
 
 

 

 4تر 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

 

 

 

 
 ۲۳/۰۶/۲۰۲۰            محمد ستوده

 

 پاسداِر موالنا و بیدل
 خوانی حیدری وجودی(خوانی و بیدل)یادی از مثنوی

 

 

یاد حیدری وجودی است که ای از گفتگوی دوستانۀ نویسندۀ این متن با جاویدانآید خالصهآنچه در پی می یادداشت:
 خوانیخوانی و بیدلم( در کتابخانۀ عامۀ کابل در بارۀ مثنوی۲۰17جنوری  4م( و )۲۰1۶دسامبر  ۳1به تاریخ )

نوشتاری، در آن زمان به خود آقای وجودی نیز  انجام شده بود. متن کامل هردو گفتگو پس از تبدیل کردن صوتی به
 سپرده شد، اما به صورت رسمی منتشر نشده بود

 

 

 2016دسامبر  30شنبه، 
اش نشسته است و شوم. پیرمردی کنار پنجرۀ رو به شهر، بر چوکیوارد سالن مجالِت کتابخانۀ عامۀ کابل می

طلبم. با مهربانی و طرز گفتار ویژۀ کنم و اجازت میکند. سالم میهای شهر را تماشا میگان و آدمصبری رانندهبی
شوم آمدی غافلگیر میآید. با چنین پیشرایی به سوی من میخیزد و به رسم پذیدهد، از جایش بر میام میخودش پاسخ

 کنم. چیزی میو در برابر بزرگی و فروتنی او احساس کوچکی و بی
ن مجالت درس وخ( بود که در همین سال1۳89آورم آخرین باری که او را دیده بودم، حدود شش سال پیش )به یاد می
 ،ه بودم که در چنین درسی حضور یابم. امروز که پس از آن همه سالداد. آن زمان فقط یک بار موفق شدمثنوی می

ام؟ از آیی؟ چند مدت است که تو را ندیدهتر میپرسد که چطور کمنگرد و میام، به من میدوباره به دیدارش آمده
نتوانستم. با تکان پیش آمده بودم و دیگر  ها گویم باری سالشوم که چگونه مرا به یاد دارد. میسخن او متعجب می

سان هگرداند؛ باندازد و دوباره صورتش را برمینگاهی به بیرون میاش نیمکند و از پنجرۀ مقابلید میئدادن سرش تأ
 پرسد. یک دوست صمیمی احوالم را می
ا کمال ها چند مقالۀ خودش را ب دهد و از میان مجالت و روزنامههایم پاسخ میآن روز با حوصلۀ تمام به پرسش

 دهد. قرار است روز بعد نیز او را ببینم.کند و به من میبردباری پیدا می
آید و مرا محو بزرگی نوازی جلو میشود و چند قدم به رسم مهمانکنم و او دوباره از جایش بلند میخداحافظی می

م آورو مهربانی او را به یاد می کنم و مدام فروتنیکند. در مسیر برگشت به خانه، او را در ذهنم مرور میخویش می
 ترین درس او برای ما باشد.گویم که شاید این فروتنی فاضالنه بزرگو با خود می

   ☆☆☆☆☆☆ 
 

 م2017جنوری  4عصر چهارشنبه، 
ن مجالت، مثنوی معنوی تدریس شود. حدود هژده تن به شمول من برای درس مثنوی ون، سالوقرار است در این سال

اند. حاضران، کالِه سفیدی که بر لبۀ آن عبارت  ن به احترام استاد، ایستادهوهمه به دور میز بزرگ سالاند.  آمده
 دوخته شده است، به سر دارند.« هوالحق»

به سر « هوالحق»های سفید آراسته با  ام از لُِب لباب مثنوی معنوی است. کالهوسهامروز درس شماره صدوشصت
دهد. استاد در صدر مجلس نشسته است و کاله سرخِ جگری به سر دارد. تابلویی ان میحاضران، همه را همرنگ نش

 نوشته شده است. «اهِل حق»خورد که روی آن با خط درشتی عبارت ای پشت سرش به چشم مینیز روی پنجره
یپ روی نوار خواند و با ت  شود و کسی با صدای خوش و آرام مثنوی میآغاز می« بشنو از نی...»خوانش آهنگین 
 شود. موضوع صحبت آن روز، وطن اصلی و مجازی است: صوتی ضبط می

 

ل ک تو به   سوی شطگر وطن خواهی گذر آن»  ...«تن حیوان، به جانی از م 
 پردازد. و استاد به شرحش می

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Sotuda_m_pasdar_maulana_bedel.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Sotuda_m_pasdar_maulana_bedel.pdf


  

 

 4تر ۲ له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه 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

 

جمله »حاضران شود. به تعبیر حافظ، آغاز می« هرجای ُملک ماست که ُملک خدای ماست»صحبت استاد با مصرع 
ه رسد کن به استاد گوش فراداده است و به نظر میوسوی سالاند و بانوی جوانی نیز در آنشده« اعضا چشم و گوش

 باشد. « اهل حق»باید شامل حلقۀ 

   ☆☆☆☆☆☆ 
 

 ای در کتابخانهکتابخانه
کتابخانه در درون کتابخانه تبدیل کنید و خود به یک ست که در کتابخانه تدریس و تحقیق میهای زیادیـ سال
 تان را در اینجا بدانم.ها و دلیل ماندنخواهم مدت سالاید. میشده

 

 5۲تر از است و حدود بیش 1۳95جدی  11هجری به بعد تا امروز که  1۳4۳از اول اسد سال  حیدری وجودی:
ام. نسبت به این گوشۀ کتابخانه ترجیح نداده ام و هیچ جایی راشود تا که امکان داشته است، در همینجا بودهسال می

 ام و همیشه محل مراجعۀ مردمان اهل کتاب.به همینجا قانع بوده
ولی خان ]وزیر هایی برای رسیدن به نام و نان مساعد شد و سه بار به همین مناسبت شاهدر زمان ظاهرشاه زمینه

شان تن درندادم و خدا به دلم انداخت که از . به خواستۀحربیه و وکیل وزارت معارف آن زمان[ کسی را نزدم فرستاد
اش بهتر است؛ زیرا نزدیک شدن به قدرت تأثیرات خودش را دارد و آدم را از خیلی چیزها دور اش نپذیرفتنپذیرفتن
 دارد.نگه می

در آن زمان من شعری در قالب مسدس به مناسبت روز مادر سروده بودم و شعر من برندۀ جایزه شده بود. در زمان 
شد و شعر من خیلی شهرت حاصل کرده بود. آن شعر را نطاق معروف رادیو ظاهرشاه روز مادر به گرمی تجلیل می
 کابل )شفیقه حبیبی( نیز خوانده بود. 

معاون صدارت و وزیر مالیۀ دورۀ داوود خان سراغ مرا گرفته بود و حاجی قاسم گفته بود که پس از آن سید عبدهللا، 
شناسم. به حاجِی نامبرده وظیفه داده بود تا مرا با خودش نزد وی ببرد، اما من ابا من او را )حیدری وجودی را( می

 اش دادم.ورزیدم و به آنجا نرفتم. حاجی قاسم از من ناراحت شد، اما بعداً قناعت
بعدا نیز وزیر حج و اوقاف به من پیام داد و گفت که بیا با ما همکاری کن و یک خانه و یک موترک برایت تهیه 

شوی به دردت بخورد. اما خداوند یک قناعتی را به من داده است که نتوانستم آن را نیز خواهد شد تا فردا که پیر می
 بپذیرم.

خورشیدی افرادی از آن حکومت به من گفتند  1۳75سالمی ]طالبان[ در سال پس از آن در دوره حکومت امارت ا
م و نامه نوشتیتأسیس کردیم و آیین« بنیاد غزالی»که باید در زمینۀ ادبیات کار شود. ما نیز بنیادی را زیر نام 

ش شده[ با شان فرامو، یک قاری و یک جوان دیگر ]که نامنیالب رحیمیراجسترش کردیم و با واصف باختری، 
سید محمدعلی جاوید[ آغاز به کار کردیم. مدتی حدود دو سال گذشت و واصف  هللا محسنی و جاوید ]احتماالً آیت

باختری به دالیلی از من آزرده شد که التبه در آن موضوع، اشتباه از من بود. موضوع یک بست وزارت در میان 
امکانات وزارت از قبیل موتر و دفتر هم موجود بود، اما من به  خواستند.بود که دیگران را قبول نداشتند و مرا می

 گفت.آنها احتیاجی نداشتم؛ زیرا قلبم چنین چیزی را به من می
 کردم. این کار برایم نوعیآمد میوهللا برای تدریس، پیاده رفتروی بودم و حتا از خانه تا قلعۀ فتح مند پیادهمن عالقه

 ها را از خانه تا محل تدریس شمرده بودم. متفریح بود و حتا تعداد قد
داران موالنا، از جمع مؤسسان فرهنگ افغانسان و در قسمت کارهای فرهنگی، از مؤسسان کانون فرهنگی دوست

پاید. در در وطن ما یک نوع کار احساساتی است و دیر نمی انجمن فرهنگی سیمرغ بودم. اما کارهای انجمن
 ام.رکیه، ایران، هند، تاشکند، تاجکستان و قرقزستان نیز شرکت کردهسمینارهای گوناگون در ت

   ☆☆☆☆☆☆ 
 

 رس موالناخوانی و ع  مثنوی
 شده؛ این برنامه چگونه بوده است؟ام که ع رس موالنا هم در کابل برگزار میـ شنده

 

مبارز )رئیس پیشن کتابخانۀ ه.ش با استاد عبداالحمد جاوید، واصف باختری و نیالب 1۳۶4در سال حیدری وجودی: 
الدین محمد بلخی را در منزل سید صفدر آغا، در کوچۀ نقیب کابل برگزار کردیم که رس موالنا جاللعامه( برنامۀ عُ 

 نامۀگینیم صبح آغاز شد و زندهومندان موالنا شرکت کردند. برنامه از ساعت نُهتن از عالقه 17۰۰تا  15۰۰حدود 
ر و مقاالتی که در این زمینه نوشته شده بود تا ساعت دوازده ظهر خوانده شد. پس از صرف حضرت موالنا و اشعا

خوانی برپا گردید و پس از آن موسیقی آغاز شد و تا ساعت چهار عصر طعام و ادای نماز، حلقۀ ذکر قادری و نعت
 شد.ادامه داشت. این روش در هر ُعرس تکرار می

در آغا، تعمیر داکتر جاوید بود که در آنجا عرس موالنا را برگزار کردیم. سال سال بعد در پهلوی تعمیر سید صف
خان برنامۀ عرس را دایر کردیم. پس از آن نیز چند سالی را در سوم نیز در همان کوچه در خانۀ حاجی محمداکرم
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 شدۀ قویی شناختههادر تعمیر میر عطامحمد هراتی دایر شد که وی از شخصیت« افسوتر»در رستۀ « کوچۀ ُمرغا»
 بی به نامهرات بود و یک دوره وزیر عدلیه نیز بود. عطامحمد هراتی وفات کرده بود اما تعمیر او به دست یک بی

خوانده و هوشیار و معتقد به عرفان بود. او در راه پاسداری کبرا حسینی بود که وی شوهر نکرده و یکی از زنان سبق
کرد و چند سال تا زمانی که حکومت اسالمی برقرار شد، در همان تعمیِر کبرا خطوط فرهنگ ما آگاهانه تالش می

 گرفتیم.رس موالنا را میحسینی عُ 
البته ما کانونی به نام کانون دوست داران موالنا را نیز تأسیس کردیم و راجستر نیز شده بود. این کانون به صورت 

خوانی را آغاز کردیم. استاد واصف خوانی و بیدلهای مثنویدرسرسمی افتتاح شد که بعد از آن در همان کانون 
نیز نشر کردیم که دو « نای»داد. در همان کانون یک فصلنامه را زیر عنوان شناسی درس میباختری نیز ادبیات

 شماره در کابل و دو شماره نیز در پشاور چاپ گردید.
، شش دفتر مثنوی ختم 1۳9۳آغاز کردیم و در اخیر سال های مثنوی و بیدل را ه.ش درس1۳۶8در هفته اول سال 

( در 8/1۰/1۳95را آغاز کردیم که در چهارشنبه گذشته )« لب لباب مثنوی شریف»گردید و بعد از آن کتابی به نام 
 قسمت یک صدو شصت و دوم آن بودیم و ادامه دارد.

 

 ـ آیا دروس مثنوی معنوی به شکل نوار صوتی هم ضبط شده است؟
 

اند. پیاده کردن ها از آغاز تا فرجام روی چندین هزار کِست )نوار صوتی( ضبط شدهبلی، این درس حیدری وجودی:
مندان پرکار و پرانرژی در این زمینه گذاشته شده است تا حشو و ها به متن، کار بزرگی است که به عالقهاین درس

های ن آورند. من به این باورم که در جریان درس، سخنزواید را بردارند و یک متن صاف و فصیح را از آن بیرو
 شود که ممکن است در در زمان نوشتن نیاید.تری بر زبان جاری میتر و فصیحپخته

 

 شوند؟ـ نوارهای صوتی شرح مثنوی در کجا و نزد چی کسی نگهداری می
 

اند. کسی به نام داکتر مندان گوناگون موالنا ضبط شدهاین نوارها در مقاطع گوناگون، توسط عالقه حیدری وجودی:
مند حضرت موالنا و در ضمن خط خوش هم داشت، سنگ تهداب این هللا جمشیدی که داکتر طب بود و عالقهلطف

ولی حضوری و میر محمد توفیق ر، شاهکار را گذاشت. پس از وی افراد گوناگونی این کار را ادامه دادند و در اخی
گذاری شده ها شماره)که از اوالدۀ شیخ سعدالدین انصاری است( آن را ادامه دادند و نوارهایی را که به ترتیِب درس

و « دیسی»است و تعدادی را )شاید تا دفتر چهارم( نیز به  بود، منظم کردند و این نوارها در نزد خود ایشان
خانه نگهداری شوند، اما من خوِد آن اشخاص یل کرده باشند. قرار بود این نوارها در آرشیف کتابتبد« دیویدی»

 دارند. خودشان نگهها را پیشتر یافتم و گفتم که درسرا مصوون

☆☆☆☆☆☆ 

 خوانیبیدل
 

 اید.های شرحِ بیدل نیز داشتهخوانی یا برنامهام که شما مجالس بیدلـ شنیده
 

پنج سال و چند ماه است که بر سفرۀ معنویت و پربرکت عرفان و اندیشۀ حضرت موالنا و وبیست حیدری وجودی:
داران خوانیم. یک دورۀ کامل غزلیات بیدل را با جمعی از دوستایم و غزلیات و چهار عنصر و مثنوی میبیدل نشسته

دل مندان بیدادیم. برای شاگردان و عالقه بیدل در کتابخانۀ عامه خواندیم و تا حدی که ممکن بود شرح و توضیح هم
د ام که نظر من در مورگان برنامه گفتهکنندهها را ندادم. همواره به شرکتاجازۀ ضبط صوتی یا تصویری این برنامه

شرح غزلیات بیدل، جامع و قطعی نیست و شما در شرح این غزلیات مختارید و بیدل را مطابق درک خویش شرح 
 . توانیدداده می

های دوشنبه و چهارشنبه برنامۀ ما ادامه دارد. این خوانیم و بعد از چاشتدر این روزها نیز متن چهار عنصر را می
، تر آشنا شوند تا بعداً خودشانکند تا با قلم و سبک نگارش و زبان حضرت بیدل بیشبرنامه به شاگردان کمک می

 راه خویش را پیدا کنند.
 

 کنند؟یا می میکردند ها شرکتمندان بیدل در این برنامهعالقهـ چه تعداد 
 

ن وهای داخلی، سالُ توانم، اما پیش از جنگگان را تخمین کرده نمیکنندهتعداد مجموعی ُکل اشتراک حیدری وجودی:
بردیم رون میا را بیهگرفتیم. همۀ چوکیکرد و در صحن کتابخانه برنامه میگان کفایت نمیکنندهکتابخانه برای شرکت

انداختیم و مردم مانده را فرش میهای باقیدادیم، اما بازهم کافی نبود. قسمتها را نیز انتقال میچوکیو حتا دراز
 نشستند. می
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 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه 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

 

شد و مردم با شور ها( این برنامه به روزهای دوشنبه و چهارشنبه برگزار میپس از آن در پل خشتی )مسجد هراتی
های داخلی که شروع شد، این برنامه در خانۀ یکی از دوستاِن بیدل در کردند. جنگن شرکت میو شوق فراوا

 خیرخانۀ کابل منتقل شد و تا زمان حکومت طالبان در آنجا ادامه داشت. 
شروع « لیسه عالی امانی»در زمان امارت طالبان به پشاور کوچیدیم و کارهای خویش را از یک مکتبی به نام 

 بردم.را من پیش می« بینش عرفانی»ای باعنوان برنامهکردیم و 
آمدند و می« آباداسالم»و « پندی ]راولپندی؟[»مند حتا از وطنان عالقهخوانی نیز در پشاور ادامه داشت و همبیدل

هم به ذکر پیوستند و بانشین نیز روزهای جمعه در حلقۀ ما میکردند. مردم خانقاهخوانی را همراهی میبرنامۀ بیدل
ادامه داشت. پس از آن به کابل  1۳81تا  1۳75پرداختیم. کار ما در پیشاور به مدت پنج سال، از آخر و نعت می

 ام.جا، در کتابخانه هستم و مجالس مذکور را ادامه دادهاست در همین 1۳95برگشتیم و تا کنون که زمستان 
 ـ به سالمت باشید استاد!

 «دهد!خدا خیرت » حیدری وجودی:
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