
  

 

  «وحدت وجود»های بررسی و تحلیل تطبیقی تمثیل

 عربی و بیدل دهلوی در اندیشۀ ابن
 «است سمع و نطق خود تماشای دویی»

  رقیه همتی

 پورعبداله ولی

باحث انگیزترین مبرچالش تبیین چگونگی وحدت وجود، همواره یکی از :چکیده

که پیچیدگی این موضوع ریشه در ناکارآمدی  جاییحوزۀ عرفان بوده است. ازآن

عنوان  عربی به عوالم ورای عالم شهادت دارد، ابنهای زبانی در تشریح گزاره

گونه تجارب تبع آن بیدل دهلوی، برای تشریح این گذار نظریۀ وحدت وجود و به بنیان

اند. در این مقاله ابتدا دربارۀ وحدت وجود، های مختلفی بهره جستهتمثیلعرفانی، از 

و نیز عرفای اسالمیِ پیش از  تجلی و پیشینۀ این نظریه در میان اقوام و مذاهب مختلف

کمیت و کیفیتِ  بارۀعربی توضیحاتی بیان شده است و در مرحلۀ بعد، در ابن

بحث  عنصر چهارعربی، در کتاب  بنهای وحدت وجودی اگیری بیدل از تمثیل بهره

عربی بر این عقیده  ایم که بیدل نیز همانند ابنبه این نتیجه رسیده درنهایتایم. و کرده

است که وجود حقیقی از نظر ذات و اطالق واحد، و از نظر اسما و صفات و اطوار 

ین این نظریه عربی برای تبی هایی که ابنتجلی، متکثر است و بر این مبنا از اکثر تمثیل

 بهره جسته، او نیز استفاده کرده است. 
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 مقدمه:
آید و از جهات شمار می ین مفاهیم و مباحث حوزۀ عرفان بهتریکی از اساسی« وحدت وجود»لۀ مسئ

بوده است. این اصطالح که از  نظران و ارباب طریقتمختلف، همواره محل بحث و بررسی صاحب

که ین معنی است که خداوند در عین آنترکیب یافته، در نزد عرفا به ا« وجود»و « وحدت»دو واژۀ 

بیان دیگر، معتقد بودن به هر نوع  جهان کامالً از وی جدا نیست. به نسبت به جهان، تعالی مطلق دارد،

الاله اال »گ اسالم، یعنی شرک، و انکار حقیقتی، مستقل از حقیقت مطلق، افتادن در گناه بزر

قتی جز حقیقت مطلق درواقع شهادت دادن به این است که هیچ حقی« ال اله اال اهلل»است، و گفتن «اهلل

بینی عارف وحدت وجودی، هستی در در جهان»روی  ازاین .(127، 1352نصر،  )رک:وجود ندارد 

و صفات و اعتبارات و اضافات  ن به اسماآ جوهر و ذات خود، جز یک حقیقت نیست که تکثرات

 «اندهای وجود آن در تغییر و تبدلاست و چیزی است قدیم و ازلی و تغییرناپذیر، اگرچه صورت
 .(140 -141: 1382)نیکلسون، 

بر  عربی و پیروان او مبتنی بینی عرفانی ابن ده و بنیان جهانبراساس نظریۀ وحدت وجود، شالو

وجود »است و از این منظر همۀ عالمِ آفرینش، ماحصل یک تجلی است و بینی تجلی الهی  جهان

شود. تنزّالت وجود از صادر حسب تعینات خود، در مراتب مختلف موجودات متنزّل می مطلق به

شود، یابد. کثراتی که در عالم مشاهده میگردد و تا آخرین مرتبۀ موجودات ادامه میاول آغاز می

 .(123: 1384)حکمت،  «همان وجود واحدندورات و تجلیات همه ظه

)رک: کنند  عربی را واضع نظریۀ وحدت وجود توصیف می متون عرفانی و اسالمی، اغلب ابن در

فَسُبحَانَ مَن اَظهَرَ » :شود، ولی عبارتهرچند این تعبیر در آثار او یافت نمی ؛(25: 1385چیتیک، 

ن را شالودۀ توان آکار رفته است،که می در آثار او به (459: 2 ، ج1381عربی،  )ابن «اءَ وَ هُوَ عَینُهااألَشیَ

ر عالقۀ خود به خاط عربی، هم به روی شاگردان ابن دانست و ازاین عربی نظریۀ وحدت وجود ابن

عنوان  عربی، این اصطالح را به گیری رشد افکار اسالمی پس از ابنسبب جهت استادشان و هم به

 معرف دیدگاه وی مطرح کردند و گسترش دادند. 
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 پيشينۀ انديشۀ وحدت وجود:
در مصحف های اسالمی و ایدولوژیکی او دارد. عربی ریشه در اندیشه نظریۀ وحدت وجودی ابن

شریک  ،(14)طه:  «إِنَّنِی أَنَا اهللُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا» :مجید، آیات زیادی وجود دارد که یکتایی خداوند

فَأَینَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ » :جا ، حضور مطلق خدا در همه(1اخالص: ) «قُل هُوَ اهللُ أَحَدٌ» :نداشتن خدا در هستی

هُوَ األَوَّلُ وَ اإلَخِرُ وَ الظَّاهِرُ وَالبَاطِنُ وَ هُوَ بِکُلِِّ » :،یا ظاهر و باطن بودن خدا(116بقره: )« وَجهُ اهللِ

مَعَ کُلِِّ شَیءٍ لَا بِمُقَارَنَهٍ وَ » :خوانیمالبالغه می  کند؛ همچنین در نهجرا بیان می( 3د: حدی) «شَیءٍ عَلِیمٌ

نشین و یار آن نیست، و چیزی نیست که از او تهی  چیز هست، و همبا هر) «غَیرُ کُلِِّ شَیءٍ لَا بِمُزَایَلَهٍ

 «یُقَالَ  هُوَ مِنهَا بَائِنٌفَیُقَالَ هُوَ کَائِنٌ وَ لَم یَنأَ عَنهَا فَلَم یَحلُل فِی األَشیَاءِ » :یا (1نهج البالغه،  خطبه)است( 

ها دور نیست که گویند از  هاست و چنان از آن در آفریدگان حلول نکرده بدانسان که گویند در آن

  .(65 نهج البالغه، خطبه) «ها جداست آن

ها  اقوام دیگر نیز رایج بوده و آن بر منابع اسالمی، در بین البته، اندیشۀ وحدت وجودی، عالوه

اند. مثالً در یونان و روم هایی به این اندیشه نشان داده در سیر فکری خود در ادوار مختلف، گرایش

توان تا فالسفۀ قبل از سقراط پیگیری کرد، همۀ فالسفۀ سابقۀ نظریۀ وحدت وجود را می»باستان، 

نند در پس کثرت جهانِ پدیدار، نظم و وحدتی زیربنایی تواقبل از سقراط ظاهراً معتقد بودند که می

ها معتقد بودند که اصل و اساس همۀ اشیا چیزی است که همۀ اشیا  ، آن(117: 1389)کاکایی،  «بیابند

گردند  اند و سرانجام در هنگام نابودی و اضمحالل بدان بازمیصور آن هستند و از آن نشئت گرفته

مورد  اندیشۀ وحدت وجود در هند باستان نیز، بعضی حتی بر این باورند و در  .(118: 1389)کاکایی، 

تبار و )ابراهیم که شاید دوهزار سال پیش از میالد مسیح، این اندیشه در میان هندوان وجود داشته

انعکاس یافته است؛ مثالً  وداو  اوپانیشادهای مقدس هندوان ازجمله در و در کتاب (21: 1388رمضانی، 

تنها یک وجود متعالی)برهمن( وجود دارد که کامالً ورای فهم »این است که  اوپانیشاد نوای اصلی

او هر  او خود عینِ جهان است.»خوانیم که یا در اندیشۀ ودایی می( 122: 1389)کاکایی،  «انسانی است

  .(122: 1389)کاکایی،  «آن چیزی است که هست، بوده و خواهد بود

نهاده شده است، اندیشۀ  «اال اهلل ال اله» کلمهکه اساس دین اسالم بر توحید و با توجه به این

ح بوده است. وحدت وجود، یعنی ای در میان عرفای مسلمان  نیز مطرای ریشهگونه وحدت وجود به
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در سخنان های مختلف صورت او کسی و چیزی در جهان نیست، به که هستی فقط خداست و جزاین

 «لَیسَ فِی الدَّارَینِ إِلَّا رَبِِّی وَ إِنَّ المُوجودات کُلُّهَا مَعدُومهٌ إلَّا وَجودُهُ» :عرفا ازجمله ابوالعباس قصاب

 «لَیسَ فِی جُبَّتی سَوَا اهلل» :یا بایزید بسطامی «لَیسَ فِی الوُجودِ إلَّا اهلل» :یا در عبارت معروف کرخی

ندیشه را تدوین و عربی این ا ابن کهتوجه به این سترش یافته است، اما باگ «أنَا الحق» :یا حالج

شت، اندیشۀ وحدت عارفان پس از خود تأثیر گذا مطرح ساخت و بر صورت نظریه تحکیم کرد و به

 .(28: 1394روحانی و شوبکالیی،  )رک:شود عربی  شناخته می وجود با اسم ابن

های وحدت صورت مستقل به بررسی تطبیقی تمثیل بهاثری که این تحقیق پیشینۀ درباره 

البته در مورد نظریۀ  ل دهلوی پرداخته باشد، یافت نشد.بیدعنصر  چهارعربی در کتاب  ود ابنوج

های مربوط به آن، کارهای ارزشمندی انجام یافته است که از آن جمله وحدت وجود و تمثیل

عوالم از قاسم کاکایی،  عربی و مایستر اکهارت وحدت وجود به روایت ابنهای توان به کتاب می
گذار وحدت وجود،  نیانب»هایی نظیر از ویلیام چیتیک و مقاله عربی و مسئلۀ اختالف ادیان یال ابنخ

نقد و بررسی نظریۀ وجود »از آرزو ابراهیمی دینانی و یداله جاللی پندری،  «عربی حالج یا ابن

پیوندهای »اکبر شوبکالیی، از مسعود روحانی و علی «ویخیالی در غزلیات و رباعیات بیدل دهل

سر، پور و علیرضا محمدی کلهاز محمدکاظم یوسف «معنایی تمثیل وحدت وجود در مثنوی

 از محمدجواد رودگر اشاره کرد.   «وحدت وجود از نگاه کالم وحی»

 بحث و بررسي:
عالم حس و شهادت تعلق دارد و وحدت وجود از یک طرف به عوالمی ورای »که با توجه به این

روی  ، ازاین«انجامدزمانیِ معانی متضاد میدیگر گاهی تداخل و تزاحم این معانی، به هم ازسوی

های زبانی ظرفیت انتقال این تجربۀ عرفانی را ندارند، بنابراین عرفا در تعلیمات خود از تمثیل گزاره

ی مصور کردن عوالم انتزاعی و ین شیوه براکه دارای دو الیۀ معنایی ظاهری و باطنی و بهتر-

  .(174: 1378 )رک: مقدادی،کنند استفاده می -حسی است غیر

دانست، ولی اندیشۀ وحدت وجودی او عربی هرگز به ایران نیامده بود و زبان فارسی را نمی ابن

و با زبان  شعر بیش از هر مکانی در ایران و در متون ادبی فارسی گسترش یافت. این تفکر از ایران 
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ی و ادب فارسی به دیگر مناطق، ازجمله هندوستان رسید و در میان شاعران آن خطه، بیدل دهلو

 .(24: 1394روحانی و شوبکالیی،  ) رک:تحت تأثیر این اندیشه بوده است 

مسلک نیمۀ دوم قرن یازدهم و نیمۀ نخست قرن از شاعران عارف عبدالقادر بیدل دهلوی

از وی  (.6: 1381)آرزو،  «بر کشف و شهود است مکتبی اشراقی و مبتنی»مکتب بیدل، دوازدهم است. 

عربی بود و این اندیشه را در آثار منظوم و منثور خود تبیین کرده  شیفتگان اندیشۀ وحدت وجود ابن

 ترین و پربسامدترین موضوعات آثار بیدل است.است و موتیف وحدت و کثرت، یکی از محوری

 اند ت، چو جسم و جان در آغوش هموحدت و کثر

 کاروان روز و شب  را در دل هم منزل است
 (658: 1393)بیدل،                                                                

وحدت در داند و بر این باور است که از تجلی دوست می و کثرت ظاهری موجودات را ناشی

 شود: میای دیگر متجلی جا به جلوههر

 که جهان نیست جز تجلی دوست
 

 این من و ما همان اضافت اوست 
 (516: 2، ج 1342)بیدل،                                      

های مربوط به آن، در همۀ آثار بیدل، از یک و تمثیل« وحدت وجود»که بررسی با توجه به این

ترین منبع  عنوان مهم به عنصر چهارکه کتاب دیگر این گنجد، و ازسویطرف در یک مقاله نمی

دوستان قرار پژوهان و بیدلشناسی، با همۀ اهمیتی که دارد، تاکنون چندان مورد توجه بیدلبیدل

مورد   عنصر چهارنگارندگان این مقاله قصد دارند که این موضوع را با تکیه بر کتاب  نگرفته است،

 بررسی قرار دهند. 

بیدل دهلوی، عنصر  چهار وع اصلی شایان ذکر است که کتاباز ورود به موض پیش

وار نگارش شود که با نثری پیچیده و دشبیدل محسوب می -آمیخته به نظم- ترین اثر منثور مفصل

های ادبی، فلسفی، المعارف افکار و اندیشه عنوان دایره به« عرفان»همراه مثنوی  یافته است؛ این اثر به

 (.  103: 1388آرزو،  )رک: شودبیدل محسوب می عرفانی

 نه:يتمثيل آي .1

شاعر »در آثار بیدل باالترین بسامد را دارد و به همین خاطر شفیعی کدکنی او را « نهیآی»موتیو 

م به هایی چون قائخاطر داشتن ویژگی نه بهیآی .(323: 1376شفیعی کدکنی،  :)رکخوانده است « ها نهیآی
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نه در ارائۀ تصویر ینه در غیاب شخص، محدود بودن آییبودن آی تصویرذات نبودن تصویر آن، بی

های عرفانی و فلسفی صاحب تصویر، حیرانی و ... در شبکۀ تصویرهای بیدل کارکردها و پیام

کند. از این عنوان تمثیلی برای بیان وحدت وجود استفاده می نه بهیدارد. بیدل گاهی نیز از آی زیادی

دیت، فارغ از هر نوع اضافتی بود و در مراتب دیگر با پذیرفتن اسما و منظر، خداوند در عالم اح

مرتبۀ احدیت قرار داد و عالم کثرت را متجلی ساخت و خداوند به  برابرای درنهیصفات، گویی آی

این شیوه هرچند در عالم تجلی کرد، هیچ تغییر در ذاتش صورت نگرفت. یعنی نه چیزی از او کم 

 عربی گوید: . ابن(471: 1389کاکایی،  )رک: شدافزوده شد و نه چیزی بر او 

 (.316: 4، ج1381عربی،  )ابن برای تو مثال قرار داده استینه را در عالم دنیا یخدا آ

 و در جای دیگر گوید: 

یل رویت و تجلی وجود ندارد تر برای تمثتر و شبیه ینه[ نزدیکی]آ مثالی از این
 .(61: 1، ج1389عربی،  )ابن

 یا در جای دیگر گوید: 

نه تعقل نمایی، خواهی دانست که بنده چگونه به وجود متصف یاگر در صورت آی
که اگر در آینه جز  ت... در وجود، جز خدا نیست. چنانشود و موجود چه کسی اس می

دانی  که میای، با آنباشد. راست گفتهآن کسی که در آن متجلی و ظاهر است، نمی
چه در وجود است از او ت، پس در وجود جز اهلل نیست و هرزی نیسینه اصالً چییدر آ

، 1381عربی،  )ابن گرددمستفاد است و عین هیچ موجودی جز به تجلی او ظاهر نمی

 (.723: 10ج

 بیدل نیز در این خصوص گوید:

 کثرت پیش از تمییز ما وحدت بود
 

 برگ گلت هزار چمن عرض رنگ و بوست
 

 کردیمآیینه شدیم و عکس پیدا  
 (516: 1386)بیدل،                                      

 ایآیینۀ خودی و جهانی نموده
 (33: 1392)بیدل،                                      

خداوند در عالم غیب و اطالق، واحد، و همانند گنجی مخفی بود، و دوست داشت که شناخته 

ای است، متجلی شد و هر نهیخود در این دنیا که همانند آی شود، به همین خاطر با اسما و صفات
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یزلی را منعکس کرد و تا زمانی که خداوند اراده حسب استعداد خود اسما و صفات لمای برنهیآی

 نۀ جهان خالی از هر نوع صور و تمثال بود.ینکرده بود که تجلی کند، آی

 بیدل در ابیاتی دیگر گوید:

 گندرناعیان نغمات محفل بی
 

 آشنا قدر صافی است، آیینه تمثال هم به
 

 کشید از جیب رازهر نفس رنگی دگر سر می
 

 در آینۀ اصل، غباری نتوان یافت
 

 آنکه امکان تا وجوب و واحدیت تا احد
 

 ذاتت هرچند مصدر افعال است

 در آینه رمزی است اگر دریابی
 

 پردگیِ آینۀ وهم اشیاستبی 
 (529: 1392 ،)بیدل                                          

 کس استاد نیستفهم ذاتی گر نباشد، هیچ
 (402: 1392)بیدل،                                           

 اش را تنگ داشتشوقی تمثال خویش، آیینه
 (357: 1392)بیدل،                                           

 گو فرع، رخ خویش به صد رنگ خراشد
 (362: 1392)بیدل،                                           

 صورت تمثالی از آیینۀ زانوی اوست
 (667: 1392)بیدل،                                           

 هشدار که هیچ نیست، قیل و قال است

 ای، تمثال استیعنی ز خود آنچه دیده
 (163: 1385) بیدل:                                          

 دیگر گوید: یا در جای

یعنی در این دنیا هر  (.279: 1392)بیدل،  «اسم جامع استنشئۀ گاه مرآت ذات انسان، تجلی»

موجودی مظهری از صفات حق است، ولی انسان که در مقطع سیر نزولیِ کاروان تجلی به ظهور 

تنهایی داراست و  ای پراکنده موجود است، بهگونه مۀ صفاتی را که در اجزای عالم بهآمده است، ه

نۀ یجامع اسما و حقیقت انسان مظهر چنین اسمی است، پس انسان آی« اسم اعظم»که  ازآنجایی

 نمای ذات خداوندی است. و در عبارتی دیگر گوید: تمام
ست، قدر جوهر استعداد، ینۀ نمود ایگشای آاز این دفتر، هر فردی که چهره

 .(272: 1392)بیدل،  نمای قدرت وجود است صورت
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 تمثيل نَفَس، کلمه، تکلّم و سخن گفتن: .2

تواند تمثیلی از ابعاد مختلف برد از چند حیث میکار می تکلم، حروف و کلماتی که انسان به

و این حروف و  وحدت وجود باشد. اصل کلمه و کالم همان معنی است که در بطن گوینده است

که ظاهر شویم که کالم در عین اینتوانیم مدعی شنویم، ظهور آن هستند. پس میکلماتی که می

شده، در بطن گوینده، باقی مانده است و این تمثیلی است از ظهور حق در خلق و در عین بطون او، 

شود، در برخورد رج مییا یک نَفَسِ واحد که از سینۀ گوینده خا (.497: 1389)کاکایی،  از حیث ذات

کند و این تشبیهی است از با مخارج و مقاطع حروف که متکثرند، حروف مختلف را ایجاد می

باشند. این تمثیل اوالً در اعیان ثابته و پیدایش مختلف که کلمات خداوند می« نفس رحمانی»تجلی 

د؛ ثانیاً پارادوکس دهد که نفسِ واحد ظهورات کثیر دارپارادوکس وحدت و کثرت را نشان می

حروف ظاهر شده، ولی خود مخفی است کند؛ زیرا آن نفس در همۀ ظهور و بطون را تبیین می
 (.497: 1389کاکایی، )رک: 

چندین بار استفاده کرده، در مواردی نیز به « نفس رحمانی»که از ترکیب بر این بیدل عالوه

هایش زیر زبانش مکتبقرنفلی که یکی از همجا که بوی له پرداخته است. در یکیح این مسئتشر

 نویسد:شود تا بیدل اولین شعر خود را بسراید، میای میگذاشته بود، بهانه

ح منظوم بیدل، نفس رحمانی بود. انگیز در ایجاد روایالحقیقت، آن شمامۀ شوق فی
 (.452: 1386)بیدل، 

 و یا گوید:

 دستگاه رنگ و بوی عالم غیب و شهود
 

 افشان دو عالم زیر و بمصدا، تمثال بالزین 
 

 نیست غیر از صورت پنهان و پیدای سخن 
 (484: 1386)بیدل،                                           

 و نهان زین نفس طینت عیان، صد رنگ پیدا
 (218: 1392)بیدل،                                           

 گوید:میو در ادامۀ همین مباحث 

نفس رحمانی که اصطالح تحقیق، منشأ اسمای الهی کلیش نامیده است و مصدر 
 الحقیقت، حقیقت سخن است ت کلی و جزئی متعین گردانیده، فیداحقایقِ موجو

 .(219: 1392)بیدل، 

 همو در این خصوص گوید:
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 غیر، موهوم است، از رمز نفس غافل مباش
 

 عالمی شوخی نفس دارد

 نسوخت سعی کمالها  تا نفس
 

 کند فرهاد مناین قدرها جان شیرین می 
 (346: 1392)بیدل،                                       

 هر سخن، باد در قفس دارد...

 نگرفت آینه به چنگ خیال
                                                                (  369: 1392)بیدل،                                          

عربی بر این باور است که آفرینش  توان گفت که بیدل نیز همانند ابنبا توجه به این مباحث، می

ترین آن از نفس رحمانی متجلی و مخلوقات، کلمات خداوند هستند که از باالترین مرتبه تا پایین

ن اندیشمندان معاصر غرب نیز، هیدگر عقیده دارد که انسان با نامیدن یک موجود، اند. از میاشده

ست که ای اسازد که اگر نامیدن نبود، فتوحی نیز نبود. در اندیشۀ هیدگر، زبان حادثهآن را ظاهر می

شوند. زبان حقیقی که هیدگر آن عنوان موجود برای ایشان مکشوف می بار موجودات به برای اولین

گرداند. در نظر وی، انسان به خدمت گرفته نامد، هر ظهوری را ممکن میمی« گفت»یا « سخن» را

« کلمه»در آغازِ انجیل یوحنا نیز (. 43: 1378صافیان،  )رک: صدا را به صدا درآوردشود تا سخن بیمی

 وسیلۀ خلقت معرفی شده است:
وسیلۀ او  چیز به خدا بود، همهدر ازل کلمه بود و کلمه خودِ خدا بود، از ازل کلمه با 

  (.1، انجیل یوحنا: مقدس)کتاب  هستی یافت و بدون او چیزی آفریده نشد

 گوید:بیدل در محیط اعظم نیز می 

 به نور سخن، ذات حق شد پدید
 

 صفت هم ز جیب سخن سر کشید 
  (917: 1388)بیدل،                                          

 گوید: عنصر چهاریا در 

 عالم همه یک برق تجلی دیدم

 زین سرمه که حق کشید در دیدۀ من
 

 معنی هرگاه میلِ پیدایی کرد

 پس ظاهر، غیرِ باطنِ باطن نیست
 

 محمل گردی نداشت لیلی دیدم 

 هرجا لفظی دمید، معنی دیدم
 (495: 1386)بیدل،                                            

 پیرایی کردلفظدر پرده، خیالِ 

 کس که فهم یکتایی کرد داند آن
 (595: 1386)بیدل،                                            

 همو گوید:
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نات است و اصل حقیقت موجودات. ینجا متحقّق گردید که سخن روح کائ... از ا
هرگاه به اخفای معنی کوشد، جهانی را نفس دزدیدن است و چون به افشای عبارت 

شهود جوشد، عالمی را بر خود بالیدن؛ غیب او اشارت است به وجوب و احدیت؛ و 
 .(282: 1392)بیدل،  او عبارت از امکان و واحدیت

 و یا در جای دیگر گوید:

 که به عالم پیداستاین جوش و خروشی 

 رنگنداعیان، نغماتِ محفل بی
 

 چون و چراستاز خمکدۀ نشئۀ بی 

 پردگی، آیینۀ وهم اشیاستبی
 (279: 1392)بیدل،                                           

منظور (. 532: 1386)بیدل،  «شنویبینی، حرفی است که میهر نقشی که می»گوید: یا وقتی که می

این است که عالم اعتبار، کلمات خداوند است. و باز در مثنویِ زیبایی که هم در محیط اعظم آمده 

 کند:، این تمثیل را به شکلی هنری بیان میعنصر چهارو هم در 

 صدایی است پیچیده در کاینات

 «کن»کدامین صدا؟ نغمۀ سازِ 

 چه دنیا؟ رهِ لفظ سر کردنش

 وستز اسما اگر جمله اسرار ه

 افسون مپرسز اعجازِ این عیسی

 انتظام است از اونه هستی ظهور

 کدام است جان؟ آشنای سخن

 به سررشتۀ وهم، دیگر مپیچ
 

 که پر کرده از شوق، ظرفِ جهات 

 همان دستگاه ظهور سخن...

 چه عقبی؟ به معنی نظر کردنش

 چو در جلوه آید، سخن نام اوست

 جهان زندۀ اوست، افزون مپرس

 نیز ممتاز نام است از اوعدم 

 چه مردن؟ تهی گشته جای سخن

 که غیر از سخن، در جهان نیست هیچ
 (532: 1386)بیدل،                                             

 و در جای دیگر گوید:
رنگیِ دل، مادۀ ظهور اسماست و در فضای ارادۀ تکلم به نفس انسانی در جهان بی

نماید، کیفیت مثالش گشا. تا از کام و زبان، میلِ تراوش میبال بساطتِ نشئۀ ارواح،
 گردد، عالم اجسامش منزلمرئی می حاصل است؛ و چون در صورت خطوط و سطور

  (.219 – 220: 1392)بیدل، 
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 )حديث نفس(: تمثيل سخن گفتن با خود .3

است و عمل سخن گفتن،  که موقع حدیث نفس، گوینده )فاعل( و شنونده )قابل( یکیبا توجه به این

یک عمل بیشتر نیست، ولی همین یک عمل، دارای کثرت است. سخنان شنیده شده از باطن 

شود. همین فعل نسبت به گوینده، تکلم، و نسبت به گوینده ظهور کرده و بر خودش آشکار می

د تمثیلی برای توانکه گوینده و شنونده یکی بیشتر نیست. این امر می شنونده، استماع است؛ درحالی

 فصوص الحکم. در (490: 1389کاکایی، )رک:  پارادوکس حق و خلق و نیز وحدت و کثرت باشد

 :خوانیم کهمی

شنود، علم به  گوید و هم آن را میعین واحدی در کار است که هم با خود سخن می
، 1389عربی،  )ابن ن، واحد است و احکام مختلفچیزی دارد که به خود گفته است. عی

 .(77: 1ج

 بیدل گوید: 

 شخص واحد چون زبان آرد به گفت

 چون زبان و گوش، اسمای دویی است

 کندغیر، انشا میوانمودن، 

 پس در اینجا، ماسوا حرف است و بس
 

 هم به گوش خود سخن خواهد شنفت 

 سمع و نطق خود، تماشای دویی است

 کندگویت این تقاضا میو گفت

 است و بسقرب و بُعدت هم به خود صرف 
 (151 -152:  1392)بیدل،                                  

 همو گوید:

وجود حقیقی، مادۀ سمع و نطقی است که پیوسته مترنّمِ زمزمۀ تنهایی خود باید بود و 
آیینۀ سمع، صورتِ همواره نغماتِ کبریایی خویشش باید شنود. تحقیقِ جوهر نطق، بی

ظهور نطق به تحقق نپیوندد. اِشعار این معنی، سمع، بی وقوع نبندد؛ و یقینِ کیفیتِ
. و از پردۀ هر شی ای است از اسرار نفس رحمانی که عالم ایجاد روحانی است..اشاره

 .(279: 1392)بیدل،  به رنگی متجلی

 د:کنبیدل در ابیات دیگری نیز به این تمثیل اشاره می
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 شنویگر حرف یقین و گر گمان می

 گفت و شنودببین که بیخاموش شو و 
 

 عالم تمام، عرض پیام خود است و بس
 

 شنوینطق و بیان میاز عالم بی 

 شنویگویی و همان میچیزی می
 (530: 1386)بیدل،                                         

 ایای که چه از خود شنیدهای شوق، ناله
 (345: 1386)بیدل،                                                  

 تمثيل حقيقت و مجاز: .4

ها برای بیان مرتبۀ ذات و صورت است. حقیقت و مجاز دو ترین تمثیلحقیقت و مجاز، یکی از ساده

آن )مجاز( جانشین  )حقیقت( و دیگری اصطالح در حوزۀ فلسفه و ادبیات هستند که یکی اصل

ایه و تصویری است از س« مجاز»توان به اصل رسید؛ یعنی درواقع نحوی که از دومی می است، به

تعالی است و اشیا صور وجودند  عربی گوید: حقیقت، وجود حق روی است که ابن ازاین«. حقیقت»

از که آن حقیقت، تنزّل اند، بدون آنها و اشیا، مقام تفصیل و ظهور و جالی حقیقتو این صورت

انحای مختلف  بیدل به این تمثیل نیز به (.36: 1394روحانی و شوبکالیی،  )رک: مقام خود نموده باشد

 اشاره کرده است،  در یکی از غزلیات خود گوید:

 مه و سال و شب و روزت مجازی است
 

 حقیقت نی زمان دارد نه ساعات 
 (527: 1393 ،1ج )بیدل،                                

 نیز گوید:عنصر  چهارهمو در 

 به اخفا حقیقت، به افشا مجاز
 

 به تشبیه، عالم؛ به تنزیه، راز 
 (532: 1386)بیدل،                                       

ۀ حقیقت با نشان قادریت، کسوت آب و رنگ عبدیت پوشید و صفای آیینپیکر بی
 (.34: 1392)بیدل،  زنگ کدورت مجاز جوشید

 گوید:در عباراتی دیگر مییا 
 (.365: 1386)بیدل،  نّع چید، آثار کیفیات مجاز بالیدکه حقیقت، بساط تص چندان

 یا:
ار کثرت، حضورِ نشئۀ والد مجازی به سیر گلشن حقیقت شتافت و از شکست خم

 (.36: 1386)بیدل،  وحدت دریافت
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 در جای دیگر گوید:
بعضی عالم کثرت را اعتبار محض پوشیده مباد که به حکم اختالف استعداد، 

دار رنگی مایل نگردید و برخی جلوۀ مجاز را آینهاند، همتشان جز به هوای بی شمرده
 (.366: 1386)بیدل،   تقید پیچیداند، توجهشان همان بر اسباب حقیقت دیده

جا به ال است، در مجازستان عالم کون هرکمال الهی که جامع حقیقت جالل و جم
یگرند، رسیده، به مقتضای غلبۀ یکی از این دو صفت که ظاهر و باطنِ یکدنشئۀ ظهور 

 (.416: 1386)بیدل،  به اسمی خاص ممتاز گردیده

 های مربوط به آب: تمثيل .5

های پذیری، برای تمثیلشکلی، لطافت، قابلیت، سریان و نفوذ و شکلرنگی، بیخاطر بی آب به»

بیدل نیز از تمثیل آب، (. 501: 1389کاکایی،  )رک: «بوده استوحدت وجود همواره مورد توجه عرفا 

ها  های مختلف استفاده کرده است که در اینجا به برخی از آن برای تبیین وحدت وجود، به شکل

 کنیم:اشاره می

 دريا، موج، گرداب، حباب و کف: .5. 1

همۀ گوناگونی خود، چیزی عربی بر این اعتقاد است که گرداب، امواج، حباب و کف دریا با  ابن

جز ظهورات دریا نیستند، بلکه عین دریا هستند؛ عالم خلق نیز با همۀ تنوعش غیر از ظهورات حق 

 گوید:می چهارعنصربیدل نیز در  (502: 1389کاکایی،  )رک: چیزی نیست

طاقتی نیاورد تا اعداد موج و کفی کمر فزونی دریا از گرداب چه صفرها به رقم بی
) بیدل،  لیف امواج، موضوح دقت گوهرافشانیبربندد... شرح رسالۀ آب به تأملِ تأ

1392 :272.) 

 نیز قابل بررسی است. و یا در جای دیگر گوید:« تمثیل اعداد»البته این تمثیل از منظر  

 اندبه جای خود، همه آیینۀ حقیقت خویش
 

 به موج غیر، کسی نسبت حباب ندارد 
 (583: 1392)بیدل،                                           

عربی اعتقاد دارد که آب اشکال  دهد که بیدل نیز همانند ابنو این بیت و ابیات مشابه نشان می

ن مختلف، اما اصل همه یکی مختلفی چون دریا، آب، موج، کف، بخار، رود و ... دارد که ظاهرشا

 ابیات دیگر درخصوص این تمثیل گوید:بیدل در  . (96: 1387اولوداغ،  )رک:است 
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 بحر، صد رنگ موج و قطره شکست
 

 حباب از بحر گوهرخیز نتواند نشان دادن
 

 موج و کف را عین دریا گفتنت انصاف نیست

 تازقعر این دریا عمیق است و تو موج هرزه
 

 گوی موج، غیر از شور دریا باطل استو گفت
 

 از حباب من سراغ گوهر نایاب گیر
 

 آنچه موزون فتاد گوهر بست 
 (369:  1386)بیدل،                                        

 پرسیسراغ عالم دل از من بیدل چه می
 (417: 1386)بیدل،                                         

 ایکه گوهر را از این عالم جدا فهمیدهزان

 ایفهم این معنی دقیق است و تو نافهمیده
 (363: 1386)بیدل،                                         

 حرفی از خود گر شنیدی ای زبانت ال کو؟
 (381: 1386)بیدل،                                         

 است بحر اینجا دکان بیدلی یک نفس چیده
 (454:  1386)بیدل،                                        

 دريا، انهار، چشمه و قطره: .5. 2

سارها و قطرات آب چیزی جز وجود متکثر دریا نیستند، عالم ای که رودها و چشمهگونه همان

 باشند.های متکثر وجود حقیقی نمیمخلوقات نیز چیزی جز جلوه

 چشمه و انهار هم موّاجِ اسرارند، لیک
 

 ظرفیِ ما، عرضِ استعداد ماستباعث کم
 

 جوشِ قدرت را تالطم دیگر استبحرِ طوفان 
 (395: 1386)بیدل،                                         

 قطره دریایی است گر شوقی بگیرد دامنش
 (440: 1386)بیدل،                                         

 (.340: 1386) بیدل،  «تا قطره دست از خود نشوید، از امواج محیط چه گوید»همو گوید: 

 آب و سراب: .5. 3

طوری که در عالم تنها آب  بی بیانگر این حقیقت است که همانعر تمثیل آب و سراب در نزد ابن

حق و خلق نیز  بارۀاست که وجود و حقیقت دارد و سراب چیزی جز خیال و توهّم نیست، در

و به سخنی دیگر  تعالی است و دنیا همه خیال و توهم که حقیقت دارد، ذات حقچنین است و آناین

 خصوص گوید:این تعالی است. بیدل نیز در  عکس ذات حق

 قدر شنیدی نیستوز نوا هر  ای معدومآنچه از ساز دیده

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

rf
an

m
ag

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                            14 / 24

https://erfanmag.ir/article-1-981-fa.html


 271 عربی و بیدل دهلوی                                       در اندیشۀ ابن« وحدت وجود»های بررسی و تحلیل تطبیقی تمثیل

 ها از دورنماید سرابمی
 

 چه ممکن است نگوید سراب، با همه خشکی
 

 چون سرِ چشمه وارسیدی نیست
 ( 375: 1386)بیدل،                                         

 که پیش شوخیِ موجم، محیط آب ندارد
 (583: 1386)بیدل،                                       

 ها:آب و رنگ .5. 4

عنوان مثال وقتی در یک گل سرخ  پذیرد. بههای مختلفی میهای مختلف رنگآب در موقعیت

آید و کند به رنگ سبز درمینفوذ میشود به رنگ قرمز و وقتی که در یک برگ سبز ساری می

 شود:نشیند، کلفت زنگار میینه مییهمین آب لطیف وقتی که روی آ

 ها مایۀ گلبینی طراوتهمان آبی که می
 

 رنگی استاصل هر سوسن و گل بی
 

 بیندچو بر آیینه پاشی، کلفت زنگار می 
 (439: 1386)بیدل،                                           

 جز همین سرخ و کبود اینجا نیست
 (468: 1386)بیدل،                                           

 های هندسي:تمثيل نقطه و کثرت .6

اما خودِ نقطه داند که کثیر و دارای ابعادند، سطح و حجم می ،عربی نقطه را مبدأ پیدایش خط ابن

که خود مخفی و باطن است، با همۀ خطوط و بُعدی ندارد. نقطه در عین این ءواحد است و هیچ جز

 )رک: و سطوح و احجام همراه است و این تمثیل حضور حق در خلق یا وحدت در کثرت است

 نحو احسن استفاده کرده است: به عنصر چهاربیدل نیز از این تمثیل در  (.496: 1389کاکایی، 

 در دبستان کنه، نقطۀ ذات

 نقطۀ ذره تا خطوط شعاع

 سطر یکسر غبار نادانی است

 کس نفهمید از این رقوم، خطی

 نقطۀ خاک تا خطِ افالک

 با چنین نقطه و خط محسوس
 

 کشد نقوش صفات...خط به خود می 

 معنی اختیار جمله وداع...

 دل هر نقطه داغ حیرانی است...

 نشد اندیشه محرمِ نقطی...

 .نیست غیر از توهّم ادراک..

 عالمی راست مدعا معکوس
 (527 – 528: 1386)بیدل،                                    

 همو گوید:
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ای، از وداع اندیشۀ تمکین، خط برآید، نسخۀ حقایق اوهام به مطالعه آسودگی نقطه
 (.345: 1386)بیدل،  آوردنی ]است[

کند وحدت وجودی، بر این اشاره میبیدل در این ابیات و عبارت، همانند دیگر پیروان اندیشۀ 

است و این نقطه، خود هیچ  که وجود مطلق، منشا پیدایش تمام اشکال و صور مختلفِ عالم آفرینش

کند، اشکال مختلف ای که به هر جانبی پیدا میواسطۀ نسبت و اضافه و کثرتی ندارد، اما به ءجز

 :تعبیر دیگر آورد. و بهوجود می هندسی را به
متوهم است و وجود خارجی ندارد، معنای خیال همین است، یعنی به خیال تو عالم، 

 که نیست...و خارج از حق است و حال آن م به خودآید که عالم امری مستقل و قائمی
دانی نیز خیال است.  کنی و غیر از خود میپس تو خیالی و جمیع آنچه را درک می

  (.459: 1389 )کاکایی، پس همۀ هستی، خیال اندر خیال است

 بیدل در جای دیگر گوید:

ساز افالک، پستی و بلندی از زیر و بم اشیا برداشته و تعدیل طبیعت عناصر، کرویّت
جا نهایت گمان برند، و مستی نگذاشته. در خط پرگار، هرفرق و امتیاز در خمار 

 .(330: 1392)بیدل،  خروشدجوشد و هر کجا آغاز تصور نمایند، انجام میبدایت می

 تمثيل اعداد:  .7

عربی، واحدِ عرفانی که مجرد و بسیط است و هیچ کثرتی در ساحت آن راه ندارد، به  در نظر ابن

آورندۀ سلسلۀ اعداد است، هرکدام از اعداد، خود، نوعی  تشبیه شده است. یک، پدید« یک»دد ع

ای از عدد یک کدام جلوهفاوت نوعی دارد. ولی درحقیقت هرفرد است و با سایر اعداد ت منحصربه

لۀ وحدت و کثرت استفاده نیز از این تمثیل برای تبیین مسئ بیدل (.491: 1389کاکایی،  )رک: هستند

 گوید:میطور که پیشتر آمد  همانکرده و 

عداد موج و کفی کمر فزونی طاقتی نیاورد، تا ادریا از گرداب چه صفرها به رقم بی
  (.272: 1392)بیدل،  بربندد

، بیدل وجود مطلق و حضرت احدیت را به عدد یک شایان ذکر است که در این نوع تمثیل

م به ذات است و تجلیات آن و مخلوقات جهان اعتباری را که خیالی بیش کنند که قائتشبیه می

پردازد که صفر هرچند کند و به این شکل به تحلیل موضوع مینیستند به صفر مانند می
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گیرد، موجب کثرت و عدد یک قرار می برابرست و هیچ، ولی وقتی که درخود تهی ا خودی به

 بیات دیگر نیز گوید:اشود. بیدل در فزونی آن می

 آوریکیسۀ خالی است اینجا مایۀ گنج
 

 که صفر گشتیم اعداد ما تهی کرد چندان
 

 حق گوید نه من ازل نی ابدم

 یکتایی من کرد خیال دو عدم
 

 افزوده است اعتبارات جهان از کاهشم
 

 ای از خود تهی شد، صورت آفاق ریختنقطه
 

 دارد اعداد اقل از صفر حکم اکثری 
 (100: 1392)بیدل،                                      

 از خویش کاست اما بر ما فزود ما را
 (404: 1386)بیدل،                                      

 آن سوی شمار التعیّن احدم

 از میان به عرض عدم« مع»شید جو
 (365: 1386)بیدل،                                      

 صفرِ اعداد ظهورم از نشان بیدلی
 (454: 1386)بیدل،                                      

 اتمام ریختیعنی از صفر، اینقدر اعداد بی
 (524: 1386)بیدل،                                       

 تمثيل سايه و صاحب سايه: .8

و پیروان وی است. از  عربی بیان تجربۀ وحدت وجود در نزد ابنها برای سایه یکی دیگر از تمثیل

عربی، رابطۀ عالم با خدا، مانند رابطۀ سایه با صاحب سایه است. سایه چون نه نور است و  دیدگاه ابن

دهندۀ تواند نمایشلمت، هم موجود است و هم معدوم، مینه ظلمت یا هم نور است و هم ظ

که هیچ نیست موجود ماند که در عین اینپارادوکس هستی و نیستی باشد. یعنی سایه به عالم می

متوهّم بودن تواند مثال مناسبی برای خیال بودن و است. سایه مانند برزخ بین نور و ظلمت است، می

عربی است از  نیز که یکی از شیفتگان عرفان ابنبیدل  .(101 – 103: 1، ج1389عربی،  ابن )رک: عالم باشد

 گوید:خوبی استفاده کرده، می این تمثیل به

طرازد و همای عالم تنزّه، در عنقای اوج تقدّس در کسوتِ رنگ، آشیانِ طاووس می
چاکی تبسم سحر، گریبانقدر  رنگی را بهپردازد. تنزّلِ شاهدِ بینقاب ابر، آیینۀ سایه می

های موجِ گل، خرام نشان را به انداز شوخیپایۀ عروج رنگینی است و تعیّن حسنِ بی
 (.306: 1392)بیدل،  آیینیقدرت
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و « عکس و صاحب جلوه»، «سایه و صاحب سایه»و در جای دیگر در یک رباعی از سه تمثیل 

 کند:ده میبرای تبیین اندیشۀ وحدت وجود استفا« خورشید و شعاع»

 گر سایه به شخص بازگردید چه شد

 حق از عدم و وجود ما مستغنی است
 

 مغلوب آفتاب چو شد سایه، سایه نیست
 

 ور عکس ز جلوه دور بالید چه شد 

 خورشید اگر شعاع فهمید چه شد
 (531: 1392)بیدل،                                          

 هستیمای که در چه حساب است اندیشه
 (467: 1392)بیدل،                                          

ینه( بحث کردیم، و اما منظور از خورشید و ی)آ های سایه و صاحب سایه و عکستمثیل دربارۀ

اهللُ نُورُ السَّماوات » :شعاعِ خورشید، آن است که فقط یک نور نامحدود و نامتناهی وجود دارد و آن

 تعبیر مولوی: شود و بههای متکثر، منبسط میصورت شعاع است که موقع تجلی به (35نور: ) «وَاالرض

 یک گهر بودیم همچون آفتاب

 صورت آمد آن نور سره چون به
 

 گره بودیم و صافی همچو آببی 

 های کنگرهشد عدد چون سایه
 (677 -678 ، ابیات1د ،مثنوی)                                

 گوید:کند و میسایه و خورشید اشاره می در عبارات دیگر نیز به تمثیلبیدل 
فطرتان، مستور... برق نورِ سایهتابی، از دیدۀ بیخورشیدِ حقیقتش با وجود جهان

: 1392)بیدل،  تفریداش آفتاب عالم سریاش لمعۀ تیغ تجرید، و حسنِ برهنهتنیعریان

86.) 
 (.27: 1392بیدل، ) داری خورشید چه نمایدینهتا سایه زنگ هستی نزداید، از آ

]است[، و آفتاب را به پرتویی  همتیای وانمودن، انحراف قطرهدریا را به رشحه
 (.152: 1392بیدل، ) فطرتیواستودن، عجزِ سایه

: 1392)بیدل،  ز طینت سایه مرتفع نگرددپرتوی آفتاب تا جبهه بر خاک نمالد، زنگ ا

156.) 

 .(128: 1392بیدل، ) گشاییِ آفتاب، وهم و خیالحضور محویت انوار، چهرهسایه را بی

 گوید:و یا در ابیاتی می 

 سایه را جبهه بشویند به سرچشمۀ نور
 

 تاب شود تا همان پرتوی خورشید جهان 
 (398: 1386)بیدل،                                          
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 پرتوی خورشید جز بر خاک نتوان یافتن
 

 مرآت معنی ما چون سایه داشت زنگی
 

 یک زمین و آسمان از اصل خود دوریم ما
 (443: 1386)بیدل،                                          

 خورشید التفاتش از ما زدود ما را
 (404: 1386)بیدل،                                          

 تمثيل اسم و مسمي:  .9

لۀ وحدت در عین کثرت است. در میان های تشریح مسئتمثیل اسم و مسمّی یکی دیگر از تمثیل

اند ها مبیّن نوعی اضافه های گوناگونی دارد که همۀ آنهای مختلف، واژۀ خدا، معادلاقوام و زبان

عربی اولی را مربوط به  ابن دیگر. ازسوی سو و عالم هستی و یا انسان بین موجودی متعالی از یک

داند  داند که کثیر است و دومی را مربوط به مقام احدیت و ذات میمقام تجلی به اسما و صفات می

های متکثر ذات و عربی اسم را جلوه بیدل نیز همانند ابن (.271: 1389کاکایی،  )رک: که واحد است

 گوید:داند و میمسمّای واحد می

 باید به تأملاعجاز خط این است که 
 

 چون ذات به جلوه آمد، اسما بشمار

 استاظهار جوارح و قوا، نیرنگی
 

 جسم، نامی بیش نیست ذات یکتایی، مثال
             

 از جلوۀ هر اسم، مسمی طلبیدن 
 (518: 1386)بیدل،                                       

 از باده مگو، ساغر و مینا بشمار

 پر عنقا بشمارفهمی کن و نقش 
 (539: 1386)بیدل،                                       

 جلوه اینجا شوخی و وهم خرامی بیش نیست
 (465: 1386)بیدل،                                          

 گوید: نیزو 
منبع بروز علم و عیان، یعنی تعیّن اسما و صفات، نور مطلقی است، مسمّی به سواد 

)بیدل،  شعور احدیت و واحدیت و منشای ت،اعظم که مشعرِ اطالق جهان هویت اس

1386 :605.) 
]است[ و عین، نفیِ این  غیر و سوا، امتیازات تعینات، یعنی توجهِ اسما و صفات؛

 (.489: 1386)بیدل،  تعیّنیِ ذاتتخیالت در شهودِ بی
ای است که در آن مرتبه، انقطاع کلیش از شهود کیفیات صور، این عالم، اسمِ مرتبه

صورت نبسته است؛ و به انفصال مطلق از تعلّقات، توجه خیر و شر نپیوسته. هرگاه 
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تمیزی مطلق است، بی پردۀ جالل که جهان بساط این پایۀ توهّم درنوردید، به خوابگاه
 (.464: 1386بیدل، ) موصول گردید

دارد، اسما و صفاتش به چندین رنگِ وهم و ظن مشغول میهرچند تماشای گلشن 
  .(463: 1386بیدل، ) کلی از دست بگذارد رنگی بهآبادِ بیممکن نیست که حضورِ الفت

 .(455: 1386بیدل، ) واسطۀ تحقیقش نامفهومتِ اسما بیکیفیّ
 های گوش صفحۀ تصویرش بایدهرکجا معنیی از خواص اسما به سمع رسد، پرده

 .(353: 1386)بیدل،  شناخت

 تمثيل شيشه و رنگ: .10

عربی است. اگر  ین وحدت در عین کثرت در مکتب ابنهای تبیتمثیل دیگر و شیشه ازگ تمثیل رن

های  صورت کثیر و دارای رنگ ها بههای رنگی بتابد، از پشت آن شیشهرنگ به شیشهنور واحدِ بی

خوبی نشان  ل هم پارادوکس وحدت و کثرت را بهاین تمثیعربی  از نظر ابنشود. متعدد ظاهر می

تواند شاهدی بر خیال باشد. زیرا در اینجا به دهد و هم پارادوکس ظاهر و باطن را، و هر دو میمی

های رنگی است و به گواهی عقل، این شود، طیفها خارج میشهادت حس، آن نوری که از شیشه

 قت رنگی در کار نیست. بیدل نیز در این باره گوید: رنگ است، پس درحقینور همان نور بی

 دارد؟گوید لطافت رنگ صورت برنمیکه می
 

 زادان مینا رابیا کاینجا عیان بینی پری 
 (760: 1386)بیدل،                                      

 تمثيل خواب و بيداری: .11

عربی،  )ابن «فَأِذَا مَاتُوا انتَبِهوا أَلنَّاسُ نِیَامٌ»فرمایند: که می )ص(عربی با استناد به حدیثی از پیامبر ابن

شوند( دنیا را خواب و خیال میرند، بیدار میاند، پس موقعی که می)مردم خوابیده (589: 1389

بیند، آن خواب او حقیقتی ندارد، این دنیا نیز طوری که وقتی کسی خواب می داند، یعنی همان می

لۀ های زیبا و هنری بهره برده و مسئحقیقتی ندارد. بیدل نیز از این تمثیل به شکلخیال است و 

 کثرت و خیال بودن دنیا را تشریح کرده است: 

 پیش چشم تو، عالم اجسام

 کند انشامژه تا سایه می

 فرصت، افسونِ گردش چشم است

 گرددمی به غنودن مثال 

 گرددمِهر، داغ زوال می

 گرددنه مه اینجا نه سال می
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 به نگاهی در این تماشاگاه

 ایتکلف، به لغزش مژهبی
 

 گرددرنگ چندین جمال می

 گردددو جهان پایمال می
 ( 464: 1386)بیدل،                                     

 یا در جای دیگر در این معنی گوید:

 کبر و ناز، آیینۀ نقشی که نتوان بست هیچ

 امگاهی برگ و گاهی ریشه گاه گل گه غنچه

 ایمهای ظهور، افکندهوسعتیصد ره از کم

 ساز هستی و عدم، بست و گشاد چشم ماست
 

 ما و من، تعبیر خوابِ دیدنی، نادیدنی 

 رنگ ما دارد به گردن، خدمت گردیدنی

 بر رخ عالم نقاب از یک مژه پوشیدنی

 خواب و بیداری ندارد بیش ازین فهمیدنی
 ( 464: 1386)بیدل،                                      

 و باالخره در عبارتی گوید:

شود و آن حالت وداع هوشیاری است، سیرِ صورِ مثالی، جز در پردۀ غنودن، میسر نمی
)بیدل،  یا حصول این تماشا هنگام چشم از خواب گشودن، یعنی قرب نشئۀ بیداری

1386 :464.) 

 تمثيل دانه و درخت: .12

رخت است. براساس این تمثیل، های زیبای وحدت وجود، تمثیل هسته و ددیگر از تمثیلیکی 

های شود و نامعربی بر این باور است که یک هسته و دانه تبدیل به یک درخت بزرگ می ابن

 )رک: که اصل، واحد استکند، حال آنمتعددی مانند ریشه، تنه، شاخه برگ، میوه و ... را قبول می

  (.96: 1387 اولوداغ،
 بهره جسته است. مثال: عنصر چهاربیدل نیز از این تمثیل در چند جا از کتاب 

نامیه را از تخم، ریشه پرداختن، خط از نقطه دمانیدن است؛ و نهال را از شاخ و برگ 
 (.272: 1392)بیدل، داختن، نقطه از خط بیرون چکانیدنطرحِ ثمر ان

گاه خود بیرون خواهد جلوه کند از زیر مخفیزمین، مییعنی وقتی که دانۀ مخفی در باطن 

ها صور و  شود که تمام اینزند و تبدیل به جوانه، ریشه، درخت، شاخ، برگ، میوه و... می می

 اشکال مختلف دارند، ولی درحقیقت چیزی جز جلوۀ آن دانۀ مکتوم در غیب نیستند. همو گوید:

 ای ز تخم تو آید به روی کارگر ریشه
 

 ایبند نقاب خرمنِ امکان گشوده 
 (345: 1386)بیدل:                                       
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 :نتيجه
پایۀ بینی بیدل دهلوی بربنیان جهان عمل آمده به این نتیجه رسیدیم که های بهبا توجه به بررسی

نظر ذات و روی وی بر این عقیده است که وجود حقیقی از  است. ازاین« وحدت وجود»نظریۀ 

اطالق، واحد؛ و از نظر اسما و صفات متکثر است و عالم آفرینش و مخلوقات، جز خیال و تجلیِ 

 ذات یکتایی نیست.

عربی است و همانند او در گزارش تجربیات  الدین ابن عرفان از پیروان و شیفتگان محیی بیدل در

که چونان دو روی یک  – لۀ وحدت وجود و تجلی خصوصاًعرفانی خود عموماً و در تشریح مسئ

 کند.های گوناگونی استفاده میاز تمثیل -اندسکه

عربی مطرح شده، استفاده کرده  وسیلۀ ابن که به هاییاز اکثر تمثیل عنصر چهاربیدل در کتاب 

دریا/آب، انهار، چشمه، قطره، »، «خورشید/آفتاب، نور/شعاع و سایه»های است. در این میان، تمثیل

نَفَس، »، «های هندسینقطه و شکل»، «اعداد/ یک و دیگر اعداد»، «حباب، موج و کفگرداب، 

« حقیقت و مجاز»، «آینه و تصویر»، «سخن گفتن با خود/حدیث نفس»، «حروف و سخن گفتن

های گوناگون نور و آب، اسم های خواب، رنگبیشترین کاربردها را دارند، و در کنار آن از تمثیل

ها این امر را تبیین و تشریح و درخت نیز کاربردهای هنری دارند و همۀ این تمثیلو مسمّی و هسته 

های مختلف و متکثره کنند که وجود حقیقی، واحد است که در مراتب گوناگون، به شکلمی

 یابد.ظهور می

 نامه: کتاب
 اوپانیشاد و وحدت وجود در بررسی تطبیقی » (،1388بهار رمضانی. ) و ولی تبار، ابراهیمابراهیم

 .19 – 33، 21 ، ش5، سال فارسی دانشگاه آزاد اسالمی مشهد تخصصی ادبیات فصلنامه  ،«مثنوی

 ذار وحدت وجود، گ بنیان» (،1389بهار و تابستان  ) پندری. جاللی و یداهلل ابراهیمی دینانی، آرزو

 .5 – 44یازدهم، ، ش مطالعات عرفانی کاشان مجله، «عربی حالج یا ابن

 تهران: مولی. خواجوی، ، ترجمهجلدی 17دوره ، فتوحات مکیه (،1381)الدین.  عربی، محیی ابن 

 . و شرح محمدعلی موحد و ضیاء موحد، ترجمه ،فصوص الحکم(، 1389) ـــــــــــــــــــــــــ 

 تهران: کارنامه. ،5 چ

 البالغه نهج. 
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 .مرکز. تهران: داوود وفایی، ، ترجمهعربی ابن(، 1387) اولوداغ، سلیمان 

 ( .1381آرزو، عبدالغفور،) مشهد: ترانه. ،بینی بیدلهایی از جهانخوشه 

 . مهر. تهران: سورۀ ،نسان کامل از دیدگاه بیدل و حافظمقایسۀ ا (،1388) ـــــــــــــــــــ 

 ( .1385بیدل، عبدالغفور ،)تهران: نگاه. شش اکبر بهداروند،کو  ، بهرباعیات بیدل 

 ( .1386بیدل، عبدالقادر ،)تهران: نگاه.، تصحیح اکبر بهداروند، آوازهای بیدل 

  تهران: نگاه. ، مقدمه و تصحیح اکبر بهداروند،شعلۀ آواز(، 1388. )ـــــــــــــــــــ 

  . تهران: الهدی. ی،ضیاالدین شفیع سید ، بازنوشتهعنصر بیدل چهار(، 1392)ـــــــــــــــــــ 

  . مهدی طباطبایی و علیرضا  ، تصحیح و تحقیق سید(1)ج غزلیات بیدل (،1393)ـــــــــــــــــــ

 تهران: شهر کتاب.قزوه، 

  . محمد خسته، مقدمه ، به اهتمام خالدوره چهار جلدی، کلیات بیدل(، 1342)ـــــــــــــــــــ 

 کابل: دپوهنی مطبعه. اهلل خلیلی، خلیل

 ( .1385چیتیک، ویلیام ،)قاسم کاکایی،  هترجم ،عربی و مسئلۀ اختالف ادیان عوالم خیال ابن

 ، تهران: هرمس.اپ دومچ

  ( .1384حکمت، نصراله ،)تهران: فرهنگستان هنر.، عربی حکمت و هنر در عرفان ابن 

 قد و بررسی نظریۀ وجود خیالی ن» (،1394بهار و تابستان . )اکبر شوبکالیی روحانی، مسعود و علی

 .23 – 42 ، 1 ، شنقد ادبی و بالغت هپژوهشنام، «عربی در غزلیات و رباعیات بیدل دهلوی ابن

 ( .1376شفیعی کدکنی، محمدرضا،) تهران: آگه. اپ چهارم،چ ،هاشاعر آینه 

 ( .1378بهار صافیان، محمدجواد،) «55 ،34 ش ،نامه فرهنگ  ،«تفکر و شعر و زبان در نظر هیدگر 

- 40. 

 .قرآن مجید 

 ( .1389کاکایی، قاسم ،)تهران: هرمس.عربی و مایستر اکهارت وحدت وجود به روایت ابن ، 

 انجیل یوحناکتاب مقدس ،. 

 ( .1378مقدادی، بهرام ،) تهران: فکر ادبی از افالطون تا عصر حاضرفرهنگ اصطالحات نقد ،

 روز.

 تصحیح رینولد.ا. نیکلسون، به اهتمام نصراهلل مثنوی معنوی(، 1373الدین محمد. )مولوی، جالل ،

 پورجوادی، چاپ دوم، تهران: امیرکبیر.
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 تهران: شرکت  اپ دوم،چ احمد آرام، ، ترجمهسه حکیم مسلمان(، 1352حسین. )  نصر، سید

 های جیبی. سهامی کتاب

 ( .1382نیکلسون، رینولد آلن،) محمدرضا شفیعی  ، ترجمهصوف اسالمی و رابطۀ انسان با خدات

 تهران: سخن اپ سوم،چ کدکنی،
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