دکتر بصیرکامجو

کسائی مروزی
ــــــــــــــــــــــــــــ
کسایی مروزی هدایت ابواسحق ولقبش مجدالدین تاجیک تبار آریان  ،والدتش
بنابر ابیات ذیل :
بسیصد و چهـــــل و یک رســـــید نوبت سال
چهـــار شنـــــبه و ســــــه روز باقی از شوال
بیآمــدم به جهان تا چـــــه گویم و چـــــــه کنم
ســــــــرود گویم و شادی کنم بنعمت و مال
بسال  341اتفاق افتاده وبسال  394هـ.ق .فوت نموده است .
وی ازشاعران قرن چهارم و معاصر اواخر عهد سامانی و اوایل عهد غزنوی
است.
کسائی قصائد و چامه های شیوا دارد وزیبایی طبیعت را با تشبیهات دقیق و
جذاب و شیرین در اشعار خود وصف کرده که از مجموعۀ اشعار او در حدود
 200بیت باقی است)1( .
وهمچنان یکی از ابیات او بمعنی :
انـــــدران ناحیــــــت به معـــدن کــــــــــوچ
کـــــوچگه داشتـــــند کـــــــوچ و بلــــــــوچ
شهودیست که وی مثنویی نیز ببحر خفیف داشته است  .ازبیان اشعار موجود
کسائی بخوبی معلوم است که او از استادان مسلم عهد خود بوده ودر موعظه و
حکمت نخستین شاعریست که این نوع اشعار را در اواخر قرن چهارم به پایۀ
کمال رساند ومقدمۀ ظهور شاعرانی از قبیل ناصر خسرو و قبادیانی شود.
ازمواعظ کسائی این ابیات را که دراثر « لغت فرس » اسدی پراگنده است می
آوریم :
بشــــــاهــــــراه نیاز انــــــدرون سفر مگسال
کــــــه مــــرد کــوفته گردد بدان ره اندر سخت
وگـــــر خــــالف کنی طمـــــع را وهم بروی
بــدرد ار ب َمثـَل آهــــــــنین بــــــود همـلـَخت (*)
َّ
ای طبع ساز ارچه کــــــردم ترا چــــــــه بود
با مـــــن همی نسازی و دایــــم همی ژکی (**)
ایدون فــــــــرو کشی بخـوشی آن می حـــرام
گـــوی کـــــــه شــــیر مام ز پستان همی مکــَی
****
گـل نعمتیست هـــــدیه فــــــرستاده از بهشت
مـــــردم کـــــریم تر شــــــــــــود اندر نَعیم ِ گــُل
ای گـُل فروش ! گـُل چه فروشی بجای سیم
وز گـُل عـــزیز تر چـــه ستانی بسیــــم ِ گــــُل ؟
****
نیلـــوفــِر کــــبود نگه کــــن مــــــــیان ِ آب
چـــــــون تــــیغ ِ آبـــــــــــداده و یــــا قوت آبــــــدار

همـــرنـــگ آسمــــان و ب ِکــــردار ِ آسمـــان
زردیـــــــش برمــــیانه چـــــومـــــا ِه دَه و چــــهــــار
دورخ او سال و مـــــاه زرد
چـــــون راهبی که ُ
طـــرف (*** ) کــــبود ِردا کـــــــــرده و اِزار
وز ِم
َ
****
ت مصقول برکشید ()2
روز آمــــــد و عالمــــــ ِ
وز آسمــــــان شمـــــامۀ کـــــافـــــــور بردمــــید
َعر کــــبو ِد خویش
گــــویی کــــه دوست قرطۀ ش ِ
تاجـــــایگــــا ِه نـــــــــــــاف ِبـعَـمدا فــــرو دَریـد
س َهـــــیل عـــــــروسی کند همی
خــــورشــــید با ُ
ّ
کـَــــــز بامــــداد ِکلــۀ َمــصقول بَر کشـــــید
علــَم
علــَم َ
وآن عکــــــــس آفــــتاب نگـــه کــــن َ
گـــویی بـــــالجـــــورد می ســـرخ بر چکـــید
یا بـــر بــنفشه زار گـــــل نــــار ســــایه کـــــرد
یا بـــــرگ اللــــه زار همی بر فتد بخـــــــویــد
یا آتــــش شعـــاع ز مشـــــرق فـــــــــــروختــــند
یا پرنیان لعـــــــل کــــسی بــــاز گـــــسترید ...
****
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(*) مطرف  :ردا
(**) هملَخت  :تخت کفش
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 2ــ تاریخ ادبیات در ایران  ،ذبیح هللا صفا  ،ص . 446

