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 ابومنصور محمد دقیقی بلخی  ۀزندگینام

 خورشیدی ۳۲۰:زادروز

 خورشیدی ۳۵۹خورشیدی تا  ۳۵۶های میان سال : درگذشت

 بلخ : محل زندگی

 شاعر :پیشه

 خراسانی :سبک

 زرتشتی :مذهب

 نامه گشتاسب :آثار
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 4از 2

خورشیدی( شاعر  ۳۵۹-۳۵۶های مرگ میان سال - ۳20شده به دقیقی )زاده ابو منصور محمد بن احمد توسی شناخته

وی بلخ  ذکر شده است. او از معدود شاعران ادبیات پارسی بوده که دین زرتشتی  بزرگ پارسی زبان بود. زادگاه

 .دقیقی آغاز کننده سرایش شاهنامه بود .داشته است

 

 زندگینامه دقیقی بلخی
 

دقیقی از طبقه دهقانان خراسان بوده است که در عصر منصور بن نوح سامانی و پسر او می زیسته است. خاندان 

هایی که از ارث پدر به او رسیده بود را بدنبال عیاشی و خوشگذرانی هدر اند اما او سرمایهدانستهوی را متمول 

ورزد و در این راه برای سرایش شاهنامه بدلیل های تأریخی مبادرت میدهد. در دوره جوانی به سرایش داستانمی

 ۳۶۷کند. چندی پس از این در سال غاز میارادتی که به زرتشت داشته از داستان ظهور زرتشت شاهنامه خود را آ

 .رسدهجری او بدست غالم خود به قتل می

 

 تولد دقیقی بلخی 

شاعر قرن چهارم هجری که والدتش بین سال های سه صدبیست پنج تاسه صدبیست نوقمری گزارش شده و شاعر 

ی همت گماشت و ابتدا احوال دربار سامانیان بوده است. او نخستین کسی است که پیش از فردوسی به نظم حماس

 .گشتاسب را به نظم دراورد. اما هنوز بیش از هزار بیت نسروده بود که به دست یکی از غالمانش کشته شد

 

 شدگان از سوی دقیقی بلخی  مدح

( و نوح ۳۶۵ - ۳۵0زیست. او از امیران سامانی منصور بن نوح سامانی ) پادشاهی دقیقی در روزگار سامانیان می

از بزرگان سامانی که خود  -همچنین ابوالحسن آغاجی  .است( را مدح گفته۳۸۷- ۳۶۵سامانی )پادشاهی  دوم

ت و از اسسربرده است. دقیقی چندی هم در دربار چغانیان بهشوندگان دقیقینیز از ستایش -سرایی توانمند بودهچامه

و  است. رسیدگیابوسعد مظفر و امیر ابونصر را ستودهمیان امیران چغانی فخرالدوله ابوالمظفر احمد بن محد، امیر 

است و برای نمونه فرخی سیستانی یادی ارجی که چغانیان بر دقیقی گذاردند در آینده زبانزد شاعران پس از او بوده

 :گویداست و نیز امیرمعزی میها در شعرهایش کردهنهیاز این ارج

 

 فرخنده بود بر متنّبی بساط سیف

 بر حکیم دقیقی چغانیانچونانکه 

 

 شاهنامه دقیقی

است؛ ولی به گفته  فردوسی بیش از هزار بیت یازیدهدقیقی گویا به فرمان نوح دوم سامانی به سرودن شاهنامه دست

مه شود. گشتاسپ ناای کشته میاز آن و آن هم درباره گشتاسپ و تاختن ارجاسپ را به نظم نکشیده که به دست برده

از »اند؛ ولی به گفته محمد دبیر سیاقی از شاهنامه برترین اثرحماسی پارسی در بحر متقارب دانستهدقیقی را پس 

گیری اخالقی از بیان وقایع و احساسات وطنی به پای شاهنامه  لحاظ وسعت فکر و میدان خیال و حکمت وعظ و نتیجه



  

 

 

 4از ۳

 .«رسدنمی

 

 دین دقیقی

ین زرتشتی بوده و خود برین گفته دالیلی دارد که ذکر خواهیم کرد. برخی دقیقی بر آی»نویسد: هللا صفا میدکتر ذبیح

ا اند، لیکن این دلیل قاطعی نیست، زیرا مبه سبب آنکه وی نام و کنیه  مسلمانی دارد، در زرتشتی بودن او تردید کرده

 شان تردیدیزرتشتی بودن کسانی را در سه چهار قرن اول داریم که نام خود و پدر شان اسامی مسلمانی بوده ولی در

 .«نیست

 :کندخود دقیقی در دو بیت دین خود را زرتشتی عنوان می

 

 "دقیقی" چـار خصلـت برگزیده

 به گیتی از همه نیکی و وشتی

 لـب یاقـوت رنگ و ناله چنگ

 زردهشتی رنگ و دینخوش می 

 

 دقیقی درنظر دیگر شاعران

 :سرایدضعف اخالقی گفته شده کشته شد. فردوسی دراین مورد این چنین میدقیقی در جوانی به دلیل آن چه خوی بد یا 

 

 ابـا بـد، همیشه بـه پـیکار بود  جوانیش را، خوی بد یار بود

 به سر بر نهادش، یکی تیره ترگ            بـرو تاخـتن کرد، ناگاه مرگ

 ، دلش یک روز شادنبود از جهان     جان شیرین بداد بدان خوی بد،

 یکی بنده بر، کشته شدبه دست                       بخت برگشته شدیکایک از او، 

 

اند. برای نمونه در سده پنجم گویی پیروی از او نمودهاند و در سخنهای پس از او دقیقی را ستودهشاعران دوران

 .پرسیده استهایی از دیوان دقیقی را از ناصر خسرو هجری، قطران تبریزی شاعر نامی پرسش

 :گویددرباره شیوایی سخن و استادی دقیقی فردوسی می

 

 زبان جــوانـی بـیامــد گشاده

 سخن گفتن خوب و طبع روان

 به مـدح افسر تاجداران ُبدی

 ســتـایـنــدٔه شهــریـاران ُبدی

 



  

 

 

 4از 4

 گوید خود دقیقی می

 :گویدو خود دقیقی هم چنین می

 بودمـدیـح تا به بر من رسید عریان 

 ز فّر و زینت من یافت طیلسان و ازار

 

شده تنها نزدیک به سیصد بیت قطعه، قصیده، غزل و امروز از شعر دقیقی به جز هزار بیتی که در شاهنامه گنجانده

 .استشعرهای پراکنده از او به یادگار مانده

سی، تأریخ بیهقی، شرح قصیده اند عبارتند از: شاهنامه فردوهایی که یادی از دقیقی یا شعرهایش کردهکتاب

االلباب عوفی، البالغه، لبابالسحر رشید وطواط، ترجمانابوالهیثم، چهار مقاله نظامی عروضی، حدائق

 .اندوی را به شوند دقتی که در واژگان و الفاظ و معانی داشته، دقیقی لقب داده ...االحرار محمد جاجرمی ومونس

 

 پایان بخش نهم

 ادامه دارد

 

 

 


