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شــهید بلخــی
ـــــــــــــــــــــــــ
ابوالحسن شهید فرزند حسین جهودانکی « بلخی » تاجیک تبار آریایی  ،شاعرو
متکلم  ،حکیم  ،وفیلسوف قرن چهارم هجری ( فوت ـ  325هـ.ق ، ) .هم عصر
« رودکی » و مورد احترام واعتقاد او نیزبوده است.
شهید بلخی با « ابوبکر محمد فرزند زکریای رازی » در مسایل فلسفی
مناظراتی داشت واز آن جمله است در باب لذ ّت و علم الهی وسکون حرکت و
معاد  ،او درین مسائل نقوضی بر رازی داشت ورازی نیز کتبی در رد ّ او
نوشت.
عقیدۀ شهید بلخی ازلذت  ،در کتاب  « :صوان الحکمة ابو سلیمان منطقی » آمده
است :
" نخستین فضیلت لذات نفسانی بر لذات جسمانی دوام و اتصال آنهاست زیرا
لذات نفس در نتیجۀ مسرتی که او باوجود مطلوب خود مانند حکمت و علم بدست
می آورد وبسبب ایقانی که بفضیلت آن بر امور دیگر دارد  ،دائم و متصل است
و سپری نمیشود و انقطاع نمی پذیرد  .اما لذت بدن بستگی بوجود قوت حاسه
دارد و بهمین سبب منقضی و زائل است وبسرعت تبدل و استحاله می پذیرد .
دومین فضیلت لذت نفسانی بر لذت جسمانی وجود نهایت و غایت برای آنست
بدین معنی که چون نفس در تکاپوی وصول بمطلوب خود برآمد همینکه بدان
رسید سعی او پایان می پذیرد وعملش بانجام میرسد واز شغل خود فراغت
حاصل می کند اما بدن هرگاه آرزوی محسوس خودرا یافت از آن بهره بر
میگیرد وباز صاحب او به حالتی که بود باز میگردد  .از این روی حرکت آن
دائم و حاجت آن همیشگی است.
سومین وجه برتری لذت نفسانی بر جسمانی قوت و ازدیاد آن است زیرا نفس
چون بر فضیلتی از فضائل دست یافت ویا لذتی از لذات نفسانی را حاصل کرد
بوسیله آن نیرومند تر می گردد وبرآن می شود که بر نظیرآن دست یابد ولذتی را
که باالتر از آن است بر آن بیفزاید اما چون به لذت محسوس رسید بر قوت
خویش میا فزاید تا بنظیر آن برسد لیکن آنچه بدان میرسد برتر از لذت نخستین
نیست بلکه در جنس ضعیف تر و پست تر است .
فضیلت چهارم لذت نفسانی کمال آنست یعنی هرچه نفس بیشتر بلذات خود نائل
شود بیشتر بکمال طبع انسانی نزدیک میگردد ولی بدن هرچه بیشتر در لذات
قوت بهیمی که در انسان موجود است بیشتر
جسمانی منغمر و منهمک شود بر ّ
افزوده میگردد واورا از کمال طبع انسانی وشرایط آدمیت دوترمی سازد ) 1(" .
شهید بلخی درعلوم اوایل اســـتاد بوده است .بقـــول ابن الندیـــم « ابوالحسن
شهید بلخی » تآلیفاتی دارد .
شهید « بلخی » در خط نیز استاد بود واشعار عربی هم می سرود.
اودر باب رودکی چنین گفته که در فوق باری از آن تذکر رفت وقرار ذیل است :

شعــر شعـــــرا
بسخــــــن مــــانـد
ِ

رودکـــی را سخــــنش تلـــــــو نُـبـــیست

شاعران را خَـــــه واحسنت مــدیح
رودکـــــی راخَـــه واحســـنت هجــــیست
****
رودکی در رثای او قطعه ای نیز سروده است :
کــــاروان شهــــید رفــــت از پـیش
زان مــــا رفــــته گـــیرو مــی انــــــدیش
از شـــــمار دوچشـــــم یک تن کـم
وز شـــــمار خــــرد هــــــــزاران بــیش
****
فرخی از مقام رفیع او چنین ستایش می کند :
شاعــــرانت چــــــــو رودکـی و شهـید
مطـــربانــت چـــــو ســــرکش و سر کب
****
از اشعار شهید بلخی ابیات ذیل نقل می شود :
اگر غــــم را چو آتـــــــش دود بـــــودی
جهــــان تــــاریک بــــــودی جــاویدانه
در این گیتی ســـراســـر گـــر بگـــردی
خــــــردمــــندی نــــیابی شــــادمــــانه
****
دانش وخـــواسته است نـــرگس و گــل
کــــه بیک جــــای نشکــفــند بهــــــــم
هــرکرا دانش است خــــواسته نـــیست
وانکــــه را خــــواســته است دانـش کم
****
عذر باه ّمت تـــو نـــتوان خــــــواسـت
پیش تو خــامـــش و زبـــان کــــوتـــــاه
ه ّمت شــــــیر از آن بلـــند تـــــر است
کـــــه دل آزرده باشــــــــــد از روبــــاه
****
او مانند « رودکی » چه در عهد خود وچه بعد از خود به شایسته ساالری
معرفت ودانش وقدرت طبع ولطف ذوق مشهور بود و نزد شعرای بعد از خود
مورد احترام بوده واورا در ردیف رودکی قرار داده اند.
ثعالبی اورا یکی از چهارتن بزرگانی دانسته است که از بلخ بیرون آمده ودر
همه جا مشهور بوده اند وآن چهار تن عبارتند از :
 1ـ ابوالقاسم کعبی متکلم بزرگ معتزلی در کالم تاجیک تبار آریان،
 2ـ ابوزید بلخی در بالغت و تألیف تاجیک تبار آریان ،
 3ـ شهید فرزند حسین بلخی در شعر فارسی تاجیک تبار آریان،

 4ـ محمد فرزند موسی بلخی در شعر عربی
یکی از شاعران چیره دست عصر سامانی در عربی و فارسی ابو طیب
مصعبی همعصر شهید بلخی بود .او بعد از عزل ابوالفضل بلعمی(وزیر امیر
نصر فرزند احمد سامانی ) بود وبنقل « ثعالبی » در کتاب « یتیمة الدهر »
بفرمان آن پادشاه کشته شد (.)3
() 2

بطور نمونه قطعه شعر اورا نقل مینمائیم :
جهــــانــا همــــانا فســــــوسی وبــــــازی
کـــه بر کـــــس نپایی و با کس نسازی
چو مــاه از نمــــودن چو خور از شــنودن
بگــــاه ربـــودن چـــــو شاهین وبازی
چو زهــر از چشیدن چو چنگ از شـــنیدن
چو عود

قــَماری (**)

و چون مشک نبّت

چو باد از َبزیدن چو الماس گــازی

(*)

چـــو عنبر ســـــرشتۀ یمان وحجـــازی
به ظاهر یکی بیت ( ***) پر نقــــــــش آزر
بـــباطن چــــو ُخـوک پلید و گــــُرازی
یکــــی را نعیـــــمی یکــــــی را جحـــیمی
یکـــی را نشیبی یکـــــی را فـــــرازی
یکی بــــــوســـتانی پـــــراگـــــنده نعــــمت
برین سخـــت بســــته برآن نیک بازی
همــــه آزمـــــــایش همــــه پـــــــر نمــایش
همـــه پُـر دَرایش چــــو گرگ طرازی
چــــــرا زیرکـــــــانند بــــــس تنگ روزی
چـــــرا ابلهان راســـت بس بی نیازی
دراج (****) کــــوته
چرا عمر طاوس و ّ
چـــــــرا مـــاروکرکس زَ ید در درازی
صــــد وآَند ســــــــاله یکی مرد غَـــــرچه
چرا شست و سـه زیست آن مــرد تازی
اگــــــــر نــــــه همه کـــار تو باژ گــــونه
چـــــــــرا آنکه ناکـس تر اورا نوازی
جهــــانــــا همـــــانــــا از این بی نـــیازی
گـــُنه کـــــــار مایـــــــیم تو جـای آزی
****
شاعرمعروف دیگری که در قطار نخبگان شعر وادب خراسان زمین مقام
شایسته دارد .ابو عبدهللا محمد فرزند موسی الفراالوی است  .او درتاریخ
ادبیات خراسان بحسن نظم موصوف است و با شهید بلخی در یک قرن بوده اند.
ورودکی هردو را در یک سلک کشیده است وذکر هردو به یک جا آورده چنانچه
مینویسد :
شــــاعر شهــــید و شهــــره فـــــراالوی
ویـــــن دیگـــــران بجملــــه همــه راوی
****
چند بیت از شعر فراالوی را در این جا بخوانش می گیریم :
چه شغل باشد واجب تر از زیارت آنک

اگــــــــرچه نیک بکوشم به واجبش نرسم
همـــی شفــــیع نیابـــم ازو بعـــــــذر گناه
کــــــریم طبعی ِ او نـــزد او شفیع بسم () 4
****
جــــودی چـــنان رفــــــــیع ارکـــــــان
عمـــــان چــــنان شگــــــرف مــــــایـه
از گـــــــــــریـــــه و آه آتـــشـیـــــــنم
گـــــــــــاهی پــــــره است گــاه

ایه()5
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