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  تفاخرهاي تعليمي مسعود سعد
  

  يالهه شعبان -عطامحمد رادمنشدكتر 
  

  چکيده
تحفـة   شـعر کـه   ياز آنجا که شاعر برا. ک شاعر استياز ين امتيترياصل ينش ادبيآفر

ـ آرايظاهر و باطن م يل است، هنرمندانه آن را به غنايار قايارزش بس اوست،جان   و دي
ـ  يزش را در عالم شاعرين برانگيتحس يهايي، توانايشگرف يفتگيبا ش شـمرد تـا   يبر م

 يخصـلت هـا   ،مير مستقيگر به صورت غيد يباشد و از سو يدان سخنوريسوار مکّهي
 .ديرا عرضه نما يمثبت انسان

ـ  يـ غزنو يشـاعر دربـار   ،سـعد سـلمان   مسعود شـاعران   ديگـر ش از يان اسـت؛ او ب
ـ    يروزگارش، خود را به هنر سخنور موهبـت سـخنش صـحه     يدسـتوده و بـه ارجمن

ن يـ در ا .انـد را بدو سـپرده   يميم تعليمفاه يآموزگار ييگذاشته است تا آن جا که گو
برتر دانسته  هاسخن خود را به واسطة آن يوکه  ييهاتيبه مز بر آن است يجستار سع

                                                
  آزاد اسالمی واحد نجف آباد استاد زبان و ادبيات فارسي دانشگاهradmanesh@phu.iaun.ac.ir 

 دانشجوی دکتری زبان و ادبيات فارسي دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد  Shabani_elaheh@yahoo.com 

  
    ۹/۹/۹۳ تاريخ پذيرش                                                                                  ۱۲/۵/۹۳ تاريخ وصول

  پژوهشي -نشريه علمي
   پژوهشنامه ادبيات تعليمي

   ۱ - ۳۲ ، ص۱۳۹۳ زمستان، چهارمشمارة بيست و  ششم،سال 
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  ۱۳۹۳ زمستان، چهارمبيست و  پژوهشنامه ادبيات تعليمي، شمارة   /   ۲
 

 يبِ بسامد موضوعيبه ترت ،ل داشتهيفضا يبه سو را ب خوانندگانيآن ها قصد ترغ باو 
  .   ن شاعر بر ذهن خوانندگان گشوده گرددياز هنر ا يتازه ا هچيشود تا درپرداخته 

  
  يديکل يواژه ها

  يميتعل ي، مسعود سعد، تفاخرهايهنر سخنور
  

  مقدمه
. اسـت  جانداران ديگر بر او االمتيازمابهو  يف آدميشر ين نمودار زندگيتر يسخن عال

 ؛ستا عيسي تاش لقب سخن که نهاده ايشان سر بر وسيلت بدان فضيلت تاج« خداوند
 صفاي است؛ حيواني چشمه سخن. بخشدمي روح را قلب قالب که است ايکلمه يعني

 عـوفي، (» يابـد  مـي  حيات او از نثر و نظم خضر و تابد مي دوات ظلمات از هميشه او
١١: ١٣٣٥.(  

 يشـ يا آسايـ هر گـاه کـه دن  «گردد؛ يباز م ين اجتماعات انسانيسخن به نخست قدمت
ـ  يقيته و دقاافي  يمـوده اسـت، کـالم ماننـد گلـ     يم پينـام ياز قدرت خود را که تمدن م
 »قابل در پرورش آن همت نموده، شروع بـه شـکفتن کـرده اسـت     يباست که استاديز
  ).١٤: ١٣٤٦ون،يس(

. اسـت  بـوده  و ادب فضـل  توجـه صـاحبان   مورد شينيپ روزگاران از سخنوري هنر
سخن را بزرگ دان که از آسمان سخن « :گويدمي فرزندش به سفارش در عنصرالمعالي

: ۱۳۸۵، يعنصرالمعال( »است گفتن سخن] هنري[ بهترين هنرها همه از که بدان« ۱: »آمد
  ).۲۸و  ۴۵

 شکفتگي و شيفتگي مدد به را خويش طبع زادة آن در که است عملي شعر شاعر، براي
ـ  فوران عواطف سازد،مي موثّر رازآلودش و سحرآميز دم با مـي  احساسـات  و کننـد يم
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 شاعري هم آن ،نيست بيش هنر يک« معاصر، دانان موسيقي از ،»دوکا« گفتة به جوشند؛
 را آن پادشـاهي  تاج پارچه يک و جا يک ،اصوات و خطوط و الوان و کلمات است که

 پهنـاي  بر را شاعر سخن و نام شکوهمندي به تا)  ۵۴: ۱۳۶۳ وزيري،(» کنندمي ترکيب
  .کنند دازان طنين گيتي

در عـالم   يش را به سبب برترياست که در آن شاعر، خو ياز انواع ادب يکيمفاخره 
است که  يج در شعر فارسين راين مضاميتراز مهم ين گونه ادبيا .ديستا يشعر و هنر م

تحقيقات ادبي يا سـخناني پيرامـون   «: از جمله ،دربارة آن نگاشته شده است ييکتاب ها
ـ از ک» شعر و شـاعري  ـ از ز» يتحـول شـعر فارسـ   «، )١٣٦١(يعيوان سـم ي ن ين العابـد ي

از » يمفاخره در شعر فارسـ « و) ١٣٦٨(ل يل تجلياز جل» نقشبند سخن«، )١٣٦٤(مؤتمن
  .)١٣٨٣(يخراسان يرياحمد ام

  : اشاره کردتوان  يم نيز هان مقالهيبه ا تحقيق نهيشيبه عنوان پ
  .۶، ش ۲۸ن، يغما، دوره خودستايي شاعرا). ۱۳۵۴.(اکبر  يفرزام پور، عل -
فخر در ديـوان حـافظ،    يگونه ها يبررس). ۱۳۸۹.(نيکداراصل، محمدحسين  -

 .۲۲۳ -۲۴۸: ۳، ش ۲دوره 

، شـعر  يفخر در ديوان طالب آمل يگونه ها يبررس). ۱۳۹۲.(، غالمرضا يکاف -
  .۱۰۳ -۱۳۰: ۱۶، ش ۵، سال يپژوه

بـه چـاپ    يگزيـده هـا  و  مقاالتوان مسعود سعد و يد يهاحيآنچه در مقدمة تصح
ـ  يـ خورد، پرداختن به روزگار و احـوال ا يده از اشعار او به چشم ميرس م ين شـاعر و ن

 يتـ يمضمون مفاخره در شعر مسعود به ذکـر چنـد ب   يبرا و تنهابه شعر اوست،  ينگاه
  .اکتفا شده است

بـه   ين است کـه تـاکنون کسـ   يگذشته دارد ا يحاضر با پژوهش ها هکه مقال يتفاوت
 يمسعود سعد به هنـر سـخنور   يهاتفاخرها به مفاخره يآموزندگژه از منظر يصورت و
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و فاقـد هـر گونـه     يتفاخر به صـورت کلـ   هذکر شده در حوز ينپرداخته و کارهاخود 
ن بـار بـه   ينخسـت  ين جستار برايل همه جانبه و محققانه است و در ايو تحل يبند طبقه

  .پرداخته شده است يچنين پژوهش
وان مسعود سعد استخراج شده و ياست که از د ييافته هاياساس  اله برن مقيا يمبنا

کـه مسـعود، هنـر     ييجنبـه هـا   يبا توجه بـه بسـامد آمـار    يق و جامعيدق يم بنديتقس
  .ده استيش قرار داده ارائه گرديخود را مورد ستا يسخنور
ـ يـ عصـر غزنو  يو ادب يخين مقاله ابتدا به اوضاع تاريدر ا د و مسعودسـع  يان، معرف

و  يدر شعر و نگـاه مسـعود بـه هنـر سـخنور      ييسپس خودستاشده، شعرش پرداخته 
  .شده است يتفاخر بدان بررس

  
  انيعصر غزنو يو ادب يخياوضاع تار -١
ـ   هجامعـ  يخيات گذشته بدون شناخت اوضاع تاريادب يابيد ارزيترد يب  يآن روزگـار ب

ـ ادب گر،يان ديبه ب. افکنديم به اشتباه يد و شخص را در فهم آثار هنرينما يده ميفا ات ي
 يآگـاه «وسته اند؛ ير به هم پيک ناپذيرند که به صورت تفکيک زنجيخ دو رشتة يو تار

ات کمـک فـراوان   يـ ح ادبيدر آن خلق شده است به توض يکه اثر ادب يدرست از وضع
ـ    يطـ يخ و عوامـل مح ين استدالل کرد که تـار يتوان چن يم .کنديم شـکل   يبـه اثـر ادب
  ).۱۳۷۳:۷۱ولک و وارن، (» ددهن يم

او که به . ه دست گرفتمحمود غزنوي در خراسان قدرت را ب ،هجري ۳۸۹در سال 
 ۲. گـويي پايـه گـذاري کـرد    را در سـخن  يامعروف است، سبک تـازه » نوازامير شاعر«

سـلطان محمـود، شـعرا را بـر جملـه علمــا فضـل نهـادي و عطايـاي ايشـان زيــادت          «
ظاهراً بـيش از خـود او    نيز فرزندان و برادران محمود). ۶۹: ۱۳۶۳شبانکاره اي، (»دادي

 ۶۲و  ۱۶۴/ ۱: ۱۳۸۵بيهقــي،  .ک.ر(ايف شــعر ذوق و قريحــه داشــتند بــراي درک لطــ
  ).۴۸و  ۶۶: ۱۳۴۲عنصري، 
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ي فرهنگـي  هـا  يژگـ يوان آزادمنشي و حس گذشـت و مـدارا کـه از    يغزنو هدر دور
و قسـاوت داد؛ سرگذشـت چنـد وزيـر     ايرانيان بود، جاي خود را به تعصّب، خشونت 

ايراني که به دست محمود و مسعود به داليلي گاه بيهوده، محبوس و يـا کشـته شـدند،    
  ). ٣٩٥-٣٩٧/ ۲: ۱۳۶۴باسورث،  .ک.ر(نگر ماهيت حکومت غزنوي است نشا

 ،پس از شکست سلطان مسعود از سلجوقيان، در فاصلة پادشاهي او تا سلطان ابراهيم
تـرويج   يبـرا يي ظهور يافت که براي دولت ضعيف غزنـوي مجـالي   ها فترتفتنه ها و 

ابوالفضل بيهقي که در بحبوحة اين حوادث تاريخ خـود  . نگذاشت يباقشعر و شاعري 
 باشد يمبازار فضل و ادب و شعر، کاسد گونه «: ديگو يماست در اين باب  نوشته يمرا 

  .)۴۲۴: ۲، ج۱۳۸۵بيهقي،(»و خداوندان اين صناعت محروم
. نمـايي يافتنـد  م غزنوي، شعرا بـار ديگـر مجـال خود   کارآمدن سلطان ابراهي يبا رو

تـراز بـازدهي شـعري در ايـن دوره     «: سدينو يمباسورث، دربارة عصر دوم اين سلسله 
يعنـي عهـد عنصـري، فرخـي،      ،بسيار باال بود و فراوانـي آن بـا دورة نخسـت غزنـوي    

  ).۹۶/ ۲: ۱۳۶۴باسورث، (» کرد يمبرابري .. .منوچهري و
  

  مسعود سعد و شعرش يمعرف -۲
زاده شد و سلطنت شش تـن از   الهور در .ه۴۴۰ تا ۴۳۸ يها سال نيب مسعود سعد در

انشاد « ان و کارشيغزنو بنده زادة دولت ،او به هفت تبار .پادشاهان غزنوي را درک کرد
بستة بدخواه «را خود  يو ۳. افتاد زندان به يمدت از پس مسعود .بود» کردن غزل و مدح

خطـاب بـه    وداند يرنگ بدخواهان ميشدنش را حسادت دشمنان و ن يو سبب زندان» 
  :ديگويم ميسلطان ابراه

  منگر شـاها بـه قـول حاسـد و غمـاز     
 

  مشنو بر من حديث هر خس و هر دون 
 )١/۶۳۴: ۱۳۶۴مسعود سعد،(           
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 دهک، يدر زندان ها را خود ينروزگار جوا ست سال ازيب باًيتقر شاعر ،بين ترتيبد
 بـه  پادشـاهان  دسـتگاه  زنـدان در  از ييرهـا  از او پـس  .نمـود  يو مرنج سپر ينا سو،

دار  .ه۵۱۵ سـال  در يو. سـت يز تقرب کمال در ييسرا حهيمد و با پرداخت يکتابدار
  .را وداع گفت يفان

ـ ترک ده،يقص يهادر قالب يودارد  تيب ۱۵۰۶۱ مسعود وانيد   بنـد،  عيـ ترج ،بنـد  بي
 مستزاد شعري تازه نوع دو .کرده است ييطبع آزما يرباع و غزل قطعه، ،يمثنو مسمط،

  ١٣٨٥رادمـنش،  : ک.ر(اسـت  سـلمان  سـعد  مسـعود  ابتکارات از دو هر ،آشوب شهر و
منسوب به اوسـت؛ بـه    نيز يات فارسيزبان و ادب ۴ خين ماده تاريم تريقد). ٢٧٩ -٢٨٠:

دش تعلّـق خـاطر   يقصـا  يشـان يدر پ ۵ ستانيبه سرودن چ بوده که يعالوه او از شاعران
وانش را ياز د يبا تبحر قطعات ،ياز شاهان غزنو يکيز به مناسبت مدح يداشته است و ن

  .ران باستان اختصاص داده استيهفته و ماه در ا يها و روزهابه نام  ماه
 ابداع و درا. نظر داشته است يو فردوس يبه اسلوب قدما خاصّه عنصر« سعد مسعود

 از زين خود به. است برخوردار مهارت و قدرت از تازه فاتيتوص و هاتيتشب و باتيترک
-يم اشاره دارد معاصران اکثر بر که يبرتر به شيخو شعر در غالبًآ و نازد يم لحاظ نيا

  .)۲۹۹: ۱۳۷۵،کوب نيزر(»کند
  

  در شعر يميمفاخره تعل -٣
 چنان آن را خود که است هنر در انسان. است گيآفرينند هايزمينه از يکي هنر گمانبي
ـ تنها شعر است که به کمک ذخ«:رفتيد پذيبا .نمايدمي باز هست که  يره تمـام نشـدن  ي

ن روست که هنرمند در ياز ا .ان کنديتواند بيرا م ينامحدود معان يايالفاظ زبان، تمام دن
بـه   يگريچ هنر ديه که در يزيچ ؛کند يحس م يواقع ير هنرها آزاديش از سايشعر ب

  ).۴۱: ۱۳۷۱ن کوب،يزر(»ستين يافتنين اندازه دست يا
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 چيـز  همـه  در را خودستايي ،»نقده و آدابه و الشعر محاسن في العمده« کتاب مؤلف
  : شاعران براي و شعر در جز است دانسته مطرود

»يلَ وق أحد لَيسن لأَن النّاس م طرِيأن إال فاخرهم غيره في يمدحها و نفسه ي  کـوني 
  ).۲۵ /۱: ۱۴۰۱ قيرواني، ابن رشيق(» عليه معيبٍ غَير لشعرا في له جائز ذلک فإن شاعراً،

و دارد وجود غريزي صورت به ها انسان همه وجود در خواهي خويشتن و ذات حب 
 تـر  بـين  واقـع  کمـي  اگر. »جمال به خود فرزند و نمايد کمال به خود عقل« را کس هر
  .بناميم» هنري ارزيابي« نوع يک را شاعران خودستايي توانيم مي يم،باش

 بـاز  آن بـراي  جـايي  ها دل در خواهد مي اصل در خود اثر و شعر به نازش با شاعر
 از دفـاع  يبـرا  آن از و يابدمي را خود گمشده حقوق گونه اين او، ديگر سوي ازد نماي

 بينـي  کـم  خود و حقارت احساس عرشا شکست، دنبال به نيز گاهي. برد مي بهره خود
 چـون . هاسـت  خودسـتايي  پيدايش در مهم بسيار عوامل از يکي روحي عقده« کند؛مي

 در هـم  و گـذارد مـي  باقي را خود نشان شاعر سبک در هم نفساني محرکات و اسباب
  .) ۳۶: ۱۳۸۳ خراساني، ميريا(» او العمل عکس و فکر طرز
 قـرار  الشـعاع  تحـت  را شده ذکر هاي انگيزه رديگ شايد که خودستايي ديگر علل زا
 شـعر  اصـوالً ، است شاعر روزگار اجتماعي و مکاني، سياسي و زماني تيوضع دهد،مي
 از خاصـي  نـوع  اي دوره هـر  ،رو ايـن  از و دارد خـود  با را دوره آن رنگ اي دوره هر

  .ستايدمي را خويش آن فراخور به شاعر که کندمي اقتضا را خودستايي
 هزيـ شـاعر بـا انگ   يين است که خودسـتا يا ،مطرح است يميآنچه در مفاخره تعلاما 

 يبه مخاطبان همراه است؛ شاعر در جامعـه ا  يو اخالق يتيترب هم آموزنديآموختن مفاه
ـ به صـورت غ  ،هاست يستگيده گرفتن شايها و ناد يکه عرصة نابرابر م و در يمسـتق  ري

 يمثبـت انسـان   يد تا با ارائة خصلت هايآ يشعرش درصدد بر م يپنهان معنا يه هايال
ل را يـ ل و احتراز از رذايآوردن به فضا يام رويل خود، پيش، ضمن شناساندن فضايخو
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 .در ذهن داشته است يشه اين انديز چنيگمان مسعود سعد ن يبه ارمغان آورد، ب

  ينگاه مسعود به تفاخر به هنر سخنور -١-٣
ش را يسته و هنر خوين نگريچشم تحس خود به يبه شعرها يشاعران سبک خراسان

ـ    ياست که در شعرها يکمتر شاعر يدر دوران غزنو«.ستوده انديم  ،شيخـود کـم و ب
  ).۱۳۵۰:۴۹۶محجوب، (»خود را نستوده باشد يجا يجا

 يبرخـوردار اسـت کـه مـدع     يگاه ارزشـمند يسخن در نظر مسعود سعد از چنان پا
 ،گنجور جواهر سخن است هن اوغواص ذ.»هست از سخن گرفت شرف هر که«:است

  :داند يجة جانش مياو سخن را زادة طبع و نت
  اي خــاطر مســعود ســعد ســلمان   

 

  شــايد کــه ز جــان تحفــه اي طــرازي 
 ٦) ٢/۷۱۲: ۱۳۶۴مسعود سعد،(        

ز مسعود نسبت به يمتما يژگيو. ن پرکاربرد اشعار مسعود سعد استيمفاخره از مضام
 ي، ون رويـ اتش در زنـدان بـوده اسـت، از ا   يام حين ايرکردن بهت يگر شاعران سپريد

 ،هيحبسـ  ياز اجـزا  يکـ ي« .داشته اسـت  ش از خوديپرداختن به ستا يبرا يفرصت کاف
گـران و   يزندان، از رنج بنـدها  يکه از فضا يسخنور وقت. ستا شاعر يهاييخودستا

اعت طبـع و  د، درباره فضل و دانش، منيآيرت به جان ميو سيد يخشونت زندانبان ها
ــ ــجاعت و رزم آور يو اح يآزادگ ــاً ش ــخن مــ   يان ــود داد س ــش خ ــديو بخش » ده

ب، يوانش خـود را چـون بلبـل، عنـدل    يـ د يجـا  يمسعود در جا). ۲۰۰: ۱۳۶۴،يمظفّر(
ـ  يبيم يهزاردستان، هزارآوا و فاخته ا حسـان،   يند که در باغ ثنا، با لفظ سـحبان و معن

اوسـت کـه    يشـگر يور است که به واسطة ستان بايد و بر ايسرايدولت ممدوحان را م
و پادشـاه   يخـود را مـدع   ياو در مـوارد . »ور گرفتيه و زيرايگردن و گوش سخن پ«

  :شمرد يش برميگر شاعران را ملتزمان رکاب خويداند و د يملک سخن م
  مــن شــاهم و شــاعران ســواران مننــد

 

  بس چون که همه ز دوسـتداران مننـد   
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  ان مننـد هر چنـد بـه بـاب شـعر يـار     
 

ــد   ــاران مننـ ــيم کـ ــه نـ   واهللا واهللا کـ
                                 )٢ /۱۰۰۶( 

 ياو برخ .ان سخن که شاعراننديدن از سپاهيد سان ياست برا يو گاه مسعود عارض
  :نديب ياز کسوت هنر م ياز آنان را عار

ــن   ــب م ــه ش ــبحدم هم ــا ص   دوش ت
 

ــخن     ــپاه س ــه س ــردم هم ــرض ک   ع
 

ــدم بيشـــــتر زان ســـــپاه   را ديـــ
 

ــدن     از لبــــاس هنــــر برهنــــه بــ
                                  )٢ /۶۲۴ ( 

شـه  يهنرمنـد پ  با اصـالت، اهـل فضـل و    يمسعود عالوه بر آن که خود را از خاندان
  :داند يم يل اکتسابياصالت فرد را منوط به احراز فضا يليکند، با ذکر تمثيم يمعرف

ــر چــه اســالف مــن بزرگاننــد       گ
 

ــر  ــتاد    ه ــر اس ــه هن ــدر هم ــک ان   ي
 

ــر  ــنم چــو گه   نســبت از خويشــتن ک
 

ــش زاد     ــز آت ــترم ک ــو خاکس ــه چ   ن
                                   )١٤٥/ ١( 

 ييممدوح بر مراتـب فضـل اوسـت؛ گـو     يشتر از جهت آگاهيب«مسعود  يفخرورز
ـ  ييف است چون اويکند که ح يم يادآوري  .)۱۳۷۵:۲۸سـا، يشم(»ع کننـد ين ضـا يرا چن

از اشـعارش هنـر و فضـلش را     ينهاده، در پاره ا يگاه هنر را ارج ميمسعود با آن که پا
  : ه محبوس و مغبوض شدن دانسته استيما

  بــــس شــــگفتي نباشــــد ار باشــــد
 

ــن    ــش م ــن ز دان ــار م ــج و تيم   رن
 

ــاچيز     ــد ن ــل ش ــر فض ــن زي ــت م   بخ
 

ــن     زان کــه بســيار گشــت در هــر ف
                                 )٢ /۶۲۵( 

ــثلم   ــي م ــه ب ــي ک ــرا چــون من ــس چ   پ
 

  بـــه چنـــين حـــبس مبـــتال باشـــد  
 

ــي     ــه هم ــم ک ــع را نه ــه طب ــن گن   وي
 

  مايــــة فطنــــت و ذکــــا باشــــد 
                                  )١٥٥/ ١( 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

  ۱۳۹۳ زمستان، چهارمبيست و  پژوهشنامه ادبيات تعليمي، شمارة   /   ۱۰
 

ش يـ ان سـاخته و اسـباب زا  يرا نما مسعود يقت وجوديآن حق يها يزندان و سخت
مد در ب مخاطبان به هنر را يد مسعود ترغيترد يب .طبع و هنرش را فراهم ساخته است

  :نظر داشته است
  مسعود که بود سعد سلمان پـدرش 

 

  اندر سمجي است چون سنگ درش 
 

  در حبس بيفزود در آتـش خطـرش  
 

  عودي است که پيدا شد از آتش هنرش 
 

                                                                                            )۲/ ۱۰۱۹ (  
چ گـاه  ياست که هـ  ين سخنوران، مسعود سعد تنها کسيدر ب«جالب توجه است که 

ـ  يان امر آموزهيا .)۱۷۴: ۱۳۶۴، يمظفر(»ن نگشوده استيزبان به نفر و نشـان   ياخالق
  .اوست ييبايشک
چ يهـ » ان و قلم و فکرت و خاطر که مراستن زبيا« معتقد استمسعود از آنجا که  

 يشعرش را محک صـحت و داور  ،»ستا ينه چو من نظم را سخن دان« و  نداردکس 
  :نديب يگران ميشاعرانة د يها يدعو

  اگر دو تن را جنگ اوفتادي اندر شـعر 
 

  ز شعر بنده بديشـان شـواهد و برهـان    
 

  گفتي که اين درست بود ديگريکي به 
 

  اگر بگويد مسعود سعد بـن سـلمان   
                                   )١ /۵۳۶( 

ة هنـر و  يدن به دسـتما يبا ناز يش اعتقاد دارد و در هر فرصتيخو يمسعود به شاعر
ارد در يـ کـه   يبا من اندر هر هنر خصم«شة يکشد و اند يگران ميذوقش آن را به رخ د

پرورد و يدر سر م» ديکس با او پهلو چگونه سا«که مسعود سعد باشد  ييو جا» گرفت 
و  يش با شاعران فارسـ يسة خويبه مقا يذوق يبا نقد يو. شناسديم بيرق يخود را ب

ز کـاوش  يـ حـه و ن ين مسأله ما را از حسن قريا .کنديم ياظهار برتر پردازد و يم يعرب
  .سازد يشاعران عرب آگاه م وانيان و انس با دينيشيمسعود در آثار پ

از  يو ابـن هـان   ي، پـدر شـعر فارسـ   يبه رودکـ  برتر دانستن خود ازمسعود در مقام 
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  :شوديره دست را متذکّر ميک شاعر چي يبرا ياساس يبزرگ عرب، آموزه ها يشعرا
  منم کاندر عجـم و انـدر عـرب کـس    

 

ــاني     ــره زب ــن از چي ــون م ــد چ   نبين
 

  گــر افتــد مشــکلي در نظــم و در نثــر
 

  ز مـــن خواهـــد زمانـــه ترجمـــاني 
 

  بدين هـر دو زبـان در هـر دو ميـدان    
 

ــ  ــا ه بـ ــيده کـ ــردونم رسـ   مرانيگـ
 

ــن    ــاطر م ــيش خ ــه پ ــجود آرد ب   س
 

ــاني    ــن هــ ــي و ابــ   روان رودکــ
                                   )٢ /۹۰۶( 

 يتعليمـ  سـتايي  خويشـتن  داعيه که را سخنوري هنر مختلف جوانب ،بخش اين در
  .دهيممي قرار بررسي مورد يبراساس بسامد کند، يرا تبيين م مسعود سعد

  سخنوري و طبع شعر هواالمرتب جايگاه -١-١-٣
 از واالتـر  شعر بيت يک بهاي .سنجيد چيزي با توان نمي دنيا در را هنري اثر ارزش

 العـرشِ  تَحـتَ ) کنـوزا ( کنـزاً  َهللا ان« : فرماينـد  مـي  پيامبر است؛ جواهرات گنجينه يک
 آن کليـدهاي  کـه  اسـت  هـايي گـنج  عـرش  زير در را خداوند: » الشُعراء هاَلسنَ مفاتيِحه

  ).  ۸۲/ ۱: ۱۳۶۶ رزمجو،( است شاعران هاي زبان
 انديشـه  کـه  هسـتند  جـادويي  هايي واژه دروني استعداد و نبوغ الهام، قريحه، طبع، 

 داشـته  معطـوف  خـود  به شاعري موهبت ماهيت به بردن پي براي را اديبان از بسياري
 زنـدگي  نجريـا  در بلکـه  نيسـت  خودانگيز و خودزا چيزي انسان طبع يا انديشه .است
 . اوست ذهن ناخودآگاه و خودآگاه عمل از ترکيبي و آيد مي پديد انسان

 لعبت لؤلؤ خوشاب و ،کيميا اقوت زرد،ي گوهر، جان، و دل ،در اشعار مسعود سعد 
 تشـبيهات  بـه  مشبه هايي مناسبت و ها مشارکت به بنا همگي زيور، و بازيب عروس و

 بهـاي  بيـان  در را مسـعود . بنماياننـد  را سـخن  موهبـت  واالي ارزش تا گيرند يقرار م
 برتـري  اظهـار  مقـام  در و»  سـخن  گـنج  گشـاده  شـد  وز من« : هاست انديشه سخنش

 ارزشـمند  سـخن  انـدازة  بـه  بـرايش  چيز هيچ» باشد هاگنج گونه کزان کس« :سرايد مي
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  :شمرد يگفتار روزگار م هش را نادريو خو نهد مي فراتر را پا گاه يو. نيست
  ر کند روزگار بر سـخنم سزد که فخ

 

  از آن که در سخن از نادران کيهانم 
                                )١/ ۴۸۸( 

 دوسـتي  و رابطـة مـودت   شـعر  و او بين که زماني از است معتقد شاعر زير بيت در
 خود پشتيبان و پدر را شاعر که است خرسند رابطه اين از شعر چنان، است شده برقرار

 فرض مقامي خودش براي شاعر نتيجه در ؛گيرد مي توان و نيرو او از و دکن مي خطاب
  :است شعر بر خاتم پيامبري آن و کندمي

  مـن  بـه  شـعر  اخوت کرد نسبت تا
 

  مـن  بـه  شـعر  ابـوت  کند فخر مي 
 

  مـن  بـه  شـعر  قوت کوه چو بفزود
 

  مـن  بـه  شـعر  نبـوت  دگر ختم شد 
                                 )٢/ ۱۰۴۳( 

، ۴۲۲، ۴۳۴، ۴۸۷، ۴۸۹، ۴۹۱، ۴۹۴، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۴۱، ۵۶۸، ۵۸۰و  ۶۰۴/ ۱ :ک.ر ،زين
۴۰۸ ،۳۹۸ ،۳۹۷ ،۳۸۸ ،۳۷۹ ،۳۲۷ ،۳۲۱ ،۳۱۵ ،۲۶۷ ،۲۴۱ ،۲۶۲ ،۲۲۹ ،۲۱۳ ،۱۵۷ ،۱۰۰ ،
، ۶۹۸، ۸۲۲، ۸۴۷، ۸۸۰، ۱۰۲۱، ۱۰۳۷و  ۱۰۳۸/ ۲؛ ۲۶، ۳۸، ۵۲، ۶۹، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۹۹

۶۸۷ ،۶۷۷ ،۶۳۵ ،۶۳۰ ،۶۲۹.  
  سخن اثرگذاري و افسونگري -٢-١-٣

 .شود مي متمايل بدان تکلّفي هيچ بدون خاطر و دارد طبيعي الفت انسان طبع با شعر
 جـا  آن از. شود مي سبب را بيان سحر که است مرموزي قوه همان نفوس در شعر تاثير

 يجـادو  يـا  افسـون  به اعتقاد« ،است بوده همراه پيشينيان هاي فعاليت همه با جادو که
 دربـارة  انسـان  کـه  شـد  سـبب  يافت، انسان زندگي در زبان که عظيمي اهميت و لفظي

» دهـد  نسـبت  نفسـه  فـي  کلمـه،  بـه  اي افسـانه  کراماتي و سپارد مبالغه راه زبان قدرت
 سحرکاري و فسونگري نوعي پنداري شاعري، و سخنوري هنر).  ۲۵: ۱۳۵۴ پور، آريان(

 آن و کنـد  مي کشف هستي جهان در جمال و ترقّ از نمودهايي و روابط شاعر« .است
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 و بسـته  چشـم  و ناتواننـد  آن آوردن از ديگـران  کـه  نشـاند  مـي  کـالم  نظم در چنان را
  ). ۱۰۹: ۱۳۶۸ تجليل،( » گردند مي آن تأثير مجذوب اختيار بي

 جادوگري همانند خوب شعر«: » الحالل السحر هو الجيد اَلشعر« : نويسد مي يثعالب 
بـاور دارد تـا    ين سـحرکار يمسعود سعد در اشعارش به ا .)۴۷: ۱۳۸۵ ثعالبي،( » تاس

  :نديآفر يسخن و طبع فسونگرش در خزان بهار م يجادوآنجا که باور دارد 
  منم آن جـادوي سـخن کـه بـه نظـم     

 

  آرم انــدر خــزان بــه طبــع بهــار     
                                   )١ /۲۶۱( 

 وسيلة را شعر ارسطو«  .است بوده اديبان و دانشمندان توجه وردم همواره شعر تأثير
 خـود  شـاعر  با شعر .) ۴۴: ۱۳۵۴ پور، آريان( » دانست مي رواني هاي ناخوشي درمان
از جملة  که است خويش سرايندة بر تأثير ،آن و باشد داشته تواند مي هم ديگري پيوند

 نظم ام کرده«: ندارد مخاطبان از کمتر تأثيري مسعود نفس در شعر .است شعر مخاطبان
  :بخشد تسکين را او خاطر تواند مي شعر تنها رو اين از و »جان معالج را

ــعر ــويم شـ ــي گـ ــده و همـ   دل انـ
 

  نگســارد  شــعر  بــه جــز  خــاطرم 
                                   )١/ ۱۴۹( 

ــن / ۲؛ ۷۴، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۲۶۱، ۲۶۷، ۳۵۳، ۳۶۰، ۴۵۰، ۴۸۰و  ۵۵۱/ ۱ :ک .ر ،زيـــ
  .۶۲۰، ۶۸۷، ۸۴۳، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۶۰و  ۱۰۴۱
  بالغت و فصاحت -٣-١-٣

 هـدفي  دو هر ليکن دارند متفاوت معنايي لغوي لحاظ از بالغت و فصاحت چه اگر
 زيبـايي  هـم  و کننـد  مي بيشتر مخاطب بر را کالم و کلمه تأثير هم يعني ؛دارند يکسان
 و صـاحت ف« .نماينـد  مي شيوا و ارس را سخن و بخشند مي کالم به محتوايي و دروني
 سـخن،  کـه  است آن گوييم مي نيز سخنداني و زباني گشاده فارسي به را آن که بالغت
 نکتـه  هـر  و جـايي  سخن هر :اند گفته که چنان باشد؛ مقام و حال مناسب و شيوا و درست
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 و دسـتور  قواعد موافق آن بندي ترکيب و کالم اجزا که است آن سخن درستي .دارد مکاني
 خوش شنونده گوش در فهم به نزديک و روان جمله که است آن سخن شيوايي باشد، لغت
  ).۹: ۱۳۷۳ مايي،ه(» باشد رسا و وافي گوينده، مقصود به و آيد

 گـاه و  جداگانـه  گاهي را دو اين خود، کالم بالغت و فصاحت به خودستايي در شاعران
 گـاه  و بالغت و فصاحت لفظ عين مانيز دهند و مي قرار ستايي خود ماية هم با امتزاج در

  .تاختند مي فصاحت اسب، بالغت عرصه بر شکل هر به آورند؛ مي را آن مترادف معاني
 مـي  مسـعود  شعر سيماي بر که است فروغي ،»مسخنداني و خاطر قوي و شعر يکن«

 پيش شايد ،آيد مي که در بيتي .دارد کامل وقوفي شعرسراي فنون و جزئيات بر او درخشد؛
 قلـم  مـرد  هم شاعر گويي، .شود جلب شاعر رزمي روحيه سوي به خواننده نظر چيز هر از

 جـوالن  فصـاحت  اسـب  بـا  طلبد و مي مبارز سخن رزمگاه در شمشير؛ او مرد هم و است
  :بالد مي امر اين به خود و است وسيع و گسترده بالغت در او سخن ميدان و دهد مي

ــاحت در ــزرگ فصــ ــاوردم بــ   نــ
 

ــراخ بالغـــــت در  ــدانم فـــ   ميـــ
                                  )١/ ۴۹۱ ( 

گشـاده زبـان تـر از     ،ش از حبسيپم اياز پادشاه وقت، خود را در ا ياهييو در شکوا
ر فلـک نـاتوان شـده    يـ و محنت زندان چـون پ  يکه به سبب مهجور داند ير فلک ميدب

  ۷ :ردت داياو حکا ياز ستاره شناس ياست؛ کاربرد اصطالحات نجوم
ــ ــارد فصـ ــودمياز عطـ ــر بـ   ح تـ

 

  ٨مـرا الکـن   يچون زحـل کـرده ا   
                                 )٢/ ۶۲۳( 

، ۷۴، ۲۰۰، ۳۱۵، ۳۴۹، ۴۴۲، ۵۰۷، ۵۰۹، ۵۵۷، ۵۸۴، ۵۸۸، ۵۹۷و  ۶۰۴/ ۱ :ک .ر ،زين
  .۶۲۲، ۶۲۶، ۶۳۷، ۹۰۶/ ۲؛ ۱۱

  بسيارسخني آگاهانه -٤-١-٣
 را آن و انـد  بـوده  معتـرف  شـعر  در سـخني  سيارب و آثار کثرت به خود شاعران گاه
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 در گونـاگون  علـوم  حوزة در خود هاي آگاهي دايرة وسعت و شاعري مقام عظمت نمودار
 مسـائل  بـا  را شاعران اين ارتباط و زندگي وضعيت بايد عالوه به ،دانستند مي مخاطبان برابر

  .نگريست ايشان  عرش به آن دريچة از و داشت نظر مطمح خويش عصر سياسي و اجتماعي
 سر به زندان در که زماني چه و رهايي هاي سال در چه ،شا زندگي ايام در مسعود

 و دفاتر شب چون کردم سياه« که است واقف امر اين بر خود و سرود مي شعر برد، مي
  . »الواح

ار نسبت به سلطان وقـت  ير در مقام حاکم چالندر به مدح و ارادت بسيت زياو در ب
  :ارداشاره د

ــد   ــد ار باشـ ــگفتي نباشـ ــس شـ   بـ
 

  مادحـــــت قهرمـــــان چالنـــــدر 
 

ــني     ــر جش ــم ه ــه نظ ــاند ب ــا رس   ت
 

ــر      ــک دفت ــدح ي ــرده ز م ــش ک   نق
                                   )١ /۳۷۹( 

 بوده مفيدي ايام داشته، اشتغال شعر سرودن به که عمرش از ميزان آن نظر مسعود به
بديع او  يکه دفتر خود» حد بي بس هاي گفتن« آن يبرا اکنون و گشته سپري که است

  :است سپاسگزار خداوند از به يادگار گذاشته يو
  مـن  عمـر  تاريخ ز رفت هفت و پنجاه

 

  ...مانـد  ناسـودمند  و مدت سودمند شد 
 

  تو پاک طبع از که کوش شکر به ليکن
 

  مانـد  بلنـد  بـديع  بيـت  هـزار  چندين 
                             )٢ / ۸۳۸ ( 

ــن ، ۸۶۴/ ۲؛ ۷۳، ۱۱۲، ۱۱۸، ۱۷۴، ۲۱۳، ۲۶۱، ۳۲۹، ۳۷۹، ۳۹۱و  ۴۹۴/ ۱ :ک .ر ،زيــ
  .۸۱۷و  ۸۲۸
  نثر و نظم بر تسلّط -٥-١-٣

 ميسـر  کسـي  هر نظم و نثر براي يعني ،سخن يواد دو هر بر تسلّط امکان در گذشته
 الـنظم  يصناعت بين جمع که مستقيم طبايع و سليم قرايح ارباب بر نيست پوشيده«. نبود
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 طبع و است امتناع پردة در طالبان بيشتر از مطلوب اين روي که چنان دارد، تعذّر النثر و
 خـوش  آن سـوي  يـک  اگرو  جانِب ساَء جانب منه سر ان و .قاصر دو هر حق ايفاء از

  ).۶ :۱۳۸۷ وراويني، سعدالدين(» دنماي ناخوش ديگر سوي ،آيد
ـ او غ. دارد اشـاره  سخنوري شيوه دو هر در رگيچي به اشعارش در پيوسته مسعود  ري

شمرد و بـر  يمخاطبان مطلوب م يبرا يرا در هنر سخنور يلتيفض چنينم داشتن يمستق
  :بالد ياز مين امتيا

  گهي به نثـر فشـانم ز لفـظ در ثمـين    
 

  گهي به نظم نمايم ز طبع سـحر حـالل   
                                       )١/ ۴۳۴ ( 

 مسـعود  آثـار  ميان در ذکر شايان منثور اثر فردوسي شاهنامه از اختياراتي جز چه گر
 در را خـود  که بوده کاتبي و دبيري اسلوب او قصد رسد مي نظر به شود، نمي مالحظه

  :شناسد مي نثر به ستايش خور
  به نظم و نثر کسي را گر افتخـار سزاسـت  

 

  مرا سزاست که امروز نظم و نثـر مراسـت   
 

  من نظم خـوب و نثـر بـديع    دار زعجب م
 

  لؤلؤ از صدف است و نه انگبين ز گياسـت  نه 
                                    )١/ ۷۴( 

ــن ، ۸۳۰و  ۹۰۶/ ۲؛ ۷۴، ۱۱۲، ۳۸۸، ۳۹۸، ۴۰۳، ۴۳۱، ۴۹۰، ۴۹۹، ۶۰۴/ ۱: ک. ر ،زيــ
  .۶۰۹و  ۳۷۸
  شاعر عصر در سخن صيت -٦-١-٣
 اشـعار اشاعه  نداشت، وجود امروز مانند مگانيه هاي رسانه گذشته در که جا آن از

 بـه  کـه  نيز را شاعران بلکه کردمي فراهم را حاکم نظام به سودرساني اسباب تنها شاعران نه
 بـراي  بـود  محکـي  امـر  ايـن . سـاخت مي ارضا بودند اجتماعي شهرت و اعتبار کسب دنبال

 گسـتر  سـخن  قلم هسيطر تحت که وسيعي مناطق در شعرش و شاعر بيشتر چه هر پذيرش
  .ساختمي فراهم ها سرزمين ديگر به را يو اشعار انتشار مقدمات و داشت قرار شاعر
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 ،اسـت  دور و پنهـان  مـردم  چشمان از بودن ياگر به لحاظ زندان است معتقد مسعود
 يرا برا يعيعرصة وس زين ياز آوازة شاعر يبرخوردار. »يگيت به من هنرهاي يداستپ«

  .آورديفراهم م يتيترب يدعوت به آموزه ها
نظير  دور هاي سرزمين نظران صاحب و داند مي عيوس را خود آوازة وسعت دايرة او

 ادعـاي  اين .کندمي معرفي خود سخنان عاشق را اهواز حجاز و عراق، توران، خراسان،
  :دهد ينشان م را خود فراگير آوازة به او اعتقاد عمق، شاعرانه

ــي   ــراق همـ ــان و در عـ   در خراسـ
 

  عاشــــقانند بــــر هنــــر همگــــان 
 

ــظ    ــک لف ــن ي ــاي م ــدر ثن ــه ان   هم
 

  همــه انــدر هــواي مــن يکســان      
                            )٥٩٧-٥٩٨ /١( 

 شـهرت  اما گشته اسير زندان سلّة در چه مارگونه گر که است انديشه اين بر مسعود
  :هاست زبان سر بر و پيچيده جا همه در سخنش و نام

  اي سـله  انـدر  مـاري  چـو  منم امروز
 

  اي ولولـه  جهـان  ايـن  در من آوازه ز 
                                 )٢/ ۱۰۵۴( 

/ ۲؛ ۹۹، ۲۶۱، ۳۰۱، ۳۷۸، ۴۵۸، ۴۹۰، ۵۱۵، ۵۴۱، ۵۸۳، ۵۹۷، ۶۰۴/ ۱ :ک .ر ،زيـــــن
۸۷۷.  
  راستي و حق گويندة-٧-١-٣
 حقيقت پود و تار از شود مي پوشانده شعر تن بر که زيبايي جامة شاعران، اشعار اغلب در
 شاعران گويي دارد؛ واقع عالم با مغايرتي» أکذبه الشِّعر أحسن« مصداق به و است نشده بافته

  .کنند مي ترسيم را خيالي احساسات و ها نقش ها، رنگ از مملو آمالي عالمي
 بنـدد؛  مـي  سـفر  بـار  راستي شود، مي هنر و شعر قلمرو وارد سوداگري که هنگامي
 صـداقت  از آمده، در شغل منظور به که زماني از هنر«: که است عقيده اين بر تولستوي

 نمانـده  بـاقي  آن از چيـزي  تقريبـاً  و کاسـته  بسيار است، آن قيمت ذي عمدة صفت که
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  ). ۱۳۱: ۱۳۵۲ تولستوي،(» است
 المعـالي،  عنصـر (» کن معروف ييراستگو به را خويشتن«: است آمده نامه قابوس در
 اهميت حائز را آن راستگويي نيکوي فضيلت سبب به شاعران، از يگروه ؛) ۴۱: ۱۳۸۵
 و خيانـت  نفـاق،  رنگ که سخني از ،ندارد فروغ دروغ، چراغ که جا آن از اند و دانسته

 ارج بلندمرتبـه  خصـلت  ايـن  دانـش  به را خود و جسته اند پرهيز ،داشته باشد ناراستي
  :کرده انده يتوصگران يده را به دين صفت پسندين گونه ايو ا نهاده اند

  :است واقف ييبه ارزش راستگو و مقر» هرگز زبان دو ام نبوده« به مسعود
  نيست هيچ راست چون بگويم خود راست من
 

  خود راستي نهفتن هرگـز کجـا تـوان    
                                 )١ /۶۰۲(  

 کـه  اسـت  اورب اين بر يو زير بيت در است؛ بيزار نفاق و خيانت از است او بديهي
 قامت خميده کمان چون را او برافراشتة سرو چون قد ستمکار، نيرنگ پر فلک اگر حتّي

 تناسب ايهام شود؛ نمي پرتاب درستي و راستي راه در جز سخنش تيرهاي هم باز سازد،
  :است مالحظه قابل تير و کمان نظير مراعات و راستي
  نجهـــد فلـــک کنـــد کمـــانم گـــر

 

  شّـــابنَ راســـتي بــه  جـــز ســخنم  
                                )١/ ۳۹( 

  .۸۲۲/ ۲؛ ۲۶، ۳۹، ۷۱، ۱۵۴، ۴۸۰، ۴۹۴، ۵۶۸، ۵۶۹و ۵۷۷/ ۱ :ک .ر ،زين
  نوآوري -٨-١-٣

 نوجـو،  ن رو شاعرانياز ا ؛تاس ماندگاري و نيک شعر هر بنياد ،»نبود ون« و تازگي
 و متعـدد  هاي ورتص به نوآوري داشتند؛ نمي خوش را ديگران اشعار از چيني خوشه

 ايـن  تـوان  مي فارسي شعر در فرشيدورد نظر به. شود مي گر جلوه شعر در شماري بي
 تصـويرهاي  و هـا  موضـوع  تکامل.۲ زهتا موضوع .۱« : کرد ذکر نوجويي براي را اقسام

 رديـف  آوردن .۴ ادبـي؛  تـازه  هـاي  آرايش و تشبيهات و تصويرها آوردن .۳ گذشتگان
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/ ۱: ۱۳۷۳ رشيدورد،ف(» ون قالب .۷ تازه ديد .۶ جديد ترکيب و لغت ساختن .۵ نو هاي
ن اقسـام موفّـق   يباً در همة اياو تقر توان گفت يسعد م اشعار مسعود يبا بررس ). ۲۳۹

  .بوده است
 نظـر  در حتّـي  کـه  اسـت  مهـم  شـاعران  نظر در قدر آن شعر و سخن بودن ابتکاري

 بلکـه  مثنّـي  معنـاي  نه و باشد عارم لفظ نه آن در که است آن خوب شعر ،سعد مسعود
  :باشد عقل تنقيح و اصالح نتيجة و فکر يانشا و ابداع حاصل همه

ـنعت  در که است آن من اشعار   نظمـش  ص
 

  مثنّـي  معنـيش  نـه  و است معار لفظ نه 
 

  عقـل  کندش منقّح و روح کندش انشا
 

  اصـغا  کنـد  زمانـه  و امال کند گردون 
                                   )١/ ۸۱ ( 

 ديگـري  سـخن  ،انـد  آموختـه  ديگران معاني و الفاظ از چه آن جز که را کساني يو
  :خواند مي بينوا را آنان و کند مي تشبيه طوطي به، گفت نتوانند

ــاعران ــوا ش ــد بين ــعر خوانن ــانوا ش   ب
 

  نوا گردد نمي افزون شعرشان نواي وز 
 

  آموختـه  جز نتوانند گفت و اند طوطي
 

  نـوا  سـازم  دگـر  ساعت هر که من عندليبم 
                                 )٢/ ۸۲۲ ( 

  .۸۸۰/ ۲؛ ۶۹، ۱۰۰، ۳۸۴، ۴۳۱، ۴۳۴، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۹۳و  ۵۹۷/ ۱ :ک.ر ،زين
  يو عرب يبر هر دو زبان فارس تسلّط-٩-١-٣

ـ  ضـرورت  ايـران،  سرزمين بر قرن دو مدت به ايشان تسلّط و اعراب حملة  يريادگي
 احيـاي  هـدف  که سامانيان آمدن کار روي با. ان به وجود آورديرانيا يبرا زبان عربي را

 شـد  کاسته مآبي عربي از حدودي تا ،داشتند عين نصب را ايراني انديشة و ملّي هويت
 ايرانـي  مليـت  از و بودند بغداد خليفه نظر زير و ترکان نژاد از که غزنويان غلبة با ليکن

 فارسـي  زبان که حالي در ،رو اين از شد؛ آغاز گرايي عربي موج، يافتند نمي در چيزي
 و علم زبان عنوان به عربي نداشت، خود هاي داشته نمايش براي چنداني سرماية هنوز
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 شـعر  در دانـي  عربـي  ادعـاي  صـورت  بـه  سخنوري از حوزه اين و گرديد تلقّي فضل
  .شد گر جلوه شاعران

 انـد کـرده  معرفي هندي و عربي فارسي، ديوان سه صاحب را مسعود نويسان، تذکره
 يفارســ وانيــد يغزنــو ييســنا). ۳/۱۱۹۱: ۱۳۴۰ هــدايت، ؛۴۲۳: ۱۳۳۵ عــوفي، .ک.ر(

 دسـت  در ياثـر  مطلقـاً  او يهند اشعار از«اما  آورد گرد شاعر عمر اواخر در را مسعود
   .)۲۱۵: ۱۳۸۵فروزانفر،( »است موجود يبعض او يتاز اتياب از کنيل ستين

  :کندياعتراف م يو عرب يو مهارت در سرودن شعر فارس يره دستيمسعود خود به چ
  زبان دولـت عـالي بـه بنـده داد پيـام     

 

  که اي تو را دو زبـان پارسـي و تـازي رام    
 

  بدان دو چيره زبان چون ثنا کنـي بـر شـاه   
 

  تو را ثنا بود اندر جهان ز خـاص و ز عـام   
                                     )١/ ۴۵۸( 

 گـوي  سخن و ندارد الياست او چون کسي تازي و پارسي در که کندمي تأکيد سعودم
  :است عربي زبان فهم سخن و

  کس نثر و نظم در و تازي و پارسي در
 

  ترجمـان  و گويـا  نيارد نشان من چون 
                                    )١/ ۶۰۴( 

  .۷۱۶، ۸۲۶، ۱۰۴۳/ ۲؛ ۱۵۴، ۴۳۱، ۴۴۳و  ۵۶۸/ ۱ :ک. ر ،زين
  سخن جاودانگي -١٠-١-٣

 ميـان  عروضـي  نظامي است؛ نهفته او سخن و شاعر نام ماندگاري ميان ظريفي پيوند
 رسـيده  درجـه  بدان او شعر که ايدب«: بيند مي متقابلي رابطة شاعر نام بقاي و شعر تأثير
 و دبنويسـن  سفائن بر .مقروء احرار السنه بر و باشد مسطور روزگار صحيفة در که باشد

 و مسـطور  تـا  و اسـت  اسـم  بقاي شعر از افضل قسم و اوفر حظّ که بخوانند مدائن در
 اثـر  را او تـاثير  ،نباشد بدين درجه شعر چون و نيايد حاصل به معني اين، نباشد مقروء

 همـواره  شـاعران  .) ۴۷ :۱۳۶۶ عروضـي،  ظـامي ن(» دبميـر  خود خداوند از پيش و نبود
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 در کـه  باشد يادگاري هايشان سخن نغمة تا اند داشته زمين بسيط بر ذکر خلود آرزوي
  .برسد گوش به دوار گنبد اين

 او .رانـد مـي  لـب  بـر  يقين با را» محشر تا ايزجانف سخن اين بماند« آرزوي مسعود
 گشـت  تخم« چون مضاميني بوده است و متأثّر فردوسي اي ازانديشه چنين در گمان بي
 آشـکار  تقليدي» صبا و شمال جهد وي بر که است ممکن نه« يا» سخنم مگر عجب اي
  ۹ :است فردوسي سخن از

  تخــم گشــت اي عجــب مگــر ســخنم
 

  کـــه پراکنـــده بـــر زمـــين فکـــنم  
 

ــد ــ او برويـ ــد  يهمـ ــاخ زنـ   و شـ
 

  مـــن از او دانـــه اي همـــي نچـــنم 
 

ــم   ــي ترسـ ــخن همـ ــاي سـ   از فنـ
 

ــت همــي رســد ســخنم   ــه غاي ــه ب   ک
                                  )١/ ۴۹۵ ( 

  بماند خواهد جاويد کز بلنـدي جـاي  
 

ـبا     نه ممکن است که بر وي جهد شمال و ص
                                    )١/ ۱۶ ( 

 کـه  داده اختصاص خود به را شاعر ذهن خانة چنان» آثارم زمانه در رود مي« جاذبة
 چنـان آن و درخشـند مي هنر و شعر آسمان در همواره که داندمي ستارگاني را سخنانش

 شُرف آن است که سـتارگان  در از بر دارد و آن ها را که روزگار واالست هايشسروده
  :بخوانند ماه و آفتاب براي

  بقـا  و جمـال  وز زادنـد  عقلم چرخ ز
 

ــد را ســتارگان  ــد جــاودان و مانن   مانن
 

  اسـت  نزديـک  و کرد حفظ من گفتة زمانه
 

  خوانند مه و آفتاب بر اخترانش که 
                                       )١ /۱۷۱( 

  .۸۸۱و  ۹۰۸/ ۲؛ ۱۶، ۳۵۵، ۴۱۷و  ۵۴۱/ ۱ :ک .ر ،زين
  سخن در ايجاز -١١-١-٣
 الفـاظ،  حـداقل  بـا  شـاعر  کـه  است فشردگي يا ايجاز شعر، تأثير و گيرايي عوامل از
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» اربسي معني و بود اندک لفظ« رازي قيس شمس قول به و کند مي بيان را معنا حداکثر
  .نسازد دشوار را شعر معني درک که آن شرط به)  ۳۷۷ :۱۳۶۲رازي، قيس مسش(

 کـاربرد  ايـن  واسطه به را خود و پسنديده را گفتن سخن گونه اين نيز سرايان سخن
 و جهد به جز] ايجازگويي[ سخن طرز اين«: معتقد است کوب زرين :اندستوده شعر در

 بـس  کـاري  روان و سـاده  الفاظ در لطيف و بديع معاني آوردن و دهدنمي دست سعي
 کـوب،  زريـن (» خوانندمي ممتنع سهل را شعر گونه اين که نيست عبث و است دشوار
 معنـاي  حتّـي  و اسـت  بـوده  واقف شعر در ايجاز تأثير به نيز سعد مسعود .) ۲۱: ۱۳۷۱
  :کنديذکر م را آن دقيق

  قصيده خرد وليکن به قـدر و لفـظ بـزرگ   
 

  مستوفاسـت  معنيش باز و موجز لفظ به 
                                     )١/ ۷۶ ( 

فـرا   ييجـازگو يخوانندگان را بـه ا  وستايد مي شعر در امتيازي چنين به را خود يو
  :خوانديم

ــردم ــن ک ــه اي ــا گفت ــه ه ــوجز هم   م
 

  ايجــاز ســخن در ســتا ســتوده کــه 
                                    )١/ ۴۰۵ ( 

  .۴۹۳، ۵۹۷و  ۵۶۸/ ۱: ک. ر ،زين
  گوييبديهه -١٢-١-٣

 لـوازم  از گذشـته  ادوار در گـويي بديهه .است گفتن ناانديشيده سخن معناي به بديهه
 حـوزة  بـر  تسـلّط  و انتقال سرعت ذهن، حضور و بود سرا مديحه شاعران آراييمجلس

 از نخسـت  اشـتند د بيشتري طبيعي استعداد که شاعراني«. نماياند مفاهيم را مي و الفاظ
 است آن توانا شاعر بنابراين ؛) ۵۶ :۱۳۳۷رسطو،ا(» ساختند شعر خويش هايگويي بديهه

  .ريزد گهر بديهه خاطر، از که
 بديهه دارد، شاعري و شعر به اختصاص کتابش که دوم مقالة در مقاله چهار صاحب
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 بديهه از بهتر هيچ پادشاه خدمت رد«: نويسدمي داند ويشاعري م در مهم رکن گفتن را
 مقصود به شاعر و برافروزد ها مجلس و شود خرم پادشاه طبع بديهه به که نيست گفتن

  .) ۴۸ :۱۳۶۶عروضي، نظامي(» درس
 زنين،غـ  پايتخـت،  بـه  پـدرش  ديدار براي محمود الدوله سيف که سفري در مسعود

 و مشاعره م،ابراهي سلطان دربار بزرگ شاعر راشدي، با آنجا در و بود يو همراه رفت،
 سـخن  استاد را او و کندمي ياد نيکي به راشدي از اشعارش در گرچه او .نمود مجابات

 خود و ندارد اعتقادي سخن اين به پيداست نيک غزنين سفر از بازگشت در خواند،مي
 در راشـدي  کـه  را اي قصـيده  هـر  اسـت  معتقد و شمارد مي او از برتر بسي دل در را

  :گويد پاسخ کافي ذهن حضور با و بالفاصله تواند مي ،سرايد مي ماه يک عرض
  کـرد  چـه  تـو  بنـده  که داني خدايگانا

 

  زبـان  چيـره  شـاعران  با غزنين شهر به 
 

  مـاه  يـک  راشدي گفتيش که قصيده آن هر
 

  زمـان  به هم بديهه زان به گفتم جواب 
                                 )١/ ۵۳۶ ( 

  :بالد يش ما ييهه گويهنر بد بهگر يد يو در جا
ــو    ــت ت ــکر نعم ــه ش ــده ب ــرده بن   ک

 

ــران     ــا پـ ــه هـ ــه ترانـ ــر بديهـ   بـ
                             )١/ ۵۸۲( 

  .۳۸۵و  ۵۸۲/ ۱: ک. ر ،نيز
   اندرز و حکمت گويندة -١٣-١-٣

 به شيريني به شعر هنري بيان در ولي است تلخ ها انسان مذاق در اندرز و پند گرچه
ـ . شـاعران  شـعر  در تلخ اندرز است شيرين چه که وه نشيند و مي دل  ،يبـاور نفيسـ   هب

 بايـد  نيـز  اسـت  مـردم  هـاي  دل از غم زدايندة و قلوب مفرح که حال همان در اعرش«
 هـاي تجربـه  حـاوي  خود بيان در اندرزها).  ۴۴۷: ۱۳۳۶ فيسي،ن(» باشد ايشان آموزگار
  .باارزشند اخالقي زندگي ساختن در که هستند مفيدي
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 پرداختـه  و سـاخته  را او زنـدان  هاي مشقّت تحمل که دلسوز ناصحي چون عودمس 
  :کندمي تلقّي خوشبختي ماية را خود اندرز، نموده

  نيـــک بشـــنو مســـتمند ايـــن پنـــد
 

  توسـت  سـعادت  آن کـه  نـه  آن بر دل 
                                  )٢/ ۸۳۱ ( 

 تـأثير  تحـت  شايد گاه ياست و و مسعود گشته پنداندوزي ماية ديگران هاي تجربه
  :داند يخود را مايه گزند و آسيب م يگفته ها ديگران هاي تهمت

ــر از ــه ه ــه چ ــد بگفت ــدي ان   دارم پن
 

ــر وز  ــه ه ــه چ ــدي ام بگفت   دارم گزن
                                 )٢/ ۱۰۳۹( 

  سخن پاکي -١٤-١-٣
 ايشـان  چنـد  هر .است بوده هستود شاعران بعضي نظر از زبان پاکي و کالم در عفّت

 ايـن  به را ديوانشان دامن بودند برخوردار کافي تبحر از هزل و هجو شعري مضامين در
 سالمت نشانه ،شناسي روان دانش لحاظ از« زبان اکيپ .آلودند ينم نامبارک هاي آاليش

 مبـين  ،گفتـار  در رکاکـت  و درايـي  هـرزه  و بـدگويي  و لغوگويي و است نفس ادب و
 فـرد  رويـي  دو و نفاق عالمت گاه و انديشه تيرگي و شخصيت تزلزل و رواني يبيمار

 اشـعار  سـرودن  در چنـد  هـر  مسـعود  ). ۲/۱۵۷: ۱۳۶۶ زمجو،ر(» گوست ياوه ژاژخاي
 گـذاري  بـدعت  شـعرا  عـادت  و سـنّت  در که است آن بر گهگاه است، توانمند هجايي
 هـاي  آلـودگي  از و دارد اريکطمع در ريشه اصل در که را هجا و تقاضا و است نموده

  :است نبرده کار به شاعران ديگر رايج رسم خالف بر ،است شعري
ــه ــته گرچ ــعر پيوس ــويم ش ــن گ   م

 

ــادت  ــن ع ــه م ــادت ن ــت ع   شعراس
 

ــه ــع ن ــرده طم ــه ز ام ک ــس کيس   ک
 

  هجاسـت  نـه  مـن  شـعر  تقاضاست نه 
                                   )١/ ۶۹ ( 

در  آمـد مسـعود سـعد    يمين مفاخرات تعليدربارة مضامن مقاله يحاصل آن چه در ا

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

  ۲۵/    تفاخرهای تعليمی مسعود سعد                                                     
  

مسعود سـعد،   يميتعداد کلّ مفاخرات تعل شود يدر پايان مقاله ارائه م ۱نمودار شمارة 
بـا  . قـرار گرفتـه اسـت    يدسته مورد بررسـ  ۱۴ن مفاخرات در يو مضام است مورد  ٨٥
 بـه جايگـاه   يمـ يلن بسامد موضوع مفاخرات تعيشتريم که بيابي يبه نمودار در م ينظر
و  يگرمـورد اختصـاص دارد و سـپس افسـون     ۴۹سـخنوري بـا    طبع و شعر مرتبه واال

 يمـورد در رده هـا   ۱۹مورد و توجه به فصـاحت و بالغـت بـا     ۲۰سخن با  ياثرگذار
  .را داردن بسامد يکمتر مورد ۱سخن با  يمضمون پاک. قرار دارند يبعد
ش را در يات خـو يام حين ايشتريکه شاعر ب سازد که از آنجا ين ارقام ما را آگاه ميا

دانـد تـا    يت ميرا حائز اهم يگاه شعر و طبع سخنوريکرده، پاسداشت پا يزندان سپر
  .گر اعصار مغفول نمانديش و دين موضوع نزد خوانندگان عصر خويارزش توجه به ا

با هجـو و هـزل کـه از اغـراض شـعر عـرب         يشاعران ادب فارس ييآشنابه سبب 
ـ از ا انـد؛ کـرده  ييطبع آزما يشعر ين معانياکثر شاعران قرن پنجم در ا هستند،  ،ن روي

  .زبان مفاخره کرده است يمسعود سعد کمتر به عفت کالم و پاک
مورد، قطعه  ۵۶ده با يقص يخود از قالب ها يميان مفاخرات تعليب يمسعود سعد برا

ـ که ا علّت آن).٢ةنمودار شمار(مورد بهره برده است ۷با  يمورد و رباع ۲۲با  ن شـاعر  ي
وانش تعداد يآن که در د يخود را سروده، سوا يميده مفاخرات تعليشتر در قالب قصيب

ـ توانـد ا  يشـتر اسـت، مـ   يقالب هـا ب  ديگرد نسبت به يقصا ن باشـد کـه تعـداد قابـل     ي
ش يکه مسـعود در آن بـه مـدح و سـتا     يديدر خالل قصا ،ن مفاخراتياز ا يا مالحظه

  .ده استين عصرش پرداخته، ذکر گردا بزرگاين يسالط
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مسعود سعد  یمین مفاخرات تعلیمضام ينمودار بسامد.1

  
  
  
  

  مسعود سعد یمیمفاخرات تعل يشعر يقالب ها ينمودار بسامد.  2
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  جهينت
دربـار   در و رقابت يخيارت ،ياسير اوضاع و احوال سيسعد تحت تأث سرنوشت مسعود

با امعان نظر در  .کنديم يرا در زندان سپر يجوان يهاو سالخورد و ايان رقم ميغزنو
ش از مصائب زنـدان او را آزرده، مهجـور و محجـوب    يم آنچه بيابييماشعار مسعود در

وان يـ در د ييد تعـدد خودسـتا  يفراوان است و شا يهايستگيماندن هنرش با وجود شا
ـ از ا .ن سبب باشـد يبه هم يشاعران سبک خراسان ديگرنسبت به  يو ن رو شـاعر بـا   ي

به صورت  ييگران است و از سويد ييقت گرايو حق ينيلتمس واقع بم لش،ياظهار فضا
  .پردازديل به خوانندگان ميفضا يم به القاير مستقيغ

است در برابر اوضاع و  يقت واکنشيش در حقا يمسعود به هنر سخنور يها نازش
رنـگ  يد است که در جامعة پـر ن او خرسن .ش آمده استيش پيکه برا ياحوال نامساعد

ش ا ييخودسـتا  يايدر. آموزنده اش را به مخاطبان ابالغ کند يام هايعصرش توانسته پ
تازد و يان هجوم امواج اندوه ميقتدرانه سوار بر مرکب سخن در مم شناسد ويکرانه نم

ـ قا يهنر سخنور يبرا ييگاه وااليمسعود پا. شودينم يديامم نايتسل د ل اسـت و ابعـا  ي
ـ  يهنر سخنور يش را از لحاظ جنبه هايت خويشخص ـ ر اد انـد؛ ينمايم ن يـ ن مقالـه ا ي
 طبـع  و شـعر  واالمرتبه جايگاه: ب بسامد تفاخرها آمده استياساس و به ترت ها بر جنبه

 بـر  بالغـت، بسيارسـخني، تسـلّط    و سخن، فصاحت اثرگذاري و سخنوري، افسونگري
 زبـان  بـر  ، تسـلّط يوآورن راستي، و حق گفتنشاعر،  عصر در سخن نثر، صيت و نظم

انـدرز   و حکمت گفتنگويي،  سخن، بديهه در سخن، ايجاز عربي، جاودانگي و فارسي
 .سخن و پاکي

  
  هاپي نوشت

در «: ، آمده استدر باب سوم رسالة پولوس، حکيم ايراني عيسوي مذهب معاصر انوشيروان - ١
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بود؛ هر چيزي که به زبان بگويي از روح ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا 
 ).٢٠: ١٣٧١آل احمد،(» بر روح نهاده اي ،برداشته اي اما هر چيز که به قلم نويسي

علّت تشويق «: نگرد محجوب از دريچة ديگري به موضوع استمالت محمود از شاعران مي - ٢
و آن عطاياي شاهانه چه باشد، اين تقدير و تحسين  محمود از شاعران و دلگرم ساختن آنان هر

سخت به موقع افتاد و زبان فارسي و شعر و ادب آن را که بر اثر فضل پروري و علم و ادب 
 ).۱۳۵: ۱۳۵۰محجوب، (» اي بخشيد سامان بنيان گذاري شده بود، رونق تازه لدوستي آ

مسعود « .)۱۳۷۲(. مهدي ،نوريان .ک .براي آشکار شدن داليل زنداني شدن مسعود سعد ر - ٣
 .١٥٠ -١٦٧: ٢، ش ١سال  ،فصلنامه هستي، »سعد و گناه آزادگي

 و جرأت گذشته در که را محمود يف الدولهس ابراهيم، سلطان، ق . ه ۴۶۹ تاريخ در - ٤
 هند در غزنوي متصرفات حکومت بود، به کرده ثابت هنديان با جنگ در را خود شجاعت

 سلطان که را خلعتي و هدايا و ستايد را مي عمل اين زيبا اي قصيده در سعد مسعود. تگماش
 تاريخ زبان فارسي است ماده داراي قديم ترين شعر ينا. کند مي توصيف کرد اعطا شاهزاده به
   :آيد مي به دست ق.ه ۴۶۹ شود، سال محاسبه ابجد آن به حساب حروف چون که
  بوريحان گفت پيش اين از پنجه سال به
  جهان به شود قران صاحب پادشاهي که
  

  تفهيم او نام سته اکرد که کتاب آن در  
  جيمسه  و سين و تي بگذشت هجرت سال چو

)                                             ۱/۵۰۶: ١٣٦٤مسعود سعد، (             
دليلي بر آن باشد که اين شاعر، قصيده را «تعدد چيستان در شعر مسعود سعد  تشايد بتوان گف - ٥

  ).۳۰: ۱۳۸۰دانش پژوه،(» گفته است نه براي ممدوحاني معدود و محدود براي همگان
پس از اين در ارجاع به ديوان مسعود سعد، به اختصار به ذکر جلد و صفحة بيت يا ابيات  - ٦

 .شاهد بسنده مي شود

عطارد، اختر دبيران و زحل، اختر پيران و طبقات پايين جامعه مطمح : مناسبت تباعد طبقاتي - ٧
 ۹۵۳ -۹۵۵/ ۲: ۱۳۶۴، مسعود سعد .، نکنيز ؛ ۳۳۹و ۵۱۲: ١٣٦٦مصفّي،( شاعر بوده استنظر 

  )ذيل اختران منسوب به روزهاي هفته
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اخترشناسان، افزون بر نمادهاي مثبت زحل، او را کوکب زاهدان بي علم و موصوف به  - ٨
  ).٣٣٧-٣٣٨: ١٣٦٦مصفّي، .ک.ر(ز دانسته اندصفات حمق و جهل ني

  بيان می کند اين گونه را اثرش و نام ماندن ندهز طوس پير - ٩
  از آن پس نميـرم کـه مـن زنـده ام    

  
  کـــه تخـــم ســـخن مـــن پراکنـــده ام   

  )۹/۲۳۰: ۱۳۸۵فردوسي،(                    
ــد   ــاخي بلن ــم ک ــدم از نظ ــي افکن   پ

  
کــه از بــاد و بــارانش نايــد گزنــد        

  )۵/۲۳۰ همان،(                           
  منابع

 ،هنر يق دربارة جامعه شناسياز تحق ياجمال). ١٣٥٤.(ن ير حسيان پور ،اميآر -١
  .با دانشگاه تهرانيز يان دانشکده هنرهايانجمن کتاب دانشجو: تهران

  .فردوس: ، تهرانياديزن ز).۱۳۷۱.(آل احمد، جالل -۲
  .انديشه: ترجمه فتح اهللا مجتبايي، تهران هنر شاعري؛ بوطيقا،). ۱۳۳۷. (ارسطو -۳
به ، العمده في محاسن الشعر و آدابه و نقده).ق ۱۴۰۱. (ابن رشيق قيرواني، حسن -۴

  .ريهصمکتبه الع: محمد محي الدين عبدالحميد، لبنانکوشش 
  .دارالهدي: تهران مفاخره در شعر فارسي،). ۱۳۸۳. (اميري خراساني، احمد -۵
: حسن انوشه، تهران، ترجمه تاريخ غزنويان). ۱۳۶۴. (باسورث، ادموند کليفورد -۶

  .اميرکبير
ح خليل خطيب ي، به توضتاريخ بيهقي). ۱۳۸۵. (حسينبن محمد ، ابوالفضليهقيب -۷

  .مهتاب:رهبر، تهران
اشراقيه، : ، تهراننقشبند سخن ؛»مفاخره در ادب فارسي«). ۱۳۶۸. (ليل، جليتجل -۸

  .١٠٩-١١٨صص 
  .کبيرامير: اوه دهگان، تهران، ترجمة کهنر چيست؟). ۱۳۵۲. (تولستوي، لئون -۹
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بن ابي بکر  ، ترجمه محمدتحسين و تقبيح). ۱۳۸۵. (ثعالبي، عبدالملک بن محمد - ۱۰
  .مرکز پژوهشي ميراث مکتوب: ساوي، تصحيح عارف احمد الزغول، تهرانبن علي 

  .طهوري: ، تهرانتفنّن ادبي در شعر فارسي). ۱۳۸۰. (دانش پژوه، منوچهر - ۱۱
: ، اصفهانيف در سبک خراسانير رديتحول و س). ١٣٨٥(. امحمدرادمنش، عط - ۱۲

  .واحد نجف آباد يدانشگاه آزاد اسالم
، ترازوي نقد اخالق اسالمي كهن فارسي در شعر). ۱۳۶۶. (رزمجو، حسين - ۱۳

  .آستان قدس رضوي: مشهد
  .علمي: تهران ،شعر بي دروغ، شعر بي نقاب). ۱۳۷۱.( زرين كوب، عبدالحسين - ۱۴
  .المهدي:، تهران از گذشته ادبي ايران). ۱۳۷۵. (--------------  - ۱۵
: ، به کوشش خليل خطيب رهبر، تهرانمرزبان نامه). ۱۳۸۷. (الدين وراويني سعد - ۱۶

  .صفي عليشاه
  .اقبال:، تهرانيل اسعدي، ترجمه اسماعهنر سخن گفتن). ۱۳۴۶. (ون، ژرژيس - ۱۸
تصحيح مير هاشم محدث،  مجمع االنساب،).۱۳۶۳. ( بن علي ، محمديشبانکاره ا - ۱۹

  .امير کبير: تهران
، العجم المعجم في معايير اشعار). ۱۳۶۲. ( بن قيس رازي شمس الدين محمد - ۲۰

مدرس رضوي،  محمدتقی و مقابله و تصحيح مجدد تصحيح محمد قزويني
  .دانشگاه تهران:تهران

 :، تهرانمسعود سعد سلمانعار دة اشي؛ گزينا يزندان).۱۳۷۵. (شميسا، سيروس - ۲۱
  .سخن

، تصحيح غالمحسين نامهقابوس ).۱۳٨٥. ( اسکندربنکيکاووس،عنصر المعالي - ۲۲
  .علمي و فرهنگي: يوسفي، تهران
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، به کوشش محمد دبير سياقي، ديوان اشعار). ۱۳۴۲. (، حسن بن احمديعنصر - ۲۳
  .کتابخانه سنايي: تهران

سعيد نفيسي،  تصحيح و تعليق االلباب،لباب).۱۳۳۵(. عوفي، سديد الدين محمد - ۲۴
  .علمي: تهران

به کوشش سعيد حميديان،   ،شاهنامه فردوسي). ۱۳۸۵. (فردوسي، ابوالقاسم - ۲۵
  .قطره: تهران

  .خوارزمي:، تهرانسخن و سخنوران).۱۳۸٥. (فروزانفر، بديع الزمان - ۲۶
 :تهران، فارسيسبك خراساني در شعر ). ۱۳۵۰. (جعفرمحجوب، محمد - ۲۷

  .دانشسراي عالي
  .کمال: ، تصحيح مهدي نوريان، اصفهانديوان اشعار، )۱۳۶۴. (مسعود سعد - ۲۸
پژوهشگاه علوم  :، تهرانفرهنگ اصطالحات نجومى). ۱۳٦٦. (، ابوالفضليمصفّ - ۲۹

  .يو مطالعات فرهنگ يانسان
  .ريرکبيام:، تهرانيه در ادب فارسيحبس). ۱۳۶۴. (اهللا ي، وليمظفر - ۳۰
، تصحيح محمد قزويني و چهار مقاله). ۱۳۶۶. (نظامي عروضي، احمد بن عمر  - ۳۱

  .اميرکبير: تصحيح مجدد محمد معين، تهران
  .اميرکبير: ، تهراناشعار رودکي محيط زندگي، احوال و). ۱۳۳۶. (دي، سعيسينف - ۳۲
  .رمندهي: ، تهرانزيبايي شناسي در هنر و طبيعت). ۱۳۶۳. (وزيري، علينقي - ۳۳
ز ياء موحد و پرويض ترجمه، اتية ادبينظر).۱۳۷۳. (وارن، آوستن ؛ولک، رنه - ۳۴

  .يو فرهنگ يعلم:مهاجر، تهران
  .هما :، تهرانفنون بالغت و صناعات ادبي). ۱۳۷۳. (همايي، جالل الدين - ۳۵
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