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 32/23/3212                  ارگرنگ. ا .م
 

 هــزانـــاجــع رِضــيک ع
 

 (بیدل) کنند دستارش وا زشیخ مغِزحقیقت مجو که همچو حباب      سری ندارد اگر
 

 هاشمیان ُاستادعاجزانه خدمِت جناِب  يک عرِض بسیار
 

 سوی ديگر از خدمتگاِر افغانستان استند و من برای جناِب ُاستاد احترام فراوان دارم که آن سان که خود می فرمايند
من روزگاری خدمت ُاستاد الهام که خدايش غريق رحمِت  اما، و باشند شناسی بی بديل می ما زبان کشوِر امروز در
وضعیی کلمات زيبايی زباِن  معانیی با اتکا بر های که دارد همه خوبی شناسی با کردم که زبان عرض می خود کناد

 خوشبختانه ُاستاِد مرحوم در دهد و باد می بر م زبان رازسمبولی تمثیل، استعاره و تشبیه، میان می َبرد و را از شعر
 :به همان شیوۀ خاِص خود می گفت من موافقه داشت و با اين مورد

 واری اينی کلمه ره به اينی معنی استعمال دستت خالص مه نر : گويد شناس می زبان شاعِر خوب برای"
 ." هم پوست نمی کنم شناسانۀ تو پیاز به گپای زبان می کنم و

 ولی می بینم که ُاستاد تمام زيبايی های شعِر بیدِل بینوا ،سکوت کنم برابرگفته های ُاستاد خواستم بازهم در من می
بسیار  ُاستاد برزمین بکوبم و محضِر در اين مجبور شده ام ُگستاخانه مینای سکوت را بنابر وکند  خراب می را

تطبیقی دستی دراز  شناسی تحلیلی و زبان خدمِت شان عرض کنم که ُاستاد در برگشت و بدون بر پوست کنده و
شیوۀ بیـــاِن بیدل  حتی از بعضی موارد در ُاستاد د وــلنگ واديی عرفان سخت می در ُاستاد دارند ولی بدبختانه ُکمیِت

 .مانند نیزغافل می
 

که اگر  آرند سطح يک نیمچه مالی گوشۀ مدرسه پايین می تا انواِع سؤالیه های خويش اين بیدِل بیچاره را با ُاستاد
 .می گردم آن بر از اين راه رفته ام ناگزير من که چند قدم در بیدل شناسی همین باشد

 

اصلی بیدل معلوم شد بنای  وِرـروم زيرا وقتی منظ می جسته اند بدان استناد بیتی که ُاستاد سراِغ دوُنُخست به 
معمارش يعنی سنّمارآن  اگر روی همین يک خشت استوار است و بر خورنق تنها قصر که هماننِد استدالِل ُاستاد

 .می ريزد فرو برداشت اين بنا خشت را
 

 بهشت آنکه برون آمده است آدم نیست ای آرام        ازـــبه پشه ـیـد تـزنـا نــچ دانـیـه
 

 به ماليک (ج) دانیم که خدا ره میـسورۀ مبارکۀ بق از ما اما بهشت ماندند و مدتی در ايجاد، همسرش بعد از و آدم 
زيبايی  تماِم با برای اينکه بهشت را بهشت جای داد؟ در اين خلیفه را پس چرا .سازم زمین خلیفه می گفت که من در

 را بداند که چه سرزمین زيبا کند يک ايديال داشته باشد و هبوط می تا وقتی برای مأموريِت زمینی خود هايش ببیند
 سفِر تقوی و او زِل مقصود ازمن که راه يافتِن دوباره بدان سر بداند و باز دست داده است  است از که خانۀ ابدی او

دانیم که  ماروت می هاروت و به حساِب داستاِن باز آدم که گناه کرده بود و  .هدخوا می دوباره به سوی پروردگار
داده ام برای شما که فرشته استید  ن به انسانکه م اگراين نفس اماّره بالسؤرا " :گويد برای شان می (ج) خداوند
 صاحِب نفس اماّره امری طبیعی است وآدِم  گناه برای .کنید چنانکه آنان راستی هم گناه کردند هم گناه می شما بدهم،

همسرش  آدم و از حقیقت غیر در کند وسوسه می وهمـسرش را آدم  و اين وقتی ابلیس داخل بهشت میَشَود بر بنا
پروردگارا، نفِس ما برما  "چه گفتند گناه خود به خدا زنش در برابِر ی آدم وبهشت داخل شده است ول ابلیس هم در

 را آدم عمِل خود .آن شريک است در آدم نیز که همسِر دريابند و بفرمايند هضمیِر جمع ما توج هُاستاد ب"  !ظلم کرد
گناه به  اگر .کند را کسب می باهمین توبه بخشايش خدا و کند توبه می دهد و ُظلِم نفِس خود نسبت می و به خود

 و نجات بدهد تواند گناهان کبیره می از را نفِس خود راه مبارزه با حساب نفس برای آدمی محتوم است پس انسان از
 به حکم غرور گناهش چیست؟ او عکس العمل ابلیس دربرابِر ا،ما و دهد نجاتش می لطف وعنايِت خدا هردو از شّر
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حافظ وقتی  .کند يعنی ترِک ادب می !"مرا فريب دادی خدايا تو ": می گويد دهد و نسبت می دارا به خ خود گناِه 
 :گويد می

 

 درطریق ادب باش گو گناِه منست حافظ          تو چه نبود اختیاِر ما اگرگنه 
 

ورود به بهشت  برای همیشه از خويشتن را (ج) خود به خدا نسبت دادن گناِه  ابلیس با. به همین نکته اشاره دارد
باز به بهشت می رود پس  و چون آدم براين آن کس که به پای آراِم خود تیشه زد ابلیس بود نه آدم  بنا محروم کرد و

بدترين عالمۀ  بزرگترين و که غرور دـده نجهت نسبِت نادانی میاي بهشت بیرون نیامده است بیدل به ابلیس از از او
المه های شان است که ع َبدسِت خوِد اختیار دريافته اند بیدل را اصلی شعِر منظوِر حاال که جناِب ُاستاد .نادانی است

 !گذارند می کجا را در خودندائیۀ  سؤالیه و
 :مورِد بیِت دوم در اما و
 

 موقع شناِس عصیان ذلت کش خطا نیست         می حکِم شیردارد درماهتاب خوردن
 

براين هرچه  بنا آمده است و عارف به دنیا بطِن مادر، بیدل از اين است که می پندارند اشتباِه نخست جناب ُاستاد
 درهمین ُکلیات بیدل شعرهای هم است حال آنکه  عارفانه است و ناگزيراست همه  ديوان او در شعر

پیش از اسالمش مثال ( رض)رگناِه عم بیاورم مثل اين است که از هايش را من مثال اگر و توت ارزش ندارد که دو
اماّره بالسؤاست  فرمان نفِس وقتی گفتیم انسان تا وقتی زيِر .آن قماش نیست موقع شناس عصیان از البته شعِر .بیارم

يکی عصیان به موقع که انسان  تقسیم می شود هگون اين عصیان خواهی نخواهی به دو بر بنا گناه چاره ندارد از و
 هديۀ بخشايش را(ج) خداوند از و کند هبتو گردد، آن باز از دبتوان انابت وقِت کافی داشته باشد و برای توبه و

اگر جوانی بیست ساله  .توبه هم نکند اصواًل يا شده باشد و که برای توبه ديريکی عصیاِن دم مرگ  و مايدندريافت 
 ديدگاه ظاهِر از است و شود گناهش بد کبیرۀ زنا می گناِه  رتکِبوجودش طوفان کرده است م که غلبۀ شهوت در

 پیمانۀ گناه يک پیربه  را ذهنیِت عامۀ مردم عمل او کنند ولی ُعرف و گناهش مجازات می به خاطِر را شريعت او
 :گويد می حضرت شیخ شیراز .ساله محکوم نمی کند مرد نود

 

 طاعت ارنیست میسر ُگنهی باید کرد         دردِل دوست به هرحیله رهی باید کرد
 

 :می گويد يک جای ديگر در بیدل نیز و
 

 رحمت است داِرنباشی ُجرم کیست؟        کآنچه عصیان خوانده ای آیینه  قدرداِن غفلِت خود گر
 

 کند و اده میاف بلکه به شیوۀ استعاری شراِب گناه را ندارد همان معنای وضعی شراب را( می)شعر بیدل  در
تاللوی جوانی  اوج و که در ارده رااب شِب چمهت هالل را بیان نمیکند حالِت زاِر که طبعًا قد خمیده و ماهتاب نیز

سبِب تقرب می  به دنبال دارد و انابت به موقع را ناه به موقع که توبه واين است که گ منظور و کند  است افاده می
می کند که نوشیدنش ثواب  را پیدا کنی برای تو حکم شیر باز دِل دوست راه  آن گناه می توانی در با تو شود و

خدايی که نفِس  قسم به " :گويد می (ص)که حضرِت پیامبر دارد حديثی صحیح هم وجود اين مورد اتفاقًا در  .دارد
  ."بیامرزد را شما بخشايش بخواهید او و گناه کنید تا آفريد را شما دست اوست که خدا در (ص) محمد
را  ندائیه های خود و سؤالیه ها خواهد می جا که دِل ُاستاد هر باز روشن شد اين بیت نیز بیدل از که منظور حاال

 ":بوزينه" ُاستادبیِت به گفتۀ  اکنون می آيم بر و  !بگذارد
 

 کتابچۀ که به خِط زيبای خود بیتاب در حضرت ُاستاد اما نوشته اند" شکلی"ديواِن چاِپ کابل دراين شعر متأسفانه در
 :يعنی هیکل نوشته بودند آنرا برای درس بیدل شناسی تهیه نموده بودند

 

 ود بوزینه بودهیچ هیکل بی هیوال قابِل صورت نشد          آدمی هم پیش ازآن کآدم ش
 

 تمثال داده اند معنای هیکل را تاج العروس وغیره مراجعه کنید المورد، های عربی المنجد، وقتی به فرهنگ
 شود ولی تمثال ضرورتًا شکل ندارد حتمًا صاحب صورت می آنچه که شکل داشته باشد زيرا شکل فرق دارد که با

 ولی وقتی آنرا، هیکل است اين تمثال يا ذهـن دارد در را مثالی بدهم وقتی يک مهندس نقشۀ يک خانه يعنی اگر
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همانطور که  من آنرا صورت به هر .ملموسست که محسوس و کند می صورت پیدا روی کاغـذ نگاشت اين شکل يا
 .خوانم باال نوشتم می در

 از انسان در قالِب خود .ريدتقويم يعنی بهترين برابری آف به احسِن که انسان را کريم درصورت التین میگويد خداونِد
نباتی دمید که اين  يک روح حیوانی يا همه قالب ها در خدا .گل ساخته شده است که همه چیزهای ديگر همان آب و

 حضرت امام غزالی در را اين مقصود .نیست ـد ولی روح خداشیروح حیوانی يا نباتی آن موجودات را زندگی بخ
 :دهد من شرح میاز  رساتر سعادِت خود بهتر و ایکیمی

يکی از جنِس روح  :روح است دو حقیقِت مرگ اثری بدانی که معنی وی چیست بدان که آدمی را اگرخواهی که از"
اين روِح  و روح انسانی نام کنیِم  آنرا ما جنِس روح ماليکه و يکی از و اروح حیوانی نام کنیم  آنر ما حیوانات و
اين روح ... لطیف است  اریوی چون بخ جانِب چپ نهاده است و درمنبع دل است ــ آن گوشت که  حیوانی را

 "آخر اين معنای مرِگ حیوانات است تا... حرکت است  حّمال قّوت حس و
 (34و32مراجعه شود به کیمیای سعادت امام غزالی ص )                                             

 

 پس اين ...وی فرود آيد معرفت حق تعالی در نیست و پذيراما اين روح انسانی جسم نیست ــ چه قسمت "
چـــون اين روح حیوانی را مزاج  .وجهی چون آلتی از وجهی و از روح حیوانی چون مرکبی است روح انسانی را

تباهی آلت  مرِگ مرکب و و بی مرکب شود الکن بی آلت و و ای بماندروح انسانی به ج قالب بمیرد و باطل شود،
 اگر :حق تعالی صید کند تا معرفت دادند اين آلت که وی را و .الکن بی آلت کند و معدوم نگرداند ضايع و را سوار
 که مرگ تحفه و (ص) اين که رسول گفت و .وی برهد بار از وی است تا هالک شدِن آلت خیر کرده باشد، صید

هالِک دام  کشد، چون صید به دست آورد،آن همی  اِرب و که کسی دام برای صید دارد اين ُبَود" هديۀ مؤمن است
 مصیبِت آنرا اين آلت باطل شود حسرت و آنکـــــه صید به دست آورد اگرــ العیاذباهلل ــ پیش از غنیمت باشد و

 (38و34همان کتاب ص ) ."ُبَود ـ نعوذباهلل حسرت اوِل عذاب قبر اين الم و و نهايت نباشد؛
 

فضیلِت انسان درهمین  است و حیوان همان يک چیز انسان و روح حیوانی در توان استنباط کرد که اين جا می از
 :غزالی می گويد همین امام باز .به مقام انسانیت برسد روح حیوانی غلبه کند تا او است که روِح انسانی اش بر

 

 خواهد ردابازاِروی فـ روِز ناکسی است، و آدمی به غايِت نقصان وعجز اين عالم، وبه حقیقت چنین است که در"
شهواِت  و روی به دنیا اگر و درجۀ بهايم به درجۀ فريشتگان رسد از دل افگند، گوهِر کیمیای سعادت بر اگر .بود
وی درعذاب  و دبرهن رنج  از و که ايشان همه خاک شوند بروی فضل ُبَود خوک را و سگ  فردا آرد، دنیا

 (44همان کتاب ص .")بماند
 

يعنی " ِقَرَدًة خاسئین" می گويم که بیدل تعبیِر بوزينه را از نگارِش قبلی خود گفته ام اينک باز من چنانکه در
عالمه  ستاِداُ  که حضرت اما، اينکه برخی ها گفته اند و قرآن گرفته است نه از جای ديگر " شدۀ بوزينگاِن خوار"

 جّو در ولی،. کنم رای يک لحظه هم قبولش نمین حتی بم معنای اين بیت درمانده اند در جناِب سلجوقی صاحب نیز
کردی  شک می گوناگون کشور نقاِط آن همه موی مبارک در بارۀ وجود که اگر در تعُصب آن روزگار از سرشار
مصلحتًا سکوت اختیار  بود محافظه کار ه که اتفاقًا مردیمگران می شدی حضرت ُاستاد عاّل چماق تکفیر گرفتاِر

 .نموده اند
 

 :هیوال تعبیراما  و
ترکیب  آن جسم جوهری است که از هیوال"آمده است که  تنبیهات ابن سینا در شرح اصطالحات کتاِب االشارات و

 ."معنوی جسم است جزء و يابد تحقق می مادۀ نخستیِن عالم که همواره َبصور .جزء ديگِرآن صورت است يافته و
ذهن صانع است که حضرت شیخ اکبر محی الدين ابن  در ماده نیست ولی نقِش مصنوع خود نتیجه اينکه هیوال

خود کوزه نیست ولی کوزه بدون آن نقش، صورت  رقش کوزه در ذهن کوزه گن  .خواند عـربی آنرا وجود بالقوه می
چون انسان برای يک مأموريِت الهی يعنی  آفرينش انسان است و لۀچون روح حیوانی نخستین مرح .پیدا نمی کند
همین  داده شده است که اگر( ج) به سوی خدا عروج يا سفر زمین برگزيده شده است برايش استعداد بر خالفِت خدا

 .بهايم بود امام غزالی بدتر از به تعبیر نزدش نبود هیوال در معنوی يا استعداد
 



  

 

 

 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

 

 خواسته باشید با اگر بگشايم و کوشیدم که گره مشکالت تان را داد می بدانجا که عقِل من قد اکنون تا جناب ُاستاد،
 وردش با تحمل سکوت میم که ذهنم نپذيرفت در آنچه را هر و هیچ خوش ندارم  ديگران را بحث با و آنکه من جر

 که شما ـمآن طورراه بیدل سعدی و شعِر کنم و دنبال می قناعت بدهد، تا آنجا که جناب عالی را کنم اين بحث را
کنم که آن يک  کمال گردن پتی عرض می خدمِت تان با و دانم  فتوی به گناه نمی شما به تعبیِر داشته ايد تشويق ياپن

های  معیار اين با از تان بعد بزرگواِر انیت جّدوحر اما، به جیب باالی تان بگذاريد در نیز جايزۀ تان را دالِر هزار
 شاعران عارف نرويد که نخستین را به سراغ عرفان و اِر خودئیه های بیشمندا و ُپشتوارۀ سؤالیه ها شناسی و زبان

 امیدوارم اين نگارش در .پايین می آوريد مدارِس پاکستانی البان کم سوادسطِح ط تا دومین را و سازيد مبتذل می
اض چشم بستم ولی باالخره چیزی راکه به با اغم مورِد بیدل نوشتید هرچه در شما خللی نیندازد که بر من و دوستی

نشدنی بود  من حقی ادابر شعرای عارف را نکه اي صفحۀ کمپیوترم ريخت زيرا اغ برمد ازخواستم  هیچ وجه نمی
 واهلل واعلم بالصواب .بود . و است
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