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 بیدل دهلوی طلسم حیرت تمثیلی ساختار ملی درأت                                          

                                                            دانشگاه گیالن( )استادیار علیرضا نیکوئی 

 

   کنند او تماشای خویش، طلسم رد هم                                                                            مهمقدّ

ل در اشعار متوان با تأشاعرانی است که می در زمرهم( 1720هـ/.1133)وفات عبدالقادر بیدل دهلوی

مسائل  زبان و مرگ، ،خدا هستی، باب شناخت، پیکرمند در نوعی اندیشهبه اش،، سرکش و شورمندانهغریب

های جریان ها وط شگرفش بر اندیشهتسلّ سرشار و قریحه دانش و اطالعات وسیع، انسان دست یافت.معطوف به 

ا رشعر او  بی(عرعرفان اسالمی، دنیای مولوی و وحدت وجود ابن مهابهارات، –فلسفی )اوپانیشاد  – بزرگ فکری

همانی نای که به یکسانی و نه به همسانی؛ شکوه دارا بیدل فراتر از است. کرده راز و زیبایی پُر رمزاز ای تماشاخانه

 [1].دقائل بو وجود ویژه در حوزه وحدتبه ،اسالمی و هندیعرفان  حکمت و

 ریکاردو و بوزانیو ساندرال کسانی چون پروفسور بچکا)چک(،. اندکرده توصیف فیلسوف شاعر را بیدل

 پس بیدل اقبال، نظر به اند.اندیشه بیدل پرداخته و درخشش اندیشه او را ستوده و به بررسی شعر (ایتالیایی) زیپولی

که بر برخی آراء  نقدهایی رغمبه است و قاره شبه بزرگ رمتفکّ میندوّ اوپانیشادها، شهیر شارر چاریا، شنکره از

-مقاله اقبال در است. را ستایش کرده بارها ضمن اشاره به آراء بیدل، اوبود و  او ثیرتحت تأ است؛ بسیار بیدل نوشته

شباهت آراء آن دو در باب مقوالتی چون  به مقایسه و ،پرتو آراء هانری برگسون ضمن بررسی اندیشه بیدل در 1ای

  [2].پرداخته است« زمان، حرکت، شهود»

زمره  در( .و.. امینبنی ،دریدا نیچه، گور،که یِرِکی فیلسوفان )چون هامان، ران ومتفکّ امروزه بسیاری از

ی یعن ؛اندیواکنش نسبی و ،هاگریزیی نیست که این سیستماما شکّ .آیندگریز به حساب میهای سیستمشخصیت

 هر در – شدهلَخت ساختارهای سخت و مفاهیم ایستا و)وجه سلبی( یِواکنش های واسازانه ودغدغهحیث  وقتی از

 خود آنِ روایتی از« فکندنِطرر ا»ی زاویه از اما اگر .صفتی هستندواجدِ چنین ،شوندمی منظور - روایتی صورت و

ام مدَعا، نظ گواه صدق این های خود را دارند.وارهطرر ها وناگزیر شاکلهه)وجه ایجابی( بازبینی شوند؛ ب

 سازند.ای است که برمیشبکه مفهومی ها وآن زاشناسی هریک اصطالر

 تمام و با آورشگفت لتخیّ و شاعرانه دنیای و رغم زبانبهاست که رانی متفکّ -شاعرزمره  بیدل نیز در

 دارای ،مندندکه خود نظام عربیبناویژه به ،اسالمیهندی و عرفان  هایاندیشه از رتأثموجِب بهمستی،  و شور عوالم

                                                           
1 Bedil in the Light of Bergson 



 او، نوس با شعراما مخاطب مأ ،رسد نظر به قبول غیرقابل عاادّ این ،امر بادیِ در شاید گرچه .استن مدوّای اندیشه

 2نگریکلّ چون مبناهایی و هافهلّؤم. است مندنظام بینشی دارای وی که یافت خواهددر  ،راشعاین ا در ملتأ از پس

 وحدت، به هاکثرت تحویل وجود، تشکیک وجودی، حقیقت در اتنیّتع و اشیاء هویتیهم و همانیاین شهودی،

 مختلف، و عمتنوّ هاینظام وارِآینه و تناظری ساختار های ذهنی،وارهساحتی فراتر از عادت های دوگانه درنفی تقابل

 سیستماتیک این بینش هایفهلّمؤ ،یتجلّنظریه خلق برپایه  و حق بین رابطهتبیین  و واحد غایت ومبدأ  قول به

شناسی های بیدلپژوهش اما بسیاری از .شناختی وی نداردزیبایی منافاتی با بینش هنری و ،مند بودناین نظام هستند.

ازاین رو برخی بدون  .انددوقطب ناهمساز فرض نهاده مثابهمقوله را به این دو ،افغانستان تاجیکستان و ایران و در

 [ 3].انداو پرداخته شعر بالغی روایی و های فرمی وبه جنبه ،معرفت وی ه به جهان اندیشه وتوجّ

 آبشخورهای معرفتی بیدل

 شماربه فلسفه تاریخ هایشگفتی از را «اوپانیشادها» دوره به «براهمانا»دوره  از هندو معنویت دگرگونی

 هایآیین و هارسم اجرای برکه  براهماناها دوره انتقادی در مقابل واکنشی اصالحی و اوپانیشادها در. اندآورده

 در روی آورد. قربانگاه سازی قربانی ودرونی و باطنی تحقیق شیوهکرد، بهکید میتأ خشک و صوری شکلبه عبادی

 هستی هایپایه و هامرتبه دربردارنده تمام و کامل جهانی که - او روانی و جسمانی معالَ و انسان دگرگونی، این پی

 درون حقیقت و باطن واقعیت به بخشیدن فعلیت و «معرفت» اوپانیشادها، بنیادی لهئمس سازی شد.کانونی - است

 به نقل از 90 ،1ج :1375 شایگان،) یافت راه توانمی معرفت راه از فقط خدایان معالَ . بهاست 3(نفس )خود،

  .(اوپانیشاد

غایی  نهایی و[ اما معنی 4].اندکرده اجزاء این کلمه، معانی مختلفی ذکرشناسی ریشه اعتباربرای اوپانیشاد به

 بین از را نادانی ،دانایی نیروی با بشناسد و را خودتواند می شخص ،معرفتاین با . انددانسته 4معرفت و داناییآن را 

 «دیدن و شناختن» معنایبه ،است( vid)وید از نیز که مشتق« ودا» داند.می برهما معرفت یا علم را آن شانکاره. ببرد

 هاینوشته ردیف در اوپانیشادها (33: 1380)نصر، . دارد ارتباط oida یونانی و videre التینی واژه با که است

 مراسم دادنانجام کردار و راه مقابل در را «نجات راه و معرفت» طریق ،رمزی شیوه به که هستند «تمثیلی» خاص

این  ریاضت هم از التفات به عمل و (103: 1389 ،شمس :ک.ر نیز / 89: 1375 )شایگان،. کردند عرضه ،عبادی

 راه و عمل بین راه ناسازگاری ا،گیت در .(100و 49 ،44 :1385 ،دموحّ). «است معرفتساز زمینه عمل،» کهروست 

 هر انجام .دارد ممتازی مقام معرفت، راه اما .یکدیگرند به کیمتّ و وابسته هم به دو این بلکه ؛ندارد وجود معرفت

                                                           
2  Wholism 
3 Atman 
4  Wisdom, Vidya    



 کلید .باشدمی س باطنتجسّ و شناسیخویشتن معرفت، درجه ترینعالی و است معرفت ،راهی هر پایان و کار

 نه نامید 6خودشناسی باید راستیبه را خداوند شناخت .است 5مایا و آتمن میان تمییزدادن در انسان رستگاری

 .«خدادانی شد ختم ما خودشناسیِ به»: بیدل رسایِ تعبیر به(؛ 34: 1380 )نصر، 7.خداشناسی

 انگاریگونهانسان انسان مرکزی و

هندی سیراب  شارحکمت سر وحدت وجود و آبشخورهای عرفان اسالمی و که از بیدل ینظام معرفت در

حضور  «.اندسرشته خاک خلقت ِاو عالَم را در غبار دو» ؛است عصاره آفرینش هستی و دائرمدارِ ،انسان ،شودمی

دغدغه اصلی نماید. چهره می 9«انگاریگونهانسان»و 8«مرکزیانسان»شکلِ بیدل، در دوبنیادِ حکمت شعر انسان در

آن و نسبتش  حدود و ثغور له شناخت،ئعرفان اسالمی، مس .( و.گیتایی و.-)اوپانیشاد های هندیبیدل، براساس آموزه

 ها، انسان است. انسان دررابطه وها لفهؤاین م طبیعی است که وجه جامعِ همه تجربه و زبان است. جهان، با خدا،

شئون وجودی را به  دارد؛ هستیِ جامعی است که تمامی مراتب و نزول قرار قوس صعود و گاه دوگره او در نظر

  هم رسانده است.خویش به شکل مینیاتوری در

و رجهان روبه وباب انسان  درگون شطح نما وهای متناقضهارگز به دو دسته از ،ابیات بیدل با درنگ در

ید با ،کائنات است و انسان بودنِ «حجاب – هنآی» نظریه التباس ورا که مبتنی بر  های این پارادکسریشه .شویممی

و ن، نقشِ زبان میااین در طبعاً [.5ترکیبی او توضیح داد] شناسی خاص وانسان شناسی وشناسی، جهانهستی در

 )الهیات تنزیهی و قالب ترکیبی از زبان تشبیهی مواجید در ها وتجربه از بندی زبانیصورت و نسبت آن با تجربه

 از خبر وگیرند ل نمییافت، شک مرتبه تجربه و ها درشطح ها وپارادکس چون اساساً .دور بماند نظر سلبی( نباید از

  [6]خورند.یمکه رقم بندی زبانی است صورت توصیف و م مَقال وعالَ در کهدهند؛ بلنمی متناقض و واقع معالَ

داند که هرجا پای می معرفتی آن التفات دارد و – بودن زبان و شأن وجودییگانه خوبی به یکّه وهبیدل ب

به رنگ  10ی در قالب الهیات سلبییابد و معرفت، حتّراه می تنزیهبه صفای  تشبیهکدورت  ،شودباز می« سخن»

 و مشروط ،معرفتی نوع هر اساس زیرا ؛باشد سنخی چه از شناخت، که کندنمی فرقی آید.می در 11انگارانهگونهِانسان

-گونهانسان نوعی دستخوش همواره تنزیهی هایدغدغه رغمبه انسانی معرفت قهراً رواین از .است انسان به منوط

 ،سلبی و تنزیهی زبان به کوشدمی که گاهآن یحتّ آدمی زبان .است( ادبی نه فلسفی، و عرفانی معنیبهتشبیه ) انگاری

                                                           
5  Maya 
6 Autology 
7 Theology 
8 Anthropocentrism 
9 Anthropomorphism 
10 Negative Theology 
11 Anthropomorphic 



 هایتاب و پیچ در سطوحی و هاباز در الیه ،ببرَد فراتر و کند دور حلول و ساحَتِ تشبیه از را یمتعال و قدسی امر

 زبانی تساحَ دو آمیختگی همین از ناشی ،پارادکسیکال و گونشطح عبارات از بخشی. است گرفتار تشبیهی زبان

 و تحدید یه بدون تشبیه را افتادن در ورطهبه تشبیه بدون تنزیه یا تنز عربی، قولابنکه این .است یهیتنز و تشبیهی

 و شکل گویاتر نکته است که در همین ناشی از ،خواندمی« قول سَدید»قولِ به جمع این دو را  داند وتقیید می

 [7].بیان شده است« شبان موسی و» تمثیل رساترش در

 را خداوند از خود ادراک هاانسان که چرا ؛دارد وجود "نازدودنی تشبیه" نوعی ،توحیدی خداشناسی در»

 و بازشناسی دارند، امثالهم و قوی رحیم، خوب، بیش یا کم هایانسان از که هاییتجربه با تطبیق و مقایسه در

که اطالق  جا برسدواند تا بدانتزبانی[ بشری نمی ]معرفتی و یهاکدورت تنزیه اوصاف باری از کنند ...می توصیف

ناپذیر یا انفکاک تشبیه»سرِ  سخن بر (81-80: 1378 )نراقی،. «مشترک لفظی باشد صرفاً ،انسان خداوند و براوصاف 

ها آن توان ازمیکه تشبیهات  سرِ سنخی از نه بر ؛معرفت انسانی ریشه دارد ماهیت زبان و است که در «ناپذیراجتناب

 به چهآن ماست تمثال»بیدل بیان شده است:  گفتهکوته با فشردگی تمام در ،شرر گفته شدچه بهیافت. همه آن رهایی

 «!دهندمی باز ما

هایی حلّراه میان برداشته شود. کالمی از فلسفی وهای حلّآن است که با راه از فراتر ،انگاریگونهاین نوع انسان

معرفت " و ")ناممکن( معرفت به کُنه"تفکیک میان معنوی یا لفظی،به اشتراک یناس، قول ئآکو تمثیلی حلّراه»چون 

 حلّی راهحتّ «."تمثیل تناسبی" و "تمثیل تنازلی"یا  "تمثیل تصاعدی"ل به توسّ ،"مشروط( )ممکن و به وجه

 تفصیل، برای) «یا مصداقی د مفهومیتعدّ حقیقت واحدِ تشکیکی با فرض اشتراک معنوی و» صدرایی یعنی قول به

که  راایی هشباهت همچنان هااین همه زیرا ؛کارساز نیستند ( نیز208-197: 1375 زمانی، علی به شود رجوع

 قیاس و»نوعی  ناخودآگاه مبتنی بر اند وگرفته پیشاپیش فرض ،مشروط است د ومقیّ انسانِ« تناهیِ» برخاسته از

  هستند.« ماثلتمُ

 طرزبیدل که به است. آدمی معرفت و زبان انگاریگونهانسان به وقوف همین نیز سلبی الهیات گیریشکل رمز

بحبوحه کالم تنزیهیِ خود  در ،عربی وقوف داردابن عرفان مولوی و عرفان هندی و های فلسفه وآموزه عمیقی بر

 دهد: می هشدار

 ز تنزیه، غیر کدورت نماند!          فشاند شوخی هرکجا گَردِ  سخن»              

 « کند وصفِ خویشبه توصیف او می کیش           ولی هرکس از طبعِ اوهام ...              

نویسد: می ،«، فاوجدوهفاعلمه /دهمبا شناختش به وی هستی می»گوید: که میعربی تفسیر این بیت ابن درربن کُ

)االله المخلوق فی المعتقدات( یعنی خدایی که درهرنفسی به فالبی درمی آید  که  خدای مخلوق اعتقادات ،منظور»

به حسب  شکل اعتقاد او وموجودی به هر است که دراز طریق عقیده،شناخت وقابلیت آن نفسف تعیین شده 

جواب  در (395: 1371،شایگان،  448و نیز همان :یادداشت ص204: 1384کربن، «)آیدمی ظرفیت شناخت وی در

 گوید:چنین می بیدل نیز ( 396) همان: . داریم ل مخلوق راتخیّ ،الهی لتخیّ فعل آغازینِ



 «!گویدمی من کسیش هر» که است اویی          «تنزیه» جهانِ جانِ آن که هشدار           

 وجوب و یستی،ن باطن، هستی و و تقیید، ظاهر اطالق و تنزیه، هایی چون تشبیه وتقابل ،بیدل اشعار در

)هندی  محورحدتوبینش عرفان  درکه ه است توجّ نکته درخوراینخورند. به چشم می وفوربه هاآن نظایر امکان و

 اعتباری و کهلب ؛نیستند پایدار ها ایستا واین تقابل تشکیک وجود؛ اصول وحدت وجود و برپایهو اسالمی(  –

نوان عنه فقط به« یختصاماِ سیرِ»یا به حسبِ  ،کندمی تغییر های مختلف،ساحَت سطور و ها دراحکام آن و اندنسبی

زیرا این  .شوندتفی میمن اندازهایی اساساًچشم شوند و درطرر میم ممتمّ ل ومثابه مکمّبه که گاهعناصرمتقابل، بل

مواره ه ،یِ شگفتیبیننکتههمین روست که بیدل با  از .نه حیث وجودشناختی ؛زبانی دارند ها حیث معرفتی وتقابل

های دگیخورتاب و های شناختیبه محدودیت..( را .تقیید و )اطالق و هاهای مناسب آنتنزیه یا تقابل بحث تشبیه و

 کند:تحویل می زبانی،

 کردم زمَجا گَردِ ،«تازیخیال» از من           حقیقت عرصه در زدمی موج ،تنزیه              

 باقی خود قاطال در وقتی تا مطلق رَد.بتقیید، راه می حکمت بیدل به اطالق و تنزیه در بحث تشبیه و

 شود ناختهش که این برای و رسدنمی او به شناخت هیچ دست و است ابدی راز یک و اختفاست و مونکُ در است،

-می ظهور آن «استعداد» و چیز هر اقتضای مطابقِ فقط را خود او اما کند.می متجلّی معالَ در را خود ،(اُعرَف لِکَی)

 و( ابدی ازر یک) مخفی جنبه :است دوجنبه دارای حق. است خودمان شناخت مطلق، یا حق شناختن راه تنها .دهد

 استعداد و انتو حسب به متجلّی یعنی ؛رب و ،محض متجلّیِ ؛ یعنیاهللصورت است:  که خود به دو متجلّی جنبه

این تفکیک  395-394 و 294: 1384ک: کربن، .نیز ر و 132-127 فصل هشتم؛ و 45: 1378ایزوتسو، )« له متجلّی

 حق اطالق قامِاست. براهمن، م گفته شده «ایشورا براهمن و» حکمت هندی درباره شبیه چیزی است که در بسیار

 هانگ و آفریندمی را معالَ که اوخالقیت  و تربوبیّ مقام از است تعبیری ایشورا، و مبرّاست نسبتی هرگونه از که است

 هاآن مظاهر شیوا و یشنوو برهما، که هستند ربّ قدرت گانهسه مظاهر ،افناء و ابقاء احیاء، .کندمی نابود و داردمی

  (123 :1389 ،شمس نیز / 30 :1385 د،موحّ). ندآیحساب میبه

)جیوا(  کثرت ضمیرهای انفرادیدر  است و براهمن نور ص.ایشورا خدای متشخّ واست حقیقت مطلق  براهمن،

ن به دو وجه است که م تعیّعالَ او در جلوه .هستی هست همه براهمن در»( 62: 1382 )شایگان،. شودشکسته می

پراکریتی، مایه  جلوه راستین براهمن است و . جان،13دیگری را غیرجان یا پراکریتی خوانند و 12یکی را جان یا آتمن

صورت پراکریتی که به ،پوشدبه خود می« شکل لباس نام و»براهمن چون  (29: 1385د، )موحّ. «فریب واشتباه»
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 که وجود وبا این گردان است.صحنه بازیگر و« ایشورا»براهمن به نام  شود.گر میجلوه صحنه بازی است، بازیچه و

 «مایا»طرفه به این رابطه یک است. ازمبرّ پاک و ،تغییرات ها ووی از دگرگونی ،براهمن است جنبش عالَم همه از

« حیله نیرنگ و» حال این کلمه به معنیدرعین .است قابلیت تولیدِ شکل آمده است. مایا به معنی شکل و شده تعبیر

 (. 33ک: ص.نیز ر / 37-36)همان: . است

 / 28 د:حّ)مو است ترجمه کرده «عشق» آن را به مقام تطبیق مایا با مصطلحات عرفای اسالم، داراشکوه در

 چنین به نظر» گوید:می نماید کهتر میدقیق داستاد موحّ نظراما  .به نقل از داراشکوه( ،37: 1382 نیز شایگان، و

 ایزوتسو، :ک.؛ ن15: ؛ سوره قبَل هُم فی لَبسٍ مِن خلقٍ جدیدٍ» ]برگرفته ازآیه« لَبس»رسد که اصطالر عرفانی می

 د،موحّ) التباس است. رنگ و تر و رساتر است؛ چه مایا مفیدِ معنی فریب ودرست ،این مقام [ در29-46: 1381

شود. مایا مفهومی ِعرفا عبارت از صورت عنصری است که موجب پوشش حقیقت می (. لبس به تعبیر38: 1385

 هیوالیِ اولی، با پراکریتی،« جهانیم توهّ»رینش به عنوان در داستان آف است پیچیده که به افسون یا جادو اشاره دارد.

 است؛ در گرفته است. مایا بین وجود و عدم قرار (15)ناآگاهی ونادانی14درسطح فردی، اویدیا همسان است...

 ریشه (. 64-60: 1382)شایگان، هم نیروی استتار )ویکشاشاکتی( است و عنوان نیروی خالقحال مایا هم بهعین

 هورحق/ براهمن دریافت. ظ ی واین لَبس/ مایا را باید درسایه نظریه تجلّ

 یمادّ اشیاء او نزد در .کندنمی آغاز یعادّ حقیقت ملموس مرتبه با را هستی از خود سازیفلسفه عربیبنا

حکمت هندی نیز  رد( 40: 1378 ایزوتسو،). «است تعالیحق او شناسیوجود انجام و آغاز و هستند «یارؤ» یک تنها

کند. می جلّیت، «کارفریب»جلوه  و «راستین»چهره آتمان/جان و پراکریتی/غیرجان یعنی جلوه  در دو براهمن،

 موجودات همه و هستند بزرگ خدای یک مظاهر همه شاندین شماربی خدایان» گویند:می هندو رانمتفکّ و برهمنان

 را خیال این و ارندپندمی خیالی ،استآن  را که در چهآن همه و دنیا هاآن .خدایند بزرگ کالبد از هاییبخش هم

  (1382:60 شایگان،). «نامندمی «عشق» و «وهم» ،«فریب» معنی به« مایا»

 نیرنگ )لَبس(، مایا

این واژه دارای  است. «نیرنگ» ،رباعیات مثنوی و چه در غزلیات و بیدل، چه در پربسامد اشعار اصطالحات ازیکی 

برای درک معانی  شود.محدود نمی ،معهود معنای متعارف ووجه بههیچو به [8ای است]گسترده د ومعانی متعدّ

از  بیدل لحاظ کرد و پرکاربرد اشعار اصطالحات کلیدی و مفاهیم و تلویحی این واژه باید آن را درشبکه ضمنی و

برد. تر، اصطالر پیدقیق های معنایی این کلمه یا به تعبیرسایه جانشینی کلمات به ابعاد و نظام همنشینی و رهگذر
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تغافل،  افسون، خیال، وهم، غفلت و»چون هایی همنشین واژه غالباً ،بیدل مفهومی شعر شبکه در« نیرنگ»واژه 

توان می ،شودکلمه ساخته میکه با این [9]ترکیباتی مل درأت است. با« ینه و شوخیئآ جلوه، حیرت و ی وتجلّ

 فریب و معرفت بیدل دارد. حکمت و اندیشه و رجایگاه مهمی د کاربرد متعارفش، واژه جدای ازدریافت که این 

 ،جلوه امکان، کثرت،»کلماتی چون  16همجواریِ در ،خوابیده است« نیرنگ» کاربردهای رنگارنگ واژه فسونی که در

 مرتبط است:« 17مایا»با مفهوم بنیادی  «وهم خیال و طلسم، ینه، عدم،ئآ غفلت، حیرت،

 آهنگ یهست چندی ،معدوم ای که              «نیرنگ» ساز از عشق خواند «فسونی»           

  گُم ایذره طلسم در «هادمع»                            «ـوّهمت» لستانگ از مینسی           

              هیچ رب ستب اتوانین طلسم                   پیچ  در پیچ ِ« موه گاهِ یرتح» به           

 اوت است وبسی متف ،حقیقت( عاری از با مفهوم متعارف آن )پوچ و« خیال/ وهم»روشن است که این مفهوم از 

 طوف استمع که به هستی یا وجود برگردد )حیث وجودشناختی(، به حیث انسانی و درجه معرفتی اوآن بیش از

 است و «بودن» معنای به هم است، ریشههم وجدان و وَجد با که «وجود» که کلمهاین کما .شناختی()حیث معرفت

ابد. یهور میظافتن، بودن یتر به میزان منوط به هم هستند و به تعبیر دقیق ،یافتن ؛ یعنی بودن و«یافتن» معنای به هم

 هم وریتی، لبس، وپراکمایا، »عرفان بیدل، مفاهیم  تبَعِ آن دراسالمی و به عرفان هندی ودر همین روست که  زا

بر  الّدو لَبس(  )وهم ین مایاشوند. بنابرار همراه میل و تذکّمّها یعنی تأمفاهیم متقابل آن و« تغافل غفلت و»با « خیال

 این نکته اشاره کرده است: که بیدل بارها بهاین کما ؛نفی حقیقت نیست

 سر استبهسر «لیتخیّ»گوید عالَم،         خبر است سوفسطایی که از خِرد بی              

 گر است جلوه« حقیقتی» جاوید در او      آری عالَم همین خیال است ولی                    

چون ثمره  ؛شودبیدل معلوم می شعر حکمت هندی و در «معرفت وآگاهی» کید برأهمه تاکنون دلیل این

فریب  و رهایی از « 18پراکریتی و اَواتارا ایشورا، آتمن،»براهمن با  پوشیده های پیچیده وبردن به رابطهپی ،معرفت

 و یکلّ اصل «.آتمن، براهمن است است و مندرج یکلّ آتمن در عالَم تمام» کهاست دریافت این نکته  مایا )لبس( و

 قطب دو دو،این و است برهمن و آتمان یعنی اصل دو پیوستگی و محض همانندی ،اوپانیشادها تعالیم یهکلّ بنیادین
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 ر ازسرشانیز ی اسالم متون عرفان (102 :1375 )شایگان،. کبیرند و صغیر معالَ دو در مطلق حقیقت و بزرگ

  .[10]است 19نظام سلسله مراتبی وجود وکثرت،  ی، رابطه وحدت ونظریه تجلّستند که ناظر به تمثیالتی ه

 سیر در درجات وجودی مثابهأویل بهت

 با دو ،تی()عروج معرف آغاز قوس صعودی و ل وجودی()تنزّ انتهایِ قوس نزولی انسان دربا قرارگرفتن 

 عکوس،سیرم این حرکت دوری و در .رسندانجام به هم می آغاز و و شودحرکت معکوس، دور هستی کامل می

 در .سازدمی رمیسّ را ویلتأ هاآن دهندهپیوند رابطه بنابر جهان، سطور طبقمُ تنظیم و است دیگر عالم نمادِ میهرعالَ

 ،گاه ذاتیعنوان تجلّهان بویل با نقش جهأت» .گیردمی شکل رمز و تمثیل ویل،تأ از دیگر اییتلقّ انداز،چشم این

ر احتی دیگسود به تی از وجچیز از ساحویل یعنی چیزی را به اصل خود رسانیدن. در این کار آنأت ... ردپیوند دا

 یا نزول طریق زا فقط رمزها یل سویدنبرگی قائل است که ادراکمبنای تأو کربن بر (78: 1371)کربن، . رودمی

 ،1391کربن، ). دهدمی آگاهی، دست فوق ارتفاعات به یا آگاهی مختلف اعماق به ،وجود مختلف مراتب به صعود

274)  

 دنبال به .دهدمی پیوند همبه را معرفتی و وجودی مرتبه دو که است عنصری پیوستاری ،رمز ،این منظر از

 به ،تأویل بر مبتنی یفلسف فعالیت تمام ،ربنکُ عقیده به گفت توانمی که افتدمی دیگری فاقاتّ ،متن تأویل عملیات

 سطحی به لؤوِّمُ وجودیِ ویِفرارَ یعنی ؛است نفس تأویلویل حقیقی، أت. است «نفس تأویل» ،آن و است آن خاطر

 یحتّ و الفاظ أویلت از فراتر بسی معنا این به تأویل .گیردمی صورت آن با همزمان و متن تأویل اثر بر که دیگر

 ترجمان ،رمز .تاس خویش اصل به نفس بردن باز معنایبه نفس تأویل. هاستآن معنایی لوازم یافتن و رمزها تأویل

 طریق هیچ به که ستا چیزی بیان برای وسیله تنها و است ممتاز عقالنی شواهد مرتبه از که است آگاهی از ایمرتبه

 همادّ وجههیچبه هینئآ یمادّ رموجودی. جِ و آگاهی مراتب در باالرفتن یعنی نفس أویلِت .نیست فهم قابل دیگری

 جای» در ورشحض ،واقعبه کار این با و دهدمی نشان را صورت ،ینهئآ .نیست ،شودمی منعکس آن در که صورتی

  (.269 :1391 ،)کربن. «کندمی نمایان را دیگر تساحَ در «دیگر

 حقیقت در بلکه ؛نیست محسوس مفاهیم و مقوالت به متن بازگرداندن معنایبه هرمنوتیک این نگاه، با

کربن قائل  .است باالتر مراتب به یمادّ محسوس مرتبه از رفتن فراتر الاقل یا ،است هستی مراتب از باالرفتن نوعی

 که چیزیشوند. های متقارن تبدیل میهای متوالی به نظامگیرد که نظام)به این معنی( وقتی شکل می ویلأت» :است

 امورجواری هم) متقارن نظام در ،دارد قرار سرأ در( آن قاعده و مخروط شکلدر  دانی تا عالی از) متوالی نظام در

نظام  سیر در حاصل نگاهی عمودی و ،رمز ،بینشیچنین  در طبعاً؛ گیردمی قرار مرکز و باطن در ،(ظاهری و باطنی
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 معالَ وجود احات س و صغیر معالَ عنوانبه انسان وجودی ساحات بینبه عبارت دیگر  .سلسله مراتبی وجود است

 (108 و 253: 1391 )کربن، .است برقرار وثیق ارتباط ،کبیر معالَ یا انسان عنوانبه

 عرفان اسالمی حکمت هندی و تمثیل در

 استعارهتشبیه،  و ش با رمزاشتراک و تفاوت ازو گسترده آن  ع ومعانی متنوّ لغوی و ریشه و 20تمثیلباب  در

های مختلفی حوزه تمثیل در حضور (11 تیادداش ک:.نیز ر ،79-100: 1373دومان، ر.ک: ). اندنوشته بسیارو قیاس 

این  های مختلفی ازیگیری تلقّسبب شکل ،جدید قدیم وهنر و ادبیات  ،عرفاندین، منطق،  ، فلسفه،چون اسطوره

ورای  در همهبا این .شودآن با اصطالحات مشابه می موجب خلط مفهومی و مصداقیگاه اصطالر شده است که 

 و هاالیه حضورغیرمستقیم،  ومتفاوت بیان  شیوه» بنیادی رسید: ومشترک  فهلّؤتوان به چند مها مییاین تلقّ همه

ها فهلّؤاین م .«23انضمامی مفاهیم انتزاعی و 22مشابهت؛ همجواری و 21فرض نوعی قیاس معنایی، وروایی ر سطو

را سامان  «دالنهو درک هم24پیکربندی روایی، بُرِ شناختی، ایجاد میانتجسیم ،سازیعینی»چون  عیکارکردهای متنوّ

  دهند.می

ها اغلب یلتمث»نویسد: او می تا ادبیات.داند میبیشتر فلسفه و کالم را خاستگاه تمثیل  ،مک کوئین

 ،دیان شرقیبسیاری از ا وداشته است. همه ادیان ابراهیمی  «روایت»آغاز نسبت نزدیکی با  اما تمثیل از ،اندمذهبی

)مانند  عرفانی هند قدیم متون حکمی وچه  (3: 1389)مک کوئین،  .«انده یافتهترین بیان خود را در قصّکامل

 هااین تمثیل .اندستعارها رمز وتمثیل،  سرشار از ،فه اسالمیمتصوّ و چه متون عرفا و (گیتا، یوگ باشست اوپانیشادها،

 وایق و نفس»های )مانند تمثیل گیرندها شکل میروایتخُرده های موردی که درسطح خُرد؛ تمثیل رمزها در دو و

 و 94 :1379 ک: کاشانی.برای تفصیل ن] کلمات و اقیانوس، نفَس کمان، رودها واعداد، رنگین و واحد نفس،

مانند  .شوندیمنمایان  ،اندت روایت متنهای ساختاری که ناظر به کلیّسطح کالن؛ تمثیل و [(183: 1389 شمس،

 .[12«]ارجونا وگوی کریشنا وماجرای گفت گیتا و»تمثیل ساختاری  رنه گنون از ویلأت قرائت و

 تمثیلی سفر

ای، های اسطورههمه روایت شمول درجهان های بنیادی واز استعاره 25شناسی شناختیاستعاره منظر سفر از

رو به همین از پایدار همیشه حیات بشری است. الگوی فراگیر ومنظر یونگی، کهن از دینی و هنری است و عرفانی،

                                                           
20  Allegory 
21  Analogy 
22 Juxtaposition 
23  Abstractive & Concrete 
24  Narrative Configuration 
25  Cognitive 



سفر به  از؛ دارد ایپیچیده پنهان و ساده و و های پیداملل؛ شکل اقوام و های اندیشه وآمیزی حوزهحسبِ رنگ

 کمدی االهی) برزخ دوزخ و و سفر به بهشت و )ارداویراف( عالم باال به آسمان وسفر  )اورفئوس( و جهان زیرین

)به  قهرمان سفر و ایاودیسه ار گرفته تا سفرعطّ منطق الطیر سنایی و العباد سیر و[ 9و 7 کوئین، ک: مک.]ردانته( 

در  ها قهرمانان سفرآن مواجهیم که در انفسی آفاقی وسفرهای  آوری ازهای شگفتبا گونه کمبل و...( تعبیر فرای و

 . دنگیرسلوکی خطیر را پیش می و سیر ،«طلب /جووجست یاسطوره» به تعبیر فرای برمبنای نیازی پیِ فقدان و

با نوعی  ،باطن و درون جهان به ظاهر و برون جهان از سیرو  اوپانیشادها به وداها از هندی اندیشه سیربا 

 اسرار و انسان باطن ،ثقل حقیقت مرکز اوپانیشاد، در (108و 24: 1385د، )موحّ. شویممواجه می 26سازیدرونی

آوردی با با چنین روی ای است.چنین ایده از مملوّنیز متون عرفانی اسالمی  .(91 :1375 ،ایگانش) اوست درون

 ؛گذاردبه جهانی شگفت پا می «ینهئآ» همچون آلیس از رهگذر وجوگرشویم که جستسفر مواجه می ازنوعی 

 گیرد.پیش می ایِ عالم کیهانیثنّالمُ مثابهم انسانی بهعالَ شگفتِ جهان اعماق در را سفری

 و صغیر عالم میان همگونی و شباهت ه، دربردارندتطابقات و مناسبات قانون دلیلبه کیهانی انسان ایده»

مبنای این بینش،  (73 :1382 ،)شایگان. کنندمی منعکس را یکدیگر که اندینهئآ دو ،آدم و عالماست.  کبیر

رابطه را به  کاسیرر این تناظر و !«جهانی انسان، انسان شد و جهان،»: وارگی جهان استانسان انسان و وارگیِجهان

 شده بندیفصلمَ ،ارگانیک طوربه که بیابد یکلّ هرجا اسطوره»قائل است که  دهد ومی 27ای تقلیلکارکرد اسطوره

 کالبد از تصویری را کلّ اینمایل است  ،بفهمد ایاسطوره اندیشه خاص هایروش با را کلّ این که بکوشد و باشد

 و کیهان ایاسطوره جغرافیای گیریشکل بر االمثنّ همین ...انسان ایالمثنّ به جهان تبدیل :بداند او هایاندام و انسان

  (161: 1378 )کاسیرر،. است بوده حاکم ایاسطوره شناسیجهان

که خود کما این .ای نیستروش خاص اسطوره مختص به بینش و ،قول به چنین تناظری الًباید گفت اوّ

ربط آن  این رابطه تناظر را در جهان رنسانس و بینش علمی آن روزگار در حوزه پزشکی و ،اثر دیگرش کاسیرر در

 (پاراسِلسوس دیدگاه با شود ؛ قیاس181 :1391 کاسیرر،) خاطرنشان کرده است! ،و جهان کبیر فیزیک با فلسفه و

 ،شناختیانسان وشناختی معرفتهای جنبه جدای از وای نیست کارکردهایش منحصر به کارکرد اسطوره ثانیاً

 حدتِ، وجهان و انسان میان فیزیکی –فضایی تناظر . کاسیرر معتقد است که اسطوره ازاخالقی نیز دارد پیامدهای

مک کوئین  .کنداشاره نمی« بینیوحدت» پیامدهای این اما به چرایی و )همان(. کندمی استنتاج را کائنات ءمنشا

 تناسب و هماهنگی و عالم صغیر)انسان( قرینه است و عالم کبیر با توازن عقل در ها درموسیقی آسمان» نویسد:می

                                                           
26   Internalization / استبطان 
27  Reduction 



سازد را آماده می ها اوآسمان در سفر شود.بیان می ،نوازدهنگی که میو آچنگ اورفئوسی  قالب تمثیل توازن عقل در

  (8: 1389 )مک کوئین،. های جهان زیرین را جبران کندسبیتناتا بکوشد که بی

به  .شد نیز اخالقی هایپردازینظریه ایپاره رواقیون، سرمنشأ اندیشه در عالم و انسان که تناظرنانهمچ

 وجود کیهانی عدبُ به فرد. است نزدیکی پیوستگی هاآن شناسیکیهان و طریقت اهل شناسیروان بین» نصر، تعبیر

 ءاشیا نمادین و کیفی هایجنبه بر که یکمّ هاینبهج بر نه شناسیاین کیهان .بردمی پی نمادین و کیفی جنبه از خود

  (79 :1382 ،نصر). پردازدمی

ماهیت  وجودی و ساختار غایت و )وقوف به وحدت مبدا و های شناختیجنبه جدای از، ای دیگراز زاویه

جهان  انسان وهمنوایی بین  نوعی احساس خویشاوندی و این نظریه، با ،ویل وجودی(تأ نفس وتمهید شناخت  و

 ینهئآ ، درمقام ربّ در خود که خداوند کاریینهئآ رمزی است از ،تناظر نیز اشاره شد که این پیشتر شود.برقرار می

طرفی نسبیت  تابانند. ازمی باز را یکدیگر نیز انسان و جهان و «هعرف ربَّ ه،ن عرف نفسَمَ»کند که می ظهور انسان

 حیثِ از را عالم ،خداوند .تفصیل است نسبت اجمال و ی()مظاهر تجلّ رابطه با اسماء حق جهان از حیث انسان و

 (93: 1370 ،جامی). شئاسما جمع و اجمال حیث از را آدم آفرید و اسمائش تفرقه و تفصیل

 ،ییهودهندی، ایرانی،  های کهن یونانی،فرهنگهمه  درنسبت متقارن آن دو،  و «کبیر و صغیر عالم» رابطه تناظری

: .کر) .گرددبازمی الصفاخواناِ بهاین نظریه  مندنظام تقریر رسداندیشه اسالمی به نظر می قلمرو اما در .شوددیده می

این نظریه  در (24-9: 1383 جمالزاده، نیز / 50-29: 1390 هی و فرحناکی،اللّقدرت / 157-163 ،1377 نصر،

ارزش این  اهمیت و بر ،نهدرور( انگشت می )جسم و جان تن و تباین ت وثنویّ برخالف قول مشهوری که بر

رسائل  جا که درتا آن رودکید میأت ،حق شان در جریان شناخت حقیقت انسان وجایگاه حکمت خلقت و هردو در

به کالبدشناسی پیکر او  ،«کتاب جهان» از اینسخه /به مثابه میکروفیلم« کتاب انسان»برای خواندن  الصفاخواناِ

 دشوتشبیه می )قلمرو حکومتی( مملکت )شهر( و آدمی به مدینه پیکر اثر، این دراست که  نکته بدیع آن پردازد.می

 رسائل ک:.ر). شوندیی)مفاصل( به هم مربوط میهاخیابان بناها با و شهر هایهمحلّمانند آن  مختلفهای که بخش

  .(404-389 و 122-110: 1355 نیز نصر، و 473-378 ،2:ج ،اخوان الصفا

 :1389)شمس، . یافت - پوروشا – نخستین قربانی توان دررا می این تناظر هندی، ریشه رحوزه تفکّ در

 بدن اجزاء از را مخلوقاتزیرا  است پوروشا جهان، است. آفریده شده پوروشا کالبد از جهان نیز ودا ریگ در( 122

 حقیقت» :گویدمی ،گیتا نوشته است داستان تفسیری که بر ، در( 1951-1886)گنون رنه .آفریدند ()قربانی او

 ...(1/291: ج1375)شایگان،  «صغیر عالم سطح در هم و شودمی ظاهر کبیر عالمسطح  در هم براهمن نامتناهی



 ساحات و تا نظریه اشراق گرفتهحکمای  و رسائل اخوان الصفا عرفانی از -متون حکمی توان دراین ماجرا را می

 :کندکید میأاین باب بر دو نکته ت در« ِآدمی فصّ»عربی در ابن دنبال کرد. نیزعربی ابنوجود نزد  مراتب پنجگانه

با خلقت  انعکاس چهره بود. ازتهی ای ینهئآ رور وم به منزله جسمی بیعالَ ،م را آفریدعالَ ،که وقتی حقیکی این

ینه ئآ رخساری در کالبد عالم، جان گرفت و ،حقایق بود همه از «شریفی مختصر»صورت  جامع و انسان که هستی

 ینهئآ ،هستی جامع است نهایی کمال هستی و ین انسان کامل را که نسخهالدّ. محییشد عالم پدیدارجلوه  تهی از

 ،هزاران بیت بیدل در . [13]نگردن میآ چشمی)انسان العین( که خود را با بیند وآن می خود را در ،داند که حقمی

 کنیم:به چند بیتی اشاره می ما برای اختصار .این معنا را سروده است

  نواخت خورشید هزار صد به هذرّ هر پرداخت   «ینه امکانآئ» که حُسن آن           

 نشناخت را خود ،نکرد گُل «انسان» تا       غیب پرده در بود جلوه همهاین با           

 .است عالم عالم، ینه،ئآ این در پیدایی تو تا   خواهدشدن عدم هستی همین تو وجود بی      

 مقیم بود من ینهئآ در تمثال دو این       «   امکان و وجوب» شورِ برون ریخت فطرتم      

  حق ظاهر نه حقی، بطون تو               «مطلق حقیقت طلسمِ» ای                   

 (124/عرفان) پیدایینه  مطلقی، معنیِ               آیینمی خود فهم در کهاین                 

عرفان غنی  البحرینِ اندیشه بیدل یعنی بینش عمیق حکمت هندی وی به مَجمعتوان تا حدّبا این مرور فشرده می

اصطالحات شعر او را  مفاهیم بنیادین اندیشه وآبشخورهای  وحدت وجود نزدیک شد و چهره در اسالمی خصوصاً

 ررطدستگاه اندیشگانی،  ، وجه تسمیه،«طلسم حیرت» توان به رمزگشاییِ منظومهمی . اکنون با این کلیددریافت

 دست یافت. بندی غریبشپایان بیان تمثیلی و روایی،

 حیرت طلسم روایی طرح و خالصه

چند مثنوی کوتاه  و «طلسم حیرت و عرفان معرفت، طور اعظم، محیط»های مثنوی بلند به نام بیدل چهار

 اند:گفته رواین از .کنندتر به هم مربوط طرحی بزرگ دررا های بیدل گیری مثنویشکلاند برخی خواسته .دارد

 عالم از سفر این لاوّ منزل منزله به که «عرفان» مثنوی ازکرده است که  مثنوی، سفری را آغاز این چهار بیدل در»

 «حیرت طلسم» مثنوی در سپس .رسدمی ناسوت دنیای به «معرفت طور» مثنوی در و شودمی آغاز ،است مجّردات

 شعور و رور خانه سوی به کاروان این حرکت «اعظم محیط» مثنوی در. پردازدمی انفسی سیر به آدمی اندرون در

: 1387)دبیران،  «که شرر سوانح خود اوست.گیرد شکل می «چهارعنصر» کتاب درپایان این سفر  .کندمی پیدا ادامه



اما این  .هایش شدهدفمند بین مثنوی ر وداهای معنارابطه توان منکرنمی ،درست نباشد این نظر ی اگرحتّ( 22-27

 .ها را براساس عناوین یا موضوعات یا ترتیب سرودنشان توضیح دهیمشاید نوعی سادگی باشد که ربط این مثنوی

 اجمال به تفصیل، تصویر از مقام اطالق به تقیید و جمال مطلق را از سیرِ ،طلسم حیرت * مثنویبیدل در 

 ممکن و حضیض و ین واجب وقِدَم آرمیده بودند؛ تمایزی ب آغوش حوادث در عدم و ها،آغاز هستی در کند.می

 اوج نبود.

 ارت بی عب ه،نزّت ینمضام        ارت اشیب ن،تعیّ هایِهتج             

 ن وّتل ازس ارغ ازف هاریب   ن    تـعیّ وجبی م ودب حیطیم            

 (. 401ات، )کلیّبود!  نهان هم خلوت که خلوت آن در بود   شاننتمکین مطلقی، هانج          

رحمانی، موج کلمات/کائنات زند. به نفَسِ سِحر می نیرنگ و شود؛ بیرنگی، به هزار رنگ، نقشدرامِ هستی آغاز می

قوس نزولی به  ن ازآخرین مرحله تعیّ در« جمال مطلق»شود. هستی جاری می . کاروان[14آوَرد]بر می عدم سر از

 تپنده و ج،طبایع و مزا حواس و .نهدمی طلب( به شهرِ پیکر انسانی پاهرسد. رور )شاه تنزّانسان )جسم انسان( می

 شود:آشنا می بدن با روحپویا گرمِ کارند تا نظام جسم را سامان دهند. 

 الهـیکتزّع دی،مَسن لّامُع         بود شاهی سدّتق لکمُ در که                

 مایل  است خاکبر رمِه ورن که      دل در داشت وقیگونه شلتنزّ              

 وصلت مزاج، شاه )رور( با دوشیزه ... آویز بودند ستیز و با هم در( تمحبّ مزاج، سرزمین تن )اخالط، حاکمان   

 کند:می

 اقلیم تشبیـه فرمانده  شد وتنزیه        چِ دارالملک شاهنشاه که                 

 دادآسمان  اعتبارِ را زمین      داد مَقدمش تشریفِ جانرا  بدن                



شود. سپس )حواس ظاهر و باطن( آشنا می هامباشران آن قلعه دِماغ، جگر و دل با مقیمان و با سیر در سه ،شاه رور

 مو و و فرق سر تا کف پابدن را از  ءاعضا عضوی از دل هربی .[15رسد]میدر بیست و پنج منزل  سیر ِبدننوبت به 

با شگردهای  عارفانه و لی وزبانی تغزّ ای ازآمیزهبا  موقعیت، کارکرد و به اعتبارِ شکل،ی قامت سپس سیر کلّ

انتهای راه  درگیرانه این است که نکته غافل کند.وصف می ..(.نمایی، زوم، پَن و)مانند درشت فیلمیک – تصویری

ن خود آ زیبا از کرده است و این جهان شگفت وخود سیر می او در که یابدیغریب، شاه)رور( درم سفر دراز و

 عمل و»شنود که این راه با جواب می در ؟این نکته آگاه نکردند کند که چرا او را ازگالیه میرو این از .اوست

 :رسدبه غایت می« ریاضت

 دبرآی اننقص تِتهم از تمَه    سرآید «غفلت» یک بـه تا «متوهّ»             

 اهآگخویشت  الکم از ودمنم    راه  و زلمن «بفری» زک کن طرب            

 بود خــزان وقی،معش کمل اربـود     به گمان و م، وهیعاشق اردی            

 را ودخ الاجم ایدهدی مُفصّل   را   ودخ والاح رغی منسوبِ مکن            

 (516ص ،اتکلیّ) بودی وساحل، ت رگ و ادری راگ      بودی ومنزل، ت رگ و ودب ره اگر          

 ها وبرگیبالکش بی ،راه این دررور  .است کاهجان و خواند که سختمی سیری دیگر فراباز رور را به  عشق،اما 

 :شودگشوده می «طلسم» رسد ومی فرا «شهود»اما سرانجام لحظه  ،رودهالک می تا مرز ،شودها میافسردگی

 اغافل! تماش واری ای اتماش      بگشا مچش رآخ تنیس اریغب                    

 گرفتـه ورَتنان آسم ات نزمی      رفتهگ ورَتشُ دمع ات زهستی                    

 چند اتدوری ،خود ازنزدیکی این هب  چند     اتمستوری ان،برقِ عی نای هب             

 (517 ،یاتکلّ) ؟!دانین را ودخ رگ تکیس اهگن         یو مکان کَون هینآئ خود وت               



بیدل در این  ،اندجسم کارِ خوارداشت تن و همواره درمتون عرفانی قول رایج که براین گمان است که برخالف 

کند. می را تداعی« ارَکفتَب» ای که تحسینِگونهبه ؛پردازدترکیب وجودی او می کالبد انسانی و به تفصیلمثنوی به

را از  او ه اعضاءیکلّ پردازد وانسانی می توصیف سرتاسر پیکرکه به توصیفی با آن که بیدل در سیرنکته ظریف آن

 خودداری ،مرد ی زن وهااز بازگوییِ تفاوت است و «انسان نوعی»اما به دنبال الگوی  ،شمردنوک پا تا فرق سر برمی

 کند.می

های سرایی قصههای داستانپشتوانه غنی قالب مثنوی و از امکانات وسیع وهوشمندانه  ،این اثر بیدل در

 شیوهبه او .گیرددرخشانی بهره می به طرزعرفانی، به شکل ترکیبی و  -حکمی هایمایهدرون تمثیلی و –رمزی

 برای دانشمندان از گروهی (1966)«28العادهخارق /انگیزشگفت سفر» لیِتخیّ -علمی فیلم درکه سینمای فانتزی چنان

 درون بهبرای نجات یک شخص زیردریایی با یک و  آیندمی در میکروسکوپی ابعاد به شخصی جان نجات

نماییِ جسم انسان؛ به سیرِ رود و با بزرگآدمی می به سراغ پیکر 29با نگاهی ماکروسکوپی ،دنشومی تزریق شهایرگ

خود چشم مخاطب  ذهن و تدریجگذاری بهدوربین با انواع نمابندی و مانند یک سینماگر وپردازد جهان درون او می

 30درشت و نزدیک . سپس لحظه به لحظه با نماهایکندمعطوف می «انسان/آدم»نمای  به «جهان/عالم» بازِ نمای را از

 کشاند.مخاطب را به دنیایی شگفت می ،او جوارر و ءاعضا روی 31کردنزوم و از درون انسان

 بزرگ )اقلیمی( ریآدمی به شه تشبیه پیکر گفته شد، باب تشبیه تن آدمی به شهر یشتر درچه پآن جدای از

 روایت دراماتیک«. من طرفی شهر بزرگ است تنم غم طرفی،»این در تصویرگری مولوی دیده بودیم:  پیش از را

تا » گوید:جا که میآن ؛آفرینش هنری بیدل است ساززمینه چگونگی خلقت قالب انسان نیز درخشان نجم رازی از

من بدین سوراخ  تا ...گفت باشید  .دهان آدم گشاده دید ... کردالب آدم( طواف می)ق ابلیس پرتلبیس یکباری گِردِ او

عالم بزرگ  هرچه در عالمی کوچک یافت از ،آدم برآمد گِردِ نهاد رفت وو چون فر ست.ببینم چه جایی ،ومرَ فرو

هرچیزی را که بدید ازو اثری  ،جمله قالب آدم برآمد ردپس چون ابلیس گِ ... دید «نموداری»جا آن دیده بود در
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سینه میدانی ساخته چون  پیش او از مثال کوشکی یافت در دل را بر ،اما چون به دل رسید .بازدانست که چیست

 (77-75: 1371 )نجم رازی،... هیچ راه نیافت. ،اندرون دل رود هرچند کوشید که راهی یابد تا در .سرای پادشاهان

                   من( حیرتِِ طلسم ای من، )تویی طلسم حیرت رمزگشایی از

بیدل، موجب شده است که  شعر اصلی 32مایهمایه/بننقش به عنوان« ئینهآ»امد باالی تمرکز بسیار بر بس

چندان به چشم  ،هستند عرفانی او -های بینش فلسفیپایهاو که سنگ شعردیگر مفاهیم بنیادی  ها ومایهبسیاری از بن

جایگاه  ش وجهت نق ازی برخی حتّ ینه هستند وئدیف آنظر میزان کاربرد در ر ها ازآن که برخی ازحالی در .نیایند

زمانی که  خصوصاً .اندینهئآ تر ازشناسی خاص بیدل بسی مهماصطالر شناسی ومعرفت ی وجودشناسی،نظام کلّ در

  نظرگرفته شود. ها درهای مفهومی آنهمبسته ترکیبات و

 طور مبسوطهبفلسفه هندی  هم در دارد و عربیبینش ابن ای درکه هم جایگاه ویژه کلمات کلیدییکی از 

 رد.کاشاره  ، شوخیحیرت، نیرنگ، هم)خیال(وَتوان به می های دیگرواژه ازاست.  «(دَمنفَس)» ،به آن پرداخته شده

 ستا سم از کلماتیطل دهند.را شکل میمعرفت شناسی بیدل مفهومی  ها شبکهترکیبات آن ها وکه این واژهآن طُرفه

 خیال و وهم است.  غفلت، نیرنگ، که همواره همنشین حیرت،

 ریخت خون هایتوفان و کردگل چمن       ریخت برون «یرنگین» ،غنچه «مطلس»           

 «یالشخ» در دگدازمی «رتحی» هک                 وصالش ویِپ و کت «یرنگِن» ز            

   گم ایهذرّ «طلسم» در هادمع                        «وّهمتــــ» لستانگ از مینسی             

  !رهیچب ستب اتوانین «طلسم»                      درپیچپیچ «موه یرتگاهح» به             

 بر غریب طلسمی شکل که به «انسان» اییِوجود معمّ از است ایاستعارهواقع  درحیرت  طلسممنظومه  

یدل در رو باین از .شودر نمیش میسّرمزگشایی این طلسم جز با شناخت .است شده تعبیه عظیم گنجی و دفینه

 نهاده شده است. ،نهان یگنجی است که برطلسم گشودنپی ِ غریب، در این سفر سرتاسر
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کارکردهای مختلفی  ومعانی، انواع، ابزارها  - «τέλεσμα»معرّب واژه یونانی  - 33برای طلسم

جا ضروری است. این اما اشاره به چند نکته در .حوصله این نوشته است ها خارج ازکه تفصیل آن [16اند]برشمرده

 جنس چه از های نمادین ونوع کنش چه از شناختی باشند وروان گون ووهم هایسنخ بازنمایی ها چه ازطلسم

تجمیع قوا همراه با  قدرت و نیرو و« سازیکانونی» ن نوعیهرصورت متضمّ در ،یمیایی یا فیزیکیهای شکدگذاری

 له، استفاده ازئمس .وهمی است یا واقعی های این قدرت،ریشه مهم نیست که مبادی و کردن هستند.نهان پوشاندن و

 یا طلسم با وانمود امر هرصورت در پس در گیرد.ها بهره میآن گذار ازای است که طلسمهای واقعی یا ذهنیسرمایه

  .داریم سروکار نهفته، و فشرده« قدرت» بازنماییِ

 مگر .کندنیافتنی میطلسم را دست نهفته در است که امر 34رمزگذاری مقوله ،باب طلسمات نکته دیگر در

 معانی از طیفی از ،«طلسم» رواین از ت شود(.طلسم دقّ« شکستن بستن و»تعابیرِ  )در شود 35که طلسم رمزگشاییآن

 عامیانه و حرام( و سپید یا سحر حالل و )مانند جادوی سیاه و منفی تا مثبت ساده تا پیچیده، صوری تا نمادین،

شکستن، ورد  سحر، بستن و گنج، جادو،» کلماتی چون ،های این واژههمنشین خود دارد. عارفانه را در رمندانه وهن

  دعا هستند. و

 )هنری و ادیننم گیری تمثیلی وساز بهرهزمینه ،کاربردها ها وویژگی ها،این معانی، داللت مجموعه

ت وقوف انش طلسماد هم بر عمالً اند که اوشرر احوال او نوشته که درچنان ند.کنعرفانی( را برای بیدل فراهم می

 یاینهئآ ر،اث عنوان بنابراین طلسم استفاده کرده است.های ضمنیِ از داللت بیدل بیشتر ،این منظومه اما در ،داشته

 ،است آورد آن نیزره سختی سفر و که به نوعی مرورِ ابیات پایانی مثنوی .تاباندمی باز خود در را اثر کلّ که است

به  ،مگفتیمایا و  ربط کثرت و وحدت ی وتجلّ وآتمن  حق و براهمن و باب انسان و روشنی تمام مباحثی را که دربه

  کشد:تصویر می

 عا بود                  همین کسبِ نگاه آشنا بودسفر گر مدّ این سیر و از               

 تو دارد سیر، وهم است  کسی گر جز     ینه، نقش غیر، وهم است         ئاین آ در             
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 ببین تبدیل حال خویشتن را                را « مقامات بدن»بکن سیری  ...               

 دریاب دریاب «تویی مطلوب خود»    دگر هرسو رَوی، وهم است مشتاب           ...         

 به جز مژگان حجابی نیست پرداز                 جلوه ناز است از «شوخی»یک ...جهان،        

 ستها که خود را برتو بستهچه صورت    ست            جهانی رنگ بر رویت شکسته       

 یقینی خفته در هر پرده ظنّ                          «کیش برهمن»نباشی غافل از  ...        

 اویند  «هایلتنزّ»عباراتِ   اویند                          ءخاک اسما آب و هوا و          

       ... 

 ها:یادداشت

 محذوف مسدس دربحرهزج فعولن مفاعلین مفاعلین وزن به ؛ مثنوی درقالب است ای ،منظومه حیرت * طلسم

 ابتدا. است شده کشیده نظم به ق ه۱0۸0 درسال که است بیت هزاروپانصد سه شامل است شده کشیده نظم به

 .شد تقدیم خان شکراهلل نواب به وسپس راضی خان عاقل به

: ک.ر ،عرفان اسالمی تقریب حکمت هندی و محمد دارا شکوه در اهمیت کار نقش و برای آگاهی از (۱

 البحرینمجمع ،(۱366) ؛ و نیز داراشکوه، محمد256-۱۱۸ترجمه محمد داراشکوه، صص  ، اکبر()سرّ اوپانیشاد

 داراشکوه محمد ،(۱376)داریوش شایگان، - هندو آیین و اسالمی عرفان ،(۱3۸2) داریوش شایگان، -

 تطبیقی. عرفان گذاربنیان

 فرهنگی، کیهان ترابی، ترجمه ضیاءالدین ،دهلوی غالب و بیدل شعر سبک ،(۱372) الساندرو، بوزانیک: .ن (2

پرویز عباسی  به تصحیح اکبر بهداروند و؛ بیدل یاتکلّ ،(۱376) بیدل دهلوی، عبدالقادر / 26 تا 24 :99 شماره

 ک:.درباره تحقیقِ ریکاردو زیپولی ن .37ص مه:مقدّ ،لاوّ ج،  انتشارات الهام ، تهران:داکانی

 Ricccardo Zipoli (1994), Bidel, Concordance and Lexical Repertories of 1000 lines, il 

Cardo, Venizia. 

ای بسیار دقیق به تجزیه آماری و این کتاب، به شیوه زیرا زیپولی در ؛البته این تحقیق چندان تحلیلی نیست

طور اما به .بیدل بسیار مفید است جهتی برای تحقیق درباره پرداخته است که از از بیدل بیت بسامدی هزار

اش با سبک باروک مقایسه ای دیگر به سبک هندی ونوشته اما در .حده به خود شعرها نپرداخته استیعل



 ،«ود؟شیم دهوانخ اروکب کبس ،ربغ اییدن در دینه کبس راچ ،(۱363ریکاردو) زیپولی،» پرداخته است:

 .یاسنشانتاسب شخب ا،یالتای یگنرهف نمجان: رانهت

الهوری بود که دکتر تحسین  های چاپ نشده اقبالنوشتهدست اقبال باید گفته شود که این مقاله از درباره مقاله

چاپ  6۱-57 ،253شماره ،۱3۸6سال  کیهان فرهنگی، مجله مه دراین مقدّ ای آن را چاپ کرد.مهفراقی با مقدّ

 :ک.اقبال ر برای دیدن متن اصلی مقاله شده است.

                                            www.allamaiqbal.com/publications/journals  

 وصف در» گانه سه هایو مثنوی «المهّوسین تنبیه»توان به های کوتاه( میهای بیدل )مثنوی( از دیگر مثنوی3

ی سّشناسی و به تأت بیدلایران برپایه سنّ شناسی درهای بیدلغالب پژوهش شاره کرد.ا ،«مفیل و اسب و شمشیر

 )فرمی و های زبانی، بیانیبه جنبه عمدتاً اند و ثانیاًه کردهبه غزلیات بیدل توجّ الًاستاد شفیعی کدکنی اوّ از

البته  م گرفته تا محمد کاظم کاظمی.)از علی معلّ اندها پرداختهمشکل ابیات غزل شناختی( یا حلّزیبایی

شناخت  افغانستان، به نکات ارزشمندی در شناسی درغنی بیدل ت قوی ودلیل برخورداری از سنّکاظمی به

 جداً ،ی پژوهشگران ایرانیشناسعرصه بیدل های بیدل درهمه سهم مثنویشعر بیدل اشاره کرده است. با این

 بیدل و(، ۱369) ،م بیات،»مانند:  .ها هستندفی مثنویمعطوف به معرّ شده نیز بیشترکارهای انجام است و ناچیز

ها، زمینه مثنوی هندی  در قان افغانی، تاجیکی ومحقّ .2۱-20: 73ش ه کیهان فرهنگی،هایش، مجلّمثنوی

 ها خواهیم پرداخت. جایی دیگر به چندوچون آن در اند کهکارهای بیشتری را سامان داده

 .اندخوانده ودا پایان یا (Vedanta) ودانتا را هاآن تعلّ  همین به و هستند وداها آخر قسمت ( اوپانیشادها4

( Ni) و (نزدیک( )Upa) جزء سه از واژه ترکیبآیند. می شماربه ودائی هسته و مغز واقع در اوپانیشادها چه

 نشستن نزدیک و پایین معنی به (Sad) واژه و( Ni) و( Upa) پیشوند دو. است( نشستن( )Sad) و( پایین)

(Near-sitting) .فرا او از را( حقیقت) تا نشستندمی خود استاد دور شاگردان ،روزگار آن در چون است 

 فراگیری برای نزد استاد مرید نشستنِ یعنی اوپانیشاد بنابراین ،بردارند میان از را جهل وسیلهبدان و بگیرند

 اند.دانسته (بردن بین از) معنی به Sad ریشه از را برخی اوپانیشاد .سرّی و مرموز هایدانش

نکات ظریفی را طرح  ینه،ئتشبیه( یا نمود آ )میانه تعطیل و نیز بحث التباس حجاب و بحث اغانه و کربن در (5

 داریوش ک: شایگان،.ضروری است. ر بسیار ،پارادکسیکال وگون های زبان شطحکند که برای فهم ریشهمی

 .357تا  333ایرانی، صص اسالم در معنوی رتفکّ آفاق کربن؛ هانری ،(۱37۱)



آن »شهود عارف نیستند. به تعبیر مولوی  مربوط به تجربه و ،ترکیبات پارادکسیکال آمیز و( عبارات شطح6

ی تجزّ در جسمیلیک  –ای ما رمیتَ اذ رمیتَ خوانده»: گویدجای دیگر می و در« عالم توحید دان حس،سوی 

نارسایی  دچار ناسازگاری صوری و ،رسدبیان می زبان و بنیاد به عرصهشهود وحدت وقتی حضور و«! ایمانده

ی است که از دیدگاه وجودشناختی به ن لفظی وضعیتبیا شطحیات،»شود. به تعبیر دقیقِ کُربن زبان می

 آفاق کربن؛ هانری ،(۱37۱)، داریوش ک: شایگان،.گردد. رعدم برمی وجود و صل از با هم بودنِمتشابهات حا

 .369ایرانی، ص اسالم در معنوی رتفکّ

اما  .اندموسی)ع( را واجد دیدگاه تنزیهی دانسته این داستان، شبان را دارای دیدگاه تشبیهی و برخی در (7

توان آن را معادل ساحتی فراتر از تقابل این دو دانست: جمع این دهد که میپایان ماجرا افقی فراتر را نشان می

 تنزیه گفته است. باب جمع تشبیه و عربی درکه ابنچنان؛ دو

 و نیایش خواندن ،آن منظور از و ندارد منفی معنایی بار زرتشتی فارسی و پهلوی اصطالح در نیرنگ (۸

و  نمعیّ کارهایی انجام و حرکات اجرای با همراه ،خاص شرایط و موقعیت تناسب به که است دعاهایی

ها بار منفی به خود بعدها این واژه مانند دیگر واژه (297: ۱3۸6 مزداپور،) .شود برگزار که است ضروری

 گرفت.

 الکیف،=  چونبی[ خدای] نیرنگ امکان، نیرنگ»بیدل عبارتند از:  شعر ترکیبات با واژه نیرنگ در برخی از (9

 صدها و خیال نیرنگ آگاهی، نیرنگ نیرنگ، سرمه رنگ، نیرنگ حُسن، نیرنگ کثرت، نیرنگ حجاب، نیرنگ

 امن،د  چینِ در) زنندمی جدید هاینقش ها،تقابل و هاتناسب جدید بازی در هربار که بدیع، و نو ترکیب

  سرمه – نیست شیوهبی پروردمی نگه هم تغافل در /است سازینیرنگ طرازیست حیرت – صحرا  ستخفته

 ساخت خواهد جلوه برق که - دانم قدراین لیک غافلم حجابش نیرنگ ز/  را تو غماز چشم باشد نیرنگ

 / کو فهم اما است آگاهی نیرنگِ هم جهل /ما چندِ و چون عرضِ ستچونیبی نیرنگ همان/  را خیالی فانوس

 عالمی حُسن، نیرنگ/  خود از روممی خیالت نیرنگ شوق کز چنین / !نیستند امکان نیرنگ از غافل گیرانگوشه

  حسن نیرنگ جهان،/  دوباالست جااین  وحدتمِ  دِماغ - کثرت نیرنگ پیمانه و من /است فکنده پا از

 نیرنگیم(.ِ  سراغحیرت ینه،ئآ چشم چو / هاستسادگی گردیینهآئ اگر - ستنشانیبی

 هابندیطبقه این از یکی اساس بر اند.شده بندیطبقه دیمتعدّ هایگونه به )حضرات خمس( مراتب این (۱0

 حضرت .3 ،مثال  حضرت .2 ،یتجربه حسّ حضرت یا حواس حضرت. ۱بر  است مشتمل هستی جهان همه



 مقصود (.۱92 و 57-55: ۱3۸2شایگان،  ک:.)برای تفصیل بیشتر ر .ذات حضرت. 5 ،عقول حضرت. 4 ،ارواح

 به نسبت که است غیبیه هویت یا ذات اصطالحاً که است مقسمی شرطب ال وجودِ وجود، در وحدت وجود از

 .اسماء کسوت در بشرط ال وجود ظهور یعنی وجودی حد پذیرفتن یعنی نتعیّ .است شرطب ال ن،تعیّ هرگونه

 «واحدیت» مقام در گاه و کندمی ظهور ،ناتتعیّ از ال  شرطبو  «احدیت» مقام در گاه ،مقسمی بشرط ال وجود

 ال صورتبه و ... خلق عالم در «رحمانی نفَس» صورتبه گاه و کندمی ظهور صفات، و اسماء جمیع شرطب

 و تشبیه و کندمی تعبیر ذات را مقسمی بشرط ال وجودِ ،جُندی شود.می همراه موجودات همه با قسمی بشرط

 / 32: ۱37۸ایزوتسو،  / 570: ۱3۸۱ کاکایی، :ک.توضیح بیشتر ربرای ) .نامدمی تقیید و اطالق را تنزیه

 .(۱66-۱33 :۱3۸3 سوزنچی، / ۱92و  57-55: ۱3۸2شایگان، 

استعاره باید گفته شود که مترجم کتاب کربن برای  تمثیل و باب تفاوت رمز و پیش از ذکر آراء کربن در (۱۱

که در زبان فارسی برای الگوری، معادل تمثیل حالی در ست.استعاره را اختیار کرده ا معادل مجاز و ،آلگوری

 که است عقلی فعل یک( استعاره مجاز،)« allegory» کربن نظر برابر متافور. از رود و استعاره درکار میبه

 عتوسّ و زتجوّ نوعی« allegory». نیست آگاهی از نوینی ژرفای یا وجود از نوینی مرتبه به انتقالی هیچ مستلزم

. شود شناخته هم متفاوتی طریق به تواندمی درستیبه که است چیزی خصوص در آگاهی واحد مرتبه یک در

«allegory »که چنان ؛کندمی عمل افقی ساحتی در تنها است و مبتنی هاانتزاع بر و است عقلی فعل یک 

: .ک)ن. بیافرینند متفاوت مجازهای خود، ذهنی عمل اعتبار به واحد امری بیان برای توانندمی بسیار کسان

  مه به قلم رحمتی(.: مقد۱3۸7ّنیز کربن،  و 57-56: ۱3۸4کربن، 

 سلحشوران طبقه که از ارجونا گیتا قهرمانِ .(مهابهاراتا) هند بزرگ است از حماسه ایرساله بهاگودگیتا، (۱2

 انجام در را او کریشنا و شودمی دمردّ خویش درون در ،دشمن سپاه در خود دوستان و خویشان دیدن با ،است

بیند و شناختی را مینکاتی معرفت ،گنون در ورای داستان رنه .گرداندمی دلیر (نبرد) او اجتماعی وظیفه

ارجونا را  و کریشنا. است کرده ظهور( وجود ویژه مرتبه )= صغیر عالم در رساله، حقّ این نویسد: درمی

 علم) همان ،دهدمی ارجونا به کریشنا که آموزشی. دانست( Atman, Jivatman) جیوآتمان و آتمان توانمی

 . گردندمی یکی( جیوا) و آتمان ،آن موجببه که است( کشفی و حضوری

 امّأف ... کملهاأ و صُورِ الوجود علیأ فی االنسان فی ییتجلّ الوجود، صور جمیع فی ییتجلّ ذیالّ والحقّ (۱3

 اهلل نإ.. . مراتبه و الوجود حقائق لجمیع الجامع الکون و الشریف لمختصرا نهأل ،الحقّ مجالی کملأ االنسان

 العین انسان بمثابه الحقّ من الکامل االنسان( اآلدمی الفصّ) ... فیه روحَ ال شبحاً کان العالم اوجد لما تعالی



 ۱۱9-۱۱2نیز  و 2۸-27: ۱370 عربی،)ابن !... همرآت هو نفسه، اذ به الحق یبصر ذیالّ المجلی هو االنسان کذلک

 (۱43و 

 سفلهأ لیإ عالهأ من صورُ الوجود فیه تفتحت ذیالّ حمنالرّ نفَسُ هو و»چنین آمده است:  یوسفی در فصّ (۱4

 من عنه یصدرُ ما جمیعَ بالقوه االنسان نفسُ یحتوی کما هبالقوّ الموجودات جمیعِ صورَ یحتوی حمنالرّ نفس. ..

)همان( . جدید خلق فی وامالدّ علی هو قُل وأ دائمٍ لتحوّ  ومستمرٍّ تغییرٍ فی الخلقَ ولکنّ کلماتٍ و حروفٍ

 جمیع بر وجود افاضه و ممکنات صورتبه حقّ ظهور از است عبارت رحمانی نفس»: گویدمی الهیجی

در سه صدها بیت به نفس  در است و بیدل فکری منظومه کانونی مفاهیم از رحمانی( نفس )نفَس «.موجودات

 کند:انسانی اشاره می ساحت هستی، کیهانی و

 راز صهبای ز بویی ریخت طراز      برون نشانی بی خم زد نفس           :رحمانی سنفَ

 داشت جام در دمد، مهر تا سحر داشت     نام گل، سحر کند تا نفس              :صبح نفس

 هازبان به عبارت و محو نفَس، به معنی       هانهان و هاعیان تو، کمال داغ ای            :انسان نفس

 سیر -5 ران سیر -4 ساق سیر -3 پا پشت سیر -2 پا سیرکف -۱: از عبارتند گانهپنج و بیست ( مقامات۱5

  غبغب سیر -۱2 گردن سیر -۱۱ ساعد سیر -۱0 سینه سیر -9 ناف سیر -۸ شکم سیر -7 میان سیر -6 سُرین

 سیر -۱9 رخسار سیر -۱۸ دهان سیر -۱7 لب سیر -۱6 زلف سیر -۱5 زنخدان سیر -۱4 خال و خط سیر -۱3

 .قامت سیر -25 کاکل سیر -24 جبین سیر -23  ابرو سیر -22 چشم سیر -2۱ بناگوش سیر -20 بینی

د نامقیّ دار ومختلف، زمان هایماتریال و مواد ارقام، جداول و با و قالب کلمات، اشکال، اعداد ها در( طلسم۱6

، هات یا دفع آنو اذیّ ..(، آزار.)مانند گنج و نگهداری چیزی  به زمان، برای مقاصد مختلفی چون حفظ و

ثیرگذاری واقعی یا وهمی طلسم در أنیرو یا ت شوند. بخش بزرگی ازگرفته می کارنمایی بهارعاب یا قدرت

 ک: .ر ،)برای آگاهی بیشتر تمستور داشتن اس ای وعالئم مرموز و زبان نشانه استفاده از
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