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2 از   1  

 spineghar@gmail.comو یا  info@arianafghanistan.com :ارسال مقاالت

  

 
 

 28/۰2/2۰1۹                           روغ .س. ح
 

 و بیدل« مشرب عشق»

 بند اول / بخش سوم
 

 بحث در بیت بیدل
 العشقی ـن گرِد ا  افیت، ـــدرین وادی ندارد ع

 اگر آتش زنم در خویش، نخل ایمن خویشم
 

 

 

 

 

۱ 
 

 ادر این بیت ت« العشقـن ا  »ره ـره زده است؛ گـرا با راز و رمز بسیارغریب گ« عشق»بیدل در این بیت مفهوم 

 کنون هم ناگشوده و ناشناخته مانده است؛ 

رویدست گرفتم، نکاتی برای اینقلم « و امکان وبـوج مبحث مقام بیدل در » تحت عنوانی که اینقلم ـطی کوشش

 و ،نظر من گذشته اند، به آن نکات کم تر توجه شده استاز کنونتا ، که در بررسی هایی کهه رفتندتر شد روشن

ن بیشتر بشگافیم که ای این منظر ازتر  اولبیدل را  در« وامکان وجوب»آن شدم تا بحث  بر پس؛ مغفول مانده اند

 بیدل می گشاید، چی پیوندی دارد؟ نیز که ،«عشق»بحث، با بحث 

ه کمطرح می شود؛ به یک دوست گرامی نوشتم « وجود»مبحث  چیدگی بیشتر، درـبا پیاین بار  ن سوال، وـهمی

شویم،  تر بیدل دقیق« انالعشق»هرگاه درو نبوده ایم؛  }وشاید دقیق{کنون پیگیر ما تا« وجود»مفهوم  بحث از در

 مطرح می کند؟« عشق» منظر را از« وجود»ه است که بیدل پس چگون

است؛ و کمتر توجه کرده ایم که این نوعی « دری عشق مفهوم کلیدی شعر»ما پیوسته مکرر می کنیم که 

ای ـیک فض همه فرهنگ ها، همه مردمان، و در نزد درگوشی با بیراهه بوده است؛ نه تنها عشق  -بازی

 گیرد، ما تاکنون هم این مفهومجایی که بما ربط می بل تا توفنده بوده است؛ پیوسته پوینده و مفهومی زنده و

عطار « بیرون و پُرخون»بازگویی  نساخته ایم؛ ما در« منقح» و« منظم» در فرهنگ خوِد ما را« کلیدی»

 در« عشق»ده ایم که مفهوم بوخت غافل ـو از این حقیقت درخشان س؛ {۷غرق بوده ایم }پانویس شمارهـمست

 ؛اندیشی بوده استـ رهنگ ما پیوسته دچار بازـف
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 2از 2

 وی نمد عشقر روی، بر بیدِل سرخ  تا دریابیم که گشاییم،را بیشتر می« مشرب عشق» ین جاست که بحث ازا   از

 :می افگند« مشرب»ط تازه ای می تند، و آن را به سرخروِد م  نِ 
 

 م بر نسخه های کهنه مـدوزـچش

 معـرفت، تازه دفتر است امـروز
 

 

۲ 

 

 :برای ورود به بحث چار سخن را نقل می کنیم

 :بهاألدین خرمشاهی می نویسد جناب داکتر

فا، عشق است»  {8 }پانویس شماره« یکه سخن همه ُعر 

  :جناب داکتر آرامش دوستدار می نویسد

ّدر عرفان »  {۹ است }پانویس شماره« تکاپوی ذهنی مان، ه رز رفتن در ُمخ 
 

 جناب داکتراسدهللا حبیب می نویسد:

یال سیمرغ خ ،شعر فارسی تخیلی بیش نیست...این وضع باعث شده است که شاعر هم در بیان عشق عشق در»

 {1۰  }پانویس شماره« هستی پرواز بدهد فراسو های افق امکان و  را تا

 تعریف تاریخی از»است و باید « عشق مفهوم کلیدی شعر دری»جناب داکتر احمد کریمی حکاک می گوید که 

ا ت  از رودکی« عشق»ین است که چن« تعریف تاریخی» داده شود؛ و تبیین خود جناب حکاک از« مفهوم عشق

 {11 }پانویس شماره !می شود !!« ُعرفانی»عشق،  ،است؛ و اما پس از آن« انسانی»عشِق  ،فردوسی

 ادامه دارد

 

 پانویس ها:

 :۷  پانویس شماره

  11۶۷؛ص1۳8۳بهاألدین خرمشاهی: حافظ نامه؛ تهران: 8  پانویس شماره

 ۷۵ص؛ 2۰18شبه زبان، فرهنگ و شبه فرهنگ؛ آلمان آرامش دوستدار: زبان و: ۹  پانویس شماره

 1۷2تا 1۶۰؛ صص2۰1۳بلغاریا  اسدهللا حبیب: انسان در نگارستان شعر بیدل؛: 1۰ پانویس شماره

 2۰1۵ مارچ 1۷شعر فارسی؛ بی بی سی؛ پرکار: عشق در: 11 پانویس شماره

 

 تذکر: 
 نویسنده را مطالعه کنند، می توانند با "کلیکی" برهرگاه خوانندگان محترم متمایل باشند که نبشته ها و مطالب دیگری از این 

 عکس نویسنده در صفحۀ مقاالت، به "آرشیف" شان رهنمائی شوند!
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