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عیوقی (*) یکی از شاعران دورۀ اول غزنوی  ،معاصر سلطان محمود (  378ـ
 421هـ.ق ) .سرزمین آریان می باشد  .او داستان معروف « ورقه و گلشاه »
را بنظم آورد .عالوه برآن مثنوی دیگری به بحر رمل مسدس و قصایدی نیز
داشته است ،دو بیت از وی در لغت فرس اسد توسی آمده است.
داستان ورقه و گلشاه سرگذشتی عاشقانه است از اصل عربی که پیش از دورۀ
رسالت پیغامبر اسالم اتفاق افتیده بود  .ورقه پسر شیخ قبیلۀ بنی شبیه و گلشاه
دختر ع ّم او بود که از کودکی یکدیگر را دوست داشتند.
از داستان « ورقه و گلشاه » در آثار موالنا جالالدین بلخی یاد شده وکتابی بنام «
حکایۀ عجیبه از احوال گلشاه وورقه » از فارسی بترکی ترجمه ودر سال 1324
در تاشکند چاپ شد وهمین قصه در ادبیات قرون وسطایی اسپانیا و فرانسه بنام
() Floire et Blancheflor ( : )1

مثن وی ورقه و گلشاه ببحر متقارب ساخته شده وشاعر نام خود و ممدوح خود را
در ادبیات ذیل آورده است (: )2
تـــــو عـــیوقیـــا گـــــرت هـــــوشست ورای
بخـــــدمت بـــــپای و بمــــــدحت گــــــــرای
بدل مهــــــــر سلطـــــان غـــــازی بجـــــوی
بجـــــان مــــــدح سلطــــان محمـــود گــــوی
ابــــوالـــــقـــاســـــم آن شـــــاه دیــــن و د َُول
شهــــنشاه عـــــــــالــــــم امـــــــــیر ملــــــل
نبیـــند جهـــــان و نـــــــزایـــــد سپـــــــهــــر
چــــــــو او راد و فـــــــرزانه و خـــوب چهر
در اقبال و در فضــــل و در هـــــــر فـــــنی
جـهـــانیست در زیــــــــر پــــــــــیراهنی ...
****
ایا ماه گـــــــل چهـــــر دلخـــــــواه مــــــن
دراز از تــــــو شــــــد عمــــر کــــوتاه مــن
اگــــــر وصل مـــــن خـــــــوار آیـــد تــرا
نهــــد بخـــــــت بــــــرمشـــــتری گـــاه من
مـــنم شـــــــاه گــــردنکشـــــان جهــــــان
تـوشــــاه ظـــریافـــــانی ومــــــــاه مـــــــــن
کجـــا رفــــتی ای دل گــــسل یــــــارمن
مــــگــــــــرســـــــیرگشـــتی زدیــــدارمــــن
نجســـــتم بــتا هــــرگـــــز آزار تــــــــو
چـــــــــــرا جســـــتی ای دوســــت آزارمن
چگـــــونست بـــــی مـــــن بــتا کــارتــو
کـــــــــــه با جـــــان رســـید از عنا کار من

زمـــــن زار تر گـــــردی انـــــدر فـراق
اگــــــر بشــــنوی نــــــالــــــــۀ و زار مـــن
زنهــــــار جــــان و دلــم
بــــــرتســـــت
ِ
نـــگـــــه دار زنــــــهــــار زنهــــــار مــــن
گــــرم درچــــــه غـــــــم نخــــواهی فگند
چــــــرا کــــندی انـــــــدر زنخ چـــــاه من
منابع ومآخذ
ــــــــــــــــــ

(*) عیوقی  :منسوب به عیوق  [ :بعربی نگهبان ] ستاره ایست سرخ رنگ و
روشن در کنار راست کهکشان که پس از ثریا بر آید و پیش از آن غروب کند .
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