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ابونصرعلی فرزند احمد اسدی توسی  -از شاعران و حماسه سرايان تاجیک
سرزمین ايران شرقی يا خراسان بزرگ است كه پس ازفردوسی به شیوه او به
حماسه سرايی پرداخت و در میان مقلدين فردوسی  ،شعر او انسجام و پختگی
بیشتری دارد.
والدت او در اواخرقرن چهارم و اوايل قرن پنجم صورت گرفته است.
از احوال و زندگی اسدی اطالع زيادی در دست نیست جز اينكه دوره بلوغ او
در شاعری مصادف بود با انقالبات خراسان بزرگ و انقراض غزنويان و به
قدرت رسیدن سلجوقیان در آن سرزمین .به همین دلیل اسدی ناگزير از خراسان
به آذربايجان رفت .در آنجا به مدح امیر بودلف -پادشاه نخجوان -پرداخت
واثـــر« گرشاسپ نامه » خود را نیز به نام او به نظم درآورد.
اسدی درعلوم عربی و نظم و نثر عربی و نیز در رياضی و فلسفه الهی دست
داشت و بیشتر اشعار او هم با تاثیر از همین علوم سروده شده است .او انديشه
های دور و دراز بشر را نمی پسندد و انسان را به اغتنام فرصت و بهره گیری
از عمر و مال می خواند.
آثاراسدی توسی :
 1ـ گرشاسپ نامه  :اين کتاب داستان حماسی راجعست بسرگذشت کرشاسپ
پهلوان بزرگ سیستان خراسان جدّ اعالی رستم ـ که نسخ مختلف آن از  7تا
 10هزار بیت ببحر متقارب مثمن مقصور يا محذوف دارد واسدی آنرا ازسال
 456هـ.ق .شروع تا  458هـ.ق بپايان برده و چنین گفته است :
شـــــد اين داســـتـان بــــزرگ اســـــــــپری
بـــــه پــــیروزی و روز نیـــــك اخــــــتری
ز هــــــجرت بــــدور سپهــــری كـــه گشت
شـــده چـــارصــد ســال و پنجــــاه وهشــت
****
سرمشق كاراسدی درسرودن اين اثرـ بی شك « گرشاسپ نامه » ابوالمويد بلخی
بوده است واسدی نیزدراين داستان تغییری نداده  ،چنانكه درمقايسه آن با تاريخ
سیستان و گرشاسپ نامه ابوالمويد بلخی  ،تفاوتی ديده نمی شود. )1( .

قهرمان اين داستان قسمیکه درفوق تذکاررفت  -گرشاسپ تاجیک تبار  -از
پهلوانان بزرگ سیستان خراسان وجدّ اعالی رستم است كه در هند و كشورهای
ديگرجنگها كرده و نامش به پهلوانی و گردن كشی مشهور است.
اسدی درآغاز منظومه خود ،گذشته از وعظ و حكمت ،به تحقیق مسائل الهی از
توحید و كیفیت خلقت پرداخته و در ضمن كتاب ــ نیز سخنان مختلفی درباره
اولین مخلوق و چگونگی ترتیب موجودات آورده است .که میگــــويد :
ســـــــــر داد و بنیاد دين
ِمهـــــــی بُـــد
ِ

گــــــــــرانمايـــه دســـــــتور شاه زمین

محمـــــد مـــــــه جـــــود و چـــرخ هنــر
سماعــــــیل حــــقــــی مـــــراو را پــــدر
ببکمــــاز(*) يک روزنزديک خــــويش
مــــرا هردو مهــــــتر نشــــــاندند پــــیش
بسی يـــاد نــــام نکـــو رانــــده شــــــــد
بســـــــی دفـــــــــتر باســــــتان خوانده شد
****
بیان همچو داستانهای عجیب و شگفتی آور از ويژگیهای « گرشاسپ نامه »
است كه نمايانگر انديشه های نیاکان ما در مورد نواحی دوردست اقیانوس هند و
ديگر ممالك اطراف خراسان بزرگ می باشد.
گرشاسپ نامۀ اسدی يکی از آثارمعتبر وپر ارزش حماسی سرزمین نیاکان واز
جملۀ منظومهای مشهورزبان فارسی بحساب می آيد.
 2ـ لغت فرس :
فرهنگ لغت فرس از مهمترين و قديمي ترين كتابهای لغت فارسی است .اسدی
اين كتاب را بتحريض اردشیرين ديلمسپار القطبی النجمی شاعر (پس از سال
 458هـ .ق) تألیف کرده واين شاعر ظاهرا ً شاگرد اسدی بود.
اين کتاب را يکبار « پول هورن » بسال  1898م .در آلمان طبع کرد وبار ديگر
طبع مص ّححی از آن با مقالۀ چند نسخه بدست مرحوم مغفورعباس اقبال آشتیانی
بسال  1329در تهران صورت گرفت)2( .
لغت فرس از دو جهت مورد توجه و تحسین بوده است ،يكی به خاطر جمع
آوردن لغات بسیاری از زبان فارسی و ديگر به خاطر در برداشتن اشعار مزيدی
ازگذشتگان كه به عنوان شاهد مثال واژه ها آورده است .بدين ترتیب بسیاری از
اشعار كه از شاعران پیشین به ما رسیده به همت اسدی توسی می باشد.
 3قصايد مناظره :
اسدی توسی نخستین كسی است كه به سرودن مناظره پرداخت .او در اين
قصايد ،مناظراتی را بین دو طرف تخیل كرده و داليل هر يك را بر برتری خود
نسبت به ديگری آورده و سرانجام يكی را مجیب و ديگری را مجاب ساخته،
آنگاه به مدح ممدوح تخلص كرده است .رضا قلی خان هدايت در مجمع الفصحا،
چهار قصیده مناظره از اسدی بین « آسمان و زمین »  « ،مغ و مسلمان » ،
« نیزه و كمان » و « شب و روز » آورده است .وفات او را به سال  465هـ .ق
نوشته اند )3( .
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