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 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : يادونه

  

 

  30/30/2310                 نگارگر .ا .م

 
 روغ چند تذُکر مختصر خدمِت جناب

 

 اين بحث قابِل ستايش می نۀ شان درفیلسوفا دقِت نظر قلبًا سپاسگزارم و های خود التفات ايشان به نگارش زمن ا --1
نداشت که متن  عادت" بیتاب" عرض برسانم که حضرت مرحوم ُاستادبه  بايد" شکلی" و" هیکل" مورِد در .باشد

 ظمورِد شعر معروف حافـ چنانکه در .سلیقۀ خود اصالح کند به ذوق و شاعراِن سلف را
 

 کشتی نشستگانیم ای باِد ُشرطه برخیز
 ا راـــــآشن ــــدارم ديــیباشد که باز بین

 
 به هر "کشتی شکستگان" ُشرطه به درِد که باِد ُدُرست است زيرا" کشتی نشستگان"همه کس می داند که  اين را

 صدر در يا مساعد" ُشرطه باد"دعا برای  می کردند کشتی سفر گذشته با آنانکه در اما و صورت نمی خورد
 درس برای اينکه به شاگردان تنها دشاي او نداب ُپرسیدــبیت ُاستاد وقتی از اينهمه با  .داشت تقاضاهای شان قرار

 :فرمود به سلیقۀ خود دست به اصالح متون نزنند، تا عملی بدهد
 

 برخی شکسته گويند جمعی نشسته خوانند،
 را نیست موجود معلوم نیست ما حافظ چو

 
نیست  سلیقۀ خود ُآستاد بیدل ناشی از شعر در "هیکل" ه کلمۀ ی جناب روغ اطمینان بدهم کخواهم برا اين می بر بنا
 .کدام مأخذ ديده است در را " هیکل" توانم بگويم که ُاستاد کلمۀ  قاطعیت نمی من با و

را  بیدل معمول شعر آن فصاحِت ذاتی و "شکلی"  کلمۀ دهم که بدين دلیل ترجیح می را "هیکل" من شخصًا کلمۀ
 کند و نمی قبـول وحدت يا نکره را" ی"هیچ  از زبان دری قاعدۀ معمول اين است که اسم بعد دستور در زيرا ندارد

 .غفلت کرده باشد اين قاعده کنم که بیدل از وانم تصورت من نمی
 

 دانم که می گردم زيرا "هیوال" الينحل مغلق و بحِث بسیار هم ندارم که وارد حوصله اش را خواهم و من نمی --2
 اصطالح نگارِش نخستیِن خود به همین دلیل من در و اين باره توافق ُکلی ندارند مسلمان در وغیر  فیلسوفاِن مسلمان

 آب،) چهارگانه عناصِر مادۀ نخستین، چیز، اصِل هر عنصر،) ترجیح داده بودم که معنايش ماد رامیردا "ُاسُطُقس"
 .می َشَود( چیز دوام هر و مايۀ قوام  و چیز استخوان بندی هر ،(آتش و باد خاک،

 
به  "هیوال"ماده نیست بدين دلیِل ساده که ماده خواندِن  ــوالهی دو معتقد شده اند هر ابن سینا که وفارابی  اما و --0

ای معن وديدگاه اعتقاداِت اسالمی کفراست  بر قدمِت ماده از اعتقاد و ابدی بودن ماده می شود قديم بودن و معنای
گوناگون  های اشکال يا قالب آنرا در خدا داشت و که مادۀ اولیۀ آفرينش به صورت قديم وجود آفرينش اين می شود

آنکه  با ابن سینا فارابی و .نیستی آفريده است از جهان هستی را (ج) خدا حال آن که به اساِس اعتقاِد اسالمی ريخت و
کتاب معروف  دو هر ضّد اند امام غّزالی برداده  خواستند می که خود معانیی را ارسطو اصطالحاِت از برای برخی

 حق فلسفه و در را بزرگترين جفا ام غّزالی با نوشتن اين کتابکنم ام می است که من فکر نوشته را( ُتهافة الفالسفه)
دسته  به امروز تا استبدادی را سلطنت های مطلقه و افظه کاران مذهبی ومح فلسفی نموده و به قوِل معروف تبِر فکِر
 کرد فلسفی وارد تفُکر پیکر واقع ضربه ای که غزالی بر در. را توجیه کنند های خود تا فلسفه ستیزی است کرده

ه نوعی فلسف واقع امام غّزالی پايه گذار در  .تالفی کند که نگارِش ُتهافة الُتهافة نیز نتوانست آنرا دان سنگین بودچن
 :است گفته که خاقانی زيِر همان تأثیر میان مسلمانان شد ستیزی در

 

 دــیـل منهـــــکیسۀ ام س درـلـف فلس است فلسفی کم از نقِد هر
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 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

 

 دــیـلل منهـمـسن الــاح دِر رـــب و راــل ُاسطـــــــورۀ ارسطـفـق
 دـیـل منهـلـن ُحـیـراِز بهــط بر فالطــــون را ودۀ ــرسـِش فـقـن

 دـیـل منهــجفِت سام ي را زـیـح دــن مپنداريـــدي فلسفی مــــرِد 
 دـیـل منهـَفـش برُکــانـونـداغ ي مرکِب دين که خاصۀ عربست

 

به  تکفیربا حربۀ  حرف زد اندکی باالتر مال که از سطح فکر میان مسلمانان عنعنه گرديد که هر بعدها بدبختانه در
رنج اين  از تن ديگر ده ها و ابن رشد ،دانیعین القضات هم موالنا، ابن عربی، ابن سینا، فارابی،  .سراغش رفتند

 .نده انداتهام بی بهره نما
ن بيک شعر ا را از ودخ( فیه مافیه) حتی موالنا عنوان و پذيرفته اند اثر او از دو موالنا هر ابن عربی که بیدل و

" هیکل"میان  است( فصوص الحکم)آسان شدۀ  ط اعظم بیدل نیز شرح شاعرانه ومثنوی محی و عربی گرفته است
است که وجود مادی ندارد ولی ن صانع ذه درتمثاِل مصنوع  " هیکل" .يک تفاوت کوچک قايل شده است" هیوال"و

رت موالنا می وقتی حض .ال بايد داشته باشدکه آن تمث است یهاي استعداد و هیوال قابلیت ها بالقوه دارد اما وجود
 :گويد

 

 دربهاران سبــــزه کی رويد زسنگ
 خاک شو تا گــُل برويد رنگ رنگ

 

وجود  سنگ در خاک داده است ولی همین استعداده َب روياندن گیاه را استعداد (ج) منظورش همین است که خداوند
 خانه بگويم وقتی در بايدم استفاده کن تعبیرمرحوم غالم حسن مجددی که خدايش غريق رحمت کناد از اگر .ندارد
 تواند می او و ود داردبانوی خانه وج زدن امکان حلوا پزی قابلیت و يا "هیوال" شته باشددا ودوج شکر روغن و آرد،
اولیه بشماريم  ادۀم را "هیوال"ما اين  ه اگرن است کولی مشکل اين مثال اي بیافريند وا راحل وقت که ِاراده کند هر
که ماده دارای  زيرا کند می آنرا رد دهیم که نه تنها اسالم بلکه علم نیز ماده می به دسِت قديم بودن را ريبان خودگ

 و ـَونکذيرای پ َدماــُق بـَقول ترکیب يا تجزيه و گرفتار د ونديم باشـبايد ق رقديم باشد اجزای آن نیزاگ اجزا است و
 عصای موسیآيد و می آن نیست َبوجود ه قابلیت درآنچه ک معجزه است که يک شی از مورِد در هاتن  .دننشو فساد

 .استبی باوران  تعجیز شود که اينجا مراد بدل می (ع) صالح وه به ُشُترصخرۀ ک و به آژدها (ع)
 

 نم و دارند يا و ندارند را صورت اين تفاوت شکل و و اندک تفاوت دارند هیوال حاصل بحث اينکه هیکل و --4
 جناب روغ اين اگر بر بنا استخوان بندی آن سِر نه بر و بود معنای شعر کنم بحث برسِر می فکر دانم اما نمی آنرا

 "نکره"دت و وح "ی" "هیچ" همین که اسم بعد از آن ُجز بخوانند من با" شکلی"وان چاپ کابل مثل دي را "هیکل"
 وارِد من قباًل رموده اند کاشاما اين که ف کلی ندارم ومش بیدل مخل فصاحت است ديگر شعر در و قبول نمی کند

شدم آن سان که گفته  احساِس انفعال می کنم که مجبـور دل خود درلی لطِف شان ممنون استم و اين بحث می شدم از
ئیه ندا سؤالیه ها وتمام  اين جهت که اگر از ورمجب .زمین بکوبم ن برُاستاد هاشمیا محضِر در ای سکوت راام مین
می رشع برابِر س يک عالمۀ سؤالیه درتفُر وای هرگونه تحقیق به ج می پذيرفتیم مخفی ايشان را و آشکار های

 و سؤالیه ها انبوه در ولی بیدل را آسان می ُشد بسیار "بیدل شناسی" ترتیببدين   .می شديم ارش ردنک از گذاشتیم و
 .م می کرديمــُگ ندائیه ها

 با تقديم احترام. اهلل اعلم بالصواب و
 میالدی 2310هشتم فبروری  روز بیست و

 


