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Abstract 
Habsiyeh, a poem written in prison, is a kind in which the poet turns his experience 
of confinement and torture into artistic experience; however, the representation 
of the prison in habsiyeh is not the same in pre-modern and modern poetry. The 
pre-modern habsiyeh-poet is more of a fatalist and considers the current situation 
as predestined. Therefore, he identifies his agency with the situation he describes. 
Although habsiyeh is basically a type of protest literature, it is only in 
contemporary poetry that it is associated with the political subject. In 
contemporary poetry, the concept of prison has manifested itself in a different 
way with discursive implications and disjunctions. With the formation of the 
national state and the birth of the prison in the modern world, the concept of 
prison changes from a religious and individual matter to a political one. The history 
of the evolution of the institution of prison in the modern state is related to the 
discursive formation of the prison in contemporary poetry. The most important 
research hypothesis of the present paper is that the historical emergence of the 
political subject has led to the appearance of prison aesthetics. Therefore, using a 
genealogical approach, this article has followed two aims: The historical 
connection between the developments of the prison as an institution in modern 
Iran, and the representation of ideas and metaphors on the prison in Shamlou’s 
poetry as an example of a dissident poet. As the institution of prison has become 
more widespread and complex in modern states, prison metaphors have been 
overflowed with habsiyeh-poetry in protest literature. In Shamlou’s poetry, protest 
literature is related to the subjectivity of the poet. He does not limit the concept of 
prison to habsiyeh; rather, he connects prison metaphors to social symbolism. In 
other words, in Shamlou’s poetry, the concept of liberty has, in a complex way, 
extended the prison metaphors to poems other than habsiyeh as well.    
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Extended Abstract 
1. Introduction 
Habsiyeh (prison poetry) is a kind of poetry written in prison about the poet’s 
experience of confinement and torture turned into a form of aesthetic 
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experience. The representation of prison life is not the same in pre-modern 
and post-modern prison poetry. The concept of prison has a historical concept 
hidden in it, highlighting its metaphorical quality. The pre-modern poet 
Masoud Sa’d uses metaphors rooted in emotions that reveal the discursive 
structure of a period. His relationship with the world and power can be 
identified through these metaphors as he has created many images of his 
relationship with fate, luck, fortune and the like. He shows his agency through 
these descriptions. 
 
2. Theoretical Framework 
The pre-modern poet believes in unchangeable structures; however, the 
modern poet understands prison poetry in a different way. While in the pre-
modern world, prison poetry is mostly a kind of spiritual and psychological 
expression and projection, in the modern world it focuses on subjects such as 
freedom, homeland, oppression, resistance and the like. In the present study, 
Ahmad Shamlou’s poetry is examined in order to explain the relationship 
between the emergence of the political subject in modern Persian poetry and 
the emergence of prison aesthetics. 
 
3. Methodology 
The present study adopts the genealogical approach in order to examine the 
relationship between the subjectivity of the poet and prison aesthetics. In 
other words, the selection of symbols in prison poetry by modern poets is an 
expression of their subjectivity. 
 
4. Discussion and Analysis 
Prison poetry, of whatever type, is a form of protest literature. However, in 
contemporary poetry, prison poetry is connected with political individuals, and 
the concept of prison develops through discursive significations and discursive 
discontinuities. Shamlou expresses his protest in different ways. He creates 
subjects and images against political constructs. He, moreover, challenges the 
prevalent constructs in Persian poetry. Shamlou’s subjectivity has turned his 
poetry into a kind of social construct. He turns poetry into a kind of political 
action and turns the political action into an aesthetic experience by connecting 
prison symbols with social symbolism. The contrast between freedom and 
prison in his poetry is both a source for metaphors and a means of 
constructing a heroic language to describe subjects that stand against power. 
 
5. Conclusion 
Historical changes and the physical and institutional growth of prison in the 
Pahlavi era in Iran show that there is an association between the birth of 
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prison in the modern times and the prison discourse in contemporary poetry. 
When poets gain a kind of political subjectivity, the prison institution gets 
more complicated. Shamlou’s poetry, which has a close association with social 
and political changes in Iran, has adequately represented changes in prison 
discourse and the relationship between political subjectivity and prison 
aesthetics. 
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 زندان  شناسیزیبایی پدیدارشدن و سیاسی هسوژ ظهور
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 هچکید
 شرنججه و محصروردت از را خرود هتجربر و سرراددمی زندان در را آن شاعر که است شعر از ایگونه حبسیه
 دنری مردرن و پیشرامدرن سرادانحبسیه شعر در زندان نمادیباز نوع اما کجد؛می هجری هایتجربه به تبددل
 تقددرشرد  وضرعیت در  ار موجرود وضرعیت و است گراتقددر بیشتر پیشامدرن سرایحبسیه شاعر. نیست

 کره نروعی هر از حبسیه اگرچه. کجدمی خالصه هاوضعیت همین توصیف در را خود عاملیّت بجابرادن. داندمی
. شرودمری همررا  سیاسی انسان با حبسیه که است معاصر شعر در تجها اما است، اعتراضی ادبیات جزو باشد،
 شرد  آشرنار ددگرگونره شنلی به گفتمانی هایگسست و گفتمانی هایداللت با معاصر شعر در زندان مفهوم
 فرردی و ددجری امرری از زندان مفهوم مدرن، جهان در زندان تولد و ملی دولت گیریشنل با کهچجان. است

 شرعر در زنردان مفهوم سازیگفتمان با مدرن دولت در زندان نهاد تحول تاردخ. شودمی سیاسی امر به تبددل
سیاسری   تردن فرض پژوهشی ادن مقاله ادن است که  پددردار شردن تراردسی سرو ممه. دارد ارتباط معاصر

 را مسرلله دو تبارشرجاختی رودنررد برا مقالره ادن بجابرادن است.شجاسی زندان شد سبب پدددار شدن زدبادی
 هرای اسرتعار و تصرورات بازنمادی و مدرن عصر ادران در زندان نهاد تحوالت تاردسی ارتباط: استکرد  دنبال
 مردرن هرایدولرت در زنردان نهراد هرقردر. خروانمسرالف شاعران از اینمونه عجوانبه شاملو شعر در زندان

 شرعر در. شرودمری سررردز اعتراضی ادبیات در سرادیحبسیه از زندان استعارات ،باشد ترپیچید  و ترگسترد 
 بلنره کجرد؛نمی حبسریه بره محردود را دانزنر مفاهیم او. دارد ارتباط شاعر سو گی با اعتراضی ادبیات شاملو

 شرنل بره آزادی مفهروم شاملو شعر در ددگرعبارتبه زند.می یوندپ اجتماعی سمبولیسم با را زندان استعارات
 .استداد  گسترش هم حبسیه غیر شعرهای در را زندان استعارات ایپیچید 
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 مقدمه -1

 ایگونهبه انسانی هر که است فراوان هایتداعی و استعارات با عمومی یمفهوم ،زندان مفهوم

 و انتزاعری تجربری، شرنلبره را مفهروم ادرن روز هرر ذهن و بدن زدرا انددشد؛می آن  دربار

 تروانمری هرا،اسرتعار  بجردیصورت در ،کوچش تعبیر از گیریوام با. کجدمی درک استعاری

 پرکراربرد هرم. سرازدمی را متعارف هایاستعار  از بسیاری استعار ،  د همثاببه زندان گفت

 کره است هادینشانه از پر جهان (13: 1331 کوچش،) رودمی کاربه ایکلیشه شنلبه هم است

 هرااسطور  از بسیاری در «است روح زندان بدن»  گزار کهچجان. دارد رابطه زندان  اراستع با

 .است منرر حنم د  اددان و

هرای مجرازات و کیفرر کره مفهروم زنردان را بره شرنل فلسرفی، تردن پرونرد نی از نماددند

ن رخرداد، است. در اد« سقراط»فیلسوف معروف دونان   کجد، پرونداجتماعی و فردی بازنمادی می

زند. همین انتسرا  اسرت کره تراردخ گرادانه میآگا  دست به انتسابی وجود  سو  همثابسقراط به

سازد. شهر آتن دنی از مشرهورتردن شرهرهای جهران اسرت فلسفه را به تاردخ سو گی مربوط می

اخلره و فرد را با انتسا ، مد هواقع رابطاست. مفهوم پولیس دررا پرورش داد « پولیس»که مفهوم 

شود که پرولیس سیاسی زمانی آغاز می  کجد. بجابرادن سو بودن مشسص میتصمیم برای سیاسی

ای داشرت؛ دنری از آن پیچیرد  یتشنیل شود. آتن در قرن ششم قبل از میالد تشرنیالت جزائر

 .مپ. 333وقتی که در سرال  (.3۳: 133۱)موردس و روتمن،  تشنیالت معروف به تشنیالت دازد  بود

قراط را به اتهام تباهناری و به فساد کشاندن افنار جوانان شهر در پریدرفتن خردادان جددرد و س

رد خدادان قددم بازداشت کردند، دادگاهی تشنیل شد. دفاع طوالنی معروف سرقراط را افالطرون 

ترن از اعارای  3۱۱است. بیش از دفاعیه( ثبت کرد  ه)خطاب« آپولو ی»پرسش و پاسخ  هدر رسال

ولری او را در انتسرا  کیفرر آزاد  ،مجصفه او را مرتد و تبهنار خواندند و محنرومش کردنردهیأت 

ای برآشرفتجد و مجرازات مررگ را رد کردنرد. امرا سرقراط گیاشتجد. سقراط مرگ را برگزدد. عد 

ها برود عبرارت بودنرد از: ادی که سقراط مسیّر به انتسا  آنهزندان را با صراحت تمام نپیدرفت. را 

نقدی بپرردازد بره زنردان  هتوانست جردمنقدی و تبعید. در آن دور  هر کسی نمی هان، جردمزند

همین قروانین سرفت و  (.31)همان:  ماندافت در حبس میدرفت و تا وقتی توانادی پرداخت نمیمی

کره تصرودر هادش فنر کجد. چجرانبه زندان و استعار « آتجی هانددش»شد سست بود که باعث می

هرای هرای سرقراط و انددشرهاِشریل، روادرت« هرای پرومترهرنج» هجامتوان در نمادشمیرا زندان 
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در ادن تحلیل و تفسیرها، فلسفه و استعارات فلسفی نقش مهمری ادفرا  (.جا)همان افالطون بازدافت

   د.کرمی

در ای که بعردها کجد؛ استعار درخشانی اشار  می  افالطون، سقراط به استعار« کراتولوس»در 

اصرالت را بره روح  2 حو رو 1کجد. سقراط در تحلیل ثجودت ترندا مییبشر جادگا  مهمی پ هانددش

اسرت و روح مرادام کره کیفرری را سرزاوار اوسرت  دا تن، زندان« سوما»  دهد. به اعتقاد او وا می

   (.۳12-2/۳11: 133۱، ن)افالطو« نددد ، در آن زندانی است

دآور جهران و جهران، درادآور روح اسرت. روح در زنردان اسالمی، تن دا هدر ددن و فلسف

 جهان و تن گرفتار است. به تعبیر مولوی در مثجوی:
 

 ادرررن جهررران زنررردان مرررا زنررردانیان
 

 کرررن زنررردان و خرررود را وارهررران  حفرررر 

 (1/333 :133۳ ،مولوی)                        
 

باشرد، شرباهتی بره  چیزی که مانع رسیدن روح به اصل خروددر شعر کالسی  ادران هر

چه نفس امار  و چه تعلقات دنیوی. به همین دلیل شاعر عارفی  ،زندان دارد، چه جهان باشد

 دهد:میچجین هشدار به خود و ددگری  دیچون سجا
 

 ن زندان فردب ادن و آن بیجریددال تاکی در ا
 

 نی زدن چا  ظلمانی برون شو تا جهان بیجرید 

 (22۳: 133۱کرررردکجی، )شررررفیعی             
 

  

تردن تصودر در ادبیات کالسی  ما است که نه تجها قفس بودن بدن برای مرغ روح، شادع

 داند.قفس و زندان می همثاببلنه جهان و بدن را به ،کجدثجودت روح و جسم را بیان می

   

 و طرح مسئله روش تحقیق -1-1

 های را جسرتجو کجرد: رابطررابطهخواهد بین دو مسلله، ادن مقاله با رودنرد تبارشجاختی می

شجاسی زندان؛ به ادن معجی که شاعر معاصر با حبسریات و نمادهرادی سو گی شاعر و زدبادی

پددردار شردن دارد. بجرابرادن کجد، نوع سو گی خود را نیز بیان میکه برای شعرش وضع می

شعر معاصر با  هرابط شجاسی است.سیاسی، همان پدددار شدن شنلی از زدبادی  تاردسی سو 

ای ای، مقولرهشجاختی کردن زندان مثل شعر پیشامدرن رابطهشجاسی زندان دا زدبادیزدبادی

                                                           
1 . soma 
2 . psyche 
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شجاسی زندان را در کلیّت شرعر بُعدی نیست. به همین دلیل شعر سیاسی ادران، زدبادیو د 

ه شرعری بیررون از زنردان چر ،بجدد؛ چه قصد سرودن حبسیه داشته باشردمعاصر به کار می

جهت در شعر شاعران معاصر ادران نمادهای متصرل بره زنردان کراربرد وسریعی ودد. ازادنبگ

هرای ادبری جهران پیشرامدرن همرین های ددجی جهان زندان است، سجتدارد. اگر در آموز 

 است.شجاختی کرد زدبادی هحنم را تبددل به تجرب

صر ادران و پددردار شردن سیاسی در شعر معا  ظهور سو  هدر ادن مقاله برای تبیین رابط

شراملو »است: زدررا شجاسی زندان به چجد دلیل تعمداً بر شعر احمد شاملو تأکید شد زدبادی

خروانی را تبرددل بره مجبرع جوشرانی تردن شاعر سیاسی ادران است و مسرالفمسالف خوان

زبران ». همچجرین (113: 1331 )جهانددرد ، «وجرود آورده کجد تا از آن ساختارهادی تاز  برمی

گرادرد اساس وضعیت اجتماعی سیاسی معموالً به دو حالت شنست و حماسه مریستیز او بر

کره موضروعیت چجران، (31: 13۳3)مستاری،  «مغلو  شدن داشته دا آرزوی غلبه هزدرا دا تجرب

 شرعر شجاسریزدبادی و رتوردر  بجرابرادن د.مستقیم با اتفاقات سیاسی دار هشعرهای او رابط

  سیاسری کجش تبددل و سیاسی کجش مثابهبه شعر سرودن: است مسلله دو از  برآمد  شاملو

: شرودمی گرفتره کرار به شنل دو به های حبساستعار  شعر او در شجاختی.زدبادی هتجرب به

 .زندان( همثاببه جامعه) اجتماعی سمبولیسم در -  ،هاحبسیه در -الف

 

 تحقیق هپیشین -1-2

 دنبرال معاصرر شرعر در را سررادیحبسیه و سو گی موضوع دو آدیهم و کجشیهم مقاله ادن

 چجرد سررادیحبسریه  دربار. است ساحتی دو پژوهش ادن تحقیق هپیشییج بجابرادن. کجدمی

 ظفرری از «فارسری شرعر آغراز از فارسری در سررادیحبسریه» مثل دارد؛ وجود مستقلی اثر

 همچجرین. (133۱) آبراد هنوشرت «صررمعا ترا آغراز از عربی اد  در سرادیحبسیه» و( 1311)

 و تحلیلری توصیفی، شنل به مدرن و پیشامدرن سرایحبسیه شاعران  دربار فراوانی مقاالت

 فرادجرد» کترا  ابتردا. اسرت اثرر دو مقالره، ادرن به تحقیق تردننزدد . دارد وجود تطبیقی

 اسرت (1331) ئریخزا عقرو د هنوشت «اول پهلوی پادان تا مشروطه از زندان نهاد دابیساخت

 و اسرت کررد  بررسری را ادران در زندان نهاد تحول گیدنز،« دابیساخت» هنظرد براساس که

 تنیره برا مردرن و کالسی  جهان زدست دو در زندان انتقادی گفتمان تحلیل» همقال سپس

 کره (133۳) مهرر مشتاق و مقدم رفیعی از «بهار و زدید فرخی سعد، مسعود هایحبسیه بر
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 در را زنردان مفهوم تحول تطبیقی شنل به و اندکرد  توجه زندان گفتمان تطبیقی تحول به

 .  اندداد  نشان مدرن و کالسی  جهان زدست دو

 ادبیات در سو   تحلیل» کتا  به توانمی هم فارسی ادبیات در سو گی و سو    دربار

 پسامدرن و مدرن  سو  اوتتف که نمود اشار  (133۳) کردمی فرزاد اثر «ادران پسامدرن داستانی

 گیریشنل و سیاسی  سو  ظهور  دربار بجابرادن. است کرد  بررسی داستانی ادبیات در را

  سو   د همثاببه هجوز اما دافت، ایپیشیجه تواندمی گسسته شنلبه زندان شجاسیزدبادی

 .است را  ابتدای در تحقیقی

 

 سوژگی و سوژه -2

 مفهوم ادن برای فارسی مترجمان. دارد subjectum دونانی لغت در ردشه سو   دا subject  وا 

. فریلم  سرو  و گفتگرو  سرو  مثرل انرد؛کرد  پیشجهاد را موضوع و شجاسا فاعل فاعل، هایوا  

 در درا مجقراد سرو  : اسرت ددگرر چیز به وابسته چیز د  بودن که است آن سو   ددگر معجای

 هحیطر در را سرو   الروس، فرانسوی هناموا  ». دولت دا نقانو تابع مثل تابع؛ همچجین و انقیاد

 تفنرر هرگونره اسراس و ردشره واقعیت، و فرددت دارای موجود: کجدمی تعردف گونهادن فلسفه

: 1333 علیرزاد،) «دارد نرام ابرژ  کره بیرون جهان و انددشه محتوای با تقابل در ؛(آگاهی همتراز)

 فلسرفی اصرطالحی سرو   کره است ادن داشت نظر در بادد سو    دربار که ایننته اولین (.13

 دهردمری نشران فلسرفه در بودنش پیچید . دارد تریساد  کاربرد هم روزمر  زبان در اما است،

 درواقرع سو  . کجدمی پیچید  متن د  به تبددل را آن که است مفاهیمی باردار مفهوم ادن که

 دلیرل همرین به. باشد سو   جانشین تواندنمی نسانا  وا  ظاهراً اما است؛ انسان مفهوم گربیان

. اسرت کررد  وضرع را سو   پیشامدرن جهان از خود کردن جدا برای مدرن جهان که معتقدند

 مردرن سو   به تجها را سو   اگرچه. باشد سو   تواندنمی تلقی ادن با پیشامدرن انسان بجابرادن

 پیشرامدرن انسران براسراس را خرود برودن سو   مدرن  سو  اما کججد،می تقسیم پسامدرن و

 سرو   از تواننمی که بود شجاختی و آگاهی نوع چه فاقد پیشامدرن انسان ادجنه است؛ فهمید 

 را پیشرامدرن انسران  پیچیرد هایکجش درواقع پیشامدرن  سو  نفی البته. کرد داد پیشامدرن

 .دهدمی تقلیل ایگونهبه

 فارسری هرایمعادل. است subjectivity استشد  ختهسا سو    وا  از که ددگری مفهوم

 سره سو گی معجای در. است سو گی و فردبجیاد بجیاد،سو   بجیاد،ذهن ذهجیت، اصطالح ادن
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 و امیرال احساسرات، که است آگاهی صاحب فرد همان سو   -الف :دارد وجود اساسی فرض

 -ج. کجرد قردرت اعمرال ختارهاسا بر تواندمی که است کجشگری - . دارد ایودژ  اعتقادات

 چهار ،1ردگگجی رجیجیا .است معجادار هاسو   دا سو   ددد از تجها هرچیز موقعیت و اطالعات

 و آن خود دددگا  از من ادن درک اگرچه است من د  سو   -1 :است قادل سو   برای نمود

 ددگرری قبال در دا و ددگری برای سو   -2. است غیرممنن و مشنل ددگران برای تجاربش

 از کره معجرادی برر توانردمری کره اسرت ددگرری در  ددگرران برای درواقع است؛ سو   نیز

 و هراگفتمران زدرا هست نیز معرفت  سو  سو  ، -3. باشد گیارتأثیر دارد خود سوبژکتیودته

 ددگرر هرابردن از را خرود که است بدنی سو   -1. کججدمی ترسیم را وجودش حدود نهادها

؛ 11: 1331 هرال، از نقرل بره) اسرت خرود فیزدنری محیط به وابسته سو   بجابرادن دکجمی جدا

Gagnier, 1991: 8.) نمرای زمران، داری تاراد و متجراق   مفهوم سو گی مثل فهم اسرتعار

دانیم چیست امرا توان گفت چیزی است که میفهمیدن و ندانستن است. به همین دلیل می

کجیم که بدانیم که نوعی روش فردی و می دانیم و تالشمیقادر به دانستجش نیستیم. قطعاً 

 (.Murfin and Ray, 1997: 388) فرهجگی دانستن است

. «هسرتم پرس کرجممی فنر من: »دارد «من»  دربار دکارت تأمل در ردشه سو   مفهوم

 دانسرتن جردال در کره موجرودی همثاببه را انسان هستی روش در گفتار کتا  در دکارت»

 برر کره شرودمری آغار زمانی هودت،  د سو گی بجابرادن (.Ibid: 16) «کجدمی عردفت است،

. نیست هودت همان سو  ، جهت ادن از. گیردمی مجشأ اشآگاهی از او عمل و است آگا خود

 کرهدرحالی شودمی گفته فرد شسصیتی ثبات و و اعتقادات و رفتارها از ایمجموعه به هودت

  (.جاهمان) «دارد اشار  هودت  دربار خودآگاهی و تفنر از ایدرجه به همیشه سو گی»

 

  سوژگی همسئل و فارسی ادبیات -2-1

 کجرد:می تفنی  هم از را ذهجیت دا صدا سه صوفیه نثر در شعر زبان کتا  در کدکجی شفیعی

 اوج مثجروی و خردگرادری صردای اوج شراهجامه اسرت معتقد او. اومانیسم و عرفان خردگرادی،

 اوج به هجوز استشد  اندازطجین مشروطه عصر از که اومانیستی صدای اما است؛ عرفان یصدا

. (1۳3-1۳1 :1332 کردکجی، شرفیعی) کجد بازنمادی نمونه اثر د  در را خود صدای تا نرسید  خود

هرم  شمیسرا .اسرت مسلط و بلجد سسن دا صدا د  معاصر جهان در اومانیستی صدای بجابرادن

                                                           
1 . Gagnier 
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 ادبیرات و خردسرتیز را هجدی و عراقی سب  گرا،خرد را خراسانی منتب شعر شجاسیسب  در

 و مشرروطه نهارت گیرریاوج با. (11: 13۳1 شمیسا،) داندمی اومانیستی را بعد به مشروطه  دور

 ادبیرات. شرد گرفتره چرالش بره ادران در قدرت ساختار تجددطلبانه، هایحرکت شدن پدددار

 سراختارهای هرم و زدمی دامن هم را بجیاددن تغییرات ادن که دبو بسترهادی تردنمهم از دنی

 مردافع کمترر ادرران ادبیرات بعد به مشروطه عصر از بجابرادن. آورددرمی ددگر شنل به را خود

 .  کردمی تولید را معجادش قدرت علیه بیشتر و شد موجود حفظ

 برر و کجدمی جستجو جامعه دل در را خود هایسو   که ددگرگونه ادبیات گیریشنل با

 خرود ساختار در را ستیز و شودمی قدرت مجشأ خود ادبیات دارد اصرار سیاسی رسانیآگاهی

 بره قررن در  ادرران معاصر ادبیات در نو و کهجه ججگ که است دلیل همین به. دهدمی را 

 مسرلط گفتمران خردمت در سراسرر توانستنمی مشروطه از بعد ادبیات زدرا کشد؛می درازا

 قردرت مقابرل در و کجردمری توصیف را اجتماعی واقعیت دشتر معاصر ادبیات هرچقدر. شدبا

 از مراقبت مدرن ادبیات گیریشنل با بجابرادن. شودمی تیزتر هم قدرت هایچشم ادستد،می

 سرسن، از مراقبت زدرا. آفردجدمی را زندان گفتمان گونهادن و شودمی آغاز نیز شاعران سسن

 .نیسرت سیاسری زندان تصور جز چیزی هم آزادی حبس و آزادی است ردنک محدود همان

. شرد انردازیپوست دچار شمسی چهاردهم قرن هایسال اولین همان از ادران معاصر ادبیات

 در عررضهرم مانیفسرت دو درواقرع نیمرا« هافسران» و زاد جمرال نبرود دنی بود دنی چاپ

 و- تاردسی، تمهیدات بدون چرخشی و گرگونید هیچ تردددبودند. بی دگرگونی ادن بازنمادی

 مردرن ادبیات ظهور برای تمهیدی توانمی را مشروطه ادبیات لیا نیست -ممدا و ءیبط البته

 برا ودژگری کردام در ادرران معاصرر ادبیرات شود گفته اگر. دانست شمسی چهاردهم قرن در

 دقیقراً تفراوت ادرن«. سو گی» ظهور در گفت توانمی ،دارد فاحش تفاوت پیشامدرن ادبیات

 کالسیسرم منترب بررعنس رمانتی  منتب. شد آشنار رمانتی  منتب گیریشنل زمان در

 تراردخ کره اسرت دلیرل همرین بره .ددردمری آفردجشرگر و خالق همثاببه را نودسجد  و شاعر

 در ردشه اولیه، رمانتیسم. است شاعر و نودسجد  زندگی به معطوف منتب، ادن نودسیادبیات

 او. اسرت «نروالیس» رمانیسرم نروع مهرم ادرن هرایچهرر  از دنی. داشت آلمان آلیسمادد 

 «مرن» هرایجوانه ما شودم، «من» بادد و توانیممی ولی ادم؛نشد  «من» هجوز ما: »گفتمی

 آگراهی و وجردان از فرردی تعردرف رمانتی  شاعران(. 132: 13۳3 جعفرری، از نقل به) «شدنیم

 خرود پیشامدرن شاعر اگر. شد عوض معجاهادش و جهان به اهشاننگ دلیل همین به. داشتجد
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 را خرود رمانتیر  شاعر دانست،می ددجی نمادهای و ددن هحافظ را شعرش و سجت حافظ را

 شربیه کره کجشری هرر و شازنردگی شررح دلیل همین به. کردمی فرض سازحافظه قهرمان

 از دنری رمانتیر  قهرمران» عدرواقر. شرد تراردسی و ددجری قهرمانان کجش از ترمهم اوست

 هرارمانتیر  فرردی و اجتماعی متجاق  هایگرادش و فردگرادی دل از که است هادیپددد 

 «عصرر روح» با را خود فردی هایدغدغه که است فردی» رمانتی  قهرمان. استبرآورد  سر

 قررار یر رمانت ثیرأترتحرت دلیل ادن به ادران معاصر شعر. (133: همان) «استآمیسته هم در

 اساسراً. برود گرادریفررد اصول جزو جهان تغییر و انددشه از دفاع منتب ادن در چون گرفت

 دافتره دسرت شجاعتی به شاعران ادن چراکه. است رمانتی  شاعران سو گی رهاورد نو شعر

 شرعر رفعرت تقی چون عصیانگری دلیل همین به. دافتجدنمی پیشامدرن ادبیات در که بودند

 .ندارند را جهان تغییر توان که دانستمی ادستا شعر را مولوی و سعدی

 

 سیاسی  هسوژ همثابسرا بهشاعر حبسیه -2-2

 ال است کره ازؤشجاسی زندان باشد، ادن ستواند داردگر فهم زدبادیکه می ایتردن مسللهمهم

نین حراکم قروا  دهجدسو   و عامل تغییر همثابسرا بهای از تاردخ ادران شاعر حبسیهچه دور 

هرای کجد کره چره تفراوتی برین حبسریهال روشن میؤبر جامعه ظاهر شد؟ پاسخ به ادن س

پیشامدرن و مدرن وجود دارد. زندان اگرچه د  مفهوم است، اما در دل ادن مفهوم تراردسی 

کجرد. اسرتعارات مسرعود سرعد پجهان است؛ تاردسی که استعاری بودن زندان را آشرنار مری

انرد کره صیفی مح  نیستجد، اما ادن اسرتعارات از دل احساسراتی آمرد اگرچه استعارات تو

ر چره نسربتی برا جهران و قردرت نره شراعکجرد. ادجمیساختار گفتمانی د  دور  را آشنار 

هرادش برا تقرددر، بسرت، طرالع و ارتباط رنج  است. مسعود سعد تصاودر بسیاری دربارداشته

گودد و هرم از ادردئولو ی او بیجی شاعر میهاناست. ادن استعارات هم از جحنم ازلی ساخته

واقرع تواند. فرافنجری مسرعود سرعد درتواند تغییر دهد و چه چیزی را نمیکه چه چیز را می

تواند است. او فقط میآماد  بود که اگر ظلمی بر او شد  د  ظلم ازپیشبیانگر اعتقاد اوست 

دابد. او در ادن مسلله شرنی نردارد کره  کردن تقددر و دل حاکم از ادن عیا  رهادیبا راضی

گودد که فراتر از قانون و حراکم اسرت. تواند غلط باشد. بجابرادن از چیزی میحنم حاکم نمی

هرا اسرت. او بره سراختارهادی ن اسرتغاثهیدر نگا  مسعود سعد عاملیت سو  ، محدود به هم

ددگرر  هگونرعر را برهسررای مردرن شرپیدر نیستجد. اما شراعر حبسریهرییمعتقد است که تغ
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 -11۱: 1331شراملو، ) «زنردگی اسرتکه شعری »است که شاملو در سبب فهمد به همین می

 دهد.شاعران امروز و ددروز را در مقابل هم قرار می( 113

 

   زندان نهاد گیریشکل -2-3

زنردان  اما ؛تبادجی با آزادی دارد هترادف با اسارت و رابط هزندان به شنل متعارف و کلی رابط

ای پیچید  برا آور اسارت و حیف آزادی نیست، بلنه رابطهد  نهاد اجتماعی تجها داد همثاببه

 هرم سرلطه همثابربره زندان شنل به را خود مدرن جهان در نهاد همثاببه زندانعدالت دارد. 

 پیونردی. »دانردمری «قردرت از نوعی نمایسرشت» را بازنمادی نوع ادن فوکو. کرد بازنمادی

 «خودمسترار» را خرود کره قارادی دسرتگا  و خوانردمری «برابرر» را خرود که عدالتی میان

 کیفرر[ همجزلربره] زنردان تولرد از نشران اناباطی، هایتقارن عدم  محاصر در اما خواهدمی

 نمودگرار تجهرا ترواننمری را زنردان جهرتازادن. (231: 1332 فوکو،) «دارد متمدن هایجامعه

 و کامرل نهرادی» همثابربره را زنردان فوکرو کره اسرت دلیل همین به .دانست عدالت اجرای

 از ترا دهردمری قررار غیرر  و مدرسره بیمارستان، پادگان، چون نهادهادی کجار در «پیرادهیب

 .بگودد مدرن جهان در 1سراسربیجی و تجبیه مراقبت،

 در کره ادینهر. هردمی قرار 3مطلق نهادهای همجموع در را زندان هم نهاد 2گافمن ارودجگ

 .  نهادهرای(Goffman, 1961: 16) گیرندمی قرار «سیستماتی  پیدریجامعه»تحت  مردم آن

 هرا،زنردان روانری، هرایبیمارسرتان ها،خانهدتیم روشجدالن، هخان سالمجدان، هخان مثل مطلقی

 ادرن نهادهرا ادن مشترک هایودژگی ازجمله غیر  و روزیشبانه مدارس ججگی، اسرای اردوگا 

 زنردان نهراد . بجرابرادن(Ibid) دهجدمی قرار اجتماعی کجش را  سر بر را موانعی همگی که است

 و کججرد رهرا را خرود هگیشرت هاینقش ساکجانش تا است پیدریجامعه سیستماتی  نهاد د 

 برازی بیرانگر هرم و اسرت اجتماعی عدالت نمادانگر هم زندان نهاد. بپیدرند جدددی هاینقش

 را ذهرن و بردن اناباط و گیاردمی نمادش به را قدرت نوعی زندان کهازآنجادی .قدرت  پیچید

 نظرر د  از سرادیحبسیه. شودمی سیاسی عمل و جرم هزمیج در تصوراتی مجشأ دارد همرا  به

 سیاسری کرجش برا که است احساساتی کردن شجاختیزدبادی اد سیاسی عمل کردن محسوس

 عردالت با تواندمی پیدریجامعه ادن اما است پیدریجامعه از شنلی زندان اگرچه. است مرتبط

                                                           
1. Panopticon 
2. Goffman 
3. total institution 
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 کجردمری توجیره را زنردان شجاسیزدبادی که آنچه. باشد نداشته دا باشد داشته رابطه اجتماعی

   است. اجتماعی عدالت با آن هرابط

 
 ادبیات زندان با کنش سیاسی هرابط -2-0

رسرد ادرن اسرت کره ادرن نروع ن میالی که در نسبت ادبیات زندان و کجش به ذهؤاولین س

گودرد و کجرد؟ آدرا از عردالت اجتمراعی و سیاسری مریادبیات چه چیزهادی را بازنمادی مری

اسرت؟ و « شجاسری احساسراتجامعره»طورکلی نقد قدرت است دا ادبیات زندان د  نوع به

شرجاختی توصریف و تبیرین شرود شرجاختی برا رودنررد جامعرهالبته وقتی احساسات زدبادی

 انرر دردافرت  همثابرحبسیات از د  نظر بره شود.ترددد پیوندش با امر سیاسی آشنار میبی

از نظرر موضروعی د. انرشد  و از سوی ددگر آن را با کرجش سیاسری و اجتمراعی پیونرد زد 

اند: موضروعات مشرترک حبسریات حبسیات پیشامدرن و مدرن را به سه دسته تقسیم کرد 

در حبسریات   حبسریات پیشرامدرن و موضروعات ودرژ  ژپیشامدرن و مدرن، موضوعات ودر

تواند به ما کم  کجد که ادبیات زنردان تفنی  موضوعات می (.133 - 311: 133۱)آباد: مدرن 

در جهان معاصر چه تفاوت با جهان پیشامدرن دارد. اگر حبسیه در جهان پیشامدرن بیشرتر 

زند که با فرافنجری ارتبراط من میروانی و فرافنجی است موضوعاتی را دا-روحی هنوعی تسلی

های جهان مدرن موضروعاتی چرون آزادی، وطرن، قرانون، ظلرم، داشته باشد. اما در حبسیه

توان ادن نروع شود که میای آشنار میگونهبه غیر  استبداد، قیام، مقاومت، تحمل شنججه و

 (.111: 133۳، هرممقدم و مشتاق)رفیعی ابزار مقاومت سیاسی دانست همثابادبیات را به

ای ددگر سراخت گفتمرانی ادرن  انرر را آشرنار گونهبجدی تاردسی ادبیات زندان بهتقسیم

در  نهراد  همثابرگیری نهاد زندان و بعد تولد آن بهکجد؛ دعجی تقسیم آن به قبل از شنلمی

 ترددد ادبیات زندان در هر دو شنل تاردسی خود برا عردالت رابطره دارد. چره ادرنمدرن. بی

عدالت نجات فرد باشد، چه نجات جامعه. اما آنچه کره از موضراعات ادبیرات زنردان و کرجش 

آدد ادن است که ادبیرات زنردان در جهران معاصرر برا دست میه شاعرانش در جهان مدرن ب

قبل از تولد زنردان برسراخته  یسو   و امرسیاسی رابطه دارد. حبسیات مسعود سعد و خاقان

اعرانی چون فرخی، بهار، شاملو و اخروان برا تولرد زنردان در جامعره اند؛ اما حبسیات ششد 

مرتبط است. بجابردن در ادن دو نوع حبسیه، تفاوت ماهوی در تعردف قدرت و سیاست وجود 

دهرد بره و استیالدی نشان می یبُعدشامدرن قدرت خود را به شنل ت یدارد. در حبسیات پ
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ر مسعود سعد مفروض اسرت؛ امرا در حبسریات در شع« بجد  و خدادگان» ههمین دلیل رابط

رو در در گفتمان زندان مدرن، شنل ددگرری از قردرت ردزد. ازادنمدرن ادن رابطه به هم می

اسرت. او در تعردرف داد کرد « قدرت مجتشر»شود. همان چیزی که فوکو از آن به آشنار می

د   همثابحبسیات مدرن بهکجد. عجصری که در ددگرگونه از قدرت عجصر آزادی را اضافه می

وقتی ما اعمال قردرت »سد: دنومی« سو   و قدرت» هکجد. فوکو در مقالدال مرکزی عمل می

کجبم و ادرن اعمرال را برا رجروع بره انجام عمل بر روی ددگران تعردف مری  عجوان شیورا به

دیم عجصرر نمراتردن معجای آن توصیف میافراد بر افراد ددگر در گسترد « حنومت»مفهوم  

جرادی کره کجیم و آن آزادی است قدرت تجها بر افراد آزاد و تجها ترا آنمهمی را وارد بحث می

 (.331: 13۳3)فوکو: « شودها اعمال میافراد آزاد هستجد، بر آن

شرود. شراعر بره عمومی می  ندان مجشأ آگاهی سیاسی در حوزز در شعر معاصر، گفتمان

برد تا جامعره را از ظلمری کره پجهران اسرت آگرا  بهر  می شجاسی زندانادن دلیل از زدبادی

آمد. شجاسی زندان هم به وجود نمیگرفت زدبادیاسی شنل نمییس  سازد. بجابرادن اگر سو 

کجرد کره های پیشامدرن شاعر به ادن دلیل استعارات زنردان را بازنمرادی نمریشاعر حبسیه

گسرترد. الشرنوی دامرن سرسن را مریبرثهای قدرت سیاسری را فروردرزد. او برا درد و پاده

ددگرر حبسریات مردرن، عبرارتدقیقی با سمبولیسم اجتماعی دارد؛ به هحبسیات مدرن رابط

 است. اعتراض سیاسی را در درون د   انر گسترش داد 

قاجرار   اش بره دورزندان مدرن در ادرران حتری سرابقه یفیزدن تأسیسات و ساختارهای

وی زندان وجود داشت اما به شنل نهاد و تأسیساتی که بتوانرد در پهل  رسد. قبل از دورنمی

های سیاسی و اجتماعی حنومت همرا  شرود وجرود نداشرت. بره همرین دلیرل ددگر کجش

ادرن . همررا  اسرت های مردرنتردن زندانگیری گفتمان زندان مدرن با تأسیس بزرگشنل

سرا با نهاد تصورات شاعر حبسیه واقع نشانگر پیوستگی جهانآدی و پیوستگی تاردسی، درهم

هرا ارترش را بررای تقودرت دادن به بردنطوری که با نظمزندان است. عصر پهلوی اول همان

 فوکرو نظر به» ساخت.های مجهز میهای مستلف هم زندانداد برای بدنحنومت سامان می

 کجتررل نروعی تحمیرل البته کجدمی عمل بدن روی بر عمداً انتشارش اول همرحل در اناباط

 شرنلی اسرت انارباطی جوامع شاخص آنچه. شودمی دافت جوامع ههم در بدن بر اجتماعی

بدن شاعران معتررض در  (.213: 13۳3 رابیجو، و دردفوس) «گیردمی خود به کجترل ادن که است

گرفت اما شاعران معترض هم با برساختن گفتمان مقراوت بره نظرام تصرف حنومت قرار می
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رسیدند. بره همرین دلیرل در حبسریات مردرن مفراهیمی چرون آزادی، می تصورات ددگری

انرد و گفتمران زنردان ای به هم متصلآمیستههمبه شنل در ،غیر  عدالت قانون، مطبوعات و

ای از فردادهررای دردنرراک شرراعر در اسررارت و اعتررراض سیاسرری و اجتمرراعی اسررت، آمیررز 

شروند شراعران و ید  به هم مرتبط میطوری که ادن مفاهیم به شنل د  دستگا  پیچهمان

ددگرر پیونرد ادرن عبرارتدانجرد. برهسیاسی مری  کججد که خود را سو نودسجدگان ظهور می

  سیاسی است.  سو  همثابم همان برساخته شدن شاعر بهیمفاه

 

 زندان گفتمان ظهور و ایران در مدرن زندان پیدایش فرایند -2-5

را در ادران با نهراد  اخت و کارکرد آن دارد. اگر زندانشجپیچیدگی هر نهادی بستگی به نوع 

ستلفری از نهراد هرای مفارسری تبیرین هبیجیم که در مترون گیشرتخانواد  مقادسه کجیم می

تردبیر »  اسرت کره دربرارارتباط نهاد خانواد  با اخالق عملی سبب شد  .خانواد  وجود دارد

نهراد زنردان در مترون   شرود امرا دربرارهای مستلفی در متون گیشته آشنار نظرده« مجزل

توان گفت که نهاد زندان با نروعی رو میدقیق حرفی نیست. ازادن کالسی  به شنل واضح و

است. ادن مراقبت و نظارت اجتماعی مدرن رابطه دارد و پیدادش آن با ظهور دولت ملی بود 

آن در عصرر مردرن توان در گسترش منان زندان و سراختار معمراری رابطه را همچجین می

عجوان د  نهراد در جوامرع پیشرامدرن تبیرین زندان به هطوری که مسللجستجو کرد. همان

  چقردر از دوراسرت. هرآگاهی سیاسی هم به همین شنل تصرادفی برود  هاست، مسللنشد 

تاردخ زندان   گرددم با فقدان اطالعات دربارهای ددگر تاردخ ادران برمیپهلوی به سمت دور 

د  نهاد مفرروض نیسرت. آنچره  همثابشودم. حتی در عصر قاجار هم فهم زندان بهجه میموا

ها و خراطرات افرراد اسرت. است بیشتر برگرفته از سفرنامههای قاجار گفته شد زندان  دربار

ادران و در کتا   ،هادی که در عهد ناصری در ادران حاور داشتدنی از شسصیت ،لرد کرزن
کرره در تهررران سرره نرروع زنرردان هسررت دنرری در زدرررزمین ارگ »اسررت: آورد  ادررران هقارری

آمیرز کررد  معلوم بازداشتگا  محبوسانی است که بر ضد دولت تبانی درا اقردام ججادرتازقرار

زنجیرر  هتوان ددد که حلقجا میپادین در آن هکه مجرمان عادی طبقباشجد؛ ددگر زندان شهر 

انرد. همچجرین ا زنجیرر بره دنرددگر بسرته شرد بربر گردن و گاهی نیز پا در کجد  دارنرد و 

 (.131 – 1/131 :13۳3)کرزن،  «بازداشتگا  خصوصی که مستص اعاظم است
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تروان ادرن اسرت. بجرابرادن نمریزندان در دوران پیشامدرن بیشتر کارکرد سرکو  داشته

، بلنه بودد  نهاد دانست. هدف از زندانی کردن مجرمان به خاطر اصالح ن همجزلمفهوم را به

کاری بررای امجیرت ه بود. چراکه تجبیه زنردانی را سرازوها از جامعهدف حیف و دور کردن آن

که نهاد زندان تعردرف نشرد  برود، حقروق زنردانی هرم دانست نه جامعه. همچجانحاکم می

توانسرت زنردانی را شد و تجهرا چیرزی کره مریراحتی فراموش میمعجادی نداشت. زندانی به

  زندانی با ددگران بود.نجات دهد روابط 

گا  بود. اگر اصالحاتی در زندان بهداشتی و شنججهر زندان منانی پرت، غیرقاجا  در دور

در توصیف  االسالم کرمانید. ناظمسازمانی بوآمد ادن اصالحات تصادفی و غیرمیبه عمل 

زندان عبارت است از د  اطاق مرطو  و کثیف که در آن جز »نودسد: زندان عصر قاجار می

کجد  برای پا و زنجیر برای گردن و پشه، ک ، شپش و ساس برای اذدت، ددگر هیچ پیدا 

 (.1۳3: 1311)« شدنمی

 (.۳2: 1311) ی برودکار ادلیاتجار به تعبیر نفیسی مبتجی بر سازونظام سیاسی ادران در دوران قا

آوری شد. کار اصلی ادرن سراختار جمرعکار تعردف میازوساالری براساس همین سبجابرادن ددوان

مالی دربار تارمین شرود. سراختار قردرت هرمری سیاسرت را  همالیات و حقوق شهری بود تا بجی

دارس، جراد  المجفعه نظیر ساختن مکرد به همین دلیل کارهای عاممی محدود به شا  و اطرافیان

. نه تجها در حنومت قاجار نهاد زنردان بره شرنل (13: 13۳۳)کدی،  گرفتندرت انجام میبه غیر ، و

چجران معجرا نداشرت. لشرنردان لبراس دافته تعردف نشد  بود بلنره حتری ارترش هرم آنسازمان

: قاجرار دو وجره داشرت  داد دورخودکرامگی و اسرتب(. 211: 1311)نفیسری،  متحدالشنل نداشرتجد

ردستره و مترداخل هرای اقتردار را درهرمکار ادلیاتی و نبود اقتدار مرکزی. همین عامل حوز سازو

هرای ها شا  قررار داشرت و گررو اکم درباردان بودند که در رأس آنتردن گرو  حداد. مهمنشان می

ر با ادن ساخت قردرت اسرت کره زنردان د (.11: 13۳۳)کدی،  ساختبزرگی از اقوام سلطجتی را می

 شد. قاجار به شنل خصوصی و فردی ادار  می  دور

تردن زندان بزرگ در تهرران انبرار شراهی نرام داشرت و همچجرین قاجار قددمی  در دور

اردبیل. ادن زندان زندانی بود با ددوارهای ستبر و بلجرد و وسرادل « ناردن قلعه»زندانی به نام 

ی مهرم را در آن بره بجرد های مرطرو  کره محنرومین سیاسرمسصوص و زدرزمین هشنجج

)ربیعری و راهررو خواجره،  همین قلعه زنردانی کررد  بودنردکه ستارخان را در کشیدند چجانمی

برخی از زندانیان سیاسی عصر قاجار هرم در سریبری روسریه  .(331: 1313، آذریو  31: 133۱
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هرای عصرر توان گفت زندان عصر قاجرار شربیه زنردان. بجابرادن می(1۱1: 1313)آذری، بودند 

مستحنمی برود کره بررج و برارو و  هغزنوی و صفوده بود به ادن معجی که زندان به شنل قلع

قرانونی زنردان با کجد و زنجیر در بجد کرد  بودند. وضعت بی را اتاق زندان داشت که زندانیان

مثرل دعروت ناصررالددن  داد،رخ مریتحوالتی هم  البته گا  .تا پادان عصر قاجار ادامه داشت

دادن بره دسرتگا  شمسی از کجت دو مونت فررت ادتالیرادی بررای شرنل 1211شا  در سال 

ای بره ماد  13قانون کجت. در ادن کتابچه  هانتظامی و تشنیل پلیس در ادران و تحردر کتابچ

 اسرتهرادی شرد علیه شرا  اشرار  هرسیدگی به قتل، مجازات و توطل  وظادف پلیس و نحو
  (.1۱: 133۱)ربیعی و راهرو خواجه، 

 

 سیاسی هعصر پهلوی تولد زندان و ظهور سوژ -2-1

 مراقبتری ینهادهرا هرم مردرن دولرت تشرنیل برا که پهلوی عصر سیاسی تحوالت به توجه با

 توانمی، گرفت اوج سیاسی آگاهی به معطوف فردی و حزبی هایمقاومت هم و دافت گسترش

 جددرد اشرنال پیداش با دقیقی هرابط دور  ادن در زندان شجاسیزدبادی که رسید نتیجه ادن به

. داشرت قاجرار  دور سیاست با ماهوی تفاوت پهلوی عصر سیاست ساختار. دارد سیاسی قدرت

 قردرت تجهرا نره دربرار وسریع حمادرت و نودن بوروکراسی دادمی، ارتش عجصر سه با شا  رضا

 برا را بوروکراسی نظام بلنه ادستاد غیرمتمرکز و پراکجد نیروهای علیه و کرد ادجاد را متمرکزی

 همرین بره. داشرت بدن از ایددگرگونه فهم مدرن دولت درواقع. کردمی تجطیم نظارت و ارتش

 کجتررل را نافرمران هرایبردن ددگرر سوی از و ساختمی هابدن از حصارهادی سو د  از دلیل

 زدررا اسرت؛ رابطره زنردان و حجرا  کشف ارتش، بین اول پهلوی  دور در جهتازادن. کردمی

 و نهادهرا تشرنیالت،. برود نافرمران هرایبدن برابر در ادستادگی ارتش وظادف تردنمهم از دنی

 کرردنمری فنرر کیفر و مجازات به تجها رضاشا . شد ترپیچید  سیاسی  ادار و نظمیه چون اداراتی

 دنری میرهنظ دور  ادن در .بود سیاسی آگاهی کجترل نمودگار درواقع سیاسی  ادار تأسیس بلنه

 مجراطق امجیرت برقراری و نظم حفظ هوظیف که بود( کشور) داخله وزارت هزدرمجموع اداراتِ از

 متهمران ،تسیاس مسائل به معطوف اًتعمد اشوظیفه هم زندان  ادار. داشت عهد  بر را شهری

  دور در کجتررل هراینظرام گررفتنوسرعت با (.123 -12۳: 1331 خزائی،) بود سیاسی زندانیان و

 سرال از پهلروی دولرت سرازیزندان روند (.132: همان) شد مطرح هم زندان اقتصاد اول، پهلوی

   .(11: 13۳۱ حسیجی،) ساختجد ادران زندان شهرهای از بسیاری در و شد آغاز 13۱3
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 و اجتمراعی و سیاسری برزرگ هرایرخردادهای برا را پهلوی  دور سازیزندان  پرو  اگر

. شرودمری آشنارتر سو گی و مراقبت اد سیاسی آگاهی و دانزن هرابط دهیم تطبیق فرهجگی

 کردنرد کره مجتشرر 13۱1 ترا 13۱۱ هایسال بین را آثاری زمانهم تقردباً زاد جمال و نیما

 داسرتانی ادبیرات و نرو شرعر کرهچجران. بود ادبی بزرگ تحول د  آغازدن هایجرقه درواقع

 در انگلرس و مارکس کمونیست انیفستم. گرفت قرار اصل فرد توصیف و شدند متولد مدرن

 سرو گی بره صراحتاً مانیفست ادن در. (131: 1333 احمدی،) شد ترجمه فارسی به 13۱1 سال

 تفسریر را جهران فقرط گونراگون هرایرا  بره فیلسوفان» ادجنه. بود شد  تأکید مدرن انسان

 در ترود  حز  و سمکمونی. (13: 1333ادگلتون، ) «است جهان دگرگونی سر بر ننته اما کردند؛

 برزرگ. دارد زنردان ادبیات با دقیقی هرابط نفر 13 هقای کهچجان. شوندمی فعال دور  همین

 و پججرا  همحاکمر صرحجه تجها نه 132۱ سال در زندان هایپار ورق و نفر 13 انتشار با علوی

 هرم را نیآرمرا سیاسری  سرو  ارانی دکتر از سازیقهرمان با بلنه ،کجدمی توصیف را نفر سه

 گشرود زندان ادبیات در را فصلی زندانیان با رفتار و زندان از علوی توصیفات. کجدمی معرفی

 .نداشت سابقه گیشته در که

 بره کره بودنرد هاکمونیست حنومت معارض هایگرو  تردنمهم از دنی» اول پهلوی  دور در

 نگرانری تردنعمد  کهننته را  ادن .آمدندمی شمار به حنومت مسالفان تردنعمد  هاادلیاتی همرا 

 درواقرع. کجدمی مشسص خوبیبه هازندان وضعیت بود هاادلیاتی و هاکمونیست هناحی از حنومت

 مردتطروالنی هرایحبس دا ابد حبس دا اعدام که طیف دو ادن از افرادی تعداد و زندانیان شمار

 (.23۱: 1331 ئی،)خزا «استبود  ددگر هایگرو  از بیش بسیار شدند محنوم

 

  شناسی زندانسیاست سخن: تفاوت حبسیه و زیبایی -2-7

سیاست اعمال قدرت نیست. سیاسرت »معتقد است که  د  تز در با  سیاسترانسیر در کتا  

تحقرق   مشسص از کجش که توسرط سرو   شیو همجزلرا بادد بر حسب خودش تعردف کرد، به

سیاسی است کره بره مرا رخصرت  هیت است. ادن رابطدابد و مرتبط با نوعی خاصی از عقالنمی

 هربرزنردان هرم تج هتجربر(. 1۳: 1333) «عنسسیاسی فنر کجیم، نه بر  دهد تا به د  سو می

شرود شرجاختی مریزدبادی هزندان تبددل به تجرب هوقتی تجرب .جمعی هفردی است و هم تجرب

بازنمادی شود. هانرا آرنرت  ماددنن االذهانیبین ،که بتواند در ساحت هجر به شنل امری عمومی

 گودد:می وضع بشردر کتا  
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تواند معجی دهد کره کججد به میزانی میشجاسجد دا تجربه میکججد، میها میآنچه انسانهر»

سسن باشرد، و امنران دارد   آن سسن گفت. ممنن است حقادقی بیرون از دادر  بتوان دربار

انفراد داشته باشد، دعجی به انسان تا جرادی کره، ادن حقادق ربط بسیاری به انسان در حالت 

جا کره ها در حالت تنثر، دعجی تا آنسانچیز ددگری که باشد، موجود سیاسی نیست اما انهر

توانجد رو میزنجد تجها ازآنجد و دست به عمل میکجبرند، حرکت میدر ادن جهان به سر می

زنجد و برای دنرددگر و خودشران معجری  معجاداری را تجربه کججد که قادرند با دنددگر حرف

 (.1۱ :133۱) «دهجد و مفهوم باشجد

شرد عمومی نمری  توان گفت تا زمانی که حبسیه وارد حوزبا توجه به استدالل آرنت می

هرای مراناما زمانی که شرعر حبسریه تبرددل بره اسرتعارات گفت ،همچجان شعر حبسیه بود

شجاسری زنردان گفرت. بادرد از زدبادیمحر  نیسرت بلنره  هیشود ددگرر حبسرمقاومت می

بره همرین دلیرل  ،محدود باقی مانرد ههای زندان مسعود سعد تجها در حد د  تجرباستعار 

هرای فرخری درزدی، بهرار، اما حبسریه ؛اندنوی گفتهالشّمسعود را نوعی مرثیه دا بث هحبسی

سررادی وارد که استعارات ادرن نروع حبسریهمح  نیستجد. چرا هاخوان و شاملو ددگر حبسی

اند. در تعردف حبسیه عموماً بر عجاصر سبنی، زبانی و محتروادی اشرعاری عمومی شد  هعرص

گریارد تحروالت است ادن تأکید مانعی است که نمریشود که در زندان سرود  شد تأکید می

  کججردعجروان تولیردشجاسی زندان مورد واکاوی قرار گیرد. شراعر معاصرر برهتاردسی زدبادی

  واقرع وجره ممیرزشرود ادرن مسرلله دری ظراهر مریسیاس  سو  همثابها همیشه بههحبسی

هرای نمدرن زندان را برا توجره بره گفتمرا  شجاسی زندان است. سو سرادی و زدبادیحبسیه

هرای عجروان سرو  سرادان پیشرامدرن نره برهکه حبسیهکجد درحالیبجدی میسیاسی مفصل

 شوند. اند، ظاهر میزندان را تجربه کرد هادی که هودت همثابسیاسی که به

 

 نسبت هویت فردی شاعر و سوژگی در شعر شاملو -2-8

اش نسبتی بر قررار اسرت کره عجوان د  شسصیت و هودت جمعیبین هودت فردی شاملو به

شرنل در شرعرش  دو کجد. شاملو شسصیت اعتراضی خرود را برهکه او را تبددل به سو   می

کجرد. بره سازی مریآفردجی و تصودرهای سیاسی سو  علیه ساخت -الف: استبازنمادی کرد 

هرای مجفری و د  دارد تصودرسرازیسرتیز ادردئول ن دلیل هم علیه شاعرانی که با آنهراهمی

هادی سیاسری حنومرت مثل حمیدی شیرازی و فرددون توللی و هم علیه شسصیت ؛کجدمی

که برا گیرد. چجانر فارسی تصمیم میشع  شدهای متعارف و تثبیتعلیه ساخت - پهلوی. 
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سو گی خود توانست هم شعر سپید را تثبیت کجد و هرم سرب  و موسریقی شراملودی را در 

است که شعرش بیشتر نوعی برسراخت سجت ادبی جا دهد. سو گی شاملو سبب شد  هحافظ

. الهرامی اسرتعات اشرعار شراملو تراردسی و غیرواجتماعی باشد. به همین دلیل بیشتر موض

دهد که امر خصوصی را همران امرر تاردسی اشعار شاملو، شاعری را نشان می هبجابرادن حافظ

شرودم زدررا ادبیات غجادی بدانیم با مشنل مواجه می ءِداند. اگر اشعار شاملو را جزعمومی می

. مثال در شعر شربانه بردتردن شعرهادش از نمادهای سیاسی بهر  میشاملو حتی در عاشقانه

هرای مرا، بگریار/ نسستین بوسره سرادد:، چجین می: درخت و خججر و خاطر دادآموعه از مج

 های خودش/ بر زمرین ناسرپاس نهادنرد/ با دهان سرخ زخم/ که دارانها باد دادبود آن بوسه

شراملو اسرتعارات  از مجموعه ابراهیم در آتش، «شبانه» هدر شعر عاشقان (.13۱: 1331شاملو، )

کجد که عشرق و سیاسرت عرین هرم با هم ترکیب می سیاسی را چجان  سو ان و دفاع از زند

ست/ که آزادی را به لبان برآماسرید / گرل شت مردمنانت/ فرداد کدام زندانیپ شوند: پسمی

 خروبی نشران. ادهام و تلمیحی که در ادن شعر اسرت بره(۳22: همران) کجد؟سرخی پرتا  می

 هرادییژگردو ندبجابرا .استدن زندان کامالً آگا  بود کر انهشجاسدهد که شاملو بر زدبادیمی

 :کرد  است یاسیس  به سو  لدتوان در کجش شاملو دنبال کرد که او را تبد یرا م

 در ثالرث اخوان. کجدمی بازنمادی فرد در را جامعه و جامعه در را فرد شدتبه شاملو شعر -1

 مرن»: کره شراملو شرعر از پار  ادن ذکر از بعد «تاز  هوای» همجموع از« کن نگا » شعر نقد

 مهترابم/ درافتم دأس در را امید من/ «نباش مأدوس» گوددمی که/ دافتم بد سال در را عشقم

 شرروع «نامرهْمرن» متأسرفانه بله: »گوددمی «دافتم بد سال در را عشقم./ دافتم شب در را

 همولفر ترردنمهرم کرهیدرحرال. (31: 1331 ثالرث، اخروان) «من سمفونیِ: کسی قول به و شد،

  .است «من» تبلور دا من بیان شاعر سو گی

 بیجروا من» -الف: دارد را هاودژگی ادن او تعبیر به که است هادیسو   به مجدعالقه شاملو -2

: 1331شراملو، ) «نبرود سراریخاک طوع زروِبُ من میجوی بهشت را  و/ نبودم را سربه بجدگنی

/ افتری خراک به که آن از پیش/ وارکو  و/ بودی، تو که مردا  کو آهن شیر دردغا» - ؛ (۳23

 خرود مررگ چررا بره آنران و زندگانیم چرابی ما» -ج ؛(جاهمان)« بودی مرد  استوار و نستو 

 «میرنردمری و/ کججردمری روشن را خانه ادستجدمی تجدر برابر در( »د؛ (۳3۳: همان) «آگاهانجد

 . (۳31: همان)
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-بره کره گودردمی هادیمن از که است شعری بلنه گوددنمی شاعر «منِ» از تجها او شعر -3

 کره مبارزانی مرگ در او هایسرادیحماسه و هامرثیه مثل شدند؛ آشنار سیاسی  سو  همثاب

 و افتاد زندان به پهلوی  دور در بار دو شاملو. اندگرددد  اعدام دا و شدند شنججه زندان در دا

 . سرود ادران کالسی  شعر هایحبسیه با تقابل در سیسیا هایحبسیه آگاهانه

 کرارگیریهبر و حبسیه سرودن: استبرد  بهر  زندان شجاسیزدبادی از شنل دو به شاملو -1

 .  غیرحبسیههای شعر در زندان به متصل نمادهای

 

  کالسیک هحبسی کردن نقیضه و شاملو -2-0

 ناسیونالیسرت زدادی نوجوانان و جوانان ،کردند تصرف را ادران متفقین بیست، هده در وقتی

 شراملو احمرد نداشت بیشتر سال هفد -شانزد  زمان آن در که نوجوانانی ادن از دنی. شدند

 بره 1323 سرال در و شرد افراطری ناسیونالیست د  که بود نگرفته را ددپلمش هجوز او. بود

 در  به تبددل شاملو ذهن در 23 سال که است تجربه ادن از پس ظاهراً. افتاد متفقین زندان

 هرایسال بین جرم همین به و شودمی گراچپ یشاعر ،سی هده در شاملو. شودمی استعار 

 برا کره ایتجربره: دارد زنردان از تجربره چجرد شراملو بجرابرادن. افتردمری زندان به 32-33

 لسرا در را شرد فرامروش هرایآهجرگ شعر مجموعه وقتی کهچجان دارد رابطه ناسیونالیسم

 اسرت. نثرر نظرم در کترا  هفرت شامل شد فراموش هایآهجگ متن. کجدمی مجتشر 1321

 ادرران و من» و «زندان هاینامه» ترتیببه مجموعه ادن ششم و پججم کتا  که است جالب

 در درا و تهرران شرهربانی سیاسری گرا بازداشرت در درا زندان هاینامه قطعات دارد نام «من

 بره را حبس و آزادی مفهوم شاملو شعر همهادن با «شد  گفته شتر در شوروی گا بازداشت

 ادرن در رمانتیر  ناسیونالیسرم از وجهری کرهچجران اسرت،کرد  برجسته آن احساسی وجه

 ادرن از بعرد شراملو عالدری، مشریت اعتقراد بره دلیرل همین به .است مشاهد قابل مجموعه

 وقتری. (2/31: 1332 پاشرادی،) «آدردمری دربره رقیرق ناسیونالیسمی تجگ هپوست از» مجموعه

 کره درکی ؛دارد شعر از یددگر درک ،افتدبه زندان می چپ اددئولو ی با سی هده در شاملو

 کره اسرت سری هده از درواقع. دابد دست زندان از یمتفاوت بجدیمفصل به تا شودمی سبب

 شرودمی سبب که نچهآ توان گفتمی بجابرادن. زندمی گر  سیاسی مقاومت با را زندان شاملو

 .است چپ اددئولو ی زند گر  سیاسی مبارز  با را زندان شاملو
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 شجاسریزدبرادی از گسسرت بره نسربت شراملو کره دهردمری نشان که شعری تردنمهم

 برا ماهوی تفاوت مدرن جهان در زندان ادبیات داندمی و است آگا  پیشامدرن سرادیحبسیه

 سرال در را آن شراملو کره اسرت «نامه»  قصید ،ددار سعد مسعود چون کسانی هایحبسیه

 هگفتر بره. افتراد اتفاق چهل هده در شعر ادن چاپ اگرچه است،سرود  قصر زندان در 1333

 مترجش که دینامه اماای با بود کرد  پیشجهاد دیتود  زندانیان به ر دم هاسال آن در شاملو

 نام ،«نامهشنرخوردم» و «نامهتجفر» ،«مهناتوبه» نامه ادن متن شوند آزاد بودند کرد  چاپ را

 برود نظامی آننه با که است پدر به اینامه درواقع قصید  ادن (.1۱۳1: 1331 شاملو،) بود گرفته

 .بود کرد  رها زندان در را پسر

 مسعود سب  و زبان هم کرد  سعی تطبیقی ادبیات شجاسیروش با قصید  ادن در شاملو

 را سرعد مسرعود هانددشر هرم و ،دابرد دست انتقادی پارودی به تا دکج تقلید آگاهانه را سعد

 بلنه کجدنمی هالب و عجز زندان از رهادی برای مسعود مثل تجها نه شعر ادن در او. کجد وارونه

 :دهد سیاسی آگاهی او به تا گشاددمی پدر نصیحت به زبان
 

 برردارم نرراله کرره مررن امسلمرران سعررد نه

 نبرررود نصرریب رفعتررری از امرفعررت گرررا  چررو

 را  مگررردان پررردر مرررادی  پرررد برره امتررررو

 گررررفت خاررا  مررن رفیقرران زخررون زمررین

 غلتجرد و خون خاک به گیالن به کهزمان بدان

 آمرروزی برررودن فررومرادررره درس تررررو مررررا

 

برر نم با بررکشید  ادرن از آمرد پستی که   
...[]انردر؟ پست به امکرافتاد  مرودم چه کجون  
.[]..زبررر و زدررر بره سر غرردبانه نروای منرن  
رمجگر شفررق سرخری در سردی به چجین  

در زنرردان برره مرن راراند مرردیپرای به  
برر ندشرم کررام بره نرودسرم نرامهتروبره کره  

(13۱ ر13۳ همان:)  
 

 اشکال مختلف بازنمایی نمادین زندان در شعر شاملو  -2-11

کجد. انتشار اسرتعارات لو توصیف زندان را محدود به حبسیه نمیطور که اشار  شد شامهمان

توان گفت زندان در شعر دابد که میچجان عمق میمربوط به زندان در موضوعات مستلف آن

ی که برخی شراعران بره مفهروم در نقد ادبی معاصر به دلیل توجهشاملو د  گفتمان است. 

ند. در شعر شاملو هم مفهوم آزادی د  مفهروم اآزادی داشتجد به شاعران آزادی شهرت دافته

شرود. مفهروم آزادی در کلیدی است. تلقی شاملو از آزادی محدود به آزادی اجتمراعی نمری

گرادی اسرت. در شرعر شراملو دو مفهروم زنردان و شعر او معطوف به نوعی اومانیسم و انسان

درن دو مفهروم در شرعرش آدری اتقابلی دارند. ادن تقابرل مججرر بره هرم هآزادی با هم رابط
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کجد/ میان دو زندان ددوارها زندان را محدودتر نمی کجد/شود: ددوارها زندان را محدود میمی

/ لینن در آستانه/ تو را/ به قبول دنی از ادرن دو اختیراری آزادی است، هتو آستان هدرگا  خان

 (. 3۳2: همان) نیست

در حبسریه  طکه استعارات زنردان فقرشود تقابل زندان و آزادی در شعر شاملو سبب می

شود و هم مججر به ستادش کسانی کره باقی نماند. ادن تقابل هم مججر به ستادش آزادی می

ادن تقابرل اسرت.  هواقع زبان حماسی شاملو نتیجکججد. درادی جان خود را نثار میدر را  آز

تحمل زندان، شنججه و ها در کجد و مقاومت آنسازی میاسطور  که در ستادش قربانیانچجان

و سججد ستادد. شاملو حتی آزادی شعر را از قافیه و وزن با تقابل زندان و آزادی میاعدام می

ر زندان شرعر / و دبرماست: و من سجگ گران قوافی را بر دوش میبارها از سجگ قوافی گفته

 (. 1۱: مانه) سان تصودری که از چهارچوبش/ در زندان قابش/ بهکجم خود رامحبوس می

زندان و آزادی، شاملو نمادها و استعارات زندان را به سه  هبا توجه به تقابل دوگان    

ها، تحمل توصیف مقاومت -3 ؛شهریآرمان-سلبی -2 ؛وجودی -1کجد: شنل بازنمادی می

 شنججه و مرگ مبارزان.

جرد امرا زنردان را ک: در ادن دسته از شعرها شاعر اگرچه به آزادی فنر میوجودی -1 -11 -2

هرای داند. در ادرن نروع شرعرها پروچی، ترددرد، پرسرشهای وجودی میبستبنعار  از است

تروان در ادرن زمیجره تردن شعری را که میآِدد. معروفاگزدستانسیالیستی به سراغ شاعر می

شراعر از چهرار زنردان  (.331-333: همران) اسرت از مجموعه باغ آدجه «کیفر»مثال آورد شعر 

انرد غیرر از او کره کدام جرمی اجتماعی مرتنرب شرد یان آن هرکجد که زندانتو داد میدرتو

های ددگرر جرمش به خاطر دفاع از آزادی است. در همین شعر شاعر جرم سیاسی را از جرم

 کجد.متمادز می

در شعر شاملو معموالً ددوار دا بارو نماد زندان است. زدرا برارو و ددروار جهران را محردود 

زندان برای   از استعاردر مجموعه شنفتن در مه، « که زندان مرا بارو مباد»کجد. در شعر می

از »سرازی در شرعر . همرین اسرتعار (131: همران) استتوصیف تجهادی وجودی استفاد  کرد 

 (.13۱: همان) هم آشنار است در مجموعه آددا: درخت و خججر و خاطر ، «قفس

سررازی بررای جهرران خری از شررعرهای شراملو تصرودر: برشللهریآرملان-سللبی -2-11-2

« افق روشرن» . شعرشودشهری که در آن زندان، قفل و زنجیر اننار میشهرست. آرمانآرمان

تردن سرود/ بوسه است/ و هر انسران/ بررای هرر انسران روزی که کم»از مجموعه هوای تاز : 
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ست/ و قلرب/ بررای ایل/ افسانهبجدند/ قفشان را نمیهست. روزی که ددگر درهای خانبرادری

چرین زنردگی از زدرر سرجگ «:ددگرر تجهرا نیسرتیم»شعر  دا .(2۱۳: همان) «زندگی بس است

 (. 22۱ر 213: همان) خواندددوارهای زندان بدی سرود می

: شعر شاملو بسریار مترأثر از ها، تحمل شکنجه و مرگ مبارزانتوصیف مقاومت -3 -11 -2

تراردسی دارد. بره همرین دلیرل  هالهرام در شرعر او بیشرتر ردشررخدادهای اجتماعی است. 

گرردد درا تلمیحرات در خردمت بازنمرادی تلمیحات شعر او دا به رخدادهای اجتماعی برمری

هرای مبرارزان شجاختی ادن رخدادهاست. توصیف مقاومرتشجاختی و روانای، جامعهاسطور 

آور اسرتعارات زنردان و مقاومرت در را  ای دادگونهها بهر حبس دا توصیف قهرمانانه مرگ آند

واقرع سرتادش سرنوت و کره در از مجموعه هوای تراز  «مرگ نازلی»آزادی است؛ مثل شعر 

های حنومت پهلوی است و شاملو او را در زنردان مقاومت وارتان ساالخانیان در برابر شنججه

ی را برا پیرام کره حراالت وجرودی زنردان «سراعت اعردام». شرعر (131ر133: همان) ددد  بود

از مجموعره « مررگ ناصرری». شرعر معرروف (133-133)همان:  استاددئولو د  همرا  کرد 

 دانردکه به صلیب کشیدن مسیح را اسرتعار  از اعردام مبرارزان تراردخ مریققجوس در باران 

های حماسی هستجد. همچجین در شرعرهای: مرثیهوالً ها معم. ادن نوع شعر(111ر 112: همان)

 شررناف (،1۳۳-1۳1همران: ) تمثیرل (،113-11۳همرران: ) ، مرثیره(233-232همران: ) ادرتاز عموه

شجاسی زندان، مقاومرت و توان زدبادیمی (۳31ر۳31همان: ) تدفین هابطو خ (۳33ر ۳3۳همان: )

 د.های پادداری را دنبال کرسازیاسطور 

 

 گیرینتیجه -3

 کرارکرد ادبیرات جهران در آن بره ابسرتهو هرایداللت و نمادها و زندان مفهوم ادجنه از جدا

 هزدسرت هرایتجربره کره اسرت ادبیرات از ودرژ  ایگونه خود «زندان ادبیات» دارد، گوناگون

 مرورد شرجاختیزدبادی و شجاختیزبان رفتارهای با را او عاطفی و ذهجی هایپژواک و زندانی

 وجرود شرجاختیدبرادیز مترون و اجتماعی روددادهای بین که ارتباطی .دهدمی قرار بررسی

 و قدرت ساختار با ادبی متون هرابط. کجدمی چجدوجهی عجصر به تبددل را زندان مفهوم دارد

 و سرعد مسرعود هحبسری اگرچره بجرابرادن. کجدمی دگرگون را حبسیه  انر تردددبی سیاست

 نروع اامر دارنرد؛ قررار مقوله د  در « انر وحدت» نظر از اخوان و شاملو بهار فرخی، خاقانی،

 هرایحبسریه. نیسرت دنری مردرن و پیشرامدرن سرردانحبسریه شرعر در زنردان نمرادیباز
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 هایحبسریه در امرا. کججردمی خالصه فردی اعتراض و شنوائیه در را حبسیه  انر پیشامدرن

 سیاسری را خرود بردن و است سیاسی که انسانی. هستیم مواجه ددگری گفتمان با ما معاصر

: اسرت درگیرر آن برا معاصرر گفتمران کره گودردمری سرسن فاهیمیم از بجابرادن. فهمدمی

 ادردئولو ی، روزنامره، قرانون، برازجودی، ملرت، آزادی، وطن، پیروزی، مبارز ، چون مفاهیمی

 عصر، سیاسی هایسو   از ستادش شهادت، همثاببه مرگ سیاسی،-حزبی هایآموز  به ادمان

  غیر .و قدرت کجترل قدرت، اننار

 گسسرت ادن. شد آشنار سیاسی سو   همثاببه شاعر که گرفت شنل زمانی تتفاو ادن اما

 شررادط ادرن در. رسید اوج به پهلوی عصر در و گرددد آغاز مشروطه انقال  از دقیقاً تاردسی

 اعترراض از شرنلی عجوانبه بلنه شاعر، فردی هایرنج از توصیفی شعری عجوانبه نه حبسیه

 پادداری ادبیات به تبددل معاصر شعر در حبسیه جهتازادن .گرفت قرار توجه مورد اجتماعی

 و زنردان نهرادی و تأسیسراتی -فیزدنری  عظریم رشرد و تراردسی تحروالت .شد اعتراضی و

 و مردرن عصرر در زندان تولد بین که دهدمی نشان پهلوی در نظمیه و زندان  ادار گسترش

 بره شراعر هرچقردر که معجی ادن هب دارد؛ وجود دقیقی هرابط معاصر شعر در زندان گفتمان

 .استشد تر پیچید  هم زندان نهاد دافته دست سیاسی سو گی

 تحرول دارد، ادرران اجتمراعی تحروالت برا مستقیم هرابط که شعری عجوانبه شاملو شعر

 نشران خروبیبره را زنردان شجاسریزدبرادی و سیاسی شاعر سو گی نسبت و زندان گفتمانی

 کره دهردمی نشان سعد مسعود هایحبسیه از  شاملو انتقاد و املوش «نامه»  قصید. دهدمی

 و زنردان ادبیرات به تبددل سرادیحبسیه وی شعر در بجابرادن. استبود  آگا  تحول ادن به او

 تصراودر از بسیاری شودمی سبب زندان و آزادی تقابل شاملو شعر در. شودمی هادشاستعار 

 مواجره جهرانی با او شعر در ما روازادن بگیرد شنل ندانز برای فرهجگی و سیاسی اجتماعی،

 .باشد زندان گفتمان از برآمد  تواندمی که شودممی
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