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چكيده
چهارعنصر مفصلترین اثر منثور میرزا عبدالقادر بیدل دهليوي اسيت .ایين اثير بيا نثيري
مصنوع و مسجع نوشته شده ،و در حقیقت زندگینامۀ خودنوشت بیيدل ،دربردارنيدۀ شيرح
حال او از دوران شیرخوارگی تا سال 3337ق است از این رو ،میتواند زوایياي تاریيك
زندگانی بیدل را براي مخاطبان روشن سازد .و از طرف دیگر انعکياس عقایيد فلسيفی و
عرفانی خاص و دیدگاههاي ادبی بیدل در آن ،میتواند از روي بسیاري از ابهامياتِ آثيارِ
دیگر وي ،خصوصاً غزلیاتش پرده بردارد .از آنجا كه در ایران تا كنيون كيار علميی قابيل
توجه در شناسایی و معرفی آثار منثور بیدل عموماً ،و چهارعنصر خصوصاً صورت نگرفته
است ،نگارنده در این مقاله با روش توصیفی يي تحلیلی بيه معرفيی ایين اثير ارزشيمند و
ناشناختۀ بیدل دهلوي پرداخته است.
کليدواژهها :بیدل دهلوي ،چهارعنصر ،نثر ادبی ي عرفانی ،زندگینامه.

 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیال نور /

vabdollah@yahoo.com
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مقدمه
میرزا عبدالقادر پسر میرزا عبدالخالق عظیمآبادي متخلص به بیدل ،بزر ترین شاعر
پارسیگوي پایان دورۀ سبك هندي است .اصلش از تركان جزتایی ارالس است .او
در سال 3053ق (3733ل) در عظیمآباد (پتنۀ امروزي) چشم به جهان گشيود (نيك:

صفا  .)3109 :5/9 :3117وي در پنج سالگی ،پدرش را از دست داد و تحت تربیيت
عمویش میرزا قلندر و داییاش میرزا ظریف قرار گرفيت (نيك :زریينكيوب :3179
 .)107بیدل با زبانهاي تركی و هندي و فارسی آشينایی داشيت (اشيرفخيان :3193

 .)77خواندن و نوشتنِ فارسی را در مدرسه آموخت و نخستین شعرهاي خود را در
دهسالگی سرود و هنوز بسیار جوان بود كه تحت تأثیر تعلیمات صوفیه قرار گرفت و
در سالهاي بعد ،پیوسته به زاویۀ صوفیان میرفت و با ایشان معاشرت داشيت .طبيق
سنت خانوادگی ،مدتی در سپاه شاهزاده اعظم به سپاهیگري مشزول شد و وقتيی از
وي خواستند قصیدهاي در مدح شاهزاده بسراید ،خدمت را ترك گفت و بعيد از آن،
چون شاگردان زیادي داشت و در میان آنها مردمان صياحبقيدرت و مقيال وجيود
داشتند ،آنان به حمایتهاي مادي و معنوي از بیدل میپرداختند (نيك :شيفیعی كيدكنی

 .)19 :3177از آنجا كه بیدل تحت حمایت عمو و دایی خيود زنيدگی ميیكيرد ،بيه
مقتضاي شزلی آنها كه سپاهی و تجارتپیشه بودند ،بیدل اكثر اوقات در سیر و سيفر
بود و بعد از درگذشت میرزا ظریف بود كيه در دهليی سياكن شيد و از حمایتهياي
شکراهلل خان ،حاكم والیت میوات ،برخوردار شد (نك :مجددي  31 :3150ي )3/33و
در نهایت در هفتادو نهسالگی ،در چهارل صفر  93( 3311نوامبر 3790ل) چشيم از
جهييان فييرو بسييت (نيك :خوشييگو ،سييفینه ،ج  ،1ص  .)391خوشييگو (همانجييا) در
مادهتاریخ ذیل به سال فوت او اینگونه اشاره میكند:
افسوس كه بیدل ز جهان روي نهفت

وان جوهر پاك در ته خاك بخفت
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خوشگو چو ز عقل كرد تاریخ سؤال

«از عالم رفت میرزا بیدل» گفت

پارسیشناسان هند به بیدل از دو راه اعتقاد میورزند :نخست آنکيه او را از صياحبكمياالن و
پیشروان طریقت میشمارند و دول آنکه او را بزر ترین شاعر پارسیگيوي متيأخر ميیداننيد؛
علت آن است كه او در نظم و نثر صاحب شیوۀ خياص بيود و در بیيان معنیهيا و مقصيودهاي
گوناگون خویش در آن شیوه با نهایت استادي سخن گفته است (صفا .)3103 :3171

كلیات بیدل ،شامل مجموعهآثار او از نظم و نثر ،چندین بار به شکل كامل و یا ناقص
به چاپ رسیده است كه كاملتيرین آن ،در كابيل در سيالهاي ( 3133يي 3133ش) در
«پوهنی مطبعه» در چهار جلد در قطع رحلی ،بدین ترتیب چاپ شده است:
جلد اول :شامل غزل یات ،جلد دول :شامل تركیب بندها ،ترجیع بندها ،قصاید،
قطعات ،رباع یات .جلد سول :مثنویات اوست ،شامل عرفان ،طلسم ح یرت ،طور
معرفت ،محیط اعظم .جلد چهارل :آثار منثور ،شامل چهارعنصر ،رقعات ،نکات
(نك :شف یعی كدكنی .)97 :3177
بیدل در عصر خود در نثرنویسی نیز استادي قويدست محسوب میشيد  ...نثير او كيه در
رقعات و چهار عنصر و نکات باقی مانده است ،مثل شعرش غالباً مرموز ،لزز گونيه و
آكنده از تصاویر و تخیل است ...شهرت و آوازۀ نثر او از آنجاست كه عصر او ظياهراً
این طرز بیان متکلفانه را در نثر هم مثل شعر با تحسین و عالقه ميینگریسيته باشيد

(زرینكوب  103 :3179ـ .)105

چهارعنصر مفصلترین اثر منثور بیدل دهلوي است .با توجه به اینکيه تيا كنيون در
ایران تحقیق علمیِ قابل توجهی در شناسایی و معرفی آثيار منثيور بیيدل عمومياً و
چهارعنصر خصوصاً ،انجال نیافته است ،معرفيی و شناسياندن ایين اثير ارزشيمند و
ناشناخته میتواند كمك شایانی به بیدلپژوهان بکند؛ از این رو نگارنده سعی میكند
در این مقاله این مهم را به انجال برساند.
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تاريخ تصني

چهارعنصر

كتاب چهارعنصر مفصلترین اثر منثور ِآمیخته به شعر بیدل است و بنا بر بیتی كه در
حاشیۀ بعضی از نسخههاي خطی آمده ،تعداد ابیات آن  9775یا  9715است.
بیتهاي چارعنصر نزد طبع نکتهسنج

شد معین دو هزار و ششصد و هفتاد و پنج

(بیدل ،ص آخر)
بیت نظم چار عنصر نزد طبع نکتهسنج

شد معین دو هزار و ششصد و هشتاد و پنج

(همو ،چهارعنصر ،نسخۀ  ،3911ص ،)3

با توجه به اینکه بیدل در آغاز عنصر اول به چهلویكسالگی خود اشياره ميیكنيد
(نفسشماري عمر مقارن سال چهل و یکم است ،نك :همو  )31 :3119معلول میشود كه
تاریخ تصنیف این اثر وزین سال 3095ق (3711ي3173ل) بوده است .همچنيین در
پایان كتاب در ضمن قطعهاي هفتبیتی ،مادهتاریخ 77به دست میدهد:
به حمد اهلل ،ز ختم چار عنصر

فرح پیش آمد و غم بر قفا رفت

دو تاریخ از حساب آورد بیرون

كه دخل شبهه خون گشت و خطا رفت

نخست ،افسونی از اعجاز پرداخت

كه از افراد هر عنصر فنا رفت

 .77از افرادِ هر عنصر فنا رفت :این مصرع «مادهتاریخ » ختم چهارعنصر است؛ به این ترتیب كه در
حساب جُمَّل (ابجد ،هوز و )...عدد كلمۀ «عنصر» (( )330ع = ،70ن =  ،50ص =  ،90ر = )900
میباشد كه اگر عددِ كلمۀ فنا (( )313ف =  ،10ن =  50و ا =  )3را از هر چهار «عنصر» كم كنیم،
( )979باقی میماند و آن هم اگر در چهار ضرب شود عدد ( )3337به دست میآید كه سال ختم چهار
عنصر است به تاریخ هجري قمري.
 دول در اجتماعِ چار عنصر نحوست بود چون زنگ از صفا رفت :این بیت دومین «ماده تاریخ» ختم«چهارعنصر» است .به این ترتیب كه در حساب جُمَّل عددِ چهار «عنصر» ( )3730و عددِ كلمۀ
«نحوست» ( )593میباشد كه اگر آن را از ( )3730كم كنیم عدد ( )3337میماند و تاریخ ختم چهار
عنصر محسوب میشود.
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دول ،در اجتماع چار عنصر

نحوست بود ،چون زنگ از صفا رفت
(همان ،ص )170

و مشخص میشود كه تاریخ ختم چهيار عنصير 3337ق (3703ل) اسيت .بنيابراین
نوشتن این اثر حدود بیست و یك سال طول كشیده است؛ البته بیيدل وقتيی كيه در
عنصر دول ،مالقات سول و آخر خود را با شاه كابلی در 3010ق شيرح ميیدهيد و
اشاره میكند كه «امروز بیست سال است كيه مسيت خیيال آن سياغرل و از خميار
كلفتهاي هستی بیخبر» (همان ،ص  )379معليول ميیشيود كيه در سيال 3300ق
مشزول نوشتن قسمتهاي پایانی عنصر دول بوده است؛ یعنی دو عنصير اول و دول را
در عرض پنج سال و عنصرهاي سول و چهارل را در عرض شانزده سال نوشته است.
غالمحسن مجددي مینویسد« :بیدل در این مدت طوالنی یادداشتهاي خود را گردآوري
و آن را در آخر به صورت كتاب تدوین كرده است» (مجددي  509 :3150ـ .)530

سبب تصني

چهار عنصر و وجه تسمية آن

در مقدمۀ چهارعنصر ،نویسنده بعد از حمد و ثناي پروردگار و نعت پیامبر اكرل (ص)
به معرفی خود میپردازد و خود را «ابوالمعانی عبدالقادر بیدل» ميیخوانيد .سيپس
هدف از تصنیف چهارعنصر را اینگونه بیان میكند:
تخفیف عبارتآراییها ،شمهاي مطابق رنگ و بوي گلشن ظهور ،از گل و خار مراتب طيی
كرده ،ادا مینماید و پردهواري از چهرۀ شاهد نقص و كمال مدارج پیبرده ميیگشياید تيا
محتجب نماند كه این نشئۀ بیخمارِ خمستان عدل از ساغر اعتبار هستی چه كشيید و ایين
نزمۀ بینواییِ طربگاه وحدت از ساز امتیاز كثرت چها شنید (بیدل .)7 :3119

پس از ذكر سبب تألیف ،وجه تسیمۀ آن را این گونه بیان میكند:
چون منشأ تحریر این مراتب ،خامۀ عنصريِ ترتیب نشئۀ امکانی است و گردۀ تصویر ایين
حقایق ،صفحۀ ما و منِ تركیب نسخۀ جسمانی ،خردِ معنیسند سررشتۀ سطور به رقیمۀ مکتيب
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بیدل رسانید و قلم تحقیقرقم ،به موسومی «چهار عنصرش» ممتاز گردانید (همان ،ص .)7

صالحالدین سلجوقی ( )373 :3111وجه تسمیۀ كتاب را معلول دو علت میداند :اول
اینکه كتاب به چهار جزء تقسیم شده و هر جزئی با عنصري نامگذاري شده كه به
دورهاي از حیات بیدل اختصاص دارد .این برداشتی است كه سلجوقی از ظاهر و
تقسیمبندي كتاب به آن رسیده و در گفتۀ خود بیدل به این مسأله هیچ اشارهاي نشده
است .ولی علت دول كه سلجوقی هم بیشتر بر درستی آن تأكید دارد و آن را
میپسندد این است كه
چهارعنصر عبارت است از شخص بیدل ،به حیث اینکه كنون در عالم كثرت و عالم كم و
كیف است .وجود او كنون عبارت است از چهار عنصري كه چهار خلط انسانی از آن به وجود

آمده است؛ زیرا این كتاب شرح حال زندگی اوست در دنیاي  ...عناصر (همان.)373 :

عبدالزفور آرزو ( )303 :3111نیز بر این باور است كه «بنا بر فهم فلسفی نقش آب و
باد و خاك و آتش و برآیند این عناصر یعنی جمادات ،نباتات حیوانات و انسان ،این
اثر را چهارعنصر مینامد» .به نظر نگارنده علت دومی كه سلجوقی بیان میكند بهتر
و درستتر است و از گفتۀ خود بیدل نیز همین استنباط میشود.
نثر چهار عنصر و نظر منتقدان و بيدلشناسان در خصوص آن
خوانندگان آثار بیدل بر این باورند كه آثار وي مبهم و دیرفهم است و این واقعیتی اسيت
كه خود بیدل نیز در جايجاي آثارش به آن اشاره میكند؛ در غزلیات گفته است:
معنی بلند من ،فهم تند میخواهد

سیر فکرل آسان نیست ،كوهم و كتل دارل
(بیدل ،دیوان ،ص )3331

یا در مقدمۀ چهارعنصر مینویسد:
دانش درین محیط ز خود رخت بستن است

بر روي چارموج ،مربع نشستن است
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فهمی

به

چار عنصر بیدل گماشتن

از دامگاه شش جهت وهم رستن است

(همو )7 :3119

سؤال مهم این است كه علت تعقید در آثار بیدل در چیست؟ نبی هادي معیار درونی
و وجدانی بیدل را علت اصلی تعقید در سبك بیان بیدل میداند و بر این باور است كه
مطابق قاعدهاي كلی در ادبیات مترقی سراسر جهان ،در لحن شاعرانی كه تمایالت ماوراي
طبیعت وجود دارد ،ضرورتاً ابهال دیده میشود و علتش آن است كه شاعران به هنگال
آفرینش هنري ،از سطح خاص تخیل خود فروتر نمیآیند .بیدل تجارب عال حیات را نیز
به سبك ساده بیان نمیكند .او پیش از آغاز سخن ،تمال قواعد كلی و اصول فلسفی را در
نظر میگیرد ،بعد شروع به سخن میكند؛ بنابراین شیوۀ بیان خاص او نتیجۀ منطقیِ شعور
تربیتیافتۀ عرفانی و بصیرت عمیق یك متفکر است .البته شخصیت متلون هنرمند در این
میان كامالً غیبت نمیكند ،فقط این قدر هست كه وي به آن شخصیت ،مجال تسلط
نمیدهد (هادي 335 :3177ـ.)337

واقعیت این است كه نثر چهارعنصر پر است از استعارات و تشبیهات بکر و
آرایههاي لفظی و معنوي دیگر و تركیبات تازه ،و تركیب جمالت به گونهاي است كه
تمال آنها به صورت دوبهدو با هم قرینهاند و وجود انواع جناسها و سجعها و به تبع
آن ،انواع موازنهها ،چنان موسیقی كالل را غنا بخشیده كه آن را تا مرز شعر پیش
برده است .هنر عمدۀ بیدل در این است كه با وجود پیچیدگی نثر این اثر ،در سرتاسر
آن ،لزات نامأموس و غریب يي غیر از چند واژه و اصطالح هندي ــ خیلی كم است
و برخالف نثرهاي متکلف مرسول آن دوره كه براي قرینهسازي جملهها از
اصطالحات عجیب و غریب و عبارات عربی و كلمات و اصطالحات غیرمأنوس
استفاده میكردند ،از این موارد هیچ خبري نیست .اگر خوانندگان به راحتی متوجه
كالل بیدل نمیشوند ،علتش این است كه یا خود آن مطالب از مباحث بسیار غامض
علمی است ،مانند مبحث وحدتالوجود و روح و  ...و یا یکی از مباحث شاعرانه
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است كه بیدل مهارت خود را در آن به كار برده و خواسته مثالً از دیدن غبار،
نثري شیوا و لطیف ترتیب دهد و آن را به پیرایههاي ادبی و صنایع معنوي بیاراید
(خلیلی .)17 :3111

بیدلشناسان و منتقدان در مورد چگونگی نثر بیدل ،نظریات ضد و نقیضی ارائه
دادهاند .بعضی او را در نثرنویسی در اوج قدرت میدانند و تحسینش میكنند و
بعضی با ریشخند از آن یاد میكنند .همچنانكه در باال ذكرشد ،خلیلاهلل خلیلی تعقید
نثر بیدل را به خاطر معانی غامض فلسفی و مباحث شاعرانه و آفرینشهاي ادبی او
میداند و از این طریق بر استادي و تخیيل لطیف او گييواهی میدهد .نبی هادي
( )57 :3177میگوید:
نثر او نه فقط در فارسی بلکه در تمال زبانهاي دنیا چنان است كه گویی پس از خواندن آن
خطوط منحنی اقلیدسی میرقصد و كاربرد مشابه جدولهاي جبر و مقابله است .من بارها
تجربه كردهال و مشتاقان بیدل را براي شركت در تجربهال دعوت كردهال .گاهی عبارات
چهارعنصر یا رقعات و جز آن را براي لمحهاي با صداي بلند بخوانید؛ شما آواي خود را
آواي وحش احساس خواهید كرد و خواهید پنداشت كه جنیان با شما سخن میگویند.

صالحالدین سلجوقی ( )591 :3111اعتقاد دارد:
نثر بیدل چندان ابتکار و عبقریتی ندارد و خلیج وسیعی بین نظم و نثر او حکمفرماست ،ولو
كه نثر او از هیچ نثري از اسالف و معاصرین او پاي كمی ندارد و حتی كه برتري نیز دارد.

حزین الهیجی با قضاوت افراطی نوشته است« :نثر بیدل به فهم نمیآید اگر مراجعت
به ایران دست دهد براي ریشخند بزل احباب ،رهآوردي بهتر از این نیست» (عبدالزنی

 .)190 :3153محمدحسین آزاد ،به تقلید از حزین ،و با نقدي طنزآمیز اما تلخ،
قضاوت نموده است:
چهارعنصر بیدل نمونۀ مشهوري از معانی خیالی است  ...معانی آن ،آنقدر لطیف است كيه از نظير
انسان فرار میكند و اگر كسی آن را بفهمد حقیقتی ندارد ،بیان آن خیلی زیباست وليی فاقيد مفهيول
است ،انسان متحیر میگردد و نمیداند كه چه نوشته است و چرا نوشته است (همان.)193 :
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حسینقلی خان صاحب تذكرۀ نشتر عشق میگوید« :بیدل طرز جدید و مسلك نو
اختیار كرده ،در نظم و نثر به غایت دست قدرت داشته» (همان .)191 :سرخوش
(كلیات ،ص  )99میگوید« :بیدل نثرهاي رنگین مینگارد ».نیاز فتحپوري از نثر
زیباي بیدل ستایش میكند و میافزاید« :هر لفظی كه بیدل استعمال كرده ،حیات
دارد و باید به همین حیث از آنها تقدیر نمود» (عبدالزنی .)193 :3153

نکتۀ دیگري كه در اینجا مطرح میشود و خواستار جواب است ،این است كه
بیدل در نثر از چه كسانی تقلید میكرد و چه كتابهایی مورد توجه وي بودهاند؟ آنچه
از مطالعۀ چهارعنصر دستگیر میشود ،این است كه بیدل در مبحث معرفی مشایخ
خود ،ضمن ذكر صفات و فضیلتهاي شاه فاضل ،با بیان اینکه «نثري داشت از
سنجیدگیهاي مواعظ دلبند ،مسجعتر از سلك جواهر منظول ،و نظمی به بسط معناي
بلند ،روشنتر از نثر مراتب نجول» (بیدل  )37 :3119نثر او را ستوده است .همچنین
در عنصر دول در مبحث «حیا» اشاره میكند كه به همراه جمعی از دوستان كتاب
تذكرةاالولیاي عطار نیشابوري را در محضر شاه قاسم هواللهی مطالعه میكردند
(همان .)313 :آیا از این دو مطلب میتوان استنباط كرد كه بیدل ممکن است به نثر
شاه فاضل و عطار نیشابوري نظر داشته و از آن دو تقلید میكرده است؟ نبی هادي

بر این عقیده است كه «بیدل تألیفاتی چون تاریخ وصاف ،اخالق جاللی و سه نثر
ظهوري را نثر معیار پنداشته بود و سراسر ایال حیات در همان انواع نثر متصنّع
سرگرل بود» (هادي  .)51 :3177سلجوقی ( )591 :3111اعتقاد دارد كه بیدل در این
راه طریقۀ عطار و جامی را پیموده است و عبدالزنی ( )195 :3153با قطع و یقین

میگوید :با در نظر گرفتن همۀ خصوصیات ،چهارعنصر را باید در ردیف كیمیاي
سعادت غزالی ،تذکةةاالولیاي عطار ،گلستان سعدي و نفحاتاالنس جامی جا داد؛
گرچه سبك آن از سبك كتابهاي فوقالذكر متفاوت است ،ولی یقیناً به همان دسته
تعلق دارد .غالل حسن مجددي ( )91 :3150از قول خوشگو مینویسد« :مطالعات
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انتقادي این امر را تأیید میكند كه بیدل در نوشتن نثر از ظهوري پیروي میكرد.
همچنین در جاي دیگر (ص  )11مینویسد« :بیدل زمانی كه در خدمت اعظمشاه بود،
در تصنیفات شاعرانۀ خویش از طرف موالنا عبدالعزیز عزت پسر مال عبدالرشید
اكبرآبادي راهنمایی میگردید ،وي در فلسفه و علول ظاهري معلومات بسیار داشت
و در نامهنویسی و انشاي شعر داراي مهارت فراوان بود .واقعیت این است كه سبكِ
نثر بیدل بیش از هر چیز به فضاي اصطالحات و تشبیهات و استعارات آن مربوط
میشود و بیش از هر اثر دیگري به شعر خود او شباهت دارد .این نثر بیگانه شعر او
نیست؛ بیدل همانگونه كه شعر میگوید با همان زبان هم نثر مینویسد .بر این اساس
میتوان از سبك خاص و شخصیِ بیدل سخن گفت.
فصول چهار عنصر و موضوعا آنها
چهارعنصر ،در اصل زندگینامۀ خودنوشت بیدل است .شیوۀ بیان در این كتاب به این
شکل است كه وقتی بیدل میخواهد دربارۀ شیخی مطلبی بنویسد یا مشاهدات خود
را در مورد واقعهاي شگقتانگیز بیان كند یا در موضوعی خاص بحث نماید ،با
مقدمهچینیهایی وارد موضوع میشود و در مورد آن به تفصیل سخن میگوید و هرجا
ذوقش تقاضا كند ،از شعر نیز بهره میبرد و در اثناي مطالب و حکایتها ،همانند
مولوي ،فیلش یاد هندوستان میكند و با ذكر «نکته» گریزي به مسائل فلسفی و
كالمی و عرفانی میزند و اندیشههاي عمیق خود را بیان میكند« .كسی كه از همه
اولتر اظهار نموده كه بعضی از رویدادهاي حیات بیدل توسط خود وي در
چهارعنصر ذكر گردیده ،سراج الدین علیخان آرزو بود» (همان .)53 :موضوعات
این كتاب به ترتیب تاریخ نوشته نشده ،بلکه بر اساس چهار تا موضوع كلی
تقسیمبندي شده و در ضمن آنها نویسنده به مسائل ریز دیگر نیز پرداخته است .چون
این كتاب در سال 3337ق خاتمه یافته ،بنابراین از هفده سال آخر زندگانی بیدل در
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آن مطلبی نیامده است و براي مطالعۀ زندگانی وي در این برهۀ زمانی باید به منابع و
تذكرههاي دیگر از جمله آثار نویسندگانی چون بندر ابن داس خوشگو
(سفينةالشعرا) ،شیرخان لودي (مرآَةالخیال) ،محمد افضل سرخوش (كلمات الشعرا)،
آنندرال مخلص (تذكره ،كارنامۀ عشق ،و  ،)...خان آرزو (مجمع النفایس) مراجعه كرد.
چهارعنصر چنانكه از نال آن نیز برمیآید به چهار فصل (عنصر) تقسیم میشود و هر
عنصر در مورد موضوعی خاص بحث میكند .بیدل براي هر فصل با كلمات آهنگین
و شاعرانه عنوانی انتخاب كرده است كه عبارتاند از:
عنصر اول :اشتعال شعلۀ مقال و گرمیهاي صحبت ارباب فضل و كمال.
عنصر دول :روایح شکفتگیبهار عالم منظول و نسایم فیضغنایم فواید معلول.
عنصر سول :طراوت شبنمستان مراتب منثور و آبیاري نخلستان كیفیات شعور.
عنصر چهارل :غبارفشانی بساط عجایب و زنگزدایی آیینۀ نقوش غرایب.
كتاب ،مطابق مرسول با «تحمیدیه» شروع میشود و بیدل با عباراتی بلیغ و
عارفانه به ستایش ذات احدیت میپردازد .این تحمیدیه در حقیقت اعتراف بر عجز
بشري است و بیانگر اینکه درك آدمی همیشه ناقص است و نمیتواند به كنه ذات
یکتا پیببرد؛ زیرا وقتی كه ما از خودي خود بیرون نیامدهایم و به حقیقت وجودي
خود پینبردهایم ،كی میتوانیم به حقیقت ذات كبریایی برسیم .ما همانند اشك گوهر
و خون یاقوت هستیم كه چکیدنهاي ما بر روي خود ماست و هرگز نتوانستهایم از
خودي خود بیرون بیایم.
مييا را كييه ز خييود برآمييدن نیسييت

مشيييکل بيييه حقیقتيييت رسيييیدن

اشيييك گهيييریم و خيييون یييياقوت

داریيييم بيييه روي خيييود چکیيييدن
(بیدل )9 :3119

بعد از حمد ذات كبریایی ،به نعت حضرت پیامبر (ص) میپردازد و ضمن توصیف
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حضرتش ،اقرار میكند كه نعت پیامبر (ص) مشکلتر از ستایش ذات مطلق است؛
چه «بیسایگی شخصِ مجسام ،متنبه است كه این جوهر فرد ،كلفتِ تعین ِ اعراض
نمیشمارد و این روح مجرد ،غبار تعداد صفات برنمیدارد» (همان.)3 :

ز الف حمد و نعت ،اولی است بر خاك ادب خفتن
سجودي میتوان بردن ،درودي میتوان گفتن
(همان)5 :

سپس با قول فیصل «اما بعد» به معرفی خود میپردازد ،بعد در مورد مقصد تحریر و
وجه تسمیۀ كتاب ،صحبت و فصلهاي آن را معرفی میكند .در پایان مقدمه اظهار
امید میكند كه مطالعهكنندگان این «گلزار عرفاننهال ،زحمت خار جهل مبیناد»
(همو )7 :و دست به دعا برمیدارد كه سیاحان این «واديِ معانی غزال ،به غبار كلفت
نادانی منشیناد» (همان )7 :و بعد وارد عنصر اول میشود.
عنصر اول
چون در عنصر اول از گرمیهاي صحبت مشایخ و ماجراهاي دوران كودكی خود
سخن میراند ،آن را به عنصر «آتش» نسبت میدهد .در آغاز عنصر اول ،مقصد از
تحریر این عنصر را بیان میكند و میگوید« :مقصد ،توضیحِ عبارات صفحۀ اتفاق
است و مدعاي ترتیب این سطور تصریح تعمیات حقیقت وفاق» (همان .)9 :بعد
دربارۀ والدت ،دورۀ رضاعت ،راجع به مر

پدر ،به مکتب رفتن ،تیزهوشی خود،

ختم قرآن در عرض هفت ماه ،اشتزال به صرف و نحو عربی و مطالعۀ نظم و نثر
فارسی تا دهسالگی در مکتب سخن میراند .سپس ،همانند عطار ،با عبارات مسجع
و آهنگین به توصیف یکایك مشایخ روحانی خود از جمله شیخ كمال ،شاه ملوك،
شاه یکه آزاد ،شاه فاضل ،میرزا قلندر ،و شاه قاسم هواللهی میپردازد و در اثناي
معرفی مشایخ ،به چگونگی مالقات خود با آنها و وقایع مهمی كه در این مالقاتها
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اتفاق افتاده ،شهرت خود در عزایمخوانی ،عالج بیماران ،نحوۀ برخورد مشایخ با
یکدیگر ،درویشان و زاهدان ،توصیههاي مشایخ به ارادتمندان و بهخصوص به بیدل،
فرق انسان و دیگر حیوانات ،بیدل و رفیق برهمنش در سفر راه باباحسن ابدال،
نرفتن به مکتب ،فرق بین نبی و ولی ،وصف فقرا و عوال ،را شرح میدهد .البته ضمن
بیان این مطالب ،هرجا كه ذوقش بکشد ،غزل ،رباعی ،مثنوي ،قطعه ،یا فردي انشا
میكند و گاهی نیز به اقتضاي مطالب ،گریزي به مسایل عرفانی میزند و اندیشههاي
عمیق فلسفی و كالمی و عرفانی خود را بهصورت منثور یا منظول با ذكر «نکته»
بیان میكند .در پایان نیز خاتمۀ عنصر اول را قرار میدهد.
عنصر دوم
این فصل به چگونگی سرودن بعضی از اشعار خاص بیدل اختصياص دارد .پيس از
تمهیدي كوتاه ،وارد موضوع اصلی میشود و در مورد ده قالب شيعري كيه سيرایش
آنها همراه با وقایع عجیب و جالبتوجه بوده است ،شرح میدهد.
اولین شعري كه به تشریح چگونگی سرایش آن میپردازد ،این رباعی است:
یييارل هرگيياه در سييخن مييیآیييد

بييوي عجبييیش از دهيين مييیآیييد

این بوي قرنفل اسيت یيا نکهيت گيل

یا رایحيهي مشيك خيتن ميیآیيد
(همان)337 :

این رباعی ،همان نخستین سرودۀ بیدل است كه در دهسالگی ،فیالبداهيه از زبيان او
تراویده است .چون در مبحث «آغاز شاعري» در این مورد مفصل سخن گفتهایم ،از
تکرار آن صرفنظر میكنیم.
شعر دول قطعهاي است كه در مجلس شاه فاضل سرده است .بیدل تعریف میكند كه:
روزي جماعتی از فقرا در خدمت شاه فاضل بودیم ...ناگه فردي از شياه سيؤال كيرد كيه
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گوهري كه سبب كمال انسان است چیست؟ شاه فاضل فرمود :قدردانی .و سپس شخصيی
دیگر در مورد تفاوت دعويِ الوهیت منصور حالج و فرعون پرسید و گفت :چرا یکی قابل
تحسین شد و دیگري موجب وبال؟ شاه فاضل بهطور مفصل و مشبع سيؤال او را جيواب
داد .بعد از ختم این بحث ،یکی از مخلصان حضرت شاه رقعهاي به محضير وي فرسيتاد و
با تحریر این بیت خواست خود را ادا كرد:
میتوان در كلبۀ ما هم شبی را روز كرد

بوریا گر نیست نقش بوریا افتاده است
(همان)393 :

شاه فاضل پس از مطالعۀ رقعه ،رو به بیدل آورد كه «ما را از تصدیع عبيارتآرایيی
برآر و بیتکلفانه جوابی در خور مدعاي سایل برنگيار؛ بيه مضيمون آنکيه »...
(همان .)393 :بیدل میگوید به مجرد امر ،شوقی در دلم پیدا شد و این قطعيه بير
زبانم جاري گشت:
خود بیا و حال ما بنگر كه در ملك فنا

روزگار ما ز روز و شب جدا افتياده اسيت

كلبه وسواس است و نقش بوریا زنگار طبع

كار ما با شیوۀ صدق و صيفا افتياده اسيت

بوریا و كلبه را در عالم ما بار نیست

هر كجيا مياییم نقيش ميدعا افتياده اسيت

كلبه آتش زن ،نقوش بوریا را محو كن

در بساط فقر تيا بینيی چهيا افتياده اسيت

تا نخواهد سوخت ،از ما برنخواهد داشت دست

نیستیِ ما چيو آتيش در قفيا افتياده اسيت

(همان393 :ي )395

شعر سول بیدل میگوید :روزي در پتنه شاه ابوفیض معانی به همراه جمعيی از رفقيا
خانۀ میرزا ظریف را با حضور خود مزین گردانیده بودند؛ در آن محفيل از مباحيث
عالی سخن میرفت ناگاه فردي تریاكی ادعا كرد كه «شاها آنچه از لطافت و بساطت
كارگاه مثال بیان نمودهاند ،پردۀ حضور ،بیشایبه بر روي تأملم گشوده و ( »...همان:

 .)397و شاه ابوالفیض با نگاهی تبسمآمیز جواب او را داد و بیدل ضمن حيدیث آن
دو سخنان ارزشمندي در مورد حقیقتِ مراقبه ،عالم مثال ،خواب و بیيداري ،مراتيب
نفس ناطقه و مراتبِ غیب بیان میكند .سرانجال صحبت آن مجليس بيه ذكير معنيی
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«وارستگی» كشید و هر یك از حاضران ،مضمونی در ایين ميورد پرداختنيد .چيون
نوبت به بیدل رسید این «گل چهار بر » را به عرض شکفتگی آورد:
اي دل ز غيييم و نشييياط دوران بگيييذر

از بیش و كم و مشکل و آسيان بگيذر

در گلشيين دهيير ،چييون نسييیم دل صييبح

آزاده درآ و داميييينافشييييان بگييييذر
(همان)317 :

بیدل تعریف میكند كه جرأت نکردل شعر را بخوانم؛ آن را نوشته به شاه تقدیم كردل.
پس از مطالعه گفت:
از فحواي كالل بوي صهباي كمال میآید و صفاي این الفاظ آیینۀ حسن متانت میزداید .از
جادۀ انصاف نباید درگذشت كه به این صزرِ سن ،پایۀ سخن به مذاق كبيرا رسياندن ،آثيار
بناي ندرت است و در مرتبۀ ریشگی پهلوي نمو به نخلهاي بلند زدن ،دلیل آبیاري قيدرت

(همان.)317 :

شعر چهارل :یك زمانی میرزا قلندر در كنار حيوض رانيی سياكر  ،مجليس جشين
باشکوهی برپا نموده بود كه چشم از دیدن بساط عشرت سيیر نميیشيد و حضيور
زیبارویان و مطربان رونق خاصی به آن داده بود .وقتی كه پیمانهها به گردش درآمد،
ناگاه دست ساقی لرزید و باده به زمین ریخت .بیدل با دیدن این منظره فيیالبداهيه
قطعهاي پنجبیتی زیر را انشا كرد:
ز دست ساقی اگر جرعهاي چکید به خاك

در ابروي تو چرا موج ناز چین انداخت

نه رعشيه بير كيف سياقی ،نيه لززشيی در جيال

كه گویم از كفش افکنيد آن و ایين انيداخت

دمييی كييه چشييم تييو سييوي پیالييه كييرد نگيياه

قدح ز دست شد و بياده بير زميین انيداخت

بييه حسيين شييوخ زمييانی عتيياب كيين كييه چييرا

به جال آتش ،از ایين لعيل آتشيین انيداخت

پیالييه چیسييت ،كييه در بييزل شييوخی نييازت

هييزار آینييه ،آب رخ ایيينچنييین انييداخت

(همان)330 :
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شعر پنجم :روزي در اوریسه شاه قاسم هواللهی و درویش والۀ هروي در خانۀ میرزا
ظریف بودند و جمعی از موزونطبعان نیيز در حضيور آنهيا بودنيد .محفيل ،محفيل
شعرخوانی و ذكر صنایع اشعار و بدایع افکار بود و در ميورد ابیيات منقيوط و غیير
منقوط و خیفا و رقطا بحث میشد .بیدل نیز در آن جلسه به شيکل ارتجيالی ،یيك
قطعۀ دوبیتیِ مصرّع و یك فرد منقوط سرود و تحسین همگان را برانگیخت.
مرا بر زلف رشك آید ز گرد یار گردیدن
كه خواهم زین الم آخر زبان مار گردیدن
ز شرل خود ،عرقبارنده شد رنگ رخش آخر
چراغان كرد جوش خط ز شال تار گردیدن
(همان)333 :

بييه جنييبش تیييغزن ،چييین جبیيينش

غضب ،پشيتینشيینِ نقيش چیينش
(همان)339 :

به دنبال این بحث ،واقعۀ مهرعلی (از دوستان میرزا ظریف) و گوسفندش را توضیح
میدهد كه میرزا ظریف هوس كرده بود از گوشت آن كبابی تهیه كند؛ ولی مهرعلی
به سبب خست و تعلق خاطري كه به گوسفند داشت ،به آن راضی نمیشد.
شعر ششم :بیدل میگوید :روزگاري در اندیشۀ صفا دادن آیینۀ زنگاري دل بودل
و از حضور شاه قاسم هواللهی فیضها میبردل .پس از مدتی چند ،حضورها به غیبت
كشید و صورت كار انجمن به معنی خلوت انجامید .در آن روزها فقیر با مجموعه
رسایلی كه به تماس دست دوستان متبرك بود ،خلوتم را پر میكردل .ناگاه شاه قاسم
برگشت و مرا مشزول مطالعۀ آن رسایل دید .پرسید از كدال نکتۀ این مکتوب خیلی
خوشت میآید و بیدل عبارتی از شبلی را نقل كرد و بعد از آن حضرت شاه ،بیدل را
توصیه كرد كه چندي این مجموعه را مطالعه كن تا تو را در رفع حجب معانی كمك
نماید .بیدل پس از مطالعه آن مجموعه را بازنویسی میكند و ذیل اختتال آن را با
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قطعهاي پنجاهوهفت بیتی مزین میسازد .به خاطر طوالنی بودن شعر ،از آوردن
تمامی آن صرفنظر كرده ،تنها به چند بیت آن بسنده میكنیم:
دارد ایييين نسيييخه از عليييول كميييال

یابس و رطيب چيون كتياب مبيین

بيييزل هيييوش از لطيييایفش روشييين

بييياغ فهيييم از معيييارفش رنگيييین

نقطييه و خييط ،سييواد دیييدهفریييب

لفييظ و معنييی ،بهييار طبييعنشييین

سييطر مشييکین بييه صييفحهآرایييی

همچييو ابييرو طييراز لييوح جبييین

صييفر گشييتن ،فييزودن اسييت بييه علييم

صييافی آیینييهاي اسييت معنييیبييین

«یييا» از آن گييال مييیزنييد معکييوس

كييز تمييامی نمييیشييود تسييکین

بيييه بيييدایت رجيييوع بایيييد كيييرد

اصييل كييار نهایييت اسييت همييین
(همان 331 :ي )353

بیدل مجموعه را به پیوست این قطعه ،به حضور شاه قاسم برد؛ وي بیدل را تحسین
كرد و به دست خود نامهاي پیوست آن مجموعه كرد و به خدمت «شاه نعمتاهلل
فیروزپوري» فرستاد و ضمن تمجید از بیدل ،از او نیز در حق بیدل ملتمس دعا
گردي .شاه نعمت اهلل نیز متقابالً نامهاي به شاه قاسم نوشت و طی آن ،وي نیز ذوق
بینظیر بیدل را ستود.
شعر هفتم :روزگاري كه بیدل در متُهرا اقامت داشت ،روزي یکی از آشنایان بیدل
شکایت كرد كه بیش از سه سال است كه ناامنی بر قلعۀ متهُرا حمليه آورده اسيت و
جنیان با هجول خود ،هر روز آنجا را سنگباران میكنند و به حدي سنگ در اطراف
قلعه جمع میشود كه هر روز میتوان قلعهاي دیگر بنا كرد و تدبیر همۀ افسونگران و
پريخوانان بینتیجه مانده است؛ اگر كار به این روال پیش رود ،چندي طول نخواهد
كشید كه قلعه به ویرانهاي خالی از سکنه تبدیل خواهد شد .بیيدل ميیگویيد :در آن
لحظه ،فیالبداهه تكبیتی سرودل و بر روي كاغذ نوشتم تا آن مکتيوب سياده را بير
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نیزۀ علمی ببندند و در جایی كه موضع نزول آفت است نصب كنند .از هميان لحظيه
امن و امان در آن منطقه برقرار شد و پس از سه سال كه از سياكنین آن قلعيه در آن
مورد سؤال كردل ،همه اظهار رضایت میكردند .آن بیت این است:
یيييا عفاریيييت جهيييانی دیگييير

جيياي كييم نیسييت مکييانی دیگيير
(همان)355 :

بعد از توصیف این واقعه ،به ستایش «سخن» میپردازد و نکاتی در ميورد سيخن و
نفس رحمانی و معامالت شوق انسانی بیان میكند.
شعر هشتم :شعر فردي است كه در بلدۀ اوریسه در عالم خواب به بیدل الهال شده
است و بعد از یك سال كه اولین مالقاتش با شاه كابلی اتفياق ميیافتيد ،بيه شيکل
غیرمنتظره همان بیت را از زبان شاه كابلی میشنود و وقتی وحشتزده و متحیر ،نيال
سرایندۀ شعر را از شاه كابلی میپرسد ،شاه جواب میدهد از ماست .بیت این است:
از ما با ماست هر چه گوییم

با همچو تویی دگر چه گوییم
(همان)371:

چون در مبحث معرفی شاه كابلی ،مفصل در این مورد صحبت شده ،به همین مختصر
بسنده میكنیم .در ادامه چگونگی مالقات دومش با شاه كابلی و تأهل گزیدن و بيه
مسلك عسکري گرویدن و فقر و غنا و مالقيات سيول (آخير) او بيا شياه كيابلی و
چگونگی غیبت وي را شرح میدهد.
مورد نهم ،توصیف چگونگی سرایش تك بیت زیر است:
حیا خواندل ،نگيه در گيرد خيط مانيد

ادب كييردل رقييم ،خييط در نقييط مانييد
(همان)313 :

به قول خود بیدل «زمانی كه نه بیداريال بیحضور دیدار شاه قاسيم هيواللهی درس
تسلی میخواند و نه خوابم بیاندیشۀ تصورش نشئۀ تسکین میرساند» (همان)310 :
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شبی در خواب میبیند كه در محضر حضرت شاه است ،یکی از حاضيران در ميورد
«حیا» سؤالی كرد؛ شاه قاسم همچون اكثر مواقع ،جواب آن را به بیدل حواله كيرد و
بیدل بیت مذكور را در جواب سایل انشا كرد .چند روز بعد وقتی كه تةذکةةاال حير را
در محضر آن حضرت مطالعه میكردند ،به مبحثی رسیدند كيه مربيوط بيه «حیيا» بيود؛
شخصی ملتمس كیفیت حال گردید و در تحقیق مسألۀ «حیا» سؤال كرد .شياه قاسيم رو
به بیدل كرد و گفت« :حق آن است كه تو آن شب معروض داشتهاي» (همان.)313 :

دهم و آخرین شعر ،مصرعی است كه بیدل آن را در عالم خواب و به درخواست
فرشتگان در مادهتاریخ رحلت شاه قاسم هواللهی انشا كرد و مورد تحسین آنها قرار
گرفت و پس از بیدار شدن و پی بردن به حقیقت ماجرا آن مصرع را در مقطع یك قطعۀ
پنجبیتی جا داد .مصرع این است« :ز بیتعینی ذات رفت نال صفت» (همان.)317 :

پس از توصیف این واقعه نکتههایی در رابطيه بيا رؤیياي صيالحه و مشياهدات
انسانی بیان میكند و سپس خاتمۀ عنصر دول را مینگارد.
عنصر سوم
این فصل حاوي هشت قطعه نثر است كه هر یك از آنها دربردارندۀ اندیشههاي عالی
عرفانی و فلسفی و نگاه ادبی بیدل میباشند .در قسمت مقدمه بحث ادبی را پیش
میكشد و تفاوتهاي نظم و نثر را شرح میدهد و اظهار میكند كه در حقیقت ،این دو
تفاوت چندانی با هم ندارند و «نظمهاي متین ،نثر مجملاند و نثرهاي رنگین ،نظم
مفصل» (همان .)393 :بنابراین در نظر بیدل نظم و نثر در كیفیت یکسان هستند و تنها
تفاوت آنها در كمیتشان است.
اولین قطعۀ منثوري كه بیدل از آن صحبت میكند ،موسيول بيه «دبسيتان صينع»
است .او پیش از شروع نثر مذكور ،اظهار میدارد كه «دبستان صنع» قبالً نوشته شده
است و امروز به این اوراق میپیوند .وي در این رساله كاینات را به دبستان ،عقل را
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به خامه ،نفس را به صفحه ،عالم باطن را به معنی و عالم ظاهر را به لفظ تشبیه كرده
است و با تشبیهات و استعارات لطیف و رنگيین بيه چگيونگی آفيرینش كاینيات و
پدیدههاي عالم طبیعت میپردازد و در مورد تجدد امثال و تبدل آثار توضیح میدهد
و میگوید دنیا در اصل كلمات خداوند است «اما به حکم حیرتنگاري استاد تعیان،
چندان كه حروف آیاتِ ظهور جلی است ،فهم معنی مقصود خفی» (همان )399 :و بيا
وجود آشکار بودن حروف آیات ظهور ،كسی نمیتواند به حقیقت وجودي كاتب آن
پی برد؛ پس «نفس در سینه دزدیدن» و «لب به دندان گزیدن» را بهترین كار میداند تيا
از این طریق «مشق كدورتهاي بیان به صفا گراید و قط خامههاي زبيان انيدكی محيرف
برآید» (همان .)399 :این رساله با یك مثنوي چهلوهفتبیتی خاتمه میپذیرد.
دومین رساله «نزمۀ وحدت» نال دارد .بیدل با مقدمهچینی و ذكر یاد رفتگان این
رساله را شروع میكند .او قبل از آغاز این قطعه ،علت تحریر آن را اینگونه توضیح
میدهد :وقتی دوستان به یاد رفتگان اظهار تأسف میكردند ،فقیير در آن حاليت بيه
رفیقی گفتم «هر نقشی كه میبینی حرفی است كه میشنوي» (همان 901 :و  .)907او
با شنیدن این جمله بر سر ذوق آمد و اهتيزازي در درونيش پدیيدار شيد و از مين
درخواست كرد كه از این مجمل با تفصیل پرده برگشایم.
موضوع «نزمۀ وحدت» این است كه وجود حقیقی ،تنها از آن ذات كبریایی است
و كاینات ،معلول نفس رحمانی و مظهر صفات خداوند هستند و در این میان انسيان
تجلیگاه «اسم جامع» است .بیدل به این شکل از چگونگی ظهور اسما و صفات ذات
احدیت در عالم شهود و كثرت پرده برمیدارد و توضیح میدهد كه چگونه هستیهاي
اعتباري فنا میپذیرد؛ و در نهایت میگوید از اینجا محقق میگردد كه «سيخن روح
كاینات است  ...هرگاه به اخفاي معنی كوشد جهانی را نفس دزدیدن است و چون به
افشاي عبارت جوشد ،عالمی را بر خود بالیدن» (همان .)905 :این قطعۀ منثور نیز با
یك مثنوي بیستودوبیتی خاتمه مییابد.
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سومین رساله در مورد «فتوت و خست» است .بیدل در این رساله كميال معنيی
انسانی و عروج مرتبۀ اخالق را در «فتوت» و نقص معنی انسيانی را در «خسيت»
میداند و میگوید همۀ عرفا صاحب فتوت نیستند؛ چيون فتيوت چیيزي ذاتيی ،در
حالی كه معرفت اكتسابی است .بعد حکایت «درویش گرسنهاي كه بيه مالیيی چنيد
پناه برد» را نقل میكند .سپس در مورد تفضیل خُلق بر معرفت و برتيري كيریم بير
عارف سخن میگوید و دلیل میآورد كه خداوند ،پیامبر را به صفت عيالم و عيارف
نستود ،بلکه به «خُلق عظیم» ستایش كرد .سپس «نکته»اي در مورد كيرل و «نکتيه»اي
در مورد مصلحت طبیعی مینگارد و با یك رباعی به این رساله خاتمه میدهد.
چهارمین قطعۀ منثور موسول به «ایثاریه» است .بیدل در ابتداي این رساله نیز
اظهار میكند كه آن را قبالً نوشته بود و در اینجا به جمع بقیۀ رسالهها اضافه میكند
تا به این طریق ارباب كرل را ستایش و اهل خست را تنبیه نماید .وي ایثار را
موهبت خداوندي و نیاموختنی میداند و ضمن نقل نکتهاي از زبان بزرگی ،اظهار
میدارد كه ایثار است كه صعوبت و دشواري مر

را آسان میگرداند .به عقیدۀ وي

ایثار نتیجۀ حیا و چشم بینا ،و بخل از آثار بیحیایی و نابینایی است و میگوید عقل
است كه حیا را ایجاد میكند و حیاست كه حقیقت ایمان را آشکار میسازد .سپس
در مورد سه گوهر عقل و حیا و ایمان به تفصیل شرح میدهد .بعد از آن ضمن ذكر
سه حکایت يي یکی حکایت درویش پابرهنه و بازرگان لئیم ،دیگري حکایت زاهد
خسیس و سومی حکایت خسیسی دیگر يي به برشمردن صفات زشت افراد لئیم و
خسیس و نکوهش آنها میپردازد .این قطعۀ منثور نیز با یك مثنوي بیستویكبیتی
خاتمه مییابد.
پنجمین رساله «بهارستان جنون» نال دارد .سبب تحریر «بهارستان جنون» آن
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است كه به گفتۀ خود بیدل وقتی كه وي فصل «بهاریه» را در مثنوي «محیط اعظم»
نوشت ،توجه و تحسین بعضی از دوستانش را برانگیخت و عدهاي كه به نثر عالقۀ
بیشتري داشتند از وي تقاضا كردند كه اثري از این دست به نثر بنویسد و بیدل با
نوشتن این رساله به تقاضاي آنها جواب داد .این رساله كه مصدار به یك غزل
چهارده بیتی است در حقیقت یك قطعۀ ادبیيتوصیفی است و بیدل در آن با
تشبیهات بکر و زیبا و انواع استعارات به توصیف فصل بهار و جلوههاي آن
میپردازد و منکر احیاي اموات را به مطالعۀ رستخیز بهار دعوت میكند .پایانبخش
این رساله نیز یك مثنوي هفتاد وسهبیتی در وصف مناظر دلانگیز بهار است.
ششمین قطعۀ منثور ،موسول به «هجول حیرت» است .این رسياله بيا یيك نگياه
ژرف فلسفی و عرفانی به توصیف عيالم كثيرت و عناصير و پدیيدههياي آفيرینش
میپردازد و از روابط نزدیك و بر هم تنیدۀ تمال عناصر طبیعت اظهار حیرت میكند.
در پایان هم از اهمیت انزوا و «از خودي خود بیرون رفتن» سخن میرانيد .حسين
ختال این رساله نیز قطعهاي پنجبیتی است.
هفتمین رساله «سرمۀ اعتبار» نال دارد .این رساله زمانی نوشته شد كيه بیيدل در
اكبرآباد زندگی میكرد و با میر كامگار روابط بسیار صمیمانهاي داشت .بیدل سيبب
تحریر این قطعه را این گونه بیان میكند :روزي برحسب اتفاق ،میر كامگار بيه سيیرِ
باغ دهره رفته بودیم ،ناگاه در آن تفرجگاه باصفا گرد و غبار شدیدي بر آسمان بلند
شد ،به گونهاي كه هیچكس نمیتوانست چشم باز كند .بعد از مدتی كه گيرد و غبيار
خوابید ،میر كامگار گفت هر كس میتواند در ميورد غبيار شيعري یيا قطعيۀ نثيري
بنویسد و بیدل با این بهانه این رساله را نوشت .سيپس از وجيه تسيمیۀ رسياله بيه
«سرمۀ اعتبار» سخن میگوید و رساله را شروع میكند و با نگاهی تازه و تشبیهات
و استعارات بکر ،به توصیف گردباد و غبار میپيردازد و سيرانجال بيا یيك قصيیدۀ
دوازدهبیتی رساله را ختم میكند.
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هشتمین و آخرین رساله «در فوایيد خاموشيی» اسيت .قبيل از شيروع رسياله
مقدمهاي مینویسد و اظهار مینماید :وقتی «در فواید خاموشی» فقرهاي نوشته بودل
به مقتضاي مقال به آخر مقالت عنصر سول ضمیمه میكنم .وي در این قطعيۀ منثيور،
خاموشی و سخن گفتن را از جنبهها و دیدگاههاي مختلف در مقابل هم قرار میدهد
و هر بار ،خموشی را بر سخن گفتن رجحان میدهد؛ چه سخن را از دالیل دعویهاي
هستی میداند كه در محکمۀ خداوندي باطل اسيت و خموشيی را از دالیيل وضيعِ
نیستی .سخنگو هر چند از عجز سخن گوید ،جري 71محسوب میشود و خموشی در
هر حال وضوح معنی حیا .در ترازوي امتیاز ،سخن با بياد هيوا هماهنيگ اسيت و
خموشی با كوه همسنگ .حباب با جنبش نفس ،زندگی را بر باد میدهد و گوهر بيا
گزینش خموشی براي خود آبيروي جياودانی كسيب ميیكنيد و  ...خالصيه اینکيه
«خموشی ،انجمن گمنامی است و گمنامی از مژدههاي عافیتانجامی .سخن ،جيرس
كاروان شهرت است و شهرت از آوازههاي استقبال آفت» (همان )979 :و در نهایت با
غزلی نهبیتی به این رساله خاتمه میدهد .در خاتميۀ عنصير سيول بياز بيه مبحيث
خموشی و سخن گفتن ادامه میدهد و با وجود برتري دادن خموشی بر سخن گفتن،
در رسالۀ قبلی در اینجا میگوید« :سخنِ به موقع ،خموشی است و خاموشیِ بیمحل
هرزهخروشی» (همان )971 :و سفارش میكند كه انسان باید به وقت ضرورت سخن
بگوید و زمانی كه مقال ایجاب میكند ،خموشی اختیار كند.
عنصر چهارم
بیدل در این عنصر از وقایع عجیب و غریبی سخن میگوید كه در طول زندگانی
خود آنها را مشاهده كرده است .تعداد كلی این وقایع شگفتانگیز سیزدهتاست .وي
در مقدمه و اثناي این وقایع ،تأمالت عمیق فلسفی و دقایق بلند عرفانی را نیز شرح
 .71گستاخ
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میدهد .این فصل نیز همانند عنصرهاي قبلی با تمهیدي شروع میشود .در این
مقدمه از ارادۀ خداوندي ،تکوین روح و جسم و غرابت تركیب جسم سخن میگوید.
همچنین فصلهایی راجع به «صفت روح مطلق»« ،صفت روح طبیعی»« ،صفت روح
نباتی»« ،صفت روح حیوانی»« ،صفت روح انسانی» و «تحقق روح» میآورد و طی
آنها از تفاوتهاي مراتب ارواح پرده برمیدارد .بعد از آن ،حقیقت خواب و بیداري،
جوهرۀ فطرت انسانی ،خیال ،حافظه ،وهم و برزخ كلی بودن جسم را شرح میدهد.
سپس از «نورِ مصطفوي» سخن به میان میآورد و آن را منبع ظهور لمعات علم و
عیان (تعیان اسما و صفات) میداند.
اولین واقعهاي كه شرح میدهد «واقعۀ شیرینی خوردن» است.میگوید :روزي در
شهر دهلی ،سرِ شامی از محفلی دوستانه برخاسته ،در عالم خاصی بودل و بیانقالب
جهانی در نظرل جلوهگر بود .كمی شیرینی همراهم بود ،خواستم در دهان بگذارل ،به
محض لب گشودن راه نفس مسدود شد .وضعیت به گونهاي شد كه حاضران به ناله و
فزان افتادند و همه از زنده ماندن من ناامید شدند .به بيیهوشيی افتيادل و در عيالم
بیخودي نقطۀ سیاهی را مشاهده كردل كه اگر ذرهاي از ظلمتش را بیان كنم ،سفیدي
در دفتر عالم نماند .بعد دیدل در سیاهی آن نقطيه فيرو ميیرول .وليی تأییيد نفيس
رحمانی مانع شد و مرا از عالم غیب و اطالق به جهان شهود و تعین بازگردانید .براي
من طی این واقعه «حقیقتِ انجال و آغاز زندگی معاینه گردیيد كيه از سيیاهی نيور
مطلق جوشید» (همان .)990 :به دنبال این واقعه از بیشماري مراتب تعيیان صيحبت
میكند .سپس ماجراي سفرش را از دهلی به پنجاب و الهور شرح میدهد و ضيمن
آن به فقر و عریانتنی خود اشاره میكند.
دومین واقعه .در این سفر است كه براي بیدل رخ میدهد .بیدل قلمتراشی
(كاردي) به همراه داشت كه كُند شده بود ،وقتی به سراي نکودر رسید و سراغ
آهنگران رفت تا آن را تیز كنند؛ آنها براي انجال این كار ،از همدیگر سبقت
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میگرفتند ،ولی در نهایت یکی از استادان آن كارگاه آن كارد را تیز كرد و كجیهاي
آن را رفع كرد .وقتی بیدل خواست به رسم اجرت چیزي تقدیمش كند ،آهنگر قبول
نکرد و گفت براي انجال این قدر كار توقع اجرتی نداریم؛ آخر ما هم در این گوشه
از مترصدان نزول رحمتیم و بیدل اضافه میكند كه از آن آهنگر «بیتکلف لطف
كالمی معاینه كردل كه قلقل هزار خمکده مینا به نشئۀ سماعش نفس در كال
میدزدید ...و اندازِ آن گفتگو از عالم ظهور حرف و صوت نبود و سحرپردازي آن
تبسم غیر از درهاي اعجاز نمیگشود» (همان.)993 :

سومین واقعه زمانی اتفاق میافتد كه بیدل در شهر اكبرپور از توابع متُهرا اقامت
دارد .میگوید :یك روز ،پاسی از روز نگذشته ،از جانب غربی خیابان برقی
درخشید و دو نور طناب مانند از دور دیده شد .وقتی وارسیدل سر آن طناب بر من
تنیده و نور آن در سراپاي من پیچیده بود .دچار حیرت شدل و به تفتیش افتادل تا
كیفیت حال دریابم .پس از مدتی جستجو دیدل چند خانهبهدوش در زاویهاي بیتعلق
نشستهاند؛ از جملۀ آنها پیري بود كه در سایه دراز كشیده بود و نگاهش با این
شعاع ،پرواز میكرد .با دیدن این صحنه خیلی ترسیدل و به زور خود را از آن جمع
بیرون كشیدل و تنها راه عافیت و نجات خود را در آن دیدل كه بههیچوجه به حقیقت
آن مشاهدات نیندیشم .بعد از دیدن آن واقعه ،سه ماه كه در متُهرا بودل از «تب
محرق » آسایش نداشتم و هر دارو و درمانی كه به كار میبردل بینتیجه بود.
چهارمین واقعه «ماجراي تصویر بیدل» است .نقاشی ماهر به نال انيوپ چتير بيا
بیدل صمیمیت داشت و مدال از وي میخواست كه اجازه دهد تا تصویرش را بکشد،
ولی بیدل راضی نمیشد .یك روز اصرار را از حد بیرون برد تا اینکه بیيدل راضيی
شد .انوپ چتر تصویر وي را با چنان مهارتی نقاشی كرد كه خود بیدل اظهار میكند
وقتی نگاهش میكردل تصوار میكردل خود را در آینه تماشا میكنم .مدت ده سال از
كشیدن آن تصویر گذشت و بیدل هر روز با نگاه به آن شگفتزده میشد .تا اینکه در
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سال 3300ق بیدل بیمار شد و به بستر افتاد و در مدت چنيد روز كيامالً ضيعیف و
ناتوان گردید .همان روزها یکی از دوستان كتابی را كه تصویر ميذكور در البيهالي
اوراقش بود ،براي مطالعه گشود و با اتفاق عجیبی روبهرو شد؛ دید كه رنگ تصيویر
كامالً پریده ،گویی كه آن را در مقابل نورآفتاب گذاشته یا بر رویش آب ریختهانيد.
بیدل و بقیۀ حاضران از دیدن آن دچار حیرت شدند؛ چراكه تصویر نه با نور آفتياب
تماس داشت و نه دست كسی به آن رسیده بود .چند روزي گذشت بیدل عافیت باز
یافت و از بستر برخاست .روزي به یاد آن تصویر افتاد و به سراغش رفيت .وقتيی
تصویر را دید باز دچار حیرت گردید ،چه باز با اتفاق عجیبيی روبيهرو شيد؛ دیيد كيه
تصویر به شکل سابق برگشته است .بیدل میگوید :با دیدن این صحنه از شيدت حیيرت
دچار بیهوشی شدل و وقتی كه به هوش آمدل دیگر طاقت تکرار تأمل نداشتم.
پنجمین واقعه در مورد «قدرت بیدل در عزایمخوانی» است .وي در مقدميۀ ایين
واقعه از مهارتهاي خود در درمان بیماران جنزده و تعویذنویسيیهایش و چگيونگی
سركوب آفات در غلبات وبا و ...در دوران كودكی صحبت میكند .سپس چگيونگی
«زنده كردن كنیزك مرده» را شرح میدهد .میگوید :زمانی كه متأهل شده بودل و در
دهلی اقامت داشتم ،كنیزي بیمار شده بود و هر دارو و درمانی كه میكردنيد بيیاثير
بود .كنیز و اطرافیانش ناچار در انتظار فناي وي نشسته بودند .شبی كه آن كنیزك در
حال احتضار بود ،من در خانۀ آشنایی ناراحت خوابیده بودل .صبح خبر آوردند كيه
كنیزك تمال كرد .بیتوقف به آنجا روانه شدل و همه را در حال گریه و نوحه دیيدل.
مشاهدۀ آن حالت ،آشوبی در هوشم برپا كرد .نزدیك رفتم و كفن را از سيرش بياز
كردل .به محض دیدن ،وحشتی برایم دست داد و بیاختیار ،مشتی بر سینهاش زدل تا
مشتی دیگر بزنم ،از جاي خود بلندشده ،بیرون در جست و در صحن خانه ایسيتاد.
از آن روز تا امروز ،سی و پنج سال میگذرد و آن كنیز زنده است.
ششمین و هفتمین واقعه در مورد «استیصال ارواح خبیثه و اجنه» است .یکيی از
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محالت باصفاي شهر دهلی ،محل رفت و آمد پریان بود .هیچ كس از تيرس بيه آن
طرف تردد نمیكرد .دو ماه از اقامت بیدل در آنجا میگذشت و كيمكيم داشيت بيه
آنجا عادت میكرد .روزي ،تنگ غروب هجول زاغان ،فضاي خانه را هماننيد شيال
تار گردانید و با صداي زشت ،پروازهاي ترسناك سر میكردند .بیدل میگویيد :هير
چارهاي به كار بردیم بیاثر ماند .تا اینکه یکی از آنها را هدف غولهكمان 79سياختم؛
هنوز تیر به آن برخورد نکرده بود كه پر و بالش چون دودِ خرمنِ سيوخته ،در فضيا
پخش شد و همان لحظه پرها به هم پیوست و در افق ،خط سیاهی كشید و در یيك
چشم بر هم زدن بال عنقا نقش بست و غوغا و مزاحمت زاغان همان دل قطيع شيد.
با مشاهدۀ آن حال گفتم و كمان را به گوشۀ خانه گذاشتم تا نماز بخوانم .ناگهان صيداي
شکستنی به گوشم رسید .وقتی وارسیدل ،كمان دو قطعه شده و زهش گسسته بود.
هفتمین واقعه .اقامتگاه بیدل در دهلی درخت پر شاخ و برگيی داشيت و هجيول
گنجشکها و بال زدن دیگر پرندگان بر شاخههاي آن ،خصوصاً هنگال صبح و عصر،
هول محشر برپا میكرد .بیدل میگوید غولهكمانی دیگر داشتم كه گياهگياهی بيا آن،
پرندگان را از باالي آن درخت متفرق ميیسياختم .روزي یکيی از غوليههيا 10بيه
گنجشکی برخورد كرد و پري از آن جدا شد .دیدل با تأنی از هوا فرو میآید .پس از
مدتی به زمین رسید .كنیزي خواست آن را از خاك بردارد؛ به محض اینکه دسيتش
را نزدیك برد ،گنجشك پرواز كرد و حاضران را دچار حیرت ساخت .روز بعد ،آن
كنیز دچار جنون شد و افسون پريخوانان راه به جایی نبرد .تا اینکه من نقش مربعی
كشیدل و فتیلهاي روشن كردل .عالمی اشکال مختلف آدل ،حیوان و نبيات در شيعلۀ
آتش میسوختند .آخر كار هم شيکل درختيی بير روي شيعله نميودار گشيت كيه
 .79غولهكمان :كمانی كه با آن گلولههاي گلی یا سنگ پرتاب میكردند ،همان كمانگروهه یا كمانقروهه
است كه با آن مهرۀ گلین اندازند.

 .10غوله :گلولۀگل ،مهرۀ گلین ،همان غلوله ،گلوله و گروهه است.
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گنجشکها از شاخههاي آن بر روي آتش میافتادند و میسوختند .دو پاس از شيب
گذشته بود؛ دیدل حال مریض بهتر شده است .در حالی كه یك دول فتیليه نسيوخته
بود ،شعله را خاموش كردل و كنیزك خوابید .فرداي آن روز دیدل باز بیمياريِ كنیيز
عودت كرده است .تا تأملی كنم و تفتیش احوال نمایم ،صداي گریه و نوحيه صيحن
خانه را پر كرد .گفتم :من هنوز دست به مجمر نبرده ،چرا چون اسپند فریيادت بلنيد
شد؟ آهی كشید و گفت :ما ارواح خبیثهایم نه جن و پري  ...و ضمن ناله و زاري ،در
جايجاي آن خانه مزارِ كشتگان را نشان داد كه دیروز در آتش فتیله سوخته بودند.
سپس از قافله واپسماندن خود را به خاطر خاموش شدن آن فتیليه عنيوان نميوده،
التماس كرد كه با افروختن آن فتیله رحمی بر احوالش بشود تا او نیيز بيه یيارانش
ملحق شود .آخراالمر با روشن كردن آن فتیله به آرزویش رساندل .از وقوع آن واقعه
اكنون یازده سال میگذرد و دو بار به آنجا گذر كردهال ،درخت همچنيان سرسيبز و
پابرجاست ولی هیچ گنجشکی بر شاخسار آن آشیان نکيرده اسيت و اهيالی آن
محله اظهار میكنند كه از آن زمان تا به حال هیچ اثري از جنونشوقیهاي اجنيه
مشاهده نشده است.
هشتمین واقعه در «بیان دیدن عورت از باالي دیوار بلند» است .روزگاري كه
بیدل در دهلی اقامت داشت ،غذایش ،به قول خودش ،یكمشت نخود خال بود و
بسیار ضعیف و ناتوان شده بود .با این حال همچون غبار ،خیال آسمانپروازي و
همانند باد ،بیپرواییِ ششجهتتازي داشت .شبی هوسِ سیر بازار داشت از خانه
بیرون آمد سراسر راستهها را گشت و انقالبی در درونش بهوجود آمد و شوق تماشا
به نفرت تبدیل شد و وحشت وجودش را فراگرفت .خواست به خانه برگردد
چندقدمی برنداشته بود كه ناگهان دید همانند غباري از زمین بلند میشود و هرچه
تالش میكند خود را به زمین رساند فایدهاي ندارد .به گونهاي كه هرگاه به زمین
نگاه میكرد سرش گیج میرفت .به همین خاطر اكثري چشمان خود را میبست .در
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آن تاریکی شب ناگهان نوري در نظرش آمد .چشم گشود ،دید از سر دیوارخانهاي
يي كه اندازۀ دو سه قد آدل ارتفاع داشت يي چندین سر و گردن باالتر رفته است.
چند درخت و قطعهاي چمن در حیاط آن خانه مشاهده كرد و زنی كه در صدر ایوان
نشسته بود و لباس میدوخت .به محض نگاه ،ترس برش میدارد كه مبادا كسی در
آن حالت ببیندش و مظنونش شود .در همان لحظه خود را بر روي زمین مییابد.
لحظهاي براي نفس تازه كردن نشست و احساس آرامش كرد .ولی بهتزده در پی
كشف حقیقت بود .در آن محله آشنایی داشت .به دیدنش میرود و كودكی را به
پرسوجو میفرستد ،تا مخفیانه به آن خانه رود و از كم و كیف حقیقت او را باخبر
كند .وقتی كودك برمیگردد و مشاهدات خود را بیان میكند ،سرمویی با مشاهدات
بیدل فرق نداشت.
نهمین واقعه ماجراي «یافتن سکۀ دورۀ اكبرشاه» است .این واقعه با مقدمهاي در
بیان مقدار بودن روزيِ هر ذيحیات شروع میشود .بعد ،واقعه را این گونه بیان
میكند :تابستانی در گوشۀ یکی از زاویههاي اكبرآباد در خلوت و تنهایی خودل،
بساط عافیتی فراهم كرده بودل و از اسباب زندگی ،مقداري كتیرا داشتم كه هرازگاهی
مقداري از آن را در قدحی آب خیس كرده ،میخوردل .بعد از مدتی كتیراي اندوخته
تمال شد .روزي بیغذایی بیطاقتم ساخت .از روي ناچاري بلند شدل و به سیر بازار
رفتم .نمیدانستم چه باید بکنم؛ نه آشنایی داشتم تا احوالم را جویا باشد و نه درهمی
داشتم كه چیزي بخرل .از بازار گذشتم و به ساحل دریا رفتم .ولی در آن حالت
آبخوردنم ،روغن بر روي آتش پاشیدن بود؛ با شرمندگی و بیحاصلی راه برگشت
به خانه را پیش گرفتم .وقتی به نزدیکی دروازه رسیدل ،بیطاقت شدل و نتوانستم به
راهم ادامه دهم .به قصد استنجا خود را به پاي دیواري رساندل و بعد به جستجوي
كلوخی ،الي خشتهاي آن دیوار میگشتم .سنگریزهاي یافتم .وقتی خوب نگاهش
كردل ،دیدل سکهاي است متعلق به دورۀ اكبرشاه كه اكنون پنج برابر آن میارزید.
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خالصه همان قدر «نقد كیسۀ غیب از تشویش اضطرابم واخرید و مدتی سرمایۀ
دستگاه قناعتم گردید» (همان.)190 :

دهمین واقعه «توصیف ماجراي چاندچور» است .سالی كه شاه شجاع ،والی
بنگال ،خبر بیماري پدرش شاه جهان را شنید ،با لشکر خود جانب دهلی روانه شد
تا بر تخت طاووس تکیه زند و متصدیان امور از بنگاله تا بهار به جمعآوري خزاین
فتوح گروههایی گماشتند .از جمله براي تسخیر ترهت ،میرزا عبداللطیف
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را

گماشته بودند .وي از آشنایان میرزا قلندر 19بود .بیدل نیز به خاطر همراهی با میرزا
قلندر ،سه ماه شاهد این جنگهاي جانشینی بود .در بحبوحۀ جنگ ،منهیانی خبر
آوردند كه در منطقۀ اهللآباد لشکریان اورنگزیب عالمگیر و شاه شجاع با هم روبهرو
شدهاند و دریایی از خون كشتهها در آن محل به راه افتاده است و شاه شجاع
شکست سختی را متحمل شده است .به محض شنیدن این خبر ،حاضران به هراس
افتادند و میرزا قلندر هرچه تالش كرد كه آن جماعت را تسلی دهد فایدهاي نداشت.
هركس براي آیندۀ خود تصمیمی گرفته بود .پس از ده روز آوارگی ،سرانجال به پتنه
رسیدند .در آن روزهاي وحشتافزا ،زمانی كه به مقال چاندچور رسیدند ،هنوز
خورشید كامل غروب نکرده بود؛ از كنارههاي راه گردي بلند شده بود .بعد از مدتی
سرمست خان و مبارز خان كه با بیدل رفاقت داشتند به همراه دو خادل پیاده ظاهر
شدند و در معیات هم به راه ادامه دادند تا به محوطۀ گلاندودي رسیدند و پس از
طواف در آنجا ،دروازۀ عمارتی دیدند كه دو بنگله داشت و با وجود یك عالم
زیبایی ،خالی از سکنه بود .نگران شدند كه مبادا سپاه دشمن كمین كرده باشند .از
احتیاط چپ و راست خود را میپاییدند .ناگهان دودي را مشاهده كردند كه در كنار
 .13از خویشان میرزا قلندر كه در جنگهاي جانشینی ،سركردگی سپاه شاه شجاع را بر عهده داشت تا
هزینههاي جنگ براي شجاع را از ترهت جمعآوري كنند.

 .19عمو و یکی از مشایخ بیدل.
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آب از مکمن منفذي بلند میشد .باز كنجکاو شدند كه بدانند این دود از كجا برمی
خیزد .با ترس و وحشت به تفتیش پرداختند .سرانجال حجرهاي تنگ یافتند .تا
خوب نگاه كردند پریزادي از آن طلسم آشکار شد .هرچه از كیفیت حال پرسیدند،
چیزي نگفت؛ چون گستاخی پرسوجو را از حد گذراندند ،با بیدماغی چنان نگاهی
به آنها كرد كه خیال كردند برقی درخشید یا پرتو آفتاب در چشمشان تابید .دچار
اضطراب بودند و حیرتزده ایستاده بودند .ناگهان نگاهی به آسمان كرد و آهی كشید
و این بیت هوشگداز را خواند:
سالها در طلب روي نکو دربهدرل

روي بنما و خالصم كن از این دربهدري
(همو)199 :

بیدل میگوید :با شنیدن صداي حزینِ او ،همه از هوش رفته بودیم .پس از مدتی كه
به هوش آمدیم ،دیدیم قلیان در دست ،از حجره بیرون رفته و به طرف آن نشیمن
باصفایی كه ذكرش گذشت ،روان است .همانند دیوانگان به دنبالش افتاده بودیم تا
اینکه به آن عمارت رسید و در صدر بنگله نشست و ما هم مقابل او .شب فرا رسید
و او اگر حرفی میزد ،تکرار همان بیت مذكور بود و ما با هر بار شنیدن آن ،از خود
بیخود میشدیم و تا به خود آییم ،ما را به عالمی دیگر میانداخت .هرچند ما در آن
موقعیت ،آب و نان را فراموش كرده بودیم و زمان و مکان از یادمان رفته بود ،ولی
تقدیر مصلحت نمیدانست كه اسبان بیغذا بمانند .خادمان را در آن گوشه ،چند
كوزه نشان دادند كه پر از آرد گندل و روغن زرد بود كه هم غذاي حیوانات و هم
غذاي آدل از آن مهیا میشد .آخر شب ما از ضعف قوا دچار بیخودي شدیم و به
خواب رفتیم .وقتی كه از خواب بیدار شدیم ،خورشید كامالً باال آمده بود؛ ولی
هرچند چشم برهم مالیدیم آن نقش از نظر رمیده بود و هر چه آن اطراف را گشتیم
از او خبري نبود .میرزا عبداللطیف وقتی كه یقین كرده بود كه ما نمردهایم ،جمعی را
براي پیدا كردن ما فرستاده بود .وقتی كه به ما رسیدند ،با هم پیش كاروان برگشتیم و
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هرچه در مورد اتفاقات بر سر آمده از ما میپرسیدند ،از آن بیت جوابی از ما
نمیشنیدند .سرانجال وقتی كه تفصیل واقعه را از ما شنیدند،آشنایان به آن منطقه
گواهی دادند كه تا به حال در آن منطقه از این موارد دیده نشده است؛ بیشبهه این
واقعه از نارنجیات پري بوده كه به فضل ایزدي این طایفه را از هالك نجات دهد.
یازدهمین واقعه شرح «سانحۀ سفر به مهسی» است .بیدل میگوید :در سال
3070ق كه راهها بسیار ناامن بود به ضرورتی با خادل خود پیاده از پتنه به مهسی
سفر میكردل .از آنجا كه زیاد پیادهروي نکرده بودل ،همان روز اول كه سه كروه
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راه رفتیم ،پاهایم تاول زد و از ناتوانی قدمها به لرزه افتاد .براي نفس تازه كردن به
پاي درختی رفتیم .وقتی چند لحظهاي استراحت كردیم ،یكدفعه فریاد خادل بلند
شد كه هر طور شده باید زود از اینجا حركت كنیم تا زودتر به مقصد برسیم وگرنه
نسیم این نواحی آفت قیامت به دنبال خود خواهد آورد .شب فرا رسید و ما نمی
دانستیم چه باید بکنیم .بعد از تالش زیاد به جمناپور رسیدیم و شب را در آنجا
آرمیدیم .صبح كه بیدار شدیم از كوفتگیهاي دیروز خبري نبود .جهت احتیاط
خواستیم مركبی كرایه كنیم ،ولی به خاطر ناامنی راهها كسی مركب كرایه نداد و ما را
توصیه كردند كه از این سفر صرفنظر نماییم .ولی ما دوباره پیاده به راه افتادیم و تا
زوال آفتاب به راه خود ادامه دادیم؛ باز به درختی رسیدیم و تصمیم گرفتیم كه شب
را در زیر آن درخت استراحت كنیم .پاسی از روز باقی بود ،صدایی به گوشمان
خورد؛ خوب كه نگاه كردیم ،دیدیم پیري خمیدهقامت سوار بر اسبی بچهدار و
كودكی در ركاب او تاختی به طرف ما میآیند .وقتی كه به ما رسیدند به گرمی سالل
كردند و با مهربانی گفتند :در چنین زمانی پیاده سفر كردن صحیح نیست .گفتم:
برخورد صمیمیِ شما بویی از آشنایی دارد ،ولی من به خاطرِ نسیانِ طبیعت شما را
بهجا نمیآرل .خندید و گفت« :من جانمحمدل ،از تابعان خواجه شاه محمد كه در
 .11كروه (هند كوس ،سنس ،كروسا ،افزانی كروه) :واحد مسافت.
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مهسی با میرزا قلندرش نسبت همسایگی دیوار به دیوار است» (همان .)130 :به
دستور خواجه مأمور بودل كه آشنایی را تا به ساحل دریاي گنگ همراهی كنم و
حاال میخواهم پیش خواجه برگردل .سپس از اسب پیاده شد ،از حال میرزا قلندر
پرسید و از علت سفر سؤال كرد .بعد از ساعتی برخاست و اسب را پیش من آورد و
گفت :سوار شوید .انصاف ندیدل كه پیري پیاده رود و من جوان در كنار او سواره
باشم؛ هرچه اصرار كرد قبول نکردل و گفتم :میخواهم در سایۀ این درخت مدتی
استراحت كنم .اسب را برگردانید و مرا همراهی كرد .به بهانۀ استنجا از آنجا دور
شدل و پس از دیري كه به جایم برگشتم ،دیدل اسب را با كودك آنجا گذاشته ،خود
با پاي پیاده به راه افتاده و رفته است .ناچار سوار شدل تا هرجا به او رسیدیم پیاده
شول و اسب را تحویلش دهم .بعد از پیمودن سه كروه راه به سراي بیکولی رسیدیم
و دیدیم قبل از ما آن پیر آنجا رسیده است .عذرها خواستم و از او تشکر كردل.
گفت« :با خادمان چه جاي عذر است  ...بالفعل شب در این سرا باید آسود من هم
مکانی اختیار كردهال از جملۀ حاضران خواهم بود» (همان .)133 :وقتی كه صبح شد،
كودك اسب را پیش من آورد و گفت :پیر قبل از طلوع خورشید رفته و او را در
منزل نهایی خواهیم دید .سرانجال پس از طی نه كروه دیگر به مهسی رسیدیم .پیر
مهربان بر دروازۀ خواجه شاه محمد منتظر ما ایستاده بود؛ اسب را تحویل كودك
دادل و هرچه من اظهار امتنان كردل ،آن پیر بر عرض انکسار خود میافزود .در
نهایت خداحافظی كرده ،به خانه برگشتم .فرداي آن ،پسران خواجه شاه محمد به
رسم قدیم به دیدن من آمدند؛ از لطف و احسانهاي آن خادل پیرشان تعریف كردل و
آنها به محض شنیدن قسم یاد كردند كه كسی با این مشخصات آشناي ما نیست و
دیروز هیچ كسی از هیچ جا به خانۀ ما نیامده است .شگفتی این واقعه مرا دچار
حیرت كرد.
دوازدهمین واقعه .شرح «سفر از متهورا به دهلی» است .زمانی كه پادشاه
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عالمگیر قصد تسخیر دكن را داشت و رعیتهاي نواحی دهلی و اكبرآباد به خاطر
بیاقتداري حاكمان ،نافرمانی پیش گرفته بودند و اكثر زمینهاي حوالی متُهرا را مورد
تاخت و تاز و تاراج خود ساخته بودند .ناامنی و ترس و وحشت همه جا را فرا
گرفته بود .ثروتمندان متُهرا با تدارك ادوات جنگ به دفاع از خود میپرداختند؛ ولی
فقرا نمیتوانستند جز جالي وطن ،كاري انجال دهند .بیدل باالخره پس از دو سال
تحمل رنج و عذاب ،در سال 3097ق تصمیم گرفت سختیها و آفات راه را به جان
بخرد و راهی دهلی شود تا خود را از آن مخمصه نجات دهد .با همۀ بیكسی و
بیدستگاهی چند بهل كرایه كرد و به راه افتاد .بیدل میگوید همان روز اول در
عظیمآباد حدود پنجاه بهل را دیدل كه یك ماه بود زمینگیر شده ،منتظر كمك بودند.
فرداي آن روز كه به راه افتاد ،همۀ آنها مشتاق شدند همراه او به راه خود ادامه دهند؛
ولی ساكنان آنجا آنها را پند و نصیحت داده ،از ادامۀ سفر منع كردند .بیدل با دو
خادل بیمار و ناتوان به راه افتاد؛ چند قدمی نرفته بودند كه درویشی قفسِ طوطی در
دست با شوق تمال نزد او آمد و رو به آسمان كرد و گفت« :آفتابِ عالماقبال همسفر
ماست به مالحظۀ ظلمت اوهال رو نباید گرداند و شمشیر ظفر ،علم اقتدار ما كردهاند،
گرد شك از خاطرها بیرون باید راند» (همان .)131 :به محض شنیدن این ندا همۀ
افراد دوباره به راه افتادند .دو سه كروه با هزار رنج و زحمت طی كردند؛ زمینِ
آبکنی باریك پیش آمد ،ازدحال جمعیت فشار آورد و محور آهنی بهلِ بیدل
شکست .بهل به خاك افتاد و سم گاو نیز زخمی شد و زمینگیر گشت .دیدن این
صحنه همه را به وحشت انداخت ،چون میدانستند در صورت زمینگیر شدن بهلها،
اموال مسافران غارت خواهد شد ،همه كمك كردند بهل درست شد و به راهشان
ادامه دادند .از آنجا به شیرگده يي كه بیش از هفت كروه راه است يي روانه شدند .در
سر راهشان بر چند دیه مقاهیر 13گذر كردند .آخر روز كه به شیرگده رسیدند،
 .13جمع مقهور ،قهركردهشدگان.
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ازدحال جمعیتی كه به تماشاي سر و وضع آنها آمده بودند ،قیامت میكرد .كنار دریا
را براي اتراق خود انتخاب كردند و با وجود فرط خستگی ،از ترس غارت نتوانستند
بخوابند .هنوز خورشید طلوع نکرده بود .بهلبانان ندا دادند كه قافله آماده حركت
شوند .به فاصلۀ یك كروه مقابل این قلعه دهی بود كه كمینگاه غارتگران بود و این
بهلبانان با آنها رابطه داشتند .چون یقین كردند كه كاروانی ضعیفتر و بیكستر از
این قافله نمیتوانند گیر بیاورند خواستۀ خود را عملی كردند و آنها را به مسکن آن
راهزنان هدایت نمودند .گروهی از غارتگران ظاهر شدند و اطراف قافله جوالن
میدادند .بیدل میگوید :در حالی كه همۀ رفقا متفرق شده بودند ،سوار مسلحی را بر
پشت اسبی سیاه دیدل كه از جانب غارتگران به طرف ما میتاخت .گاهی نقاب
میبست و گاهی آن را كنار میزد .وقتی به ما رسید مسلمانی پیر ظاهر شد و با
تهدید تازیانه ،بانگ بر بهلبانان زد كه
اي بدبختان كدال كوري خاك در دیدۀ شما انباشت كه با محبوبان سرادق رضا راه بیادبيی
سر كردید و چه كفران ،قساوت بر دلهاي شما گماشت كه با مقبوالن جنياب تسيلیم آیيین
بیباكی آوردید (همان.)153 :

به محض این خطاب ليرزه بير اعضایشيان افتياد و هميه فریاداالميان برآوردنيد و
بهانههایی تراشیدند .آن پیر ساعتی بر حال بیكسی ما اظهار تأسف كيرد و بعيد بيه
نفرین آن مالعین پرداخت .سپس عنان بگردانید و گفت :به دنبال من بیاییيد .ميا بيا
آسودگی خاطر به دنبال او به راه افتادیم و پنج كروه راه را در عرض نیم ساعت طی
كردیم و خود را به قافله رسانیدیم و از آن ورطۀ هالك نجات یافتیم و غیر از همان
زمان هدایت ،دیگر گردي از آن شهسوار عرصۀ غیب ندیدیم.
آخرین واقعه شرح «رؤیت پیامبر اكرل (ص) و حضرت علی (ع) در خواب»
است .بیدل قبل از آغاز این واقعه ،مقدمهاي در صفت اعتدال مزاج و در صفت رؤیا
مینویسد .بعد از آن اكبرآباد را به عنوان محل وقوع رؤیا و زمان رؤیا را كه شبی از
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شبهاي سال 3013ق بود توصیف میكند .سپس اصل واقعه را شروع میكند .در
اكبرآباد شبی در سال 3013ق بیاختیار خواب بر بیدل چیره میشود .بیدل در عالم
خواب خود را در «جهان احدیت» میبیند و در آنجا مراتب عقول ،بروج و ثوابت و
افالك (زحل ،برجیس ،ناهید ،عطارد ،قمر ،مهر) را تماشا میكند .بعد از آن سپهرهاي
آب ،آتش ،خاك و باد و مراتب هستی یعنی جماد ،نبات ،حیوان و انسان را مشاهده
كرد .بیدل میگوید :در عین تماشا ،شخصی نورانی را دیدل بر بالین من نشسته ،سرل
را روي زانویش گذاشته بود ،چون با دقت نگاه كردل ،دیدل حضرت پیامبر (ص)
است .هرچند تالش كردل نتوانستم سرل را از زانوي مباركش بردارل .سراپا غرق در
شادي و شعف بودل .پس از لحظهاي از عالمی دیگر سر در آوردل؛ ایوان باشکوهی
را مشاهده كردل و شیري با مهابت در آن ایوان مقابل قبله نشسته .سروشِ اسرارِ
یقین در گوشم گفت كه «جناب والیتم ب ،علی مرتضی است متمکن مسند كبریا»
(همان .)171 :با كمال احترال ،خود را خم ساختم و از دور سجدهاي به آن آستان
بهجا آوردل .از هیبت حضورش یاراي حركت به پیش و پس را نداشتم .ناگاه با
مهربانی تمال مرا پیش خود خواند و به «دولت اتحاد» موصول گردانید و چنان مورد
لطف و رحمتم قرار داد كه جرأت یافتم و گفتم :پیامبر اكرل (ص) را به خواب دیده،
سرل را به زانوي ربوبیتپناهش مالیدهال .حضرت علی (ع) فرمود :تعبیر خواب تو
این است كه «حقیقت محمدیه همه وقت سایهافکنِ احوال تواست با آنکه غفلت،
چشمت را نگشاید؛ و باطن نبوت هیچگاه دامنِ تربیت از سرت برنمیگیرد هرچند
آداب ظاهر از تو به جا نمیآید» (همان .)175 :به محض شنیدن این تعبیر ،حالت
عجیبی به من دست داد و از خواب بیدار شدل.
پایانبخش عنصر چهارل ،همانند سه عنصر قبلی ،بخش «خاتمه» است .در پایان
نیز طی قطعهاي در دو مادهتاریخ ،زمان ختم كتاب را 3337ق بیان كرده است.
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نتيجهگيري
چهارعنصر بیدل دهلوي یکی از ارزشمندترین آثار ادبی ي عرفانیِ سدههاي یيازدهم
و دوازدهم هجري محسوب میشود .بیدل آن را با نثري مصنوع و مسجع و آمیختيه
به شعر نوشته است .این كتاب در حقیقت خودنوشت شاعر است و شرح زندگانی و
وقایع مهم زندگی او را از دوران رضاعت تا سال 3337ق شامل میشود و اطالعات
بسیار مفیدي در مورد استادان و مشایخ و وقایع مهم زندگانی شاعر به بیدلپژوهيان
میدهد؛ و از طرف دیگر ،انعکاس عقاید فلسفی و عرفانی خاص و دیدگاههاي ادبی
بیدل در آن ،میتواند از روي بسیاري از ابهامات آثار دیگر وي ،خصوصاً غزلیاتش
پرده بردارد .این اثر با اینکه از لزات نامأنوس و غریب عاري است ،وليی بيهخياطر
ابداع و استخدالِ تشبیهات و استعارات و كنایات بکر ،زبانی معماگونيه دارد و زبيان
آهنگین آن ،این اثر را تا سطح شعر پیش میبرد.
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