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 چکیده:

. باشد می طنز آن ها از یکی که بوده آن ها رفع در تالش و مشکالت بیان برای بارز های شیوه از یکی همواره انتقاد        

 ناهنجاریهای اصالح برای سازنده پیشنهاد ارائه یا ضعف رفع او هدف بلکه نیست شخصیّت تخریب هدفش پرداز طنز

 الحسن أبو .است برآمده طنز قالب در اجتماعی مفاسد و مصالح بیان صدد در ادیب یا شاعر سبب همین به است؛ اجتماعی

 با که است، قمری هجری سوّم ی سده پردازان طنز و سرایان سخن از یکی الرّومی ابن به مشهور جُریح بن عبّاس بن علیّ

 کردن خراب الفاظ، و اشیاء قلب نمایی، کودن یا تحامق حیوانات، به تشبیه توهین، و تحقیر: همچون شگردهایی از استفاده

 و نداشتن پاک اصل فحش، و دشنام م،تهک معمول، غیر و آمیز اغراق ستایش طهارت، و پاکی های نشانه و ها سمبل

 جسمانی صفات و عیوب سخریه و طنز به صریح، و آور شرم تصاویر و زشت کلمات از استفاده بودن، گناه لذّت محصول

 و نژاد ترس، بُخل،: مانند اخالقی، صفات و... بزرگ بینی بلند، و انبوه ریش کچل، و سرِطاس کوژپشت،: مانند ها، انسان

 کارمندان و کارگزاران و خلفا نهایت در و اقشار دیگر و فالسفه شاعران، خوانان، آوازه: همچون اجتماعی های گروه و... نسب

 عهده حاضرپایان نامه  .است پرداخته دیوانش در کاریکاتوری و فکاهت طنز و انتقادی طنز و هجو قالب در عبّاسی دولت

 از پس و دارد تاریخی نظم بخش هر منابع بندی فهرست. است توصیفی شناسـی کتـاب قالـب در آثـار این گردآوری دار

 . است آمده آن در مطرح اصلی نکات بـاب در نیـز مختـصری توضیح اثر هر نام

 

 

 

 ، هجوحبسیه، ابن رومی، اشعار، بث الشکوی شناسی، ،کتاب سعد مسعود کلید وازه: 



  مقدمه -1-1

 به را روزگار الهور در و غزنوی دربار در که ق،.  ه  ٥ و 6  قرن نامدار شاعر سلمان سعد مسعود اشعار

 دیگر و تذکره های درکتاب آنچه بود ادب و شعر بزرگان توجه مورد و زبانزد وی حیات زمان در آورد، سر

 اشعار و شاعر نشیب و پرفراز زندگانی است ادعا این مؤیـد آمـده، وی اشعار ستایش در روزگار آن کتب

 نیز بعد دوران در شد سبب است، حبس فرسای توان های سال یادگار که وی مانـدگار حبسیات ویژه اوبه

 شرح و باشند داشته توجه و دقت او سخن سبک و اشعار به محققان و ادبی نگاران تاریخ شاعران، دیگران

 در البته. شود یاد او از ایران سرای  حبسیه نامدارترین عنوان به و شود ضیط و ثبت دوران همان از حالش

 نیز زمانی و وی های سروده بررسی گاه و داشته نظر شاعر زندگانی به گاه بیشتر، توجه این ادوار برخی

 سعد مسعود اشعار ماندگارترین که رو آن از. است گرفته قرار توجه مورد موضوع دو این از ایآمیزه

 رنج از و. اندشده دچار او چون سرنوشتی به شاعرانی گاه هر که نیست انتظار از دور اوست، های حسبیه

. است بوده تر رنگ پر آنان های چکامه بر مسعود اشعار تأثیر. اند داده سر داد روزگار کامی تلخ و زندان

 ها، کتاب موضوع گوناگون های دریچه از اشعارش و سلمان سعد مسعود مستقیم، گذاری اثر این بر عالوه

 بسیار سالیان گذشت از پس نیز روزگار این در حتی. است بوده دسته این از آثاری و ها پژوهش ها، مقاله

 . شود می انجام زمینه این در هایی پژوهش هنوز

 جمله از( م۸96 وفات - م۸36 متولد) رومی ابن به معروف جرجیس یا جریج بن عباس بن علی

 هم و عباسی خلیفه معتضد عصرهم وی. است عباسیان دوران در قمری 3 سده سرای عربی شاعران

 .است سامانیان دوران

. استداده اختصاص خود به را عربی و فارسی ادب از توجهی قابل بخش آمیزمطایبه اشعار

 و شده واقع سراعربی و گوپارسی شاعران توجه مورد بارها ادبی، هایگونه از یکی عنوان به سراییهجویه

 و سوم قرن شاعر رومی ابن زندگی بین. استآمده وجود به نوع این در خواندنی احیاناً و مالحظه قابل آثار

 شمار در انوری دیگر، سوی از داشته، وجود فراوانی هایشباهت ششم قرن گوی پارسی شاعر انوری

 موجبات آشنایی این. استداشته آشنایی رومی ابن شعر با که بوده ایرانی دانشمند بسیار شاعران

 ابن تأثیر تحت را خود هجویات از بسیاری انوری و ساخته فراهم رومی ابن شعر مضامین از وی گیریبهره

 است.سروده رومی
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 دادن نشان لحاظ از دارد دور ، ثرتأ و تأثیر شائبه اگر حتی شاعر دو این آثار در شعر تطبیقی بررسی

 این اشعارپژوهش  این در. بود خواهد مفید بسیار شاعر دو زندگی اجتماعی محیط و فکری های شباهت

 گرفت خواهد قرار بررسی مورد مشترک مضامین یافتن هدف با شاعر دو

 لهمسأ بیان -1-2

 متنوع و مختلف های بررسی در انسان. است بشری معرفت منابع از سرشار منبعی مقایسه، یا نطبیق

 برگزیده خود، وهشپژ های حوزه به مربوط اصیل حقوق به دستیابی برای راهی را تطبیق و مقایسه خود،

 ثمره که اندرسیده روشنی های نتیجه به مقایسه و تطبیق هوسیل به مختلف، علوم در پژوهشگران. است

 در ارزیابی و تحلیل مهم های روش از یکی تطبیقی مقایسه. است بوده آنان بینی ژرف و هابررسی

 (.20: 13۸3 مکاریک،) دارد رواج هارشته اغلب در امروزه که است دانشگاهی و علمی مطالعات

 به هاآن شدن تبدیل و خویش انزوای از قومی و ملی ادبیات خروج به تطبیقی ادبیات این، از گذشته

 (.26: 1999 الخطیب،) کندمی کمک جهانی ادبیات میراث پیکره از بخشی

 اجتماعی جغرافیایی، فرهنگی، ترنزدیک پیوندهای و خط در اشتراک دلیل به عربی و فارسی ادبیات

 دو این منثور و منظوم آثار مقایسه در است الزم و اندداشته یکدیگر به بسیاری متقابل خدمات دینی، و

 (.1390 پور، داراب و کوشکی دودمان) پذیرد صورت بیشتری پژوهش زبان،

 نظر مدّ را رومی بن عباس بن علی و سلمان سعد مسعود آثار تطبیق روست پیش در که پژوهشی

 .دارد

. گشود جهان به دیده الهور در  440-43۸ سال در انام افاضل و ایام نوادر از سلمان سعد مسعود

 دستگاه در وی آورده خود تاریخ در بیهقی ابوالفضل که طور آن و بوده وقت فضالی از سلمان سعد پدرش

 (.723 ،2ج: 13۸1 بیهقی،) داشتهاست استیفا سمت مسعود بن مجدود

 همین عهد در گویا و هبود ( 492-4٥0) ابراهیم سلطان سلطنت با مصادف سعد مسعود شاعری آغاز

 و کرد پیدا منزلتی و اعتبار سلطان، دربار در که نکشید طولی و شد دربار وارد پدرش توصیه به پادشاه

 سال سه هنوز. فرستاد هندوستان به او همراه به بود الدوله سیف شاهزاده مداحان از که را مسعود سلطان

 ندیمان همراه به ابراهیم سلطان دستور به طغیان اتهام به شاهزاده که بود نگذشته الدوله سیف حکومت از

 دربار به پیوستن قصد اینکه اتهام به نیز سعد مسعود. شد زندانی قالع در و دستگیر دربارش خواص و

 در سال ده و دستگیر است، کرده تشویق امر این به نسبت را الدوله سیف و داشته را سلجوقی ملکشاه
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 عمیدالملک پایمردی با ( 490 -4۸9 ) سال در سرانجام و شد محبوس نای و سو دهک، های زندان

 دشمنان سعایت و تهمت به پارسی بونصر وقتی(. 4۸7 ،2ج: 1369 صفا،)یافت رهایی زندان از عمادالدوله

 مدت گناهی، هیچ بی شاعر دیگر بار شدند، گرفتار سعد مسعود جمله از وی نزدیکان و افتاد زندان به

 مشکان علی طاهر الملک ثقه شفاعت با ٥00 سال در که آن تا شد محبوس مرنج قلعه در سال هشت

 در سرانجام و شد گماشته سلطنتی دارالکتب کتابداری سمت به آزادی از پس و گرفت قرار شاه عفو مورد

 (. 133: 137٥ شمیسا،) گفت وداع را فانی دار  ٥1٥ سال

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

 .همان()است شده گردآوری شاعر

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

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

 ششم و پنجم قرن نامور شاعر سلمان، سعد مسعود به متعلق حبسیه ترینقدیمی فارسی ادبیات در

 (.۸3: 1390 سلیمانی،) است

 بر. دارد انسان جسم حتی و اندیشه و روح در سزا به یتأثیر آن، شرایط و محیط که نیست تردیدی

 و ادیبان چون و طلبد، می را خود ویژه پاسخ نیز آن خاص شرایط و زندان که است روشن اساس، این

-داشته قرار محیطی عوامل معرض در دیگران از بیش اند، بوده جامعه افراد ترین حساس جمله از شاعران

-تفاوت هاسال دیگر هایسروده و هاگفته با هاآن حبس دوران ادبی محصول که است بدیهی بنابراین اند؛

 در زندان ادب مضامین. شود می مربوط « مضامین » به هاتفاوت این از بخشی که باشد داشته بسیار های

 اندشده جدا دیار و یار از خود همنوعان دست به که است یهائانسان استغاثه فریاد و  رنج داستان حقیقت

 ویژگی این. اندشده محروم انسانی حقوق ترینابتدایی از ذلت و خواری به هازندان هایدیوار میان در و

: 13۸0 آباد،)گیرد قرار انسانی ارزشمند و زنده ادبیات قلب در زندان ادب که است شده سبب موضوعی

137). 

-داده اختصاص خود به را فارسی و عرب ادبیات از وسیعی بخش آن، به مربوط هایسروده و زندان

 که اندآفریده انسانی مضامینی و زیبا معانی زمینه این در امروز تا دوری گذشته از آزاده شاعران. است

 (.1390 سلیمانی،) نیست فایده و لطف از خالی آن بررسی و مطالعه
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 حبسیات که دانند انصاف اصحاب و خرد ارباب»: گوید می مسعود اشعار درباره عروضی نظامی

 خوانم همی او اشعار از من که باشد وقت. بود پایه چه به فصاحت در و است حد چه به لوع در مسعود

 .«...برود من چشم از آب که بود آن جای و خیزد برپای من اندام بر موی

 قالب در. است ارزنده غالباً که دارد هاناپادش و امیران مدح در قصاید بعضی حسبیات از غیر مسعود

 قصاید اهمیت و ارزش شاید که یافت توانمی او دیوان در رباعی و قطعه نیز و منوچهری طریقه به مسمط

 . ندارد را او

 که دارد ادعا همه این با است داشته نظر در را عنصری و فردوسی حدی تا شعر سبک در مسعود

 .است برخوردار فراوان بالغت و فصاحت از کالمش

 نه و است گرفته عاریه به کسی از لفظی نه است معتقد و داند می تازه را خود شعر دیگر جای در و

 (.13۸4 سلمان، سعد) است کرده تکرار شعرش و کالم در معنی

 و است انکارناپذیر تنسیق حسن و متناسب ترکیبات خلق و معانی بیان در او قدرت حال هر در

-نمونه ترینعالی از یکی و است بکر و تازه توصیفات و تشبیهات و ترکیبات و تعبیرات از سرشار شعرش

 فضل اهل زبانزد مسعود شعر که است خصوصیات و صفات همین واسطه به شاید و خراسانی سبک های

 : کنند می استفاده آن از برهان و شاهد عنوان به جا همه خودش قول به و شودمی

 دست در آن از چیزی که است سرودهمی شعر هم هندی و عربی زبان به مسعود ظاهراً

 وی. بود عباسبنی موالی از و رومی اصالً. آمد دنیا به بغداد در رومی ابن.(رشد دانشنامه وبسایت)نیست

 در و گذراندمی زندگی شاعری طریق از سالگیبیست در که بود یونانینیمه پدری و ایرانی مادری پسر

 .استمانده جابه بزرگی دیوان او از که شد نامی شاعری خود، اوج زمان

 تنگ خلقی» که است کرده بیان( 13۸4) ضیف شوقی. بود محرومیت و درد با توأم وی زندگی 

 گاه هیچ را زندگی شادی که پرداختمی را خود نبوغ بهای شاید بود؛ اعصاب اختالل گرفتار و داشت

 همین به نوشد،می جرعه جرعه که تلخ است جامی زندگی که کردمی احساس عکس، بر نکرد؛ احساس

 قرار اکرام مورد را او که کسانی به نسبت حتی بود خشمگین خود اطراف در چیز همه به نسبت سبب

 هجو را آن ها او ولی کردند؛می مندش بهره خود اموال از و پذیرفتندمی خود محافل در و دادندمی

 انتظارش در که درخشانی آینده و ندادند نشان او به خوش  روی و رنجیدند او از دلیل همین به کرد؛می

 .(20٥: 13۸4 ضیف، شوقی)« بود محرومیت از سرشار که شد تبدیل آور رنج و بار مرارت ایآینده به بود،
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 او اشعار کرد،می برخورد اجتماعی مسائل با انتقادی دیدی با عباس بن علی که جاآن از

 .است روز آن یجامعه ملموس واقعیات یدهندهنشان

 بدفالی و بددلی نوعی دارای ولی کردمی استفاده زیبا و فصیح الفاظ از خود اشعار در که هرچند وی

 نیز خجسته چیز، آن هرچند .نمودمی ترک آمد،می نامبارک نظرش به را هرچه کهطوریبه بود زندگی در

 مرتب حروف به صولی و کرده روایت مسیبی را او شعر»: که است روایت الندیم ابن و خلکان ابن از. باشد

 از بیت هزار نزدیک مجموعه این و کرده گرد را آن عبدوس بن وراق وباردیگرابوالطیب ساخته

 (. تبیان وبسایت)است بیشتر صولی یآوردهفراهم

 قابل بخش آمیزمطایبه اشعار. بود برده بهره معتزله هایآموزه از ولی بود شیعه رومی ابن اینکه با

 هایگونه از یکی عنوان به سراییهجویه. است داده اختصاص خود به را عربی و فارسی ادب از توجهی

 این در خواندنی احیاناً و مالحظهقابل آثار و شده واقع سراعربی و گوپارسی شاعران توجه مورد بارها ادبی،

 (. 13۸۸ صرفی،)استآمده وجود به نوع

 در رومی عباس بن علی شعر که دارد گسترده و رفیع جایگاهی نیز مقاومت ادب شیعه، تاریخ در

 و رسوا را ستمگر یچهره که بود بیداد شب در هایبارقه از ـ( ع)علیزیدبن نوادگان از ـ«یحیی» شهادت

 (.مقاومت ادبیات وبالگ)کرد آشکار را پنهان حقیقت

 و بوده حریص بسیار هجوی شعر به نسبت عباسی عصر در هجوگو توانای بسیار شاعران از رومی ابن

 مسخره و هاعیب کردن ترسیم به خویش پیشینیان شیوه به و است سروده باره این در فراوانی اشعار

 (.1٥3: 13۸3 امین، شیخ)استکرده اقدام هاشونده هجو کردن

 هاییشباهت هانظرگاه و هاگونه دامنه، ساختار، لحاظ از عرب و گوپارسی شاعر دو این سخنان بین

 لحاظ از دارد دور را ثرتأ و تأثیر شائبه اگر حتی شاعر دو این آثار در شعر تطبیقی بررسی. دارد وجود

 پژوهش این در. بود خواهد مفید بسیار شاعر دو زندگی اجتماعی محیط و فکری هایشباهت دادن نشان

 .گرفت خواهد قرار بررسی مورد مشترک مضامین یافتن هدف با شاعر دو این اشعار

 پژوهش های سؤال  -1-3

 کدامند؟ رومی بن عباس بن علی و سعد مسعود آثار بین مشترک مضامین -1

 دارد؟ وجود شاعر دو این نظرات و افکار بین تشابهی چه موجود، مشترک مضامین در -2

 دارد؟ وجود شاعر دو این نظرات و افکار بین هایی تفاوت چه موجود، مشترک مضامین در -3
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 پژوهش های فرضیه  -1-4

 این گاهی که هستند مشترکی معانی و مضامین دارای و دارند شباهت یکدیگر به شاعر دو این اشعار

 . دارد تفاوت یکدیگر با هاآن بیان شیوه گاه و شده بیان یکسان طور به موضوعات

 پژوهش اهداف  -1-5

 رومی بن عباس بن علی و سعد مسعود اشعار مضامین بین اشتراکات یافتن -1

 رومی بن عباس بن علی و سعد مسعود اشعار مفاهیم و معانی بین اشتراکات یافتن -2

 پژوهش اهمّیت و ضرورت  -1-6

 و شکوه و حال بیان حبسیه،. رودمی شمار به غنایی ادبیات از مهم ایشاخه ،(نامه زندان)حبسیه

 روزهای افشاگر و اختناق روزگار نمای تمام یینهآی دیگر عبارتی به و خویش آزادی سوگ در شاعر فغان

 خود به را فارسی و عرب ادبیات از وسیعی بخش آن، به مربوط هایسروده و زندان. است شاعر اسیری تلخ

 چون مختلف هایجنبه از خود، خاصّ  طبیعت سبب به عربی و فارسی هاینامهزندان. است داده اختصاص

 . است دقیق و موشکافانه های بررسی نیازمند...  و ادبی عناصر و خیال صور توصیفات، مضامین،

 از او شکایات ولی ندارد حبسیه عنوان با اثری و نشده اسیر زندان در که این با رومی، ابن طرفی از

 به هرچیزی کهطوریبه بوده زندگی در بدفالی و بددلی نوعی دارای که است شکلی به جامعه و زندگی

 .باشد نیز خجسته چیز، آن هرچند آمد،می نامبارک نظرش

 به پایان در شاید شود،می کشیده مقایسه به سلمان سعد مسعود حبسیات با وی هجویات اینجا در

 .است بوده زندان در زندگی حد در او سخت زندگی که برسیم نتیجه این

 شباهت مختلف هایجنبه تا شد خواهد پرداخته شاعر دو اشعار تطبیقی بررسی به پژوهش این در

 .بیابیم را هاآن اشعار

 پژوهش یپیشینه -1-7

 اشعار در طبیعت عناصر جایگاه و وصف هایشیوه تطبیقی بررسی به( 1393) کیجی و حبیبی -1

 از یکی جانبی طبیعت عناصر که داد نشان پژوهش این نتیجه. اندپرداخته سیستانی فرخی و رومی ابن

 .است شده بررسی آثار در رفته کار به مضامین پرکاربردترین و تریناصلی

 قرار مطالعه مورد سلمان سعد مسعود اشعار در را طبیعت عناصر نمود( 1393) روستای و نورایی -2

 در. است انتزاعی و درونی، تصویری عراقی، سبک شعر در طبیعت تصویر که دارندمی اذعان و اندداده
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 آن نمود به مذکور پژوهش. یابدمی مستقیم غیر و ثانوی کارکرد آن توصیف و طبیعت شاعر این اشعار

 و توصیفی حالت از رااو  شعر و اندداده گرایانه درون جنبه مسعود شعر به که طبیعت عناصر از دسته

 در طبیعت عناصر از برخی یتازه یجلوه و کاربرد به نیز و اندبخشیده زاویه ،خراسانی سبک شعر بیرونی

 .دنپردازمی او شعر

 بررسی را حمدانی ابوفراس و سلمان سعد مسعود حبسیات در مشترک مضامین( 1390)سلیمانی -3

 بیشتری زمان مدت سلمان سعد مسعود اینکه به توجه با که کرده گیرینتیجه چنین نهایت در و نموده

 همین به و دارد انرجح ابوفراس به نسبت کمیت نظر از او اشعار استبرده سر به زندان در( سال 19)را

 شباهت به توجه با و شود می یافت او حبسیات در بیشتری مصادیق مضمونی و موضوع هر در دلیل

 سرودن در مسعود رسد می نظر به عربی ادب و زبان از مسعود آگاهی و مسعود و ابوفراس زندگی سوابق

 .استداده قرار سرمشق تقلید برای را ابوفراس خود حبسیات

 حمدانی ابوفراس حبسیات بر تکیه با فارسی و عربی ادبیات در را حبسیه اغراض( 13۸2) الزغول -4

 سلمان سعد مسعود اشعار در گوناگون مطالبی و اغراض گویدمی و کرده بررسی سلمان سعد مسعود و

 نام ترتیب بدین را شاعر این اغراض وی. است نمایان شدت به زندان تأثیر هاآن تمام در که دارد وجود

 و شکایت دلتنگی، و دوری ها،نامهپوزش ستایش، و فخر: است پرداخته او شعری اغراض تحلیل به و برده

 از شکایت بدخواهان، و حاسدان از شکایت روزگار، از شکایت بانان،زندان و زندان از شکایت سرزنش،

 .هجا و نکوهش وصف، زهد، و حکمت تغزل، رثا، سرزنش، و مالمت بیماری، و پیری و ضعف

 مضامین و نموده بررسی مورد را رومی ابن سرایی هجویه خود مطالعه در نیز( 13۸۸) صرفی -٥

 قائل شمار بی فضایل خود برای رومی ابن گوید می وی. است داده قرار مقایسه مورد انوری با را وی هجو

 با هرگاه رو، این از. است نکرده اعطا را اشاجتماعی حقوق وی به باید کهچنان روزگار داشت اعتقاد و بود

 از برتر را خود و اندرسیده اجتماعی موقعیت یا ثروت به ذاتی لیاقت احراز بدون که پرورده ناز متکبران

 هاآن هجو به زبان و آشوبدمی بر خورد،میبر ،روندمی راه زمین روی بر متکبرانه و کرده تصور دیگران

 .گشایدمی

 به توجه گویدمی و کندمی اشاره اخالقی صفات برخی از رومی ابن انتقاد به صرفی دیگر جای در

- گرفته قرار توجه مورد وی اشعار در بارها ادعایی یا واقعی شکل به افراد خوی و خلق و معنوی صفات

 .است
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 و زندگی مفهوم به شاعر اشعار این در: گویدمی و کرده اشاره رومی ابن اجتماعی هجوهای به صرفی

 و حاکمان زندگی به که شودمی سبب اجتماعی، طبقات و آدمیان برای رسالتی به شدن قائل و حیات

 و بیابد وظایفشان و انسان شأن خالف بر یئرفتارها دارای را هانآ و کند توجه اجتماعی گوناگون طبقات

 .نماید اقدام آن ها هجو به سپس

 سعد مسعود دیوان به شناسانه روان نگاهی( 1393) تکی قلعه پورهادی و نصراصفهانی تحقیق -6

 و خوی و خلق بررسی به سرا، حبسیه شاعر این یدوباره معرفی قصد به محققان این. دارد سلمان

 هنری یچهره این به تازه نگاهی حقیقت در و پردازند، میدارد او درون در نهان هایریشه که هاییویژگی

 تحلیل و تجزیه با. باشندمی او آثار از ترژرف شناختی و وی از ترروشن تصویری یارائه دنبال به و دارند

 هر مانند سعد مسعود که یافت وقوف نکته این به توانمی سلمان، سعد مسعود دیوان ابیات شناختی روان

 وی، زندگی در آمده وجود به شرایط ناخودگاه و است اجتماعی محیطی، عوامل از ثرمتأ دیگری، انسان

 .است داده تغییر را اششعری سیر خط

 و چگونگی و داده قرار مطالعه مورد عربی حبسیات در را خیال صور خود مطالعه در( 13۸0)آباد -7

 :گوید می وی. است کرده بررسی عربی ادبیات فراز و نشیب پر تاریخ طول در را مذکور عنصر تطور

 روی خیال صور یه احساس، و عاطفه اقتضای یعنی ضرورت، حکم به تنها عرب، بند در سخنوران

 وی. دهدنمی را ادیبانه تخیالت و صورتگری اجازه آنان به آن نامطلوب شرایط و زندان که چرا. آورندمی

 روشنی، و وضوح: از عبارتند که آورده وجود به زندان ادبی تصاویر در را هاییویژگی امر این است معتقد

 و مدح حبسیات در گاهی همه این با بساطت، و قلّت ،تأثیر تعمّد، و تکلف از دوری و بودن طبیعی

 . شودمی دیده تکلف و تعمد آثار ،(ها نامه پوزش) استعطاف

 عربی و فارسی هایسروده زندان در را شاعران درونی احوال( 1390)پوربدارا و کوشکی دودمان -۸

 از مختلف دالیل به)بسیاری شاعران عربی و فارسی ادبیات تاریخ طول در که ندانموده توصیف گونه بدین

 هایلحظه ثبت به بیان، قدرت با و اندچشیده را اسارت و حبس طعم...(  و دینی اعتقادی، سیاسی، قبیل

 و فارسی هایسروده زندان در که وصفی مضامین مذکور تحقیق در. اندپرداخته خویش باراندوه و سخت

-گرفته قرار کنکاش مورد است، بررسی قابل( زندانی احوال وصف و زندان ظاهری وصف جهت دو از)عربی

 .است
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 سعد مسعود گویدمی و داده قرار بررسی مورد را خاقانی و سعد مسعود حبسیات( 1393) ادراکی -9

 هاآن دوی هر که هستند مطرح ایران ادبیات تاریخ در حبسیه، زمینه در مهم شاعر دو عنوان به خاقانی، و

 تحقیق، این در. گرفتند قرار بازداشت و تعقیب مورد سیاسی دلیل به و وقت حکومت با مخالفت اثر بر

 حبسیه اشعار در شاعر دو این نگاه نوع و مشترک هایلفهمؤ بررسی و مقایسه حبسیه، تعریف ضمن

 .استشده پرداخته

 



 

 

 

 

 

 

 

 فصل دوم

 پژوهشمبانی نظری 

 و حبسیه شکوائیهکلیاتی در مورد اشعار 
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 غنایی شعر -2-1

 را متعددی موضوعات ادبی نوع این. است فارسی شعر عاطفی و معنوی افق ترینگسترده غنایی شعر

 هجو، و مدح سیاسی، و اجتماعی مسائل مذهبی، و عرفانی هایاندیشه عاشقانه، احساسات و غزل قبیل از

 آواز معنای به لغت در «غنا(. »13۸۸ زرقانی،)گیردمی بر در را غیره و شکایت و گله مطایبه، و وهزل طنز

 این معنای شرح در دهخدا فرهنگ در. است موسیقی از نوایی نیز و آمده انگیز طرب آواز سرود، خوش،

 سرود .انگیزد طرب که خوش آواز .«االسامی فی اسامی» ،«السماء مهذب» سرود: استآمده چنین واژه

: غنا. «انندراج» دولتمردی نیازی،بی و توانگری «اللغات غیاث». سرودخوانی و نغمه. «االرب منتهی»

 خوش آواز «سخن فرهنگ» آواز و نغمه سرود موسیقی، توان، و گستردگی و عظمت نیازی،بی و توانگری

 تحقق صورتی در آن و است آوازخوانی و تغنی معنی به «غُنا»یعنی غین ضم آن در قیاس و انگیزطرب

 .«الموارد اقرب از»بازی نوعی این و باشد زدن کف با همراه و شعر از الحانش که پذیردمی

 غنایی شعرهای انواع و محتوا -2-1-1

 غزل، قصیده، چون هاقالب همه در و نیست شعر از خاصی قالب در محصور و محدود غنایی شعر

 عشقی، و بزمی هایمثنوی قالب در دوبیتی و قطعه رباعی، مسمط، بند،ترکیب بند،ترجیع مثنوی،

 بزمی هایمثنوی حافظ، و سعدی هایغزل فرخی، و عنصری قصاید. شودمی دیده نامهساقی خصوصاً

 و سعد مسعود قطعات خیام، رباعیات و شیرین و خسرو و مجنون و لیلی همچون گنجوی نظامی حکیم

 اشعار عمده محتوای. هستند شعر این انواع بارز هاینمونه همدانی طاهر بابا هایدوبیتی و یمین ابن

 حبسیه، نامه،عروسی سرایی،نامهده یا نامهفراق ها،نامهشکایت و هاشکوائیه مرثیه، هجویه، مدیحه، غنایی

 بسیار تواندمی حتی غنایی شعر اقسام(. 1379 کوب، زرین)باشدمی نامهشادی امه،نساقی سوگندنامه،

 و گرددمی ثرمتأ آفرینش جهان تجلیات از یکی از شاعر ابتدا غنایی شعر در زیرا باشد این از بیشتر و فراتر

 از بسیاری. کشدمی اندیشه و معنا عالم به سرانجام و کندمی توصیف نظر دقت و کالم لطف با را آن

 و عاطفی نگاهی با شاعر صورت این در. انددانسته «فولکلور ادبیات» را غنایی اشعار منشاء محققان
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 در را انسان و دهدمی شناختی جامعه گاه و فلسفی رنگ خود مشکالت و مسائل به درونی، و احساسی

 (. 1374 رزمجو،) کندمی توصیف نفرت و عشق بدبختی، و خوشبختی ممات، و حیات با ارتباط

 معشوقی با یا است، نوع سه ما ادبیات در عاشقانه اشعار .است عاشقانه اشعار غنایی ادب دیگر نوع

 معشوقی با یا و سعدی غزلیات مثل عاشقانه غزلیات یا قصاید تغزل در مثالً  ،شویممواجه می زمینی

 و آسمانی گاهی و است زمینی گاهی که معشوقی با گاه و موالنا معنوی و عارفانه هایغزل مثل آسمانی

 و خیالی و نمادین معشوقی با واال، غنایی ادب در. حافظ های غزل بیشتر مثل آن، نه و است این نه گاه

 به تقرب آرزوی وصف در شاعر. داریم کار و سر نیست، یافتنی دست و زمینی وجه هیچ به که اساطیری،

 شمیسا،)کنندمی تعبیر خدا و معبود به آن از عارفان که است معشوق همین و گویدمی سخن او درگاه

13۸٥ .) 

 اوضاع این یجهتن و بود اامنین و آزار و قتل دوره قوی، نسبتاً  هایحکومت وجود با وششم پنجم قرن

 سبک شعرای نشاط و پرشور هایتغزل جای که است دوره این شاعران طوالنی های شکوائیه احوال و

 .شودمی گفته دنیا از شکایت در بسیاری اشعار و گیردمی را خراسانی

  غنایی شعر از ای گونه الشکوی بث -2-2

 فرافکنی به فرد که است ایمرحله تصویرگر شعر نوع این است. غنایی شعر ابعاد از یکی الشکوی ّبث

 پایان به اروپایی کالسیک ادب انواع حرکت دور غایی، ادب نوع با. پردازدمی دیگران و خود شخصیت

 سر پشت اجتماعی خانوادگی زندگانی هایصحنه و حماسه در را مسایل جهانی گستره ادبیات. رسدمی

 شاعر عاطفه و ذهن صافی از که شوند می غنایی ادب مصالح وقتی هاتجربه و هاواقعیت رویدادها،. نهدمی

 اگر. گرددمی ذهنی خرد دنیای ادب، نوع این در. شود درونی و گیرد خود به نفس حدیث رنگ گذشته،

 مطالب درام در و گرفت، می دست به حاشیه در را سخن یرشته گاهگه ،گرروایت یا شاعر حماسه، در

 هاتف و دارد را سخن یرشته اغلب او خود غنایی ادب نوع در آورد،می میان به هاشخصیت زبان از را خود

 در دارند نقش ژانر تشکیل در که نظر مورد هایلفهمؤ بیشتر ادب نوع این در. است خود زمان مطالب روح

 تکاملی روند در غنایی شعر(. 1379 عبادیان،)یابدمی مصداق «نویسنده»شاعر ذهن حضور و ذهن با پیوند

 به( رومی ابن حیات با مصادف)چهارم و سوم قرون شاعران گردیده، تحوالتی دستخوش ناگزیر خود

 از. گماشتند تهم قصاید تشبیب در دلپسند التتغز دادن جای و غزل نام به شعر از خاصی نوع سرودن

 و معانی باریکی و رقّت کالم، لطافت و نرمی سخن، کوتاهی ،هست نیز اکنون که دوره آن غزل اختصاصات
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 نیز بلخی شهید است، سمرقندی رودکی آن از پارسی انگیزدل هایغزل نخستین. است بوده مضامین

 گاه دوره این در. کرد اشاره نیز «کعب بنت رابعه» به توانمی همچنین و است لطیف هایغزل دارای

 مسعود حیات با مصادف) پنجم قرن اول نیمه در. گیردمی قرار توجه مورد وصفی مضامین و خمریات

 حماسی لحن گاهی غنایی شعر و یابدمی بسیار کمال سیستانی فرخی شعر در تغزّل و غزل( سلمان سعد

 و مقتدرانه زندگی نیز قرن این تغزالت در. یابدمی زورآور قهرمانی را خود ورزیعشق در حتی شاعر و دارد

 نامرادی و ناکامی از و هستند بزم و شادی اهل و کامروا آن قهرمانان اغلب. گرددمی مطرح عاشقانه غالب

 سنایی قبیل از شاعرانی یهااندیو در هجری ششم قرن اوایل و پنجم قرن اواخر در. رودمی سخن کمتر

 نوع عنوان به تدریج به غزل که است آن از حاکی امر این و کنیممی برخورد شماریبی هایغزل به

-می بیشتری شیوع بعد به هجری ششم قرن اواسط از سراییغزل به توجه. شودمی تلقی شعر از خاصی

 باشد، نداشته سهمی غزل پیشرفت در که است هجری ششم قرن اواخر بزرگ شاعران از کسی کمتر. یابد

 نظامی خاقانی، فاریابی، ظهیر اصفهانی، الدینجمال انوری،: مانند قرن آن اواخر شاعران از برخی بویژه

 از برخی در که دارند شیوایی و مطبوع هایغزل همه مولوی و عطار سنایی، اسماعیل الدینکمال گنجوی،

 (.137۸ حسینی،)ودشمی دیده عرفانی بوی و رنگ هاآن

 مباحثی آن اساس بر تا برندمی بهره هاییبندیطبقه و بندیتقسیم از که علوم سایر همانند سویی از

 معتبر و دقیق نظری به مسئله آن جستجوی و گیریپی برای ادامه در و کرده مطرح مسائلی قالب در را

 کهن دوران از گوناگونی و متفاوت بسیار هاینظریه شعر انواع بندیتقسیم مورد در نیز ادبیات در برسند،

 تقسیم حماسی و تراژدی کمدی، به را شعر شعر، فنّ  کتاب در ارسطو. دارد و داشته وجود امروز به تا

 انواع برحسب ادبی آثار تقسیم فرهنگی، هایتفاوت به توجه با حال این با(. 13۸3 باکتر،)است کرده

 اسالمی و شرقی ادبیات در شود،می دیده آن مشابه آثار و ارسطو شعر فن خالل در که یاناروپائ توسط

 است اروپائیان از تأثیر حاصل کنیممی مشاهده فارسی ادبیات در را آن ردپای هم اگر و ندارد یاپیشینه

 (. 1391 ناصری،)آن عاطفی و فکری حوزه و معنوی عمق نه ادبی اثر قالب و ظاهر و شکل در هم آن

 آورده خود ادبی انواع کتاب در رزمجو حسین را فارسی ادبیات در ادبی انواع بندی تقسیم ترینکامل

 الشکوی،بث تهنیت، مرثیه، انتقادی، دینی، تعلیمی، مدحی، غنایی، حماسی، نوع، سیزده شامل را آن و

 (. 13۸٥ رزمجو،)داند می محلی و عامیانه و مناظره قصصی، وصفی،
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 که است یهاانگسیزد ادبی انواع از یکی الشکویبث شده، ذکر اخیر بندیتقسیم در که گونههمان

 بر که موضوعاتی از یکی. است گردیده عنوان و مطرح مرثیه از جدای حتی مستقل شکلی به خود

 برآمده آن محتوای که است اشعاری کند،می داللت هاآن شکایت انگیزه و شاعران مندیگله و اندوهگینی

. دارد نام الشکویبثّ خود ادبی نوع در مفهوم و معنی لحاظ از که باشدمی شاعر اسرار و درونی دردهای از

 است هاییرنج و دردها از شکایت و شکوه آن محتوای و مضمون که اشعاری برای است عنوانی الشکویبثّ

 القران ترجمان)سخت اندوه و راز کردن آشکار ،(مص ع( )ث ث ب)بث. است شده متحمل شاعر که

 شکایت شکایت،. است بردن شکایت و برداشتن شکایت شکایت، بیان معنی به الشکویبثّ  و( جرجانی

 . کردن تشکی بردن،

 و غم کردن بازگو: بث(. معین فارسی فرهنگ)خبر کردن فاش خویش، اندوه و راز کردن آشکار: بث

 بخاطر که اندوهی: بث(. سخن بزرگ فرهنگ) رنج و درد از شکایت و شکوه اظهار الشکوی،بثّ . اندوه

 (.دهخدا نامه لغت)داشت نتوان نهان آنرا شدت

 گوی،پارسی سرایندگان نخستین از بازمانده آثار در و استشده آغاز سوم قرن از فارسی شکوایی شعر

 شاید. خوریمبرمی شکوایی شعر از هاییرگه به مروزی، کسایی و بلخی ابوشکور سمرقندی، رودکی چون

 زندگی هایفراخی و هاشادی از سروده این در او. باشد رودکی دندانیه قصیده نوع، این نمونه ترینکهن

 خویش عجز و ضعف از و پردازدمی خویش پیری روز و حال با هاآن مقایسه به و گویدمی سخن خود

 ادب از ایشعبه را آن باید آنکه حال اند،هدرآو بدیعی صنایع ردیف در را الشکویبث قدّمان،مت. نالدمی

 سخن آن از موضوع، اعتبار به شعر اقسام ذیل یا ادبی، انواع باب در بحث هنگام و آورد شمار به غنایی

 از شکایت و موعظه و حکمت به را خویش شعر شاعر آن در که را جامع کالم آوردن ی،نرادویا. گفت

 بیان در نام، قمری شاعری از ایقطعه جمله از قطعاتی، نقل به و دانسته بالغت نشانه آرایدمی زمانه احوال

 به شکوایی شعر باب در گذشتگان. است پرداخته بردمی که لذتی با مقایسه در آدمیزاد، رنج افزونی

 اختصار به جز باره این در نیز معاصران و اند،نیفزوده رادویانی قول بر چیزی تقریباً  و اندنپرداخته بررسی

 از بخشی شاعران، برخی که بدانجاست تا شکوایی شعر دامنه وسعت(. 1363 کوب، زرین)اندنگفته سخن

 بر یاتشکوای مستقل بخش به بیلقاین مجیرالدین دیوان در. اندداده اختصاص اشعار این به را خود دیوان

-شده سروده دیگر آالم و ناتوانی و پیری دوستان، و عزیزان مرگ یاران، فراق از شکایت در که خوریممی
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 در رباعی 4 ،12٥ مجموعه از. شودمی یافت رباعی، و دوبیتی حتی گوناگون، هایقالب در شکوائیه. است

 . است شکوایی رباعی 416 ششم قرن المجالس نزهه

 بر عالوه شکوائیه هر زیرا ست؛هاآن سرایندگان روحیات شناساندن در بیشتر هاشکوائیه اهمیت

. دهدمی دست به روشنی تصویر نیز او آرمانی جامعه از شاعر، زندگی نامطلوب وضع ساختن آشکار

 را آفرین جهان پرخاشجو، لحنی با آن، از شکایت در که است بوده پایه بدان تا گاه شاعران شوربختی

 بعضی کوتاه هایحکایت از ایپاره و ناصرخسرو به منسوب کفرآمیز قطعه جمله از اند،داده قرار مخاطب

 ها افسانه بنابر که است باباطاهر به منسوب دوبیتی هاشکوائیه این معروفترین. نیشابوری عطار هایمثنوی

 . شد آسمان به وی عروج مانع آن سرودن

. قرآن از برگرفته است اصطالحى الشکویبث گفت، باید وممفه این قرآنی و دینی منشاء خصوص در

 مشتقات و( برانگیختن)=  « ّبث» واژة و ،آیه دو در و دوبار( کرد شکایت و شکوه= ) «شکا شکو،»مشتقّات

 «اَشکوا»تعبیر اما ،است آمده( تشتکى اشکوا، ، ّبث ذیل ،عبدالباقى: نک) کریم قرآن از آیه 9 در و بار 9 آن

 یا شکوی بث و است شده ذکر( بَثّى)=  « ّبَث» کنار در ،آیه یک در تنها( برممى شکایت و شکوه)= 

:  َتَعْلَمُون ماال  ِاللّه  َمِن  ُاَعْلَم وَ  ِاللّه اِلَى حُزْنى وَ بَثّى اَشْکوا اِنَّما  َقال»: سازدمى متبادر ذهن به را الشکویبث

 لطف از و گویممى باز خداوند به خویش  ِدل درد و اندوه من: گفت[ خود فرزندان به خطاب( ع)یعقوب]

 واژة با «اشکوا» تعبیر تقارن گمانبى(. 12/۸6/ یوسف) «دانیدنمى شما که دانممى چیزی خدا کرانبى

 و ادبى تعبیر و ظهور موجب و ،گردیده شکایت و شکوه بیان در شاعران بخشالهام ،آیه این در «بث»

 .است شده الشکوی ّبث یشاعرانه

 به .است آن گوینده پیری یا ناکامی، رنج، نومیدی بیانگر که است شعری بدیع اصطالح در الشکویبث

 .است شاعر درد شرح واقع در ترخالصه عبارتی

 ی دوره از ولی داشته وجود شاعران آثار در فارسی شعر پیدایش آغاز از تقریباً شعر نوع این

 در جهان به شاعران نو نگرش خاطر به بیشتر که راتییتغی با نیز نو شعر در .است یافته فزونی سلجوقیان

 .آیدمی چشم به یافته نمود ایشان

 :است فارسی زبان در الشکوی بث ترینقدیمی زیر، مطلع با رودکی یقصیده

 بود تابان چراغ بل!  ال!  دندان نبود      بود        دندان چه هر فروریخت و بسود مرا

 :است الشکوی بث ترین معروف زیر، مطلع با شروانی خاقانی یقصیده
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 من پاالی خون چشم نشیند خون در شفق من      چون دودآسای آه بندد کله چون صبحدم

 (.134۸است )حاکمی،  سلمان سعد مسعود حبسیات الشکوی، بث ترین انگیز غم و گذارترینتأثیر

 الشکویبث به مربوط نظریات -2-2-1

 از که جدید هاینگرش بنیاد بر نیز و سو،یک از بدیعى و بالغى کتب براساس توانمى را الشکویبث 

 : کرد بررسى دیگر سوی از شود،مى نگریسته ادب و شعر به محتوا منظر

 : قدیم دیدگاه -2-2-1-1 

 کالم بدیعى  ِصنعت ضمن ،غیرمستقل موضوعى صورت به را الشکویبثّ قدما ،بالغى کتب گواهى به

 کالمى ،(۸1 ص)وطواط رشید سپس و رادویانى تعریف طبق بر جامع کالم. اندداده قرار بحث مورد جامع

 . کند بیان را دست این از مسائلى و روزگار از شکایت و موعظه و حکمت ،آن در شاعر که است

 د)هدایت خان رضاقلى عصر تا( م1177/ق ٥73 د)وطواط رشید و( م13/ق6 سدة)رادویانى روزگار از

 هنجار صاحب( ش1326 د)تقوی نصراهلل روزگار تا و ،(171 ص)البالغه مدارج صاحب( م1۸71/ق12۸۸

 سخنى عنوانبه ،جامع کالم از رادویانى تعریف حاضر، عصر تا گراسنت ادبای نزد کالم یک در و گفتار

 ،تهانوی ؛94 ،الحالویتاج ؛123 ،رامى ؛121 ،حلى الدینصفى: نک)شکایت و موعظه و حکمت بر مشتمل

 خانعلى ؛113 ،حجه ابن: نک)موعظه و حکمت بر مشتمل کالم یا( همانجا ،رضاقلى ،هدایت ؛1/237

 ابیاتى همواره هم سخنشان شاهد. است شده تکرار( 30 ،قریب همانجا؛ ،تقوی ؛202 ،معزی ؛31۸ ،مدنى

 : سعدی بیت این مثل آمیز،حکمت و آموزحکمت است بوده

 است آسایش در وجودش از خلق که        است بخشایش بنده آن بر را خدا

 و( 13۸0 ،رادویانى: نک)است شکایت و موعظه و حکمت  ِجامع کالم ،جامع کالم از قدما مراد واقع در

 این  ِمضاف مثابة به الشکویبث و آیندمى شمار به جامع کالم هایالیهمضاف شکایت و موعظه و حکمت

 .شودنمى محسوب مستقل موضوعى یا صنعت خود، و هاستالیهمضاف

 : جدید دیدگاه -2-2-1-2

 هایمایهدرون از یکى یمثابه به شکایت و شکوه که سو این به مشروطیت از یعنى جدید، یدوره در

 که اروپایى ادبیات در رایج بندیهایطبقه تأثیرتحت محققان ،(1370 دادبه،)قرارگرفت توجه مورد شعر

 شمیسا،)پرداختند ادب و شعر از محتوایى بندیطبقه به گیرد،مى صورت محتوا و مضمون براساس

  مثابة به هنرمندانه هایتوصیف و گرفت شکل فارسى ادب در ادبى انواع بحث رفته رفته و( 1370
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