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 بتوجه دانشمندافغان،جناب استادهللا محمدخان
 بیدل از یاد خویش رفتم +++ کی فراموش کرده است مرا ؟؟؟

 

پورتال خبری نیست؛ دوستداران شان بشمول اینجانب مدتیست ازبیدل شناس افغان، جناب استادهللا محمدخان،درین 

غیبت استادبرایمن همانندفقدان مرجع باصالحیت به  -یادآوریهایی منتشرساختند،اما احوال شان معلوم نشد

افکارواشعارحضرت بیدل اثرداشته، زیراابیاتی راکه جناب استاد در ذیل هرمرقومۀخوداضافه میکردند، برای ما 

ان دری در مگتب ادبی هند،یک غنیمت بزرگ بودکه مدتیست نامیسرشده است.دربارۀ یک بیت خوشداران تحول زب

 ذیل بیدل که ازیک نوشتۀاستادهللا محمدخان یادداشت کرده بودم:

  

 بهاررنگ ندارد گل دگر)بیدل(+++ درآب چشمۀ ادراک روغن افتاده است

 

ت)بهار، رنگ، گل،آب،چشمه،روغن(دربیت ملتفت شدم که بیدل ازکلمات عادی پدیده میسازد، مثالکلما

فوق."بهاررنگ" بمعنی تنوع وکثرت رنگها،چونکه درموسم بهار گلهابارنگهای مختلف ظهورمیکنند،امااین تنوع 

 گلهاورنگها 

درچشمیکه قدرت ادراک سیرطبیعت واسرارخلقت راندارد، ظاهرنمیشود،مثل آنکه ازاختالط آب وروغن، رنگ آب و 

 بیدل درین بیت ازتضادآب وروغن فلسفۀ )عدم ادراک( را ایجاد کرده است.  -ودزیرآب دیده نمیش

 

دربیت دیگری،آنهم ازمجموعۀاستادهللا محمدخان، بازهم بیدل ازتضادروغن وآتش فلسفۀ ندامت "سیرهستی" راخلق 

رق" در مصراع "ب–درعصربیدل برق نبودو ازچراغهایی استفاده میشد که باتیل )یکنوع روغن(میسوخت  -کرده است

همانطور  -اول بمعنی)احساس فوری(استعمال شده: سیرعمروزندگی درنظرحق بینان، احساس فوری ندامت خلق میکند

که ازسوختن پلتۀچراغ تیلی، شعلۀ ندامت مانند قطرات عرق میچکد)البته دانشمندان معنی متفاوتی هم ازین بیت وابیات 

 دیگراستخراج میتوانند(.  

 

 برق ندامت دارد +++ شعله دررنگ عرق میچکد از روی چراغ سیرهستی چقدر

 

بیت سوم ازکتابچۀ یادداشت پدرمرحومم اقتباس شده، ودرین بیت حضرت بیدل ازتضاد)آب وروغن( یک فلسفۀ تربیتی 

 واجتماعی ایجادکرده است: 

 

 آب چون درروغن افتدناله خیزدازچراغ+++صحبت ناجنس آتش رابفریادآورد

 

قتی دوسه ساعت روشن باشد، تیل)روغن(آن داغ میشودوهنگامی که قطرات آب باالی روغن چراغ چراغ تیلی و

بریزدصوت"جغس")ناله(شنیده میشود)دردهات دراثنای شب بوقت نان خوردن آفتابه لگن می آوردندوبعدازشستن 

ه خودم چندبارمشاهده دستها، باتکان دستها قطرات آب بروی روغن چراغ میزیزدو صدای "جغ وپغ" باالی میشود،ک
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ازین ناله وفریاد چراغ،حضرت بیدل فلسفۀ "صحبت ناجنس")تضاد ناپسند( راایجاد کرده است که درمعنی   -کرده ام(

 ضرب المثل عامیانه)بامانشینی ماشوی،بادیگ نشینی سیاه شوی(شامل است.

 

 پسرنوح که بابدان بنشست،ُمهرنبوتش ُگم شد

 ، آدم شدسگ اصحاب کهف که بانیکان بنشست

 

 این صفحه بدانشمندمحترم جناب استادهللا محمدخان بیدل شناس اهدامیشود.
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