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 01/03/2017                  م. اسحاق نگارگر

 

 دنیای اسالم ادب در بزرگان علم و

ا م جوان نسل میان خوشبختانه می بینم که در درست سه سال پیش نوشته بودم و من این یادداشت را»

 که در یما تنها به گیم های جوانان اگر همچنان عشق به یاد گیری پیدا شده است.  آموزش و مكاناتا

نان به دیگران چ از بی نیاز آباد و بدانند که برای یک کشور تیلفون های سمارت شان است اکتفا نکنند و

به همین دلیل این یادداشت سه سال پیش را اینجا به  امروز ضرورت دارند که ماهی به آب. دانش علم و

 نگارگر «گذارم. تکرار می

 

** * ** 

وهنتون نه پ را نداشتند. کنیم اینان امکانات روزگار ما دنیای اسالم دقت می ادب در ووقتی به زندگانیی بزرگان علم 

 را به قله های بلند شان خود ولی هر کدام شان اثری دیده می شد محیط مؤسسات رنگارنگ تعلیمی در نه از داشتند و

  .درسانیدن خود عصر دانش

ر برای پذینیروی اراده وعشق تسکین نا همت و چیز داشتند دنیا فقط دو اینان از دار استادان منفرد درس خواندند. نزد

 کرد. صفت به آنان کمک می دو همین و یاد گیری
 

 زآنچه را ما ا می نوشت. خواند و اسپ نیز می پُشت کرد در را به یاد بیاوریم که وقتی سفر می بلخی "ابن سینا"

  کند. فراوان برای ما آماده می وقت امروزهای  دست داده ایم وقت نیست چون سهولت

 

کنم که  من فکر می ما عشق به یاد دادن را. ستادا دست داده است و را از یاد گیریما کنجکاوی وعشق به  دشاگر

دادن به  یاد ده روز یک روز را باید وقف یعنی از زکوة آن داده شود. کند دانش نیز دارایی است که ایجاب می

 آن پایان داد. جهالت ناشی از بی سوادی و بدین ترتیب بر کرد و علم آموز ننیازمندا
 

دالقادر "عبچیزی نیاموخته است همین حضرت ابوالمعانی  مدرسه ننشسته و مدتی محدود در این بزرگان که ُجز یکی از

ف خته است آری صرشناسی آمو ریاضی، منطق، روان از فلسفه، یاست ولی در شعر هایش تَفَُرس کنید دنیای "بیدل

به  جوان خود وعده داده ام که این یادداشت را من به یکی از دوستان رادۀ آهنین وا تصمیم و و بلند به نیروی همت
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 2از 2

یواِر د کتابچۀ یادداشت بلکه بر نه در را "بیدل"خواهش کنم که این چند بیت از مثنوی عرفان  او از خاطر او بنویسم و

 دل خویش بنویسد. 
 

 این است آن بیت ها: 

 

 تاب ُمحال وپیچ  و غم ُدشوار الـیـاه خـارگـه کـای دلت را ب

 واریستــُسرده اطم فـهمه وه ساِز ُدشواریست ه پیِش توـهرچ

 جهدی کنی محالی نیست تو گر خیالی نیست زــاین خیاالت جُ 

 ردانــادۀ مــه جـی زن بـدمـق فُِسرده برگردان وضع ز رـس

 ورنه کومشکلی که آسان نیست تت به سامان نیستـۀ همـئـنش

 ان باشدـحـامت گـنـن رد راــم دـان باشـزم آسمـــه عـمـه رـگ

 َودـد شَ ـنـا بلـجـا کـان تــمـآس دد شوـنـکم رـرد اگــِت مـمـه

 ارشـَخم اغـــدم ردـیـرم گـش د کارشـا کسی فتـه دریـور ب

 م اراده زندــش غـه جامـب اـت وش باده زندـد جـنـر تا چـحـب

 دست خوَرد وه از سایه پُشتـک ُشَردـدم فــق رـرد اگــم تـطاق

 ردــم لک به همتـه فـِم نُ سـق ردـه کـغـالـۀ مبــم هنگامــتـخ

 

 (223و222)مثنوی عرفان ص 

 

 

 

 

 


