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  اوضاع تاريخي عصر بيدل  بهنگاهي
  ∗كريم نجفي برزگر

 ۱۶۴۴( هجري ۱۰۵۴بيدل در سال   بهصميرزا عبدالقادر پسر ميرزا عبدالخالق متخلّ
  .١جهان گشود  بهآباد پتنا از توابع ايالت بيهار هند چشم در شهر عظيم) ميالدي

د بود و اگرچه ين شاهجهان گوركاني هنالد اواخر سلطنت شهاب والدت او مقارن با
معماران بناي زيبا و طراحان و   وشاهجهان هنوز بر اريكة تخت طاووس جلوه افزا بود

ويژه موضوع  ه شرايط اواخر سلطنت باما حيات داشتند اعجاب برانگيز تاج محلّ
جانشيني قدرت، حكايت از طليعه اوضاع نابسامان حكومت مغوالن داشت كه ميرزا 

  . بود٣ در اكبرنگر٢گري دار منصب نظامي ز در آن وقت عهدهعبدالخالق پدر بيدل ني
ميرزا عبدالخالق كه از مريدان موالنا كمال از بزرگان سلسلة قادريه بود فرزندش را 

  .را برايش برگزيد» عبدالقادر«براي نامگذاري نزد استادش برد و او نام 
 /ه ۱۰۵۹ا در سال سن پنج سالگي نرسيده بود كه پدرش ر  بهميرزا عبدالقادر هنوز

 يتت كوتاه در بنيان تربت مادري را نيز كه در مد و سپس سايه پرمهر و محب٤م ۱۶۴۹
  .٥از دست داد) م ۱۶۵۰(هجري  ۱۰۶۱سزايي داشت در سال  هديني او نقش ب
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عهدة عمويش ميرزا قلندر افتاد و او   بهت نگهداري اين فرزنددر اين هنگام مسئولي
  .هاي صوفيان داشت حلقه  به وافريةگري عالق نظامي  بهرغم اشتغال نيز علي

 امامكتب فرستاد   بهيت سالگي براي تعليم و تربدهميرزا قلندر برادرزاده را تا سن 
 ، او را از رفتن آن روزگارشرايط زندگي و عدم رضايت از محيط آموزشي  بهتوجه با
مكتب بازداشت و شخصاً تعدادي كتب  به

براي مطالعه در اختيار نظم و نثر را 
داد و عالوه بر آن او را از  عبدالقادر قرار

هايي چون تيراندازي، اسب  آموزش
غيره كه از رسومات  دواني، شمشيرزني و

 ،بستند كار مي ه فرزندان بيت بود و آن آداب را در ترب١خاندان ترك مغولي برالس
  .نصيب نگذاشت بي

 عالوه بر همراهي ، در سفرهاي آفاقي،صوفيان ه باش  ويژهةسبب عالق  بهميرزا قلندر
هاي  ها و تلخي اين سفرها در چشيدن شيريني. برد همراه مي  بهآنان، برادرزاده را نيز با

كرد تأثير  ام را ترسيم ميزندگي و ساخته شدن عبدالقادر كه بعدها در اشعار خود گذر اي
  :دارد كه اظهار مي چنان. ژرفي داشت

  نگارم ر تپيدن هزار بيداد ميه  بهغبار يأسم
  نگارم اد ميـ هنوز فرياماسرمه فرسود خامه  به

مين فرزند و دومين  شاه شجاع سومحمدخانواده ميرزا قلندر كه در زمان حكمراني 
توصية عموي خود   بهدار بودند عبدالقادر نيز گري را عهده پسر شاهجهان شغل نظامي

  .گزيد شغل سپاهيگري را براوان جواني در
تدريج در همه جا   بهسختي بيمار شد و خبر آن  به در دهلي٢جهان شاهامدر همين اي

 را تشديد نمود كه در صورت وقوع يتزبان نيز اين وضع  به زبانپيچيد و شايعاِت
آيا داراشكوه قدرت خود ! حادثه براي پادشاه چه كسي عهده دار سلطنت خواهد بود؟
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زيب در دكن  كرد؟ و يا ديگر شاهزادگان آن هنگام اورنگرا در پايتخت استوار خواهد 
  ي خواهند نمود؟ شاه در بنگال براي جانشيني اقدام جدمحمدمراد در گجرات و 

هاي سلطنت مغوالن و خاندان شاهي   چنان ريشه دواند كه نه تنها پايهيتاين وضع
هاي مختلف را كه  هاي دودمان   بلكه در همه جاي مملكت بنيان،لرزه درآورد  بهرا

  .خاندان عبدالقادر هم كه جماعت اندكي از تركان برالس بودند از هم گسيخت
  خود كه آن را در سن١عنصر چهارميرزا بيدل اين اوضاع نابسامان را در كتاب 

ها و سوانح حيات اوست چنين  رشتة تحرير درآورد و حاوي انديشه  بهسالگي ۴۱
  :نگارد مي
 ه مضمون سلطنت انديشيده شاهجهان بيماري پدر را سكّسالي كه شاه شجاع بن”

 خطبه ه دهلي كشيد تا پاية منبر هوس بةعزِم دارالخالق هلي بتأم  جنون بيتيبو جن
  .“نام پا در ركاب درست نشاند هيال بة خگرداند و نقش سكّ ت بلندباِد برو
”وري خزائن گردآ  بهة بنگال تا سرحِد ممالك بهاريان امور جالل از خطّمتصد

انباشتند و از  تحصيل زر و گوهر مي  بهشمار هاي بي ها گماشتند و گنج فتوح فوج
آن جمله تسخير نواح ترهت كه شمالي حدود پتنه ملكي است عظيم و 
كوهستاني مشتمل چندين عقبات هراس و بيم فوجي تعيين كرده بودند و ميرزا 

سرلشگري برآورده   بهشتطيف را كه با ميرزا قلندر مراتب خوشي داعبداللّ
اقتضاي زماِن وفاِق فقير را كه تماشاي عرصه گاه حوادث دليل عبرت پيماني 

همعناني ميرزا تعليم   بهاست و سير هنگامة انقالب سرمشق حيرت فرسايي
  .“نمود هدايت فرمود و باختيار رفاقت ايشان راه تسليم وا

  دست طلب از نقد تصرف خاليـست        بيدل ما را كه عجز طاقت حاليـست    
ــون آبچــ ــافه در قل ــة عب ــل   ٢ستا پاماليـ  ارهـ محمل كـش اختي     ررت ده

*  
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ــد    هــيچكس را در بــساط آرميــدن جــا نمان
  

  كه نقش پا نمانـد     گرد وحشت بال زد چندان    
  

  بر طبايع تنگ شد جوالنگـه سـعي جهـات          
  

  قدر ميدان كه كس مژگان كند پاال نماند        آن
  

ــديگر ب  ــاني را ز يك ــدي جه ــغ نومي ــدتي   ري
  

  رنگ بر رو حرف در لب ربط در اعضا نمانـد     
  

  آتش حيرت فسرد و جوهر عبـرت گـداخت         
  

  زان همه حالت بغير از رعب در دلهـا نمانـد          
  

  گـاه اميـد     يتفرفت از عا  كه هريك پيش   بس
 

ــاد امــروز كــس  ــال آب ــديدر خي ــردا نمان   ١ ف
 

داختند راه ان  بههاي خونيني كه پسران شاهجهان در پي كسب قدرت هرحال جنگ به
 هاي دردناك تاريخ بشر است كه نهايت تباهي كشاندند از داستان  بهها را و جاِن انسان

 افراد قبيله برالس كه در خدمت شاهزاده ةهم  بهشكست شاهزاده شجاع انجاميد و به
طيف و ايل و تبار او كه ي وارد شد و لذا ميرزا عبداللّشجاع بودند نيز صدمه جد

جاي   به حلقه بود تصميم گرفتند كه از سپاهيگري دست برداشته وعبدالقادر نيز در آن
  .امني پناه برند
سوي شهر   بهكاالطاق از نواحي بنگال، ميرزا عبدالقادر  بهام ميرزا قلندردر اين اي

كَتَك در ايالت اُريسا روانه و در منزل دايي خود ميرزا ظريف كه اهل كمال و عرفان بود 
  .اقامت نمود

هي نظر ميرزا ظريف و عبدالقادر را جلب  شاه قاسم هواللّيتهر شخصدر اين ش
كه   واقعي بيدل نقش اساسي داشت چنانيت در واقع او كسي بود كه در شخص.كرد

ام،  از حوادث ناگواِر اياما ٢»نمود ما را بوديم آنچه بوديم او وا«: خود اظهار داشت
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 بازگشت  به عبدالقادر تصميم و١ هجري درگذشت۱۰۷۵ظريف نيز در سال  ميرزا
  .دهلي گرفت به

ــوي دهلــ   ــار س ــك به   ياز مل
  ســال تـــاريخ ايــن عزيمـــت  

 

  كس چون اشك روان شديم بي    
  »راهبـر خـدا بـس     «درياب كه   

 ٢) هجري۱۰۷۵(                 
هآباد رسيد م دهلي يا شاهجهان  بهامي كه بيدل پايشدر ايشد كه شاهجهاني كه توج 
 يك ةمثاب هس قلعة آگرا بحب خودش در م،آباد تبديل نموده بود هانشاهج  بهدهلي را

نويسد كه شاه   مياالنشاء مجمعكه صاحب   چنان٣برد سرمي هزنداني در آرزوي مرگ ب
  :زيب چنين اظهار داشت اورنگ  بهجهان در خطاب

 ،يك كوزه آب محتاجم  بهسبحان اهللا ديروز صاحب نُه لك سوار بودم، امروز”
  .٤“آب نرساني  بهزنده جانم! و عجب مسلمانيپسر ت اي

زيب زمام امور سلطنت  كه اورنگ هنجار همچنان ادامه داشت تا اين هاين شرايط ناب
باليد،  معماري و ديگر هنرهاي زيبا مي  به او برخالف شاهجهان كه،دست گرفت  بهرا
  .چنين هنرهايي ابراز نمود  بهي كامل خود را نسبتتوجه بي

ثابت قدمان «زيارت بعضي از   بهجهت عشق عارفانه  بهدهلي  بهز ورودبيدل پس ا
زيب  بارگاه اورنگ  بهتقرب  بهت سير و سياحت عرفاني را رفت و لذّ»طريق سلوك
خصوص در شرايطي كه اظهار كماالت هنري و ادبي در دربار آخرين  هداد ب ترجيح

اده بود و ارتباط ديرينه بيدل ي از دست دتوجهطور قابل  هحاكم مغول رونق خود را ب
  .٥ي بودتقربخاندان شاهزاده شجاع نيز مانع طبيعي از چنين  با

الملك وزير اعظم دهلي بود اين شخص برادرزاده و ةام جعفر خان عمددر اين اي
.  بودوله شاهجهاني و شوهر فرزانه بيگم، خواهر ممتاز محلّالد داماِد آصف خان يمين
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خان  جعفر  بهفاصله بعد از جلوس براي سپردن منصب وزارتزيب بال چشم اورنگ
اي داشت و از قضا  خان اعتماد ويژه خان و كامگار هردو پسر او، نامدار  به پادشاه١افتاد

 ارادت ،برد سر مي ه سالگي ب۲۵ويژه بيدل كه در سن   بهاهل سلوك  بهخان نسبت كامگار
و ادبي او را حرمت نهند و لذا حضور اي داشت و اين سبب شد كه جايگاه معنوي  ويژه

 »اعتبار سرمة«عنوان  اي با خان كه ميرزا در آن مجلس مقاله بيدل در محفل ادبي كامگار
  .٢نمايد  حاكي از اين مطلب مي،را قرائت نموده بود

ال كه استمرار اين حضور فع
 ،هاي عارفانة بيدل درآميخته بود لطافت با
اع خسته آن عصر تدريج جاي او را در اجتم هب

 يتاقنمود و در واقع اوج قدرت خلّ باز مي
نام   بهبيدل هنگامي آشكار شد كه مثنوي

 رشته تحرير درآورد و  به را»محيط اعظم«
مسائل تصوف   بهخان رازي كه خدمت عاقل به
  .تقديم نمود) ه ۱۰۸۷ :م(مند بود  هويژه رومي بسيار عالق هب

واقعات يوان و نثرنويسي برجسته بود و عاقل خان رازي خود شاعري صاحب د
بهاي تاريخي است كه بهترين  زيب يكي از اسناد گران  او در احوال اورنگعالمگيري
  .آيد شمار مي ه آن زمان بمرصَّعنمونه نثر 

 يتزيب داشت بيدل وضع ي نزد اورنگحمايت و سرپرستي او كه نفوذ خاصّ با
وم خان و نش همچون پسر و داماد وي قيعنايت وارثا ويژه با هتري يافت ب مطلوب

 و يتي براي بيدل ايجاد گرديد كه دهلي را براي هميشه گوشه عافيتشكراهللا خان موقع
  .جا سكونت نمايد اقامتگاه خود سازد و تا آخرين دم حيات در آن

 ويژه براي بيدل يك تجديد حيات ادبي و اجتماعي نيز بود و با ترك يتاين موقع
دكن كه   بهو سپس) م ۱۶۷۹( هجري ۱۰۹۰اجمير در سال   به از دهليزيب اورنگ
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جهت  دهلي به بيدل پس از ورود به
ثابت «زيارت بعضي از  عشق عارفانه به

 رفت و لذّت سير »قدمان طريق سلوك
بارگاه  تقرب به و سياحت عرفاني را به

 .داد زيب ترجيح اورنگ
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 هجري ۱۱۹۵ها بود و نهايتاً در سال  جا مشغول نبرد با مرهته  سال در آن۲۶ت مد هب
  .يديبهبودي گرا بهفاني را ترك نمود اوضاع براي بيدل در دهلي رو دار) م ۱۷۰۷(

خود پيچيد كه   بهزيب را ورنگچنان ا خان اوضاع سياسي دكن آناز ديدگاه مور
دهلي را براي هميشه از او سلب نمود عالوه بر اين عذاب وجداني   بهآرزوي بازگشت

بر اقبال دنياي غدار مغرور ! اراي فرزند مكّ«كه از درون طنين انداز نداِي پدرش كه 
ر بر عقل مپاشمباش و خاك غفلت و تكب «او هم از ه نموده و شايد او را همواره متنب

  :اين نكته غافل نبوده كه در رقعات خود سه جا از اشعار بيدل ذكر نموده است
  ردنـگام دعا كـان كه هنـرس از آه مظلومـبت

  دـآي ال ميـبـقـتـر اسـق بهـت از در حـابـجا
  اشـر سودبـفك  بهم زيان كن ياـگوي ن نميـم

  ر در هرچه هستي زودباشـخب اي ز فرصت بي
* 

  قانع نيـست بيدل ورنه اسباب جهانحرص
 ١آنچه ما در كار داريم اكثري در كار نيست

امراي عصر را بر آستان «ي عشق الهي در وجود او استغناي بيدل از درگاه اغنيا و تجلّ
  .٢»او فرستاد

اين تأثير و نفوذ ميرزا از اواخر عهد عالمگيري آغاز شده و تا جلوس فردوس 
  .ي تا پايان حيات او باقي بوده استه و حتّ شامحمدآرامگاه 

د قطعاتي را در ش كه متعدكليات و عنايت امرا و بزرگان بر آستان بيدل از توجه
 خان شاكر  بهاي خطاب كه در قطعه چنان. گردد ها اظهار نموده آشكار مي خوشامدگويي آن

  :چنين سروده است
  ام كردي بيا اي جان من       م زنده مرده بود   اي حضور مقدمت بر زندگي برهاِن مـن    

 مزيب كه موضوع جانشيني بين شاهزاده اعظم و شاهزاده معظّ بعد از درگذشت اورنگ
تزيب در وص ت گرفته و اورنگدر رقابت شدنامه خود هردو را از نزاع و درگيري بر ي 
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  ي عصر بيدلاوضاع تاريخ نگاهي به  ٨١

  

 /ه ۱۱۱۹(م با لقب شاه عالم بهادر شاه  نهايتاً شاهزاده معظّ، نهي كرده بوديتسر حاكم
  :شاه عالم فرستاد  بهپادشاهي خود را اعالم كرد و بيدل تبريكي بدين شرح) م ۱۷۰۸

  انــد نــشان ايــن مربــع اســرار داده بــه  جلــوس معــدلت انــوار پادشــاه زمــان
  م دو جهـان همان خليفه رحمان، معظّ    شـان  شئون رأفِت يزدان جالل قدرت    

 برآمد و شاهنامه گوركانيتدوين شاه در صدد  جايگاه ادبي بيدل، بهادر  بهتوجه با
  .بيدل فرستاد و تقاضاي انجام اين كار را نمود  بهوسيله منعم خان وزير هپيامي را ب

نعمت   بهعذرخواهي نمود و سپس آن را» من فقيرم«بيدل از پذيرش آن با جمله 
ساله حكومت خود در سن   پنجةشاه نيز پس از دور بهادر. ١خان عالي محول نمودند

گرفت در  بيدل با غناي طبع خود كه از تعاليم عارفانه نشأت مي. د سالگي درگذشتهفتا
مبدأ   بهتوجههاي حوادث زمان جايگاه عرفاني خود را از ترك دنيا و  فراز و نشيب

  .فيض فراموش نكرد
 دوران ،استيال يافت) م ۱۷۱۲( هجري ۱۱۲۴شاه  شاه ظفر كه جهاندار پس از بهادر

 ةمثاب  بهاين فراز و نشيب زمان  بهبيدل. عيش و عشرت گذشت  به سلطنت اوةده ماه
 سير خگذرند و لذا وقتي فر  چشمان او مييسرعت از جلو  بهنگرد كه هاي ابري مي هلكّ

ميرزا   بهرسد دو هزار روپيه و يك فيل ميپادشاهي   به)م ۱۷۱۳(هجري  ۱۱۲۴در سال 
شود براي گرفتن فيل   ميرزا حاضر نمياما ،رسانند بيدل مي  بهپول را. كند بيدل هديه مي

رسد ميرزا اين حادثه تلخ روزگار را  قتل مي  بهسير خپايد كه فر ديري نمي. ٢حضور يابد
كه در اين خصوص نيز  كند چنان يكي پس از ديگري در اشعار شورانگيز خود بازگو مي

  :اظهار داشت
  صد جور و جفا از ره خـامي كردنـد           ديدي كه چه با شاه گرامـي كردنـد        

  وي نمك حرامـي كردنـد       ادات به س  ودد بجـستم فرمـ    رخ چـو از خـ     تاري
 در ،جان هم انداخته است  بهميرزا بيدل در اين اوضاع تلخ كه دنيا طلبي همه را

  .قصد الهور ترك نمود  بهجهت سير آفاقي خود دهلي را
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  ٨٢  قند پارسي

  

 محمدو سپس » ولهالد رفيع«و » رجاتالد رفيع«ها ادامه داشت  در دهلي دگرگوني
  . قدرت نشستندةاريك شاه با لقب روشن اختر بر

 سال از ۷۵او در اين اوان بيش از . دهلي بازگشت  بهميرزا پس از يك سال و نيم
فاني زير بالين او  عمر خود را سپري نموده بود غزل آخر او را كه پس از ترك دار

  :داشتوصل معبود جاودانه   بهيافتند نشان از عشق عميق او
  .»شبنم صبح اين گلستان نشاند جوش غباِر خود را به«

رات قلبي خود را اظهار تأثّخبر درگذشت بيدل، در دهلي مردم پس از شنيدن 
  :سرايد كه خوشگو در رثاي وي مي ، چنانداشتند

  تو آن جوهر پاك در ِته خـاك بخفـ            افسوس كه بيدل ز جهان روي نهفـت  
ــ  رد تـاريخ سـؤال  ل كـ خوشگو چو ز عق  ــالاز ع ــم رف ــت مي ــدل گرزا بي   تف

اجتماع مرده آن روز   بهي بود كه با اشعار عارفانه خوديتميرزا عبدالقادر بيدل شخص
  .حيات بخشيد

رغم فراز و نشيب هاي   علي،چگونه ممكن است در اوضاع نابسامان آن دوران
) هجري ۹۶۳-۱۰۱۴(ين اكبر الد دورة جالل  بهزندگي و كم رونقي ادب فارسي نسبت

 عظيمي ةكه عصر طاليي تاريخ هند بود بتوان يكصد هزار بيت شعر كه حقيقتاً سرماي
  براي حيات بشري است بر صفحات تاريخ ثبت نمود؟

 از ،از ميرزا عبدالقادر بيدل دهلوي، آثار ارزشمندي در نظم و نثر باقي مانده است
ز آثار منظوم او مثنويات اوست  است و انكات و چهار عنصر، مراسالتآثار منثور او 

قصايد، . سينالمهو تنبيه، نعرفا، طور معرفت، طلسم حيرت، محيط اعظم  بهموسوم
 ةاگرچه هم. رباعيات و ها، مستزاداتس، مخماتعها، مرب ها، تركيببند غزليات، ترجيع

شم چ  بهاتي باز هم خصوصياماتوان يافت   هاي سبك هندي را در شعر بيدل مي ويژگي
ها و تركيبات خاص است  هاي شعر او بافت  خود اوست از ويژگيخورد كه مختصّ مي
  .١استخدام گرفته است  بهكه
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  ي عصر بيدلاوضاع تاريخ نگاهي به  ٨٣

  

  ار رحمتستـوش بهـن جـاز چمن تا انجم
  ار رحمتستـردد دچـگ ا باز ميـده هرجـدي
 وحشِي دشت معاصي را دو روزي سر دهيد

 د آخر شكار رحمتستـد رميـا خواهـتا كج
*  

  ريزد كه هر نفس ورقي زين كتاب مي         بـاتي عمـر   ث  ر از درِس بي   خب  مباش بي 
*  

 ستـته نيـاي رفـه راِغ رنگـدل سـجا بي هيچ
 ام صد نگه چون شمع در هر انجمن گم كرده

*  
  يارب اين خاك پريشان از كجا برداشتم        ار زندگي در پـيش بـود  هر كجا رفتم غب  
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