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منــــوچــــهـــــری
ــــــــــــــــــــــــــــ
ابوالنجم احمد فرزند قوص فرزند احمد دامغانی از جمله شعرای طراز اول
تاجیک تبار آریان  ،درنیمۀ اول قرن پنجم هجریست  ،در سال (  432هـ.ق) .
وفات نمود .دولتشاه مولد اورا بلخ دانسته )1( .
منوچهری برادب عربی واشعار شاعران عرب وبر احوال و آثار شاعران
فارسی احاطه داشت و نیز بر علوم دینی وادبی واقف بود او خود بعلومی که در
آنها تبحر داشت اشارۀ صریح دارد:
مـــن بدانم علـــــم طبّ و علم دین و علم نحو
تو ندانی دال و ذال و راءو زاء و سین وشین
****
وسعت شناخت علمی و ادبی ـ تاریخی منوچهری از داشته های معرفتی
عصرش نمود بزرگی وی را برجسته تر می سازد  .با این شایستگی اودر دربار
سلطان مسعود غزنوی (  426هـ.ق ) .چندان منزلت یافت که محسود اقران قرار
گرفت ودر قصیده یی مقام و منزلتش را چنین به تصویر می گیرد :
حاسدان بر من حسد کردند و من فردم چنین
ّ
عـــــــز میر مؤمنین
داد مظلـــــومان بده ای
****
منو چهری شاعری است لطیف طبع و شیرین سخن با حفظ قوی وذوق سرشار
از عشق و محبت به مناظر طبیعت )2( .
همه کس کمان رنگین قوس قزح را دیده و کم وبیش آن را ستوده است  .ولی
کدام کس توانسته آنرا همچون استاد منوچهری شاعرانه و استاد پسند در قالب
کوتاه ترین عبارت  ،لطیف و زیبا بیان کند وبسراید:
بامـــــــدادان بــــــرهـــــــوا قوس قــــزح
بـــــــــــرمــــثال دامـــــــتن شــاهنشـــهی
پـــنج دیــــــبای ملــــــون بـــــر تـــــــنش
بـــــــــازجســـــته دامـــــن هــــــــردیبـهی
****
همچنان طلوع خورشید را از عقب کوه با مهارت خاص نقش خواطر سازد
وبگوید:
ســـــرالــــــبرز زد قــــــــرص خورشـید
چـــــــوخـــــون آلـــود دزدی سر ز ممکـن
بکــــــــــردارچـــــــراغ نــــــیم مــــــرده
که هـــر ساعت فزون گرددش روغن()3
****
منوچهری ،شعر فارسی سبک خراسانی را به کمال رسانید و به اظهار علم
وفضل درشعراصرارداشت واز اینرو نام بسیاری از شاعران فارسی و تازی را
در اشعار خود آورده ولغات و اصطالحات مهجور عربی را استعمال کرده

است.اما هیچ یکی از اینها از جذابیت شعر او نکاسته است .تشبیهات وی بدیع
وزیباست  .وی ظاهرا ً مبتکر « مسمط » است .دیوان او مکرر بطبع رسیده است
وقریب سه هزار بیت دارد.
از اشعار اوست :
آمــــد نوروز ماه با گل ســـوری به هــــــــم
بــــاده ســــوری بگــــیر بر گل سوری بچم
****
آمد نـــــوروز و هـــــــــم از بـــــــــامـــــداد
فـــــــــرخ و فـــرخــــــنده باد
آمــــــــدنش
ّ
خــــــــرم و خوب ایســـــــــتاد
باز جهـــــان
ّ
مــــرد زمســــــتان و بهـــــاران بــــــــزاد
زابـــــر ســــیه روی سمـــــــــن بـــــوی راد
گیـــــتی گــــــردید چـــــــو دار القــــــرار
****
روی گـــــــل ســــــــرخ بـــــیــــاراستـــــند
زلفـــــک شمـــشاد بــــپـــــیراستـــــــــــــند
کبکان بـــــــر کـــــــوه بتک خـــــــــــاستند
بلـــــبلکان زیــــــر و ســــــتا خـــــــواستند
فـــــــاخـــــتگــــان هَمبــــَر بنـــــشاستــــند
نــــــای زنان بر ســــــر شــــاخ چــــــــنار
****
اللــــه بشمــــشاد بـــــر آمــــــیخـــــتــــند
ژالـــــه بـــگلــــــزار در آویـــخــــتــــــند
بـــــــرســـــرآن مشــــک فــــروبــــیختند
در فـــــــرو ریخــــتـــــند
وز بـــــــر این ّ
نقــــش و تمـــــاثیل بـــــرانــــگیخـتــــــند
دورخ کــــــوهســــــار
از دل خــــــاک و ُ
****
قُـــــمـریَکـــــان نـــــای بــــیامـــوخـــتند
صلــــکــــان مشـــــک تبــت سوختند
صل ُ
ُ
زردگــــالن شمـــــع بـــــرافــــروختـــند
ســــــرخ گــــالن یاقــــــوت انـــدوخـتند
ســـــرو بنان جــــــامۀ نــــــو دوختــــند
زیــنسوو زآنــــسوبلـــــب جــــــویــــبار
****
طـــــوطیکـــــان بر ُگــلـَکــــان تاختـــند
آهـــــــو کــــــان گـــــــوش بر افراختند
گـــورخــــــران میمنه هـــا ســــاختـــند
زاغــــــــان گلــــزار بــــــــپرداخــتـــند
بیدلکـــــان جــــــان وروان بـــــاخـــتند
با ترکــــــان چـــگل و قـــــندهــــار()4
****

شـــاد باشیـــد که جشـــــن مهرگان آمد
بانــــگ و آوای درآی کـــــاروان آمـــــد
کـــــاروان مهـــــرگان از خــیزران آمد
یا ز اقصـــادی بــــالد چیــــنیان آمــــــــد
نه از ایــــن آمــــد ،باهلل نه از آن آمـــــد
کـــه ز فـــــــردوس بریــن وز آسمان آمد
مهرگـــــان آمـــــد ،هــــان در بگشاییدش
انــــدر آریــــــــد و تواضــــع بنمایـــیدش
از میــــان راه انــــــــدر بـــــربـــاییـــدش
بنشانـــد و بـــه لـــب خســــرو بخـــاییدش
خـــــوب داریــــد و فــــراوان بستاییـــدش
هــــــرزمــــــان خـــدمت لختی بیفزاییدش
****
شـــــبی گـیســـو فـــروهشـــــته بـــدامــن
پالســــین معجـــر و قــــیرینه گــــــــرزن
به کــــــردارزنی زنگــــی کــــه هر شب
بـــــزایــــد کــــــودک بـلغــــاری آن زن
کـــــنون شـــــویش بمرد و گشت فرتوت
وز آن فـــــــرزند زادن شــــــد ســــترون
شبـــــی چـــون چاه بیژن تنگ و تاریـک
چـــــو بیـــــژن در مــــــیان چاه او مــــــن
همی برگـــشت گــــــرد قطب جــــــــدّی
چــــــو گــــــــرد بابــــــزن مــــــرغ مسمن
بنات النعــــش گــــــرد او همی گـــــشت
چــــو انـــــدر دست مــــرد چپ فـــالخـــن
دم عقــــرب بتابـــــید از ســــــر کــــوه
چنان چــــــون چشم شاهــین از نشــیمن ...
****
هـنگام بهاراست و جهان چون بت فرخــار
خــــیز ای بت فرخار ،بیار آن گل بیخــار
در ســــایۀ گل باید خوردن می چــون گــل
قـــــوالت برخــــوانــند اشعــار
تا بلــــــبل
ّ
****
تا ابــــــر کــــند می را با بـــاران ممزوج
تا بــــــاد به می درفکند مشک به خــروار
****
آن قطــــرۀ بـــــاران بــین از ابر چکــیده
گشـــته سر هر برگ از آن قطره گهــربار
****
آن قطــــــرۀ بــاران که فرو بارد شبگــیر
برطــــرف چمن بـر دو رخ سرخ گــل نار
****
وآن قطرۀ باران که چکــــد از بـــر الله
گـــــردد طـــرف اللــــه از آن باران بنگار

****
پــنداری تبخالهیی خـردک بدمیده اســـت
برگــــرد عقـــیق دو لـــب دلـــــبر عیـــــار
****
وآن قطرۀ باران که برافتد به گل ســــرخ
چون اشک عروسی است برافتاده به رخسار
****
و این هم یک دوبیتی بهاریه برای حسن ختام :
بهــــــار آمـــــــد گلی با خــــــود نـیــاورد
چـــــــرا آورد گـــــل ،امـــــــا گـــــل درد
خــــــزان جـــــای بهــاران را گرفته اسـت
کـدامـین دسـت جاشان راعوض کرد؟()5
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