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م .ا .نگارگر

ت جناب روغ
چند تذکُر مختصر خدم ِ
 --1من از التفات ايشان به نگارش های خود قلباً سپاسگزارم و دقتِ نظر فیلسوفانۀ شان در اين بحث قابلِ ستايش می
باشد .در موردِ "هیکل" و "شکلی" بايد به عرض برسانم که حضرت مرحوم اُستاد "بیتاب" عادت نداشت که متن
شاعرانِ سلف را به ذوق و سلیقۀ خود اصالح کند .چنانکه در موردِ شعر معروف حافـظ
کشتی نشستگانیم ای بادِ شُرطه برخیز
باشد که باز بینیـم ديـــــدار آشنـــــا را
اين را همه کس می داند که "کشتی نشستگان" دُرُست است زيرا که بادِ شُرطه به دردِ "کشتی شکستگان" به هر
صورت نمی خورد و اما آنانکه در گذشته با کشتی سفر می کردند دعا برای "باد شُرطه" يا مساعد در صدر
تقاضاهای شان قرار داشت .با اينهمه وقتی از اُستاد بیتــاب پُرسیدند او شايد تنها برای اينکه به شاگردان درس
عملی بدهد تا به سلیقۀ خود دست به اصالح متون نزنند ،فرمود:
جمعی نشسته خوانند ،برخی شکسته گويند
حافظ چو نیست موجود معلوم نیست ما را
بنا بر اين می خواهم برای جناب روغ اطمینان بدهم که کلمۀ "هیکل" در شعر بیدل ناشی از سلیقۀ خود آُستاد نیست
و من با قاطعیت نمی توانم بگويم که اُستاد کلمۀ "هیکل" را در کدام مأخذ ديده است.
من شخصاً کلمۀ "هیکل" را بدين دلیل ترجیح می دهم که کلمۀ "شکلی" آن فصاحتِ ذاتی و معمول شعر بیدل را
ندارد زيرا در دستور زبان دری قاعدۀ معمول اين است که اسم بعد از هیچ "ی" وحدت يا نکره را قبـول نمی کند و
من نمی توانم تصور کنم که بیدل از اين قاعده غفلت کرده باشد.
 --2من نمی خواهم و حوصله اش را هم ندارم که وارد بحثِ بسیار مغلق و الينحل "هیوال" گردم زيرا می دانم که
فیلسوفانِ مسلمان وغیر مسلمان در اين باره توافق کُلی ندارند و به همین دلیل من در نگارشِ نخستینِ خود اصطالح
"اُسطُقُس" میرداماد را ترجیح داده بودم که معنايش (عنصر ،اصلِ هر چیز ،مادۀ نخستین ،عناصرِ چهارگانه (آب،
شوَد.
خاک ،باد و آتش) ،استخوان بندی هر چیز و مايۀ قوام و دوام هر چیز) می َ
 --0و اما فارابی و ابن سینا که هر دو معتقد شده اند هیــوال ماده نیست بدين دلیلِ ساده که ماده خواندنِ "هیوال" به
معنای قديم بودن و ابدی بودن ماده می شود و اعتقاد بر قدمتِ ماده از ديدگاه اعتقاداتِ اسالمی کفراست و معنای
آفرينش اين می شود که مادۀ اولیۀ آفرينش به صورت قديم وجود داشت و خدا آنرا در اشکال يا قالب های گوناگون
ريخت و حال آن که به اساسِ اعتقادِ اسالمی خدا (ج) جهان هستی را از نیستی آفريده است .فارابی و ابن سینا با آنکه
برای برخی از اصطالحاتِ ارسطو معانیی را که خود می خواستند داده اند امام غزّالی بر ضدّ هر دو کتاب معروف
(تُهافة الفالسفه) را نوشته است که من فکر می کنم امام غزّالی با نوشتن اين کتاب بزرگترين جفا را در حق فلسفه و
فکرِ فلسفی نموده و به قولِ معروف تبرِ محافظه کاران مذهبی و سلطنت های مطلقه و استبدادی را تا به امروز دسته
کرده است تا فلسفه ستیزی های خود را توجیه کنند .در واقع ضربه ای که غزالی بر پیکر تفکُر فلسفی وارد کرد
چندان سنگین بود که نگارشِ تُهافة التُهافة نیز نتوانست آنرا تالفی کند .در واقع امام غزّالی پايه گذار نوعی فلسفه
ستیزی در میان مسلمانان شد که خاقانی زيرِ همان تأثیر گفته است:
نقدِ هر فلسفی کم از فلس است
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قـفـل اُسطـــــــورۀ ارسطــو را
نـقـشِ فـرســودۀ فالطــــون را
فلسفی مــــردِ ديـــن مپنداريــد
مرکبِ دين که خاصۀ عربست

بـــر درِ احــسن الـمـلل منهـیــد
بر طــرازِ بهـیـن حُـلـل منهـیـد
حـیـز را جفتِ سام يــل منهـیـد
داغ يـونـانــش برکُـفَـل منهـیـد

بعدها بدبختانه در میان مسلمانان عنعنه گرديد که هر که از سطح فکر مال اندکی باالتر حرف زد با حربۀ تکفیر به
سراغش رفتند .فارابی ،ابن سینا ،ابن عربی ،موالنا ،عین القضات همدانی ،ابن رشد و ده ها تن ديگر از رنج اين
اتهام بی بهره نمانده اند.
ابن عربی که بیدل و موالنا هر دو از او اثر پذيرفته اند و حتی موالنا عنوان (فیه مافیه) خود را از يک شعر ابن
عربی گرفته است و مثنوی محیط اعظم بیدل نیز شرح شاعرانه و آسان شدۀ (فصوص الحکم) است میان "هیکل"
و"هیوال" يک تفاوت کوچک قايل شده است" .هیکل" تمثالِ مصنوع در ذهن صانع است که وجود مادی ندارد ولی
وجود بالقوه دارد اما هیوال قابلیت ها و استعداد هايی است که آن تمثال بايد داشته باشد .وقتی حضرت موالنا می
گويد:
دربهاران سبــــزه کی رويد زسنگ
خاک شو تا گــُل برويد رنگ رنگ
منظورش همین است که خداوند (ج) استعداد روياندن گیاه را بَه خاک داده است ولی همین استعداد در سنگ وجود
ندارد .اگر از تعبیرمرحوم غالم حسن مجددی که خدايش غريق رحمت کناد استفاده کنم بايد بگويم وقتی در خانه
آرد ،روغن و شکر وجود داشته باشد "هیوال" يا قابلیت و امکان حلوا پزی نزد بانوی خانه وجود دارد و او می تواند
هر وقت که اِراده کند حلوا را بیافريند ولی مشکل اين مثال اين است که اگر ما اين "هیوال" را مادۀ اولیه بشماريم
گريبان خود را به دستِ قديم بودن ماده می دهیم که نه تنها اسالم بلکه علم نیز آنرا رد می کند زيرا که ماده دارای
اجزا است و اگرقديم باشد اجزای آن نیز بايد قـديم باشند و گرفتار تجزيه و ترکیب يا بـَقول ُقــدَما پذيرای کـَون و
فساد نشوند .تنها در موردِ معجزه است که يک شی از آنچه که قابلیت در آن نیست بَوجود می آيد وعصای موسی
(ع) به آژدها و صخرۀ کوه به شُتُر صالح (ع) بدل می شود که اينجا مراد تعجیز بی باوران است.
 --4حاصل بحث اينکه هیکل و هیوال اندک تفاوت دارند و شکل و صورت اين تفاوت را ندارند و يا دارند و من
آنرا نمی دانم اما فکر می کنم بحث برسرِ معنای شعر بود و نه بر سرِ استخوان بندی آن بنا بر اين اگر جناب روغ
"هیکل" را مثل ديوان چاپ کابل "شکلی" بخوانند من با آن جُز همین که اسم بعد از "هیچ" "ی" وحدت و "نکره"
قبول نمی کند و در شعر بیدل مخل فصاحت است ديگر مشکلی ندارم و اما اين که فرموده اند کاش من قبالً واردِ
اين بحث می شدم از لطفِ شان ممنون استم ولی در دل خود احساسِ انفعال می کنم که مجبـور شدم آن سان که گفته
ام مینای سکوت را در محضرِ اُستاد هاشمیان بر زمین بکوبم .مجبور از اين جهت که اگر تمام سؤالیه ها و ندائیه
های آشکار و مخفی ايشان را می پذيرفتیم به جای هرگونه تحقیق و تفرُس يک عالمۀ سؤالیه در برابرِ شعرمی
گذاشتیم و از کنارش رد می شديم .بدين ترتیب "بیدل شناسی" بسیار آسان می شُد ولی بیدل را در انبوه سؤالیه ها و
ندائیه ها گــُم می کرديم.
و اهلل اعلم بالصواب .با تقديم احترام
روز بیست و هشتم فبروری  2310میالدی
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