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ـ   هاي مختصه ت بيشـتري دارنـد؟ در شـعر منـوچهري     فكري در شعر منـوچهري اهمي
يـت  گذراني از اهمد كه در بين آنها شـادماني و خوشـ  نهاي بسياري وجود دار انديشه

 ،عـالوه بـر آن  . هاي منـوچهري اسـت   ساير انديشه ةدهند سامانبسزايي برخوردار و 
، عشـق، موسـيقي،   نوشي بادههاي گوناگون آن، مدح و ستايش،  وصف طبيعت و جلوه

مـĤبي از تشـخص و    خودستايي و مفاخره، استفاده از معلومات علمي مختلف و عربي
  .كنندبرجستگي بيشتري برخوردارند و تشخص سبكي ايجاد مي
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  مقدمه
 ،با تكيه بر شاعران برجسته ،ي سبك شعر فارسي بايد سير تاريخي آنبراي بررس

ي سبكي شعر شاعران صاحب سبك به هاويژگيدر واقع بايد  .بررسي گردد
عر تر سبك ش آنها بتوان هرچه دقيق تلفيقصورت مجزا و مفصالً بررسي شود تا از 

منوچهري يكي از شاعران برجسته و  .كردفارسي را در ادوار مختلف مشخص 
  .بررسي شوداز اين ديدگاه شعرش  ضرورت داردصاحب سبكي است كه 

شناسانه در شعر و نثر فارسي كم نيست و آثار فاخر و  ي سبكهابررسيشمار 
 يهاكتابدر اين زمينه به وجود آمده است؛ از اين جمله است  اي برجسته
و  حسين خطيبي از فن نثرمحمدتقي بهار و  از شناسي نثر فارسي سبك
همچنين . پردازند سبك نثر مي به سهكه هراز سيروس شميسا  شناسي نثر سبك
ي محجوب كه به بررسي كلاز محمدجعفر  سبك خراساني در شعر فارسيكتاب 

ك دوره است و كمتر به سبآن و بيشتر بررسي سبك سبك خراساني پرداخته 
از  شناسي شعر سبك يهاهمچنين است كتاب .است توجه كردهشخصي شعرا 

 اند ن درسيمتدو از محمد غالمرضايي كه هر  ظمشناسي ن سبكسيروس شميسا و 
صور خيال در شعر كتاب . و بيشتر بر سبك دوره تكيه دارند ،و بسيار مختصر

 ةبه يك زمينگرچه كتاب ارزشمندي است، نيز از محمدرضا شفيعي كدكني  فارسي
نوشتار بر آن است  اين. پرداخته استدر تعيين سبك شعر ) صور خيال( مشخص

  .سطح فكري اشعار منوچهري را به طور مفصل و گسترده بررسي كند تا
كه در تعيين سبك  ــ ه به يك نكتهتوج موضوع اصلي، قبل پرداختن به

نقش خاص  طح فكري شعر او به طوربررسي سشعري منوچهري به طور عام و 
  .ضروري است ــ اساسي دارد

ـ به عنـوان پد  يسم روسيفرمال ـ   يدر نقـد و بررسـ   يادهي در واقـع   يمتـون ادب
ـ نه و مقديزم شيپ ، ييپساسـاختارگرا  ،ييسـاختارگرا چـون   يبعـد  انهـاي يجر ةم

 )م1930ــ 1915( شعمـر  رغـم كوتـاهي   بـه سـم  يفرمال. ره بوديو غ يشكن شالوده
خود را نشـان   ،يبعدادبي  يكردهايو رو ها هينظر ار داشت كه دريبس يدستاوردها
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 داشـتند و مـورد   ينقـش محـور  در مطالعات ادبي فرماليستها  مفاهيم يبعض. دادند
 ، تفاوت طـرح هيما ، بنمتن تيادب، ييزدا ييآشناچون  يميمفاه ،بودند يجد هتوج

)plot( و داستان )story( ـ » تسـلط «مفهـوم   آنهـا از  يكي. رهيغ و ـ » سـلطه «ا ي ا ي
د يبر آن تأك اكوبسنياست كه رومن  يدر اثر ادب »غالب عنصر«يا  »عنصر مسلط«
اكوبسن عنصـر مسـلط را جـزء    ي. داند يم يستيفرمال يقايبوط ديو آن را كل كند يم

راند و  يگر فرمان ميد يبر اجزا ءن جزيداند كه ا يم يك اثر هنريتمركز دهنده به 
ـ ا ،در واقـع  .ددگـر  مي آنها يل و دگرگونباعث تحو يحت و كند مين ييرا تع آنها ن ي

ن عنصر مسلط را نـه تنهـا   يا. كند مين يرا تضم يساختار اثر ادب يپارچگكيعنصر 
 تـوان  مـي  خـاص  ةك دوريدر آثار  يحتسنده و يك نويك اثر بلكه در آثار يدر 

است كـه در   يعنصر مسلط آن عنصر ،در واقع). 129: 1379اسكولز ( دجستجو كر
 يرا برا اجزار يساو ن كننده دارد ييو تع يه، اصليلنقش او يو نظام ادب ك ساختاري

  .دگير ميكار دن به آن بهيرس
كه  يافترا  يمركز ةشيك اندي توان ميهر فرد  يه در نظام فكرين نظريبر اساس ا

 يدر نظام فكر ،به عنوان مثال. چرخد ياو بر مدار آن م يها هشير عناصر و انديسا
بر  ها هشير اندياست و سا يمركز ةهست ،از حق يه شمس به عنوان نمودموالنا عشق ب

ن ييغ آيتبل »ت خراسانجح«به عنوان ناصرخسرو  يدر نظام فكر. ددگر مي مدار آن
  .است يمركز ةهست ،انيلياسماع ينيد اتو دفاع از اعتقاد يلياسماع

يـرا اوالً  اي نيسـت؛ ز تعيين عنصر غالب در آثار يا افكار يك نفر كـار سـاده  
انديشند و ممكن اسـت در   مي متفاوتي ها همختلف زندگي به گون رادواافراد در 

دوم اينكه گاه ممكن است، دو . مختلف انديشة غالب آنها متفاوت باشدي ها هدور
بسيار نزديك به هم باشند  اهميتيا چند انديشه در نظام فكري يك نفر از جهت 

كه آيـا در   اين استال ؤحال س .مشكل باشدآنها بسيار  تمييز دادن و تشخيص و
مركزي و عنصر غالب وجود دارد؟ اگـر وجـود    ةنظام فكري منوچهري اين هست

م يابيب يمركز ةك هستي يمنوچهر يم در نظام فكرياگر بخواه ؟كدام است ،دارد
بـه   با بررسي شـعر او بر مدار آن بگردد،  يو ير اجزا و عناصر نظام فكريكه سا
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ستن يو طرب و شادمانه ز يشادمان يمركز ةهستآن د كه يم رسياهجه خوين نتيا
بر مدار  يو يفكرنظام ر اجزا و عناصر ياست و سا يمادي هاتلذ از يريگ و بهره

ـ دن بـه ا ياو در خدمت رسـ  يعناصر فكر ةدد و همگر ميآن   ن هـدف هسـتند  ي
اسـت از   يامجموعه يوان منوچهريد .)يوان و اشعار بازمانده از ويالاقل در د(

ـ  ش و عشرتيدر خدمت ع يكه همگ يو عناصر اجزا بـه   .شـاعر هسـتند   يطلب
شـاعر طـرب، شـاعر    «را  يما منوچهر يخ ادبياست كه در طول تار دليلن يهم

  . اند خوانده )57 :1372 كوب زرين( »عتيشراب و شاعر طب
  
  بحث. 2

 يمنـوچهر  ينظـام فكـر   و عناصـر  اجزاتك  تك يبه بررسمات ن مقديپس از ا
 آنهـا امد و تعـداد  هر كدام همراه با بسـ  يو كاركردها هايژگيو و شود ميپرداخته 

  :ددگر مي يبررس
 ةهـاي عمـد  روحية شادباشي و نشـاط از ويژگي  .يو عشرت طلب يشادمان .1 .2

ـ   ،از داليل اين امـر . )19: 1384شميسا ( شعر سبك خراساني است  ةيكـي روحي
 تصادي زمان سامانيان، تا حدي غزنويان،سياسي و اق دوم رفاه ،شاد ايرانيان كهن

زيستند  مي فتند و مرفهگر ميي گران ها هسوم زندگاني خود شاعران است كه صل
طلبي منوچهري در  ا عشرت؛ ام)66: 1375 همو( و به دربارها رفت و آمد داشتند

ت روحية عل. فرد بخشيده است اي منحصربهبه وي چهره عصرش همبين شاعران 
عالوه بر آنچه گفته شد، روحية  ،فرد منوچهري بهمنحصرطلبي  عشرتشادباشي و 

طلـبش   سـال و عشـرت   و ديگر همدمي با ممـدوح جـوان   سالي او جوان و اندك
   ).1/588 :1371 صفا( مسعود غزنوي است

راجـع بـه    انـد است كه تمام كساني كـه خواسـته  طلبي منوچهري تا آنج عشرت
طلبـي وي   ه روحيـة شـادخواري و عشـرت   منوچهري سخن بگويند، بدون استثنا ب

  : وان نوشته استيد ةدر مقدم يوان منوچهريدمصحح  به عنوان نمونه .انداشاره كرده
چكـد و   مـي  فـرو  ياست كه از طبع و يو بهجت يگر استاد شادمانيت ديخصوص
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برد كه  مي ينشاند و به عالم مي اليرا بر بال خ يد آدميگشا مي چون لب به سخن

مـردافكن   يشـراب گفتـار و  ... نكرده است يو اندوه بدانجا گذارهرگز حسرت 
و  يجهـت غـم و انـدوه و ناكـام     نيد، بـد ياز بهشت جاو يوانش عكسياست و د

ـ ن نياندوهگ يلفظ يحت. ستيدر آن ن ينامراد  ةهمـ . افـت ي تـوان  مـي ز در آن ني
 يآن است كـه شـراب   يفكر منوچهر ةهم. ..زنديانگ آور و طرب يشاد يكلمات و

ـ  ب مجلسيدور از چشم رق يرو يپر ياريابد و با يب  ةبـه پـا كنـد و نغمـ     يطرب
و لطافت طبع و طـرب   يكام نيريش د و جام مدام موجدينقل و نب ،ز چنگيانگ دل

ـ  ينيبر ابرو و چ يز گرهيانگ ن امور بهجتيدن ايبن انجام به يحت. سازد ن يبر جب
   .)پنجو تسيب ، مقدمه، صديوان، يمنوچهر( سازد نمي داريپد يو

طبيعـت   ازروحي كه منوچهري در اوصاف خود : دنويس مي نيز غالمحسين يوسفي
همـين سـبب خـزان را نيـز شـاد و       به ...سريان شادي و شادخواري است ،دميده
   .)66: 1376 يوسفي( انگيز وصف كرده است طرب
  : دنويس مينيز  فروزانفر الزمان بديع

كوبـد و   مـي  پـاي . سازد مي گروهسبك شعري او طرب و شادماني مخصوصي جل
هزار بيت در تمام ديوانش كه نزديك به سه. نوازند مي خواند و مي .افشانددست مي

انـد  همـه بشـاش و خـرّم   . يك لفظ اندوهگين و يك عبارت غمناك نيست ،است
   .)135ـ134: 1358 فروزانفر(

نمونـه و   كـر بـه ذ  يازيچنان منتشر است كه ن يدر شعر منوچهر يشادمانگ ةيروح
سـبك   يژگـ ين ويتـر يو اصل شود ميده يد يوان ويسطر دبسامد ندارد و در سطر

  .استن يهم زين يمنوچهر
عـت  يوصـف طب  يمنوچهر ياز عناصر مهم نظام فكر يكي .عتيوصف طب .2 .2

گونـاگون آن امكـان    يهـا  هعت و جلـو يو طرب جز در دامان طب يشادمان. است
  »عتيشاعر طب«اد است كه او را يقدر ز آن عتيبا طب يانس منوچهر. ستير نيپذ
 يفتگيدر مورد ارتباط و شـ  يوسفين يغالمحس. اند ناميده )55: 1372 كوب نيزر(
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  : نوشته است يوان منوچهريدر آن در يعت و تصويبه طب يمنوچهر
ـ  يرا چن يسيدن منتقد معروف انگلياگر نظر جان درا م كـه شـعر   ين خالصـه كن

ـ  مي، است» عتير طبيتصو« از لحـاظ   يدر ادب فارسـ  يگفـت منـوچهر   وانت
نه تنها به انـواع   يو. است يرينظيآن شاعر ب يرگريعت و تصويبه طب يفتگيش

 عـت را در ي، بلكه طبشود ميج ييآن ته يها هدارد و از جلو هتوج عتيمظاهر طب
م و انس بـا  ين اصالت تجربه و ارتباط مستقيو ا كند مياحوال آن احساس  ةهم
د و آن همه يل آيآن نا يهاييبايده است كه به شناخت و كشف زعت سبب شيطب

ابان خشـك و  ياز بهار و باغ و گلزار خرّم گرفته تا ب. شعر نقش كند ةرا بر پرد
او نفـس   ييگو ...سوزان و خزان و زمستان و برف و باران و رگبار و امثال آن

را در  ، جـوان شـدن جهـان   هـا م، رقص گليبار، لطف نسيجو يها هن، زمزميزم
ـ و ن كنـد  ميم دل و جان حس يبهاران ازصم ـ ز پي و از نفـس   يو فرسـودگ  يري
  .)65ـ62 :1376 يوسفي( را در زمستانو سكوت و سكون آن ن يافتادن زم

ده و يقصـ  سروده، اعم از نوداز مجموع  كه روشن شد يوان منوچهريد يبا بررس
در  .عت اسـت يبم طيوصف مستق در )درصد66( پنجاه و نه مورد ،قطعهمسمط و 

صـورت  بـه   يوان منوچهريدعت در يطب ياجزا و عناصر يبسامد يبررسر به يز
  :شود ميمجزا پرداخته 

 :آورده است چهريومنوان يد ةدر مقدم ياقيسريدب محمد .اهيو گ گل .1 .2 .2
نام برده  يسرا كه و نغمه ةف و پرنديلط ين همه گلهايا يچ شاعريوان هيدر د«

نوع  46نام  وانيدان يدر پا او. )24 ، صديوان، يمنوچهر( »شود ميده نيد ،است
 دادهرا نيز هركدام  بسامدده و كرفهرست  ،آمده يوان منوچهريدگل را كه در 

يك ده بيت در هر تقريباً آمده است، يعني  هابار نام انواع گل 258مجموعاً  :است
ها به اين م گلدر ديوان هيچ شاعري بسامد نابار نام گلي آمده است كه شايد 

به  يوان منوچهريددر  نامبرده يهاگل ياقيرسيدب يبر اساس احصا. اندازه نباشد
 ،حمرا( بار، الله پنجاه )نياسمي اسمن،ي( سمن :ند ازاعبارت بسامد آنهاهمراه 
 ودو بيست بار، نرگس وسه چهل )يسرخ و راز ق،يا شقاينعمان  ،يحمر احمر،
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بار،  سيزدهبار، بنفشه  چهارده )سوسنه( ، سوسنبار شانزده )جلنار( رگلنا بار،

اسپرم، سپرم، ( اسپرغم ،بار هشت يريبار، خ هشتبار، خجسته  نهنسترن 
بار،  هفت )دبنيد، بيدمشك، مشك بيد، بيب( بار، بان هشت )شاسپرم، شاهسپرم

بار،  پنج )گل مورد ورد، ،يسور( بار، گل سرخ پنجزعفران  بار، هفت گل زرد
سه له ي، شنبلچهار بارهركدام  ني، مورد، نسريرو مران، دويوان، ضارغ يگلها
ي هاو گل دو بار،د هر كدام يسپ و يخودرولگوش، اقحوان، عبهر، يپي ها، گلبار

، ي، خمري، بسد)زبان گنجشك( ، زباني، دفلينيبقم، بلسان، بوستان افروز، چ
اهان و درختان يگر از نام انواع ين غيا .يك باركدام  و گل بوقلمون هر ،گلك

  :چنين استاهان يگ درختان و نام و بسامد .وان آمده استيداين است كه در 
بـار،   هشـت بار، گلبن  وهشت بيست) درخت، باغ يا انگور، عنب و تاك( رز
 و عرعـر ) سهي، سروسـتان، سـروبن   سرو( بار، سرو شش) ننارون، نارو( ناربن

 سـه كـدام   بار، شجر و خويد هـر  چهاربار، آبي و نخل  پنجكدام  هر) نوژ يا ناژ(
 ،)چـدن ( ، صندل)شكوفه، اشكفه( ، بهار)گوز، جوزبن( بار، آبنوس، بادامبن، جوز

، )روناس( نين، روياحير، ري، زرصنوبر ،ازاريگ بار، دوو مغيالن هركدام بادرنگ 
  .بار يك كدام هر و طاوسان ،، وسمه، گندنا)ازيپ( ، عنصل)وهيم ينوع( بوكلك

 ة ياد شـده پرند 64از نام  ين فهرستيهمچن ياقيسريمحمد دب .پرندگان .2 .2 .2
ل و پـس و  يتعـد  يبا مقـدار  ــ ن فهرستيا. آورده استرا  يوان منوچهريددر 
 عنـادل،  ب،يعنـدل ( بلبل :چنين استنام هر به همراه بسامد تكرار  ــ ش كردنيپ

بار،  بيست )بازدار( زبار، با 39 )آوا، هزاردستان، زندباف، زندواف، زندخوانهزار
بـار،   سيزده يبار، طوط چهاردهبار، طاوس  پانزدهكدام  و كبك هر يفاخته، قمر

بـار، دراج   هشـت  يبار، كبك در نه )ا پوپوكيپوپك ( بار، هدهد يازدهصلصل 
 و )هوبچـه يت( هـو يبار، بـط، ت  پنجبار، نارو  ششكدام  بار، زاغ و كلنگ هر هفت

وسـه كدام  و هما هر )مينعا( ردما، عقاب، غراب، نعامهبار، خ چهارشان هركدام ر 
بار و پرنـدگان   دوهركدام  يو مرغاب ي، كرك)چكاوه، چكاوك( بار، تذرو، چكاو

، خشنسـار، خطـاف، خـول،    )خـربط ( خاد، خربت باشه، چوك، حمام، حواصل،
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طـو،  ين، شترمرغ، صـعوه، طغـرل، ط  ي، سرخاب، شارك، شاهيزاغور، زغن، سار
 چه، چـرخ ي، لقلق، مـاغ، موسـ  يكركس، كركما، السكو ،يوش، كدرعنقا، قطا، ق

  .بار يكز هركدام و تَ )جوژگك( ، جوژك)چرغ(
 يعني ،آمده است يوان منوچهريدبار در  220 كه نام پرندگان ددگر ميمالحظه 

ـ ن غيو ا آمده است يا نام پرنده ك باريت يب دوازدهحدوداً در هر  ر ير از نـام سـا  ي
بـار،   شـانزده ) ظبـي ( آهو مثل يواناتيح .آمده است او وانيدر وانات است كه ديح

فرس، چرمه، بارگير، بادپا، بـاركش، خنـگ، ارجـل،     هيون، نجيب، محجل،( اسب
حيـه، مـار   ( مـار  و) بزكـوهي ( ، رنگ)گورخر( بار، گور پانزده) اعوج، ابلق، ابرش

ناقـه،  ( ربـار، شـت   هفـت كدام  هر) ريگ، گرزه، تنين، ثعبانشكنجي، مارشكن، گرد
بـار، يحـوم،    چهـار كدام  بار، شبديز و يوز هر شش) جمل، جماز، بيسراك و بازل

 دوكـدام   و سنجاب هـر ) بوجعده( ، غضنفر، غرم، گرگ)كرگدن( نحل، گراز، كَرگ
، )يگـاو وحشـ  ( م گوش، گرگ، قـز، جـوذر  ينمل، نحل، گل )ريش( بوالحارث بار و

   .بار يكهر كدام  )استر( لق، سلحفاه، آذرشست و ب)حيتماس( جراد، تمساح
 يجـا  سـيزده كه از اسـب در  را  ييبايزي هاوصف توان افزود به اين شمار مي

كـدام   رخش و شبديز هرچون (را  يخاصي هاوانش ارائه داده است و نام اسبيد
 يك لزاز هركدامورد و شبرنگ، ، بار، دلدل دوكدام  هر براقبار، يحموم و  چهار
  .آورده است )بار
گر از اجزا و عناصر يد يكي .باران و عوارض مربوط به آنابر و  .3 .2 .2
اعم از  ــ يابر و نزوالت آسمان ،بوده يمنوچهر هتوج ار مورديعت كه بسيطب
م ابر و يف و ترسيدر توص يمنوچهر. استاران و برف و تگرگ، رعد و برق ــ ب

 ياياز زوارا  يعيطب ةدين پديار از خود نشان داده است و ايباران قدرت بس
ره يبارها و غي، جوها هاهان، بركي، گهارا در ارتباط با گل سته و آنيگوناگون نگر

گاه  .م آن پرداخته استيف و ترسيدست به توص رهيچ يم كرده و چون نقاشيترس
پشت  ،ي مختلفهاگل يبر رو با از قطرات باران راير متنوع و زيتصو شانزده تا

به كار آنها  يرسازيدر تصورا فت و ظرافت ت لطاينها و كند مي فيسر هم رد
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  :با مطلع زير كه بسيار معروف است 29 ةشمار ةديمثالً در قص. برد مي

 خـار  بي خيز اي بت فرخار، بيار آن گل  فرخارهنگام بهارست و جهان چون بت
ـ  ينه شاعر بلكه عكاس ييگو يمنوچهر آندر كه  ش از ين خـو ياست كه با دورب
 ن نقـاش زمـان داو  ياز هنرمنـدتر « و دگير ميز عكس يك چي مختلف از يايزوا
  .)چهاروستيب ، مقدمه، صديوان، يمنوچهر(» برد مي
ـ ا فصول و .4 .2 .2 عـت بپـردازد و   يف طبيكه بخواهد بـه توصـ   يهر شاعر .امي
ن و يبدون شك به سراغ بهار و نـوروز و فـرورد   ،ان كنديرا ب و نشاط آن ييبايز

ـ ف اياناً به توصيو اگر هم اح رود مي ز و زمستانييل پاو كمتر دنبا بهشتيارد  ني
را  آنهـا  يو سسـت  يحـال يب و ي، خمودي، سرديريحالت دلگ ،ددو فصل بپرداز

را القـا   يو عدم نشـاط و افسـردگ   يريك حالت دلگيو به دنبال آن  كند ميان يب
ضا يب ديتابستان  ز چون فصل بهار وين فصول نيدر وصف ا يمنوچهر اما .كند مي

 ،)66 :1376 يوسـف ي( »ز وصف كرده استيانگز شاد و طربيخزان را ن«نموده و 
قـدر  از خـزان و زمسـتان همان   يفات منـوچهر يا شنونده از توصيخواننده  يعني

. د كه از وصف بهار و تابستانآي ميو به وجد و نشاط  شود ميمشعوف  و مسرور
ز است كه يانگ ن اندازه طرببه هما ير از منوچهريت زين خاطر است كه بيبه هم
  :او يها هيبهار

 اسـت  باد خنك از جانب خـوارزم وزان   استخيزيد و خز آريد كه هنگام خزان
  با مطالعِ 53و  51 ةشمار ةديدر دو قص يمنوچهر .شب و ستارگان .2 .2 .5
ــين  شـبي گيسـو فروهشـته بـه دامـنـ  ــهپالسـ ــر و قيرينـ ــرزنمعجـ  گـ
 كه در نـــوا فكندمان نــواي او  ن و واي اوفغان از اين غراب بيـ 
ده قدرت خود ين دو قصيدر ا يمنوچهر. ف شب و ستارگان پرداخته استيتوصبه 

نشـان داده   يبـه خـوب   يكيف شب و چرخ و فلك و سـتارگان و تـار  يرا در توص
 )103: 1384 شميسـا ( »شـاعر شـب  «را  كه او ستياد نيچندان ز آنها بسامد ،است
فات او از شـب  يتعـداد توصـ   رود مـي انتظـار  » شاعر شب« گويند مي يقتو. بنامند
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ـ دگـر  يد يجـا  دهدر  او ه؛ البتباشد نيشتر از ايب ـ ن واني و  يز بـه مسـائل نجـوم   ي
ن موارد يرفته در اهميرو يول ،ستنديارتباط با شب ن يستارگان پرداخته است كه ب

  . ستف شب دانيرا توص آنها توان ميو ن رود نميشب  سخن از
 يقدرت شاعر يابان و واديف بيدر توص يمنوچهر .يابان و واديب .6 .2 .2

و  ،يو يمĤب ياز عرب ين امر را ناشيا يبعض. نشان داده است يخوب بهخود را 
. )55 :1372 كوب زرين( اند عت زادگاه او دانستهيرا برخاسته از طب گر آنيد يبعض
دور و دراز ي هاناابيو ب ياددر وصف و يف منوچهريرفته قدرت توصهم يرو
 نودسروده از مجموع  هشتدر  يمنوچهر يبه هر رو .استن دو عامل يا ةدييزا

گاه  فاتين توصيدر ا. پرداخته است يابان و واديف بيوان به توصيد ةسرود
  :دده مي منزلگاه معشوق هم ندبه سر يها هشاعر بر اطالل و دمن و خراب

ــل باد اال ــت جم ــاي مــنكجاس  سـان سـاقهاي عـرش پــــاي او    هب  پ
ــل او ز دم او ــه بي ــتيي ك ــو كش ــرون او، قفـــاي او  چ شـــــراع او، سـ 
ـــر ــقِ او و راهبـــ ــامِ او طريـ ـنام ِ او دو دســت او عصــاي او    زِمـ سـ 

 آشـــناي او ةســـرابِ  آب چهـــر   بيازمـــايم انـــدرينكجاســـت  تـــا
ـــاديه ــتناك بـــ ــن  درش ــرّم  اي ــر   بب ــود خ ــم ش ــه گ ــاي اوك  د در انته

ــيم ــه نـ ــول او بـ ــلدز طـ ــماي او    راه بگسـ ــافت  سـ ـــراز او مسـ  فــ
ــاي او   زمـــين او چـــو دوزخ و ز تـــف او ــان شــده گي  چــو مــوي زنگي

ــ  ســـپاه غـــول و ديـــو پادشـــاي او  ســان ملــك جــم خــراب باديــههب
 دوال مـــار و نـــيش اژدهـــاي او    زننــد مقرعــه بــه پــيش پادشــا

ـــه و قطــــاي او  كشــيده صــفكنيزكــان بــه گــرد او ز كُركُــــي و نَعامـ 
ــر ــگ پ ــار گردري ــرزه، م ــارِ گ ـــرهاي او   ز م ـــرها و آبگيـــ  غديــــ
ــاي او   شــرابِ او ســراب و جــامش اَوديــه ــاره و حصـ ــل او حجـ  و نُقـ
 بـــه گـــرد و عكـــازه و غضـــاي او  بخـــور او ســـموم گـــرم و اســـپرم
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 هـاي هـاي او   انـگ ز سهم ديـو و ب   يده مـــن در آن ميـــان باديـــهشـــن

  )1306ـ1284(    
ـ ا و كوه و غي، دردير عناصر چون صبح، خورشيف سايبه توص يمنوچهر نيـز  ره ي

از ذكر ، جاد سبك كنديست كه اياد نيچندان ز آنهاچون بسامد  اما؛ پرداخته است
  .شد يبه صورت مجزا و منفرد خوددار آنها

لـب در اشـعار سـبك    غا يفكـر  ياز عناصر و واحـدها  يكيمدح  .مدح .2 .3
ن منظور ساخته و بـه  يا يده كه اصوالً برايخصوصاً در قالب قص؛ است يخراسان

ـ ددر . هستند يآن فرع ير كاركردهايكار گرفته شده است و سا  يوان منـوچهر ي
از  .قطعه شعر وجـود دارد  110مجموعاً  )مانده از اويباقي هاتيب و تك هايبا رباع(
. بـه مـدح پرداختـه اسـت     )آنهـا  درصد 72( دهسرو 79در  ين اشعار منوچهريا

در  آنهـا  يهستند كه ظاهراً بخـش مـدح   ييز معموالً قطعه شعرهاياشعار ن يمابق
هستند كه شـاعر فرصـت اتمـام     يادهيتغزل قص ا قسمتين رفته يگذر زمان از ب

ـ وان هم معمـوالً در پا يمصحح محترم د. افته استيرا ن آنها ـ از ا ياريان بسـ ي ن ي
  .ان رفته استيشعر از م ةآور شده كه ظاهراً دنبالادياشعار 

ـ    ب ،از بين ممدوحان منوچهري . ق دارديشترين مدايح بـه مسـعود غزنـوي تعل
ن نكته نهفته باشد كه يدر هم يبه مسعود غزنو يشتر منوچهريل بيد علت تمايشا

ـ ن يرا مسـعود غزنـو  يز ؛شاعر بوده است يدلخواه برا يممدوح مسعود ز ماننـد  ي
 يمسـعود بـرا  ي هاو عشـرت  هايشرابخوار. تمام داشت يليم يشادخوار شاعر به
آكنـده  » خـون رز «و » ر جوانهيعص«ش به يهايفتگيبا ش يچون منوچهر يشاعر

محمد  است؛اد يز يممدوحان منوچهر شمار. )19ـ14 :1371 يامام( از جذبه بود
ا ذكر كرده رآنان تن از  پانزدهنام  )22ص ( يوان منوچهريد ةدر مقدم ياقيرسيدب

 آنهادر مدح  ياست كه در منابع آمده و اشعار منوچهر ين نام كسانياه ؛ البتاست
نها بوده است و اگر ياز ا بيش يقطعاً تعداد ممدوحان منوچهر. ده استيبه ما رس

ـ م، به تعداد دقيستتوان ميد يرس مي به ما يتمام اشعار منوچهر دسـت   آنهـا تـر   قي
  :ند ازا ست عبارتا يوانگر سبك خاص يكه ب يهرح منوچيمداي هايژگيو .ميابي
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ـ بـه جلـو ب   ياول شعر فارس يها ههر چه از دور .اغراق در مدح .1 .3 .2  ،ميياي
 در حد يخير تارين سيدر ا يمنوچهر .است ياغراق در مدح ممدوح رو به فزون

ـ  يوي هامدح ن معموالًيا؛ بنابرداردان قرار ين جريوسط ا و  يرفتنيپـذ  و يمنطق
  :ريات زيابمثالً در  ؛كند ميز در مدح ممدوح اغراق يگاه ن اما؛ هستند يعاد

 فرغرها چو به پيش دست او جاويد درياها  كانونهاهمواره دوزخها چوبه پيش خشم او،
)41(  

 وين تخت شه ِمشـرق از زر عيارست  از چـوب بدي تخت سـليمان پيمبـر
 )125(  

 76و  74، 59، 53، 51، 44، 38، 37، 27، 22، 21 ةشـمار  يها هديقصن در يهمچن
  .ستنديز هم نيكه چندان غلوآم شود ميده يد هاقن نوع اغراياز ا يگريد يها هنمون

ان قرن پـنجم  يشاعران پا خصوصاً ،شاعران .در مدح يترك ادب شرع .2 .3 .2
و اغـراق در مـدح را بـه    كردند  مي يروادهيدر مدح ممدوح گاه ز ،و قرن ششم

 و مرتكـب خـالف شـرع    ،يرساندند كه وارد مسائل و مباحث شـرع  مي يا هيپا
بـه حسـاب    يشـرع  يادبيادب و ب ةاسائ يكه نوع نددز يي ميهاد و حرفنشد مي
  :ريات زيدر اب مثالً؛ آيد مي

 الحرم بيت است بر در  همچو پيمبر زده  تيغ دو دستي زند بر عـدوان خـداي
 )1013(  

 سنن شعر او فرقان و معنيهاش سرتاسر  وزگاراين شاعران راو رسول مرسلِ
 )1132(  

 بر براق كه احمد مرسل به سوي جنت آمد  پشت پيلهمچنان باز از خراسان آمدي بر
 )846(  

و  يچون انـور  يادب شاعرانة هم در مقابل اسائ ها هن گفتياكه دد گر ميمالحظه 
مـوارد   يند و در بعضـ سـت يتند ن هم يليست و خا يپوش عصران او قابل چشمهم
، هـم  يمنـوچهر  يشـرع ي هـا يادبين بيا؛ بنابره نموديز توجين را آنهاد بتوان يشا
  .ستنديتند و گستاخانه ن يليو هم خاند  كم
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چـون  طلـب  عشـرت  يجـوان  يبـرا نوشـي   بادهشراب و  .نوشي بادهشراب و . 4 .2

  :كه بهتر همراه باشد يو رباب ياگر با كبابه ؛ البتز باشدين چيتر د دلخواهيشا يمنوچهر
 )نه؟(در مجلس احرار سه چيز است و فزون به

 وان هـــر سه شرابست و ربابست و كبابست
 )108(  

در آن حضـور دارد و   يـي رو ماه يكه ساقبا يز يعتيدر دامن طب برپا نمودن بزم باده
 ةشـ يهمـان اند  يمنوچهر يبر بابزن است، برا يو كباب شود مينواخته  يساز ينوا

 يمنـوچهر . نفك آن اسـت ياو و بدون شك جزء ال ةشيغالب اند و عنصر يمركز
مجلـس  با آب و تـاب تمـام از    )شيها هسرود درصد از 56 حدود( شعر پنجاهدر 

ـ ا ؛است كردهان آورده و دعوت به عشرت يسخن به مباده و بزم شراب  ـ ن غي ر از ي
رد گـرفتن شـراب و   گران در مـو يو د يرودك تأثير است كه تحت ييها هداستانوار
  .ش پرداخته استيها هديز در قصيو گاه ن هاه و بار انداختن آن در مسمطيمراحل ته

 نيـك بـه بـد    نبيذ گير و مده روزگار  به  فال نيك  و به  روز مبارك شنبد
 نـو شَـنبد    مـوافقش را  نبيـذ  بخور  نبيذبه دين موسي امروز خوشتر است

 شـنبد كجا صبوحي نيكو  بـود به يك  كنصبوحيشَنبد از يكتواني اگر 
 لگـد  نگاه دار و مزن بخت خويش را به  نابخوشةطريق و مذهب عيسي به باد

 موبد به  رسم  موبد  پيشين  و  موبدان  نشـاطشنبد نبيذ  خور بهبه  روزگار دو
 بدشنبخور كه خوب بود عيش روز سه  ناب ةشنبد به دست بادبگير روز سه

 خور  به عافيت گـذر   ه ساتگيني ميب  بخـورشنبه  كه روز  بالست بادهچهار
 خود فزايدراحتت چـو تلخ باده خوري  ستازدگيميبه پنجشنبه كه روز خمار

ــه ــار آدين ــر  روزگ ـــاز  دگ ــس از  نم  نبيذ خور كـه گناهـان  عفـو  كنـد  ايــزد       پ
 )286ـ278(  

گونـه   نيبد )61: 1372( كوب زرينبه قول سرايد،  را ميوقتي منوچهري شعر باال 
داد  »كـار آب « در و كنـد  مـي م يم عشرت تنظيك تقويش يخو ةهفت يشاعر برا
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ـ بـه سـر آ   يكام و شاد يگذارد كه عمر او ب نمي د وده مي يجوان را د و شـراب  ي
  : داند مي اصل طرب

 ستا اين شب من روز و آرام من و مونس  استرا سبب اينكه طربكف من نه مي بر
 است را  لقب  اين  نزديك  خردمندان  مي  غمها ترياق  بزرگ  است  و  شفاي  همه

 است زيرا  كه  بدين گيتي  اصل  طرب اين  هيچنتوان  كردن  شادي  و طرب   بي  مي
 سـت ا به  زمستان  سلب اين راانبسلمر بي  راتنگـدالناين بودمفرح معجون 

  )212ـ209(
چ يار اندك اسـت و در هـ  يبس يمنوچهر يدر مورد زندگالعات اط .عشق .5 .2
ـ ورز مـي  خاص عشق يبه شخص يامده است كه منوچهريهم ن ييجا . ده اسـت ي
و  ي، عشـق صـرفاً مـاد   شود ميبه عنوان عشق مطرح  يوان منوچهريچه در دآن

ـ جـز   يزيچ و شود مي ارضا ييبارويدن هر زياست كه با د يجسمان ـ ك تماي ل ي
ـ  از .و در واقع نه عشق بلكه شـهوت اسـت   ستيش نيب يجسمان و  هـا يتابيآن ب
چ به نظـر  ينجا هيدر ا ،مشهور است يافالطون يكه در عشقها يدردناك يها هشكو
عشق مردم نوشـخوار و  . ستين يصوف او عشق زاهد و عشق نيهمچن. رسدينم

م و درم دل و مهر معشوق يس هد باخوا مي كه است يعشق مرد. است يجهانجو
 يداست كه نـاز و جفـا  يپ ين عاشقيچن .كند يداريرا مانند حسن و جسم او خر

ن عشق، عشق مـذكر  يا .كند ميخشم و عتاب او را تحمل ن خرد و نمي معشوق را
است كه دل او  يارك ترك بازيك بنده تعلق دارد و گاه يعشق او گاه به . است

 )شعر 29( وانيد يجا 33در  يمنوچهر .)63 :1372 كوبزرين( كند ميرا شكار 
  :ند ازاعبارت اوعشق ي هايژگيو و آن پرداختهمربوط به به عشق و مسائل 

   .عاشقانه يسوز و گدازهاو فاقد  يو شهوان ي، جسمانيمجاز يعشق .1 .5 .2
  .مذكر و در واقع عشق به همجنسمعموالً معشوق  .2 .5 .2
ن خاطر در فـراغ عاشـق   يبه هم و )شاعر( م عاشقمعشوق معموالً غال .3 .5 .2
  :دده مي يد و گاه عاشق او را دلداريگر مي

ــل     نگـــارين  منـــا  بـــــرگرد  و  مگــــري ــت  حاص ــقان را  نيس ــار عاش ــه ك  ك
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 نهد يـك روز  بـار  خـويش حامـل      زمانه  حامل  هجـر  اسـت  و البـد
ــژه  نگار من  چو حال  من  چنـين ديـد ــد  از  مـ ــل  بباريـ ــاران وابـ  بـ
 پراكنـد  از  كـف  انــدر  ديـده پلپــل     تو گويي پلپل سوده به كـف داشـت

    )908ـ905(          
د، سـرزنش و  يعاشق مورد تهد يدارد و گاه از سو يمعشوق مقام پست .4 .5 .2

ده شـ ن نكتـه اشـاره   يبه اوان ياز دن جا يدر چند يمنوچهر. دگير ميعتاب قرار 
  :ريات زيمثالً در اب ؛است
سي رنج من  پارسـت  نه باش كه امسال شـُهبهامسال  كشــيدمتوعنايوپار ـب
 مرارسـت  مرا  رنج وتو ازين بيش نه با  سوييكبهرويتو كنمكزدل دهدم نه

  )118ـ117(
 يـي نـه مرا  يقـت حق به ييچند مراره  هـدجينتر از اي بهزانكه به خدمت نكن رو

  )2033ـ2030(         
شـاعران سـبك   اكثر بلكه در شعر  ؛ستين يمقام معشوق خاص شعر منوچهر يپست هالبت

  .)67 :1375 سايشم( سبك استاين ي هايژگيو از و شود ميده يد يژگين ويا يخراسان
شـاعران  در كتـاب  قـت  يع حقيعبـدالرف  .يمنوچهر يدانيقيو موس يقيموس .6 .2

كـه بـا    يانسـ ه به با توجه و داشت ييقايطبع موسچون  را يمنوچهر رانيبزرگ ا
دان بـه حسـاب   يقي، موسـ كردهاشاره  آنهامختلف داشته و در شعرش به  يسازها

 يو خواننـدگ  يد كه در نوازندگآي ميبرن يچهرومنوان يدهرچند از . آورده است
 زمـانش انـس داشـته اسـت     يقيكه با موسـ  توان دريافت مي؛ داشته باشد يدست

از  يكـ يكـه   معتقـد اسـت  هـم   يوسـف ين يسغالمح. )142ـ139 :1381قت يحق(
ـ مان آهنگ سـخن و درون يب يهنگاهم يص شعر منوچهريخصا آن اسـت كـه    ةي

ن وفـور اصـطالحات   يهمچن. است يقياو در موس يگمان حاصل ذوق و آگاه يب
است كه او  يگريل ديدل يودانان در شعر يقيو نواها و موسو نام سازها  يقيموس
  .)67 :1376 يوسفي( بوده استس شنا و آهنگداشته حساس  ةسامع
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است و شراب  يو خوشگذران يكه دنبال شادمان يشاعر يبراكه واضح است 
؛ سـت ين يخال يقيموس يجز نوا يزيچ چيه يند جاا جمع يكباب و معشوق و و

 هتوجـ  ار مـورد ياسـت كـه بسـ    ياز عناصـر  يكـ يو لوازم آن  يقين موسيابنابر
ف سـازها و  يو توص يقيبه موس هرودس هجدهدر  يمنوچهر. بوده است يمنوچهر

بـار در   هشـتاد را  يقيموسـ  ةآهنـگ و پـرد   62ن نام يهمچن ،هپرداختالحان آن 
. آمده اسـت  شوانياست كه در د يير از نام انواع سازهاين غيآورده و ا شوانيد

چـاپ نمـوده    يقيو الحان موس يدامغان يمنوچهرمالح كتابي با عنوان  ينعليحس
داشته و در مجالس  ييآشنا يقيبا موس ير آن است كه منوچهرانگينها بيا ةكه هم

  .برده است مي تلذ يقيموس يبزم از آوازها
 يدر شـعر منـوچهر   قابل مالحظهگر موضوعات ياز د .و مفاخره ييخودستا .7 .2
ـ ا. اسـت  ييمفاخره و خودستا ،دارد يسبك يژگيحكم و كه در سـبك   ويژگـي ن ي

و ارتبـاط   يق مداحيدربار بودند و از طرة وابست اكثر شاعران پيرو آنكه  يخراسان
ـ يطب يكردند، امريبا دربارها ارتزاق و كسب مال و منال م شـاعران بـا   . اسـت  يع

باز كننـد و خـود را در چشـم     يپاي يخود جا يبراخواستند  مي به دربار يكينزد
ه خود را ببه اصطالح دربار بزرگ جلوه دهند و  يالشعراان و ملكيممدوح، دربار
 يمنوچهر. نداشتندو اظهار فضل  ييخودستا جز يان چارهيا؛ بنابررخ همه بكشند

ش بـه  يگـرا م و يمسـتق  بـه طـور   يكـ ي :وه عمل كرده استين كار به دو شيا يبرا
بـات و مفـردات   يار از تركيبس ةعرب و استفاد يكردن از شعرا يرويو پ يمĤب يعرب

و استفاده از بحـور مشـكل و    ينرايف كردن نام شاعران عرب و ايو رد يزبان عرب
  .و مفاخره و اظهار فضل و دانش ييق خودستايگر از طريو د ،دشوار يها هيقاف

 من  گفته  شعري  مشتهر در  تهنيت و اندر  ظفر
 تر  در  فتح  آن  عموريهراست»سيف اصدق«از

 چون من ترا مدحت كنم، گويي كه خود اعشي منم
 چرخ  بارد  قافيه از بس كه  اندر  دامنم  از 

  )1412ـ1411( 
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ـ  60و  52 ،50 ،16 يهـا  هسـرود  ن دريهمچن و  همفـاخر از  يگـر يد يهـا  هنمون

در شـعر   ييداشت كه خودسـتا  هتوج ديبا هالبت .آمده است يچهرومن ييخودستا
پيدا  يسبك يژگيحكم و يله زمانأن مسيا اما؛ ش وجود دارديكم و ب يهر شاعر

  .است چنين يمنوچهروان يددر  و باشداد يكه بسامد آن ز كند مي
ـ دكـه در   ييهـا  هشيگر از انديد يكي .تيگله و شكا .8 .2 حكـم   يوان منـوچهر ي
بـان و  يزمان و رق يا ابنايت از اوضاع زمانه يو شكا يمندگله ،دارد يسبك يژگيو

 شـش در  يمنـوچهر . بازار فضل و نهفته ماندن قدر شاعر است يحاسدان و كساد
ت از يبـه گلـه و شـكا   ) 109و  71، 67، 63، 52، 50هـاي   دهقصـي (خود  ةسرود

ـ . پرداختـه اسـت   يبازار فضل و شعر و شـاعر  يحسودان، كساد در عنـوان   يحت
ـ فرما مـي  ت از حسودان و دشمنان خوديشكا در« :آمده است 52 ةديقص و در » دي

به  صرفاًده ين دو قصيا يعني .»تيدر شرح شكا« :ز آمده استين 67 ةديعنوان قص
از  ،آنت از يكساد بازار شعر و فضـل و دانـش و شـكا    .اند افتهين امر اختصاص يا

از  يكـ يشـروع شـد و همـواره تـا بـه امـروز        )بعد از محمود( ياواخر عهد غزنو
 :ديگو يمنوچهر. بوده است يشعر فارسرايج  هاي بنمايه

ـ    بر   رسم  و  يردندك يه طللها  گر رب  سيقياخطل و  اعش ويدلب و يسوالقرما  يبل
ـ وحهنيها همه بر نظم  و  شعر و  قافم  يظب  و  نه  وحوش  و  نه  ياره بر اطالل و دن  يمكن
ـ  احمـر، يـا  و ابن يددرؤاد و بندوب  يرالبشـ ابـنيـك،ملوحداد و  بوبونواس و  ب  يفت
 يهوال يابل كه گفتصدق آنيف انكه گفت السآ  ينالـذاهب كه گفـته گفته است آذنتنا آنكنآ
 يهـر   كه  آمـد  از نكه از  ولواج آمد  آنآ  والمثلب  و يكلعال و بوالعباس  و  بوسلاوب
 يذهك  يبوالفتح  بست   و   يشكور   بلخبو  يرودكويدخراسان  كو  شه نيماز حكا
 يكـر  دنكر  يشما  را  شاعركند هرگز ات  رااياميفرشاينيد ينبب وييد ياب و گ

)1760ـ1754(  
ـ آشـوب ا خ پريد امر شد و در تـار يان باعث تشدياوضاع سلجوق ينابسامان ران ي

از حـال و   شاعران و اهل فضل و دانشتا  در دست بود يحقبه يها ههمواره بهان



 53آينة ميراث، شمارة /  236

 

 

 يريسـ در كتاب  كوبزرين. )180ـ179 :1375سا يشم( روز دانش ناله سر دهند
ن بعـد از  يط غزنيبه محاز دامغان  يود منوچهروربر آن است كه  يدر شعر فارس

 ييجوزهيكه محل نزاع و ستــ و دربار آلوده به بغض و حسادت مسعود  محمود
ـ چندان موافـق طبـع متول   هالبت ان بود ــيان و پسريپدر يكشنهيو ك ان دسـتگاه  ي
ـ   يست و شاعر دامغـان ين ـ كوشـد بـا جلـب حما    يهرچنـد م  ت خواجـه احمـد  ي

خـود در مقابـل    يبرا ،م اويند ،يسلطان و خواجه بوسهل زوزنر يوز ،عبدالصمد
دربار مسـعود را موافـق بـا     .شود ميابد، ظاهراً موفق نيب يحاسدان ملجأ و پناه

ر ن سبب از اشتغال به شعيابد و به همي نمي ده بوديآنچه راجع به دربار محمود شن
  :ديگو مي و شود ميمان يپش يو شاعر

 ين وديح سو از مدا يانز نميبيهجكز  يهجزيح وداتوبه كردن آمد از م هاگ
 يهج شدي بلي باريح آرا مديالنبخرگ  يحمدشدبلي باي گوييرا هجيسانخس رگ

ـ  يليخ انطعن حاسد نيعالوه بر ا د مـدح و هجـا موجـب    اش از بـازار كسـ  يب
  .)23ـ22 :1371 كوبزرين( اوست يآزردگ

 يها هدور يشعري هايژگياز و يكي .شعر در ياستفاده از معلومات علم .9 .2
ش در يخو يشاعر از معلومات علم ةاستفاد ،سبك شاعران يدر بررس مختلف

ج يچندان را ين شعر فارسيآغاز يها هدر دور ين امر در شعر فارسيا .شعر است
 نافتيتكامل  يهاهاز را يكي؛ زيرا گذارد مي يزونفگذشت زمان رو به  ست و باين

ن است كه شاعران از يا ين شعريو مضام يدن به معانيششعر و تنوع بخ
و  يات قرآنيآ ،يخيع تاريوقا ،يو مل ينيد يها هافسان ،مصطلحات علوم گوناگون

ساختن  بايز يبرا آنهااز استفاده كنند و  يو عرب يال فارسثث و امياخبار و احاد
كه  ن استيا ،شتد از نظر دور داينبا كه يگريد ةنكت .دنناستفاده ك يشعر و نوآور

او  يو اجتماع يو خانوادگ يتيط تربيمح ،شاعر يو ادب يات علمالعاطناخواه خواه
و در  شود ميدر شعر او وارد  ،اثر كرده است يكه در ذهن و طبع و يو حوادث

وان شعر يد يبس«كه  ين از منوچهريا؛ بنابرستوآزاد روح ا ةشعر شاعر نغم واقع
ن يا؛ بنابرنباشددر شعر او  هااز آن ياثر توقع داشت توان نمي» بر دارد زان يتاز
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كه شاعر در دوران  يعيو وقا يزندگ حو سوان يو ادب يات علمالعاطشدن د وار
و عكس آن  يو عاد يعيطب يدر شعر امر ،ش شاهد آن بوده استيات خويح

به منظور تفنن شاعران  يبعض ،يعين امر طبيگاه عالوه بر ا اما؛ عت استيخالف طب
ش يخوات العو وسعت اط يدست رهيا عرض هنر و نشان دادن چي ييآزما طبع و

ش آن را از يات در شعر خوالعاطگونه  نيكوشند تا با وارد كردن ا مي تعمد دارند و
 ةاستفاد .)414ـ413 :1345 محجوب( شعر گذشتگان و معاصران خود ممتاز كنند

اوست و  يها هدانست يعيطب تأثير ليدر شعر هم به دل يات علمالعاطاز  يمنوچهر
كه قبالً بدان يي هاييو خودستا ها هو داخل همان مفاخرل عرض هنر يهم به دل
مختلف در شعر استفاده  يها هاز دانست يكه منوچهر يموارد بعضي از .اشاره شد

   :ند ازا عبارتكرده 
 ياز شعرا يريپذتأثير در .از شاعران عرب يريپذتأثير و يبĤم يعرب .1 .9 .2

از  يكيك استثناست و ي منوچهري يات فارسيدر ادب يمĤب يعرب و عرب
ر ادوا ين شعراياو را در ب يصدا كهن است يهم يبزرگ سبك و يها همختص

ت به يعرب و عنا ين شعرايرفتن مضاميدر پذ يمنوچهر .كند مي زيمختلف متما
از خود به معاصر و قبل  يشتر از شعرايب اما ،ات عرب آغازگر نبودهيزبان و ادب
 فارسي خ ادبيد در طول تارين جهت شايكه از اچنان ؛است ت داشتهيآن عنا
  :دنويس ميز ين اهللا صفا حيذب ).44: 1371 يامام( ز باشديمتما يا چهره

او از  يريپذتأثير ،باشد هتوج مورد يد در اشعار منوچهريكه با يگر از مطالبيد
علم در شعر اصرار داشت و  به اظهار يمنوچهر ...استافكار شاعران عرب 

 يا هخود را در برابر شاعران سالخورد يق جوانين طريست از اخوا مي ايگو
به اظهار علم باعث  يعادت منوچهر .فان او جبران كنديرد و هم يمانند عنصر

در شعر او شده و گاه آن را به  ياستعمال لغات و اصطالحات مهجور عرب
   .)587ـ1/586: 1371صفا ( مقرون ساخته است يتشخشونت و در

در دامغان گذشت  يمنوچهر يالً دوران جوانست كه اون امر آن ايگر اياز علل د
 هتوجبه ادب عرب ار يبسشان بود كه يا يو وزرا هيبو آلكه تحت حكومت 
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 كردند مي مدح يد عربيقصا يبود كه او را ط ياً خود مسعود كسيداشتند و ثان
رقابت با  يهم برا ،فضلاظهار  يهم برا ينوچهرن ميبنابرا .)53: 1375 سايشم(
به  يديش شديگرا ،خود يها هدانست تأثير تحت ،يعيبان و هم به صورت طبيرق

 قابل شن همعصرانياو در ب يعرب هاي هزان واژيات عرب دارد و ميزبان و ادب
دش يشاعران عرب را در سرودن قصا يشعر ةويهم ش يچهرومن .است هتوج
 رداو شرا در اشعار شاعران عرب اسامي بسياري ازهم و ت كرده است يرعا
 ش آورده و گاهيمختلف در شعر خو ياحرا به ان آنهااز  ياريه و اشعار بسكرد
  :ريز اتياب مثالً ؛است كردهعرب اشاره  يبه اشعار معروف شعرا زين

 كو  جرير  و كو  فرَزدق،  كو  زهير  و  كو   لَبيد
 جنّ  و   سيف  ذويزَنرؤبة عجاج  و  ديك ال

 كــو  حطَيئه،  كو  اُميه،  كو  نُصيب  و كو كُميت
 اَخطل  و  بشار  بـــرد،  آن  شاعــر  اهل  يمن

 بوشعيب   و  بوذر   آن  تُرك كَشيوز  خراسان
 وان   ضرير   پارسي،  وان   رودكي  چنگزن

 جيآن   دو  گرگاني  و  دو  رازي  و  دو  ولوال
 سه سرخسي  و  سه كه اندر سغد بوده  مستَكَن

 ابــن  هاني،  ابــن   رومي،  ابن  معتز  ابن  بيض
 دعبل و بوشَيص و آن فاضل كه بود  اندر قرن

 نج  شاعر  كـو،   كجا   بودندشانوان   خجسته  پ
 عـزَّه  و عفـــرا و هند و  ميه  و  لَيلي سكَن

 و آن  دو طَرَفه،  آن  دو  نابغه وان دو  امرؤ القيس
 ...وان دو حسان و سه اَعشي وان سه حماد و سه زن

  )1128ـ1122( 
   :ديگو مي بانيبا رق همحاجن در يعالوه بر ا
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 من  بسي  ديوان  شعر  تازيان  دارم ز بر

 »اال هبي بصحنك فَاصبحين«تو نداني خواند
     )1271(  

ف ينه تنها در توص يمنوچهرشعر  .علم و نجومدر  يرمهارت منوچه .2 .9 .2
تشخص  ،بلكه در به كار بردن اصطالحات خاص علم نجوم ،ياجرام آسمان

 يهاتياز تشب. استار استفاده كرده ياز اصطالحات علم نجوم بس او. دارد يسبك
ئت و نجوم يه يكنم از مباد مي تصور ،شان دارديا روكه راجع به كواكب و ص

كه چنان يول .داند مي زين نيب و علم دطخودش علم  ينبوده به ادعا العاط يب
؛ زيرا افتهيد فرصت آن نينداشته و شا يادين شاعر تعمق زيا ،ميگفت ترشيپ
ذهن بان سادهيست و به ادينه يشبلسوف ياالتش به افكار شاعر متفكر فيخ
االت يافكار و خ و دهيند يطبعش ورزش علمو  ماند مي شتريالفكر ب ضيعر
، 1د يقصا( هسرود دوازده در يمنوچهر. )137ـ135: 1358 فروزانفر( ق ندارديعم
ق و يار عميبه مسائل نجوم پرداخته كه بس )68و  56، 50، 47 ،33، 16، 4، 2

   :خيمرمانند كسوف  ؛دنهم دار يعلم اشتباهات يگاه يستند و حتين يتخصص
ختي به  روي چو بر مـــاه سهيل يمناگل دو  كسـوفالله چو مريخ اندر شده ـل

)17(  
در  دينـي اشـاره بـه معـارف     .يارف اسـالم عث و ميات احادياشاره به آ .3 .9 .2

ـ عم ،چه هستكم است و آن يسبك خراسان  مضـمون  هـا سـت و شـاعر از آن  يق ني
 گاه شدر اشعار يمنوچهر ).68: 1375 سايشم( كند نمي يليتمث ةا استفاديسازد  نمي
ـ عنا .اشاره دارد يو معارف اسالم يث نبوياداح قرآن، اتيبه آ بـه   يت منـوچهر ي

وان يدمصحح . است يعاد ين اسالم امريبه د يبه لحاظ اعتقاد و يمباحث اسالم
ايـن  كـه  اسـت   كـرده ث اشاره يحد دوقرآن و  ةيآ ششقات به يدر تعل يمنوچهر
  . ستين چشمگيرچندان تعداد 

انعكاس اعتقادات شاعران بوده شعر همواره محل  .ياعتقادات منوچهر .10 .2
اظهار اعتقادات در شعر  يل شعر فارساو يها هكه در دور د دانستيبا اما؛ است
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ات يادبه البت .آن افزوده شده تشد گذشت زمان بر ر نبود و بايچندان چشمگ
در  .ن قاعده مستثناستياز ا ،خاص است يها هم آموزيكه به دنبال تعل يميتعل
ار اندك يبس آنهاشمار  كه ميخور يبرم او ينيه اعتقادات دگاه ب يوان منوچهريد

  :ريت زايبدر امثالً  ،ندارد ياست و چندان تشخص سبك
ــا  زهــــره طلعــت ومــاهچهــره بــا ــرهب ــير  زه ــت و ش ــري  عف  زه

         )1593(  
 بفــــــتال  ســـر خوارجملك بگير و   معنيشاي ملك اين ملك را تو داني

     )2396(  
 اصحاب نينوي سر بر شيعهاهلچون  چنـارسـربركندنوحههزار يقمر

       )1801(  
 بسته عدو را دست پس، چون ملحد ملعون خس

 كش كرد مهدي در قفس و آويختش در مهديه
     )1410(  

 اهل يفرق اسالم يو كالم ياعتقادي هاو بحث يدر اعتقادات مذهب يمنوچهر هالبت
در  .ن مباحث ابا داردياز ورود در ا ،يجوان ة به واسطاهل و مداراست و اصوالًتس

  . قرار دارندو در حاشيه ستند يه شاعر نات مركز توجيو اخالق ينيواقع اعتقادات د
 و ندپاز  يشعر سبك خراسان .ين منوچهرداندرز دا و ندپ ات وياخالق .11 .2

 يندهاپكه آن؛ حال دارند يعمل ةشتر جنبين پندها بيا يول ،ستين ياندرز خال
كوب  نيزر .)69 :1375سا يشم( دارد يو عرفان يشرع ةجنب يو خاقان ييامثال سنا

   :نوشته است
در  .دآي ميبر ن يزين باب چيوان او در ايدارد؟ از د يم خاصيتعل يا منوچهريآ
و  يا كه در آن نكته يتوان به شعر مي كمتر ،ن اشعار كه به او منسوب استيا

م يتوان تعل ين سكوت را نميا همين همه آيا با .شد برخوردان شده بايب يميتعل
ان يندارد و از سود و ز ييكه به حوادث جهان اعتنا يشاعر ؟خاص او شمرد

.. .م خواهد داشتياندرز و تعل يچگونه پروا ،دارد مي خود را بر كنار يتيگ
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 شقآن عي هاييبايو ز يم اوست او به زندگيتعل يمسائل زندگ ةبار سكوت او در

كوت ن سيا.. .ديشما سخن بگو يآن را ندارد كه در باب آن برا تفرص .ورزد مي
تنام و اغ ييجو ام و حافظ راز فرصتيتر از خ است كه روشن يك درس عملي

به ندرت  يليز خيگاه در اشعار او ن ها هشين اندين همه ايبا ا .كند مي انيوقت را ب
   .)66 :1372 كوب نيزر( استان شده يان باشد بيم در ميكه قصد تعلآن يب

 يوانش اندك است و تشخص سبكيدر د يمات منوچهريو تعل اندرز و دپنزان يم
 هم يم نادر و بدون قصديو تعل رزندكوب پند و ا نيز ندارد و اگر به قول زرين

  :ريات زيبه عنوان مثال در اب ؛است يخواردعوت به شاد ، هماناباشد
ـ بگير ازروزي  بس  خرم است مي ـ   بدهانهزم داد  دادام  داد تـو  داد ه ايـزد ك
ـ غنميت هستخواسته داري و ساز، بي  و داد و دين يفرخ زّ و ناز،و عيمناي  ازب

 بـاد  گيتي خواب اسـت و  انده فردا مبر،  بخورنيز چه خواهي دگر خوش بزي و خوش
ـاه و روز رش و رام و جوش، رو  پيلگوشمي خور كت باد نوش بر سمن و  بـاد  ز خور و م

 ا بامدادهر شب ت شامگاه،اروز تهر  پگـاهدهخور و ميآمد نوروز ماه، مي
  )225ـ220(

 ؟بايي مي كه گرفتمت كه شدي آنچنان  ؟طلبيميبدانچهرسيديكه گرفتمت
 ؟مينـايي  ستد باز چرخ داد،هرچهنه  ؟نقصاننه هرچه يافت كمال از پيش بود

   )2063ـ2062(
   .ندارد يتشخص سبكو نمود  منوچهريوان يدات در ياخالق

  
  گيرينتيجه. 3

مشخص شد كه افكار مختلفي در آن  ،در بررسي سطح فكري شعر منوچهري
طلبي و خوشگذراني است كه از جواني و  عشرت آنهاترين مهم. مطرح شده است

ان جوان و كه از شاهــ ارتباط او با دربار شاهان خصوصاً مسعود غزنوي 
نشأت  ــ عشرتجوي بوده و ميلي تمام به شادماني و شادخواري داشته است



 53آينة ميراث، شمارة /  242

 

 

چنان گسترش دارد كه  ديوان منوچهريطلبي و شادخواري در  عشرت. دگير مي
مطرح در شعر او و حتي ديگر سطوح شعر او را ي ها هساير افكار و انديش

ديگر در اشعار ي ها هشافكار و اندي ،عالوه بر اين. دهد مي الشعاع قرار تحت
 گوناگون آن يها هجلوهمراه با عت يطب اند؛ چون وصف منوچهري مطرح شده

عوارض مربوط ابر و باران و وانات مختلف، ي، پرندگان و حهاهاهان، كويگلها، گ(
مدح شاهان كه  ،)بيابانو دشت و راغ و شب و ستارگان  فصول و ايام، به آن،

شراب ترك ادب شرعي است، توصيف و تعريف از  راه با اغراق و گاه منجر بهمه
 يقيموس بيان عوالم عشق، عشقي مجازي اشاره بهو مجالس بزم،  ينوش و شراب

خودستايي و مفاخره، گله و شكايت از حاسدان و نامرادي ، اصطالحات آنو 
ي ها هوختد، استفاده از انبانيذم و نكوهش و گاه هجو حسودان و رق روزگار،

مĤبي و تأثيرپذيري از شعراي عرب و اشاره به  به صورت عربيعلمي در شعر 
ت و پند و اعلمي خصوصاً نجوم و بيان اخالقي آيات و احاديث و اصطالحات
 الواقع محتواي اينها همه في .ات خاص او هستنداندرزي كه در جهت روحي

   .دهند را تشكيل مي منوچهرياشعار فكري 
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