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 61/61/1161                  حمیدهللا روغ

 

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

 

 بخش چهارم و آخر
 

 گــر رنگ ُگلـیـم  و گـر بهـاریــم هـمه
 نـیـرنگِ نهـــان و آشـکــاریــــــم هـمه
 حـیراِن خودیم  و محـِو او، می گویـیـم

 همه آیینه زاریــــماز جلـــوه مـپـرس، 

  
 نــیـرنگ محـبت چـه بــــال افسون بود
 کانجا نه من و تو، نه کم و افـزون بود
 ســر تا قــــدِم یـار، هـمـیـن ما بـودیـــم

 خــانـــۀ مـجـنــون بود لـیـلـــی، آیـیـنـه

  
 داغــم  ز جلـوه ای که غرور ِ تغافـلش

 کـنـد آیجاد و ننگـرد آیـیـنـه خانــه هــا

  
 داغم بهانه ای ست دمیده ام، گلِ حیرت 

 ست آیینه خانه ای زار ِتو طاووس جلوه

  
 دارد دو جهـــان آیـیـنـهمـحـو گـشـتـن 

 جلوه کـم نیست اگر دیدۀ حیرانی است
 
 یک کوشش مجدد برای شرح این بیت -5

 : خوب اینک بر میگردیم به موضوع اصلی کارما، و دو سوال کلیدی را مطرح می کنیم
 ربط مصراع دوم با مصراع اول در چیست؟ یکی این که

آیا بیدل درین بیت به نظریۀ خلقت، و بنابران به معتقدات خود، پابند مانده است و یا از آنها عدول  و دیگری این که
 کرده است؟؟

 
 مفاهیم اصلی این بیتتکرار می آوریم  -ا
 

 هـیچ شکلی بی هـیولی قابل صورت نه شد
 آدمی هم ،پیش ازان کادم شود، بوزینه بود

 
مفهوم کمکی که تفسیراین بیت را تکمیل  5و. آدم، بوزینه، شکل، صورت، هیولیمفاهیم اصلی این بیت عبارتند از

 .شود، پیش ازان، هم، قابل، هیچ: میکنند
 

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/rogh_h_adami_pesh_azan_kadam_shawad_buzina_bud_4.pdf
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 مفهوم هیولی -ا
 :مفهوم هیولی در شرح این بیت از سه نظر مهم است

شرح این بیت برمبنای هیولی اربعه با این مانعه بر می خورد که  هیولی چارگانه ارسطویی نیستند،  یکی این که
پس بر مبنای هیولی اربعه نمی توان درین بیت بحث کرد، و چه بسا که با اتکا براین بیت بتوان مستدل ساخت که 

 بیدل برعکس هیولی همه موجودات را یکی می دانسته است؛
هیولی در برابر بکارمی گیرد، یک بار  در یک معنای دوگانهبیدل درین بیت مفهوم هیولی را  دو دگر این که

اطالق می  بدهیبتدر اساطیر هندی هیوال به یک میمون بزرگ و   ،هیوال  در برابر بوزینه، و بار دگر صورت
 :شود، و بیدل این معنی را آورده است

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

 
 ست ها همعنان فربهی خواجه ازچرب آخوری

 پیکـرش هیوالمی رود جایی که می گردد 
 

 .نه دارد جای کلیدیدر شرح این بیت،  برعکس معروف، مفهوم هیولی  سه دگر این که
 

 صورت -دو مفهوم شکل 
 .اینک می دانیم که شکل و صورت، دستکم درین بیت یبدل، دو مفهوم معادل نیستند یکی این که

صورت مفهوم کلیدی این بیت است، صورت درین بیت مفهوم کلیدی است، زیرا به استکمال  دو دگر این که
 معطوف است، و این بیت موضوعش کمال و استکمال است، پس این بیت باید ازنظر صورت تفسیر شود، و اما

همین مفهوم صورت پیوسته مورد غفلت قرار گرفته است، و دلیل این غفلت اینست که تعقید اصلی این بیت در 
مفهوم شکل از مفهوم صورت است، که چون ما ازین تفکیک بی اطالع بوده ایم، و صورت و شکل را یکی  تفکیک

 . می دانسته ایم، پیوسته در شرح این بیت فرومانده ایم
ن پیش تر، همان کاری را می کند که هایدگر برای فلسفۀ غربی در قرن بیستم انجام داد، بیدل مفهوم بیدل، پنج قر

شکل را ازمفهوم صورت متمایز می سازد، و مفهوم صورت را در جایگاه اصلی آن قرار می دهد، وقتی بیدل می 
 :گوید

 خالی از خویش شدن، صورِت مینای من است
 

و " قُلقُل"در مینا " حافظ"بکار می گیرد، آنجا که " شکل" را بسیار فراتر از مفهوم " صورت"درینجا بیدل مفهوم 
 مراد می کند؛ و نه شکل را،  معنی و صورتمی بیند، بیدل در مینا " گردن باریک"

، یعنی از سنخ "داشتداد وجو"بیدل نسبت ِدر میان شکل و صورت در مصراع اول را از سنخ  سه دگر این که
یک صورِت نو " توان شِد " برقرار می سازد، یعنی شکل را هیولی قرار می دهــد،  برای « صورت ِدرصورت»
را " توان شد " و بیدل شرط این { می آورد، اضافه می کنیم" آدم شود" و خاصتاً به اتکای مصراع دوم که } 

 .استکمال قرار میدهد
دربیت اول برهان است براینکه بیدل در اینجا یک  هیچن به چی معناست، و مفهوم و در باال توضیح دادیم که ای

 ".استفهام انکاری " نصب کرده است، ونه یک { بیش ازحد بعید باشد} شرط قاطع استبعادی 
 

 .آدمی، آدم، بوزینه. ا
 :و اینک مصراع دوم

غفلت کرده " سبک هندی" یک اصل بدیهی  دربارۀ مصراع دوم اینست که ما در شرح این بیت پیوسته از اول چیز
در بیت دوم صریحاً اشاره دارد که بیدل بیت "  هم " است برای مصراع اول، و لفظ " تمثیل " ایم، مصراع دوم 

دوم را به بیت اول مراجعه می دهد،  پس معنی و اسباب و معادالت مصراع دوم را باید در مصراع اول جست، و 
 .نه در خود مصراع دوم

 در اینجا از باب استکمال آمده است،" آدم شود" در بارۀ مصراع دوم اینست که  وم چیزد
 :اندیشۀ بیدل است " لُّب  و لُباب"و همه می دانیم که نه تنها بیدل این گپ را به تکرار گفته، بلکه این استکمال آدمی 
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 فکر راکب و مرکوب چیستآدم باش بیدل 

 خر شود از هـوس تاکی کسی پـاالن گاو و
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 زتحقیق تناسخنامۀ زاهد چی می پرسی

 تا منش گوساله بنویسم؟ آدم برآمدمگر 
 

صنعت استخفاف را به حد اکثر استاد بزرگوار ما شهید مرحوم محمد یونس حیران می گفت که درین بیت، بیدل } 
رسانیده است،  زیرا می گوید که زاهد اصالً آدم نیست،  تا من  نخست وی را آدم فرض کنم و بعد به وی دشنام دهم 

،  ولی ازین سخن فراتر، درین بیت بیدل مفهوم زاهد را در قالب هندویی آن منظور می کند، که در !!"گوساله " که 
 {س داردتقد" گوساله" آن آیین 

 

، درین مصراع، آنگونه که قرار معروف فهمیده شده "پیش ازان"دربارۀ مصراع دوم اینست که عبارت  سوم چیز
دارد؛ یعنی بیدل آدم ِ آدم شده را " آدمی"نه دارد، بلکه خطاب به ما قبل ِ خود، خطاب به " بوزینه"است، خطاب به 

که یک شخص نا فهم و بی بهره " عامی" قیاس می کند؛ و این یک قیاس خاص درعام است؛ و لفظ" بنی آدمی"با 
 معنا میدهد، ازهمین قیاس آمده است؛

 

در بارۀ مصراع دوم اینست که درین مصراع ما دقیقاً با سه مفهوم، در برابر سه مفهوم مصراع اول  چارم چیز
اع اول را بار دگر در نظر آوریم که مصراع دوم به مصر"  سبک هندی " مواجه هستیم،  پس هرگاه این اصل 

مراجعه داده شده است،  در این صورت وظیفۀ اساسی یک شرح دقیق این بیت این می شده است که بیابد که کدام 
مفهوم از مصراع  دوم  در مقابل کدام مفهوم از مصراع اول قرار داده شده است، درست این کار است که یک 

 .شرح موفق این بیت را به فرجام می رساند
 

 :دقیق می شویم
 

 در مصراع اول آمده،" شکل " در مصراع دوم، در مقابل مفهوم " آدمی " مفهوم 
 .در مصراع اول آمده"  صورت " در مصراع دوم، درمقابل مفهوم "  آدم شود " مفهوم

 

 :و اینک کلید حل سراسر این معما
 

 است،در مصراع اول آمده "  هیولی " در مصراع دوم، در مقابل مفهوم " بوزینه " مفهوم 
 .1در مصراع دوم نیامده است" آدم " در مصراع دوم، درمقابل مفهوم " بوزینه " مفهوم 

 

                                                           

1
در میان انسان و قیاس  تصریح می کنیم که بیدل از  تا رفع سوء تفاهم شده باشد، به تکرار ،منظور ما ازین سخن کدام توجیه نیست - 

 :بوزینه باکی نداشته است 
 

 ادـــیـد بـــایـه ات نـنـوزیـکل بـش  نی بنیادـل کـمـن عـان کایــزمــآن
...... 

 ردیــر کـــبـه ام خـنـوزیـه ز بـک  ل در آوردیــغــسون از بـه فـچ
 ه در خیال کی بودـنـوزیـکل بـش  گر نمی خواندی این فسون قیود

 !الـبـقـاسته دارد ـنـوزیـش بـقـن  ر چه آیدم به خیالـان هـن زمـای
..... 

 دادن رـود سـه بـنـوزیـور ِ بــش  ر دادنـبـر خـجـام  شــس ز نـپ
 ش این آوازـی داد عشقـر نمـــگ  ازــتـمـر مـجـن شآ ود آدم ازـــب
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،  ودیگری هیولی یونانییکی هیولی :  کرده است" بازی" یعنی بیدل درین بیت با معنای دوگانۀ مفهوم هیولی 
ای هیولی هندی، معادل آن است، و در مصراع دوم، به ج بوزینۀ بدهیبت، که درین معنای هندی هیولی یک هندی

یعنی بوزینه را گذاشته است؛ و از اینجاست که بیت دوم این صورت سوال برانگیز را بخود گرفته است؛  و اما 
 :کرده است" هم " بیدل این کار را در جای دیگر 

 
 زاهــد آدم نشدبه بی دردی فسرد و یک نفس 

 کردی پیکری، این هیوال چه بودی، ازهوس هم،

 
 :آن آمده است در معنای دوگانۀ، "هیوال " در اینجا 

 ؛"این بوزینه " ، به معنای "این هیوال" یکبار 
 .این هیولی، صاحب صورتی شدی، به معنای " این هیوال، پیکری کردی" و بار دگر 

 

  
 

خورد و نوش پس بیدل درین بیت، یکبار دگر، می گوید که آدمی، که از هیولی صدور یافته است، می تواند به 
باقی می ماند که همه  بنی آدم دارند، و اما می تواند که " شکل " وعیش منهمک بماند، و در این حال، آدمی، همان 

به است، پس انسان، " احسن التقویم " که از "  می شود " در راه کمال بیفتد که در این حال، آدمی، همان صورت 
 :انسان است معنی

 

 
   آنهمه نیستبیدل اینصورت و شكل 

 یی دگـــر داردمــعـــني آدمـــي، 
 

 :می دهد" رسیده گی"پس بیدل به تو درس کمال و 
 

 به کمال خود نظـر کـنثمر بهار رنگی، 
 چمنی گذشته باشد از تو، تا، رسیده باشی
 نگه جهان نوردی، قــدمـی زخود برون آ

 ، همه جا رسیده باشیکه زخود اگر گذشتی

  
 

اتکای بیدل به مفهوم صورت، نظریۀ دینی .  به نظریۀ خلقت، و به معتقدات ِخود، پابند مانده استبیدل درین بیت 
خلقت را رد نمی کند، چون خلقت اساساً به معنای تأسیس صورت ِ نو است، تعین عبارتست از اقدام خالقه، اقدام 

 .خالق
 

 و در اخیر دو تذکر -1
ل اصلی پیرامون این بیت ابوالمعانی بیدل، پاسخ بیابیم، و اینک در اخیر این نیت را دنبال کردیم که به هر دو سوا

 :دو تذکر ناگزیر می آید
 .یکی اینکه این بیت یک بیت خالص بیدلی است، و می توان و باید آنرا با اسباب و ضوابط بیدلی گشود

 دیگر اینکه از برخورد یکجانبه با بیدل پرهیز کنیم،
شاعر آزاد اندیش است که نحله های متعدد و متفاوت فکری در وی تالقی می کنند،  بیدل یک شخصیت آزاده و یک

و وی این نحله ها را در یک ترکیب بمراتب باالتر، و با زیبایی خیره کننده یی، دوباره سازی می کند و به ما باز 
 .می سپارد

ود بیدل بر می گردد، شرح بیدل بیدل را در چوکات نظام مفهومی و فضای فکری و روحی یی شرح کنیم که به خ
بر پایۀ پیش فرض هایی که از ما هستند و نه از بیدل، این پیش فرض ها ازهرگونه ای که باشند؛ نه تنها مصادره 

 .است؛ ما باید بنیاد های مفهومی شرح بیدل را پی ریزی کنیم reduktivبه مطلوب است، بلکه یک برخورد تقلیلی و 
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  .می سزد که با این چنین شایستگی وی را پاس و سپاس بداریمبیدل یک اعجوبه است و 
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 ضمایم

 
 قطعه یی از

 «مثنوی عرفان»
 از ابوالمعانی بیدل

 به نقل از عبیدهللا صافی
 

..... 
 کــه در آئـیـنـه ظــهــــور یـقـین عــلـم تحقـیـق مي کـنـد تلـقـیـن 
 مـحــو گــیـر از تحـقـقـش آثـــار تـا بـه افـشا نـمـی رســد اسرار 
 از هـیـوال شــد اشتهـار آهــنگ اعــتــبـار طـبـیـعت بـیــرنــگ 
 چون رقم ز مــداد گشت مکشوف نقش آن جلـوه زیـن خیال سواد 
 کای یـقـین نغمه های محفـل راز گوش معنی پراست از این آواز 

 جـز هـیوالی برگ و بـار نیافت رموز تخم شگافت فکـر هـرجا 
 مــي کـنــد تـخـــم  را هـیـوالئـی بــرگ و بــر نـیــز گـاه پیـدائی 
 چــون هــوا از فـسردن آب نـما آبگــاه لـطـافــت اســـت هــــوا 
 این یکی صورت آن هیوال شــد جـلــوه بر جـلــوه آنچه پیدا شد 

 معـنـی و لـفـظ امـتـیـاز هـم انــد راز هــــم اند  هـمـه آئـیـنـه دار
 زد  در عــرضـــه هـیــــوالئـی باطـــن این جا ز شـوق پیدائـی 
 تا  طـبـیـعت  در هـــیـــوال  زد شــوخــی جـلـــوه بر تماشا زد 
 کــه هـــیوال بـر وی کـار آمــد اســـم آخــــر به اشـتـهـار آمــد 

 ابــتـــدای ارادت اظــــــــــهــار ــراتــــب اســـــــرار اخـتـتـام م
 غنچه خواهی رنگ خواه گل خواه معنی هر چه شد ظهـور آهنگ 
 میـل عـرض کـثافت است اینجا خـتــم سـاز لـطافـت است اینجا 
 داد ایـــن آئـیـنـه بـه عــریـانــی صــور جـسـم هــــای امکانــی 

 بخفا گشت ازیـن سبب منسوب آئـیـنه محجوب نـقـش پـیــدا  و 
 چون طبیعت وجـود معقـولست  و نـی طولست این هیوال نه عرض

 لـیـک  در عـالــم مـراتب سیـر بلکه عین طبیعت است نه غـیر 
 با صور نسبتش قریب تر است که ماده صور است زین تصور 

 اعتبارش ضرورت افتاده است افتاده است مدعا عرض صورت 
 ـد کنـون بر زخیتـش مطلوب ش

 همچو وحدت میان غیب و وجوب
 
 

 « بوزینه و داروین»
 "فانی"از دوست و شاعر فقید رازق 

 

 چون رخت زین عالم کشید" داروین"
 آدم بــدیــد (ع)روح  او را حـضـرت 
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 بی خـبر از ریشۀ اصل  و نسب  ای فرزند بی عقل  و ادب: گفت
 چون بـنـی آدم برایت چهــره داد  دادگرچـه ار دانش خدایت بهـره 

 از جهالت وارث میـمــون شــدی  از حـریــم آدمـی بــیــرون شـدی
 تـیـشـه بـر پـــای بـنــی آدم زدی  دفـتــر پیشینیان بــرهـــــــم زدی
 آدمــی را اشــرف مخلوق خواند  بذر هستی را چو خالق بر فشاند 

 از چه گـفتی اصل او بوزینه بود  ـه بودنــور حــق را آدمـــی آیـنـی
 آنچــه گفـتی کودکان را می سزد  ادعــایــت راست نـایـــــد با خرد
 ازجا جهید "داروین"چون سپندی   آن سخــن هــا چـو از آدم شـنـیـد

 گرچه اینجا نیست جای این مقال  بشنو تا بگویـــم شرح حال: گفت
 گـفـتـه آمــد از زبـان مرد و زن  نسال هــا از خـلـقـت آدم سخــــ

 عاقــالن دیـوانـه زین سودا شدند  فیلسوفان گــم درین صحرا شدند
 

 کس نشد واقف که این موجود کیست
 از وجــودش مـقـصد معـبـود چیست
 آن یکی گـفـتا که ازیک مشت خاک
 آدمــــی را ساخـتــه یــــــزدان پاک

 

 آب باشــد بـهـر حیــوان و نبات  وان دگــر گـفـتا که آغاز حیات
 قصه های دیگران خواب است و بس  آدمــی هـم زادۀ آب است و بس
 هیچ ناخن این گره را وا نکـرد  هیچکس این راز را افشا نکرد

 گـفـتـم از بـوزیـنـه شــد آدم پدید  هم چون حقیقت را ندید چشم من
 نـه را نـزدیک تـریافــتــم بـوزیـ  چونکه درشکل و شمایل با بشر
 زد گـروهــی گـام در تردید من  مـانـــد مشتی خـام  در تائید من

 این عجب بنگــر که بعد مردنم  از شاخ تنم مرغ جان چون رفت
 

 تــربــتـم را آن یکی بـوزیـنــه یافت
 خاک را با سنگ و با ناخن شگافت
 قـبـر مـن بکشود و با مـن راز گفت

 ـودم بــــــاز گفتآنـچـه را نشنیده بـ
 

 ای فــرزنــد خـام آدمی: گـفـت  داد دشــنــامـــی بـه نـام آدمــی
 نسبتش با نسل انسان کـرده یی  در حـق بوزینه بهتان کرده یی
 بـی ضرر بـوزیـنـۀ سـاده کجا  فـتـنـه گستر آدمــی زاده کـجــا
 ــاددانـش  آدم  زجـنـگل دور ب  ما به جهل خویشتن شادیم شاد
 هیچ بوزینه کتب سوزی نکـرد  قوم ما گر دانـش آموزی نکرد
 بوزینه از کینه نسوختخرمنی   مامنی ازدست بوزینـه نسوخت
 شهر ویران از فساد خود نکرد  تـیـر بـاران هم نژاد خود نکرد

 نریخت آتشی برخویش و برعالم  هرگز بم نریختبرکسی بوزینه 
 تـنـه هــا گـردیـد در عالـم بپافـ  جنس دو پا بار زین لیک صدها

 عالم غرق در سیالب شرگشته   بــار هـا دیـدیــم کـز دست بشر
 رسوایی برون شد از بهشت با چه  کاین موجود زشت خاکیان دانند

 پا به هــر جا مانـد آفت شد پدید  در زمیـن تا پـای شوم او رسید
 روغن است بر شرار جهل عقلش  آدم دشمن است با خود و با غیر

 این بال شاید ز نسل گژدم است  نقش پـای رفتگان او گــم است 
 دست باید بست این دیـوانـه را  میگزد هم خویش هم بیگانه را
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 از خـجـالت آب گشتـم در لــحد  برمن طعنه زد بسکه آن بوزینه
 فکـر کردم شد قـیامت بر سرم  بسکه زد سنگ مالمت برسرم

 از سکوتـم قهر بوزینه نکاست  نخاست جوابی بر چون زمن هرگز
 در کنار قبر من شاشید و رفت 

 و رفت مشت خاکی برسرم پاشید
 

 رازق فانی
 کلیفورنیا - 1115مارچ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


