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 «انسان کامل»و « آدم»یا « انسان»های بیدل دهلوی برای تمثیل

ها، ذکر شده است که با احصاء این تمثیل« انسان»و « آدم»های بسیاری برای در کلّیّات آثار بیدل دهلوی تمثیل

زة مقدور ها اشاره و هر یک به انداتر خواهد شد که در اینجا به برخی از این تمثیلافکار بیدل آشکارتر و روشن

توان ها بسیار بیشتر از این تعداد برشمرده است و میشود، با این یادآوری که شمار این تمثیلتوضیح داده می

 تمثیل پرداخته شده است. 10مورد دیگر نیز بر این شمار افزود، امّا به دلیل تنگی مجال تنها به حدود  10حدود 

 «آواز»( تمثیل 1

توان یدل دهلوی، بلکه در ذهن او دربارة خلقت، به ویژه خلقت آدم و انسان مینخستین تمثیلی که در آثار ب

شناسی است. این تمثیل به نوع نگاه بیدل دهلوی به موضوع خلقت انسان در بُعد معرفت« آواز»مشاهده کرد، تمثیلِ 

با لفظِ  قرآن کریمات در وی پیوند زد؛ بدین معنی که کنونیت مخلوق قرآنیتوان آن را به نگاه اشاره دارد که می

دهندة استمرار آفرینش در عالَم کَون و فساد و نشان« قول»اشاره شده است که فعل مضارع از مصدرِ « یقول»

إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَیْءٍ »فرماید: بدین مطلب اشاره فرموده، چنان که می قرآن کریماست. خداوند متعادل در دو موضع از 

کنیم، فقط قُول لَهُ کُن فَیَکُونُ: )رستاخیز مردگان برای ما مشکل نیست؛ زیرا( وقتی چیزی را اراده میإِذَا أَرَدْنَاهُ نَ

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَیْئًا أَنْ یَقُولَ لَهُ کُنْ »(؛ 40)النّحل / « شودبالفاصله موجود می« موجود باش!»گوییم: به آن می

درنگ ، آن نیز بی«موجود باش!»گوید: ست که هر گاه چیزی را اراده کند، تنها به آن میفَیَکُونُ: فرمان او چنین ا

(. از سویی دیگر، در این کتاب آسمانی، خداوند متعال خلقت عیسی )ع( را همچون 82)یس / « شودموجود می

 کَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ إِنَّ مَثَلَ عِیسَی عِندَ اهللِ»فرماید: آفرینش آدم )ع( بیان فرموده است، چنان که می

مَثَل عیسی در نزد خداوند همچون آدم است که او را از خاک آفرید، و سپس به او فرمود:  ثِمَّ قَالَ لَهُ کُن فَیَکُونُ:

)آل « او هم فوراً موجود شد. )بنابراین، والدت مسیح بدون پدر هرگز دلیل بر الوهیّت او نیست(« موجود باش!»

 (. از این آیه دو نکته قابل استنباط است که عبارت هستند از:59ران / عم

 آفریده شده است.« تُراب: خاک»الف( عیسی )ع( نیز مانند آدم )ع( از 
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الهی بوده است؛ بدین معنی که مایه « قولِ»ب( کیفیّت آفرینش عیسی و آدم )علیهماالسّالم( که از خاک بوده، به 

فرماید جاری می« قول»را به « کُن»ست، امّا در کیفیّت روحانی به قولِ الهی است که امرِ ا« خاک»و مادّة خلقت از 

نیست، البتّه نه از جنسِ آواز محسوس، چنان که دربارة انسان و آدمی صادق است. « آواز»جز « قول»و جنسِ این 

 أخذ شده است. قرآنی« قول»این تنها از بابِ تشبیه است که از واژة 

است که هم « ندا»توان مشاهده کرد و آن واژة می قرآن کریم را در واژة دیگری از« قول»و « آواز»ی این معنا

« .وَ نَادَاهُمَا رَبُّهُمَا . . . . . »فرماید: در حقِّ تعالی استعمال شده است و می قرآن کریماست و در « قول»چنس با 

یِ پروردگار «ندا»رسد کیفیّت این (. به نظر می16)النّازعات / « الْمُقَدَّسِ طُوًی ذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِإِ»(؛ 22)األعراف / 

که به ویژه « قول»توان گفت این الهی یکی است، هرچند استعمال آن برای اهداف مختلف است. می« قول»و 

 ی است.در آثار بیدل دهلو« آواز»به کار رفته است، معادل واژة  قرآن کریمبرای پدیدة خلقت در 

کند، چنان که اشاره می« کُن»بند خود به پیدایش کَون و مکان به حرفِ بیدل دهلوی در آغاز نخستین ترکیب

 فرماید:می

 چگونههههت یکتهههها،بههههه نههههام آن صههههمد بههههی »

 

 «پیهدا « کُهن »که کهرد کَهون و مکهان را بهه حهرفِ       

 

 (.179: 1، ج 1376)بیدل دهلوی، 

ذکر است و « آواز»در پیوند است، با « قول»با واژة  قرآن کریمرا که در « کُن فیکون»وی در موضع دیگر، ترکیبِ 

داند که با اقدام به آواز، می« آواز»را مهیّای «( کُن فیکون»)مجازاً قائلِ « کُن فیکون»گرداند و به آغاز خلقت بازمی

 افکند:عدمْ آدم را از دهن بیرون می

 کنههههد،اوّل درِ عههههدم دهنههههت بههههاز مههههی   »

 

 «کنههههدو نههههون تهیّههههت آواز مههههی  تهههها کههههاف 

 

 (.808)همان: 

گوید تا وقتی که خموشی پرده از رُخ بر تر بیان کرده است و میبیدل در جای دیگر، این تشبیه را زیباتر و روشن

نیفکنده بود و خداوند خاموش بود و هنوز دَمِ خلقت برنیاورده بود و از کُن فیکون دَم نزده بود، انسان در عدم و 
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بود و ظهوری نداشت، امّا وقتی که خداوند متعال از عالَم خموشی به در آمد و ارادة ظهور و درآمدن از عالَم  معدوم

شد، و آوازِ هستی برآورد، انسان به عرصت ظهور رسید و هستی یافت، هرچند « کُن فیکون»خموشی فرمود، قائلِ 

صل بودن او نیست، چون وقتی هستی اصالً از األاین هستی نیز مجازی است و عدم اظهار عدم و اثبات معدوم

تعالی باشد و اصلِ هستی از او، بنابراین در مقابل این هستی، نیستی است که با ضدِّ خود یعنی هستی شناخته حق

 «:تُعْرَفُ الْأَشْیَاءُ بِأَضْدَادِهَا»شود: می

 هسههههتیِ مهههها نیسههههت غیههههرِ اظهههههار عههههدم»

 

 «ز بهههودتههها خموشهههی پهههرده از رُخ برفکنهههد، آوا   

 

 (.114: 2)همان، ج 

به کار رفته است که این ساز گاهی به « ساز»با واژة « آواز»از سویی، در بسیاری مواضع از آثار بیدل دهلوی، واژة 

است. در مورد نخست، بیشتر ترکیبِ « مخلوقات»در تعابیر مختلف اضافه شده و گاهی مضاف به « خداوند متعال»

اند و خود ها در او باختهشود، بدین معنی که خداوند را که همت رنگاستعمال می« نگرسازِ بی»و « سازِ نیرنگ»

رنگ است، ولی شامل همت خواند، همچون نور آفتاب که بیمی« رنگبی»های این عالَم است، مصدر همت رنگ

مگان بوده است، یا به هاست و این تجربه در هنگام تشکیل رنگین کمان و یا تاباندن پرتو بر منشورْ مشهود هرنگ

 است:« بهار عالَم بی رنگ عشق نهفته»ها در قول خود بیدل دهلوی همت رنگ

 بهااارِ عااالَمِ باای رناا  ع اا ههها دارد رنههگ»

 

 «حُسْههن اگههر خواهههد دوئههی، آیینههه هههم داریههم مهها  

 

 (.433: 1، ج 1376)بیدل دهلوی، 

 گوید:یا در جای دیگر می

 هههها داردرنهههگعاااالَمِ بااای رنااا  خیهههال »

 

 «کهههدام نقهههش کهههه تصهههویر بهههالِ عنقههها نیسهههت 

 

 (.584)همان: 

 خبهر داری،  ساازِ یکرنیای  در این گلشن، اگهر از  »

 

 «زِ بهههوی گهههل تهههوانی در کشهههید آوازِ بلبهههل را  

 

 (.362)همان: 
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 در جهان لَم یَزَلی و ناز ذات خود است:« نواآفرین»سازِ حق تعالی در نظر بیدل 

 آن طبیعهههههت حقیقهههههت ازلهههههی اسهههههت   »

 

 نشهههههان لَهههههم یَزَلهههههی اسهههههتی بهههههیمعنههههه 

 

 کهههههه نهههههواآفرین سهههههازِ خهههههود اسهههههت    

 

 «ابههههههداً پَرفشههههههانِ نههههههازِ خههههههود اسههههههت 

 

 (.48، ب: 1388)همان، 

ها در آن به زوال و فنا و نابودی زاری که همت نغمهداند؛ نغمهمی« زارنغمه»را « جهان»از همین روست که بیدل 

بسیار « زارنغمه»هر کسی نغمت خود خواند و رود. این ترکیب  زار،انجامد و به قول او که گفت در این نغمهمی

اند، یعنی وی این ترکیب را همچون خواند که در این عالَم کاشته شدهمی« اینغمه»زیباست، گویی بیدل کائنات را 

و زندگی « فنا»و ... ساخته است و شاید بتوان از این شباهت همان مفهوم « زارسبزه»، «گلزار»هایی چون ترکیب

 گذرا چون گیاهان و نباتات را دریافت:

 علهههم راسهههت ساااازِ بقاااایقهههین شهههد کهههه »

 

 زار فناسهههههههتوگرنهههههههه جههههههههان نغمهههههههه 

 

 (.692)همان: 

خداوند »به « ساز بقا»آمده است و « سازِ بقای علم»زار فناست، در مقابلِ شود، جهان که نغمهچنان که مشاهده می

اساس قاعدة اتّحادِ عاشق و معشوق و عشق، با علم یکی است و به سخنی، اطالق شده است که ذات او بر « متعال

 شده است:« ساز بقا»تعبیر به « انسان»علم و عالِم و معلوم یکی است. این در حالی است که در جای دیگر از 

 را دریههههاب سااااازِ بقاااااکههههم فرصههههتی »

 

 هههههها را دریهههههاب نگهههههر، گذشهههههته  آینهههههده 

 

 (.77: 1386)همان، 

رنگ حق تعالی؛ منزل وجود بی رنگ داند؛ محفل ذات بیمی« رنگمحفلِ بی»نکه بیدل این جهان را نکتت دیگر ای

 کند:این محفل یاد می« نغمات»و موجودات عینی را « اعیان»الهی، و 
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 ایههن جههوش و خروشههی کههه بههه عههالَم پیداسههت، »

 

 از خُمکههههدة نشههههئت بههههی چههههون و چراسههههت   

 

 اَنهههدرنهههگ محفهههلِ بهههی  اعیاااان نتماااا  

 

 «پردگهههههی آیینهههههت وههههههمِ اشیاسهههههت یبههههه 

 

 (.95)همان: 

بنیان نهاده شده است، از سویی، انسان را « آدم»خود که بر پایت شناخت و معرفتِ  عرفانوی در آغاز منظومت 

 داند:نغمه و آهنگ سازِ قِدَم یعنی ذات الهی می

 مههههها خهههههروشِ اَعیهههههان اسهههههت نتمااااا »

 

 «کهههههه زِ سهههههازِ قِهههههدَم نمایهههههان اسهههههت     

 

 (.48: 1388)همان، 

کند و در واقع، افالک و سازِ این هفت پردة افالک معرّفی می« آوازِ»را « آدم»از سوی دیگر، در همین منظومه 

« انسان»بودنِ « آواز»و « جهان»بودنِ « ساز»است. این مفهوم « آدم»خوانده که آوازِ آن « سازی»را « جهان»مجازاً 

انسان گویی خداوند متعال سازی را آفریده است که لقت جهانِ بیرا شاید بتوان بدین گونه تفسیر کرد که با خ

« ساز و آواز»توان گفت تمثیلِ آهنگ است و این انسان است که آواز و آهنگ این ساز است. به عبارت دیگر، میبی

ش در دیدگاه عارفان، حتّی فالسفه است که علّت غایی از آفرین« درخت و میوه»در نظر بیدل، همچون تمثیل 

همت موجودات چون »گوید: دانند؛ چنان که مؤلّف کتابِ ارتباط افکار مولوی و عطّار میدرخت را ظهور میوة آن می

و انسان کامل  تمام موجودا  به سان درخت و آدمیان میوة آنیک شخص است و انسان کامل دلِ آن، یا 

 گوید:دّین بلخی در این تمثیل میال( و موالنا جالل187 -88: 1387)بیات، « زُبده و خالصت آن است

 چههههون عمههههل کههههردی شههههجر بنشههههاندی، »

 

 انهههههههدر آخهههههههر حهههههههرف اوّل خوانهههههههدی  

 

 گرچههههه شههههاخ و بههههیل و بههههرگش اوّل اسههههت

 

 آن همهههههه از بههههههرِ میهههههوه مرسهههههل اسهههههت 

 

 پههههس سههههری کههههه مغههههز آن افههههالک بههههود 

 

 «انهههههدر آخهههههر خواجهههههت لهههههوالک بهههههود     

 

 (.600، ب، دفتر دوم: 1381)مولوی، 
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 ابِقُونْ بهههههاش ای ظریهههههف آخِهههههرُونَ الس ههههه »

 

 بههههر شَههههجَر سههههابق بُههههوَد میههههوة طریههههف     

 

 گرچهههههه میهههههوه آخِهههههر آیهههههد در وجهههههود، 

 

 «اوّل اسهههههت او زانکهههههه او مقصهههههود بهههههود    

 

 (127)همان، دفتر سوم: 

، انسان را علّت غائی و «انسان چیست؟!»در پاسل به پرسش دوم که  الحِکَمفصوصابن تُرکه نیز در شرح خود بر 

وَ أَم ا السُّؤَالُ الثَّانِیّ: مَا هُوَ اإلِنسَانُ؟! فَالجَوَابُ: إِنَّ اإلِنسَانَ هُوَ »داند: مایت گشایش و حاصل آن می مقصودِ کَون و

 (.7: 1378)ابن تُرکه، « العِلَّتُ الغَائِی تِ المِقصُودَةِ مِنَ الکَونِ وَ فَتحِهِ وَ تَحصِیلِهِ

 فرماید:الدّین بلخی نیز سابقه دارد، چنان که میوالنا جاللاین تمثیلِ آواز پیش از بیدل در آثار م

 گویههههههد ایههههههن آواز ز آواههههههها جداسههههههت»

 

 «زنههههههده کههههههردن کههههههار آوازِ خداسههههههت    

 

 (.296، دفتر اوّل: 1381)مولوی، 

آن « سازِ جهان»همین مفهوم است و در این تمثیل، مقصود از « ساز و آواز»بنابراین، مقصود بیدل نیز از تمثیلِ 

« آهنگ و آواز»این « انسان»که آواز و آهنگی از این ساز به در آید وگرنه خلقت آن عبث و بیهوده است و است 

آفرید و به اصطالح و زبان اهل موسیقی، سازِ جهان را برای « انسان»است و خداوند متعال همت مخلوقات را برای 

تر، گرفت و به عبارت روشنسازی به دست نمی آهنگِ انسان کوک کرد و اگر انسان مقصود نبود، نوازندة امکانْ

« سازی»، «زید و عمرو»و به قول بیدل، « نوع انسان»شد. مضاف بر اینکه، جهان و مخلوقات به هیچ روی خَلْق نمی

 یک امر و امر واحد الهی است:« نغمت اعتباریِ»هاست، همگی هستند که هر چه در آن

 ههههر چهههه در سهههاز زیهههد یههها عمهههرو اسهههت،   »

 

 «مههههههت اعتبههههههار یههههههک امههههههر اسههههههت نغ 

 

 (. 33: 1388بیدل دهلوی، 

کنند، کسانی که به ها را از راه بیراه و گمراه میهای بیابانی است و انسانبه نظر بیدل در این دنیا که پُر از غول

جز  کند،دارند، غولی که آنان را از راه حقیقت و تحقیق به در میحقیقت آشنا هستند و در راه حقیقت گام برمی
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باشد، از این آوازِ آشنا نیست! این آوازِ آشنا همان آوازِ وحدت است که آشنای محقّقان است، ولی مُضلِّ آنان نیز می

اند، برای خود نیز جهت که به خاطر آشنایی که با آن آواز وجود حقیقی و حقیقت وجود دارند و با آن اُنس گرفته

توان گفت که شود و این شرکِ خفی است و به زبان دیگر، میاثبات میشوند و از اینجا دوئیّت قائل به وجود می

تعالی و وجود مطلق شود، در واقع برای حقدر عالَم وحدت نیز هنگامی که عارف سالک برای خود وجودی قائل می

 شریک قائل شده است:

 ایههن دشههت بههی سههر و بُههن، غههول دگههر نههدارد   »

 

 «مههههها را زِ راه تحقیهههههق، آواز آشهههههنا بُهههههرد    

 

 (.203: 2، ج 1376)همان، 

در حقیقت، بیدل همه اشیاء، چه علمی و ثبوتی و به تعبیر خود، غیبی و خفی، چه عینی و عیانی، همه و همه 

 خواند:می« قانون»ساز الهی هستند که این ساز را  آهنگ

 از جههههههههان وجهههههههوب تههههههها امکهههههههان »

 

 ههههههر چهههههه اندیشهههههی از خفههههها و عیهههههان    

 

 شاو بهههههههار اسههههههت و ایههههههن و آن رنگهههههه 

 

 «اوساااات قااااانون و جملااااه آهاااانی  

 

 (.33: 1388)همان، 

 الدّین بلخی پیوند داد:در آثار موالنا جالل« ارغنون»بودن حق تعالی را با « قانون»شاید بتوان این 

 پهههس عهههدم گهههردم عهههدم چهههون ارغنهههون،   »

 

 «گویهههههههدم: کلنّهههههههها الیهههههههه راجعهههههههون  

 

 (.355، ب، دفتر سوم: 1381)مولوی، 

و آهنگِ خداوند « آهنگِ یکتایی»، «انسان»داند که می« سازِ محفلِ تحقیق»داوند متعال را در جای دیگر، بیدل خ

 رسد:یکتاست و آوازِ عریانی و تجرید از تعلّقاتِ دنیوی همواره به گوش عارف حقیقت و محقّق می

 آیههد،زِ سههاز محفههلِ تحقیههق )خداونههد( ایههن آواز مههی»

 
 «عریههان شههوکههه ای آهنههگِ یکتههایی از ایههن نُههه پههرده   

 

 (.753: 2، ج 1376)بیدل دهلوی، 
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توان این سخن او را بدین گونه خواند که در کوه پیچیده است و میفرهاد می« آوازِ»همچنین بیدل خود را نیز 

تفسیر کرد که بیدل حق تعالی را معشوق و شیرینی تصوّر کرده است که عاشق و فرهادی چون خود بیدل دارد و 

این جهان »پیچد که راند و ندایِ او در کوه جهان میوَش، نام فرهاد را در کوهِ دنیا بر زبان میآن معشوقِ شیرین

 )موالنا(:« کوه است و فعلِ ما ندا

 ایجهادی کِیَم مهن شهخص نومیهدی، سرشهتی عبهرت     »

 
 «فرهههادی آوازِبههه صههحرا گَههردِ مجنههونی، بههه کههوه      

 

 (.857)همان: 

 «آیینه»( تمثیل 2

تعالی را آیینه و مرآتِ منصوب معرّفی کرده که هم حق« انسان کامل»این یاد شد، ابن عربی چنان که پیش از 

فرماید و هم از آن سوی، خَلق نیز صورت خود را در آیینت ذات او صورت خویش را در آیینت ذات او مشاهده می

تعالی همچون را برای حق« ملانسان کا»(. عبدالکریم جیلی نیز 253: 9ق.، ج  1405بیند )ر. ک؛ ابن عربی، می

سان او بر خود واجب آیینه و مرآت معرّفی کرده است که حق تعالی مشاهدة اسماء و صفات خود را در ذات آیینه

الحَقِّ،  مِرآةُأَیضاً  الَّتِی الَ یَرَی الشَّخصُ صُورَتَهُ إاِلَّ فِیهَا ... وَ اإلِنسَانُ الکَامِلُ المِرآةِفَمِثَالُهُ لِلحَقِّ مِثَالُ »فرموده است: 

(. 213ق.:  1418)الجیلی، « فَلنَّ الحَقَّ تَعَالَی أَوجَبَ عَلَی نَفسِهِ أَن الَ تَرَی أَسمَائَهُ وَ الَ صِفَاتَهُ إاِلَّ فِی اإلِنسَانِ الکَامِلِ

ت؛ جامعیّتِ اسماء اس« جامعیّتِ انسان کامل»جویند، هایی که عُرفا از تمثیل آیینه استمداد میپس، یکی از دلیل

و صفات حق تعالی، و از آنجا که عالَم و مخلوقات آن، مظاهر اسماء الهی هستند، پس، انسانْ جامعِ کَون و مخلوقات 

بندی مراتب وجود، آدم در آخرین مرتبت وجود است و به عبارت دیگر، در قوسِ آن است و به همین علّت، در دسته

گیرد که در ت، همت موجودات را در خود دارد و در مقابلِ مرتبت الوهیّت قرار مینزولِ وجود، آدم که کَون جامع اس

مرتبت نخست و صدر سِیر تنزّلی وجود جای دارد؛ یعنی همچنان که مرتبت الوهیّت، جامع مراتب وجود در سِیر 

ابل یکدیگر همچون گیرد و این دو مرتبه در مقنزولی است، انسان نیز جامع مراتب وجود در سیر صعودی قرار می

که مظاهر اسماء  –جامع جمیع مراتب عالم « مرتبت او )انسان»کنند که از سویی: ای متعاکس عمل میآیینه
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( و از سوی دیگر، 84: 1377)جامی، « و قابل ظهور همت اسماء شد... آین  مرتب  الهیّه آمدپس  -اند  الهیه

گیرد، انسان نیز در رود و آدم را نیز در بر میآدم و انسان پیش میالوهیّت از آنجا که در تنزاّلت وجود تا مرتبت 

رسد و این وصول بنا بر حدیث قُرب نوافل با طاعت ممکن است و به قول شیل سِیر صعودی تا به مرتبت الوهیّت می

دارد. از بیند، خداوند در آن حضور و هر چه می« رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند»اجل سعدی شیرازی: 

 اوست:« آیینت»کند که حق تعالی نیز معرّفی می« ایآیینه»اینجاست که بیدل نیز خود را 

 گردیهههدم، روآیناااهآن  آیینااا شهههب کهههه »

 

 «ای کههرد کههه مههن هههم همههه او گردیههدم   جلههوه 

 

 (.559: 2، ج 1376)بیدل دهلوی، 

تعالی آیینت ذات انسان از آن سوی نیز حقتعالی خواهد شد و یعنی انسان پس از وصول به مرتبت کمال، آیینت حق

ای دیگر از بیت فوق گردد و این دو آیینه در هم متعاکس هستند. امّا افزون بر آنچه یاد شد، یادکرد نکتهمی

تعالی دانسته است. به سخنی، ضروری است و آن وجه کمالِ آیینه است که بیدل این کمالیّت را منوط به جلوة حق

برساند، با وجود این، جلوة « آیینگی»ف و زُهد بیان شود، انسان هرچند بکوشد و خود را به مرتبت اگر به زبان تصوّ

مطرح « مجذوب سالک و سالک مجذوب»حق است که باید بر او ارزانی شود تا به کمال مطلق برسد و موضوعِ 

بت کمال خواهد رساند و کمال تعالی او را به مرتاست؛ یعنی هر قدر سالک به غایات سلوک واصل شود، جذبت حق

 سالک در جذبت حق تعالی است.

ها را در خود بنابراین، ذات انسان به خاطر کَون جامع بودن و آن برزخیّت که میان وجوب و امکان و احکام آن

د؟! جمع کرده، آیینت ذات الهی است و ذات الهی نیز آیینت ذات اوست. امّا چرا حق تعالی آیینت ذات انسان را آفری

کنند و به عبارت تر ذات در آیینت انسان اشاره میاین پرسشی است که عُرفا در پاسل بدان به درک بهتر و روشن

تر، همچنان که شخص با وجود شناختی که از خود دارد، در آیینت مقابلِ خود به شناخت و درک بهتری روشن

ت خود، آیینت انسان را خَلْق فرمود تا این شناخت یابد، خداوند متعال نیز با وجود درک ذات خود در ذادست می

از چنین آیینه و درک است. به زبان  –تعالی  –تر گردد و این در عین استغنای ذات کامل او و درک بهتر و کامل
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است؛ یعنی وجود آدم از )جنس( تجلّی است و برای این آفریده شد که ذات « تجلّیِ ادراک»بیدل دهلوی، آدم، 

حقیقت محمّدی و »تری داشته باشد. از سویی، بیدل این کمال را ویژة از ذاتِ خود ادراک کامل اقدس الهی

: لَوْالَکَ لَمَا خَلَقْتُ أَفاْلکَ»داند که حدیثِ داند و آن آیینت کمال و اکمل از کامالن را او )ص( میمی« محمّدیّه

اگر تو  لَواْلَکَ لَمَا خَلَقْتُ الکَونَینَ:»( و: 440: 1388نیا، )ر. ک؛ صدری« آفریدمگر تو نبودی، افالک را نمیا

(، در حقِّ او )ص( وارد شده است؛ چنان که جامی 441)ر. ک؛ همان: « آفریدمنبودی، هرگز دو جهان را نمی

ند ذوی البصائر در حقِّ سیّدالمرسلین آمده است، صلوات اهلل علیه، و ع« و سرِّ لَواْلَکَ لَمَا خَلَقْتُ أَفاْلَکَ»گوید: می

و التحقیق مقرّر است و تخصیص او بدین معانی از برای آن است که به اتّفاقِ اهلِ کشف و عظماء مشاهده او اکملِ 

 گوید:(. بیدل نیز آدم کلّی را با حقیقت محمّدیّه یکی دانسته، می62: 1370)جامی، « اوّلین و آخرین است

 تجلّههههههههههههی ادراک آدم؟!چیسههههههههههههت »

 

 «لااااااوالکعنههههههی یعنههههههی آن فهههههههم م 

 

 (.29: 1388)بیدل دهلوی، 

کند که درست است که حق تعالی تعالی از ذات خود را بدین گونه تفسیر میتر حقبیدل این درک بهتر و کامل

بود، امّا برای دستیابی شناخت و بدانچه در علم و مرتبت ذات او بود، آگاه میدانست و میخود را در ذاتِ خویش می

درآیند، چون « عالَم کائنات»یعنی « اینجا»نمود که اشیاء از مرتبت ذات او دور شوند و به الزم می به کمال بینایی

گردد، همچنان که اگر شیئی بیش از حد به چشم به قول عُرفا، نزدیکی و قُرب بیش از حد، مانع درک درست می

این، این بُعد و دوری اشیاء از مرتبت انسان نزدیک شود، جز تیرگی و سیاهی چیزی از آن درک نخواهد شد. بنابر

 ذات و تنزّل به مرتبت تقیید این جهانی الزم بود:

 آنچههههه آنجهههها نمایههههد، اینجههههایی اسههههت    »

 

 «دوربیناااای کمااااال بینااااایی اساااات  

 

 (.32)همان: 

تعالی را منبع حیرت و خود را مظهر داند و حقمربوط می« حیرت»وی در جایی دیگر این مفهوم تقابل را به 

 کند:معرّفی می« -تعالی  –ای برای بازنمایی حیرت او آیینه»تعالی، خود را داند و در خطاب به حقمیحیرت 
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 کهاری اگر بهارم تهو آبیهاری، و گهر چهراغم تهو شهعله      »

 

 «روبرویههت؟! آییناه زِ حیهرتِ مهن خبههر نهداری، بیههارم     

 

 (.218، الف: 1386)همان، 

گردد که شاعر بازمی« کارشعله»و « چراغ»، «آبیار»و « بهار»چند واژة  مفهوم تقابل مستنبط از بیت فوق، به تقابلِ

خواند و تمثیل آب و وجود در ادب عرفانی فارسی شایع است و و گلِ وجودِ خود می« آبیارِ بهار»حق تعالی را 

لی شعلت که حق تعا« وجود انسان»برای « چراغ»شود. همچنین است تمثیل وجود در روانی به آب تمثیل زده می

مثنوی الدّین بلخی در دفتر سوم از وجود را در چراغ وجود تک تک کائنات افروخت، همچنان که موالنا جالل

 فرماید:تعالی معرّفی میدربارة شیل اَقطع او را چراغی از جانب حق معنوی

 ایهههههن کرامهههههت بههههههرِ ایشهههههان دادمهههههت»

 

 «از بههههههر آن بنهادمهههههت  چااااارا ویهههههن  

 

 (.160سوم:  ، ب، دفتر1381)مولوی، 

 تر بیان فرموده است:یا در دفتر چهارم این تمثیل چراغ را روشن

 بُههوَد نههورش چههو جههان   تاانایههن  چاارا آن »

 

 هسههههههت محتههههههاج فتیههههههل و ایههههههن و آن  

 

 شههههش فتیلههههت ایههههن حههههواس  چاااارا آن 

 

 «جملگههههی بههههر خههههواب و خههههور دارد اسههههاس 

 

 (.499)همان، دفتر چهارم: 

داند و برای آگاهی حق از حیرت او، خبر میالی، او را از حیرتِ خود بیاز سوی دیگر، شاعر در خطاب به حق تع

وجود خود را رویاروی حق نهد تا حق از حیرت او آگاه گردد! چرا؟! چون ذات انسان شاعر در پیِ آن است که آیینت 

ت است؛ همچنان که مرآت و آیینت حق است، نمایانگر ذات و اسماء و صفات او خواهد بود و نهایت معرفت نیز حیر

( را 256: 1388نیا، )صدری« رَبِّ زدنی تحیّراً: پروردگارم بر حیرتم بیفزای»که از لسان نبوی )ص( حدیث شریفِ 

اند. به همین معنی، بیدل در ضمن یک رباعی، علّت حرکت و توان خود را از این در بیان کمال معرفت ذکر کرده

گردد، بلکه این حسرت دیدار بود که اهی خود مایت جرأت و توان آدمی میداند که گنَفَس و دَمِ موجود در تن نمی

 ای بر دوش ساخت و به این جهان سراسر آیینت حیرت آورد:حیرت او را آیینه
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 نهههی سهههعیِ نَفَهههس بهههه حرکهههت آورد مهههرا    »

 

 نهههههی جهههههرأتِ تهههههاب و طاقهههههت آورد مهههههرا 

 

 سهههر تههها قهههدَمم حسهههرت دیهههدار تهههو بهههود     

 

 «مههههههراآیینههههههه بههههههه دوشْ حیههههههرت آورد  

 

 (74، : 1386)بیدل دهلوی، 

است « حیرت»نهاد این پارة بیت، «: آیینه به دوش، حیرت آورد مرا»توضیح در بابِ قرائت مصرع دوم بیت، یعنی 

که بیدل )و توسّعاً نوعی آدمی( را آیینه به دوش به این عالَم آورد، و در صورتی که به اضافه خوانده شود )آیینه به 

 دِ پارة بیت مجهول خواهد ماند!!دوشِ حیرت(، نها

این یعنی نوع آدمی حسرت دیدار حق را داشت و چون معرفت در زبان عرفان )حتّی در عُرف و جهان بیرون و 

شود، خداوند متعال انسان را بدین جهان روانه ساخت تا با مظهریّت خود به عنوان آیینت عادّی( به دیدارْ کامل می

الی برسد که کمال حیرت و معرفت ناشی از آن در این نقطه است. امّا شرط رسیدن به حق تعالی، به دیدار حق تع

غبار گردد و حجاب از چهرة آیینت جانش رفع گردد و در این صورت این کمال آن است که آیینت وجود انسان بی

مع انسان نمایان شود و رنگ همت کائنات در ذاتِ مرآت و آیینت کَون جااست که صد رنگ در آیینه هویدار می

(، 31)البقره / « ...: سپس، علم اسماء را همگی به آدم آموخت... وَ علَّمَ آدَمَ األَسْمَاءَ کُلَّهَا»گردد و طبق آیت می

یعنی با عنایت به علم الهی که در مزاج، فطرت و نهاد انسان گُل کرد و در ازل و پیش از خلقت شکوفا شد، خاک 

شود که تمثیلِ بیند و انسان به کمالِ بهار وجود و ذات حق واصل میانسان خویشتن خویش را بهار میوجود 

 برای وجود حق تعالی در آثار بیدل شایع است:« بهار»

 غبههههار بینههههد خههههود را،چههههون آینههههه بههههی»

 

 صههههد رنههههگِ طههههربْ شههههکار بینههههد خههههود را  

 

 علمهههههی گُهههههل کهههههرد از مهههههزاج انسهههههان  

 

 «خههههود راتهههها خههههاک دمههههی بهههههار بینههههد    

 

 (.69، الف: 1386)بیدل دهلوی، 
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در « حُب»در آثار بیدل یکی دو وجه و علّت دارد: یکی از این وجود در نظر او به مفهومِ « انسان»امّا آیینه بودن 

رسد که به نظر می...«. کُنْتُ کَنْزاً مَخْفِیّاً وَ أحْبَبْتُ »فرماید: گردد؛ چنان که میحدیثِ قُدسی کَنْزِ مخفی باز می

نسبت « مرآت»تفسیر کرده است و به آدم و انسانِ مخاطب خود با عنوانِ « شوق»را به « حُب»بیدل دهلوی این 

 خواند:می« مرآتِ شوق»داده است و او را 

 لطافههههههت رفههههههت از اجههههههزایِ ذوقههههههت  »

 

 «ماااارآ ِ  ااااوقت کثافههههت سههههر زد از   

 

 (.626: 1388)همان، 

مرآت و آیینت شوق است که اگر با توجّه به آنچه دربارة حدیث قُدسی کَنْزِ یعنی انسان، آیینه است و این آیینه، 

از آن روی است که خداوند متعال شوقِ دیدار و « انسان»بودنِ « آیینه و مرآتِ شوق»مخفی یاد شد، تفسیر شود، 

یعنِی « ی أَ َدُّ  َوقًا إِلَیهِمیَا دَاوُدُ إِنِّ»فَقَالَ لِلمُ تَاقِینَ: »سان انسان را داشت: مشاهدة خود در ذاتِ آیینه

« مشتاقین»ترم بدیشان؛ و مقصود از به مشتاقین فرمود: ای داوود! من مشتاق المُ تَاقِینَ إِلَیهِ وَ هُوَ لِقَاءُ خَاصِّ:

(، از این روی، چنین 778: 1385)خوارزمی، « تعالی که لقاء خاصّ الهی استعبارت است از مشتاقین به حق

ا آفرید تا ذات خود را در مرآتِ دیگری غیر ذاتِ خود، یعنی انسان مشاهده فرماید؛ همان گونه که ای رآیینه

و لِهَذا شوقِ او از شوقِ ایشان زیاده است، از برای آنکه »گوید: ابن عربی می الحِکَمفصوصخوارزمی در شرح خود بر 

شود؛ الجرم حق را اشتیاقِ نمای اوست، حاصل نمیلاین لقاء که مطلوبِ حقّ است، بی وجود مُحِب، که مرآت جما

(. این معنا و مفهوم 778)همان: « لقایِ مُحِب پیش از وجودِ او بود، و مُحِب پیش از وجودِ خاصِّ خود، مشتاق نبود

معنی برجستت »با اندیشت عرفانی کسی چون بیدل همخوانی بیشتری دارد؛ همچنان که به همین دلیل خود را 

اند؛ بدین مفهوم که حق سبحانه و تعالی برای آفرینشِ عموم شوق داشت، امّا اشتیاق او برای آفرینش خومی« شوق

ای است که کمال ذات حق تعالی را مَجالست و گرچه انسان بیش از دیگر موجودات بود، چون آدم و انسان آیینه

اند، لیک انسان در این بیتِ شوق، دههمت موجودات از شوق حق برای خلقت و در پی آن، عبادت و معرفت پدید آم

 کنند:آن معنای برجسته است که کلمات موجودات دیگر چنین معنایی را افاده نمی



14 

 

 گهنجم بهه لفهظ   نمهی  معنی برجسات   اوقم  »

 

 «همچههو بههوی گههل نگههردد پیههرهن عریههان مههرا     

 

 (.412: 1، ج 1376)بیدل دهلوی، 

 داند:می« شوق»یا در خطاب به نوعِ انسان او را مطلقْ 

 شهمعی کُشهته روشهن کهن      او  دَردی تو هم ای به بی»

 

 «زار آفهههههههرینش داغِ دلخهههههههواهینهههههههدارد اللهههههههه 

 

 (.826: 2)همان، ج 

پیش از خلقت « شوق»ای دانسته که کشتیِ خود نیز پردة ساز وجد ذات الهی را بارانداز و اسکله عرفاندر منظومت 

نیافته بود، امّا به خاطر انسان این شوق از پرده بیرون آمد و انسان  در آن لنگر انداخته بود و هنوز شوق الهی ظهور

 مایت تمییز اعیان و پیدایش عالَمِ امکان شد:

 گههههههههویمحرفههههههههی از درسِ راز مههههههههی »

 

 گههههههویمام آنچههههههه، بههههههاز مههههههی گفتههههههه 

 

 کههههاین سههههکوتِ طریههههق و وضههههعِ خههههروش، 

 

 از تههههههههههو گردیههههههههههد امتیههههههههههازْفروش  

 

 وَرنههههههه دَلْ جمههههههعْ در تپیههههههدن بههههههود   

 

 سْ آغههههههههوشِ آرمیههههههههدن بههههههههودنَفَهههههههه 

 

 شهههههوق در سهههههازِ وجهههههدْ لنگهههههر داشهههههت 

 

 مهههههوجْ در پهههههیچ و تهههههابْ گهههههوهر داشهههههت  

 

 طلهههههبِ فههههههمِ خیهههههر و شهههههر کهههههردی    

 

 سهههههههازِ توفهههههههانی از گههههههههر کهههههههردی    

 

 بهههههه خیالهههههت تمیههههههزِ اعیهههههان رفههههههت   

 

 ...«کههههه خلههههل در مهههههزاجِ امکههههان رفهههههت     

 

 (.45 -6: 1388)همان، 

اوست و تا این « عاشق»داند که خالئق و به ویژه، نوع انسان، میدر نگاهی دیگر، بیدل، حق تعالی را معشوقی 

ها نخواهد بود و مشّاطت عشّاق محفل اُنس با معشوق )ذات الهی(، تقاضای وجود نکنند، شوقی برای آفرینش آن

 آفرینش به آرایشِ خلقت دست نخواهد زد:
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 نیسهههت بهههی آرایهههش عاشهههق اسهههتعدادِ شهههوق»

 

 «رِ مجنهون، گُهل مبنهد   مویِ سَر کهافی اسهت بهر دسهتا     

 

 (.809: 1، ج 1376)همان، 

در بیت فوق وارد آمده است که با توجّه به وزن بیت و سکتت موجود در « عاشق»های دسترس، واژة در نسخه

 است؛ واهلل اعلم بالصّواب.« عشّاق»تر آن، واژة رسد درستصورت موجود ضبط شده، به نظر می

هم شوق برای ظهور و تجلّی داشته باشد، تا تقاضای اعیانِ ثابتات خالئق برای به سخنی، یعنی حق تعالی هر قدر 

ای تعلّق گیرد که استعداد ظهور ای ندارد و شوقِ الهی باید بر مادّه و مایهموجودیّت و اظهار نباشد، شوقْ فایده

 نیاز است:بی داشته باشد نه بر عدم محض وگرنه ذات مستغنی و صمد الهی از شکست موج و وجود خالیق

 از شکسهههتِ مهههوج آزاد اسهههت اسهههتغنایِ بحهههر »

 

 «تهمهههتِ نقصهههانِ اجهههزا بهههر کمهههالِ کُهههل مبنهههد 

 

 )همان(.

در حدیث یاد شده، همین معنایِ « أحْبَبْتُ»پیش از بیدل دهلوی، خواجه حافظ شیرازی نیز از فعل متکلّم وحدة 

کند و در معنای عرفانی، به زیبایی این عرّفی مینوع انسان م« مشتاقِ»را ذکر کرده است و حق تعالی را « شوق»

 فرماید:مهرورزی خداوند متعال را با نوع انسان بیان می

 پههیش از ایههن کههاین سههقفِ سههبز و طههاقِ مینهها برکشههند، »

 
 منظهههرِ چشهههم مهههرا ابهههرویِ جانهههان طهههاق بهههود  

 

 از دَمِ صهههههبح ازل تههههها آخهههههرِ شهههههامِ ابهههههد،

 

 ددوسههتی و مِهههر بههر یههک عهههد و یههک میثههاق بههو  

 

 سههایت معشههوق اگههر افتههاد بههر عاشههق چههه شههد؟!  

 

 «بههود م ااتا مهها بههه او محتههاج بههودیم او بههه مهها  

 

 (.206؛ غ 289: 1377)حافظ شیرازی، 

دوستی و مهر بر یک عهد و یک میثاق »توان معنای مصرعِ یادآوری دو نکته در این ابیات ضروری است که می

ینکه شوق الهی به خلقت از ازل تا کنون بر یک منوال بود و همان را نیز عرفانی در نظر گرفت، مبنی بر ا« بود



16 

 

، شوق نیز یکی است و بیش نیست و تکراری در «الَ تَکرَارَ فِی التَّجَلَّی»شوق که در تجلّی نخست داشت و به حُکمِ 

 شوق و حُب نیز نیست، و اهلل اعلم بالصّواب.

 گوید:داند و میان محتاجِ بادة الهی میخانت جهبیدل دهلوی نیز همت کائنات را در این می

 خانهه محتهاج آنهد و بهس    مست نها مخمهور ایهن مهی    »

 
 «وهمِ بنگ اسهت اینکهه گهویی دارد اسهتغنا شهراب      

 

 (.488: 1، ج 1376)بیدل دهلوی، 

 داند و این شوق را چون نسیم و بادی درمایت آفرینش میرا بُن« شوق»و « حُبّ»بدین ترتیب، بیدل دهلوی نیز 

إنَّ هللِ نَفَحَاتٌ فِی »ای که گویا مصداقِ حدیث شریفِ رَزَد، به گونهوَزَد و رنگِ وجودِ کائنات را میجهان کائنات می

کند مباد این شوق که بیانگر نَفَس رحمانی حق تعالی در ایجاد شده است و بیدل هشدارگونه توصیه می« الد هْرِ

 تأمّل بگذرد:خالئق است، بی

 ای اسههت واکههرده نقههاب، کههه نسههخه زیههن بحههر»

 

 غهههههوری کهههههن و معنهههههی تحیّهههههر دریهههههاب  

 

 تاااا  اااو  مبااااد بااای ت مّااال  ااا رد  

 

 «هههههر مصههههرع مههههوج، سههههکته دارد زِ حُبههههاب  

 

 (.78، ب: 1386)بیدل دهلوی، 

آمده  رسالت قشیریّهاند، چنان که در فرق کرده« اشتیاق»و « شوق»یادآوری این نکته نیز ناگزیر است که گاه میان 

از استاد ابوعلی ]دقّاق[ شنیدم که میانِ شوق و اشتیاق فرق کرد و گفت شوق بدیدار بنشیند و اشتیاق »ست: ا

 (.575: 1381)قشیری، « بدیدار بِنَشَوَد

در واقع، از نظر بیدل دهلوی نیز سبب ایجاد عالَم، شوقِ دیدار حقْ ذاتِ خود را در آیینت ذات آدم بود که مَجالی 

بند نخستِ بیدل در کلّیّات آثار وی، بیتی است که در آنا جای بحث است، تعالی است. در ترکیبنمایِ حق تمام

 چنان که آمده است:

 عهههددیطلهههب چهههه بهههود؟ تمیهههزِ شهههمارِ بهههی»

 

 نظهههر چهههه داشهههت؟ حضهههور صهههفاتِ ال تُحصههها   
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 عههههرا کمههههاالت معنههههیِ اسههههرار  ذو ِبههههه 

 

 «زِ کههههتم غیههههب خرامیههههد جانههههب صههههحرا    

 

 (.179: 1، ج 1376)بیدل دهلوی، 

تواند درست در نظر یاد شده است. این واژه هم می« ذوق»شود، در آغاز بیت أخیر، واژة ای که مشاهده میبه گونه

 –تعالی  –رنگ او گرفته شود و هم نادرست! درست از این روی که حُبِّ ذات الهی به عرا اسرار درون ذات بی

برای انجام کاری « شور درونی و ذاتی»عُرف و عامیانه نیز معموالً از  تعبیر شود؛ همان گونه که در زبان« ذوق»به 

وی نیز منظومت عرفان گویند ذوق و شوقی برای انجام کاری داشتن و در شود؛ مثالً میمی« ذوق داشتن»تعبیر به 

 این معنی تکرار شده است:

 نظّههههههاره گههههههرم تههههههازی کههههههرد    ذو ِ»

 

 «بههههههازی کههههههرد بهههههها تماشهههههها خیههههههال  

 

 (.65: 1388)همان، 

« اشتیاق»و « شوق»امّا نادرستی واژه به دو دلیل است که دلیل نخست آن به شیوع معنای حُب در ادب عرفانی به 

در برخی کُتُب صوفیّه « محبّت»و « شوق»بود که پیش از این از زبان حافظ شیرازی نیز ذکر شد، هر چند میانِ 

در باب پنجاهم این کتاب،  رسالت قشیریهچنان که صاحب  است،« شوق»مرتبت برتر « حُب»اند که فرق قائل شده

اند که شوق برتر یا محبّت، )ابن عطا( گفت: محبّت؛ زیرا که شوق از وی پرسیده»گوید: ، می«شوق»یعنی در بابِ 

و به نوعی، آن دو را برابر و معادل « حُب»را از مستلزماتِ « شوق»( و برخی نیز 577: 1381)قشیری، « خیزد

 وَ ال َّو ُ مِنْ مُسْتَلْزِمَا ِ الْمَحَبَّ ِ وَ أَوْصَافِهِ، فُکُلُّ مُحِبٍّ مُ تَا ٌ وَ کُلُّ مُ تَا ٍ مُحِبٌّ وَ مَن لَیسَ»اند: تهدانس

قْصَانُهُ نُقْصَانٌ بِمُ تَا ٍ لَیس بِمُحبٍّ وَ مَنْ لَیْسَ بِمُحِبٍّ لَیْسَ بِمُ ْتَا ٍ وَ إزْدِیَادُ أَحَدِهِمَا إِزْدِیَادُ لِلْآخِرِ وَ نُ

شوق از مستلزمات محُبّت و اوصاف آن است، و هر محبّی مشتاق و هر مشتاقی محبّ است؛ هر کس که  لِلْآخِرِ:

مشتاق نیست، محبّ هم نیست و هر کس که محبّ نیست، مشتاق هم نیست؛ و ازدیاد یکی باعث افزونی دیگری 

 (. 209: 2ق.، ج  1423، )الدّیباجی« شودو نقصان یکی مایت نقص دیگر می
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مشیّتِ »گوید و ابتدای آفرینش را با سخن می« شوق»دلیل دوم خود سخنِ بیدل است که چند بیت بعد، دوباره از 

دانسته است؛ مشیّتی که همراه با شوق و حبِّ ذات بود و به عبارت بهتر، مشیّت الهی بر آغاز خلقت از « شوق

 جنسِ شوق بود:

 م اایّت  ااو ،مههع را چهو خواسههت فصهل دهههد ج  »

 

 «صهههفتی اسهههمْ یافهههت نشهههو و نمههها  زِ ذات بهههی 

 

 (.179: 1، ج 1376)بیدل دهلوی، 

ای داند؛ یعنی همت کائنات بهانهمی« بهانت شوق»وی در جایی دیگر، همت آنچه را که در جهان متجلّی شده است، 

شود یابد، همواره ادامه دارد، کهنه نمین نمیبود و است برای اظهار و ابرازِ شوق و حُبِّ الهی، و این شوق هرگز پایا

 شود:و به تعبیر خود شاعر، منحصر نمی

 رقهههصِ شهههوق اسهههت، اضهههطراب کجاسهههت؟!   »

 

 مهههوجِ نهههاز اسهههت، پهههیچ و تهههاب کجاسهههت؟!      

 

 بهاناااا   ااااو ایههههن و آن نیسههههت جههههز 

 

 «نشهههههههود منحصهههههههر فسهههههههانت شهههههههوق  

 

 (.47: 1388)همان، 

 کند:معرّفی می« کعبت شوق»بَدَلِ حق تعالی را  ذات بی« شوق»سنایی غزنوی در همین معنایِ 

 قبلهههههت عقهههههل، صُهههههنعِ بهههههی خللهههههش   »

 

 «کعبهههههههت شهههههههوق، ذات بهههههههی بَهههههههدَلَش 

 

 (.87: 1377)سنایی غزنوی، 

، واژه یا مفهوم «مشتاق»رسد گاهی مقصود بیدل دهلوی از واژة نماید اینکه به نظر میای که الزم میامّا ذکر نکته

توان با داند و این مطلب را میانسان می« مشتاق»ابیات زیر صحرا، دریا و کُهسار را  است؛ چنان که در« مسخّر»

 در پیوند دانست:« انسان کامل»تسخیر کائنات برای 

 چهههه صهههحرا و چهههه دریههها و چهههه کُهسهههار،    »

 

 همههههه مُشههههتاق توسههههت ای غافههههل از کههههار!   
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 اگههههر صحراسههههت، در راهههههت خههههراب اسههههت

 

 «وگههههر دریاسههههت، از شههههوقِ تههههو آب اسههههت   

 

 (.628: 1388)بیدل دهلوی، 

کند. در شقّ از سوی دیگر، این تسخیر کائنات برای انسان، به نوعی سبب ایجاد کائنات را نیز توجیه و تبیین می

توان این مشتاقِ انسان بودن کائنات را به انتظار کائنات برای خلقت آدم در نظر گرفت، چون آدم مطابق دیگر، می

است که پس از همت کائنات و موالیدِ کَون پدید آمده است و از آن سوی، « کَونِ جامع»، مشرب ابن عربی و بیدل

توان شوقِ کائنات برای آفرینش را در واقع، شوقِ کائنات برای دیدن آخرین چون علّت غائی عالَم اوست، پس، می

بیان « شوق»سان، در آثار بیدل، موجود یعنی انسان در نظر گرفت. با وجود این، علّت آفرینش کائنات، به ویژه ان

در حدیثِ قُدسی کَنْزِ مخفی ذکر شد، همخوان است؛ به عنوان « أحْبَبْتُ»شده است که با آنچه در بابِ تفسیر واژة 

را علّتِ آفرینش عالَم شش جهت یاد کرده است؛ بدین معنی که شوق ذات « شوق»نمونه در بیت زیر که باز بیدل 

ز خود و مرتبت ذات خویش شتافته و رفته و بدین ترتیب، شش درة جهان را از گذشته تا حال الهی نیمْ گام بیرون ا

و به زبان ساده، همین « جهانِ اعیان»او در این بیت که از آن « نیمْ گام»پدید آورده است و چه زیباست استعارة 

خُطوَتین وَ قدَ »تِ حالّج مبنی بر رسد که در ساخت این ترکیب از عبارعالَم کنونی را خواسته است و به نظر می

( بهره جُسته است که دو گام است؛ یکی از 230: 1388نیا، )صدری« وَصَل: دو گام است، چون برداشتی، رسیدی

خود گذشتن و از خویش بیرون رفتن و دیگری از جهان گذشتن. بیدل نیز دو جهان غیب و شهود را یک گام بلندِ 

تعبیرات خود او، خمیازة پایی است که نیمی از آن این جهان و نیم دیگر این خمیازة وجود مطلق دانسته است و با 

 پا یا نیمْ گام دیگر آن، جهانِ غیب )ازلی و ابدی( است:

 او رفههههت نههههیمْ گههههام از خههههویش  ااااو ِ »

 

 «شهههش جههههت کهههرد گِهههردَش از پهههس و پهههیش 

 

 (.30: 1388)بیدل دهلوی، 
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است؛ یعنی شوقی است برای پیدایش غیر و با این حال، گلِ وجود « راندیشت غی»در نظر بیدل برای « شوق»این 

تر، وجود او به ذات خود در این عالَم شکوفا، پیدا و آشکار نشده او برای کسی خندان نشده است و به سختی روشن

 برد:الغیوب به سر میاست و همواره در غیب مطلق و غیب

 شهههههمارد اینجهههههارنهههههگ اسهههههتعداد مهههههی»

 

 شههههمارد اینجهههها نههههه مههههی بهههها بههههر  آیی  

 

  ااوقی اساات باارون خاارام اندی اا   یاار 

 

 «گههههل بهههههر کسههههی خنههههده نههههدارد اینجهههها  

 

 (.79، ب: 1386)همان، 

 این معنی را بیدل در رباعیّات خود به گونت دیگر یاد کرده است:

 اشهههیا عَهههرْاِ خیهههالِ دیهههدن بهههوده اسهههت    »

 

 اسهههما همهههه افسهههانه شهههنیدن بهههوده اسهههت      

 

 بهوده اسهت   دنجملاه زِ خاود بارون دویا    این 

 

 «انسههان گشههتن بههه خههود رسههیدن بههوده اسههت     

 

 (.88)همان: 

چنان که مشهود است، به نظر بیدل دهلوی همت کائنات که مظهر اسماء و صفات الهی هستند، در نتیجت بیرون 

ون منظور مقابلت ذات حق تعالی با کَ« انسان گشتن...»گوید دویدن حق تعالی از ذات خود بوده است و اینکه می

جامع انسان است؛ بدین مفهوم که اگر ذات حق تعالی به مرتبت انسان کامل تنزّل وجود فرمود، در واقع، منظور 

 معرفت کامل حق تعالی ذات خود بوده است.

الذّکر، چنان که پیش از این نیز به این ابیات اشاره شده بود، به خاطر مذکور در ابیات سابق« شوقِ ذات الهی»امّا 

بود، شوق الهی نیز است که به جنبش درآمد و قصد ایجاد عالَم اعیان کرد و اگر انسان هدفِ خلقت نمی «انسان»

 انداخت:لنگر می –تعالی  –کَماکان در ذات اقدس او 

 شهههههوق در سهههههازِ وجهههههد لنگهههههر داشهههههت»

 

 مهههههوج در پهههههیچ و تهههههاب گهههههوهر داشهههههت  
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 طلهههههبِ فههههههمِ خیهههههر و شهههههر کهههههردی    

 

 سهههههههاز توفهههههههانی از گههههههههر کهههههههردی    

 

 یالهههههت تمیههههههز اعیهههههان رفههههههت  بهههههه خ 

 

 ...«کههههه خلههههل در مهههههزاج امکههههان رفهههههت     

 

 (.45 -6: 1388)همان، 

کند و این خود بیانگر تعبیر می« سازِ وجد»به « ذاتِ حق تعالی»دو نکتت جالب در این ابیات اینکه اواّلً بیدل از 

است « ساز وجد»حَدیّت است، این مطلب است که نوعِ سازی که مطمح نظر بیدل در آثار او برای اطالق بر ذات اَ

با مبحثِ « وجد»، تمایل و شور داشت که این «وَجْد»و این یعنی خداوند متعال به آفرینش عالَم و به ویژه آدم، 

را « وَجْد»از این نوشته بدان پرداخته شد و شاید بتوان « وجود»در پیوند است که در مبحثِ « ایجاد»و « وجود»

در حدیث قدسی کَنْزِ مخفی مرتبط دانست بدین معنی که خداوند متعال با « حُب»یا « شور»و « شوق»با بحثِ 

وَجْد، »حُب و شوق و شوری که در ذات مقدّس خود داشت، عالَم و آدم را آفرید و منشأ آفرینش و ایجاد همه چیز 

ذات حق « پیماییشوق»و جملت کائنات را به خاطر « من و ما»، شوق و شور است و از این روست که بیدل «حُب»

پیوند داد، بدین گونه « وحدت وجود»را به مبحثِ « حُبّ»و « شوق»توان بحثِ تعالی دانسته است و به نوعی می

الهی « پیماییشوق»و « شوق»که چون خداوند متعال به شوق ذات همت عالَم و آدم را آفرید و جهان جوالنگه 

بوده است « وجود»الهی است و از آن سوی، این شوق همراه با  است و از این روی، همت جهان مملوّ از شوق ذات

است، سرشار « شوق»و بر مرکَبِ وجودبخشی به کائنات بدین عالَم قَدَم گذاشته است، بنابراین، همت جهان که پُر از 

بحثِ »نیز هست و همت وجود و شوق در عالَم هم یکی است و اینجاست که به قولِ بیدل دهلوی، « وجود»از 

 شود:مطرح می« وحدتِ وجود»و مبحث « یکتایی

 پیمهههایی اسهههت مههها و مهههن جملهههه شهههوق   »

 

 طرفهههههی نیسهههههت بحهههههث یکتهههههایی اسهههههت 

 

 (.49)همان: 

گردد، اینکه عالَم با تقاضای انسان کامل نکتت دومی که حائز اهمیت است و به نوعی به علّت آفرینش عالَم باز می

تعبیر کرده « طلبِ فهم خیر و شر»دادی انسان و انسان کامل به ایجاد شده است که بیدل از این تقاضای استع
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آمد. بنابراین، انسان کامل با تقاضای ذاتی بود، هیچ گوهر و جوهری پدید نمیاست و اگر این طلب و تقاضا نمی

و  «انسان»توان استنباط کرد که خود مایت پیدایش جواهر و علّتِ تمییز میان اعیان شده است و در نتیجه می

شود و به فرمودة است؛ همچنان که در آثار بیدل این معنی دیده می« جواهر»نیز در اندیشت بیدل از « انسان کامل»

و به عبارت خودِ بیدل امتیاز اعیان در مرتبت انسان کامل باعث «. جوهر است انسان و چرخ او را عَرَا»موالنا: 

اند، چنان که هی به انسان کامل ازلی این همه اعیان پدید آمدهدر این عالَم شد و با خطاب ال« من و ما»پیدایشِ 

گوید نوع انسان از عالَم یکتایی به این سرا آمده است و با این آمدن، جهانی را نیز با خود به همراه آورده خود می

 است:

 آمهههههههدیم از عهههههههالَم یکتههههههها ولیهههههههک،»

 

 «عهههههههالَمی را همهههههههره آوردیهههههههم مههههههها   

 

 (.325: 1، ج 1376)همان، 

به وجود آمده است و به زبان بیدل، به خاطر « انسان»طرف دیگر، بارها گفته شد که همت این اعیان به خاطر از 

شور حق تعالی به خَلْقِ انسان یا شورِ تعبیرِ خواب و رؤیا و به لسان عرفان، خیالِ انسان،و به زبان عامیانه، به منظور 

 و دیده بود:شور خوابی بود که خداوند برای انسان و آفرینش ا

 ایههههن مههههن و مهههها خطههههاب توسههههت همههههه»

 

 «شهههههورِ تعبیهههههر خهههههواب توسهههههت همهههههه   

 

 (.52: 1388)همان، 

کند در همین صفحه نیز مکرّر شده است و انسان را هم خواب و هم تعبیر اینکه بیدل انسان را خواب معرّفی می

هنوز به این عالَم نیامده بود و به عبارت  داند و این اشاره دارد به مرتبت انسان کامل که زمان خواب انسان بود ومی

دیگر، چشم بیداری بدین عالَم نگشوده بود و تعبیر خواب بودن انسان نیز به مرتبت عینی و بیداری از مرتبت انسان 

 فرماید: کامل و چشم گوشدن بدین عالَم و در نوع انسانی اشاره دارد؛ چنان که می

 مهههههوجِ لهههههب تشهههههنت بههههههار خهههههودی    »

 

 «بیهههر و ههههم تهههو خهههواب خهههودی ههههم تهههو تع 

 

 )همان(.
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یا شوقِ « شوقِ بی رنگ»ها همگی انگیخته از خواند و این جلوههمچنان که در بیت زیر نیز عالَم را پُر از جلوه می

 متجلّی شده است:« لِیَعْبُدُون أَوْ لِیَعْرِفُون»رنگ الهی است که برای ذاتِ بی

 هههها انگیخهههتجلهههوه  اااو ِ بااای رنااا  »

 

 «ن رنهههگْ گَهههردِ امکهههان ریخهههت  کهههه بهههه ایههه  

 

 (.33)همان: 

 خواند:می« عالَمِ شوق»از این روی، عالَم را 

 هههههر مههههو دَرِ زخههههم اگههههر گشههههاید مهههها را،»

 

 بههههها تیههههه  سهههههر از تهههههن بربایهههههد مههههها را  

 

 ، بهههی تماشهههایی نیسهههت  عاااالَمِ  اااو  در 

 

 «گههههر عُمههههرِ گذشههههته یههههاد نایههههد مهههها را     

 

 (.75، ب: 1386)همان، 

هایی را که در کند که این جنون و شوق نقشتعبیر می« جنون»الهی برای خلقت را به  ذاتِ« شوقِ»گاهی نیز 

ذات الهی و مقام علم ذات بود و نشان از حقیقت داشت و به عبارت دیگر، با ذات حقیقی و وجود حقیقی یکسان 

 است، به این جهان آورد:

 جنههههون نقههههشِ تحقیههههق واژون زده اسههههت  »

 

 «اسههههههت زِ آیینههههههه تمثههههههال بیههههههرون زده 

 

 (.221)همان: 

که از نظر تنزّل و قوس نزولِ وجود، « بدین عالَم درآمد»نیز این است که « واژگون( زدنِ نقش =واژون )»منظور از 

در مقام فرودینِ حق تعالی است و به سخنی، حق تعالی به جای شناخت درونْ ذاتی، به شناخت برونْ ذاتی مبادرت 

محقّق بود، به این عالَم تابید و در پارة دوم بیت، بنا  –تعالی  –علمی و ذاتی او فرمود و تمام نقوش که در حضرت 

ها و ای در نظر گرفته شده است؛ آیینت عالَم و آدم، که تمثال«آیینه»به مشرب ابن عربی، ذات حق تعالی همچون 

خود آیینت ذات الهی است، زده  سان حق تعالی به بیرون، یعنی این عالم، کهنقوش کائنات از آن مرتبت ذاتِ مرآتْ

ذاتی، نقشِ و تابیده است و بدین گونه در واقع، نقشِ تحقیقْ واژگونْ زده و تابیده است و مشاهده و شناختی برونْ
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شود ذاتیِ حق تعالی است، همچنان که در آینه نیز نقش اجسام واژگون دیده میواژگونِ مشاهده و معرفتِ درونْ

زده »شود و نکتت جالب توجّه در بیت، کاربردة فعلِ راستِ اشیاء برعکسِ واقعیّت دیده می و مثالً دو سویِ چپ و

است. بیدل این واژگونی جلوه و نقش را در بیتی دیگر بدین « تجلّی»و مفهوم « تابیدن»در بیان معنایِ « است

 گونه ذکر کرده است:

 واژگهههههههون جلهههههههوه اسهههههههت آیاتهههههههت »

 

 «همهههههه نفهههههی اسهههههت عَهههههرْاِ اثباتهههههت    

 

 (.46: 1388)همان، 

داند که از قید شش جهت رَسته است و این چنین انسان است که گویا به می« شوقی»را « انسان»همچنین بیدل 

 آن انسان کلّی و حقیقت انسانی نزدیک است:

 از قیههههد شههههش جهههههت رَسههههته   ااااوقی»

 

 «صههههههبحی از اُلفههههههتِ نَفَههههههس جَسههههههته    

 

 (.31)همان: 

گر است و پیامبر اکرم )ص( کمال حقیقت جلوه« حقیقت محمّدیّه»از همه در  این کمال انسانی در نظر بیدل بیش

آدم است. وی ضمن بیان حال صحابت نبی مکرّم اسالم )ص( که سؤال خود را در بابِ مسألت روح و ماهیّت به نزد 

و از تو درباره  ا أُوتِیتُم مِّن الْعِلْمِ إاِلَّ قَلِیالً:وَ یَسْ َلُونَکَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّی وَ مَ»اند؛ آن جناب برده

« روح از فرمان پروردگار من است؛ و جز اندکی از دانش، به شما داده نشده است»کنند، بگو: سؤال می« روح»

آن  فرماید که آبروی حقائق عالَم است ازمعرّفی می« کمال حقیقت آدم»را « پیامبر اکرم )ص(»(، 85)اإلسراء / 

اند و از این نظر، جوهر او )ص( واسطت عالَمَین روی که حقائق عالَم از منشور واسط او رنگ وجود استفاضه کرده

غیب )خفا( و شهود )نمود( است و ذاتی است که مدارج اسم هنوز در آن ذات آشکار نشده است و این بیانگر برتر 

هایی و عالَم عین ثبوتی است و در واقع، با توجّه به مترادف« اعیان ثابتات»از مرتبت « حقیقت محمّدیّه»بودن رتبت 

و مرتبت « نَفَس رحمانی»که پیش از این در باب حقیقت محمّدیّه ذکر شد، مرتبت حقیقت محمّدیّه با مرتبت 

طالح مراد از حقیقت محمّدیّه به اص»یکسان است: « اَحَدیّت به اعتبار تعیّن اوّل»حق تعالی یا مرتبت « واحدیّت»
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(، چنان چه که 325: 1389)سجّادی، « متصوّفه و عُرفا، ذات احدیّت به اعتبار تعیّن اوّل مظهر اسم جامع اهلل است

داند که تا به کَون و هستی امتداد دارد: ابن عربی نیز حقیقت محمّدیّه را اصل وجود و نور او را مفیضِ نور عالَم می

)الدماصی،  «أَنَّ جَعْلَ الْحَقِیقَتِهِ أَصْلُ الْوُجودِ، فَمِنْ نُورِهِ فَاضَ الْعَالَمَ وَ امْتَدَّ الْکَوْنوَ وَصَلَ الْحَالُ فِی تَمْجِیدِهِ »

 (:403م.:  1983

 مَهههههههدارَمَ أَحْرَ أَنَّ اهللَ أَکْهههههههتَههههههه أَلَهههههههمْ»

 

 نَهههههادَا بِههههههِ حَتَّهههههی إِذَا بَلَههههه َ المَهههههدَی    وَ  

 

 یهههههههاً مُنَهههههههزَّال قُرآنَ وَحْبِهههههههالْقَهههههههاهُ فَتَلْ

 

 لَهههههههُ رُوحههههههاً کَرِیمههههههاً مُؤَی ههههههدا فَکَههههههانَ  

 

 هِ مَهَابَهههههتًقَهههههی عَلَیْههههه طَهههههاهُ مَههههها أَبْ أَعْوَ 

 

 دَدَامهههههههاً وَ سُهههههههؤْمهههههههاً وَ حِلْعِلْفَأَورَثَههههههههُ  

 

 هُههههدَیحَنِیفِههههی وَ الْطَههههی بِهههههِ الههههدِّینِ الْأعْوَ 

 

 قِیَامَهههههههتَ سَهههههههیِّدَا مَ الْصَهههههههی رَهُ یَهههههههوْ وَ  

 

 


