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  »بيدل«معرفي كتاب 
  نوشتة خواجة عباداهللا اختر

  ∗عليم اشرف خان

آباد بوده يا از دهلي؟ پاسخ اين سؤال از حيثيت و مقام و  ميرزا عبدالقادر بيدل از عظيم
بدل،  دست فارسي، عالِم بي بدوِن شك وي شاعر چيره. كاهد هيچ وجه نمي مرتبة بيدل به

قاره افرادي چون علّامه اقبال الهوري   در شبه.عارف و صوفي اعلٰي مقام بوده است
 Bedil in the Light of Bergsonِن اعنو بادربارة وي مقاله مفصّلي در زبان انگليسي 

 نگاشته بود، بعداً همين مقاله را جناب آقاي دكتر تحسين فراقي )بيدل درنظِر برگسان(
م و بعد از آن در سال  ۱۹۸۸ل ترتيب و ترجمه در زبان اردو از آكادمي اقبال در سا با

  .م با متن دست نوشتة خود علّامه اقبال را عكسي چاپ نموده است ۱۹۹۵
زباِن اردو  ميرزا عبدالقادر بيدل به عالوه بر اين كتاب، چندين كتاب ديگر متعلّق به

  .برد هاي زير را نام توان كتاب چاپ رسيده است كه مي به
رئيس اسبق بخش فارسي دانشگاه (ن كاكوي تأليف سيد عطاءالرحٰم: زار حيرت -۱

داراي احوال و آثار و نقد و بررسي و انتخاِب كالم بيدل، دو مرتبه در ) پتنا، بيهار
 .م چاپ شده است ۱۹۸۱م و در سال  ۱۹۵۶هاي  سال

رئيس اسبق بخش فارسي دانشگاه (تأليف جناب آقاي پروفسور نبي هادي : بيدل -۲
  .چاپ رسيده است زبان اردو به الم و نقد و بررسي بهانتخاب ك ، با)اسالمي عليگره

پور سبحاني  يادآوري است كه جناب استاد گرانقدر پروفسور توفيق هاشم الزم به
  .اند چاپ رسانده زبان فارسي ترجمه نموده و در ايران به تلخيص اين كتاب را به

                                                   
  .دانشيار فارسي دانشگاه دهلي، دهلي  ∗
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اجه عباداهللا اختر،  تأليف خوبيدلنام  شود، كتابي است به جا معرفي مي كتابي كه اين
 اسالميه، ِتافم در ادارة ثق ۱۹۶۱م و بار دوم در سال  ۱۹۵۲اين كتاب اولين بار در سال 

  :تجديد چاپ شده، داراي مشخّصاِت ذيل است) پاكستان(الهور 
  خواجه عباداهللا اختر  :تأليف  بيدل  :عنوان كتاب

  .۳۹۶  :تعداِد صفحات   م۱۹۶۱  :سال تجديد چاپ
  :ذكور عبارتند ازصفحات كتاب م

 ۵ تا ۱ص   عرِض حال .۱
 ۸۵ تا ۶ص   چهار عنصر .۲

  ۷۹ تا ۵۴ص   شاه كابلي
  ۸۱ تا ۷۹ص   تصوير
 ۸۵ تا ۸۲ص   مرقد

 ۱۰۷ تا ۸۶ص   تذكره .۳
 ۱۳۰ تا ۱۰۸ص   نكات .۴
 ۱۶۰ تا ۱۳۱ص   محيط اعظم .۵
 ۱۹۰ تا ۱۶۱ص   عرفان .۶
 ۱۹۸ تا ۱۹۱ص   طلسم حيرت .۷
 ۲۱۵ تا ۱۹۹ص   طور معرفت .۸
 ۲۳۳ تا ۲۱۶ص   رباعيات .۹
 ۳۵۶ تا ۲۳۴ص   يواِن بيدلد .۱۰

  ۲۵۰ تا ۲۴۸ص   امروز و فردا
  ۲۷۹ تا ۲۵۰ص   تجدِد امثال

  ۲۸۹ تا ۲۷۹ص   انتباه
  ۲۹۸ تا ۲۸۹ص   سير دل
  ۳۲۷ تا ۲۹۸ص   خودي
  ۳۲۹ تا ۳۲۷ص   ريش

  ۳۳۱ تا ۳۲۹ص   سبحه و زُنّار
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» غالب«تصوِف اقبال معتقد بود كه 
كند ولي  انسان را افسرده مي

ست و بخش ا حيات» بيدل«تصوِف 
 .تازگي دارد

  ۳۳۴ تا ۳۳۱ص   رسم و عادت
  ۳۵۶ تا ۳۳۵ص   اخالقيات

  ۳۶۵ تا ۳۵۷ص   قطعات .۱۱
 ۳۹۶ تا ۳۶۶ ص  مقاِم بيدل .۱۲

  : شده استشعري آغازچنين  كتاب با
  :دل است اما كسي بيدل نشد عالمي صاحب

  دسـت   اي آيـد بـه      از كتاب بيدلي گـر نقطـه      
  ها بايد شكست    ها آتش توان زد تخته      نسخه

  

  وفــان تغافــل دادنــتت صــد چمــن بايــد بــه
  قـدرها رنـگ بـست    خوِن دل تواني اين     تا به 

  

 عرِض جا فقط راقم اين حروف در اين
فارسي  اختصار از اردو به حال مؤلّف را به

ترجمه كرده است، ولي اصل كاِر اين كتاب 
زبان فارسي  شاءاهللا درآينده به ان بيدل مقاِم

ترجمه و براي خوانندگاِن گرامي ارائه 
  .خواهد شد

   از زبان خودشخالصة عرِض حال مؤلِّف كتاب
خوانم، اما هنوز مقام  ش از چهل سال است ميكالم ابوالمعالي ميرزا عبدالقادر بيدل را بي

كنم هر قدر كه  اما سعي مي. و مرتبه و بلندي افكاِر بيدل برايم كامالً روشن نشده است
فكر و  بيدل را شاعر خوش. خوانندگان گرامي تقديم كنم  به،ام من از آن درك كرده

و » ساحل محيِط بي«و » انبيكر بحر«القاب  فارسي، ميرزا اسداهللا خان غالب باواالمقام 
نگاراِن فارسي هم بيدل  تذكره. كنند ياد مي» كامل مرشِد«نيز علّامه اقبال الهوري با لقب 

توان نظير بيدل دانست، ولي در  در متقدمين چند نفر را مي. اند را بسيار تحسين كرده
وِن لطيفه، هر علّتش اين است كه فرهنگ و فن. رسند پاية بيدل نمي متأخّرين هيچ يك به

ب هم شعراي دورة جاهلي را از دست اعرارا و » هومر«يونان . يابد روز كاهش مي
ارتقاء و پيشرفت فرهنگ و تمدن، ما را . اند اند و براي آنها تا حال نظيري نياورده داده
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روزي دانشجويان دانشكدة الهور براي 
، علّامه اقبال را دعوت نمودند، »جشِن غالب«

چه خوب : اقبال در پاسخ اين دعوت گفت
 .كرديد را برپا مي» جشِن بيدل«بود اگر 

ها دوري  بگريزيم و از اين) ميهنرهاي تجس(مجبور ساخته است كه از فنوِن لطيفه 
البتّه . قي داشته باشدالعاده موفّ تواند زندگي فوق فنوِن لطيفه نمي كه آدم با چنانيم يبجو
  .ندا سربرده فقر و فاقه زندگي به  و باندگير ها عادت افرادي بوده است كه گوشه اين

  :من تذكّر داد كه علّامه اقبال الهوري روزي گفته بود دوستي به
ت و يويژگي جد دليلي كه وي به به ،بيدل موِجد و خاتم طرز و روش خود بوده”

  .“ايجاد متّصف است و هيچ يك از معاصرانش اين ويژگي را ندارند
وقتي معاصراِن بيدل سرودن شعر 

ها نمونة كالم  آغاز نمودند، پيِش آن
متقدمين بوده و تقليِد متقدمين هدِف آنان 
بوده، بدين مناسبت معاصراِن بيدل او را 

گفتة  بنا به. ه بودندداد قرار» خارج آهنگ«
كه بيدل راه و  اين ِاتّهام صريح معاصراِن بيدل است، چنانمير غالم علي آزاد بلگرامي 

روش جديد و نو و بكر براي خود اتّخاذ نموده بود و صريحاً تقليد و پيروي متقدمين 
ين روش ا داده بود، ولي اكثر شاعراِن معاصر بيدل با را روي نياورده و حتّي ناپسند قرار

بيدل ابتكاراتي را چنين بروز داده بود كه تراكيِب جديد . و راِه جديد بيدل ناآشنا بودند
  .براي خود ساخته و اين تراكيِب نو و جديد دامِن شعر و ابياِت فارسي را وسعت بخشيد

شود  اي است براي توضيح افكار و تخيالت، پس اگر زبان غني نمي زبان تنها وسيله
اين علّت هم بسيار مهم است كه . كند تواند شكل و هيئت جديدي پيدا فكر هم نمي

معاصرانش نجانده، بيشتر گوقتي بيدل براي تفكّرات خود تراكيِب نو را در ابياِت خود 
جا نبوده، اصل مشكل در فهم بوده   مشكل آناو را شاعر مشكل پسند ناميدند، ولي

داني و  مأنوس نيست، بيدلهاي كالم و تركيبات  كالم و واژه وقتي طبائع با. است
  .آيد نظر مي فهمي كار سخت دشوار به بيدل

را برگزار كردند و بدين » غالب جشِن«هاي الهور  روزي دانشجوياِن دانشكده
براي دعوت علّامه اقبال، . شن دعوت نموده بودندمناسبت علّامه اقبال را هم در اين ج

: رفتند، اقبال در پاسخ اين دعوت گفتوقتي برگزاركنندگان پيش علّامه اقبال الهوري 
 دانشجويان پرسيد كه ازعلّامه اقبال . ديكرد را برپا مي» بيدل جشِن«چه خوب بود اگر 
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شناسند؟ ولي  در هند كم ميدانيد چرا غالب در هند مقبول است و بيدل را  شما مي آيا
شناسد؟ بعداً اقبال  كس غالب را نمي كنند و هيچ در افغانستان همه جا بيدل را مطالعه مي

 »بيدل«كند ولي تصوِف   انسان را افسرده مي»غالب« خودش پاسخ داد كه تصوِف
  .دربخش است و تازگي دا حيات

كند كه خود علّامه اقبال  يبراي معرفي ميرزا عبدالقادر بيدل همين قدر كفايت م
در كلياِت بيدل كالم مطبوعه موجود است ولي كالِم . الهوري مريد بيدل بوده است

هاي فارسي وجود دارد و اين هم ممكن است كه كسي جزو كامل  غيرمطبوعه در تذكره
 مناسبِت عرِس بيدل در دهلي، شعراي بر مزاِر ميرزا عبدالقادر بيدل به. از آن داشته باشد

گرفتند و  شدند و از نسخة كامل ميرزا عبدالقادر بيدل فال مي  جمع ميجا منطقه آن
گفتة  به بنا. اند خواندند، نيز اكثر شعرا كالِم بيدل را از همين نسخه كامل نقل نموده مي

امير .  است١ تعداِد ابياِت ميرزا بيدل متجاوز از يك لك،مير غالم علي آزاد بلگرامي
بل ديواِن بيدل را چاپ نموده است، ولي اين ديوان ناقص است و تا اهللا در كا حبيب

براي دو روز عاريتاً  من كلياِت بيدل را يانشناآيكي از . شود تمام مي» د«حرِف دال 
 ميرزا بارةشناس مذكور بيش از چهار سال است كه در بيدلمن داده بود و اين  به

  .ت بخشدان را شرِف قبوليخدا تحقيق ايش. كند عبدالقادر بيدل تحقيق مي
البتّه علّامه اقبال الهوري هم عقيده دارد كنم كه بنده چيزي نيستم،  من اعتراف مي

  .مرتبه و شناسايي دقيق ِمثِل بيدل نرسيده است كه او به
 او مشاهدة عميق انفس و آفاق را كشف كرده است و او ،نيستبيدل شاعِر عادي 

كند، بلكه افكاِر بلندپايه و حكيمانه را  الِم خود آراسته نميتنها تخيالِت شاعرانه را در ك
خودي  او حامِل فلسفة خودي و بي. كاربرده است دعوي و برهان در كالِم خود به با

اي است  كالِم بيدل مجموعه. كند بيدل سعي بليغ نموده كه گرِه هستي را باز.  استبوده
  :يادكرده است» گُل«ناِم  ثر را بهو ن» غنچه«نام  نظم را او به. از نظم و نثر

  بيشي و كمي الزم انگور و مـل اسـت         و كلّ اسـت    ءجا كه تميز محرم جز      آن
  ه و نثـر، گُـل اسـت        غنچ ،ش نظم آراي  اننجدرت ســار قــبــِن اعتدر گلــش

                                                   
  .صد هزار: يك لك  .1
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اي است از نظم  كالِم بيدل، مجموعه
و نثر را » غنچه«نام  و نثر، نظم را به

 .ده استيادكر» لگُ«نام  به

دهد كه  رباعي باال نشان مي. شود خوبي منطبق مي اين تشبيه بر نظم و نثر بيدل به
. گردد هاي جامع در نظم پوشيده مي ني حسن و خوبي است و واژهغنچه داراي رنگي

 شود وقتي غنچه باز مي. شود، ولي پريشاني در آن وجود ندارد رنگ و بو در او موجود مي
. يكديگر جدا هستند شود باز هم با گردد و طبِق گل باهم چسبيده مي گُل مبدل مي و به

  . نظم بيدل همه جا رنگيني هويدا استدر كالم نثر و. ر شرِح نظم استثهمچنين ن
 بيدل داراي مثنوي عرفان، طلسم كلياِت

حيرت، طور معرفت، ديوان، رباعيات، قصايد و 
داراي توضيحات (قطعات در نظم و چهار عنصر 

ما براي . و رقعات در نثر است) نكات در شعر
 ايم، تسلسل هم جزو را جداگانه در كليات گنجانيده

غزل و رباعي و قطعه مزين كرده است، ما هم همين روال  بيدل نثر را باولي طوري كه 
نيز فهم و تفكّرات .  بلكه او عالم و حاكم است،بيدل تنها شاعر نيست. ايم را دنبال كرده

اين هم واقعيت است كه خداوند متعال . عالم و حكيم براي هركسي سخت دشوار است
كنند ما و  ها هرچه كه احساس مي پس آن. كند  ميعطا» ذهن بلند و باال«برگزيدگان را 

  . داريمياندكي از آن احساسات دسترس شما به
 واقعاتي را ذكر نموده است كه او خود شاهد چهار عنصرميرزا عبدالقادر بيدل در 

اين نقِص علم و فهم خود آن را نتوانستيم توجيه كنيم،  اگر ما با. ها بوده است آن واقعه
  .اي ِمثِل بيدل كه عقل و ذهِن سراينده دراِك ماست، نه آنعقل و ذهن و ا
ارتقاء و  نيز اين هم ممكن است كه با. شود هيچ وجه علِم عدم نمي عدِم علم به

  :كه تواند توجيهاِت آن واقعات را درك كند، چنان پيشرفِت ذهِن ما مي
 مغـز نيست فيض معني درخـور تعليـم هر بي

 ر دِل پيمانه ريختنشئه را چون باده نتوان د
 تأليف ،ها مشتي از خروار در معرفي مختصر از ترجمه عرِض حال كتاِب بيدل اين

را كه حاصل » مقاِم بيدل«البتّه قرار بر اين شده است كه بنده . خواجه عباداهللا اختر بود
فارسي  اين كتاب و تأليف مهمي از خواجه عباداهللا اختر است درآيندة نزديك به

  .شاءاهللا  ان،برگردانم


