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  رشين است تفسي خواندم و اي آسمانيکتاب
  ∗محمد عبدالعزيز مهجور با sگفتگويي

افغانستان است که  ةخطّ بزرگ شناسان بيدلز مهجور از شاعران و ي عبدالعزمحمد
ن استاد ي ايها کالس. ن باره از او منتشر شده استي عنوان کتاب در ا٢٤ش از يتاکنون ب

 آمدن .ار پررونق استيدل در افغانستان بسيفان ب و عريشناس دلي بةنيارجمند در زم
جانب  نيم اي قدييو آشنادل ي عرس بةن برناميم دويي برپاةبهان  بهرانيا  بهاستاد مهجور

  . است با اواي هد مصاحبيآ ي ميدست داد آنچه در پ  بهن مصاحبه راياو فرصت ا با
  د؟يي درباره خودتان بگو!استاد

  معروف،ريد اسي عبدالحممحمداد يهجور فرزند استاد زنده ز مي عبدالعزمحمداسم من 
 و ام هد شدر افغانستان متولّها استان قند  دريدي خورش١٣٢٤ آغا است که در سال يقند به

  .دميان رسانيپا  بهسانسي لةدرج  بهاه افغانستانگ را در دانشکده اقتصاد دانشيالت عاليتحص
است ي از پست رراًي کرده و اخي سپريدار ست و پنج سال را در امور بانکيت بمد

  . بازنشسته گشتميبانک اکتشاف صنعت
 وضات پدر بزرگواري بوده و از فيف و ادب از زبان طفلتصو  به منيمند هعالق

حدود  ست و چهار اثر دريکنون در حدود ب و تايافتم راهدل ي بعبدالقادررزا يم مياقل به
 هايي نام  بهجمله چهار اثر من  که از آنام هرد نوشت دايقي تحقةف که صبغيلأدل تيآثار ب

شامل  ،ي و داغ محروم» و مدنيکامد« ،دليرت بيبندان ح نهيدل، آيشرح مستزاد ب
  .باشد  ميدلي عرفان بيها  مندرج کتابهاي داستان

                                                   
s  م كه اين گفتگو به بات ايشان انجام شده است سپاس از اديب گرانمايه آقاي بيژن مقدهم.  
  .پژوة افغانستان بيدل  ∗

 



  كتابي آسماني خواندم و اين است تفسيرش  ٤٤٣

  

ل را مطرح کنم ؤان سيانه مرا بر آن داشت تا ايدل و شعر صوفيب  به شمايمند هعالق
ن تا آسمان يزم«عنوان مثال از   بهدليخصوص ب هانه و بيعر صوفش که نشاط در

ه چ محصول »گردد دچار رحمت است  ميده هر جا بازيد/جوش بهار رحمت است
   است؟ينگاه

روان يدل از پيد عرض نمود که حضرت بيال پرداخته شود باؤپاسخ س  بهکه نآقبل از 
 اشعار آن ة دارد که با مطالعهايي ينوآور  ن راهي است که خود در االوجود وحدتمکتب 

 يش خداونديدکه بخشايآ  مينشاط  بهدل از آن جهتيب. شود  ميتياستنباط حکا
ن مطلب يدل است و اي بيحال  سرور و خوشةي ما،مانين ايغضب آن سبقت دارد و ا بر

در برابر ”د که يفرما  ميخ اکبريد که شريگ  ميتأ نشالوجود وحدت مکتب يها از روش
دل اگر ي ب.“مان برده باشندي ا ظنءز سويفرعون ن  به احتمال دارديش خداونديبخشا

پندارد   مين راستاي در ايداند و خود را سمبول ي ميديامس و ناأي ةخود را وابست
  :ديگو  ميچنانچه

  دلي آراسـتند  کس نباشـد بيـ      ا بي س ت أي  يد محکم داشت دامان دلـي  دست هر ام  
 هدل جلب توجيشتر از همه در شعر بي که بيرگيموضوع د. ن جهت استياز ا

  ختمير عروجيکه س يرا زماني ز،ل عرفاستي مقام تکمي است که بندگيکند بندگ مي
 م حادثيرسد که نه آن قد  ميقتين حقيا ي به بنده صوفير نزوليان سيشود در پا مي
  .شود  ميليا ن استياوج خود که عبارت بندگ  بهنيبنابرا. مين حادث قديشود و نه ا مي
 راند ي مين سخني که چنيتبع شاعر  بهام هامبر آموختيد من شعر را از پيگو  ميدليب

دل و شعر يرات قرآن در بيثأ تة دربار،ار باشدي در آن بسينآ قرهاي ست جلوهيبا مي
  د؟يح دهيدل توضيب

سول  که شعر را از راند ه نفرمودييعادل اديگاه حضرت ب چيدانم ه  ميکه من ييتا جا
نظر گرفته نه سروده است درين زمي که در ايا ياگر رباع. افت کرده باشمي در)ص(ميحک

  :ديفرما  ميدلي ب،ديآ  ميدست ي بهگريشود از آن برداشت د
  کمــاالت معــارف نــصبي اســت فــارغ ز  بيدل که سر و برگ کمالم عصبي اسـت       

  ي نبـي اسـت    اد مـن از رو    طه ارش واس بي  گـويم و بـس   ت با تو مـي يق اين اس  تحق
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دل از حضور يف و عرفان است که ب در تصويي رهنما،جا منظور از ارشاد نيدر ا
  .ده استيد گردي مستفمحمدينور  پر

  :مشو  ميرک مصرع آن را متذکّين مضمون که يا  به دارديتيدل بيب
ـ  خواندم و ا   ي آسمان يکتاب   رشين اسـت تفـس    ي
  .ث استيات و احاديز آدل براساس متابعت اي معرفت بپرواضح است که کلّ

ي بزرگ .ي رستگارةيعت مدار اعتبار است و نه مايف بدون شرر آن نه تصويغ در
قت بدون ي که طراند هعت است و گفتيقت خادمان شريقت و حقيد که طريگو مي
 سراسر بنابراينن اسالم است يع از متشريکيدل يچون ب. الحاد است عت زنادقه ويشر

  .ث نموده استيحاداات و يآ  بهکالم خود را منطبق
رسد که در نگاه او انسان   مينظر  به دارد ويگاه خاصّيدل عجز جايدر شعر ب
 عجز است که انسان  بهدنيشود تا عاجز نشود و انگار بعد از رس يمسلمان نم

  د؟يح دهين توضي در باره ا،ديآ  ميلين نايقت ديحق به
اي  يهش را بر سجي خوي کار عرفانيک از عرفا بنايف هردر راه عرفان و تصو

 . خود را بر صدق گذاشتيف کار تصوي بنايالنيخ عبدالقادر گيکه ش  چنان،گذارند مي
 ةديعق  به.ش را بر عجز گذاشته استي خويف کار تصويدل بنايه و بيک سجي ي بهگريد

  :نديقت تواناي که عاجزند در حقي کسانيابوالمعان
  شود محرابها چون کني يک سجده پيدا مي  کند اضع مير کس توـليم را هـصاحب تس  

* 
   مـا  ةخان  هست از اين در رهي به       و فـروغ مـا در يـاب       ا ش ش پ ـنق

  :ين رباعيا اي
ــه ــو بيــدل ب ــدگي ت ــاشأســجود و بن   دوش داري خــم بــاش تــا بــار نفــس بــه  م ب

  اش آدم بـــ ،دنوان شـــ تـــ  يمـــاهللا ن  زين عجز که در طينت تو گل کرده است        
  عجز شامل تواضع است و،برد  ميشي پادل براساس انکسار و عجز کار خود ريب
 ي بنده است و بندگعتاًيانسان طب . استي و انسانيک صفت عالي .باشد  ميري شةستيشا

 هگاه بند چيرا هيز.  بندگان استةستيباشد شا  مي همراه آنيف و ناتوانيکه خلقت ضع
  .تواند يخدا شده نم
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  :ديفرما  مياجبر منصور حلّض گونه يدل تعريب
  ذاشـت رور وهم بايد انـدکي بـاال گ       از غ   نکـرد  حيف بر منصور ما تسليم راهي وا      

 يبل برا. بنديب يسته نميسته و باي انسان شايرا برا دل غرور را وهم دانسته و آنيب
  .است و بس  تاج افتخار»يبندگ« و »يعاجز«م يانسان تسل
ار يدل بسيدر اشعار ب …ام ويق، ز مانند رکوعخصوص تمام ارکان نما هسجده و ب
 دليه بن توجين نمودها و ايد اي هستشناس دليک بينظر شما که   به.نمود دارد

   است؟ي از چه نگاهينماز ناش به
دل از سجده که عالمت يرد بيگ  مي صورتأملدل تيکه بر آثار حضرت ب ييتا جا
  :نديفرما  ميدليب .کند  ميديکأ و تي است جانبداريبندگ

  گردد درست  مي از سجدهينگينقش معکوس
  ازد نمازـس  ميتـت واژگون را راسـرنوشـس

چه را که   آن.ه استالعزّ  ربةبارگا ي به و شکستگيت اعالم بندگينماز در واقع
 يسازد که خدا  مين خود روشني است و ايعاجز، مي سراغ ندارييايجهان کبر در

  .دار استي بندگان را خريعاجز
 )ع(ري شاگردان حضرت امينوع  بهن دست خود راي از ايتمام عرفا و بزرگان

مات يالبالغه و تعل  از نهجهايي هيدل بن مايرات و اشعار با در تفکّي آ.دانند مي
  شود؟  ميدهير ديحضرت ام
ان يق متّيطالب موال ي بن ابيت حضرت علين باورند که مرکز واليا  بهدر اسالم

ت قرار دارديس والأ است که در ريگانه مردين يو ا باشد ي مههاهللا وج مهکر.  
 خم يبارگاه موال عل  بهرسد که سر اخالص ي نميمراحل بلند عرفان ي بهعارف چيو ه
اهللا  مهکر (يحضور عل  بهدهد که  ميالع اطّاي ه از واقعچهار عنصر دل دري ب.نسازد
  .ده استيرس) ههوج

ده سروده يازده قصي )ع(يدر وصف حضرت عل است يک سنّيکه  وجود آن دل بايب
دل در وصف حضرت يده دارد، بيک قصي )ص(امبريگر پياران دي يکه برا ياست درحال

  :ديفرما  ميريام
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   آن صفدر غالبين مرتضدازير ين شيکدام
  شناه مرداـقت شيردان حقـخوانند م  ميکه

  :ديفرما  مياي
  علـم و فـن آتـش فکـن          انشا کن و در    يا عل ي

  
  .ان ظاهر و باهر استيق متّيموال ي به اخالص و ارادت ابوالمعانةات درجي ابنياز ا

ح ين مداي اةدربار. شود  ميدهي د)ع(ي از حضرت علياريح بسيدل مدايدر اشعار ب
دل ير در شعر بي حضرت اميها ي از بزرگييها يژگيد چه وييد و بفرمايح دهيتوض
  ده شده است؟يد
  .ت ظهورلوت و بطون است و نبودل حضرت موال خينظر حضرت ب به

  .کند  ميوفان محضتم اسالم را داند و رسول مکر  مي را حسن)ع(يعل
  ن انجمنين بطون او خلوت و اياو ظهور و ا

  :ديفرما  ميحضرت حافظ
  نشين باشد  ين پرده وکان شاهد بازاري      در کار گالب و گل حکم ازلي اين بـود      

پوش است و نامش را  پرده اران عطّ در دکّيکي است يکيچه گل و گالب  چنان
 را گل مردمان و آن مقابل انظار  است در بوستان دري گليگريند و ديگو  ميگالب
 را يکي. ي را وليکيگذارد و  ي مي را نبيکيکه   استين مصلحت خداوندي ا.نامند مي
 و يمحلمک حلا در هردو صورت ام. اني را سردار عالميگريسازد و د  ميانيق متّيموال

  .يجسمک جسم
  


