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  29/1/1393تاریخ دریافت مقاله:
  15/4/1393تاریخ پذیرش قطعی مقاله:

  چکیده:       
که به حق لقب  -شـاعرصـاحب سـبک و اندیشه    -عبدالقادر بیدل دهلوي  اشـعارموالنا میرزا 

برازنده اوسـت از ویژگیهاي خاصـی برخوردار است که نفوذ و تأثیر سخن او را تا حدود   » ابوالمعانی«
زیادي بر شـعراي افغانستان و پاکستان و هندوستان گرفته تا کشمیر و تاجیکستان و آسیاي میانه و  

  بوضوح دریافت. میتوانایران حتی بر شعر معاصر  
بیدل در میان شـاعران و نویسـندگان گذشـته، از جمله شـخصــیتهاي معدودي است که با     
مهارت هر چه تمامتر توانســـته بلندترین افکار فلســـفی و عرفانی را در قالب الفاظی ســـاده بریزد و 

 معنی در باالترین سخنی ارزشمند پدید آورد که از حیث لفظ در کمال پختگی و فصاحت و از لحاظ
  . میگیردهاي انسانی قرار مراحل اندیشه

نویسنده در این مقاله بر آن بوده است تا ضمن معرفی بیدل پژوهی و بیدل پژوهان ، گستره 
 الفاخت و معنایی ي پنهان سخن بیدل را،به جهت تنوعهاالیهتحقیقاتی از این دسـت را باز نماید و  

  ک شخصی پیچیده و دشوار اوست نشان دهد.  اشعارش، که برخاسته از سب سطح
ــخن بیدل نتیجچند الی و پیچیدگی ــتقیم معنا گرایی و ژرف ۀگی س ــت ک نگريمس ه اوس

 همین عامل تازگیهاي خاصی و توانسته است مباحث مهم عرفانی وفلسفی را در قالب شعر بیان کند
را  و جهان میکندادگی بیان وجود را به س وحدت در سـخن او ایجاد کرده اسـت تا جایی که اندیشه  

  ذات حضرت دوست نمیداند. تجلی جز
بیدل دهلوي ، بیدل پژوهی، تازگی سـخن، ســبک شخصی، دشواریها، تنوع   کلید واژه ها: 

  معنایی.

                                                 
 bassak@pnu.ac.irنور پیام دانشگاه فارسی ادبیات و زبان استادیار ١٠
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  بیدل پژوهی ۀپیشین و درآمد .1
 رخالفب است و هند سرزمین در فارسی ادبیات و زبان ةگویند و شاعر تواناترین و بزرگترین بیدل   

 رد بلکه ، است نشده شناخته و معرفی باید آنچنانکه خود اجدادي و آبا سـرزمین  در او شـعرا،  دیگر
 بخصــوص و میانه آســیاي در بیدل. اســت شــده واقع احترام و توجه مورد دیگر زبانِ فارســی بالد

 عارشاش جایی کهتا  دارد؛ قرار توجه و اقبال مورد شدت به افغانستان و تاجیکستان چون کشورهایی
  »بیدل عرس« روز برایش و میخوانند مدارس در را دیوانش. اســت بازارشــده و کوچه مردم زبان ورد

ــات. میکنند برگزار ــان  بیدل و دارد رواج مناطق این در خوانی بیدل جلس ــناس  این در فراوانی ش
 اما است ارزشمند و مفید اند کهگذاشـته  برجا خود از گرانقدري آثار و کرده ظهور و بروز سـرزمینها 

  .مطالعه درباب سبک سخن اوصورت گیرد و پژوهش نیست بنابراین جا دارد کافی
 بیت رهزا یکصد حداقل و گفته شعر تمام سال هفتاد است وي بوده سختکوش و پرکار شاعري بیدل
ــته برجاي خود از مختلف قالبهاي در ــت، گذاش ــیده، بیت دوهزار دودحکه در  اس  چهارهزار قص

 چیزي این و است ثبت او کارنامه در مثنوي بیت بیسـت و سه هزار  و غزل بیت شـصـت هزار  رباعی،
 و وخمپیچ پر و مشــکل شــعرش ســخت، بیدل کالم.یافت میتوان شــاعري کمتر کار در که اســت
  یافت چنانکه خود میگوید:   دست آن به میتوانن آسانی به و است متعالی و بلند هایشاندیشه

  میخواهــد تنــد فهم من، بــلــنــد مـعـنــی  
  

  دارم کتل و کوهم نیســت، آســان فکرم سـیر 
  )603 ص :2ج دهلوي ، بیدل (کلیات دیوان،موالنا

د که مطالعات بیدل شناسی در خارج از مرزهاي هند و سرزمین آبا و میدهپژوهشـها نشـان   
اجدادي بیدل به مراتب بیشـتر از وطن اصلی او یعنی هندوستان است که دلیل آن افول و فراموشی  
زبان فارسـی در این سـرزمین اسـت ولی آثار بیدل همه به زبان فارسـی است  زبانی که امروز نام و     

  یابیم.چندان از آن در کشور هندوستان نمی نشانی
در هندوستان، پس از مرگ بیدل نویسندگان و تذکره نویسانی چون بندر بن داس خوشگو، 

ــرخوش و موالنا محمد قدرت ــتن غالم علی آزاد بلگرامی، محمد افضــل س اهللا گوپاموي اقدام به نوش
ــخه ــرح حال و کتابهایی درباره بیدل کردند و نس آثار و کلیات او به دســت داده اند.حدود هایی از ش

در بمبئی هندوستان  1299کلیات او در سال «یکصدوپنجاه سال پس از فوت بیدل و براي اولین بار 
) پس از آن بیدل پژوهی به آسیاي میانه و .86 ص ها،آینه شاعر کدکنی ، شفیعی( »به چاپ رسـید 

  سرایت کرد.افغانستان و پاکستان و در این اواخر به ایران 
ــهاي علمی قابل           ــش ــوروي، کوش ــیاي میانه، قبل از انقالب اکتبر و در اتحاد جماهیر ش در آس

توجهی براي معرفی زندگی و افکار بیدل صــورت گرفت و آثارش بارها در آســیاي میانه چاپ شــده 



  
  
  
  
  
  
 

  ٨٩/بیدل پژوهی و نگاهی دوباره به برخی تازگیهاي سخن او سیر 

اي او در هاي خطی اشــعار بیدل به آســیاي میانه رســید، منتخب غزلها و رباعیهاســت. وقتی نســخه
کتاب درســـی مدارس گنجانده شـــد و آموزش خط از روي خط شـــکســـته دیوان بیدل صـــورت 

 آمدنددر بخارا، سمرقند و خجند، شاگردان مدارس و شایقان اشعار بیدل، شبها فراهم می«گرفت.می
ه ک تدریج شاعرانی در آسیاي میانه ظهور نمودندمینمودند و بو در توجیه و تأویل بیتهاي او مباحثه 

و هاي پیشرند مانند اسـیري خجندي و نقیب خان طغرل، که اندیشه میکرددر شـعر از بیدل پیروي  
ــبکش پذیرفتند  ــخن بیـدل را با رعایت ویژگیهاي سـ ــدرالدین کلیات عینی، »(سـ  ص عینی، صـ

پیروي از بیدل چنان دلپذیر واقع گردید و بدان حد شـاعران آسیاي میانه تحت  «)عالوه بر این:117
ــده  تـأثیر  میالدي تاریخ ادبیات تاجیک را به نام  19و  18هاي او قرار گرفتنـد که منتقدان ادبی سـ

  ).18 ص ما، روزگار تا قدیم هايزمانه از تاجیک شعر (براگینسکی، »عصر بیدل میشناسند
ــندگان و ادیبان     ــط نویس ــته بیش از دهها عنوان کتاب و مقاله توس ــال گذش ــد س در یکص

با بیدل نوشته شده است و بزرگانی چون صدرالدین عینی، عبدالغنی میرزایف، تاجیکستان در رابطه 
اند، به طوري که اســتاد خانم خالده عینی و... به تألیف و پژوهش و نشــر آثاري درباره بیدل پرداخته

ــفیعی کـدکنی   ــدرِ در میـان مورخـان ادبیـات، تـاجیکان به گونه    : «میگویـد شـ ــکار در صـ اي آشـ
  )84 ص ها،آینه شاعر کدکنی، شفیعی( »ر بیدل قرار دارندکنندگان آثامطالعه

ــتان تخمیس ــعراي تاجیکسـ ) و 202ص تاجیک، ادبیات نمونه عینی،(غزلهاي بیدل را شـ
اند و از نظر نوع تعبیرات و ترکیبات و قالبهاي شعري هنوز ) کرده208 ص همان،(استقبال و تضمین

  جستجو کرد. میتوانهم تأثیر او را در شعر امروز تاجیکستان 
چاپ شـــد. در آن اثر، م. رحیمی و ر. » هاي ادبیات تاجیکنمونه«کتاب  1940در ســـال «

بعد از نظري بر آثار و اســلوب ســخنوري بیدل، با اســتناد » میرزا عبدالقادر بیدل«دهاتی زیر عنوان 
دل بر نظریات بی میکنند وهاي اجتماعی بیدل اشاره بیتهاي منتخب از غزلهاي او به بعضـی اندیشـه  

بودن و مقام انسـان، شکستن قیود، رسم و عادت، تقبیح ظلم و پشتیبانی از مظلوم به صورت   دربارة
  آباد)ستالین تاجیک، ادبیات هاينمونه ، دهاتی. ر و .م رحیمی( »ندمیکناجمالی صحبت 

 یاســیو شــرایط اجتماعی و ســ میشــوددر این کتاب پیچیده بودن زبان آثار بیدل یادآوري 
ــاه جهان و اورنگ زیب تحلیل  ــعري بیدل عقاید او   میگرددزمان جهانگیر، ش ــاس قطعات ش و براس

  درباره توکل، کار، تکامل جهان و ارتقاي انسان از حالت جمادي و غیره توضیح داده شده است.
کتاب  1954یکی از دانشـمندان برجسـته تاجیکسـتان صـدرالدین عینی اسـت. او در سال      

در این کتاب بطور  )1384 تهران، بیدل، عبدالقادر میرزا عینی،( را نوشــت.» عبدالقادر بیدلمیرزا «
مفصل به زندگی، سفرهاي بیدل، آثار و سبک او و تأثیر بیدل بر ادبیات آسیاي میانه پرداخته است. 
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 1384هایی از نثر و نظم بیدل را آورده است. این کتاب در سال همچنین در بخش دوم کتاب نمونه
   توسط آقاي شهباز ایرج به فارسی روان ترجمه شده و در تهران به چاپ رسیده است.

در  1961در زمان حکومت شـوروي نیز احترام به مقام شـاعري بیدل حفظ گردید. در سال   
 کننده کتاببه خوانندگان عرضه شد. محمد جان رحیمی، تدوین» رباعیات منتخب بیدل«دوشـنبه  

مندي مردمان آسیاي میانه به سخن عالقیش ضمن اشاره به شرح حال بیدل ، در مقدمه مختصر خو
  )4 ص بیدل، عبدالقادر میرزا منتخب رباعیات (رحیمی، »بیدل را نیز یادآور شده است.

چنانکه چاپ «در آسـیاي میانه و تاشـکند و سمرقند، آثار بیدل بارها به چاپ رسیده است.    
در تاشکند صورت گرفت. در این مجموعه تنها غزلها و رباعیات  1893سـنگی دیوان در نوامبر سال  

ــال    ــده بود. همچنان که به اهتمام حاجی عبدالرئوف در سـ میالدي مجموعه  1900گنجـانیـده شـ
ه دیوان هاي یاد شده، رباعیهاي خیام را نیز در حاشیغزلهاي بیدل چاپ سنگی شد. ناشران مجموعه

اند. که گویا بین رباعیات بیدل و خیام یافته میباشددهنده پیوند فکري اند که نشانبیدل چاپ کرده
مجموعه غزلهاي بیدل در تاشــکند به چاپ رســید و همچنان دیوان بیدل (منتخب  1911در ســال 

 و کامدي رك:(بیدل، »در بخارا چاپ شـده نیز در دسـت است   1228غزلها) با رباعیات که در سـال  
  )1965 تاشکند، محمد، نظر ترجمه مدن،

ــال  ــاله کوچکی از الیاس نظام 1970در س ــید که به  رس ــکند به چاپ رس الدین ُاف در تاش
) و شـهادت مطالب آن اسـاسًا با استفاده او از اثر ابراهیم مومنوف و   4گواهی خود مؤلف (پاورقی ص

 بندي حیات بیدلاثر قابل توجه اســت، همانا دورهصــدرالدین عینی تألیف یافته اســت. آنچه در این 
تا  25سالگی است که زیر تأثیر اساتید روحی خود بوده است. دوره دوم  25تا  10است. دوره اول از 

ــوم بعد از     40 ــت و دوره س ــیاحت گذرانده اس ــیر و س ــت که به س ــالگی اس ــاعر   40س ــالگی ش س
  )14و13 ص بیدل، عبدالقادر میرزا ُاف، الدیناست.(نظام

ت که در اس» نظریات فلسفی بیدل«نخسـتین کتاب در شـرح و تفسیر و تحلیل افکار بیدل   
در سمرقند به چاپ رسیده است. مؤلف آن ابراهیم مومنوف دانشمند اوزبک است. او در  1987سال 

ــت.(  ــکل پرداخته اس  نظریات مومنوف، این اثر به عقیده بیدل درباره معرفت، تقدیر، روح، ماده و ش
  ).1987 سمرقند، بیدل، لسفیف

هاي اجتماعی آثاربیدل دردو دهه آخر ســدة نوزدهم در خجند مورد توجه  محققان اندیشــه
این  ند.نخستین تالشها درمیدادنشان قرار گرفت که به جنبه هاي عرفانیِ آثار بیدل توجه بیشـتري  

بیاض «در » دانش«) صــورت گرفته اســت. 1897راه، توســط احمد مخدوم دانش (متوفی به ســال 
ــ .ق مشــغول نگارش آن بوده، رباعیات و بیتهاي منتخبی از  1305خود که در ســالهاي » منثور هــ



  
  
  
  
  
  
 

  ٩١/بیدل پژوهی و نگاهی دوباره به برخی تازگیهاي سخن او سیر 

) و بیشتر این بیتها و رباعیها بنابر 1305 اوزبکستان، منثور، بیاض دانش،( بیدل را توضیح داده است
هیم مومنوف دانشمند بعدها توسط صدرالدین عینی، دانشمند تاجیک و ابرا» دانش«حسـن انتخاب  

  اوزبکستان نیز در آثارشان به طور شاهد قول مورد استفاده قرار گرفته است.
در افغانسـتان، میرزا بیدل را از دو قرن و نیم پیش میشناسند. او در این کشور هنوز شهرت  

ــتاها غزلهاي او تدریس و محبوبیت دارد و در دورافتاده ــودترین روس ــی را  میش  نمیتواو کمتر کس
انستان گرایی در افغکه رواج بیدل میرسدشناخت که ابیاتی از بیدل را به خاطر نداشته باشد. به نظر 

  و آسیاي میانه، همزمان بوده است.
عالقه شـدید مردم و اهل علم و ادب افغانســتان به میرزا بیدل باعث شــد که کتب و مقاالت  
فراوانی درباره بیدل در این کشور به چاپ برسد و بزرگانی از علم و ادب خصوصًا در این یکصد سال 

 توانیماند. از میان این دانشمندان گذشـته مطالعات و پژوهشهایی در رابطه با بیدل و شعر او داشته 
اهللا خلیلی، موالنا خال محمد خسته، الدین سلجوقی، شاعر قاري عبداهللا، استاد خلیلبه عالمه صالح

پروفسـور غالم حسن مجددي، فیض محمد خان زکریا، دکتر اسداهللا حبیب، دکتر امیر محمد اثیر و  
ــاره کرد کـه هر یـک از این بزرگـان یـک یا چند اثر درباره        ــیر اشـ بیدل  محمـد عبـدالحمیـد اسـ

  اند.پدیدآورده
کاملترین و مورد اعتمادترین نسـخه کلیات بیدل به تصـحیح دانشمند برجسته افغان موالنا   

اهللا خلیلی در کابل به چاپ رســیده اســت و امروز جزو  خال محمد خســته و مقدمه اســتاد خلیل 
نستان انجام .پژوهش هایی که در باره بیدل در افغامیرودهاي پژوهشـی به شـمار   معتبرترین نسـخه 

  پذیرفته است بدین شرح است:
ــ 1 الدین سلجوقی، مطبعه عمومی کابل، چاپ اول، فروردین ، تألیف صـالح »افکار شـاعر «ــ

 1334صــفحه در قطع رقعی دو بار چاپ شــده اســت. چاپ دوم آن دي   173. این کتاب در 1326
انجام  هاییو دکارت مقایسه هاي بیدل و کانت و بیدلبوده اسـت. نویسنده در این کتاب بین اندیشه 

  داده است.
ــ 2 صفحه دارد و در  571الدین سلجوقی است، ، کتاب دیگري از استاد صالح»نقد بیدل«ــ

ــیده اســت. مؤلف به شــرح و تحلیل ابیاتی از بیدل پرداخته و برخی   43ســال  در کابل به چاپ رس
  ه است.نکات عرفانی و فلسفی آن را با آراي متفکران معاصر مقایسه نمود

، تألیف استاد خلیل اهللا خلیلی. این کتاب توسط انتشارات انجمن تاریخ به »فیض قدس«ـ 3
صفحه در کابل به چاپ رسیده است. انتشارات الهدي نیز این کتاب را در سال  102در  1334سال 

  در تهران چاپ کرده است. 1383
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ب اش مطالان درباره او و خانوادهدر این کتاب درباره زندگی بیدل، آثار، فلسفه و عقاید دیگر
  اي آورده است.ارزنده

ــ 4 ، تألیف فیض محمد خان زکریا با مقدمه استاد سعید نفیسی. شاید به »بیدل چه گفت«ـ
ــیده   ــور ایران به چاپ رس جرأت بتوان گفت که این اولین کتابی اســت که در رابطه با بیدل در کش

صفحه  47د. میدهو فلسفه بیدل، معلومات متنوعی ارائه  است. نویسنده افغان این کتاب درباره افکار
را آغازي بر بیدل » بیدل چه گفت«کتاب  میتواندر تهران چاپ شده است.  1334دارد و در سـال  

  در کابل به چاپ رسیده است. 1332شناسی ایرانیان دانست. این کتاب ابتدا در سال 
ــ 5  1350مجددي در دو جلد به سال  حسن، این کتاب توسط پوهاند غالم»بیدل شناسی«ـ

در کابل افغانسـتان چاپ و منتشـر شده است و حاوي اطالعاتی مهمی در رابطه با شخصیت و نبوغ   
  .میباشدصفحه  640و داراي  میباشدشاعرانه بیدل و نقد آثار او 

، تألیف امیر محمد اثیر. این کتاب توسط انتشارات بیهقی در »شرح طور معرفت بیدل«ــــ 6
صـفحه در کابل به چاپ رسـیده اسـت. نویسنده، مثنوي طور معرفت بیدل را     672در  1356سـال  

  شرح نموده و شاهد مثالهایی از شاعران بزرگ ایران نیز آورده است.
ــ 7 این کتاب توسط دکتر اسداهللا حبیب در انتشارات پوهنتون کابل ». هابیدل شاعر زمانه«ـ
مختلفی درباره بیدل اســت. همین نویســنده کتاب  به چاپ رســیده و حاوي مطالب 1363به ســال 

  در کابل منتشر کرد.  1367را نیز در سال » بیدل و چهار عنصر«
دهها عنوان کتاب و مقاله دیگر توسط اندیشمندان افغان در این کشور چاپ و نشر یافته که 

اخیرًا  .میباشدوي حاکی از دلبسـتگی شـدید مردم و ادیبان افغانسـتان به موالنا عبدالقادر بیدل دهل   
ــهـد و تهران در این زمینه به چاپ      نیز افغـانی  هـاي مهـاجر مقیم ایران چنـد عنوان کتـاب در مشـ
  اند.رسانده

مردم پاکسـتان نیز عالقه شدیدي به موالنا عبدالقادر بیدل داشته و دارند و در این کشور به  
بطه با بیدل انجام گرفته است. اي در راعلت همجواري با هندوسـتان تحقیقات و پژوهشـهاي ارزنده  

مشـهورترین کتابی که توسـط دانشـمند برجسته پاکستانی دکتر عبدالغنی نوشته شده است، کتاب    
ــت. در اهمیت و اعتبار این کتاب همین بس که مأخذ و » احوال و آثـار میرزا عبـدالقادر بیدل  « اسـ

ــت و اطالعات مفیدي ا  ــده اس ز زندگی و آثار بیدل همراه با منبعی براي دهها کتاب و مقاله واقع ش
در افغانستان ترجمه کرده و  1351د. میر محمد آصف افغانی آن را در سال میدهنقد و تحلیل ارائه 

  به چاپ رسانده است.



  
  
  
  
  
  
 

  ٩٣/بیدل پژوهی و نگاهی دوباره به برخی تازگیهاي سخن او سیر 

کتاب دیگري اسـت که توسط مرکز تحقیقات فارسی ایران و  » کلیات میرزا عبدالقادر بیدل«
صفحه به چاپ رسیده است.  520در  1302ه سال پاکسـتان در مؤسـسـه انتشارات اسالمی الهور ب   

ــت اما در حقیقت منتخبی از غزلیات، رباعیات، حکایات،    اگرچـه عنوان روي جلـد کلیات بیدل اسـ
. در بخش اول کتاب مطالب معتبري از احوال و میباشــداشــارات، نکات و مثنوي محیط اعظم بیدل 

  آثار بیدل آمده است.
ر عبدالغنی است که توسط انتشارات مجلس ترقی ادب به کتاب دیگري از دکت» روح بیدل«

  میالدي در الهور به چاپ رسیده است. 1968سال 
را در سال  »بیدل«خواجه عبداهللا اختر نیز یکی دیگر از نویسندگان پاکستان است که کتاب 

ال از سنوشته است. این کتاب در انتشارات اداره ثقافت اسالمیه الهور چاپ شده است.تا قبل  1961
نوشـته فیض محمد زکریا پژوهشـگر افغان با مقدمه استاد سعید   » بیدل چه گفت«که کتاب  1334

نفیسـی در تهران تجدید چاپ شد، میرزا بیدل در ایران غریب و ناشناخته بود. اما از آن سال به بعد  
 شاعر«ري مانند خصوصًا در سه دهه اخیر پژوهشهاي فراوانی درباره بیدل در ایران انجام گرفت و آثا

اثر مرحوم دکتر » بیدل، ســپهري و ســبک هندي«اثر دکتر محمد رضــا شــفیعی کدکنی، » هاآینه
توسـط یوسـفعلی میرشکاك، چندین   » مثنوي محیط اعظم«حسـن حسـینی، تصـحیح و تحشـیه     

منتخب و شــرح غزلیات و رباعیهاي بیدل به قلم نویســندگان دیگر پدید آمد و به جامعه ادبی ایران 
  دیم شد.تق

ـ که صرفًا حاوي غزلیات است ـ با مقدمه » دیوان موالنا عبدالقادر بیدل دهلوي«اولین چاپ 
انجام پذیرفت و این اولین انتشار آثار بیدل در ایران است. این نسخه  1364منصـور منتظر در سال  

 1371در سال و این دیوان مجددًا  میباشدعکسبرداري شده از نسخه وزارت معارف سابق افغانستان 
ها همچنان ادامه با مقدمه حسـین آهی توسـط انتشارات فروغی در تهران به چاپ رسید و این چاپ  

  دارد.
به تصـــحیح آقایان اکبر بهداروند و پرویز عباســـی  1376در ســـال » کلیات بیدل دهلوي«

ن ار گرفت و ایتر منتشر شد و در اختیار ایرانیان ادب دوست قرداکانی با چاپ بهتر و ظاهري آراسته
  ها همچنان رو به گسترش است.تحقیقها و پژوهش

ــت، با روایت   ــوتی از متن کامل غزلیات بیدل هم موجود اسـ ــخه صـ عالوه بر اینها یک نسـ
شـادروان حسـن حسـینی شـاعر و پژوهشگر معاصر. این اثر که در قالب چهار لوح فشرده صوتی از     

اي از غزلیات بیدل ارزش ز لحاظ ارائه شکل تازهسـوي انجمن شاعران ایران منتشر شده است، هم ا 
  دارد و هم براي قرائت درست شعر او سودمند است.
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 شــعر به ورود براي و شــد وارد او بیان و شــعر مدخل از باید بیدل راز و رمز پر دنیاي به ورود براي
 هب رسیدن براي. کرد درك و کشف را شاعریش هنر و اسلوب و شناخت را او زبان و سبک باید بیدل
 را اشعارش به نفوذ راه سپس شناخت و کرد معرفی را او مانده جا به کتب و آثار باید ابتدا هدف این
 ازب بیدل پژوهی را راه بیدل دوستان جوان، براي باید. برد لذت و خواند را بیدل شـعر  آنگاه کرد پیدا
 انندبتو تا داد؛ نشان آنها به را او سـخن  زبان و سـیاق  و سـبک  بیدل شـعر  دنیاي به ورود کلید کرد،
   بیدل آشناتر گردند. بااشعار

  بیدل سبک و زبان .2
 کسب شاعران حتی شاعران دیگر با و اوست خود خاِص هایشویژگی دیگر مانند بیدل شـعري  زبان
 اريبسی در بیدل زبان اندشمرده هندي سبک عیار تمام نماینده را اگرچه بیدل .است متفاوت هندي

 وا زبان رســایی و شــیوایی به تنها امتیاز، این علت و اســت آن عهد متفاوت فارســی زبان با موارد از
 از ايپاره در روي این از و میرود شمار به بیدل دوم زبان فارسی، که است سـبب  بدان بلکه نیسـت، 
  .نارساست گفتارش موارد

 فارسی زبان با او زبان اسـاساً  و نموده نما و نشـو  دیار آن در و یافته پرورش هند سـرزمین  در بیدل 
 تهنک این دانستن از حتی شـناسـان  بیدل از بسـیاري  و اسـت  متفاوت افغانسـتان  و ایران در متداول
ــعر زبان«اند.فارغ بدیهی، ــت برخوردار بیدل ش ــیع واژگانی دایره از اس  زبان ویژگیهاي برخی و وس
 جمله اجزاي هنرمندانه جابجایی و حذف تکرار، همچون زبانی مهارتهاي بعضی  .او عصـر  ايمحاوره

 وزهح به که شگفت وسعتی و اوست کنایی تعبیرهاي همه، از ترمهم ولی. یافت میتوان او زبان در را
 و دارند فرار و سیال معنایی شعرش در واژگان از شماري سـبب  همین به بخشـد می واژگان معنایی
 داده بیدل شـــعر به دلپذیري آلودگیمه خاصـــیت این. رســـندمی ناپذیريمعنی نوعی به حتی
  )15بیدل: ص غزلیات کاظمی، گزیده»(است.
 خاِص و ساخته خودش را ترکیبها از بسیاري و است باشکوه و روان انگیز،هیجان مترنم، بیدل، سبک
 رهقط موج، بحر، مانند صوفیان اصطالحات به. میشود دیده فراوان تعقید و ایهام او اشعار در. است او
 افکار بیدل که آنجا از. اوست خاص اسـتعارات  از آیینه و حیرت و طلسـم  و داده جدید معانی دریا و

  . میشود دیده بسیار دیرفهم و مشکل اشعار او غزلهاي در دارد فلسفی
  بیدل شعر سبکی مشخصات .3

ــعراي جزو را بیدل اگرچه ــبک ش ــت اهمیت حائز نکته این اما دانندمی هندي س  داراي او که اس
 به میتوان جمله از. دمیکن متمایز دوره این شــعراي ســایر از را او که اســت؛ خود خاص هايویژگی
   :کرد اشاره زیر هايآرایه و عناوین باالي بسامد



  
  
  
  
  
  
 

  ٩٥/بیدل پژوهی و نگاهی دوباره به برخی تازگیهاي سخن او سیر 

  پارادوکسی تصویرهاي .4-1
 ؛میشــود دیده شــاعران اکثر شــعر در و گوییممی نمامتناقض آن به فارســی زبان در که پارادوکس
: ندمان کنند نقض را دیگر هم مفهوم و معنی لحاظ به ترکیب دو یا واژه دو آن در که است تصـویري 

 اشعار در هنر این از استفاده نمونه چند به. رهایی قفس و عریانی جامه فقر، سـلطنت  غایب، حاضـر 
  :میشود اشاره بیدل
ــتی بود تکلفبی   معاش بد فکر لیـک  هسـ
  

  کرد دار گریبــان را مــا عریــانی يجــامــه
  )67 ص :2ج دهلوي ، بیدل (کلیات دیوان،موالنا

ــیســـــت ــن  ن ــراه ــی ــر  پ ــگ ــدل  دی ــی   ب
  

  مـــا     بـــر در مـــا عـــریـــانـــی غـــیـــر
  )462 :ص1ج (همان،

  تنگسیخ هوا بند نیست که روي فلک به گر
  

ــحر همچو   اترهائی قفس در اندگرفته سـ
  )711 ص (همان:

ــا مــمــیراد کــس غـمـکــده   ایـن  در   رب ی
  

ــتــانبی کــه مرگی بــه ــتم دوسـ   من زیسـ
  )671 ص :2ج (همان ،

  آمیزيحس .4-2
ــیقی ایجاد با که ايگونه به کالم، در هم با حس چند یا دو آمیختن ــخن تأثیر به معنوي موس  س
  .گویندمی »آمیزي حس« را شود آن زیبایی سبب و بیفزاید

 ادبیات و نو شعر در خصـوصاً  میشـود  دیده شـاعران  از بسـیاري  شـعر  در ادبی آرایه این از اسـتفاده 
 .باشدمی بیدل است کرده را آرایه این از استفاده بیشترین که شاعري کرد، ادعا بتوان شـاید . معاصـر 
  :بیدل  شعر در آمیزيحس از هایینمونه
ــو غـافل  ــان زحال مشـ   حیا از که خموشـ

  
ــد ــته عجز نگه در نـالـه   رنـگ  صـ   اندبسـ

  )209 ص همان:(
  ايجلوه یاد به گلشــن زین عمریســت امرفته

  
  امافســانه بشــنوي تا گل، بوي بر نه گوش

  )422 همان :ص(
  ندارم که ايترانه از مپرس و ســاز به ببین

  
  ندارم که ايفســانه شــنیدن، دیده به توان

  )433 ص همان:(
  :است آمیخته هم به حس چند او ابیات از برخی در

  نقــاب در فتــد کــه ايغنچــه بوي چـون 
  

ــرت پرده به میخورد خون رنگ   امترانه حس
    )583 ص: 2ج ، دهلوي بیدل دیوان،موالنا کلیات(
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  تشخیص  .4-3
 لگ مثل. گویندمی نگاريانســان یا تشــخیص باشــد، انســان آن به مشــبه که ايمکنیه اســتعاره به

  ...و فقر آبروي گریان، ابر خندان،
 شاعران همه شعر در و هندي شعر هايسـبک  يهمه در عام اصـل  یک عنوان به تشـخیص  يآرایه
 تشخیص بسامد اعتبار به هم است، تشـخیص  از برداريبهره اوج و فرد آخرین« بیدل اما دارد، وجود

 در آرایه این از نمونه دو )به60ها ، شــفیعی کدکنی: صآینه شــاعر »(آن. پیچیدگی اعتبار به هم و
  :میشود اشاره بیدل شعر
ــت زدیم ــق دامان به دس  پیش همه از عش

  
ــده ما مراد   ما دســـتی زپیش حاصـــل شـ

  )414 ص: 2ج ، دهلوي بیدل دیوان،موالنا کلیات(
  خالص نخوت رگ دام از نیست را کس هیچ

  
  اســت گردن ســراپا آزادي الف در هم ســرو

  )728 ص: 1ج همان(
  تجرید  .4-4

 آن براي صــفتی و حکم اثبات ســپس و چیزي از خصــوصــیت چند یا یک کردن جدا یعنی تجرید
 جدا هیافت شخصیت مفهوم یک از را خصوصیتی ادبی هنرنمایی این در شاعر. شده انتزاع خصوصیت

 آرایه این .رساندمی ثبوت به آن براي را حالتی یا دمیکن وصف صفتی داشتن به را آن سپس د،میکن
   .ستا برده آن از را استفاده ترینشیرین و بهترین بیدل اما میشود دیده شاعران اکثر شعر در ادبی
  :میشود اشاره بیدل دیوان در هنرنمایی این از نمونه چند به

  ما يریشــه دود شــعله در که شــمیعم نحل
  

ــوز عـافیـت   ــایه بود سـ ــۀ يسـ   ما اندیشـ
  )422 ص :همان(

ــا آیینه جوهر چون کـه  بس   نظریم تماشـ
ــراب رنــگ، چمن آبیــار ــت سـ   اینجــا اسـ

  

ــه و زرگ تحیر خون چکــدمی   مــا يریشـ
ــویر، خنده گل در   اینجا اســـت گالب تصـ
  ) 322ص: همان(

  معادله اسلوب  .4-5
 شعر در آرایه این. اسـت  معادله اسـلوب  يآرایه از فراوان اسـتفاده  هندي، سـبک  ویژگیهاي از یکی
  .میشود یافت فراوانی به نیز بیدل

 هیچ و هسـتند  مسـتقل  دو هر نحوي لحاظ به که مصـراع  دو آوردن از اسـت  عبارت معادله اسـلوب 
ــراع اما. گیردنمی قرار آنها بین ربطی حرف ــراع براي مثلی و نمونه دوم مص ــت اول مص  بیدل. اس
  :میگوید



  
  
  
  
  
  
 

  ٩٧/بیدل پژوهی و نگاهی دوباره به برخی تازگیهاي سخن او سیر 

  میشـــود مّنور شـــد تعلق از آزاد چون دل
  

  .میشـــود گوهر چید دامن موج کز ايقطره
 ص: 2ج ، دهلوي بیدل دیوان،موالنا کلیات(

61(  
  کرد تازه ما دل بر داغی دیده از رفت که هر
  

ــا نقش نرم زمـین  در ــود نمــایــان پ   میشـ
  )872:ص1ج (همان،

ــکـنـی   گـر  ــود  آرزوشـ   دل عمــارت مـیشـ
  

ــت ــکسـ   حباب بنــاي بــاعــث بود موج شـ
  )493ص همان:(

  خاص ترکیبات  .4-6
 هايزبان میان در فارســی زبان«.اوســت خاص ترکیبات وجود بیدل اشــعار ســختی دالیل از یکی
 با و نیرومندترین ردیف در گویند،می زبانشــناســان چنانکه ترکیب، ســاختنِ امکانِ لحاظ به جهان،

 املع یک خود سازي،ترکیب بسامد بودن باال يمسأله هندي، سبک در  ...زبانهاسـت  اسـتعدادترین 
  )64ها، شفیعی کدکنی: صآینه (شاعر» است. شناسیسبک
  :میشود اشاره او دیوان در خاص ترکیبات از هایینمونه به اینک
ــبح، دمد جا هر ــبنم صـ   اســـت کمین شـ
  

ــمـی  ــه چشـ   مــایــل خنــده اي گیر نـم  ب
  )  403 ص: 2ج ، دهلوي بیدل دیوان،موالنا کلیات(

ــبقان معنی ــد همه گر سـ   کتابند بحر صـ
  

  اندجواب ســـکته لبت پیِش گهر موِج چون
  )189 (همان:ص

ــا بهـار  دارم اينـامـه     بلبلش طبع که انشـ
  

  کند غزلخوانی خط از پیش خامه صریرِ چون
    )190 ص:همان(

ــربی کـال  عـّزت  ــامــانی و سـ   خودیم ســ
  

ــد ــعلــه صــ ــاز شـ ــانی پرور ن   خودیم عری
  ) 573 ص:همان(

  دارم من که عنوانی خنده معاش از مپرســید
  

  دارم من که نانی میشـــود ناشـــتاتر آب از
  ) 597 ص:همان(

 از وسعت این به که داریم او چون شاعري کمتر و است تک ترکیبها این از اسـتفاده  و خلق در بیدل
 آگاهی کامًال خود شــعري هنر این به نیز او خود گویا. باشــد کرده اســتفاده شــعرش در ترکیبها این

  :میگوید که داشته
  اســـت معانی حشـــر گه کار نفســـم بیدل

  
ــور غـلـغلــه   چـون    کـلمــاتم  قـیــامــت  صـ

    )472 ص: 2ج ، دهلوي بیدل دیوان،موالنا کلیات(
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  عددي هايوابسته  .4-7
 به و طبیعی کامًال زبانان فارســی ما براي پارچه متر ســه کفش، جفت دو منزل، باب یک ترکیبهاي
 شتد صد بگوئیم اگر اما است شده رعایت ترکیبها این در کلمات همنشینی قاعده زیرا است هنجار
 هنجار از کامًال بیان اجزاء بودن ملموس همۀ با که شــد خواهیم متوجه فرهاد، کوه صــد یا مجنون
 به فراوان دیوانش سراسر در که اوست خاص ينوآوریها و ابتکارات از این و است شده منحرف عادي
  :بیدل بیت این مانند. میخورد چشم
 ناشــادم طبع از مپرس حســرت دمیکن قیامت

  
  فرهادم کوه صد و دارم مجنون دشت صـد  من که

  )585 (همان:ص
 است آمده بیدل شعر در مختلف صـورتهاي  به که عددي هايوابسـته  از دیگري هاينمونه به اکنون
   :میشود اشاره
  مادي+  مادي+  عدد: الف
  حالوت شــرم از شــد آب شــکر مصــر صــد

  
ــده مکرر کــه او لــب دو پیش   قنــدش شـ

  )  344 ص :همان(
  انتزاعی+  مادي+  عدد: ب

  است رسـوائی  سـحر  یک هسـتی  اظهارِ ابجد
  

ــر جاي گریبان، از ــم گریبان چاك س   میکش
  ) 479 ص:همان(

  مادي+  انتزاعی+  عدد: ج
 کردم جنون عمري خوديبی اعتبار چشم به
  

ــک چون کنون  میخواهم زنجیر افتادگی یک اش
  )561 ص:همان(

  انتزاعی+  انتزاعی+  عدد: د
ــت از آغوش برق چوهم   امکرده مهیا وحشـ
  

  من پهناي بر است صرف امل عقبی صد طول
    )687 ص:همان(

و ظهور آثار اوست، بیدل عارفی است حکیم و حکیمی است متکلم. اگرچه عرفان باعث خلق 
ث حدو«مندش از هاي فلسفی و کالمی است. فکر دور پرواز و اندیشه نظاماما این آثار سرشار از جلوه

و... شکل گرفته است. او » جبر و اختیار«، »بهشت و جهنم«، »کفر و دین«، »دنیا و آخرت«، »و قدم
ــاســی اندیشــه پایه ــعرش تعریف و توصــیف هاي اس ــخنش تجلی افکار و  دمیکنهایش را در ش و س

  هاي اوست.اندیشه



  
  
  
  
  
  
 

  ٩٩/بیدل پژوهی و نگاهی دوباره به برخی تازگیهاي سخن او سیر 

بیدل شـاعري با حکمت و تفکر قدسـی است. وي از تبار شاعران عارفی چون حکیم سنایی،   
عطار نیشـابوري، موالنا و حافظ است. شاعرانی که شعرشان مملو از اندیشه و معنا است. در افق این  

یژه دارد. همه آنان به زبان شعر نیک بزرگان، شـعر زبان راز و نیاز اسـت و شـاعري شـأنی خاص و و    
آشـنایند و در این زبان سـرآمد روزگاران به شـمار میروند و در عرصه معنی و حکمت الهی نهنگانی    

که تشخیص یکی از دیگري  میشوداند. در آثارشـان صورت و معناي شعر چنان در هم سرشته  یگانه
اندیشه آنان عین شعر و شعرشان عین  گفت میتواناي که به گونه میرسـد سـخت و ناممکن به نظر  

  .میگردداندیشه آنان 
ــًا    بیدل غیر از غزلیاتش که هر یک آینه ــوص ــعر نابند، در مثنویهایش خص ــم از ش اي مجس

هاي عرفانی و جهانبینی خود پرداخته اســت. مثنوي  به تبیین اندیشــه» محیط اعظم«و » عرفان«
ی این اثر سی و معنا شناسبررسـی سـبک شـنا    محیط اعظم را شـاعر در روزگار جوانی خود سـروده  

د که شـاعر در عهد شـباب به زبانی نو و غنی از ظرفیتهاي بیانی شــاعرانه دست یافته،   میدهنشـان  
  بلکه شاعري صاحب اندیشه با تفکري متعالی است.

که به مرور در طی سـی سـال از عمر شـاعر سروده شده است در برگیرنده    » عرفان«مثنوي 
شـناسی، انسان شناسی و خداشناسی عرفانی بیدل است. این مثنوي از آثار   یک دوره کامل از جهان

ارجمند شـعر عرفانی زبان فارسی است که نور حکمت الهی با زبان شیفته شاعرانه یکی شده است و  
ــبی هیچ بی ــه و زبان پرداخته و نوآئینش هم وزن و  میتوانتعص آن را به لحاظ عمق و ژرفاي اندیش

  همسنگ آثاري چون مثنوي معنوي و حدیقه الحقیقه سنایی به حساب آورد.
دانشـمند، ادیب و شـاعر معاصـر افغانی فیض محمد خان زکریا وزیر معارف سابق افغانستان    

ــیـار پربـار خو     ــۀکالم و  ةدربـار » بیـدل چـه گفـت   «یش در کتـاب کم حجم امـا بسـ بیدل  اندیشـ
کلیات بیدل گنج شــایگان علم و عرفان اســت و دنیا هنوز به این کالم حقایق پیام، به  «مینویســد:

خوبی آشـنا نگردیده است... بیدل هر قدر به زبان فارسی خدمت برجسته نموده از آن بیشتر به علم  
افتخار گذشته و آینده مسلمانان عالم شمرده  ۀسرمایو دیانت اسـالم خدمت شایان فرموده است که  

   )13گفت ،زکریا:  چه بیدل ».(میشود

مشابهت و مقارنت بسیار آرا و افکار  میتواندر یک نگاه گذرا به مثنوي عرفان و محیط اعظم 
ــ پی برد. با این همه و به یقین بیدل خود  بیدل با اندیشــه ــ عارف بزرگ مغربی ــ هاي ابن عربی ــ

الدین عربی جدا تفکري خاص اســـت که مشـــی فکري او را از بزرگان دیگري چون محیی صـــاحب
  د.  میکن
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ه آن بیدل ب:«مینویسدي شــعر موضـع فلسـفی بیدل در قبال مسـأله    دربارةدکتر عبدالغنی 
دسته شعرایی تعلق دارد که در بیان افکار فلسفی به یک طریق بسیار شاعرانه، شهرت جاوید حاصل 

اند. این نقطه اسـاسـی راجع به بیت بیدل، موقف او را به مقابل هنر نیز آشکار میسازد. بیدل از   کرده
ا در نوشــتن شــعر براي شــعرایی نبود که هدف عمدة آنها خود هنر بوده اســت. بیدل مهارت خود ر

حصــول یک مقصــد نجیب که ماوراي هنر واقع اســت اســتعمال کرده، شــعراي معاصــر وي که به   
گویی خویش مغرور بودند، محض به زیبایی بیان مینگریســـتند اما بیدل چیزي بیشـــتر در نظر تازه

  :میگویدداشت و 
  است عرض مطلب دیگر و اظهار صنعت دیگر

  
ــع جام را ــاخت وضـ   بیدل از آیینه نتوان سـ

  )  406 ص :1ج ، دهلوي بیدل دیوان،موالنا کلیات(
جام  نمیتوان بیان افکار چیز دیگري است و نشان دادن صنعت چیز دیگر، اي بیدل، از آیینه

هایش خدمت کند یا بقول خودش که هنر وي محض در راه افاده اندیشــه میخواســتســاخت.بیدل 
بیدل در زندگانی مأموریتی داشــت که عبارت از اصــالح نوع بشــر اســت،  ». ســبک او را ابالغ کند«

العاده شعري خود را براي تعالی و خیر بشر گماشته قخار ن خود را شـاعري خوانده که قریحۀ بنابرای
اصد د به مقمیتوانستند تصور کنند که هنر میتواناي بس معدود که تنها عدهبود، آن هم در عصـري  
  )431: 1351بیدل ،عبدالغنی، عبدالقادر میرزا آثار و احوال ».(عالیتري معطوف گردد

اي پیچیده و ژرف اســت و از معدود شــاعرانی اســت که میرزا عبدالقادر بیدل داراي اندیشــه
  ور است. عرفانی بهره فلسفی و اندیشۀاوجی بس واال در 

  جهان بینی بیدل دهلوي  -5
ده اي مشاهدر نظم و نثر بیدل درباره هر مبحثی از مباحث عرفانی و فلسفی سروده و نوشته

ــود ، »وحدت و کثرت«، »حادث و قدیم«. از وجود خدا و خلقت جهان گرفته تا مباحثی چون میشـ
ــوعاتی مانند » جبر و اختیار« ــوع دیگر از  » بهشــت و جهنم«و » کفر و دین«و موض ــدها موض و ص

  موضوعاتی هستند که بیدل از آنها سخن به میان آورده است. 
 خدا و خلقت عالم و آدم .5-1

ن نیز از موضوعاتی پیچیده است که طبیعتا در شعر بیدل دهلوي با سبکی آفرینش انسان وکیفیت آ
  زیبا  توصیف شده است وي خلقت آدم و هوا را ترشحی از موج دریاي بیکران هستی میداند:    

ــمــد بـی   ــام آن صـ ــه ن ــۀ  ب ــا چـگـون   یــکت
  کـه کرد کون و مکــان را بــه حرف کن پیــدا 

ــاريدر آن زمــان کــه نـب  ــه آث ــان   ود از زم
  بـرون عــلــم و عــیــان بــود ذات او تــنهــا 
  به خویشتن نظري کرد و خود به خود بنمود
ــیــاء بــه ذات خود تنهــا   حقیقــت همــه اشـ

  

ــاگون  ــفــات گون ــمــا صـ   عیــان نمود زاسـ
  به قدر وصـــف برون ریخت صـــورت اشـــیاء
  جـهــان گــرفــت خــروش مــقیــد و مطلق 
ــوا  ــد از گفتگوي عین و سـ   جهـان تنگ شـ

  بحر، واجــب و ممکن تموجی اســـت از آن 
ــت از آن موج، آدم و حوا  ــحی اســ   ترشـ

  )  179 ص: 1ج ، دهلوي بیدل دیوان،موالنا کلیات(



  
  
  
  
  
  
 

  ١٠١/بیدل پژوهی و نگاهی دوباره به برخی تازگیهاي سخن او سیر 

  دنیا و عقبی .5-2
گیري دنیا و آخرت از محورهاي مهم کالمی اسـت که چگونگی اسـتبناط آن منجر به شکل  

انیت گردیده و عده دیگري با نفی آخرت اسیر فرق اسـالمی شده است. جمعی با نفی دین دچار رهب 
  اند.دنیاگرایی ملحدانه شده

در دین مقدس اسـالم، دنیا مزرعه آخرت است و دنیا براي انسان آفریده شده و انسان براي  
ــف    ــاراتی هنرمندانه دارد و آن را اینگونه وصـ آخرت. بیـدل در آثـار گرانقدرش به دنیا و آخرت اشـ

  د:میکن
  میگرددهوس چون نارسا شد نسیه نقد حال 

  
ــاز و عقبا گیر دنیا را ــته کوته سـ   امل را رشـ

  )972(همان: ص 
ــق جــاهنــ ــید از بیاهــل دنیــا عــاشـ   دانشـ

  
  آتش سـوزان به چشـم کودك نادان زر است  

    )579ص : همان(
ــان عــجــوز دنــیــا را         بــا حــریصـــ

  
ــت   ــوهــر دگــر اســ ــیــد شــ   زن مــخــوان

  )709 ص: همان(
  تمیزيبـیــدل کــجــا بــرد کس بیــداد بی 

  
ــت ــتیم جایی اسـ   دنیا گذرگهی بود، پنداشـ

    )623 ص: همان(
ــراي  ــت دنیــا نزهــت سـ ــا نیســ ــتغن   اسـ

ــت       بـر اهــل هـمـم در قــبــولش وا نیســ
  

ــتــان گردیــدم  ــر این جیقــه سـ ــرتــاسـ   سـ
  جز کرکس و زاغ هیچ کس اینجــا نیســـت 

)87 ص: 2ج ، دهلوي بیدل دیوان،موالنا کلیات(
  بهشت و جهنم .5-3

و انسان در گزینش راه،  میگردداي اسـت که منتهی به بهشت و جهنم  خیر و شـر، دو جاده 
مختار اســت. آخرین منزل بندگان واقعی خدا بهشــت برین و واپســین منزل گمراهان عذاب جهنم  
اسـت.بیدل که عارفی وحدت وجودي است، بهشت و جهنم را مایه بیم و امید میداند و خدا را نه به  

  بی میستاید:خاطر ترس از جهنم و امید رسیدن به بهشت که به جهت عشق به آن ذات ربو
ــتــه  ــه گوهر و زر آرسـ ــدخلــدي کــه ب   ان

  
ــت  مجموعـۀ  ــت، جّنت دگر اسـ   حرص تسـ

  )36  ص: 2ج ، دهلوي بیدل دیوان،موالنا کلیات(
ــت فراغ آرمیــده   انــدجمعی کــه در بهشــ

  
ــت امیــد و بس ةانــد جــادطی کرده   دشــ

    )296 ص:همان(
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ــر     ــواه ســــق ــن خ ــزی ــت گ ــن ــواه ج   خ
  

  کــه تــو در انــتــخــاب مــخــتــاري       
  )262 ص:همان(

ــه هــواي خــلــد خــوانــی  ــا کــی ب   مــا را ت
ــا را    ــی م ــنشـــــان ــم دوزخ ب ــا در غ   ی

  

  ایمعمري اســـت زبیــدلی بخود ســــاختــه 
ــا را     ــی م ــران ــش ن ــوی ــا رب زدر خ   ی

  )8 ص:همان(
ــوســــه خلــد و حجیم   بیــدل حــذر از وسـ
  و زفـکـر مـهـنــدس و خـیــاالت حـکـیــم       

  

ــتن  ــدن از او پر گشـ   از خویش تهی شــ
  ما را به همین صـــفر حســـابی اســـت قدیم

  )  284ص:همان(
  کفر و دین .5-4

کفر و دین از مباحثی اسـاسی و اعتقادي مسلمانان است. معتقدیم که انسان فطرتًا موحد و  
یکتاپرست آفریده شده است اما محیط اجتماعی اوست که او را به سوي عقاید و آراي مختلف سوق 

  بیدل وجود افکار و آراي متضاد از جمله کفر و دین را از مقدرات میداند: د.میده
  بــه خــمــخــانــه آگــهــی راه بــرد       

  
ــادف و درد  ــالم و کفرش بود صــ   کــه اسـ

  )   587ص :3ج ، دهلوي بیدل دیوان،موالنا کلیات(
ــمننــد   ــب جـاهالن دین هـدا را دشـ   از تعصـ

  
  عاقبت در چنگ این کوران عصـا خواهد شــکست 

   )595 ص: 1ج ، دهلوي بیدل دیوان،موالنا کلیات(
  میشـــودگر منافق از تواضـــع صـــاحب دین 

  
ــد به پرواز رکوع     تیغ هم خواهـد نمـازي شـ

  )  367 ص :2ج ، دهلوي بیدل دیوان،موالنا کلیات(
ــت        کفر و دینی کـه نیـک و بـد مـایـل اوسـ

ــاطــل   ــت افـعــال آیــیــنــه حــق و ب   اوســ
  

ــی اصــــالح    ــاب ــه ی ــر ک ــت ه ــن   در طــی
ــت    ــامل اوسـ ــفاعت نبی شـ   میـدان کـه شـ

   )  103 ص: 2ج ، دهلوي بیدل دیوان،موالنا کلیات(
  نـیــازي از تـمـیز کفر و دین آزاد بود   بـی 

  
ــا رب اختراع ننگهــا  ــیــد ی   از کجــا جوشـ

  )372، ص1ج ، دهلوي بیدل دیوان،موالنا (کلیات
ــون خـطــا در حــق مــن گوش مکن    افسـ

ــمــه اعـتـقــاد خــس    ــرچشـ   پوش مکنسـ
  

ــت زطـور اهــل مــعنی اعراض      کـفـر اســ
ــده   ــی ــم ــه ــران ف ــن  ق ــک ــوش م ــرام   اي ف

  )320، ص2ج ، دهلوي بیدل دیوان،موالنا کلیات(
  جبر و اختیار  .5-5

ا  انســان مجبور اســت یا مختار؟ ســالهاســت که بین فَرق  آمیز آیســؤال دیرینه و مشــاجره
گوناگون اســالم مورد بحث اســت. معتزله معتقدند که انســان خالق افعال خویش و مختار اســت در 
مقابل آنان اشعریان یعنی پیروان ابوالحسن اشعري معتقدند که خالق افعال خداست و انسان مجبور 



  
  
  
  
  
  
 

  ١٠٣/بیدل پژوهی و نگاهی دوباره به برخی تازگیهاي سخن او سیر 

فا و شعرا میل به اشعریان دارند و بیدل نیز آنگونه که در کننده افعال اسـت. بسـیاري از عر  و کسـب 
  تمایل به جبر دارد: میشوداشعارش مشاهده 

  قید هســتی ســهل اســت باز جســتن بیدل ز
  

  گـرد مـرد اخـتـیــاري رو از عــدم برون آ    
  )320، ص1ج ، دهلوي بیدل دیوان،موالنا کلیات(

ــاد  ــاد ب   بــیــدل زاخــتــیــار بــرآ هــر چــه ب
  

ــتاب کن    فرصــت کم اســت ترك درنگ و ش
  )686، ص 2ج ، دهلوي بیدل دیوان،موالنا (کلیات

  هر چه یابی اختیاري نیست در تسلیم کوش
  

  مرگ را چون زنــدگی نــاگــاه خواهی یــافتن
  )651(همان: ص 

ــل کامت  ــت ممکن حاص   بجز رزق مقدر نیس
  

  اگر چون عنکبوتان رشــته بر صد بام و در پیچی
  )852ص : همان(

  بـیــدل جـهــدي کـز عـمــل بــد گـفـتـن       
ــگ مــقــیــد گفتن      ــد نــن   مـطـلـق نـکشــ

  

ــت   هر چنــد کــه تقــدیر بــد و نیــک از اوسـ
ــایــد از      خــود گفتن کــاري نـکـنـی کــه ب

  )325:ص 2،ج دهلوي بیدل دیوان،موالنا کلیات(
ــت    ــیســ ــاري ن ــی ــرد اخــت ــن ن   طــاس ای
ــیســـــت    ــاري ن ــی ــت ــه آورد اخ ــر چ   ه

ــه  ــوا بســـــت ــر ه ــا  ب ــل م ــم ــح ــد م   ان
ــت    ــیســ ــیــاري ن ــش گــرد اخــت   کــوشــ
ــم      ــری ــدی ــق ــم ت ــک ــور ح ــب ــج ــه م ــم   ه
ــیســــت     ــاري ن ــی ــت ــرد اخ ــاک ــرد و ن   ک
ــگ    از بـــهـــار و خـــزان عـــالـــم رنـ

  

ــا  ــیســــت   ســــرخ ت ــاري ن ــی ــت   زرد اخ
ــی    ــتـ ــدي و پســـ ــنـ ــلـ ــاق بـ ــفـ   اتـ
ــت   ــیســ ــاري ن   چــون زن و مــرد اخــتــی
ــیم  ــت و گر فراق خوشـ ــال اســ   گر وصــ
ــت    ــیســ ــاري ن ــی ــت ــرد اخ ــوان ک   چــه ت

ــیــونــم مــگــوي و مپرس» بــیــدل«   از شـ
ــت    نـــالـــه درد اخـــتـــیـــاري نـــیســـ

  )691: ص 1ج ، دهلوي بیدل دیوان،موالنا کلیات(

  هدف خلقت انسان .5-6
بیدل انسان را خالصه خلقت میداند. معتقد است که هدف غایی آفرینش انسان است. بر این 

اند. انسانی که براي بندگی آفریده شده و باور اسـت که عالم را براي آدم و آدم را براي آخرت آفریده 
اســت. دید و نگرش بیدل نســبت به انســان بســیار جالب، جذاب و خواندنی » عبادت«رمز خلقتش 

  ت.اس
ــم  ــان کـامل هر کجا آید به چشـ   منکر انسـ

  
  تأمل شد یقین سگ بوده یا خر بوده استبی

  )75:ص 4ج ، دهلوي بیدل دیوان،موالنا کلیات(
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  پس یقین شـد آدمی معنی بود، نی دست و پا 
  

  استاندر بزرگی از که کمتر بوده  ور نه خرس
  )76(همان: ص 

  قــابــل بــار امــانتهــا مگو آســــان شــــدیم 
  

  سـرکشـیها خاك شد تا صورت انسان شدیم  
  )600:ص 2ج ، دهلوي بیدل دیوان،موالنا کلیات(

ــت    ــان اســ ــر انســ ــت ــی زدف ــم ورق ــال   ع
ــت   ــان اســ   گـردون دودي زمــجمر انســ

  

  شـــاخ و برگش به جهان آن دانه که هســـت
ــت  ــان اســ   گــل کرده زجیــب ثمر انســ

  )97: ص 2ج ، دهلوي بیدل دیوان،موالنا کلیات(
ــت خــاك آدم ریــخــت   ــق از مشــ   عشــ
ــگ عــالــم ریخــت    آن قــدر خــون کــه رن
ــی ادراك   ــلـ ــجـ ــت آدم؟ تـ ــیســـ   چـ
ــوالك      ــی ل ــن ــع ــم م ــه ــی آن ف ــن ــع   ی
ــم او    ــکـ ــحـ ــاي مـ ــنـ ــت بـ ــدیـ   احـ

  

  اوالـــف افـــتـــاده عـــلـــت دم      
  دل او مـــغـــز اول و انـــجـــام    
ــمــام   ــت ت   کــه در او حــد و حــدت اســ
  مـــیـــم آن خـــتـــم خـــلـــقـــت آدم 
  ایــن بـــود لــفـــظ و مــعـــنـــی آدم   

  )9: ص 3ج ، دهلوي بیدل دیوان،موالنا کلیات(
  وحدت و کثرت .5-7

 تفکر بیدل، وحدت و یگانگی اسـت، در نگاه بیدل دهلوي هسـتی جلوه حق تعالی است ودر  
عالم وجود. بیدل حق را تنها حقیقت هســتی می داند وهر چه غیر از حق اســت محکوم به زوال و  
نیسـتی است. در نگاه او شاعر ذره تا خورشید چشم به سوي حق دارند و تمام هستی در جستجوي  

  حق است
ــید امکان، جمله حیرت   اندزادهذره تا خورشـ

  
  اندتو چشــم هیچکس نگشــاده  جز به دیدارِ
  )76: ص 2(همان، ج

اي است که حضور جان جهان را با هزاران نشانه به تماشا از نظر عارفان وارسـته، جهان آینه 
ــت. درقرآن گذارد یعنی کثرت آینهمی ــت. یعنی در عالم بجز خدا چیز دیگري نیسـ دار وحدت اسـ

 ».ایدرق و مغرب از آن خداسـت. و به هر سمت روي آورید به او روي آورده مشـ «مجیدآمده اسـت:  
  )115(سوره بقره، آیه 

در سرتاسر آثارش موج میزند و » همه اوست«به هرحال، بیدل بر باور وحدت وجود اسـت و  
  بند ترجیعش بیت زیر را فریاد میزند: 32در 

ــت جز تجلی ــت کــه جهــان نیســ   دوســ
  

ــت  ــافــت اوســ   این من و مــا همــان اضــ
  )254: ص 1ج ، دهلوي بیدل دیوان،موالنا کلیات(
  زند که:بیدل عقیده خود را در این باره به صراحت فریاد می



  
  
  
  
  
  
 

  ١٠٥/بیدل پژوهی و نگاهی دوباره به برخی تازگیهاي سخن او سیر 
ــمار      تـاب و تـب موج و کف، خـارج دریا شـ

  
  وحدتی اســتقصــه کثرت مخوان، بیدل ما 

  )664(همان: ص 
  زند:و منصور وار نهیب می

ــی  ــت میپرسـ   چـه غافلی که زمن نام دوسـ
  

ــی   ــت میپرس ــراغ او هم از آنکس که اوس   س
  )816:ص 2(همان، ج

  اشعار بیدل بنگرید:به شواهد دیگري در این رابطه از 
  حق جدا از خلق و خلق از حق برون اوهام کیست

  
ــت و در گرداب آب    تـا ابد گرداب در آب اسـ

  )495:ص 1ج ، دهلوي بیدل دیوان،موالنا کلیات(
ــنــدالن چو آیینــه برهر چــه رو کننــد   روشـ

  
ــم خویش تم  ــاي او کنندهمـه در طلسـ   اشـ

  )88: ص 2ج ، دهلوي بیدل دیوان،موالنا کلیات(
  اي غفلــت آبروي طلــب بیش از این مریز

  
ــتجو کننــد    عــالم تمــام اوســــت کرا جسـ

  )89(همان:ص 
  مقیم وحــدتم هر چنــد در کثرت وطن دارم

  
  در انجمن دارمبــه دریــا همچو گوهر خلوتی 

  )600ص  :همان(
ــویــت  ــگ و ب ــهــار قــدس رن   اي جــوش ب
ــن مــطــلــق از هر مویــت  ــالــیــدن حسـ   ب

  

ــت     هـر چنــد جهــات دهر وجــه اهللا اســ
ــد رویــت  ــوي خویش بــاشـ   آن بــه کــه بسـ

  )31ص :همان(
  عــالم همــه یــک جلوه ذات احــد اســـت 

  
ــت این جا نه    ــد اس ــور نی جس   هیوال نه ص

ــت    ــم وا کردن مــاســ ــار چشـ   کثرت آث
  

  این صفر چو محو شد همان یک عدد است  
  )98ص  :همان(                                                                     

  بیدل شعر پیچیدگی و فرجام سخن ومروري بردشواري -6
 ستا ابهام و پیچیدگی میرسد نظرش به که چیزي اولین شنودمی را او شعر و بیدل نام که کسـی   
 هب. اســت ســخت و دیریاب حدودي تا بیدل ســخن که کند انکار را مطلب این دمیتوانن هیچکس و

 لفتیا و انس او خیالی عناصــر و تصــایر با و نیســتند آشــنا او زبان و ســبک با که کســانی براي ویژه
   .ندارند

 غلبا با برخورد در که بارزي صفت نخستین. «است هندي سبک شعر عمدة خصایص از پیچیدگی  
 بیان در غالبًا سـلف  شـعراي . اسـت  ابهام و پیچیدگی میگرداند، متوجه را ذهن هندي سـبک  اشـعار 

 با هالبت میکرد خطور خاطرشان به چنانکه را مطلب. داشتند ايساده و طبیعی بسـیار  روش مقصـود 
 دوره شعراي ولی. ندمیکرد بیان ذهن به نزدیک استعارات و تشـبیهات  و ادبی هايپیرایه از اسـتفاده 
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 گیرن و آمیخته بود، تواند قریحه و ذهن محرك که بطوري غرابت و ابهام از نوعی با را مطلب صفویه
  )359فارسی،موتمن:ص  شعر تحول»( اند.بخشیده آن به خاص
 حد تا ندنک جلوه شگفت اگر ندمیکن برخورد وي شـعر  با بار اولین براي که کسـانی  براي بیدل زبان
 ینا که پیچیده، سخت سبکی داراي گرا،معنی است شـاعري  او زیرا نمایدمی نامفهوم و گنگ زیادي

 رايب فکرش سیر که است دانشمندي و شاعر او. اوسـت  نگريژرف نتیجه دقیقًا سـختی  و پیچیدگی
 راه وانمیت سختی به آن بلند قله به که رفیع و عظیم کوهیست چون. نیست میسر و آسان کس هر

  :میگوید خودش یافت
  میخواهــد تنــد فهم من، بــلــنــد مـعـنــی  

  
  دارم کتل و کوهم نیســت، آســان فکرم سـیر 

  )603 ص :2ج ، دهلوي بیدل دیوان،موالنا کلیات(
 ناآش او سیاق و سبک با و میشود حل زمان مرور به دشـواریها  این او، آثار دائمی خواننده براي البته
  .میبرد لذت بیدل اشعار خواندن از شده،

 به زنیا آن درك و فهمیدن براي و است ترپیچیده و ترسخت نثر به نسبت ذاتًا شعري هر  .6-1
 الح در همیشه شعر، یک: «میگوید زمینه این در براهنی رضا دکتر. دارد انسـان  فکر و ذهنی تالش
 ستهب شعر و میگستراند را مفهوم و گستردمی نثر شدن، باز حال در همیشه نثر و است شدن بسـته 
 هب را آنها و میکشــاند تصــاویر و لفظ چندینگانه ایهامهاي لفظ، اعماق ســوي به را مفهوم و میشــود
  )325قصه نویسی ،براهنی: ص»(د.میکن مهار خاصی کلمات

 و بوست و رنگ داشتن پنهان غنچه، صفت گل، نثر و است غنچه شعر که دارد باور بیدل  .6-2
 ظمن به زیبایی بســیار صــورت به رباعی یک در را مطلب این و شــکوفا و باز بوي و رنگ یعنی گل

  :است کشیده
ــت وکــل جزو محرم تمیز کــه آنجــا   اســ
ــن  در ــنــجــان قــدرت اعـتـبــار   گـلشـ   سـ
  

ــی   اســــت مــل و انگور الزم کمی و بیشـ
ــت گــل نثر و غنچــه نـظـم   آرایـش    اســ

  )28ص :2ج ، دهلوي بیدل دیوان،موالنا کلیات(
 کســب ظریف زبان با شــاعر عمیق تفکرات و تأمالت و فلســفی و عرفانی مفاهیم آمیختن .6-3

 به ودخ فلسفی و عرفانی مباحث. است بیدل شـعر  پیچیدگی و سـختی  علتهاي از دیگر یکی هندي،
 و ابهام بر و آمیخته هندي غزل ایجازگونه زبان با را آن بیدل. اســت پیچیده و ســخت کافی اندازه

  است همانند این غزل: افزوده آن پیچیدگی
   



  
  
  
  
  
  
 

  ١٠٧/بیدل پژوهی و نگاهی دوباره به برخی تازگیهاي سخن او سیر 

ــانیمی غفلـت  خـار   چرا دل ریاض بر نشـ
  ايمانده طبـایع  محبوس چـه  الهوتی مرغ
 توســت موج شــوخی پرواز و جوشـی  طوفان بحر

 نیســت تو مأواي ناســوت گلخن واکن چشــم
  چیست تو راه در جسـم  سـد  یأجوج نیسـتی 
  نیست بیش روزي دو امکانت صـحراي  غربت
 بس و اســت پرواز نیم آشــیانت تا قفس زین
  چمن یک عندلیب و باش ســرو یک قمري

ــۀ از دمیکنــ اینجــا ابـر  ــا کیســ  کرم دری
  توســت آزادي دوش متاعان، وحشــت فاقۀ
ــراب موج مســـطر ندارد ســـیرابی خط   سـ

  

ــم نماییمی  چرا باطل ره را بین حق چشـ
ــاهباز ــی شـ  چرا مایل ايجیفه بر و قدسـ

 چرا ساحل چون خشـک  لب و افسـرده  ايمانده
ــتر کف بر ــرده، خاکسـ  چرا دل بندي افسـ

ــتی   چرا بـابل  چـه  در مردي هـاروت  نیسـ
ــتی یکبـاره  وطن از  چرا غافل اینهمه گشـ
 چرا بســـمل اي افشـــانینمی بر همت بال
ــويمی ــمع گرد پروانه ش  چرا محفل هر ش
ــایل حــاجــت نیــاري بر توانگر اي  چرا سـ

 چرا محمل بستنت باید سـنگ  بر شـرر  چون
ــتگی این بیدل   راچ گل و آب نقش بر دلبس

  )397ص :1ج ، دهلوي بیدل دیوان،موالنا کلیات(
 انندم بیدل شعر. اوست اشعار سطح اختالف و معنایی تنوع بیدل، شعر سـختی  دیگر علت .6-4

  :است کرده اشاره نکته این به زیبایی غزل در. دارد فرود و فراز پرکار سخنوران همه شعر
 رددا کم یکدست معنیی طور نسخه این مگو

  محفل این سازِ از گوش به آیدمی عام صالي
  پیران خدمت نزل کرده معین جا هر ادب

  

 دارد بم و زیر صد سـخن  سـاز  اي،نغمه خارج تو
 دارد جم بهر از جام و اســت چیده گدا بهر قدح

 ...دارد هم اطفال رغبت کردگـان  رعـایـت  
  )192ص :2ج (همان،

ــواري دیگر عامل .6-5 ــعر دش ــامین طرفی از بیدل ش  يترکیبها و خیالیها نازك ابتکاري، مض
 و لحن و هندي مکتب بالغی نظام با عصــر این شــعرخوانان ناآشــنایی دیگر طرف از و اوســت خاص
 در دلبی اشعار نباشد، آشنا او سیاق و سـبک  و هااندیشـه  و افکار این با تا کسـی  و اسـت  بیدل زبان
 .آیدمی نظر به سنگین و سخت او نظر

 بدیل بیدل به انبیاء وبی عشق و عالقۀدر خاتمه ویژگیهاي دیگر سخن او را باید یاد آور شد 
اولیاي الهی، خصوصًا حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی(ص) و اهل بیت آن حضرت در سرتاسر 

ــیده ــیرین بیدل که در مدح پیامبر اکرم(ص) و امیرمؤمنان دیوان او موج میزند. قصـ هاي زیبا و شـ
اش نسبت به و ائمه اطهار(ع) شاهد روشنی به پایبندي او به دین و مذهب و ارادت خالصانه علی(ع)

اي نسبت به عالم و آدم، بهشت و جهنم، خیر و شر، ائمه اطهار است.بیدل نگرش مثبت و واقع بینانه
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همسو و هم  هاي اووحدت و کثرت، دنیا و عقبی و از این قبیل دارد و بسیاري از آراء، افکار و اندیشه
  جهت با دین مبین اسالم و ارزشهاي  متعالی آن است.

بیدل معتقد اســت عبادت و بندگی فقط نماز، روزه و... نیســت بلکه خدمت به خلق، قناعت، 
احترام و ادب، فروتنی و تواضــع نســبت به دیگران از نمودهاي بارز بندگی خدا اســت. وي هر عملی 

،عبادت برمیشــمارد و خود را نســبت به آن پایبند و مقید راکه موجب رضــاي خدا و خلق خدا شــود
د و از میکنمیداند و مردم را به صـبر، خودشـناسی، وفاي به عهد و رحم و مروت به دیگران سفارش   

  پیروي هواي نفس وغرور و خودخواهی، وابستگی به دنیا و تعلقات آن برحذر میدارد.
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