
  ١٧٦  قند پارسي

  رتينه و حييدل شاعر آيب

  ١مخور فريب ز ايوان اين فکنده بسـاط   عمارات اين شکسته ربـاط  به مبند دل
طراز  سخن يدلنواز و شاعر يميحک ،بتحمانه ميعاشق پ ،»قتيسرو بوستان طر«دل يب

 يت شده بود که اساسش بر قرآن و حکمت و معارف اسالميترب يدل در مکتبيب. است
 ان مختلف راياد ةفلسف ،را مطالعه کرده بود يو بقراط يطونافکار افال يو. بود
شگامان معارف وجود و امکان يآثار عرفا و پ و د تسلط داشتاد و اپنشيو بر ،دانست يم
اس دل حس مادي يها عالم امکان و حجاب يثبات يب. درک کرده بود ينحو عال به را
دل در ين است که بيهم ،است يقرب پروردگار هدف زندگان. کرد يم نيدل را اندوهگيب

روند و  يم ند ويآ يم انينکاروا. نديب يم رتيز را با چشم حيذات و صفات همه چ يتجلّ
دا و چشم ينام او ش به ا و جانشينام او گو به زبانش. نديافزا ينم يزيرت چيجز ح
  .است رانيش حينارسا

  ٢مــرا انــد بــه آب آيينــه دل سرشــته    طلسم حيرتم و يک نفس قـرارم نيسـت  
نه ييآ و ريران، تحيرت، حيح يها ر شده که واژهيرت اسيقدر در طلسم حآن دل يب

است که با گل آدم  ييآن نور و صفا يو يرانيت حعلّ. دارد يا هژيبسامد و يدر کالم و
 يهمان صفا يقرارش مدام متالش يب روح. ختيعشق بر سرش ر يسرشته شد و بال

يست که پاکيالزم ن ياز ظاهر کس يعني» ديسپ يوهام«کند که  يم هباطن است و متوج 
مانند کف صابون است که  ييد موين سپيکه دل پاک نباشد، ا يتا وقت. ده باشدياو رس  به

ن که يپس قبل از ا. ستيبر پاک کردن باطن قادر ن دهد و اصالً يم تشوسفقط ظاهر را ش
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  بيدل شاعر آيينه و حيرت  ١٧٧

وشن شود که با ظاهر نقدر ريا. د قلب روشن شوديباشد با ييروشنا به ليظاهر ما
  :مطابقت داشته باشد

  ١ن راوکه بر آاليش باطن تصرف نيست صاب  چه ساز موي پيري با دل غفلت سرشت مـن 
 يسوز درون چند کلمه درباره ،بهتر است ،گفتگو کنم رتيح دربارةن که يقبل از ا

  :ديسرا يم و دار مغز از غفلت مردم نگران استيشاعر ب. گفته شود دليب
ــودن    غفلــت و روشــندلي نگــردد جمــعغبــار  ــه را غن ــده آيين ــت دي ــا کجاس   ٢ه

ند و يب يم راها  دهيشه باز است و نقش همه پدياست که هم يفيه لطينه تشبييآ
 دردناک بود و ،ياجتماع يو ناهنجار ينابسامان ،دليب يبرا. بندد ينم ها را چشم

  :ديسرا يم نين چنيبنابرا. فتر يم شمار به ،ن عوامليآورتر از مالل يکي ،مردم يخبر يب
ــد ز اضــطراب دل اهــل زمانــه بــي   ٣پيش طفالن رقص به بود تپيدن بسمل  خبرن

 ياز عروج روح بلند، ناقدردان يژه هجر و فراق و محروميو  به ،نگونه مطالبيا
را در آثار تمام  ٰياضت و تقوير و ، زهد و ورعينعمت و امانت بزرگ خداوند

نوبه خود و در   به ،يبدون شک هر موضوع. مينيب يم يشگامان معارف اسالميپ
دل يکه ب يا هويشاما  .ز جا دارديدل نيد و سودمند است و در کالم بيمف ،اش همحدود

ال و يا وهم و خينظر او دن  به الوجود است و وحدت ارائه داده، براساس همان فلسفه
 يمعنو يها گر ارزشانين نگرش بيا .شود يم لياست که در راه شهود حا ييها حجاب

دل يب. دهد يم ت را در جان انسان رشدياست که تقرب و معنو يانسان و نشانگر راه
هر سو در  به که يمعشوق بسان عطشان  به دنيرس يبرا گر در تالشيهمچون عاشقان د
رسد و  ينم و آن منبع آب زالل يمعرفت واقع به ،چگاهيهاما  .رود يم تالش آب باشند،

وار با چشم روشن  نهييگردد و آ يم رينش متحيو عظمت آفرها  دهيپد ياز رنگارنگ
  .دينما يم را عرضهخود ف ياحساسات لط ،رتيتوسط واژه ح ند ويب يم راها  يشگفت
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  ١٧٨  قند پارسي

  رت زبانيح
 يماژهاياست که ا ينقاش يبرا يابزار نيا .کند يم رت را دنباليشه چشم حيهم دليب ةشياند

دار يرت پديچون ح. اسرار است يرت زبان شوخير حيت زيدر ب. دهد يم گوناگون را ارائه
  :کند يم د که نگاه گفتگويگشا يم سخن  به لب يه است پس طوريکننده اسرار اله

  ١نگـه گفتگـو کننـد    بـه  آيينه مشربان  حيرت زبان شوخي اسرار ما بس است

  رت سوال کنندهيح
ادراک دارد  يگيو کم ما و شورش و وجدان دل يکيه بر شوق نزديتک که است يميدل حکيب

رت يح يبود که واد يم ييجا  به کاش که منزلگاهش يا. شود يم و در فکر سراغ خود گم
  :کند يم رت سوالينجا حيدر ا. از عوامل حجاب است يکين يرا که ايد زيگرد يم رانيو

  دليود گمم بـراغ خـه در فکر سـن فطرت کيبه ا
  ٢انش رارت ز من پرسد نشيچه خواهم گفت اگر ح

  رت مست کنندهيح
. کند يم قتيحق يايعارف را غرق در يحجاب است ول يها از عالمت يکي رتيح

پرست،  يم دن چشم عاشقيبا د .خواند يمست کننده م ير عامليت زيرت را در بيشاعر ح
  :و هم تغافل است يحالت آگاهانگر يبهم  امر نيا .گردد يم رتيجام مست ح

  ٣هـا  گـوش دام  بـه  زلف گره گيرت ةحلق  هـا  يرت جامپرستت مست ح اي ز چشم مي

  رت بحريح
 ،معشوق ي دهيرم يها دن جلوهيران است، با ديشه نگران و باز و حيچشمان آهو که هم

و کجا  ييمجال رها يک ،گردد يم ر گردابيهر که اس .رت استيگرداب بحر ح يمبتال
  :آورد يور مش به دل رايمشاهده بن يا. بنددبآرامش دارد که چشم را 

  ٤زاالن شــماغــدر تماشــاي رم وحشــي   چشم آهو حلقه گرداب بحر حيرت اسـت 
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  بيدل شاعر آيينه و حيرت  ١٧٩

  رت غباريح
رد و چون يگ يم ب رايزار بزم جانان صبر و شک ن نمود جلوهين است که نخستيحق ا

 يبصر يب ه نور را خواهد گداخت ويپ يست که برق تجلّين يشک ،نديم نتوانست ببيکل
 رتيغبار ح يپس شاعر آرزو. نه مانند باشدييکه چشم آ ردندا پس امکان. ردوآ يم
  :نه چشم ادامه داردييآ يکند و جستجو يم

  طاقت ها رميد صبر گداخت ات ز دل جلوه نبه اولي
  ١بار حيرت در اين تماشاغکجاست آيينه تا بگيرد 

  رت نگاهيح
ا مثال يرت دريح ،ردوآ يم جانيه به ه ادراک است و وجدان رايرت نزد شاعر مايح

  :ردوآ يم يهست به را يستين ةزه دلبرانياحساس شاعرانه و انگ و است که مد و جزر دارد
  اــرتم امـاه حيـد نگـد از مــجوش يـون مـجن

  ٢خون را ةبه جوي رگ صدا نتوان شنيدن موج
  رت نسخهيح
با آن يزسيار ب دلير بيت زيدر ب. ز قلب عارف استيشورانگ ةديدل پديرت در کالم بيح

ک مرتبه يعشق چون . ديسرا يم يهنر يانگيز خيالرت و بازکردن چشم را با يحالت ح
گردد و  يم ندارد و در طلسم آن گرفتار را گريد يها تاب جلوه ،حسن شد به ليما

رنگارنگ تنها  يها جز جلوه ،اض چشميب ةپس بر صفح. ماند يم شه بازيچشمش هم
اي مانده که جز  آن نوشته نشد فقط صفحة سادهو چيزی بر  نديب ينم يگريز ديذات چ

نگاشته نشد  يگريصفحه دو نزد  يپلک ورقدر نتيجه  سطر سطر از تار مژگان ندارد
  رازه کند؟يچاره چه شين چشم بيپس ا

  ٣بيش از ورقي نيست چه شيرازه کند چشم  اين نسـخه حيـرت کـه سـواد مـژه دارد     
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  ١٨٠  قند پارسي

  دانيرت ميح
 ينيآفر اليخ حيرت، کاربرد فراوان واژه و ر بودياسرت يدل در طلسم حيست بين يشک
  :ديسرا يرت گفته ميدان حيچشم را م يدياو سپ .دهد يم دل را نشانيب

ــه   ــه رفت ــرت صــف آيين ــدان حي ــم مي   ١امـ سر خـود غنـيم    به کشد شمشير مي  اي
 دل اجازهيب به رتيطلسم ح .شود يم يند که عقل شکار ويگو يم را ييطلسم جادو

  :از راه سلوک رو بگرداند دهد که ينم
  مژه بر هم مزن تا نشکني رنـگ تماشـا را    هاست در آغـوش ميناخانـه حيـرت    نزاکت

  ٢فنا مشکل که از عاشق برد رنگ تماشا را  نگذشته شمع فانوس خيال از چشم پوشـيدن 

  رت سجدهيح
چنانکه عرفا در ضمن  .لذذ استت ةيتغافل و هم ما ةيدل هم مايرت در کالم بيح
گداز  ،کند يم را درک يشاعر چون لذت شوق و وارفتگ .اند هح کرديصطالحات تشرا

 يول ،است يا همثل شبنم قطراگرچه محبت  ن اشک فراق ويرد و هموآ يم قلب اشک
ش ياوج و بلند به افتد و يم سجده  به يک ،اگر وضو نباشد .و وضو است يعالمت پاک

  :رسد يم ،است يکه معراج بندگ
ــجود م  ــرت سـ ــد راز محبـــ حيـ   ٣ضـوي مـا  وغير از گداز نيست چو شبنم   تمعبـ

  رت حسنيح
 يد از غبار پاک باشد ولينه باييگردد و آ يم نهيياهل عرفان در شش جهت آ يحسن برا

گردد که  يم يقو آن قدرو احساس نشاط  کند  يم را عوض يعيت طبيفيرت حسن کيح
  :بالند يها م نهييرت آياز غبار ح

  ٤شش جهت آيينه بالد گر فشاني گرد مـا   ر طبع نگه پرورد مـا د است حيرت حسني
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  بيدل شاعر آيينه و حيرت  ١٨١

  ع جراتيرت شفيح
 .نديب يم زا را رتيح هزاران جلوه ،کند يم رت را احساسيح يت درونيفيدل چون کيب
  :ع محشر استيرت شفيدل حينظر ب  به

  چه امکان است فردا عرض شوخي ناتوانش را
  ١ش راـد بيانـرات انديشـر حيرت شفيع جـمگ

  ترت مهر نبويح
و  نيقيال نيست عين نيقيال کند علم يم رسد و هرچه مشاهده يم مقام الهوت  به نهييدل در آيب

  :گردد يم ش مهر نبوتيرت برايت حيفين است که آن کيهم ،ن استيقيال حق
  تاب ديدار تو بس شاهد اعجـاز نگـاه    ام مهـــر نبـــوت دارد حيــرت آيينـــه 

  رت راهنمايح
رت است ين فقط حيا ين وضعيدگار عاجز است و در چنيآفر درک ازت يکاروان بشر
نه ييرا بر آ يگريرت اجازه بستن نقش ديرا که حيز. رساند يم منزلگه به که او را

  :رساند يم طور مقصد  به راراه عنوان راهنما گم کردگان  به در آخر. چشمش ندارد
  دـــآي يـز مــي از دراي کاروان عجـدايــص

  ٢برد گم کرده راهان را راهي مي  به که حيرت هم
رت يرت خوش معاش، حيرت سروده است که در آنجا حيف حيرد با يدل غزليب
رت يح ،)يدور از قرب اله(رت دور باش يرت چمن تراش، حينه، حييه جوهر آيحاش

  .٣رت جگر خراش استيرت بد قماش و حياز پاش، حين
 يها اندازد که چقدر نکته يم يانريح  به رت چشم خواننده رايح يو ورنثدر آثار م

  .ده استيف را در نثر خود گنجانيک و لطيبار
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  ١٨٢  قند پارسي

  يريگ جهينت
ما را  يها دل که چشميب» رتيح«از  يا هن است نمونيسخن دراز و فرصت کوتاه، ا

عاقبت  .ستيدل شنا کردن آسان نيرت بيد گفت که در بحر حيدر آخر با. کند يم روشن
دل و در مصطلحات يرت در آثار بيح. نه دست زنمييرت نتوانستم بر آياز فرط ح

کند و گاه در  يم قتيحق يايما را غرق درها  رتين حيگاه ا .دارد يانه باب مفصليصوف
ن يدل سحرآگيرت بيح يول ،گردد يم اندازد و موجب وحشت و دهشت يم قعر غفلت

حو تازه ن به دليب. خواهد که نقش امکان طلسم را بشکند ينم دارد و يتلذّ .است
نه تمام يياز چشم آ ،دهيالمکان رس يايدر به ان را پشت سر گذاشته وينيشيپ يها گفته
ندارد جز  يند رنگيب يمهرچه رت يح يد و در حالت فزونيشو يم محدود را يها دفتر

ده يگاه بلند معرفت رسيجا  به دليم که بيرس يم جهين نتيا به رنگ محبوب، پس در آخر
  :کرده است يزيرنگر ،يزيانگ الينازک خ يا قلم موهامعشوق را ب يها جلوه

  ستبرتم رنگي نـار حيـکان در بهـش امـنق
  چشم آيينه به ست اين دفتر ام عمري شسته
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