
  شناسان بيدل  ١٥٩

  

  شناسان بيدل
  ∗الظّفر سيد احسن

ترين گويندگان  يکي از معروف) م ۱۶۴۴-۱۷۲۰/ه ۱۰۵۴-۱۱۳۳( ♦ميرزا عبدالقادر بيدل
اشته ذ هند را پشت سرگةقار مرزهاي شبه رود که کالم او شمار مي گوي هند به پارسي

رده ک  تاجيکستان و ترکستان سفر، ازبکستان،هاي آسيا مثل افغانستان برخي از قسمت به
  .ه استست آوردد جا قبول عام به ميهن خود آن و بيش از

  شناسان هندوستان و پاکستان دلبي
شناسان معروف هندي ميرزا  کنار گذاريم در فهرست بيدل نگاران را به اگر بيانات تذکره

ست که بيدل را ااي  نخستين گوينده و نويسنده) م ۱۷۹۷-۱۸۶۹(اسداهللا خان غالب 
 خود ة بنده اين موضوع را در مقال.١دفي کرفارسي خود معرو  و ادب اردو شعر در
داده است  طور مشروح مورد بحث و بررسي قرار به »    ل         ا      آ«عنوان  به

                                                   
  .هندبازنشستة فارسي دانشگاه لكهنو، دانشيار   ∗
 منظوم و منثورش، حتّي امروز در هند و پاكستان قارة هند كه آثار گوي بسيار معروف شبه بيدل، شاعر پارسي  ♦

و افغانستان و آسياي مركزي خوانندگان فراوان دارد و دوستدارانش براي خواندن اشعار وي و بحث دربارة 
 »خواني مثنوي«و » خواني شاهنامه«هاست در ايران  دهند، همچنين كه سال تشكيل مي» خواني بيدل«آن، جلسات 

عمل آمده است كه از  هايي به اخير در ايران، براي معرفي بيدل و سبك اشعارش كوششهاي  در سال. داريم
تأليف استاد محمد رضا شفيعي بيدل،   بررسي سبك هندي و شعر،ها آيينه شاعرجمله است انتشار كتاب  آن

ربرد استعارات دور علّت كثرت كا  در درجة اول بهندشعر بيدل رغبتي ندار طور كلّي به ولي ايرانيان به. كدكني
اگرنه در حد  شاعري معروف است ـ. كه اشاره گرديد العادة شاعر، همچنان هاي فوق از ذهن و نيز نازك خيالي
  . چنين شاعري را بايد شناخت. گيرد ـ ولي بالفاصله پس از آنان قرار مي الدين و حافظ فردوسي و موالنا جالل

 .۹۸ ، مطبوعة نولکشور، صمثنوي باد مخالف  .1

 



  ١٦٠  قند پارسي

  

در دارالخالفة طهران : احمد شوكت
در نصاب فارسي فوق ليسانس، 

 .نکات بيدل شامل است

 ،آباد  اسالم،دانش مجلّةدر فارسي در » ثير بيدل بر غالبأت«و همين گفتار تحت عنوان 
  . استچاپ رسيده  به۵۱ ةشمار

 ۱۸۱۲ اين مورد اين است که غالب در پانزده سالگي يعني در سال  کالم درةخالص
قلزم ، ساحل برده و از او پيروي کرده و گاهي او را محيط بي از بيدل نام. م ۱۸۶۵ تا

داده و  صاحب جاه و دستگاه قرار، فيض
رفتاران  ميان جاده نشناسان و کج گاهي در
در مکاتيب اردوي خود بيانات او . ١شمرده
د بيدل هم تناقض فاحشي دارد و در مور

 در عين حال نقل شعري يا مصرعي
خواهند سخنان   ميطور شهادت و سند براي کساني که  آن بهئةمناسبت گوناگون يا ارا به

دهند، موجب افزايش حيراني و  اي قرار غالب و بيدل هردو را مورد بررسي مقايسه
توان از   مي است، تا چه حد غالبِييگوضد .شود  ميهاي ذهني سرگشتگي و کشمکش

  و در جاي ديگر٢گويد که کالمش عاري از لطف است  ميد که در جاييزاين حدس 
گويد که از دارالضرب شاهي بيرون   مي، جايي٣برم  ميتذّگويد که از شعر بيدل ل مي

  :گويد  مي و در جاي ديگر استشهاد همپايه، فردوسي قرار داده٤است
  .٥“گويد  ميلقادر بيدلرين عبداأخّاز ميان مت”

 ةهاي عميق سخنان بيدل که در ژرفاي ذهن و انديش توان گفت که نقش  ميبنابراين
وانست ها، او نت اردن آنذهاي پيگيري براي کنار گ  تالشةغالب نفوذ کرده بود با هم
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  شناسان بيدل  ١٦١

  

جاده ناشناسي و « را بر »ايجادي بيدل رنگ بهار«نگ بيدل رها کند و چخودش را از 
  .ت داديو اول» اوکجر فتاري
 ميان دانشمندان و نويسندگان اردو و  بيدل را در،توان گفت که غالب  ميرو از اين
کرد تا خصائص کالم بيدل را هرچه  شناسان را وادار  غالبهويژ  به،کرد فيفارسي معر

 بين سخنان اي  بررسي مقايسهةجا سلسل و از اين. بيشتر مورد بررسي دقيق قرار دهند
بيدل آغاز شد و چند تن از نويسندگان معروف و برجسته در اين زمينه غالب و 

  :قرار زير است  بهشان گفتارهاي ارزنده نوشته انتشار دادند که نام
  . الهورة، مطبوع۱ ة، شمار تحريرينئين، عابد علي عابد،  غالب اور بيدل-۱
  .م ۱۹۳۸  مارچـ ، جنوريهمايون، فسور حميد احمد خانوپر،  غالب اور بيدل-۲
  .م ۱۹۵۷ فروري ـ ، جنورينگار ، نياز فتحپوري، غالب اور بيدل-۳
  . م۱۹۶۰، چکوالادبيات ، دکتر عبدالغني، غالب اور بيدل-۴
  . م۱۹۹۸ ، ژانويةنامه غالب ،نات آزادن  جگ، بيدل اور غالب-۵
 يللملا هايي که در کنفرانس بين مقاله،  پروفسور نثار احمد فاروقي،غالب اور بيدل -۶

  .ت شدهئقرام  ۲۰۰۳بيدل در دهلي در سال 
  . پروفسور خليق انجم، بيدل اور غالب-۷
  .فسور تنوير احمد علويو پر، بيدل اور غالب-۸
  .ار پروفسور قمر غفّ، بيدل اور غالب-۹
  .۵۱ ةشمار آباد، اسالم ،دانش ،فرالظّ د احسن دکتر سي،ثير بيدل بر غالبأ ت-۱۰
 يگانه چنگيزي، الطاف حسين حالي، آزاد،  حسين محمد،وه شبلي نعمانيعال به

 ن اعظمي،حٰمالر خليل احتشام حسين، آل احمد سرور، غالم رسول مهر، قاضي عبدالودود،
شناسان هستند که  بسياري ديگر از غالب يقي ويوسف حسين خان و رشيد احمد صد

جا  رخي از عقايدشان اينترجمة ب .ندهد مياکنون ادامه  هم اين بحث را ادامه دادند و
  .شود كرده مي ذكر

يك بررسي » غالب اور بيدل«پروفسور حميد احمد خان در گفتار خود تحت 
ن است که غالب چرا و اي اش خالصه .شاعر کرده است بين سخنان هردواي  مقايسه
سبک بيدل داراي چه  ،هداد  روحاني خود قرار بيدل را استاِدزا در ده سالگي ميرهونگچ



  ١٦٢  قند پارسي

  

 ات تا چه اندازه در سخنان غالب يافتهست و بازتاب اين خصوصياهايي  ژگيوي
موجود هاي مشترک يا ممتاز بين غالب و بيدل  نيز از لحاظ معاني چه ارزش .شود مي

  .١است؟ اين بحث در دو بخش نوشته شده است
  :نويسد  ميعابد علي عابد

ا در ذل رسيده بود،اوج خود   بهدل غالب وقار خود در تمکين و احساسات و”
نياز از مدح  توانست شود که بي  مي او انسان و گوينده معيار تنها کسيةعقيد

غالب آن هنرمند معيار و گوينده و  در شخص بيدل،. سالطين و وزراء است
اين است که غالب چون بيدل  .زنده بودو آل  ر را ديد که در وجودش آيدهفکّتم

کند که او نتوانست بشود و   ميرا ستايشراستي غالبي   بهکند  ميرا ستايش
سبک شعر بيدل و   بهبيدل  بهت ديگر شيفتگي غالبعلّ .آرزومند آن بود

 هاي مختلف فکر بيدل از ديدگاه. هاي او بستگي دارد هماهنگي با فکر و انديشه
  .٢“کند  ميهاي مخفي هاي خود اشاره  و در ترکيبات و واژهدکن مي

  :نويسد ميدکتر عبدالغني 
 ة که در کتابخاناعظم محيط و معرفت طوري بيدل غالب روي دو مثنوي خطّ”

 اين است که ةدهند شود دو شعر نوشته که نشان  ميدانشگاه پنجاب نگهداري
ها در  دقيق اين مثنوية که مطالع گاهي اين دو مثنوي مال او بوده است و هم اين

 اين دو شعر .گرفته است ي بيدل قرارها ثير انديشهأنوزده سالگي کرده تحت ت
  :قرار زير هستند به

 نوعي ظهور معرفت است از اين صحيفه به
 که ذره ذره چراغـان طـور معـرفت اسـت

*  
  هر حبابي را که موجش گل کند جام جم است

  تـم اسـط اعظـي از محييوـوان آب جـآب حي
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  شناسان بيدل  ١٦٣

  

  اي نسخة خطّيالهوري اقبال 
اش   داشته که همهبيدل ديواناز 

داده و  را مورد مطالعه قرار
هايي بر آن نوشته بود،  يادداشت

 .اما اکنون ازبين رفته

تأثير بيدل  ها معني آفريني و انديشه حسن بيان،  از حيث احساس زيباشناسي،لذا
ست که هيچ يک اش پا برجا ماند و اين تأثير چيزي ا سر زندگيبر غالب در سرا

  .١“تواند آن را انکار کند  نمينويسندگان منصف از
  :نويسد مي  بود،نگار مجلّةگان برجسته و سردبير نياز فتحپوري که از جمله نويسند

دهد ارزش آن هنگامي   مي که در آن بيدل مقصود دشوار خود را اظهاراي شيوه”
 ديگري ةشود که گويند  ميمعلوم
 .کند کند تا از آن پيروي  ميتالش

تر از غالب  سخن فهم سخنگوتر و
کيست ولي در سبک بيدل ريخته 
گفتن برايش همانند قيامت شد ولي 

 زبان فارسي کامالً  بهچون غالب
 در بسياري از موارد از لذاآشنا بود 

  .٢“ست و تا اندازه در آن توفيق يافته استچراغ بيدل کسب نور کرده ا
  :نويسد  ميدر جاي ديگر

قدر موجب  شعر و ادب فارسي و ذکاوت و ذهانت او آن  به غالبيآشناي”
آورد ولي جدت طرازي و   ميخاطر  به رااي مشکل گوينده  بهافتخارش بود که

کرد از او  شالخره تالاداد که ب قرار قدر تحت تأثير ني آفريني بيدل او را آنعم
ت علّ .اش رهنمون شد که در آن توفيق نخواهد يافت  ذوق شاعرانهاما. تقليد کند

 ل بيدل را را ايجاد نکرد که تخياي عدم توفيق غالب آن است که او آن زمينه
 تکوين را درنظر داشت بلکه ربط ميان خالق و ةبيدل نه تنها فلسف. بياورد بار به

جستجوي محدود و  مظاهر و آثار آن، ران طبيعت،وسعت و پهناي بيک مخلوق،
غالب . ها است  اين جور تالشةالوجود که نتيجةق خود و در آخر وحدناموفّ
ي و ي و تغزل مادخواست اين رنگ بيدل را بر شعر فارسي ماد  ميسهواً
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  ١٦٤  قند پارسي

  

ماجراي حسن و عشق منطبق کند که در اين جهان بر گوشت و پوست  بر
ي عاري ماند که نزد بيدل كيفيتچه او نوشت از   آنذالبندد   ميانساني صورت

 او اين خامي را لذا بلند داشت ة غالب پايةشود و چون ذوق شاعران  مييافته
  .١“ کردالخره خودش حساب

  :نويسد  ميجگن نات آزاد
خواست از   نميهاگ برد او هيچ  ميغالب چون در سخنان خود از بيدل نام”

 ةبلکه او تحت تأثير سحر نغم عاريت گيرد،  بهاراو ي ها پيشگاه بيدل انديشه
رنگ بهار ايجادي بيدل و حسن فطرت   بيدل، طرز بيدل،ةشوخي نغم بيدل،

 جاللي و جمالي كيفيتنه بر آن  افشاند،  ميبيدل قرار گرفته است و بر آن جان
شود بلکه بر حسن اظهار بيدل   ميآميزي فکر و فلسفه و سبک هم  بهکه ناشي از

هاي او که غالب تا آخر زندگي خود نتوانست از آن   و ترکيبها و واژه
  .٢“خودداري کند

  :نويسد  ميس يگانه چنگيزياي
شته است که در ذ گاي القدر و بلندپايه  جليلاي در همين کشور هند گوينده”

نه تنها از درياي فيض او . برابر او غالب بيش از يک طفل مکتب ارزشي ندارد
اش بسياري از کاالها سرقت کرده در   بلکه از خزينهندا برداري کرده هها بهر خيلي
که الرحمه  آن گوينده عبارت است از ميرزا بيدل عليه. ندا  خود انداختهةکيس
 يافتگان شناسان و تحصيل اين غالب. ست از حقايق و معارفاش اقيانوسي كليات

وي را مطالعه کنند و گمراه هوش و استعدادي ندارند و نه توفيقي که سخنان 
  .٣“ ادبي او را ارزيابي کنندةپاي

 دست و معتقدان معروف زبان فارسي محسوب شبلي نعماني که از نويسندگان چيره
  :نويسد  ميشود، مي

                                                   
 .۱۰۳ م، ص ۱۹۵۸ـ فورية  ، پاکستان، ژانويهنگار  .1

 .۱۷۶، ص …نو، ژانوية ، دهلينامه غالب  .2

  . م۱۹۶۹فورية » غالب نمبر«، الهور، نقوش  .3



  شناسان بيدل  ١٦٥

  

هاي مشتمل  غيره ديوان شوکت بخاري، بيدل و ناصر علي و اللي،زجالل اسير، ”
 . ساختند»خيال چمنستان«ري را کردند و شاع هگل و بلبل تهي  بهبر مطالب مربوط

 ها واقعات و مشاهدات دست نيافتند و جهاني بوقلمون و رنگارنگ از خيال  بهاينان
  :گويد  بيدل ميميرزاطور مثال   به.ايجاد کردند

  ست که خنده بر لب گل نيم بسمل افتاده  خـون بهـار تيـغ کـشـيد تـبـسـم کـه به
 گل نيم كيفيتآيندتر از  معشوق خوشقدر است که تبسم  اصل خيال همين

ست و ااين مطلب را بدين قرار اظهار داده است که تبسم قاتلي . شگفته است
 ة گل افتاده و خندةاش بر خند بهبراي خونريزي بهار تيغ کشيده است ولي ضر

ت علّ  بهل وجود دارديعدم تعادل که در اين تخ. گل نيم بسمل شده است
 گل که از جمله ةبهار و تيغ تبسم و بسمل شدن خند ونست چون خااستعاراتي 

  .١“استعارات دور از کاراست
 ستاتقدان معروف اردو و فارسي نالطاف حسين حالي که يکي از نويسندگان و م

  :نويسد مي
”تام غالب سخنان بيدل را از همان ايلذاداده بود   مورد مطالعه قرارطفولي 

 غالب از آن در شعر اردو ميرزا ،تراع نموده بود که بيدل در فارسي اخاي شيوه
  :گويد  ميکه خودش کرد چنان  ميپيروي

                                        ٢  
 بيدل و پيروان وي را کامالً ترک گفته بود و ةرچه پيروي از زبان و شيوگغالب ا

 يها کرد ولي در انديشه نمي ي تجاوزيي سرمو اهل زبان حتّةدر اين زمينه او از شيو
  .٣“مانده ت دراز باقي تا مد»تبيدلي«وي ويژگي 

که از جمله نويسندگان و منتقدان اردو و فارسي ) م ۱۹۱۰ :م( حسين آزاد محمد
  :نويسد مي شود،  ميمحسوب
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  ١٦٦  قند پارسي

  

”ف داردسخنان ايشان تنها کاربرد استعاره و خيال محض است و رنگ تصو .
نويسد و مضامين باريک و دقيق   مينثر با کمال قدرتکه پرگوست نظم و  آن با
 معني اکثر اشعارش خيلي مشکل است ولي اهِل  بهبردن  پي.کند  ميقدر بيان آن

 زبان چون سخنان اهِل. نگرند  مي احترامةديد  به موالنا رومترکستان او را مثِل
 استاد دست  بهچون. پسندند  نمي اهل ايران او رالذا ،مبتني بر فصاحت است

 ناتربيت يافته لذاد رهنمون كن راه راست بهدست تربيت نيافته که او را  چيره
  .١“ماند

 شحنه مجلّةاحمد حسن شوکت يکي از نويسندگان معروف ميروت و سردبير 
.  نوشتند» نکات بيدلحلّ«نام   به»بيدل نکات«ي از حم شر ۱۹۰۵شان در سال يا. بودند

  :نويسد  ميمترجم در يادداشت
”ش مشتمل نسخنا شود،  ميه محسوبموالنا عبدالقادر بيدل از جمله گروه صوفي

نامبرده در هنر گويندگي صاحب سبک  .الوجود استةبر گهرهاي عرفان وحد
خيالي  کس در نازک ميان گويندگان قديم و جديد فارسي هيچ  از،جديد بوده

 ةدر دارالخالف.  او نيست و تا امروز کسي نکات بيدل را شرح نکردهةهمپاي
جا شرح  شايد آن. اب فارسي فوق ليسانس نکات بيدل شامل استصطهران در ن

شته است چون دانشمندان بزرگ ذنظر بنده نگ  ولي در هند از،آن وجود نه داشته
 بنده مثل لذا شته ماندند،ذدقايق و رموز نکات بيدل حيران و سرگ  بهبردن در پي
 خاقاني نکات بيدل را ]شرواني[ شيرواني  اردوي غالب دهلوي و قصايدكليات
 ة توفيق بارقةبذ کمال بود و من هم از جموالنا بيدل هم اهِل. کردم  حلّکامالً

  .٢“ نکات کاري را انجام دادم که نظيري نداردالهي در حلّ
ويسنده ديگري نگوينده و  پس از غالب،، )م ۱۸۷۷-۱۹۳۸( الهوري اقبالعلّامه 

او از همان آغاز پختگي فکر . ا مورد بررسي دقيق قرار داده استست که سخنان بيدل را
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  شناسان بيدل  ١٦٧

  

نيازي در مواردي با بيانات غالم ياسين خان 
 مثالً ماجراهاي. نگاران اختالف کرده است تذکره

 پهلواني بيدل که خوشگو و علي ابراهيم مربوط به
اند را  کر کردههاي خود ذ خان خليل در تذکره

 »نوالسي«نام   حتّي كيفيت عصايش بهه،انکار کرد
داده و آن را مبني بر  را مورد انتقاد شديد قرار

همچنين خوردن شراب و . اغراق دانسته است
 اعظم محيطبنگ را غلط دانسته زيرا در 

ت شراب وجود دارداشعاري زيادي در مذم. 

داده و در  ي فکرانگيز وي مورد مطالعه قرارها شهيشعر بيدل و اند ام،خود تا اواخر اي
در يکي از . برده ي از بيدل نامتداشلف از شعر گرفته تا مکاتيب و يادجاهاي مخت

  :نويسد  ميي خودها نامه
 فهميدن درکرد که معاصران داخلي و خارجي بيدل  هئراتوان شهادتي ا مي”

در امر تشبيه : نويسد  مي ديگريةو در نام اند، دهكوتاهي كرزندگانيش و ديدگاه 
از حيث کارکرد نيروي واهمه 

تر   بيدل و غني درستةشيو
 اي در نامه. شود  ميمعلوم

 را »باليدن نوا«ديگر اصطالح 
 رموز بيخوديکه در شعر 

  :کاربرده است  بهزيرقرار  به
 تا نواي يک اذان باليده است

  ).رموز بيخودي(
کند   مياز سخنان بيدل استناد

  :که گفته است
  .١“)بيدل (تا چند ببالد نفس اندود نوايم

انتشار داده شعري . م ۱۹۰۸ در سال درا بانگنام   به سخنان اردوي خودةدر مجموع
  :گويد  مي قرار داده»د کاملمرش«ا بيدل را ج اين. »هبذم«گفته تحت 

                                                        ٢  
  :گويد  مياساس علوم جديده بر محسوسات است در صورتي که بيدل

 ٣جنون مباش اي بي هرچند عقل کلّ شده  با هر کمال اندکي آشـفتگي خوش است  
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  ١٦٨  قند پارسي

  

 اقبال »بيدل ميرزا« تحت عنوان کليم ضربنام  ه ب سخنان اردوي ديگريةدر مجموع
  حقيقت جهان را مطرح کند و شعري از بيدل تضمين کردهةلأخواسته است مس

  :کند  ميخوبي وا  بهکده را  آن حيرت دِر،گويد که اين شعر مي
  نشان بود اين چمن عت بيـداشت وس  ميدل اگر

  ١بيرون نشست از بس که مينا تنگ بود  ميرنگ
عضي جا اقبال بر بيدل ايرادي هم وارد کرده است ولي او روي هم رفته بيدل در ب

مورد ستايش و عميق بود در مورد انسان و جهان، که داراي نگاه ژرف  را براي اين
اش را مورد مطالعه  ه داشته که همبيدل ديوان از اي ي خطّةاقبال نسخ. داده است قرار
پروفسور حميد احمد .  اکنون ازبين رفتهاما ته بود،هايي بر آن نوش داده و يادداشت قرار

نويسد که ايشان وقتي انتخابي از کالم   مييکي از گفتارهاي خود از اقبال روايت کرده
در نصاب »بيدل نکات«م انتخابي از  ۱۹۲۶کرده بود و همچنين در سال  هبيدل تهي 
هايي تحت  بال يادداشتم اق ۱۹۱۰در سال . ٣ دانشگاه پنجاب شامل کرده بود٢ليسانس
  :نويسد  ميجا اين.  نوشته بود«Stray Reflection»عنوان 
 عبدالقادر بيدل و ورث ورث ميرزا غالب، ميرزا هگل،  بهکنم که  مياعتراف”

  .“بسيار مديونم
  :قرار زير است  به شعر بيدل را که»حيرت« ةدر جاي ديگر دربار و

   برهم مزن تا نشکني رنگ تماشـا را        هژم  هاست در آغوش مينا خانة حيـرت        نزاکت
  :نويسد  ميذکر کرده

 .٤“اين لطافت بپروراند  بهغيرممکن است کسي بتواند زيباتر از بيدل مضموني را”
 Bedil in the) »بيدل در دورنماي هنري برگسان«همچنين کتابي تحت عنوان ”

Light of Bergson)را مورد دو شاعر ت سخنان هرکمال دقّ  نوشته که در آن با
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  شناسان بيدل  ١٦٩

  

حق ناشناسي : مجنون گوركهپوري
بيدل از همان زمانة  نسبت به

خودش تا امروز ادامه داشته است 
نه معاصران او را فهميدند و نه 
 .نژادهاي بعدي از او تقدير کردند

بررسي تقابلي كرده و تشابهات زيادي ميان هردو شاعر محقّق كرده است كه 
  .١“نگاه ژرفاي اقبال استدهندة  نشان
  :نويسد  مياو
ر فکّت مةترين گويند ري بلندپايه بلکه پس از شنکر آچاريه بزرگفکّتميرزا بيدل م”

  .“است
 توجة »ثير بيدل بر اقبالأت«موضوع 

قدر جلب کرد  سندگان را آندانشمندان و نوي
که چند تن از آنان بررسي تقابلي ميان دو 

 نوشته انتشار ها شاعر مزبور کرده و مقاله
  :طور مثال  بهدادند
 يقي،يث صدلاقبال اور بيدل، ابوال -۱

  .م ۱۹۷۷مبر اتپس ،ماه نو
 ة، اقبال رايو الهور، ژانويض ريامحمد اقبال، دکتر ةثير بيدل بر هنر و انديشأت -۲

 .م ۱۹۷۲
۳- الهور مدير اقبال اکيدمي، ين،اقبال اور بيدل، دکتر معزالد. 
يي در کنفرانس بيدل در دهلي در سال ها مقاله بيدل و اقبال، اخالق احمد آهن، -۴

 .ت کرده شدائم قر ۲۰۰۳
 .بيدل و اقبال، پروفسور عبدالحق -۵

 مجلّةدر  »آبادي نبوده؟ آيا بيدل عظيم«سيد سليمان ندوي هم گفتاري تحت عنوان 
در اين . چاپ رسانيده  به.م ۱۹۴۶ست وگآ ة، شمارمعارف زبان اردوي خود معروف

عنوان يک موضوع مختلف   بهنگاران کرهذميان ت گفتار ايشان تنها زادگاه بيدل را که در
  :مورد بحث و بررسي دقيق قرار داده است و بدين نتيجه رسيده است شود،  مييقّفيه تل
 است که زادگاه بيدل ايالت بهار بود که مرکز حکومت آن تر آن نزد من درست”

و  نشو اکنون است و اگر زادگاهش پتنه نيست الاقل آباد پتنه بود و هم عظيم
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  ١٧٠  قند پارسي

  

ايالت بهار وابستگي   بهبيدل. ماتي او در يکي از جاهاي بهار بوده استنماي مقد
 در بهاري ،آبادي گفتن ترديد باشد ي داشته است و اگر او را در عظيمثمورو

  .١“اند آبادي معروف عظيم  به قصباتي نيست و بيشتر اهاليترديد گفتن هيچ
 بيدل را مورد بحث و بررسي مختصري شعرالعجم في الهندشيخ اکرام هم در 

ي که نامبرده بدان اشاره کرده است که بيدل در محيط توجهقابل نكتة . داده است قرار
يذ پرورش يافته بود و در ده سالگي از خواندن کرامات و خوارق عادات و تعو کشف و

  مستفادعنصر چهارکه از  حال آن.  شدتوجهعلوم متداوله م  به پرداخت و پس از آنقرآن
 پايان رسانيد و بعد  به سالگي کامل نزد مادرشش پاک را در شقرآنشود که  مي
ر ماجراي سپس بر اث. مدرسه رفت و تا ده سالگي تحصيالت خود را ادامه داد به

٢ش ميرزا قلندر او را از مکتب بيرون آوردغيرمطبوع عم.  
  :کند  ميشيخ اکرام اضافه

بر اثر پرداخت و پرورش در محيط ذکر شده او از حقايق جهان دور افتاده در ”
  .٣“بندي معروف روزگار شد ويالت عارفانه پيچيد و در خيال آفريني و مضمونأت
 که شيخ اکرام نتوانسته سخنان منثور و منظوم بيدل شود  ميي چنان معلومطور کلّ هب
  .ت مورد مطالعه قرار دهد و دقّتوجهکمال  را با

 دکتر عبدالغني ةگفت  بهسين خان نيازي يکي از نويسندگان الهور بوده کهاغالم ي
 مجلّة در بخش زندگي و آثار بيدل در سه ةست که گفتارهايي دربارانخستين کسي 
 اين گفتارها در کابل. چاپ رسانيد  بهزبان اردو  بهم ۱۹۳۲ سال گزيناورينتل کالج مي

  .زبان فارسي برگردانده شده است به
  مثالً.نگاران اختالف کرده است در اين گفتار، نيازي در مواردي با بيانات تذکره

ي ها پهلواني بيدل که خوشگو و علي ابراهيم خان خليل در تذکره  بهي مربوطهااماجر
 را مورد انتقاد »نوالسي«نام   به عصايشكيفيتي حتّ. انکار کردرا اند  ر کردهخود ذک
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  شناسان بيدل  ١٧١

  

کنم که   ميامروز حس: مجنون گوركهپوري
ميان جمله گويندگان ايران و هند  در
هنر ترين مربي  استثناي چند تن، بيدل بزرگ به

 آثار  دقيقو معلّم اخالق بوده است و بررسي
 رساند اين نکته مي  به، ما رامنثور و منظوم او

 .ميان هنر و اخالق دوگانگي نيست  که در

همچنين خوردن شراب و بنگ را . داده و آن را مبني بر اغراق دانسته است شديد قرار
وه عال  به. اشعاري زيادي در مذمت شراب وجود دارداعظم محيطغلط دانسته زيرا در 

ان و گويندگان را هم مورد نواب و ااش با امر حسنه مناسبت »ميرزا روابط«تحت عنوان 
که روابط  براي اين. ١بيدل  زيادي مبتني ست بر رقعاِتةداده است که تا انداز بحث قرار

ان و دوستان ديگر نواب و اميرزا با امر
ي ها الزم بود نامه کامالً روشن شود،

  …نام بيدل را هم پيدا کنيم  بهايشان
ز دانشمندان مجنون گورکهپوري ا

دست زبان اردو  نويسندگان چيره و
 ةرچه دربارگنامبرده ا. شود  ميمحسوب

بيدل چيزي زياد ننوشته است باز هم 
 ۲۸فتار مشروح مشتمل بر گيک 

چاپ رسانيده است که   بهم الهور ۱۹۵۷ ة سالنام»سويرا« ةمجلّصفحات بزرگ در 
جا در يک جمله   مطالب را اينةهمتوان   نمي.ستاشناسي  اش در بيدل  پايهةدهند نشان

ت بيدل بر  بين غالب و بيدل و اولوياي او در خالل مقاله بررسي مقايسه. خالصه کرد
 جهان دروني بيدل را ةگير وي و تجزي ه وي، پيام بليغ و همشخصيتغالب، شعر وي، 

  :نويسد  مياو. مورد بررسي قرار داده است
”تام از همان ايمن . ترين گويندگان بنده بوده است از محبوب، بيدل يکي طفولي

او ايجادکننده و . ام  تا آخر بارها مطالعه کردهاول آثار منثور و منظوم او را از ةهم
که هنوز جوان  تي قبل وقتي مد…ستا اي هاي تازه و سبک تازه  ترکيبةپرورند

ده بود و  بيدل نوشته بودم که تمام نشة در زبان انگليسي درباراي بودم مقاله
 خودش ةبيدل از همان زمان  بهافزايد حق ناشناسي نسبت  مياو. ازبين رفته است

تا امروز ادامه داشته است نه معاصران او را فهميدند و نه نژادهاي بعدي از او 
چون مردم او را بر طبق معيار متداول خود نيافتند او را . تقدير کردند
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  ١٧٢  قند پارسي

  

برخي از دانشمندان   بهثير او تنهاأتاشتند و ذکنار گ  به گفته»آهنگ خارج«
بيدل چه از حيث شخص و چه از حيث انديشه و . مخصوص محدود مانده

تي تا مد اين است که او.  مجتهدي بودةاحساس و چه از حيث سبک و شيو
 بلند ةاو نارسايي جهان و پاي.  شعر و ادب بيگانه و غيرمقبول ماندميان اهِل در

از سخنانش آسان نيست ولي   بهبردن دانست که پي  ميکرد و  ميخود را حس
 اهللا بود و بيدل در عهد خود اگرچه صوفي با صفا و اهل. کرد  نميکسي گله

کنم که   ميحس حيث گوينده خارج آهنگ يعني ناپذيرفتي بود ولي من امروز از
ي ترين مرب استثناي چند تن، بيدل بزرگ  بهميان جمله گويندگان ايران و هند در

 اين نکته  بهمنظوم او و بررسي دقيق آثار منثور واست م اخالق بوده هنر و معلّ
 بلکه پرورش هنر بدون ،يان هنر و اخالق دوگانگي نيستم رساند که در مي

يب اخالق ذپزير نيست و اصل هنر همان است که در ته تهذيب اخالق امکان
  .“کند  ميکمک
  :افزايد  مياو
اند اگر اين خبر درست است خيلي   شدهتوجهبيدل م  بههمام حاال ايرانيان  شنيده”

پرست واقع شده است  مبارک است و ايران از همان آغاز کار نژادپرست و ميهن
خسرو ارزش  جز امير  بهاند د شدهشاعراني که بيرون از ايران متولّ  بهو تا امروز
  آسياي ميانهدانم در  ميطور قطع  بهاين تنگ ظرفي ايران است ولي. نداده است

بيدل   بهتاجيکستان و خود روسيه مردم گرايش خود را ويژه در ازبکستان و به
حيث  رازش چيست؟ بيدل از. دهند  ميدهند و کارهاي پژوهشي انجام  مياظهار
 از اي هژ خود ار حيث سبک خود خيرانديش گروه مخصوص يا قشر ويعهِد

  .“ه استجامعه نبوده است، بلکه خيرخواه عموم مردم بود
  :نويسد  ميو در پايان مقاله

 تحت طفوليتاز همان آغاز . داشتم امروز برآورده شد آرزويي که از ديربار”
ام و آرزومند بودم که اگر فرصتي دست  گرفته تأثير شخص بيدل و شعر وي قرار

 او با کمال صراحت و آشکار اظهار ةي خود را دربارها دهد افکار و انديشه



  شناسان بيدل  ١٧٣

  

آيد که مادرش بيدل  از بيانات بيدل برمي
که پنج سال و شش ماه داشت  را وقتي

حروف تهجي آموخت و در ظرف تعليم 
هفت ماهه يعني در شش سالگي کامل 

 .پايان رسانيد  مجيد را بهقرآن

ي ها قدر نيست که انديشه  آرمان امروز وقتي که تاب و توانم آنآن. خواهم کرد
  .١“ب گردآوري کنم تأمين شدطور مرتّ  بهخود را

 ةمثالً در زمين.  تفاهم شده استوءمجنون گورکهپوري در بعضي جاها دچار س
که شکراهللا  حال آن. نويسد که هردو برادر بودند  ميشاکر خان شکراهللا خان و روابط با

اهللا خان نام   پسر بزرگ شکراهللا خان که لطفالبتّه . پدر و شاکر خان پسر بودندخان
شت پدر خود در ذداشت پس از درگ

خطاب پدرش   بههجري ۱۱۰۸سال 
اين شکراهللا . شکراهللا خان نواخته شد

. خان ثاني برادر شاکر خان هست
ميان پسر و  ي خود درها بيدل در نامه

طالب و  ماماپدر تفريق نکرده است 
کند   مي روشنها سياق و سباق نامه

 از شکراهللا خان چه کسي منظورکه 
  .ستا

 بود، هرچند اثر مستقلي نگار مجلّةدبير  معروف و سرةنياز فتحپوري که نويسند
طور پراکنده نوشته و در   بهها چه از گفتارها و مقاله بيدل ننوشته است باز هم آن  بهراجع

چاپ رسانيده   به)م ۱۹۶۰ تا ۱۹۲۵از سال  (نگار خود، معروف مجلّةي ها دوازده شماره
رسا  ذهن دهند که او از نگاه عميق و  ميگردآوري کرده است، نشانرا و بنده آن همه 

 اين گفتارها که. اقل در هندوستان بيشتر فهميده استبرخوردار بوده و بيدل را ال
بر احوال  شده و مشتمل استهايي است که در مورد بيدل کرده  راستي پاسخ پرسش به

تحقيق بر روي بيدل و تفسير و تشريح ة وي، نحوةات شعر وي، فلسفبيدل، خصوصي 
نويسد  ميدر اين زمينه او. ستااش خواندني و ستودني   بيدل، همهبعضي از اشعار مهم:  

 اي ي قطرهام ولي حتّ داده از سن پانزده سالگي تاکنون بيدل را مورد مطالعه قرار”
اي ذهني ق سخنان بيدل نوعي از استسة مطالعذوِق. ام داشتهنبر اين اوقيانوس از
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  ١٧٤  قند پارسي

  

کمال  هريکي از مطالب وي، او با  بهبردن کند و براي پي  ميدر انسان ايجاد
يکي از   بهيشود که ما حتّ  مياش اين زند و نتيجه  ميش را ورقكلياتاشتياق 

  .“رسيم  نميخصايص کالم وي
  :و اين استي اها  انديشهةخالص
که در سخنان او  يکي اين.  بيدل دو ديدگاه وجود داردةدر کشور هند دربار”

ع پيش از ف و تصنّي او تکلّها در انديشه. نام لطف زبان وجود ندارد  بهچيزي
افزايش رفته که  بهقدر غيرعادالنه رو  آنتخيلرفعت . چه هست که الزم دارد آن

و چيستان شدهاکالمش معم  .لکه شعر بيدل کامالً مبتني بر  ينم ادواست و تخي 
وجود آمد،   بهها و سبک وي پيچيدگي  بلند است لذا طبعاً در ترکيبتخيلچون 

دهد و   ميلب نوآوري در ترکيب و سبک را الزم قرارازيرا رفعت مضامين و مط
 مفهوم  بهيتوانند پ  نميآيد و  نميشان ابتکار و اختراع خوشاز مردم  ةچون تود
م گاه دوداين دي  بهگرايش من. اند  لذا کالم بيدل را لغو و مهمل گفته،آن ببرند

  .١“است
  : فردوس، شعر زير بيدلة مثالً دربار،باز دچار سوء تفاهم شدهها  در بعضي جااما

ــي  درهاي فردوس وا بود امـروز      ــ از ب ــياغي گفدم ــت   ردام ف
  :نويسد  ميرا نقل کرده،

 از اين شعر در مورد انکار روز حشر پيدا کرد؟ يعني تر توان روشن  ميآيا”
ا روي ما باز است ام گويند درهاي آن همين امروز بر  ميچيزي که آن را فردوس

  .٢“ماي فردا موکول کرده  بهدماغي ماست که آن را اين بي
  :کند  ميمالعقيده اعال عنوان يک مسلمان راسخ  بهدر صورتي که بيدل خودش را

  در عـدم سـاية او بر سـر ماست  ک درش افسر ماستجهان خا به  
 ٣ا رهبر ماستـدين احمد همه ج  ه هسـتي چه عـدمـپيروانيـم چ  
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  شناسان بيدل  ١٧٥

  

طور ممکن است روز حشر  را رهبر خود قرار داده است چه)ص(کسي که دين احمد
  :کند  ميطور آشکار بيان هاش را ب عالوه در اشعار زير هم اين عقيده  به.را انکار کند

  انجمن گر محو شد پـروا کراسـت       صورت  
  

  خامة نقّاش مـا نقـش دگـر خواهـد نمـود           
  

  ره ســيل فنــا  پيکــر خــاکي مــا را بــه   
 

 باد بربادي از آن نيست که معماري هست

 عبارت از چيست؟ پس بيدل »فردوس«شود که در شعر مزبور   ميح سؤال مطرحاال
  :گويد  ميخودش در مثنوي عرفان آن را مورد شرح قرار داده

  الـمـج اعـايـتـول نـصـز حـج   و دوزخ کجاست چشم بمالخلد  
  آري يـ مارــردوس بــه فـمـه  در کاريـر قــک هـيـل نـمـع  
  ١تـاد اسـ ايجمـجهنّف ـتکلّ بي  تـتاد اسـکجا فعل زشت اس هر  

قرار اظهار داده  زبان اردو بدين  بهاقبال آن شعر را نيک فهميده همين انديشه را
  :است

              ّ              ّ
                                       ٢  

زبان   بهبيدلست که اثر مستقلي تحت عنوان اداهللا اختر نخستين کسي اخواجه عب
اين .  ثقافت اسالميه الهور چاپ شده استة ادارتوسط م ۱۹۵۲اردو نوشته که در سال 

نويسنده، احوال و آثار بيدل  در اين اثر،. ستاي توجهبل  قاةرژي بچکا، مقالي ةگفت  بهاثر
داده است و از حيث بحث بر سر آثار بيدل خاصه  را مورد بحث و بررسي مشروح قرار

ا است، شعر بيدل خيلي مهماحوال بيدل بستگي دارد در آن ربط و   به تا آن درجه کهام
ها دچار اشتباه شده که ناشي از عالوه، در بعضي جا  به.رسد  نميچشم بهترتيب طبيعي 

 هم براي نوشتن احوال او عنصر چهارشته، ذاز اين گ .است عنصر چهارت در عدم دقّ
سودمند است و براي   اختتام آن است،ةکه همانا زمان م ۱۷۰۴/ه ۱۱۱۶تنها تا سال 

نامبرده چون .  رجوع کنيمها رقعات و قطعات تاريخ و تذکره  بهاحوال بعدي الزم است
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  ١٧٦  قند پارسي

  

 طور مثال  به.ها در آن راه يافته است اشتذ بعضي از فروگلذا ، نشدهتوجهدين نکته مب
  :نويسد مي
  اوماه شد پدرش فوت شد، آنگه پرورش همين که بيدل پسر شش سال و شش”
پايان رسانيد و بعد   به راقرآندر سال دهم از عمر خود . ار شدذمادرش واگ به

  .١“صرف و نحو عربي را خواند
  :نويسد  ميکه بيدل  آنحال
در مبادي شهر سادسه از سال ”

 ةاستفاد به…  مشفقهةسادس والد
ه سروش معني ذخدمت اسات

امداد تربيتش هفت ماه   به…گرديد
 …تردد انفاس توأم ورق گرداني بود

در نهايت حول مسطور زبان معجز 
 مجيد فايز قرآناختتام   بهبيان را
  .٢“گردانيد

که پنج سال و شش ماه داشت  آيد که مادرش بيدل را وقتي مياز بيانات بيدل بر
قرآني آموخت و در ظرف تعليم هفت ماهه يعني در شش سالگي کامل حروف تهج 

 ةدهند ست که نشاناهاي ديگري  ست و چه بسا مثالااين مثالي . پايان رسانيد  بهمجيد را
  .عدم بررسي دقيق او در احوال و آثار بيدل است

  :نويسد  ميوري بر آن تبصره کردهمجنون گورکهپ
 پرستيعرفان و خدا  بهات خود راتوجه ة تا آخر هماولداهللا اختر از اخواجه عب”

 پرستي  انسانةهاي شخصي اوست و جنب بهبيدل مبذول داشته است که يکي از جن
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پس از پيروزي انقالب، طرح شعر 
تر  بيدل، اندك اندك صورت جدي

شك در اين ميدان،  بي. گيرد خود مي به
علي معلّم اولين شاعري است كه نام 

ميان جوانان شاعر اين دوره  بيدل را در
 .اندازند ها مي بر سر زبان



  شناسان بيدل  ١٧٧

  

ديده گرفته در صورتي هاي سخنان اوست نا بهترين جن دوستي او که مهم و خلق
  .١“ه از ارزش جهاني و جاوداني برخوردار استکه همين جنب

  :نويسد  ميکنان دکتر عبدالغني تبصره
 ةست که افتخار نوشتن اثر مستقل درباراخواجه عباداهللا اختر نخستين کسي ”

پيشنهاد من آن است که در چاپ آينده آن نقايص را که در احوال . داردرا بيدل 
تجديد   به بهشت نيازة بيدل دربارةقيدهمچنين ع. دنک بيدل در آن راه يافته دور

دهد که بهشت نزد وي عبارت   ميبررسي دقيق سخنان بيدل نشان. نظر دارد
  .٢»“خودي«است از 

 Life andانگليسي تحت عنوان  به بيدلةدکتر عبدالغني هم کتاب مستقلي دربار

Works of Abdul Qadir Bedilتحقيقي از ةلعنوان مقا  بهاثر دکتر عبدالغني. اند  نوشته 
 پبلشر يونائيتد لميتد توسط م ۱۹۶۰ بسيار برخوردار است که در سال اهميتارزش و 

فارسي برگردانده شد   به آصف انصاريمحمد مير توسطاين اثر . چاپ رسيده  بهالهور
دکتر غني بدون ترديد احوال و آثار بيدل را مورد . چاپ رسيده است  بهکه در کابل

  :نويسد  ميکه ايشان خودش چنان. يق قرار داده استبحث و بررسي دق
نوشته شده  اي خواهم اظهار دهم که اين مقاله پس از پژوهش هفت ساله مي”

ام اين   تالش کردهالبتّهام   از عهد بيدل نوشتهاي گانهاست و در آن تاريخ جدا
طور در جاهاي مختلف سفر و  هنکته را بيان کنم که گوينده در عهد خود چ

ي آمده يطور مثال جا  بهتفصيالت غيرالزم نيامده است و اگر. دگي کرده استزن
داد زندگي  يرو  شاهجهان کمي زياده داده شده باةاست بعضي از واقعات دربار

  .٣“بيدل بستگي کامل دارد
  :گويد  ميکه بعضي عقيده دارند، وي چنان
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  ١٧٨  قند پارسي

  

رود   ميآنخّار هرکه هرقدر در ژرفاي ذست اسخنان بيدل يک اوقيانوسي ”
بسياري از : نامبرده نوشته است. آورد  ميقيمت بيرون گوهرهاي ارزنده و ذي

 پژوهش حدود ةداده باز هم زمين منابع خارجي و داخلي را مورد استفاده قرار
هاي تازه  اند سال بسياري از يافت عالوه، در خالل اين چهل و  به.ني نداردمعي

راساس آن امکان حذف و ترميم وجود وجود آمده است که ب  به بيدلةدربار
  .“دارد

نويسد  مي اين کتابةشيد دربارخواجه عبدالر:  
ي اين کتاب شاهکاري طور کلّ به”
 ةکه اين کتاب دربار نه تنها اين. ستا

بيدل نوشته شده است بلکه بسياري 
 ادبياتفلسفه و   بهاز نکات مربوط

  .١“هم در آن بيان کرده است
 از اي ي مجموعههمين دکتر عبدالغن

روح «سيزده گفتارهاي خود تحت عنوان 
را  در مورد زندگي و سخنان بيدل »بيدل
 مجلّة، مخزني مختلف از ها مجلّهاين گفتارها قبالً در . چاپ رسانيده  بهم ۱۹۶۸سال در 

اورينتل کالج ، يثرب، اقبال، ادب لطيف و اردو، انجمن عربي و فارسي دانشگاه پنجاب
 هوش و استعداد ةدهند اين گفتارها نشان. اند غيره انتشار يافته کار، و، قلم ميگزين

هاي زندگي و شعر او را مورد  بهري از جنانامبرده بسي. نويسنده در فهم بيدل است
  :هاي زير دارد اين گفتارها عنوان. بررسي خوبي قرار داده است
  تأثير زمان خود بر بيدل،

   بيدل،شخصيتسيرت و 
   بيدل،رمزا
  غالب، يدل وب
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موجب خرسندي است كه پس از 
طوري كه  انقالب اسالمي همان

دست  ل عام در ايران بهاقبال قبو
او بيدل هم » كامل مرشد«آورد 

رفته رفته جاي خود را در ايران 
 .كند پيدا مي



  شناسان بيدل  ١٧٩

  

  مثنوي طور معرفت،
  ي زيباشناسي بيدل،ها هنانشيکي از 

   يک بررسي،-بيدل و حباب
  نه در کالم بيدل،ييآ ةواژ
  خيز در کالم بيدل، ي معنيها هنانش

   بيدل،ةتذکر
  . از بيدلاي مطبوعهالل کنور، مخمس غير

 ة از زمرلاوتوان گفت دکتر عبدالغني در طراز   ميبراساس اين گفتارهاي ارزنده
  را»نه در کالم بيدليي آةواژ «بنده يکي از گفتارهاي ايشان. شناسان معاصر قرار دارد بيدل
  .ام چاپ رسانيده به ۱۴ ة شمارقند فارسي مجلّةزبان فارسي برگردانده در  به

 انتشار »بيدل فيض« ديگر از گفتارهاي خود را بنام ةهمين دکتر عبدالغني مجموع
  .داده است

شرح احوال و افکار « تحت عنوان اي مقاله) سرينگر، کشمير(تا يندات پکاشي نا
م در دانشگاه تهران نوشته بود و پس از  ۱۹۶۲ در سال ي براي دکتر»آبادي بيدل عظيم

  :ده سال چون با وي در اين زمينه تماس گرفتم نوشت
ادي آب  بيدل عظيمة تحقيق دربارةپيش هنگامي که در تهران بودم، رسالسال ده ”

 خوبي درک  بهکنم  ميلرانيده بودم و امروز بعد از ده سال چون باز تأمذرا گ
طوري که  ست که بايد گفت و آنها ام چون هنوز گفتني  نکردهشود کار مهم مي

١“ام في نکردهبايست بيدل را معر.  
 ينالد بنابر درخواست بنده، رئيس بخش فارسي دانشگاه کشمير آن هنگام آقاي شمس

بنده   به سرينگر انتشار يافتدانش ةاش را که در دو شمار هاي مقاله ي از بخشبعض
 طور که بايستي او کار پژوهشي را انجام پس از مطالعه معلوم شد واقعاً آن. فرستاد
  .داده است نمي
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  ١٨٠  قند پارسي

  

ميان دانشمندان   آقاي حسن حسيني از
رسد  چشم مي معاصر ايراني تنها كسي به

تنها دفاع از بيدل را بر عهدة خود   كه نه
اي تحِت عنوان  گرفته بلكه كتاب ارزنده
 نوشته ك هنديبيدل و سپهري و سب

اش را خوانده خيلي  بنده همه. است
هاي ايشان  تحِت تأثير انديشه

 .گرفتم قرار

 عبدالقادر ميرزا ة تحقيقي درباراي يا کالج پونا هم مقالهِدشيخ، دانشياري از وا امانت
. تاکنون چاپ نشده استنوشته كه امير حسن عابدي سيد  پروفسور رزير نظبيدل 

  .دست آرم بهرا  اش مقاله  بهات مربوطاطّالعفرصتي دست نداد که با ايشان تماس گرفته 
 »زيب فارسي ادب بعهد اورنگ«پروفسور نورالحسن انصاري مرحوم در اثر خود 

راستي جزوي  هار داده است که بوال و آثار بيدل را مورد بحث و بررسي مختصري قرحا
منظوم گويندگان و  کسي که بررسي انتقادي سخنان منثور و .از کتاب ايشان است

 ة خود گيرد ممکن نيست که دربارةزيب را بر عهد  اورنگةنويسندگان سراسر دور
ات را استيعاب اطّالع ةها هم هريکي از آن

گونه آثار  هايي که در اين ا نقصذل. کند
 .رود در آن راه يافته است ي مانتظار

 ماجراي استعفاي بيدل ةطور مثال دربار به
  :نويسد  مياز دربار اعظم شاه

بينم که   مي)رقعات بيدلدر (جا  اين”
دستگاه   بهکند تا  ميها بيدل تالش

 چون در اما ،شاهزاده اعظم شاه برسد
 ةبهان  بهشود  نميقمقصود خود موفّ

  .١“دهد  ميا از خدمتش استعفاي عمده
 انيازي استعف کمال بي شود که او با  ميي ديگر بيدل روشنها در صورتي که از نامه

بنده اين موضوع را در . گيري کرد آزادگي را اختيار نمود و از او کناره  فقر وةداده شيو
 انصاري را آقاي پوهاند مير ةمقال. ام داده  تحقيقي خودم مورد بررسي مشروح قرارةمقال

  . انتشار داده است۵۶ ة کابل شمارادب مجلّةزبان فارسي برگردانده در  به حسن شاه
 نوشته است که »بيدل رقعات«نام شرح   بهبيدل رقعاتشيخ عبدالعزيز شرحي از 

دست بنده نرسيد  بهفانهمتأس.  
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  شناسان بيدل  ١٨١

  

احوال و « تحقيقي خود تحت عنوان ةفر، نيز مقالالظّ د احسن اين سطور، سيةنويسند
 بعضي از ةجا ترجم اين. م نوشته است ۱۹۷۷ در سال »دالقادر بيدل عبميرزاآثار 
  بنده بودندةين که هردو ممتحن مقالالد ير احمد و رفيعذهاي گزارش پروفسور ن اقتباس

  .شود ميزير نوشته در 
  :نويسد  ميير احمدذپروفسور ن

ترين و  بيدل چون يکي از بزرگ”
گوي هند  پسندترين گويندگان فارسي مشکل

خيلي کمي از تعداد  لذاشد،   ميمحسوب
آثار او را   احوال و،پژوهندگان تالش کردند

اين  .دهند مورد بررسي دقيق و جامع قرار
هاي   اين شاعر بررسيةفر دربارالظّ امر موجب اطمينان است که آقاي احسن

قيمت و معياري نوشت ي را بر عهده گرفت و يک اثر ذيجد“.  
زندگاني و آثار شاعر را يکجا   به موجود و مربوطهاي آقاي ظفر يادداشت”

شود مورد   ميي شاعر مستفادها اتي که از نوشتهاطّالعگردآوري کرد و آن را با 
توثيق و مقايسه قرار داده است و در اين تالش نويسنده در يک کاسه کردن و 

و  ادبي حقيقي بيدل هوش ةماي ات و ارزيابي کردن پايه واطّالعمقايسه کردن 
که نويسنده يک موضوع مشکل  براي اين .اشته استذنمايش گ  بهاستعداد خود را

  .“ خود گرفت سزاوار تبريکات استةرا با توفيق آشکار بر عهد
  :نويسد  ميينالد آقاي رفيع

ه کرده و آثارش را مورد بحث ئطور مشروح و جامع ارا  به آثار بيدل را،نويسنده”
ي مبتني طور کلّ  بهنتايجي که بدان رسيده است. ستو بررسي انتقادي قرار داده ا
ست بر استعداد پژوهنده براي ااين اثر شهادتي  .بر تعادل و انصاف است

 سبک. دانيم  ميحقايقي که همه ما  بهبازيافتن حقايق تازه و تعبير تازه دادن
  ).شان هاي مأخوذ از گزارش. (“نويسندگي هم جالب و هم روشن است

 دانش معروف مجلّة بيدل در ةه مقاله دربار اين سطور، هم نُةندعالوه نويس به
  :قرار زيرند  بهچاپ رسانيده که  به تهرانکتابداري دهلي، فارسي قندآباد،  اسالم

ايالت بهار  بيدل به: سيد سليمان ندوي
وابستگي موروثي داشته است و اگر او 

آبادي گفتن ترديد باشد،  را در عظيم
 .ترديدي نيست در بهاري گفتن هيچ



  ١٨٢  قند پارسي

  

  .۴۵ ة شمار،، تهرانکتابداري، »عشق مجازي تا عشق حقيقي بيدل از «-۱
  .۳۴ ة شمار،آباد ، اسالمدانش، »حيرت در کالم بيدل «-۲
  .۱۰ ة شمارنو، ، دهليفارسي قند، »حقيق از نظر بيدل و پژوهشگرانت «-۳
ي ها  برخي از گوشهة شفيع وارد تهراني دربارمحمدبررسي بيانات شاه  «-۴

  .۶ ةشمارنو،  دهلي، قند فارسي ،»ناشناخته و مبهم زندگي بيدل
  .۵۱ ةآباد، شمار  اسالم،دانش، »تأثير بيدل بر غالب «-۵
  .۱۹ ةشمارنو،  دهلي، قند فارسي ،»ر بيدلدل از نظ سير «-۶
  .۵۳ ةآباد، شمار ، اسالمدانش ،»کتک کجاست و خاندوران کيست «-۷
نو،  دهلي، فارسي قند، » عبدالقادر بيدل و ماجراي يکي از توانگران بنگالميرزا «-۸

  .۱۸ ةشمار
نو،  هليد ،فارسي قند  دکتر عبدالغني،ة مقالة، ترجم»نه در کالم بيدليي آةواژ «-۹

  .۱۴ ةشمار
 كه در سال بيدلهم كتابي نوشته است تحت عنوان ) عليگره(پروفسور نبي هادي 

  :اند كه خودشان نوشته چنان. چاپ رسيده م به ۱۹۸۱
پس از . گامي است» بيدل در راه ارزيابي شاعران عهد مغل«اين مقاله دربارة ”

قضا را مطالعة بيدل . و بود شاعران ديگر موضوع جستج٫            انتشار 
  .١“اي ارائه كنم گانهصورت كتاب جدا كردم آن را بهفكر . پايان رسيد به

عنوان سوانح، انتقاد و انتخاب در سه بخش تقسيم شده است و مشتمل  اين كتاب به
  .هشانزده صفحو است بر دو صد 

رة يك شاعر و ترتيب طبيعي كه دربا هاي بيدل را به ايشان احوال و آثار و انديشه
مثالً اگر احوال او را بنويسد الزم است از . اند رود بيان نكرده نويسنده معموالً انتظار مي

تا درگذشت در بيان مراحل گوناگون زندگي ربط و ترتيب طبيعي و واقعي پيدايش 
وجود داشته باشد و يا اگر انديشة او را مورد بحث و انتقاد قرار دهد الزم است دربارة 

هاي مهم كه شاعر در سخنان خود ارائه كرده  ها يا الاقل موضوع ي از موضوعهريك
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  شناسان بيدل  ١٨٣

  

خيلي خوشبخت شدم كه بيدل در روسيه 
بيش از ميهن خود مورد توجه دانشمندان 

كه در  گرفته آن هم وقتي آن سامان قرار
 .زادگاهش او را تقريباً از ياد برده بودند

آن  هاي مربوط به منثور او گفتههاي  اشعار را يكجا گردآوري كند و همچنين از نوشته
متأسفانه آقاي . موضوع گردآوري كند، بعد آن را مورد بحث و بررسي و نقد قرار دهد

جاي آن در مواردي از زندگي  اند و به يار ننمودهپروفسور نبي هادي اين سبك را اخت
 اختيار نموده است و روابط عنصر چهار و نكات و رقعاتبيدل و شيوة نگارش كه در 

 تمسخّر قرار داده است كه در يك اثر ادبي اين شيوه حتماً ردصوفيان مو او را با
  .ستودني نيست

آقاي پروفسور ظهير احمد صديقي 
دِل عنوان  شته است بهاثري نو) پاكستان(

 و مجلس تحقيق و تأليف فارسي بيدل
انتشار داده دانشكدة دولتي الهور آن را 

نويسنده اول غزل بيدل را مورد . است
بر كالم را قرار داده است و تأثير او بحث 

غالب و اقبال نشان داده است سپس 
هاي بيدل را  ترجمة اردوي منظوم غزل

ترجمة غزليات بيدل بسيار دشوار . باشد ميكمال مترجم آورده است كه نشانة فضل و 
سرايان فارسي  ميان كلية غزل قاره بلكه در گويان شبه ميان همه غزل است، چون او در

تر و كالم او از اصطالحات تصوف و عرفان و تعقيد و ابهام و بسياري از  از همه مشكل
ارزش و اهميت  توان به راين ميبناب. باشد تراكيب نو كه مخصوص بيدل است مملو مي

  .اين ترجمة منظوم غزليات منتخب پي برد
ها  عالوه بر اين گفتارها و آثارها، دربارة بيدل چند گفتارهاي ديگر هم در مجلّه

  :قرار زير هستند چاپ شده است كه به
 م از سيد يعقوب ۱۹۶۳، كلكته، دسامبر اندو ايرانيكا، »ميرزا عبدالقادر بيدل« .۱

 .بزمي
 .۳-۴، شمارة ۴، كراچي، ج هالل، غالم سرور خان، »بيدل« .۲
  .نگارستان، شفيق خواجه، »مرزا بيدل« .۳

 .متأسفانه اين هر سه مقاله را نتوانستم پيدا كنم



  ١٨٤  قند پارسي

  

، ميزان، فخر عالم، دانشگاه دهلي، »احوال و آثار و افكار: موالنا عبدالقادر بيدل« .۴
  .۷۹سال ششم، شمارة 

 .ست اما در بعضي موارد دچار اشتباه شده استمقالة فخر عالم خوب ا
  .۳۳، شمارة دانش، دكتر سيد محمد اصغر، »                  :                   « .۵

 دچار اشتباه شده است كه نتيجة عدم رددر اين مقاله نويسنده در بسياري موا
 را در گفتاري بنده آن همه. نگاران است بررسي دقيق همة آثار بيدل و تذكره

 .ام كه تاكنون چاپ نشده است نشاندهي كرده
  .تذكرة معركة سخن، عبدالباري آسي، »بيدل و معترضين« .۶

در اين مقاله نويسنده پاسخ بعضي از ايرادات را داده كه عموماً دربارة سخنان 
 . استدهبوبيدل 

، جنوري تا الفاظ عليگرهي، ، ضمير علي بدايون»              ـ                   « .۷
  . م۲۰۰۱جون 

  :نويسد در اين گفتاري آقاي ضمير علي مي
ما . شود همة علوم و دانش مشرق زمين در انديشة بيدل خالصه شده گفته مي”

طور مشروح ترتيب دهيم و  هاي بيدل را به نياز بدين نكته داريم كه انديشه
خوانندگان معاصر معرفي   بهلحن جهاني اين گويندة روشنفكر مشرق زمين را

هاي بيدل با گذشت زمان هرچه بيشتر  مضمرات جهاني انديشه… كنيم
ترين  يابد و مطالعة سخنان او در تناظر جهاني يكي از مهم گسترش مي

هاي او سرتاسر جنبة جهاني دارد و او در يك  انديشه.  زمان ماستاتمقتضي
هاي بيدل ما را   جهان انديشهسير. كند هاي گوناگون سفر مي سمت وقت به

شود كه براي سرتاسر جهان انسانيت يك سكوي مشتركه  جهاني رهنمون مي به
 .١“دارد

، جنوري نامه غالبپروفسور سيد امير حسن عابدي،  ،»          ٓ            « .۸
  .م ۱۹۹۸
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  شناسان بيدل  ١٨٥

  

داده است اما  ه نثر بيدل را موضوع بحث قراراگرچدر اين مقاله نويسنده 
تنها برخي از احوال . رده استكهاي آن بحث ن دربارة شيوة نثرنويسي و ويژگي

 . نوشته استعنصر چهارهاي  اقتباس اشاره بها زندگي بيدل ب
، حصّة دوم مقاالت ديني و علمي، دكتر محمد شفيع، »ميرزا عبدالقادر بيدل« .۹

  .م ۱۹۶۱
قرار داده است اما نويسنده در اين مقاله احوال و آثار بيدل را مورد بحث 

 .علّت فقدان مآخذ الزم در بعضي موارد دچار اشتباه شده است به
 . م۱۹۴۵ژانوية ،  گيا، نديممجلّة، اسرار احمد ندوي، »بيدل ميرزا« .۱۰
 .، الهور، شخصيات نمبر دونقوشالرحٰمن كاكوي،  ، شاه ولي»بيدل« .۱۱
 .۴۳آباد، شمارة  م، اسالدانش، پروفسور محمود عالم، »ميرزا عبدالقادر بيدل« .۱۲
مطبوعة آرت پريس، ، مرتّبة پروفسور عطاءالرحٰمن عطا كاكوي، »زار حيرت« .۱۳

  . م۱۹۵۶سبزي باغ، پتنا، 
هاي سيد سليمان ندوي و نياز فتحپوري  در اين كتاب آقاي عطاء كاكوي مقاله

گردآوري را و ابواللّيث صديقي كه دربارة بيدل نوشته شده و قبالً ذكر شده 
  :نويسد ايشان مي. اند هكرد
براي بررسي انتقادي احوال بيدل و سخنان وي همين امر را مناسب دانستم كه ”

گفتارهاي سيد سليمان ندوي و نياز فتحپوري و دكتر ابواللّيث صديقي را 
 .١“ اين مجموعه را ارزنده و جالب كنم،دربارة بيدل شامل كرده

اي  پاكستان آقاي ظفيرالحسن كتابخانهاين امر موجب خرسندي است كه در كراچي 
اند كه درحال حاضر اگرچه كتابخانة بزرگي  تأسيس نموده» بريريي بيدل الشرفاباد«نام  به

بيدل است و در دسترس  ها مربوط به نيست باز هم آثار بيدل و هرچه از آثار و مقاله
  .اند  در آن گردآوري كردهه راايشان رسيد

المللي  زبان انگليسي و فارسي و اردو در كنفرانس بين ها به هبسياري از مقالعالوه  به
م قرائت  ۲۰۰۳نو در سال  م و جامعة ملّية اسالميه، دهلي ۱۹۸۲بيدل در پتنا در سال 
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  ١٨٦  قند پارسي

  

. دست بنده نرسيده است چاپ نرسيده است يا چاپ شده است ولي به شده كه تاكنون به
 جامعة ملِّية اسالميه تشكيل شده در كنفرانس دهلي كه سال گذشته در ماه مارس در

قرائت كرده بودم حاال معلوم شد كه » بيدل و عرفان«اي تحِت عنوان  بود، بنده مقاله
  .رسانند چاپ مي ها را يكجا گردآوري كرده به پروفسور خانم قمر غفّار همه آن مقاله

  شناسان ايران بيدل
حسيني در كيهان فرهنگي نويسندة معروف معاصر آقاي حسن شاعر و در اين زمينه 

  :نويسد مي» ها فصلي با بيدل در كنار شاعر آينه«، تحِت عنوان ۵سال پنجم، شمارة 
تا پيش از انقالب . دارد تأني برمي هاي اول خود را به شناسي گام در ايران، بيدل”

گوش  از سازنقّادان معاصر ادب، بيشتر نغمة مخالفت با شعر و اسلوب بيدل به
آن را » اوج ابتذال«اند سبك هندي و  ر اين دوره هرجا خواستهد. رسيد مي
الواقع  في. اند ميان آورده از بيدل بهطعن و تعريض نامي  ديگران گوشزد كنند، به به

در اين دوره، منتقدان ادبي ما، نوازندة نتي هستند كه مرحومان براون و شبلي 
ه اين دورة زماني از نغمات البتّ. اند نعماني در تصنيف و تنظيم آن پيشقدم بوده

بيدل » صائب نگاهي به«براي علي دشتي در . يكسره خالي نيست» خارج آهنگ«
  .“از رقيبان سرسخت صائب است

 ۱۳۴۷از ديد شاعر و منتقد و مترجم معاصر دكتر شفيعي كدكني در اين زمان سال 
  : جواني كهشمسي بيدل و شعر او با يك نگاه كلّي، درس عبرتي است براي گويندگان

كس از آن سر  اي ادا كنند كه هيچ گونه كوشند سخنان خود را به آگاهانه مي”
تواند  پندارند كه ابهام، آن هم ابهام دروغين و آگاهانه، مي درنياورد و مي

شعرهاي ايشان را پايدار و جاودانه كند و در كنار آثار گويندگان بزرگ زبان 
  .“اهداردهاي آينده محفوظ نگ فارسي براي نسل

خود  تر به پس از پيروزي انقالب، طرح شعر بيدل، اندك اندك صورت جدي
ميان  شك در اين ميدان، علي معلّم اولين شاعري است كه نام بيدل را در بي. گيرد مي

  :اندازند ها مي جوانان شاعر اين دوره بر سر زبان
  تا كسي» معلّم«بر سخن غالب نشد چون ما 

 عـبـدالقـادر بيـدل نـشـدخـوار خـوان  ريـزه



  شناسان بيدل  ١٨٧

  

هاي نو آيين ـ بيشترين تأثير را از  معلّم، شاعري است كه خود خصوصاً در مثنوي
جا كه شعر معلّم با آن طنطنة حماسي  زبان و خيال پيچيدة بيدل گرفته است و از آن

يك  پس به. طرق گوناگون بر شعر اكثر شاعران پس از انقالب تأثير گذاشته است به
  .لّم، واسطة تأثير غيرمستقيم بيدل بر شعر پس از انقالب استمعني مع
ميان شاعران جوان اين دوره،  در

يوسف علي ميرشكاك، نخستين 
 شيفتگي و بعت شاعري است كه به

معلّم دارد، شيفتة ميرزا  اي كه به عالقه
عبدالقادر بيدل و شعر سحرآميز او 

هاي  شود و هم اوست كه در سال مي
تي پيرامون شعر بيدل  مقاال۶۰-۱۳۵۹

روزنامة جمهوري در ضميمة فرهنگي 
پايمردي  نويسد و سپس به ، مياسالمي

 غزلياتنسخة  استاد مهرداد اوستا به
چاپ وزارت معارف سابق  (بيدل

پيگيري  يابد و با دست مي) افغانستان
چاپ  طريق افست به و سخت كوشي جنوني خود، غزليات بيدل را در دو جلد به

اين طريق اولين گام جدي و مؤثّر براي آشنايي اهِل ادب و دوستداران شعر  به. اندرس مي
  .شود فارسي با شعر بيدل دهلوي برداشته مي

بعد از چاپ غزليات و مطالعة كامل آن، توسط راقم اين سطور، در چندين جلسه 
و پيرامون سبك هندي » حوزة انديشه و هنر اسالمي«از جلسات هفتگي شعر در 

انضمام چند مقالة  ها به شود و حاصل اين صحبت هاي شعر بيدل، صحبت مي ويژگي
شود مستقل، پيرامون خصوصيات سبك هندي، شعر  هم پيوستة ديگر، خود كتابي مي به

با يك سال  اي از شعر معاصر فارسي كه هم اينك اين كتاب ـ بيدل و تأثير آن بر شاخه
  .، سرگرم سير و سلوك مقدماتي استدر هزار توهاي چاپـ  و نيم تأخير

امر موجب خرسندي است كه در اين 
كراچي پاكستان آقاي ظفيرالحسن 

شرفاباد بيدل «نام  اي به كتابخانه
اند كه در  تأسيس نموده» اليبريري

حال حاضر اگرچه كتابخانة بزرگي 
نيست باز هم آثار بيدل و هرچه از 

بيدل است و  ها مربوط به آثار و مقاله
 در آن ه رادر دسترس ايشان رسيد

 .اند كردهگردآوري 



  ١٨٨  قند پارسي

  

 فقهها و رباعيات بيدل، همراه با چند مقاله متّ  شمسي گزيدة غزل۱۳۶۶در زمستان 
تحِت ـ  حق از پيشگامان معرفي بيدل در ايران هستند كه به قلم استاد شفيعي كدكني ـ به

ادبيات فارسي  همند ب  منتشر و با استقبال طبقة دانشگاهي و عالقهها آينه شاعرعنوان 
  .١مواجه گرديد

تاريخ ادبيات در اهللا صفا در  شناسان ايران شادروان آقاي استاد ذبيح جمله بيدل از
. اند هاي بيدل را خالصه كرده  احوال و آثار و سبك و انديشهه در چهار صفحايران

 در صورتي اند نخست قبيلة بيدل را ارالت نوشته. اند  دچار اشتباه شدهنكتهايشان در سه 
نام  اند در صورتي كه به  را مراسالت نوشتهبيدل رقعاتتر است، دوم  كه برالس درست

ممكن است سهو . اند  را مثنوي عرفات نوشتهعرفانمعروف است، سوم مثنوي » رقعات«
توان گفت كه  صفا، چون چهرة برجستة ادبي ايران هستند لذا مي. چيني باشد حروف
نقل آن  لذا بنده نياز به.  عقيده اكثريتي از دانشمندان ايران استاش دربارة بيدل عقيده

  :اند البتّه در آخر صفحه ايشان نوشته. عقيده ندارد
توان انكار كرد كه در  هرچه دربارة او بگويند و بخواهند اين حقيقت را نمي”

ها نوعي   است كه ناديده گرفتن آنيهاي ها و پاكيزگي موج خياالت او گاه صافي
  .٢“انصافي است از بي

در ضمن . اين همان حقيقتي است كه بيدل خودش آن را اعتراف كرده است
من بعضي احوال از ضسخناني كه  داد راجع به  هجري روي١٠٨٣ماجرايي كه در سال 

  :نويسد  هجري چكيده، مي١٠٨٣طبع او از دوران كودكي تا در سال 
ي طرز سخن در ضمن بعضي قدر از جمله فوايدي است كه پيش از آشنا اين”

خواست چهره  طريق ندرت و غرابت بي اختيار روي نمود و به احوال بي
كه ثمرات حديقة معاني در اين ايام رنگ پختگي گرفته و عروج  گشود با آن مي

  .٣“كرسي متانت نشسته بناي كالم الحال به
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  شناسان بيدل  ١٨٩

  

اري است  هجري گفته از پختگي و متانت ع١٠٨٣چه تا سال  توان گفت آن لذا مي
عالوه در مقدمة كليات  به. چه بعد از آن گفته از پختگي و متانت برخوردار است و آن

گي، لاز ده سالگي تا بيست و نه سا(خود، چاپ صفدري، بيدل براي سخنان دورة اول 
  تا آخر حيات١٠٨٣(و سخنان دورة دوم ، »بضاعتان و افسردگان بي«را )  ه١٠٨٣ تا ١٠٦٤
  :نويسد قرار داده مي» داران گوهر كمال و تازه رويان چمن خيال ايهم« را )ه ١١٣٣
حاصلي از حاشية گلشن محروم داشتن آبياري انفعال مروت  جرم بي بيد را به”

بري، از  خطاي بي است و سرو را، به
سواد چمن بيرون راندن علم سرنگوني 

اچار ربط اين ن. افراشت انصاف مي
» ان گوهر كمالدار مايه« با» بضاعتان بي«

  :هاي ضرورت وفاق فهميد از شعبه
  چشـم هـوش اگر اسـرار اين آيينه دريابي به

 ١“ها بهم دارند نگار چشمكصفا و جوهر و ز
دكتر شفيعي كدكني كه گوينده و نويسنده و منتقد معروف ارجمند معاصر هستند، 

چاپ   به مردمهنر وم در مجلّة  ١٩٧٥در سال » دهلوي بيدل«اي تحِت عنوان  مقاله
مورد انتقاد را شود  در اين مقاله ايشان ابهام و تعقيدي كه در كالم او يافته مي. رسانيد

  :اند داده شاعران جوان هموطن خود را توصيه كرده شديد قرار
هاي باريك  هاي نازك و انديشه موفّقيت بيدل در ايران با آن همه خيالعدم ”

كوشند سخنان   امروزي كه آگاهانه ميدرس عبرتي است براي گويندگان جوان
كس از آن سر درنياورد و پندارند كه ابهام و  كه هيچ. كنند اي ادا گونه خود را به

اي كه از  اما تجربه. آن هم ابهام ذهن دروغين شعر ايشان را پايدار و جاودانه كند
  .٢“وجود بيدل داريم بهترين درسي عبرتي است
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دچار ر مورد بيدل دعيني صدرالدين آقاي 
اش ناشي از اين  اند و عقيده سوء تفاهم شده

 را با دقّت عنصر چهاراست كه كتاب بيدل 
 .كامل نخوانده است



  ١٩٠  قند پارسي

  

هاي ايشان دربارة  ها و ترجمه  كه مجموعة مقالهها هآين شاعرباز همين منتقد در 
  :نويسد  م چاپ شده مي۱۹۸۸-۸۹بيدل است و در سال 

ناشناسي ما ايرانيان در برابر عظمت و نبوغ شعري او  سكوت ناسپاسي و حق”
حقيقي مقام او در تاريخ ادبيات و زبان ملل آسياي ميانه و وجه از اهميت  هيچ به

تواند حضور آشكار او را در حافظة جمعي اين  اهد و نميك آسياي غربي نمي
  .١“اقوام پرده پوشي كند

  :قدر، بلكه دو مصرعة زير از بيدل و نه تنها همين
  افتد ز دوش من گران شد زندگي اما نمي

  :يا
  ام برق تماشايش قيامت ريخت بر آيينه

  :نويسد مي
ها   مجموعة عظيم كليشهنام من ماند و نه آن دهم همان مصرع به من ترجيح مي”

  .٢“و كلمات بوك
دهد كه استاد بدين نكته متوجه  اين اختالف عقيده در فاصلة سيزده سال نشان مي

توان دربارة او يك قضاوتي  اند كه بدون بررسي جامع و دقيق آثار گوينده نمي شده
آن  بسي دارد و او خودش اعتراف بهل همة گويندگان، رطب و يابيدل، مث. درست كرد

  .كرده چنان كه در باال ذكر شد
عنوان نقد بيدل،  راستي مجموعة گفتارهاي ايشان است به  بهها آينه شاعر
، حافظ و بيدل »دريچة آشناي بيدل، بيدل و بيدل گرايان«: شناسي شعر بيدل، مصرع سبك

تي راس ميان اين پنج گفتار نقد بيدل به در. محيط ادبي ماوراءالنّهر در قرن نوزدهمدر 
» گرايي بيدل و بيدل«و . الدين سلجوقي است  اثر صالحبيدل نقدبررسي انتقادي كتاب 

» ادبيات فارسي در تاجيكستان« است كه يرژي بچكا در كتاب خود Bedilismترجمة 
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  شناسان بيدل  ١٩١

  

ماندة سه گفتار كاري است مهم كه در معرفي بيدل در ايران  باقي. عنوان فصلي آورده به
  .ي ايفا كرده استا نقش مهمي و ارزنده

وقتي كه . ايجاد كردهايران اين كتاب در عين حال يك جنجال هم در محيط ادبي 
گفتة حسن حسيني، در بررسي  ، بهفرهنگي كيهانآقاي دكتر محمد جعفر ياحقّي در 

حق از حسن  اند، تعريف و تمجيد به برده طريق قديمي خراساني پي همان ها شاعر آينه
حق شاعري كه موضوع سخن كتاب قرار گرفته  ر شفيعي و تحقير نابهسليقه و نقّادي دكت

اند كه در  آقاي ياحقّي پاسخ خيلي طويل داده آقاي حسن حسيني به. است
البتّه پاسخ . تكرار آن ندارم  چاپ شده و نياز به۵ سال پنجم، شمارة فرهنگي كيهان

عاصر ايراني در دفاع از داد كه گويندة م طويل آقاي حسن حسيني مرا تحِت تأثير قرار
موجب خرسندي است كه پس از انقالب اسالمي . تواند برود بيدل تا اين حد مي

او بيدل هم رفته » كامل مرشد«آورد دست  طوري كه اقبال قبول عام در ايران به همان
  .كند رفته جاي خود را در ايران پيدا مي

رسد كه  چشم مي ها كسي بهميان دانشمندان معاصر ايراني تن آقاي حسن حسيني از
 ،بيدلاي تحِت عنوان  تنها دفاع از بيدل را بر عهدة خود گرفته بلكه كتاب ارزنده نه

اش را خوانده خيلي تحِت تأثير  بنده همه.  نوشته استسپهري و سبك هندي
شوند كه جبران  گرفتم و حس كردم االن كساني در ايران پيدا مي هاي ايشان قرار انديشه
در . اند بكنند و در راستاي معرفي بيدل پس از شفيعي كدكني گام مهمي برداشتهمافات 

اند  غيرايراني كردهمندان ادبيات فارسي  عالقه اثر خود آقاي حسيني يك پيشنهاد خوبي به
  :جا ذكر شود دارد اين كه جا
مندان ادبيات فارسي و خبرگان ادب و آشنايان شعر  اولي آن است كه عالقه”

ل در خارج از ايران در تصحيح و چاپ آبرومندانة آثار بيدل و ايضاً در بيد
ها و مشكالت شعر بيدل و روشنگري محسنات آثار او بكوشند و  توضيح ويژگي

  .١“هاي گذشتگان وا نگذارند تذكره كار معرفي بيدل را يكسره به
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  ١٩٢  قند پارسي

  

م كه كنخواهم اظهار  حتماً پيشنهاد خوبي است و براي اطّالع آقاي حسيني مي
ميان  و از. طور كه شايد و بايد گام مهمي برداشته است افغانستان در چاپ آثار بيدل آن

دانشمندي و نويسندگان معروف هند و پاكستان نياز فتحپوري، مجنون گوركهپوري، 
دكتر عبدالغني، دكتر سيد عابد علي عابد، دكتر سيد عبداهللا و پروفسور حميد احمد خان 

ها و مشكالت شعر بيدل و روشنگري محسنات او مقاالت  يح ويژگيغيره در توض و
  .زبان فارسي ترجمه نشده است متأسفانه تاكنون بهاما . اند اي نوشته خيلي مهم و ارزنده

مقالة  ١»بيدل در ديار بيدالن«مقالة دكتر سيد علي محمد سجادي تحِت عنوان 
بنده خيلي . اند دوست ناشناخته اهداء كردهعنوان  بنده به خوبي است كه ايشان آن را به

  :اند ايشان نوشته. متشكّرم و در اين كنفرانس آرزومند مالقات ايشان هستم
ميان اهِل ادب و  گرايي خود مكتب تازه در شناسي و بيدل در ايران امروز بيدل”

چه  آيد و آن حساب مي همچنين شاعران جوان ايران و پژوهندگان دانشجو به
هاي ابهام و ايهام و ايجاز، انديشة  ين امر را رونق بخشيده است ويژگيبيشتر ا

ژرف و سخن سنجي و سخنداني شاعر از يك سو و تمايل شديد اهِل ذوق 
  .٢“بازشناسي شاعراني چون بيدل از سوي ديگر است به

يادوارة موالنا «عنوان  اي به ميرشكاك هم مقالهعلي گويندة معروف يوسف 
طور  اند كه ايشان به چاپ رسانيده  بهجمهوري اسالميدر روزنامة » عبدالقادر بيدل

  .اند اختصار احوال و آثار بيدل را معرفي كرده
 و سعيدي سيرجاني» صائب نگاهي به«عالوه بر اين نويسندگان، آقاي علي دشتي در 

  .اند بيدل در گفتارهايشان كرده اي به غيره اشاره و خسرو فرشيد ورد و
  ن افغانستانشناسا بيدل

اند كه آن را   نوشتهبيدل نقدنام  الدين سلجوقي كتابي خيلي ارزنده به آقاي استاد صالح
. چاپ رسانيده است ميالدي به ١٩٢٤و دارالتأليف رياست كابل در سال ي وزارت تپوهن
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  شناسان بيدل  ١٩٣

  

احوال بيدل و اوضاع  راستي مطالعة انتقادي سخنان بيدل است و راجع به اين اثر به
  :نويسد صر وي بيش از يك صفحه چيزي در آن نيست ايشان مياجتماعي ع

خواهم عالم و  وقت نمي گاه مورخ و متتبع تاريخ نبودم و هيچ چون بنده هيچ”
  .١“جا مطالعه كنم الّا در سخن و در اثر او اديب و فيلسوف را در هيچ

  :نويسد مي دوم عنصركه بيدل در آغاز  حال آن
در ضمن بعضي احوال از پردة تأمل ظهور نموده بود از آن جمله وارداتي كه ”

جلوگاه تحرير  رنگي چهرة وقوع گشود به ها از تتق بي در ذيل فوايد صحبت
  .٢“آرد تا مبرهن گردد كه خياالت بيدلي نيز عالمي دارد مي

  :نويسد  چهارم ميعنصرو در 
نگ افشاي رموز بعضي مقامات آه مطرب انجمن تقرير را بهدر اين عنصر ”

زمزمة قانون بيدلي بساط  تا گوش اثر اسرار نيوش به…  نوايي استمنتخب
  .٣“تغافل نچيند و نگاه معني آگاه از اين رنگ شكسته بال غبار انحراف نبيند

هاي مخصوص خود را تحِت تأثير ماجراها و  آيد كه وي انديشه از اين اقتباس برمي
هاي او  انديشه لذا سرگذشت بيدل به. كسوت نظم درآورده است پيشامدهاي گوناگون به

  . را ناديده گرفتنتوان آ همانا نسبت تن و جان دارد و نمي
الدين سلجوقي بدون ترديد از جمله دانشوران و نويسندگان برجستة  استاد صالح

افغانستان هستند كه بنابر وسعت اطّالعات خاصّه در فلسفه و انواع علوم و آشنايي 
. اند كالم بيدل نوشته اي راجع به مثل انگليسي و فرانسه اثر ارزندههاي اروپايي  زبان به

  .ام بنده آن را از اول تا آخر مطالعه كرده
اند كه در سال   نوشتهقدس فيضعنوان  اهللا خليلي هم كتابي به آقاي استاد خليل

  :نويسد محمد رياض دربارة اين كتاب مي.  ميالدي در كابل چاپ شده١٩٥٥
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  ١٩٤  قند پارسي

  

فارسي ارائه گرديده، ولي اكثر  زبان دري اسي تاكنون آثار ارزنده بهشن در بيدل”
راجع . باشد اي از افكار و عقايد وي مي ها محتوي منتخبات نظم و نثر و پاره آن
. فارسي كمتر كسي دست زده است احوال عجيب شاعر و نويسندة مبدع به به

 تا حدي قدس فيض  بهچنين نيازي را اثر شادروان استاد خليل اهللا خليلي موسوم
  .١“باشد كتاب داراي يكصد و دو صفحه در قطع بزرگ مي. سازد مرتفع مي

كليات هاي برجسته است كه  اهللا خليلي از اين حيث از جمله شخصيت آقاي خليل
در چهار جلد تدوين و تصحيح كرده انتشار داد، و او توانسته همة آثار بيدل را  را بيدل

هايي است كه تاكنون  ترين كارنامه اين كار او از مهم. مال دقّت بخواندك از اول تا آخر با
دهندة نگاه ژرفاي ايشان  ايشان مقدمه هم بر كليات نوشته كه نشان. در كابل انجام يافته

  :هايشان در اين مقدمه آن است كه خالصة انديشه. هست
ت و استعارات بكر بيدل در اقسام شعر طبع آزمايي كرده خاصّه در غزل تشبيها”

هاي عرفاني و مسائل عالي است كه در  انديشه. كاربرده است و صنايع ظريفه به
طور  هاست خاصّة اسرار توحيد، هستي، موقف انسان را به يك قسمت غزل

انگيز بيان كرده و قسمت دوم غزليات فارسي مضامين پيش پا افتاده  حيرت
  .٢“دارد

اين . اند  در دو جلد نوشتهشناسي بيدلنام  بهپروفسور غالم حسن مجددي اثري 
 نقد: هاي سه كتاب كه قبالً ذكر شد اي است از اقتباس كتاب تا اندازة زيادي مجموعه

، اثر دكتر عبدالغني و احوال و آثار ميرزا عبدالقادر بيدلالدين سلجوقي؛  صالح، اثر بيدل
اندر سهاي الك است بر سه خطابهعالوه مشتمل  به. اهللا خليلي  اثر استاد خليلقدس فيض

اين كتاب را دانشگاه كابل . بوزاني كه در كنفرانس دربارة بيدل در كابل ارائه كرده بود
  .انتشار داده است

عالوه بر اين سه كتاب، بسياري از گفتارها دربارة بيدل در افغانستان نوشته شده كه 
  :دشو دست بنده رسيده است و ذيالً نقل مي برخي از آن به
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  شناسان بيدل  ١٩٥

  

 ؛٢١ ، شمارة٤، ج كابل، حبيبي عبدالحي، كابل، مجلّة »سبك هندي و مكتب بيدل« .١
 ؛٣٤، شمارة ١، ج كابلقاري عبداهللا، مجلّة ، »ميرزا عبدالقادر بيدل« .٢
 ؛٤-١٢، ١، شمارة ٩، كابل ج آريانه، محمد ابراهيم خليل، »عرس حضرت بيدل« .٣
 ٥، شمارة ٢١، دورة ادبجلّة ، اسداهللا حبيب، م»شناسي در اتّحاد شوروي بيدل« .٤

 ؛٥-٦و 
، هالل، محمد عثمان خواجه، »ترين شاعري صوفي بعد از جامي بيدل بزرگ« .٥

 ؛٦، ٢، شمارة ٩كراچي، ج 
روزنامة جمهوري اسالمي ، محمد كاظم كاظمي، »شرحي بر يك غزل بيدل« .٦

  .ايران
رة بيدل گذشته از اين آقاي استاد محمد عبدالعزيز مهجور هم چند آثار دربا

 .اند چاپ رسانيده به
 .»شرح مستزاد ابوالمعالي بيدل« .٧
 .»آيينة بندان حيرت بيدل« .٨
  .ام از اين جمله كامدي و مدن را مورد مطالعه قرار داده» كامدي و مدن« .٩
اميدوارم ها برسد اما  آن هايي است كه بنده نتوانسته به عالوه چه بسا آثار و مقاله به

  .دننكما بدان اشاره برادران دانشمند افغاني 
  شناسان تاجيكستان بيدل

 در هكنم ممكن نيست كارهايي ك  از سرزمين تاجيكستان زندگي ميوربنده كه خيلي د
آقاي اسداهللا . دسترس بنده رسد تاجيكستان در زمينة بيدل تاكنون انجام يافته است، به

، كابل، دورة ادبة در مجلّ» شناسي در اتّحاد شوروي بيدل«تحِت عنوان اي  حبيب مقاله
البتّه ترجمة اردوي . دست بنده نرسيده است داد كه متأسفانه به  انتشار٦، ٥، شمارة ٢١
انجام نو  عة ملّية اسالميه، دهليبازنشستة فارسي جام كه دكتر شعيب اعظمي، استاد آن
سيده دست بنده ر چاپ رسانيده، به  به٩، شمارة ٢، كراچي، ج مهر نيمروزده در مجلّة دا

ايشان از سير تحقيقات و مطالعات در باب بيدل در . حتماً كاري است ارزنده. است
وسيلة محقّقان نامدار آن  كند و آثاري را كه به تفصيل گفتگو مي جماهير شوروي به



  ١٩٦  قند پارسي

  

 هيسخيلي خوشبخت شدم كه بيدل در رو. نمايد منطقه نوشته شده تعريف و معرفي مي
كه در  گرفته آن هم وقتي  دانشمندان آن سامان قراربيش از ميهن خود مورد توجه

نقل اين گفتار نداريم زيرا عموم  جا نياز به اين. زادگاهش او را تقريباً از ياد برده بودند
البتّه پس از مطالعة اين گفتار بدين نتيجه رسيدم كه . دانشمندان از آن آگاه هستند
وهش خود دربارة احوال بيدل و افكار  پژاند رفته نتوانسته نويسندگان شوروي روي هم

از جمله آثاري كه از ارزش و اهميت . كمال احتياط انجام دهند  و باتجديا برا وي 
را اين كتاب . ميرزا عبدالقادر بيدلنام  بسيار برخوردار است اثر صدرالدين عيني است به

علّت  دم اما بهديده بو) پتنا(در خطّ روسي نزد شادروان استاد پروفسور سيد حسن 
چه كه آقاي استاد  زبان روسي نتوانستم مستقيماً از آن استفاده كنم اما آن ناآشنايي به

. اند شود كه زندگي بيدل را در پنج دوره تقسيم نموده اند معلوم مي اسداهللا حبيب نوشته
با درنظر داشتن مشروح احوال و چگونگي گذشت زندگي بيدل و استفادة او از محضر 

اند  شود كه آقاي عيني دچار سوء تفاهم شده ن بزرگوار در يك وقت كامالً روشن مياي
 را با دقّت كامل نخوانده عنصر چهاراش ناشي از اين است كه كتاب بيدل  و عقيده
  .است

هاي عبدالغني ميرزا و ميرزاده و اسالم شاه محمداوف و الياس  و همين حال كتاب
رد كه در نوشتن شرح حال بيدل از عيني پيروي كرده و خو چشم مي اوف به الدين نظام

  .اند كتابش را مورد استفاده قرار داده
بيدل و «عنوان  به فصلي ادبيات فارسي در تاجيكستانيرژي بچكا هم در كتاب خود 

نوشته كه در آن كارهايي كه دربارة بيدل در تاجيكستان تا آن هنگام انجام » گرايي بيدل
اين كتاب حتماً از نظر دانشمندان . روح مورد بحث قرار داده استطور مش يافته به

  :نويسد ايشان مي. تكرار آن ندارم گرامي گذشته است لذا نياز به
شاهجهان با بناكردن تاج محل در آگره و كاخ طاووس در دهلي كشور را ”
ترين عمارت اوست  شكوه باكاخ طاووس كه . ختي سوق دادبورطة ادبار و بد به



  شناسان بيدل  ١٩٧

  

تر از كاخ ورساي است ولي ساختن اين كاخ نيز مانند كاخ ورساي فقر  جملپرت
  .١“دنبال داشت و استثمار مردم را به

مناسبت درگذشت شاهجهان گفته   بهم ١٦٦٥/ه ١٠٧٦اي كه بيدل در سال  اما مرثيه
است نمايانگر عكس اين مطلب است و تا اندازة زيادي وضع سياسي و اجتماعي و 

  .دهد ي خوبي را نشان مياقتصادي خيل
  داشت ميناي فلك جام طرب لبريـز مـي           ديوهم بهار و فصل ياد آن موسم كه بي   

  شاخ گل رقّاص و بلبل بسته در منقار نـي      انجمن نازان، چمن خندان، طراوت گلفـشان    
   عدل شاه نيـك پـي      خلق در حمد خدا از      دور سعدي بود و عهد امن و ايام شـريف         

  ر و رياه مــصرانش پادشــن چــاككمتــري  ران شاه چو او نگذشته در اقلـيم دهـر        كام
ن بيست و دو سال از اناگفته نماند وقتي كه بيدل اين اشعار را گفت پس از گذر

دهلي رسيده بود و هنوز  هاي بهار و بنگال و هند شمالي به زندگي خود در نقاط استان
توان آن  لذا نمي. دربار د بهتا چه رس.  دربار برقرار نشده بودياش با امرا روابط حسنه

  .ق و كاسه ليسي او حمل كرداشعار را بر تملّ
رئيس انستيتوي خاورشناسي تاجيكستان، تحِت آقاي پروفسور عبدالغني ميرزايف، 

» روابط ادبي ماوراءالنّهر، افغانستان و سند در زمينة گسترش مكتب ادبي بيدل«عنوان 
  :نويسد مي
ي، ديري نگذشته بعد از وفات بيدل آثار او از  عصر هجدهم ميالديدر ابتدا”

ماوراءالنّهر  جا به افغانستان و از آن خاك سند و عموماً پاكستان عبور نموده به
قدر هم  سرايي بيدل آن اهِل شعر و ادب ماوراءالنّهر با اسلوب سخن. رسد مي

مين  نيز يكي از پيروان هلسبك هندي كه ميرزا عبدالقادر بيد. بيگانه نبودند
يافته و در مدت  سبك است، هنوز از اوايل عصر هفده ميالدي در ماوراءالنّهر راه

ين ا. حالت يك سبك حكمران شعري مبدل گرديده بود كوتاه در اين سرزمين به
كه  بنابراين وقتي. سبك در ابتداي عصر هجدهم نيز نفوذ و پيروان زياد داشت

. نمايند كنند فوراً از آن استقبال مي يشعراي اين مملكت اشعار بيدل را دريافت م
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  ١٩٨  قند پارسي

  

ذوق بديعي و سطح تفكّر  گويي بيدل و معاني عرفاني اشعار او به طرز سخن
در . افزايد روز مي خيلي از شعراي ماوراءالنّهر موافق افتاده بر طرفداران آن روز به

ام  هاي سي اش سال غيره هاي اجتماعي، فكري و همين زمينه و تأثير ديگر عامل
مكتب «عصر هجدهم سركرده در ماوراءالنّهر يك سبك خاصّ شعري، يعني 

  .١“آيد وجود مي به» ادبي بيدلي
  شناسان اروپا بيدل
سد كه بيدل را ر چشم مي ندر بوزاني تنها كسي بهساميان خاورشناسان اروپايي الك از
 در گفتة پوهنيار عبدالقيوم قويم و به. داده است  مورد مطالعه قرارتيجد به
  :»شناسي بيدل«

آن ساني كه پروفسور بوزاني دربارة علّامه اقبال الهوري مطالعات و آگاهي ”
يگانه گواه . دقيق و وسيع دارد در خصوص بيدل نيز اطّالعات خوبي را داراست

هايي بود كه وي در تاالر  ما در اين مورد همانا يك سلسلة كنفرانس
 و مديريت نشرات پوهنجي ادبيات همة هاي پوهنجي ادبيات ايراد كرد كنفرانس

  .٢“استفادة خوانندگان گرامي گذاشته است صورت مرتّب به آن كنفرانس را به
مالحظات دربارة «، »وصف طبيعت در اشعار بيدل«عنوان  هاي ايشان به سه خطابه

 شناسي بيدل، شامل كتاب »نظريات يك دانشمند اروپايي دربارة بيدل«و » زم بيدليالئر
  .ام اش را خوانده از آن استفاده كرده بنده همه. ستا

طور مشروح مورد  زم را بهيالئنويسندة اين سطور در مقالة دكتري خود موضوع ر
داده كه  جا گفتار بوزاني را هم مورد تحليل و تجزيه قرار بحث قرار داده است و در آن

  .جا موجب اطناب خواهد شد ذكر آن اين
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