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  معاني الفاظ بيدل
  ∗محمد عابد حسين

  سـمن درآ و سـير سـرو    بـه ستم است اگر هوست كشد كه      
  

ــده  ــو ز غنچــه كــم ندمي ــشا  ت ــهاي، دِر دل ك ــن درآ ب   چم
  

  افهــاي رميـــده بــو، مپـــسند زحمــت جـــستجو   نپــي  
  

ــه ــور و     ب ــي خ ــف او گره ــة زل ــال حلق ــهخي ــتن درآ ب   خ
  

ــايلي كــه ز فرصــت ايــن همــه غــافلي  بــه   كــدام آينــه م
  

ــو ن ــژه وا  ت ــسملي م ــدة ب ــاه دي ــن و  گ ــهك ــن درآ ب   كف
  

  رسـد ايــن نــدا  ت مــيقــز سـروش محفــل كبريــا همـه و  
  

ــه  ــهكـ ــشدن درآ   بـ ــرون نـ ــا ز در بـ ــوت ادب وفـ   خلـ
  

  بدر آي بيدل ازيـن قفـس اگـر آن طـرف كـشدت هـوس         
  

  وطـن درآ   بـه اي كه بگويمت      غربت آن همه خوش نه     بهتو  
 

م دهلوي، در جميع اقسام شعر مانند آبادي ث عبدالقادر بيدل عظيم ميرزاابوالمعاني 
بند شعر گفته و داد سخن  و رباعي و مسمط و مثنوي و ترجيعقصيدة و غزل و قطعه 

نوين هم  آيين بهقصر نظم را و ارفع اوست  داده است و چنانچه شايستة مقام ارجمند
 ين زمان در آسماناآن اوج كمال رسانيد كه ستارة فروزان او تا  بهآهنگ كرده، 

  .سرايي درخشنده است سخن
كه بر او مستولي بود، سراسر زندگاني خودش را در » تهوي«بيدل در همان پيكر 

زبان بكر و  هاي ماورايي يك كرد و براي تبيين انديشه سر بهعالم حيرت و استعجاب 

                                                   
  .)هندوستان (بيهار، فارسي دانشگاه پتنه دانشيار  ∗
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دست  النّوع و شاعر چيره همين ويژگي بيدل را از حيث مخترع، رب. بديع را اختراع كرد
ها بلند و محتويات ارفع و  باشد كه اگر انديشه  ميادبياتاين مسلّم . م كرده استموسو

ماً متقاضي اساليب و، لزباشدو واردات قلب نادر جذبات نازك و كيفيات غيرمعمولي 
  .هاي جديد خواهد شد جديد و واژه

كه از حيث معني زيبا و  كالم بيدل همچنان
ا يك ه قدر از حيث واژه عالي است، همان
او يك مضمون ساده و . چيز جداگانه است

هنرمندي خودش با ايجاد صنايع  بهمعمولي را 
آسمان باال  بهظريفه و آوردن بدايع عجيبه 

  .بخشد را جمال ديگر ميرساند و رخسار معني  مي
پسندي و بلندپروازي در  دقّت. بيدل در زبان و مصطلحات فارسي مهارت تامه دارد

همين علّت در نظم و نثر، سبك تازه و بديع را رواج داده است  بهو . خمير اوست
تشبيهات بكر و استعارات . اي عطا كرده كه قبالً وجود نداشت مخصوصاً غزل را شيوه

هاي جديده را نيز  هاي ظريفه و تركيب ، و صنعتهكاربرد چابكدستي به بهبديع را 
  .يگر پديدآورده استكمال خوبي آراسته است، گويا از ته ذره، جهاني د به

توان گفت كه بيدل در همه آثار خود فقط يك فلسفه را عرض  طور اجمال مي به
براي . خداي متعال يك امر محال استكُنه  رسيدن بهكه است  كرده است، و آن اين

در ضمن اين . كثرت بيان كرده است به را الوجودةتبيين همين حقيقت نظريه وحد
 مضامين بلند و جذبات نازك و پاكيزه را بيان نموده كه هاي ژرف و عمقي، انديشه

نه اين كُ بهويژه مردماني كه  به. ل عالي از فهم هركس باالتر و دشوار استئادراك آن مسا
اند حتماً از ادراك آن  مطالب عاليه آشنايي ندارند و لذّت اين بادة عرفاني را نچشيده

  .معني عاجزند
هجر و وصال كه تنها مطالب پيش پا افتادة سراي عادي نيست  بيدل يك غزل

هاي او آن صداست كه از اعماق روح  معشوق رسمي را بيان كند، بلكه در غزل
نمايد، زيرا كه لباس ساده در بيان  هاي وسيع و پهن، اينجا تنگ مي لباس واژه. خيزد ميبر

ي عالقه ندارد، هيچ بههاي ماورايي كه  تآن كيفيموزون نيستگونه  اين دنياي ماد.  

شاه كابلي سه مالقات بيشتر با بيدل 
نداشته ولي نفس اين مرد بزرگ در 
افروختن آتش عشق درون بيدل 

گذارد كه سراپا مغز  قدر تأثير مي آن
 .شود دانش و جذب مي
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 غزل براي توضيح جذبات دروني مختصّ بود، بيدل قالب ،در ادب فارسي
نوين  نويني داده است، و آن راه غزل كامالً راه بهتصرف و هنرمندي خودش  با
ي هار عميق را هميكالم او شاهد غزل است كه هر بيت، تفكّر. است» ترجماني ادراك«

مند است كه در برابر آن بالغت  ههاي بعيد عالق نديشهآن ا بهتذكّر داديم كه بيدل . كند مي
  :خودش گفته است. هاي مروجه حتماً ناكافي است و نزاكت و پيكر واژه

  ة مـا خن از كرسـِي انديـش  پايه دارد سـ    ست بلنـد   بيدل از فطرت ما قصر معاني     
  :دهد خوشگو، شاگرد بيدل گواهي مي

  پيغمبر و غوث و پيشواي سخن اسـت          بيدل كه رهنمـاي سـخن اسـت      ميرزا
  باهللا كه پي سخن خداي سخن اسـت         رز كــالم دن طــريــ ر آفت دتاســكي

كند و  هاي تازه را كشف مي يقيناً احتياج اظهار معاني براي ترويج و ترقّي زبان راه
آفريني هنرمند  دهد و اين هنر مبني بر اعجاز قالب ظاهري و باطني زبان را تغيير مي

دهد و در يك جنبش قلم  راه ميها چقدر رمزيت و معنويت عالي را  باشد كه در واژه مي
ين رو بيدل يكتاي روزگار  ااز. گرداند مبدل ميواژة معمولي را در استعارة بليغ و بلند 

.  تازه اختراع بكنديكند كه زبان  را مجبور ميميرزاتالطم افكار و تقاضاي ابالغ . است
توان گفت كه  ي مأنوس و مروج جداگانه است و ميها آن زبان تازه، حتماً از لهجه

  .اين روش تازه در سبك هندي يك معراج استاختراع 
شود كه برشمردن همة آن  قدر يافته مي گويي بيدل مزاياي فنّي و معنوي آن در غزل

ترين امتياز فنّي بيدل اين است كه او مضمون ساده و   اما مهم،گنجد در اين اختصار نمي
بخشد كه هرگز پيش  قدر مقام بلند و باال مي زور واژه و ندرت تركيب، آن بها معمولي ر

  :گويد مثالً بيدل مي. توان ِحس كرد پا افتادگي مضمون را نمي
  پاي خـويش   ام حناي قناعت به     من بسته   ويشاي خـ  ر دهنـد نجنـبم ز جـ       دنيا اگ 

 ولي از هنرمندي و در اين شعر يك مطلب عادي و پيش پا افتاده را بيان كرده است
آن جايگاه رفيعي رسانيده است كه ذهن عامي  بهصنعت فنّي اين مسئله معمولي را 

آن  بهرا در خالل كالم » حناي قناعت«. رسد آساني نمي بهپاية ادراك آن مطلب  به
مضمون  بهدقّت نظر و تيزي هوش  بهكاري و باريكي آورده است كه خواننده  ريزه

  .يك عنوان روشن است» قناعت« اين كه رسد و حال قناعت مي
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با چندين واژه يك دفتر طوالني معاني را .  ديگر بيدل ايجاز بيان استويژگي مهم
وجودي  با.  است»خيرالكالم ماقلّ و دلّ«كند و بدين علّت كالمش نمونة عمدة  بيان مي
 نيز مانند را در يك بيت بگنجانيد و بيدلسرا مجبور است كه مضمون جداگانه  كه غزل

براين او  عالوه. روان، پابند اين قيد است پيش
كه مختصّ  خواهد كه در اين ظرف محدود، چنان مي
سرايي خودش را در  اوست، هنرمندي و سخن به

 كه در ميبين مي. فاخرترين پيراية سخن آشكار كند
آهنگ و  ها خوش ها شسته، تركيب كالم او واژه

بطور اجمال . حات محلّي نيز استفاده نموده استاز مصطل. ها متداول است محاوره
آن پيرايه تركيب داده كه ذهن  بههاي وسيع و پهناور خودش را  توان گفت كه انديشه مي

رسد و از محسنات كالم  مدعا مي بهدهد و  خواننده از خود سلسلة متروك را ربط مي
  :مثالً اين شعر. برد لذّت مي

 يي خود پوشيده ي، خود را به هرجا برون خوشيده
 ت مضمحـل، فـانوسـي پـيـراهنتمعـشِر در نو

  :بيدل در اين بيت از آيت قرآني استفاده گرفته است
»ون اللَّه ٰمرِتٰوالسالْ ووثَلُ نِض مٰكاَروِرِه كَِمشٍة ِفيِفي احبالِْمص احبا ِمصٍة هاججز 

رد كَبا كَوهةُ كَأَناججالزوي يقَدٰب ِمنٍة مرجش وتيكٍَة زرٍةنِبيلَا غَرٍة وِقير١»ٍة لَّا ش.  
 است )فانوس (ةومثال روشني او مانند مشٰك. ها و زمين است خدا روشني آسمان(
آن شيشه گويا كه يك ستاره . آن چراغ در يك شيشه است. وي يك چراغ است كه در

طرف شرق  هني ب. سوزد يك درخت مباركه زيتون ميدر وي روغن . درخشنده است
  )…طرف غرب هاست و ني ب

) روشني(در اين شعر مقصود بيدل اين است كه پيراهن فانوس در پوشيدن نور 
كمال هنرمندي و قوت در  جا اينبيدل . ي استاين يك مضمون عاد. شمع ناكام است

تو ! گويد كه خداوندا برد و مي كار مي به» خود پوشيدن بهخود را «ي تركيب ركا ريزه
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ة تزكيه بيدل محبت را كه وسيل
و تربيت دل است، در تهذيب 

 .داند نفس مؤثّرترين عنصر مي
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لذا امتياز بين نور شمع و فانوسي . هستي) روشني(خود فانوس هستي و خود نور 
. »اي هرجا برون جوشيده«مخصوصاً در آن حال كه تو خود . پيراهن يك امر محال است

آن كمال  بهاين حسن تعليل كالم بيدل را . يعني پرتو خداي متعال هرجا متجلّي است
  .رساند كه پرواز از آن باالتر راه نيست مي

توان گفت هريك  بلكه مي. در اين غزل هريك بيت نمونة عمدة ايجاز بياني است
  .نويني است مصرع داراي فرديت و آهنگ و ندرت

 رنگي پيراهنت اي پرفشان چون بوي گل بي
 عنقـا شـوم تا گرد مـن يابـد سـراغ دامـنت

يك چيز از موجودات مجال ندارد،  ابي معشوق هيچي گويد كه براي سراغ بيدل مي
جا راه نيست و براي همين گفته است كه مانند بوي گل پيراهن   زيرا كه شناخت را آن

  :گويد و حافظ در مورد عنقا مي. رنگ است معشوق بي
  كانجا هميشه باد بدست است دام را        كار كس نشود دام بـاز چـين       عنقا ش 

. يد لباس عالم را در پيراية ندرت شرح داده استدر يك شعر ديگر انداز تجد
  .هرچند كه ذات باري عزّ اسمه از همه تشبيهات ظاهري منزّه و پاك است

  پردگي ديوانة طرح نقاب افگنـدنت       بي  ات  تجديد ناز آشفتة رنگ لباس آرايـي      
يكي . بيدل در اين شعر دو تا صفت خداوندي را مورد توصيف قرار داده است

را براي توضيح اين صفت » ديوانه«و » آشفته«معهذا » پردگي بي« و ديگر »تجديد ناز«
پردگي تو در  آرايي است و بي گويد كه تجديد ناز تو فريفتة لباس مي. كاربرده است به

 با تصرف تركيبات جديده رخسار جا اينواقعاً بيدل . طرح نقاب افگني ديوانه است
  :بيت .معاني را جمال عالي بخشيده است

 يزل جــوشــيده از بـاغ ازل در نـو بهار لـم
 نُه آسمان گل در بغل يك برگ سبز گلشنت

بيدل يك يك واژه را مانند در سفته است كه اگر يكي از آنها را عوض كنيم، حسن 
و اين . است» نُه آسمان گل«راي ايك برگ سبز از گلشن كبريا د. رود كالم از دست مي

باشد كه لفظ  اين يك معراج سخن مي. زند وش مينُه آسمان گل از باغ ازل ج
  .سازد م ميبا مراحل تكامل، وجود خودش را مبرهن و مجس» جوشيده«
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  :گويد در مقطع غزل مي
  ه پردازد بگو اي يـافتن ناجـستنت    بيدل چ   جـو  حسن حقيقت روبرو سعي فضول آيينه 

ِه الْمشِرق والْمغِرب وِللّ«:  استقرآندر . نمونة فاخرة ابتكار است» يافتن ناجستن«
پس . مشرق و مغرب مملوك خداست (١»منَّ اللّه واِسع عِليِاا فَثَم وجه اللِّه ينما تولُّواََفَ
يقيناً خداي متعال احاطه كننده و . آن سو خدا متوجه است بههر سو كه شما رو كنيد  به

 لذا اين بر رو است هحسن حقيقت هرجا روبگويد كه   بيدل مي.) استء هر شيةدانند
طلبد تا بدين  البتّه بيدل راه استفاده را نيز از او مي. قدر از او استفاده كنم همن است كه چ

  . حقيقت برسدسِنح بهوسيله 
جا او  اين.  در زمين مشكل و سخت، ديدني استقدرت و هنر شعرگويي بيدل،

گويا دست بسته پيش او ايستاده است و  وينهاي بكر و ن واژه. شود خلّاق معاني مي
هاي مرموز عرفاني و مسائل غامض  انديشه. كشد كه شايد نوبت او آيد انتظار مي

 فصل ازبين ةهنرمندي در تعبيرات شاعرانه خود پرورده كه هم بهفيلسوفي را چنان 
  :برد كه شاعر فوالد را فشرده و آيينه كرده است رود و خواننده گمان مي مي

 فرياد حال بيدل گر ز چشمش غلط نگاهي رسد بهم
 خـرامـد ازي پِي گياه كـه ميـني رق بيـوگرنه آن ب

كمال هنرمندي نگينة آبدار را  بهاين شعر چيست؟ يك ِعقد نگينه است كه جوهري 
شود  آراسته و درسفته است، اگر يك لفظ ازبين عوض كرده شود لطف سخن تار تار مي

گويد كه آن برق  جا بيدل در عالم چگونگي مي اين. شود عر پيدا ميكه اجماالً از اين ش
نياز  سوي اين مشت خاكي رخ خواهد نمود، زيرا كه آن برق است و بي بهنيازي كي  بي

غلط «نيازي ممكن است آن طريق  ه اگر شكلي براي كسب فيض از آن برق بيالبتّ. است
و اين .  سو متوجه شود و فريادرسي بكنداين بهغلط  بهنيازي  باشد كه آن برق بي» نگاهي

من و أنيازي آن را دوست دارد و براي م بختي آن انسان است كه برق بي هم خوش
  .مسكن اختيار كند
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كند  كمال هنرمندي بيان مي بهبيدل حالت هجر و وصال و غيب و شهود معشوق را 
سازد و همين راز   كيفيت مسئله را مجسم مي،و با تشبيهات بكر و استعارات بديع

  :مثالً اين شعر. دلكشي و مقبوليت كالم اوست
 زديم و نرفت رنج خمار ما  عمر با تو قدحةهم

 كنار ما ي ز كنار مـا بهـرس چه قيامتي كـه نمي
م كه عاشق هيچ يبين مي. در باب وصل يار، كيفيت آرزوِي عاشق قابل ديد است

خواري با يار  يد كه تمام عمر در بادهگو بيدل مي. شود وقت از ديدار يار سير نمي
شاعر از . رود يعني خمار محرومي از سر نميمشغول هستيم، ولي اين رنج خمار 

 كن كه با وجود اتّصاِل مدام، تو پرسد كه خدا را اين عقدة ناكشودني را حلّ  ميمحبوب
 حيران پهلوي ما دور هستي و اين چه قيامتي است كه ما را در تجلّي دور و نزديكاز 
  .اي كرده
. توان نيستجا در  بيني بيدل را احاطه كردن، اين  جهتي و ژرفةهرحال هم به
دنبال اين  بهبنده اين است كه بيدل يك مجذوب متصوف است و همه وقت  اعتقاد

بينيم كه در دهلي يكي از  مي. گردد و او خود از سير و سلوك غافل نيست گروه مي
آخرين مرحلة  بهيابد كه  كند و بشارت مي را مالقات مي» كابلي شاه«بزرگان متصوفه 

 سه مالقات بيشتر با بيدل يشاه كابل. بلندترين زينة معرفت خواهد رسيد بهتصوف و 
قدر تأثير  درون بيدل آن نداشته ولي نفس اين مرد بزرگ در افروختن آتش عشق

  .شود  كه سراپا مغز دانش و جذب ميدگذار مي
ت و شرايط و آداب و خلوت شروع ت عبودي كيفيا معرفتسلوك در تصوف ب

مركز اصلي » دل«زيرا كه . دهند  ميوك عارفان دل را عنوان رياضت قرارشود در سل مي
سن و قبح، بدون اي است كه صفت اصلي ح دل آن آيينه. گاه ذات الهي است جلوه

  :نويسد  ميمرصادالعبادالدين رازي در  شيخ نجم. شود تصنّع در وي منعكس مي
كه عرش محلّ  مثابت عرض است جهان را، و چنان بهكه دل در تن آدمي  بدان”

ي، دل محلّ ظهور استواي ظهور استواي صفت رحمانيت است در عالم كبٰر
صفت روحانيت است در عالم صغري، اما فرق آن است كه عرش را بر ظهور 
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ترقّي نيست تا محلّ ظهور استواي استواي صفت رحمانيت شعور نيست و قابل 
  .١“صفات ديگر گردد، و دل را شعور پديدآيد و قابل ترقّي باشد

  :نويسد در جاي ديگر مي
كه دل را استعداد آن هست كه چون تصفيه يابد بر قانون طريقت،  ديگر آن”

و .  بود، محلّ استواي رحمانيت گردديتكه محلّ استواي صفت روحان چنان
 ظهور تجلّي جملگي كمال رسد محلّ بهش و تصفيه و توجه چون در پرور

كه جمله كائنات از عرش و غير آن در مقابلة پرتو  صفات الوهيت گردد، با آن
كوه  بهجا كه تجلّي  تجلّي نوري از انوار و صفتي از صفات حق نتواند آمد، آن

  .٢“طور رسيد و كوه پاره پاره شد
هاي دل را  د مطالعه قرار داده است و كيفيتهاي خودش دل را مور بيدل در غزل

يدل عقيده ب. گويي اوست  غزلشرح و بسط بيان كرده است و اين يك ويژگي مهم به
ه دل بدون البتّ. داراي استعداد هرگونه استدارد كه آدم مظهر خداوندي است و دل او 
الم  و السةٰوحضرت پيغمبر عليه الصل. شود تزكيه و تصفيه حامل اين چنين صفات نمي

  :فرمايد مي
انّ يف اجلسد مضغة اذا صلحت، صلح اجلسد كلّه و اذا فسدت، فسد اجلسد كلّه، اَال «

  )الحديث. (»و هي القلب
. اگر آن درست است، سراسر جسم درست است. در تن انسان پارة گوشت است(

  .)استشود، آگاه باشيد كه آن دل  فاسد شد سراسر جسم فاسد مي) مضغه(و اگر آن 
خواند، يعني پارة گوشت كه جمله   دل را مضغه ميالم و السةپيغمبر عليه الصلٰو

هست و آن گوشت پاره را جاني است روحاني، لكن جان دل را در مقام  خاليق را
كه خداي متعال  صفا از نور محبت دلي ديگر هست كه آن دل هر آدمي را نيست، چنان

يعني آن كس را كه دل باشد، او را  ٣» كَانَ لَه قَلْبي ِلمنِٰذكْرِلك لَٰذ نَّ ِفيِا«: فرمايد مي
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 اين است كه صالح و فساد )ص(گويا خالصه حديث نبوي. خداي متعال انس باشد با
است، زيراكه دل را پنج حاسه است، ) دل(جسم انساني مبني بر صفا و كدورت قلب 

قالب درست است جملگي عالم چون حواس . كه قالب را نيز پنج حاسه است چنان
همچنين حواس قلب اگر درست . كند توسط اين پنج حس ادراك مي بهموجودات را 

. كند است جملگي عالم غيب چه ملكوتيات و چه روحانيات را بدين وسيله ادراك مي
و . دل مانند يك آيينه است، اگر آن مكدر است، انعكاس معرفت خداوندي محال است

. باشد طور كامل مي به شفّاف است، انعكاس معرفت خداوندي در وي اگر دل صاف و
 و بدين .فرمايند مشايخ سلوك براي همين مقصود رياضت و مجاهدات را تلقين مي

در اخبار آمده است كه بنده اگر گناهي را مرتكب شود يك . كنند وسيله دل را صيقل مي
صدق دل توبه كند، آن نقطة سياه محو  بهنشيند، اگر از آن گناه  نقطة سياه در دل او مي

و همين . آيد دهد، نقطة دوم در دل او پديد مي شود و اگر گناه ديگر را انجام مي مي
علّت كثرت گناه، سراسر دل سياه  بهجوري اگر در گناه متمادي شود يواش يواش 

 نازك است،كه يك عضو  دل چون. ماند يك خير نمي شود و آنگاه دل، سزاوار هيچ مي
عارفان بر حصول اين مقاصد مراقبه . لذا دل از تصور غير الهي پاك كردن الزم است

در اصطالح تصوف با خدا همه . مراقبه در لغت نگراني كردن را گويند. كنند تعليم مي
گاه از  بايد دانست كه طريقت هيچ. و همين طريقت است. تن متوجه شدن است
 توسط رياضت آدم را به شريعت است كه بلكه طريقت آن راه. شريعت جدا نيست

  :گويد بيدل مي. رساند مقام اخالص مي به
 شود دل چو شد روشن جهان هم مشرب او مي

  ١ودـش رو ميـنه يكـانة آييـهت در خـش جـش
  ودــش  ميروـد منــق شـلّـو آزاد از تعــدل چ

  ودـش ر ميـوهـز موج دامن چيد، گـاي ك قطره
*  
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  درد در كام مـا دوا گـردد          گـردد  دل اگر محو مدعا   
* 

  گيرد خورسندي اگر ترك هوس مي دل به
 گيرد كام عشـرت ز نشـاط هـمه كـس مي

* 
  شود دل جهان ديگر از رفع كدورت مي

 شود گاه وسعت مي خانه از رفتن زيارت
* 

  يـد اين آينه در شغل چه كار است ببين        ديـ ت ببين ديـشة يـار اسـ     لوت ان دل خ 
هاي دل آورده است و  كيفيت  بههاي خودش اشعار زيادي راجع لبيدل در خالل غز

در يك غزل نغز و بسيار جالب . قيمت و پرمغز اين آيينه را نشان داده است نكات ذي
  :سرايد اين طور مي  بهنيرنگي دل را

  گاه موج اشك و گاهي گرد افغـان اسـت دل          
  

  كار عـشق حيـران اسـت دل         به روزگاري شد 
  

  سر آمـد و رفـت نفـس       است يك دست  سودن  
  

  شود روشن كه از هستي پشيمان است دل       مي
  

  پــاس نــاموس حيــا ناچــار بايــد داشــتن     
  

  كني عيـب نمايـان اسـت دل         چشم گر وا مي   
  

  سـت  نياز از احتمـاالت دويـي       حسن مطلق بي  
 

ــه وهــم مــي ــه از آين ــد ك   داران اســت دل دان
  

  جا حاضر اسـت  ديدة يعقوب و بوي يوسف اين 
  

  م، كنعـان اسـت دل  در وصال هجـر مجبـوري     
  

ــان مــي  ــا همــه آزادي از الفــت گريب ــم ب   دري
  

  در كجا نالد نفس زين غم كه زندان است دل        
  

  آيد برون تـا حـشر در رنـگ نقـاب            حسن مي 
  

  پوشـيم عريـان اسـت دل    از تكلّف هرچه مـي   
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  مفــت موهــومي شــمر بيــدل طفيــل زيــستن
  

  در خيال آباد خود روزي دو مهمان اسـت دل         
 

كند كه براي  سيار جالب بيدل دل را چمن گويد و توصيه ميدر يك غزل بسيار ب
  :جا بازيابي نتو حتماً مقصود را اي. در باطن خود سير كن» خود رسيدن به«

 و سمن درآ سير سر ستم است گر هوست كشد كه به
 چمن درآ  بهكـشا اي در دل دهـه كـم ندميـتـو ز غنچ

ستم است كه اي آدم تو در گويد كه اين جاي صد  بيدل محو حيرت است و مي
كه  و حال اين. هوا و هوس گرفتار هستي و براي سير دنياي رنگ و بو آماده هستي

آن دل كه درون وي يك جهان غيرمحدود پنهان . خداي متعال تو را دل داده است
  چون تو از اين فن. زة دل بر تو آسان شودانخستين آن علم بياموز كه كشادن درو. است

. زند بيدل يك مثال مي. شوي با كشادن در دل تو در چمن اليزالي داخل ميآشنا شوي، 
يك غنچة محض . تا آن زمان كه دهانش بسته است. گويد كه يك غنچه را بنگر مي

طور تو  همين. آيد وجود مي  بهزماني كه دهانش باز شد يك گل شگفته از درونش. است
باز نكردن دروازة دل . از آن باالتر هستيبلكه هزار گونه . نيز از اين غنچه كمتر نيستي

بيدل جاي ديگر . ي وجود داردي و كبٰردرون دل تو همه عالم صغٰر. يك كمي است
  :گويد مي

  تنگ استيتدلم چو غنچه در آغوش عاف
 ز خواب ناز سرم چون گهر تة سنگ اسـت

  :گويد كه گشاد دل برتر از صد عقده است در يك بيت مي
  تآزادي طبيعت اين مهره شـشدر اسـ         صد عقده برتر اسـت دل را گشاد كار ز      

* 

ــه نباشــرم و بيمــن محــدل انج   جز حيرت ادراك، در اين خانه نباشـد         دگان
  .اشعار زيادي در كيفيت دل سروده است

  نافهاي رميده بو مپسـند زحـمت جسـتجويپ
 ختن درآ خيال حلقة زلف او گرهي خور و به به
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اين عالم رنگ و بو را منزل جستجو قرار دادن كار خردمندان نافهاي رميده بو يعني 
كند كه تو دل خود را در حلقة زلف يار گره كن، تا بدين وسيله  بيدل تلقين مي. نيست
  :صل برسيومقصود   بهبتواني

 كدام آينه مايلي كه ز فرصت اين همه غافلي به
 كفن درآ تو نگاه ديدة بسـملي، مژه وا كـن و به

قدر فرصت است كه مانند نيم  فقط اين. اين جهان زندگاني محدود داردانسان در 
 .كردن همان و در كفن آمدن يعني مردن همان گويا مژه وا. بسمل مژه واكني و بس

  :گفتة حافظ به
  ١كه اين معامله تا صبحدم نخواهد مانـد          ل پروانـه مع، وصـ ر اي شـ مغنيمتـي شـ  

  :و
 فسون روزه مهر گردون افسانه است و اهد

 ٢ت شـمار ياراـجـاي ياران فـرص  بهكيـني
* 

  رسد اين ندا ز سروش محفل كبريا همه وقت مي
 خـلـوت ادب وفـا ز دِر برون نشـدن درآ كـه بــه

گويد كه فرق بين انسان و فرشته اين است كه  ؟ بيدل ميچيست» دِر برون نشدن«
تقرب الهي است و امكان همه وقت در .  و فرشته ايمان شهودددار انسان ايمان غيب

توفيق خداوندي بر مرتبه عرفان گامزن شد، با معرفت   بهاما انسان اگر. تنزّل دارد
لذا بيدل . دگرد شود، و خطرات هجر معدوم مي م همراه او ميواخداوندي وصال د

قدر ابتكار  هچ» در برون نشدن«. گويد كه براي حصول اين دولت الزوال سعي كن مي
  .دارد

 س اگر آن طرف كشدت هـوسـدل از اين فقـآي بيبدر 
 وطن درآ اي كه بگويمت به غربت آن همه خوش نه به تو

  .)الحديث (»الدنيا سجن للمؤمن و جنة للكافر«: در اخبار آمده است
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  .اين دنيا براي مؤمن مانند زندان است و براي كافر مانند جنّت است
سراي دنيا مانند قفس  ويد كه اين غربتگ گيرد و مي بيدل از اين حديث استفاده مي

د، كن وطن اصلي بيقراري مي  بهبراي مراجعت. ماند كس در قفس خوش نمي است، هيچ
قرار  بيدل براي وصال محبوب بي. كند هاي اصل خويش شكايت مي دلش از جدايي

 مروي )ص(چه در حديث نبوي چنان. طور كه مسافر در مسافرت خسته است همان. است
 يعني در اين جهان مانند بيگانه يا .١»كن يف الدنيا كانك غريب او عابر سبيل«: است

  .راهگذر زندگي بگذار
خالصة تمام تگ و دو . كه انسان از اصل خويش جدا مانده استرد بيدل اعتقاد دا

مبدأ اصلي و   بهاصل خويش باز گردد و  بهو سير و سلوك او اين است كه بار ديگر
بدين سبب جوهر شريعت و طريقت را در . غايت عارف استاصل شود، و همين 

 دل يتدهد و محبت را كه وسيلة تزكيه و ترب ي ميتهذيب و رياضت نفس اهميت خاصّ
گويد كه اي انسان تو در اين دنيا  و مي داند است، در تهذيب نفس مؤثّرترين عنصر مي

حال اين قفس خوش گونه در كه جهان كثرت و اختالف است در غربت هستي، و هيچ
الدين  جا بيدل مانند موالنا جالل اين. وطن درآ  بهدهم كه نيستي، از امن تو را دعوت مي

  .در مثنوي حكايت شده است» ني«رومي دنياي روح را بيان كرده است كه از زبان 
هاي بيدل اشعار زيادي وجود دارد كه در توضيح و تشريح دل  هرحال در غزل به

. هاي گوناگون دل را در پيراية مختلف مورد بررسي قرار داده است هآمده است و كرشم
جا احصاي آن همه  اين. خورد چشم مي هكثرت ب  بهبا تعبيرهاي غريب،» دل«بلكه لفظ 

  .اشعار ممكن نيست
ل است، كالمش از حيث زبان و بيان، و فكر و فن كه بيدل شهنشاه تخي خالصه اين

ايي، شور و رهاي ماو وفاِن انديشهت. شيوة تازه داردهاي او آهنگ و  غزل. كامل است
 چيز و هيچ  بهست كه اشعري. هاي او شعر مجرد نيست ذا غزلمعٰه. شوق جداگانه دارد

ين روست كه غزل او  ااز. مانند يك محيط بدون ساحل است.  مقيد نيستحد هيچ به
گويا همه چيز . مثل گرم و آگنده از جوش و تپش است، و چيزي است عميق و بي
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   معاني الفاظ بيدل  ٣٥٩

  

وجود موج وارفتگي و جذبة  با. فكر دانشوري و ذوق شاعري باهم مخلوط است. است
آراء و . كند هاي او حكمت و معرفت، و سوز و درد جلوه مي خودي در غزل بي

اين همه عوامل شعر او را رنگ و . كند هاي خويش را در شيوة استدالل بيان مي انديشه
رنگي و  از دنيا و بي. بود» دل بي«دل واقعاً يك انسان بي. آهنگ جداگانه داده است

هاي بيدل گفتگو بسيار  دربارة غزل. محضر بود تكلّف و بي بي. پروا بود نيرنگي او بي
  :جا نيست كه شكايت كرده است و بي
  ١هاي الل كـرد     زبان  به ام  تقدير، شهره   نـي لفظـم نبـرد پـي       مع  به يدل كس بي

  :نم كهك ين شعر بس مي او من بر
 ت داردـان قيامــوفتنه كـه ـبيـدل آن فـت

 ٢جا ست اين اغير دل نيست همين خانه خراب

  منابع
 .القرآن الكريم .۱

نو،  ، اعتقاد پبلشنگ هاؤس، دهليصحيح بخاري: بخاري، ابوعبداهللا محمد بن اسماعيل .۲
 . م۱۹۹۰

اهللا خليلي،  استاد خليلتصحيح  ، جلد اول، بهديوان غزليات: بيدل دهلوي، موالنا عبدالقادر .۳
 .ش ه ۱۳۶۳المللي، تهران، چاپ مقدم، تابستان  با مقدمه منصور منتظر، نشر بين

تصحيح استاد خليل اهللا خليل،  ، جلد دوم، بهديوان غزليات: بيدل دهلوي، موالنا عبدالقادر .۴
 .ش ه ۱۳۶۳المللي، تهران، چاپ فجر، تابستان  نشر بين

 .، سب رنگ كتاب گهر، دهليديوان حافظ: الدين حافظ شيرازي، خواجه شمس .۵

كوشش دكتر محمد  ، بهمرصادالعباد ):ه ٦٥٤ :م(الدين ابوبكر عبداهللا   رازي، نجم نجم دايه .۶
 .ش ه ۱۳۵۴ماه  امين رياحي، چاپ بنگاه ترجمه و نشر كتاب، تهران، بهمن

 

                                                   
  .٥٥٣ ص اهللا خليلي، تصحيح استاد خليل ، بهديوان غزليات: بيدل دهلوي، موالنا عبدالقادر  .1
  .٤همان، ص   .2


