
 
 

 

 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پتهښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  نپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

 .باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدٔه نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 

 

 

 

 1۵/۰۸/2۰2۰             محمد محق
 

 دلیب ینییفراآ اتیاله
 دومقسمت 

 

 یطح جهاندر س یو فلسف ینید ،یاجتماع ،یبلند اخالق میاز مفاه ریکم نظ یانهیشعر آن، گنج ژهیبه و ،یپارس اتیادب
هزار سال،  کیبه وسعت  یزمان یاشده، و در محدوده کجای یبالغ یها یئبایو ز یزبان یها است که با ظرافت

 یها چند در قله یزبان، تن نیشاعران بزرگ ا انیآورده است. در م دهیجهان پد اتیرا در ادب نیو سنگ نیوز یراثیم
از سرامدان شان است. اگر از  یروم یمحمد بلخ نیکه بدون شک موالنا جالل الد رندیگیکار قرار م نیشامخ ا

و  یاز منظر پرداختن به نکات فلسف م،یبگذر زند،یکه در شعر او موج م ان،یو ب شهیاند توفندهٔ  یایموالنا و آن دن
 امیعمر خ ،یمحمود شبستر ،یکه ناصر خسرو بلخ میخورینامور بر م به چند چهرهٔ  ،یاتیاله یهاذ قهیبر دق درنگ

 مییفزایبر آن ب زیشاعرانه را ن یهایسنج قهیو اگر دق رند،یگیهرم قرار م نیا یدر باال یدهلو دلیو ب ،یشابورین
اند، خوانده یکه به حق او را ابو المعان دلیکند. ب یبرابر دلیعبد القادر ب رزایکه با م افتی توانیرا م یکس کمتر
 یهنر یکه آن را مجالبل داندیگفتن سخنانش نم یبرا یااست که شعر را تنها، به مانند موالنا، بهانه یاحرفه یشاعر

با تمام توان در آن جوالن شاعرانه دهد، هرچند همانند  دیبا ،یو فلسف یفکر یهادگاهیکه، افزون بر طرح د ابدییم
که حضورش  یاست، آن کس گرید یکه آنچه بر زبان او آمده است نه سخن او که سخن کس داردیابراز م یموالنا گاه

 :شودیم دهیرا پر کرده و در هر جا نشان او د یهست یهمه
 

 میجویم شیخو یدر صدا شیکنون آواز پا  دلینشد ب دایپ یها محملافسون جرس از
 

 :است یآن مغز و محتو همهٔ  شودیم یجار دلیاست که بر زبان ب گرید یسخن از آن کس نیآن رو که ا از
 

 میگو یمن اوست نم ستیآن را که به جز من ن میگو یهمه از مغزست از پوست نم حرفم
 

امر از  نیا که داندیم یرگوه یزبان خود وقوف کامل دارد اما آن را دارا ینیشعر و سنگ یاهیدگیچیپ به او
 :آن است صیخصا

 

 من ریافتاده چون موج گهر تقر زیخسکته  یتأّمل نگذر یاز طور کالمم ب دلیب
 

 :را نهفته در آن یو هم معنا داندیفخامت و ابهت م یهم لفظش را دارا او
 

 فکر من به هر زانو آردیسر فرو نم  ستیآسان ن عیبر طبا دلیب امیمعن مشق
 

 :است امدهیدست ن به یآسان به که برده یپ یراز به او
 

 و خون شد تا فهم راز کردم دیدل هم تپ  خرد جنون شد یسرنگون شد، سع شهیاند
 

 میفاهکه او جز به م است، چرا ناتیکا یو بل به پهنا یزندگ یبه آنها پرداخته است به پهنا دلیکه ب یمیمفاه گسترهٔ 
قابل تامل در  ییتوجهش را به خود جلب کرده و معنا یو جزئ کیبار یانکته یاگر گاه یو حت شد،یاندیبزرگ نم

" نیادیبن یها"پرسش یچه امروزه در زبان فلسف. آنکندیم دایپ ناساختار بزرگ مع نیبا ا وندیدر پ زیآن ن ابد،ی یآن م
 یهاسخنان اوست. پرداختن به پرسش همهٔ  هٔ یماآشکار دارد بلکه جان یاینه تنها تجل دلیر بدر شع شودیگفته م

دراز که در  یاصهق شود،یگفته م اتیکه به آن اله کشاندیم یارا به حوزه یشمندیهر اند یخواه نخواه پا نیادیبن
آورد،  جانیما را به ا یچه کس م،ینهاد یما چگونه پا به هست میبدان میخواستیو م م،یشناختیگذشته بنام مبدأ و معاد م
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گذرا، ما  ی  چند روزه هست نی. در امیو سپس رو به کدام سرمنزل دار افت،یانجام  یآوردن به چه غرض ایآمدن  نیا
راز  دهد،یبه آن معنا م یزیدارد، چه چ یما چه ارمغان یبرا یزندگ م،یکنیبرقرار م گبزر یهست نیبا ا یچه نسبت

ما که با درد  یدر زندگ زهایافت و خ نیو ا م،یتپیم همهنیما در طلب کدام گوهر ا ست،یکوشش و تالش در چ نیا
 .است یتیهمراه است، خود چه حکا اقیو شور و اشت

 دنام نهاد، به در زیو ست نیک اتیبر آن اله توانیکه م ،ینید یها متصلب از گزاره یها که برداشت یروزگار در
لمان، در جوامع مس خصوصبزرگ، به  یشده و سبب برافروختن آتش منازعات لیتبد یجوامع انسان یبزرگ برا یسر
 یها شهیاست. اند یبست فرارواز بن ییرها یراب یاساس یهااز راه یکیعارفان  اتیاست، بازگشت به اله دهیگرد
 .باشد اتیاله نیا یبازشناس یبرا لیبدیب یاسرچشمه تواندیم زبانانیپارس انیدر م دلیب

بازشناخته  یتا حد رود،یفراتر م یرسم یهانییکه از مرز آ دل،یب اتیتا چارچوب اله شودینوشته تالش م نیا در
هرچند گذرا، بر وسعت جهان  ،یریپس از س دی. شامیکن دایاو پ شهٔ یاند داکرانهٔ یبه جهان ناپ یگردد، و ما چشم انداز

 :که مینوا شوهم یاو با و یشگیاند
 

 یدیند دلیگر اشعار ب یچه خواند  ندارد رتیکه غ یعلم و فضل نیا از
 

 دارد ادامه

 

 اولقسمت  ،لالهیات فراآیینی بید
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