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 Vanguard Woman  پيشتاز زن

  
  کريمه کرامت حبيب

  ٢٠١۶ مارچ ٠٩
  

  "ابو المعانی بيدل"نقش و مقام زن در آثار 
  

  
  به نام آن که دل کاشانۀ اوست

  !حبدالنياران و صا

اميد وارم . پس سالم و سالمتی باد بر شما اھالی سر زمين عشق و معرفت. نم را آغاز می کنمبابوی خوش آشنائی سخ

  .اين بزم مبارک قدمی باشد برای آشنائی ھای بيشتر و بيشتری که کالم ابو المعانی حلقۀ و صل آن است

  

  آب می گردم چو نامش بر زبان می آورم

بضاعتی می خواھد کالن و جانی پر توان که " ابو المعانی "می دانم صحبت کردن در باب بزرگ مردی چون حضرت

من از ھر دو عاری ام اما با ھمه بی ھنری جسارت به خرج داده و پای درين وادی نھادم و ھرچه درين باديه پيشتر 

و خواستم چيزی بر سابقۀ ھمين شيفتگی و ارادت پا را از گليم فراتر نھاده . رفتم، شيفته تر شدم و بر ناتوانی ام آگاه تر

  .بنويسم البته و صد البته نه در حد جالل او بلکه در حد کمال نداشتۀ خود

  ."اما چه توان که موجود ھمبن است." در برابر ھيبت بيدل سراپا دل، جزعرق انفعالی در جبين ھيچم در کف نيست

شه و علی العموم مردانه بوده و ُالبته شما ياران ھمدل مستحضريد که بزم ھای بيدل خوانی و عرس ھای حضرتش ھمي

زنان را در آن کمتر سھمی بوده است و اين مجالس انس از ھميشه تا ھنوزبی حضور زنان صورت می پذيرد، شايد 

ًبفرمائيد که زنان را در اين وادی دشوار گذار کمتر از مردان انس و الفت است، واقعا که معنی بلند او فھم تند می 

به گفتۀ يکی از ياران صاحب دل غواصی در اقيانوس بيکرانۀ بيدل آسان . ش پاھای استوارخواھد و کوه و کتل ھاي

اما برای عدم . شود سانی به کسی داده نمیآمی گويد ويزای ورود به اين کشور به " کدکنی"نيست و آنگونه که آقای 

  .دارد می ر نگهحضور زنان اين تنھا دليل نيست، داليل ديگری ھم ھست که زنان را ازين وادی دو
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 بيدل خوانی ورد شبانه و درس شبانگاه بوده است ـ زنان "خليلی"خوب حاال به ھر دليل در کشور ما که به قول استاد 

  .ازين خوان کرم بی بھره مانده اند

 ."ابوالمعانی"خواھم در اولين صحبتی که با شما دارم، نگاھی داشته باشم به ھمين نکته در شعر خود حضرت  من می

ی از ئتنھا در کتاب خوشه ھا.  که تا حال به آن پرداخته نشده و اگرھم شده من ھيچ مدان از آن بی اطالعمه اینکت

 به آن تماس کوتاه و فھرست وار گرفته شده که من ھم دراين نوشتار "عبدالغفور آرزو"جھانبينی بيدل نوشتۀ جناب 

اميدوارم که عذر اين . ين مورد استاست، دليلش نبود منابع در اه ی که در اين نوشتئکاستی ھا. بيشتر به آن تکيه دارم

که دستی بر قلم ی ن و پژوھشگران و آنانا و از خدا خواھم که اين اشاره فتح بابی باشد برای محقق تقصير پذيرفته آيد

  :کنم که انسان در شعر بيدل چه جايگاھی دارد ازين آغاز می .دارند و چشمی بر کتاب

ھم از " حضرت ميرزا" خويش ساخت، ۀه خداوند حکيم انسان را به تشريف کرامت شرافت بخشيد و خليفھمانگونه ک

و جای ديگر » .انسان اشرف مخلوقات است و در عالم آفرينش کمال برتر«:فرمايد ھمين زاويه به انسان می نگرد و می

 کرمناست چه حاجتش به سايه ھما و آنکه آدمی که مزين به تاج«:ھم او گويد » .آدمی فطرت تام است« گويد که می

  ».منتظر بال ھماست از تاج کرمنا بی نصيب

  . ھرجزو انسان آئينه دار استعداد کل است"حضرت ميرزا"از نظر 

  است و جھانی ديگرـاش را ھر مـ نقـۀامـخ    دھد ھر جزو انسان عرض استعداد کل می

  .خواند می»  بی نشان پردۀ رازشۀتبلوری از نغم« که تعالی و عظمت انسان در نزد جنابش تا بدان حد است

  .داند و مظھر سجود ملکوت انسان را مرکز عالم خلقت می

  عون استـس از چه ره مطـابليـک دـدان   ھوشی که رموز فھم چند و چون است

  د ملعون استــکنـور نــود تصــجـمس    سان راــرت انــه حضـکس کـی آنـيعن

  .ذات انسان مظھر و آئينۀ تجلی حق است و مصدر کرامت و تعظيمدرنگاه حضرت بيدل 

  انسان است آنکه مصدر تعظيم است    ل تفھيم استـم قابـــليــع ســبــرطــگ

  ور دل ابراھيم استــال و حضــمثـت    سجود من و تستاين کعبه که مرکز

  .خواند حضرت بيدل ھمچنان انسان را غلغل صبح ازل می

  کاتش فتاد درين خرقه و آدم برخاست    از دل عالم برخاستغلغل صبح ازل 

  .ين آئينه تجلی ھا دارداکه شاھد غيب فقط در »امکانی« است ه ایانسان آئين

  شھود غيب اگر خواھی و جود اينجاست امکانی   اب ذات انسانیــقـق را در نــت حــاسـلی ھــجـت

راستی اين موجود ، اين بلقوۀ ماورائی اوست ای باآدمی معننيست، گوھر ی معنی انسان چشم و گوش و دست و پا

فتبارک : و می فرمايد  او تعالی است که بعد از آفريدنش، خداوند خود را می ستايدۀاشرف مخلوقات، نازدانه و برگزيد

  .و عالم را برای او و طفيل روی او می آفريند. هللا احسن الخالقين

  گردون دوری زمجمر انسان است    تـسان اسـر انــدفت الم ورق زـــع

  تـان اسـب ثمر انسـگل کرده زجي    اخ و برگش دو جھانـآن دانه که ھست ش

  سان استــام انـه جـان بـرفـی عـم    ان استـانـت جـه کونين مسـرچـگ

  تـــان اســابــاب تـــتـــی آفـــآدم      اقــت آفـــلــفــان غــتــســبــدر ش

تکرار «ست و عزيز کرد خدا و خليفه اش در زمين و اين انسان ھويت مشترک زن و مرد است وانسان مکرم ا

ی از ئخوشه ھا( ».رسد ن عظيم بيان اين اشتراک به حد اعجاز میآ رجل در قرۀ مرتبه کلم٢۴ امراة و ۀمرتبه کلم٢۴
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خلقکم من نفس واحده، ھوالذی  :که شود به اين و بار بار در آيات مبارک قرانی انسان توجه داده می). جھان بينی بيدل

که اشتراک تفکيک ناپذير زن و مرد را به ) ٣١روم .(انشاء کم من نفس واحده، وخلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنواليھا

دة و رحمته و ھن لباس لکم و جعل بينکم مو:  دارد که گذارد و مودت و محبت ازلی و مرد را چنين بيان می نمايش می

  . انتم لباس لھنو

ان : فرمايد و می ن مبين تفاوت ھای فزيکی و بيولوژيکی زن و مرد را به معنی برتری يکی بر ديگری نمی داندآقر

ين تفاوتھای جسمی، ادر.  و پرھيزگاری استءبرتری انسان صرف نظر از رنگ و جنس در تقوا. اکرمکم عندهللا اتقاکم 

حضرت "ر استقامت و قدرت است، زن نمودار لطف و رحمت است و ی نھفته است که اگر مرد مظھئحکمت ھا

 از آن در باال ذکر شد، زن را اگر در ه ای باوجود بحث ھای فراوانی که در مورد مقام انسان داردکه شم"ابوالمعانی

  .شعر مطرح کرده است برای نشان دادن ابھت و جالل مردان کرده است

  پنجه را گيرائی از پھلوی انگشت نر است   انضبط کار از مرد می آيد نه از دست زن

  ويا

  در طبع مرد خاصيت زن نھاده است   بيدل چه ذلت است که گردون منقلب

   :فرمايد و يا می

  چو زاھدچند در خلوت فسردن   اگر زن نيستی ای کمتر از زن

ه نمايش گذاشته است، اما بيدل ما  لطافت وظرافت را بًاگر خيلی خوشبينانه قضاوت شود، شايد بتوان پذيرفت که تلويحا

 مگر اين. فرمايد ثير يکسان دارند، در حق زن کم لطفی میأحتی در يک موضوع بيولوژيکی ھم که زن و مرد سھم و ت

  :دست داد که من نمی دانمه که توجيه ديگری بتوان از بيت ذيل ب

  نزايد مرد راحيز کم پيدا شود گر زن     ثير زمينأاده است تـمآه ـزاج دانــدر م

 گرديده، سبب ھبوط او "آدم" باعث لغزش "حوا" مثل اين روايت که ه ایو گاھی ھم جناب حضرتش به روايات عاميان

  .چندان دل نشين دھد ندست میه کند و تصويری ب از بھشت ـ تکيه می

  يارب تو شکل زن نپسندی دچار مرد  ر آفت آدم چه داشته است ـدم به غيـگن

 را "حوا"ن و علوم اسالمی دارد، ازين آيات مبارک آگاه است که حضرت آکه به قرای  با احاطه "بيدلحضرت "ً ايقين

  .از اين اتھام مبرا ميسازد

َو لقد عھد نا من قبل فنسی و لم نجد له عزما ط  َ َ ُ و يا فوسوس اليه الشيطان قال ھل ادلک شجرة الخلد و ملک ال ١١۵ُ

  .يبلی

فازلھما : فرمايد  در جای ديگر می. يات ضماير ھمه مذکر و اشاره به حضرت آدم استعنايت بفرمائيد که درين آ

  .گردد که ضمايرتثنيه است و برای دو نفر اطالق می) ٣٠بقره (الشيطن فاخر جھما 

ی شده است وتنھا ئ مرد ساالر است که سبب پيدايش چنين مفکوره ھاۀاما اين تاريخ ادبيات ما و جو حاکم بر جامع

ً نيست که ديدگاھی چنين در مورد زنان دارد ـ بلکه تاريخ ادب فارسی تماما مردانه است، به حدی "ت ابوالمعانیحضر"

  :گويد که شخصيتی چون فردوسی ھم می

  جھان پاک زين ھردو ناپاک به  زن و اژدھا ھردو درخاک به 

. سمان را می شکافدھنوز سينۀ آھای او  را به ياد دارد که مناجات" عدويهۀرابع"که تاريخ عرفان اسالمی  درحالی

جای آورندۀ ه  ھمان گونه عارف وارسته و سالک آبله پای طريقت است، پيروی کامل شريعت و ب"حضرت ابوالمعانی"
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ی که پای احکام شرعی به ميان آيد متشرع ئنگرد اما جا ھمه مناسک شرعی است او که انسان را آن گونه عارفانه می

  . سخت گيری است

  .انچه حدود شرعی حجاب را چنين بيان می داردچن

  جای خبث است کز کمر تا ران است   عورت که فرض بر مردان استستر

  کين ننگ ز عضو عضو شان عريان است    دــنـوشـی پـن م آان ازـدم زنـا قـرتـس

  .داند و اين سترو پوشش و آراستگی را مظھر حيا برای زن و مرد می

  شرم مردان را و قاراست و زنان را زيور است   در ناموسگاه اعتباره ـذر کـگـ مءاـاز حي

  :فرمايد در موضوع و موضع ديگر حضرتش می.  اوستۀ يکی از ابيات جاودانًکه واقعا

  ل استـومی که دارد کامـوھـذره ھم در رقص م   ھيچ موجودی به عرض شوق ناقص جلوه نيست

خداوند نقص وجود ندارد و انسان اين گل سر سبد آفرينش در کمال آفريده راستی که خلقت در حدکمال است در آفرينش ب

و اين دو برای اکمال ھم آفريده . شده که البته اين اشرف مخلوقات آن گونه ياد آوری شد ـ ھويت مشترک زن و مرد است

  .شده اند

  دـريـوا بـد آدم از حـوانـکی ت   چون پی يسکن اليھاش آفريد 

و اين عايشه حميرای پيامبراست  ن به صورت بلقيس و آسيه و ھاجر و مريم چھره نموده استآ قراين زن است که در

  .که نصف دين را از و بايد آموخت

  را کلمیـــميــا حــی يـــمنــکل    مصطفی آيد که سازد ھمدمی

  زدی را میـی يا حميــنـمـکل      م بنده گفتش بدیـالـکه عــآن

م پوشيد که زن در رمن خرده نگيرند، چون من بر اين گمانم که از اين واقعيت تلخ نمی توان چشاميدوارم که دانايان ب

 حضور مثبت ندارد و ياد آوری اين حقايق از مقام ارجمند "حضرت ابوالمعانی"بع در شعر لطبابالتبع و  ،ادبيات ما

  .د نمی کاھد و پوشيده داشتن آن ھم به آن مقام واال نمی افزايیجنابش چيز

روی کرد من به اين موضوع برين جھت بود که کنکاش بيشترو پژوھش ھای ژرف تری صورت پذيرد که چه عواملی 

اجتماعی، سياسی و   صبغۀ دينی نداشته بلکه عواملی محيطی،ًسبب کم انگاشتن زنان در ادب فارسی بوده است که يقينا

  ز حوصله مندی شمابا تشکر ا. فرھنگی بوده است که بايد در مورد آن کار کرد

 

 

 


