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BACKGROUND AND OBJECTIVES: Biddle Dehlavi is a Persian mystic and poet of
Indian style and brought up in the Indian subcontinent. He had a special view and
expression on various issues. The purpose of this article is to study his style and
level of thought and it wants to analyze the salient features of Biddle's style of
thinking about the perfect man and find out whether his attitude is influenced by
Islamic mysticism or Indian mysticism and what is the difference between his view
and Indian mysticism in explaining the perfect man?
METHODOLOGY: In this research, Biddle's poetry and thoughts are studied from
the perspective of intellectual stylistics with descriptive-analytical method and
library tools. The four main axes of Biddle's thoughts are: Anthropology in Biddle's
thought, Man as the cause of creation, Muhammadiah truth, Man's perfection in
Biddle's thought and Indian mysticism.
FINDINGS: Biddle Dehlavi, although he was brought up in India and influenced by
Hindu mysticism and philosophy, gives a comprehensive and complete definition of
man and his characteristics by Islamic mysticism perspective and he has been
influenced by Ibn Arabi's thoughts in this regard. The perfect man in Biddle's view is
different from the man in Indian mysticism. According to the Buddha, the ultimate
goal of man is to attain nirvana (silence) and the status of "Arhat" (perfect man),
and his view is also different from that of yoga, which aims to achieve the status of
"living freedom". In Biddle's view, the perfect human being is the complete mirror
of God, the summary of the nobility and the best of the horizons, that is, the
Prophet of Islam (PBUH). Biddle considers the purpose of creation to be the holy
existence of the Prophet Muhammad (PBUH).
CONCLUSION: One of the main themes in Biddle's intellectual level is the theory of
the perfect man. In Biddle's view, man is a perfectionist being who can attain
perfection through self-knowledge. In following these stages: self-knowledge,
voluntary death and self-control, dignity, patience, trust in God and submission,
and satisfaction play a special role in man's attainment of perfection. Biddle
Dehlavi grew up in India, at the center of Indian philosophical thought and mystical
schools. In this geographical space, the main source of his thoughts, in addition to
Islamic sources, has been the study of Upanishads and Indian mysticism, but still his
theory of the perfect man is Islamic and Ibn Arabi-like.
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نشریۀ علمی سبکشناسی نظم و نثر فارسی
(بهار ادب)
مقاله پژوهشی
بررسی سبک فکری بیدل دهلوی و عرفان هندی در بیان ویژگیهای انسان كامل
زینب پناه ،محمد فوالدی*
گروه زبان و ادبیات فارسی گرای عرفانی ،دانشگاه قم ،قم ،ایران.
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زمینه و هدف :بیدل دهلوی ،شاعر و عهارف فارسهیزبهان سهبک هنهدی و پهرورشیافتهه در
شبه قارۀ هند است .او نگاه و زبانی ویژه به موضوعات گوناگون دارد .هدف در این مقالهه بررسهی
سبک و سطح فکری اوست و بر آن است ویژگیهای بارز سبک فکری بیدل دربارۀ انسان كامل
را واكاوی كند و دریابد كه نگرش او تحت تأثیر عرفان اسالمی است یا عرفهان هنهدی و تفهاوت
دیدگاه او و عرفان هندی در تبیین انسان كامل در چیست؟
روش :در این پژوه

با روش توصیفی-تحلیلی و ابزار كتابخانهای ،شعر و اندیشۀ بیدل از

دیدگاه سب شناسی فکری بررسی و چهار محور اصلی اندیشۀ بیدل كه عبارتند از:
انسانشناسی ،انسان علت آفرین  ،حقیقت محمدیه ،كمال انسان و عرفان هندی بیان میگردد.
یافتهها :بیدل دهلوی با آنکه پرورشیافتۀ سرزمین هند و متأثر از عرفان و فلسفه هندوان
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است ،با نگاه عرفان اسالمی به تعریفی جامع و كامل از انسان و ویژگیهای او میرردازد و در این
باره از افکار ابن عربی تأثیر پذیرفته است .انسان كامل بیدل با انسان كمالیافتۀ عرفان هندی
كه از دیدگاه بودا ،هدف نهاییاش رسیدن به نیروانا (سکوت و خاموشی) و مقام «آرهات» یا
(انسان كامل) است و یا از منظر یوگا كه هدف رسیدن به مقام «زندۀ آزادی» است ،تفاوت
دارد .انسانكامل بیدل آیینۀ تمامنمای خداوند ،خالصۀ اعیان و زبدۀ آفاق ،یعنی پیامبر اسالم
(ص) است .بیدل هدف از آفرین را وجود مقدس حضرت محمد (ص) میداند.
نتیجهگیری :یکی از درونمایه های اصلی در سطح فکری بیدل ،نظریۀ انسان كامل است .در
اندیشۀ بیدل ،انسان موجودی كمالگراست كه میتواند با معرفت نفس و حق مراتب كمال را
بریما ید كه در این سیروسلوک مراحل خودشناسی ،مرگ ارادی و تسلط بر نفس ،جود وكرم،
صبر ،توكل و تسلیم و رضا نق ویژهای در رسیدن انسان به كمال دارند .بیدل در سرزمین هند
و در بطن اندیشه های فلسفی و مکتبهای عرفانی هند پرورش یافته است .در این فضای
جغرافیایی آبشخور اندیشههای او عالوه بر منابع اسالمی ،متون اوپانیشاد و عرفانهای هندی بوده
است ،لیکن نظریۀ او درمورد انسان كامل ،تفکری اسالمی و ابنعربیوار است.
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مقدمه
بیدل دهلوی بعنوان نویسنده و شاعری صاحبسبک شناخته میشود« .بیدل در بخشی از آثارش ،تکرار و استمرار
ادب فارسی است» (مکتوب انتظار ،كاردگر :ص  .)46ولی در بخشی دیگر از آثار او میتوان نخستین نشانههای
تحول سبکی را بررسی كرد .این آثار درآمیختهای از سبکهای شناختهشدۀ شعر فارسی و هنجارگریزیهای سبکی
بیدل است كه میتواند مصداق این اعتقاد شفیعی كدكنی باشد« :هیچ نوشتهای نیست كه سبک نداشته باشد و
هیچ سبکی را جز ازطریق مقایسۀ نرم و درجۀ انحراف نمیتوان تشخیص داد و در یک كالم سبک یعنی انحراف از
نرم» (ادوار شعر فارسی ،شفیعی كدكنی :ص  .)44نگاه و زبان متفاوت شاعر ،آثار او را از همعصران متمایز
كردهاست .بنابراین الزمۀ سبک شخصی بیدل ،ویژگیهای فکری و زبانی شاخص اوست .اساس تفکر عرفانی بیدل
بر دو محور وحدتوجود و انسانكامل است .او كه از پیروان مکتب ابنعربی است ،در فضای شیوع اوپانیشاد ،به
سرودن روی آورد و اندیشههای او آمیزه ای از عرفان اسالمی و هندی است .بنیان اندیشههای دینی و فلسفی
هندوان بر پایۀ رد یا قبول مرجعیت وداهای چهارگانه است .مکتبهای بودا ،یوگا و ودانتا از مهمترین مکتبهای
فلسفی و عرفانی هند و متون مقدس اوپانیشاد سرچشمۀ اصلی فلسفه وعرفان هندی است .مکتب بودا ناخداباور
و مکتبهای یوگا و ودانتا خداباورند كه این مکاتب ،انسان را در كانون توجه قرار داده و پیروانشان را برای رسیدن
به كمال راهنمایی میکنند ،اما مفهوم انسان كامل در عرفان هندی و اسالمی تفاوت دارد .این مقاله برآن است تا
ویژگیهای بارز سبک فکری بیدل را در بیان انسان كامل واكاوی كند و آبشخور این نگرش را بیابد و بیان كند.
بنابراین پرسشهای تحقیق بدین شرح است :دیدگاه بیدل در تبیین انسان كامل چگونه است؟ دیدگاه عرفان
هندی در تبیین انسان كامل چگونه است؟ بیدل دهلوی در ترسیم انسان كامل ،متأثر از تفکرات عرفان اسالمی
است یا عرفان هندی؟
اهمیت و سابقۀ پژوهش
بیدل دهلوی یکی از شاعران عارف شبهقارۀ هند و نمایندۀ سبک هندی و دارای اندیشههای واالی عرفانی است.
او گرچه پرورشیافتۀ سرزمین هند و شهر پتنا ،همان زادگاه بوداست ،اما در بیان ویژگیهای انسان كامل ،تفکری
اسالمی و منحصربفرد دارد و حضرت رسول (ص) را نمونۀ انسان كامل میداند .ازاینروی دانستن تفاوت انسان
كامل در عرفان هندی و عرفان اسالمی بیدل و بررسی ویژگیهای فکری او ،اهمیت و ضرورت انجام چنین
پژوهشی را اجتنابناپذیر میکند.
درمورد بررسی سبک شناسی آثار بیدل كتابها و مقاالتی ارزشمند تألیف شده است كه به برخی از آنها اشاره
میشود:
كتابها« :شاعرآینهها» از شفیعیكدكنی« ،طرز شوق» از اسداق حبیب « ،احوال و آثار میرزا عبدالقادر بیدل» از
عبدالغنی« ،نقد بیدل» از صالحالدین سلجوقی« ،زندگی و نقد و بررسی گزیده آثار بیدل» از هادی نبی« ،مقایسۀ
انسان كامل از دیدگاه بیدل و حافظ» از عبدالغفور آرزو« ،بیدل ،سرهری و سبک هندی» از حسن حسینی ،و
«مکتوب انتظار» از یحیی كاردگر.
مقاالت :مقالۀ «تأثیر عرفان هند بر آثار شاعران سبک هندی (بیدل دهلوی)» از نسرین صفرعلی و محمد
فرخزاد ( )4344كه نویسندگان بصورت كلی به آفرین و مجازی بودن جهان در عرفان هندی و بیدل پرداخته-
اند .مقالۀ «وحدت وجود و انسان كامل در اوپانیشاد و غزلیات بیدل دهلوی» ( )4347از احمد غنیرور و دیگران.
نویسنده در این نوشتار به ویژگیها و تمثیالت مشترک در اوپانیشادها و آثار بیدل درمورد وحدت وجود و انسان
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كامل میرردازد .مقالۀ «منشأ آفرین و جایگاه انسان در شعر بیدل دهلوی» ( )4346از حجتاله جوانی و سمیه
خادمی .نویسندگان در این پژوه  ،علت آفرین را از منظر بیدل ،عشق و هدف از خلقت را وجود مقدس نبی
مکرم اسالم (ص) میداند .در این كتابها و مقاالت از دیدگاههای مختلف به مباحثی ازجمله زندگینامه ،نژاد،
خانواده ،اشتغال ،ازدواج ،مشایخ ،روابط بیدل با سالطین ،علت پیچیدگی شعر او و بررسی برخی ویژگیهای سبک
هندی درشعر او پرداخته شده ،ولی پژوهشی مستقل درمورد مقایسۀ انسان كامل در دیدگاه بیدل و عرفان هندی
انجام نگرفتهاست.
بحث و بررسی :مؤلفههای انسان كامل در دیدگاه بیدل و عرفان هندی
جستجوی انسان كامل و پیروی از او همواره آرمان دیرینۀ بشر و محور تمام ادیان الهی و مذاهب غیرالهی بوده-
است« .اگرچه مذاهب غیرالهی در شناخت و معرفی انسان كامل یک نگرش عمیق و همهجانبه نداشتهاند ،اما در
دین مبین اسالم ،تصویر انسان آرمانی مصداق تجلی اسم اعظم ،حقیقت محمدی است كه «به عقیدۀ ابن عربی
شخص رسول اكرم (ص) نیست ،بلکه آن موجودی ماوراء طبیعی است كه برابر است با عقل اول و تمام انبیاء از
آدم تا محمد (ص) مظاهر آن حقیقت و نواب آن هستند» (محییالدین عربی ،چهرۀ برجستۀ عرفان اسالمی،
جهانگیری :صص)364-369
انسانشناسی در اندیشۀ بیدل
در معرفت عارفانۀ بیدل ،انسان اشرف مخلوقات ،خلیفۀ حق در زمین است ،كون جامع ،امانتدار حق و آیینۀ
اسماء و صفاتالهی است .اگر انسان نباشد آینۀ كمال و جمال حق كامل نمیشود:
سركشیها خاک شد تا صورت انسان شدیم
قابل بار امانتها مگر آسان شدیم
(كلیات بیدل ،ج  :6ص .)593
غیرتت پردۀ غفلت به دل و دیده گماشت
تا تو پیدا نشوی آینه در عالم نیست
(همان ،ج :4ص .) 413
انسان در منظومۀ فکری بیدل دارای دو بعد جسمانی و روحانی است و اگر به تقویت بُعد روحانی وجود خوی
برردازد ،به كمالی خواهد رسید كه جلوهای كامالً خدایی پیدا كند و آیینۀ تمامنمای حق شود .انسان كامل،
گرانیگاه تفکر بیدل است ،دیدگاههای او در این مورد بیشتر در مثنویها متجلی شدهاست .بیدل در مثنوی عرفان
سخن را با تعریف «آدم» و «انسان» شروع میکند و تشبیههایی ادیبانه و عارفانه در معرفی او بکار میبرد .ابتدا
واژۀ «آدم» را با نگرشی متکلمانه بیان میکند:
الههههههههف افتههههههههاده علههههههههت دم او
«احهههههدیت بنهههههای محکهههههم از او
كهههه در اوحهههدّ وحهههدت اسهههت تمهههام
دال او مغهههههههههز اول و انجهههههههههام
ایهههههن بهههههود لفهههههظ معنهههههی آدم»
مههههههیم آن خههههههتم خلقههههههت آدم
(عرفان :ص .)64
در بیت نخست ،احدیت مرتبۀ یگانگی تقسیم ناپذیر و بدون شرط است كه در آن حالت یکتایی مطلق خداوند
برتر از همۀ صفات است .بیدل احدیت را بنایی فرض كرده كه آدم خشتی از آن است ،مقام «الف» نیز علت
دمیدن در انسان و نفس رحمانی حق موجب آفرین انسان گردید .جایگاه و مقام «الف» در دیدگاه بیدل نسبت
به حروف دیگر مانند نسبت صفات تنزیهی به تشبیهی است:
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(بهههی) همهههان میهههل الفهههت تشهههبیه
چههههه الههههف آن اشههههارۀ تنزیههههه
ایههههن تعلههههق فکنههههده از پههههای
آن تجههههرد كشههههیده بههههاالی
(همان :ص .)649
بدینسان هدف آفرین كه خلقت آدم بود ،تحقق پیدا كرد ،بیدل با بازی واژگانی آدم را ختم خلقت و تنزالت
وجودی میداند .در ادامه بیدل همۀ كائنات و هستی را جوشیدهای از منبع فیض الهی میداند كه بخاطر حضور
آدم ظهور پیدا كردند و سرس به وصف آدم بعنوان هدف آفرین میرردازد:
اوست
حقیقت
بیتابی
جوش
ملزم كائنات و هرچه در اوست
وجود و عدم
صورت و معنی
حدوع و قدم
ظاهر و باطن
باطن آنجا كه او شکست نفس
ظاهر آن جلوه كو دماند هوس
(همان :ص .)64
شاعر با توجه به آیۀ شریفۀ (حدید  ) 3/انسان كامل را اول و آخر معرفی میکند .این سخن ،یادآور آرای ابن عربی
است كه« :حقیقت انسان كامل در پی نزول از مرتبۀ احدیت دو سیر را طی میکند :نخست سیر نزول و سرس
سیر صعود و با توجه به همین دو سیر متصف به اسماء اول ،آخر ،ظاهر و باطن میگردد» (فصوصالحکم ،ابن
عربی :ص .)35
غایت آفرینش و ظهور انسان كامل
جهانبینی عرفانی ،جهانبینی تجلی است و عرفا همۀ عالم آفرین را در پرتو تجلی كثرت در وحدت تعبیر
میکنند .یعنی « در دار هستی ،تنها یک حقیقت و یک وجود و یک موجود راستین است و او حق است ،ال وجود
و ال موجود اال اق ،اما این حق واحد را شئون ،اطوار ،تجلیات ،تعینات و ظهوراتی است ،ظاهر واحد است و مظاهر
كثیر» (محییالدین عربی ،چهرۀ برجستۀ عرفان اسالمی ،جهانگیری :ص.)645-641
بیدل علت خلقت انسان و پیدای كثرت از وحدت را« ،اظهار» میداند ،چون در عالم وحدت یا در الزمانی كه در
آن وجود واحد (اق) بود و بس (فرهنگ مأثورات متون عرفان ،صدرینیا :ص  .)375بنابراین جهان مورد نظر
بیدل ،جهان منطمس در وحدت است كه در علم الهی مستور بوده ،پس جهان بدون حضور انسان بیکار بود ،در
این مرحله هدف از آفرین معلوم نبود و با خلقت انسان هدف مشخص شد.
به وحدت جهان سخت بیکار بود
غرض از دوئی ساز اظهار بود
(عرفان :ص )494
پس با ظهور انسان ،صفتهای عالم بیرنگی و ذات حق نمود پیدا كرد و حضرت حق از مرتبۀ بطون به مرتبه ظهور
درآمد:
ظهههور از بطههون رنههگ ارشههاد یافههت
صههههفتهای بیرنههههگ تعههههداد یافههههت
(همان)
به تعبیر دیگر ،در عالم وحدت میان اسماء و صفات الهی تمایزی نبود و هرچه بود وحدت بدون كثرت بود ،پس با
ظهور انسان كه مظهر تمامنمای اسماء و صفات الهی است ،اسماء و صفات حق امتیاز یافت:
آشهههههیان بسهههههت سهههههعی انسهههههانی
جمههههع شههههد آن همههههه پرافشههههانی
عهههههالم امتیهههههاز اسهههههم و صهههههفات
یعنهههی آمهههد بهههه ضهههبط قهههدرت ذات
(همان :ص )433
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بدینسان جهانبینی و تفکر بیدل را همچون بسیاری دیگر از مباحث او باید براساس نظریۀ تجلی او فهمید ،پس
به اعتقاد بیدل اعیان ممکنات پی از آنکه با تجلی حق جامۀ عینیت به تن كنند ،به شکل «اعیان ثابته» در علم
خداوند ثبوت داشتهاند ،ثبوت این اعیان در علم خداوند نتیجۀ ذاتی حبی اوست:
كه ز ساز قدم نمایانست
نغمه ما خروش اعیانست
جوش خم در دل خم است مقیم
نیست اعیان برون ز ساز قدیم
(همان :ص .)19
بیدل علت خلقت عالم و آدم را عشق حضرت حق به شناخته شدن میداند:
جمع شد احتیاج و عالم شد
عشق محتاج گشت و آدم شد
(همان :صص 64و .)477
بیدل همۀ آفرین را جلوههای خداوند میداند ،اما جلوههای حق در همۀ موجودات پنهان است ،تنها جلوۀ آشکار
خداوند ،انسان است ،بدینسان هر چیز جز انسان ،موهوم و خیالی است:
جههز در انسههان كههه پرعیههان و جلیسههت
جلهههوهاش در همهههه مقهههام خفیسهههت
غیههههههر امههههههر مصههههههور انسههههههان
امههههر موهههههوم دان خفهههها و عیههههان
(همان :ص .)315
بیدل ماهیت انسان را كمال قدرت عشق و مفهوم كائنات و هستی میداند:
معنی كائنات و صورت عشق
چیست انسان كمال قدرت عشق
(همان :ص .)466
به تعبیر دیگر ،گنج مخفی (حضرت حق) برای شناختن اسماء و صفات علم عشق را برافراشته میکند تا
محرمان ظهور بدانند منشأ آن حقایق مستور حب الهی است« ،حق مطلوب جهان است و جهان با حركت حبی
در جستجوی اوست ،جهان همه عاشق است و معشوق و همه به او بازمیگردد» (مشرق در دو افق ،محمودی :ص
 .)436ازاینرو وقتی عشق سر از پردۀ اسرار برآورد ،آثار صنعت اقتدار «كن فیکون» بیاختیار همگان ،هویدا
میشود:
نیسهههههتی بهههههر حقیقهههههت بینههههها
(كنهههههت كنهههههزاً) شهههههنیدهای امههههها
در (احببهههت) زیهههن مکهههان بازسهههت
آن نههههوا آشههههکار ازیههههن سازسههههت
كهههه طلهههب مایهههل یقهههین گردیهههد...
پهههس ارادت بهههه اسهههم حهههب بالیهههد
اول اسههههرار عشههههق پیههههدا كههههرد...
علههههم مطلههههق در طلههههب وا كههههرد
همههههه را رانههههده ز اختیههههار بههههرون
صههههنعت اقتههههدار «كههههن فیکههههون»
(همان :صص .)354-355
حقیقت محمدیه در اندیشۀ بیدل
دیدگاه بیدل در باب «حقیقهت محمدیهه»« ،انسهان كامهل»« ،انسهان» و پیونهد آنهها را میتهوان در «جهام
محمدی» در مثنوی «محیط اعظم» مشاهده كرد .بیدل حقیقت محمدیه ،را حقیقتی ازلهی معرفهی میکنهد كهه
حضرت محمد (ص) تجلی كامل آن است .ازاینرو غایت نهایی آفرین در اندیشهۀ بیهدل حضهرت محمهد (ص)
است:
به لطف معنی رحمان به وجود عین جواد
وجود اكمل او عالم ظهور كمال
زكستم غیب نمیكرد شخصی كن فریاد
صالی فیض ظهورش اگر نگشتی عام
(چهار عنصر :ص.)76
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بیدل در سال 4594هجری بیدل ،در رؤیا پیامبر (ص) را مشاهده میکند« :ساعتی چند غلبۀ حکم جالل محو
جهان احدیتم داشت ،تا آنکه نسیم گلشن وفاق یعنی تقاضای بینقابیهای جمال حركت بر اجزای بیجسم
گماشت ...هرچند به سواد عرصۀ تنزل عنان گسیختم ،جز سجدۀ آستان عزتم ،گرد آگاهی نداشت و هر قدر به
فضای عالم ترقی جنون انگیختم ،غیر از ارتفاع بارگاه تعظیم علم یقین نیفراشت .در این حال بیدل غرق در
اقیانوس حیرت میگوید:
كز هزار آیینه ،آن كیفیتم باور نبود
حیرتی آمد به پیشم ،زان تماشاگاه راز
با همه جوش جنون ،سر برنیاوردم ز جیب
هر قدر ،پرواز كردم ،جز به زیر پر نبود
(همان :ص .) 334
در عین تماشا شخصی را دیدم ،چون چراو بر بالینم شکسته و تارک سرم به آیینۀ زانوی نق اتصال بسته.
چون وارسیدم جوهر ایجاد و آدم یعنی رسولخاتم (ص) (همان :ص .)334سرس در آن بزم روحانی «سروش
اسرار یقین» مژدۀ حضور «جناب والیت مآب علی مرتضی متمکن مسند بساط كبریا» را به بیدل میدهد:
نور او ،با نور احمد ،خفته در یک پیرهن
آنکه در خلوتسرای نشئۀ تنزیه ذات
كز والیت تا نبوت ،محرمت باید شدن
بر تو رمزی میسرایم ،هوش میباید گماشت
او بطون و این ظهور ،او حسن و این طوفان ناز
این دو مضمون كرده گل ،از درسگاه كافونون

او جالل و این جمال او خلوت و این انجمن
فارو از وهم دویی ،چون لفظ و معنی از سخن

(همان :ص .)315
علی (ع) خواب بیدل را تعبیر میکند و میفرماید« :تعبیر خوابهت ایهن اسهت كهه حقیقهت محمدیهه همهه وقهت
سایهافکن احوال توست ،...باطن نبوت هیچگاه دامن تربیت از سرت برنمیگیرد ،هرچند آداب ظهاهر از تهو بجها
نمیآید» (همان :ص .)314
مراحل رسیدن به كمال در اندیشۀ بیدل
آنچه از آیات ،احادیث و دیدگاه عرفا برمیآید این است كه آفرین همۀ هستی ،برای خلقت انسان است و انسان
تنها موجودی است كه شایستگی معرفت حق و رسیدن به كمال را دارد« .در سطح كونی همۀ انسانها انسان
كاملند ،ولی همۀ انسانها ،انسان كام ل نیستند ،بلکه تنها معدودی از انسانها استحقاق داشتن لقب انسان كامل را
دارند» (صوفیسم و تائوئیسم ،ایزوتسو :ص.)654
كمال انسان در اندیشۀ بیدل در آفرین او نهفته است ،به عبارتی دیگر انسان ،آیینۀ كمال ،اسم جامع و احسن
تقویم الهی است:
آدم آیینهههههۀ كمههههههال گرفههههههت
عههالم عنصههر اعتههدال گرفههت
كههه یکههی عههرض صههد هههزار آمههد
اسم جامع بهه روی كهار آمهد
(نکات بیدل :ص .)441
وصول به مرتبۀ كمال در استعداد خلق نهادینه شده است و انسان است كه میتواند در سیری ناخودآگاه بسوی
حق رجعت كند:
شور اقبال گدا میباشد ادبار طمع
غافل نیست استعداد خلق
از كمال خوی
(غزلیات بیدل ،ج :6ص.)341
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بنابراین بیدل انسان را موجودی كمالگرا میداند و مهمترین ویژگیی كه او را برای رسیدن به كمال فراهم میکند،
خود انسان بودن است .دوبعدی بودن انسان ،یکی دیگر از ابعاد معرفت افزایی اوست .بیدل رسیدن به اوج عرفان
را با پرداختن به جهت جسمانی انسان خطا میداند و به او توصیه میکند لوح دل را صفا دهد:
آسههمانی ز خههاک نتههوان خواسههت...
اوج عرفههان بههه سههعی جسههم خطاسههت
چیسهههت تههها نگهههذرد در آغوشههه
لهههوح دل چهههون صهههفا زنهههد جوشههه
(نکات بیدل :ص .)145
صفای لوح دل از نظر بیدل «نفی اندیشۀ غبار جسد»« ،واشدن از تعلق تشبیه» «و محو گشتن به نشئۀ تنزیه»
است ،تا بتوانی با جانرروری ،دل را از بارقههای شهودی لبریز كنی:
نفهههههی اندیشهههههه غبهههههار جسهههههد
آن صههفا چیسههت در خیههال صههمد
محههههو گشههههتن بههههه نشههههئۀ تنزیههههه
واشههههههدن از تعلههههههق تشههههههبیه
(همان :ص .) 147
در آثار بیدل دهلوی به چند عامل برای رسیدن به كمال اشاره شدهاست كه به برخی از آنها به اختصار
میرردازیم:
خودشناسی
معرفت نفس در حوزۀ عرفانی قرین معرفت حق است ،زیرا خودشناسی امکان درک تجلی الهی را فراهم میآورد.
«سقراط میگوید :علما باید بدانند كه نباید درآسمان دنبال حقیقت بگردند كه حقیقت در زمین و در وجود
اقیانوس بیکران انسان است و چنین نرندارند كه این موجود كامالً شناخته شدهاست و از همه سو مورد تحقیق
قرار گرفته و همۀ مشکالت وجود او بررسی و حل شدهاست ،بلکه بدانند این موجود دوپا به اندازهای پیچیدگی و
معماهای حل ناشده در وجود خود دارد كه در مقایسه با معضالت و مسائل عالم خارج ،اگر بیشتر نباشد كمتر هم
نیست» (تاریخ فلسفه ،كاپلسون :ص  .)446ابنعربی در فتوحات مکیه حدیث «من عرف نفسه فقد عرف ربه» را
با تقریرهای گوناگون بارها نقل كردهاست و به نحوۀ ارتباط معرفت نفس و معرفت حق پرداختهاست.
در عرفان هندوان ،یکی از مسائل بزرگ اوپانیشاد ،شناختن و فضیلت بخشیدن به واقعیت باطن و حقیقت درون
انسان است كه به آن آتمن میگویند ،به عبارتی دیگر «برای شناخت حقیقت ازلی آنچه باید شناخته شود ،آتمن
است ،یعنی خود واقعی و ضمیر ازلی انسان كه عین حقیقت ازلی و خود حقیقی برهمن است» (آتمن و برهمن،
مهدیزاده نادری :ص .)37در واقع «اتما» مهمترین اصل حاكم در جهان است« ،آتماشناسی یعنی
برهمنشناسی ،زیرا این دو ،حکم یک معادله جداییناپذیر را دارند ،همان معادلهای كه در جملۀ پرمعنای «تو ،او،
هستی» بازمییابیم» (آسیا دربرابر غرب ،شایگان :ص .)444از نگاه بیدل نیز ،اولین قدم در راه رسیدن به مقصد،
خودشناسی است.
توان برداشت
تا نقاب از رخ
خویشتن باید از میان برداشت
(نکات :ص .) 364
كه خبر گیری از لوازم خوی
مقصد آن است ای كمالاندی
(عرفان :ص.)414
انسان هرگاه در خوی تدبر كند به ذات یکتایی خداوند پی میبرد و درمییابد رسیدن به نهایت كمال جز از راه
مسلمانی نفس نیست:
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نفس انسان را مسلمان كن كمال این است و بس

سحر چون باطل شود اعجاز پیدا میشود

(غزلیات بیدل ،ج :6ص.)451
مراتب عقل و نقش آن در كمال انسان
یکی از عوامل مؤثر در رسیدن به معراج ،كمال است و انسان كامل در باور بیدل عقل كلی یا عقل منکشف است
كه ماحصل آن شهود حقیقی است .بیدل در عنصر سوم از چهار عنصر با اهتمام به مقام و منزلت عقل ارتباط
عقل را با حیا و ایمان اینگونه تبیین میکند« :روح انسان شاهدی است الریبی ،كه مجال استعدادش از
بینقابیه ای جوهر عقل پیداست و آفتاب كمال از دمیدن صبح ادراک هویدا ،عقل سرچشمهای است ،امتدادش
ایجاد معنی حیا و حیا آیینهای از حقیقت ایمان چهرهگشا ،اگر عقل در عرصۀ فهم ربوبیت نمیتاخت ،هیچکس
سر تسلیم عبودیت نمیانداخت.. ،كه ایمان بی عقل چون جوهر بی آیینه نقشی است موهوم ،و حیای بی خرد
چون آب بی چشمه ،سرابی است معدوم .انتساب حیا و ایمان با عقل تحقیق رقم نسبت عبارات و مضامین است
با قلم .اسرار قلم و ایمان از عقل مبرهن چون صورت مضمون از كتاب:
گر همه هستی است معدوم است و بس»
عالم بی عقل موهوم است و بس
(چهار عنصر :ص.)655- 651
در نگرش عرفانی بیدل ،عقل ،اولین مخلوق الهی و «شور كن فیکون» است كه در «خامۀ قدرت یداللهی» متجلی
شده است:
از صههههریر قلههههم فکنههههده بههههرون
چیسههت عقههل آن كههه شههور كههن فیکههون
رقههههم ایجههههاد مههههاه تهههها مههههاهی
خامههههههه هۀ قهههههههههدرت یهههههههههداللهی
(عرفان :ص.)145
بیدل عالوه بر عقل كلی به عقل جزئی نیز پرداختهاست« :علت جزئی به حسب اكتساب علوم امکانی ،مملوست از
امتیاز مراتب شک و یقین و محشی به عبارات اوهام شبهه و تلقین در حکم .تحقیق ناگزیر اشتباه شماریست و
در انکشاف رموز یقین بیاختیار تغییر نگاری ،اگر راهی به خلوت اسرار میشکافت حلقۀ تغییر نمیگردید و اگر
عقدۀ شهادت میگشود بر رشتۀ تغییری نمیتنید ،پس تو آنی كه جمیع حقایق بی واسطۀ عقل بر تو مکشوف
است و تو به علت امتیاز در شکل حجاب آرایی مصروف .مانع شهود حقیقی همین عقل جزئی است كه از طور
یکدیگر كسب نموده و عقل كلی بر كیفیت آن اصالً چشم نگشوده» (نکات :ص .)613
عقل جزئی هم میتواند به شناخت نسبی از حق برسد ولی به جایگاهی كه عقل كلی و حقیقی به آنجا راه پیدا
میکند هرگز نائل نگردد.
برفکنههههدهسههههت جبرئیههههل آنجهههها
نیسههههت سههههعی خههههرد دلیههههل آنجهههها
(همان :ص .)173
بنابراین كسانی كه در راه رسیدن به كمال فقط بر عقل جزوی تکیه میکنند ،عقل ظاهربین آنها ،راهی كوركورانه
را درنوردیدهاست:
رو بهههه دیهههوار میهههروی ره نیسهههت
تهههها دلیههههل تههههو عقههههل آگههههه نیسههههت
حهههههذر از ننهههههگ بازگردیهههههدن
چنههههههههد كورانههههههههه ره نوردیههههههههدن
(همان :صص .) 695-691
در نگرش بیدل ،اگر عقل كلی بر جان انسانها تجلی كند ،به شهود حقیقی كه غایت كمال عارفانه است ،نائل -
میگردند.
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ازخودرهایی و مرگ ارادی
مرگ ارادی یا مرگ پی از مرگ ،از اصطالحات عرفانی است كه صوفیه در تأویل حدیث «موتوا قبل أن تموتوا»
آوردهاند و مراد تسلط بر نفس و خواستههای نفسانی است .زدودن حاالت و صفات ناپسند و آراستن روح به
اخالق الهی غایت مرگ اختیاری است و نیل به این مراتب در نفی هر گونه خودپرستی حاصل میشود .بیدل با
تعبیراتی مانند از خوی رستن ،نفی خوی  ،از خود گذشتن و مژه بر خوی گشودن ،به این اندیشۀ عارفانه
میرردازد:
چههارهاش جههز ز خههوی رسههتن نیسههت
دام اوههههههام را گسسهههههتن نیسهههههت
(همان :ص  364و نیز .)349
تا ز خودت نیست خبهر در تهه خاكسهت نظهر
یک مژه بر خوی گشا گنج ز ویرانهه بهرآ
(نکات :ص .)494
ازاینرو تا انسان به خودشناسی نرردازد ،همچنان موجودی در مغاک خاک است و هنگامی كه به خودشناسی
رسید ،گنج معرفت از سویدای دل او ظهور پیدا میکند.
سخا ،جود و كرم و رابطۀ آن با انسان كامل
« معنی كرم در جمیع احوال به سرور طبایع كوشیدن است و در همه اوقات به رضای دلها جوشیدن ،بینوایان را
به درم و دینار نواختن ،و بیماران را به عیادت و مدارا خرسند ساختن ...آبلهپایان را تکلیف رفتار ننمودن و
بیدماغان را به صحبت دعوت نفرمودن ،پی ناتوان ترک اظهار توانایی و در چشم مفلسان تغافل اوضاع
خود آرایی ،بر قبور تکبیر گرفتن و فاتحه خواندن و در زمینهای خشک آب پاشیدن و نهال نشاندن ،غایبان را به
نیکی یادی و حاضران را به مدارا امدادی .القصه به قدر طاقت زبان جز به عرض قواعد نیارستن و به وسع امکان
از هیچ كس غیر از عذر نخواستن ازین عالم هرچه بردارند ،از شیوههای جود و سخاست و ازین دست ،آنچه از
دست برآید از شیوههای مروت و وفا.
آثار سخا جلوه به چندین صورت
بیدل دارد ز طبع اهل همت
با خردان لطف و با بزرگان خدمت»
بر بیخبران پند و به محتاجان سیم
(همان :ص .)673
آفرین هستی نیز بازتابی از تجلی كریمانۀ حضرت كریم است:
پیرایۀ هر بلند و پستی كرم است
سرمایۀ هر خمار و مستی كرم است
این است دلیل آنکه هستی كرم است
گویند كه مرگ انقالب هستی است
(چهار عنصر :ص.)654
بیدل «سخا را نشئه ای از صهبای خمستان مروت و كرم یا نهالی از حدیقۀ بهارستان فتهوت» (همهان :ص )69
میداند و بر این باور است كه:
ز اندیشۀ آب رخ درویشتر است
شخص كرم از بس كه وفاكیشتر است
آن را كه سخا بی حیا بیشتر است
رسوایی احتیاج كس نتوان دید
(نکات :ص .)674
بیدل در نگرش عارفانه مفهوم كرم ،جود و سخا را تبیین میکند و با بینشی ژرف ،كرم و سخا را از شرایط رسیدن
به كمال و خصوصیات انسان كامل میداند.
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صبر الزمۀ رسیدن به كمال
از نظر بیدل الزمۀ رسیدن به كمال صبر و بردباری است كه در سایۀ تالش و كوش حاصل میشود .او توصیه
میکند در ارتباط با دیگران مظهر حلم و خوشخلقی باش و مثل ابر رحمت بر خاک ببار:
وصهههل خهههواهی در انتظهههار گریهههز
انههههدكی صههههبر بهههها تههههالش آمیههههز
صهههههبرت آیینهههههۀ بههههههار شهههههود
شهههههایدت فرصهههههت آبیهههههار شهههههود
(عرفان :ص.)475
بیدل معتقد است شرط رسیدن به كام دل ،صبوری است و شخص صابر با جمعیت دل به نصیب خواهد رسید:
كهههه ز تشهههوی عهههار دارد صهههبر...
كهههههههام دل در كنهههههههار دارد صهههههههبر
صههابر اینجهها ربههوده اسههت نصههیب
دل جمههههع اسههههت بهههها وصههههول قریههههب
(همان :ص .)344
یکی از موارد صبر ،شکیبایی در برابر آرزوهای طول و دراز است كه بایستی با بردباری و خیال رسیدن به وصال
محبوب حقیقی ،قناعت را پیشه كرد:
بهههها خیهههههالی ز وصههههل قهههههانع بهههههاش
آرزو را بهههههه صهههههبر مهههههانع بهههههاش
(همان :ص .) 359
توكل در سایۀ كوشش (درِ كوشش زن و توكل گیر)
خداوند متعال در قرآن كریم توكل را قرین ایمان قرار داده و مؤمنان را امر به توكل میکند( :مائده  )63 /بیدل در
مثنوی عرفان دربارۀ اهمیت توكل در رسیدن به كمال و مصداقهای آن ،مضمونهای متفاوتی آورده است .وی
مانند اكثر عرفا توكلی را میرسندد كه با كار و تالش پیوسته باشد .ازینرو كاهالن را سرزن میکند و میگوید
عدهای بر كاهلی خود نام توكل نهادهاند و این تصور خامی بی نیست ،توكل صرف ،فسردگی و تغافل است:
اینههههت گمراهههههی و تصههههور خههههام
كههههاهلی را كنههههی توكههههل نههههام
(همان :ص .)477
چشههههم واكههههردهای تغافههههل نیسههههت
زنههههدگی پههههردۀ توكههههل نیسههههت
(همان :ص .)473
بیدل تالش و كوش را با توكل همگام میداند و توصیه میکند برای رسیدن به كمال باید خود را مانند برزگری
بدانیم كه تا تخمی نکارد ،محصولی برداشت نخواهد كرد:
ایههههن فسههههردن شههههکوه پردازسههههت
ایههههن توكههههل بهههههار اعجههههاز اسههههت
(همان :ص .)444
بیدل سوء استفاده از مفهوم توكل را مذموم میداند:
رفتهههه عمهههرت بهههه دوش بیکهههاری
ای توكههههههلفههههههروش بیکههههههاری
(همان :ص .)457
او از توكل بدون تالش بیزاری میجوید و آن را رد میکند و آن را موجب ریختن آبروی شخص میداند:
كههههه تههههردد ز توكههههل بهتههههر
نیسههههت پوشههههیده ز اربههههاب نظههههر
(همانجا).
بیدل غفلت را باعث دور شدن انسان از توكل میداند و تأكید میکند كار و تالش را جدی بگیر و به توكل متوسل
شو ،زیرا در زندگانی این دنیا كه سرشار از بیهودگی است ،توكل كردن تو به خدا برای سعادتت كافی است:
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از توكهههههههل نمانهههههههد آثهههههههارت
غفلههههت آن دم كههههه كههههرد بیکههههارت
(همان :ص .)447
بیدل در عین توصیه به تالش و درنظر گرفتن «لیس لال نسان اال ماسعی» ،به توكل هم اهتمام دارد:
بههههه تماشهههها رو و تغافههههل گیههههر
در كوشههههه زن و توكهههههل گیهههههر
(همان :ص 447و نیز ص .)614
رضا وتسلیم
رضا وتسلیم از مهمترین شرایط برای صعود به غایت كمال و از عالیترین مقامات در سیر و سلوک است .خداوند
متعال در قرآن كریم ،به بندگان شایستۀ خود كه دائم در مقام رضا بسر میبرند ،مژده داده است كه او نیز از آنها
راضی باشد (مجادله  .)66 /بیدل معتقد است اگر از فضولی من و ما و كثرتها خود را رها كنیم و رضا به قضای
الهی دهیم ،دیگر سختترین رنجها و مشقتها نیز خوشایند است:
احتراز از فضولی من و ما
چیست تسلیم؟ التزام رضا
(همان :ص .)14
بیدل توصیه میکند اگر انسان از دریچۀ رضا و تسلیم همه چیز را تماشا كند ،حتی از غبار فقر نیز باكی ندارد و
همۀ سختیها برای زیبا جلوه میکند:
شههههعله بایههههد ببالههههد از خاشههههاک
مهههرد را از غبهههار فقهههر چهههه بهههاک
از كمینههههه رضههههها تماشهههها كهههههن
چشههم شههوقی در ایههن چمههن واكههن
(همان :ص .)476
در نگرش بیدل سالکی كه مراحل كمال را پیموده است و به مقام رضا رسیده ،دیگر فقر و غنا برای تفاوتی
ندارد:
ای دلههههت عههههالم رضهههها خههههوش بههههاش
حههال اگههر فقههر اگههر غنهها خههوش بههاش
(همان :ص .)443
بدینسان رضا یکی از پلههای ارزشمند عروج انسان تا كمال است و بیدل بر این باور است كه طریق بندگی در
مقابل حق ،رسیدن به مقام رضا و تسلیم است كه دریچهای است بسوی كمال و كامل شدن.
انسان كامل از منظر بیدل
بیدل در محیط اعظم كه آن را فصوص الحکم زبان فارسی دری مینامند ،سیروسلوک انسان كامل را از قلمرو
امکان به سرادق اطالق در دوازده جام ازآدم تا خاتم (ص) ترسیم میکند .بیدل ،جام شهود را از حضرت آدم (ع)
شروع میکند .جام آدم (ع) اسرار دو عالم را در خود نهفته دارد ،جام ادریس (ع) دارندۀ نشئۀ علم و صنعت و
آگاهی است ،جام نوح ،برای به اعتدال درآوردن بیاعتدالی سرشار از طوفان است ،در جام یونس (ع) طربگاه
حضرت یونس كام نهنگ میشود ،جام ابراهیم (ع) دارای دو نشئۀ یقین و تسلیم است .جام یعقوب (ع) نشئۀ
وارستگی است ،جام یوسف (ع) جام عشق و حسن و جام داوود (ع) جام عشق و طرب است ،جام سلیمان (ع)
آزادگی مساوی قدرت سلیمانی است ،در جام ایوب (ع) نشئۀ صبر ،در جام موسی (ع) نشئۀ معرفت ،جام عیسی
(ع) سرشار از یقین است و جام محمد (ص) را سرانجام جام شهود میداند كه قوس صعودی با وجود مبارك به
اكمال میرسد (محیط اعظم :ص  .)755و در نهایت «فرایند كمال با وجود نازنین حضرت محمد (ص) كه مظهر و
مٌظهر اسماء و صفات جناب مطلق است و واسطۀ بین حق و خلق ،به اكمال میرسد» (مقایسۀ انسان كامل از
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دیدگاه بیدل و حافظ ،آرزو :ص .)154بدینسان با تأمل در اندیشۀ بیدل میتوان به این نتیجه رسید كه انسان
كامل ،حقیقت كل ،عقل منکشف همان وجود مقدس نبی مکرم اسالم (ص) است .بیدل در مثنوی «عرفان» نیز
بر این مفهوم تأكید میکند و معتقد است:
منکشهههف نیسهههت جهههز بهههه خهههتم رسهههل
فهههاش گهههویم كهههه ایهههن حقیقهههت كهههل
(همان :ص .)144
یکی دیگر از اندیشههای بیدل در مورد كمال انسان این است كه انسان در نقطۀ مركز پرگار كن و یا دایرۀ تجلی
قرار دارد.
جز عجز سراسر انفعال است اینجا
هرچند نشاط جاه و مال است اینجا
در نقص نتیجۀ كمال است اینجا
چون ماه نو از سر ضعیفی مگذر
(رباعیات بیدل ،ج :6ص.)75
انسان در عرفان هندی
كمال انسان در اوپانیشادها
یکی از موضوعات محوری و كلیدی در اوپانیشاد و آثار بیدل مباحث مربوط به انسان و كمال اوست« .اوپانیشاد با
دیدی ژرف به انسان مینگرد و احساس ظریف و موشکافانه به این مسئله دارد .انسانهای اوپانیشاد غالباً طالب
آنچه یافت نمیشود ،هستند و گمشدۀ خود را گاه در مظاهر طبیعت جستجو میکنند و گاه در خود ،تا آن را
بیابند .انسان در اوپانیشاد دارای مقام عالی است كه میتواند با سیروسلوک به اصلی كه از آن جدا شده ،بازگردد و
دوری و فاصله را با برهمن ازبین ببرد و از خود فانی شود» (مقایسۀ انسان كامل از دیدگاه بیدل و حافظ ،آرزو:
ص  .)41از نظر اوپانیشادها ،در انسان نفسی به نام آتما وجود دارد كه جلوهای از برهمن یا نفس كلی است:
«نفس كلی عین نفس فردی و عین آفرین است» (گزیدۀ اوپانیشادها :ص .)374
تصوری كه اوپانیشاد از انسان دارد ،همان تصوری است كه از برهمن دارد ،انسان را آینۀ برهمن میداند و معتقد
است انسان كاملترین آینه ای است كه جمال حقیقت ازلی را نشان میدهد ،چون از دل برهمن تنزل كرده به این
عالم آمده است .در اوپانیشاد ،انسان ازجهت عظمت میتواند با جهان هستی مقایسه شود« :آدمی تمام مراتب
عالم است ،اوست پیداكنندۀ همۀ عالم ،او كوه است و دریا ،او محیط است و غیبدان ،او آسمان است و زمین ،او
همۀ عالم است و همه عالم عین او» (اوپانیشاد :ص « .)444كمال انسان در اوپانیشادها ،اتصال با برهمن یا
رستگاری روح از بدن و آزادی انسان از قید زمان و مکان و اتصال به ابدیت است ،كمال انسان در آن است كه
بداند همه چیز ،اوست و او باطن همۀ امور است» (سیمای انسان كامل از دیدگاه مکاتب ،نصری :ص .)69راههای
شناخت خدا در اوپانیشادها ،از طریق علم به وداها ،ریاضت و سیروسلوک و مشغول شدن به پرنو (اسم اعظم)
است .در میان این راههای سهگانه ،راه ریاضت كه منجر به كشف و شهود شود ،اهمیت بیشتری دارد.
راههای نیل به كمال در اوپانیشادها بگونهای است كه سالک باید زیر نظر انسان كاملی طی طریق كند و هرچه او
امر كرد ،ادب نگه دارد و اطاعت كند« :گفت :وقتی كه ادب نگاه داشته ،پرسید كه ادب مرشد كدام است ،گفتا:
هر ریاضتی و مشقتی كه مرشد بفرماید ،به عمل درآرد» (همان :ص .)161
انسان كامل در بودا
در تفکر هندی ،انسان باید بتواند حجابه ا را درهم نوردد و حقایق هستی را در قالبی نو ،شهود كند ،پس انسانی
كه جویای رستگاری و نجات است ،باید به تغییر و تحول درون بی از برون توجه كند ،ازاینرو رسیدن به كمال
در آیین هندوان حاصل تجربه ای درونی است و به باطن انسان اقبال دارد و به امور بیرونی و آفاقی كمتر توجه
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كرده است .اصول و مبانی كه مکاتب و مذاهب هندی براساس آن بنیان گذاشته شدهاند ،بر پایۀ عقل و استدالل
نیست و سالک نباید در جستجوی برهان و استدالل باشد .در آیین بودا كمال انسان در وصول به نیراوناست و
انسان كامل كسی است كه بتواند از دایرۀ وجود (سنسارا) رهایی یابد ،و در این مقام است كه همۀ رشتههای
تناسخ از هم گسسته میشود و آدمی به حیات ابدی دست مییابد» (سیمای انسان كامل از دیدگاه مکاتب ،نصری:
ص  .)39باالترین مرحلۀ كمال در مکتب بودا برای رهروی است كه به مقام «آرهات» به معنای انسان كامل
برسد« ،آرهات» كسی است كه «در میان هشت شرط اینجهانی ،یعنی در سود و در زیان ،در نام و در ننگ ،در
ستای و در سرزن  ،در شادی و در رنج یکسان است و نه از خود دلبستگی نشان میدهد و نه بیزاری ،نه خود
را میگیرد و نه افسرده میشود» (راه آیین (دمه پده) :ص .)474بدینسان در آیین بودا ،همۀ انسانها میتوانند
براساس آموزههای بودایی به روشنشدگی برسند و مقام انسان كامل را پیدا كنند.
انسان كامل در یوگا
آیین یوگا ،آیینی است كه براساس ریاضت و گوشهنشینی ،به جهان درون توجه دارد و بر این باور است انسان با
خویشتنكاوی و درونگرایی میتواند به واالترین مقام كه مقام «زنده آزادی» است ،نائل گردد .براساس مکتب
یوگا ،هر انسانی در نهایت بصورت روحی پاک دیده میشود ،اما روح یا نفس پاک كه در نفس كلی الوهی جذب
نمیشود .انسان در آغاز چنین تجربه میکند كه در یک بدن مادی و پر از تمایالت خودخواهانه اسیر شده است،
اما تمرینهای معنوی با تفکری سازماندهیشده ،به كنترل بدن و ذهن میرردازد تا آنجا كه خواهشهای مادی و
نفسانی زدوده میشود« .تمرین معنوی – كه در سنتهای هندی با عنوان یوگا شناخته میشود – با دان و عمل
سروكار دارد كه شامل تفکر ساماندهیشده است تا شخص را قادر به درک آن هدف سازد هرچندكه ممکن است
چندین عمر از زندگیهای مکرر افراد را برای رسیدن به مقام انسان كامل بگیرد» ( Harold Coward,
.)Chapter, 1, p. 3
انسان كمال یافته در مکتب یوگا ،هنگامی كه بندهای تعلق را از هم گسسته و از شریعت گام بر طریقت نهاده،
«از رنگ نیک و بد آزاد و دائم در مراقبت میباشد .به آسانی به سرور بیکران وصال حق رسد و در آن مقام كه دل
به مراقبه گماشته است ،همه چیز را یکسان ببیند و خود را در همه و همه را در خود یابد» (سیمای انسان كامل
از دیدگاه مکاتب ،نصری :ص.)59
انسان كامل در مکتب ادویتا و دانتا
در مکتب وحدت وجودی ودانتا« ،شان كارا» مفسر و اندیشمند مکتب ادوایتا بر عینیت انسان با برهمان تأكید
كرده و بر این باور است ،انسان چیزی جز آتمان كه همان برهمان است ،نیست و در این مکتب از انسان بعنوان
موجودی مستقل و قائم به ذات ،بحثی به میان نیامده است« .شان كارا بیان میدارد تن انسان ظاهری و جلوهای
است و هیچ تمایز و تغایری میان روح و خدا وجود ندارد و هر دو یکی هستند كه با رفع جهل (اویدیا) كه باعث
ایجاد توهم میشود ،به این دیدگاه واقعی میتوان رسید» (معرفی مکتبهای فلسفی هند ،چاترجی :ص.)444- 447
«رامانوجا» یکی دیگر از مفسران ودانتا و از متفکران هندوی خداباور برخالف نظریۀ «شان كارا» معتقد است
هیچگاه و در هیچ مرحله از مراحل سلوک ،رابطۀ آتمان و برهمان به رابطۀ همانی حقیقی بدل نمیشود و همیشه
مرز تمایز این دو باقی است .انسان كامل طبق نظر مکتب ادویتاودانتا كه برهمان ،نفس الوهی و تنها حقیقت
است ،جایگاه ویژهای دارد؛ از نظر «شان كارا» انسان زمینی كه برای رسیدن به كمال تالش میکند ،باید به
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پاالی نفس ازطریق انجام كار بدون چشمداشت و عاری از خودخواهی برردازد ،تا بتدریج به مرتبۀ گسستگی و
وارستگی از تعلقات مادی و دنیوی برسد.
نتیجهگیری
یکی از درونمایههای اصلی در سطح فکری بیدل ،نظریۀ انسان كامل است .در اندیشۀ بیدل ،انسان موجودی
كمالگراست كه میتواند با معرفت نفس و حق مراتب كمال را بریماید كه در این سیروسلوک مراحل خودشناسی،
مرگ ارادی و تسلط بر نفس ،جود وكرم ،صبر ،توكل و تسلیم و رضا نق ویژهای دارند .بیدل دهلوی در
سرزمین هند و در بطن اندیشههای فلسفی و مکتبهای عرفانی هند پرورش یافته است .در این فضای جغرافیایی
آبشخور اندیشههای او عالوه بر منابع اسالمی ،متون اوپانیشاد و عرفانهای هندی بوده است ،لیکن نظریۀ او
درمورد انسان كامل ،تفکری اسالمی و ابن عربیوار است .در اوپانیشادها اگرچه انسان آینۀ برهمان است ،اما
تصویرانسان كامل در اندیشۀ بیدل ،جامع اسماء و صفات حق ،حقیقت كل و عقل منکشف ،وجود مقدس نبی
اكرم (ص) است .مکتبهای عرفانی هندی ازجمله بودا ،یوگا ،ودانتا و نیز متون مقدس اوپانیشاد ،كه نه دارای
پیامبری مرسل و نه كتابی منزل و مقدس است ،انسان كاملی كه پروریدۀ ذهن و اندیشۀ بیدل است ،وجود ندارد.
در این عرفانها راههای رسیدن به كمال در انسان زمینی در پرتو ریاضت ،داشتن مرشد ،انجام اعمال سخت و
مراقبههای طاقتفرسا حاصل میشود و غایت آنها نجات از رنج ،رهایی ازگردونۀ بازپیدایی (سمسارا) است .در
عرفان بودایی هدف نهایی رسیدن به مرحلۀ نیروانا (سکوت وخاموشی) و نیل به مقام «آرهات» و در عرفان یوگا
رسیدن به مقام «زنده آزادی» است.
مشاركت نویسندگان
این مقاله از پایان نامه دوره دكترای زبان و ادبیات فارسی مصوب در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه قم
استخراج شده است .آقای دكتر محمد فوالدی راهنمایی این پایان نامه را بر عهده داشته و طراح اصلی این
مطالعه بودهاند .سركار خانم زینب پناه به عنوان پژوهشگر این رساله در گردآوری داده ها و تنظیم متن نهایی
نق داشته اند .در نهایت تحلیل محتوای مقاله حاصل تالش و مشاركت هر دو پژوهشگر بوده است.
تشکر و قدردانی
نویسندگان بر خود الزم میدانند مراتب تشکر خود را از مسئوالن آموزشی و پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم
انسانی دانشگاه قم و هیئت داوران پایان نامه كه نویسندگان را در انجام و ارتقاء كیفی این پژوه یاری دادند،
اعالم نمایند.
تعارض منافع
نویسندگان این مقاله گواهی مینمایند كه این اثر در هیچ نشریه داخلی و خارجی به چاپ نرسیده و حاصل
فعالیتهای پژوهشی تمامی نویسندگان است ،و ایشان نسبت به انتشار آن آگاهی و رضایت دارند .این تحقیق
طبق كلیه قوانین و مقررات اخالقی اجرا شده و هیچ تخلف و تقلبی صورت نگرفته است .مسئولیت گزارش
تعارض احتمالی منافع و حامیان مالی پژوه به عهده نویسنده مسئول است ،و ایشان مسئولیت كلیه موارد ذكر
شده را بر عهده میگیرند.
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