
45 166 سال بیست و هشمت،مشارۀچهارم،مهـــــــــــــروآبــــــــــان1396

 قلم  انداز 7:
  یادداشت  هایی در
 تاریخ، ادبیات و فرهنگ
گرانمایه،مجتبیعبداهللنژاد« »بهیادادیبومترجم

50-45

گلدره سهیلیاری



  قلم انداز 7 
یادداشت هایی در تاریخ، فرهنگ و ادبیات

گلدره سهیلیاری
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 Brief Comments (7)
Notes on History, Culture, and Literature
By: Soheil Yāri Goldare
Abstract: The author, in the forthcoming article, in 
the form of a series of notes about history, culture and 
literature is going to talk briefly about the following 
issues:
Some of the geniuses dying young
Two examples of wrong assignment to the Qur’anic 
verse
Ghazaāli›s interesting speech about «playing with the 
rope, the wages of the artist, and a poet with invec-
tive poetry and…..”
Two points about this verse “Tā bidānjā resīd 
dānesh-e man       ke bidānam hami ke nādānam” 
(that’s the point of my knowledge that I know that I 
do not know)
Nobody’s attending on the body of Abu Obeide 
Odai bin Zeid’s Habsiāts (prison writings)
Presenting several examples of Ancient Arabic and 
Persian poems on testing the sharpness of the sword 
by hitting the dog.
Key words: History, culture, literatures

 رشحات القلم )7(
يخ واآلداب والثقافة خواطر يف التار

سهيل ياري گلدره

يتنــاول الكاتــب يف هــذا املقــالـ   الــذي ينــدرج ضمــن سلســلة مقاالتــه عــن 
ــة، هــي:  مــن املقــوالت األدبّي

ً
يــخ والثقافــة واألدب ـ  عــددا التار

يعان الشباب. 1. بعض النوابغ الذين غادروا الدنيا يف ر
2. منوذجان من االشتباه يف النسبة إىل اآليات القرآنّية.

جور املطرب وشاعر اهلجاء و... .
ُ
3. كالم الغزايل املثير حول الشعوذة وأ

4. مالحظتــان حــول بيــت الشــعر )لقــد وصلــت معرفــي إىل احلــّد الــذي 
صــرت فيــه أعــرف أ ّن ال أعــرف(.

ــن  ــر ب ــدة معّم ــو عبي ــازة أب ــاس يف تشــييع جن ــن الن 5. عــدم مشــاركة أحــد م
املثــّى.

يد. 6. حبسّيات عدي بن ز
7. و... .

8. منــاذج مــن الشــعر القــدمي العــريب والفــاريس حــول اختبــار قاطعّيــة الســيوف 
يــق ضــرب الــكالب هبــا. عــن طر

يخ، الثقافة، اآلداب. املفردات األساسّية: التار
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 قلم انداز )7(: یادداشت هایی در 
تاریخ، فرهنگ و ادبیات

برخی از نوابِغ جوان مرگ

کوتاه زندگانی باشــد، ُعَقال آن را عمر دراز شــمرند، به ُحســِن آثار و  ل 
ُ
گ گرچه چون  هرکه به محل رفيع رســيد ا

طيِب ِذکر.1

فاِن مســلمان از نعمِت عمِر دراز برخــوردار نبوده اند و بیش از چهل  ِ
ّ
گران قدر و مؤل برخــی از عاِلمــان و ادیبــان 

یخ دقيق  ســالی نزیســته اند. در اینجا به بعضی از آن نوابغ جوان مرگ اشاره می شود )البته ممکن است در تار

د و مرگ این بزرگان منابع هم داستان نباشند(:              
ّ
تول

سيبویه )148-180(: 32 سال	 

َعين الُقضات َهَمدانی )4۹2-525(: 33 سال	 

سهروردی )54۹-587(: 38 سال	 

مان همدانی )358-3۹8(: 40 سال	  َبدیع الّزَ

***

آیه یا حدیث؟!
هنــری دیویــُدف )Henry Davidoff( در کتــاب »فرهنــگ ضرب المثل ها« در دو جا ســخنی مثل گشــته را به 

اشتباه به قرآن نسبت داده است:

-Men are sleeping, and when they die, they wake )The Koran( )424(

اما ین سخن، حدیث مشهور پیمبر است: 

الّناُس ِنياٌم فإذا ماُتوا انَتَبهوا؛ 

مردم در خوابند، هرگاه بميرند بیدار می شوند.

- there is a devil in every berry of the grape)The Koran( )508(

کــه »در هــر دانۀ انگوری شــيطانی نهفته اســت« قطعًا در قرآن نيســت، ولی ممکن اســت ســخن  ایــن ســخن 

پیامبر باشد. نگارنده عجالتًا منبع آن را نيافته است.

***

سخن جالب َغّزالی دربارۀ »رسن بازی و مزِد مطرب و شاعر هجوگو و...«
ی بایستد در خون  ی را رســن بازی بیاموزد، این حرام اســت و هر که به نظارۀ و گر کســی را به اجارت گيرد تا و ا

1. کليله و دمنه، ُمنشی، ص 63.

گلدره سهیلیاری
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ازادا  م قا داادز:: ت الزدیا:دااشزددایا :7 زاانا ملق 

ی آن ارتکاب نکنــد و هر که رســن بازی را و دوال بــازی را و  گــر مردمان نظــاره نکننــد و کــه ا ی شــریک باشــد  و

کنند ـ چيزی دهد، عاصی باشد و همچنين مزِد مسخره و مطرب  کارهای با خطر و بی فایده  که  کاردبازی را ـ 
کند، حرام بَود.2 که هجا  و نوحه گر و شاعری  

***

من   دانــــــــــِش  رســــــــــيد  بدانجــــــــــا  نادانم تــــــــــا  كــــــــــه   همــــــــــی   بدانــــــــــم  كــــــــــه 

دو نکته دربارۀ این بیت:

گاه در برخی مکتوبات معاصر یا فضای َمجازی به »ابن سينا« نسبت داده اند، در حالی  که به  بیت مذکور را 

کيکاوس )سدۀ پنجم( این بیت از »ابوَشکور بلخی« )از  کهنی چون قابوس نامۀ عنصرالَمعالی  تصریح منبِع 

ُشَعرای سدۀ چهارم( است. عنصرالَمعالی در این باره چنين نوشته است:

گفت: همه چيز همگان  دانند و همگان  هنوز از مادر نزاده اند. پس تو خویشــتن را از جمع داناترین  ُبُزرجِمهر 

کس  مدان که چون  خود را نادان دانســتی دانا گشــتی؛ و ســخت دانا کســی باشــد که بداند که نادان اســت و 

کنند  که بعد از من بزرگاِن اهل ِخَرد بر من عيب   گر من نترسيدمی  که ا که سقراط با بزرگی او همی گوید  عاجز 

ق بگفتمی که: هيچ چيــز ندانم و عاجزم، 
َ
کــرد، ُمطل و گوینــد: ســقراط همــۀ دانــش جهان را به یک  بار دعوی 

وليِکــن نتوانــم گفتــن  که این از من دعوِی بزرگ باشــد و بوَشــکوِر بلخی گوید و خویشــتن را بــه دانِش بزرگ  در 

بیتــی بســتاید و آن بیــت این اســت: »تا بدانجا رســيد دانــِش من  / که بدانــم همی  که  نادانم« . پــس به دانِش 
گرچه دانا باشی.3 خویش ِغّره مشو ا

مفهوم بیت مذکور را در سخن برخی فيلسوفان یونان می بینيم. جاِحظ به نقل از افالطون سخنی مشابه قول 

مذکور آورده است: 

ُم؛ 
َ
عل

َ
ُقلُت إّني ال أ

َ
ُم ل

َ
عل

َ
ّني أ

َ
ُم َتثبيتًا ِل

َ
عل

َ
و ال أن في َقولي أّني ال أ

َ
ل

که »نمی دانم«.  که »می دانم«، می گفتم  که »نمی دانم« خود اثبات کنندۀ این بود  گر این سخنم  ا

سپس در ادامه از قول »أرشخانس« چنين آورده است: 

ُم؛4 
َ
عل

َ
سُت أ

َ
ّني ل

َ
 ِعلمي ِبأ

ّ
ِة الُعلوِم إال

َ
يَس َمعي ِمن َفضيل

َ
ل

که نمی دانم. که می دانم  این اندازه از دانش بهره مندم 

***

بوُعَبيده َمعَمر بن مثّنی )متّوفای 209 ق( حاضر نشد!
َ
كسی بر جنازۀ ا

کــه هيچ کس از آن در امــان نبود و نيز نقدهای فــراوان بر هم عصرانش  ــِت زباِن تند و تيزش 
ّ
کــه بــه عل گفته انــد 

ی حاضر نشد:  کسی بر جنازۀ و

م ِمن ِلساِنه أَحٌد ال َشریٌف و ال َغيُره.5
َ
م َیُکن َیسل

َ
ُه ل

َ
م َیحُضر ِجناَزَته  أَحٌد ِلّن

َ
ی ل

َ
 أبا ُعَبيَدَة حيَن ُتَوّف

َ
أّن

***

2. کيميای سعادت، ج 1، ص 341.
3. قابوس نامه، عنصرالَمعالی، ص 39.

ة(، ص 486. سائل األَدِبّيَ 4. رسائل الجاِحظ )الّرَ
5. َنواِدر الَمخطوطات، هارون، ج 2، ص 334.
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َحبسّياِت َعدی بن زید
ید چنين نوشته اند: کهن دربارۀ مکان سرایش اشعاِر َعدی بن ز در منبعی 

کَثُرُه ِفي الَحبِس؛6 
َ
و أ

َ
ُه أ

ُّ
ُکل یٍد ِشعُرُه   َعِدّيُ بُن ز

ید در زندان سروده شده است. جملگی یا بیشتر اشعار عدی بن ز

***

حَمر: َتزویر و عبادت!
َ
ف أ

َ
َخل

ف احَمر به شعر و احوال شاعران دیده نشده است. او اشعاری می سروده و به 
َ
کسی داناتر از َخل که  نوشته اند 

ف َاحَمر است 
َ
که این اشعار از َخل کسی نمی دانست  که  گونه ای  شاعران برجسته نسبت می داده است، به 

که او این اشــعار را به آنان منســوب کرده است. جالب اینکه او در عين حال عابد بوده است  یا آن شــاعرانی 

و در هر شب و روز یک  بار قرآن را ختم می کرده است!

لِسَنِة الُفحوِل ِمَن الُقَدماِء َفال َیميُز 
َ
عَر َعلی أ کان َیعَمُل الّشِ حَمِر و 

َ
ِف ال

َ
َعراِء ِمن َخل

ُ
عِر و الّش ُم ِبالّشِ

َ
م ُیَر َقٌط أعل

َ
ل

ٍة.7
َ
يل

َ
 َیوٍم و ل

َ
ُکّل کاَن َیخِتُم الُقرآَن  َعن َمقوِلهم، ُثّمَ َنَسَك و 

***

كبود و عرب ها چشِم 
ت امر هم این اســت که روميان، دشــمنان 

ّ
گونۀ رنگ هاســت. عل نزد عرب ها برای چشــم، رنِگ کبود بدترین 

کبودچشم بوده اند: سرسخِت عرب ها، 

عداُؤُهم و هم ُزرُق الُعيوِن و ِلذِلَك قالوا في ِصَفِة 
َ
وَم أ  الّرُ

َ
لواِن الُعيوِن إلی الَعَرِب ِلّن

َ
بَغُض َشي ٍء ِمن أ

َ
رَقَة أ  الّزُ

َ
إّن

الَعُدّو ... .8
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سِگ نگون بخت و شمشیِر ُبّران

که پیش ترها برای آزمودن بّرندگی شمشير  کهِن عربی و فارسی چنين برداشت می شود  از شواهد متعدد شعر 

و تيزی آن سگی را طعمه می کردند و با زدن ضربتی بر سگ از تيزِی شمشير مطمئن می شدند!

اینک چند نمونه:

کـردم آزمـونای خواجـه مـر مـرا بـه هجـا قصـد تـو نبـود جـز طبـِع خویـش را بـه تـو بـر 

 و آن سگ ُبَود به قيمت آن تيغ رهنمون!چون تيِغ نيک ِکش به سگی آزمون کنند
)ُمنجيک ترمذی(۹  

زدوده معاملــــــــــت  آزمــــــــــودهشمشــــــــــيِر  آز  ســــــــــِگ  بــــــــــر  پــــــــــس 
)خاقانی(10  

ل هجو َنُرســــــــــت
ُ
گ دُرســــــــــتهرگــــــــــز ز ضميِر من  کنون عزم  کرده ام  تو  گر هجِو 

نُخستتـو همچـو سـگی و َهجِو من شمشيَرسـت برآزمایند  ســــــــــگ  به  شمشير 
  )امير ُمِعّزِی(11

کرده، نيز به همان رســم مذکور اشــارتی  که ابوبکر ُقهســتانی را هجو  گمنام  در دو بیت عربی ذیل، از شــاعری 

رفته است:

ِلَطبعــــــــــی ال  َهجوُتــــــــــک  أباَبکــــــــــٍر  ناِب  الّنــــــــــاِس  ِهجاِء  َعــــــــــن  َفَطبعی   

فيــــــــــِه بــــــــــَع  الّطَ ــــــــــوُت 
َ
َبل لِکّنــــــــــی  الِکالب!و  ِفــــــــــی  ی 

َ
ُیبل ــــــــــيَف  الّسَ  

َ
َفإّن  

یعنــی: ای ابابکــر قهســتانی مــن تو را هجــو کردم، اّما ُخلــق و خوی من هجوگویی نيســت و مــن از بدگویی به 
که شمشير را با سگان می آزمایند.12 کردم! همان گونه  کار طبع آزمایی  مردمان دوری می گزینم، اّما با این 

گاهی تيزی شمشيرشان را بر َخران می آزموده اند: همچنين 

گر مــــــــــن تو را ِگِل هجو بر ســــــــــر زدم مجــــــــــوش اى فرومایــــــــــه  بــــــــــه شــــــــــوخی 

بــــــــــرون آَرم  گمنامــــــــــی  ز  تــــــــــا  را  زدم تــــــــــو  زر  بــــــــــر  ســــــــــّکه  این  تــــــــــو  نام  به   

ِى تو تيــــــــــغ آختم کين بــــــــــه رو  نه از دشــــــــــمنی بــــــــــر تو خنجــــــــــر زدم نــــــــــه از 

گفتمت هجــــــــــا  طبع آزمایــــــــــی  پــــــــــِی امتحــــــــــان تيــــــــــغ بر خــــــــــر زدمبــــــــــه 
)هاتف اصفهانی(13   
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