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13 از   1  

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

  

 
 

 ۲1/۰۶/۲۰1۹                    س. ح.  روغ
 

 «پنهان»و « پیدا»
 

 بحث در بیت بیدل
 

 آستین، شوخى، كمیِن صیِد ما دارد -رِگ گل 
 كه زیر سنگ، دست از سایهٔ  برِگ حنا دارد

 
هر کدام جریان مباحثه در میان دو بیدل شناس نامور ما ۰1/1۲/۲۰1۴بیدل شناس ارجمند جناب قطره بقایی به تاریخ

 .فیسبوک، گذاشته اند جناب دکتوراسدهللا حبیب وجناب سمیع رفیع را، به نقل، در سایت دوستداران بیدل،

 :از سوابق این مباحثه اطالعی نداریم؛ و اما می دانیم که یک بخش این مباحثه، به یک بیت بیدل معطوف است

 رگ گل آستین شوخی کمین صیِد ما دارد

 سایهٔ برِگ حنا دارداز که زیِر سنگ دست 

 :قرار معلوم جناب اکادیمیسین دکتور اسد هللا حبیب در تبیین این بیت فرموده باشند

می شمارم...او، آن شوخ، آن قدر نازک است که از « بیدالنه تر»را « رنگ حنا» ، «برگ حنا»من بجای »»...

رگ گل »ن مصرع وصف مٔوکد همان ، یعنی احساس دشواری می کند؛ ای«دست زیر سنگ دارد»سایهٔ برگ حنا 

به کی مربوط می شود؟ روشن است که به رگ « دارد»که نهاد مصرع نخستین است، می باشد...  فعل « آستین شوخ

 « گل آستین شوخ، نه به بیدل...

 :و جناب سمیع رفیع، ضمن رِد تبییِن استاد حبیب، نوشته اند

چه که مراد و برداشت شما است، فکر نکنم که بیدل عارف به این این که هیچ معنی را بما ارائه نمی کند و آن »»

نوع طرز تفکر و این مسایل پیش پا افتاده این قدر نازک خیالی را بخرچ داده باشد؛ هم چنان با ابیات بعدی درغزل 

  :به این تعبیر خوب توجه کنید کامال جور نمی آید.

ه رگ های آن نیز مانند رگ گل نازک وشفاف است، از آستین رگ گل|| آستین شوخی || یعنی دست شفاف و نازکی ک

به مصرع  .شوخی، یعنی شوخی که آستین آن نیز زیبا، شوخ، روشن و تابدار است، بر آمده و کمین صید ما دارد 

 دوم توجه کنید:

حنای کف دست معشوق، یا سایهٔ برگ حنای کف دست معشوق، دست ما را زیر سنگ دارد . یعنی گمان می رود که 

معنی مجبور بودن و گرفتاربودن را در زبان گفتاری ما ارائه « دست زیر سنگ بودن»دست ما را زیر سنگ دارد  و

چون دست معشوق طوری قرار دارد که « شده کف دستی که حنای آن به سایهٔ برگ تشبیه»می کند. به عبارت دیگر:

http://www.arianafghanistan.com/
mailto:info@arianafghanistan.com
mailto:spineghar@gmail.com
http://www.arianafghanistan.com
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/Rogh_h_41_paydaa_wa_penhaan.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/Rogh_h_41_paydaa_wa_penhaan.pdf


  
 

 

 13از ۲

پشت دست دیده می شود و کف دست با حنا زیر گرفته شده، به همین منظور، دست زیر سنگ بودن درین بیت مطرح 

 «« شده...

•  

 .خوب

 لنظر و تبیین این دو بیدل شناس ارجمند ما را خواندیم. آیا دوستان گرامی می خواهند چیزی بر نظریات این دو بید

 :شناس ارجمند ما اصافه کنند؟ بیت مورد بحث بیدل چنین است

 رگ گل آستین شوخی  کمین صید ما دارد

 که زیر سنگ  دست از سایهٔ برِگ حنا دارد

  

 :بشیر صدیقی

 :شرحی از داکتر رضا کرمی }بیدل پژوه ایرانی{ بر همین بیت از حضرت بیدل

 ا داردـرگ گل، آستین شوخی کمین صید م

 سنگ دست از سایهٔ برگ حنا داردکه زیر 

وجود م توصیفات حضرت بیدل رح در ارتباط با مضامین برای شروع به سیاق شرح های قبل باید ابتدا به شبکه ای از

در بیت پرداخت؛ بیدل )رگ گل( را در ابیاتی مختلف بکاربرده است که درذیل به ابیاتی چند در ارتباط  با موضوع 

 :اشاره  می شود

 دتتا ابد بوسد سرانگـشـت حنا بنرگ گـل 

 یگلگـونه ای بـند نقاب جامرده اگــر وا کــ
 

حضرت بیدل در این بیت می فرمایند که اگر با دست حنا بسته، نقاب محبوبی)جامه گلگونی( را باز کنی رگ گل تا 

 ابد سرانگشتان تو را بوسه خواهد زد؛ اما ارتباط رگ گل با دست حنا بسته چیست؟

حضرت بیدل کف دست و پایی را که حنا بسته است شبیه یک برگ می داند و از آن به برگ حنا یا برگ گل یاد می 

 :کند. در این رابطه به ابیات زیر توجه بفرمایید

 باشدبـوسـت هـیـچ جـا خـوابم نمی  بـه ذوق پـای

 گـیـرم هــمــیــن در ســایــهٔ بــرگ حنا آرام مـی

بوسیدن پای حنا بستهٔ تو خواب به چشمم نمی آید زیرا آرامش من در زیر سایه برگ )پای حنا بسته( تو در اشتیاق 

 :رقم می خورد؛ و یا در بیتی دیگر می فرماید

 ایبـوس تـو ام نیست نامه  شـایـان دسـت

 رمای بــه قــاصــد بــرگ حنا بـ دریوزه

حنایی تو قرار گیرد پس ناچارم دریوزه ای را به عنوان پیک به حضور هیچ نامه ای شایستگی ندارد درون دست های 

 دستان چون برگ حنای تو برای گدایی گسیل کنم.

 



  
 

 

 13از 3

 سـت اجـزایـم کـف پـایـیهــوس فــرســودهٔ بـوی 

 بــایــدم در ســایــهٔ بــرگ حنا کـردن وطــن مــی

.با توجه به اینکه کف پای محبوب حنا بسته است چاره تمام وجود من در حسرت بوییدن کف پای محبوب فرسوده شد

 ای نیست جز این که در سایه ی کف پای او )برگ حنا( سکنی گزینم؛ 

 این ها ابیاتی بودند در ارتباط با تشبیه کف پا و دست حنا بستهٔ محبوب به برگ؛

ها پوشیده شده است به معمای رگ  حال اگر به این نکته توجه داشته باشیم که سطح برگ ها با شبکه ای از رگ برگ

گل و ارتباطش با برگ حنا و در نهایت دستی که به برگ حنا شبیه شده است در بیت مورد نظر پی خواهیم برد از 

طرف دیگر نباید شباهت خطوط کف دست حنا بسته را با رگ برگ های موجود در برگ نادیده گرفت. برای روشن 

 :ازیمشدن موضوع باز به بیت زیرمی پرد

 رگ گـل تـا ابـد بـوسـد سـر انـگـشـت حـنـا بـنـدت

 یــد نــقـاب جــامــه گــلگـونای بــن ردهاگــر وا کـ

 

هنوزهم در بسیاری از روستاهای ایران رسم است که داماد با دست حنا بسته در روز عروسی روبان عروس را باز 

 :کند حضرت بیدل با استناد به این موضوع می فرماید

اگر با دست حنا بسته ات )برگ گل( روبان محبوبی را باز کنی خطوط کف دست )رگ برگ ها( تا ابد بر دست)برگ( 

 :بوسه خواهند زد. حال به بیت مورد نظر باز می گردیم

 رگ گل، آستیِن شوخی کمین صید ما دارد

 که زیر سنگ دست از سایه برگ حنا دارد

ت زیر سنگ داشتن( نیز اشاره ای داشته باشیم. این ترکیب در شعر حضرت برای شرح این بیت باید به ترکیب )دس

بیدل اغلب به معنای دچار تکلف شدن و اختیار نداشتن فرد در یک موضع بکار رفته است به چند بیت در این رابطه 

 :در غزلیات حضرت بیدل توجه بفرمایید

 گ داشـتتـا ز حـسن و گلـسـتـان تـمـاشـا رن

 ام دستی به زیر سنگ داشت هآیینحـیرت از 

 

 ام ن آزادیـر سـنگ است از من و ما دامزی

 دانکـه بر بوی گـلم افزوده  آه ازیـن رنــگــی

 

 داردارم، آزادِی امــــکــــان نــی ددلـــ

 مدسـت پری، زیـر سـنگِز مــیــنــا، چـو 

 

متعلق به یک آستیِن  کمین کرده است، رگ گلی کهرگ گل برای صید ما حضرت بیدل در مصراع اول می فرمایند 

. توجه به این که در مصراع دوم سخن از بر گ حناست این رگ گل نیز ظاهرا به دستی باز می گردد که شوخ است



  
 

 

 13از 4

تینی آسحنا بسته است . وبا توجه به صفت آستین شوخ برای صیاد، طراوت و سرزندگی دست حنا بسته ای که از 

  .نمایی می کند برون آمده خود شوخ

 حضرت بیدل می فرمایند: 

دست حنا بسته ای که شبیه یک برگ گل است، با رگ های خود، در کمین صید ما نشسته است؛ نکتهٔ بسیار کلیدی 

در این بیت مربوط به خاستگاه فعل )دارد( در مصراع دوم می باشد که به صید بر می گردد و نه به صیاد )رگ 

یدی( که زیر سنگ دست از سایۀ رنگ گل(؛ بدین صورت: رگ گل آستین شوخی کمین صید ما دارد... )همان ص

 ؛ حضرت بیدل خودش را یک صید برای رگ گل فرض کرده استحنا دارد. 

 :مثل این است که بگوییم

 )جانی( که در خانهٔ او مأوا دارد صاحبخانه قصد جان ما دارد،

 حال کلمهٔ )جانی( را حذف می کنیم

 صاحبخانه قصد جان ما دارد

 که در خانهٔ او مأوا دارد

 :با این وصف می توان گفت

 رگ گل، آستین شوخی کمین صید ما دارد

 که زیر سنگ دست از سایه برگ حنا دارد

دست حنا بستهٔ شوخ وبا طراوتی که شبیه یک برگ گل است با رگ های چون کمند خود درکمین صید ما نشسته 

 اختیاری با قرارگرفتن درسایه ٔهمیناست؛ صیدی که در این بین دستش زیر سنگ است )بی اختیار است( واین بی 

 {13۹۰شهریور –دست حنا بسته )برگ حنا( نصیبش شده است. }داکتر رضا کرمی 

  

 :سید حمیدهللا روغ

بحث جالبی است؛ بشیرصدیقی گرامی سپاس ازشما. تبیین جناب داکتررضا کرمی گرامی از ابیات بیدل نیار به تدقیق 

جناب داکتر رضا کرمی از شعر بیدل آورده اند، جالب است؛ اما علی رغم  دارد و بحث طلب است؛ نمونه هایی که

 این آورده های جناب داکتر کرمی، بیت مورد نظر ناگشوده می ماند. سایر دوستان چی نظر دارند؟

 

 :حمید پرافشان

 .استاد گرانقدر داکتر روغ را سالم عرض است

اشتباه است؛ و جملهٔ /آستین شوخی/ به /ن/ ساکن یک جمله است اول این که دربیت مذکور/آستیِن شوخی/ به کسر/ن/ 

 و بمعنی دست را از آستین بیرون آوردن، و پس در آستین داخل کردن است؛

و معنی بیت یعنی دستی که مانند رگ گل نازک است خود را در آستین نهان و آشکار نموده، در کمین صید ما نشسته 

نگ وزیبائی حناست؛ و زیرسنگ نمودن بمعنی مغلوب نمودن است؛ یعنی که این است؛و/سایهٔ برگ حنا/ عبارت از ر

زیبائی دست او، رنگ و زیبائی حنا را مغلوب نموده ؛مثلی که ما در زبان عامیانه داریم /دست تو زیرسنگ من است/ 

 یعنی که من باالی تو تفوق و برتری دارم و تو بمن احتیاج هستی!

 



  
 

 

 13از 5

 :سیدحمیدهللا روغ

ن گرامی نکات بسیار جالب و جدی را مطرح کرده اند؛ نظر شان در بارۀ /ن/ مسکون قابل تأمل است. این پرافشا

احتمال که /ن/ مکسور رساتر است ویا نه، باید بحث شود. مهم این است که دقت کنیم /ی/ در /شوخی/ یک /ی/ 

خوانیم، بیت بی معنا می شود، یعنی/ی/  مجهول، و یا نکره، است، بمعنای /یک شوخ/ و یا /کدام شوخ/؛ اگرچنین نه

معروف، که شوخی کردن با آستین را برساند، درینجا نیامده است. نیز/دست را ازآستین بیرون آوردن و پس در آستین 

داخل کردن/ در این بیت نیامده است؛ و نیز/ من باالی تو تفوق و برتری دارم و تو بمن احتیاج هستی/ در این بیت 

 نیامده است؛

 .بهرحال پر افشان عزیز چندین فرسخ جلوتر رفته اند در گشودن این بیت. سپاس عظیم

 

 :قطره بقایی

  !!حمیدهللا روغ سالم و احترامات قلبی ام نثارتان بادسیددانشمند گرامی استاد 

یدل شناس نه، بل ببنده همیشه از نبشته ها و داشته های شما محترمان فیض و بهره می برم. استاد محترم! بنده بیدل 

 دوست هستم. ما کجا و بیدل شناسی کجا؟ زمین کجا و آسمان کجا؟

کوچک شما هستم ... بحث نقد کردن نبشته های یکدیگر دانشمند گرامی جناب داکتر اسدهللا حبیب و جناب استاد سمیع 

مدل گرفتید، به همین بیت نیزهمهٔ یاران هرفیع را بنده به همین خاطر گذاشتم تا مانند بیت بوزینه، که شما محترم سهم 

 سهم بگیرند و نظریات خویش را ابراز نمایند... باز هم جهان سپاس که موضوع را دنبال کردید.

  

 :سید حمید هللا روغ

باشیم!  «بیدل شناس»قطره بقایی گرامی شما نور چشم همهٔ ما، و بدون تردید بیدلشناس هستید، تا بدانجایی که ما همه 

ث یک را بحی« بیدلشناسی»این عقیدۀ خود را پنهان نکرده ام که ما تاکنون اصالً بیدلشناسی نداریم. پس هرگاه  من

 .مفهوم جدی مطرح کنیم، ما همه از بیدلشناسی هنوز فاصله داریم
 

 :سمیرسکندر

 ن شوخى كمین صید ما داردـرِگ گل آستی

 كه زیرسنگ دست از سایهٔ برگ حنا دارد

  

كنایه از معشوق الابالي و بی باكی كه با تیغ تبسم رخنه در دِل عاشق نموده، بطریق پنهان دِل   /آستین شوخرِگ گل 

 عاشق را پُر خون می كند؛ 

  .زیرسنگ/ برعالوهٔ "ناچار"، بمعنی "پنهان" نیز آمده است

 .سایه برگ حنا/ همان سرخی دست "معشوق"، منظور است

  جمع بندي بیت

پرخونی در دست دارد، در كشتن ما معذور است... او باید عاشق را بكشد تا دستانش همواره پر حنا معشوقى كه تیغ 

 و سرخ و زیبا باشد.



  
 

 

 13از 6

ویا همانطور كه رِگ گل در تمام گل بی باكانه رخنه كرده، خون گل را ریخته، او را سرخ و گلگون می سازد، 

 مام وجود عاشق رخنه كرده، خوِن دِل او را می ریزد؛ معشوق نیز با شوخ چشمي، ویا هم با تیغ تبسم خود، درت

چرا؟ چون در این كار او معذور است، باور تان هم اگر نمی شود، دِل پر خون عاشق را بنگرید كه عین حنای دست 

  .معشوق است

 سید حمیدهللا روغ:

  .سکندر گرامی هنوز هم دقیق تر می شویم. این یک بیت بسیار غریب بیدل است

 :سکندرسمیر 

به بیان دیگر او همواره از درون ما بر ما مسلط است، از خود ما به ما نزدیكتر است، قول پرافشان گرامي او بر ما 

 ...تفوق و برتري دارد

 :امین وحید

 جناب روغ صاحب سالم برسد؛ 

/رگ گل آستین شوخى/  یك تركیب توصیفى است؛ یعنى رگ، گل، آستین و شوخى این چهار كلمه را تركیب كرده 

 اند براى وصف معشوقهٔ خود؛ 

 خوب؛ 

  -یك سوال مطرح مي كنیم تا معنى بیت كمى روشن تر شود

  !آستین شوخىاگر سوال شود كه كى در كمین صید گوینده است؟ در جواب گفته خواهد شد كه یك رگ گل 

و این شوخ، كه آستین او از رگ گل است، آنقدر نازک است كه حتا تحمل سایهٔ برگ حنا را ندارد؛ چه رسد به خود 

 حنا؛ یعنى اگر سایهٔ برگ حنا بر دست او افتد، مثل آن باشد كه گویا دست او زیر سنگ شده است؛

خود را وصف كند؛ دیده شود كه دوستان دگر چه  بیت درحقیقت یك بیت عشقى است؛ و گوینده خواسته كه معشوق

 نظر خواهند داشت.

 :سید حمید هللا روغ

 مرحبا وحید امین گرامی! از شما پیوسته دم بهشت می دمد. اما هنوز هم باید جلو تر برویم. چی معنا این بیت؟

 :سمیرسکندر

 سالم و احترامات خدمت امین جان گرامي 

 ...هیچ قیدی نباشد...  بی باك، الابالي شوخ" كسی را گویند كه قیِد "

 .چنان سرخ و گلگون می شود رِگ گل هر اندازه بدون قید رشد كند، به همان اندازه برِگ گل گسترش می یابد و هم

 !یعنی در ژرفای آدمی، خداست كه ریشه دوانده، این گل )آدمی را آدمي تَر می كند( سرخ و گل گلگون تر می كند

 

 :روغسیدحمیدهللا 

سکندر گرامی اندیشه های بسیار بدیع مطرح می کنید؛ اما باید بیت را پی بگیریم؛ یعنی بیابیم که بیدل در این بیت 

 چی گفته است؟

 :امین وحید



  
 

 

 13از 7

 !بفرمایید روغ صاحب عزیز!

 :سمیرسکندر

 !با شوق تمام منتظر نظر خود شما هستیم... بفرمایید

 

 :سید حمید هللا روغ

 بیت یک بیت عمیقاً عرفانی است؛ به بیت ذیل بیدل هم توجه کنید، لطفاً: وحید امین گرامی،

 سـت اجـزایـم کـف پـایـیفــرســودهٔ بـوی  -هــوس

  رگ حــنـا کـردندر ســایــهٔ بـبــایــدم  وطــن مــی

 است؛بحث نمی کند؛ بیدل می گوید جستجوی وصل در سرشت من « بی چارگی»و« چاره»دراین بیت بیدل از

 است؛ اگرهم این مقام، مقام پای بوسی سایهٔ برِگ حنا ازپای دوست باشد!« وصل»مقام اصلی من، و وطن اصلی من،

 :با کمال تواضع، بحضور همه بیدل شناسان گرامی، عرض می کنم

 از نظر من، بیدل در این بیت یکی از مهم ترین اصول ُعرفان را موضوع بحث قرار می دهد.

 ها قبل ملک الشعرا قاریترکیبی است، این سخن نو نیست؛ سال یک صفت« رگ گل آستین شوخ»این سخن که  

 :عبدهللا نوشته بودند

   «در مصرع نخستین )رگ گل آستین( سه کلمه یکجا شده مرکب توصیفی گشته، و)شوخی( موصوف آن است»

بیدل /آستین/ را از نظر تشبیه به /رِگ   پس این سوال حل است؛ اما در این میان توجه اکید جلب می شود به این که

 گل/ آورده است؛ 

 چی معنا ؟

نه گو -یعنی همان گونه که در یک گِل نازک/ وتا حّد شفاف، نازک/ ما تنها رِگ برِگ گل را دیده می توانیم، به همان

 گل را مجسم می« شیپوش»یا غایب، تنها آستین را می بینیم. رِگ گل بلحاِظ همان  ما از دست یک یاِر"بی رنگ" و

 سازد، که آستین، بلحاظ همان پوشش، دست را مجسم می سازد؛ 

  :نسبت داده است« رنگ»را با « رگ گل»بیدل بار ها، 

 ِز رنگ است بیدلـرِگ گل، مرک

 نظر کن خوِن من در گردِن ُحسن

 :راهی شیار می کشد، که به دوست می انجامد« رگ گل»و بیدل می گوید که از این 

 گل، نالهٔ زنجیر داردرِگ 

 چمن جوالنگهٔ دیوانهٔ کیست؟

 

نامیده شده، « دسِت غیب»درین جا به معنایی آمده است که در ادبیات دری « رِگ گل آستین/ شوخ»از نظر اینقلم 

 :همان که حافظ می آورد

 شهرخالیست ز عشاق، بَُود کز طرفی

 دستی از غیب برون آید و کاری بکند
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، باشد }و این همان است که پرافشان گرامی «دسِت غیب»، با /ن/ مکسور، اگر که موازی به«خآستیِن شو»ازاین نظر

« وخش»را به « آستین»، به کسر/ن/ بخوانیم، در این صورت «آستیِن شوخ»گفتند{؛ اما مشکل این است که هرگاه 

، راجع ساخته است؛ «رِگ گل»به به ماقبِل آن، یعنی « مشبه بِه»را در مقام « آستین»حواله کرده ایم؛ اما بیدل 

ً از داکتررضا کرمی گرامی عجب می آید که دراین مورد  ، با کسر/ن/ می نویسند، یعنی «آستیِن شوخ»وخاصتا

/آستین/ را به/شوخ/ راجع می سازند و از /رگ گل/ جدا می کنند؛ اما خود شان کمی باالتر بیت دیگری از بیدل را 

 / را به /سرانگشت/ تشبیه کرده است:مثال می آورند که بیدل /رگ گل

 رگ گـل تـا ابـد بـوسـد سـرانـگـشـت حـنـا بـنـدت

 یـونگبــنــد نــقــاب جـامـه گـل ایرده اگــر وا کـ

جناب داکتر کرمی ناگفته می گذارند که ازنگاه ایشان وجه نسبت /آستین/ به /شوخ/ چیست؟ و سپس جناب داکتر رضا 

 :اندکرمی }ایرانی{ نوشته 

صید در مصراع  اول در جایگاه اسم قرار دارد... اگر }صید را{ بمعنای مصدری بگیریم،  نمی شود /دست زیر »

سنگ داشتن/ را به آن اطالق کرد؛ ولی همان طور که اشاره شد این واژه در جایگاه اسمی قرار دارد..... ترکیب 

/صیدما/، درحقیقت /شکار خود ما/ است. اینجا هم  /صیِد ما/ اضافهٔ ملکی بنظر می رسد؛ شکار صید، درترکیب

 «ماهیت صید، با خود ما، جدا از هم نیستند... صید، خود ما هستیم...

  }ایرانی{، بر جناب رضا کرمی ایراد گرفته اند؛ و نوشته اند: جناب ابراهیم حاج محمدیو 

 فعل است!« زیر سنگ دارد»فاعل، و « آستین شوخی»مفعول، « دست»

 

است؛ /صید/ در این بیت صورت اختصاری « فعل»نیست، بل « اسم»حاً عرض می شود که /صید/ دراین بیت توضی

فعل /صید کردن/ است؛ و فاعل این فعل /شوخ/ است؛ و /ما/ در بیت، در جای /مفعول صریح/ آمده است؛ در مجموع 

 هاست که مبرهن بوده است؛ ؛ و همین سخن هم سال «شوخی کمین گرفته است و قصد صیدکردن ما را دارد»

 «شوخی درعقب شکار کردن ما افتاده...» :ملک الشعرا قاری عبدهللا نوشته بودند

 

رگ گل برای صید ما کمین کرده است، رگ گلی که متعلق به یک »و جناب داکتر رضا کرمی آنجا که نوشته اند: 

داده است؛ یعنی رِگ گل در کمیِن صیِد آستیِن شوخ است.... صید در مصراع دوم شرحی از اوضاع خودش را 

 ؛«ماست

داکتر کرمی گرامی ناگفته می گذارند که درجایی که آشکارا/آستین/ آمده است، چرا /دست/ را به /صید/ راجع ساخته 

 اند؟ پس ناگزیر تصریح می کنیم که این بیان جناب داکتر رضا کرمی مناسبتی با این بیت بیدل ندارد!

 

  :}ایرانی{، بلحاظ دستور زبان بر جناب رضا کرمی ایراد گرفته اند؛ و نوشته اند اج محمدیجناب ابراهیم حو 

اگر/صید/ بمعنای مصدری گرفته شود، آن وقت مشکل است بپذیریم که دست زیر سنگ داشته باشد؛ }چون{ /که/ »

 «قبل از آن را توصیف کند موصولی در ابتدای مصرع دوم، مقتضی این است که جملهٔ وصفیهٔ بعد از آن، اسم نکرهٔ 



  
 

 

 13از ۹

 

را در این بیت آشکارا ذکر کرده است؛ این اسم نکره /صید/ نیست، « اسم نکره»توضیحاً عرض شود که بیدل این 

 :است؛ /که/ به /شوخ/ راجع است؛ پس مصرع دوم را چنین می نویسیم« بل همان /شوخ/

 /آن شوخ، که زیر سنگ، دست از سایهٔ برِگ حنا دارد/

 مصراع را چنیبن نمی نویسیم:و این 

 /آن صید، که زیر سنگ، دست از سایهٔ برِگ حنا دارد/

 ی/ در/شوخی/، همان/ی/ نکره است؛ چرا دیدن این/ی/ نکره، اینقدر دشوار افتاده است؟؟/

  

 

 خیلی خوب؛

 آستین، شوخی، کمین صید ما دارد  -رِگ گل 

 که زیِر سنگ، دست از سایهٔ برِگ حنا دارد

گفتیم که از گذشتهٔ دور/ رگ  گل آستین شوخی/ یک وصفیهٔ ترکیبی خوانده شده است؛ بیدل در آوردِن چنین وصفیه 

 های ترکیبی، بی اعتنا به اعتراضات معاصران خود، با شجاعت به پیش تاخته است؛ 

این که بگوییم /رگ گل آستین شوخی/ یک وصفیهٔ مرکبه است، این درست است؛ اما در این جا این تذکر بسیار مهم 

همین دقت را تا خواننده رسانیده باشیم، که نسبت است به ماقبل خود یعنی/رگ گل/؛ وتا  که /آستین/ در افزودیمرا 

 همین بند را چنین می نویسیم: 

 شوخی/آستین،  -/رِگ گل 

ست، که ا  تبیین تحت اللفظی بیت این است که یارم که آستینش از جنس رِگ گل است، خودش بمانند برِگ یک گلی

ا ، که }تنها{ سایۀ برِگ حن«بی نشان»آن گل نهایت شفاف و بی رنگ است؛ یک یاِر تا بدان حّد لطیف، و بی رنگ، و

 از حضور دستش بما بشارت می دهد؛ 

می ماند؛ از یار بما « بی نشان»یت این است که /یار= شوخ/ غایب است؛ وهمیشه هم غایب ومضمون اصلی این ب

یک آستین معلوم می شود که این آستین، همزمان، هم دست یار را از ما می پوشاند و هم بما می نمایاند؛ به همان 

افگنی است، یک ُمرتََسم است از  -گونه که رِگ گل، گل را می پوشاند و می نمایاند؛/آستین/، در این بیت، یک فرا

، درعالِم غیب، مکان دارد؛ و جهاِن «بی رنگی»؛ آستین بما می گوید که یاری که ما می جوییم، آنجا، در عالم «یار»

موجودات یا جهان رنگ ها، حاصِل یک حرکتی از آستین یار است که خودش غایب است؛ و آن برگی که می بینی، 

، که در/برگ حنا/ مشهود «پوششی»است؛ همان /رنگ/، وهمان « پوشش»ایه ای از سایه ای از/رنگ/ است، س

 .است وباالی /دست یار/ سایه افگنده است

می گذارد؛ در جای « موجود»و « وجود»بیت یک بیان، و یک مثال، است از تمایز بسیار دقیقی که بیدل در میان 

عدول شده است؛ و متفکرین ما در برقرار ساختن این تمایز دچار آن بحث خواهیم کرد که این تمایز اکثراً در متون ما 

 .معضل بوده اند

 پیشنهاد /رنگ/ بجای /برگ/، در این بیت دو نکته وارد می کند: 
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یکی این که /رنگ/ با /سنگ/ جناس دارد؛ و دیگری این که در برابر /بی رنگی/ مطرح می شود؛ اما /برگ/، دراین 

است، و می « پیدا»منظوربیدل همین است که /برگ/ را که / ازمشبهات /دست/ است؛ وگبیت مرجح است، زیرا /بر

 است، رٔویت کنیم؛ « پنهان»و « ناپیدا»توانیم بنگریم؛ مبنا قرار می دهیم تا /دست/ را که 

 :از مفاهیم کلیدی بیدل هستند؛ وبیدل با این دو مفهوم بسیار کار می کند« پنهان»و « پیدا»این دوگانهٔ 

 پردهٔ رازم به هجران،به وصْل، آیینهٔ نازم؛ 

 به حسنی عشق می بازم، اگر پیدا و گر پنهان

دراین معنا /سنگ/ درمقام /سایه/ ای از/رنگ/ مطرح می شود وکدام جای اصلی در این بیت ندارد؛ گو این که /دسِت 

نیامده است، و اگر « دشواری»بمعنای زیِرسنگ/، در گفتاِر ما بمعنای زیر دشواری گیر ماندن آمده است، درینجا 

ً به تلویح می تواند بود. و شاید همین  تلویح چنان فریبنده بوده است که بیدلشناسان چنین استنباطی هم شود، صرفا

 !گرامی آن را بجای مضمون اصلی بیت نشانیده اند؛ و در نتیجه دست را پس کشیده، و بیت را زیر سنگ برده اند

 :سمیر سکندر

/صید/ را با /سایهٔ برگ حنا/ درست متوجه نشدم، چه طور تبیین می كنید... اما بهر حال مثل همیش زیبا و  رابطه

 !رسا نوشتید، محظوظ شدم... بركت باد

 

 :سید حمیدهللا روغ

 سکندر گرامی تا این سطح اگر پیش برویم، پس/سایۀ برِگ حنا/، بیشتر با /کمین/ مناسبت می رساند؛ سایهٔ برگ حنا،

  .و در مجموع مصرع دوم، در این بیت اصالً به /صید/ راجع نیست، بل به /شوخ/ راجع است

 

 :سمیر سکندر

بفكر من! بیدل /حنا/ ی دست و یا پای معشوق را همیش از خوِن دِل عاشق ترسیم می كند... رِگ گل/ همان تیغ و یا 

 ...یك مثال مضمر است.شمشیری است كه خون گل را می ریزد... و این "تیغ" در خود گل 

 رنِگ بهاِر خوِن شهید از حنا گذشت

 کرد تحفهٔ دست نگار ما کی گل این

 ...و یا همان بیت مشهور دیگر كه در تمامش همان یك تم جاري ست

 خون بسمل همه جا بهار ناز است به چمن ز

 آن تبسم رگ گل بریده باشد تیغِ  دمِ 

  

 :سیدحمیدهللا روغ

که بیدل/حنا/ را در قرینه ای گسترده تر بکار بسته است، اصالً نیاز به بحث نه دارد؛ درین جا سکندر گرامی؛ این 

من یکبار نوشته بودم که بیت/چمن زخون بسمل/ عطف به اندیشهٔ خلقت دارد. بدون تردید  .حق کامالً بجانب شما است

/شهید/ /صید/ و د؛ و  جهاِن هستی اثر، ودر همین بیت هم /رگ گل/ و /آستین/، هر دو، به جهان هستی معطوف هستن

دسِت دوست هستند؛ هم در همین بیت؛ و هم در بیت /رگ گل/ و /سر انگشت/، همین معنا « حنابندی خونچکانِ »
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گزین معنای اولی بیت ی که نباید جا آستین/، این معنا، یک معنای دومی است -مضمر است؛ اما در بیت/رگ گل 

 مضمر است.« پنهان»و « پیدا»ن بیت در همان نسبت میان ساخته شود؛ معنای اولی ای

 .خوب عجالتاً همین عرایض من بودند

 

 :حمید پرافشان

جناب داکترصاحب روغ این که بار بار گفته ام بیت بیدل را هرکس بزعم خود تفسیر می کند؛ بعضی ها آن را عرفانی 

کنند؛ و هرکس در نظریهٔ خود مختار است؛ و ثانی بعضی ها ادبی، بعضی ها فلسفی، و بعضی ها عشقی، تفسیر می 

این که در جملهٔ /آستین شوخی/ اگر/ن/ را کسره بدهیم، بیت از وزن  خود بکلی خارج می شود، که بیدل هیچ گاه این 

 کار را نکرده است؛

 

 :سید حمیدهللا روغ

پرافشان گرامی شما کامال حق بجانب هستید، آنجا که نوشته اید که /ن/ مکسور بیت را از وزن خارج می کند. به 

یت با /ن/ مسکون هم کدام گپ تازه نیست و عدۀ زیادی از همین علت نوشتم که پیشنهاد شما پذیرفتنی است؛ قرا

 ارادتمندان بیدل/ن/ مسکون می خوانند؛ 

 تم. پیشنهاد خود را نوش

ازنظر من، تا از بیت یک معنا مستفاد شده بتواند، ما باید /آستین/ را درجای تعقید کلیدی این بیت بخوانیم؛ سوال اصلی 

دراین بود که /ی/ را نکره می خوانیم؟ ویا معروف می خوانیم؟ شما،/ی/ معروف خوانده اید و استنباط بسیارغیرمنتظره 

این که این فرمودۀ «. ازآستین بیرون آوردن وپس درآستین داخل کردن است دست را»ای هم از آن مراد کرده اید:

 .شما با این بیت بیدل، ویا با هر بیت بیدل، چه ربطی دارد، حتماً خود تان بهتر می دانید

 

 :حمید پرافشان

دگری  زیبائی بلی جناب داکتر صاحب روغ بفرمودهٔ شما اگر در بند /آستین شوخی/،/شوخی/ را با/ی/ مجهول بخوانیم

که البته این  . پیدا می کند، یعنی حیثیت صفت را پیدا می کند /رگ گلی که آستین شوخ است/ در پی صید ما افتاده

/رگ گل/عبارت ازدست است زیرا آستین برای دست بکاررفته است؛ واین دست، از زیبائی برگ حنا /رنگ حنا/ را 

به شکل عرفانی تفسیر کنیم به فرمودهٔ شما دست حق /دست غیب/ زیر سنگ گرفته /مغلوب ساخته/ و اگر بیت را 

 می باشد و همچنان به تفسیر عشقی دست معشوق است . کامگار باشید.

 

 :سید حمیدهللا روغ

  پس فیصله می کنیم که بیت را چنین می نویسیم:

 آستین، شوخی، کمیِن صیِد ما دارد -رِگ گل

 داردکه زیِر سنگ، دست از سایهٔ برِگ حنا 

 

 حاجی اسدهللا ثاقب:



  
 

 

 13از 1۲

محترم بقایی صاحب! طبق خواستم که فرصتی از شما طالب شدم تا در تحلیل و تفسیر بیت ابوالمعانی بیدل رح نکات 

 :جمعی دوستان را پیشکش کنم، ولی زمان به کام من نبود، صرف عرض نظر شخصی ام را می نگارم

درمقدمه یاد آور می شوم که نظر به ساخت های کلتوری جامعه ما اکثرآً جوانان برای جلب توجه  طرف نظر،  با 

 پرتاب گل، سنگریزه ها به معشوق یا دلبر طناز اظهار موجودیت می کنند. 

انان ل؛ و هم جودیگر این که دختران جوان در مواقع خوشی دست را با نقش های زیبا حنا می کنند مثلن قلب، برگ وگ

 .در مراسم خوشی لباس ها از پارچه ظریف وحریر به بر می کنند

توضیح بیت: دلبر شوخی که جوان، مست، زیبا، است؛ که لباس حریری در بدن دارد؛ و از ورای پارچه دست سپید 

ه است()!!( و نازکش که رگ های دستش چون رگ گل معلوم می شود؛ وعاشقانش هم یکی نیست )واژهٔ ما بکار رفت

دستش را با نقش برگ، حنا نموده ودردست باالی .و درصدد شکار مطلوب خود است از بین هزاران دلباخته عاشقش

برگ حنا سنگ ریزهٔ بدست دارد تا جانب معشوق پرتاب کند. وپرتاب این سنگ بجانب معشوق  مطلوب عاشقان 

 .هست

 .سید، انشاهللا شریک می سازماین برداشتم را تحریر نمودم اگر چیزی بکری بدستم ر

 

 :سید حمیدهللا روغ

بسیار بدیع، بیدلشناس ارجمند جناب حاجی اسدهللا ثاقب را به نقل آوردیم. سپاس عظیم از جناب ثاقب  نظر صایب، و

 !و دوستان بیدلشناس شان

 

 :بشیر صدیقی

آستین شوخی گلی که از پندک باز رگ گل آستین شوخی ...از تبار گل، از نسل گل، گل زاده، رگ گل، نسل گل و 

می شود. یعنی گل زاده نوجوان کمین صید ما دارد. زیرسنگ منظور ازقیمومت خانواده، قوم، قبیله ، رسم و رواج، 

 مذهب و دیگر مسایل اجتماعی که مانع وصلت عاشق و معشوق می شود.

 

 :سید حمیدهللا روغ

 را بیرون بگذاریم، پس بیت بیدل چنین است:بشیر صدیقی گرامی اگر بند/کمیِن قصِد ما دارد/ 

 /آستین، شوخی ....که زیِر سنگ، دست از سایۀ برِگ حنا دارد -/رِگ گل

 اینک، بنظر می رسد، می توانیم بهتر بیاندیشیم که آن معنایی که بیدل تأسیس کرده است، چی بوده است؟

اصلی که بیدل به دوِر آن، این بستۀ معنایی را پیچیده است، وقتی در این بیان بیدل دقیق شویم، در می یابیم که مفهوم 

 آن مفهوم اصلی، /آستین/ است؛

موجود ِآن، شوخی را « رنگِ »رِگ گل، در آن گلی بوضوح دیده می شود، که  خوِد گل شفاف باشد. آستین، با آن 

ارت به/برِگ حنا/ که باالی است؛ و چنان بی رنگ است، که }تنها{ با اش« بی رنگ»و« لطیف»بخاطر می دهد، که 

 دست یار سایه افگنده، حضور خوِد  دست را تصور کرده می توانیم؛

این  بحث می کند. و« بی رنگی»و « رنگ»ازینجاست که نتیجه گرفتیم که پس بیدل در این جا از نسبت در میان 

 .است« وجود»و « موجود»نسبت در میاِن رنگ و بی رنگی، همان نسبت در میاِن 
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 !تخار بر شمااف

 

 :سمیر سکندر

 .این تعبیر آخرین إقناع ام كرد... زیباست

 

 :سید حمید هللا روغ

 سکندر گرامی، این تعبیر آخری همانست که من در آغاز نوشتم؛
 

 :مسعود ثبات

اس سپبحث جالب و تأمل برآنگیز... شما بیدل شناسان را همیشه خداوند در پناه خود داشته باشد. حظ بردیم و جهان 

 .از همه ى شما عزیزان

 :سید حمید هللا روغ

 ل بیرنگی و جهان همه رنگـایـخیال م

 چو غنچه محو دلم ، بوی آشنا اینجاست

 
 پایان بحث

 
 
 
 

 

 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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