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  تذكار الزم
  

از روي حقيقت الزم مي بينم كه به عنوان ارادت مند شخصيت واالگهر بيدل، اين ستارهء تابناك دنياي انديشه و 
 شخصيت حقيقي بيدل حرف سادهء نيست كه زود به آن حاشيه  با جرئت و صراحت تذكار دهم كه شناخت،تفكر

 و روي شود و با نگارش جمالت بي ماهيت و ميان تهي و با صدور فيصله هاي كاذب بر زندگينامهء اين فرهنگ ساالر
  .  بنگاريمقلهء شامخ تصوف و عرفان

 هاي معظم جهان به اين امر باورمند بايد بگويم كه همه پيش كسوتان فهيم  و نيكو انديش مليت هاي مختلف و كشور
 و علم قدار معنوي رفتهاند كه بيدل با كسب علوم مختلفه به دنياي زهد، تصوف، عرفان، فلسفه و نگرش انديشهء پرم

 با افتخار هرچه تمام امروز همه به آن معترف اند و. گذاشته استتصوف و عرفان و انديشهء واالي خود را در خدمت 
  .هند كه بيدل قافله ساالر مرد انديشمند عرفان و تصوف استتر نوا سر مي د

پس نياز به اين امر داريم كه بدانيم، فراگيري علوم مي تواند انسان را به معراج كشد، نه بدون كسب و دستيابي و تعمق 
  .علمي

ه در رابطه با قضاياي  خودمان را تجهيز نكنيم، نمي توانيم با فيصله هاي واهي گران،ما، اگر به صفوف گوناگون علم
  .  بلند آشيانعادي صدور حكم كنيم چه رسد به شناسايي شخصيت پربهاي جهان معرفت چون بيدل

بيدل، دانستن و دريافت تسامح گرا از دين را به نمايش نمي گذارد، چون او وقت خود را براي بخاطر سپردن و پيروي 
سان مشعلي مي داند كه راهگشاست ريعت را مانند ديگر عرفا، بو متابعت در فقه اسالمي سپري نكرده است، اما او ش

  به چراغاز ديد بيدل، راهرو راه معرفت چون خود را. و بدون آن مشعل  نمي توان در طريق معنوي قدم گذاشت
با تصوف و عرفان به » بيشتر« شريعت فروزان يافت، آنگاه پا فراتر نهاده در جستجوي بيشتر گردد كه دانش اين 

  .سالك راه معرفت، در پايان سير و سلوك خويش به حقيقت واصل مي شود.  مي شودرستي دركد
 نسخهء تجويز شده و درست و پرهيز از برخي خوردني هاست و بيدل، سالمتي حقيقي را در گرو ،طريقت صوفي

نيست، و نبايد از روي معارف بيدل، باب ذوق خوانندگان سطي نگر و تفنن طلب . خالص شدن از اميال دنيوي مي داند
دلبستگي بيدل به پندار ها و تصورات عرفاني از يك . تفنن در مورد اين قلهء بلند ادبيات و عرفان كتاب نوشت

او حاالت درونيي را توصيف مي كند، رنگ ها و ماده ها و سياالتي را كه در . موجوديت فراواقعي سرچشمه مي گيرد
  .رويت مي كند و گاه با خود هم چون دوست سخن مي گويددرون و بيرون وجودش در جريان است، 



سيدن مستلزم جد و عرفان اسالمي، بلندترين دانش و بينش انساني و محكم ترين پايهء فكري است كه بدان مقام ر
  . و عنايت پرورگار مي باشدجهد بي حد 

 در طبيعت انسان نهفته است و انسان تصوف و عرفان اسالمي، دو ركن مهم را مي خواهد، يكي آماده گي و توانايي كه
خود را با ذوق فطري و جوهر پارسايي و معنويت مزّين و مهذب مي سازد، ديگر تحصيل دانش ها و علوم است كه 

پس دريافت چنين مقام و منزلت نصيب هركس نمي . براي كسب آن، تقوا و ذيور معنوي و روحانيت در كار است
واضح ترين برهان در اين زمينه، همانا انديشه و آراي . به اين درجه و مقام نايل شده استشود، اما ابوالمعاني بيدل ما، 

  . عارفانه و صوفيانهء آشكار وي است كه  مي توان از طريق آثار پربهاي وي به آن ملتفت شد
وزگار خود بوده هيچ ترديدي نيست كه وي دانشمند ترين و آگاه ترين و عارف ترين مردم ر: در مورد بيدل بايد گفت

 بودند و استطاعت و استعداد ه بود كه ديگران همه از آن عاجزو از بسياري دانش ها، مسايلي بر او كشف و حل شد
  .درك و فهم آن را نداشتند

حكمت : ما اگر سير و سلوك حكمت و فلسفه را نيك بنگريم، مانند استاد سعيد نفيسي به اين نتيجه مي رسيم كه
ك ودا و كونفوسيوس، مرحلهء كودكي آن، فلسفهء سقراط، افالطون و ارسطو، مرحلهء جواني آن، و بودا، برهما، ري

تعليمات بايزيد . افكار محمد بن زكرياي رازي، فارابي، ابن رشد، ابن سينا، شيخ اشراق و مالصدرا، مرحلهء كهولت آن
الدين عطار، سنايي، موالنا جالل الدين بلخي، بسطامي، ابوسعيد ابوالخير، ابوالحسن خرقاني، نجم الدين كبري، فريد

بسيار ر، تصوف و عرفان اسالمي كه بنياد و پيشينهء فخرالدين عراقي و حافظ و بيدل و نظاير ايشان و يا به عبارت ديگ
  .قديم دارد، مرحلهء پيري، پختگي، آزمودگي و سنجيدگي آن است

ست، گاهي در جواني و زماني در  آوان طفليي شود كه دراين سير و سلوك در هر ملتي مختلف است، گاهي ديده م
  . پختگي

ر است، در يك زمان اين كتاب كه حاصل تفكر و غواصي در بحر بيكران معرفت مثنوي ها و چهار عنصر بيدل واالگه
 و محدود فراهم شده و به صاحبان انديشه كه مشتاق سرسخت انديشهء اين مرد بلند ساالر استند، در نهايت اخالص

  . محبت پيش كش مي شود
اين همه لطف و محبت را هنگام نوشتن، عنايتي از جانب پروردگار بي همتا و از پرتو روحانيت و كرامات بيدل مي 

  .بينم و از گفتن اين سخن از هيچ گونه تشنيع و سخره و ديرباوري و كم باوري و بي باوري نينديشم
  

  هر دمش با من دل سوخته لطف دگر است
  دا  بين كه  چه   شايستهء انعام افتاداين گ

  رفيع. س
 
 
 
 
 



  هوالمحبوب

  
  اني   برده اي  گويا   به   نقــد   اعتبار   خودگمـ

  كه بر هر جنس مي پيچي و مي گردي خريدارش
  به  حق  تسليم  شو تا  وارهي  از  اين  و  آن بيدل
  به دريا قطره چون گم گشت  دريا داند و كارش

  
 فرهنگ امروزي ها به مثابهء ايمان و معبود منزلتي را احراز نموده كه همه از اين افزار، كسب نيرو و علم و منطق در

گذشت آن زماني كه اخالق پشتوانهء . هرچه در اين دايره نگنجد، امروز منفور و مغضوب است. طلب قدرت مي كنند
  . الهي و عقيدتي داشت

آن . و ارزش هاي با ماهيت باشد) چه خوب و چه بد(بازتاب واقعيت ها نوشتن با هر معياري كه مناسب افتد، بايد  
هرگاه از اين افزار، . چه كه  طبيعت و فضيلت پديده ها را بي كم و كاست بيان مي كند، علم ، دانش و اخالق است

ديشه هاي ما معجون خوشگوار درست شود، دل هاي اهل ذوق و خرّد را بهتر تسخير كند، اما اگر در تجلي و ظهور ان
  افزاري از قبيل، علم، معرفت، اخالق و منطق كاربرد نداشته باشد، نام آن فراهم شده را چه مي توان گذاشت؟ 

  :ابوالمعاني بيدل گويد
حيف معنيي كه از طبع اقبال اثر، منشور قبول نگيرد، و افسوس عبارتي كه از زبان حق ترجمان، ميمنت اشتهار « "

  "». نپذيرد
  

  چشم      تميز     باز    نشدليك     
  يك     تبسم      نگه    طراز    نشد
  جهل    ساغر    ز    دانش    ما   زد
  كوري   از   چشم   ما  دو   باال  زد
  جلوه  در  پيش   و   ما   قفا  ديديم
  كس   مبيناد   آن   چه   ما   ديديم

    فطرتي ست    نازش  ما بر  چنين 
    ما ون   به   دانشخنده  دارد   جن

    نمي شود     تحقيق   تأمل    بي    
  زان  كه  فهم  حقيقت  است  دقيق



    باشد      دليل     استفهام هوش    
  نشه    مخفيست    تا   نگيري  جام
  گوش كن گوش نغمه باريك است
  چشم شو چشم جلوه  نزديك است
  تا   ادا   فهم  خوب  و  زشت شوي

   و    بهشت   شوي  طره    بگشايي
  

«»«»«»«»«»«»«»«»«»  
  

 كه در آن، نادرستي ها فوران كرده  انترنتي سپردنددوست فرهيختهء ما، جناب عبيد صافي، نبشتهء را به سايت هاي
،  شان سبب شد ناگفته نماند كه همين گفته ها و بيانات ناهنجار.به چند اظهارات شان، صميمانه اشاره مي كنم. است

   .ا متعهد امر واجبي بدانم و دست به قلم برمتا خود ر

  :از جناب عبيد صافي مي خوانيم
 همه بيدلگرايان صديق و تمامي پژوهشگران دقيق تحقيقات ادبي و آثار تخليقي شان را در ولي « "

سببست كه با  به همين. محدودة غزليات او محصور نگهداشته؛ و ذكري هم از باقي آثار او نكرده اند
هاي بيدلخواني و بيدلگرايي  نبوهي از كارهاي فرهنگيان ما در جريان بيشتر از دوسده در حلقهوجود ا

  ..…انديشه هاي بيدل باشد تا هنوز كتابي يا اثري در دست نداريم كه باز گويندة
بيدلگرايان و  به باور اين قلم، با كنارگذاشتن مثنوي ها و چار عنصر بيدل ازدايرة بحث و تحقيق

اوست؛ شعر بيدل تا به ابد از  هايي جهات گوناگونِ انديشهترين بازگوينده كه عمده سان مابيدلشنا
زنند همه داليل را از مثنوي او مي موالنا حرف مي دايرة ابهام خارج نخواهد شد؛ زيرا وقتي از انديشة

 و سنايي را هم با متكي بر منطق الطير و باقي مثنوي هاي اوست؛ آورند؛ درمورد عطار همه استدالل ها
ستايند؛ پس اين ناروا را در حق بيدل چرا روا داشتند و سال ها تنها از مي حديق الحقيقه اش يكجا

  .........ياد كرده، ديگر آثارش را به حلقة مفقودة سير افكار و سِير وااليش مبدل نموده اند غزليات او
 و عرفان همچنان بدون بررسي و دست حيرت، محيط اعظم؛ بغير از طور معرفت سه مثنوي طلسم

يگانه كتاب شعر دريست كه با صفت انسان شروع مي شود و از راز  عرفان. ناخورده بجا مانده است 
 و آن را بيدل در سي سال نوشته، آنهم سي سال آخر  خيلي حساسي دارد هستي و آفرينش بحث هاي

  »".مي كرده استانديشه و پيوسته آن را با خود حمل  عمر؛ دوران پختگي



  : محترم عبيد صافي 
دو سال قبل، زماني كه با هم صحبت داشتيم، به شما مكررآ از نوشتن پيرامون مثنوي هاي بيدل و چهارعنصر وي مژده 

هم چنان اين نكته را نيز افزودم كه در . داده اضافه نمودم كه از دير زماني اين نبشته ها و پژوهش ها آمادهء چاپ اند
از شما نوشتن و !   استاد رفيع"به پاسخ اين حرف هايم شما اضافه نموديد. ه بيشترين اوقاتم را صرف نموده اماين زمين

نمي دانم چرا هنگام نوشتن اين مقال ايرادانگيز، همان صحبت ها در ذهن .  اما به قول تان وفا نكرديد"چاپ آن با من
  تان ظهور نكرد؟ 

زليات بيدل كاري نكرده است، با وصف اين كه از كاركرد هاي من در اين راستا اين ادعاي تان كه كسي باالتر از غ
اگر به قول و وعدهء تان ثابت قدم مي بوديد، امروز كتب . باخبريد، برعالوهء اين كه وارد نيست، تعجب آور نيز است

از مشوره هاي اگر متعددي در عرصهء مثنوي ها و چهار عنصر بيدل به دسترس عالقمندان وي قرار مي گرفت و 
 و بيدل دوستان ديگر در مورد چاپ كتب نيز استفاده مي شد، روح پرفتوح بيدل تا اندازهء سودمند اين ارادت مند بيدل

  . از آزار در امان مي بود
  :از شما مي خوانيم

ا ترساست در اين جا حريفي كه در ديوان موالن. دير و بتخانه را مي بينيم در بسا از ابيات بيدل در پهلوي كعبه، « "
 "».برهمنست

  اسير عشق بودم هر چه پيش آمد پرستيدم           زفرق و امتيازِ كعبه و بتخانه ام پرسي

  :              با وجود حريفان مانند ترسا ، برهمن و بتخانه؟؟، اين بيت را بايد اين گونه نوشت 

  اسير  عشق  بودم، هرچه پيش آمد پرستيدم          ز فرق و امتياز ِ كعبه و ديرم، چه مي پرسي؟

  :و باز از شما مي خوانيم

آشنايي  نگارندة اين سطور كه ادعاي بيدلشناسي ندارد؛ ولي يك بيدل خوان خوب هست، براي« "
پاريس بر گردان آن را به  بيدل؛ ده سال قبل منتخبي از غزليات او را در بيشتر و درست مردم با آثار

محيط اعظم ، طلسم حيرت ، طور  ان چاپ كردم و گلچيني از مثنوي هايسيريليك در تاجكست
بيدل در بحر طويل و رباعيات و ابيات  دو كتاب مخمس ها و غزليات. معرفت را دريك جلد در كابل

تقسيم بندي غزليات بيدل كه كار ژرف سپرده ام؛ فعالً به بيدالنه را نيز اخيراً در كابل و پاريس به نشر
  .»"جلد چاپ خواهد شد ول هستم كه در سهتريست مشغ

  



  دوست من،

در ) استاد حيدري وجودي( در آخرين سفري كه سه ماه قبل به كابل داشتم، با رادمرد روزگارديده و مرد صاحب حال، 
با . يك نشست كامال دوستانه با بررسي دقيق دريافتيم كه شما به چاپ و معرفي آثار بيدل بلند پايه دست زده ايد

سف عميق، اين كتب همه آگنده از اغالط اماليي و انشايي و تحريف شده است، در پخش آثار اين ستارهء تابناك تأ
استاد . فرهنگ و ادبيات چنان به خطا رفته ايد كه اگر به صراحت بگويم، جفايي بزرگي ست در حق بيدل بلند مقدار

ارش آثار منثور و منظوم بيدل، جفايي ست نابخشودني، اين طرز و شيوه در نگ « ":حيدري وجودي در اين مورد گفتند
كه عدهء ناآگاهانه و بدون تعمق بدين گناه بزرگ متوسل شده، در آينده نخواهند توانست از زير بار مسئووليت 

  » ".انديشه هاي واالي بيدل بيرون شوند

  .ت دردانگيز استنگارش شما زير مقالهء بيدل گرايي، كه در آن بطور كنايه نامبرده ايد، نهاي

  :اين گفتهء بيدل همين لحظه در ذهنم به جوالن آمد

اگر بويي از بهار معني مي بردند، عبارات اين همه رنگ نمي ريخت، و اگر به اصل كار راهي مي شگافتند، شاخ و « "
.  خبر ندارندساحل گزينان، پيوسته موج و كف مي شمارند و فرورفتگان از محيط هم. برگ اينقدر غبار نمي انگيخت

  .»"نامحرمي گريبان به صد دامن دست التجا مي برد و ناآشنايي خويش هزار بيگانه در خيال مي پروراند

 انجمن گسترش انديشه و عرفان موالنا و "يك سال قبل نيز به شما مژده دادم كه غزليات بيدل نيز از طرفبيشتر از 
ارفانه، عاشقانه و پندآميز با شرح الزم بر غزليات و ابيات تأمل ، با معيار درست نويسي در سه بخش، غزليات ع"بيدل

تقسيم بندي غزليات بيدل كه كار ژرف فعالً به « ":برانگيز، آمادهء چاپ است، اما شما در اين مقال نگاشته ايد
  ؟؟؟؟؟؟؟؟. »"جلد چاپ خواهد شد تريست مشغول هستم كه در سه

 :شما محترم نگاشته ايد كه

بر   ابوالمعاني زيادتر در هواي حكمت، اخالق و فلسفة خاص خودش شكل گرفته كهـ اشعار« " 1
عقيدتي؛ در چنين حال،  سازد، نه بر بنياد روابطمبناي آن انسان ها را با معيار هاي اخالقي متمايز مي

گرا و بيدل نماي ما چون شرح بخش  گيرد؛ اما عزيزان بيدلتصوف و عرفان در مرتبة بعدي قرار مي
تمام هر سرودة او را توجيه عرفاني نموده به  تصوفي ساده تر است آن را برجسته مي سازند با جرأتي

است جفا در حق شاعر و اگر ندانسته ميگويند سوال هاي  حلية تصوفش مي پوشانند ، اگر آگاهانه
رف حضرت ابوالمعاني بيدل نخست حكيم و فيلسوفست و بعد عا ديگري ايجاد مي شود؛ حال آنكه

   اين خانه هاي گمان را تو معماري       دنيا چه نامست عقبي  دامست چه        .»"هستند



  دوست عزيز، 

 در شناخت انديشه و آراي بيدل به خطا رفته ايد و از اظهارات  با اين گونه مالحظات، به گمان اغلببا تأسف كه شما
 كه براي ل را نيز مانند ديگر آثار وي يا نخوانده ايد، يا اينتان در اين مورد چنين استنباط مي شود كه مثنوي هاي بيد

هم چنان پافشاري شما در اين كه مثنوي هاي بيدل نسبت به غزليات وي دشوارتر است، اين . تان قابل هضم نبوده است
 .د در اين كه بيدل، عارف وارسته و انديشمند اسالم است، از اين قلم بخواني. شك را بيشتر قوت مي بخشد

«»«»«»«»«»«»«»«»«»  

  بيدل، عارف وارسته و انديشمند 
  

بيدل، عارف وارسته و انديشمند اسالم است، اين ستارهء فروزان عرفان، صاحب تصوف، انديشه و فلسفه گرايي بوده و 
 در خدمت عرفان همه موازين باال را قرار داده است و آن را جزء مالحظات علمي خود مي داند چه بدون اندوختن

بدين معني كه بيدل، فلسفه، حكمت و ساير علوم . دنياي علم و معرفت، نمي شود صفت فيلسوفانه را به تصوير كشيد
  .را در خدمت تصوف و عرفان قرار داده و از اين پديده ها به روش و اسلوب و سبك خود استفاده كرده است

  :او خود گويد
 بحر رازم  پيچ و تابِ  فكر، گرداب  من  است

ــوخيي طبع رسا   امواج  بيتاب   من  استشــ  
 جامي از  خُمخانهء   عِرفان  به دست آورده ام
 صاف گرديدن  ز هستي  بادهء  ناب من  است

  :بيتي را كه شما مثال آورده ايد
  چه دام  است دنيا چه نام است عقبا

   خانه هاي گمان را  اين  معماري تو
 با كردار ما،. ا اعمال ما اعمار مي شودد در وجود خود دريابيم، يعني در وجود ما بدنيا و عقبي را ما باي: بيدل مي گويد

  :او مي گويد. خود معمار بهشت و دوزخيم
  دوزخ   كجاست   بيدل  جز  انفعال  غفلت
  آتش حريف ما نيست زين آب اگر برآييم

  . غفلت خود ماستءدوزخ محاسبه
شرمساري و انفعالي كه از .  دوزخ استءمثابهه  ب اين، باشدغفلت اسيرود و افعال خءاز ديد بيدل، هرگاه انسان شرمنده

كه براي بسياري از انسان ها  اثر غفلت به وجود مي آيد، نزد اشخاص صاحب معرفت مثل بيدل، دوزخ است، در حالي
  .شايد عملي باشد كه هر روز تكرار شود



انفعال غفلت، عرق شرم از سر و روي ما جاري نشود، هرگز با اگر ما از اين آب برآييم، يعني در اثر : گويد بيدل مي
آتش دوزخ روبرو نخواهيم شد، چون نزد بيدل، عرقي كه  از اثر خجلت و شرمساري جاري شود، بد تر و صعب تر از 

  .آتش دوزخ است
ودن بناي دهر پيش بيدل، از ديد عرفان به بي ثباتي دهر اشاره ها دارد و زماني نيز قول يك فلسفي را براي سست ب

  :كش مي كند
  مباش  غره  به  ابناي  اين  بنا  كه  نريزد
  جهان طلسم غبار است از كجا كه نريزد

يعني . تو غره بدان مباش كه جهان را پاياني نيست، وقتي كه پيدايش آن از غبار باشد، از كجا كه دوباره از هم نپاشد
. اشاره كرده باشد) الپالس(  در اين جا بيدل به فلسفهء . مي شودهمان طور كه به وجود آمده، همان طور نيست هم 

 تمام منظومه هاي شمسي، سيارات در ابتدا به شكل غبار بودند و ":الپالس در مورد پيدايش كاينات چنين گفته است 
  ."بعد در اثر چرخش، منظومه هاي متعدد شمسي بوجود آمدند

  :يان، اين گونه اشاره مي كنداين عارف وارسته، به عجز و ناتواني فلسف

  هر چند    به   دانش   از   جهان  افزوني
  يا      در      پيري     معــــلم    گردوني
  هرگاه به پيش كس بري حاجت خويش
  طفلي    مي زيبدد      نه    افـــــالطوني

فتن كاري ست بسا دشوار و نسبي و  حقيقت اسرار الهي دست يا بيدل، معتقد است كه با هوشياري و علوم و فلسفه به
طفلي حالتي است كه انسان از علوم، فلسفه و هوشياري چندان واقف نيست و اين حالت . احتمال گمراه شدن نزديك

را بيدل نسبت به حالتي كه انسا ن با دريافت بسياري از علم، دانش ، فلسفه وهوشياري از حقيقت انحراف مي كند و 
  :نمي كند، مي فرمايدو يا در مورد علوم و فنوني كه انسان را به آن معرفت اصلي كمك  .ي دهدگمراه مي شود، ترجيع م

  اين علم و فنون باب سراغ دگر است
  آيينه نمــــــاي گل باغ  دگــر است
  حق  را به داليل نتوان فـــهــمــيدن
  در خانهء خورشيد چـراغ دگر است

كار دارد، به قول بيدل به درد انسان عارف نمي خورد و آيينه نماي گل باغ اين علوم و فنون، كه با عقل كاردان سرو
  .دگر است



شناخت هويت و آثار باالبلند بيدل، بهانه و حيله گري نمي شناسد، اگر عدهء بيدل شناس نيستند و آگاهي از معرفت 
دو هم نيستند، بر مقام شامخ اين و انديشهء واالي آن ندارند، به مصلحت بزرگان، بيدل خوان باشند و بس، و اگر هر

آموزگار انديشمند كه قرن هاست در دل صاحب دالن و قلب انديشمندان با تسلط كامل حكمروايي مي كند، حاشيه 
  .روي نكنند، چه گناهي ست بس بزرگ كه نمي توان بر آن سرپوش عذر نهاد

انه به تصوير كشيده شده كه اگر كمي دقت شود، از جانب اين ارادتمند بيدل، بيدل با چنان صالبت و تخيل واالانديش
  .مي توان دريافت كه نگرش وي در عالم هستي مادي با چه اندوختهء اميال پسند تبارز مي نمايد

مطالبي را برشمرده ام كه بيشترين آن ها هيچ » نمونه هاي از جهان بيني بيدل« بازهم بايد تذكار داد كه زير نام 
توحيد، مقام انسان، خوشبختي و سعادت، : ني بيدل ندارد، به اين عناوين مطالب نگاه كنيدارتباط به انديشهء عرفا

خودشناسي، تأمل و تفكر، محبت، حق آزادي، آگاهي به توده هاي مظلوم، انسان پرتالش، خوشي و مسرت، 
ستي اعتباري و خودخواهي، پاس دوستي و آشنايي، زهد، بارگاه رحمت ايزدي، حرص، زندانگاه يك عالم اميد، ه

. هستي مطلق، ترك غفلت و وقت را غنيمت شمردن، مجاز انديشي و سست بودن بنيان دوستي و روابط ميان انسان ها
بيشترين آن ها مسايل اجتماعي و آگاهي دهي و روشنگري و معاشرت انساني را بيان مي كند كه به عنوان انسان آگاه 

  . هركس به آن نياز دارد
هم . تانه توصيه كنم كه تحليل و تفسير از اشعار عرفاني و تصوفي بيدل، در نهايت مشكل آفرين استبايد به شما دوس

چنان تحليل و تفسير غزل، نسبت به مثنوي مشكل مي نمايد، نه آن چه كه شما تصور مي كنيد، اين را كسي مي داند 
 خواهد شد، پس بياييد كه در اين باره از اگر به مشخصات غزل و مثنوي بپردازم، مثنوي صدمن خروار. كه شاعر است

  .زبان شادروان استاد خليلي، شاعر نامدار وطن بشنويم
 كه هميشه دانش آدمي از معرفت آن عاجز آمده و در پيشگاه  درين قسمت غزليات ميرزا، نكات و اشاراتي ست« "

  »"اين طلسم حيرت واله و سرگردان مانده ـ بيدل از بي نشان چه گويد باز؟
»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«««  

  
  : از اين قلم به نشر مي رسد با عنوان پايين كتابيدر آيندهء نزديك، 

  

  ابوالمعاني ميرزا محمد عبدالقادر بيدل
  عارف وارسته و انديشمند

  تجلي انديشه هاي عارفانه در مثنوي عرفان، طلسم حيرت، طور معرفت، محيط اعظم 
  و چهار عنصر



 به مدد فراخواني انديشه ها، در گلستان معرفت مثنوي ها و چهار عنصر بيدل بلند آشيان، تفرج ر،در اين كتاب قطو
 را  هر بيدار دلكالم ملكوتي بيدل،  مشام جان. نموده، شامهء خود را با شميم رياحين كالم آبدارش نوازش مي دهيم

  .معطر و تازه مي گرداند
  :  از آن صاحب دالني كه در مورد بيدل اظهار نظر كرده اند، بخوانيماييددر اين كه بيدل، عارف است، يا فيلسوف، بي

 
 

  بيدل، از ديد صاحب نظران
  

  عالمه استاد صالح الدين سلجوقي
  »بيدل، صوفي مسلمان « 

  
  :اين متفكر و فيلسوف واالانديش، در مورد انتخاب نخستين بيت در كتاب نقد بيدل مي گويد

   تو گل به دامننفس از تو صبح خرمن  نگه از
  تويي آن كه در بر ِ من تهي از من است جايت

اين بيتي كه ما آن را صبح نخستين اين كتاب قرار داديم، از اين سبب قرار داديم كه مضمون آن، خشت اساسي و « "
او هميشه حركت و روشني زندگي را و نيز رنگيني . اولي مكتب تصوف و بلكه كلمهء شهادت ايمان صوفي است

ط طبيعي و اجتماعي را از آن خورشيد آسمان تقدس و زيبايي مي داند كه همه چيز از او زنده و فرخنده و تابنده محي
آن خورشيدي كه در هيچ آسماني و هيچ افقي نمي گنجد اال در بر و دل صوفي، كه صوفي براي . و تازه و زيباست

 عقيدهء كه صوفي دارد و اين است پيغامي كه صوفي مي اين است. نشيمن آن دلدار دلنشين المكان قالب تهي كرده است
  .گويد

و » وهم«اما بعضي ظاهربينان و آناني كه كم حوصله اند و نمي توانند يك صفحه را تا آخر بخوانند چون كلمات 
ند و را از زبان صوفي مي شنوند، خيال مي كنند كه بيدل و يا صوفي ها بدبين اند و به مرگ و عدم دعوت مي كن» عدم«

و يا اين كه صوفي ها از طبقهء سوفسطايي و يا شكاك ها و يا هم طوري كه گفته شد بدبينان . به فنا اندرز مي دهند
  1نقد بيدل، ص . »"مي باشند

  : كتاب نقد بيدل، از عالمه سلجوقي مي خوانيم53در صفحهء 
اين گونه شاعر، .  تصوف كار آساني نيستزيرا شاعر شدن در. اين مردم، بلند ترين كاخ سخن را طرح ريزي كردند« "

عالوه بر قريحه و ذوق، محبت و خلوص عشق نيز بايد داشته باشد و چون تصوف وحدت الوجودي در قلهء فلسفه و 
و فلسفه طبعأ بعد از . باز هم فلسفهء الهي قرار يافته است، اين گونه شاعر صوفي بايد فيلسوف بزرگ و عميق نيز باشد

پس اشعار اين مردم، معجون مركبي است از تغزل و تصوف و دين و اخالق و موعظه . بل كسب مي شودتحصيل علوم قا
  ."»و فلسفه



  : نقد بيدل مي خوانيم11در صفحهء 
نه آن عدم فلسفي كه بايد هيچ . صوفي مسلمان مانند بيدل و همه اسالف او، هميشه ماسوي اهللا را عدم مي گويد « "

و عرض نيز عرض . ه عدم صوفيانه و آن چيزي است كه وجود ظلي و وجود عرضي داردوجودي نداشته باشد، بلك
  .»"فلسفي نيست، بلكه عرض صوفيانه است كه به معني شي انتزاعي است

  
«»«»«»«»«»«»«»«»«»  

  استاد خليل اهللا خليلي
  »بيدل، عارف كامل « 

  
ل اهللا خليلي برمي خوريم كه چنين آغاز شده در مقدمهء كتاب غزليات چاپ كابل، به نبشتهء شادروان استاد خلي

  :است
اشعهء لمعات عرفان، به وفات بزرگ ترين عارف و سخن سراي شرق، موالنا نورالدين عبدالرحمن جامي رو به « "

خاموشي نهاد، ولي هنوز يك و نيم قرن هاللي سپري نگرديده بود كه پرتو آن فيض قدس از طور معرفت فروزان 
شاگرد دبستان فطرت، استاد سخن، : يعني. بح ملمع نقاب، خيمهء روحانيان را معنبر طناب گردانيدگرديد و مانند ص

گويندهء توانا، عارف كامل، ابوالمعاني ميرزا عبدالقادر بيدل ديده به جلوه گاه شهود باز كرد كه تا اكنون كه دوصد و 
دريابارش، آويزهء گوش دل هما و گلبانگ آسماني اند سال از اقوال آن ستارهء فروزان مي گذرد، گوهران انديشهء 

  .»"سخنانش نوازشگر جانهاست
  

«»«»«»«»«»«»«»«»«»  

  »قندي آغا«عبدالحميد اسير
  »بيدل، عارف بي نظير و يك تن از اولياي كرام « 

  
  : مي خوانيم13. ص» خط بوريا« از آشنايي شادروان قندي آغا، با بيدل در كتاب 

همين قدر مدت مي گذرد و من .  هجري شمسي است1366 تا اين بهار 1310بوالمعاني از بهار ارادت من به حضرت ا« "
اذهان مي كنم كه با همه شوق و ذوق و تتبع و تجسس هيچ نفهميدم و بعد از اين هم نخواهم فهميد، زيرا به قول خود 

هء قاف، نشيمن همت عنقاست نه ابوالمعاني كه ساغر گرداب در خور كام نهنگ است نه سزاوار حوصلهء مور و قل
كمينگاه آشيانهء عصفور، به هر تقدير اگر فهم من به كنه آثارش نمي رسد، معني آن را ندارد كه از صحبتش تبرا كنم 
و به ترك آن اقدام نمايم، بلكه دوام صحبت را آرزومندم تا باشد كه اين بي دست و پا به يمن همت اين بزرگ مرد 

انگاه حوادث مأمون مانده و با پاي مردي همين بزرگوار از وسايس نفس رهايي يابم چه متيقنم عارف بي نظير از توف



كه چنگ زدن به دامن اولياي كرام كه ابوالمعاني نيز يك تن از آن هاست، انسان را به سوي فالح و نجات مي 
  .»"كشاند

  

  انديشه هاي عارفانهء بيدل
  از ديد غرب

  17 ـ 12 ص 1311 سال ،4نشر شده در مجلهء كابل، ش 
  مجموعهء منتخبات فارسي موزهء بريتش لندن

  محمد يعقوب خان: ترجمه
شخصي كه در نيمهء اخير قرن هفده  و نصفهء از قرن هژده زيست كرده و در يك محيط متعصب زنده گاني ....... « "

كار خود داراي شجاعتي بوده كه نظير  سال از وفات آن مي گذرد، در اظهار و عقايد و ابراز اف220بسر برده و تا حال 
اما اين نكته دانستني است كه در شرق شعرا بيش از همه طرف عفو واقع . آن را تاريخ ادبيات مشرق سراغ نخواهد داد

شده اند، ولي اين شاعر اعظم و ژني بزرگ شرق كه نام و افكارش دنيا را به زير وزن خود خفيف ساخته و فشار مي 
 عقايد خرافي را به يك سو پرت كرده و با فصيح ترين بياني نداي حق و حقيقت را درين شعر خود دهد، حق دارد كه
  :به ما رسانده باشد

چقدر زيبنده است كه از خوبي و بدي بلكه از جميع آمال صرف نظر نمايي و راه فنا را چشم پوشيده و بدون خوف « "
 با آن كه بوي گل بر دوش هوا باري نيست، اما خودت را از قطع كني، حيات فردا فقط انعكاس افكار اين دنياست،

در مردن و نيست شدن نيز يك سعادت را استقبال نموده، . زندان رنگ گل هم آزاد كن، تا بوي آن را نيز فراموش كني
 توان بيشتر طالب دولت و ثروت دنيا استي زيرا مي بينم كه تو به دنبال درستي گنبد و تجمل مرقد در افتاده اي، آيا مي

  »".از اين خرافاتي تصور كرد كه مرده را زنده گمان مي كني
پرظاهر است كه متفكري مانند بيدل، هيچ حاكم مطلق را در دل خود جا داده نمي تواند، و اين چيز ها جز يك صورت 

ء بعد كه و بيدل در صفحه. حل مسايل ديگر چيزي نيست كه آن هم از نظر وحدت شناسي تمامأ اثبات ذات است
انسان مالك خانهء است كه در « ": صفحهء سعادت قلب خود را ظاهر مي سازد، با يك آواز قهرمانانه خطاب مي كند

بين آن حاكم و فرمان فرماي مطلق است، پس شجاعت كارانه ادعا كن و ثابت قدم باش كه هيچ كس ترا از پيشرفت 
ه، كدام بار سنگين است كه حيات آن را بر دوش تو نهاده و هيچ منع نمي تواند، ولي افسوس كه به پاي خودت خار رفت

كهنه ديواري دوشت را شكست داده؟ آسمان در نزد تو به واسطهء غباري مفتوح و آفتاب مجبور است كه در سايه 
شما مجسهء سعادتيد، چرا متحمل رنج مي شويد؟ با دوست به كلي . داخل شود، و سايه دست به دامان آفتاب باشد

ما . تحد استيد، چرا از نااميدي فراق مي سوزيد؟ حيات از تخيل ما خلق شده، هرگاه از خود صرف نظر نماييمم
  »".بازماندهء زمانه هاي كهن و يادگار عصر قديميم و ظرف هستي ما از چيزي كه استيم، تمامأ مملو و لبريز است



كاينات جز « ": راف آن چندين مباحث ظاهر استپس از يك سلسله منطق شورانگيز او الفاظ ذيل مي آيد و در اط
كه جهان نيست جز تجلي دوست ـ اين من ( تجلي حسن دوست چيزي ديگر نيست چه كه من اصطالحي استم عارضي 

بحر بيكران بخشش تو موج مي زند، و يك آواز وحشتناك بلند مي شود، خوب است اما در ) و ما همان اضافت اوست
 موجود است، با اين كه تو از من رسيده و نقاب هجران بر رخ كشيده اي، مگر من از ديدن همين حال يك طوفاني هم

تو خرسند مي شوم، نزديك است كه آرزو هاي من پروبالي بهم رسانده، دنيا را كه بال خود فراگيرد، و شايد ترا در 
ش مي شوم وقتي كه از من مي آن وقت مانند قطرهء آبي كه بدون بحر شناخته مي شود، خوبتر خواهم شناخت، خو

پرسي دلت چگونه است، زيرا مي بينم صدها نظر متجسس را كه مي خواهند از حال بيدل آگاه شوند، ولي من بيدلم از 
  »".من خبر دل مطلب، دلدار تويي پيش تو خواهد بودن

و اين رفيق روح قوي . ارداين مشت ضعيف خاك در دل آسمان جا د« ": بيدل، حيثيت انسان را قرار ذيل ثابت مي كند
در « ":بيدل در حيات تنهايي خود مي گويد.. » ".بلكه دوست تمام ارواح، در هرجا بدون دوست بوده و خواهد بود

اي خدا با اين مردني كه مي ميرم هيچ كس نه مرده و نمي . ساحل اين دنيا مانند يك خط ساده امرار حيات مي كنم
و شاعر بزرگ اين سخن را هم مي داند كه زحمت و شكايت الزم و ملزوم » ".تميرد، يعني زنده گاني بدون دوس

  »". يك ديگر اند
  .گرچه اين ترجمه اندكي ضعيف به نظر مي رسد، اما بازتاب انديشه هاي عارفانهء بيدل از زبان غربي هاست

  

  شادروان قاري عبداهللا
  »آميزش فلسفه با تصوف « 

  
ميرزا شاعر مفلق و مبتكر است، « : او مي گويد. سفه را در خدمت تصوف قرارداده استنيز به اين نظر بود كه بيدل فل

در وقت نزاكت مضمون و ايجاد كلمه بندي و صنعت تركيبات تازه نظيرندارد و فلسفه را با تصوف درآميخت و معاني 
و به قوهء طبع خداداد بر . فا نكرددقيق را در جمالتي بديع و استعاراتي غريب ادا نمود و در اين ها از هيچ شاعري اقت

همكنان روشن ساخت كه معاني تا كدام اندازه دقيق و لطيف و سخن تا كجا بلند و موثر مي شود، خزانهء عامره مي 
  ».كرا قدرت كه به طرز تراشي او تواند رسيد و كرا طاقت كه كمان بازوي او تواند كشيد« : نويسد

  
«»«»«»«»«»«»«»«»«»  

  
  
  
  



  ماديگويا اعت
  »بيدل، قبلهء عشق و عرفان « 

  
، در مورد بيدل 1333، سال 10اين دانشمند و نويسندهء نستوه، هنگام افتتاح عرس بيدل،نشر شده در مجلهء آريانا،ش 

  :بيان داشت
  :ادباي محترم و دانشمندان عزيز« 

ا در شاه جهان آباد به  سال مي شود كه پيكر پاك وي ر241درست . امروز سوم ماه صفر و روز عرس بيدل است
  .خاك سپرده اند

  زان  نگنجيد  در  جهان  سترگ
  كه جهان خرد بود و مرد بزرگ

اما هنوز نسيم فيض وي چون رايحهء يمن دل و دماغ مشتاقان را نوازش مي دهد و روح و روان عشاق را به سوي آن 
د آدمي مي تپد و ستاره گان بر آسمان مي قبلهء عشق و عرفان متوجه مي گرداند تا هنگامي كه دل در سينهء فرزن

  .درخشيد نام نامي و آثار گرامي وي جاودان تابناك و فروزان خواهد بود
  نغمهء   او   از   جهان   ديگر  است
  اين  جرس  را  كاروان ديگر است
  اي  بسا  شاعر كه بعد از مرگ زاد
  چشم خود بربست و چشم ما كشاد

    ويدر  نمي گنجد  به   جو  عمان
  بحر    ها     بايد    پي   توفان   وي
  برق  ها  خوابيده در جان وي است
  كوه و صحرا باب جوالن وي است

عارفي كه جهان آفاق و انفس را از بامداد جواني تا شام زنده گاني سير نموده و گاهي خويشتن را چندان ناچيز و بي 
  :مقدار يافته است كه گويد

  است بيدل هيچ كسز طنين پشهء بي نفس خجل 
  به  كجايم  و چيم  و كيم  كه  تو جز به ناله ندانيم

و جايي كه علو مقام آدميت را دريافته، راز رتبت معنوي اين خليفته اهللا آگاه گرديده و از وحدت وجود سخن رانده 
  :گفته است

  منم  آن  نشهء  فطرت  كه   خمستان   قديم
  غ   تعظيمدارد    از    جوهر   من   سير   دما



    آيينهء  من مايهء نور   از  آن  است  در بيش
   هر  ذره  دو  خورشيد  نمايم  تقسيم به  كه  

  ز   نفس   بهاري   كه   چمن سا   ز   ندميدم  
    نمايد   تعليم    خنده    صبح    ايجاد     مرا 

  د به صحراي عقول  پرافشان آندم  كه  شوقم  
  ح  در  انديشه جسيم عالم  اروا   يك  گشت

   مي خواست  قدري  پايهء جهان  سوداي  قصر
  چتر   زد  دود   دماغ  من  و  شد  عرش عظيم
  فطرتم   ريخت   برون   شور  وجوب و امكان
  اين   دو   تمثال   در   آيينهء   من   بود   مقيم
  به   كشاد    مژه ام    انجمن    آراي    حدوث

   آيينه    پرداز    قديمنفسم   به     شكست   
  شعله بودم من و مي سوخت نفس شمع مسيح

   طرب  بود كليم من  قدح  مي زدم  و  مست 
  پيش   از   ايجاد   به   اميد   ظهور   احــــمد
  داشت   نور   احدم   در   كنف   حلقهء  ميم

عارف بشريت است، چه خوانم، اين جاست حيرانم كه كتاب اين نابغهء دهر و اعجوبهء روزگار را كه شاهكار م..... 
  :كه توسن بيان لنگ مي گردد و شبرنگ خامه از بويه باز مي ماند، الجرم به گفتهء خود وي او را بايد ستود و گفت

  فطرت    بيدل     همان     آيينهء      معجز   نماست
  هر سخن كز خامه اش مي جوشد الهام است و بس

  
«»«»«»«»«»«»«»«»«»  

  حيدر ژوبلمحمد 
  »بيدل، پيرو مكتب تصوف و حكمت شرق « 

  
  24، ص 1335، سال 7نشرر شده در مجلهء عرفان، ش » ياد بيدل«فشردهء نوشتهء محمد حيدر ژوبل زير نام 

 عيسوي، ستارهء 1721 هجري، مطابق 1133دو قرن و چهل و سه سال پيش از اين در شام چهارم صفر سال ....... « "
ادبيات دري افول كرد و آثار گرانبهاي از نظم و نثر خود را به جهان بشريت به وديعه گذاشت كه درخشاني از افق 

نيروي خيال و فكرش از خالل آن براي ابد تاللو مي كند و مي درخشد و به قلب هاي فسرده و افكار تاريك نور مي 



 عيسوي در عظيم آباد پتنه 1644 مطابق 1054تابد، اين ستارهء درخشان، حضرت مولينا عبدالقادر بيدل بود كه در سال 
  . در آسمان ادب و عرفان طلوع كرد و جهاني را با آثار فنا ناپذير خود روشن نمود، و دلي بود در پيكر سخن مي تپيد

قلندر عارف و شاعر بود و بيدل را قلندرانه . تربيت بيدل پس از وفات پدر به دوش ميرزا قلندر عم او بود
يدل بنابر توصيهء ميرزا قلندر از قال به حال و از عالم جدل و مباحث به جهان حضور و ب. تربيت كرد

اشراق پرداخت به عوض آن كه در مدرسه به تحصيل حكمت و طبيعيات گرايد و شاگرد ارسطو شود، 
بحث و جدل فلسفي پيش گيرد، پيرو مكتب تصوف و حكمت اشراق گشت، در بحر طبيعت مغروق 

لم داخل پرداخت تا آن روشنايي جاوداني، به دلش بتابد و حل كنندهء مشكالتش تفكر شد، به عا
فكر و خيال دو حادثهء روانشناسي است كه در اين جا به كمك روانشناسي به تحليل مناسبت فكر و .............. بشود

  :خيال بيدل مي پردازيم
 زنده گاني به فلسفه و حكمت گراييد تا حدي متوجه امام محمد غزالي مشهور  مانند غالب شاعران و عالمان در آغاز

اين رشته شد كه وي را دهري گفتند، در اخير عمرش متصوف شد، توجهي خاص به دين مبذول كرد و آثار فلسفي خود 

در كودكي ديندار، در جوش جواني : اما در فعاليت ادبي بيدل تذكر است كه درست عكس اين بوده. را محو نمود
يش، در آخر هاي جواني متصوف و در آخر حياتش فيلسوف به زنده گي نزديك گرديد، مجذوب و درو

 سالگي 68 سالگي و اخير را در 25كه نخستين را در » عرفا«و » طلسم حيرت« مطالعت و مقايست 
  .»"نوشته اين تكامل فكري شاعر را واضح مي دارد

  
«»«»«»«»«»«»«»«»«»  

  سيد محمد داوودالحسيني
  » العارفين و امام المحققين بيدل، ختم« 

  
، ص 1337، سال 2اين دانشمند نستوه، زير نام، روز هاي اخير زنده گاني و مرگ بيدل، نشر شده در مجلهء عرفان، ش 

  :، چنين مي نگارد46
به شما معلوم خواهد بود كه دكتور عبدالغني ام اي دانشمند گرامي الهوري ساليان دارازي راجع به شخصيت و  « "
سرگرم تتبع و » رح«ام عرفاني و ادبي  و موجوديت مقبرهء ختم العارفين و امام المحققين حضرت ميرزا عبدالقادر مق

تحقيقات بوده و درين راه عرفاني تكاليف و مشقات زيادي را متحمل شده، چنان چه چند سال قبل بر اين آقاي دكتور 
وضوع بيدل به كابل آمده و با ادبا و فضالي كابل مذاكره عبدالغني موصوف به غرض مزيد كسب معلومات در تحقيق م

  .و نتايج مطلوبي در موضوع به دست آوردند
  



  پروفيسور غالم حسن مجددي
  »بيدل، مسلك تصوف را اختيار كرده بود « 

  
، نشر » د ميرزا عبدالقادر بيدل و روابط ادبي و عرفاني افغانستان و هن« گوشهء از نبشتهء پروفيسور مجددي، زير نام 

  81، ص 1354، سال 4شده در، مجلهء ادب ،ش
شخصيتي كه ما اكنون از وي صحبت مي كنيم، يعني ابوالمعاني ميرزا عبدالقادر بيدل ، يك حلقه عمدهء پيوند « "

كشور ما با هند است و در اواسط قرن هفدهم  در زماني كه شاه جهان مالك تخت طاووس در هند حكمروايي داشت، 
در خانوادهء از مردمان مهاجر كه از طريق افغانستان به هند مسافرت كرد بود، پا به عرصهء وجود ) پتنه(آباد در عظيم 
دورهء سلطنت شاه جهان يك دورهء مرفع و با شكوهي بود و در آن وقت در سراسر هند صلح و آرامش . گذاشت

چنان چه در آن آوان شخصيت .  را مي پيمودندحكمفرما بود، و در عين زمان علوم و ادبيات نيز مراحل ارتقاي خود
و جايي كه اين طفل با استعداد متولد شده بود ، . هاي متعدد صاحب فضل ـ شعرا و نويسنده گان با قريحه وجود داشتند

كه در عصر شاه » جونپور « مركز معروف تعليمات بودايي در قرون وسطي  و نيز در مجاورت  »  نه لندا « در جوار 
با در نظر گرفتن اين حقايق ، پتنه از رسايل و انكشافات . به حيث مركز بزرگ فرهنگي شهرت داشت، واقع بودجهان 

فرهنگي زمان خود متمتع بود و از اين جهت محيطي  كه بيدل در آن چشم به جهان كشود، براي انكشاف و تنميهء 
 بيدل همان بود كه خراسان و هند را با هم استعداد هاي روزافزون او مساعدت مي كرد، محيط فرهنگي و عرفاني

ميرزا قلندر عم عبدالقادر بيدل نيز يك شخص عارف و . پيوند مي داد، چنان كه در همه آثار او اين حقيقت پيداست
متصوف بود، و بدين واسطه بيدل از آوان خوردسالي، احساس نموده بود كه محيط وي از عرفان و تصوف بهره مند 

ث يك پسر با احساس و مستعد با متصوفين صاحب فضل و سرمست نشهء محبت كه در آن زمان چون به حي. است
و بدين طريق او را تمايلي . در بهار زنده گي داشتند، به تماس آمده، اين اين احساسات و انطباعات او شدت اختيار كرد

اق روح وي نفوذ كرد تا نيروي مستعد آميخته با هيجان به سوي وجود حقيقي نصيب شد و ريشه هاي اين تمايل در اعم
تماس علم و فضل به تمايالت تصوفي وي بسيار  قبلي بيدل با متصوفين . او را در طول دورهء زنده گاني رهنمايي كند

مطالعات وي در بارهء آثار غزالي، ابن عربي، موالناي بلخي و مجدد . داراي يك اساس و استقامت فلسفي نيز بخشيد
و هكذا مطالعه و استنساخ آثار . اير معلوماتش فزود و بدين طريق به مابعدالطبيعه معرفت حاصل كردالف ثاني بر ذخ

گرچه بيدل، مسلك تصوف را كه مستقر وا مي دارد . شعرا و ادباي بزرگ در تصفيهء قريحهء ادبي او مساعدت نمود
 گردش مي پرداخت، علي االكثر انسان را به اختيار كرده بود، معذالك او در وادي هاي سند و گنگ آزادانه به سير و

 سال در بين دهلي، اكبرآباد و متهورا مشغول 20يك حيات  و بعد از آن كه ايالت بهار و اوريسه را ترك نمود  مدت 
 مسيحي، از بهار به سوي دهلي عزيمت كرد بعد از وصول 1664 هجري 1075وقتي كه بيدل در سال . سير و گردش بود

متصوفيني كه بيدل سال هاي طفوليت را در بهار و . ظرف چند سال محدود، شهرت زيادي نصيب او گرديدبه دهلي در 
اوريسه در مصاحبت هاي ايشان سپري كرده بود، نه تنها به وي حس و ذوق تصوف را كه منبع الهامات بوده است، 



 هجري در دهلي وقتي 1076جان در سال اين حس و هي. بخشيدند، بلكه قدرت و مهارت بيان او را نيز انكشاف دادند
پس از اين مالقات و . مالقي گرديد» شاه كابلي«به اوج اعتالي خود رسيد كه بيدل با يك مرد روحاني موسوم به 

و اين يقين و . مصاحبت، بيدل از موقفي كه در زنده گي راجع به تصوف و عرفان اختيار كرده بود، به كلي متيقن گشت
بيدل راجع به كيفيت و نتايج آن مالقات ها كه سه دفعه . بيان و كالمش تأثيرات بزرگي پديد آورداطمينان در قدرت 

  . خويش به اهتمام سخن مي زند» چهار عنصر « اتفاق افتاده است، در رسالهء 
«»«»«»«»«»«»«»«»«»  

  پروفيسور رضوان حسين
  »بيدل، صوفي روشن ضمير و صاحب كشف اسرار « 

  
، 4، ش »ميرزا غالب و مكتب ميرزا بيدل «  دكتور محمد حسين،  نشر شده در مجلهء ادب، زير نام گوشهء از ترجمهء

  207، ص 1354سال 
هرگاه در اشعار غالب كه آيينهء تمام نماي انديشه ها و طرز تفكر اوست نظر اندازيم، اين نكته را در مي يابيم كه « "

 و متداوم بيدل قرار داشته است كه حتي در هربيت و مصراع غالب از جهات مختلف ادبي چنان تحت تاثير عميق
اشعار ابتدايي خود ازين تأثير بركنار نمانده و به اين حقيقت كه از بيدل در ساحه هاي مختلف ادبي و فكري عميقأ 

  :بيدل را چنين مي ستايد» باد مخالف«غالب در يكي از اشعارش تحت عموان . متاثر مي باشد، آگاهي داشته است
  همچنان آن محيط بي ساحل

  قلزم     فيض    ميرز ا    بيدل
  :در يك بيت ديگر خود چنين گفته است

  عاشقي  بيدل  جنون زده ء
  قدحي آرزو به خون زده ء

  :غالب مطمين است كه او منبع الهام درستي براي خود يافته است، چنان كه در يكي از اشعار اردوي خود گفته است
  كا خط لوح مزارگر ملي حضرت بيدل 

  اســــد   آييــــنه   پرداز   معني   مانگي
هم چنان كه بيدل از عصر خود به خوبي و وضاحت ترجماني مي نمايد، غالب نيز بعد از او در يك زمان ديگر به 

ن بين غالب و بيدل بسيار وجوه مشتركي سراغ مي توا. كمال وضاحت از زمان خود ترجماني و نماينده گي كرده است
كرد، آن هم به اين معني كه هم غالب و هم بيدل اشخاص دانشمند و متبحر ، جهان ديده و آينده نگر بودند و با ديد 

عالوتأ هر دو شخصيت داراي مغز هاي نقاد و ارواح سركش بوده اند . وسيع شان قدرت يك جهان پيش بيني را داشتند
بين غالب و بيدل فرق هاي نيز موجود است كه ذكر آن ها كمتر از با وصف اين همه تشابهاتي كه گفته شد ............

به طور مثال، بيدل بيشتر به يك شخصيت قرون وسطي مي ماند كه از . يادآوري هم مانندي هاي آن دو اهميت ندارد



 اساسأ غالب، برعكس بيدل،. گناه و تزوير و ريا اجتناب مي كند و به صفاي باطن و كشف اسرار نهاني عالقمند است
  »".كمتر صوفي و بيشتر انسان گراي است

«»«»«»«»«»«»«»«»«»  

  بيدل، عارف وحدت الوجودي
  نوشتهء حيا

  39، ص 1354نشر شده در، مجلهء هرات، ش حوت، سال » بيدل صاحب دل« گوشهء از نبشتهء محترم حيا، زير نام 
ت و عارفي است، وحدت الوجودي، شبي در بلدهء ميرزا عبدالقادر بيدل از طبقهء شعراي عرفاني و فلسفي اس..... « "

 سالگي در عالم روياي تابناكي به شرف جمال با كمالي شرفياب شد، از فيض آن فروغي بر آيينهء 27اكبرآباد به عمر 
  :دلش تابيد كه گويد

  آن كه امكان تا  وجوب و  واحديت تا  احد
  صورت   تمثالي   از   آيينهء   زانوي  اوست

   واشمار و خواه مغرب كن قياسخواه مشرق
  هر طرف روي نياز آورده باشي روي اوست
  از من ِ بيدل  چه امكان داشت فهم راز غيب
  شد يقينم كاين اشارت از خم ابروي اوست

  .و تعبير روياي صادقه اش را بدين ابيات فروزان تابنده كرده است
  .ل دريابندعالقمندان مي توانند در چهار عنصر، اين كيفيت را به تفصي

  :بيدل صاحب دل مي گويد
  سير فكرم آسان نيست كوهم و كتل دارم

. فهم هر كسي به دامان عرفان اين مرد عارف نمي تواند برسد مگر اين كه كماالت صوري و معنوي را دريافته باشد
دبي و تصوفي آن آري، اين بزرگوار صاحب دل، به عقيدهء تمام اهل ادب و انصاف، يكي از بزرگ ترين شخصيت هاي ا

زمان و در محيطش شناخته شده و در تبحر علوم عاليهء معقول و منقول و فلسفه و در اكتساب مقامات فقر و سلوك 
  .نيز جذبه اش بر سلوك مقدم بوده و در دقايق اندرز و لطليف حكمت و فلسفه نيز مرتبهء بلند و ممتازي دارد

ع الهام قدسيه جوش زده است، همه جاندار و نظير آب حيات و يا كالم صاحب دالن و عرفاي عالي شأن كه از منب
  .جذبهء حمت چون ابر نيسان از طبع عارف مي گرداند

  :از آن جمله يكي ابوالمعاني است كه خودش فرموده
   نماست  معجز   آيينهء     همان     بيدل    فطرت

  هر سخن كز خامه اش مي جوشد الهام است و بس



 تكلف و تصنع سخن نمي گويند و در بند سجع و قافيه مقيد نيستند و گر ضرورتي دانند، بحر ها را اين بزرگواران به
  »". در قطره مي گنجانند و اوقيانوس را در كوزه جا مي دهند

«»«»«»«»«»«»«»«»«»  

  پروفيسور دكتور جاويد
  »بيدل، صاحب انديشه هاي بلند عرفاني و اسرار تصوف « 

  
  7نشر شده در مجلهء خراسان، ص » آشنايي با بيدل « پروفيسور داكتر جايد، زير نام گوشهء از نبشتهء از 

  بي يقيني  داشت عمري در گمان بيدلم« "
  نشان  بيدلمعشق  كرد   امروز  آگاه    از  

  بعد  از  اين  تا  زنده ام   از بنده گان بيدلم
  سجده    فرساي    حضور   آستان    بيدلم

  م   زمين   آسمان   بيدلمعرش   اگر   باش
جهان در قرن يازدهم هجري قمري در سرزمين دانش پرور و افسانوي هند، شاهد دو آفريدهء نفيس و ناظر دو شاهكار 

احساس يكي بر ...يكي بيانگر سوز و ساز، عشق و عرفان و ديگري مظهر مهر وفا، زيبايي و صفا. گرانسنگ بوده است
شد و خوشه سان دل ها به بار آورد و ديگري در دل مرمرين كهسار افسرد و چون روي صفحه هاي كاغذ جلوه ريز 

يكي بيدل، شاعر سحرآفرين بود و ديگر تاج محل نگارهء گوياي زمانه . رگ سنگ مورد نيايش و ستايش قرار گرفت
  .ها

ستان چين تا سرزمين سخن گفتن در بارهء بيدل و شناخت او كه صيت شهرتش از اقصاي هند تا سرحد ايران و از ترك
  .عثماني پيچيده و رسيده ، هم سهل است و هم ممتنع

سهل از بابتي كه بيدل، شرح حيات صوري و معنوي و ماجرا هاي زنده گاني خود را با آب و تاب هر چه تمام تر تا 
گر كساني چون و هم از جانب دي.  در چهار عنصر آورده و ما را از هر سعي و وسواس بي نياز ساخته است1116سال 

اخالص كيشاني چون . سرخوش آن چه را كه در بارهء او نوشته از لحاظش گذرانده و مهر قبول بر آن زده است
آن چه را كه در محضر او ديده و شنيده . خوشگو كه به قول خودش بيش از هزار بار از فيض ديدار او بهره مند بوده

دشوار از جهتي كه اين روايت ها و حكايت ها آميخته . ده استدر سفينهء معروف و رسالهء ملفوظات خود ضبط كر
با نكات حيرت زا و تأمل برانگيز و اغلب از مقولهء روياي صادقه، سير هاي عرفاني و اسفار روحاني و بسا دقايق و 

  .لطايف صوفيانه و راز هاي مگوي ديگر
صفا دل چون شاه ملوك، شاه يكه آزاد، شاه فيض ستاني و اثرپذيري بيدل از صحبت چند سلطان معنوي و مجذوبان 

فاضل، شاه ابوالفيض، شاه قاسم هواللهي و ديدار هاي او با مردان خدا و درويشان پاك نهاد كه گاه گاه چون خضر پي 
خجسته در تنگناي دشواري ها به سر وقت او مي رسيدند و بي هيچ ناپديد مي شدند، در سرشت و سرنوشت و رشد 



اي بسا كه پيام باطني كساني چون شاه كابلي براي او به مثابهء . د شعري او بي نقش و تاثير نبوده استقريحه و استعدا
  .مكاشفات و الهامي جلوه مي نمود كه گويا از دلدار برين و عالم غيب به او مي رسيد

  فطرت    بيدل     همان     آيينهء     معجز    نماست
  است و بسهر سخن كز خامه اش مي جوشد الهام 

از همين بابت ها بوده است كه بيدل در سير و سلسلهء عرفان در عين خاكساري، شكستگي و عجز نه تنها خود را از 
  :اقطاب، بلكه از زمرهء افراد و صاحب كشف و كرامات مي دانست

  عالم   همه   يك   برق   تجلي   ديدم
  محمل   گردي   نداشت   ليلي   ديدم

  د در ديدهء منزين سرمه كه حق كشي
  هر   جا    لفظي    دميد    معني   ديدم

جوهر مايهء اساسي و محور اصلي كالم او، رموز و اسرار تصوف، معارف و عرفان اسالمي و اصل 
فلسفهء وحدت الوجودي است كه با الهام از افكار و ارشادات شيخ اكبر محي الدين عربي، صاحب 

وندگار بلخ، حضرت موالنا آن را با حاالت متفاوت صحو و و خدا» فتوحات مكيه«و » فصوص الحكم«
  »".سكر، به نحو نيكو و استادانه در قالب و اشكال گونه گون شعري پرورده و بيان داشته است

  
«»«»«»«»«»«»«»«»«»  

  :دوست پر تحرك، عبيد صافي

يكوي دريافتم كه در نهايت در حاشيه من از البالي نامهء مورخ بيست و هشتم اپريل سال دوهزارونه ِ دردآورتان  به ن
قرار داريد، عجز و ناتواني تان مبني بر دريافت يار و ياوري كه بتواند در اين زمينه شما را مددگاري كند، نشانهء 

 استدالل نادرست را عنوان كرده ايد كه در حين چاپ كتاب بيدل، كسي نبود تا شما را در آن نامه،. تنهانگري تان است
  .درسان ، يارياصالح نگري اغالط آنمبني بر 

اگر مايليد، خود را از اين بحران تنها بيني بيرون بكشيد، بياييد دست پرمحبت ما را بفشاريد، با ما پيوند تان را 
در اين راستا » انجمن گسترش انديشه و عرفان موالنا و بيدل« برقرار نموده، چه شما توانمندي مادي داريد و ما، يعني 

 مقدار و توانمنديي كه در اختيار داريم، ياري خواهيم نمود، تا در اين عرصه خدمات شايسته تري را كه آرزوي با همان
به اميد آن كه، آثار اين شاعر با تسلط زمانه ها به دسترس عالقمندان و صاحبان انديشه . همهء ماست، برآورده سازيم

  .قرار گيرد و از آن به درستي استفاده به عمل آيد
  ميع رفيعس

 لحي تو اي تو سلطان سخنص خطا گفتيم اصالحش تو كن       مگر


