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 7تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، ال په غاړه ده دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکو: یادونه

            

 
 60/21/1621                           حمیدهللا روغ

 

 "آدمی هم پیش ازآن کادم شود، بوزینه بود"
 ولی احمد نوری: و ادیت آرایش

 

 بخش دوم
 

 شیوۀ مباحثۀ بیدل شناسان ما -1
 

جناب محمد ابراهیم زرغون که پیرامون این بیت یک رسالۀ مهم تحقیقی نوشته اند و نظریات گوناگون را جمع 
 :آوری نموده اند، می گویند

ع آوری نموده ام، بنویسم، بقول در مورد بیت فوق حضرت بیدل اگر نظریۀ اکثریت بیدل شناسان محترم را که جم»
 «.معروف مثنوی هفتاد من دفتر خواهد شد

 

جناب عبیدهللا صافی محقق و ناشِر بخش مهمی از آثار بیدل و آثار بیدل شناسی، مأخذ می دهند که عمده مباحث 
 :مکتوب که در ذیل این بیت صورت گرفته اند، چهار میباشند

 

هجری شمسی چاپ شده و در  2530رسالۀ محمود فارانی و بحث دیگر بیدل شناسان که در روزنامۀ انیس سال  -2
 آرشیف کتابخانۀ عامۀ کابل موجود است؛ و بحث را بی نتیجه رها کرده است؛

 

نوشتۀ صالح الدین سلجوقی در کتاب نقد بیدل که چاپ جدید آن توسط جناب کاظم کاظمی در ایران صورت  -1
 گرفته، در کتابخانه های کابل موجود است؛

 

 در کتاب خط بوریا؛( قندی آغا)شرح مرحوم عبدالحمید اسیر  - -5
 

رسالۀ محمد ابراهیم زرغون که فعأل در ناروی تشریف دارند -4
1

 ؛ 

خوِد این فهرست؛ و سایر نوشته ها که درین فهرست مذکور نیستند، و سپس اینکه بحث های متواتر درین بیت تا 
، گواهی می دهند که ما با یک گفتۀ غیر معمول بیدل «بی نتیجه مانده اند»کنون هم به گفتۀ عبید صافی عزیز 

 :؛ و این از چند جهتمواجه هستیم  و این بیت حضرت ابوالمعانی معضل آفرین بوده است
 

 ما جور نه می آید؛( و اعتقادی)است، با روال فکری  ظاهر نخست ازین جهت که فرضیه ای که در آن
 

http://www.facebook.com/saidhamidullah.rogh 
 

 سپس ازین جهت که این بیت پرسش هایی را درعرصۀ فکر به پیش می کشد، که از بیدل فراتر می روند؛
 

http://www.facebook.com/saidhamidullah.rogh 
 

                                                           

1
بحث وارد شدم؛ و ازین طریق با انبوه نظریات و نوشته هایی آشنا شدم که نمی شناختم؛  سپاس عظیم از عبید صافی عزیز که به دعوت ایشان به این -  

و انتظار دارم که جناب ایشان برمن ببخشایند که  وقت فارغ کم است؛ بسیار سر افرازم که به حضور جناب محمد ابراهیم زرغون آشنایی می یابم، أسفانهمت
دوستان و از  ایردر بارۀ این بیت، وارد بحث شده ام؛ نیز باید به روشنی اذعان کنم که از نظریاتی که س بی اطالع از نظریات و تحقیق گستردۀ ایشان

را نیز من نشنیده بودم؛ همۀ  گفتار دانشمند گرامی جناب دکتور اسدهللا حبیب  جمله دوست مرحوم من داود فارانی درین زمینه داشته اند بی اطالع بوده ام؛
   .این کوتاهی ها را به من ببخشایند

http://www.facebook.com/saidhamidullah.rogh
http://www.facebook.com/saidhamidullah.rogh
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/barez_mn_karzai_dar_paye.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/rogh_h_adami_pesh_azan_kadam_shawad_buzina_bud_2.pdf


  

 

 

 7تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

باالخره ازین جهت که بیدل شاید مهم ترین شاعر و عارفی است که در اندیشه ء سلسله مراتبی بودن موجودات، 
 :چیز های نو را مطرح می کند که خیلی حیرت انگیز و خیلی خیال بر انگیز هستند

 

saidhamidullah.roghhttp://www.facebook.com/ 
 

 آیینه استخلق هللِا آدم ،   -صورِت حق، کنون معاینه است 
2

 
 

http://www.facebook.com/saidhamidullah.rogh 

  

 آیـیـنه استخـلـق الـلـِه آدم ،   -صورِت حق، کنون معاینه است 
3

 

  
 و اما در اسم  و فعل بسیاریم  -گـر چه بالـذات واردیـم به حــق 

  
 جـز در انسان نیابـی آوازش  -چـون بـری ره بـه پـردۀ سازش 
 

 صورت آدم است صورت او  -هم چنان گــر رسـی به هیأت او 
 

یعنی بیدل شناسان ما در بحث برای ورود در یک بحث جدی، اولتر می بینیم که شیوۀ مباحثۀ ما چگونه بوده است؛ 
 پیرامون این بیت از چی حرکت کرده اند و چگونه به نتیجه گیری رسیده اند؟

 

 :را می یابیم سه گروهو در این رابطه 
کنند؛ عبید صافی عزیز دستکم از دو تن نام  توجیهگروهی که کوشش شان معطوف براین بوده که این بیت را  یکی

 :می برند
 

مشتق عربی که بو یا ابو در عربی برای اسم ( زینه+ بو )احب می گفت که هدف از بوزینه  زرغون ص. . . »
 «...مثل ابوالخیر، بو تفلیقه و غیره. یعنی صاحب زینت« زینه -بو »مابعدش صفت می شود، استدالل می نمود 

ته شده و قابل احترام اند و بهار با یکی از بیدل شناسان که فعأل در کابل هستند و از جمله بیدل شناسان شناخ. . . »
امسال در کابل به دیدن شان رفته بودم،  بعد از صحبت ها، تصادفی به همین بیت رسیدیم،  ایشان استدالل خوبی 

آدمی پیش از آن کادم شود )داشتند و می گفتند که در آخر این بیت،  در تایپ عالمۀ سوالیه فراموش شده باشد یعنی 
 «.. .  (بوزینه بود؟ 

گروهی که این بیت را به لحاظ محتوا باطل خوانده اند؛ و در نسبت آن با بیدل تردید کرده اند؛ تردید در این  دیگری
 بیت بیدل عمدتاً یک پدیدۀ متأخر است  و بیشتر ذیربط به جریانات سیاسی است؛ 

شک نموده که این » اسیر نیز می نویسند که مرحوم عبدالحمید « خط بوریا»جناب عبید صافی با حواله به کتاب 
 .   «شعر از بیدل باشد

از عارفان و بیدل شناسان نامور افغانستان بوده اند که بیش از نیم قرن « اسیر»شیخ معرفت جناب عبدالحمید 
درعرصۀ عرفان و در بیدل شناسی ِسلک و تحقیق و تدریس کرده اند؛ آثار متعدد دارند؛ به پیروی از بیدل اشعار 

                                                           

{ سایت آسمایی/ «جسم لطیف» بیدل و مفهوم }در نزد بیدل نوشتم « پری»مفهوم حاشیۀ  در شرحی که یک بار در  شرح می کنیم؛ این بیت را در ذیل - 2

اندیشه می رسد؛ و مثالً عارفی چون هانری کوربن فقط در  این فکر نو بیدل در اندیشۀ سلسله مراتبی یاد کردم که بیدل مستقل از مال صدرا به این هم از
   .از آنرا بگشاید قرن بیستم موفق می شود جوانبی

 
جسم  »بیدل و مفهوم } در نزد بیدل نوشتم « پری » در شرحی که یک بار در حاشیۀ مفهوم  شرح می کنیم؛ این بیت را در ذیل - 3

مستقل از مال صدرا به این اندیشه می رسد؛ و  بیدل  بیدل در اندیشۀ سلسله مراتبی یاد کردم که از این فکر نو  هم{ سایت آسمایی/ «لطیف
   .بیستم موفق می شود جوانبی از آنرا بگشاید ن هانری کوربن فقط در قرنمثالً عارفی چو

 

http://www.facebook.com/saidhamidullah.rogh
http://www.facebook.com/saidhamidullah.rogh


  

 

 

 7تر 3 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

سروده اند؛  و شاگرادان زیادی را در بیدل شناسی تعلیم داده اند؛ و اگر ایشان در این بیت تردید کرده عرفانی 
 باشند، پس سخن ایشان را باید به جد گرفت؛

 204 -231در اختیار من است؛ و درین کتاب در صص « اسیر بیدل » متأسفانه از آثار جناب ایشان صرفاً کتاب 
جناب اسیر نه در نسبت این بیت به بیدل شک مطابق به این متنی که من در دست دارم درین بیت بحث شده است؛ 

   ؛کرده اند؛  و نه این بیت را از نظر محتوا مردود دانسته اند
گروهی که ازین بیت دفاع کرده اند، و در دفاع ازین بیت نظر شان عمدتاً معطوف و متمرکز به تبیین  باالخره

 اتبی در موجودات بوده است؛تأییدی نظریۀ سلسله مر
 :نوشته اند که« سلجوقی»مرحوم 

ارتباطی دارد، ولی کمتر از دیگر اشعاری ! می پرسند که آیا این بیت به نظریۀ داروین ارتباطی دارد؟  آری . . . »
ارتقاء  ارتباط این بیت فقط همان ارتباط لفظ آدمی و بوزینه است، ولی بسوی. که در این باره مورد بحث شده است

که  -طوری که باقی فالسفه گفته اند   -بیدل در این بیت می گوید .  و تطّور که اساس آن نظریه است، اشاره ندارد
ازین . اشیاء عمومأ در هیولی یعنی در مادۀ خود یکی هستند و تنها صورت است که آنها را از همدیگر جدا می کند

«. . .زینه مشترک بودهرو آدمی قبل از قبول صورت انسانی خود با بو
4
  

جناب دکتور اسدهللا حبیب صحبت جالبی در بارۀ این بیت داشته اند که متن گفتگوی شان را از روی یادداشت های 
جناب محمد ابراهیم زرغون، همین دو روز قبل، خواندم؛ در بارۀ تفسیر جناب دکتور حبیب در پایان بحث می کنیم 

لسله مراتبی بودِن موجودات متمرکز است، که طوری که خود شان هم ذکر می و اما خود بحث ِ جناب جبیب بر س
کنند در عرفان ما مضمون تازه ای نیست و ِقدَمت دارد؛ و بحث در آن حاصِل ُمَحّصل است؛ و بنابران به گشودن ِ 

 .این بیت کمک نه می کند

  
بررسی دقیق تر شیوۀ کار این سه گروه روشن می سازد که معضل درین بوده که بحث های ما، و شیوۀ ما در بحث 
ها، مسألۀ کلیدی را نشانی نکرده  و بنا بران به مضمون اصلی این بیت معطوف نبوده است؛ ما تا کنون پرسش 

 کلیدی در بارۀ این بیت را با وضاحت مطرح نکرده ایم؛
 :واحد که ذهن درخشان و مطالعات عمیق دارند، این پرسش کلیدی درین بیت را دریافته اند جناب امین 

 «؟مصراع دوم با اول چه ربطی دارد»پرسش کلیدی این است که 
فقط  در دو مورد این پرسش، اگر که نیمه تمام، به پیش کشیده می شود؛ یک بار به وسیلۀ مرحوم اسیر؛ و بار دگر 

پاسخ به  سوال در مضمون اساسی ر حبیب؛ و پاسخ ها به این پرسش باید ما را هدایت کنند به در سخنرانی دوکتو
این بیت و آن اینکه آیا بیدل درین بیت از نظریۀ خلقت و بنابران از معتقدات خود عدول کرده است؟  و یا نکرده 

 ؟است
 دو تحلیل مهم از این بیت -3

 حلیلی جدی تر با این بیت شده ایم؛خوب گفتیم در دو مورد ما وارد یک برخورد ت
 

برای تبیین این بیت بیدل از جناب مرحوم عبدالحمید اسیر است و جناب ایشان در تحلیل  نخستین کوشش با اهمیت
 :خود چند گام مهم در راه تفسیر این بیت بر می دارند

 

ن ِحکَمی متابعت کرده است؛ این ه نشان میدهند که بیدل درین بیت در طرح مفهوم هیولی، از تبییگام نخست اینک
می داند و عبور از یک هیولی به هیولی  دیگر « اربعه » هیولی را { "به پیروی از حکمت"به معنای}تبیین ِحکَمی 

را ممتنع می شمارد؛  بنا بران بوزینه به هیولی خود؛ و انسان به هیولی خود قایم هستند؛ و با اتکا به این که هیوالی 
 تا راهی برای مربوط»و به دیگری عبور ناپذیر است، معطوف می شوند به تفسیر مصراع دوم  هر موجودی جدا

 :و می نویسند که« ساختن هر دو مصراع فراهم گردد و معنی واحدی از آن مستفاد شود
 

د و ابوالمعانی در مصراع اول هیوال را مادۀ اصلی تشکل صورت دانسته و هیوالی هر چیز را جدا وانمود می کن» 
باز در مصراع ثانی بیت، هیوالی انسان و بوزینه را مشترک دانسته و آدمی را پیش ازین که به شکل آدم درآید، 

                                                           

4
 ؛516کابل؛ ص  نقد بیدل ؛ چاپ  - 
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هرگاه از کوته نظری کار گرفته شود، از سیاق این بیت همین تحلیل بوجود می آید و در ینصورت . بوزینه می داند
معنی تضادی در بین دو مصراع عرض وجود می کند که این  نه تنها شعریت کالم پایین می آید، بلکه از نقطۀ نظر

قدر مسلم اینست که اگر ابوالمعانی در .  خود از طرز تفکر و استادی و سخنوری ابوالمعانی کامالً بعید است
مصراع اول بیت فوق، هیوال را منشأ اصلی تشکل نمی دانست و هیوالی هر چیز را جدا تشخیص نمی داد، چنین 

ایش داشت؛ اما وقتی که ابوالمعانی در مورد به قاعده های علمی فلسفه و حکمت تمسک می نماید و به تعبیری گنج
وضاحت تام می فرماید که هیوال مادۀ اصلی است و بدون آن شکل صورت پذیر نیست، یعنی هیوالی هر چیز بنا 

تناسخ نمودن، کمال بی انصافی برخواص طبیعی علیحده است، پس درین صورت چنین گمان بردن و از آن استنباط 

« . . .و از یک حقیقت مسلم اغماض و نظر پوشی است
5
  

 :نشان می دهند که گذشته از تفسیر مفهومی، یک تبیین تصوفی نیز ازین بیت مد نظر می تواند بود گام دوم این که
تری بهم می  تحلیل معقول، ارزیابی شود. . . و اما توجیه تصوفی بیت؛ هرگاه عبارت این بیت از روی تصوف... »

 :رسد
عرفا و صوفیه نظر به دالیلی که دارند، شخص بی معرفت را آدم نمی دانند،  بلکه وی را کمتر از بهایم می 

پس . شمارند،  زیرا عرفا را عقیده بر اینست که انسان مرکب از صفات َملَکِی و هم غرایز نفسانی و بهیمی است
، و هرگاه جنبۀ بهیمیت وی "َفُهَو اعلی ِمَن الَمالیکۀ"ص الب شد به قول حضرت پیامبراگر جنبۀ َملَکِیت در انسان غ

«". . .َفُهَو ادنی ِمَن الَبهاِیم"ص غالب گردید، بازهم به قول پیامبر
6
  

 :و همین مضمون را بیدل می آورد
 کم ز حیوانی اگر تقلید مردم کرده یی -بی تکلف ، گر همین ست اعتبارات جهان 
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 :با تواضِع کامل نظر خود را به اقتراح می گذارند  گام سوم اینکه
 7« عقیدۀ نگارنده  در زمینه همین بود، تا عقیدۀ صاحب نظران در زمینه چی باشد. . .»

ب قندی آغا ازین بیت با درنظرداشت مقام شامخ ایشان در بیدل شناسی، مسلماً در محافل عرفانی و تفسیر جنا
فرهنگی آنزمان تاثیرات دیرپایی داشته و همه بایشان اقتداء کرده اند؛ و اما معضل این تفسیر تنها این نیست که 

پس بحث طلب و اساساً  ولی چون ارسطویی نیست،هیو این تبیین از مفهوم  مبتنی بر تبیین اربعه از مفهوم هیولی است
 «موالید سه گانه»آنرا با تفکیک هیولی اول،  مولویباطل است؛ خاصتاً که میدانیم که اربعه سازی مفهوم هیولی که 

مینامد، اگر که بیدل اینجا و آنجا موالید سه گانه میآورد
8

 :اما این مفهوم چنگ زیادی به دل بیدل نمی زده است  ،
 

 یـوۀ باغ مــوالـیـد آن قـدر ذوقــم نــدادمـ
 از سه پستان شیر دوشیدم، شبستان یافتم

 

را هم کنار بگذاریم، بازهم آیا این بیت ممکن  اربعه سازی مفهوم هیولیمعضل این تفسیر این است که هرگاه ما 
نباشد، پس درین حالت، تفسیر این « هیولی»کلیدی درین بیت است که به یک تفسیر دقیق بیانجامد؟ هرگاه مفهوم 

 بیت چگونه محتمل خواهد بود؟
 

حبیب است؛ صالحیت دکتور اسدهللا در تفسیر این بیت، گفتگوی رادیویی جناب اکادیمیسین  دومین کوشش با اهمیت
می بخشد؛  در سخنان  علمی و مطالعات گستردۀ اکادیمیسین حبیب در بیدل شناسی به سخنان ایشان وزن خاص

اکادیمیسین حبیب نیز سه نکته را نشانی می کنیم
9
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9
 این گفتگو را در رسالهء خود آورده اند؛ به نقل از صورت گزارش جناب محمد ابراهیم زرغون که -  
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از نگاه عرفان، جهان و تکمیل جهان تدریجی بوده؛ یکباره نبوده؛ لحظه » جناب حبیب می گویند  نکتۀ نخست اینکه
تمایز آن از  ؛  این یک نظر بسیار جالب و جدی است؛ که استنباط ما از نگرش عرفانی، و مبانی«. . .ئی نبوده

 کالم را بسیار جلو می برد؛
 

و از طریق آن در برخی متون  عرفان هندیاکادیمیسین حبیب با ذکر مأخذ توضیح می دهند که در  نکتۀ دوم این که
 :میمون به حیث مرحلۀ میانی در میان حیوانات و انسان شمرده می شده استغیرعرفانی و عرفانی ما، 

 

که یکی : خود می گوید  کتاب چارعنصربا استفاده از عرفان هندی، توضیحات زیادی در  بیدل در این مسئله. . . »
 . از کتاب های منثور عبدالقادر بیدل است

. یعنی روح جمادی وجود دارد، وقتی که مرحلۀ نباتی است، روح نباتی وجود دارد. که در مرحلۀ هم روح است
یعنی روح سه گونه است، روح که منشعب از روح مطلق . اردوقتی که مرحلۀ حیوانی است، روح حیوانی وجود د

 . است، روح جمادی است، روح نباتی است و روح حیوانی است
و سخن در مرحلۀ نباتی بوی است، . سخن در مرحلۀ جمادی شکل است، رنگ است. درهر سه مرحله سخن است

می گوید که همه .  ی کالم است، کلمه استو سخن در مرحلۀ انسان. سخن در مرحلۀ حیوانی آواز است. ذائقه است
سخن دارد، همه سخن می گویند، و با سخن است که ابراز خودی می کنند، ابراز شخصیت می کنند، خود را معرفی 

علم گویا یک نیروی تنظیم کننده و یک . می کنند؛ و در تمام همین هرسه مرحله نه تنها سخن است،  بلکه علم است
 . نیروی اداره کننده تمام کائنات استنیروی سازنده،  یک 

بعضی عارفان . این مسأله درکجا بوده، این مسأله، همین سه مرحله، در اکثر کتاب های قدیم ما و عرفای اسالم آمده
و بعضی کتاب های دیگر، در بین هر دو مرحله، یک مرحلۀ میانگین را " مرآت المحقـقـیـن"اسالم، مثأل در کتاب 

گفتند که مرحله ای است بین گیاه  و حیوان، مرحلۀ میانگین بین سنگ واره ها و بین مثأل گیاه . ندهم قبول کرده ا
مرحلۀ میانگین در بین . قبول کردند، یعنی مرجان ها و نباتات بحری است که نیمه با جماد دارد، و نیمه با نبات دارد

و همینطور بین حیوان ها و . {قبول کردند } " چهره گل آدم"، یک نوع گیاه است یا " مردم گیاه"نباتات و حیوانات 
پس شادی و . مثأل گفتند که بین حیوان و انسان شادی مرحلۀ میانگین است. آدم ها هم مرحلۀ میانگین قبول کردند

 ؛«. . .میمون از دیدگاه این صوفیه می شود میانگین بین حیوان و بین انسان
رابطه اهمیت خاص دارد؛  زیرا این اشاره به ما توضیح می دهد که درین  عرفان هندیاشارۀ استاد حبیب به 

بودیک یکی از دیسپوزیتیف -عرفان هندوحضور بیدل در هند بر فکر بیدل تأثیرات عمیق داشته است و 
10
 

dispositives  های فکر بیدل است؛ بیدل با  شجاعت نظام مفهومی بودیک را در دستگاه مفهومی خود می

این که مفهوم دل یکی از مفاهیم کلیدی بیدل است، یکی از ریشه های آن در اندیشه های بودیک استگنجاند؛  
11
 : 

 

 عشق از خاک من آنروز که وحشت می بیخت
 رفت گردی ز خود و آیینه ، حیرت می ریخت
 رفـتـه ام از دو جهــان  بـر اثــر وحـشــت دل
 یـارب ایـن گـرد بـه دامان کی خواهــد آویخت

  
 داغ اگر حلـقـه زند، ساغــر ِ صهبای دل است

 نـالـه گــر بـال کـشد، گــردن ِ مینـای دل است
 نیست بی شور ِ جنون، مشِت غباری زیندشت
 شش جهت َعرِض پریشانی ِ اجــزای دل است
 بـحـر بر مـوِج  گـهـر حکـمـروایـــی می کرد

                                                           

10
 -دیس»فوکو، ازین مفهوم، مفهوم  هگل؛ بعداً هایدگر و سپس« پوزیتیف»اصطالح فلسفی است؛ ریشهء آن می رسد به مفهوم  یک - 

یک مکتب فلسفی علم گرا است، نیز از همین ریشه آمده است؛ درینجا به معنای  که نام« پوزیتیویزم»را تحری کردند؛ مفهوم « پوزیتیف
 ؛«شاکله»

11
 «و دو وجه آن در بیان دل» ؛ 06تا35صص ؛2512؛ترجمهء علی پاشایی؛تهران "بیداری ایمان در مهایانا: "اشوه گوشه. نک - 
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 گفت معـذور کـه در دامــِن مـن پای دل است
 

 :ا  داردردیف بودتا پنهان نمانده باشد، حتی غزلی با  و بیدل،
 

 بـهـم آوردن ِ خـود، چـشـم گـشــودن، بوداست هـمـچـو شبنم ، ادب ِ آیـیـنـه زدودن ، بوداست
 کاسـتـن،  تـــوأِم  اقـبــال فـــــزودن ، بوداست به خـیـاالت مـبـالـیــــد که چــون پـرتــو شـمع

 تخم هایی که هوس کاشت، َدروَدن ، بـوداست ِذ آتــــش زده سـیـراب کـنـیـدمــــزرع ِ کـاغـــ
 دسترنِج همه کس در خـور ِ سـودن، بـوداست کـم  و بـیـش آبـلـــه سامــان ِ تــالِش هـوسـیــم

 آنچـه مـا زنـگ شـمـردیــم، زدودن، بـوداست آیینۀ تحـقـیـق ِ جهـان ، روشـن کرد -غـفـلـت 
 خامشی، نـغـمـۀ اســرار ، ســرودن، بـوداست  نشایی ِ خط ، پرده دِر معـنی هاستا –سرمه 

 َخــِم دوش ِ مـــژه  از بـاِر غـنـودن، بـوداست مــوج ِ ایـن بحـر نشــد ایـمـن از انــدوه ِ گهـر
 ستحـرف ِ پوچی که نـداریـم، ستــودن، بـودا  با هـمـه جـهــِل رسـا در حــق دانـایـی خویش

 جــز نهـفـتـن، چه ســزواِر نـُُمــودن، بـوداست  کش ِ صد نقصان است خجالتزین کمالی که 
 سر فگـندن به زمیـن، گوی ربــودن، بـوداست  غـیِر تسلـیـم درین عرصه کسی پیبش نه ُبرد
 جــاویــد ِ بقــأ، هـیچ نبودن، بـوداست مـُلــک ِ  تــا ابــد،  شـهـرت ِ عـنـقـــا نـپـذیــرد تغـیـیـر

 ســاز ِ بــزِم عـدمـم، لـیک نوایی که مراست
 ، ِز لـب ِ یـار شـنـودن، بـوداست«بیدل»نام 

 

گو این که بیدل درهمین زمینه هم به موالنا اقتداء می کند، ولی به نظر می رسد که آمیزش مسلمانان و هندوان در 
در منظومۀ فکری بیدل  دین الهی دارای شکوهقیدتی این دو در یگ دیگر و شکل گیری هند، و انعکاس نظام های ع

انعکاسات عمیق تری داشته است
12

 ؛

، درین بیت «آدم»/«بوزینه  -هیوال »رابطۀ تکوینی در میان میمون و انسان در اساطیر هندی سابقه دارد؛ دوگانۀ 
از اساطیر « رامایانا » آورده شده است؛ « مهابارت » و «  رامایانا » بودیک خاصتاً  -با الهام از اساطیرهندو

هندی است که درآن جنگ انسان با هیوال ها تصویر می شود و در طی این جنگ میمون ها در مقابل هیوال ها با 
انسان متحد می شوند و در نتیجۀ این اتحاد، انسان به پادشاهی می رسد؛ درین اساطیر یک نسبت مقایسوی در میان 

 نسان و میمون بر قرار ساخته می شود؛  ا
و سایر آثار می آورند، نشان می « مرأت المحققین » و« کلیله و دمنه » و نمونه هایی که استاد حبیب با مراجعه به 

دهد که سوابق مقایسه در میان آدم  و شادی در افکار عامۀ ما ریشه در کجا داشته است؛  و ما همین اکنون هم می 
 : گوییم

 و ازینگونه؛« !!برو آدم گری ره یاد بگیر، شادی خو نیستی» 
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در فهم منابع فکر بیدل در نوشتن این این معلومات که جناب اکادیمیسین حبیب بما می دهند، اهمیت عظیمی دارد  
 بیت و رفع سوء تفاهم ها پیرامون آن؛

 

 :جناب اکادیمیسین حبیب، اما، چیز بسیارغریب و غیر منتظره ای هم می گویند نکتۀ سوم این که
را مقابله که البته من چند نسخه . شئ باشد{ هیچ }شکلی باشد و یا { هیچ } در اینجا من اشتباه دارم که همین . . . »

. . . چون شکل و صورت هر دو یکی می باشد. نکرده ام تنها همان نسخۀ دیوان بیدل چاپ کابل را در اختیار دارم
حاال می آیم سر اصل موضوع، چون شکل و صورت هر دو یکی است، بسیار دل من می خواست که اینطور باشد، 

                                                           

12
که مثالً  است و با شواهد تاریخی می توان نشان داد که یک بحث مبطالنه در ان بیهوده است؛ میدانیم این انعکاس متقابل ناگزیربوده - 

آیین هندو و عرفان »داریوش شایگان در کتاب   مناندر یونانی قرن ها پیش سوال از حقیقت را در برابر حکمای هندی مطرح کرد؛
بیان یک مشرب و سلک است،  این جریان را همه جانبه بررسی می کند؛حکمای اسالمی به این نظر بوده اند که نظریات بودیک «میاسال

 و نه بیان یک دین؛
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درهمین مصرع است که تا یک شکل هیوالی نداشته هیچ شکلی بی هیوال قابل روئیت نشد، به هرحال مقصد : که
هیوال بر صورت . یعنی هیوال و صورت الزم و ملزوم یکدیگر هستند. باشد تصویر شده نمی تواند و بنظر نمی آید

 «. . .تکیه دارد و صورت بر هیوال، اگر این نباشد آن نیست، اگر آن نباشد این نیست، مقصد همین است
 

تب ارادت و دوستی به حضور جناب جبیب،  باید صریحاً بگویم که این بیان ایشان منرا حقـیقـتاً اینک با قید همه مرا
؛ و «شیء»آمده است و یا « شکل » حیرت زده ساخت  و تکان داد؛ هرگاه ما هنوز یقـین نداریم که آیا درین بیت 

این بیت را تفسیر کنیم؟  و اینهمه در ؛ پس بر کدام مبنایی ما آغاز کرده ایم که «رؤیت»آمده است و یا « صورت»
در عرفان ما اطالع دقیقی دارند و می دانند که مفهوم  مفهوم رؤیتحالی که تردیدی ندارم که جناب حبیب از جایگاه 

 :رؤیت یکی از وجوه تمایز اساسی در میان کالم  و عرفان ما را نشانی می کند؛ بگفت بیدل
 

 ی تستآئـیـنـۀ نقش پا -چشـمـم ، تحـیـر
 مـپـسنـد خـالی از قـدمـت ایـن رکاب را
 عـالـِم تصرف، یــد بـیـضا گرفـته است
 اعجاِز دیگر است، ز رؤیت،  نقاب را

 

مفهومی را که بیدل درین این تردید بخصوص زمانی جدی می شود که در نظر آوریم که درین حالت ما کار سترگ 
، «رؤیت » با« صورت » ؛ و«شیء» با « شکل » بیت به انجام می رساند، اصالً دیده نتوانسته ایم؛ وانگهی مگر 

 که این مفاهیم یکی بجای دیگری نشانیده شوند؟« بسیار دل شان می خواست » مفاهیم معادل هستند که جناب حبیب 
 :تجربه می کنیم

 

 نشد رؤیتبی هیوال قابل  {شکلی }  شیءهیچ 
 آدمــی هــم پیش از آن کادم شـود، بـوزینه بود

 
 خوب این چی معنی ؟؟؟

 
 پایان بخش دوم

 ادامه دارد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


