
 
 
 
 
 
 

  عرفان بيدل در غزل
  بهناز شيردل؛ كارشناس ارشد ادبيات فارسي 

  دانشگاه آزاد اسالمي واحد شيروان   
  چكيده 

غامض در بيدل دهلوي از فرازدست ترين شاعران پيچيده گو در سبك هندي است.نياز به فهم انديشه هاي 
شعر بيدل دهلوي ضرورتي است كه بسياري از بيدل شناسان را واداشته تا گره هاي دشوار معنايي در شعر او 

  را تا حدي باز نمايند و پس از آن به درك روشني از انديشه ي او برسند.
ات عمده براي گويند، يكي از ضروريمي» عرفان بيدل«چه به آن آشنايي با بينش عرفاني بيدل دهلوي يا آن 

ي بيدل دهلوي واز مؤلّفه هاي اساسي براي شناخت و غوطه ور شدن در بحر تفكّرش     نزديك شدن به انديشه
مي باشد. از سويي غزليات بيدل ، جوهر شعر اويند و اوج كار اين سخنور و گرايشات عرفاني او در 

-ي بيدل دهلوي در غزليات او مين بيني عارفانهكند. حال نگاه به جهاغزلياتش به شكل بارز، خود نمايي مي

تواند نمايي كلّي از ظهور عرفان در تمامي آثار او و كليدي براي درك افكارش باشد. انديشه ي بيدل زاييده 
ي تصوف و عرفان است و مباني عرفاني چون، تجلّي، وحدت وجود، بيخودي، شهود عرفاني، دلگرايي و ... 

توان در غزل او مورد نقد و بررسي قرار داد. در اين مقاله نگارنده برآن است با يموضوعاتي هستند كه م
  بررسي مختصري از جهان بيني عرفاني بيدل به نمودهايي از عرفان، درغزليات او بپردازد. 

  بيدل دهلوي، عرفان ، وحدت وجود، بيخودي، شهود، تجلّي.واژه هاي كليدي: 
  

  مقدمه 
يكي از مطرح ترين چهره هاي سبك هندي،چنان كه بايد در ايران مورد توجه و مطالعه  بيدل دهلوي به عنوان

واقع نگرديده است. احوال و آثار بيدل همچون كالفي است پيچيده. اين پيچيدگي هم لفظي است و هم 
  معنوي.
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روشن تر نمايد.  داشتن پيش زمينه اي در باب عرفان بيدل مي تواند گوشه هايي از زواياي فكري اين شاعر را
شايان ذكر است كه غزليات او مي تواند به عنوان عصاره اي كامل از اشعار او در نظر گرفته شود. لذا دراين 

  مقال ،جستجوي مباني عرفاني برغزليات او بنا نهاده شده است.
قت از به طور خالصه مي توان گفت عرفان گونه اي از جهان بيني است كه موضوع آن شناخت حق و حقي

  راه كشف و شهود است. اين عرفان نظري و مقدمه اي براي عرفان عملي است .
عرفان عملي سلوك است همراه با رياضت وچلّه نشيني و اعمالي كه عرفا براي تزكيه ي نفس به جا مي 
آورند. كسي كه در راه سلوك قدم برمي دارد سالك است و مقصد او رسيدن به حقيقت مطلق، يعني خداست 

.  
نمودهاي عرفان شامل مواردي از جمله اعتقاد به تجلّي ، وحدت وجود ، بيخودي ، شهود ، دلگرايي و... مي 

  باشد.
هرجهان بيني عرفاني پيچيدگي خاص خود را دارد ،حال مي خواهد عرفان مسيحي باشد يا عرفان بودايي، يا 

  عرفان برهمني و يا عرفان اسالمي.
شرعي آميخته، پيچيده تر نيز شده است. از آنجايي كه بيدل در هند زندگي  عرفان اسالمي كه با موازين

نموده، طبيعتاً تأثيرپذيري او از مكاتب هندي ناگزير به نظر مي رسد، در عرفان او مي توان رگه ها و شائبه 
  هندي را مشاهده نمود. - هايي از عرفان اسالمي

  بارتند از :سئواالتي كه بنيان اين مقاله برآن استوار است ع
  اساس و مبناي عرفان بيدل دهلوي كدام انديشه است؟ -1
 شماري از نمودهاي عرفاني مطرح شده درغزل بيدل را بيان كنيد. -2

 برخي از افراد و منابعي كه انديشه هاي عرفاني بيدل از آنان متأثّر بوده است كدامند؟ -3

  براين مبنا فرضيه هاي اين تحقيق عبارتند از :
  ل برانديشه ي وحدت وجود استوار است.اساس عرفان بيد -1
  برخي نمودهاي عرفاني مطروحه درغزل بيدل عبارتند از: تجلّي ، وحدت وجود ، بيخودي و ... -2
از اشخاصي كه انديشه ي بيدل از آنان تأثير پذيرفته است مي توان از ابن عربي و موالنا و از منابع  -3

  ز عقايد وانديشه هاي هندوئيسم نيز نام برد.تأثيرگذار براو ،عالوه برمكتب اسالم، مي توان ا
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هدف ازنگارش اين مقاله شناخت مختصري از انديشه هاي بيدل دهلوي به عنوان شاعري بزرگ در حوزه ي 
فرهنگي اسالمي در جهت توسعه ي ذهني محققان و تبيين مؤلّفه هاي عرفاني او به عنوان شاعري كمتر 

  ي باشد.شناخته شده درحوزه ي ادبيات فارسي م
  
 . عرفان بيدل 1

     جامي ازخمخانه ي عرفان به دست آورده ام     
  صـاف گرديدن زهستي باده ي ناب من است

  بيدل
بيدل دهلوي شاعري است مسلمان وعارفي است وحدت الوجودي وعرفان،نگاه عاشقانه به همه ي هستي 

ف حق است و چگونگي اين است. از اين جهت، تمام حركات وسكنات عارف وحدت الوجودي در تصرّ
  تصرف و تسليم عاشقانه از مباني قابل تأمل و درنگ.

همانگونه كه بيان شد عرفان بيدل در وحدت وجود ريشه دارد و اساس انديشه ي او ، انديشه ي وحدت 
  ويگانگي است .

  دامن خويش است چون صحرا گل دامان ما         غيــــر وحدت برنتابد همت عـــرفان ما
  )  257:  1386يدل ، (ب

مست عرفان را شراب ديگري « بيدل دهلوي مست باده ي عرفان را از هر شراب ديگري بي نياز مي يابد: 
  ) و چشمي كه به نورعرفان منور نگرديده است را چنين توصيف     مي نمايد : 697(همان : » دركار نيست

  نيستگر بود آسمان نمايان       پيش چشمي كه نور عرفان نيست 
  )455(همان : 

عرفاني كه بيدل دهلوي معرفي مي نمايد يا به بيان ديگر (اشراق فلسفي) بيدل ، با مباني و مفاهيم عرفان 
مولوي وعطّار و ديگر عرفاي شاعر برخالف آنها كه تصور مي كنند متفاوت است، تفاوتي ندارد. مباني همان 

اشارات به «دل به تقليد از آنان سخن گفته است. براي مثال مباني است. حتّي مواردي را مي توان يافت كه بي
، به آتشي كه ني در نيستان مي افكند، و ديگر صورخيال گرفته شده، ازاشعار مولوي را ، هرچند اغلب » ني«

به صورت بسيار پيچيده وتحريف شده ، مي توان در ديوان بيدل جست. نگرش كلي او به دنيا كه پيرامون 
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وقفه ي همه ي حادثات دور مي زند ، همانندي هايي با نظريه ي مولوي در باب حركت  سير صعودي بي
  )525:  1375شيمل، » ( استكمالي و نيروي الهي كه سبب اين پويايي مي شود دارد.

شايد يك علّت اين تشابه مباني، اشعري بودن اغلب عارفان شاعر و شاعران عارف باشد و تشابه آراي موالنا 
بيدل به موالنا مبحثي است دامنه دار كه شاهد مثالهاي آن را بيشتر در آثار ديگر بيدل مي توان و ارادت 

جست. از اين رو چون دراين مقال فقط به غزليات او مي پردازيم ، دراين باب سخن را بسنده  مي كنم به 
  عطّار و مولوي و سنايي باشد:كه مي تواند دليلي بر آشنايي بيدل بر انديشه هاي  محيط اعظمابياتي از كتاب 

  كس از علم عطّار، عطّـار نيست    اگر معرفت با عمــل يار نيست
  زشعـــر سنايي گريبـــان مـدر    به جيب تحقّـــق ندزديده سـر
  به افسانه نتــــوان شدن مولوي    به حـــد يقيــن تا ببخشي نوي
  پندار ماندمپنـــدار كزو وهم و     اگر مـــولوي درس عطّار خواند
  دليل يقين هم همين است و بس    كالمش گواه يقين است و بس

  )204(محيط اعظم :
بيدل عرفاني را مي پسندد و شناختي از خداوند را شناخت واقعي مي داند كه عارف را قادر به درك جايگاه 

او عرفان را واقعي خويش سازد كه همانا يكي شدن با حق و غرق گرديدن در درياي بيكران عظمت اوست. 
دريايي مي بيند كه براي رسيدن به آن بايد از صورت دين به باطن آن سفر نمود و در اين راه ظاهرپرستان را 

  ناكام مي داند.
  اين جوي خشك مغز به دريا نمي رسد    عرفان نصيب زاهد جنّت پرست نيست

  ) 965:  1386(بيدل، 
  وخود را مبرّا از چنين عرفاني معرّفي مي كند :

  چمن آفــــرين نازم به تصور لقايت  ه بهـــار نكته سازم ، زبهشت بي نيازمب
  ) 744(همان : 

  همينطور شخصي كه  به كذب دم از عرفان مي زند، به نفهميدن زبان خويش متّهم مي نمايد :
      به پيش پا نمي بيني چه افسون است تحقيقت

  زبان خود نمي فهمي ، چه نيرنگ است عرفانت
  ) 589(همان :
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  وچنين عرفاني را جز نيرنگ نمي داند.  

هندي كه با بينش هاي عرفانيِ هند آميخته است. چنان كه از آثار بيدل و  -عرفان بيدل عرفاني است اسالمي
« آثار نوشته شده بر بيدل برمي آيد، منابع هندي تأثير بسياري بر انديشه هاي وجهان بيني بيدل داشته اند. زيرا

:  1376ر. ك : هادي ، » ( برهمنان را به چشم خود ديده ودركنار آنان زندگي نموده است بيدل ، خود بر
126.(  

بيدل دهلوي درقسمت اعظم هندوستان به مسافرت پرداخت و با مسلمانان و هندوان معاشرت داشت و با 
داخته و از حكمت برهمنان نيك آشنا بود . او درسطحي متعالي به جستجو در فلسفه ي گسترده ي هند پر

رهگذر آن به چشم اندازي پهناور و پيشرو در باب جهان و زندگي ، دست يافته كه تركيبي از نظرگاه هاي 
  )82-5:  1385اسالم و هندوئيسم مي باشد. (ر. ك : شفيعي كدكني ، 

ا با وجود وسيع گشتن افقِ جهان بيني بيدل ، به مدد آشنايي با مكتب هندوئيسم ، بيدل همچنان اصل ر
  فراموش نكرده و هر دو را دو روي متفاوت ازيك سكّه مي بيند.

  اين رام رام نيست ، همان اهللا اهللا است    ازمعني دعاي بت و برهمن مپرس
  )591: 1386(بيدل ، 

  وخود را از نيرنگ زنّار وسبحه برامان مي يابد.
  نيرنگ اين دورشته ندوزد قباي ما    وارسته ي تعلّق زنّار وسبحه ايم 

  )100(همان : 
  بيدل به زيبايي ، عارف را قطره اي از شراب حقيقت مي شمارد و او را از تعلّقات ظاهري برحذر مي دارد:

  تاب وتب سبحه بهل ، رشته ي زنّار گسل
  قطره ي مي ! جوش زن و برخط پيمانه برآ

  )246(همان : 
  و پرداختن به صورت دين  را از بي ارزش ترين امور مي شمارد:

  ز زنّار وارستيم، فكر سبحه پيش آمدگر ا
  نفس مصروف چندين پشّه دارد تخم آدم را 

  )298(همان : 
  و انديشه هاي خود را بر مركز پرگار حقيقت مي داند :
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  مي دود مركز همـــان سر بر خط پرگارما   خارج آهنگي ندارد سبحه و زنّار ما
  )196(همان : 

رهمنان، عرفان بيدل را (عرفان تازه) نشان مي دهد و حتّي اكنون گره زدن مباني عرفاني اسالمي با حكمت ب
نيز مي توان تازگي اين عرفان را در زير دندان تفكّر احساس نمود و اين عرفان با عرفاني كه در شعر نو 

  مطرح مي شود مقايسه نمود.
پرداخته و  سهيمقا نيبه ا يطرز مبسوط ،به»يو سبك هند يدل،سپهريب«كتاب خود،  ،درينيحسن حس يآقا

  داشته است: انيصورت ب ني(شاعر معاصر)، به ا يو سهراب سپهر دليرا در شعر ب سميعرفان و سور رئال
 مي+ سوررئاليدر معن يوحدت وجود ظيغل ي+ لهجه  يهند ي دهيچي= زبان متكامل و پدليشعر ب« 
  شرفتهيپ

در  يو مداوم وحدت وجود ميمال ي + لهجه يسبك هند اتيبا خصوص بي= زبان نرم و نج يسپهر شعر
  ).68: 1368،يني(حس »شرفتهيپ سمي+  سوررئال يمعن

  ايشان در اين كتاب با مقايسه ي ابيات بيدل و سپهري تأثيرپذيري سپهري از بيدل صحه مي گذارد.
بهتري كوتاه سخن آنكه با بازكردن كالف انديشه ي عرفاني بيدل و پرداختن به زواياي آن مي توان به درك 

  از شعر او دست يافت.
  ازنمودهاي عرفاني مطروحه در غزليات بيدل به مواردي اشاره خواهيم نمود.

  
  
  . نمودهاي عرفان در غزل بيدل2

  هرديده نيست قابل برق تجلّيت
  آفتاب تيغ آزماست پيكر عريان 

  بيدل
  . تجلّي 1- 2

مطلب كه علّت غايي ونهايي پروردگار از يكي از مظاهرعرفان در شعر بيدل تجلّي است و اعتقاد به اين 
  آفرينش هستي ، شناخته شده و متجلّي شدن خود اوست.
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فيض «است كه آن را » تجلّي ازلي«از نظر صوفيه وحدت الوجودي، وجود حق يا حقيقت واحد داراي يك 

نات را هم مي خوانند و عبارت مي دانند از تجلّي ذات الهي درصورجميع ممكنات كه اين صور ممك» اقدس
  امري معقول مي دانند كه وجود عيني ندارد!

است كه به » فيض مقدس«پس يكي فيض اقدس است كه بدان ، اعيان در عدم ثابت مي شوند . و ديگر 
فيض «وسيله آن ، اعيان ثابت در عدم درعالم محسوس ظاهر مي گردند وبدين ترتيب ذات حق با يك تجلّي

به اقتضاي مشيت، اين اعيان ثابت » فيض مقدس«مي دارد و با تجلّي ديگر » ثابت«، اعيان را در عدم »اقدس
) و بدين گونه     جهان بيني 119-20: 1377درعدم را وارد عرصه ي ظهور مي كند.(زرين كوب، 

  )286: 1388آرزو ، ». ( يعني علّت غايي ايجاد، كمال استجال است«عرفاني،حدوث كاينات را تبيين مي نمايد.
انساني ، مظهر و آيينه ي تجلّي حق است . از آن جايي كه مشيت الهي مبتني برخالفت انسان در زمين ذات 

  است ، و وجوب در عالم آفرينش با رنگ ممكن متبلور مي گردد. 
  جهان بيني بيدل دهلوي همچون ديگر عارفان وحدت الوجودي ، جهان بيني تجلّي است:

  )1021: 1386رسنگ كه آيد به نظرطور ببينيد  (بيدل ،   ت ذرات جهان چشمه ي انوار تجلّي اس
است و حق براي شناخته شدن، خلق را آفريده » كنت كنزاً مخفياً...«فهم اين جهان بيني، مبتني برحديث 

است. تجلّي ازلي ( فيض اقدس) كه تجلّي ذات الهي  درصور جميع ممكنات است ابتدا توسط ابن عربي 
  )119:  1377،  مطرح شد. ( زرين كوب

پروفسور نبي هادي آبشخور وبن مايه ي فكري بيدل دهلوي را دراين نوع جهان بيني، به صورت كامالً 
  )117: 1376واضح ، شيخ اكبريا محي الدين ابن عربي مي داند..( هادي ، 

  گرديده باشد: بيدل معتقد است كه براي فهم تجلّي ازلي حق ، عارف بايد به مرحله اي درخور، درعرفان نائل
  تيغ آزماست پيكر عريان آفتاب      هرديده نيست قابل برق تجلّيت  

  )330: 1386(بيدل ، 
  

  بيدل ذره ذره ي وجود خويش را از برق تجلّي حق روشن مي بيند.
  

  طوراگر آتش فروزد كرم شب تاب من است   موبه مويم چشمه ي برق تجلّي هاي اوست
  )425(همان: 
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بر تجلّي در تمامي آثار بيدل موج مي زند.براي مثال مي توان به اين ابيات از ديوان نگاه و نگرش مبتني 
  غزليات او اشاره نمود:

  ان آفتابـپرتو بس است وسعت دام     اه اوستــــدستگ ٔخلق كريم آينه
  ران آفتابــحي ٔان به ديدهـوضع جه     شبنم صفت زخويش برآتا نظركني

  ان آفتابــگريب كيست يارب به دست     كند هر صبح چاك پيرهني تازه مي
  ان آفتابــژگـــم ٔنظاره است لمعه   غفلت به چشم صافدالن نورآگهي است

  ان آفتابــري ز دبستــــمشق تحي     ام ردهـهر ذره درد ازكف خاك فس
  كانجاست دست سايه به دامان آفتاب    رتمـبيدل زحسن نوخط اوداغ حي

بحث در باب مظاهر تجلّي در آثار بيدل و حتي غزليات او بحثي است دامنه دار كه مي توان به طور  
  اختصاصي و در مجالي وسيع به آن پرداخت.

  
  
  . وحدت وجود2- 2

    تاب وتب موج وكف ، خارج دريا شمـــار    
  قصه ي كثرت مخوان ، بيدل ما وحدتي است           

  بيدل
عالم آفرينش را در پرتو تجلّي تبيين مي نمايد، جهان بيني ومعرفت وحدت گرايانه  جهان بيني ومعرفتي كه

  است. بيدل دهلوي داراي چنين جهان بيني ومعرفتي است.
اعتقاد به وحدت وجود يعني پذيرفتن اين كه : حقيقت يكي است و منشاء وجود ، همان حقيقت واحد است 

أ احديت اند كه به طريق تجلّي و فيضان و انبعاث از او . بنابراين جميع موجودات ، تراوشي از مبد
  )161:  1374ستاري ، » ( صادرگشته سرانجام ، به طريق رجوع به همان مبدأ برمي گردند.

  بيدل نيز آسودگي را در غرق شدن در همان مبدأ هستي و وحدت وجود مي داند:
  شد غيردريا آتش استماهيان را هرچه با    غرق وحدت باش اگر آسوده خواهي زيستن 

  )547: 1386(بيدل ، 
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نظريه ي وحدت وجود را مي توان عرفان نظري به شمار آورد كه توسط ابن عربي و پيروانش ايضاح وتبيين 

 1376هادي ، »    ( درشكل گيري ذهني بيدل دهلوي ، تأثيرات شيخ ابن عربي كامالً واضح مي باشد.«شد و 
 :117(  

نيز تأثيرپذيري بيدل دهلوي ازانديشه ي وحدت الوجودي ابن عربي را  دكترعبدالحسين زرين كوب
  )310:  1379انكارناپذيرمي داند. ( زرين كوب ، 

تقارن افكار و آراي ابن عربي و بيدل دهلوي به گونه اي است كه گويي شرح منظومي بر انديشه ي عميق 
ي حضرت شيخ است و بايد آن را از  وحدت الوجودي ابن عربي است. بدون شك ابوالمعاني، مست باده

  شارحان اين مكتب به شمار آورد.
از اين رو شناخت آراي ابن عربي در زمينه ي وحدت وجود را مي توان همان آراي بيدل دانست. مذهب ابن 
عربي براصل وحدت مبتني است. يعني براين فكر كه وجود امري است واحد كه حق است و آنچه ماسوي 

  ديگر وجود حقيقي ومستقل ندارد. خوانده مي شود 
شيخ كامالً موحد است و فرقي ميان جوهر و ماده قايل نيست . هر ذره ي ماده سرشار از جوهر است. به 
نظرابن عربي، كائنات مظهرتجلّي حق است، چنان كه صورت در آينه ديده مي شود.  به عبارت ديگرتمام 

طه مي زنند و در هرلحظه اي جلوه اي نو پديد    مي آيد و عالم هستي به طور پنهاني در وجود خالق غو
شأني نو به ظهور مي رسد و هرگز در اين امر تكراري پيش نمي آيد. گويي سراسر كاينات در لحظه اي كهنه 
مي شود و از ميان مي رود و به جاي آن دنيايي ديگرمي آيد. همه ي اين واقعات بدان سبب رخ مي دهد كه 

  )116:  1376هده ي تجلّي را مي پسندد. پيش نظر آينه دايم در نقاب است. (هادي، ذات مطلق، مشا
  تا شكست آيينه، عرض جوهرم آمد به ياد    بيدل اظهار كمالم محو نقصان بوده است

  )1163: 1386(بيدل ، 
  (جوهر : ماده اي بوده است كه با زدن آن به پشت شيشه ، آن را به آينه تبديل مي كرده اند)

اين بيت بيدل دهلوي جوهر و آينه را يكي مي داند كه در يكديگر ادغام گشته اند. همچون وجود مطلق و  در
هستي كه يكي مي باشند و به داليل متعدد ، اين يگانگي درپرده ي ابهام باقي مانده است و از معرض ديد به 

ل وجود داشت و همه ي كماالت حق از باب تمثيل مي توان گفت : آن آينه ي واحدي كه در تعين او« دور! 
را يك جا به او نشان مي داد ، با خلق عالم ، شكسته و تكّه تكّه شد و در همه ي عالم پراكنده گرديد و به 

  قول بيدل دهلوي :
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  تا وانمــودند كيفيت ما        آيينه برخاك زد صنع يكتا
  )95(همان: 

ينه ي شكسته راكه برداري و در آن نظربيفكني، خدا را ازاين رو در هر جزء عالم كه بنگري وهرتكّه ازاين آ
). دراينجا ، تكّه تكّه هاي آينه را كثرت و اصل آينه را وحدت مي 84: 1384(حكمت ، » در آن خواهي ديد 

توان در نظرداشت كه تقدم وحدت بركثرت را نيز نشان مي دهد . اثبات وحدت از طريق كثرت از نشانه هاي 
  مي باشد: جهان بيني دهلوي

  كثرت صورت غبار وحدت نقّاش نيست    جوش اشياء اشتباه ذات بي همتــاش نيست
  )634: 1386( بيدل ، 

  چـــون ريشه دوانيـــد نمو، دانه نباشد    وحدت چه خيال است توان يافت به كثرت
  )1069(همان: 

  خـوشه ها آيينه دار شوخي يك دانـه اند     عالم كثرت طلسم اعتبــار وحـــدت است
  )948(همان : 

  بيدل وحدت وكثرت را مانند جسم وروح درهم تنيده مي داند:
  

  كاروان روز وشب را دردل هم منزل است   وحدت وكثرت چو جسم وجان در آغوش همند
  )436(همان: 

  و با وجود ظاهر كثرت غيراز ايمان بر وحدت را باطل مي شمارد:
  يك يك آمد برزبان از صدهزاراعداد ما    ثرت شماري غيروحدت باطل استبا همه ك

  )93(همان: 
  بيدل خودبيني را علّت دوري از وحدت بيان مي كند:

      وحدت ازخودداري ما تهمت آلود دويي است
  عكس درآب است تــا استاده اي بيــرون آب

  )331(همان: 
      وهــم هستي  نسبت برآيينــــه ام زنگ دويي

  كسي خود را نمي بيند به وحدت واصل است تا
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  )390( همان: 

      دلت مقـــابل و آنگـــاه عــــرض يكتايي
  ثبـــوت وحـــدت آيينه خانه بوالعجبي است

  )442(همان: 
  بي رنگ شــــو كه اينه بسيـــار نازك است     وحــدت به هيچ جلوه مقــابل نمي شود

  )383(همان:
ل گفته شد مي توان گفت اساس انديشه ي بيدل دهلوي ، انديشه ي وحدت و باتوجه به آن چه تا حا

يگانگي است. در نظراو كائنات همه جلوه اي از حق هستند و انسان متحيرانه به تماشاي اين تجلّي چشم 
دوخته است. درنگاه بيدل دهلوي هرچيز جزخدا فاني است و همه ي موجودات قائم به ذات حق هستند و 

  وجودي كه حق به آنها مي بخشد ، نابودند. بدون فيض
بسياري از مثال هايي كه در تبيين انديشه وحدت وجود در ديوان بيدل دهلوي آمده است ، پيش از وي 
دركالم فلسفه و صوفيان مسلمان و غيرمسلمان ذكرگرديده. اما بيدل دهلوي با مهارت وخالقيتي اعجازآميز ، 

  پوشانده است.» حرحبابي را لباس ب«به قول خود 
  
  . بيخودي                                       3- 2

  هزار جلوه در آغوش بيخودي محو است
  كند تو خواب طلب طلب مي جهان شعور

  بيدل
اند كه آنكه ميان عرب، ايران، يونان و هند فرقي قايل شويم، همه برآن عقيدهي دنيا ، بيصوفيان بزرگ همه

گردد. اين من موجودم كامال فريب است و باعث احساس دويي و تضعيف وحدت مييعني » خود«تصور
  كند.هاي مركز حقيقت را كدر و غبارآلود ميپندار عيبي است كه راه

پشت آن نهان شده » خودي«اي است كه پرده» شعورمحض «توجه به خودو يا به اصطالح روانشناسي جديد
ميان برداشتن، يا از پشت آن به در آمدن ضروري است.  است. براي ادراك خودي آن پرده را از

پندارشخصيت فردي يا پندار فرد درشخصيت در اصل حجاب راه است.مقصود پيوستن قطره به درياست ولي 
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پندار مزاحم شده و از عملي شدن مقصود جلوگيري مي كند. احساس خودي ميان ذهن و عالم محسوسات 
لين گام در راه حقيقت، وراي محسوسات قرار گرفتن است. كشتن حواس بيروني كند،ولي اوارتباط برقرار مي

كند كه و غرق شدن در كيفيات دروني و قطع تعلّق از جهان مجازي راه جستجوي خودي را هموارتر مي
  نوعي از خويش بيرون آمدن است و به اصطالح بيخودي نام دارد. 

ي بر ما فاش خواهد شد. با دست يافتن به اين مقام با آنكه در صوفيه معتقدند با تمرين بيخودي، اسرار خود
كنيم كه در آنجا كامال آزاد فضاي زمان و مكان محدوديم، خود را در فضايي منبسط و بي حد و كنار حس مي

: 1376و با خودي خود هم آغوشيم. اين خودي تغيير ناپذير، ازلي و ابدي، مطلق، و كلّ واحد است (هادي،
  اش در بيخودي آگاه خواهيم شد:ل با نگاهي به برخي اشعار بيدل در اين باب از انديشه).حا118

  بيدل بيخودي را علّت جمعيت حواس معرفي مي كند و مستي عرفان را از هوش ظاهري برتر    مي شمارد:
  ازهوش بهره نيست كسي را كه مست نيست  جمعيت حواس در آغوش بيخودي است

  )  483: 1386(بيدل، 
  او بيخودي را نزديكترين راه رسيدن به سرمنزل مقصود مي داند :

  
    راه صد مطلب به يك لغزيدن پا ، سرشود    دربياباني كه سعي بيخودي رهبرشود

  )1056(همان: 
  وعافيت وبيداري را در بيخودي مي جويد:
  ماتاكجا درخواب ، غلتيده ديده ي بيدار   باهمه يأس اعتماد عافيت بربيخودي است

  )235(همان: 
  وآن را پناه ناماليمات مي شمارد :

  گردش رنگي كه من دارم حصار رحمت است    نيست باك ازحادثاتم درپناه بيخودي
  )383(همان:

  وبوي وصل را در بيخودي استشمام مي كند:
  دوراست قاصدما تا رنگ برنگردد    دربيخودي نهفته است بوي بهار وصلش

  )903(همان:
  ه خود واقعي خويش نائل آمده است وهمگان را براين وادي ترغيب وسفارش مي كند.بيدل در بيخودي ب
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      به عرض بيخودي ها گرم كن هنگامه ي مشرب

    كه مي ناميده اند اينجا شكست رنگ مينا را
  )304(همان:

 
  . شهود4- 2

  انديشه ي ما غيب و شهود است
  مرآت خفـــاي ما نمـــود است

  نيستدر غيب و شهود ما دويي 
  حق تــابع مايي و تـــويي نيست

  بيدل                              
 و آشنايي دقيق با جدال هاي كالمي، بيدل دهلوي با آموزش صرف و نحو ، و فراگيري قرآن، فقه و تفسير؛

مدارج خودسازي،در مرحله اي از  با سلوكي سخت و طي غوطه زدن هاي ممتد در اقيانوس نظم و نثر،
ت آن را فيض هم صحبتي علّ چهار عنصرمي گردد و در  اني، دريچه هاي كشف و شهود به رويش باززندگ

ه، بناي آن نگاه توج«گرديده است. » شهود معاني«با شيخ كمال بيان مي كند كه باعث دست يافتن او به 
1344(بيدل،»شتتم در زمين بي نيازي كافطرتم بر شهود معاني گذاشت و همان رشحه ي استغنا، تخم هم :

47(  
  اميدـــان خيالم به نمود انجــسام      صد شكر كه غيبم به شهود انجاميد

  دم آخر به وجود انجاميدـــكار ع      م ظاهرشدـــرار باطنــــيعني اس
  )124 :1344بيدل،(

او هاي شهودي اوست. معرفت شهودي است.آنچه نگاشته و سروده است،دريافت يعني معرفت بيدل دهلوي،
  عري الهامي است و اشعار بر ضمير ناخودآگاهش مي جوشد و غليان مي كند. شا
  ي طنين پشه اي مي تواند برايش الهام بخش باشد:طبعش به آن چنان گيرايي رسيده است كه حتّو

  ه اي گر بشنوم الهام مي گيرمطنين پشّ         به اين گوشي كه معني از تميزش ننگ مي دارد
  )56 :1344بيدل،(

  ل خود را در بزم شهود، مست باده اي مي يابد كه هستي او را از كسالت مي رهاند:بيد



 1817    ات فارسيو ادبي هاي زبانپنجمين همايش پژوهش هايمقاله

  زباده ايست به بزم شهود،مستي ما                     كه كرد رفع خمار شراب هستي ما
  )220: 1386(همان،

توحيدي است در نهايت مي توان گفت شهود و استنتاجات عرفاني و بينش وي، مبتني بر آموزه هاي عرفان 
.و همچنين نقد وحدت و كثرت ،در حقيقت ترسيم و سيمايي روشن از تخيل و شهود است.بيدل دهلوي آن 
هنگام كه كثرت را مي ستايد، در حقيقت مي خواهد ارزش شهود را نمايش دهد و هشدار دهد كه مبادا 

ليدي ترين مفاهيم كاربردي عرفان فريب تخيل و قرب موهوم در ما كارگر افتد. اين تخيل و شهود يكي از ك
بيدل دهلوي است.نكته ي مهم اين است كه توهم كه ريشه در تخيل دارد،از اسرار كه خاص شهود است جدا 

  گردد.توهم و تخيل يعني در پي مطلوب معدوم رفتن و شهود يعني مطلوب معلوم را يافتن!
  
  . دلگرايي5- 2

 تاكي ازغفلت به قيد جسم فرسايد دلت

  يك نفس بر باد ده اين خاك دامنگير را
  

يكي از مهم ترين و اساسي ترين مباحث بينشي و عرفاني بيدل دهلوي را مي توان دلگرايي او به حساب 
آورد. او دل را نيروي خودآگاه مستقل و حايز صالحيت داوري و رهبري مدبرانه انسـان مي داند و اطاعت 

:باور به  مي شمارد.با نگاه به پيشينه ي اين رويكرد، درمي يابيم كهبي چون وچرا را از دل، آيين خويش 
دل و ارج عرفاني آن در جوامع اسالمي، نيز وجود داشت. چنانكه در قرآن نيز، موارد متعددي را » خودآگاهي«

رُوا في الْأَرضِ أَفَلَم يسي«مي توان مالحظه كرد. براي مثال: » خودآگاهي دل«حاكي از گونه يي تأييد در قابليت 
   الْقُلُوب الَّتي في الصدورِ.فَتَكُونَ لَهم قُلُوب يعقلُونَ بِها أَو آذَانٌ يسمعونَ بِها فَإِنَّها لَا تَعمى الْأَبصار ولَكن تَعمى 

هايى كه با آن بشنوند  گوش اند تا دلهايى داشته باشند كه با آن بينديشند يا آيا در زمين گردش نكردهترجمه: 
  ).46حج آيه:» (هاست كور است در حقيقت چشمها كور نيست ليكن دلهايى كه در سينه

مورد سؤال و ترديد قرار گرفت و به   مثابه ي ( »دل به حيث افزارآگاهي«با رشد علم ، نظريه ي عرفاني   
دل بيان نمود ، غزالي كه باور و  پمپ) گردش خون در رگ ها شناخته شد . با اين توصيفي كه دانش از

اخالص عرفاني اش به دل به عنوان مركز اداره و رهبري آگاهي ، با اين تعريف علمي به مبارزه پرداخت و 
شناخت حقيقتي را با نشئه ي باالتر از عقل و به وسيله ي (دل) كه آن » احياء علوم الدين«در اثر مشهور خود 
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يكي از اسرار خدا كه آن را حس ، درك كرده نمي « تين محسوس ، بلكه به را نه به معناي عضو مادي گوش

  )36: 1354ميسر مي داند.(غزالي،» تواند 
  موالنا در اهميت دل مي گويد: 

  مي نگنجد در هزاران مثنوي                  وصف بيداري دل اي معنوي 
  )137،دفتر سوم:1387(مولوي،                                                                           

به عنوان رمز (سمبول) شدت محبت يا » دل«و حتّي امروزه نيز در سراسر جهان، ( شرق وغرب) نشان 
متعارف است.بيدل دهلوي بيش از ديگران زير تأثير اين رويكرد عرفاني قرار گرفت و بنابراين ، با » عشق«

قابل تعبير » دل«را پس از باور به اولويت » مكان«و » زمان«اديق ومفاهيم همه ي مص» اصالت دل«تكيه بر 
را چون خرد، افزار انديشه ي شناخت وخودآگاهي، داوري، استقالل، آزادي و » دل«دانست و ازاين رو

ماندگاري را از ويژگي هاي آن برشمرد: و آن را در برابر همه ي كنش ها ، داراي واكنش دانست. واكنش 
چون : تألّم ، ناله ، تپش و سوز وگداز.بيدل دهلوي به اهميت دل باورمند است وكعبه ي دل را بركعبه  هايي

  ي گل ترجيح مي دهد و دل را خانه ي حق مي شناسد وآتشكده ي آن را قابل پرستش .
يادي دلگرايي بيدل دهلوي را ، نه يك هوس زودگذر ، بلكه مي توان يك رويكرد بينشي ودقيق وآرمان بن

عميقي دانست كه براي او قدسيت عرفاني دارد.و آن را داراي ويژگي هايي چون الفت گرايي        ( تعشّق) 
  ).81:  2002و وفاداري وروشنگري مي داند ( ر.ك : كاوش ، 

  ما راي  كيست حديث ز خود شنيده گواه             دل يقين شود حق وباطلمحكمه ي مگر به 
  )199: 1386(بيدل،

  ره ما طي نگردد گرهمـــه منزل شود پيدا         نفس را الفت دل هـم ز وحشت برنمي آرد 
  به گوهر وارسيدن موجها برهم زدن دارد                جهاني را شكافي سينه تا يك دل شود پيدا 

  پيداره آوارگي عمريست مي پويم نشد يارب                كه چون تمثال يك آيينه وارم دل شود 
  نفس تا هست زين مزرع تالش دانه ي دل كن    كه اين گمگشته گر پيدا شود ، حاصل شود پيدا

  )184(همان:
  گهر دزديده است اينجا عنان موج دريـــا را  دل آسوده ي ما شور امكان در قفس دارد       

  ) 304(همان:
  ر اين جام وگردد عذرخواه آن جابه سنگ آيدمگ     دل از كم ظرفي طاقت نبست احرام آزادي          



 1819    ات فارسيو ادبي هاي زبانپنجمين همايش پژوهش هايمقاله

  )1(همان:
  خانه ي آينـــه بر روي كه تنگ است اينجا    گردلت ره ندهد جرم سيه بختــي توست        

  )207(همان:
  نمـي دانـــم كدامين بي وفا آيينه چيد اينجا     به دل نقشي نمي بندد كه با وحشت نپيوندد     

  )281(همان:
  شكست رنگ امكان بود اگر يك دل تپيد اينجا     صد توفان جنون داردمحيط از جنبش هر قطره 

  )150(همان:
  كه نقش پاي خود را گم نمي سازد نفس اينجا     دل عارف چو آيينــــه بسـاط روشني دارد            

  )241(همان:
  نتايج و استنتاجها

ه شده است نتايج زير را ميتوان از پژوهش حاضر كه به بررسي اجمالي عرفان در غزليات بيدل پرداخت
  استنباط نمود:

  .بيدل شاعريست عارف كه مباني عرفاني را به وضوح و در كمال زيبايي، در اشعار او مي توان يافت .1
. از نمود هاي عرفاني مطرح شده در غزليات بيدل، مي توان به تجلّي، وحدت وجود، بيخودي، شهود و 2

  دلگرايي اشاره نمود.
  رفان بيدل بر نظريه ي وحدت الوجود استوار است..اساس ع3
.بيدل در بسياري از مباني عرفاني، از جمله وحدت وجود و تجلّي، از پيروان سرسخت محي الدين ابن 4

  عربي است.
  .تأثير انديشه هاي هندوئيسم در جهان بيني بيدل واضح به نظر ميرسد.5
و  هاي شهودي اوست دريافت اشته و سروده است،معرفت شهودي است.آنچه نگ معرفت بيدل دهلوي، .6

  اطاعت بي چون وچرا را از دل، آيين خويش مي شمارد.
 
 
  
  

  منابع و مĤخذ



    پرنيان سخن     1820

  
 )، ترجمه ي قمشه اي ،چاپ پنجم، تهران : انتشارات افتخاري.1365، (قرآن مجيد -1
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