
١٦٣

 احوال و آثار مسعود سعد سلمان  

  

  احوال و آثار مسعود سعد سلمان
  ∗راجندر كُمار

، شاعر بزرگ دورة غزنوي كه در نيمة دوم قرن پنجم و آغاز قرن مسعود سعد سلمان
ل  بود و تا شصت ساهمدان پدرش، سعد سلمان، اهِل. زيسته است ششم هجري مي

هجري هنگامي كه  ٤٢٧در سال . ، خدمت كردعنوان يكي از عمال ديوان غزنوي به
  فرستاد؛ سعدفرمانفرمايي هند  را به، فرزنِد خود، مجدودمحمود  بنسلطان مسعود

  .پدرش نوشته است مسعود سعد سلمان، راجع به. سلمان همراِه او بود
  پدِر بنده سعد بن سلمان  شصت سال تمام خدمت كرد”

  اطراف بودي از عمال  گه به  
 

  ١“درگاه بودي از اَعيان  گه به
او دو پسر و يك . ٢آمد دنيا ه بهجري در الهور ٤٣٨، در سال مسعود سعد سلمان

 نام داشته كه  كه شاعر بود و پسِر ديگر صالحسعادت يك پسر موسوم به. دختر داشت
  .٣، وفات يافته استهنگاِم زنداني بودن پدر، در مرنج
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 مصادف با عهِد شش پادشاة غزنوي بوده است كه سلمانحيات مسعود سعد 
 و ، ملك ارسالن، شهرزاد بن ابراهيم، مسعودابراهيم د، سلطانزا فرخ شاه: عبارتند از

د بوده، زندگي ادبي و خدمت شاهي او، از زا كودكي او در عهد پادشاه فرخ.  شاهبهرام
 ه بن ابراهيمالدول او از رجاِل مخصوِص دربار سيف. ١شود ، آغاز ميعهد سلطان ابراهيم

وقتي كه . ، در خدمت او بودبوده و چند سال پيش از فرمانفرمايي رسمي او در هند
، شاعر  شد براي خدمت سلطان ابراهيم بازگشت و عازم غزنينه از هندالدول سيف

  .مذكور در آن سفر همراهش بوده است
.  ه ٤٨٥اول، در سال . اند كر كردهعلّت ذ ؛ دوشدن مسعود سعد سلمان براي زنداني

 غزنوي، زنداني شد و تمام نديمان و فرماِن پدِر خود، سلطان ابراهيم ه، بهالدول سيف
  .٢منجمله مسعود سعد سلمان بود. دوستان او نيز زنداني گشتند

عه بر اثر تهمت سياسي حاسدان، زماني اتّفاق افتاد كه مسعود سعد دوم، اين واق
  . بوده است، خود عازم خدمِت ملكشاهسلمان

 كردند و وقتي كه مسعود نتوانست در هند  دارايي پدري او را تصرفدر الهور
 ببرد، ليكن سلطان ابراهيم  شتافت تا مستقيماً شكايت بهجانب غزنين بهدادرسي بيابد، 

سلطان . دشمنان قبالً او را درنظر سلطان متِهم ساخته بودند چنانكه بدادش نرسيد
  وقتي كه او در دهك٣ زنداني كنند در هند»كده«  فرمان داد كه او را در قلعةابراهيم
 خاص كه از مقَدماِن درگاة سلطان بود، وسايل آسايش وي وسيلة علي ابوالقاسم بود به
 راحتي دارد پس  در دهكدشمنان شاه را آگاهي دادند كه مسعود سعد. شد فراهم

. برپاي او نهادند بود فرستاد و بند كه بر كوهي بلند واقع» سو« قلعة سلطان او را به
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 نبوده است، همين قدر آشكار است كه در خاِك هند. سو معلوم نيست مكان قلعة
  :استطوري كه گفته 

  چوجاِن شيرين پرورد و مرد خرد وكالن  و ليك زالي دارم كه در كنار مرا”
  نبست هرگز او را خيال و ننديشيد  

 
  ١“هندوستان  مانم او بهقلعة سو كه من به

، اين بود كه ناي العاده قلعة ت فوقشهر. فرستاده شد» ناي« قلعة ، او بهبعد از سو
كل مدِت حبس او ده . ناي از روي كتب معلوم نشد مكان قلعة! زنداِن سياسي است

  :سال است و در اين شعر تصريح شده است
  ٢“ناي پس از آنم سه سال قلعة   و دهكهفت سالم بكوفت سو”

  : چنين يادكرده استه زنداني شد از مولِد خودش، الهورالدول سيف وقتي كه او با
  اي آفتاب روشن، روشن چگونه بي  اي من چگونه الهور ويحك بياي ”

  اي آنكه باِغ طبِع من آراسته ترا  
  

  اي ه و بنفشه و سوسن چگونهالل بي
  تو مرغمزار بودي و من شيِر مرغزار  

  
  اي من چگونه با من چگونه بودي و بي

  ست ناگه عزيز فرزند از تو جدا شده  
 

  ٣“اي نوحه و شيون چگونه درِد او به با
دورة جواني اين . شود وجود همة عتابها و خشمهايي كه در اين قصيده ديده مي با

در اين زمان، . ه گذشته، سعادتمندترين ادوار عمرش بودالدول دمت سيفشاعر كه در خ
پردازي باهم داشته است  ذوق شاعري و سخن شمارش در و لذّت سرداري لشكر را با

  :و در رديف امرا بزرگ آمده و در اين خصوص شعري سروده است
 “زُمرة عمال  بوقت خدمت بودم ز جمله شعرا  گاِه مدحت بودم ز به”
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 بوده و عليه ابراهيم ، در نزد شاهشود كه رقيب او راشدي از تحقيقات معلوم مي
 تُهمت زده است و علِّت خصومت مسعود و راشدي، رقابت در مسعود سعد سلمان

  :ي بوه ولي مسعود نيز عليه مقاِم دربارِي راشدي تحريكاتي نموده استمداح
  آن بر بديهه هم بزمان جواب گفتم ز   يكماههر آن قصيده كه گفتيش راشدي”

  حق خداي اگر نه بيِم تو، بوده شها به  
  

  نام و نشان  را بفكندمي زكه راشدي
  ادي اندر شعراگر دو تن را جنگ اوفت  

  
  شعِر بنده، بديشان شواهد و برهان  ز

  چو پايگاهم ديدند نزِد شاهنشه  
  

  كه داشتم بر او جاه و رتبت و ِامكان
  ١“بصد هزاران نيرنگ و مهلت و دستان  پيِش شاه نهادند مرمرا تهمت  به  

دست  ه بيش از اين اطالعي درالدول  در درگاة سيفاحواِل مسعود سعد سلمان از
  .نيست

 خاص، يكي از مقربان دربار سلطان عاقبت دورة بدبختي او سرآمد ابوالقاسم
، پس از خالصي از  و مسعود٢داد هجري از زندان نجات ٤٩٠، او را در سال ابراهيم

كرد؛ و  ه را حبسالدول ، سيفوقتي كه سلطان ابراهيم. گفت  را مدحزندان سلطان ابراهيم
مسعود سعد . ، دادجاي او، فرمانفرمايي هند  را بهپسِر ديگر خود عالءالدوله مسعود

  .كرد دو دسته تقسيم توان به  در ستايِش او قصايد گفت و اينها را ميسلمان
، و دستة دوم در مدِح  در هندزمان فرمانفرمايي سلطان ابراهيم دستة اول، متعلّق به

 فرزنِد عالءالدوله مسعود. زماِن سلطنِت اوست  و متعلّق بهسلطان عالءالدوله مسعود
 را كه مردي فاضل و شاعر بود،  كرد؛ و ابونصر فارسيلسلطنة هندا  را نايبخود شهرزاد

 مقامي در مجلِس شهرزاد، مسعود سعد سلمان. عنوان سپهساالر همراة او ساخت  به
  واقع در پنجاب يا جالندروسيلة ابونصر فارسي حكمرانِي چالندر يافت و به ارجمند

  :گويد در اين خصوص رباعي زير را مي. او سپرده شد ، بههند
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  مشك و از عنبر پرس خوي خوشم ز وز  سيم و زر پرس از بخشِش دسِت من ز”
  وز قوِت بازوِي من از خنجر پرس  

 
  ١“ پرسراه چالندر من زوز هيبِت 

  و شهرزاد در غزنين در نزد سلطان عالءالدوله مسعوددشمناِن او و ابونصر فارسي
شدِن ابونصر  نتيجتاً بدبختِي او بعد از مغضوب. كردند ايشان بدگويي از در الهور

او را  كردند و بعداً دارايي  معزولنخست او را از حكومت چالندر. فارسي، شروع شد
ياري خواص،   باگيريها، مسعود سعد سلمان اين سخت با. نمودند  ضبطدر الهور

الملك   بن ثَقهخواجه طاهر ، به شد، اميد او در درباِر عالءالدوله مسعودرهپساِر غزنين
 نكرد و عاقبت سلطان او را در قلعة مرنج اما او از وي حمايت. وزير خاِص شاه بود

دانست و راجع   ميشدِن خود را حكمراني چالندر او علِّت زنداني. كرد حبس
  : سروده است حبسيهگيرِي زنداِن مرنج سخت به

  دست مرا كاسه و از زانو خوان است از  گر خوردني يابم هر هفته يكي روز”
  زندانبان گويم كه چه داري ور هيچ به  

  
  گويد كه مخور هيچ كه ماه رمضان است

  شربت و ناف آر گويمش كه بيمارم رو  
  

  خنده زند و گويد خودكار در آن است
  ام كه از آن چندان نعمت بدبخِت كسي  

 
  ٢“امروز همه قصّة من قصّة نان است

. شد هجري او مورِد عفو سلطان واقع ٥٠٠الملك در آخر سال  وساطت ثَقه به
  و هشت سال در مرنج و ناي، سوهاي دهك بهترين ده سال عمرش، در زنداِن قلعه

بعد از آزادي از .  سال را در زندان بود١٨ بدين ترتيب مسعود سعد سلمان. گذشت
اينكه باز هم مورِد توجة شاهاِن غزنوي  توجه به گشته و با دوم، پير و ناتوان حبس

شد و  گرفته بود؛ در شصت و دو سالگي كه آزاد شاه، قرار  و بهراممانند مِلك ارسالن
او  ده به» قريه«فكر نان و جامه بود و تقاضا داشت كه شاه وام او را بگزارد و شاه دو  به

ني را ، اين شاعر دورة پيري و ناتوااز اين زمان تا پايان عهِد سلطان مسعود. وقف نمود
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او سپرد و آن كتابدارِي  كرده و شاه كاِر مناسِب اين روزگار يعني روزگاِر پيري را به طي
  .درباِر سلطنتي بود
هجري از دنيا رفت و  ٥٠٩ساِل پادشاهي، در سال  ١٧ سوم بعد از سلطان مسعود

جاي او، بر تخت نشست ولي پس از اندك مدتي،   بود، بهكه والِي هند پسرش شهرزاد
 بن مسعود ارسالن شد؛ و مِلك  مقتولارسالن دسِت برادر خود مِلك شهرزاد، به

شاه  زندان افكنده و يكي از برادرانش بهرام تخِت غزنوي نشست؛ و برادران را به به
سنجر،  كمِك شاه برد؛ و او به  پناهسلطان سنجر سلجوقي  بهگُريخت؛ و در خراسان

  .يافته بود  سعادت و حرمتارسالن سالة ر سلطنِت دوشاعِر مزبور د.  را كشتارسالن
، در حق مسعود سعد پرور و شعردوست بود و بيش از ارسالن شاه، دانش بهرام
سال اول حكومت  سه سال بقية عمِر شاعر كه مصادف با رد و سهك ، ِاكرامسلمان
در واقع، حرمتي را كه همه عمر، دنبال آن بود، وقتي . راحتي گذشت شاه بود، به بهرام
سال  غروب نزديك بود؛ و اين مدت، بيش از سه شد؛ كه آفتاِب عمرش به او داده به

  :گويد بيماريش چنين مي راجع بهاو . نبود
  رنِج بيماريش بر بستر كشيد  ليكن از خدمت، فرومانده است از آنك”

د   ا ه ن كو  ي ن همي  د  ن ا و ت ن اي    پ
 

  ١“دست نتواند سوي ساغر كشيد
  :علِّت بيماري و پيرِي خودش را چنين تعريف نموده است

  زندان فلك مرا بنشاند چون به  تاري از موي من، سپيد نبود”
چندان   و غم  ندر بال  ندم، ا   ما

 
  ٢“كه يكي موِي من سياه، نماند

  :و جاي ديگر پيري را اينطور بيان كرده است
  آن ندارد بحبة پيري باك  ز  پيري چاك ها ز گر كنم جامه”

  گر نشاطي كه در تن آمده بود  
  

  پيري پاك  جواني نشد به  به
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  مژدة مرگ، پيري آرد و بس
 

  ١“ر چاكگر كند در جهان پي
  .هجري از دنيا رفت ٥١٠ در سال مسعود سعد سلمان

ديوان او . شعر او خراساني است سرايان بود و سبك مسعود سعد يكي از قصيده
بيشتر اشعارش حسبيه . هر صنف شعري مهارت داشت باشد كه او در بهترين گواه مي

. شود مي باعي، مثنوي، قطعه، چيستان نيز يافتهعالوه بر قصايد در ديوانش غزل، ر. است
وصِف طبيعت يا معشوق يا شراب، در شعر او، كمتر . باشد زبان او آسان و سليس مي

شاهاِن غزنوي  ، از راِه دادخواهي، خطاب بهاي مسعود هاي ِشكوه بيشتر قصيده. است
، ابراهيم  بن، شهرزادابراهيم  و پسرش عالءالدوله بن بن مسعوديعني سلطان ابراهيم

در اين قصايد ابتدا . ، سروده شده استمسعود شاه بن مسعود و بهرام  بنمِلك ارسالن
چندين قصيده . شكوه پرداخته شده است عمل آمده، و سپس به ستايشي از سلطان به

ه بيشتر اشعاِر او كالِم جامع. اند او ياري نموده در ستايِش امرا و دوستاني دارد كه به
  .شده است است، خصوصاً آنكه در حبس گفته

 در پايان ديوان، او وصِف سي روِز ماه و روزهاي هفته را بر طبِق تقويِم قديِم ايران
  :شود براي نمونه چند بيت آورده مي. نموده است كه بسيار جالب است

   ماِه فروردينكه مژده دادت از بخت،  خدا يگانا رامش گُزين و شادي بين”
  اُرديبهشت بهشت است گيتي ز  

  
  حالل آمد اينهمه مي اندر بهشت

است   ِه خرداد  اغ، ما   زينِت ب
 

  ٢“باده گرايي از دادست  گر به
  :گويد همين طور دربارة اسم روزهاي فارسي مي

  برخيز و تازگي كن و آن جام باده آر  امروز او رمزدست اي يار مهگسار”
  م دلستانبهمن روز، اي صن  

  
  بنشين با عاشق در بوستان

  اُرديبهشت روزست اي ماه داستان  
  

  ٣“امروز، چون بهشت برينست بوستان
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تازي و سوم  پارسي و ديگري به ديوان داشت؛ كه يكي به ه سمسعود سعد سلمان
ي، چندي شعر از او، ولي از تاز. دست نيست از اشعاِر هندِي او اثري در. ١هندي بود به

كلماِت منتَخب و مهارت او در حسِن ترتيب  بياِن معاني با قدرِت او، در. موجود است
چند تعبير كه  قوِت خياِل او باعث شده است؛ كه بتواند گاه مطلبي را با. و تركيب است

  :طوري كه در ستايش خودش گفته است. كند هر يك تنها، شاياِن توجه است، بيان
  نبيند، چون من از چهره زباني  كاندر عجم و اندر عرب كسمنم ”

  گر افتد مشكلي در نظم و در نثر  
  

  من خواهد زمانه ترجماني  ز
  بدين هر دو زبان در هر دو ميدان  

  
  گردونم رسيده كامراني به
  پيِش خاطِر من  سجود آرد به  

 
  ٢“هاني  ابن و روان رودكي
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