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4 از   1  

 spineghar@gmail.comو یا  info@arianafghanistan.com :ارسال مقاالت

  

 
 

 ۰۸/۰۳/۲۰1۹                 ح.  روغ س.
 

 و بیدل« مشرب عشق»

 بخش سوم/ بند سوم
 

 بحث در بیت بیدل
 

 العشقی ــن  رِد ا  ـگن وادی ندارد عافیت، ـدری
 خویش، نخل ایمن خویشم آتش زنم در اگر

 

۴ 
 

 

 :بهر حال این دقت الزمی بود تا راه برای سوال اصلی گشوده شود
 

، پس آیا با نگاه به بیدل می توانیم این ادعا را مسترد کنیم که «یکه سخن همه ُعَرفا،عشق است»اگر دقیق است که 

ت؟ یعنی آیا مراجعه به میراث بیدل بما نشان می دهد که ــبوده اس« تکاپوی ذهنی مان، َهرز رفتن در ُمَخّدرعرفان»

 دست داده است؟ب خودانه چیزی بیشتر از هرز رفتن در یک تکاپوی بی ،«عشق مشرب  »
  

 -و از این فراتر
 

ً این بوده که درـآیا حقی ،«انحطاط ما»بحث  حلقۀ مفقوده، و حلقۀ معیوبه، در حوزۀ ما ُعرفان و شعر ُعرفانی  قتا

ناظر بر اندیشۀ سیاسی یک را نمی شناخته ایم؛ و « انحطاط»ته است؟ و یا در این نهفته بوده که ما یاف« رواج»

تمان آمده، این است که سوال ــنداشته ایم؛ و یازده قرن پس از فردوسی هم یگانه کاری که از دس برونرفت از انحطاط

 «پاسخ اروپایی»یک  «مدرنیته»کنیم که بر میگردانیم؛ و فراموش می «مدرنیته»از انحطاط را به مراجعه به مدل 

 به سوال انحطاط است؛
  

پوست می افگند، این را نمی پرسیم؛ سوال این است که اصالً چرا الزمی این که خود اروپا اینک از این مدرنیته خود، 

اروپایی رسانیده شود؟ و سوال این است که « مدرنیته»، حتماً، به «ما»نزد ه شده که پاسخ به سوال انحطاط درپنداشت

این صورت آیا همین ُعرفان، و  هجوم سهمگین گلوبال بپرسیم، پس در برابرنگ درـاه فرهـاه و پایگـعقبگ اه ازـهرگ

 مطرح نمی شود؟ «کانون هویتی حوزۀ تمدنی ما»شعر ُعرفانی، در جای یک 
 

می  منتقل شعر برُعرفان و بر جا که تقصیر انحطاط ما را آن ،آرامش دوستدار است که جناب داکتر همین نظر دقیقاً از

 کند، بحث را به سایه می راند؛ 
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 4از ۲

نه تنها سروده های ویدیک  ؛بوده است  صورت غالب روایی   حوزهٔ ما  شعر در که نظم و نشان می دهند متون ما نخست 

ل نسبت به حلو و اوسـتایی، بل سـروده های گیلگامش، هم، به این حقیقت گواهی می دهنــد؛ این صورت منظوم  روایی

مگر و بعد  یافتهٔ سروده های مانی است؛ ولحصورت ت «دری شعر» زرتشتی، مقدم بوده است؛دین ادیان، بشمول 

 عرفان را کنار گذاشت؟ مدرنیته در خود اروپا، شعر و
 

 !به تصریح می نویسیم که اگر شعر نبود، فلسفه نبود
 

  «مخدر»عنوان  رفانی را زیرجا که شعر و شعرعُ  دانشمندی است، اما آن جناب آرامش دوستدار شخصیت بسیار

کند، که امروزه در خود اروپا مسترد شده بارۀ دین را تکرار می روف مدرن درمطرح می کند، نه تنها همان تلقی مع

 ! است؛ بل اصالً به این مشکل می لغزد که ُعرفان را بجای دین می گذارد
 

 !ما، حق بجانب نیست نظر جاست که جناب آرامش دوستدار، از ازین
 

 

۵ 
 

 

 منصوص آغاز می یابد؛« ُحب»با « عشق»نویسد که در شرق اسالمی بحث در جناب ُخرمشاهی می 

 :اهی یک پیشفرض است، و دو بحث را می گشاییم تا این پیشفرض را تدقیق کرده باشیمـاین سخن جناب ُخرمش

 - اول
 

زیبایی  واالی است؛ سخن از عشق، در سطح ستایش، با مفهوم «زنخدایی» ، یک ودیعۀ «عشق»این که سخن از 

هم می شده است؛ در حماسهّ گیلگامش می  «ردمَ »سن و زیبایی شامل سن{ در آمیخته است؛ در آغاز سخن از حُ }= حُ 

 :خوانیم
 

 :گر چنین گفتـگیلگامش با زنان رامش
 

 ؟تـین زیباتر اسـردان کدامـان مـدر می
 

 ؟تـرور اسـردان کدامین سـان مـدر می
 

 !تـاسگیلگامش در میان مردان زیباتر 
 

 !تـگیلگامش در میان مردان سرور اس
 

حماسۀ گیلگامش   مرد در این بند روایتی ستایش آمیز از زیبایی درج است؛  دراست؛ « منظوم» این یک روایت

را  «هر با قدرتم  »مرد پیوند دارد؛ نخستین نشانه های مواجهۀ « قدرت»هم هست؛ زیبایی مرد آشکارا با « زیبا»

 شوند؛عرضه می «قدرت امهر ب»در روایت های زرتشتی در عدول از  تردر این منظومه می توان پی گرفت که بعد 
 

  ،«عشق»ین طریق ا و در نزد تمام اقوام مهاجر از افریقا، که به حوزۀ ما نیز رسیده اند، زنخدایی، و از ،در افریقا

 ؛ندده اش بتدریج سرکوبجلوه های گوناگون در فکر و فرهنگ داشته است؛ که با جاگزین شدن آیین ها و ادیان بعدی، 
  

ابقۀ ـترین مجسمه ای که با س حوزۀ ما دیرینه تر بوده است؛ قدیم بررسی های نو نشان می دهند که زنخدایی در

 مۀ یک زنخداـمجس رح کرده است، ـتاد بزرگ حامد نوید آن را شـاس  ت آمده، وـحوالی بلخ بدس  سال ق.م. در  هزار1۵

{=Goddes} رن چند ق دایی تا قرون اولیه میالدی عقیدۀ برتر بوده وـیبۀ رباطک ثابت می سازد که زنخـاست؛ کت



  
 

 

 4از ۳

 مدینان، بگفت منوچهر جمالی، پیرو زنخدایی بوده اند؛ رّ پسان تر یک نهضت سرکش بمانند نهضت خُ 

•  
 

ندای » دی هاـخن  عشق، لندی ها هستند؛ لنـفرهنگ شفاهی درحوزۀ ما، مهمترین وقدیمترین مظهر  سدرعرصۀ 

 اوستایی( می -عمق زمانه های دور بما می رسند. پیوندی که لندی ها با آموزه های آریایی)ویدی اند که از« سیرنی

ته است. در دورۀ ودایی، ـودایی قرار داشمه های اولی لندی ها پیش تر از دورۀ ـرچشـد که سده رسانند، نشان می

 ال در فرهنگـتکم دو هزارسـفتار، با قالب ریخته شده و محکم، بوده اند که دسـکل یافتۀ گـیوۀ شـلندی ها یک ش

  :شفاهی پایداری نشان داده اند
 

 

 سپوږمیه! سر وهه، راخیږه
 

 !ری کوی، گوتی ریبینهیار می گلونه پ  
 

ه ه آریایی ویدی دارد. آریایی ها بتـد که این لندی ریشـاین لندی را تحلیل می کند و می نویسن کانادایی ـجونز اندلس

می گرفته اند. این آریایی « سوما»را در شب، در روشنایی مهتاب می چیده اند، و از شیرۀ آن شراب « سوما»های 

شمالشرق سرزمین  بهزارۀ اول ق.م. ُشرب شان بوده است، بنام ساک های هومایی درآغاز ه« سوما= هوما»هایی که 

 اند؛رسیده آسیای میانه کنونی ما، در 
 

 :سه مسأله در مطالعۀ لندی های پشتو مهم، و در عین حال سوال برانگیز، هستند
 

یکی این که چگونه شده که مرد در لندی های پشتو، محمل و موضوع خطاب آشکار عشقی و اخالقی و حماسی زن 

 در شرایط و احوال دنیای قدیم ؟؟  آن هم ؟بوده است
 

هم با یک برهنه گی این چنین زالل،  زنانۀ خود، آن خالص دیگری این که چگونه شده است که زن در ابراز عواطف

 :آزاد بوده است
 

 پُر لویو غرونو، راتاو شو توفانونه
 

 ژړی وریږی
 

 مه ځه، دلته شپه وکړه
 

 !پاتی شه، باران دی
 

 با استقالل، افکار خود، و ،این چنین آشکارا که ساخته استو آزاد   چگونه حاصل آمده که زن را قادر یین وضعیتچن

 و از جمله احساسات زنانگی خود را، بیان کند ؟؟
 

 که زن در حوزۀ ما یک شاکلۀ اصلی از اندیشۀ عظمت و قهرمانی بوده است؟ شدهباالخره این که چگونه 
  

فراتر می رود. این چنین گفتار زنانۀ رها از هرگونه قید، باید  ،از موقف زن در "زنخدایی" ،پاسخ دقیق به این سوال

ته "جنگ" بوده باشد. ـــیک زمینۀ اجتماعی هم داشته بوده باشد. این زمینۀ اجتماعی، بدون تردید، فقط می توانس

د»عیدر دوران قدیم، مهم ترین زمینۀ برامد فرد، مهم ترین زمینۀ اجتما ،"جنگ" ه دانیم ک بوده است. اینک می« تَفَرُّ

زنان در جنگ شرکت  ؛{ ۲۲و در قبیلۀ "ماساگیت ها "}پانویس شماره ؛{۲1قبیلۀ "سارمت ها" }پانویس شماره  در

  !می کرده اند: زنان این قبایل، "جنگاوران" بوده اند



  
 

 

 4از 4

 

 دربرابر  ،حریف و ،بحیث یک هماورد داده است که  مجال را می  به زن این امکان و  جنگ،  اشتراک برابر در

ً  ،کند  زورآزمایی  مرد  مقابل  یک زن بوده ،شاه ماساگیت ها ،دانیم که تیموریس بر مرد پیروز گردد؛ می ،و احیانا

 «کبیر»و امروز می دانیم که تاریخ هیچ مدرکی دال بر  ؛}جنگ تن به تن کشته است که کوروش هخامنشی را در

روم را شجاعانه به مصاف طلبید و پیروزی  ،ایتیوپی شهالی ؛ تکاندیس ایزدبانوینداده است{بودن کوروش بدست 

جنگ  تکاندیس درین آن یاد می کند کتیبۀ اناتولی با تبختر از چنان برای روم با اهمیت بوده که روم در ،این جنگ در

 .است« تکاندیس» زبان فارسی، بازماندۀ نام در« تندیس»لفظ   اما اسطوره شد؛ مغلوب شد،
 

و مرد را  ؛پس شرکت در جنگ مجال گشوده که زن افکار وعواطف خود را در همه زمینه ها مستقیماً بیان کند

هم می ا ب« هـحماس»و« قـعش»چنین است که  لبد؛ وــحتی به هماوردی بط و دهد؛بتقیماً مورد خطاب قرار ـمس

 :و حماسه، عشقی می شود ؛آمیزند؛ عشق، حماسی می شود
 

 د لشکرونو ُملک ته وایه
 

 په مړو به موړشوی که نور وغواړی جنگونه
 

 !!را زنان آفریده اند: لندی ها گفتار آزاد زنان جنگاور هستند بسیار حیرت انگیزاین گفتار 
 

 !جا نمانده استو یا مکتوب، بمانند لندی ها، بر از زنخدایی در سایر فرهنگ های جهان چنین آثار شفاهی

 !شفاهی و نانویسای پشتو، یک فرهنگ پیشرو بوده استفرهنگ 

 

 :پانویس ها
 

؛سـولیمیرسـتادیوس س: ۲1پانویس شماره ین باره در جایی دیگر ا در ؛1۳۹۰یه بهزادی؛تهرانـارمات ها؛ترجمۀ رقـکی 

 .بحث می کنیم
 

  یت کردهـت؛ علی حصوری تثبـاسه ـریش هم« ون - اـماس - آ»نام  ، با«اگیتـماس»نام  در« اـماس» :۲۲س شمارهـپانوی

وزۀ ما رسیده ـیوپی بوده اند که در مهاجرت های دومی تا حـرقی و ایتـقبایل افریقای ش ها یکی از« ماسا»است که 

هزارۀ  ها در« گیت»همسایۀ شده اند؛  این ماسا ها، یا همان آمازون ها، همجوار و ، با«گیت ها»اند؛ در حوزۀ ما 

تا شمالی ترین  «گیت های بزرگ»و «های کوچک گیت»گروه  دو به حوزۀ ما رسیده بودند و در شام دوم ق.م. از

ها وارد « گوت»با نام  ،در مهاجرت های بعدی بسوی غرب ،دامنه های هندوکوش جابجا شده بودند؛ این گیت ها

 .ستا« گیت»و« ماسا»تاریخی دو قبیلۀ همجوار اهد آمیزش ش« گیت -ماسا»س از میالد اروپا شدند؛ پس نام ـتاریخ پ

 

 
 

 تذکر: 
 هرگاه خوانندگان محترم متمایل باشند که نبشته ها و مطالب دیگری از این نویسنده را مطالعه کنند، می توانند با "کلیکی" بر

 عکس نویسنده در صفحۀ مقاالت، به "آرشیف" شان رهنمائی شوند!

 
 

 (۳بخش سوم/ بند ) و بیدل« مشرب عشق»
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