
  

  

  

  

  

 )يازدهم و دهم هاي دهس(ي سراي نامه ساقي در پژوهشي

  دهلوي بيدل اعظم محيطة نام يساق بررسي با

  

  فتحي زهرا

 ايالم اسالمي آزاد دانشگاه علمي هيئت عضو

  

  

  مقدمه

كار  به... و گردان، پسرز، ميگسار و آنكه شراب به حريفان پيمايد   پياله؛شرابدار، آنكه سيراب كند
  ١.است  رفته

 موجب او وجود كه گويند كسي به صوفيه شعراي اصطالح ل، و درفاع اسم لغت در ساقي  

 كامل پير يا مرشد همان ساقي از منظور غالباً معنا اين رد. دشو يم سالك وجود در بيخودي و سكر

ن، متاخري نزد در و كند مي بيخود و مست را سالك و است شراب عين او ارشاد و صحبت كه است
  .دخوانن كوثر ساقي را او كه ستا) ع(ي عل حضرت از نايهك اقيس

ف محذو مثمن متقارب بحر در مثنوي وعيب، ناد اصطالح در كه است مركبي اسم نامه يساق  
 سخن ميگساري و شراب و جام از و كند  باده طلب ساقي به خطاب شاعر آن در كه ستا) مقصور(

 آورد شاعري به او ترغيب و اندرز و پند و جهان ثباتي يب و مرگ ياد بر مبني مطالبي و آورد ميان به
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 بحر به غالباً و خمريه نوع از است هايي منظومه عمومي عنوان نامه يساق كه اند گفته، كلي طور هب ،و

  ٢.متقارب

  :دشون يم تقسيم قسم دو بر ها نامه يساق ،تعريف اين با
 شامل نامه يساق اساس ن اي بر كه د،طلب شو شراب ساقي به خطاب آن در كه شعري نوع هر. فال

  :دشو مي نيز مفردات و بيتها تك
 مشكلها افتاد ولي اول نمود آسان عشق كه  ناولها و كاساً ادر الساقي ايها يا اال

 مباحث كند و در آن  بيان ميساقي به خطاب  را درابياتي شاعر كه متقارب بحر در مثنوي وعين: ب

 از مثنوي شعري قالب و متقارب عروضي بحر وجود .آورد مي زني  رااخالقي مسائل و تعليمي
 .شود  بررسي ميتعريف اين با نامه يساق ةاين نوشت .است نامه يساق نوع اين شرايط
 

 سرايي نامه يساق ةتاريخچ

 انجام تحقيقات براساس اما است شده ارائه متعددي نظرات ها، نامه يساق پيدايش چگونگي دربارة

 و ويس مثنوي صاحب پنجم قرن شاعر گرگاني، اسعد فخرالدين از خطابي شعر رينت قديمي يافته،
  :تاس مانده يباق آن از بيت دو تنها كه است رامين

 دروغ جان از و زنگ برد دل از كه   فروغ آتش آب آن يـساق راـبي

 رود زنده صد ديده هر ز ريزم كه  رودــس آن ارـبي و اــبي يــمغن

 عبدالنبي مال تصريح به ،است گرگاني اسعد به منسوب خمري شعر ترين يقديم هرچند  

 در او زيرا است ه سرود را نامه يساق اولين گنجوي، نظامي حكيم ،ميخانه ةتذكر در فخرالزماني
 آنها ةمجموع كه دارد مغني و ساقي به خطاب بيت دو تفريق به فصل هر ابتداي در خود ةاسكندرنام

توان نخستين كسي دانست كه از او  نظامي را مي حكيم ترتيب  ناي ه ب .شود يم بيتدويست حدود 
 دست در بيت دو فقط اسعد فخرالدين از كه حالي در جا مانده است، نامة تقريباً مفصّلي به ساقي

 .داد وانت ينم قاطعي نظر نيز آن بودن مثنوي در و داريم
 كرماني خواجوي ،اسكندري ةينآي مثنوي در دهلوي اميرخسرو: نچو شاعراني نظامي از بعد  

 او طرز هب و كرده تبعيت وي از اسكندرنامه در جامي عبدالرحمن ،همايون و هماي مثنوي در
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 اند، اهميت حائز ادبيات  ختاري در ها هنام يساق اين تمامي هرچند. ندا هسرود ساقي به خطاب اشعاري

 شيوة هب مگر نبود متعارف سرايي هنام يساق هفتم و ششم قرون در البته .دنيستن مستقل هايي هنام يساق

 .وا پيروان و نظامي
  

 مستقل هاي هنام يساق

 از ،فارسي هاي همنظوم كتاب در دارلو هخزان محمدعلي دكتر قول بنابه ،مستقل ةنام يساق اولين
 ٤. بود بدين مطلب اشاره كرده ميخانه تذكرة البته فخرالزماني در و ٣است شيرازي حافظ خواجه

 نامه يساق سرودن مبتكر ، با استناد به ابيات زير،را شجاع شاه خراباتي حافظ كتاب در يونفرخهما

 :است ه دانست مستقل
 صبوح در بود روشن زهره چون كه  روح بخش يروشن آن ساقي ربيا

٥همد اييــصف خاكش رهـتي اين در  مــده دوايي را دل كه ده من به
 

 به ،شدند تر لمفص ابيات تعداد جهت از ها هنام يساق ،هميازد و دهم قرون در ،حافظ از پس  
 ةنام يساق نخستين .دشو خاص و عام شهرة تواند يم شود تر يطوالن نامه يساق هرچه اينكه تصور
 كه عنوان هشتاد با بيت ٤٥٠٠ بر مشتمل ،است ترشيري ظهوري به متعلق طوالني و مفصل

 وارديارد؛ مند نامه يساق با مناسبتي گونه چهي غالباً و است متنوع بسيار آن در شده مطرح موضوعات

 ابنيه، مسجد، گرمابه، لنگر، شمشير، فيل، رزم، اسب، توپ، قلعه، فانوس، پان، عريفت: لقبي از

  .ااينه مانند و بازار عمارات،
 نامه يساق عنوان هب بلندي مثنويهاي و پرداختند او از تقليد به ديگري شاعران ،ظهوري از پس  

 ١٦٧ با را بيتي ٤٥٠٠ مثنوي ظهوري از پيروي به كه ،قزويني وحيد طاهر ميرزا: هجمل از رودندس

 ميرفندرسكي ابوطالب ميرزا تربيتي، احسن ظفرخان قزويني، سالك ةنام يساق مچنينه. دسرو عنوان
 طغراي آن از نامه يساق ترين يطوالن سرانجام و است جمله ن اي از كشيمري فاني محسن شيخ و

  .ت استبي هزار بيست بر مشتمل روايتي به كه است مشهدي
 و عناصر وجود است، اهميت حائز مايه ندرو لحاظ   هب دوره اين هاي هنام يساق در آنچه  

... و  ساقي و مطرب و مي اصطالحات از استفاده با كه شاعر ،هاست هنام ساقي در عرفاني مضامين
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 و  از جملة اين شاعران استدهلوي بيدل اعظم محيط .است  دهدا شرح را عرفاني مفاهيم لندترينب
 وجهي زيباترين به خودة نام يساق در را حافظ اجمالي تلميحات و اشارات  كهگفت توان يم

 .تاس  هبرداشت اسرار روي از پرده و گسترده
 

  ايراني و هند شاعري بيدل،

 هندوستان، به چه و پاكستان و غانستاناف به چه تاجيكستان، به چه برويد كه سو هر به ايران شرق از

 را بيدل نام است ه خو گرفت بدان دبستان در يا آموخته مادر، از را فارسي زبان كه هركس از
  ٦.دشنوي يم

 تخت ةاريك بر هند مغول ورتامپرا جهان، شاه ،آمد دنيا به ق١٠٥٤سال در  بيدل كه يهنگام  

فرو  دنيا از  چشمق١١٣٣سال  به ، يعنيدهه هفت از پس چون و بود مقتدرانه تكيه زده  طاووس
  .شد ليبدت رويا به مغوالن سلطنت شكوه و عظمت و گشت دگرگون زمانه ،بست
 ديگر و جهان شاه زمان  نآ در. ترقي چشمگيري يافت عرفان جهان، شاه حكومت دورة در  

 و خود ها هزمين تمامي رد كه كردند يم سعي و بودند ه داد قرار خويش الگوي را ايران هند، حاكمان
ه شا زا. دسازن منطبق ايراني فرهنگ و سنن و رسوم و آداب و موازين و معيارها با را خود ةجامع

 كند يم حكايت سخن اين و .»است شيراز همانند ما پايتخت« :دبو  هگفت كه است نقل همچنانجهان 
 ٧.تاس ه داشت راوانيف شان و اهميت هند، مردم نگاه در زمان آن در ايران شهرهاي كه

 هند فرهنگ رد فراواني ثيراتأت و غالب فرهنگ ايراني فرهنگ  مذكور،ةدور در ديگر، بياني به  
 فرهنگ بر تسلط و است  بوده فارسي زبان به كه شعر سرودن و كتب تاليف جمله از است، ه گذاشت

 ٨.دگفتن يم سخن ارسيف به همه هند گوركاني شاهان كه يطور هب ،بود هند فضالي غبطة ايراني
كردند به  ، در صله دادن به شاعران، تقليد ميايراني شاهان از هند پادشاهان كه آدابي از يكي  

 سال پس از ٢٥، پادشاه جهانگير. دبو اول عباس شاه ايران در رسم اين گذار هپاي .بود زر سنجيدن
 .داد كار را انجام مي اين) روپيه(وي، با زر سفيد 
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 نائل رفيع هاي قله فتح به زماني اندك در و كرد رشد بيدل عبدالقادر ،فرهنگي اييفض چنين در  

 رويي، خوش متوازن، مزاج بلند، همت حسنه، اطوار كماالت در جامعيتل دلي هب همواره وا. دش

  . نزد همگان محترم بود٩ديگران با كريمانه سلوك  صحبت، حق نجيب، اخالق فهم، تحد ذكاوت،
 شفق ةرضازاد دكتر به گفتة. داشت توانا طبعي و بود روشنفكر مردي )بيدل(قادر ميرزا عبدال  

ه داد نشان را هندي سبك ةنمون بهترين و برده كار هب استادي مثنوي و ذوقي اشعار و عرفاني غزل در
١٠.است 

 را مستمع و خواننده كه آورده ظهور ةمنص به را دلربايي بسيار سبك فارسي نثر و نظم در او 
 قول به و است عرفان و علم شايگان گنج بيدل لياتك. است كرده  خود كالم مفتون و مجذوب

 تاكنون فارسي، زبان مفخر اين از ايرانيان و است  هدشن آشنا ، اوپيام حقايق به هنوز دنيا ،محمد فيض

  ١١.اند كرده حاصل اي بهره و حظ كمتر
 اينكه با ،ازيب اورنگ عصر در كه تاس ضروري نكته اين به توجه بيدل، زندگي طول در  

 انتخاب حسن با ،ايراني هندي شاعر چالشگرترين عنوان هب او شد، از نمي شعرا از حمايتي گونه چهي

١٢.است ستايش شده  خيال، تصاوير و افكار كردن عقلي جهت در كوشش و هايش واژه و مضامين
 

 آنكه نخست: دورزن مي اعتقاد راه دو از بيدل به هند شناسان يپارس كه گفت بايد كلي طور هب  

 شاعر ترين بزرگ را او آنكه دوم و شمارند مي طريقت بزرگ پيشروان و كماالن صاحب از را او

 آن علت .ددانن مي ي،جام عبدالرحمن و دهلوي اميرخسرو مانند استاداني از بعد خرأمت گوي يپارس
 گوناگون مقصودهاي و ها معني انبي در و بوده خاص ةشيو صاحب نثر و نظم در او كه است

١٣.تاس ه گفت سخن توانايي نهايت با شيوه آن در خويش
 اشعار زمين بر معاني ريزش لودي قول به 

 ابر چون همواره آبدار الفاظ از خرام خوش كبك و شمار و اندازه از بيرون رحمت باران قطرات مثل
  :رباهرگ نيسان

 چين ويــآه ردمكم و مژه  نــمبي و بين قلمش و دوات به

  ١٤سخن داد  سخن داد دهد مي   نــسخ ادـآب رـــهن در او طبع
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  دهلوي بيدل عرفانيات

 :جمله از شود؛ مي مشاهده اي نوشته و سروده فلسفي و عرفاني گوناگون مباحث دربارة بيدل، آثار در
 انديشه، اراده، قر،ف حيرت، هبوط، تجلي، اشراق، جبر، آزادي، امكان، آفرينش، جهان، خدا، وجود،

 .ديگر موضوع هزاران و كامل انسان عروج، شهود، عشق، هنر، آرمان، ارزش، جنگ، تاريخ، جامعه،
ه ب متصوفه تعليمات با و درآمد قادري دراويش سلك در عمويش و پدر تتعليما تاثير تحت او
 قادريه ةفرق اقطاب زا يكي صورت هب كه رفت پيش آنجا تا راه اين در و كرد رشد و شد آشنا خوبي 

 .درآمد

 و رسد يم نظر هب واضح كامالً عربي، ابن الدين يمح شيخ تاثيرات بيدل ذهني گيري شكل در«  
 قديم هندوستان روحاني عقايد و يوناني طريقت اصول در آنها بيشتر كه عناصر آن او ةمخيل در

 و اديان با اسالمي  فلسفه و عرفان زا اي آميزه به او ،ديگر بيان به ،١٥خورد مي چشمبه  وفور هب است
 شكوه و اوج بيدل از پيش كه اسالمي حكمت و عرفان .بود هيافت دست هند عرفاني فلسفي مكاتب

 فخر امام غزالي، رشد، ابن سينا، ناب فارابي، سهروردي، چون هايي هچهر حضور در را خود تعالي و

 بود،  هآورد دست هب ديگر ةچهر صدها و فظحا عطار، سنايي، مولوي، عربي، ابن الدين يمح رازي،

 چند تاريخي داراي كه نيز هندي ةفلسف و رفانع. دش موفق نو هايي قله فتح به بيدل نثر و شعر در
 كرده تربيت را بزرگي حكيمان و عارفان و نهاده سر پشت را دانتاها و اوپانيشادها و بود ساله هزار

 طريق از آنكه منض. دشو مي محسوب بيدل عرفاني و فيفلس تفكر گيري شكل اصلي منابع از ،بود

١٦. است شده مند بهره نيز يونانيان حكمت و فكري سنت از بيدل ،اسالمي عرفان و فلسفه
 

 شاعرانه بسيار طريق يك به فلسفي افكار بيان در كه دارد تعلق شعرايي دسته آن به بيدل  

 او .باشد هنر خوِد ايشان عمدة هدف كه ودنب شعرايي جمله از وا. دان هكرد حاصل جاويد شهرت
 خود معاصر شعراي برخالف گرفت، مي كار هب باشد، هنر ماوراي كه ،عالي مقصد يك براي را شعر

 :دكردن مي مباهات بيان زيبايي و گويي تازه به كه
 را جام وضع ساخت نتوان آيينه از بيدل       ديگرست صنعت اظهار و ديگر مطلب عرض
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 .جست مي سود توحيدي فرهنگ اصيل منابع از هايش، انديشه تعميق و بيشتر تفهيم يبرا بيدل  
  از اي آيه به آن در كه دارد شعري كمتر توحيدي باوري به باورمند و مسلمان شاعري عنوان هب او

  :باشد نشده اشاره نبوي حديث يا و قرآن ةمبارك آيات
 بود اهللا مـبس مد دل ناله يكسر ورنه  درنيافت تــمحب قرآن رمز ناقص فهم

 حقايق از گفتن سخن كه است آن بر عرفاني، مقوالت به جانبه همه پرداختن وجود  با،بيدل  

 كه نيست تعالي و رشد مايه آن را اوهام و افهام سويي از ، زيرااست دشوار كاري عرفاني واالي
 قابل عرفاني لئمسا برخي رديگ سويي از و كنند درك را عارفان و بزرگان سخن رمز و راز بتواند

 مولوي الدين جالل موالنا تعبير به و نيست ،اند نداشته حقيقي شخصيتي رشد كه كساني به بازگويي

 :تگف بايد
 شنيدنش از خلق و زگفتن عاجزم من   كر تمام عالم و خوابديده گنگ من

 .دشو مي اشاره زير موارد به بيدل عرفاني باورهاي با اجمالي آشنايي براي
 وجود وحدت -1

 چه وجود حدتو. تاس عارفانه وجود وحدت ةانديش بيدل، عرفاني باور آشكارترين و بارزترين
 واحد وجود حقيقت بيدل نگاه رد. ددار اي ويژه پايگاه اسالمي عرفان در چه در و هند عرفان در

 :است واحد وجود دار آيينه جهان و است خداوند مطلق ذات آن و است
  دارم دله ب تويي چون شد گم اگر مني چون  رو غارت به گو ايهـس است كار در آفتاب
 است ابـــحب هماغوش رـــبح نگه نيم در يـچشم گردش از رسد يم خدا به عارف

 ،دارد پي در را آن انعكاس بيدل ثار آ كه ،هندي تفكر در وجود وحدت ةانديش خاستگاه بارةدر  
 به رسيدن و شناخت بر است سرآغازي ،آن يچيست و هستي حقيقت از الؤس كه گفت بايد

 جوهر وحدت و وجود وحدت ةتوسع به را هندي تفكر كه است انديشه اين در كاوش كه ،حقيقت

 دريا ذره، يا باشد خورشيد البته .است مجاز و طلسم فقط محسوسات كه اينجاست مطلب .رساند مي

 كلي روح چون كائنات تمام در جوهر همان دارد، وجود علوي جوهري آنها ةهم در ،قطره يا باشد

١٧.تاس ساري مكان و زمان در و فرماست  حكم
 

 است آتش سراپا گيري زمين آن  با هم سنگ   زن موج سفلي جزو هر در علويست جوهر
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  شناسي نانسا -2

 خواسته خود دار آيينه و آيينه را انسان داوندخ. تاس خداوند مظهر نيتر كامل انسان بيدل، نگاه از

 نمودي ره. ددار وامي تكاپو به را او و گويد مي سخن آدمي زبان از كه اوست اين واقع رد. تاس

 :تاس تصوير صاحب شخص از آيينه در حركتي هر و اوست از نمادي
  تويي دانستم وشــآغ گشود مژگان همه گر تويي دانستم دوش ديدم هرچه بودم محو

 و دهد مي تشكيل را او آثار اساسي مباحث از يكي ،است وجود ةخالص بيدل نظر از كه ،انسان  
 تاريخ عرفاني و فسلفي نگرشهاي پربارترين از يكي دهد مي دست هب انسان از او كه دريافتي و درك

 وي .اند كرده توصيف فيلسوف شاعر حق به را بيدل عيني صدرالدين تعبير به ١٨.است بشري ةانديش
 هايش نوشته و هاجستجو در يدلب... ت اس ه كرد انسان تحيا لئمسا متوجه را خود اساسي ةانديش

 انسان منشاء نوع از مباحثي به و است ه نشد رويگردان فلسفي لئمسا از يك چهي درباب انديشيدن از

١٩.تاس ه پرداخت لئمسا ديگر و جهان مبدا و
 

 مقاصدي به تواند مي هنر كه تصور كنند اند توانسته معدودي ةعد تنها كه ،عصري در بيدل  

 خدمت به بشر خير و تعالي براي را شعر ،العاده خارق اي قريحه با دكر سعي گردد، معطوف تر عالي

 .دبگير
 به اعلي افق از و دارد قدسي اي جوهره انسان  كهاست معتقد كبير، موالناي همانند نيز بيدل  

 و است تهي خويش از كه است» ني «او .خداست امانتدار نسانا. تاس  هآمد غريب يدنيا اين
 :دبخش مي هستي و آورد مي ترنم و صدا به را او اهورايي دمهاي

 وي لبهاي در نْستپنها دهان يك   ني وـهمچ گويا داريم دهان دو
 معرفت -3

 كرده عبور نمودها و ظواهر و عوارض از انسان كه است ميسر زماني تنها معرفت بيدل، نگاه افق در

 .است» گمان نيرنگ« از طرحي» گرايي صورت «باشد

 به بستن دل رد. دياب مي دست يقين به انديشه كه ژرفاست در فرورفتن و معنا به كردن نظر در  
 فروبستن حسي، ادراكات به كردن سندهب. دكن مي گم را خويش» معني حضور« انسان ،»صورتها«

  :تاس تحقيق باب
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 بستم در قــتحقي ةديد بر و كردم وا مژه       بستم صور بر دل تا گشت گم ام معني حضور

 شد نــيقي و كرد نظري معني به انديشه       ريخت گمان رنگـــني و زد صورت به نظاره
  ل و عشقعق -4

 سر كس چهي تاخت نمي ربوبيت فهم ةعرص در عقل اگر «:نويسد يم خويش نكات كتاب در بيدل
 به كه آنجا تا بشر عقل نيست ماجرا تمامي اين ماا«. تساخ نمي زميني فرش را عبوديت تسليم
. شود مي تعطيل بازارش شهود و كشف و سلوك و سير در و دردا كاركرد ،شود مي مربوط او حوزة

 غير هرچه آنجا آن است تعلق مصروف دانشها جاناي در .هوس دنيا قرب و است شق عالهي ربق
 جنون را آنان و كند مي توصيه عاشقان به را حيلت كردن رها موالنا همانند نيز دلبي. شفرامو اوست

 به آن از بايد كه است ظلمي نبودن الهي عشق مجنون او نگاه در .عارفانه جنون نوع از ،خواند مي
 :كرد شكوه تلخي

  شدم فرهنگ صاحب جنون قحط از هم من است قفس در جا همه پروبالي يب از طاير
٢٠شد فالطون نشد مجنون هك رفت ظلم چه  اوهــــام مـزعـــال دل،ــبي زده مست آن بر

 

 

  محيط اعظمةنام ساقي

 مقصور يا محذوف مثمن متقارب بحر در فعول، فعولن فعولن فعولن وزن بر اعظم محيط مثنوي

 سرايان هنام يساق ديگر با مقايسه در خود كتاب تعريف و توصيف در بيدل خود. تاس ه شد سروده

 :تاس  هآورد چنين
 نه است دقايق كيفيت پرداز هآيين و ظهوري اشعار ةنام يساق نه است يقحقا ظهور ةميخان اين بدانكه«

٢١.»شعوري يب خمار فروش زنگار
 

 به اعظم محيط اين تماشاي در زاللي و است باريك نو ماه چون كمال، سپهر اين ةانديش در هاللي«
  ٢٢.نزديك حسرت آب

  ٢٣.نيوشان معني از نه است گوشان هب پنبه از نوا قلقل ميناي و است خموشان از گويا نوعي جاناي«
 دل رخ بر ايدــگش مي درها كه  غافل بود نتوان ميخانه اين از

  حيرت گلزار رشــساغ از نگاه  نزاكت باغ اش شيشه از خيال
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  آرميدن مستي به خواهد يم چو  رسيدن اـاينج اگر عقل تواند
 كتاب به اعظم محيط مضامين و ها انديشه ساختن فراهم در دهلوي بيدل عبدالقادر  

 مقدس اسماي خود كتاب در عربي بنا. تاس ه داشت توجه عربي ابن الدين يمح الحكم صفصو

ت؛ اس  هدكر بندي متقسي الهي انبياي نامهاي با »فص« براساس را كتاب و داشته درنظر را الهي انبياي
 دادن اختصاص عربي ابن با بيدل تفاوت تنها. »موسوي فص«، »ادريسي فص«، »ايوبي فص «ثالًم

  .است) ص(م اكر پيامبر از بعد خلفا نام هب بابهايي
 منازل و دانش مقامات در انسان كاميابيهاي و پيروزيها ةقص ذكر اعظم محيط در بيدل ةشيو  

 است؛ مستقل در بابهاي ،)ص (محمد حضرت خيرالبشر، تا گرفته) ع (آدم حضرت از عرفاني

 . است آمده ... و »اووديد جام«، »مقدمه جام«، »ابراهيمي جام «چون يعناوين با جام، ةواژ از استفاده
 كنار باكه آن جالب .است گوناگون حكايات و توصيفي و عرفاني متنوع مطالب شامل )دور (باب هر

 :دشو مي ساخته مستقل شعري بابها عناوين دادن قرار هم
 شهود حـــــريفان مـتقسي جام  وجود تانــخمس اظهار جوش

 حضور فيض مي سرجوش شور  ظهـــور رهايـگه وارــان وجم

ــــرهاي رنگـــني بزم  كمال گلستـــان رارـــاس رنگ  خيال اـث

يــــــان تكاپوي ارـطوم ختم   انــزب چــپي و خم اشكال حل  ـب

 طي عرفاني، گوناگون مسائل كه شود مي تقسيم باب هشت به صوري لحاظ به اعظم محيط  
 :ودش مي تفسير و شرح شاعرانه زباني با بابها اين
 ظاهر خواهد يم حق ذات و است ماهيت محتاج وجود .وجود خمستان اظهار جوش: لاو دور

 .دارد اشاره... » مخفياً كنزاً كنت «حديث به شاعر دور اين در .شود

 و پردازد مي ها هپديد و صور در خداوند تجلي بيان به دور اين .شهود حريفان تقسيم امج: يثان دور
 :است جود براي خدا وجود اينكه

 كنم وديــج دگانـبن بر تا بلكه  كنم وديــس تا لقــخ نكردم من

 بايد شهودها تمامي پشت و است حق ذات شهود ةالزم نور .ظهور گهرهاي انوار موج: ثالث دور

 .باشد روشنايي
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 و تصوف و حركت و جنبش ها، پديده شهود از بعد .حضور فيض مي جوش سر شور: رابع دور
 .آيد مي پديد مختلف آراء  و عقايد و فلسفه
 .كمال گلستان اسرار رنگ: خامس دور

 .كمال و حسن گري جلوه و طبيعت و ها پديده در تيزبال خيال پرواز

 صفات توصيف براي نمادين زبان و است خيال هست هرچه .خيال اثرهاي نيرنگ بزم: سادس دور

   .حاالت و
 و دارد همراه به را زبان پيچيدگي ،خيال درآوردن تصوير به .خيال پيچ و خم شكالا حل: سابع دور
  .دشو مي توليد شعر و نقاشي و موسيقي و هنر
 ،شود مي انسان نصيب اسرار آشكارشدن از آنچه ،درنهايت .نبيا پوي و تك طومار تمخ: ثامن دور

  .دربردارد را ها گفتني ةهم كه است خاموشي و سكوت
 تعالي حق ذات ،كائنات ظهور و حدوث از پيش كه است عربي ابن مشهور ةعقيد نوي،مث آغاز

 :دبو موجود
 كم و كيف وهـــنش يب بود اي مي   قــدم بزمگاه در كه دم آن خوش

  اتــصف ارـــغب و دود ز راــمب   اتـــادثـح ةـــانديش ز زهـــمن
 تير اما كند مي روانه آهويي جانب هب دوزي دل تير صيادي كه است حكايت اين آن سرانجام و  
 جستجوي به مانده جا هب آهو  از كه خوني رد پي در يادص. دگريز مي آهو و اندازد نمي پا از را صيد

  كه رسد مي مردي به قضا از و رود مي لبسم نيم شكار
 غيـــــر ردـگ اش زآيينه رفته برون   سيـر داشت خود جيب در چرخ چون

٢٤دازــگ مــعال دو طـمحي گــنهن   راز انـــابــــيــب واد گنــــلــــــپ
 

 :دگير مي را آهو سراغ او از
 الـــخي دام ادـــصي مــوه اي كه  الـــكم يـــمعن مرد رـــس برآورد
 ...ت كجاس آهو دشت درين وگرنه   خطاست خيالت تيـــر كه دان يقين
 يـكس خود جز تـدش درين نديدم  يـــبس نمودم هاجستجو اين من



 

  

539   دهلوي بيدل اعظم محيط نامه يساق بررسي با )يازدهم و دهم هاي دهس(ي سراي نامه ساقي در پژوهشي

 بعد بين تحقيق ارفع. درسان يم ،است وجود وحدت همان كه ،را بيدل تفكر اوج داستان اين  

 از تصويري ،گويد مي سخن خود از اگر و بيند نمي هيچ خدا غير كه رسد مي جايي به مراحل طي از
 .است  هشد منعكس آيينه در كه است حقيقي وجود آن

 ها پديده صور در حق ذات وجود، خمستان اظهار جوش عنوان با نامه، يساق اول دور در  
 عين در زمين و چمن و دريا و كوه ؛گيرد مي فرا را هستي عظيم حيرتي و بهت و نمايد مي تجلي

 قدح طبايع تمام .ناپيداست برايشان آفرينش راز و اند يازل ةباد ادراك از پوشيده هنوز آشكاري،

 لحظه هر عيار بت و رسد مي انبياء و اولياء ميان جام تقسيم به نوبت اينكه تا اند مي انتظار در بركف

 .دآي يدرم رنگي به
 ريخته الهي عشق شراب آن در كه ،كند مي تشبيه جام به را عارف دل ،ثانية دور در بيدل  

 دريافت قابليت دلهايي و ندارد يكساني ظرفيت حقيقت شراب پذيرش در انسانها دل امج. دشو مي

 دلهاي آن زمرة از خدا اولياي و ائمه و پيامبران لد. امبر آلودگي هر از و باشند پاك هك دارند را آن

  .است قابل
 آدمي جام -1

 براي از مخلوق چون آدم «آمد پديد آدمي جام رسيد، آدم به اي بهره الهي، پاك شراب از چون

 شد اسما ةهم ظهور قابل و آمد الهيه ةمرتب ةآين پس عالم، مراتب جميع جامع او ةمرتب و بود خالفت
  ٢٥.»اوست اهللا اسم مظهر حقيقت در و نبود ظهور چنين قابليت و مرتبه اين را او غير و

 كشيد سر عدم ارــخم زجيب   دــرسي آدم به يــنصيب ناگه كه

 )٢٢ /اعظم محيط(          
  :بود آدم فرينشآ دليل ترين مهم آن اظهار و» وحدت«

 بود بيكار سخت جهان وحدت به  ودب ارــاظه ساز دويي از غرض

 ؛است  هرسيد ظهور ةمنص  هب كامل نسانا. دگير مي خود به ديگري رنگ هستي آدم، آفرينش با  
 را الهي امانت دريافت قابليت كه چرااست،  ه شد آفريده برتر كوهها و زمينها و آسمانها از كه انساني

 د، زيراكن مي ادراك را حقايق و گردد مي الهي اسرار ةآيين دلش عشق، شراب سركشيدن با دمآ. ددار

  :تاس آدم يبن بينش و دانش عالم، آفرينش از اصلي غرض
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 فروش تـرفع افالك به غبارش  جوش شعله ةباد اين شور از شد

 نمود» امــج« ريزــلب كرد مي به  ودــشه و مثال عالم دو خروش

  نهان خود در ديد اي نشوه يم چو  جان اسرار مرآت گشت دل چو
 درخت آن و كند مي نزديك ممنوعه درخت به و دور وصال از را او سحار، مستي نهايت در  

 تا شود مي سبب و دارد مي نگاه زومندرآ و مشتاق را او هميشه تا و بخشايد مي او به اي تازه خماري
 .ببويد را هدايت گل و ببازد رنگ نگاهش در تضادها ي،آگاه خمخانة در

 درد و صاف بود كفرش و اسالم كه  ردــب راه يــآگه ةانــمخــخ به

 ربشــمش تـوسع از شد يــبهشت   شبش نقاب از صبح ريخت برون

 ابــآفت چون اسماش از مـعل همه  شراب جــام خط از گشت عيان

  دـندي تــهداي جز گلي انــزعصي  زيدــبرگ مغـان رــپي كه را كسي
  )٢٤ /اعظم محيط    (                

 ادريسي امج -2

 اش الهي ةباد كه آدمي جام برخالف گردد مي مند بهره آن از نيز دل ،شود يم عام الهي فيض كه يزمان

  .بود خاص
 ضــفي امــپيغ امــج لب از شنيد  فيض جام خوش سر شد ادريس چو
  هم  ذره رود خود از خورشيدي به  دمــق ضــفي روزـام است اممــ كه
 )٢٥ /اعظم محيط   (        
 پاك كدورتها غبار از و شود يم حقايق و رموز كاشف ناب ةباد سركشيدن ةواسط هب ادريس دل  

 از تقديس در و شاقه رياضات به خويش نفس تطهير در داشت مبالغه ادريس «اند فتهگ. دگرد مي
 صاحب و بدن از گشت االنسالخ كثير و. دش غالب حيوانيتش بر او روحانيت تا حيوانيه صفات

 نخفت و نخورد سال شانزده گويند و داد دست مجرده ارواح و كهئمال با مخاطبه را او و آمد اجمعر

 :٢٦»ماند باقي مجرده عقل تا
 گفت توحيد درس ساغرش لب    رفت اوهــام نقش دل لوح در چو

 چيد مــوه مــخُ زالي دامن كه   دـــسركشي اش هانـپيم ز يــصفاي
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 مقيم شد انـجن باغ به مـشبن چو   مــقدي نــحس ايـــتماش ذوق به

 )٢٦ /اعظم محيط  (        
  نوحي جام -3

 كه بيند مي را مردمان و زند مي كناري به را ظواهر غبار الهي، پاك بادة از كاميابي از پس نوح حضرت
 مي كشتي ديگر اي جرعه نوشيدن با و خودند تكبر و منيت طوفان گرفتار اوهام از دريايي در

 :شود مي دستگيرش

 :تاس نوحي جام پيام ترين مهم خبري يب و غلفت از پرهيز و آگاهي درك
 شراب در مي درد چون رفت فرو   آب در خلقــي لــجه انهــزپيم

 نگاه يــسع به نــروش نگرديده   گاهــدام اين از اييــره قــطري

 كنيم وا يــره لــتغاف از رــمگ   كنيم پيدا مــچش نــبست از پس

 ذات خمستان رـسي است الــمح  صفات درد ز بستن چشم يب كه

 )٢٧ /اعظم محيط       (                
   يونسي جام -4

 يقين خوش دلي با نهنگ كام در وا. تاس يونس نوشي باده رهاورد الهي رحمت و عفو به اميد

 خود بندة اديه نيز ظلمات در الهي نور و نيست بيش مانيگ» نزديك و دور« الفاظ كه كرد حاصل

 در وجودش گوهر و سترد آاليشها از را خود نفس ،بود بال ظاهر به كه ،ماهي شكم در ونسي. تاس
 :درسي كمال به ماهي بطن

 بود باده دحـق كام به گويي تو  ودـــب آزاده هـك سـب بال دام به

 گهر كمال بزم  باچيست صدف  كمـر خوبي  به مي شود ساغر ز

 )٢٨ /ظماع محيط(          
 :دگوي مي و وجود وحدت يعني خود، ةانديش محور ترين اصلي به زند يم گريزي بيدل جام، اين در

 است حق عين غوطه زني جا هر به   است مطلق حيرت جهان محيط

 )٢٩ /اعظم محيط   (        
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  ابراهيمي جام -5

 انوار تجلي آنكه دليل به. دكر پشت كنندگان بغرو و »آفلين« به رسيد شهود و كشف به ابراهيم چون

 .كرد گريزان ندارد، سرانجامي نابودي و زوال از غير كه ،ممكنات تصوير از را او اش آيينه در الهي
 و شود مي مست امامت و نبوت ةخمخان از و كشد مي سر لبالب جامي عرفان ةميخان از ابراهيم  

 با و بيند مي را حقيقت نور نمرود آتش در .فرستد يم قربانگاه به را خود فرزند تسليم و رضا مقام در
 دست) جام دل (باطن ةكعب رمز به ظاهر ةكعب بناكردن با و كند مقابله مي پرستان بت و پرستان هستار

  .بديا مي
 قربان از اسماعيل حضرت رضامندي خورد مي چشم به جام اين ابيات در كه ظريفي ةنكت  

 فرمانبرداري همين و ،خداست فرمان همان كه ،است پدر فرمان محض تسليم اسماعيل .است شدن

  :دشو مي سبب را او رستگاري و نجات پدر، از
 نهاد كف بر خويش سر ساغر چو  ادــش بود اــرض دــنبي از حــذبي

  اــام خط امــج هــحلق دشــش   انــمغ رــپي انــفرم رــشمشي ز
 تـشكس نگر سايه از برد اــرض  دست به آمد مــتسلي ز تــسالم

 نـجبي الــكم اوج دهــسج ودـب  نگين نقش رهــشه شد مــتسلي ز
 )٣١ /اعظم محيط   (         

   يعقوبي جام -6

 محو يوسف پيراهن بوي به وا. دشو يم يعقوب حضرت دل جام نصيب ،وصال آن پي در و ،انتظار

 به نهايت در كه است هاندو و حزن از لبالب يعقوب امج. درسي يقين ةمرحل به و شد حق تماشاي
 :ندك يم مبدل شيريني به را تلخيها و  دوستي به را دشمنيها كه حبتيم. دشو يم بدل محبت

 است كر تعلق دمــاغ وگرنه  اســت الفت پرده درين محبت

 كند مي اــچه ندانم تــمحب  كند يم اــجف گاهي رحم گهي

 )٣٢ /اعظم محيط(         
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   يوسفي جام -7

 ،شهود و ظهور گاه جلوه در خدا جمال مشاهدة از ،نمود تجلي يوسف ةچهر در حق جمال چون
 اي شراره .گرديد برخوردار تمامي به جمال ةباد از و شد زيبايي و عشق شراب از سرشار دلش جام
 :تبسوخ كنعان پير دل آن حرارت و كشيد آتش به را زليخا خرمن يوسف حسن از

 كرد وهــجل يوسفي ساغـر در چو   ددر زارـــگل گـرن ادهــب همان

ـش كه  برفروخت آتشي حسن اــزصهب  بسوخت كنعان پير دل تاـب

 كند يم خون شيشه دل نخستيــن  كند مي برون خم از سر زصهباي

  دماغ و امــك به آنكه لب بر رـدگ  اياغ در كند طوفان شيشه از پس
  شـرمنخ آفت بود برق همـــان  دامنش در دست زد كه اـــزليخ

 )٣٣ /اعظم محيط   (          
 رايب. دشو مي كين موجد گاه و مهر موجد گاه اش جلوه كه است نوري ةمنزله ب يوسف حسن  

 .آورد مي ارمغان به محبت بهار زليخا براي و جبون برادران براي و انتظار يعقوب

 نيست جلوه يب  رنگ هر به خوبي كه  است اي جلوه را حسن آينه هر به

 )٣٤/ اعظم محيط   (        
 داوودي جام -8

 .شد هويدا انفاسش تارهاي با اسرار وبه نوا درآمد  ني همانند آمد، جوش به باده از چون داوود، دل
 براي خداوند كه نعمي منطق و و بانز. دكر نرم دستانش در را سخت آهن عشقش دازسوزوگ

 زبان فهم به قادر .بود او فرمان به عالم ايكوهه تمامي .است كمال و تمام ةهم فرمود ارزاني داوود

 تا ارزاني شد او به رياست و سلطنت و شد داده تعليم او به زره ساختن همچنين .بود مرغان همة
٢٧:باشد ربوبي قدرت كمال مظهر

 

اف زره  آبكسر  كرد را فوالد لهــشع آن از  شراب موج همچو شد ـب

 كند مي رــاث هم رــبيشت نــاي از  كند مي در به دل از رــس دودي چو

  ارـــبه رنگ هــشيش قلقل از چو  كارـآش قــح رــس اش هپرد از شد
  دـسپن اينجا است نشسته آتش در  دــبلن رددــنگ انــآس هــنغم دل ز

 )٣٥/ محيط اعظم   (                
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  سليمان جام -9

 حضرت. دبو الهي ةباد از سليمان كاميابي رهاورد پادشاهي نگين و تخت و تاج آوردن دست هب

 بر ،الهي حياتبخش بادة تاثير از و شد نيز سلطنت خلعت به ملبس ،نبوت خلعت بر عالوه ،سليمان
  :تگش مسخر شياطين و انس و جن تمامي

 سجود رنگ ريخت او بر خلقي كــه  بود امــج خط مــاعظ مــاس او در

 ارـــاعتب يــسلطان چـــپي و مــــخ   ارـــآشك شدش مــخات رارـــاس ز
 )٣٦/اعظم  محيط     (         
 :دش سليمان دل قدرت افزوني باعث كه بود نفس ديو تسخير سليمان، نوشي هباد ديگر پيامد

 زونـف دل قدرت نشوة شود   دون ســنف نـاهريم تسخير ز

  شود ديگر ملك خسرو دلت  شود رـمسخ هوايت كاين دمي
 )٣٧ /اعظم محيط(         

 و دنيا وسلطنت نيست، پرستي سنف و منيت از دوري جز سليماني ةاريك بر زدن تكيه بيدل، تقاداع به
 :تهمانس حقيقت در آخرت

 خاكدان زين وامانده گرو اي كه  انـنه دل پردة در است واييـــن

  هوس باقي و است اين سليماني  ســنف يك رو برباد و انـافش پر
 )٣٧ /اعظم محيط  (         
 پادشاهي انگشتري ةربايند كه است، نفس ديو همان بيدل اعتقاد به اهريمن اساس، مينه بر  

 :دنه مي ديو اين بر بيدل كه است ديگري نام دروني اوهام بود، سليمان
 تو جام صافي ربايندة   تو اوهام رنگ اهرمن كدام

 )٣٧/ اعظم محيط       (       
  ايوبي� جام -10

 و آمد گرفتار الهي محنت و بال به اولي، ترك دليل هب يونس و آدم حضرت همانند ،نيز پيامبر ايوب
 :كرد پيشه شكيبايي و صبر آنان همانند

 رسيد نشتر آب از مي زخمش چو    دـــرسي رـــاغــس دور اـت وبــاي به
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 شد شـري دل يك دمــق تا سر كه    دـــش شــني گهــارتـزي يـــرنگ به
 ريــاخگ رــس بر كانــچ يـكباب   پيكـــري انـآشي مــزخ و رمــگ دلي

 خويش زنبور انـش در بود لــعس   شـخوي ناسور جوش در داشت طرب

 )٣٨ /اعظم محيط    (          
 گفت و ناليد ما به كه نداد خبر ليكن بناليد ما از كهد ندا خبر السالم هعلي ايوب از تعالي قح  

 به دوست از و ناصبوريست ناليدن دوست غير به تدوس از كه چرا ؛٢٨»الضر مسني انه به نادي«
  .تصبوريس ناليدن دوست

 :د زيرادار پي در را صبوري و شاكري دلي هر به ايوبي جام ةهدي
 گداز از شود صهبا انگور كه    ازــس مرآت درد از گشتن توان

 )٣٩ /اعظم محيط(          
  موسوي جام -11

 مرتبت علو آثار از و. تخداس با او گفتن سخن ،موسي دل جام در معرفت ةباد تجلي خواص از

 حق تكليم فضايل آن از يكي كه چند يتفضيل به يافت اختصاص« كه الهي حضرت در است اهللا مكلي
٢٩:»هواسط يب او با است

 

 بس و است خيال آرزوها دگر    بس و است وصال مستان تمناي

 كالمهم انـمغ رـپي به مينا چو    مدام وقــش جوش لـقلق از شد

 )٣٩ /اعظم محيط  (         
 :دسر كشي دم همان در را شرابش جام و بيفتاد هوش يب طور كوه در حق ةجلو ةشاهدم از موسي

٣٠اهللا انا يـان برگش رــزه   پديد طورش نخل از شد اريـبه
 دــشني 

 او ايــصهب وجـم شد برق همـان  او ايــمين رديدـگ لــنخ انـهم
 نماست تجلي شمع خار و خـش   تسآشنا شوق برق با كه را كسي

 )٤٠ /اعظم محيط    (                  
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   عيسوي جام -12

 ةمرتب به و يافت نشوه خدايي روح از دلش جام سركشيد الهي قدس شراب از چون) ع (عيسي
 :درسي الهي روح

 گرفت نمويي رنگ جام ايـن از    گرفت بويي باده كزين اــمسيح

  مــجس نفهميد و ديد روح همه    اسم دــقي به گشت آشنا ذات به
  گرـم وردش بود دحــق ايــدع    اثر وانــحي آب از داشت شــلب

  )٤١ /اعظم محيط  (          
 احياء در قرار داد خويش مماثل را او و گرداند پاك رذايل و نقايص از را عيسي روح خداوند  

٣١.نيست نظير و مثل را حق كه چرا ستا مجاز به اينجا در مثل اطالق و پرندگان خلق و موتي
 

 موتي نمود احياي مي موج چو    گشود يــمعن كشف به تا زبان

 )٤١ /اعظم محيط (        
 سبك نام هب شمعي با كشيد چهارم آسمان به رخت درون دنياي اين از روحاني، بادة تاثير از اهللا حرو

 :يروح
 ابـــآفت هــآيين در ودـــخ رخ    تاب برق مي روغــف از پديد

 نور جام شد خورشيد چو سراپا    قصور دامگاه از جست برون

 )٤٢ /اعظم محيط        (       
 :دساز يم ريسم اعلي عالم به را انسان پرواز دنيوي تعلقات قطع بيدل اعتقاد به

 ادــش مـبرآيي قــتعل عــقط به    وادــس تـكلف رــدي تادرين بيا
 كنيم ي مواري از خود بلند صدا    مـكني ديـسپن و مـزني آتش بر

 )٤٢ /اعظم محيط (          
   محمدي جام -13

) ص (محمد ةساي عدم شخص كاينات، خم محيط الهي، قدس محفل شاه وحدت، بزم صاحب
ه ساخت ازلي عشق مست را كاينات كل او جام صهباي از اي هجرع. تاس محمدي جام صاحب

 :شاسراي ساز هپرد» عدم «و بود اظهارش ةنشان» وجود« ،است عالم دو ةآرايند او ستيه. است
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 رسيد دتـوح زمـب صاحب آن به    دــنبي آن تــنوب چون دور نـدري

  انس انــگلست مــنسي دايتـــه    قدس انــخمست رابــش وتــنب
 اتــكاين يــهست مــخ طــمحي  ذات دســق لــمحف شد دـمحم

 اندــره غفلت رــخم يـمست زبد    رساند عرفان جوش برهر را جهان
 شهـود مست گشت زمان و زمين    ودــنم ارــتبـاع ةوـــشــن آن از

  امــج به ادتــشه رابـش زبانها    عام ضــفي از افتـي او دوران به
 )٤٢ -٤٣ /اعظم محيط       (        
 مظهر و حق حقيقي ةآيين كه است كاملي انسان همان بيدل، ةانديش در ،)ص (محمد حضرت  

 دليل اوضح سلم و عليه اهللا صلي محمد «،عربي ابن قول به و است الهي اسماي و صفات و ذات

٣٢.»ربه علي
 

  شوي دهللاــالحم مــفه ادا  ويــش هــآگ گر محمد لفظ ز
  اتـصف نقاب محمد زاسم    ذات برروي دـــبرافكن كمالش

  او والـــاق اهللا كالم ورـظه    او الـــافع اهللا ذات وناتــشئ
  )٤٤ /اعظم محيط(          
 قدم بر قدس، انوار تجلي از بودند او صبهاي جام نوش عهابد جر ازل و كه، )ص (محمد  
 آنجا ديگري مخلوق پاي هيچ كه مقامي ؛رسيد ٣٣»ادني او« قوسين قاب مقام به و نهاد فيض معراج

  .دبو نرسيده
 كمان اين زي نمايد وجودش    نشان جويي قوسين قاب از گر

  امــج طـخ برزخ بي موج بود    امــمق ندارد ريــغي بزم درين
  )٤٥ /اعظم محيط(         
  :دكن مي بازگو چنين محمدي جام خطوط در را حضرت آن معجزات بيدل

 خروش زدــخي جام از باده بي كه    جوش ناله زد سنگ از هجرانش به

  شكست گردون جام ميش موج به    زدست شد او انگشت وقـش از مه
  فتاد ريــكس طاق اش هدــسج پي    داد مژده  مقدمش از حق فضل چو
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 ) همان     (             
 ةآين در كامل انسان وجودي ابعاد نمايش ،محمدي جام كشيدن تصوير به در بيدل تالش تمام  
 اعتداالت مراتب ةهم ميزان واضع و الهي كماالت جميع جامع كه ،بود) ص( محمد كمال و جمال

 .است او وجود مقدس نور به روشن عالم هاي هپديد تمامي و است حيواني و انساني
 ...ا م مــكبابي دــمحم ورـــزن   اــم مــآفتابي رــگ ذره، رـــاگ
  ماست اريـهوشي و مستي وزو    ماست راريـق يب و راحت ازو
 اوست سوي همه صراحي درود    اوست ويـس از تازه قدح دماغ

 )٤٧ /اعظم محيط  (         
  صديقي امج -14

 محمد واسطة هببود كه  پيامبر ةديرين يار او. تياف صديق لقب معرفت، جام سركشيدن با ابوبكر،
 او دل از را غوغا و هياهو عشق ةباد نوشيدن ،رو ناي زا. غ شدفار اهللا سوي ما از و آشنا حق با) ص(

 :تگذاش برجاي دلش در را بوبحم نقش تنها و برد
 نديد تــوحش رنگ جز به مـزعال    كشيد رـــساغ قــعش مي زـك كسي

 دوست نقش جز محو بود زلوحش    اوست درس صفا و صدق كه مزاجي

  )٤٨ /اعظم محيط   (          
  فاروقي جام -15

 و اعتدال آن بخش يمست فيض از و ساخت خود پيشة را عدالت ازلي، مي جام نوشيدن با عمر
 دل خدا غير از ؛گرفت فاروق لقب عقل و نفس اماحك در گيري سخت اب و دكر برقرار را مساوات

 .درسي حقيقت و معرفت به و بركند
 كه است خويش خويشتن شناخت همان ،است فاروقي جام در كه عدالتي ،بيدل اعتقاد به  
  :دشو يم سبب را دل صافي و پاكي

 نهاد خط وار،ــاست چون اقــآف بر   داد دلــع يــم از امــك يافت رــعم

  نگشت واصل قــتحقي رارــاس به    گذشت خط اين زمضمون كس هر كه
 )٤٩ /اعظم محيط   (           
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  ذوالنورين جام -16

 :دش مست حيا خم جوش سر از ،رسيد عثمان به يقين دور كه يزمان
  ...و ا صهباي ريخت گهر جام به   او راپايــس از زد وجـــم ادب
 اــحي راغـچ )ص (محمد بزم به  ضيا گوهر روي از روختـبراف
  مــلـق و رـريــح از ازل المـــك   مـــرق گاه هوــجل در ردــك ادا
 )٥٠ -٥١ /اعظم محيط         (       
 و آگاهي از او دل جام اما ريختند را خونش جام اسرار غافالن شد، مست حيا بادة از عثمان چون

 .تنگش تهي هرگز معرفت
   مرتضوي جام -17

 محمد كه نوشيد معرفتي مي از او .رسد مي) ع (مرتضي علي واليت، شاه به ختم مستي دور اين در
 .دبو رسيده علي به آخرين دور در كه بود واليت ةباد همان نبوت بادة و بود نوشيده) ص(

  علم درياي اوست جرعه يك كــه   علـــم ايهبص سرشار گشت علي
 ورــحض عالم دو جالل و الــجم    ورـــظه تـوالي ونــبط وتـــنب
 بود تاك دل در انــعي شــجام به    ودـــب ادراك رونــبي هـك رابيــش

 )٥٢ /اعظم محيط    (          
 ذات سوي صفات بازگشت واليت و صفات به رسيدن تا احد خراميدن نبوت ،بيدل اعتقاد به  

. كند  ميرا فراهم بشر نوع تكامل و سعادت كه است صعودي و نزولي مسير همين ،نتيجه در. است
 با كه اند هداشت دائمي پيوستگي ،زنجير سلسلة دو همانند ،همواره واليت و نبوت عرفاني ادبيات رد

 دِر و معرفت ميخانهرا ) ص (محمد وجود بيدل .است  هشد بيان بايستگي اين ،گوناگون تعابير
  :داند مي) ع (علي را آن رحمت
 است يــمرتض درــحي شـرحمت در  اسـت مصطفي معرفت خانهــمي كه

  امــج يـــمرب ودــنب هـــشيش جز هب  ارـتظـان يــنب از ودـــــب را يــول
 است  هداد را نشان خون يك ز پيكر دو  است باده يك امــج و شيشه درين

 )٥٣/اعظم محيط       (          
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 و دهد يم تسد هب ساقي و مي از تاويلي تعاريفي دوباره ،جام اين انتهايي ابيات در ،بيدل  
 آن نوشيدن با آدمي كه نيست ظاهري شراب آن آورد يم ميان به سخن مي از اگر كه شود يم يادآور
 كه است انساني كماالت همان معنوي مي از مقصود بلكه شود، مي جدا مافيها و دنيا از دقايقي
 كه تاس كسي ساقي و است هميشگي و دائمي تاثيرش و شود يم موجب را خداشناسي و معرفت
 .رساند مي معرفت و سرمستي به را انسان

  ارـن و نور وهــنش يـمعن ت اسمي  ارـروزگ مـــاعل اي اقيــس بيا
 ...م تما گردد است مجال گفتن به  امـج رارــاس انــحريف دور كه
 دهيم ديگر بسط سخن ضــقب به  ردهيمــس اي هنغم زمان كاين بيا

  كنيم مستان رزــط زشي،ــلغ بانز    كنيم انــدست گرم يـلب مستي به
  نــسخ ايــمنته دــرس داــمب به    نــسخ مدعاي شود نـروش كه
 )٥٤ /اعظم محيط   (         

  

 نتيجه

 برداري هبهر آن در نهفته ظرافتهاي و شعر ابزار از فليسوف و عارف شاعري عنوان هب دهلوي بيدل

 در هنرمندي اين .است جسته سود ،عرفاني عميق مفاهيم بيان يعني، واالتر هدفي براي آن از و كرده
سروده  عربي ابن وجود وحدت ةانديش از تاثيرپذيري با كتاب ينا. تاوس اعظم محيط ةنام ساقي
 .ستا عربي ابن الحكم فصوص تداعيگر آن مختلف بخشهاي بندي نعنوا چگونگي حتي كه شده

 كه تمثيالتي و حكايات قالب در يلصتف به بيدل كه است آن كرد، اذعان بايد كه ديگري ةنكت  
 عنوان هب حافظ كه است ه پرداخت نكاتي بسطو  شرح به ،است ه آورد نامه يساق مختلف ادوار در

 ،مقاله اين رد. تاس كرده  بيان را آنها اختصار و اجمال به ،بسامان و لستقم سراي هنام يساق اولين
 در انسانها دل جام كه بود اين آن در بارز ةانديش و شد بررسي بيدل ةنام يساق دوم دور ،اختصاصاً
 از كه دارند لياقت دلهايي پذيرش قابليت حيث از و ندارند يكساني ظرفيت حقيقت شراب پذيرش

 و است تابناك دلهاي آن زمرة از خدا اولياي و ائمه و پيامبران لهايد. دباشن مبرا و پاك آلودگي هر
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 و عشق شراب از اندازه همان بهنزديك كنند،  ممتاز انسانهاي اينصفات  به را خود انسانها هرچه
 :دشون يم مند بهره معرفت

  گرفت جا او ربــق لــمحف در كه    گرفت اــصهب قــعش خم از كسي
  است داشته سري او با كه دل آن دل    است داشته ساغري و كز سر آن سر

  )٥٤ /اعظم محيط    (          
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