
  اند مدرسه نياورده  را هنوز بهبيدل  ٤٤٧

  

  اند مدرسه نياورده بيدل را هنوز به
  ∗با مرتضٰٰي اميري اسفندقهعلي رضا قزوه  يگفتگو
گو و  ي اميري اسفندقه در چهل سالگي عمر خويش، شاعري است پختهمرتٰضاشاره؛ 

خصوص در قالب قصيده  هاي شعر پارسي به ها و قالب سنج، اميري در همة سبك نكته
ا بسياري از شعرهاي بيدل كه حتّي بسياري از نثرهاي وي نه تنه. اي دارد هاي تازه حرف

حافظة قوي و ذهني  از حفظ دارد و همزمان بارقعات و چهار عنصر و رسالة نكات را 
اي عميق اشعار بيدل را با اشعار و آثار ديگر شاعران و متفكّران و كتب  پويا و مطالعه

  .دهد الهي مطابقت مي
ديدار دكتر شفيعي كدكني  بهدر ايام نوروز امسال ي اميري مرتٰض نيت داشتيم تا با

 اما استاد شفيعي در مسافرت بودند و همين ، داشته باشيموي برويم و گپ و گفتي با
  .گفتگو بنشينيم شاگرد استاد به اي شد تا با بهانه

شاعر صميميت و مهرباني،   باندراز مو لي از گفتگوي دور صاين مصاحبه ف
شاعران جوان پژوه از نسل  گفتگويي كه ما را با يك بيدل. دقه استي اميري اسفنمرتٰض

  .كند انقالب اسالمي ايران آشنا مي
  …در يك كالم از بيدل بگو

  :ست، كه است، ديدنيني بيدل گفتني
  هـا ديـدن اسـت      كه پرسـيدن رنـگ      گر از رنگ پرسي چه پرسيدن اسـت       

  :و
  آيينـه رسـاني     بهبايد، نسِب حرف       بپرسند ز تمثاِل حقيقـت     هر جات 

                                                   
  .يپژوة ايران شاعر، منتقد و بيدل  ∗

 



  ٤٤٨  قند پارسي

  

  …شناسان بگوييد از بيدل
  .بيدل آن است كه بتوان او را شناخت

  !يعني چه؟
  …جا كه تو پيدا شوي پنهان تا آن. كه او، پنهان است يعني اين
  …تر بگوييد روشن

  !زياد هم تاريك نيست
وقتي خود، همواره . كشد رخ نمي خود را به! بيدل، همواره، داعِي خودشناسي است

  .بيند نامد و مي ـ هيچ ـ ميرا تن خويش
  …شناسي و ديگر چه بيدلي و چه بيدل

  !توان باال رفت از نردبان بيدل نمي
شناسي يك رشته و يك افتخار و يك شوق و  بيدل! كند بيدل همواره ـ خود را محو مي

  .شغل نيست
  !شناسي، خودشناسي است بيدل

هم از . كي و آشناتري با اواو نزدي پردازي، بيشتر به خود مي هرچه بيشتر به
  …پژوهي نيست رشتة بيدل! روست شايد كه در دانشگاه اين

  هايي بيدل، كي آشنا شدي و كجا؟ با نوشته
  .بيست و پنج سال پيش و در مشهِد پاك

  .ها آشنا كرد چه كسي تو را با اين نوشته
  .)ره(ام، حاج شيخ محمد باقر ساعدي خراساني آموزگار ديني

  س بود؟شنا او بيدل
  !اعتقاد نداشت… شناسي و شناسي و سعدي شناسي و حافظ بيدل ايشان به

نان ربوده بود و بيدل بندة خدا بود و در بندگي گوِي سبقت از همگ: گفت ايشان مي
  .او عطا شده است طريق سجده و سجاده، معارف بهاز 
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  نخستين بيتي كه از بيدل شنيدي چه بود؟
  حيا شـوي    چيزي مشو كه هرچه شوي بي       نيـست شـرم هـيچ   ق و جـز عـر    تسرماية  

  …از عرفاِن بيدل بگوييد
ستايد و درد انسان را  جاي عرفان مي بيدل با همة عرفاِن تازه و زاللش، اخالق را به

  …عرفاني داند و نه بي اخالقي مي بي
  ؟…در كجا

 او ـ خود… ها و در همة جا و همواره، در رسالة چهار عنصر و در رباعيات و در غزل
عرفان ستايش   خود را به)ص(حق آخرين پيامبِركند كه حضرت  در رسائلش يادآوري مي

  .١عِظيٍم ٍق خلُلٰيع لَكنِااخالق ستايش فرموده،  نكرده، بلكه به
  شود؟ پس عرفان او چه مي

   رشد كرده كه مهِد عرفان است،يمينبيدل در سرز
  !سرزمين عجايب هفتگانه و هفتادگانه

  هاي مجنون و شيفته، ين جانسرزم
  …تر تا خداي بزرگ و ماجرا جويان بزرگ

  …سرزمين بهگود گيتا و مهابهارت و بودا و
  …ها عبور كرده و اما، از همة اين

  .بيدل شيفتة انبياء و اولياست
او … بيند داند و مي ترين شيوه مي او شيوة حضرت ختمي مرتبت را آخرين و كامل

  :است قرآنشاگرد درِس حضور 
  د، آشنا شـد كه با نام محم    زبانم قابِل حمد خـدا شـد      

*  
  دســتم كــه آمــد، گــوهر نــامش بــه  دو عالم چون صدف درهم شكستم      

  :و

                                                   
  .٤، آيه )٦٨(القلم   .1
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  صورت و معنِي الفت بودنـد       انبيا صـاحِب دعـوت بودنـد     
*  

  عرضه دادند، طريِق اخـالق      ها بر اثـر سـعِي وفـاق         سال
*  

   محو شد، آدم گشتي    ات  غولي  تا تو زان شيوه مكـرم گـشتي       
  …و

در عين اين ”شود،  رو مي او شبي در عالم رؤيا، با حضرِت ختمي مرتبت روبه
آيينة زانويش نقش  تماشا، شخصي ديدم چون چراغ بر بالينم نشسته و تارك سرم به

رسيدم، جوهر ايجاد عالم و آدم بود، يعني رسول خاتم  چون وا… اتّصال بسته، 
  …اهللا عليه صلّي

  صـورِت تمثـالي از آيينــة زانـوي اوســت     ه امكان تا وجوب و واحديت تا احـد        ك  آن
هيچ  گماشت كه به ادب محويتي بر حواس و قوايم كردم، اما پاسِِ چشم وا… و

  “…جرأتي سر از زانوِي مباركش نتوانستم برداشت و
  !كند السالم برايش تعبير مي ي علي عليهاين رؤياي صادق را حضرت مرتٰض

  نه؟چگو
  …بيند كه در رؤيا مي

ن، مستقبل قبله نشسته و جميِع جهات تعين احرام اشيري با مهابت در آن ايو”
اين آهنگ گشود و   سروش اسرار يقين گوِش تأملم به،نگاِه غيرت پناهش بسته

اين صيقل زدود كه جناب واليت مآب علي  ام به ملهم رموز تحقيق آيينة آگاهي
  :د بساِط كبرياي است متمكّن مسنمرتٰض
  چون كماالِت نبي كس را مجاِل دم زدن          اش كه نتوان يافت در ذاِت جالل آيينـه   آن
  نور او با نور احمد، خفتـه در يـك پيـرهن       سـراي نـشئة تنزيـه ذات    ه در خلـوت ك  آن

  “…و
تعبير خوابت اين است كه ”: فرمايند بيدل مي ي خطاب بهرت علي مرتٰضضو ح

گاه دامن   نبوت هيچطنو با… قت ساية افكِن احوال توست وهحقيقت محمديه هم
  …“گيرد تربيت از سرت برنمي
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  نتيجه؟
  .يادآوري شد» محِض يادگار«قوِل نيما  به! نتيجه، هيچ

  توان گفت؟ چه مي
توان گفت بيدل در قلِب عرفان، در مركز زيسِت مرتاضاِن بزرگ، جذِب حقيقت  مي

نشيني در جان و  و چلّهچلّه  يت است و افسون هيچمحمديه، نبوت و باطِن نبوت، وال
  !افتد دل و ذهن و زبان او كارگر نمي

  چيست؟» شعر«تعريف بيدل از 
  .ذكِر خدا
  .برده است كار مي اين تعبير را و تركيب را در انجمن ادبي خويش به او ـ

  چيست؟» بندگي«تعريف بيدل از 
  .ست، ديگر هيچ بندگي، عاجزي

  كجاست؟بيدل، اصلش از 
 او ،كه بگذري و بايد كه بگذري و شايد كه بگذري… از هندي و فارسي و برالس و

  .هيچ آب و خاكي ننازيده است به
عنقاي آشيان اطالق در قفِس انديشة تقييد افتاد و آهنِگ پردة عينيت نقاِب ”

  …“ ودقانوِن غيريت كشا
  .“ پوشيدخود نشان قادريت كسوِت آب و رنگ عبوديت به پيكر بي”

اعتقاد شما بيدل  دهند، به بسياري معتقدند ايرانيان صائب را بر بيدل ترجيع مي
  تر است يا صائب؟ بزرگ

در .  است و دنياييساتر در فضاي معرفتي شعر و شاعري تعبيري نار بزرگ و بزرگ
  !عالم عرفان و حكمت و اخالق، بهترين شاعر سخنگو پرهيزكارترين آنهاست

  ل پرهيزكارتر است يا صائب؟با اين وصف بيد
  !ترديد، بيدل بي
  



  ٤٥٢  قند پارسي

  

  چه استنادي؟ به
مانده، نشان  چه باقي آن. مانده چه كه از آِن صاحبات كلمه و كالم باقي آن استناد به با

  .دهد كه بيدل اهل مراقبه بوده است مي
  يادها هست؟ هرگز سخني در باب تقٰوي از بيدل به
 تقٰوي را ،ل دهلوي با تأثير از كالم انبياء و اولياءبله، سخني بسيار نيك و درخور كه بيد

اهللا كه  سه بخش تقسيم كرده است، تقٰوي اهِل دنيا، تقٰوي اهِل عقٰبي و تقٰوي اهل به
اين . پاِس ناموس تنزّة ذات تعبير بيدل، منِع دل است از خطرات، به اهللا به تقٰوي اهل

  .آيد، در انواع عبادت  ميدست  به)ع(بندي نخست از كالم حضرت امير تقسيم
  نتيجه؟

 قدر هست گيري نيست، اين اي در كار نيست، و يا دسِت كم اين مخلص اهِل نتيجه نتيجه
شاعران . كه اين مايه معني و معرفت و اخالق در كمتر انساني با شعر جمع شده است

 و اند و اصوالً جمع شعر بزرگ حتماً اخالق مداران و پرهيزكاران بزرگ هم نبوده
الجمع مهمي الجمع نبوده است، ةنشاعري با تقوي نه كار هر شاعري بوده است و اگر ما

  .امكن اولي نيز هم براي هر شاعري نبوده و اما بيدل از اين حيث كامالً نمونه است
  كنيد؟ مراقبة بيدل را چگونه تعريف مي

 بيدل از نوع مراقبات توان گفت نوع مراقباِت آثار او مي تعريفي ندارم، فقط با توجه به
ست و يا منگ و يا مقدر مجذوب و يا  قاعدة سلوك نبوده است و او هرگز آن بي

او با .  حالي بماندرها ب خياالتي و يا هرچه از اين قبيل مثبت و منفي، نبوده است كه سال
  :كند كه نونمند جاذبي كه دارد يادآوري ميهمة جان ج

  داشـت    در خلق سرايت مـي     جذبه  داشـت   گر جنون رسم هدايت مي    
  بـود   همه كس امت مجنـون مـي        بـود   قـانون مـي      اين شيوه به   گرو

  :و نيز
ــت دل كمـــال دارد    يـست  ن قدر هنـر    آشفتگي آن   جمعيـ

 گرشود و بيدل جستجو اعتدال ختم مي و اين است كه غايِت مراقباِت بيدل به
  :گويد كه اعتدال است و باز مي
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  فاسـت هر امر كمـاِل عر    تعديل به 
و در اين قسم انديشه نيز، پيرو حضرت ختمي مرتبت و تعاليم اوست كه 

  .خيراالمور اوسطها
اي عرفاني و حكمي سراغ ندارد، مگر در  و اين اعتدال را بيدل در هيچ انديشه

 و حق اين پرده است  و بيحشخص رسول خاتم و اولياء و در اين راستا، سخِن او صري
  .كشد رخ مي د و در برابر مرتاضان بزرگ آن سامان بهاعتدال نبوي را، در هن

اندازة  بههيچ شاعري در عصر بيدل و در هند و همة شهرهاي هند، : توان گفت مي
  !بيدل دهلوي منادِي اخالق نبوي و انديشة اسالمي نبوده است

  گويد؟ بيدل از رياضت چه مي
 طافرا گمارد به بر قوي ميشرط اعتدال و ضعف  آرد به رياضت صفا و باطن مي. گويد مي

  !كمال
  بيني؟ يتر م قام جماعت را در بيدل پژوهان موفّدك

  .شند دوجماعتي كه نظر باز آن برو
  .اند ام گروه، زودتر بيدل را دريافتهدك… ميان افغانان و تاجيكان و از
كه چه كسي بيدل را زودتر خوانده و كشف  اين. گمانم اين سؤال و پرسش غلط است به

تواند باشد، چه كسي او را بهتر خوانده و معرفي كرده، حايز   مهم نيست و نميكرده
  .رتبه است

  چه كسي بهتر خوانده و معرفي كرده؟
تواند مدعي شود كه همة آثار بيدل را   چه كسي مي!كس؟ تونم بگويم هنوز، هچ مي

  جمعاً و كيفاً و كماً ديده و خوانده؟
  !كس علي الظاهر هيچ

  ام چه؟ پيدا شود و بگويد من خواندهاگر كسي 
چنين كسي فعالً نيست و پيدا نخواهد شد و اگر هم باشد و يافته آيد، ادعا نخواهد كرد 

رود و اين خاصيت  خواندن بيدل ادعا از دست مي كه ادعا هرگز بيدالنه نيست، با
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طف، سخت همة رحم و ل با بيدل! ه و يك نفس خواندشبتوان يك  بيدل را نمي! اوست
كند و اگر تو طاقِت خرابي نداشته   خرابت مي!چي است تخريببيدل ! رحم است يب

  !پاِي آثارش پيش بروي تواني پا به باشي نمي
كند و اگر در تو چشم شهرت باز باشد  ت را كور ميا بيدل، حسن شهرت انتظاري

  !ماني ز ميخواهد بماند از تماشاي بيدل بابو باز 
 هليت از دست دادن داشتهو تو اگر ا! دهد تو هيچ نمي به! ستاند بيدل از تو وا مي

دست  پاِي او و آثار او پيش بروي وگرنه اگر آمده باشي كه چيزي به  پا بهيتوان باشي مي
  …و! بردت برد و خواب مي بياوري، در مطالعة نخست، خوابت مي

  و چه؟
  پرورد بيدل اي دل صفا ميـو خموشي در فض

  گو، نفس در خويش دزديدمغباري داشت گفت
  نظرت در مورد پروفسور بچكا چيست؟
اين توفيق كمي . روي آثار بيدل باز شده است ايشان خيلي توفيق داشته كه چشمش به

! اين باغ رسيده و بچكا به! باغي برسي كه تا پيش از اين نرسيده بودي كه به نيست همين
  تاب، رفته است؟قدر مستش كرده كه كلّه  هاي باغ آن اما بوي گل
  چه طور؟

و دوزخ است و هم منكر زندگي پس از بچكا، معتقد است كه بيدل منكر افسانة بهشت 
 هنوز بيدل را كامالً نخوانده است و دريغ از استاد بچكا كه جه و با اين نتي.مرگ است

  :مگر نگفت. هاي كوِه آثار بيدل چنين پرت شده است از كتلاز يكي 
 خـواهـد نـد مـيـتـِم معـني بلنـد مـن فه

 وهم و كتل دارمك ،درك فكرم آسان نيست
  بچكا البتّه اشتباهات ديگر هم دارد؟

  كجا؟
  .ه كردهمجركه آن را گنجينة اميران ت» عامره خزانة«در ترجمة كتاب 
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  اند؟ اين اشتباه پي نبرده آيا به
 كه استاد بچكا اند آوردهدكتر شفيعي كدكني با ادب تمام در نوشتار . اند برده البتّه كه پي

 ترجمه كرده است يعني گنجينة اميران the Treasure of the Amirsرا به » خزانة عامره«
  .امرا ندارد معني آبادان است و ربطي به در صورت كه عامره به

خطِّ  از بالهاي نقِل شرقيات به”اند كه علِّت اين اشتباه  البتّه دكتر شفيعي يادآور شده
  .“التين است

كرد كه  خواند و توصيه مي خواند و مي اما، حسن دانش مقدم كه بيدل را همواره مي
  !گفت اشتباه بچكا اشتباهي از لوِن اشتباهاِت ذهني است مخوانيدش، مي

  يعني چه؟
خطِّ التين عامره  شناخت حتّي اگر به كه اگر بچكا بيدل را درست و راست مي يعني اين

 بيدل هرگز در درباِر اميران و در هرجا كه اميران كه جاي… فتپذير ديد نمي را امرا مي
  !باشند و بودند نيست و نبوده

  . طنز بود و هستاهلهرحال، او  به
  دانش مقدم كيست؟

بود كه خواندن » فردوسي«حسن دانش مقدم از بيدل خواناِن عميق و دقيق خراساني 
في و وافي از ادبيات كهن و نوين  او شناختي كا.كرد بسيار بيدل را بر ما توصيه نمي

د حيات است و از آرزوهاِي اين مخلص اين است كه او ي در قاكنون همپارسي داشت و 
  .كند هايش را پيرامون بيدل چاپ كند و نمي نوشته
  چرا؟

  .ام شما چاپ كنيد، من رسالة نكات را با او خوانده: گويد مي
  گفت؟ از نكات چه مي

گفت و معتقد بود كه  او مي. داند كه عملي است خواند، مي يگفت، هركه نكات را م مي
نام مؤسسة بيدل، فراهم آيد تا همة  اي همچون مؤسسة دهخدا به شايسته است تا مؤسسه

آيند و  هم مطالعه گرد خوانندگان بيدل شيفته و غيرشيفته، در آن محفل و هر روزه و با
  .قوت خود باقي است ة او هنوز بهو اين گفت.  و انديشه داشته باشندكرتبادل ف
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اي؟ از بيدل؟ و  كه چه خوانده كرد؟ اين خانة خود او چنين حس را در ما زنده مي
كه  گونه باشد اين كه اين بيت نبايد درست باشد و بايد آن اي؟ اين چه دريافت كرده

اد آن  ديگر كه يادبةك او مرتاض نبوده است و هزار اين! ريف شده استحجا بيدل ت اين
  .روزگاران يادباد

  ؟ديگر چه
  .داد ما مشق مي هكه او نيز بيدل را ب ديگر اين

ست، مشق بنويسيد و راستي را مشق نوشتن نقد بيدل نيخوانديد، كافي : گفت مي
  :تر بود چناني چناني و آن چقدر آن

وفانش از تچون مردمك، . اي است  خود نقطههچه از نسخة دل فهم كني اگر هم آن
ي چون نو هرچه از خارج جمع نمايي، هرچند دفترهاست، در چشم گشود. برد يجا نم

  …خورد مژه برهم مي
دامن تري  قدر آب ندهي كه طبيعت از انفعال عدم صورت، به و زباِن الف را آن

  …ي كه تنگي گريبان مالحت چاك رسوايي انگيزدزارنيفي آن همة آويزد و گردِن دعٰو
ديد و  ها را مي ي ما در هر هفته و هر جلسه مشقهاي او بود برا ها مشق اين

گفت بخوانيد و بنويسيد و بنويسيد و  خواست تا بخوانيم و مي خواند و از ما مي مي
  .بخوانيد

اي،  گفت تا ننوشته او اگر متني از بيدل را خوانده بودي و ننوشته بودي مي
خواند و نوشتن و معتقد بود كه بيدل را بايد نخست درست … پيرامونش سخن مگو

  …كند  كمك ميندرست خواند به
  .ميان آورد بگو ها به شود نامي از آن پژوهاني كه مي از ديگر بيدل

  !جواد خدنگ نيكفرجام
او سخت شيفتة غزلياِت بيدل بود و كار آگاه اين بود كه سخنان نيچه و هايزنبرگ و 

ق دهد و نتيجه بگيرد كه  بيدل تطبيعرش وبوسكاليا و افالطون و هرچه همة چه را بائل
فراسوي نيك و بد، تر  زيبايي هرچه تمام نظم و در غزل و به اين سخن نيچه را بيدل، به
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كتاِب  ها را چاپ كند، به  شايد اگر روزي حاصل آن تالش!بيدل بخوانيد! گفته است
  .يابيم  دستيباليني، جذّاب

. نداخو ديگران، نمي خويش، بهو البتّه، او از آنهاست كه بيدل را براي معرفي بيشتر 
گونه  كرد و اهِل سخنراني و اين حظّش را با دوستان تقسيم مي. برده ظّ ميبيدل را ح

  .بيدل نبود ها راجع به حرف
كرد محِو آن   بيدل، مقايسه ميادراكان برتر نيچه را با تجلّي انسولي آنگاه كه بحِث 

  .هاي او در نزد دوستانش باشد شايد، چند نوار از صحبت. شدي كلماِت مجذوب مي
  ديگر؟

ديگر دكتر فاطمي، سيدي بزرگوار كه كتاب تصويرگري در غزليات شمس را 
آشتياني » سيد جالل«الدين  هاي دكتر غالمحسين يوسفي و استاد جالل راهنمايي با

  .نوشته است
 پژوهي داشتند و دانشجويان ايشان در دانشگاه مشهد و در دهة شصت كرسي بيدل

گرفتند و   خوانِش آن و امتحان هم ميفهم غزليات بيدل و را مكلّف كرده بودند به
ف، تكلّ كردند و گاه به بيت غزل را بازرسي مي خودشان هم بسيار دقيق و عميق بيت به

مرسوم نبود و ـ  اين شيوه، در دانشگاه آن ايام ـ. گرفتند پرده از اسرار غزل هم باز مي
  .دكتر سيد حسين فاطمي بودندموجد اين عمل، خود 

طور رسمي باز شود و در  دانشگاه به پاي بيدل بهاين كار باعث شده بود كه 
  .جا بحِث بيدل گرم باشد هاي ادبيات آن كالس

اند  و ايشان مرا در آن كالس پذيرفته! شكل نخودي ام به ها بوده من بر سر آن كالس
  .ايشان باد جا سالم به كه از همين
  .آيد آن دوران را زالِل زالل ييادم م

  ؟…ديگر
پرسيدم  و هر گاه مي!  رستم است،پدرم خدا بيامرز كه معتقد بود بيدل فردوسي نيست

  !خودت بايد بفهمي: گفت از او كه يعني چه؟ مي
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خاك بر او خوش كه ! گور برد رفت و پاسخش را نيز هم با خود به اسخ درميپو از زيِر 
  .باد

  ؟…ستمبيدل و فردوسي و ر
  !بله

 .خاطر داشته باشيم كه بيدل روحي حماسي داشت و البتّه جسمي حماسي نيز هم به
هاي ادِب حماسي در جاي جاي آثارش  نوعي باستاني كار و ورزشكار بوده و نشانه به

و ترسيم كرده ااو حتّي نام از رستم نيز آورده است و سخن از پلنگ انداختن . هست
  : حماسي را در شعرشهاي  بسياري از صحنه.است

ـ     اي در آيينة تيـغ       كه نديده  يروي  ميـدان وغـا ننمـايي       ههشدار ب
*  

ـ    باكي كن رقيـ     بي   سـت ا سيب مردان ايـن  ،سر بر كف گير    تن اسـ  ب مـردان اي
  :و

  الفتي الّا علي بنويس بـر بـازوي مـرد         
اي است حماسي، خوانده بوده است و  او منظومة عظيم مهابهارت را كه منظومه

  .)كس در جام نتوانست كرد باده با او هيچ(كالم، بيدل مردي حماسي است و جان 
ي، رليد دريادلي، ،ندي گندآوريگلي بوده و پهلواني، يعموي او ميرزا قلندر كه 

  …سرآمدي
 را كه ميرزا قلندر در آن جنگ بوده و زخم عميق برداشته و هماجراِي جنگ هزار

. بيدل در چهار عنصر آورده است… نگيده ووار سه روز ج سيجيوجود زخم عميق ب با
  :رباعي

  سـت اباكي كن شكيب مردان ايـن         بي
  .ِل معرفي او آمده استضو در فدر وصف ميرزا قلندر 

  توان گفت؟ از نثر بيدل چه مي
تر واقع شده  تر و مجهول توان گفت نثر بيدل از شعرش بسيار تا بسيار مظلوم مي

  .است
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  چرا؟
 دقيق پيرامون آن نيست، بلكه آن مقدار كاوشي هم كه صورت زيرا كه نه تنها كاوشي

  . شتابزده است،پذيرفته است
  كدام مورد؟

اين دقيقه كه هنوز اثري از رقعاِت  توان اشاره كرد فقط به از آن ميان مي. مورد زياد است
  .هاي درسي راه نيافته است بيدل و كلماِت قصار او در كتاب

 نثر او، واكاويده نشده است و حتّي شعرهاي منثور او هاي كه هنوز ويژگي و هم اين
  !با شاملوئيات معاصر مقابله و مقايسه نشده است

  شعرهاي منثور؟
  !بله

توان اندازة بسياري از شعرهاي شاملويي معاصر، شعر منثور از  با يك گزينش، مي
  .دست داد بيدل دهلوي به

  توان گفت؟ از نثر ديگر چه مي
كه او نثر را گل و نظم  نثر در برابر نظم، عميق است، اين قيق بيدل بهتوان گفت نگاه د مي

داند و   راه رفتن و شعر را رقص ميكه نثر را» پل والري«داند همچون  را غنچه مي
كه بيدل در يك تحليل شكوهمند نثر را شعر مفصّل و شعر را نثر مجمل ناميده  اين

 و مايه يهاپدهد كه بيدل تا چه  ن مينثر بيدل همچنان نشا. يادكردني استاست سخت 
  .اهل قلم بوده است و اهِل تحرير دركنار بيان و تقرير

 اثر قلِم اين مخلص »مكتوب شوق«، و »نسخة دل« در اين خصوص در دو رساله ـ
  .دهم اله ارجاع ميسآن دو ر خوانندگان را به. چه كه بايد بيايد آمده است همة آن

  ثر بيدل هيچ سخن نداشته است؟استادي در مورد ن يعني هيچ
  .اما آن سخنان در خصوص نثر بيدل حق نثر او را ادا نكرده است! داشته است

  نمونه؟
نسخة كوب در كتاِب دفتر ايام نظر ايشان را اين مخلص در كتاب   دكتر زرينظرنمونة ن

ر است در آو اند نثر بيدل سرانجام مالل كه استاد فرموده اين .دل نقد و نقل كرده است
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و البتّه در خصوص برخي از آثار منثور . مورد همة آثار منثور بيدل شايد كه صدق نكند
  .نامه نيست زبانمرآورتر از  او صحت داشته باشد آن بخش هم مالل

  :كنيد دقّت
: ي و مردننال دامن افشاغي است تبسم ريز، اشبحزندگي ارباب سخا، ص”

اني مادة ايثار، حياست و عالمِت حيا  سرگريها خواب نازي، تخفيِف كدورت
  .“چشم بينا

  :و
شان  فيِض ازل شامِل دريا دالني كه رشحة كرم چون ابر، از صفحة جبين”

  .“شان پيدا پيداست و جوهر ايثار، چون موج از شكِن آستين
  .“ دريغ نداردقخلحق ايمان دارد شفقّت از  هركس كه به”
رياست و عسرِت احواِل خلق پسنديدن، دليل ناآشنايي دخشكي امواج ”

 در كسِب جود و كرم كوشيدن ختلّقوا باخالق اهللا خواستن، گواِه ناشناسايي مولٰي
  .“است نه كسوِت بخل و خست پوشيدن

ها، نوعي  واره  و سادگي گلستان سعدي نيست؟ آيا اين سعدييسهل آيا اين موارد به
. ستنيفرماييد هند و چيني سبك هندي و حتّي شما ب سبك ديگر به نثر گلستاني به

هايي كه نه   سبك،داد از اين موارد را گزينش كرد و در دسترس قرارتوان بسياري  مي
  .اند سبك بيدل به. اند و نه عراقي سبك هندي به

  واره؟ سعدي
تحقيق از گلستان سعدي،  مگرنه بسياري از بزرگان پس از سعدي و به. واره بله سعدي

  !ها ها و نگارستان انها نوشتند، بهارست كتاب
نظامي و يا گلستاني همچون اي همچون خمسة  بيدل هرگز مدعي پرداختن خمسه

اما با پرهيز از اين ادعا، بسياري !  مابقي حرف،اصل يكي است! گلستان او نبوده است
هاِي عرفاني  واره توان گفت حتّي بسياري از نثرهاي بيدل سعدي مي. واره دارد سعدي

! ارك بيدل در نثر آموزگاري است درست،فرگلستاني عرفانِي ص. فارسي استتاريخ نثر 
يابي كه با متانت و دقّت در  واني آموزگاري را پيش روِي خويش ميخ نثر او را كه مي
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آموزي  كه دانش  تدريس مثالً فوايد سخن و خاموشي، گو اين.حال تدريس است
  و او پاسخ داده است كه! پرسيده است سخن و خاموشي در عرفان يعني چه

هاي هستي است و دعوي هستي در محكمة كبرياي حق  سخن از داليل دعوي”
  .“باطل

خموشي از شواهد اوضاع نيستي است و شخص رحمت پيوسته با اين وضع ”
  .“مقابل

  :شعر چنين گفته و اين نكته را به
  …پرورد بيدل خموشي در فضاي دل صفا مي

طور كلّي در فوايد و شناخِت  بيدل به. يابد فرق اين دو مورد باهم را اهلش درمي
كه اين  اي داشته است كه آن را در خاتمة عنصر سوم، با ذكر اين خموشي و سخن مقاله

طور كه كتاب درست و راستي  همانجا آورده شده  اين اي جداگانه بوده و به بخش مقاله
دست فراهم داد نگاه و نقد دكتر شفيعي كدكني   بهها آينه شاعراز شعر بيدل تحِت عنوان 

تر مواجه كرد، كتاب درخور  و اهِل پرهيز و پروا از شعر بيدل را با بيدل بيشتر و شفّاف
رخ بكشد و اين مهم در حال  بهتواند نثر بيدل را  ديگري هم با همان سبك و سياق مي

  .شدن است
   بيدل، يادآور كيست؟،از ميان عرفا

ها تفرقه نيست، همة باهم متحدند و اختالف  اند، و مياِن آن عرفا، همة يادآور هم
اما بيدل بسياري يادآور . آورد شان نيز سرانجام سر از وفاق و اتّفاق درمي احواالت

  .شمس تبريزي است
  ها؟ از كدام زاويه

مند  هاي عرفان اعتراض و عرفاِن نقد و عرفاِن تحقيق و عرفان كريم و كرامت از زاويه
  .و خيلي موارد ديگر… كرامت هاي شائبه بي

 معنوي او، شيخ كابلي يك شمس دانمياِن استا اين نكته را نيز ناگفته نگذارم كه در
سزايي  تواند سهم به مي كه شناخِت او در شناخِت بيدل، يشمس. تمام معني است به
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خواب كردن  ار داشته و در هر سه نوبت بادشاه كابلي سه نوبت با بيدل دي. داشته باشد
  …بيدل غيب شده است و كرِت سوم رفته است كه رفته است

  بيدل با او كجا و كي آشنا شده؟
اش را خود بيدل با نثر و بسيار زيبا و  قصّه…  جواني ودر خواب و در آغاز سلوك
مطالعة ديدار بيدل و شاه كابلي با .  آورده استعنصر چهارمتين و دوست داشتني در 

  .هاست ترين مطالعه روايي بيدل يكي از شيريننثر سنگين و 
. هاي شريف بيدل خود يك كتاِب تمام است ري از متنااين متن، همچون بسي

دركنار ديدارهاي شمس و مولوي، ديدار بيدل و شاه كابلي نيز بررسي شود و ! كاش اي
هاي  هاي درسِي حوزه و دانشگاه در رشته اي كاش بخشي از اين روايت منثور در كتاب

  .ادبي جواز حضور پيدا كند
هاي ادبي سخت خالي  ها و دانشكده جاي نثر بيدل در واحدهاي درسي دبيرستان

  .است
  :و
  .“اند مدرسه نياورده نوز بهبيدل را ه”

  ؟!موردي كه گويا براي صائب تبريزي رخ داد و صائب از آن متأسف بود
چه تعريف ! بينيد ريف را ميتع ) گل است،آرايش نظم غنچه و نثر(هر روي،  به

  .بلندي از نثر داده است
  گيري؟ اگر بخواهي از بيدل ايراد بگيري چه ايرادي مي

  !تايراد فعالً كار من نيس
  .»عمي و يصمو حبك الشي ي«من محب اويم 

گويم، آن چيزي كه دوست دارم و من محبت خود را  چه من از بيدل با شما مي آن
زباني  كه او بسياري مواقع در نظم و نثر به  گو اين،دارم و نه شناختم را مياز بيدل عرضه 

و ! ضعف در محبِت من استفهمم اما يقين دارم  كه هرگز نميگويد  با من سخن مي
ترديد زبان دشوار او ساده خواهد  اين محبت اگر روزي ضميمه و نتيجة دانش شود، بي

  .گونه بوده كه تا حال اين  كما اين،شد
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داد   ورنه به،جاست مشكل اين. فهمند بيدل را دوست ندارند كه بيدل را نمي آنان
جا كه بيدل را   تازه آن!وار نيستقدرها هم دش همة دشواري، آن سخن بيدل رسيدن با

 فهميفهم،  اي كه سرانجام به كرشمه! آغاز كرشمة محبت اوست! فهمي خواني و نمي مي
  .انجامد ادعا و صميمي مي عميق و بي

  كني بر سنگ مزار بيدل چه بيت بايد حك شود؟ فكر مي
  !دانم نمي

  :ايم كه زمزمه شنيده اما اين بيت از بيدل را به
  كه بر خاكم آيي و مـن مـرده باشـم          ار خون در عدم خورده باشـم      چه مقد 

  :و اين رباعي را
  نـــامحرم قـــصّة هالكـــم مگـــذر  غافــل ز مــزار شــرمناكم مگــذر   

  م مگـذر اي ز خـاك  نـه  نارد، شـ  گر م   ام محمل عمـر    بردوش عرق كشيده  
يكي از مخمساِت اوست دوست   اين بيت از بيدل را كه متعلّق بههولي من هموار

  :ام كه داشته مي
  ديروز، در اين خاك، بهار، آينه بين بـود          دگذاريــته دم آهــسزارم قــاِك مــبــر خــ

خيلي سپهري بر سنگ مزار خويش و از خويش دارد اين بيت با شعري كه سهراب 
  :هماهنگ است

  …آييد نرم و آهسته قدم برداريد سراغ من اگر مي به
ام مورد را در باِب احواالت خويش دارد كنثر و د هايي كه بيدل به مياِن داستان از
  .پسندي مي

جنّة او، اام ـ هر كدام حس و حالي دارد، ماجراي دفع   ديدهيهمه را دوست داشتن
ي او، ماجراي رحلِت شاه قاسم هواللّهي او، ضماجراي كنيزِك بيمار او، ماجراي اسد راف

و ماجراي »  كامل نكردهالبتّه غش« كردِن او در بازار از فرِط گرسنگي غشماجراي 
انوپ «از اين ميان ماجراِي قس علي هذا شكايت ميرزا ظريف از او پيش شاه قاسم و 

 تا تصوير او را خواهد درخواست، از بيدل مي  انوپ نامي كه به،مثال زدني است» نقّاش
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 ام بارها و بارها، همة مضامين نقّاشي شعر اين داستان را خواندههر وقت . نقّاشي كند
  :بيدل در ذهنم زنده شده

ـ    گر دامن او كشد ز دستم مـرد اسـت        ازدنــ ود مـي ِك خـ زور كلــ اش بـه نقّ
  و
  ويتس ه بمترسكشد ح گرد نقّاش شوق گردم كه مي به

  .است» اسكار وايلد«اثر » دوريانگري«تصوير  اين ماجرا، بسيار قابل مقايسه با
در حوزة ادبيات داستاني قلم  اهِل كنم كه هنرمنداِن اين دقيقه اشاره مي هجا ب همين

اند كه  كه هنوز، باور نداشته گو اين. اند كردهدر خصوص بيدل، بسيار تا بسيار كوتاهي 
هاي  هنوز، ويژگي. نويسي مطّلع داستان! هم بوده! نويس بسيار ديگري بيدل داستان

ات داستاني هاي بيدل در نظم و نثر بررسي نشده است و جاي آن دارد كه ادبي داستان
كنم كه  از همين مصاحبه، آموزگارانه از دوستان درخواست مي. دگيراين مهم را جدي ب

  .اين مشق و اين تكليف را سرسري نگيرند
مثنوي هاي بيدل هم هنوز در كتابي همچون مأخذ قصص  كه مأخذ داستان و هم اين

  .ت خالي استدست نيامده است كه جاِي آن سخ مان بهالزّ  از دكتر بديعمعنوي
  !؟هبا اين وصف در مورد بيدل هيچ كاري نشد

  !نه
  !نشده

چه در ايران و خارج از ايران  علمي و دانشگاهي در مورد بيدل كار كم داريم آن
 كه پراكنده هست نسيمي و شميمي از شور و شوِق آثار بيدل در جان خواننده است

  …منكر او و سخت كافر و ياو بوده و ديگر يكي سخت معتقد به. شده
آثار او و استادان او و شاگردان او هرچه همه چة  توجه به اصل كار، شناخِت بيدل با

  .اوست
  !توان آمار گرفت مي

 !ـ مأخذ قصص بيدل در دست است؟ نه
 !ـ سبك بيدل در روايت فراهم آمده؟ نه
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  !فرهنگ تركيبات بيدل، مستقالً با معني و يعني دست فراهم داده؟ نهـ 
  ! است؟ نهارباز  نثر او دراسيشن سبكـ 
  !؟ خير و حديث در دست استقرآنتأثير بيدل از ـ 
  !شناسي شده؟ نه االستعمال بيدل سبك ور قليلحبـ 
  !شده؟ نه بررسي چهار عنصرتوجه و تغيير در  مقابلة نثرشناسي بيدل باـ 

  !فرهنگ بسامدي ديوان بيدل در دست است؟ نه
  !نه! اً، تصحيح شدهرعاً و حقّديوان بيدل رسماً و عرفاً و ش

  !هاي يك تحقيق دانشگاهي نه در اندازه! گوييم نه ها كه مي اين
. وگرنه پيرامون اين مباحث سخن گفتن و انشاء نوشتن تا بخواهي شايد سخن هست

 همچون انشاهاي تكراري دوران ،ش باد معلّم منانشاء با پاياِن اين بود انشاِي من، خو
هاي با تجزيه و تركيِب اسلوبمند آثار بيدل، دقيق و عميق، اين  نوشتن كتاب. مدرسه

اين چشم انداز، كتاِب از و  ظهوري و بروزي درخور نداشته استعمل هنوز 
اسلوب است و البتّه  همواره يك اثر آموزگارانة بااز دكتر شفيعي كدكني » ها نهآي شاعر«

پژوهان، در  روي ديگر بيدلتواند مورد پي توانست و مي يك سرمشق و الگو كه مي
  .پژوهش ديگر آثار بيدل قرار گيرد

اين  نوشته آمده، اثري به» نظم و غزل«ميان آثاري كه در مورد بيدل و آثار او  آيا در
  شكل و شيوه سراغ داريد؟

گام با غزل ميرزا جلو آمده باشد و پرده از رخ اين عروس خانگي  اثري كه گام به
ها و مقاالت  كه بسياري از كتاب وجود آن با.  بنده سراغ ندارمتدريج بازگرفته باشد به

تا پيش از اين اثر محقّقين، آيا در كدام اثر . ام زبانان خوانده پيرامون بيدل را از فارسي
  ت؟حاراين صحت و ص بهايم  ديگر مواجه بوده

ديگر كدام اثر  اين اثر، با مراجعه به آموز شعر بيدل آيا بر مراجعه به يك دانش
هاي صريح آن  ها را با ذكر نمونه ها را و ژرف ساخِت اين وابسته تواند اين وابسته مي

  سراغ كند؟
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شناخِت اين چهار وابسته در شعر بيدل كليد بسيار كاملي است در راستاي گشودن 
  .هاي كالم او بسياري از قفل

و . جامدان تحريف مي و در تعريف بيدل، به! شناسي يك اشتباِه كوچك در بيدل
ريف حت آموزان به هاي كم در عصر جديد بسيار كمتر، چرا بايد وقت دانش فرصتاين  با

  !گرفته شود
  !تصحيح تحريف و نيز وقِت آموزگاران به

بيدل انجام داده سواِي عالقة بيدل و  چه شفيعي كدكني، در راستاي آشنايي با آن
ر در بيدل گم شده، و در برابر او قد كه آن  آن.بيدل است و اين مهم است عدم عالقه به

  .دربيند، هيچ از بيدل براي من و تو ندا خود را حقير مي
  .ردداشناختي ن بيند هم، از بيدل هيچ كه بيدل را حقير مي و نيز آن

 و اثر شفيعي كدكني از اين زاويه، بسيار دكن بيدل نه حقير است و نه تحقير مي
اين مطلب بسيار   مطالعاِت پيرامون بيدل به در.علمي و آگاهانه. درخور توجه است

  :خوريم كه برمي
  …و“  درستي از او ندارمفهمخوانم ولي هنوز   سال است بيدل را مي۴۰”

  .شفيعي راِه فهِم بيدل را كوفته، درنورديده و هموار كرده است
پژوهي است، يك نشان  يك فرهنِگ بيدل. ، فقط يك گزيده نيستها آينه شاعر

ف كوچِك جيبي، المعارةيك دائر. چه پس كوچة شعر و انديشة بيدل استدرست از كو
  .تعريف از بيدل اي براي يك آشنايي بي اقچهتيا، 

قدر كوچك بوده كه بخواهد در پناه نام بيدل، خود را بزرگ كند و  نه شفيعي آن
  !مداِح خودي باشد در مدح خورشيد

  .و نه بيدل، را شأِن وصفاِي تحقيق اين است
 فقط ميزان حيرِت خويش را از ،كه بسيار در مورد بيدل كار كرده و در هر كار آن

  !رخ كشيده كه كار نكرده بيدل، به
  !دست داده كار آن كرده، كه كليد به
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ها،  شاعر آينه… ني يك شاعر را ـ رسم كرده واهاي واژگ  تداعيتنيدةدرهم شبكة 
پژوهي و  همة وقت كه در امر بيدل  اين مخلص هنوز با،پژوهي است آيينة شفّاِف بيدل

  .باور نداردتا اين حد، اثر تحقيقي را در باب بيدل و آثارش،  پژوهان، داشته، هيچ بيدل
 معرفي شود، بايد ، محصول اگر قرار باشدين حوزة ناخودآگاه است و اصلشعر حا

ياري حوزة هش حوزة خود آگاه ـ وارد شود و آوردن محصول مسمي و ناخودآگاهي به به
 از ي بسيار.ي نيسترت يده و زبان ورزيدهزفرض امكان، كار هر ذهن ور و خودآگاهي به

! نقدهاي بيدل، اين دقيقه را دريافت نكرده است و در كمال حيرت، نقدها شاعرانه است
  !نه محقّقانه

  ! اما پژوهش، خودآگاه، ناخودآگاه است،سرايش
  … بگواند هايي كه بيدل را معرفي كرده از تذكره

نويس، اگر دروغ بگويد، كه بسيار هم  تذكره. نويسي اصوالً عمل دشواري است تذكره
  .ها گردآلود كند تواند مسير معرفي يك شاعر را تا مدت مي! گويد مي

نويسي، از  و تذكره! نويسان اعتبار قايلند براي حرف تذكره! در عالم ادبيات متأسفانه
  .كند ده است و ميها كر اين اعتبار سوء استفاده
هاي نامربوط براي  ها براي شاعران، درآوردن حرف ها و كرامت تراشيدن كشف

معنا  بيها و فراوان  هاِي بسياري براي شاعران، ساختن داستان عقد درآوردن زن ها، به آن
  …ها و قس علي هذا براي آن
ان خويش هاِي فروخفتة خويش و خاند ات، شاعري را سپر عقده كه در تذكره اين

 خويش و تباِر عقيِمهاي  اي قرار دهي براي ابراز و گاه اثبات عقيده كني، واو را، دستمايه
  .خويش، ناجوانمردي است

عنوان يك آموزگار فارسي، معتقد است كه بايد يك پااليش جدي  اين مخلص، به
بار  يبت بهايمان و دروغگو و منحرف، مص نويِس بي  تذكره،ها صورت پذيرد در تذكره

  .آورد مي
رويدادي . ، بايد بداند، كه او ـ در حاِل ثبِت يك رويداِد تاريخي استنويس تذكره

عالوه . نويسي است امانتداري، شرط تذكره. بزرگ، كه بايد، درست و راست ثبت شود
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كردن زندگي  جمع باشاعر بر شناخِت دقيق و آگاهي عميق از كمال كار و نقد روزگار 
نويسان،  توان كوچك شده و بسياري از تذكره اما مي. توان بزرگ شد ميشاعراِن بزرگ ن

اما داشتن . ير استنداشتِن تذكرة ادبي در ادوار شعر فارسي، جبران ناپذ. اند گونه اين
هايي كه از بيدل  اين دقيقه، تذكره توجه، به با. يم داردظه، هم خسراني عتّبِ هاِي بي تذكره

  .توانند باشند اند، قابِل توجه و تأمل مي  دادهخويش اختصاص ي را بهفصل
تر گفته، سخن  نويسي، با بيدل هم حجره بود، حتماً درست كه شاعري و تذكره اين

دارند كه بيگانگان  ها روا مي تواند باشد، چه اغلب همين آشنايان، ناروايي درستي نمي
  …كه با من هرچه كرد آن آشنا كرد! دارند روا نمي

همه نخبه و برگزيده، هنوز، تهيه و تنظيم  وجود آن عاصر، ايران، باادبيات م
  . را در دست ندارداي، جامع و مانع تذكره

ما هنوز ـ تذكرة شاعراِن  .دليل همين، دشوارِي موضوع سواِي داليل ديگر هبشايد، 
  .ايم مشروطه را فراهم نياورده

  .ايم دست نداده  را بهو تذكرة شاعراِن انقالب 
. نشده استكشِف زاللي نزديك  نويسي ـ در دوراِن معاصر ـ هنوز به  تذكره…و
؟ يادمان !خواهد نه فقط كنجاوي و تجسس ال و مقام بلند ادبي مينويسي يك ح تذكره

آينده با  نويسد، نگاهي به آينده مي ا با نگاه به، تذكره رنويس باشد حتماً كه ـ تذكره
  .يابد  وقوع يافته است و ميـ البررسي موضوع و مضموني كه در ـ ح

  باري،
ها، يكدست  ها و معلّم اي م ـ ما مدرسهعز اند به هايي كه بيدل را معرفي كرده تذكره

اند كه بسيار است و سرانجام دستِِ خدا فوِق همة  نيستند و دست باالي دست گفته
  .و دسِت خدا ـ با بيدل، همراه بوده، هست و خواهد بود. هاست دست
  كني همزمان، با بيدل بزرگ، چند شاعر بزرگ ـ قابل قبولند؟ ميفكر 

ما ـ و حتّي ـ دنيا، بايد بپذيريم و بپذيرد، كه سرزميِن ايران، از حيِث حضور شاعر، در 
فوتبال است از اين حيث، شعر و شاعري در ايران، مثِل . اي كم نياورده است دوره هيچ

هنوز ! كنند؟ هي ستارگان فوتبال ظهور مي ِه، هي ب چگونه است كه در برزيل،در برزيل
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هاي خاصّ ورزشي خويش  نشيآيد و هنوز، رونالدو، همة آفز تو نرفته، رونالدو مي ِبه ِبه
  …كند و را نمايش نداده، رونالدينيو قدعلم مي

  .نگري، ستاره باران است ميآسمان فوتبال برزيل كه  به
  .گونه است ر و شاعري در ايران نيز همينعش

  .آورد بار مي خاِك ايران، شاعر، به
  !شاعران بزرگآن هم 

زاكاني و   كرماني و عبيدينگري، سلمان ساوجي و خواجو ميعصر، حافظ كه  به
يايي، آن هم پس از ظهور شاعري رؤ ت بخواهد شاعر را همه در يك زماندلهرچه 

  !بيني  ميبزرگ همچون سعدي
مانند كه يكي از داليلش همين  نام ميدر ايران، خيلي از شاعران بزرگ، حتّي گم

 خيلي از شاعران با همة بزرگي در ساية بزرگ .حضور و وفور نعمِت شاعري است
اند كه ماجراي اين مسأله زياد است و  اند و از ياد تا مدتي فراموش شده ديگر قرار گرفته

  .جا زيادي است نقل آن در اين
اي از حجت، خالي نبوده، حتّي  چ دورههر روي، زمين شعر پارسي، هرگز و در هي به

هاي متفاوت تقسيم شده و هر چارك براي خويش حجتي  چارك به. اين زمينگاه 
ي بيش از پنجاه شاعر بزرگ، درست در يك، عصر، وجود داشته تّّدر ايران، ح. داشته
و داشتن بزرگان واقعي، بيش از شمار انگشتان دست و در يك عهد و عصر، . است

در ايران، هرگز، از مرد زاييدن، عقيم نشده ام. يران، يك رويداد همواره بوده استبراي ا
گفتة فرخي يزدي و اين زن فرزانه را همواره فرزنِد فرهيخته، در گهواره بوده  به. است

عنوان يك آموزگار ايراني خداي مهربان را از بابت اين نعمت بسيار  جا به كه همين
  .سپاسگزارم

  .عالم تفكّر و انديشه يز ـ هدية زبان پارسي است، بههمين بيدل عز
در ابراِز معارف و حقايق، زبان پارسي آشنا شده، در ابراِز معارف  ترديد، هركه با بي

  .زباِن مادرِي خويش را از ياد برده و اين دقيقه و نكته رؤيت شده است
جنبي شعر بگويند، زبان ا كنند تا به امروزه، اگر بسياري زبان فارسي را فراموش مي

  !از سرفريب است و فرصت طلبي
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  .توانسته بگويد زباِن غيرپارسي هم مي بيدل شعر به
، اما زبان »گيتانجلي«هاي صوفيانه و با  توانسته، يك رابيندرا نات شود با سروده مي

  !كه زبان پارسي او را  چنان،پارسي را برگزيده
گوته، چرا . ِر اين شكرخايي واجب استزاده و شُكّ گفتة جمال ر است بهفارسي شكّ
  آيد؟ اش فراهم مي شود و ديوان شرقي محو حافظ مي

  !داد؟ داند چه اتّفاقي رخ مي جا كه بيدل مي دانست تا آن گر گوته، زبان فارسي ميا
هاي  امير خسرو دهلوي، حسن دهلوي، ناصر علي سرهندي و خيلي از دهلوي

اند؟ درست است كه  زبان فارسي شعر گفته ي كه بهلزباِن ده ديگر، چگونه است كه نه به
اآلن هم زباِن انگليسي زباِن فارسي آن دوره در آن سامان رخنه و نفوذ داشته، ولي همين 

زبان انگليسي،  مجموعة آثاري به در آن سامان صاحب سلطه است، آيا شاعر بزرگي با
  در آن واليت ظهور كرده است؟

  !دهلي كند تا چه رسد به  ظهور نميزور، هم، در خود انگليس، به
  !اين سخن يك تعصّب نيست و يك تفاخر هم نه

  .ترديد كريم است و كليم زبان پارسي بي
  !راري ندارند تا بيدل را از خود كنندصايرانيان ا

  .كشند رخ نمي شيراز، آن را به ايرانيان حتّي با داشتن سنِد نسِب بيدل به
  !جهاِن بشريت وم است بهچرا كه بيدل، هدية زباِن اين ق

اي اصيل   پسرخوانده!بيدل، پسرخواندة زبان فارسي است و از اهِل بيت اين زبان
  .يافته است ه و خرگاه و خلوِت خاص اين زبان، راهمخي كه به

  .هر قوم كه شود، و باشد، افتخار زبان پارسي است و سرانجام، بيدل بيدل متعلّق به
  .چيز ديگر ندي، نه افغاني و نه هيچنه ازبك است، نه روسي، نه ه

  .روايت متن، پارسي است بيدل به
و امروزه، در دوراِن غلبة متن و مرِگ نويسنده كه البتّه اين اصطالح مرگ نويسنده 

اين «القضات است كه  گمان من اين همان گفتار عين دانند، اما به مي» بارت روالن«را از 
مورد بر سر اين  در روزگار هياهوِي بيگفتم كه  ميداشتم » اي دان شعرها را چون آينه

  .نكتة قديمي، صحِت اين موضوع بيشتر قابِل اظهار و اثبات است
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ميان همة اين،  اند، اما از ترديد، همزمان با بيدل ـ شاعران بزرگ ديگري هم بوده بي
ارسا و پارسايي كالمي پارسي مبتني بر مرامي پ سرايد به بيدل است كه شعر پارسي مي

  .بيدل پارساِي پارسي گوست
  .درخشد اين است كه نام او مي

اين بنده، در  با، ]حاال كجايي مهم نيست[ها دوستي غيرايراني  خيلي پيش از اين
وجود غلط فراوان كه در خوانش داشت،  كرد و شعرهاي بيدل را با مورد بيدل بحث مي

اين باور كه من  با. ن بنده، بفهمانداي كرد با تكيه بر مباني حدي و بومي به تالش مي
  !فهمم بيدل را نمي

 كه فهِم يست بخواني، و بنويسرتالش كن نخست پارسي را د. او گفتم مخلص، به
  .دهد آن، اتّفاقي است كه از پِس اين دو وادي، رخ مي

غرافيايي خويش، جمان ـ در خارج از مرزهاي  كه ـ زبان دليل اين و آيا ما پارسيان، به
 شريف اني شريف بوده، بايد از ناحية دوستاِن آن انسانسِد آثاري عظيم و معرف انموج

  ؟و هواخواهاِن آن آثار عظيم، مورِد مؤاخذه قرار بگيريم
رم و ف د كرد كه زبان پارسي را بههسرانجام، بيدل را كسي درست معرفي خوا

  .محتواي، درست و راست بشناسد
غير از زبان پارسي ـ  طلسم حيرتي و محيط اعظمي بهكه بيدلي يافته آيد كه  مگر اين
 هركس ـ در هر كجاي جهان، در مورد ! آنگاه حساب حساب ديگري است!داشته باشد

كند و زبان پارسي  زباِن پارسي خدمت مي كند، به كند و درست هم كار مي بيدل كار مي
  .را معرف است

   است؟آيا غير از اين! آيا اين مسألة ساده، درست نيست؟
شناس خوبي نخواهند بود و نه تنها دشمنان، كه  دشمناِن زبان پارسي، هرگز بيدل

آن  به من. از شعر بيدل، نايل نخواهند آمددرِك درستي  جاهالِن زبان پارسي هم به
ي و ظامنيادآوري كردم كه مولوي، عطّار، حافظ، بيدل، ! دوسِت غيرايراني بيدل پرست

اند و  فيت و ظرافِت زبان پارسيظر و تابلوِي ها هريك كرشمههمه كه از همه جا، هركه 
سرانجام هر . تواند باشد ها، هرگز مهِم نمي وجوِد متِن پارسي آن ها با كجايي بودِن آن

  .ستاِي و كشور زباِن شعري خويش است ظاهراً و باطناًو روشاعري اهِل شهِر 
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 شعرهاي احتمالي غيرپارسِي صحت، پژوهاِن غيرايراني، به چه خوب بود اگر بيدل
  .كردند ه ميمخواندند و ترج  ما ميايكردند و بر گرفتند و پيدا مي بيدل را سراغ مي

مخاطباِن غيرايراني  تواند به گوي مي عنواِن يك شاعر پارسي اي كه بيدل، به كمترين نكته
  .همين است كه پارسي را پاس بدارند. خويش يادآوري كند

گويان  مطلوب شود كه بيدل از اهللا نفِع حزبي مصادرة به بهدريغ است اگر بيدل 
 ، حتّي عرفاني كه بيدل معرف آن است.صدق و صفا سليس و سرة زباِن پارسي است به

عرفاني . همان عرفاني است كه وجِه اتّم و كامل آن، عرفاني مبتني بر علم و عمل است
  !نبوت و واليت. ودش  خالصه مي ـاند كه در حقيقت يكيـ كه در دو واژه 

  


