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 چکیده

نامه به آن دسته اشعار ناصر خسرو اطالق میگردد که در فضا و محیطی به نام یمگان یمگان     

سروده شده است. ناصر خسرو اگر چه در حبس بدان معنای شناخته شده نبوده است؛ امّا بنا بر 

نگاشته که سالهای زیادی از عمر وی را بر باد فنا داده است. امیتوصیفات خود، یمگان را محبسی 

 .میکندهای شاعر را در ایّام حبس روایت حبسیات مسعود سعد امّا اشعاری است که سروده

ها و حبسیات مسعود سعد از نظرگاه محتوایی اشتراکاتی دارند و آن اینست که هر دو نامهیمگان     

 ای از عمرشان را در دو محبسدو شاعر است که بخش قابل مالحظههر ی مقوله مبین آالم و دردها

ا این وجه اشتراک تنها عامل مقایسه شعر این دو شاعر نیست. عناصر شعری اند. امّبه سر برده متفاوت

به عنوان عناصر سازندۀ یک شعر میتواند معیار مقایسۀ اشعار دو یا چند شعر باشد. در پژوهش حاضر 

های ناصر خسرو و حبسیات مسعود سعد از منظر عناصر شعری مورد مقایسه قرار میگیرند. نامهیمگان

زبان، موسیقی، عاطفه و تخیّل است. بنابراین رسالت پژوهش پیش  شعری، چهار عنصرمراد از عناصر 

 .میباشدروی بررسی و مقایسۀ شعر دو شاعر مذبور از چهار منظر فوق 
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 مقدّمه

 سالهای،شاعران زیادی به دالیل مختلف توسط حاکمان مستبدو جوامع مختلف در طول تاریخ      

زندان و تبعید سپری کرده و طعم اسارت را چشیده و لحظات سخت و بسیاری از عمر خود را در 

 اند:ه بودهـاصوالً شاعران زندانی در ایران دو دست .اندنمودهطاقت فرسای دوران را با قدرت بیان ثبت 

دستۀ اوّل آنانی هستند که بر اثر مخالفت با حکومت وقت، و به اتهامات سیاسی، مورد 

تعقیب و آزار و بازداشت قرار گرفتند که مسعود سعد سلمان از این دسته است. دستۀ دوم سخنورانی 

دینی متهم با مردم زمان خود اختالف داشتند و به الحاد و بی هستند که از نظر مذهب و اعتقاد

گردیدند و حکومت وقت هم برای به دست آوردن دل عوام و نه به خاطر ایمان قلبی درصدد آزار و 

دانسته و در حقیقت از دو اذیّت آنان برآمدند. امّا گاهی شاعر حکومت زمامداران وقت را به حق نمی

 .(04حبسیه در ادب فارسی)ند و زنجیر شدند مانند ناصر خسروفتار بجهت سیاسی و مذهبی گر

ه ای است کاز شاعران پارسیگوی و ایرانی نژاد، و نخستین سراینده مسعود سعد سلمان

ا هنوزده سال از عمر خود را در پشت میلهبند و زندان گردیده و نزدیک به  به اتهامات سیاسی اسیر

و حصارهای سر به فلک کشیده سر کرده است. وی از شاعران بزرگ در های نمناک و در میان بیغوله

نیمۀ دوم قرن پنجم و آغاز قرن ششم و از ارکان استوار شعر فارسی است. والدت مسعود میان 

نت سلطان ابراهیم و او در شاعری مصادف بود با عهد سلطاتفاق افتاد و ظهور  004و  098های سال

ه الدولسعود به توصیۀ پدر خود به دربار راه یافت و هنگامی که سیفگویا در عهد همین پادشاه م

محمود بن ابراهیم والی هندوستان شد، مسعود نیز در شمار نزدیکان او به هند رفت و در ردیف امراء 

بزرگ متعهد جنگها و فتحها بوده و از امارت و سروری نصیب یافته و ممدوح شاعران قرار گرفته بود. 

هجری به فرمان پدر مقید و محبوس شد و ندیمان او از جمله  084در حدود  محمودسیف الدوله 

 «سو»های مسعود جملگی به زندان و حبس افتادند. مسعود در این ماجرا به مدّت هفت سال  در قلعه

زندانی بود. وی در این ده سالی که در زندان به سر میبرد قصاید « نای»و سه سال در قلعۀ « دهک»و 

نزد سلطان ابراهیم و بزرگان دستگاه او میفرستاد که در آنها از سلطان عفو و از دیگران یاری و  غرّا

مدد طلب میکرد و عاقبت به شفاعت عمیدالملک عمادالدوله ابوالقاسم خاص از حبس پادشاه بیرون 

اهیم، ن ابرآمد. پس از آن شاعر به هندوستان بر سر ضیاع و عقار پدر رفت تا در عهد سلطنت مسعود ب

« یبونصر پارس»پسرش عضدالدوله شیرزاد به حکومت هندوستان برگزیده شد و وزارت آن پادشاه به 

محول شد و مسعود که از دوستان بونصر بود حکومت ناحیۀ چالندر یافت؛ لیکن از بخت بد مسعود، 

و  ه زندان افتادبونصر مغضوب پادشاه و زندانی گردید و مسعود نیز به جرم دوستی با وی دوباره ب

 (289 -282تاریخ ادبیات ایران: اینبار هشت سال در قلعۀ مرنج محبوس گردید.)

ترین منبعی که از زندانی شدن مسعود سعد و علت آن سخن رفته است، چهار مقالۀ قدیمی

در شهور سنۀ اثنتین و سبعین و : »میکندنظامی عروضی است. وی این ماجرا را اینگونه روایت 
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صاحب غرضی قصه به سلطان برداشت که پسر او سیف الدوله امیر محمود نیّت آن دارد  خمسمائه

که به جانب عراق برود به خدمت ملکشاه. سلطان را غیرت کرد و چنان ساخت که او را ناگاه بگرفت  

و ببست و به حصار فرستاد، ندیمان او را بند کردند و به حصارها فرستاد؛ از جمله یکی مسعود سعد 

 (45 -40 چهارمقاله:...« )ود، و او را به وجیرستان به قلعۀ نای فرستادند ب

 تردید همهآید بیسرایی در ادب فارسی به میان میهرگاه سخن از حبسیه و حبسیهناصر خسرو: 

آورند؛ امّا شاید کمتر کسی نامی از آوارۀ یمگان به رند و او را به یاد میباز مسعود سعد سلمان نام می

سال از عمر خود را در یمگان در تبعید گذراند  29آورد و از او یادی کند در حالیکه ناصر خسرو  میان

و در این سالها آثار ارزشمندی را به ادب فارسی هدیه کرد. از جمله آثار وی اشعار و قصاید اوست که 

هـ ق به  082سال تبعید و زندگی در یمگان است، تبعیدی که تا پایان عمر وی، یعنی  29حاصل 

تبعید و دوری از وطن او را از مسیرش منحرف نکرد و تا زمان پایان عمر خود  طول انجامید امّا این

حتّی یکی از پادشاهان را مدح نگفته و تمام همّ خود را صرف آل رسول کرد و شعر خود را برای 

 روشن ساختن ذهن و دیدۀ مردمان به کار بست. 
 از جمله: ن ناصر خسرو به صراحت زندانی بودن وی بیان شده استدر چندین قصیده از دیوا     

 بگـذر ای باد دلفـروز خراسـانی

 

 بر یکی مانده به یمگان دره زندانـی

 

******** 

ــه یمگــانم    ــال بـرآمــد کــه ب ــانـزده ســ  پ

 

ــدانم  ــه زن  چـون و از بهر چــهی زیرا کــه ب

 و میگوید:   میکندو خود در آن اشعار علّت و بانیان زندانی کردنش را دوستی آل علی )ع( بیان     

 عامّه بر من تهمت دینی زفضل من برند

 

 بر سرم فضل من آورد این همه شور و جلب

 .میکندوی در اشعارش هیچگاه رسالت  تبلیغ و هدایتگری را فراموش ن

ه بیشتر اجزایش را شکایت و حسب حال است ک« نامهزندان»یا « حبسیه»از اقسام شعر غنایی 

الهای وهها یا سیاهچانسانی ستمدیده است که در مغارۀ کتشکیل میدهد. در واقع حبسیه فغان و فریاد 

و با عفریت های آهنی، زیر شکنجۀ همجنسان دیو سیرت خود دست و پا میزند محصور به میله

ای است که در اثر سعایت و رنجدیده گرسنگی و فقر و آلودگی دست به گریبان است. آه و نالۀ

منشی و احیاناً اختالف عقیده و مذهب و صحه نگذاشتن بر اعمال فرمانروایان چینی و بزرگسخن

 (28 -24 حبسیه در ادب فارسیمستبد، اسیر زنجیر و زندان شده است.)

و رنجهای ها های بایستی سراسر شرح غمها، غصهنامهدر بادی امر به نظر میرسد که زندان 

ه تنها ها نیست بلکپایان یک شاعر یا نویسنده باشد؛ لیکن حبسیه تنها تشریح این غم و غصهبی
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دهد و با توجّه به روحیه و طبع نویسنده شاعر این ها را اینگونه مسائل پوشش مینامهقسمتی از زندان

دو شاعر زندانی  آن شدیم که شعرمسائل تغییر رنگ میدهند. به همین سبب در این پژوهش بر 

 مسعود سعد و ناصر خسرو( را از منظرهای زبان، تخیل، عاطفه مورد بررسی قرار دهیم.)

 عاطفه

ترین شاعران فارسی زبان دانست. ناصر خسرو با از جهت عاطفه ناصر را باید از پر عاطفه

تمام وجود و از صمیم دل به هر آنچه میگوید ایمان دارد. وی شاعری مقلّد نیست و که دیگران را 

مقتدای خود قرار داده و بسان آنها سخن بگوید. ناصر آن زمان که به دشمنان خود دشنام هم میدهد 

حقیقی و وجودی ناصر « من»به همین سبب است که میتوانیم با تمام وجود این کار را انجام میدهد 

در سرتاسر دیوان ناصر خسرو مسایلی از قبیل بیان مسایل مذهبی و را در دیوانش جستجو کنیم. 

چگاه که تقریباً هیاعتباری دنیا و پوچی حیات مادی و ناسزا گفتن به روزگار موج میزند. مسایلی بی

وصف طبیعت مینشیند باز از وصف بهار به همان مسایل آنگاه که به  ناصر حتیو  میکنداو را رها ن

اعتباری دنیا پی میبرد و تغزل را بهانه و وسیله قرار میرسد و از آمدن بهار و گذشت روزگار به بی

میدهد برای رسیدن به موضوع عالیتر دیگری که در پیش دارد نه مانند مسعود سعد سلمان که در 

و گداز و رنج و زندان و با استفاده از حسن مخلص به مدح ممدوح گریز زده و وی ابتدا به بیان سوز 

ای بوده است برای مدح ممدوح مورد نظر را مدح کند؛ گویی که از ابتدا بیان اینهمه غم و غصه بهانه

شاعر. هر چند حبسیات مسعود سعد از نظر سوز و گداز و بیان رنجهایی که متحمّل شده است بسیار 

ارباب » و صاحب چهار مقاله دربارۀ آن میگوید: میباشدهای ناصر نامهتر و رقّت انگیزتر از یمگانگیرا

خرد و اصحاب انصاف دانند که حبسیات مسعود در علّو به چه درجه رسیده است و در فصاخت به 

جای آن چه پایه بودی وقت باشد که من از اشعار او همی خوانم، موی بر اندام من بر پای خیزد، و 

( و از این کالم او پیداست که حبسیات مسعود سعد 40چهار مقاله :« )بود که آب از چشم من برود.

 از همان ابتدا مورد توجّه ادیبان و شاعران بوده است.

ای از ادب اعتراض است و به شاعران مدیحسرا، پادشاهان ظلم، شعر ناصر خسرو نمونه

آنها را مورد با زبانی دور از هجو عالمان دین به دنیا فروش، فقیهان رشوت گیر و غیره میتازد و 

و میدانیم (908،صبررسی مصادیق رد و طعن در دیوان ناصرخسرورک: مقاله )نکوهش قرار میدهد 

ع و و در برابر آنها خضو میکندکه مسعود نیز شاعر مداح است و پادشاهان و حاکمان جور را مدح 

خشوع دارد؛ در حالیکه ناصر آزاده و وارسته آنها را مورد نکوهش قرار داده و نسبت به آنهـا فریاد 

اسر و سرت میکندآورد. وی در اشعارش هیچگاه رسالت تبلیغ و هدایتگری را فراموش ناعتـراض بر می

 او محشون از حکمت و دانش و آزادگی است. شعر

 

 تخیّل
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ند؛ امّا اصر خسرو جناب دکتر شفیعی کدکنی بحثی مستوفی کردهدربارۀ صورخیال شعر نا 

 . اینگونه از اشعار ویهای( ناصر خسرو استنامهپژوهش در رابطه با حبسیات )یمگاناین در  تأکید ما

نسبت به سایر اشعارش از صنایع کمتری استفاده شده است زیرا که همانطور که گفته شد حبسیات 

تر است، یعنی حبسیاتی که بیان حال گوینده ظفری از نوع حبسیات ناب ناصر خسرو به قول جناب

و در این اینگونه از اشعار شاعر به دنبال نشان دادن قدرت طبع و شاعری خود نیست؛  ،را نشان میدهد

ناصر از تشبیهات، کنایات، مثلها و استعارات زیبایی استفاده کرده  ،قصایدنوع از امّا با اینحال در این 

هات سنگینی بیشتری نسبت به سایر صنایع دارد هر چند که تشبیهات نسبت به تشبیوزنۀ ت که اس

صنایع صورخیال کاربرد بیشتری دارد ولی انواع مختلف تشبیه در اشعار او فراوان نیست و اکثر سایر 

عضی بتشبیهات او از نوع مفصل است به همین سبب اضافۀ تشبیهی و استعاری در شعر او به فراوانی 

 آوریم:از شاعران نیست. بعضی از انواع تشبیهات ناصر را به عنوان نمونه می

: در اینگونه از تشبیهات شاعر شکل ظاهری حروف را در ذهن الف( استفاده از تشبیهات حروفی

به طور مثال در بیت زیر شاعر ابتدا قد راست  میکنددارد و اشیاء و یا خود را به آن حروف تشبیه 

را که گذر زمان خمیده نموده است  الفسپس آن قد چون  میکندمانند  الفوانی خود را به دوران ج

برای  توانیمالبتّه می تشبیه مینماید. که در هر دو تشبیه به شکل ظاهری حروف نظر دارد. نونبه 

 مزرای که در این بیت بکار گرفته شده است عنوان دیگری غیر از تشبیه نیز برگزینیم و آن آرایه

و جاست که طبق فرمایش دکتر شمیسا آن از انواع کنایه است که با توجّه به شعر ناصر و روح مبارزه

 ای دارد.و سرسخت او کنایه جایگاه ویژه

ــد  ــتمزجـور دهــر الــف چون نون شــ  سـ

 

ــود، نون       زجـور دهـر الـف چـون نـون شـ

 (200)ناصر خسرو: 

به به هم اضافه میشوند و در اینصورت وجه شبه و : گاه در تشبیه؛ مشبه و مشبهٌاضافۀ تشبیهی

که به اصطالح علم بیان تشبیه هم مجمل است و هم مؤکد که به این گونه  میشودادات تشبیه حذف 

 در این بیت از ناصر خسرو« تکژدم غرب». مانند میشودتشبیهات تشبیه بلیغ گفته 

ــرا کژژژدم بژژربژژتآزرده کــرد   جــگــر م

 

 گـویـی زبـون نـیــافــت زگـیـتـی مگر مرا       

 (22)دیوان ناصر خسرو: 

 از این گنبــد بلنــد پرّ طژاعژت  روزی بــه 

 

ــده گــیــر چــو مــر  بــپر مرا    بـیـرون پــری

 (29)همان: 

 ب( تشبیه به اعتبار طرفین تشبیه:
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های ناصر خسرو را مسائل محسوس و سوی دیگر را مسائل یک سوی بیشتر تشبیه 

نامحسوس تشکیل میدهد این به سبب اندیشه و ذهن فلسفی مأب و درگیر زهد و اخالق اوست که 

 ها مدد میجوید. همانند:بهبرای روشنتر شدن مسائل از اینگونه تش

ــجر خوب برور  ــه مر مرا شـ ــت انــدیشـ  اسـ

 

 پـرهـیـز و عـلـم ریـزد ازو بـرگ و بر مرا        

 (22)دیوان ناصر خسرو: 

ثمرش  ، درختی که برگ ومیکندطور مضمر اندیشه را به درختی پربار و نکو تشبیه که در این بیت به

 پرهیز و علم است. 

  پ( تشبیه به اعتبار وجه شبه:

 تر از نال زمستانیتر از نار پر از دانه     تن گدازندهدل پر اندوه

 کنایه

ها و مجازهای به کار رفته ای دارد. بعضی از کنایهکنایه و مجاز در شعر ناصر جایگاه ویژه

؛ امّا عناصر جدید نیز در اشعارش فراوان است میشودعران هم دیده در اشعار ناصر در اشعار دیگر شا

های ههایی از کنایتأثیر از اندیشه و تفکّر فلسفی او نیست. نمونهو مجازها و کنایات اشعارش هم بی

 به کار رفته در حبسیات وی از این قرار است.

 پای کوبی در سربیی مجنون چرا میرنئدر هزیمت چون زنی بوق ار بجایستت خردی     و

 پای در سَرَب کوبیدن: کنایه از کار بیهوده کردن است.

********** 

 پیش من چو نجنبدت زبان هرگزی     خیره پیش ضعفا ریش همی النی

 ریش الندن: کنایه از ادعای پوچ و بیهوده کردن. )الندن به معنی جنبانیدن(

********* 

 نایـد بـه کار هیـچ مقـرّ قمـر مـرا تر از قمـر    با خـاطـر منـوّر روشـن

 مقرّ قمر: کنایه از پایگاه بلند دنیوی

********* 

ــه  ــــ ــه   رنگ   عیبــ ــــ ــدمآینــ  ای   دیــ

 

 راست  بــــاالش  در  خــــــــور   پهنــــــــا 

 )مسعود سعد:(

لصفات اها و صنایعی که ناصر برای اشعار خود بکار میگیرد آرایۀ تنسیقاز دیگر آرایه تنسیق الصفات:

کار میبرد. در بیشتر موارد ناصر زمانی از این آرایه ر برای یک موصوف چندین صفت را باست که شاع

ضافه او این آرایه بیشتر با کسرۀ  که میخواهد هیبت و شکوه یک موصوف را بیان دارد میکنداستفاده 

ه رحمی و هیبت روزگار ب. همانند این بیت که چندین صفت متوالی را برای بیان بیصورت میگیرد

 کار میگیرد:
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ــــــــانـۀ  تیر  زمـانه  کرد     گویم  چرا  نشـ

 

 چرخ    بلنــد    جــاهــل    بیــدادگر   مرا

 (22)دیوان ناصر خسرو: 

ــت روا گر تو همی خواهیلی  کن این نیســ

 

 ای تن  کــاهــل  بی حــاصــــل  هیکــل افگن

 (93 )همان:

امّا مسعود سعد نسبت به ناصرخسرو از صنایع ادبی بیشتری سود برده است. یک تسلیت  

تواند یک کاه پناه بردن به شعر و وزن است که به وسیلۀ آن میوی در آن زندانهای مخوف و جان

های چندی درد و اندوهی که با آن دست به گریبان است فراموش کند. به همین سبب از آرایه

وان در ترا میبیشتری در اشعار خود سود جسته است و زیباترین و بیشترین کاربرد موازنه در اشعار 

انند این چهار بیت که شاعر بسیار زیبا از این صنعت استفاده کرده جو کرد. همدیوان مسعود جست

 است و در کمال ایجاز درد و رنج خود را نشان میدهد.

ــم     ــم اختــــــران  بــه پــاداشـ  خورده قسـ

ــومم      ـــــ ــرخ مرس ــال بالی چـــ ــر س  هـــ

ــی ــــ ــورم     بــ ــــ ــربیت طبیب رنجــ ــــ  تــ

ــت منح      ــم و طــالـعســ ــممـحـبـوسـ  وسـ

 

ــه پــیــکــارم   بســــتــه کــمــر آســــمــان ب

 هــــــر روز عنــــــای دهــــــــــــر ادرارم

ــارم بــــی ــــ ــــ  تقــــــــویت عــــالج بیمــ

ــخــوارم  غــمــخــوارم ــت خــون ــرســ      و اخــت

 (042/ 2)مسعودسعد: 

 تشبیه

از دیوان او را تشکیل میدهد شاعر از تشبیهات  %54در حبسیات مسعود سعد که بیش از  

 .میباشدزیادی استفاده کرده است و تنوع تشبیهات مسعود بسیار بیشتر از ناصر خسرو 

 های تشبیهی و استعاریاضافه

 همانطور که گفته شد بیشتر تشبیهات اشعار ناصر خسرو را تشبیه مفصل تشکیل  میدهد

های تشبیهی و استعاری کمتر سود برده است؛ امّا در حبسیات مسعود سعد انواع و شاعر از اضافه

ی ااضافات )استعاری، تشبیهی، بنوت و تخصیصی( به کار رفته است زیرا که ناصر خسرو شعر را وسیله

را  و وی معنی میدارد ر، او را از آرایش کالم بازـبرای دعوت به دین برگزیده است و دید فلسفی ناص

ت و اگر در اواخر دوران زندان حاالت معنوی و عرفانی در امّا مسعود اینگونه نیس بر لفظ ارجح میداند

وی پدید آمده است مقطعی و گذرا است و زود این حاالت وی از بین رفته و پس از آزادی از زندان 

ری تهای ادبی بیشتر و متنوعهدوباره به مداحی بازگشته است. به همین سبب در دیوان مسعود آرای

 کار رفته در حبسیات مسعود سعد:ای از اضافات بجود دارد. نمونهو

 من این اژدهای چرخ اژدهای جانگشت 

 

 اـور چه صالح رهبر من بود چون عص

( 22/ 2 )مسعود سعد:
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 و نور به فعل موسی  عمرانبرقی چو دست 

 

 آرد همـی پـدیـد زجیب هـوا ضیـا

 )همان(

 گر بر سـرم بگـردد چـون آسیـا فلک

 

 از جـای خـود نجنبم چـون قطب آسیـا

 )همان(

های گوناگون؛ ولی در اغلب آنها جنبۀ ست از استعارهدیوان و حبسیات مسعود سعد سرشار ا

که اغلب یک سوی ترکیب اضافی  میکندهنری آشکار نیست و در اکثر مواقع دو چیز را به هم اضافه 

امری مادی و سوی دیگر امری انتزاعی است. مانند: خنجر دها، دیدۀ ذکا که بیشتر از آنکه جنبۀ 

صوصیت دستوری زبان و امکان جدولی ترکیب به وجود حسی و هنری داشته باشند فقط نوعی خ

در کل مسعود سعد به زبان تصویری در اشعار خود توجّه آگاهانه  (342 -342 صورخیال:اند.)آمده

 دارد و عالیترین نوع استعاره یعنی استعاره مرشحه در دیوان او کم نیست.

 رخ بارمچون ابر زدیده بر دو 

 

 باران بهـار در خـزان بنـدم

 (033/ 2 )مسعود سعد؛

 موسیقی

ی آرام یا نسبتاً سنگین و دشوار استفاده کرده است و وزنهاناصر خسرو در قصایدش بیشتر 

بع زهد پرور و و این موضوع با روحیه و ط میشودی ضربی و دوری بسیار کم در دیوان او دیده وزنها

ده خوانن وتطابق دارد و این خصیصه به شعر او صالبت و استواری خاص بخشیده است خردمندانۀ او 

اندازد که شاعری درد کشیده از میان کوههای های سخت و بلند یمگان میها و صخرهرا به یاد کوه

حبسیات ناصر خسـرو با اینکه  میکنیدطور که مشاهده همانآورد. ر به فلک کشیده فریاد برمیس

تری ساخته شده باشند ولی از هفت قصیدۀ وی سه حسب حال هستند و باید از اوزان و بحور ساده

یی که دکتر ماهیار آنها را از اوزان وزنهاقصیده بر بحر رمل مثمن مخبون مجحوف است یعنی یکی از 

( امّا خواننده از خواندن و شنیدن 242: عروض فارسیدانند؛ )کم کاربرد و نامأنوس زبان فارسـی می

زیرا که شاعر یمگان بسیار خوب از عهدۀ این وزن ثقیل و نامأنوس  میکنداین اشعار احساس سنگینی ن

 برآمده است و احساس شعـور و عاطفۀ قوی او جبران سنگینی آن را کرده است.

ن ی )فاعالتن فعالتوزنهاود در رشش و هفت قصیده فراتر نمیاز حبسیات ناصر خسرو که تعداد آنها  

 قصیده: سهعالتن فع( ف

 یـانـراسـروز خــافاد دلـذر ای بــبگ

 

 یـدانـده به یمگان دره زنـی مانـر یکـب

 (095)ناصرخسرو: 

 نـرمـواهر آهـر فلک ای خـای ستمگ

 

 ه افتاد تو را با منـی که چـویـون نگـچ

 (95)همان: 
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 پـانـزده  سـال  بـرآمـد کـه یمگـانـم

 

 چون  و از بهـر چـهی زیـرا که بـه زندانم

 (235)همان: 

 قصیده: یک و )مفعولُ فاعالتُ مفاعیلُ فاعلن( 

 مرا  رـجگ ربت ـژدم غـرد کـک آزرده 

 

 راـر مـی مگـافت زگیتـون نیـی زبـگوی

 (22)همان: 

 قصیده: یکوزن ) فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن(  در همچنین

 بیچاره گشــت سال و ماه و روز و شببر من 

 

 کـارهـا کردنـد بس نغز و عجب چون بلعجب   

 (35)همان: 

 قصیده: یکو همچنین در وزن )مفاعیلن مفاعیلن مفاعیل( 

 ن غریب خـوار و محـزونـرســد زی ــ ه پــ ک

 

 ـونـو چـال تــی من حان را که بـخــراسـ 

 (200)همان:

 و یک قصیده در وزن )مفعولُ مفاعلن مفاعیلن(:

 مـغمگین دل   د  و  بـا  ـــر  مستمنـــــ گــ 

 

 مــدینــچن   مالمت     ـنـمک    رهــ خیــ 

 (290)همان: 

های حسب حالی مسعود سعد مقایسه کنیم متوجّه که اگر ما آنها را با حبسیهاند. در حالیسروده شده

وسط ی بکار رفته توزنهاتر و نرمتر از کار گرفته شده توسط مسعود بسیار سادهمیشویم که اوزان ب

. حتی در مواردی هم مسعود وزن مناسبی را برای سرودن حبسیات خود انتخاب نکرده میباشدناصر 

انگیز است و برای شعرهای شاد مناسب است را برای حبسیات خود یی که طربوزنهااست، یعنی 

امّا این عدم هماهنگی وزن و محتوا موضوعی نیست که به شعر این شاعر بزرگ برگزیده است 

ی شاد و ضربی به خوبی از عهدۀ کار وزنهایرا که مسعود با وجود بکارگیری ای وارد سازد زخدشه

برآمده است و شاعر چنان با سوز و گداز غم و اندوه خود را بیان میدارد که خواننده در هنگام خواندن 

و با شاعر محبوس هم  میشودقصاید ناین  این اشعار به هیچ عنوان متوجّه وزن ضربی، شاد و بزمی

. به نظر میرسد که مسعود سعد با این شیوۀ بیان نوعی بدعت و سنّت شکنی میشودهم آوا کالم و 

ی هاوزناند و جزو کرده و نشان میدهد که میتوان با اوزانی که با هجاهای کوتاه بیشتری ساخته شده

 شاد محسوب میشوند شعرهایی سرشار از غم و اندوه ساخت مانند

 چــــون منــــی را فلــــک بیــــــــازارد    

 

 خـــــردش بی خـــــرد نینگــــــــــاردی   

 (203/ 2)مسعود سعد: 

ــت    ــانی اســ ــتی چو ترســ  دلـم از نـیسـ

 

ــت   ــانــی اســ  تــنــم از عــافــیــت هــراســ

 (38)همان: 
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این قصاید در وزن فاعالتن مفاعلن فعلن )بحر خفیف مسدس  میکنیدکه مشاهده همانطور 

ربی و ضاصلم( سروده شده است یعنی وزنی که نظامی هفت پیکر را سروده است و وزنی شاد، نسبتاً 

مناسب با مضامین بزمی است؛ امّا شاعر بخوبی از عهدۀ وزن برآمده است و غم و اندوه خود را به 

سته از قصاید زیاد نیستند و اشعار شاعر در امّا در میان حبسیات مسعود این د .میکند خواننده القا

بیشتر مواقع از تناسب محتوا و وزن برخوردار است همانند این قصیده از وی که هرچند به نامطبوعی 

 ست.او دلپسند پند؛ گله و اعتراض بسیار الزم  بامتناسب  یمضامین ۀبرای ارائمعروف شده است امّا 

ــت ــیمــــــاز کردۀ خویشـ  انمــــــن پشـ

 

ــج ــتوب ز ــــ ــدگ  ه رهــــ  نمیدانم ر ــــ

 (039)همان: 

ــارم    ــت ــه هــزار غــم گــرف ــی ب ــخصــ  شــ

 

ــد کــارم   ــه جــان رســ ــی ب  در هــر نفسـ

 (042/ 2)همان: 

 الف( جناس

از میان صنایع بدیعی بیشتر به آن گروه از صنایع توجّه دارد که براساس نوعی تکرار ناصر 

جوید و جناسهای زاید، الحق، مرکّب و به همین سبب از انواع جناس مدد می .باشدبه وجود آمده 

 هایی از انواع جناس در حبسیات ناصر خسرو:نمونه اشتقاق در اشعارش فراوان به چشم میخورد.

ــیاع و به از جاه و مال و ملک    دانش به از ضـ

دهــر     تیژز تیژغبــا لشــکــر زمانـه و بـا    

 تـر از  قمــربــا خــاطــــر منــوّر روشــن    

 

 چنین گفــت مر مرا خطیر خژاطژر  ایـن  

ــر مرا    ــرد بسـسـت سـپاه و سپــ  دین و خــ

 رام قمژر مقژژژرّنـــایـــد بـــه کار هیــــــچ 

 (22)ناصر خسرو:

 های مختلف جناسمسعود سعد نیز همانند ناصر خسرو به انواع جناس در شعر خود توجّه دارد و گونه

 را در شعرش مورد استفاه قرار داده است. اعم از اشتقاق، تام، زاید و غیره

 حصیرخفتن من هست بر  حصاردر این 

 

 چون بر حصیر گویم، خود هست بر حصا

 (22/ 2 )مسعود سعد:

جناس تام در اشعار مسعود سعد بیشتر به سبک قدما و از نوع تکرار کلمه بدون تغییر 

که  ع عالقمند استمعنای کلمه است و بیشتر به آرایۀ تکرار نزدیک است. یعنی وی در بیشتر مواق

ای را در یک بیت تکرار کند؛ ولی گاه جناس تام را هم بسار زیبا بکار میبرد همانند بیت زیر که کلمه

کلمات نای در مصراع اوّل و کلمات بینوا در پایان دو مصراع اوج بکارگیری و زیبایی جناس تام در 

 دیوان مسعود را نشان میدهد.

 واـنـیب ناین ـوایم از ایـنیـب نایون ـچ

 

 واـنـیبچ کس از نای ـد هیـدیـشادی ن

 ()همان
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 آراییواج ب(

ا ی، واج آرایی نموده اندر بوده و بدان توجّه میشاع هر دو از دیگر صنایع بدیعی که بسیار مدّ نظر

با کسرۀ اضافه یا واو عطف با هم آورده  هایی را، در ابیات واژهدر موارد بسیارناصر ؛ همصدایی است

است که حروف اوّل آنها مشترک باشد و خواننده از همصدایی آنها موسیقی خاصی در شعر احساس 

 . میکند

 خرد جسداست کار تو ای بی خورو  خواب

 

 مرا زخورو  زخوابلیکن خرد به است 

 (22)ناصر خسرو: 

 افـــروز خـراســانــیبگـــذر ای بـاد دل

 

 بر یکـی مانـده به یمگان دره زنـدانـی

 (095)همان: 

 ج( تضاد

تضاد در شعر ناصر خسرو وسعت بسیاری دارد و او این صنعت را به چشم زیبایی آفرینی 

در شعر وی از آن جهت است که وی شاعری است منتقد  نگریسته است. فراوانی تضادنمیدر شعرش 

هایش، پیوسته به تضادهای فراوانی که و معترض، و چه در اشعار زهد او و چه در انتقادها و اعتراض

تضادها ناچار است که از نیا و در خلق و خوی انسانهاست نظر دارد و برای نشان دادن این در د

( امّا هر چند هم که استفاده از این صنعت 33: سی قصیده ناصرخسرو استفاده کند. ) های متضادواژه

 و از تضادهای میکندناخودآگاه بوده و به قصد زیبایی به کار نرفته باشد ولی خواننده آن را حس 

ساده و زیبای اشعار لذّت میبرد که شاعر چگونه کلمات متضاد ساده و معمولی را برای رساندن مفهوم 

 بکار میبندد.بهتر شعر خود 

 زبان

ناصر خسرو شاعری است خراسانی، اصیل و از این نظر از شاعران طراز اوّل شیوۀ خراسانی  

ات و اصالت و فصاحت آنها به زبان ناصر ویژگی خاص و به شمار میرود. طنطنۀ الفاظ و انسجام کلم

 بدانیم.نظیر نظیر و یا حتی بیسبک ممتازی بخشیده است که میتوان او را از این حیث کم

در دیوان ناصر در کنار کلمات عربی بسیار کلمات فارسی کهن و مهجور بسیاری دیده  

ران مجزا میسازد. در اینجا به چند نمونه از ی که اشعار او را از دیگر شاعئو ویژگیهای سبک میشود

 .میشودویژگیهای زبانی شعر او اشاره 

آید که حرف اضافه حذف گاه در بعضی از ابیات ناصر خسرو پیش می الف( حذف حرف اضافه:

بلکه در بین قدما معمول بوده است که گاه برای  میباشدکه البتّه این ویژگی خاصّ ناصر ن میشود

 کوتاه کردن کالم حرف اضافه را حذف مینمودند. همانند:
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ــمــار    چـون پیش من خالیق رفتنــد بیشـ

 

ــمر  مرا  گرچــه   دراز   مــانم  رفتــه  شـ

 (29)دیوان ناصر خسرو: 

صورت . بمیباشد« است» یکی از صورتهای صرفی ماضی نقلی، استعمال آن با  عل نیشابوری:ب( ف

 »که در شعر فراوان دیده شده است. دربارۀ این صورت مقدسی در کتاب ...« کردستم، گفتستم و »

 ززبان نیشابوریان فصیح و مفهوم است ج»اند: گونه نوشتهاین« احسن التقاسیم فی المعرفه االقالیم

ر افعال فایده دو نیز سینی بی« بیگو»افزایند مثل دهند و یایی میاینکه اوایل کلمات را کسره می

و مانند این و در زبان ایشـان رخاوه و لجاجـی است، « بگفتستی»، «بخردستی»کنند مثل: زیاد می

جناب دکتـر ( 205/ 2بهار،: سبک شناسی نثر « )و زبان مردم طوس و نسـا بهتـر از ایشـان است.

ی آنچه که مقدس»اند و مینویسند: خوانده« فعـل نیشـابوری» گونه افعـال را بهـار در کتاب خود، این

قدیم  «استات»و باقیماندۀ « است»زاید پنداشته است در افعال نیشابوری، در حقیقت همان « سین»

 (204ان: )هم« پهلـوی است که در افعـال مردم نیشـابور باقـی بوده است.

 بیزار و نفور از صحبتم ستندگشتهجمله 

 

 نسبزمین و همهمنشین و زبان و همهم

 (33)دیوان ناصر خسرو: 

 اگر از خانه و از اهل جدا ماندم

 
 با حکمت لقمانی ستمگشتهجفت 

 (094)همان: 

 ستمادهژنه ر باهلل ـمستنص  دا 

 

 انیـۀ پیشـپهن  بر ه و ـبر بر و سین

 (095: همان)

در سراسر دیوان ناصر خسرو کلمات و  ج( افعال و کلماتی که کاربردشان منسوخ شده است:

این  نماید ومی هبه زمان ما و حتّی نسبت به زمان خود نویسنده کهننسبت که  میشودافعالی دیده 

تر به نظر آید و زبان او به هاند که زبان ناصر خسرو نسبت به هم عصرانش کهنکلمات کمک کرده

تر شود. در حالی که در زبان مسعود سعد سبک و شیوۀ شاعران و نویسندگان دورۀ سامانی نزدیک

 سراید.و او همانند همعصران خود و به شیوۀ متعارف دورۀ خود شعر می دمیشوچنین کهنگی دیده ن

 ای از کهنگی کالم ناصر:نمونه

 دشمن منیاکنون  که شد درست که تو 

 
 شکر مرا نگُواردنیز از دو دست تو 

 (22)دیوان ناصر خسرو: 

 امید به اقبال تو میدارد گیتی

 
 بیوشانیکه ازو گرد به شمشیر 

 (094)دیوان ناصرخسرو: 

 گر به دندان ز جهان خیره درآویزم

 
 ، ببرند از بن دندانمنهلندم

 (233 )همان:
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 مضامین مشترک میان دو شاعر

 و ضعف تن پیریالف( شکایت از 

پس از اینکه مدّت زیادی از دوران خوش زندگی خود را در  -ناصر خسرو و مسعود سعد –شاعران ما 

زندان و کوههای سر به فلک کشیده میگذرانند به یاد دوران جوانی خود و به یاد آن قامت همچون 

 .غبطه میخورند و عمر بر باد رفتۀ خود افتند و به آن دورانسرو خود می

 ساقط شده است قوّت من پاک اگر  نه من

 

 بر رفتمی ز روزن این سمج با هبا

 (22/ 2 )مسعود سعد:

 تازه رویم به مثل اللۀ نعمان بود

 

 کاه پوسیده شد آن اللۀ نعمانم 

 (095)دیوان ناصر خسرو: 

 گشته چون برگ خزانی زغم غربت

 

 آن رخ روشن چون اللۀ نعمانی

 (095)دیوان ناصر خسرو: 

 داده آن صورت و آن هیکل آبادان

 

 روی زی زشتی و آشفتن و ویرانی

 )همان(

 بی گناهیب( 

 گناه میداند و میگوید:ناصر خسرو در اشعارش همواره خود را بی

ــمن  ــده همواره بر او دشـ  بی گنــاهی شــ

 

ــانــی  ــازّی و عــراقــّی و خــراســ  تــرک و ت

 (095)دیوان ناصر خسرو: 

ای هستند که او را گناهکار جلوه دهند؛ امّا چون گناهی انهو سپس میگوید که دشمناش به دنبال به

 یابند تهمت بددینی به او میزنند.نمی

 بهنــه جویــان و جزین هیــــــچ بهــانــه نــه 

 

ــمــــــن یــارانی     کـه تو بــد مـذهبی و دشـ

 )همان(

 گناه میداندابیات خود را بی هرچند در اکثر وامّا مسعود سعد اینگونه نیست 

ــارم        ــت ــه هــزار غــم گــرف ــی ب ــخصــ  شــ

ــی ــیبــــ ــوســـمزلّت و بــــ  گناه محبــــ

 

ــد کــارم  ــه جــان رســ  در هــرنــفســــی ب

ــی ــیبــــ ــارمعلّت و بــــ    ســـبب گرفتــــ

 (042/ 2)مسعود سعد: 

 داندو او را مقصر می اندازدیا گناه را به گردن آسمان و چرخ و قضا و قدر می

ــی    ــوی ــرخ را گ ــره چ ــی ــن خ ــن ای ــر م  ب

 

ــت  ــالــه بــه کینــه دنــدانی اســ  همــه ســ

 (33 2 )همان:

ای ـشده است تقاض گناه نمیداند و برای گناهی که مرتکبخود را کامالً بیار، ـی از اشعـبعضامّا در 

های زندان چنان امّا سختی و شکنجه ت بلندی که در او سرا  داریمو و بخشش دارد و با تمام همّـعف
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 و گاه از تحاکم مستبدی میداند که او را به زندان افکنده اسآیند که خود را غالم بر وی فائق می

 .این هم فراتر میرود و در حق خود استخفاف کرده و خود را سگ خوانده است

ــلــمــانــم        ــعــد سـ ــعــود سـ  مــن کــه مسـ

ــدســــت     ــداون ــرا خ ــه م ــواج ــه خ ــک  زان

 

ــم     ــان ــم ــی ــمــه پشــ ــم ه ــت ــف ــچــه گ  زآن

ــم   ــالم او دان ــن را غ ــــــــ ــویشـــــت      خ

 (032)همان:

ــم     ــان ــم ــن پشــــی ــویشــــت ــردۀ خ  از ک

 

 جــز تـــوبـــه ره دگـــر نـــمـــیـــدانـــم 

 (039)همان: 

ــدم      ــتــه در گمــان بنـــــ  تــا کی دل خسـ

ــا که زمن همی  ــدهـــ ــد بر من بـــ ـــــ  رس

 

 جـرمی کــه کنم بر این و آن بنــــــــدم 

ــدم   ــر زمان بنـــ ــرخ و بـــ      بر گردش چـــ

 (033)همان:

در قصیدۀ آخر که مطلع آن ذکر شد مسعود خود را به محاکمه میکشد و به ناتوانی خود  

 هایی میداند که بدان دچار شده است:و خود را مایه و مسبب بدبختی میکنداقرار 

ــدچـو تـو خـود کـنـی اخـتر خویش         را ب

 

ــم نــیــک اختری را   مــدار از فــلــک چشـ

 ( شکایت از محیط زندانج

طوری که حتی امید به دیدن روز  به میشودآید که ناامیدی بر شاعر چیره گاه پیش می

بعد را هم ندارد و دوری از زن و فرزند و خانواده و نابسامانی روزگار او را رنج میدهد در این زمان 

که  برمیخوریمدر میان حبسیات ناصر خسرو تنها به چند بیت  .میکنداست که زبان به شکوه باز 

 .میکندگله و شکایت  دمیکنبسیار کوتاه و گذرا از محیطی که در آن زندگی 

ــدر ایـن تـنگی بی   ــتــه ان ــسـ  راحــت بنشـ

 

ــیعــت و دهقــانی   خــالی از نعمــت وز ضـ

 (095)دیوان ناصر خسرو: 
ــن دیوانگان      من بـه یمگان در به زندانم از ایــــ

ــنگین چون بمـاندم بی      زوارانـدر این زنـدان سـ

 

 عالم السِّری تــو، فریــاد از تــو خـواهم آی ربّ   

ــببی  ــلت رهایش را س  از که جویم جز که از فض

    (33)دیوان ناصر خسرو: 

امّا مسعود سعد مرتباً از محیط زندان گله سر میدهد که از تنگی جا و تاریکی و سردی و گرمی زندان 

 .میشودارزشی چون غذای زندان و بستر ختم امور کوچک و بیشروع شده و به 

 تنگی جا

ــدن   ــی ــم آرم ــوان ــمــجــی چــون ت  در ســ

 

ــبیــدنکــز تــنــگــی آن نــمــی  تــوان خسـ

 (2402 /2 )دیوان مسعود سعد:

 گله از یاران (د
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وفا میدانند زیرا که دوستانشان مند هستند و آنها را بیگلههر دو شاعر از یاران و دوستان 
 اند.اند و از آنها روی برگرداندهآنها را فراموش کرده

 ستند بیزار و نفور از صحبتم   جمله گشته
 کس نخواند نامۀ من کس نگوید نام من

 

 نسبزمین و همنشین و همزبان و همهم
   جاهل از تقصیر خویش و عالم از بیم شغب

 (33)ناصر خسرو: 
 روی  برتافتـه  زو  خویش  چـو  بیگانـه

 
 دستگیـریش  نـه  جـز  رحمت  یـزدانـی

 (095)همان: 
از  حصــن  بلنـد دوزخ  سـرد   مراست     

 یـار  عـزیـز  ناجـوانمـرد  مراست  صــد
 

 با  خــون  دو دیـده  چهــرۀ زرد مراست
     کس را چه غم است کاینهمه درد مراست

 (334/ 2)مسعود سعد: 
 ( تفاخرهژ

آنها را دو شاعر مفاخرات آنهاست و مفاخرات حجم چشمگیری از حبسیات از مضامین مشترک میان 
 به خود اختصاص داده است.

یکی از مهمترین موضوعات شعر ناصر خسرو، مفاخرات اوست. وی به زهد و پارسایی و  
و خود را از دیگران برتر میداند.  میکندو شعر و سخن خود فخر  دینداری، علم و دانش و بصیرت

میبیند با وجود علم و حکمت مفاخرات ناصر از روی جاه طلبی و غرور نیست بلکه از آن روی است که 
و زهدی دارد از خانه و کاشانۀ خود رانده شده ولی میخواران و جاهالن و دزدان در شهر و دیار خود 

 ای از مفاخرات ناصر:( نمونه03 :سی قصیده ناصرخسروبا آرامش و آسودگی زندگی میکنند.)
 در سخنمنگر بدین ضعیف تنم زانکه 

 
 زین چرخ پر ستاره فزونست اثر مرا

 (22)ناصر خسرو: 
 هر چند مسکنم به زمینست، روز و شب

 
 بر چرخ هفتمست مجال  سفر مرا

 )همان(
از جهت آگاهی ممدوح بر مراتب  مسعود سعد هم مانند ناصر خسرو مفاخره دارد امّا مفاخرۀ او بیشتر

فضل اوست، گویی شاعر میخواهد یادآوری کند که حیف است چون اویی را اینچنین در زندان ضایع 
 کند.

 عیبم همه اینکه شاعری فحلم    
 ارمـده عقل گفتـدر سینه کشی

 

 دشوار سخن شده است آسانم
    یـوانمبر دیـده نهـاده فضـل د

 (030 -039/ 2)مسعود سعد: 
 را گر افتخار سزاست   یبه نظم و نثر کس

 به هیـچ وقت مرا نظم و نثر کم نشود
 

 مرا سزاست که امروز نظم و نثر مراست
 من دریاستاست و طبع و نثرم درّکه نظم

 (40/ 2)مسعود سعد: 
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 گیرینتیجه
مطمئناً بزرگترین تفاوتی که میان ناصر خسرو و مسعود سعد وجود دارد روح و طبع آزادۀ 

روح بلند و سرسخت ناصر خسرو به او اجازه نمیدهد که از رنج و غم دنیا فغان ناصر است. زیرا که 
سال  29گان شکایت کند بطوری که ناصر با وجود سر دهد و مرتب از شرایط و محیط نامساعد یم

 ؛آوارگی و تبعید از محل زندگی تنها چند قصیده دارد که در آنها از زندانی بودن خود سخن میگوید
زیرا که غم ناصر غم خودش نیست غم از بین رفتن نیکیها و خوار شمرده شدن دانش و حکمت است. 

که چگونه  میکندای است که در آن زندگی ن جامعهای است که نگراغم ناصر غم انسان وارسته
و  ود اینگونه نیستـانسانهای با علم بصیرت در مقابل افراد فرومایه خوار و خفیف میشوند امّا مسع

د تا شای میکندمدح  میکندر میدهد و هر کسی را که به ذهنش خطور ـمرتباً از محیط زندان ناله س
ش انداخته را او حتّی پادشاهی که به زندان .2یک نفر بر وی تفقدی کند و او را از زندان رهایی بخشد

امّا از لحاظ صور خیال و و از او در برابر گناهی که مرتکب شده است پوزش میطلبد.  میکندمدح  هم
ه بر ی کهایستعاره و تشبیه، آرایهای باالتر از ناصر قرار دارد و انواع افصاحت اشعار مسعود در مرتبه

 و مسعود برای نشان میشوداند و انواع اضافات در میان اشعار مسعود دیده اصل تکرار پایه ریزی شده
که ناصر خسرو دادن قدرت شاعری ورقّت مخاطب )ممدوح( مدام در پی آراستن کالم است در حالی

 های صوراز الفاظ دارد. به همین سبب جلوه اینگونه نیست و مضمون در شعر او جایگاه بس واالتر
خیال در شعر مسعود از ناصر باالتر است امّا عاطفۀ اشعار ناصر فراتر از مسعود است؛ زیرا که همانطور 

 که گفته شد مسعود را غمی جز غم خودش نیست. 
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های فراوان و مداحی او برای امید به انکه سالها زندانی بودن مسعود سعد در آن شرائط دشوار میتواند توجیهی برای گله

 آزادیش باشد.


