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 صاحب عرايض عاجزانه خدمت جناب استاد نگارگر
 

سالیان  حترام فراوان دارم چونکه ازموسپید ا شاعر يک نويسنده و حیث يک دوست وه بصاحب  استاد نگارگرمن برای جناب 
احترام از .  کرده ام نشر پ ويافغانستان تا ۀآئین ۀمجل را در شان با اشعار توأمو مقاالت زياد شناسم  می درازی جناب شانرا

دريغ  حقیقت نبايد جانب پیرامون يک موضوع علمی از اظهار دو گیرد وهر متقابل صورت می ۀاساس رويه جانب ب دو هر
 .کنند

 

جناب استاد  شناسان افغان مطرح بوده وطرف در حلقه های بیدل  اينه سال ب 03ا ز( بیت بوزينه)ست که ا ينا تعجب من در
تصوری اين بیت را شنیده  و لسفی، ديالکتیکی، تصوفی، ادبی فطرف معنی های مختلف  اينه سال ب 03حدود شايد از نگارگر

کنند، چرا هیچگاه درين بحث  معرفی می بیدل شناسی يک شخصیت قددم دار حالیکه خود را در خوانده باشند، ولی در يا
شناسی ازين قلم،  نگاه معیارهای علم زبان تشريحی از بیت مذکور ۀنفرموده، مگر هنگامیکه در بار نظر يا اظهاراشتراک 

قلم استاد جنون ه ب گرديد،  نشر( جرمن آنالين افغان)پورتال وزين  مهاجرت، در همزمان با موضوع انتخاب ملک الشعراء در
بدبینی،  از د، با نوشته ای مملونتوان را احراز می( شیخ الشعرا)مقام  اء مهاجر اکنونبین شعر شخصیکه در غلبه کرد، و

تبارز " نیمچه مال"د يک مصدوم ساخته، از خو را دی خوددانشمن وعلمی، مقام شاعری، استادی  معايیر عاری از و تعصب 
 ؟ داده اند

 

حق دفاع "اساس ه باشد که ب تخصصش می ۀو ساح تعجیز به اين حقیر صاحب شامل تعرض و جناب ئگارگر ۀقسمت اول مقال
 :مجبورم عرايضی تقديم کنم "
 

هايی که دارد با اتکاء به معانی وضعی کلمات زيبايی  شناسی با همه خوبی زبان : "فرمايند صاحب می اينکه جناب نگارگر
 صاحب عاری از دعای نگارگراين ا " . . .دهد سمبولیزم زبان را برباد می تشبیه، استعاره و برد و میان می زبان را از

 .غیرعلمی است حقیقت و
  

 ۀآن وظیف ۀشعب 10کدام از  و يک علم ساينتفیک است که هر( انتروپولوژی)شناسی  شناسی شاخه ای ازعلم وسیع بشر زبان
عهده دارند، ه را ب( نظم و نثر)شناسی که تشريح زبان مکتوب  زبان ۀشعب دو . عهده دارده اساس مشاهده به ب تشريح زبان را

 صنايع لفظی از قبیل تشبیه، استعاره، ابهام، مبالغه و با زيبايی يا نازيبايی زبان و ۀشعب اين دو. معانی عبارتند از علوم نحو و
بیان گوينده و  انتخاب خود آزاد است، علوم نحو و معانی هیچگاه مانع گفتار و شاعر در . دنغیره غرض ندار سمبولیزم و

 استعاره و تشبیه و مملو از قدر روی کاغذ ثبت شود، هر اما وقتی شعری از طبع شاعر بر. تواند شود مین و نشده  شاعر
پس . کند علمی تشريح می ۀهای قبول شد اساس معیاره شناسی آنرا طوری که هست ب زيبايی های ادبی باشد و يا نباشد، زبان

اين واقعیت است که  نمودار و ست برين علم ا تهمتی" .دهد باد میزبان را بر .  . .شناسی زبان "صاحب که  ادعای نگارگر
جناب نگدرکر . نموده است شناسی شنیده، اما تدقیق نا کرده آنرا باور علم زبان ۀبار صاحب چیزهايی در جناب نکارگر

 "خواهند شنید که  بان اوز يقین دارم از . که اقامت دارند ببرند شهری شناس در توانند اين نوشته را نزد يک زبان صاحب می
 !"ينجاست شناس نه ای دلبرا خطا ا زبان

 

دستت : گويد شناس می خوب برای زبان شاعر " :گفته باشد الهام نقل قول کرده که او مرحوم استاد از جناب استاد نگارگر
 ".کنم تو پیاز هم پوست نمی  ۀشناسان و به گپای زبان کنم،  اينی کلمه ره به اينی معنی استعمال میخالص، مه نر واری 

 

 گمان نمی. داشته ام کار و من بیشتر با آن مرحوم سر و مرحوم استاد الهام شناختی داريم  دو از هر جناب استاد نگارگر من و
اين سوال را  " شاعر "پهلوی کلمه  در"  خوب "آوردن صفت  زيرا را گفته باشد، "  خوب شاعر "کنم آن مرحوم اصطالح 

دو بیسواد بودند، شاعران بد  عشقری که هر و يا مرحومین ولی طواف آ ؟ !هم وجود دارند "  شاعران بد " کند که  ايجاد می
 گفته و بینی خود شعر مطابق به جهان شاعر اما هر کس ارزانی نشده،  که بهر ستا شاعری يک استعداد خداوندی بودند؟ 

 معانی به خوبی و و علوم نحو . است شعر یان کرده باشد، کالم اوعروض ب چوکات معايیر که کالم خود را در شخصی هر
دانست  مرحوم پوهاند الهام اين حقیقت را می . تشريح کالم است و علم تجزيه، تحلیل  اين دو ۀبدی شعر غرض ندارند، وظیف

چطور ممکن است  ."کنم تو پیاز هم پوست نمی ۀشناسان به گپای زبان"  :گفته باشد مسلک خود توهین وه کنم ب گمان نمی و
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باالی يک علم مثبته توهین کند؟  برخالف، زبانشناس بايد  مسلک خود وه علمی ب مقابل الطايالت غیر اس درنيک زبانش
 . شان به پوست ارزن نمی ارزد دتحلیل علمی زبان باساس قواعد زبان خوش شان نیايد، گپای چرند و پرن که از کسانی: بگويد

 

 بنا برآن مجبور کند و خراب می بیدل بینوا را تمام زيبايی های شعر( هاشمیان)می بینم که " :فرمايند جناب استاد نگارگر می
تطبیقی دستی  و اسی تحلیلی نش برگشت خدمت شان عرض کنم که استاد در زبان بدون بر و بسیار پوست کنده و . . . شده ام

بیان بیدل نیز  ۀشیو حتی از بعضی موارد استاد در کمیت استاد در واديی عرفان سخت می لنگد وولی بدبختانه  دراز دارند، 
  ."ماند غافل می

بی منطق شده  بیچاره و م که چرا اينقدرتأسفم صاحب بحال نگارگر خوانم و تعجیز می حیث توهین وه من عبارت فوق را ب
اين صالحیت  صاحب بپرسد که با کدام توشه و نگارگر کسی از اگر د؟ گیرن می تعجیز کار توهین و ازکه سخن را ناسنجیده 

صاحب خودش را  عبارت فوق نگارکر در ساخته است ؟ چه جواب دارند ؟  حمطر واقعیت را ادعای عاری از حقیقت و
ی ادبیات را  ځدو، پوهن هاشمیان هر و نگارگر: اندازيم  علیه نظر و مدعی سوابق مدعی ه بیائید ب . خوانده اند" عارف"تلويحا 

 .ادبیات زبان دری صالحیت مساوی دارند ۀساح دو در لهذا هر . ، خوانده اندمختلف و با استادان مختلف ۀدر دو دور
 

تدريس محروم  ۀادام زاساس مالحظات سیاسی اه انه بتأسفم حیث اسیستانت تدريس کرده وه يکسال ب دودحصاحب  نگارگر
يکی  و در شد می سرشان می چانس خارج برای کدرعلمی حتمًا صورت دوام در در ضايعه بوده، زيرامن يک  نظره شده که ب

 می کار پشاور در سال وطن فراری شده چند صاحب از ستی نگارگریکمون ۀدور در. تندفرگ می از رشته های علوم دکتورا
 . شدند انگلستان پناهندهه ب بعدًا کردند و

ختم تحصیل از  بعد، فاکولته رفتهه کابل، ب تجارت و دکانداری در بعدًاو  خارجه  وزارت موريت درأسال م 11زا بعدهاشمیان 
 .اچ .پی) و( ماستر آف ساينس)پلوم يهفت سال در امريکا تحصیل نموده، د کابل تدريس کرده و علمی در در کدر هفت سال 

ستی فراری یدوره کمون در و کابل تدريس کرده  در نیز سال ديگر و دو بوطن برگشته  شناسی حاصل و زبان ۀرشت در( .دی
بدون ) شناسی را دپارتمنت انگلیسی مضمون زبان يونیورستی میونشن در امريکا مدت يکسال دره راه مهاجرت ب شده ، در

 .امريکا پناهنده شده استه ب بعدًاتدريس کرده، (  داد چونکه دولت آلمان معاش کافی برايش می معاش
 

هاشمیان حتی از " :فرمايند صاحب کم سواد مانده، چونکه می زعم نگارگره هاشمیان ب باشند، اما می صاحب شاعر نگارگر
ه بصاحب  چه اين ادعای نگارگر اگر ! تواند يعنی هاشمیان شعر بیدل را خوانده نمی ."ماند بیان بیدل نیز غافل می ۀشیو

 شود،  و افغان و تطبیقی خوانده، خنثی می شناسی تحلیلی  زبان راساس تعارف خود شان که هاشمیان را صاحب صالحیت د
پلوم يمثل اينکه شخصی با داشتن د .فهمند شناسی را نمی زبان علم  ۀمعنی و ساحصاحب  گردند که نگارگر ها ملتفت می

شاعر نیستم ، اما آيا يک حال، من  بهر . ياد ندارد بغلی را زير و کنیم که نواختن دايره  درعلم موسیقی را تعجیز دکتورا 
 زبان عربی وه مطالعات شخصی ب صاحب در اثر خواند؟  اينکه نگارگر" عارف"توان  خاطر طبع شعرش میه شاعر را ب

نشر  ساله فرهنگی از طريق طبع و 31خدمت  هاشمیان نیز افتخار. مبارک است کار های عربی دسترس يافته اند،  فرهنگ
در ( آن ۀچند شمار ايزاد چند صفحه فرانسوی در با)انگیلسی  ، پشتو وهای دری زبانه گی را بفرهن و يک مجله علمی، ادبی 

صاحب، چراغ فرهنگ افغانستان  نگارگر ۀنوشت شمول  دوه مهاجرت، ب اجماع دانشمندان افغان در ۀعقیده امريکا دارد که ب
 و استادان پوهنتون را و نوشته های دانشمندان افغان  شعراء اگر من آنهمه اشعار . مهاجرت روشن نگاه داشته است را در

 نگارگر سال چند برابر تمام اشعار 31مدت  مبالغه نیست ادعا کنم که در . شد کنم يک کتاب نمودار خود نمايی خواهد نشر
فاکولته  رتدريس د تحصیل و ۀسابق آيا يک تايپست با . کرده ام نشر را تايپ و معاصر و صاحب،  اشعار شعرای متقدم 

 ماند که شعر بیدل را هم اينقدر بیسواد می شعراء، هنوز ساير شمول اشعار بیدل وه ، بسال خدمت تاپستی 31 ادبیات، بعد از
 تحت تاثیرغضب  صاحب در نشان جناب نگارگر و سپارم قضاوت کنند که شخصی با نام  ؟ من به اهل خبره میخوانده نتواند

بینانه باالی يک  عجوالنه، ظالمانه و غیر واقع "شقیقه کشیدن از را درد کمر"  ۀمصداق مقوله شوند ب می تعصب مجبور و
 دانستم و اليق مقام ملک الشعرايی می را همه خوانده اند که جناب استاد نگارگر مرا ۀمقال ! موسپید تعرض  کنند خدمتگار

 موسپید در حیث يک شاعره صاحب ب نگارگر. ددم پذيرفتننه مر و پیشنهاد کردم، اما نه خودشان عالقه نشان دادند  رسمًا
گناه . من تاختند گفتند، ولی درعوض بر نسیم اسیر تبريک میجناب استاد ه مهاجرت بايست انتخاب مقام ملک الشعرايی را ب

 من چیست ؟ 
 

را طالب العلم خوانده  دخو هاشمیان هرگز ادعای عارف بودن يا عالم بودن يا بیدل شناس بودن را نکرده و درهمه موارد
 ۀبار فرهنگی، وقتی الطايالت در علمی و ۀمسئول يک مجل مدير شناسی و زبان حیث يک استاد سابق ادبیات وه ولی ب. است

 نظر زمینه اظهار دهد در حق می وظیفه، بخود ارتباط سوابق تحصیل وه خواند، ب صفحه انترنت می را در بیدل و اشعار او
، برای ثبوت اين ادعای میان تهی  "وادی عرفان می لنگد کمیت هاشمیان در" گويند که  میصاحب  ب نگارگراينکه جنا .کند

مشاهده  چطوراين وادی  چه تعريفی دارد؟  وادی عرفان چیست و توانند؟  ثبوت ارائه می چه نوع سند و چه صالحیت و خود
 شده که هرساخته  بال بمبیرک صاحب از کاله نگارگر)که  ادعا کندشخصی  اگر تواند؟  می ها ارزيابی شده  چه معیار با و
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 31قرن  آيا در تواند؟  بکرسی شانده می چطور اين ادعای میان تهی را." شان نباشد در وادی عرفان می لنگدد سر گاه در
آن کیفیتی  و واله شده اين کمیتی که به هاشمیان ح ؟ سعدی کردن، وادی عرفان است و حافظ  و صحبت از غزالی و فارانی 

 صحبت در ! علم باشد سازد، کدام است ؟  يک عارف نبايد منکر می" عارف" و"  استاد "  صاحب را تلويحًا گر نگار که
آنجا  غربال واقعیت ها در منظوره يک قاضی ذيصالح ب ود، اما اگرش می پرند زياد نشر انترنت ها چرند و های تلويزيونی و

و معرفت  است "  معرفت " کلید عرفان . تواند های عارفانه تشخیص کرده می صحبت های تفريحی را از صحبت باشد مقرر
محتويات و شعبات  بیخبر از طريق نکرده و شناسی طی و علم زبان صاحب در جناب نگارگر . چیزی جز از علم نتوان باشد

حالیکه ادبیات انگلیسی جزء مضامین  باشد، در ادبیات می شناسی فاقد صالحیت در کنند زبان اين علم، نا آگاهانه تصور می
 شناسی تکمیل نمی رشته زبان را در محصلی به ادبیات انگلیسی وارد نباشد، تیزس داکتری خود شناسی است که اگر زبان
شدن فقط يک شناس  باشند، اما برای زبان می( چند زبانه  -  POLYGLOT)مهاجرت  ها در خوشبختانه همه افغان. .  .تواند

بین زبان  تفاوت در. ياد دارد( انگلیسی)شناسی، پروفیسرچامسکی فقط يک زبان  استاد معروف زبان. کند زبان کفايت می
 –انگلیسی ه آن ب ۀزبان چینايی با ترجم از صاحب ده سطر ست که هرگاه جناب نگارکرا ينا شناس بودن در فهمیدن و زبان

زبان ديگر  هر يا و –انگلیسی ه آن ب ۀده سطر از زبان سواهیلی با ترجم –انگلیسی ه آن ب ۀزبان کوريايی با ترجم ده سطر از
اسی از شن زبان شخصی که در هر –توانم  ها را تقديم می سه ساعت قواعد دستوری همان زبان ظرف دو بمن بفرستند، در –

، وجوه جهان ساختمانی زبان شناس قواعد ت که زباندلیل اين مهارت اينس . دارد ، اين مهارت راامريکا دکتورا داشته باشد
مثابه يکنوع ه شناسی نخوانده باشند  ب که زبان شناسد، اين مهارت در نزد کسانی شمول زبان و زيربنای زبان را می

گی مسخره زيربنای زبان ب در سوالیه را و( دهنده هوشدار) صاحب موجوديت ندائیه شود، چنانچه نگارکر جادوگری تلقی می
 .باشد معانی می های علوم نحو و تئوری بیخبری شان از قواعد و و کشیده که نمودارغفلت

 

زبان فارسی نیز برای ندائیه عالمه . آشنايی ندارند( دهنده هوشدار) صاحب با مفهوم ندائیه می بینم که جناب نگارگر تأسف با
نوع سوالیه ايکه سوالیه سطحی  يک صاحب با هکذا نگارگر - ندگیر می برای ندائیه کار)!( عالمه امريه  مردم از ای ندارد و

گی ت اين قلم خوانده و با آن مسخرمقاال بار اول در را( ترديدی شکی و)مفهوم سوالیه  و استفهامی است آشنا بوده، اما نام  و
 د طرزاستناه ب"   &دلبرا خطا اينجاست شناس نه ای  زبان " فتد که الزم می ا چنین وضع بازهم همان هوشدار در – کرده اند

اما نقل قول از  «شناسی به توتی نمی ارزد زبان»  : "بگويند است که مثاًل صاحب اين احتمال نیز موجود نگارش نگارگر
 . سپاريم میقرن ششم ه درين صورت ما  نگارگر صاحب را با طرز تفکر شان ب ."  . .غزالی معرفت است 
صاحب حیت دارم برای معلومات جناب نگارگرماستری را درکابل و امريکا تدريس کرده ام و صال ۀمن کورسهای دور

ه زيربنای زبان وجود داشته وعلم نحو هرکدام را ب مريه بحیث ارکان علم معانی درنم که مفاهیم ندائیه، سوالیه و اعرض ک
باعلم معانی آشنا کسیکه . کندد، ولی امريه حکم میمیده مفهوم ندائیه هوشدار. شناسد مستقل می( CONSTITUENT)حیث يک 

مردم در زبان عامیانه و شعراء در اشعار شان از مفهوم ندائیه . ملتفت شده میتواند را "امر يا حکم" و" هوشدار"باشد فرق بین 
 دبرای ندائیه پیشنها عالمه را( &)اول من اين  ندارد، بار زبان فارسی برای ندائیه عالمه ای وجود چون در. گیرندار مینک

اما . قايلندشناسی  چونکه ايشان برای شاعری خود مرتبت باالتر از علم زبان نگارگرصاحب قبول نمیکنند، نکنند،  کردم، اگر
ن اشعار بیدل و شاعران مکتب برای معنی کرد ً آن بدرد دانشمندان افغان میخورد، خصوصا ۀمفهوم ندائیه و عالمت مجوز

 .راه يافت( چه نثر باشد چه شعر)زيربنای زبان توان بمعانی می اين افزار ۀ، بوسیلريح کرده اممن تش نحويکهه ، بهندی
 

 شکی و)با مفهوم سوالیه  و گرفته  کار( سوالیه استفهامی)مفهموم سوالیه سطحی  خود از تمام عمر صاحب در هکذا نگارگر
 زبان من هم قبل از تحصیل علم. رسد، آشنايی ندارند مشاهده میه زيربنای زبان ب و در علم معانی مطرح  که در( ترديدی

سوالیه در زيربنای زبان چیزی  مفاهیم ندائیه و کردم ، از فاکولته تدريس می ت سالیکه دستور زبان درفمدت ه شناسی و در
يک  يگر شعراء ارائه شده واز اشعار بیدل و د( ؟)مثال از سوالیه های سطحی  13پورتال  درمقاالت اين قلم در. نمی فهمیدم

 :ذيل  صاحب نیز ارئه شده، قرار مقاله نگارگر استفهامی در مثال ديگر سوالیه سطحی و
 

 رم کیست ؟ـــنباشی ج لت خود گرـفـدردان غـق
 کانچه عصیان خوانده ای آئینه داررحمت است

 

های آنرا من در سه بیت  باشد، مثال مشاهده میو قابل  داشته  در زيربنای زبان وجود( ترديدی شکی و)بلی، مفهوم سوالیه 
اگر . کنم را استعمال می( ؟؟) اين عالمه( ترديدی و شکی )زين برای مفهوم سوالیه ا بعدو  مشابه التمثال بیدل ارائه کرده ام 

و به   بی اهمیت دانسته "  پوست پیاز "  ۀمثابه را بشناسی  صاحب  منکر اين واقعیت است و علم زبان جهانبینی نگارگر
وادی دانش از "باشند که  می یاعتن باين مقوله بی و گی دارند شعراء چنین عادت مسخر گیرند، بعضی از گی میمسخر

 شاعر"، "عارف کامل"و  ( بهلول دانا)بحیث  صاحب را لهذا چاره ای نداريم جز اينکه نگارگر ." گور پهنا دارد تا گهواره 
 .بشناسیم" استاد بیدل"  و " وادی عرفان وادبنابغه " ،  "بزرگ
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 راگ و رها ُس و رسانم که علم موسیقی  اطالع هموطنان محترم میه شناسی را ب علم زبان 03 ۀجديد ده و يک کشف مهم 
مغز انسان متمرکز  هجاهای زبان که در تال موسیقی از ر ويعنی ُس ی زبان شباهت نزديک دارند، ها ابحار آن با هجا های و
علوم  –نشر شده  امريکا چاپ  و در(   MUSICAL LINGUISTCS) ۀرشت پديد می آيند، و تاحال چند کتاب در است، 

. انکشاف داده اند را( شناسی موسیقی زبان)دست بهم داده اين شعبه جديد ( شناسی آوا – ACOUSTIC)  و مارفولوژی 
ين که در کسانی .اين کشف جديد بیشتر نمودار شده اند ۀنتیج یقی و ارکان زبان درموس واقعیت های جهان شمول بودن ابحار

 هجا معادل آنها در تال های آنرا با ورها را برايش بدهید، ُس( اوی شنکرر)هرگاه يک کاست ( من نیستم)ند ترشته وارد اس
 . سازد صاحب فراهم می نگارگرگی جناب رزمینه ديگری برای مسخ اين موضوع نیز . کنند بان ارائه میهای ز

 

 صحبت می( زبان)وجوه مختلف  ۀبار بحث پیرامون زبان خارج نشده، بلکه در هموطنان محترم بی حوصله نشوند، ما از
از   -ادوات آن  افزار و و مقام علم ه ، اما برای دفاع از ريشخند بشناسی نخوانده سازيم که زبان کنیم، کسی را مالمت نمی

 .بايد ذهنیت مردم را روشن سازيم  –معانی  مباحت نحو و سوالیه در ه وقبیل ندائی
 

ل مدرسه پائین می آرند که اگر بید ۀتا سطح يک مالی گوش بیدل بیچاره را"فرمايند که هاشمیان  صاحب می جناب نگارگر
ه مبالغه عادت دارند به اينکه شاعران ب ."  . .گردم می اين راه رفته ام ناگزير از آن بر ، من که چند قدم درشناسی همین باشد

ه ضرت بیدل به حکجای مقاالت هاشمیان ب کشم که در صاحب را برخ شان می همه معلوم است، اما اول اين تهمت نگارگر
قلم هاشمیان نشر شده و در پورتال موجود است، بیدل ه مقاالتیکه ب حیث يک مال اشاره شده است ؟ برخالف ادعای فوق، در

مخاطب  ."  . .بزرگ اسالم عارف متشرع ، عارف و متفکر و ارف بزرگ اسالم ، شاعرععارف، " حیث ه ب ار تکره ب
شناخت  –بیدل عارف بوده نه صوفی "قبیل  خوانده از نیز عناوين ديگر البته هاشمیان حضرت بیدل را با. گرفته است قرار

و برای ثبوت  "توان شناختجهانبینی اسالم نمی از طريق توحید وبیدل را جز  –شود  می بیدل از طريق جهانبینی اسالم میسر
 : دفاع میکند  هاشمیان ازين ادعای خود جدًا مقاله اول مثال زده که تکرار آن احسن است، و اين مدعا شش بیت بیدل را در

 
 يارب اين نومید را محروم چشم تر مکن ازمحیط رحمتم اشک ندامت مژده ايست 

*** 
 اـه یانـم است بــــوه  ۀآوار ه ــوش کــخام است له دورـمرح تو بص حمد از ۀر( بیدل)

*** 
 سجودی میتوان کردن، درودی میتوان گفتن خفتن برخاک ادب اولی است نعت و زالف حمد

*** 
 ه امـــانـه خـنـیـآئ درش بیش نیست ـقـيک ن دــــزن یــد مـیـوحـدر ت م ـــاره از دلـر پـه

*** 
 گاهـــــناست ـــجـرکـــت هــــاوس ر رخ ــب تــاوس  ۀوــــلــار جــهــب م ـــالــه عـک بس

*** 
 شود یـرسل نمـــد مـمـای احـــاک پــخ اــت رسد قیقت نمیـرش حــعـه کسی ب( دلـیـب)

*** 
 

خوانی شان  باشند، کمال سوادبه بیدل يافته  ، نسبت ماليی راابیات فوق بیدل صاحب ازعناوين فوق من و نگارگر حاال اگر
چند قدم در بیدل شناسی " دارند صاحب که ادعا نگارگر " المعنی فی بطن شاعر" داند که  است و هرکس اين مقوله را می

قابل  ، معنی منطقی وشان 3310فروری  30مقاله مورخ  سال گذشته و نه در 03تعجب می بینم که نه در با  ." . .رفته اند
ه ، بمن نظره ب. بیدل بینوا يک صوفی ساخته اند از مذکور ۀمقال بیت مطروحه بیدل ارائه کرده باشند، بلکه درقبول برای سه 

مسايلی چنگ زده که خواننده در سراغ سری می افتد که بايست در ه درين مقال باز شده، چونکه بقول بیدل، دستار شخصی 
 :آن دستار باشد ۀت
 

 تارشــــــکنند دس ر واــدارد اگـری نـس بابغز حقیقت مجو که همچو حز شیخ م
 

يک  اساس قواعد علم معانی گفته ام مصراع مذکوره من ب( &بپای آرام چ دانا نزند تیشه یه)معنی اين مصراع بیدل  اينکه در
غلط ( سازد را لنگ نمی آدم عاقل پای خود)دهد که تصورعامیانه مبنی برينکه  پند و اندرز می جمله ندائیه است، بمردم 

جناب استاد نگارگر  مگر کنم،  ادعای خود را دوباره تائید می کند،  دانا باشد، اشتباه می قدرعاقل و هر است، انسان ولو
علم معانی، بیدل  ۀبنظر من از زاوي . . .شمارم گناه مستثنی می باشند، از عقل عالم میشان دقرار تحلیل خوه که ب صاحب را

حضرت  بلی، ( شت آنکه برون آمده آدم نیست ؟؟به از)پرسد  می کند و عامیانه را رد می ، تصورمصراع دوم همین بیت در
 کجای معنی اين بیت، بیدل مال خوانده شده ؟  و در.  از بهشت برون رانده شد دانا بود، ولی اشتباه  کرد و وعاقل و آدم پیغمبر

 آيا)ساخت خلیفه  صاحب که خداوند آدم را تعبیرات عجیب نگارگر؟ اما است چه قرار صاحب از نزد نگارگر تعريف مال در



  

 

 

 9تر 1 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

 

گويا گناه )گمراه ساخت  آدم راطان یاينکه ش ، وماروت و، و داستان هاروت (کند؟ اشتباه نمی خداوند گفته که اين خلیفه گناه و
صاحب از  های نگارگر ام از مثالکد داند، اما هیچ مسلمان آگاه می هر ، اين مسايل رابیت حافظ در ترک ادب ، و(آدم نبود

 طريق قواعد نحو و ، معنی بیت فوق جز ازدستور زبان منطق زبان است . خورد بیت فوق بیدل سر نمی لحاظ منطق با
ه برجاست که اگر کسی ب هزار دالر پا يک ۀپیشنهاد سابق من با جايز . تواند ، میسر شده نمیانه سازی، از طريق افسمعانی

توسط  داده باشد، آن مبلغ را را فتوا"  موقعه گناه ب "که بیدل ارتکاب  کند نشر بیت بیدل را پیدا و کاحب يص شمول نگارگر
حیث يک بیدل ه لطف کنند باما . ايزه را قبول ندارند، تشکرصاحب ج جناب نگارگر اگر. کنم نوری تقديم میاحمد آقای ولی 

 رسانم که من فتوای بیدل را عرض میه تکرار ب . بیت بیدل را ارائه بفرمايند مثالی که تقاضا شده يکی دو شناس قدم دار از
ثبوت  يک بیت بیدل را در هکذا من ادعا کرده ام که بیدل صوفی نبود و. سعدی و امثالهم حافظ و از غزالی وخواسته ام، نه 

 .ید صوفی ارائه بفرمايندصف يا تائو صاحب چند بیت بیدل را در دارم نگارگر انتظار. مدعا ارائه کرده ام
 

ست که می ا اين( هاشمیان)اشتباه نخست  " :فرمايند سفته اند که می رصاحب عجب ُد ، جناب نگارگربیدل مورد بیت ديگر در
حال  زيرعارفانه است، وگاست، همه نا در ديوان او برين هرچه شعر و بنا عارف بدنیا آمده است  پندارند بیدل از بطن مادر

 ۀحوصلشود که نگارگر صاحب  معلوم می ." . .توت ارزش ندارد هايی هم است که دو همین کلیات بیدل شعر آنکه در
( 0س) مقال دوم نه هاشمیان در زنند، ور تاريکی میه سراغ فیل رفته، مشت به که ب مانند آن نابینائی خواندن را ندارند و

باين وضع اشاره  خودش بوده و جوانی بیدل پرماجرا ۀدور. نرفته است دنیا بیگناه از و بیدل ملک نبوده ":  چنین نوشته است 
 :کرده است 

 

 "من هم اين عمل دارم و طربها کن، می خور  نـر تماشا  کــطع هـن، قـودا کــس ترک سود و
 

است همه  ديوان بیدل چه شعر در هر" کند که  نمی و نکرده  بی منطق را اين ادعای بی ثبوت و نگفته و هاشمیان هرگز
اينکه  ...هاشمیان تحمیل کرده اند خود بر تصور جناب شیخ الشعراء از اين ادعای ناقص را " . . .ناگزيرعارفانه است
 چنین معنی ندارد که کلیات بیدل سراپا مملو از" بیدل عارف بزرگ اسالم است"يا "  بیدل عارف است " هاشمیان گفته است 

 هم اتکاء مینادرست ساخته اند، باز بیانات هاشمیان يک ادعای بی منطق و رگر صاحب ازعارفانه است، و اينکه نگا اشعار
 ."المعنی فی بطن شاعر"  ۀمقوله شود ب

 

توت  هايی هم است که دو حال آنکه درهمین کلیات بیدل شعر . . ." :فرمايند صاحب که می ادعای جناب نگارگر قسمت اخیر
  توان خود ن وأش ازرا چنین ادعايی  شمارد و کوچک می برابر بیدل انسان بسیار در را هاشمیان خود ." . .ارزش ندارد

 ارزش نداشته باشد، و "  توت دو"  چنان بیتی برنخورده که بهه از کلیات بیدل بخود  مرور درهاشمیان . دبیرون می بین
اشخاص حال،  بهر کنند؟  ش میاساس کدام معیار سنجه صاحب ارزش شعر را ب شود که نگارگر سوالی هم ايجاد می

 دارند که داشته باشند، چنین صالحیت را قرار "ءشیخ الشعرا" مقام  م درـه و کنند  ذيصالحی که درين رشته ادعای قدامت می
معروف  ۀبه نوشت . ارزش ندارند"  پوست پیاز " شناسی به  علم زبان و"  توت دو "ه بیدل ب اشعار: بگويند"  نرواری" 

صاحب تقاضا  استاد بیدل شناس جناب نگارکر و از" .دانند علماء بهتر می "کنیم که  اتکاء می( داوی)خان  عبدالهادی مرحوم
اين وضع آشنا شوند، ه ها نیز ب بیرون نويس کنند تا افغان بیدل را " توت  با ارزش دو"   يا "  بی ارزش "چند بیت  شود می
 . خوانده نشده است اشعار بیدل شنیده و ۀبار کس چنین ادعا در چقلم هی زبان  و کنون از حالیکه تا در

 

موقع شناس عصیان ذلت کش )که  دهد می مردم هوشداره عامیانه ب مصراع اول آن پیرامون يک پندار بیت ديگر که بیدل در
می )پرسد که آيا  می و کند مصراع دوم با منطق قوی انتقاد می در گمراه کننده است، و و يک تصورغلط ( &خطا نیست 

ه معنی واضح آن ب صاحب بازهم درمورد اين بیت و جناب نگارگر. که طبعا ندارد  –( ماهتاب خوردن ؟؟ حکم  شیر دارد در
 ۀدور يکی عصیان بموقع در کنند،  گونه تقسیم می عصیان را به دو و فته ر به تصورات واهی فرو زبان،  اساس دستور

اين " !توبه هم نکند  عصیان دم مرگ برای توبه ديرشده باشد يا اصوال"که  دهند فتوا می و ديگری عصیان دم مرگ، حیات و
 . ن باز استؤمت حتی به دم مرگ هم بروی مقو ، چونکه درهای توبه هرمخالف  نص قران استصاحب  ی نگارگرفتوا

 

بیت  پرسیم که بارالها در ، و میتگذاريم به اهل شريع صاحب را می مشروعیت فتوای نگارگر اصالت و عبهرحال، موضو
 موقع باشد يا بیه شمارد، خواه گناه ب بیدل هرنوع گناه را گناه می  چگونگی توبه ذکری نرفته، و تقسیم  ماهیت توبه و بیدل از

شان درست  ۀشمارد، و اين فتوی شاعران اساس يک بیت سعدی گناه را مجاز میه صاحب ب تعجب آور اينکه نگارگر.  موقع
مدعیات داخل در بیت او  کلمات وه مطابق ب که بیت بیدل راکند  علم منطق حکم می.گیرد می در مقابل جهانبینی بیدل قرار

یت های ديگری هم در ديوان ب . ل موقف گرفته اندبیت بید در تضاد با که  اساس مدعیات شاعران ديگریه نه ب معنی  کرد، 
، بلکه اين موضوع وق موضوع بخشايش گناه مطرح نبودهبیت ف دراما . خوانند قابل بخشايش می د که گناه رانوجود داربیدل 

 موقع قابل بازخواست نمیه و ماهتاب کامل، شراب بخورد و بپندارد که گناه ب شب چهارده  شخصی در مطرح است که مثاًل
 . باشد
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تبديل " نرواری"مصراع اول اين بیت را  ۀو يک کلم تقلید بدعت استاد خود صاحب از ، جناب نگارگربیت سوم مورد در
 از. اظهار معلومات نموده اند ستون قلم فرسايی و دو( هیکل) ۀکلم ۀبار باز در و ساخته، ( هیکل) را " شکلی" يعنی  کرده، 

. اندمضممون بیدل شناسی شان مرحوم ملک الشعراء بیتاب صاحب بوده  شودکه استاد صاحب معلوم می نوشته نگارگر
نوشته ( زبان دری دستور)ذيصالح رساله ای بنام  ملک الشعراء بودند، اما بطورغیر مرحوم بیتاب صاحب  شاعر و صوفی و

 شناسی هنوز در زمان علم زبان آن کردند، چون در تدريس می ن رساله راهما ، وزبان عربی اساس قواعده ب ً بودند، کامال
زبان فارسی هیچ  استاد مرحوم بگويد که دستوره کابل وجود نداشت که ب شناس در زبانکدام  و افغانستان راه نیافته بود

 . های دنیا تعلق دارند زبان مختلفی از ۀخانواده کدام ب زبان هر دستور زبان عربی ندارد، اين دو ی باتشباه
 

بیت معروف بیدل کلمه  هد که ازد ق میح به او نه تنها کند و خود مرحوم بیتاب صاحب دفاع می صاحب از استاد نگارگر
خود، بدعت ادبی استاد  ، به پیروی ازوفات بیتاب صاحب سال بعد از 13تبديل کند، بلکه خودش نیز( هیکل)را به " شکلی"

 می باال نوشته ام  که در طوری همان صورت، من آنرا بهر" :نويسند می بیت بیدل شامل ساخته و در را( هیکل) کلمه
 و خود بدعت استاد اينکه برای دفاع از تر عجايب – ديده نشده بیت مذکور در( هیکل)بیدل کلمه  ديوانی از هیچ در ." خوانم

"  ۀکلم» : شود که  صاحب دلیل خامی پورته می جناب نگارگر 3310مارچ   رخ سوم ؤم ۀمقال شان، در مجاز خود تقلیدغیر
هیچ از  بعدمعمول اينست که اسم  ۀزبان دری قاعد دستور در ندارد، زيرا بیدل را معمول شعر آن فصاحت ذاتی و" شکلی

 مرح زبان دری مثل دستور صاجب باالی دستور نشود که مالک قضاوت نگارگر «...کند قبول نمی نکره را وحدت يا" ی"
 وم بیتاب صاحب باشد ؟ مرح
ه ب و کرد آداب معاشرت تعلیم میخارجه را  مورين وزارتأخارجه وقت م خان زکريا وزير گويند مرحوم فیص محمد می

کنید، ريش تان  خارجیان صحبت می رويد يا با سفارت بیرون می وقتی از کرد شدند سفارش می می که بخارج مقرر کسانی
خود  روزی تصادفًا.  . .هوش کنید عارق نزنید بلند گپ نزنید و سرفه نکنید،  . منظم باشد و کرده  لباس تان اتو و تراشیده 

."  . .نباشد و بدبو صدا باشد  عارق زديد، مثل من بی اگر"   :مورين کرده گفتندأمه ب آنگاه رو صاحب عارق زدند،  وزير
بدعت جديد ديگر  شان تقلید شده، دو جانب شاگرد از جانب مرحوم بیتاب صاحب صورت گرفته و که يک بدعت ادبی از حاال

، زبان دری ديگری حکم دستور شعر بیدل و يکی عدم فصاحت در: درس مشاهده میه صاحب ب شخص نگارگر ۀمقال نیز در
د، بلکه دو ادعا اساس علمی ندار اينک می بینیم که هر. ارائه کرده اند( هیکل)مقابل تقلید کلمه ه ب قسم عذره را ب دو که هر

لیف أديگری ت نسیم نگهت،  لیف مرحوم پوهاندأزبان دری، يکی ت کتاب دستور من مدت هفت سال دو. دباش غلط  محض می
صاحب مصداق ادعای نگارگره کتاب چیزی ب درين دو . صنوف اول فاکولته تدريس کرده ام رحیم الهام را در ندمرحوم پوها

 های ذيل که ادعای نگارگر صاحب را خنثی می به مثال . وجود نداشت" هیچ"قید " نکره بعد از( ی)استعمال  طرز ۀدر بار
 ( :تواند زبان خود قضاوت کرده می دستور ۀبار سواد در دری زبان با هر)دد، توجه فرمائیساز

 .نمی شناسم که وطن خود را دوست نداشته باشد هیچ افغانی را
 .گیرد نکره نمی( ی"  )هیچ"هیچ دستوری نگفته که اسم بعد از قید 
 .ذوق خود تغییر بدهده هیچ شخصی حق ندارد بیت بیدل را ب

 .خالی ادعای معرفت کند ۀد با چانتتوان هیچ عارفی نمی
 .انتخاب مردم  ئید وأته شود مگر ب ءتواند ملک الشعرا هیچ شاعری نمی

 .باشد نمیارزيابی قابل قبول  هیچ ادعايی بدون يک معیار
 

 (بیدل" )صورت نشدهیچ شکلی بی هیوال قابل " 
 های فوق غیر مثال دام ازک نکره گرفته است، و هیچ( ی)"  هیچ"هفت مثال فوق می بینند که اسم بعد از قید  خوانندگان در
ساخته، يک ( هیکل)بیت بیدل  از را" شکلی"ذوق خود کلمه ه بیتاب صاحب که ب پس عمل مرحوم استاد. باشد دستوری نمی
لمه ک( 1139ص ) فرهنگ حسن عمید در يرافارسی ايرانی، ز ست ازا تقلیدی جانب ديگر از. رود می شماره بدعت ادبی ب

سوال . استخدام نموده است( شبه)را بمعنی ( هیوال) ۀحالیکه بیدل کلم ، درمعنی کرده است" هیکل صورت و"را ( هیولی)
نقدی باالی  صاحب در دانم نگارگر ، نمیمقاالت اين قلم مطرح نشده در و بیت بیدل نبوده  در( هیکل)اينکه کلمه  ديگر

های  فرهنگه را ب( هیکل) نمايی کرده، معنی کلمه خود پراگراف قلم فرسايی و دو( هیکل) ۀمقاالت هاشمیان چرا باالی کلم
 اجازه می کرده اند؟  ها برابر کیمیای سعادت مثال امام غزالی و از ، وخانه اش ۀنقش يک مهندس و و از عربی ارجاع 

ماقبل، بحکم  دعت ادبی دريک ب ملتفت بسازم که اين بحث خارج موضوع به تقلید از صاحب را خواهم جناب نگارگر
حالیکه  در رود، و شمار میه الطايالت ب ۀجمل منطق در ۀاز زاوي ، "سازم می( هیکل)را ( شکلی)واری  نر" شاعرانه که 
 زيرا در . خارج بحث، نمی پیچند واهی، تصوری و ۀاند، باالی يک کلم مشاهده استوار معانی باالی واقعیت و علوم نحو و

( هیوال)معنی ه را ب( هیکل)اينکه فرهنگ فارسی عمید کلمه (. هیکل)درج است، نه ( شکلی)بیت مذکور کلمه  ديوان بیدل در
لغت  -LEXICOLOGY) معنی های متفاوت ارائه نموده، اين بحث به شعبه( هیکل) ۀهای عربی برای کلم و فرهنگ ثبت کرده 

 داده  بحث قرار ديوان هست مورد که در طوری همان ت بیدل راخود سه بی ۀسه مقال هاشمیان در اما. گیرد تعلق می( نويسی
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معمول وغیر علمی  غیر و اين روش را اساس تقطیع کلمات معنی کرده اند، انتقاد نموده ه ب و باالی کسانیکه بیت بیدل را
پس چرا . نمی تواندبیت استخراج شده  شامل در ۀلمک کند که معنی يک بیت از يک يا دو علم معانی حکم می. خوانده است

حیث يک نويسنده شهرت دارند، با طمطراق زياد دنبال شده ه صاحب که ب نگارگر ۀمقال در( هیکل) ۀبحث خارج موضوع کلم
 که از ديگری ۀمصراع بیدل گفته شد، نکت در( هیکل)که پیرامون نادرست بودن استعمال کلمه  است ؟ عالوه برهمه مطالبی

ارائه کرده، لهذا ( هیوال) ۀحیث معنی کلمه را ب( هیکل) ۀکند اينست که قاموس فارسی ايرانی کلم می لحاظ علم معانی تبارز
 و زيبايی " شکل" ۀکلم پس انتخاب بیدل از .( هیواليی بی هیوال قابل صورت نشد هیچ: )شود مصراع مذکور چنین خوانده می

 .   فصاحت دارد
کس بذوق خود کلمات  هر آن تصرف صورت بگیرد و شود که در اب میوقتی خر زيبايی يک شعر اصالت و جانب ديگر از

زيبايی های "متهم ساخته که هاشمیان  را صاحب اين طالب العلم حقیر نگارگر . "میکنمواری  نر" بگويد  شعر را تبديل کند و
 بیت بیدل شامل ساخته و درذوق خود ه صاحب کلمه ای را ب حالیکه هاشمیان نه مثل نگارگر در" .راب میکندخ شعر بیدل را

معانی معنی کرده  و اساس معايیرعلوم نحوه که هست ب طوری فصاحت بیت غرض گرفته، بلکه بیت را همان زيبايی وه نه ب
  . است

زيبايی بیت راخراب  کند که معنی يک بیت فصاحت و حکم می دستور کدام سند و اساس کدام کتاب وه صاحب ب نگارگر
معنی ها و همه معنی  کدام از افاده کند، اما هیچ بیت معنی ای اراده وارد برای يک د اختیار سواد حق وشخص با میکند ؟ هر

آن تصرف ذوقی  که در شرطیه ايستاده است، ب بیت بجای خود. گذارد ثری نمیت ازيبايی بی فصاحت و مجموع، در ها در
بیت  معنی هاشمیان از صاحب تقصیری در جناب نگارگرزعم ه ب اگر. لنگی ارائه نشود برای تصرف عذر صورت نگیرد و

صاحب  نگار گر نظره ب هاشمیان ولو تفسیر باشد، اما معنی و خود می معروف بیدل وجود دارد، موصوف مستحق نظر
 که خودشخصی ه سازد، پس ب زيبايی بیت بیدل متوجه نمی فصاحت و دررا صی وعیبی و هیچ خرابیی باشد، هیچ نقناقص 

فصاحت ونا رسا بزيبايی شعر وخود  فهم در نا سزد شاعری مانند بیدل را خواند، نمی عارف و بیدل شناس می اد ادب،است را
 .زيبايی شناس بخواند را فصاحت شناس و

پوشند و آن کاله خوش شان می  صاحب کاله مخصوصی که می جناب نگارکر: کند اساس نسبیت فرق میه مفهوم زيبايی ب
 مرحوم استاد بیتاب و . زيبا می پندارند اما کسان ديگر کاله قره قلی يا کاله شپو را خوش دارند و. ايشان زيباست نظر آيد، از

را زيبا ( شکل) ۀشخص بیدل کلم کنند، اما تبديل می( هیکل)زيبا دانسته آنرا به  بیت بیدل نا را در( شکل) ۀکلم جناب نگارگر
 همان کلمه اصیل بیدل را زيبا ومرجح میشمارد استخدام کرده و هاشمیان نیز دانسته و

 

درين بیت بیدل . مفرهنگ های عربی مراجعه کنیه باشد، چه مجبوريتی است که ب زبان دری میه که ب( بیت بوزينه) درمورد
اين  است و بیان شده که بیدل قرار موقف هاشمیان ازين. چند معنی دارد است و( هیوال)که  عربی وجود دارد ۀفقط يک کلم

" واری نر"صاحب هر شخص حق دارد يک کلمه را  عقیده نگارگره که ب صورتی و در برده،  بکار( شبه)معنی ه ب کلمه را
استخدام کند؟ هکذا کمال بی انصافی خواهد بود ( شبه)معنی ه ب را( هیوال) بیدل حق نداشته باشد معنی کند، چرا ذوق خوده ب

زبان دری  ها حیوانی را ديده که در ماحول خود ملیون در زيست کرده و همان کشور در هندوستان تولد و که در بیدل را اگر
ملزم بسازيم که او نام  بدون سند بیدل را واهی و اساس يک تصوره نامند، ب می( ، بوزينه، میمونشادی)فارسی آنرا  و
زبان دری ه ن بآمعنی آيات قر بسا اشعار او در وفهمیده  و عربی می خوانده  ن راآبیدل قر . ن گرفته باشدآقر را از( بوزينه)

 چونکه ادعای نگارگر. تواند مطرح شده نمی "خاسنین ۀقرد " از لحاظ معانی ضرورت استخدام  اين بیت ارائه شده، اما در
بدست اهل  محفوظ باشد، انصاف را هاشمیان نیز ترديد و دانیم  محفوظ می را دستاويز است، ادعای شان صاحب بدون سند و

غوريانی   سمندر جناب استاده ب آنجمله اين قضاوت را از. باشیم قضاوت شان می منتظر و سپاريم  گان میخبر ذيصالح و
 .    باشند عربی ذيصالح می های دری و زبان سپاريم که در می
 ۀبار در است و( کیمیای سعادت)کتاب  تعبیرات امام غزالی از صاحب که مملو از نگارگر ۀسوم مقال ۀصفحه گريدم ب می بر

فقیه جهان  که امام غزالی يک عارف و حالی در. امثالهم صحبت کرده است مرک مرکب و روح انسانی و روح حیوانی و
دارد، اما من هیچ ارتباطی بین  طالب العلم ادبیات خبر فارانی هر مناقشات او با ابن سینا و از و گذشته  قرن ششم در اسالم در

 قدر همان( ت بوزينهیب)مقايسه با  درامام غزالی  تعبیرات مذکور . ات اقتباس شده از غزالی نمی بینمتعبیر و(  زينهبیت بو)
 ۀبار فالسفه معاضر اروپا در و تئوری سلسله مراتبی داروين  لینن و  - ديالکتیک مارکس بی ربط است که کسان ديگری از

هیچ شیی بی هیوال قابل  رويت )"که مصراع اول اين بیت  پیشنهاد کردند " واری نر" ها هم ماتريالیست. اين بیت رقم زدند
مرحوم استاد سلجوقی . طبع بیدل نباشد شايد از( بیت بوزينه) شمول مرحوم قندی آغا گفتنده عده ای ب .خوانده شود"( نشد

 ورزيد که در اصرار تکراره محققی ب. گیرد کرده که با تئوری داروين ارتباط می نظر اظهار بیت مذکور ۀبار در ً واضحا
معنی ه و بودينه ب است ( بودينه) =  "  بوزينه"محقق ديگری فرمود که . دارد وجود( بودا است)قافیه  ديوان بیدل يک غزل با

موعظ می  حیث مربی وه را ب صاحب که مردم اوشان ولی جناب نگارگر . باشد می( بودا)معنی ه روشنی و روشنی  ب
نفر  يک دفاع از در ، فقط گرفته مجامله کار و اغماض  چشم پوشی و از سوابق بیت مذکور همه بیانات و مورد در  شناسند،

شخص  ! کرده بود ذهنیت عامه، سلجوقی صاحب خاموشی اختیار موجوديت ذهنیت موی مبارک در بخاطر : می گويند
نکرده، اما  نظر اين بیت اظهار ۀبار کنند، قبل برين هرگز در قلمداد می" بیدل شناس قدم دار"را يک  صاحب که خود گرنگار
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بیت مشابه التمثال آنرا ارائه نمود، تعبیرات   دو و( بیت بوزينه)شناسی معنی  علم زبان اساس قواعده همینکه هاشمیان ب
نکار صورت خوب شد اي های عربی بدست نشر سپرده شد، و قاموس زبان غزالی و صاحب از تصوفی و بی ربط نگارگر

 .گیرد می و نسل آينده قرار بدسترس نسل حاضر و شده  ها نشر پورتال ، زيرا اکنون همه سوابق اين موضوع درگرفت
 

معنی اين کلمه يک رباعی دارد که در متون  ۀبار به تفصیل صحبت شده، بیدل خودش در ً قبال( هیوال)چه پیرامون کلمه  اگر
 : نگرفته است  صاحب قرار توجه نگارگر مورد دانم چرا شده، نمی قبلی نشر

 
 سـولـقـود معــوج عت، ـیـبـون طــچ  نی طولست وی عرض ـوال  نـیـاين ه

*** 
 رــیــــسب ـتراــم  مـــلاــدر ع ک ـیـل  رـــیــغه ــنن طبیعت است، ـیـه عـبلک

*** 
 

يک مسلمان همان شش مرحله ايست که  نظره بلکه ب، نیست " سلسله مراتبی داروين"درين رباعی " مراتب سیر"منظور از 
ی هیوال جوهر" صاحب از ابن سینا روايت کرده که  نگارگر اما . را خلق کرده است( طبیعت)کاينات  خداوند متعال جهان و

ذهن  درنقش کوزه . خواند القوه میوجود با"ربی نقل قول کرده که هیوال را و از ابن ع "آن جسم ترکیب يافته يست که ازا
ه يونان است که آنها ب ۀفالسف خوذ ازأم نظر اين دو ."کند کوزه نیست، ولی کوزه بدون آن نقش صورت پیدا نمی خود کوزه گر

یعت به برای خلقت طبخوانند، يعنی خداوند  عین طبیعت می را( هیوال)مسلمانان  ساير خدای واحد اعتقاد نداشتند، ولی بیدل و
 صاحب از نگارگر نظر. مسايل فلسفی قناعت داريم اختالف نظر دره آنچه گفته آمد، ما ب با . استضرورت نداشته ( هیوال)

 .گیرد قضاوت به اهل خبره تعلق می.  خودش نظر هاشمیان از شان و خود
 

توسط دستور گفتیم که منطق زبان  باال در کند، زيرا معانی اتکاء می و علوم نحوه ب( بیت بوزينه) هاشمیان بازهم برای معنی
دستور هر . داند می را زبان خود انسان نورمال دستور هر دماغ انسان وجود دارد و زبان در دستور . گردد زبان منعکس می

 ها يکسان تبارز می همه زبان دستور ها و در دماغ همه انسان بخصوص دارد، ولی وجوه جهان شمول زبان درزبان وجه 
 : ها پنج شکل دارد در همه زبانجهان شمول، ساختمان جمله است که يکی ازين وجوه . کنند
 خبريه جملۀ، 
 (&هوشدار دهنده )ندائیه  جملۀ، 
 (؟)استفهامیه  جملۀ، 
  (؟؟)ترديديه  و جملۀ شکیه، 
  جمله امريه . )!( 

 

 :کنیم  معاصر زبان دری تحلیل می اساس دستوره کنون بیت ذيل بیدل را با
 

 (؟؟)آدمی هم پیش از آ ن  کادم شود بوزينه بود  (&)قابل صورت نشد بی هیوال هیچ شکلی 
*** 

 

( امريه)يا ( خبريه)اين مصراع را مطابق ذوق نگارگر صاحب  اگر. مستقل است کامل و ۀمصراع اول بیت فوق يک جمل
 بیان کرديم که خداوند برای خلقت و ااعتقاد مسلمانان ر ن وآباال تعلیمات قر زيرا در!  باشیم  بیدل را تکفیر کرده می بخوانیم، 

 . ضرورت ندارد( هیوال)تکوين به 
اساس روش استدالل بیدل ه برآن ب بنا . بیدل مسلمان آگاه است و آن را مسلمان قبول ندارد  غیر استدالل در نوع فلسفه و هر

 نزد مردم، و بیدل باوريست در نظره بايد بپذيريم که مصراع اول بیت فوق ب کند،  که مسايل را بشکل مدعا مثل ارائه می
ای کسانیکه شما می " : )دهد که  می هوشدار مردم طعنه وه ب گیرد و می کار( ندائیه)بیدل برای ثبوت نادرستی اين باور از 

 ش از آن کادم شود بوزينهآدمی هم پی" دقت کنید که آيا عمیق شويد،  "&شکلی بی هیوال قابل صورت نشد  هیچ"پنداريد که 
ترديد خود را  بیدل شک و( شادی شدن انسان شده ؟؟  ۀبعد از مرحل ؟؟ وان قبل از آنکه خلق شود شادی بوديعنی انس)" بود ؟؟

کند  مصراع دوم ارائه می قسم سوال ترديدی دره ن مثالی بآاساس تعلیمات قره هم ب مصراع اول باز ناقص مردم در پندار از
اين سوال منفی است، چونکه ه جواب مسلمان بخلق کرده ؟؟ ( هیوالی شادی)اساس ه ا بپرسد که آيا خداوند انسان ر و می

نظر من بیدل ه ب. آن جا داده است را در روح خود و خلق کرده ( طبیعت)خاک  مسلمان ايمان دارد که خداوند متعال اورا از
را که از طريق سفسطه  بلکه تمام کسانی کالم اهلل ايمان دارد، ه سازد که عارف است و نه تنها ب با چنین استدالل ثابت می

 .دهد سازند، هوشدار می متزلزل می اعتقاد مردم را سست و
 شاگردان سفارش میه ب کتاب بودند و  03تا   33لف ؤکدام م امريکا هر در استادان ما. شناسی يک علم ساينتفیک است زبان

. مجامله کنند و ، لحاظ ناحق نبايد رويداری تشخیص حق از حقیقت و حق و اظهار ند، درساينس دفاع نماي و علم  کردند که از
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دانش  آنچه بینش و. باشم طالب العلم می و هم شاگرد هنوز قطره ای از بحرعلوم است و از مستشعرم چیزيکه آموخته ام  کمتر
. بیدل شناسان افغان پیشکش کردم داشنمدان و ضرمحه توانست، آنرا ب سه بیت مشابه التمثال حضرت بیدل خوانده می من از

است معانی را در پهلوی  شاگرد اين مدرسه مجبور سازد و می( نحوی)اصطالح ه شناسی شاگرد اين دبستان را ب علم زبان
 . گذاشته به تحلیل کالم بپردازد نحو

صاحب  نگارگر اگر. باشند بینی خود می جهانمستحق  و کنند  طريقه های ديگر برای تحلیل کالم استفاده می کسان ديگر از
سوالیه  ندائیه و. ريخت، عکس العمل نمی انگیخت اين قلم بروی کاغذ می تعجیز ابیات بیدل بدون توهین و تحلیل خود را از

  . آنها آشنايی ندارند صاحب با باشند که نگارگر معانی می و نحو افزار
 تدريس کرده ام و شاگردان خود نیزه تحقیق را ب ۀشیو و زبان آموخته ام، همین علم زيربنای  در را من که طريق استخدام آنها

 حق قايل می آنها نیزه ب گیرند، بدون تعجیز می سفسطه کار کسانیکه از. گیرم می کار تحلیل کالم ازين افزار تازنده باشم در
 بفهمیم، اما ازطريق تحقیر و شعرای عارف برهمه حق دارند تا کالم شانرا بخوانیم و. خود را بمردم عرضه کنند ۀباشم توش

سطح طالبان کم سواد  را پايانتر از شاعر عارف و ً ست که واقعاا ديگران تحمیل کردن نا بخردی خود را بر خواندنتعجیز 
 .واهلل اعلم و بالصواب  -آمین يارب العالمین . ه داردخودنمايی نگ خودسازی و و تبختر مسلمان را از هر (ج)خداوند . نشان میدهد
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