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دقیقی بلخی
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ابو منصور محمد فرزند احمد دقیقی (مقابل  367ـ  369هـ.ق ) .شاعروادیب
تاجیک تبار ایرانی سرزمین خراسان بود  .زادگاه وی بنا به روایات گوناگون ،
توس  ،بلخ  ،سمرقند و بخارا ذکر شده و در اواسط نیمۀ اول قرن چهارم متولد
گردیده است .
زندگی نامه وی یکی از پیشگامان « شاهنامه سرایی » در ادبیات فارسی
محسوب میگردد .دقیقی در زمان امارت سامانیان کار « شاهنامه سرایی » را
آغاز کرد .او که در دربار امیران سامانی میزیست  ،شاهان سامانی و امرای
چغانی را مدح میگفته  .پس از یک دوره طوالنی سکوت از ترس سرکوب
بیگانگان ،سکوت را شکست و این کار شگفت را آغاز نمود)7( .
از اشعار دقیقی بر میآید که وی گرایش زیادی به « می » و« دین زرتشتی »
داشته است .باور متقدمان این است که وی نظم شاهنامهاش را بدستور « امیر
نوح فرزند منصورسامانی » آغاز نموده است .از وی قصاید غزلها وقطعات و
ابیات پراگنده ای در تذکره ها خاصه در :
ــ لباب االلباب ،
ــ مجمع الفصحا ،
ــ تاریخ بیهقی ،
ــ ترجمان البالغة ،
ــ حدائق السحر والمعجم ،
ــ کتاب لغت فرس اسدی  ،نقل شده و همه متفقا ً داللت نام بر استادی این شاعر
توانا می کند.
اما اثرپرارزش و جاویدان او " گشتاسپنامه " که قسمتی از شاهنامه فردوسی
است در شرح سلطنت گشتاسپ و ظهور زرتشت و جنگ مذهبی میان گشتاسپ
و ارجاسپ تورانی می باشد  ،مهارت و دقت خیال  ،تعبیروتبیین اورا در مقام
شناخت تاریخ وادب وقت بنمایش می گذارد.
عدد ابیات « گشتاسپنامه » دقیقی را  « ،فردوسی» هزار و« عوفی » بیست
هزار و« حمدهللا مستوفی» سه هزارگفته اند.
هزار بیت دقیقی  ،که فردوسی در شاهنامۀ خود آورده است به این بیت آغاز
میشود :
چـــــوگشتاسپ را داد لهـــــــراسپ تخـت
فــــــرود آمــــد از تخت و بر بست رخـت
بــبـلخ گـــــــزیـن شـــــــد بـران نـوبـهــا ر
که یــــــزدان پـــــرســتـان بـدان روزگــار
مـــرآن جــــــای را داشـتـنــــــدی چـــنـان
که مــر مـکه را تــازیــــان ایــن زمـــــــان
****

وبدین بیت ختام می پذیرد :
بـــــآواز خــــسرو نهـــــادنـد گــــــــوش
ســپردند اورا همـــه گــــوش و هـــــــوش
****
فردوسی در پایان گفــتار دقیقی پس از نقل هزار بیت او چنین آورده است :
دقــــــیقی رســــــانید اینــجاد سخـــــــن
زمــــــانـــه بـــــــرآورد عمـــــرش ببـــُن
ربــــــــودش روان از ســــــــرای سپــنج
از آن پــــــس کــــه بنمـــــــــود بســــیار رنج
بگیـــــتی نمــــانـــــدست ازو یــــــاد گـــار
مگـــــر این سخــــــن هــــــای نــــاپــــایـــدار
نمـــــانــــدی کـــــه بــــردی بسر نامــه را
بـــــرانـدی بـــــر او ســــر بسر خامه را ()8
****
ورود « دقیقی » در انواع مختلف شعر وقدرتی که در همۀ ابواب نشان داده دلیل
آشکاریست بر فصاحت کالم وروانی طبع وقوت بیان و ذهن او .
بیهوده نیست که « فردوسی » او را به « گشادگی زبان » و « سخن گفتن خوب
» و « روانی طبع » وصف می کند .وی قصاید مدحی را کمال بخشید  .بعضی
از قصاید او بعد ها چند بار مورد استقبال شعرای استاد قرار گرفته است  .او
بدین زرتشتی بود.
دقـــیقی چار خــصلت بر گـــــزیده ســــت
بگیــــتی ازهمـــــــه خـــــوبـــی و زشـــتی
لب یاقــــوت رنـــگ و نـــــــالـۀ چــنگ
مــی خـــون رنــگ وکـــیش زرتشــتی ()9
****
پیام ظهور زرتشت سپنتمان در رویکرد های فکری « دقیقی بلخی » مرحلۀ از
شناخت باور ها و نظم زندگی بر پایۀ تعقل است .حضرت دقیقی بلخی با شناخت
دقیق از ارزش معارف انسانگرایی سیستم فکری زرتشتیان  ،بنیاد گذار و
سرایشگر نهادینه های خرد اوستایی در شاهنامه میباشد.
دقیقی بابیان حرمت ـ کالم آسمانی اش را از زادگاه نزول فرۀ ایزدی بلخ آغاز
میکند و آنگاه با بصیرت به باز شناسی پیامبر خرد و خردمندی رسالت او می
پردازد ،وچنین بیان میکند :
 ...به شـــاه جهان گــفــت پـــــیغمبــــــرم
تـــــــــرا ســــوی یــــــزدان همی رهــبرم
جهـــــان آفــــــــرین گـــــفت بــــپذیر ایـــن
نگه کــــــــن بـــــدین آسمـــــان و زمــــــین
کـــــه بی خـــــاک و آبــــــش بــر آورده ام

نگــــــه کن بــدو تـــاش چــــــون کـــرده ام
نگـــــــــر تا تـــــواند چــــــنین کــــرد کس
مـــگر مــــن کــــه هســـــتم جهان دار و بس
گـــــرایــــدونکه دانــی که من کــــردم این
مــــرا خـــــواند بـــــــاید جهـــــان آفـــــــرین
زگــــویـنـد ه بــــپـذ یربـــِه دیــــــــــن اوی
بـــــیــامــــــــــــوز ازو راه و آئـــــــین اوی
نگـــــــر تا چه گـــــوید بریـن کـــارکــــن
خــــــرد بر گـــــــــزین این جهـــان خوار کن
بـــــــیامـــــــوزآئــــــــیـن دیـــــن بـهـــــی
کــــه بـی دیـــن نــــــه خوبست شـــــاهنشهی
چـــــو بشنید ازو شــــاه به دیـــــن بــــــــِه
پـــــذیرفــــــت ازو دیـــــــــن و آیــــــین بـــِه
نبــــَرده بــــــــــــرادَرش فـــ َ ّرخ زَ ریــــر
کجـــا َژنـــده پــــــــــیل آوریــــدی بزیـــر
پـــدَرش آن شــــه پــــــــیر گشــــته ببلــــــخ
کــــه گیــــــتی بــــــد ِلش انــــدرون بود تلــخ
ســــــــــران بــــزرگ از همـــه کشـــــــوران
پـــــــــزشکـــــان دانــــــا و گــــــــند آوران
همـــه ســــــوی شــــاه زمـــــین آمــــدنــــــــد
بـــبستـــــند ُکـــــــشتی بــــــدیــن آمـــدنــــد
ــر ِه ایـــــــــــزدی
پــــدیـــــد آمــــــــد آن فــــــ َ َّ
بــــرفت از دل بـــــد سگــــاالن بـــدی ()10
****
دقیقی بلخی با بیان نام پاک زرتشت راه را به اعتقاد ات اهورایی تاریخ چند
هزار سالۀ مردم آریایی می کشاید ،باغستان سبزی که در آن هزاران شاخه گل
از راز و رمز خوشبختی ،لطافت و زیبای مشک ومعطر با شبنم نماز
انسانگرائی ،شمیم می افشاند :
همـــه بـــرگ وی پـــــند و بـــارش خـــــــــرد
کــــسی کــــوخــــرد پـــــرورد کــــــی ُمـــرد
خجـــــــــسته پــــی و نـــــــــام او زرتــــــشـت
کــــــه آهــــــــــریمن بــــــــد کنش را بکـشـت
****
دقیقی در جوانی به علت نامعلومی بدست غالمش کشته شد و فردوسی علت
وواقعه قتل اورا چنین یاد می کند:.
جـــــوانیش را خــــــوی بـــــد یــــــار بـــــود
همــــــه ســـــاله تــــابُــد بپــــیکار بــــــــود
َبــــرو تاخــــتن کــــرد نـــــاگـــــــاه مــــرگ
بســـــــر بــــــرنهادش یکـــی تیره ترگ
بـــــدان خــــوی بــــــد جــــــان شیــــرین بداد
نـــبـــــود از جهــــــان دلش یک روز شاد
یکــــایک از او بخـــت بــــــــر گشـــته شــــد
بـــدست یکـــی بــــنده بـــر کشته شد ()11

****
دقیقی بدون شک یکی از بزرگترین خردمندان ادب و فرهنگ پارسی سرزمین
نیاکان ما در قرن چهارم است  .شاعران بعد از او مقام فرهنگی و استعداد ادبی
اورا نغز وشایسته ستوده اند .
شاعرمعروف ادیب صابر با پاکیزگی نیت عظمت دقیقی را اینطور بیان می کند:
گـــــر نیســــتم بطبع دقیقی و فـــــرخــــی
هســـتم کـــــنون مقــــــدمۀ کاروان خویش
****
اینجا گونۀ از انگارۀ های زیبا شناسی دقیقی را بخوانش می گیریم :
پــــــری چهــــره بتـــی عـــــیّار و دلـــــــبر
نگـــــاری ســـــرو قـــــــــــدّ و مــــاه منظر
سیـــه چشـــمی کـــه تا رویــــش بدیــــــــــم
ش َجر
ســــــــرشکـــــم خون شدست و بــَر ُم َ
اگـــر نـــــه دل همی خــــواهی ســـــــپردن
بـــــدان مـــــژگان زهـــر آلـــــود منگر...
بســـــــــــان آتـــش تــــیز است عشـــــقــش
چنـــان چـــــون دو رخــش همـــرنگ آذر
بســــــان ســـــــــرو سیمــــــینست قـــــدّش
منور
ولیـــــکن بـــــــــر ســـــــــرش مــا ِه ّ
فــــریش آن روی دیــــــبا رنــگ چــــــینی
کـــــــه رشـــک آرد بر او گلـــبرگ تـر بر
فــــریش آن لب کــــــه تا ایـــــــدر نیامـــــد
ز ُخلــــد آییـــن بــــــــوســـه نامــــد ایـــدر
از آن شکــــــــــــر لبـــانست ایــــنکه دایـــم
گـــــــــدازانم چـــــــو انـــــدر آب شَــ ّکــَر...
****
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