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   وجود در شعر بيدل دهلويوحدِت
  ∗ليال هاشميان

ــي ــادم،   مــ ــت ايجــ ــپرســ    ازل دارمةئشنــ
  

   انگـــور، شيـــشه در بغـــل دارمةهمچـــو دانـــ
  

ــادم، رقــص مــي  ــر ب ــد ب ــنم شــادم گــر دهن   ک
  

  خلــل دارم خــاک عجــز بنيــادم، طبــع بــي    
  

ــهآفتــاب در کــار اســت، ســايه گــو   غــارت رو  ب
  

  چون مني اگر گم شـد، چـون تـويي بـدل دارم            
  

  ل کــن، او شــو و تــويي گــل کــننــي تنــزّاز م
  

ــدکي  ــلانـ ــل دارم تأمـ ــه محتمـ ــن نکتـ    کـ
  

  خم نيست   حق برون مردم نيست، جوش باده بي      
  

ــدعاراه  ــذل دارم   م ــرض مبت ــست، ع ــم ني    گ
  

ــي  ــدرتم ب ــر ق ــوج خ بح ــزدل، م ــيي ــا  معن   ه
  

ــزل دارم    ــنم غ ــر ک ــواهم س ــر خ ــصرعي اگ   م
  

وارث   به داردههزار سالش از يباي  هنيشي ما که پادبياتاز اي  هگسترد ةحوز
 مراقبت يخوب بهارزش  راث باين مي سپرده شده و او از ايدل دهلويچون باي  هستيشا

 است که يميدل سرشار از مفاهيف و زبان پررمز و راز بيظر ةشياند. نموده است
  .کند  ميا خواننده را جذب خود ام،دينما  ميل دشوارچند در نگاه اوهر

                                                   
  . ايران، همدانيدانشگاه بوعلي سينا  فارسيادبياتار گروه زبان و استادي  ∗

 



  ٣٩٢  قند پارسي

  

 ا ناخواستهياست که دوستداران شعر و ادب را خواسته اي  هنگو  به کالم اويجادو
  .افته باشندي سخن او را درنيها ي از دشواريزي اگر چيکشاند، حتّ  مي خوديسو به

 يد گفت براي وجود دارد که بدون اغراق بايکي تاريها دل ارتباطي در شعر بيگاه
  .ها وقت الزم است  ساعتها نکشف آ

تند که   مي و لفظ را درهمي چنان معن خاصّيها مهارتر آشنا با ين شاعر ديا
  .شود  ميگر دشواريکدي از ها نکردن آ جدا
 است که ي کدکنيعيدل سخن استاد دکتر شفيدر مورد بها  رين تعبيباتري از زيکي
  :اند گفته
  حاصليآسان  به مسافرت بدانيزايدست آوردن و ه است که بيدل کشوريب”

زا را گرفت، ين وي اي اگر کسيول. دهند  نميورود ةهرکس اجاز  بهشود و نمي
  “١! اقامت دائم خواهد کرديتقاضا

 او  خاصّيها  و اصطالح٢وهاي موتيايکه با دن  آنانيدل برايز بيانگ اشعار شگفت
که با او و شعرش آشناترند، درک   آنانيبرا. رسد  مينظر  بهرقابل فهميغ ،اند هگانيب

 و ين عوامل محوريا ةاز جمل.  استيدي و کليمل محوردانستن عوا  بهم منوطيمفاه
 ش در اشعارشيکه کم و باست  »وجود وحدت« به اوتوجهدل يتکرار شونده در شعر ب

  .داند  مي ذات خداوندتجلّياشکال گوناگون جلوه کرده و جهان را  به
 ششيل گراين داليتر  از مهميکي يعرب ابنهاي  ه او از آزموديريرپذيشک تأث يب

  . است»وحدت وجود«مبحث  به
ن موضوع يا  بهميتوان  ميزي ن»عرفان« و »اعظم طيمح« يدو مثنو به  گذرايبا نگاه

   تا چه اندازه است؟يعرب م که مشابهت افکار او با ابنيببر يپ
  :اند  نوشتههبا کاروان حلّکوب در کتاب  نين زريدکتر عبدالحس

                                                   
، مؤسسة انتشارات )بررسي سبك هندي و شعر بيدل (ها شاعر آيينه :سرشك كدكني، دكتر محمد رضا شفيعي  .1

  .٩ ص ،ش ه ١٣٧١آگاه، تهران، چاپ سوم زمستان 
2. Motive. 



   وجود در شعر بيدل دهلويوحدِت  ٣٩٣

  

که  انگيز بيدل براي آنان اشعار شگفت
هاي خاصّ  دنياي موتيوها و اصطالح  با

. رسد نظر مي اند، غيرقابل فهم به او بيگانه
که با او و شعرش آشناترند،  براي آنان

دانستن عوامل  درک مفاهيم منوط به
از جملة اين . محوري و کليدي است

عوامل محوري و تکرار شونده در شعر 
 . است»وجود وحدت« او بهبيدل توجه

 ة است که تجربيانعکاس عرفان، ير از عشق و درد شخصيدل، غي بغزليات”
  .١“…زديآم مي دري و جاميابن عرب ةشيموالنا و حافظ را با اند

ن نکته اشاره کرده و يا  به»عبدالقادر بيدل دهلوي«ز در کتاب ي ني هاديپروفسور نب
  :اند نوشته
 نظر  به کامالً واضحيعرب خ ابنير شيدل، تأثي بي ذهنيريگ هرحال در شکل به”

  .٢“…رسد مي
هگر يل ديشک دل  بياامدلي بتوج 

ستگاه او ي ز»وحدت وجود«موضوع  به
ش ا يريرپذيجه تأثي و در نتـ هندوستان ـ

 ي هندهاي نيي در آتجلّيمهاي  هشياز اند
  .است

ند يگو  ميشمندان هندويبزرگان و اند
ک ين ما همه مظاهر يشمار د  بيانيخدا
موجودات  ة بزرگ هستند و هميخدا

. ياز کالبد بزرگ خداوند ييها هم بخش
 »ايما«ال را ين خيپندارند و ا  ميياليآنچه را که درون آن است خ ةا و همي، دنها نآ
  .نامند  مي»عشق« و »وهم«، »بيفر« يمعن به

  :ديگو  ميييز در جايشانکارا ن
ر يخود کثهاي  هشاخ  بهتوجه واحد است، با يتيکه درخت، که خود کل همچنان”

سبب کف   به واحد است،يتيا که در نفس خود کليمچنان که درکند، ه  ميجلوه
 واحد است، يتيکه ِگل در نفس خود کل ر دارد، همچناني متغيو امواج، ظاهر

رسد،   مينظر  بهريشود، کث  مي که از آن ساختهييها نو گلداها  اشکال کوزه در

                                                   
، انتشارات علمي و فرهنگي، تهران، چاپ دوازدهم اروان حلّهك با :كوب بروجردي، دكتر عبدالحسين زرين  .1
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  ٣٩٤  قند پارسي

  

ع و د متنو نامحدود خويروهايسبب ن  به است،دوم بدون يز که احديبرهمن ن
  .“رسد  مينظر  بهرمتکثّ

ن کثرت و يشانکارا در واقع همان مبحث وحدت وجود و وحدت در ع ةن گفتيا
  .ن وحدت استيکثرت در ع

  :نديگو  ميين افکاريدل از چني بيريرپذي در تأثي هاديپروفسور نب
 يد روحاني و عقايونانيقت ي در اصول طرها نآ ةشياو آن عناصر که ر ةليدر مخ”
  .“خورد  ميچشم  بهوفور  بهم استيندوستان قده

 و بارز باور او يني شاهدان ع»محيط اعظم« و »طلسم حيرت«ي ها نام  بهدليدو اثر ب
  . هستند»وحدت وجود«به

ن يتر ، مهمياريز که بنابر اعتقاد بسيدل ني ب»عرفان«ن مورد را در خالل کتاب يهم
قت را يکند و حق  ميرتي که عقل حجا ن کتاب، آنيدر ا. ميکن  مياثر اوست، حس

کند   ميفي را که ده پسر داشته تعري زاهديپرسد و آفتاب در پاسخ، ماجرا  ميآفتاب از
 وجود وحدت موجود در کتاب، ذهن خواننده  با…آورد و  مي پسران رايو گفتگوها

رت ن صويباترين خود زيپندارد و ا  ميا و مجزّرود که هر قسمت را مستقلّ  مييسمت به
 وحدت يبررس ةنيشيا پو ام. ن وحدت استين کثرت و کثرت در عيوحدت در ع

ت  دقّيچ مورديرسد، هرچند در ه  مي دوريها سال  بهدليزم در شعر بيا پانتيوجود 
  .الزم صورت نگرفته است

نظريات عنوان   به رايدر سمرقند کتابميالدي  ۱۹۸۷منوف در سال ؤم ميابراه
 يد فلسفيدل و عقاير زادگاه بيتأث  بهفانه در آنده که متأسينچاپ رسا  بهفلسفي بيدل

  .نکرده استاي  هچ اشاري هها ندل از آي بيري و اثرپذيهند
ونان را در يم و يهند قدهاي  هفلسفهاي  هدل آموزيکه واضح است که ب يدرحال

  .با خلق کرده استي زيخته و معجوني درهم آميزم اسالميآثارش با صوف
 …ر و تناسخ ويدل، روح و ماده، تقديزم بين اثر، در مورد پانتيامنوف در ؤم

را درک ها ن مفهوم آيدرست  بهديرسد شا  مينظر  به را آورده کهيا اشعارصحبت کرده ام 
  .نکرده است



   وجود در شعر بيدل دهلويوحدِت  ٣٩٥

  

ات يذکر جزئ  بهدل اکتفا شده وين باور بيان ايب  بهز تنهاي موارد مشابه نيدر برخ
ان مباحث ي بين است که در شعر او چند محور خاص برايا يتا واقعام. اند نپرداخته

 هستند که ييها ه مثالي شبها ن از آياريکه بساند  ه شدتجلّيشتر ميوحدت وجود ب
: ماننداند  هها استفاده کرد ف هم از همان مثالپرداز در عرفان و تصو هيشمندان نظرياند

  …ا، گرداب و آب وينه، موج و دريآب و گوهر، آ
 داشته و توجهها  ن مثاليهم  بهزيندل يب

 موضوع ،مي مستقيشکل  بهاي را ها نآ
شکل   بهايداده و   خود قراريها تيب
 گريدهاي  هشين انديي تبيم برايرمستقيغ
از هايي  هنمون  بهجا نيا در. کاربرده است به
  :ميکن  مين موارد اشارهيا

  آينه: الف
 .دل استي شعر بيوهاي از موتيکينه ي آةواژ

نه در يا مفهوم آام.  خوانده است»ها نهييشاعر آ« او را ي کدکنيعي که استاد شفييتا جا
 بهره گرفته که يد مقاصد متعدي شده است و از آن براتجلّيچند شکل م  بهدليب ةشياند

ميکن  اشاره»رتيح«موضوع   بهميتوان  ميها نن آيتر از مهم .ن مباحث يجا که ا ا از آنام
  .ميپرداز  نميبسط مطلب  بهجا نيگنجد در ا  نميحث وحدت وجوددر قالب مب

تجلّيز کرده، در مباحث ي نيگريد ة استفاد»نهيآ« ةدل در شعرش از واژيا بام 
از دارد تا ينه نيک آيک مظهر و ي  بهپس.  در صدد ظهور خود استي، هر اسميشهود

 هستند ييها بته، قالبان ثايک از اعيگر، هرياز طرف د. خودش را در آن منعکس کند
  .رنديپذ  مي رايض هستيزان استعدادشان فيم  بهکه

نه، آن است که ي آيها يژگي از ويکيچون . کنند  ميسهينه هم مقايان ثابته، را با آياع
 .گردد  ميان و منعکسينه نمايط همان آيشود با شرا  ميدر آن منعکس  کهيريتصو

 از عارفان، ياريبس. جمال خداوند هستند ةنيان ثابته آيتوان گفت اع  ميگريعبارت د به
نسبت   بهها نهيگرفته و آ نه قرارين آيکه در برابر چنداند  ه مانند کرديفرد  بهخداوند را

دو مثنوي  با نگاهي گذرا به
» عرفان«و » اعظم  محيط«

اين موضوع  توانيم به نيز مي
ببريم که مشابهت افکار  پي

عربي تا چه  بيدل با ابن
 اندازه است؟



  ٣٩٦  قند پارسي

  

. دهند  مي از او نشاني متفاوتيرهايشان تصو ا کدورتياندازه و جنس و صاف بودن 
  .ندهاي نهيآ ةرها صرفاً ساختين تصوي، اوست و ايوجود اصل

  :ديگو  ميدليب
   دلـدار و حيرانـي حجـاب مـن         ةجهان آيينـ  

 

  اره ناياب است شبنم را    چمن صد جلوه و نظّ    
  

  )۱۰۴ ديوان، ص كليات(

  شهودي عجب سر زد از راز غيب      
  

ــ     ز غيــب پـر  ةجهـان گـشت آيين
  ) ديوانكليات(                     

   آب و گوهر:ب
همچنان .  از اوستيي دارد و جزتعلّقا يدر  به گوهر.جا هستند کيآب و گوهر هردو در 

  .ندي از وجد حق هستند و در اصل، خود اوييا جزيکه مظاهر دن
ن است که بنابر باور قدما، گوهر، يآب و گوهر ا ة در ارتباط دوگانتوجه بنکته جال

وحدت  ةتواند مسأل  مين موضوعيجاد شده است و ايآب ااي  هز از قطريخودش ن
  .ن کندييدل بهتر تبين وحدت را در شعر بي کثرت و کثرت در عنيع در

  اگر موجيم با بحريم وگر آبيم بـا گـوهر         
  

  دارد بندد که ما را از تو وا       دويي نقشي نمي  
  ) ديوانكليات(                            
  محيط و گوهر و آب و حباب و موج يکي است

  يا دهـن و آن شـص ايـخيـي تشـ پيعٰمتو از 
  )۱۱۲۵ ديوان، ص كليات(

   حباب و دريا:ج
 مده از آن است و دوباره همآا و بريحباب، جزو در . استيه مورد قبليز شبين مورد نيا

  :وندديپ  ميآن به
 کو موج و چه گرداب و چه دريا، چه حباب

  هـمـم هـت ماييـاي اس وهـم جلـهرجا، غ
  )كليات ديوان(

  

  تغير از محيط نيس    ه حباب ب  ةسرماي
  

  آب تـو آب مــا و هوايــت هــواي مــا 
  )۹ ديوان، ص كليات              (  



   وجود در شعر بيدل دهلويوحدِت  ٣٩٧

  

   خياالت و شخص تنها:د
ن موضوع است که يا  بهدل، پرداختنيق مبحث وحدت وجود در اشعار بيگر مصادياز د

 در ذهنش داشته يداالت متعديتواند خ  ميک نفر است،ين حال که يک شخص در عي
  . دارديريا مخلوقات کث است اميکيداوند طور که خ همان. باشد

  کثرت نشد محو از ساز وحـدت      
  

  جهان گل کردن يکتايي اوست     
  

  همچون خياالت از شخص تنها    
  )۷ ديوان، ص كليات          (

  ندارد شخص تنها جـز خيـاالت     
  )۲۳۵ ديوان، ص كليات       (

   تصوير در آب :ه
ر فرد در آب يدل، انعکاس تصوي ب در شعري وحدت وجوديماژهايگر از اي ديکي

 ندارد و در اصل، خود همان فرد است که در مقابل آب ير، وجود واقعيتصو. است
  .ز نخواهد بودي نيرياگر آن فرد نباشد، تصو. ستادهيا

   خودداري ما تهمت آلود دويي استزوحدت ا
  اي بيرون آب تادهـت تا اسـس در آب اسـعک

  )۱۴۱ ديوان، ص كليات(
   و دريا موج:و

ا يموج و در. گردد  ميآن باز  بهزي از آن است و دوباره نييا و جزيموج برخاسته از در
  . هستند نه دوتايکيند و در اصل ا کيقابل تفکريغ

  رـم با گوهـم وگر آبيـم با بحريـاگر موجي
  بندد که ما را از تو وا دارد دويي نقشي نمي

  ) ديوانكليات(
   گرداب و آب:ز
شه يگرداب هم. ک جنس هستنديگرداب و آب از . ه موارد قبل استيز شبين مورد نيا

  .ز در گردابيدرون آب است و آب ن
  حق جدا از خلق و خلق از حق برون اوهام کيست؟

  رداب آبــت و در گــرداب در آب اســد گـا ابـت
  )۱۴۴ ديوان، ص كليات(



  ٣٩٨  قند پارسي

  

   خوشه و دانه:ح
 .ن دانه استي از چند بودن متشکلّيکين يد در عيرو  ميهر خوشه که در کشتزار

ن يشوند و در ع  ميواحد جمعاي  هر، همه در خوشيد و کثمتعدهاي  هگر، دانير ديتعب به
ها  م که خوشهيابي ميم دريک بنگرين اگر نيهمچن. گردند ي خاص برميوحدت  بهکثرت

  .هستند» ک دانهي« ةنديدر اصل نما
  عالم کثرت طلسم اعتبار وحدت است     

  
  انـد  ها آيينه دار شوخي يک دانه     خوشه

  )۴۵۶ ديوان، ص كليات             (
  اش چند تابلو و يک نقّ:ط

 واحد جز هبکردند که از واحد   ميرتصو) مکتب ارسطو(ن يياروان مکتب مشّيپ
ن يدل ايب. ستيگر واحد نيند ديافريز بيک چيش از يچون اگر واحد، ب. شود  نميصادر

 ذات خداوند يگانگيتواند در   نمياءياد بودن اشيد و معتقد است که زريپذ  نميباور را
  .جاد کندياشتباه ا

 را يادي زهاي ياشتواند نقّ  ميک نفر بودنين ياش در عک نقّيطور که  همان
اش  واحد بودن نقّيرواي  هچ غبار شبهيتوانند ه  نميد متعدهاي ن نقشيکند و ا خلق

  .زنديبر
  تاش نيستـهم ات بيتباه ذـياء اشـشجوش ا

  اش نيستدت نقّـورت غبار وحـرت صـکث
  ) ديوانكليات(

  :کند  ميت را تکرارين بي اي طوالنيبند عين در ترجيدل همچنيب
   دوست تجلّيکه جهان نيست جز     

  
  اين من و ما همان اضافت اوسـت    

  ) ديوانكليات                      (
  :ديگو  ميزيگر ني ديدر جا

  هم آغوش هم همچو کيف و شـراب         وث از کمـــال قـــدم کاميـــابحـــد
ــد    ــشئه زار احـ ــه در نـ ــرد رفتـ ــد   خـ ــون ازل در ابــ ــد در ازل چــ   ابــ

  صـــفت   بـــييـــتخرابـــات، کيف  جهــت  بــيةجهــان جملــه يــک قبلــ
  ) ديوانكليات(  



   وجود در شعر بيدل دهلويوحدِت  ٣٩٩
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