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 Literary-Cultural       ادبی ــ فرهنگی

  
  به سلسلۀ نشر مقاالت سابق

  
  )چهل و هفتم مقالۀ ( 

  
  
  

  دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی
  ٢٠٠٦ جون ٢٦برلين، 

 

  
  ز همدگرتأثير پذيری شعـراء ا

  
  

  ، زهـر بايد خورد)١( نه هـرکه دارد پازهـر
                               نه هـرکه دارد شمشيــــــــر، حرب بايد کرد

  
  )  لفتح ُبستی اابو( 

  

  نه هـرکه چهره برافروخـــــت دلبری داند
  نه هـرکه آينــه سازد سکـنـــــــــدری داند

  ند نشستنه هـرکه طرف ُکله کج نهاد و ت
  کـــــالهداری و آئين ســـــــــــــروری داند
  هـزار نکتۀ باريکتـــــر ز مو اينجـــــاست
  نه هـرکه سر بتراشـــــــد قـلنـــــدری داند

  
  ) حافـظ شيرازی                                                                ( 

  
ات برجستۀ موجودات اجتماعی، يکی آموختن از يکدگر است  و انسان در از عـطـايای بزرگ خداوندی و از مشخص

آموزش کودک از مادر، آموختن شاگرد از استاد، . صدر چنين موجودات، ازين خاصيت باالترين بهره را برده
و خوبست که چنين است؛ در . يادگرفتن مردم از محيط و باآلخره يادگرفتن از همديگر، نشانۀ همين شاخصه است

  اگر.  و امتداد گذشته، ناممکن ميبود غـير آن انتقال تجربيات و آموخته ها به ديگران و قـرار گرفتن آينده در مسير
دانش امروز بر  پايۀ علم ديروز و علم فردا بر اساس دانش امروز ممکن نميبود، تسلسل انتقال علم و دانش و 

اگر قرار ميبود .  سير تکاملی در هـيچ رشته ای ميسر نميگشتفرهـنگ از نسلی به نسلی منقـطع ميگرديد و بالوسيله
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پس شالودۀ اجتماع بر تعليم . که هـر کس هـر چيز را خود  تجربه کند، دانش بشری گامی هم فـراتر نهاده نميتوانست
  .  و تعلم يا ياد دادن و يادگرفتن، نهاده شده؛ تعليم به ديگران و تعلم از ديگران

اما تأثير . ـبت بهرۀ کافی داشته اند و شاعری را نميتوان يافت که از پيشينيان متأثر نبوده باشدشعراء هم ازين موه
پذيری بصورت عام مد نظرم نيست، گپ بر سر اين نيست، که شعراء مضمون و انديشه را از شاعـران پيشينه 

سرايان و سخنپروران متقدم گپ بر سر اينست که بعضًا شعراء عين مضمون را با عين عبارت از سخن. ميگيرند
  .   لفتح بستی ديده ميشوداابوحافظ شيرازی و گرفـته اند، چنانکه در مورد 

از مشاهير مترسالن و " لفتح ُبستیاابو"علی بن محمد بن حسن بن يوسف بن محمد بن عـبد العزيز مشهور به 
" بايتوز"وی نخست در خدمت . ستشاعران پارسی و تازی در آغاز عهد غزنويان و اواخر قرن چهارم هـجری ا

امير ُبست بسر ميبرد و دبير او بود و پس از غلبۀ سبکتگين بر بايتوز به دبيری سبکتگين منصوب شد و تا پايان 
  )٢.... (حيات آن امير و اوايل پادشاهی محمود،  صاحب ديوان رسايل بود

  
  :وقتی قطعۀ معروف ابوالفتح را ميخوانيم که 

  
  گوش دار و فرمان کن         که از نصيحت سود آن کند که فــــرمان کرديکی نصيـحت من  

   همه به صـلـــــح گرای و همه ُمدارا کـــن         که از ُمدارا کــــــــردن ستوده گــــــردد مرد
   اگرچه قـــــــوت داری و عـــــــــدِت بسيار         بگرد صلح درآی و به گرد جنـــــــگ مگرد

  ـير، حــرب بايد کردـنه هـر که دارد پازهـر، زهــــر بايد خورد         نه هـر که دارد شمشــــ  
  

  )٣) (لفتح ُبستی اابو( 
  

   را زير نظر ميگيريم، و شاه بيت آخر
  

  )٤( نه هـرکه دارد پازهـر، زهـــر بايد خورد          نه هـر که دارد شمشـــــير، حرب بايد کرد
  

 که شعرای مابعـد او از ُعنصری بلخی  گرفته، تا ناصر خسرو بلخی و  مسعود سعد سلمان و حکيم سنائی می بينيم
تا ملک الشعراء محمد تقی بهار، هـمه از او پيروی کرده و عين مضمون او را با ... غـزنوی و سعدی و حافـظ  و 
  . عين کلمات  به نظم کشيده اند

  
  :مسعود سعد سلمان راست 

  

   شاهش خوانند، شاهی آيد زو        نه هـر چه ابر بود در هوا، مطر داردنه هـرکه
  

  باران) به فتحتين =  ( َمطـر 
  

  :و يا گويد 
  

   داشت ِزره نهمت خطر داردنه هـرکه بست کمر، راِه سروری ورزد             نه هـرکه
  

  حاجت، آرزو، حرص) به فتح اول =  ( نََهمت  
  

  :و باز گويد 
  

   باشد چيره به راندِن خـــــامه         دلير باشد بر کــــــار بستن خنجر نه هـرکه 
   کسی که خنجر پوالد کار خواهـد بست         دلش چو آهن و پوالد بايد اندر بر

  
  :حضرت سنائی فرمايد 

  
   کشت درود هـر کهنهرفـت رسيد و  نه هـرکه             مرا وصال نباشد، همان اميد خوش است        

  
  " )درودن"ريشۀ ماضی  ( َدَرو کرد =  درود 

  
  :حکيم ُعنصری بلخی فرموده 

  

  گونه سيه دارد او بود عنبر       نه هـر که  شاعـــر باشد بمدح او برسد        نه هـرکه     
  فسر     نه هـر چه نظم شود مدح شاه را شايد        نه برنهاد زمانه به هــــــر سری ا
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  :و باز فـرمايد 

  
  قـصد بزرگی ُکند چنو باشدنه هـرکه  کان َکَند او را بگوهـر آيد کان         نه هـرکه

  
  :کمال اسماعـيـل گويد 

  
   هست سخنگوی هم سخن داند         به آشکاره هميگويم اين، نــــــه پنهانی نه هـــرکه

  ليک نايد از طوطيـــــــــان سخندانی که طوطيان شکرخـــای هــم سخن گويند         و
  

  :قاآنی گفـته 
  

   بسر تاج نهد، تاجـَور آيدنه هـــــــرکه نهد پای بر اورنگ، شود شاه           نه هـرکه
  

  :و حضرت شيخ اجل در گلستان فرمايد 
  

    در مجادله ُچست، در معامله درستنه هـرکه
  

  :ملک الشعراء بهار گويد 
  

  )٥ ( شد سوی بحر گوهـر غلتان برد نه هـرکهد سخن نامش سخندان شود         گوينه هـرکه    
  

مد نظر بوده نميتواند، که ضمن آن شاعـر غـزلی يا قـصيده ای در وزن و قافيۀ " استقـبال"البته درين نوع اقتفاء ، 
  . غـزل يا قـصيدۀ شاعـری ديگر،  می سرايد

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  :توضيخات 
  . است و آنجه با آن زهـر را از پيکر انسان دفع کنند" ضد زهـر"و  در معنای " پادزهـر"مخفف "  پازهـر" ــ ١
   ،  چاپخانۀ سپهر تهران  ١٣٧١، چاپ هـشتم )اعالم (  جلد پنجم فـرهـنگ معين ٩٠ــ  صفحۀ  ٢
اثر ولی احمد نوری، چاپ مطبعۀ باميان، ليموژ ــ فرانسه، " ينۀ نامها در افغانستانگنج "٢٣٠ ــ برگرفته از صفحۀ ٣

١٣٨٥   
  :خود چنين آورده"  حکمامثال و"١٨٦٢عالمۀ فـقـيد علی اکبر دهخدا دو بيت آخر را در صفحۀ  ــ ٤

  
            اگرچـــــــه لشـکر داری و عـــدت بسيار        بگرد صلح  درآی و به گرد جنگ مگرد

  نه هـرکه دارد شمشير حرب بايد ساخت         نه هــــرکه دارد پازهـر زهـر بايد خََورد            
  

  : آرد محمد َعـوفی   دو بيت آخر را بدينگونه  می
  

    اگرچه قــــــّوت داری و عــــــّد ت بسيار        بگرد صلح گرای و بگرد جنــگ مگرد
    نه هـرکــه دارد شمشير حرب بايـد رفت         نه هـرکـه دارد پازهـر زهـر بايد خورد

  
روشی فخر رازی، به ، چاپخانۀ ممتاز، نشر کتابف١٣٦١عـوفی، چاپ اول بهار " لباب االلباب" تذکرۀ ١١٥صفحۀ  

 کوشش محمد عباسی
، چاپخانۀ سپهر ١٣٧٠چاپ هـفـتم " امثال و حکم دهخدا) "جلد چارم  ( ١٨٦٣ تا ١٨٦١ ــ  برگرفته از صفحات ٥

  تهران
 


