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  تاريخي از بيدلانتقادي ـ غزلي 
  ∗شريف حسين قاسمي

ن ادب فارسي، بزرگتريِن شاعر اآراي منتقد اتّفاق  بهادر بيدل،ابوالمعالي ميرزا عبدالق
غزليات او برخالِف . دشواري و تعقيد معروف است  بهگوي هند است و شعرش فارسي

ديك است، جنبة عرفاني و غزِل عاشقانه نز  بههندي كه اكثِر غزلياِت شاعراِن سبِك
. پردازي خود را بر معنا و عرفان نهاده است هاي مضمون  يعني او زمينه،فلسفي دارد

مدهاي متعدد تاريخي هم اشاره شده است و اين اپيش  بهعالوه بر اين در شعر بيدل
  .كه بايد، تاكنون ارزيابي نشده است جنبة شعرش، چنان

شود و در سال گجهان   بهم ديده ١٦٤٤-٥)/انتخاب، فيض قدس (= ١٠٥٤بيدل در 
.  يعني او تقريباً هفتاد و هفت سال زندگي كرد،حيات گفت درودب م ١٧٢٠/ه ١١٣٣

زمام ) م ١٦٢٨-١٦٥٨/ه ١٠٣٧-١٠٦٨(وقتي كه متولّد شد، شاهجهان پادشاِه تيموري 
لحاظ سياسي، اقتصادي و  دورة حكومت شاهجهان از. دست داشت  بهحكومت را
زيب  سپس اورنگ. آيد شمار مي  بههترين دورة سلطنت تيمورياِن هندياجتماعي ب

عالمگير در جنگ براي تخت و تاج بر برادران ديگر خود پيروز گرديد و حاكم هند شد 
. كنند هاي او نتوانستند آنها را اداره داد كه جانشين و مرزهاي هند را تا حدي گسترش

شد و در اين   بر سر جانشيني دوباره بيدارزيب، فتنة خونريزي بعد از درگذشت اورنگ
. جنگ شاه عالم بهادر شاه بر برادران ديگر خود غالب آمد و بر اريكة سلطنت نشست

بعد از . شد عروشحقيقت از اين وقت زوال حقيقي سلطنت تيمورياِن هندي  در

                                                   
  .استاد فارسي دانشگاه دهلي، دهلي  ∗
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 كه اقِد آن استعداد و صالحيت بودندفزيب، و سپس پادشاهان زيركه  شاهجهان، اورنگ
  :كار آمدند رس به است، ريزبراي ادامة حكومت ناگ

سير،  الشّان، معزّالدين جهاندار، فرخ بخش، شاه عالم اول، اعظم شاه، كام اعظم
الدوله شاهجهاِن دوم، نيكوسير و ناصرالدين محمد كه  الدرجات، رفيع الدين رفيع شمس

در اين دوران . هند هجوم آورد  بهم ١٧٣٨/ه ١١٥١دوران حكومتش نادر شاه در سال در 
نها، آدست و پايي  نتيجة بي  و درندتخت سلطنت نشست  به شاهاِن سپنجيهيك عد

هايي چون مراتاها، جاتها، سيكها و  دسِت گروه  بهاياالِت اطراِف امپراطوري، يكي يكي
تخت  ه بر اين كه بيدل سيزده پادشاه تيموري را ديد كهخالص. افتاد افغانهاي روهيله مي

م همراه  ١٦٥٩-٦٠/ه ١٠٧٠ او در سال. سلطنت نشستند و يا اعالم شاهي خود كردند
بنگاله رفت و بعد از يك سال،   بهي خود ميرزا قلندر از بهار كه زادگاهش است،عمو با
كرد و سه سال آنجا  عموي ديگر خود ميرزا ظريف از كتك واقع در اُريسه ديدن با

م او را در متهرا  ١٦٤٤-٥/ه ١٠٧٥زِم هنِد شمالي شد و در سال سپس او عا. نمود اقامت
عالوه بر اين آره، . دهلي آمد  بهآگره و از آنجا  بهاو از متهرا. ميبين واقع در اتّراپرادش مي

غيره جاهايي هستند  سن ابدال، گجرات، بيرات و الهور وحترهت، جاندچور، مهسي، 
  .كرد كه بيدل از آنها ديدن

در او . د تنها شاعر فارسي است كه شاهد حكومت سيزده پادشاه بودبيدل شاي
 كرد و بعد از درگذشت او، زوال يرپس زيب، بهترين اوقات را دوران حكومت اورنگ

، او جاهاي مختلف هند را ديده و شد كه عرض چنان. چشم خود ديد  بهتيموريان را
استحكام در همة شئوِن زندگي  شاهد ،نموده بود جامعة هندي تماس نزديكي برقرار با

زيب بود و سپس زوال و انحطاط همة جانبه در زندگِي عمومي او را  در دورة اورنگ
ذهن وقّاد و حساس، نتوانست  هاو مثِل شعراي ديگر، متّصف ب. مضطرب و ناراحت كرد
د كه كر زوال اجتماعي و اقتصادي او را چنان متأثّر  بهوضع رو. اين زوال را ناديده بگيرد

  :اش كه وجود اين عقيده با
  تميـز نيـك و بـد روزگار كار تـو نـيـسـت

  چو چشم آينه در خوب و زشت حيران باش
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 جانبه هاو احساس ناراحتي خود را در آثار خود منعكس ساخت و بر اين زواِل هم
اشكهاي خونين گريست و اين اشكهايش حتّي در غزلياتش هم خواننده را تحت تأثير 

  .اردگذ مي
مدهاي تاريخي را اتوان بعضي پيش از البالي آثار مختلف منظوم و منثور بيدل، مي

هايي در آثار  آوردند، اشاره دست به شصراعمفتوحاِت نظامي كه امراي   بهاو. اخذكرد
او آشنايي  براي تولّد و درگذشت افرادي از طبقاِت مختلف جامعه كه با. خود دارد

سياسي و تعدي نامناسب همچنين او حتّي اقداماِت . ده استداشتند، قطعاِت تاريخ سرو
داده و بصيرت سياسي و جرأِت اظهاِر حقيقت خود را  امرا را مورِد اعتراض قرار

 زياد و نفوذ قابِل مالحظه در العاده دراِن سيد كه قدرت فوقچون برا. داده است نشان
 سير پادشاه تيموري را ند، فرخداشتبيدل مناسباِت خوبي  دستگاِه دولتي داشتند و با

  :اين اقدام ظالمانة آنها سرودا بدر مخالفت را قتل رساندند، بيدل اين رباعي  به
  صد جور و جفا از رِه خـامي كردنـد           ديدي كه چه با شاِه گرامي كردنـد؟       

قدرت و اختيار سياسي  زآميز عليه افرادي كه ا راضگونه لحن اعت انتظار اين
ولي بيدل بدون ترس و هرگونه . رود باشند، از شاعر معاصر نمي برخوردار مي

مالحظاِت ديگر سياسي، اين اقدام زشت برادران سيد را كه حقيقتاً پادشاهي در اختيار 
داد و از عواقب اين  رارصراحت مورِد انتقاد ق طور آشكار و بدوِن ايهام با  بهآنها بود،

شد كه بيدل بعد از سرودِن اين رباعي دهلي را  بايد يادآور. اعتراِض خود اصالً نترسيد
جايي   بهكردند كه از دهلي اغلب اين است كه او را وادارنظر براي الهور ترك گفت و 

  .ديگر برود
ز مطالبي معناي حقيقي مورخ نيست ولي دواوين شعراي فارسي ا  بهيك نفر شاعر،

حقيقت اين است كه رشته و . توان تاريخ خواند آساني مي  بهعاري نيست كه آنها را
در شعر . شود شب و روز دارد، تا دِم مرگ گسيخته نمي پيوند الفتي كه انسان در اصل با

ما . بيدل روِح زندة تاريخ سياسي و اجتماعي عصر او پيوسته در گشت و گذار است
وجود تعاليم درويشي   همچنين با.نظر هستيم شنويم، اگر صاحببايد صداي پايش را ب

حوادثي   بهترك دنيا، ذهن بيدل خصوصيتي نمايان داشت و آن اين بود كه وي  بهتمايِل
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هاي ابري كه بر آسماِن شفّاف پديدآيد، نگاهي  هكّافتاد، مانند ل كه گرداگرد او اتّفاق مي
  .گذشت افگند و مي مي

شود، گزارش   گرامي تقديم ميخوانندگاندر اينجا خدمت غزلي از بيدل كه 
معتقدم كه بيدل اين غزل را در . اجمالِي زوال همة جانبة اجتماعي دورة بيدل است

 اواخر زندگي خود سروده بود زيرا كه اين چنين وضع در حقيقت در همان دوره
نگارش   به آن رامورخين اين دوره گزارشهاي مفصّلوجود آمده بود و شعرا و  به

  .اند آورده
هاي اجتماعي است كه بيدل  جمله جنبه ر ازعرفان، اقتصاد، مردي و مردانگي و تهو

جاست اگر  بغزِل مورِد نظر بيدل،ذكر قبل از . كند براي انحطاط آنها اظهار تأسف مي
  .گردد كنند، نقل مدهايي كه مطالِب غزِل بيدل را تصديق و تأييد مياپيش

 اين زن بر ذهن .نام الل كنور بود  بهشاه تيموري عاشق زني از طبقة پستجهاندار 
اش  آوري دربارة اين شاه و محبوبه هر روز شايعة جديد و شرم. و جسم شاه مسلّط شد

الل كنور و دستياران . خنديدند شد و تمام مردم شهر از شنيدن آن مي در شهر پخش مي
افته بودند و امراي سلطنت مثل ذوالفقار خان ي و آشنايان وي در كاروبار مملكت نفوذ

برسند،  مقامات باال  بهانديشيدند كه اگر فرومايگان نگران و هراسان شده و مي
  .نوازندگي و طبالي مشغول شوند  بهداران بايد منصب

كرد و چون  اين بود اخالق يك نفر پادشاه آن دوره كه بيدل در آن زندگي مي
دپرستي اشتغال مراَ  بهدستان او ده بود، امرا و زيرافتا و زشت اين سطح پايين  بهپادشاه

ن أش خان كه از جمله امراي بزرگ و ذي دويفخان پسر  دربارة اعظم. ورزيدند مي
  :دهد كه بوده، مورخي معاصر اطالع مي

ارد ن هندوستان طبيعتش اممقتضاي رنگيني مزاج و مهارت راگ، ممدوِح مطربا به
مداخل جاگيراتش صرف . رويان دربند محبت ساده  بهپسند است و مزاجش

. انداز مقدم اين طبقه اخراجاِت اين فرقه است و ماحصل روزگارش خرچ پا
رعايت دلخواه در كمند رفاقت خود   بهيابد، جا از امرِد رنگيني خبر مي هر
. كشد دام احسانش مي  بهرسد، ش ميمرويي پيا اندازد و هر طرف از ساده مي

اند  يافته انيس بساط منصب مناسب امتياز  بهحسن سعيش  بهاز اين گروهجمعي 
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  در سواري.كرده، رنگ افروز محفل نشاط مراعات خانگيش اكتفا  بهو برخي
غرض هرجا سبزة . شوند ار ميوس پا كالم بر اسپاِن باد شأن تمام و تجمِل ما ال به

 كند، كجا نوخطّي جلوه مي خان است و هر اعظم  بهآيد، منسوب نظر مي  بهرنگيني
  .نأالشّ هاي آن عظيم از وابسته

هاي دورة خود بود،  همين نويسنده در جاي ديگر دربارة ميرزا منّو كه از اميرزاده
  :نويسد مي

هاي زمانه كه در اين فِن سحركاريها يگانه، اكثري از  ميرزا منّو از اميرزاده
كنند،  شاگرديش فخر مي  بهگيرند و ها احكام ضروري اين علم ازو ياد مي زادهاامر

اش بهشت  خانه. شيرازة اين محفل است و باعث انتظام اين بزم غلمان مشاكل
اين محفل   بههر نو خطِّ رنگين كه. اش آشياِن مجمِع پريزاد شداد است و كاشانه

اين مجمع مربوط نيست،   بهربط ندارد، فرد باطل است و هر سبز مليحي كه
 مجلسش دارالعيار شاهدان است و بزمش محك امتحاِن .ر عاطلكلّية اعتبا از

  .دارالضرِب بزمش رجوع نكند، كامل عيار نيست  به نقد قراضة حسن تا.گلرخان
  .كند بيدل دربارة اين عروج امردان در غزِل مورِد نظر اظهار تأسف مي

ي يرفاِن كذاداده، عرفان و عا جنبة ديگر اجتماعي كه بيدل آن را مورِد اعتراض قرار
در منابِع معاصر بيدل دربارة فسادهايي كه در مراسِم عرس مرسوم شده . آن دوره است

چون او خودش عارف بود و عارف حقيقي و از رواياِت . هايي رفته است بود، اشاره
ها و مراسِم بيهوده  حسنة عرفان و عارف آشنايي كامل داشت، وضع مفسدانه در خانقاه

او برداشت . ها شايع شده بود، وي را افسرده خاطر ساخت ن در خانقاهعنوان عرفا  بهكه
  .در اين زمينه در بعضي ابيات اين غزل ارائه داده استرا خود 

كردند و آنهايي كه  آنهايي كه ثروتمند بودند، پول خود را صرف كارهاي بيهوده مي
شدند و  ه گرفته ميالحقيقت بايد مورِد حمايت ثروتمندان قرارگيرند، اصالً ناديد في

پادشاهان و امراي . گذراني گويا جزِو الينفك زندگي صاحبان اقتدار اين دوره بود خوش
 اين كه وضع تا هخالص. كردند آنها در مراسم جشنهاي بيهوده پول زيادي صرف مي

پادشاهان همسايه براي   بههايي شدند نامه ها وادار حدي خراب شده بود كه بعضي
  . آن را از اين وضِع وخيم نجات دهندكهد ندعوت كنستند و از آنان بفرتسخير هند 



  ٧٨  قند پارسي

  

انحطاط اجتماعي و سياسي هند كه موجب شد بيدل اين غزل   بهاين بود وضع رو
كاربرده شده، صراحت در اظهار بيان و   بههايي كه  و لهجه، واژهبلحاظ ل  از.را بسرايد

اجتماعي، اين غزل فاسد اوضاع   بهيك موج زيرين اضطراب و ناراحتي و خشم نسبت
  :سابقه است يقين در تاريِخ غزل فارسي بي بهبيدل 

  غيـر از سـرين كـه دارد        باِد بـروت مـردي،       است، وضِع متين كه دارد ١اين دور، دور حيز   
  ان، سر بر زمـين كـه دارد       ت سرش ٢غير از دبر    پرســتي، خــتم اســت بــر مخنّــث آثــار حــق

  دارد زيـن كـه    و پـاالن  خرسـواران،  زير اي  بتازيـد  عنـان  مطلق حركِت نَفْس،   به هر سو 
   گرمست، ايـن پوسـتين كـه دارد        ٣بازاِر نوره   فروشـي  زاهد ز پهلوي ريـش، پـشمينه مـي       

  ن كـه دارد امروز طـرِح محـراب جـز گنبـدي        رنِگ بناي طاعـت، بـر خـدمِت سـرين نـه           
ــ ــدوزي ب ــع ن ــان چــشم طَم ــسة كريم   جز دسِت خر درين عصر در آستين كـه دارد          ر كي

  اند بر فحش، داد اين چنين كـه دارد     تن داده   توان خواسـت    را ديگر چه مي    از منعمان گدا  
  چـين كـه دارد   جز كام اين حواصل دامن بـه     خلِق وسيع خفتـه اسـت، در تنگـِي سـرينها          

  خنده باز است، طبع حـزين كـه دارد        مقعد به   گـشايد   يك غنچه، صد گلستان آغوش مـي      
  زن يقـين كــه دارد  تـا پـشت بـر نتابـد، بـر       كه دور گـردون، گردانـد طـور مـردم           از بس 

… … … … … … … … ……   … … … … … … … … ……   
ــد، آن  اي كــه جيــبش بــاب رفــو نباشــد آن خرقـه  ــردار دامنــي چن ــين كــه دارد ب   گــه بب

   ثمـين كـه دارد     لعل خوشاب بـا كيـست در        ناديـست در چار سوي آفـاق بالفعـل ايـن م         
ــه دارد    جز جوهر گرانسنگ، مطلوب مشتري نيست      ــزين ك ــنِس گ ــا، ج ــور بنم ــاق بل   س

ــ ــس ــ ترد اس ــ يب ــنه ف،تكلّ ــت ةگام   دارد كـه  كين مهر، جز باش، خوش و تفنگ كركن  وره
  تيـغ و خنجـر نتـوان شـدن بهـادر            بـه  بيدل

   خواهــد تــا آهنــين كــه دارد٤لــشكر عمــود
 

                                                   
 سپهر .ز بايد نوشته شودهاي هو  بهشكل هيز  بهواست فارسي حاي حطّي صحيح نيست زيرا كه كلمة   بهحيز  .1

نقطه نويسند غلط  ها، حاي بي جاي  به كه حيز استهيز مخنّث بود و اين:  گويدالعجم براهينكاشاني در كتاب 
  ).معينفرهنگ (ت پارسي است و در فارسي حاي غيرمنقوط نيامده است لغمحض است، چه اين 

  .پشت: دبر  .2
  .كار رود همخلوطي است از آهك و زرنيخ كه براي ستردن موي بدن ب: نوره  .3
  .گرز: عمود  .4


