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آور سرزمین ایران بزرگ
شکور بلخی تاجیک تبار آریایی  ،از شعرای نام ِ
است که به زبان فارسی و عربی شعر گفته است واز اشعار او ابیات پراگنده ای
دردست است .و دردربارسامانیان به سر برده و در نیمۀ اول قرن چهارم زندگی
می کرده است  .سال تولد او را (  303هـ.ق .در بلخ ) دانسته اند.
منوچهری در مورد او چنین میگوید :
از حکـــیمان خراسان کو شهید و رودکی
بـــوشکـــوربلخی و بوالفــتح بستی هکذی
****
عصر او مصادف بااواخر عهد رودکی و اوایل عهد فردوسی است  .واضح
است که فردوسی مضمون ابیات ذیل :
درختی کـــــــه تلخست ویرا ســـــرشت
گــــــــــرش بر نشـــــــانی بــباغ بهشت ...
ســــر انجـــــام گــــــوهر بکـــــار آورد
همــــــــان مـــــیوۀ تلــــخ بــــــــــــار آورد
****
را از ابیات ذیل شکور بلخی اقتباس نموده :
درختی کــــه تلخـــش بود گــــــــَوهَــرا

اگــر چــــــرپ و شـــیرین دهـــی مرورا

همـــــان مــــیوۀ تلـــــخ آرد پــــدیــــــد
ازو چـــــرپ و شــیرین نخــــواهی مزید
****
شکور بلخی از موطن خود بلخ روزگاری چند به بخارا مهاجرت کرده ودر این
شهر غریب بوده است ویک بیت از قصیده یی که بشاه سامانی خطاب نموده این
ادعا را ثابت می نمـــاید :
ادب مگــــیر و فصاحت مگیر و شعر مگـــیر
نه مــــن غریبم و شاه جهان غریب نواز
****
از قرار معلوم از کل دیوانش 192بیت موجود است .چهار مثنوی سروده که از
آنها فقط « مثنوی آفرین نامه » باقی مانده است.این مثنوی یکی از قدیمی ترین

مثنوی های زبان فارسی است  ،كه به بحر متقارب و به نام «نوح فرزند نصر
ســـامـــــانی» ازسال  333تا  336سروده است ( ، )1چنانكه خود میگوید:
مـــــــر این داستان كـــش بگفـــت از فیال
ابر سیصــــد و سی و ســــه بـــــود ســـال
وســرانجام كه آغـــــاز ایــــن نـــــامه كرد
جوان بود چــــون سی و ســـــه سال مــرد
****
ابیات ذیل را از اشعار آفرین نامه باری بخوانش می گیریم :
بـــــدشمن بــــرت اســــــــتواری مـــــــباد
کــــــه دشمـــــن درخـــــتی است تلخ از نهاد
درختی که تلخــــــــش بود گــــــَوهَــــــــرا
اگـــــــــــــر چــــــرپ و شیرین دهی مرورا
همــــان میـــــوۀ تلـــــخت آرد پـــدیـــــــــد
ازو چـــــرپ و شــــــیرین نخــــواهی مزید
زدشمن گــــراید ونکـــــــــه یابی شکـــــــر
گمـــــان بر کــــــــه زهرست هر گز مخور
****
خردمند گـــــوید خـــــرد پادشــــــــاه است
کـــــه بر خــــــاص وبرعـــام فرمانرواست
خـــــرد را تن آدمـــــی لشکـــر اســــــــت
همه شهــــوت و آرزو چــــــاکـــر اســــــت
جهـــــان را بــــدانـــــش تــــــــوان یافــــتتن
بـــــه دانش تــــــــوان رشـــتن و بافــــــــتن
****
سخـــن گـــــرچـــــه باشــــــد گــــرانمایه تر
فــــــرومــــایه گـــــــردد زکـــــم پایـــــه تر
سخــــــــــن کــــــز دهـــــان بزرگـــــان رود
چــــــــو نیکـــــی بــــــود داســــتانی شود...
سخــــن کــــزدهـــــــان نا همایون جـــــهــــد
چــــــومـــاریـــست کـــــزخــانه بیرون جهد
نگــــه دار خــود را ازو چــــــون ســــــــــزد
کــــه نزدیک تـــــر را ســــــبک تر گــــزد
****
بـــــدان کــــوش تــــا زود دانـــــا شـــــــوی
چــــــــــو دانــــا شــــــوی زود واال شــــوی
نه دانــــــا تر آنکـــــــس کـــــــه واالتر است
کـــــه واالترســــــت آنکه دانـــا تــر است...
بدانــــش شـــــــود مـــــــرد پرهیــــزکـــــار
چنــــین گــــفت آن بخــــــــرد هــــوشــــــیار
کـــــــــه دانــــــــش زتــــــنگی پــــناه آورد
چــــو بــــــــیراه گـــــــــردی بـــــــراه آورد
****
غیر از مثنوی « آفرین نامه » شکور بلخی دارایی مثنوی های دیگری

نیزبوده است که بر وزن بحر هزج مسدّس وبحر خفیف سروده ومتضمن وعظ
و نصیحت می باشد .او افزون بر مثنوی هایش  ،قطعات و قصایدی جداگانۀ
نیزسروده که یک بیت آنرا در اینجا نقل می کنیم :
نگـــــرســـتم
از دور بــــدیدار تـــــــو انـــــدر
ِ
مجــــروح شـــــد آن چهرۀ پر ُحسن مالحت
از غمـــــــزۀ تـــو خســـته شد آزرده دل مـــــن
وین حکــــم قضاییست جــــراحت بجراحت
****
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