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  )گذرگاه(زيز عـــعارف 

  انجمن فرهنگ افغانستان
  فرانسهــ  شهر ليموژ 

  ٢٠٠٩ فبروری ٢٢
  
  
  

  ديوان مكمل بيدل روي صفحات انترنت
  

  همقـــدم
  

  ؟چرا به بيدل پيوستم
، بپردازم را آه بنام نظم باشد عبارتیمن شاعر نيستيم و از شعر و شاعري چيزي درك نمي آنم و حتي قادر نيستيم 

  .اما از شعر خوشم مي آيد و شعر در گوشم آهنگي دارد آه مرا از خود بيخود ميسازد
ي شنيدم آه زمزمه ميكرد و همچنان در مكتب و پوهنتون در ايام جواني بخاطر دارم آه يگان بيت بيدل را از پدرم م

معاني آنها برايم چندان روشن نبود، اما . چند بيتي از اين شاعر بزرگ اينجا و آنجا آه ميشنيدم برايم لذتبخش بود
  . ترآيب آلمات و زيبايي بيان شاعر مرا آم آم بخود جذب ميكرد

  :طرم بود اين بيت اولين بيت از بيدل بود آه هميشه بخا
   

  هرآنچه راست بود خاِر چشم افالك است   فلك آجروشان را ببر آشد بيدل
  

وقتي گوشم به آهنگ هاي ملكوتي استاد بزرگ موسيقي ما استاد سرآهنگ آشنا شد، بيشتر مرا به آشنايي بيدل ترغيب 
 آه از بيدل ميخوانده، مرا غزلياتي را.  بوده و است آرد و هميشه در حضر و سفر آست هاي استاد بزرگ همراه من

  .به دنياي ديگري ميبرد آه واقعًا از خود خالي مي شوم و به آجاها پرواز ميكنم 
بود بين ای در زماني آه هنوز در آابل بودم ، يعني در حدود بيست و شش سال قبل ، شبي در تلويزيون مشاجره 

ده بودم آه راجع به بيدل تحقيقات زيادي آرده و حتي وقت رئيس پوهنتون آابل بود و شني داآتر اسداهللا حبيب آه آن
ته است و از جانبي شامل اين بحث زنده ياد داآتر امير محمد اثير نوش داآتري خود را هم در شق بيدل شناسي ۀرسال

را نوشته بود و " شرح طور معرفت بيدل" آه داآتر طب بود در رشته بيدل شناسي مطالعاتي عميق داشته و آتاب 
اين مجلس بحث مرا بي حد بخود مشغول آرد، گويا من هم در . از تقاعد در آرشيف  ملي افغانستان وظيفه داشتبعد 

فرداي آنروز به آرشيف ملي رفتم و آنجا از داآتر اثير .  حضور داشتمندهبين تلويزيون درين مجلس به حيث شنو
 از دفترش  ایقبال آرد و هر دو در گوشه آه خاص مردم صوفي مشرب است، استیسراغ گرفتم، مرا به پيش آمد

و من از وي خواستم آه اگر امكان داشته باشد، مرا به شاگردي خويش در . نشستيم و يكي دو ساعت از بيدل گفتيم
مكتب بيدل بپذيرد و به اصطالح تصوف مرا به مريدي قبول آند، وي بسيار اظهار خوشي آرد و به من وعده داد آه 

دستش برآيد دريغ نكند و مرا گفت فعًال چيزي آه بايد آني اينست آه يك دوره از ديوان بيدل آه درين راه هرچه از 
عبارت است از چهار جلد آتاب است بايد بدست آوري و همچنان مرا تشويق آرد آه نقد بيدل اثر عالمه سلجوقي را 

 نوشته بود، صحبت آرد آه فعًال جلد هم اگر امكان داشته باشد پيدا آني ، از آتاب طور معرف و شرحي آه در آن
اي موجود است من با يكدنيا خوشي از وي جدا شدم و گفتم آه هميشه بديدنش . اول آن از چاپ بر آمده و در پانو
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اي رفتم و سراغ آليات بيدل را گرفتم، گفتند . خواهم آمد تا درين راه مرا ياري آند اولين آاري آه انجام دادم به پانو
در بر بگيرد، اما شرح طور معرفت را آه را د نيست و چاپ مجدد آن زير آار است شايد چندين وقت فعًال موجو

در آتاب فروشي . تازه از طبع برآمده بود، خريدم و هم يك جلد نقد بيدل اثر عالمه سلجوقي را هم بدست آوردم
گفت آه . سراغ آليات بيدل را گرفتمديگري آه از قديم آشنايم بود و هميشه از وي آتاب مي خريدم رفتم و آنجا 

آمياب شده اما آسي را سراغ دارد آه آليات بيدل را داشته و از آن آمتر استفاده ميكند، شايد بفروشد، به من وعده 
هفته بعد رفتم آتاب ها را برايم داد و من به مبلغي آه فراموش آرده  وقتي يك. هفته برايم جواب خواهد داد آرد تا يك
  .ود، آتاب ها را بدست آوردمام چند ب

ي در شهر آابل روز بروز قيد تر، و همه در صدد آن اناما متاسفانه اوضاع سياسي روز بروز تاريكتر ميشد و زندگ
من هم چون روزگار تنگ . بودند آه چطور وطن را ترك نموده با خانواده و عيال و فرزند راهي ديار غربت گردند

 شخصيي آه داشتم انكشافي رونما بود اما محيط زندگي هر روز تنگتر ميشد آه ناگزيز آمده بود با وجودي آه در آار
  . بودم وطن را ترك نمايم

  :وقتي به ديوان حافظ طبق رسمي آه موجود بود يگان فال ميزدم ، همين مي آمد آه 
  

  ها جرس فرياد ميدارد آه بر بنديد محمل    مرا در مجلس جانان چه جاي امن چون هردم    
  

باالخره خواهي نخواهي همه دار و ندار را گذاشتم و با زن و فرزند راهي غربت گرديدم و ديگر موقع دوباره ديدن 
اما چيزي آه آردم از تمام دارايي آه داشتم چند جلد آتاب خود را آه برايم بسيار . با داآترصاحب اثير ميسر نشد

نس تنهايي وگر آتاب ها را گرفتم آه تا امروز اين آتاب ها هميشه معزيز بود و در جمله آليات بيدل و نقد بيدل و دي
  . من بوده است

بهر صورت درين ديار غربت، هميشه بيدل مرا مشغول ميساخت و خوشبختانه با انكشاف روز افزون تنكنالوژي 
اب هاي فارسي آه باالخره به يك آمپيوتري من هم از آن بهره مند شدم و آهسته آهسته رجوع آردم به باز نويسي آت

بر آن  نظر به اينكه طالب ها بي خردانه مجسمه هاي باميان را تخريب آردند، سسه انتشارات تبديل شد آه بعدًاؤم
 شايد اين کار در نزد ديگران، .مسمي سازم" تشارات بامياننا"  به ست،"بنياد فرهنگی"شدم تا مؤسسه  را که يک 
 اما برای من که شيفتۀ فرهنگ وطن و عاشق ميراث اجداد و نياکانم  ميباشم، تسلی ارزش خاص نداشته باشد،

  .خاطری گرديده و باميان پرعظمت را در خاطره ام هميشه نگهميدارد
  ال اين بود آه چرا بيدل؟ؤخوب از پر حرفي آه بگذريم س

 .د آه از جمله بيدل را بيشتر ميخواندمگفتم آه مونس تنهايي و فراموشي غم جانكاه غربت من تنها بيدل و موالنا بو
 اما اغالط طباعتي ، پيش مي رفتم و لذت ميبردم و غم بي وطني و در بدري را فراموش ميكردمویهرقدر در اشعار 

چيني يكي در  فوآن وجود دارد مرا بيشتر مشغول مي ساخت و ميديدم آه بعضي آلمات در وقت حر زيادي آه در
  . ن را مشكل مي سازد، لذا تصميم گرفتم آه آليات بيدل را دوباره بنويسمديگري وصل شده آه خواند

 خوشبختانه آاري آه  وي مشغول شدمئ فاميل به آارهاۀدر عالم غربت مانند ساير هموطنان دور از وطن براي اعاش
ائي و فراموشي و يگانه مونس تنه. ميكردم آار شبانه بود و به من فرصت اينرا ميداد آه در ضمن مطالعه هم آنم

  . رنج روز گار همانا بيدل بود آه آنرا بار بار ميخواندم
 بند و ترآيب بند شروع آردم آه در قسمت تصحيح لغات و شرح آن، داآتر رفيق شمعريز مرا ياري عاول از ترجي

 نوشته اند آه آن  برظآرد و بعدًا آنرا به داآتر صاحب اسداهللا حبيب سپردم آه ضمن شرح بعضي لغات ديگر يك تقري
  .قبًال از چاپ برآمد و خدمت دوستداران بيدل تقديم گرديد

آه هر قدر در آن پيش مي روم مرا بيشتر بخود ميكشاند : قسمت دوم آار عبارت است از دوباره نويسي غزليات بيدل
اتي است آه از بيدل  و مكمل ترين آليهديآه در آابل طبع گردرا و هدف من از اين آار اينست آه اوًال آليات بيدل 

 اما اغالط طباعتي را بماند،ظ وحفم دوباره بنويسم به ترتيبي آه اصليت اين آليات چاپ آابل همچنان است،نشر شده 
آه نظر به مشكالت و محدوديت وسايل آن زمان در آن مشاهده ميگردد به همكاري استاداني مثل داآتر اسداهللا حبيب 

 و همچنان براي .من درين راه همراهي دارند اصالح و به دوستان تقديم نمايم  آه با، داآتر شمعريز و ديگر دوستاني
 نا آشنا به اشعار بيدل مانند اينجانب فقير و حقير آنرا بخوبي و ۀافه شده تا خوانندض هم اگذاریآساني خواندن، اعراب

شد آه اين اعراب گذاري اشعار به ترتيبي است اما اينرا بايد ياد آور .  خوانده بتواند و معني آنرا بهتر درك آندیروان
 شايد آه بيدل شناسان و آنهايي آه درين مورد تبحر دارند طور ديگري اعراب گذاري ،آه من اشعار را درك نموده ام

 رهنمايي آنند تا در وقت چاپ نمودهبا آمال لطف و مهرباني عفو را و من آرزو دارم آه اين فقير و حقير . نمايند
  .  ن مد نظر گرفته شود آاصلی

 تا خواننده ،ني معنوي بعضي از اشعار هم تشريح گردداو از طرف ديگر آوشش گرديده است آه لغات مشكل و يا مع
بتواند اقًال با افكار بيدل آشنا گردد آه درين مورد از فرهنگ هاي مختلف چون عميد ، دهخدا، فرهنگ آامل و نقد 

  .ستفاده شده و همكاري استادان با صالحيت درين مورد را ما آرزو آرده ايمبيدل اثر عالمه سلجوقي و غيره ا
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و همچنان طوري آه متوجه ميگرديم، ديوان بيدل را در ايران هم چاپ آرده اند و اينها بدون اينكه آنرا دوباره خوانده 
يك پشتي و يك مقدمه و اصالحات طباعي را آه الزم است بر آن بياورند همان طبع آابل را چاپ آرده و تنها 

  .آوتاهي آه بر آن نوشته اند چنين وانمود آرده اند آه گويا بيدل را دوباره نوشته اند
 چاپ است آه متأسفانه نظر به اينكه طبع آن بسيار گران تمام ۀاينك ديوان غزليات بيدل همه در روي آامپيوتر آماد
ته آه اگر هموطنان درين زمينه مرا آمك و ياري آنند، تا آن مي شود و من به تنهايي نميتوانم آنرا طبع نماييم، الب

 ديوان را به صورت مرتب از راه انترنت به هموطنان و عالقه مندان تقديم نماييم تا همگان کهزمان عجالتًا خواستم 
  .  مستفيد گردند آناز

دوستداران بيدل به ترتيب از شروع ازين ببعد اشعار بيدل را هفتة يك بار روي سايت هاي انترنت نشر خواهم آرد تا 
  .فرمايندرديف الف تا ي آنرا مطالعه 

 دارم آه هرگاه در ومندان بيدل، دانشمندان و قلم بدستان آرزه در اخير بازهم از همه هموطنان، دوستداران و عالق
 يك ديوان مكمل بدون ده و تا در اصالح بهتر ديوان مدنظر گرفته شايندزمينه آمي و آاستي مي يابند، مرا ياري نم

  .اغالط به آيندگان به يادگار بماند
  توفيقالو من اِهللا 

  عارف گذرگاه
  

 


