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چکیده

مقامات فنا و بقا و اتّحاد و اتّصال از مهم تمری و پیچیمد تمری مااثم تصموّ و

عرفان اسالمی به شمار می آید .عرفا ای مقاممات را نهایمت سمیر و سموو

سما

و

هد از پیمودن همۀ اثوال و مقامات را رسیدن به وصال ا هی میدانند .بر طاق نظریۀ

قوس نزو ی و قوس صعودی ،انسان پیش از خوق در عا غیمب و عوم ا همی مودمود

بود است و هنگام نزول به عا خوق و شهادت ،مرثوه به مرثوه او را از عوا عامور

داد اند تا ای که به ای عا مادی آمد است و سما

ممیخواهمد بما فمانی شمدن از

صفات خویش و متّصف گشت به صفات ا همی بمه مامد و اصم خمویش بماز گمردد.

سا
1
2

ی

سیر ثرکتی از «ا ی اهلل» را به «فی اهلل» شروع میکند و در نهایت ای سمیر
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و سوو  ،اتّحاد و اتّصال با محاوب برای او ثاص میشود .بیدل دهووی کمه نماینمد

تمامعیار سا

هندی است و دیوان غز یاتش یم

فرهنما اصماالثات عرفمانی بمه

شمار میآید ،ای مقامات را در اشعارش بهخوبی بیان کرد است .بیدل هماننمد سمایر
صوفیان بزرگ معتقد است که ثا ت فنا و رسیدن به وصال ا هی ،نتیجۀ فض و عنایت

خارج است .با در نظمر گمرفت ایم ن تمه کمه بیمدل ،وثمدت

ا هی و از اختیار سا

ودودی است ،دویی را نفی میکنمد ،معتقمد بمه اتّحماد و اتّصمال ا همی اسمت و تمر

تعوقات دنیوی و فانی شدن از خویش را شرط وصول به محاوب ممیدانمد .او بمر ایم

باور است که چون خداوند هر حظه به ش وی تاز تجوّی میکند و تجوّی ت رارناپذیر
است ،ثتی سا

بعد از وصال با محاوب همچنان محمو معشمو خمویش اسمت و از

آرزوی دیدارش ک نمیشود .در نهایت چیزی از سا

محو میشود.

باقی نمیماند و در خداونمد

واژههای کلیدی :اتّحاد ،اتّصال ،بقا ،بیدل دهووی ،فنا ،وثدت ودود.
مقدمه
بح

فنا و بقا ی ی از اساسیتری و پیچید تری مااث

به شمار میآید و هر یم

تصوّ

و عرفان اسمالمی

از مشمایخ بزرگمان طریقمت بنما بمر ثمال و مقمام ،از آن دو

تعایرهای متفاوتی دارند و بنما بمه گفتمۀ عزا مدی کاشمانی «اخمتال
تعریف فنا و بقا ،مستند به اختال

اقموال مشمایخ در

اقوال سایالن اسمت و همر کسمی را فراخمور فهم و

صالح او دوابی گفتهاند و از فنا و بقای ماوق ،به سماب عمزت آن تعایمر کمتمر کمرد
شد است» (کاشانی.)621 :1011 ،
ای ثال که پایان سیر و سفر سا

و نهایت مقامات و اثوال او محسموب اسمت،

به عقید صوفی وصفشدنی نیست و با هیچ تعایری به بیان درنمیآید .هر کس به ای
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مقام رسید  ،دانسته است که تمام رموز ،اشارات ،تعایرات ،تشایهها و فمر

همایی کمه

رادع به ماهیت و کیفیت ای اتّحاد و اتّصال شد  ،برای روش ساخت ثقیقمت ثمال،
وافی ناود است .در اینجا ن تۀ ایفی هست که بر خمال

«نیروانما» کمه تنهما عامارت

است از فنای فردیت و تعینات شخصی ،در تصو  ،فنای صوفی و محو شدن تعینمات
و از میان برخاست او مستوزم «بقا» است .به عاارت خود صوفیان ،چون عار

بمه مقمام

«فناء فی اهلل» برسد «بقاء باهلل» باید؛ یعنی ثقیقت و ماهیمت فمرد در تات ا همی ،بماقی و
دای میماند .به ای معنی که مقام اتصال و اتحاد که پایان سیر و سفر و نهایت مقامات
و اثوال اوست ،خود ،مقدمۀ ثیات تاز ای است .تا به ثال «سمیر ا می اهلل» داشمته و از
ای به بعد «سر فی اهلل» خواهد داشت که سیر بدون نهایتی است و همانطمور کمه تات
ا هی ابدی است و انجامی برای آن نمیتوان به تصور آورد ،ای سیر ه ابدی و تممام
نشدنی است (غنی.)001 :1011 ،
شاید برخی بهثق ایراد کنند که مضمون عرفانی و فوسفی گفت و دم از تحیر و فنا
زدن در سا

هندی اختصاص به بیدل ندارد و شاعرانی همچمون صما ب و کومی نیمز

پیش از او در ای وادی دوالنها داد اند .ما نیز بر صحّت ای سخ آگاهی  .صما ب،
کوی و ک و بیش دیگران ه در ای را گام زد اند؛ اما شدّت دریمان ایم تف ّمر در
مدار آثار بیدل باالتر از شعر دیگران است .در دیوان بیدل غز ی نممیتموان یافمت کمه
خا ی از ای معنی باشد؛ اما برای سراغ کردن ای معنی در دیموان دیگمران بایمد ممدام
ور زد و ای سوی و آن سوی ،چش تحقیق دواند .ثال آنکه در دیوان بیدل ع س
ای قضیه صحت دارد؛ یعنی برای یافت غز ی در دیوان او که ثماوی رمربان عارفانمه
نااشد ،باید سخت کوشید و مدام چش فرسایی کرد (ثسینی.)21 :1011 ،
دشتی نیز معتقد است« :پمس از موالنما میمان سمرایندگان صموفیه کسمی بمه شمور و
شیدایی بیدل نیست؛ نه قاس انوار ،نه شمس مغربی و نه شا نعمتاهلل و ی همیچ کمدام
به شوریدگی بیدل سخ نگفتهاند» (دشتی.)11 :1023 ،
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ا اته را بردن به اقوی معانی بیدل ،کار سهوی نیست .بیدلشناسان بر ای باورند که
اندیشههای بوند ای شاعر ثیرت ،در چارچوب بیانی پیچید و غمام

مسمتتر مانمد و

گشودن راز مفاهی شعر بیدل ،محتاج کسب آگاهی از اندیشه ،سا

و نوآوریهمای

او در اقوی واژگانی زبان فارسی است (عینی.)62 :1016 ،
بیدل خود نیز به ای امر واقف است که فه اندیشههایش پیچید و دشوار اسمت و
سیر ف رش برای هر کسی میسر نیست:
مممعنی بوممند ممم  ،فمممه تند مممیخواهد
سیر ف رم آسان نیست ،کوه و کت دارم
(بیدل)1212 /0 :1011 ،
بیدل ،عارفی است کمه اندیشمه همای عرفمانی را بما نگماهی تماز و بما تخیومی ژر
پروراند است و کومات همانند صوراسمرافی  ،معمانی را در صمحرای محشمر شمعرش
اثضار میکند:
«بیدل» نفس کارگمه ثشمر معمانی اسمت چمممون غوغومممۀ صمممور ،قیاممممت کوممممات
(همان)1120 /0 ،
عالمه محمّد اقاال الهوری دربار شخصیت بیدل معتقد است که «میرزا عامدا قادر
بیدل اکارآبادی ،متف ّمری واالمقمام بمود .شماید بتموان گفمت وی بمزرگتمری شماعر
متف ری بود که در هند بعد از دور شن راچاریه پدید آمد» (اقامال الهموری2333 ،م:
 .)22چنانکه استاد خویوی نیز بیدل را پس از دامی بزرگتری سمخ سمرای متصموفه
میداند (خویوی.)01 :1011 ،
با توده به ای که تاکنون بح

فنا و بقا از دیدگا بیدل مورد پژوهش قرار نگرفتمه

است ،در ای مقا ه سعی برآن شد که دیدگا وی دربار ماح

فنا ،بقا و وصال ا هی

بررسی و تحوی شود .بنابرای برای ورود به بح  ،ابتمدا مااثم

فنما و بقما و تعماریف

مرتاط به آن در نظام ف مری صموفیه در دو قموس نزو می و صمعودی تحویم و تفسمیر
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میشود و سپس ابیاتی که در دیوان غز یات بیدل ،ثاوی مضامی فنما و بقما و اتّحماد و
اتّصال است ،تحوی و بررسی میشود .ا اته باید خاطرنشان کرد کمه واژ فنما و بقما در
دیوان بیدل همه دا به معنی اصاالثی آن نیست.
قوس نزولی و قوس صعودی

از نظر صوفیه «عا هستی دایر ای است که دو قموس نمزول و صمعود دارد .قموس

نزول ،نی دایر ودود و هستی است و قوس صعود ،نی دایر معرفمت ت امم بشمری و
عروج عارفانۀ اوست .تمام آنچه انسان در ای سفر صعودی در معراج خمود بمه سموی
ثقیقت نیاز دارد ،در قوس نزول تعایه شد است .قموس نمزول ،ایجماد عما و آدم ،و
تفصی و ترتیب ث یمانۀ مودمودات اسمت .غایمت ایجماد عما  ،آدم اسمت و آدم بمه
حمماح ثقیقممت و بمماط  ،اوّل اسممت و بممه حمماح نشم ۀ عنصممری و مممادی آخممر اسممت»
(ث مت.)231 :1016 ،
عادا رزا کاشانی در معنی عرفانی اتّصال ،به آیۀ  2سمور نجم «ثم دنمی فتمد ی
ف ان قاب قوسی او ادنی» استناد میکند و میگویمد« :دو قموس دایمر ودمود ،قموس
نزول و عروج یعنی قوس ابداء و قوس اعاد است» (کاشانی.)262 :1026 ،
انسان پیش از ظهور در عا خوق و تعیّ در عا غیب ا هی مودمود بمود اسمت.

چنانکه نج ا دی رازی در مرصاد ا عااد میگوید« :روح را بر سیصمد و شصمتهمزار

عا روثانی و دسمانی ،مو ی و مو وتی گذر خواهی داد و در هر عما او را نز می
انداختهای و گنجی از بهر او دفی کرد تا آن روز که او را در سمف عما ادسمام بمه
خالفت فرستی  ،ای نزلها و گنجها با او روان کنی » (نج رازی.)16 :1010 ،
بنا به کیهانشناسی اسالمی به طور عام ،و بر مانای تعا ی شیخ محیا دّی اب عربی
به طور خاص ،خداوند انسان را بعد از همۀ مودودات آفرید و همۀ مخووقمات دیگمر
را به خدمت گرفته است تا او را به ودمود آورد؛ بمه عنموان آخمری ثوقمه در سوسموۀ

 / 70دوفصلنامة علمی -پژوهشی ادبیات عرفانی دانشگاه الزهرا (س)

عظی هستی ،انسانها همۀ ثوقههای پیشی را مجتمع و آنها را با ی دیگر هماهنا و
منسج میکنند .انسانها نه فقط مؤ فههای معدنی ،نااتی و ثیوانی را در خمود دارنمد،
بو ه ا مثنّای ک ّ سوسوهمراتمب غیمب و شمهود هسمتی هسمتند کمه از عقم اوّل شمروع
میشود و شام نفس کوّی ،ماد اوّل ،دس کوّی ،عرش ا هی ،کرسی ،فوم
فو

ثوابمت،

ا اروج ،سیّارات هفتگانه و عناصر اربعه میشود .هر انسانی به نحو خفی هر آنچمه

را در عا هست ،در خود دارد (چیتی

.)61 :1010 ،

اکنون که ای ثرکت انسان از عا غیب شروع شد و به عا ماد و تقیّد رسید
است ،او باید ثرکت صعودی خود را به سوی ماد و اص خود یعنی همان عا تعیّ
یا غیب آغاز کند که نزد صوفیه قوس صعودی نام دارد .روح انسان کمه در ایم عما
خاکی اثساس غربت و بیگانگی میکند ،میخواهد به اص خود برگردد .پس انسمان
در قوس صعودی خویش اگر «با عو و عم  ،ثرکت ارتقایی خمود را شمروع کنمد و
به سوو

بپردازد ،به افق اعوی میرسد و به صفات خدا متّصف ممیشمود و بمه دمایی

خواهد رسید که میان او و ثضرت اثدیت ثجابی نخواهمد بمود و بمه نقامۀ اثمدیت
متص میگردد و با او دایر هستی تمام میشود» (کاشانی.)1 :1013،
بیدل نیز در راباه با ثرکت سا

از قوس نزو ی به قوس صمعودی و رسمیدن بمه

عا غیب میگوید:
کجا روی که سر منز ی به دست آری
چو خطّ دایر  ،انجام ما ه آغاز است
(بیدل)131 /1 :1011 ،
از نظر صوفیه ،برای طی کردن قوس صمعودی بایمد فنما شمد .یثربمی در ایم زمینمه
میگوید :فنا در عرفان ،بر خال

مفهوم متاادر آن ،معنی منفی ندارد؛ بو مه بمر اثامات

دال ت میکند .فنا ،ش سته شدن ثد و رهایی از ماهیت است .فنما ،آن ثقیقمت سمیّال
عینی و واقعی است که تحقّقبخش سیر ت اموی ودود پستتری ثدّ آن ،عیناً هماننمد
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ثرکت توسایّه نسات به ثرکت قاعیّه است .ش ست هر ثدّی و رهایی از هر تعیّ و
قیدی ،عیناً دستیابی و نی به ثدّ باالتر و رسیدن به اطال و کویّت نسای است .بمرای
ای که سیر صعودی ،ثتّی ی

ثرکت افقی نیست؛ کون و فساد نیست؛ تغییر عوار

نیست؛ بو ه تحوّ ی در دموهر و ثرکتمی عممودی و عمروج و ت امم اسمت (یثربمی،
.)603 :1016
بر اساس نظریۀ قوس صعودی که تکر شد ،سا

بما تودمه بمه شموقی کمه بمرای

بازگشت به ماد و اص خویش یعنی عا غیب دارد ،پای در دایر سوو
منازل و مقامات را میپیماید و در هر منزل از منازل سوو

مینهمد و

صفتی را فرومیگذارد .به

تعایری دیگر ،از صفتی میمیرد و فانی میشود و در صفتی دیگر زند میشود و تما از
صفت پیشی فانی نشود ،به صفت پسی که از صفت پیشی برتر است ،باقی نمیشمود.
باز از ای صفت ه باید بگذرد و به صفت دیگر نای شود .چنانکه از بایزید بساامی
نیز نق شد است« :گفت از بایزیدی بیرون آمدم چون مار از پوست ،پس نگه کمردم
عاشق ،معشو و عشق را ی ی دیدم که در عا توثید همه ی ی توان دید و گفت از
خدای به خدای رفت تا ندا کردند از م در م که ای تو م  ،یعنی به مقمام فنمای فمی
اهلل رسیدم» (عاار.)111-112 :1023 ،
فنا و بقا نزد بیدل

اسداهلل ثایب دربار معنای فنا در اشعار بیدل معتقد است« :در اشعار بیدل از فنا بمه
مثابه سرمنزل تالش به سوی ثقیقت ک و نهایت دهد آدمی به سوی کممال معنموی،
تصاویر داندار و گرمی کشید شد است .از دناۀ درون تاتی ،انسان بارقهای از ودود
ماوق است و در هسمتی او «نفمس رثممانی» سمریان دارد و شمناخت و در
نیست .پس ،از ای نگا  ،انسان هممۀ شماخ
نامشخ

و بیش

او میسّمر

همای آن ثقیقمت را دارد کمه بمیپایمان،

است و شناخت او نامیسر» (ثایب.)16 :1011 ،
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چ یدنهای اش

 ،یا ش ست شیشه رنگ ؟

نفس دزدید می نا  ،نمیدان چه آهنگ ؟
(بیدل)1163 /0 :1011 ،
آه  ،شررم ،اش

و داغ  ،چه توان کرد؟

چون شمع دری بزم ،به صد رنا هالک
(همان)1101 ،
بیدل دهووی شرط به خدا رسیدن و پیمودن قوس صعودی را فنا شمدن و از خمود
بیرون آمدن میداند و معتقد است انسان تنها با فانی شدن از صفات بشری میتواند بمه
عا غیب برسد و نااید گمان کند که به خدا رسمید اسمت؛ مگمر ایم کمه از صمفات
بشری پا

و به صفات ا هی متص گردد:
ناری گمان که یعنی ،به خدا رسید باشی
تو ز خود نرفته بیرون ،به کجا رسید باشی؟
(همان)2222 ،

اکرمی معتقد است که «خار از پا برآوردن» در شعر بیدل به معنی فانی شدن اسمت.
او میگوید« :هرچند ای ترکیب ،کنایه نیز هسمت؛ امما بما تودمه بمه معنمایی کمه ارا مه
میشود ،استعار بودن آن مسوّ خواهد شد .ابتدا راباۀ شمع و خار را باید دریافت؛ در
داشمعی زاید ای خارمانند قرار میدهند تا شمع بر آن قرار گیرد .شمع تنها با سوخت
و فانی شدن میتواند ای خار را از پای خود بیرون آورد .پمس «خمار از پما درآوردن»
استعار مرکب است از «فانی شدن» که کام تری شم

تمر ت تعوقمات اسمت .بیمدل

میگوید مث شمع که با سوخت خار از پای خود در میآورد ،تو نیمز پمیش از ممرگ
با فانی شدن ،خار ودود را از پایت درآر» (اکرمی.)111 :1023 ،
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ممماادا خممجوتت واممممماندگممی آبت کند فمردا
به رنا شمع اگر خاری به پا داری برآر امشب
(بیدل)010/1 :1011 ،
همچنانکه ثافظ گفته است تا عاشق سوختهدل به واساۀ قامع مم و

و ثظموح

بشریت و عالیق ماسویاهلل ،به مرتاۀ فنای فی اهلل نرسد ،به دو ت بقماء بماهلل کمه  -مقمام
مشاهد ابدی و سرمدی است – فایز نگردد:

عاشمممق سممموختهدل تممما بمممه بیابمممان فنممما نرود در ر دانان ،نشمود خماص ا خماص
(ختمی الهوری)1212-1213 /0 :1011 ،
بیدل زندگی مادی و دل انسان را مانند ی

پرد و ثجابی میداند که در بی

انسان و محاوبش قرار گرفته است و اداز نمیدهد که ثقیقت را دریابد و تنها با کنار
زدن ای ثجاب میتوان به محاوب رسید که شرط آن ه فنا شدن است:
ثیومممۀ زنمممدگی ،نقممماب فناسمممت کممماش روشممم شمممود بهانمممۀ مممما
(بیدل)221 /1 :1011 ،
او ای دهان مادی را دای انسان نمیداند .انسان را متعوّق به عا غیب و معنا تعوّق
میداند و یادآوری میکند که انسان نااید به ای دنیا وابسته شود؛ بو مه بایمد بمه اصم
خویش بازگردد .بیدل انسان را مورد خااب قرار میدهمد و ممیگویمد تمو کمه اصم
ودودت ،مرغی است الهوتی و متعوق به عا معنی ،چرا در ای دنیای پست ،زنمدانی
عناصر خاکی گشتهای؟ تو که شاهااز عا قدس و پاکی هستی ،چرا می تو به طمر
مردار و کثافت دنیوی است؟ خورا

شاهااز که مردار نیست.

مرغ الهوتی چه محاوس طاایع ماند ای
شماهااز قدسمی و بر دیفهای مای چرا؟
(همان)121 ،
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در کشفا محجوب آمد است« :بدان که فنا و بقا بر زبان عو به معنی دیگر بمود

و بر زبان ثال به معنی دیگر و ظاهریان اندر هیچ عاارت از عاارات متحیرتر نیاند که
اندر ای عاارت» (هجویری .)013 :1011 ،از ای عاارت مشخ

میشود کمه صموفیه

معتقدند که فنا و بقا از نظر معنی در عو و ثال متفاوت هستند و افراد ظاهربی توانایی
در

ای معانی را ندارند .بیدل ه در ای راباه میگوید که دربار فنا شدن نااید بما

هر کسی صحات کرد؛ زیرا هر کسی توانایی در
کسانی که مستعد در

مقمام فنما را نمدارد و تنهما بایمد بما

ای مقام هستند مانند خود بیدل ،در ای زمینه ثر

زد:

دز پیش ما مخوانید ،افسانۀ فنا را
هرکس نمیشناسد ،آواز آشنا را
(بیدل)112 /1 :1011 ،
صوفیه معتقدند که فنا شدن نتیجۀ فضم و عنایمت ثضمرت ثمق اسمت و انسمان از

خود هیچ اختیاری ندارد .چنانکه در کتاب مرصمادا عااد آممد اسمت« :وصمول بمدان
ثضرت نه از طر

بند بو ه از عنایت بیعوت و تصرّ

دذبات ا وهیّت است .شیخ

ابوا حس خرقانی (قدّس اهلل روثه) گوید :را به ثضرت عزّت دو است :ی ی از بند
به ثق و ی ی از ثق به بند ؛ آن را که از بند به ثق است ،همه رال ت بر رال ت و
آن را که از ثق به بند اسمت ،هممه همدایت بمر همدایت اسمت» (نجم رازی:1010 ،
 .)003بیدل نیز ای فنا شدن را نتیجۀ فض و عنایمت ثضمرت ثمق ممیدانمد و تمالش
فردی را در نی به مرتاۀ فنا غیرمؤثر میداند و معتقد است که ای را را با خنجر نَفَس
میشود برید نه با قدم سعی و پیمودن را  .باطنی و درونی است و بیرونی نیست:
سعممی قمممدم کمممجا و طمممریق فنا کممجا؟
«بیدل» به خنجر نَفَس ای ر بریدنی است
(بیدل)613 /1 :1011 ،
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عی ا قضات همدانی دربار فنا شدن و رسیدن بمه ثضمرت ثمق ممیگویمد« :تما از
خودپرستی فارغ نشوی ،خداپرست نتوانی بودن ،تا بند نشوی آزادی نیابی ،تا پشت بر
هر دو عا ن نی ،به آدم و آدمیت نرسی و تا از خود بنگریمزی ،بمه خمود درنرسمی و
اگر خود را در را خدا ناازی و فدا ن نی ،مقاول ثضرت نشوی و تا پای بر همه نزنی
و پشت بر همه ن نی ،همه نشوی و به دموه را نیابی و تا فقیر نشوی ،غنی نااشمی و تما

فانی نشوی ،باقی نااشی (عی ا قضات همدانی .)21 – 22 :1011 ،از نظر بیدل نیز کسی
که طا ب فنا است ،از تعوق گریزان است؛ زیرا هر تعوّقی در ث

بند و زنجیری است

که او را از سیر و ت اپو به سوی کمال و فنا باز میدارد:
محرم فنا «بیدل» زیر بارکسوت نیست
شعوه داممهای دارد از برهنهدوشممیها
(بیدل)126/1 :1011 ،
در واقع مصراع دوم که به صورت تمثی برای طا ب فنا تکر شد  ،ث ایمت از آن
دارد که طا ب فنا همه چیز از دموه خود را همانند شعوۀ آتش میسوزاند .دامۀ شعوه،
برهنگی است نه کسوت و پوشش .طا ب فنا با دنیا و تعوقات آرام نمیگیرد؛ زیمرا اوالً
دنیا ناپایدار ،فانی و مخوو است و در ثانی بیدل به درستی میداند که برای طا ب فنما
تا فنای ماوق آرامشی مودود نیست و آسودگی و آرامش با فنا سازگاری نمدارد و بمه
دالیوی که قاالً تکر شد ،سا
ک ّ صفات خود و موصو

پیوسته در ثال تادّل صفات است و تما فمانی شمدن از
شدن به صفات ثق آرام نمیگیرد:

تما فممنا در هممیچ دممما آرام نمممممتوان یمممافمممتممم
هرچه دز منزل درای وادی ست ی سر داد است
(همان)226 ،
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از نظر بیدل ،هستی هرچند نام «هست» دارد؛ و می در واقمع «نیسمت» اسمت .از نظمر
فوسفی نیز آنچه او ش ناود و آخرش «نیست» است ،ثادث اسمت یما در ث م عمدم
است .از نظر بیدل دنیا «هستت نیست نما»ست:
خا

هستی ی

قو در دام باد فناست

م ز روی خممانه مممییاب هممموای بام را
(همان)211 ،
بیدل میگوید برای آنکه از ثمر آرزوها راثت شوی ،عاشق فنا باش و از فنا غاف
مااش؛ یعنی تا آرزو از فنا ن نی از شرّ آنها راثت نمیشوی .آرزوهما مجموعمهای از
آمالهای دور و دراز و تعوقات آدمی است:
تما تموانی «بیدل» از مشق فنا ،غمماف مااش
مش

هر آرزو ،زای شیو آسان میشود
(همان)213/2 ،

فنا شدن به خودی خود هد

صوفیه نیست و مستوزم آن بقای باهلل است؛ چنانکه

ابوسعید خرّاز ه که سوسوۀ خرّازیه به او منسوب است ،دربمار فنما و بمه ثمق رسمیدن
سا

میگوید« :فنا آن است که متالشی شود از خود و بقا آن است که ثارر شمود

با ثق» (سهروردی .)121 :1016 ،بیدل نیز مانند همۀ صوفیه معتقد است که مقصد ،فنا
نیست و فقط ی

گذرگا است که انسان باید از خود فانی شود و محو تماشمای تات

ا وهیت شد و مقام بقا ثاص میشود؛ وگرنه مقام فنا به خودی خود و بدون بقای بمه
ثق هیچ ارزشی ندارد .بیدل میگوید که تو در ماا عۀ کتاب «نیستی» دقیق نشدی ،در
آن ت موی ن ردی؛ اکنون قومی بردار و بنویس «م خا

شمدم و ایم خمط غامار مم

است» .اگر نسخۀ فنا را نخواهی ،چگونه بقا ثاص خواهد شد .پس بعد از فنا ،بقا پیش
میآید:
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به سمواد نسمخۀ نیستی ،نمرسید ممشق تم مّوت
قومی به خا

سیا زن ،بنویس خطّ غاار ما
(بیدل)026 /1 :1011 ،

بیدل هرچند در را فقر و فنا افتاد است؛ و ی در واقع صاثب گنج بقا است و ای
فقر و فنا مقدمهای برای مردن از صفت بشری و متصف شدن به صفات ا هی است:
در ثقیقت «بیدل» ما صاثبگنج بقاست
گر به صورت در ر فقر و فنا افتاد است
(همان)011 ،
وحدت وجود و اتّحاد نزد بیدل

با ای که ریشههایی از وثدت ودود در دریانهای ف ری قرن هفت هجری ،اعم
از اسالمی و غیر اسالمی دید میشود ،مذهب وثدت ودود بمه گونمهای کامم و بمه
صورت مشروح و منظّ پیش از اب عربی ناود و او نخستی عارفی است که در عما
اسالم با ایمان راستی و شور و شو فراوان ،ای اص و اساس را استوار سماخته اسمت
(دهانگیری.)211 :1010 ،
بر اساس نظریۀ وثدت ودود ،چیزی دز ثمقتعما ی ثاموت نمدارد و آنچمه ثاموت
ندارد ،فنا نیز نخواهد .اگر غایت سوو

را فنای ودود یا فنای از فنا بمدانی  ،ودمودی

برای غیر ثقتعا ی اثاات کرد ای و ای شر

است .غیمر خداونمد معمدوم و الشمیء

است و معدوم نساتی نمییابی ،نه فانی و نه غیر فانی .به همی د ی پیامار (ص) فرمود:
«م عر

نفسه فقد عر

ربه» ،آنکمه خمود را شمناخت ،پروردگمارش را شمناخت و

نفرمود آنکه خود را فانی کرد ،پروردگارش را شناخت .مثالً اگر شخصی ،چیمزی را
نشناسد و سپس معرفت به آن یابد ،ودود خویش را فانی ن رد  ،بو مه دهم خمود را
فانی کرد است .خودت ثقیقی آدمی ،دز خدا نیست و سا ی که در پی فنا اسمت ،بمه
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غوط خود را ثجاب ،گمان کرد و در پی رفع آن است .ایم شمرکی آشم ار اسمت؛
زیرا ثجابی (ودودی) غیر از ثق اثاات شد است .ثجماب ثمقتعما ی ،وثمدانیت و
فردانیت اوست و بنابرای اگر کسی خود را شناخت ،صمفات خمود را صمفات خمدا و
تات خود را تات خدا میبیند ،بدون ای که صفات یا تاتش ،داخ در خدا یما خمارج
از خدا باشد و بدون ای که فانی در خدا شود؛ زیرا خمودی دمز خمدا و ودمودی دمز

ودود او نیست (اب عربی01 – 01 :2336 ،؛ به نق از شجاعی. )121 :1012 ،
بیدل که به بح

وثدت و کثمرت در دهمان قایم اسمت ،مانمای عرفمان خمود را

وثدت معرفی میکند:
غیمممر وثمممدت بممرنتابد همممت عمرفان ممممما
دام خویش است ،چون صحرا گ دامان ما
(بیدل)221/1 :1011 ،
ثسینی نیز بر ای باور است که «بیدل عار

است و وثدت ودمودی .از ایم رو

ودود انسان برای او ودودی موهوم در مقایسه با ودمود سمرمدی ثمق اسمت و خمود
برهان موهومی معدومی خویش» (ثسینی.)22 :1011 ،
عمممدم زایممم بمممیش ،برهمممانی نمممدارد ودممموب اسمممت آنچمممه ام مممانی نمممدارد
(بیدل)1122 /2 :1011 ،
اندیشۀ وثدت ودمود در تهم بیمدل از دو دایگما نشم ت گرفتمه اسمت :نخسمت
اندیشههای هندی و دیگری تصوّ

اسالمی .پرفسمور نامی در ایم ممورد ممینویسمد:

پار ای از محققان بر ای باورند که در ش

تهنی بیدل ،ت ثیرات شیخ اب عربی کامالً

وارح به نظر میرسد و در مخیومۀ او آن عناصمر کمه ریشمۀ آنهما در اصمول طریقمت
یونانی و عقاید روثانی هندوستان قدی است ،به وفمور بمه چشم ممیخمورد (همادی،
.)111 :1011
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بیدل نیز در نظریمات مابعمد ا اا یعمی خمویش از وثمدت او یمه آغماز ممی کنمد و
آفرینش را ی

تجوی تات میپندارد؛ نظر بمه ثمدی

مخفیاً فاثااتُ ان اعر
ساخت .بنابر ای ثدی

معمرو

قدسمی« :کنمت کنمزاً

فخوقت ا خومق» ،دممال ماومق ،خمود را در آفمرینش متجومی
ماار

از تجومی و نشم ه سمخ زد و مودمودات را از کمت

عدم به عا ودود ت کید میکند» (عادا غنی.)201 :1021 ،
ترّات دهان ،چشمۀ انوار تجوّی است
هممر سنا کمه آید به نظر ،طور باینید
(بیدل)1321 /2 :1011 ،
بیدل مو به موی ودودش را تجوی خداوند میداند:
ممو به مموی چشمۀ بمر تممجوّیهای اوسمممت
طور اگر آتش فروزد ،کرم شب تاب م است
(همان)622 /1 ،
بیدل در ی ی از غزلهایش برای بح تجوّی خداوند از تعایر «آیینمه بمر خما
صنع ی تا» استفاد میکند« .آیینه بر خا

زد

زدن» یعنی آیینمه را کمدر کمردن؛ در عمی

ثال مراد از خما  ،کا امد آدم نیمز هسمت .خداونمد بمرای ظهمور و خوقمت مما آیینمه
تجوّیاش را بر خا

زد – خا

را آیینۀ دممال خمود کمرد  -از مخووقمات آیینمهای

ساخت تا کیفیت خوقت ما آش ار شد .مما هم بنیماد اظهمار نممود خمود را بما رنما و
دوو های ظاهری چیدی و ای تعوّق ما به رنا و دوو های ظاهری ،ما را رسوا کرد:
آیینممممه بممممر خمممما

زد صممممنع ی تمممما تممممممما وا نمممودنمدکیمفیممممممممت مممممممما

بنیمممماد اظهممممار ،بممممر رنمممما چیممممدی

خممود را بممه هممر رنمما کممردی رسمموا
(همان)22 ،

آدم ابتممدا در عمما الهمموت آفریممد شممد بممود و در آنجمما فرشممتگان بممر او سممجد
میکردند .روان او از تجوی نور تات ثق سیراب بود .بعد که به ار

آمد ،در هجموم
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کثرت ،وثدت را از یاد برد .فارت بشر در اص با هر دو عا «الهموت» و «ناسموت»
آشنا است .گاهی نظار دنیای دادویی هفت رنا دامنش را میکشد و گا بهار عا
عووی یعنی عا ورای اثساس ،تودّهش را به خود دوب میکند .بیدل در بیمت زیمر
به روح خااب و ت کید میکند که چرا به اینجا آمدی؟ ماادا در سیر کثرت (ما و م )
گ شوی و مقام و دمع خود را فراموش کنی (هادی.)122 – 121 :1011 ،
که کشید دام فارتت که به سیر ما و م آمدی؟
تو بهار عا دیگری ،ز کجا به ای چم آمدی؟
(بیدل)2211 /0 :1011 ،
صالحا دی سوجوقی در راباه با ودود ،یعنی وثدت در عمی کثمرت و همچنمی
تشایه صوفیانۀ خیال برای کثرات معتقد است که «ودود نزد صوفی ه خما ق پنداشمته
میشود ه مخوو  .وقتی که در عا اطال است ،به ثی

خا ق و وقتی که در عما

تعی است ،به صورت مخوو پنداشته میشمود .روح سمخ در ایم اسمت کمه دنیمای
تعی  ،ودود ظوّی و ثانوی دارد؛ ودود ثقیقی همان است که برای تات ی تاست کمه
فو همه چیز است و صوفیهما همیشمه ع مس را خیمال اصم ممیکننمد» (سموجوقی،
.)26 :1013
بحت کثرت و وثدت در ثقیقت ،بح

چگونگی قوس نزو ی و صعودی است.

ثقیقمت ماوممق بمرای آنکمه شمناخته شممود از سمراد اطممال بمه قومممرو تقیّمد متجوّممی
میگردد .تجوّی در عا غیب و شهادت به معنای مت ثمر شمدن وثمدت اسمت .قموس
نزو ی دارای چنی شناسنامهای است .انسان که به صورت خدا آفرید شد و خلیفةاهلل
است در مفص دو قوس قرار دارد .قوس صمعودی ،قموس بازگشمت انسمان بمه سموی
خداوند است .نی دایر ثرکت از تقیید به اطال و از کثرت به وثدت اسمت (آرزو،
.)026 :1011
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بیدل معتقد است که کاینات را که آینههای دمال ی تا گفتهاند ،مث ای است که
بگویند کاینات عاارتند برای آن معنمی ی تما .آری ،طایعمی اسمت کمه همر فمظ و همر
عاارت برای خود معنی و مفهوم خاصی دارد و عاارتی کمه در ایم صمحایف کمون و
م ان است ،غیر از تات بیهمتای خدا ،معنی و مضمون و مفهموم دیگمر نمدارد .ثتمی
اگر تو از آن عاارت ،غیر خدا چیز دیگری را خیال کنی ،آن نیز اگر خوب فه کنی،
بدون خدا چیز دیگری خواند نمیشود و ثتی هر چیز را که غیر خدا میدانمی ،اگمر
بدانی و خوب فه کنی ،غیر خدا نیست؛ زیرا خدا به همه چیمز اثاطمه کمرد اسمت و
غیر خدا مودود نیست .مخصوصاً که صوفی در کون و م ان ی

چیمز ممیشناسمد و

آن تنها خداوند است و طوری که بارها گفته شد ،الیتناهی ی ی است و بماقی متنماهی

در آن مندرج است (سوجوقی.)126 – 120 :1013 ،

دز معنی از آثار و عاارت نتوان خواند
گمر غیر خدا فه کنی ،غیر خدا نیست
(بیدل)111 /1 :1011 ،
باید دانست که عرفا در طمی ممدارج سموو  ،بعمد از سمیر آفماقی بمه سمیر انفسمی
پرداختهاند و از سیر ا ی اهلل به سیر فیاهلل و از فنا به بقا ارتقا مینمایند .عارفمانی کمه در
مقام وثدت مستقرند ،گرفتار دمعاند و فرقی برایشان ثاص نیست .هرگا از دمع یا
فنا به بقا کشانید شدند ،دچار فر یا کثرت میگردند و یا به عاارت دیگر ،وثدتشان
کثرت میپذیرد؛ در ثا یکه با ودود کثرت ،دامم وثمدت در دستشمان اسمت .ایم
مقام را در تصوّ

«دمع ا جمع» یا کثرت در وثدت میگوینمد و ایم هممان مقمامی

است که ابوا معانی نظر به سیا بیت ،آن را اثراز کرد نمود است (عادا حمید اسیر،

.)11 – 13 :1012

ممممم و پیمانممم مۀ نیرنممممما کثمممممرت دممماغ وثممدت اینجمما دو بممال اسممت
(بیدل)221 ،1 :1011 ،
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موالنا در دفاع از انا ا حق گفت شهید را عشق ،منصور ب ثالج میگوید :ای انا
ا حق گفت ،مردم میپندارند که دعوی بزرگ است .انا ا حمق ،عظمی توارمع اسمت؛
زیرا آنکه میگوید م عاد خدای  ،دو هستی اثاات میکند :ی ی خود را و ی ی خدا
را؛ اما آنکه انا ا حق میگوید ،خود را عدم کرد ،به باد داد .میگوید انا ا حمق ،یعنمی
م نیست ؛ همه اوست .دز خدا را هستی نیست .مم بمه کومی عمدم محضم و همیچ ،
توارع در ای بیشتر است (مو وی.)66 :1012 ،
صوفیان وثدت ودودی به دموۀ «همه او است» قای هسمتند .بیمدل هم کمه یم
صوفی وثدت ودودی است ،دویی را قاول ندارد .ا اته بیدل در مقام اتحماد و اتصمال
از «او نیست» و «مایی » استفاد میکند و منظورش ایم اسمت کمه در وثمدت ،دیگمر
دویی نیست و ما به اتحاد رسید ای :
بیگانممممه ورممممممعی  ،یمممما آشممناییمم مم ؟ ممما نیسممتی اوسمممت ،او نیسمممت ماییممم
پیممدا نگشممممتی  ،خممود را چممه پوشیممم ؟ پمم ممنهان ناممودیمم مم  ،تمممما وانممایمیمممممم
پممیش کممه نمما ی ؟ داد از کممه خممواهی ؟ عمریسمت بما خمویش از خمود دمدایی
ف ر دویی چیست؟ مما و تمویی کیسمت؟ آیمی ممنه ای نیسممممت ،ممما خ ممود نماییمممم
(بیدل)1111 ،0 :1011 ،
آنی که بی تو م  ،همه دا بیسخ نیام
هر دا من تویی ،تویی آنجا که م نیام
(همان)1102 ،
ا اته شاید کسی ف ر کند که بیدل در بیت باال زیاد روی کرد است و عامارت «او
نیست ،مایی » به معنای نفی کردن خداوند باشد؛ و ی هرگز ای طور نیست .بیدل ثدّ و
مرز خود را میشناسد و میداند در دایگا ی

مخومو و ثمادث هرگمز بما خداونمد

قدی برابر نیست؛ و ی در وثدت خود با خداوند ،هیچ ش

و شاههای ندارد:
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به وثدتت م و تو را شاهه نتوان یافت
من م و تو تویی ،نی منی تو و نه تو م
(همان)2312 ،
وصال نزد بیدل

در مصباح الهدایة و مفتاح الکفایة آمد است« :نهایت دموه اثوال شمریفه اتّصمال

محبّ است به محاوب ،و آن بعد از فنای ودود محب و بقای او بمه محاموب صمورت
بندد .چه قا ا فنا ام ان وصول نیست .آنجا که ساوات انوار قتدَم ،تاخت آرد ،ظوممت
ثدثان را چه مجال ماند و همچنی در ثال فنا وصول متصّور نگردد .پس اتّصمال بعمد
از بقای ودود محب به محاوب تواند بود تا از ساوات نمور تجوّمی مضممح و نماچیز
نگردد بو ه قوّت گیرد» (کاشانی.)622 :1011 ،
سا ان ثقیقی هیچ وقت از ف ر وصال به ثضرت ثمق غافم نیسمتند و همد

از

پشت سرگذاشت مقامات و اثوال را رسیدن به وصال ا هی میدانند .بیمدل ممیگویمد
کسی که منتظر وص است ،ی

حظمه هم از ف مر وصمال غافم نیسمت؛ اگرچمه در

ظاهر ،چشمش بسته باشد ،و ی نگران وص است:
غفوت از منتظر وص  ،خیا ی است محال
چش اگر بسته شود ،دل نگران میباشد
(بیدل)261/2 :1011 ،
بیدل هموار در انتظار وصال ا هی است .او با اشار به داستان ثضرت یعقوب (ع)
از محاوبش میخواهد که بیش از ثد او را در انتظار نگذارد و وصمال زودتمر ثاصم
شود .از ای بیت بیدل میتوان دریافت که او نیز همانند سایر صوفیه ،وصال به ثمق را
نتیجۀ فض و عنایت خداوند میداند و معتقد است سا
اختیاری از خود ندارد:

در وصول به ثضمرت ثمق
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ماممادا دیممد یعقمموب ،توفممان نمممو گیممرد نگممماری در سمممر را تمنممما انتظمممار ممممرا
(همان)111 ،1 ،
بیمدل معتقممد اسمت تمما از ماسموی یعنممی غیممر ثمق چشم نانمدی از وصممال خاممری
نیست.رسیدن به وصال ا هی تنها در نتیجۀ چش پوشی از تعوقمات دنیموی اسمت .بمرای
وصال به محاوب عالو بر تر

خواهشهای نفسمانی و تعوقمات ممادی ،بایمد همر دو

دهان برای انسان بیاهمیت باشد:
پیوستگی به ثق ،ز دو عا بریدن اسممت
دیدار دوست ،هستی خود را ندیدن است
(همان)622 ،
قامممع ز همممردو دهمممان  ،کفیم م شمممد تمما یمم

نگممما  ،قابمم دیمممدار ناممممدم
(همان)1122 /0 ،

چنانکه در بیتی دیگر می گویمد کمه ف مر بهشمت و ثموری تمو را از وصمال دور
میکند و محاوب تو همیشه کنارت است و ی تو از آن غافوی هستی:
ز بمزم وصم دور افم ند فم ر دنّممت و ثمممورت
کجا خوابیدی ای غاف در آغوش است یار امشب
(همان)012 /1 ،
بیدل از انسان ش ایت میکند که با آن همه کشف اسرار ثقیقمت کمه دیم مامی
اسالم برای رفع ش

و تردید به منصاۀ عو و دانش آورد  ،چرا بشر هنموز از ظوممت

اوهام و اشتااهات به نور ایمان و یقی واص نشد است (زکریا:)221 :1011 ،
بما کمممال اتّمممحاد از وصممم مهمجوری ما
همچو ساغر می به ب داری و مخموری ما
(بیدل)121 /1 :1011 ،
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برای بیدل دای سؤال است که چرا دریا بر ثااب ای همه ناز و غرور میفروشمد؟
در صورتیکه ثااب به دریا متص است و دمدای از دریما نیسمت .مما نیمز هماننمد آن
ثااب و مث آیینهای هستی که تصویر خداوند در ما منع س شد است .ما در اص با
او ی ی هستی و ی ودود انسان که رناپذیر است باع

شد که پرد ثجابی بی ما

و محاوبمان قرار گیرد و ما نتوانی ثقیقت را دریابی :
دریا به ثاابی چقَدَر دوو فروشد؟
آیینۀ وصوی و ثجاب است دل ما
(همان)22 ،
خداوند عادز نواز است و عجز و اظهمار نیماز بنمد در ازای قمدرت بماالیی اسمت؛
چنانکه عند یب نیز در عی ناتوانی و عجز ،و ی در کنار معشوقش به سر میبرد .بیدل
نیز را رسیدن به وصال ا هی را عجز و ش ستگی بند میداند:
عجز ه ما را در ای گوش به دایی میبرد
نیست کم از نا مه ،بمال نارسمای عند میب
(همان)021 ،
صوفیه با اسمتناد بمه آیمۀ  12از سمور قما « :بم هم فمی ماس مم خومق ددیمد»
معتقدنممد کممه خداونممد دوبممار در ی م

صممفت تجوّ می نمممیکنممد .اب م عربممی در ای م

راباممه دهممان هسممتی را تجوّممیای از تات ا هممی مممیدانممد و بممر ای م بمماور اسممت کممه
خداونممد در هممر تجوّممی ،آفرینشممی نممو مممیبخشممد و آفرینشممی را از میممان بممرد و از
میممان رفتممنش ،در هنگممام تجوممی عممی فنمما اسممت و بممه سمماب آنچممه تجوّممی مممیبخشممد،

بقممما اسمممت (ابم م عربمممی .)121 – 122 :1011 ،ایزیتسمممو هم م دربمممار ت رارناپمممذیر
بممودن تجوّممی مممیگویممد« :ایم کممه همممه چیممز در ثممال از نممو آفریممد شممدن اسممت ،در
اصم بممه معنممی تجوّممی مسممتمرّ ثمق اسممت در مقممدار الیتنمماهی از اشممیای مم م  .ایم
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امر با نمزول ودمودی ثمق بمه مراتمب پمایی تمر هسمتی صمورت ممیگیمرد» (ایزیتسمو،
.)223 :1012
بیدل ه با رسیدن به وصمال ا همی و سمیر ا می اهلل بماز ممیگویمد کمه تشمنۀ دیمدار
دوو های بیپایان معشو است؛ با توده به دیدگا اب عربی منظور بیدل ه از ای که
به وصال رسید  ،و ی هنوز دیدن محاوب برای او آرزو است ،ای اسمت کمه خداونمد
در هر صفتی دوبار تجوّی نمیکند و واصم در همر دیمدار از دممال و دومو محاموب
تشنهتر از پیش است و از دیدن محاوب سیر نمیشود:
وصم هم «بیدل» عمالج تشممنۀ دیممدار نیست
دید ها چندانکه محو اوست ،دیدن آرزوست
(بیدل)131 /1 :1011 ،
بیدل میگوید تا وقتی که به درگا تو نرسید بودم ،هنوز از دل با مم خامری بمود
و ی وقتی به آنجا رسیدم ،دیگر نمیدان د چه شد .در واقع تا آخمری مرثومۀ سمیر
ا ی اهلل هنوز شمّهای و چیزی از آدمی باقی است و چون وارد سیر فی اهلل شمد ،چیمزی
باقی نمیماند:
مشت خونی کز طپیدن صد دهان امید داشت
تما درت دل بود ،آن سمموتر نمیدان چه شد
(همان)1320 /2 ،
و در نهایت بیدل می گوید:
عر

معراج ثقیقت از م «بیدل» مپرس

قار دریا گشت ،پیغمار نمیدان چه شد؟
(همان)1322 ،
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نتیجهگیری

بیدل شخصیتی ک نظیر است و ی ی از پرکارتری شاعران فارسمیزبمان محسموب
میشود .اشعار او سراسر پر از مضامی عرفانی است و شاید کمتر بیتی بتوان یافت کمه
خا ی از اندیشههای عرفانی ،فوسفی و کالمی باشمد .دا مب ایم اسمت کمه در دیموان
غزل به تنهایی ،خود دارای معنی مستح می اسمت و بما

غز یات بیدل ،هر بیت از ی

بیتهای دیگر از حاح معنایی تفاوت دارد و ای نشان ممیدهمد کمه بیمدل چقمدر در
مارح کردن مااث در قا ب شعر مسوط بود است.
در ای پژوهش سعی برآن بود است تا قوس نزو ی انسان از عما غیمب بمه عما
ماد و تقیّد و قوس صعودی او از ای عا مادی به عا غیب و معنا ،از دیدگا بیمدل
دهووی تحوی و بررسی شمود .بیمدل نیمز ماننمد صموفیه نتیجمۀ پیممودن تممام اثموال و
مقامات سا
بیدل به عنوان ی

را رسیدن به وصال ا هی و بازگشت به آن ماد اصوی خویش میدانمد.
عمار

وثمدت ودمودی معتقمد اسمت تممام هسمتی نتیجمۀ تجوّمی

خداوند است و تمام کثرات عا از ی
سوو

منشم پدیمدار شمد انمد .بیمدل نهایمت سمیر و

عارفانه را رسیدن به خداوند و شرط ای وصول را در ای میداند که انسان از

صفات بشری فانی و به صفات ا هی متّصف شود .او انسمان را متعوّمق بمه عما خماکی
نمیداند که باید از ای عا عاور کند .انسان نااید در بند مادیات باشد و بایمد بما رهما
کردن خود از هرگونه قید و بندی به ماد اصوی خود برگمردد و بما تودمه بمه ایم کمه
م تب او وثدت ودودی است ،دویی را نفی میکند و در نهایت بمه اتّحماد عاشمق و
معشو قا میشود .بیدل فنما و وصمال ا همی را خمارج از اختیمار سما
میگوید فقط زمانی ایم وصمال بمرای سما
ثضرت ثق ،شام ثال سا

ممیدانمد و

ثاصم ممیشمود کمه فضم و عنایمت

شود .رسمیدن بمه وصمال ا همی نهایمت تممام اثموال و

مقامات و آرزوی هر سا ی است و کسمی کمه بمه ایم مقمام برسمد ،دیگمر چیمزی از
ودودش باقی نمیماند و همیشه در سیر فی اهلل باقی میماند.
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بیدل تمام زندگی خود را صر

شعر و عرفان نممود و آثمار سمنگی و وزینمی از

خود به دا گذاشته است و ای که بتوان به طور دمامع و کامم تممام آثمار او را ممورد
بررسی قرار داد و تمام اندیشههای عرفانی ،فوسفی و کالمی او را تفسیر و تحوی کرد،
کاری بس دشوار و ا اته بسیار ارزشمند است .بمه عوّمت زبمان پیچیمد و دشموار ،فهم
اشعارش برای همگمان دشموار اسمت .تماکنون دربمار شماعران و عارفمان ،کتمابهما و
مقاالت و پژوهشهای زیادی نوشته شد اسمت؛ امما پژوهشمی درخمور بیمدل دهوموی
آنطور که باید و شاید صورت نگرفته است و دا برای تحوی و بررسی بیشمتر ودمود
دارد .به امید روزی که بیدلپژوهی و تفسیر و تحوی اشعار ایم بمزرگممرد ،مما را در
شناخت بیشتر اندیشههایش یاری نماید.
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