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 31/11/3113                داکتر سید خلیل اهلل هاشمیان
 

 مسرت دارم با يک بیدل شناس آشنا میشوم
 
 :ارتباط بیت معروف حضرت بیدل ه ب
 

 یوال قابل صورت نشدـهیچ شکلی  بی ه
 ه بودـنـوزيـشود بآدمی پیش از آن کادم 

 
هفتاد سال  ادعای بیدل شناسان محترم افغان از قراره و ب شهرت يافته " بیت بوزينه"به نقدی باالی بیت فوق که  در

افغان جرمن )پورتال وزين  درين اواخر دربیت تبصره های مختلف صورت گرفته و اينطرف باالی همین ه ب
نام ه ديگری ب صشخبا را  ابتدا ايشان. آقای عبید صافی برخوردمافغان  شده است، با نام بیدل شناس نشر( آنالين

قلم بیدل ه مقاله ای به عبیدی ب حمید آقایکمک ه ، اما بشناختم مغالطه کردم سال قبل می 33که ( عبیداهلل صافی)
 نگاهی به بیدل و""عنوان  تتحرا مقاله من آن . استنشر شده  مین پورتاله شناس عبید صافی آشنا شدم که در

بینی اين دانشمند  مکلف دانستم باالی جهان خود را ، وحظ بردم خواندم و"" فلسفی علمی و ۀداروين در يک نظري
 :افغان روشنی اندازم 

 

: گويد می ، اوخت بیدل و بیت بوزينه ارائه کردهعالمانه از شنا نظرمن اين بیدل شناس واقعبین يک تحلیل بسیاره ب
نوين زمان خود  ۀوف بزرگی بوده که خود بانی فلسفبیدل فیلس.  . . زمینه شاهد هستم بحث های بی نتیجه را در"

ان افغان بین سه عنوان میان بیدل شناس اول در صافی صاحب بار ". نامیده ام< عرفانی ۀفلسف>من آنرا  است و
 مورد فلسفه را ديد بنیادی در"او . واقعبینانه نموده استو تمییز  ، تصوف و عرفان تشخیصبسیار مهم، يعنی فلسفه

حقیقت نه از راه استداالل و عقل،  يک مکتب برای کشف عرفان را يک مرام و"و " هستی، وجود، عقل و ارزشها
و فهم ادراک عاجز ماند با اعتقاد  اگرعارف از" :گويد و می کند  تعريف می  "حقیقته و اتکاء ببلکه با ذوق 

اين . کند حاصل می اساس ايمان به غیبی که دارد قناعت خود را رسد و بر عرفانی می ی که دارد به تحیرتعلیم
 کند و برخورد میابتدای تعلیم به همچو مفاهیم  کس در هر بسیط ترين مثال بین فلسفه و عرفان اسالمی است و

   ." . .کوشد برای ادراک آن می
 

عبوديت  بهتسلیم  تاخت، هیچکس سرفهم  ربوبیت نمی  ۀاگر عقل درعرص"که  کند صافی از بیدل نقل قول می آقای
 ..."عرفان بیدل بايد مزايای بیشتری نسبت به عرفان تقلیدی داشته باشد"که رسد  به اين نتیجه می و  ."نمی انداخت

 
در دو مثال بیدل را  ، شباهت های فکری بین ابن سینا وارتباط عرفان اسالمی حضرت بیدله عبیداهلل صافی ب آقای

 :ذيل يادداشت کرده است
 

قبیل نماز و روزه وغیره  انجام عبادات از آنکه بر. شود نامیده می< زاهد>تنعم دنیا روگردانده است  آنکه از"
و متوجه عالم  حق باز داشته  توجه به غیر را از و آنکه ضمیر خود . شود خوانده می< عابد>مواظبت دارد بنام 

تا ازين عناوين يا هر سه در يک  البته گاهی دو . شود شناخته می< عارف>تا نورحق بدان بتابد، بنام قدس کرده 
ز تعريف باال چنین نتیجه توان ا ، میمعترضه ۀبقسم جمل) - -( ارات والتنبیهاتاالش/ ابن سینا." )شود نفر جمع می

 (.هاشمیان -صوفی = عابد + زاهد : گرفت که
، منع نفس صالت و تقوای اهل عقبی حصر است دامن از لوث چیدن، به انضباط شرايط صوم وتقوای اهل دنیا من"

پاس ه ، بصفات داشتن دل از خطرات اسما و ، بازجات، و تقوای اهل اهللطلب درجات مره از شغل مناهی، ب
 (.نکات/ بیدل." )ذات ۀناموس تنز

 

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/hashemiyan_sk_ashnaii_ba_yak_bedelshenas.pdf
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تا زمان بیدل در آثار همه  "و واقعبینانه مدعی است که  انده نوين خو ۀفلسف گذار عبیداهلل صافی بیدل را بنیان آقای
شايد گويند، و بیدل  همه از عشق سخن می. ان داده باشندعرفای اسالمی جايی نمی يابیم که به عقل روی خوشی نش

بیت را به  8< مثنوی عرفان>صافی صاحب از  ."ه عقل را شامل عرفان اسالمی ساختاولین عارف باشد ک
 :دهم بیت آنرا گزارش می ول خود آورده که من دوتصديق ق

 

 ق کرد  عقلش  نامـیـم  تحقـلـع  امـافهمع  شد ـجی که ــدر مقام
 حقستور ــعـشت ـیـجمعم ـــاس  ستـو رقی ـرات آگهـــل مـقـع

 

چنین نقل < عرفان بیدل>از اول "  ممعنی لفظ آد"بیدل را پیرامون تکوين و خلقت عالم و آدم، و  صافی نظر آقای عبید

 : کرده است
 

 آنقدر خون که رنگ عالم ريخت  ق از مشت خاک آدم ريختـعش
 کوالــنی لـم معــهــی آن فـنـعـم  ک ی ادراــــلـجـم ؟  تست آدـیـچ
 آ  وت دم اــــلــاده عــــتــــف افــال  و م اــــکــحــای مــنــت بــديــاح

 د  امــمـتدتست ـوحد ـه در او حـک  م اـــجــو ان ز اول ـــغــدال او م
 م  می آدــنــعــمظ ــفــلود ـــبن ــاي  مت آدــقـلـخم ــــتــخآن  م ــیــم
 ستت اوـقـیـتابی حقـیـوش بــج  وستچه در ارــوهزم کاينات قل

 

صوص خ و وزين خود، درطويل  ۀمقال صافی در ، آقای عبیدبینی حضرت بیدل توضیح جهات مختلف جهان از بعد
لقت انسان که اصل خ بیدل بر: "گويد ، می<آدمی پیش از آن کادم شود بوزينه بود>معنی مصراع دوم بیت بوزينه 

اين شک و يا اشتباه دوستان بیدل که  ، ايمان داشته و(از خاک آفريده ام من انسان را)کرده  ذکر نآقرخداوند تعالی در 
 "...دانستند میديگر هر حیوان  ۀزايل شد که انسان را شکل تکاملی يا ارتفاء يافتنداشت، بیدل را همفکر داروين می پ

 

تفکر سالم درعمق معنی بیت  ، آقای عبید صافی اولین بیدل شناسی است که با استفاده از عقل ونظر اين طالب العلمه ب
منطق   اساس دلیل وه داروين را ب" سیر تکاملی" يا" مراتبی ۀسلسل"بوزينه راه يافته، بوزينه را حیوان شناخته، و نظر 

زبان و " زيربنای"و "  روبنا"مفاهیم  شناسی و از آنجائیکه آقای صافی با اصول و اساسات علم زبان. رد کرده است
بیدل شناس از طريق فلسفه و  ، اما اينتوان قصور شان شمرد اينرا نمی های علم نحو آشنايی کافی ندارند، و تئوری

 .درست درک نموده استق، معنی مصراع  دوم بیت بوزينه را منط
 

: فرمايند که جناب صافی صاحب می< قابل صورت نشدهیچ شکلی بی هیوال >بیت بوزينه  پیرامون مصراع اول
! !نظرشان موافق نیستم، زيرا اين مصراع نظر بیدل نیست با، "هم نظرند ً و تقريبا مصراع  اول را همه معنی کرده "

 اساس جهانه آورده و در مصراع  دوم آنرا ب( ندائیه)قسم ه بیدل مفهوم اين مصراع را ذهنیت عامه دانسته و آنرا ب
تلقی  " ادعای بیدل"بیت را که همه بیدل شناسان محترم افغان مصراع اول حالی در! بینی اسالمی خود رد کرده است

 !پیچیده اند" هیوال"کرده و به 
 

ل نشر شده، بعرض رسانیده ام که بید( آسمايی)و ( جرمن آنالينافغان )های   من که در پورتال ۀبخش دوم مقال در
اين دو مفهوم يکی ملزوم ديگر . در زيربنای زبان آشنايی ندارند( سوالیه)و ( ندائیه)شناسان محترم افغان با مفاهیم 

بیت های مغلق از قبیل سه بیتی که بطور مثال  در  . گردد اکتفا شود، معضله حل نمی( سوالیهه ب)، که اکر تنها است
باشد، بشکافیم و سپس   که نمودار ذهنیت ناقص عوام می( ندائیه)را با وم تحلیل شده، بايد زيربنای بیت در بخش د

 شناساناينکه بیدل .  گردد می بینی شاعر آشکار آنگاه هدف و جهان. بگیريم کار( سوالیه)برای مصراع دوم از 
فعالیت  ۀبار اگر هاشمیان مقاله ای بنويسد در. شان نیست قصوریر علم زبانشناسی بلديت ندارند، با معايان محترم افغ

توانند،   آنگاه اگر  تداوی شده میطريق افرازات مثانه  بدن انسان و مدعی شود که امراض شش و جگر از مثانه در
 :داردوجود صورت دو راه و دو مقوله  متوجه بسازد، درين نويسنده را به اشتباهاتش او را بخواند و ۀطبیبی مقال

 

 "طريق عافیت گرايد  در : آنکس که نداند و بداند که نداند " : سفارش طبیب را می پذيرد مشوره  و اگر
 

 " جهل مرکب ابدالدهربماند در : نداند که نداند آنکس که نداند و" :سفارش طبیب رانمی پذيرد مشوره و اکر
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 نظر من افغانه ب. پورتال آسمايی بخوانند آقای عبیداهلل صافی را در ۀکنم مقال شناسان محترم افغان سفارش میبه بیدل 
مکمل "هیچکس . اساس واقعیت ها تشويق يا ترديد کنند تا از يکديگر بیاموزيمه ت يکديگر خود را بأجره ها بايد ب

،  با بیدل هستم من شاگرد ادبیات دری بودم و. ورت داريمکمک يکديگر ضر دانش وه بهمه ! نیست"  العلوم والفضايل
کابل  هیچگاه  کار اکادمیک خود در ۀدور درخوانم، اما  همیشه می و ، بیدل راخوش دارم آشنا شدم محضر پدر از

( افغانستان ۀمجله آئین)طريق  هشت سال قبل از در امريکا حدود  –ام ننوشته راجع به بیدل و بیدل شناسی کدام مقاله 
حتی الوسع جواب  وفرستادند، حسب الوظیفه  و تبصره میاشعار بیدل را برای معنی  ً ها که بعضا به تقاضای افغان

، برای بار اول نقدی "خاموشی گناه است"ملتفت شدم که  پورتال خواندم و در مقاله را يکماه قبل وقتی چند . گفته ام
و با خوانده بوديم ( نقد ادبی)مضمون  يک( که نامش جاودان باد)ادبیات کابل  در فاکولته. نوشتم " در بیدل شناسی"

برای صحتمندی و طول عمر . کنم نقد کرده ام، و بازهم می همان معايیره آشنايی دارم و مطابق ب"  کسب"معايیر اين 
ها ذکر  ری که نام شان در نقدبیدل شناسان محترم ديگ . کنم می دانشمند بیدل شناس افغان، آقای عبیداهلل صافی، دعا

آنها . ها تبصره نموده ام اساس نقل قوله و نه آثار شانرا خوانده ام و باالی نظرات شان بشناسم  شده،  نه خودشانرا می
 با عرض احترام .  من پاسخ خواهم  گفت حق دارند توضیحی بهم رسانند و

 

 داکتر سید خلیل اهلل هاشمیان
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