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  دبه نام خداوند جان و خرّ

  
 بيدل  ها و چهار عنصر ها، در گلستان معرفت مثنوي، به مدد فراخواني انديشهدر اين نبشته
كالم . م رياحين كالم آبدارش نوازش مي دهيم شامهء خود را با شميتفرج نموده،بلند آشيان، 

  . را معطر و تازه مي گرداند هر بيدار دلملكوتي بيدل،  مشام جان
رامون واژه هاي از قبيل عرفان، عارف، معرفت، عـشق، تـصوف و             الزم است در اين مبحث، پي     

 بـا ايـن مفـاهيم       ، ذوق ر تماس گرفته شود، تا خوانندهء صاحب      صوفي به طور فشرده و مختص     
  .آشنا گردد

  
 بيدل، عارف وارسته و ابوالمعاني ميرزا محمد عبدالقادر« از كتاب قطوري كه زير نام 

  ، در آندهء نه چندان دور به حليهء طبع آراسته مي گردد، در آين، فراهم گرديده و»انديشمند
 ء اين عارف روشن ضمير به نمايش گذاشته شده است، قسمت هايتجلي انديشه هاي عارفانه

  . را در ده بخش به دوستداران بيدل تقديم مي كنماز آن كتاب 
  

  كاله ِ    عزت    افالك    فرش   نقش   پا   گيرد
  اهت كف خاكي به سر ريزدچو بيدل هر كه از ر

  
  رفيع. س
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  »عرفان « 
  

در اصـطالح مـراد، شناسـايي حـق         . عرفان، به معني شناختن، شناختن حق تعالي، خدا شناسي        
است و نام علمي است در علوم الهي كه موضوع شناخت آن حق و اسماء و صفات او اسـت و                     

عرفان . رده اند، عرفان مي نامند   بالجمله راه و روشي كه اهل اهللا براي شناسايي حق انتخاب ك           
يكي، به طريق استدالل در اثر به موثر و از فضل بـه             : و شناسايي حق به دو طريق ميسر است       

  .صفت و از صفات به ذات و اين مخصوص علما است
دوم، به طريق تصفيهء باطن و تخليه سر از غير و تحليـهء روح و آن طريـق معرفـت خاصـهء               

است و اين معرفت كشفي و شهودي را غير از مجذوب مطلق، هـيچ كـس                انبيا و اوليا و عرفا      
را ميسر نيست مگر به سبب طاعت و عبادت قالبي و نفسي و قلبي و روحي سـري و خفـي و       

          1. غرض از ايجاد، معرفت شهودي است
عرفا عقيده دارند كه براي رسيدن به حق و حقيقت بايستي، مراحلـي را طـي كـرد، تـا نفـس         

واند از حق و حقيقت بر طبق استعداد خود آگاهي حاصل كند و تفاوت آنان با حكمـا ايـن       بت
. است كه تنها گرد استدالل عقلي نمي گردند، بلكه مبناي كار آن ها بر شهود و كشف اسـت                

2  
  

پـس اگـر كـسي      . عرفان وسيلهء است براي معرفت حق، بنا براين خود عرفان هـدف نيـست             
فان باشد، موحد نيست، زيرا غير حق را كه عرفان باشد در نظـر              منظورش از عرفان خود عر    

و اگر كسي به عرفان برسد به گونهء كه گويي به آن نرسيده است بلكه فقـط بـه حـق                     . دارد
و در اين جا درجاتي هست كه بـا   . رسيده است، چنين كسي به اوقيانوس وصول رسيده است        
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ل است نه مقال، شايستگي ديدار الزم است        اين جا جاي حا   . عبارت قابل تعبير و بيان نيست     
   1. نه ورزيدگي گفتار

  :   موالنا گويد
   آيم خجل باشم از آن عشق به     چون    را شرح و بيان      عشق گويم هرچه 

   ليك  عشق بي زبان روشــنگر است    گرچه تفسير زبان روشنگر اسـت     
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  »عارف « 
  

سنده، واقف به دقايق و رموز، آگاه، آن كه خدا او را به مرتبـت شـهود ذات      معني دانا، شنا   به  
و اسما و صفات خود رسانيده باشد و اين مقام به طريق حال مكاشفه بر او ظاهر شـده باشـد    

  .نه به مجرد علم و معرفت حال
فرق عارف با حكيم و فيلسوف در كيفيت استدالل و راه ادراك حقايق است، حكيم با قـوهء       
عقل و استدالل منطقي پي به كشف حقايق مي برد و عارف از راه رياضت و تهـذيب نفـس و                     

    1. صفاي باطن به كشف و شهود مي رسد، جمع عرفا و عارفين
 صاحب نظري است كه خداي بزرگ او را به ذات و صفات و اسما و افعال خـود بينـا                     ،عارف

  .  عارف از ديده گويد و عاقل از شنيده: چه گفته اند گرداند و معرفت او از ديده بود، چنان
عارف آن است بشناسد كه وجود واحد مطلق است و به غير از يك وجود هيچ چيـز ديگـر                    
نيست و موجودات هم نمايش و عكوس اويند كه از مراياي تعينات نموده شده اند و پيوسـته     

    2. وجود مطلق مشهود او باشد و يك لحظه از شهود او غافل نباشد
او كـسي اسـت كـه از       :  بايزيد بسطامي، سلطان العارفين عالمت عارف را پرسيدند، گفـت          از

  . ذكر حق سستي نمي كند و از حق او كوتاهي نمي نمايد و به غير او انس نمي گيرد
عارف كسي است كه خداوند، خود را بر او بنماياند و حاالتي براي او ظـاهر   : ابن عربي گويد  

خالصه، عرفان ابن عربي، تجلي و جهان بيني وي، جهـان بينـي             . ستگردد كه معرف حال او ا     
تجلي الهي است كه در نظر وي اگر حق تعالي در اطالقش مي ماند و متجلي نمـي شـد، اعيـان                      

آري تجلي حق باعث ظهور اعيـان       . ثابته ظهور نمي يافت و در نتيجه عالم، موجود نمي گشت          
 بنابر اين در صورت عدم تجلي حق و عدم ظهور در علم و وجود احكام آن ها در خارج است،         

                                                 
١ �� ��ه � #
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. داد و سريان او به اشياء يعني در صورت غيب او، جهـان تمـتم معـاني خـود را از دسـت مـي               
فقيـري،  ( حيـرت، افتقـار،     : كنـد عبـارت انـد از       برترين درجات و مقاماتي كه عارف طي مي       

ي الهي است كـه سـپاس       نخستين حيرت وي در برابر نعمت ها      . پيوستگي و اتصال  )  درويشي
آخرين حيرت آن است كه عارف در جايگاه پرپيچ و خم . خود را شايستهء نعم حق نمي داند  

توحيد سرگردان و متحير است و فهم و خردش در برابر عظمت و قدرت و هيبت و جاللـت         
حق قاصر و ناچيز مي نمايد و سرانجام عـارف آن اسـت كـه خـدا و افعـالش را بـدون هـيچ            

و شاهدي مي نگرد و وقت عارف چون رنگ آب است در ظرف، يعني براي او وقتـي                واسطه    
از . گـردد  نيست و وي فرزند وقت خود مي باشد و در هر حالي برتر از حال گذشته وارد مي              

در بارهء عارف پرسيده شد كه عـارف كجـا اسـت؟       » ذوالنون« از  . اينرو حاالت مختلفي دارد   
  . يعني تو او را در دو وقت به يك حالت نمي بيني. جا بود و رفت اين: پاسخ داد

را بـه    كه وجد آنايشان از حق وجودي نيست و دسته ءگروهي كه بر    : ند ا عارفان سه گروه  
گروهي ديگـر،  . حالتي برمي انگيزاند كه حق، آنان را در حفظ آن حالت سرپرستي مي نمايد       

در نزد آنان يكي است اگر      ... اگر  از عرف و عادت بيرون اند و با عنايت حق، نطق و سكوت              
عارفـان در   . گويند سكوت كردند براي خدا است و اگر سخن گفتند از جانب خدا سخن مي             

اين مرحله جز حق چيزي نمي بينند وليكن بعضي را اين حال، عرفان علمي اسـت و بعـضي را               
 نگـرد و    فرق ميان مومن و عارف آن است كه مومن به نـور خـدا مـي               .  عرفان كشفي و ذوقي   

براي مومن قلبي است و عارف قلبي ندارد و قلب مومن با ياد خـدا مطمـئن مـي     . عارف به خدا  
شود و آرام مي گيرد و عارف جز به وجود حق آرام نمي گيرد و فرق ميـان معرفـت و ايمـان       

المعجـم  « . آن آن است كه معرفت براي عارف موهبت و وجد است و ايمان نـور و بخـشش                 
  »الصوفي



 
 

 ابوالمعاني بيدل، عارف وارسته و انديشمند                                                              ٨

 

 
 
 

در اصطالح كسي است كه حضرت الهي او را به مرتبهء شهود ذات و اسـماء و صـفات                   عارف،  
خود رسانيده، و اين مقام از طريق حال و مكاشفه بر او ظاهر گشته باشد نه از طريق علـم و                     

  . معرفت
عارف كسي است كه فناي در حق يافته و هنوز به مقام بقاء باهللا نرسـيده، و از            : بعضي گويند 

، حق مطلق، است كه مبـداً و معـاد همـه    »معروف« . به مقام اطالق سير نموده باشدمقام تقيد   
  . است

عارف كسي است كه از هـستي خـود محـو و فـاني              : الهيجي در شرح گلشن راز معتقد است      
  .عارف حقيقي به جز انسان كامل نيست. شده باشد

  ديزي كه ديد اول خدا ديچدلي كز معرفت نور صفا ديد        به هر 
عارف كسي است كه حضرت     : موالنا نور الدين عبدالرحمن جامي در لوايح جامي آورده است         

  .الهي او را به مرتبت شهود ذات و اسماء و صفات خود رسانيده باشد
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   »هاي يك عارف گيه ويژ« 
  

عارف گشاده رو و خوش برخورد و خندان است، در تواضع و فروتني كودكان و خرد ساالن                  
چـون آدم مـشهور بـا گـشاده رويـي            شمارد، از گمنام هـم     ا همچون بزرگساالن محترم مي    ر

گونه گشاده رو نباشد در حالتي كه او به حق مسرور و شاد است؟ و در        ه  چ. كند استقبال مي 
گونه برابر نداند در حالتي كه همگان در نـزد او شـبيه اهـل    ه هر چيزي خدا را مي بيند و چ    

  .ل اشتغال ورزيده اند؟ند كه به باط ارحمت
كه او از مرگ نمي هراسد؟ عـارف بخـشنده           گونه نباشد، و حال آن    ه  عارف دلير است ، و چ     

است، و چگونه بخشنده نباشد، كه او از محبت باطل و نعيم دنيا به دور است؟ او از گناهان                    
و را از تر از آن است كه ذلت و خواري بشري ا گونه نگذرد، كه او بزرگه گذرد و چ  در مي 

گونه كينه ها را فراموش نكنـد، زيـرا         ه  كند، و چ   جاي به در برد؟ او كينه ها را فراموش مي         
ياد او مشغول به حق است؟ عارف به تجسس احوال مردم نمي پردازد، و خشم بر او مـستولي                   

كنـد   با مردم با مدارا رفتار مي     . دهد شود بلكه هميشه دلسوزي و رحمت به او دست مي          نمي
گويد، اما نـه   كند و احيانا امر مهم و عظيم را به نا اهل نمي        مهرباني به آنان نصيحت مي    و با   

  .از روي حسد بلكه از روي غيرت
  

  :احوال عرفا در سير و سلوك بسوي حق
جـا   اما اين .  احوال عرفا در سير و سلوك را علي سينا در يازده فصل مفصل بيان نموده است               

  :كنم طور مختصر بيان ميه ب
مي نامند و چنـدي كـه عـارف در    » اراده « عرفا نخستين مرحلهء حركات  و سلوك خود را    

و رياضـت   . سـپس او بـه رياضـت نيازمنـد اسـت          .شود خوانده مي » مريد  « اين مرحله است    
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دوم، تابع ساختن نفس اماره به      . اول ، دور ساختن غير حق از راه حق          : متوجه سه هدف است   
  و وهم به سوي توهمات مناسب با امر قدسي كـشيده شـوند و از     نفس مطمئنه تا قواي تخيل    

سوم، لطيف ساختن درون براي تنبه . توهمات مناسب جهان زيرين و خاكي روي گردان شوند 
  : كند و چند چيز به هدف دوم كمك مي. كند زهد حقيقي به هدف اول ياري مي. و آگاهي 

 گيرند و موضـوع نغمـه هـاي    را به كار مينغمه هايي كه قواي نفس      . عبادت همراه با فكرت     
سپس خود سخن پندآموز از گويندهء پـاك بـا عبـارت          و. سازند شان را مورد قبول اوهام مي     

انديشهء باريك و عشق پاك كه شمايل . طريق روشن و اقناع كننده  ه   خوش و ب   بليغ و نغمهء  
تـي كـه اراده و   وق. كنـد  معشوق، نه سلطان شهوت در آن حكم كند، به هدف سوم يـاري مـي     

حالـت ربـودگي، فرصـت مناسـب و حالـت ميـان       ( رياضت مريد را به حدي رسانيد، خلسه        
شود كه ايـن     هايي از مشاهدهء نور حق براي او حاصل مي        )  خواب و بيداري عارف را گويند     

ـ       ند و گويي آن    ا خلسه ها لذيذ   درخـشند و سـپس    سـوي او مـي  ه ها برق هايي هـستند كـه ب
در ميـان دو  » وقتي « هر . شود ناميده مي» اوقات  « اين حالت نزد عارفان     . گردند خاموش مي 

و هرگاه او در رياضت فـرو رود،        . وجدي قبل از آن وقت و وجدي بعد از آن         . وجد قرار دارد  
اتـصال بـه جنـاب    : گويـد   مي علي سينا. گردد مذكور بيشتر مي» پرده ها « حاالت و غواشي  

گردد و بدون آمادگي قبلي نيز روي  ت رياضت نيز حاصل ميحق وقتي ملكه شد، در غير حال
  .كند دهد و در هر چيز جلوهء حق را مشاهده مي مي

گـردد و    وقتي رياضت به پايان رسيد و سالك به حق واصل گرديد، درون او آيينهء حق مـي                
ن با اي. رسد و او از خود مسرور است، زيرا اثر حق در درون او هست لذات حقيقي به وي مي   

  .خود مردد است و هنوز وصول تام تحقق نيافته استه حال او ميان نظر به حق و نظر ب
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در مقام وصول تام تـرددي      . شود سوي حق، درجهء وصول ناميده مي     ه  آخرين درجهء سلوك ب   
 رود و بيرون شدن از خود و وصـول بـه حـق ميـسر مـي         كه در مرحلهء پيش بود از ميان مي       

 1. گردد مي يابد و درجات وصول آغاز ميگردد و درجات سلوك پايان 
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   »معرفت« 
  

  :شود معرفت در فلسفه بر معاني چند اطالق مي. معني، شناخت، شناسايي، علم و دانشه ب
  .ادراك مطلق اعم از تصوير و تصديق: اول
  .تصوير تنها كه آن را معرفت و تصديق را علم گويند: دوم

  .ادراك جزيي: سوم
  .ادراك جزيي از روي دليل كه آن را معرفت استداللي گويند: مچهار
ادراك دوم از چيزي كه اول آن را ادراك كرده باشد و بعد از فراموشي دوباره به يـاد                   : پنجم
  .آورد
  1. ادراك بعد از جهل كه ادراك مسبوق به عدم گويند: ششم

ه حواس ظاهري نـسبت     معرفت يا حسي است، يا عقلي، معرفت حسي معرفتي است كه از را            
  .به اشياء خارجي، حاصل شود، معرفت عقلي، مدركات كلي عقلي است

معرفت شهودي در مقابل معرفت استداللي است و مراد همان برهـان صـديقين اسـت كـه از                   
معرفـت كـشفي يـا عيـاني،     . شهود ناصب آيات و موجد آنها به ذات خـود موجـود پـي برنـد              

كوك و شبهات، از پيش سالك حق بـين برخيـزد و بـه              معرفتي است كه در آن حال تمام ش       
   2. چه كه به نظر و استدالل توان دانست كشف و عيان بيند آن

چون صوفيان، معرفـت را نـوعي از ذوق ميداننـد كـه عقـل را در آن دخـالتي       : ابن عربي گويد  
د آنگاه معرفت فناي انيت عبـ     . نيست و شهود قلبي است كه با نور خداي بزرگ منور گشته           

صـوفي  . را در بر دارد كه با از بين رفتن صفات بشري و بقا به صـفاي الهـي تحقيـق مـي يابـد                       
                                                 

  »كتاب انشاء الدواير« ١
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وئيـت را از  زيرا خدا است كه پردهء بيگانگي و د. معرفت به خداوند را به وي نسبت ميدهد   
: گويند معرفت بـر دو قـسم اسـت   .  كه انسان، عارف خود گشته است   عارف برداشته بگونهء  
چـه را كـه از      حقيقت، معرفت حق اثبـات وحـدانيت او اسـت بـا آن             معرفت حق و معرفت   

  صفات داراست 
زيـرا او خـداي بـي    »  يحيطون به علماً« : و معرفت حقيقت راهي بدان نيست كه خداي گويد 

  .نيازي است كه حقايق صفاتش قابل درك نيست
السفه و علمـا  چه علم ف  . صوفيان، ميان شناخت صوفي و علم فالسفه و متكلمان فرق مي نهند           

از طريق عقل و برهان است ولي معرفت به خدا علمي نيست كه مومنان بدان ايمـان دارنـد و                
نه از علوم برهان و عقل است كه حكما و متكلمان بر آن باور دارند، بلكـه معرفـت صـفات         

شـان   زيـرا آناننـد كـه خـدا را بـا قلـوب            . وحدانيتي است كه تنها براي اوليا تحقق مي يابـد         
شود كه براي ديگر بندگان خدا وجـود پيـدا           ده مي كنند و براي آنان چيزي كشف مي        مشاه

شود و   نمي كند و پايان معرفت، حضرت وحدانيت است كه در آن عارف به حق نزديك مي               
   1. گردد گيرد و معاني براي او آشكار مي از وجود و بخشش حق بهره مي
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   »عشق« 

  
 و معشوق از عشق است و بـه معنـاي فـرط حـب و دوسـتي          ميل مفرط است و اشتياق عاشق     

است و آن گياهي است كه به دور درخت مي پيچد و آب آنرا » عشقه « است و نيز مشتق از    
. بخورد و رنگ آنرا زرد كند و برگ آن بريزد و بعد از مدتي خود درخت نيز خشك شـود                   

 را از كار بيندازد، و طبع را      چون عشق نيز به كمال خود برسد، قوا را ساقط گرداند و حواس            
از غذا باز دارد و ميان محب و خلق مالل افكند و از صحبت غير دوست، ملول شود يا بيمـار     

عشق افراط محبت است كـه در قـرآن   : ابن عربي گويد  . گردد و يا ديوانه شود و هالك گردد       
» شـد حبـاً هللا      والـذين آمنـو ا    « : از آن به شدت حب تعبير مي شود، كه خداي بزرگ فرمايد           

» قد شغفها حباً    « : در قرآن گويد  . آناني كه ايمان آوردند، عشق شديدتري به خدا دارند        : يعني
عشق زليخا بر قلب يوسف چون شغاف است، شغاف، پوست باريك نرمـي اسـت كـه                 : يعني

  . از اينرو حق خود را به شدت حب توصيف كرده است. حاوي قلب و محيط بر آن است
 بگفتهء عرفا، بنياد جهـان بـر    ه حد افراط دوست داشتن، محبت تام و اساس وعشق، يعني ب
عـشق  .  محبوب را بـسوزد     غير گويند عشق آتشي است كه در قلب واقع شود و         . آن نهاده شده  

  : موالنا جالل الدين بلخي ميفرمايد.درياي بالست و جنون الهي و قيام قلب است
  شق ســـايد كوه را مانند ريگ مـانند ديگ      ع  بحر را  جوشد عشق

   از گزاف  لــرزاند زمين را عشق بشكافد فلك را صد شكاف       عشق
   افالك را   دادمي   وجـودي  را       كي  عشق پاك بحر نبودي  گـــر 

ترين ركن طريقت است و اين مقام را تنها انسان كامل كه مراتب ترقـي و تكامـل                   عشق مهم 
عاشق را در مرحلهء كمال عشق، حالتي دست دهد كه از خود            . كند ميرا پيموده است، درك     

  .شود و از زمان و مكان، فارغ، و از فراق محبوب مي سوزد و مي سازد بيگانه و ناگاه مي
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  ـاندان و منزلشـــــ خ دل ما   گردد دلش         اي  خنك  كي تا نســـــوزد
   است  اولي تر  چنين هء عاشقخوش بسوز اين خانه را اي شير مست        خان

  كه شمعم من بسوزش روشنم   من ســـوز را قبله كنم         زان  اين  از بعـــد
  خوانان گذر   يك شبي در كوي بي    ب اي پسر   خواب خــود بگذار امشـــ

  ته اندوصلش كشه چو پروانه ب   هم    ته اند   ـهـا را كه مجنون گش  بنگر آن
م مست عشق شده و ميان خود و معشوق واسطه اي نمي بيند و اين همان عـشق                  و در آن هنگا   
  .حقيقي است

اگر بستهء عشقي خالصي مجوي، و اگر كشتهء عشقي قصاص مجوي، كه عشق آتشي سـوزان             
  :عطار گويد. و بحري بي پايان است

   در اين عـالم زند      گر جام عاشق دم زند آتش
   هــا برهم زندا چون ذره  بي اصل ر اين عالم

   دريا شود دريا ز هيبت ال شـود       ههمـــ عالم 
   بر آدم زند  و آدمي گــــر خويش آدم نماند

  ـمان نه كون ماند نه مكان      بشكافد آنگه آسـ
  شوري در افتد در جهان اين شور در ماتم زند

اي . رمـاني اسـت   را جاني است و قصهء بي پاياني اسـت و درد بـي د              هم جان است و هم جان     
مسكين تو پنداري كه شربت عشق ازل خود تو نوشيده اي، يا عاشق گرم رو در اين راه خـود                    

اگر تو پنداري كه خداي را در اين ميدان قدرت چون تو بنده اي نيست كـه وي      . تو ساخته اي  
ان اگر پردهء قهر از باطن اصنام بـي جـ  . را به پاكي بستايد، گمانت غلط است و انديشهء خطا   

بردارند و لگام گنگي از سر اين در و ديوار و درختان فروكشند، چنـدان عجايـب تـسبيح و                    
  :آواز تهليل شنوي كه از غيرت سر در نقاب خجلت خويش كشي و به زبان عجز گويي

  يپنداشتمت كه تو مرا يك تنه اي      كي دانستم كه آشناي همه ا
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هرچه عقل به پنجاه سال اندوختـه       . استعشق، براق سالكان و مركب روندگان       ! اي درويش 
سالك بـه صـد     . باشد، عشق در يك دم آن جمله را بسوزاند و عاشق را پاك و صافي گرداند               

عاقل در دنياسـت و عاشـق در   . حيله آن مقدار سير نتواند كرد، كه عاشق در يك طرفة العين   
  :عطار گويد. آخرت

  تا جهان باشد نخواهم درجهان هجران عشق     
   نشكنم پيمان عشق رگزقم  بر عشق  هعاش

  د در جهان    تا حديث  عاشقي  و عشق باشـ
  بر سر ديوان عشق ـته  نوشـ  باشد  من نام

عقل در ادراك وي حيران است و دل از دريافت وي ناتوان، و عاشق قربان است، نهان كنندهء    
  :عطار گويد. عيان است

       كس تدبير نيست قان را با خود و با هيچعاش
   و شين و قاف را اندر كتب تفسير نيست عين

حـافظ  . عشق حيات فواد است اگر خاموش باشد، دل را چاك كند و از غير خود پاك كنـد                 
  :گويد

  ــاز و نوايي دارد     ـــمطرب عشق عجب س
  نقش هــــــر پرده كه زد راه بجايي دارد

  الي       خـــ  مبادا  عشاق نالهء   از  عــــــالم
  كه خوش آهنگ و فرح بخش صدايي دارد

عشق درد نيست، ولي    . اگر بخروشد ويرا زير و زبر كند و از قصهء او شهر و كوي خبر كند               
  :سلمان گويد. به درد آورد، بال نيست، وليكن بال آرد

  تان  را  به هم برمي زند     مسـ  تو  ورـ مخم  مـچش
  زند  مي  در بر  حلقه    را   عاشقان عشقت سوز 
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   عشق نيز آهنگ او       چنگ و چو   همي نالد  دل 
  زند  مي ديگر  راز    يك   هـــر مشتاق دل  در 

هرچه مايهء راحت اسـت، پيرايـهء       . چنان سبب ممات است    كه علت حيات است، هم     چنان
  .آفت است

عالقـه  عشق مجازي، ابتدا، محبت و هوي و بعد    . عشق را به حقيقي و مجازي تقسيم كرده اند        
و بعد وجد و عشق است كه منشأ آن هوي و حب مجازي است و پس از مرتبهء عشق، شغف        

عشق حقيقي، الفت رحماني و الهام شـوقي اسـت، و ذات حـق            . است كه سوزانندهء قلب است    
 بالجمله . كه واجد تمام كماالت است و عاقل و معقول بالذات است، عاشق و معشوق است

 محبوب حقيقي است كه ذات احـديت باشـد، و مـابقي عـشق هـا                 عشق حقيقي، عشق به لقاء    
كه محبت و عشق، اساس زندگي و بقاء و موجوديت عالم اسـت، شـكي               در اين . مجازي است 

نيست، زيرا تمام حركات و سكنات و جوش و خروش جهانيان بر اساس محبت و عالقـه و           
  .عشق است و بس

   1. ه واسطهء عشق و محبت استها ب عرفا گويند، حتي وجود افالك و حركات آن
عشق، يكي از عواطف است كه مركب از تمايالت جـسماني، حـس جمـال، حـس اجتمـاعي،                 

عالقهء بسيار شديد و غالبا خواستهء نامعقولي است كـه    . تعجب، عزت نفس و غيره مي باشد      
گاهي هيجانات كدورت انگيز را باعث مي شود و آن يكي از مظاهر مختلف اجتماعي اسـت                 

به عقيدهء صوفيان، اسـاس و بنيـان جهـان هـستي بـر      . شمار مي آيده  غالبأ جزء شهوات ب كه
پـس  . عشق نهاده شده و جنب و جوشي كه سراسر وجود را فراگرفته به همين مناسبت است        

   2. كمال واقعي را در عشق بايد جستجو كرد
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 رخ يار ديده اند و از هر ني عرفا از عالم حيوان و انسان پا فراتر نهاده بر هر در و ديوار  نقش
موالنـا  . و ساز نواي عشق شنيده، جهان بي جان و با جان را مظاهر و مواليد عشق شناخته اند            

  :فرمايد مي
   آتش عشق اســت كاندر ني فتاد  جوشش عشق اســت كاندر مي فتاد      

   در رقص آمد و چاالك شد  كوه   الك شد     جسم خاك از عشق بر افــ
   جمله علت هـــاي ما  دواي   اي عشق خوش سوداي ما         اي  باش شاد 

   دواي نخوت و نامـــوس ما وي       جالينوس ما    و  افـــــالطون   تو  اي
حضرت مسيح آمد كه عشق     : گويند دانند، و مي   مسيحيان دين خود را دين عشق و محبت مي        

  . خدا و به خلق را تعليم كنده ب
وابسته به مفهوم تجلي الهي است و اين مفهوم به نوبهء خود، گـذرگاهي از غيـب               مفهوم عشق   

انگيزهء . متجلي ميشود» نفس رحمان« به كشف مي افزايد، رهايي و خالصي از اسماء كه در           
ابـن  . خواهد خود را آشكار سازد و بـشناساند  نفس رحمان، عشق آن گنج پنهان است كه مي    

آن را  » عشق« هستي و وجود اين دنياست، حركتي است كه          حركتي كه حتي  : گويد عربي مي 
ويه اي كه بنگريم و چنان در عدم بود،از هر زا نبود، دنيا هم  » عشق«برانگيخته است،اگر اين    

  . كه مالحظه كنيم، حركتي است از استتار به كشفاز هر جنبهء
آشكار كـردن خـود     به  ) گنج پنهان (داراي دو ساحت است، از سوي اراده و تمايل          » عشق«اما  

در ميان موجودات به منظور شناخته شدن به وسيلهء آنان و براي آنان است، و از سوي ديگر  
عشق يا تمايالت موجودات به خدا و براي خدا، يا عشق خدا به خود اوسـت، چـرا كـه او در              

اين حركت دوگانهء عـشق خـدا بـه         . عين حال هم خالق است و هم مخلوق، محب و محبوب          
ردن و شناساندن خود در ميان موجودات و عشق موجودات به يگانه شدن با اسماي               آشكار ك 

كه خود تجليات آن استند، مرتبط است و بـه دو قـوس نزولـي و صـعودي، كـه يكـي مظهـر                        
آن يـك، خلقـت در      : انگيزش الينقطع موجود و ديگري حركت بازگـشت بـسوي خداسـت           



 
 

 ابوالمعاني بيدل، عارف وارسته و انديشمند                                                              ١٩

 

 
 
 

اخيز هاي موجودات و بازگشت آنهـا بـه   جرياني همواره مكرر و بازگردنده، و اين يك رست     
بدان كه مدارج و معارج فيض وجودي       « : گويد   الهيجي مي   1. علت اوليه و غايي خويش است     

جا به عقل كل و نفس  دوري است و فيض متنزل است از مرتبهء احديت به واحديت و از آن    
ـ   كل و عالم برزخ مثالي و عرش و كرسي و افالك سبعه و عناصر اربعه و م   ه واليد ثالثـه تـا ب

رسد قوس نصف دايرهء نزولي به اتمام مي رسـد و از مرتبـهء انـساني        مرتبهء انسان كامل مي   
كه آخر تنزالت است ابتداي ترقي مي شود و به عكس سير اول كه سير نزولي بـود، مـي رود     
 تا به نقطهء اول كه مرتبه احديت است وصول مي يابد و قوس نصف دايـره بـه اتمـام رسـيده       
 نقطهء آخر به نقطهء اول متصل مي شود و قوسين سر به هـم آورده دايـرهء وجـود تمـام مـي                      

بدان كه چنان نقطهء احديت، به اعتبار تنـزل         . شود گردد و اول عين آخر و آخر عين اول مي         
  .»مبدأ است و به حقيقت، مبدأ و منتها حق است، كه منه بدأ و اليه يعود

. »اهللاُ جميل و يحـب الجمـال  . ( ست و زيبايي را دوست ميداردخدا زيبا « : گويد ابن عربي مي  
و اگر موجودي را به     « : باز گويد الزمهء زيبايي، خود نمودن و تاب مستوري نداشتن است، و           

داري، هيچ كـس جـز خـدا را دوسـت نميـداري، زيـرا كـه وجـود                    خاطر جمالش دوست مي   
كه  چنان افزون بر اين، هم . ها خداست به همين سان، از همه وجوه، موضوع عشق تن        . زيباست

خدا خودش را مي شناسد و با شناختن خويشتن خويش است كه دنيا را مي شناسد، آن را به            
سـت كـه   رار، دنيا بـراي او همچـون آيينـهء    بدين ق . اضافه، شبيه تصوير خويش آفريده است     

 د را دوسـت مـي  تصوير خود را در آن مي بيند و به اين سبب است كه خدا فقط خويشتن خو        
  .»دارد

نماياند و تـصوير خـود را بـر     به خاطر اين جمال متعالي است  كه خدا خويش را به خود مي       
چون آيينه هاي تابانندهء تجليات الهي استند، مي افكند و خود            جوهر هاي صور نوعي كه هم     

دنياست تصاوير منعكس شده روي اين آيينه ها همان . كند ها مشاهده و ستايش مي را در آن
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و چون تصوير تابانده شده، شكل خدايي نمادينه شده را بازآفريني مي كند، گفته مي شود كه     
  .خدا دنيا را به شكل خويش خلق كرد

ترين، سرايت مي كند و حتا       ترين تا كوچك    به تمام موجودات از بزرگ     ،اين عشق رحماني  
تجليـات جمـال الهـي    ) نيـز (ا هـ  ناچيزترين ذرات نيز از آن بهره مند مي شوند، زيـرا كـه آن   

  :گويد هاتف اصفهاني شاعر سدهء اخير مي. هستند
  دل هر ذره را كه بشكافي      آفتابيش در ميان بيني

كـه نـور خورشـيد       جاي شگفتي نيست اگر يك ذره نيز اشتياقي سوزان داشته باشد به ايـن             
 عـدم بـه وادي وجـود    ذات و صفات آن بر او ريخته شود و بدين ترتيب آن ذره نيز از ظلمات         

خويش در غيـب بـوده بـه عنـوان نـور الهـي بـر        ) وجودي(چه به ظرفيت  آورده شود تا هرآن   
  .عرصهء ظهور كشف گردد و بدين قرار از قوه به فعل درآيد

چنين شراب است و در سيماي اين مظهر است كه در اشعار عارفانهء فارسـي تجلـي         عشق هم 
 و هم دنياي پديده ها همچون ميخانه معطر از عطر شراب تمامي عالم، هم دنياي غيب. كند مي

فريبندهء وجود رحماني است و همه موجودات و مراتب متسلسل هستي عالم در حكم پيالـه                
سوي آن دراز شده اند و هر يك بر حسب ظرفيت ذاتـي خـود، جرعـه اي                  ه  هايي استند كه ب   

  : شراب عشق الهي را دريافت مي كند
   1.  سكرآور استعالم همه مست اين مي

 زهد قشري را، از آن جهت كه موجب خود بيني و پندار و هوي مـي شـود و انـسان را               ،عطار
 نا مناسب مي شمارد و به عكس معتقد است كـه عـشق بـه                ءكند، وسيله  چون يخ فسرده مي   

آدمي گرمي مي بخشد و سوز آن وجود عاشق را مي گدازد و غلبهء ارادهء معـشوق، عاشـق را                    
جا كه ارادهء عاشق محو ارادهء معـشوق   ت و هواهاي نفساني منصرف مي كند، تا آن  از تمايال 

اين معرفتـي اسـت كـه    . گردد و عين معشوق مي شود مي شود و با االخره در معشوق فاني مي        
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صوفيه اراده مي كنند و مسلمأ با آنچه اهل علم و اصحاب قشري دين مي گوينـد، فـرق كلـي                     
  .دارد

  

  كردن  د  يخ     از   زهفسردي   هم   چو  
   گاهگاهي     آتش    چو     آخر     بسوز

  ست   احرام  جستن     پختگي    زاهد   ز 
  ست ا پخته خام  خشت همچو زاهــد  كه 

  ست ا  اشك، عاشق همچو شمع  و  سوز ز
  ستا   سوز خويش جمع از آن در اشك و

   سوزش  و  اشك شب  همه   باشد  آن از
   روزش  نيز  كشتن   بود  ـــدخواهـــ كه 

  تمامش  شد    كشتن  ســوز  و  اشك  چو
   نامش  ـوق معشـــ    كشــــتهء   بــرآيد 

   را  نفس   هــم   همــدم   پرده   در   شود
   را كس هـــــيچ  با   او   كار   اند نمــــ

م در مقـام شـوق انـد و بـه      به دنبال اين اعتقاد به اين نظريه مي رسيم كه تمامي موجودات عال            
پـس موجـودي كـه    . اصل خويش عشق مي ورزند و همين امر آن ها را به سوي كمال مي راند 

وسيلهء ظهور وجود كل و حقيقت است، شوق باز گشت به اصل دارد، خواه اين اصل را بنابر    
ق و آن چه اصحاب دين گفته اند، خدا بناميم، و خواه حقيقت محض يا وجود كل، و خواه خال 

راهـي بايـد    . صانع و جز آن، همه به سوي او روي دارند و مرجع و معـاد همـهء آنـان اوسـت                    
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پيموده شود كه جزء به كل و فرع به اصل بپيوندد، اين همان راهـي اسـت كـه تكـاملش مـي                   
   1.نامند

  پاي تست سـر هم   ور كسي را هست  خلق عالم در رهت سر باختند      
   تست يك يك جاي  عشق  طواف  در  و     آسمان سر برزمين هر جاي ت

   در سوداي تست  چنين  سرگشته  ســـر و بن ذره وار       اين    بي آفتاب
در راه رسيدن به حقيقت، عرفا با روش علما و طريق زهاد توافق ندارند، بلكه روش آن ها را 

 تعالي، ناقص براي به دست آوردن  و دريافت راز خلقت و آفرينش و حقيقت درك ذات حق
مي شمارند و معتقد اند كه علم سر، راهنمون انسان بسوي حقيقت نبوده، آدمي را به اشتباه 
مي برد، ولي داشتن  دل با فرهنگ و بيدار و علم باطن و ذوق و اشتياق ، انسان را به حقيقت 

  .راهبري مي كند

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 انديشهء عرفاني عطار، احمد محمدي ١
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  »تصوف « 
  

  . از دانشمندان ارائه شده استدر مورد كلمهء تصوف، نظريات مختلف و گوناگون
در بيان اين اصطالح، از فرهنگ اصطالحات و تعبيرات عرفاني، تأليف دكتر جعفـر سـجادي                

  . طلب امداد مي طلبم
  : شادروان استاد همايي گويد

تصوف اسالمي از صدر اسالم در تحـت تعليمـات پيغمبـر اكـرم و قـرآن مجيـد و صـحابه                      « 
عليه السالم كه سر حلقـهء اوليـا و سـر سلـسلهء همـهء          مخصوصأ حضرت علي بن ابي طالب       

در آن زمان مسلكي و فرقهء مخصوص به عنـوان          . طوايف صوفيه به شمار مي رود مايه گرفت       
تصوف و صوفي وجود نداشت و ظهور اين اصطالح، موافق ادله و شواهدي كه در دست داريـم                  

  .مربوط به اواخر سدهء اول يا نيمهء سدهء دوم هجري است
معي از مورخان و مشايخ صوفيه بر اين عقيده اند كه اصطالح تصوف و صوفي در نيمهء اول                 ج

سدهء دوم هجري پيدا شده و نخستين كسي كه رسمأ به لقب صوفي خوانده شـده ابـو هاشـم                 
 قمـري صـحبت او درك كـرد و    161 قمري كه سفيان ثـوري متـوفي   150صوفي است متوفي  

ديده بودمي هرگز به دقايق ريا پي نبردمي، يعنـي از بركـت             اگر ابو هاشم صوفي را ن     « : گفت
  » .صحبت وي حقيقت ريا را دانستم و به ترك آن گفتم

اسالم در آغاز امر كامأل ساده و بي پيرايه بود و مسلمانان زير لواي اسالم متحد و متفق بسر              
ي از خـواص    كساني كه زمان پيغمبر را درك كرده بودند به نام صـحابي و گروهـ              . مي بردند 

بعنوان اهل صفه خوانده مي شدند، و كساني كه عهد صحابه را درك كرده بودند به نام تابعي        
شهرت داشتند، و مردم عبادت پيـشه را بـه عنـوان عابـد و زاهـد و ناسـك و امثـال آن مـي                          

و به طور كلي اسامي     . و سپس عنوان صوفي و متصوف جانشين القاب گذشته گرديد         . خواندند
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 خاص در مورد فرقه ها و مسالك و مرام ها از آن تاريخ معمول شد كه اختالفـات                   و عناوين 
و مشاجرات در اسالم ظهور كرد و اين معني متعلق به اواخر قرن اول و قدر مسلم سدهء دوم                   

  .هجري است
عـد از   افاضل و خواص مسلمين در عصر پيغمبر اكـرم بـه نـام صـحابي، و ب                : قشيري مي گويد  

و پس از آن كه بدعتها ظـاهر و  . ايشان تابعي، و آنگاه به عنوان زهاد و عباد خوانده مي شدند         
منازعات مابين طبقات و فرق مسلمين پديد گرديد، و ظهور اين اصطالح قبل از سال دويـست   

    1. هجري بود
ظـاهرأ  . دندهم چنين اول خانقاهي كه براي صوفيان بنا كردند آن است كه به رملهء شام كر               

اين عقيده در اصل كتاب نفحات يعني امالي هروي و طبقات الصوفيهء ابـو عبـدالرحمن سـلمي     
نوشـتهء  » علـم التـصوف   « كشف الظنـون در تحـت عنـوان         .بوده كه جامي ترجمه كرده است     

اول مـن سـمي بالـصوفي ابـو هاشـم           « و  : كند و بعد از آن مي گويد       رسالهء قشيري را نقل مي    
  ».في سنة خمسين و مائةالصوفي المتو

و شايد ايـن قـديم تـرين        » الصوفيه من النساك    « : جاحظ در كتاب البيان و التبيين مي نويسد       
  .كتاب باشد كه لفظ صوفيه در آن به معني فرقهء مخصوص آمده است

 110 ـ  20( گروهي برآنند كه ظهور اصطالح صوفي و متصوف مربوط به زمان حسن بـصري  
دند كه وي نخستين زاهدي است كـه اهـل تـصوف بـوده و در بـارهء آن                   و معتق . است) قمري

« : سخن گفته و كلمهء صوفي را در اصطالح خاص به كار برده است، در اين جمله كـه گفـت         
در كتاب قـوت القلـوب شـرحي راجـع بـه            » .رأيت صوفيأ في الطواف و اعطيه شيأ فلم ياخذه        

اي تصوف مي شمارد و روايت مـي كنـد          فضايل حسن بصري مي نويسد و او را نخستين پيشو         
كه پيغمبر اكرم صلوات اهللا عليه اسرار تصوف را جز بر خواص اصحاب آشكار نمي فرمود و             
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نخستين كسي كه اسرار اين حديث را از پيغمبر فراگرفـت، حذيفـه بـن يمـان بـود و حـسن        
  . بصري اين علم را از حذيفه فراگرفت

ر مي يابيم كه سخنان مـشايخ هرچنـد بـه ظـاهر     اگر درست به حقيقت تصوف آشنا شويم د       
ديگـر  و همگـي مربـوط بـه يـك معنـي و يـك                  مختلف مي نمايد، در واقع نزديك به يك       

اما اختالف در تعبيـرات ناشـي از اخـتالف در احـوال و مقامـات و مراتـب و                  . حقيقت است 
م و  درجات گوينده حكايت مي كند و هر كسي از منزل خـويش نـشاني مـي دهـد و از مقـا                     

و ثانيـأ سـير و سـلوك روحـاني را از درجـهء      . پايهء كه در آن واقع است عبـارت مـي آورد     
انقطاع و طلب تا مقام فناء في اهللا مراتب و مقامات و درجـات و احـوال و اوقـات گونـاگون                      

در كتـاب اسـرارالتوحيد از شـيخ        . است و سالك در هر مرحله حـال و مقـامي خـاص دارد               
شـيخ مـا    « : يك جـا مـي نويـسد      :  تعريف براي تصوف نقل شده است      ابوسعيد ابوالخير چند  

يعني درويشي نامي است واقع چون تمام شـد و بغايـت   »  التصوف اسم واقع فاذاتمفهواهللا   ،گفت
  .برسيد جز از خدا چيزي نماند

اول . هفتصد پير از پيـران در طريقـت سـخن گفتـه انـد      : شيخ ما گفت  : جاي ديگر مي نويسد   
. » التصوف ترك التكلـف « ر، اما عبارات مختلف بود و معني يكي بود كه          همان گفت كه آخ   

تصوف دو چيز اسـت يـك سـو نگريـستن و يكـسان              : جاي ديگر مي نويسد كه شيخ فرمود      
هفصد پير از مشايخ در ماهيت تصوف سخن گفتـه  : شيخ گفت: جاي ديگر مي نويسد . زيستن

يعنـي  » استعمال الوقت بما هو اولـي بـه   « ه  اند و تمام ترين و بهترين همه قول ها اين است ك           
  ». تصوف به كارداشتن وقت است بدان چه شايسته تر و سزاوار تر باشد

: در فرهنگ اصطالحات عرفاني ابن عربي، دكتر گل بابا سعيدي، در مورد تصوف مي خـوانيم               
و تصوف، در لغت به معناي پشمينه پوشيدن و ما خوذ از صوف است كـه بـه معنـاي پـشم                      « 

در اصطالح از خواهش هاي نفساني پاك شدن و اشـياء عـالم را مظهـر حـق        . نوعي از پشمينه  
تصفيهء دل اسـت از ناپـاكي هـا و مفارقـت از اخـالق طبيعـي و دوري از          : دانستن و گفته اند   
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: دعاوي نفساني و فرود آمدن صفات روحاني و تعلق به علوم حقيقي  اسـت و نيـز گفتـه انـد                     
صفاي معامله است بـا  : هم چنين گفته اند. بذل مجهود، واكنش به معبودترك اختيار است و     

صـبر و شـكيبايي اسـت در        : خداوند تعالي ، واصل آن كناره گيري از دنيا است و گفتـه انـد              
  . اوامر و نواهي

توبه از ناشايـست و صـدق در طلـب و          : عبارت است از چهار چيز    : و نيز در تصوف گفته اند     
ء در توحيد، و آن نهايت كار بود كه مـرد در شـهود جـالل حـق تعـالي      ورع در شبهات  و فنا   

پس در لفظ تصوف چهار حروف يافتند، حكـم كردنـد   . وجود و صفات خلق، جمله فاني بيند      
صدق اسـت،   » صاد« توبه است،   » تا« : ست به مقامي از اين چهار گانه         ا كه هر حرفي اشارت   

  .فنا است» فا« ورع، » واو« 
ه خود ثمـرهء تقـوي اسـت، بـه          ربي، تصوف عبارت است از تخلق باخالق الهي ك        از نظر ابن ع   

گاه آن را در مي يابد كه به آيينهء قلبش كه از زنگار بيگانگـان زدوده                  كه شخص آن   گونهء
  ».شده، تكيه كند و هر مانع و حجابي را در مقابل صور معقوالت و مغييات بردارد

  !هء نفس از فساد و تقويت روح بوسيلهء عشق ست از تزكي تصوف بروايت سنايي عبارت
هـا را    سالك بايد عاشق كاينات باشد به عشق بينديشد به جـاه و مقـام بـي اعتنـا، حتـي آن                    

قول استاد همايي،   ه  ب. تحقير كند تا روحش بسوي مقام قدسي بال و پر بگشايد و عروج كند             
ـ     ه  اگر تصوف را ب    هـا و نهـر هـا كـه بـه       ه جـوي درياي بيكران و آراء و عقايد و مذاهب را ب

كه حقيقتي را بـراي تقريـب بـه    دريايي عظيم مي پيوندد مانند كنيم، تشبيه شاعرانه نكرده بل 
راه يافتن به سرچشمه هاي اصلي در پيداكردن منابع اوليه . صورت مثل توضيح داده ايمذهن به  

قط از روي تـراوش  اين همه اسرار و رموز كه در تصوف نهفته مي باشد، كار آساني نيست، ف              
هاي فكري و گفتار ها و رفتار هاي بزرگان صوفيه مي توان پي برد كه اين چشمه هـا راه بـه               

ـ                     ه درياي عظيم بي نهايت دارد، ولي راه پيدا كردن به راز هاي دايرهء مينايي و پـردهء اسـرار ب
ت و  وسيلهء اشـراق و الهـام ممكـن اسـت و قابـل انكـار نيـس                ه  كه روايت كرده اند ب     طوري
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التصوف ان يميتك الحق عنـك  « روايت جنيد ه طريقت اين راه را به مشتاقان مي نماياند و ب      
ـ             ا يعني تصوف آن  » و يحييك به   خـودش  ه  ست كه خدا ترا از خود بميراند و وارهاند و ترا ب

  !اغراق نيست اگر بگوييم ساحت، تصوف مرز بي انتهاي انديشه و ذوق است. زنده كند
از دانشي است كه چگونگي سير و سلوك را بـراي سـالكي كـه عاشـق         دانش تصوف عبارت    

حقيقت است توجيه و تبيين مي نمايد و موضوع آن انجام تشريفات و برنامه هايي است كـه            
جنيـد بـراي   . براي تصفيهء جسم و روح با حفظ قواعد و دقايق شـريعت بكـار بـرده ميـشود               

جا كه محـيط دانـش و فرهنـگ          تا آن مريدان خود شيوهء خاصي برگزيده بود كه تصوف را          
 مردم اجازه 

يكي از مريدان از وي پرسيد، صوفي كيست و دانش صـوفي چيـست؟              . كرد داد توجيه مي   مي
  :چنين پاسخ داد

خود شناسي، تفكر در عظمت خالق كاينات  و خلقت و بهترين لحظات براي صوفي لحظات و        
و رود، در ژرفنايي كه موجوديت انساني       ژرفاي انديشه فر  ه  آناتي است كه در ميدان توحيد ب      

در آن محو و ناپديد گردد، همان احساسي كه بعد ها به بايزيد بسطامي و منصور    » يعني من « 
مـن  « و انالحق » در جبهء من بجز خدا نيست    « حالج دست داد و صالي ليس في جبتي اال اهللا           

يعنـي سـبحان مراسـت،    » نيسبحاني، سـبحاني، مـا اعظـم شـا       « يا  » خدا، من خدا، من خدايم      
سبحان مراست وه چه بزرگ پايگاهي است مرا، در فراخنـاي جهـان مـنعكس كردنـد و در                   

قول يكـي از  ه ب. ها و شكنجه ها و تبعيد ها قرار گرفتند ها و زندان  معرض حمالت و دشنام   
محققان، آواي دروني اين بزرگان دنياي عرفان را كساني درك مي كنند كـه مراحـل سـير و               

حالج و بايزيد تعليمات و نظريات خاصي ! لوك را طي كرده و به مرحلهء فنا رسيده باشندس



 
 

 ابوالمعاني بيدل، عارف وارسته و انديشمند                                                              ٢٨

 

 
 
 

ـ    ها معتقد بودند انسان سالك با تصفيهء باطن بجايي مي      داشتند آن  ه رسد كه بقـول سـعدي ب
   1! جز خدا نه بيند

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 جلوه هاي تصوف و عرفان در ايران و جهان، نگارش عطاء اله تدين ١
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  »صوفي « 

  
بـه كـسي      و باطن رعايت كنـد و      صوفي، به كسي گفته مي شود كه آداب تصوف را در ظاهر            

: گوينـد  جا به بعد است كـه مـي       با امر الهي يكي شده است، و از اين         شود كه اصأل   اطالق مي 
رساند كه صوفي موجـودي اسـت ذوب شـده در     الصوفي لم يخلَق، اين عبارت اين مفهوم را مي        

 اين حديث سلوك تصوف را مي توان راهي به سوي خود شناسي دانست كه در             . حقيقت الهي 
  ».هركه خود را شناخت، خدا را شناخت«: نبوي خالصه شده 

در . صوفي، آن كه جامهء پشمين پوشد، پشمينه پوش، كسي كه پيـرو طريقـهء تـصوف باشـد             
معني صوفي اختالف كرده اند و اقوال و عقايدي چند هم از لحاظ لغوي و هم اصطالحي ابراز                  

  .ت صوفي خوانند كه جامهء صوف دارد و پوشدگروهي گويند صوفي را از آن جه. شده است
  .بدان جهت صوفي گويند كه در صف اول باشد: گروهي گفته اند

بعضي گويند، صوفي مـشتق از صـوفه اسـت و آن بـه     . صوفي از صفا مشتق است : بعضي گويند 
معناي چيزي دور افتاده است كه هيچ كس بدان رغبت نداشته باشد و چون صـوفيه از خلـق                   

    1. يند مثل آن هستند كه دور افتاده انددوري نما
صوفي را از آن جهت صوفي گويند كه اسرار آن هـا صـاف و آثـار شـان پـاك                     : بعضي گويند 

صوفي كسي است كه دل خود را با خدا صاف كرده باشد            : از اين جهت است كه گويند     . است
  .و يا صوفي كسي است كه معاملت او با خدا صاف باشد

  .نبيند در دو دنيا با خدا غير از خدا راصوفي : شبلي گويد
  : جامي گويد

  شيوهء صوفي چو بود نيستي        چند تو بر هستي خود ايستي
                                                 

١ � BC اAا567%�ت *�@ �
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در اصطالح، صوفي كسي است كه  در وجود خود فاني و با وجود خدا باقي و كسي است كـه              
ـ             . قلبش براي خدا پاك و صاف است       ه و صوفي نامند كه در صف اول محضر حـق قـرار گرفت

در اين باره مطالب متنوع و مختلف بسيار است         . است يا نامش با نام اهل صفه نزديك است        
ولي ابن عربي صـوفيان را داراي مكـارم اخالقـي مـي دانـد كـه بـه                   . كه شمه ء از آن ذكر شد      

خودشان چيزي نسبت نمي دهند يعني مالك چيزي نمي باشند و به جز خدا به چيزي تكيـه                  
ق عادت انجام ميگيرد تا بدين وسيله در تـصديق و صـحت ادعايـشان در    ندارند و از آنان خر   

   1. موقع ضرورت دليل بياورند
  :حضرت موالنا جالل الدين بلخي گويد
     تا بخــواند بر سليمي زان فسـون  حرف درويشـــان بدزدد مرد دون    

  ـد كند لقب احمـ   را جامــــه پشــمين از براي كد كند        بو  مســليم
  ـون  دريافتــيماختيم        باز  نسـتانيم  چــا  اندصوفي ايم و  خــرقه   ه

  دادن از عمي  باد   ســر  نشــــايد   گفـــت  صوفي  در قصاص يك قفا       
   سيلي خوردنم  كرد  آسـان  برحق  ليم   اندر   گـــردنم       خــرقهء   تسـ

   و دب  و خياطي  صــوف لباس  نه       هست صوفي آنكه شد صفوت طلب  
  وليك   نكو  باشد يدنرنگ  پوش     نيك     ـيال  آن  صفا  و  نامبر  خــ

  
  
 

  
  
 

                                                 
  فرهنگ اصطالحات عرفاني ابن عربي، دكتر گل بابا سعيدي١
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  آن سر كه جز هوا نشگافتحيف  از 
  و  ذوق   سجده  نيافتخاك  گرديد 

  »بيدل«

  بخش اول
  

  مثنوي عرفان
  

  نمونهء از تجلي انديشه هاي عارفانهء بيدل
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  مثنوي عرفان
  

   »نفي خود و اثبات  وجود حق« 
  

از روي درك . زند بيدل، عارف ذهني و تخيلي نيست، بلكه از هستي و واقعيت ها حرف مي
بيدل، همه را چه عالم، چه فلسفي و چه . حقايق هستي انسان را به ماوراي هستي مي برد

ل، سجده همراه نباشد، از ديد طبيب، از فيض الهي بي نصيب نمي داند، اما اگر با علم و كما
  . وي پوچ و باطل است

  آن   كه   باشـــد   عــدم   عـــالماتش
  چيست   جز    نفي    خويش    اثباتش
  علـــما     كز     عــــلوم     مي گويند
  درســــگاه         حقيـــقت        اويند

   چه   طبيب چه   مهندس   چه  فلسفي 
     او     برات    نصيب   فيض   از   دارد 

  آن سر كه جز هوا نشگافت  از   حيف 
    سجده  نيافت   و  ذوق   گرديد خاك

اگر از حالت انفعالي . بيدل، در مورد خلقت انسان سخن مي گويدكه عالم اصغر و اكبر است
 خداوند انسان را با چه مميزات خلق نموده است، در. بيرون بيايد، عالم را تسخير مي كند

  .اين مثنوي از زبان يك عارف به معرفت رسيده  مي خوانيم
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  »عشق، جوهر ذات اصلي انسان « 
 

  اصل  جوهر   ذاتش؟  چيست   عشق
  جلوه       يعني       فروغ       آياتش

   با گلش   پيوست حسن،  رنگي كه 
   از  دماغش جست عشق،  شوري كه

   چشم     باز      كردن     او آگهي   
  ـل    مژگان    فراز  كردن   اوجهـــ

  مي دانند چه     اوست   آن    دانش  
    مي خوانند  آن   چه  سخن  اوست 

    سخن اش     قدرت   اصل كن فكان
    ما  و  من اش  اظهار   عجز  يارب  

    اين جا  با   خدايي   است  بندگي  
     است    اين جا  رهـايي دام    بال  

    و  او  از حق   آشكار  از   او  حق 
   قيد   از   مطلق مطلق   از   قيد   و  

   هيچ وجودش هستي و   صد  جهان 
   و   نمودش  هيچ   ظاهر  نه   فلك 
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    خاك   مي مالد آفتاب   است   و 
  آســــمان   دارد    و   نمي بالـــــد
  يارب   اين  لعبت   تخير  چيست؟
  ؟اين  قيامت فروش امكان  كيست

  مشت   خاكي   به  اين  بسيطي ها
   اين   محيطي   ها قطره   آبي    و 

  
»«»«»«»«»«»«»«»«»  
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   محرم عشق  نماز  در  تا  شوي
  وضويي كن به خون هر دو عالم

  »بيدل«
  
  

  

    »عشق، از زبان بيدل« 
  

مراتب ترقي و تكامل عشق، مهم ترين ركن طريقت است و اين مقام را تنها انسان كامل كه 
  .را پيموده است، درك مي كند

  باشد چه   هر  توهم   و  تحقيق به 
  خوش آن بيدل كه عشقي مي تراشد

   به يك گام است كوتاه  مقصد رهء
   خضر اين راه  باشد عشق  گر  ولي

«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«««»»  
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   راز  ردهءــــ پ  ايگانـــــرمـــــنواس
   آواز   حسن   از  ده انددا   وشم ـگ  به 
   اوست    نوا    را  آفرينش  از ـ س  كه

  اوست دعا ـم  نقش  حرفي ست جهان 
  اويند    ديدار   نهء ـــ آيي   هـــــــهم

  اويند    رارـــــــاس     ردهءـ پ    تحير
   نيست  هوس  مفهوم   رمز    اين   ولي

  به غير از عشق كشف هيچ كس نيست
«»«»«««»»»«»«»«»«»«»«»«»«»  

  
  :عشق، از ما چه مي طلبد؟ آن را از زبان عارف صاحب عشق چون بيدل مي شنوييم

  

  عشق   مي گــــويد   از   دويي   بگذر
  ـيز    و   از تويي بگذربه    من    آمـــ

  ر نمي باشدعشق     را     پا     و    ســ
  ع   و  بصر  نمي باشـــدفــــرق  سمــ

  ليم    عشق      بي خبري   تســتا     ز 
  ـر همــــه گهريعقــده با تست اگـــ

  ـت     تســليم     التزام      رضاچيسـ
  احتراز     از     فضوليي     من    و   ما
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  كمال   قدرت   عشقچيست   انسان  
  صورت   عشقمعنيي    كاينات    و   

  ـاري   كــــه   بي   تجلي    اونوبهـــ
  رنگ و چه بو دم داشت گل چه در ع

  بوي   اســــرار  معني اش  وحـــدت
  رنگ   گلزار     صـــورتش   كثرت

   حدوث و قدم آن است كاين حاصل 
  ـظ   و   معنيي   آدمنيست   جز   لفـ

  زين   معمـــا   كسي   چـــه   دريابد
  دانش     اين     نكته     بر    نمي تابد

   است مز  ها فاشبا   وجودي   كه   ر
  جلوه   بر    آيينه    نفس پاش   است
  گفتن  اين  جا   نگفتنيست   خموش
  شرم   عرياني   است    چشم    بپوش

   چه توفان است كس چه داند كه اين
  غير  از اين  كاين  قيامت انسان است

  
»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«  
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   »بيدل و اوهام« 
  

  :حضرت موالنا در اين رابطه مي فرمايد. شتن استوهم، به غلط تصور كردن و پندا

   بود    راهي  گز  نيم  رـگ  زمين   بر
  رود  مي    ايمن       بي ترس      آدمي

   رويي  رـــ گ اليـــخ   ديوار سرِ  بر 
   بود كج مي شوي عرضش گز  دو  گر 

   وهم   به  دل  ترس  ز   مي افتي بلكه
  فهم  به  ر بنگ  نيكو  را  وهمي ترس

 خود براي خود هيواليي كه اصال وجود ندارد، ء در ذهن و انديشهما، به فرمودهء موالنا،
 كه درگير اوهام است ء نمي دانيم انديشه. دستخوش عالم اوهام مي شويم ودرست مي كنيم

موالنا براي راهرو و در ابيات آورده شدهء باال، با وحشت ها و دغدغه ها هم آغوش است؟ 
انديشه را از عالم  ك راه طريقت گوشزد مي كند كه، دل را عاري از اضطراب بسازد وسال

 ، مثل وهماوهام پاك، در غير آن با راهي كه دو گز عرض داشته باشد گذشتن آن با رفيقِ
  :بيدل نيز، به روش و اسلوب خود به اين مسئله پرداخته است. محال است

   نيست اصل خويش ديدن صورت 
   هستي   آفريدن   نيستدر  عدم  
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  اين     معما    اگــــر   شگافته اي
  غير  هيچ  از  ميان  چـه  يافته اي؟
  هر  كـجا يافت نيست غير از هيچ
  جستجو  محو  شـد  به  وهم مپيچ
  معنيي   جـلوه   از   نقاب   مپرس
  بحـر   فهميدي  از  حباب  مپرس

   كاشف   معمـاييست بي خودي  
  ز خود تماشـاييستچشم  بستن  
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   »، نوعي از اوهاممجاز انديشي« 
  

انسان، صاحب انديشه است و زماني كه به انديشيدن مي آغازد، در حقيقت در هاي را بسوي 
امواجي كه در ذهن انسان به حركت درمي آيد و . استقالل و آزادي فكري خود باز مي كند

ت وامي دارد، مراد و هدف نيست، بلكه نوع از انديشيدن كه حقيقت انديشه را به فعالي
ما با سطحي نگري و مجاز انديشي، . استقالليت و آزادي را به اثبات رساند، مطرح است

محال است كه به فهم حقيقت برسيم و غواصي ما در عالم باطل، هرگز ما را به حق و 
  :ه مي فرمايدحقيقت قرين نمي سازد و بيدل واالگهر درين بار

  نمي شايد  را   حقيقت  انديشي ات، فهم مجاز
  محال است اين كه حق از عالم باطل شود پيدا

 مجاز انديشي، در تمام عرصه هاي زندگي، يك تالش و دست آورد بيهوده است، اما به گمان 
اغلب مراد بيدل عارف درين بيت همان صوفيان، زهاد و فلسفيان اند كه در مجاز انديشي 

  .گير كرده، توجه به فهم حقيقت ندارند
 از جمله مشخصات ذهن ما، يكي اين است كه توجه به واقعيت ها ندارد و درگير عالم اوهام 

 ديگري نيز موجود است كه ذهن ما را از واقعيت ءاست، هم چنان عاليم انحراف كننده
زماني كه فكر . ن استانديشي بدور نگه مي دارد و آن، تفكر ناقص، غير قابل باور و ناممك

از تقويت سالم محروم شود و موثريت و كارسازي اش منحيث يك عامل نجات دهنده 
  . خنثي گردد، احساس و عواطف در انسان از رشد باز مي ماند

 پر از توهم بودن، ناگزير خسته دلي و غم پيشه گي ببار مي آورد، ازينرو ءاسير انديشه
  :موالناي بلخ فرموده است

   اند انديشه  ء  سخره خلقان جمله 
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  زين سبب خسته دل و غم پيشه اند
خسته دلي و غم پيشه گي خلقان را موالنا، ناشي از اطاعت و فرمانبرداري انديشه مي داند، 

  . پر از توهم و از مجاز انديشيء باطل، انديشهءكدام انديشه؟ انديشه
  :ي گذارد و مي گويد بيدل، اين حالت را با يك تصوير بسيار جالب به نمايش م

   عالمي بر وهم پيچيده ست مانند حباب
   نبود سري در زير اين دستار ها  جز هوا

بيدل بلند آشيان، به سر هاي مجاز انديش و پر از انديشه ي باطل و توهم، حباب خطاب مي 
تا زماني كه وحدت و هم آهنگي ميان . كند و جز هوا چيزي در زير آن دستار ها نمي بيند

 و قلب انسان به وجود نيايد، و اين هر دو متحد نشوند، محال است كه انسان از اسارت مغز
  .و سخره گي انديشه و ذهن موهوم رهايي يابد

بيدل، آرزو مي برد كه انسان به تمام هستي ارادت پيدا كند و تمام آفريده ها را دوست 
رس باشد، بلكه در باطن خود بدارد، يعني ارادت وي به تمام جهان هستي نه از روي جبر و ت

احساس احترام و احتشام كند و به اين تصور كه همه ي هستي آفريده ي ايزد بي نياز است و 
پس زماني كه ارادت ما به آفريدگار . نشان از تجلي ذات بي همتاي اوست، ايمان داشته باشد

اي او را و در تمام جهان از روي صداقت قلبي باشد، هم او را دوست مي داريم و هم آفريده ه
طبيعت نشان از عظمت و جمال وي را نيز مشاهده مي كنيم، آن گونه كه بيدل با معرفت 

  :فرموده است
  

  عالم همه يار است تو محجوب خيالي
   را  ساز گمان يقين بردار  مژه   از  بند
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يستهء فطرت بني آدم است، عارف بلندآشيان، پدر معاني، در مثنوي عرفان، سلوكي را كه شا
  :به ما پيش كش مي كند

  حسن   بودي    گرفتي    آيينه   پيش
  به   خيال   آمـــدي   مقابل   خويش
  صافي   آيينه   شو   كمال  اين  است

   جمال اين است  محو كن نقش خود
  دستـــگاه   بلــند   و    پست   تويي
  گر  شوي نيست هر چه هست تويي

     زالل    پيدا   كن رت  كدو زين   
  برو   از   خود    وصال    پيدا    كن
  تا   چو   آبت   همــــه   زال ل شود
  عكس   و   آيينه   يك  جمال شود
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   »ذَلِك اْلكِتَاب لَا ريب ِفيهِ« 
  

قرآن . دي نيستكتابي كه در حقانيت آن هيچ تردي. آن كتاب كه هيچ شك در آن نيست
 حال تأمل در الفاظ و محتوا و.  جاي شك نيست،كريم، كتاب واالرتبهء ست كه در آن

از آن جا كه اين كتاب مقدس براي انسان . يت آن نمي گذاردآورندهء آن، ترديدي در حقان
فرستاده شده و در آن گفتگو در بارهء انسان و هدايت وي است، بيدل، اين عارف بزرگ 

  :ان را در مثنوي عرفان خود اين گونه به معرفي مي گيردمرتبت، انس

   غيبيم پــردهء   خياالت  ما   
  گفتگوي      كتاب      الريبيم
  مقصد  اين  خيال  موهوم است
  معنيي   اين  مقال معدوم است
  خاموشي   درس  بي نشانيي ما

  رير    ناتوانيي    مانالـــه  تح
  دبم   و  زيري  كه ساز  ما دار

  آشيان   در   دل   هــــوا دارد
  طايرانيم   بي نشـــان   پروبال
  كاردانيم     بي     اثر     دنبال
  مي رويم و نشان گامي نيست

   و كمين دامي نيست  مي تپيم
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  منقطع   نيست   پرفشانيي   ما
  رفته    منزل   پي   روانيي  ما

............................................  
    گرفت ــــالم    عنصر    اعتدال  ع

    آيينهء     كمـــــال   گرفت آدم  
  داشـــت    آن   رمز   معنيي   مبهم
  همه   جا    فرد   فرد   عرض   رقم
  اين     زمان     اتفاق    سامان    شد
  نسخه   ترتيب   داد   و  انسان   شد
  تا     درد    قـلزم    كمـــال   نقاب

  و حباب هر گشت موج آب يك گ
  ر    پيوست بسـ   سر  خط   پركار

  جستجو   ختم   كرد   و دايره بست
  جامع   به    روي    كار   آمد اسم   
    عرض  صد   هزار  آمد  يكي  كه  

  آن چه مرسوم شد  ز عيب و شهود
  يك    قلم    نام    اين    معمــا بود

  ر  به    معرض   اظها هر  چه   آمد 
    اين  اسرار  عرض   ظهور  داشت  
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  صورت   و   معنيي  عقول و نفوس
  گشت اين جا به ديده ها محسوس
  شد   معين  كنون  كه  شاهــد  راز
  بهر  اين  جلو ه بود  در  تگ و تاز

  ماه  و   مهر   اين   بودمنزل   سير  
   سپهر    اين    بودمركز   دور   نه 

   واشدچشم حسن اين زمان به خود
    شدحيرت    آيينهء     تمــاشـــا 

  ان   قدمهء  جهــچون   ز  حيرتگ
  ا  ختم   شد   بر   آدمجلوه  هــــ

  رمز   انسان    سري   است   گواه
  كه   جز    او    نيست   باطن   اهللا
  چه شهود و چه غيب انسان است
  چه  كنار  و  چه  قعر عمان است
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  »انسان، طلسم حقيقت مطلق« 

 

اشاره و اطالق از طلسم حقيقت در وجود انسان چنان استنباط مي شود كه بينش بيشتري را 
اگر به سوي خود شناسي برويم، دريغا كه از خود پنهان نشده و به حقيقت . خواهان است

ين طبيعت  صرف به خاطر انسان آفريده شده و هر چه در ماوراي ا،جهان هستي. گراييده ايم
پيدايش انسان سرآغاز و تفسير . است، در خدمت انسان و به خاطر انسان و انسانيت است

كنندهء عالم شهود و ظهور است و هر چه در اين عالم پهناور و شور آفرين كه سرمست در 
و بس، چه، انسان نور مقام تحرك و سماع است، از فيض و بركت انسان است 

  . استلت، از تصور دور بودهدر عالم غفجاودانگيست كه 
 از تفكر زاده شده و مي توان گفت  ست كه دريافتش مشكل مي نمايد، چون وي رازي،انسان

 حقيقت آشكار و پنهان است، اما بينشش را غبار مادي فراگرفته و توجه به اصل ،كه انسان
  .خلقت خود ندارد

مغز افالك و عرش را در زير دريافت مقام واالي انسان، آنقدر با معرفت پيمايش شده كه 
پاي وي قرار مي دهد، پس مي توان گفت كه انسان نور خورشيد حق است، اما خفته در نقاب 

  .جلوه و روشنايي حقيقي
 در اين ابيات از مثنوي  و از آن چه كه در سطور باال سخن گفتيم،اشاره به عظمت انسان را

به رداخت، فقط از زبان عارف با معرفت اين گونه پ. عرفان به خوبي مي توان استنباط كرد
  :گوش مواصلت مي كند

   مطلق     حقيقت      طلسم       اي 
   حق   ظاهر    نه   حقي  بطون   تو 
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   آيي  نمي  خود    فهم   در   كه   اين 
   پيدايي      نه        مطلقي       معنيي
   جا  آن    دستگاه    تو     قدر   چيده

  جا  آن    راه    نيست   نيز   ترا   كه
  كُلهي  خود     فهم   به    تا   بشكني 

  نگهي     عالمي    چه      كز     نگهي
   از من و ما رست  چه  آن  تُست لفظ
   معنيي تُست  نيست   لفظ   كجا  هر

   و بيرونت   درون    معني     و   لفظ
   چونت  بي    بهار   يبو    و    رنگ
   تفسيري      ظهور       راز        علم 

   تعبيري     نياز     و     ناز     خواب
   هستي       عالم       ذرات      جوش

  مستي    عشرت      رقاص      تو   از
   جاويدت     نور     به    كن   نظري 

  خورشيدت  شكسته    مينا   چه  كه
   خويش   تصور    در   نگنجيده   اي 

   تفكر خويش   سوي   آن    معني ات
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  خاكي    دل ِ     واماندهء    چه    گر
   افالكي     هزار     صد     از   تر  بر

   دارد     كم    ثبوت     رازت     فهم
   دارد   رم   فكر   و   فكري   تو  كه

  عشق چندين نظر به خويش شكست
  تو بست  نقش   و  آفريد    يقين   تا

   هوس  مست  آرزوش   اين   داشت
  بس   و    وانمايد  تو   بر    ترا  كه 

  چون تو گل كردي او به جلوه رسيد
   دميد      آفتاب     خورشيد     نور 

   افزودي    خود   بر    پرده    چقدر
   اندودي    جلوه     به     نگاهي    تا
  گسيخت شوق   عنان   عالم  چه   از 
   انگيخت  غبار   منت   و   ما  ز   تا

   گردد  عيان  تا   نيست    نهان   حق
  گردد  نهان    نظر    كز    عيان    يا 

  تُست   حقيقت     نهان    و   آشكار
  خرم آن كس كه اين حقيقت جست
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  كن   وا     مژه      متن     تغافل   به
   كن تماشا  كرده اي    گل   چه  آن 
   شده اي  آسمان    نه    و    زمين  نه

   شده اي  عيان    خود    پيش  معنيي
   تُست      تخيل       پيدايي      خلق

   تُست  تأمل    صفحهء      از  نقشي
  آوردي   بر     خود    ز    را   عالمي
  كم كردي  جلوه  خويش  بر   ليك

   است  سوز  نگه  پر  تحقيق     نور
   است  افروز  دوري   ناچار    ديده 

   تاريكي      دليل       نورت     دهش
  نزديكي   قدر   به   خود    از دوري

   تاز بيرون  شعله     و  بزم  در شمع
  ساز    دل     در    نغمه   ديد  نتوان 

   افتاده ست صورت ملك    در  برق
   افتاده ست  ضرورت   گردون  دور
   خاك سر  بر    نشسته   غبار  اي 

   افالك  آن سوي  محمل  صد  بسته
  غبار   و    گرد    جهان    مي نمايد 
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   بي مقدار   و  خوار  تو چشم پيش 
   نزديكيست  جرم   هاي       اثر  از

   تاريكيست  ديده  به  غبارت  كاين
  كيش   بي نيازي     طبع     از   يعني
   سر خويش بر  نه   ديده اي  پا  زير

   زشت و نكوست كايينه دار خاك 
   تاج سر هم اوست  چيست  پا  يرز

   پاي تو فرش است  زير در كه  اين 
  عرش است  زبدهء   و   افالك  مغز

   زين عرصه گرد بيخته است هر چه
  ريخته است   قدس      انوار     موج

   نگاه دوخته ست    گرد  اين   به تا
   كاله   است    شكسته   ها  آسمان
   اند هتاخت  جيب    به   سر  قدسيا 

   اند  باخته رنگ  رنگ  اين به  تا 
   است جوهر راز است  گرد  نه اين
  بستر ناز است  خاك است   نه اين

   بلند  گذشته  فلك    كز   فطرتت
   خاك گشته بلند  ز  گردي هست
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  پردازد       فهم        به       تأمل     گر
  مي تازد    خاك       نيز      فلك   بر 

  مباش  ديده     به     دگر   همي و   گرد
   باش خوش   مي تپد  خاك در    خاك

   است  گل   و آب    امتزاج دل    و جان
   دل است  جان و آب و گل نيست جمله

   منزل    و    ره     زحمت   كن      قطع
   دل   در       نشسته اي     و     دلي    تو

  ون بر     و      درون    كيفيت    رنگ 
   همين كف خون  در خورده ست غوطه 

   خواني ظاهرش  كه    اين    است  باطن
  مي داني    لفظ     چه    آن   است  معني
  ظلم     و      نور    اعتبار     قلم    يك 
   قدم    رياض     در     علميست    سير 
   صفات  عرض  ديد   خويش     در  ذات
   مرآت       صافيي         تمثال        برد 
   محو كنار  نيست    بحر      اين    موج

   بهار    ز    تپد     نمي     بيرون   رنگ
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  محسوس  حق   و   دان    معقول   خلق 
   فانوس    عالمش   و  شمعي ست   علم 

  حقيم      آفتاب        نور      همه     ما 
   حقيم     نقاب      در    خفته    جلوهء 
  دستور اين      از    آفتاب    اين   نيست

   نور   نقابش    از     تابد     برون    كه
   آفاق      حق     برون      ندارد       ره 

   اطالق     خارج         تقييد       نيست
   سير  عالم كجاست خويشش   به  جز

  الغير    و     باشد      غير     خارجش
   اعيان    است    نبرده     خارج    بوي 
  نشان    است   داده    جلوه    از   علمي

  فرسودن     وهم       به     بايد   جمله 
  بودن       نمي توان       حق       خارج 

  مي خواني   محيط   را     او   كه   آن 
  داني      اگر    محاط       باشد    ظلم 

   بسي    متاز      برون     توهم        به
   محاط كسي  ني   است  محيط   حق 
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   كه علم ما و من است  محاطي وين
  كني حقش وطن است تأمل   چون 

  پس محيط و محاط جز حق نيست
   ذات مطلق نيست غير   ها   وصف
  كوتاه  ها    فسانه   جا  اين   كرد 

   اهللا      اال        اله       ال     ييمعن
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  همه     سرگشتگان     راه     اوييم
  به   قدر   فهم   خويش  آگاه  اوييم
  چه شد گر موج هر سو مي زند سر
  كه  از  درياش  بيرون  نيست معبر

  »بيدل«
  بخش دوم

  

  مثنوي طلسم حيرت
  

  نمونهء از تجلي انديشه هاي عارفانهء بيدل

  
  ادامه دارد

  
 


