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س .ح .روغ

«مشرب عشق» و بیدل

قسمت اول
بتاریخ  14ماه می  2014جناب سمیر سکندر بیت زیر بیدل را در سایت دوستداران بیدل به بحث گذاشت:

درین وادی ندارد عافیت ،گر ِد انالعشقی
اگر آتش زنم در خویش ،نخل ایمن خویشم
•
سید حمیدهللا روغ:
آن چه را عزیزان نوشتند ،در تحت پانویس شماره  1درج کردیم.
"وادی" درین بیت اشاره به "وادی اَی َمن" است از اسطورۀ موسی و " ُ
طور" وی .مفهوم "ایمن" در مصرع دوم این
ترکیب را تکمیل می کند و آن را در ترکیب بعدی "نخ ِل ایمن" تداوم می بخشد.
پس بیت یک تمثیل است از میقات ایمن و سرگذشت موسی کلیم هللا .تا اینجا مبرهن است.
و اما دو بند در این بیت تأمل طلب است:
یکی  :منظور بیدل چیست ،آن جا که می گوید« :نخل ایمن خویشم»؟
و دیگری  :منظور بیدل از «اناالعشق» چیست؟
1
آتش و ایمن و نخل
ازقدیم ترین ایام عهد باستان ،آتش نماد جهان ماورای این دنیا و ماورای انسان بوده است؛ربط مفهومی درمیان دو
کلمۀ " آتش" و "خدا" بسیار قدیم است؛ و شواهد آن تا آغاز هزاره سوم ق.م .در بین النهرین بدست است .در اساطیر
عرب هم "آتش زندگی" {= نار الحی} آمده است .
در آیین زنخدایی ،آتش نماد زن است که خدا است؛ آتش ،و زمین ،که آتش از آنجا می آید ،مؤنث هستند؛ چون دهانۀ
آتشفشان به «زهدان» زن تشبیه شده است؛
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در آیین مهر ،آفتاب مذکر است؛ چون آتش بسوی آن صعود می کند و گرما از آن می آید؛ اما زمین مؤنث است ،چون
زمین پذیرای آب می شود .
همین آموزه را آیین زرتشتی بر می دارد و آتش را مذکر و آب را مونث می شمرد ،وسراسر جهان ازهمین دو عنصر
و بنابران از مذکر و مؤنث ،پدید آمده است؛ در آیین زرتشت جهان های آسمانی جهان های آتش هستند" .شکل آتشین"
در متون زرتشتی آمده است .زرتشتیان برای برافروخته نگهداشتن آتش جا های خاص تدارک می دیدند که "آتشگاه"
نامیده می شد .این آتشگاه ،از "آتشکده" متمایز بود ،که در آنجا نیایش آتش بجا آورده می شد.
در دورۀ کوشانیان آتشکده های مهم دایر بوده اند؛ آموزش آتش درنزد کوشانیان ملهم ازآیین بودایی است ،وبا مقام
آتش در آیین زرتشتی ،تفاوت دارد .در متون مقدس آمده است که نخستین آتشکده را هابیل ساخت.
کوشش انسان برای این که آتش خاموش نشود ،قدامت تاریخی دارد .نخست در «نیزار» ها آتش را تعبیه می کرده
اند ،تا «نمیرد»؛ و این باعث آتش سوزی در نیزارها می شده است .این نیزارها در بین النهرین بسیار بوده اند؛ وسیع
ترین این نیزارها «هورالعظیم» نامیده می شد؛ این مفهوم «هور» در کتیبه های نبطی «مدینه الجحر» ضبط است
که قدامت آن به سه قرن ق .م .می رسد؛مفهوم «هور» از زبان آرامی می آید ،وازهمین طریق درحوزهٔ پیروان آیین
مهر بمعادل آفتاب مروج بوده است؛ همین اکنون در زبان پشتو بمعنای «آفتاب طالع» معمول است؛ در تاریخ بین
النهرین اخبار زیادی از «آتش سوزی ها» است.
مفهوم "آتش" در همه متون ابراهیمی مذکور است؛ "آتش" درنص یهودی « ...نماد تجلی فعال خدا درتاریخ است»؛
در نص مسلمین "آتش" بیش از 130بار ذکر است؛111مورد آن از آتش خالده و دایمی دوزخ {= آتش مجازات} بحث
می کند؛ این تأکید نص بر آتش مجازات از بابت مقابله با مقام خدایی آتش در آیین زرتشت بوده است؛
درسه مورد از آتش مکافات سخن رفته است .در ُکل ،نص مسلمین از آتش بحیث نشان دهندۀ قدرت الهی سخن می
گوید /الرحمن /35 -و می آورد که آتش آسمانی برهان رسالت نبوی بوده است.
تمییز در میان آتش و نور در آیین مهر صورت بست .آیین مهر از آتش زمینی آغاز می کند و ،در نمونۀ آفتاب،
بسوی آتش آسمانی معطوف می شود؛ و این آموزۀ نور را آیین مانوی بر می گیرد و می گوید«:زیبایی از عالم نور
می آید»؛ در آیین مانوی آموزش دربارۀ «نور» بریک مبنای منظم استوار می شود؛همین آموزش به متون گنوسی
باال برامد و عقیده بر این شد که جهان های ماورایی از جنس نور هستند.
انجیل نور و آتش را یکی می داند« :نور ،آتش است»؛ نص مسلمین با صراحت در میان آتش و نور؛ و نار و نور،
تمایز می گذارد؛ بیدل هم به پیروی از نص در میان نار و نور تمایز می گذارد؛ و آتش پرستی را مسترد می کند:

سد ،بر حق پرستان کم زند
تاب و تب کبر و َح َ
گر نیستی آتش پرست ،آخر به این سازی چرا
در شعر دری در ربط میان سه مفهوم "آتش" و "نی" و "بانگ نی" بسیار بحث شده؛ و «انسان» جمع این هر سه
پنداشته شده ست؛ موالنا مثنوی خود را با همین سه مفهوم آغاز می کند:

آتش است این بانگ نای و نیست باد
هـر که ایـن آتـش نـدارد ،نیست باد!
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و بیدل می آورد :
حرف کیست
سرمه جوشانده ست عشق از ما ،تظلم
ِ

در نیستانی کـه آتـش دیـده باشد ،نـالـه نیست
عشق بـردارد اگـر ُمهـر از زبـان عاجـــزان
نـالـهٔ یک نــی به آتش می دهـد صد بیشه را
پیوند درمیان "آتش" و"انسان" ،و "آتش" و "شهر" از مبانی اساطیر است؛ یکجانشینی انسان بدور آتش آغاز شده
است؛ اهلی شدن برخی حیوانات ،گرگ ،و پیدایی سگ ،بدور آتش آغاز شده است .آتش در جایی خاموش نمی شود
که انسان در آن جاست{ .پانویس شماره}2
پانویس ها:
پانویس شماره :1
با عرض پوزش .به دالیلی که نوشته می آیند اینقلم مناسب دیدم ذیل این بیت بیدل یک بحث مبسوط ،با نگاه به مسایل
اساسی بیدل شناسی ،گشوده شود؛ ازاین نظر یک نکته ،و چند بیت بیدل ،را که بیدل شناسان گرامی درآغاز این
مباحثه درج کرده بودند ،درتحت پانویس شماره  1جدا ساختم ،تا حرمت ایشان حفظ شده باشد:
«سمیرسکندر :
این جا هر اندازه انسان به بال ها و آفات خو كند ،به همان اندازه به عالم انساني نزدیك می شود!
ت وحشت ،سر درگمي و حیرانی وجودی انسان در مقابل قیاس بیكرانگي "هستي" است ،به بیان
"گرد انالعشق" نهای ِ
دیگر ،رسیدن "ذرۀ وجود" به این "ناكجاآباد" وجودی را "انالعشق" گویند.
انالعشق پاسخ "وجود"ي آگاهانۀ " َگرد" تنها و سرگردان در مقابل "گردون" بیكران هستي است كه وحشت و سرگرداني
اش عین خالصي و ایمني اش مي باشد!
"تنهایي" روي دیگر این سكه است ،گفتۀ سهراب سپهري در ذهنم تداعي شد :
دچار یعنی "عاشق "
و فكر كن كه چه تنهاست
اگر كه ماهي كوچك ،دچار آبی دریاي بیكران باشد !
یعني آنجا كه انسان به خود محوري خود آتش مي زند ،در وادي ایمن كبریایي كه "دیگر محوري" است داخل مي شود
كه أوج اخالق و انسانیت است !
•
فطرت حسینی:

مشت خاکی که در خویش شـکافت
عـرش تا فرش جمله در خود یافت
بیدل
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•
صمد قادریان :

طینت عاشق همین وحشت غبار ناله نیست
چون شرار کاغـذ اینجا داغ هـم آزاده است
بیدل
و

عقل کو تا جمع سازد خاطر از اجزای ما
عشق مشت خاک مارا سر به صحرا داده است
بیدل
•
سمیر سکندر:

ادب عشق اگـر مانــع شـوخــی نشود
خاک مـا مـرهــم نـاســور ثریــا دارد
بیدل
•
پانویس شماره  :2توفیق فهد و دیگران:
آتش در خاور نزدیک باستان؛ ترجمهٔ محمد رضا جوادی؛تهران 1390
پایان قسمت اول
ادامه دارد

تذکر:
هرگاه خوانندگان محترم متمایل باشند که نبشته ها و مطالب دیگری از این نویسنده را مطالعه کنند ،می توانند با "کلیکی" بر
عکس نویسنده در صفحۀ مقاالت ،به "آرشیف" شان رهنمائی شوند!
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