که ابوفراس در حبسیهسرایی
شاعری موفق و مقدم بر سعد سلمان است ناگزیر مسعود سعد سلمان در سبک و مضامین

اشعار زندان خود از او تأثیر پذیرفته و بهرهها برده است .با این رویکرد در این مقاله ،سعی

شده است مضامین مشترک در حبسیات هر دو شاعر بررسی شود.
مروری بر زندگی ابوفراس حمدانی

به سال  320قمری در شهر منبج در نزدیکی حلب ،کودکی پا به عرصه گیتی نهاد که
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ریخته است؛ برخالف مسعود سعد سلمان که به اتهام توطئهچینی برای براندازی حکومت،
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«حارث» نامیده شد .بعدها او «ستاره منبج» شد و به «ابوفراس» شهرت یافت؛ و این کنیه

و واژه برگرفته از نام شیر ،بر شجاعت و رشادت او گواهی میداد .ابوفراس از سلسله شیعی

مذهب به نام «آل حمدان» برخاست؛ خاندان نیکسرشتی که با صفاتی چون کرم ،سخاوت،
شجاعت و فصاحت شهرهاند؛ اما ابوفراس در سومین سال زندگی از نعمت پدر محروم شد و
آغوش مهربان مادر ،یگانه ملجأ و تکیهگاه او شد.

ابوفراس بعدها تمام توان خویش را در خدمت و اعتالی حکومت حمدانیان گذارد و به

عنوان کارگزار امین و سردار دلیر سیفالدوله در صحنه امارت و میدان کارزار ظاهر شد.
تشیع ،1366 ،ج .)430 :1گویا او دو بار اسیر شد ،که در وهله نخست با زیرکی
(دائره المعارف ّ

و تهور ،خود را از چنگال دشمن رهانید .اسارت دوم ابوفراس در  351و در اطراف منبج

صورت گرفت .او روزهای اقامت در روم را با دلتنگی گذراند و همواره در اشعارش از بدی

روزگار و بیوفایی یار و جور اغیار مینالید؛ خاصه آن که مرگ مادر در آن ایام ،بزرگ ترین
ضربه را بر او وارد آورد .سرانجام در سال  355پس از چهار سال اسارت ،به همراه جمعی
دیگر از اسیران مسلمان از بند رومیان رهایی یافت و به موطن خویش بازگشت .ابوفراس پی
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از رهایی ،مدتی بر کرسی امارت شهر حمص تکیه زد و زمام امور آن خطه را به عهده گرفت.

تا آن که سیفالدوله در سال  356قمری درگذشت و با مرگ او خاندان حمدانی گرفتار تندباد

اختالف و کشمکش داخلی شد و فرجام آن توطئه و قتل ابوفراس در سال  357بود.

دیوان شعر ابوفراس حمدانی به وسیله ابن خالویه ،استاد ارزنده او جمعآوری شد و سپس

به صورت زیبا تنظیم و عرضه شد .این دیوان نخست در سال  1873میالدی در بیروت به

زیور طبع آراسته شد و تاکنون نیز بارها تجدید چاپ شده است( .عاملی ،1403 ،ج 332 :4

ـ 273؛ بستانی ،1979 ،ج  376 :2ـ )363

مروری بر زندگی مسعود سعد سلمان

مسعود سعد سلمان از نوادر ایام و افاضل انام در سال  438ـ  440در الهور دیده به
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جهان گشود .پدرش سعد سلمان از فضالی وقت بوده و آن طور که ابوالفضل بیهقی در

تاریخ خود آورده وی در دستگاه مجدود بن مسعود سمت استیفا داشته است( .بیهقی:1381 ،

ج )723 ،2

آغاز شاعری مسعود سعد مصادف با سلطنت سلطان ابراهیم ( 450ـ  492هـ) بود و گویا

در عهد همین پادشاه به توصیه پدرش وارد دربار شد و طولی نکشید که در دربار سلطان،

اعتبار و منزلتی پیدا کرد و سلطان مسعود را که از مادحان شاهزاده سیفالدوله بود به همراه
او به هندوستان فرستاد .هنوز سه سال از حکومت سیفالدوله نگذشته بود که شاهزاده به
اتهام طغیان به دستور سلطان ابراهیم به همراه ندیمان و خواص دربارش دستگیر و در

قالع زندانی شد .مسعود سعد نیز به اتهام اینکه قصد پیوستن به دربار ملکشاه سلجوقی را

داشته و سیفالدوله را نسبت به این امر تشویق کرده است ،دستگیر و ده سال در زندانهای
دهک ،سو و نای محبوس شد و سرانجام در سال ( 489ـ  )490با پایمردی عمیدالملک

سعایت دشمنان به زندان افتاد و نزدیکان وی از جمله مسعود سعد گرفتار شدند ،بار دیگر

شاعر بیهیچ گناهی ،مدت هشت سال در قلعه مرنج محبوس شد تا آن که در سال 500

با شفاعت ثقهالملک طاهر علی مشکان مورد عفو شاه قرار گرفت و پس از آزادی به سمت
کتابداری دارالکتب سلطنتی گماشته شد و سرانجام در سال  515دار فانی را وداع گفت.

(شمیسا)133 :1375 ،

از جمله آثار مسعود ،دیوان اشعار وی است که توسط سنایی غزنوی ،شاعر معاصر وی و

اواخر عمر شاعر گردآوری شده است( .همان)

محمد عوفی در «لباب االلباب» آورده است که او سه دیوان داشت :یکی به تازی و یکی

به پارسی و دیگری به هندی؛ اکنون تنها اثری که از شاعر در دست است دیوان پارسی

اوست( .ص )423
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عمادالدوله از زندان رهایی یافت (صفا ،1369 ،ج  .)487 :2وقتی بونصر پارسی به تهمت و
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مضامین مشترک حبسیات دو شاعر

تردیدی نیست که محیط و شرایط آن ،تأثیری به سزا در روح و اندیشه و حتی جسم

انسان دارد .بر این اساس ،روشن است که زندان و شرایط خاص آن نیز پاسخ ویژه خود را

میطلبد ،و چون ادیبان و شاعران از جمله حساسترین افراد جامعه بودهاند ،بیش از دیگران
در معرض عوامل محیطی قرار داشتهاند؛ بنابراین بدیهی است که محصول ادبی دوران

حبس آنها با گفتهها و سرودههای دیگر سالها تفاوتهای بسیار داشته باشد که بخشی
از این تفاوتها به «مضامین» مربوط میشود .مضامین ادب زندان در حقیقت داستان رنج
و فریاد استغاثه انسانهایی است که به دست همنوعان خود از یار و دیار جدا شدهاند و در
میان دیوارهای زندانها به خواری و ذلت از ابتداییترین حقوق انسانی محروم شدهاند .این
ویژگی موضوعی سبب شده است که ادب زندان در قلب ادبیات زنده و ارزشمند انسانی قرار

گیرد( .آباد)137 :1380 ،

از آنجا که ابوفراس حمدانی و مسعود سعد سلمان هر دو از شاعران برجسته و شاخص در
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حبسیهسرایی زبان و ادبیات خویش به شمار میروند در این مقاله با توجه به تقدم ابوفراس،
تحت چندین عنوان مضامین مشترک در حبسیات این دو بررسی میشود.

 -1دوری و یاد عزیزان

یکی از موضوعاتی که در حبسیات مطرح میشود دوری شاعر از عزیزان و زن و فرزند

است؛ یاد خویشان و عزیزان در تنهایی قلب شاعر را به درد میآورد .یادآوری گذشته ،همه

عزیزان ابوفراس را یک به یک بر پرده ذهن او نقش میکند و کوهی از اندوه بر قلبش
مینشاند و سیل اشک از دیده وی جاری میسازد؛ گاه به یاد مادر اشک میبارد و گاه در

فراق کودکان خردسالش و زمانی دیگر در غم دوری سیفالدوله و دیگر خویشانش:
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(ابوفراس)100 :1993 ،

ابوفراس اشعار بسیاری در مورد مادر خود سروده است که به دلیل روانی ،خلوص و شور

یـا ُأ ّمتا هذه موار ُدنا

ن َُعلُّـها تار ًه و نُن َهلَ ُها

(همان)132 :

سرانجام قضای الهی بر این قرار گرفت که پیش از آزادی شاعر ،مادر چشم از جهان فرو

بندد .از این رو در قصیدهای(همان 68 :ـ  )67سرشار از اندوه به درد ،بروی گریست.
مسعود سعد سلمان نیز در فراق مادرش چنین سروده است:
در غم زال مادری که شده است

از غــــم و درد و رنج من شیدا

چون عصا خشک و رفــت نتواند

در دو گام ای عجب مگر به عصا

نیل کـــرده رخش ز سیلی غـم

کرده کـــافور دیـــدگان ز بـکا

یا در غم و رنج دوری از خانواده در جای دیگری میگوید:

(سعد سلمان)45 :1384 ،
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عاطفی هر یک در جای خود زیباست .او همواره مادر را به صبر و بردباری فرا میخواند:
نَ ُترکها تار ًه و نَن ِزلُها
یـا ُأ ّمتا هذه منازلُنا
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دختـــری خرد دارم و پسری

دختر از اشـــــک دیده نابینا

با دو خواهر به بوم هندوستان
پسر از روزگار ســـــرگردان

(همان)313 :

 -2فخر

فخر یکی از ارکان «رومیات» ابوفراس است و شجاعت یکی از ارکان فخر وی؛ چنان که

ابوفراس به خود میبالد .آنگاه که کار جنگ سخت شود ،او به دالوری مشهور است؛ چرا که او
فرمانده سپاهیانی است که برای حفظ پیروزی آموزش دیدهاند .وی در سختیهای جنگ پایدار
و استوار است و گرسنگی و تشنگی را در او اثری نیست؛ از این روست که بیپروا به سوی

مأموریتهای پرخطر میشتابد (ابوفراس 66 :1993 ،ـ  .)65هرگاه اراده کند ،بدون صرف

وقت برای چاره اندیشی ،بیباکانه ،بر دشمن حمله میبرد و آنقدر میتازد که نفس اسبش
به شماره میافتد و آن قدر شمشیر میزند که بازوانش از زدن بازمیماند .او برندهترین
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شمشیرها را از سراسر دنیا گرد آورده و شجاعترین سربازان جنگی را پرورده است و اسبان

تیز تک بسیار برای جنگ فراهم کرده است (همان .)54 ،تمامی زاد و توشه ابوفراس برای

دفع اندوه ،روح ذلتناپذیر اوست و دلی قدرتمند که در همه حال همگام و یاور اوست:
ِب
فس أب َّی ٌه
قلب علَی ما شِ ُ
و ٌ
ئت من ُه مصاح ُ
عتــادِی لـــدف ِع ِّ
الهم نَ ٌ

(همان)23،

اما سعد سلمان در حبسیههای خود اظهار فضل و سخنوری میکند و به خودستایی و

فخر میپردازد و مراتب فضل خود را بیان میدارد و آشکارا میگوید که اگر از زندان خالص

شود قلم و بیانش در اختیار ممدوح قرار میگیرد:
نـه چو من عقل را سخن سنجی

سخنـــم را برنده شمشیری است

نه چو من نظم را سخندانی است

هنــرم را فـــــراخ میدانی است

بررسی مضامین مشترک در حبسیات...
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(سعد سلمان)81 :1384 ،

و یا حتی برای جلب رضایت و خشنودی شاه یا فرمانروا و برای رهایی از بند و زندان در

ظاهر حبس و بند خود را مایه مباهات خود میداند و بدان افتخار میکند:
نیست از حمله اجل باکم

نیست از بند پادشه عارم

(همان)278 :

 -3دشمنان

فضایل و موقعیت ممتاز ابوفراس در دربار سیفالدوله دشمنان بسیاری برای او فراهم

آورده بود که اسارت وی غایت آرزویشان بود؛ از این رو در تکاپو بودند تا شاید بتوانند از

آزادی وی جلوگیری کنند .این اعمال از دید دوستان ابوفراس پوشیده نمیماند و اخبار آن را

در روم به گوش او میرساندند .این اخبار جان فرسوده ابوفراس را میآزرد (ابوفراس:1993 ،
نبودند ،او را متهم به خامی و فقدان دوراندیشی میکردند ،لیکن نمیدانستند که برخی امور
جنگ فراتر از دوراندیشی و تجربه است .هرچند که موضعی غیر از این نیز اتخاذ میکرد،
باز هم از مذمت آنان ایمن نبود .وي در جواب بدخواهان ،كه سبب اسارت وي را خامي و

بيتجربگي ميدانستند ميگويد:
تکـــاث ََر لُ ّوامی علَی ما أصــابنی
یقولون لم ُ
عواقب أمــــ ِر ِه
ینظر
َ
الوغی
أن بنِی
الن َّ
یعلم الــ ُّذ ُ
ألم ِ
َ
الحـزم فیها و دونــه
و َّ
إن وراء َ
ـــعت دونها
و أعلَ ُم قوم ًا لو تَ َتع َت
ُ

وائب
کأن لم تَ ُکن ا ِال ألشتری ال ّن ُ
العواقب
مـن تَج ِری علیه
ُ
و مثل َِی َ
ســـالب
بالرماح و
کذاک
ٌ
ُ
سلیب ِّ
ُ
التجارب
هن
ُنسی
دونــ َّ
ُ
مواقف ت َ
َ

عصائب
ألج َه َضنِی بالذ ّم منـهم
ُ
(همان23 :؛ مصطفوی نیا)10 :1388 ،

مطالعات ادبیات تطبیقی
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اما دشمنان ابوفراس تنها خودی نبودند؛ بلکه او در جبههای دیگر با رومیان مواجه بود.

ابوفراس خشمگین از برخورد توهینآمیز دمستوک ،امپراتور روم ،در ایام اسارت ،شکستهایی
را که بر ایشان وارد کرده بود به یادش آورد (همان.)161 :

مسعود سعد سلمان نیز چنین از سعایت دشمنان شکوه سر داده است:

حدیـــث دونان بر من به ناسزا مشنو

که سخت زور بماندم به طالع از بهتان

(سعد سلمان)332 :1384 ،

 -4یادآوری خدمات گذشته

از دیگر موضوعاتی که شاعر در ضمن حبسیات خود بیان میدارد یادآوری خدمات گذشته

خود و پدرانش است و یادآور میشود که برای دولت و شاه چه خدمتها و جانفشانیها انجام

داده و خدمات و رشادتهای خود را در خاطر شاه تداعی میکند و همین امر را گواه بر وفاداری

و حب خود نسبت به حاکم و حکومتش قرار میدهد تا دل شاه نرم شود و به پاس خدمات
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گذشتهاش از سر تقصیر او بگذرد و یا برای پرداخت فدیه و آزادیاش از دام اسارت اقدام کند.

وضعیتی که ابوفراس نیز بدان دچار بود .او در ابیاتی از جوانی خود سخن میگوید که در خدمت
سیفالدوله سپری شده است:

باب َم َض َّن ٌه
َو َه ُ
بت شَ بابی ،و الشَّ ُ

أِلبلَ َج مِــــن أبناء َع َّم َی أروعا

(ابوفراس)108 :1993 ،

و نیز از جانفشانیهایش برای گروهی که از سر سفاهت چشم دیدن وی را ندارند و

نهان و آشکار به سعایت او مشغول هستند (همان).

سعد سلمان نیز از خدمات گذشتهاش چنین یاد میکند:
ور ز من شد گشاده گنج سخن

بنــد بــــر پای من چرا باشد

(سعد سلمان)113 :1384 ،

بررسی مضامین مشترک در حبسیات...
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 -5دعا

ابوفراس گاهی نیز قصاید خود را با آرزوی بقای سیفالدوله و بقای مودت او خاتمه

میدهد که استعطاف را چون غزل ،شیرین و دلانگیز میکند؛ همچون پایان این قصیده:
َ
َ
ِضاب
فلیتـــک تحلو و الحیا ُه مریر ٌه
ولیتک تـرضَ ی و األنا ُم غ ُ
لیت ال ّذی بینی و َ
عامر
و َ
بینک ٌ

خراب
العالمین
بیـــن
و بینی و
َ
َ
ُ
(ابوفراس)16 :1993 ،

چنان که مسعود سعد سلمان ضمن حبسیات خود در قصاید در نهایت امر دوام و بقای

شاه و حکومت را آرزو میکند و دعا میکند:
همیشه بادی بر جای تای همیشه بود

بـــه جای مرکز غبــرا و گنبد خضرا

(سعد سلمان)37 :1384 ،

بر اغلب پوزشنامهها تکلف عاطفی و ظاهرسازی سایه افکنده است؛ اما صداقت رنگ

غالب استعطاف ابوفراس است و این شگفت نیست؛ چرا که موقعیت او با دیگر زندانیان متفاوت
است؛ زیرا او زندانی سیفالدوله نبود که وی را عامل عذاب و حبس خود بشمارد و محبتش

نسبت به وی متزلزل شود؛ بلکه آنچه شاعر را آزرده خاطر ساخته بود ،تأخیر سیفالدوله در

پرداخت فدیه آزادی وی بود و این چیزی نبود که بتواند او را از سیفالدوله منزجر کند؛ از
این رو پوزشخواهی او از رنگ و رونقی برخوردار است ،که در کمتر پوزشنامهای نظیر آن

را میتوان یافت( .آباد)280 :1380 ،

عشق به سیفالدوله ،سودای سرزمین او ،شام را در سر ابوفراس افکنده است؛ که اگر

به دنبال آرزوها و خواستههای خود بود ،آنها را در سرزمینی دیگر جستجو میکرد؛ زیرا

دوست مخلص را نه اندیشه پاداش است نه خوف کیفر؛ بلکه آنچه وی را میترساند جدایی

مطالعات ادبیات تطبیقی

 -6استعطاف
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از محبوب است که ابوفراس طعم تلخ آن را چشیده ،و سرگردانی و عقاب دوست آن را تلختر

و جانفرساتر کرده است (ابوفراس .)16 :1993 ،او در قصیده دیگری که سایه اندوه بر آن
سنگینی میکند ،سیفالدوله را به یاری چشمان بیخواب و خونبار خود میخواند؛ اما نه از
این رو که مرگ او را به هراس افکنده است؛ بلکه به این سبب که دوست نمیدارد در غربت

و به دست نصرانیان گمراه کشته شود .شاعر میداند که اگر در غربت اسارت بمیرد ،مرگ
او سرزنش همیشگی را برای سیفالدوله به ارمغان میآورد؛ از این رو با اشاره به دشمنان ـ
که در صورت مرگ او نخستین سرزنشگران سیفالدوله خواهند بود ـ پرداخت فدیه را طلب

میکند (همان.)51 :

مسعود سعد سلمان نیز در ضمن پوزشنامه در مقابل شاه یا فرمانروای خودکامه خود

اظهار بندگی و کوچکی میکند تا رضایت آنان را جلب کرده ،دل آنان را به رحم آورد:

94

شاعر آخر چه گوید و چه کند

کــــه از او فتنه و بـال باشد

گر به عیوق بـــــرفرازد سر

شاعر آخر نه هم گــدا باشد
(سعد سلمان)113 :1384 ،

و یا در جایی دیگر بعد از سوگند خوردن در بی گناهی خود و اظهار ندامت و پشیمانی از

شاه طلب بخشش و رحمت میکند و چنین بیان میدارد که امید به بخشش و عنایت شاه
دارد و امیدوار است که شاه از سر تقصیرات او بگذرد و او را مورد عنایت و لطف قرار دهد

(همان )151 :و یا در بعضی مواقع پس از ذکر مصائب و سختیهای زندان و غم و اندوه
دل به اتهام خود اشاره میکند و برای اثبات بیگناهی خود و متقاعدکردن شاه متوسل به
سوگند میشود:

و اهلل که مرا پاکتر از آب یقین است

تا بد نبری بــر من بیـــچاره گمانی

(همان)412 :

و گاه شاعر برای رهایی خود از زندان برای شاه یا وزیر یا هر صاحب منصبی به استغاثه

بررسی مضامین مشترک در حبسیات...
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شعر میسراید و بدان توسل میجوید (همان )401 ،و یا اشعاری دارد که در آن از ممدوح

خود ستایش میکند و از شاه طلب بخشش و عفو دارد تا بلکه شاه با دیده لطف به او نگرد

و از تقصیر وی چشم پوشی کند:

ای بســــزا خسروی که گنبد دوار

گردون از بیم تو به جنبش تیز است

حکم تو را بـندهوار بسته میان است

ماهی از حلم تــو به بار گران است

(همان)64 :

 -7چرخ روزگار و قضا و قدر

اگر یأس و بدبینی سبب میشد که سخنوران محنت زندان را به فلک و چرخ کج مدار آن

نسبت دهند ،ایمان مذهبی آنان را وامیداشت که در ماورای جهان خاکی به جستجو برآیند و

مصیبت خود را به نیروی الیزالی نسبت دهند که از سر حکمت بندگان را در حاالتی از عسر و یسر
ابوفراس نیز مسؤولیت اسارت را از دوش خود برمیگیرد و بر دوش قضا و قدر

میگذارد:
زل لَ َدی ال َوغی
اُسِ ُ
رت و ما َصحبی ب ُع ٍ

ولکـن اذا ُح َّم القَضا ُء علی امـــری ٍء

َمر
ــرسی ُم ٌ
هر و ال ربّـــــه غ ُ
و ال َف َ
بحـر
فلــیس لــه بَ ٌّر َیقیــــ ِه و ال ُ
َ

(ابوفراس)66 :1993 ،

مسعود سعد سلمان نیز چرخ و گردون را عامل بدبختی و سیهروزی خود میداند و آن

را چنین نکوهش میکند:

بر من این خیره چرخ را گویی

همه ساله به کینه دنـدانیست

(سعد سلمان)80 :1384 ،

مطالعات ادبیات تطبیقی
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 -8اشک

در میان شعرای حبس کشیده شرق اسالمی هیچکس چون ابوفراس حمدانی ما را به

میهمانی اشکها و اندوهها نمیبرد .اندوه او بیپایان است و اشکهایش بیانتها و بیشتر از

آنچه اظهار میکند؛ اما از ترس مالمتگران باران اشکها را به مدارا میخواند و امواج اندوه

را در دل مخفی میکند:

زنی
َف ُح َ
و ما هذه أد ُمعی
الدموع
ولکن ُأداری
َ
مخاف َه قول ال ُوشا
ال َینقَضِ ی

و َدمع َِی ما َیف ُت ُر
و ال ذا الّذی ُأضم ُِر
و أس ُت ُر ما أس ُت ُر
هِ :مث ُل َ
ک ال َیصبِ ُر
(ابوفراس)100 :1993 ،

مسعود سعد سلمان نیز به خاطر سختی و مصایبی که بر او در زندان میگذرد اشک

میریزد و عقده دل باز میکند و در توصیف اشکهای خود چنین میگوید:
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اشک راندم ز دیدگان چندان

کز دل سنگ بــــردمید گیا

(سعد سلمان)44 :1384 ،

 -9ضعف و بیماری

از دیگر موضوعاتی که شاعر حبسیهسرا با خیال ،تصاویر زیبایی از آن خلق میکند ضعف

و رنجوری و بیماری و پیری است؛ چنان که ابوفراس وقتی بر اثر رنج زندان و زخمی که در
جنگ برداشته بود بیمار میشود ،بدین گونه از بیماری خود محمل استعطاف میسازد:
َـــتیل
ال باألسی ِر و ال الق
لیـل
ِ
فان َعلَی ال َع ِ
هل تَعطِ ِ
الطـویل
یل
بـــاتَت ُت َقلِّ ُبــــ ُه األک
ِ
ُّف َسحاب ًه اللَّ ِ
الســــائرا
َیر َعی النُّجو َم
ّ

ِت م َِن ّ
األفول
الطلو ِع الی
ِ

بررسی مضامین مشترک در حبسیات...
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الض
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بیل
الس ِ
و بـــکا ُه أبنـــا ُء َّ

(ابوفراس)145 :1993 ،

مسعود سعد سلمان نیز با مضامین و استعارات و تشبیهات زیبا ،دوران فرتوتی و رنجوری

خود را چنین بیان میدارد:

یک ذره نمــــاند آتش قــوت

چون موی شده تن من از زاری

بر جای بماندهام چو خـــاکستر

چون نامه شده ز غم دلـم در بر

(سعد سلمان)237 :1384 ،

 -10بند و زنجیر

در گذشته دست و پای زندانیان را غل و زنجیر میبستند؛ به طوری که تحمل آن برای

زندانی رنجآور و دردناک بود؛ چنان که از جمله مسائلی بود که شاعران حبسیهسرا از آن
سیمایش را دگرگون کرده است؛ تا بدان جا که به زحمت میتوان وی را باز شناخت:
نَحم ُِل أقیا َدنـــا و نَنقُلـــها
رت بنا
راکب
الخیل لَو بَ ُص َ
ِ
یا َ
َ
أجم ُلها
فارق فیک
الض ِّر أوجه ًا َک ُر َمت
یت فی ُ
َ
رأَ َ
الجمـال َ
َّهر فی َمحـاسِ نها
قد أثَّر الد ُ

تَع ِر ُفها ،تـــار ًه و تج َه ُلــها

(ابوفراس)134 :1993 ،

و يا ميگويد :از اينكه غل و زنجير به پايم هست ،راضي باش .من وجود آنها را دردآور

نميدانم؛ اگرچه آن آهنها به ساق و پايم آسيب برسانند:
يست تَ ُ
َ
رضاك  ،أح ِم ُلها
و فــي اتّباعي
نال القيو ُد مِن ق َدمي ب
لَ َ

(همان)134 :

سنگینی و شکنجه حاصل از غل و زنجیر مسعود سعد سلمان را نیز به جان آورده است

مطالعات ادبیات تطبیقی
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و زبان او را به شکوه گشوده است:

گه به سختی کشیدهام ناالن

در هر دو دست رشته بندست چون عنان
گسسته بند دو پای من از گرانی بند
از گوشت پوره کرد مرا هر دو ساق پای

بندهــای گـــرانتر از لنگر

(سعد سلمان)225 :1384 ،

بر هر دو پای حلقه کندست چون رکاب

(همان)61 :

ضعیف گشته تن من ز محنت الوان

(همان)345 :

این مار بوده آهن گشته گـــــزنده مار

(همان)147 :

نتیجه

با بررسی حبسیات ابوفراس و مسعود سعد سلمان ،مشخص میشود که حبسیات این

دو شاعر شباهت زیادی به یکدیگر دارد و دارای مضامین و معانی مشترکی است که گاهی
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این موضوعات به طور یکسان بیان شده و گاه شیوه بیان آنها با یکدیگر تفاوت دارد .البته
با توجه به اینکه مسعود سعد سلمان مدت زمان بیشتری را ( 19سال) نسبت به ابوفراس

( 7سال) در زندان به سر برده است ،اشعار او از نظر کمیت نسبت به رومیات ابوفراس (22
قصیده و  11قطعه) رجحان دارد و به همین دلیل در هر موضوع و مضمونی مصادیق

بیشتری در حبسیات او یافت میشود و با توجه به شباهت سوابق زندگی ابوفراس و مسعود
و آگاهی مسعود از زبان و ادب عربی به نظر میآید مسعود در سرودن حبسیات خود سرمشق

خوبی برای تقلید داشته است.
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