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 اعظم بیدل مثنوی محیط
 

 اعظم بیدل نوشته بودم و مثنوی محیط سال پیش بر یعنی چهار 201۳ سپتمبر 1۴ این هم یادداشتی است که من در

 .کند می میخانه صحبت مقیمانبارهٔ  بیدل اینجا در

آنان  با خدمت دوستان باشم و امروز باز فُرصتی دست داده است که در و نگارگر مزار شریف 2017سپتمبر 1۴

 و دناین میخانه کی ها است مقیمان گو نمایم. از بیدل شنیده ایم گفت و مقیمان میخانه ای که قبالً وصفش را بارۀ در

 :ویماز او می شن دهیم و به بیدل گوش می دارای چه خصوصیت ها استند؟

 

 ارـالفت به زمـــمقیمان این ب

 به ظرِف طبایع چو می سازگار

 1 

خصومت با انسان درآن اثری و  دشمنی و ازکند الفت حکومت می بهار که درآن دارد این میخانه یک برازندگی  

ان بدین معنی که اختالف با دیگر، ظرف طبایع سازگار استند الفت" مقیمانش همانند می بهبهار " این بزم درو نیست 

ظرف  که از هر نباشیم؛ حقیقت مطلق را منشاء می گیرد ما اگر از وسعت مشرب برخوردار ما دودیِت ذهنمحاز 

قت مطلق محدود به همان برای ما حقی این بر بناو خود بگنجانیم  کند می کوشیم در ظرِف محدود ذهن سرریزه می

بالنتیجه فکر ما که تحجری سنگ و دارد محدوده برای ما حقیقتی وجود ن آن که بیرون از خود ما می شود باور داشت

 "می" را سیالیت و دین دشمنی می ورزدو با علم  هیچ ظرفی دیگر نمی گنجد ما در خود ُجز ظرِف ذهن مانند دارد

 :ل می شنویمدبیاز  باز با دیگران به پیکار برنخیزد.و  که انعطاف پذیر باشددارد ن

 اندیشۀ وضع فرخنده فال ز

 جهاِن خیال شتـل بهــأمُ ــت

 کینه ای لشان قاب نه اوضاع

 آیینه ای نه اطوار شان زنگ

ولی احمد نوریایدیت:   
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کند خیره حقیقت نیز تجلیی خیره پیدا می دراین آیینۀو آیینه خیره می شود ، آیینۀ دل خانه کنددر کینه  زنگوقتی 

ارش شعو کند جوِش رنگ ها بیرنگی را ُگم میدر و گرفتار رنگها می شود  انسان در نتیجۀ این تجلیی خیرهو 

بیدل برخالِف  هرچه از دیگران است بد است اما ساکنان میخانۀو ه هرچه از من است خوب است ک همین می شود

 .همه هماننِد مینابه بندگی مایل استند، تُنُک مشربان
 

 افگندگی سر سر خِط جبهه یک بندگی لــه مایـمـا هـنـیـمو ــچ

 نشئه بیرنگ برخاسته که چون خود کاسته به تعظیم چندان ز

 نکویان حیا سرنوشت چو چشم تسرش ابروی خوبان تواضعو چ

 دل ذوفنون ه درس اشاراتــب ی برونـبارات رسمـع دـیـق ز

 گوهر به کام جزبان ها چو اموا خموشی کالم جنـهمه نکته س

 شراب جمو تر ز ولی بی صدا خرابو مست  نقرارا همه بی

 اتفاق ر لذتــشکو یر ـش وـچ اقـوف امـیـتـر الــهـگ آب وــچ

 دِن روی همـیـوسـه بـا بـیـهـم غنچه پهلوی هم همه چون صف

 نشست َگرَدشصد چهره چون رنگ، ب شکست فشان شد دلی پراگر از 

 رنگ قلب تاخت بر زموجش صدا گر شیشۀ اشکی آمد به سنگو 

 آب اجزای موج یک دل چو به صد

 مینای آبو یک می چ شجو پُر از

، انونق، شاعرانۀ خاِص خود کیفیِت دل همین است خاصیت های برازندۀ ساکنان میخانۀ بیدل که وی با همین شیوۀ

 ختم تکاپوی زبان میو پیچِ زبان و به دور هفتم که اشکال َخم و  بیان می کند غیره راو نی، چنگ ، طنبور، دف

 اعظم مثنوی محیطو موضوع جالب که مشکل عمدۀ عصر ما نیز است می پردازد و به د باالخرهو است  رسد

 ن.همه دوستا خدا نگاهدار نمایم. از دوستان ارجمند خدا حافظیناگزیرم  تا فُرصتی دیگر رساند. را به پایان می

 نگارگر

 

 

 

 

 


