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ابو حفص سغـدی
ـــــــــــــــــــــــــــ

ابوحفص حکیم فرزند احوص سغدی سمرقندی تاجیک تبار آریایی از شاعران
اوایل قرن چهارم هجری خراسان بزرگ است.
قول رضاقلیخان هدایت در کتاب « مجمع الفصحاء » آورده است :
"  ...درتواریخ کهن از شعرای زمان باستان سخنان موزون ذکر کرده اند
وبعضی گفته اند که اول کسی که زبان بسخن موزون برگشاد هــــوشنگ دوم
وشعر بهرام گــــور و همچنین شعـــر ابــــوحفص سغدی که گـــفته :
آهــــــوی کـــــوهی در دشت چــگونه دودا
چــــو ندارد یــــار بی یار چــــگونه رودا )1( " ...
****
عمال
مگر تاریخ شاهد آن است که اشعار قدیم شعرای فارسی زبان به سبب ُ
عرب از میان رفته وتمام کتب وتواریخ سرزمین آریان ( عجمیان ) بوسیلۀ
اعراب ستمگستر سوختانده شد ومحو ونابود گردید .
با تحمیل چنین سیاست عرب تباری مردم را قدغن بلیغ نمودند قاعدۀ سخن
فارسی وشعر متروک شد تامدتی گذشت که اوضاع بنوعی دیگر گشت  .با
آموزش درسهای تاریخی پدران مان این دستور عقالنی را بیاد گار گذاشته اند
که  :برای نابودی یک ملت  ،مسخ زبان و فرهنگش کفایت می کند  .این
سیاست را عرب ها ودشمنان وطن مان درهر برهۀ تاریخ جهت تقویۀ پایه های
قدرت حاکمیت شان باالی مردم ما جبرا ً اعمال نموده اند .بنا ً ابو حفص سغدی
بهیچ روی نمیتواند از اولین شاعران فارسی گویی باشد.
ابوحفص سغدی از موسیقی دانان مشهور بود و آلت « شهرود » سیم بزرگ
وبم در آالت موسیقی ونوع ساز است  ،از مخترعات اوست که در سال  300یا
 307آن را ساخته است ،ابونصر فارابی درنوشته های خویش ذکر او آورده
است وصورت آلتی موسیقاری نام آن « شهرود » که بعد از ابوحفص هیچ کس
آنرا در عمل نتوانست آورد برکشیده واز این خردمند و موسیقیدان ستایش نموده
است .
رساله ای در لغت فارسی قرنها به وی منسوب بوده است  .ازاین کتاب جمال
الدین حسین اینجو  ،در فرهنگ جهانگیری ومحمد قاسم سروری کاشانی  ،در
مجمع الفرس خبر داده اند ) 2( .
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