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 11/11/3112                     داکتر سید خلیل اهلل هاشمیان 

 

 معـنی بلـنـد مـن، فهـم تـنـد مـی خواهــد
 سیرفکرم آسان نیست، کوهم و کتل دارم

 

 بخش دوم
 

بیت  1بیت بیدل،  111( بیت بوزينه)فلسفی خود برای دريافت معنی  تحقیق ادبی ودر ( روغ )حمیداهلل  آقای داکتر سید
بیت از شاعر خوب،  23معانی مختلف بررسی نموده و هم  يک ترجیع بند شامل  بیت سنايی را با تعبیرها و 3و  مولوی، 

ده است، ضمیمۀ اين تحقیق ساخته ، که تئوری داروين را در آئینۀ اعمال انسان خوب تحلیل کر(پرچمی معروف)رازق فانی 
افغان )بیت بیدل را بارتباط افکاروعقايد او تسجیل نموده و هردو مقاله درپورتال وزين  32نیز( رشید)پوهاند عبدالخالق . است 

نشمند اگراين دودا. ندارد( بیت بوزينه)متاسفانه هیچیک از بیت های متذکره شباهت بجهانبینی .  نشر شده اند( جرمن آنالين –
 .چند بیت مشابه بیت بوزينه را جستجو وتحت تحلیل قرارمیدادند، زودتر بمنزل میرسیدند

 
بیدل چنگ زدم ، چونکه چهارجلد کلیات ( غزلیات)، بدامن جلد اول (بیت بوزينه)بمنظوردريافت چند بیت مشابه با طرز افادۀ 

بیت )سه روز پا لیدم و دو بیت مشابه االفاده با . افغانستان وجود داردبیدل چاپ مطبعه کابل خوشبختانه درآرشیف مجله آئینه 
اگر چهار جلد کلیات بیدل را يک ماه بپالم يقین دارم ده . يافتم و اين  هر سه بیت را برای توضیح مرا م بسنده میدانم(  بوزينه

اين دوبیت راعینا از . یت دست بکارمیشومتای ديگر نیز می يابم، ولی اين تجسس را بوقت ديگر میگذارم و با همین سه ب
 .غزلیات نقل کرده ام، اگر در وزن سکتگی داشته باشند، گناه کاتب است ، نه از نقال 

 
 :جلد اول غزلیات بدست آمد   332ازصفحه ( ت)بیت اول ار رديف 

 
 از بهشت آنکه برون آمده است آدم نیست+++++  هیچ  دانا  نزند  تیشه  بپای  آرام 

 
خوانده میشود،  درمصراع اول که يک جمله مستقل میباشد ، ( بیت تیشه)عنی سطحی يا روبنايی بیت باال که بعدازين بنام م

معنی سطحی يا روبنايی مصراع دوم  –يک آدم عاقل و دانا پای جور و آرام خود را با تیشه لنگ نمیسازد :  چنین است که 
 .آن شخصیکه از بهشت برون آمده آدم نیست: که  که آنهم يک جملۀ مستقل میباشد، چنین است

   
 :غزلیات بدست آمد  1111از صفحۀ  (  ن)بیت دوم از رديف 

 
 می حکم شیر دارد درماهتاب خوردن+++++ موقع شناس عصیان ذ لت کش خطانیست

      
اول که يک جمله مستقل میباشد ،  خوانده میشود ، درمصراع ( بیت عصیان)معنی سطحی يا روبنايی بیت باال که بعدازين بنام 

معنی سطحی يا روبنايی   -شخصیکه گناه و عصیان را بموقع مرتکب شود ، رنج  خطا و ندامت نمیکشد :  چنین است که 
 . خوردن می در روشنايی ماهتاب ، حکم شیر رادارد: مصراع دوم که آنهم  يک جملۀ مستقل میباشد، چنین است که 

 
است که در تحقیق اقای داکتر سیدحمیداهلل روغ از قلم  خودش وساير بیدل شناسان مطرح ( بوزينهبیت )بیت سوم همانا 
 :قرارگرفته است 

 
 آدمی هم پیش ازآن کادم شود بوزينه بود+++++ هیچ شکلی بی هیوال قابل صورت نشد

 
ه يک جمله مستقل میباشد، چنین است خوانده شده ، درمصراع اول ک( بیت بوزينه)معنی سطحی يا روبنايی بیت باال که قبال 

معنی سطحی يا روبنايی مصراع دوم که آنهم يک جمله  -هیچ شکلی بدون شبه يا تصور آن به صورت تبديل نمیشود  : که 
از آنجا ئیکه دانشمندان . بود( حیوان، میمون) آدمی يا انسان قبل از آنکه انسان شود، بوزينه : مستقل میباشد، چنین است که 
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بسیارپیچیده اند، در پاورقی اخیر اين مقال باالی معنی اين کلمه منحیث يک لغت ، معلومات بیشتر ارائه ( هیوال)الی کلمه با
 (.1)میشود 

 
جمله اشاره کرده بوديم ، ومعنی سطحی و روبنايی بیت ها " زيربنايی"و " روبنايی"از آنجائیکه در بخش اول به  معنی 

مصراع ها وجمالت فوق الذکر، ايجاب مینمايد " زيربنايی"یت نوشتیم ، قبل از ارائه معنی وجمالت فوق را نیز زيرهرب
 .آشنا بسازم( شعبۀ نحو)زبان، از زاويۀ معیارهای علم زبانشناسی " زيربنای"و " روبنا"هموطنان محترم را بمفاهیم  

 
. نمیخواهم ازين مقال يک کورس زبانشناسی بسلزمهستم و درپوهنتونها تدريس کرده ام، اما ( زبانشناس)شما میدانیدکه من 

 .توضیحات خلصی که برای درک معنی ابیات فوق الزم میباشد، بايد ارائه شود
   

يکی وجه خصوصی و روبنايی  يا ظاهرزبان که هرسخنگوی زبان ، : دارند ( چهره) دو وجه ( همه زبانهای دنیا)زبان بشر 
ا بصورت طبیعی وشعوری  از دامان خانواده واجتماع تا سن چارسالگی ياد میگیرد وبا باسواد يا بیسواد، دستورزبان خود ر

هرزبان دستور مشخص . استفاده ازجمالت زبان که مفاهیم کامل را ارائه میدارند، با يکديگر مخابره وافهام وتفهیم میکننند
 .داردکه باالی زبان ديگر تطبیق نمیشود

  
همه زبانها از اسم، فعل، صفت، ضمیر، : چنین تعريف شده که همه زبانها ابزار مشترک دارند وجه جهانی يا جهانشمول زبان 

وغیره کارمیگیرند؛ فقط نظم اين ابزار (  بعضی زبانها میان وندهم دارند)قیود زمان، مکان ، عد د ، پسوند وپیشوند 
خوب : )تو، انگلیسی ، فرانسوی و جرمنی میگويندقلم خوب، اما درپش:  درهرزبان فرق میکند ، مثال درزبان دری میگوئیم 

 –فاعل )است ، درحالیکه درزبانهای انگئلیسی، فرانسوی وجرمنی (  فعل –مفعول   –فاعل : )نظم جمله درزبان دری ( . قلم
سی حذف زبان فار. میباشد ( فاعل –معفول  –فعل )يا ( مفعول-فاعل–فعل )نظم يکعده زبانهای ديگر. میباشد(مفعول  –فعل 

 .، اما  دراکثرزبانها حذف فاعل مجاز نمیباشد(مکتب رفته بودم: مثال )فاعل رامجازمیشمارد 
  

در زبان گفتار و ( نفی)و ( سوال)، (امر)، (ندا)زبانها، عالوه بر ابزار فوق الذکر ، از تغییروفشار صوت برای افادۀ مفاهیم  
) ! ( سه عالمت که درزبان نوشتار مقبولیت بین المللی دارند . یگیرندتمثیل آنها درزبان نوشتار توسط عالمات خاص کارم

هرزبان طريق يا عالمۀ خاص دارد، مثال ( نفی)و( ندا)برای توضیح  میباشد، اما برای ) : ( برای سوالیه و( ؟ ) برای امر ، 
افاده ( نی)، و مفهوم نفی توسط کلمۀ ...(ای کسانیکه شما –ای مردم : ای )و ( اوبچه : او )درزبان دری مفهوم ندا توسط کلمۀ 

( ندا)را برای ( & ) در زبان دری عالمه ای نديده ام، لهذا برای مقاصد اين مبحث ، اين عالمه ( ندا)برای مفهوم . میشوند
 .بکار میبريم 

   
میشمارد، ( ه يا رکن مستقل گزينند -  constituent)را يک (  باستثنی عالمۀ توضیحیه)علم نحو هرکدام ا زمفاهیم فوق الذکر

نی، ديروز مکتب : از لحا ظ معانی درزيربنای خود يک جمله مستقل است ( نی)اين . : ديروز مکتب رفته بودی ؟   نی : مثال
و يابدون ( آيا ) که درزبان گفتار دری توسط فشار صوت و درنوشتار توسط کلمۀ ( ؟   -سواالیه )همینطوراست . نرفته بودم

 .در اکثر موارد در زيربنای خود سوالیه دارند" مدعا مثل"بیتهای واجد . افاده میشود( ؟)سط تو( آيا)
 

و ( ندا)کسانیکه با تئوری های علم نحو بلد باشند، میدانند که  مفاهیم . علم نحو يک شعبه ازشعبات علم وسیع زبانشناسی میباشد
برای معنی و توضیح  کالم منظوم که . رت در روبنا کشیده میشونددرزيربنای زبان وجود دارند و عندالزوم وضرو(  سوالیه)

 .بنا برمحدوديت ها ی عروضی مفاهیم زياد در يک بیت افاده میشود، از علوم نحو ومعانی کارگرفته میشود
 

 :درمورد شاعر وشعر و ديوانها ی اشعارنیز دوسه نکته قابل تذکر میباشند 
  

ديت وزن شعر که توسط علم عروض سنجش وپیمايش میشود، مجبوراست با انتخاب شاعر درتحت قید ومحدو: شاعر –يک 
کلمات  و معانی مردم پسند، بکر، عقیدتی، فلسفی ، مدح،  قبح، مزاح  و غیره، مرام  و مقصد خود را  در  دومصراع يک 

اگر مراد شاعر در يک . ل میدهدگاهی هم دومصراع يک بیت، يک جمله راتشکی. بیت که هرکدام يک جمله میباشد، بیان نمايد
میباشد، افادۀ اين مفاهیم در معنی بیت  شامل ومضمر است که خواننده بايد خودش ( ندائیه)يا ( نفیه)يا ( سوالیه)يا ( امريه)بیت 

 .آشنايی با تئوريهای علم نحو برای درک وفهم معنی ابیات مبهم و مغلق، کمک میکند. آنرا درک کند 
 

مثال شاعر معتقد بديانت وشريعت اسالم، . ر مهم  درباره شاعر، جهانبینی وگرايش عقیدتی شاعر است نکتۀ دوم و بسیا
خدا را درجسم بت می ( هندو)يک شاعر برهمن و بوديست  –هیچگاه کفر و بضد شريعت وارشادات اسالم، شعر نمیسرايد  

تبی و نظام کاينات را باصطالح سیدجمال الدين افغانی يک شاعر مارکسیست تکوين را در تنازع بقا و سلسله مرا( . 3)بیند 
اشعار سلیمان اليق و بارق شفیعی را بدفاع از مارکسیزم وسوسیالزم همه بخاطر )می بیند ." Naturalism -" نیچريه"در 

ن مريم را يک شاعر مسیحی حضرت عیسی اب –( دارند، اگر چه میگويند سلیمان اليق درين ادواخر دوباره مسلمان شده است 
 . شناخت عقیدت وجهانبینی شاعر کلید اصلی شعراومیباشد.  تمثیل میکند" سه گانه گت –تثلیت "پسر خدا  ودرچوکات 

 
 :دورۀ جوانی بیدل پرماجرا بوده وخودش باين وضع اشاره کرده است.  بیدل ملک نبوده وبیگناه از دنیا نرفته است 



  

 

 

 
 (213ص )می خور وطربها کن، من هم اين عمل دارم    +++++ ترک سود وسودا کن،  قطع هرتماشا کن 

 
 :از هزارها بیت او، دونمونه تقديم میشود . اما بعد ازآن  مانند هرمومن ديگر توبه کرده وپرهیزگارشده است

 
 گرشود ا برعنايت آبیار مزرعم+++++ خوشه سان از پای تا سر جمله دل آرم ببار 
 

 يک نقش بیش نیست درآئینه خانه ام+++++  ند هرپاره از دلم در توحید میز
 

بارتباط گرايش عقیدتی، بقسم جمله معترضه جهت معلومات هموطنان محترم حکايتی از دورۀ کمونستی برايتان بیان میکنم که 
" رگرکار وکا" در کلیات  بیدل در وصف : کمونستهای افغان در دورۀ کودتا و اشغال شوروی با بیدل چطور معامله کردند 

کمونستها اين اشعار را بیرون کشیدند وباالی آن رساله ها و تیزس ها نوشتند، و اگرچه به بیدل تاپۀ . اشعار زياد وجود دارد
( بیدل شناسی)در همین دوره درماسکو دپارتمان . کمونستی نزدند،  اما اورا طرفدار سوسیالزم و حامی کار وکارگر خواندند

افتتاح شده و ازينطريق توده ای ها را بیراه میسازند، آنها نبز بعد از ( بیدل شناسی)ديدند درماسکو  ابرانیها که. افتتاح گرديد
 .پويان شدند ( بیدل شناسی)ماسکو در طريق 

 
اينست که شعر سا ده وعام فهمم باشد، اما درمکتب ادبی هند، جائیکه اسالم وفرهنگ " شعر بی تکلف"اصطالح : شعر  –دو 

بودائیت و زبانهای منشعب از سانسکرت درتماس آمده، وزبان دری در دورۀ مغل زبان رسمی دربارهندوستان زبان دری با 
عوام . بوده، اشعار اين مکتب و اين دورۀ ادبی با اشعار مکتبهای ادبی عراق و خراسان ، از لحاظ معانی ، تفاوتهای زياد دارد

اين مطلب را بیدل "خواص هرگاه بمطلب نرسند، میگويند . ده است تصور میکنند که اشعار مکتب ادبی هند مغلق و پیچی
ايرانیها تا چهل سال  پیش میگفتند اشعار بیدل زبان فارسی را معیوب وخراب ساخته است، اما درين ". نگفته، يا غلط نقل شده

.  و ايزادات، چاپ کرده انداواخر به بیدل شناسی شروع کرده وکلیات بیدل را از روی چاپ مطبعه کابل ، با  حذف وتصرف 
يکعده دانشمندان کلمات شامل دريک بیت را مجزا از . اکثر دری زبانها  شعر را باساس معنی سطحی و روبنايی آن میخوانند 

دسترسی به زيربنای زبان ، . معنی کامل بیت ،  تحت مطالعه قرارداده و معنی اين کلمات را در آثار فالسفه غرب میپالند
 .ک وفهم معنی پنهان يا زيربنايی شعر، مستلزم آشنايی با معايیر علوم نحو ومعانی میباشدبمنظور در

 
دارد، ( دارای معنی پنهانی وزيربنايی) بیدل يگانه شاعر مکتب ادبی هند نیست که باصطالح عوام اشعار مملو از ابهام 

ستارۀ نامدار ادب فارسی است درهندوستان که ( ی صائب تبريز)شعرای ديگر اين دبستان نیز اشعار مبهم دارند، ازآنجمله 
 :، و يک بیت صائب را طورنمونه تقديم میکنیم ( درحالیکه بیدل بزبان دری شعرگفته)بزبان فارسی شعرگفته 

 
 کاسۀ زانوی خود را گر تو جام جم کنی++++ جمله اسرار جهان ( صائب)میشود معلوم بر تو 

 
 &ازطريق خم شدن و بزانو نشستن و سجده کردن بدربارالهی : شده میتواند ؟   "جام جم"از چه طريق " کاسۀ زانو"

مزين ( &)و ندائیه ( ؟)و سوالیه )!( ديوانهای قديمی هیچکدام با اصول تنقیط يا با عالمات امريه : ديوانهای شاعران  -سه 
نشانی کرده اند، اما درافغانستان ( سوالیه) و ( يهامر)ايرانیها از سی سال باينطرف  بعضی اثار منظوم را با عالمات . نشده اند

 . اينکار اگر درين اواخرشروع شده باشد که من نديده ام، درگذشته ها سابقه نداشت 
    
در زيربنای زبان وجود دارند، اکنون معنی سه بیت ( سوالیه)و ( ندائیه)باعرض مراتب فوق،  وبا قبول اين اصل که مفاهیم  

 : ت مداقه قرارمیدهیمفوق الذگر را تح
 

 از بهشت آنکه برون آمده است، آدم نیست++++ هیچ  دانا نزند تیشه بپای آرام ( : بیت تیشه )  –اول 
  

دقت فرمائید که درمصراع اول اين بیت  يک ادعای منطقی نهفته است، اما درمصراع دوم با شناختیکه ازعقايد وجهانبینی 
بیدل داريم ، چطور قبول میتوانیم که بیدل گفته باشد که آنکه از بهشت برون آمده آدم نیست ؟؟؟  بیدل قران را از اول تا آخر 

 . ه که خودش آدم را ازبهشت برون رانده است خوانده و میداند که خالق آدم گفت
  

آدم "است، زيرا مقولۀعام است که ( ندائیه)حاال اگر بمفهوم زيربنايی مصراع اول متوجه شويم می بینیم که اين مصراع يک 
 :لهذا درمصراع اول،  بیدل ندامیکند که ". عاقل پای  جورخود را با تیشه لنگ نمیسازد

 
، بیدل  مردم را بیک عقیدۀ ناقص & " هیچ  دانا نزند تیشه بپای آرام(( " انیکه شما می پنداريد کهای مردمیکه، ای کس)) 

 .متوجه میسازد 
 

 :موجود است، زيرا بیدل يک عقیدۀ ناقص عامه را نفی و باطل میشمارد، لهذا میپرسد ( ؟)در زيربنای مصراع  دوم سواالیه 
 



  

 

 

است که پیغمبر وعاقل بود، اما اشتباه کرد و چیزی را خورد ( ع)بلی آدم ""  یست ؟؟؟ از بهشت آنکه برون آمده آدم ن" آيا   
  –نتیجه اينکه انسان ولو پیغمبرهم باشد اشتباه میکند : که ازآن منع شده بود، گويا تیشه بپای خود زد و ازبهشت اخراج شد

 !اشتباه نمیکند، غلط است، پیغمبر هم اشتبا ه کرده  اين عقیدۀ عامیانه که انسان عاقل: اخطارمیدهد (  بیت تیشه)بیدل در
       
درمعنی . می حکم شیر دارد درمهتاب خوردن ++++ موقع شناس عصیان ذلت کش خطا نیست( : بیت عصیان) -دوم 

" وقع سطحی و روبنايی اين بیت ديديم  که گويا هرکس گناه بموقع کند، مثال درشب چاردهم ماهتاب می بنوشد، اين گناه بم
، يعنی  ندامت وپشیمانی بار نمی آرد ، چونکه شايد تصور شود می در شعاع ماهتاب رنگ سفید "ذلت کش خطا نیست 
حاال بايد تعمق کنیم که عقیده و جهانبینی بیدل باو اجازه میدهد چنین فتوايی صا درکند  که در شب . شیرگون  اختیار میکند

( خمر)حلقۀ دوستان می بخوريد ؟ جواب منفی است، زيرا اسالم خوردن می وشراب ماهتاب يا درهوای مطبوع پغمان يا در 
پس بايد متوجه زيربنای .  منتظر رحمت بی پايان رب العالمین میباشند( گناه میکنند)البته کسانیکه میخورند. را منع کرده است

کار گرفته و اين ذهنیت خام ( سوالیه )ندائیه و )اين بیت شويم ، آنگاه بسهولت ملتفت میشويم  بیدل در زيربنای اين بیت از 
بیدل . بحیث يک مسلمان پابند شريعت  رد کرده و باطل شمرده است "  عصیان بموقع  ندامت وگناه ندارد"عامیانه را که 

 :میگويد
  

ان ذلت کش خطا موقع شناس عصی: (( " ای مردمیکه، ای کسانیکه شما می پنداريد که شخصیکه گناه بموقع کند، يعنی )) 
 &"" نیست 

 
 : و درمصراع دوم ، بیدل مردم را باين سهو واشتباه شان متوجه میسازد و سوال میکند که 

 
هر عصیان و گناهیگه شما انجام : بیدل مسلمانوار میگويد !  ؟؟؟  طبعا ندارد " می حکم شیر دارد در ماهتاب خوردن " آ يا  

خداوند بینا . نپنداريد و نپوشانید،  گناه گناه است ، خواه بموقع صورت بگیرد يا بیموقع ""  بموقعگناه ""میدهید، آنرا به بهانۀ  
آيا . را در روز محشر به نزد خالق تان پیش کرده نمیتوانید" گناه بموقع"و آگاه است ، گناه شما را می بیند، و شما عذ ر 

 بیت پیدا کرده میتوانید ؟ باشناخت جهانبینی بیدل ، معنی وتفسیر ديگری برای اين
  

 آدمی هم پیش از آن کادم شود بوزينه بود+++++ هیچ شکلی بی هیوال قابل صورت نشد  ( :  بیت بوزينه) –سوم 
 

آدمی يا انسان  –هیچ شکلی بدون شبه يا تصور آن به صورت تبديل نمیشود : معنی سطحی و روبنايی اين بیت را ديديم که 
  .بود( حیوان، میمون)د بوزينه قبل از آنکه انسان شو

 
تصور تنازع بقا و سلسله مراتبی درين بیث . دانشمندان متوجه میشوند که در معنی روبنايی اين بیت منطق وجود ندارد 

سال قبل از افکار وتئوری داروين سرائیده شده و شاعر اين  211حدود ( بیت بوزينه)بخاطری از بیخ وريشه رد میشوئد که 
او در دورۀ حیات خود سخت معتقد بوده که . است ( وحدت الشهود)ص مومن ومتشرع  و دلبسته به جهانبینی بیت يک شخ

.  شايد هم اين بوده که او خالق خود وکاينات را بشناسد " خلیفه"آفريده شده و علت خلقت انسان بحیث ( تراب)انسان از خاک 
عمر دفاع از شريعت اسالم، آنهم در کشوريکه اسالم  تازه درانجا رخنه  ايا شناخت ما از بیدل اجازه میدهد که او بعد از يک

؟؟؟  زيرا " آدمی پیش از آن کادم شود بوزينه بود"کرده و دراقلیت قرار دارد، بتائید جهانبینی تناسخ  برهمن ها  فتوا بدهد که 
 : شاعری میگويد.  بیدل بقران ايمان د ارد که آدم را ازخاک آفريده

 بهر شناسايی خود، اين فتنه برپا کرده ای+++++ ب ما را چنین از خاک پیدا کرده ای  ؟ کی بی سب
 
 .دربیت فوق بمعنی آدم يا انسان بکار رفته است " فتنه"  
 

 :در زيربنای بیت میپردازيم ( سوالیه)و ( ندا)، بازهم بمفاهیم (بیت بوزينه)بنا بران  برای فهم معنی 
 

نیکه شما می پنداريد که  هیچ شکلی وهیج موجودی بدون هیوال وشبه خود بصورت وهیکل تبديل ای مردمیکه ، ای کسا)) 
 &" هیچ شکلی بی هیوال قابل صورت نشد((  " نشده 

 
( حیوان يا شادی) ؟؟؟  نخیر، آدمی ، پیش از آن کا د م شود بوزينه " آ د می هم  پیش از آن کا د م شود، بو ز ينه  بود" آ يا   
برهمن ها بسیار پیش از داروين اين عقیده راداشتند وهنوز هم دارند که  بوزينه نسل ماقبل انسان !!!  بلکه خاک بود  نبود ،

مرحله  1 1تناسخ سلسله مراتب را در  – REINCARNATION.  است، بنحويکه روح بوزينه در انسان انتقال يافته است 
"  بوزينه "بیدل بعقايد برهمن وهندو آشنايی دارد و میتوانست عوض . ل میکندمی بیند و در مرحلۀ چهارم حیوان چارپا را تمثی

آئینه، پارينه، لوزينه، پشمینه )يکی بخاطر قافیه غزل که : بگويد، اما بنظرمن بدو ملحوظ نام بوزينه را دربیت آورده ( حیوان)
تا موجوديت تعداد کثیرشادی درهندوستان  و استفاده عالو. است ، ديگری در رد تناسخ که بوزنیه را ماقبل انسان میخواند...( 

شا ديها را لباس  وبوت وکاله میپوشانند و . کارمیگیرند"  شادی بازی" ايکه بعد از اهلی ساختن اين حیوان ،  از ان برای 
دوستان بافغانستان بچند معنی ، از هن" شادی بازی "میراث . باالی آنها حرکات وعملیات مختلف انسان مانند را اجرا میکنند

صورت گرفته ، نیز يکنوع میراث همان شادی بازی،  (  بیت بوزينه)در " بوزينه"تصورات ناقصیکه از کلمۀ . رسیده است



  

 

 

در متن بیت وجودارد، واينک ثبوت آنرا درباال تقديم ( بیت بوزينه)ما دربخش اول بتکرارگفتیم که معنی . پنداشته شده میتواند
 .رد کرده است  ( بیت بوزينه)سفۀ تناسخ برهمن ها را در کرديم که بیدل فل

 
عرض و مشورۀ اين طالب العلم   بحضوربیدل شناسان محترم افغان اينست که بمنظور معنی و تفسیربیت های مشکل و مبهم 

و يا اينکه بیت . که در زيربنای هربیت موجود است ، کاربگیرند( سوالیه)و ( ندا)حضرت بیدل و هر شاعر ديگر، از مفاهیم 
 .مبهم را از طريق پورتال به نظر خواهی بگذارند تا از مساعی مشترک همه مستفیض گردند

 
گرفته شده، شايد کسانیکه بعلم نحو )).....(( در بین دو قوسین ( &ندائیه )توضیح اخیر در باب مطالبیست که در باال  بنام 

ه که در زيربنا ی بیت ديده میشوند ، چرا در روبنا ظاهر نمیشوند وچطور از اين مطالب  ندائی: آشنايی کافی ندارند،  بپرسند 
 :بین میروند ؟ جواب عرض میشود 

 
اگرچه زبانشناسان معتقدند که زبان نوشتار )معانی در دماغ انسان تبارز میکنند و درزبان گفتار يا نوشتا ر تصوير میشوند  

که محدوديت وزن حکمفرماست، شاعر میتواند تفصیل تصور خود را حذف و  اما دردايرۀ شعر( . تصوير نادرست گفتار است
نام برديم، برای هموطنان محترمیکه با اصول وقوانین علم نحو آشنايی ( حذف)وقتی از . تلخیص آنرا در قالب بیت در آورد

( ابدال:  )ت و کالم وجود دارد کافی ندارند بعرض میرسانم که درهمه زبانهای جهان چهارقانون جهان شمول در  ترکیب  کلما
حاال اگرمن اين چهارقانون راتشريح کنم ومثالها بدهم ، اين مقال از بیدل شناسی به ( . ايزاد)و ( حذف)، (قلب يا مقلوب)، 

، آنچه درزيربنای زبان است، حذف میشود ، يعنی آن ( حذف)تکرارعرض میکنم که با ساس قانون . زبانشناسی تبديل میشود
بنام زيربنای مصراع های اول سه بیت زيربحث ، مثال آورده شده ،  ))......(( بین دوقوسین ( ندائیه)یکه در باال بعنوان مطالب

 . بقرارقانون حذف در روبنا ازبین میروند
    

سهم داشته  برايتان تقديم میکنم که در تحول اين کلمه از ريشۀ اصلی ، هرچهار قانون فوق( ايران)يک مثال در بارۀ  کلمۀ 
 :است 

 
حدود هزارسال بعد، بعد ا . خوانده شد( آ ريه) بزبان سانسکرت ( رگ ويد)باراول درمناجات وسرودهای (  آ ريه)نام قوم 

تلفظ انگلیسی ( آ رين)اما کلمه ء . خوانده شد(  آريه –آريا  –آيريه ) ، نام مذکور در اوستا با تلفظ های ( اوستا)زشناساسی 
نسبتی درزبان دری، مفهوم ( ی)دراخیر کلمات ، مانند /  - /an  است ، چونکه درزبان انگلیسی پسوند    ( هآ ري)کلمه ء 

مشاهده ( ايران) اکنون تطبیق چهارقانون را درتحول  کلمه .  INDIAN – ITALIAN-RUSSIAN:  نسبتی دارد، مثال 
 . میکنیم 
واول ) تحول کرده ( به کسرالف( )اريه) به کسره تبديل شده ودرنتیجه ( ا ) ، به صوت (آ ريه) در کلمه (  آ ) صوت  : ابدال 

را به فتحه، کسره و ضمه بخوانید، سه معنی مختلف ( سر)ها درهمه زبانها معنی کلمات را تغییرمیدهند، بطورمثال کلمۀ 
 ( .بدست می آيد 

 

- /ی/ مقلوب شده ، يعنی  /  ی /  -/  ر/ صوت  دو( بکسر الف  -ا ريه ) کلمه ء /  ريه / از جزء :  قلب يا مقلوب  
 

 (.محکه  –حمکه ) و درزبان پشتو ( قفل به قلف : ) مثالهای مقلوب در زبان دری . )شده / ير /   : /  ر/ 
  

بیق تط/ ه / حاال قانون حذف باالی صوت . میباشد( بکسرالف/ )ايره/ از آنچه در نتیجۀ  تطبیق ابدال و قلب باقیمانده : حذف 
 ( .بکسر الف)است / ا ير / میشود، و آنچه باقی میماند   

 

مردان  و    ديگری   –درختان ،  مرد  –درخت : ، مثال / آن / يکی : همه میدانیم که زبان فارسی دو رسم جمع دارد :  ا يزاد 
/ اير / را با / ها / ، هرگاه رسم جمع (ايزاد)بموجب قانون . قالین ها و امثالهم  –قالین  -کتاب ها   –کتاب : ، مثال / ها / 

بدست ( ايران)ايزاد کنیم ، کلمه  / اير/ را با / آ ن / بدست می آيد ، و هرگاه  رسم جمع  (  اريه ها) يعنی ( ايرها ) بچسپانیم  
اين تحول در . ايران بمعنی سرزمین آريه ها که افغانستان نیز از لحاظ قدامت تاريخی درين تعريف شامل است . می آيد 

م  رسمیت يافته که مطابق  1222از تاريخ اول جنوری  ( فارس )ظرف چند هزارسال صورت گرفته، اما نام ايران بعوض 
 .هش میباشد  1212ماه جدی 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
من دو ديکشنری قديمی دارم، هر دو از . را از ديکشنری محمدمعین دربخش اول ارائه کرديم ( هیوال)تعريف کلمه ء (   1) 

معنی کلمات . را به انگلیسی ترجمه کرده اند( دری –وکلمات عربی رايج درزبان فارسی ) کشور انگلستان ، کلمات فارسی 
 :خوانید را بزبان انگلیسی  ذيال می( هیوال)و ( هیول)
  

1) Dictionary of Persian, Arabic and English  -  By John Richardson & Francis Johnson – Wadham 
College, Oxford, 1829 ,  page 1699  : 
A particle of dust  seen by the rays of the sun  .  
Matter, the first principle of everything material, the first sketch of  a picture or sculpture. Cotton. 

 

 .يک ذرۀ  گرد که در شعاع آفتاب  درحال چرخ زدن باشد :  ترجمه ( : )هیولی)هیوال  -يک  



  

 

 

 ( کتان وزغر –" يعنی شبه"اولین خاکۀ  يک رسم يا مجسمه    --هر شی ما دی  ( پرنسیپ )اولین بنیان   --ما د ه  
2)  Persian – English Dictionary – By F. Steingass, Ph.D., London, 1838, page 1522  : 
A particle of dust seen floating in the rays of the sun. 
Matter, the first principle of everything material, the first sketch of a picture  or sculpture. 

 

 .ک ذ رۀ گرد که در شعاع آفتاب درحال چرخ زدن میباشدي:  ترجمه ( : )هیولی)هیوال   -دو 
 " (    يعنی شبه"اولین خاکۀ يک رسم يا مجسمه    --هر شی مادی ( پرنسیپ)اولین بنیان   --ما د ه  

 :هیوال :   262صفحۀ   – 1223چا پ تهران ، سال   --فارسی به انگلیسی    –از ديکشنری  سلیمان حییم   -سه  
Matter, chaos, monster,  huge thing  or  person 

 

هیوال ، جانوربزرگ و مهیب ، عجايب المخلوقات ،  --هیوالی روز ا زل   --هرج مرج ، بی نظمی    --ما د ه : ترجمه ) 
: ترجمه :  )بانگلیسی ( هیواليی)از همان ديکشنری حییم ، ترجمۀ کلمۀ   -(  جسم يا شخص بزرگ الجثه  --مخلوق ناقص  

 مربوط بماده  --نظمی  بی 
 

Chaotic, Pertaining to matter.  
  

می نويسند ( بودا)درفارسی و دری : درزبانهای فارسی  ودری مطابق به تلفظ اصلی نام او اقتباس نشده است (  بودا)نام ( 3)
نام اصلی بودا در دورۀ    -میخوانند ( PURNIMA)در اردو وهندی بودا را  –مینويسند " بودها ( "BUDDHA)در انکلیسی   –

( BODHI) بهنگام رياضت در تحت درخت اتجیرنما که درهندی  .  بوده است  GAUTAMA )-)جوانی و شهزادگی او 
 .دارد( بیدار، آگاه، خردمند) خواندند که معنی ( بودها )الهام رخ داد  ، بعداز آن اورا ( گوتاما ) گويند  به 

 داکتر سیدخلیل اهلل هاشمیان
 ق استاد زبانشناسی در پوهنتون کابلساب

      


