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 یپارس  شعر در  ییوهزل سرا یمنوچهر 

  
  

 : شد ی اند  یم  ن یچن  ی دامغان یاشعار منوچهر  رامونیپ  در  نگارنده

هزل   ی معنا  .نمدا یم  ییهرزه گو  و  ییهزل سرا ابطال ، ، یارسپ  شعر را در یو   یسخنور 

 .باشد   یراجتماعیو غ یراخالقیغ  نی مضام  ی منثور که محتو ای : سخن منظوم نست یا

  مستهجن ، ی چشم اندازه ها و  چرند  ،  کاواک هوده،یب  ی : سخن ها   یمنوچهر ی سروده ها یتمام  

 .بس  ها هستند و  اوهی  ف،یپوچ، الطائالت، مضحکه ها، اراج

ستودن   یبرا نکه ی ا تصور  ست ین  است. دشوار ی چون مسعود غزنو  ی مداح ستمگران یمنوچهر 

پرورده   ست ی را با  ی مفتضح ی ها ه یدرون ما  واژه ها و ی چ ،  انیمسعود  و  مسعود  ی هایزیخونر 

  ل  یرذ  ن یپرتاب نموده است. اشعارا (ی دگیو گند   یدگیتعفن )پوس  ی را به ژرفنا  ی وشعر پارس

 .است  یـ انسان  ی مدن ی ارزش ها  ها و خصلت  ها،منش   با ی گانگیب  از سرشار  ،یادب

  شاد  باشد و یعشرت طلبي و خوشگذراني م   رامون یپ  در و دادگر،یب   و  داد یوصف ب  ش یسروده

  .ی خور

 :د یمسعود دقت کن  یبرا  ی و  یمدح  دهیقص ک یاز   ی تی ب  به

. 

 چـوب بُدي تخت سـلیمان پیمبـر  از

عیارست    وین تخت شه  مشـرق از زر 

... 

  ان یغزنو فقرمردم درعهد  و  یاضمحالل رفاه درزندگ و  ی معنو ی زیچ  ی ب ت یاز وضع یمنوچهر 

تهوع   ی ، بو آن  از  است و ی آغشته به مردار یو  شهء ینداشته است . اند   انیب  ی سخن چگاه،ی ه ،

 :بجا مانده است   یپارس  شعر  آور

. 
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 مجلس احرار سه چیز است و فزون نه  در

 هـــر سه شرابست و ربابست وكبابست  وان 

 ( وانید 108)

. 

  ن ی[، بر یی]سلطان الطائالت سرا  ی، که منوچهر یپارس شعر  یخی گنج  تار در }ُدر{  گانی  به

چرا طالبان   و   را گستردند  ی کام تباه  و  خاد  که چرا اگسا و  د یننال  و  د یشو گنج افزوده ، آشنا 

 .شوند  ی م کی افغانستان شر ی زمام دار در تکار ی جنا

را باارادهء شخص   ه یمدح و   یواه  اشعار  نگونهیسرا ا  ی که شاعران پارس د ییننما   وهرگزفراموش 

 .کردند  ی م افت یدر سه ینوشتند وپ  ی م ی خودمختار و  ی خود درکمال آزاد 

 .باشد  ی م ی گناه عقالن  و  ی ابله دن، ی[ نام  ی اجتماع ی را ]هنرکالم ی شعرپارس

 :[ ه ی] رحمة هللا عل  یدامغان  ی! استاذ جنت مکان!! منوچهر   ت یمعنو  ازخزانه

  فال نیك و به روز مبارك شنبد  به

 گیر و مده روزگار نیـك بـه بـد  نبیذ 

  دین موسي امروز خوشتر است نبیذ  به

 مـوافقش را نبیـذ نـو َشـنبد  بخور 

  تواني یكَشنبد از صبوحي كن اگر

 صبوحي نیكو بـود به یكشـنبد  كجا

  ومذهب عیسي به بادهءخوش  ناب   طریق

 دار و مزن بخت خویش را به لگـد  نگاه

  روزگار دوشنبد نبیذ خور به نشـاط به

 رسم موبد پیشین و موبدان موبد  به

  روز سه شنبد به دست بادء ناب  بگیر 

 كه خوب بود عیش روز سه شنبد  بخور 

  كه روز بالست باده بخـور چهارشنبه

 فیت گـنبد ساتگیني مي خور به عا به

  پنجشنبه كه روز خمار مي زدگي است   به

  تلخ باده خوري راحتت فزاید خود   چـو

  از نمـــاز دگــر روزگــار آدینــه پــس
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 خور كـه گناهـان عفـو كنـد ایــزد  نبیذ 

/ 

  برکف من نه که طرب راسبب این است  مي

 من و مونس من روز وشب این است  آرام

  بزرگ است و شفاي همه غمها  تریاق 

 خردمندان مي را لقب این است  نزدیك

  مي نتوان كردن شادي وطرب هیچ  بي

 كه بدین گیتي اصل طرب این است  زیرا

  مفرح بود این تنگـدالن را معجون 

 سلبانرا به زمستان سلب )سالح( این اسـت   مربي

 (209ـ212)

. 

  بس خرم است مي گیراز بامـداد  روزي 

 ه  بده كـه ایـزد داد  تـو داد زمان داد  

  داري وساز،بي غنمیت هست بـاز  خواسته 

 و عّز و ناز، فرخي و دین و داد  ی ایمن

  خواهي دگر،خوش بزي وخوش بخور  نیزچه 

 فردا مبر، گیتي خواب اسـت و بـاد  انُده

ت بادنوش،برسمن و پیلگوش  مي   خورک 

 رش ورام وجوش،روزخورومـاه و بـاد  روز  

  اه، مي خور و مي ده پگـاه نوروز م  آمد 

 روز تا شامگاه، هر شب تا بامداد  هر

 (225ـ220 )

 / 
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