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 24/01/2017               بصیر صباح 

 تأریخیره های ـچه

 تحقیق و نگارش بصیر صباح
 

 دهمیازبخش 
 

 یبلخ یعنصر یدر یات پارسیچهره برجسته ادب
 

دربار محمود و مسعود غزنوى و استاد  ارسى درفدری و صرى بلخى سرآمد سخنوران بن احمد عن ابوالقاسم حسن

ست جز آنکه یدست ن اتش اطالع روشنى دریآغاز حاز  ش است. یرودکى تا زمان خومطلق در مدح و غزل بعد از 

ن فن شاگردى ابوالفرج یا ادب روى کرده و در و ن تنعم به شعریبرخاسته و در عم که از خاندانى متمکن یدان مى

ز یل نیاادب از علوم او شعر وار نموده و عالوه بر یان را اختیمجوریسگزى شاعر اواخر قرن چهارم و مداح س

 اى اندوخته بود.  بهره

 

  یبلخ یعنصر یزندگ

 .سرا بود فارسیدری زبان و  هجری قمری، فرزند احمد، از شعرای ۴۳1وفات سال ، ابوالقاسم حسن عنصری بلخی

اشتغال یافت. عنصری در کار تجارت چندان تجارت تحصیالت ابتدایی به کار  به دنیا آمد و پس از عنصری در بلخ

 .موفق نشد و در یکی از سفرها اموالش توسط راهزنان غارت شد؛ پس به ناچار باز به فکر تحصیل افتاد
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گذشت زمان کوتاهی عنوان  راه یافت و پس از غزنویان به دربار عنصری توسط یکی از برادران سلطان محمود

صد نفر از سخنوران و شاعران قرار گرفت. عنصری  د و در رأس حدود چهارملکالشعرایی دربار را از آن خود کر

 در این باره گفته است:  شعرای بعدی گشت، چنانچه خاقانی شروانی زبانزددر دربار محمود چنان ثروتی جمع کرد که 

 

 دانـره زد دیگـقـشنیدم که از ن

 ز زر ساخت آالت خوان عنصری

 

میگویند که دیوان شعر عنصری مشتمل بر سی هزار بیت بوده است، که در اثر گذشت زمان از بین رفته است، ولی 

 .جای مانده و در دست استه پارسی از وی بدری و  انواع شعرآثار پراکنده بسیاری از 

 

  یبلخعنصری ت یخالق

ومت محمود غزنوى و حکسلطان در شعر مصادف بود با آغاز دوره  قدرت و شهرت بلخی زمان بلوغ عنصرى 

به لخی بن بود که عنصرى یبن ناصرالد ن نصریله  همیوس ن در خراسان و بهین سبکتکیبن ناصرالد برادرش نصر

ز ز این قدمت و سابقه  خدمت و نیافت و به سبب ایدربار سلطان محمود معرفى شد و در خدمت سلطان غزنه تقرب 

افت و در شمار یگر تقدم حاصل کرد و در نزد سلطان تقرب یآنجا که معرف او برادر سلطان بود، بر شاعران د

ان شاعران یار در میچنگ آورد چنانکه به مال و نعمت بس آمد و از صالت وافر محمود ثروت فراوانى به ندماى او در

 .باره  او گفته است خاقانى در بعد از خود مشهور بود. 

 

 سلطان  یپاه ب پا

ن پادشاه است و پس از او در خدمت یهمراه بود و ممدوح اصلى او هم عنصرى در غالب سفرهاى جنگى محمود با او

ن یبن ناصرالد ن دو پادشاه نصریز همان تقرب و مقام را حفظ کرد و او را مدح گفت. و عالوه بر ایپسرش مسعود ن

 اند. نوشتهمری هجری ق ۴۳1وفات او را در سال  د غراى خود ستود. یز در قصاین را نیسبکتک

د خود را به مدح اختصاص یمنش بود و با آنکه قصاگهمت و بزر بلند از اشعار او آشکار است مرد   هن شاعر چنانکیا

هاى او  ها و غزل ز توجه نموده است. وقار و متانت استاد حتى در تغزلین اخالقى نیان مضامیداده در آنها گاه به ب

 آشکار است.

 

  یبلخعنصری  اشعار

وانش یخذ مختلف و در نسخ دآد و آنچه امروز از اشعار او در مان نوشتهت یب سه هزار بیوان عنصرى را قرید

 اى ات پراکندهیکند و مشتمل است بر قصائد و چند غزل و رباعى و اب ت تجاوز مىیموجود است اندکى از دو هزار ب

 ، "ارو عذ وامق" ، "وةیالح نیبهر و ع شاد"نام  ز داشت بهیهائى ن وانش منظومهیر از دیوى غ ش. یها از مثنوى

 .ستیها جز قسمتى از وامق و عذرا که به بحر متقارب ساخته شده است، در دست نن مثنوىی. ا"بت سرخ وگبت خن"

 

 



  
 

 

 5از ۳

 بلخی یعنصرکالم  در بهار

كه به طور  یزیچبلخی  یوان عنصریاورم، هر چند در دیببلخی  یقصد دارم وصف بهار را از زبان عنصر نجایا

 لذا از  عصرش سروده شده است. یو مقام ها شاهاندر وصف  اشعارست و تمام یدر وصف بهار باشد ن یاختصاص

 كه در وصف بهار بود را جدا نمودم . ییت هایب یو ن اشعاریب

 

 

 گر شودید یلعبت یا ز صنعش هر درختـت در بوستان بتگر شود یمـه یوروزـاد نـب

 ار پر عنبر شودـطـاد همچون طبله عـب با شودـیر دـّزاز پــه بـبـون كلـباغ همچ

 ن اخضر شودیهمچون عارض خوبان زمباز یردارد همـاز باغ بد یم سپیسوسنش س

 رشته گوهر شود یر درختـوار هـگوش شود ینیه چــلّـ ح ینیر زمـد هـنـب یرو

 غ اندر شودیغ و گه بمید زمیگه برون آ ز ناز  ینید را بیخورشلعبتان  یحجابچون 

 ر شودـتـه اوراق آن دفـطـا كواكب نقـت تان كردار شب ـوروز بندد بوسـتر نـدف

 ن سر شودیو مشك یبا روینا چشم و دیباز م رد ز سر كوه بلندیرو گـن فیمیافسر س

 ارید چو قد شهریفزایب یروزروز هر 

 كمتر شود یدشمنان او هم چو عمرشب 

 

** * ** 
 

 ابوالحسن شهید بلخی

 پژوهش ونگارش استاد صباح
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یز نم او را علی یا سهیل نادر اواخر قرن سوم هجری قمری به دنیا آمد.  ، بلخی ابوالحسن شهید بن حسین جهودانکی 

از احوال و آثار او اخبار زیادی در دست نیست جز  گفته اند ولی کنیه اش در همه مآخذ به همین صورت آمده است.

های دری ، زبان  و به ، از متکلمان بزرگ و حکیمان نامور زمان خود بوده است بنا بر قول تذکره نویسانآنکه 

 ج آن زمان استاد بوده است.ئسی و عربی شعر گفته و در علوم رافار

 بوده است. ابوعبدهللا رودکی وی شاعر و استاد زمان خود و مورد احترام

 ، از هزاران تن بیشتر ارج میاست که رودکی او را در شمار خرد شهرت و تسلط شهید بلخی در حکمت بودهسبب 

 او سروده: نهاده است و در مرگ

 وان ما رفته گیر و می اندیش رفت از پیش "شهید"کاروان 

 رد هزاران بیشــوز شمار خ یک تن کم  از شمار دو چشم

 

 او را بدین هنر ستوده است: فرخی سیستانی شهید در خط نیز استاد بوده و

  

 شعر گوید که بنشناسند از شعر جریر خط نویسد که بنشناسند از خط شهید

 می ستاید : فرخی ، غزل او را نیز

 وز دل آویزی و خوبی چون ترانه بوطلب دل آرامی و نغزی چون غزلهای شهید

 .او را شاعری مطلق میداند رودکی 

 

  یبلخشهید  یزندگ

، و بسیاری او را به حسن خط رشته ها شهرت داشت همه آن به استادی در شهید بلخی چه در زمان خود و چه بعد از

و قدرت طبع و لطف و ذوق و احاطه بر علوم زمان خود سرآمد دانسته اند و او را در استادی هم ردیف و همانند 

 رودکی شمرده اند به خصوص غزل های او شهرت بسیار داشته است.

ن ت بیرون آمده اند و در همه جا شهرت داشته اند و آن چهاراو را یکی از چهار تن بزرگانی دانسته که از بلخ  ثعالبی

دری ر شهید بن حسین در شع ،، ابوزید البلخی در تألیف و سخن وریکعبی متکلم بزرگ معتزلی در کالم را ابوالقاسم

بلخی عمری دراز داشته و شهرت او اواسط  ظاهراً شهید  ، دانسته است.ارسی و محمد بن موسی در شعر عربیفو 

ته به آنچه گفبا توجه   ستی او اشاره دارد.وی در معجم االدبا به فقر و تنگدیاقوت حم قرن سوم بوده است. نیمه دوم

 که سال وفات رودکی است در گذشته باشد.هجری قمری  ۳29باید قبل از سال  ، وی شد

 

 زکریا رازی و شهید بلخی

ر داشته است و هر کدام ب مد بن زکریامحّ  مهارت داشته و مباحثاتی با فلسفی بر شاعری در علوم شهید بلخی عالوه 

مسائل فلسفی بوده است. در باب لذّت و علم الهی  دیگری نقض و ردی داشته است. مباحثات شهید بلخی و رازی در
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رازی نیز کتبی در  ،عقاید و نظرات رازی را نقض کرده این مسائل بسیاری از و سکون و حرکت و معاد و او در

آمده بود و در اختصاری که از آن  سلیمان منطقی ابو صوان الحکمه کتاب ، درباره لذت رعقیده شهید د رّد او نوشت.

 در دست است نیز نقل شده و آن چنین است:

آالم، گفته  التی هی اذاحصلتتفضیل لذات النفس التی هی لذات بالحقیقه، علی لذات البدن  بن الحسین در کتاب  " شهید

ه زیرا لذّات نفس در نتیجه مسّرتی ک و اتصال آن هاست.  ر لذّات جسمانی دوام نخستین فضیلت لذّات نفسانی ب ،است 

او با وجود مطلوب خود مانند حکمت و علم به دست می آورد و سبب ایقانی که به فضیلت آن بر امور دیگر دارد، 

 سه دارد و به همیناما لذّت بدن بستگی به وجود قّوت حا و انقطاع نمی پذیرد.  دائم و متصل است و سپری نمی شود 

به سرعت تبدل و استحاله می پذیرد. دومین فضیلت لذت نفسانی بر لذت جسمانی وجود نهایت  منقضی و زائل است. 

و غایت برای آنست بدین معنی که چون نفس در تکاپوی وصول به مطلوب خود برآمد همین که بدان رسید سعی او 

بدن هرگاه آرزوی محسوس خود  غل خود فراغت حاصل می کند اماش پایان می پذیرد و عملش به انجام می رسد و از

را یافت از آن بهره برمی گیرد و باز صاحب او به حالتی که بود باز می گردد. از این روی حرکت آن دائم و حاجت 

از  یآن همیشگی است. سومین وجه برتری لذت نفسانی بر جسمانی قّوت و ازدیاد آنست زیرا نفس چون بر فضیلت

ود که آن می ش تر می گردد. و بر فضائل دست یافت و یا لذّتی از لذّات نفسانی را حاصل کرد، به وسیله آن نیرومند

 آن بیفزاید. اما چون به لذّت محسوس رسید بر قّوت خویش می بر نظیر آن دست یابد و لذتی را که باالتر از آنست بر

د برتر از لذّت نخستین نیست بلکه در جنس ضعیف تر و پست تر نظیر آن برسد لیکن آنچه بدان می رسه افزاید تا ب

است. فضیلت چهارم لذت نفسانی، کمال آنست یعنی هرچه نفس بیشتر به لذّات خود نائل شود بیشتر به کمال طبع 

انسانی نزدیک می گردد ولی بدن هرچه بیشتر در لذات جسمانی منغمر و منهلک شود بر قوت بهیمی که در انسان 

 ودست بیشتر افزوده می گردد و اورا از کمال طبع انسانی و شرایط آدمیت دورتر می سازد.موج

چون رازی در اخالق معتقد به زهد و ترک دنیا و انزوا نبوده و می گوید فرد باید در حیات اجتماعی شرکت داشته 

لذت به عقیده رازی آن است که باید از لذات جسمانی بیش  . بهره بگیرده مقداری که حاجت است ب چیز باشد و از هر

. البته رازی راجع به نبوت هم فلسفه ای داشت که بسیاری از حکما و جسم به آنها محتاج است چشم پوشیداز آنکه 

خوانده اند از آن جمله ابن هیثم، ابوالقاسم  فلمتکلمین آن زمان با او مخالف بودند و او را ملحد و نادان و اهل و غا

با افکار  وی . خرم اندلسی و ابوالحسن شهید بلخیخسرو، ابن  ، ناصری بلخیکعبی، ابونصر فارابی، ابوعلی سینا

 ارسطو مخالف و آنها را به ضرر بشر می دانست.

 دهمیازپایان بخش 

 ادامه دارد

 

 
 

 


