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  ابوالمعاني

  »رح«  بيدلميرزا محمد عبدالقادر
  وارسته و انديشمندعارف 

  

  
تجلي انديشه هاي عارفانه در مثنوي عرفان، طلسم حيرت، طور معرفت، 

  محيط اعظم و چهار عنصر
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  دبه نام خداوند جان و خرّ

  
 بيدل  ها و چهار عنصر ها، در گلستان معرفت مثنوي، به مدد فراخواني انديشهدر اين نبشته
كالم . م رياحين كالم آبدارش نوازش مي دهيم شامهء خود را با شميتفرج نموده،بلند آشيان، 

  . را معطر و تازه مي گرداند هر بيدار دلملكوتي بيدل،  مشام جان
رامون واژه هاي از قبيل عرفان، عارف، معرفت، عـشق، تـصوف و             الزم است در اين مبحث، پي     

 بـا ايـن مفـاهيم       ، ذوق ر تماس گرفته شود، تا خوانندهء صاحب      صوفي به طور فشرده و مختص     
  .آشنا گردد

  
 بيدل، عارف وارسته و ابوالمعاني ميرزا محمد عبدالقادر« از كتاب قطوري كه زير نام 

  ، در آندهء نه چندان دور به حليهء طبع آراسته مي گردد، در آين، فراهم گرديده و»انديشمند
 ء اين عارف روشن ضمير به نمايش گذاشته شده است، قسمت هايتجلي انديشه هاي عارفانه

  . را در ده بخش به دوستداران بيدل تقديم مي كنماز آن كتاب 
  

  كاله ِ    عزت    افالك    فرش   نقش   پا   گيرد
  اهت كف خاكي به سر ريزدچو بيدل هر كه از ر

  
  رفيع. س
  

  



 
 

 ابوالمعاني بيدل، عارف وارسته و انديشمند                                                              ٤

 

 
 
 

  
  
  

  همه     سرگشتگان     راه     اوييم
  به   قدر   فهم   خويش  آگاه  اوييم
  چه شد گر موج هر سو مي زند سر
  كه  از  درياش  بيرون  نيست معبر

  »بيدل«
  بخش دوم

  

  مثنوي طلسم حيرت
  

  نمونهء از تجلي انديشه هاي عارفانهء بيدل
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  حيرتمثنوي طلسم 
  

 باال و مثنوي بلنداين  ،  استبيدلابوالمعاني  عرفاني آثار منظوميكي از طلسم حيرت، 
 باطني و  كه در آن بيشتر به سير و سلوك  شدهآفريده به نظم 1080  سال درپرارزش،

 بيدل، در اين مثنوي از انسان شناسي خود حرف .پرداخته شده استعرفاني در درون آدمي 
ي در هستي دارد، انسان را مورد مطالعه قرار مي دهد و سفري نيز در كالبد  او، سير.مي زند

   .بشري مي كند
ما، به سوي خداشناسي، بايد در جستجوي حقيقت و در پهناي معرفت رويم، چه، خدا زادگاه 

اگر به تعمق، رويداد خلقت خود را با بينش سالم دريابيم كه . حقيقي با علم است نه بي علم
عظمت خداي دادگر در درون ما آغاز مي شود، چرا بدون سنجش و بي خبري در شناخت از 

عالم بيرون از وجود خود اين ذات مقدس را جستجو مي نماييم؟ زماني كه به دريافت كمال 
واقعي نايل شويم، به وضاحت در مي يابيم كه عارف حقيقي، يعني انسان، كسي ست كه در 

 مقتدر كه سررشتهء كاينات بدين عظمت به دست خودنگري به توانمندي و شناخت ذات
  ..اوست، پي برده است

انسان ِ فارغ از هوا و آرمان نفساني در عشق معشوق راستين خود غرق مي شود و هرآن چه 
محو شدن در مقابل موجود حقيقي و . است در مقابل ديده گانش تجلي ذات واحد خدا است

ند مقدار است كه در وجود انسان هاي ناتوان از سر تعظيم نهادن به توانگري اش ، حرف بل
مي توان خدا را در آفاق و انفس دريافت، اين سرمايه  صرف با كسب . فهم، سراغ نمي شود

علم و با ترك خواهشات نفساني ميسر مي شود، چه دريافت باطن، مركزيت واقعي و منزهء 
ن حقيقي كه به شناخت ذات بنده گا. ست كه به درستي مي توان اين ادعا را تكميل نمود

مقدس خداوند مي انديشند، به سوي فنا رفته اند، چه جز چهرهء هستي ساز كاينات تصوير 
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ديگري در مقابل شان ظاهر نمي گردد، پس سرسپرده گي كه در حقيقت راه شناخت از ذات 
يم و اگر به خود رسيم، به خدا رسيده ا. عالي مقدار خدا است، با خودشناسي آغاز مي شود

  . فنا شده ايم
  به دير و كعبه كارت چيست بيدل

  فهميده اي  دل  خانهء كيست اگر 
و باز هم از زبان صوفي بلند پايهء فنا شده كه به عشق معشوق حقيقي خود پيوسته، مي 

  :شنويم
  مرو  به  كعبه  كه  سودي   نمي بري  زاهد
  بيا به كعبهء دل سجده كن خدا اين جاست

) يعني شناخت از خدا( تياري را به خاطر رسيدن به منبع و جايگاه حقيقي انسان كه فقر اخ
روي همين امر، . اختيار مي كند، با دنياي احساس و انديشهء واال به آن عميقأ پيوسته است

، آن را مي توان  كه ما در جستجويش از بيرون شده ايمبايد جدأ دريابيم كه ذات يگانهء
ين در نهايت مستلزم منزه بودن صفاي باطن  است، آن هم با و ا. صرف در جود خود دريافت

كسب علم و تعمق، چه، بدون دست يابي به علم و انديشه، شناخت ذات يگانهء دادگر حرفي 
  .ست ميان تهي و بي مايه

  :بياييد، سري به كالم عارفانهء استاد سخن، شيخ سعدي بزنيم
  بايد گداخت  علم  چو شمع از پي
  ان خدا را شناختكه بي علم  نتو

اين انديشمندان پاكيزه سرشت كه صفاي باطن دارند، با بصيرت تام هرچه به نظر شان مي 
رسد، تصويري از كارساز حقيقي آفرينش و كاينات است كه تجلي آن از درون خودش كه 

  . مركز تعمق و دريافت است، ناشي شده است
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  استاد كاينات كه  اين كارخانه  ساخت
   ساخت ود جهان را بهانهمقصود عشق ب

  :و باز از ستارهء افول ناپذير ابوالمعاني بيدل مي شنويم
  سنگ  راه  خود   شمارد  كعبه  و  بتخانه  را 

   طواف گوشهء دل ها كند هر كه  چون بيدل
بايد به آن عميقأ باور داشت كه انسان با فضيلت كه تجهيز با مقدار علم حقيقي است، مي 

  .شناسي خوب تر و راحت تر  به منزل مقصود رسدتواند در راه خدا
اين ذات بي همتا كه اداره كنندهء جهان هستي و معنوي، حاكم روان، تسخيركنندهء افكار و 
صاحب ادارهء انديشه، تعقل همه، چه دانشمند پويايي كه با معرفت معنويت سروركار دارد 

به عنوان نياز بايد بگويم كه صاحب و يا در حد ناتواني قرار گرفته است، جاگزين است، اما 
رتوان كه ذخيرهء علمي و تحقيق كامل در معرفت و شناخت اين يگانهء مهرآفرين حال پ

چه، به خود رفته گان، محو شده . دارد، دقيق تر، با اعتماد تر نسبت به بي سواد ناآگاهست
قيقي به سوي خدا گان، آگاه ترين و نزديك ترين بندگاني اند كه با زيور دانش و علم ح

شناسي رفته اند و همه موجودات را در سايهء وجود رحمت، محبت و لطف بي حد او 
  .همواره ديده اند و به آن مي انديشند

خوانندهء گرامي و دلدادهء راستين  آن مفاهيم كه در سطور باال اشاره شد و براي اين كه به
 مثنوي طلسم حيرت سر بزند، تا در ذهن او بيدل به اسرار و راز واقعي اين نبشته پي ببرد، به 

تفسير و تحليل نگارنده، راهگشاي خوبي به خاطر آگاهي از واقعيت امر خداشناسي ذريعهء 
  .كالم ملكوتي بيدل گردد

  :كه اين ابيات سرآغاز وي است» مثنوي طلسم حيرت « با هم مي رويم به گلستان معرفت 
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  ستبه   نام   آن   كه   دل  كاشانهء او
  نفس   گرد   متاع   خـــــانهء   اوست
  سراغ اش    جاي    ديگر    رو   ندارد
  برون   از    خويش    جستجو    ندارد
  بطون     وحدتش    ظاهر    نشان     نه
  ظهورش   را    بطوني    در   ميان    نه
  نه  فوقي  جلوه گر   بر سطح   تحتش

  ختشنه   تحتي   آشكار   از   فوق   ب
  چنان  اول  كه  او  را   آخري   نيست
  چنان   باطن  كه  با  او  ظاهري نيست
  اگر    شمع    شبستان    بطون    است

   است ظهورش   نقشي  از امكان برون
   پرتوفگن     باشد    ظهورش  و  گر   

   است نورش  معدوم بطون  شمعي كه
  او درياست ساحل بي نشان است گر 
   منزل هم همان است  صحراست وگر

   حسن    سادهء  اوست نقاب   جلوه  
   اوست خم  و  خمخانه  جوش  بادهء

   ديوار  باغ اش هجوم   رنگ   و   بو 
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  فروغ     خويش    فانوس    چراغ اش
  گل     اين     باغ      رعنايي     ندارد
  به    غير   از    خود   تماشايي   ندارد

    آشكار استبهارش   گل   نكرد   و
  گل اش رنگي نه بست و نوبهار است
  كباب  او  چه   گمراهي   چه   عرفان
  خراب  او   چه   آگاهي   چه   نسيان
  چه   امكان    يك    تپيدن   قابل   او
  چه  روز  و  شب   دو   بال  بسمل  او
  در آن  گلشن كه شور جلوهء اوست
  كه حرف رنگ و ني انديشهء بوست

   گفت  و  گو  راهي  ندارد  تازد  چه
    سازد    خامشي    آهي    ندارد چه 

  هــــــواي     آستانش     داده    آواز
  به  گردي  از  دو  عالم  كرده   پرواز

  تمـــناي   حريم اش   بســـته   بسمل
  به   لبيك   صــــداي   خون    بسمل
  نهال   باغ اش   از   خود  سر كشيدن

  او   از    خود   رميدنغزال   دشت   
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  به راه  او كه گردش جلوه زار است
  ز  خود  بيرون  نشستن  انتظار  است

    و   او   نقش تحقيق   من   نمي بندد
   وهم تفريق  اين جا فظي ست دويي ل

  زهي  گلشن  طــــــراز  بزم  نيرنگ
  نهان  در  عالم رنگ  گل     بوي  چو

     اونفس   موجي   ز   بحـر   غيرت
  نگه   تاري   ز   ســــاز   حيرت   او
  صفاتش   نغمهء    ســــاز   بيان   ها
  ثنايش    جنبش    نبض    زبان    ها
  به  ذكر  اوست  از  بس  سبحه مايل
  تپش   ها   مي شـــمارد   دانهء   دل
  به   ســـوداي   ســـــجود   دايم   او

  بروراب   اــــجبين   افتاده   بر   مح
  چو   شد  بر آستانش  سجده انديش
  مهء  نو  هم  جبيني  چيد  بر  خويش
  به  راه اش  بيدلي  كافتاد   بر  خاك
  نشست   از   آبله   سركوب  افالك
  به  ميناي  دلي  گر  خورد سنگ اش
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  شكست هر دو عـالم بود رنگ اش
  ز بس فضل اش به سـامان تالفيست

  ستاگر   طاقت   نباشد   عجز كافي
   بيمار در  آن  وادي  اگر سعي است

  ز   پا  افتاده گي  هم   مي كند  كار
  ـاي   بي   زبان اشـــتحير   نال   ه

  فغان   دست   دعــــاي   نا توان اش
  دل  از  جوش  غم اش  ميخانهء زار
  جگر  از   داغ اش  آتش  خانهء  نار
  ز   دل   هر جا   شكستي سر برآرد

  ي   آن   بزم   داردداي   چينيــــص
  وگر آهي ست اين جا حسرت آلود
  از  آن  محفل  سپندي  مي كند دود

  ـناــبه     يادش     در     بيابان     تم
  ــردش پاــسر  ســــوداييان   را   گ

  ز شوقش   در   تماشاه   گاه  نيرنگ
  چمن  هـــا   پايمال   گردش   رنگ
  شهيدش   را   ز   شوق حسرت آمال
  كفن   چون   صبح   سامان   پر و بال
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   خون هالكش  در  بسمل يك چمن 
   سرد  سينه چاكش  آه    يك  سحر

  شتابان رهء حكم اش  ها در  فلك  
   چون ريگ بيابان ز  سر  پا  كرده 

    نُه  بحر  اخضر   صـــــافيي رداي 
  يك  دامن  تر   پاكي اش    بحر به  

  يان  پوش  صبح  پرن  احـــرام صفا 
  يك خرقه بر دوش  معبدش   اهل ز

  زمين  خــــاكســـــتر  پروانهء  او
   رم  ديوانهء  او هــــــوا  گـــــرد 

    سواري   شبنم از  قلزم اش محيط  
  كاري   الله     آتش  داغستانش    ز 
   سير  صنع   او   از   عجز   تدبير به 
  زمين گير  بينايي    شخص حيرت ز  
   و پوي  وصال اش  تگ   نيرنگ  ز 

  در خيال اش  مي گدازد  حيرت كه 
   ريسمان  باز  پردهء  دل   در  نفس  

  آسمان  تاز   خانهء  چشم     در  نگه
   از عجز رفتار  كه كرد  وادي  آن در
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  جهان  را  جستجويش  خجلت اظهار
   بر ورق داشت نه  تنها  خاك گردي

  داشتهم  مشتي  عرق    جبين  بحر 
  بي دست و پايي  به  اوج كنه اش  از

   پرواز    رسايي  نيست   سخن    را
  گره  بر بال و بر پا تيشه اين جاست

   اين جاست بيابان  مرگيي  انديشه
  بيان   ها   ناوك   وهمي ست  خسته

   و    بالي   شكسته  تصور    ها    پر
  گل  از  گلزار   حمد  او  كسي چيد

  لب خون بسته ناليدكه چون زخم از 
  خموشي هاست اين جا  عين آهنگ
  شكست  بال پرواز است چون رنگ

  
«»«»«»«»«»«»«»«»«»  
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  زبانم لغزشي دارد ببخشاي
  

 موجود نهايت عاجز و ناتوان است، ياراي مقاومت را در برابر هيچ حادثهء ندارد، جز ،انسان
با آن كه انسان . بر ناماليمات فايق آيد و اتكاي خداوند قادر و توانمند، مي تواندبه ياري 

انسان . سخت درمانده و عاجز مي نمايد، با تأسف عميق از اصالت خود در نهايت غافل است
در دنياي غفلت و بي خبري از خود و پيدايش خودش غرق بوده، زماني به اين امر آگاه مي 

ند كه زبان وي كاللت شود كه صدمهء بر وي مستولي گردد، ولي آن زمان دير است كه بدا
  .دارد و در برابر ذكر و حمد پروردگار توانا همواره مي لغزد

بايد اعتراف كرد كه ثنا و صفت ذات عالي مقام احديت، صرف مي شود به ذات مقدس وي 
رجوع نمود و به يگانگي اش سر تعظيم فرو برد و به سوي وي شتافت كه او يگانه و بي 

  . همتاست

  
   ظهوريم        آلود       تهمت     الهي

   دوريم  دشت  يك عدم  تا  ز هستي
   ريزد  چه    ما   وجود    از   غباريم
   خيزد   چه   ما   نمود    از   سرابيم

   آهيم     صيد      نارسايي       كمند
   نگاهيم    برق     خاموشي     چراغ

  به صد خورشيدي از ما پرتوي نيست
  جوي نيستبه صد خرمن طرازي ها 
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  عالمات    معدومي       خاك   مشتي  ز 
   اثبات  نفي     از  غير    به     نمي گردد 

  داريم   خميازه      گر   و    مستي   اگر 
   داريم      تازه     دماغي    نوميدي      به

  شد     آشنا       ثنايت         با      زباني
   شدسخن از خود جدا  در  ن لب چو كه 
  گرديد    راز        اين       آيينهء      دلي
  پرداز گرديد    و     شد   خاكستر    كه

   ريخت   دويي    اثبات    خون   شهادت
   رنگ تويي ريخت  مني و   ما   از    كه
   هيچ  دگر   پيدايي   تو   من    و     ما ز

   هيچ  خبر     ما     كاروان     در     بود
  باشد     چه       سازم      حيرتم    الهي 

   باشد  چه    آوازم      رنگم     شكست
  من و حمد تو هيهات اين چه حرف است

   ناله صرف است به چندين  دل  شكست
   دارم     بنياد       در       ناله      سپندم

   دارم    فرياد     دل       داغ    زير    به 
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  فرسايبه جرم حرف چون كلكم م
  ببخشاي    دارد       لغزشي    زبانم
  ادراك    تو     حمد  نسبت  ندارد 

  »نسبت خاك را با عالم پاك چه «
  من    قدرت كو منم  اين   من   اگر

  حيرت من   طلسم     اي   من  تويي
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  عالم وحدت و كثرت
  

ه در مقابل كارساز حقيقي و با حكمت، عاجز است، به صورت كل بايد اعتراف نمود كه بند
به جز اين كه در حيرت فرو رود و به خود آيد، تا نيايش وي به خاطر سر فروبردن به ذات 

  . يكتا و بي همتا با بنده گي و تسليم شدن به ذات مقدس او تكميل گردد
يت مي توان بايد دانست كه با تحرك و جستجو از درون خود به شناخت حقيقي ذات احد

  . راه يافت
به اين باور عميقأ برسيم كه در عالم وحدت به بيرنگي رسيده ايم، اگر در دنياي كثرت 

به پيامبر عالي مقام اسالم بايد نگريست و دانست كه . بنگريم، مي شود رنگ را دريافت
رنگ در كثرت جاي خودش را دارد، بايد جدأ تفكيك شود كه هر يك در حدود خود 

ي خاصي داشته و معاني حقيقي را افاده مي كند، يعني در عالم وحدت بيرنگ و در جايگاه
  .كثرت با رنگ

   داغ جدايي  و من  آغوش   در  تو
   زين پرده آيي باشد گر برون چه 

   آ ليك بي من برون من  جيب  ز 
   اي من  باشي  پنهان  تا چند ز من

   را سرم كن  سودا   آباد  خروش 
   را   پيكرم   ده   نجنو    گريبان

  خوابم  دام     شكنج  از  آر برون
   گالبم  كن  هستي   وهم    گداز 
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   خورشيد توحيد  پرتو  گر سزد
  تقييد  بنياد    سوزدم  شبنم چو 

   كه در گفتن نگنجم رازي شوم 
  زنم جوشي كه من در من نگنجم

  شمارم  گيرد    احد بيرنگي به 
  رمبه رنگ از باغ احمد سر برآ
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  »ص« حضرت محمد رسول اهللا ،پيامبر اسالم
  

  زبانم قابل حمد خدا شد
  كه با نام محمد اشنا شد

  
، مركز توجه و مرجع خارق العادهء تكريم عالم بشريت است، وي »ص«پيامبر اكرم اسالم 

  . ديده استمنبع نهايت با عظمت در ذهن عارفين انديشمند چون بيدل متجلي گر
به عنوان يك رسالت كامال روشن زا و حقيقي به عالم » ص«شخصيت پيامبر عاليقدر اسالم 

پيدايش كاينات بنابر دستور و امر دادگر عميم با روحانيت اين . كاينات مژده گر مي شود
تبارز حقيقي » ميم « موجود عالي مقام صورت گرفته، جهاني بدين پهناوري صرف در حرف 

كساني كه به معنويت معتقد اند و آيينهء تجلي كاينات را . و در آن محو مي گرددمي كند 
مي بينند، به وااليي و رسالت بي همتاي وي عميقأ پي برده اند و تفكيك » ص«در نور محمد 

فارغ از ميم بوده و در حالت كثرت به اسم زبان » احمد« آن را دارند كه در حالت وحدت 
  .مسماست» احمد«زد عام 

   جوشيد  ميم    يك    احد    آغوش  ز
  پوشيد    رنگ     لباس   بيرنگي    كه 

  .، فخر جهان هستي و معنويست»ص«پيامبر اسالم، خاتم النبيين 
بيدل، مقدار و توانگري پيامبر فخرآفرين اسالم را به ميزان فهم و انديشهء خود محصور مي 

ي آن كه وجود خارجي آن به عنوان هماي به پندار بيدل، شمس ذومعنين است، يك. داند



 
 

 ابوالمعاني بيدل، عارف وارسته و انديشمند                                                              ٢٠

 

 
 
 

سعادت با هنگامي موالناي بلخ برمال شده، ديگر آن كه در كتاب مقدس قرآن، جهان آفرين 
  .هستي ساز به وضاحت بدان اشاره نموده است

  

  قدس       آيينهء     صافيي       محمد
  قدس   گنجينهء     سرمايهء    همان 
   راز    ردهءپ    نه      عشرت    نواي 
  آغاز    و      انجام     محفل    نشاط

  او      كسوت        نقاب      عبوديت
   او         خلوت       چراغ    ربوبيت

   نورش سرجوش  نشهء   واجب  چه
  ظهورش   ميناي     درد   ممكن  چه 
  دارد  نام    هستي   كه     امكان  خم
  دارد  جام   در   ميي    او   جوش  ز 

   آفاق     تقييد       غازهء      ظهورش
   اطالق     هاي    بي نيازي    بطونش 

  جمالش     انوار        مرآت     جهان
  خيالش   فانوس      ذره      هر    دل

  راه  آيينه اش    در    برد     تا  يقين
   هواهللا   جز    نقشي   بي پرده   نشد
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  شد    خدا        حمد      قابل       زبانم
  شد   ا آشن     محمد      نام      با    كه

   ديوانهء اوست جان   كه    نامي   زهي
   اوست   پروانهء   جهان   زير    و   بم

  صدف در هم شكستم  چون   عالم   دو 
   دستم   به   نامش   گوهر   آمد     كه 
   اسم است آگاه   اين  تفسير    از    دل 

  مد هللاــــــــ الح    معنيي      رمز      ز
  در آن خلوت كه دور از كيف و كم بود

   بود   عدم   خواب   در  جلوه  و   نگاه 
  حسن و حقيقت جلوه انديش  شد   چو 

  خويش    آيينهء     در       ديد     محمد
   جوشيد   ميم    يك    احد    آغوش  ز

  پوشيد    رنگ     لباس   بيرنگي    كه 
   نگاهي   ساز    جز    جلوه   آن  نكرد 

  گواهي  خود   بر    جز   ميم   آن   نبود
   نيايد    جرئت      آن    ادراك  هر   ز 

  برگشايد      معما       اين     راز     كه 
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   نيفزود    چيزي     احد    بر    احمد  ز
   بود يكي  هم     آن   فزود    ميمي   اگر

   احد هيچ    از  غير  احد    در    گنجدن
  يكي در يك يك است اين جا عدد هيچ

   جا  اين   است   تار   يك ساز  و  صدا
   جا  اين  است هموار   موج يك   گهر 

  خداوند   باطن       و    ظاهر     محمد 
  پيوند    بحر     با     جز   موج   ندارد 

  يا بحر بحر يا موج است   و  موج  چه 
   موج و كجا بحر كو اسم   از    غير  به

   زبان گفت  و  كام   بي نعت  خدايش 
   گوهر توان سفت  اين هوشي ست اگر
   كام و زبان نيست  طاقت وصفش كه 

  به جز خاموشي اين جا ترجمان نيست
  تاب و پيچ است فكرم  كه » بيدل«من 
   سازي كه هيچ است  از  مي سنجم نوا
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المرسلين را با اخالص بي پاياني كه نسبت به وي دارد،   خاتم،»ص«بيدل، حضرت رسول اهللا 
زماني كه از . در خواب مي بيند، به وي تحفهء درخشش و توانگري را پيامبر مي بخشد

 بركت نور خواب چشم مي گشايد با كمال شادماني معترف است كه اين همه فيوضات از
  . عنايت شده و در چهار عنصر خود نواي عاشقانهء را سر مي دهد به وي»محمد ص«پرتجلي 

  .در اين مورد پرداخته شده است» روياي بيدل« در بخش چهار عنصر، زير نام 
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  ظهور حسن بي رنگ الهي 
  

تا بينا است، بيدل عارف كه بر خويشتن و به صفات خود دانا و به اسرار آفريده گار بي هم
 را به ، دادگر توانا، ويد به چشم يقين در حق مي نگر،او. به زبان اهل معرفت سخن مي گويد

  . آشكار مي كندو اسرار خود  را بر وي به نور خود منور مي گرداند درجهء استغنا رسانده، 
  عظمت الهي ميبيدل نيز، به چشم انصاف و حقيقت نظر مي كند، عزت خود را در عزت و

  .  و علم ازلي گويا  و محرم مي بيند از لطف زبان خود را  ويابد
، نواي حيرت طرازي هاي انديشه و خيال وي،  ريشه در محيط بي نيازي داردآبشخور توفان 

آهنگش، پيامي از ساز بي رنگ مي دهد، شور و شيدايي اش، از قانون دگر مي جوشد و 
سبب خروش بي خودي هاي دل ين همه را، او . تابش نورش، از شمع حيرت در فروغ است

شده است كه نواي موج خون بسمل، آن را در جوش و خروش در آورده، و يا فروغ گوهر 
  . شاهيست كه ظهور حسن بي رنگ الهي آن را به ارمغان آورده است

كه از معنويت به وي الهام مي بيدل عجز نشين، سر بر آستان معشوق ازلي مي نهد، آن چه 
 نقش تحرير درمي آورد و هر چه از جنس حسن و زيبايي مي بيند، به آن تصاوير مي ، بهشود

  . پردازد
خود را در نهايت در برابر معشوق، حايلي بيش نمي بيند كه با از ميان رفتن آن حايل، بيدل، 

  .جلوه گر مي شودمعشوق 

  :  فيض ازل و خروش بي خودي هاي دل را اين گونه سر مي دهد
   اثر بود   گرم   ازل  ضفي  بس   ز 

   بود  دگر   صبح   ميزدم   تا   نفس
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  توفان طرازي   اين     كه   شد  يقينم
   بي نيازي     محيط      جز      ندارد
   آهنگ   حيرت   نواي    اين   همانا
  بي رنگ   ساز    از    مي دهد  پيامي

   اين شور  مي جوشد   دگر  قانون ز 
  نور   اين    مي تابد  حيرتي   شمع  ز

   هاي دل است اين  بي خودي خروش
   است اين  بسمل خون   موج   صداي
  شاهيست      اسرار    گوهر   فروغ 
   الهيست    بي رنگ    حسن    ظهور

   اين جا دم زدن نيست طاقت  الف  ز
  ز مشت خاك غير از كم زدن نيست

  تحرير  نقش  من    از  و  معني  او از
   تصوير  پرداز   من  ز و  حسن   او از
   پردهء پوست من  با   اوست  مغز  ز 

  چو من بي پرده گردم جلوه گر اوست
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  در مورد سرايش طلسم حيرت
  

بيدل واالگهر، در مورد سرايش مثنوي طلسم حيرت كه سطورش جادهء دشت بدايت و 
  :ي مي كندخطوطش موج درياي نهايت است، اين گونه درفشان

  

   جستجويي   بقدر     كوته   سخن
   آرزويي   رنگ    گرد    شكستم

   چنگم    به   نظمي  آيينهء   فتاد 
   زد غوطه رنگم  صفا موج در  كه 

  آيينه گرديد   تا  كه  نظمي  چنان
   فرش سينه گرديد جلوه عالم  دو 

   بدايت   دشت   جادهء   سطورش
  هايت ن  درياي    موج    خطوطش

   الزم هم مصرع  دو   بيتش  هر ز
  به يك ديگر مقابل چون دو عالم

   عبارت   تمكين      نقش   تسلي
   اشارت   آهنگ     پرواز  فلك

   لفظي نقش بسته  صفحه  روي به
   دست معني هاي جسته در عنان 
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   اظهار  تشبيه  جهان  يك مثالش
   دربار  تنزي   عدم  يك  خيالش
   كردن   ناز  عاني م   بر  كالمش
   بر حق باز كردن   چشم  كمالش
   تعميق    بحر     ناخداي    تأمل 
   تحقيق  جيب    واشكاف   تفكر

  به كلك مخترع چون يافت اتمام
   طلسم حيرتش نام  شد عالم  چو 

  

  :با خضوع و خشوع چنان بيان مي كند  بيدل بلندمقدار، فروتني خود را 
  

  ياب     زمان   ل عق    تاريخيي    كهن
   بيتاب     بود     نظمش      تاريخ   پي

   جيب   در   دزديد   تا     انديشه  سر
   غيب    عالم    از    گنج   آورد  برون

   اسرار   آگاهان     معني    عرض   به 
  به اين ساز است خواهش مطلب اظهار

   مطالب     انشاي    تحرير   در    كه 
   كاتب  است   سهو     نسخهء   سراپا
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  كه سهوش نقد حال است» بيدل« اين  از
   است    انفعال   صد    سرمايهء     خطا

  پيماست  عجز   پا   لغزش  جا   هر  به
   آراست  قامت   دستگيري    اندك  به

  شكست خط كه بر عجزش گواه است
   است   عذرخواه   زبان  حرف    همان

   دانند    تدبير     اگر     اصالحي     به
  خوانند      تقصير       آمرزش     خط
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  ترك خود
  

بايد دانست زماني كه به خود رسيديم و با تعلق پيوند نداشته ايم، در شناخت حقيقي به 
سوي خدا رفته ايم، پس بايد به خود برسيم و با نگرش به خود به راز حقيقي خلقت و خداي 

  .ادل پي ببريمع
يگانگي پروردگار حرفي نيست كه در آن دوگانگي را نسبت داد، من و تو در برابر عظمت و 
غرور خداوند جاي ندارد و به اين اصل قطعأ مي رسيم كه شاعر انديشمند و عارف آگاه بيدل 

  :گفته است
   احتياج بارگهء كبرياست طرف آن 

  گر ز طلب بگذرد بنده خدا مي شود
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  بينواييست    سواد     در  سراغش
   ها جداييست   تعلق   از  وصالش

   بي كرانيست محيطش مست جام
   بي نشانيست  كمند   موجش  رم

   دست شستن   هستي  ز   او  زالل
   از خويش جستن   كنار   او  كنار

  اشنايند    او       با   كه    اسيراني
  دايند گل همه از خود ج  بوي  چو
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   را   دويي   برنمي تابد  غرورش
   تويي را  نمي سنجد  وزني منش
   صد سال در حسرت شتابي اگر

  وصالش جز به ترك خود نيابي
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