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  خمار آزادگي در شعر بيدل نشئة بي
  ∗عباسعلي وفايي

اثر شعر كه از احساس و شور و شعور برخاسته باشد نمودار درون گوينده و چيستي 
عالمي . توان در آن ديد  اوصاف ميةجمل اي خواهد بود كه شاعر را با چون آيينه. اوست

. توان دريافت يها همه و همه در آن م و عابدي، آسماني و زميني، اوج و حضيض
  .هاست هاي شناخت افراد بررسي آثار آن همين جهت امروزه يكي از شيوه به

مانند  زمان بهاگرچه بيدل دهلوي بر اهل ادب و عرفان ناشناخته نيست و غبار 
ليكن شناخت بيشتر و دقيق . بسياري از شاعران ديگر در ساحت نام ايشان ننشسته است

تا در فكر و انديشه او از . س ژرف بيان شعري اوستوي نيازمند غواصي در اقيانو
دربارة اين شاعر بنگارم چشم اي  گاه كه قصد نمودم مقاله آن. شعر آن بيرون آيدصدف 

بيان و تصويرش . و اثرگذار و مبكر يافتمسبكش را ويژه . هاي گوناگون انداختم حوزه به
دنبال موضوعي  به.  هرچه دلپذيرترنش را نيز دلرباتر ويمعاني و مضام. را تازه و نامكرر
انگيز در برابر  بيتي دل.  عظمت فكري و مرام و منش واالي او باشدةبودم تا شايست

  :ديدگانم جلوه آراست كه
ــ  حاصل هر چهار فصل سرو، بهار اسـت       ــئشنــ ــي، خُة آزادگــ ــمــ   داردار نــ

ديوانش همراه شدم،  تورق كنان صفحاتي چند با.  خواندخود واژة آزادگي، مرا به
. تتبع پردازم به» آزادگي«تا دربارة بر آن شدم . واژه نيك جانانه است اين تديدم جلوا

نيكي استخدام  ويژة عارفان شاعر آن را به به. اند زيرا شاعران پرآوازه بسيار دلبند آن بوده
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نيوي اند و آزادي چيزي نيست جز رهيدن از تمام تعلّقات و زخارف ناميمون د كرده
  :كه موالي رومي اين سفارش را دارد مطلوب آرماني، چنان براي رسيدن به

  بـاش آزاد اي پـسر  ل  بند بگس 
  

  چند باشي بند سـيم و بنـد زر        
  تا صدف قانع نشد پر در نـشد          حريصان پـر نـشد     مكوزة چش 

كند كه از جمله كائنات زير چرخي رهيده  حافظ خود را غالم آن كسي معرفي مي
  :باشد

  ز هرچه رنگ تعلّق پذيرد آزاد اسـت       م كه زير چـرخ كبـود       همت آن  غالم
  :گويد بالد و مي همت خود مي و هم اوست كه به

 زهي همت كه حافظ راست كز دنيا و از عقبي
 جـز خـاك سركويت نيايد هيـچ در ذهـنش به

تجلّي اين .  را در دريافت اين موضوع پيمودمبيدل ديوانحدود هزار غزل از 
  :بيدل را اعتقاد آن است كه. انگيز يافتم شه را دلاندي

  زنجير عاليق بنـد نيـست   بهپاي آزادان  
 

  شود  ها چين دامن مي     نام را نقش نگين   
 )١٢٩ص (                                 

گردد و ديگران را بر سر اين خوان  آزاد ميگيرد و از تشويش دهر  دامن خويش مي
  :گويد  ميخواند و بديل فرا مي بي

  دامن خود گير از تشويش دهـر آزاد بـاش          
 

  قطره را تا جمع شد دل يادي از دريا نكرد         
 )١٣٠ص (                                    

ذهن و زبان و چشم  زدايد و اگر كسي وي را به دارد، شهرت مي خويش را آزاد مي
  :آورد، باكي ندارد چرا كه آزاد است نمي

  رنگ ما از لفظ پـر بيگانـه بـود           معني بي  كس ناخت ما را هيچجرم آزادست گر نش
 )١١٦ص                                   (

ها  پديده اعتقاد دارد سري كه در جيب خويش باشد و چشم حريصي و حسرت به
كس كه چنين باشد چون آهو در  گردد و آن شك از بند و فتراك آفات رها مي ندوزد بي
  :خواهد بودآفت  حرم يار بي

  ها  سر در جيب آزاد است از فتراك آفت       
 

  مقيم گوشة دل حكم آهوي حـرم دارد        
 )١١ص (                                  
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  :بر آن است كه نام و شهرت سد محكم راه معنويت است
  ست بيدل آزادي من در قفس گمنامي     

 
  دام راه است اگر شهرت عنقـا بخـشد   

 )١٢٦ص (                               
نيكي پرداخته شود، خود كتابي عليحده خواهد بود  يقين دارم كه اگر موضوع به

اختصار بسنده آمده  مجال كوتاه زمان به توجه به دربارة آزادگي آزادي از نگاه بيدل، اما با
  :عناوين زير اشارات رفته است، اميد است درخور افتد به

  :اقسام تعلّق: الف
  . تعلّقهاي زبان: ب
  .هاي آزادي بهره: ج
  .شروط آزادي: د
  .بيدل و تعلّق: ه

  اقسام تعلّق: الف
  رهايي از تعلّق خويش .۱

. ترين نيز هم اوست كننده گمراه. نفس و خودخواهي است ها تعلّق به بدترين تعلّق
مريدان در رهيدن از اين بند خود بيانگر  اشارات فراوان پيران عارف و مشايخ كامل به

موالنا » شخصيت در فقدان شخصيت است«: بزرگي فرمود.  موضوع استاهميت
  :داند هاي معنوي خود را درگريز از بند كسي و خود مي يافت

  پس كسي در ناكسي دريـافتم      من كسي در ناكسي دربـاختم     
فرار از نفس شيطاني و خودخواهي تا   خود دعوتي است به»موتوا قبل ان متوتوا«

  .دست آيد ت معنوي بهبدان، زندگي با طراو
. زار وصل جا يابد درآيد و در چمن ند كه از خويش بهبي بيدل، گشادكار را در آن مي

گمنامي و فرار از شهرت نفس، آزادي . طلبد زعم او گذشتن از اين بند، مردانگي مي به
  :ارمغان دارد آدمي را به

  گـر گـشــادكار خـواهـي از طلـســم خـود بـرآ
  يشان شش جهت يك فتح بابهست بر خاك پر

  )٥٠٠ص (
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  ساية گمشده، محو نظر خورشيد است      
 

  هركه از خويش رود در چمنت جا دارد       
 )٣٠ص (                                 

  

  هاي دو عالم  سهل است گذشتن ز هوس    
 

  گر مرد رهي يك دو قدم درگذر از خـود         
 )١٨ص (                                    

  

  دام راه است اگر شهرت عنقـا بخـشد    ست زادي من در قفس گمناميبيدل آ
 )١٢٦ص (                               

 رهايي از بند جهان .۲
عارفان و دل در گرو دوستداران، 
هماهنگ از فريب دنيا و زخارف ناميمون 
آن در دام افكني و صيدگيري مردان راه، 

آن را دشمن خوانده و . اند سخن رانده
اند و دوست داشتن آن را  ن داشتهدشم
بندي كه طاير . اند ترين خطا شمرده بزرگ
  .سازد دارد و در بند خويش اسير مي حبس مي گراي روح آدمي را به اوج

  :حافظ يادآور شد كه
  ندانمت كه در اين دامگه چه افتادسـت         رزننـد صـفي     رش مـي  گرة عـ  تو را ز كن   

  :و هم او مفتخر است كه
ــســ ــدن هرم ب ــا و عقي ــ يمــرو نبــي ف   ر سر ماسـت دها كه  ارك اله از اين فتنه   بت  دـآي

  :زند يابد و بدان پشت پا مي نيكي مي بيدل نيز اين بند را به
  زند قلـم    نقش هردو جهان مي     بيدل به 

 
  كشد  خطّي كه سر ز لغزش مستانه مي      

 )٢٦ص (                                 
مدد آزادي رهايي از   تا از اين بند برهد و يقين دارد بيجويد از آزادي دستگيري مي

  :آن ناممكن است
 هـاي آزادي دسـتگيري ز عالـم نگـذري بي

  كه برخيزد ز دنيا هركه از وحشت عصا دارد
  )٩٨ص (

  

ز بيند كه ا بيدل، گشادكار را در آن مي
زار وصل جا  درآيد و در چمن خويش به

زعم او گذشتن از اين بند،  به. يابد
گمنامي و فرار از . طلبد مردانگي مي

ارمغان  شهرت نفس، آزادي آدمي را به
 .دارد
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  چه دنيا و چه عقٰبي سد راه توست اي غافل
  ها هاست حايل بيا بگـذر كه از بهر گذشـتن

 )۴۱۵ص (
  عالم كردميك نفس قطع دو    

 
  دم اين تيـغ چـه جـوهر دارد        

 )١١٩ص (                     
  :خرد افشاند و عشوه الفت دنيا نمي همين جهت از مراد دو جهان دست مي به

  مراد دو جهان دست فشاندم      از بس به  
 

  گر زلف شوم دامن مـن تـاب نگيـرد         
 )١٦٥ص (                               

  

   بيـدل مـا    عشوة الفت دنيا نخـرد    
 

  نقد دل باخته سوداي محقّر نكند      
 )١٢٩ص (                         

  :جهد اما با آگاهي از زندان امكان دنيا مي
  چون نگه سـامان عينـك دارم از ديوارهـا      نيست زندان گاه امكان سنگ راه وحشتم

 )٣٢٤ص (                                   

  بند عقل و هوش .۳
برحذري از آن  خوانند و مريدان را به عقل و هوش را سد راه مطلوب مي جمله عارفان
مقصود كاراترين است تجويز  در برابر، عشق و جنون را كه در نيل به. كنند دعوت مي

  :موالنا اگر گفت كه. ندكن مي
ــ ــتپ ــانيداللاي اس ــ چ   تمكين بـود  پاي چوبين سخت بي    ودوبين ب

گويد خرد، از اسباب كلفت و تعلّق آزادي  داند و مي ميبيدل نيز دانايي را قيد گردون 
  :خواهد و جنوني كه آتش در خانه هوش افكند، خالصي آدمي را باعث است نمي

 سـت گر فهمد كسي قيد گـردون ننـگ دانايي
  خويش را زين خم برون آريد و افالطون كنيد

 )٧٤ص (
  بيدل اسـباب تعلّـق بـود زنـگ آگهـي          

 
   كه پشت پا زدند    ها  آينه صيقل زدند آن   

 )٧٩ص (                                  
 جنون كن در بنـاي خانمـان هـوش آتش زن

  سازد همين وضعت خالص از كلفت اسباب مي
 )١٢ص (
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  بند جسم .۴
نشاط را از روح طراوت و . جسم و تعمير آن سدي محكم در طريقت است پرداختن به

يادآوري، چين پيشاني را از تنزّل  اين نكته توجه دارد كه به بيدل چنان به. گيرد مي
  :شمرد برمي

  توسـت بيـدل گر كني تعميـر جسـمهسد را
  شود ديوار چون شد قدري آب و گل بلند مي

  )٣٣ص (
  طراوت آرزو داري ز قيد جـسم بيـرون آ         

 
  ن باشد  نبيند دانه تا زير زمي     يكه سرسبز 

 )٤٥ص (                                 
 

  هاست گر در عـالم آزادگـي        از تنزّل 
 

  ياد دامن آيد مـرد را       چين پيشاني به  
 )٣٩٦ص (                             

هاي تعلّق اشاره  زيان طلبد در ادامه به برشمردن اقسام تعلّق، ميدان و مجالي فراخ مي
  :توان اقسام تعلّق را نيز يافت ميرود كه در آن ميان  مي
  هاي تعلّق انيز: ب
  تنگي عالم .۱

 شغـل اسـباب تعلّق عالمـي را تـنگ داشـت
  دست برهم سوده گردي گرد هامون ريختند

 )٨٤ص (
ــست   ــوان زي ــق نت ــدوه تعلّ ــداني ان   زن

 
  بيدل دلت از هرچه شود تنگ، برون آ        

 )٣٢٠ص (                                

  ة وجودگوري خان .۲
  با همه واماندگي روزي دو آزادي خوش است

  انـدوه تعـلّق گـور كـرد خـانـه را نـتـوان بـه
  )۱۳۷ص (

  آفت زدايي .۳
  بيدل حذر از آفت پيونـد عاليـق        

 
  اميد كه در دلق تو اين پنبه نباشد       

 )١٦٠ص (                         
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  اكيپدوري از  .۴
  عالمي را الفت رنگ از تنزّه دور داشت       

 
  افسوِن حنا بيكار شـد  جا به ها اين   دست

 )١٨٧ص (                                

 گيدبازدارن .۵
  واديي كه تعلّق دليل كوشش ماست       به
 

  زمـين خفتـه گيـر قافلـه را     ز بار دل به  
 )٣٧١ص (                               

 ندامت زدايي .۶
  نشو و نماي كشت تعلّق ندامت است      

 
  هـا  يـشة زنجيـر دانـه   جز ناله نيست ر   

 )٣٩١ص (                              

 تنزّل .۷
  هاست گر در عـالم آزادگـي   از تنزّل 

 
  ياد دامن آيد مـرد را  چين پيشاني به  

 )٣٩٦ص (                           

 زندان سازي .۸
  دام يك عالم تعلّق گشت حيراني مرا       

 
  عاقبت كرد اين در واكرده زنداني مرا       

 )٤٠٣ص (                              

  هاي آزادي بهره: ج
 نورانيت دل .۱

  شـود   دل چو آزاد از تعلّـق شـد منـور مـي           
 

  شود  اي كز موج دامن چيد، گوهر مي        قطره
 )٦١ص (                                      

 

ــة بيــدل نيافــت جــاي شــكفتن    دِل گرفت
 

  مگر چو صبح از اين خاكدان برآيد و خندد        
 )١٠٦ص (                                    

 راحتي و آسايش .۲
  راحتي گر هست در آغوش ترك مدعاست      

 
ــاج آشــوب ــه احتي ــا دارد ب ــد ه ــتغنا زني   اس

 )٩٩ص (                                      

 



  ٢٧٨  قند پارسي

  

 گمنامي .۳
 كس ست گر نشناخت ما را هيچ جرم آزادي

  رنـگ مـا از لفـظ پـربيـگانه بود معـني بي
 )١١٦ص (

 رهايي از فكر لذّت .۴
 كيش آزادگي نشـايد كه فكر لـذّات عقده زايـد به

  ره نفس پيچ و خم ندارد چوني ز بند شكر برون آ
 )٣٢١ص (

 گشادگي كار .۵
  گــر گــشادكار خــواهي از طلــسم خــود بــرآ     

  

  هست بر خاك پريشان شش جهت يك فتح باب
 )٥٠ص (

 زيبايي .۶
ــق   ــوداع تعلّـ ــت الـ ــگ تماشاسـ ــار رنـ   بهـ

  

   كه چشمت دمي كه جست بپوشدغبار نيست
 )١٦٨ص (

  آزاديشروط
 جنون عاشقي .۱

  جنون كن در بنـاي خانمـان هـوش آتـش زن           
  

  سازد همين وضعت خالص از كلفت اسباب مي
 )١١٢ص (

 گمنامي .۲
  دقـا بخـش  هرت عن دام راه است اگـر شـ        بيدل آزادي من در قفس گمنامي اسـت       

 رهايي از دنيا .۳
ــر    ــاغر ديگ ــا س ــشئة آزادي م ــدارد ن   ن

 
  برد ما را   صحرا مي   غبار دامن افشاندن به   

 )٤١٦ص (                                  
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 در خود رفتن .۴
  دامن خود گير از تـشويش دهـر آزاد بـاش          

  

  قطره را تا جمع شد دل، يادي از دريا نكرد
  )١٣٠ص (

  سـت  نامحرمي خويشت سد ره آزادي    
 

  هـا  چشمي بگشا بشكن قفل در زندان 
 )٣٤٣ص (                               

 گذر از نام نيك .۵
  صفاي گوهر آزادگي مـسلّم طبعـي      

 
  كه گرد آينه داران نام و ننگ نگردد       

 )١٤٦ص (                             
 

  كه خاكساري و آزادگـي هـم آغوشـند      مرا معاينه شد ز اختالط قمري و سرو
  )١٨٠ص (                               

 فقر .۶
ــه ــان ب ــه چن ــر ب ــق آزادم فق   دام تعلّ

  
 آخـر ز فقـر بر سـر دنـيا زديـم پـا

  كه عرض جوهر ما نقش بوريا نشود      
  )١٤٨ص (                             

 جاه تكيه زد و ما زديـم پا خلقي به

 سبك روحي .۷
  ما سبك روحان ز نيرنگ تعلّق فـارغيم     

 
  عكس ما را حيرت آيينه، بال و پر شـود  

 )١٦٧ص (                                
 

  ما سبك روحان ز قيد شش دِر تن غافليم      
  

  د مــا رمهــره آزادي دل دارد بــساط نــ  
  )٣٤٩ص (                                   

 پرطاقتي .۸
 دل از كم ظـرفِي طاقت نبسـت احـرام آزادي

  جا سنگ آيد مگر اين جام گردد عذرخواه آن به
 )٣١٩ص (

 امل بي .۹
  خيزي است حامله را     در اين بساط گران    زادگي چه امكان است؟ز صاحب امل آ

 )٣٧١ص (                                



  ٢٨٠  قند پارسي

  

 شدن و رستن از امكان از خود تهي .۱۰
  رستن از آفت امكان تهي از خود شدن است

  جـا  تو ز كشتي مگـذر عـالم آب اسـت ايـن          
  

 )٣٢٢ص (

  و تعلّقلبيد: ه 
نهد و اوست  ور و شر بسياري دارد، آن را از سر ميداند كه با تعلّق زيستن ش بيدل مي

اي پر زياني  خرد، زيرا سودا و معامله كه غبار غير ندارد و هرگز عشوة الفت دنيا نمي
زيور فقر آراسته و از  خويش را به. مقدار دنيا خريدن است دل فروختن و عشوه الفت بي

سبك .  منّت اقتباس نور نداردرهيدگي كه از خورشيد و ماه نيز. دام تعلّق رهيده است
 :دارد ها وي را از پرواز باز نمي روحي است كه نيرنگ تعلّق

  شور و شر بـسيار دارد بـا تعلّـق زيـستن           
 

  كم ز بيدل نيستند اين فتنه از سروا كنيد        
 )٧٥ص (                                    

  

  وحشت اگر هست نيست رنج عاليق     
 

  اردوادي جـــوالن نالـــه، خـــار نـــد
 )٨٤ص (                               

  

  ام خـويش سـاخته    غبار غير ندارم به   
 

  دلي كه صاف شد آيينه درنظر دارد      
 )٩٤ص (                             

  

  آزاده است نـور دل از اقتبـاس غيـر         
 

  قطع نظر ز منّت خورشيد و مه كنيد       
 )١٥٨ص (

  

  هــم اگـر هـزار ازل تــا ابـد زننــد بـه    
 

  ق من بيدل، همين دو دم شمريد      تعلّ
 )١٥ص (                               

  مــوج گُهــر قــصّة تعلّــق بيــدل مخـوان بــه 
  

  تنگ و گريزد مباد چون نفس از دل شود به
 )٤٠ص (

  مراد دو جهان دست فشاندم      از بس به  
 

  گر زلف شوم دامن مـن تـاب نگيـرد         
 )١٦٥ص (                              



  خمار آزادگي در شعر بيدل نشئة بي  ٢٨١

  

گرفتاري عشق و زلف دلبر است آني كه در قاموس عشق نه تنها گرفتاري و و تنها 
بند نيست، بلكه عين رهايي و آزادگي است زيرا آسايش عاشقان در گرفتاري زلف و 

  :حافظ نيز سرود. قد و قامت دلبر است
  فريـــاد كـــه از شـــش جهـــتم راه ببـــستند

  

 آن خال و خط و زلف و رخ و عارض و قامت
  :بيدل نيز گويد

 من و تاب وصال و طاقت دوري چه حرف است اين
  اسـيري را كـه عـشقت خوانـد بيـدل دل كجـا دارد      

  

 ٨٢ص 
  زين سلـسله آزادنـد زنجيـري گيـسوها       دل عشّاق افسون رهايي خواند نتوان به

 )٣٣٨ص (                                
  

  در گرفتاري بود آسايش عشّاق و بس      
 

  ن تـو را   آشيان از حلقة دام است مرغا     
 )٣٩٣ص (                               

 بيدل از پيچ و خم زلفش رهايي مشكل است
  ان شبـت مهمـل نبود رخصـبر كريمان سه

  )٥٠٤ص (
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