مرکز افتاد برون
به بهانه ی مصرعِ دوم از بیتِ نخستِ غزلِ زیر :
رفت مرآت ِ دل از کُلْفت ِ آفاق به رنگ
مرکز افتاد برون ،بس که شد این دایره تنگ
ساغر ِقسمت ِ هر کس ازلی می باشد
شیشهْ می می کشد اوّل زگُدازِ دلِ تنگ
آگهی گر نبود وحشت ازین دشت کراست؟
آهو از چشم خود است آینه ی داغ پلنگ
غَرّه ی عیش مباشید که در محفلِ دهر
شیشه ای نیست که قُلقُل نرساند به تَرنگ
عشق اگر رنگ ِشکستِ دل ما پردازد
موی چینی شکند خامه ی تصویرِ فرنگ
فکرِ تنهایی ام از بس به تأمل پیچید
زانو از موی سرم آینه گُم کرد به زنگ
بی تو از هستی من گر همه متثال دمد
آبِ آیینه ز جوهر کند ایجادِ نهنگ
بیخودِ جامِ نگاهِ تو چو بالِ طاووس
یک خراباتْ قدح می کشد ازگردشِ رنگ
هرکجا حسرتِ دیدارِ تو شد سازِ بیان
نفس از دل چو سحر می دمد آیینه به چنگ
از ادب گاهِ دلم نیست گذشنت بیدل
پای متثالِ من از آینه خورده ست به سنگ
سروده ی عـــــبدالقادر بـــــیدلِ دهـــــلوی ) ۱۱۳۳-۱۰۵۴ه ق ۱۷۲۰-۱۶۴۴/م( که این روز ها در مـــــراسم
تـشییع جنازه ی هـاشمی رفـسنجانی بر پالکاردی نوشته شده بود  ،به شرحِ همه ی ابـیاتِ این غزل -در حدی که
می دامن -می پردازم .پیش از آغاز توضیحِ دو نکته را الزم می دامن :نخست این که شعرِ بـیدل پر از استعاره و تـعابیرِ
پیچیده است و چنان از خیاالتِ رها شده و نامتام سرشـارست که خوانـنده در آن غرق می شود و چون بـیرون می آید

همچنان در سردرگمی دست وپا می زند ،و این البـته خصیـصه ی سبکِ هـندی است و به تـعبیرِ شفیعی ِ کدکنی
در کتابِ »شاعرِ آیینه ها« بیدل مناینده ی متام عیارِ این سبک است.
دوّم این که در این جا به شیوه ی »شرحِ مختـصرِ بـیت به بـیت« کـوشیده ام معـنایی تا حدِّ ممـکن ساده و شفاف از
خـیاالتِ وهم گونه ی بـیدل به دست دهم .فارغ از این برای نویـسنده نـسبتِ انتـخابِ این مـصرع با مرگِ هـاشمیِ
رفـــسنجانی مطـــمحِ نـــظر نبوده است .هرچـــند گـــمان می کنم که این نـــسبت کامالً روشن است ؛ گـــویا مرادِ
حمل کنـنده ی این مـصرع »مـرکز افتاد برون ،بس که شد این دایره تـنگ« در کـنار تـصویر ِهـاشمی تداعیِ این
واقعـیت بود که دایره ی گزیـنش خودی ها رفته رفـته آنـقدر تـنگ شد که فردی چون هـاشمی را هم در خود جا
منی داد.
 (۱رفت مرآت ِ دل از کُلْفت ِ آفاق به رنگ /مرکز افتاد برون ،بس که شد این دایره تنگ
معنی:
افق از بس کدر شد ،تــصویرِ آن در آیینه ی دلْ رنگِ خون گــرفت )دل از دستِ زمانه خون شد( ،این دایره
)آفاق/روزگار( چنان روزبه روز تنگ تر و تنگ تر شد که دیگر جایی برای مرکزِ خود باقی نگذاشت.
واژگان و تعابیر:
رفت به رنگ = به سویِ رنگ رفت = رنگ پذیرفت = خون شد
مرآت = آینه
کُلفَت = مشقت و سختی در اینجا یعنی کدورت و گرفتگی و خونباریِ شفق.
نکته» :دلِ شکسته« تصویری از »آسمانِ گرفته« در خود دارد ،به تعبیرِ شهریار:
جز در صفای اشک دلم وا منی شود /باران به دامن است هوای گرفته را
و چنان که از این بیتِ شاملو می توان برداشت کرد:
زمین ز خونِ رفیقانِ من خضاب گرفت /چنین به سردی در سرخی ِ شفق منِگر
نکته) :معطوف به مصرعِ دوم( جهان به قدری کوچک است که دل در آن جا منی گیرد ،بیدل در جایِ دیگر می گوید:
درین ویرانه تا کی خواهی اِحرامِ هوس بسنت/جهان جایی ندارد گر توانی در دلی جاکن
 (۲ساغر ِقسمت ِ هر کس ازلی می باشد/شیشهْ می می کشد اوّل زگُدازِ دلِ تنگ
معنی:
آدمی همــچون شیــشه ی می )که پیــشاپیش برای نگه داری از شراب ،گداخته و ساخته شده است( ازروزِ ازل

سهمی از باده دارد.
واژگان و تعابیر:
می کشیدن = می نوشیدن
کشیدند می تا جهان تیره گشت/سرِ میگساران ز می خیره گشت) .فردوسی(
می می کشد اول = اولین استفاده از شیشه پس از درآمدن از کوره انباشتنش از شراب ست یا »قبل از این که ما می
بنوشیم شیشه نوشیده است«.
نکـته :مـیانِ سه کلمه ی »شیـشه« و »گـداز/گداخنت« و »دلِ تـنگ« در شعرِ بـیدل هـمه یا هـریک از روابطِ زیر
ممکن است پیداشود:
الف( شیـشه پس از گداخنت بـدست می آید لذا توأم با تـشنگی یا شکلِ مـفرّطِ آن »گـلوی خونین « و یا اشاره به
محتوای آن »التیامِ تشنگی « ست:
همیشه تشنه لبِ خون ِ ما بود ،بیدل /چو شیشه هرکه به دست آورد دل ِ مارا
نَفَس دزدینم توفانِ خون در آستین دارد/گلوی ِ شیشه ام با می فروبردست قُلقُل را
ب( شیـشه تـنگ دل است و این معـنی مـربوط به »مـیانِ تـنگِ شیـشه ی ساعت های شنی«می شود که هم تنـگی
دارند و هم غبارآلودگی:
غیرِ غبارِ نَفَس هیچ نپیموده ایم /باده ی دیگر کجا است شیشه ی ما ساعتی ست
محرم ِ معنی نه ای  ،فرصت شمار ِ وهم باش /شیشه ی از می تهی ،پامال ِ ساعت می شود
ج( نسبتِ دیگری که بـینِ شیـشه و دلِ تـنگ وجود دارد مـربوط به بعمل آمدنِ شیـشه از سنگ است .گویی شیـشه
در دلِ تنگِ سنگ زندانی بوده و با گداخنت آزادشده است:
تا شیشه نه ای ،سنگ نشستست به راهت  /از خویش تهی شو ز دل ِ تنگ برون آ
 (۳آگهی گر نبود وحشت ازین دشت کراست؟/آهو از چشم خود است آینه ی داغ ِ پلنگ
معنی:
احساسِ خطر )آگاهی( اضطراب آور است .به آینه ی چشمِ آهو بنگـرید که چـگونه خالِ پلـنگ را در خود منعـکس
کرده است .اگر آگاه نبود چه با فراغت می چرید!
واژگان و تعابیر:
نسبتِ آهو به چشم )به مثابه ی نقطه ی قوت و در عینِ حال پاشنه ی آشیل( مثل نسبتِ انسان است به آگاهی
شاملو :آه اسفندیارِ مغموم  /تو را آن به که چشم فروپوشیده باشی

 (۴غَرّه ی عیش مباشید که در محفلِ دهر/شیشه ای نیست که قُلقُل نرساند به تَرنگ
معنی:
دل به عیش منی توان بست که بر اساسِ عادتِ روزگار شیشه سراجنامی جز شکسنت ندارد.
حذر کنید ز اجنامِ عیش ِ این محفل/کدام شیشه که آخر نزد به سنگ شراب
واژگان و تعابیر:
غره بودن = مغرور بودن  ،در اینجا دل بسنت
ترنگ = صدایِ شکسنتِ شیشه  ،بیدل:
دلِ رمیده ی عاشق بهانه جوست به رَنگی )به گونه ای  ،در حدّی(  /که شیشه گر شکنی بشنود ترنگ و گریزد
منجر شدنِ قلقل به ترنگ یعنی تبدیل شدنِ صدای عیش به صدای شکسنتِ جام.
 (۵عشق اگر رنگ ِشکستِ دل ما پردازد /موی چینی شکند خامه ی تصویرِ فرنگ
معنی:
عشق اگر پادرمیانی کند و به صیقلِ خویش رنگ ها را از پرده ی نقاشیِ دلِ ما بزداید درآن صورت نقاشانِ چیـنی در
مسابقه بر نقاشانِ رومی پیروز می شوند )یا بالعکس(.
»موی چینی شکند خامه ی تـصویرِ فـرنگ« محتمل الـضدّین است یعـنی دوگونه معـنی می شود :الف :موی چیـنی
خامه ی فرنگ را می شکند .ب :خامه ی فرنگ مویِ چینی را می شکند.
واژگان و تعابیر:
مویِ چینی = قلم ْموی چینی  /خامه = قلم
شکست؛ بینِ مفهومِ »شکست دادن« و »شکسنت« بازیِ زبانی دارد.
نکته :مصرعِ دوم اشاره دارد به داستانِ معروفِ مسابقه ی رومـیان و چینـیان در نقـاشی که غزّـالی  ،انوری  ،نـظامی و
دیگران آن را در آثار خود آورده اند .مولوی نیز در مثنوی این حـکایت را بـیان کرده و مـطابقِ ذائقه ی خود هم تغیـیر
داده و هم از آن نتـایج ژرفی گرفـته که موجـباتِ شهرتِ هـرچه متام ترِ داستان را فـراهم کرده است .در اینـجا روایتِ
انوری به دلیل اختصاری که دارد آورده می شود:
صفه ای را نقش می کردند نقاشانِ چین/بشنو این معنی کزین بهتر حدیثی نشنوی
اوستادی نیمه ای را کرد همچون آینه/اوستادی نیمه ای را کرد نقشِ مانوی
تا هر آن نقشی که حاصل باشد اندر نیمه ای /بینی اندر نیمه ای دیگر چو اندر وی روی
برای دیدن جزئیاتِ همه ی روایات رجوع کنید به:

/http://www.hawzah.net/fa/Magazine /View /6280 /6293 /69810

 (۶فکرِ تنهایی ام از بس به تأمل پیچید /زانو از مویِ سرم ،آینه گُم کرد به زنگ
معنی:
از بس در انزوای خودم تأمل کردم مویِ بر زانو ریخته ام آینه ی زانویم را کدر کرد.
واژگان و تعابیر:
»ژولـیدگی و درهم پیچـیدنِ مویِ سر« همچنـین »خم شدن روی زانو« هر دو کـنایه از »تفـکّر و ناتوانی در جتـزیه و
حتلیل و گوشه نیشینی « است.
کاسه ی زانو؛ سفید همچون آینه است ،بیدل گاه زانو را آینه تر از آیـنه می داند »مـحوِ زانو را سرِ آییـنه نیـست« اما
چیزی که آینه ی زانو را کدر می کند جوهر)موجِ آینه( یا زنگ نیست بلکه موهایِ پریشان و ژولـیده ای است کی
روی زانو می ریزد:
در مقامی که بود جلوه گه ِ شاهدِ فکر  /جوهر از موی ِ سر است آینه ی زانو را
 (۷بی تو از هستی من گر همه متثال دمد/آبِ آیینه ز جوهر کند ایجادِ نهنگ
معنی:
دور از تو وقتی به تـصویرِ خود در آیـنه می نـگرم امواجی که سطحِ آن را نـاصاف کرده چـهره ام را به هـیوالیی بدل
می کند.
واژگان و تعابیر:
در واژه نامه ی شعر ِ بیدل )سید مهدی طباطبایی  ،اسداهلل حبیب( ذیلِ آینه با ذکرِ شواهدِ فراوان آمده است:
نخـستین آیینه ها پاره های آهنِ جالداده ای بود که  ...در صورتِ رسیدنِ هـرگونه من و آبْ زنگ می گـرفت؛ ...
]آینه ها[ پس از پردازش ،سایه روشنِ موج گونه ای پـیدا می کـردند که جوهر ِ آییـنه نامـیده می شد؛ ...تابـناکی و
صفای آیینه که کیفیّتِ باالی انعـکاسِ تـصویر را نـشان می دهد آبِ آییـنه نامـیده می شـود...به تـصویری که در آییـنه
منودار می شود متثال می گویند...
برای امکان تهیه ی این کتاب رجوع کنید به :
&https://books.google.ca/books?id =NPcnCAAAQBAJ &pg=PT285
ضمنِ این که شواهدی وجود دارد که انگار در زمان ِ بیدل آینه ی ساخته شده از شیشه هم وجود داشته و از هند وارد می شده است.

 (۸بیخودِ جامِ نگاهِ تو چو بالِ طاووس /یک خراباتْ قدح می کشد ازگردشِ رنگ
معنی:
کسی که در چشمانِ تو بنگرد چنان مست می شود که گویی به قدرِ یک خرابات باده ی رنگین نوشیده است.
واژگان و تعابیر:
دراین بــیت کــرشمه ی چــشم ها در رنــگامیزی و جــلوه گری به بالِ طاووس مانــند شده اند ،با این حال »گردشِ

رنگ« هم می تــواند به »حــرکاتِ چــشم در هنــگامِ نــگاه کردن« و هم به »امواجِ می در هنــگامِ کــشیدنِ قدح«
معطوف باشد و هم به دوایری که روی دمِ طاووسان است و انگار تعدادِ زیادی قدح بر سینی نهاده باشند.
 (۹هرکجا حسرتِ دیدارِ تو شد سازِ بیان /نَفَس از دل چو سحر می دمد آیینه به چنگ
معنی:
نفسِ من هر بار با حسرتِ دیدار تو آینه در دست بیرون می آید تا انعکاسِ نورِ تو را در آن ببیند.
نکـته :نـفس نه تنـها آیـنه دردست نیـست بلـکه آیـنه را کدر می کـند با این حال در این بـیت »خالف آمدِ عادت«
داریم و نــفس را »آییــنه در چــنگ« می بینــیم .این گونه سخن گفــنت تداعی کنــنده ی اوجِ متــنایِ دل است که اوالً
نفس از دل بیرون می کشد و دوم آن را به ضدِّ خود یعنی آینه بدل می کند.
 (۱۰از ادب گاهِ دلم نیست گذشنت بیدل /پای متثالِ من از آینه خورده ست به سنگ
معنی:
دلِ من جایی نخواهد رفت ،چرا که پس از انعکاسِ تصویرم در آینه ،پایِ این تصویر به سنگ خورده و دیگر قادر به
جابجایی نیست.
واژگان و تعابیر:
متثال = انعکاسِ تصویر در آینه
ادب گاه = جای ِ ادب! )لغتـنامه ی دهـخدا!(  ،در اینـجا ظاهراً مراد مـنش وهرآن چیزی ست که فرد در آمـوزشگاهِ ادب
می آموزد.
نکــته :بـــینِ آیـــنه و سنگ از طـــرفی نـــسبتِ خویـــشاوندی و از طرفِ دیـــگر دشمنی بـــرقرار است .در این بـــیت
خویشاوندی و مستتر بودنِ سنگ در آینه است که تداعی می شود.

