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چکيده
سامانة معرفتی و هويّت هنری بیدل در دو سطح تجربة شهودی و متن قدسی ،قابل واکااوی اسات کاه
پیوندی وثیق ،ازحیث هستیشناسی و معرفتشناسی ،ايان دو الياة معرفتای -هناری را باا هات متحاد
میسازد؛ نخست ،تجربة شهودی که ناشی از سلوک «تَبَتُل تا فنا» و معراج «پلهپله تا خادا»سات و دو ،
مجموعهای رازآلوده از متنهای قدسی که غزل فلسفی ،مقوّ آن است .اين مجموعه ،باا زباانی نماادين،
وصفناپذيری حق را رمزگشايی میکند و خدا را در مرتبة درک شهودی آدمی مینشاند؛ به ديگر سخن،
بیدل معنا را از خالل فرآيند سهگانة تنزيل ،تأويل و تفسیر ،در متن قدسی باازمیآفريناد .پرسا هاای
بنیادينی که اين وجیزه در پرتو فرضیة پژوه به روشنشادن آن نرار دارد ،بادين شار اسات :الاف.
برجستهترين رابطة ممکن و موجود میان تجربة شهودی (الية معرفتی) و زبان نمادين تأويلگرای بیادل
(الية هنری) چیست؟ ب .علل گراي بیدل به بیان نمادين در اشاعارش چیسات؟ در واکااوی ايان دو
پرس  ،به آزمون اين فرضیه میپردازيت که مبانی هساتیشاناختی و مباادی معرفاتشاناختی تجرباة
شهودی بیدل ،نسبتی آگاهانه و ظريف با زبان و صورتگاریهاای بیاان نماادين وی دارد .شااعر بارای
برگرفتن نقاب از چهرة شاهد معنا ،به نمادپردازی و آفرين متون قدسی روی میآورد؛ ازطار ديگار،
سرشت زبانهای طبیعی که در ذيل گفتمانهای تجربهپذير بشری جای میگیرد ،راه را بر تجلی مطلاق
سد میکند ؛ به همین دلیل ،بیدل به وساطت خیال ،رمز و نماد در پرتو درک صوفیانه ،بر اين محدوديّت
زبانی چیره میشود.
واژههای کليدی :تجربة شهودی ،زبان نمادين ،وحدت وجود ،ساب

هنادی ،شاعر قدسای ،بیادل

دهلوی.
* .رايانامة نويسندة مسئول:

majid.azadbakht56@gmail.com
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 .1مقدّمه
بیدلپژوهی انتقادی ،گفتمان ويژهای است که پژوهندگان حوزة مطالعات میاانرشاتها ِ
ی
ادبیّات قدسی با استفاده از مدلهای نرری فرارشتهای ،تأمّل در میراث ماناای صاوفیّه و
عرفان اسالمی ،سازههای فکری فهت سامانة معرفتی «شاعر آيناههاا» را در ساههر بیاان
نمادين و رازورزیِ غزلهای فلسفی ،رازِ گشاي بازمیيابند .در ساحتی ديگر ،باا تحلیال
محتوای هويّت هنری آن چکاد بلندپاية شبهقاره ،اسرار سخنگوی فطرت را در رستاخیز
کلمات ،با مددکاری از صورتگریهای خیال و با وساطت فرآينادهای ساهگاناة تنزيال،
تأويل و تفسیر بازانديشی میکنند و در اين عرصه ،وحدت معنا درکثرتِ صورت وکثارتِ
نمود در آيینة بود را تأويل خیال مینمايند .برای درک بهتر شعر بیدل ،ضروری است باا
نگاه انتقادی تاريخی که بهخوبی گسست فرهنگی و ادبای اياران را از خزاناههاای معناا
وکانونهای خیال شبهقاره ترسیت میکند ،به روزگار عُسارت و دشاواری آفارين شاعرِ
معناگرا ،در اين عصر نگاهی بیندازيت؛ در عصر پايان تاريخ و آخرزمانی ادبی ايران ،گاويی
نبوغ هنری گرفتار روزمرگی شاده باود و شااعران باهمثاباة کاارگزاران اصالی هويّات و
فرهنگ ،به جای خلق هنر اصیل به هنرنمايی روی آوردند ،امّا بیدل در ايان میاناه يا
استثنا بود .راز اين تمايز و غیريّت را در چند مسئله میتوان بازجُست :نخست ،پروردگای
و فربهی معرفتی بیدل است که معنای حیات و شکوه هستی را حکیمانه در تما مؤلفاه
ها و نشانههای طبیعت و در زوايا و خفايای نهان خوي جستوجو میکند؛ او بهمثاباة
فیلسوفی خردوَرز و معناگرا ،ارادة معطو باه هنرآفرينای خاود را بارای آفارين شاعر
قدسی و نمادين بهکارمیگیرد که از اين رهگذر ،غزلهای فلسفی وی شکل میگیرد.
تجربة شهودی و ممارستِ فرارفتن از ساحت رنگ و حس و رویآوردن به ساحت معناا و
افساونگاری شاااهد زيبااروی الهااوتی از رهگاذر اشاراق ،بُعااد ديگاری از برجسااتگی و
ممتازبودن منزلت و جايگاه بیدل در عرصة شعر فارسی است.
تجربة هتزيستی مسالمت آمیز اسال و هندوئیز و ترکیب جالل و جمال رحماانی و
رازآلودگی اديان و فرهنگ هندی ،بر توانمندی هنری بیدل آنچناان تاأثیر گذاشاته کاه
تنگنرریهای قومی و تعصّبات فرقهای از شعر وی رخت بربساته اسات و باه جاای آن
مُدارا و عنايت به غیر و توجّه به اقلیتِ بیقدرت و حاشیهای جامعة عصر اورنگ زيبی ،در
کال اين شاعرِ عار ِ بشردوست خودنمايی میکند .آنچه در اين فضای انتقاادی بايساته
است ،ارائة طرحی منرت از منحنی رشد و پويايی شخصایّت شاهودی و هويّات قدسای
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بیدل ،براساس تفکی اليههای معرفتی و هويّتی تجربة برين و متن متاین بیادل اسات
که در در دو سطح تحلیلی و بههتپیوسته و با رويکردی هرمنوتی به فرجاا مایرساد.
بیدل بهمثابة شاعری خردورز و فیلسوفی معناکاو در آمیزش و پیوند دو سااحت متقاارن
متن قدسی و تجربة شهودی ،منطق موقعیّت و تناسب زبان نمادين و مضمون وصفگريز
را به زيبايی و ظرافت خاصّی که ويژة عروج از قلمرو رناگ و حاس باه اَقاالیت بایمارز و
محدوديّت گريز خیال است ،دستماية تبیین هستیشاناختی مراتاب وجاود ماینماياد.
شاعرانگی چندپهلو ،به وی در بازآفرينی و بازتعريف مراتب وجود در قلمرو بیاان و شاعر،
کم میکند که تقريری هماهنگ با جهانبینی عرفانی و مطابق با تقريار ابان عربای از
جهان های مرتبط چندگانه و به تعبیر آشناتر ،ربط و نسابت شاگرفی از تعامال و تارابط
غیب و شهادت بهدستدهد.
اصل هتترازی جان و جهان و زبان ،بهدرستی در پهنة خیال بیادل خودنماايی مای-
کند؛ هرچه جان متعالیتر ،جهان ناشناختنیتر و زبان رازآلودهتر؛ چه اينکه زبان ،نهفقاط
در بازنمايی و آفرين هستیِ مادی و محسوس مددکار آدمی است ،بلکه هت آيینة جان
متعالی است و هت متأثر از وااليی و بیرنگی و بیمرگی جهان معناسات .راز مانادگاری و
فرازمانیبودن هنر قدسی ،اعت از شعر عارفانه ،موسیقی کیهانی ،نقاشی مااورا ،،معمااری
معنوی ،و هر نمود متعالی ديگر که متأثر از ظرافت ،دقت ،خیاالوَرزی و انديشاة خیار و
زيبايی باشد ،در همین نرريّة تناسب زبان ،جان و جهاان و توجّاه باه مراتاب آن نهفتاه
است که بارقهای از نبوغ کیهانی صاحبدالن معناگرا و قدسی است.
شعر بیدل عصارة طريقت و زبان حال انسان سال است و چون واژگان و نشانههاای
اين نوع شعر از گزاره های رايج روزمره برگرفته شده است ،بهگونهای تا و تما  ،داساتان
حیرت آدمی در فهت درست رساالت معناوی خاود اسات .دياوان شاعر وی مشاحون از
استعارات رمزگونه و بارقههای فلسفی است .شعر عرفانی او ،صبغة رمزی دارد و سرشار از
عناصر نمادين است .بیدل انديشمندی است که با سیر در آفاق و انفس و تأمّال در هماة
پديده های هستی ،به ويژه سرشت و سرنوشت انسان ،فهت و فراست بسیاری برای رهبری
معنوی سالکان راه و جويندگان حقیقت به وديعه میگذارد .بیادل باا ظرافات و صارافت
وافر در شعر خود ،از طريق نمااد و از خااللِ خیاال باه آسامانهاای معناا راه مایبارد؛
بهعبارتديگر ،او با اين عناصر نمادين و کال فلسفی ،رمز هساتی را در گاوش مخاطاب
معناگرا و عافیتستیزِ خود نجوا میکند که تعلق به حس و رنگ ،زنادان آدمای اسات و
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شرط رهايی و وارستگی ،ساختن جان و زبانی به قدر تعالی مراتب جهان و هستی اسات.
در هر مرتبهای از مراتب هستی ،حقیقتی و هويّتی هتبسته با آن مرتبه میتاوان آفرياد.
انسانی که تختهبند تن است و اسیر رنگ ،هتارز و هتتراز همان مرتباه اسات و آنکاه باا
تازيانة سلوک ،جان را از پلیدی ها پیراسته ،اليق شأن و شائونی ديگار اسات و انساان
کامل که موزون مطلق و میزان شهادت است ،بر فاراز عُسارت زماناه و حیارت روزگاار،
آيینه دار معنا و موهبت هستی و دلیل راه سرگشتگان حیرتزدة خیال استغناست .نکتاة
فرجامین که در ساماندهی اين نوشتار ،تحلیلی شايان يادآوری است ،ايان اسات کاه در
جُستار نخست ،خطاوط کلای و مختصاات اساسای شاعر قدسای از منرار رويکردهاای
جامعهشناختی و نرريّة ادبی تحلیل شده است و در جُستاردوّ  ،تجربة شهودی بیادل در
پرتو نرريّه وحدتِ وجود و گفتمان انسان کامل بررسی میشود؛ در جُستار فرجامین نیز،
هويّت هنری بیدل با تأکید بر تحلیل محتوا و صورت شعر وی بهمثابة شااعری قدسای و
معناگرا واکاوی شده است.
بهزعت بسیاری از پژوهشگران برجستة ادبی معاصر ،بیدل تا هماین اواخار ناشاناخته
مانده بود ،امّا اکنون بهيمن پژوه های انديشمندان ايرانای ،افغاانی ،تاجیا و هنادی
تاحدّ زيادی باعث شناختِ بیشتر بیدل شاده اسات .ايان پاژوه هاا کاه ماورد مداقاة
نگارندگان اين سطور قرار گرفته ،بیشتر بر شر زندگی بیادل و شارايط زماناه او تأکیاد
دارند که در بخ منابع به آنها اشاره شده است ،امّا دو پژوه با حوزة تحقیاق کناونی
ارتباط بیشتری دارند که عبارتاند از .1 :مقالة «بررسی وحدت وجود در رباعیّات بیادل»
( ،)1394به کل مسعود روحانی ،سیاوش حقجو و علیاکبر شوبکاليی ،فصلنامة ادبیّاات
عرفانی و اسطورهشناختی دانشگاه آزاد؛  .2مقالة «چه شاهود و چاه غیاب انساان اسات؛
انديشة انسان کامل در شعر و تفکر بیادل دهلاوی» ،باه کلا مهادی الماسای (،)1376
منتشرشده در نامة فرهنگ .در پژوه حاضر جنبة نرری ،بیشتر موردتوجّاه باوده و در
آن بر هويّت هنری بیدل تأکید شده است.
 .2جامعهشناسي شعر قدسي
جامعهشناسی ادبیّات ،به صورت بندی و تدوين مؤلفههای اجتماعی تأثیرگذار در سااحت
ادب میپردازد و دراينمیان ،رشد و تعالی ،انحطاط و مرگ سب ها و شایوههاای غالاب
ادبی را در پرتو گفتمانهای غالب جامعه بازمیجويد؛ باه تعبیار ماؤجز ،جامعاهشناسایِ
ادبیّات ،عقالنیّت حاکت بر فرآيند آفرين ادبی را بهصاورت روشامند بررسای مایکناد.
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«ازديدگاه نقد جامعهشناختی ،طبقة اجتماعی شاعر ،نوع آگاهی ،مناسابات اجتمااعی در
جامعة وی ،شرايط اقلیمی -اقتصادی و شخصیّت مخاطبان و جامعاة مصار کننادة اثار
ادبی در جريان آفرين هنری نق بسزايی دارناد .شااعر کیسات؟ آرماان او چیسات؟
سخنگوی کدا طبقة اجتماعی است؟ نوع آگاهی او کدا است؟ آيا همراه جامعاه اسات
يا روياروی آن؟ پرورش فرهنگای او چگوناه اسات؟» (فتاوحی .)61 :1385 ،پرسا هاايی
ازايندست ،موضوع اين پژوه را تشکیل میدهد که در بررسی شعر قدسی مؤلفههاای
ديگری نیز به آن راه میيابد که در جای خود به آن میپردازيت.
 .1-2زمانة عُسرت

سده های دهت و يازدهت هجری قماری جايگااهی خااص در تااريخ اياران دارد .يکای از
نرريّههای رايج بر اين است که سلسلة صفوی در احیای آگاهانة ملیگرايی ايران ،پس از
اينکه اين سرزمین در قرون متمادی تحت سیطرة سلسله های بیگانه بود ،نق و سهمی
قاطع داشت .بهطورکلی دراين زمان فرهنگ هنری اياران باه عصار جديادی از شاکوه و
عرمت وارد شد که زودگذر بود و ازحیث ماهیّت ،حتی از ادوار سابق ،اشرافیتر مینمود.
ايران دورة صفوی با ساير ممال خاور نزدي و نیز اروپا در ارتباط نزديا باود .رقابات
سیاسی با عثمانیان از جاذبة فرهنگ ايران در نرر ترکان نکاسات ،بلکاه ايان پدياده در
قلمرو ادبیّات بی از حوزة هنر انعکاس يافت« .سب ايرانی» در شارق ،عنصار اساسای
فرهنگ هنری مغوالن هند شد و آنها حتی در چارچوب اين سب  ،گر تر و مشتاقتار از
ايرانیان به تجربه پرداختند؛ چنین گراي و رويکردی در ادبیّات نیز پديد آمد (اساکارچیا،
.)4 :1384

 .2-2ذوق و اندیشة جامعة ادبي عصر صفوی

آشنايی با افق انديشه و ذوق ادبی هر عصر ،شرط اوّل و اساسای در شاناخت ادبیّاات آن
عصر است .هرعصری لحن ويژهای دارد؛ اين لحن ،پاژواک انديشاه و ذوق و ناوع آگااهی
حاکت بر آن عصر است .می توانیت از طرياق تبیاین لحان عصار و ذوق و انديشاه و ناوع
آگاهی فارسیزبانان و فارسیگويان سدههای دهت تا دوازدهت هجری قمری ،به شاناختی
بهتر و روشنتر از ادبیّات و فرهنگ عصر صفوی و باهوياژه ساب هنادی و امهراطاوری
گورکانیان هند دست يابیت (فتوحی .)25 :1385 ،شعر معرو به سب هندی ،بهويژه غزل،
زبان حال طبقات شهرنشین است و درحدِّ ممکن شاعری مردمای اسات کاه الهاماات و
عصیانها و طغیانها و انديشهها و تأثرات و تصوّرات و زير و زبرهاای زنادگی روزماره در
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آن طنین انداز شده است .طبیعی است که نبايد انترار داشت اين انعکاس هماواره سااده
باشد؛ گاه کاژ و گاه کوژ است ،امّا برای کسی که با اين شعر مأنوس شود ،کامالً ملماوس
است .شاعر گاه شِکوهها و خواساتههاای اجتمااعی و سیاسای خاوي را باه شاکل دردِ
دلهای عاشقانه مطر میسازد که بیت زير از بیدل مقو اين مدعاست:
بس که در شغل ندامت روز و شب جان میکنت

گر نگین پیدا کنت نقش

به دندان میکشت

به همان نسبت که حکومت بابريان هند به فُتور و قهقرا میگرايد و رونق اقتصاادی و
شکوفايی فرهنگی و رفاه اجتماعی رنگ میبازد ،روحیة يأس و تیرهبینی و تاري انديشی
و پناهبردن به زوايای تودرتوی ذهن در شعر غلبه میيابد .شايد از اينروسات کاه بیادل
برای برونرفت از آن شرايط حاد به زبان رمز و بیان نمادين روی میآورد و مفاهیمی پار
از رمااز و راز پاای رويمااان ماایگااذارد (ذکاااوتی قراگزلااو .)5-4 :1372 ،شاارايط اجتماااعی
پی گفته ،ازجمله علل پیچیدگی شعر ساب هنادی و باهوياژه شاعر بیادل محساوب
میشود.
 .3گونهشناسي جریانهای ادبي
در ادب پارسی ،گونهای از شعر وجود دارد که فراتر از مغازله ،شاعر تعلیمای و بحثای ،و
شعر نفسی ،با زبانی نمادين ،حکايت هتترازی جان و جهان و زبان سال ِ طرياق کماال
را بازمیگويد؛ اين نوع شعر در حال و هوای تقدّسآفرين معاراجِ رو آدمای ،ديادار ياار
غايب بینشان را بازمیسرايد .صال الدين سلجوقی در کتاب نقد بیدل ،هد از آفارين
شعر را دين و اخالق ،تجارت و خودنمايی میداند و معتقد است که بیادل فطرتااً دل در
گاارو نااوع اوّل دارد ( ،)139 :1388امّااا برحسااب ي ا گونااهشناساای متعااار در ادبیّااات
کالسی  ،سه دسته شعر قابل شناسايی است :شعر نفسای ،شاعر بحثای و شاعر قدسای
(پورجوادی15 :1374 ،ا.)20

 .1-3ادب نفسي :شعر نفسی ،از حیث منحنی سیر ادب پارسی ،با شکلگیاری نخساتین
جريان ادبی دَری و تضعیف جايگاه خالفت ،رشد شعوبیگری و ظهور سلسلة سامانی در
ايران پاگرفت .عینیّتگرايی ،بارزترين خصلت اين گونة شاعری اسات .اساتقالل موضاوع
ادبی از ذهنیّت و خیال شااعر ،طبیعاتگرايای ،زباان سااده و سرراسات ،تصاويرپردازی
شفا  ،اخاالق ساادة بادوی ،تخیّال محادود و نمااي شااهدبازی (فتاوحی،)67 :1385 ،
«عشقهايی کز پی رنگای باوَد» و اساتفاده از مُکیّفاات ،از ديگار مختصاات ادب نفسای
بهشمارمیرود .گويا در ايا شباب ،بیدل نیز به مُکیّفات گراي داشته است:
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شاد کاه فطارتت نیسات تريااکی تعایُّن

وهمی کاه مایفروشات بناگ اسات و گااهگااه اسات

 .2-3ادب بحثي :با غلبة ذهنیّتگرايی بر زبان؛ برتری حسّ اخالقای بار شاکوه طبیعات،
ورود گستردة واژگان عربی به زباان فارسای ،تقويّات ثباات اجتمااعی ،قاوا و گساترش
فرهنگ اسالمی ،رشد جريان های فکری و فلسفی ،پیشرفت علو و شعر تعلیمی ،فضاای
ادبیِ حوزة تمدّنی و فرهنگی ايران را فراگرفات .شااعران فارسایگاو ،دامان شاعر را باه
دامنه های علمی پیوند زده ،مرزهای هنری را درنورديدند و با خلق مفااهیت و موضاوعات
بديع ،به استواری و انسجا زبان فارسی بسیار کم کردند.
 .3-3ادب قدسي :جريان ادبی ساوّ کاه همهاای جرياان مغازلاة عاشاقانه و باا الهاا از
نمونههای مانای شعر عراقی آغاز شد ،با پی گامی سنايی و عطار در عرصة غزل عارفاناه
و با ظهور مولوی در سههر شعر فارسی شکل گرفت؛ در اين جريان شاهد قدسی به جای
شاهد و شاهدبازیهای زمینی نشست ،سلوک و ساماع و سایر الایاهلل در سارلوحة کاار
عارفان قرارگرفت ،نازکخیالی شاعر از عالت تعیّن به سُرادق اطاالق پَار کشاید و تجرباة
شهودی ،بر فضیلتهای مدنی و شوق وصال مَهرويانِ فانی چیرگی يافت و درنهايت ،زبان
وصفی و بحثی جای خود را به زبان رازآلوده و نمادين سهرد .بیدل ،بدون ترديد در شمار
نمايندگان برجستة جريان سوّ ادبی تاريخ ادب فارسی است که در شعر تعلیمای از ناوع
فلسفی نیز حضوری پُردامنه و متواتر دارد.
 .4ویژگيهای ادب قدسي
ويژگیها و نمودهای بارز ادب قدسی را میتوان در قالب چند مؤلفة اساسی بازشناسای و
بازتعريف کرد:
 .1-4زبان نمادین و رازورزانه :اين ويژگی در پرتو نررية هتترازی جان و جهان و زباان،
قابلتحلیل است که ساحت زبان قدسای ،واساطه و کاارگزار دوساوية جاان متعاالی در
مواجهه با امر مطلق است .امر مطلق ،در مقا ذات ،مطلقاً وصفگريز و توصایفناپاذير و
ناشناختنی است ،امّا با تجلی در جان و جهان ،از طريق کشف و شهود و از خالل خیاال،
بینشانی و خاموشی و اطالق ،تَعیُّن میپذيرد.
 .2-4ساختارشکني زبان :دومین ويژگی شعر قدسی ،شالودهشاکنی زباان اسات .زباان،
افزون بر واسطهگری که کارگزار عشق است ،در مواجهة جان برين با جهان قدسی رناگ
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میبازد؛ حس و رنگ درهتمیآمیزد و صورتی خیالوش به صحنه میآيد ،تنگناهای بیان
می شکند و ظرفیت محدود زبان برای تجلی بی نهايت در کال  ،کاه او نیاز کلماه اسات،
توسعه میيابد.
 .3-4حضور و تجلّي شاهد قدسي :سوّمین وصف شعرقدسی ،بر مدار تبدّل معشاوقههاا
میچرخد؛ شاهد زمینی که مَدار وجودیِ «عشقهايی کز پی رنگی بود» ،بهشمارمیآياد،
از سرير سلطنت زبان مبتذل ادبی پايین میآيد و شاهد قدسی برآن میچربد.
 .4-4معناگرایي :از ديگر اوصا شعر قدسی ،معناگرايی است که نمود عینی ايان عامال
را در پیوند تجربة باطنی شاعر سال با رسالت اخالقی انساان ،باهمثاباة خلیفاه خادا و
بهرهمند از فیض جانشینی دوست میتوان جُست.
 .5-4پدیدۀ چندمعنایي :شعر قدسیکه ظر تجلی مطلق و واسطة آفرين معانی بلند
و ماورايی است ،در پرتو پديدة چندمعنايی باه بُرناايی و تواناايی زباان ادبای در فرآيناد
آفرين معنی ،خلق ايده و وساطتگری از دامنههای تعريفناپذير و کم به هبوط آنها
در اليههای معنايی میانجامد .ايان ويژگای حقیقتااً در شامار قابلیّاتهاای وياژة زباان
نمادين ،معناگرا و مطلقجوی بیدل است که گاويی آفارين گاری خلااق ،از باینشاانیِ
مطلق ،از شکوه و جالل تعريفناپذير و توصیفگريزِ امار قدسای و از خاموشای رازهاا در
خاموشترين سطح وجود که همان خیال ناديده و حتی خیالگريز است ،سخن میگويد.
شعر بیدل آيینهای ايجاد میکند که هر مستمع بتواند تصويری هاتارز فراسات تماشاا
کند ،شعر او در کارگاه چندمعنايی و های معناايی اسات ،زمیناهای فاراهت مایکناد تاا
فهتهای تیز بتوانند تأويلهای چندجانبه از اشعارش ارائه کنند:
بیدل ساخنت نیسات جاز انشاای تحیّار

کاااو آيیناااه تاااا صااافحة دياااوان تاااو باشاااد
(بیدل)605 :1397،

 .5تجربة شهودی بيدل
 .1-5وحدت وجود :در حوزة فرهنگی و تمادّنی اساال  ،دو نیاروی ماوازی و رقیاب ،در
فضای انديشه و تجربة مسلمانی حضور و نماود داشات کاه درنهايات ،باه غلباة نیاروی
باطنیگری بر مذهب عقل استداللی انجامید و زمینة شکلگیری و جدايی راههای میاان
دو تمدّن خواهرخواندة مسیحیت و اسال را پس از قرن هفتت ،میتاوان تاحادّ زياادی از
راه نقشی که فلسفة صرفاً استداللی در هري از اين دو تمدّن داشته اسات ،توضایح داد.
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در مشرقزمین ،درنتیجة حملههای کسانی چاون غزالای و فخرالادين رازی و ،...قادرت
ق
مذهبِ صارفاً اساتداللی رو باه ن قصاان نهااد و زمیناه را بارای گساترش عقاياد اشارا ِ
سهروردی و عرفان ابن عربی آمااده سااخت ،ولای در مغاربزماین ،ورود ماذهبِ صارفاً
استداللی ارسطويی نق کمتاری در ويارانکاردن مکتاب افالطاونی آگوساتینی قاديت
مبتنی بر اشراق داشت ،و سرانجا  ،بازخورد آن پیداشدن شکلی از مکتب صرفاً استداللی
و طبیعی غیردينی بود که در دورة رنسانس ،خود دژ مکتب مَدرَسای قارون وساطايی را
ويران کرد (نصر .)64 :1389 ،اين منازعه ،درنهايت با بساط انديشاة وحادت وجاودی ابان
عربی ،به استیالی باطن بر ظاهر ،اخالق بر فقه ،اشراق بر استدالل ،زبان نمادين و رمزی
بر نصگرايی ،شعر قدسی بر شعر بحثی و نفسی ،و در ي کلمه ،اساتیالی رويکارد ابان
عربی بر گفتمان ابن سینای متقدّ انجامید .شعر قدسی نیز بهمثابة عالیتارين صاورت و
جلوة هنر ايرانی -اسالمی ،در اين چال معرفتی و هاويّتی ،باه محمال مناسابی بارای
جريان فرهنگی غالب پی گفته تبديل شد و در حوزة ادب پارسی ،با پی گامی سانايی،
عطار ،مولوی ،حافظ و شبستری« ،اصول تصوّ در سرزمینهاای شارقی جهاان اساال ،
يعنی ايران و آسیای مرکزی و شبهقارة هند و نیز جاوه و سوماترا گسترش يافت» (هماان:
 ،)104امّا در غرب جهان اسال  ،ممتازترين صورت بندی باطنی از حقیقت وحیانیِ آخرين
دين توحیدی و ابراهیمی ،به دست ابن عربی صورت گرفت کاه «مانناد سااير عارفاان و
پیران طريقت شاهکار وی زندگانی خود اوست» (هماان .)109 :در نرار او معرفات اصاوالً
معنی مشاهده داشت (همان .)110 :ابن عربی در ترکیب عناصر گوناگون ساامانة شاهودی
خود ،بی از هرچیز به خالقیّت شخصی و الها های باطنی خوي متکی بوده است ،امّاا
در تدوين و صورتبندی اين منرومه ،از مواجید و انديشههای «حاالج ،حکایت ترماذی،
بايزيد بسطامی و غزالی ،طر های انباذقلسی جدياد ابانمساره ،بعضای از انديشاههاای
جهانشناختی فالسفه ،بهويژه ابنسینا ،بهره برده و غالباً اسلوب احتجااج متکلماان را در
آثار خود بهکاربرده اسات» (هماان .)121-120:ابان عربای در جاايی از فتوحاات تصاريح
میکند که «علت الهی دانشی است که خداوند از راه القا ،و الها و فرودآوردن رو االمین
به قلب انسان آموزش میدهد و اين کتاب به همان صاورت فاراهت شاده اسات» (:1429
 .)456-450بیدل ،تمثیل قطره و دريا را در قالب وحدت وجاود آورده اسات (روحاانی ،حاقجاو،
شوبکاليی:)141 :1394،
امطااااار محاااایط اليزالنااااد اشاااایا،

واماناااده باااه وهااات خاااوي

از آن بحااار جااادا
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هرگاااه سااری بااه جیااب تحقیااق کشااند

يااااا گاااااوهر فطرتناااااد ياااااا خاااااود درياااااا
(بیدل)45 :1385 ،

 .2-5زبان ابن عربي :زبان ابن عربی گرچه گااهگااه رناگ انتزاعای دارد ،اصاوالً زباانی
رمزی است؛ او از اقسا گوناگون رمز ،از شاعرانه تا هندسی و رياضی استفاده کرده است.
اصلی که در استعمال رموز ،بهکاررفته ،جنبة اساسی دارد ،هماان اسات کاه ابان عربای،
مانند پیروان شیعه که برای آنان نیز اين اصل جنبة اساسی دارد ،آن را «تأويل» مینامد
و معنی حرفیِ اين کلمه بازگرداندن چیزی به اصل و منشأ آن است .در جهان هی چیاز
درست همان نیست که بهنررمیرسد؛ به اين معنی که حقیقت آن بههی وجه بهصاورت
تما و کمال با جلوة خارجی بیان نمیشود .هر نمودی متضمّن بودی اسات و باه تعبیار
اسالمی ،هر ظاهری باطنی دارد .عمل تأويل يا تفسیر معنوی به معنای رفتن از ظاهر باه
باطن است .برای ابن عربی ،مانند متصاوّفة ديگار ،رماز و تمثیال اهمیّات حیااتی دارد،
تاآنجاکه جهان با آنان به زبان رمزی سخن میگوياد و هرچیاز ،در کناار ارزش خاارجی
خود ،ي معنا و ارزش رمزی نیز دارد (نصر.)123 :1389 ،
 .3-5اصل وحدت وجود از منظر ابن عربي :بنیاادیتارين آماوزة اعتقاادی تصاوّ ،
به ويژه ابن عربی ،وحدت متعالی وجود است که در میان معاصران و ادوار بعدی ،همانناد
نیکلسون به انبوهی از سوِ،تفاهتها و برداشتهای ناصواب از قبیل پانتئیز (همهخدايی) يا
وحدت جوهری وجود (پان  -انتئیز ) و تصوّ طبیعتگرا دامان زده اسات .لُابّ جاوهریِ
انديشة وحدت متعالی وجود از منرر ابن عربی در اين نکته نهفته است که باوجود تعالی
مطلق خداوند نسبتبه هستی در ابعاد و جلاوههاای متناوع آن ،هساتی از خادا منفا
نیست و به ديگر سخن« ،جهان بهصورتی اسرارآمیز غوطاهور در خداوناد اسات» (هماان:
 .)127اين نکته ،بهنحوی يادآور ساخن ابان سیناسات کاه در تبیاین اقساا وجاود ،باه
«خاصیّت امکانیِ جهان» تعبیر شده است؛ با اين تفاوت که هساتیشناسای ابانعربای و
فهت هستیِ هست ها از جنس افاضه است و نه از قست خاصایّت امکاانی موجاودات .ابان
عربی در فتوحات مینويسد :حق جلیل تر و برتر از آن است که در خود شناخته شود ،امّا
در اشیا ،شناخته میشود .اشیا ،برای خدا مانند پردههايند که چون پرده برداشته شاود،
کشف روی میدهد و مکاشف ،حق را با کشف در اشیا ،میبیناد .حاق در اشایا ،جاز باا
ظهور اشیا ،و ازمیاانبرداشاتهشادن حکات آنهاا شاناخته نمایشاود (.)508-507 :1429
جهان ،به بیان ابن عربی ظر تجلی الهی است« ،ظر تجلای ،شاکل تجلای را تعیاین
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میکند و به آن رنگ و صبغة خاص میدهد ،ولی اين ظر باهخاودیخاود در حقیقات
بهوسیلة ذات الهی تعیین میشود که سرچشمه تجلی اسات و وحادتی اسات کاه اماور
متقابل و متمّت را فرامیگیرد .مرکزی است که در آن همة تقابلها يکی میشود و نسابت
به هر تضادّ و تناقضی ،در جهان کثرت جنبة تعالی دارد» (نصر .)130-129 :1389 ،ابنعربای
وجود را اصلاالصول و همان اهلل میداند که به او همة مراتب پیدا شاده و حقاايق تعایّن
يافتهاند ( .)309 :1429وی در جايی ديگر مینويسد :جهان چیزی نیست ،جز تجلای خادا
در صورت های اعیان ثابته که وجودشان بادون آن محاال اسات و ايان تجلای برحساب
حقايق اين اعیان و احوال آنها متنوع میگردد و صورت میپذيرد (.)88-79 :1366
 .4-5آموزۀ انسان کامل :يکی از باورهای کلیدی در حوزه تأمّالت باطنی مسالمانان کاه
ظاهراً نخستینبار ابنعربی آن را تدوين و صورتبندی کرده ،آموزة انسان کامل است که
به تعبیر آناواتی و گاردت ،اصل شاخص و ممتاز تصوّ اسالمی بهشامارمیرود؛ البتاه در
فلسفة اسالمی ،اين فارابی بود که برای نخستینبار به تبیین فلسفی انسان کامل در ذيل
منرومة فلسفة سیاسی خوي با عبارت «الرئیس االول ،الکامل علی االطالق» پرداخات.
درحقیقت انسانشناسی عرفان اسالمی ،در بطن نرريّة انسان کامل ترسایت شاده اسات.
بیدل نیز انسان کامل را در قالب شاه کابلی بهمثابة شمس در اشعار موالنا ريختاه اسات.
از نرر ابن عربی ،انسان کامل هت هد و مقصود آفرين جهان است و هات عاالیتارين
تجلی مطلق حق .او مصداق اتتّ مقا برزخیّت جامع يا همان انسان کامل را محمّاد(ص) و
اهلبیت میداند و از منرر هستیشناسی ،جناب مصطفی(ص) را وجودی ازلی میشمارد
که نمايندة مرتبه ای از اعیان ثابته است که اين مرتبه نه موجود است و نه غیار موجاود؛
بلکه برزخی است میان حق مطلق و جهانی که تجلی ظاهری حضارت حاق اسات .ايان
مرتبة وجودی محمّد(ص) همان حق در اوّلین مرحله از تجلی ابادی ،يعنای حاق متجلای
است .محمّد(ص) بهعنوان انسان کامل در سطح کَونی نخستین تَعیُّن حق است و بهلحاا
قولی (کن) اوّلین مخلوق خداست .ابن عربی با استناد به اين حديث پیاامبر کاه «اوّل ماا
خلق اهلل نوری» ،حقیقت محمّد را نور محمّدی نیز میخواند که اين نور ،موجودی قاديت
و ازلی است که بهطور متوالی در پیامبران از آد و نو و ابراهیت و موسی و بقیّاه جلاوه
کرد تا آنکه به آخرين تجلی خود ،يعنی حضرت محمّاد رساید (صاانعپاور .)60 :1385 ،باه
تعبیر ادبی ،انسان کامل«نگین انگشتر عالت آفرين » (آرزو )37 :1388 ،است .بیدل پاا باه
پای ابنعربای ،باه مسائلة انساان پرداختاه و مجموعاة طلسات حیارت بیادل در واقاع
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سرگذشت انسان کامل است که در بندِ تن با سرمة بینايی ،خود و حقیقت مطلق را يکی
میبیند .بیدل در بیتهای آغازين مثنوی «عرفان» ،انساان را ايانگوناه توصایف کارده
است:
چیساااات آد ؟ تجلاااای ادراک

يعناای آن فهاات معناای لااوالک

احااااديّت بنااااای محکاااات او

الااااف افتاااااد علاااات د او

دال او مغااااااز اوّل و انجااااااا

که در او حدِّ وحدت است تماا

مااایت آن خاااتت خلقااات عاااالت

اياان بااود نقطااه ،معناای آد

قلز کايناات و هرچاه در اوسات

صورت و معنی اش وجود و عد

ظاااهر و باااطن

حاادوث و قااد

صورت و معنیاش وجود و عد
()1 :1344

 .6هویّت هنری بيدل
بیدل که به اعتقاد برخی صاحبنرران« ،دانشمندترين شاعر فارسیزباان عصار خاوي
است و شعرش نیز انديشمندانه ترين شعری است که در قلمارو زباان فارسای در فاصالة
زمانی حافظ و اقبال الهوری ساروده شاده اسات» (کااظمی ،)27 :1387 ،از دو حیاث ،باه
میراث مانای صوفیّه مرتبط است؛ گاه بهمثابة عارفی صاحبتجربه کاه الهاماات صاوفیانة
خود را در قالب شعر ريخته است و زمانی نیز بهعنوان شااعری کاه بار تنگناهاای زباانی
برای کشف نقاب از چهرة مطلق ،باه زباان نماادين روی آورده اسات .بیادل در مثناوی
«محیط اعرت» که شر منرو فصوص الحکت ابنعربی است ،کلمه و فعل ابدی الهای را
از آد تا خاتت و سهس اولیا ،خدا در پیمانه مایريازد (آرزو ،هماان .)38 ،چارا بیادل ايان
مثنوی را «محیط اعرت» نامیده است؟ بیدل از وحدت سخن رانده و به کثارت پیچیاده
است ،دربارة حدوث و قد  ،امکان و وجوب بحث کرده و حتی در جايی دنیا را عباارت از
سخن گفته است که اينها همه عناوين برجستهای هستند بارای بعضای از دغدغاههاای
وجود ،ولی عنوانی که همة اين اوراق را دربرگیرد و لوايی که بر همة اين دستهبنادیهاا
سايه افکند ،همانا عشق است که به اصطال صوفی«محیط اعرت دنیای وجوب و امکاان
است» (سلجوقی .)457 :1388 ،بلی! محیط اعرت ،کمال انسانی را در آيینة انسان کامل باه
تصوير کشیده است و باا هشات دور ،حرکات دورانای سالوک را از مقاا تبتال باه فناا
میرساند (آرزو .)80 :1388 ،بیدل با نغمة شاعرانه و بیان فیلسوفانه و زبان صوفیانه در باب
اوّل ،نزول هستی مطلق را به قلمرو ظهور شر میدهد و در باب دوّ  ،از صورت تقسایت
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بادة عشق آسمانی میان پیامبران ،خاتت انبیا و خلفای راشدين با اکسیرکال فلسفی خود
امتزاج ،رمز ،ادب و عرفان را در ادبیّات پرماية فارسی بهنمااي مایگاذارد (پژماان:1376 ،
 .)27يکی از مهتّترين آثار بیدل «طلست حیرت» است؛ اثری است شاعرانه دربارة مساائل
مادّی و روحانی وجود انسان (شفیعیکدکنی .)86-87 :1387 ،بیدل در سُراي ايان مثناوی
توجّهی ژر به «التدابیرات االلهیة فی اصال المملکة االنسانیة» ابن عربای داشاته اسات،
حتی می توان گفت که بیدل مترجتِ مبدعِ آن اثار وزيان اسات (آرزو .)82 :1388 ،طلسات
حیرت منرومة تخیّلی ،رمزی است که با توصایف ذات و صافات خداوناد و تصاوّر کلای
آفرين آغاز می شود .بیدل در اين شیوه به جای سایر در آفااق ،سایر در انفاس دارد و
مراتب حرکت از کثرت به وحدت را در نهان آدمی بهتماشامیگذارد .بیدل در اين اثار باا
نمادسازی از حواس ظاهری و باطنی قاوای چندگاناة بادن (غازيّاه ،نامیّاه ،موّلاده ،مصاوّره،
هاضمه ،)..عوامل روحی و روانی (امید ،محبّت ،فر  ،خو  ،عداوت و غت) زمینة ستیز خیر و شر
را در نهان آدمی مساعد میسازد (همان.)83 :
 .1-6زبان نمادین بيدل

تالطت افکار و ضرورت ابالغ آنها بیدل را ناگزير میکند که زبانی نو وضع کند .ايان زباان
وضعشده کامالً از زبان رايج مأنوس جداست که مایتاوانیت آن را معاراج ساب هنادی
بنامیت (همان .)66 :بیدل که عمری را به قرآنپژوهی سهری کرده است ،با گرفتن الهاا و
انديشه از کال مجید ،محققانه دربارة خلقت انساان ،واکان مالئکاه ،شاجرة ممنوعاه،
عصیان و گناه ،ستیز شیطان با آد و حوا ،هبوط از بهشات و غیاره تأمّال کارده اسات؛
يعنی فهت و فراست برگرفته از کال مجید است .به همین خااطر ،وی انديشاة اساسای
خوي را متوجّه مسائل حیات انسان کرده است؛ همانگوناه کاه ديگار شااعران بازرگ
کالسی  ،ازجمله سعدی ،چنین بوده اند و کوشیده اند حقیقت حیات را از رهگذر انديشة
آزاد کشف کنند (شفیعیکدکنی)84 :1387 ،؛ لذا او را بهحق فیلسو گفتهاند .در شاعرهای
غنايی بیدل نیز فلسفه نفوذ اساسی دارد (همان) .غزل بیدل از ي ساو فلسافی اسات و از
ديگرسو اين گراي معنوی ،تعلاق باه بلنادترين چکااد عرفاان اساالمی و گردناههاای
صعبالعبور آن ،يعنی عرفان وحدت وجود بستگی دارد و اين تماايالت وحادت وجاودی
ازآنجاکه در بیادل ساخت عمیاق و ريشاهدار اسات ،در غزلیّاات او نیاز باه شاکل باارز
خودنمايی میکند و نا او را بهعنوان نخستین شاعری که در ابعاد وسیع ،غزل فلسفی را
طر ريزی و پايهگذاری میکند ،در ادبیّات فارسی به ثبت میرساند (آرزو .)65 :1388 ،وی
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به پاسخ هايی که فیلسوفان مسلمان به مسائل فلسافی داده اناد ،قاانع نشاده اسات و در
سطحی متعالی به جستوجو در فلسفة گستردة هند پرداخته اسات و از رهگاذر آن باه
چشتاندازهای پهناور و پیشرو ،دربارة جهان و زندگی دست يافتاه اسات کاه ترکیبای از
نررگاه اسال و هندوئیست است .وی میان مسلمانان و هنادوان تماايزی قائال نیسات و
غالب ااً در کنااار غیرمساالمانان قاارار دارد کااه در زياار فشاااری مضاااعف ماایزيسااتهانااد
(شفیعیکدکنی )85 :1387 ،و با اينکه در عصر اورنگزيبی میزيسته است ،شرايط اجتماعی
و محیطی آن زمان مانع از آن نشده است که خلف معنوی و رشید موالنا شود (سالجوقی،
 . )104 :1388باوجود عناصر نمادين و رمزگونة بسیار در شعر بیدل ،کلیادهايی را سار راه
قرار داده تا قلههای پر از کوه و کتل معانیاش را تاحدّی آينهداری کند:
صااد بساات و گشاااد بااا هاات آمیختااهانااد

تاااا رناااگ بناااای ايااان جهاااان ريختاااهاناااد

دلتناااگ مباشاااید کاااه مانناااد هاااالل

هااااار در کلیااااادی آويختاااااهاناااااد
(به نقل از آزادبخت)1 :1390 ،

پااااای

 .2-6زبان شعر بيدل :ديوان بیدل بی از همة ديوانهای شعر فارسی متنوع و رنگارنگ
است (شفیعیکدکنی .)19:1387 ،از مهتّترين ويژگیهای شعر او مایتاوان باه پیچیادگی و
معماگونگی ،ترکیبسازی ،مضمونسازی ،نمادسازی ،خیالسازی و انديشههای دور اشاره
کرد:
معناای بلنااد ماان فهاات تنااد ماایخواهااد

ساایر فکاار آسااان نیساات ،کااوهت و کُتَاال دار
(بیدل)1626 :1387 ،

رمز آشنای معنی هار خیاره سار نباشاد

طباااع سااالیت فضااال اسااات ،ارث پااادر نباشاااد
(بیدل)670 :1397 ،

 .1-2-6پيچيدگي و معماگونه بودن :شعر بیدل پیچیده و مبهت اسات ،معمااگويی در شاعر
بیدل به شرايط و جو فرهنگی زمان او برمیگردد (فتوحی ،)45 :1385 ،هرچند سخن بیدل
به دشواريابی شهرت يافته است ،اين ادّعا دربارة شماری از آثارش که شفا و عاطفیاناد
صادق نیست .پیچیدگی سب بیدل مبتنی بر دو ويژگی محرز است :الف .ازنرار ساب
عادی نوافالطونی تأويلی و رمزی ادبیّات کالسی فارسی (آرزو)65 :1381 ،؛ ب .غزل بیدل
در زبان و ادبیّات فارسی شاهراه جديادی اسات .هار بیات او يا تجرباة زباانی اسات.
محمّدکبیر رزّاقی در مقدّمة کتاب اسیر بیادل موضاوعاتی کاه فهات شاعر ابوالمعاانی را
دشوار ساخته است ،اينگونه ذکر میکند :ازيا طار  ،باياد متاذکر شاد کاه بیادل از
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بزرگترين شعرای متصوّ وحدت ِوجودی بود و تا توانست موضاوع تصاوّ خاود را در
قالب نرت و نثر با اصطالحات صوفیّه ريخت و راه برآمدن به اين کوه وکتل را بر مبتديان
مشکل و پیچیده ساخت و از طر ديگر ،در عصر ابوالمعانی شبهقارة هند يکی از مجامع
بزرگ شعر و ادب دَری بهشمارمیرفت که در اين زمان ،تشابیهات ،اساتعارات ،اغاالق و
پیچیدگی در سخن از ويژگیهای سب هندی بود و رواج کامل داشت (.)18 :1384
6ـ2ـ .2مضمونسازی :بیدل گاه چند غزل را در ي وزن و قافیه ساروده و ايان کاار وی
شايد بیشتر برای نشاندادن قدرت مضمونسازی شاعر است که میتواناد در يا قالاب
محدود و در زنجیرة انتخابی قافیهها معاانی تاازهای خلاق کناد و در ايان کاار گوياا باه
«ظهوری ترشیزی» نرر داشته است؛ چنانکه صاحب «سرو آزاد» يادآوری کارده اسات،
اگرچه اين کار پی از ظهوری در ديوان سعدی نمونه هاای بسایار دارد (شافیعیکادکنی،
 .)25 :1387مضمونآرايی (در شاعر بیادل) ،برآيناد لفاظپاردازی اسات ،بیادل باا آنکاه از
مضمونآرايی غفلت نمیکند ،بهصراحت خود را معنی برجستة شوق مایخواناد ،حُسان
معانی (برخال لفاظ) فقط غازه از خون میگیرد و معنی شوق در قاموس الفا نمیگنجد.
طبع طوفانی بیدل ،هزارة بحر موزونی را در خود نهفته دارد (آرزو .)63-50 :1381 ،دريچاة
آشنايی با مضمون نازک فقط لفظ است و بس ،امّا بلنادای شاعر بیادل را نمایتاوان باا
نردبان آشنايی با الفا و چگاونگی نقا و مضامون درک کارد ،بلکاه تنهاا باا دريادن
پردههای الفا و گذر از رنگآمیزی مضمون ،میتوان باه سارزمین بیادل قاد نهااد .از
میان مضامین گوناگون در شعر بیدل اخالق ،فلسفه و عرفان بسامد بیشتری دارند.
لطف معنی بی

از اين بیدل ندارد اعتبار

از خیااال نازکاات بااوی گاال انشااا کردناای اساات
(بیدل)352 :1397 ،

6ـ2ـ .3انتخاب اوزان مناسب :طبع بالنده و موّاج بیدل اسیر وزن و قافیه است و موالناوار
از تنگی قافیه و افاعیل راکد دلتنگی دارد ،ولی با قدرت و ظرافت ،توانسته اسات بحار را
در کوزه بگنجاند .بیدل قافیه را حباب مینامد و تنگی قافیه را باه بهتارين وجاه تاداعی
میکند:
دو جهان ساغر تکلیف زخود رفاتن ماسات

دل هاارکس بتهااد قافیااه تنااگ اساات اينجااا
(همان)562 :

6ـ2ـ .4صور خيال :از عناصر چندگانهای که ادب پارسای را تشاکیل مایدهاد ،در شاعر
هندی خیال ،کاربردی چشتگیرتر دارد؛ بهگونهای که میتاوان گفات سانگ ِبناای ايان
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سب  ،عنصر خیال است که رشد همهجانبة آن که گاه وحشتآور هت مینمايد ،محاسان
و معايبی را برای اين نوع شعر به همراه آورده است .از بین شاعران سب هنادی بیادل
اعجوبة خیالپردازی است (حسینی)38-37 :1387 ،؛ تاجايیکه گاه در اشاعار بیادل تازاحت
خیال ديده میشود .برای درک خوشهای ناچیز از دريای خیال بیدل ،نررافکندن به بیت
زير باعث تردماغی است و ما را نشئة سورئالیست بیمانند شعر بیدل میکند:
خواجاااه گااار بهااارة نشااااط گرفااات

خاااااواب مخمااااال باااااه احاااااتال رساااااید
(بیدل)585 :1397 ،

خیال نازک بیدل پُرزهای مخمل را با احتماالت گوناگون کاه در لفاظ خاواب نهفتاه
است تلفیق ،تعبیر و تفسیر میکند (حسینی.)38-37 :1387 ،
 .7نمادشناسي در شعر بيدل
نُماد تصويری است که در واقعیت يا در دو عالت واقعیت و رو  ،زمین و آسمان ،واقعیاات
حادث و صور مثالی يا اعیان ثابتة آن ،واقعیات محسوس را به هت پیوند میزناد (ساتاری،
 .)31 :1376سنتگرايان تعريفای متفااوت از رماز ارائاه کاردهاناد؛ باه اعتقااد آناان رماز
اصطالحی است در علت بیان و تصوّ  .در علت بیان ،رماز يکای از اناواع کناياه محساوب
میشود؛ رمز کنايه ای است کاه وساائط آن انادک و معنای در آن پنهاان اسات و درک
معنای آن به تأمّل نیاز دارد .در اصطال تصوّ نیز رمز عبارت از معنی باطنی اسات کاه
محفو است تحت کال ظاهری که غیر از اهل آن ،بدان دسات نیابناد .باه اعتقااد رناه
گنون شالودة حقیقی رمزگرايی مطابقتی است که هماة بخا هاای واقعیات را باه هات
میپیوندد و يکی را به ديگری مربوط میکند و سرانجا از بخ طبیعی باهعناوان يا
کل به بخ فوقطبیعی امتداد میيابد (به نقل از پورنامداريان4 :1386 ،ا .)15گناون مفهاو
«ناخودآگاااهی» را در روانکاااوی جديااد کااه رمااز را تااا مرحلااة تخیّ ال سااادة انسااان
فرومیکاهد ،نقد میکند .به نرر وی وقتی فرويد از رمزپردازی سخن میگوياد ،آنچاه او
به غلط بدين نا مینامد ،درحقیقت چیزی جز فرآوردة سهل و سادة تخیّل انسان نیست
که نزد افراد مختلف متفاوت است و بهراستی هی وجه مشترکی با رمزپاردازی حقیقای
سنتی ندارد .وی ديدگاههای برخی از شااگردان فروياد مانناد يوناگ را نیاز کاه صابغة
معنويت ساختگی به آرا ،خوي بخشیدهاند ،تخطئه میکند (به نقل از کمالی.)174 :1389 ،
به نرر گنون هرچه متعلق به نرا سنتی و بهويژه رمزپردازی است ،فقط به خودآگااهی
قابال ارجاااع اسات؛ يعناای بااه چیازی کااه بااهوسایلة آن ارتباااط بااا عاالت مااافوق بشاار
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برقرارمیشود ،حال آنکه «ناخودآگاهی» بارعکس ،باه عاالت ماادون بشار باازمیگاردد و
سرانجا به نوعی«معنويت واروناه» مایرساد (باه نقال از شاوان .)143-142 :1387 ،گناون
باتوجّهبه آنچه از نرر روانکاوی مغفول مانده است ،به طر اين پرس میپردازد که آيا
رمز به طريق نزولی از فکر درمیگذرد يا به طريق صعودی؟ بهعبارتديگر ،آيا در فرآيناد
رمزپردازی ،نفس به امر مادون خود (عالت اجسا يا حتی عالت جن و شیاطین) نرر دارد و يا به
امر مافوق خود يا به عبارتی به عالت انوار مجرد (باه نقال از کماالی)174 :1389 ،؟ در حاوزة
انديشه جاويدان خِرد ،شوان نیز اين نرريّه را که کاار ذهنیّاتِ نماادپرداز فقاط انتخااب
تصاوير در جهان برون و تطبیق معانی کمابی دور و دراز برآنها باشد ،کامالً خطا تلقای
می کند و ناسازگار با خرد و فرزانگی می داند .به نرر وی رو رمزپردازی برعکس اعتقااد
فوق ،امری شهودی و اشراقی به معنای واالی کلمه است و استدالل و تجربه ازلحا وی
فقط در حکت علت اعدادی است و نه علت تامه؛ بدين معنی که ذهان رمزگارا ،اشایا ،را
نهفقط بهطور ساطحی ،بلکاه در عماق مایبیناد (شاوان .)163-162 :1387 ،اشاعار بیادل
مشحون از پرندگان (طاووس ،عنقا ،هُما ،جُغد ،زاغ ،طوطی ،شاهباز و  ،)...حیواناات و خزنادگان
(آهو ،سگ ،خر ،عقرب،مار و  ،)...اشیا ،نمادين (آيینه ،ساعت ،گنج ،گُهر ،ياقوت ،نردبان ،شمع ،بورياا،
شیشه ،خواب مخمل ،چراغ ،ناقوس ،عقیاق و  ،)...عناصار بسایط (آب ،خااک ،بااد ،آتا ) ،عناصار
طبیعت (کوه ،ماه ،خورشید ،ريگ روان ،شبنت ،حباب ،گرداب ،سحر ،محیط ،موج ،سراب ،ساحل و ،)...
رستنیها (نرگس ،سهند ،گند  ،سايههای بید ،انگور ،عدس ،نخل ،گل کاغذ ،گال قاالی ،قرنفال و ،)...
جوار انسان (چشت ،ابرو ،دهان ،سر) و عناصری چون آبله ،پری ،خط ،غبار ،رنگ ،برق ،چاه،
پل و  ...است که بسیاری از آنها را در کارگاه حشر معانی اشعارش باهصاورت نماادين در
لوای حسآمیزیهای بیدالناه باهکارگرفتاه اسات (آزادبخات)50-95 :1390،؛ بارای نموناه
شکست رنگ در ديوان بیدل مکرر بهکاررفته و شفیعیکدکنی در کتااب شااعر آيیناههاا
آنرا زمینة ي رشته تداعی گوناگون دانسته است و در مرکز اين تاداعی فناا ياا ناوعی
زوال را از زبان بیدل نهیب میزند (.)331 :1387
بیدل! کجاست فرصت گامی در اين چمن

چااون رنااگ رفتااهاياات بااه دوش شکسااتِ رنااگ
(بیدل)944 :1397 ،

 .8نتيجه
بیدل تجربة شهودی خود را برپاية تعلیق روزمرگی فرهنگی ،حذ وساطت مرجاعهاای
رسمی حیات جمعی ،وحدت فهت و خیال و رمز ،همراهی شوق دل و نرت سترگ عقال،
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رهايی اشراقگونه و تعلق به بینشانی و بیزمانی ،بر ژر سازه های قدسای شاعر و غازل
بنیان می نهد و به ساحتی راه میيابد که با ضرورتها و تناسبهای ادب عرفانی وحادت
وجودی و غزل فلسفی آرمانگرا و آموزة بنیادی انسان کامل وی هماهنگ و هاتنواسات.
ذهنیّت بیدل ،از آبشخور هستیشناسی عرفاانی ،ماياهور اسات کاه باا الهاا از معرفات
تجربت اندي دينی ،تعالی يافته و به وااليی و بالندگی جوهر ايماان وی انجامیاده و باه
همین دلیل است که او اقبال به خداوند و اِعراض از اَغیار را مسئلة کلیدی حیاات طیباة
فردی و جمعی میشمارد .بیدل کاه از محادوديّتهاای زباان ناساوتی در بیاان حقاايق
معنوی و الهوتی بهدرستی باخبر است ،رمزانديشانه ،نمادها و اسطورههای هنری و ادبای
را با القا ،چندمعنايی ،تأويل واقعیت های ناسوتی زندگی ،با بازگشات باه آسامان معناا و
معنويّت و رجوع به اصل کمال ،سازههای معرفتی و هويّتی خويشتن را به نیروی کشاف
و شهودِ برخاسته از پیوند عرفان آندلسی و شبهقاره ،به استخدا طبع وقاد شگفتیسااز و
حیرتآفرين خود درمیآورد که با اين بیان نماادين بار تیرگایهاای شایوة نوافالطاونی
ادبیّات کالسی فارسی در تأويل و تفسیر مفاهیت ماورايی فائق آياد و در دل هار ذرّهای
نور فطرت و فهت و فرزانگی بهراکند .ازآنجاکه بیان هناری و شااعرانه ،هماواره میاان دو
قطب نرت و آشوب ،و زيبايی و منطق در نوسان است ،بیدل ساوية ترکیبای جديادی از
وحدت عناصر هنری و عرفانی برای تکامل بیاان و محتاوای هناری شاعر و زباان خاود
برمیگزيند که بايد آن را معنامحوری ترجمه کرد .بیدل معنامحور است ،به تأويل رمزهاا
و نمادها میپردازد؛ البته زيستن در فضای پیشاامدرن کاه فقادان آزادی بیاان ،واقعیات
جامعهشناختی غالب آن عصر است ،افزون برگزينههاای پای گفتاه ،از علال رویآوردن
شاعر به تمثیل ،رمز و زبان نمادين بوده است .در عصر بیدل اسباب ،شارايط و مقادّمات
نقد خردمندانه ،عادالنه و انسانی روابط جمعای شاکل نگرفتاه اسات؛ باه هماین دلیال،
تئوری انسان کامل و اومانیست معناگرای وی برای تحديد قدرت قشرانديشان ضاروری و
بايسته می نموده است .طر آموزة انسان کامل نیز در ساامانة هناری بیادل بارای زوال
مشروعیّت قدرت متکی بر ظواهر شريعت بوده است که رژيت سیاسای معاصار وی ،آن را
برگزيده بود .سخن آخر اينکه شريعت اسال که تمدّن و فرهنگی کال محور و متنبنیااد
است ،بیدل را بر آن میدارد که در متن چنین فرهنگی ،بارای غنابخشایدن باه هويّات
شاعرانة خود به تجربة عرفانی متوسّل شود و متنمحوری را با تجربهمحوری درآمیزد؛ به
ديگر سخن ،ظاهر و باطن دين را از خالل تجربة شهودی و بیان نمادين در ترکیبی تاازه
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و در صورت شعر قدسی بازآفريند .نکتهای که شايان يادآوری اين است کاه جهاانبینای
بیدل چند اليه است؛ در شعر و بیان وی هت انديشههای هرمسای جلاوهگار اسات ،هات
عرفان شبهقاره خودنمايی می کند و هت عرفان ابن عربی و تئوری انساان کامال صاوفیّه
طر میشود .درنهايت ،اين تجرباة شاهودی شااعر عاار اسات کاه باه هماة عناصار
هنریاش معنا میبخشد ،زبان را به نمادها پیوند میزند و بهمثابة مُصلحی بشردوسات
به اقتضای نرريّة انسان کامل برای مديريت زندگی معنوی و اجتماعی انسان ،طرحای از
سلوک معنوی برپاية عشق به حقیقت ،خیر ،زيبايی ،صلح و مدارا درمیافکند.
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