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چکیده
عرفان اسالمی در سیر تطوّر و تحوّل خود به مکتب وحدت وجود رسید که به دست محیتیالتدن ابت
عربی انجاد شده اس  .هرچند اندنشههای وحدتانگارانه در میان عارفان پیشی ستابهه داشتته است ،
تدوننگر و انسجامدهندة آن اب عربی اس  .بته متواتات تستترس استالم و تبتان و ادبیتات فارستی در
هندوستان ،عرفان اسالمی و در پی آن عرفان وحدت وجودی در آن سرتمی تسترس ناف و بر فضتای
شعر فارسی هند سانه افکند .نکی ات شاعران فارسی تبان هند که به انت تککرتر توجته ع یتف و فتراوان
داشته ،عبدالهادر بیدل دهلوی اس  .بیدل در غزلیات و رباعیات ،به نحو بارت و تستردهای ات موضوعات و
مؤلکههای عرفان وحدت وجودی سخ تکته و موضوعاتی چون خدا ،انسان ،جهان و رابطة آنهتا را بتر
اساس مبانی ان مکتب تحلیل و تکسیر کرده اس  .نکی ات موضتوعاتی کته بیتدل در شتعر ختود بتدان
پرداخته اس  ،وجود خیالی اس  .ان مهاله چگونگی تجلی ان موضوع را در شعر بیدل تحلیل و بررسی
میکند و نشان میدهد که چگونه بیدل با تبان شاعرانه و ت ثیالت توناتون ،ان موضوع را تبیی کرده
اس .
واژگان کلیدی :وجودخیالی ،بیدل ،اب عربی ،وحدت وجود ،عرفان.
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 -1مقدّمه
بته

مهمترن و تستردهترن موضوع شعر و ادبیات فارسی ،عرفان و مؤلکههای آن است

تونه ای که اتر ان موضوع ات نظم و نثر فارسی جدا شود ،مطلب چنتدان اابتل تتوجهی
باای ن یماند .در شاهکارهای شعر تذشته محتوای عرفتانی در رتبتة نخست اترار دارد.
نکی ات مکتبهای عرفانی ،وحدت وجود اس کته ابت عربتی آن را متدون کترد .اترچته
اب عربی هرتز به انران نیامد و تبان فارسی هم ن یدانس  ،اندنشتة وحتدت وجتودی او
بیش ات هر مکان دنگر ،در انران و در متون ادبی فارستی تستترس نافت  .انت تککرتر ات
انران و با تبان شعر و ادب فارسی به دنگر مناطف ،ات ج له هندوستان رستید و در میتان
شاعران آن خطره ،بیدل دهلوی تح تأثیر ان اندنشه بوده اس  .ات موضوعات مهم انت
مکتب مسئلة «وجود خیالی» اس  .ات نظر اب عربی جهان مادّی ،مجاتی و خیالی است
و حهیه وجود ،پنهان اس  .آن چه به چشم میآند ،سانهای ات حهیهت است  .مستئلة
وجود خیالی ات ج له موضوعات مطرح در شعر بیدل دهلوی اس .
ات آن جانی که شعر بیدل به عنوان مبهمترن شعر سبك هندی معرفی شتده است ،
تحلیل محتوا و کشف و توضیح موضوعات و مبانی اندنشة عرفانی او ،بته روشت شتدن و
ابهامتدانی شعر وی ناری میرساند.
 -3پیشینۀ پژوهش
اثری که به طور مستهل به بحت

دربتارة آرای ابت عربتی در غزلیتات و رباعیتات بیتدل

پرداخته باشد ،ناف نشد .البته غزلیات و رباعیات بیدل ات نظر ساختاری مورد توجه ارار

ترفته و در االب مهاالت و کتابهانی به آن پرداخته شده اس که کتاب شتاعر آننتههتا
نوشتة شکیعیکدکنی ات برجستهترن آنهاس  .شکیعیکدکنی در ان کتاب مینونستد:
حجم اشعار بیدل حیرتآور اس  ،اما بخش تنادی ات شعر بیدل دارای ابهام اس

(شکیعی

کدکنی .)61 :1611 ،او بی
حیرت دمیده ام تل داغم بهانهای است

طاووس جلوهتار م آنینه خانهای اس

را به عنوان ن ونة ابهام و بیمعنانی ذکر میکند (ه ان .)63 :حس حسینی کتاب بیتدل،
سپهری ،سبك هندی در سال 1611نوش و تهرنباً در پانزده صکحه ات ان کتتاب ،انت
بی بیدل را که مورد نظر استاد شکیعی بود ،شرح کرد.
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علی معلم دامغانی در کتاب حیترت دمیتدهام  55صتکحه را بته تکستیر انت بیت
براساس نظرنة وحدت وجود اختصاص داد .عبدالغکور آرتو نیز در کتتاب مهانستة انستان
کامل ات دندتاه بیدل و حافظ که در سال  1611منتشتر شتده است  ،بته انت موضتوع
میپرداتد.
 -2نقد محتوایی
منتهدان شعر را به دو بخش تهستیم کتردهانتد :محتتوا و فترم .منظتور ات محتتوا ،عهانتد و
عواطکی اس که در اثر هنری بیان میشود و منظور ات فرم و صورت نیز ت ام عوامل تبتانی
اس که محتوا را بیان میکند .تروهی اصال را ات آن فرم دانستهاند و تروهی اصال را به
محتوا دادهاند .معتهدان به اصال فرم میتوننتد« :در هنتر طترت بیتان مهتم است و هنتر
چیزی جز ارائة شکل و االب نیس  .ات دندتاه اننان محتوا مهم نیس و درتیری با مستائل
حاد اجت اعی نیز ضرورتی ندارد» (دستغیب .)151 :1631 ،در نك تهسیمبندی کلری میتتوان
ترانش محتوانی را در نظرنههای اجت اعی ،اخالای و مارکسیستی و تترانش صتوری را در
نظرنههای صورتترانان ،هنر برای هنر و سردمداران رمان نو ناف

(امتی پتور.)111 :1616 ،

به هر صورت ،شاعر با ه اهنگ ساخت شتکل و محتتوا ،بته اتوام بنتای رفیتش شتعر متدد
میرساند .به نظر منتهدان جدند «ه واره فهط نك شکل اس که مناسب هر فکر واحتدی
اس  .شکل را بکُشید تهرنباً بال استثنا فکر را کشتهانتد .شتکل و محتتوا بته ه تان انتداته
تککیكناپذنرند که توش

و خون» (ولك.)311 :1613 ،

با وجود ان نظرنهها ،آنچه در مرحلة نخس در اثر هنری به چشم میختورد ،محتتوا و
مض ون آن اس  .اشتباه بزرگ شاعران ما در ان اس که تصور میکننتد بتا جتور کتردن
مهداری ان اژ و تعبیر تاته و تنجانیدن آنها در االبی غیر مع ولی میتواننتد شتعری نتاب
بسرانند البته اصرار در اه ی محتوا ،نباند به کم بها دادن به شکل ،بهونژه به ناه تاهنگی
میان شکل و محتوا منجر شود تنرا چنانکه میدانیم ان ه اهنگی تا آنجا مهم اس کته
تشکیل شعر ،چیزی جز حاصل ه اهنگی بی شکل و محتتوا شت رده ن تیشتود .نکتی ات
موضوعات مهم مطرح در شعر فارسی عرفان اس که به دلیل تستردتی آن در پهنة شتعر
فارسی ،بدون آتاهی دایف ات آن ،شناخ شعر م ک نخواهد بود.
بیدل نکی ات بزرگترن شاعران سبك هنتدی است « .دانشت ندترن شتاعر پت

ات

جامی در هند اس ( ».کتام ی )11 :1611 ،که اترچته در هنتد بته دو دلیتل پیشتروی در
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طرنه و شعر ،مشهور اس

(صکا ،)1611 :1611 ،در نزد فارسیتبانان انران چندان شهرت

و نام ندارد (لکهنوی .)136 :1611 ،بیدل در االب های توناتون شعر دارد ،اما شتهرت او بته
غزلیات اوس  .او در غزل هم تبان ونژه و هم اندنشتهای نتو و ناشتناخته دارد .بته تکتتة
ترن کوب «هم بینشی کامالً تاته و هم تونشی بیه انند دارد» (ترنت کتوب.)616 :1611،

شاعران سبك هندی به دنبال نوجونی و نوآوری بودهاند و بیدل در ان موضتوع نکتی ات
پیشتاتان اس « .با نگاهی به آثار بیدل به راحتی میتوان درناف که وی شاعری معنتی
پردات اس  .او ض

توجه به لکظ ،ک ال شعر را در ه تاهنگی معنتی و لکتظ متینابتد و

ترجیح میدهد معنی ،ساده و روان نباشد .بیدل هم چون خااانی ،ابهتام در ستخ را بته
روانی آن برتری میدهد» (اکرمی.)55 :1611 ،

نوآوری در تبان و اندنشه ،به ابهام شعر بیدل انجامید .راتتشانی ات شعر بیدل نیاتمند
آتاهی ات تبان و اندنشة اوس  .شعر او ،شعر رمز و ابهام است « .تخیتلهتای رمزآمیتز و
استعارات رنگی  ،موجی ات ابهام را بر شعر او میپوشاند که شعر امثتال عرفتی و کلتیم و
طالب و نظیری و صائب در مهابل آن ساده اس » (ترن کوب .)135 :1611 ،تتراکم معنتی و
موضوع در الکامی محدود ،ساخ ترکیبات تاته و ارائة مکاهیم و مؤلکتههتای عرفتان پتر
ابهام وحدت وجود ،سبب بارنکی مکهوم و پیچیدتی کالم بیدل شده است  .شتعر بیتدل
تزارشی ات سیر روحی و جرنان اندنشة وی اس  .ارائة تجربیات روحی و عرفانی در االب
غزل سبب دنرنابی پیام او شده اس  .تحلیل محتوای عرفانی شعر بیدل به رفش ان ابهام
ع یف ک ك میکند.
 -2عرفان
عرفان تجلی بیتابی روح کنجکاو و غیبجوی انستان است  .شتاند نخستتی مشتکل در
شناخ عرفان و تصوّف ،تعرنف آن اس  .دشواری تعرنف سبب شتده است تتا «هکتتاد
و هش

تعرنف فهط ات سدة سوم و چهارم برای آن تتردآوری شتود( ».بتدوی)36 :1611 ،

نگرس عرفانی در ه تة متذهبهتا وجتود دارد .کوشتش بترای دري حهیهت محت

و

رابطة شخصی و مستهیم با مرکز هستی (خدا) به فطرت آدمی وابسته اس «و بته هتی
اوم و مذهبی محدود ن یشود» (ترن کوب .)31 :1616 ،اتتر بپتذنرنم کته عرفتان «نگتاه
هنری و ج الشناسانه نسب به الهیات و دن اس  ،هی دنت و متذهبی وجتود نتدارد
که در آن نوعی عرفان وجود نداشته باشد» (شکیعیکدکنی.)15 :1613 ،
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تصوّف اسالمی در مدت حیات خود تحوّالت تنادی نافته اس  .نهیناً تصتوّف مولتوی
به ه ان رنگ نبوده اس که در آغات انجاد آن جلوه داشته اس « .تصوّف در آغات و صدر
اسالم به صورت ع لی وجود داش  ،نه به صورت نظری( ».غنی )11 :1615 ،و نا به عبارت
دنگر« ،که ترن نوع تصوّف ،تهد و ورع بود و نه تصوّف فلسکه و نظتر» (نیکلست :1651 ،
 .)11شاند بتوان تک تصوّف در آغات ،تبان خاصّ خود را نداشته اس نعنی تبان تصوّف
با فهه و کالم تکاوتی نداشته اس  ،بلکه آرام آرام در طیّ چندن سال به تبان خود رسید
و ات ه ان تمان که تبان ونژة خود را ناف  ،چهرة ونژه و مختصّ خود را نیتز در فرهنتگ
اسالمی به دس آورد .هرچند ات نظر شکیعیکدکنی تعیی «نهطة آغات تصوّف» ،نکتی ات
دشوارترن مسائل نزد پژوهشگران اس و چنی نهطهای وجود عل ی و تحهیهتی نتدارد
(شکیعی کدکنی  .)61 :1611شاند بتوان تک که ات تمان بانزند تکاوتی روش و دایف میان
سخنان صوفیه با متشررعان و فههاء و متکلر تان پیتدا شتده باشتد بنتابران  ،نهطتة آغتات
تصوّف به تولرد تبان تصوّف ،نعنی تمان بانزند برمیتتردد .آغتات منستجم و دایتف شتعر
عرفانی فارسی هم با آثار سنانی غزنوی اس  .او کل ات پراکندة عرفا را نظتم و انستجام
بخشید و در االبهای بزرگ و مطرح شعر فارسی ،آثاری انجاد کرد که به تونة مستتهیم
نا غیرمستهیم سرمشف شاعران صوفی پ ات خود شد.
تصوّف اسالمی«در ارن سوم هجری با مهور بزرتتانی ه چتون ذوالنرتون ،محاستبی،
بانزند و جنید بغدادی چهرهای روش پیدا کرد و با مهور حلراج و به وجود آمتدن آثتاری
چون تعررف ،کشفال حجوب ،اوتالهلوب ،رسالةالهشیرنه ،رباعیات ابوسعید و آثار خواجته
عبداهلل پانههای عرفان و تصوّف استوار تردند» (نصر .)11 :1613 ،ابوحامتد غزرالتی بتا آثتار
عظی ش ،به تصوّف رنگ شرعی بخشید و کسانی چون عتی الهضتات و اح تد غزرالتی و
دنگران ات لحاظ نظری به استحکام تصتوّف استالمی متدد رستاندند« .در مغترب جهتان
اسالمی ،بزرتانی چون اب عرنتف و ابومتدن  ،استتاد ابت عربتی جلتوهتتر متیشتوند و
ه چنی در شرق ،عالوه بر شیخ اشراق ،اح د رفاعی و عبدالهادر تیالنتی و نجتمالرتدن
کبری مهور کردند و تصوّف استهرار کامل نافت » (ه تان .)16 :در چنتی شترانطی ابت
عربی با در اختیار داشت چنی میراث ترانبهانی پا به عرصة وجود نهاد.
 -2وحدت وجود
محور ت ام تکتههای اب عربی وحدت وجود اس  ،هرچند اب عربی خود ان اصتطالح را
به کار نبرده اس و «ان اصطالح ستاختة شتاتردان ابت

عربتی است ( ».کاکتانی:1615 ،

 /31پژوهشنامۀ نقد ادبی و بالغت ،سال  ،2شمارۀ  ،1بهار و تابستان 1232

 )133اندنشهای پیچیده و دنرناب (مح دی« )111 :1611 ،کته در کنتار تبتان ختاصّ ابت
عربی ،ن انشگر نوعی جهانبینی معیّ و بیسابهه اس ( »... ،شکیعیکتدکنی )111 :1651 ،و
ه ة نزاعها بر سر آن بتوده است (غنتی .)113 :1615 ،وحتدت وجتود اساستاً اندنشتهای
عرفانی اس  ،اترچه به فلسکه هم راه پیدا کرده باشد .اب عربی معتهد است کته وجتود،
جز خدا نیس و ما با ان که موجودنم ،وجودمان مترکتی بته خداست و هتر کت

کته

وجودس به دنگری تکیه داشته باشد ،در حکم عدم اس  .در فتوحات میتوند« :متا فيتی
الوُجود ايلرا اهلل وَ نَح ُ و اين کنرا موجودن  ،فَانر ا کان وجودنا به و مَت کتانَ وجتودَهُ بغیتره
فَهُو فی حکم العدم» (فوالدی.)611 :1611 ،
(در وجود ،جز خدا نیس و ما بان که موجودنم ،وجودمان به اوس و کسی کته وجتودس
به دنگری باشد ،در حکم عدم اس ).

با توجّه به اننکه اساس دن اسالم بر توحید و کل ة «ال اله الرا اهلل» نهاده شده است ،
ان اندنشه به تونهای رنشهای در میان عرفای مسل ان مطرح بوده اس  .وحدت وجتود،
نعنی اننکه هستی فهط خداس و جز او کسی و چیزی در جهان نیس نا بر طبف نظتر
ابوالعبّاس اصّاب« :لَی َ فی الدّارن الرا رَبِّی و إنَّ ال ُوجودات کُلَّها مَعدومَته إلرتا وُجتودُهُ».
(عی الهضات( )351 :1611 ،در دو جهان جز پرودرتار م نیس و جز او ه ه موجودات معدوماند).

و ه ی مکهوم را در عبارتی دنگر معروف کرخی میتوند« :لَی َ فی الوُجود إلرا اهلل»
(ه ان .)351:کل اتی ان تونه در طی تارنخ عرفان اسالمی مطرح بوده و ات سوی کستانی
چون بانزند بسطامی و حلراج تستترس نافتته است  ،امّتا آن کته انت بحت را متدوّن و
منسجم ساخ  ،محییالدّن اب عربی بود که با تدون و تحکیم نظری انت اندنشته ،بتر
عارفان پ

ات خود تأثیر تذاش  .ات آنجانی که ادبیّات فارسی با عرفان ،آمیزشتی ع یتف

دارد ،ات اندنشة وحدت وجود اب عربی تأثیراتی تسترده نافته اس

به تونه ای که دامنة

تأثیر ان اندنشه به ت ام جغرافیای اسالم رسیده اس .
ات نظر اب عربی توحید با دونی ساتتار نیس و ن یتوان در وجتود بته بتیش ات نتك
حهیه اائل شد .اب عربی وحدت وجود را در رسالةاالحدنته چنتی بیتان متیکنتد« :او
هس و با او نه پسی اس و نه پیشی ،نه تنری و نه تبری ،نته دوری و نته نزدنکتی ،نته
وحدتی و نه تهسی ی ،نه چونی و نه کجانی و نه کیی ،نه تمانی و نه آنی و نه ع ری ،نته
بودی و نه مکانی و اکنون ه ان اس که بوده ،واحدی اس بتیوحتدت و فتردی است
بیفردن  .ات اسم و مس ّی ترکیب نشده ،چه نام او «او»س

و مس ّای او «او»» (اب عربتی،
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.1611ق .)5-1 :خالصة نظرنة وحدت وجود را در ان عبارت فشتردة ابت عربتی متیتتوان
مالحظه کرد« :فَسُبحانَ مَ اَمهر االشیاء وَ هُوَ عینها» (اب عربی1611،ج .)351: 3در نظرنتة
وحدت وجود ،هی موجودی دارای هستی نیس  ،بلکته هستتی مختتصّ ختدا و نتامهتای
اوس  .هستیهای دنگر در حهیه هستی اوس و در ه ة هستی جتز او ،کستی صتاحب
«وجود» نیس

به عبارت دنگتر ،در ه تة اجتزای جهتان ،آنچته در حهیهت وجتود دارد،

خداس و ان نکته را عارف ادراي میکند نا بر اساس سخ حضرت علی(ع) او را میبیند
و آنتاه او را بندتی میکند «ال أعبُدُ رَبّاً لَم أرَهُ» (کلینی راتی )335 :1611 ،و اننکته اترآن
میفرماند :خدا نور آس ان و تمی اس

نعنی اصل «السَّت اواتُ و االَرض» ،اصتل وجتود

آس ان و تمی  ،وجود ذات خداس که جوهر عزرت باشد (عی الهضات.)351 :1611،
اب عربی در فتوحات تأکید میکند که «ختدا موصتوف بته وجتود است و چیتزی ات
م کنات با او موصوف به وجود نیس  .بلکه م میتونم که خدا عی وجتود است  .انت
ه ان اول رسول اهلل(ص) اس که فرمود :کان اهلل و لم نک معته شتیء (ختدا هست و
چیزی جز او نیس ) نعنی خدا موجود اس و چیزی ات عالم موجود نیس  .وجود فهتط
خداس و موجودی غیر ات خدا نیس » (ابت عربتی ،1611 ،ج .)331 :1او معنتای توحیتد و
عبارت «ال اله الرا اهلل» را ه ی میداند« :بزرتان (اهل عرفان) اعتهادشان به ال اله الرتا اهلل
غیر ات آن طوری اس که دندتاه عهلی میتوند .به اعتهاد آنها وجود خداس (و جتز او
موجودی نیس ) » (ه ان« .)311 :معنی ان سخنان ابت عربتی نته عهیتدة ه ته ختدانی
اس  ،نه ه ه در خدانی ،نه وحدت جوهری وجود ،بلکه معنی آن ان اس کته در عتی
آنکه خداوند نسب به جهان تعالی مطلف دارد ،جهان کامالً ات وی جدا نیس  .ان اس
که «جهان به صورتی اسرارآمیز غوطهور در خداوند اس » معنی آن ان اس که اعتهتاد
به هر نوع حهیهتی ،مستهل و جدا ات حهیه مطلف ،افتادن در تناه بزرگ استالم ،نعنتی
شري اس و انکار ال اله الرااهلل» (نصر .)113 -111 :1613 ،ان وجود واحد در تجلری و مهور
دارای کثرت اس  .ان متکثررات مهور اس اء الهی در اعیان بر حسب استعداد اس  .انت
اعیان ،مهور اس اء اوس  .مهور اس اء در ان اعیتان و م کنتات نتیجتة نکت
اس  .نک

رح تانی

رح انی در کل ة مهدّس «ک » تجلری دارد« .اشیاء و کل ات موجود با تنکر

به عنوان نتیجة اول خداوند تحهرف مینابند( ».چیتیك )313 :1611،ابت عربتی متیتونتد:
«خدا به هر چیزی بگوند باس! تجلری و مهور مینابتد ،اعیتان بته انت ترتیتب ات نکت
رح انی متجلری میشوند( ».ه ان )313:و ان نعنی اسم الهی ات باط به ماهر میآند.
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دارنتد و چتون متاهر متیشتوند متکثرتر جلتوه

اس اء الهی در باط  ،وحدت محت

میکنند و ان جلوة متکثرر ،صک اعیان و مخلواات اس  .بتا انت حتال ،وجتود چته در
باط و چه در ماهر ات آن خداس « .صک اساسی وجتود حتفر ،وحتدت است و صتک
پ

اساسی وجود ماهر ،کثرت اس

هر که اانتل بته کثترت باشتد ،نظتر بته حهیهت

وجودی کرده اس  ،ات حی مهتور آن حهیهت در عتالم و انت  ،کثترت اعیتان است ».
(عکیکی )115 :1611 ،و عارف کامل در ان کثرت اعیان ،وحدت را مشاهده متیکنتد و بته
معدوم بودن ه ة مظاهر در برابر باط و ذات واحد خدا پی میبترد و آنتتاه متیتونتد:
«أنا الحَف ».و ان سخ حلراج اس که پیش ات اب عربی بتر تبتان آورد .در انت مکتتب
موضوعات تنادی مطرح اس که در نك نظام دانرهای باهم پیوستهاند که به طور فشرده
چند موضوع که به ان مهاله مرتبط اس  ،طرح میشود.
 -0وجود خیالی
در اندنشة اب عربی وجود به خدا و جهان و نا خدا و موجودات مستهل تهسیم ن یشتود.
در ان مکتب تهسی ی در کار نیس  ،بلکه وجود نکی اس و آن خداست و تهستیم بته
خدا و جهان ،ماهر و باط  ،مج ل و مکصل و  ،...تهسی ی اعتباری اس  .در ان نگترس
غیر ات خدا ،کسی دنگر وجود مستهل ندارد به عبارت دنگر ،اصتالً وجتود بترای او اابتل
تصور نیس  .نك وجود اس

که در مراتب توناتون تجلری و مهور نافتته است  .بته هتر

حال ،اتر جهان وجودی داشته باشد ،وجودی خیالی اس « .عالم را وجودی که مغانر بتا
حهیه وجود حف باشد ،نیس  .پ

آن امری اس

که وجودس متوهّم باشتد» (ایصتری،

 .)551 :1611ان مرتبة وجود کیکیتی خیالی دارد و ات حف جدا نیس
نیس  .عالم هو ال هوس  .ان مرتبة خیال اس

هم هست و هتم

حالتی میانه ،میانة وجود و عدم و مهام

ثبوت اس « .عالم در نی ة راه بی وجود مطلف و عدم مطلف اترار ترفتته است .ات نتك
منظر عی وجود اس و ات منظری دنگر ،عی عدم» (چیتیتك« .)33 :1611 ،دنیتا ه اننتد
پلی اس چوبی بر رودخانهای بزرگ که ات آن عبور میکنند» (اب عربتی، 1611 ،ج.)331 :3
«عبور» ه ان تعبیر اس  .جهان وهم و خیالی باند تعبیر شود تا حهیهتش آشکار تردد.
درنای خیالیم و ن ی نیس در ان جا
رمتتز دو جهتتان ات ورق آننتته خوانتتدنم

جز وهم وجود و عدمی نیس در اننجا
جز ترد تحیّر را ی نیست در اننجتتا
(بیدل)115 :1615 ،
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ات اتل تا بته ابتد آنچته ت اشتا کتردنم

خود ن انان خیتال آننته پرداختته انتد
(بیدل)1316 :1611 ،

عالم ه ه نهش پر طاووس خیال اس

اننجا دتر ات رنتگ بهتارت چته ن انتد
(ه ان)1366 :

«خیال نه موجود اس و نه معدوم و نه معلوم و نه مجهول چنانکته انستان صتورت
خونش را در آننه مشاهده میکند ،نه صورتش را دنده و نه صورتش را ندنده .ان دنتدن
و ندندن ،نه سخنی راس اس و نه سخنی دروغ چون ان صورت نه عدم مح است
و نه وجود مح » (اب عربی،1611 ،ج.)611 :6
فستتتون متاهتتتر و مظهتتتر مخوانیتتد
جهتتان تتتل کتتتردة نکتتتانی اوستتت

خیال اس ان  ،چه ت ثال و چه مرآت
نتتتدارد شتتخص تنهتتا جتتتز خیتتتاالت
(بیدل)131 :1611 ،

«چون ت ام عالم ات تجلری دائمالوجود الهی پدند آمده اس  ،پ
متعال و اس اء او نیس ( ».اب عربی، ،ج )111 :،1611 ،11پ

در وجود جز ختدای

آنچه در عالم تجربه میشود،

در حهیه مهورات حف تعالی اس و نه خود حف تعتالی .مهتورات بته طتور مستتهل و
مترکی به خود وجود ندارند .ات ان نظر آنها وهم و خیال تلهرتی متیشتوند .انت هستتی
موهوم اتر ادعای وجود داشته باشد ،باند شرمسار ان تصور و احساس خود باشد.
هرجا عدم به ته

هستی رسیده اس

بتانتد حیتا به لتوح جبینم راتم کنتد
(بیدل)1155 :1611 ،

پ

وجود برای صور امکانی ،احستاس وجتود بترای ختود نیست  ،بلکته «وجتود در

حهیه ناف حف اس » (اب عربی ،1611 ،ج )515 :1نعنی در نگاه بته ه تة اجتزای اشتیا
باند به کشف و شهود حف رسید .اننکه علی (ع) میفرماند« :مَا رَأَنْت ُ شَتیْئاً ايالر وَ رَأنْت ُ
اهلل اَبْلَهُ و بَعْدَهُ وَ فَیهي مهصود ان اس که در هر مرتبهای ات مراتب وجتود ،حتف تعتالی
موجود اس
 )131پ

و در ه ان مرتبه ،طرد عتدم ات ماهیتات ثابتته متین انتد» (آشتتیانی:1615 ،

طرد عدم ات ماهیات ثابته ،نعنی بذل وجود به شیئی که بته ذات ختود وجتود

ندارد .عزنزالدن نسکی وجود را دو اسم میداند« :وجود حهیهتی و وجتود خیتالی .ختدا
وجود حهیهی دارد و عالم ،وجود خیالی دارد ختدا هستتی است نیست ن تای و عتالم،
نیستی اس هس ن ای» (فوالدی .)111 :1611 ،اب عربی در فصوص الحکم ان معنتی را
ف
ل َو الحَت ُ
ف مَعهُتو ح
خ َل ُ
ف ُمتَت َو َّهمت .فَتال َ
ان تونه بیان میکندَ « :ف ُه َو حَتف مَشتهُو فد فيتی خَلت ت
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مَحسُوسف مَشهُودف عيندَ ال ؤمينی َ وَ اَهلَ الکَشفي وَ الوُجُودي» (اب عربی )113 :1611،پ

بنده

حهی اس مشهود در مخلوای موهوم تنرا نتزد اهتل ان تان و کشتف و شتهود ،مخلتوق
معهول اس و حف اس که محسوس و مشهود اس .
وحدت ن اس

وهم اس که نشئه دو باال رستاندهانتم

شور خرابات متا و مت

(بیدل)1111 :1611 ،

به آتادی پری می تد نک

تخیّل تش تندانش توهّم کرد محبوسش

در باغ ما بیدل

(ه ان)1553 :

عالم ه ه موهومی اس

چون ته

بگذار که بیدل هم

موهومیخود را ه ه جا بندد
(ه ان)1131 :

آفاق کته جتز خیتال ستودانی نیست

ات بتتیخبتتری محتترم نکتتتانی نیس ت

آن ج عیتت کتته وضتتش تتتوهر دارد

در عتتالم ط طتتراق درنتتانی نیستت
(بیدل)16 :1615 ،

اب عربی میتوند« :عالم ت ام در صور ،منصوب اس
خیال اس  .سپ

لذا مرتبة وجودی ،ه ان مرتبة

آنچه ات صور که مشاهده متیکنتی ،تهستیم بته محستوس و متخیّتل

میتردد و ت امی متخیّلاند» (اب عربی ،1611،ج )11 :16نعنی چه صتورتهتای ذهنتی و
چه وااعیات عینی ه ه خیالاند پ

وجتود حهیهتی نیستتند ،چتون در حتال تغییتر و

تبدنلاند و هر چه در حال تبدّل باشد ،وه ی و خیالی خواهد بود چون حهیهت وجتود
ات ان تغییر و تبدّل مبرراس « .حهانف وجودی تبدنلبردار نیستند و حهیهت خیتال ،در
هر حالی تبدّل اس و در هر صورتی مهورنافت
بردار نیس

پ

وجود حهیهی خداس که تبتدنل

بنابران در وجود ،محهرف جز اهلل نیس و ماسوای او در وجود خیتالیانتد و

حف تعالی در انت وجتود خیتالی ،بته حستب حهیهتتش متاهر تشت نته بته ذاتتش»
(اب عربی ،1611،ج .)113 :1اب عربی دربارة پیش ات آغات مهور با نهل حدنثی ات پیامبر(ص)
میتوند که خدا در ع اء بود ،وی در ان باره توضیح میدهد که «ع اء ابری ناتي اس
و ان تشبیه اس و تشبیه ،تخیّل اس وع اء جوهر ت ام عالم اس
در خیال ،ماهر نگردند و ع اء ه ان نَکَ

بنابران  ،عتالم جتز

(رح انی) است  .دمیتدنی است در وجتود ات

حف و ات آن خلهی شکل میتیرد و آن «حف مخلوقح به» اس کته صتور عتالم و آنچته ات
اختالف تجلی الهی اس  ،در آن ماهر میتردد و ان خیال است » (ه تان .)116 ،بیتدل
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برای تبیی ان معنی ،ات ت ثیالت فراوانی استکاده میکند که مهمترن ان ت ثیالت بتا
ن ونة ابیاتی نهل میشود.
 -1 -0تمثیل دریا و الزمههای آن

درنا و لواتم و اجزای آن که بیان کل و اجزای متکی و وابستته را در مرتبتة وجتود بیتان
میکند ،در ت ام متون تصوف استکاده شده اس  .میرسید شترنف متیتونتد« :حهیهت
وجود چون درناس که در شکل امواج کثیره مهور مینابد و حال آنکه غیر ات درنا و آب
در میانه نیس و ان معنی را بتا اتوای عهالنتی ن تیتتوان ادراي ن تود ،بلکته بانتد بتا
مشاهدات کشکیه آن را درناف ن ود» (حسینی طهرانی .)611 :1363 ،بیدل هستی را ماننتد
حبابی میبیند که بر درنا تکیه دارد و ات ان جه آن را فرنب و غیروااعی میداند:
چون حبابم پرده هستی فرنبی بیش نیس

بحر عرنانس

اتر بیرون کنی پیراهنم
(بیدل)1153 :1611،

هستی موهوم ما نك لبتشودن بیش نیس

چونحباب ات خجل

امهار خاموشیم ما
(ه ان)111 :

بحر ات انجاد حباب آنینهدار وهم کیس

بیدل ما مشکلی در پیش دارد حتل کنید
(ه ان)1311 :

«حهیه وجودی ،بحتری است پتر آب کته آن را ستاحلی نیست و وجتود مُتدري
محسوس جز امواج ان بحر که بر سطح آن ماهر اس  ،نیس

پ

چون ات حیت ذات

نظر کنی ،تونی او حف اس و چون ات حی صکات و است ا نظتر کنتی نعنتی ات حیت
مهور وی در اعیان م کنات ،تونی او خلف اس نا عالم اس » (پورنامدارنان.)16 :1611 ،
در الزمی که اوج و حضی

تحیر اس

متتوج خیتتالیم و بتته خیتتالی روانتتهانتتم
(بیدل)1131 :1611 ،

ما و م نغ ة اانون خیال اس اننجتا

اثر هستی متا اطتتره بتته درنتتا دارد
(ه ان)1116 :

 -3-0تمثیل خواب

نکی ات ت ثیالت که میتواند مرتبة وجود عالم را در مهانسه با وجتود حتف تبیتی کنتد،
ت ثیل خواب و بیداری اس  .در آغات فصّ نوسکی ،اب عربی حدنثی ات پیامبر(ص) نهتل
میکند و به استناد ان حدن میتوند دنیا در حهیه خواب اس

نعنی خیتال است :

«أَلنَّاسُ نيیَامف فَإذَا مَاتوا انتَبهُوا» (اب عربی .)511 :1611 ،ات نظر او و با استناد به انت ستخ
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پیامبر(ص) که فرمود« :بیداری تمان مرگ اس و انسان تا ن رده است  ،پیوستته خکتته
اس ( ».اب عربی 1611،ج )335 :3و هم بتا نهتل مضت ون نتك ستخ دنگتر پیتامبر(ص)
مینونسد« :پیامبر(ص) دنیا را پلی می داند که ات آن عبور و تذر میشتود ،نعنتی تعبیتر
میشود چنانکه انسان خوابی میبیند و تعبیر میشود» (ه تان .)331 :بیتدل بترای انت
ت ثیل به تونههای رنگارنگی مض ونساتی کرده اس که چند ن ونه نهل میشود:
پیکر خاکی جهانی را غرنف وهم کترد

ات سر آبی که بگذشتیم ما جز پل نبود
(بیدل)611 :1611،

به مستی صد خ تار هشتیاری ماست

آشوب هتزار فتنته ه تتواری متتاس

آتهتی امتتان بانتتد جتتس

بیداری ماس

ات آفت

خوابی که ندندنی اس

(بیدل)113 :1615،

هستی موهوم نیرنگ خیالی بیش نیس

در نظر خوابم ولی در توسها افسانتهام
(بیدل)1111 :1611،

اتتر بیدل متتا دهتتد عتترض هستتی

به خواب عتدم حیترتی دنتتده بتتاشد
(ه ان)1155 :

«حیات و تندتی دنیا منام و خواب اس  .واتتی کستی متیمیترد ،چیتزی ات متال و
فرتندان که در دنیا دارد ،با او به آخرت منتهل ن یشود ه ان تونه که چیزهانی کته در
خواب دارد ،در هنگام بیداری با او ه راه نیس  ،مگر انسان آتاهی ،داشتتههتای او را در
خواب برانش تعبیر کند» (اب عربی ،1611 ،ج. )331 :3
در پردة خواب ان ه ه توفان خیالس

نهشی نتوان نافت

اتتر چشتم ب تالم
(بیدل)1131 :1611 ،

خواب و خیال بودن هستتی در نتك نگتاه ع یتفتتر ،فهتط عتالم شتهادت را شتامل
ن یشود ،بلکه عالم غیب و پ

ات مرگ را نیز در برمیتیرد .واتی روح ات دنیا متیرود و

انتهال مینابد ،ات خواب دنیا برمیخیزد و ه ی طور ات هتر مرحلتهای کته تتذر و عبتور
میکند درمینابد که مرحلة پیش خواب و خیالی بود که سپری شده است « .در آخترت
انسان معتهد میشود که دنیا و برتخ ،خواب در خواب اس  .در بترتخ بیتدار متیشتود و
میبیند که در خواب بود ،سپ

در آخرت بیدار میشود و میبیند کته در ختواب بتود»

(اب عربی،1611 ،ج .)613 :6بیدل با تکیه بر ان معتانی وحتدت وجتودی ،دنیتا و عهبتی را
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خیال میداند و درمینابد که جهان مادی و ماوراء ماده ،ه ه در تصرف خیالانتد و عتالم
مُلك و مَلك در ان مورد با هم تکاوتی ندارند.
چه دام اس دنیا ،چه نام اس عهبتی

تو مع تاری ان ختانتههای ت تتان را
(بیدل)553 :1611،

رنگ دونی در ان باغ رعنانی خیالس

سیر جهان تحهیف مُلك و مَلك نتدارد
(ه ان)1611 :

هم در اول باند ات وهتم دو عتالم بگتذری

ورنه امروت تو خواهد دی شد و فردا تذش
(ه ان)1133 :

 -2-0تمثیل سراب

سراب هم هس و هم نیس  .به چشم میآند و دنده میشتود ،امتا واتتی بته ستوی آن
میروی و اصد تجربة آن را داشته باشی ،هرتز به دس ن یآند .ان ت ثیل برای تکهیم
مواعی عالم توناس .
آنینتتة ستتراب خیتتالیم چتتتاره نیس ت

چیتزی ن وده اند به چشم ایتاس متتا
(ه ان)153 :

بحر امکان شوخی موج سرابی بیش نیس

دس ات آبش تا ن ی شونی تی م کترده ای
(ه ان)3133 :

 -2-0تمثیل اسم و مسمّی

بسیاری ات چیزها در ان عالم وجود خارجی ندارد ،ولی نامشان هس نتا چیتزی متاهراً
هس و نام دارد ،اما در حهیه  ،او خود دنگری اس  .بیدل بترای معنتی خیتالی و غیتر
وااعی بتودن وجتود عتالم در موضتوع استم و مست ی ،مضت ون هتای فراوانتی دارد کته
ن ونههانی ذکر میشود:
متانیم

اس یتم بی مسّت ی دنتتگر چتته وان تتانیم

در چش هستار تحهیف آبی که نیس

بر موج و اطره جز نام فرای ن ی توان بس

ای غافالن دوی چیس ما هم ه ی ش انم
(ه ان)1136 :

ات نشان و نتام ما بگذر خیالی پختتهانم

خاتمترداب نهشی نیس غیر ات پی و تاب
(ه ان)131 :

نکی ات ت ثیل های مشهور در ان موضوع ،ت ثیل عنها و نتام اوست
اس

عنهتا پرنتدهای

که وجود خارجی و وااعی ندارد ،اما شهرت و آواتهاس ه ة جهان را پرکرده است .
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ان موضوع دس مانة بیدل برای بیان بسیاری ات مباح وحدت وجود ،ات ج لته خیتالی
و وه ی بودن وجود عالم شده اس .
چیزی نی ام که آننته ام امتحتان کنتد

ت ثال م چو صورت عنها ه ی صداس

(ه ان)1313 :

هر دو عالم خانه نهاس شتد تتا در خیتال

صورتیچون نام عنها بی اثر پیتدا شتدم
(ه ان)1161 :

جهانیدنده ای بش ار نهش بال عنها را

نشانها نیس غیر ات نام آن هم تاتونیبیدل

(ه ان)551 :

ما ه ان کیکیتیم امتا که بتاور میکند

اننکه میتونند عنها نهش وه ی بیش نیس

(ه ان)1311 :

 -2-0تمثیل حقیقت و مجاز

نکی ات سادهترن مثالها برای بیان مکهوم مرتبة ذات و صورت ،ت ثیل حهیهت و مجتات
اس  .ات آنجانی که «حهیه وجود ،حف تعالی است

و اشتیا صتور وجودنتد» (ابت عربتی،

 ،1611ج )11 :13و ان صورتها و اشیا «مهام تکصیل و مهور و جالی حهیه انتد ،بتدون
آنکه آن حهیه  ،تنزرل ات مهام ختود ن توده باشتد» (آشتتیانی ،)136 :1615 ،متیتتوان بته
سادتی ات دو واژة «حهیه » و «مجات» استتکاده کترد .انت دو واژه در فلستکه و ادبیتات
دارای معنی اصطالحی شدهاند که نکی اصل و دنگر جانشی دنگری اس  ،به نحوی کته
ات دومی میتوان به اصل رسید نعنی در وااش دومتی (مجتات) ستانه و تصتونری ات اولتی
(حهیه ) اس

به ه ان شکلی که «اس ا و اعیان ثابته و صتور ،متالل وجتود حتف کته

ثاب و متحهَّف در ذات اس  ،میباشند( ».خوارتمی )316 :1611 ،بنابران  ،وجود حهیهی ات
آن خداس که در مرتبة ذات و صرف وجود اس و «مراتب غیر صرفه ،نسب و اضتافه و
مهور اصل حهیه میباشند و اهل عرفان برای متابهی وجتود غیتر ات حتف کته نستب و
اعتبارات و تجلریات میباشند ،تحهرف مجاتی اائلند» (آشتیانی.)31 :1611 ،
حهیه

تو مجاتس

دل به وهم مکرستا

که غیر شیشهپری هی دستگاه نتدارد
(بیدل)3311 :1611 ،

مته و سال و شب و روتت مجتاتنس

حتهتیتهت نتته تمتتان دارد نته ستاعتات
(ه ان)131 :

نقد و بررسی نظریۀ وجود خیالی ابن عربی در غزلیات و رباعیات بیدل دهلوی 22/

اشتارات حهیهت به مجتات افکنتد آتاهی

خرد هر جا پری در جلوه آمد شیشه فه یتدس
(ه ان)1566 :

نه مهورنس نیخکا نته بهانیست

نتی فنتا

بتته تخیّتتل حهیهتتتی کتته نتتداری مجتتات کت
(ه ان)1136 :

انسان به دلیل دلبستگی به ه ی مجات ،در دام آن میافتد و ات حهیه غافل میشود.
مجات پتوچ ما را ات حهیهت

بتات می دارد

به مسیر نرتسستان غافلیم ات چشم بی تارس
(ه ان)1515 :

 -0-0تمثیل سایه

اب عربی در فتوحات مینونسد« :حف تعالی نور اس و تو ات حی عین  ،عی سانهای».
(اب عربی، 1611،ج )11 :1و تأکید میکند« :هر چه جز ذات حف ،خیال حائل و سانة تائتل
شونده اس  .دنیا و آخرت ات صورتی به صورتی پیوسته و دائم تبدنل مینابد و خیال جز
ان تونه نیس و ان عی معهولی خیال است » ( ابت عربتی،1611،ج .)116 :1ستانه بته
شخص وابسته اس و وجود و فعل او متکی به اوس « .عالم را وجود نیس  ،جز به حف
ه چنان که سانه را وجود نیس  ،جز به شخص .ه چنان که سانه تتابش شتخص است ،
مسّ ای عالم نیز تابش حف اس و مهصود ات ان مثالها ان اس که عالم ،خیال است »
(خوارتمی.)311 :1611 ،
در فصّ نوسکی ات کتاب فصوص ،اب عربتی وجتود عتالم را ستانه و متلر حتف تعتالی
مینامد و میتوند آنچه ات عالم فه یده میشود ،ه ان مهداری اس که ات سانه درنافت
میشود و حف ه ان مهدار ناشناخته و مجهول اس که شتخص صتاحب ستانه مجهتول
اس « .فَ َا نُعلَمُ مي َ العَالَم إالر اَدرُ مَانُعلَمُ مي َ الظرالل و نُجهَتلُ ميت َ الحَتفَ عَلَتی اَتدر مَتا
نُجهَلُ مي َ الشَّخص عَنهُ کَانَ ذَليكَ الظَّلُّ الشَّخص» (اب عربی.)513 :1611،

خلف چونسانه نهک آننه درتنگ خیال

ورنه ان نامهسیاهان به حهیه نورنتد
(بیدل)1611 :1611 ،

هستی موهوم ما درحسرت انجتاد سوختت

سانه واری هم نگردندنم تآب و تل بلند
(ه ان)1613 :

حجتاب پرتتو ختورشیتد سانته می بتاشتد

چه جلوهها که نه در غکل تو ناپیداس
(ه ان)111 :
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 -2-0تمثیل آینه و تمثال

به هر جای شعر بیدل بنگری ،نخستی چیزی که به چشم میآند« ،آننته» است  .آننته
مرفی سرشاری برای بیان مکهوم وه ی و عکستی بتودن وجتود عتالم و دنگتر مستائل
مکتب وحدت وجود دارد به ه ی دلیل آننه در متون عرفانی و بهونتژه متتون عرفتانی
وحدت وجودی ،کاربرد فراوان و مؤثری دارد .آننه ونژتیهانی دارد که ان ونژتیهتا آن
را برای کاربرد در ان مباح کارآمد کرده اس

ونژتی هانی چون اائم بته ذات نبتودن

تصونر و ت ثال آننه به خود ،فانی و بی تصونر بودن آننه در غیب شخص ،محدود بتودن
آننه در ارائة تصونر ات صاحب تصونر و اننکه آننه نك چشم بات حیران برای ت اشاست و
منکعل اس و  . ...اب عربی هم با درنظر ترفت ونژتیهتای آننته جهتان وجتود را آننته
میخواند« :وجود برای ان عی  ،مانند صورت در آننه اس که نه عی بیننده اس و نه
چیزی غیر آن .مانند آننه اتر طولی ترفته شود ،صورت را به طولش می بینی .واتی نامر
ات آننه دور میشود ،میبیند که آن صورت در باط آننه دور متیشتود و چتون نزدنتك
میشود ،آن صورت نیز نزدنك میشود ( ».اب عربی ،1611،ج)131 :11

جهان آنینه وه س ون طوطی سرشتانش

نکت پتردات تهلیدند و میتونند اللرهی
(بیدل)3111 :1611 ،

بانتتد نستتب حتترف بتته آنینتته رستتانی

هرجتتات بپرستتند ت ت ثتتال حهیهتت

(ه ان)3113 :

«اتر در صورت آننه تعهرل ن انی ،خواهی دانس که بنده چگونته بته وجتود مترصتف
می شود و موجود چه کسی اس  .در بهش جز خدا نیس و در وجود جز ختدا نیست
چنانکه اتر تونی در آننه جز آن ک

که در آن متجلری و ماهر اس ن یباشد ،راست

تکتهای ،با آنکه میدانی در آننه اصالً چیزی نیس

پ

در وجود جتز اهلل نیست و هتر

چه در وجود اس  ،ات او مستکاد است و عتی هتی موجتودی جتز بته تجلرتی او متاهر
ن یتردد( ».اب عربی،1611،ج)136 :11

ذات ت هتتر چنتتد مصتتدر افعتتال اس ت
در آننتتته رمزنستتت اتتتتر درنتتتابی

هشدار که هی نیس ایتل و االست
نعنی تخود آنچته دنتده ای ت ثالست
(بیدل)116 :1615 ،

بیدل به ما و تو چته رستد نتات آتهتی

در عال ی که حس هم آنینتهدار بتود
(بیدل)1311 :1611 ،

نقد و بررسی نظریۀ وجود خیالی ابن عربی در غزلیات و رباعیات بیدل دهلوی 23/

اب عربی آننه را ت ثیلی برای مرتبة امکان میداند که صورتهای ماهر در آن ،ات اثتر
تجلری الهی اس « :پ

آننه مرتبة امکان اس و حف تعالی نتامر در آن و تتو بته ستبب

امکانیّت  ،صورت هستی .ه ة م کنات مانند شتکل انتد و ات تجلرتی الهتی کستب وجتود
میکنند ( ».اب عربی،1611،ج)136 :11

ت ثال نیس

غیر غبار خیتال شتخص

خلهی اس

خودفروس متتاع دکتان او
(بیدل)3131 :1611 ،

هرکجا او جلوه دارد عرض هستی مک ماس

عک

را آنینه میباند نک

در کار نیس
(ه ان)115 :

نکتة دنگر در ان موضوع آن اس

که ض

اننکه وجود در اائم به ذات نبودن ،آننه

و تصونر اس اء حف تعالی اس و حف تعالی در آن مینگرد ،حف آننة هستی نیز هست
نعنی رابطة آننگی بی حف و خلف ،رابطة آننه در آننه اس  .حتف ضت

دنتدن ،دنتده

میشود« .واتی به اعیان و م کنات نگاه متیکنتیم حتف را متیبینتیم چترا کته اعیتان
آننه های حف و اس اء او میباشند ه ان طور کته وجتود حتف آننتة اعیتان متیباشتد»
(ایصتری .)531 :1611 ،اب عربی میتوند« :حف آننة عالم اس
صورشان بر آن اس

در آن غیر آنچته کته

پ

ن یبینند و آنها بر صورشان بر درجاتیانتد( ».ابت عربتی1611،ج:16

)611

جناب کبرنا آنینه اس و خلف ت ثالش

م بیدل چه دارم تا ات آن حضرت نهان دارم
(بیدل)1153 :1611 ،

نهش هستیجز غبار دا نظراره نیس

ذرّه را آنینهایتر هس

چشمروتن اس
(ه ان)111 :

ااعدة «آننه در آننه بودن وجود» ،مهام انسانهتای ت اشتاتر را هتم تعیتی متیکنتد.
انسانی که فهط صورتها را میبیند ،باند به ان نظام خله ع یفتتر بنگترد تتا بتوانتد در
پ

ان صورتها حهیه اشیا را ت اشا کند و ببیند چه کستی را آننگتی متیکنتد« .اَنت َ

ميرآتُهُ وَ هُوَ ميرآتُ اَحوَاليكَ به نك نظر حف تعالی ،مترآت اشیاست و بته نتك نظتر اشتیاء
خارجیه مرآت حهند و تکتهاند :عارف واصل کامل ،ذوالعینی اس

هم حتف را بته حستب

فعل ،ماهر در اشیا میبیند و هم خلف را در حف مالحظه مین اند» (آشتیانی.)131 :1615 ،
نکتة جالب توجه در کالم بیدل ان اس که میتوند ان خاصی آننگی در هستتی
سلسلهوار اس

نعنی وجود جس انی و هیوال ،براساس مراتب تجلری و مهور آنینتة ستوم
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اس

به ان صورت که ات نخستی مرتبة مهور تا هیتوال بانتد صتکاهانی بته کتدورت و

تیرتی مبدّل میشد تا ان صور خارجی به مهور برسند.
صکا داغ کدورت تش سامان م و ما شد

به سرخاکی فشاند آنینه کان ت ثالپیدا شد
(بیدل)1615 :1611 ،

نکتة دنگر ان که مراتب وجود ات دانیترن آن به سوی باال آننة نك دترنتد نعنتی
عالم جسم ،آننة اعیان ثابته و اعیان ثابته ،آننة اس ا و اس ا ،آننة ذات اس .
عنهای وجود باند در پی هم و در مراتب تنزلی چند بار جلتوه کنتد تتا در انت عتالم
جسم مهور نابد و ان اوس نزولی تجلری و مهور اس .
تشور بینشانی ،بینشانی شد نشان بیدل

که تمتشت تتمتشت برون آورد عنها را
(بیدل)111 :1611 ،

سخ آخر بیدل ان اس که داستان مهور وجود خیالی پانانی ندارد .او نتك حترف
را بر تبان راند و ان ه ه نهتش در آنینتة اوهتام افتتاد و خیتال و دام خیتال بترای روح
انسانی دردی اس که غیر مردن آن را دوا نباشد.
افستتانة خیتتال بتته پانتتان ن تتیرستتد

عالم ت تام نتك ستخ نات تام اوست
(ه ان)111 :

خیتتال تنتتتدتی دردی ستت بیتتتدل

کتته غیتتر ات متتترگ درمتتتانی نتتدارد
(ه ان)1613 :

 -2نتیجه
غزلیات و رباعیات بیدل تزارشی ات تجربیتات عرفتانی او در تبتانی ختاص و دارای ابهتام
اس  .بینش تاته و تونش نو به ه راه ابتکارات تبانی و بیتانی ستبب ابهتام و پیچیتدتی
بیش ات حد ان اشعار شده اس  .ان اشعار عرصتة موضتوعات تونتاتون نظرنتة وحتدت
وجود اب عربی اس  .نکی ات موضوعات مهم ،بح وجود خیالی اس که بیتدل مکهتوم
ذهنی آن را با ت ثیالت توناتون عینی کرده اس  .او شاعری اس کته غتزل و ربتاعی را
میدان عرضة اندنشههای عرفانی خود ارار داده اس  .اندنشة وحدت وجودی که بیدل به
آن اعتهاد راسخ دارد ،در رباعیات و غزلیات او به شکلی روش تجلتی دارد و انت مطلتب
نشانة تسترس آرای وحدت وجودی ابت عربتی در ه تة ااطتار و توشتههتای سترتمی
اسالمی ،ات ج له در هندوستان اس  .حضور مؤلکههای وحدت وجتود ،ات ج لته موضتوع

نقد و بررسی نظریۀ وجود خیالی ابن عربی در غزلیات و رباعیات بیدل دهلوی 21/

وجود خیالی ،سبب تنبانی ،ع ف و ابهام در شعر بیدل شده و صورتی منحصر به فرد بته
آن داده اس .
منابع
آشتیانی ،سیّدجاللالدن ( ،)1611مهدمه کتاب ت هیدالهواعد صائ الدن اصکهانی ،چاپ دوم ،تهتران،
انج اسالمی حک و فلسکه انران.
_______________ ( ،)1615شرح مهدمه ایصری بر فصوص الحکم ،چاپ چهتارم ،اتم ،دفتتر
تبلیغات اسالمی.
اب عربی ،محیی الدن ( ،)1611فصوص الحکم ،ترج ه و شرح مح دعلی و ضیاء موحد ،چاپ پتنجم،
تهران ،کارنامه.
____________ ( ،)1611فتوحات مکریه (دوره 11جلدی) ،ترج تة مح تد خواجتوی ،تهتران،
مولی.
_____________(.1611ق)،مج وعه رسائل،مجلد دوم،بیروت،دار احیاءالتراث العربی.
اکرمی ،مح درضا (« ،)1611ابهام ،تنوع و پرورس استعاره در غزل بیدل» ،مجله ادبیات عرفانی واسطوره
شناختی ،ش ارة  ،1صص.13-51
امی پور ،ایصر ( ،)1616سن و نوآوری در شعر معاصر فارسی ،تهران ،عل ی و فرهنگی.
بدوی ،عبدالرح ان ( ،)1611تارنخ تصوف اسالمی ،ترج ة مح ود افتخارتاده ،چاپ اول ،تهران ،افروت.
بیدل دهلوی ،عبدالهادر ( ،)1611غزلیات ،به کوشش اکبر بهداروند ،شیرات ،نوند.
_____________ ( ،)1615رباعیات ،به کوشش اکبر بهداروند ،تهران ،نگاه.
پورنامدارنان ،تهی ( ،)1611رمز و داستانهای رمتزی در ادب فارستی ،چتاپ ششتم ،تهتران ،عل تی و
فرهنگی.
چیتیك ،ونلیام ( ،)1611عوالم خیال ،ترج ة ااسم کاکانی ،چاپ سوم ،تهران ،هرم .
_________ ( ،)1611طرنف عرفانی معرف  ،ترج ه مهدی نجکی ارا ،تهران ،جامی.
حسینی طهرانی ،مح دحسی (.1363ق) ،روح مجرد ،چاپ سیزدهم ،مشهد ،عالمه طباطبانی.
خوارتمی ،تاجالدن حسی ( ،)1611شرح فصوصالحکم ،تحهیف حس حس تاده آملی ،چاپ دوم ،اتم،
دفتر تبلیغات اسالمی.
دستغیب ،عبدالعلی ( ،)1631هنر و وااعی  ،تهران ،مرکز نشر سپهر.
ترن کوب ،عبدالحسی ( ،)1611سیری در شعر فارسی ،چاپ دوم ،تهران ،نون .
___________ ( ،)1611با کاروان حله ،چاپ ششم ،تهران ،عل ی.
___________ ( ،)1616تصوّف انرانی در منظرتارنخی آن ،ترج ته مجدالتدن کیتوانی ،تهتران،
سخ .
سعیدی ،تلبابا (  ،)1611فرهنگ جامش اصطالحات عرفانی اب عربی ،تهران ،توار.
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شکیعیکدکنی ،مح درضا ( ،)1651مهدمه و توضیحات کتاب تصتوف استالمی و رابطته انستان و ختدا،
تهران ،توس.
_______________ ( ،)1613دفتر روشنانی ،چاپ اول ،تهران ،سخ .
_______________ ( ،)1611الندرنه در تارنخ ،چاپ اول ،تهران ،سخ .
صکا ،ذبیحاهلل ( ،)1611تارنخ ادبیات در انران ،ج  5بخش  ،3چاپ دوم ،تهران ،فردوس.
عکیکی ،ابوالعالء ( ،)1611شرحی به فصوص الحکم ،ترج ه نصراهلل حک  ،تهران ،الهام.
عی الهضات ه دانی ( ،)1611ت هیدات ،به کوشش عکیف عسیران ،تهران ،منوچهری.
غنی ،ااسم ( ،)1615تارنخ تصوف در اسالم ،چاپ هکتم ،تهران ،توار.
فوالدی ،علیرضا ( ،)1611تبان عرفان ،چاپ سوم ،تهران ،سخ

ایصری ،داوود( ،)1611شرح فصوصالحکم ،ترج ه مح د خواجوی ،تهران :مولی.
کام ی ،مح دکامم ( ،)1611تزنده غزلیات بیدل ،چاپ دوم ،تهران ،عرفان.
کاکانی ،ااسم ( ،)1615وحدت وجود به روان اب عربی و اکهارت ،تهران ،هرم .
کلینی راتی ،ابیجعکر مح داب نعهوب اب اسحاق ( ،)1611اصول کافی (دوره3جلدی) ،ترج ته جتواد
مصطکوی ،تهران ،ولی عصر.
مح دی ،کامم ( ،)1611اب عربی بزرگ عالم عرفان نظری ،تهران ،نجم کبری.
لکهنوی ،آفتابرای ( ،)1611رناض العارفی  ،تصحیح سید حسامالدن راشدی ،مرکز تحهیهتات فارستی
انران و پاکستان.
نصر ،حسی ( ،)1613سه حکیم مسل ان ،ترج ة اح د آرام ،تهران ،عل ی و فرهنگی.
نیکلس  ،ر .ا ،)1651( .تصوف اسالمی و رابطه انسان و خدا ،ترج ه و حاشیه مح درضا شکیعیکتدکنی،
تهران ،توس.
ولك ،رنه ( ،)1613تارنخ نهد جدند ،ترج ة سعید ارباب شیرانی ،تهران ،نیلوفر.

