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ن میدهد داشتن ویژگیهای خاص در بیان و انتخاب قالب، تحلیلی، نشا -جستار توصیفی

اشته تاثیر گذتغییرسبک خراسانی به عراقی  سبب ایجاد سبک شخصی او گردیده است و در
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Some Stylistic Features of Masoud Sa'ad Salman's Poems 
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Abstract 

Massoud Saad is a poet of military, happiness, imprisonment and 

sorrow. In the linguistic aspect of his poems, the signs of a deeply rooted 

language approach to the use of literary figures and many Arabic words 

are approached. In his features, he follows the inventions (Mustard, 

Ashwood), figurative language (Types of Metaphors, literal documents), 

and description of non-sensual similie organ, various pictures, they are 

signs of impersonal style. . On the intellectual side, Massoud Sa'abedah, 

the lecturer of love and the calendar of happiness, has created new content 

for the storyteller, imitating the illusion with deep emotion, he has been 

imitated by other poets. But he has deep emotions that made him personal 

, The afore mentioned items have changed him to the poet of style, he is 

affective in his style.. The findings of this descriptive-analytical query 

show that having specific characteristics in expressing and choosing a 

template has led to his personal style and he influenced the change of 

Khorasani style to Iraqi. 
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 .مقدمه1

 - طاهری دورۀ سه شامل پنجم( قرن پایان تا سوم )قرن فارسی شعر خراسانی سبک

 432 تا.  ق. هـ 367 سال از اول دورۀ دو به نیز غزنوی دورۀ است. غزنوی و سامانی صفاری،

 شعر بکس) .میشود تقسیم ،( هند در)  ق.  هـ 582 تا.  ق.  هـ 432 سال از دوم و ق. هـ

 خراسانی، شعریِ دبستان سه سلجوقی دورۀ اول با همزمان(  68 ص :رودكی، خسروی

 آذربایجانی و خراسانی مکتب دو». بود دایر ایران در( بینابین) سلجوقی و( ارّانی)آذربایجان

 هك بینابین یا سلجوقی عهد شعری مکتب فقط[ شد ]و تعطیل كلی به ششم قرن اواخر در

 آن عروفم نمایندگان از. شد عراقی سبک به منجر بعداً كه ماند[ بود ]باقی مهمتر همه از

 ( 50 ص :زندانی نای، شمیسا) «.برد نام میتوان را سعدسلمان مسعود

 ویغزن مسعود سلطان برجستۀروزگار فیانمستو و رجال از – سلمان سعد – مسعود پدر

 :انفرفروز سخن و سخنوران،.)است كرده خدمت را غزنوی سالطین سال مدت شصت بوده ...و

 فیمستو به عنوان. ق..هـ 427 سال در سعد( 6 ص :دیوان مسعود سعد، نوریان و 207 ص

 یاگو( 654 ص :بیهقی، فیاض رک:) رفت هندوستان به وی بهمراه مسعود بن مجدود امیر

 سعودم و بماند الهور در خود خاندان همراه سلمان سعد كه است بعد به تاریخ همین از»

 ص :صفا تاریخ ادبیات، )«.بزاد شهر آن در( 440 و 438)سالهای میان روزگار این از بعد

 و خانوادگی فرهنگ در پارسی، ریشه و عرب ادبی كهن میراث با مسعود آشنایی( »252

 اند،داشته فااستی و دبیری سمت اجدادش، احتمال، به و پدر كه آنجا از دارد وی یایران تربیت

 دمسعو شعر در ملی حماسۀ بازتاب «).است میکرده ایجاب را آشنایی این وی تحصیالت

 دهن در را خود زندگی از ایعمده بخش وی اینکه با» و( 159 ص :افشارسعد، محمدی

 با نظر نای از و نمیشود دیده شعرش در دیار آن اقلیمی صبغۀ و هند محیط تأثیر گذرانید،

 :یكدكنفارسی، شفیعی شعر در صورخیال)«.ندارد چندانی تفاوت خویش همعصر گویندگان

 مرایا از و رفت(  450 – 492)ابراهیم سلطان دربار به پدر توصیۀ به مسعودسعد(592 ص

 و وراله از شدن دور و مهاجرت بخاطر مدتی از پس و شد ابراهیم بن محمود الدوله سیف

 هفت. افتاد زندان به محمود الدوله سیف خشم و حاسدان مکر نهایت در و خراسان به سفر

  .نای در سال سه و وسو دهک در سال

 (  710)ص  1نای قلعۀ سال سه آنم از پس       دهک و سو بکوفت سالم هفت      

 ده از پس ابراهیم، سلطان دربار رجال از خاص، ابوالقاسم پایمردی به مسعود سرانجام

 چندی از پس اما شد سپرده وی به چالندر حکومت مدتی از بعد و شد خالص زندان از سال

 هم روی»( 123 –138 ص :زندانی نای، شمیسا.)افتاد مرنج زندان به سال هشت مدت به

                                                      
 كلیۀ ابیات و كلمات كه با ذكر صفحه در متن آمده، از دیوان مسعود سعد تصحیح نوریان است.   -1
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 نوزده و گرفته را بیشتر طرف مبالغه و تأكید باب مِن اما. استبوده زندانی سال 18 حدود

 هایدخمه در را خود باررقّت و زار وی، حال مدت این در كه( 138 همان، ص)« .اندگفته سال

 /1ج: ادبی، فرشیدورد، نقد و ادبیات دربارۀ .)میدهد نشان بخوبی زندان بنام انگیزی هراس

 ( 307ص

 پژوهش پرسش. 1

 عراقی به خراسانی سبک در تغییر دارای چه ویژگیهای است و آیا سعد شعر مسعود 

 بوده است؟ مؤثر

 كار روش. 2

 تحلیلی است.  -روش كار توصیفی

 تحقیق ضرورت. 3

را  سعد مسعود ابداعات زبانی و فکری، شعر و ادبی، عاطفی، تخیلی آوریهایوجود نو

متمایز از دیگر شاعران ساخته است و همین نکته بسنده است كه اهمیت این پژوهش را 

 نشان دهد.

   یشینۀتحقیق.پ4

 (،1363یاسمی ) وی، كوششهای رشید دیوان تصحیح مسعود سعد سلمان و دربارۀ

سبحانی  توفیق (؛1374(، رضا اشرف زاده )1368لسان ) (؛ حسین1364نوریان ) مهدی

( قابل 1384( و وحید مبارک )1376مدرسی ) (، فاطمه1388شمیسا ) سیروس (؛1377)

 ای، كاوشنامه زبان و ادبیات فارسی( در مقاله1384گر )كارد و نیز. تحسین و قدردانی است

افشار) مطالعات  ایرانی،  محمدی سعدی پرداخته است. آثار در مسعودسعد شعر بازتاب به

 ایلواری در كاردل را نشان داده است. سعد مسعود شعر در ملی حماسۀ بازتاب (1389

 یکدیگر با را سعد مسعود و نیخاقا از حبسیه چند ،(1391ای )بهار ادب، زمستانمقاله

. اندكرده بررسی را سعد مسعود مدحی اشعار( 1390بهار)باباصفری  و شعبانی. است سنجیده

 .  دیده نشد سعد پژوهش مستقلی دربارۀ سبک مسعود اما

 .بحث 2

 سعد مسعود شعر زبانی .مختصات2-1

«) ونی  میگویند.در زبان فارسی وزن شعر را موسیقی بیر» :موسیقی بیرونی .2-1-1

( مسعود سعد از بحور مشهور و متداول 91شفیعی كدكنی،صور خیال در شعر فارسی: ص 

استفاده كرده است. بیشترین بسامد اوزان به ترتیب با بحر مضارع، مجتث، خفیف، هزج، 

 متقارب و رمل است.
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 وار،دش اسمی ردیفهای آوردن از سعد )ردیف و قافیه(: مسعود . موسیقی كناری2-1-2

 محور شدن محدود موجب ردیفها این كه چند هر را بنمایاند؛ شاعریش توان تا ندارد ابایی

-332 ص :كدكنی،صور خیال رک: شفیعی) میشود شعر عمودی محور ایاندازه تا و افقی

مسعود  كاراما این میکند؛ فشرده تصاویر و استعاره از بیشتر استفادۀ به مجبور را شاعر و(331

 سبک شخصیش سوق میدهد:را بسوی 

 آب و آتش از بار و برگ دمد طرفه شاخ دو       عمل و بأس درخت از غذا مرغزار به        

 (50ص)                                                                                                                                          

 فتح در تو بر فلک راست و چپ گشادهب              فتح كمر بسته و كرده سفر عزم ای       

 (91 ص)                                                                                                                                          

( چهارم بیش از یک)درصد 26 كه شد مشخص سعد مسعود اشعار قصاید كلی بررسی در

 58 تعداد این از. است مردّف دهقصی 82 قصیده 313 از یعنی هستند ردیف دارای قصاید،

 ردیفهای كل در. هستند اسنادی غیر فعلی ردیفهای مورد 5 و اسنادی فعلی ردیف مورد

 ردیفها مابقی درصد( 30)سی. میدهد اختصاص خود به را ردیفها كل درصد 70 حدود فعلی

 ملک فتح، رنظی) مورد 6 اسمی ردیفهای و( درصد 11) مورد 9 با تو او، من، مانند ضمایری را

 اختصاص خود به مورد 4 گروه، چون ردیفهایی و( قلم آب، و آتش ملک، خسرو تیغ، مسعود،

 147 در و قطعات در است مردّف بند 28 بند، 39 مجموع از ترجیعات و تركیبات در. اندداده

 در حرفی و اسمی فعلی، ردیفهای كه( درصد 32 حدود) دارد وجود مردّف قطعه 47 قطعه،

( درصد 40 حدود)است مردّف مورد 9 غزل 22 حدود از غزلها بخش در. میشود یدهد آنها

 رباعی 206 رباعی، 401 از. میباشند حرف و اسم و ضمیر مابقی و فعلی ردیف چهار كه

 موسیقی به شاعر توجّه نشانگر آمار این. است اسمی ردیف آن مورد 19 كه است مردّف

 میباشد.   اشعار كناری

 اماله، ابدال، انواع اطالق، الف) كلمات تلفظ به مربوط بخش در :آوایی اتمختص . 2-1-3

) سفندیار ،(133 ص)خبه ، (82 ص)فروخته: مثل شمار انگشت مواردی جز...( معدوله، واو

 نشد. یافت ،(536 ص)دوتاه ،(536 ص)دیباه ،(261 ص) اندوه ،(242 ص)مسپر ،(133 ص

 از و شده كمرنگ بسیار سعد مسعود زبان در نگیكه هاینشانه كه میدهد نشان نکته این

 به كار میبرد كه لغتهایی است. البته، ویشده  نزدیک عراقی سبک شعر زبان به نظر این

 فارسی زبان هندی وارد اندیشۀ تأثیر كه تحت هنجار،: مثل میگیرد آنها از تازه معنایی

 .استشده

 : دستوری مختصات . 2-1-4

 :می جای به فعل از دبع یا قبل همی كاربرد
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ــا همی  ــت  طبعی   مركز ت ــکونســ  سـ

 

ــا همی    ــت مــدار والی  گنبــد   ت  اســ

 (67 ص)                                                   
 :بودن شده از هایی منسوخصیغه و همیدون كاربرد
 نهان كند وان كند پدید خود راز كین      بوند چنین همیدون پیر و جوان آری

 (365 ص)                                                                                            
  های مضارع:سوم شخص مفرد فعل در دعا الف كاربرد

 تو سیئات همه عفو كناد یکسر   خویشتن دیدار دهادت عطا این            
 (386 ص)                                                                                             

 برای تو: چه مخفف چت
 است رهگذار هرچت است نور همه        رهنوردست چت هر ابرست همه

 ( 66 ص)                                                                                            
 اندر: استعمال

 زینهار جمله به خواهد او تیغ از زینهار    نهیب اندر نهیب باشد همی او سنان از
 (154 ص)                                                                                         

  اضافه: حرف معنی در را
 نانی حمداهلل به هست تو دولت ز و      لباسی تو فرّ به هست كه را ایزد شکر

 (412 ص)                                                                                         
 مفعول: همراه مر استعمال

ــر ــرا م ــز ای گــفــت م ــزی ــیــق ع  رف
 

ــا همــه   نج  ب تی       و ر ن ح گر    تو  م  م
 (192 ص)                                               

 مهجور لغات برخی تعمالاس نیز و شدند متروک بعدها كه هاییصیغه و افعال استعمال
 ،(29 ص)بادی ،(28 ص) بگرازد ،(24 ص)برآهنجد ،(466 ص) كالد ،(466 ص)آغالد مانند
 ( 13 ص)كب ،(12 ص)غلیواژ ،(10 ص)یشک ،(37ص)چدار

 متمم: یک برای اضافه حرف دو از استفاده
ــمنان با اندر معركه به  بجوش بحر چو دشـ
 

ــتان  بر اندر مجلس به   ببار  ابر چو دوسـ
 (178 ص)                                               

 شخصی: متصل ضمیر جابجایی
ــد چــیــره  پــیــری جــوانــیــم بــر شــ

 
ــد قار   ــیر شـ ــیر  و شـ ــد شـ  قارم  شـ

 (279 ص)                                                
  اخباری: بجای التزامی صیغۀ
ــد كوه و زمین  لباس  تازه خون ز بپوشـ

 
ــپهر  ندد  مهر و سـ قاب  تیره گرد ز بب  ن

 (52 ص)                                                
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  نو: تركیبات و مركب واژههای و اضافی و وصفی تركیبات

ــت  هرگز تو نهی و امر چون نبودســ

 

ــه  ــان ــوردی زم ــی  و ن ــت ــی ــذاری گ  گ

 (273 ص)                                               

 ،(249 ص همان)سبز سرت ،(247 ص همان)عمرخوار قبیل از تركیباتی نیز و

 شلوار ،(408 ص)نماد شیدا ،(407 ص)رنگرز باد ،(390ص) كوردین ،( 250 ص)رمندنو

 دارند. اختصاص مسعود به( 414 ص)كدخدایی ،(47 ص)بند

 برمیخوریم سانسکریت واژۀ تعدادی به مسعودسعد دیوان در:سانسکریت .واژههای2-1-5

 ،(باران فصل)برشکال ،(تندرو و جلد اسب)شولک: نظیر هستند خاص اسامی آنها از برخی كه

 ،(معطر درختچۀ) تنبول ،(الهور پادشاه نام)چیپال ،(پادشاه راجه،)رای ،(آب جوی)فرغر

 (. 54ص  ر.ک: تار و پود پرنیان، مبارک:) .(گشتن) هنجار گنگبار،
 سعد مسعود شعر در های كهنگرایانهجنبه و پارسی و پهلوی و كهن لغات استعمال

ولی . است كرده نزدیکتر عراقی سبک زبان به زبانش را، خاطر، به همین و شده كمرنگ

 باد: چون است. لغاتی پایین آنها بسامد و اندک سعد، مسعود شعر در لغات اینگونه استعمال

 شکاوند، چخیده، بادافراه و پــاداشن، كشفته، وشی، آژده شخود، بتفسید، كردر، یشک، بزان،

 را قنیه روستم، كالد، آغالد، مرغوالن، عیبه، كب، یواژ،غل لبیده، شمیده، نویده، كفیده، ولیده،

 نامهای به آن، اشاره روزهای و ماهها بخش در .یافت میتوان وی دیوان قصاید از برخی در

 روز، ماه خور روز، دیبا روز، مذ روز، سپندار روز، بهمن اورمزدروز، نظیر فارسی اصیل و كهن

كه نشانگر  شودمی دیده... و روز، نیران روز، ماراپسند روز، زامیاد روز، بهرام روز، رام تیر روز،

 . است كهنگرایی

  حماسی .لحن2-1-6
 محتوای به نسبت نویسنده، یا گوینده احساس و نگرش از است عبارت ادبیات در لحن

 صور و ضمنی و اصلی معنی شعر، قالب قبیل از شعر عناصر دیگر بر تکیه با كه ادبی پیام
 انعکاسی و جزئی لحن تعدادی و اصلی لحن چند یا یک ادبی اثر هر در. ردمیگی شکل خیال
 ایجاد عمرانپور، عوامل.)است مخاطب و شاعر بین ارتباط ایجاد مهم عوامل از كه دارد وجود
 و میگردد ادا موجز شکل به حماسی سخن( 9- 10شعر: ص  در لحن نقش و تنوع و تغییر
 و پاشیده گاهی و كوتاه مصوتهای دارای خاص، هاییهتک با كهن و خشن الفاظ از معموالً

 میبرد بهره( ل چ، ر، ز، ش، مانند؛ س،( »136 زبانشناسی: ص بر صفوی، درآمدی)واكداری 
 ملی حماسۀ محمدی افشار، بازتاب «).است صراحت و حركت كوبندگی، قاطعیت، بیانگر كه
 حماسی لحن و روح بودن ادار همین مسعود خاص ویژگی و( 164 ص :سعد مسعود شعر در

 موقعیت و سپهساالری بخاطر مسعود( 270 ر.ک: شمیسا، سبک شناسی: ص.)است سخن
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 را لحن این خود مدحی اشعار از بسیاری در فردوسی شاهنامۀ به عالقه و نظامی – اجتماعی
 :و ش س حروف آرایی واج. است برگزیده
شان  خونها شنه  كه تیغ به ف ست  ت  دشت  نیک ا

 
 غار است  گرسنه  بس كه گرز به نفک سرها  

 (133 ص)                                               
ند    ــت خاسـ پاه   یالن ب ــ  یک  هر تو سـ

 

  میالد و بیژن و گرگین و نوذر و طوس چو 
 (116 ص)                                                

 درصد،10غزلیات درصد،8/19 قصاید، در:عربی اشعار و عربی واژگان .كاربرد2-1-7
 كه اندداده اختصاص بخود عربی كلمات را واژهها درصد15 رباعیها و درصد6/10 اتقطع

 است سعد مسعود عمر اواخر و سوم مسعود سلطان مدحی قصاید در بیشتر، لغات، كاربرد این
الخضیب،  كف حصنی،  رمح، ثعبان، بکا، الوثقی، ملمع و واژگان عربیی چون عروه ابیات نیز و

  در دیوان، وجود دارد: اهلل عصفور و تبارک
طو  زلــت وال لیــث    اســــ ین      ك عر ل  ا
یل   و ــمس كَانّ  ل ل ت  الشـ ــَ ها  ضـ  ممرّ
 

لی     ــدَّ خصــــم  كــل ع ــام   ال لخصــ  ا
ــارق     لهــا  لیسَ   و  «مرجَعُ   نحوالمشــ

 (14)ص                                                    

 .مختصات ادبی2-2

  سلمان سعد مسعود دیوان شعری .قالبهای2-2-1
 رایج قالبهای همان سعد مسعود دیوان شعر بیت دارد.  قالبهای 15016دیوان مسعود 

 . دارد نوآوریهایی مستزاد قالب در مسعود البته كه میباشد 6 و 5 قرن در

 میشود محسوب وی دیوان شعری قالب مهمترین قصیده :قصیده، غزل و قطعه.2-2-1-1
 پرداز قصیده شاعری را وا كه وجود دارد قصیده 313 اضافات بخش احتساب با وی دیوان در

آمده  غزل 22 مسعود دیوان در كه است غزل دوره این در دیگر متداول قالب. میکند معرفی
 در قطعه 144اضافات بخش احتساب با البته،. است تغزل قصیده همان وی غزل گاه است.
 هشت زندان، از شکوه و حال حسب قطعه 34 مدح، در قطعه 35 كه دارد وجود وی دیوان

 قصاید وضعیت اغلب، كه است دیگر موضوعات در مابقی و مطایبه قطعه 3 مرثیه، طعهق
 .دارند را وی مدحی

  ادبی های.آرایه2-3
 .بدیع معنوی2-3-1

-اسطوره دینی، آگاهیهای از نشان كه كاركردی به عنوان تلمیح از استفاده»:.تلمیح2-3-1-1

 هاینمونه و ( 24ص  :یسا، سبک شناسیشم )آیدمی كار به قصیده در بیشتر دارد شاعر ای
 دارد: سعد مسعود اشعار فراوان در

 رخش هســـت تو تند باره رســـتمی تو
 

قار  جز تو تیغ و حیدری  تو  ــت ذوالف  نیسـ

 (82 ص)                                                      
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 :المثل .ارسال2-3-1-2
 دارد: عامیانه فرهنگ به شاعر توجّه از نشان المثل ارسال

یر   عمــۀ ط   راســـو شـــود كی  شـــ
 

ــتــۀ  ــود كی  چرخ  مسـ ــفور  شـ  عصـ
 (233 ص)                                               

 نظیر . مراعات2-3-1-3
ــت غوّاص نوبهــاران بــه  هوا ابر گشــ
 

ته     برآرد می كه   ــف یا  از لؤلؤ ناسـ   در
 (38 ص)                                                   

 . تضاد2-3-1-4
ــن روز چو ــ از چهره نبود روش  تار بش
 

 زنگــار  فلــک  ی آیینــه   ز مهر   دود ز 
 (242 ص)                                               

   .اغراق2-3-1-5
تت   در ــف لک  صـ هان  هزار را م  زاد د
 

بان  هزار آن از را دهنی هر   اســــت ز
 (64 ص)                                                   

   تناسب . ایهام2-3-1-6
 مویی چو اندوه خوردن از شده  شخصی  

 
ــده قدی  ــیدن رنج از ش  كمانی چو كش

 (413 ص)                                                
  تعلیل . حُسن2-3-1-7

ــد تو تیغ رنگ به ــبز دریا آبهای شـ  سـ
 

ــن مــاهیــان دارنــد را آن زبهر   جوشـ
 (323 ص)                                                

  الصفات . تنسیق2-3-1-8
 یرشــهرگ و بند شــاه و دیرزی و كامران

 
شمن  و زرده و بخش سیم    خنجرگذار و كُش د

 (154 ص)                                                 

 .اسلوب حکیم  2-3-1-9
ــای بینوا           ــای بینوایم از این ن  چون ن

 
نای بینوا       ید هیچ كس از  ند  شـــادی 

 (12)ص                                                    
 . استخدام 2-3-1-10

ــرو بر        ــر چو سـ ــد مینــدیش سـ  آرب
 

ــرت فــرود آرد   ــر ســ  گــر جــهــان ب
 (99)ص                                                    

 .بدیع لفظی2-3-2
 . تکرار2-3-2-1
ــرآورد ــازم ب ــر ب ــوهســـــار آن ب  ك

 
فت  كه   نگ  ز چنگم بگر نگ  خرچ  چ

 (261 ص)                                               
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 .تصدیر2-3-2-2
ند  هم در آتش و آب چو جا  و خوف جه  ر

 
ــوار برآید ابر و دود چو   آب و آتش از س

 (50 ص)                                                   

 .ترصیع2-3-2-3

ــت روز چه  زین تر فزون را جاللت   اسـ

 

ــعادت  ــت كار چه زین تر روان را س  اس

 (65 ص)                                                   

 .موازنه2-3-2-4

ــا گــاه لش  ب فتــه    د  گردن  بر  در گر

 

ــیــده گــردش گــاه   آغــوش بــر كشــ

 (494 ص)                                                

 جناس . انواع2-3-2-5
 نیســت خار ز رُســته كه گُلیســت رخت مه وی  نیست خمار را آن كه مُلیست لبت بت ای

 (82 ص)                                                   
ست  مال دشمن  همیشه   مال دشمن  شاه  ا

 
ــمن رزم و بزم در را او یکیســت    الم و دش

 (263 ص)                                                

  آرایی .واج2-3-2-6

شت  هوا طبع  جهان شد  دگرگونه و بگ

 

سمان  گشت  از گشت  دگر زمین حال   آ

 (365 ص)                                                

 العجز الی .ردّ الصدر2-3-2-7
 گفت وی از من خواســتم همی بوســه هزار

 
ــده   هزار  ز فزون  مــده لیکن    و هزار  ب

 (178 ص)                                                

 الصدر الی العجز .رد2-3-2-8ّ

ــتان ــد بوسـ ــتان روی همچو شـ  دوسـ

ــتان ــتان با بوسـ ــتر دوسـ  كنون خوشـ

 

ــتــان روی بـاز   ــتــان چون دوسـ  بوسـ

ــتــان روی بـاز  ــتــان چون دوسـ  بوسـ

 (506 ص)                                                

 االطراف .تشابه2-3-2-9

لی  تو  كنــار  ــد   خــا بط   نبــاشــ بر  ز 

 

بربط    ــد   ز  لی   نبــاشــ هره  ب لی  زُ  خــا

 (537 ص)                                                

   .اشتقاق2-3-2-10

 مـن  دلـبـر   ربـود  مـن  دل وار عـیــار 

 

ــد  ربودن بلی  ــه باشـ  عیار  كار  همیشـ

 

  نشر و .لف2-3-2-11
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شانه  دو او علم و حلم از ست  ن  شب  و روز ا

 
ــت نمونه دو او عنف و لطف وز   نار و نور اس

 (133 ص)                                                

 جواب و .سؤال2-3-2-12

 مریز اشک  بیش دیده از كه گفت ناز به

 

شک  بیش زلف كز گفتم مهر به   مکن م

 (323 ص)                                                

 یکند.غلبۀ صنایع ادبی در شعر مسعود، وی را از شاعران خراسان متمایز م

   معاصرش و گذشته شاعران به سعد مسعود .تضمین و استقبال یا توجه2-3-3

از شهید بلخی، رودكی، فرخی، منوچهری و...داشته و  استقبالهایی و تضمین مسعودسعد

 استمیرفته عنصری طرز بر خاقانی قول به و كرده توجه عنصری به دیگری شاعر هر از بیش

آثار/  خسروان شمشیر نماید چنین: عنصری معروف صیدۀق قافیۀ و وزن به قصیدۀ چندین

 تضمین را شعر او اول مصراع قصیده دو در و سروده «كار باید كرد چو بزرگان كنند چنین

 توجه منوچهری به كه است طبیعی لذا و است سروده مسمط چار سعد است. مسعود كرده

 :باشد داشته

 است بیان و وزن بدان مسعود گفتۀ این

 

ست  هنگام كه آرید خز و دخیزی»   «خزان ا

 

   تصاویر . بیان و تزاحم2-3-4

 روی معنوی و لفظی صنایع به تقلید، كردن كمرنگ برای پنجم قرن دوم نیمۀ شاعران

 .میکند باز فارسی ادب در را وسیع بابی شعر در صنایع انواع كه همینجاست از و آوردند

 گرایش با دوره این در شاعران( 217-218 كدكنی، صورخیال در شعر فارسی: صشفیعی)

 نیز مسعودسعد و دارند خویش شعر تزیین در سعی معنوی، بدیع و و بیان لفظی صنایع به

 تصدیر جناس، تناسب، آرایی، واج سجع، موازنه، تکرار، هایآرایه .نیست مستثنی امر این از

 و تکرار باالی سامدب و هستند مسعودسعد دیوان در لفظی صنایع كاربردترین پر ترصیع و

( ابراهیم بن مسعود – سلطان مدح)قصیدۀ در. است چشمگیر قصاید بخش در سجع و موازنه

 . است نظیر كم كه دارد وجود موازنه بیت هفده در

لتــت  فروغ  ــا دو ــت   بنــده  ت  نورســ

ــت  كفر را آن كه  بیخی بزن ــاخسـ  شـ

 

ــکوه  ــوزنده  هیبتت  شـ ــت   سـ  نار اسـ

ــاخی ببر ــرک را آن كه ش ــت بار ش  اس

 (65-66 ص)                                            

 انواع تناسب، المثل، ارسال تشبیه، انواع از فراوان هاینمونه به معنوی بدیع بخش در

 بر... و الصفات تنسیق اعداد، نشر، و لف طلب، حُسن ایهام، ازدواج، و تلمیح تضاد، جناس،

. است صنایع سایر از بیش المثل ارسال و تناسب تضاد و تشبیه انواع سهم كه میخوریم

مسعود در ابداع تركیبات و » (  معتقد است كه: 299ایران: ص  ادبی گذشتۀ زرینکوب )از
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تشبیهات و توصیفات تازه از قدرت و مهارت برخوردار است و به خود نیز از این لحاظ مینازد 

 «و غالباً در شعر خویش به برتری كه بر اكثر معاصران دارد اشاره میکند.

 جریان. داشت وجود شاعران بین در خیال صور نظر از جریان دو پنجم قرن دوم نیمۀ، از

 كوشیدند دیگر دستۀ. میسرودند شعر متقدمان اسلوب به كه بودند شاعران از ایدسته اول

كدكنی،صور خیال در شعر  شفیعی) .كنند نظر تجدید خود شعری تصاویر اسلوب در تا

 كه هستند و در اشعاری ویژگی این دو دارای عودِسعدمس اشعار .(577-579 فارسی: ص

 وی مستقیم هایتجربه حاصل و اندشده مطرح وی زندگی خصوصی لحظات و شاعر «من»

 قابل آنها در سبک تازگی و قوی ایعاطفه و حس هستند نمایی حقیقت مند ازبهره و بوده

 (581-582 شفیعی كدكنی،صور خیال در شعر فارسی: ص)است  تشخیص

 نزدیک بهم توجهی قابل میزان به استعاره و تشبیه از استفاده سعد، مسعود قصاید در

 ها،تشبیه سوم یک از كمتر حسی، به حسی تشبیه طرفین نظر از تشبیهات دو سوم است

 عقلی به عقلی تشبیه مورد چند و عقلی به حسی تشبیه معدودی موارد و حسی به عقلی

 استعارۀ درصد هشتاد( مجازی اسنادهای احتساب با)عارهها است مجموع از. استرفته بکار

 های دیگراستعاره مابقی و مصرحه استعارۀ درصد شانزده( مجازی اسناد و تشخیص)مکنیه 

  هستند.

 خود كه دارد مکنیه نوع از بخصوص و استعاره به شاعر خاص توجه از نشان نتایج این

 شعر. میگردد اشعار سبب پیچیدگی گاه و تصاویر است تراكم و شدن جاندار برای عاملی

 نسبت او شعر و تصاویر در تشبیه نقش هنوز البته. گراتشبیه تا گراستاستعاره مسعودِسعد،

 به شاعر توجه مسعود تشبیهات در توجّه قابل نکتۀ. همچنان زیاد است بعد دورههای به

 تأیید را امر این عقلی تتشبیها باالی بسامد كه است حسی غیر آن پایۀ كه است تشبیهاتی

 اینگونه از نادری بسیار هاینمونه البته كه هستند عقلی تشبیه طرف دو نیز گاه. میکند

 یافت: میتوان شعرش در را تشبیهات

ــم او رای  جــان چــون را جســـ

 

ــم  ــم او رسـ قل  چشـ ــر چو را ع  بصـ

                                                      (218) 

 حسی به عقلی تشبیه

مت ظ و نور ــم به  و عفو به  بود ل  خشـ

 

ــه بود  آتش  و آب  ــه و مهر   ب  كین   ب

 (379ص)                                                  

   عقلی به حسی تشبیه

 گلرخ دلبر روی چون خوبی بـه  زمین

 

 دانا مردم طبع چون خوشی به هوا 

 (38ص)                                     
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 تفضیل تشبیه

 اینه  اینه  ناری  و نوری و رزم بزم در

 

نده   ــوز نده  و آنی از ترسـ  این از ترفروز

 (56ص)                                                    

 تشبیه تمثیل

ــتیی روان        ــد بر كشـ  ماند بدانکه باشـ

 

 پندارد اوست ساكن و ساحل همی رود    

 (221)ص                                                 

  سعد مسعود دیوان در شبه . وجه2-3-5

 موضوعات با كه بود حسی امور هاشبه وجه اتفاق به قریب پنجم قرن دوم نیمۀ از پیش تا

وجه  و تشبیه اجزای طبیعت، وصف دورۀ یافتن پایان با ولی میشد كشیده تصویر به طبیعت

 دیده نیز مسعودِسعد شعر در تکاملی سیر این. پیدا كرد گرایش حسی شدن غیر بسوی شبه

 در وجه شبه شدن حسی غیر و انتزاعی باعث تشبیه، طرف یک اقلحد بودن عقلی. میشود

 .میشود تصویر

 و داشت هاشبه وجه و تشبیهات در اساسی نقش رنگ عنصر طبیعت، وصف دورۀ در

 در متنوع و شاد رنگهای بسامد سعد مسعود شعر در اما میشد تصاویر شدنحسی باعث

 دهندۀ نشان نیز كه و حبسیات حالها حسب در دیده میشود؛ كم هایشتصاویر و وجه شبه

 رنگ به را خود جای شده كم بسیار رنگها تنوع و بسامد این شاعر است سبک و نگرش تغییر

 دوم نیمۀ دیوان انفسیترین سعد مسعود دیوان گفت میتوان توضیحات این با. میدهد تیره

تعاره درونگراتر اس. یابددرونگرایی و انفسی شدن رشد می است. بعد از مسعود پنجم قرن

 به مسعودسعد خاص توجّه. است استعاره سوی به از تشبیه مسعودِسعد گرایش است و

 و تصاویر تراكم و تنیدگی باعث( مجازی اسناد چه مکنیه و استعارۀ نوع از چه)استعاره 

 به را میدهد، شعر استعاره به را خود جای هرگاه كه تشبیه. شده است آنها شدن انتزاعی

 در تصاویر تزاحم معایب از یکی اما. میکند هدایت صاویر و به تبع آن تزاحم تصاویرت تراكم

 مشکل این تصاویر در طبیعت عناصر و حضور وجود حتی با كه است ایستایی و سکون شعر،

 كردن كمرنگ برای وی اما است صادق نیز مسعودِسعد شعر در موضوع این. نمیشود طرف بر

 این. كرده است زنده رهگذر این از را خود تصویر عناصر و ردهآو روی تشخیص به مشکل این

 رابطۀ قطع و بریده شدن آن، بر عالوه دید. میتوان بوضوح او درحبسیات را خصوصیات

 او شعر ایستایی دیگر علل به را، باید مستقیم هایتجربه و بیرون از طبیعت اجباری شاعر

 افزود:

ــت  امید  آب ــسـ  احتراز رنگ  همی شـ

 

ست   شت  ضا ق د ست  همی نگا  اعتبار د

 (135ص)                                                  
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 فکری .ویژگیهای2-4

 به همین و میپردازد مطلب طرح به خود خاصّ عقاید و آراء با اینویسنده یا شاعر هر

 جلوه متفاوت آثارشان، ساختار هم با مأنوس حتی و نزدیک كامالً شاعر دو كه است جهت

های حبسیه در (161عراقی : ص  سبک در كرمانی عمادفقیه زاده، جایگاهسمدر)  .مینماید

 تازگی خاصی آنها در و شده پیدا او عاطفی و حسی هایتجربه بروز برای مجالی مسعودِسعد ،

 مراجعه خود محفوظات و ذهن به تصاویرش خلق در كه شده باعث زندان شرایط. دارد.. وجود

  است. شده تصاویر در تکرار باعث جاهایی در و شدن زاعیانت و ذهنی و همین، باعث كند

 بیگمان. هستند طبیعتگرا( اصلی تنۀ چه و تغزّل چه)فکری  نظر مدحی شاعر از قصاید

 هر ناآگاهانۀ یا آگاهانه انتخاب و باشد تأثیربی نمیتواند شاعر هنری عرصۀ در رنگها انتخاب

.) میشود محسوب آن پدیدههای و هستی به نسبت وی دیدگاه بیانگر شاعر، سوی از رنگ

 به توجّه( 145-164 سپهری: ص سهراب اشعار در رنگ نیکوبخت، روانشناسی زاده، قاسم

. است آشکار مسعودِسعد شعر در است طبیعت وصف و مدح شعر اصلی محور كه رنگها

 تا ردمیب بکار شعرش و رنگها در بیشتری تنوع ثروت و جاه از مندبهره و مداح مسعودسعد

  است: تاریکی و زبانش، شب ورد است و زنجیر و بند كه اسیرِ مسعودِسعدی
ــپهر  توزی نیلگون لباس  كردی نیلگون سـ

 
ــدی را كهرباگون زمین  ــان قیرگون رخ ش    یکس

 (361 ص)                                                

شان   الجورد و عقیق از سر  بر بود تاجها
 

شان قرطه   پرنیان و دپرن بر، از در بود ها

 (381 ص)                                               

   شب: وصف در

ــت  حرص چو بیکرانه  و ظلم چون زشـ

 

یه  و محنت  چون تیره  ــ  حزن چون سـ

 (373 ص)                                               

 غراب آن دادم خبر دوست فراق از چون

 

ــت غراب رنگ   ــیاه  زمانه   داشـ  ناب  سـ

 (60)ص                                                   

 :شاعرانه نوآوریهای و هنرورزی 2-5
. تکامل 2. موضوع تازه 1» نوآوریهای شاعرانه میبایست این خصوصیات را دارا باشند:

. آوردن 4. آوردن تصویرها و تشبیهات و آرایشهای تازۀ ادبی 3موضوعها و تصاویر گذشتگان 
 ادبیات فرشیدورد، دربارۀ«) . قالب نو7ه دید تاز 6. ساختن لغت و تركیب جدید 5ردیفهای نو 

العجاله علی»( مسعود سعد در بیشتر موارد، ابتکاراتی داشته است. 239: ص 1ج ادبی، نقد و
 و نخستین است. حبسیه ادبی نوع یکی. دانست ادبی نوع چند مبتکر را سعد مسعود باید

 میتوان( 90 نی نای: صشمیسا، زندا «).میشود دیده مسعود دیوان در هاحبسیه بیشترین
 را هنریش توان و استعداد از مقداری شاعر كه است جایی اولین» شاید كه این اشعار، گفت
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 دردناک و تلخ هایتجربه( 62 ص :مدرسزاده، از سیستان تا تهران«) .میکند صرف خود برای
ها بسیهح .میکند همراه خود با را مخاطب كه آورده پدید او شعر در ملموسی عاطفۀ شاعر،

 آنها در وی شخصیت صداقت، و و چون با اصالت است مسعودِسعد شهرت عامل مهمترین
 او تاریخی شخصیت با كه شخصیتی. است متمایز كرده شاعران دیگر از را او شده، متجلی

 سعد مسعود هایحسبیه است هنر جوهر حقیقت كه بپذیریم و اگر دارد عمده تفاوتهایی
 در او زندگی سال بیست قریب نمودگار زیرا دارد را اصالت كمال و است حقیقت از سرشار
 و احساسات و معانی ادای در تواناییش و وی طبع لطف» حال عین در. است زندان زنجیر

... تأثیر قدرت این و میکند دگرگون را او و كرده نفوذ خواننده در كه است بحدی عواطفش
موضوع ( 99-104 چشمۀ روشن: ص یوسفی،)« .است شاعر بیان هنر نتیجۀ بیگمان

 پیش معاصرش شاعران قافلۀ از را سعد مسعود ممدوح، نه شاعر «منِ» محوریت با« حبسیه»
 و ظاهر طبیعت رنگارنگ توصیفهای و مدحی قصاید شدۀ تکرار قیود از را خود تا اندازدمی

 هاحبسیه در مسعودِسعد كه موضوعاتی. بگذارد پا درون و انفس به آفاق از و برهاند حسی
 :از عبارتند استپرداخته آنها به

  سیاهی و نا بسامانیهای زندان و زندگی و .شب2-5-1
 تکرار وصفهای نه-طبیعت  از او مستقیم تجربۀ نیست طبیعت سرایچامه مسعودِسعد

  است:بوده زندان تنگ روزنۀ از ستارگان و شب بلکه مشاهدۀ -پیشین شاعران شدۀ
ضیب  كف شت  الخ  گفتمی ورنه کفل دا
 

ــوک به   مه    مهر سـ یل  به  فروزد جا  ن
 (272)ص                                                  

 و حال بیان برای لشگری و كشوری اشخاص به مسعودِسعد كه مدحی قصاید از تعدادی
 آغازین ابیات همان در گاه كه استبوده همراه تاریکی و شب از وصفی با میفرستاد یاری طلب
 میکند: اشاره خود اوضاع به

تی     دوش ف یرگی،     ز گ ــب ت  من  شــ
ــت  حرص چو بیکرانه  و ظلم چون زشـ

 

لف   ــت حور  ز من      رای و اســ ی هر  ا
نت  چون تیره یه   و مح ــ  حزن چو سـ

 (373)ص                                                  
 اینکه بر عالوه حزن، و محنت حرص، ظلم، زشت، اهریمن، تیرگی، چون كلماتی آمدن

 نشان نیز، حاكم قدرتِ و ستم ناروایی به را خود اعتراض میکند، یانب را شاعر روز و حال
 میدهد:

نم  تنــگ  آن در ــدا ــتــان ای زن  دوسـ
 

ــتم كه   ــب هسـ  چنبری چون روز و شـ
 (400)ص                                                  

 گوشت: نخوردن به اشاره
نک    گوشــــت به  درجهم بود ور نا  چ
 

خواره     كودک   یر ــ ــتــان در شــ  پســ
 (372)ص                                             
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 خوشی: دوران دوستان وفاییبی و التماس با همراه یاری تقاضای

ــن ــاده    م ــت ــف ــی ــرا امب ــاب م  دری

 

 بــفــکــن   تــنــم  از انــدوه بــار 

 (374 ص)                                                

من  ــادی تو  دل بر  بنــده  ز  نیــاری  ی

 

ــی،     كجــایی   روزی كــه نگویی    نپرسـ

 (414 ص)                                                

  بدهی: پرداخت برای وام درخواست و طلبکاران و قرض

ــای   از ــت   قرض  تقــاضــ  خواهــانســ

 

ــه   ــم ــده ه ــج و ان ــارم  و رن ــم ــی  ت

 (278 ص)                                                

 رفتن: گرمابه آرزوی و بهداشت رعایت عدم و زندان محیط آلودگی و بیماری از نالیدن

 مویم كه  شــــد ســــال ســــه امروز

 

ــدۀ    ــن ــان ــوی م ــرانســـــت  م ــاف  ك

 (480 ص)                                               

 هایشب در ماندن بیدار و سنگدل زندانبان دست از نالیدن و لباسی بی و زمستان سردی

 زندان: دراز

ــر ــرا گ ــۀ  م ــام ــی  ج ــان  زمســـــت

 

ــت   ــابســـ ــتـ ــم  آفـ ــعـ ــانـ  آری قـ

 (402 ص)                                                

ــا خی  ت بود    دوز ــده ن گردد    درمــان  ن

 

ــت در   بانی؟  زندان  دوزخی چنین دسـ

 (407 ص)                                                

 ناالن ام بوده دوش شــب همه امنخفته

 

ــت خیال  ــت من گوای دوس  پرن نجم و اس
 (322 ص)                                                

 دانایی: و علم دشمن و پرور سفله روزگار از شکایت

سعود  شمن ! دسع  م ست    د ضل  روزگار ف

 

 نمای كم فضــل را شــیفته روزگار این 

 (405 ص)                                                

 شعر: از گفتن بد  و قدر و قضا به اشاره و دنیا اعتباری بی به اشاره
ــت مجازی  كه مکن جزع تن ای  جهان این اسـ

 
شو  غمین دل وی  ست    كه م  سرای  این سپنجی

 (405 ص)                                                

ــه تن نهــاده ره این در من ــا ب  قضــ

 

ــوكــل وز  ــرده  ت ــپ ــه دل ســ ــدر ب  ق

 (193 ص)                                                

به  ــعر ز كردم تو که  از شـ ــعر ز آن  شـ

 

ــدم  ــه همی   آیــد ب ــرای دو هر  ب  سـ

 (421 ص)                                                

 قصیده و حبسیه سرودن در حركتی مضامین، و اهاندیشه این كردن وارد با مسعودسعد

 زندان»زیرا  بخشید خود شعر به خاصی برجستگی مضمون نظر از و آورد بوجود شعر در
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 چون آمیز تملق و دروغین هایصحنه و فرمایشی مطالب و ساختگی مضامین ناب، هاینامه

 مناظر و شخصی هایهتجرب از صحبت بلکه نیست... بوستان و باغ وصف و وزیر و امیر ستایش

 (261 ص :فارسی ادب در سرایی ظفری، حبسیه «).است زندگی تلخ امّا واقعی و راستین

 آشوب .شهر2-5-2

 كه است شعری آشوب شهر »است آشوب شهر مسعودِسعد نوآوریهای و ابتکارات دیگر از

 شهر را قالب این( 231ص :شمیسا، انواع ادبی «).باشد آن مردم نکوهش و شهر یک هجو در

 آشوب شهر همان قالب این برای نام قدیمیترین اما اندخوانده نیز آشوب عالم حتی و انگیز

 دیگری آن و مردم نکوهش و شهری هجو یا[ وصف] در یکی است نوع دو شهرآشوب» .است

 مسعود و»  (91 ص :زندانی نای شمیسا،«).باشد حِرَف صاحبان و اصناف باب در كه اشعاری

 همۀ از دلبر تعبیر با خود آشوبشهر در كه است شیوه این نیانگذارانب از یکی سعد

مدرسزاده، از .)«است یادكرده گرشیشه دلبر نانوا، دلبر قصاب، دلبر مانند شهر شاگردپیشگان

 فارسی شعر در كه است بار اولین برای كه گفت بتوان شاید و( 63 سیستان تا تهران: ص

 هر. باشد آمده شاعری دیوان در گستردگی این اب مختلف مشاغل و صنوف به اشاره

 چراكه اندافزوده وی شهرآشوب به بعدها را موزون عنوانهای این كه معتقدند گروهی»چند،

( 683 ص :فارسی شعر در خراسانی محجوب، سبک«) .است ماضی آنها از برخی فعل زمان

 نگاه كه هست نیز تاریخی و شناسی جامعه ارزش دارای مسعودسعد، آشوبشهر روی بهر

 :میگوید شاعر دلبر حق در». میکند اثبات را جامعۀ به شاعر كنجکاو

ــرا ــو شـــــاع ــدار ت ــردان روی م  گ

ــه و گویی   آنچــه  نکنی    ــگفــت   ن  شـ

 

ــاعــران   نــکــنــنــد گــران را روی شــ

نچــه  ــاعران  گوینــد   كــا کننــد     شــ  ن

 

 از طنزی حبس در او طنزهای منتهی. دارند طنز و مطایبه جنبۀ مسعود اشعار این البته

  (91-92 شمیسا،زندانی نای: «).است درد سرِ

 هم نمونۀ مستزاد قدیمیترین» . است مستزاد قالب وی نوآوریهای و هنرورزیها دیگر از

 محسوب شعر قالب در ابتکاری و است بیسابقه كه( 92همان، ص  « ).است مسعود دیوان در

 كه شعری یا مستزاد از ینشان شاعران از هیچیک دیوان در سلجوقی عصر از پیش» .میشود

 یک در شاعران تمام شعر. ندارد وجود پنداشت آن یافتۀ تکامل صورت را مستزاد بتوان

 با شعری كه بود نیفتاده فکر شاعری به و است وزن یک بر ترجیع، یا مسمّط یا قصیده

فارسی:  شعر در خراسانی محجوب، سبک «).بسراید بلند و كوتاه و بزرگ و كوچک مصراعهای

 : است نوآوری یک قالب نظر از آمده سعد مسعود دیوان در كه مستزادی( 608 ص

  عیان گشته           كیهان به تو انصاف سلطان كامکار ای                      

  اندرجهان              نامداری خورشید شهریاری مسعود                      
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 بوستان چون          رایت روی ز گیتی تجای چرخ روح ای                     

 (561 ص)                                                                              

 بدون مصراعها، اوالً. دارد فرقهایی شده سروده بعدها كه مستزادهایی با مستزاد این »

 قافیه هم با مصراعها انیاًث و نیستند مستقل یعنی ندارد كاملی معنی مستزاد، مصراع

 و ماهها مسعودِسعد هنرورزیهای و نوآوریها دیگر از( 93شمیسا، زندانی نای: ص«).ندارند

 فارسی، شماریگاه  بعنوان سعد مسعود دیوان از بخشی در. است باستان ایران روزهای

 چند در كه است؛ هفته روزهای و فُرس روزهای سال، ماههای آنها عناوین كه آمده قطعاتی

 مینیاتوری مدحی قصاید حقیقت در قطعات این میشود ختم ممدوح مدح به آخرشان بیت

 حکم در میتواند»و  میگنجند شاعرانه نوآوریهای چهارچوب در كه هستند شاعر عمر اواخر

مدرسزاده، از سیستان  «).باشد اسالم از پیش ایران فرهنگی میراث حفظ برای تالشها آخرین

 عربی، فراوان لغات نبود و روانی و سهولت به میتوان آن ویژگیهای از كه( 63 تا تهران: ص

 كرد: اشاره

 شهریاری  عدل از گیتی و است  شهریور 

 

ست      آر من بر شادی  مایۀ و خیز و شاد

 (542 ص)                                                

 میگســـار یار  ای اورمزداســـت امروز

 

 رآ باده  جام  آن و كن تازگی  و برخیز 

 (544 ص)                                                

به    ــن تا  چهارشـ بت  ب طارد  نو ــت ع  اسـ

 

 خواســـت باید نبید و كرد باید نشـــاط 

 (552 ص)                                                

 هم و رهایی دورۀ اشعار در هم اوست عالقۀ مورد كه سازی چیستان»  و لُغز

 را زیر است اما شعر زندان از قبل دورۀ به مربوط لغز آینه میشود. دیده[ مسعود]دورۀزندان

  است:ساخته زندان در آتش لغز در

ــه ای ــدر ب ــرادران از ق ــر  ب ــرت  ب

ــادر ــو م ــو ت ــادر چ ــدرســــت  م  پ

بود      تو  زان ع ــتــه م  را آن ای گشــ

یی   چون  ــدر هم  بزا ــاعــت آن ان  ســ

 

ــر  ــو م ــرادر شــــد را ت ــو ب ــدر ت  پ

ــو پــس ــد جــده را ت ــاشــ  مــادر و ب

ــت دختر   زنش  كــه ــا اســ هر   ی   خوا

ــه فرازی    چرخ  ســــوی ب  ...ســــر بر

 (83 زندانی نای، شمیسا،)                      

  و اجبار .اختیار2-5-3

 است اختیار از سخن عموم بطور نیستند، همراه حال حسب با كه شاعر مدحیِ اشعار در

 مسلط اختیار بر كه است قدر و قضا این شاعر، حسبیات در آنکه تقدیر. حال و اجبار نه

 نامالیمات تا وی باشد روحی شاعر یا مکانیسم دفاعی دفاع حالت بیانگر میتواند این و میشود

 :كند تحمل را حبس
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لک  من با  ــم از ف ندان  همی خشـ  زد د

ــا ز تیری ــت قضـ  زد جان  بر مرا راسـ

 

  زد ســندان  بر پتک چو زد كه زخم هر 

 زد آســان ســخت كه مرا آمد دشــوار

 (582 ص)                                                

   سعد مسعود شعر در علوم .بازتاب2-5-4

 حسب و حبس شرح بیشتر نیمۀ دوم زندگانی شاعر كه قصاید از بخشی در علوم بازتاب

 در نامی بهرامی از را آن كه نجوم مورد در بخصوص وی دیوان هستند، دیده میشود. در حال

 مواردی موسیقی و طبیعیات و حکمت و فلسفه جمله دیگر از علوم نیز و بود آموخته زندان

 یافت: میتوان

سمان  بر پروین كه مگر  شد  تو سپاه  آ

 

یچ    كــه  کرد    هم  ز را آن ه  جــدا ن

 (39 ص)                                                   

 است بسته كمر آسمان در جوزا همیشه

 

 جوزا میکنــد را تو خــدمــت آنکــه از 

 (39 ص)                                                   

 طبیعی علوم و حکمت و فه. فلس2-5-4-1

ــتن گاه  به  خاک  بودن گاه  به   باد  جسـ

 

 آذر فراز سـوی  و آب چو نشـیب  سـوی  

 (210 ص)                                                

ــه  نبود تهی و خالی جهان  به تا همیشـ

 

ــر  و اعراض  از جواهر     الوان  از عنــاصـ

 (307 ص)                                                

   ادبی .علوم2-6

 .عروض2-6-1

لن       ع تن      مفــا عال لن       ف ع  فع  مفــا

 

تث  وزن ز   كمتر وزن به  باشــــد  مج

 (313ص)                                                  

 رجز بحر ســریع، چون نبود تا همیشــه

 

ــه   رمل بحر خفیف، چون نبود تا همیش

 (266 ص)                                                

   صرف علم با آشنایی و دانی عربی به .اشاره2-6-2

ــه ترا  ــازی ب هر    از ت نم    ثنــا  آن ب  ك

 

 معتل و ناقص نوع آن از یک یک هست  كه 
 (271 ص)                                               

 .موسیقی2-6-3

ــت بر بودی باده  چو  برآوردی من دسـ

 

ــبز گاو  گنچ و بد  بار  نوای  هار  و سـ  ب

 (187 ص)                                                
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  (قصص و ادیان دیگر و حدیث قرآن) دینی ومعل به . اشاره2-6-4

یل   نورد آب كلیم و كوبی آتش خل

 

 آب و آتش از كارزار  ز داری باک  چه  

 (51 ص)                                                   

  سعد مسعود .تفاخرهای2-7

 و خود به تفاخر پرداخته آن به سعد نیز چون دیگر شاعران،مسعود كه دیگری موضوع

نگریسته  حقارت دیده به و زده طعنه نیز دیگر شاعران و شعر به گاهی هم، است. شعرش

 است:

 گوینده هیچ نظم گه كه كســـم آن من

 

 استقالل ندارد من چون معنی و لفظ به 

 (264 ص)                                                
ــیده آن هر ــدی گفتیش كه قص  یکماه راش
 

هه    بر زان گفتم جواب  بان  هم بدی  بز

 (305)ص                                                

 نتیجه

 خراسانی سبک هاینشانه و زبانی كهنگی، مختصات كم از بسیار مسعودِسعد شعر

عربی  لغات در شعر او، استعمال نزدیک شده است. عراقی سبک زبان وی به برخوردار است.

 ای قصیده و مدح،به مقتض. است شده بیشتر قبل دورۀ به نسبت فرهنگ آن و از شعر و تأثر

 غزلیات و حبسیات در زبانش اما ؛ كرده استفاده طنطنه پر و سنگین الفاظ و حماسی لحن از

 حبس از سخن وی دیوان از نیمی در .است شبیه عراقی سبک اشعار زبان به و حماسی غیر

 وی ندیوا است همراه شاعر درونگرایی و عاطفه با چون و دارد وجود... و درد و زنجیر و بند و

نزدیک  عراقی سبک فکری مختصات به فکری نظر از مسعود را شعر و كرده است انفسی را

 تفاخر عقلگرایی، اغراق، را مسعودسعد مدحی قصاید فکری مختصات بطوركلی .كرده است

 و حبسیات مختصات حالیکه در میدهد كه خصوصیاتی از سبک خراسانیند، تشکیل... و

 كه میسازند كالم عاطفی لحن و جبر به اعتقاد درونگرایی، غمگرایی، او را، حالهای حسب

 اصطالحات و اطالعات از استفاده. كندمی نزدیکتر دورۀ بعد سبک به فکر نظر از را وی شعر

 .میشود یافت وفور به مسعود شعر در مختلف علوم

 كردن فشرده و گذشتگان تصاویر تلفیق به خود عصر سنتهای از یکی طبق مسعودسعد

در آن  كه وی حبسیات در افراط این اما شده، منجر تصویر، تزاحم به گاه پرداخته كه اآنه

-حبسیه سرودن در مسعودسعد. استرسیده تعادل به آیدمی بمیان خویش «منِ» از سخن

های ادبی سخنانش و با ابتکاراتش در و با آرایش كرده ایجاد كالم را بر عاطفه غلبۀ هایش،

ت سبکی شخصی را بیان نهد كه پس از او مورد توجه شاعران دورۀ ها، كوشیده اسقالب

 .عراقی قرار گرفت
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