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22 از   1  

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

  

 
 ۰۷/1۰/2۰1۹               س. ح.  روغ

 
                    

 بیدل غزل بحث در 
 

 تحیْر مطلعی سر زد چو صبح از خویشتن رفتم
 نـمی دانم کـی آمد در خـیال مـن ، که مـن رفـتم

 
 

 

 بیت زیر بیدل را در سایت دوستداران بیدل به بحث گذاشت:  شکیب سالکجناب  2۰1۵دسامبر  2۴به تاریخ 

 تحیر مطلعی سر زد چو صبح از خویشتن رفتم

 نـمی دانـم کـی آمـد در خـیال مـن، که مـن رفتم

 

 :رامین اسلمی

 عقل اگر در بارگاه عشق می الفد، چه باک

 خواهد شکستبر در سلطان سر چندین گدا 
  

 :شکیب سالک

 مرا بربستِن  لب، فتحِ باِب راز شـد، بیدل

 که در هر خلوت از فیض خموشی بی سخن رفتم

 

 :ثنا آرین

 به اثباتش جگر خوردم، به نفی خود دل افشردم

 ز معـنی چون اثر بردم، نه او آمد،  نه من رفتم

 

 :زری میرزایی

 اگر شمع ُرخش صد انجمن روشن کند، بیدل

 تحیْرآتشـی دارد که جـز در مـن، نمی گـیرد

  

 : سید حمیدهللا روغ

 سالک گرامی این غزل بحث نه، بحث ها دارد.
 

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_Beedel_Tahaiyor_Matla.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/Rogh_h_Beedel_Tahaiyor_Matla.pdf


  
 

 

 22از 2

 :شکیب سالک

 . به خدا پشت دو کلمه حرف حق خواندنگرامی، مگر کور ازخدا جزچشم بینا چیز دیگری میخواهدجناب روغ 

بحث مفرد هم اکتفا می کنیم، حتا گاهی پشت یک جرعه  چشمان ما هم راه کشیدند. حاال ما از بحث ها به همان

 شرح مناسب، حلق چشمان ما خشکی می کند تا چه رسد به بحث و فحص!

 

 :سیدحمیدهللا روغ

نمی دانم همان عالقمندی های چندی قبل هنوز هم باقی هستند و یا نه؟ فایز گرامی و امین وحید گرامی و نایل 

رسکندر گرامی و استاد عبید صافی گرامی و قطره گرامی و ثقیب گرامی گرامی و سمیع رفیع گرامی و سیم

 -ودیگر عزیزان کجا هستند؟ شما یکبار برای شرکت در بحث از ایشان حاضری بگیرید

 باز یار زنده، و بحث بی بازنده !

 

 :شکیب سالک

ادب و محبت این دعوت خدمت همه عزیزان با کمال  خوشحالم که حضور پر بار شما را دوباره احساس می کنم،

 نامه را جهت سهم گیری و اشتراک شان در بحث پیرامون این بیت دعوت می کنم

Amin Wahid,Sameer Sikander, Ubaid Safi , Qatra Baqaye , Dastgir Nail , 

Abdulwahab Faiz   و همه عزیزانی که عالقمند شرکت باشند.سمیع رفیع ، عزیز موحد؛ 

 

 :عبید صافی

 و گوش حاضریم، سالك صاحب، مهربان و عزیز همهٔ ماست.دو چشم 

اصطالحات عرفانى ابوالمعانى خاص خودش است،یا بعبارهٔ دیگر ابوالمعانى قاموس خاص خود را دارد، درآنجا 

رفتن، رفتن است ولى از رسیدن چیزى نگفته اند؛ همه جا حكایت تا َدر ویا حلقهٔ َدر است، در سفر عرفانى 

رفتن، آبله، پاى شكسته، نارسیدن ها، حكایات پیوسته بهمدیگر دارد ولى شكایت از ناگزیرى نرسیدن ابوالمعانى، 

 ها دارد: 

 

 وصل جسـتم رفتن از خود شـد دلیل مقصدم

 این دعا را در شکست رنگ آمین بوده است

 

 :سمیر سکندر

 درود بر دوستان گرامي ام!

آورده شده است كه عمر كوتاه مدت دارد...هستي ممكنات در مقابل هستي مطلق  /نفِس صبح/به معنی / صبح/

 منظور است.... هستي مطلق همان آفتابی است كه با طلوع آن سایه ها )ممكنات( ناپدید می شوند. 

 

 می کشد خمیازهٔ صبح انتظار آفتاب

 در خمار آباد مخموران قدح پیما بیا

 نمودن بیتی كه در روزهای آتی )به تقاضاي جناب سالك گرامي( مورد بحث این بیت شاید كمكى باشد برای باز
  



  
 

 

 22از 3

 قرار خواهد گرفت.

  

 :شکیب سالک

ممنون عبید صافی و سمیر سکندر گرامی که با سرعت و بدون تعلل لبیک گفتند و دست بکار شدند ، امیدوارم 

 بقیه عزیزان هم افتخار ببخشند.

 

  :دستگیر نایل

ی نم» آمدید. نبود تان احساس می شد.جناب شکیب، بنظرم مصرع دوم بیت باید چنین باشدجناب روغ، خوش 

 «دانم کی آمد در خیاِل من، که من رفتم؟

 

، کلمه همان )که( دین نسخه دست داشته مراجعه نمودمچنمن در : ممنون حضور تان جناب استاد،شکیب سالک

هم به همین شکل استفاده شده است. اگر صدها بیت دیگراست و در  )کی(گاشته شده که به یقین مخفف نویسین

 الزم می بینید مثال هایی را این جا نقل کنم.

 

 :دستگیر نایل

شما درست می فرمایید جناب سالک.من هم در بسا از نسخه ها چنین می بینم.اما دو )که( در یک بیت و آن هم 

است که می گوید در خیاِل من کی آمده که من، از بیدل، نادرست بنظر می رسد؛ چرا که مصرع دوم، پرسش 

از خود رفته ام. بی خود شده ام، حیرانی برایم دست داده است .در نسخه ها بیشتر این باریکی ها رعایت نمی 

 این فهم من است شاید دقیق نباشد. شود.

 

 :شکیب سالک

به )کی( تبدیل کنم ، نسخه کابل در  با شما موافقم، اما برای مبتدیی چون من در وقت نقل بیت مشکل است آنرا

شرایط غربت با تمام اشتباهاتش، هنوز نزد من از بسا نسخه ها مرجح است و من اسکن این بیت را خدمت می 

 گذارم

  

 :نایل دستگیر

 بنظر من کار برد دو بار )که ( در یک مصرع چندان رسا نمی نماید .اما می توان این مصرع را چنین نوشت: 

 /نمی دانم کی آمد در خیاِل من، که من رفتم/

 

 :حمیدهللا روغ سید

خوانیم. اما سالک عزیز هم حق بجانب هستند: در انشای قدیم دری می « کی آمد»سخن نایل عزیز دقیق است: 

 /کی/ را /که/ می نوشتند.

 

 :امین وحید

این گونه ابیات كه گوینده كیفیات باطنى خود را در قالب شعر بیان می كند، بسیار مشكل است كه آن را كسى 

 شرح كند و كماهو بیان چگونگى آن را نماید؛

https://www.facebook.com/dastgir.nail
https://www.facebook.com/saidhamidullah.rogh
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  /صبح از خویشتن رفتم ى سر زد چوعتحیر مطل/
 

  نیست؛ نیز ممكن ،چگونگى از خود رفتن سالكمكن نیست؛ وهمچنان بیان كیفیت وكیفیت تحیر را بیان كردن م

اما آن چه در بیان گنجایش دارد، این است كه دلیل از خود رفتن سالك ظهور تجلیات و ظهورات است و عدم علم 

 گردد؛ به آن تجلیات و ظهورات سبب تحیر سالك می

ازینرو درمصرع دوم، خود حضرت بیدل اعتراف میكنند كه آن که برایشان ظهور كرده، نمىداند كه كیست و 

  ؟دیده شود كه نظر دوستان چیست خیالى نیست، بلكه در مرتبهٔ خیال است؛البته باید گفت كه این ظهورچیست؟ 

  

 :صافی عبید

 بهترین نظر در مورد شرح اشعار عرفانى، فرمودهٔ آقاى امین وحید است كه گفتند: 

 كه كیفیت باطنى را بیان نماید، دشوار است. یشرح ابیات

  

 :حمید هللا روغ سید

 امین وحید گرامی سالم و سالمتی بر شما! 

 این ظهور» از ممتنعات است؛ این سخن شما بسیار دقیق است که: « حاِل سالک»بدون تردید شریک شدن در 

 ؛ «خیالى نیست، بلكه در مرتبهٔ خیال است

منظور از جستجوی ما این است بفهمیم که بیدل چی می گوید. این غزل بیدل پر از معانی بسیار بکر است. 

 نخست جرأت کنیم و چند بیت این غزل بیدل را بیت به بیت تا اخیر مرور کنیم:  پیشنهاد می کنم که بار

 «!!ندیدن شنید و بس موسی، بروِن پرده،»

 

 :وحید امین

 بفرمائید روغ صاحب عزیز؛ ما هم با شما به جنگ و جنجال آماده؛.... ههه

 

 :حمیدهللا روغ سید

 نخستین سوال اینست که /تحیْر مطلع/ چگونه یک ترکیبی است؟

 

 :وحید امین

البته این تركیب، از تركیبات خود حضرت بیدل است؛ نه قبل از ایشان و نه بعد از ایشان كسى از عرفا نامى از 

  اما قبل از آن، سوال مهمتر این است كه حیرت چیست؟ و داراى چند قسم است؟ این تركیب نبرده اند؛

 عد از دانستن حیرت و اقسام آن، شاید رهى بطرف دانستن تركیب /تحیر مطلع/ باز گردد؛ب

 

 :حمیدهللا روغ سید

بسیار خوب. پس ترکیب /تحیْر مطلع /، یک ترکیب بیدلی است، این دقیق؛ بحث در حیرت پیشنهاد خوبی است، 

 اما به این بحث پسانتر بر می گردیم؛ 
 

 

https://www.facebook.com/ubaid.safi.79
https://www.facebook.com/saidhamidullah.rogh
https://www.facebook.com/amin.wahid.3
https://www.facebook.com/saidhamidullah.rogh
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  :ایما عزیزهللا

 با درود به جناب داکتر صاحب روغ و دوستان عزیز.
 

 

   

های شعر بیدل هم به شکل یک واژه ها و گزیدهبه نظرم تحیر و مطلع در این بیت از هم جدا اند. در دیوان

 زند و ..."تحیرمطلع" نیامده است. بنابر این از تحیر است که مطلعی سر می

 

 :روغ سیدحمیدهللا

  ازیم؛سرا متمایز می «تحیر» گونه کاربست بیدل دو شعر ما این است که درنظر قدم وقلم تان رسا باد؛ رامیایما گ

 :یکی /تََحیُّر/ بمعنای /حیرت کردن/؛ این /تحیر/ با /حیرت/ ُعرفانی، که بیدل می آورد، همپیوند است

       

 آیدکـاروان عجز میصدایی ز درای 

  کرده  راهان راگمبرد که حیرت، هم به راهی می

 

 به نمونه های زیر توجه می کنیم:و در بارهٔ /تحیر/، بمعادل حیرت، 

 

 توفاْن نفس، نهنِگ محیِط  تحیریم

 کشیم ما آفاق را چو آیینه  در می

 در َسْیرگاِه  امر، تحـیر ُمـقَـدَّم است

 شخص، مبهم است شخص، وصورت این آیینه
 

 

 بر تحـیر ناز دارد هر که ما را دیده اسـت 

 دین و دنیا چیست تا از الفتش نتوان گذشت  

 

 سـت آغوشی تحـیر بر سـراپای تو  واکرده

 گلستانتکه چون طأووس نتوان دید بیروِن 

 

 بندمکز ضعف در هرجا تحیر نقـش میچنین 

 عجب دارم گر از آیینه تمثالم جدا گردد

 

 آنهمه ناموزون نیستمحو گردیدن ما 

 سکتهٔ مصرعِ نظاره، تحیر دارد

 و یک /تحیر/ دیگر هم برای اندیشیدن:

 ، نوِر چه آفتـابی؟ ای لعـبِت تحیر

 تا غافلی جمالی،چون بنگری حجابی

 چه می خوانیم؟؟

 

https://www.facebook.com/azizullah.ima
https://www.facebook.com/saidhamidullah.rogh
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بتی نس، به منظور فضاسازی و نمایشی ساختن شعر، می آورد؛ و «قید»را در کاربست « تَحیُّر»دیگری بیدل 

 هم این کار وی با ساخت مصرع و نظام قافیه ها دارد؛

 

 در کاربست قید مکان:

 پرواز نگاه است تحیْر قفسان را

 کن از کشمکش دهر برون آدل جمع 

 

 در کاربست قید حالت:

 ما  تحیْر پیشگان  را اضطراب دیگر است

 خون شد بسمِل تصویر را پَرزدن در رنگ،

 

و بعد در کاربست قید، که کیفیت مابعد خود را می گشاید و وصف می کند؛ در این کاربست، بیدل /تحیر/ را از 

باب مصدری حیرت کردن بیرون می کشد و در باب صفت می آورد؛ بمعنای /حیرت انگیز/؛ مثالً در نمونهٔ باال 

 که بانو زری میرزایی آوردند:  

 

 کند، بیدلش صد انجمن روشن خَ اگر شمع رُ 

 /تحیْر آتشی/ دارد، که جز در من نمی گیرد

در اینجا اگر تحیر را از آتش جدا کنیم و/تحیر/ و بعد /آتشی دارد/ بخوانیم؛ پس در این صورت مصرع دوم از 

 فیتکی صورت مصرع اول منفصل می شود و به حالت تعلیق در می آید؛ اما اگر /تحیْر آتشی/ بخوانیم، در این

به /شمع ُرخش/ بر می گردد، و پیوند هر دو مصرع، و نیز  بیان شده، و این کیفیت یرت انگیز/این /آتش ح

 معنایی که بیدل مراد کرده، آباد می شود؛ 

اینجا /ی/ مجهول و یا نکره، بروشنی /مطلع/ باال در همین  کاربست آمده، و دربیت ازنظر ما/تحیْرمطلعی/ در

معنای یک مطلع حیرت انگیز؛ ازینجا بود که  فیصله کردیم /تحیْر مطلع/ می را به قید /تحیر/ بر می گرداند؛ ب

 خوانیم؛ 

 :می کنیمبه نمونه های زیرین هم توجه 

 

 /تحـیْر بسـمِل/ اشـِک نیازم

 به خون غلتیدنم جانی ندارد

 

 گشاید محو تو ز آغوش تمنا چه

 /رنگیسْت تحیر/، گل تصویر نظر را

 

 مصرع اول ادامه می دهیم:خوب؛ به کار در بارهٔ 

این رستاخیز را در قید وصفی /تحیر/  اینک سوال مشخص تر می شود: /مطلع/، همان /رستاخیز/ است؛ و بیدل

 هب انگیز را به یک /رستاخیز حیرت« تحیْر مطلعی سر زد»می آورد؛ به همان معنای مقیِد /حیرت انگیز/؛ پس 



  
 

 

 22از ۷

 من دست داد/، معنا می کنیم؛ 

در چه هنگام؟ در/صبح/؛ چرا صبح؟ چون صبح همان زمان طلوع است؛ در صبحی که طلوع در طبیعت 

 برانگیخته می شود، در من هم یک طلوع حیرت انگیز دست داد؛ 

این طلوع در چه حالتی به من دست داد؟ در حالتی که من از خویشتن رفتم؛ و این/از خویشتن رفتن/ را به معادل 

بی خویشتن شدن، و نیز محتمالً به خواب رفتن می پذیریم؛ در این صورت سرگذشت و  شدن، و« حال»به 

 چشمدیدی که بیدل برای ما در این غزل مطرح می کند، چنین آغاز می شود: 

صبح، هنگام طلوع، آن گاه که از خویشتن رفتم، حالتی به من دست داد که از طلوع آفتاب پر درخشش تر و 

 حیرت انگیز تر بود!!

، بیدل از یک تجربهٔ شهودی، یا تجربهٔ قدسی، حکایت میکند؛ این تجربهٔ شهودی همان «تحیْرمطلع»در این غزل 

 است که باربار حافط و موالنا و عطار آورده اند؛ و پیش از ایشان عین القضات آورده است:

از من برآمد و هر دو نور القضاتم نوری دیدم که از وی جدا شد و نوری دیدم که در این مقام من که عین» 

 «که چند وقت در این حال متحیر مانده بودمبرآمدند و متصل شدند و صورتی زیبا شد؛ چنان 

 

 :وحید امین

 سوال دارم جناب روغ صاحب؛ قبل ازین كه ادامه دهید؛

 /خویشتن رفتمتحیر مطلعى سر زد؛ چو صبح از /
 

سوال این جاست كه چگونه سخنان شما را  پس معلوم می شود كه تحیر باعث از خود رفتن حضرت بیدل شده؛

كه در اخیر فشرده  فرموده اید كه حضرت بیدل به خواب بوده و در خواب حالت تحیر به ایشان دست داده، تلفیق 

  داده شود با مصرع اول؛

 

 :سیدحمیدهللا روغ

 گرامی امین وحید

 تحیر مطلعی سر زد، چو صبح از خویشتن رفتم

مفهوم /ازخویشتن رفتن/ معانی متعدد دارد؛ مهم ترین آن یکی از/قال/ به /حال/ رفتن است، که یک بیان عرفانی 

است؛ و دربیان عرفانی این حالت را /بیخودی/ نامیده اند؛ و میدانیم که موالنا دراین /خود و بیخودی/ بحث های 

ی دارد؛ دیگری/ازهوش رفتن/ است که پایه دراسطورهٔ میقات موسی دارد؛ ودیگری/ازخود بیگانگی/ است، ماندن

 که یک بیان فلسفی است؛ 

مده است؛ ت انگیز، آاین بیت /تحیر/ درجای قید، وبه معنای حیرباالتر بحث کردیم؛ وگفتیم که در دربارهٔ /تحیر/

 رابطه با /تحیر/ آورده است؛یعنی بیدل در این بیت نه از خود /تحیر/ بحث میکند؛ و نه /ازخویش رفتن/ را در 

 خویش رفتن/ را بحیث زمینه ای آورده است که همان تجربهٔ شهودی و قدسی درآن زمینه تحقق می یابد؛بیدل/از
 

می کنیم: صبح، هنگامی که از خویشتن رفتم، طلوع حیرت انگیزی بسیار خوب؛ پس مصرع اول را چنین تبیین 

 در درون من دست داد.

 و اینک در مصرع دوم بیدل چیزی می آفریند، کامالً دست نیافتنی و جادویی:

https://www.facebook.com/amin.wahid.3
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 /نمی دانم کی آمد در خیال من، که من رفتم/

 

بیان بسیارسادۀ بیدل از بس معانی متعدد دارد، نمی توان آن را معنا کرد. بهرحال در حاشیۀ این مصرع چند این 

 تذکر:

 اول این که این یک بیان استفهامی نیست و در اخیر مصرع سوالیه نمی نویسیم؛

 گفتار عین القضات دارد، که در باال آوردیم؛  دوم این که این بیان پایه در

آمدن »بیدل دراین مصرع یک بیان گفتاری دری را دریک قالب بی بدیل آورده است: ما می گوییم  سوم این که

 ؛«مه، رفتن او
 

 عـالــم از کیفیـت رّد و قـبـول آگاه نیست

 چون نفس یکسر بُِرو را از بِیا، نشناختیم

 

 و در این رابطه یک حکایت. 

ایشان را بلحاظ بیدل شناسی نزدیک تر می شناسیم، قرار بوده می گویند مرحوم پوهاند غالم حسن مجددی، که ما 

که رئیس پوهنتون کابل شود؛ و این قرار و مدار از فیصلۀ مقامات هم گذشته بود؛ در این میان مراسم جشن بوده 

و مرحوم سردار ولی وارد ستادیوم شده و در لوژ جای گرفته، درهمین لحظه پوهاند مجددی، بدون این که متوجه 

شده باشد، برخاسته و رفته؛ سردار ولی که متوجه شده، پرسیده این چطور که آمدن مه « سردار»تشریف آوردن 

 و رفتن غالم حسن خان؟؟ و فوراً هدایت داده که غالم حسن خان دی رئیس مقرر نه شی!

  

 :وحید امین

 هههههه

 

 :حمیدهللا روغ سید

دریا را می آورد، که آنجا که بحر/می آید/،  -چارم این که بیدل در اینجا همان نظریۀ وحدت وجودی)هندی( قطره

 قطره /می رود/

که در من طلوع کرد، کسی برمن نمایان شد که من نشناختم، اما من در وی « حال»بیدل میگوید که در آن 

مستغرق  و محو شدم، چنان یک قطره در یک بحر بی پایان. نمی دانم که این بحر از کدام جنس است؛ همان که 

 در جای دیگر می آورد /ماهی نمی داند که بحر از کدام جنس است/؛ 

دراینجا همان تعبیری از وجود را مطرح میکند که هایدگر درقرن بیستم مطرح کرد: ما نمیدانیم که وجود بیدل 

  چیست؟ ما از وجود تعریفی داده نمی توانیم؛ چون وجود ما را دربر گرفته است.

 القصه بیت اول را چنین تبیین می کنیم: 

عاید شد، و در این میان کسی در خیال من آمد که سحرگه، که من از خود بیخود شدم، یک طلوع درونی بر من 

 ندانستم کیست؛ ولی وی من را چنان محو ساخت که گویی در یک بحر بی پایان مستغرقم کرد. 

 و این مفهوم /بی پایانی/ را در بیت دوم می گشاید چنان که هیچ شاعری نتوانسته است؛
  

https://www.facebook.com/amin.wahid.3
https://www.facebook.com/saidhamidullah.rogh


  
 

 

 22از ۹

 :امین وحید

 تحلیل بسیار بجا و دلنشین روغ صاحب؛

  
  

 :نوری امان

با سالم به همه بزرگان. و با تشکر از تحلیل های زیبای که کردید. اگر اجازه باشد من هم برداشت غیر تخصصی 

بیدل در این جا می کوشد سیر  اشعار حضرت بیدل با شما شریک بسازم.مند خود را از بیت باال به عنوان عالقه

 فانی شدن سالک را توضیح بدهد.

 العاد عظیمیتحیرمطلع غزلیست که داستان محو سالک را درمعشوق بیان می کند. زمانی که عارف با امر فوق

خورشید از خودش می رود؛ یا مثل شود درست مانند صبح )مرزی بین تاریکی و روشنی( که با آمدن مواجه می

رود. اگر گیرد و از خودش میرا فرا می شود، تحیر سراسر وجودشی که با نور خورشید مواجه میسایه ا

شود. وقتی نور خورشید سایه را در بر تر میبخواهیم از زبان سایه این روبروشدن را بیان کنیم کار ما آسان

ر فرو رفته و قبل از این که این حالت خود را تحلیل و بیان کند در عظمت گیرد سایه از این عظمت در تحیمی

ی که با این عظمت مواجه شود. حاال سایهرود بلکه تبدیل به خود نور میشود. سایه از بین نمی ان نور محو می

آمد و چی بر شده و قبل از این که حال خود را بیان کند، محو در نور شده است طبیعی است که نداند که کی 

تواند بیان کند این است که )خودش( دیگر نیست و رفته است. اصلن سرش اتفاق افتاده. تنها چیزی را که می

 چیزی از ان )من( دیگر باقی نمانده است.

 

  

 :وحید امین

شما؛ این نظریات شما دوستان، ما بیچاره ها را در فهم بیشتر بسیار تحلیل دقیق جناب نورى صاحب؛ ممنون 

 ابیات خیلى كمك میكند؛
 

 :حمیدهللا روغ سید

نوری گرامی مرحمت بر شما! بسیار زیبا نوشتید؛ فقط یک محذور وارد است؛ بیدل مفاهیم /سایه/ و /خورشید/ 

و مفاهیم /روشنی/ و /تاریکی/ را می شناسد؛ و با این مفاهیم بسیار کار می کند؛ درست در همین متنی که شما 

 می نویسید، بیدل با همین مفاهیم کار می کند:
 

 ز وصـاِل مهِر تابان، چه رسـد به سایه بیدل
 

 روم از خود و تو گردم، که تو در کنارم آیی

 

/سایه و خورشید/ و /روشنی و تاریکی/ در بیت /تحیْرمطلعی/ نیامده است؛ و ما محذوری که داریم این است که 

در وارد کردن  این مفاهیم در این بیت دست آزاد نداریم؛ ما مأمور و معذور هستیم با همان مفاهیمی کار کنیم که 

 می کند؛ضمناً عرض می کردم که بیدل در این بیت /از سیرفانی شدن سالک/ بحث ن بیدل آورده است؛

  

 خوب به بیت دوم می پردازیم:

 صدای ِساغِر الفت، جنوْن کیفیت ست اینجا

 لب او تا به حرف آمد، من ازخود چون سخن رفتم

https://www.facebook.com/amin.wahid.3
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پنهان نمی کنم که این بیت بیدل، یکی از ابیاتی بودند که من را مجنون بیدل ساختند. من هیچ کسی را نخوانده ام 

  رازورزی  این چنین بیامیزد.که توانسته باشد زیبایی را با  

 اینک گره اصلی گشوده شده و درغزل وارد شده ایم، سخن را به دوستان عزیز واگذار می کنم؛ امین وحید

عزیز؛ نایل عزیز؛ صافی عزیز، سکندرعزیز بفرمایید. بیت دوم را چگونه باز می کنیم؟؟ سخن را به شما 

 عزیزان واگذار می کنم. 

 

 :سالک شکیب

 سخن رفتم(است ، رفتن سخن چه گونه رفتنی است؟گره این بیت در )چون 

 

 :صافی عبید

، رفتن بدون بازگشت است یعنى فنا، در مورد سخن ابوالمعانى تعریف هاى خاص /چون سخن رفتنمقصد از/

از  ی، چه ستودن زیباى/رنگینى بهار سخن الیزال باد ه در یكى از نامه هایش آمده است،/خود را دارد، چنانچ

 محیط اعظم مى فرماید: سخن است. و همچنان رفتن به مكانى كه دیگر آنجا سخنى نیست، در

 

 بخوابـش نمودار شـد مولـوى بزرگى ز خلِق جهان منزوى 

 لبى در تبسـم چو فیض سـحر خورشید عالى نظر چونگاهى 
 

 وهم از میان رفتهیقین باقى و  جـان خیـال جسـد محـو انـوار
 

 گشود از ادب قفل درج سوال جا جسـت بینندهٔ رنگ حال ز
 

 احوال خلق بُُطوندیدى چسان  فن معنوى ذوفنون كه، اى در
 

 را؟ چه رنگست، گل هاى اسرار را؟ چه صوتست درپرده این تار
 

 نقشى برآب كه عقبى چودنیاست جناب  چنین گفت، داناى روشن
 

 جـا كسـى برد از ما اثر نه این جا كسى داشت ازما خبر آننه 
 

 كسـى غیـر ما واقف ما نشـد شـریكى درین بزم پیـدا نشـد
 

 :سید حمید هللا روغ

 ؛ اما منظور بیدل در اینجا /رفتن بدون بازگشت/ نیست. بحث دارد که آیا«کسی غیر ما واقف ما نشد»بلی؛ 

باز »بیدل پیرو اندیشۀ /رفتن ِبی بازگشت/ باشد. درهمین بند /کسی غیر ما واقف ما نشد/ بیدل انسان را به انسان 

 ؛ بیدل /بازگشت/ را مطرح می کند، و از موضع /بازگشت به خویشتن/ مطرح می کند؛ «می گرداند

 گونه می بینیم؟و بیدل در مصرع اول برای این /رفتن/ یک مدخل می گذارد، مصرع اول را چ
 

 :سالک شکیب

 شاید ایننون دارد و کیفیت جصدای ساغرالفت، یا همان صدای ساغرعشق، در این مرحله از خویشتن رفتن، 

https://www.facebook.com/shakaib.salik
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رده قبل بر آن رقم خوتمهیدی باشد برای این که اگر حرفی یا سخنی بی جا گفته شده باشد، معذور بودن  جنون

 باشد!؟
 

 

 

 :سید حمید هللا روغ
 

 صدای ساغِر الفت، جنوْن کیفیت ست اینجا ؟؟؟
 

اشارۀ روشن است به پیوند این بیت با بیت  -چرا بیدل این بیت را پس از بیت مطلع آورده است؟؟ چون /اینجا/ 

 مطلع؛ یعنی بیدل منظور خود از بیت مطلع را در این بیت پیاده می کند؛ 

 بجایش؛بازهم چگونه؟؟ چرا /الفت/ مفهوم کلیدی سرتاسر این غزل قرار می گیرد؟؟ مصرع دوم را می گذاریم 

 از مصرع اول چی می دانیم؟؟

 

 :وحید امین

 الفت فى ما بین دو موجود وجه مشترك كار ندارد؟

  

 :حمید هللا روغ سید

بحریست، بحر عشق که هیچش »تردید، اما اگر الفت را به معادل /عشق/ بگیریم، همان می شود که گفت: بدون 

 «کرانه نیست
  

 :وحید امین

ً كه وجه مشترك باید باشد؛ اما در صورتي كه یكطرف موجود و طرف دگر موهوم باشد؛ وجه مشتركى  یقینا

 اصالً در میان نیست تا الفتى به میان آید؛

 

 :حمیدهللا روغ سید

 امین وحید گرامی افتخار به شما؛ بدون هرگونه تعارف؛ اما باز هم دقیق تر می شویم؛ بیدل چی می گوید؟؟

  

 :وحید امین

 یف است؛ و تحقق این امر نیز وجه مشترك كار دارد؛ بفرماییدعشق از مقولهٔ ك خوب؛

 :حمیدهللا روغ سید

 «ینجاا الفت، جنون کیفیت ستدای ساغرص:»ت/ آورده است؛مراد بیدل از/ساغرالفت/ چیست؟/ساغرالفاما بیدل

 گوید؟و چرا /صدای/ ساغر الفت می 

 

 :وحید امین

بلى؛ و بعد سوال این می شود كه صداى ساغر الفت چگونه ممكن كه جنون كیفیت باشد؟ اگر خود /ساغر الفت/ 

 جنون كیفیت باشد، ممكن؛ 

 و /اینجا/، مراد كجاست؟

 بین موجود و معدوم؟و سوال اساسى این كه وجه مشترك چیست فى ما 

https://www.facebook.com/amin.wahid.3
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كه قرب الهى جنون دارد و /اگر از دیدگاه حضرت بیدل مصرع اول را به تحلیل گیریم چطور؟ ایشان میفرمایند 

 /قرب دنیا هوش..

بر این اساس كه قرب الهى جنون دارد، اگر قبول كنیم كه صداى ساغر الفت، جنون كیفیتست در این مرتبه، بعید 

 و غیر معقول نخواهد بود؛
  

 اما مصرع دوم؛
 

 /لب او تا بحرف امد، من از خود چون سخن رفتم/

 یعنى چه؟

 

 :روغ سیدحمیدهللا

/اینجا/، همان مقامی است که بیدل در متِن آن طلوع، در آن مقام قرار گرفته است؛ بیدل می گوید/از خویشتن 

رفتم/؛ و بعد به شرح مقامی می پردازد که پس از /از خویشتن رفتم/، در آن مقام قرار گرفته است؛ این مقام 

 بریز می شود: /ساغِر الفت/؛ کجاست؟ این مقام، مقامی است که عشق از آن سرچشمه می گیرد و ل

همه ممکنات  این ساغر الفت، را به چندین معنا ربط داده می توانیم: به تعیّن؛ به الست؛ به مصدِر صدورو 

 ؛ «/هیچ»/از

که بنا به صراحت منصوص،  است؛ مقطعی «فطرت» همان الفت/، /ساغرر من این است که منظور بیدل ازنظاما

« من»برابر را در« او»این بیت  آن متحقق می شود؛ بیدل با وضاحت در انسان در میان خدا و وجه وصلی در

در عرفان بمعادل « او»ست که مفهوم همین جا ا این همان رابطهٔ منصوص فطرت است؛ ازمنظور می کند؛ و 

 فت:همان که موالنا گآگنده  و مملو است؛ « او»آمده که، مطابق به نص، انسان از  «معشوق ازلی و ابدی»

 

 زان که از لیـلی وجود من پُر است

 این صدف مجموعه ای ازآن ُدر است

 

مشابهت می دهد؛ و «/ او»بیدل این ساغر الفت، بمعادل فطرت، را با دهان یار، و لب ساغر را با لب دوست/

 تشبیه کرده است؛  « او»ممکنات، از این ساغر الفت، را به جریان بی پایان سخن از دهان  فیضان

می آورد، در نسبت آن با صورت؛ نیز در « هیولی»، در نسبِت آن با سخن، را بمعادل «دهان»بیدل بار ها 

 نسبت /واحد/ با /کثیر/؛  در باب دهان بمعادل هیولی مثالً بیدل می آورد:

 

 زان دهاِن بی نشـان، بوی سـراغی برده ام

 تا ابد می بایدم راه عدم پیمود و رفت
 

یرا است، ز« کیفیتجنوْن »است؛ واین تناسب  میان /حرف/ و/سخن/ برقرار نظر دارد که در بیدل به تناسبی و

معنی، گویی از/هیچ/ فراز می آید؛ و  طی این فیضان، معنی بطور مرموزی در الفاظ پیچانیده این همه سخن، و

 / فرا می روید؛که /احد/، به /کثرت ،از کلمه تا /سخن/ است می شود؛ و در جادهٔ /حرف/ تا/ کلمه/ و
 

 باقی می ماند این که /صدا/ در /صدای ساغر الفت/ چیست؟

https://www.facebook.com/saidhamidullah.rogh
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 در درون انسان/ و/هلهلهٔ عشق/ که در/اتحاد عاشق و معشوق/« او»/صدای ساغر الفت/ همان /طنین فطرت 

 رهمان /قلقِل تعین/ که به پیدایش می انجامد؛ و همان پیدایش سخن از/صدای/ حروف، که سراس برپا می شود؛

 :زندگی از آن معنا می یابد

 نفس از ترانهٔ ساِز دل، چه فشاْند برسِر انجمن

 زده هوش ماکه صدای قلقِل شیشه شد، پَرِی جنون

  

 این که بیدل به /صدا/ توجه خاص دارد، از مرموزات بیدل است؛ صافی گرامی در باال آورد:

 

 چه صوت ست در پردهٔ این تار را؟
 

 اسرار را؟چه رنگ ست، گل هاى 

 

/صدا/ را از کجا آورده است؟ آیا این اندیشه از متون مقدس آمده است؟ و  اعتنا بهباید بپالیم و بیابیم که بیدل این 

یا از متون هندی؟ آیا متقدمان، از جمله موالنا، این اندیشه را مطرح کرده اند؟ و یا این اندیشه در خود بیدل 

 اصالت دارد؟

 بعد، به پیروی از بیدل، در فروغ فرخزاد دوباره ظاهر می شود: حال این همانست که بهر

 /تنها صداست که می ماند!!/
 

بیدل می گوید که طلوعی که من در آن قرار گرفتم، مهد و گهوارۀ فطرت و تعین بود؛ و من در مهِد آن فیضاِن 

 دیدم که چگونه از احد است که کثرت سرچشمه می گیرد:
  

 جنوْن کیفیت ست، اینجاصدای ِ ساغر ِالفت، 

 لب او تا بحرف آمد، من از خود چون سخن رفتم

 

 :دروازی محمد

/صدای ساغر الفت جنون کیفیت ست اینجا / لب اوتا به حرف امد من ازخود چون سخن رفتم/ در تصور این 

چون هست؛ صدای ساغر الفت که همانا تعلق خالق به مخلوق از درب نورتجلی فقیر الفتی میان ساغر وجنون 

که مصداق فرمودهٔ نبوی"کنت کنزاً مخفیاً" می باشد؛ اینجا یعنی در این عالم امکان، جنون کیفیتی دارد؛عرفا در 

ه یفیت" پناه بردتباین مقام خویش، از مقام اهل شرع، و معذور دانستن خود در برابر اهل شرع به همین "جنون ک

اند؛ طوری که در داستان خضر و موسی به این پرداخته اند؛ مصرع دوم تایید تمثیلی بر جنون کیفیت می شود؛ 

 آمدن لب به حرف یعنی رفتن حرف از لب است؛ و این همان معنیی چون سخن رفتن است.

 

 :درسکن سمیر

 را در آغاز برای باز نمودن بیت مورد نظر پیشنهاد نموده بودم:زیر من بیت 
 

 کشد خمیازهٔ صبح انتظار آفتابمی 

 پیما بیادر خمار آباِد مخموران قدح

https://www.facebook.com/mohamed.darwazi
https://www.facebook.com/asameer.sikundar
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 را به مثابه ساغرى می آورد كه رفع خمار "صبح" می نماید. به /طلوع خورشید/درك من این است كه بیدل 

 طلوع خورشید در تحیر فرو می رود...../صبح/ كنایه از وجود آدمی است كه خاصیت این معنی كه صبح از

  /مرز بودن/ را دارد]نیست هست نما[ست.....كه با ظهور خورشید حقیقت بالفاصله در آن ناپدید می شود....

رسیدن صدای /من آدمی/ عبارت از /هوش/ اوست.....به دلیل این كه صدای ساغر اُلفت /جنون كیفیت/ است با 

آن جنون كیفیت /هوش/ از سر /من آدمی/ می رود، مانند سخن كه از لب در می رود؛ چون جمع هوش با ساغر 

 محال است.

 

 :سید حمیدهللا روغ

از اولین رساله های صوفیه « جنون المجانین»محمد دروازی گرامی مرحمت بر شما! فرمودهٔ شما دقیق است: 

مطرح شد؛ سمیرسکند گرامی نکات « ُعقاَلی مجانین»ده است؛ بعد ترمفهوم است که درقرن سوم هق نوشته ش

 جالبی را مطرح کردید؛ بحث بیدل در/نیست وهست/ بسیار دامنه دارد: 

 کس نرسید جهان چو معنی عنقا به فهم

 کرده، نیست، یا هست، است که این تحیْر گل

 :نوری امان

 باسالم مجدد.

 جا صدای ساغر الفت جنون کیفیت ست، این

 لب او چون به حرف آمد من از خود چون سخن رفتم

 

شود؛ ولی ساغر الفت/ محبت آنقدر پر کیفیت است، که قبل از َآن که به لب معمولن آدم از نوشیدن می مست می 

رساند. در این جا قلقل شراب عشق به صدای مستی( می اش انسان را به جنون )مرحله فراتراز برسد صدای قلقل

شود. صدای سخن گفتن یار به صدای ریختن شراب از ساغرمی سخنی تشبیه شده است که از لب معشوق بیان می

تشبیه شده است. این صدا همان کار را با عاشق میکند که صدای ساغر می با کسی که می مینوشد. درحقیقت 

اع دوم است. یعنی هر حرفی که از لب معشوق می آید عاشق را مست کرده و به مرحله مصراع اول تبیین مصر

جنون میرساند درست مثل صدای ریختن می از لب ساغر الفت که عاشق آن را نا کشیده به جنون می رسد. 

ا ر ی می ماند از ساغر عشق که عاشقساغر الفت یعنی لب معشوق. هر حرف از لب معشوق در حقیقت به جرعه

 کند.رساند و ازخودش بیخود میناکشیده به جنون می

اما این که در اینجا بیدل بیخود شدن را به ) از خود رفتن سخن( تشبیه کرده می خواهد بگوید که سخن یا حرف 

وقتی به معنی رسید دیگر چیزی ازسخن بودنش )خودش( باقی نمی ماند. یعنی دیگر آن حروف بی روح و ازهم 

اند که لب معشوق به آن ها روح و زندگی بخشیده است.  ی نیستند، بلکه معانی زنده و پاینده ی شدها گسیخته

سخن وقتی از خود می رود که به معنی رسیده باشد. درست مثل آن که عاشق به وصل معشوق می رسد و در 

 وجود او فانی می شود.

 

 

https://www.facebook.com/Nooriaman
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 :وحید امین

  جناب امان نورى صاحب؛

 البته بعد از فرموده هاى شما من تحلیل این بیت فى الحقیقت همان است كه فرمودید؛ بسیار معقول و مقبول؛
 

 دوستان چیست؛دیده شود كه نظر جناب روغ صاحب و دگر  چیزى به گفتن در مورد این بیت ندارم؛

 

 :سیدحمیدهللا روغ

 امان نوری گرامی چند گپ:

اما این که در اینجا بیدل بیخود شدن را به ) از خود رفتن سخن( تشبیه کرده می خواهد » اول این تعبیر شما: 

بگوید که سخن یا حرف وقتی به معنی رسید، دیگرچیزی از سخن بودنش)خودش( باقی نمی ماند. یعنی دیگرآن 

اند که لب معشوق به آنها روح و  ای نیستند، بلکه معانی زنده و پاینده ای شده ی روح و ازهم گسیختهحروف ب

 «زندگی بخشیده است...

شما لطف کرده اید و یک مبحثی را عنوان کرده اید، که ما خوانندگان برای ورود در آن باید دستکم سه آمادگی 

 اساسی داشته باشیم: 

ه چ ،شرق قدیم در ،لفظ/ چه اندیشه های بکری دارد؛ این که بحث /معنی ولفظ/معنی واین که بیدل در/مبحث 

و این تفاوت به کدام نتیجه گیری های متعارض  ؟اندیشهٔ اروپایی معنی/ درچه تمایزی دارد با بحث /لفظ و تفاوت و

این که زبان شناسی نظری معاصر چیست؟ زبان ادبی را چگونه متمایز می سازیم؟ و تعبیر متن  ؟رسیده است

 چیست؟

ست؛ پس تا جایی که به بیدل از شرق یاد کردیم، چون مثالً در نزد حروفیه /سخن/ یک مترادف برای /حرف/ نی

 می دانستند؛« ظهورالهی»ل نمی نویسیم؛ حروفیه کلمه و کالم را یکی از دوشک« سخن یا حرف»گردد، بر می

 میان سه واحد /حرف/ و/کلمه/ و/سخن/ نسبت های خاص بر می کشیدند؛  و در

ز معنی لفظ ا موالنا می گفت که گشاید؛معنی{ می -لفظ   -پیروی ازموالنا، این مبحث را برمبنای }معنیبیدل به 

 قرن بیستم در فلسفۀ زبانز بیدل، دراین بحث، سه قرن پس ا است؛«لفظ در معنی نارسان» قرضدار می ماند و

در اروپا به بحث عمده مبدل می شود. در اندیشهٔ اروپایی، و علم زبانشناسی معاصر،/معنی مقدم بر لفظ/ ممتنع 

 است؛ هایدگر می گفت /کلمه خانهٔ معنا است/؛ بیدل هم اندیشه های معادل هایدگر دارد:

 

 برون لفظ ممکن نیست سیر عالم معنی

 عریانی رسیدم تا درون پیرهن رفتمبه 

 

/مابعدی/ است؛ بحثی را که  آن در لفظ /سیر/اما بیدل، درهمین بیت، /معنی/ را مقدم /برلفظ/ قرار می دهد، که 

انی است از می گشاید، یک بازخو«زبان و شبه زبان»در کتاب /لفظ ومعنی/ باب  آرامش دوستدار درداکتر 

تفاوت این نگرش را با اما دوستدار  ؛ وشده است« علم»که در طی قرن بیستم نگرش اروپایی دربارهٔ زبان، 

در نگرش شرقی /معنی/ روح  است که  بر نمی تابد؛ نه شده است،« علم»، که قدیم مانده و هنوز نگرش شرقی

 در /لفظ/ دمیده می شود؛
 

 دوم این که بیدل جنجال لب و حرف را مکرر می آورد:

https://www.facebook.com/amin.wahid.3
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 ان دریده اندگل ها به هرزه گریبـ

 به گلشن نگفته ام من حرفی ازلب تو
 

سوم این که دربند /لب اوتا بحرف آمد، من ازخود چون سخن رفتم/، بیدل، یکی از شاذ ترین اندیشه های شعر 

مطرح می کند و اندیشه های بیدل در این زمینه تا شعر معاصر هم ادامه می یابد؛ و مثالً شاعر ایرانی  دری را

رویایی در کتاب /لبریخته ها/ همان اندیشه ها را باز می آورد، ولی نام و مرجعیت بیدل در این بحث را یدهللا 

 کتمان می کند!
 

با هم می آمیزد؛ این تصویر را  چارم این که بیدل در/لب او تا بحرف آمد، من از خود چون سخن رفتم/؛  دو

« حرف»ویشتن رفتم؛ و دیگری این تصویر که از خاز« من»، «او» برابر به حرکت آمدن دهانتصویر که در

 فوران سخن ازحرف به همانگونه جنوْن کیفیت و سرازیر می شود که پایان یافتنی نیست؛ و« سخن»دریای 

 بیخود کننده است؛ که فیضان عشق از ساغر الفت.
 

، از/جنون/، نه مستی استپس کمترین گپ این است که درینجا بیدل /شراب/ و/می/ نیاورده است؛ و منظور بیدل 

؛ بیدل جنون را در اینجا بمعنای /نفهمیدنی/ می آورد؛ /جنوْن کیفیت/ یعنی من از «مرحلهٔ فراتر از مستی»و نه 

 فهم کیفیت آن عاجز هستم؛

  
 

 خوب؛ اینک در بیت بعدی دقیق می شویم:

 

 تمییز وحـدتم از َگرد ِ کـثرت بر نمی آید

 انجمن رفتمبخلوت هم، همان پنداشتم در 

 

 خیلی خوب؛ در ذیل این بیت چی یاداشت می گذاریم؟؟

 

 :وحید امین
 

حقیقت معامله همان است كه در نهایت بر سالكان این راه منكشف می شود كه آنچه را ایشان وحدت تصور كرده 

 هیچ وجه آن وحدت در این كثرت نمى گنجد؛ بودند، فى الحقیقت وحدت نبوده و به

 

 حمیدهللا روغ: سید

 بلی امین وحید گرامی! این بیت بیدل همزمان دو معنی را در خود دارد:

بیدل میگوید به فهم وحدت از طریق تجزیۀ آن به اجزا نمی توان رسید؛ همان که موالنا گفت کل را نمی توان از 

طریق تجزیه به اجزا شناخت؛ این معنی اگر که معنای غالب است، اما در برابر مصرع دوم متوقف می 

ثرت صرفاً ظاهری است؛ همان درمیان وحدت وک« تمییز»شود؛معنای اصلی که بیدل منظورکرده این است که 

وحدت است که چون ظاهرشود، کثرت می شود؛ ویا کثرت درنظر می آید؛ همان که در مصرع دوم درتبیین 

،/ درینجا به معادل /وحدت/، همانگونه بودم که در «خلوت»زیبایی، که فقط از قلم او بر می آید، قید می کند: در

 تعدد و تکثر/؛ بودم/ انجمن در اینجا به معادل « انجمن»

https://www.facebook.com/amin.wahid.3
https://www.facebook.com/saidhamidullah.rogh
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پس منظور بیت می شود این که /وحدت/ و /کثرت/ دو روی یک سکه هستند؛ و درینجا بیدل به تصویر قبلی 

 یه، در تمثیل نسبت در/سخن/ قرار می دهد. بیدل، با مراجعه به حروفبر می گردد که /حرف/ را در برابرخود 

 د که الیتناهی در تناهی نهفته است و نه برعکس.نیم قرن پیش تر از هگل بیان می دارمیان حرف وسخن یک و

 

 :سالک شکیب

 خلوت، یعنی بیدل و دلدار اگر من درست فهمیده باشم ویگانه گی هم یعنی جمع این دو یا حل یکی دردیگری یا

 چگونه؟

 

 :سید حمیدهللا روغ

 اینست که بیدل در این بیت /خلوت/ را در برابر /انجمن/ آورده است؛ و هر دو را به سالک گرامی برداشت من

معنای مطلق آن عنوان کرده است؛ یعنی/وحدت/ در برابر/کثرت/؛ تردیدی نیست که ذیل این دومفهوم معانی 

 بعدی نیز مترتب هستند.

  

 :نوری امان

 یدآنمی  كثرت بر تمییز وحدتم از گردِ 
 

 به خلوت هم همان پنداشتم در انجمن رفتم
 

از كثرت به وحدت راه یافتن نشدنی است. یكی از عوارض جانبي كثرت، گرد و غباری است كه كثرت راه می 

 ما در بارهٔ موجودیاندازد تا جایی كه إنسان غیر از گرد وغبار و ابهام چیز دیگری را نمی تواند بیبیند. وقتي 

حرف میزنیم، بیرون آن موجود قرار داریم؛ ولی وقتی دربارهٔ وجود می كوشیم صحبت كنیم، كجا قرار داریم؟ 

بیرون از وجود كه نمی شود، پس هر چه هست فقط وجود است وبس؛ بقیه تعیناتی هستند كه ذهن ما برای درك 

مله همان تعینات استند، كثرتی وجود ندارد هر چه هست فقط مسائل به آنها نیاز دارد. لهذا كثرت و وحدت ازج

 وحدت است و بس.
 

 تعیُّن بود، كز هستی جدا شد  
 

 / شبسترىنه حق شد بنده،نه بنده خدا شد              

 :حمیدهللا روغ سید

با این تذکر که بیدل در اینجا /َگرد/ را بمعادل /جٔز/ آورده است؛ و تناسبی که در میان بسیار زیبا نوری گرامی؛

وجود و موجود بر قرار است، همان تناسبی است که بلحاظ استداللی در میان وحدت و کثرت برقرار است؛ این 

 بحث که شما از تعیینات آورده اید، همان بحث کانتی از کلیات است؛ 

 كثرتی وجود ندارد؛ هرچه هست فقط وحدت است وبس/ نیازبه تدقیق دارد:از گفتار شما /و اما این بند 

دوگانهٔ وحدت و »/وحدت و کثرت/ که بیدل در این بیت، و دربسا موارد بعدی،عنوان می کند، بر می گردد به 

با  / را بایدکند؛ پس بحث /وحدت وکثرت ابن عربی؛ در وحدت وکثرت، بیدل به ابن عربی اقتدأ می« کثرت

 مراجعه به ابن عربی بگشاییم؛
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 22از 18

 :نوری امان

 دقیقن جناب روغ گرامي!
 

  

  :حمیدهللا روغ سید

  بیت بعدی:

 به اثباتش جگرخوردم، به نفی خود دل افشردم

 نه  من رفتمز معنی چون اثر بردم، نه او آمد، 

 خوب ذیل این بیت چه قید می کنیم؟

اضافه می کنیم از نادر کسانی که به این بیت پرداخته اند، یکی هم پیشاهنگ بیدل شناسی افغانستان، مرحوم 

 سلجوقی هستند؛ ایشان می نویسند:

ع کند و اهد آن را رفاین جا بیدل ملتفت می شود  که مبادا فکرت وحدت و کثرت، اثنینیتی پیدا کند و لذا می خو»

بگوید: با این که من به نفی خود و اثبات او خیلی کوشیدم، اما دیدم که در حقیقت حاصِل تحصیل بود؛ نه به این 

کار من او آمد و نه من به این عمل خود رفتم؛ یعنی حقیقت یک چیز پایداری بود که آمد و شدی نداشت و عبارت 

 «نمی شود« او»ی بود که «من»از 

 

 :وحید امین

 واه واه چه بیتى
   

 به اثباتش جگر خوردم، به نفى خود دل افشردم 

 رفتم  ز معنى چون اثر بردم ، نه او آمد، نه من
    

  برداشت ناقص من قرار ذیل است:

  اثبات عبارت است از تكرار كلمه ال اله اال هلل؛ ذكر نفى و به اثباتش جگر خوردم؛ به نفى خود دل افشردم؛

در طریق نقشبندیه سالكان /ال/ را بطرف نفس خود می كشند در جهت نفى؛ و /اله/ را به شانه راست؛ و /االهلل/ 

 یعنى در حقیقت، نفى می كنند خود را، و اثبات می كنند هللا تعالى را؛ را بر قلب یا دل خود می برند؛
 

  

 چون اثر بردم، نه او آمد، نه من رفتم؛ز معنى 
 

  

دراین مصراع حضرت بیدل اعتراف میكنند كه نفى وجود خود ممكن نیست؛یعنى آنچه را ایشان فنا تصور كرده 

پس در نهایت كار معلوم شد كه از اثبات كردن او، او ممكن نیست كه  بودند، آن فنا شهودى بوده، نه وجودى؛

این بیت براى كسانی كه معتقد اند كه ذات بنده فنا می شود و در  ى وجود حضرت بیدل؛بیآید، و نه رفتن یا فنا

 ذات حق تعالى گم می شود، استشهادى خوب است تا بر بطالن عقاید خود پى برند؛

  

 :حمیدهللا روغ سید

امین واحد گرامی، کمی هم فراتر، از ظرف استداللی به ظرف عرفانی عبور می کنیم؛ از نظر عرفانی ببینیم، 

 چی می گوید؟؟ بیدل در اینجا
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 22از 1۹

 :نوری امان

 كند، ولی می شود چیزهایی را یاین بیت هم صدق م فكر كنم مواردی را كه در باره بیت قبلی آوردیم در بارهٔ 

 جایی نمی برد.هم اضافه كرد: اثبات حق از طریق نفی خود حاصلی جز جگر خوردن ندارد؛ یعنی راه به 

 نقش با نقاش چون نیرو كند؟ 

سفر در فضای بیكران معنی است كه إنسان را به خود آگاهی می رساند و وقتی إنسان به خودآگاهی رسید دیگر 

 جایی برای )او( و )من( باقي نمی ماند.

 

  :حمیدهللا روغ سید

را « من»و« او»بحث می کند؛ درین غزل بیدل « من»و« او»نوری گرامی بیدل در این غزل، اصالً، در بارۀ 

را کنار نمی گذارد و مستثنی نمی سازد؛ اما « من»و« او»پس بیدل دراین بیت  مکان و المکان می داند؛ محاطِ 

ازکالم و از فلسفه، هر دو، متمایز می سازد؛ در این بیت یکی از مبانی اصلی ُعرفان نهفته است، که ُعرفان را 

 وبهرحال این تبیین دربارۀ ُعرفان بیدلی صادق است؛ این مبنا چیست؟؟

 

 :وحید امین

 اى ایناثبات حق تعالى از طریق نفى خود میسر است؛ بلكه واقع؛ دگر هیچ طریقى یر نورى صاحب عزیز؛

اما اصل مسئله اینست كه نفى خود و اثبات  صوفیه نیست؛ و این امر بعید و غیرممكن نیست؛ امر بهتر از طریق

او تنها در مرتبهٔ شهود است؛ اگر نفى خود می كنند شهودیست، نه وجودى؛ و اگر اثبات هست، نیز ازهمین قماش 

روحى و جسمى نیست كه كسى آن را غیر ممكن تصور سیر ایشان درعلم است كه از مقولهٔ كیف است؛  است؛

 طلبد این قضیه؛ یكند؛ بحث م
 

 

 

 :نوری امان

 شهود از مبانی اصلی عرفان است در حالی كه استدالل و برهان یكی از ابزار مهم فلسفه و كالم می باشد.

 

 :وحید امین

شهود از قبیل عین الیقین است؛ و نظر و استدالل از قبیل علم الیقین؛ و شك نیست كه عین الیقین برتر و قویتر 

 موافق استید؟ است از علم الیقین؛

 

 :حمید هللا روغ سید

بسیارخوب؛ اما همین ُعرفان، همین شهود، از خود مبانی و ارکان دارد؛ یکی از مهمترین این مبانی، در این بیت 

 ؛ /زمعنی چون اثر بردم، نه او آمد ، نه من رفتم/ نهفته است: 

 چه تبیینی داریم؟؟

 

 :وحید امین
 

عرفان بر اساس شهود است؛ اگر شهود از مبانى عرفان نباشد پس در آن صورت شهود ازمبانى عرفان است؛ و

 و این امر از حقیقت بعید خواهد بود؛ عرفا هر چه فرموده اند همه بر اساس فكر و نظر خواهد بود؛
 

https://www.facebook.com/Nooriaman
https://www.facebook.com/saidhamidullah.rogh
https://www.facebook.com/amin.wahid.3
https://www.facebook.com/Nooriaman
https://www.facebook.com/amin.wahid.3
https://www.facebook.com/saidhamidullah.rogh
https://www.facebook.com/amin.wahid.3


  
 

 

 22از 2۰

 :حمیدهللا روغ سید

 امین واحد گرامی ازنظر من عرفان یعنی معرفت شهودی؛ ومعرفت شهودی از طریق سیر در باطن و در انفس

 حاصل می آید؛  خوب اینک بیت بیدل؛ چه تبیینی داریم؟؟

 

 :سکندر سمیر

 با سالم..... یكی از مباني اصلی ُعرفان "رسیدن به آگاهي" است

  

 :نوری امان

 گوید در حقیقت تأیید مشهودات اش است.  یچه عارف ممحور كارعارف مشاهده اسرار جهان است. هر

 

 :وحید امین

مثل حضرت امام ربانى البته ُعرفاى ى درحقیقت چیست؟ وشهود چیست؟ وُعرفان چیست؟باطنسیر روغ صاحب

بین اقوال  باطنى پس تلفیقعرفان یعنى سیر اگر قول شما را قبول كنیم كهو به تفصیل ازحقیقت آن خبر كرده اند؛

 كمى مشكل می شود براى من؛

 
 

 :حمیدهللا روغ سید

 ؛ با شناخت تخصصی که شما ازافتخاری دست داده است که شما در این بحث حضور داریدامین وحید گرامی 

این بحث را به شما واگذار می کنیم، و همه از شما فرا می گیریم؛ در یک وقت مناسب؛ اینک دارید،  امام ربانی

 به بیت بیدل بر می گردیم؛

نظریهٔ وحدت وجودی ، ازجانبی ازمفاهیم استداللی هستند؛ اما از جانب دیگر این دو مفهوم در«نفی»و« اثبات»

 ن عربی از چار دوگانه سخن می گوید:ابن عربی مطرح می شود؛ تا جایی که من بخاطر دارم اب

  ظاهرو  باطن

 کثرتو  وحدت

 تنزیهو  تشبیه

 تقیُّدو  اطالق

 وحدت»تا دو جانب نظریهٔ  گرفته می شوداز دو مفهوم اثبات ونفی کمک  ،باز هم تا جایی که من بخاطر دارمو

وحدت وجود »ی بیان برا« نفی»؛ و«وحدت وجود ایجابی»برای بیان « اثبات»؛ساخته شودمستدل « وجود

است؛ و وحدت « او»؛ بکار گرفته می شود؛ وحدت وجود اثباتی و ایجابی میگوید که آن چه هست، همه، «سلبی

 است!« هست»که « او»است؛ مگر تنها « نیست»وجود منفی و سلبی می گوید که همه آن چه هست، 

 /نفی خود دل افشردمبه اثباتش جگر خوردم، به / بدین طریق می رسیم به شرح مصرع اول:
 

 

 

 است؛« وحدت وجود»این مصرع بیان همین دو جانب ایجابی و سلبی 
 

 و اما مصرع دوم:  

 /ز معنی چون اثر بردم، نه او آمد، نه من رفتم!/

 می گوید که /وجود/ در/سلب/ بیدل ؛پسمعنای آن اثبات و نفی آنچه که فهمیدم//زمعنی چون اثر بردم/ یعنی /از
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 22از 21

 

 /وحدت/ دارد؛ و این معنی مرجح است، زیرا با مضمون مصرع اول مطابقت می کند؛هردو، /ایجاب/، درو در

هیم؛ شود: توضیحی را که در باال عبید صافی گرامی نیز مطرح کرد، ادامه می دو اما معنای دوم هم مطرح می

  یم« رسیدن -نه »دلی، از طریق هستند؛ و ُعرفان، و باز ُعرفان بی« رسیدن»های اثبات و نفی هر دو از ابزار

 نه او آمد، نه من رفتم/ «:/او»است به « من»جاودانۀ « نرسیدن»گذرد؛ ُعرفان بیدلی اصالً چکامۀ 

 

 وصل ُجستم، دو جهان جلوه دچارم کردند

 چه صنم ها که ندیدم بسراغ صمدی

به « من»ر سیدِن  -نه« جبر»و ، «او»سیر به سوی « اختیار»بیدل، به پیروی از موالنا، انسان را در میان 

 نا پیمودنی می ماند؛« او»و « من»می بیند؛ این فاصله میان « او»

 از نارسـایی آخر با هیچ صلح کردیم

 ما دست اگر نداریم، اوهم کمر ندارد

 

 مقام وصل نایاب است و راه سعی ناپیدا

 چه می کردیم یارب، گر نبودی نارسیدن ها

 

 نا رسیدن ها چو شمعم از خجالت ره نورد

 بجای نقش پا، در پیش پا دارم چکیـــدن ها

 

 :سکندر سمیر

 ز هستي گر برون تازي، عدم در پیش می آید

 در این وادي مقامی نیست غیر از نارسیدن ها

 :وحید امین

و مطمئن باشید كه نفى و اثبات شهودي هستند؛  قبول كه نفى و اثبات ابزارند؛ اما ابزارى كه حكم مقاصد را دارند؛

و حقیقى  ظاهرو استداللى اگر باشد آن نفى و اثبات نیست؛ و از حقیقت نفى و اثبات دور است؛ نرسیدن به معنى 

 نیست؛ عجز از معرفت را عدم معرفت و نارسیدن نام كرده اند.

  

 :سید حمیدهللا روغ

 امین وحید گرامی از دانش منظم شما در ُعرفان فقط می توان تحسین کرد؛ 

با سپاس از همه عزیزان، و با سپاس خاص از سالک گرامی و امین وحید گرامی، و نوری گرامی، و ایما 

 سمیر گرامی، و نایل گرامی، و صافی گرامی!گرامی، و 

ام فراتر بیدل یک گ« بیت گشایی -تک»برای بار نخست در یک کار مشترک کوشیدیم تا ازعنعنۀ شاید نادقیق 

 و چند بیت یک غزل بیدل را سرتاپا، و در متن پویایی مفهومی آن، بررسی کنیم.  ؛برویم 
 

 این موفقیت به همه عزیزان شاد باد!
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 22از 22

 :صافی عبید

 با شما بودم، و فیض بردم و آموختم، شما همه دوستان و عزیزانم سالمت و كامگار روغ عزیز، من گام بگام

باشید. و آخرین سخن این كه: كوتاه ترین شرح اشعار بیدل، با شعر بیدل است، همانگونه كه الماس را با الماس 

ه ته هایتان را با آن مقایسدر این غزل عارفانه ابوالمعانى به بیشترین اصطالحات اشاره نموده اند، نوش مى بُرند.

 كنید:

 

  رت ذاتــاى حضـز ورد  دعـبه ج   اتـت آیـاجـات حـچه دارد این صف
 

  اتـاهى اثبـگدایى نفى و شاهنش   تـقر هستى ال و اِالّ سـغنا و ف
 

  ثال و چه مرآتـت این چه تمـخيال اس   دـاهر و مظهر مخوانيـفسون ظ
 

  ها جز خياالتـخص تنـندارد ش   تـایى اوسـردهٔ یکتـجهان گل ک
 

  که خندد جزعدم برروى ذرات   مـبح تبســر اگرصـد مهـاشــــنب
 

  ساعات حقيقت نه زمان دارد نه   ازیستـمه وسال وشب وروزت مج
 

  االتــت ما تغيير حـد وپســــبلن   اعـدیل اوضـاط و رنج ما تبـنش
 

  رلب عباراتانى در دل و بــمع   همين غيب و شهادت فرق دارد
 

  االتـــتان محــبســـان شــچراغ   ته بر مرآت اعيانـــفروغى بس
 

  اتـنه ما را غير معدومى عالم   ل آثارــدس ميــز تقــنه او را ج
 

  هيهات،هيهات،من و دور از درت   سافسو، افسوس، من وغافل ز تو 
 

   اتـجزمناجبيدل  خموشى نيست   د به کامت ـان شرم اگر باشــزب  
 

 

 :سالک شکیب

ممنون همه عزیزانی که در این گره گشایی شرکت نمودند ، از شرکت فعال جناب روغ ، امین جان واحد، جناب 

، با حوصله مندی سمیر سکندر، عبید صافی عزیز، امان نوری، قطره بقایی، نایل گرانقدر و همه عزیزانی که

 شرکت فعال و مراعات همه موازین، این بحث را به نتیجه رسانیدند به این وسیله اظهار امتنان و سپاس می نمایم.

 برپایی و تداوم این صحبت ها دروازه این مکتب را گشاده می دارد و زمینه را برای من و ما و عده دیگری که
 

 برکات نثار تان بیاموزیم.این جا گرد آمده ایم فراهم می سازد تا 
  

 

نویسنده  ستذکر:  هرگاه خوانندگان محترم متمایل باشند که نبشته ها و مطالب دیگری از این نویسنده را مطالعه کنند، می توانند با "کلیکی" بر عک

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

 

 

 «تحیْر مطلعی» -دل بیبحث در غزل 
Rogh_h_Beedel_ Tahaiyor Matla.pdf 
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