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   بيدل، محمل ايجازرباعيات
  ∗نيا سعيد يوسف

بر  اند و از اند و بعضاً برخي شعرهاي او را خوانده اغلب كساني كه نام بيدل را شنيده
سراست و درخشش او در قالب غزل  كنند كه بيدل، غزل گونه تصور مي اند، اين كرده

اين . ي استهاي شعر فارسي مثل رباعي و مثنو بيش از درخشش او در ساير قالب
قالب غزل و قصيده و مثنوي و رباعي،  گمان، گمان باطلي است، زيرا بيدل در هر چهار

. سرا بدانيم كننده دارد و سزاوار نيست كه او را صرفاً غزل  درخششي يكسان و خيره
قدري غني و عميق و اثرگذار است كه  مانده، به جا ي كه از بيدل بهرباعيات ةمجموع

هاي مديد و شايد تا آخر عمر، در مذاق  ها تا مدت اين رباعي ةمطالعحالوت ناشي از 
نام كشورمان يعني شيخ  بسرايان ميان رباعي بيدل در. ماند مي روح و جان ما باقي

ين عطّار نيشابوري و همفريدالد اي دارد و ام، جايگاه واال و شايستهشهري او خي 
 ي كه تارباعياتاظ كمي و كيفي، از ساير لح  به اورباعياتتوان گفت كه  جرأت مي به
  .ي بلندتر نيز هستاند، يك سر و گردن، حتّ جا مانده  بهامروز به

كشد و در  بيدل، شاعري است كه در حال و هواي فشردگي و ايجاز نفس مي
. تر است كند كه رباعي در چنگ طبع او از موم، نرم ي كه سروده است ثابت ميرباعيات

ها و  عالم پر راز و رمز غزل  به منتقدان معاصر معتقدند كه براي ورودبرخي شاعران و
  . او آغاز كنيمرباعياتهاي بيدل، بهتر است كه از  مثنوي

  :نويسد مي ها  شاعر آينه دكتر شفيعي كدكني با تأييد اين پيشنهاد در كتاب

                                                   
  .گر ايرانيشاعر و پژوهش  ∗
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هايي وجود  ها براي مجذوب شدن در هنر بيدل، دريچه در غالب اين رباعي”
  .“دارد

ترين  ي اميري اسفندقه نيز كه يكي از جدينگر معاصر مرتٰض شاعر و منتقد ژرف
 بيدل، رباعياتنام   بهقان ساحت شعر خصوصاً شعرهاي بيدل است، در نوشتاريمحقّ

  مزبور،ة، ضمن پذيرش نظريسكّوي پرواز
كند كه  هاي قابل و ارزشمندي اشاره مي نكته به

ايشان در بخشي از . ست تأمل و تفكّر اةشايست
مورد فضاي  ي درنكته بسيار مهم  بهنوشتار مزبور

  :نويسد كند و مي باطني شعرهاي بيدل اشاره مي
هاي بيدل و ارتباط آن با مباني صرف  بدون دريافت صحيح و روشن انديشه”

. عرفان و حكمت، از بيدل تصويري سالم در ذهن خواننده وجود نخواهد داشت
  “گمنامي اوست  بهصُور خيال در شعر بيدل پرداختن، دامن زدنلفظ و   بهفقط

  :نويسد و در بخش ديگري از اين نوشتار مي
پردازد كه عمري با آن زيسته و آن را  طرح مطالبي مي  بهشرباعياتبيدل در ”

تعبير خودش بر رمز ازل، لباس موزوني پوشانده است و   بهبيدل. كاويده است
  :گفته است

  اعر داننـد  ران، كـالم شـ    خب  تا بي   ، لباس موزوني پـوش    بر رمز ازل  
لحاظ دارا بودن تناسب و فرم موفّق يك رباعي،   به بيدل،رباعياتاين كه اكثر 

 اين موضوع است ةيكدست و قوي است و گاه عميقاً ابتكاري، خود نشان دهند
اي ه نفع تمرين  بهجويي در وقت و اوقات، آن هم ت صرفهعلّ  بهكه بيدل فقط

بگذريم از اين كه اصوالً بيدل، شاعري . چنين قالبي پناه نياورده است  بهسلوكي
 بيدل، سكّوي رباعيات. سروده است پركار بوده و تقريباً هر روز، شعري مي

اتات بيدل در پرتاب است و تقريباً تمام نظريآمادگي .  او متجلّي استرباعي
تا در پناه آن بتواند ديگر آثارش را دهد  آدمي مي  به بيدلرباعياتوسيعي كه 

  .“هضم كند، سخت شكوهمند است

لحاظ كمي و   بهبيدلرباعيات 
كيفي، از ساير رباعياتي كه تا 

اند، يك سر و  جا مانده امروز به به
 .گردن، حتّي بلندتر نيز هست
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هاي او  ها و مثنوي  بيدل، دقيقاً همان عالمي است كه در غزلرباعياتعالم باطني 
 كه در بحر يگانگي صورت و معنا غرقه بود، اين مهم  بهبيدل با عنايت. مستتر است

  .شد اسم و مسما قائل نميديد و تفاوتي ميان  ظرف و مظروف را همسان مي
سراغ آن رفته، از آبشخور عرفان و حكمت   بههاي بيدل در هر قالبي كه حرف
 شده است و مسافري كه قدم سيراب 

گذارد، با عوالمي مواجه  عالم بيدل مي به
شود كه فقط در صورت، با يكديگر  مي

ها يكي  تفاوت دارند و معنا و محتواي آن
گرچه در ساختار هاي بيدل ا رباعي. است

لحاظ ضعف و قوت ساختاري با   بهو
 يكديگر تفاوت دارند، بايد پذيرفت كه

  :قول غني كشميري به
 بلند و پست نيست شعر اگر اعجاز باشد بي

 ها يكدست نيست در يد بيضا همه انگشت
ميان حدودا چهار هزار رباعي  ، صاحب مجازي اين قلم ازهمين مهم  بهبا توجه

اي نسبتاً مفصّل  آن را در كتابي مستقل همراه با مقدمهد رباعي را برگزيدم و هفتص بيدل،
هاي بيدل  ترين رباعي ترين و عميق مؤثّرترين و خوش ساختاميد آن كه  به. كردم چاپ

 مرجع و مأخذ من در اين انتخاب، .مخوانندگان عرضه كن به ـ زعم خود  بههالبتّ  ـرا
 قائل ايشان اين حقير ضمن احترامي كه براي . بهداروندكوشش آقاي اكبر  بهبودكتابي 

ليف كتابم، بايد اذعان كنم كه أزحمات ايشان در تدوين و ت  بههستم و ضمن ارج نهادن
ها و خطاهاي متعددي در اين مجموعه وجود دارد كه بعضاً ناشي از غلطْ خواني  لغزش
اين . ها نيز گريخته است خوان خوان يا اشتباه حروفچين بوده و از دست نمونه نسخه

ها را ثبت  ام تا اين خطاها را بيابم و شكل صحيح آن حقير در حد بضاعت خود كوشيده
ارائه چند نمونه . ام ذوق و دانش ناچيز خود متوسل شده  بهكنم و در اين مسير سخت

  :تر شود در اين مورد كافي است تا اين موضوع اندكي روشن
  

رباعيات بيدل، سكّوي پرتاب است و 
 تمام نظريات بيدل در رباعيات تقريباً

آمادگي وسيعي كه . او متجلّي است
دهد تا در  آدمي مي رباعيات بيدل به

پناه آن بتواند ديگر آثارش را هضم 
 .كند، سخت شكوهمند است
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  :۱ ةنمون
  ناتواني خود را  بهلمعاي ديده، 

  : پيشنهاديةنمون
  ناتواني خود را  به،عدماي ديده 

  :۲ ةنمون
  خودستايي خون كرد  به رامهيعني 

  : پيشنهاديةنمون
  خودستايي خون كرد  به راهمهيعني 

  :۳ ةنمون
   كشدخلقبرت گر كشد از   بهگردون

  : پيشنهاديةنمون
   كشدحلقبرت گر كشد از   بهگردون

  :۴ ةنمون
   آنكه باور داردجويتمكين از 

  : پيشنهاديةنمون
   آنكه باور داردجويداز تمكين 

  :۵ ةنمون
   سخا را نستندتربيتآن قوم كه 

  : پيشنهاديةنمون
   سخا را نستندترتيبآن قوم كه 

  :۶ ةنمون
  دلتهر چشم زدن، سجده تسليم 

  : پيشنهاديةنمون
  دل استهر چشم زدن سجده تسليم 

  :۷ ةنمون
   نيستبافي كف در كارگه نفس،

عالم باطني رباعيات بيدل، دقيقاً 
ها و  عالمي است كه در غزل همان

بيدل . هاي او مستتر است مثنوي
اين مهم كه در بحر  عنايت به با

يگانگي صورت و معنا غرقه بود، 
ديد و  ظرف و مظروف را همسان مي

 .شد تفاوتي ميان اسم و مسما قائل نمي
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  : پيشنهاديةنمون
   نيستكفن بافيدر كارگه نفس، 

  :۸ ةنمون
  استمواج گوهر، نفس سوخته 

  : پيشنهاديةنمون
   استامواج ةگوهر، نفس سوخت

  :۹ ةنمون
  پرده بيند از مقام و حال است بي

  : پيشنهاديةنمون
   بيند از مقام و حال استچوپرده  بي

  :۱۰ ةنمون
  نگاه بميرنفس خو كن و آچو چندي 

  : پيشنهاديةنمون
  نفس خو كن و آنگاه بمير  بهچندي

  :۱۱ ةنمون
   ننگ نبودتعلّمماز پيچ و خم 

  : پيشنهاديةنمون
   ننگ نبودتعلّقماز پيچ خم 

توان  خوان و حروفچين مي خوان و نمونه هاي نسخه هاي ديگري نيز از لغزش نمونه
  . اين نوشتار بيرون استةارائه كرد كه از حوصل

انتخاب خويش  به بيدل را از باب مشت نمونه خروار رباعيات پايان تعدادي از در
  :کنم تقديم مي

ــاتواني، خــود را  بــهاي ديــده عــدم ــ  !ن ــشاني خــود را؟  هب ــا نن ــِه پ   هرچــه ت
  خود رسـاني خـود را       به ت اگر كم نيس   آنجا كه دليِل جستجو، عجِز رساسـت    

*  
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  پيچيده نواي مـا همـان در نـي مـا            از شيشه برون، رنگ ندارد مـي مـا        
  مانند كمان، گُم است در ما پـي مـا           يمراِغ خويـش  م، خـود سـ    هرجا بروي 

*  
ــرآ    ز شعوِر خويش و بيگانه بـرآ      ! »بيدل« ــه ب ــل زن و ديوان ــاِز تجاه ــر س   ب

ـ ا م بپوش، يـا از    يا چش   جز دود و غبار نيست در محفِل دهـر         ـ  ي   ه بـرآ  ن خان
*  

   هـوش، پـاك كـردي مـا را         ةاز صفح   سخن، هالك كردي ما را      به !»بيدل«
  اك كـردي مـا را    تـو خـ   ! دماِز ع اي س   ت؟ه نواسـ ور، آخـر چـ   انجمِن حـض  در

*  
  عناِن خود را   در دسِت سخن مده،     بـا حــرف ميــاالي دهــاِن خــود را 

  ود رااِن خــد زبــر كــشدر كــام اگــ  نيد، اسـراِر محـيط    از موج، توان ش   
*  

  احـــراِم نـــدامتي نبنـــديم چـــرا؟     ره عبــرت نپــسنديم چــرا؟! »بيــدل«
  را؟م چــود نخنــديل خــعقــ  بــهروزامـ   كـرديم  جهِل ديگران مي    به هدي، خند 

*  
ــي   بر وضِع گهر ز موج، خنـدد دريـا      ــز آزادي، نم ــا  ج ــسندد دري   پ

  ادد دريــوج، دل نبنــ مــةربــر طُــ   عـالِم رنـگ    ةتود شـيف  عارف نش 
*  

ــازي را    ْپردازي را كم گير نكته! »بيدل« ــي و ت ــذار ترك ــرهم بگ   ب
  تمام كن بـازي را ! اي هرزه نفس    دن تـا چنـد؟    با اطفاِل هوس، دوي   

*  
  كز مـا ز گمـان، دور كـشيدي خـود را؟             تو ز مردم، چه شنيدي خود را! »بيدل«

  تو چه ديـدي خـود را؟      ! خبر از ما    اي بي   در تو يك تـاِر مـو، ز مـا نيـست تهـي             

  خذآمنابع و م
تهران، ، نگاه، اكبر بهداروند مصحح، ن بيدل دهلويديوا: بيدل دهلوي، ميرزا عبدالقادر .١

  .ش  ه١٣٨٦ آبان
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نژاد، سروش ملل، تهران،  كوشش اميد مهدي ، بهرباعي: بيدل دهلوي، ميرزا عبدالقادر .٢
  .ش  ه١٣٨٦ تير

  .ش ه ١٣٧٦، نشر سروش، تهران، چاپ دوم بيدل، سپهري و سبک هندي: حسيني، حسن .۳
، )بررسي سبك هندي و شعر بيدل (ها شاعر آينه: يسرشك كدكني، دكتر محمد رضا شفيع .۴

  .ش  ه١٣٧١انتشارات آگاه، تهران، چاپ سوم زمستان 
، ترجمة شهباز ميرزا عبدالقادر بيدل: )ش ۱۳۳۳ :م(الدين خواجه  درصبخارايي،  عيني .٥

 .ش ه ١٣٨٤ايرج، سورة مهر، ارديبهشت 

  .۱۳، سال يازدهم، شمارة شعرفصلنامة  .٦
  


