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 02/20/0212                دکتور سید خلیل اهلل هاشمیان
 

 آخرين سخن پیرامون يک بیت بیدل
 

 وزينه بودـآدمی پیش از آن کادم شود ب هیج شکلی بی هیوال قابل صورت نشد
 

لی که درين بخش دوم مقال قب در.  شده است نشر" بیدل شناسی"بخش پیرامون  مقاله يا دو کنون دو اين قلم تا از
 طريق در م با معنی آنها ازأر شبیه آنرا توبیت ديگ دو و( بیت بوزينه)صحیح بیت فوق  خواندنرتال نشر شده، پو

ۀ يک شعب -های جديد علم نخو اساس تئوریه م که بداد تذکر تقديم نموديم و مختصر بنای زبان بطور به زيرآمدن 
 : نماد دارد زبان بشر دو -مهم علم زبانشناسی 

 زعم خود آنه بکس  هر شود و ، خوانده مین نوشتار آنچه بروی کاغذ ثبت شدهمورد زبا زبان که دريکی روبنای 
شناسی   جز کسانیکه زبانه را ب ديگری زيربنای زبان است که آن و( المعنی فی بطن شاعر)کند  را معنی می

 .های بخصوص دارد و تخنیکيربنای زبان اصول زيرا کشف ز ند، توان کشف  کرده نمی و خوانده باشند، ديده 
 

يعنی )ۀ گرافیک کامپیوتر مهارت کافی ندارم تا بتوانم طريق راه يافتن به زيربنای زبان را بوسیله ب سفانه منأتم
جه يک بیت مغلق مواه نوشتم که هرگاه ب و گفتم قبال زبانی  ۀ، اما از طريق افادترسیم کنم( وافقی خطوط عمودی
يک دانشمند تذکر دادند که  . توانید به زيربنای زبان دسترس يابید می (؟= سوالیه )و ( != ندائیه )شويد، با طرح 

تئوری های علم نحو دو  قراره باين ادعا درست است، اما . خدام شده استيک طرح نو نبوده و همیشه است( سوالیه)
 : ندتوان را مشاهده می مردم تنها يکنوع سطحی آن ۀکه عاموجود دارد ( سوالیه)نوع 

 

 ؛تواند مشاهده می را سخنران آن که هر "سطحی" ۀسوالی 
 در کهاست  "ترديدی و شکی  "( سوالیه)دومی شود،  روبنای زبان ديده می که دراست  " مفهومی" ۀسوالی 

 .شود داشته و در روبنا ديده نمی بنای زبان قرار زير
  

ذيل ابیات  را در( مفهومی ۀسوالی)مثال  هارچ. گرفته است وفرت کاره بدو نوع سوالیه  حضرت بیدل از هر
 :کنید مشاهده میحضرت بیدل 

 

 ؟عشقم رد سرـدر گـق نـرب اي د ياـیـردانـگ که ر عشقمـردون تسلسل بست دور ساغـصد گه ب
 ؟عشقم وهرـدانم عرض گل کرده ام، يا ج نمی ، داغمدردم، سرشکم، ناله ام، خون دلم ،مـمـغ

 ؟چیست بسملرقص  برگ عشرت هستی، غیر هاست زندگانیه ـن، طرفـصبحم آن و شامم اي
 وستر اــنـوش باش که خود را تو نمودی هخ ؟ه داردــچص ـخـشر ــــاثر از ـیـغـه بال ـثـتم

 (بیدل)
 

 ؟استدام ــــکات ــــرابــخ راه ان ـسیـلـای مج  ه حرام استـرقـخمن که صبوحی زده ام  بر
 (ازسعدی)

 
 زبان نوشتار و شود وهم در وفرت استعمال میه زبان گفتار ب همانست که در( استفهامیه)يا ( مفهومی ۀسوالی)

 .معنی آن پرسان يک مطلب، يک جهت يا يک ادعا است و شود وفرت ديده میه ب اشعار
 

 حیثه استفاده از زبان ب ی نحو مبتنی بررتئو. های نحو نمائیم تئوری مرور مختصری بر مسیر اکنون الزم است
علمايی  بوجود آمد و( چکوسوالکیا - پراگ)مکتب علمی  در 11قرن  بار اول در، وسیله ای برای رفع ضرورت

 :مانند
 

Vilem Mathesius (1880-1141) – Saussure  (1111) - Caroline University of Prague - synchronic 
linguistics - prescriptive linguistics             

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/hashemiyan_sk_akherin_sokhan_bar_yak_bait_bedel.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/hashemiyan_sk_akherin_sokhan_bar_yak_bait_bedel.pdf
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 تدريس می 1141اصول ساختمانی آنرا تا سال  ان وبزروبنايی شناخت اجزای  شناسی مبتنی بر باننوع ز يک
مکتب . شد نیز تعقیب می انگلستان جرمنی، فرانسه و در( پراگمکتب علمی )از  و همین طرزالعمل به تقلید کردند 
 نیزن لماآ در 18قرن  البته در. دگردي مسدود 1141سال  لمان نازی درآپراگ با اشغال چکوسلواکیا توسط علمی 

علمای اروپايی تنها  کار افزار. گذاشته اند بجاآثاری  و کرده  انفرادی باالی ماهیت زبان کار طوره دانشمندانی ب
ها  اصول ساختمانی همان زبانه منحصر ب محدود و آن تئوری های شان بر های اروپا بود، بنا زبان نمونه هايی از

بعدا  و (مکتب پراگ)ستفاده از نظريات ا با( Sapir)اول دانشمندی بنام  امريکا بار ما درا .ارائه شده است
((Bloomfield بعضی زبان های افريقايی، تعريفی وسیع تر از امريکا و( سرخ پوستان) های بومیان با مطالعه زبان 

 : روبنايی زبان بودساختمان های  شان مبتنی بر ۀهم طرز ديد ماهیت زبان ارائه توانستند، معهذا
 .کدام با يکديگر ارتباطات روبنايی هرو  کدام هرملحقات  ومفعول  -فعل  -فاعل 

 

قرن  قاره مروج بود،  در آن نیم وسیع هندوستان که صدها زبان منشعب از سانسکريت در ۀمستعمر انگلیسها در
های هند  فامیل زبان"" آن ببعد عنوان  و اروپا شدند و ازهای هندوستان  کشف خويشاوندی بین زبانه فق بؤم11

ری درين ساحه ابه تحقیقات دامنه د( ريخیأشناسی ت زبان) ۀشناسی جا گرفت و شعب در علم زبان"" واروپايی
 .پرداخت که تا امروز دوام دارد

 

(Noam Chomsky )( دستور زايا)و ( ساختمانهای نحوی)کتاب  با نشر دو 1111 در سالچامسکی  پروفیسر
تئوری های نحو ، ازين بعد  .کشف و مطرح ساخت باراول زيربنای زبان را شناسی پديد آورد و زبان البی درانق

سر چامسکی در پوهنتون انديانا پروفی . گرديد و میسر زيربنای زبان تشريح  خواندناصول  متحول شد و ً کامال
چامسکی همه  تئوری نحو. ناسی خوانده استشزبان  شاگرد هر قرن بیستم را ۀآثار اين نابغ بودند و استاد ما

:  شوند، مثل ساخته می (بودن= To Be )که با فعل  ائیه ترکیبباستثنی حل کرد،  معضالت دستوری زبان را
عل و فعل از لحاظ درين نوع ترکیبات مفهوم فا. امثالهم و( زلمی گرم شده) -( امروز خنک است) -( هوا گرم است)

حالیکه  قبول کرد، در( جمله)توان  نمی ، و اين ساختمان راهوای گرم= گرم است  هوا، زيرا معانی مبهم است
افعال الزمی  مورد ست که درو امثال آن( فعل -مفعول  - فاعل)يا ( مفعول -فعل  -فاعل )در علم  نحو  تعريف جمله

 1194 سال در (Fillmore)امريکايی موسوم به  ديگرشناس  ، زبانچامسکی از بعد. باشد می( فعل -فاعل )تنها 
لیف کرد که انقالب ديگری درعلم نحو پديد أترا ( مبتنی بر حالت دستور – Case Grammar)تئوری جديدی بنام 

ه را اگر ب(  جمله)زبان شناسان توانايی بخشید تا يک ه اين تئوری ب . خالهای تئوری چامسکی را پر ساخت و آورد
ازين درعلم  بعد. تشريح کنند( دستور مبتنی برحالت)ه نتواند، بوسیله تئوری شد حتشري( دستور زايا)قرار تئوری 

 .نحو مشکلی باقی نمانده است
 

، برای رفتنی استم تئوری های نحو اينست که من آفتاب سرکوه و مختصر بسیار ۀريخچأت اين ـۀارائ مقصد من از
بیدل شناس  هر شود، زيرا زيربنای زبان میسرشناخت  های نحو و به تئوریدل شناسان محترم افغان راهنمايی بی

 .تواند یدرعین زمان زبانشناس بوده نم
 

. دارد( شکی يا ترديدی)معنی  وباشد  زيربنای زبان پنهان می که در (سوالیه)شکل دوم  توضیحه رويم ب اکنون می
( سوالیه)توان يافت تا اول و پیشتر از  زيربنای زبان نمی را در( ترديدی شکی و ۀسوالی)موجوديت اين  موقعیت و
نوشته   بوزينهاول بیت  مصراع  ، حضرت بیدل درمثال طوره ب. نکنیم را تثبیت( ندائیه)موجوديت  موقعیت و

 : است
 

بینی شخص  جهان و قبول کنیم که معنی نهفته درين مصراع نظر اگر ." قابل صورت نشد هیچ شکلی بی هیوال"
 شود احساس نمیدوم  مصراع در (سوالیه)بلکه ضرورتی برای طرح  ،ا بیدل را نشناخته ايمتنها منه  ، بیدل است

 ۀسوالی)اول بگذارد، در آنصورت يک مصراع  در( ندائیه) دوم بدون طرح مصراع  در را( سوالیه)کسی  گرچه ا
 .(ترديدی سوالیه شکی و)، نه های آن در فوق ديده شد باشد که مثال می( مفهومی

 

بینی بیدل نیست، اين  جهان نظر و" یچ شکلی بی هیوال قابل صورت نشده" اول نوشته است  مصراع بیدل درآنچه 
 ای مردم وکند که  می( ندا)توسط آن  مثال آورده و طوره ب مردم است که بیدل آنرا ۀجهانبینی عام مصراع  بیانگر

سوالیه ) استفاده ازدوم با مصراع  درو  -" نشدهیچ شکلی بی هیوال قابل صورت "که  ای کسانیکه شما می پنداريد
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: و می پرسد کند  می را رد کشد و آن ط بطالن میخ ذهنیت عامه يک منطق بسیار قوی بربا ( ترديدی شکی و
يعنی )، بوزينه (درآيديعنی بشکل آدم )" پیش از آن کادم شود"، آيا که يک شکلی از اشکال خلقت است" آدمی"

 ن خوانده که ازآقر او چگونگی خلقت آدم را هم درپیرو آنست،  و  فهمیده و خوانده و ن راآقربیدل  "بود؟ ( حیوان
" هیوال"داند که خداوند به  وهم میشده باشد،  "آدم" بوده و بعدًا( حیوان= بوزينه )ول گل بوده، نه اينکه ا خاک و

خداوند داکتر ولی ذکی  .وده استازلی اوتعالی ب اساس تصوره خلق کرده ب چه را بلکه هرضرورت ندارد، 
 ۀبار او در روزی از. بود می ما ايام زمستان يک هفته نزد ببخشايد، او در پروفیسر اناتومی در پوهنتون لوزان را
خص بیسوادی مثل من فهمیده زبانیکه شه ساعات ب مرحوم مدت دو آن. ساختمان دماغ انسان معلومات خواستم

 :گفت اخیر در زمینه توضیحات داد و روی کاغذ دردماغ های مختلف  ردن قسمتسم کر ، با استفاده ازبتواند
حاال من " .توان نوشت آن يک کتاب می ۀبار در است که کار هرعمل هر قسمت دماغ يک عملیه کامپیوتری خود"
باز خود  شود، لق میختکوين اول هیوالی هرشی  ۀپروس کنند که در که دهريون ادعا می" هیوال" ۀارتباط کلمه ب

 خود دماغ را  زمورد دماغ انسان، آيا خداوند اول هیوالی دماغ را خلق کرده با پرسم که در دهريون می ، ازآن شی
 و يا معکوس آن ؟

 

بیدل تواند  شده می میسر( سوالیه)و ( ندائیه)برد تخنیک   طريق  بکار که ازدرون بینی يا  زيربنا بینینوع  آن
بیت دو در . سازد موفق می( مکتب ادبی هند)های مغلق  بیدل و ساير شاعران  یتدرک معنی به شناسان را ب

( ندائیه)فرمائید که با استخدام تخنیک  ، شما مالحظه میکردم که من از ديوان غزلیات بیدل پیدابیت بوزنیه  مشابه
 :تواند خوبتر ديده شده میزيربنای زبان  معنی بیت در( سوالیه)و
 

 ! ت کش خطا نیستـذل نصیاـعع شناس ـوقـم
 ؟ وردنــمهتاب خ در دارد رـیـش م ــی حکــم

 

 موقع بکند ندامت وه گناه ب ضخیم کلیات خود چنین فتوايی داده که هرکه عصیان و جلد چهار آيا حضرت بیدل در
ی، مصراع بل . جايزه میدهم دالر کند من يکهزار چنان فتوی پیدا شخصی يک بیت بیدل را با اگر پشیمانی ندارد؟

مطرح ( ندائیه)طور ه ب را ، بلکه ذهنیت خام عامیانه است که بیدل آنی بیدل نیستادعا و نظر اول اين بیت نیز
 :  پرسد می( ترديدی سوالیه شکی و) مصراع دوم با استفاده از در ، زيرادهد و مردم را هوشدار میساخته 

 

 مهتاب کامل حکم شیر دارد ؟ درآيا خوردن شراب 
 

 ، زيرا درکند يک تضاد مقبول ادبی نمايندگی می درين مصراع  از" شیر" و " شراب"شويد که آوردن  ت میملتف
 .باشد ممنوع می" شراب"مجاز و  و  مشروع" شیر"دين اسالم 

 

 و از نبوغ  معنی عجیب ديگری می شويد که غیر در" مآد"  ۀهم شما متوجه استعمال کلمباز دومبیت مشابه  در
 :توان يافت نمیاين نبوغ را ديگری شاعر ديوان ه ، بدماغ بیدل

 

 !ای آرامـپه  ـشه بـیـت د ـزنـن ل ــچ عاقـیـه
 ؟نیستده آدم ــرون آمــــه بـتی کـشــهـاز ب

 

مل أعامیانه ت ۀبیدل باالی اين انديش و ."سازد خود را لنگ نمی آدم هوشیار پای جور "است که  عام ضرب المثل
پس  – !سازد يک شخص عاقل پای خود را بدست خود لنگ نمیسانیکه شما می پنداريد که ای ک: کرده می پرسد

اساس همان اشتباه از بهشت ه که هم پیغمبر وهم عاقل بود چرا اشتباه کرد و ب( ع)ملتفت شويد که حضرت آدم 
 هرقدر ینی بیدل، انسانب ساس جهاناه بمقصد اينکه  ؟عاقل چرا اشتباه کرداين آدم  اين پیغمبر وپس  ؟بیرون شد

 .و خطا و اشتباه خالی نیست، بازهم از سهو دانشمند باشد عاقل و
 

 میو مخاطب صحبت من اديبان، بیدل شناسان و دانشمندان کشور علمی و آفاقی است  ً بحث کامال يک اين قسمت
ست که ا خاطریه بخواند، ب رابنای زبان رعالمه سلجوقی نتوانسته بود زي سال قبل مرحوم مغفور 12 اينکه. باشند

 پوهنتون کابل چهار زبان . افغانستان بلکه در اروپا راه نیافته بود شناسی نه تنها در آنوقت علم معاصر زبان در
رحمت ه ی بږو پوهاند حبیب اهلل ت گويم که پوهاند نسیم نگهت، پوهاند رحیم الهام  عمیق میثرأت با شناس داشت و



  

 

 

 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ پتهپه دغه .  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه 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 : يادونه

 

های قديم  زباناسی برای معرفی نش فیصله کرده بوديم که از علم زبان وبین خود نشسته  ما در. حق پیوسته اند
لی کینم و می کارهای دری و پشتو  زبان افغانستان و اصالت و قدامت زبان 00سخنگويان  موقعیت و افغانستان و

 دررا ( دری)طالح زبان صقدر توانستیم که نام و ا فقط همین و"  مهلت ندادگلچین روزگار  "فحوای بیت زير، ه ب
 :تشريح کرديم و فارسی را توضیح و های دری  زبان یگانگ و وجوه دو مروج سازيم هنتون پو

 

 ت، ولی حیف که گلچین روزگارخوش گلشنیس
 سیــد کــنــا کـاشـمـه تـد کــــده میـت نـلـهـم

 

اشغال چوکی  منظوره های جاهل ب ستیونکم ستی و اشغال شوروی به پیش آمد ویکن کودتای کمون تباه ۀحادثآنگاه 
يافته  استادان تحصیل، شوروی فروختنده یمت علمی کشور را بنوغ غنی  هم يگانه کانون بسیارو ناموس ، قدرت و

 و بعدًا کشور از ررا ـر مجبور به فـديگ ۀول و عدمقت و محبوس و ده ای شکنجه ـ، عخوردند درد مملکت میه که ب
 . معقب شان روانه من هم ب و امريکا بخاک رفتند  در مهاجرت و درذکر لسه استاد فوق ا. زير خاک شدند

 

 ايران می تفوق طلبی رد مدعیات غیرعلمی و های مردم افغانستان و در مون زبانرساله ای پیرا بقا کند عمر گرا
خدمت فرهنگ ايران  که در کسانی بود ياده روز ب افغانستان زياد شده که هر نفوذ فرهنگی ايران آنقدر در. نويسم
افغانستان تشويق  فروشی و فرهنگ زدايی در روز تا روز فرهنگ گردد و هستند، محافل تجلیل برپا می و بودند

 . شود می
 .و من اهلل التوفیق . شود در آينده تقديم می "مدعیات"قسمت دوم اين مقاله پیرامون 

        
 پايان

 


