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ظهیر فاریابی
ـــــــــــــــــــــــــــ
ظهیرالدین ابوالفضل طاهر فرزند محمد فاریابی تاجیک تبار متولد فاریاب ،
شاعر معروف و سخنوربلیغ  ،ویکی از جملۀ بزرگان وقصیده سرایان و
غزلگویان پایان قرن ششم هـ.ق .خراسان است )1( .دوره ظهور او درشعرمقارن
با دورۀ شهرت انوری در خراسان می باشد وفوت او بسال  598هـ.ق .در تبریز
اتفاق افتاد .
فاریابی از جوانی به آموزش علوم و شعرو ادب پرداخت و ادب عرب و حکمت
و نجوم بیاموخت  .وعالوه برادب درعلوم عقلی نیز بلوغی یافته بود ودرخراسان
 ،عراق و مازندران و آذربایجان سفرهای داشت .
وی با عده یی از شاعران نامی قرن ششم از قبیل  :جمال الدین اصفهانی ،
خاقانی شروانی و مجیرالدین بیلقانی ونظامی گنجوی وجز آنان معاصر بود وبار
ها در رویکرد های ادبی وفرهنگی خود  ،خویش را برتر از همه میدانست.
ازممدوحان وی حسام الدوله ابوالحسن ارد شیر فرزند حسن از مشاهیر ملوک
آل باوند  ،طغانشاه حاکم نیشابور ،اتابک قزل ارسالن فرزند اتابک ایلدگز،
ظهیرطغرل فرزند ارسالن آخرین پادشاه از سالجقة عراق (  573ـ  590هت.ق.
) را میتوان نام گرفت .
دیوان اشعاروی که غالبا ً در مدح شاهان و بزرگانست روان  ،محکم و متین وپر
از معانی دقیق و غزلهایش مطبوع است  .قدرت او در مدح بسیار است و او
دراین مورد خالق معانی گوناگون وقادر بر مبالغه های شگفت انگیز وایراد
معانی و مضامین بدیع است .
فاریابی از سرودن غزلهای دل انگیز و شیوا خوشش می آمد ودر این نوع شعر
روش شاعران اواسط قرن ششم هـ .ق .را با ایراد معانی لطیف و الفاظ نرم و
هموار در غزل ادامه داد که این شیوه ادبی او بجایی رسید که وی واسطۀ میان
انوری و سعدی در تکامل غزل شمرده می شود .دیوان ظهیر یکبار در تهران
بخط نستعلیق وچاپ سنگی طبع شد .این نسخه چاپی ممزوجی است از آثار
ظهیر فاریابی و( ظهیر اصفهانی که در عهد صفویان میزیست ) .
از اشعار اوست :
باز بر جانم فــــراقت پادشــاهی می کند
وآنچــه در عالم کسی کرد او تباهی می کند
شهـــرصبرم تا سپاه عشق توغارت زند
بر آن کـــردی کــه با شهری سپاهی می کند
بیگناهـم کشت عشقت وای اگربودی گناه
حال چون بودی چو این در بی گناهی می کند
چشم تو دعوی خونم کرد ابرو شد گواه
کژ چرا شد گرنه َمیلی (*) درگواهی می کند
بر غمم گفتی صبوری کن بلی شاید کنم
هیچ جـــــــایی صبر اگربی آب ماهی می کند

برظهیراین غصه کمترنه که طبع اوزنظم
بر سپهر مهـــــــــــر مــدح پاد شاهی می کند
شهریارا شیر کینه نصـــــرةالدین بیشکین
آنکه شمشیرش ز شیران کینه خواهی می کند
****
غـــــــــــم کشت مرا وغمگسارآگـه نیست
دل خـــــــــون شد و دلــــدار ز کار آگه نیست
این با کــــــه تـوان گفت که عمرم بگذشت
در حســــــــرت روی یــــــارو یار آگه نیست
بس دل که زتو خون شد ودر بر مـــاندست
بس دست کـــــه ازهجــــــر توبر سرماندست
ای بس سخنان نغــــز همچــون گـــــــــوهر
کـــــزگــــــــــوش توهمچوحلقه بردرماندست
****
مــــا قبله زخـــــــانۀ قلــــــندر کـــــــــردیم
در مصطبه افسر کــــــــردیم
وزخـــــــاک ِ
لب بر لب ساغر چو صــــــــراحی جان را
خــندان خندان فـــــــدای ســــاغــــر کردیم
****
ای شب نه ززلــــف اوســت در پای تو بند
بـــس دیـــــر ودراز در کشــــیدی تا چـــند
ای صبح تو نیستی چــــو مـــــن عاشق زار
من می گـــــــیریم بس است باری تــو بخند
****
نه برگ شـــکایت از تــــــــو گــفـتن دارم
نــــــه طـــــــاقـت درد دل نهفــــــــتن دارم
آگنده چـــــــو غنچه گشتم از غـــــم دریاب
کــــــز تنگـــــدلی ســـــر شکـــــــفتن دارم
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