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چکیده
با توجّه به اینکه موضوع پژوهش حاضر تحلیل زیباشناختی آموزههای اسرار نبوّت و والیت
از منظر قرآن و عرفان در شعر بیدل دهلوی میباشد ،در تفاوت میان واژههای نبوّت و رستات و
والی  ،مباحث فراوانی مطتر و آرای وونتاوونی ارایته وردیتده است ع عارفتان محدت در آ تار
ووناوون خویش به ذکر نکتههای نغز ،در تفاوت میتان ایتو واژههتا و اطتطاحات پرداختتهانتدع
پیروان مکتب محی اتدّیو عربی از جمله بیدل دهلوی بتا تعمّت و تتدّبر در قترآن و ستن و بتا
ژرفنگری در آ ار عارفان کامل ایو موضوع را در شعر وارد کرده و نکتههایی نیز بدان افزودهانتدع
آنچه از سرودههای بیدل در خصوص زیباآفرینی سخو به دس متیآیتد آن است کتهد ختدای
سبحان دارای باطو و ظاهری اس و نبّی خاتم مظهر اسم ظاهر و باطو ح ّ تعتاتی است و آن
همان حدید محمّدی میباشد که دربرویرندۀ بطون و ظهوری اس که با توجّه به جامع بودن
در مظهری میتواند نزاع و تخاطم اسماء را در عیان رفع نماید و هر مظهری را به کمتال الیت
خود برساندع
واژههاي كلیدي
نبوّت ،رسات  ،حدید محّمدی ،والی علوی ،شعر بیدل دهلویع
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مقدمه
از میان مسایل عرفانی (مبحث انسان کامل) والیت از اهمیّت ویژهای برخوردار است و
معرفت حضرت حقّ درگرو شناخت انسان و مراتب و منازل و لطایف و مقامات اوست ،که
مهمترین آنها مرتبۀ والیت و فنای در حقّ است .والیت ،قاعده و اساس طریق عرفان است در
نظام خلقت .وجود نبیّ و وصیّ ،برای هدایت و رشد آدمیان ،ضرورتی اجتنابناپذیر است.
نبوّت به معنی إنباست؛ یعنی إخبار .و نبیّ ،آن است که از ذات و صفات و اسمای الهی و
احکام خبر دهد« .حقیقت محمّدی» عقل اوّل است که روح اعظم است «اَوّلُ ما خَلَقَ اهللُ الْعَقْلَ
و اَوّلُ ما خَلَقَ اهللُ نوری و اَوّلُ ما خَلَقَ اهللُ» رُوحی و صورت محمّدی (علیهالسالم) صورتی
است که «روح اعظم» به تمامت اسما و صفات ،چنانچه گذشت ،در او ظاهر شده و همچنانکه
نبوّت ذاتی ،که إخبار از ذات و صفات حضرت الهی است اوّالً و بالذّات ،روح اعظم راست که
حقیقت آن حضرت است و در آخر نیز ختم نبوّت ،عَرَضی بر صورت پرمعنی آن حضرت گشته،
پس اوّل به حقیقت و آخر به صورت ،در این کار نبوّت که إخبار و اِعالم است آن حضرت بوده

و باقی انبیا ،مظهر بعضی از کماالت حقیقت آن حضرتند( .الهیجی)20 :1383 ،
روش تحقیق
در پژوهش حاضر ،با شیوة تجزیه و تحلیل و با استفاده از منابع کتابخانهای و با استناد به
قرآن کریم و منابع اصلی و مثنویهای بیدل به تحلیل زیباشناختی آموزههای اسرار نبوّت و
والیت از منظر قرآن و عرفان پرداخته و از پژوهشهای دیگر محققان استفاده شده است.
پیشینه تحقیق
در خصوص تحلیل زیباشناختی آموزههای اسرار نبوّت و والیت از منظر قرآن و عرفان در
شعر بیدل دهلوی تا به حال پژوهشی صورت نگرفته است؛ اما در مورد زیباییشناسی در
اشعار بیدل مقاالتی ارایه شده است از جمله:
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1ـ مقاله «تحلیل زیبانگری بیدل دهلوی (با رویکرد روانشناختی) نگارش مهین پناهی در
سال .1389
2ـ مقاله «تحلیل استعاری ـ ساختاری غزلی از بیدل دهلوی (بر پایۀ معنی شناسی
شناختی)» نگارش اکبر شاملو ـ محمود صارمی در سال .1395
3ـ مقاله «برجستهسازیهای ادبی در شعر بیدل دهلوی» نگارش دکتر حمید صمصام ـ
مریم میری در سال .1393
همچنین مقاالت دیگری که در پنجمین «عرس بیدل» ارایه شده است؛ ولی در مورد اسرار
نبوّت و والیت از منظر قرآن و عرفان در شعر بیدل نیز میتوان به کتابی با عنوان «مقایسۀ
انسان کامل از دیدگاه بیدل دهلوی و حافظ» نگارش عبدالغفور آرزو در سال  ،1388اشاره کرد.
بحث و بررسی
از منظر اهل عرفان ،خدای سبحان ،ظاهری و باطنی دارد .باطن او دربردارندة وحدت حقیقی
و صرافت ذاتی است که از آن به عنوان غیب مطلق یاد میشود .حقیقت حقّ به اعتبار ظهور در
غیر ،متصف به ظهور میشود و از تجلّی او در خارج ،کثرت پدیدار میگردد .مقام بطون ،وجود
حقّ و مقام ظهور آن ،وجود خلق است .مقام ظهور ،همواره با کثرت همراه است و کثرت ناشی
از اسما و صفات بینهایت حضرت حقّ است زیرا چنان که گذشت هر اسمی از اسماء الهی،
مقتضی مظهری خاص و هر مظهری طالب اسم مخصوصی است« .و چون هر اسمی به طور
مطلق ،خواستار ظهور و سلطنت خویش است ،در اعیان خارجیه ،نزاع و تخاصم پدیدار میگردد.
از این رو ،برای رفع این تخاصم ،به مظهری که میان آنها به عدل داوری کند نیاز است تا هر
مظهری را به کمال الیق خود برساند .این داور عادل که مظهر جمیع اسماء و صفات حقّ
است ،کسی جز نبیّ حقیقی که حقیقت محمّدی است؛ نیست( ».آشتیانی )857 :1375 ،بیدل با
استفاده از اصطالحات خاص عرفا که همۀ آنها ،استعارهای از ظهور و حضور ذات مطلق است
از غیب تا شهود و از وحدت تا کثرت را در آیینۀ شعر خود به تماشا میگذارد:
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نقــــش گُــــل ،ســــاز عقــــل کُــــلّ گردیــــد

رنــــل گُــــل ،عــــرد بــــوی گُــــل گردیــــد

قـــــدرت عقـــــل بـــــاعثی مـــــیخواســـــت

تــــــا توانــــــد بســــــا نــــــاز آراســــــت

داشـــــت اندیشـــــه حیرتـــــی بـــــه قفـــــس

تــــا همــــان نقــــش گشــــت باعــــث و بــــس

ذاتـــــی آمـــــد بـــــرون ز پـــــردة هـــــوش

کــــه زنــــد قــــدرت از ظهــــورش جــــوش

(بیدل)69 :1388 ،
همچنین در ابیات فوق شاعر از آرایۀ تکرار (گل) ،تشبیه بلیغ (بسا

ناز) و تشخیص

(جوش زدن قدرت) استفاده کرده است .بیدل با نگاهی عارفانه و کالمی ادیبانه هبو

از

وحدت به کثرت را رقم میزند.
نقـــشِ گـــل گـــر چـــه اســـتعارت از اوســـت

لــــوح محفــــور هــــم عبــــارت از اوســــت

(همان)69 :
او همچون اقران خود ،روح اعظم و لوح محفور و نقش گل را استعاره از حضور و ظهور
ذات مطلق دانسته میگوید:
هــــر چــــه در بــــزمگــــاه تشــــبیه اســــت

پرتـــــوی زیـــــن جهـــــان تنزیـــــه اســـــت

تـــــا بـــــری زیـــــن بهـــــار بـــــوی ا ـــــر

جانـــــــب رنــــــــل کاینـــــــات نگــــــــر

(همان)75-74 :
همانگونه که مالحظه میشود بیدل ،با تصاویری بکر که ویژة خود اوست عالم غیب و
شهود را به لفظ و معنا تشبیه نموده است و بر این باور است که همچنانکه ما میتوانیم از لفظ
به معنا برسیم میتوان با بهرهگیری از تشبیهات حسی به عقلی و بالعکس ،به عوالم دیگر راه
یابیم چنان که در ادامه میگوید:
ظــــاهر ایــــن عــــالم اســــت و آن مخفــــی

چــــــون عبــــــارت نمــــــودی از معنــــــی

زیـــــن جهـــــان بایـــــد آن جهـــــان دیـــــدن

از زمـــــــــین اوج آســـــــــمان دیـــــــــدن

ورنـــــــه آنجـــــــا بـــــــدایت و انجـــــــام

از تمیــــــــز دویــــــــی نــــــــدارد نــــــــام

(همان)75 :
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زیرا که او هم ظاهر و هم او باطن است:
اعتبــــــار حــــــدوم تــــــا بــــــه قِــــــدَم

نیســـــت جـــــز مجمـــــل و مفصـــــل هـــــم

بــــاطن هــــر چــــه هســــت مُجمــــل اوســــت

وان ظهـــــورش همـــــان مفصـــــل اوســـــت

شــــخص چــــون جلــــوه گشــــت تحصــــیلش

شـــــــوق کـــــــرد اقتضـــــــای تفصـــــــیلش

ذات هــــــر جــــــا حقیقــــــت اظهارســــــت

بــــــــاطن و ظــــــــاهریش در کارســــــــت

نقــــــش ســــــامانی از بطــــــون انــــــدوخت

آن بطـــــون کســــــوت طبیعــــــت دوخــــــت

اســـــم بـــــاطن بـــــه نغمـــــه زد ســـــازش

بـــــــه خفـــــــا پـــــــرده بســـــــت آوازش

(بیدل)70 :1388 ،
وی در ابیاتی دیگر ،که بنابر اعتقادش از عطیات فیض لمیزلی است ،غیب شهودی را به
تصویر کشیده در وصف نبّی اعظم میگوید:
«ای ظــــــــاهر و باطنــــــــت حضــــــــور اهلل

ســــــر تــــــا قــــــدم آیینــــــۀ نــــــور اهلل

از خلـــق تـــو روشـــن اســـت در دیـــدة خلـــق

آ ــــــــــار حقیقــــــــــت ظهــــــــــور اهلل»

(بیدل)549 :1389 ،
پس بیگمان همۀ آنان که در پی بررسی گسترة والیت هستند به این نتیجه دست یازیدهاند
که والیت و نبوّت و رسالت سه آیینۀ متناظر هستند که یک منظرة قدسی را آشکار و بارز
نمودهاند .و این همان ترجیعبند آفرینش است که با دو بند قوس نزولی و صعودیاش حرکتی
از باطن به ظاهر و از غیب به شهود و بالعکس بوده و هدف از خلقت ـ که همان دایرة
آفرینش و به عبارت دیگر دو قوس نزول و صعود است ـ جز ظهور انبیاء و اولیا که همان
خلیفه اهلل ،ولی اهلل ،مشیه اهلل و محل تجلّی اسماء و صفات الهی و مظهر اسم اعظم ،بلکه خود
اسم اعظم ،است ،و به عبارت دیگر «انسان کامل» که خود جامع جمیع اسماست ،چیز دیگری
نیست.
پس مبانی نظری والیت و واکاوی آن در قلمرو معرفت عارفانه ،معطوف به فهم حقیقت
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انسان کامل است و حقیقت انسان کامل در اندیشۀ بیدل چیزی جز حقیقت محمدّیه نیست و
غرد از آفرینش نیز وجود مبارک ختمی مرتبت است که به طور کُلّی تمام انبیاء و اولیاء را در
برمیگیرد:
وجـــــود اکمـــــل او عـــــالم ظهـــــور کمـــــال

بــه لطــف معنــی رحمــان ،بــه جــود ،عــین جــواد

صـــالی فـــیض ظهـــورش اگـــر نگشـــتی عـــام

ز کـــتم غیـــب نمـــیکـــرد شـــخص کـــن فریـــاد

(بیدل1344 ،ج )7 :2
ابیات فوق اقتباس از آیۀ  82سورة یس (إنَّما أمرُهُ إذَا أرَادَ شَیئاً أن یَقُولَ لَهُ کُن فَیکُونُ:
چون چیزی را اراده کند ،فرمانش این است که بگوید :باش پس بیدرنل موجود میشود).
است .بیدل به توجّه به احادیث قدسی و غیر آن ،این معنی را بسیار شاعرانه پرورده است او
با تلمیح به حدیث قدسی «کُنْتُ کنزاً مخفّیاً ( »...فروزانفر )29 :1366 ،تجلّی حقّ را از سرا
پردة اطالق به عالم تقیید به واسطۀ جلوهگر شدن نور مصطفوی دانسته ،میگوید:
بـــه چارســـوی جهـــان کـــرده صـــیرفی قـــدم

پـــی تصّـــرف او نقـــد «کُنْـــتُ کنـــز» اظهـــار

ز نـــــام نـــــامی او زیـــــب محفـــــل اســـــما

ز پرتـــــو ا ـــــرش ،نــــــور عـــــالم آ ــــــار

(بیدل 1344 ،ج)69 :2
شاعر در ابیات فوق با اشاره به حدیث قدسی« :کُنتُ کَنزاً مخفیاً فَاَحبَبتُ أن أُعرَف فَخَلَقتُ
الخَلقَ لکی أُعرف من گنج پنهان بودم .دوست داشتم که آشکار شوم .پس خلق را آفریدم تا
شناخته شوم( ».فروزانفر )29 :1366 ،کالم خود را مزیّن کرده است .او همچنین در مثنوی
عرفان با بیانی دیگر که نشئۀ موزونی ذاتی اوست آیینهدار حدیث قدسی مذکور است و همۀ
اینها بیانگر تسلط عارفانه و ادیبانۀ بیدل است که شراب عشق محمدّی را در خمستان مثنوی
عرفان به جوش و خروش واداشته است:
محمّـــــــد صـــــــافی آیینـــــــۀ قـــــــدس

همـــــــان ســـــــرمایۀ گنجینـــــــۀ قـــــــدس

نـــــــوای عشـــــــرت نُـــــــه پـــــــردة راز

نشـــــــا محفـــــــل انجـــــــام و آغـــــــاز
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عبودیّـــــــــت ،نقـــــــــاب کســـــــــوت او

ربوبیّــــــــــت ،چــــــــــرا خلــــــــــوت او

چـــه واجـــب نشـــئۀ ســـر جـــوش نـــورش

چــــــه ممکــــــن دُرد مینــــــای ظهــــــورش

خـــــم امکـــــان کـــــه هســـــتی نـــــام دارد

ز جــــــــوش او میــــــــی در جــــــــام دارد

ظهـــــــورش ،غـــــــازة تقییـــــــد آفـــــــاق

بطـــــونش بـــــینیـــــازیهـــــای اطـــــالق

جهـــــــان ،مـــــــرآت انـــــــوار جمـــــــالش

دل هـــــــــر ذرّه فـــــــــانوس خیـــــــــالش

یقـــــــین تـــــــا بـــــــرد در آیینـــــــهاش راه

نشــــد بــــیپــــرده نقشــــی جــــز هــــو اهلل

زبــــــانم قابــــــل حمــــــد خــــــدا شــــــد

کـــــه بـــــا نـــــام محمّـــــد آشـــــنا شـــــد

(بیدل)488 :1388 ،
در ابیات فوق بیدل کالم خود را آراسته است .و این همان اوّلیت و آخریت است به این
معنی که « :آن حقیقت تام محّمدی ،یک حقیقت واحده است به وحدت حقّۀ ظلّیه ،ظِّل وحدت
حَقیّۀ حقیقیّه و به هر جایی او را اسامی متعدّده ایست کماقیل:
یــک نقطــه ،الــف گشــت ،الــف ،جملــه حــروف

در هـــر حرفـــی ،الـــف بـــه اســـمی موصـــوف

یعنی جایی اسمش نوح (ع) و جایی خضر (ع) و جایی موسی (ع) و عیسی (ع) که
حقیقت واحده ،به اسامی متعدّدة مختلفه ،ظهور نموده است به مقتضای« :اَوّلُنا مُحمّدٌ و اَوْسَطنا
محمّد (ص) و آخرنا محمّد» چو یک معنی که پوشانی به گوناگون عباراتی ،چنانچه مرتبۀ اَنزل
از مرتبۀ نبوّت یعنی :علی (علیهالسالم) فرماید« :کُنْتُ مَعَ جمیع الْأَنبیاء سرّاً و مَعَ خاتمِ الْأَنبیاء
جَهْراً» بالجمله انسان کامل محمّدی ظِلُّ اهلل است به مُفاد آیۀ کریمۀ «اَلَمْ تَرَ إلی رَبَّکَ کَیْفَ مَدَّ
الظِلَّ  »...کما قیل:
کَیْـــــفَ مَـــــدَّ الظِـــــلَّ» نقـــــش انبیاســـــت

کـــــو دلیـــــل نـــــور خورشـــــید خداســـــت

ســــــایۀ یــــــزدان بــــــود بنــــــدة خــــــدا

مـــــردة ایـــــن عــــــالم و زنـــــدة خــــــدا»

(خراسانی سبزواری 40 :1390 ،ـ )41
«پس به حقیقت اولیا ،کیمیاگران حقیقیاند ،که مس وجود انسان را مبدل به طال میکنند.
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کیمیای حقیقی کیمیای والیت است که انسان را به قرب حقّ و اصل مینماید .والیت الهی با
مرگ پایان نمیگیرد و به آخرت منتقل میشود .میتوان گفت در وجود انسانی والیت تنها
چیزی است که از انسان باقی میماند .اولیا با یک نظر میتوانند کسی را از کفر به ایمان و از
شرک به توحید و از جهل به معرفت و از بُعد به قرب حقّ برسانند .و تازه در این زندگی سایۀ
واقعی خداوند ،اولیا و پیران طریق هستند نه چیزهای دیگر( .منصورزاده )1389 ،از آنجا که
همۀ اسماء الهی ،تحت اسم جاللۀ اهلل جمع آمدهاند و اهلل ،جامع همۀ اسماء الهی است و بر
همۀ آنها احاطه دارد پس اگر کسی مظهر اسم اهلل شود در واقع مظهر همۀ اسماء الهی شده
است و کسی که مظهر کُلّ اسماء باشد خلیفه اهلل خواهد بود و اشعۀ فیض همۀ کماالت جمع
آمده در اسم اهلل را بر دیگر خالیق خواهد تاباند( ».فیض کاشانی )53 :1392 ،بیدل دهلوی نیز
چون دیگر عارفان براین باور است که از وجود با صفای حضرت ختمی مرتبت (ص) که
مظهر اسم اهلل است« ،اسماء قِدَم» به عرد آمد یعنی آن حضرت آیینهدار اسماء جالل و جمال
حقّ تعالی است و با وجود اوست که «وجوب» رنل امکان به خود گرفت پس ذات او مظهر و
آیینۀ تجلّی حقّ است:
«تجلّـــیهاســـت حـ ـقّ را در نقـــاب ذات انســـانی

شهود غیب اگر خواهی وجـوب اینجاسـت امکـانی»

(آرزو)163 :1381 ،
بنا بر این در این نشئه ،در رأس سلسله مراتب آشکار وجود ،انسان کامل که مصداق اتم
آن رسول خدا (ص) است استعداد ظاهر ساختن همۀ اسماء را دارد پس او در حقیقت مُسمّی
به همۀ اسماء الهی است و این جامعیت را بیدل در آیینۀ کوچک الفار منعکس ساخته است
گرچه گنجاندن بحر در کوزه سخت جانفرساست لیکن بیدل این صور رنگارنل و معنا آفرین
هستی را با قدرت استعداد فوقالعاده و قریحۀ سرشار ذاتی و ذخایر ذهنی ادبی و درآمیختن آن
با شهود عرفانی با حشر کلمات به تماشا گذاشته است و با استفاده از همۀ این امکانات
اکتسابی و ذاتی ،توانسته است بسیاری از اسرار قدم را که در نهانخانۀ غیب مستور است در
آیینۀ الفار ،پردهگشایی کند:
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رمـــــز انســـــان ،ســـــرّی اســـــت گـــــواه

کـــــــه جـــــــز او نیســـــــت بـــــــاطن اهلل

پـــس بطـــون عـــین شـــخص باشـــد و بـــس

ماســـــوا وَهْـــــم مـــــیتراشـــــد و بـــــس

آن بطــــــون تــــــا ظهــــــور پیــــــرا شــــــد

علمـــــــی از پـــــــرده آشـــــــکارا شـــــــد

علـــــم در هـــــر تأمـــــل ،اســـــمی یافـــــت

خــــــویش را پــــــردة طلســــــمی یافــــــت...

(بیدل)122-121 :1388 ،
ای طلســــــــــم حقیقــــــــــت مطلــــــــــق

تـــــو بطـــــون حقـــــی نـــــه ظـــــاهر حـــ ـقّ

ایـــــنکـــــه در فهـــــم خـــــود نمـــــیآیـــــی

معنــــــــی مطلقــــــــی نــــــــه پیــــــــدایی

(همان)123 :
تجدیـــــد ســـــحر کاریســـــت ،در جلـــــوهزار

صــد گــردش اســت و یــک گــل ،رنــل بهــار مینــا

(بیدل)138 :1392 ،
در نگاه بیدل حقیقت حقّ به رنلها و جلوههای گوناگون آشکار شده است؛ پس «حکم
الهی اقتضا میکند که میان اسماء عدالت حاکم باشد و هریک از آنها براساس عدل ،آشکار
گردند ،لذا اسم اعظم «اهلل» که حاکم مطلق بر همۀ اسماست به دو اسم «الحکم العدل» تجلّی
کرد و میان آنها عدالت برقرار ساخت .شأن «نبیّ» در هر نشأه و عالمی ،حفظ حدود الهی و
منع از بیرون آمدن از حدّ اعتدال است .نبّی (صلی اهللُ علیه و آله) کسی است که به دو اسم
«الحکم العدل» ظاهر میشود تا از اطالق طبیعت جلوگیری کند و به عدل فرا خواند .خلیفۀ
پیامبر (ص) نیز مظهر او و مظهر صفات اوست .و نبوّت اصلی حقیقی ،عبارت است از آگاهی
اختصاصی آن نبیّ ،بر استعداد تمام موجودات از حیث ذات و ماهیّت و حقایق آنها و اعطاء
حقّ هر صاحب حقّی بر اساس استعداد ذاتی آن ،از جهت خبر دادن و تعلیم حقیقی و ازلی که
«ربوبیّت عُظما و سلطنت کبری» نامیده میشود و صاحب چنین مقام ،موسوم به «خلیفه اعظم»
و «قطب االقطاب» و «انسان کبیر» و «آدم حقیقی» است که از آن به «قلم اعلی» و «عقل اوّل» و
«روح اعظم» و امثال آن تعبیر شده است و پیامبر (ص) بدان اشارت فرمود« :خَلَقَ اهللُ آدم علی
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صورتِهِ» و «مَنْ رَآنی فَقَدرأَی الحق» و «اَوَّلُ ما خَلَقَ اهللُ نوری» و «اَوّلُ ما خَلَقَ اهللُ العّلم» و «اَوّلُ
ما خَلَقَ اهللُ الّروح» و غیر آن از خبرهای وارده در آن باره .وی همچنین در ادامه آورده است که
محققان اهل عرفان در اصطالحاتشان به آن نبوّت (نبوّت مطلقه) به «عین اهلل» و «عین عالم»
اشارت کردهاند و گفتهاند که «عین اهلل» همان انسان کامل است که به حقیقت «برزخیت کبری»
متحقق شده است .بیدل نیز در آیینۀ معرفت ناب عارفانه چنین تصاویری را نگاشته است او نیز
مانند دیگر عرفا پیامبر را که حایز نبوّت مطلقه است ،برزخ واجب و ممکن میداند:
بــه عــرد واجــب و ممکــن ،وجــود او بــرزخ

رســـوخ هّمـــت اهـــل یقـــین بـــه او مرســـخ

(بیدل 1344 ،ج)6 :2
به هر حال از کلمات عالمه سّیدحیدر آملی و بیدل دهلوی و دیگر عارفان چنین برمیآید:
که « نبیّ » از یک سو از منبع وحی تغذیه میشود و از دیگرسو فرآوردة وحی را به جامعه
عرضه میکند .به تعبیر دیگر «نبیّ» باید صاحب «والیت» باشد تا از سوی باطن بتواند به منبع
وحی متّصل گردد و از جهت ظاهر «نبوّت» هادی خلق باشد .پس نبوّت ظاهر است و باطن آن
«والیت» است .براساس جهان بینی عرفانی مفهوم «ولیّ» گسترده از «نبیّ» و «رسول» است و
آن دو را دربر میگیرد .و «نبیّ»« ،رسول» را نیز در خود دارد براین اساس ،هر رسولی یک نبیّ
است و هر نبیّ یک ولیّ است امّا عکس این مطلب صادق نیست .پس «نبوّت» واسطه و برزخ
است میان «والیت» و «رسالت»؛ چه «نبوّت» إخبار است از حقایق الهیّه ،یعنی معرفت ذات و
صفات و احکام الهی؛ و این إخبار دو قسم است :یکی إخبار است از معرفت ذات و صفات و
اسما و این مخصوص «والیت» است؛ خواه از «نبیّ» به ظهور آید و خواه از «ولیّ» .و دومّ
جمیع آن إخبارات است با تبلیغ احکام شرعیّه و تأدیب به اخالق و تعلیم حکمت و قیام به
سیاست و این مخصوص به «رسالت» است .و این را «نبوّت تشریعی» مینامند و اوّل را «نبوّت
تعریفی» و «نبوّت تشریعی» ،مختتم به حضرت رسالت گشته ،فامّا تعریفی ،که الزم والیت
است ،باقی است و «والیت» اعم از نبوّت و رسالت است .و «نبوّت» اعم از رسالت و اخصّ
از والیت است؛ زیرا که هر رسول که هست .البته نبیّ است و هر نبیّ ،ولیّ است و الزم نیست
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که هر ولیّ ،نبیّ باشد و هر نبیّ نیز رسول باشد( ».الهیجی )232 :1383 ،عالمه حسنزادة آملی
میگوید« :بدان که والیت ،فلک محیط عام است که به نبیّ و ولیّ و رسول ،محیط است لذا
منقطع نمیشود یعنی تا دنیا باقی است ولیّ هست و چون والیت انقطاع یابد امر به آخرت
انتقال می یابد .و والیت را إنباء عام است؛ زیرا ولیّ ،کسی است که در حقّ ،فانی شده و در
هنگام فنا بر حقایق الهیّه ،مطلع میشود و از آنها إنباء یعنی إخبار مینماید .امّا نبوّت و رسالت
تشریعی منقطع میشود؛ زیرا احاطۀ تامّه ندارند .نبیّ و رسول از اسماءاهلل نیستند امّا ولیّ
هست« :اِنَّ اهللَ هُوَ الْوَلیُّ الْحَمید» و اسم خداوند یعنی ذات واجب الوجود مأخوذ با وصفی از
اوصاف؛ چنان که سفرای الهی و عرفای شامخین ،بیان فرمودند .لذا رسالت و نبوّت منقطع
میشود .امّا انسانِ ولیِّ کامل ،چون مظهر اسمِ ولیِّ واجب بالذّات است ،بود او واجب است .از
این رو به بحث قرآنی هیچگاه اجتماع انسانی ،از انسان کامل خالی نیست .خواه رسول باشد،
خواه نبیّ ،خواه وصیّ و خواه ولیّ دیگر غیر آنها که رسالت و نبوّت و سفارت تشریعی
نداشته باشد و چون مظهر اسم ولیّ که واجب بالذّات است مرتفع نمی شود و بود آن واجب
است ،معصوم فرموده است« :لَوْال الْحُجَّهُ لَساخَتِ الْاَردُ بِأهلِها»  ...و در محّمد (ص) نبوّت و
رسالت قطع شده است .لذا نبیّی مُشَرِّع یا مُشَّرعٌ لَه ،بعد از او نیست و این حدیث «النَبیَّ
بَعْدی» که پیغمبر فرمود :پشت اولیاءاهلل را شکسته است زیرا این حدیث متضّمن انقطاع ذوق
عبودیّت کامل تام است .پس اسم عبودیّت که خاص آن باشد بر ولیّ اطالق نمیشود و
منسحب نمیگردد؛ زیرا عبد نمیخواهد با سیّدش که اهلل تعالی است ،در اسمی مشارک باشد و
خداوند به نبیّ و رسول ،نامیده نشد امّا به ولیّ نامیده شد .چنان که فرمود« :اهللُ ولیُّ الَّذین
آمنُوا» (آل عمران )255 :و فرمود« :هُوَ الْوَلیَّ الحمید» (شوری )28 :پس ولیّ در داشتن این
اسم با سیّد خود مشارک است .غرد این است که ادب اقتضا میکند بنده در بندگیاش بندة
کامل باشد و در هیچ اسمی از اسماء با آقای خود شرکت نداشته باشد .چنان که ربوبیّت از آن
اوست ،عبودیت از آن این است .حرف شیخ این است که دل اولیاء اهلل میخواهد در اتّصاف به
عبودیّت ،عبد کامل باشد .امّا چون جناب خاتم عبد کامل بود «سبحان الّذی أسْری بِعَبْدِهِ لَیلْاً»
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(اسراء )1 :و هیچ انسانی به مقام عُبودیّت او نمیرسد که آن عبودّیت مقتضی خاتمیّت است،
لذا در مقام اشتیاق به نیل و ذوق مرتبۀ عبودّیت کاملۀ تامّه که در حقیقت دسترسی بدان ندارد
و اختصاص به خاتم دارد گفت :حدیثِ «النَبیَّ بَعْدی» پشت اولیاء اهلل را شکست .پس این
سخن زبان تعّنت و اعتراد نیست ،بلکه لسان تضّرع و اشتیاق است .و این اسم ولیّ بر
بندگان خدا چه در دنیا و چه در آخرت ،باقی و جاری است پس به انقطاع نبوّت و رسالت،
اسمی که اختصاص به عبد داشته باشد دون حقّ ،باقی نماند .غرد این است که عبودّیت
کاملۀ تامّه ،در نبیّ و رسول است و خاتم که نبیّ رسول است ،در عبودیّت کامل بود و پس از
وی رسالت و نبوّت منقطع گردید و عبودیّت مختص به عبد که آن عبودیّت کامل و تامّ باشد،
پس از انقطاع نبوّت ،باقی نمانده است پس این اسم که عبودیّت است به رسول خاتم
اختصاص یافت و پس از وی هرچند ولیّ باقی و دائم است ولی در این اسم ولیّ با حقّ
مشارک است و دیگر هیچ ولیّ اسم مختص به خود ندارد .چنانکه حقّ تعالی دارد».
(حسنزاده آملی )341-339 :1394 ،حال که معنای والیت و نبوّت و رسالت مشخص گردید
و دانستیم که مقام والیت کلیّه در مقام ارشاد خلق ،متجلّی به صورت نبیّ و رسول است با
سیری در دیوان بیدل ،نظر وی را نیز در این باره بررسی مینماییم .بیدل در تعریف نبوّت و
والیت میگوید:
نبــــــوّت ،بطـــــــون و والیــــــت ظهـــــــور

جمــــــال و جــــــالل دو عــــــالم حضــــــور

شـــــــرابی کـــــــه بیـــــــرون ادراک بـــــــود

بـــــه جـــــامش عیـــــان در دل تـــــاک بـــــود

جمـــــال حقیقـــــت بـــــه چنـــــدین نقـــــاب

شــــــهود یقیــــــنش چــــــو آب از حبــــــاب

(بیدل)712 :1388 ،
بنا بر این پیامبر دارای دو بُعد است .بُعد ظاهر و بُعد باطن ،باطن پیامبر همان والیت
اوست که از حق تعالی ،عطا و فیض میستاند و از بُعد ظاهر که نبوّت اوست به خالیق
میرساند و بیگمان بُعد والیت که باطن نبوّت است شریفتر و عظیمتر از نبوّت اوست زیرا که
ظاهر نیازمند باطن است و باطن بینیاز از ظاهر ،و با توجّه به این که باطن بینیاز از ظاهر

 فصلنامه زيباييشناسي ادبي  سال هفدهم  شماره   41پايیز 1398

… 109 
تحلیل زيباشناختي آموزههای اسرار نبوّت و واليت از

است از ظاهر که نیازمند به اوست بزرگتر است و این باطن است که به حقّ نزدیکتر است
پس مرتبۀ والیت ،بزرگتر از مرتبۀ نبوّت است امّا باید به این امر توجه داشت که برتری والیت
بر نبوّت ،برتری وال یت نبّی بر نبوّت اوست و بیرون از ساحت مبارک آن حضرت مفهومی
ندارد« .بیدل بر مبنای چنین اعتقادی است که همۀ هستی را مشحون از نشئۀ والیت و نبوّت
میداند .وی در چهار عنصر میگوید :پس تصرّف این دو کیفیّت به رنل صورت و معنی،
الیزال در مزاج اعیان ساری است؛ و قدرت این دو موج چون حقیقت روز و شب بیتعطیل در
محیط امکان جاری ،از این دفتر به غور هر نقطهای که پردازند سواد اعظمی است دقیق؛ و از
این ساغر به کنه هر قطرهای که وارسند محیط حیرتی است عمیق .همان گونه که دیدیم ،جام
نبوّی که بر بلندای قوس صعودی قرار دارد و مجموعۀ نشئه ،نشا و مواصفات جامهای انبیاء
سلف را در خود مستتر دارد ،با اختتام بُعد اختصاصی نبوّت در وجود مبارک خاتم انبیاء (ص)
نشئۀ والیت عام میگردد:
فطـــرتهـــا بـــس کـــه ناتمـــام و خـــام اســـت

در بـــــزم وصـــــال مـــــژدة پیغـــــام اســـــت

گــــر جــــوهر فهــــم «نحــــن اقــــرب» باشــــد

پیداســــت کــــه نشــــئۀ والیــــت عــــام اســــت

(بیدل)182 :1389 ،
در بیت فوق اقتباس از آیۀ  16سورة ق (نَحنُ أَقرَبُ إلَیهِ مِن حَبلِ الوَرید) باعث زیبایی و
استحکام کالم بیدل شده است .یعنی بر مبنای عام شدن نشئۀ والیت ،همۀ آدمیان بالقوه ،ولیّ
میباشند که البته عدهای اندک توفیق مییابند نور بالقوّه را به نیروی بالفعل مبدّل گردانند».
(آرزو )390-389 :1388 ،و این لطف شامل حضرت لطیف است که بندگان را از فیض والیت
محروم نگردانیده و در هر دور و زمان اولیاءاهلل بودهاند و هستند و خواهند بود و مدار عالم
بوجود شریف ایشان است .پس هر انسانی نفس خود از رذایل اخالقی پاک سازد و به فضایل
انسانی بیاراید به این رتبه نایل میشود پس والیت عامه برای هر کسی که به خدا ایمان آورده
و کردار نیک پیشه کند ،حاصل است و بیدل نیز در ابیات مذکور آن چنان که پیداست نشئۀ
والیت را عام میداند ،و امّا در باب مرتبهای دیگر از مراتب والیت میگوید:
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در خلـــق کـــه از حقیقـــت کـــار غبـــی اســـت

«نحــن اقــرب» شــامل هــر شــیخ صــبی اســت

آن خـــتم والیتــــی کــــه در ذات علــــی اســــت

آ ـــــار تقـــــرّب کمـــــاالت نبـــــیّ اســـــت

(آرزو)161 :1388 ،
پس همچنان که از مُفاد ابیات فوق برمیآید و مذکور شد والیت را مدارجی است و
کماالتی و بیگمان علیبن ابی طالب با توجّه به قُرب وی نسبت به رسول اعظم ،نشئۀ والیتش
به اوج خود میرسد زیرا که آن حضرت محرم والیت نبیّ و قرب وی است .چنانچه حضرت
رسالت (علیه الصّلوهُ و السالم) فرمود« :علیٌّ مِنی و اَنا مِنْه»« ،خَلَقتُ اَنَا و علیٌّ مِنْ نورٍ واحدٍ »،
«انت مِنیّ بمنزلهِ هروُن مِنْ مُوسی إلّا اَنَّهُ الَنبیَّ بعدی( ».الهیجی )238 :1383 ،بیدل در یکی از
اشعار آیینی خود ،ارادت خاصش به علی (ع) را نشان داده و معتقد است همۀ آرزوهای بشر
در اعمال حضرت علی (ع) تجسم یافته است و رفتار آن حضرت به عنوان نمونۀ واالی یک
انسان کامل معرفی شده است .و مهمترین ویژگی حضرت را علم و معرفت میداند .مثنوی زیر
با نگرشی کامالً عرفانی در بردارندة نکات مهم عقیدتی (والیت بیچون و چرای امام علی [ع])
و اخالقی در شأن آن حضرت است .بیدل با وصفی دیگرگون آن هم با اصطالحات میخانهای
جایگاه واالی معرفتی امام (ع) را مینمایاند .نوع بیان شاعر کامالً به سبک هندی است و
پیچیدگیها و باریک اندیشیهای لفظی و معنایی خاص این سبک را دارد.
علــــی (ع) گشــــت سرشــــار صــــهبای علــــم

کـــه یـــک جرعـــۀ اوســـت دریـــای علـــم ...

جمـــــال حقیقـــــت بـــــه چنـــــدین نقـــــاب

شـــــهود یقیـــــنش چـــــو آب از حبـــــاب ...

میـــــی را کـــــه شـــــخص نبـــ ـوّت چشـــــید

در آخـــــر بـــــه شـــــاه والیـــــت رســـــید ...

یکــــــی کــــــرد اســــــم نبــــــوّت بلنــــــد

دگــــــر ،طــــــرح نــــــام والیــــــت فکنــــــد

(بیدل)712 :1388 ،
در ابیات فوق تشبیه بلیغ (صهبای علم ،دریای علم) و استعاره (شاه والیت) به کار گرفته
شده موجب برخورداری از غنای ادبی شده است و بیگمان این نوع از والیت ،عالیترین
درجه و مرتبه از والیت به شمار میآید و این والیت ،باطن نبوّت مطلقه و در بردارندة کماالت
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آن حضرت است و موسوم است به والیت مطلقه .بیدل در آیینۀ دو قطعه شعر به زیبایی و
صورتی بدیع کماالت نبوی را در مرآت نفس مرتضوی رقم زده است و پرده از رخسار جالل
و جمال و بطون و ظهور برگرفته است:
آن کــه امکــان تــا وجــوب و واحــدیّت تــا احــد

صــــورت تمثــــالی از آیینــــۀ زانــــوی اوســــت

رونــق ایــن هفــت محفــل از چــراغش پرتــوی

جوش این نُه بحر اخضر ،رشحهای از جـوی اوسـت

از ســـواد مُلـــک هســـتی تـــا شبســـتان عـــدم

هــر کجــا مژگــان گشــایی ســایۀ گیســوی اوســت

هرچـــه آیـــد در خیـــال و آنچـــه بالـــد در نظـــر

یــک قلــم ،جــوش بهارســتان رنــل و بــوی اوســت

خــواه مشــرق واشــمار و خــواه مغــرب کــن قیــاس

هــر طــرف روی نیــاز آورده باشــی روی اوســت

کثرتــی کــز وح ـدَتش خــارج شــماری باطــل اســت

چارسوی شـش جهـت هنگامـۀ یـک سـوی اوسـت

و جناب والیت مآب علی مرتضی ،مُتمکّن مسند بسا کبریا که مظهری از تقرّب کماالت
نبیّ است و با جام مرتضوی ،نشئۀ والیت نبویّ را به گردش میآورد ،در فراست بیدل دارای
چنین مواصفاتی است:
آن کـــه نتـــوان یافـــت در ذات جـــالل آیینـــهاش

چـــون کمـــاالت نبـــیّ ،کـــس را مجـــال دم زدن

آن کـــه در خلـــوتســـرای نشـــئۀ تنزیـــه ذات

کـــز والیـــت تـــا نبـ ـوّت محرمـــت بایـــد شـــدن

فـــرق مـــوج و آب مـــیخواهـــد مـــژه واکردنـــی

بــی نقــاب افتــاده اینجــا صــورت سِــرّ و عَلَــن

غنچــه آغوشــی گشــود ،آیینــۀ گــل رنــل بســت

او تأمّـــل ،ایـــن تبسّـــم ،او شـــکفتن ایـــن چمـــن

او بطون و این ظهـور ،او حُسـن و ایـن طوفـان نـاز

او جــالل و ایــن جمــال ،او خلــوت و ایــن انجمــن

این دو مضمون کرده گُـل از درسـگاه کـاف و نـون

فـار از وهـم دویـی چــون لفـظ و معنـی از ســخن

بـــا عبـــارات تکلّـــف چنـــد پـــردازد هـــوس

یــا علــی انشــا کــن و در علــم و فــن آتــش فکــن

ایــن قــدر از فطــرت نــاقص کمــال آگهــی اســت

بیــدلم جــز عــاجزی نگشــود راهــی فکــر مــن

در ابیات فوق شاعر با استفاده از آرایۀ کنایه (دم زدن) و تقسیم (غنچه ،آیینه  /او ،این)
جلوة خاصی به شعر خود داده است .در این قطعه ،بیدل ،نبوّت و والیت را دو مضمونی
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میداند که از درسگاه کُنْ ،گُل کرده است .آنگاه که میخواهد رمز اتّصال این دو مضمون را
ترسیم نماید .اندیشهاش به گونهای مصوّر میگردد که گویا میخواهد نسبت کثرت و وحدت
را ارایه نماید( .آرزو )391-390 :1388 ،و بیشک با توجّه به این که اوّلین و مهمترین مفهوم
والیت معرفت کامل به حقیقت غایی در خصوص حقّ ،جهان و ارتبا میان حقّ و جهان
است .انسانی که به مرتبۀ والیت رسیده باشد به وضوح واقف است که او جلوهای از حقّ بوده
و لذا در گوهر با او یکی بوده و در نهایت خود حقّ است .بیدل با توجّه به همین مسأله ،واقف
است که هم ۀ کَثَرات عَرضی ،تجلّیات حقّ و به مفهومی با حقّ یکی بودن است به دور از اتحّاد
و حلول و این دقیقاً همان علم به وحدت وجود است و همان گونه که قبالً گفته آمد
ولیّ آن گاه ولیّ مطلق است که از خود فانی گشته و به حقّ بقا یافته باشد .شریف الهیجی
در توضیح و تشریح این نکته میفرماید« :ولیّ در مرتبۀ کمال نوریّت که مقام «لی مع اهلل وَقْتٌ
الیَسَعُنی فیهِ ملکٌ مقّرب و النبیٌّ مرسلٌ» (فروزانفر )39 :1366 ،است ،مقابل و مما ل نبیّ شود
در والیت؛ چه در وحدت اطالقی که کَثَرات و ا نینیّت و غیریّت را در آن مرتبه ،مجال نیست،
و تعیّن نبیّ و ولیّ که مستلزم دویی بود به رنل وحدت برآمده است و همه یکی شده و به
حکم «کما بَدَاَکُمْ تَعوُدون» معاد عین مبدأ گشته ،چنانچه در مبدأ امام موسی بن جعفر (ع)
میفرماید« :کانَ اهللُ و لَمْ یَکُنْ مَعَهُ شیءٌ» بود در معاد ،به حکم «کُلُّ شَیْءٍ هالِکٌ إالّ وَجْهَهُ»
(قصص )88 /در نظر عارف و اصل صاحب شهود « و اآلن کماکان» جلوهگری نمود غیر حقّ
در دار ،دیاری نماند و نمود بیبود که به حسب ظهور وحدت در صورت کثرت نموده میشد،
در سطوت تجلّی وحدت ذات به عدمیّت اصلی و نیستی ذاتی باز گردد و تضادّ و تقابل
اسمایی که از اختالف صفات ظاهر شده بود از مابین مرتفع گشته مهروب عینِ مرغوب نماید
 ...پس ولیّ در مقام فناء فی اهلل که «لی مَعَ اهللِ وقتٌ» اشارت بدان است ،به منزل کماالت
والیت نبیّ وصول مییابد و ا نینیت و غیریّت از مابین مرتفع میشود در مرتبۀ بقاء بعد الفناء و
صحو بعد المحو ،اشارت به تمایز بینهما میتوان کرد( ».الهیجی)235-234 :1383 ،
ز خمخانــــــــۀ آب و رنــــــــل ظهــــــــور

دو پیمانـــــــــه آورد ظـــــــــرف شـــــــــعور
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یکــــــی کــــــرد اســــــم نبــــــوّت بلنــــــد

یکـــــی طـــــرح جـــــام والیـــــت فکنـــــد

بـــه هـــر جـــا کمـــال یقـــین نشـــئه ایســـت

بــــرون زیــــن دو کیفیّــــتش جلــــوه نیســــت

نبــــ ـوّت خــــــرام احــــــد تــــــا صــــــفات

والیــــــت رجــــــوع صــــــفت ســــــوی ذات

نــــه او غیــــر ایــــن و نــــه ایــــن غیــــر او

از او ســـــــوی او تـــــــا ابـــــــد ســـــــیر او

دریـــــن نشـــــئه آبـــــاد مســـــتی ســــــواد

بــــه ایــــن جــــام دلهــــای مخمــــور شــــاد

کــــــه میخانــــــۀ معرفــــــت مصطفاســــــت

در رحمــــــــتش جبهــــــــۀ مرتضاســــــــت

(بیدل)712 :1388 ،
در ابیات فوق دو بیت اوّل آرایۀ جمع و تفریق به کار رفته است و در بیت پنجم شاعر با به
کار گرفتن صنعت طرد و عکس به نوعی از شگردهای ادبی استفاده کرده است .به باور عارفان
و از جملۀ آنان بیدل ،حقیقت انسان کامل ،اوّلین پدیده و نخستین ظهور هستی غیبی در عالم
وجود است؛ زیرا آن گاه که حقّ تعالی ،آفرینش جهان را اراده فرمود ،اوّلین نوری که از
صبحدم هستی سربرزد و دریای هستی را به تموّج واداشت نور نبیّ گرامی اسالم یعنی حقیقت
محّمدی (ص) بود و نزدیکترین فرد به او علیّ بن ابی طالب است که از بزرگان اهل عرفان
نظیر شیخ اکبر و غیره آن حضرت را سِرّ االنبیاء و امام عالمیان میدانند و البته نظر این بزرگان
در واقع بازتاب عرفانی روایاتی است که در منابع بسیاری نقل شده است و تأکید میکند که
نور پیامبر (ص) و در پی آن نور اهل بیت (سالم اهلل علیهم اجمعین) پیش از خلقت ،آفریده
شده اند .عالمه سبط بن حوزی از عالمان بزرگ اهل سنت و جماعت در قرن هفتم هجری در
کتاب تذکره الخواص بذکرِ خصائصِ األَئمه میگوید :احمد بن حنبل در کتاب الفضائل از قول
عبدالرزّاق ،از معمّر و او از زُهری به نقل از خالدبن معدان و او از زاذان ،از قول سلمان نقل
کرده است که رسول خدا (ص) فرمود« :من و علی بن ابی طالب در پیشگاه خدا یک نور
بودیم ،چهار هزار سال پیش از خلقت آدم (ع) ،همین که پروردگار آدم را خلق کرد ،آن نور را
دو قسمت کرد ،قسمتی من و قسمتی علی شد ».و در روایتی « :من و علی یک نور بودیم».
(ابن جوزی )69 :1383 ،همچنین میرسیّدعلی همدانی فقیه شافعی ،موده هشتم از «موده القربی
 فصلنامه زيباييشناسي ادبي  سال هفدهم  شماره   41پايیز 1398

…
 114تحلیل زيباشناختي آموزههای اسرار نبوّت و واليت از

» را اختصاص به همین موضوع داده میگوید« :المودهُ الثامِنَهُ فی انَّ رسولَ اهللِ و عَلیّاً مِنْ نورٍ
واحدٍ اُعْطِیَ علیٌّ مِنَ الخِصال مالَمْ یُعْطِ اَحدٌ مِنَ العالمین (مودّت هشتم در این که رسول خدا
(ص) و علی از یک نور بودند و داده شد به علی از خصال آنچه که به احدی از عالمیان داده
نشده است( ).شیرازی )753 :1348 ،باری ،جملۀ اخبار بیانگر این مطلب است که« :اهل
عرفان نور مقدّ س محمّدی و علوی را با توجّه به روایات مأخوذ از رسول اکرم (ص) یکی
میدانند و از مرتبۀ وحدت این نور بسیاری از مسایل و مباحث عالیۀ توحید و معاد و والیت را
به طریق عقل و نقل و کشف استخراج کردهاند( ».همدانی شافعی )83 :1375 ،بیدل نیز چون
دیگر اقرانش این مراتب منیع یعنی اتحّاد والیت و نبوّت و یکی بودن نور مصطفوی و
مرتضوی و همخونی نبیّ و ولیّ را به نحوی بدیع با کاربرد تلمیحات ملیح به تصویر میکشد
و این خود بیانگر عمق فکری و توانایی سخنوری این عارف شاعر است زیرا بر اصحاب ادب
پوشیده نیست که هر قدر سخنور بتواند اساس شعرش را بر جنبۀ رمزی تلمیحات و آرایههای
دقیق ادبی مبتنی سازد به همان اندازه جنبۀ هنری کالمش عمیق و بالنده میگردد( ».آرزو،
 )305 :1381به عنوان نمونه به این تلمیحات که حاکمی از اشراف بیبدیل بیدل بر ادبیّات و
حدیث و قرآن است عنایت فرمایید:
ای متّحـــــــد جـــــــوهر ایجـــــــاد نبـــــــیّ

ذکــــــر نســــــبت تــــــذکرة یــــــاد نبــــــیّ

در فضـــل و کمـــال تـــو چـــه گویـــد بیـــدل

زیــــن بــــیش کــــه آل توســــت اوالد نبــــیّ

(بیدل)561 :1389 ،
در این رباعی بیدل این اتحّاد را به گونهای زیبا ترسیم نموده است وی با ارادتی که منبعث
از بینش و دانش اوست در رباعی دیگری میگوید:
هــــر چنــــد نباشــــد ا ــــر بغــــض و نفــــاق

بـــــیفرقـــــی نیســـــت اعتبـــــارات و وفـــــاق

«لحمـــک لحمـــی» کـــه بـــا علـــی گفـــت نبـــیّ

بـــــر حمـــــزه و عبـــــاس نکردنـــــد اطـــــالق

(همان)444 :
در بیت مذکور شاعر با اقتباس از حدیث شریف نبوی خطاب به امیرالمومنین علی (ع):
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«یا عَلیُّ لَحمُکَ لَحمی وَ دَمُکَ دَمی :گوشت تو گوشت من و خون تو خون من است» (جشنی
آرانی )131 :1383 ،مفهوم بیت را پر محتوا کرده است .او همچنین در مثنوی محیط اعظم با
تشبیهات و استعاراتی بکر از وحدت این دو کیفیت و همسانی آن دو پرده برداشته میگوید:
 ...ولــــــیّ را بـــــــه ذات نبــــــیّ انتظـــــــام

بجــــــز شیشــــــه نبــــــود مربــــ ـیّ جــــــام

در ایـــن شیشـــه و جـــام یـــک بـــاده اســـت

دو پیکــــر رنــــل خــــون نشــــان داده اســــت

خــوش آن شیشــه کــاین جــام اجــزای اوســـت

خــوش آن جــام کــاین شیشــه همتــای اوســت

(بیدل)712 :1388 ،
بیدل رمز اتصال این دو حلقۀ متصل را که آیینۀ جمال و جالل احدیّتاند به نحوی
چشمگیر و دلنواز در آیینۀ ابیات معرفت ناب عارفانه این چنین منعکس مینماید:
بیــــدل رقــــم خفــــی ،جلــــی مــــیخــــواهی

اســــرار نبــــیّ ،رمــــز ولــــیّ مــــیخــــواهی

خلــــق آینــــه اســــت نــــور احمــــد دریــــاب

حـــقّ فهـــم ،اگـــر فهـــم علـــی مـــیخـــواهی

(بیدل)570 :1389 ،
در بیت فوق بیدل با آرایۀ تشبیه (خلق آینه است) کالم خود را مزیّن کرده
استُ .ابوالمعانی ،با توجّه به روایات و احادیث اسرار نبوّت در خور والیت را که جدای از
یکدیگر نیستند و الیزال در مزاج اعیانساری و در محیط امکان جاری هستند با اشاراتی
ادیبانه و بینشی عارفانه ،آیینهداری میکند و با چنین نگاهی (همان گونه که گذشت) علی (ع)
را چیزی جز نفس پیامبر (ص) نمیداند یعنی بنابر باور او والیت نبوی فیض بخش جام
مرتضوی است و همچنانی که رسول اکرم (ص) عین مقصود است علی (ع) نیز دلیل خدا بر
آفرینش عالم است:
شـــــاه اقلـــــیم هـــــدایت ،مـــــاه اوج آگهـــــی

لمعــــۀ اســــرار معنــــی ،نــــور مــــرآت خــــرد

دســــــتگاه آبــــــروی اوّلــــــین و آخــــــرین

صــــبح انــــوار ازل ،شــــمع شبســــتان ابــــد

پـــردةســـاز جمـــال ،آهنـــل قـــانون جـــالل

زینـــت علـــم و عیـــان ،آرایـــش جـــان و جســـد
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بــــای بســــم اهلل قــــرآن حقیقــــت را نقــــط

بـــیشـــماریهـــای اســـرار حقـــایق را عـــدد

چشــم معنــی بــین او مکحــول ســیّر «لوکشــف»

نطـــق حـــقّ تعلـــیم او مشـــحون «اهلل الصـــمد»

نـــزد اهـــل معنـــی از انشـــای اســـم بـــوتراب

رمــز «نحــن اآلخــرون الســابقون» گُــل مــیکنــد

از تقـــــدّم جـــــوهر ذات شـــــرف ایجـــــاد او

ابــن آدم در مجــاز و فــی الحقیقــت جــدّ جــد...

(بیدل ،1344 ،ج )2:73
شاعر در ابیات فوق با استفاده از آرایۀ تشخیص (چشم معنی بین او مکحول) و اقتباس از
حدیث حضرت علی (ع)« :لو کُشِفَ الغِطاءُ ما أزدَدتُ یقیناً» (جشنی آرانی )127 :1383 ،و
سوره اخالص آیۀ دو« :اهلل الصمد :خدا پناه نیازمندان است ».و در بیت بعد با اقتباس از حدیث
صحیح مسلم« :نَحنُ اآلخرونَ السابقُونَ یوم القیامَه» (جشنی آرانی )131 :1383 ،باعث شده که
این شعر دارای جلوة هنری و ادبی خاصی شود .بیدل دهلوی مضمون این اشعار را از روایت:
«خَلَقْتُ مِنْ نورِ اهلل عَزَّوجَلّ و خُلِقَ اَهْلُ بیتی مِنْ نوری» اخذ نموده است .به هرحال همان
گونه که گفته شد خاستگاه این نظر روایتهای فراوانی است که عالمان سنی و شیعه در بارة
اتحاد نورانی محّمدی (ص) و علوی در کتب خود ذکر نمودهاند از جمله شیخ صدوق در
عیون اخبار الرّضا از امام علی (علیهالسالم) آورده است که پیامبر (ص) فرمود :هرگز خدای
سبحان عظیمتر و کریمتر از من موجودی را نیافریده است .حضرت امیر پس از آن میگوید به
پیامبر (ص) عرد کردم :آیا شما افضل هستید یا جبرئیل حضرت در پاسخ فرمود :خداوند
انبیا و پیامبران را بر فرشتگان مقرّب فضیلت داد و مرا بر همۀ انبیا و مرسلین برتری بخشید.
پس از من فضیلت از آن شما و امامان بعد از شماست .بیتردید ،فرشتگان االهی خدمتگزار
ما و دوستان ما هستند .همچنین فرشتگانی که پیرامون عرش طواف میکنند و تسبیح خداوند
را میگویند ،برای کسانی که به والیت ما ایمان آوردهاند ،طلب آمرزش میکنند .آنگاه به
حضرت فرمود :یا علی ،اگر وجود ما نمیبود خداوند آدم و عالم را نمیآفرید .بنا بر این ،چرا
ما افضل از فرشتگان نباشیم؛ در حالیکه ما پیش از آنها خدای خویش را شناخته و او را
تسبیح ،تهلیل و تقدیس کردهایم؛ زیرا اوّلین موجودی که خداوند او را خلق کرد ،ارواح ما بود
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که به توحی د و تمجید حقّ سبحانه پس از خلقت خود گویا شدند و پس از ما خداوند
فرشتگان را خلق کرد ،وقتی مالئکۀ الهی ،ارواح ما را به صورت نور مشاهده کردند و کار ما را
بزرگ شمردند؛ ما برای آموزش فرشتگان تسبیح حقّ به جای آوردیم و گفتیم که :ما مخلوق او
هستیم و او از صفات ما منزّه و پاکیزه است .آنگاه فرشتگان االهی در پی ما خدای متّعال را
تسبیح کردند و او را از صفات مخلوق تنزیه کردند و به این ترتیب ،حمد ،تسبیح ،و تمجید
االهی را فرشتگان از ما آموختند .امام خمینی (رَحِمَهُ اهلل علیه) پس از نقل این حدیث نورانی
در بارة بعضی از فقرات آن نکتههای لطیفی بیان داشته است که به برخی از آنها اشاره میشود:
نکتۀ اوّل :افضل بودن پیامبر اسالم بر همۀ جهانیان مربو به تعیّن خلقت اوست؛ چون آن
حضرت در نشئۀ آفرینش ،اوّلین تعیّن و نزدیکترین موجود به اسم اعظم بوده؛ و گرنه مقام
والیت کُلیّ و برزخیۀ کبری و منزلت «دَنی فَتَدَلّی» و وجود انبساطی و سعۀ وجودی آن
حضرت با هیچ چیز قابل مقایسه نیست .وی احاطۀ قیّومی به همۀ انوار وجود را داراست که
در این صورت ،برتری و اوّلیت و آخریّت قابل تصّور نیست ،چون آن حضرت اوّل در عین
آخر و آخر در عین اوّل است؛ زیرا باطن در عین ظاهر است؛ از این رو فرمود« :نَحْنُ السّابقون
الْاَوّلون ».نکتۀ دوّم :این پرسشهایی را که امیرمؤمنان (علیهالسالم) از پیامبر پرسید ،برای
کشف حقایق برای دیگر مردمان است؛ چون حضرت امیرمؤمنان این حقایق و اسرار غیبی را
در مقام عقلی و شأن غیبی خود پیش از آمدن به عالَم مثالِ خیالی و تنزّل آنها به قالب الفار،
دریافته بود .با توجّه به این که نور آن دو بزرگوار از نظر والیت کُلّی با هم دیگر متّحد است؛
علی (علیهالسالم) نسبت به رسول خدا (ص) به منزلۀ لطیفۀ عقلی نسبت به نَفْس ناطقه ،بلکه
به منزلۀ روح و سِرّ نسبت به نفس ناطقه است .بنا بر این ،فیوضات علمی و معارف حقیقی که
از آسمان احمدی نازل میشود پس از گذر از مرتبۀ عمای علوی به اندیشه دیگر مردمان فرود
میآید .از این رو رسول خدا (ص) فرمود« :اَنَا مدینهُ الْعِلم و علیٌّ بابُها ».شعر بیدل سرشار از
فنون شعری ،تنوع تصاویر و استعارههای غریب است( .شفیعی کدکنی )64 :1366 ،بیدل با
کنایهای بسیار زیبا و برگرفته از ادبیّات ناب جایگاه ولی (علی [ع]) را آنچنان واال و منیع

 فصلنامه زيباييشناسي ادبي  سال هفدهم  شماره   41پايیز 1398

…
 118تحلیل زيباشناختي آموزههای اسرار نبوّت و واليت از

معرفی نموده که جهان را در برابر ایشان شرمسار نشان داده است:
بضاعت کو که باشـد تحفـه بـزم قبـول آنجـا

جهــان گــر شــرم دارد ،زیــره نفروشــد بــه کرمــانش

(بیدل ،1344 ،ج )81 :2
در بیت فوق شاعر با به کار گرفتن کنایه (زیره نفروشد به کرمان) شعرش را آراسته کرده
است .بیدل در یکی دیگر از اشعارش اشارة زیبایی به والیت علی (ع) در خانه کعبه نموده
است:
لب بـتگـر بـه تصـدیق کمـالش یـا علـی گویـد

بــه نــوری آشــنا گــردد کــه آرد کعبــه ایمــانش

تأمــــل تــــا عیــــار دســــتگاه قــــدر او گیــــرد

دهـــد دوش نبـــیّ اهلل ،نشـــان از پایـــۀ شـــأنش

دو طــاق منظــر رحمــت ،خــم محــراب ابــرویش

دو مصـــراع در علـــم نبـــیّ ،لبهـــای خنـــدانش

(همان)81 :
در این شعر بیدل با تشبیهی بسیار زیبا (دو طاق منظر ،محراب ابرو) و سرشار از بالغت
لبهای مبارک علی (ع) را به در ورودی علم نبیّ (پیامبر) همانند نموده است .نکتۀ سوم:
گرچه در حدیث یاد شده «انا مدینه العلم و علی بابها» از برتری پیامبر اسالم بر جبرئیل پرسیده
شده است؛ امّا هدف ،بیان فضیلت حضرت بر تمام عالم جبروت است .ولی چون جبرئیل
مورد توجّه اذهان بود یا چون جبرئیل افضل از دیگر فرشتگان است؛ از این رو ،تنها از افضل
بودن او پرسیده شد .نکتۀ چهارم :این فضیلت پیامبر (ص) ،نسبت به جبرئیل فضیلت اعتباری
نیست ،بلکه فضیلت حقیقی ،وجودی و کمالی است که از احاطۀ تام وسلطنت قیوّمی ناشی
شده است که پرتویی از احاطۀ حضرت اسم اعظمالهی است؛ همان گونه که شرافت اسم اعظم
بر دیگر اسماء االهی ،شرافت اعتباری نیست؛ در مربوب اسماء نیز ـ که عبارت از پیامبر و نبیّ
هر عصر باشد به ویژه خاتم انبیا که مربوب اسم اعظم است ـ چنین است .از این رو ،نبوّت
همۀ انبیای گذشته جلوهای از نبوّت خاتم انبیاست .و امّا نکتۀ پنجم :که حضرت فرمود
فرشتگان خدمتگزار دوستان ما هستند میتوان نتیجه گرفت که عالَم با همۀ اجزا و نیروهایش
چه نیروهای علمی مانند جبرئیل و همکاران او و چه نیروهای عملی ،مانند عزرائیل و معاونان
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او و تمام فرشتگانِ مسؤول امور آسمان و زمین ،همگی در خدمت انسان کامل هستند؛ یعنی
فرشتگان با تصرّف انسان کامل در خدمت دوستان وی قرار میگیرند؛ همچنان که بعضی از قوا
و اعضای انسان با تصّرف نفس ناطقه در خدمت بعضی از اعضای دیگر قرار میگیرد .نکتۀ
ششم :این که حضرت فرمود :اگر ما نبودیم عالم و آدم آفریده نمیشد از آن روست که انسان
کامل واسطۀ میان حقّ و خلق و رابطۀ حضرت وحدت محض و کثرت تفصیلی است .انسان
کامل هم در اصلِ وجود موجودات و هم در کماالت وجودی آنها واسطه است .بنا بر این ،با
واسطۀ پیامبر و اهل بیت او دایرة وجود تمام میشود ،و عالم غیب و شهود به وسیلۀ آنان
پدیدار میشود و فیض الهی در دو قوس صعود و نزول جریان مییابد .بنا بر این سبقت انسان
کامل بر فرشتگان در معرفت و شناخت خداوند ،سبقت در اصل وجود آنهاست .البته مراد از
این سبقت ،سبقت در ظرف زمان و مکان نیست ،بلکه مراد سبق دهری است که سازگار با این
مقام رفیع منزّه از زمان و مکان است .به بیان دیگر ،مراد از سبق ،سبق بالعلیّه و حقیقی است که
در مراتب وجود و حقایقَ غیب و شهود ابت است( .صادقی ارزگانی )117-113 :1388 ،از
نکته های لطیفی که حضرت امام (ره) بیان کردند به روشنی برمیآید که انسان کامل از نظر
منزلت ،سیر کمال ،میزان قرب و مانند آن ،از فرشتگان مقرّب برتر و باالتر است و یکی از
دالیل برتری او بر سایر موجودات ،احراز مقام خالفت الهی است همچنین انسان کامل واسطه
الفیض است یعنی برزخی است میان حضرت وحدت محض و کثرت تفصیلی .اشاره دیگر
امام (ره) این است که نور محّمدی و علوی از نظر والیت کلیّ با یکدیگر متحّدند و فیوضات
علمی و معارف حقیقی که از آسمان احمدی نازل میشود پس از گذر از مرتبۀ عمای مرتضوی
به اندیشۀ دیگر مردمان فرود میآید .از نظرگاه بیدل از آن جایی که نبوّت نبیّ (ص) اختتام
مییابد ،والیت نبیّ (ص) فیض بخش دایرهای به وسعت همۀ زمین و زمان میگردد و یارانش
هریک بر مقتضای قابلیت از جام وجود او بهرهمند میگردند؛ ابوبکر از جام صدق ،سرخوش
میشود و در این نشئه ،آگاهیاش آن چنان پیش میرود که از خود بیخویش گشته ،آیینۀ نشئۀ
مصطفی میشود و از ساغر سرمدی آن حضرت مست میگردد.
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ابـــــوبکر شـــــد ســـــرخوش جـــــام صـــــدق

شـــــراب وفـــــا یافـــــت در کـــــامصـــــدق

کـــــدورت بـــــرون رفـــــت ز آب و گِلـــــش

صـــــفا یافـــــت جـــــام کمـــــال از دلـــــش

ســــــحر از دم صــــــدق او شــــــد خجــــــل

کـــــه زد از نفـــــس چـــــاک در جیـــــب دل

ز پـــــــرداز طبـــــــع صـــــــداقت جـــــــال

شــــــــد آیینــــــــۀ نشــــــــئۀ مصــــــــطفی

(بیدل)708 :1388 ،
در ابیات فوق بیدل با کنایهای زیبا (سرخوش شدن) شعرش را آراسته است و عمر نیز بعد
از ابوبکر از جام عدل و داد او در خور مقام و منزلتش بهرهمند میگردد .بیدل براین باور است
که اگر خورشید نیز از ساغر اعتدال جامی کشد هیچگاه فرو و نور کمالش دچار زوال نگردد.
عمـــــر یافـــــت کـــــام از مـــــی عـــــدل و داد

بــــر آفــــاق چــــون اســــتوا خــــط نهــــاد

کــه هــر کــس ز مضــمون ایــن خــط گذشــت

بـــــه اســـــرار تحقیـــــق واصـــــل نگشـــــت

(همان)709 ،
و بیگمان هر کسی که از عدل بیگانه باشد هیچگاه به اسرار تحقیق ،واصل نمیگردد پس:
ســـــالمت گـــــل اعتـــــدال اســـــت و بـــــس

دریــــن پــــرده ســــاز کمــــال اســــت و بــــس

نشــــــد گــــــرم بــــــیاعتــــــدالی ســــــرش

کـــــه شـــــد کفـــــۀ معـــــدلت ســـــاغرش

(همان)710 :
و چون نوبت به ذوالنّورین میرسد او نیز از نشئۀ جام حیا و شرم مصطفوی سرمست
میشود و جانش با یقین توأم میگردد.
بــــه عثمــــان چــــو دور یقــــین داد دســــت

ز ســــر جــــوش خــــم حیــــا گشــــت مســــت

حیـــــا بـــــا یقـــــین تـــــوأم افتـــــاده اســـــت

دل بــــییقــــین زیــــن صــــفت ســــاده اســــت

(بیدل)711 :1388 ،
و آنگاه که دور جام به شاه والیت علی مرتضی میرسد مستی به اوج کمال خویش دست
مییازد و دور حقیقت به اتمام میرسد و جام مرتضوی که سرشار از نشئۀ سه جام ما سبق

 فصلنامه زيباييشناسي ادبي  سال هفدهم  شماره   41پايیز 1398

… 121 
تحلیل زيباشناختي آموزههای اسرار نبوّت و واليت از

است ،بر رأس هرم قرار میگیرد که نشئۀ والیت عام میشود و همۀ سالکان از نظر مستی
سلوک جرعه نوش جام مرتضویاند و حضرت علی (ع) به عنوان شاه والیت ،نشئه بخش
معرفت عارفانۀ همۀ عارفان میگردد .بیدل با چنین نگاهی ،چندین قصیده ،قطعه و رباعی را
آیینهدار منقبت شاه والیت مآب ،ساخته است .بیدل نبیّ اکرم را به خواب میبیند ،خواب بیدل
را شاه اقلیم هدایت یعنی حضرت علی (ع) تعبیر مینماید .بدین گونه ،خود را جرعه نوش
جام مرتضوی معرفی مینماید .به فرازهایی از چند سروده توجّه نمایید:
شـــــه والیـــــت دیـــــن آفتـــــاب اوج یقـــــین

علــی کــه درگــه او راســت عقــل کُــلّ چــاووش

اگــر نــه جــام هــدایت بــه دســت او مــیبــود

جهـــان ز مســـتی غفلـــت نداشـــت بهـــرة هـــوش

جــه بــاک گــر همــه آفــاق از ســموم پــر اســت

دم محّبـــت او نیســـت کـــم ز چشـــمۀ نـــوش

نقـــوش لـــوح یقـــین بـــیحضـــور او باطـــل

زالل چشــــمۀ دیــــن بــــیوالی او مغشــــوش

بـــه خلـــد نشـــئۀ توفیـــق و بـــزم وصـــل یقـــین

نگـــاه اوســـت هـــدایت ،زبـــان اوســـت ســـروش

(بیدل ،1344 ،ج )11 :2
شاعر در این ابیات با استفاده از صنعت تشبیه (نگاه اوست هدایت ،زبان اوست سروش) به
نوعی کالم خود را ادبی کرده است .بیدل ،چندین قصیده را به منقبت اسداهلل الغالب علی ابن
ابی طالب اختصاص داده است که بیانگر ارادت قلبی و ژرف وی به ساحت مبارک نور مرآت
خرد است قصایدی که از نظر معنوی واال و از زاویۀ هنری با مطرحترین قصاید قلمرو فارسی
دری همسری مینماید( .آرزو )394 -393 :1388 ،از جمله رباعیات اوست:
گـــر مـــرد حقـــیّ بـــه ســـنّت حیـــدر بـــاش

مســــت و مخمــــور ســــاقی کــــو ر بــــاش

هــــر چیــــز کــــه در حــ ـقّ ابــــوبکر و عمــــر

فرمــــود علــــی ،تــــو نیــــز فرمــــانبر بــــاش

(بیدل)430 :1389 ،
بیدل در ابیات فوق با واژههای (مست ،مخمور ،ساقی کو ر) مراعات نظیر زیبایی ایجاد
کرده است پس همان گونه که مالحظه شد از دیدگاه بیدل دهلوی در هر دوری از ادوار ،فردی
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وارم خُلقی از اخالق محّمدی و مظهری از مظاهر والیت احمدی است امّا علی بن ابی
طالب ،مظهر جمیع والیت کلیّۀ محّمدی است و در باالترین مراتب والیت و برترین درجات
قرب است زیرا همچنان که شرایع به شریعت حضرت ختمی مرتبت پایان میپذیرد و آن
حضرت میفرماید :بعد از من نه رسولی است و نه نبی ای ،پس باید ختم اولیای محّمدی نیز
خاتم اولیا ،باشد تا مراتب بین ولّی و والیتِ رسوالن از هم متمایز شود .چنان که گذشت
والیت ذاتاً صفتی الهی و مطلق است و والیت نبیّ ،جنبۀ حقّانی و اشتغال به حق تعالی است و
نبوّت او وجهۀ خلقی دارد که توجّه نبّی به خلق است و بیگمان اوّلی اشرف از دوّمی است
زیرا آن ابدی و این منقطع است .پس آنگاه که والیت مطلق ولیّ حمید ،در انبیا و اولیا جلوه
گر شود مقید میگردد به همین جهت والیت همۀ انبیا و اولیا جزئیات والیت مطلقه است و
والیت مطلقه ،مخصوص حقیقت کُلّی خاتم االنبیاست و آن حضرت صاحب والیت کلیّۀ
مطلقۀ جامع جمیع والیت است و همچنان که نبوّتش در برگیرندة نبوّت تمام انبیاست .گسترة
والیتش نیز از ازل تا ابد بر تمام والیتها احاطه دارد .در نتیجه باید گسترة والیت جانشین ان
حضرت نیز همسال والیت حضرت ختمی مرتبت در برگیرندة والیت تمام اولیا و اوصیا باشد
با این تفاوت که والیت رسول اعظم (ص) باالصاله و والیت خاتم االولیا ،بالورا هَ است.
(الهیجی )280 :1383 ،بنا بر این محقق گشت که والیت ،قیام عبد است به حقّ در حالت
فنای از خودی خود ،به طور کامل ،پس ظهور والیت همچنان که بیدل نیز بدان اشارت فرمود
در مظاهر مختلفه به حسب اختالفات استعداد و قابلیّات ،مختلف است و تحقّق به اسما و
صفات الهی بر وجه اجمال تواند بود امّا در علی بن ابی طالب که مظهر والیت مطلقه است به
طور اتم و اکمل ،اقتباس نور والیت از مشکات خاتم االنبیاء مینماید زیرا چنان که گذشت
این والیت مطلقه ،باطن نبوّت حضرت ختمی مرتبت است که در نشئۀ نبوّت ،وصف رسالت،
مانع اظهار کمال آن بود چون باطن آن حضرت درصورت علی بن ابی طالب که مظهر والیت
مطلقۀ اوست بروز و ظهور نماید ،اظهار آن کمال به نحو اتم و اکمل است .و بدین سبب است
که امیرالمؤمنین خالفت ظاهری و باطنی را با هم جمع کرده است .شیخ اکبر محیالدّین در
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این باره میگوید« :فایدة آفرینش انسان کامل به صورت حقّ،آن است که افعال حقّ از او
سرزند ،پس هرگاه با تحکّم و میل خود بدون نبوّت و خالفت حقّ ظاهر شود ،پادشاه است نه
خلیفه .خلیفه کسی است که خدا او را جانشین خود بر بندگانش قرار داده است؛ نه کسی که
مردم او را به پا داشتند و با او بیعت کردند و وجود او را بر خود مقدّم داشتند .این است درجۀ
کمال انسان( ».ابن عربی)104 :1392 ،
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نتیجه
با توجّه به بررسی و تحقیق در میان واژههای نبوّت و رسالت و والیت و رابطۀ آن با انسان
کامل و تحلیل زیباشناختی آموزههای اسرار نبوت و والیت از منظر قرآن و عرفان در شعر
بیدل به چند نکتۀ مهم دست مییابیم که مهمترین آنها به شرح زیر است:
1ـ بیدل با استفاده از هنر زیباشناختی از جمله تشبیه بلیغ (صهبای علم ،دریای علم) و
استعاره (شاه والیت) موجب برخورداری از غنای ادبی شده است و بیگمان این نوع از
والیت ،عالیترین درجه و مرتبه از والیت به شمار میآید و این والیت ،باطن نبوّت مطلقه و در
بردارندة کماالت آن حضرت است و موسوم است به والیت مطلقه .پس مبانی نظری والیت و
واکاوی آن در قلمرو معرفت عارفانه ،معطوف به فهم حقیقت انسان کامل است و حقیقت
انسان کامل در اندیشۀ بیدل چیزی جز حقیقت محمدّیه نیست و غرد از آفرینش نیز وجود
مبارک ختمی مرتبت است که به طور کُلّی تمام انبیاء و اولیاء را در برمیگیرد.
2ـ بیدل در قطعهای از اشعار خود ، ،نبوّت و والیت را دو مضمونی میداند که از درسگاه
کُنْ ،گُل کرده است .آنگاه که میخواهد رمز اتّصال این دو مضمون را ترسیم نماید .اندیشهاش
به گونهای مصوّر میگردد که گویا میخواهد نسبت کثرت و وحدت را ارایه نماید .بیدل نیز
چون دیگر اقرانش این مراتب منیع یعنی اتحّاد والیت و نبوّت و یکی بودن نور مصطفوی و
مرتضوی و همخونی نبیّ و ولیّ را به نحوی بدیع با کاربرد تلمیحات ملیح به تصویر میکشد
و این خود بیانگر عمق فکری و توانایی سخنوری این عارف شاعر است زیرا بر اصحاب ادب
پوشیده نیست که هر قدر سخنور بتواند اساس شعرش را بر جنبۀ رمزی تلمیحات و آرایههای
دقیق ادبی مبتنی سازد به همان اندازه جنبۀ هنری کالمش عمیق و بالنده میگردد.
3ـ ابوالمعانی ،با توجّه به روایات و احادیث اسرار نبوّت در خور والیت را که جدای از
یکدیگر نیستند و الیزال در مزاج اعیان ساری و در محیط امکان جاری هستند با اشاراتی
ادیبانه و بینشی عارفانه ،آیینهداری میکند و با چنین نگاهی ـ همانگونه که گذشت ـ علی (ع)
را چیزی جز نفس پیامبر (ص) نمیداند یعنی بنابر باور او والیت نبوی فیض بخش جام
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مرتضوی است و همچنانی که رسول اکرم (ص) عین مقصود است علی (ع) نیز دلیل خدا بر
آفرینش عالم است.
4ـ شعر بیدل سرشار از فنون شعری ،تنوع تصاویر و استعارههای غریب است .بیدل با
کنایهای بسیار زیبا و برگرفته از ادبیّات ناب جایگاه ولی (علی [ع]) را آنچنان واال و منیع
معرفی نموده که جهان را در برابر ایشان شرمسار نشان داده است .بیدل بر این باور است که
اگر خورشید نیز از ساغر اعتدال جامی کشد هیچگاه فرو و نور کمالش دچار زوال نگردد و
بیگمان هر کسی که از عدل بیگانه باشد هیچگاه به اسرار تحقیق ،واصل نمیگردد.
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منابع و مآخذ
1ت قرآن کریمع
2ت ابو جوزیع تذكره الخواصع ترجمه محمدرضا عطایی ،انتشارات آستان قدس1383 ،ع
3ت ابو عربی ،محیاتدّیوع انسان كاملع ترجمه دکتر ول بابا سعیدی ،وردآورندهد محمود محمود
غراب ،تهراند جامی1392 ،ع
4ت آشتیانی ،سیّد جالاتدّیوع شرح مقدمۀ قیصري بر فصوص الحکمع قمد مرکز انتشارات دفتر
تبلیغات اسامی حوزه علمیّه1375 ،ع
5ت بیدل دهلوی ،عبداتدادر بو عبداتخات ع كلیاتع به تصحیح خاتد محمد خسته و دیگران ،ج ،2
کابلد ریاس داراتتأتیف وزارت علوم افغانستان1344 ،ع
6ت تتتتتتتتت ،تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ع شعله آواز .تصحیح اکبر بهداروند ،تهراند انتشارات نگاه،
1388ع
7ت تتتتتتتتت ،تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ع رباعیاتع تصحیح و مددمه اکبر بهداروند ،تهراند انتشارات
نگاه ،چاپ دوم1389 ،ع
8ت تتتتتتتتت ،تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ع دیوان بیدل دهلوي (غزلیات) ،تصحیح اکبر بهداروند ،چاپخانه
مروی ،تهراند انتشارات نگاه ،چاپ سوم1392 ،ع
9ت جشنی آرانی ،ماشااهللع تجلّی قرآن و معارف اسالمی در اشعار بیدل دهلويع تهراند نشر هستی
نما ،چاپ اول1383 ،ع
10ت حسوزاده آملی ،حسوع ممدالهمم در شرح فصوص الحکمع وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی،
1394ع
11ت خراسانی سبزواری ،محمد ابراهیمع شرح گلشن راز محمود شبستري  . ...تصحیح و اهتمام
حسو مدرسی ،مشهدد پاپلی1390 ،ع
12ت شفیعی کدکنی ،محمدرضاع شاعر آیینههاع تهراند نشر آواه1366 ،ع
13ت شیرازی ،سلطان اتواعظیوع شبهاي پیشاور در دفاع از حریم تشیعع تهراند داراتمکتب
االسامیه1348 ،ع
14ت طادقی ارزوانی ،محمدامیوع انسان كامل از نگاه امام خمینی (ره)ع قمد پژوهشگاه علوم و
فرهنگ اسامی قم1388 ،ع
15ت عبداتغفور ،آرزوع مقایسۀ انسان كامل از دیدگاه بیدل و حافظع تهراند انتشارات سوره مهر،
1388ع
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تحلیل زيباشناختي آموزههای اسرار نبوّت و واليت از
16ت فروزانفر ،بدیعاتزمانع احادیث مثنويع تهراند چاپخانه سپهر ،چاپ چهارم1366 ،ع
17ت فیض کاشانی ،مامحسوع سراپرده اسرارع ترجمۀ رساته قره اتعیون ععع ،مترجمد رضا جلیلی،
1392ع
18ت الهیجی ،شمساتدّیو محمّدع مفاتیح االعجاز فی شرح گلشن رازع تصحیح و توضیح خاتدی و
ععع ،تهراند انتشارات زوّار 1383 ،ع
19ت منصورزاده ،رضاع مقالۀ تفکر در مثنويع زندوی و مرگ در نگاه موالنا (1389 ،)2ع
20ت همدانی شافعی ،میرسیّدعلیع رسالۀ السبعین فی فضائل امیرالمؤمنین علی (علیهالسالم)ع
ترجمه و شر محمّد یوسف نیرّی ،شیرازد انتشارات نوید1375 ،ع
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