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 16/11/3112                   حمید اهلل روغ

 
 وفان گل استـوج طـال مـمـم پايـکشانـکه

 سبزه را از خواب غفلت چند بردارد بهار
 بیدل
 

 پاسخ به بخش سوم نوشتۀ جناب دکتورسید خلیل اهلل هاشمیان در
 

، با يک بیت بیدل عنوان شده «بیت بوزينه»سید خلیل اهلل هاشمیان در رابطه با  جناب دکتور ۀنوشت{ قسمت دوم} بخش سوم
 :است

 دـواهـند می خـُم تـن، فهـد مـنـلـنی بـعـم
 کوهم وُکتل دارم سیرفکرم آسان نیست،

  
متباقی  يک مورد، جز در واشمیان، خود دارانه تر است ه جناب دکتور ۀاولین انتباه مِن خواننده اين است که بخش سوم نوشت

 گان،ما خوانند کوشیده شده است اين تمايل القاء شود که يک شخصیت اکاديمیک، می خواهد يک بحث اکاديمیک را دنبال کند؛
اين مناسبت، شخصًا به قلم به  اين و اين تمايل در نوشتار جناب دکتور سید خلیل اهلل هاشمیان صمیمانه استقبال می کنیم  از

 .حضور جناب شان تهنیت می گويم
 :ۀ جناب شان، چنین نبوده استهای قبلی نوشتبخش گان، ازبدهم که متأسفانه انتباه خوانندبايد گزارش یان به جناب دکتورهاشم

بارۀ آن  در » قبلی دکتور صاحب تبصره کرده اند که ۀنوشت ۀبار در فیسبوک، بیدل شناس شناخته شده جناب عبیداهلل صافی در
 .هاشمیان سه نکته را ياد آوری می کنم{ دکتور} نوشتۀ آقای

 

نداشته  لف کارؤبا م بايد ما نقد خالف نقد است زيرا در و اين کار.شده بود نقد نوشته های شان برابر اينکه اشخاص با -ا
       باشیم

ندی آغا که در افغانستان، زحمات شان را در شرح عرفان بیدل همه میدانند و شاگردانی ها خصوصأ ق اهانت به شخصیت -3
 شوندا بزم بیدل، با بیدل يکجا ياد نآغا و استاد سرآهنگ درعرس و ي نام قندی در افغانستان اگر . . .زيادی در اين راستا دارند

 ديگران زحمت کشیده اند مقام های دولتی آنوقت بیشتر از شخصیت بدون امتیازات و زيرا اين دو بود، بی انصافی خواهد
دند و به شعبه بیدل شناسی درجايی شکايت داشتند که چرا مردم در روزنامه ها اين گونه اشعار مشکل را طرح می کر -2

 .«مردم همین سوال را از شما می کند که آن شعبه چرا خود اقدامی نمی کرد. کابل مراجعه نمی کردند پوهنتون
 

ديده بودم؛ پس از ياد ید خلیل اهلل هاشمیان را دقیق نس قبلی جناب دکتور ۀمتأسفانه بخش اول نوشت من به علت ضییقی وقت،
 بیان جناب هاشمیان، عمیقًا متأسف هستم؛ و از طرز و از مضمون و آوری جناب عبیداهلل صافی آن قسمت را دوباره ديدم؛ 

جناب  ۀهمه شخصیت ها و خانواده هايی که از بابت اين نوشت ، ازهمه خوانندگان محترم ما، از ۀنام خانواد وسیله از بدين
 هاشمیان متأثر و جريحه دار شده اند، از ته دل پوزش می طلبم؛
بزرگترين شخصیت های علمی و  عبیداهلل روغ يکی از سید توضیخآ عرض شود که پدر امجد من جناب مرحوم دکتور

دشوارترين شرايط  تحصیل طب کرده بودند، در کشور خارج از جناب ايشان که در بودند؛  سادات کنر ۀروحانی سالل
کرده اند؛ و به بیت المال خیانت ن سال صادقانه به خلق اهلل خدمت کرده اند، و 01شکنجه، يک تن تنها، بیشتر از  سرکوب و

 سرشناسان کشورما بوده اند؛ هموطنان و جمع غفیری از ۀزمان شان مرجع مراجع در نام نیک برده اند؛ و
مرحومی چیزهای زيادی را به من حکايت کرده اند،  و همرکابی و مشايعت پدرم را داشته ام،  سال پیوسته افتخار 32من که 

با کمال تأسف آن  دارد وصحت ن هیچ نظر از جناب قندی آغا ادعا کرده اند، ۀشهادت می دهم که آنچه را جناب هاشمیان دربار
 .کننده نامید صحنه بافی بسیار مشمیز وان چیزی به جزرا نمیت

 ؛«يک دوست خدا هست» و« خوب آدم هست»پدرم به من گفته اند که جناب قندی آغا 
 ؛{می نامیدند" دوست خدا"پدرم عادت داشتند که شخصیت های روحانی را }

 ۀجانب بوده اند، بل رابطه و شناخت دوم نپدر« مريضان»اصاًل شامل فهرست { قندی آغا}جناب مرحوم محمدعبدالحمید اسیر
 ۀمسلکی بوده است؛ جناب قندی آغا که حقیقتًا دواساز بودند با پدرم که دکتور طب بودند، رابط ايشان يک شناخت کاری و

 کاری داشتند؛

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/rohk_hamid_baley_man_bedelshenas_nestam_2.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/rohk_hamid_baley_man_bedelshenas_nestam_2.pdf
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همت مرحوم  به بود؛ دواخانه های عصری چند سال پسانترموجود ن کابل دواخانه به معنای امروزی هنوز آن زمان در در}
به معادل دواساز  "کمپودر"کابل تأسیس شدند؛ و ضروريات دوايی به همت کسانی رفع می شد که  شرکا در و صوفی زاده 

 {گماشته می شدند نامیده می شدند و اين اشخاص اکثرًا در داخل شفاخانه ها به حیث مامور
موضوعات عالقه  شده، و از نزديکتر دوستانه در میان طرفین برقراردر اثر ارادتی که جناب قندی آغا نشان داده اند، روابط  

 ، يکی هم بیدل بوده است؛و بحث شان
جناب ايشان ديده بودم؛ و  ۀبیدل را به توصی" الف دال"مرحومم به میراث گرفته ام؛ و قلم عالقه به بیدل را اصاًل از پدر اين}

اند، اما اينک بنا بر ربط موضوع بايد بگويم که پدرم به تکرار و بار بار به  اگر که پدرم من را از چنین گفتار هايی منع کرده
؛ در "حجره می گرفتند"زيارت خواجه چاشت ولی در عقب میدان خواجه رواش تشريف می بردند و در آنجا برای چند ساعت 

 من که همیشه ايشان را وده می شد؛ وراه طوالنی بايد پیم کرديم و آنزمان برای رسیدن به خواجه چاشت بايد تکسی کرايه می
مهاجرت، خواندم که  ها، و اصاًل درينجا در زده بودم که درين خارزار چی گپ است؟؟ بسیار بعد مشايعت می کردم، حیرت

حضرت بیدل درهمین حوالی گمان برده  مطابق به تحقیقات جناب مرحوم استاد سید داود حسینی، که دوست پدرم بودند، مزار
 ؛{!!از ُکتل های ديگری می گذرد" طريقت"است؛ بلی می شده 

عبیداهلل روغ به معرفت جناب مرحوم  سید پدرم جناب دکتور ۀبه واسط بیدل داشته اند، ۀبار جناب قندی آغا که سواالتی در و
ته اند؛ جناب داشهاشمیان درين میان اصاًل نقشی نرسانیده شده بودند؛ جناب ( پدرم ُخُسر کاکا و)سید محمد سرور کنری 
محضر ايشان  در وستداران بیدل درکابل هر ازچندیبیدل شناسان بنام وقت بوده اند و د کنری از مرحوم سید محمد سرور

 چشمگیر بوده است؛ و ، يک جريان بسیار"هاشم خان"اختناق  ۀبرای بیدل خوانی گرد می آمده اند و اين جريان خاصتًا در دور
 جوانتر بودند، نه يکی دوبار، بل با تداوم بیشتر درين مالقات های بیدالنه شرکت می کرده اند؛ و جناب قندی آغا نیز که هنوز

رحلت جناب سید محمد سرورکنری، جناب قندی آغا آن را  که پس از {بگفت خود جناب قندی آغا به پدرم}همین عنعنه بوده 
دوم قرن بیستم در افغانستان، نمی توان بی  ۀدل شناسی در نیمدوام داده و به يک جريان منظم مبدل ساخته اند؛ طوری که از بی

 ذکر نام قندی آغا سخن گفت؛ 
 

هم به مرحوم قندی  دکتورهاشمیان بايد توجه کنند که آنچه نوشته اند يک بهتان محض و يک توهین بزرگ تلقی شده می تواند؛
جدًا اين اصل  به اصول اخالقی شغل طبابت پابند بودند و عبیداهلل روغ که يک طبیب حاذق و سید هم به مرحوم دکتور و آغا؛

 يک مريض است؛ وظايف اکید يک دکتور طب، حفظ اسرار را رعايت می کردند که از
گفته اند، به ن« قندی آغا مريضی عقلی داشتند» شان هستم، هیچگاه چنین چیزی که سید عبیداهلل روغ که به من که پسر دکتور

که   ساله افشا می کرده بودند؟ آن هم به يک کسی16 ۀبرابر يک پسربچ مثال در يک مريض را طور رچه دلیلی می بايد اسرا
که در آن   عبیداهلل روغ سید و دکتور سرگردانی داشته است گی آشفته ومکتب اخراج شده بوده وضع و زند به داليل متعدد از

اب هاشمیان را به نزد خود می طلبیده اند و، به نوشت خود رحم، جن ۀعلی آباد هم بودند، از روی صلۀزمان سرطبیب شفاخان
 جناب هاشمیان، از نان شفاخانه برای ايشان حواله می کرده اند؟؟؟ 

 

که هنوز در قید  همصنفی های جناب هاشمیان مکتب به من گفته اند و داليل متعدد اخراج جناب هاشمیان از ۀپدرم دربار}
 {الدين امین درين باره شهادت می دهندحیات هستند مانند جناب سید امان 

 ها در بودند؛ غالم نبی خان سال پدرم، ازين نظر، يک دوست بعدی هم داشتند که نام جناب شان غالم نبی خان بود و از لوگر
ايشان که کلینیک آشنايی يافته بودند، و  پدرم به همه رموز کار در نظر کردند و زير می کار" داکتر معاون"نزد پدرم به حیث

شان حرف زده  برابر وقت، در ۀشخص ذاتًا با استعدادی بودند در وقت کم چنان پیشرفت کرده بودند که دکتوران درس خواند
نمی توانستند؛ اين شخص که يک مسلمان مؤمن بودند تا بسیار بعدها، که هم پدرم و هم جناب ايشان تقاعد کرده بودند، به 

پاسخ با پدرم  می نشستند؛ جناب ايشان تنها در" اتاق پدرم" ۀا آرام و خموش دم دروازساعت ه محضر پدرم می رسیدند و
 بسیار –يا يک قصه می کردند  يک جمله می گفتند و  می رفتند و گاهی هم فراتر" نی"و " بلی"گفتند و به ندرت از  سخن می

باره راهی وند و با عرض حرمت و اخالص دی گرفتنزديک غروب برای رفتن اجازه م و بعد خاموش می شدند؛  و  -کوتاه
يک کاسه با  مؤطن خود می شدند؛ من ناظر بوده ام که پدرم پیوسته با ايشان با يک شفقت بزرگ برخورد می کردند، در

ديده ام، نه در حضور ورد شان در برابرغالم نبی خان نهیچگاه کوچکترين عالمت استخفاف در برخ ايشان نان می خوردند، و
 نبی خان و نه در غیاب غالم نبی خان؛غالم 
 ۀوقتی که به حکم مقامات، پدرم را در شفاخان هر بود؛ غم انگیز ۀاصاًل يک خاطر" ما ۀخان" اين غالم نبی خان در ۀخاطر

صحن حويلی شفاخانه و در  متخصص طب در برای يک دکتور می گرفتند، و "نظارت زير"قوای مرکز از روی تعجیز 
ما پیدا می شدند و با  ۀآنجا توقیف می کردند؛ بعد اين غالم نبی خان به خان خیمه می زدند و ايشان را در روی زمین مرطوب

؛ ومن که بسیارکوچک «ب در شفاخانه مهمان هستند، شما پريشان نباشیدحمتخصص صا»  :خندان احوال می دادند که ۀچهر
 ديگر" ۀوظیف"ها پدرم به اين غالم نبی خان يک  رفته می بودند؛ بعدهمانی م که پدرم، بعضًا تا سه ماه به مبودم، بخاطر دار

شان، تکلیف کرده  ۀسید عبیداهلل روغ را، کاماًل برخالف ايجابات وظیف پدرم، جناب مرحوم دکتور: هم در نظرگرفته بودند
تداوی  معاينه و مزنگ، را نیزجمله ده مريضان محابس، از قوايمرکز، بروند و ۀشفاخان بودند که بايد عالوه از کارشان در
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منظور تعجیز ايشان، برای ه ختم کارشان با مريضان، و ب کنند؛ بعد پدرم که برای بازديد مريضان به زندان می رفتند، پس از
 هر معروف بود، و در« روز دهمزنگ»ما به  ۀاين حالت درخان می شد؛ شان ابالغ رخصت از زندان داده نساعت ها برای 

پدرم در خانه می گفتند که امروز همان روز است؛ بعد ها پدرم به من گفتند که جناب ايشان اين غالم نبی خان  روز دهمزنگ
دند، جناب ايشان به خانه احوال را تا دم درب زندان دهمزنگ با خود می بردند، تا اگر تا شام نا وقت از زندان برون نیام

تا اخیر درگلوی تیم  اين تعجیزات از راه حق وعدالت عدول نکردند و ۀهمرغم اما پدرم علی.... ن پدر را بدهندهمان شدم
قوايمرکز که از راه جلب و احضار و ترخیص عساکر ملیون ها به جیب می زدند، بمانند  ۀو آدمخواران شفاخان رشوتخواران 

 خلیده بودند؛ خار
کردند؛ و درين زندان با شخصیت های مهم سیاسی  جريان بازديد از زندان، پدرم بخش زندانیان سیاسی را هم بررسی می در

مثاًل مرحوم براتعلی تاج ازين دوران ارادتمند پدرم شدند و تا ضًا به دوستی های عمیق انجامید؛ دوران آشنايی می يافتند که بع
من  م؛ ايشان ازخیبر مالقات کرد قلم با جناب مرحوم میراکبر اين 1221اخیر دوستی بسیار نزديک داشتند؛ يکبار در سال 

خیبر بسیار  از پدرم نام گرفتم؛ جناب میر اکبر پاسخ گفتم که نام فامیلی ما است، و کجا دارم؟  را از" روغ"پرسیدند که اين نام 
 فرستادند؛« سالم های صمیمانه»دست من به پدرم بۀ اپارتمان شان با من آمدند و حافظی تا دم درواز هنگام خدا لطف کردند و

و از شناخت شان پرسیدم؛ لبخند ملیحی زدند و گفتند از دوران زندان  من که متعجب شده بودم، سالم ها را به پدرم رسانیدم، 
 دهمزنگ ايشان را می شناسند؛ و در زندان به ايشان کمک کرده اند؛

 خوب؛
د پاچا، جناب مرحوم خواجه محممرحوم سید حفیظ اهلل " پاچا صاحب ششدرک"نزديکترين مقربان  يکی از: يک مثال ديگر

محضرپاچا  علی آباد خدمت کردند؛ ولی جناب شان در ۀسال در شفاخان  01 ر بودند وکتادمعاون طاهر، نیز به لحاظ مسلکی 
 می شد؛ پاچا صاحب همیشه به امامت ايشان برگزار جماعت در محضر نماز همه بودند و از صاحب مقرب تر

اصاًل  کدام ازين شخصیت ها، و هر شرايطی ديگر، شت شخصیت های آن بوده است؛ ورنه درسرنو اين احواِل همان وطن، و
 شود؛   "يک ابن سینا"هر فرزند وطنم، می توانست به قولی 

ب حديدم که همان دواساز صا »جناب قندی آغا ياد کرده اند که  هاشمیان به کدام برهان با استخفاف از پس جناب دکتور
 برده اند که صوفی عشقری بزرگترين شاعر خاطر هاشمیان از مگر جناب دکتور است؟؟؟ ازی عیب مگر دواس ؟؟؟ «است

 می فروخته اند؟؟؟« !!!اعُمَرّب»و  عرفانی قرن بیستم افغانستان، شغل شريف دکانداری داشته اند 
والنه، از ته دل پوزش می ؤمس یرمناسبت چنین بیانات بسیار غه همه متعلقین و ارادتمندان جناب قندی آغا ب من بار دگر از

 طلبم؛
بوده است؛ اب محمد ابراهیم زرغون شايسته نصاحب هاشمیان در برابر جن پیشنويس دکتور ۀنحو که بايد عرض کنم  نیز

گريبان،  يک عمر سر در و شکسته نفس هستند؛  عارف و شخص متصوف و جناب زرغون يک ريش سفید ما هستند و
همین بیت بیدل  ۀبار ايشان در ۀحضرت بیدل می باشند؛ و رسال پی گرفته اند و از مخلصان صادق عاشقانه سلک تصوف را

 شد جناب دکتورمعلوم ن هم يک غنیمت بزرگ در بیدل شناسی افغانی و حاصل يک کوشش طوالنی و جانفرسا بوده است؛ 
ند که ه انوشتند و خطاب به ايشان ه اکردوهین ت تمسکی می بايست به ايشان صريحًا تعرض و صاحب هاشمیان با چه انگیزه و

خوانده اند که خداوند خواست موسی ۀ موالنا را نجناب دکتورهاشمیان آن قص مگر ؛«!سرتا پاغلط  و غلط ء غلط، انشا اماًل»
 مخلص خدا توهین کرده بود؟ مؤمن و ۀپیامبری خلع کند، زيرا موسی به يک بند را از

د ابراهیم می بايست به جناب محماز کدام کرسی حق { زش بايد بگويمپو با تأسف و بسیار}وانگهی جناب دکتورهاشمیان 
تنها جناب ايشان نیستند که  ًا تصوفی به بیدل می نگرند؛ خوبجناب زرغون از يک ديد صرف ند؛ نزرغون تعرض و توهین ک

چنین ديدی دارند و درين ديد چیزهای درستی هم است، ولی طوری که من به خود جناب زرغون نیز اين نظر خود را تصريح 
 کرده ام، نمی توان بیدل شناسی را منحصر به ديد تصوفی ساخت؛ 

تبیین بیدل  هاشمیان نیز در ه ام که خود جناب دکتور، اين حقیقت را هم روشن ساخت"بخش اشتباهات"پاسخ به  قلم در اما اين و
نظری  هر هاشمیان پیرامون بیدل نیز از بسیار به مشکل از سطح متعارف جلو تر رفته می توانند؛ و ديدگاه خود جناب دکتور

 بحث طلب است؛
 

 م؛ــــواهــی خــوزش مــــه پو دوستان ايشان صمیمان ون و همه ارادتمندان ــوسیله از جناب محمد ابراهیم زرغ من بدين

 

نگاهی به بیدل و داروين در »،نوشته ای داشتند زيرعنوان «بیت بوزينه»بحث پیرامون  ۀسلسل در جناب عبیداهلل صافی نیز
می توان شفاف و  درخشان است که گواهی می دهد اصواًل ۀجناب شان يک نمون ۀو اين نوشت ؛ «فلسفی يک نظريۀ علمی و

اين موضوع خاصتًا از همان نظری اهمیت يافته است که جناب دکتور  و رزی، در يک بحث شرکت کرد؛ض ورخالی از غ
 آن استناد می کنند که دکتور زبانشناسی هستند؛ مناسبتی، بر به هر صاحب خود شان پیوسته، و

اينچنین می نويسند، پس آيا اصاًل و شناسی ما  جوانان ما که اين نوشته ها را می خوانند، می پرسند که وقتی يک دکتور زبان
و بدون اين که سخن  مستهجنات لوالنیده شود  شود، بدون اين که در میان ما يک بحث داير میسر است که در اصواًل ممکن و

 حالی که در ، اينچنین آلوده نويسی می کنند؟ در"سادات" می پرسند که از ديگران که بگذريم چرا و به لجن کشانیده شود ؟؟ 
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 از که سخن را می شنوند و » ترجمه /« َيسَتِمُعوَن القوَل و َيتَِّبُعون الَحَسنه»سخن به تأکید آمده است که  ۀبار ن مجید درآقر
َاحَسن گويی "نمونه شوند در نمی بايد سرمشق و" سید"يک  پس چرا يک دکتور زبانشناسی و / «سخن َاحَسن پیروی می کنند

يا در فضايی است که در میان ما  و يا در زبان ماست؟  شخص است؟ و آيا اين نقص در رسند کهو می پ ؟؟ "و َاحَسن نويسی
 کنیم؟؟ فکر نظر معتاد ساخته اند، تا نتوانیم به حال خود از روی انديشه و" ايله جاری گری"ايجاد کرده اند و ما را به 

 

و  هیچ پاسخی نداشتم؛ من شده است، اين سوالی که از به جناب دکتور صاحب هاشمیان گزارش می دهم که من متأسفانه برای
ان روشنفکران ما تا چه وقت بايد یتهوع آور در مباحثات م متعفن و راست بگويم نمی دانم که اين وضعیت مضحک و فاسد و

 ادامه بیابد؟؟

 

ناب قبلی ج ۀنیز، با نوشت مضمون، و پیگیری اصل مطلب و استناد به مأخذ، نظر گان، ازهم چنان گزارش می دهم که خوانند
 :در فیسبوک نوشتند" موالنای تلخ"بوده اند؛ جناب دکتور صاحب هاشمیان موافق ن

 

يک نمونه از ادعا . و حاشیه پردازی های مضحک آن خواننده را خسته می سازد در اين مقاله بیشتر پرت و پال گفته شده »
اين درحالی است که بیدل در مثنوی . يا بیدل تناسخ را رد کرده استهاشمیان اين است که گو {جناب دکتور}های میان خالی 

 : محیط اعظم در چند بیت به کسانی که تناسخ را انکار می کنند هشدار می دهد 
 

 رارــار بــخـن بـود ايــاغ خـــاز دم //  ار ـــکـــت انـخـاسـنــم تــلــای زع
 

{ جناب دکتور} رد ادعای کنم همین يک بیت برای  گمان می ام نیست وحافظه  ها همین لحظه در دريغ که باقی بیت با
يش زندانی می کنند و بر مشکل اساسی بیدل شناسان ما اين است که بیدل را در نظام فکری مورد پسند خو .اکنفا کندهاشمیان 
 اين است که بیدل انديشمند -شودفراموش می  ًاعمد و –حقیقتی که فراموش می شود  .به تفسیر شعر او می پردازندی همین مبن

 .«توان سراغ گرفتهم آزاد انديشی را می  هم دين و هم عرفان، فلسفی، ۀشعر بیدل هم انديش در .قالب شده نیست عدی ويک ُب
 .خوب 

 وزين افغان پورتالبه  1111113112  سید خلیل اهلل هاشمیان که به تاريخ جناب دکتور ۀاينک برمی گرديم به بخش سوم نوشت
 نالين مواصلت کرده است؛آجرمن 

 ۀچنان، درباراختصاص داده شده است؛ و در آن، هم "کورس زبانشناسی"يک به  هاشمیان  جناب دکتور ۀقسمت مهم اين نوشت
ج هايی ازين گونه هم در َاَدوات جمع در زبان دری، و وجه جمع مفهوم ايران و سال انتساب نام ايران به جای پارس و چیز

دانند، و حتمًا  شده است که بدون ترديد وجه ربط اين مندرجات با موضوع اصلی بحث را خود جناب دکتور هاشمیان بهتر می
 که تکراری هستند، درج شوند؛ الزم دانسته اند که اين توضیحات، اگر

 

 :چند سطر نوشته اند، که به شرح زير است جناب هاشمیان « بیت بوزينه»پیرامون خود  -1
 

انسان  يا آدمی – نمی شود تبديل صورت به آن تصور يا شبه بدون شکلی هیچ که ديديم را بیت اين روبنايی سطحی و نیمع»
 وجود منطق بیت اين روبنايی معنی در که می شوند دانشمندان متوجه. بود( نمیمو حیوان،) بوزينه شود انسان آنکه از قبل

  : می پردازيم بیت زيربنای در  )سوالیه( و (ندا)مفاهیم ه بازهم ب ،)بوزينه بیت) معنی فهم بنابران برای . . .ندارد
 

تبديل  هیکل و بصورت خود شبه و هیوال بدون موجودی چهی و شکلی هیچ که پنداريد می شما کسانی که ای مردمی که، ای))
 ؟؟؟)) بود "بوزينه "شود، کادم آن از پیش هم آدمی" آيا   "نشد صورت قابل هیوال بی شکلی هیچ نشده

 

 عقیده اين داروين از پیش بسیار ها برهمن !! بود خاک بلکه نبود، )شادی يا حیوان) بوزينه شود کادم آن از پیش آدمی، نخیر،
 .است يافته انتقال انسان در بوزينه روح بنحويکه انسان است، قبلما نسل بوزينه که دارند هم هنوز و داشتند را

REINCARNATION -  بیدل .میکند تمثیل را چارپا حیوان چهارم مرحلۀ در و بیند مرحله می 11در  را مراتب سلسله تناسخ 
 را بوزينه نام ملحوظ دوه ب من اما بنظر بگويد،( حیوان) "بوزينه "عوض توانست می و  دارد آشنايی هندو و برهمن عقايده ب

 ماقبل را بوزنیه که تناسخ رد در است، ديگری . . .)پشمینه لوزينه، پارينه، آئینه،(  که غزل قافیه بخاطر يکی آورده بیت در
 .می خواند انسان

 کار "بازی شادی" برای نآ از حیوان، اين ساختن اهلی از بعد استفاده ايکه و هندوستان در شادی کثیر تعداد موجوديت عالوتًا
 .کنند می اجرا را مانند انسان مختلف عملیات و حرکات آنها باالی و می پوشانند کاله و بوت و سلبا را شادي ها  .دمی گیرن

 (بوزينه بیت)در " بوزينه" کلمۀ از ناقصی که است تصورات رسیده بافغانستان هندوستان از معنی، بچند بازی شادی" میراث
  .می تواند شده پنداشته بازی، شادی همان میراث يک نوع نیز گرفته، صورت

 که کرديم تقديم در باال آنرا ثبوت اينک و دارد،د وجو بیت در متن (بوزينه بیت) معنی  که گفتیمتکرار ه ب اول در بخش ما
 «است کرده رد  )بوزينه بیت(  در را ها برهمن تناسخ فلسفۀ بیدل
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 .خوب
سوالیه  سال پیش جناب مرحوم عالمه سلجوقی درهمین چند سطر، تقريبًا همین مندرجات را آورده بودند؛ انتصاب عاليم 21

شیخ طريقت جناب  ۀسال قبل به وسیل 01صاحب هاشمیان است،  در اخیر مصراع دوم، نیز، که پیشنهاد اصلی جناب دکتور
 گفته اند که اين بیت بايد بر کرده اند و را هم ذکرۀ دستوری آنحتی صیغ جناب مرحومی قندی آغا به پیش کشیده شده و

، درين است که، بنا برهمان قواعد دستوری که جناب استفهام انکاری، درين بیت؛ مشکل ت شودئقرا« استفهام انکاری»اساس
که من نوشته ام، در مصراع اول جمع زد؛ ازين رو طوری  را با مفهوم هیچ ان مذکور آورده اند، نمی توان آنهاشمی دکتور

تناسخ در  ۀمسأل. ع مع الفارق استعادی برقرار است که با استفهام انکاری جمدستوری يک شرط قاطع است درين بیت بلحاظ
 و هم برعلیه دارد؛ رح بوده، و تا همین اکنون هم لهنزد بیدل نیز پیوسته مط

 ۀبار اما تا جايی که به بحث در و است؛  ستايش بسیار هاشمیان، بدون ترديد قابل قدر و کوشش های اکاديمیک جناب دکتور
نه  پیشینیان آورده اند؛ و ن درين تبیین خود ازين بیت نه چیزی متباين ازبیدل و اين بیت بیدل بر می گردد، جناب هاشمیا

 چیزی را به اثبات رسانیده اند؛
 

 :دو سوال وارد می شود  پس
 ؟؟«بی نتیجه مانده است»يکی اين که پس اين بحث چرا تا کنون ادامه يافته و کماکان 

 آورده اند، آيا چیز نوی هم هست؟؟؟هاشمیان  و دوم اين که پس درين تفسیر، که جناب دکتور
 !! بلی . جواب به سوال دوم مثبت است

 سالی کهه ايهن بیهت در میهان بیهدل شناسهان افغهان زيهر         61هاشمیان يک چیز نوی آورده اند، که طی  جناب دکتور ين تفسیرا در
به اين حقیقت متوجه  هاشمیان شده است؛ صرفًا جناب دکتورو متعرض آن ن هیچ تفسیری هیچ کسی متوجه بحث بوده است، در
 و متعرض شده اند؛ 
 اين حقیقت چیست؟ 

 بیههت( در  "بوزينههه"  کلمههۀ از ناقصههی کههه تصههورات ايههن حقیقههت ايههن اسههت کههه جنههاب دکتههور هاشههمیان خبههر داده انههد کههه 
  .دمی توان شده پنداشته بازی، شادی همان میراث يک نوع نیز گرفته، صورت  )بوزينه

 :شرکت داشته اند« بیت بوزينه»که کدام شخصیت های ما ، در بحث پیرامون  خوب اينک می بینیم
 مرحوم عالمه صالح الدين سلجوقی؛ -
 مرحوم محمد عبدالحمید اسیر؛ -
 مرحوم دکتور عنايت اهلل ابالغ؛ -
 مرحوم سید داوود فارانی؛ -
 جناب حیدری وجودی؛ -
 جناب محمد ابراهیم زرغون؛ -
 حبیب؛جناب دکتور اسداهلل  -
 جناب محترم استاد برالس؛ -
 جناب محترم ، حبیب الشعرًا همنوا جغتايی؛ -
 جناب عبیداهلل صافی -
 جناب اسحق نگارگر؛ -
 جناب پروفیسورعبدالخالق رشید؛ -
 جناب دکتورسید حشمت اهلل حسینی؛ -
 جناب محترم رشاد وسا؛ -
 جناب امین واحد؛ -
 روغ؛ .ح .قلم س اين -
شده امريکا که از ايشان نام برده ن بیدل شناسان در بخارا، سمرقند، تاجیکستان، پاکستان، هندوستان، ترکیه ، غفیری از ۀعد -

 می شود؛ «مثنوی هفتاد من»ا و گفته های همه را ذکر کنیم م هاست؛ و اگر اس
 

، خطاب به "شادی بازی" به جناب هاشمیان صاحب گزارش می دهم که جوانان ما می پرسند که آيا منظور جناب هاشمیان از
 همین فهرست است؟؟

 می سازد و، اصاًل، به جناب هاشمیان صاحب گزارش می دهم که جوانان ما می پرسند که کدام چیزی جناب هاشمیان را مجاز
کدام وختی، کدام  که ما افغانان داريم، توهین کنند؟ مگر یچی شخصیت چه چیزی جناب ايشان را وادار می سازد که به هر

 ؟؟؟«داده است" َدر" جناب هاشمیان را  ۀمغاز» سیک
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؛ و به حاشیه تعلیق می کنند هاشمیان بحث را به فرع  آمده، جناب دکتور« بیت بوزينه» ، که در«هیولی»مفهوم  ۀبار در -3
 :ومی نويسند

 لغت، يک منحیث کلمه اين معنی باالی مقال اين اخیر پاورقی در اند، بسیار پیچیده (هیوال) کلمه دانشمندان باالی آنجائیکه از»
 «ارائه می شود بیشتر معلومات
ترجمه و درج می شوند، که از نظر بحث « هیولی»معانی زيرين در ذيل مفهوم  همین پاورقی به اتکای دو لغتنامه، و اما در
 :قابل توجه هستند ما بسیار

هرج و   Chaosمادی؛ هرشی) پرنسیپ) بنیان ولینباشد؛ ماده ؛ ا زدن چرخ حال در آفتاب شعاع در که َگرد ذرۀ يک - يک
 ؛ "شبه يعنی" مجسمه يا رسم يک خاکۀ اولین بماده؛ مربوط نظمی مرج و بی

 الجثه؛ بزرگ شخص يا جسم ناقص؛ المخلوقات؛ مخلوق عجايب مهیب؛ و بزرگ جانور - دو  
 

 .بسیار خوب
موجود  دو معنی متفاوت از مفهوم هیولی مسجل می شود کههاشمیان دوباره  جناب دکتور ۀو ترجم پس اينک به کمک نقل 

 : است
 قلم آنرا اين عنوان کرده است و ارسطو نخست که برای بار گی محض؛معنای وضعیت اولی مبتنی بربالقوبه  يکی هیولی،

 :درين باره سه تذکر و نامیده ام؛ «هیولی يونانی»
رابطه داده شده است ؛ امروز ُمحِرز است " ماده"ارسطو مصرانه با  توضیحات قديمی تر، درهمه جا، گفتار يکی اين که در

 عنوان شد، اصاًل نمی شناخته است؛19و  11را طوری که در قرن « ماده» مفهوم که ارسطو
عنوان  Poesis کار خالقه يا نخست ارسطو در بحث از يک اثر هنری را نیز بار خاکه و يا طرح اولیه دردو دگر اين که 

که به " طرح اولیه"و" خاکه"مفهوم  خالقه، دو کار هنر و در در اما  پیوند میدهد؛ و« علت غايیه»را با بحث ازآن ومی کند؛ 
، يک بحث متفاوت (Similarität) شباهت شبه و نامیده نمی شوند؛ " شباهت شبه و"انگلیسی پذيرفته شده است، " سکیچ" معادل

 .فلسفه است، هم درهنر و هم در
درج می گرديد، امروز از مفهوم هیولی جدا ساخته   که قباًل دررابطه ويا در ذيل مفهوم هیولی   Chaosکه مفهوم سه دگراين 

 مطالعه می شود؛" Chaos-Theorie تیوری کاوس"شده ودرفزيک تیوريک تحت نظريه و يا 
، و امروز {د وسا چنین نوشته بودندبگمانم جناب رشا}نیز عتیقه و متروک نه شده است " هیولی"و اما خود مفهوم ارسطويی 

 :فزيک ذيل مفهوم هیولی می خوانیم که -دوباره مطرح شده است؛ در آثار امروزی استرو Astrophysikدر فزيک فضايی 
...an immaterial timless Entity withaut Form, but wich encompassed the possibility... 

 ..../زمانی، فاقد شکل، که اما در خود دارد امکان مادی و غیر  يک بنیان غیر: ترجمه/
 قرار داده شده است؛  Multiversum  ۀبار کاماًل جديد در ۀنظري ۀامروز اين تعريف از هیولی زمین

 :بیشتر مجسم ساخته باشیم، سه مثال می زنیم را برای خوانندگان عالقمند" هیولی"ا مفهوم اينک ت
پشت " می رود، ازين ، ترادف غريبی با مفهوم هیولی دارد؛ وقتی پرده کنار"پشت صحنه"مفهوم تیاتر در/ يکی از تیاتر

 بیايد؛" پیش صحنه"همه چیز های ممکن می تواند به " صحنه
مگر از پس  با من نتوان تکلم کرد،»  ، متکی بر نص مسلمانان است که می آورد"پشت پرده"هیولی به معادل  و اين مفهوم از

 :اين، همان است که حافظ نیز می آورد؛ و «پرده
 

 هر چه استاد ازل گفت بگو می گويم ***   در پس پرده طوطی صفتم داشته اند
 

 مطرح می شود؛ متناهی احتماالت غیر ۀسرچشم ۀبه منزل" هیچ" در رياضی نظری مفهوم/ رياضی نظری ديگری از
کسی ها مطرح می ۀ جوشان تولد گالسرچشم ۀبه منزل" سیاهسوراخ "ستروفزيک، مفهوم در / فزيک  -ستروو باالخره از 

 شود؛
 :، که جناب هاشمیان در پاورقی آورده اند، چنین استمعنای دوم مفهوم هیولی

 الجثه؛ بزرگ شخص يا جسم ناقص؛ المخلوقات؛ مخلوق عجايب مهیب؛ و بزرگ جانور
 نامیده ام؛« هیولی هندی» را در نوشته امآن قلم و اين اين معنای مفهوم هیولی، ريشه در اساطیر هندی دارد، 

 :، دوباره نظری کوتاه می اندازيم{ن کادم شود بوزينه بودآ آدمی هم پیش از}قلم  اين ۀنوشت  خوب اينک به
را با  یدو معن و هر کرده ام  ررا تحري{ "هیولی هندی"و " هیولی يونانی"}" هیولی"معنای مفهوم  قلم، نخست همین دو اين

 :سپس نوشته ام واهد از خود بیدل نشان داده ام؛ يعنی بیدل اين دو معنای مفهوم هیولی را می شناخته است؛ وذکر ش
 در مصراع اول آمده؛" شکل"مقابل مفهوم  در مصراع دوم ؛ در" آدمی"مفهوم 
 مصراع اول آمده؛ در" صورت"مقابل مفهوم مصراع دوم؛ در در "آدم شود" مفهوم

 مصراع اول آمده است؛ در" هیولی" مقابل مفهوم مصراع دوم ؛ در در" بوزينه"مفهوم 
 مصراع دوم نیامده است؛  در" آدم"مقابل مفهوم  مصراع دوم ؛ در در" بوزينه"مفهوم 
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ديگری هیولی هندی، که درين  يکی هیولی يونانی؛ و: کرده است" بازی"مفهوم هیولی ۀگان معنای دو يعنی بیدل درين بیت با
به جای هیولی هندی، معادل آن يعنی بوزينه را گذاشته  مصراع دوم، در و بدهیبت است؛ ۀهیولی يک بوزينمعنای هندی 

" هم"را درجای ديگر اما بیدل اين کار بخود گرفته است؛ و جاست که مصراع دوم اين سیمای سوال برانگیز را ازين و است؛
 :کرده است

 

 کردی هوس هم، اين هیوال، پیکری از چه بودی،  دـــــــو يک نفس آدم نشد زاه به بی دردی فسرد 
 

 :آن آمده است ۀ، در معنای دوگان"هیوال"درينجا 
 

 ؛"اين بوزينه: "، به معنای هندی"اين هیوال"يکبار 
 

 ، به معنای يونانی اين هیولی، صاحب صورتی شدی؛" اين هیوال، پیکری کردی" و بار دگر 
 :معنای بیت

هیولی صدور يافته است، می تواند به خورد و نوش وعیش  می گويد که آدمی، که از بیت، يکبار دگر،پس بیدل درين  
اما می  و چه بسا حیوان هم دارد؛  و باقی می ماند که همه بنی آدم دارند؛ " شکل"همان  حال، آدمی، و درين منهمک بماند؛

         «است" احسن التقويم"که از " می شود" حال، آدمی، همان صورت راه کمال بیفتد که درين تواند که در
 درشعر، و درين بیت، اينچنین می شود؛« ثبوت»
 
 :«حضور بیدل در هند» ۀمسال -2

 :قلم آمده بود، جناب دکتور هاشمیان در بخش قبلی نوشته بودند اين ۀ، که در نوشت"حضور بیدل درهند" ۀبار در
بوديک يکی از  -هند بر فکر بیدل تاثیرات عمیق داشته است و عرفان هندوحضور بیدل در » : داکتر روغ می گويد . . .»

 .  . .ديسپوزيتیف های فکر بیدل است
که میگويد حضور بیدل در هند بر فکر او تاثیرات عمیق  ، خصوصًاتوجیهات آن دو بدعت بشمار می رودتمام  اين دو ادعا با

های " ودانتا"تناسخ و بودا يا ۀ اين است که گويا بیدل تحت تاثیر فلسف« تاثیرات عمیق»از  منظور داکتر روغ . داشته است
 « . . .هندو رفته است

 در بخش بعدی جناب دکتور پیشکش کردم، اينک خداوند مهربان شده است، و  پاسخ قلم در عرايض مستند که اين پس از
 آشنايی وهندو برهمن به عقايد بیدل: وشته اند کهو با لحن و استدالل متفاوتی ن گفته اند سحن ن« بدعت» هاشمیان ديگر از

 درتماس سانسکرت از منشعب و زبان های بودائیت با دری فرهنگ زبان و اسالم هند، جائی که ادبی مکتب در اما . . . دارد
 مکتب های اشعار با ادبی دورۀ اين و مکتب اين اشعار دربار هندوستان بوده ، رسمی زبان مغل دورۀ در دری زبان و آمده،
 «. . . .دارد زياد معانی تفاوت های لحاظ از خراسان، و عراق ادبی

 

 !!جای شکر است. خوب
 ديده بودند که تصريح شوند؛ن است؛ که شايد بار قبلی الزم نو تخصص جناب دکتور هاشمیا البته اين مطالب از بديهیات رشته 

 

 :هاشمیان می نويسند جناب دکتور -0
 در افغان الدين جمال سید باصطالح را کاينات نظام و مراتبی سلسله و بقا تنازع در را تکوين مارکسیست شاعر يک . . .»
 بخاطر دارند، همه سوسیالزم و مارکسیزم از بدفاع را شفیعی بارق و اليق سلیمان اشعار(بیند  می " Naturalism - نیچريه"

 :می گويند اگرچه
 « ...) است شده مسلمان دوباره واخرا درين اليق سلیمان

دارند؛ و  تحصیالت عالی مسلکی و َتَبُحّر" شرع اسالمی"در جناب اکاديمیسین سلیمان اليق درين رابطه نخست عرض کنم که
تا سخن بی ربط نمانده باشد، يک جريان را از خاطرات مکتوب  و را سپری نموده اند؛  بلحاظ شخصی هم يک زندگی منزه

 :نقل می کنم( حافظه از)سلیمان اليق خود اکاديمیسین 
ختم جنگ داير می شده است، در نوار قبايلی، که جناب اکاديمیسین اليق نیز به  ۀبار مهم از اقوام جنوبی در ۀباری، يک جرگ

 اين جرگه فراخوانده شده است؛
با روس ها گیر همه جانبه  میق وع بند روابط بسیار ، در.ا .خ .د .خوب جناب اکاديمیسین اليق، که بمانند همه رهبران ح

 ، درين جرگه هم ، در رکاب يک سرمشاور ارشد روسی حاضر شده اند؛و از روی ناگزيری توانسته اند،بودند، نی گفته ن
، به لحن محلی سخن گفته خطاب به جناب اکاديمیسین اليق برخاسته و جا شده است، يک ريش سفید قبايلی از جرگه که آغاز

 است؛ 
{ حافظه نقل می کنم از بصورت تقريبی و } راآن ۀجناب اکاديمیسین اليق که به زبان پشتو بوده، ترجم آن پیرمرد و مکالمات

 :تقريبًا چنین است
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روسی را چرا کتی ات  ۀما مسلمان هستیم؛ اين مردک آمدی؛ ما ۀکه اينجه آمدی خو به جرگ اليق اوووو اليق؛ تو :پیرمرد» 
   آوردی؟؟

 . . .مهمان ما است؛ خو تو که میگی مسلمان هستی، تو همی فرايض وضو ره يک دفه بگو اين آدم: اليق
مولوی { جناب مرحوم} تو ره می شناسیم که پسر ما  . . .فرايض وضو را چی می پرسی، ما همتو هم قبولش کرديم: پیرمرد

 «.  . .ين روس ره نبايد با خودت می آوردیاما تو ا . . .و نه با روس عبدالغنی هستی؛ ما می خواستیم با تو جرگه کنیم 
و ايديولوژيک برای اجرای تغییرات   تعريف ناشده مشخص و بسیار نهضت روشنفکری چپ افغانستان که با يک نیت بسیار نا

دين  مردم افغانستان به ۀاين اعتقاد ساد ۀتوانست نیروی عظیم حرکت دهنده و بسیج کنندفغانستان به قدرت رسانیده شد؛ ندر ا
 03آن است که اينک  ۀمحاسبه کند؛ همین اعتقاد ساده به دين و نیروی حرکت دهند مقدس اسالم را دريابد و درست برآورد و

 همه با چشمان از حدقه برآمده و حیرت زده به آن می نگرند و راه گريز می پالند؛ کشور جهان را عقب می زند؛ و
ملهم از نیات خدمت به مردم و  به راه افتادند، يک نسل صادق و جانباز و پاکباز وو اما نسل سیاسی که به دنبال اين رهبران 

قلم  می خواهم به جناب هاشمیان صاحب روشن ساخته باشم که اين رهبران آن به راه خطا سوق شد؛ و ۀوطن بود که به وسیل
وطن به خاک غلطیده  آرمان مردم وراه  ساده ای را که در موی يک جوان پاک و هیچگاهی حاضر نخواهم شد که يک تار

 معاوضه کنم، که امروز برسرکار آورده شده اند؛" دکانداران مزدور دين" است، با يک هزار
 

 خوب تا اينجا از گذشته ياد کرديم؛
گويد، اين کار  دين خود سخن می ۀبار ما در ۀدرس خواند قلم ازين يادآوری اين بود که هرگاه روشنفکر و اين اما منظور و

 بايد با آگاهی از دين سخن بگويد؛خوب است؛ اما وی 
 

 "خلقت انسان"و " خلقت"مفهوم  -يک
؛ اين بیان که "خاک آفريده شده است انسان خو از  ب دين اسالم میگويد کهحصا"می گويیم که  اين که ما پیوسته و به تکرار

 بسیار احتیاط برانگیز است؛ خود بدون ترديد متکی برنص مقدس ما است، اما يک بیان
 

تبیین اين  ونه خلقت انسان؛ و است؛ «عناصر نظام خلقت» اساسًا يک مفهوم از معتقدات اسالمی، در ،"خاک"مفهوم -الف
 ت؛ آيا ساير و / 22طه /«ِمنَها َخلقَناُکم و ِفیَها ُنِعیُد ُکم و ِمنَها ُنخِرُجُکم َتاَرًه ُاخَری» ۀشريف ۀآي مفهوم متکی است بر

 

اين  ۀبار خلط بحث در خلقت انسان بطور مشخص، تمايز می گذارد؛ و وکل  میان خلقت بطور بلحاظ تبیینی دين اسالم در -ب
دين اسالم می گويد که خلقت انسان  خلقت، به عامیانه سازی دين انجامیده است که صريحًا میگويم باطل است؛ و سطح از دو

دين اسالم در باب خلقت انسان، تبیینات اضافی دارد، که اکثرًا از قلم اين سخنوران گرامی شده است؛ " آغاز "{ صرفًا}از ِگل 
 :می شوند  انداخته

 /2طین؛/«آدمی را به بهترين ساختمان آفريديم؛ و آنگاه او را به پايین ترين پستی ها آورديم»
ن خون بسته ای شد؛ آ پس از بود که ترشح شد؟ ای ن آيا نطفه آيا آدمی چنان می پندارد که ما او را بی حاصل رها می کنیم؟ »

 /01تا26قیامه /«. . .و زن آفريد ن دو گونه مرد آ و خدا او را درست کرد؛ و از
 قرار ساخت؛ چکه ای آب فرومايه بر آغاز آفرينش آدمی از ِگل کرد؛ سپس نژاد اورا از آن که همه چیز را نکو آفريد؛ و»

سجده؛ /« چه کم، سپاس می گذاريد؟ وح خويش در آن دمید؛ و برای شما گوش و چشم و دل آفريد؛آنگاه او را بیاراست و از ر
 /9تا 7
آب  ۀسپس چک و ن در آورديم؛ئآب در قرارگاهی مطم آنگاه وی را به صورت چکه ای از ِگل آدمی را آفريديم؛ و ۀچکید از»

در آورديم؛ و سپس کوفته را به شکل استخوان ها  کوفته آنگاه خون را به شکل گوشترا به صورت خون بسته در آورديم؛ و 
خدای را که  ستايش آنگاه وی را به ساخت ديگری ايجاد کرديم؛ و استخوان ها گوشت پوشانیديم؛ ن برآ پس از آورديم؛ و در

 /10مؤمنون؛/«گان استبهترين سازند
 /31اعراف؛/«گفتیم که به آدم سجده کنیدگان آنگاه به فرشت را آفريديم و به شما صورت بخشیديم؛  شما و»
 

 :می بیند؛ هم نگاه به نص دارد "ساخت ديگری" نیز " َپری"  و اين که من نوشته ام که بیدل در
 «...آفرينش ديگری و خدا می آفريند، زمین گردش کنید و ببینید که خدا چگونه آفرينش را آغاز کرده است؛  در: بگو . . .»
 /31عنکبوت؛/
 

  خوب؟؟؟
 "سلسله مراتبی"مفهوم  -دو

فکری مطرح گرديده است؛ اما اين مفهوم سلسله مراتبی،  نظام های متعدد و متفاوت عقیدتی و در" سلسله مراتبی"بلی مفهوم 
بعد به  ؛{ پیش ازين آمده است است، " کون" فکر اسالمی که مستأخذ از توضیح مفهوم تکوين در}  اول به معادل تکوين نیست



  

 

 

 9تر 9 له :د پاڼو شمیره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  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

 

 ۀمرحل در »مفهوم سلسله مراتبی درعقايد هندو باز نیست؛ و" تنازع بقا"باز قطعًا به معادل  نیست و" داروينی"معادل 
 نمی رسد؛« پايان به چار  چارم

نیز مطرح " فکر اسالمی"مطرح است، به همانگونه و کاماًل مستقالنه در" عقايد هندو"همانگونه که در مفهوم سلسله مراتبی،
 م و مسايل غیر قابل حذف در فکر اسالمی است؛است؛ و از مفاهی

نظام » خلقت نیست، بل از لوازم بحث در حتی در از لوازم بحث در انواع و در عقايد اسالمی مفهوم سلسله مراتبی اصاًل 
اساس سلسله مراتبی تبیین  آتش بر هوا و آب و عنصر خاک و چار در" سیرعالم"درعقايد اسالمی  است؛ « تلطیف عناصر

" لطیف"سوی در چار مراتب ب { به معنای محسوس و چیز خارجًا متحقق}" کثیف"استدالل می شود که عناصر از می شود و
درعرفان اسالمی اين مراتب کوتاه تر  سیر دارند؛ و سیر درين مراتب از يک سلسله مندی خاص و منضبط پیروی می کند؛ 

 کثیف؛ لطیف؛ الطف؛: است سه مرتبه قايل ساخته شده است وعرفان به سلسله در
شود که درعقايد اسالمی معادل  وارد ساخته می عقايد هندو به پنج عنصر قايل هستند؛ درين عقايد عنصر پنجمی اثیر نیز در

بسیارعجیب است که تبیین مفهوم  بسیارجالب و}اساس سلسله مراتب تبیین می شود  بر دارد؛ و سیرعالم درين پنج عنصرن
 ؛{کرده ام قبلی ذکر ۀنوشت قلم در که اين" تاريک ۀماد" مشابهت غريبی دارد با  قايد هندودرع/ اکاشا/اثیر

 

 خوب؟؟؟
 "ناتورالیزم"و " نیچیريه" مفهوم  -سه

و تأسیس  مفهوم ناتورالیزم برای بیان يک مکتب عمدتًا هنری بکار برده می شود که از رنسانس به بعد در اروپا مروج شد؛ 
فکر اروپايی  در{ "ماده"بعدًا  و }" طبیعت"و " واقعیت"طرح مفهوم  ر تفکیک دکارتی ابژه و سوژه بود، وآن بیشتر زير تاثی

 / از انوری تا منوچهری/ بود که موضوع بحث ما نیست؛ در شعر دری اين ناتورالیزم بسیار پیشتر از اروپا پديد آمده است 
 مذهبی درهند وقت بود؛ -، نام يک جريان فکریه نوشتردي بر آن که سید جمال الدين افغان" یچیريهن"و اما 

 

 خوب؟؟؟
 :جناب هاشمیان به نقل از بیدل می نويسند بلی کاماًل درست است آنچه ·
 

 دــــخواه می دـنـت مـهـف ن،ــم دـنـبل معنی
 دارم کتل و کوهم نیست، آسان سیرفکرم

 

اهلل هاشمیان را به آرزوی سالمتی و طول عمر و  سید خلیل دکتور جناب پروفیسور سلسله مراتب عرايض به حضور
  سرافرازی شان به پايان می رسانم؛

  


