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اوحدالدين محمد يا علی فرزند اسحاق انوری ابیوردی تاجیک تبار  ،قصیده
سرای بزرگ نیمۀ دوم قرن ششم ،در قريه بدنیۀ از واليات ابیورد خراسان
درسال520هجری قمری متولد شد ودرسال  583هجری قمری (1188میالدی
) ( )1در بلخ در گذشت و در مقبرۀ سلطان احمد خضرويه دفن گرديد .چون
ابیورد در جنب دشت خاوران بود ،در آغاز« خاوری » تخلص می كرد.
دوران جوانی انوری ،در توس به تحصیل علوم رايج روزگار از جمله رياضی ،
نجوم  ،ادبیات  ،فلسفه  ،ادبیات عرب  ،علوم عقلی و نقلی و موسیقی گذشت .در
جوانی به دربار سلطان سنجر راه يافت و بخش اعظم زندگیش در دربار او
سپری شد.
ويژگی شعر انوری ـ دارای طبع مقتدر و فكری نیرومند و مدام در پی معانی
ديرفهم بود .با همه اقتدار طبع با نظر دقیق و غور كامل شعر می گفته است و به
گفته خود تا از عهده يك سخن برون آيد ،صد بار به عقده در می شد .در نتیجه
اين دقت ،توانسته سبكی مخصوص اختراع كند .بزرگترين وجه اهمیت او در
استفاده از زبان محاوره در شعر است وبدينوسیله توانست تمام رسوم پیشینیان را
در شعربنويسد .
او در قصیده وغزل وقطعه سرآمد شاعران خراسان واز ارکان استوار شعر
وادب فارسی شد وبا شناخت عینی از عظمت فرهنگی و ادبی او  ،وی را يکی
از سه پیامبرشعر فارسی سرزمین آريان دانسته اند وگفته اند :
در شعـــــــــر ســــه تــــن پیمــــبرانند
قـــولی است کــــه جمــــلگی بــــــرآنند
فــــــــردوسی و انـــــــوری و سعـــدی
ی بعـــــدی
هــــــــرچـــــند کــــــه النـــب ّ
****
انوری خود از اهمیت و مقام شايسته ادبی و فرهنگی خود واقف بود وآنرا چنین
توصیف می کند :
خاطری چون آتشم هست و زبانی همچو آب
فکـــرت تیزو ذکاء نیک وشعــــــر بی خــلل
ای دريغا نیست ممدوحی ســــزاوار مـــــديح
ای دريغا نیست معشــــــوقی سزاوارغـــــزل
****

ازوی ديوان شعری به جای مانده است که شامل قصايد ،غزلیات و قطعات
اوست .انوری در بیشتر آثار خود به مدح شاهان عصر خود پرداخته است .
انوری ابیوردی که خود مداح ستاينده سنجر سلجوقی بود نیز در قصیده ای که
امروزه در میان تاريخ پژوهان و اديبان به « اشکهای خراسان » اشتهار دارد از
هجوم ترکان غزنوی و ويرانگريهای بسیار آنان سخن به میان آورده و بر
نابودی خ راسان دردمندانه نالیده است  .بخشی از اين قصیده هفتاد و سه بیتی
چنین است :
شاد اال به در مـــــرگ نـبـیـنـی مــــردم
بکـــر جــز در شکــــم مام نــیــابـــی دختــــر
مسجــد جامـع هـــر شهـر ستورانشان را
پايگــاهی شده نـــه سقفش پــــــــــیدا و نــه در
نکنند خطبه به هر خطه غزان,از پی آنک
در خـراسان نه خطیب است کنون نه منبر()2
****
انوری ابیوردی را بیشتر به قصايد و قطعاتش در ادبیات فارسی می شناسند
ودر اين نوع شعر اقسام مفاهیم و معانی بکر را در بیان انديشۀ خود به بهترين
وجه بکار برده است وبعد از او کمتر کسی توانست در اين نوع از کالم همطراز
اوگردد.
از اشعار اوست :
آن شنیدستی کــــه روزی ابلـهی با زيرکی
گفــت کاين والی شهر ما گدايی بی حیاست
گفت چون باشـد گدا آن کز کالهش تکمه يی
صد چو ما را روز ها بل سالها برگ و نواست
گفتش ای مسکین غلط اينک از اينجا کرده ای
آنهمه برگ و نوادانی کـــه آنجا از کجـــــاست
درو مــــرواريد طوقش اشک طفــالن منست
ّ
لعـــل و ياقـــوت ستامش خــــون ايتام شماست
او کــــه تا آب سبو پیوسته از ما خواستست
گر بجويی تا بمغز استخوانش از نان ماست
خواستن کديه (*) است خواهی عشرخوان خواهی خراج
زانکه گــــــرده نام باشــــد يک حقیقت را رواست
چون گدايی چیز ديگر نیست جز خواهندگی
هرکه خواهد گرسلیمانست وگرقارون گداست
****
سفر مــــــربی مـــردست وآستانۀ جــــــاه
سفــــرخــــــزانۀ مـــالــست و اوستاد هــنر
درآن ديـــــارکــــه درچشم خلق خوارشـوی
سبک سفر کـــــن از آنجا برو بجــــای دگـر
بشهر خـــــويش درون بی خطــر بود مردم
بکان خــــويش درون بی بها بود گــــــــوهر
درخــــت اگر متحــــرک شدی زجای بجای
نه جـــور اره کشــــــیدی ونه جـــــــفای تبر

بجـــرم خـــــاک وفلک در نگاه بايد کـــــرد
که اين کجــــــاست زآرام وآن کجاست زسفر
****
ت کســـــان کـــــــــم شـــــــو
آلــــــــــودۀ ِمن ِ
تا يکشــبه در وثــــــاق تــــو نــــــانســــت
ای نفــــس بــــــرســـــتۀ قـــــــناعت شـــــو
کــــآنجـــــا همــــه چــــیز نـیک وارزانست
تـــا بتــــوانی حـــــذر کـــــــــن از ِمنـــت
کــــــاين منت خلــــق کـــــاهش جـــانست
درعالـــــم تـــــن چــــه میکــــنی هســـتی
چـــــون مـــــرجـــــع تــــو بعـالم جانست
شک نیست کـــــه هرکــــه چـــیزکی دارد
وآنـــرا بـــــدهــــــد طـــــريق احســانست
لیکن چــــو کـــسی بـــــود کــــه نستــــاند
احســــــان آنست وبس نه آســــــانــــــست
چـــــندان کـــــــه مــــروتســـــت در دادن
در نــــــــاســــتدن هــــــزار چــــــندانست
****
باغــــــبانی بنفـــــشه مـــی بــــــــــويـــــید
گـــــفت ای گــــوژپشــــت جـــــــامه کــبو
اين چـــه حــــالست از زمـــانـــــه تــــــرا
پـــــــیر ناگشــــته در شــــــکســــــتی زود
گفـــت پـــــیران شکســــتۀ دهــــــر انـــــد
در جـــــــــــوانی شـــکســــته بايــــد بــود
****
يک شب مــــه گردون برخت می نگــــريد
وزرشــــک زديده خـــــون دل می بـــــاريد
يک قطـــــره از آن بـــر رخ زيبات چکـــید
وآن خـــــال بدان خـــــوشی ازآن گشت پديد
****
با روی تــــو ازعــــــافیت افســـانه بمــــاند
وز چشم تــــو عـــقل شــــــــوخ ديوانه بماند
ايــــام ز فـتنۀ تــــو در گـــــــوشــــــه نشست
خــــورشـــــید زسايه تــــو درخـــانه بمـــــاند
****
بیا ای جان بیا ای جــان بیا فرياد رس مــــارا()3
چومــــارايک نفس باشد نباشی يک نفس مارا
زعشقت گرچه با درديم ودر هجرانت اندرغم
وزعشق تونه بس باشد زهجران توبس مـــارا
کم از يک دم زدن مارا اگر درديده خواب آيد
غم عشقت بجنباند بگـــوش اندر جـــرس مارا
لبت چون شمۀ نوش است وماه اندرهوس مانده
که بروصل لبت يک روزباشد دسترس مــــارا

به آب چشمۀ حـــیوان حیاتی انــــــــوری را ده
کــــه اندر آتشی عشقت بکشتی زين هوس مارا
****
گـــــــــر بازدگـــــر باره ببینم مگــــــــر اورا
دارم زســـــــر شـــــــادی برفـــــرق سر اورا
با من چـــــه سخن گويد جــــــز تلـــــخ نگويد
تلخ از چـــــه سبب گويد چندين شکـــــر اورا
ســــوگند خــــرم مـــــن به خـــــدا و به سر او
کـــــاندر دو جهان دوست ندارم مگــــــر اورا
****
چــــندان که رسانـــــید بالهــــا به ســـــرمـــن
يارب مـــــــرســـــان هـــــیچ باليی به ســر او
هرشب زبر شــــام هـــمی تا به سحــــــرگـــــه
رخساره کـــنم سرخ زخـــــون جـــگــــــــر او
****
بر سمرقند اگــــر بگـــذری ای بـــاد سحـــــر
نامه اهـــل خراســـان به بر خــــاقـــــــان بـــر
نامــــه ای مطلـــع آن رنج تــــن و آفت جــــان
نامــــه ای مقطـــع او درد دل و ســـوز جگــــر
نامــــه ای بـــــــر رقمـــش آه غـــــريـبان پیدا
نامــــه ای در شکــنش خـــــون شهیدان مضمر
نقـــــش تحــريرش از سینه مظلـــومان خشـک
ســطرعـــنوانـــش از ديده محــرومـان تــــــر
ريش گردد ممر صــــوت از او گـــاه سمــــاع
خــون شــود مـردمک ديده از او وقــت نظــر
*****
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