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 توضیحیی به خدمت آقای عبدالولی
 

معذرت میخواهم که تقدیم جواب به پیام  –حضرت عبدالولی مقیم کشور زیبای سویدن  -هموطن عزیزم آقای  غ 
 مودبانۀ شما به تعویق افتاد، زیرا یک هفته به خانۀ پسرم مهمان بودم.

وام بوده،  ت بعد از دریافت پیام شریفانۀ و مودبانۀ شما که به پیروی از سنت اصیل افغانی و اسالمی با "دست بوسی"
دستم جرأت نمی کرد قلم گیرم و حیران بودم که چی و چطور جواب عرضه کنم . ملتفت شدم  پدری داشتید که در 
ایام جوانی شما را تعلیم و تربیت می کرد، خداوند او را غریق رحمت خود سازد، همینکه شما را انشاء و امالء می 

ه، آثار تربیت آن مرحوم  که ادب و تواضع است، هر دو در کردار و آموخت و هم با سعدی  و"پنج کتاب" آشنا ساخت
نوشتار شما مشهود است. دست بوسی و احترام به موسفیدان یک خصلت میمون اسالمی و افغانی است که شما از 

اجازه میخواهم  -دامان خانوادۀ مودب تان آموخته اید و در فرهنگ ما  با چشم بوسی و روبوسی معاوضه میشود
شمان و روی مقبول شما را ببوسم، ادب و تواضع تانرا که نمودار اخالق عالی افغانی و اسالمی تان است، قابل چ

 افتخار میدانم و خوشحالم با شما هموطن عزیز و نوشته های تان از طریق این پورتال آشنا میشوم. 
 

از حسن و صفای نیت شما در مطرح ساختن مسایل و استفسار و تبادلۀ جهان بینی استقبال میکنم.  بنابرین بعد ازین 
در اظهار نظر و تبادل جهانبینی آزادانه و صادقانه  صحبت خواهیم کرد. شما از توجه و عالقۀ خود به شعر اشاره 

گاری میداشته باشد." عالقمندی شما به شعر و ادب یک صفت نموده اید و می فرمائید که "شعر با فطرت انسانی ساز
 شما می فرمائید که:  -پسندیده است 

"هستی یعنی شعر و شعر یعنی هستی و هستی یعنی توازن، ازین خاطر موزون بودن شعر با توازن و تناسب بودن 
 رفته..."هستی قابل مقایسه میباشد... امروز بالیی بنام شعر آزاد، شعر را به گروگان گ

اجازه میخواهم به عرض برسانم که به نظر من هستی اصل و ُکـل و شعر جزء هستی است، البته متوازن بودن کالم 
که آنرا شعر میسازد گیراتر و مقبولتر است ، اما کالم غیرمتوازن، یعنی خارج از قید وزن، که آنرا شعر آزاد خوانند 

ک استعداد است که بهر کس اعطاء نشده و دور از انصاف خواهد بود اگر نیز باید قابل قبول باشد، زیرا "شاعری" ی
"نا شاعران" را "گروگانگیر" بخوانیم. اما از لحاظ سلیقه البته هر کس مختار است، کسیکه تنها کالم موزون را خوش 

 دارد، اختیار دارد.
دارای ماهیت بشری و پیامبرانه و مظهر  شما مقام و منزلت شاعر را ستوده و او را  " عاری از هویت جغرافیایی  و

"  توصیف می کنید که با شما موافقم، و البته این صفات را در کالم شاعرانیکه شما آنها را"بزرگ" فطرت انسانی و...
خوانده اید، از قبیل  موالنا، سعدی، حافظ، نظامی، سنایی، بیدل، شکسپیر، هومر، جبران خلیل، تاگور، خوشحال 

اینها و ده های دیگر همه برای بیدار ساختن انسان، تعلیم اخالق، تأمین حقوق  -پژواک و امثالهم می یابیم ختک، اقبال،
و کرامت انسان شعر سروده و سخن را موزون ساختند تا خوبتر بدل نشیند. اینها اشعار خود را همانند اندرزی برای 

برای توصیف ُگل و بلبل و موی و روی و عشق و عاشقی "بهبود اجتماع و زندگی" سرودند، عدۀ دیگر اشعار خود را 
استخدام کردند که توجیه "شعر برای شعر" را بوجود آورد. اما مردان و زنان دیگری هم که شاعر نبودند آثاری بجا 

 میباشند.گذاشته اند که "دارای ماهیت بشری و پیامبرانه..." 
 

شاعران دیروز و امروز باین عقیده استید که : " شعرای   هموطن عزیزم آقای غالم حضرت ! شما از باب مقایسۀ
بزرگ هم برای ما نسخۀ پیشگیری از ابتالء به درد را تجویز کرده و هم در صورت ابتالء، نسخۀ عالج و درمان 

بته  لدرد را تجویز فرموده." شما عقیدۀ تانرا در قالب کلمات شاعرانه افاده کرده اید، من اینقدر تأئید میتوانم که ا
اندرزهای خوب، مفید و رهنما در دیوا ن های شعراء  بجا مانده، اما منحصر ساختن این کار خوب تنها به طبقۀ 

 شاعر، چشم پوشی است از موجودیت اینچنین اندرز ها در آثار بی شمار کسانیکه شاعر نبوده اند.
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در قلب و افکار شما جای ندارد چیست  و چرا " انگیزه و علت اینکه فردوسی هموطن عزیزم، از من پرسیده اید که 
عرض میشود: پدرم نویسنده و ادیب بود، افکار و اندرز های خود را در کتابچه فردوسی نزد شما جایگاهی ندارد؟" 

های یادداشت مینوشت و بخوانش ما میسپرد. در اطاق خواب او تاق طویلی بود مملو از کتب و دواوین  و اکثر شبها 
من و یک برادرم در صنف پنجم و چهارم، برادر کهتر ما  –شب کتابی یا دیوانی برای اوالدها میخواند  در ختم نان

 -در صنف دوم و خواهر مهتر ما که مکتب نخوانده بود، اما سوادش از ما کمترنبود، ازین تلمذ شبانه حظ میبردیم 
یکردند، معنی آنرا خوب نمی فهمیدیم، اما از ازشنیدن "کیمیای سعادت" خوش ما نمی آمد و اگرچه پدر ما توضیح م

شنیدن دیوان اشعار، چه از موالنا میبود یا از جامی و سعدی و فردوسی یا خوشحال ختک، خوش میشدیم، حتی بعضی 
یک شب که پدرم داستان "کک کهزاد" را از شاهنامه میخواند و لغات و افاده های مشکل  -بیت ها را حفظ میکردیم

یح میکرد، من پرسیدم :"آغا جان، این کک چه معنی دارد؟" فرمودند: " این صحنه در مربوطات والیت آنرا نیز توض
قندهار رخ داده، مردم قندهار کالن شوندگان خود را "کاکو" میخوانند، فردوسی که به پشتو آشنایی نداشته، "کاکو" را 

تم که من از طفولیت با فردوسی آشنایی داشتم و "کک" نوشته است..."  این رویداد را به خاطری به جواب تان نوش
باردوم در مکتب در مضمون "قرائت فارسی" با  -( او خوشم می آمد1تصادفاً نسبت بهردیوان دیگر، اشعار دیوان )

نمونه هایی از شعر فردوسی آشنا شدم و معلم ما مرحوم محمدحسین خان که از باشندگان چند اول بود عالوه بر نمونه 
بارسوم با فردوسی در  –اب درسی، بعضی داستانهای شاهنامه را از ذهن خود برای شاگردان قرائت میکرد های کت

عنوان "مثنوی"  فاکولتۀ ادبیات آشنا شدم: درینجا در مضمون "عروض" که ابحار و طبقه بندی شعرمطالعه میشود با
ز رودکی گرفته تا نظامی گنجوی و نمونه و معنی آن در ادب دری پی بردم، و در مضمون "تأریخ ادبیات دری" ا

های آثارش )از مخزن االسرار، خسرو و شیرین، لیال و مجنون، هفت پیکر(، و هم با سوانح فردوسی و چگونگی به 
وجود آمدن شاهنامه، و شعرای مکاتب ادبی عراق، خراسان و هند آشنا شدم.  درین صنف در بارۀ فردوسی و شاهنامه 

یکعده محصلین،  مشهد )طوس( را جزء خراسان و خاک افغانستان،  –شه صورت می گرفت بسیار صحبت و مناق
فردوسی را افغان و شاهنامه را مال افغانستان میشمردند و می گفتند اگر فردوسی افغان نبوده اینهمه داستانها را که 

ا ل ایران و شاهنامه را مخلوق استعداد به تاریخ افغانستان تعلق دارند از کجا میدانسته است؟ عدۀ ای هم، فردوسی را م
فردوسی می شناختند و هنگامیکه به سؤاالتی مواجه میشدند  که "اگر دربار محمود و محیط ادب پرور غزنه نمی 
بود، شاهنامه بوجود آمده نمی توانست"، میگفتند "چرا مانند شاهنامه اثری در غرنه پدید نیامد؟ این فردوسی و استعداد 

چنین اثری در غزنه بوجود آورد، چونکه در آن زمان زبان دری هنوز در کشور فارس تعمیم نیافته بود..."  او بود که 
استاد ما بهمه سؤاالت موقع میداد و خودش می گفت که طوس جزء خراسان بود و بهنگام سلطنت محمود جزء 

ی وجود داشت که زمینۀ رشد زبان امپراطوری غزنه بود، در کشور فارس ملوک الطوایفی و دربار های کوچک محل
و فرهنگ در آنجا بسیار محدود بود، شعرای فارسی زبان به دربار غزنه رجوع میکردند چونکه درینجا تشویق 

 میشدند و زندگی مرفه میسر بود... 
 

عر و شاستاد به جواب این سؤال شاگردان که فردوسی به خاطر دریافت صله به نوشتن شاهنامه شروع کرده، گویا با 
ادب از طریق دکانداری معامله کرده است؟ میگفت در آنوقت همه شعراء در استخدام دربار بودند، اما معاملۀ فردوسی 

هجوی را که فردوسی بعد از  -که در بدل هر بیت یک دینار)مسکوک طال( دریافت میدارد، جنبۀ تشویقی داشت
ن صنف آنرا ناروا و نمک حرامی میخواندند و نظر برگشت به طوس برای سلطان محمود نوشته، اکثریت شاگردا

استاد را در زمینه می پرسیدند. استاد چیزهایی ازین قبیل میگفت : "سلطان صلۀ طال را به او وعده داده بود و از ُخم 
های بی شمار سکۀ طال در خزانۀ محمود  کمتر از نیم یک ُخم، آن صله را کفایت میکرد و محمود هم به سخاوت 

ف بود، اما قرار مسموع ملک الشعراء و ارکان دربار به سلطان مشوره دادند که اگر آن صله داده شود، شاهنامه معرو
مخلوق و ملکیت کشور فارس شناخته میشود، در حالیکه شاهنامه در غزنی وزیر نظر دربار غزنه تکمیل شده است. 

ء و ملک الشعرایش به دربار خوانده میشد و هر استاد اضافه میکرد که هر فصل شاهنامه به حضور سلطان و شعرا
داستان و هر بیت آن بعد از منظوری در بار به دیوان سپرده میشد. بنابران این درست است که شاهنامه مخلوق  
ومحصول محیط اجتماعی و دربار ادب پرور سلطان غزنه بود و تکمیل آن سالها دربر گرفته است. اما سلطان باساس 

مسکوک  دربار عوض یک دینار )مسکوک طال( یک درهم را منظور کرد و اینهم مبلغ گزافی بود..."مشورۀ ارکان 
  ( نقره(
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این بود چگونگی شناخت من از فردوسی و در سالهائیکه من تدریس میکردم، نمونه های اشعار فردوسی را به ارتباط 
فردوسی نیز در دیوان خود  -ریس کرده امدستور زبان دری که درین باب او شاهکاری هایی دارد، تحلیل و تد

وان اما نمیت –اندرزهای مفید و راهنما به عالم بشریت دارد و یقیناً یکتن از نخبه های روزگار خود شناخته شده است 
نادیده گرفت که فردوسی شخص بسیار حریص و متعصب بود: حرص او از قراردادش برای دریافت  یک طال در 

او از بیت هائیکه در بارۀ "مقام زن" نوشته، مشهود است که من نمیخواهم آنرادرینجا  مقابل هر بیت و تعصب
تکرارکنم. درتاریخ ادبیات دری و فارسی شاعران برای سالطین وپادشاهان مدح هایی نوشته و صله هایی دریافت 

که من، در حالیکه مقام کرده اند، اما هیچ شاعر بطور قراردادی مدحی نسروده است. بخاطر همینطور مسایل است 
واالی فردوسی را در ادب دری/ فارسی می ستایم، به ضعیف النفس بودن و تعصبش به مقابل زن و گروه های دیگر 

 انسان که در اشعارش "پست و دنی" خوانده شده، به او انتقاد کرده ام و این موقف شخصی من میباشد. 
جهانبینی اش مستحق تقدیر و ستایش میدانند، آنها را مستحق نظر و کسانیکه فردوسی را در همه جهاِت عقیدتی و 

هر جامعه  -عقیدۀ شان می شمارم. به نظر من هر شاعری را محض به خاطر شعر خوب گفتنش نمی توان ستایش کرد
 از خود فرهنگ و ارزشهایی دارد که در زمینۀ ارزیابی ها در نظر گرفته میشوند.  

 
شود اینست که من شاهنامه را قراردادی و مال افغانستان میدانم، زیرا سلطان محمود نه تنها  نکتۀ دیگر که باید گفته

ایرانیها  –بنیانگزار و مشوق شاهنامه بوده، بلکه هر بیت آنرا بیک در هم خریده و این مبلغ را به طوس فرستاده است 
فتخار زبان فارسی  و ملک و مال مردم ایران که عادت غاصبی دارند و هر چیز را ایرانی می خوانند، شاهنامه را ا

"غاصب " نداریم، فردوسی طوسی را ایرانی میشماریم، اما  ما افغانها که در مسایل میراث مشترک طبیعت –میدانند 
 شاهنامه را که در کشور فارس خلق نشده، افتخار زبان دری و محصول تشویقات دربار غزنه و مال افغانستان میدانیم. 

 
صادقانه  بطور دیگر که با احترام به نظریات شما و شاعر هر ود شناخت و موقف من در برابر فردوسی  واین ب

نوشته  -اظهار گردید. تشخیص من اینست که شما هموطن عزیزم استعداد نویسندگی دارید و آرزو دارم بیشتر بنویسید
فهم است، اما دوام این تمرین پختگی و صفاء بار ها از هر کسی باشد، گاهی زیر بار احساسات قرار میگیرد که قابل 

می آورد. مخالفت نظر در جهان بینی شخصی یا مسایل ملی تفاهم ایجاد میکند و آنچه در کلکین نظریابی یا مقاالت 
یت به امنتشرۀ این پورتال میخوانیم یک غنیمت است که افغانها را به شناخت یکدیگر و شناخت مشکالت ملی و درنه

 .ملی رهنمون میشودتفاهم 
  

 
شده بود که شاهنامه را نباید )دیوان( نامید، و محتویات آنرا نباید  یکی از نوشته ها انتقادی وارد ( درین اواخر در1)

)غزل( خواند. عرض میشود: )دیوان( کلمۀ عربی است که صد ها سال پیش از ترکیب شاهنامه رایج بوده و معنی 
معنی انواع دفاتر شعر از قبیل شاهنامه، بیاض، ُجنگ و غیره را میتوان )دیوان(  دیوان )دفتر شعر( است و درین

اسم  و به حیث –شاهنامه بحیث لُغت  دو معنی دارد، یکی پیامی به شاه یا به عنوان شاه، دیگری بهترین نامه  –نامید 
 ند گنهکار نمیشود.خاص دیوان فردوسی را )شاهنامه( خوانند، اما اگر کسی آنرا )دیوان فردوسی( خوا

درست است که اشعار فردوسی بوزن و بحر مثنوی سروده شده و غزل تعریف مختلف از مثنوی دارد، اما داستانهای 
زبان عامیانه اصطالح )اشعار یا غزلیات( فردوسی مروج است، نه  در -خوانند منظوم فردوسی را )قصیده( نیز

 نمیشود. هاشمیان  ی" گفت گنهکار)مثنویهای فردوسی(، لهذا اگر کسی "غزل فردوس
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