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  بيدل دهلويو تأملي در عرفان شمس تبريزي 
  ∗علي رضا قزوه

 سخني شگفت و زيبا دارد ، استاد دانشگاه سوربن فرانسه در باب عرفان،لويي ماسينيون
توان تعبير اين مستشرق هوشمند و  كه در حقيقت خاستگاه عرفان بيدل دهلوي را مي

  :اعتقاد ماسينيون به ،انديشمند دانست
 است و اين بذرها چنان وافي و كافي قرآنف در ن و تصوبذر حقيقي عرفا”
  .١“ اجنبي نشستةست كه نيازي نيست تا بر سر سفرا

ها و  فان معاصر وامدار انديشههاي عارفان و متصو بسياري از گفتارها و انديشه
ت و اين دو شخصي ستاگفتار عارفان و بزرگاني چون شمس تبريزي و بيدل دهلوي 

 يكديگر، بيشترين بهره را  بهاي نزديك  با شيوه،ر در عرفان ايران زمينيگانه و ناتكرا
 مقام عرفاني بيدل ،شايد در ايران. اند  و احاديث گرفتهقرآنتعبير لويي ماسينيون از  به

ي اقشار فرهيخته و اهل فرهنگ دهلوي كمتر در معرض نگاه و قضاوت مردم و حتّ
عرفانست كه كتاب منظومي با نام ا شاعراني ةمرا بيدل دهلوي از زقرارگرفته باشد، ام 

خصوص  هب ـ و در نثر شگفت و ارزشمند چهارعنصرش ،دارد و در جاي جاي اشعارش
ها  كند كه بسياري از آن  راز و رمزهاي عرفاني فراواني را بيان ميـ  نكاتةدر رسال

باشد  ميهاي شخصي وي ناب مبتني بر سير و سلوكر و انديشة ر و تفكّمحصول تدب. 
شمس تبريزي   بههاي رمزي اين عارف شاعر را بيش از همه شايد بتوان رازآميزي و نگاه

نزديكي فكر و   بههاي اين دو بزرگ گمان با سيري در انديشه نزديك دانست و بي
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برد و دريافت كه بيدل نيز در آثار و احوال شمس  توان پي دو ميانديشه و مسلك هر
  .بتي از اين عارف عاشق گرفته استات مثثيرأكاوش كرده است و ت
پوستي و كاستاندايي و  هاي وارداتي امروز از جمله عرفان سرخ بسياري از عرفان

نوعي نسخه بدل و طرح ژنريك   بهخواني و عرفان اوشويي و ساي بابايي دون
هاي  هوله سمناني و بيدل دهلوي و ديگراني هستند كه قلّهاي شمس و عالءالد انديشه

هاي  هي ما همين حرفتوج آيند و در اثر بي حساب مي  بهبلند عرفان اين سرزمينسر
ا پشتوانه  ام،اصل و نسب با مهر و امضاي شبه عارفان غربي و با رنگ و لعاب بيشتر با

رو شناخت عرفان بيدل و سيري دوباره در  از اين! رسد دست ما مي  بهداكمتر، مجد
ست كه بايد اي اعتقاد من يك ضرورت جد  بهبريزيهاي پررمز و راز شمس ت انديشه

  .ل كنندمأهوشمندان نقد و انديشمندان بنام در اين وادي ت
هايش در بازار كتاب كم رونق اين   عارف معاصر هندي كه اين روزها كتاب»اوشو«

 ،شود فراوان تجديد چاپ مينسبتاً سرزمين با شكل و شمايل گوناگون و در شمارگان 
ي هاي شمس تبريزي گرفته است و حتّ ثير را از انديشهأست كه بيشترين تااز كساني 
 آن هم در يك پمپ ،از پس اين همه سال ـده است كه روح شمس با او مدعي ش

ت خود و اين را از افتخارات خود و سند حقاني! سخن گفته استـ  بنزين در آمريكا
عا و شعبده پهلو اد  بهنظير اوشو بيشترهايي  عاها از آدماگرچه اين قبيل اد. دانسته است

ا نخستين وجه مشترك بزرگاني چون شمس و بيدل را بايد در همين  ام،زند مي
آن كه خواسته باشند از اين   بي،هايي ديد كه از آنان سرزده است ها و بزرگي كرامت
ي كرامتي كه نتيجه سبكي روح و رهاي. اي دست و پا كنند ها براي خود وجهه كرامت

دوي اين بزرگواران در شيوه و مرام و كه هر جسم آن بزرگان بوده است و جالب آن
 بلكه با كساني كه با دم زدن پي ،اند رخ نكشيده  بهها را  نه تنها اين كرامت،مكتب خود

. اند  مبارزه نيز برده،اند اي دست و پا كرده ها براي خود وجهه تراشي در پي از اين كرامت
ي كودكي از گويد كه حتّ عنصر خود از سبكي روحش مي  چهارةز رسالبيدل در جايي ا

گويد فهميدم كه از فرط سبكي پايم از زمين  شود و بيدل مي تماشايش دچار وحشت مي
از منظر بيدل و شمس كساني كه . گفتند  مي»شمس پرنده«شمس را نيز . كنده شده است
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بازان   جادوگران و شعبدهشان  مردودند و بسياري،عاي كشف و كرامت دارنداد
  :گويد  بيدل در رساله نكات مي،ها اين قبيل آدم  بهي در اعتراضحتّ. آخرالزمانند

 خود پرداز و اگر نفست اثري دارد، خرج ةگشاد عقد  به،اگر ناخنت رساست”
  “…جراحت خويش كن

هايي شگفت و با خلق و خويي خاص بودند و اين  شمس و بيدل هردو انسان
   :گويد شمس مي. انديشي از همان كودكي يار اين دو بوده است ري و متفاوتنگ متفاوت
بايد يا سيم، گفتمي اي كاش  ات مي  چرا دلتنگي؟ مگر جامه،خردي  بهمرا گفتند”

  ١“…اين جامه نيز كه دارم بستاندي
  :آورد نصر چنين ميبيدل نيز در چارع

رنگي بود و   بر توجه بي،رامتياز عجز و غرو  بي،فقير بيدل را آغاز بناي شعور”
  ٢“…فزود شوق نسبت آن حضور، هر نفس زدن بر حيرت مي

 ةعنوان كعب  بهدل  به در عرفان بيدل و شمس جايگاهي واال دارد و اين هردو»دل«
  .اند  اعتقادي خاص داشته،مراد و جايگاه راستين حضرت حق

  :گويد شمس در باب دل و جايگاه آن مي
آن خانه است و خداوند اين خانه است كه تا آن خانه بدان خداي كه خداوند ”
 در آن خانه درنيامده است و از آن روز كه اين خانه ،اند را بنا كردهـ  كعبه ـ
  ٣“… از اين خانه خالي نشده است،اند  را بنا كردهـ دل ـ

 و پژوهشگر تاجيك مرحوم »يان رپكا«فانه برخي از شرق شناسان چون سأمت
ين عينيصدرالد،بيدل   بهاعتقاد خود  بهي و نزديك با نگاهي سطحي و ماد
م و مسلماني وي از ظن خود بهشت و جهنّ  به باور بيدلةاند و در بار نگريسته

 ةي بسياري از منتقدان و اهل نظر نيز دربارحتّ. اند يار اين مرد باورمند شده
مله اند و ج م و اشتباه شدهپيامبر نيز دچار توه  به مفرط بيدلةعشق و عالق

                                                   
 .۷۸ ص ،مقاالت  .1

  .۱۰۱ ص ،چار عنصر  .2
  .۴۸۶ ص ، و خط سوم دكتر صاحب الزماني۳۲۰ ص ،مقاالت  .3



  بيدل دهلوي و تأملي در عرفان شمس تبريزي  ١٧٩

  

گونه كه بايد   پيامبر گرامي اسالم را آنةباربسيار رمزآميز و عميق شمس در
  :اند كه گفت درك نكرده

  .“زيم طريق برادري نمي  به جز)ص(محمدمن با ”
 بيدل نيز مادر و پدر ،هگونه رقم خورد كه زندگاني يتيم مكّ     اش آن  بيدل نيز زندگاني  

لب وي ميرزا قلندر  الب او ميرزا ظريف بود وعبدالمطّ     را در كودكي از دست داد و ابوط       
ي بـودن رمـز و راز بـسياري    مي كه با وجود اُم دو اُ،و اين دو پيران طريقت بيدل بودند   

  .زدند دانستند و در جاده مسلماني و اعتقاد گام مي مي
  :سرايد كه آيا براستي شاعري كه بيتي اين گونه با محتوا و با اعتقاد مي

  تي و عدم نتوان جز نمـاز كـرد  در هس   ام و شيب ركوع و فنا سجود      شابت قي 
تواند نگاه مادي و   مي،شود  نمازش ترك نميـ يو در عدم حتّ ـكسي كه در هستي  

  د؟بهشت و جهنم داشته باش  بهباوري بي
ي در طور جد  بهي استعمار كه از چندين دهه اخيرهاي جد فانه يكي از پروژهسأمت

 ةست كه شهراهاي بزرگ و عارفان و بزرگاني  ت تخريب شخصي،استآن كار كرده 
اند و بيدل دهلوي در صف نخست اين جماعت  انديشي بوده پاكي و درستي و راست

هاي نارسا و خالف اخالق تا   از ساختن بيت،مزد  بهاست كه بسياري از پژوهشگران قلم
 ظلم از ناحيه تني چند ازخصوص اين  هب. اند شرح واژگونه ابيات بيدل غافل نشده

شان   كساني كه پس گردن،باشد اصطالح بيدل پژوهان پارسي زبان بسيار مشهود مي به
از . اند دمل دارد و از همان جماعتند كه بيدل و شمس بيشترين مبارزه را با آنان برده

بازنگري و كاويدن   بهرو شايسته است كه هوشمندترين منتقدان و پژوهشگران ما اين
كناري   به اين آثار راة آثار اين دو عارف بزرگ بپردازند و گرد پاشيده بر چهرةجينگن

  .بزنند و آن گوهر درخشان را در معرض قضاوت اهل فكر و انديشه قرار دهند
اين هردو اهل نقد و اهل زمان حال و مرد روزگار خويش بودند و با انتقاد سازنده 

غايت تلخ داشتند و   بهپروا و  هردو زباني بي، هردو مصلح بودند،دادند رهنمود مي
. خويش دشمن كرده بودند  شاهدبازان و كجروان را با،فضوالن ،بسياري از بيكاران

شمس در پاسخ مرداني كه حرف بزرگاني چون جنيد و بايزيد و ديگران را مدام بر زبان 
  :گويد راندند، مي مي
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 شما كه مردان ،ان خويش استگوييد سخنان مردان زم باري اينها كه شما مي”
  “روزگار خويشيد سخنانتان كو؟
  :گيرد سخره مي  بهگونه محتوا را اين بيدل نيز اين فضل فروشان بي

  اند ف كرده ّاين خران نام فضولي را تصو       پـرورد  ون مي كاري جن  در مزاج خلق، بي   
ي عربي مقهور نام و شـهرت و  ي در مواجهه با فيلسوف بزرگي چون ابن       شمس حتّ 

  :گويد پروا در باب وي مي نبود و بي
  .“ ولي در متابعت نيست،ستامرد بزرگي ”

تازد نيز متابعت را اصلي اساسي  ه نشينان دروغين ميچلّ  بهشمس در جايي ديگر كه
  :داند مي

  “ رسول اهللا هست؟محمدمتابعت   هيچ،نشيني و آن ذكر هآخر بنگر كه اين چلّ”
  :گويد و در جاي ديگر مي

باشند،   همچون زنان تازه زايمان كرده مي،اند ه پاي بر دامن كشيده كه در چلّآنها”
  “!اگر مردند از چله بيرون آيند

اي ظريف  با طعنهـ  كه اهل شاهد بازي بود  ـو يا در نقد آن عارف كرماني
  :گويد مي

  “!واسطه ببين  ماه را بي،گردن نداري  اگر دمل بر،بيني جمال ماه در طشت مي”
 با همين نگاه منتقدانه و شمسي در پاسخ شهرت طلبان دروغين و  نيز دقيقاًبيدل

  :گويد مدعيان بزرگي مي
  هـا   ت آماس د اين جمعي  خواه نشتري مي   كوس شهرت انتظاران بشكنم يا نشكنم     

هايي اين  پروايي بيدل در مواجهه با بزرگان خانقاه و پيران دروغين را در بيت بي
  :تماشا نشست به توان چنين رندانه مي

 تــال اسـحـش مــ ريـةلـسـلـم زدن سـرهـب
 …ست كه هم صحبت خرس و بزوميشم عمري

هاي چند  وجود آن كه اهل طريقت و مراقبه و اهل دل بود از گذاشتن كاله او با
عنصرش از اين ريا  ترك و بوقي و ريش انبوه پرهيز داشت و در جاي جاي چار

  :ها سخن گفته است ستيزي
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  “!تراشـم  مينتراشم و جگر خلق  ريش خود ميمن  ”
 شمس و بيدل هردو اهل ،ها پروايي ها و بي گويي وجود اين قبيل برخوردها و حق با

.  بوده است»خيراالمور اوسطها« نبوي اعتدال و بر مبناي ة زيرا سير،تعديل نيز بودند
  :گويد بيدل در جايي مي

  رفاسـت هر امـر كمـال ع       به تعديل
اعتدال غذاست و اعتدال   بهصحت جسم«كند كه   نيز بازگو مي»تنكا« ةدر رسال

در عرفان بيدل اعتدال و موزون بودن مفهومي عميق و . »غذا شرط بر انجام عبادت
  :ژرف دارد

ــي آســرنــگ معدرك ني ــن   …هركه موزون نباشد انسان نيست      تسان ني
 نماز انيس ،نصرع چهارشهادت كتاب   به بودند وقرآنم هم شمس و هم بيدل معلّ
 اين نماز بوده است ،خصوص در سه سال آوارگي بيدل هو مونس بيدل بوده است و ب

مي  و معلّقرآنشمس نيز از راه تدريس  .رسيده است هاي بيدل مي داد تنهايي  بهكه
 بزرگترين دستگير ،زيست كه چون فقيران مي گذرانده است و هماره با آن روزگار مي

  !فقيران نيز بود
تري   عرفان تازه)ص(ي مصطٰفمحمددالمرسلين ان بيدل و شمس در باب سيعرف

  .ت تمام اعصار داراستست كه بيشترين حرف و پيام را براي بشرياعرفاني . ستا
  :گويد شمس مي

  ١اند كه پيامبر چه گفـت       دانسته راصحاب سِ 
  :از منظر بيدل

ت مطلق و  دشوارتر از ستايش ذا،شناخت حضرت ختمي مرتبت و نعت وي”
 دشوارتر ،رنگي بهار نكرد صفت محبوبي كه از كسوت رنگش غير از جمال بي

٢“…ت حقاز بيان كيفي  
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گفت و واژگان و   از خال و لب و لعل مي، عرفاني اگر بود،تا پيش از بيدل
 ، عقل، هوش، خيال،واژگاني چون وهم.  از نوعي ديگر است،اصطالحات شعر بيدل

  : بيدلقول  به… او و، من،آينه
ــ  آن مصطلحات مبتذل گشت كهن     ــاكن ــون باي ــد مع ــاني م   تسا دان

 محيط ،در بسياري از آثار عرفاني بيدل همچون طلسم حيرت، طور معرفت، عرفان
در عرفان . ي حضور دارد نعت رسول گرامي اسالم بسيار پررنگ و جد… و،اعظم
ي و ر عرفان بيدل چيزي جز تقٰوبيان ديگ  به!اي دارد ي و اخالق جايگاه ويژه تقٰو،بيدل

  .ي نبوده و نيستمحمداخالق 
بينايي   بهدانايي رسيدند و رسول اكرم  به انبياء در نزد حضرت حقةاز منظر بيدل هم

 چه در اين دنيا و چه در ،گفت ت خود ميماُ  بهيعني پيامبر ما هرچه را كه. رسيده بود
براستي . هاي بيدلي نيز هست  اساس نگاه، ظريفةهمين نكت!  همه را ديده بود،آن دنيا

اند؟  خطاب كرده ١ها شاعر آينهگويد تا جايي كه او را   مي»آيينه«چرا بيدل اين همه از 
قول   به.زيرا در اين آيينه او چيزي را ديده بود كه شاعران قبل از وي تنها شنيده بودند

  :خودش
  آيينه بياريد كـه ديـدار نويـسند       

  :دهد گونه زيبا داد سخن مي  ايني بيدل در باب تقٰو،»نكات« ة نوزدهم رسالةدر نكت
انضباط شرايط   به،دامن از لوث ظاهر چيدن  بهتقواي اهل دنيا منحصر است”

طلب درجات و   بهي منع نفس از شغل مناهيصوم و صالت و تقواي اهل عقٰب
نزه پاس ناموس ت  به بازداشتن دل از خطرات اسماء و صفات،،اهللا تقواي اهل

  “…ذات
  :همين دارد  بهاين ابيات پرمغر از بيدل در نعت پيامبر گرامي اسالم نيز اشاره

ــدا شـــد  ــام   زبـــانم قابـــل حمـــد خـ ــا ن ــدكــه ب آشــنا شــد )ص(محم  
  ٢تمدســ ه بــشامر نــد گــوهكــه آمــ  صدف در هم شكستم    چون عالم دو

                                                   
 .د رضا شفيعي كدكني پژوهشي در شعر بيدل دهلوي از دكتر محمها شاعر آيينهكتاب   .1

  .مثنوي طلسم حيرت  .2



  بيدل دهلوي و تأملي در عرفان شمس تبريزي  ١٨٣

  

  :گويد يا در جاي ديگر مي
ــد    انبيـــا صـــاحب دعـــوت بودنـــد ــت بودن ــي الف ــورت و معن   ص

ــال ــع  س ــر س ــر اث ــا ب ــاقه ــالق     ي وف ــق اخ ــد طري ــه دادن   عرض
  … آدم گشتي  ،ات محو شد   غولي  تيم گــشريوه مكــو زان شــا تــتــ

هم باور همين نكته اساسي و   بهشايد يكي ديگر از داليل نزديكي شمس و بيدل
 فانر اين دو انسان عارف و انديشمند باشد كه جهان امروز بيش از عربنايي در تفكّ زير
 تعليم و تربيت و انسان ة در جادقرآنم رو اين هردو معلّ اخالق نياز دارد و از همين به

رو بود كه آنان بيشتر از  ساالري مبتني بر خدانگري گام برداشتند و شايد از همين
  .هركس با پيران خانقاه و دراويش دروغين درافتادند

 ةاخالق است و آنان در جاد  بهفگونه كه رسالت پيامبران متص  همان،در كوتاه كالم
 عرفان اين دو انسان بزرگ نيز عرفاني مبتني ،اند  گام برداشته١»ٍميِظ عٍقلْ خٰيلع لَكنِا«
رو از منظر شمس و  از اين. ي و در راستاي دعوت انبياء بوده استمحمداخالق  بر

  !ي نبوده و نيستمحمد عرفان چيزي جز اخالق ،بيدل
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