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 فصلنامة فرهنگ و زبان و ادب فارسي
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  .ها ضرورتاً بيانگر رأي و نظر رايزني فرهنگي جمهوري اسالمي ايران نيست  در مقالهآراء و نظرهاي مندرج
  .شوراي نويسندگان در ويرايش مقاالت آزاد است

  .همة حقوق اين فصلنامه محفوظ است و نقل و اقتباس مطالب آن با ذكر مأخذ آزاد است

  مركز تحقيقات فارسي
  رايزني فرهنگي جمهوري اسالمي ايران
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ــد   ــشگران هن ــران پژوه ــر و و اي ديگ
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زبـان فـاخر فارسـي از        نگاشته شده به  
گذشته تاكنون و شرح احوال اديبـان و        

ــر   ــان و ديگ ــدگان فرهيختگ پديدآورن
ــن ــه  ايـ ــار، بـ ــد  آثـ ــژه در هنـ   .ويـ
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   مطالبفهرسِت
  ۷  سخن سردبير  جاي يك مقدمه سه نگاه به

      مقاالت
  ۲۰  )ايران (زاده سيد مهدي نبي  انديشد  آزاد ميبيدل

  ۲۵  )هند(نذير احمد    رقعات بيدلسيري در
  ۴۳  )ايران (محمد رضا شفيعي كدكني  دريچة آشنايي با بيدل: مصراع

  ۵۰  )هند(سيد امير حسن عابدي   بيدل و سبك هندي
  ۷۴  )ايران(كريم نجفي   اوضاع تاريخي عصر بيدل نگاهي به

  ۸۵  )هند (الحق انصاري محمد ولي  استقبالي از غزل ميرزا عبدالقادر بيدل
  ۸۸  )افغانستان (اسداهللا حبيب  عبدالقادر بيدل در قلمرو تئوري ادبيات و نقد ادبي

  ۱۱۰  )نپاكستا(محمد رياض   ر كتاب فيض قدسبشناسي ـ مروري  بيدل
  ۱۱۸  )ايران(گاني  خسرو احتشامي هونه  بيدل و بهزاد
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  ۲۰۱  )ايران (حميد ضياييسيد عبدال  هاي فلسفي در شعر بيدل دهلوي بررسي انديشه

  ۲۱۹  )هند (شريف حسين قاسمي  يهاي شعر ميرزا عبدالقادر بيدل در تذكره
  ۲۷۱  )ايران (علي وفاييعباس  خمار آزادگي در شعر بيدل نشئة بي

  ۲۸۲  )هند (»برق«طلحه رضوي   وحدِت وجود و شهود در كالِم بيدل
  ۲۹۵  )ستانافغان (محمد افسر رهبين  هزليات در غزليات بيدل

  ۳۰۴  )ايران(پروين سالجقه   عوامل شاعرانگي در شعر بيدل دهلوي
  ۳۱۲  )هند (غالم مجتٰبي انصاري  سخنوران همزمان ميرزا عبدالقادر بيدل

  ۳۲۱  )ايران(نيا  سعيد يوسف  رباعيات بيدل، محمل ايجاز
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  ۳۲۸  )هند(ادريس احمد   محلّ اقامت بيدل در دهلي
  ۳۳۳  )افغانستان(محمد كاظم كاظمي   بيدل شاعر بزرگ ناشناخته

  ۳۴۶  )هند (محمد عابد حسين  درنگي در معاني و الفاط بيدل
  ۳۶۰  )ايران(احمد ذاكري   موسيقي شعر بيدل دهلوي

  ۳۷۵  )هند (محمد محسن  شناسي بيدل و بيدل
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  ۴۹۳  …  ايرانكتاب  در بازار بيدل

  ۴۹۷    تصوير چند نسخة خطّي از بيدل
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  جاي يک مقدمه سه نگاه به

ــشت  ــين ك ــن؟  ةچن ــستم م ــسرِت كي    ح
   نه گـردون ، نه خاكم، نه محزون، شادم نه

ــه ــتانم ن ــاك آس ــيانم ، خ ــرخ آش ــه چ    ن
   چيـست ايـن شـور هـستي؟       ،ما   فـاني  اگر

   ببـــال اي تـــوهم ، اي تخيـــلبنـــاز
  ســت نعلــم   نــده ک در آتــش ف هــوايي 
ــوايي ــدارمنـ ــي ، نـ ــس مـ ــمارم  نفـ   شـ

   اي قـــــدردانان فرصـــــتبخنديـــــد
ــن ادر ــر ي ــس ممي ــده ك ــارباد، غمك    ي

ــان ــه جه ــو ب ــازد    ك ــستي بن ــاماِن ه   س
  ! بيـدل ،ايـن يـك نفـس عمـِر موهـوم        به
  

   چـون آتـش از سـوختن زيـستم مـن           كه
   چه معنيـستم مـن؟     ، نه مضمون  ، لفظم نه

   كجاييــستم مــن؟ ،فــشانم  مــيپــري
ــر بــاقي و   م از چــه فانيــستم مــن؟  ا  گ

ــه ــن ك ــستم م ــان دارم و ني ــستي گم    ه
ــر ــردم  اگ ــاك گ ــن   خ ــستم م ــي اي   نم
ــر ــن؟  اگ ــستم م ــيم، چي ــرت ن ــاز عب    س

   يك خنده بـر خـويش نَگريـستم مـن        كه
  دوســتان زيــستم مــن مرگــي كــه بـي  بـه 

   همين بـس كـه مـن نيـستم مـن           كمالم
   شـــخِص باقيـــستم مـــن تهمـــِتفنـــا

  
  نگاه يك

نامه در  ژهيدو و. دل استي بةژين شماره وي موالنا بود و اةژي وپارسي قندن يشي پةشمار
  .ينشي پيها تر از شماره تر و فراوان ع متنو نسبتاًي هم و هر کدام با مقاالتيه از پدو شمار
نامه  ژهيشکل و  بهيد شماره بعدي شا،خاطر انبوه مقاالت با موضوعات گوناگون به

ييها نامه ژهيتواند و  ميهي آتيها  شماره،ارمان شدي يقيم و توفيا اگر زنده بودنباشد، ام 
 ادبيات در هند، )يفارسهاي   و اسناد و نامهينسخ خطّ( طوطاترامون مخيباشد پ
 ارسال ي باشد برايا تا بهانه … وزبان ي شاعران پارسيها ، تذکره پارسي زبانانمعاصر

منابع   بهتر ي علميشتر، همراه با رجوعي بيقي تفحص و تحقي برايمقاالت بهتر و فرصت
  .گرانينقل اقوال و افکار د يجا  بهدگاهيان ديو مآخذ و طرح و جسارت ب
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ي آموزش زبان فارسي هند نيز از ها ي هند و دپارتمانها  و موزهها کتابخانه
ست که مرکز تحقيقات زبان فارسي بر آن است تا با ياري شما استادان و اموضوعاتي 

  . و دقّت و کنکاش قرار دهدتوجهدانشجويان ارجمند آن را مورد 
زودي   بهرسي نيز از ديگر موضوعات جدي است کهزندگي نامه استادان زبان فا

بسياري از استادان زندگي نامه و عکس خود را براي ما . شود  ميکتاب آن آماده نشر
باشد که در اين گلستان . اند  را جدي نگرفته و برخي نيز تا هنوز اين مهماند ارسال کرده

  .ته آيدزودي بس هآيند و شيرازه اين کتاب ب معجي رنگارنگ ها گل
ش از چهارصد ي با بپارسي قند موالنا در ةژي وة که گذشت شماريهرحال در سال به

ار يصفحه در دسترس دوستان همدل و همفکر و همزبان قرار گرفت و سپاس و بس
  .ي شما بزرگوارانها ي و مهربانها سپاس از الطاف و نواختن

 شما را که اگر دست ،زاديا دوباره سالم و دوباره درود و دوباره دست مرنک اميا
ه ن شماره از مجلّيد و ايرس  نميسرانجام  بهن مهميگمان ا يد بي ما را نفشرده بودياري

 همز يد و باغبان نييباغ شما. د و بهاران شماييل شماکه گُ. نشست  نميلگُ  بهپارسي قند
  .شما

 قرن م که قرن حاضريگو  ميدل؟ين موالنا و بي است بيد بپرسند چه شباهتيشا
 انيآباد ميان و عظيان و هنديدهلو. دل استيگمان از آن ب چيه ينده بيموالنا بود و قرن آ

اقوت چه ي و گوهر و ن معدن سراپا دري دارند و از ايابيدانند که چه گوهر نا مي
 يمشرق نورانبا اين چلچراغ توان استخراج کرد و   ميني که بعد از اي معنويگوهرها
  . کردتر يرا نوران
ن شکل يتر اقانهن و خلّيتر يران در درونين شاعران ايتر  بزرگ،ن که امروزه روزيهم

ل ياق و دلي اشتةي خود ما،اند کرده دل برقراري بيها شهي زالل با انديوندي پ،يهنر
اهو يه ي بزرگ و بي شاعرياز سهراب سپهر. دل استي بي و اصالت هنر قدسيماندگار
م  معلّي و تا علين شعر انقالب اسالمي معمار راستينيسد حسن حي گرفته تا سيو جهان
 شعر يها هگر از بزرگان و قلّي دياريشمند و صاحب سبک و تا بسي شاعر انديدامغان

 امروزه روز در نزد خواص و در ،دلي و باند  خود کردهينيدل را کتاب باليران بيامروز ا
  .افته استيدرست و با اصالت  يگاهيگاه و پايران جاي اي و ادبي هنريها هنزد قلّ
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 مشهود ران کامالًي اي و فرهنگيط ادبيدل در محيب  بهر پرداختني اخيها در سال
عا کند که در تواند اد نميـ   زبانسيرفاري زبان و غياعم از فارس ـ يکشور چيه. است
. اشدافته بيدل در آن انتشار يرامون بينامه پ اني کتاب و مقاله و پاةن همير اي اخدهة

ران شکل گرفته است و يز در ايدل نيرس ب عيها  برنامهگذشتهکه در چند سال  ضمن آن
 يها شهيدر راه شناخت فکر و اندـ  يدرست  بهاام ـر يچه دشناس اگرن گوهرين سرزميا
ران يدل در ذهن و نگاه شاعران نوگرا و مدرن اي استوار برداشته است و بيها دل گاميب

انبوه شايد همين ه ين نشريم شدن ايل حجي از داليکي.  داردي انکار ناشدنيحضور
 ها  است که در ساليمقاالت و مطالب

ات و ير در نشري اخيها و ماه
ران ي اي و ادبي علمينارهايسم
ن يدل نوشته شده است و ايرامون بيپ

  .ج سحر استيهنوز از نتا
 يتازگ  بهگر آن کهي دةمژد

مرکز محلّ  در »دلي بيانجمن ادب«
 زبان و اردو يبا حضور شاعران پارسنو  دهليفرهنگي  يزني رايقات زبان فارسيتحق

ران و ي از اين جلسات ماهانه با حضور شاعرانيزبان کار خود را آغاز کرده است و ا
ن در گسترش و بسط شعر يک حرکت نويتواند سرآغاز   مي…ه وقار افغانستان و شبه

  . چنين باد.دل باشدي بيها شهيق در شعر و اندي و تحقيپارس
  نگاه دو

 ي زبان فارسة که از استادان برجستيقاسمن يحسف يش با پروفسور شريچند وقت پ
جمهوري اسالمي ايران،  فرهنگ ة که مسئول خانياييم دکتر ضشمندياندو دوست ست ا

 ي پرگتة محلّو در ي در مرکز شهر دهل،مي زديدل دهلويقبر ب  بهينو است سر يدهل
دل در يند بيگو  مي.دل وجود داردينام باغ ب  بهييجانو  ي دهليالملل نيشگاه بي نمايادان يم

 ي که کرده بود دفن شده و بعدها استخوانش را دوستان افغانيتيوص  به خودش بناةخان
 ين دهليز اعتقاد دارند که در همي ني برخگرچهجا دفن شده ا افغانستان بردند و در آن به

جوي کوچک يا يک ساحل کم عمق  بيدل يک
دريا . نيست که همگان بتوانند در آن شنا کنند

يانوس است و کساني که شنا نياموخته و اق
شوند و از اين کوه  باشند در اين دريا غرق مي

 .کنند سالمت عبور نمي و کتل به
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دل مشهور است ينام باغ ب  به کهي فعلقان اعتقاد دارند که محلّر محقّشتيا بام. دفن است
 يها(sir)ر و ِسي هند شرقياث کمپانا وريگو .ستيدل نيق دفن بي و دقي واقعمحلّ
 ةقيزعم خود بر شق  بهير خالصي تي حضورشان در دهلين روزهايدر آخر يسيانگل

ر يز  به باهميدل و زبان فارسيبدند که ي کشيجاده را طورک کردند و ي شليزبان فارس
 يشتر از برادران افغانيدل که بي از دوستداران بيدم که برخيد و شننخاک و جاده برو
 کردند که يريگيقدر نامه نوشتند و پ در زمان جواهرلعل نهرو آنبعدها  ،همزبان ما بودند

 و در ي فعليمللال نيشگاه بي نمايرو ه روبيعنيدل ي بيقبر واقع  بهن محلّيتر کيدر نزد
 امتک  به معروفيخ ابوبکر طوسينام ش  به بزرگي قبر عارفمقابل متروک يقبرستان

محلّ  ـ آمده  ميارت قبرشيز  بهعارف بزرگ هند هم، اءي که نظام اوليکس، ريپ شاه
مان که  ين برادران افغانيت همهم  بهزادي و دست مردهند بيدل اختصاص مي فعلي را به

چه ن دهه است که سرپاست اگريدل چندي بيشان مزار فعل يفشار و پايريگيبا پ
 ي چون سعديا هنوز با قبر شاعران ام،گر عارفان و بزرگان بهتر استيظاهرش از قبر د

د ممنون ين قدر هم بايا همام. ن تا آسمان فاصله دارديگران از زميار و دو حافظ و عطّ
  .ز وجود دارديمه بنا نين نيت آنان هم و هميسع م که بايدل باشي بيدوستداران واقع

ل ي از آن همه داليکيست و ا ين دهليدل در هميل بيک دليهزار و   بهکه گر آنيد
دل را عمارت کردند و ين مزار بيش اين دهه پي ما خود در چنديکه برادران افغان نيهم
 تمام عمر  کهيدليب. ف در افغانستان فراوان استي شرين مزارهايکه از ا نيل دوم ايدل

 ين دهلي خاک شد در هم،ن خاکياش دفن شد و در هم رون نرفت و در خانهياز هند ب
  .اي ديگرج هيچ نه در ،است

در . ريزا يچلچراغ و ب يسنگ قبر و ب يب. ن بوديدل ايت قبر بيهرحال وضع به
ند يآ  ميکالغان. يري از زايسراغل دارد و نه  از گُي که نه نشاني متروک و باغاي گوشه

بزرگ  دم که قبر شاعرانيشن. روند  ميخوانند و  مييزيکاج چدرختان و در گوش 
 زينر ينگر کشمي در سر… وي و غنيم کاشاني و کلي طالب آملچون  زبانيفارس

!!  ندارديع بهتراوضاز ي در بنارس نيجين الهيل شده و قبر حزي تبديا خاکروبه به
درآباد يفرهنگ ح  را در مجلس اهِلي دکنيضي فچون بزرگ يکه شاعر تر آن جالب
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! ستي ني دکن اصالتاًيضيگفتند ف  ميي حتّاي هشناختند و عد  نمييخوب  بهيدکن حتّ
  .ستا يآباد ميست و عظي نيند که دهلويگو  ميدلي بي که برايزين چيهم

 ،مين بزرگان بگذاريم و بر سر قبر ايه کنيک سنگ قبر تهيکه چهار تا چراغ و  نيا
ت  هم همين کارها کمي ايا برايا گو ام،ديآ مين و آن از خود من هم بريت ابدون منّ

 بودم و در همان چند روز اقامتم ي بر سر قبر رودکيهرحال وقت  به.بزرگان الزم است
 داشتم که يحس و حال) شيدر هشت سال پ (کستاني تاج و پنجرودي کالليدر روستا

  :گفت که  ميمداوشمن خ  بهزد و  مي با من حرفيا رودکيگو
 انـتــ دوسيدار رويــر از دـبرت ن جهانيست اندر اي نيچ شاديه

سنگ قبر ي  که آن را بر رويتيب
ر يخ  بهدشيا و يمهم نوشتي رودک

 يروان فروغي و انوشير منويدکتر هاد
 که سنگ قبر را با يو استاد رضا نام

 کامل در مشهد آماده کردند و يهنرمند
  .بعدها نصب هم شد
د يمرحوم ساستادم خصوص  هبشناسم  بيدلاد دوستان شاعر يدل هم يو بر سر قبر ب

 بودم و … ويري اميمرتٰضدوست بزرگوارم  و ي کدکنيعيو استاد شفحسيني حسن 
  :خواند  ميميدل را برايت بين بي ايمدام کس

 مـ و من مرده باشييم آـکه بر خاک چه مقدار خون در عدم خورده باشم
اين  بر مزار يدل نقش ببندد و چلچراغي بر سنگ قبر بي آرزو دارم روز کهيتيب

  . روشن شودشاعر بزرگ فارسي زبان
  نگاه سه

دل و يآثار ب  بهيرانيبان و منتقدان اي عدم پرداختن ادي که در راستاياز جمله مسائل مهم
ه است که ن نکتي ا،تواند مطمح نقد و نظر باشد  مي نه چندان دوريا سبک او در گذشته
 و جانانه در عرصه يک انقالب جدي ظهور يران خود را براي، ادليدر دوران پس از ب

 اجتماع ة که در عرصيانقالب! ج و گولي گرم و گاه گيا دوره. کرده است  مي آمادهيادب
انقالب در شعر  ـ تر  خوشيسرانجام  بهو انقالب مشروطه شد  بهداد و منجر هم رخ

فلک شعر پارسي را نيما سقف شکافت و 
 اين طرح ةطرحي نو در انداخت و در داير

نو و اين فلک سقف شکافته شده، بيدل 
 .ستايک پديده و يک چلچراغ نوراني 
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 را ي شعر فارسيها تي و بها ان چهارچوب مصراعه که ناگينقالبا . منجر شدـ يپارس
  کهييبنا.  تازه و نو کامالًييبنا . مشغول شديآبادان  بهگر راي دييدر هم شکست و بنا

ن ي خطور نکرده و گاه اگر ايا دوره چيک در هي از شاعران عهد کالسيشاعر چيفکر ه به
ب بند و يبند و ترک عيط و ترجاد و مسم رفته بود او را تا مستزيسراغ شاعر  بهفکر
  .ييماي شعر نيبنا. ل سوق داده بودين قبي مستزاد و هرچه زيرباع
 و انقالب يل جدن تحوين آخريا

 يلتحو.  بوديجانانه در عرصه شعر پارس
 اند دهيکنه آن نرس  بهان خوديرانيکه هنوز ا
  .انديگر  بهتا چه رسد

ل حون تيد ايه و تمهيدر کوران ته
 و ۱۱ ة سدي شاعران نوگوةشگرف، هم

 از نظر دور ماندند، چرا که … و۱۲
 همه صرف برداشتن يرانيبان ايفرصت اد

 چشمه يش پاي بزرگ از پي و سديسنگ
  . را بند آورده بودي که نفس شعر پارسيسنگ بزرگ. شد  مييسار شعر پارس

 يها دورماندن از واژه و ـ ، ظاهراًها  مصرعي طوليل تساويو تحم  ـهيطان قافيش
رفت   مي راي شعر فارسـ باطناً  ـنشي آفاق و آفري و چشم بستن بر رازهايل پارسياص

  !تا فلج کند
  .تر ي شد و جاري جارين سنگ برداشته شد و آب روان شعر پارسيا

ن انقالب ي ايها آرمان  بهدنيق بخش از تحقّتر  مهميا مسئله چين انقالب، هي ايدر اثنا
  .نبود
کوم دانستند و شاعران ح صائب را شاعران عهد بازگشت مي، و حتّيدل، ناصر عليب
 ي و عراقي و خراساني سبک هنديطور کلّ  بهم شاعران عهد بازگشت و همه يانقالب

.  در شعر پرداختنديادير بنييک تغيرامون يل پمأت  به کنار گذاشتند ويت مدي را برا…و
ت و يما، در نثر، صادق هداي دور نماند و همراه با نن تحولي هم از اي نثر پارسيحتّ

  . قد راست کردند…آخوندزاده و طالبوف و

شناختي زالل و  ـت بيدل براي شناخ
ي عقب برگشت و حتّ  نبايد بهـ هوشمند
معاصران او خيره شد، بايد  نبايد به

جلو آمد که او انسان روزگارهاي پس  به
بايد جلو آمد تا نيما، تا ! از خود بود

سهراب، تا اخوان، تا شفيعي کدکني 
 .پور و تا قيصر امين) سرشک .م(
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ر يي تغي بعد از دوازدهم، حال و هواة در سدي شعر پارسي حال و هوايطور کلّ به
  !قي نه تحق،ل بودي تبديو حتّ
در دل .  آزاد و رهايفرم و ساختار  بهل آني و تبدير فرم و ساختار شعر پارسييتغ

 بزرگان ادب. عرصه نهاد  به قدميضرورت اجتماع  بهوزن هم بنا ي شعر بير حتّيين تغيا
 تر م و شاعران بزرگيفتيابتذال ب  بهن انقالب پرداختند تا مباداي از ايمراقبت و نگهبان به
 ي را شاگردييماي قالب نـ ها ده و همه قالبي در غزل و قصي طبعيي تواناةبا هم ـ

م ي از حري از پاسدارتر چ در آن زمان مهمين مکتب را هي ايگردان واقعکردند و شا
 اثبات آن ي آن و برايها تيدن ظرفيرخ کش  بهين قالب برايش در ايقالب تازه و سرا

  .ن قالب گفته بود، نبودير و معمار ايچه استاد و پ
 و ـست يه نارق دل که خود از مخترعان در عالم شعر بوده، و نوگوتر از او در شبهيب

 را سراغ نگرفت و ييماي در عالم اختراعات، شعر نـ  استي سبک هنديماي نيقول به
  ! دور او نبود،ه دورالبتّ

ک ي از يدل نموداريان رقعات بيم در
ب و يبا سپاس از اد! ( هستييمايشعر ن

 يري امي مرتٰضيرانيمنتقد ارزنده ا
ن نکته ارزشمند را در ياسفندقه که ا

) دنديرخ کش  بهن باري نخستي برايا مقاله
  کامالًي نمودارـ ابنديل ير و تبدييتغ ـ اند هيحکم قاف  به کهييها  که اگر سجعينمودار
ش قدرت طبع در ي نماين نمودار هم سرانجام، نوعيا اتواند باشد، ام  ميفرد  بهمنحصر
ن يقبول ا با( بود يگريز ديما انجام داد چيچه ن شود و آن  مي محسوبينات ادبعالم تفنّ

 همان يعنيد ي دها  رفعتي و تقها ييدل را در شمار شمس کسمايتوان ب  ميمطلب هم
 ةا آن را با پشتوان تک و توک شعر نو سرودند ام،ن تفنّيز از رويما ني که قبل از نيکسان
  ).اثبات نرساندند  به خودي و فکريادب

 ييدست فکر روستا  بهيفارس ادبيات در عالم ين اختراع جدي آخريهر رو به
 يني که زميراني و پارسا و اي پارسي مردييروستا .وستيوقوع پ  بهي کوهستانيمرد
ن ين زميادآور شد که در ايارث گذاشت و فرزندان وارث را   بهع از خوديار وسيبس

نده يقرن حاضر قرن موالنا بود و قرن آ
 .دل استيچ گمان از آن بيه يب
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 ن شماين زميو در ا.  سبز خواهد شد،دي که کاشته آياقيتخم هرگونه سبک و س
د ينه بکاريي اگر آين حتّين زميد در خاک ايبار آور  به گل و درختةگون د همهيتوان يم

  !سبز خواهد شد
وست يوقوع پ  بهن انقالبيا اام.  نبوديا ن انقالب جامه عمل پوشاندن کار سادهيا به

  .نماند يس باقأي از سر ي ننگ بازگشتين شعر پارسيتا بر جب
 يبازگشت.  بودياصالت ادب پارس ه ب خردمندانهي سرانجام شعر بازگشتييمايشعر ن

 سخت ي شناخت شعر فارسةطيجهان امروز در ح. ان داشتي رويا ندهي درآيکه رو
  .ن انقالب استيون ايمد

ک، يفراغت نزد  بهشي کمابييدست آمدن فضا  بهن انقالب و بايق ابعد از تحقّ
دا کردن يو پ ي هجر۱۳ تا ۱۱ کاوش در آثار قرون يران وقت برايشاعران و منتقدان ا
  .دا کردندي پها ن قرنين ايآثار ارزشمند و نو

. شوند  مي از آن انقالب بزرگ محسوبيا مهز خود مقدين شاعران نو نيشک ا يب
ين چشم اندازها شناخت بياز ا. ما شديظهور ن  به که منجريا مهمقدو است دل هم مهم 
 !واجب و هم خطرناکهم 

 .شوند  ميادآوري را ي ادبي هشدارها و اخطارهاني همواره ايب پارسيو شاعران اد
ما و پس از آن خطرناک ي ني انقالب ادبةدل در دوريق بي درک عميتوان گفت حتّ مي
 او نبود، خطرناک از يفدل را هم درست شناخته بود، زمان زمان معري بيو اگر کس. بود

بود و ممکن بود ت شناخته نشده يرسم  بهييمايد که هنوز مکتب شعر نيث شاين حيا
  !ر خود منحرف کندي بشکند و از مسيگرين موج تنومند را موج ديکه ا

 امر را هم بر معتقدان و هم يتوانست حتّ  مياش يآباد ميل عظيآن تخ دل بايو ب
رامون آثار ي، پمي عظيباش  هشداريعين بود که دکتر شفيا!  مشتبه کندييمايمنکران شعر ن

ل و يوسا  بهکاست با اتّيبا  مي از طال بود کهيدل معدنيگر بي دانيب  به.دل عرضه داشتيب
ينه با تبر و چکش و با دست خال، استخراج آن دست زد  بهمات کارمقد.  

افت ژرف ساخت ي بر اثر عدم دريا ه که عديا  در دورهيعيهشدار باش دکتر شف
رفت که شعر را  مي  شده بودند وي زبانيها يحجم و بازشعر وارد  ـما ي نيانقالب ادب

  . بودادبياتم دلسوز ک معلّيهشدار ،  را از شعر دور کندي و زندگياز زندگ
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 او اشاره کردن يها لغزش  به گاهيران و حتّيدل نوگو در ايب  بهتوجه عدم ،يهر رو به
م که پس يديو د.  بوديينوگرا  بهتوجه و ي از انقالب بزرگ پارسيث پاسداريهمه از ح

 ژرف  بهتوجهي بيدل با ها پرداخته شد، انديشهادبي  انقالب  حقـ تمام و کمال ـکه  از آن
 از ياريز بسياگرچه در همان روزگار ن. دان آمديم  بهدي در عصر جديساخت شعر فارس

  !کردند  مي تار با خود مروريها دل را در کنج فقر و خلوت شبي بيرانياعران اش
دل ي نه تنها شعر ب،يد پارسيل شعر جديخل و باطن تيامروزه از جهت ظاهر تخ

 افکنده شد و ييماي شعر نِيپ. آن پرداخته شود  به است تايخطر ندارد که ضرور
اط آن ساخته آمد و هر روز مدرسه و يش باال رفت و طاق آن زده شد و حيها داربست

  . بر آن افزوده شديا آب انبار و کوشک و باالخانه
ان ي پارسي برادليگمان هنگام شناخت ب يب

نکته   و هريي بود که هر سخن جاار مهميبس
  . دارديمکان

دل ي بةما پس از دوريد که اگر نيير بفرماتصو
  افتاد؟  مييفاق بزرگ چه اتّي شعر پارسةما بود در عرصيدل پس از ظهور نيا بي

ه ي در تدارک تهيراني قوم ايدل، شعر و زندگي پس از بةکه در دور نيجان مطلب ا
ن بود که هرکه يا. عقب  به نه،جلو داشت  به بود و چشمي ادبة نو و نوتر در عرصينقالبا

و .  نبودين قاعده مستثٰنيدل هم از اي از نظر دور ماند و بيت مديدر پشت سر بود، برا
م با صدق و صفا و برخاسته از أ بود آگاهانه تويعمل.  نبودينادان  بهايحقد و   بهن عمليا

  .يشعور و آگاه
ن ي، همسرانجام. قه باشندين دقي اتوجه کاش مي و افغانيب هنديدوستان شاعر و اد

ن يتر يهنر  بهيدل را پرده از رخسار برگرفتند و حتّي مناسب بي در فرصتييمايشاعران ن
رفتند و نه تنها او را قبول کردند که داشتند، بل ير پذيثأ از او تيشکل ممکن و درون

ن روست که شاعر بزرگ و پرآوازه و يهم از ا . چشمي بر رو سر گذاشتند ويرو بر
روزگار   بهق که متعلّي در غزليم دامغان معلّي استاد عليرانيصاحب سبک معاصر ا

  :ن متواضعانه داردي چنيتي ب،ز هستي ني ويجوان
 !دل نشدـيادر بـ عبدالقواِنـوار خـزه خـير  يتا کس! مبر سخن غالب نشد چون ما معلّ  

علّت گمنامي شديد سبك بيدل 
شاگرد و شاگرداني » عدم حضور«

 !درست در مدرسة بيدل است
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 خوان يخوار زهياش ر که غالب شدن الزمه ني غالب و غالب شدن و ايبايم زهايو ا
ران و در يه و مقام در ايدل تا چه پايدهد ب  ميق که نشاني ست عميا دل است نکتهيب
  .گاه و مقام داردين شاعران جاين بهتريب

 زي شعر انقالب نيدالشعراي را سي که وينيسد حسن حين روانشاد دکتر سيهمچن
ن روزگار است که از کوچش هنوز چند ي و نقد اي شاعريها نامند و از اعجوبه مي
 يش از هر شاعري کالم و مرام بةوير و در ش در شعر و در تفکّ،گذرد  نميشي بيسال
 کرده ي و همراهيت همدليطرز ابتکار و خالق  به کهيديوه تقليش  بهآن هم نه ـدل يب با

 يها وهين از شي نويا وهيش  بهي و»ي و سبک هنديدل، سپهريب«کتاب ارزشمند . است
ن دو شاعر بزرگ و ي ايها شهيدارد و اند مي پرده بريدل و سپهريسم بيت و مدرنيخالق
  .کشد  ميرخ  بهن زبانيواتريش  به راياق ادب پارسخلّ

 ما رايران ني در ايعا کرد که شعر امروز پارستوان ادِّ  مي است کهين در روزگاريا
 ياني گويا هنوز پارسام. ات آن بهره اندوخته استي و کمال شناخته و از تجربتمام به

ست ا يرد با کسانگمان ب ي بين وادي و در ااند ما عبور نکردهي نيها هستند که از تجربه
ران ي امروز اين ادبيات نويدل تجربي بييما همراه کنند و در درک نوگرايدل را با نيکه ب
شناخت شاعران .  خواهد بودتر ييدل تماشاي بةن منظر شکويگمان از ا يب. ننديز ببيرا ن

 پاس سخن نو اوست و هم  بهک نوگو هميعنوان   بهدليران از بيد ايعرصه شعر جد
  .يطور کلّ  بهپاس سخن به

  که اگريک ضرورت بود، ضرورتيده يي زايدل در روزگاريب  بهن رو نپرداختنياز ا
 فروغ و شاملو و ،ي چون اخوان ثالث، سهراب سپهريبزرگوست شاعران يپ  نميوقوع به
 ليش نايکشف استعداد خو  به… وينيسد حسن حيپور و س نيصر اميسرشک و ق .م

  .آمدند نمي
  . کرديا دوره چي در هيينوگو چي هي استعداد را قربانةن هميشد ا  نميو
دل يب ـه در ق بعدها مشفقانه و شاگردانين طريان هميدل را نوگراي ب حقيادا
ن يو از ا .رده گرفتندگُ  بهن دستي از ايگري ديها  و در کتابـ ي و سبک هنديسپهر

 ـ يد شعر پارسيدل در عصر جديرامون بيپ ـچه که هنوز و همواره  روست که آن
 .ز از اعتقاد و اعتمادي و طراوت است و لبريرسد، سرشار از تازگ  ميمنصه ظهور به
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 شخم خورده و ينيران چون زميخصوص در ا ه بيب پارسن اديان سرزميگر بيد به
ک ساحل کم عمق يا ي کوچک يجو کيدل يب.  کشت و برداشت استةز آماديحاصلخ

 که شنا يانوس است و کسانيا و اقيدر. ست که همگان بتوانند در آن شنا کنندين
، کنند  نميرسالمت عبو  بهن کوه و کتليشوند و از ا  ميا غرقين درياموخته باشند در اين

 ما از پِسين نينک شاگردان راستيو ا .ستيقول خود او آسان ن  بهدليچرا که درک فکر ب
 ياج شنا موياين دريانوس و در اين اقين در ايشه نوي و آموختن فکر و انديانقالب ادب

  ست؟ين شکوهمند و ارزنده نيا ايآ. کنند  ميدي صي معانيدهايکنند و مروار  ميرتفکّ
ش ي کهن سال خوادبيات در برابر آنان که

 سرشار از شور و شرم يصبورانه و با جسارت
خاک   به آن رايها ستادند و پشت مصراعيا

 ي و جبري حتمي شکستند و جايرساندند و حتّ
اش عوض   را با همه سلطنت و سلطهيقواف

وه و يش  بهـ از هر کجا ـ يا هر واژه  بهکردند و
هو و ير از کبک و تذرو و تيغ  به راي ادبةو صحن خاص جواز ورود دادند يشگرد
 گرفتند ي را هم جدها  زاغچهيگران هم کردند و حتّي حضور دي برايا ن، صحنهيشاه

بات تازه و يجاد ترکيل ايدل  بهدلي اکبر را برگردن پابرهنگان انداختند، هرگز با بو دب
  ! ندارنديل دشمنين قبيچه زحضور پارادوکس و هر

 ي در بستگي از آغاز باز بوده، نه بسته، و هر گاه روير شعر پارس تفکّيبه طور کلّ
  …پا کرده و رفته و  بهي ظهور کرده، انقالبييماينهاده، ن
قول جالل آل احمد، چشم و   به کهيرمردي، پ بزرگيماي نـ ياري اسفنديعل ـ يآر

ر شعر را يو آن توار،   در ترکش شعر نهاد آرشيري کرد کارستان، تيچراغ ما بود، کار
  :ش رها کرد و گفتيهمه جان خو با

ر هنوز در حرکت يو آن ت، ران استير ايران و غيد مرز اير فرود آين تيهر کجا ا
  !جان استيو ه

 در يث معنوين از حي الهام شاعرانه را گسترش داده است و اةري، داييمايشعر ن
 . کرده استيشعر پارس  بهن قالبيست که اا يک از صد هزار خدمتيعالم شعر فقط 

قب بيدل نوتر از آن بوده که در ع
هاي او   او بتوان رد پاي نوگوييسر

تر از آن که  را يافت و بسيار مخترع
 .در معاصرانش بتوان نظير او را ديد
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شناخت  ، بايرانيرايدانان غ يد که پارسينما  ميين نکته ضروري ايادآوريجا  نيمه در
 يتر  و زاللتر ر درستيگمان تصو ي، بييمايران و شعر ني ايق از انقالب ادبيق و دقيعم
  .افتي شاعر و مخترع عارف خواهند يک نوگويعنوان   بهدلياز ب

دل هم در ي بوده از آغاز و بي خاص زبان پارسـ يظ و معن لفةدر گستر ـ يينوگو
  .گان است از بزريکي ها يين نوگوير ايمس

 از ابهام و يا ان بزرگ پس از او در هالهي نوگوةشناخت مرتب ي ب،ن بزرگي اةمرتب
  .ب و تحکّم قرار خواهد گرفتتعصّ  به آلودهيي در فضايحتّ

ن ي اةري نو در انداخت و در دايما سقف شکافت و طرحي را نيفلک شعر پارس
  .ستا يک چلچراغ نورانيده و يک پديدل ين فلک سقف شکافته شده، بيطرح نو و ا
 .يامي و پيا کرهيپ. ار سرشاري است بسيز سهمي نييمايدل در نهضت نيسهم ب

  .اله کرديتوان آن سهم را پ مي
 دي نبايو حتّ. تعقب برگش  بهدي نباـ  زالل و هوشمنديشناخت ـدل ي شناخت بيبرا

د يبا!  پس از خود بوديجلو آمد که او انسان روزگارها  بهديره شد، بايمعاصران او خ به
. پور نيصر اميو تا ق) سرشک .م (ي کدکنيعي، تا سهراب، تا اخوان، تا شفمايجلو آمد تا ن

  .شود  نميکه سزاوار اوست شناخته چنان دل آنين بزرگان بيشناخت درست ا يب
افت و ي او را يها يي نوگوي پار از آن بوده که در عقب سر او بتوان رددل نوتيب

  .دير او را دي از آن که در معاصرانش بتوان نظتر ار مخترعيبس
 طرز نو  بهدانسته که همراهان او که  ميکيشده است و ن  مينفس نو  بهنفس، دليب
  کهييهر طرز نو« و »منديد آثار قيد آشنايتجد« …نازند و  ميگانهي بيبالند و بر معن مي
  .اند داده  مياد سريفر  به را» کهن استيتراش مي

 ي جديها و از استثناء!  برخورد کردييد که استثنايک استثناست و با استثنا بايدل يب
 در ياو رو. شيرامون خود است و نه در عقب سر خويکه او نه در پ نيدر شناخت او ا

  .غلتد  ميها ينون يشدن دارد و همچنان در آغوش ا
ا يشود و   ميفيا تحري ـ دل نوگويب  ـيد شعر پارسي عصر جديها يمطالعه نو يب
  .ق استي تحقةستيا شادل امي ب…ب ويا تکذيشود و   ميريتحق

  .نديآ  ميروند و  ميما رايدل تا نيران از بيشاعران امروز ا
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سبك  زرگي و هيچشاعر صاحب سبك ب كه هيچ نكتة بسيار تا بسيار مهم ديگر اين
عنوان  به. اي در عالم ادبيات فارسي تا شاگرد درستي نداشته، شناخته نشده است تازه

ما  نمونه صائب تبريزي را نه شارحان شعرهاي او، بلكه شاگردان مكتب شعري او به
كردند، سبك  ظهور نمي… اخوان، فروغ، قيصر واگر شاعراني همچون . معرفي كردند

ـ آن انقالب  شاگرد برجستة سبك نيما ماند، اما اخوان ـ يما ناشناخته مينيما و انقالب ن
  :توان گفت در اين راستا مي. رخ كشيد را به
شاگرد و شاگرداني درست در » عدم حضور«علّت گمنامي شديد سبك بيدل ”

  “!مدرسة بيدل است
شاعري  چـ اما تحقيق او دشوار است و هي كه نيست تقليد بيدل شايد آسان باشد ـ

  !دشواري اين درس نداده است در حد تام، تن به
ق که ي عميادآورين يبا ا. ستا ي کافهين مايا همست امها نيش از ايار بيسخن بس

  .ري و تحقيمهر ي و بي دشمنة است نه واسطيگانگيت و يميدل سرانجام عامل صميب
علل و   بههن است کي شماست، خود همه ايش رويز هم که پين نوشته نيت ايغا

  .ميتعصّب نگاه داشته باش ي و هوشمندانه و بيران، علميدل در اي بيعوامل گمنام
 از ژرف ساخت سخن موزون و منظوم تر  زالليشناخت  بهن نگاه،ي اةيو هم در سا

  :ن صورتير ايدر غ. مياوريمان بي اها  در نوشدنيپارس
   بودينه کُرد و نه ترک و نه تاز     

 شيود خو سيان از پـ کساِنيز
   بـود  يکـردار بـاز    هـا بـه     سخن

 شـين اندر آرند پـيند و ديبجو
 يا دوره چي در هيشاعر چي و با علم کردن هينيد چيسود ه  به رايان زبان پارسيو ز

  .توان خواست نمي
 .»غا که کاغذ پر شديدر« …و

  ∗علي رضا قزوه
  ۱۳۸۷ماه  فروردين
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  انديشد آزاد مي بيدل
  ∗زاده سيد مهدي نبي

  گر دل بتپد غيـرنفس كيـست رفـيقش       
  دنـ  جوي هحيرت ز رفيقان سفر كرده چـ      

 ت حسابشـدار كه فرداسـده ديـبر وع

  ور چشم پرد جز مژه اميد خسي نيـست   
  ديديم كه رفتند و صداي جرسي نيست     

 ستـي نيـامروز چه ناليم نفس همنفس
 شمار ه تمام عيار اسلوب هندي بةعنوان نمايند هزبان ب دهلوي شاعر پارسي ١بيدل

 پيش بنياد ةانديشي راه و رسمي را كه پيشينيان او از يكي دو سد آيد، زيرا با نازك مي
همين خاطر، فارسي  هب. آميز توسعه داد  مبالغهحد منتهاي لطافت و به  بهنهاده بودند،

ر پس از گوي متأخّ رين شاعر فارسيت كماالن و بزرگ شناسان هند، بيدل را از صاحب
دانند  مين جاميحٰماستاداني چون امير خسرو دهلوي و عبدالر.  

 ي باريك مبالغه و اصرارها دست بود و در ايراد مضمون پردازان چيره او از خيال
 ها ي پيچيده شاعرانه و تشبيهها اش را با مضمون ي عرفاني و غناييها انديشه. ورزيد مي

هم   بههاي دور و دراز پردازي مات پردامنه و خياللي و توهي استعاري تخيها و تركيب
چه در  ي با آنكلّ  بهآميخته و از اين راه كالمي تازه و بديع فراهم آورده است كه

 كوشش بيدل تكامل يافت،  بهاي كه از شيوه.  متفاوت است،يابيم  ميي پيشينيانها ديوان
ي پيش ها تفاوت ميان سبك بيدل با سبك. كرد لي يادتغزّي غنايي يا ها شيوه  بهتوان مي

ر ت و طرز تفكّدر ساختمان و تركيب نبود، بلكه در ذهني) ياقمثالً سبك عر(از وي 
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عبارت ديگر تفاوت در ديدگاه فكري   به.ل شده بودمردم هندوستان بود كه بسيار متحو
ي زباني ها ع گراييد و از زيباييتصنّ  بهي بيشترتغزّلديدگاه غنايي يا . و ديدگاه غنايي بود
زبان متعارف و متداول   به شاعري كمال بخشيدنو منظور بيدل از فن. بسيار سود گرفت

  : از اوست.بود، نه ايجاد زباني شاعرانه
 چ عبارت غافل استـسير معني از خم و پي

 ج آب و گل نبردـدس رنـلك تقـقاصـد م
هاي عناصر سبكي شعر  از ويژگي

يدل بسامد تصويرهاي پارادوكسي ب
ي ها ميزي، وابستهآ ، حس)ناسازگون(

 عددي، تشخيص، تجريد، خاصّ
تركيبات خاص، اسلوب معادله و 

ي ها تداعي جديد در پيرامون نقش مايه
. ي نو استها قديم و ايجاد نقش مايه

ي را ي بسامد تصويرهاي پارادوكسها از ميان شاعران سبك هندي، بيدل بيشترين نمونه
  :باشد  ميدارا

 د كسيـغيرعريـاني لباسي نيسـت تا پوش
 از خجالت چون صدا در خويش پنهانيم ما

ف را  پايداري بلند داشت و فنون تصو،بيدل دهلوي در فهم معني توحيد و معارف
 است عبارتند از كماالت مضمر در و مطالبي كه در عرفان بيدل مهم. خوب آموخته بود
ر و عظمت ت تفكّ حيات بشري، استغناي نفس، اهميةجامع ت فرد درمينفس انساني، اه

 روح فرد با حقيقت مطلق، وسعت حيات انساني، قدرت خرد، پيمودن ةروح، رابط
 در شعر بيدل مقصود از صمد و …مراحل تكامل عرفاني و منازل و مراحل معنوي و

  :صنم همان هستي است
 باشد كه هيوالي صنم ميآن صمد است  رمـز تنزيـه حرم فكر برهمـن نشـكافت

 ةترين انديش ترين و محوري مهم. افكار فلسفي بيدل، ريشه در فلسفه قديم هند دارد
 يابي در ذهن وي اين انديشه پس از جوالن. استو نيستي  حيات ةفلسفي بيدل مسئل

 شاعر دھلوي بیدل مقبرة مرّمت

 و ایران فرھنگ افتخار و سنگ گران

 و مسئوالن واالي ھّمت با بایستي ،ھند
 .یابد تحّقق مربوطھ اندركاران دست
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زير و بم  دشت خيال، غبار بال عنقا، ةيي مانند موج فريب نفس، قافلها شكل استعاره به
  .يابد  ميوهم، مرغزار عدم، نيرنگ هوس، حيرتكده دهر و جز آن بروز

 تحقيق  بهكند و خودش ي فلسفي استناد نميها مكتب  بهانديشد،  ميبيدل آزاد
 آفرينش، مركز ةبيدل انسان را خالص. كند  ميداند اظهار  ميچه را حق  آن وپردازد مي

تمام فعيها تاليكار،   بهداند تا او را  مي خودةجهان و محور فلسفال  طبيعت، روح سي
  .اكتساب هنر و انجام وظايف انساني تشويق كند

 تأثير ها در آن. رسد  ميه بيت است و تا پانزده بيت همهاي بيدل حداقل نُ غزل
  .شود  ميحافظ، موالنا و امير خسرو ديده

در حدود بيست . چندين غزل سروده است» يك بحر«و » هييك قاف«وي گاه در 
 ه نخست با تشبيب بهاريةدر سه قصيد. و شش صد بيت دارد قصيده با حدود يك هزار

 حد را م)ع( حضرت عليهايش  قصيدهبسياري از پرداخته و در )ص(نعت پيامبر اكرم به
  .قصايد بعدي مشتمل بر مواعظ اخالقي است. كرده است

بيشتر قطعاتش . ي بوده استبيدل در قصايد پيرو سبك عرفي، نظيري و طالب آمل
دوستان، تبريك عيد، تهنيت و تعزيت سروده   بهگويي يي چون خيرمقدمها مناسبت  بهرا

  .است
بيدل دهلوي در افغانستان و تاجيكستان از شهرت و حسن قبول خاص مردم 

ورزند، نظم و   ميت و عشق مفرطيوي و آثارش محب  بهكه دار بوده است، چنانربرخو
آثارش را در . گويند  ميند و وي را حضرت ميرزاكن  ميتكريم خوانند، او را ي منثرش را
  .كنند  ميص آن بحث و تفحةبارها و مدارس تدريس و در مكتب

 بيدل با ظهور شاعراني چون مشتاق اصفهاني، هاتف اصفهاني، ةدر ايران دور
  .صباحي بيگدلي و ديگران مصادف بود

 و هي دانشگاه كابل تأسيس شدانسانات و علوم ادبيشناسي در دانشكده  كرسي بيدل
از جمله كتب نويسندگان . ات فارسي هستندالن در آن سرگرم تحصيل زبان و ادبيمحصّ
، ) ش١٣٤٢كابل  (بيدل نقد، ) ش١٣٣٤كابل  (قدس فيضبهتوان   ميشناس افغانستاني بيدل

، شرح طور معرفت، بيني بيدل جهان آصف انصاري، محمد از مير احوال و آثار بيدل
  .داره كراش غيره  وات بيدلشرح رباعي، كليد عرفان، بوطيقاي بيدل



  انديشد بيدل آزاد مي  ٢٣

  

ميالدي زندگي بيدل را چنين تقسيم ١٩٤٧ و ١٩٤٦هاي  ين عيني در سالصدرالد 
  .كرده است

رات مقر  به دوران كودكي و جواني بيدل كه در تأثير شيخ كمال در عقيده و عمل-١
  ديني گذشت،

  ت و ترك دنيا، مجذوبية دور-٢
  وحدت وجود،  بهف اسالمي و تمايلتصو  به اشتغالة دور-٣
ف اسالمي و اختيار ي قديم هند و آميختن آن با تصوها  آشنايي با فلسفهة دور-٤

ساوات هندو م  بهراه ميانه، يعني عقيده
  و مسلمان،

 ارزش زندگي و خدمت  به معتقد شدن-٥
  .تخلق و جمعي به

ي و شعارهاي آن زندگي بديدگاه خاصّ حز رسد صدالدين عيني با نظر مي چه بهگر
  !ده و از ظن خود يار بيدل شده است كربندي تقسيمبيدل را 

 اش دارند كه بيدل براي افادت تعليمات فلسفي و صوفيانه  ميادان اظهاربرخي از نقّ
دقيق تعبيرات مخصوصي را اختيار اين سبك مجبور بوده، چه افادت تعليمات فلسفي  به

وي در نثر . ف اظهار شده باشد تصوةويژه كه اين تعبيرات در پرد  بهكند،  ميايجاب
  .برخي از پيشينيان، مانند سعدي و ظهوري ترشيزي نظر داشته است  بهنويسي

 دور ها برد، فرسنگ  ميكار  بههنگام مصاحبت با دوستان  بهنثر بيدل از آن زباني كه
فانه را در جا است كه روزگار او اين طرز بيان متكلّ  نثر بيدل از آنة و آوازشهرت. است

خلق » زمين«منظور بيدل از . نگريسته است  مينثر هم، مانند شعر، با تحسين و عالقه
 است كه بتواند ها تر و مفيدتر از دنياي قديمي افسانه دنيايي با حقايق جديدتر، عميق

  . شود… تخت سليمان و،مشيد جام ج، اسكندرةينيجانشين آ
 بيدل ةبينم در ايران پيرامون انديشه و فلسف  ميست كهاموجب خوشحالي 

و . شود و آثار اين شاعر مورد استقبال قرار گرفته است  ميي انجام جدهاي پژوهش
 ياديب نام آشناو پژوهان كتاب منتقد  ميان آثار بيدل جاي بسي خوشحالي است كه در

 ت پروفسور توفيق سبحاني ترجمه و در ايرانهم  بهبي هادي نيزهندي پروفسور ن

از ميان شاعران سبك هندي، بيدل 
هاي بسامد تصويرهاي  بيشترين نمونه

 .باشد ميپارادوكسي را دارا 



  ٢٤  قند پارسي

  

شناسي در دانشگاه فردوسي مشهد و در  هاي بيدل  برپايي كالس.چاپ رسيده است به
، توسط استاداني چون دكتر سيد حسين ة اخيردهيكي دو حوزة هنري تهران در 

يدبخش حضور بيدل در فاطمي، روانشاد دكتر سيد حسن حسيني و استاد علي معلّم نو
» ها آينه شاعر«هاي اخير كتاب  اگرچه در سال. محافل علمي و آكادميك ايران است

  .تأليف استاد دكتر شفيعي كدكني نيز بسيار راه گشا بوده است
 بيدل دهلوي شاعر ةت مقبر نخست مرم،كنم  ميدو نكته اشاره  بهدر پايان

ن و ت واالي مسئوال بايستي با همافتخار فرهنگ ايران و هند كه سنگ و گران
كه » بيدل بنياد« دوم پيشنهاد تأسيس و ثبت ةق يابد و نكتاندركاران مربوطه تحقّ دست

همكاري اديبان فارسي زبان از كشورهاي ايران، هند، پاكستان، افغانستان و  يدوارم باام
ي تبيين و محصول يك چنين كار مشترك فرهنگ. رسدب ظهور ةمنص به… و تاجيكستان
ر ي توحيدي و پاك اين شاعر و متفكّها ات نثر و نظم بيدل و رواج انديشهو تدوين كلي

ميان دو  ت دوستان بيدل درهم  بهو معتقدم اين دو حركت مهم. باشد  ميبزرگ مسلمان
  .سرزمين پهناور ايران و هند انجام شدني است

  :برم پايان مي سخن خود را به ، چهار بيت از بيدلذكربا 
 ت موجم قفس فرسـود گوهرهـا    نگردد هم  
   سـاز كـه شـد يـارب    ة من زخم ةزبان خام 
  پرسـت او    مي آيد ز لعل    ي در جلوه مي   خط
  هاي مشتاقان    دل ةرنگ غنچة خون بست     به
 

  زنـم پرهـا    مـي وفان آتشتد در   ورنگ د  هب
  كه خط پرواز دارد چون صدا از تار مسطرها
  سزد گر آشناي سرمه گردد چشم سـاغرها       

  وداي خطش بر دود دل پيچيده دفترها  ز س 
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  ♦ رقعات بيدلسيري در
  ∗نذير احمد

 كمال رسيده به در نثر و نظم  اندازهيك بهآبادي مثل بيشتر سخنوران فارسي  بيدل عظيم
موعه شكل مج بهاين رقعات چندين بار .  خاصي دارنداهميت رقعات بيدل در نثر .بود

دو صد بيشتر از . استبخش اتراپردش پيش نظر بنده نسخه چاپ ميرت . اند  شدهمنتشر
اهللا خان هستند، چهل و شكرنام نواب  بهنامه  صد و بيست و پنجكه  ١داردنامه و پنجاه 

نام عاقل خان و ده   بهنامهنام كرم اهللا خان، ده   بهنامهكر خان، شانزده انام ش  بهنامهيك 
نامشان  نامه به چند يا يك و افراد ة بقيودوران،  نام حسين قلي خان بهادر خان  بهنامه

  : زير استشرح آنها به ٢ فهرستآمده است كه
 نوم خان ب، ايزد بخش رسا، نواب عاقل خان، قياهللا خان، شاكر خانشكرنواب ”

عاقل خان، عنايت خان، چين قليچ خان، كرم اهللا خان، ميرزا محمد ابراهيم، 
ان، اعظم شاه، ميرزا معين، ميرزا عباداهللا، شيخ محمد ماه، ميرزا محمد امين عرف

الدين، مير رضي وحدت، ميرزا فضائل، ميرزا فاضل بيگ، ميرزا محمد  شيخ محي

                                                   
گردآوري دكتر سيد اطهر شير از ادارة » مرزا عبدالقادر بيدل«عنوان  مجموعة مقاالت بهزبان اردو در  اين مقاله به  ♦

 .شود  شده كه ترجمة آن تقديم ميچاپ  م١٩٨٢/ ه١٤٠٢تحقيقات عربي و فارسي پتنا در سال 

  .هند، ه عليگر اسالمي دانشگاهبازنشستة فارسياستاد   ∗
ه است، و اين مشتمل بر تنبيه و تصحيح كتاب كهنه، دو ديباچه و  و نُادهشتو نسخة كابل تعداد كل دو صد   .1

  . نام ندارنده و شش رقعستطور رقعه ا بهاي  بهيكت
 معلوم سفينة خوشگو از. اند شود، ولي چند نام تكرار شده كمك نسخة كابل بيشتر مي ه بگيرنده تعداد نامه  .2

 و در آخر الملك شود كه در ابتدا حسين قلي خان، چين قلي خان بود، بعداً خان دوران و بعد از آن نظام مي
نام   بهد، وسه شخص هستناشتباه  به الملك  در اين فهرست چين قليچ، خان دوران و نظامه،جاه شد آصف

  .اند حسين قلي خان و حسين علي خان هم مذكور شده
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دربارة دشواري تصحيح متون كهنه بيدل 
نويسد و از  اي مي نواب شكراهللا خان نامه به

هاي ناخوانا احساس  متون پوسيده و عبارت
هاي رنگ و رو رفته  كند و متن خستگي مي

خوردگي فراوان كتاب را در حكم  و كرم
 .داند ن روح در جسم مرده ميدداخل كر

اهللا، موالنا عبدالعزيز  خان، ميرزا روح  ميان لعل محمد، رفيع خان، فتّونعيم،
العابدين احمد، ميرزا عطاءاهللا، ميرزا كامگار،  زينالعابدين خان،  ت، ميرزا زينعزّ

 باقر الصّمد سخن، ملّابهادر خان دوران، مير عبداهللا ثاني، حسين قلي خان شكر
 منشي، ميرزا الدين، ميرزا ابوالخير، ميرزا محسن، قابل خان گيالني، مير شرف

 هنام الملك، عالوه از اين چند رقعات الرحيم، نظامخسرو بيگ، قاضي عبد
  .“ ندارندگيرنده

بعضي در امور   بهه، نامبر داشتند، عالوه اطر خاصّيبيدل تعلّق خ به گانهمة نامبرد
 مثل اركان ،ندبود مختلف افراد از طبقاتكند، اين  تبادلة فكر و خيال مينيز شعري 

 گانگيرند اين نامه. حكومت، شعرا و علما
دة يدر مطالعة كالم و حاالت بيدل فا

  .بسيار دارند
امور بر عالوه ها،  از اين نامه

  هم روشناوضاع روزگار بيدل شخصي
ت رقعات، شخصي. شود ي واضح مو

كنند و  نگار را عيان و واضح مي نامه
اين رقعات از لحاظ . شوند دار مي آيينه
و فرصت زيادي وقت مطالعة دقيق آن اگرچه . ي نيستب خالي از دلچسهمطالع
  .خواهد مي

وقتي كه اس بود  حسيقدر بهنامبرده . است »ميان لعل محمد« گانگيرند يكي از نامه
نام   بهشخصي.  شعر دوست هم بود.رساندقتل  به آمدند خود را قدرتسر   برننااهال

 اي   قصيدة طالب آملي، قصيدهپيروي از ميان لعل محمد بهدر مدح نيز محمد عاشق 
كند و دادخواهي او را  را از اين قصيده آگاه ميميرزا بيدل ميان لعل محمد . نوشت

  .رساند اطّالع ميان لعل محمد مي به
 .“ع تحسين فطرت معني تلقين است و محتاج آفرين طبع بهار آفرينوقّمت”
  .)۱۲۲ ص(
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كه ونر ـشود، شاه ميوات  هم معلوم ميبيدل ادث عصر وبرخي حاز اين نامه 
خان مذكور  به، آن وقت ميرزا بيدل، خورد مي شكست ١اهللا خانشكر توسط ـ هابجي رام

  : نظم كرد اين طوررااي نوشت و تاريخ اين واقعه  نامه
ــرخيل نر ــابجي رام وسـ ــه هـ   كـ

  بـا هفــت پـسر كــه هـر كــدامش   
  ســر كوهــسار ميــوات  عمــري 

ــان آســ    ــشكر خ ــا ل   ان جــاهمب
ــي ــهيعنـ ــوه   بـ ــة كـ ــاه قلعـ   پنـ
ــش ــ  آتـ ــورد ةزنـ ــادران خـ    بهـ

ــشويش  ــزار ت ــصد ه   بگريخــت ب
ــر   ــدس فكـ ــاريخش مهنـ   در تـ

 

  از بــاد بــروت پــشم در دســت   
  بـست  تيـغ مـي    بـه سري  چون كوه 

  ي مـست  بود چو خرِس از خود        مي
ــست   ــرت پ ــرف ز فط ــد ط   گردي
ــست   ــر ب ــارزان كم ــگ مب ــا جن   ب
  چندانكه ز سنگ چون شرر جست     

ــي  ــغ ب ــا از دم تي ــت   ت ــان رس   ام
ــست  ــه بشكـ ــود دل نروكـ   فرمـ

 )١١٩ص  (ه ١٠٩٧             
اي عاقل خان را مباركباد   آن موقع ميرزا در نامه، يافت معظّم شاه بر اعظم شاه فتح

  : تاريخ گفتجهت مادة  به اين دو بيتنشيني پادشاه گفت و بر تخت
ــدلت   ــوس مع ــن جل ــاه زم ــوار پادش   ان

  جالل قدرت و شان    ون رافت يزدان  ئش
 ه ١١١٩                ه ١١١٩   

ــه ــرار داده  ب ــع اس ــن مرب ــشان اي ــد ن   ان
  م دو جهان  ـمعظ   همان خليفة رحمان  

   ه ١١١٩             ه ١١١٩        
 )٢٢٤ص (                             

چنين اهللا خان شكرنواب  بهاي  در نامهرا تاريخ فتح گولكنده و بيجاپور همچنين 
  :اند نظم كرده
  زيب گـاورناو ست ـالمگير يعني هـاه عـش

  رـتح و ظفـكيه بر شمشير او فـه دارد تـآنك
  روجـنگ خـرد آهـش از اقليم دهلي كـعزم

  رـر و زبـن زيـاِن دكـاهـاد شـد بنيـنـا كـت
  

                                                   
تاريخ ه بار  نوشت، از آن نُجملهآن وقت چند . يافت هجري ١١١٤سال  در  رااهللا خان حكومت ميواتشكر  .1

  .٩١-٢ص . ك.ر.  برآمدهجري ١١١٤
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ودـاپور بـك بيجـتح ملـه فـالي كـلين ساو  
  ل و زنجير رفت اسكندر از طوق و كمرغدر 

  ال دومـر سـات ظفـده رايـت بر گلكنـاخـت
   طوفان دادسرالملك ان بر قلب قطبـهمچن

  سابـل در ديده اهل حـت از روي جمـگش
  گر  جلوهجمشـيد نصـرتين ـلح اوـال فتـس

  ه ١٠٩٧
  ح دومـتــة فـنـيـود آيــ شنتم روشـواسـخ

  رع خبرـم درين مصـ او را كياـه وخيـداد ش
  هست يك معني كه تعبير از دو تاريخش كند

 ـاه نـامـورـتــح پـادشـف لـوبــم مطـظـاع
  ه ١٠٩٨                    ه ١٠٩٨

  )٨٧ص (
ذ  بنابراين اين رقعات مأخ.آيد دست مي بهستم ميالدي ياز رقعات ميرزا همين طور ب

را  طور معرفت  كتاب خود بيدلمثالً. دهد امور ادبي را هم اشاره مي. تاريخي هستند
  :دنويس  مي وفرستد ميميرزا محمد امين عرفان راي ب

ين  اقليلي از  بهآوردي كه قانعان تحف معاني باري از سير سواد بيرات راه”
ارتش ر نمايند، نسخة طور معرفتيست كه در تعميم عبپيشكش كفايت تصو

خدمت خواهد رسيد  به…يافت عاي خاص مندرج توانمد“.  
. آورد آن هديه كه ميهمان مسافر با خود مي. معني تحفه و هديه است  به آوردراه

  . استعمال شده استجا هدر عبارت باال چه قدر ب) راه آورد(اين لفظ 
 عاقل خان فرستاده و آفرين ،خدمت گلگشت حقيقت را به معرفت طورخاتمة 
  .خواسته بود

زرد، گلدسته آراي يك عالم  قبول برگ سبزي بي  بهاگر در جناب خلد انتساب”
  )۱۳۲ص ( .“فرق افتخار است
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ز اشعار بيشتر رقعات مملو ا
اكثر ابيات از خود . هستند

ها  بيدل است و بيشتر نامه
 .شوند بيت شروع مي  با

اي  در نامهاهللا خان ارسال كرده بود، شكرنواب سوي  را به“ طلسم حيرت كتاب
چه را ذكر مناسبات  دلچسپ نوشته است و طرزي بهرا » زرد گل«نظم كردن  تذكرة
  :ستا  بيان كردهيباز هانداز
آرايش بساط   بهبازد و مي  آرامدر بهارستان انديشه گل زرد رنگچند روز است ”

 كه فراهم آب و رنگي منتخب چمن افكارپروازد، هنوز از  شكست رنگي مي
اقبال  دامان تحرير كرده گل زينتآورده است قريب يك صد و پنجاه 

هاي اين گلبن  خرميمعراج است و بين   معنيهاي اين گلدسته منتظر نگاه رنگين
  )۱۳۵ص ( .“آفرين بهار موقوف مطالعه

را اصالح  ١اشعار خان دورانبيدل گاهي نيز 
اهللا خان ديوان بيدل را شكر )۲۴۷ ص (.كند مي

 .كند مير تشكّ  و بيدل از اين كارانتخاب كرده بود
در آن الفاظ شدن عبارت و  طوالني ةباردر) ۷۱ص (

  )۲۶۰ص  (.كند نظر ميآن، اظهار و قبيح بودن شعر 
ت و مشكالت اشعار  خاصي دارند، دقّاهميتدر ادب، شعر و شاعري رقعات بيدل 
  :نويسند حسين قلي خان مي  به خودةهمين سبب در نام  بهند،كرد ميخود را احساس 

گل معني كه  فهم هر  بهنامه انديشة سجود ريشه  نوازشةدر ضمن مطالع”
خاصه در زمين غزل . رنگ و بوي بهارستان كمال نشناختات پرداخت جز كيفي

م و فكر متين ينظر كشا كه ربط همواريش اندكي پيچش داشت و غير از طبع سل
  :گماشت بر اكثر طبايع احتمال لغزش مي

 .“آفـرين آفـرين بـر طـبـع مـعـني
از متون نويسد و  اي مي نامهاهللا خان شكرنواب   بهدربارة دشواري تصحيح متون كهنه

هاي رنگ و رو رفته و  كند و متن هاي ناخوانا احساس خستگي مي وسيده و عبارتپ
  .داند خوردگي فراوان كتاب را در حكم داخل كرن روح در جسم مرده مي كرم

                                                   
 خود ة اشعار تاز،راي اصالح ب وديوان خود را پيش بيدل گذاشته بودوي شود كه  از سفينة خوشگو معلوم مي  .1

 )جاه زير سوانح آصف (.درك در ديوان شامل ميرا آن د و بعد از اصالح اتفرس نزد بيدل ميرا 
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 بيش از اهميت، و خاص خود را دارندرقعات بيدل موضوعات مختلف و شيوة 
اين   بهاختصار  بهدر زير. استن آات ادبي و لساني  خصوصي،جات آنرمطالب و مند

كنيم ات اشاره ميخصوصي:  
بر دو يا سه صفحه هستند،  اين رقعات مختصر هستند، فقط چند نامه مشتمل .۱

ن ميرزا ايشانام پسر   ميرزا فاضل، بهتعزيتاست كه در آنها ترين   طويلنامه تسليت
 .اند نوشتهفضائل 

۲. ها  و بيشتر نامهبيدل استخود از بيات اكثر ا.  از اشعار هستندبيشتر رقعات مملو 
 .شوند بيت شروع مي با
 .جا بيان دشوار و دقيق شده است هجابو طرز بيان عالمانه است  .۳
 ه نيزكالم شاعران  به رقعات خياالت حكيمانه و فيلسوفانه دارند، و از اين لحاظةهم .۴

رنگي و  ب بيسب  به قابل ذكر است كه در افكار بيدل، اينعالوه بر.  هستندنزديك
د و در رقعات اين فكر يآ نظر مي بهاختياري  ر و حيرت و بيثباتي جهان، تحي بي

 :زير دليل اين گفتار استهاي  غالب است، مثال
  . مراتب شوق يك قلم بار سرنگونيتحيرپس خامه را در ”

  .اشارات حيرت انتما
  )۴۰ص  (. قصورتحيردر عرض ناموس 

فرياد ندامت تواند   بهكدام واقعه پردازيم كه فراموشي  بهآباد از سوانح اين حيرت
 نمايم كه خاموشي طومار ناله تأملچه سبق   بهكده ل اين ماتمفرسيد و از غا
  )۴۳ص  (.تواند پيچيد

 چشم بر تحيراند هنگام  آفرين اگر شايسته حق فهمي لطايف ادايان محفل حيرت
  )۳۵ص . (اوج حقيقي كشوده باشند

  )۳۹ص . ( حيرتةشكشان گو تلخي
  )۴۷ص  (.هاي ديدار هرچند آيينه وا نمايد حيرت باقي استتمنّادر عرض 

كدام   بهخيال آن سر راه غبار حيرتي تواند افشاند، مجبور حيرتم غير از عجز  بهتا
  )۶۴ ص( .يمآطاقت بر
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پرداخت بيدالن عالم مجبوري اين همه   آيينه حيرت نمي،اگر انتظار دولت ديدار
  )۶۵ص  (.بودند هاي آنان نمي ربينيومتهم د

  )۶۶ص  (.دارد خانه بر نميتحيرحيرت قدم از 
 .اقتصار وضع بيدلي در جميع احوال حيرت است و در همه اوقات حسرت

  )۷۷ ص(
ر مژدة حسن بهاري داد كز شوقشتحي. 

  )۱۱۲ص (
 .دانم چه فهميدم سراپا حيرتم حيرت نمي

  )۱۱۲ص (
  )۱۱۶ص  (.كدام تماشا مژگان بردارد  بهكاري  كارگاه بيتحيرم

  )۱۱۷ص  (.نوايي مقيمان پردة حيرت
  )۱۷۱ص  (.چراغ انجمن حيرت نظر بودند

   )۱۸۵ص  (.كشد رسد آغوش حيرت مي مژگان مي  بهتا
۱۸۵ص  (.مة ثناحيرت تقريري مقد(  
  )۱۸۸ص  (. بستهتحيراختياري رنگ  حكم بي  بهآيينة تصور شوق

  )۱۹۵ص  (. معروض داشتن استاز ماجراي حيرت انتما
  )۱۰۸ص . (قفاي زانوي حيرتيم عمرهاست غنچه

  )۲۱۸ص  (.ي پرداز ننمودتحيرسير اين چمنستان آغوش 
كسوت مژگان   بهاند و تمنّاكيشان مطلع حضور در سواد عالم حيرت چشم باخته

  )۱۴۵ص  (.هاي دست دعا پرداخته  در تهية بلنديتحير
  )۱۴۵ص (.“مطالعة نسخة شفا روشن نمايد  به رانگاهان حيرت يدة بيمارد
بات، تشبيهات و يركت ،اتداز مفر شاعرانه است، بيشتر از الفاظ، ،زبان و بيان .۵

ين اشوند، و بيشتر  ل مياستعما شاعري  فن كه درستا  شدهاستفادهاستعارات 
اين طرز بنابر. اند  پر از معنويتول اخيسرشار از ل شده استعمابات يركتت و دامفر

 :نويسد نام ميرزا عباداهللا مي هاي ب  نامهتعزيت. بيان مشكل شده است

 در رقعات بعضي جاها عبارت، نمايان
ها كوتاه و عبارت  و روان و جمله

مسجع است، عموماً اين طرز در نامة 
 .خورد چشم مي عزاداري بيشتر به
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هاي خامه بدوش جرأت برداشتن از عجز و ناتواني دور است و  بار سرنگوني”
چشم تأمل مشاهده نمودن در عرِض ناموِس تحير،   بهچاكي نامه درد گريبان

  )۴۲ ص( .“قصور
براي  و كند تصور مي »بار«ن را آ و بعد دگوي مي »سرنگون« خامه را ه،در جمل

صف  متّ»چاكي گريبان« بهنامه را. دجوي سود مي، استعاره آفريند مي »دوش« ،جرأت
شعر   بهاين پارچة نثري را. گويد مي » ناموسعرض« حيرت را »آخر« و در دنك مي

  .سازد ديگر خيال ساده را مشكل و دشوار مياز سوي  و كند نزديك مي
يك قلم نشانة خدنگ كلفت و مسافران اين باديه يكسر اين خاكدان مقيمان ”

  .“دراي محمل عبرت
  صناعات لفظي و معنوي

  :اين نامه را ببينيد هستند، چند سطر سرشاررقعات از تلميحات و مناسبات 
 نواز، طور معرفت از هجوم ديدة انتظار سامان يك عالم چراغان است و معني”
ه دامان، هللا الحمد توج  بهصد هزار گوهر معنيمن حقيقت هواي نثار آن كليم اي به

 ليد بيضا نكشوده و عصاي قدرتي ننموده كه آن سمت  آذات معني آيات در
  )۹۸ص  (.“ الخ…اند فرعون يعني زمرة طاغيان كه غرقة نيل ادبار ندامت

ضا، تلميحات، از استعمال تراكيب طور، چراغان، كليم، ايمن يد بيبر فراواني عالوه 
نيل ادبار ندامت، سبك و طرز بيان، زيبا فرعون، انتظار سامان، كليم ايمن حقيقت، غرقة 

  .دلكش شده استو 
ع  مسجت كوتاه و عبارها  جملهو نمايان و روان ، عبارتهابعضي جادر رقعات  .۶

 تعزيت در ،خورد چشم مي  به بيشتراست، عموماً اين طرز در نامة عزاداري است
 :نويسند ل ميمير محمد فاض

بود، دچار سوي انجمن گير و دار،  چار ديوار عناصر اعتبار طلسمي است بي”
ي است خالي از متاع نمود، نه بر بناي اين طلسم چون گردباد اعتماد نداري تخيل

  . ماية اختياريو نه در شكست اين ديوار چو رنگ
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ز نفس سوختة  سحاب اةينيها از دود چراغان آخته نيلي است و آ فانوس آسمان
پرداز اثرهاي سيلي، سخن نقاب لب نشكافته جوهر آيينه هاي جسته چهر برق

  )۱۰۵ص  (.هواست و نفس از پردة دل سر ني نكشيده كمند كنگرة فنا
در مكتب امتياز ما حرف مرقوم ماتمي است سياه پوش و در دبستان تحقيق ما 

د معدومي آغوش، كسوت زنگاري آيينه شاه در سطر مكتوب شهيدي كفن
  )۱۰۵-۶ص ( .“هاي دوتا هن طردهاست و وضع سينه چاكي شانه گواه بادبر جلوه
 رواني عبارت و  مهمهاي هنمون
 اند، نمونة مهم جا نقل شده  كه اين،سجع

  .خيال شاعرانه هم هستند
 نفي از  بيانقدرتبيشتر براي  .۷

 شده است، اين طرز بيان استفاده
. قرار گرفته باشداين طرز تحت تأثير رد كه ميرزا امكان دا. است نثِر ظهوري خاص

 :كنيدمالحظه را مثال طرز بيان منفي 
”ف اوهام فراهم توان يتكل  بهت بر عدم و هستي ما بالي نيفشانده كهرنگ جمعي

جز صور قيامت نواي هه سر نكرده كنمودن و ساز راحت بر بقا و فناي ما توج 
  )۴۲ص  (.ديگران توان شنودن

 خامة طبيعِت افسرده را آن قدر آب نكرد كه هاي تردد سرنگونيخجالت 
ا توان شست و انفعال استعداد رواني عرق شرم نارسايي از چهرة تمنّ به

كسوِت  بهپرداخت كه  اماندگي مآل نههاي خامه آن قدر سرايت حال و اريك سياه
  )۲۱۰ص  (.“ وسيلة طواف آن آستان بايد جستهساي
 :هاي كوتاه جملِه .۸

گذاشته كه انديشة يكتايي جز  قابل طبائع نهمفي،  تصرةفاق عالم اسباب، مراتّا”
ي جهان، تلوين گرد افسوني بر ضا چاره ديگر داشته باشد و اقت،عرض تمثال

  .رنگي براي خود رنگي تراشد نظرها نه گماشته كه تصوير بي
آثار محباندازي غبار فنا رنگ ت دست بسته كه بي تي نقش نهت كيفير گيرد و غي

  .“پذيرد قطع سلسلة نفس صورت شكست نه  بهاطوار وفا نقشي ننشانده كه

اي نيست كه در آن  در رقعات بيدل جمله
 . نشده باشداستعمال سجع
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 .باشداي نيست كه در آن استعمال سجع نشده  جملهدر رقعات بيدل  .۹
سن النظير، ح  مثل مراعات،پر از صناعات لفظي و معنوي استرقعات ت اعبار .۱۰

 .اند ل شدهاستعما مختلف طرز به صنايع ة هم،قاقتاد، تجنيس و اشتعليل، ايهام، تضّ
با تشبيهات . ندا  از معنيسرشارات و تراكيب هستند كه مفرد ،امتياز رقعات ميرزا .۱۱

درجة اتم   بهنادر و استعارات دلچسپ در اين لطافت شاعرانه و صناعت شعري هم
در اين مجموعة رقعات مختصر بسيار تراكيب جديد، دليل قدرت زبان . وجود دارد

د، بيشتر طلب  و نگاه عميق ميژرف توجهن آ مطالعة  كهزا استميرسعت بيان وو 
تعدادي  »مشتي از خروار« نمونه عنوان  به.ميرزا استذهن  نادر تراشيدة هاي تركيب
 :ببينيدرا ها  از تركيب

هاي بيدلي، جوهر آيينة  كسي، جراحت هاي بي كارگاه صنعت تقدير، شعله”
ديش وساطت اسباب، داغ فرصت تماشا، ان ببساط عجزنگاهي، تقر احوال، شبنم

نسخة دبستان ظهور، صفحات اوراق اعتبار، صدمات نواهاي حوادث، 
ت، رستگان شكستة اوهام، هاي امكان، قدردانان فرصت جمعي رنگي شكست

سر و پا، چين كدورت،   بيةهاي قطر شاد جبة درياي رحمت، تنگ حوصلگيگ
مراتب عجز و انكسار، جرگه اص محيط انفعال، خجالت آشناي نارساييغو ،

ات اوهام، عذرخواه نارسايي، فروشان خاطر شهود و مناظر، اجتماع كيفي
هاي خامة تسليم سرشت، ساز محفل ياد، دل حسرت آغوش،  ريزي سجده
غبار وادي تمنّا، غبار آيينة هاي عجز فروش،  پرداز هواي دوست، نفس بسمل

 آرزو، گوهر آبرو، خجلت شعلةتمنّا، چين ابروي توجه، ورق افسردگي، 
هاي نارسا، غبار اوهام، پرتو محفل  انديشي هاي كمند عجز، خامه گيري زمين

آفتاب منزل، نارسايان وادي طاقت، پيچ و تاب خروش اثر پيدايي، افسردگي 
شايي، سراسيمگي صبح بيمار، قدردانان گ يد بالسعي نيازمندان، نازكي هماي ام

كام زاوية مهاجرت، سفيدي  سان قانون سكوت، تلخنعمت خاموشي، مقام شنا
هاي فرياد حيرت، ناتواني  هاي سعي رخصت، رسايي هاي انتظار، نارسايي ديده

 عرق، عرصة الف، هم ةهاي معذرت عجز، مقيم پرد توانايياستعداد وداع، 
م، دل سپاس مشاغل، چشمي حباب، بيرون جادة ادب، سعي هوس، آغوش توه
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 ةر آرزوي نيازمندان، لغزش مژگان خامه، سواد سرمسداني، افساية شفقت و قدر
 تمنّايهاي خدمت دعا، بساط آراياِن وسعت ثنا، رنگ الم، صيقل  خط، كمربسته

 رنگا پر و باالن آشيان نياز، نسخة اشفاق، تعطيل غفلت، قدرت آيينه ارادت، بي
ل، صحبت عشرت جاويد، مأگير ت معني لوح و قلم، سرماية جيب و دامان، دامن

د، ورطة هاي ترد هاي خامه، خجلت سرنگوني كاري ا، انفعال سيهصبح اقبال تمنّ
اعتراض، سوخته خرمنان مزرع بيچارگي، طوفان كاري اشك خامه، رتبه بخشي 

نما، صورت كوتاهي   يوسفةيد، آيينعروج معاني، زنگار شبهات، نهال گلشن ام
ل مأ، فرصت آگاهي، تو دامان، فرصت انتظاره و جيب ي سرماصدامن، لباس حر

غور و فكر، شكنجه مرگ، گرم روي 
شناسي  غيبتهستي،  ، گرهتوجه

، گلشن ديدار، تحيرفرصت، مژگان 
  .رنگ شكست دل

بندي  ، شيرازه)۶۰ ص (تمنّابازوي 
 تأمل، )۶۳ ص ( اعتقادةمجموع

هاي  سبقان مكتب حواس، خلعت
تت، عقيدت كدة اخالص، رنگ التفا، )۶۵ ص (ة دعاتهيجاويدجمعي  
، )۷۰ ص (يد، عشرت ابدي، چراغ ام)۶۹ ص (، سحرخيز قافلة دعا)۶۷ ص(

 كسي، ، خجلت هيچ)۷۳ ص (، نقاب آرزو)۷۲ ص (تسليم عالم اخالص
 نيل ة، غرق)۹۰ص  (هاي چراغ انديشه سوزي ، نفس)۸۳ ص (نگوني انفعالسر
  .“)۱۲ص  (سوز جهد ، نفس)۹۹ ص (ادبار
كار  به كوتاه ت است كه بيشتر جمالتوجهطرز بيان رقعات بيدل اين امر قابل در  .۱۲

 .كار رفته است  بهتر نيز و طوالني مركّب ت جمالگاه گاهه  البتّ،اند  شدهگرفته
 .بيدل نيز سهم و دخل اساسي دارند در رواني اسلوب جمالت كوتاه

 است كامل داشته سي تسلّطفارزبان و ادب  بيدل بهشود كه  مي معلوماز اين رقعات  .۱۳
) بدون نقطه(از صنعت مهمله  نويسد ت ميموالنا عبدالعزيز عزّ بهكه اي   در رقعهمثالً

 :كند استفاده مي

عبارات رقعات پر از صناعات لفظي 
النظير،  و معنوي است، مثل مراعات

حسن تعليل، ايهام، تضّاد، تجنيس و 
طرز مختلف  اشتقاق، همة صنايع به

 .اند استعمال شده



  ٣٦  قند پارسي

  

”ها دم اساس حرص و هوا همواره موصول وصول دوام   حرم دلةاح معمورطر
سود آمال طرح كرده و كلك  دارد، سالكا واصال دو سه مصرع ساده كه الحال دل

 دام مسطر درآورده طمع دارد كه در درسگاه مطالع ةدر احاطسلك  داد و
  :غزل. اصالحي آرا هم سلك گوهر كمال گردد

ــردد  ــدعا گ ــر محــو م   دل اگ
   اگـر رسـد در كـام      د در حةلم

  محـــو اســـرار طـــرة او را  
  گر سگالد وداع سلك هـوس     
  گسلد گر هوس سالسل وهم    
  محو گردد سواد مصرع سـرد     

ــ ــرام آه در و امـ ــوداحـ   د آلـ
  سـواس ودل آسوده كو مگـر      

  دل ما ـال بي ـمـوع ك ـلـدر ط 
 

  درد در كــام مــا دوا گــردد   
  هر مگس همسر همـا گـردد      

  عا گــردددمــ رِگ گــل دام
ــردد  ــر ادا گـ ــره دل گهـ   گـ
  كوه و صحرا همه هوا گـردد       
ــردد   ــا گ ــر رس ــم اگ ــد آه   م

  عـصا گـردد    را  گـرد  ،هم هوا 
ــردد  ــا گ ــه دام م ــره آرد ك   گ

  رددــا گـهـة س ـالـه در ه  اـم
 )۱۶۴ص                 (  

  :شود اي نقل مي گيالني نوشته، برخي پاره باقرا نام ملّ  بههمين صنعت  بهاي ديگر نامه
   صد صحرا گـرد    ةهر دم هوس آلود   

 در دهر كه گل كرد سراسر وسواس
  هر لمحه دل آمـادة صـد عـالم درد      

 ردـم س د وهه آـمـا هـدارم بحر آس
ادراك عمل محال و حمل دوام عمر در دل آگاه  ةحاطاحصر حدود طول امل در 

 راه عدم در گرد مالل، هركس سر در محاوطة عالم موهوم درآورده مآل كار رد واسطه
كرده، طرح اساس دهر درگرد سواد عدم معمور و اهل عالم همه در اساس هوا و هوس 

  كمالسوادكدة حرص و حسد معدوم علو ردمسرور، مطلع اطوار صالح و سداد 
گرد ملك وسواس   صحرايها ها حصر مصالح اسم و رسوم، محمل آرام دل ادراك
  )الخ( …راحله

  هـا در كمـال مدركـه گـم          وهم
  دركار و عمر مرگ احرامصحر

  مــسلك مــا هــوس مــآل عــدم
 دام آرامــو كــوده كـــدل آس

نو  است و صدها الفاظ خيز ايجاد كرده  هزارها تراكيب معني،الفاظ عاميانهاز ميرزا  .۱۴
 :كنم  نقل ميجا اينچند نمونه .  فارسي را وسيع كرده استادبياتده و دامن زبان و آوريددپ
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 ، معبود منش)۱۹ ص (كمينة ، بهان)۱۴ ص (الطاف مناصب، كرم مناقب”
 ، عجز تعميري)۳۶ص  (، عروج آهنگ)۳۷ص  (نمايي ، يوسف)۳۵ ص(
  رسايي، مرحمت)۴۳ص  (آباد ، حيرت)۱۷۰ص  (پناه ، معني)۴۰ ص(
نوايي، تحير، الانتهاي، )۶۸ص  (گونه ي، تسلّ)۱۷۱ص  (، نزاكت آگاه)۱۶۹ ص(

، )۱۴۳ ص (شماري ، غنيمت)۱۴۴ ص (نگاه ، بيمار)۱۲۲ ص (گير زمين
 آشنايي، عجز)۱۴۹ ص (تراشي غفلت

، محامد نيوش، نصرت آثار، )۱۵۰ ص(
آگاه،  ، حقيقت)۱۵۳ ص (ينمك آفت
، )۴ص  (سازي ، عبارت)۳ص  (نما معني
، محامد نيوش، )۸، ۴ ص (اندود كلفت
مناصب،  ، معني)۵ ص (پناه معني

 نگاري شماري، راحت نايادآوري، نفس
ص  (، بهار دامن، حقايق اسلوب، معارف مضمون)۹ص  (، ضيا خرمن)۸ص (
ص  ( عجز نگاه،، فيض منقبت)۱۴ ص (گهر ، كمين)۱۲ص  (زدگي ، كرم)۱۰
۱۵(نشين انديش، معدلت ب، تقر) ص  (ي، معالي مناصبزادگ ، دشمن)۱۶ ص
، حسرت )۱۹ص  (هآشنا، عجز طراز، تسليم نگا  تشيح شماري، خجال، تر)۱۷

، )۱۲۱ص (منزل  آفتابانديشي،  ، قفس آرا، خامه)۲۰ص  (آغوش، عجز فروش
، )۱۳ص  (بيابان مرگي، )۲۳ص (شماري، پيچ و تاب خروش  عجز پيما، عافيت

، )۱۴۴ص  (كيشتمنّا، )۲۳ ص (نيوشت ريسپاس مشاغل، شفقت انتفاع، خي
شماري،  خرام، خزف تأملنواز،   معنينواز، كده، معني نسبت، معني آگاه، پاجي زبان
  .“نفعي، تسليم سلك نياز سلك، آرزو سلك، ناتواني فروش كم

د كه در اين آي برمي چنينات بيدل در ضمن قابل ذكر است كه از مطالعة دقيق لفظي
آمده » سرنگوني قلم«بيشتر جا مثالً . ات وجود داردتركيبرخي خياالت و تكراِر الفاظ ب

  :مثل. است
  )۴۰ ص (.پس خامه را در تحرير مراتب شوق يك قلم بار سرنگوني بايد كشيدن”

در طرز بيان رقعات بيدل اين امر 
قابل توجه است كه بيشتر جمالت 

اند، جمالت  كار گرفته شده كوتاه به
تاه در رواني اسلوب بيدل نيز كو

 .سهم و دخل اساسي دارند



  ٣٨  قند پارسي

  

 .دوش جرأت برداشتن از عجز و ناتواني دور است  بههاي خامه بار سرنگوني
  )۴۲ص (

  )۱۳۹ ص( .كشيدند ها سرنگوني وضع خجل مي خامه
  )۱۰۳ص ( .كشيد هاي خجالت بيكاري مي  سرنگوني١كلك نياز سلك
 استعداد  بهقدر آب نكرد كه د خامه طبيعت افسرده را آنهاي ترد خجالت سرنگون

  )۲۰۹ص  (. توان شستتمنّارواني عرق شرم نارسايي از چهره 
  .“عرقي نه پرداخته  سامان  بهها انفعال نارسايي

چند مثال مالحظه . ل شده استاستعماگوناگون »  نارسايينارسا و«طور لفظ  همين
  :شود مي

، )۲۳ ص (گشتگي  نارسايان عالم گم، حج)۲۱ ص (هاي نارسا انديشه”
، )۲۶ص  (هاي طرز مضامين خجلت ، نارسايي)۲۵ ص (هاي رخصت نارسايي

هاي طاقت  ، طومار نارسايي)۴۰ص  (، عبارت نارسا)۳۴ص  (سعي نارسا
لغزش   بههاي طاقت تحرير، مژگاني ، خامه از نارسايي)۵۳ ص (مستمندان

، خيال )۱۴۰ص  (دست و پايان بادية نارسايي ، سراغي از بي)۷۶ص  (آورد مي
  .“)۱۶۴ص  (نارسا

دست و پا، يكسر و  ، عجز، تنگنا، بلندي دست دعا، بيتمنّاهمچنين فرصت، بهانه، 
، تأمل، نگاه جمعيتقه و فرنيازي، ت يك قلم، تماشاكده، حسرت، عبرت، تغافل، بي

ات شده است دمفر تكرار الفاظ و ٢گيري، انفعال، اعتبار، گير و دار، شكست رنگ زمين
 مشابه نظم جا ايندر  كه اسلوب نثر استواضح .  استهشدنو پيدا  و از اين خياالت

  .دساز  را معلوم ميبيدلجانب ديگر ذهن خلّاقانة و از است 
مثال سه سجع خيلي . ند، بيشتر از يك سجع و جايي دوع هست مسج، رقعاتةهم .۱۵

 ةشود كه از آن هم اي مختصر نقل مي نامه. سطري از سجع خالي نيست. كم است
 :شود بيان واضح مي

                                                   
 .١٢٥كلك تسليم سلك نياز، كلك آزاد سلك، كلك تسليم، ص   .1

 .١٥٧، ١٤٤، ١٠٦، ٧٠، ٦٠ص   .2
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  :شكر خان  بهيدها ري متعزيتدر ”
 نبودم شمع تا از سـوختن حاصـل كنم رنگي

 ؟اميد چه يا رب چشم وا كردم  بهدرين محفل
 ،قه بسيار است، و در صفحات اوراق اعتبارستان ظهور اجزاي تفردر نسخة دب

شيرازة اين همه اجزا بايد   بهتابي ندارد كه ، رشتة نَفَسشمار نقوش انقالب بي
قدر نقوش بايد گداخت،   اينةمطالع  بهكند كه و جوهرنگاه كفايت نميپرداخت 

اي امكان ه رنگي ارد و شكستد صدمات نواهاي حوادث جز گوش كر برنمي
 در كارگاه امر ايزدي جمعيتآرد، قدردانان فرصِت  از چشم بسته تاب نميغير 

اند و رستگان  بساط دخلي نچيده
 قت خود را متعلّ اوهام همةشكنج

هيچ كار نفهميده، رضاي حق  به
 آسايش خود مغتنم شمردن است و

قدر طاقت تغافل از عالم اسباب  به
 الهي  جنابتوجهپيش بردن، پيوسته م

معني   بهتأمل  يعني چشم،بايد بود
  .“شودگتحقيق خود بايد 
 شده است، تشبيه مسجعشمار عبارت  سبب لفظ بسيار، اعتبار و بي  بهدر جملة اول

 ةدر جمل.  جديد است، در اين مراعات مسلسل وجود دارد،ظهور از دبستان و اعتبار
كند، بايد پرداخت و بايد  د، كفايت نميتابي ندار«دوم مفرد نيست، در اين هردو تا فعل 

در .  استتوجهتشبيه نفس از رشته و نگاه از جوهر قابل . جنس هستند هم» گداخت
دارد و  نمي«در جمله سومين . النّظير شده است  مسلسل استعمال مراعاتيها اين جمله

 را شكستبهترين مثال سجع است، حوادث را نواگفتن، تغيرات تبديلي دنيا » آرد نمي
با كارگاه . جنس هستند نچيده و فهميده هم اسلوب بديع است، ،رنگي قرار دادن

شود، اوهام را شكنجه قرار دادن چه قدر تشبيه بديع  كش مياستعمال لفط بساط دل
 عبارت شودگسبب شمردن پيش بردن، بايد بود و بايد   بههاي آخر در جمله. است
 ،ر است كه ميرزا عبدالقادر بيدل بيشتر در افعالدربارة اين قابل ذك.  شده استمسجع

ميرزا از الفاظ عاميانه، هزارها تراكيب 
خيز ايجاد كرده است و صدها  معني

الفاظ نو پديدآورده و دامن زبان و 
 .ادبيات فارسي را وسيع كرده است



  ٤٠  قند پارسي

  

مثال اين، نامة . اند ه گاه گاه در صفات و اسما اين را التزام كردهاند البتّ رعايت سجع كرده
 :شود  مثال ديگر هم ذكر ميجا اينو . لين استهاي او جمله
 بود و چار سوي انجمن گير و دار چار ديوار عناصِر اعتبار طلسمي است بي”

  .“ي خالي از متاع نمودتخيل
بود و متاع نمود، طلسمي و  هاي جناس اعتبار و گير و دار، بي در اسم و صفت مثال

  .ي استتخيل
كوشيم مجبوريم، تا نفس باقي است  چه مي موريم معذوريم و در آنأدر هرچه م”

ها خواهم كشيد و تا ديده باز است، حيرانم كه چه بايد ديد، موري چدانم  نمي
دست   همان بيجمعيت برده را دة با را شنا عجزشنايي است و درهدر قلزم افتاد

  .“و پايي
 .مكن  ميهايي را بيان ه دربارة زبان نشانپاياندر  .۱۶
  :كنم  چند جمله درج ميجا ايناست،  زبان بسيار با محاوره نوشته: الف
”ت گرديد كاشت طوبي خلدستان اجاب ر ميانديشة ريشة دعايي كه در زمين تصو

  .جلوه رسانيد  بهت صبح اقبال هواي ثنايي كه درپردة نَفَس داشت كيفيتأملو 
بهترقمي ندارد كه صح  رش بار تواند يافت و تفرقه نچيده كه حواشي تصو

  .“اي شيرازش تواند شكافت معمجمعيت
  :شودن گاند و حافظ معما شكافتن نوشته كه بيدل معما آنضمن 

 حكمت اين معما را  بهشايدگنشود و گكه كس ن
شود كه عنصر   معلوم ميدقّت بنگريم را اگر بههاي باال  الفاظ عربي زياد دارد، مثال: ب

 عربي واژگانعلّت اين است كه براي عبارت مسجع . عربي بر فارسي غالب است
  . الزم است

 يا ،عمل است يا در معني ديگر مست، دارد كه هندي استي الفاظ و تراكيبگاهيبيدل : ج
  :هاي زير را ببينيد مثال. اين معني كم مستعمل است

  شناسي معني فرض  بهدر فارسي  رنج و اندوه  =  تكليف
  در فارسي اين معني نيست  گاركشيدنيحقّة س  =  حقّه
در فارسي خيلي كم مستعمل است  خير و عافيت  =  تخيري  



  ت بيدل رقعاسيري در  ٤١

  

  در فارسي هندوانه است  تربوز  =  تربوز
  اين معني نيست  به فارسيدر  لحاف  =  ييرضا

اند مثل تهان، چهينت، گدري، دور، كمل، برسات،  گاه گاه الفاظ هندي مستعمل شده: د
  .دالي و غيره

. استوجود مدو وجود دارد، در عبارت باال هردو مثال حذف فعل و تكرار فعل هر: ه
  .ولي اين كار فقط در افعال ناقصه انجام شده است

  )۱۵۰ص  ()مثال تكرار فعل. (اختياري است ا بيتسليم اضطراريست و رض”
گرد احوال خود برنيايد عجز پيمايان بادية اختيار را  هدست و پايي ب اگر تصور بي

ولي كردن ضدر طواف كعبة مقصود پامال ف
خيال   بهگيري قدمي است و اگر مشاهدة زمين

  نارسان وادي طاقت را،خويش بكشايد
. نفعال كشيدنزيارت آستان مراد محمل ا به
  )مثال حذف فعل(

ي جميع حاالت خرمي گل اوقات مفت وصول عافيت شماري است و خرسند
  .)۲۳ص ( )مثال حذف فعل. (“اريزغنيمت احرام شكرگ

شايد غالب دهلوي از اثرات بيدل . اند م هردو مستعمل شدهم و غيرمرخّمصادر مرخّ: و
ين  اشهرت شعرم بگيتي بعد از«مثل . م استعمال كرده استگاه مصادر غيرمرخّ گاه

  :ممرخّمثال مصدر غير. كنم  جمله نقل مياز رقعات چند. »خواهد شدن
تب شوق يك قلم بار سرنگوني بايد كشيدن، و نامه اپس خامه را در تحرير مر”

  )۱۴۰ص ( .“ يكدست بساط وسعت چيدنتمنّارا در عرض مدارج 
  :ممثال مصدر مرخّ

معني تحقيق بايد   بهتأملد بود و يعني چشم  جناب الهي بايتوجهپيوسته م”
  .“كشود

علّت اين كه .  استه بيشتر از يك اضافه مراد از توالي اضاف)تتابع اضافه(ه توالي اضاف: ز
.  هم وجود داردههمين سبب توالي اضاف  بهبيدل بسيار تراكيب آماده كرده بود،

  :هفمثال سه اضا. اند  آمدههبعضي جا با هم سه و چهار اضاف

كليات مطبوعة كابل نمونة متن 
انتقادي نيست، بعد از نگاه كردن 

شود كه اين  معلوم ميرقعات  به
 .اغالط دارد



  ٤٢  قند پارسي

  

  )۱۴۳ص  (.پردازي آرايي مراِت حقايِق چهره صيقل”
  )۱۴۵ص .(“آيينة ارادت صيقل تمنّا

  :مثال چهار اضافت
  .“بهشت هواخواهان عالم عقيدت”

 اهميتشود و بيشر جانب رقعات و نثر   بهت كه توجه مردمان اسمدعاي بنده اين
رقعات وجود دارد، و نثر ميرزا حامل آن خصوصيات است كه در . تر گرددآن آشكار

و اين كار الزم .  آن را نشان بدهد، تصانيف نثريةالزم است كه بعد از مطالعة هم
 انجام فكر استصاحب ذوق و كه را كسي كار است كه اين ضروري است و شايسته 

در بنده . شود كه نقد متن تصانيف آن آماده شود  درست مييولي اين كار وقت. دهد
ات كلي.  انجام نشده استيدرست به اين كار حال تا به كه مكن  ادب عرض مينهايت

شود كه  معلوم ميرقعات  ه بعد از نگاه كردن ب،مطبوعة كابل نمونة متن انتقادي نيست
  :عنوان مثال به. اين اغالط دارد

  .“رايحة عقل كل مستخرج ازو گمان بايد كرد”
  .صحيح وجود داردبايد كه در اصل زايچة عقل بشود و در مطبوعة هندي لفظ 

بر هاي بيدل و تعليقات و حواشي  نسخه ات چاپ كابل، كمتر بهيدر كلاين  عالوه بر
  .خوريم مي
  



  دريچة آشنايي با بيدل: مصراع  ٤٣

  

  ♦دريچة آشنايي با بيدل: مصراع
  ∗محمد رضا شفيعي كدكني

باشد، يعني انديشيدن » مصراع«دنياي بيدل، دريچة  بهترين راه، براي ورود  شايد آسان
اين بيت  بهخوانيم و  ما وقتي غزل سعدي را مي. يا كُلِّ يك غزل» بيت«و نه » مصراع« به
  :رسيم مي

 را در آينه ديدن جمال طلعت خويشو ت
 ست ناشكيبا را بيان كند كه چه بوده

طور مساوي، در خدمِت انتقال مفهوم مورد نظر شاعر  به مصراع، دوممجموعة 
  :هاي صائب، مثالً در اين بيت دارد ولي در غزل قرار

 به تلخ دارد جمعة اطفال رانفكر ش
 انديشة فردا خوش است عشرِت امروز، بي

ي و ارزش هنري است يستقالً داراي زيباهر مصراعي، جداگانه، مفهومي دارد، و م
توانيد در وقت خواندن و زمزمه كردن بارها يكي از اين دو مصراع  ي كه شما ميحد به

مصراع موازي آن داشته باشيد، البتّه  بهكه نيازي  را با خودتان تكرار كنيد بدون آن
طِف برخوانندة اهل و آشنا پوشيده نيست كه در عين حال دو مصراع صائب، ل

اسلوب معادله، … (ذهن بيايند  بهشود كه موازي يكديگر  شان در حالتي ادراك مي هنري
فكر : اين دو مصراع بياِن يك حقيقت استيعني هريك از ) در مباحث قبلي اين گفتار

انديشة فردا خوش است، يعني در   عشرِت امروز بي=  شنبه تلخ دارد جمعة اطفال را
اين معني كه  به. قرار دهيد(=) و مصراع صائب يك عالمت اغلِب موارد، بايد ميان د

                                                   
 .»ها شاعر آينه«برگرفته از كتاب   ♦

  .)ايران(شاعر، منتقد و استاد دانشگاه تهران   ∗

 



  ٤٤  قند پارسي

  

بل  هم همان پيام مصراع قدوم و مصراع دوممصراع قبل همان پيامي را دارد كه مصراع 
دغدغة   ِت اكنون بيلذّ«: گويند دو مصراع يك سخن ميدر تحليل مفهومي، هر. را دارد

ندي، در اغلب موارد مدخِل  بنابراين در خواندن شعرهاي سبك ه.»آينده، خوش است
م فكر كنيد و از عجايب مصراع دو به را نفهميديد، اولاگر مصراع . معنايي، مصراع است
اين مسأله  بهكند و توجه   را قابل فهم مياول است كه مصراع دوماين كه غالباً مصراع 

بيت توجه اين  بهاگر در شعر صائب كمتر، الزم باشد در شعر بيدل بيشتر الزم است، 
  :كنيد

 ما و تو خراِب اعتقاديم
 كفر و دين ندارد بت، كار به

بگذريم از معني بلند و انديشة 
ين بيِت او نهفته است  ااي كه در حكيمانه
پرستند،  ها هم بت بسياري از ماديون و بسياري از ماركسيست: خواهد بگويد و مي
 نيست، الهياتاً در قلمرو مذهب و هاي تغيير ناپذير، انحصار پرستي و داشتن دوگم بت
م ين بيت، مصراع دو اهرحال، در هپرست بود، ب  هم بتالهياتتوان در خارِج حوزة  مي

  :تر است قابل فهم
داردـن نـر و ديـكف بهت، كار ـب 

، و هم ارتباِط آن با مصراع اول توجه كنيم، هم مفهوم مصراع اولمصراع  بهبعد كه 
  :تر است دقت كنيد اين بيت كه كمي پيچيده به، حال شود  روشن ميدوم

  جامة فتحي چو گَرِد عجز نتوان يافتن
 شود پيكِر موج از شكسِت خويش جوشن مي

تر است،  تر و مملوس  كه حسيدوممصراع  بهبراي فهِم اين بيت، ناگزير بايد 
است، اگر  شكسته شدِن طرح آب لامواج، حاص. امواج آب را درنظر بگيريد: انديشيد

طرح آب، آرام باشد و شكسته نشود، موجي وجود ندارد، پس موج حاصِل شكستگي 
شود كه آن  هايي مي حلقه حلقه بهآب است، اما همين موج، وقتي شكست، تبديل 

زره تشبيهي است بسيار  بهو اين تشبيه موج (زره يا جوشن است  بهها شبيه  حلقه

ويژة در   هندي، به هاي سبك در غزل
هاي بيدل، هميشه مصراع دوم است  غزل

 .دهد كه كليد معنايي بيت را تشكيل مي
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ن بر تِن هركس كه باشد، او، در جنگ حفاظ و و زره يا جوش) ١قديمي، قبل از اسالم
پناهي دارد كه تير و تيغ را در آن راه نيست، پس شكستگي در عيِن حال ماية  جان

اين بود خالصة آنچه . كس كه شكسته شده است پيروزي است و سبب نيرومند شدن آن
راي اين كه حال ب. »شود پيكِر موج از شكسِت خويش، جوشن مي«:  گفته بوددومدر مصراع 

 داريم، آن را درنظر دوماي كه از مصراع   را درك كنيم يك بار ديگر با سابقهاولمصراع 
نوعي پيروزي شكست، خود، «: خواهد بگويد كه  هم همين را مياولگيريم، در مصراع  مي

جز و گَرِد ع« اين »نشيند يي كه بر سر و روِي ما مي گرد عجز و ناتواني«اين بيان كه  به. »است
گونه كه آب وقتي شكسته شد، تبديل   همان»جامة فتح و پيروزي ماست« خود »ناتواني

زره شده كه لباس فاتحان و پيروزمندان است، گَرِد عجز هم، لباس پيروزي و فتح  به
  .)ايماژهاي پارادوكسي، در همين گفتار ←. (است براي ما
 است كه دومميشه مصراع هاي بيدل، ه ويژة در غزل ه هندي، ب هاي سبك در غزل

هنجار بودِن  ه و نيز بSyntaxدهد و از لحاظ نحو زبان  كليد معنايي بيت را تشكيل مي
 غالباً دومهاي   مصراعParadigmatic axisروابط كلمات در محوِر جانشينِي گفتار 

 را دومهنجارترند، چرا كه در اين اسلوب شعر، شاعر، نخست مصراع  هتر و ب يطبيع
 البتّه در كل شعر كالسيِك فارسي و عربي اين حالت وجود دارد، اما در(سرايد  باً ميغال
  :اين ابيات توجه كنيد به .) اين كار باالتر استFrequencyين سبك بسامِد ا

  صافِي آينه ناموس غبار رنگ است
  دِل خود چه نهان دارد، شمع بهجز سياهي 

  يه زير نگين داغمـِت سـز بخـت جـنيس
 م بر مملكِت شام روان دارد شمعحك
لحاظ محور جانشيني  بهتر، و از لحاظ نحو زبان و همچنين  ، مفهومدومهاي  مصراع

  .ترند هنجارتر و طبيعي هگفتار ب
  :اين بيت توجه كنيد بهبحث قبلي،  بهبرگرديم 

  كو؟نپرفشان است نَفَس ليك ز خود رست
 با همه شوِر جنون، در قفِس هوِش خودم

                                                   
  .٣٢٩ص ، چاپ دوم، صور خيال در شعر فارسي: رك  .1



  ٤٦  قند پارسي

  

. »با همه شور جنون، در قفِس هوِش خودم«:  را مورد توجه قرار دهيددوم، مصراع اول
گونة قفسي تصوير كرده  هرا ب» هوش و خرد«. الحق زيباست، هم معني و هم تصوير

با همه نيروِي جنون، هنوز گرفتاِر «: گويد است كه انساِن عاقل گرفتاِر آن قفس است، مي
مصراع  بهحال توجه كنيد .  شاعر است در مصراع دوم اين خالصة حرِف»ام قفس عقل

كه حيات و زندگي من  گويد با اين  مي»پرفشان است نَفَس ليك ز خود رستن كو؟«: اول
اي است در قفس، در  زدِن پرنده مانند پرپر هكوششي است براي رهايي و نَفَس زدِن من ب

و » خويشتِن خويش«بم و گرفتاِر يا جهت رهايي و آزادي، اما، هنوز از خود رهايي نمي
حاال هردو مصراع را، با درنظر گرفتِن اين . هاي نفسانِي خود هستم تمايالت و خواست

با همه تالشي : خواهد بگويد بار در كنار هم بخوانيد و توجه كنيد كه مي توضيحات، يك
س خرد و اي نرسيده است كه از قف درجه بهكه براي رهايي از خويش دارم هنوز جنونم 

  :هوش، خود را رها كنم
  كو؟نپرفشان است نَفَس، ليك ز خود رست

 با همه شوِر جنون، در قفِس هوِش خودم
شايد (حاال يكي از ابيات دشوارتِر او را 

دشوارترين نوع، كه در مباحث : بتوان گفت
  :گويد دهيم، همان بيتي كه مي مورد نظر قرار مي) ايم آن اشارت كرده بهديگر 

 شعلة ادراك خاكستر كاله افتاده است
 نيست غير از بال قمري پنبة ميناي سرو

ظاهراً هيچ ارتباطي بين اين دو مصرع وجود ندارد، اصالً بين اجزاي هر مصراع 
كه رابطة دو مصراع را تحليل  بگذاريد قبل از آن. شود هم، رابطة آشكاري احساس نمي

  :مستقل، نگاهي بيفكنيمطور  هرابطة اجزاي هر مصراع، ب بهكنيم 
 شعـلة ادراك خاكسـتر كاله افتاده است

افسردگي ) تعقّل(=سرانجاِم كوشِش ادراك «ژرف ساخت اين عبارت اين است كه 
اما همين مطلب را .] يعني سردِي خرد در مقابل گرماي عشق يا جنون [.»و سردي است

  :كند با چه تعبيري شاعر بيان مي
 .كند اي تصوير مي اي و شراره گونة شعله هادراك را ب .١

تر شدِن آشنايي  براي آسان
 اين است مننهاد  بيدل، پيش  با

 .هاي او شروع كنيد كه از رباعي



  دريچة آشنايي با بيدل: مصراع  ٤٧

  

عقل، سرانجامي «: كه بگويد جاي آن به  ـهاي عقل و ادراك را سرانجاِم سرِد فعاليت .٢
 .كند تصوير مي» داشتِن كالهي از خاكستر«گونة  ه بـ »افسرده دارد

ي خود، انحرافي از هنجار بيان عاد» خاكستر كاله«تركيب ) ٢شمارة (در همين بيان  .٣
يعني داراي كالهي از » خاكستر كاله،«) ركيبات بيدل، در همين گفتارت(وجود دارد 

 :مصراع دوم بهحاال، برگرديم . خاكستر
 نيست غير از بال قمري پنبة ميناي سرو

در سنِّت ادبي : جزء بررسي كنيم ه، بگذاريد رابطة اجزاي همين مصراع را جزءباول
ار طبيعي است، از سوِي ديگر، رابطة ديدن بسي» ميناي شراب«گونة  بهرا » سرو«بيدل، 

حاال، . در شعِر شعراي ديگر» گل و بلبل«هم چيزي است شبيه رابطة » سرو«با » قمري«
و از طرف ديگر حتماً توجه » رنگ خاكستري باِل قمري«بال قمري و  بهنگاهي بياندازيد 

، بلكه با پنبه سِر آن اند بسته داريد كه در قديم سِر ميناِي شراب را با وسايل امروزي نمي
» قمري«: خواهد بگويد مجموعة اين نكات در مصراع دوم مي بهبا توجه . اند بسته را مي

با حضور » سرو،«تر بگويم آرامش  انس و الفتي نيست، قدري دقيق» سرو«را جز با 
  .آرامش قمري در باالي سرو است: حاصل است و برعكس» قمري«

گونه كه قمري جايش باالي سرو است  همان: جه كنيدرابطة دو مصراع تو بهحاال 
قمري برعكس، اي است مياِن سرو و   يعني مالزمه.)پنبه روِي ميناي شراب (=
گونه  همان. اي است ميان افسردگي و خاكستر شدگي شعلة ادراك گونه مالزمه همان هب

وم يكديگرند، و سرو الزم و ملز) رنگ خاكستري، و ارتباط آن با ديگر اجزا(كه قمري 
عقل و ادراك، افسرده : زبان طبيعي به. افسردگي و ادراك هم الزم و ملزوم يكديگرند

  .عشق است كه گرم است يا جنون است كه حرارت دارد: داللِت التزامي بهاست و 
ين  ا درـ ام كه در جاي ديگر بدان اشارت كرده  ـمن اين بيت مورد بحث را

عنوان  هجا ب عمد، در اين هپسندم اما ب نوع شعرها را نميام، چون اين  انتخاب نياورده
هاي پنهاني اجزاي اين بيت آن را مورد بحث قرار دادم و  نمونة كار و نشان دادن ارتباط

مواردي   بيدل اگر ارزشي دارد، در…گونه كارها، شعر نيست جا بگويم كه اين همين
  :است از نوع

  



  ٤٨  قند پارسي

  

  ستدريا رسيده ا بهاي كه  درياست قطره
  ما رسيد بهجز ما كسي دگر نتواند 

  :يا
 اند ها كه گردِن دعوي كشيده اين موج

 اند اگر سرفرو كنند بحِر حقيقت
  :يا

 شكوهي نيست عرياني ز پيراهن برون آ، بي
 ن تا حبابي را لباس بحر پوشانيجنون كُ

ر فانه دسأ كه مت»شعلة ادراك خاكستر كاله افتاده است«: هايي از نوع و نه كوشش
ين  اهاي از هايش كم نيست و شايد در مياِن ابياِت انتخابي من هم، نمونه ديواِن او، نمونه

هاي طبيعي و  شود ولي سعِي من عموماً بر آن بوده است كه در حد رابطهدست پيدا 
اگر مواردي باشد كه چندان دلپذير .  و تا حدي روشن، اين انتخاب عملي شود ساده

ِت ديگري بوده است كه در آن غزل وجود داشته و از ناچاري آن خاطِر ابيا هنباشد ب
  .اند ين انتخاب يافته اابيات هم جايي در

مدخِل اين سنِّت ادبي را دارند، توصيه  بهخوانندگاني كه قصِد ورود  بهبنابراين، 
غزل  بهچيز دستگيرشان نشد ادامه بدهند تا  كنم اگر غزلي را شروع كردند و هيچ مي

رسند، در آن غزل هم الزم نيست زيبايي تمام ابيات را در همان مطالعة ديگري ب
هر مقدار بيت را كه توانستند دريابند، كافي است، بعدها فرصت . نخستين احساس كنند

ي اگر ل و التذاذ هنري قرار دهند، حتّخواهند داشت كه تمام ابيات آن غزل را مورد تأم
توانيد قناعت  مصراعي هم مي بهت تأثير قرار دهد، در غزلي بيتي نيافتيد كه شما را تح

 ها اين مصراع بهدهند  ، كار يك ديوان شعر را انجام مي ها كنيد، در بسياري موارد مصراع
  : نگاه كنيدـ مجرد از كُلّ بيت و تمام غزل ـ

  گران شد زندگي اما نمي افتد ز دوِش من
*  

  گردد كبود رنِگ آب از سيلِي امواج مي
*  
  



  دريچة آشنايي با بيدل: مصراع  ٤٩

  

   پيري ريخت از هم عاقبت دندان شبوقِت
*  

  ام، برِق تماشايش نهيقيامت ريخت، بر آي
*  

  چشم آهو، حلقة گرداِب بحر حيرت است
*  

  جهان جايي ندارد، گر تواني در دلي جا كن
*  

  كه چون آتش از سوختن زيستم من
اخالق، عرفان، تصويرسازي، (هاي مختلِف سخِن او  ها را، از گونه من، اين نمونه

گونه سعي و كوششي  بدون هيچ) هاي هنري كالم زي شاعرانه با كلمه و كشِف ساحتبا
شد آورد و هم  هاي بهتري مي پرداختم هم نمونه جستجو مي بهاز حافظه نقل كردم و اگر 

  .هاي بيشتري مصراع
 و نوع انداز چشم به بستگي ،هايي يافت توان چنين مصرع هاي او مي در غالِب غزل

جا آوردم خوب  هايي كه من اين شما اگر در همين نمونه.  الفِت ما داردسليقه و انس و
باور كنيد از چند شاعر معاصر كه بگذريم آنهم . شويد دقّت كنيد، براستي، در شگفت مي

بعضي كارهاشان مجموعة ميراث ادبِي معاصران را اگر در يك كفّة ترازو بگذارند و يك 
  :مصراع از نوع

  ام، برِق تماشايش قيامت ريخت، بر آينه
*  

  گران شد زندگي اما نمي افتد ز دوِش من
ها و  نام من بماند و نه آن مجموعة عظيم كليشه هدهم همان مصراع ب  ميمن ترجيح
نهاد كنم  تر شدِن آشنايي با بيدل، پيش توانم براي آسان نكتة ديگري كه مي. كلماِت پوك

ها، براي مجذوب شدن  الِب اين رباعيدر غ. هاي او شروع كنيد اين است كه از رباعي
  .هايي وجود دارد در رموِز هنر بيدل، دريچه

  



  ٥٠  قند پارسي

  

  ♦بيدل و سبك هندي
  ∗سيد امير حسن عابدي

اولين سبك . اند  هزار ساله را در سه سبك تقسيم كردهةسابق زبان و ادبيات فارسي با
 اين سبك در خراسان نشو و نما يافت ولي اين بدان معني نيست ،سبِك خراساني است

علمدار و پيشرو اند، بلكه مردمان خراسان  كه مردمان مناطق ديگر از آن استفاده نكرده
اين سبك . گيري اين سبك قالب قصيده جايگاه خاصي دارد شكلدر . اند اين سبك بوده

، )م ١٠٣٨/ه ٤٢٩ :م (خي، فر)م ١٠٤٠/ه ٤٣١ :م (نمايندگان بزرگي چون عنصري
 ويژگي مهم.  دارد)م ١٠٨٨ /ه ٤٨١ :م (و ناصر خسرو) م ١٠٤١/ه ٤٣٢ :م(منوچهري 

دار و الفاظ  ي، استعارات و تشبيهات فطري، لغات ريشهسبك خراساني صفا و سادگ
  .پرمعني است

دومين سبك زبان و ادب فارسي سبك عراقي است كه در عراق عجم يعني جنوب 
 را عالمگير ياتادبو اين سبك زبان فارسي .  نشو و نما يافت،خصوص شيراز هايران ب

و حافظ )  م١٢٩٢-٩٦/ه ٤٩١-٥حدود  :م(كرد و شاعران بزرِگ اين سبك مثل سعدي 
از . حساب آورد  بههاي غزل فارسي و موالنا را بايد قلّه) م ١٣٨٩/ه ٧٩١ :م(

 بيان، شستگي، سالست  رقّت الفاظ، نزاكت  بهتوان هاي بارز سبك عراقي مي يتخصوص
  .باشد  مي»نشيندچه از دل برخيزد بر دل  هر آن«مصداق   به.و رواني اشعار اشاره كرد
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  بيدل و سبك هندي  ٥١

  

مردمان هند   بهو اين بدان معني نيست كه فقط. ، سبك هندي استسومين سبك
و ايران رواج يافت ولي آب و هواي هند و مزاج اين سبك در هند . تعلّق داشته باشد

  يافتءدر اين سبك غزل و قصيده ارتقا.  يقيناً در اين سبك تأثير داشته است،فيلسوفانه
آبادي  ن ميرزا عبدالقادر بيدل عظيمو در همين سبك است كه شاعر بسيار بزرگي چو

 را ارتقاء يات سبك هندكند و خصوصي ي مظهور) م ١٦٤٤-١٧٢٠/ه ١٠٥٤-١١٣٣(
آفريني، تشبيهات و استعارات دشوار و معما و چيستان  مشكل پسندي، معني. بخشد مي

  .شود  را شامل ميخصوصياتبخشي از اين 
  :اند  نوشتهالدين سجلوقي دربارة سبك هندي صالح

گويند، غالباً تغزّل تصوفي  ياين سبك تراشان سبك هندي مآن چيزي را كه ”
و بايد دانست كه . است، نه سبك هندي

في يا غزل صوفيانه يا غزل تغزّل تصو
آن … عرفاني غير از شعر تصوفي است

اند ذاتاً از  چيزي را كه سبك هندي ناميده
ه، بلكه از فترگت نأاقليم هندي نش

فرود آمده است ولو كه صوف آسمان ت
هند بيش از ديگر اقاليم مهبط فيض اين 

  .“١آسمان شده است و تصوف در آن نشو و نماي مخصوص كرده است
خيالي، مبالغه  حة لفظي، باريكمهاي بارز سبك هندي را مسا يتعلي دشتي خصوص

 ممتاز اشاره يتيك خاص  بهاند، عالوه براين شمردهتراشي  و اغراق، زنجموره و مضمون
  : اند اند، ولي در تشريح آن گفته اند و اسم آن را نبرده كرده
زد مردم در بيتي گنجانند كه  اي مشهور و متداول و اصطالحي زبان جمله”

 پيوندي ،هتوان گفت از فرهنگ عام مي. بخشند ي و طعم خاصي بدان مينچاش
  .٢“غيره و»… خانه بردوش… «زنند مانند مي
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سبك هندي را : عقيدة علي دشتي به
اگر از جهات گوناگون آن درنظر 

 ازآن را طرز خاص  آريم، بيدل به
آلود گمنامي بيرون آورده  فضاي مه

 .كند و مدال قهرماني را مطالبه مي



  ٥٢  قند پارسي

  

  :اند  اين اشعار بيدل را نقل كرده،در ذيلو بعد از آن 
 خاك تر و گه بر مژه، گاهي به گاه در چشم

 همچو اشك نااميـدي خـانه بردوشـيم مـا
*  

 آيـد آمـيزي ايـن باغ عـبرت بـرنمي ز رنگ
 غير از نقش بند طاق نسياني كه من دارم به

 كه تعريف و هندي را چندان دوست ندارند ولي آنهايي ها سبك معموالً ايراني
اند،  اند، سبك هندي را سبك اصفهاني و سبك صائب هم تعريف كرده توصيف كرده

 تسميه يا انتساب رد«اند، اميري فيروزكوهي زير عنوان  ولي سبك بيدل را قائل نشده
  :اند  نوشته»هندي  بهاين سبك

ي عقطايران كه آن مسلّم و   بهگذشته از انتساب(هرگاه بخواهيم اين سبك را ”
 از  بدين انتساب احق و اولي…شهري نسبت دهيم، شهر عظيم اصفهان  به)است

  .١“ساير شهرهاست
  : سبب انتساب گوينددرو 
 ادبي در عصر زنديه و ت رجعبعد ازسبب اين انتساب اين بود كه چون ”

سبك قديم قاعد شد و طرز شعراي صفويه بالمر در ايران   بهبازگشت شعرا
 هندوستان با شدت بيشتري برقرار ماند و شعراي امثال عكس در  بهموقوف و

همان طريقه با پيچيدگي و اخالق   بهبيدل و ناصر علي و غالب و آرزو و امثالهم
 فارقي كه ناريه براي ايجظهور آمدند، اهل ادب در اواخر عصر قا  بهبيشتري

سبك  به ماندگان وجودآورده باشند طرز باقي ه دستة تقسيم شده بوبراي اين د
 سرايي رواج يافت كه زباني در غزل… هندي را بدين نسبت تسميه كردند

  .٢“باطن هندي بود  بهظاهر فارسي و به
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  بيدل و سبك هندي  ٥٣

  

اند و در افغانستان بيدل را   بيدل را شاعر بزرگ شمرده،در هند و تاجيكستان
 دارند و »شناسي بيدل«دانند و اهل افغانستان يك اصطالح  ترين شاعر فارسي مي بزرگ

  .استعا دارند كه بيدل در كابل مدفون  كابل عاشقان بيدل اددر
  :نويسند الدين سلجوقي مي صالح

ها جستجو نمودم، ولي معلوم شد كه مردِم  هند بودم از بيدل خيلي  بهحيني كه”
نزد ايشان بارها بلندتر » ظهوري«و » مظهر«. اند كنون بيدل را فراموش كردهاهند 

 هم پيدا نشد و قبر بيدل. است از بيدل
حيث يك   بهدرجة اخير كه  بهمن

ها  خيلي… جنرل قونسل افغاني
 كوشيدم، و در پايان كوشش خود

كابل   بهاين فكر آمدم كه بقاياي او را به
ين باره با استاد  ااند و من در آورده

و عالوه . اسناد استاد موصوف خوب قوي است. د اطيسن همنوا هستمومحمد دا
 ، ناپديدشدن ناگهاني قبر بيدل در زماني كه در آن محيطبرآن گم شدن و

جز   بهشد، هيچ معني ندارد،  ميببزرگترين شاعر و صوفي و اديب محسو
جز اين   به،دكه طبعاً قبر در خانه معني ديگري ندار(اش   جثّة او را از خانهكه ناي

 »جه رواشخوا«جايي كه قبر در قرية   بهوطنش و باز  بهرسماً) كه موقّت باشد
  .اند ها، يعني اقوام بيدل، معمور و معروف بوده است، آورده نام محلّة چغتايي به
گويند و يا بگويند كه قبر بيدل از طرف مهاجمين از بين   اگر بعضي ميكه ناي

اند، ولي قبر از ميان  بسياري قبرها حمله كرده  بهمهاجمين. رفته است، معني ندارد
  .١“نرفته است
  :اند  تحرير كردهالشعراء مقاالت ةالدين راشدي در حاشي سيد حسام

 جمعي از عقيدتمندان بيدل در كابل ادعا كردند كه .م ۱۹۵۷سال  به”
كابل انتقال داده و در خواجه   بههاي بيدل را در عصر احمد شاه ابدالي استخوان

                                                   
 .٨٧ ص اهتمام عبداهللا رئوفي، ، بهنقد بيدل :الدين خان  الدين فرزند ملّا سراج  صالح سلجوقي، صالح  .1

 در آن زمان قدر و منزلت ميرزا بيدل
 را صاحب ويقدر بود كه  نآ

شمردند، و امروز حال اين   ميكرامت
 .است كه نشان قبر هم معلوم نيست



  ٥٤  قند پارسي

  

ثبات ا  بهاند، ولي اين ادعا نيز رواش، شمال كابل، در قرية ظريف دفن كرده
  .١“كنند رسد و خود فضالي افغاني آن را رد مي نمي

نقد «الدين سلجوقي مهم و نمايان است و كتاب  شناسان افغاني نام صالح در بيدل
چاپ فرهنگ  خاصّي دارد و از طرف وزارت يتدر زبان و ادبيات فارسي اهم »بيدل

  را»نقد بيدل «.قبل از اين در سفارت افغانستان مصروف كار بودند.  استهم شده
  :اند  شعر آغاز كردهاز اينو » !اي دلدار برين«عنوان  به

 نفس از تو صبح خرمن، نگه از تو گل بدامن
 ! در بر من تهي از من است جايتكه نتويي آ

  :ندويسن بسيار بزرگ ميشاعر و دربارة 
عبارت ديگر   بهست كه هم ذاتي باشد و هم موضوعي و اسعادت حقيقي آن”

 برين خود عشقخل ذات ما باشد و هم از خارج آن، و بيدل از دولت هم از دا
اين هر دو سعادت رسيده است، زيرا او در خود و هم در خارج از خود بدون  به

بيند نفس او مانند صبح خرمن زده  او وقتي كه مي. بيند دلدار ديگر چيزي نمي
داند كه اين جنب  مي، »سوالصبح اذا تنفّ«فرمايد   ميقرآن مجيداست، طوري كه 

و جوش و اين روشني زندگي از آن او نيست، و بلكه از خورشيدي است كه 
در آن خورشيد فرونشستني فاني و باقي ) بيدل(صبح ازل را افروخته است و او 

  .شده است
كند، همه چيز را تجلّي دلدار برين  كاينات نظر مي  بهو وقتي كه خارج از خود

نمايد، و از هر گردش  چشم او گل و گلزار مي  به چيز رو همهاز اينبيند، و  مي
  .افتد دامن او مي  بهچشمي خرمني از گل

كنار او از هرجهت نشسته   بهست كه نه تنها دلدار برين در بر او ورو از اينو 
قالب را براي ) بيدل( شده است كه او جايگزيناست، بلكه در دل او نيز طوري 

  …خته استتهي ساچون   المكان و بيجايگزينآن 
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  بيدل و سبك هندي  ٥٥

  

 سبب قرار داديم از ايناين بيتي كه ما آن را صبح نخستين اين كتاب قرار داديم، 
ف و بلكه كلمة شهادت ايمان كه مضمون آن خشت اساسي و اولي مكتب تصو

او هميشه حركت و روشني زندگي را و نيز رنگيني محيط طبيعي . صوفي است
و  اداند كه همه چيز از س و زيبايي ميو اجتماعي را از آن خورشيد آسمان تقد

زنده و فرخنده و تابنده و زيباست، آن خورشيدي كه در هيچ آسماني و هيچ 
آن دلدار و در دل صوفي، كه صوفي براي نشيمن  ا در برگنجد، الّ افقي نمي

 كه صوفي دارد و اين اي اين است عقيده. قالب تهي كرده استدلنشين المكان 
  .گويد في مياست پيغامي كه صو

توانند يك صفحه را تا  اند و نمي كه كم حوصله ظاهربينان و آناناز  ياما بعض
شنوند، خيال  را از زبان صوفي مي» عدم«و » وهم«آخر بخوانند، چون كلمات 

فنا   بهكنند و مرگ و عدم دعوت مي  بهاند و ها بدبين كنند كه بيدل و يا صوفي مي
 .١“باشند  كه گفته شد بدبينان مي، و يا هم طوريدهند اندرز مي

  :كنند  آن زير اشعار غزل را تحرير ميبعد از
  نيــازم بهــار نكتــه ســازم، ز بهــشت بــي بــه

  

  تــصور لقايــت  چمــن آفــرين نــازم، بــه   
  

  سـنگش آزمـودم   خاك در بسودم نه بـه  نه به 
  

  ام فـدايت    كجا بـرم سـري را كـه نكـرده           به
  

  !هوس دماغ شاهي چه خيـال دارد ايـن جـا         
  

ــه ــدايت   ب ــة گ ــِر كاس ــد س ــرو نياي ــك ف   فل
  

ــستمندان    ــار م ــن ز غب ــشيد دام ــوان ك   نت
  

  سـر مـا و خـاك پايـت        ! خرام و نازها كن     به
  

ــي ــه ز وصــال ب ــضورم، ب ــام ناصــبورم ح   پي
 

  من رسد صـدايت  چقدر ز خويش دورم كه به 
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  ٥٦  قند پارسي

  

  :فرمايند و دربارة غزل مي
 اروان حجاج وقتي سروده است كه ك راخورد كه بيدل اين غزل نظر مي  بهچنان”
مند ما كه استطاعت نداشته  كرده و صوفي فقير و عائله ميطرف حجاز حركت  به

  .١“نموده اين كلمات اظهار مي  بهاست، حرمان و حسرت خود را
 و اشعار بيدل را تحليل و تشريح غزليات و هردبم فراواني نا وينآقاي سلجوقي عنا

 تنقيد و تشريح كامل بعضي اشعار بعد ازاند و   و زير هر عنوان مطلعي دادهنمودهتام 
  .اند هم نقل كردهرا منتخب 
 و مطلعش را نقل و خياالت و تصوراِت مؤلّف را برخي از اين عناوين اين جادر 
  :كنيم بيان مي

  عجز تعين
 نمو، تا قدم از سر نكند  بهمو ننهد پا گشا عجز ز پيدايي ما شد ز ازل پرده

گويد، نه   اسالف او هميشه ما سوي اهللا را عدم مية همصوفي مسلمان مانند بيدل و
آن عدم فلسفي كه بايد هيچ وجودي نداشته باشد، بلكه عدم صوفيانه، و آن چيزي 

و عرض نيز عرض فلسفه نيست، بلكه . است كه وجود ظلّي و وجود عرضي دارد
  …تمعني شيء انتزاعي اس  بهعرض صوفيانه است كه

دار آن  در حالي كه خود را در آن فاني وهم خود را آيينهبيدل از قوة قطب اطالق، 
  :دهد بيند، چنين شرح مي مي

 هر ذره دو خورشيد نمايم تقسيم هكه ب ت در آيينة من ماية نورـدر هسـق آن
 كسيز نيز وشود، و حتّي در دير امروز در تمام شرق و غرب نظير او يافت نمي… 

اين   بهو اين مضمون و اين انسجام و تاين قو به نخواهد رسيد، كيست كه بتوانداو  به
تكرار خود قند و   بهآورم و بيت بيدل تكرار مي  بهاينك اين بيت رازيبايي حرف بزند؟ 

ر استگالب مكر:  
 نمو، تا قدم از سر نكند  بهمو ننهد پا گشا عجز ز پيدايي ما شد ز ازل چهره
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اين   بهولي هيچ كس اين فكر را. سكر داردو حاالت متفاوتي از صحو … بيدل… 
اين طريق   بهاي كه مخصوص اين مضمون است، و اين مضمون شيوة مرغوب، شيوه

  … بيدل ادا نكرده استانندم  بهبايد ادا شود،
  آن طرف سخن

 تامل آن سوي وهم و ظن  بهبيانم آن طرف سخن، به
 مـن زمـن نرسـيد غير پيام او  بهز چـه عـالـمم كـه

و …  استان بيدل آن طرف سخن و تامل او آن طرف وهم و ظنواقعاً بي
يابد، غير  سروشي را كه از خود در خود مي هر

ها  از خطرات و خاطرات و الهاماتي كه همه اين
  …پيام دلدار برين است، چيز ديگري نيست

  ذوق عامه و پيشگاه حق
 گو باشم افسـون قبول خـلق تا كي هـرزه به

 م مستجاب افتديتد، دعاخاك اف بهاگر حرفم 
خواهند  نام عدل اجتماعي مي هها ب آيد كه بعضي دانسته عصري مي شايد بيدل مي

بكوشند كه تفاوت را از اوج آن پايين كنند، تا مطابق ذوق عامه شود، و طوري كه باقي 
  …سازند شعر و ادب را نيز ملّي سازند مؤسسات را ملّي مي
  خواب و بيداري
 س راندم، گه از كثرت جنون خواندمفَگه از وحدت نَ

 گفـتم شـنيدن داشـت هذيـاني كه مـن نغنوده مـي
آيا تو . و ادب است بلندترين قلّة عرفان! اي صاحبدل حقيقي! هذيان تو اي بيدل

اين پاية عظمت و اين ذروة بلندي  به نكس از شعرا و صوفيا داني كه اكنون هيچ مي
تعبير محض » از كثرت جنون خواندن«و » ندناز وحدت نفس را«اند؟  سخن نگفته

گويي، زيرا ملك سخن  هاي بهار اندوده و باز هم قدح پيموده مي تويي كه سخن. ستوت
معاني و . تواني نزاع خود هرگونه فرماندهي كرده مي ين كشور بي است و تو درواز آن ت
براي تعمير كاخ كه بخواهي قدر هر  هتواني از آن ب  آب و خاكي است كه تو مي،الفاظ

پس از مولوي ميان : علي دشتي
شور  سرايندگان صوفيه كسي به

 .و شيدايي بيدل نيست
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اسي ي مقاز اينعرفان خود خشت بريزي، در حالي كه كاخ عرفان تو بارها بلندتر است 
  …كه ما در كار داريم

  صبح فطرت
 دـغبار الم آسود و زمين ش بهداغي  هوا چتر زد و چرخ برين شد بهآهي 

قت نده نيست، بلكه درحقيك ديگر، عبارت از تامالت پراهاي غزلاين غزل برخالف 
  »…وجود« افتتاح دروازة يتسراپا قصيده ايست در تهن

  يك ديوانه
  كام عشرتم گـر وا گـذارد گـردش دوران به

 سازم دهم برباد و يك ديوانه مي دو عالم مي
  . كه هردو عالم را او نيز برباد دهداي هولي آن طور ديوان! ييچه معمار خوب و بجا

  بهزادي دل
 بندد  نقش ميتو هر رنگي كه خواهي حيرت دل

 ون آيـيـنـه بـهــزاديـنـدارد كارگاه صـنـع، چ
رسم خيلي عالقمند  هشود كه ب كند، و چنان معلوم مي بيدل بهزاد را بسيار ياد مي… 

هاي كاربوني كه هنوز  تصويرهاي جديد پروفيل و رسم به موارد يبوده، و حتّي در بعض
  …جديدتر است نيز اشاراتي دارد

   قيامتة وعدوفاي
 خاك عدم بهم، چه هوس كه نخفته د وعدة وصل ِقتصور به

 باِن وفـا، سـتم اسـت، قـيامت اگـر نشــودغـبار هوا طل به
داند، ولي اكثر  كند و آمدن آن را ضروري مي دليلي دعوت مي  بهقيامت به كسهر

ترازوي   بهند و مجازات و مكافات راشك اين مردم دليل عدلي و قانوني را پيش مي
 جا اين. گذارند، ولي بيدل طريقة نوي دارد كه بر شيوة اخالق تصوف است عمال ميا

مشتي   بهمسئله از عدل بلندتر و مسئله احسان است، و آن هم از طرف كريمي كه
 جا اين. اند كنون ايشان در انتظار نشستهاهوسكار وعدة ديدار و وصل نموده است و 
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عبارت از وعدة وصلي است كه كريم محسن بهشت و دوزخ و اعمالي نيست و قيامت 
  .بايد آن را ايفا كند، و كريم محسن نه ستم كند و نه جفا

يعني دويدن “ الخيل ركض”چه آن را در علم عروض  آن  بهاين وزن نزديك است
 بناميم، زيراكه از ديدن اسپ ولوله »جنبش تانك«بايد را ولي اين غزل . گويند اسپ مي

  …دارد و زلزلة بيشتري
  تر صد قيامت صعب

 باشد تر از مرگ مي خجالت صد قيامت صعب
 جـدا از آستانت مردنم اين بس كه جان دارم

 نيز از اينآفريني بيدل است، بلكه اختراع تركيبات او   نه تنها معنياين جاغرض 
كند، در  ميصورت پيمانه نيز استعمال   بهو بيدل هر كلمه را. بيشتر مورد التفات است

  …ها نزد ما كلمات محدود دارد  پيمانهحالي كه
  خضر هنرور

 !س نام پا مبريدوواـپيش ط !عرض اهل هنر نگه داريد
طرز تفكّر و تا شود، و حتّي  ديده ميزياد فاق نظر اتّ… بين بيدل و فالطون… 

تنها ساختمان دستگاه شعور موجب … درجة خوبي اسلوب بيان نيز مشترك است
  …وف شاعر و يا اين دو صوفي متبتّل شده استتوافق نظر اين دو فيلس

  گل خفته ه بةناق
 گل خفته است و بار ندارد هناقه ب مـالـيـكار دام خـم شـيد توهـص

دانم كه بهترين تصويري است از  دانم اين شعر است يا سحر، ولي اين قدر مي نمي
صفر دنياي  صفر دنياي علم است، طوري كه خيال نيز »وهم«. قلمرو يك مرد حساس

ولي اين . حقيقت است و اين دو صفر در دنياي علم و حقيقي كه نزد ماست هيچ است
دو هيچ در راه دنيايي كه كنون صفر است و در آينده مركز حقيقت خواهد بود، نور 

وهم و خيال اين شعر است كه در آيندة مجهول روشني . كند و راهنمايي ميافگني 
فكر پرواز در هوا و سير در زير دريا و پل . ريزد  را مياندازد و طرح دنياي جديدي مي

بستن برفراز آن و تقابل ذره و خورشيد، همة اينها روزي وهم و خيال بود كه كنون 
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كند و خود را صيد   ميها نكوهشين چيز احقيقت شده است، و لوكه شاعر خود را در
  …پندارد فتراك وهم و شكار دام خيال مي

  ذره شگافي
 افيكيد برون ريختم از ذره شـخورش  خودم معني او چهره كشا شددر فكر

“ ينتاينش”با علم مادي “ سقراط”ثالي بينيد كه در بزم ادب بيدل، فلسفة م شما مي
 و چطور سقراط از شناخت. شود چه ابنايي با همديگر همكار و همنوا مي هچطور و ب

و ! ريزد ي، خورشيد برون ميينشتين از ذره شگافارسد و چطور  معرفت خدا مي به
چطور اين دو حقيقت كه يكي معنوي و ديگرش مادي، و يكي اصل و ديگرش ظل 

  . ١“شود است، يك جا جمع مي
. اند شعراي ديگري مقايسه كردهبا  بيدل را ها برخي عنوانزير الدين سلجوقي  صالح

  :ا غالب مقابله شده استب عبارت زير بيدل در
اييد غالب شاعر هندي حيني كه ذخيرة خورد و نوش او  مثالً تصور فرم…”

  كند شود بخود چنين خطاب مي تمام مي
  هزار مشت زند بر عذار عزرائيـل        اگر خداي بداند كه زندة تو هنوز      

گريبان تامل فرو كرده   بههر صاحبدل و هر كسي كه سر بهخود و  هو بيدل ب
  :كند تواند چنين ارشاد مي مي

 نيـازي  نـداري حضـور اقبال بـيز اوج افـالك اگر
 !خرامد جيبت غبار دارد، ببين سپاهي كه مي  بهنفس

الب، خودي كوچك و عزايزي است كه در مضيقة خورد و نوش، غخودي … 
، خواه در طبيعت و خواه در فوق طبيعت، مانند خودي خود اهمه دنياي وجود ر

ولي خودي بيدل . ندبي عدالت مي موازنه و بي  و بيكوچك و حقير و عصباني
و در حالي كه . خودي يك بندة فاني است كه در خداي خود باقي شده است

گنجد، او  كوكبة جالل كبريايي در اوج گردون و پهناي فلك االفالك نمي
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. بيند ب سپاه آن شهنشاه وجود را در غبار نفس خود سراغ كند وِدتواند گر مي
 و اخالص، يت و معماري عبودبيند كه مشت غبار او باب عشق آري، او مي

و فر نيازي شده است  اقبال بي و جمال و جالل و عزّلشكرگاه آن همه كر.  
ملكة » ويكتوريا«  به قصايد مدحيه،طمع چند فلوس  بهآري غالب مردي بود كه

مدح شاهي كه   بهي بود كه او راسو بيدل ك. نوشت انگلستان و طاغية هند مي
خودش هم پيوند گوشت   به وطن او بود و در عين حالشاه قانوني و عادل او و

دانست و  و او چون مدح را نه قابل شان خود مي. و خون داشت، دعوت كردند
  .١“كمال ادب و تواضع از آن صحنه برآمد  بهنه اليق شاه خود، لذا

، عراقي )م ١٢٧٣/ه ٦٧٢ :م( موالنا روما  بن زير و مطالع بيدل راوياو همچنين عن
  :اند و حافظ تجزية تقابلي كرده) م ١٢٨٩/ه ٦٨٨ :م(

  ناسازگاري الفاظ
  هاي راز ماند    با همه شوخي مقيم پرده      ميهاي زبـان  اي بسا معني كه از نامحر   

يك  هتر است كه ب وظيفة شعرايي امثال حافظ و عراقي و بيدل بسيار سنگين… 
 ناموس غزل هم اند كه بر اند و در عين حال توانسته پوست دو مغز را جاي داده

مشرب تصوف امام   بهمانند سعدي شافعي است، اما هافظ بح. محافظه كنند
  …شافعي اقتدايي ندارد

 و پيرو اشناسيم، او نيز خود را مقتد نوبت خود، طوري كه ما او را مي  بهبيدل
موالنا در شعر  كه طورشمارد، و همان روح تصوف عميق موالنا را آن  موالنا مي

 »رومانتسيزم«كند، و همان انقالبي را كه در حقيقت  شده بود تعقيب ميفرما كار
  …آورد روي كار مي  بهما است

  لفظ زنجير معني نيست
 است كه در جودت و تنقيه و يعقيدة من در صف اول شعراي  بهبيدل… 
هنوز موالنا كه مرحلة اول اين انقالب فنّي و . اند گي الفاظ كاميابانه كوشيده سره
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حيث معمار ادبي بيشتر مصروف   بهروي كار آورده بود، هي و فلسفي را بفكر
آن بناي جاويد را نا بود، كه بيدل شاگرد او توانستلي اين باساس و اركان او 

  . زيباتر كندآميزي سيم گل و گچكاري و رنگ هب
چنگيز جديد شرق كه  گذشته بود كه آثارولي بعد از بيدل هنوز ثلث قرن ن

آيد و  مانند شمشير چنگيز خان بر سر و بر گردن و بر سينه فرو نميشمشير او 
هايي را كه در  دل«فرمودة قرآن پاك  هكند، بلكه ب تنها كالبد را مجروح نمي

آري اين استعمار آمد و بر همت و شجاعت و ايمان . »سازد هاست كور مي سينه
  .١“دادهاي دري و عربي و بر همه چيز خاتمه  و كلتور ادب و زبان

 بيدل را غزليات زير الدين سلجوقي  زير نيز صالحهاي عنواندر عالوه بر اين 
  :را ارائه داده استمطالعة عميق و گوناگون كرده و تحليل آن 

گر، فهم بيدل، عالم روح،  خواجة دوسرا، حقيقت مرهون مجاز، نفس شيشه”
وحدت آفرينندة ابتسام صبح فطرت،  جزيرة دلكشا، تعين، من خون بها هستم،

كثرت، قباي اطلس فلكي، غبار نظر، وحدت با نشاط، شما حساب كنيد، 
قدري در عدم، از صنم چه فهميدي؟،  پرستي، يك بيني، برق غيرت، بي صورت

، يتآن خرقة كهن، حدوث و قدم، در دل و در ديده، حس و عشق، در مقام احد
عد تحقيق، آثار خدايي، مراتب نشناسي، وظيقرب و بد، فة آيينه، مطلق در مقي

آيينة ناز، نقش قدم، ما ناآشناييم، تحصيل عار، سفر بين وحدت و كثرت، قديم 
ل جلوة محسوس، ملك خدا، نه او آمد نه من رفتم، و جديد يكي است، تخي

ر، احد عدد ندارد، عجز مشك خاك و ناز، تو و دل، پيام ملك يقين، واحد مكر
تو از تو، خوبتري رسد، عزيزة نيايش، تعينات  هبنگاه، كثرت، عبارات وحدت، 

، اوهام، عرفان، قرآن مجيدصرف، اي يافتن ناجستنت، هواالول و اآلخر، پيروي 
نماية جستجو، ابروي ترجمان، كيش جنون و مرض دماغي، لعبت تحير، ننگ 

كوري چشم يا كوري دل، جحيم آدم، راه تمثال، عقل و عرفان، سخن در وطن، 
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 خلد، ايمان علم يقين است، اگر در آفاق نديدي در نفس ببين، سيه كردن در راه
ست از قاموس علم، يقين و وهم، سراب هستي، عقل  ااي كاغذ، جهل هم كلمه

و وهم، عقل نامرد، خشكي مغز شعور، مرِگ علم، معراج يقين، جوهر يقين، 
صعبتر، بازي طفالنه، سراغ نه دليل، ستارة دليل كسب جنون، درمان از درد 

 حيرت سپر رخشندگي، خورشيد، علم تعبير خواب جهل، خفّاش نور خويش،
ر دورباش، تحقيق در عشق تحصيل ندارد، عقل و عشق، عشق و هوس، تحي

تامل است، معرفت ذاتي است، حيرت معرفت است، خودشناسي، خود نشناسي، 
 و دويي، جذبه اختياري نيست، غرق در خود، از خود داريخودمطلق در مقيد، 

شيرازة دو عالم، يك ها، تو موجب معركة هر دوجهاني،  برآ، لذّت مولد عقده
چراغ و هزاران شبستان، شام و سحر گرداندان پهلو است، سفر در وطن، دور از 

طور، سوداي خام ولي گرانبها، تو معمار دنيا و عقبي، خودي منظّم،   بهخود
شود، جوهر عشق، حقيقت مجرد، مطلق و يا مقيد ما،   تبديل نمييتاييم، ذاتم

حلب   بهبر، عبادت مستان، مي نارسيده، بايد آيينه تهمت نيك و بد، درخت بي
فرنگ، دود مجمر، عقل و هوس، كفر و دين، گداي تو و تاج  هنروم، آتش ب

قر، مصنوع فتي، كمال گداي تو، باز گداي تو، طبل و علم داشتن، تب نوبقيصر،
رنگ، زمان  رنگهاي جمال بياميد و بيميم، مرگ تدريجي، نقصان و آيينة كمال، 

عالم يار، قوت عجز، آن چيز حقيقي نيست، مجال نه مكان، ساغر و سبوي تو، 
ت، آوارة در دل، اليق هما، جگر بادة كه حرام است، هوس كوثر، معمار ابدي

گردم، انا الحق، بهشت  ده و تخم آدم، افالك ميآفرين، نغمه يا شكر، ريشة عقي
ت مي كشي، ساغر، هم چون، بادة بي دوست، خندة فيض سحر، جمال بي بي

سرچشمة نخستين،  همقصد، عبادت وظيفه است، محيط و مدار هستي، ب جادة بي
صحراي ديگر، حلم و شجاعت، نشاط توكّل، چراغان شبستان عدم، تمكين با 

خلق و   بهلق، حيالق و خُخَ سرنوشت، استقامت و كرامت، نشاط، غرور، حيا و
م نماز كردن، غريزه نه تيم  بهت،در ساية خويش، شخصيلق، عيب پوشي، اخ

دني، صورت و سيرت، قدرت و هدايت، سخا حين احتياج، ناداري، احسان 
حرص، شوهر دگر، پاكبازي، زنگ يا نقوش باطل، راحت مرگ است، سعادت 
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گردن، احترام اسالف، نفي قبل از اثبات، ز  ه تا بر در رقص، شلوانزد بيدل، وعظ
تر  آب سوزانابي، خود گر بگذري، چاه كني زبان، عمل معمار عمر، در دكان قصّ

از آتش، صبر جميل و گوهر مقصود، خودسري، مظلوم مويد ظالم، مظلوم آخر 
عف و ت مرهون الفت است، ضگيرد، گيرايي عدل، جمعي جاي ظالم را مي

م و تواضع، افسانه و خواب، كتاب رحاد اهل دول، آزلح، اتّت، شمشير صمعيج
ت، امالي سوي ابدي هها، ب مغلوط و مردم كور سواد، علم تابع جهل، زور ناتواني

مطرب، اليتناهي در فكر اليتناهي، محدود فكرت محدود، دي و فردا، زمان و 
سيدة، شراب مطلق، حركت و كنار، چگونه ر مكان، چنبر زمان و مكان، بي

افزايش، ذره و آفتاب، ماضي اميد و مستقبل، تعليل، حركت و سكون، آدم و 
ر و تدهور، صفر بر صفر، هيچ در هيچ، تناسخ، تطوبوزينه، وجوب و امكان، 

 ذوق و قريحه نه قياس،ياس و اميد و بيم، عجز و غرور، آرام و رم يكي است، 
نده، كلف ماه، صد كهكشان، جوز باري، زء پراكج، يطرف كمال، آگهي حقيق به

راكت ماه، اضداد، گر درم، همه در همه، آيا وسيله در هدف محو است، دوران 
  .“خون تجدد، وهم، تنها دل است، جان متجسد، كه آيا زنده است؟

يات يم كه كلّباشزحمت كشيدند و بايد ممنون شناسي  در راه بيدلها خيلي  افغاني
 آن .است نه كيلو تقريباً وزن آن كهند دچاپ رسان  بهطرف وزارت تعليمبيدل را از 

وقت كه من در كابل بودم، جلد چهارم آن زير طبع بود و دوست بنده آقاي خسته 
  …مرحوم دنبال كار طبع بودند

  :نويسند اند و زير عنوان اين مي گفته“ قهرمان سبك هندي”آقاي علي دشتي بيدل را 
 يا برازنده صائب استبيشتر  شاعري داده شود، آيا  به لقبياگر بنا شود چنين”

از …  صائب شاعري نامدار است، ترديد نيست، مخصوصاًكه نبيدل؟ در اي
 حيث قهرمان از اينو صائب … گردند مضمون مي ديدگاه خارجيان كه پي

طرز   بهولي سبك هندي را اگر از جهات گوناگون آن در نظرآريم، بيدل… است
  .١“كند آلود گمنامي بيرون آورده و مدال قهرماني را مطالبه مي ضاي مهخاص از ف
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ست و  ا آندهد كه بيدل مستحق تي نمينامبرده جانب ديگر بيدل را اهمياما 
  :گويند مي
اما اشعار او عموماً بر فهم پيچيده و … ست پرمايه و پرمحصول ابيدل شاعري”

بيدل در ايران رواج اشتهاري نيافته واسطة همين دشواري ديوان   به.دشوار است
هاي تازه و  ورنه شاعريست لبريز از تخيل و سرشار از تشبيهات و استعاره. است

كار بستن  همجاز، ب  بهل كثرت استعاره، توس،دشواري كار بيدل… غريب
ها نمايشگر فكر دقيق و   اينةولي هم. هن عامه استذتشبيهات غريب و دور از 

  …و پيچيدة اوستات گريزان تصور
ند و در ا رات خويشاسير و گرفتار انديشه و تصو… بعضي از شاعران ما

شكل   بهها اين دست و پا زدن. زنند اند و پيوسته دست و پا مي گردابي فرو افتاده
  …كند آيد و هزاران ديوان بيدل را فراهم مي شعر در مي

  .١“…ايي بيدل نيستشيدو شور   بهه كسيميان سرايندگان صوفيپس از مولوي 
ة هنرمند است كه وظيففق نيستم كه فقط اين ا موچندانآقاي دشتي من با سخن 

ست كه سعي و كوشش كنيم هة ما هم وظيف بلكه ،رساندبما   بهسخن و انديشة خود را
  .يميابردكه فكر و انديشة آن و اصطالحات دقيق و مشكل و آسان، را 

شاعران و اديبان لبريز از  تّي هر شهر ايران است، حتمدن تهذيب و ايران گهوارة
 ، سرزمين بزرگ خراسان وازبرياز د. ي داردفرهنگاست، و هر شهر روايتي ادبي و 

 ديدني فرهنگيهاي ادبي و  مشهد مقدس مركز علم و فن بوده است و تا حال مجلس
رضوي آستان قدس  رئيس اسبق معاونخ جا آقاي محمود فر آنتگان خاز فرهيد، و دار

  .شود ن مجلس شعر و ادب برپا ميايشابودند، و هر روز جمعه در خانة 
 ،نار دقيقيميسدر نوبتي براي شركت . ما اين مجلس ادبي رفته  بهمن چند مرتبه

دو » سفينة فرخ«خ بنده آقاي فر ه رفتم و باوخانة  به يخصوصطور  ه رسيدم و بمشهد به
 زير عنوان مثنويات و ، جلد دوم،ه در سفينة فرخاما نامبرد. دادندرا هديه  قطور يجلد
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از آن چهار . اند ب كردهانتخا بيتاند، فقط دوازده  رزا بيدل را، كابلي نوشتهيمفردات م
  :كنم  تحرير ميبيت

 آسـان تـوانـم از سـر كـون و مـكان گـذشت
 اين كوي دوست نيست كه نتوان از آن گذشت

*  
  صوير آرزوي محال  كلك ت   وهوم نغمه زار خيـال    م ساز

*  
  هـر مرده و بيمار بگـريـم تـا چـنـد به

 خود گريم و بسيار بگريم وقت است به
*  
 گفتـم اي مه با رقيب رو سيه كمتر نشـين

 گويد همين زير لب خنديد و گفت او نيز مي
بيدل در زمانة خود . بينيم  و دانشمندان هندي ميانحاال عظمت بيدل را از نظر نقّاد

 از اشعار منتخب، اشعار برگزيده. چهار جانب ملك شهرت داشت رديق بود و مرجع خال
نويسان آن را نقل  ام، اگرچه تذكره ز كردهپرهيو از تكرار اشعار بيدل . كنيم را تحرير مي

  :اند كرده
   در خزانة عامرهمير غالم علي آزاد بلگرامي

ي است كرا قدرت نشين يونان معان م و افالطون خُيپير ميكدة سخندان… بيدل”
تواند او طرزتراشي او تواند رسيد و كرا طاقت كه كمان بازوي   بهاست كه
  :و مؤلّف گويد… كشيد؟

  د كـالم بيـدل را  بلند طبع شناس   هـم آسمان نُ   به رساند پاية معني  
ميرزا در زبان فارسي … دلي نور چراغش  دماغش و فروغ روشنءنشاء فقر جز

ميرزا اشعار موافق …  اهل محاوره قبول ندارندچيزهاي غريب اختراع نموده كه
 او آن اشعار را جدا كلّياتاگر صاحب استعدادي از . قواعد فصاحت بسيار دارد
حقّا كه سخن … سخن سنج متفنّن است. دهد هم مي هكند، نسخة اعجاز دست ب

  …او طرفه دماغي دارد
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ين  ادر. كاملگويد، خصوص بحر  قدرت مي  بهها االستعمال غزل در بحور قليل
  :گويد بحر مي

 مـن سـنگدل چـه اثر برم ز حضـور ذكر دوام او
 چو نگين نشد كه فرو روم بخود از خجالت نام او

  :و در بحر مطوي گويد… 
 منفعـلم بر كـه برم حاجت خويش از بر تو

 اي قدمت بر سر من، چون سر من بر در تو
  :گويد مي… و در بحر خفيف مثمن… 
  گير و نـاز كـن       يدح ق يتمستان عاف خُ ز  چمن در مژگان دراز كـن تماشاي اين    به
  :…اين جواهر آبدار از مخزن ديوانش انتخاب زده… 

 آتـش دل شـد بلـند از كـف خـاكسـتـرم
 “١باز مسيحاي شوق جنبش دامان كيست

  در مآثرالكرامآزاد بلگرامي 
 چه قدر طبع دراكش… طرازان و شهرة سحرپردازان است عمدة سخن… بيدل”

هم رسانده و چه ثمرهاي نورس كه از نهال قلم نيفشانده؟ خالصه  همعاني تازه ب
از آغاز . عياران است هوشياران و طالي دستماية كاملكالمش شراب ميخانة 

شعور تا دم آخر چشم بر سيماي معني دوخته و چراغ عجبي بر مزار خود 
  … فرمودحق تعالي او را اعتبار و اشتهار ارزاني… افروخته

طور جمهور نيز   بهطور خود دارد، و  بهنظير است، اما عبارت آفرين بي ميرزا معني
ش را انتخاب زنند، مجموعة كلّياتاگر . فراوان جواهر سخن در رشتة نطق كشيد

كشد،  شود و خط نسخ بر نسخة سحر سامري مي لطيف مقبول حاصل مي
  .گاه شهود عدل حاضر است چه درين عدالت چنان

طور ملّا ظهوري ترشيزي   بهتازد و گاهي بادپاي فكر تند مي، ت طبع از بس قوو
  .اندازد در يك زمين مكرر طرح غزل مي
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مير عطاء اهللا . و ميرزا را بحر كامل مرغوب افتاده و درين بحرشنايي كرده
بعض متأخرين شعراي عجم بر كامل مثمن شعر : صاحب رسالة عروض گويد

الدين سلمان ساوجي  چه خواجه كمال  عذوبتي نيست، چناناند، خالي از گفته
  :فرمايد
  ش، اگر اي صبا گذري كنيشصـنوبر قـد دلك به

 هواي جان حزين من دل خسته را خبري كني به
  :و از مطالع ميرزا بيدل است

  تو كريم مطلق و من گدا، چه كني جز اين كه نه خوانيم
  م، چـو برانـيمكجـا رو گــري بنـمـا كـه مـن بـهـدر دي

  :اين چند گوهر از آن محيط برآورده شد. آمدنظر در  بهرزايديوان غزل م
 ر سـود باشـفك  بهگـويم زيان كـن يا ن نميـم

 ١“خبر، در هرچه باشي زود باش اي ز فرصت بي

   در سفينة خوشگوداس خوشگو بندرابن
مثال  دل غنچهساي آستان ياد كسي است و   جبين،نگار  سنبلستانة خامكه نبدا”

ينش يفتگي از جبين بهار آكگل نفسي كه ش بوي گل حقيقت ايجاد كشاي پرده
گلشن بر خود باليدن داشت و بزرگي از ذات عرش كماالتش عالم عالم  گلشن

  :اشتبان سامان دكان چيدن مي
  بايدم شستن لب از مشك و گالب      

 يدـت گل چيني رسـه را وقـامعـس
  تــا بگــويم نــام آن قدســي جنــاب

 ق بيني رسيدـبح حـه را صـقـاطـن
نيازي، ابر   تخت سرافرازي، فراغ تخت روان بي،دماغ پوست ،درويش بادشاه

 جهان قال و حال، آيينة مظهر ، شكوه آسمان كمال، خورشيد آسمان وقار،دربار
قدرت الهي، جامي لبالب مي قدرت المتناهي، قبلة لفظ و كعبة معني، كدخداي 

  :نيسخن و خداوند سخندا
  :رباعي
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  مرزا بيدل كه رهنمـاي سـخن اسـت      
 المـرز كـريدن طـت در آفـاسـتـيك

  پيغمبر و غوث و پيشواي سخن است      
 باهللا كه پي سخن خداي سخن است

ت كماالت و حسن اخالق و بزرگي و جامعي  به…فقير درين مدت عمر… 
 سخن گفتن و ههمواري و شگفتگي و رسايي و تيزفهمي و زودرسي و انداز

… ام آداب معاشرت و حسن سلوك و ديگر فضائل انساني همچو او نديده
ات كم و بيش چاشني بلند كرده بود و عييات و طبات و رياضيجناب از الهي آن

تمام . داني و موسيقي بسيار آشنا بود طبابت و نجوم و رمل و جفر و تاريخ هب
  …ظيرن  انشا منشي بيداشت و در فن ياد  به راقصّة مهابهارت
بعد برداشتن مردة ايشان كاغذ مذكور .  نوشته زير بالين گذاشته بودغزل و رباعي

  :شود نقل آن برداشته مي… برآمد و اشتهار يافت
  شبنمي صبح ايـن گلـستان فـشاند جـوش غبـار خـود را               به

  

  كـرديم كـار خـود را   نعرق چو سيالب از جبين رفـت و مـا      
  

ــايه    ــو س ــاتواني، چ ــاموس ن ــاس ن ــاگزي ز پ ــتام ن   ر طاق
  

  كه هرچه زين كاروان گران شد، بدوشم افگنـد بـار خـود را         
  

  عمر موهوم فكر فرصت فزود صد بـيش و كـم ز غفلـت              به
  

  ي، نفـس چـه دانـد شـمار خـود را           رنگيـ   تو گر عيـار امـل     
  ج

  صد دشـت و در كـشادي ز نالـه در گوشـها فتـادي               هقدم ب 
  ج

  ضــبط نفـس نــدادي طبيعـت نــي سـوار خــود را     بـه عنـان 
  

  جيــب پــستي ســت اعتبــار جهــان هــستي  بــهربلنــدي ســ
  

ــده    ــحرگاه زن ــا س ــزم ت ــن ب ــراغ اي ــود را  چ ــزار خ   دارد م
  

  وهم خون كن   هز شرم هستي قدح نگون كن، دماغ مستي ب        
  جج

  اتو اي حباب از طرب چه داري؟ پر از عدم كن كنار خـود ر              
  ج

  شودي، چو موج دريـا گـره نبـودي        گ خويش گر چشم مي    هب
  

  كه غنچـه كـردي بهـار خـود را    چه سحر كرد آرزوي گوهر  
  

   غنچـه مـاني    كـه   نست اي اتو شخص آزاد پرفشاني، قيامت      
  

  رنگي كه سـنگ كـردي شـرار خـود را      هت ب ا  فزود خودداري 
  



  ٧٠  قند پارسي

  

 و چون . هيچ بحري از بحور در عروض از گفتن نمانده باشدكه نگمان غالب آ
ستم يب بحر ،از فكر همه آنها طبيعت را سير يافت، بر همان قدر اكتفا نكرده

ها انجام داد، چنانچه چهار بيت از  سواي آن نوزده بحر ايجاد كرده و در آن غزل
  :يادبود هدو غزل ب

 اي كه قدح كش گردش سر نشود لهـ حوصِممي و نغمه مسلّ
بحل است ستر نشود زده ك سري آن قدرت كه دماغ جنونب  

*  
ـ را چه بود سروكار غلـط سـبقان در علـم          فـسانه زدن  هب

  

  نـشانه زدن    بـه  خبري همـه تيـر خطـا        دالئل بي ز غرور   
  

  عـذاب نفـاق و حـسد        بـه  م و رنج ابر نرسـد     عقبات جهنّ 
  

 تغافل از اهل زمانه زدن  بهلد و درآتو امان طلب از در خُ

فقير   به انتخاب فرموده نوشته و آن راغزلياتدستخط خود از اشعار   بهبياضي
  : از آنجاست١اين اشعار. اند عنايت كرده

ــير  ــا س ــة م ــرم بهان ــر و ح   دي
 ابـراغ ما دريـ س،وـنقش پا ش

ــا   ــتانة مـ ــا را ز آسـ ــرد مـ   بـ
 ٢خانة ما هرهي ب، هست زين در

  االفكار  در نتايج اهللا گوپاموي محمد قدرت
سرو بوستان طريقت، تذرو بيان حقيقت، قدوح اكابر و افاضل، ميرزا عبدالقادر ”

عه آراسته و طبع كسوت فضايل و كماالت متنو  بهذات شريفش… بيدل
اش گلشن  نسايم انفاس قدسيه… ية فنون عجيبه و غريبه پيراستهحلّ  بههمايونش

 ،سنكمال لطف و ح  بهسخن را آب و رنگي تازه بخشيده و مشّاطة فكر بلندش
  :…چهره آراي عرايس معاني گرديده

 وي ما ديده باشدـن سـكه آن نازني خود چيده باشد هتغافل چه خجلت ب

                                                   
 .اند  انتخاب دادهبيت ٣٥٧ تقريباً بياضين  ااز  .1

اءالرحمن کاکوي، سلسلة اهتمام سيد شاه محمد عط  بهخوشگو  سفينة:داس دهلوي، بندراِبن خوشگوي  .2
 .١٠٣ ص ،م ١٩٥٩، مارس ا پتن،انتشارات ادارة تحقيقات عربي و فارسي



  بيدل و سبك هندي  ٧١

  

  “١پاي كـه غلتـيده باشد نـدانم بـه  ت رنـگ بهـار سـرشـكـمچنانسـ

   در تذكرة حسينيمير حسين دوست سنبهلي
القصه مرزا از كامالن عصر خود … ساحل، مرزا عبدالقادر بيدل سحر بي”

  :من ديوانه… بوده
 ال گل و شـمـشـاد كـنـيدـبيـدالن چـند خـي

 ٢خون شود، گر همه اين خود چمن ايجاد كنيد
  :نويسند  دربارة محمد ضيا ميمقاالت الشعراؤلّف م
 نهايه …در آن وال غلغلة ميرزا بيدل در. آباد گشت جهانروانة … محمد ضيا”

  ٣“…با مرزا بسيار بسر برده و تتبع او كرده… بوده، بديدنش رفت
محفل ميرزا بيدل  به”: گويند كنند و مي طور ذكر شيخ عبدالقوي تتوي مي بدين

همين ”: نويسند آبادي مي  دربارة عاجز اورنگ“مردم ديده” تذكرة صاحب .٤“ماند مي
شاگردي  به”: كنند  و دربارة محمد پناه قابل تحرير مي.٥“معتقد ميرزا بيدل است و بس

در بحور غير ”: اند ر داده و دربارة مير علي رائج تذكّ.٦“افراشت ميرزا سر افتخار مي
  .٧“ها گفته و خوب گفته  غزلمشهور كه ميرزا بيدل گفته اكثر

م بودند كه مردمان بعد از مرگ م و معظّطور محترم و مكر ينابيدل در زمانة خود 
كردند و  ميكنند، كه در آن شعرا و صوفيان بزرگ شركت  ميبرگزار  عرس ساليانه وي

 خواندند و موقع عرس مي  بهگذاشتند كه آن را مخصوصاً ميرا  ديوانش ويبر مزار 

                                                   
؛ ١١٢-٣ ، ص ه ١٣٣٦، چاپخانة سلطاني، بمبئي، االفكار نتايج): ه ١٢٨٠ :م(اهللا  قدرت گوپاموي، محمد قدرت  .1

  .اند در اين تذكره چهل بيت و چهار رباعي منتخب شده
 و بيت ٨؛ ٧٦- ٧٤، ص م ١٨٧٥ نولکشور، مطبع ،حسيني تذکرة: دآبادي، مير حسين دوستحسيني سنبهلي مرا  .2

 .اند  رباعي آمده٢

  .۳۶۸-۶۹ص  ،الشعرا مقاالت: اهللا  بن مير عزّت)ه ١٢٠٣ :م(قانع تتّوي، مير علي شير   .3
  .۴۷۵ ص ،همان  .4
  .۷۶ص اهتمام دکتر سيد عبداهللا،   به،ديده مردم: »عبدالحكيم شاه« حكيم بيگ خان ملقّب بهالهوري،  حاكم  .5
  .۸۱ ص ،همان  .6
  .۷۶، ص همان  .7



  ٧٢  قند پارسي

  

خزانة مؤلّف . شدند يابند و قائل كرامات آن مي  آن گوينده خود را جواب ميسطتو به
  :نويسند  ميعامره
. نقل كرد كه روز عرس ميرزا بر سِر قبرش رفتم… مير عبدالولي عزلت سورتي”

آباد همه جمع بودند و كلّيات ميرزا را موافق معمول برآورده  شعراي شاهجهان
 نيت كه آيا مرزا را از آمدِن من خبري هست، اين  بهمن. در مجلس گذاشتند

  :سر صفحه اين مطلع برآمد. كلّيات ميرزا را كشودم
  من مـرده باشـ    كه بر خاكم آيي و م       چه مقدار خون در عدم خورده باشم      

  .١“همه ياران ديدند و كرامت ميرزا مشاهده كردند
احب كرامت در آن زمان قدر و منزلت ميرزا بيدل اين قدر بود كه آن را ص

ولي پيش قلعة كهنه . ست كه نشان قبر هم معلوم نيست اشمردند، و امروز حال اين مي
كنند كه اين قبر  اند و تصور مي به هم نصب كردهياند، و بر قبري كت باغي ترتيب داده

  .ميرزا است
  :نويسند  قبرش درست معلوم نبود، ميسيرالمنازلدر زمانة مؤلّف 

بيدل شاعر، بيرون دهلي دروازه كه واقع بود، بر قبر مزار به يگويند اين كت مي”
  :كنده بود

  ٢“نشان چه گويد بـاز      دل از بي  بي  عدي شـيراز   گفت س  از اين پيش  
  منابع

، )م ١٧٦٢-٦٣/ه ١١٧٦: تأليف( خزانة عامره :)ه ۱۲۰۰ :م( غالم عليمير آزاد بلگرامي،  .١
  . م١٩٠٩نولكشور، كانپور، مطبع 

  . م١٩١٣، مطبع رفاه عام، الهور، سرو آزاد :)ه ۱۲۰۰ :م (غالم علي ، ميرآزاد بلگرامي .٢
اهتمام دکتر سيد  ، بهديده مردم: »عبدالحكيم شاه«حكيم بيگ خان ملقّب بهالهوري،  حاكم .٣

  .م ١٩٦١/شه  ١٣٣٩عبداهللا، انتشارات پنجابي آکادمي، الهور، 

                                                   
 .١٥٣ ص نولكشور، كانپور،مطبع ، خزانة عامره :)ه ۱۲۰۰ :م( غالم عليمير آزاد بلگرامي،   .1

 .١٤٢ الل قلعه، دهلي، ص ة، موز٢٠٦- ٤٠ ة، شمار)خطّي (سيرالمنازل :سنگين بيگ  .2



  بيدل و سبك هندي  ٧٣

  

 ،)م ١٧٥٠/ه ١١٦٣: ليفتأ (حسيني تذکرة: حسيني سنبهلي مرادآبادي، مير حسين دوست .٤
  .م ١٨٧٥مطبع نولکشور، 

اهتمام  به) م ١٧٣٤-٥/ه ١١٤٧: تأليف (خوشگو  سفينة:داس دهلوي، بندراِبن خوشگوي .٥
، ا پتن،سيد شاه محمد عطاءالرحمن کاکوي، سلسلة انتشارات ادارة تحقيقات عربي و فارسي

  .م ١٩٥٩مارس 
  .ش ه ١٣٤٥انتشارات انجمن آثار ملّي، تهران، ، ديوان صائب: صائب تبريزي، ميرزا محمد علي .٦
اهتمام عبداهللا رئوفي،  ، بهنقد بيدل :الدين خان  الدين فرزند ملّا سراج  صالح سلجوقي، صالح .٧

  .ش ه ١٣٤٣ديونهي وزارت و دارالتأليف رياست، كابل، 
  .، انتشارات بنياد فرهنگ ايران، تهرانصائب نگاهي به: علي دشتي .۸
تصحيح و حواشي  ، بهالشعرا مقاالت: اهللا  بن مير عزّت)ه ١٢٠٣ :م(ر علي شير قانع تتّوي، مي .٩

  . م١٩٥٧ادبي بورد، كراچي، ندي الدين راشدي، ِس  از سيد حسام
، )م ١٨٤٢/ ه١٢٥٨: تأليف (االفكار نتايج):  ه١٢٨٠: م(اهللا  قدرت گوپاموي، محمد قدرت .١٠

 . هجري١٣٣٦چاپخانة سلطاني، بمبئي، 

 



  ٧٤  قند پارسي

  

  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

                                                   
  .نو  و رايزن فرهنگي جمهوري اسالمي ايران، دهلي)ايران (عضو هيئت علمي دانشگاه پيام نور  ∗
عبدالقادر : هادي، نبي؛ ۵۷، ص العارفين رياض؛ ۱۰۳ ص ،سفينة خوشگو: خوشگوي دهلوي، بندرابن داس  .1

 .۹ ص پور سبحاني، ، ترجمة توفيق هاشمبيدل دهلوي

 .۱۰۵، ص ۳ ج ،سفينة خوشگو: گوي دهلوي، بندرابن داسخوش  .2

 .٢٥ص ، ) ه١١٨٢: تأليف (شاِم غريبان: آبادي، منشي لچهمي نراين شفيق اورنگ  .3

 .١٠٥، ص ٣ ج ،سفينة خوشگو: خوشگوي دهلوي، بندرابن داس  .4

 .١١ص مطبوعة نولكشور،  ،چهار عنصر: آبادي، ميرزا عبدالقادر بيدل عظيم  .5

 



  ي عصر بيدلاوضاع تاريخ نگاهي به  ٧٥

  

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؟

                                                   
همداني، جامع برقي پريس، مصحفي ، غالم ثريا عقد: كنيد نگاه. نيز آمده است» ارالس«ضي از منابع در بع  .1

 .١٦م، ص  ١٩٣٤دهلي، 

 ).٢٧١، ص التّواريخ مفتاح(م  ١٦٦٦/ه ١٠٧٦تاريخ وفات شاهجهان   .2
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  ٧٦  قند پارسي

  

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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  ي عصر بيدلاوضاع تاريخ نگاهي به  ٧٧

  

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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  ٧٨  قند پارسي

  

 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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  ي عصر بيدلاوضاع تاريخ نگاهي به  ٧٩

  

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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  ٨٠  قند پارسي

  

 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

  

                                                   
 .٥٣١ توفيق سبحاني، ص ،تاريخ ادب فارسي در هند نگاهي به  .1



  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  

  منابع
، )م ١٧٦٢-٦٣/ه ١١٧٦: تأليف( خزانة عامره :)ه ۱۲۰۰ :م( غالم عليمير آزاد بلگرامي،  .١

  . م١٩٠٩نولكشور، كانپور، 
كوشش اكبر بهداروند و پرويز عباسي  ، به) ج٣ (كليات بيدل: بيدل دهلوي، ميرزا عبدالقادر .۲

  .ش  ه١٣٧٦داكاني، انتشارات الهام، تهران، چاپ اول 
  .نولکشور، مطبوعة چهار عنصر: آبادي، ميرزا عبدالقادر بيدل عظيم .۳
  . م١٨٦٧/ه ١٢٨٤كانپور، ، )ه ١٢٦٤: تأليف (التواريخ مفتاح: بيل، توماس ويليام .٤
  مؤسسة تحقيقات عربي و فارسي، پتنا،،سفينة خوشگو: خوشگوي دهلوي، بندرابن داس .۵

  . هجري١٣٧٨
، انتشارات دبيرخانة تاريخ ادب فارسي در هند نگاهي به: پور  هاشمسبحاني، دكتر توفيق .۶

  . شه ۱۳۷۷ترش زبان و ادبيات فارسي، تهران، چاپ اول سواي گس
 محمد، ترتيب ) ه١١٨٢: تأليف (شاِم غريبان: آبادي، منشي لچهمي نراين شفيق اورنگ .۷

  . م١٩٧٧اكبرالدين صديقي، كراچي، 
:  عبدالرزّاق بن مير حسن عليشاهنواز خانالدوله  آبادي، صمصام اورنگ عبدالرزّاق .۸

  . م١٨٩١ تا ١٨٨٨ايشياتيك سوسائتي، كلكته، لد، سه ج، مآثراالمرا



  ٨٤  قند پارسي

  

مطبع منشي نولكشور، لكهنو، ، )ه ١١٣٨: تأليف (االنشاء  مجمع:عرفان، منشي محمد امين .۹
  .م ١٨٨٦ژوئن / ه١٣٠٣المبارك  چاپ اول رمضان

مرتبة  ،)م ١٧٨٤-٨٥/ه ١١٩٩: تأليف (ثريا عقد :غالمشيخ  ،مصحفي همداني امروهوي .۱۰
 . م١٩٣٤، ، جامع برقي پريس، دهلي)عليگ(مولوي عبدالحق 

پور سبحاني، نشر قطره، تهران،  ، ترجمة توفيق هاشمعبدالقادر بيدل دهلوي: هادي، نبي .۱۱
  .ش ه ۱۳۷۶

: تأليف (العارفين  رياض):ه ١٢٨٨ :م(طبرستاني، رضا قلي خان ولد آقا هادي  هدايت .۱۲
فروشي محمودي، کوشش مهدي علي گرگاني، انتشارات کتاب به) م ١٨٤٤/ه ١٢٦٠
  .هجري ١٣٤٤

  



  استقبالي از غزل ميرزا عبدالقادر بيدل  ٨٥

  

   از غزل ميرزا عبدالقادر بيدلياستقبال
  ∗الحق انصاري محمد ولي

  دِل تپيــدة مــن درآ  كــشم انتظــاِر تــو شــعِر تــر بــه     
ــه ــاِن فكــر ب ــتن درآ  ســينه ز جه ــزال دشــت خ   ام، چــو غ

  

ــده ــه ش ــه  اي ب ــر، ب ــه رد اگ ــن درآ  مدرس ــاِم دار و رس   مق
  كفـن درآ  نه عباست زينـت جـسم تـو، غـِم آن مخـور، بـه       

  

ــاودان  ــِم ج ــه  ند! غ ــرت، ب ــا اگ ــد ج ــن درآ  هن ــينة م   س
  كـــان لعـــل يمـــن درآ ام، تـــو بـــه دِر درِج دل بگـــشوده

  

ــه ــ ب ــو    عش ــر بگ ــده جگ ــِن دري ــخنوري ز م ــر س   اِع مه
ــه ــه كــه چمــان چمــان ب ــة مــن درآ ادا گهــي ب   ســياه خان

  

ــن   ــعِر م ــاهِد ش ــاي ش ــه ! بنم ــشا ب ــن  رِخ دلگ ــر انجم   ه
  ســخن درآ ميــاِن اهــل زبــان و فــن لــِب خودگــشا، بــه بـه 

  

                                                   
  . بازنشستة فارسي دانشگاه لكهنو، لكهنواستاد  ∗

 دانشگاه است و هم شاعري الحق انصاري، هم اديب و استاد برجستة ادبيات فارسي پروفسور محمد ولي
  .سنج و هم انساني شريف و مبادي آداب و سلوك انساني نكته

كه  ايستد و آن دستور زبان فارسي تسلّط يافت بر پلّة نخست مي كه به پلّكان ادبيات اگر سه زينه داشته باشد، آن
 فارسي شعر بسرايد، شيوايي، به نست بهكه توا گيرد و آن در نثر فارسي خبره شد، اندكي باالتر در زينة دوم قرار مي

شاعر بزرگي  اگرچه شاعر اين غزل را داعية برابري با. ايستد يابد و در باالترين پلّه مي ارج و مقامي باالتر مي
 پروفسور ـتفاوت اين دو معترفيم، اما سهم اديب و شاعر ارزندة سرزمين هند  چون بيدل در سر نيست و ما نيز به

  .ست بزرگ و قابل اعتنا ـ در روشن نگه داشتن چراغ فارسي در اين سرزمين سهمي صاريالحق ان ولي
حرمت شعر و  حرمت استاد و به تمانستيم اين شعر را در پايان مجلّه و بعد از مقاالت بياوريم، اما به مي
بدانند كه شعر، باالتر از آيد، تا بدانيم و  حرمت بيدل، در جايگاه خود و پيشتر از بسياري از مقاالت ديگر مي به

  )قند پارسي (.ترين گل اين گلستان، شعر است ايستد و گل نثر مي

 



  ٨٦  قند پارسي

  

ــسان، شــده ز هــالك ــردِن بيك ــي   ك ــِر ب ــو پيك   روان اي ت
  كفـن درآ    تني كـه گـشته تهـي ز جـان، نـسزد قبـا، بـه                 به

  

  ز دروِن خانـــــة آرزو برســـــد پيـــــام كـــــه زود رس
  نكننـــد بهـــِر تـــو بـــاز اگـــر، دِر بـــسته را بـــشكن، درآ

  

  جهــاِن فتنــه و شــر اگــر غــم و درد هــست متــاِع تــو  بــه
ــه    ــست ب ــود ه ــواي خُل ــرت ه ــن در  اگ ــار و دار مح   آدي

  

ــه ــي  ب ــه م ــضر، چ ــراغ خ ــد  س ــا اب ــدگانِي ت ــِي زن   روي، پ
  چـــو ديـــار، تيـــره و تـــار شـــد، ز رِه مـــدارِج فـــن درآ 

  

ــه ــو گــر اي نمــك رخ صــبيح غــزاِل مــن نرســيده  ب   اي ت
ــم، بــه بگــشاده ســينة تنــِگ مــن بــه    ريــش كهــن درآ دل

  

   كه چـه گويـدت وطـِن تـو، لكهنـِو مهربـان      !»ولي«بشنو  
ــده ــه تــو كــه دور گــشته ز دي ــاِم وطــن درآ اش، ب ــاِر م   كن

  

   نـه كـم اسـت ميهنـت از چمـن     !ي شاعِر فكر و فـن     بسرا
ــه  ــه زن، ب ــِل نغم ــار، بلب ــو به ــه چ ــشيمنت، ب ــن درآ ن   چم

  

  غزل ميرزا عبدالقادر بيدل
  سـيِر سـرو و سـمن درآ         ستم است اگر هوست كشد كـه بـه        

  

ــشكفته  ــم ن ــه ك ــو ز غنچ ــه اي، دِر دل ت ــشا، ب ــن درآ گ   چم
  

ــه  ــي نام ــو، م   پ ــده ب ــاي رمي ــستجو  ه ــت ج ــسند زحم   پ
  

ــه ــه     ب ــور و ب ــي خ ــِف او گره ــة زل ــاِل حلق ــتن درآ خي   خ
  

ــه   ــد، ب ــسون دم ــه ف ــر ن ــست اگ ــسد  نف ــوِس ج ــي ه   تعلّق
  

ــاِط كهــن درآ  زِه دامــِن تــو كــه مــي   كــشد كــه در ايــن رب
  

  هوِس تو نيـك و بـد تـو شـد، نفـِس تـو دام و دِد تـو شـد                 
  

   تـو و مـن درآ  عـالمِ  ايـن جنـون بلـِد تـو شـد كـه بـه            كه به 
  

  ام رِه خيـــال تـــو مـــرده ام، بـــه انتظـــار تـــو بـــردهغـــِم 
  

  بـدن درآ    پرسـِش مـن گـشا، نفـسي چـو جـان بـه               قدمي به 
  



  استقبالي از غزل ميرزا عبدالقادر بيدل  ٨٧

  

ــه   ــوا ب ــو ه ــه   چ ــي، ب ــستِي مبهم ــأملي زده ه ــي ت   ام خم
  

ــشكاف و در دل مـــن     ــبنمي بـ ــِت شـ ــرِه حقيقـ    درآ،گـ
  

  ات  ات، نه خروِش هوش و نه مستي        نه هواي اوج و نه پستي     
  

  سـخن درآ    ات، نفـسي شـو و بـه         چو سحر چه حاصِل هستي    
  

ــم    ــت ال ــش عاري ــشي ز كوش ــه ك ــي چ ــهادِت ب ــت ش   دي
  

ــه ــشكن   بـ ــستجو بـ ــت دِر جـ ــالِم عافيـ ــشِت عـ    درآ،بهـ
  

ــه ــافلي    ب ــه غ ــن هم ــه ز فرصــت اي ــايلي ك ــه م ــدام آين   ك
  

  كفــن درآ تــو نگــاِه ديــدة بــسملي، مــژه واكــن و بــه      
  

ــ ز ســروِش محفــل كبريــا، همــه وقــت مــي   وا نــنرســد اي
  

  خلـــوِت ادِب وفـــا ز دِر بـــرون نـــشدن درآ    كـــه بـــه 
  

  در آي بيدل از اين قفس، اگـر آن طـرف كـشدت هـوس                به
  

  وطـن درآ  اي كـه بگويمـت بـه    غربت آن همه خوش نه     تو به 
 

  



  ٨٨  قند پارسي

  

  ي و نقد ادبادبيات يقلمرو تئور عبدالقادر بيدل در
  ∗اسداهللا حبيب

  يـد کهـن نـيم     آگر صد هزار سـال بر       ست لباس خيال من    ديتجد» بيدل«
آثار  ديگران بود، در  شعرخود و شعرةيش دربارها  داورينة بيدل که پشتوايات ادبنظري

سرتاسر   را ازها اين گفتار آن نظريه  در.افشانده است ،جا جا و آن منظوم و منثور او، اين
 بيدل برسيم و ي و شعري از کلّ بينش ادبيشناخت  بهتا ،بندم يچيده دسته م ،کليات

   . پردازمي او مي نقدهايبررس  بههمزمان
 »طلسم حيرت «يکه با مثنو ، شکراهللا خان هستنواب  بهيا نامه ،»رقعات «دفتر در

دو بخش جدا   به همروزگارخود رايآن نامه شعرا  بيدل در. فرستاده شده استيو به
  :کند يم

 ينهند، مگر از اهميت معن ي را ارج مي لفظيها  بيان و زيباييي که تازگيآنان ،ييک
 يها ديوان غزل در.  چنان گروه را صورت گرايان ناميدخبرند که شايد بتوان يواال ب

  :اين شاعران دارد  بهيابيم که اشاره ي مييها بيدل بيت
 نشستي عمرها حسـرت کميـن لفظ پـردازي

  ز خون گشتن زماني غازه شو حسن معاني را
 )۴۲ :غزليات(

  اي غافــل از نزاکــت معنــي تــأملي   
 

  مه را کسي شناخت که سير هالل کرد       
 )۵۵۳ :غزليات                           (

                                                   
  .هامبورگ، پژوهشگر افغانستانی مقيم آلمان  ∗

 



  عبدالقادر بيدل در قلمرو تئوري ادبيات و نقد ادبي  ٨٩

  

ريافت اند و از د  باريک و بيگانه کمان کشيدهي صيد معاني که پيآنان ،دو
 خطاب  بيدل در.که شايد بتوان محتواگرايان شمارشان کرد ،اند بهره ي بي لفظيها زيبايي

  : داردييها آنان نيز اين گونه سخن به
ــد داشــتن  فکــر ــد پــاس لفــظ باي   معنــي چن

 

  ست شيشه تا در جلوه باشد رنگ بر روي پري
  )۳۲۳: غزليات(

ــي   ــل معن ــي اي غاف ــظ نپرداخت ــا لف   ب
 

  گري داشت    شيشه تحقيق پري در نفس   
 )۱۶۵ :غزليات                            (

  کمال آگاه باش    بيدل از نقص و    يهرچه گوي 
  

  شـود  ي از وضع عبارت، رتب و يابس م       يمعن
  

   چيــستيتــو لفــظ مغتــنم انگــار فکــر معنــ
  

  باشـد  يکه مغزهـا همـه محتـاج پوسـت مـ          
  

  مـــضمون نـــازک  بـــهلفــظ آشـــنا شـــو  ز
  

ــو    ــت م ــرده س ــه ک ــر حلق ــايکم   ن را مي
  

  )۳۷: غزليات(
  : شکراهللا خان نوشته شده استنواب  به يادشده کهة از نامياينک بخش و
لوح تميز  ،دهند ي آب مينظر  که از طراوت رنگ الفاظيجمع ين روزگار ادر”

 يتر دماغ ، کوسي فهم معنيبو  به کهياند و گروه  شستهييک قلم از درک معان
 ي بر اين تقدير معن.ر انصافشان نرسته درنظ عبارت اصالًيرنگين ،زنند يم

  .١“ مشتمل بر نغمات نامفهوميساز اي ست محتجب ساز موهوم و عبارت زمزمه
 لفظ و معنا يا صورت و ي چگونگة بيدل دربارة نظريةبيان فشرد ،اين چند خط

  .ستا ي ادبي يا اثراي سروده محتوا در
يک سروده ز صورت در جداساختن محتوا ايات ادبي معتبر امروزبنابر نظري، 

 يصورت و محتوا جداي ،اگرنه  و. و مطالعه استي شناساييساز آسان  به وابستهةمسأل
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  ٩٠  قند پارسي

  

ترين واحد زبان شعر، واژه  رکن بنيادين صورت شعر، زبان است و کوچک. ناپذيرند
  . واژه استيترين واحد بنيادين محتوا، معنا  و کوچک.است

ست امعنا يا معناهايي  ،وان تصور کرد، هر لفظت ي آن نميهيچ واژه را جدا از معنا
 .ستاگردد لفظي  يم  که پيدايمعناي و هر

 لفظ و معنا را در ي پيوستگةبيدل همين نکت
  : چنين فشرده بيان کرده استيجاي

 يمعني  ننمود وي نجوشيد که معنيلفظ”
  .١“گل نکرد که لفظ نبود

آن نکته را در اين بيت   بهاشارة مکرر
  :بيميا يهم م

  عرياني رسيدم تا درون پيرهن رفـتم   به  برون لفظ ممکن نيست سير عالم معنا      
 زبان شعر رسا و ي واژگان و بافت نحوي و جانشينيباور بيدل، اگر همنشين به

  :شود ي نيزکاسته ميمفاهيم ولو عال ةاز جلو ،پديدارگر نباشند
  يلفظ نا رسا خاک است آب جوهر معن ز

   )۵۳۵ غزليات(افتد دم شمشير فرسايد نيام آن جا که تنگ 
حساب   به نيز کمبود»نامحرمي زبان« ،»زبان ينارساي«در کنار  ،بيدل  شعرةدرواژه نام

  :ديآ يم
  هاي راز ماند    باهمه شوخي مقيم نسخه     هاي زبان   اي بسا معني که از نامحرمي     

مگر  ، باشد خواننده بيگانه و ناآشنايداشت که زبان شعر نبايد برا بيدل باور
  :ناليد يبار م  گرفتار شد که باريوضع خودش در

  گفـــت وگـــوي زبـــان الل خـــوديم  غيرمــا کيــست حــرف مــا شــنود     
  نغمة پردة دل از همه آهنگ جداسـت         کس نيست زبان دان خيالم بيـدل     هيچ

  :يا
  گوش هم صدايي   بيدل زدور داريم در     اسرار پردة دل مفهوم حاضران نيـست      
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هاي  هاي سدة هژدة ترسايي تا نيمه از نيمه
ي در تاريخ گراي سدة نوزده، دورة بيدل

شعر دري افغانستان است، يعني شعر 
 .چرخد دور انديشه و بيان بيدلي مي به



  عبدالقادر بيدل در قلمرو تئوري ادبيات و نقد ادبي  ٩١

  

 از وضع بود که گويا شعرخوانان ي چنان تفسيري خاطر وة ماييسلّت ،در آن تنگنا
 او را يها اند و نوآوري  ناآگاهي نهان زبان فارسي و رازهاها يباريک از ،و شعر دوستان

حريم پذيرش   به راي ويها  خلق بود که راه سرودهينامحرم ،گفتار ديگر به. يابند يدرنم
  :بست يو دريافت م

  اندوه زبان داشتن و الل نمودن       امحرمي خلق فرياد که برديم زن   
  :يا

ــيچ  ــرت ه ــيد فط ــس نرس ــهک ــي   ب ــدل و معن ــال بي   اش خي
  

   و بس چه شعور خلق و چه هوش ما         يخبر همه راست بي  
  

  :گويد يخود م  بهو گويا از زبان همان خلق
 ناختيمـنيديم و تو را نشـگت شـدل آهنـبي

 رسي گوش ما صدايي مي فهم آنسو به اي ز
  :يا

 گوش هم صدايي دور داريم در بيدل ز ران نيستـاسرار پردة دل مفهوم حاض
اگر ديگر  ، گفتيبار ،فشرد که نااميدانه يآزرد و م ياين وضع دشوار چنانش م

  :رباعي. نويسم تا باد بخواند يخاک م را بر  نيست، شعرخوديخريدار
  از خلــق گذشــته اســت اســتعدادش  بيدل سخني چند کـه داري يـادش       
  !خـاک تـا بخوانـد بـادش      بنويس به   امروز تو نيز حرفي از گفتـة خـويش       

بيان داشته يروشن  به خويش را پيرامون مسألهةنظري ،ت دشواربا وصف چنان موقعي 
  :است

  هاي راز مانـد     همه شوخي مقيم نسخه    با  هـاي زبـان   اي بسا معني که از نامحرمي    
  که از پرواز ماند      چندان آسودگي باساخت    وي بسا بال و پري ازتنگـي دام و قفـس   

  پرور آغـاز مانـد    يک جهان انجام، خجلت     گرد نارسايي خاک شـد    که فطرتها به   بس
 ة ترکيب و عبارت و تشبيه و استعاريناکاراي  وي زبان فارسياحساس نارساي

 پندار که ة چند الييها و ژرف و نگاره دار  مفاهيم ريشهة افادي برايمتداول سبک هند
آن داشت که دستگاه ترکيب  شاعر را بر ، بيدل بوديتغزّلـ  ي کاخ سبک تفکّريها ايهپ

تر  الکار افتاده بود، فع  به، کمابيشي شاعران سبک هندةخام  به را کهي زبان فارسيپذير



  ٩٢  قند پارسي

  

 و ها تشبيه  و تشبيه درها  نو، با تشبيهيعبارت و عبارت ترکيب ،سازد و صدها ترکيب
  . پيشکش کندي فارسيزبان ادب  به ديده نشدهي زنجيريها استعاره

 و يآن همه بارآور از ،شده بود  زبان آغازيدريافت نارساي  که ازيپويش ،سرانجام
 ي برايبخش  لذّتيها  زبان انجاميد و جنجالي و نامحرميگرهناک  به گذشتهيثمربخش

 هرچه يتگ و آراسي ابهام و تازگها آن سال که در  آنيبخش برا  لذّت.شاعر آفريد
  . بيدل بوديال شاعر پرسش انگيزتر، زبان شعر ايده

 ي زبانيها صاحب نظران برآنند که نوساخته
خودش  ديوار شعر سرا در چهار سخن هر

مين شاعر نيز کمتر شعر دو  بهيمانند و حتّ يم
 ي و همخوانيرساي که از مگر آن ،گذرند يم
 ،ي زبان و خوش آهنگيپذير  ترکيبيها قاعده با

 بيدل سخن ديگر ة دربار. برخوردار باشندکامالً
  .گونه است
 ۱۸۵۷ تا ۱۷۰۷از ( هند را در دوام يک و نيم قرن ة شبه قاريادب فارس ،محقّقان

  .١اند  سبک بيدل شناختهة غلبةدور) يترساي
تاريخ   دريگراي  بيدلةدور ، نوزدهة سديها  تا نيمهي ترساية هژدة سديها از نيمه

آن   پس از.چرخد ي ميدور انديشه و بيان بيدل  به شعرييعن ،نستان است افغايشعر در
  .تا امروز ،يابد ي بيدل ادامه مينيز پيرو
بيدل و   بهنگرش ، نوپردازان افغانستان نيزيبعض شعر  دريحتّ ،ما روزگار در
 ة ميانه بسا شاعران سديآسيا  همچنان در. کرديتوان شناساي يرا م او  ازياثرپذير

 ةنمون«  درينگارش عين به. باليدند ي از بيدل ميپيرو به ، بيستمةهم و آغاز سدنوزد
 داد که بايد ي تشخيص ميضرور ،گرفت يدست م  بههرکس که قلم » تاجيکادبيات

 شاعر ها  بيدل را در شعر دهة تازي زبانيالگوها ،اين بنا بر. اسلوب بيدل سخن بگويد به
 .باشد ي دلکش و درخور پژوهش مستقل ميود بحثتوان يافت و اين خ ياو م بعد از
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يک دست نبودن  بيدل خود به
هايش معترف بوده است و  سروده

 .شمرده است آن را طبيعي مي



  عبدالقادر بيدل در قلمرو تئوري ادبيات و نقد ادبي  ٩٣

  

 انجام ي ايتاليايي زبان ادبيکه دانته برا ، کردي چنان خدمتي زبان شعر فارسيغنا  بهدليب
  .داد

  : کنيميتوانيم چنين فشرده بخش بند ي بيدل را مي و نحوي صرفيها ساخته
 ،از اسم ذات) درحاصل مص ،نويسان پيشينه زبان قول دستور  بهيا(ساختن اسم معنا  .۱

 از ،ي و ماريگژدم و مار گژدم از ،يدستمبو دستمبوي از ،ي از زمين زمين:مانند
جمعيت  ،ي شبنم طراز:مانند ، مرکّب آنة و گونيلنگر ،از لنگر ،يمضراب مضراب

 .ي و قطره سيارياجمال
 يکر ،چين کردن ،چين کشيدن ، کردني تر:مانند ، مرکّب تازهيها ساختن اسم فعل .۲

  .تراشيدن  کردن و نقص قصوريسر ،ردنک
 .تمنّا کاشتن، ناله نوشتن، درد دل فروختن و آفتاب بافتن: و با کاربرد استعاره

 ة چند واژيبا همنشين ساز ، مرکّبي هنريها  مرکّب و صفتيها صفت ،ها اسم .۳
 ،هجوم آباد ، کمينةغنچ ، ستم ترانه:مانند ،)مستقل و نامستقل(وارسته و وابسته 

بهار  ،نشئه جوالن صيد ،ريز قيامت خنده ،حيا عنوان ،سرمه تفسير ،ش نفسخام
 . گل پرورده دشنامياندوده لطف و بو

صد صحرا  ،سه سرو آه کردن دو ، يک دو گلشن شکفتن:مانند ،ي عدديها وابسته .۴
 .يک آينه دل ،صد شررپرواز ،جنون

 . دست دعاةآين ،خط عجز نفس ، رگ گل بستر ناز:مانند ، تازهيها عبارت .۵
جگرخون کن پوشيده و  ، آرايش تخم شرري مزرع نيست:مانند ،ي ترکيبيها عبارت .۶

 يداران عدم و نوا صفر آينه ،سرسر انتظار چراغان اعتبار ،پيغام عجز سرمه نوا ،پيدا
گفتار  چون بحث بر نيولوجيزم بيدل را در (. چندين بم و زيرة پيراييبيخود
  ). پندارميمين چند يادکرد را بسنده مجا ه اين ،ديده دارم  بهيديگر

صورت يا  ،تعبير امروزين به ،رود ي که سخن از لفظ ميگاه ، بيدليها سروده در
 محتوا يا ،شود ي ميمعنا يادآور  که ازيبايد فهميد و گاه يم را  شعر(form) فرم

(content)را درنظر بايد گرفت .  
اين  که در  چنان.نشاند يبر معنا م صورت را در براة واژيخودش نيز گاه گاه ،بيدل

  :بيت



  ٩٤  قند پارسي

  

 دلـد بيـدا نشـات پي ريک معنيـمعني گر ش به
 صورت نيز نتوان يافت مانندت جهان گشتم به

  )۲۲۰:غزليات(
شعر  ،بيشتر ،آيد يبرابر لفظ يا صورت نم در ،ي معنةاگر واژ ، بيدليها سروده در

  :ها اين بيت که در چنان ،درنظر دارد ،صورت کلّ به ،را
  مصرعي اگـر خـواهم سـرکنم غـزل دارم           هاسـت  بحرفطرتم بيدل مـوج خيـز معنـي      
ــد مــي  ــد مــن فهــم تن   سير فکرم آسان نيست، کوهم و کتل دارم         خواهــد معنــي بلن

*  
  ن کنـي تکـرار    هر انجم   ت به چه الزم اس    تالش معني اگر خاص انبساط خود است      

*  
   مـا ةدارد سـخن از کرسـي انديـش   پايه    ست بلنـد   معاني بيدل از فطرت ما قصر    

*  
  هــر زانــو آرد فکــر مــن بــه ســرفرو نمــي  ام بيدل بر طبايع آسان نيست      مشق معني 

 اين نقيصه را در ،پژوهان شعر. تکرار قافيه است ، غزل بيدليها ويژگي  ازييک
 ياند که گويا شاعر سبک هند اند و چنان پنداشته مانع شمرده باليسبک هند شعر

  .پندارد ي را بايسته نمي ديگرة کلميآورد و جست و جو ي مکرر مة قافياي انديشه يب
  :نويسد يم ،کند ي که باغ دهره را وصف مي، جايعنصر چهاربيدل در دفتر چهارم 

  .١“…ر بستن مکرةناگزير قافي ، عبارتيها تنگي  ازي قمريکوکو”
 مجاز ياز رو ،ل نيز خود بيديها آيد که تکرار قافيه را در غزل ياز اين گفته برم

  .بايد فهميد ،يشمردن نه بل که بنابر ناگزير
  نقد بيدل

نقد ديگران بر  ،ي يک.آماج دو گانه دارد ، اين بخش گفتاريعنوان نقد بيدل برا
 يها  نگرشيديگر.  ماستيپاسخ بيدل طرف دلچسپ ،که در برابر آن ، بيدليها سروده
  .خودش شعر  به بيدلةناقدان
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  عبدالقادر بيدل در قلمرو تئوري ادبيات و نقد ادبي  ٩٥

  

 .آغازيم ينويسان م  تذکرهي شماريها نوشته از ،بيدل گران بر شعر نقد ديةدرحوز
  :نويسد ي م عامرهةخزان ةتذکر  دري آزاد بلگراميغالم عل

  غريب اختراع نموده که اهل محاوره قبول ندارندي چيزهايميرزا در زبان فارس”
قدم خرام  هرگه دو  فرزند خويش سروده است کهةافزايد که در مرثي  ميو
  .١“…/خرام کاشتن عجيب چيزيست/کف داشت  بهانگشتم عصا از/شتکا يم

 ة ابراهيم خان خليل و تذکريتأليف عل ،گلزار ابراهيمدر  ،چنين واکنش ناسازگارانه
 ةاهللا قاسم در تذکر قدرت  مير.شود يديده م  نيزيآباد  خان عظيمي حسين قلعشق نشتر

چند  شمارد که در ي مييها ا اشتباه بيدل رة ساختيها  و عبارتها  نغز، ترکيبةمجموع
  :شود ي بيان مها چنين بيت  پاسخ بيدل، با.او رخ داده است  آثاريجا

  يده ماندـم کسان پوشـفه ن ازـبيدل اشعار م
  شود يچون عبارت نازک افتد رنگ مضمون م

  :يا
 انـشـدل از کالم خامـدا کن که بيـگوش پي

 کس نتوان شنود آورده است هيچ ي کزا معني
  :يا

 دـواهـخ يـد مـنـم تـن فهـد مـني بلنـمع
 سير فکرم آسان نيست، کوهم و کتل دارم

  :يا
  ايلـب فضـوربزند در کس ،ايلـع رسـ جميبتپد پ گر

  باب تأمل فهم کالمم ، چو طبيعت بيدلينيست کس
  :يا

ــتن      چرخ و انجم گفـتن  يک عمر سخن ز   ــدم گف ــأخّر و تق ــه ت ــد نکت   ص
  قـدر فهـم مـردم گفـتن         يک نکته به    شـوار اسـت   بر سر انصاف رسي د     گر
 را درنظر دارد که يکه گروهبل ،سواد هند ي بة مردم پيداست که نه تودةاز واژ

  .اند شعر سروکار داشته با
                                                   

  .۱۵۲- ۳ص ، مطبع نولکشور، کانپور، عامره خزانة: )ه ۱۲۰۰ :م (آزاد بلگرامي، مير غالم علي  .1



  ٩٦  قند پارسي

  

 يآميز نگاران چند سطر پرخاش پاسخ آن ناقدان و تذکره  به نيزعنصر چهار در
  :نوشته است

 رد  بهها فطرت تا قصور ،شيدن استساز سخن خرو  بهفهم اين کودنان درخور”
غبار  تا ،جوالن اظهار کوشيدن  اين افسردگان دريقدر رساي  بهو انکار نجوشد و
  .١“ها نپوشد حسد چشم انصاف

 از نگرش بيدل يا  نيز گوشهها گونه دفاعيه اين
  .سازند ي شعر روشن مةشاعر و پذيرند و شعر  بهرا

پرورده و نو  بايد با زبان آراسته و يمفاهيم عال
 شعر بايد دانش خويش را ةبيان شوند و پذيرند

بالفعل زبان   بالقوه ويها  امکانات و ظرفيتةدربار
  .شعر ارتقاء ببخشد

 نامدارترين اديبان يها  شعر بيدل آماج نکوهشي زبانيها  که نوآوريها آن سال در
 يترازو رفت و در ي لفظ و معنا برهم خورده مة بايستياو بود و آن همساز همروزگار

خود  گونه با کرد، شاعر، خودش نيز بدين ي مي لفظ چندين بار سنگينةشعر پل
  :انديشيد يم

ــهعــ  ات بيدل غريب کشور لفظ است معنـي       دار عــالم مينــا نگــاه رض پــري ب
*  

  جويم مراد  لفظ مي  ام کز  نصيب معني  بي
  

  کنم و حرم گم مي    دل اگر پيدا شود دير    
 )۸۹۷: غزليات(                            

*  
  ليک از عبارت چاره نيست ، نيميغافل از معن

  نومـمل بشـمح د زـدم بايـ گوييلـه ليـهرچ
  )۹۷۱ غزليات(

                                                   
 .۱۱۶ ص  نولکشور،، مطبوعةچهار عنصر: آبادي، ميرزا عبدالقادر بيدل عظيم  .1

بيدل بارها بر سازگاري و توافق 
تعبير  لفظ و معناي شعر يا به

امروزي، هماهنگي و همخواني 
 .فشارد  پا ميصورت و محتوا



  عبدالقادر بيدل در قلمرو تئوري ادبيات و نقد ادبي  ٩٧

  

که استعاره و تشبيه و  ،تر  پسان. شديخويش نيز سپر زمان اين گفت و گوها با
 يها نوآوري نيز در ، بيدل مأنوس گرديد و شايد شاعرة ساختيها  و عبارتها ترکيب

 پشت سر گذاشته شد، چنين ياد »بحران« دست گرفته پيشرفت و گويا ي و نحويصرف
  :آورد يم

ـ          به   کم مينا گرفتم با پري همسنگ گرديدم         معنـا ةقيد لفـظ بـودم عمرهـا، بيگان
 را که اشاره ي گوناگون فراز و فروديها که سخن بيدل در زمان ،همين واقعيت

  :يابد ي بازتاب ميروشن  به اوياين رباع ت، درکردم از سر گذرانده اس
  آن فرود آمده اسـت     چندين وقت و   در  صد زبان فرود آمده اسـت       شعرم که به  

ــود ــورات نب ــه ت ــه هم ــا بگــويم ک   آسـمان فـرود آمـده اسـت        باره ز  يک  ه ت
 يکه روز ،اند  هم آوردهيحکايت ،ديدگاه بيدل  شعر ازي تناسب لفظ و معناةدربار

  : گذاشتي بر اين بيت بيدل انگشت خورده گيريعالنعمت خان 
  ي کيفيـــت مـــا ظـــاهر آرايـــةنـــشد آيينـــ

  

  يچندين لفظ پيداي  بهينهان مانديم چون معن
  : بيدل پاسخ داد.ماند ينهان نم ،شود يشود معنا نيز پيدا م هرگاه لفظ پيدا: و گفت

 که  هدف من معنايي ست.خودش لفظ است ،داريد  را که شما درنظريمعناي
  .١مانند حقيقت انسان ، شوديصدها لفظ بيان نم با

 که تابع يهمان معاني ،ي يک:اند گونه دوي شعريديدگاه بيدل، مفاهيم و معان پس از
 يا يمعن  بهيا لفظ روزنه  هر.کشد ي را بردوش ميمعنا يا معاني  هر لفظ بار.اند الفاظ
  :ييعن .گشايد ي ميمعاني

   عريان تا لفظ نگردد فاش معني نشود     
 

  پردگي رنگ است، آشـفتگي بوهـا       بي
 )۱۷: غزليات(                           

درد و   بيدل با. شعر اعتبار داردة دانش و فهم پذيرندةپاي ، نيزيآن معان  بهپيوسته
يش کمتر ها آرايش و پرورش زبان سروده  بهآورد که هرچند ي ياد مياز روزگار ،دريغ

  .نشستند ي نارسا فرو نميها آميز فهم  گلهيها نگبا ،باز هم ،نگريست يم

                                                   
  . هجري١٣٢٤، مطبع مظفّري، بمبئي، الخيال مرآت: لودي هروي، امير شير علي خان بن علي امجد خان لودي  .1



  ٩٨  قند پارسي

  

  هاي ساز مانـد  پرده پرده شد، در  هرقدر بي   جهـل مـستمع    ها بـسيار بـود امـا ز         نغمه
 ،شک يب ، کندياعظم پهناور شعرش سرافراز کوه و کتل بر  به کهي شاعريبرا
 ، مستقيم باشدة رابطي که بين واژگان و معانيکاربردن زبان  به بيان ويسادگ  بهکوشش

  .کمتر اندوه بار نبوده است
 يمعان ، را بيدليگنجند و آن معان يالفاظ مروج و شناسا نم  که دريمعاني ،ديگر
  .نامد يبرجسته م
  :فشرده است پا ،همان باور  شوق برة برجستيمعنا  بهبا تشبيه خود ، ديگريجا ،بيدل

  لفـظ  گـنجم بـه   معني برجستة شوقم نمي 
 

  گردد پيرهن عريان مـرا همچو بوي گل ن 
 )۷۶: غزليات(                               

يابد  ي خود را در سرايش بيدل باز مة باختي برجسته کرسيهمان معن ،رفته رفته و
  :کند يبرابر انتقادها سربلند م  دري چون واکنشيگراي يو معن

  نهــال گلــشن قــدر ســخنوري بيــدل
 

  ستقدر معني برجسته گردن افراز ا       به
 )۲۵۸: غزليات                         (

 که در اتّساع يکرد است که عبدالقادر بيدل با آن همه قدرت جا سزاوار ياد اين در
 ي عاطفيها دادن انديشه  قراريروشن  دريکه برا ظرفيت زبان داشته است و با آن

 بيش ي کدريها شيشه ،نمايش معنا هنوز الفاظ را در ،آميز خويش توانمند بوده خيال
  .شناخته است ينم

تنگنا   را دريهرحال معن لفظ در ،دارد که يبيدل در بيت زيرين آن پندار را بيان م
 سنگ . گرفتيدامن صبور ،ي معني الفاظ من، باده يعنيکه در الفت مينا چنان ،فشرد يم

  . در ناماليماتيکنايه است از تحمل و صبور ،دل بستن بر
  عنـي نچينـد دقّتـي    لفظ ممکن نيست بر م    

 
  باده بر دل سنگ بست از الفت ميناي مـن  

 )۱۰۳۹: غزليات(                             
 نيز هستند که از ي ديگرة نانوشتيانتقادها ، که برشمردمي آن انتقادهاييهمسون در
  : مثال اين بيت را درنظر بگيريمةگون به. شوند ي بيدل فهميده ميها پاسخ

   يک دست کم داردي طور معنمگو کين نسخه،
  ارد، ساز سخن صد زير و بم ديا تو خارج نغمه



  عبدالقادر بيدل در قلمرو تئوري ادبيات و نقد ادبي  ٩٩

  

 از ي امروز هم شمار. بيدل يک دست نيستنديانتقاد چنين بوده که شعرها
صد زير و بم داشتن ساز  ، شاعر در پاسخ.پژوهندگان شعر بيدل همان باور را دارند

  :سخ بازتاب يافته استاين بيت ديگر نيز همان پا  در.شمارد يسخن را عيب نم
  ت نيستـبلند و پس يشعر اگر اعجاز باشد ب

   يک دست نيستها دريد بيضا همه انگشت
يش معترف بوده است و آن را ها يک دست نبودن سروده  بهپيداست که بيدل خود

 او را نيز گواه يها  اينک يکي از رباعيي اين داوريپشتيبان  به.شمرده است ي ميطبيع
  :آورم يم

  ني تاوان و نه ترجمان بايد خواسـت         من اقسام بيان بايد خواسـت       ز بيدل
  »نيست نظمت يکدست«:  گفتيحيزيد

  )۴۰۹: رباعيات (»! از خران بايد خواستياين معن« :گفتم
که آن  ،اند  سرودهيآميز  مبالغهيها ستايش شعر خود بيت شاعران کالسيک در

 ها آن مفاخره  بيدل نيز از.شوند يته مشناخ» مفاخره «يفارس تاريخ شعر  درها سروده
  .بسيار دارد

شعر و   بهشان نسبت ديدگاه  بهتوان ي ميبين  شاعران نيز با باريکيها»مفاخره«از 
عرب  آور نام فالن سخنور را با  خوديشاعر  چرا فالن سخنور در.برد شعر خودشان راه

 ي شعرهايمعنا  بهي ديگرلفظ و آن  بهي و چرا آن يکينه با ديگر ،برابر گذاشته است
   کرده است؟يخويش سرافراز

  : اين بيت استي بيدل يکيها»مفاخره«شمار  از
  سـت  معاني  حشر ةبيدل نفسم کارگ  

 
ـ      صـور قيامـت کلمـاتم      ةچون غلغل

 )۸۷۳: غزليات(                       
اين بيت  ، اشاره کرده است»ها شاعر آيينه« در ي کدکنيعيسان که دکتر شف همان

 گرايان روس را صورت» رستاخيز کلمات= شعر«ة  صور نظريةغلغل  بهتشبيه واژگان با
 ،که آماج» يمعان حشر«مگر نبايد نديده گذشت که در مصرع نخستين از  ،آورد يياد م به

  . هستينيز سخن ، نازک و بيگانه استيهمان معان



  ١٠٠  قند پارسي

  

 »رقعات« را که از ي ادبةي همان نظريبيان فشرده و شعر ،اين بيت در ،گمان من به
تعبير   به شعر ياي و توافق لفظ و معناي بيدل بارها بر سازگار.يابيم يم ،کرديم نقل

 يفشارد و اين نکته در شمار ي صورت و محتوا پا مي و همخوانيهنگاهم ،يامروز
  . او بيان شده استيها بيت

   منييده با ميناـشر جوـباده چون آب گه  کرد فرق  از لفظم توانديکيست رنگ معن  
  )۱۰۲۵ :غزليات(

  :يا
  ام لطافت محو شد فرق پري از شيشه در  ازـتيـني ندارد امـم از معـدرها لفظـق آن  

 )۸۵۵: غزليات(
مگر اين درهم جوشيدن يا باهم 

 ،بايد يم ،شعر جوشيدن محتوا و صورت در
ل را باال ببرديآميز  کنايهعِدبزيرا از .  و تخي

 سخن شاعرانه يوذ و کارگرنف ،نگاه بيدل
تعبير بيدل سخن  به. بدان وابسته است

  .موزون بايد پهلودار باشد
ــ ــ يلفــظ ب   قــدرها دلنــشين  نباشــد آنيمعن

  

  استپر  يپهلوست تير ب ي که بيحرف موزون
 نيز گسترش ينزد بيدل تا تعبير ديگر ،ي بودن بيان شعرييا کناي» پهلودار«اين 

  .ياب نبودن شعر است  آسانبودن يا» بسته«که  ،يابد يم
  جا اعتباري نيست حرف بـسته را  بيدل اين   بــا کــالم آبــدارت کــي رســد الف گهــر 

 درخشان شعر بيدل شناخته يست که ويژگا از ابهام هنري يبيان ديگر ،»بسته حرف«
  : بکريمعنا ،ي يک:رسد ي مي ابهام هنريآن فرازا  به شعر بيدل با دوشهپر.شود يم

 دفتر بيدل مـا خـصلت قلـزم دارد          ل گهر معني بکـر    اص تأم مفت غو  
*  

  تـ گنج غناسةـايـرمـر سـر گهـام يکس نيـمع
  ام  از کسان دزديدهي که گويينيست زان جنس

  )۸۹۸: غزليات(

دار  رواني شعر بيدل در سکته
بودن آن است و سکته را در بيتي 

کند که  لنگر شمشير تشبيه مي به
 .سازد تر مي شمشير را برنده



  عبدالقادر بيدل در قلمرو تئوري ادبيات و نقد ادبي  ١٠١

  

  : پندار نوساختيها صور خيال يا نگاره ،يديگر
 يد، کهـن نـيم    آد هزار سال بر   ص گر  ست لباس خيـال مـن   يبيدل تجدد  

 .يابد يم» يبستگ« ،تعبير بيدل  بهشود، يا ي مي ابهام هنريدارا ،ن دو رکنشعر با اي
 زبان شعر ي و روانيشود که هنوز آسان ينهاده م پيشيا  فرهنگيةجامع در ،اين ديدمان
  .باب است

  عرياني  خوش آن نفس که چو معني رسد به       
  کـردن  تـي ادا  کيفي  سخن خوش است بـه    

 

  بهـارش لبـاس پوشـاني      چو بـوي گـل ز     
ــي آب نگــردد ز  ــه معن ــاني ک ــگ عري   نن

 )۱۱۶۷: غزليات(                            
 ،يمانند جان ماکاروفسک ،يپردازان امروز  نظريهةگفت  بهسخن بسته يا پوشيده

 ي يعن.باشد ي فورگراوندنگ ميست که دارااسخني  ، پراگيشناس گذار مکتب زبان بنيان
 ،کند ياتوماتايزد م يرا د  و فورگراوند شعرگردد ي بيانش چشمگير مة که نحويسخن

  .شود يل واداشته ممتأ  به شعرةکند و خوانند ي ميزداي  سالستييعن
 اتوماتايزيشن در نقد شعر خود ي ديهمين معنا  بهرا درست» سکته«بيدل اصطالح 

شعر  اتوماتايزيشن در يسکته يا د«مقالت   من شرح اين موضوع را در.کاربرده است به
دسامبر  ، هفتمةشمار( پديده ة خواهندگان در مجلّ.ام رسانده نشر  بهاين پيش از ،»دلبي

  .يابند يم)  لندن۲۰۰۴
  :ورزم يآوردن چند مثال اکتفا م  بهجا اين در

  سکته خيز افتاده چون موج گهر تقرير من         تأمـل نگـذري    بيدل از طـور کالمـم بـي       
*  

  بيدل نکند مـوج گهـر شـوخي جـوالن         
 

  کست است قدم شعر روا نم     سکته ش  در
 )۹۹۶: غزليات(                            

  .آورد ي برمي کمال هنريبخشد و بربلندا يرا علو م  شعر»سکته«
  جا که محيط بيکران سخن است      آن

  ــأم ــالي ت ــم ع ــينظ ــد لي م   خواه
 

  تمکين گهر موج روان سخن اسـت      
  معذور که سکته نردبان سخن است     

 )۵: رباعيات(                          
  .ها را بازکرد»سکته«  توان قفل يم» تأمل « و با کليد زرين 

 سخن بيدل ما خـصلت قلـزم دارد       اص تأمل گهر معني بکـر     مفت غو  



  ١٠٢  قند پارسي

  

شمشير  لنگر  بهيبيت دار بودن آن است و سکته را در  شعر بيدل در سکتهيروان
  :گونه بدين ،سازد يتر م ندهکند که شمشير را بر يتشبيه م

  نـم رـعـي شـر دارد روانـتـشـل بيـتأم در
  مصرعم از سکته جز شمشير لنگردار نيست

  )۲۷۲: غزليات(

  نقد ديگران
 نقد شعر  هست که ديدگاه بيدل را دري مقالت کوتاه»رقعات«کتاب  ۱۳۷بر روية 

  . سازديروشن م ،همروزگارانش
اين  نويسنده در .ز استانگي  هم پرسش»رقعات«دفتر  گرفتن اين نوشته در جا

 جلب توجه سخنوران مقالت پس از
 ي نمونه براةگون  بهييها بيت ، بيانيباريک به

  هنديان وي طرز شاعريمقايسه و هم سنج
  را ازيو يک ،آورد يم ،فارسيان يا عراقيان

نگاه ناپسند  ديگر  پسنديده و ازينگاه
  .شمارد يم

  :خوانيم يآن مقالت م در
تا  ،تفتيش افکارخود بايد نمودن ،وسع استعداد  بهطايفه را هر ،اين صورت در”

ل چشم تأم ،قدر مقدور  بهدانان آن طريق برآيد و هر فرقه را مستحسن زبان
.  تحسين لطايف شناسان حاصل نمايديتا شايستگ ،مراتب بيان کشودن بر
 مايِل  چند عبرت شامِل ارباب خبرت است و تنبيهيبيت ، از اين عالميانموذج به

  :اصحاب غفلت
  زان باش از يـاران نـاني     گري  طلب کن يار جاني تا تواني     

اظهار هويداست و طبع  يب ،چون حقيقت ايشان ،قبح اين ارشاد بر طبع هنديان
  .“ توهم بر هوايپا ،ينسبت ي بيحکم معذور به ،اين مقام عراقيان را در

  .د نظر باشدشايد مور ،  شکل بياني و گپ گونگياين بيت برهنگ در
  وضـع هريکـي رم خـوردي       بيهوده ز   طور خلق برهم خـوردي     که ز  اي آن ”

نظريات ادبي و زبان شناختي 
ترين  شماري از مدرن  بيدل، با
هاي انديشمندان جهان  تئوري

 .معاصر همسويي دارد
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آهنگان زبان ديگر  مذاق اهل فارس پرناگوار است و تقرير به ،حسن اين عبارت
  .“ قباحت اظهاريرا بيخبر

جا افتاده بيان را نارسا ساخته  يکه ب ، باشديکاربرد هريک  بهاين بيت شايد اشاره در
  :است

  ار خر را بدسـتم سـپار   که افس    آدم سرشتي مگو زينهـار     گر”
*  

ــنمآورد ســــ   دست خود جلـو را      بگرفته به   رق دو راد بــ
 زبان آوران هند غير از ،تلفّظ را تفاخر شمارند هرچند سخنوران فارس اين نوع

  .“پندارند ي نميدست آويز تمسخر و رسواي
بيت   در. شرط وجود ندارد شرط وي بين جزاي منطقيمناسبت ،در بيت نخستين

  :حشو است ،مصرع دومين ،دوم
  :بيت”

  ره صواب کو نيست تويي      يک ره به     خطا مـي پـويي     ةادج  ت به س عمري
ت اين وضع بر جميع طور صواب بر طبع عراقيان روشن و خفت کيفي  اينيخطا

  .“اهل سماع مبرهن
  . استکار رفته  به زبانةخالف قاعد ،که او= کو  ،بيت نقل شده در
  :بيت”

  وقـر  که حرف باطل و پوچ است بي         وده از فقــرزن بيهـ ري دم مـ سـي  بـه 
تا  ،ست اضبط نفس از احتياطات ضروري ،جرأت اين اظهار گو را در يفارس

  .“ نشوديگوي سرفه ي وقار از دست نرود و طبيعت منفعل بةسررشت
شود و  يهوم ديده مهم تکرار يک مف ،وقر يباطل و پوچ و ب: در عبارت ،مثال باال در

  : وقرة و تنافر واژينيز ناخوش آهنگ
  ي نيـست ا  ا ندادي چـاره   چو داو م    هاي تو کيست    حريف بد قماري  ”

 هنديان يک ةطور بيانها طبع فارسيان آزاد است، ليکن ناموس قبيل تشنيع اين از
  .“قلم بر باد

  :ديده دارد ه دو مصرع را شايد بيارتباط ياين بيت ب در
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 فارس را در اکثر مقام از طعن عبارات فارغ بايد انديشيد و يتقدير شعراين ا بر”
 ةا قافيام . معذور بايد فهميدي زبان فارسي هند را همچنان در دعويشعرا
ت احتياط قباحت علّ  بهيع نظم و نثر فارستتب يب ، هندي شعرايپرداز سخن

از  ، اقسام لغزشةالحظم  به از اين طايفهي طرازيو معن ، تمام دارديطرفين، تنگ
  .“آرد يآسان سر برنم ،ت طبع دقّةنشئ

 يدهل  در. کوچيديدهل  بهي بود و باش هميشگي براي ترساي۱۶۸۵سال  بيدل در
 ،اش  زندگييها و انيس و جليس بازپسين سال  بندرابن داس خوشگو شاگردةنوشت به

شنيدند  يند و شعر مخواند يم آمدند و شعر ي فراهم مي وةخان  به سخنوران شهرها شب
  .کردند ي خويش را نزدش اصالح ميها و سروده

بيدل   به اصالحي خويش را برايگان دولت نيز شعرها  بلند پايهيآن بعض فراتر از
چين قليچ خان،   بهبجاه اول ملقّ  آصفنواب شکراهللا خان و :مانند ،فرستادند يم

ه بود تا هر شعرش را پس از شاکر که ديوان خويش را نزد بيدل گذاشت  بهمتخلّص
تتبع اين غزل بيدل سروده   دري مذکور غزلنواب ي بار.اصالح داخل ديوان سازد

  :فرستاد
  جهاني که نيستي مژه بربند و در کـشا          به  فهم خود دِر عـزم دگـر کـشا        نرسيدي به 

  :نويسد يبيدل در پاسخ م
 داشت و  پيچشي که ربط همواريش اندک»نظرکشا«زمين غزل  خاصه در… ”

  :گماشت ياکثر طبايع احتمال لغزش م بر ،متين از طبع سليم و فکر غير
 خيال يفضول ، چند تغيير بعض لفظيبيت در » آفرينيآفرين بر طبع معن« :مصرع

  .“ت مآل بوددقّ
خواندن  نويسد که با يکنان م  فرستاده است اشارهنواب  بهآثار خود که  بهسپس بيدل
  :نگارش بيدل  به را بيابد ياها  زبان سرودهياه  کاستيةآن شعرها چار

 ي معني همکسوت صفايي عبارات در اندک مدتيها شکسته ،يفضل ايزد  بهتا”
  )۱۲۷: رقعات (.“برآيد

 اصالح و اظهار نظر يين خان برا از صدرالدي غزليبار ، شکراهللا خاننواب
  :نويسد که يفرستاده است، که بيدل در پاسخ م
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 ي غزل وقتيليکن باق« ين غزل را اصالح کرده فرستادم،چند بيت آغاز”
سير . همان خودش تواند برآمد  آن مگرةمعرض توهم آورد که از عهد به

 دول که الف ي نيست، خاصه ابنايتماشاي يطرازان اين عصر ب  سخنيها فطرت
  )۴۴رقعات . (“اين فن هم داشته باشند کمال در
رتکلّف و  پيبا نثر ،اند  او بازتاب يافتهيها  بيدل که در نامهي و نقدهاها داوري

آن روزگار رواج  نيست که در دور  مگر.شوند يکه زود فهميده نم ،اند ع نوشته شدهتصنّ
  .گيران کشوده باشند نامه گره از کار ،ي نويسندگةچنان شيو
 اندک يراست بودن و حتّ ک و آن نقدها و پاسخ نقدها رة ديگر درباريگفتن

  .ن استخشونت بيا
بندرابن داس . برد يکارم  بهياش نيز کوبندگ رو و شفاهي به رويبيدل در نقدها

در دفتر سوم  ، بيدلي زندگيها ترين يار آخرين سال دوست و نزديک ،خوشگو، شاگرد
دو رخداد را نمونه  ،ي و شکست مخالفان و بدگويان سبک وياز زبون ، خوشگوةسفين

  .آورد يم
  :نويسد که يم
 خواسته پس از صرف يمهمان  به بيدل رايشاه تاريخ فرخظم خان مؤلّف  نايروز”
  :اين بيت او را برايش خواند ،طعام

  “نـد باف يد نمـ نـي نمـ   چيةمـوي کاسـ     به  زند غلط اسـت  توانگري که دم از فقر مي   
 .بود» بافتن نمد«ايد و مقصودش تعبير  اين بيت سخن تازه آورده و گفت که در

  :بيدل گفت
  .“يافت نکنمآن احمق نيستم که طعن صاحب را درمن ”

» بافتن نمد« کاربرد يها ومسعود سعد سلمان نمونه ،يمعزّ ،يخفر ،يعسجد و از
  .آورد

  : زده صدا کرديناظم خان شگفت
  .“شک کافر باشد يب ، اين عزيز شک آردياستاد اهللا هرکه در و”

  :نيم خود بندرابن داس خوشگو بخواةخام رخداد دومين را از
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خدمتش رسيد،   بهيبا مثنوي ،توان برد ي عصر که نامش نميشعرا  ازي يکيروز”
  :اين بيت رسيد  بهچون

  چو گل خون شد ز زخم انتظـارت     رارتقـ  م بـي  اقي کـه چـش    ا س بي
عالم صفت و موصوف معلوم  قرارت، از  فرمود که اضافت چشم بيحضرت آن
 ييعن ، شاعر اضافت المي استة ارادکه قرار است؟ حال آن  چشم که بيي يعن.نيست

  .قرار برآورده ياسم ب  بهچشم عاشق تو که خود را
 دارد و چيز ديگر يشاعر را بايد که از اين چنين گفتگو احتراز نمايد که اراده چيز

 را موقوف داريد، ي فرمود که زاللحضرت آن.  بسته استي آن عزيز گفت که زالل.برآيد
  : اين بيت بسته دري آن عالم است که کس اين از.خود حرف زنيد از

   تو بيرون بـاد    ةچشمش از کلّ    چشم بد بينـد    هرکه سويت به  
 در مدح ميرزا الغ يهمان قسم شعر ، آن جناب فرمود. کاوکاو کرديگو يآن مثنو

  .١اند بيگ گفته
 بيدل يشود که داور ي ميبيدل نيز از دو بزم شاعرانه يادآور در کتاب چهار عنصر

منزل   که دريمحفل ،نخستين.  اوستي ادبيها  ديدگاهةنشان دهند ، همها آن ةدربار
اشتراک درويش  ه از پيران طريقت قادريه و بيحضور شاه قاسم هوالله در ،ظريف ميرزا

  . و چند سخنور ديگر برگزار گرديدي هروةوال
 پيش ييعن ،)۱۶۶۴( پيش از سال درگذشت ميرزا ظريف  اين محفليزمان برگزار

 ست که بيدل اوا هروي يشاگردان فصيح  درويش واله از. بيدل بوده استي سالگ۲۱ز ا
 سخن رفته است که يآن محفل با عبارات تأييد  از.شناسد يم» ي طرز نويآرا يمعن«را 

  :گونه دهد، بدين ي نويسنده را نشان ميهمسون
تحريک   به حضور بودند وةنيز مستفيض مطالع ، موزون طبعان الهام سبقيجمع”

نبض انديشه  انگيز در  عبارات شوق.کشودند ياعجاز م دفتر ،ي سحربيانةسلسل
 .افراشت يها علم ناله م  نفسة دردآميز در پرديکاشت و معان يها م تپش

                                                   
اهتمام سيد شاه محمد عطاءالرحٰمن کاکوي، سلسلة  ، بهخوشگو  سفينة:داس دهلوي، بندراِبن خوشگوي  .1

 .م ١٩٥٩مارس ، ٣ انتشارات ادارة تحقيقات عربي و فارسي پتنه، ج
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نشين  مربع ،رباعيات ي خيال بود و پهلودارةتاز عرص يکه ، فردياتيبرجستگ
 ،تسلسل و تمکين سکته عنوان ييک قلم طومارکشا ،يتقرير روان. صدر مقال

  )۱۳۸: رباعيات( “…ل کاله تأميآرا شکست ،يکدست
 ي معانيکنار دردآميز عبارات را دريانگيز اين چند سطر نيز شوق بيدل در

  .گمارد يه م توجيمعن  بهلفظ و هم  به همييعن ،نشاند يم
 رتي ،پهلوست ي که بيحرف موزون« :اگر مصرع ، نيزي رباعي برايو صفت پهلودار

صورت عام و  به ،نگاه بيدل از ،سازد که شعر يما را باورمند م ، را يادآوريم»پر است يب
 ،اين سطرها  بازپسين نکته در. باشدييا کناي ،بايد پهلودار ،صورت خاصّ  بهيرباع
  .ل است که بحثش گذشت سکته و تأمةمسأل

ةنوشت  بهن روز،آ. شده است کامگار داير منزل مير در ،اکبرآباد مين محفل دردو 
غارت الفاظ   بههدامن توج هم بسته بودند و  بهيفاق چند مضمون اتّيموزون منش”بيدل 
 بيگانه بود و نتايج يمعن ،شان انصاف يطور ب  به بيگانهي معن. سلف برهم شکستهيو معان

امتياز نثر   به نظمةپاي ،ي خوش لهجگي سع.مفت زادان خانه از ،طبع نامنفعل ديگران بر
 ة گوهر را همقافي. تهنيت نشاندنيکرس  بهحرف مرثيه ،يرساندن و جهد مقام شناس

 رمل سالم فهميدن ةث محذوف را هم کفّمجتّ ،بحور کمال ياصغو ،صدف برآوردن
 ياد نمودن ادبار مناصب فطرت و يچاوش  به رايخاقان ،اين دستگاه به .تعديل اوزان مقال

  .١“همت مراتب زّلتن قبول فرمودن، يخادم  بهخسرو را
شعر و   بهتوان دريافت که بر ديدگاه بيدل نسبت ي مييها  هم اشارهها اين گفته از

  : بيشتر بيندازنديشاعر روشن
  . سخنوران گذشتهي بيان و تکرار معانيکهنگ. ۱
  . بيگانه که رواج روز بودي معناة با مقوليبيگانگ. ۲
  .نبود مضمون بکر در شعر. ۳
  .گرداند ي نثر مة کالم که نظم را هم پايةادنسج سست و افت. ۴
  .يسخنور ضعف بالغت در. ۵

                                                   
  .۲۳۹ ص ، مطبوعة نولکشور،چهار عنصر: آبادي، ميرزا عبدالقادر بيدل عظيم  .1
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  . آن روزگاري شعري قافيه و عروض و ديگر معيارهايها  از اصليخبر يب. ۶
  ازي مبرم سخن بعضيها  از کاستييشمار ،ها گويا اين نکته ،بيدل نظر از
  .اند سرايان بوده سخن

 ي زيادة سخنوران بلند پايه و پست پاي با او،يپيرامون بيدل و در همنشين در
رام  نندآ ، عطاءاهللا عطامحمد ،ياب خان يمعن ،ي نعمت خان عال:مانند ،زيستند يم

حسين  ،يحکيم فيض عل ،ايزد بخش رسا ،شکراهللا خان ،بندرابن داس خوشگو ،مخلص
عبدالعزيز  ،همت عاشق محمد ،) خانينگارش موالنا خسته حسين عل به( خان يقل
 مير ،يقيوم خان فداي ،ميرزا عباداهللا خان ،ميرزا سهراب رونق ،يوسف آيينه ،تزّع

  .ديگران حيم و عبدالريقاض ،عبدالصمد سخن
  :نويسد يچنين م ميرزا روح اهللا و ميرزا عباداهللا ،دو برادر  بهيا نامه در دليب
وجود  که با ،چه نگارد ، که رفيق طبيعت وحشت نصيب استيدرد تنهاي از”

 مقيم انجمن تصوير زيستن است و ،فهم قحط سخن از ،کثرت يک عالم آشنا
 نفس .گريستن  تعبيريها ترجمان رنگيني  خوابناکان بساط غرور بريهمصحبت به

زبان خامه با دوات   ازيکه گاه ،داند ي اوقات جمعيت، اين قدر مغتنم ميشمار
 .“شود ي مي همدرس خموشيصحبت کتاب  بهيگردد و گاه ي ميگرم سرگوش

  )۶۶ :رقعات(
  : يابيمي اين بيت را مي ديگريجا و در

  اند کـري چنـد     روف نواسنجي خويش  مص  کو گوش که کس بر سخنم فهم گمـارد؟     
 خوب را يادب  شعر خوب يا اثريها  از بايستهيچند ،اکنون از ديدگاه بيدل

  :يابند ي درميان گرامخود خوانندگ ، راها  نبايستهها آن باور که در برابرآن با ،شماريم يم
  .بکر بودن موضوع. ۱
  .ي بيگانه و ناآشنا و ريشه دار در عوالم تفکّر و هستيآوردن معان. ۲
   بيانيصورخيال تازه و آراستگ. ۳
   صورت و محتواي و سازگاريهمسوي. ۴



  عبدالقادر بيدل در قلمرو تئوري ادبيات و نقد ادبي  ١٠٩

  

عبارت، داشتن ابهام  ديگر  بهدار و تأمل طلب بودن سخن يا  بيان يا سکتهيبستگ. ۵
 ي فور گراوندنگ و رواني دارايزبان شعر ،تر  امروزييتعبيرها به. يرگ  چشميهنر
  . شدهيزداي

  .پاکيزه بودن از تعقيد. ۶
  .يسرايش رباع ويژه در به ، بودن کالمي و دومعناييپهلودار بودن يا کناي. ۷
  .ي شعرشناختيها  احکام قافيه و عروض و ديگر اصلةرعايت آگاهان. ۸

نه تنها از  ،يفارس عبدالقادر بيدل در تاريخ شعر ، کهدانم ي ميدر فرجام نوشتن
 و نقد ي از شعر شناختيست که فصل نويناپردازي   نظريهيفرازين چکادهاست، بلکه و

  . خويش تا آخر پا فشرديها  را آغازيد و در راه اثبات حقانيت انديشهيادب
انديشمندان يها ترين تئوري  از مدرنيشمار با ، بيدلي و زبان شناختيات ادبنظري 

 يغ فرهنگنوابتوان از اندک شمار  ي را ميگونه و  بدين. دارديجهان معاصر همسوي
شايد  ي امروزهم ماش را حتّي ي و شعري ادبيها  از آموزهيجهان شمرد که بخش

  .کار بست  بهسرمشق قرارداد و
  منابع
، )م ١٧٦٢-٦٣/ه ١١٧٦: تأليف (عامره خزانة: )ه ۱۲۰۰ :م (آزاد بلگرامي، مير غالم علي .١

  . م١٩٥٥مطبع نولکشور، کانپور، چاپ دوم 
 ١٣٤٢، پوهنتي وزارت دارالتأليف رياست، كابل،  بيدلكليات: بيدل دهلوي، ميرزا عبدالقادر .٢

  .خورشيدي
  .، مطبوعة نولکشورچهار عنصر: آبادي، ميرزا عبدالقادر بيدل عظيم .٣
مام سيد شاه محمد عطاءالرحٰمن اهت ، بهخوشگو  سفينة:داس دهلوي، بندراِبن خوشگوي .٤

  .م ١٩٥٩، مارس ٣ کاکوي، سلسلة انتشارات ادارة تحقيقات عربي و فارسي پتنه، ج
 تاريخ ادبيات فارسي در شبه قارة هند: فياض محمود، سيد و سيد وزيرالحسن عابدي .٥

  .ش ه ۱۳۸۰، مترجم مريم ناطق شريف، نشر رهنمون، تهران، )م ۱۹۷۲ تا ۱۷۰۷(
، ) ه١١٠٢: تأليف (الخيال مرآت:  هروي، امير شير علي خان بن علي امجد خان لوديلودي .٦

 . هجري١٣٢٤مطبع مظفّري، بمبئي، 
  



  ١١٠  قند پارسي

  

  شناسي بيدل
  تأليف استاد خليل اهللا خليليمروري بر كتاب فيض قدس 

  ∗ رياضمحمد

  اند ي كه كم نواختهيشنيدني است نوا  عر بيدل ماداز شافل از انمباش غ
 عصر تفكّردرستي شاعر و نويسندة بسيار بزرگ و م هابوالمعاني ميرزا عبدالقادر بيدل ب

دامه علّ. آيد حساب مي هه بتيمورياِن شبه قاردر يك بزرگ اقبال شاعر و نويسندة محم 
سدة زبان انگليسي اظهار نظر نموده كه بيدل بعد از فيلسوف هندوي  همقالة ممتد خود ب

 است كه از خاك تفكّر م مهميتچاريا دومين شخصآنهم ميالدي شنكر قرن ،  هجريسوم
 و ابتكار سخت تفكّرم و نثر بيدل با  نظكليات دتار و پو. ه برخاسته استقار پهناور شبه

رشته شده و سبك وي هم با تقاضاي زمان و مكان و شايد با تمايالِت شخصي وي س
ش كلياته مشكل اصلي همانا افكار و نكات نادر است كه در البتّ. ر استدشواصعب و 

  :اين نكته پي برده بود هخوريم و شايد شاعر خود ب آنها برمي هب
  راو كسي چه شرح كند معني نكوي ت  رتي بيدلوِن حيافسدم ز فرق تا ق
. جهان گشود  بهديده) پتنا، هند(آباد  م در حوالي عظيم ١٦٤٤/ه ١٠٥٤بيدل در سال 

تي پيش از يان بوده، مديتيره تركان ارالس يا برالس چغتا  بهنياكانش كه منتسب
بيدل در نتيجه اوضاع . ه بودندگزيدهر ترِك مقام نموده در جايگاه مزبور سكني ماوراءالنّ

صرف . دهلي وارد شد  بههجري ١٠٧٥هاي خانوادگي، در سال  بغرنج عصر و نابساماني
ة زندگاني وي در همين شهر سپري ه بقيقار نقاط مختلف شبه  بهنظر از سفرهاي وي
  ).گي سال٧٩سن  هم ب ١٧٢٠/ه ١١٣٣ :م(ست جا نيگرديد و مدفنش هم

                                                   
  .)پاكستان (آباد اسالم. استاد و پژوهشگر زبان فارسي ـ  ∗

 



  شناسي بيدل  ١١١

  

 نويسنده مبدع و همچنين شخص پاكدل و مستغني مورد بيدل از حيث شاعر و
عالمگير شاه زيب   اورنگمحمدي پادشاه معاصر احترام معاصران قرار گرفته و حتّ

  :سه بيت زير وي استناد جسته است بههم در رقعات خود )  ه ١٠٦٨-١١١٩(
  نيستآنچه ما در كار داريم اكثرش در كار   حرص قانع نيست بيدل ورنه اسباب جهان  

*  
  آيد اجـابت از ره حـق بـهر اسـتقـبال مي  بترس از آه مظلومان كه هنگام دعا كردن  

*  
  ر سود باشـفك هگويم زيان كن يا ب ن نميـم

  خبر در هرچه باشي زودباش اي ز فرصت بي
 م كهيبين نويسي يا ناقد ادبي را مي خي، تدكرهروه، كمتر مقار شبهران نامي از متأخّ

ه ننموده و مقام وااليش را بيدل توج به
 طور كه دكتر نبي ه آنالبتّ. نستوده باشد

ميرزا «هادي استاد دانشگاه عليگره در اثر 
  :زبان اردو نوشته است هخود ب» بيدل
قدرشناسان واقعي بيدل در افغانستان ”

  .“كنند و تاجيكستان زندگي مي
 ادب دوست جهان از دان و لو انعكاس صيت ذكرش در ايران و ساير نقاط پارسيو

  .ديرباز مشهود بوده است
 ولي ،ارائه گرديده) فارسي(زبان دري   بهي زيادةتاكنون آثار ارزندشناسي  در بيدل

. باشند د وي ميياي از افكار و عقا ها محتوي منتخبات نظم و نثر و پاره آن اكثر
. ده استز فارسي كمتر كسي دست  بهاحوال عجيب شاعر و نويسنده مبدع به راجع(

موسوم ) م ١٩٨٧ مه ماه ٤ :م(اهللا خليلي  چنين نيازي را اثر شادروان استاد خليل
 صفحه در قطع بزرگ ١٠٢اين كتاب كه داراي . سازد ي مرتفع ميتا حد» فيض قدس«به

يا » فيض قدس«. م در كابل انتشار يافته بود ١٩٥٥/ش.ه ١٣٣٤سال  هب. باشد مي
تاريخ والدت از باشد كه هردو حاكي   مي١٠٥٤ا عدد از روي ابجد برابر ب» انتخاب«

  :خود شاعر در قطعاتش گفته است. اند بيدل

» چار عنصر«عقيدة بيدل كتاب  به
دريايي است كه هركه آن را بداند 

شود و بر روي اين  بايد از خود تهي
 .چهار زانو بنشيند» موج  چهار«



  ١١٢  قند پارسي

  

  ملـــِك ظهـــور هســـالي كـــه بيـــدل بـــ هبـــ
  

ــيض ازل تا    چــــون آفتــــاب تفــــز فــ
  

ــدش   ــرداد از مولـــــ ــي خبـــــ   بزرگـــــ
  

  »انتخاب«است و هم » فيض قدس«كه هم 
ت آميخته و  بيدل است كه سخ»چهار عنصر« بيشتر مبتني بر رسالة »فيض قدس«

شتن احوال نگا ههاي اردو يا انگليسي هم ب زبان هكساني كه ب. باشد نظم هم مي بهممزوج 
 و دكتر ٢ و شادروان عباداهللا اختر١اند مانند دكتر عبدالغني و كماالت بيدل پرداخته

 »فيض قدس«باز هم كتاب . اند  پرداختهچهار عنصرمطالعة عميق   بههادي، همگي نبي
 داراي مزاياي نادر تحقيقات داخلي است و مطالب ضمني و تبعي اين يمرحوم خليل

رسد كه استاد خليلي تا آن زمان ساير  نظر مي هچنين ب. باشد كتاب هم بسيار ارزنده مي
 بس قطور نظم و نثر وي را آمادة چاپ كلياتآثار بيدل را از نظر گذرانده بود و 

 داراي چهار  بيدلكليات. تاد خليلي است همانا اسكلياتب اصلي اين مرتّ. ساخت مي
) آموزش و پرورش(وسيله وزارت تعليم  هجلد ضخيم و كلفت در سه هزار نسخه ب

 جلد دوم مسي شهجري ١٣٤١سال  در اولجلد : دولت افغانستان در كابل انتشار يافت
 هجري شمسي ١٣٤٤سال  و جلد چهارم در مسيهجري ش ١٣٤٢سال  در سومو 

ق  ه ١٣٨٥/ش ه ١٣٤٤سال   بهق متعلّي نوشتة استاد خليلكلياتميه نگارش اختتا
بيدل در . باشد نثر آميخته با نظم مي  بهسه جلد نخست در نظم و جلد چهارم. باشد مي

 چهار عنصر قسمت .و نكات) هاي كوتاه نامه (رقعات، عنصر چهار: نثر سه رساله دارد
زندگاني   بهمطالب اين كتاب). ٣٤٤صفحه از ابتدا تا (اعظم جلد چهارم را محتوي است 

 معاصرين و حوادث عجيب ةه از نظر آميزش نثر و نظم و تذكرالبتّ. زند نگارنده دور مي
 و همچنين بعضي از  ها هاي سوانح سياسي و داستان العاده و مدخل ع خارقيو بيان وقا
خود » بيدل«ر اثر عباداهللا اختر مرحوم د. باشد غيره، اين كتاب خواندني مي مقاالت و

م در الهور انتشار  ١٩٥٢سال  هزبان اردو كه سه سال پيش از چاپ فيض قدس، ب هب

                                                   
 .ي ادب، كلب رود، الهورمجلس ترقّچاپ ، روح بيدلنويسندة كتاب   .1

 . م۱۹۶۱ م و چاپ دوم ۱۹۵۲چاپ اول ، الهور، ثقافت اسالميهادارة چاپ ، بيدلنويسندة كتاب   .2



  شناسي بيدل  ١١٣

  

خوبي  هرا ب »عنصر چهار«آن استناد جسته، بعضي از مطالب  بهيافت و استاد خليلي هم 
آن است كه التزام عناوين فرعي استاد خليلي و يارانش كه در متن شرح داده ولي حق 

دكتر نبي هادي در . تر ساخته است ل انجام دادند، اين كتاب را آسانچاپ شدة كاب
 استفاده بنمايد، چون اين كتاب را نديده بود، ولي »قدس فيض«تأليف خود نتوانست از 

نهد و در   را ارج مي»عنصر چهار«تبويب رساله  كارويژه  ه را بكلياتاو زحمات مرتّبين 
  :نويسد توضيح و موضوع اين كتاب مي

در مجموعة نثر بيدل از نظر ضخامت و شهرت ”
رساله چهار عنصر، بيش از رسايل ديگر موجب 

 بدن و ةرابط. شود عالقة خوانندگان واقع مي
 استوار است و چهار عنصروسيله  هروح انسان ب

 لذا ميرزا بيدل ،ناميم ها را زندگاني مي امتزاج آن
افتتاح . رسالة خود داده است  بهرا خود عنوان مزبور يدر بيان كردن وقايع زندگان

د را احتوا كتاب طبق روش پيشين با حمد و نعت است كه صفحات متعد
  .“نمايد مي

نمايد كه اموري را ارائه خواهد داد كه در  در قسمت هدف تأليف نگارنده اذعان مي
بعضي از موضوعات خواهد پرداخت كه   بهها مواجه گرديده يا آن ادوران زندگاني ب

م  شخص متكلّاولجاي  هه بنويسندة رساله البتّ. خاطرش احياناً خطور كرده است هب
اين نغمة «، و »خمار خمستان عدم  بيئةاين نش«رد مانند وآ  فاعلي را ميةاصطالحات ويژ

  .»نواي طربگاه وحدت بي
اجزاي چهارگانة ايوان است يعني آب و آتش و » چهار عنصر«هرحال، مقصود از  هب

بسياري از شاعران و . اند ات متفاوت طبيعين مختصّها متضم ك و اينباد و خا
 دربارة مراحل مختلف زندگاني انساني نكات بديع عرضه چهار عنصر  بهنويسندگان نظر

است كه از اجزاي آب و آتش )  ه ٧٢٥ :م(جمله يكي امير خسرو دهلوي  از آن. اند داده
گانة  هاي دواوين پنج  ديباچهويژه در هب. زند ع امزجه حرف مييو باد و خاك طبا

  : هم در اين بابت سخناِن شيوا عرضه نموده است»قدس فيض«صاحب . خودش

شعِر بيدل اگر مشكل است 
باشد  تر مي نثرش از آن مشكل

و مشكالت آثار او از تفكّر و 
 .باشند هنرنمايي پديدار مي



  ١١٤  قند پارسي

  

چهار عنصر در چهار فصل نگارش يافته و هر عنصر از فصل خاص بحث ”
شود و چنانكه عادت بيدل  عنوان جداگانه آغاز مي هعنصر ب هر… نمايد مي

عنوان عنصرها چنين . گردد يهات آراسته مياستعارات و تشب است، هر عنوان با
. هاي صحبت ارباب فضل و كمال  اشتعال شعلة مقاله و گرمياولعنصر : است

 صحبت بزرگان و يوان كودكي و گرماآن از  ن عنصر ناري است و دريگويا ا
گويا . عنصر دوم، روايح شكفتگي بهار عالم منظوم. كند خ طريق بحث مييمشا

عنصر . راند سرايي بيدل سخن مي ت و از شاعري و بديههاين عنصر بادي اس
گويا اين عنصر آبي است و از نثرهاي .  طراوت شبنمستان مراتب منثورسوم

عنصر چهارم غبار فشاني . نمايد بيدل و مقاالتي كه در هر مورد نگاشته، ذكر مي
 چه و آنن عنصر خاكي است و بيدل از هوا يگويا ا. ب استيبساط صورت عجا

عقيدة بيدل اين كتاب دريايي  هب. كند كه در زندگي مشاهده نموده، صحبت مي
» موج چهار«شود و بر روي اين  ن را بداند بايد از خود تهيآاست كه هركه 

  :چهار زانو بنشيند
  سـت بر روي چـار مـوج مربـع نشـستن ا            دانش در اين محيط ز خود رخت بستن است

ــفه ــار عنــصچــ همــي ب   “تن اسـت از دامگاه شش جهت وهم رسـ       تناشــدل گمر بي
اين امر .  نثر وي هم از بس قطور استكلياتبيدل بيش از صد هزار بيت سروده و 

چه شواهد در دست داريم كه بيدل  چنان. پرگويي و زودنويسي وي را مبرهن است
رغم روش خود  اتمام رسانده بود ولي علي هسرعت عجيب ب بعضي از آثار خويش را با

اين درنگ و تعويق .  سال تكميل نموده است٢١را متناوباً در » چهار عنصر «ةرسالاو 
ع و ارائه دادن يد است چون نگارنده در جمع و تدوين وقا اين رساله را مؤييتاهم

مندي را نشان داده  نويسان كمال عالقه شيوة مقامه همطالب تبعي و امتزاج نثر و نظم ب
آغاز گرديده هجري  ١٠٩٥ سالگي بيدل در سال ٤١ در »چهار عنصر«كار تأليف . است

كه خواهيم ديد  چنان.  تمام شده استهجري ١١١٦سال  هف ب سالگي مؤل٦٢ّو در 
ر بيدل ساير وقايع استفادة وافي از نويسندگان معاصر و متأخّ با» قدس فيض«صاحب 

گردآورده و داد زندگاني و نقدهاي ادبي پيرامون نثر و نظم وي را در اثر ستودني خود 
  .تحقيق و بررسي داده است
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  سبك نثر بيدل
مشكالت آثار او از تفكّر و   وباشد تر مي شعِر بيدل اگر مشكل است نثرش از آن مشكل

در عصِر بيدل . مشكل هندي استاو نويسنده و شاعر سبك . باشند هنرنمايي پديدار مي
از مركز فارسي از اين ويژگي در اين دورة بازگشت ادبي شروع شده بود ولي در خارج 

چه ميرزا مهدي  چنان. نوشتند نثر در آن دوره در ايران هم اصوالً مشكل مي. خبري نبود
منشي استرآبادي كه در حدود ربع آخر سدة دوازده هجري درگذشت تاريخ جهانگشاي 

عسيرترين و در رديف نوشته است كه از نظر لفظ و معني  را نادري و درة نادره
سجع ترجه دارد و استاد خليلي  البتّه بيدل زياد به. گيرند ميترين آثاِر فارسي قرار  مصنوع

وي از اسجاع . اين شيوة نويسندگي وي توجة خوانندگان را مبذول نموده است به
فانه صفحة كتاب را ذكر . آورد مثال مي» چهار عنصر «ةف رسالمتوازي و مطرولي متأس
 نكته الزم يادآوري اين ننموده است ـ

هاي كوتاه  ها در جمله است كه اين سبحع
. رفته است كار و طويل در نثر بيدل به

نويسنده عالوه بر سجع از استعارات و 
ويژة ادبي ديگر خود نيز استفاده تشبيهات 

سبك كلّي نثر بيدل كه مثل . نمايد مي
هاي فارسي مانند مقامات  كتب مقاله

 لستانگ و )ه ۵۵۹ :م(قاضي حميدالدين 
آميزة نثر و ) ه ۶۹۱ :م(شيخ اجل سعدي 

نظم است، از عبارت اختتامي زير چهار 
را ) ۲۱۴ تا ۱۹۷( صفحة كتاب ۱۹» تفتوحات و خس«عنوان  عنصر مبرهن است كه به

  :محتوي است
كمال معني انساني فتوت است يعني عروج مرتبة اخالق و نقص آن خست يعني 

ي را اگر خرام نازي است، قدم بر جادة ايثار شاهد زندگ. عدم مروت و اشفاق
سپردن است، و محاسِب نفس را اگر فراغ عشرتي است، نقد از كيسه بيرون 

كه جميع عرفا  شيوة اخالق هرچند شايستة احوال عرفاست، اما اين. شمردن

حضرت حق جلّ و عال پيغامبر 
سلّم  اهللا عليه و ما را صلّي

صفت عالم وعارف نستود  به
خُلق عظيم ستايش  بلكه به

پس خُلق از معرفت . فرمود
افضل است و كريم از عارف 

 )از چهار عنصر بيدل (.اكمل
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. صاحب فتوت باشند، انديشة خطا، زيرا كه معرفت كسبي است و فتوت ذاتي
وم را وم نتوان كرد، و زقّپراكندگي زقّ نماي استعداد نخل را بهدر حديقة نشو و 

هيچ پيچ و تابي دائرة گل  حلقة سنبل به. توان برآود سعي آرايش نخل نمي به
  :رباعي. پيوندد سلسلة سنبل نمي بندد و ريشة گل از هيچ راهي به نمي

  هـا كـو؟     يا آينـه چـشم گـشت، ديـدن          ها كـو؟    گل گر همه گوش شد، شنيدن     
ــ  تر ذاتـي دگـر اسـ    ر و جـوه   كسبي دگ  ــر آبگ ــه پ ــا يل ــاف ــ دنت دوي ــه   و؟ا ك

ي از معني شفقت بر دماغ ايشان يگويند و بو جمعي درس معارف و سلوك مي
  .اند، و مد احساني از كلك استعدادشان نباليده نسخه از عالِم اخالق نوشته. نوزيده است

ساخته آيينة فضِل  بيي، برم درياحقيقت ك علم و فضل را اگر موصوف به شخص بي
رحماني بايدش فهميد و صاحِب كسِب كمال را اگر منسوب آثار بخل مشاهده نمايي، 

علم در مزاج خسيس جز بر قوت خست . شبهه معلِّم درسگاِه شيطاني بايد انديشيد بي
حضرت حق جلّ و … پيمايد افزايد و فضل در طبع لئيم غير از جام امساك نمي نمي
خُلق عظيم  صفت عالم وعارف نستود بلكه به سلّم به اهللا عليه و  پيغامبر ما را صلّيعال
جا جوهر  اين.  است و كريم از عارف اكملپس خُلق از معرفت افضل. يش فرمودستا

لذّت جود غافل است،  اگر طبيعت از. ذاتي منظور است نه عوارِض كسبي علم و شعور
 احسان مايل است، از فزوني شكر ي باشد، و اگر بهجهد ايثار كوش شايد بخل عارض به

  )۱۹۷-۸ ص. (حق امداد خواه، مبادا دامن همت خار غفلتي بخراشد
اند و  سجع متوازن را حاكي» اشفاق«و » اخالق«در جملة اول عبارت فوق كلمات 

توان مالحظه  غير از اين سجع اسجاع ديگر و مناسبات لفظي ديگر را در اين عبارت مي
ساير لوازم ادبي و شعري  او نثر را با. گونه است د و سبك معمولي نثر بيدل همينكر

نماييم كه حاوي حمد  مثالي ديگر از آغاز رسالة چهار عنصر نقل مي. سازد برخوردار مي
  :خداست

عذر هرزه درايان بپذير و بيان . سرايي است صرفه خداوندا، زبان معذور بي”
هاي عنان نفس  گسستگي. فلت كالمان خرده مگيرنوايي است بر غ مجبور آشفته

 اختيار هاي مغز انديشه بي يشانيرناگزير خيال تازي است بسملي پرافشانده باشد، پ
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مقصدي جوالن اشك  بي. خراشد غباري دامن هوايي مي. هوس تازي است
  :فرد. سرايي مدعايي پرواز رنگ آشيان حيرت سرمنزل تعجب نمايي است و بي

ـ   پـوي    حيرانم، مـي   گويم و   مي   دانـم  فهمم راهي كه نمي    حرفي كه نمي    انمم و گري
قوت نظر  غواصي فكر از تو گوهري برآرند و نه آسماني كه به دريايي تا به نه

ي تا ا پرتوي بيرون نداده. اي تارت دانند رنگي نه بسته. هايت شمارند ستاره
االن تصوير اين رنگ هاي بهار ادراك از شكسته ب چاكي سينه. آفتابت خوانند

  :قطعه .هاي آفتاب فطرت از خاكسترنشينان شعلة اين نيرنگ است و داغ فروشي
 بحر بيـتاب كه آن گوهـر نايـاب كجـاسـت؟

  چرخ سرگشته كه خورشيد جهانتاب كجاست؟
  دير از غصّـه در آتـش كه چه رنگسـت صنم

  پوش كه محراب كجاست كعبه زين درد سيه
  اغ فـروش آتـش كوهـوس د اي سـمندر به

 “ماهيـان تشـنه بميـريـد، دِم آب كجاسـت

  منابع
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  بيدل و بهزاد
  ∗گاني خسرو احتشامي هونه

 ي ديگر راها  هزارسالة پارسي جاي پاي هنرمندان پرآوازه در حوزهادبياتدر گسترة 
مي ي تجسها سازان و ناموران عرصه مندان، فرهنگاين هنر. توان ديد  ميروشني به

انگيزي چون  همچون نگارگري، معماري، پيکرتراشي، خوشنويسي و هنرهاي روح
بزرگاني مثل باربد، . شان هم نباشد آوردن نام  بهوسيقي و آوازند که شايد چندان نيازيم

ي، مير عماد حسني، علي عباس رضا ، در ايران باستاننقّاشنکيسا، ماني، سنمار و شاپور 
 يزدي در عصر سرخ کالهان، الدين ادقي بيک افشار و غياثصاکبر معمار اصفهاني، 

مرالملوک وزيري، عارف قزويني، صنيع همايون، سميرمي، آقا اري، قالملک غفّ کمال
  …نجف کوچک و بزرگ در عصر قاجار و معاصر و

اش از  ساز صفوي است که در همان آغاز، آوازه بهزاد از نگارگران دوران فرهنگ
ها و مخصوصاً در  ، تاريخها ، تذکرهها گذرد و نامش در فهرست ميمرزهاي ايران در

  .ان، نماد هنري است متعالي و افالکيمجموعة شعر شاعر
فرمان شهريار   بهروايت تاريخ در جنگ ايرانيان و ترکان عثماني  بهنگارگري که
 شود و  ميشاه محمود نيشابوري خوشنويس در صندوقي محافظت صفوي همراه با

 گردانند شود که در صورت مرگ شهريار اين صندوق را باز  ميجنگجويان قزلباش حکم به
  !اي نيست دست دشمن نيفتد و اين روايت ساده ه بتا

د احمد و ميرک استادان او پير سي. يافت ددر هرات تولّهجري  ۸۵۴بهزاد در سال
 او در سال .مقام عالي هنر رسيد  بهبهزاد با تشويق سلطان حسين بايقرا.  بودندنقّاش

                                                   
  .)ايران(گاه اصفهان  دانشاستادشاعر، پژوهشگر و   ∗

 



  بيدل و بهزاد  ١١٩

  

 و ١ منصوب گرديدکالنتري کتابخانة سلطاني  بهبا فرمان شاه اسماعيل اولهجري  ۹۲۸
داشت و  زنده بود و مورد عنايت و حمايت شاه طهماسب قرارهجري  ۹۴۲تا سال 

بهزاد در تبريز شاگردان زيادي تربيت کرد که . رياست کتابخانة سلطنتي هم با او بود
آوازة بهزاد نه تنها ايران که . ٢علي سرآمد شاگردان او بودند رخواجه عبدالعزيز و مظفّ

دست   بهه، و عثماني را درنورديد و هنر دوستان و هنر شناسان برايقار به ش،نافرارود
. نام بهزاد اسطورة زيباآفريني بود. گرفتند  ميآوردن تابلوهاي او بر يکديگر پيشي

 »موتيوهاي«زودي يکي از   بهکه توانست چنان
کمتر ديواني . مجموعة شعر شاعران صفوي شود

نظير نامي در  ند بيرا سراغ داريم که از اين هنرم
آن نيامده باشد و با آوردن نامش مضموني بکر 

چندان که ماني و ارژنگ و . زاده نشده باشد
 فارسي تا قرن هشتم ادبياتهاي رايج   و صورتگران چيني که از مضموننقّاششاپور 

 سرخ کالهان بيرون نهادند و کمترين ادبياتهجري بودند، آرام آرام پاي از عرصة 
ه و در حوزة حکومتي بابريان قار شهرت بهزاد در شبه. خود اختصاص دادند  به رابسامد

  .توان عللي را هم براي اين آوازه برشمرد  ميکمتر از ايران نبود و
ايران در زمان شاه طهماسب و   بهپناهندگي همايون که خود از شاگردان بهزاد بود

 هند که مستقيم يا غيرمستقيم  به همايونسفر بسياري از تربيت يافتگان مکتب بهزاد، همراه
نوعي با شيوه و سبک بهزاد آشنا بودند در اين   بهدر شهر هرات و مکتب آن شهر

ستد ايران  و ان بزرگ در بازار تجارت و دادنقّاشخريد و فروش آثار . اند شهرت سهيم
براي اين نوع . و هند و اروپا براي برآوردن نياز هنر دوستان را نيز نبايد فراموش کرد

ي عصر صفوي ثبت و ضبط ها  و تاريخها تجارت هنري هم شواهد فراواني در تذکره
نويسان فرنگي از معاوضة  سفرنامه. تواند موضوع کتابي خاص باشد  مياست که خود

بيگ از اعاظم ايل  صادقي”تصريح نصرآبادي   به.اند ميان آورده  بهصنايع ظريفه سخن
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سوي بهزاد  احتماالً آنچه بيدل را به
هايي است که در  کشيده مشابهت

 .زند نقّاشي بهزاد موج ميو شعر او 
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منصب   بهخرآچه در  چنان.  ماضي کمال قرب داشتعباسافشار است در خدمت شاه 
. عديل بود ي بينقّاشدر فن . يعني منصبي که پيش از او بهزاد داشت. کتابداري رسيد

اي در مدح او  انديش است مسموع شدکه وقتي قصيده ا غروي که صدقمرحوم ملّ از
  .فته شده بود رسيدماين بيت که در تعريف سخن او گ  به.خانه گذرانيدم گفته در قهوه

  چون عرصة زنگ و صداي زنگ است
  صيت سخنش در جهان امکان

ام بيش از اين تاب شنيدن ندارد و بعد  ده را از اين فقير گرفت و گفت حوصلهمسو
دستاري بسته با دو صفحه کاغذ که خود از سياه قلم   بهاي آمد پنج تومان از لحظه

 خرند که  ميسه تومان به ر هر صفحة مرااتج: من داد و گفت  بهطراحي کرده بود
  .١“بفروشيارزان  مبادا. هندوستان ببرند به

  :نويسد که  ميتاورنيه در سفرنامة خود
. شد  ميعنوان هديه ردوبدل  بهان بزرگنقّاشبين دربار ايران و هند، مينياتورهاي ”

 شاه مينياتور نيم تنه در کيفي بزرگ آورد که شاهد بودم که مهتر چند تصوير
فوراً مغول کبير شاه . من نشان داد  بهخودش گشود و آنها را يکي پس از ديگري

جهان را شناختم، همچنين تصوير پادشاه گلکنده و پيشابور را ميان تصاوير 
در : من داد و گفت  بهتصويري هم از يک زن جوان ايراني بود که شاه. ديدم

پيش از . پوشند  ميران چگونه لباسفرانسه آن را نشان بدهم تا ببينند که زنان اي
  .٢“کنند  ميينقّاششيوة مينياتور   بهاين گفته ام که در ايران تنها

ان عصر صفوي است که نقّاشآثار   به پادشاهان حتّي بيانگر عالقة مردمها اين نمونه
اني را که نقّاشوقتي مردم آثار . در ايران و عثماني و هند و فرارودان معمول بوده است

اند، براي يافتن  کرده  مياند خريد و فروش  آوازه و شهرت کمتر از بهزاد بودهدر
لذا آوازة اين نگارگر . اند اي از بهزاد يقيناً شوق و ذوق بيشتري داشته طرحي و نگاره

کرده،  که شاعري مثل بيدل بارها و بارها از او ياد از اين. در هند چندان شگفت نيست
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شود که نام بهزاد پس از سقوط اصفهان هم در   ميطوفاين نکته مع  بهه ماتوج
بيدل در   بهصآبادي متخلّ ميرزا عبدالقادر عظيم. هندوستان مظهر هنر عرشي بوده است

  خود را در بنگاله جوانيبيشتر عمر. د شد متولّ)پتنه(آباد  هجري در عظيم ۱۰۵۴سال 
سال  ۱۱۲ ،بيدل. افتري در شهر دهلي وفات يهج ۱۱۳۳ فرصم سر برد و در سو به
دنيا آمده و مرگ او نيز   بهفاق افتادهري اتّهج ۹۴۲ از مرگ بهزاد که احتماالً در سپ

بسامد نام بهزاد . ١ پايان قدرت دولت صفوي در عصر شاه سلطان حسين استتقريباً
 وافر اين ةبيست و سه غزل عالقدر تعداد 
 نگارگر بزرگ ايران نشان  بهشاعر را

 عشق با يک قرن فاصله پس از اين. دهد مي
در . ل استه قابل تأمقار ةمرگ بهزاد در شب
آميزي و  انگيز که از حس اين ابيات خيال

بهزاد را در برابر ماني و صورتگران چيني , شاعر, بيان تعبيرات تازه برخورد است
زند و گاهي ضعف خود را در هواي جهان هوسي که پيدا   ميهنرمندي بهشتي نقش

 ها آميزي رنگ  بهو زماني در مقابل دوست ازلي. ٢کند  مي بهزاد تشبيهةموي خام  بهکرده
خويشتن در   بهپردازد و هنگام بازگشت  ميع رنگين الوان و تصنّةشيو  بهو دست زدن

 کند که قلم موي خود را در دست شاعر  مياي مالقات گونه  بهاي عارفانه بهزاد را هاله
او  يي است که در شعرها سوي بهزاد کشيده مشابهت  بهبيدل رااحتماالً آنچه . ٣نهد مي
انگيز،  که شاعر نيز در آفريدن تصوير خيال مگرنه آن. زند  ميي بهزاد موجنقّاشو 

 امروز. ورزد، ندارد  مياو مهر  بهي کهنقّاشتجريدي و پيچ در پيچ دست کمي از 
رک نگارگري بهزاد هم همان اندازه که فهم شعر بيدل براي ما دشوار است، د به

ي واصوالً شيوه و سبک شعر عصر صف. موشکافي داردو  تدقّ  بهقدر نياز همان
جايي که   هنرهاي جميل آن دوران، قرابت تنگاتنگ دارد تا حتّيت نگارگري وسنّ با

                                                   
، انتشارات آگاه، )بررسي سبك هندي و شعر بيدل (ها شاعر آينه: سرشك كدكني، دكتر محمد رضا شفيعي  .1

 .۲۱، صش  ه١٣٧٦تهران، چاپ چهارم 

 شود موي ضعيـف خامـة بهـزاد مي  اش يك جهان هوسم كرد الغرينقّ    .2

 صد رنگ زنم دست تصنّع هرچند به  زاد تو دارمـه بهـرم خامـچون وانگ    .3

تصوير  آنچه بيدل در مورد بهزاد به
کشيده ناز شستي است که شاعري 

 .نقّاشي بزرگ نشان داده است توانا به



  ١٢٢  قند پارسي

  

شناختي خواهيم  ي تام و تمام نيازمند شرحي روانکاوانه و جامعهها براي اين قرابت
. حتمي است م وتأثيرنگارگري در شاعران بزرگ عصر سرخ کالهان امري مسلّ. بود

هاي دور  اد و تلفيق رنگاحي، وضوح نور، تضّ، غناي طرها  روشنة، سايها بندي رنگ
از يک خانواده و ايجاد بافتي نوين همان کاري است که شاعران صفوي براي ساختار 

پيچد و رهايي   ميظرافت در ذهن مخاطب هنري که با. اند ستهکار ب هتصوير در شعر ب
انگيز بيدل  ا دلچيزي که در ابيات تو در تو و لبريز از ابهام ام. سازد  ميرا غيرممکن
توان  زيرا نمي.  سهل و ساده نيست البتّه،ها با شعر همقايسة اين نگار. حضور دارد

ا همگوني ام. تفسير و تعبير نشست  بهوهنري ديداري را با هنري شنيداري مقابله کرد 
رخ   بهروشني خود را  بهو همخوني در شعر شاعران صفوي و نگارگران آن دوران،

سيالن   بهکند و سرانجام مخاطب را  مينحوي که رويگرداني از آن را سلب  بهکشيده
ري گريزان و ري است ژرف و تصوسپارد و اين ابيات نمايشگر تفکّ  ميابيات شاعر

پلوتارک يوناني   بهدانم از اين گفتار که نمي. اليه که بهترين نوع آن غزل بيدل است اليه
ي بهزاد و شعر بيدل بهره جست که نقّاشتوان در مقايسة   مياند تا چه حد نسبت داده

اح بزرگ فرانسوي هم شاردن سي. »ي شعر صامتنقّاشي ناطق است و نقّاششعر، «
  :نويسد  ميپلوتارک دارد،  بهخني نزديکدربارة چهل ستون اصفهان س

يکي از شاعرانه ترين بناهاي جهان اين بناست که تمام مانند يک غزل و کامل ”
  .١“مانند يک افسانه است

تصوير کشيده ناز شستي است که شاعري توانا  بها آنچه بيدل در مورد بهزادام 
  :ي بزرگ نشان داده استنقّاش به

  خورد  مي خوناه از خيالش در دلم ارژنگ
  ٢يک سر مو کاش سردر کلک بهزادم دهيد

*  
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  بيدل و بهزاد  ١٢٣

  

  چه ممکن است کشد نقش ناتواني من
  ١ساية مو خامه بشکند بهزاد  بهمگر

*  
   يک جهان هوسم کرد الغرينقّاش

  ٢شود  ميموي ضعيف خامة بهزاد
*  

  ات ماني و بهزاد از خجلت پرداز گل
  ٣پيداست که روها چه قدر ساخته باشند

*  
  امتحان  به من اگر آيدپرواز رنگ

  ٤برد  ميبهزاد  بهماني شکست خامه
*  

  صد نگارستان چين با بي خودي طي کرده ام
  ٥راهت خامة بهزاد بود  بها همپلغزش 

*  
  آميزي اميد نيست رنگ  بههيچ فردوسي

  ٦کشم از کلک بهزادم مپرس  ميپايي  بهسر
*  

  بندد ثبات رنگ امکان صورت امکان نمي
  ٧شب دوموشد کلک بهزادشفلک آخر ز روز و 

*  
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  ١٢٤  قند پارسي

  

  خجلت تصوير عنقا تا کجا بايد کشيد
  ١با صدف گم گشت رنگ خامة بهزاد ما

*  
  يديتوانم بسته نقش دست امغبار نا

  ٢که نتواند ز دامانت کشيدن کلک بهزادم
*  

  ورنه حيف است نقشم از پس مرگ
  ٣گل زند بر مزار بهزادم

*  
  عصد رنگ زنم دست تصنّ  بههرچند

  ٤م خامة بهزاد تو دارمچون وانگر
*  

کيفير استت ميان تو باغ تصو  
  ٥کنم  ميمو در دماغ خامة بهزاد

*  
  پردة شوق  به که نبست آرزوها چه نقش

  ٦خيال موي ميان تو کلک بهزاد است
*  

ت نداشتنقش تصويرم قبول رنگ جمعي  
  ٧خامه بست از موي مجنون صنعت بهزاد من

*  
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  بيدل و بهزاد  ١٢٥

  

  رکيب رنگ بستمنقش تحقيق رعشه دستم خطاست ت به
  ١نگارم  ميدمي که اين خامه در شکستم هزار بهزاد

*  
  تصوير سحر رنگ سالمت نفروشد
  ٢ست صورتگر ما خامة بهزاد شکستي

*  
  ايم نشان رنگيم و تصوير خيالي بسته بي

  ٣حيرت آيينه نقش خامة بهزاد نيست
*  

  آميزي يادت کلک رنگ در آن محضر که بالد
  ٤هزاد خاموشينفس با ناله جوشد تا کشد ب

*  
  بندد  ميرنگي که خواهي حيرت دل نقش تو هر

  ٥ندارد کارگاه وضع چون آيينه بهزادي
*  

  زدم نقش نگارستان امکان را حيرت پا ز
  ٦مژگانم نبازد خامة بهزاد قرباني به

*  
  صورت ناوکش از دل نکشدجرأت من

  ٧ف اگرم خامة بهزاد کنيدتکلّ به
*  

                                                   
 .٥٨٠، ص ٢ج  ،كوشش اكبر بهداروند و پرويز عباسي داكاني ، به بيدلكليات: بيدل دهلوي، ميرزا عبدالقادر  .1

 .٦٦٧، ص ١ج همان،   .2

 .٧٥٧، ص ١همان، ج   .3

 .٧٩٥، ص ٢همان، ج   .4

  .٨١٥، ص ٢همان، ج   .5
 .٨٣٣، ص ٢همان، ج   .6

 .٨٥٩، ص ١همان، ج   .7



  ١٢٦  قند پارسي

  

  ر کردکه در راهت کمين انتظارم پي بس
  ١سپيدي نقش من بر کلک بهزاد آوردمو

*  
  خود پرداختيم  بهيوسفستان است عالم تا

  ٢در کف شوق انتظار کلک بهزاديم ما
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  آبادي ميرزا عبدالقادر بيدل عظيم نگاهي به  ١٢٧

  

  آبادي ميرزا عبدالقادر بيدل عظيم نگاهي به
  ∗محمود عالم

  صوت نيست  و حرف نگارد محض    مي كلكم آنچه
  بايــد كــه دريابــد زبــان بيــدلي       مــيهــوش

  

  گر همـه جبريـل باشـد مـرغ فهـم آگـاه نيـست              
  چــه پــرواز اســت محــو آشــيان بيــدلي     تــا 

  

ــت    ــدن اس ــه خواباني ــرت آيين ــوش دل در حي   گ
  بيــــدلينفــــس دارد تكلّــــم ترجمــــان  بـــي 

  

  از هستي مطلـق پـر اسـت    هركه از خود شد تهي   
  خواهــد حــضور آســتان بيــدلي      مــي جدهســ

  

ــر   ــاب گيـ ــوهر نايـ ــراغ گـ ــن سـ ــاب مـ   از حبـ
  س چيدســت بحــر اينجــا دكــان بيــدلييــك نفــ

  

 آبادي كه بعداً مثل خود بنده دهلوي شده و ليكن ست بيدل عظيمااين ! قربان بلي
 ورزند، زودي اعتنا نمي هخارجيان ب ينه خودشان بهعلّتي كه اهالي دهلي طبق سنّت دير به
 البتّه بعد از وفاتش مزاري. قدر كه بايستي و شايستي قدر و ارزش وي را نشناختند آن

آنان هم . ساختند كه تا روزگاري دراز مركز تجمع ارادتمندان و دوستداران وي بود
كه هر ساله در سالروز پت بودند  وات و پاني  مياز حومه و نواحي دهلي مثل بيشتر
ره هم از عو مشا» عرس روز«اين مجالس . ١شتافتند   ميزيارت خاكجاي او به مرگش

                                                   
  .نو بازنشستة فارسي دانشگاه جواهرلعل نهرو، دهلياستاد   ∗
 .٤٠، صدرالدين عيني، ص زا عبدالقادر بيدلميردانشمند تاجيكي در نوشتة خود   .1

 



  ١٢٨  قند پارسي

  

 رزا عباداهللا بود، ترتيب داده ميي بيدليمحمد سعيد كه فرزند ارجمند پسر دا رزا ميطرف
  .١شد  مي

  وها رياست دانشكده تحقيقات عربي دربارة مدفن بيدل استاد عطا كاكوي كه سال
 حيرت زارعهده داشت در  بهرا ) آباد عظيم(فارسي و رياست بخش فارسي دانشگاه پتنا 

 بود طبق وصيتش» دروازه دهلي« كه بيدل در صحن منزل خودش كه نزديك ٢نويسد  مي
كمك مالي از  نام بيدل با شد و بعد از مدتي دراز آقاي حسن نظامي قبري به مدفون
باشد و    مياز جاي مدفن اصليش» كوس دو«دند كه اصالً نظام حيدرآباد تعمير كر طرف
  .باشد   ميكتيبه هم آويزان كردند كه يك يادگار مستقل اشتباه بزرگي يك

 بپردازيم الزمفارسي  ارزيابي شعر بيدل مقامش در رديف سخنوران بهكه  قبل از آن
 ٣خوشگو را كه چ،زادگاه اين دانشمند شهير جلب كنم كه توجه شما را بهدانم   مي

بيدل بوده  عصر بندرابن داس خوشگو كه هم. الرأس بيدل را اكبرآباد گفته است مسقط
محضر بيدل  كند كه شخصاً هزارها بار با بيدل مالقات كرده و حتّي از   ميعااست و اد

وقت  هب همچنين آزاد بلگرامي كه.  دربارة زادگاهش اشتباه كرده است،استفاده نموده
  : نوشته استعامره خزانة فده ساله بود درفوت بيدل ه

رزا عبدالخالق در سال  ميبيدل فرزند آبادي متخلّص به عظيم ميرزا عبدالقادر”
  .٤“متولّد شد) پتنا امروز( آباد  هجري در عظيم١٠٥٤

اند و دربارة بيدل  داده قرار تقريباً هر دانشمندي و استادي كه بيدل را مورد مطالعه
 قطعيت و صراحت ،اند نموده قام و منزلتش را در مملكت سخن تعييناند و م حرفي زده

 دارم كه مشتمل بر تقريباً انشناس بيدلاز بنده يك ليست . اند دربارة زادگاهش نشان نداده
ا استاد كاكوي كه  و ِالّاتكرار كرده است ِالّ باشد و هر شخص همين اشتباه را   ميسي نفر

  :ت تمام گفته كهقطعي  باغريبان شامه وسيل به واردات ةمرآحوالة  به
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  .وي را خوشگو تخلّص داد

  .١٥٢، نولکشور، ص )م ١٧٦٢-٦٣/ه ١١٧٦: تأليف (عامره خزانة: )ه ۱۲۰۰ :م (آزاد بلگرامي، مير غالم علي  .4



  آبادي ميرزا عبدالقادر بيدل عظيم نگاهي به  ١٢٩

  

 كه در سرحد باشد   مي در ايالت بنگالراج محلّ زادگاه بيدل اكبرنگر معروف به”
  .“بهار و بنگال جا دارد

در ايالت بهار ) اكبرنگر معروف به( شود كه فعالً، راج محل   ميالع عرضبراي اطّ
. باشد   مياين آخرين سرحد بهار . زياد دور نيست،از دمكا و صاحب گنج. واقع است

 است كه رود گنگا راج محلّ اين طرف. كند   ميرود گنگا حدود بهار و بنگال را تعيين
 ةپدر بيدل در لشكرش وظيف رزا عبدالخالق مي بوده و١در آن زمان اردوگاه شاهزاده اعظم

ا دارد كه در ايالت بنگال ج ماوراي گنگا راج شاهي و مرشدآباد. عهده داشت نظامي به
  .مركز بزرگ مسلمانان بوده است

در آن زمان بهار و بنگال گويي دو 
همين علّت  به. صحن يك منزل بودند

ميرزا عبدالخالق و عموي  والد بيدل
رزا  ميرزا قلندر كه بعد از وفات ميبيدل

تربيت بيدل   تعليم وةخالق وظيف
 كه مركز آباد عظيم بهعهده داشت،  به

 بعد از. رفت داشتندبهار بود آمد و 
رزا  ميبازنشستگي از خدمات نظامي

دست حضرت شاه كمال  بهعبدالخالق 
ساگر از  راني. ساگر مقيم بود اين صوفي بزرگ در راني. ٢وقت بود بيعت كرد اهللا كه ولي
ل مسافت  مي تقريباً شصتآباد عظيمل و از شهر  ميدر حدود هيجده) آباد شاه( شهر آره

آمد و اكثراً در همين    ميآباد عظيم بهرزا عبدالخالق بسا اوقات  ميراههم هم بيدل. دارد
! هرحال به. ي مشهور گشتآباد عظيم بههمين سبب  بهكرد و احتماالً   ميشهر سكونت

 م ١٦٤٤/ه ١٠٥٤ترديدي نيست كه بيدل در راج محل بنگال در سال  ديگر هيچ شكّي و
  .دنيا آمد به
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مثل  تاجيكستان دانشمنداني هستنددر 
منوف، ميرزايف، ؤلدين عيني، مصدرا

 زاده و ديگران كه بيدل شناس تورسون
شوند ولي جاي تأسف است   محسوب مي

كه همه آنها افكار بيدل را از نظر 
 .اند داده مورد مطالعه قرار يستيسمارك



  ١٣٠  قند پارسي

  

 آيد كه سرچشمه اين انكشاف آقاي شاه   مينظر بهعتبرتر اين بيان از اين لحاظ هم م
بيدل در منزل شفيع وارد تا مدت يك و نيم . هستآبادي  شاهجهان ١»وارد«محمد شفيع 
  :نويسد   ميوي. داشت سال اقامت

معاش رحل  تشويق  بي٢ميرزا تا مدت يك و نيم سال در خانه راقم اين اوراق”
نارنول من  ةحكومت بلد بهكراهللا خان كه در آن ايام اقامت افكند تا آنكه قاصد ش

 .رزا رسيد و مكتوب اشتياق مع زري رسانيد ميپرداخت پيش   ميوات  مياعمال
صوب خان مذكور  هميرزا از وقوع چنين اتفاق وداع والد بنده نموده روي توجه ب

خالص حاد و ا اتّ…مابين انقطاع سررشتة حيات خان مذكور نوعي في آورد و تا
  .“مفارقت معني بيگانه بود بسته شد كه خيال

  :گويد   مياين چنينآبادي  شاهجهاندربارة زادگاه بيدل شفيع وارد 
 رزا از گلستان عدم در اكبرنگر عرف راج محل از مينواي وجود طائر خوش”

  .٣“ممالك بنگال پِر پرواز گشود
  :اين چنين گفتآبادي  شاهجهانشفيع وارد  بهرزا بيدل دربارة نسب خويش  ميخود
ر تقرير كرد اين است كه سلسلة  در حضور اين احقرالعباد مكرميرزا آنچه”

شاه منصور بن مظفّر بادشاه فارس ممدوح خواجه حافظ  بهميرزا منتهي  اجداد
آرائي نموده كشته  هنگامي كه شاه منصور با امير تيمور صف. گردد مي شيرازي
 در ميرزا چندين پشت. ب بخارا آوردندصو بهاوالدش و احفادش رو گرديد
 از آن مفارقت ورزيده در مملكت بنگاله ميرزا بزرگوار. اقامت داشت هرماوراءالنّ

  .٤“افگند رحل اقامت
  :همين علّت نوشته است كه به شايد ٥جيري بيكا
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  آبادي ميرزا عبدالقادر بيدل عظيم نگاهي به  ١٣١

  

 زبان مادري وي احتماالً زبان بنگالي بوده است ولي او خود زبان اردو و”
  .١“دانسته است   ميسانسكريت را

مملكت  ميان خسروان مدعاي اصلي كه مقام و منزلت بيدل در بهحال برگرديم 
  : بيدل گفته است.ستاشعر و ادبيات فارسي 

  هـاي راز مانـد     م پرده با همه شوخي مقي     هاي زبـان   اي بسا معني كه از نامحرمي     
  :جاي ديگر گفته است

ــ ــا كــب   ه دلخواه منست از عالم ادراك نيست       آنچ  راي آرزودل مــاجت بيــد گفــه باي
  :گويد   ميو باز

  يارب زبان نكهت گل ترجمان كيـست        ن را مفـسر اسـت     ناله حرف چم    بلبل به 
رسد كه با آن چشم بينا و ذهن رسا و دل فطرت آشنا كه بيدل    مينظر بهچنين 

دش كننده كه خو خيرههاي قدرت و منظرهاي  علّتي كه با دقّت جلوه بهو  داشت
كرد و هميشه در جستجوي يك  مي مشاهده

 منزل ناآشنا و يك تمنّاي نِاتمام و آن احساس
خواست    ميتشنگي سير نشدني كه داشت،

اظهار آن  ولي براي. ديگران هم با او سهيم باشند
كرد، احساس كمبود    ميشدتي كه درونش حس

نگاهش براي مطالعه  هميشه. الفاظ هم داشت
  :بيند   ميست و هر ذره را مظهر قدرت الهيمناظر قدرت باز ا

  آسمان سخن است بهاز زمين تا 
  :گويد   ميبراي سعدي برگ درختان سبز دفتر معرفت كردگار بوده است ولي بيدل

  ها دركار نيست هوش اگر باشد كتاب و نغمه
 چشم واكردن زمين تا آسمان فهميدن است

  :ش هرچيز در كائنات متحرك استدرنظر. پسندد زدگي را نمي بيدل انجماد و يخ
 دـگ دريـرهن رنـت گل پيـا نكهـهر كج

 خواهد  نيست پوشيده كه از خود سفري مي
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ميان  يك نكتة مهمي كه بيدل را در
ويژه در  ها و ادبا آن زمان بهمه شعر

كند   و ممتاز مي قاره استثنا  شبه
 شأن مؤمن فقر.  اوستتوكّل باهللا

 .است



  ١٣٢  قند پارسي

  

  :مسلك بيدل همين است كه
  گذرد   ميعمر آسودگي ما بسفر

  :گويد   مياو. غالب دهلوي هم اين درس از بيدل گرفته است
  گذرد  زهي رواني عمري كه در سفر

  :ي هم بيدل استسرچشمة اقبال الهور
  روم گر نروم نيستم   ميهستم اگر

موضوع عظمت انساني محور اقبال بوده است ولي ببينيد از كجا درس خوانده 
  :است

  هردو عالم خاك شد تا بست نقش آدمي
  ود آگاه باشـدر خـتي از قـاي بهار نيس

  )بيدل(
  :استنحوهاي و نوعي در هر شاعر موجود  بهخودي و شأن استغنا كم و بيش 

  ١                 ۓ     ِ       ٓ 
  )غالب(

  :و يا
             ٔ                

  
                          ٢  

    )    (  
  :ولي نحوة بيان بيدل را با دقّت نگاه كنيد

  »فـردا «م   گفتـي  دماغي از بي   درهاي فردوس وا بود امـروز     
 نظر بهدر افكارش هم تصنع و آورد . دربارة بيدل معروف است كه لطف زبان ندارد

ها  بعضي. هاي او معما شده است قدر بلند است كه همه گفته آيد و بلندي خيال اين مي
ة گمان هم بي. باشد   مي و ساخت اشعار بيدل خسته كنندهسبكاند كه  هم گفته

 ادگي كامل براي التذاذ از شعر او ندارند ولي دانشمند شهير ايراني ودوستداران شعر، آم
  :گويد   ميفسور شفيعي كدكنيو پرها آينه شاعرمؤلّف 
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  شكند لب چشمة حيوان رسيده سبو را مي  نيازي گـداي ميكـده را نگاه كن شأن بي    .2



  آبادي ميرزا عبدالقادر بيدل عظيم نگاهي به  ١٣٣

  

آساني حاصل  بهآوردن ويزاي مسافرت بدان،  بيدل كشوري است كه بدست”
و اگر كسي اين ويزا را گرفت تقاضاي  دهد هركس اجازه ورود نمي بهشود،  نمي

ميان بزرگان ادب ما، دير  در اين حساب بهشايد او . م خواهد كرداقامت دائ
 اي همان عجله آنها كه شعر را با بهپس . آشناترين چهره شعر فارسي باشد

كه  كنم   مينوايان يا هزار و يك شب را توصيه خوانند كه روزنامه يا رمان بي  مي
  .١“بيهوده وقت عزيز خود را در اين راه صرف نكنند

  :سرايد   مياقبالچون 
                                             ٢ 

  :مقصودش اين است كه هميشه در تالش منزل سرگردان بايد باشيم و منظور از
  روم گر نروم نيستم   ميهستم اگر

  :هم همين است
 كند و   مي عاشق صادق را براي حصول منزل وادار،بيدل عقيده دارد كه شوق منزل

  :كند   ميآساني طي به او راه دور را هم ،اقت داردچرا كه عشق او صد
ـ       وق منزل مـي   ش  بر اُميد وصل مشكل نيست قطع زنـدگي      ك راه دور را   كنـد نزدي

ت با آرام و سكون    ميدهد و   ميت را با موج دريا تشبيهبيدل محبگويد كه محب
  :ذير نيستهمين علّت همنشيني ساحل و موج دريا امكان پ به. مطابقت ندارد هيچ

  ساحل همنشيني مشكل است موج دريا را به
  د آرام راـان ردهـزل كـنـذر مـراران نــق يـب

 درس او درس. درس بيدل در راه حصول منزل هميشه سعي و كوشش بوده است
 پيغامش. درس او درس جوش و ولوله است. او انجماد را دوست ندارد. حركت است

 آمدن در جادة هدف هرگز دلسرد نبايد براي نايل. باشد   ميهميشه مملو با درس عمل
. باشد و هر نفس را عمر جاوداني بايد شمرد و تا آخرين نفس جد و جهد بايد كرد

 است و اعتقاد كامل در رضاي خداوندي دارد ؤمنوي صوفي م. بيدل مؤمن است ولي

                                                   
  .٩ ص ،ها شاعر آينه: سرشك كدكني، دكتر محمد رضا شفيعي  .1
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  ١٣٤  قند پارسي

  

ي كامل دهد و مثل يك صوف   ميصورت ناكامي و نامرادي درس صبر و استقالل و در
  :گويد   مياقبال. بيند   ميقيت هم مصلحت ايزديموفّ در عدم

  ١                  ۓ    ٓ       
  :مالحظه بفرماييدرا درس بيدل 

  عالج زخم دل از گريه كي ممكن بود بيدل
  ه نتوان كرد چاك دامن گُل راـشبنم بخي به

قاره  ويژه در شبه ه آن زمان بميان همه شعرا و ادبا يك نكتة مهمي كه بيدل را در
اين عظمت . الفقر فخري. است شأن مؤمن فقر.  اوستتوكّل باهللاكند    ميو ممتاز استثنا
  :از زبان حال خودش بشنويد. بيدل قانع است. بيدل به درجة اتم موجود است در

  پاي خـويش    ام حناي قناعت به    من بسته   شم زجـاي خـوي    دنيا اگر دهند نه جنـب     
  :و يا

ــ ــآخ ــر ز فق ــر برس ــر دني ــاا زدي   جاه تكيه زد و مـا زديـم پـا    هخلقي ب   م پ
ياد  هنمايد كه ب مي  بيدل چنين اظهار٢»گويان سالطين قصيده به«عنوان  بهدر شعر 

  :بشويد شما هم محفوظ. افتيم  ميمعروف موالنا محتشم كاشي» بند هفت«
ــرده    ــالطين ك ــف س ــه تعري ــرده   اي اي ك ــياطين كـ ــيم شـ ــشق تعلـ   اي مـ

ــ  ــياطين؟ ح ــيم ش ــست تعل ــاهبچي ــد   ج ــياطين مرش ــياه و رت،اي ش ــت س   ي
  كان همه تخت كالهـي بـيش نيـست          فخر طبعت مدح شـاهي بـيش نيـست        
  اين قفس پرورده وهـم و جـاه كيـست          ِامتيـــازي تـــا بـــداني شـــاه كيـــست

ــاده آن زر ــامبرســـرش افتـ ــه   يـــن رخـ ــايش ب ــده پ ــام  آم ــنگي تخــت ن   س
  ميــان ايــن دو ســنگ او چــو آتــش در  تخــت ســيم و افــسر زريــن دو ســنگ

  پرســت آگــاه نيــست ليــك هــر آتــش  الحقيقت آتش است آن شاه نيـست       في
ــان ت    ســتوقـرب ايـن آتـش بـالي جـان ت      ــرمن ايم ــن و خ ــرق دي ــتوب   س

ــه  ــر ب ــشه   گ ــرب اندي ــاه ق ــزم ش ــي  اي ب ــشه   ب ــافر پي ــت ك ــان زردش   اي گم
ـ  پرسـ  ز حـق  نيست هرگ   تدســـ ت زنــ  ديةنـــير آيه گيــ تــ رف   پرسـت  شت آت
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  آبادي ميرزا عبدالقادر بيدل عظيم نگاهي به  ١٣٥

  

 ها نهآي شاعرمؤلّف  دانشمند شهير ايراني و
  :گويد  فسور شفيعي كدكني ميوپر
آوردن  بدستبيدل كشوري است كه ”

آساني حاصل  ويزاي مسافرت بدان، به
و  دهد هركس اجازه ورود نمي شود، به نمي

اگر كسي اين ويزا را گرفت تقاضاي 
اين  شايد او به. اقامت دائم خواهد كرد

ميان بزرگان ادب ما، دير   در حساب
 .“آشناترين چهره شعر فارسي باشد

 يدا است كه ويوظمت و بزرگي يك شاعر، نويسنده و فيلسوف از اين امر هم هع
از اين لحاظ هم . ر كرده استچه حدي متأثّ بهعصر خودش را و يا نسل آينده را  هم
غالب دهلوي و اقبال . آيد   مينظر به روزگار ة خسرو و نابغ،در مملكت شعر بيدل

هيچ شك و ترديد  الهوري بدون
شان در آسمان ادبيات ستارگان درخ

 فاق محضفارسي هستند و اين اتّ
نيست كه هردو از بيدل كسب فيض 

بيدل زياد شباهت و  غالب با. اند كرده
ع افكار و هم هم در تنو مطابقت دارد

در نمايندگي سبك هندي يعني 
 جايي پيچيدگي در اظهار خيال تا آن

هاي غالب عيناً نقل  كه بعضي از بيت
  .از بيدل است
 گفته» فيض قلزم«جاي ديگر وي را . ناميده است» ساحل بي محيط« بيدل را ،غالب

رسد كه غالب    مينظر بهخوانيم چنين    ميوقتي كه اشعار نوشتة زير از غالب را. است
  :كند   ميبيدل را مستعار گرفته و چشم بسته افكار بيدل را نقل قلم

  خموشي محـشر راز اسـت امـروز      نفس با صور دم ساز است امـروز       
  نويــسم  كــف خــاكم غبــاري مــي  نويــسم   مــيرگ ســنگم شــراري

ــهشــكاي ــ اي دارم ز ت گون   مهتـاب   شويم به     كتان خويش مي    اباحب
 انحراف نكنيد و» منصفي جاده«قول بيدل از  بهدقّت بخوانيد و  اين بيت غالب را با

  ار بيدل نيست؟دار طرز و افك خودتان قضاوت بفرماييد كه آيا اين نشانگر و آيينه
  ديم از مژه بستنـكشي هستي عالم ي برخط

  خود رفتيم و هم با خويشتن برديم دنيا را ز
  :مشاهده بفرماييدرا اثر و نفوذ بيدل در اشعار غالب 

  :بيدل
  خاك همه صرف گل و سنبل شده باشـد          در شــدم دوِد دل و داغ جگـ عــ ي بـه خلقـ 
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  :غالب
                              

                        
  :بيدل

  ن خرد بگذرـت ز آئيـوار اسـطريق عشق دش
  شدن باري مسلمان شو حريف كفر اگر نتوان

  :غالب
  لمان شـو  ار مـس  د ناچـ  ر نتـواني شـ    كاف   شـو  غلط نبود از سعي پشيمان     دولت به 

  :بيدل
  ذردگـ     در بوقلمـون مـي     چه ق  نقش پايت   س اسـت ووگذري گرد پِر طا       كجا مي  هر

  :غالب
                            

 
                         ُ   

  :بيدل 
  رسـد  ه عنقـا نمـي    ايم كـ   دهاي رسي ج  در جستجوي ما نكشي زحمت سـراغ      

  :غالب
    ۓ                    ٓ  

 
ّ     ُ                    
  :لبيد 

  يك دو ساغر آب دارد گرية مـستانه را        ها نبـود   پرستي تر دماغي    مطلبم از مي  
  :غالب

                               
 

                              
  :بيدل 

ــ  محو يـاريم و آرزو باقيـست    ــوص ــدا انتظــار را مل م   ان
  :غالب

  تمـخواس  ر ادا ميـوه زان كافـتا كدامين جل
 ل انتظاري داشتمـوم شوق در وصـهجكز 

  :بيدل
  شـود    ميان ما و تو، ما و تو حائل مي         در  ا كنـيم لب فرومانديم تا رفع دويي انـش    
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  :غالب
  ما همان عين خوديم اما خود از وهم دويي
  ان ما و غالب، ما و غالب حائل استـمي در

  :بيدل
ــ  تا كي ز خلق پرده برد افگني چو خـضر          ــم ــسه از خجردن ب ــت ب ــسال   تنيار زي

  :غالب
                                   

 
                           
 فلسفة. حد كافي مستفيض شده است بهاقبال هم از بيدل درس گرفته است و تا  

 خودي و بيخودي، زمان و مكان، وجود و عدم، درس عمل، عظمت انساني و همچنين
  :در زير مالحظه بفرماييدرا ها  اي از نمونه عده. ز بيدل مستعار استديگر افكار اقبال هم ا

  :بيدل
  است حضيض فطرت و اوج ت اضداد خلقلّم

  م پيمبر بوده استـب خصـها بوله زين سبب
  :اقبال

                                            
 

                         
  :بيدل 

  جنون مبـاش   اي بي  ند عقل كل شده   هرچ  ال اندكي آشفتگي خـوش اسـت    با هر كم  
  :اقبال

  ّ                                    
 

                             
  :بيدل 

  داغت نتپد دل چه مقام اسـت       جايي كه به    ه راحـت جاويـد    ت همـ  ت اسـ  گويند بهش 
  :اقبال
  ترـوشـن خـن ز فردوس بريـدان مـاكـن خـرا ايـم

  اين است ساز سوز و  حريمو است و شوق ذوق مقام
  :بيدل
  چمن نشان بود اين داشت وسعت بي  اگر مي دل

  نا تنگ بودـ بيرون نشست از بسكه مي رنگ مي
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  :اقبال
   پرده از ديوار مينـا سـاختي        مي ورِتص  افتد برون مانند رنـگ  پرتو حسن تو مي  

  :بيدل
  دن نيـست  هزار چشم و يكي را نصيب دي        ت چو نـرگس دريـن تماشـاگاه       ده اس دمي
  :اقبال
                                                                                    
  :بيدل

  ه در خانه خـراب تـو نيـست        ج ك دام گن ك  برون دل نتوان يافت هرچه خواهي يافت      
  :اقبال

                       
 

                                
  :بيدل 

  برد بر سيم و زر دارد نگاه  حرص هر سو مي
  زاهد از فردوس هم مطلوب جز دنيا نداشت

  :اقبال
                                                                 
  :بيدل

   ثبات نيست بجـز انقـالب     دآنچه نبند   ت بغيـر از تلـف    آنچه ندارد دوام نيـس    
  :اقبال

                                                 
 بخشي از مطالعات در باب بيدل در آسياي مركزي. كنم   مييك نكته ديگر عرض

 طور جدي كارهاي اين شاعر هاي كه ب يافته است و بايد گفت كه نخستين منطقه نشر
) مخصوصاً تاجيكستان(ين و از آن سرزمآنجاست مورد توجه قرارگرفته است 

زاده و ديگران كه  يف، تورسونميرزا منوف،ؤمثل صدرالدين عيني، م دانشمنداني هستند
ها افكار بيدل را از   آنةف است كه همشوند ولي جاي تأس   ميمحسوب بيدل شناس
 مذهب توصيف  حتّي افكارش را ضد،اند داده مورد مطالعه قرار يستيسنظر مارك

  :اند، مانند بيدل آورده امثال از ابياتاند و  كرده
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  »فـردا «اغي گفتيم   دم از بي   درهاي فردوس وا بود امروز    
  :بيند   مي در اين بيت١و يا فلسفه تحوالت انساني داروين

  آدمي هم پيش از آن آدم شود بوزينه بود          هيولي قابل صورت نـشد     چ شكلي بي  هي
  : شما هم لذّت ببريدم،ا كرده زندگي نا آها ب اي از ابياتي كه سال هعداين هم 

  پاي خـويش    ام حناي قناعت به    من بسته   اي خـويش د نه جنـبم ز جـ    دنيا اگر دهن  
*  

ـ  ش  زندگي در گردنم افتاد بيدل چاره نيست         تناد بايـد زيـس     ناشـ  ،تند زيـس  اد باي
*  

  همه عمر با تو قدح زديم و نرفت رنج خمار ما
  اـكنار م ا بهـرسي ز كنار م چه قيامتي كه نمي

*  
  داني مـرا    دانم تو مي   من اگر خود را نمي      ر آيينـه نيـست   ناسي جـوه  احتياج خودش 

*  
 صد سنگ شد آيينه و صد قطره گهر بست
  اـت دل مـرابسـه خـان خانـمـوس هـافس
*  

  دنـر ديـرده گــپ  بيةيوـ شٰليـاز ليـدارد نـن
  مگر مجنون ز جيب خود درد طرف نقابش را

*  
ــ ــاگرن   شش جهت بيكسي و ما تنها       دلا روم بيــم كجــله ن

*  
ـ  م همـ  عال   كن و زين ورطه بدر زن    يبيدل تو جنون     وم اسـت  د رسـ  داني تقليـ  ه زن

*  
  كه غير از مرگ درماني ندارد       ت بيـدل  خيال زندگي درديس  

*  

                                                   
1. Darwin’s Theory of Evolution of Man. 
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  شـود    خرمن مي  ،ن تا آسمان آيينه   از زمي   شود هر كجا شمع تماشاي تو روشن مي    
*  

   جهان فاصله دارد   وآسودگي از ما د     الي غـم اعمـ    لت و عقبٰ  فدنيا الم غ  
*  

  اگر دشمن تواضع پيشه است ايمن مشو بيدل
  كه خم دارد ريزي بود بيباك شمشيري بخون
*  

  ستوهر قدر مژگان كشاي جلوه در آغوش ت
 دار باشـب ديـت طالـرصـت فـگاه مفـاي ن

*  
  ان خاكـت بيدل از تو تا دامـيك قدم راهس

 اي هشيار باش  مژگان چو اشك استادهبر سر
*  

  ود باشـكر سـن يا بفـان كـگويم زي من نمي
 خبر در هرچه باشي زود باش اي ز فرصت بي

*  
  ننوي آواز مـ   نه نـه تـا بـش      گوش بر آيي    فهمد زبان راز مـن   حيرت آهنگم كه مي   

*  
  تم خاك گرديدمـردم آب گشـدم، ناله كـتپي

 عاكردنض مدعر ف بيش از اين نتوان بهتكلّ
*  

  معني راز من هام كه رسد ب تب و تاب اشك چكيده
  ة دل مگر شنوي حديث گداز منـز شكست شيش

*  
  رـاين رنگ است بيدل رونق بازار ده هگر ب

 اهـد ز چـآي رنميـا بـف مـت يوسـامـتا قي
*  
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  محفل شمع تابان در گلستان رنگ و بو باشي به
  يـاشـرو بـار آبـهـي بـاشـا بـجـر كـي، هـهاٰل

*  
  م نه فروشي  صد صبح تبس   هيك زخم ب    توي از درد محبــه شــر آگــدل اگــبيــ

*  
  يبالد تماشاي  روم از خويش مي     هرجا مي  به  ينه با صحرا سري دارم نه با گلزار سوداي        

*  
  ذر ز جاده منصفيـكالم بيدل اگر رسي مگ به

  طلبد ز تو صلة دگر مگر آفرين كه كسي نمي
 دل بهترين نمونة اشعار غنايي است و موسيقي و آهنگ در كالمشسراسر كالم بي

م موجود است و اگر درجة اتّ به
هاي شعر بيدل را  بالفرض ديگر خوبي
موزوني و آهنگ  ناديده بگيريم تنها

اشعارش بيدل را از ديگر شعراي 
 كند و بنده از  ميدوره مغول ممتاز

 اگر ،شوم  ميجادة منصفي منحرف
 سفينة خوشگو اقتباس از اختتام با اين
بندرابن داس خوشگو نه  نكنم چرا كه
 بلكه افتخار ،عصر بيدل بود فقط هم

گويند كه  مي شاگردي بيدل داشت و
اين بيدل بود كه وي را خوشگو 

  :تخلّص داد
معني توحيد و معارف پاية بلند داشته و علم  در فهم) بيدل(آن حضرت ”

تحقيق كمال  بهتحمل اين فن  ا ازل آن رئتصوف خوب ورزيده بود و مسا
بسا. مه جنيد و بايزيد وقت خود بودرسانيده در اين مقد ماتي كه مولوي مقد

شرح  بههمه را   بيان كرده آنالحكم صوصفعربي در   و شيخ ابنمثنويرومي در 

شفيع  بهخود ميرزا بيدل دربارة نسب خويش 
  :اين چنين گفتآبادي  شاهجهانوارد 

”ر آنچه ميرزا در حضور اين احقرالعباد مكر
ميرزا  تقرير كرد اين است كه سلسلة اجداد

شاه منصور بن مظفّر بادشاه فارس  بهمنتهي 
. گردد مي ممدوح خواجه حافظ شيرازي

هنگامي كه شاه منصور با امير تيمور 
اوالدش و  آرائي نموده كشته گرديد صف

 .صوب بخارا آوردند احفادش روبه



  ١٤٢  قند پارسي

  

 نمِك اندازه در كالم خود بسته چون و بسط تمام با تشبيهات تازه و رنگي بي
ن شورانگيز توحيد است در سخن طرز بلندي اختيار فرموده جميع اصناف سخ

در همه اشعارش اين رعايت منظور است و . دادند سررشتة توحيد از كف نمي و
اند و از زماني كه  فن از استاداني است كه صاحب طرز خاص شده او در اين

جان  بهقسم . دست كسي نيامده بهاين طرز مخصوص  سخن آشنا شد بهزبان 
ارباب سخن كه ايمان من است كه فقير در  ه جان من است و خاكپايسخن ك

  برخورده…هزاران مردم كرده با طي اين مدت عمر كه پنجاه و شش مرحله
اخالق و بزرگي و همواري و  ت كماالت و حسنجامعي بهباشم ليكن  مي

گفتن و آداب معاشرت   و تيزفهمي و زودرسي و نحوة سخنيشگفتگي و رساي
آن جناب از  بالجمله. ام  سلوك و ديگر فضايل انساني همچو او نديدهو حسن

 طبابت و بهات كم و بيش چاشني بلند كرده بود و يات و طبيعات و رياضيهياٰل
تمام قصّه مهابهارت . داني و موسيقي بسيار آشنا بود نجوم و رمل و جفر و تاريخ

نظير  شت و در فن انشا بيياددا بههنديان از آن معتبرتر كتابي نيست  كه در
  .١“ي دليل ساطع استرقعات او بر اين دعٰو چنانچه چهار عنصر

  تصانيف بيدل
 كه وي معروف براي بيان پيچيده وجود اين با. بيدل قدرت كامل در شعر و نثر داشت

از اين لحاظ كه در وصف زور.  از رعنايي و لطافت استبوده اسلوب نگارش او مملو 
 .شود  ميو موجد سبك جداگانه بوده يك شاعر و نثار منفرد محسوببيان تك بوده 

  .اند ها وي را از نابغة روزگار توصيف كرده بعضي
  :باشد   ميتفصيالت تصنيفاتش از اين قرار

 .در كيفيت والهانه نظير خود ندارد.  خيلي ضخيم استغزليات ديوان :غزليات .۱
  .تاسبيت ش تقريباً پنجاه هزار غزلياتتعداد 

٢. اترباعي:ات بيدل در حدود دو هزار است تعداد رباعي.  
  .سات و تركيب بند و ترجيع بند هم زياد نوشته است، مخمقطعات .۳
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 عمر بيدل در آن وقت فقط.  هجري نوشت١٠٧٨ اين مثنوي در سال :اعظم محيط .۴
 از.  استشاهنامهاين مثنوي داراي شش هزار بيت است و در بحر .  سال بود٢٤

  ظهوري نوشته است ولي در اين مورد بيدل خودةنام ساقيدر جواب يك لحاظ 
  .“ اشعار ظهوريةنام ساقي حقايق است نه ةخان  مياين”گويد كه  مي

 حقايق.  هجري نوشته شده و يك مثنوي تمثيلي است١٠٨٠ در سال :حيرت طلسم .۵
 از يوسف و زليخارنگ تمثيلي سروده است و در بحر  بهو معارف و تكوين عالم را 

  .باشد و داراي شش هزار بيت است  ميجامي
 .جا اوقات خودش را گذرانده است نام بيرات است كه در آن به كوهي :معرفت طور .۶

طور معرفت. العاده و استثنايي بوده است طه فوقمناظر و مظاهر قدرت آن محو 
 هاي جالب و جاذب است كه وي در اسي آن منظرهمثنوي طويل بيدل است و عكّ

 اين مثنوي داراي سه هزار بيت است و در مدت فقط. ت مشاهده كرده استبيرا
غالب بعد از مطالعه اين مثنوي روي نسخة قلمي اين بيت . روز نظم شده است دو
  :نوشته است را

  هر حبابي را كه موجش گل كند جام جم است
  تـم اسـط اعظـي از محييوـج وان آبـآب حي

 .هجري تمام شده و داراي يازده هزار بيت است ١١٢٤ اين مثنوي در سال :عرفان .٧
 در تصنيف اين مثنوي بيدل سي سال صرف كرده است و شارح حقايق كائنات و

  .كرد  ميبيدل بر اين مثنوي ناز. نكات فيلسوفانه است
 سين نوشته شده است وت زر پرستان و مهو اين مثنوي در مذم:سينالمهو تنبيه .۸

  .داراي دويست و ده بيت است
 بيت است و در تعريف و توصيف اسب، فيل ٥٣٦ در اين مثنوي كه :هبياني مثنوي .٩

  .شمشير نظم شده است و
 چند قصيده در شأن. ه است داراي نوزده قصيده است و اكثر قصايد نعتي:قصايد .۱۰
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  ١٤٤  قند پارسي
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  .رسيد
 دويست و هفتاد و بهاي از رقعات بيدل است كه تعدادش   مجموعه:رقعات بيدل .١٢

 ه و احباب و كرم فريان خود و در طرز منفردنام اعزّ بهها بيدل  اين نامه. رسد  ميسه
  .خودش نوشته است
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  .آن وزن زر و جواهرات خيرات كرد و برابر
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  سپهري و سبك هندي
  ∗ حسينينحسسيد 

 ،هاي شناخته شدة شعر فارسي بگرديم دنبال سبك اگر بخواهيم در شعِر پس از نيما به
ال و نقش يدار قوة خ اعتبار عملكرد ظريف و دامنه يقين شعر سهراب سپهري به به

. شعر سبك هندي تعلّق خواهد گرفت هاي زبان، به هاي ذهن و پيچ و تاب يآفرين
گرفته، » هندي«هاي  ذشته از تأثيري كه سپهري از فلسفة بودا و ديگر نحوة نگرشگ

دهد و اين تأثير در عمر  زباِن شعرش عاليم بسياري از شعر سبك هندي را نشان مي
  .اي دارد ي باال روندهنادبي سپهري، منح

پس از اين در ذكر برخي از خصوصيات سبك هندي و توضيح شگردهاي مضمون 
هايي  برديم و نمونه  نام»تشخيص«بندِي شاعران اين سبك، يكي هم از   و خيالآفريني

  .نيز ارائه كرديم
ميان شگردهاي سبك هندي، بيش از همه براي  جا بايد بگوييم كه سپهري از در اين

اين صنعت ـ كه در شعر سپهري  اعتبار و شخصيت قايل شده و عنايت او به» تشخيص«
توان جاي اين  اي است كه در كمتر شعري از او مي گونه  ـ بهكاربردي غيرمصنوع دارد

  .صنعت را خالي ديد
 هستي و ،شك در آن دسته از اشعارش كه زبانزد خاصّ و عام است سپهري بي
صنعت  او در اغلب موارد بههاي شعر  بيند و دلنشيني سبك هندي مي طبيعت را به

  .گردد يتشخيص، كه از صنايع مادر، در شعر هندي است برم

                                                   
  .) شمسي١٣٣٥- ١٣٨٢ (پژوة ايراني شاعر و منتقد و بيدلعضو هيئت علمي دانشگاه الزّهرا،   ∗
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كه خوِد اسم شعر نيز از اين شيوه برخاسته است، استعماِل » صداي پاي آب«در 
توان اين شعر را  اي كه مي گونه  به،زيبا و همة جانبة صنعت تشخيص را شاهديم

  .نام نهاد» جشنوارة تشخيص«
سهراب، تنهايي » صداي پاي آِب«در 

و شوق و فكر، رفتاري انساني و اي بسا 
هاي زنده  گونة آدم د و بهصميمي دارن

احياناً بسان مرغ » روشني«. كند عمل مي
زند و گاه در معيت  پرپر مياي  سر بريده

در اين . رود سوي بام ملكوت مي ، به»معراج«از نردبان » عشق«. كند روح سرفه هم مي
وگو با گل  گويد بلكه در گفت ها سخن مي بينيم كه نه تنها با گل شعر شاعري را مي

صداي . برد كارمي را به» شما«زبان است، ضمير محترمانة  ها دارد و بي كه زبانسن، سو
خواند و  آواز مي» تنهايي«. كند عطسه مي» آب«. شود گاه شنيده مي تنفّس باغچه هم گه

  :نويسد زند و گاه چيزي هم مي خيابان مي رود به اش از تنهايي سر مي هر وقت حوصله
  چسبانيد پس پنجره مي گاه تنهايي، صورتش را به

  انداخت آمد، دست در گردن حس مي شوق مي
  كرد فكر، بازي مي

  
  زد در ديدم كه در آن، روشني پرپر مي قفسي بي

  بام ملكوت رفت به نردباني كه از آن، عشق مي
  

  »شما«گفت  گل سوسن مي شاعري ديدم هنگام خطاب، به
  

  شنوم من صداي نفس باغچه را مي
  ريزد وقتي از برگي ميو صداي ظلمت را، 

  و صداي سرفة روشني از پشت درخت
  عطسة آب از هر رخنة سنگ

  

از جاي جاي شعر سپهري، اگر شامة 
اي داشته باشيم بوي مجالست و  آماده

هندي و دواوين شعراي سبك  همنشيني با
 .رسد مشام مي بيدل به
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  پرده را برداريم
  …بگذاريم كه احساس هوايي بخورد

  بگذاريم كه تنهايي آواز بخواند
  چيز بنويسد

  خيابان برود به
» صداي پاي آب«نگرش انتزاعي در آن بيش از كه طنين » مسافر«و در شعر 

  .شود تر، ظاهر مي تر و طبعاً پيچيده  اين صنعت انتزاعيرسد، گوش مي به
ذهن، . شود سمت مرگ جاري مي هاي نوبر به هياهوي ميوهكه جاست  در اين

» لحن«در عروق و شريان . گيرد دست مي بادبزني ساخته شده از سطِح روشن گُل به
وست شاتوت با سليقة خاصّ خود روي پ. آيد گردش درمي خوني تازه و محزون به

مرمت » سبزقبا«نويسد و صورت خراش برداشتة احساس با مرهم  فصل يادگاري مي
دهد و حس المسه در مكاني المكان پشت غبار  دسِت باد، بوي چيدن مي. شود مي

  :رود حالت نارنج، از هوش مي
  و روي ميز، هياهوي چند ميوة نوبر

  …سمت مبهم ادراك مرگ جاري بود به
  ح روشن گل راو مثل بادبزن، ذهن سط

  دست گرفته بود به
  زد خود را و باد مي

  
  هواي حرف تو آدم را

  دهد از كوچه باغ حكايت عبور مي
  و در عروق چنين لحن
  !چه خون تازة محزوني

  
  يادگاري شاتوت روي پوست فصل به

  كردي نگاه مي
  حضور سبز قبايي ميان شبدرها

  خراش صورت احساس را مرمت كرد
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  آيد باد ميو بوي چيدن از دست 
  و حس المسه پشت غبار حالت نارنج

  حال بيهوشي است به
صنعت تشخيص با فراز و فرودهاي » مسافر«و همچنين در شعرهاي پس از 

و از روزنة اين صنعت مستحيل شده در طبيعِت . خوبي قابل تشخيص است متفاوت، به
ي تبخير را در گفت پديدة فيزيك. دارد سپهري است كه او حرمت قانون زمين را نگاه مي
ها در ميدان  صداي آواز ميوه كند و به و شنودي شاعرانه با ماهيان حوض، تفسير مي

اي كه در چشم خيال خويش كار  عارفانه» لنز«و با مدد . سپارد ها گوش مي فروش ميوه
ود را تا سرزمين خبيند كه چگونه انار، قلمرو حكومت رنگ قرمز  گذاشته است، مي

بينند  هاي نقره مي هاي كوچِك شاعر، خواب جا لحظه در اين. دهد رش ميپارسايان گست
برف روي دوش سكوت . ها براي خود رؤيا و تعبيري دارند و سفرها نيز مثِل آدم

، اين مظهر لطافت، ستون فقراتي دارد و زمان بر آن تكيه زده است نشيند و گل ياس مي
بيني حجم شبيخون عاجز   از پيشهمچون ژنرال ناكامي در عرصة جنگ،» تنهايي«و 

هاي  ها زخمدار سرمه و مژگان مانده است و اگر در شعر سبك هندي همة حنجره
، زمان شاعر تضاي اشياِء متعلّق بهاق آلود است در سپهري حنجرة جوي آب، به سرمه

  :زخمدار قوطِي خالي كنسرو است
  »تغرب«  قانون زمين بربخورد ياد من باشد كاري نكنم، كه به

  
  آب در حوض نبود

  :گفتند ماهيان مي
  هيچ تقصير درختان نيست«

  ظهر دم كردة تابستان بود
   روشن آب، لب پاشويه نشسترپس

  »ها پيغام ماهي«  »هوا برد كه برد و عقاب خورشيد، آمد او را به
  

  ميدان، صبحگاهي بود با سبد رفتم به
  …خواندند ها آواز مي ميوه
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  كرد شنا ميها  گاه مجهولي ميان تابش به
  »صداي ديدار«  داد هر اناري رنگ خود را تا زمين پارسايان گسترش مي

  
  …ديدند هاي نقره مي هاي كوچك من خواب لحظه
  »ورق روشن وقت«  كردند  تا ستاره فكر مينهاي كوچك م لحظه

  
  بينند هاشان خواب مي سفرهايي تو را در كوچه

  »آفتابي«  گويند هم تبريك مي هاي دور مرغاني به تو را در قريه
  

  ها در جريان قطره
  برف بردوش سكوت

  »جنبش واژة زيست«  و زمان روي ستوِن فقراِت گل ياس
  

  من در اين تاريكي
  ها را ديدم ريشه

  »سبز از سبز به«  و براي بتة نورس مرگ، آب را معني كردم
  

  و تنهايي من
  »باغ همسفران به«  كرد بيني نمي شبيخون حجم تو را پيش

  
  »متن قديم شب«  ميزبان رقيق فضا شدخون من 

  
  حنجرة جوي آب را
  قوطي كنسرو خالي

  »نزديك دورها«  كرد زخمي مي
 اي گونه به» اكنون هبوط رنگ«و تقريباً تمام شعر » بعد ها به از آب«و چندين بند از شعر 

  .هم بافته شده است شيوة تشخيص به پيچيده و با سبك و سياقي ذهني و ظريف، به
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دار  جدا از حضور دامنهسبك هندي،  راي اثبات صحت انتساب شعر سپهري بهالبتّه ب
هاي سبك هندي در شعر سپهري، همچون  ديگر ويژگي توان به ، مي»تشخيص«مقولة 

. سبك شاعران اين سبك، استناد كرد مضمون آفريني، اغراق و بازي با پهلوهاي كلمه به
زمين محكمي بند شود چند   در هوا نباشد و بهكه پاي ادعايمان جا براي اين در اينو ما، 

منظور پرهيز از اطناب، چند نمونه و  آوريم و البتّه به هاي سپهري مي واره نمونه از هندي
  .دست داد توان به هايي كه مي نه همة نمونه

  :از صداي پاي آب
  خواهي؟ چند من خربزه مي: مرد بقّال از من پرسيد

  ي چند؟دل خوش سير: ن از او پرسيدمم
  ).بندي و ارائة طنزي متوسط اعتبار مضمون به(
  

  …كوبيد من زني را ديدم، نور در هاون مي
  …خواست رفت آواز چكاوك مي در مي من گدايي ديدم، در به

  برد من قطاري ديدم، روشنايي مي
  

  مادر آن پايين
  …شست ها را در خاطرة شط مي استكان

  روشني را بچشيم
  يم، خواب يك آهو راشب يك دهكده را وزن كن

  
  :و از شعر مسافر

  آيم من از سياحت در يك حماسه مي
  و مثل آب

  تمام قصّة سهراب و نوشدارو را
  روانم

  
  و گاه در رگ يك حرف، خيمه بايد زد
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  :و از ديگر شعرهاي سپهري
  »و پيامي در راه«  !كارواني آمد بارش لبخند: رهزنان را خواهم گفت

  
  »در گلستانه«  !آمد ي چه بوي علفي مهدر گلستان

  )اي و در عين حال صميمي كالم اعتبار بافت محاوره به(
  

  بهتر آن است كه برخيزم
  رنگ را بردارم

  »پرهاي زمزمه«  روي تنهايي خود نقشة مرغي بكشم
  

  قسمتي از آسمان افتاد در ليوان آب من: در گشودم
  »ورق روشن وقت«  آب را با آسمان خوردم

  
  )سازي بندي ظريف و مضمون ِء روزمره در شعر و همچنين خيالاعتبار حضور اشيا به(
  

  من در اين تاريكي
  فكر يك برة روشن هستم

  »سبز از سبز به«  ام را بچرد كه بيايد علف خستگي
  

  آيد بوي هجرت مي
  »نداي آغاز«  هاست بالش من پر آواز پر چلچله

  
  آن چنان محو تماشاي فضا بود كه در چشمانش

  »نداي آغاز«  آسمان تخم گذاشت
  )بندي اعتبار اغراق لطيف و ايضاً تشخيص و مضمون به(
  

  و يك بار هم در بيابان كاشان هوا ابر شد
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  و باران تندي گرفت
  و سردم شد، آن وقت در پشت يك سنگ

  »باغ همسفران به«   مرا گرم كردقاجاق شقاي
  

  سرو
  »سمت خيال دوست«  شيهة بارز خاك بود

  
  لك لك

  دمثل يك اتّفاق سفي
  »جا هميشه تيه اين«  بر لب بركه بود

استفاده از ايهام و  بندي با سازي از قبل بازي با كلمه و خيال همچنين در حوزة مضمون
تيك سبك هندي را در خود نهفته نمراعات نظيرهاي لفظي نيز شعر سپهري، تظاهر ژ

  :دارد
  پاييز، روي وحدت ديوار

  »هم سطر هم سپيد«  شود اوراق مي
و . و معني دوگانة اوراق، مبناي كار قرار گرفته است» اوراق«و » پاييز«بين كه ارتباط 

  :»مسافر«همچنين در اين مصراع از شعر 
  آيد مي» طور«اين مسافر تنها كه از سياحت اطراف  به

در اين زمينة .  سياحتي مدنظر شاعر بوده است]طور[كه ارتباط بين سياحت و تور 
هاي آن عناوين بعضي از شعرهاي خانم  كلمات و سيالبهوشياري شاعر و دقّت او در 
  :صفّارزاده نيز مثال خوبي است

  ١تولّد والديمير ـ ماشين آبي شمران
و در كنار » مير«ي، »والد«شكل  را تفكيك شده و به» والديمير«كه شاعر كلمة روسي 

له و تناسبي ان، معاد»شمر«ي و »آب«بين » ماشين آبي شمران«و نيز در . بيند مي» تولّد«

                                                   
 .، طاهرة صفّارزاده، انتشارات حكمت با همكاري انتشارات رواقسفر پنجم  .1



  ١٥٤  قند پارسي

  

گونه كه گفتيم ـ با مضامين كاريكلماتوري  در شعر سپهري ـ همان. كند مخفي برقرار مي
  :شويم رو مي و كاريجمالتوري نيز روبه

  …ها با ساقة ناز»نازي«جنگ 
  

  »صداي پاي آب«  …ها نان و پنيرك بخوريم صبح
  

  شبنم» لفظ«هاي من از  كفش
  »متن قديم شب«  تر شد

  
  من

  گيج شدم،
  ت زدم روي كوه نقشة جغرافيجس
  »اي شور، اي قديم«  »!آي هليكوپتر نجات«

  :و نيز اين مثال مكرر
  

  خورد غرافي، آب ميجو بزي از خزر نقشة 
در شعر هندي است كه » تصوير«همان » نقشة جغرافي«تذكّر است كه اين  و الزم به

آب «، »ل تصويربلب«، »گل تصوير«، »شير تصوير«، »مرغ تصوير«اشكال گوناگون  به
  .برداري شعراي اين سبك قرار گرفته است  مورد مضمون…و» تصوير

  :گويد بيدل مي
  سعي وحشت با همه افسردگي م بينيست

  پرم  و تا رنگ دارم ميمبلبل تصوير
خواهد روي تنهايي خود، نقشة مرغي بكشد،  و اين يادآور سخن سپهري است كه مي
  .ا كنديعني براي خود مرغ تصويري، دست و پ

  :كند گونه ياد مي اين» آب تصوير«و واعظ قزويني از 
  ها نالة من ز ناتواني

  صداتر ز آب تصوير است بي



  سپهري و سبك هندي  ١٥٥

  

 .»خزر نقشة جغرافي«شود  رسد، مي شعر سپهري كه مي زمان ما و به به» آب تصوير«و اين 
 »حوض تصوير«همان  ، بهماهي است حوض نقّاشي من بي: گويد جا كه سپهر مي همچنين آن

  .گردد شعر سبك هندي برمي برداري به شعر سبك هندي نظر دارد و اصل و نسب مضمون
اي داشته باشيم بوي مجالست و  از جاي جاي شعر سپهري، اگر شامة آماده

  :گويد وقتي سپهري مي. رسد مشام مي بهو بيدل دواوين شعراي سبك هندي  همنشيني با
  آييد سراغ من اگر مي به

  يد، مبادا كه ترك برداردنرم و آهسته بياي
  »اي در لحظه هواح«  چيني نازك تنهايي من

كيست كه حشر و نشري با شعراي هندي داشته باشد و با خواندن اين قطعه از 
شود،  تعبير مي» چيني موي«كه در شعر هندي به ياد چيني و ترك آن  سپهري بهشعر

و شعراي سبك هندي هاي مشهور شعر هندي است  از سوژه» چيني موي«نيفتد؟ اين 
  .اند ها كرده اند، موشكافي هرجا كه توانسته) مو(در ارتباط با اين 

ها گذشته گاه خود مضمون و نوع برداشت سپهري يادآور مضامين شعراي  از اين
از كم » صداي ديدار«جا كه سپهري در  المثل آن  في،شناخته شدة سبك هندي است

  :گويد د و ميكن عمقي بينش همشهريان خود انتقاد مي
  بينش همشهريان افسوس

  ها خط مماسي بود بر محيط رونق نارنج
  :كند ذهن متبادر مي اين بيت صائب را به

  اند از قماش پيرهن، غافل ز يوسف گشته
  ها از مردم كوته نظر دارد بهار شكوه

وقتي سپهري در . و ايضاً اين مشابهت، گاه در وادي لفظ و تركيب نيز مشهود است
  :گويد شعر صداي پاي آب در معرفي خويش مياوايل 

  اهل كاشانم
  ام نقّاشي است پيشه
  فروشم سازم با رنگ، مي گاهي قفسي مي گاه
  شما به

  در آن زنداني است آواز شقايق كه تا به



  ١٥٦  قند پارسي

  

  تان تازه شود دل تنهايي
، تابلوي »آواز شقايق«نام  اي نامحسوس به مقوله نظر از شخصيت دادن به صرف
  .تشبيه كرده است» قفس رنگ« نيز بهنقّاشي را

را از زاوية تأثير رنگيني كه بر چشم » قمري و بلبل«حال ببينيم غالب دهلوي، 
  :كند عبارت بهتر، نقّاشي مي گذارند، چگونه مختصر و مفيد، تعريف و به مي

  قمري كف خاكستر و بلبل قفس رنگ
دانسته »  قفسانرنگين«سلسلة كه البتّه بيدل هم پيش از غالب در چند موضع، گل را از 

  :است
  كجا دل بندم بلبل طفل مزاجم به

  باشد گل اين باغ ز رنگين قفسان مي
و محتويات شاعرانة آن را سپهري » رنگ قفس«توان گفت كه اين  و با اطمينان مي

ـ از باغ رنگارنگ سبك هندي، براي مخاطبان شعر  اي خلّاق و شاعرانه گونه البتّه به ـ
  .رمغان آورده استا خويش به

 گذاشته »رنگ مرگ« سهراب سپهري همچنين نام اولين كتاب از هشت كتابش را
شود، همان  گونه كه در شعر سپهري توضيح داده مي  همانرنگ مرگاست و اين 

  :است» شكست رنگ«
  در اين شكست رنگ

  از هم گسسته رشتة هر آهنگ
  باك تنها صداي مرغك بي
  آرايد گوش سكوت ساده مي

  ا گوشوارة پژواكب
خصوص در  معني پريدگي رنگ و باختن رنگ در شعر هندي و به به» شكست رنگ«و 

  .شعر بيدل مورد استعمال فراوان دارد
  :گويد صائب مي

  چگونه درد خود از مردمان نهان دارم
  كه از شكستگي رنگ ترجمان دارم



  سپهري و سبك هندي  ١٥٧

  

فناي همة چيز عنوان رمز و نشانة  در اشعار بيدل همواره به» شكست رنگ«و اين 
گيرد و  صدا انجام مي و اين شكست، گاه در شعر بيدل بي. كند جز خدا، خودنمايي مي

توان صداي آن را كه نويد و صاليي است  گاه چون سروش پرخروشي است كه مي
  : شنيد،بينند شنوند و مي هايي كه شكست رنگ را مي چشم به

  گرم نويد كيست سروش شكست رنگ
  دوش شكست رنگ هايم ب كز خويش رفته

  بيدل كجاست فرصت كاري در اين چمن
  دوش شكست رنگ ايم به چون رنگ رفته

اي ديگر  گونه بينيم كه به همچنين بعضي از كلمات رايج در شعر سبك هندي را مي
در شعر . اند سازي واقع شده شكل توضيحي در شعر سپهري منبع الهام و مضمون و به

  :گويد صائب مي. اند نه، فراوان دركنار هم آمدههندي سيمرغ و دل عارف و قفس سي
  در سينة صد چاك نگنجد دل عارف
  سيمرغ محال است قفس داشته باشد

. كند همين نشاني ظهور مي و سيمرغ كه همان مرغ افسانه است در شعر سپهري به
و در اين شعر شاهديم كه » افسانه مرغ«سپهري شعري داستاني و رمزي دارد با عنوان 

  :افتد سينة انسان مي اين مرغ باز بهگذار 
  جا بود مرد، آن

  كرد هايش صدا مي انتظار در رگ
  مرغ افسانه از پنجره فرود آمد

  سينة او را شكافت
  درون رفت و به

هاي شعر هندي در اشعار سپهري فراوان است كه خوانندة اهل،  هرحال نشانه به
هاي خلّاق  برداري بهره هد و بادست د هاي بيشتري به تواند نمونه بذل حوصله مي با

  .بيش از پيش آگاه شود! سپهري از اين سبك مطرود
  
  



  ١٥٨  قند پارسي
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  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

                                                   
 .۵۵۴، چاپ نولکشور، ص ديباچة كليات بيدل  .1

 .)                   ،       »       «( ۵۹۴ ، ص۱ ، جغالب خطوط  .2

  :                       ، ۶۲۷، ص ۲ همان، ج  .3
 رق عقبيف دي، غبار دنيا بهـچو حاصل ماست ناامي  نه شام ما را سحر نويدي نه صبح ما را دم سپيدي    

 .                    ّ                     ، ۶۱۴، ص ۲همان، ج   .4

،                ،             ،                      :     ٓ                                             ، ۴۷ ، ص۲ همان ج  .5
  .ييبمير اي سرکش ناپاک تا يکدم بياسا :                      ّ      



  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
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  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

                                                   
  .۱۱ خواجه عبداهللا اختر، ص بيدل  .1
  .۳۰۰-۳۰۱، چاپ نولكشور، ص عنصر چهار  .2

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

                                                   
  . م۱۹۵۷، سالنامة سويرا  .1
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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

                                                   
 .٦، شمارة دانشكدة ادبيات و علوم انساني مجلّة  .1

  .٣، ص همان  .2



  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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 ؛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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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
  منابع

  .۵۱آباد، شمارة  ، اسالمدانش، “تأثير بيدل بر غالب”: تر سيدالظّفر، دک احسن .۱
  . م۱۹۳۸ـ مارچ  ، جنوريهمايون، “غالب اور بيدل”: احمد خان، پروفسور حميد .۲

                                                   
  .١٣، دورة ٢، شمارة وحيدمجلّة   .1
  .١٦٠، ص ١، ج شناسي بيدل  .2



  شناسان بيدل  ١٩٩

  

  . م۱۹۵۲، الهور، چاپ اول ثقافت اسالميه، ادارة بيدل: اختر، عباداهللا .۳
ف بكدپو، دهلي، ، عاكنگارستان فارس: العلما موالنا محمد حسين آزاد دهلوي، شمس .۴

  .م ١٩٩٢
  . م۱۹۹۸، ژانوية نامه غالب، “بيدل اور غالب”: آزاد، جگن نات .۵
 عليگره، اسالميک هاؤس، دانشگاه ، ايجوکيشنل بدرا بانگ :، محمد اقبالاقبال الهوري .۶

 .م ١٩٧٦عليگره، 

، ، قادر فاضلي، چاپ فضيلت علم، كرجالهوري كليات اقبال: ، محمد اقبالاقبال الهوري .۷
 .شه  ١٣٧٧

، ترجمة محمد رياض، مرکز تحقيقات هاي پراکنده  يادداشت:، محمد اقبالاقبال الهوري .۸
  .م ۱۹۸۹فارسي ايران و پاکستان، 

  . م۱۹۶۱، شعبة اشاعات االكرام، پاكستان،  شعرالعجم في الهند:الحق، شيخ اکرام .۹
 ١٣٤٢تأليف رياست، كابل، ، پوهنتي وزارت دارالكليات بيدل: بيدل دهلوي، ميرزا عبدالقادر .١٠

  .خورشيدي
  .، مطبوعة نولکشورچهار عنصر: آبادي، ميرزا عبدالقادر بيدل عظيم .۱۱
  .، چاپ صفدري، بمبئيكليات بيدل: آبادي، ميرزا عبدالقادر بيدل عظيم .۱۲
 ١٢٨٧مطبع نولكشور، لكهنو، ، آبادي كليات بيدل عظيم: آبادي، ميرزا عبدالقادر بيدل عظيم .۱۳

  .هجري
  . م١٩٧٧آباد،  شانتي پريس، اله، يادگار غالب :الطاف حسين پتي، مولوي انيحالي پ .١٤
  .ش ه ١٣٦٨، انتشارات سروش، تهران، چاپ دوم بيدل، سپهري و سبک هندي: حسيني، حسن .١٥
، )بررسي سبك هندي و شعر بيدل (ها شاعر آينه: سرشك كدكني، دكتر محمد رضا شفيعي .١٦

  .ش  ه١٣٧٦انتشارات آگاه، تهران، چاپ چهارم 
  .م ۱۹۸۲گره،   مطبوعة معارف پريس، اعظم:انتخاب شبلي: سليمان ندوي، سيد .۱۷
المطابع شحنة  مطبوعة شوکت) زنده يادگار دوام (حلّ نکات بيدل: شوکت، احمد حسن .۱۸

  .م ۱۹۰۵هند ميروت، 
، تهران، يفردوسانتشارات ، ۵ ، جتاريخ ادبيات در ايران: اهللا دكتر ذبيح، صفاي سمناني .١٩

  .ش ه ١٣٦۴م وسچاپ 



  ٢٠٠  قند پارسي

  

  .، مطبوعة الهور۱، شمارة نئي تحريرين، “غالب اور بيدل”: عابد علي عابد .۲۰
  . م۱۹۶۰، ادبيات چکوال،“غالب اور بيدل”: عبدالغني، دكتر .۲۱
  . م۱۹۶۸، مجلس ترقي ادب، الهور، جواليي روح بيدل: عبدالغني، دكتر .۲۲
، سلطان گنج، )خاب كالمتبصرة انت (حيرت زار: عطاء كاكوي، پروفسور شاه عطاءالرحٰمن .۲۳

  . م١٩٨١پتنا، چاپ دوم ژانوية 
، مرتّبة دكتر خليق انجم، مؤسسة )اردو(              : غالب دهلوي، ميرزا اسداهللا خان .٢٤

  . م١٩٨٥، ٢ م، ج ١٩٨٤، ١نو، ج  غالب، دهلي
 .م ۱۹۸۸، يونيورسل بک، الهور،                             ): مترجم(فراقي، تحسين  .۲۵

  .، افغانستان، دو جلدشناسي بيدل: مجددي، پروفسور غالم حسن .۲۶
، اندو پرشين سوسائتي، دهلي، زيب فارسي ادب بعهد اورنگ: نورالحسن انصاري، دكتر .۲۷

  . م۱۹۶۹ژانوية 
  . م۱۹۵۷ـ فروري  ، جنورينگار، “غالب اور بيدل ”: نياز محمد خاننياز فتحپوري، .۲۸
المللي،  ، مركز مطالعات و تحقيقات فرهنگي بينتاجيكستانادبيات فارسي در : يرژي بچكا .۲۹

  .ش ه ۱۳۷۲
30. Abdul Ghani, Dr.: Life and Works of Abdul Qadir Bedil, Publisher 

United Ltd, Lahore, 1960. 

  



  هاي فلسفي در شعر بيدل دهلوي بررسي انديشه  ٢٠١

  

  هاي فلسفي در شعر بيدل دهلوي بررسي انديشه
  ∗عبدالحميد ضياييسيد 

ــ ــد  يمعن ــِد مــن، فهــم تن   خواهــد مــي بلن
 

 ، کوهم و کتل دارمنيست فکرم آسان صيد

 و فلسفه ادبياتذهن بيايد كه مگر چه نسبتي بين   بهشايد در نگاه نخست اين پرسش
 پاسخ اين ؟اهيم فلسفي برآييمجستجوي مف  بهخواهيم در ادب فارسي  ميوجود دارد كه
ات ؛تاريخ ادب فارسي كشف كرد كنكاش در سادگي با  بهتوان  مير راپرسش مقدادبي 

 ها يتدليل وجود محدود  بهبلكه  مضامين اديبانه و شاعرانه نبوده،ةفارسي تنها دربرگيرند
براي محمل مناسب و امني  گسترش علوم عقلي، و موانع تاريخي و فرهنگي در رشد و

  .انتقال مفاهيم فلسفي بوده است
حكيمان حاذق  در عين حال فيلسوفان و ،گوي بسياري از اديبان و شاعران پارسي
دادند   مي كه از بيم تكفيرها و تهديدها ترجيحاند در علوم عقلي و خردورانه نيز بوده

 و هم همه فهم ادبي ريخته هاي حريرگون و مضامين عالي و ديرياب فلسفي را در قالب
شماري كه در انتظار   بيمخاطرات مفاهيم و مقاصد خود را بيان كنند وهم از خطرات و

 پيشين حكايت از ترس ياسناد تاريخ  وي از آثار ادبيبسيار .رهايي يابند فيلسوفان بود،
  .ان آزادانديش در ابراز عقايد خود داردتفكّربيم م و

در پنهان داشتن  ،الصفا  اخوانيتجمعكه آيد  برمي  رسايلةعنوان مثال از مجموع به
پيروان اصلي،   به خويش»رسائل«شگفتي داشتند و در آغاز  آراء حقيقي خود، اصرار

                                                   
  .نو مسئول خانة فرهنگ جمهوري اسالمي ايران، دهلي  ∗
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آزاده و «كه   مگر اين،دادند تا آن رساالت را در دسترس كسي قرار ندهند  ميهشدار
  .١» و طالب علم و دوستدار فلسفه باشدتفكّرم

 در روابط دروني خويش از نوعي خطّ طيان نيزرهبران نهضت قرم عالوه بر اين،
بود كه اي  شيوه  بهكردند و شكل و شمايل اين خط  مي استفاده»مقرمط خط«نام  هرمزي ب
. درک و فهم آن خط نبود خواندن،  بهقادر جز افراد و اعضاء اصلي نهضت، كسي،
وگندهاي ساير اعضا، فرد را س ،يتعضو  بهپذيرش افراد چنين در هنگام جذب ياهم
  .٢دادند تا رازهاي دروني قرمطيان را فاش نسازد  ميگران

آموخت انديشمندان  به و جريانات باطن گرا،ها   خونين فرقهيها ها و سركوب تجربه
بركناره رفتن اهل « است كه حافظ از يو در ضمن چنين شرايط كه جريده بايد رفت

توان   مي!اند  بوده»و لب خاموشهزارگونه سخن در دهان «كه  كند درحالي  ميياد» نظر
 روزگاري ارجاع داد كه اصحاب انديشه هريك  به حافظ و ديگر شاعران منتقد راةاشار
اعتزالي گرفته و  از رافضي و زنديق و قرمطي و باطني و دهري ؛تهمتي بر سردار رفتند به

  !… وحاديتا حلولي و فلسفي و اتّ
)  از عارفان و فيلسوفاناعم(رزمين ما ان ستفكّر اين عوامل باعث شد كه مةمجموع

انتقال حجم   بهقموفّ، خصوص شعر ه بادبياتسار درخت كهنسال  سايه با پناه گرفتن در
كند كه   ميناگزير همين دقيقه ما را. ات عرفاني و فلسفي خود گردندتفكّرعظيمي از 

مي و گشودن اسالـ  ن ايرانيي فلسفي و عرفاني تمدها براي كشف و استخراج بنيان
شاعران  ة بويژه آثار برجستادبيات به ، در ايرانيتي هوفكري و ملّ ،ي كور عاطفيها گره

  .گوي رجوع كنيم بزرگ پارسي
نيك واضح است كه سودجستن از اصطالحات منطقي و فلسفي، هم معناي حضور 

 ورزي و بست اصطالحات عقلي و مفهوم انديشه  نبوده و بين كارتفكّرانديشه و 
 اند فراوان ، مقابلةو تالزم وجود ندارد و در نقط) totology(هماني  اين ،يتعقالن

                                                   
 .م ۱۹۵۷/ق ۱۳۷۷ ، جلد، بيروت۱۲، رسائل اخوان الصفا و خالن الوفا : براي درك و دريافت اين مسأله رك به  .1

نيز  و ١١٣- ٩٧ ؛ صص ش ١٣٦٢،  هران، ت اي  بدره ، ترجمة فريدون  اسماعيليان تاريخ :، برنارد يسئلو :ك به.ر  .2
 . م ١٩٦٤/ ق ١٣٨٣ ، ، قاهره  ابوحامد غزالىه الباطني فضائح بر  ، مقدمه حمان، عبدالر بدوي
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شعر بيدل مبتني بر قواعد زباني رايج در 
خراسان قديم بوده و امروزه مردماني كه 

كنند، زبان شعري  گو ميبدان زبان گفت
فهمند و با تركيبات و ساختار  بيدل را مي

 .زباني وي بيگانه نيستند

ي ها آثاري سرشار از انديشه منطقي،ـ  هيچ بهره جستن از واژگان فلسفي  بيشاعراني كه
  .اند آفريده ناب عقالني

 ادبياتيادآوري اين نكته هم خالي از فايده نيست كه منظور ما از انديشه در 
 نيست و در نگاهي ادبيات بر ها ي آن در ديگر عرصهها  و بافتهها يل عقل و يافتهتحم
 ،منطقي و شعر وجود ندارد توان دريافت كه هيچ نسبت مستقيمي بين خرد  ميابتدايي
  وادبياتهمان مقدار از  به» هادي سبزواري ا ملّةشرح منظوم«عنوان مثال ارتباط  به

  »!اهيالصبيان ابونصر فر نصاب« و »مالكابن   ةالفي« كه جوهر راستين شعر دور است
ِخرد «چه مورد نظر ماست حضور  آن
خردي كه  . شعر استةدر پيكر »جوششي

  از كوهسار زبان،ساري باكره چون چشمه
 جوشد و در شريان كلمات جريان مي
ف مااليطاق كلي و تها نه صنعتگري يابد، مي

  .مفاهيم قلمروهاي ديگر بر شعر
شاعر در بنيادهاي هستي  ژرف ةل و مراقبخرد جوششي حاصل تأم ،ين مبنابر ا

 خود را حرير نرمگون عبارات دلكش است كه از صافي زبان عبور كرده و در
  .نماياند  ميمخاطبان به

 ، حافظغزليات ،ام رباعي خيهجدهتوان در   مي ارجمند اين نوع خردورزي راةنمون
  .مشاهده كرد…  وشاهنامهيي از ها ظامي بخش ناالسرار زنمخ ،مثنوي از يي مهمها قسمت

 شمار  به در ادب پارسيتفكّرالگوهاي درخشان   وها  يكي از نمونهبيدل دهلوي
  اشارتي كوتاه،مفاهيم و مضامين فلسفي در شعر وي  بهپيش از ورود. آيد مي
  .خواهيم داشت اين شاعر بزرگ ي شعرها ويژگي به

كارگيري   بهانگيزي،  انديشي، خيال باريك  بهتوان  ميي شعر وياه ترين ويژگي از مهم
نمادها و تلميحات،  گيري از بهره جان، چيزهاي بي  بهتركيبات نو، تشخيص بخشيدن

تازگي زبان شعري، توصيف  هاي شاعران گذشته، سادگي بيان و استفاده از شيوه
و ) پارادوكس( تناقض ميزي،آ حس بسامدها، تكرار قافيه، كلمات و  بازي با طبيعت،

  .عرفان اشاره كرد
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 زباني و ةكاربردهاي هنجارگريزان توان گفت كه بيشترين  ميجرأت  بهعالوه هب
  . رديابي و جستجو كرد،توان در شعر بيدل مي ،فارسي بالغي را در برابر زبان معيار شعر

 .نظر دور داشت، نبايد از)كه اشاره شد چنان( ض را نيز بيدل از عنصر تناقةاستفاد
 گزيني بيدل دارد، گرچه اين تناقض در اشعار ديگر تناقض بيشترين سهم را در واژه

 شعر اما پرداز ما وجود دارد، مولوي گرفته تا حافظ و شعراي نو شاعران از سنايي و
  . برجستگي خاصي دارد،كارگيري اين شيوه  بهبيدل در

  :١وارد زير اشاره كردم  بهتوان  ميي دلنشين شعر بيدلها از تناقض
  ٢فربهي ما را ز راه پهلوي الغر رسـيد          تنكاسـ  ناز كمـي ، د مـه نـو  بال بدر مي

*  
  ذر آفت كنـه داري نـاز هرچعافيـت اميد 

 ٣گردد حاصالن سيراب مي  بيز آتش، مزرع
*  

  رت كه در بزم وصالـن حيـما و دام دست
  ٤عمر بگذشت و همان چشم نديدن باز بود

*  
  ٥رام كــرد احــةجامــ م ران عريــانيسـوخت   ودم كنون خاكسترم مفت طلـب     اي ب   شعله

يکيات ممتاز بيدل اين است كه وي از ديگر خصوصيب ين شاعران ترکيتر  از مهم
 يبات وي کاربرد ترکةويد با شيناگزير با  به، درک درست از شعر بيدليساز است و برا

  :تين بيعنوان نمونه در ا  بهمألوف ومأنوس بود،
ــانکم، آه ســل کــاروان اشــيــدل   درد را مـانم    اثر پرداز داغم، حرف صاحب      مرد را م

                                                   
بررسي ايماژهاي خيالي و نقش : فقيهي، حسين: ك.هاي بيدل ر  مصاديق بيشتري از پارادوكسةبراي مطالع  .1
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 .اق بيدل است ذهن و زبان خلّة ساخت»اثر پرداز داغ« و »کاروان اشک«ي ها بيترک
  :شود  ميدر بيت زير نيز تركيبات بديعي ديده

  کشم محمل  مييشکست رنگم و بردوش آه
  انم آورد را مادـفي کاه بـين دشت از ضعيدر ا

يش، هرگز ها يتها و قابل نيكويي واقف است كه زبان با تمام امكان  بهگرچه وي
  : سخت شنيدني است،كالم بيدل در اين باره. آورد  نميتاب معاني بلند وي را

   راز مانـد   هاي  م پرده ي، مق يبا همه شوخ     زبـان  هاي  يمحرم که از نا   ي بسا معن  يا

  ي فلسفيها بيدل و انديشه
شهادت تاريخ ادب فارسي، پيش از  به

، )كه اشاره كرديم چنان(بيدل نيز 
  شاعراني كه خود فلسفهاند نبوده كم
دانستند و شعرشان سرشار از مفاهيم و  مي

ار، سنايي و  عطّ؛ي فلسفي استها انديشه
مولوي سه الگوي درخشان در اين 

 فلسفي ة موالنا، مقولمثنويدر . اند عرصه
ات متوالي و در لباس تعابير گوناگون مورد بحث و ارزيابي قرار دفع ،»وحدت وجود«

  .گرفته است
االمكان در تببين مفاهيم و  يموالنا كوشيده است حتّ جاست كه بحث در اين تفاوت
 اشارات و در پيچ و خم مخاطبانش را معني را فداي لفظ نكند و ،ي فلسفيها حقيقت

 نگاه نخست در ، در شعر بيدلاما . نسازدعبارات غامض و دور از ذهن، سرگردان رها
زيورهاي مضامين « بهوي چندان مشتاق آراستن زبان شعر خويش ،رسد كه  مينظر به

 كاستي فصاحت ةماي ،بوده است كه اين وسواس، در برخي موارد» ناياب و معني بيگانه
  .ه استابهام رهنمون شد هزار توي سرگرداني و  بهو آن راو صراحت شعر وي گرديده 

هم خود شاعري تواناست و هم شعري را كه داراي  دكتر شفيعي كدكني كه يحتّ
 شعر بيدل بر اين باور ةدربار ،شناسد  مينيكي  به شعري باشدةخرد جوششي و جوهر

  :است

هندوييسم، در عين حال كه بوديسم و 
 ةثير انكار ناپذيري بر شعر و انديشأت

شهود و ،  در نهايت، امابيدل داشته
مبتني بر ، جات عرفاني و بينش وياستنتا
همه «ي عرفان توحيدي است نه ها آموزه

 . و نظام چند خدايي شرقي»خدا انگاري
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”بيشتر مبهم و پيچيده ساخته، نوع را ات شعر بيدل، كه زبان او يكي از خصوصي
ه وي در شعر خويش استخدام كرده و ي است كهاي خاصّ تركيبات و بافت

  .١“سيستم طبيعي و محور همنشيني زبان فارسي چندان سازگار نيست با
هاي ژرف  معني غفلت از انديشه  بهيك از اين نقدها  هيچ،ه از نظر منتقدان بيدلالبتّ
بيني  انديشي و وجود جهان  بر اين باورند كه صرف ژرفاما ،٢ نيستوييق مو ع
ايجاد توازن بين . ه بر پيچيدگي زبان شعر باشدتي موجتواند حج ني نميـ عرفا فلسفي

 عبارت ديگر تشخيص بخشيدن به ي عقالني وها كمال فرم اثر هنري و دريافته
دان بدان  بيدل بوده كه چنةترين وظيف  آن، مهمةي عقلي و روايت شاعرانها يافته به

آن هم با زباني  ترين واژگان، ب سادهها در قال ترين حرف  بيان عميق .نپرداخته است
وي پيوسته  ،فاقا برعكسشود و اتّ  ميصميمي و صريح، در ديوان بيدل كمتر مشاهده

  ! پيچيدگي و حيرت تنيده استةپيل بر
بيدل بود در تبيين  قداناو ن د حسن حسيني هم كه از شيفتگاني زنده ياد سيحتّ

زار تو آيينه  طاووس جلوه/ست اي م بهانهام گل داغ حيرت دميده« معناي بيتي از بيدل
آن اختصاص   بهرا سپهري و سبك هندي بيدل، كتاب خود  يك فصل از»ست اي خانه
ابيات  و(آفرين اين بيت  ماندن معناي دقيق و معرفتگشوده نا اعتراف به با در پايان، داده
  :رده استآو چنين) مشابه
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  :شي را آفريده استعنوان نمونه در غزل زير بيدل يكي از شاهكارهاي خرد جوش به  .2
  نـد ان ريخت وش زد آثـار اعيـ     ش جـ  رد راه گ  كـان ريختنـد   ارش رنـگ ام   ه از بوي به   ك آن
ــاهشــ ــا دالزم خيــد ب   آرزوها شش جهت يك چشم حيران ريختند  ابقــرف ند طــرش ت
  نـد گريبـان ريخت   بح از ينه چاكـان ازل صـ     س  اديــ  هد بــون او آمــنــت مجيــفيا دم كتــ

ــوز ظ  رار ذات د اسـ  پرده ش   اش بي  نياز حضور مع   ــه ــم او آييسور ج ــةن ــان ريخ ج   دتن
ـ  ــ  رضعــ هد بــدم آمـ ماي قــد اسـ ام او بردنــن ــاز ل ــب او دم زدن ــد آي ــتخرآن ريات ق   دن

ــسش معوز كمــال  شتند نقـ م ازل بـس لـ ورت ع از جمالش صـ    ــان ريخنــي تحقيــق ان   دتن
  تند نقش و هر قدر آن ريختند      هرچه اين بس    نعال آبـاد صـ  ت بيدل در خيـ تش نيسغير ذا 
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 كه ابياتي از اين قبيل كه در پايان اين مبحث ذكر اين نكته ضروري است”
ي ها  دركشان نيازمند شرح و تفصيل فراوان است، علي رغم جاذبه و رمزآلودگي

شود  آل محسوب نمي دلنشيني كه دارند،از ديد ما مصداق شعر كامل و ايده
ّم را پيش  شرح اين بيت نبايد براي خواننده اين توه  بهواختصاص اين فصل

اين شكل، غايت و مطلوب ذوق شعري   بهاي هآورد كه ايجاز و تمثيل فشرد
  .١“ماست
در نقد كالم  ـ جسارتاً  ـكهاي  نكته

 اين بزرگان بايد ذكر شود اين است كه
ضعف ن بينه تنها م پيچيدگي شعر بيدل

 يعين طبيمواز  به وييان و عدم اعتنايب
كمال صور  ريشه در بلکه ،زبان نبوده

 . شعر وي دارديآميزخيال و سحر
اين نكته وقوف يافته   بهيد خود بيدلشا

  :سرود  ميآساني كالم و كمال شعر وي را دريابد كه  بهتواند  نميبود كه كسي
  مي زبان الل خـود    يگفت و گو    ؟ست حرف ما شـنود    يک،  ر ما يغ
بياني تازه و متفاوت محتاج   بهشك  بي بيدل ومعاني بلند و زبان فرساة پيچيدةانديش
كوشيده است تا  ،ي خيالها ترين صورت كاربست عالي  و باناگزير  بهبود و بيدل

، در زعم نگارنده  بهي سهمگين خود بپوشاند وها از جنس كلمات بر تن انديشهاي  جامه
با معاني بلند  ،دانست كه زبان  ميخوبي  بهگرچه بيدل .سزا يافته است ه توفيقي باين كار

  :بيگانه و نامحرم است
  ي راز مانـد   هـا   ه شوخي مقيم پرده   با هم   ي زبـان  ها  رمياي بسا معني كه از نامح     

ي بلند فلسفي و عرفاني بيدل باشد، نه ها شايد گناه از آشنايي اندك ما با انديشه
  :قول خود وي به .تعقيد و تنافر و ضعف شعر بيدل

 وـر زانـه  بهنـکر مـف، آرد  نميروـر فـس  يستع آسان نيبر طبا! دليب، ام يمشق معن  

                                                   
  .۱۲۹ص  ،ش ه ١٣٧٦چاپ دوم سروش، تهران، نشر ، بيدل، سپهري و سبک هندي:  حسن،حسيني  .1

بيدل تمايز چنداني بين هستي 
 ةدر نگر بيند،  و نيستي نمي

  ةنيستي، روي ديگر سك وي، 
ترين و  هستي است ودلكش

رباترين فصل كتاب  هوش
 . نيستي استةمقولهستي، 
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هيچ وجه ساده و   به بيدل،يتصاوير ذهن ، ارتباط ارگانيك لفظ و معنا نيزةدر عرص
كه  ، اسرارآلود و چنانيت همچون جهان هسي وي هنريها بلكه آفرينش، سهل نيست

  . است» صور معانيةغلغل«و  »ها رستاخيز واژه«، گويد  ميخود
ني بر قواعد از سوي ديگر از اين نكته نيز نبايد غفلت ورزيد كه شعر بيدل مبت
زبان ، كنند  ميزباني رايج در خراسان قديم بوده و امروزه مردماني كه بدان زبان گفتگو

  . ساختار زباني وي بيگانه نيستندفهمند و با تركيبات و  ميشعري بيدل را
  مفهوم عدم در شعر بيدل

شاره  ا»عدم« و »هستي«دو مفهوم   بهتوان  مياز مفاهيم فلسفي پركاربرد در شعر بيدل
 ،اند وار اين دو واژه اكتفا كرده و آرايه كاربرد ادبي  بهبرخالف بسياري از شاعران كه. كرد

 ط تمام بر معاني فلسفي و مباحث مرتبط با عدم و هستيدستي و تسلّ چيره بيدل با
ي خود را در آيينه ها  اين مفاهيم پرداخته و حيرانيةشرح و بسط شاعرانه و فيلسوفان به

  :تماشا نشسته است  بهاين دو مفهومزار شگفت 
 ني كيفي ونه كم بود، هستي همان عدم بود

 ت اوييـته اسـمن داش، انيـدر هر لب و ده
بيش از هر شاعر ديگر و در  »عدم«توان گفت كه هستي و نيستي   ميجرأت به

  .باالترين سطح در شعر بيدل نمود يافته است
، وجود، محو، نظير فنا،  اين دو مفهومةدعبارات و واژگان هم خانوا ،عالوه بر اين

وفور در شعر بيدل  به مترادف ديگر و اصطالحات زنده، كشته، ذوب،غرق، نبودن، بودن
نحوي با مفهوم هستي و نيستي در ترابط و   بهشود و تمامي اين مصطلحات  ميديده
  .باشد  ميگفتگو

  مفهوم ما را راهنماييهردو  بهاعتنايي يبيدل با ب ،همواره در بحث هستي و نيستي
 »فطرت«وادي ديگري برسيم كه خود آن را   بهكند كه با عبور از هستي و عدم مي
  :بناميم »شاعر فطرت و فكرت«عجيب نيست اگر بيدل را  نامد مي

  روي بيدل  ميم فرش است هر جاـشكوه فطرت
  ست شمشادم ز هستي تا عدم كي سايه افكنده
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 ،اش رغم زيبايي و شگفتي زايي  بهكه لباسي است يههستي و نيستي در نگاه بيدل شب
هرگز  ديگر برآيد كهاي  جوي خرقهدرس خواهد شد و آدمي بايد در جستزودي من به

چيزي جز  ،كهن ةدر نگاه بيدل آن خرق. ر نپذيردرنگ اندراس و كهنگي نگيرد و تغي
  . فطرت نيستةجام

  ؟و كـ  » كهـن  ةخرقـ «آن  ! ني تع ةراي غ   ؟لباس هستي تا كي شود حجابت    ! بيدل
نيستي، روي ديگر  ، ويةدر نگر، بيند  نميبيدل تمايز چنداني بين هستي و نيستي

  . نيستي استةمقول ،رباترين فصل كتاب هستي ترين و هوش دلكش  هستي است وةسك
  باده هستي كه دردش وهم و صافش نيستي ست

  ازه استـاي، خمي دهـدالش ديـر گر اعتـچون سح
  : و آيينه را نيز بيدل درباب عدم و وجود ذكر كرده است١يل جوهرتمث

  اظهار كمالم محو نقصان بوده است! بيدل
  ياد  بهرم آمدـتا شكست آيينه، عرض جوه

 ينيها و منکران عالم ع سوفيست  بهحمله مشتمل بر فلسفي بيدل رباعياتيكي از 
 خود از عدم با وهم تلقّي گذاشتن بين است؛ بيدل برخالف سوفسطاييان و براي مرز

  :قابل رهيابي و شناخت است ، دانسته که با شهوديقتي حقيعالم را دارا، سوفسطايي
ـ گو  خبر اسـت   بي که از خرد ييسوفسطا ـ يد عـالم تخ ي    سربـسر اسـت  يل

ـ    يـ ن خ يم هم  عال يآر   اسـت  گر  جلوه يقتـيد در او حق   يجاو  يال اسـت ول

  وحدت وجود و وحدت شهود در شعر بيدل
عربي   ابنتوسطكه  شمار آورد به توان محور عرفان نظري  ميرا» وجود وحدت« ةينظر

ي متعددع و ي متنوها شامل روايت ، عرفانيةاين نظري. و پيروانش ايضاح و تببين شد
باشد كه در   ميهرد بحث ماست روايت عرفاني اين نظريوچه م گرديد در اين مقال آن

  . استناد واقع شده استشعر بيدل نيز مورد استفاده و
  :چهار گونه مطرح شده است  بهدر ميان مسلمانان وحدت وجود
                                                   

  سالم است،تا وقتي كه آيينه. ت آيينگي يابدمالند تا خاصي پشت شيشه مي اي است كه به هماد  اشاره به،جوهرمنظور از   .1
.  تمثال مخاطب خويش استةجاي نمايش جوهر، بازتاب دهند  چرا كه آيينه به،جوهر آن، قابل رؤيت نيست

  .در باب آدمي نيز اين نكته صادق است باعث نمايان شدن جوهرها خواهد شد، ه شدن آيينه،ه تكّشكستن و تكّ
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 بيان شده و توسط عرفاي مةكه از ناحي( مثابه وحدت شهود  بهوحدت وجود) الف
ذات حق وجود  ،تلقّيبراساس اين  )كسي نيز چندان متعرض آن نشده است

 متناهي را در برابر او موجودات, ت حق عظميتؤعارف با ر يتناهي بوده وال
اين روايت از وحدت   بهدر واقع نامي كه عارفان ،بيند  ميهيچ و غيرقابل اعتنا

  . نه وحدت وجود،وحدت مشهود و موجود است، اند وجود داده
 يت ذات احد،مساوي و مساوق بودن تمام عالم با خدا كه در اين تقرير) ب
حكيمان و . موع عالم ظاهري استمج  نبوده وتحقّقد از مظاهر مصورت مجر به

جهله«به ه راعارفان بزرگ اين نظري تكذيب و تكفير   به نسبت داده و»هصوفي
  .١ا صدرا اين قول را كفر آشکار دانسته استعنوان نمونه ملّ  به.اند قايالن پرداخته

صاحب  ،حقيقت وجود واحد ،براساس اين روايت: وحدت تشكيكي وجود )ج
اين  . ديگر ممكنةبه از آن حقيقت واجب است و مرتبمرت مراتب است يك

هين شيرازي كه مبتني لّأ صدرالمتةتوان در آراي اولي  ميتقرير از وحدت وجود را
  .بر فهم اصالت وجود است جستجو كرد

دات ديگر كتاب اسفار آن را در مجلّ هين بعدهالّأتحليل خاص عرفا كه صدرالمت) د
). تبيين شد عربي و پيروانش نيز  ابنتوسطكه اي  ههمان نظري (٢بيان نمود
كثرت طولي و  ه وجود از جميع جهات بسيط و واحد بوده و اين نظريبراساس

 بلكه ،خداست و غير او وجود نيست، اين حقيقت واحد. عرضي در او راه ندارد
 را كه در »تجلّي« ةتوان نظري  مي.است) نمود ( وجود نماهرچه هست صرفاً

و تحليل مراحل و مراتب  ها با خداوند  كثرات ظاهري و رابطه آنصدر تبيين
  .٣ مبتني بر همين روايت محسوب كرد، ذات الهي استتجلّي

                                                   
 .٣٤٥ص , ٢ج , قم, يمنشورات مصطفو, االسفاراالربعه :محمد,  شيرازيالدينصدر 1
 .٢٨٦-٣٤٧صص , ٢ج , اسفار: ك.ر  .2
 ، تهران، آشتيانيالدين د جاللتصحيح سي  به المشاعرةشرح رسال:   به.ك. بيشتر در اين باب رةبراي مطالع  .3

 مركز انتشارات دفتر ، قم، آشتيانيالدين د جالل سي،مه قيصريشرح مقد, ٣٥-٤١ صص ،ش ه ١٣٧٦, اميركبير
، انتشارات  تهران،حسين حسيني طهراني محمدد  سي،مهر تابان ؛١٣٩-٤١ صص ، شه ١٣٦٥ ،ت اسالميتبليغا
  .١٢١-٤٨صص , تا  بي،العلومباقر
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طبق ( وحدت وجود ةعقيد   بهتوان يكي از پرسشگران و باورمندان  ميبيدل را
 ي تحسين برانگيز در اشعارخوددقّتظرافت و  وي با .آورد شمار  به)روايت چهارم

 ي وحدت وجود و وحدت شهود پرداخته وها بررسي وجوه مغايرت و تفاوت به
  .شمارد  مي و رفعبين اين دو مفهوم را قابل حلّ اختالف ديرينه و ظاهري ،نگاهي نو با

  .١ وحدت وجودي ابن عربي انكار ناپذير استةتدثير پذيري بيدل از انديش
 وحدت وجود در ديوان بيدل آمده است ةيي كه در تبيين انديشها بسياري از مثال

 بيدل اما ،پيش از وي در كالم فالسفه و صوفيان مسلمان و غيرمسلمان ذكر گرديده
.  پوشانده است»لباس بحر ،حبابي را«قول خود  به ،آميزي اعجازيتمهارت و خالق با
 كار رفته به يي كه در شعر بيدل براي تبيين مبحث وحدت وجودها جمله تمثيل از
  :موارد ذيل اشاره كرد  بهتوان مي

  ٢ و چندين تابلوي هنرينقّاشيك 
  ٣شود  ميواحد مجموعاي   در خوشهها كه كثرت دانه: دانه و خوشه
  ٤دريا و امواج
  ٥دريا و حباب

  ٦انسان تنها و خيال
  ٧بآتصوير در 
  ٨گوهر و آب
اورهاي خالف آمد ديگر گفتارها و ب ، خودرباعياتكه وي در يكي از  شگفت اين

  :نقد وحدت پرداخته است به خود،
                                                   

  ٣١٠، ص لمي و فرهنگي، تهران، انتشارات عكاروان حلّه با :كوب بروجردي، عبدالحسين زرين: ك.ر  .1
  همتـاش نيـست   جوش اشيا اشـتباه ذات بـي      .2

  
ـ     غبـ  كثرت صـورت     اش نيـست ار وحـدت نقّ

  
 

  کثــرت، طلــسم اعتبــار وحــدت اســتعـالم    .3
  

  انــد هــا آيينــه دار شــوخي يــک دانــه خوشــه
  

 

   گر آبـيم بـا گـوهر       م و اگر موجيم، اگر بحري     .4
  

  دارد بندد كه مـا را از تـو وا   دويي نقشي نمي  
  

 

ــةســرماي  .5 ــاب ب ــر از محــيط نيــست  ه حب   غي
  

ــ  ــو آب مـ ــ ا وآب تـ ــهوايـ ــت هـ   اواي مـ
  

 

ــ  .6 ــت  جهـ ــايي اوسـ ــردن يكتـ ــل كـ   ان گـ
  

ــخص تنهـــ   ــدارد شـ ــز خيـــاالت نـ   ا جـ
  

 

  سـت  آلود دويـي  وحدت از خودداري ما تهمت   .7
  

  اي بيـرون آب    سـتاده اعكس در آب است تا      
  

 

  ست محيط و گوهر و آب و حباب و موج يكي  .8
  

  اي  دهص ايـن و آن شـ      مي پي تشخي  تو از ع  
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  تسـ   بيكـاري  عالم،   وانگرند چون  سـت   اسراريچند خلوت  هر وحدت
ـ  نم ـ  د كـه ،  م كثـرت  ة وال   سـت   و بازاري  كوچه  سوداي با من   رامـ  دارل

 مطلق يفنا از ، خويش و با عبور از وحدت و كثرتةبيدل در سلوك خاضعان
 :آورد ميدر سر

ـ ناـم فـيناـف،  مـيناـم ف ـيناـف  مينه کثرت نـوا   ،  مينه وحدت سرا     مـي
  !شود  ميچه قناعت شگفتي در اين عبور نصيب بيدل و

  يمـ ين،  ک حباب ي از ما، قسمت کنند بر    ي کـاش  ستيم، از بزم ن   يجام وهم   به قانع
 مثال معشوق  بيدر جمالر ي عظيم تحةمرتب به قناعت است كه همين ةو در نتيج

  :رسد مي
ـ نه خواهم گر  يآ،  تا چشم دارم    کفددار بــشيــم دعــال  زيد گلــياشــ   ستني
دهد و سفري   ميدست هم  به زدايي و هنجار شکني در شعر بيدل دستييآشنا

 فراچشم مخاطبان كثرت و بالعكس را در لباس زيباي شعر،  بهمستمر و مداوم از وحدت
  .نهد مي

افالطون  .رهايي است  بهي بيان راه،ي مطرح در اشعار بيدلها يكي ديگر از انديشه
محبوس  آن نهد که مردمان در  مي را فراروي مخاطبانيل غاريتمث، يتدر کتاب جمهور

 ياز جا که يطور هشده ب ر بستهيزنج  بهپا و گردن آنان  واند ستهي غار زتعلّقبوده و در 
توانند  ي هم نظر نميگري ديسو  بهش چشم خوديپ توانند کرد و جز  نميخود حرکت

  .١ الي آخر…گردانندعقب بر  بهگذارد که آنان سر خود را  نميريرا زنجيند، زكفا
را  ل افالطونيثُانگيز خود راه برون رفت از غار و م  دلغزليات از يكيبيدل در 
  :كند  ميچنين مطرح

  ک مژه واکن ز پرده مست بـرون آ        يچو شمع   
  

ــدح ،نــاير پنبــه ز ميــبگ ــهق ــرون آ  ب   دســت ب
  

  ؟تعلّــق خــشت خاکــدان يچنــد شــو نمــرده
  

   پست برون آ   يها  ن دخمه ي جنون کن وز   يدم
  

                                                   
  .٣٩٤- ٧ فواد روحانی، صص ة ترجم،جمهوری :افالطون: ك.براي تفصيل درباب تمثيل غار و مثُل ر  .1



  هاي فلسفي در شعر بيدل دهلوي بررسي انديشه  ٢١٣

  

  ؟جهــان رنــگ چــه دارد بجــز غبــار فــسردن
  

  شه از شکـست بـرون آ    ين ش يسنگ کن ا   ازين
  

 غبار خيال ابحث عدم و وجود پرداخته و آن ر  به همين غزل بيدل مجدداًةدر ادام
  :شمارد مي

ــام ــد ي ــار خأي ــدم غب   ال اســتيــس وجــود و ع
  

  چه هست بـرون آ  ست مخور غم از آن ينچه   از آن 
  

ــ  ــان خان ــاش محــو کم ــ فرةمب ــ چــو ب،بي   دلي
  

ــکار  ــاز ش ــدنگ ن ــ، ز قيخ ــرون آي ــست ب   د ش
  

   در شعر بيدل»هيچ«مفهوم 
 اين واژه كلّيطور   به. است»هيچ« ةدي در شعر بيدل واژكليي پركاربرد و ها يكي از واژه

ا ي عدم يچ در معناي ه:اشته استداي   دوگانهييي عرفاني، كاربرد معناها هنظري در
 يمساوق و مساو »چيه«مفهوم  ،در معناي نخست . و بيهودگييچ در پوچي و هيستين

 در دومين معنا، مفهوم اما .مطلق وجود  به سالك در نفس خويش و نيليستين است با
 .باشد  مي مترادف، محض و خأليپوچ ،ييمعنا  بيمعاني و مفاهيمي از قبيل  با»چيه«
 شدن از يوارگي و خال  تهياند ناي ديگري كه عارفان از اين اصطالح اراده كردهمع
نفس«ات تعلّق و رهايي از »ستيهست و ن«مات توه هيچ  توان آن را  مي است كه»ارهام

نگاهي پارادوكسيكال و چند جانبه است  ،مفهوم هيچ  بهنگاه بيدل .انگاري عرفاني ناميد
و در ديگر  كاربرده  به» محضيستين« يدر معنا  را»چيه« ةاژاز ابيات، واي  وي در پاره

 .آن داشته است  بهيمثبت و نگرش عرفان تلقّينوعي  ،ابيات برخالف اين رويكرد
  :برده استكار  به محضيستي نيمعنا  بهچ رايعنوان مثال وي در بيت زير ه به

  چيچ و بقا هيو نفس ه چيچ و جسد هيجان ه
  چـيـا هـکج هـ بم تادـگ عـ تو ننيتـ هسيا

  :اين بيت و نيز در
  يچبـا هـ    ن قافلـه  يد ا کش ي مي ثرنج عب   منزل عدم و جاده نفس، ما همه رهـرو        

ا وجود ي(  و وحدت وجودي نگاه مثبت عرفانيمعنا  بهچ رايه ، در بيت زير بيدلاما
  :استفاده نموده است) مطلق



  ٢١٤  قند پارسي

  

  يچ، او جمله و ما هـ يستين  و ما  ياو هست   يدنآن جلـوه رسـ      به ال است يما را چه خ   
 است که در »چيه« از عدم يآدمي نماد و نمود ،برمبناي نگاه بيدل در بيت مذكور

 تازه و يكلش  به کل،ي را در نفس آن هستيستي خواستار آن است كه ن،نهايت سلوك
 را فارغ يستيا ني »چيه«ن يا انگيز ديگري، بيدل در بيت دل.  بدل كنديفناناپذير از هست

  :نامد مي »ر و بم وهميز«وجود مطلق،   بهلجدا از توسو 
  چين سـاز و صـدا هـ   ي ام درييداطوفان ص   دني چه شن  ،ر و بم وهم است چه گفتن      يز

مفهوم عدم در شعر بيدل واجد مكان است و گذرگاه  ،برخالف تعاريف فلسفي
  :سوي معشوق  بهسالك

ـ که   د آن يام بر   م مـا  ي جانب ملک عدم دار     خود را  يمو  نـشان  ان او م از دهـ   يابي
  :جستجوي آن برخيزد  بهداند كه بايد  ميوي عدم را ظلمت آبادي

  د و رفـت   يدم راه عدم پرسـ    يامت با يتا ق   ام  بـرده  ي سراغ ينشان بو   بي زان دهان 

   بيدلةدر انديش  حيرتةمقول
دارد  و شعر بيدل تفكّري در  نقش و جايگاه مهم، فلسفيـ مثابه مفهومي عرفاني  بهحيرت

يكي از نمادها و  .خود اختصاص داده است  بهو بسامد بااليي را در شعر وي
آيينه و كاربست آن   بهاو چندان . استآيينهاصطالحات متناظر با حيرت در شعر بيدل 

آيينه   تركيباتي از قبيل.اند  ناميده»ها شاعر آيينه«در شعر خود الفت داشته كه وي را 
صيقل  ،جوهر آيينه ،داري  آغوش، آينهةآين ،پرداز آيينه ،گري آينه ،خو آب آيينه، آينه ،خانه
 تنها بخشي از …تمثال آيينه و ،خيال آيينه ،غبار آيينه،  حسنةآين ، آينهةخان، آينه
  :رود  ميشمار  بههاي ادبي و فكري بيدل دهلوي پردازي آيينه

  نجـا آيينه گري كار كمي نيست در اي       از حيرت دل بند نقاب تـو گـشوديم         
  :يا و

  ام رم چه شد از خويش رفتـه      برق تحي   وزاي مـن هنـ    سـراپ  د ز دمـ   مـي  نهآيي
 رفته است كه پرداختن كار  بهبسياري از مفاهيم فلسفي ديگر نيز در شعر بيدل

تواند   مي كه هريك مهمةنكت دو  بهفقط.  اين مقال و مجال نيستة در حوصلها آن به
  :كنيم  مياشاره وي باشد ةدل و انديش بيةمحور پژوهشي ارزشمند دربار



  هاي فلسفي در شعر بيدل دهلوي بررسي انديشه  ٢١٥

  

محيط « و »عرفان«مثنوي   عرفاني بيدل در دوـ ي فلسفيها بخشي از انديشه .۱
 توان  مياين دو اثر نيز  بهي در نگرشي اجماليحتّ.  تبيين شده است»اعظم
عربي   ابنالدين آراي محي ي بيدل باها انديشه ي فراوانها  و مقارنتها شباهت به
دست يافت، اگرچه مقام علمي و فكري بيدل چندان رفيع  )شيعارف مراك(

ديگر  مذكور نيز وجوه متمايز نظام انديشگي وي با ي آثاراست كه حتّ
 ي فكري بيدل وها اين همه بيشترين شباهت با .دهد  ميانديشمندان را نشان

 .توان در اين دو اثر جستجو كرد  ميعربي را ابن
هم  ويژه بوديسم و هندوييسم نيز، هاديان هند ب و ها رپذيري بيدل از آيينثا .۲

) پتنا( بيدل در شهر پتنه :ل و بررسي بيشترمأ تةچشمگير است و هم شايست
 ، بوداةانديش دنيا آمد و كمترين دليل براي اثبات آشنايي وي با به ـ زادگاه بودا ـ

 بين ي نيز قرابت معنوي و روحاني خاصّاما. قرابت اقليمي و جغرافيايي است
  .آن اشاره شده است  بهي بيدل و بودا وجود دارد كه كمترها انديشه
 چندان انس و الفتي ندارد، ةفلسف  مكتب بوديسم گرچه باكلّيطور  هبودا و ب

 منطقي دقّتبوده كه علمي  عرفاني ـ ي فلسفيها  آموزهةيك سلسل عين حال مبتني بر در
 ،ي نظام فكري بوديسم ستنتاجي و علّساختار ا. و نظم فلسفي خاصي بر آن حاكم است

عاستدليلي بر اين مد.  
شود كه مناسبتي تام   مي فلسفي فراواني ديدهـ در شعر بيدل مفاهيم عرفاني

نظام مبناي تعاليم مندرج و مكتوب در  بر .ي بودايي و هندويي داردها هيدانديش با
ده ي و توصيف شفذات مطلق از شش جهت معر  بهفلسفي جوگيان هند، امكان نيل

  :اين شش جهت عبارتند از. است
 ، و مراقبهتفكّر محسوسات،  از عالمتجردحبس نفس، ضبط حواس يا   بهاشتغال

در شعر بيدل .  امحاي كامل در ذات مطلقتمركز نيروي معنوي، حصول يقين و نهايتاً
  :كار رفته است  بهتركيب شش جهت بارها

  حشت كو؟ ساز واماقفس از شش جهت باز است،       
  

  و بــالي كــه نتــوان كــرد آزادم پــر  بــيآن مــن و
  

  :يا و



  ٢١٦  قند پارسي

  

  م بسته شداز گرد تظلّ، شش جهت راه من
  اب، دادـب نايـرم از مطلــب  مير در دلـب
 شش جهت جغرافيايي باشد و پس  به اشارهبعيد است كه مقصود بيدل صرفاً

  : در اين بيتدقّتيا با  .ي متافيزيكي را مورد غفلت قرار داده باشدها زمينه
  شش جهت مطلع خورشيد وسيه روزي چند

  

ــايه ــرورد سـ ــاي پـ ــژ قفـ   اشـــندخفّ ةمـ
  

 خورشيد حقيقت و رهايي  بهشش جهت وصول  بهتوان دريافت كه بيدل نيز مي
  . آفتاب آسمان نه صرفاً،انديشيد مي

كاربرده و مقصود وي ضبط و   به را بارها»نفس دزديدن«بيدل تركيب  ،همچنين
  .وده استتزكيه نفس ب

  مان كـردي قدر بود كه از آينـه احـس        اين  حاصل از هستي موهوم نفس دزديـدن      
 در »تمركز نيروي معنوي« و هم با »نفس حبس« توان با  مينفس دزديدن را هم

  .الذكر قياس كرد مكتب فوق
  :ي بوداستها ء از انديشهر و ناپايداري اشياتغي  بهاشاره

  مل نمانـد  ش پرواز بـس   و دم بي  د   چه حاصـل   امانفس عالمي دارد    
  :ي بودا را جستجو كردها پاي انديشهوضوح رد هتوان ب  ميدر اين دو بيت هم

  آن نقش پايي كه در گل نمانـد       به  نشان گيـر از گـرد عنقـا سـراغم         
ــ  يدنت نارســذّوق اگــر لــد شــربــ ــدزل نموش منــت در آغــاقام   ان

 ةتوان نتيج  ميحيرت و مفاهيم مشابه را، معد ،مفاهيمي از قبيل هيچ ،نظر نگارنده به
كه برخي از   نه چنان،ح در مكاتب معنوي هند دانستي مطرها اثرپذيري بيدل از انديشه

  ! بيدلةمعلول نگاه نيهيليستي و هيچ انگاران ،پندارند  ميها ماترياليست
ثير أذكر اين نكته نيز ضروري است كه در عين حال كه بوديسم و هندوييسم، ت

جات عرفاني و شهود و استنتا،  در نهايتاما ، بيدل داشتهةنكار ناپذيري بر شعر و انديشا



  هاي فلسفي در شعر بيدل دهلوي بررسي انديشه  ٢١٧

  

 و نظام چند »١همه خدا انگاري«ي عرفان توحيدي است نه ها مبتني بر آموزه ،بينش وي
  .٢خدايي شرقي
 قرائت ، واقع شودتوجهديگري كه در درك شعر بيدل بايد مورد   مهمةنكت
 دليب دل است؛ دليل اين امر نيز واضح است؛ي از شعر بيند بعد و درک چيکيهرمنوت
ع  و متنومتعدد يها هييش در الها شهي است که انديشهادت آثارش از معدود شاعران به
ين نكته امكان ا  بهتوجهو پنهان شده است و فهم ابعاد شعر وي بدون  دهيچي، پييمعنا

  .ناپذير خواهد بود
و بارها خواند چرا كه در هربار خواندن معنايي ديگر را شعر بيدل را بايد بارها 

شده   نموده و مشام مخاطب را از عطر شگفت و غريبي كه گويي از بهارهاي گمتجلّيم
  .سازد  مي سرشار،ي غيب وزيده استها در پرده
  منابع
 مركز انتشارات دفتر تبليغات ،مه قيصريشرح مقد: الدين د جاللسي، آشتياني .۱

  . شه ١٣٦٥ ،م ق،اسالمي
، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، تهران، چاپ  ترجمه فواد روحانی،جمهور :افالطون  .۲

  .ش  ه١٣٤٢دوم 
 / ق ١٣٨٣ ، ، قاهره ي ابوحامد غزاله الباطني فضائحبر  مه مقد:حمان، عبدالر بدوي .٣

  . م ١٩٦٤
اهللا  ليل خخال محمد خسته وتصحيح  ، به بيدلكليات: بيدل دهلوي، ميرزا عبدالقادر .۴

  .ش  ه١٣٦٨چاپ دوم تهران، چاپ مروي، اهتمام حسين آهي،  خليلي، به
چاپ دوم سروش، تهران، نشر ، بيدل، سپهري و سبک هندي:  حسن،حسيني .٥

  .شه  ١٣٧٦
                                                   

1. Pantheism. 

  :  بهك. از بيدل رصوابعنوان نمونه از تفاسير نا به  .2
ف كوشيده است در اين كتاب مؤلّ. م ۱۹۴۶، سمرقند، ات فلسفي ميرزا عبدالقادر بيدلنظري :ومنوف، ابراهيمم  

 ابيات و شواهد مورد ارجاع، هيچ ارتباطي مستقيمي  را مطرح كند، اما…يزم وي هاسخ، پانتتنكه مفاهيمي چون 
 !اين مفاهيم ندارند با



  ٢١٨  قند پارسي

  

  .تا بي،  تهران،العلومانتشارات باقر ،مهر تابان: حسين محمدد سي ،حسيني طهراني .۶
، انتشارات علمي و فرهنگي، ان حلّهكارو با :كوب بروجردي، عبدالحسين زرين .٧

  .ش  ه١٣٧٩ دوازدهم چاپ ،تهران
، ٧٤-٧٥، ش ٧، دورة هنر و مردم، مجلّة “بيدل دهلوي”:  رضامحمدشفيعي كدكني،  .٨

  .ش ه ١٣٤٧آذر و دي 
  .٢ج , قم, منشورات مصطفوي, االسفاراالربعه :محمد,  شيرازيالدينصدر .۹
 الدين د جاللتصحيح سي  به،لمشاعر اةشرح رسال: صدرالدين شيرازي، محمد .۱۰

  .ش ه ١٣٧٦ ،تهران,  اميركبير،آشتياني
  .ش ه ١٣٦٢، ، تهراناي  بدره، ترجمة فريدون  اسماعيليان تاريخ :، برنارد يسئلو .١١
  .م ۱۹۴۶، سمرقند، نظريات فلسفي ميرزا عبدالقادر بيدل :منوف، ابراهيممؤ .١٢
 .م ۱۹۵۷/ق ۱۳۷۷ ،بيروت ،دار صادر  جلد،۱۲، رسائل اخوان الصفا و خالن الوفا .۱۳
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  يهاي شعر ميرزا عبدالقادر بيدل در تذكره
  ∗شريف حسين قاسمي

 م ١٦٤٤/ه ١٠٥٤سال  در )حاال واقع در بنگال( ١ميرزا عبدالقادر بيدل كه در اكبرنگر
 حيات گفت، دوربد م ١٧٢٠/ه ١١٣٣دنيا آمد و بعد از زندگاني نسبتاً طوالني در سال  به

مندان بوده  ه عالقتوجه هميشه مورد از جمله شعرايي است كه آثار منظوم و منثورش
صاحبان ذوق در هند و ايران و افغانستان و تاجيكستان حتّي امروز هم شعر بيدل . است
  :خود بيدل از منتقدين شعر خواسته بود. خوانند مندي مي عالقه را با

 فيـي نگذر ز جادة منصـدل اگر رسـكالم بي به
 فرين دگر مگر آاي هطلبد ز تو صل  نمييكه كس

اند كه  برده اند، پي داده هايي كه شعر بيدل را مورد مطالعة گسترده و عميق قرار آن
  :بيدل حقيقت شعر خود را در اين بيت خود تعريف و توصيف نموده است

  هزار آينه تابان شده اسـت       يك حقيقت به    بيدل آن شعله كزو بزم چراغان گرم است       
اين   بهند،ا هقرن بيستم ميالدي مطالعه كرد بيدل را در مبعضي صاحبان ذوق كه كال

  :اند كه نتيجه رسيده
ين  ااي از ي قطرهام حتّ كنم ولي قادر نشده از پانزده سال بيدل را مطالعه مي”

ت كه زبانش را لين و آخرين شاعري اسفقط بيدل چنين او. اقيانوس را بردارم
  .“تل را ماوراي ادراك بوجود آورده اسئيل آفريده و تخئيتخ

  )نياز فتحپوري(

                                                   
  .استاد دانشگاه دهلي، دهلي  ∗
 .پور قرار دارد تقريباً صد كيلومتر دور از بهاگل) راج محل(اكبرنگر   .1

 



  ٢٢٠  قند پارسي

  

  :دهد منتقد معروف ديگري نظر ميمجنون گوركهپوري 
توان در  كائنات فكرش را نمي. بيدل پروردگار تراكيب و اساليب جديد است”

ها قيد كرد تمحدودي“.  
الهام از كالم بيدل شروع كرده بود، شعر بيدل را  غالب دهلوي كه سرودن شعر را با

  :خواند مي» ١بهار ايجادي بيدل«و » قلزم فيض«، »ساحل محيط بي«
ــدل   سـاحل   چنان آن محيط بـي    هم ــرزا بيـ   قلـــزم فـــيض ميـ

  :گفت امه اقبال هم شيفتة شعر بيدل بود و ميعلّ
اند  زيسته چهار نفر در جهان مي. بيدل موجد و هم خاتم سبك شعر خود است”

و آن چهار گردد  مشكل از آن رها مي  بهشود،  ميها نكه اگر كسي گرفتار طلسم آ
  .“الدين ابن عربي، شنكرآچاريا، بيدل و هگل نفر عبارتند از محي

آثار منظوم و منثور او   بهنگاران شعراي فارسي هم در خود زندگي بيدل تذكره
اين نتيجه رسيده بود كه   بهشمردند و اي مي او را از هر لحاظ نابغه.  شده بودندتوجهم

حركت و جوشش عبارت است، او با سكوت  ا عرفان او ب وبيدل شاعري است عارف
 كند،  مييوسي و محرومي را ردأ ندارد، جنب و جوشي كه دارد، ماي  عالقهشو آرام

هاي  ساماني فور است، جلوهنست و پايي مد بي در نگاه اوانگيزد،   و عمل مييتفعال به
 تحير از جمله هاي هاي كائنات، آيينه ساماني هاي حقيقت، بوقلموني فطرت، نورافشاني

آهنگي لب و لهجه  معاني، هم آفريني  الفاظ، حسنيرنگين. اجزاي كالم بيدل هستند
بنابراين . وجود آورده است هسحرآفريني شگفتي را در كالم بيدل بمزايايي هستند كه 

اتخصوصي،ي داشتند و تا حتّ ين همه شعر بيدل را دوست ميرمتأخّمين تا  از متقد
  .اند گرفته لهام ميالمقدور از آن ا

گردد تا  هاي مختلف شعرا آمده است، نقل مي كه در تذكره در زير ترجمة بيدل چنان
معلوم شود كه منتقدين ادبي ما بيدل و آثار منظوم و منثور او را در خود حيات او، در 

  .اند طور ارزيابي كرده هزندگي او و در عصر نسبتاً دور از حيات او چ  بهدورة نزديك

                                                   
  :غالب دهلوي اين تركيب را در اين شعر اردو آورده است  .1

                                            
  

                      ٓ          
    



  يهاي شعر ميرزا عبدالقادر بيدل در تذكره  ٢٢١

  

در اين مدت ) بندرا بن داس(فقير 
جامعيت كماالت و حسن   به…عمر

اخالق و بزرگي و همواري و شگفتگي 
و رسايي و تيزفهمي و زودرسي و 
انداز سخن گفتن و آداب معاشرت و 

اني حسن سلوك و ديگر فضائل انس
 .ام نديده) بيدل(همچو اويي 

  )ه ۱۱۰۲: تأليفسال (خان لودي علي  شير :١الخيالةمرأ
اني سني ها وشگدل ميرزا عبدالقادر بيدل زالل فكرش در صدف  خوي صاحب فرشته

 بلندپروازان اوج سخن .نمايد ها باغباني مي كند و سحاب سخنش در چمن هوش مي
هواي دريافت مطلب  در ر اگسنجي

 ،عالم باال فرستند هبلندش فكرها را ب
داني اگر  است و صدرنشينان انجمن نكتهرو

اميد طالقت در مقابل آينة  هطوطي طبع را ب
 حسن معني از ،فكر صافش گذارند سزا

 شعشعة جمال گرن هپردة مشكين الفاظش ب
معشوق از حجاب نقاب نمايان و حروف 
دلنشينش از پرتو مضامين روشن چون 
 ،خطوط شعاعي مقدمة خورشيد تابان

مين اشعار مثل قطرات ريزش معاني بر ز
همواره چون ابر  بدارخرام از الفاظ آ باران رحمت بيرون از اندازه وشمار و كبك خوش

  :مژه و مردمك آهوي چين دوات و قلمش بين و مبين به نيسان گهربار
ــخن  ــاد س ــر آب ــع او در هن    داد سـخن ،دهد داد سـخن     مي  طب

جز لذّت   به در مدت العمر،هو در هند نشو و نما يافت از قوم جغتاي برالس است
 در اوايل شباب چند روز بنابر مصلحتي نوكري شاهزادة ،تي ميل نكردههيچ لذّ  بهسخن
 .منصب عمده سرافرازي يافته بود  بهجاه سلطان محمد اعظم شاه اختيار كرده عالي

ض عر هبان ب يكي از مقر.ميان آمد روزي در مجلس شاهزاده ذكر شعراي عصر در
ري از سواد هندوستان بهتر از ميرزا ثآباد بلكه در اك جهان كه بالفعل در شاهرسانيد

  : شاهزاده فرمود. نخواهد بود،مالزمت منسلك است  بهعبدالقادر بيدل كه در سركار
اضافة   به در مدح ما انشا كند تا زور طبعش معلوم نمودههبگوييد كه قصيد”

  .“ سرافراز فرماييمتقربمنصب و 

                                                   
 . هجري١٣٢٤مطبع مظفّري، بمبئي،   .1



  ٢٢٢  قند پارسي

  

 . بخشي سركار رفته استعفاي منصب كردةخان  بهالحال  في،ميرزا رسيد ه باين خبر
 ،آن ديدند كه يك قصيده در مدح شاهزاده توان گفت هرچند دوستان مصلحت وقت در
جا كه ديوانش قريب بيست هزار بيت خواهد  ين ا از.قبول نكرد و ترك منصب نمود

  :هغزلياتمن . بود و يك بيت مدح در آن داخل نيست
  سـت  اي طاووس جلوه زار تـو آيينـه خانـه        سـت  اي ام گـل داغـم بهانـه        حيرت دميده 

  سـت  اي هم نيامده گوش فـسانه  چشمم به   سـت حيـرتم    حسرت كمين مـژده اصـلي     
  سـت  اي  خيـال آشـيانه     اي بـه    رنگ پريـده    كــنم در يــاد عمــر رفتــه دلــي شــاد مــي

ــشت آزادي  ــرق وح ــدل ز ب ــرسا بي   سـت  اي  از خود زبانه   اين شعله ز ابر آمدن      م مپ
*  

ــة   ــشد آيينـ ــتنـ ــي  كيفيـ ــاهر آرايـ ــا ظـ    مـ
  

ـ        چنـدين لفـظ پيـدايي      هنهان مانديم چون معني ب
  

  غفلت سـاخت دل تـا وارهـد از غيـرت امكـان              به
  

  داشـت بينـايي     سوخت اين آيينه گـر مـي        چها مي 
  

  دلي خون كـردم و در آب ديـدم نقـش امكـان را             
  ج

   مـــن عـــالمي را كـــرد دريـــاييةگـــداز قطـــر
  

   ويرانـه جوشـيدن   در ايـن  بايـد     انم بـا كـه مـي      ند
  جج

  هر محفل كه ره بردم چو شمعم سوخت تنهايي        هب
  

ــاده    ــا افت ــالع ز پ ــستي ط ــان از س ــدل چن   ام بي
  جج

  كــه تمثــال ضــعيفم را كنــد آيينــه ديبــايي     
 

هم  شيخ ناصر علي اتّفاق افتاد كه با شكراهللا خان بانوابروزي ميرزا را در مجلس 
 شيخ در مطلع آن سخن كرد و .ميان آمد  در،غزل كه مرقوم شدصحبت كردند و اين 

 خالف دستور »چندين لفظ پيدايي هنهان مانديم چون معني ب«ايد كه   آنچه فرموده:گفت
 ميرزا .دردگ ه ظاهر مي معني البتّگردد  هر گاه لفظ پيدا، چه معني تابع لفظ است،است
ا ، آن نيز لفظي بيش نيست،داريد ي كه شما تابع لفظ ميا نيعم :م كرد و گفتتبسام 

 مثالً حقيقت انسان كه با اين ،آيد هيچ لفظي درنمي  به،ني استع ممن حيث هي هيآنچه 



  يهاي شعر ميرزا عبدالقادر بيدل در تذكره  ٢٢٣

  

 شيخ ساكت شد ، هيچ مكشوف نگرديده،همه شروح و تفاصيل در كتب مندرج است
  :اما بر اكثري از ابيات ديگر وجد كرد و نيز از واردات خاطر بيدل است

  آهنـگ مانــد  كلفـت دل نالـه بـي   از هجـوم  
  بوي اين گل از ضعيفي در طلسم رنگ ماند        

  

  كس تحـصيل آسـايش مبـاد        سنگ راه هيچ  
  تنـگ مانـد      دل ليتاب گوهر شد و     قطرة بي 

  

  هـا بـال پـرواز رساسـت     نام را نقـش نگـين     
  ما ز خود رفتيم اگر پاي طلب در سنگ ماند         

  

  پيـدنهاي هــستي در عــدم تنيـست تكليــف  
  آهنـگ مانـد   زي كه بـي آرميدن مفت آن سا 

  

ــع راه آرزو    ــدل قط ــاكرده بي ــدم ن ــك ق   ي
ـ        صـد فرسـنگ مانـد      همنزل آسودگي از ما ب

  

*  
ـ        دسـتت دل مـا بـست       همشّاطه شوخي كـه ب

   رنگ حنـا بـست     ،خواست چمن طرح كند     مي
  

  لگــداشـت دريــغ از ورق   آن رنـگ كــه مــي 
ـ              پـا بـست    هاز دور كف دسـت تـو بوسـيد و ب

  

ــ  ــي را ب ــر چمن ــو پيچ  هآخ ــشت ت ــدسرانگ   ي
ــست    ــا ب ــه نم ــفق و غنچ ــاب ش ــرد نق   وا ك

  

ــا چــشم گــشايد مــژه آغــوش بهــار اســت    ت
  كـشا بـست     عقـده  قـدر   رنگ سـر نـاخن چـه      

  

  گــر وانگــري صــنعت مــشّاطگي ايــن اســت 
  سحر است كه بر پنجة خورشـيد سـها بـست          

  

  زين نور كه از شمع سرانگشت تـو گُـل كـرد           
ــاقوت   ــش ي ــد آت ــعله زن ــا ش ــست ،ت ــا ب    حن

  

  گ گُـل امـروز    آب است ز شـبنم دل هـر بـر         
ـ      كاين رنگ چمن     جـا بـست    هساز وفا سخت ب

  



  ٢٢٤  قند پارسي

  

  تمنّـــاي نگـــارش   هاربـــاب نظـــر را بـــ   
  قفــا بــست  هدســت مــژه بــود تحيــر بــ    

  

ــرار     ــسخة اس ــب ن ــد منتخ ــه ده ــا عرض   ت
  طـرح چمـن معنـي يــك غنچـه جـدا بــست     

  

ـ       كيفيت   سـت  رنگـي  ه گُل كردن اين غنچـه ب
ــه   ــوان آين ــار ت ــرت سرش ــز حي ــست ك ــا ب   ه

  

  اين رنگ   شو كه به  هم از شوق چمن      بيدل تو 
  شـــيرازة ديـــوان تـــو امـــروز حنـــا بـــست

  

*  
ــيش در داد  ــانه صــالي ع ــاد   كاش ــت ب ــرب مبارك ــر ط   اي ده
ــاد    ارشــــاد اقبــــال دارد امــــروز ــي ايج ــان معن ــي ج   همراه

  ارشــاد  ســاز دوران رســد بــه    هـا   وقت است كـه از نـواي دل       
ــري ــد گه ــاه  عق ــور ج   حاسـد ملعــون و دوســتان شــاد   ســت زي
ــژدة ادعــ  ــيض از م ــن ف   سـت عـرش بنيـاد       عالم چمنـي    اي اي

ــم  ــت وهـ ــيد ز دور الفـ ــاي ســرو شمــشاد   جوشـ ــوب وف   مطل
ــسردن  ــزّل و فـ ــا رب ز تنـ ــاد   يـ ــرِد خــزان مبين   ايــن گــل، گَ
ــداد     هر مصرع از اين طريـق مـوزون         ــال تع ــهور س ــه ش   دارد ن

ــدا داد   مكـان معنـي خـاص       اكنون بـه   ــصرعم ن ــعري زد و م   ش
ــعادت دو كوكـــب ــات سـ   شــــيرازة الفــــت دو همــــزاد  اوقـ

اين رباعي ميرزا عبدالقادر بيدل در مراعات قوانين خيال نظير ندارد و معلوم نيست 
ده باشديدرجه رساين  به رباعي كه هيچ يك از شعراي عصر در فن:  

  چون آينه در نقش قدم، بستر داشـت         راه حيـرت برداشـت      هركس گامي به  
  لغز صفاي دل عجب لنگـر داشـت       پا    گيري مـوج گهـريم      ست زمين  عمري

رد و غبار نوشته و گاين چند سطر از جملة نثرهاي ميرزا عبدالقادر بيدل در تعريف 
 الحق اگر صاحب نظران سرمة سواد اين كلمات را در ديدة اعتبار ،سرمة اعتبار ناميده

 .ت سزاس،هاي فطرتش گيرند اعتباري از بلنديييد اين سرمه أت ه رواست و اگر ب،كشند
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دست انصاف  هيافت و ب  ميتخلّص خفايي ،بود ة ظهور ميصرعامروز اگر ظهوري در 
  .تافت عنان ادعاي نثرنويسي از جادة سخنوري مي

  .كنيم جا نقل نمي متن نثر را اين
  ) ه۱۰۹۳-۱۱۰۸: سال تأليف( محمد افضل سرخوش كشميري :١الشعرا كلمات
: ساحل ميرزا عبدالقادر بيدل بحر بي

گو   بسيارگو و خوب. فن استاستاِد
 امروز در دارالخالفه كوِس .است

يابي و  داد معني هنوازد و ب رستمي مي
ها و   ديوان،رسد بندي مي نازك

عدد دارد و نثرهاي رنگين تمثنويات م
 در اين عهد شاعر غرا .نگارد نيز مي

 وجود شريف او .چون او نيست
  :يتي در تعريف كوه ازوستب.  بسيار خوش خلق و آرميده.غنيمت است

  كه مينا در بغل خوابيده مـستي        مزن بر سنگ او زنهـار دسـتي       
  :رباعي. اند بر اين رباعي خود بسيار محفوظ

  جــا دريــوزة ديــدار جنــون اســت ايــن  جـا   صد فنون است اين     هرچند طلب به  
  جـا   دستي دگر از كاسه برون است اين        از هيئت چـشم و مـژه غافـل نـشوي          

  :رباعي
ــود    آهنگ جاللي كه بمـش، زيـر شـود         ــأثير ش ــال ت ــري جم ــو وا نگ   چ

  در ساغر ماه چـون رسـد شـير شـود         ارد خورشـيد  دآن بادة شعله گون كه      
ها پيش  اشارة ميان ناصر علي چند بيت ايشان را از راه شوخي فقير سرخوش به

ي كه  از روي غيرت.مصرع رسانيده مطلع ساخته اگرچه ايشان شنيده محظوظ نشدند
چه ايشان  چنان. اما ياران منصف پسنديدند. بردند د ب،باشد ة رحماني را ميمذتال

  :اند فرموده

                                                   
 . م١٩٤٢اهتمام ملك محمد عارف خان، الهور،  تصحيح صادق علي دالوري و به به  .1

علّامه اقبال معتقد بود چهار نفر 
اند كه اگر  زيسته در جهان مي

ها شود،  كسي گرفتار طلسم آن
گردد و آن  يمشكل از آن رها م

الدين  چهار نفر عبارتند از محي
ابن عربي، شنكرآچاريا، بيدل و 

 .هگل
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  انـد مـرا     برات رنگم و بر گل نوشته        نگهي آخر است تحصيلم    فرصِت  به :بيدل
*  

  اند مـرا  برات رنگم و بر گل نوشته   اند مـرا    تهثباتي عشرت سرش    ز بي   :سرخوش
*  

  ـدت ما راوحسـت ذات  ارت وهمعـوارض كثـ  :بيدل
 خلل در شخص يكتا نيست گر قامت دوتا گردد

*  
  كثـرت رهنما گردد هي ذات وحـدت را بيي كدو  :سرخوش

 خلل در شخص يكتا نيست گر قامت دوتا گردد
*  

   هشيار باش،كند شخِص پيري نفِي هستي مي  :بيدل
  يـنـة تـركيـب الســتـصـورت قـد دوتـا آي  

*  
   گاِه نقش پيري تختة مشِق فناستجلوه  :سرخوش

  صـورت قـد دوتا آييـنة تركيـب السـت
*  

 دهد شكستن نمي گل جام خود عبث به  :بيدل
 شيـشة رنِگ پريده است صاِف طلب به

*  
  دسِت نشـاط دامِن از خود رميده است  :سرخوش

 شيشة رنِگ پريده است صاِف طرب به
*  

 كف آيد به تكلّف مرگ هم آسان نمي بي  :بيدل
  از تماشـاي دو عالم چشم بايد دوختـن

*  
  نيست از شمع اجل آسان نگاه افروختن  :سرخوش

  از تماشـاي دو عالم چشم بايد دوختـن
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فقير . يازده بيت تمام كرده بود  ميرزا بيدل بهاعظم محيطمثنوي حكايتي در 
  :١سرخوش در دو بيت رباعي بسته

  :رباعي سرخوش
  جـام صـهبا     زان دست كـه آلـود بـه         واعظ گفتا كـه نيـست مقبـول دعـا         

  دعا كسي چه خواهـد ز خـدا         ديگر به   دسـت   رندي گفتا كه تا بود جـام بـه        
صاحب سخني ديگر اين  ام كه زاللي با از زبان ميرزا محمد علي ماهر شنيده

 ناگاه آتش .گفت كه شب زمستان بود و ياران در صحرا فرودآمده بودند حكايت را مي
جانب گورستان   گذرش به.يان جمع برخاست كه چوب پيدا سازديكي از م. گشتد سر
يكي در راه پرسيد كه از عزيزان . آرد سر برداشته مي  به،يابد جا مي تابوتي در آن. افتد مي

ميان  بس اين همه را زاللي در دو بيت بسته و هميشه در. گويد آتش مي. كه مرده است
 :ام و آن اين است كرده ت بسته ميكرد كه من چنين كارهاي دس سخنوران فخر مي

ــستان  ــام زم ــدي در اي   بـردي شـتابان     بسر تـابوت مـي      شــبي رن
  كه مرده از عزيزان گفـت آتـش         يكي پرسيد ازو كاي يار دلكـش      

  )ه ۱۱۳۶ :تأليفسال (كشن چند اخالص : ٢هميشه بهار
الكالمي  س ملكو عبدالقادر بيدل بر بام اخضر اين نه رواق سپهر كميرزاانسان كامل 

اسم گرامي آن   بهوسيان باالي عرش نوبت مسلمِي سخندهد و قد  او صدا ميبنام نامي

                                                   
ــت    نــصيحت گــري وعــظ آمــاده داشــت  :بيدل حكايت .1 ــاده داش ــت ب ــي حرم ــس گرم   نف
ــي بيفــشانده      ــر الفــِت م ــست      دســتكــه ب ــوان شك ــضل نت ــِي ف ــار م   خم
 

ــه   ــزم طــرب دســت ســاغر كمــين  ب ــرين   ب ــت قــ ــاي اجابــ ــدارد دعــ   نــ
 

  دگــر خــويش را رحمــت آمــاده كــن   نخستين كف از جـام مـي سـاده كـن            
 

ــر     ــه اي بيخبـ ــدي كـ ــيد رنـ   ز حرفـــي كـــه گفتـــي نبـــردي اثـــر  بجوشـ
 

ــه   ــي  بـ ــار مـ ــد انكـ ــستان ز تمهيـ   عيــان گــشت تعظــيم اســرار مــي      مـ
 

  دلش هرچه خواهش كند خجلت است   تا جام مي بـر كـف همـت اسـت           كه  
 

ــه   ــگ و دعــا خواســتن  دو عــالم ب ــتن     چن ــوري آراس ــت در ك ــساطي اس   ب
 

ــاهي طلـــب دِر   ــواه شـ ــر زن خـ ــب     فقـ ــه خــواهي طل ــي آنچ ــاي م   ز مين
 

ــاب      ــي كامي ــد ز م ــآرزو ش ــي ك   دعـــاي دگـــر گـــو مـــشو كاميـــاب   دم
 

ــست ب  سـت   ولي جاي رحم است اگر آگهـي         ــا تهي   دســتي كــه از جــام و مين
  

 . م١٩٧٣تصحيح دكتر وحيد قريشي، كراچي،  به  .2
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 نشينان راه حقيقت، داناي كنه حقيقت، پرده برانداز حجلهسالك شاه. زنند آفرين مي سخن
.  پيشواي اهل تجريد، سرزمرة اهل ديد بود،كشاي شاهدان مضامين نهاني معاني، چهره

يمن قدوم ميمنت لزوم   بهدهلي. الكماالتش هرچه نويسم كم است عدر وصف ذات مجم
د هش زياده از لك بيت خواغزلياتديوان . ام داشتسطآن پي بردة بحر طريقت حكم ب

يك ديوان قصيده و يك ديوان رباعي و مثنوي نيز دارد و كتابي در نثر نوشته . بود
چهار عنصر  بهيمسمخود نيز جمع نمودهن بر نكات غريبه و رقعات  متضم.  

  )م ١١٣٧-٤٧: سال تأليف(دهلوي  بندرابن داس خوشگو :١سفينة خوشگو
 كشاي سايي آستان ياد كسي است و دل غنچه مثال پرده  سنبلستان نگارجبينة خامكه نبدا

گلشن گلشن بر حقيقت ايجاد بوي گل گل نفسي كه شگفتگي از جبين بهار آيينش 
ات عرش كماالتش عالم عالم سامان دكان چيدن خود باليدن داشت و بزرگي از ذ

  :انپاشت مي
ــاب    بايدم شستن لب از مـشك و گـالب      ــي جن ــام آن قدس ــويم ن ــا بگ   ت

ــاطن  يدت گــل چينــي رســه را وقــامعســ ــق ــبه را ص ــد  قح ح ــي دمي   بين
 ابر دربار ،نيازي روان بي  تخت،پوست تخت سرافرازي فراغ ، دماغپادشاهدرويش 

،  مظهر قدرت الهية آيين، جهان قال و حال، خورشيد آسمان وقار،شكوه آسمان كمال
 كدخداي سخن و خداوند ، لفظ و كعبة معانية قبل، قدرت المتناهيجامي لبالب مي

  :سخنداني
  :رباعي

  پيشواي سخن است  و  پيغمبر و غوث      رزا بيدل كه رهنماي سـخن اسـت       يم
  خداي سخن است  باهللا كه پِي سخن       المرز كــريــدن طــت در آفكتــا اســي

 از احوال سعادت اي هاستشمام شم هنكهت گلستان و بوستان نذر شامة سامعه باد ب
 ها ن يكي از آ،باشند  از قوم مغول در مغوالن ارالس كه چهار قسم ميحضرت آنمآبش 

اهر نصرآبادي در اصل ط آنچه . اكبرآبادي الوطن است،االصل  توراني،ا ارالس استزريم
رزا عبدالخالق از اوائل يوالد بزرگوارش م.  اصلي ندارد،الهوريستته كه شايشان نو

                                                   
 . م١٩٥٩ عطاءالرحٰمن عطاء كاكوي، پتنا، بيهار، محمد شاه سيدترتيب   .1
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 وحدت بود و آخر عمر از صلب آن ابواالباي ةكد ترك ماسوي كرده تماشايي خلوت
 در سال هزار و پنجاه و چهار هاللي سعيد حضرت آن. بزرگي خالق صوري پيكرش بود

مقتضاي  ه بيتِي نشان قادربارگاه شهود گذاشت و صفت كامله پ هو ساعت مختار قدم ب
. عبدالقادر جيالني گرديد  به پوشيده و موسوميتسير نزولي كسوت آب و رنگ عبد

  : معني رباعي ز نظرش گذرانيده بوددر اين راج سبقت هم الله سكه
ــام    آمــد قــدرت تنزيــه مقــام    …  ــشبيهش ن ــود ت ــدالقادر نم   عب

  اي كـالم  يـ د دگر اكنون پـِي اح     آم  شد زنده يكي بهر مسيحايي ديـن     
موالنا قاسم درويش كه آشنايان پدرش بود و بقوت رياضت بر ماضي و مستقبل 

 چندي.  زمان يافتهوتاريخ والدت آن انتخاب جز» انتخاب« لفظ ، داشتاطّالعروزگار 
شير خوارگي گذرانيد و از آن حالت خود بيان  همقتضاي طلب آبياري ريشة حيواني ب به

  :فرموده
  ة تحرير بـود   منم خا   جنبش مژگان بي    موج شير بـود تهاي بر زبان درس رواي  

 ة زبان را كه از اعضاي رئيس،پنچ سالگي گذاشت  بهچون از رضاع برآمد و قدم
رزا عبدالخالق يختم كالم مجيد شادابي بخشيد و در اواسط همان سال م ه ب،انساني است

 حالت خود  در ماتم او و. حالش نشستةرخت هستي بربست و گرد يتيمي بر چهر
  :فرمايد

  ر مانـد  تـاد و گهـ    اف ردگـ  ا بكنـار  دري  خورشيد خراميد و فروغي بنظر مانـد      
 ي آموخت و در همان ماجده حروف تهجةدر سال ششم از حد عمر از خدمت والد

 المساكين اين معني مصداق رب. نزديكي آن مريم مكان نيز ره نورد عالم باال گرديد
رزا يم. كسانش بجايي رسانيد هاي ظاهري وكس بي يكسياهللا است كه با وجود ب فضل

 و پرورش بردوش گرفته بر تحصيل علوم يتربترزا عبدالخالق بار يقلندر برادر اعياني م
و و مرتاض  صالح  ورزا جواني شاه زوريهرحال م هب. صرف و نحو ره نمونش شد

جهان م شاهائل نوكري شاه شجاع پسر دواو. ديگر اوصاف موصوف بود هشجاع و ب
يك جام شير قناعت  هاربعين كشيدي و در هفته ب ه داشت و نوبت رياضتش اكثر بپادشاه
 را تاب حركتي نماندي و اكثر از روي امتحان ب در ساية وي عقركه نطرفه اي. نمودي

هاي شديد آهنيش   و ديگر قفلسوراخ عدم خزيدي ه ناچار ب، زير سايه داشتياي هلحظ
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 فرمودند ، پرسيدندكيفيت هردوين  اچون از. اش جز كشايش چاره نبود اشارة سبابه  بهرا
و در حالت . نصيب شده بود» احفتّ«مواظبت اسم  هنخستين ازلي است و ثاني عملي كه ب

وقت درد چشم مقداري  پخته روغن شير گرم نوشيدي و در  تب قريب پنج سيرةعارض
. صحت نگراييدي همل امراضش ب عهردوارتكاب  وار در چشم كشيدي و بي فلفل سرمه

 بيدلي نگاشتة كلك جواهر چهار عنصرچه برخي از حاالت او در عنصر اول كتاب  چنان
اتمام رسانيد و شروع  هه بير كتاب كافش در سال عاحضرت آن هرحال به. سلك او شد

علم را  دو طالب.  نشسته بوداي رزا قلندر در مدرسهيروزي همراه م. نمودملّا شرح 
 بعد درد سر بسيار يكي الزام يافت .اند  گرم داشتهبرض يبرض بحث ةند كه هنگامديد

 .منع درس عربيش فرمود) كذا( قلندر ميرزا. تافت اركت)به(و ديگر گردن رعونت 
 هردو چه در ، خاك بر فرق جهل نبايد انداخت، علم همين استة اگر فائد:گفت

 لزوم رعونت چه بال است و ،اگر ملزمي است ،شود  گداخته مييتصورت جواهر انسان
 صحبت ، وقت از كسب علوم عربيه بازآمدهاز آن.  الزام چه قيامتفعالاگر ملزم ان

اشعار ارباب حال و قال اختيار فرمود و نيز علوم ادعيه و  ةفقراي صاحب كمال و مطالع
از   مكتبحفظ اسماي الهي از كامالن اين فن آموخت و در نيمه سال عاشرو نقوش 

سبقان نو خط قرنفل زير زبان   يكي از هم.مش رشك گلستان و بوستان بودبهار مقد
 چون طبيعت. گذاشتي و هنگام تكلم انفاس خوشش تخم رائحه در دماغ سامع كاشتي

نقابي فيض حقيقي تماشا   بي،حسب موزوني ازلي رباعي انشا فرمود هاو مالوف بود ب به
  :چهار ركن بناي موزوني خود دانستكردني است و آن رباعي را 

ــ ــاه در ســ ارم هي ــخرگ ــ ين م ــوي  دآي ــيجي عب ــب ــيش از ده ــ ن م   دآي
ــا رائ  ت يا نكهـت گـل   اين بوي قرنفل اس    ــي ــ هح ــ كشم ــي نتخ ــ م   دآي
 شعراي عالي فطرت شاگردان معنوي كه نوجود آ  صورت باةو براي نظام سلسل

 كسب شعر نمود و ةكمال نامي صاحب كمال استفاد از جناب موالنا ،اند حق تعالي
روزي سير .  بودتخلّص متخلّصآن   به فرمود و تا مدتي مديدمقرر تخلّصرمزي 

  :اين مصرع رسيد ه چون ب،نمود ديباچة كتاب گلستان مي
ـ ان چ نش  دل از بي  بي ـ ه گوي   ازد ب
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د جسته لفظ بيدل از روح پرفتوح قبلة شيراز استمداو رويداد ) كذا (بضاهتزاز و ق
 آنست كه چون ،آيد فهم اكثر درنمي ه كه بتخلّص مبارك قرار داد و معني اين تخلّصرا 

 پس دل ،شود  حادث ميجا ن و عوارض از آت چه اين همه خطرا،اند ر گفتهطدل را خا
» بي«  به كه در نفي صفتجا نصفتي باشد كه حركت بوي خطره از نتائج او است و از آ

» نا«كمال بخالف نفي موصوف كه لفظ  شعور و بي چه بي  چنان،يان استمستعمل فارس
يش ب اختيار نفي دل كه صفتي تخلّصذا در  لٰه، مثل ناموزون و ناهموار،آيد باالي آن مي

 بيدل است و بيدل خطاب از آن آمده بعضي موسوم صفات قلب ندارد و ،نيست
سرايي وجودش دميدن  ر بوستاند  چون بهار جوانيهرحال به ،هم آمدهمستطاب عاشقان 

جاه  زادة عالي پادشاهحكم رفعت استعداد و تحصيل اسباب معاش مالزمت  ه ب،كرد آغاز
 در تركي و فارسي .اندك فرصت معزز و مقبول گرديد) در(محمد اعظم شاه دريافت و 

  بست.منصب پانصدي و خدمت داروغگي كوفتگرخانه امتياز يافت  بههمزبان گرديد و
 شغل مشغول بود و آن وقت مشق سخن در خدمت شيخ در اين سال ]يستب[

 تمارض نموده از خدمت ، چون جذبه در رسيداز آن بعد .گذرانيد ت ميعبدالعزيز عزّ
جاه از روي كمال قدرداني  زاده عالي پادشاه. هندوستان رسيد  بهشاهي مستغني گرديد و

 نقل جا ن اي،در قلمدان ايشان ديده فقير خوشگو بجنسه ،دستخط خاص نوشته  بهنشاني
  .نويسد مسوده مي

  يپادشاهنشان دستخط خاص 
 ،حال خود است  به كه هنوز قواي بدن آن رفعت و شجاعت دستگاهةملنالحمدهللا و ا

وجود برقراري حواس از خدمت عالي شاهي تقاعد ورزيدن شرط ايفاي حقوق   با
بيوتات   به،ت راه دركار باشد آنچه ضروريا، تا حال هم هيچ نرفته،اخالص نيست

.  سرانجام كرده خواهد داد، زود مستعد مالزمت گردد،دارالخالفه امر نفاذ يافته
  .انتهي

القاب خداوندي مرقوم نمودند كه تمام آن در رقعات   بهايشان در جواب عريضه
  :آيد  يك رباعي نوشته مي.داخل است

ــي   خواهـد   از شاه خود آنچه اين گدا مي       ــا م ــصب رض ــي من ــد افزون   خواه
ــ  قر ننـگ خـواهش نكـشد       ف همتا  ت ــشرخيس ــلي ل ــكر دع ــدخ يا م   واه
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 از آن عريضه نگاشته بوده كه اين دو بيت در آنيادآوري حقوق نمك غزلي  هو ب
  :است

  اگر خورشيد گردونم و گـر خـاك سـر راهـم       
  

  گداي حضرت شاهم گـداي حـضرت شـاهم    
  

  بارگــاه عــرش تعظــيمش قبــولي داشــتم در
  

  هـاكنون مقبـول اللهـم    ب آن سـعادت ز كـس 
  

احي طريق سي ه بحضرت آنپس 
 مدتي ، عزيمت فرموده،مشرق نهاد بهرو

 بهار و اديسهو در حدود ممالك بنگ 
سربرده و دشت و  هتعيني ب آزادگي و بي به

 عجايب قدرت الهي ، پيمودهها نبيابا
ات آن  اكثر از خصوصي،تماشا نموده

 قلم راست ة نگاشتچهار عنصرهنگام در 
 از آن جا.  بسياري از نعمت درويشي نيز نصيب او گرديدايامن  آدر رقم اوست و هم

امت ورزيد و باز  اكبرآباد اقةبلد  به چندي،هندوستان رسيده  بهتكليف مير كامگار به
اهللا  شكرنواب شاكر خان و نواب. آباد رسيده كنج عزلت گزيد جهان شاهةدارالخالف هب

گهات لطف علي  رذ كهيكريان بركنار گة شهر پناه در محلّةهلي دروازخان بيرون د
 كردند كه مقرر مبلغ پنچ هزار روپيه خريد كرده نذر نمودند و دو روپيه يوميه اي حويلي

فراغ سي و شش سال اوقات عزيز  ه مكان بدر آن عمر ة بقي،رسيد  ايشان ميتا روز مرِگ
چهار حرم در حريم داشت . يدا كرد و تاهل گزيدحسب ظاهر رشد تمام پ هبرد و بسر به

در وقت جواني غايت گرسنگي قريب . اش افتاد فاق خوردن زرنيخ كشتهجا اتّ و اين
  .كشيد طوع و رغبت فاقه هم مي هسبب ورزش فقر ب  بهو اكثرهفت و هشت سير بود 

  ميرزابيان زور 
بناي لفظ . رساند م ميتوصيف زورمنديش سرماية قوت رستم به  بهنفس عاجزنوا لختي

 ، بر كسب زور بيشتر بودتوجه را از بدو شعور حضرت آنو معني زلزلة آشفتگي بنياد 

روز وفات او ”: الدين علي خان آرزو سراج
 هجري، ۱۱۳۳چهارم شهر صفر باشد؛  كه به

و همين تاريخ وفات اوست، و مردم 
هندوستان آن روز چراغان كنند، و طعام 

 .“خاليق دهند و عرس نامند پخته به
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پنج   به چهار هزار و اكثر،نموده هر روزه كه موجود فيض آمود مي» بيام«چه شمار  چنان
هردو دست  ههزار كشيدي و بسكه در كشتي كردن و مصارعه جستن حريفان را ب

 الجرم سوار ،آرايي و زورآزمايي او نبود كس را تاب پنجه  هيچ،زمين زديبرداشته بر 
 ن را برو آت تمام با اسپ بهم پيچيدي قو ه كالني آمده بة شده بر اسپ باالي پشتهمت

 پشته بر زمين آمدندي و چون اين از آنها خورده  زمين انداختي و اسپ و خود پيچ
 ةق گوش نوبتي در عالم تعلّ.سايش يافتي خاطرش آ،چند نوبت كشيدي هچنين عمل ب

فاقاً حركتي از وي صادر شد كه  اتّ،سوي مو تراش پسري ميلي داشت  بهخاطرش
از روزگار او برآمد و در   طبانچه بر رويش زد كه دمار،طبع نازكش گران آمد بر
فاق حكم اتّ هش لغزشي كرد بيخاك برابر گرديد و شبي پاي فرقدين فرسا  باالعينفةطر

 ناگاه ديوار تاب نياورده از هم ،ديوار شود هل ب خواست كه متوس،ديواري خورد  بهدست
  : فقير اين دو رباعي در وصف زور ايشان گفته.ريخت

  گوي ضعيف را چه يـاراي دهـن      خوش  اي زور تو دندان شـكن اهـل سـخن          
ـ  هد ب گر زور كن   ــح  دو حـرف تعريـف     كي ــق ــه ش ــا ك ــود زب ــنم التان رس   ك

* 

  وين باده ز بس زور نگنجد در ظـرف          فلـك گـدازد چـون بـرف       دل  تو  زور  
ـ  گر خ    بنـدي حـرف    د ريزه استخوان   ص دگرد  قـي ورد  ف او نويـس   وصـ  هامه ب

عوض هزار  ه پتنه تاجري اسپ عراقي نژاد آورد و بةفرمود كه در بلد شبي نقل مي
ر اسپ تو در  گفتم اگ.گرديدخريد كردنش  هفروختنش برآورد، طبيعت مايل ب هروپيه ب

 تاجر اين . دو هزار روپيه بدهم و اگر پس ماند مفت بگيرم، كنديتگ و دو با من برابر
ين  ا در ميدان وسيع عنان سرداد و از.شرط قبول نمود و خود بر آن اسپ سوار شد

 يك تير رقد ه تا نگاهي بفگنم اسپ و سوار ب،كمرزده شاطرانه دويدم هطرف من دامن ب
او  ه چون گوي شرط از ميدان ربودم مروت نديدم و اسپ ب.ه بودنداز من پستر ماند

دادم و عصاي خوردي از آهن در دست داشتي كه وزن آن سي و شش سير  باز
زبان هندي شاخي  هيش بنفرمود كه مع نام مي» نوالسي«شاهجهاني بود و آن عصا را 

 هردو ه پنجگان ب قوي.گذارند روز عرس ايشان پهلوي قبر مي ه آن را ب.باريك باشد
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بيايد و بايد كه  ،كنددارند اگر كسي حمل بر اغراق و مبالغه  ميزور تمام بر هدست ب
  :بين مالحظه قدرت قادر قوي نمايد چشم عبرت هب

  دانميـ و نـك گـوي     م اهللا اي  بيا بس 

  ميرزالية بيان ِح
بود  جمالي داشته .باالي وااليش در طول ميانه بود و عرض پهناوري بسيار داشت

 پيشاني وسعتي ة تخت،هايي خجسته و ابروان كليد درهاي بسته همرنگ كمال با چشم
 مقدار شش گره بود ،داشته كه گويي قلم تقدير جميع كماالت انساني برو مرتسم كرده

فرمود گويا  م سخن بسيار آهسته و جدا جدا مي هنگام تكلّ.افتاد نمي) كذا (كه هرگز برو
ر نشينان موخّ حدي كه صف  بهنمايد و آهستگي كالمش اني ميكند يا گلفش گهرباري مي

  : فقير گفتهكه نمضمون نام چنايك غالمي داشتند . شنيدند كم مي
 گاه فصاحت مقـام او است بيدل كه تخت

 معني كنيز او شد و مضمون غالم اوست
وجود قرب   با،اكثر آن غالم را براي تازه كردن چلم قليان يا امري ديگر طلبيدي

  اما شعر را،قيدانه بر زبان آوردي بانگ بلند برداشتي و دستك دادي و اكثر كالم بي
صالبتي و مهابتي خواندي كه گوش مستمعان باز شدي و از بيرون دروازه در كوچه  به

 آن كرده بود كه تمام روز اندرون مقررخواند و   شعر ميحضرت آنمعلوم شدي كه 
ديوان خانه   بهشامو سر داشت با سخن صحبت ميد نشسته تنهايي و تجر  بهمحلّ

. ميان آوردي و امثال كارآمدني درتشريف آوردي تا نيم شبي نشستي و اقسام حكايات 
ها درو داخل است و اكثر اوقات در  آن صحبتفقير ملفوظاتي نوشته كه اكثر مذكورات 

 كنايه از الحال بايد ذكر خدايي كه فرمودي كه ياران ،ها زياده گذشتي زدن گپ
 ديوان خود كه در يك جلد چهار مصراعي كليات .ميان آيد  در،شعرخواني باشد

نوبت حاضران را  ه طلبيدي و مجلس گرم داشتي و نوبت ب،نويسانيده مرتب فرموده بود
باكي تمام   بي.دباري ئي از سراپايش ميميرزا. دي از اشعار خود عنايت فرماي.خطاب كردي

حيم چه وقتي در اكبرآباد عبدالر  چنان.بودو بروت تراشيده  وضع تراش ريش .داشت
  : اين بيت نوشته در پالكي انداخت،نامي كه طبع موزون داشت

  ش نياز افتاد اسـت نصالح عزيزا كه با   تاد ازل ديـد آيـا   طا در خـط اسـ     ه خ چ
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  :ايشان همان وقت جواب نوشته دادند
  ق دراز افتـاد اسـت  ة تحقيـ تر رشـ د سـ مـ   تغافل هوس جنگ و جدل     همختصر كن ب  

خدمتش حاضر شد  هروزي يكي از منشيان آن جناب از صحبت مير جلمه ترخان ب
 بيدل را كه ميرزافرمود كه من امروز   مير جمله مينوابو گفت همين وقت 

نظر آمد  ه انسان كامل ب،ديدم… دعوت طلبيده بود  بهالملك سيد عبداهللا خان بارهه قطب
 بعد حضرت آن. ا استطرف ريش و بروت كرد كه مبر هشت و اشاره باما عيبي دا

ميان ما و ايشان تفاوت مقدار پشمي است كه ايشان   آري در:استماع در جواب فرمود
  :شعار خود ياد كردادارند و ما نداريم و اين بيت از 

  سـت  ا گماني هوس ريش مرد شدن بز    هب  تسـ  ااني هـوس شـ  بهتنت گرفبروت تا 
خواهم كه دستاري رنگ كنم   مي:خدمتش التماس كرد هسرايان ب واجهيكي از خ

 براي نوع شما همين هياللّصبغة نيرنگ : فرمود.رنگي كه صاحب تجويز فرماييد هر هب
 هزتلي ك  داشته كه شبي جعفرقدر ور آنطبع غي. دو رنگ ايجاد كرده صندلي و بادامي

كه   همين. تعريف او گفته آورد مثنوي در،گويان عصر بود يكي از هجويان و فحش
  :مصرع اول خواند

  ش تـو پهـش    پي  به ضيه في چه عرفي چ  
 ما را شنيدن امثال اين ،آورديد ما فقير بيدليم  شما مهرباني كرديد كه تشريف:فرمود  

اح مد ه دو اشرفي از كيسه برآورده ب.رسد  نمي،شد حكايات كه در حق استادان مي
ران مجلس خصوص فقير خوشگو هرچند عرض  حاض. و خاموش ساخت،بخشيد

 اگر حكم شود مصرع ثانيش بخواند تا معلوم گردد كه قافيه حضرت آننموديم كه 
حدي داشت كه در عمر شصت و پنج  ه قبول نيفتاد و استقالل ذاتي به،چه آورد» پهش«

و ها كرد  شاديين عنايت غيرمترقبه  ا از.الشرف او گذاشت بيت  بهسالگي فرزندي قدم
موافق دين و آئين شگفتگي پيشاني  ه ب،عدم شتافت ه چون چهار ساله ب.ها داد هصدق

 مردم كه. تجهيز و تكفين نموده مدفون ساخت و تا دروازه با نعش مشايعت كرد
 :گفت خورده مي  وي غم همگنان مي.كردند ها و زاري مي ه گري،آمدند عزاپرسي مي به
سي در ماتم  مخم.آيد ميرد و گريه شما را ميب است كه فرزند من بن جاي تعجرايا

  :ن است آبند از  اين دو.آرد ت مياختيار رقّ پسر گفته كه خواندن آن بي
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ــت    هيهات چه برق پـر فـشان رفـت      ــان رف ــامتم بج ــوب قي   كاش
ــ ــگ ــابر ت ــي ب ــود در ت   تدان رفـ  طفلم زين كهنـه خاكـ       توان رف

ــ ــب ــازي ب ــازي ب ــمر آس   تان رف
ــت   كاشـت   خـرام مـي   هرگه دو قدم     ــف داش ــصا بك ــشتم ع   از انگ

  دست از دستم چه گونه برداشـت        يا رب چه علم بوحـشت افراشـت   
ــ ــدم چــسن راه عــمــ يب   تان رف

الملك   قطب.سرنبرده كه او داشت هت و آبرو بن عزّاي هين هيچ شاعري بمتأخردر 
 همين ،طلب داشت دو سه مرتبه كه ،هللا خان كه وزير اعظم و پادشاه نشان بودعبداسيد 

كرد و تكيه و   معانقه ميهخاست و پيش دويد  از كرسي ميه افتادميرزاكه نظرش بر 
از ، ستان بودوجاه كه وكيل مطلق هند الملك آصف  نظامنوابگذاشت و  مسند مي

بزرگ و مشورت ايشان ترتيب داده و ديگر اكثر خورد   بهديواني. دوستان ايشان است
 پادشاهسير  خ فرد محم.داشتند ها برمي رفتند و انواع فيض يخدمتش م  بهشهر سرشام

 ،مالقات نخواهد آمد  به چون معلوم نمود كه اواز آن بعد ،شهيد اول استمزاج كرد
 چون وكيلي از ،خدمتش رسيد ه زر نقد خود ب.هزار روپيه و زنجير فيل رعايت كرد دو

حلق فروبردند و شاه عالم  هده بيان شكم بن متصد،طرف ايشان براي آوردن فيل نرفت
 شاهنامه بيدل تكليف نظم ميرزا  بهفرمود كه)مي(منعم خان خانخانان اكثر   بهبهادر شاه
 قبول نه ميرزا . پنج شش بار در كتابت نوشت،خانخانان كه آشناي قديم بود. دنموده شو

 ،ن پله است بريپادشاهمخواه مزاج  درشتي نگاشت كه اگر خواه ه عاقبت جوابي ب.نمود
  .روم واليت مي  به ترك ممالك محروسه نموده،توانم كرد  جنگ نمي،من فقيرم

 تسخير ةمم در مقدپادشاهزاده معظّ هوقتي عالمگير پادشاه اين بيت ايشان در فرمان ب
  :حيدرآباد نوشته
 باش گويم زيان كن يـا بفـكر سـود مـن نمي

 باش خبر در هرچه باشي زود اي ز فرصت بي
  : نگاشتهمكرراعظم شاه   بهين بيتو ا

 بترس از آه مظلومان كه هنگام دعا كردن
 آيد اجـابـت از در حـق بهر اسـتقـبال مي
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 اين مقطع مشهور ايشان دستخط ،كرد عرضي شخصي كه زياد طلبي ميبر و نيز 
  : شدپادشاه

  نيـست آنچه ما در كار داريم اكثري در كار     حرص قانع نيست بيدل ورنه اسباب جهان     
 خوب تصوف علم ، در فهم معني توحيد و معارف پاية بلند داشتهحضرت آن

جنيد  مقدمه در اين ،تحقيق كمال رسانيده  بهل اين فنورزيده بود و مسائل آن را از تحم
عربي در  ماتي كه مولوي روم در مثنوي و شيخ ابن بسا مقد،و بايزيد وقت خود بود

تشبيهات تازه و رنگي  شرح و بسط تمام با  بهراالحكم بيان كرده آن همه  فصوص
 در ، چون نمك جميع اقسام سخن شورانگيز توحيد است،اندازه در كالم خود بسته بي

 ة سررشت،گفتند دشنام كسي مي هبالفرض شعر بسخن طرز بلندي اختيار فرموده كه اگر 
ين فن از  ادر اشعارش اين رعايت منظور است و او ة در هم.دادند توحيد از كف نمي

 اين ،سخن آشنا شد هاند و از زماني كه زبان ب استاداني است كه صاحب طرز خاص شده
 اكثر . كسي نيستركارهايي كه او كرده مقدو. دست كسي نيفتاده هطرز مخصوص ب

هاي زمانه از روي حسد حرفي چند ناسزا در حق جناب كرامت مآب وي  انصاف بي
هايش   غلطةپاي ه خود بكه ني است و حال آمقررويي گ  بيدل غلطميرزاسازند كه  مي

جهل و ) از(ظهور پيوسته چه رسند و اين محض )به(كارهايي كه ازو   بهاند تا نرسيده
 بيدل ميرزافرمود كه  شد، چه حضرت گلشن مي  مي،مر آن فريق استبغض كه مخ

طريق  هها ب گهايش را بعد صد دو صد سال اهل لغت و فرهن دارد كه اين غلط اي پايه
تراشي كه نامش غلط  سازي و لفظ  ما فرض كرديم كه تركيب وسند خواهند آورد

 شعرهايش كه ة جواب بقي، در تمام اشعارش پانصد يا هزار بيت خواهد بود،اند گذاشته
 آخر تمام صد هزار بيت ،تواند داد  كه مي،عيان صحيح و درست باشدرغم مد ههم ب

آن درجه   بهر وقت منصف احوال خود باشد تاايد كه در هآدمي را ب. خود غلط نيست
  : گليم خود دراز نكشد و اال مطعون ارباب خرد گرددةا از اندازپ ،برسد

  كنـي   سر و چشم خود را زيان مي        مان افگنـي  ه بـر آسـ    اكي كـ  ز خ 
  راحضرت آنشاهي  مشهور نقل است كه روزي ناظم خان فارغ مصنف تاريخ فرخ

 صاحب ميرزاآمد و گفت  طريق الزام پيش  به بعد فراغ طعام ناظم خان،دعوت طلبيده به
  :ه بسيار تازه است شعر سركار روزمردر اين
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ـ   زند غلط اسـت  نگري كه دم از فقر مي   اتو   افنــدب يد نمـ ي نمــينـ  چةمـوي كاســ  هب
 خان صاحب من آن احمق نيستم كه طعن صاحب را : در جواب فرمودهميرزا

فرمود كه شما . ه اختراع صاحب است گفت كه باهللا اين روزمرمكررن خا. دريافت نكنم
 پس . باشدهركه از قدما : ناظم خان گفت.داريد م ميدر شعراي قديم كدام كس را مسلّ

 ي و مسعود سعد سلمان و خواجهخي و معزّ هفده سند معتبر از عسجدي و فرحضرت آن
ناظم خان حيران ماند و . گذرانيده»افيب نمد«ه سلمان و ديگر استادان در صحت روزمر 

 زيست تا .شك كافر باشد  بي، در اسنادي اين عزيز شك آردهركهاهللا   و:تبانگ بلند گف هب
و فقير كنند   حمل بر غلط مي،اند عان استقرا نداشته كه اين كم تتبجا ن از آ.معتقد او بود

 گاهي نديدم كه ،د شده باشمخدمتش مستفي هخوشگو در عمر خود زياده از هزار مرتبه ب
  .كرده باشد رحضور او رفته حرف س  به،گويند گويش مي ين جماعت كه غلط اكسي از

 ،خدمتش رسيد ه باي مثنوي  با،توان برد نامش نميكه روزي يكي از شعراي عصر 
  :اين بيت رسيد  بهچون

  چو گل خون شد ز زخم انتظـارت     رتراقـ   بـي م  اقي كـه چـش    ا س بي
 از عالم صفت و موصوف معلوم »رتقرا بيچشم «فرمود كه اضافت  حضرت آن

 يعني چشم ، شاعر اضافت المي استة ارادكه نريست و حال آقرا بييعني چشم كه 
 چنين گفتگو احتراز از اين شاعر را بايد كه ،ر برآوردهقرا بياسم  هعاشق تو كه خود را ب
 . عزيز گفت كه زاللي بسته است آن.ديد و چيزي ديگر برآردا نمايد كه اراده چيزي

ن عالم است  آ اين از،از خود حرف زنيد ، شما زاللي را موقوف داريد: فرمودحضرت آن
  :ين بيت بسته اكه كسي در

  چشمش از كله تو بيرون بـاد        چشم بد بينـد    ههركه سويت ب  
 الغ ميرزا همين قسم شعري در مدح : فرمودجناب آن .گو كاو كاو كرد آن مثنوي

  :گفتند بيگ
ــرزاا ذبــح ــمي ــ ال ــغ بي   خـوري  دشمنانت كلهم كه مي     يگ ول

زدي آن ي اكنون كه از قضاي ا،كشيدند ها مي عيان اين نوع خفتحين حياتش مد در
ها برآمده  اش طينتان از سوراخ خفّ،گريبان مغرب فنا برده است هب آفتاب اوج معني سر

  :افشانند بال و پر مي
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  پيش نتوان برد با معني سپاهان همـسري       ستعار لفـظ مـ    تگاه يـك دو   خبر كز دس    بي
  اگر كسي را،ام ادبانه نگاشته ام سطري چند بي  فقير از معتقدات آنچه ديدههرحال به

 قسم . بايد كه اين اوراق را از مطالعه موقوف نمايد. مختار است،مذاق خوش نيايد به
ين  ايمان منست كه فقير درخاك پاي ارباب سخن كه ا  بهجان سخن كه جان منست و هب

 ليكن ،باشم هزاران مردم ثقه برخورده مي كرده با مدت عمر كه پنجاه و شش مرحله طي
ت كماالت و حسن اخالق و بزرگي و همواري و شگفتگي و رسايي و جامعي هب

تيزفهمي و زودرسي و انداز سخن گفتن و آداب معاشرت و حسن سلوك و ديگر 
 انصاف ،ام و از كسي كه او را بسيار كم ديده است ي نديدهفضائل انساني همچو اوي

  .بشرطي كه منصف باشد نه متعصّ  بهخواهم اما مي
عيات كم و بيش چاشني بلند كرده بود ي از الهيات و رياضيات و طبجناب آنبالجمله 

 ة تمام قصّ.داني و موسيقي بسيار آشنا بود طبابت و نجوم و رمل و جفر و تاريخ  بهو
 منشي ء انشايادداشت و در فن ه ب، معتبرتر كتابي نيستاز آنبهارت كه در هنديان مها
ين دعوي دليل ساطع است و در نثر  ا او بررقعاتو  عنصر چهارچه   چنان،نظير بي

 حضرت حق جل و عال قدرت :فرمود  و مي،چه محتاج بيان است، چيزي كه عيان است
 فكر تازه توجهده كه اگر قلم برداشته م كرامت فرمورقد طرازي آن پرگويي و سخن

  …نظر ثاني خواهد بود ه نهايت روزي پانصد بيت برسد ليكن محتاج ب،شوم مي
ده از خانه ر بدست ك،گويند  مي، لتههيمضبوط كه در هنددستي   چوبروزي

 تا مدت سي سال ،صحبتان ديرين ايشان بود برآمدند شيخ كبير كه از آشنايان و هم
 پنج حضرت آن . ذكر عصا بر زبان آورد،ناغه از ديدار ايشان كاميابي داشتمتواتر بال

، »االعمي مونس«، »الصلحا زينت«، »االنبياء تسنّ«: فقره مقفي در تعريف عصا فرمودند
بعد از آن فرمودند كه براي دفع شر اعدا چوب مضبوط و » االعدا دافع«، »الضعفا ممد«

 الدينر ايامي كه ابوالفتح ناصر دسيومو  صد و سي  مختصر در سال هزار وه قصّ.بايد
 ر و منصور شده استقالل سلطنت يافتهمحمد شاه پادشاه غازي بر سادات بارهه مظفّ

 ةم عارض در ماه محر را بيدلميرزا حضرت ،آباد تشريف آورده جهان شاهةدارالخالف به
 ايشان غسل .فارقت كرد مبز آن ت بعد ا.حرارت گذشت  به چهار پنج روز.داد  رويبت

تاريخ سيوم صفر روز چهارشنبه وقت شام باز حرارت  ه روز دوم از غسل ب.فرمودند
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 كه از ياران  جنگ غيرت خان بهادر صالبتنواب . ماندعود كرد و تمام شب
 گاهي  شبيشان حاضر بود و نقل صحيح است كهخدمت ا ه و آن شب بحضرت آن
 زد اختيار خنده از ايشان سر مي  وقت افاقت بيغش گذشت و در هافاقت و گاه ب هب
  :مصداق اين بيت قديم به

   عالم خندند  هردوبر نسيه و نقد       ه رنـدي چندنـد    مارخانجانان بق 
 يوم پنجشنبه .نظر آمدن گرفت و تا صبح حال دگرگون شد  به آثار ياسهرحال به

 عيش سرمدي از هچهارم ماه صفر شش گهري روز برآمده هماي روح پرفتوح آن زنده ب
وصال حقيقي   بهي سايه انداخت وآشيانة تن بال و پر افشانده بر ساكنان عرش معلّ

گاه كه چبوتره براي قبر خود از   در همان حويلي اقامت.اهللا عليه  رحمت،كامياب گرديد
 غزلي و رباعي نوشته زير بالين .خاك سپردند  به،مدت ده سال راست كرده بودند

 ي فقير خوشگو. ايشان كاغذ مذكور برآمد و اشتهار يافتةعد برداشتن مرد ب.گذاشته بود
رزا يرزا محمد سعيد ولد مي مييميرزاجنسه آن كاغذ روز سيوم مرگ ايشان پيش  هب

  : و صاحب اين شعر استحضرت آنعباداهللا كه خال 
  د پيراهن گل چـشم بلبـل      كه ش   برنگي دوخت بلبل چشم بر گـل   

آراي عرس  نشين و مجلس خلف ارشد اوست و الحال سجاده محمد سعيد ميرزاو 
  :شود  نقل آن برداشته مي. ديده بود، استجناب آن

  شبنمي صبح اين گلـستان فـشاند جـوش غبـار خـود را              هب
  عرق چو سيالب از جبين رفت و مـا نكـرديم كـار خـود را           

  

ــا ــايه  سز پ ــو س ــاتواني چ ــاموس ن ــت   ن ــاگزير طاق   ام ن
   شد بدوشم افگنـد بـار خـود را   كه هرچه زين كاروان گران    

  

  عمر موهوم فكر فرصت فزود صد بـيش و كـم ز غفلـت      به
  تو گر عيـار امـل نگيـري نفـس چـه دانـد شـمار خـود را                  

  

  هـا فتـادي     صد دشت و در كشادي ز ناله در گـوش            به مقد
  ضـبط نفـس نـدادي طبيعـت نـي سـوار خـود را               عنان بـه  

  

ـ     بلندي سـر بـه       تي اسـت اعتبـار جهـان هـستي        سجيـب پ
ــر ــود را   چ ــزار خ ــده دارد م ــحرگاه زن ــا س ــزم ت ــن ب   اغ اي
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  وهم خون كن   هز شرم هستي قدح نگون كن دماغ مستي ب        
  تو اي حباب از طرب چه داري پر از عدم كن كنـار خـود را    

  

  خويش گر چشم مي كشودي چون موج دريا گره نبـودي    به
  چه سحر كرد آرزوي گوهر كه غنچه كـردي بهـار خـود را        

  

  ايـد خـالف خلعـت نـه پـيش آيـد           اگر دلت زنگ كـين زد     
  صفاي آيينـه شـرم دارد كـه خـورده گيـرد دوچـار خـود را         

  

  كـه غنچـه مـاني     ست اين  ا تو شخص آزاد پرفشاني قيامت    
  رنگي كـه سـنگ كـردي شـرار خـود را         به يتفزود خوددار 

  

  وداع آرايش نگين كـن ز شـرم دامـان حـرص چـين كـن              
  اسنگ از جنون شهرت چـو نـام عنقـا وقـار خـود ر       مزن به 

  

  بــدر زن از مــدعا چــو بيــدل ز الفــت و هــم پــوچ بگــسل
ــل    ــل خج ــد باط ــتان امي ــر آس ــود را مب ــار خ ــن انتظ   ك

  

  رباعي
ــف  ــدل كل ــياهبي ــشوي   س ــي ن   تشويش گلوي نوحه كوشـي نـشوي        پوش

ــادر همچنــيــاك بمبــر خــ    دوشي نـشوي رمرگت سبك است با    ان رو برب
  :اند در قطعه بستهطريق تعميه يافته   بهخان صاحب آرزومندان تاريخ وفاتش

ــ ــرف ــدل ز غــت بي ــااد فم آب   ن
 و اين »يوم پنجشنبه چهارم ماه صفر«:  تاريخ وقوع يافتهةفقير خوشگوي اين فقر

  :رباعي نيز نظم كرده
  و آن جوهر پاك در ته خـاك بخفـت            افسوس كه بيدل ز جهان روي نهفـت  

ــ”  سـؤال و ز عقل كـرد تـاريخ   خوشگو چ  ــاز ع ــالم رف ــرزا بي ــگ“ دلت مي   تف
جميع نازك خياالن شهر جمع شده . شود هر سال بروز عرس ايشان مجمع شعرا مي

 مجلس خوبي .دهد  جوهر خود را عرض ميهريك ايشان خوانده كلياتاول غزلي از 
 حضرت يادگار از آني كليات.  مجمع رنگين دور باداز آنقه  چشم بر تفر.گردد منعقد مي

 خود ن نود و نه هزار بيت است و آن را در حين حياتاست كه شمار تمامي ابيات آ
 ة در پل.وزن درآمد  به وزن كرده چهارده سير متعارفقراچهار مصراعي نويسانيده او

 وقت فرمود در آندوم ميزان برابر آن اكثر فلزات و جواهر آالت داشته خيرات نموده و 



  ٢٤٢  قند پارسي

  

 كه نتيجة بيدالن همين جا ن از آ،دهند كه اهل هند اوالد خودها را وزن كرده تصدق مي
از آنجمله . قبول شود اميد كه ، از خدا خواستمها ن آيت من هم خير،باشد نتائج طبع مي

 حكيم سنايي كه بر آن مثنوي ناز ةست در بحر حديق ابيت نسخه عرفانيازده هزار 
و آن  ،ست ا عرفانة آنچه ما داريم نسخ:ام چه اكثر از زبان مباركش شنيده چنان. كرد مي

 اين . و معارف داردتصوف سراسر گفتگوي .تمام رسانيدا هرا در مدت سي سال ب
  :مصراع آخر آن در تاريخ اتمام گفته
ــ ــهدي ــة ذوالج   رامالل و االك

 اين مطلع است بيت ، هم بيت موزون قرارداده،و آخر آن سرخي كه سرسخن است
  :سرسخن

  ســـت هـــو اهللا احـــد اهمـــه عـــشق   جان و جـسد ، سمع و بصر،عقل و حس 
ــ ــشع ــشق از م ــك خ   تم ريخــگ عـال ه رنــون كـ  خــقـدر  آن  تاك آدم ريخ

 در بيان امتزاج روح با مزاج و شهر »حيرت طلسم«و ديگر چهار هزار بيت مثنوي 
كه مطلعش »زليخا يوسف«ست در بحر  ااز آنات عالم صغير جسد عبارت خصوصي 

  :ست ااين
  اع خانـة اوسـت    رد مت نفس گ    دل كاشانة اوسـت    كه  نبنام آ 

 در احوال سير كوهستان و »معرفت طور«و در همين بحر سه هزار بيت مثنوي 
 تشريف برده بودند و جا نهللا خان فوجدار آشكرارات كه همراه بيخصوصيات واليت 

  :ها است  بر زبانجا ناين لطيفه از آ
ــ  شبي بـر تيـغ كـوهي بـود جـايم           ــابي ب ــايم هز بيت   ســنگي خــورد پ

ــ    جـرأت افگـنم دور     هكه از راهش ب     طاقـت گــشت مغــرور  هتوانـايي ب
ــدا آمــد كــه ــت   اي محــروم اســرارن ــات نزاك ــسار خراب ــت كه   هاس

  ت مـستي  سـ  كه مينا در بغل خفته      تينگ دسـ جا زني بـر سـ    مباد اين 
.  سرجوش خمستان فكرهاي اوست»اعظم محيط«  بهي مسمنامه ساقيدو هزار بيت 

دانه و يك هزار بيت ديگر مثنوي ته و ايشان همه موح شاعرانه گفةنام ساقيظهوري ملّا 
بند جواب  سين در مذمت كيميا كه هرگز معتقد آن نبودند و هزار بيت ترجيعالمهو هتنبي

عات و تواريخ و بند و مقطّ ين عراقي و هفت هزار بيت از قصائد و تركيبفخرالد



  يهاي شعر ميرزا عبدالقادر بيدل در تذكره  ٢٤٣

  

مخمزليات و هشت هزار بيت، ع و مستزاد و اشعار صنايع و سه هزار بيت هسات و مرب
 اوست و مقدار ده هزار بيت نثر گويي حق  شاه گلشن رباعيقول بهچهار هزار رباعي كه 

هايي شگفته و   و اقسام بحور و زمينغزليات و بقيه پنجاه و چند هزار بيت عنصر چهار
 هيچ كه ن بلند اوست بلكه گمان غالب آهمت كار هريك يطرحي كه از عهده برآي

ها طبيعت  از بحور در رسائل عروض از گفتن نمانده باشد و چون از فكر همة آنبحري 
سواي آن نوزده بحر عروض  ]بيستم[ اكتفا نكرده بحر بستم قدر را سير يافت بر همان

  :چه چهار بيت از دو غزل بياد بود ها سرانجام داد چنان ايجاد كرده و در آن غزل
  گردش سـر نـشود   كه قدح كش  اي  همي و نغمه مسلم حوصل    

  

  تـر نـشود   بهل است سبك سري آنقدرت كه دماغ جنـون زده  
  

ـ               فـسانه زدن   هچه بود سروكار غلط سبقان در علـم و عمـل ب
  

  نــشانه زدن  بــهخــردي همــه تيــر خطــا ز غــرور دالئــل بــي
  

ـ        اي  مژه    غبـار هـوس بنـشان    و هـم آر   ه ز توقع كـار جهـان ب
  

  …نهر در خانـه زد      هحلقه ب صف  بكشودن چشم طمع نتوان     
  

قير ف ه انتخاب فرموده نوشته و آن را بغزلياتدستخط خود از اشعار  هبياضي ب
  .اند  كردهعنايت

  ) م۱۷۴۸/ ه۱۱۶۱: سال تأليف(داغستاني  علي قلي واله: ١رياض الشعرا
چاشني مشرب توحيد از . از عارفان محقّق و كامالن مدقق بوده: ميرزا عبدالقادر بيدل

در تحقيق . وت مذاق تصوف از شكر گفتارش هويدارحيق كالمش پيداست و حال
مالزمت  در اوايل حال به. مسألة توحيد يگانه بود و در ترك و تجريد سرآمد زمانه

آخر ترك عاليق . برد سرمي جاه محمد اعظم شاه خلف عالمگير پادشاه به شاهزادة عالي
جا  ها در آن مدت. يدنشين چاربالش تجرد گرد آباد مربع نموده در دارالخالفة شاهجهان

. وجود فقر مسكنت مرجع امرا و اهل كمال بود با. سنجي را گرم داشت هنگامة سخن
كلياتش از . عالم باقي شتافت در سنة هزار و يكصد و سي و سه از اين سراي فاني به

هرچند اكثر اشعارش موافق محاورة فصحاي عجم نيست . صد هزار بيت متجاوز است
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ب در زبان فارسي اختراع نموده، اما شعرهاي بلند و برجسته بسيار هاي غري و تركيب
داني اوقات صرف نموده انتخابي  اگر زبان. دارد و پختگي نفس از گفتگويش ظاهر است

  .قدر مايه بوده است شود كه صاحب چه از كلياتش بردارد، معلوم مي
  ) م۱۷۵۰/ه ۱۱۶۳ :فتألي( مرادآباديسنبهلي حسيني مير حسين دوست  :١تذكرة حسيني

  مربع نشسته،توكّلساحل ميرزا عبدالقادر بيدل ترك روزگار شاهي نموده بر تخت  بحر بي
وزن يازده آثار است، روز عرس آورده پهلوي   بهشكلياتصاحب طرز خود است و 

  …خوانند گذراند و اهل زيارت اشعار ازو مي قبرش كه در دهلي واقع است، مي
  .رحلت نمودهو سه در سال يكهزار و يكصد و سي .  خود بودهميرزا از كامالن عصر

  ) ه۱۱۶۴: م( الهوري رام مخلص آنند :٢تذكرة شعرا
جاه محمد  زادة عالي پادشاهسركار   بهدر ابتدا عبدالقادر بيدل ميرزاعارف كامل حضرت 

امت آباد اق جهاند، منبعد ترك نوكري كرده در شاهل داشتنتر توس  تماماعظم شاه هرچه
تمام روز در . سماجت نرفتند  بهنفس بر در مخلوقگرفتند و تا انقطاع سررشتة 

آوردند و ياراني كه حاضر  ديوانخانه تشريف مي  بهشام  بهو قريب. بودند ميكده  خلوت
از  بعد. بودند، اقسام فوايد صوري و معنوي از خدمت شريف حاصل نمودند مي

 پاك هندوستان صفحة روزگار را از سرلوح  خاكميرزاخسرو دهلوي مثل  حضرت امير
ده بر لك بيت تصانيف ايشان خواهد بود كه ياز. سخن و صنايع نازك اين فن نياراسته

داشته و اين علم را  غلو تصوفدر .  مذكور و در هند و عراق مشهور استها نبر زبا
 و توكّلهايت  از برگزيدگان جناب الهي بود و در نميرزا. انگاشتند ها مي بهترين علم

راقم سطور فقير مخلص مدتي ممتد اشعار خود را از نظر . نمود استقامت معاش مي
دستخط   به اصالح رسانده در كتابخانة فقير ديوان ايشانةپيراي  بهمعني پرورش گذرانده و

افزاي ورق آخر   شبيه ايشان رونق،جلوه آيد  بههردوايشان است و تا صورت و معني 
صحن حويلي  در. جوار رحمت حق پيوستند ه و صد و سي و سه بدر هزار. الوان

شود  مزار متبرك ايشان است و زيارتگاه معتقدان، هر سال محفل عرس منعقد ميوتت بت
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خواندن اشعار   بهسازند و و شعراي شهر بر سرخاك پاك حاضر گرديده صحبت گرم مي
  :پردازند سحر آثار مي

  عشق  به زنده شد دلش  كه   هرگز نميرد آن  
 

ــا   ــالم دوام م ــدة ع ــر جري ــت ب ــت اس   ثب
 )حافظ شيرازي(                            

 ١چه چهري ت بودند چنانب قوحاص شباب نهايت ايامهشتاد سال عمر يافتند و در 
  :بود، ده سير وزن داشت اين مصرع تاريخ رحلت است آهني كه در دست مي

  دارالي مقـ  ب ع اند قط ات نم هيه
كجا فهم كه از و الرحمه كو عقل  ست عليهميرزاد حضرت تاريخ تولّ »نتخابا«و لفظ 

ديوان وحدت ترجمان اشعار 
زده مرقوم ساخته شود تبركاً و  انتخاب

 .آيد تحرير مي  بهتيمناً بيني چند

الدين علي خان  سراج :٢فايسالنّ مجمع
  )ه ۱۱۶۴: تأليفسال (گوالياري آرزو 

المعاني بيدل، ميرزا عبدالقادر، ابو
 رضوان پيش چمن آراي يفردوس

 عجزطبعش از خيابان بهشت خط 
خاك و خون   بهبيني كشيده و شهيدي بهار در مقابل رنگيني مضامينش از نارسايي به

حسرت طپيده، اگرچه از علم ظاهر بهرة وافي نداشت، از صحبت بزرگان و سيركتب 
اي  مرتبه  بهكاشت و  ميتصوفم ور بود كه در سرزمين شعر تمام تخ  مايهقدر صوفيه آن

 در كه نذوق درويشانه نبود، چنا هجو و هزل او نيز بيآشناي مرتبة توحيد بود كه 
  :مذمت يكي و مدح ديگري گفته

  بــاد ســرين الف غــروري دارنــد وز  حيــزان اگــر آهنــگ فتــوري دارنــد
  خورند و شوري دارنـد      زاغان گُه مي    هبازان را زين غوغاها چـه بـاك شـ       

                                                   
1.  َ   .معني عصا  واژة هنديست به       
  . م١٩٩٢ چاپ دوم خدابخش اورينتل پبلك الئبريري،  .2

شاه محمد شفيع وارد تهراني در تذكرة 
در باب نسب خويش آنچه ”: مرآت واردات

ميرزا در حضور اين احقرالعباد مكرر تقرير 
كرد، اين است كه سلسلة اجداد ميرزا منتهي 

شاه منصور بن مظفّر پادشاه فارس ممدوح  به
 .“گردد خواجه حافظ شيرازي مي
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اصلش از توران است، از قوم . شمرده، غلط استدي كه او را از مردم الهور نصرآبا
ات اوست و تأليفكه از » چار عنصر«اكثر حاالتش از كتاب . سربرده هارالت و در بنگاله ب
 آباد جهاني سال در شاهقريب س. گردد ت و پاكيزگيست، واضح و اليح مينثرش در كمال دقّ

ها را حق سبحانه بر در  امراء و عمده.  پا بيرون ننهادهكّلتودهلي فروكش كرده، و از در 
جهان  از ايناوايل سلطنت فردوس آرامگاه حضرت محمد شاه مغفور . او فرستاده

 شهيد محمد پادشاهخدمت اين بزرگوار اوايل عهد   بهفقير آرزو دوبار. رحلت نموده
بين صد و نود هزار است، اكالمش نظماً و نثراً م. سير رسيده و مستفيد گرديده خفر

وفات  هجري، و همين تاريخ ۱۱۳۳ شهر صفر باشد؛ مچهار هش روز وفات او كه بكليات
خاليق دهند و عرس  هاوست، و مردم هندوستان آن روز چراغان كنند، و طعام پخته ب

و چون از . ف سنگ زور سخن سنجان استتكلّ بي. شود نامند، پيوسته زيارت كرده مي
 كه از ها نتصرفات نمايان در فارسي نموده، مردم واليت و كاسه ليسان ايراه قدرت 

 دارند، و فقير در صحت تصرف صاحب ها ناهل هندند، در كالم اين بزرگوار سخ
براهين   به»سخن داد«چه در رسالة  چنان. قدرتان هند، هيچ سخن ندارد بلكه قايلست

ا بيدل جامع فنون هر قسم، ميرز هب. كند احتياطاً  خود تصرف نميهرچندثابت نموده 
شعر است، چه غزل چه مثنوي و چه قصيده و چه رباعي و شعر او را طرز خاصي 

ي رسانيده كه چون شعر يجا ههرچند سخن را ب. نظير است مثل و بي است و در نثر بي
زده،  قدر فهم خود انتخاب هحافظ شيراز انتخاب ندارد، ليكن از جهت اشعاري كه ب

  .ستنوشته ا
  )ه ۱۱۶۵: تأليفسال (اكبرآبادي  تقي ميرمحمد مير  :١الشعرا نكات

 شاعر پرزور فارسي، صاحب ديوان پنجاه هزار بيت و مثنويات :ميرزا عبدالقادر بيدل
بعد از چندي ترك روزگار .  جواني نوكر شاهزاده محمد اعظم شاه بود٢اوائل. غيره و

. شود كه بهرة كلي از عرفان داشت ته مياز مذاق شعر او درياف. گرفته فروكش كرد
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شود، شايد  نام او شنيده مي هدو شعر ريخته ب. ها مرقوم است الً در تذكرهاحوالش مفصّ
  :تقريبي گفته باشد هب

                                     
                              

           ٓ         ٓ              
                              

  )ه ۱۱۶۶: تأليفسال (آزاد بلگرامي علي غالم مير : ١آزاد سرو
در اقسام نظم پاية بلند و در اساليب نثر . عمدة سخن طرازان و شهرة سحرپردازان است

 معاني تازه بهم رسانده و چه ثمرهاي نورس كه قدر طبع دراكش چه. رتبة ارجمند دارد
 افشانده، خالصة كالمش شراب ميخانة هوشياران و طالي دستماية كامل از نهال قلم

از آغاز شعور تا دم آخر چشم بر سيماي معني دوخته و چراغ عجبي . اران استيع
  .مزار خود افروخته بر

از نهانخانة عدم بشهرستان وجود آباد، پتنا  در بلدة عظيم. از نژاد قوم برالس است
  .خراميد و در هندوستان نشو و نما يافت

. منصبي امتياز داشت  به حال نوكر شاهزاده محمد اعظم بن خلدمكان بود وِأدر مبد
اي در مدح  قصيده: شاهزاده فرمود. سمع شاهزاده رسانيد  بهيكي از مقربان تعريف ميرزا

 اين خبر.  سرافراز فرماييمتقرباضافة منصب و   بهفتهكند تا رتبة استعدادش دريا ما انشا
شدند كه قصيده در هرچند ياران مقيد . الفور دل از نوكري برداشت في. ميرزا رسانيدند به

زد و نوكري را ترك داده در دارالخالفة  مدح شاهزاده توان گفت، سر انكار باز
  .سرآورد ه بتوكّلن فقر و عنوا  بهآباد گوشة انزوا گرفت و بقيه زندگاني جهانشاه

امرا و اركان سلطنت همه آرزوي .  ارزاني فرمودهرتعالي او را اعتبار و اشتها حق
هللا خان كه شكرا نوابالسيما . آوردند جا مي هالحد ب مالقات داشتند و اعزاز و اكرام فوق

ن زا نيز مخلص خاص اين خاندابيت محو اعتقاد ميرزا بود و مير خود با جميع اهل
  …است
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 .گرفت مي) بيدل( ميرزا دجاه طاب ثراه در شعر خود را شاگر الملك آصف  نظامنواب
جاه   آصفنوابت از رنام چين قليچ خان است، عبا  بهدر منشآت ميرزا چند رقعه كه
رفت، استقبال و   مينوابدولت خانة   بههرگاه ميرزا. باشد كه خطاب قديم اوست

  .نشاند ود ميكرد و بر مسند خ مشايعت مي
 ي كه اميراالمراايامدر . و ميرزا را با اميراالمرا سيد حسين علي خان نيز ربط تام بود

  :اميراالمرا نوشت  بهآباد جهانشاهپرداخت، ميرزا اين دو بيت از  نظم ممالك دكن مي به
ــه    ــدرت ب ــة ق ــشة پيمان ــاري  اي ن ــه ك   چ

  

  هــستي اثــري يــا پــي تــاراج خمـــاري     
  

  دسـتي  سري، جــام بـه    مي در قدحي، گل به    
 

   جــوش بهـاري    ، مـوج گلــي   ،رنگ چمـني 
 

  :زاد ميرزا كه سير تاريخ طبع خن محمد فرزدليكن بعد برهم 
 )ه ۱۱۳۱ (دـرامي كردنـك حـوي نمـادات بـس

 عبدالصمد خان. م شده از دهلي حركت جانب الهور كردميرزا متوه. گرفت شهرت
و تقديم ميرزا نمود  شايسته بهمد و خدمات اتعظيم و تكريم تمام پيش  بهناظم الهور

آباد معاودت  جهانشاه  بهامچون دولت سادات عنقريب برهم خورد، ميرزا در همان اي
. عالم باقي كشيد  بهرخت) ۱۱۳۳ ( و الفةئثين و ما ثلث و ثٰلة سيوم ماه صفر سن.نمود

  .در صحن خانة خود مدفون گرديد
طور جمهور نيز  هطور خود دارد و ب ها عبارت بنظير است ام آفرين بي ميرزا معني

ش را انتخاب زنند، مجموعة لطيف كلياتاگر . فراوان جواهر سخن در رشتة نطق كشيد
 در اينچه  چنان. دشك  نسخ بر نسخة سحر ساحري ميشود و خطّ مقبول حاصل مي

  .عدالت گاه شهود عدل حاضر است
ا ظهوري ترشيزي در طور ملّ هتازد و ب اد پاي فكر تند ميبگاهي  و از بس قوت طبع

  .اندازد  طرح غزل ميمكرريك زمين 
مير عطاءاهللا صاحب .  بحر شنائي كردهدر اينبحر كامل مرغوب افتاده و را و ميرزا 

اند،  بر كامل مثمن شعر گفته) كه( عجم يين شعرامتأخربعضي : رسالة عروض گويد
  :الدين سلمان ساوجي فرمايد چه خواجه كمال خالي از عذوبتي نيست چنان
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  صنوبر قد دلكشش اگر اي صـبا گـذري كنـي           به
  

  هواي جان حزيِن من دل خسته را خبري كني به
  :و از مطالع ميرزا بيدل است

  تو كريم مطلق و من گدا، چه كني جز اين كه نخوانيم           
  

ــ  ــن ب ــه م ــا ك ــرم بنم ــرانيم  هدر ديگ ــو ب ــا روم چ   كج
 

  )ه ۱۱۷۲: تأليفسال (آبادي  بخاري دولت افتخار لوهابعبداسيد : ١نظير تذكرة بي
در بدو حال نوكر محمد اعظم . آبادي، از قوم ارالس است بيدل، ميرزا عبدالقادر عظيم

  يافته،اطّالعشاهزاده بر فن شاعري او . مكان بود و منصبي داشتدشاه، خلف خل
 سخنوري  فرمود، تا در جنب استعدادمأمورايجاد قصيده متضمن مديح خود  به
نا زده ترك  تكلف سر باز زد و بر در استغاز اينميرزا .  او بيفزايدتقربمنصب و  بر

از دولت خانة   به راتوكّلگوشة عزلت و توشة آباد  جهانو در شاه. نوكري نمود
و از جناب پادشاه حقيقي منصبي . ي و نعمت الوان نامتناهي دانسته، منزوي شدپادشاه
نمودند،  ها وا مي مالقات او نيازمندي  بهان پاية سرير سلطنتاكثري از اعي. دريافت

 نواب. خلوص دل معتقد ميرزا بودند ههللا خان و شاكر خان بشكرا نوابخصوصاً 
 نوابآمد،  و هرگاه ميرزا براي ديدنش مي. شمرد جاه خود را از تالمذة او مي آصف

زهي . داد ند خود جا ميپرداخت، و بر مس اعزاز استقبال و اكرام مشايعت مي به
ال تنگ جتراشد ديگران را در بست و كشاد آن راه م آفريني كه هرچه خود مي سخن

جادو طرازي . كشايد، جبهه افروز آب و رنگ بندد و مي طور جمهور مي  بهاست و آنچه
طبع . دار برهان كمال فكرش روز بازار سحر حالل است؛ و صورت بندي خيالش آينه

 بافش سنجد، و ذهن سخن سخن را در ترازوي وزن مي  نظم پادشاهنقود  بهوزّانش
او پهلوان پايتخت سخن است و . بندد اقمشة نثر دولتخانة سلطان معني را آذين مي به

 دريا در اينكند و  در بحر كامل بسيار ميرآبي مي.  زورآوران اين فنيپنجة قدرت ربا
 ثلث و ثلثين ةآباد، سوم ماه صفر سن نجهارحلت او در شاه. پردازد ير آب ميس  بهبيشتر
  .گردد ريز كلك التقاط مي  از اشعارش نوكاي هنخب.  الف واقع شدةئو مأ
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  ٢٥٠  قند پارسي

  

  )م ١٧٦٢-٦٣/ه ١١٧٦: تأليفسال  (مير غالم علي آزاد بلگرامي: ١خزانة عامره
نشين يونان معاني  آبادي پير ميكدة سخنداني و افالطون خم بيدل، ميرزا عبدالقادر عظيم

طرز تراشي او تواند رسيد و كرا طاقت كه كمان بازوي او تواند  ه كرا قدرت كه ب.است
  :جنباند خود جرس دعوي مي چه كشيد چنان

   اعجاز رسـد   كيفيت  به سحر مشكل كه    رز بيــدلوي طــذر از دعـ  در گــعيدمـ 
  :و مؤلّف گويد

  ناسد كالم بيـدل را ـبلند طبع ش   آسمان نهـم   هرساند پاية معني ب   
 اصلش از گروه ارالس در ،فقر جزو دماغش و فروغ روشن دلي نور چراغشنشاء 
صبح كدة هستي رسيد و در بالد هندوستان نشو و   بهآباد پتنه از شبستان عدم بلدة عظيم

 محمد اعظم هنوكري شاهزاد ه آغاز شباب ب.برد مي سر هنما يافت و در بنگاله بيشتر ب
شنايان تعريف آمنصبي سرفرازي داشت يكي از   بهگذرانيد و خلف خلدمكان روزگار مي

 شاهزاده فرموده قصيده در مدح ما پردازد تا .سمع شاهزاده رسانيد هسخن سنجي ميرزا ب
زد  انكار باز ميرزا رسيد سر  بهآيد چون حرف شاهزاده عمل هدرخور استعداد قدرداني ب

درجة پذيرائي نيافت،ح شاهزاده بايد گفتو هرچند ياران الحاح كردند كه نظم در مد . 
در آباد آمد و بقية عمر را  جهان شاهةدارالخالف هع كرده بهمان ساعت عالقة نوكري قط

شربي مؤلّف است مبرهم   جريده بنادر اينذكر ميرزا  .پايان رسانيد ه بلدة طيبه باين
 .وشان بينهما فقراهمت  امر است و رد صله همتيعني ترك مداحي و رد صله عطاي 

  :فرمايد اهللا بيخبر بلگرامي چه خوب مي مير عظمت
ـ   فان واقـ  ارد كريمـ  دازي همتـي    ني  بي   ايم  ما هم از دست رد خود چيزها بخشيده         دان

 عصر را بر آستان او ي حق تعالي امرا،و چون ميرزا خود را از در اغنيا كشيد
د شاه اركان هر  از اواخر عهد خلدمكان تا اوائل جلوس فردوس آرامگاه محم.فرستاد
 نوابرسانيدند و چون  تقديم مي  به و مراتب نيازندديرس خدمت او مي  بهسلطنت
ط شد بر كشور دكن مسلّ ]م ۱۷۲۰ آوريل[ الف يةاثين و م اثنين و ثٰل۱۱۳۲جاه در  آصف

  :آوردقلم   به ميرزا در جواب اين بيت.ميرزا نوشت  بهنامة طلب

                                                   
  . م چاپ سنگي خورده است١٨٧١چاپ نولكشور، لكهنو، و هم از كانپور در   .1



  يهاي شعر ميرزا عبدالقادر بيدل در تذكره  ٢٥١

  

  پاي خـويش   بهام حناي قناعت      من بسته   ويشر دهند نه خيـزم ز جـاي خـ     دنيا اگ 
اميد و در صحن عالم قدس خر هب و الف ئة ثلث و ثلثين و ماةميرزا سيوم صفر سن

  : مؤلّف گويد.آباد مدفون گرديد جهان خود واقع شاهةخان
  م رفـت  از غم آباد جهان خر       اربـاب سـخن    ةسرو سركرد 

ــ ــگف ــت ت ــ  ش آزاداتاريخ وف   رفــتم الدل از عــميــرزا بي
 نقل كرد كه ، مسطور استآزاد سرولت سورتي كه ترجمة او در عزمير عبدالولي 

 ميرزا كلياتآباد همه جمع بودند و  جهان شاهي شعرا.يرزا برسر قبرش رفتمروز عرس م
ت كه آيا ميرزا را از آمدن من اين ني  به من.را موافق معمول برآورده در مجلس گذاشتند

  : سرصفحه اين مطلع برآمد.ا را گشودم ميرزكليات ،خبري هست
  مي و مـن مـرده باشـ     ياكم آ خكه بر     چه مقدار خون در عدم خورده باشـم       

 ميرزا در زبان فارسي چيزهاي .همه ياران ديدند و كرامت ميرزا را مشاهده كردند
 كه كالم خالق السنه است قرآن بلي ،غريب اختراع نموده كه اهل محاوره قبول ندارند

 عرب يداشت فصحا  اگر اختراعي خالف زبان مي. موافقت زبان در دست داردسررشتة
موافقت اصل چه گونه مقبول  كردند غيرفارسي كه تقليد زبان فارسي كند بي قبول نمي

  : گويدجا ندر آ . فرزند خود داردة مثالً ميرزا مخمسي در مرثي؟اهل محاوره تواند شد
  كف داشـت   هعصا ب از انگشتم     كاشـت  هرگه دو قدم خرام مي 

گويد كه چون   ميالنفائس مجمعخرام كاشتن عجب چيزي است اما خان آرزو در 
ها نان اييسفات نمايان در فارسي نموده مردم واليت و كاسه لميرزا از راه قدرت تصر 

ها دارند و فقير در صحت تصرف صاحب   در كالم اين بزرگوار سخن.كه از اهل هنداند
براهين  هچه در رسالة داد سخن ب  چنان.ل استين ندارد بلكه قاقدرتان هند هيچ سخ

  . احتياطاً انتهي كالمه.كند ثابت نموده هرچند خود تصرف نمي
 كليات اگر صاحب استعدادي از .ميرزا اشعار موافق قواعد فصاحت نيز بسيار دارد

  .ت سخن سنج متفنن اس.دهد  نسخة اعجاز دست بهم مي،او آن اشعار را جدا كند
زبان   بهطرازد و اكثر طرز خاص مي هغزل و مثنوي و رباعي و قصيده و همچنين نثر ب

بين نود ش نظماً و نثراً ماكليات .زند حقا كه سخن او طرفه دماغي دارد  حرف ميتصوف
باشد  ي كه بر مزار او ميكليات ديوان غزل ميرزا منقول از ،هزار بيت است و صد



  ٢٥٢  قند پارسي

  

موزون   راديقصاو ها دو غزل  ع فقير درآمده در بعضي زمينابتيا هبتحفة صحيح  نسخة
 بحر در اين خصوص بحر كامل ،گويد قدرت مي  بهاالستعمال كند و در بحور قليل مي
  :گويد مي

  من سنگدل چـه اثـر بـرم ز حـضور ذكـر دوام او              
  

  خود از خجالت نام او    هچو نگين نشد كه فرو روم ب      
  

  شـنودني نه دماغ ديده كـشودني نـه سـر فـسانه            
  

ــ      كنـار رحمـت عــام او   ههمـه را ربـوده غنـودني ب
  

گويد و بنابر   مي،الناقوس نيز نامند الخيل و صوت و در بحر متدارك كه آن را ركض
  .گذارد شانزده ركن مي

  زدن فـسانه  هچه بود سروكار غلط سبقان در علم و عمل ب 
  

  زدن نـشانه   بـه  ز غرور دالئـل بيخبـري همـه تيـر خطـا           
  

  ز فلـك  فگنـد   زمـين    هلبد ز زمين و گرم ب     فلك ط   به اگرم
  

  زدن قبول اطاعت حكـم قـضا نتـوان در عـذر و بهانـه        به
  

  :و در بحر مطوي گويد
  منفعلم بر كه برم حاجت خـويش از بـر تـو           

  

 اي قدمت بر سر من چون سر من بر در تو

 ،و در بحر خفيف مثمن كه تقطيعش فعالتن مفاعلن فعالتن مفاعلن دوبار است
  :گويد مي

  تماشاي ايـن چمـن در مژگـان فـراز كـن            هب
  

  زخمــستان عافيــت قــدحي گيــر و نــاز كــن
  

ــه ــه اداي تكلّ بـ ــي بـ ــس  مـ ــون تبـ   ميفنـ
  

ــي را گــ   ــوام ده نمك ــكري را ق ــندازش    ك
 

  : بحر غزل رودكي باشد كه مطلعش اين استدر اينو اصل 
  غـم عـشق آن صـنم      كه كند يـاري مـرا بـه       

  

  نگ غـم  زكه تواند زدود از اين دل غمخواره        
  



  يهاي شعر ميرزا عبدالقادر بيدل در تذكره  ٢٥٣

  

  )ه ۱۱۸۲-۱۱۸۱: تأليفسال (آبادي  اورنگ قيلچهمي نراين شفمنشي  :١تذكرة گل رعنا
 تخلّصنمود و مدتي رمزي   اكتساب فنون شعر از جناب موالنا كمال نامي، مي…بيدل

در …  نوكر شدپادشاهجهان ل در سركار شاه شجاع پسر دوم شاهاوايل حا… داشت
 چندي… گذرانيد مي… ت اكبرآباديعزّ زمان مشق سخن از نظر شيخ عبدالعزيز آن
 نواب. آباد رسيده، كنج عزلت گزيد دارالخالفة جهان  بهبلدة اكبرآباد اقامت ورزيد و باز به

كنار بيرون دهلي دروازه شهرپناه، بر… تخلّصهللا خان خاكسار شكرا نوابشاكر خان و 
ع نمود، و دو عوض مبلغ پنج هزار روپيه خريده تواض  بهگذرگهات لطف علي حويلي

در  ،سي و شش سال كه بقيه عمر بود. رسيد  ساخت كه تا دم آخر ميمقررروپيه يوميه 
 در عمر شصت و پنج .رم داشتحچهار . فراغت گذارند و تاهل اختيار كرد  به مكانآن

ميرزا جواِن تنومند، قوي هيكل . عدم رفت هسالگي فرزندي تولّد شده و چهار ساله ب
  :دبود، خوشگو گوي

ر در حالت رياضت فاقه ثهفت هشت آثار بود و اك  بهاشتهاي جواني او قريب”
  …“كشيد هم مي
  :نويسد كه نيز مي

داشت كه وزن آن سي و شش سير  عصاي خوردي از آهن در دست مي”
 يزبان هند  بهنام كرده بود كه معنيش» نوالسي«جهاني بود و آن عصا را شاه

قوي . ندارگذ س ميرزا پهلوي قبر شريف ميآن را روز عر. باشد» شاخ باريك«
 اگر كسي حمل بر اغراق و مبالغه .دارند زور تمام برمي  به دستهردوپنجگان ب

  .“بين مالحظة قدرِت قادر قوي نمايد چشم عبرت  بهكند، بايد كه بيايد و
  :طرازد كه و نيز مي

يا گلفشاني فرمود، گويا گهرباري  هنگام تكلم سخن بسيار آهسته و جدا جدا مي”
ميرزا . شنيدند نشينان موخّر كم مي حدي كه صف  بهنمايد و آهستگي كالمش مي

  : فقير گفتهكه نغالمي داشتند، مضمون نام، چنا
  معني كنيز او شد و مضمون غالم اوسـت          تقـام اوسـ   گاه فصاحت م    بيدل كه تخت  
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  ٢٥٤  قند پارسي

  

د قرب، بانگ وجو اگر آن غالم را براي تازه كردن قليان يا امري ديگر طلبيدي با
 قيدانه بر زبان آوردي، اما شعر را زدي و اكثر كالم بي بلند برداشتي و دستك

صالبتي و مهابتي خواندي كه گوش مستمعان باز شدي و از بيروِن دروازه در  به
 آن كرده بود كه تمام مقررو . خوانند كوچه معلوم شدي كه حضرت شعر مي

 و سرشام داشت سته با سخن صحبت ميتنهايي و تجرد نش  بهروز دروِن محل
 ميرزايي. ديوانخانه تشريف آورده تا نيم شبي نشستي و مجلس سخن گرم داشتي به

  .“باريد از سراپايش مي

  )ه ۱۱۸۲: تأليفسال (آبادي  اورنگلچهمي نراين شفيق منشي  :١ غريبانشاِم
نويسان كه تذكره  اينأليفت در اينوجه ايراد او . اليه از واردان هند نيستميرزا بيدل مشار 

احوال » رعنا گل «ةاند و محرر اوراق هم در تذكر احوال ميرزا را تفصيالً و اجماالً نوشته
 تخلّص شفيع ممحمد شاه تأليف» ت وارداتآمر «ايام در اين. ميرزا را مستوفي نوشته

ت كه در  كتاب بعضي احوال ميرزا سواي آن اسدر ايننظر رسيده،   به طهراني»وارد«به
خاطر رسيد كه ميرزا   بهذالٰه.  شاه وارد غيرمشهور استتأليفنظر رسيده و   بهها تذكره

احوال زايد كه شاه وارد آورده بايد نوشت تا   بهصاحب كمال عمده است، ترجمه او را
  :نويسد شاه وارد مي. باقيماندصفحة روزگار بر 

نگر عرف راج محل از طاير خوشنواي وجود ميرزا از گلستان عدم در اكبر”
سربرد   بهتجمعي  به سرزمين معاشدر آنممالك بنگاله پر پرواز كشود و مدتي 

هندوستان آورد و نخست در صحبت ميرزا سليمان  بهو در كمال جواني رو
خلف شاه عالم بن عالمگير منسلك خالوي حقيقي سلطان محمد معزالدين 

بان بساط سلطنت اشعار ي يكي از مقرروز. الغزل ديوان اعتبار گرديد گشته، بيت
شاه پرسيد اين اشعار كيست، عرض كرد كه از ميرزا . سمع شاه رسانيد  بهميرزا

مام جوانان  بر سبيل خوش طبعي فرمود، بيدل را در لشكر ما كه ت.بيدل شاه
 ن مقام قدم آمجرد استماع اين فحواي خارج آهنگ از  به ميرزا؟ چه كار،اند پردل
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  يهاي شعر ميرزا عبدالقادر بيدل در تذكره  ٢٥٥

  

 متهرا بركنار درياي جمن اقامت ةپس از قطع منازل در بلد. گذاشت فروادي س به
وردي خان  لعل محمد نامي حاكم آن مكان نائب حسن علي خان بهادر اله. گزيد

ميرزا نيز دلدادة .  يافته در دلجويي و خاطرداري كوشيداطّالعاز قدوم ميرزا 
حضور   بهل محمد رافاقاً سلطان عالمگير كه در دكن بود لعاتّ. صحبت او شد

راه سفر دكن آورد   بهلعل محمد موجب حكم پادشاه جبراً و قهراً رو. خود طلبيد
ميرزا تا . صوب اقليم عدم جلو ريز ساخت  به سمند عزيمتهو در عرض را

تشويش معاش رحل اقامت  مدت يك و نيم سال در خانة راقم اين اوراق بي
من حكومت بلدة نارنول   بهايام در آن هللا خان كهشكرا قاصد كه نافگند تا آ

.  پيش ميرزا رسيد و مكتوب اشتياق مع زري رسانيد،پرداخت اعمال ميوات مي
صوب خان مذكور   بهتوجهفاق وداع والد بنده نموده روي ميرزا از وقوع چنين اتّ

حاد و مابين مضمون اتّ آورد و تا انقطاع سررشتة حيات خان مذكور نوعي في
بعد رحلت خان مذكور سه . ه شد كه خيال مفارقت معني بيگانه بوداخالص بست

هللا خان مخاطب شكراخطاب پدر يعني   بهمندش كه نخستين فرزند سعادت
  كه آخركارتخلّصگشت و مياني شاكر خان خوردي مير كرم اهللا خان عاشق 

 در پاس خاطر و حفظ مراتب ،خطاب نياي خويش يعني عاقل خان رسيد به
 ي كوشيدند كه ميرزا بحر طويل زندگاني را تا هنگام سكتة مرگحد ه بيدلجوي

در باب نسب خويش آنچه ميرزا در حضور . ت خاطر گزرانيددولت و جمعي به
شاه   بهمنتهي اجداد ميرزا ة اين است كه سلسل، تقرير كردمكرراين احقرالعباد 
هنگامي . ددگر ر پادشاه فارسي ممدوح خواجه حافظ شيرازي ميمنصور بن مظفّ

آرايي نموده كشته گرديد، اوالدش و احفادش  كه شاه منصور با امير تيمور صف
. هر اقامت داشتندچندين پشت ميرزا در ماوراءالنّ.  آوردندصوب بخارا  بهرو
.  مكان مفارقت ورزيده در مملكت بنگاله رحل اقامت افگنداز آنگوار ميرزا ربز

 .گشت يرزا از مطلع صبح سعادت طالعبعد انقضاي يك پشت آفتاب وجود م
خالق كريم . بودزيور صاحب كمالي پيراسته   بهت آراسته وپيراية اهلي  بهميرزا
خاص در حق آن برگزيدة خود عام فرموده كه در تمامي مدت حيات ي توجه

ت معاش جمعي  بهخاطرش خطور نه كرد و مدام  بهاسباب دنيويخيال تحصيل 



  ٢٥٦  قند پارسي

  

سربرد و اميران عظام و صاحب ثروتان عالي  هات عزيز بكمال انتعاش اوق با
گشتند و  ادب تمام و اشتياق ما الكالم فيض اندوز مجلس خاصش مي  بهاحترام

هللا خان و فرزندانش كمتر بديد و وا ديد شكراالعمر سواي خانة  ميرزا در مدت
ميرزا هشتاد رسيده و رحلت   بهسن شريف ميرزا. گرديد اعيان عصر قدم فرسا مي

 يك ةسوي دارالصفاي بقا روز پنجشنبه چهارم صفر سن  به خاكدان فنااز اين
  .“هزار و سي و سه واقع شد

  :و نيز شاه وارد گويد. است» ت وارداتآمر«جا خالصة كالم شاه وارد از  تا اين
 اديب صابر است و ،در بحر كامل چار در چار اول شاعري كه شعر موزون كرد”

  :مطلعش اين است. هفت بيت مرقوم قلم نه ساختهاو غزلي بيش از 
  روي جوينده در نه بندد      به چنين شنيدم كه لطف يزدان    

  

 دري كه بكشايد از حقيقت بر اهل عرفان دگر نه بندد

بيت ايجاد نمود و ميرزا  ن جامي غزل هفدهحٰماديب صابر موالنا عبدالرو بعد از 
معاني خاص و مضامين عالي   بهديواني مشحوندر چار بيدل در بحر كامل چار 

  .انتهي كالمه. “تصنيف كرده
بر ندارد كه مطلعي كه از اديب صابر نقل كرده خ وارد هصاً مير آزاد فرمودند شاملخّ

تقطيعش فعول فعلن هشت بار و . در بحر كامل نيست بلكه از فروع بحر متقارب است
شود  ار است و نيز عرض ميبناي آن بر شانزده ركن باشد و بحر كامل متفاعلن هشت ب

. چه مردم ناواقف اعتقاد دارند ي نظم در بحر كامل نيست، چنانركه ميرزا بيدل با
  :حسن دهلوي چار صد سال پيش از ميرزا گويد امير

  مه من چه باشد اگر شبي سوي دوستان گذري كني         
  نيــاز مــا نظــري كنــي  بـه مــراد مــا نفــسي زنــي بـه 

  

  م ز عنايتـت   شب من نه كرد چـه تيـره شـد متـوقع           
  كه نقاب را فگني ز رخ شب تيـره را سـحري كنـي             

  

  عيادتم قـدمي نهـي      به چه غم است زين مرضم اگر     
  زيارتم گذري كنـي     به چه خوش است اين لحدم اگر     

  

  :طرازد و سلمان ساوجي از همين زمين مي



  يهاي شعر ميرزا عبدالقادر بيدل در تذكره  ٢٥٧

  

  ذري كني با گـصنوبر قد دلكشش اگر اي ص به
  هواي جان حزين من دل خسته را خبري كني به

حد كثرت رسانده، مخفي نماند كه   به مسلم كه ميرزا بيدل نظم اين بحر راقدر اين
 قريب پتنه چون راج محلّ. اند شاه وارد مولد ميرزا راج محل نوشته و ديگران پتنه نوشته

 مولد ميرزا پتنه اشتهار يافته و نيز شاه وارد از زبان  استةواقع شده و پتنه داراالمار
رسد و شير خان كه از  شاه منصور والي فارس مي  بهسبت ميرزاميرزا نوشته كه ن

 ميرزا را از قوم برالس نوشته، غالباً شاه الخيالةمرأشاگردان و معتقدان ميرزا است و در 
 چند بيت جا ناشعار بسيار از ميرزا در گل رعنا ثبت افتاده، اي. منصور از قوم برالس بود

  :شود  نقل كرده مي»مرأت واردات«از 
  اين سازست دور از وصل جانان زيستن  بهگر

  آن ننگي كه نتوان زيستن  بهام من هم زنده
* 

  وختمـن نه سـگلش تو به ر كه بيـسم بـخاك
  گل شعله زد ز شش جهت و من نه سوختم

* 
  از كـشمكش جهــان امــانم دادنــد   تــا در كــف نيــستي عنــانم دادنــد

ــ  جـستم   چون شمع مقام راحتي مي     ــزي ــشدم خــر ق ــويش ن   دانم دادن

  )ه ۱۱۸۸: تأليفسال (درت اهللا شوق سنبهلي ق :١الشعرا تذكرة طبقات
 عبدالقادر بيدل، مردي ميرزارونق افزاي محفل اهل دل، شاعر زبردست و انسان كامل، 

 پروا بود از سخيان و مقبوالن سرآمد روزگار، عالي ظرف، بلند حوصله و خوش سليقه، بي
در اوائل . غيره معتبره از دواوين و مثنويات و رقعات و، صاحب تصانيف كتب توكّلو م

 برد، سرمي ه بكروفر هبزيب بود، بسيار  جواني نوكر شاهزاده محمد اعظم شاه خلف اورنگ
كسي كار نه   ورزيده تا زيست بجز ياد الهي باتوكّلبعد چندي ترك روزگار نموده، 

كمال شهرت احتياج   به.هاي فارسي مرقوم است ل در تذكرهداشت، احوالش مفصّ
  .اهللا اعلم بالصّواب و. نام او مشهور است  بهدو شعر هندي. درتعريف و توصيف ندا
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  ٢٥٨  قند پارسي

  

  ) ه۱۱۹۳: تأليف( ) ه۱۱۹۵: م (آبادي  عظيمغالم حسين شورشمير  :١تذكرة شورش
. سرور شاعران اهل دل، حضرت ميرزا بيدل، شاعر پرزور فارسي، صاحب ديوان

 شباب جواني  در اوائله،غيره فرمود  كزين زياده معه مثنوي و بيت گويند كه لكه مي
رضاي   بهاعظم شاه بود، بعد از چندي دست از روزگار برداشتهنوكر شاهزاده محمد 

نمايند كه  كامالن از كالم نثر و نظم دريافت مي.  كوشيده، كه از همه اولي استموال
هاي  ل در تذكرهسته خصال مفصّ آن خجاحوال خير مآل. ي از عرفان داشتهة كلّپبهر

دو بيت ريخته بنام مبارك وي در تذكرة مير مرقوم است، موجب . سلف مرقوم است
  .نمايد رقام ميو فرحت دل مشتاقان تصور نموده ا تأليفبركت اين 

  )ه ۱۱۹۹: تأليفسال (همداني مصحفي غالم شيخ  :٢اعقد ثري
ين تذكره آوردن واجب  ا اين بزرگ در، اگرچه ذكرتخلّص عبدالقادر، بيدل ميرزابيدل، 

ا چون بناي اين عمارت از شاعران احياي عهد فردوس آرامگاه است و مشاراليه نبود ام
ذا ضرور افتاده كه اگر برخي از احوال و  لٰه،قيد حيات بود  بههم تا اوايل جلوس واال

ذبور از گروه ي مميرزا بايد دانست كه اصل . خوبست،اشعار او نيز صورت تسطير يابد
 تماشاگاه خراميده و خود را در در اينآباد از گلستان عدم   در بلدة عظيم.ارالس است

 هميشه .تراشي خود مغرور بود  بر نظم و نثر و زبان.بالِد هند انداخته نشو و نماي يافته
اطراف و اقطار ممالك   بهين فن كوفته آوازة شهرِت خود را االملكي در كوِس لمن
 ميرزا قول به از تصانيفش . الحق شخصي پهلواِن سخن بود.غيرهم رسانيده ن وهندوستا

 آغاز شباب در ركاِب شاهزاده محمد .يادگار مانده همحمد رضا هفت آثار كاغذ ورقي ب
زدگي مزاج كه منشاي آن ثنا  سبب برهم  به آخر آخر.اعظم خلف خلدمكان نوكر بود

آباد كنج عزلت اختيار كرده  جهانشاه  بهري بريده از عالئق نوك،نكردن آن شاهزاده بود
 بزرگ از عهد خلدمكان تا همت جنس ةقناعت گذرانيد و در حاير  به عمر راةبقي

 كه نرساند تا آ  حق تعالي همه خورد و بزرگ را پرورش مي،جلوس فردوس آرامگاه
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  يهاي شعر ميرزا عبدالقادر بيدل در تذكره  ٢٥٩

  

حن  سال رحلتش يك هزار و يكصد و چهل و سه بود تربتش در ص. درگذشتجا نهما
  . واقع شد،خانة خود كه حاال خانة ويران محض است

  ) ه۱۲۰۹: سال تأليف(آبادي   اسداهللا خان تمنّا اورنگ:١تذكرة گل عجائب
 كوِس رستمي هگو بود، در دارالخالف ميرزا عبدالقادر بيدل، استاِد فن بسيارگويي خوب

ها متعدد دارد و  ها و مثنوي داد، ديوان نواخت و داِد سخنوري و خوش خيالي مي مي
  .نگارد، در تعريف كوه بيتي خوبي گفته نثرهاي رنگين و مسجع مي

  )م ١٨٠٤-٥/ه ١٢١٩: سال تأليف(لكهنوي  داس هندي بهگوان: ٢سفينة هندي
د شده در ، اصلش از قوم ارالس است و در بلدة پتنه متولّتخلّص بيدل رميرزا عبدالقاد

مناسب منصبي   بهادشاه بوده، وپ شاه بن عالمگير اوايل حال مالزم شاهزاده محمد اعظم
ميان آمد، شاهزاده، ميرزا   بهسرفرازي داشته، روزي در محفل شاهزاده ذكر شعراي عصر

انكار زد، و از  ميرزا سر. گفتن قصيدة مدح نمود تا شاعريش معلوم گردد هرا اشاره ب
اهللا خان مدح  شكرابنو عزلت اختيار كرد، سواي  روزاز آنمنصب استعفا نمود، و 

زيست، تا در   مرحوم و اوالدش مينواب نكرده، و تا آخِر حيات در ساية رافِت ديگري
عالم بقا بربست و در دهلي  بهسه رخِت هستي از داِر فنا و  يكهزار و يكصد و سي ةسن

چشم خود ديده، هشتاد هزار   بهش راكلياتدر صحن خانة خويش مدفون گرديد، راقم 
  :زادي اوستآاهد بود، ميرزا از شعراي هندوستان است و اين رباعي او دليل بيت خو

ـ گيرم كه سريرت از بلور و      او را چشم اسـت كه  نسنگي داند هر آ     شم اسـت ي
ــ  نجابم و سـمور و سـ     ند قـاق  اين مـس   ــشوريدة بدر دي ــشيان ــتنان پ   م اس

* 

  اي پيش يار از جان تحفه برد هركس به مي
 بريم يـدل شرمسـاري ميتان بـدس ما تهي

* 

  م آيم و فرياد كـن      برون ،خانه تنگ است    زاد كـنم آز دل  س راي كـه نفـ  يكو فضا 
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  ٢٦٠  قند پارسي

  

  )ه ۱۲۲۱: تأليفسال (قادري قاسم خان قدرت اهللا حكيم  :١مجموعة نغز
االصل بخارايي   بزرگي بود توراني وي. عبدالقادر مغفور مبرور استميرزا، تخلّصبيدل 
مان خاك پاك هندوستان حفظه اهللا تعالي عن نوائب آخرالزّ  بهسنصغر ] د كه درلّ[المو
هرگونه ] قادر[گويد  كاري مي متانت و استواري و نزاكت و پخته  به شعر فارسي.افتاده

نژادان معاني  ايران زمين و شطري از هندي] زباندانان[ اگرچه برخي از .سخن است
 اگر شاعران .افتند مي] در پوستينش [منصفي بيرون كشيده] ةين پاي انصاف از داير[آفر

بگوييد زبان اردو   بهرباعي] ر مصرع[كسي گويد كه پنج بيت غزل بلكه چا] را[ايران 
نجام نتوانستند داد اسر] درست[دن در هندوستان جنت نشان رسرب هوصف عمر ب با
بان ز  بهمتانت] پختگي و[ قادر سخن از آن ،]ضخيمه[ده دواوين متعد] تدوين به تا[

زهي انصاف دشمني بر مردي كه از وي قريب صد هزار ] چه رسد[ايشان انصرام يافته 
تمام بر ] سنجيدگي به[غيرها انواع سخن  بيت رباعي و غزل و مخمس و مثنوي و

  خورده،فاق افتادي چند اتّيكه جا] محاوره[خطاي   به.است] گار[ روزگار يادةصفح
] هفت[يكي دوازده هزاري خطاب دارد و ديگري از دواوين وي ]  مختصر كالم.ند[گير

دف دارد  مررباعياتذا القياس و چند ديوان ٰه علي] و ديگري پنج هزاري و[هزاري 
 همه از اينرباعي گفته و بيرون ] صد[ي چند ثمرا] هجو ريش زاهدان[در ] كه[گويند 

چون چار ديگر ] و صحائف[رسيده ] وين[تد  بهديوان بزرگ از وي] در بحور دراز[
] بيدل است كه[ه  القصّ. تحرير كشيدهةرشت  بهغيره در نثر عنصر و رقعات بيدل و

برد و خلقي  سرمي ه بايام] ايي[پرو نهايت وارستگي و بي  بهصاحب دل بود وارسته نهاد و
رسول  به]رو[دنيا و عقبي  هاندوخت كه پشت ب]مي[اش بهرة وافي  كثير از انفاس شريفه

 تالش ةسلك سپاهيان عمده معاش و مالزمان امار  بهود در ابتداي حالو خدا نشسته ب
  .اعظم شاه بهادر طاب ثراه منسلك بود] م محمدمعظّ [ةشاهزاد
ي القاب  معلّنواب  بهفاق در اثناي راهحسب اتّ  بهبعد ترك و تجريد روزي: حكايت

ارف قديمي داشت  با ايشان تعالملك اميراالمرا سيد حسين علي خان بهادر كه]قطب[
بنابر تغير وضع كه قلندرانه ريش و بروت و ابرو تراشيده ] اليه[ معزنواب رخو]در[
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  همميرزا نشناخت و ،بست  جاي دستار گاهي پركاله سوسي بر سر مي،داشت مي
مغفور بودن ] نواب به [كه از آن پس .سالم عليك سبقت نه جستدر سبب وارستگي  به

اش تشريف شريف ارزاني داشته  كلبه  بهست بزرگي را كار بستهي مبرور ثبوت پيوميرزا
 آخركار در پالكي خود جا داده بدولت سراي خود آورده دو سه .ادهبن] واجبي به[و گله 

حين رخصت موازي سه لك روپيه را نقد و جنس  داشته در] مستفيد[روز صحبت 
 پاس آبروي فقر  بهاما… ل كردقبو]  بالفعلنواب[ كريمانه لحاظ  بهميرزا .اضع نمود]تو[
كه كلبة فقير را گنجايش اين همه نعمت كجا ] گفت[ ساخت و دانشمندانه حقيقت رد به
فقير [ مردم كه از آندارتر كه بوي سپارم و بيرون   كدام كس امانتنواب] از جناب[و 

تحويل  به من رسيده  بهرسانند خورده زري كه از ميراث پدر اليه مي] انگاشته ما يحتاج
 خداست عند ة اگر خواست،خانه امانت باشد دولت  بهفالن مالك با خود دارم اين همه

  .خرج ضرور خود خواهم آورد  بهالحاجت گرفته
بدخويي و   بهكي مشهور بود و]سفا[باكي و  بي  بهاميري از اميران توران كه: ديگر
 ميرزا .تراشيد ريش مي گفت كه شما ميرزا  بهاحتسابانه] زي[رويي معروف رو ستيزه

  ].خراشم دل كسي نمي[تراشم  جواب داد كه بلي ريش خود مي
  )ه ۱۲۲۴-۳۳: تأليفسال (آبادي  حسن قلي خان عظيم: ١نشتر عشق

آباد   در عظيم.الوس چغتا است بيدل اسم شريفش ميرزا عبدالقادر از قوم برالس و
متحمل » انتخاب«ار كه لفظ  يكهزار و پنجاه و چهة بهار در سنةپتنه من مضافات صوب

 در عمر پنج سالگي كالم اهللا .عرصة وجود شتافته  بهاخفتاريخ والدتش است، از مكمن 
رياض جنّت  هوالد ماجد او باتمام رسانيد و چون در همان سال ميرزا عبدالخالق  هرا ب

  :اي انشا كرد كه مطلع آن اينست غم پدر خود مرثيه  بهخراميد، ميرزا
  تـاد و گهـر مانـد      ر اف نـار دگـ   ا بك دري  ميد و فروغي بنظر مانـد     خورشيد خرا 

شروع نموده بود كه روزي ملّا و در عمر ده سالگي كافيه، نحو تمام ساخته شرح 
 ميرزا بود، در مدرسه نشسته يتميرزا قلندر عم بزرگوار ميرزا بيدل كه متكلّف ترب

 از گفتگوي بسيار يكي ديگري را فرمود كه ناگاه بعد علم مي مالحظة مباحثة دو طالب
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عجب آمد و كس ملتزم كه الزام خورده بود، سخت  هآن شخص ملتزم ب. ملتزم نمود
 عم بزرگوار ميرزا از ادراك اين معني ميرزا را از اكتساب علوم عربي .منفعل شده

ي داشته فرمود كه اگر از استفادة اين علوم انسان همين قوت التزاميه بهمرساند، عجب باز
 و ندامت فعالشود و اگر الزام عايد حال او شد، مستغرق آب ان دامنگير نفس مي

.  بايد شستاز اينپس اگر تحصيل علم بنابر همين معني است، دست . گردد مي
دل  هچه از آن روز ميرزا بيدل دست از اكتساب عربيت باز داشته مجالست فقرا را ب چنان
  .ا سرمة چشم ارادت گردانيد ايشان رعالنخاك البدل شمرده  نعم

 »رمزي« بهتخلّصاكمل فنون شعر از جناب موالنا كمال نامي حصول ساخته و مدتي م
  .نظر وي درآمد هكرد كه اين مصرع ب روزي سير ديباچة گلستان مي. بوده

ـ  نـش    از بي  دلبي   د بـاز  ان چگوي
بيدل   بهبسيار شادمان گشت و استمداد ار روح پرفتوح سعدي شيرازي نموده

جهان پادشاه مالزم  سركار شاه شجاع فرزند مياني شاهاوايل حال در.  شدهتخلّصم
جاه محمد اعظم  رفاقت شاهزادة عالي  بهگرديد و بعد از سن تميز و كسب بعضي علوم

منصب پانصدي ذات و   بهشاه پسر دومين اورنگ زيب عالمگير پادشاه منسلك گرديده
رسانند كه وي  سمع شريف شاهزاده مي  بهروزي. تخدمت كوفتگرخانه سرافرازي ياف

 اي فرمايد كه اگر ميرزا قصيده شاهزاده مي. كند و شاعر زبردست است تالش خوب مي
پاية منصب عالي   به مراعات صلة نمايان خواهد يافت و،براي حضور ما انشا نمايد

ياران هرچند . ندز رسد، وي از قبول اين سر باز مي ميميرزا   بهچون خبر. خواهد رسيد
كند و بعد از  افتد و استعفا از روزگار مي دهند، پذيرايي خاطرش نمي مصلحتاً تصديع مي
اكبرآباد   بهشتابد و چندي گلگشت سرزمين مغرب مي  به ممدوحةترك رفاقت شاهزاد

 از .گوشة زهد و قناع منزوي بود  بهگردد و آباد مي جهان شاهتوجهسياحت نموده م
نيازي و استغنا تا حين حيات خود  كمال بي  بهبردارد و ي مزوره دست ميتعلقات دنيا

 نوابشان عقيدت بود خصوصاً مثل  جناب  بهاكثر رؤسا و امراي پادشاهي را. برد سرمي هب
غاياتش بودند و  الت بيهللا خان و شاكر خان صاحب تيول ميوات شكرگذار تفضّشكرا
] ي[دكن فكر نظم خود را از نظر ميرزا والي تخلّصجاه مغفور آصف   آصفنواب

. نشانيد كمال منزلت و وقار مالقات نموده برابر مسند خود مي  بهگذرانيد و  ميموصوف
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حرير درآورد قيد ت  بهميرزا پاسخ آن نامه. طلب ميرزا خطي نوشت  به از دكننوابنوبتي 
  :و اين بيت بر نگاشت
  پـاي خـويش    بهام حناي قناعت  همن بست   شوياي خـ  يـزم ز جـ    دنيا اگـر دهنـد نخ     

هاي خود  مير غالم علي آزاد و لچهمي نراين شفيق و علي قلي خان واله در تذكره
 كه نشوده و حال آگالعمر خود در مدح ارباب دول زبان ن نگارند كه ميرزا در مدت مي

هللا خان نوشته و الحال در هند شهرتي شكراشاكر خان و   بهدر رقعات ميرزا بيدل كه
 را ستوده و مدايح گفته ظاهراً مراد اين بزرگواران از نظم و ها نتمام دارد، بيشتر جا اي

هاي  ميرزا از برگزيده. شود ه از ديوان او ثابت نميمداحي عام باشد كه اين معني البتّ
داني و مصطلحات بسيار تحقيقات نموده طرز جديد و  در زبان. شعراي هندستان است

اكثر عالي طبعان هند . غايت دست قدرت داشت  به در نظم و نثر،نو اختراع كرده مسلك
اند و   معترف ومقربيني او  پسندي و باريك تدقّ  بهدارند و طرز خاص او را مستحسن مي

ذا بيشتر اورة قديم است، گرديده لٰهحچون ميرزا سالك مسلك طريق جديد كه خالف م
اما انصاف آنست كه اگر . دن كشايوي از اهل واليت و بعضي شعراي هند زبان طعنه بر

آفريني را تا  سنجي و سخن ش نمايد، بداند كه پاية سخنكلياتصاحب استعدادي مطالعة 
نظر   بهكه نبكجا رسانيده بلكه اكثر اشعار ميرزا موافق قواعد قدما و طرز فصحا است چنا

بين نود و  نثراً ماش نظماً وكلياتنويسد كه  مير غالم علي آزاد مي. شود تامل معلوم مي
نسخة عرفان در بحر حديقة حكيم سنايي چهار هزار بيت در . خواهد بودصد هزار بيت 

ات كوهستان بيرات كه  نسخه طور معرفت مشتمل بر حاالت و خصوصي،همين بحر
 نامه ساقين مكان سير كرده بود، سه هزار بيت،  آهللا خان فوجدارشكرا نواباه رهم

تنبيه ، دو هزار بيتمحيط اعظم  بهيمسم در مذمت كيميا يك هزار بيت،  سينالمهو
 چهار هزار بيت، رباعياتالدين عراقي هزار بيت،  بند فخر جواب ترجيع  بهبند ترجيع
 پنجاه و چند هزار بيت، هزليات سه هزار بيت، صنايع و بدايع معه جميع اقسام غزليات

ش را كلياتسرخوش گفته كه . بيت هيجده هزار عنصر چهارشاعري هفت هزار بيت، 
بودم، آخر عارضه تب الحق حال او گرديده و دو چهار روز مانده  پانزده آثار وزن كرده

تاريخ سيوم شهر صفر روز چهارشنبه  هي بنثا مفارقت كرد و ميرزا غسل صحت نمود بار
نمود  شد و گاهي شدت مي  عارض گرديده، در تمام شب گاهي تخفيف ميهتب محرق
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 يأس و الغرض تا دم صبح حال وي دگرگون شد و آثار. شد حالت غشي طاري ميو 
روز پنجشنبه چهارم شهر مذكور شش گهري روز برآمده . نزع هويدا گرديدن گرفت
سي سه از اين سراي سپنجي رخت هستي   يكهزار و يكصد وةهفتاد و نه سالگي در سن

ن مدفون م بر لب آب ج سفر آخرت گرديد و در صحن مكان خودشتوجهبربسته م
  :خوشگو تاريخ انتقالش چنين بافته. شد

  :رباعي
  و آن جوهر پاك در ته خـاك بخفـت            افسوس كه بيدل ز جهان روي نهفـت  

ــ”  سـؤال و ز عقل كـرد تـاريخ   خوشگو چ  ــاز ع ــالم رف ــرزا بي ــگ“ دلت مي   تف
  :و مير غالم علي آزاد در تاريخ وي اين قطعه گفته

  م رفـت  از غم آباد جهان خر       اربـاب سـخن    ةسرو سركرد 
ــ ــگف ــت ت   »م رفـت  ميرزا بيدل از عال   «  ش آزاداتاريخ وف

كرد و تا  چون جوان زبردست و قوي الجثّه بود، در عالم شباب هفت آثار تناول مي
جريب آهني كه سي و شش آثار . سن پيري هم دو نيم ٍآثار خورش او باقي بود

ناميد كه بزبان هندي   مي»پوالسي«و آن را داشت  جهاني وزن او بود، در دست ميشاه
. تراشيد معني آن شاخ باريك باشد و با وجود زهد و پرهيزگاري، ريش و بروت مي

ذا اشعار عاشقانه از  و توحيد است، لٰهتصوفطور   بهچون تمام كالم آن نكته سنج
  .ِآيد ديوان وي كمتر برمي

  ) ه۱۲۵۸:  تأليفسال( محمد قدرت اهللا گوپاموي :١االفكار نتايج
افاضل ميرزا عبدالقادر بيدل كه  بوستان طريقت، تذرو بيابان حقيقت، قدوح اكابر و وسر

 ذات شريفش ،داده يآباد رو اصلش از قوم ارالس چغتايي است و والدتش در بلدة عظيم
 هحلية فنون عجيبه و غريب كسوت فضايل و كماالت متنوعه آراسته و طبع همايونش به به

النّفاس   نسايم.انشاطرازي طاقت ماال كالم پردازي قدرت تام داشت و به  در نظم.تهپيراس
كمال لطف   فكر بلندش بهةاش گلشن سخن را آب و رنگي تازه بخشيده و مشّاط قدسيه

صفاي فطرت موصوف و زكاي فطرت  آراي عرايس معاني گرديده به و حسن چهره
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اده محمد اعظم بن عالمگير پادشاه شتافته مالزمت شاهز  در اوايل حال به.معروف بوده
تقريبي لب  حضور شاهزاده به ندما به  يكي از.منصبي شايسته عزّ امتياز يافته و به

مالحظه  بدولت بگزارند تا به  در مدح مااي  او فرمود كه قصيده.توصيف ميرزا گشود به
 اين خبر ءاغ اصمجرد  ميرزا به.افزايش منصب و مرتّبت ممتاز فرمايم دستگاهش به

كنج انزوا آرميده و بقية حيات  آباد به نوكري خيرباد گفته در دارالخالفة شاهجهان به
جا كه دست خواهش از اهل دنيا   از آن.آخر رسانيد كمال توكّل و استغنا به مستعار به

 و ةعطاي فرط عزّ كلّي نموده حق سبحانه به اغراض نفساني بهاز  كشيده و قطع نظر
 امرا و اركان سلطنت را مسخر و منقاد وي فرموده كه هريكي السيما نواب اعتبار

 محبت و اعتقاد ميرزا بوده و نواب ةشكراهللا خان با جميع خويش و اقارب خود آشفت
دولتخانة  ميرزا داشت و هرگاه كه ميرزا به جاه در شعر نسبت تلمذ به الملك آصف نظام

 .نشاند نهايت اعزاز و اكرام بر مسند خود مي آمد و به استقبال پيش مي  به،رفت نواب مي
غرض كه از اواخر عهد دولت عالمگير پادشاه تا اوايل محمد شاه اركان هر سلطنت 

 و الف هجري ئة ثلث و ثلثين و ما۱۱۳۳گشتند آخراالمر در سال  خدمتش مشرف مي به
 مير عبدالولي .دفون گرديدآباد م عالم بقا خراميد و در صحن خانة خود واقع شاهجهان به

آباد جمع   شعراي شاهجهان.تقريب عرس بر سر قبر ميرزا حاضر شدم عزلت گفته كه به
اين نيت كه آيا از آمدنم ميرزا   من به.محفل گذاشتند  كليات ميرزا را برآورده به.بودند

  : سرصفحه اين بيت يافتم. آن را گشادم،خبري دارد
  مم آيي و مـن مـرده باشـ      كه بر خاك     باشـم  چه مقدار خون در عدم خورده     

  .كرامت ميرزا معترف گرديدند همه ياران ديدند و به
  .)ه ۱۲۵۹: تأليفسال (منشي احمد حسين سحر كاكوروي : ١طور معني
 بهجت بر بورياي كرده روزگار اعظم شاه  عبدالقادر بيدل، تركميرزا ،ساحل بحر بي
  .است طرز خود  صاحب.آثار است زدهيا وزن به شكليات .نشسته  مربعتوكّل

  :مطلع اين  صاحب،رازي خان عاقل نواب مثل عظام اكثر امراي
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  تو بود سوي سو، همه از نما، قبله چون روي  وي تـو بـود     ك كفد كه دلم معت   ها ش  سال
  :مطلع اين خاكسار مالك خان شكراهللا نوابو 

  شـما  اداي هيادا شد، ز   نگاه بيك  شما  و جفاي  رحمي  بي همه تالفي
  .گذاشتند فرونمي احترام از دقايق اي داشتند و دقيقه  اعتقاد تمامميرزا خدمت به

 سفرهاي  و،كشيده شاقه هاي  و رياضت،رسيده از مجاذيب اكثري  بهصحبتميرزا
 و فهم عقل كه كرده نقل  در چار عنصر چند افسانه،ديده  عجايبات،دور ورزيده

 بفهم آن دقايق  ديگر،مفرح اي ظر غير از نسخهالنّ  در باديرسد، و نمي آن  به نارسايان
 ،نيست آگهي اسرارش از  و ليكن،است و فراست فهم ارباب قياس آيد، و خالف نمي

در  وقتي” :كه است  نقلميرزا خود از زبان. اند داشته پنهان در آن سري چه خدا داند كه
 و راه رفتم مي روز پريشان  سه مدت ،دمناپيدا كنار افتا و در صحرايي كردم  گم راه سفري

 اثنا، شخصي  در اين،شدم طاق كرد، از طاقت  غلبه تشنگي  روز چهارم،بردم نمي جايي  به
 ،سو شتافتم آن  چون.داد و برفت نشان طرفي   او به،پرسيدم آب نشان شد، از وي دچار
 .بنگله هارچ آن مصفا و هرچهار گوشة  لبريز آب،از سنگ وسيع است  حوضي،ديدم

 لباس با  عورتي،ديدم. افتاد اي بنگله سمت  به ناگاه نظرم كه شدم مصروف خوردن آب  به
 ،اعتدال و لطف  و نهايت،و جمال حسن  در غايت،پيراسته زيور مكلّل  و به آراسته سرخ

  :اوست نأدر ش بيت گويا اين
ــه  اسـت  گمان اين هم آفرين صورت ز ــ ك ــدر تم انپنه ــ اياش ــو باش   دت

 پيكر، بگوكه پري اي كه پرسيدم رفته و نزدش حور لقا گشتم آن محو تماشاي 
  :برخواند بيت اين آورده من  به روي افتادي؟ وي جا چگونه و در اين و از كجايي كيستي

ــ و درنكــ روي با در طلــهــ الســ   يربد در از اين  كن بنما و خالصم   روي  درمب
 همان جز   به،آمدم خود  به  چون.درافتادم و از پاي بيخود شدم كالم اين از اصغاي 

  .رسيدم اي معموره  به مسافت نظر نيامد و بعد طي  به هيچ و دق لق صحراي
 رسع  روز.است واقع در دهلي  مزارش،بوده عصر خويش  از كامالنميرزا القصّه

  .خوانند مي اشعارش زيارت آرند و اهل برمي شكلياتاو 
 كه گفت دل   به،فاتحه  بعد از فراغ، حاضر آمدهميرزابر مزار  شخصي كه است نقل

بر قبر  من خواني   و فاتحه،صادق مخلص  همچو من، از آمدن، را بعد از مماتميرزاآيا 
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 ،كرد نگاه برداشته قلب  را از خلوصميرزا و ديوان بگفت باشد يا نه؟ اين خبر مي
  :برآمد بيت اين سرصفحه

  باشـم  ردهمـ  و مـن   آيي مبر خاك  كه  باشـم  ردهدر جگر خو   مقدار خون  چه

  )م ١٨٥٢/ه ١٢٦٨: تأليف(آبادي  وزير علي عبرتي عظيم :١االفكار رياض
آباد، در ترك و تجريد  مولد ساميش شهر عظيم.  عبدالقادر استميرزااسم شريفش 

نظر نيامده كه چاشني مشرب توحيد از  افسانة يك شهر بوده، از كالم متينش حرفي به
سرايي استفاده از خدمت  در فن سخن. فرمود تخلّص خود نخست رمزي مي.  نچكدآن

جاه محمد اعظم خلف  در آغاز حال در ساية دولت شاهزادة عالي. موالنا كمال برداشته
تش بود، ترك عاليق نموده، شچون آزادگي مخمر سر. حضرت عالمگير پادشاه گذاردي

. آباد پيچيد  قناعت در دارالخالفة شاهجهاندامن انزوا و صد وارسته مزاجي پا به به
. وجود فقر مرجع امرا و اهل كمال بوده، كلياتش كم از صد هزار بيت نخواهد بود با

 بعارضة ت  يكهزار و يكصد و سه، روز پنجشنبه چهارم ماه صفر بهةآخر در سن
  .گزين صومعة لحد شد و لب جون مدفون گشت عزلت
  ) ه۱۳۲۸: تأليف( ) ه۱۳۳۵: م(آبادي  موفرخغني خان غني محمد عبدال: ٢الشعراءةتذكر

. ش از صد هزار بيت متجاوز استكلياتق بوده، از عارفان محقّ بيدل، ميرزا عبدالقادر
ميرزا «. هرچند اكثر اشعارش موافق محاورة فصحاي عجم نيست، اما شعرهاي بلند دارد

  . مادة تاريخ فوت اوست»بيدل از عالم رفت
* 

دارند، از چندين لحاظ داراي  هاي شعراي فارسي كه در اختيار ما قرار تذكره
ها در زنده نگاهداشتن اسم و آثار تعداد زيادي  اين تذكره. باشد اهميت و ارزش مي

هاي  توان گفت كه اگر تذكره طور قطعي مي شعرا نقش اساسي را بازي كرده است و به

                                                   
فرد آن در كتابخانة  نسخة خطِّي منحصر به. ايست كه مشتمل بر تراجم نثرنويسان فارسي است اين تنها تذكره  .1

 .شود اري مي نگهد١٦شمارة  ايشياتك سوسائتي، كلكته به

  . م١٩٩٩ اسلم خان، دهلي، محمدتصحيح دكتر   .2



  ٢٦٨  قند پارسي

  

اي فارسي اطّالعات حتّي مقدماتي را هم در ما دربارة اكثر شعر. بود شعراي فارسي نمي
  .داشتيم دست نمي

هاي مختصر يا مفصّل در مورِد شعرا در اين  نكتة ديگري كه بايد دربارة گزارش
هاي خود دربارة  نگاران در گزارش ها آمده است، ذكر شود اين است كه تذكره تذكره

توان از  اند كه مي داشتهبعضي شعراي حتّي معاصر خود و شناخته شده هم آن توجه ن
  .ها انتظار داشت آن

او محشور  هايي كه يا شاگرد بيدل و يا با نگاران معاصر بيدل و حتّي آن بيشتر تذكره
 .اند اطّالعات درستي دربارة احوال زندگي اين شاعر معروف را بياورند بودند، نتوانسته
آباد و  ها عظيم بعضي. اند ه شدهها در ذكر زادگاه و خانوادة بيدل دچار اشتبا بعضي از آن

درستي ادعا  حتّي خوشگو كه به. اند داده ها الهور و اكبرآباد را زادگاه او قرار بعضي
تر از   و گزارش مفصّل،بوده است او محشور مي كند كه شاگرد بيدل است و اكثراً با مي

توانسته است اطّالع دست داده است، ن نگاران ديگر دربارة احوال و آثار بيدل را به تذكره
منشي لچهمي نراين شفيق . دقيق دربارة زادگاه و خانوادة استاد خود فراهم كند

آبادي در تذكرة خود با نقل قول از شاه محمد شفيع وارد تهراني كه بيدل تا  اورنگ
قيمتي و مختلف از   اطّالعاِت ذي،بيشتر از يك سال در منزلش اقامت داشت

وارد تهراني . ارة احوال زندگي ميرزا بيدل را فراهم نموده استنگاران ديگر درب تذكره
قول وارد تهراني، بيدل در اكبرنگر معروف  به. اين اطّالعات را از خود بيدل گرفته بود

ه منصور بن مظفّر پادشاه شا ي بهواجداد راج محل واقع در بنگال متولّد شد و سلسلة  به
  .گردد فارس ممدوح حافظ شيرازي مي

ها دربارة شعرا بايد مورِد  هايي در تذكره كه در بعضي موارد گزارش صه اينخال
  .يد از منابع ديگر پذيرفته نشودتأيبازرسي قرار گيرد و اگر ممكن باشد بدون تصديق و 

  منابع
ـ تذكرة شعراي  ه ١١٦٤: تأليف( فايسالنّ مجمع: الدين علي خان  سراج گوالياري، آرزو .١

كتابخانة تصحيح و ترتيب دكتر عابد رضا بيدار، ، )ريفارسي سدة دوازدهم هج
  . م١٩٩٢ م و چاپ دوم ١٩٧٧چاپ اول پتنا، ، خدابخشعمومي شناسي  شرق
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  خمار آزادگي در شعر بيدل نشئة بي
  ∗عباسعلي وفايي

اثر شعر كه از احساس و شور و شعور برخاسته باشد نمودار درون گوينده و چيستي 
عالمي . توان در آن ديد  اوصاف ميةجمل اي خواهد بود كه شاعر را با چون آيينه. اوست

. توان دريافت يها همه و همه در آن م و عابدي، آسماني و زميني، اوج و حضيض
  .هاست هاي شناخت افراد بررسي آثار آن همين جهت امروزه يكي از شيوه به

مانند  زمان بهاگرچه بيدل دهلوي بر اهل ادب و عرفان ناشناخته نيست و غبار 
ليكن شناخت بيشتر و دقيق . بسياري از شاعران ديگر در ساحت نام ايشان ننشسته است

تا در فكر و انديشه او از . س ژرف بيان شعري اوستوي نيازمند غواصي در اقيانو
دربارة اين شاعر بنگارم چشم اي  گاه كه قصد نمودم مقاله آن. شعر آن بيرون آيدصدف 

بيان و تصويرش . و اثرگذار و مبكر يافتمسبكش را ويژه . هاي گوناگون انداختم حوزه به
دنبال موضوعي  به.  هرچه دلپذيرترنش را نيز دلرباتر ويمعاني و مضام. را تازه و نامكرر
انگيز در برابر  بيتي دل.  عظمت فكري و مرام و منش واالي او باشدةبودم تا شايست

  :ديدگانم جلوه آراست كه
ــ  حاصل هر چهار فصل سرو، بهار اسـت       ــئشنــ ــي، خُة آزادگــ ــمــ   داردار نــ

ديوانش همراه شدم،  تورق كنان صفحاتي چند با.  خواندخود واژة آزادگي، مرا به
. تتبع پردازم به» آزادگي«تا دربارة بر آن شدم . واژه نيك جانانه است اين تديدم جلوا

نيكي استخدام  ويژة عارفان شاعر آن را به به. اند زيرا شاعران پرآوازه بسيار دلبند آن بوده

                                                   
يار دانشگاه علّامة طباطبايي و رئيس مركز گسترش زبان فارسي سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي، استاد  ∗

  .تهران
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نيوي اند و آزادي چيزي نيست جز رهيدن از تمام تعلّقات و زخارف ناميمون د كرده
  :كه موالي رومي اين سفارش را دارد مطلوب آرماني، چنان براي رسيدن به

  بـاش آزاد اي پـسر  ل  بند بگس 
  

  چند باشي بند سـيم و بنـد زر        
  تا صدف قانع نشد پر در نـشد          حريصان پـر نـشد     مكوزة چش 

كند كه از جمله كائنات زير چرخي رهيده  حافظ خود را غالم آن كسي معرفي مي
  :باشد

  ز هرچه رنگ تعلّق پذيرد آزاد اسـت       م كه زير چـرخ كبـود       همت آن  غالم
  :گويد بالد و مي همت خود مي و هم اوست كه به

 زهي همت كه حافظ راست كز دنيا و از عقبي
 جـز خـاك سركويت نيايد هيـچ در ذهـنش به

تجلّي اين .  را در دريافت اين موضوع پيمودمبيدل ديوانحدود هزار غزل از 
  :بيدل را اعتقاد آن است كه. انگيز يافتم شه را دلاندي

  زنجير عاليق بنـد نيـست   بهپاي آزادان  
 

  شود  ها چين دامن مي     نام را نقش نگين   
 )١٢٩ص (                                 

گردد و ديگران را بر سر اين خوان  آزاد ميگيرد و از تشويش دهر  دامن خويش مي
  :گويد  ميخواند و بديل فرا مي بي

  دامن خود گير از تشويش دهـر آزاد بـاش          
 

  قطره را تا جمع شد دل يادي از دريا نكرد         
 )١٣٠ص (                                    

ذهن و زبان و چشم  زدايد و اگر كسي وي را به دارد، شهرت مي خويش را آزاد مي
  :آورد، باكي ندارد چرا كه آزاد است نمي

  رنگ ما از لفظ پـر بيگانـه بـود           معني بي  كس ناخت ما را هيچجرم آزادست گر نش
 )١١٦ص                                   (

ها  پديده اعتقاد دارد سري كه در جيب خويش باشد و چشم حريصي و حسرت به
كس كه چنين باشد چون آهو در  گردد و آن شك از بند و فتراك آفات رها مي ندوزد بي
  :خواهد بودآفت  حرم يار بي

  ها  سر در جيب آزاد است از فتراك آفت       
 

  مقيم گوشة دل حكم آهوي حـرم دارد        
 )١١ص (                                  



  خمار آزادگي در شعر بيدل نشئة بي  ٢٧٣

  

  :بر آن است كه نام و شهرت سد محكم راه معنويت است
  ست بيدل آزادي من در قفس گمنامي     

 
  دام راه است اگر شهرت عنقـا بخـشد   

 )١٢٦ص (                               
نيكي پرداخته شود، خود كتابي عليحده خواهد بود  يقين دارم كه اگر موضوع به

اختصار بسنده آمده  مجال كوتاه زمان به توجه به دربارة آزادگي آزادي از نگاه بيدل، اما با
  :عناوين زير اشارات رفته است، اميد است درخور افتد به

  :اقسام تعلّق: الف
  . تعلّقهاي زبان: ب
  .هاي آزادي بهره: ج
  .شروط آزادي: د
  .بيدل و تعلّق: ه

  اقسام تعلّق: الف
  رهايي از تعلّق خويش .۱

. ترين نيز هم اوست كننده گمراه. نفس و خودخواهي است ها تعلّق به بدترين تعلّق
مريدان در رهيدن از اين بند خود بيانگر  اشارات فراوان پيران عارف و مشايخ كامل به

موالنا » شخصيت در فقدان شخصيت است«: بزرگي فرمود.  موضوع استاهميت
  :داند هاي معنوي خود را درگريز از بند كسي و خود مي يافت

  پس كسي در ناكسي دريـافتم      من كسي در ناكسي دربـاختم     
فرار از نفس شيطاني و خودخواهي تا   خود دعوتي است به»موتوا قبل ان متوتوا«

  .دست آيد ت معنوي بهبدان، زندگي با طراو
. زار وصل جا يابد درآيد و در چمن ند كه از خويش بهبي بيدل، گشادكار را در آن مي

گمنامي و فرار از شهرت نفس، آزادي . طلبد زعم او گذشتن از اين بند، مردانگي مي به
  :ارمغان دارد آدمي را به

  گـر گـشــادكار خـواهـي از طلـســم خـود بـرآ
  يشان شش جهت يك فتح بابهست بر خاك پر

  )٥٠٠ص (



  ٢٧٤  قند پارسي

  

  ساية گمشده، محو نظر خورشيد است      
 

  هركه از خويش رود در چمنت جا دارد       
 )٣٠ص (                                 

  

  هاي دو عالم  سهل است گذشتن ز هوس    
 

  گر مرد رهي يك دو قدم درگذر از خـود         
 )١٨ص (                                    

  

  دام راه است اگر شهرت عنقـا بخـشد    ست زادي من در قفس گمناميبيدل آ
 )١٢٦ص (                               

 رهايي از بند جهان .۲
عارفان و دل در گرو دوستداران، 
هماهنگ از فريب دنيا و زخارف ناميمون 
آن در دام افكني و صيدگيري مردان راه، 

آن را دشمن خوانده و . اند سخن رانده
اند و دوست داشتن آن را  ن داشتهدشم
بندي كه طاير . اند ترين خطا شمرده بزرگ
  .سازد دارد و در بند خويش اسير مي حبس مي گراي روح آدمي را به اوج

  :حافظ يادآور شد كه
  ندانمت كه در اين دامگه چه افتادسـت         رزننـد صـفي     رش مـي  گرة عـ  تو را ز كن   

  :و هم او مفتخر است كه
ــســ ــدن هرم ب ــا و عقي ــ يمــرو نبــي ف   ر سر ماسـت دها كه  ارك اله از اين فتنه   بت  دـآي

  :زند يابد و بدان پشت پا مي نيكي مي بيدل نيز اين بند را به
  زند قلـم    نقش هردو جهان مي     بيدل به 

 
  كشد  خطّي كه سر ز لغزش مستانه مي      

 )٢٦ص (                                 
مدد آزادي رهايي از   تا از اين بند برهد و يقين دارد بيجويد از آزادي دستگيري مي

  :آن ناممكن است
 هـاي آزادي دسـتگيري ز عالـم نگـذري بي

  كه برخيزد ز دنيا هركه از وحشت عصا دارد
  )٩٨ص (

  

ز بيند كه ا بيدل، گشادكار را در آن مي
زار وصل جا  درآيد و در چمن خويش به

زعم او گذشتن از اين بند،  به. يابد
گمنامي و فرار از . طلبد مردانگي مي

ارمغان  شهرت نفس، آزادي آدمي را به
 .دارد



  خمار آزادگي در شعر بيدل نشئة بي  ٢٧٥

  

  چه دنيا و چه عقٰبي سد راه توست اي غافل
  ها هاست حايل بيا بگـذر كه از بهر گذشـتن

 )۴۱۵ص (
  عالم كردميك نفس قطع دو    

 
  دم اين تيـغ چـه جـوهر دارد        

 )١١٩ص (                     
  :خرد افشاند و عشوه الفت دنيا نمي همين جهت از مراد دو جهان دست مي به

  مراد دو جهان دست فشاندم      از بس به  
 

  گر زلف شوم دامن مـن تـاب نگيـرد         
 )١٦٥ص (                               

  

   بيـدل مـا    عشوة الفت دنيا نخـرد    
 

  نقد دل باخته سوداي محقّر نكند      
 )١٢٩ص (                         

  :جهد اما با آگاهي از زندان امكان دنيا مي
  چون نگه سـامان عينـك دارم از ديوارهـا      نيست زندان گاه امكان سنگ راه وحشتم

 )٣٢٤ص (                                   

  بند عقل و هوش .۳
برحذري از آن  خوانند و مريدان را به عقل و هوش را سد راه مطلوب مي جمله عارفان
مقصود كاراترين است تجويز  در برابر، عشق و جنون را كه در نيل به. كنند دعوت مي

  :موالنا اگر گفت كه. ندكن مي
ــ ــتپ ــانيداللاي اس ــ چ   تمكين بـود  پاي چوبين سخت بي    ودوبين ب

گويد خرد، از اسباب كلفت و تعلّق آزادي  داند و مي ميبيدل نيز دانايي را قيد گردون 
  :خواهد و جنوني كه آتش در خانه هوش افكند، خالصي آدمي را باعث است نمي

 سـت گر فهمد كسي قيد گـردون ننـگ دانايي
  خويش را زين خم برون آريد و افالطون كنيد

 )٧٤ص (
  بيدل اسـباب تعلّـق بـود زنـگ آگهـي          

 
   كه پشت پا زدند    ها  آينه صيقل زدند آن   

 )٧٩ص (                                  
 جنون كن در بنـاي خانمـان هـوش آتش زن

  سازد همين وضعت خالص از كلفت اسباب مي
 )١٢ص (



  ٢٧٦  قند پارسي

  

  بند جسم .۴
نشاط را از روح طراوت و . جسم و تعمير آن سدي محكم در طريقت است پرداختن به

يادآوري، چين پيشاني را از تنزّل  اين نكته توجه دارد كه به بيدل چنان به. گيرد مي
  :شمرد برمي

  توسـت بيـدل گر كني تعميـر جسـمهسد را
  شود ديوار چون شد قدري آب و گل بلند مي

  )٣٣ص (
  طراوت آرزو داري ز قيد جـسم بيـرون آ         

 
  ن باشد  نبيند دانه تا زير زمي     يكه سرسبز 

 )٤٥ص (                                 
 

  هاست گر در عـالم آزادگـي        از تنزّل 
 

  ياد دامن آيد مـرد را       چين پيشاني به  
 )٣٩٦ص (                             

هاي تعلّق اشاره  زيان طلبد در ادامه به برشمردن اقسام تعلّق، ميدان و مجالي فراخ مي
  :توان اقسام تعلّق را نيز يافت ميرود كه در آن ميان  مي
  هاي تعلّق انيز: ب
  تنگي عالم .۱

 شغـل اسـباب تعلّق عالمـي را تـنگ داشـت
  دست برهم سوده گردي گرد هامون ريختند

 )٨٤ص (
ــست   ــوان زي ــق نت ــدوه تعلّ ــداني ان   زن

 
  بيدل دلت از هرچه شود تنگ، برون آ        

 )٣٢٠ص (                                

  ة وجودگوري خان .۲
  با همه واماندگي روزي دو آزادي خوش است

  انـدوه تعـلّق گـور كـرد خـانـه را نـتـوان بـه
  )۱۳۷ص (

  آفت زدايي .۳
  بيدل حذر از آفت پيونـد عاليـق        

 
  اميد كه در دلق تو اين پنبه نباشد       

 )١٦٠ص (                         



  خمار آزادگي در شعر بيدل نشئة بي  ٢٧٧

  

  اكيپدوري از  .۴
  عالمي را الفت رنگ از تنزّه دور داشت       

 
  افسوِن حنا بيكار شـد  جا به ها اين   دست

 )١٨٧ص (                                

 گيدبازدارن .۵
  واديي كه تعلّق دليل كوشش ماست       به
 

  زمـين خفتـه گيـر قافلـه را     ز بار دل به  
 )٣٧١ص (                               

 ندامت زدايي .۶
  نشو و نماي كشت تعلّق ندامت است      

 
  هـا  يـشة زنجيـر دانـه   جز ناله نيست ر   

 )٣٩١ص (                              

 تنزّل .۷
  هاست گر در عـالم آزادگـي   از تنزّل 

 
  ياد دامن آيد مـرد را  چين پيشاني به  

 )٣٩٦ص (                           

 زندان سازي .۸
  دام يك عالم تعلّق گشت حيراني مرا       

 
  عاقبت كرد اين در واكرده زنداني مرا       

 )٤٠٣ص (                              

  هاي آزادي بهره: ج
 نورانيت دل .۱

  شـود   دل چو آزاد از تعلّـق شـد منـور مـي           
 

  شود  اي كز موج دامن چيد، گوهر مي        قطره
 )٦١ص (                                      

 

ــة بيــدل نيافــت جــاي شــكفتن    دِل گرفت
 

  مگر چو صبح از اين خاكدان برآيد و خندد        
 )١٠٦ص (                                    

 راحتي و آسايش .۲
  راحتي گر هست در آغوش ترك مدعاست      

 
ــاج آشــوب ــه احتي ــا دارد ب ــد ه ــتغنا زني   اس

 )٩٩ص (                                      

 



  ٢٧٨  قند پارسي

  

 گمنامي .۳
 كس ست گر نشناخت ما را هيچ جرم آزادي

  رنـگ مـا از لفـظ پـربيـگانه بود معـني بي
 )١١٦ص (

 رهايي از فكر لذّت .۴
 كيش آزادگي نشـايد كه فكر لـذّات عقده زايـد به

  ره نفس پيچ و خم ندارد چوني ز بند شكر برون آ
 )٣٢١ص (

 گشادگي كار .۵
  گــر گــشادكار خــواهي از طلــسم خــود بــرآ     

  

  هست بر خاك پريشان شش جهت يك فتح باب
 )٥٠ص (

 زيبايي .۶
ــق   ــوداع تعلّـ ــت الـ ــگ تماشاسـ ــار رنـ   بهـ

  

   كه چشمت دمي كه جست بپوشدغبار نيست
 )١٦٨ص (

  آزاديشروط
 جنون عاشقي .۱

  جنون كن در بنـاي خانمـان هـوش آتـش زن           
  

  سازد همين وضعت خالص از كلفت اسباب مي
 )١١٢ص (

 گمنامي .۲
  دقـا بخـش  هرت عن دام راه است اگـر شـ        بيدل آزادي من در قفس گمنامي اسـت       

 رهايي از دنيا .۳
ــر    ــاغر ديگ ــا س ــشئة آزادي م ــدارد ن   ن

 
  برد ما را   صحرا مي   غبار دامن افشاندن به   

 )٤١٦ص (                                  



  خمار آزادگي در شعر بيدل نشئة بي  ٢٧٩

  

 در خود رفتن .۴
  دامن خود گير از تـشويش دهـر آزاد بـاش          

  

  قطره را تا جمع شد دل، يادي از دريا نكرد
  )١٣٠ص (

  سـت  نامحرمي خويشت سد ره آزادي    
 

  هـا  چشمي بگشا بشكن قفل در زندان 
 )٣٤٣ص (                               

 گذر از نام نيك .۵
  صفاي گوهر آزادگي مـسلّم طبعـي      

 
  كه گرد آينه داران نام و ننگ نگردد       

 )١٤٦ص (                             
 

  كه خاكساري و آزادگـي هـم آغوشـند      مرا معاينه شد ز اختالط قمري و سرو
  )١٨٠ص (                               

 فقر .۶
ــه ــان ب ــه چن ــر ب ــق آزادم فق   دام تعلّ

  
 آخـر ز فقـر بر سـر دنـيا زديـم پـا

  كه عرض جوهر ما نقش بوريا نشود      
  )١٤٨ص (                             

 جاه تكيه زد و ما زديـم پا خلقي به

 سبك روحي .۷
  ما سبك روحان ز نيرنگ تعلّق فـارغيم     

 
  عكس ما را حيرت آيينه، بال و پر شـود  

 )١٦٧ص (                                
 

  ما سبك روحان ز قيد شش دِر تن غافليم      
  

  د مــا رمهــره آزادي دل دارد بــساط نــ  
  )٣٤٩ص (                                   

 پرطاقتي .۸
 دل از كم ظـرفِي طاقت نبسـت احـرام آزادي

  جا سنگ آيد مگر اين جام گردد عذرخواه آن به
 )٣١٩ص (

 امل بي .۹
  خيزي است حامله را     در اين بساط گران    زادگي چه امكان است؟ز صاحب امل آ

 )٣٧١ص (                                



  ٢٨٠  قند پارسي

  

 شدن و رستن از امكان از خود تهي .۱۰
  رستن از آفت امكان تهي از خود شدن است

  جـا  تو ز كشتي مگـذر عـالم آب اسـت ايـن          
  

 )٣٢٢ص (

  و تعلّقلبيد: ه 
نهد و اوست  ور و شر بسياري دارد، آن را از سر ميداند كه با تعلّق زيستن ش بيدل مي

اي پر زياني  خرد، زيرا سودا و معامله كه غبار غير ندارد و هرگز عشوة الفت دنيا نمي
زيور فقر آراسته و از  خويش را به. مقدار دنيا خريدن است دل فروختن و عشوه الفت بي

سبك .  منّت اقتباس نور نداردرهيدگي كه از خورشيد و ماه نيز. دام تعلّق رهيده است
 :دارد ها وي را از پرواز باز نمي روحي است كه نيرنگ تعلّق

  شور و شر بـسيار دارد بـا تعلّـق زيـستن           
 

  كم ز بيدل نيستند اين فتنه از سروا كنيد        
 )٧٥ص (                                    

  

  وحشت اگر هست نيست رنج عاليق     
 

  اردوادي جـــوالن نالـــه، خـــار نـــد
 )٨٤ص (                               

  

  ام خـويش سـاخته    غبار غير ندارم به   
 

  دلي كه صاف شد آيينه درنظر دارد      
 )٩٤ص (                             

  

  آزاده است نـور دل از اقتبـاس غيـر         
 

  قطع نظر ز منّت خورشيد و مه كنيد       
 )١٥٨ص (

  

  هــم اگـر هـزار ازل تــا ابـد زننــد بـه    
 

  ق من بيدل، همين دو دم شمريد      تعلّ
 )١٥ص (                               

  مــوج گُهــر قــصّة تعلّــق بيــدل مخـوان بــه 
  

  تنگ و گريزد مباد چون نفس از دل شود به
 )٤٠ص (

  مراد دو جهان دست فشاندم      از بس به  
 

  گر زلف شوم دامن مـن تـاب نگيـرد         
 )١٦٥ص (                              



  خمار آزادگي در شعر بيدل نشئة بي  ٢٨١

  

گرفتاري عشق و زلف دلبر است آني كه در قاموس عشق نه تنها گرفتاري و و تنها 
بند نيست، بلكه عين رهايي و آزادگي است زيرا آسايش عاشقان در گرفتاري زلف و 

  :حافظ نيز سرود. قد و قامت دلبر است
  فريـــاد كـــه از شـــش جهـــتم راه ببـــستند

  

 آن خال و خط و زلف و رخ و عارض و قامت
  :بيدل نيز گويد

 من و تاب وصال و طاقت دوري چه حرف است اين
  اسـيري را كـه عـشقت خوانـد بيـدل دل كجـا دارد      

  

 ٨٢ص 
  زين سلـسله آزادنـد زنجيـري گيـسوها       دل عشّاق افسون رهايي خواند نتوان به

 )٣٣٨ص (                                
  

  در گرفتاري بود آسايش عشّاق و بس      
 

  ن تـو را   آشيان از حلقة دام است مرغا     
 )٣٩٣ص (                               

 بيدل از پيچ و خم زلفش رهايي مشكل است
  ان شبـت مهمـل نبود رخصـبر كريمان سه

  )٥٠٤ص (

  منابع
اهتمام حسين آهي، انتشارات فروغي،  ، بهديوان بيدل دهلوي: بيدل دهلوي، ميرزا عبدالقادر .١

  .ش  ه١٣٦٨تهران، 
كوشش پرويز ناتل خانلري، انتشارات  ، به ديوان حافظ:ين محمدالد  حافظ شيرازي، شمس .٢

  .شه  ١٣٥٩بنياد فرهنگ، تهران، 
، )بررسي سبك هندي و شعر بيدل (ها شاعر آينه: سرشك كدكني، دكتر محمد رضا شفيعي .٣

  .ش  ه١٣٧٠انتشارات فردوس، تهران، 
رات آگاه، تهران، ، مؤسسة انتشاموسيقي شعر :سرشك كدكني، دكتر محمد رضا شفيعي .٤

  .ش ه ١٣٥٨
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   بيدل وجود و شهود در کالِموحدِت
  ∗»برق«طلحه رضوي 

  سخن سحر است و بسوفاِنتاز طلسم خاک، 
 انـغـ دارد فاي مهاز هرجا سرـت جز اعجـسين

ار ي مقام بس»وحدت وجود« ةدي قهرمانان عقِنيب  دريآباد ميدل عظيرزا عبدالقادر بيم
 و »وحدِت وجود« او در .ديآ مي بردليق آثار بي عمةکه از مطالع چنان. ارفع و شامخ دارد

 ةن عقديکرده و ا  را دوري ظاهرةنيري اختالف دونه يارپ رِتي و مغا»شهود وحدِت«
 يليب و خيدل عجي بيياب ن نکتهي و فلسفه اتصوف ةدر پهن. نموده است مشکل را وا

رود يشمار م ه بمهم.  
 را »شهود وحدِت« و »وجود وحدِت« يعني تصوف ةي نباشد اگر هردو نظريناجا

  .مي بنمايمختصراً معرف
ست که انسان خودش را بشناسد و خدا را بداند و  انيان و ملل اي ادةم هميتعل

عالم و . ياهللا باق  است وياهللا فان يسوما.  را تکامل بدهديدان و خداي خودشناسةرشت
در هر مذهب .  اشرف مخلوقات استيهرچه که در عالم است خلق شده است و آدم

 ةسرچشم بهجسم را فنا و روح را  .باشد  مياتي حخدا واصل شدن منظور و مقصوِد به
 بنده جا ني ايول.  استيش و روش روحانيک هريم اساسي آشنا کردن تعلي و باقياصل

  .ستي نيچ و سروکاريگر هي مذاهب درا با فلسفه و اعتقاِد

                                                   
  ).ِبهار(استاد بازنشستة فارسي كالج جين، آره   ∗
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 ،ستوار ساختت ا اسالم را براساس عشق و محبتصوف که ين عامليتر بزرگ
 ءاي اشة در همي سارقِتيکه عارف خدا را حق ني بود، لذا هم»وجود وحدت«هده بيعق

  :ل شديد و قاي نديزي جز خدا چيعني اهللا را عدم دانست، يشمرد و ماسو
  اي مله معشوق است و عاشق پرده    ج
 

  اي  زنده معشوق است و عاشق مرده     
 )رومي(                                

  :ديگو  مييرازي شيسعد
   عالم ازوست  ةهم که م عال ةبر هم  عاشقم  م ازوستم از آنم که جهان خرجهان خر هب

 ؟مينيب  ميين شعر سعدي ا است که دريتر از عشق عي وسصوفيه يقي حقيتفيمگر ک
 » عالم اوستةهم« که ي و معشوق» عالم ازوستةهم« که ين معشوقيرا فرق است بيز

 وحدِت«. ندي گوي و دگر را وجودي را شهوديکيدو گروه هستند،  صوفيهرو  نياز ا
  :ست که اني ايخ جامي شةگفت  به»وجود

   اوسـت  ه شـه همـ     گدا و اطلـسِ    در دلقِ   ن و همره همه اوسـت     يه و همنش  يهمسا
  ت اوسـ  هت ثـم بـاهللا همـ       اوس ةباهللا هم   ع جمـــةانـــانخرق و نهن فـــجمـــدر ان

ن وجود دو ي اي واحد است وليقي حقِي هستيعني  که وجوداند ه گفتي طورصوفيه
 جان است، ةمرتب ه عالم بة جملي نور است که برايکي.  دوم باطن، ظاهريکيرخ دارد، 
 ن نور وجود ظاهر است که در صورِتي از همي، پرتواالرض موات والس اهللا نور

ن يماصل هر اسم و صفت و فعل که در علم ظاهر باشد ه. ديآ  مينظر هممکنات ب
ن يقت امواج که عي مانند حق،رف است ِصقت کثرت وحدِتيوصف باطن است و حق

 از ين کثرت اعتباريباشد و وجود ا  مي حقاِتينات تجلّين رو همه در کاي ااز. استيدر
  . استيقي حقن وحدِتيهم

  صفاِتنات و ظهوِري کاند که وجوِديگو  مي»شهود وحدِت« ةگر درباريطرف داز 
 يباشد از ذات و صفات واحد مطلق که در عدم منعکس و تجلّ  ميعکس و مختلفه ظلّ

خ يا با الفاظ شي بلکه مثال محض است، گو،ستي ن ظلّ صاحِبن ظلّيشود و ا  ميزير
  :ني حزيعل

 عکس يار است که دارد همه جا جلوه حزين
 تـس يکيـاد ــجيـ اـةنييـاز در آدرـپ هرـچه
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 ِريثتأشه بودند، او خود ي پياکانش سپاهي مغول بود و ندل هرچند که نسباً ازيرزا بيم
. ده بوديانه را برگزي صوفا کرده و روِشي دن ترِکي جوانِني خود گرفت که در عپدِراز 

انه يل صوفئ بود، در مساتصوفرزا قلندر که عارف و مي خود م پدر با عمپس از مرِگ
 يسه زندگانيدر بهار و ار  شعار کهتصوف  بزرگاِنده و در صحبِتي ورزيپسلچد
 يقيعشق حق هقت آگاه شده و بي حقکردند از رموِز يم

 دل نفوِذي ب کالِمِرين در سايبنابرا. سرشار گشته بود
دل از يب. داستي پي آدم عشق و احساس عظمِتةجذب
در . العاده گرفته بود  فوق ذهن رسا و فکِر،اضي فأمبد

ه و مکاشفه مطالع  به مدرسه را وداع گفت ويده سالگ
، يعرب ، ابنيال غزّچون ي ربانناي در آثار علما و صوفهدر خلوت خو کرده از مطالع

 ةدل در مطالعيب. افزودرا  خودش  علِمسهمر آن ي و نظاشيخ احمد سرهندي، يروم
چه .  التفات نموديلي نفس خود خة و در مشاهدي حق تعال ذات و صفاِتِيچگونگ
  :ديسرا يخوب م

ـ در دور متاز  ق آن  د از آغوش نفس کرد سـراغ      ياار را ب  ي ـ د کـه فر   ي   ديـ اد کن ي
 و عرفان را تصوفن يماض مةفتسباغ نااز  هايي ته گلدل دسي که باستن يا

 سخن  عارفانه با صد لطِفِي عاليها شهياند. هم آورده است ه فراوان ب و ندرِتييبايز با
اسلوب  ه را بي روحانِفي ظر او احساسات و مدرکاِتِمي سلد که طبِعيممزوج گرد

  :خوب اظهار دارد
 ان شديشه عريعرض آمد موج ش ي بهتا پر

 دـتان شـوسفسيد دهر يـن ز بس بالـرهيپ
*  

ـ ا د ز مـ يـ نينـه ب يا آهر کجـ    ميديـ چ ي مي دار گل يما هم از گلشن د       ديـ  کنداي
 نو ةفافتند و فلسي ييونان آشناي ةز با فلسفي اسالم ننايد که صوفنسينو  ميعلما
دل يب.  از صداقت استين قول خالي اي ول، را پرداختندا ودانتيستي نةديان و عقيافالطون

  : از اوست.دهد  نميييتاهمرا  يتنو افالطون
  

نبود، » شهود«بيدل منکر 
را هم در » شهود«ولي 

 .ساخت گم» وجود«
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ــد ــههرچن ــ   ب ــان افزون ــش از جه ــ  يدان ــ پدرا يــ ــيريــ ــ معلّــ   يم گردونــ
  يونالطــ ه افدت نــ بــيز يي مــ لــفط  شي حاجت خـو  يش کس بر  يپ  به هرگاه

 اسالم تصوِف در . است»وجود وحدِت« ي نو افالطونةن فلسفيل اساس ادر هرحا
شه استنباط و استدالل ي اسالم همةيث است و صوفي و حدقرآن بر ي مبنها دهين عقيا

  .رنديگ  ميتن منابع زور و قوي خودشان را از هميادعا
د و کر  ميي زندگانيعت اسالمي صاف دل بود و در حدود شريدل هم صوفيرزا بيم
دل اذکار و اوراد و مشاغل يم که بينيب  مي. بلند دارا بودةز مرتبي ني روحانقِتي طردر راِه
 يپاس انفاس عمل. داشت  ميي ذاتة کامل و عالقه و تجربِيي را آشناناي صوفيروحان

  :دل سروده استيب.  داند که بدانديانه و هرکستصوفاست م
  سـت  يردس دم   ير از اظهار خامش   يغ  سـت  يان نـامرد  ين الف ب  يقي با اهلِ 

  سـت  يدرد  بي ازيگر پاس نفس ندار   ش نظــرتيپــ ه بــتس هــاي هنــيتــا آ
 است و صوفيه ِي و شغل خصوص سلوک ذکر مهمِني اثبات که در منزل نخستِيو نف

  :ديسرا  مياشارت هدل بيب.  داردي فرقيتنوع هق سالسل مختلف بيدر طر
   خــود قــدم افــشردنيد بــر نفــيــبا  ند بـــري اثبــات تـــوان ةتــا بهـــر 

  رهن است غوطه نتوان خـوردن     يتا پ   قيـ ط تحقيبـاب در محـ    چو ح  ينعي
بهره   بيقتي حققِتي و حقي روحانةلسوف که از تجربين فيق محقّيدل از برايب

که در بحث ذات و  آنان. دينما  ميزيار نفع بخش تجويد و عمل بسي مفة نسخ،هستند
 انوار اِتيان کور باطن غرب که تجلّيمخصوصاً فلسف. نندع کي خود را ضاييصفات توانا

رند که گوهر عشق ي نگياص دل چرا غوِطيب ندارند در محي را نصيمحمدقت يحق
  :ازوست. دست آرند هب

ـ  يب ــ  ق مـن و مـا بگـذار      يـ  تحق يدل پ ــاتش يتفتـ ــتعينـ ــذاري اشـ   ا بگـ
  ذارهـا بگـ   ن هوس يس ا  مقد ذاِتي  ا   و صـفات   ء اسما ة عشو يتا چند خور  

  :که چنان
ــارف ــهع ــا  ب ــاليتماش ــن زار کم ــاليجــز در قفــس دل نگــشا   چم   د پــر و ب

  است محـال  يردن رفتن   وشتن بر ياز خو   ردارددم بــــواج قــــ ز امــــدنــــرچه
 تعينات ةم که درباريدان  مي.ذکر آورده است ه را بتعينات جا ني اين رباعياولدل در يب

شتر مجمل و تشنه ير شده و پيل و کتب تحريبته هزاران رساان ثاي ستّه و اع تنزّالِتيعني
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 ة هم رسالي فردوسيد بلخين نوشه توحي بهار حضرت حسالِتيدر ا. مانده است
عت و يدر اصل شر. ق مطالعه استي که الاند ه گذاشت»حضرات خمس«عنوان  هپرارزش ب

 يقت سري حقميتعل.  ندارديچ توافق و هماهنگي جداگانه است و هيها قت شعبهيطر
 بلکه موجب گردن ،خي که برمال گفتن در هر زمان مورد زجر و توبي الهست از اسراِرا

عت خلط دادن يقت را با شرينه است و طريم سل عقت سراسِريطر. باشد  مييزدن
منصور . ردي گوناگون آغاز گ اختالِفتصوف در بحث جا ني اظاهر غلط است و از هب

  :يرازيزبان حافظ ش هب. دير رسدا هاج انالحق گفت و بحلّ
  کـرد  يدا م ين بود که اسرار هو    يرمش ا ج  دار بلنـد   ت سـرِ  زو گـش  ار کـ  ي آن   :تگف

 !ي سبحان!يسبحان”:  گفته استيد بسطاميزيبا
لذا تجاوز . ديو ضربات خنجر د“ يما اعظم شان

هرحال خطرناک  هعت بي شردحقت در ي طراهِل
قت ي طر اهِل وي که صوفي بسطاميفروغ. است
  :ديگو  ميزي ن،نبود

ــ خــرداِنمــ ــديدار در پنــةرددا پ   دنـد يچ نديرخدا هي همه جا غ   يعني  دن
م ن امر مسلّير است و اي ناگز ذات و صفاِتذکِر ،شهود وجود و الغرض در مبحِث

 از ،آمد نظر هست، مراتب ذات که در اظهار بي ذات بدون صفت ممکن نکه ظهوِر
ر از ي ذاته غحد هاوصافه و ب هب حاله و ه شانه بيچون حق تعال. ستات عبادت اشئون
 موانع معلوم ي ظلّجوِد و،صورت معلوم اظهار گرفت هر بر و تعدد و تکثّييل و تغيتبد

 چون در مظاهر ،ه نامعلوم و ناقابل علم استي تنزة خلق که در مرتبذاِت. خلق باشد
ن صداقت يکند و هم  مي»نزول« صوفيهالح  در اصط،ديده و صور مختلفه ظهور نمايقم

ان ثابته و حضرت يه، اعتّالت ِسه، تنزّي معلومات اله.نديگو  ميه ستِّالِتمه را تنزّيعظ
پس از . ستين بار ني را در اياس و عقل عموميحواس و ق. خمس مرادفات است

 حق،  ذاِتفاِن است که بالفعل عريهيبد.  استي انسانة مرتب،هيه و مراتب کونيمراتب اله
  . الناس يف اذات اهللا محقاءکلّ يخ اکبر ابن عربي شةگفت هب. خارج از امکان است

  :) و پنجمي سةنکت(ر است که دل هم در نکات خود مقريرزا بيم

و » وجود«بيدل از مجادلة ذهنِي 
پناه » وجود«در دامِن » شهود«
گيرد و از اين داِم اوهام  مي
 .کند  رها ميخود را» مشهود«
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ت  هم عوام است، نه مطابِق فطرِت، موافِقير مراتب اکثرير و تقريتحر”
 منظور است و عوام ها ني معف الفاظکلّت ي ب مقام، که خواص راِيخواص، معن

 نقصان ِضيضح  به کالم تاةز معذور و رتبيان در فهم عبارت نيضاح بيوجود ا با
 جلوه ي ذاتق تا کماِلي تحق از حسِن…نرسد، طبع عوام را از جهل مطلق نرهاند

 يتفي از کي ظلم است، و اگر جمال معن، انجمن قصورف نگاهاِنيد، بر ضعيننما
 ن صورت عالِمي اان عالم صورت، ستم دري بر لفظ آشنا،د رنگ نگردانياصل

ن يقي ة خلوتکدموِزرد، در يد فهميه بال و قال منزّي حال از ابجد دبستان قةمدرس
  :د، قطعهيشيد اندي وهم و گمان، مبرا با محفِلاز حرف و صوِت

  قت راياص حقت غوـسيره گردابـدل هر قط
نديـب  ميد بارـره صـر مو گـن هـل دربـتأم  

 رت راـاز فطـ سياـد مقتضـتفاوت گر نباش
 “ديبن  ميکر چشم احول چاريچرا شکل دو پ

ان از ابتدا يان و فلسفي وحدت و کثرت در نزد صوفةا مسئلي ذات و صفات ةمسئل
اد ي زِيبستگ دلو  ي کنجکاو،ها ن عقدهي ا عارفان در حلّةطبق.  بوده استتوجهقابل 

  :گويند الخير مي سعيد ابي  شيخ ابي»وحيدالتّاسرار«نچه صاحب چنا. ق شدندنمودند و موفّ
 م ويجو  ميم و گاه نه، اکنون خود رايافتي  ميم گاهيجست  ميها حق را مدت”

  : اوستهم و هميابم، همه او شدي نمي
ـ    ن و چـرا آنچنـان     ين چنـ  يکچون ا   انيچـون و چــرا در شـدم ســال   هب
  ١“ترش گـشت درد     آسان يداربي  هب  دار شـد خفتـه مـرد   يواب بو از خ  چ

  :سد کهينو  مي جامعولي آخر کتاب خود مختصر ةحي در اليمحضرت جا
”ض يف«را   که آن»ي علميني عيتجلّ« يکي است، ي را دو تجلّيسبحانه تعال حق

ان ثابته و استعداد يصور اع ه است بر خودش بند و آن ظهور حقيز گوي ن»اقدس
ضيف« که »ي وجودي شهوديتجلّ«م آن، دو بر باطن يکي. شود  مي گفته»سمقد 

 که » کلّنفِس«م بر ظاهر بر صفت ند و دوي گو»کلّ عقل«را   است که آنتوجهم
  :از اوست. گردد  ميم ظهور موجوداتيت مستقعلّ
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  ٢٨٨  قند پارسي

  

  ــر ــشکل و س ــخن م ــشنو س ــقيب   لحـق م اِنيـ اع هر فعل و صفت که شد ب      ه   مغل
ـ ه دگر جمله مضاف اسـ  وز وج   مـا  هجمله مضاف است و ب     جهت آن  کياز     “حـق  هت ب
دگاه يق داده و از دي را تطبها دهيست که او هردو عق انيص ايدل را تخصيرزا بيم
  : داشته استيح و درست رهنمايصح

  بت هـم نکنـد      به  تو چرا سجده   يناآش  سـت  ي صفت نادان  ذات دانستن و انکارِ   
 ياشته و استحکام اساس دياريروان بسين معتقدان و پيشي په در قرنِِين دو نظريا

شمرند و   مي»وجود وحدِت« را امام مسلک يعرب ن ابنيالد يخ اکبر محيش. گرفته است
يند وليگو ي م»شهود وحدِت«ل روش يخ را سريهندخ احمد سري شيد الف ثانمجد 

 حق است يکيجا نخواهد شد و اگر  کي ،د پنداشت که هردو مکاتب فکرين هم نبايا
يست که شاه ول انيهم.  باشدم الزماً باطلدو ِيهنگا در هميدهلو ثاهللا محد 
 يل آفندينام اسماع ه بة نمودند و در نامي سع»شهود وحدِت« و »وجود وحدِت«

  .اند هق داديد را تطبخ مجديخ اکبر و شيات مختلف شينظر
د که يجه رسينت  به»شهود« و »وجود« اکرام در بحث محمدخ ي شکوثر رودف مصنّ
 ناي از مقامات صوفي نکرده و مقامي را نف»وجود وحدِت« هم يثان جدد الفخود م

  .ديآ  مي» شهودوحدِت«شمرده است که تحت 
 محمدده است و در ي پوش»وجود وحدِت« ال اله اال اهللاست که در  انيحق ا

 يقي وجود حق آشکارا و پس از عرفان شهود باز منزِل»شهود وحدِت« )ص(اهللا رسول
  :ددگر  ميحق فنا يف اهللان منزل سلوک عارف ي اد و دري نمايرو

  کرد  مي شتن جدا يهر آن وجود که از خو     
 

  کـرد   مـي   خـدا  يدعـو  ست اگـر   ا ممسلّ
 )امام قلي خان(                            

 ار نموده وي بسينيب کياد و باري زي سنجةقي دق»شهود« و »وجود«ان يدل در بيرزا بيم
دست بوده  رهيمانند را راه داده است و او چون شاعر چ  بي صراحتيفهم مطلب به

  :د ساخته استير و شدثّؤن و مينش  اظهار را دلةيراياسلوب و پ
  ن منمي عالم همةچون هرچه هست در هم

 تـسيـد نيـدـم پـم از آنـ در دو عال،مانند



  وحدِت وجود و شهود در كالِم بيدل  ٢٨٩

  

ث ي ظاهر است از آن احاد،داشت ي کلّ خود وقوِف عصِرةعلوم متداول بهدل يب
 يوث مريحد. دهد غافل نشده باشد  ميتي را تقوتصوفف ن موقّي مقبول که ارسوِل

  : است)ص( رسولِياز حضرت جابر صحاب
  .ک من نوره اهللا عليه وسلّم يا جابر ان اهللا تعايل خلق قبل االشياء نور نبيقال صلّ

  :گريث معروف ديحد هو ب
  . من نور اهللاانوري و اناَول ما خلق اهللا نوري و اخللق اهللا کلّهم من 

  :ديسرا  ميهي نعتةديدل در قصيب
ــت آ ــينداش ــرو ةن ــر آب ــفاي ده   نگـار زز  ا برآمـد    يـت قل کف پا  يص هب   ص

   تـار د از تو بنـد   يت الوه اِز که س  ييتو   از تو دارد رنـگ يت که باغ ربوب   ييتو
 قِتيم را حقسلّ ه وي اهللا علي صلّيمحمد قِتيقت و سلوک حقي طر اهِليلذا تمام

امه علّ.  مطلقه محال است ذاِتييقت آشناين حقي عرفان امانند و بدوِن ي ميعظٰم
  :ديسرا  ميي در شعر اردويمحسن کاکورو

                  ُ                   
              ِ    ٰ          ِ       ّ      

 رخ را تصوي عبارت است که درد شي خصوصقت برزخ هم از عمِليو در طر
  :ين بلخيالد  موالنا جاللةگفت هب. ابندي دست يقت عظٰمينه تا آن حقيز  بهنهيکنند و ز مي

ـ  دا آم هم خ    مرشد را قبـول    کرد چون کس ذاتِ    ـ  هد ب   ش هـم رسـول    ذات
 شهود يِت، قولليس کمثله شيءمانند است   بيهمتا و  بي شانهيکه اهللا تعال يبا وجود

  .باشد  مي خداهر ذاِت، آدم مظخلق االنسان علي صورته
 . مرد آگاهيشئون و يونيکار بود و از اسرار ع  پختهِيدل صوفيرزا عبدالقادر بيم

 و عرفان که تصوف رموز ة دربار، و پرارزش مهميلي است خيي ي مثنو»ط اعظميمح«
 آدم را که  عظمِتين مثنويدل در ايب. وجود آمد هدل بي عمر بيست و چهار سالگيب در

 :کند  ميانيست صراحتاً ب مل يزيلقت ي ظهور حقةبن مرتيآخر
  يوشــدا فهــم الحمــد اهللا ا  يآگه شـو    گر محمدز لفظ   
ــئون ــش ــظ  ال اوات ذات اهللا افع ــه ــالم اهللا اق   وال اوور ک



  ٢٩٠  قند پارسي

  

  .١ي رٰمن اَهللا وٰلِکتي رمذْ اِِتيرم ماو : مهي کريتدر افعال او از آ
  .٢يٰحو ييلَّا وح هو ِاي ِانْٰوه الِْطق عِننما ي و: مهي کريتو در اقوال او از آ

  .وان گرفتت ي ماستدالل
  :سدينو  مي عرفانيدل در مثنويب

   لـوالک  ي آن فهم معن   يعني   ادراکِيست آدم تجلّــ يــ چ
ــ   محکـــم اوي بنــا يتاحــد  ــاده علّـ ــف افتـ   ت دم اوالـ

ــام  ــر اول و انجـ    حد وحدتست تمـام  اوکه در   دال او فقـ
ــا   جــانمم خلقـتِ م آن خـت يمـ  ــي ــود لن ب ــ معِظف    آدمِين

  : از نکات آورده استيا دل در نکتهيب
اد است و ي صد محشر فرنگاِهي کم،اصول  بي مجازپرستاِنقت از دسِتي حقساِز”

  .“داديک عالم بيادراک، غبارآلود   بياِني از نگاه لفظ آشناي معنحسِن
ست و چهار سال محض ي بِيو صوفن نابغه يست که ا انيار شگفت اي بسيجا

 درون ير شده که در عالم سکر محرم رازهايقت سي و طرتصوف طور از خمستاِن چه
پرده شد و   بي الهوت او ز عالم ناسوت تا عالِمي مکاشفاتد و در مشاهداِتيخانه گرديم

  . نموديرو
  پرسـت   مي و و باده    يبهم ساق   ب الهوت هـست   ي غ ةخانمي  هب
  دت نهـان   وحـ  اِز سـ  ة پـرد  ِسپ   و نغمه و مطرب و دلـستان       ين

دل يب.  داردي ارزش اساس»وجود وحدِت« حدوث و قدوم و ازل و ابد در بحِث
  :ديگو

  ف و شـراب   يهم آغوش هم همچو ک      ابيـــ قـــدم کامحـــدوث از کمـــاِل
ــش   ــه در نـ ــرد رفتـ ــد زاِرئهخـ ــد    احـ ــون ازل در ابــ ــد در ازل چــ   ابــ

  تفصــــ يت بــــيــــفيات کرابــــخ  تجهــ ة بــيلــک قبيــلــه ان جمجهــ
  :دهد  ميقت را ابرازين بود که والهانه رموز حقيو ا

  گلبانـگ گـوش    همستان صال زد ب    هب  جــوش ه بــيتکــه آمــد خــم واحــد
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  وحدِت وجود و شهود در كالِم بيدل  ٢٩١

  

ــنم     ن مـن مـنم    ي همـ  يعنيچه گلبانگ    ــاب افک ــود نق ــر خ ــز آواز ب   ک
  ام تهان گـش  يـ ست اکنون ع  ينهان ک   ام هتان گــش هــ جااشــذوق تم هبــ

  :يث قدسيحدالفاظ   بهيعني
خزاً مکَن کُنتفياً فَاحباَنْب تلَقْ اُعفَخ فالْر لْتخِلاُع قفر.  

 شانه کون و مکان را يد که او تعالي گودل در حمد خداوند عزّوجلّي بين معنيبد
  :دا کرده استيحرف کن پ هب

ــار  ــه آث ــود از زمان ــه نب ــان ک ــر  يدر آن زم ــم و عِنوب ــ عل ــود ذاِتي ــاان ب    او تنه
ــِتيحق  نمودد ب خو هکرد و خود ب    ينظر شتنيخو هب ــق ــه اش ــي هم ــا ها ب ــود تنه   ذات خ

ــ ــرِض هب ــاالِتذوق ع ــ کم ــرارِي معن ــتم غ   اس ــز ک ــب خرامي ــِبي ــحراد جان    ص
ـ  جهـ  ياب؟ فـض  يم غ چه کت    ان و مــط مــيارا؟ بــسب صــحدام جانــکــ  يرنگـ  يان ب

وديگو ير مغان ميض پيد را ف خويين همه دانايدل اي ب.رضاَموات و الْاهللا نور الس  
  :ديسرا  ميچه شاعرانه
ــ ــ هب ــوي ــةک جل ــض پي ف ــاني   انيـ  ع ين جمله اسـرار مـست     يشد ا   ر مغ

   روح شـد   يقدح دل، سبو جسم و م       وح شـــدتـــفانـــه مخيش ميدر عـــ
  :دا شدين هويه عالم تکويحاال از عالم تنز

ــيمــه  ک نهــانيــش هــر ي خــويــةرايپ بــه ــشان  ة ب ــود ن ــا وج ــشان ب   ن
ــوختن  ــرم س ــم مح ــعله ه ــشد ش   چهره افـروختن    مي ست از چه   ه که  ن

ــنم  د ــا م ــار و اخف ــت اظه ــش گف ــشه و جــام و صــهبا مــنم مــي   ل   و ن
  ن صــورت مــا گرفــتيکـه آن نــازن   نــه بــاال گرفــت  ييکنــون کــار آ 

ـ  يه در ئن نش  اي در ــ  ديان رسـ  طوفـ  ها ب ــه دور تجک ــلّ ــس هي ب ــان   ديان رس
ت ه اس نتوانس» وجودوحدِت« ةرا از مسئل خودش اِليد هم فکر و خيدل در قصايب
 ةه و قوي نامةده چطور قوي قصِبيم که در تشبينيب مي دلي بةي نعتةديقصدر . دنک رها

ات و باز شعور و ذوق يد حي را که عبارت از طلوع خورشتعيناتر داده و شعور را تذکّ
 که  است چنانالً آوردهي است او تمثيزل مل  جماِلِيقي حقةنييو حسن و عشق که آ

ن نامند و هردو يرا تکوه و نصف آخر يان ثابته نصف اول را تنزيم در اعيدان مي
  :دگوي  ميبيدل.  مربوط استيقت عظٰميحق به

ـ  ،زّه؟ همـه  ت تن سچي   تـاب  جلوه رنگ داده از آن     آثار ةهم نيکا  )ص(ي نبـ  مـالِ اد ج ي



  ٢٩٢  قند پارسي

  

  :دهد ميغاز  را آ)ص(برد و نعت آن سرور  ميکار هز بيجا گر ني او از
   گـنج صــواب يصـورت بحـر کــرم، معنـ     برگ حدوث و قـدم، نقـد وجـود و عـدم           

  و کتاب  و مکان صاحِب وحي    کون خواجة   انـس و جـان     ةان واسـط  يـ  علم و ع   رابِط
ــيپ ــا  ض هــزار انجمــنيکــر او در ظهــور ف ــاب  يةس ــزار آفت ــبح ه ــدم ص    او در ع

ـ  ق حـ ةدير دمانده تا روز حش   د اواجــيورت ار صــگــ وه جلــيدر نــشگــ   تـاب  بـه ن يب
ان شرح ي ب و حسن و لطافِتييبايچه ز ه را ب حمفياًکنت کرتاً مزبور ِثيد که حدينيبب

  :ديسرا  ميداده است و باز
ــزدد ــستير ن ــبح او از دم ه ــسي ص ــدم رفــع نکــرد ةلمعــ   نف    حجــابي مهــر ق

  نيست جز آن ذاِت پاک گوهِر فيض انتخاب         هــم هزنــد اجــزا بــ بحــر ازل تــا ابــد گــر
ـ  کـاله، شــاهِ  وحــدِتخـسروِ  ــ   دم بارگــاه ِق ــزّه ض ــدر تن ــديب ــدر تق ــابا، ص   س جن

ــ ــِعمش ــاِطس ب ــ وف ــح ببا، ص   ابود و حجـ   ور و خفـا، رمـز شـه        ظه اِزس  ا وفــاِره
امه اقبال هم  علّ، شاعر مشرق،ي معروف هندي فلسف،دلي بةچه عجب که از مطالع

  : شد را مقر»وجود وحدِت«  بلند داردةان مرتبي شهودکه در گروِه
ِ                    ِ        ۓ ،       ّ    ۓ            

         ِ    
  ِ                    ّ     ٓ    
  

      ٓ                     ٰ               ٰٰ  
 يتن بي است ايتر هفتصد و چهارده ببل که مشتمل يبند طو عيدل در ترجيرزا بيم  

  :دهد  ميرا تکرار
ـ   يکه جهان ن     ن من و ما همان اضـافت اوسـت        يا   دوسـت يست جز تجلّ

  : شهود سروده استةگر هم درباريدل اشعار ديب
ــشمِ   ــاد در چ ــوش افت ــِلخ ــهود اه ــصور و ز م    ش ــاغر قـ ــجود يز سـ ــا سـ   نـ

ــهود ــر زد از راز غ يش ــب س ــ عج ــشت آ  بي ــان گـ ــييجهـ ــر هنـ ــ غاِزدپـ   بيـ
ــهود   ــال و شـ ــالم مثـ ــروش دو عـ    نمـــودز جـــاِميـــ کـــرد لبريهمـــ  خـ

  ميغفلت چه فسون خواند که اسرار گـرفت       ود اسـت   آثـار شـه    ةخک نس يعالم همه   
  :، مثالًد داشتيدل را بايگر بي اشعار دين دعٰويدر برابر ا
ــ  ب و شهود  يست در غ  ي صرف ن  جز وحدتِ  ــاالّــ ــي الفــ ــه الياق دارد و بــ    همــ

ــنِ  ــا دام ــه ب ــسوس ک ــرفتاف ــدار گ ــد عيخورشــ  مي پن ــار گــرفتي   ميان بــود شــب ت
ــةآوار ــام ن اوهـــ ــيم يودمـــ   ميترفار گـــ تـــفل ره گأمـــ ز تينـــعي  ن رايقـــ



  وحدِت وجود و شهود در كالِم بيدل  ٢٩٣

  

  : ازوستين رباعيو ا
ــابرده ز ک ــِتفين ــ تحقي ــري   ش مبـر  ي پ يب و شهود احول   ياز غ   ق اث

ـ  اندر دل دارد هم   ينـ يب  حـق  ئة ز نـش   اجـ   ينارف ا ع   نظـر  هکه دارد ب
  :چنانچه

ــ    د پـر و بـال    يجز در قفـس دل نگـشا         چمــن زار کمــاليتماشـا  هعـارف ب
ــرچه ــنـ ــد ز امـ ــواج، قـ   است محـال يردش برون رفتن    ياز خو   ردارددم بـ

رد و يگ مي پناه »وجود«  در دامِن»شهود« و »وجود« ِي ذهنةدل از مجادلي ب،آخر کار
  :کند  مي خود را رها»مشهود« اوهام ن داِمياز ا

ـ    يم با بحر  ياگر موج  ـ م  يم و گر آب   ا گـوهر  ي
  

  بندد که ما را از تو وا دارد       ي نمي  نقش ييدو
  

  !دليـ  ب ،رنگ جهان ي ن حذر کن از تماشاگاهِ   
 

 ن گلشن هوا داردي و اي داري نازکتو طبِع

 را هم در »شهود« ي ول، نبود»شهود«دل منکر يد که بيآ مي بريا جهين بحث نتياز ا
 يوله تعالن باب ظاهر است از قي ا را که دري و عجز فهم انسانخت گم سا»وجود«
»و اُآم ِتويتمم ِلا قَلَّ ِاِملِْع الْنکند  مياقرار ١»الًي:  

   شهادت ين دشت شد انگشتِ    ا هر قطره در  
  

  هــا نروي تــو دادنــد نــشا خــودتــا از گــِل
  

  صد مرحله دور اسـت     هبيدل ره حمد از تو ب     
  

ــه آوار  ــاموش ک ــمو ةخ ــا  ه ــد بي ــا نان   ه
  

الشهود را   وجود معةديقت عقيارفان حققت و عي سالکان طرةد دانست که هميبا
ن ين حسيد شاه قمرالديقت سير طريل ميدب  بيکه عارف چنان. دارند  ميدوست
 که صد »جواهراالنوار« ةسره، در رسال حضرت قدس ياعل  به الملقبي داناپورييابوالعال

  :سدينو  ميوضوح  به،و هفتاد و پنج سال قبل مرقوم شده است
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  ٢٩٤  قند پارسي

  

اهللا محةالحق مسافر ر بيد شعيد موالنا سلجناب استادالب ه بي سالگ چهاردهسِن هب”
شان   بودم و مذهب کتب نحو و صرف و فقه مستعددرِس هه حاضر گشته بيعل

  تا هشت سال…ظاهر شهود فقط ه بود و ب»وجود وحدِت«طور  هباطن ب بهکه 
بعد که  من …داشتم يد مين تقلاهم هسبب کثرت صحبت استاد خود معتقده ب به
 دن کالِمي شن فهم قابِل گوِشيتن درآمدم پس از مديقي بزرگان عرفان و ةحلق هب
شد، آخراالمر   نمي»وجود وحدِت«ن بر يقين همه از دل ي با ا.شان گشتيا

نمود   ميدم و چنان مشاهدهين استقامت ورزي ا بريدم، چندي گردي دعٰوصاحِب
 ين فتوريقيد، هرگز در يکش ين امر سر مي ا هم ازيجانده هکه اگر نوبت ب

ت دراز  مد،ان راست بر دل غالب آمديافتاد و بعد از چند سال معتقده شهود نمي
د بعد از يگرد ي ماسبق در ذهن کفر معلوم م شد و آن مضموِنين نوع سپري ابر
ن مهلکات ينو) هسر س قدييخواجه ابوالبرکات ابوالعال(خ خود يل شيطف هن بيا

گرفت و قلب   قرار…الشهود ان معيمتابعت وجود ه خود بيعنيافتم ينجات 
  .١“افتينان ياطم

د الهور از ي چاپ جد بيدلكلياتشگفتار ي هم در پيد عارف نوشاهيل سيفاضل جل
  :ديآ ي م صادقيليدل خي بة نقل کرده است که درباري خوشگو عبارتةسفين
شتر از افکار يا ب ام،ه بوده استتصوف مة ائمةر هميتحت تأث) دليب (يو”

 و جالل ي خوانده و بزرگ»کون جامع«دل انسان را ي ب… الهام گرفتيالعرب ابن
  .“ان کرده استي را بي وو جماِل

  منابع
  .، مطبوعة نولکشورچهار عنصر: آبادي، ميرزا عبدالقادر بيدل عظيم .۱
لكهنو، مطبع نولكشور، ، آبادي كليات بيدل عظيم: آبادي، ميرزا عبدالقادر بيدل عظيم .۲

  . هجري١٢٨٧
، تصحيح و تعليقات دكتر محمد رضا شفيعي اسرارالتّوحيد: محمد بن منور ميهني .۳

  .ش ه ١٣٦٧كدكني، آگاه، تهران، 
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   بيدليات در غزلياتهزل  ٢٩٥

  

   بيدليات در غزلياتهزل
  ∗محمد افسر رهبين

دري  خور توجه همواره در ادبيات فارسياندازهاي در عنوان يكي از چشم بهشوخي 
ها از لطيفه و طنز و  ي داشته و پيشينة شعر و نثر اين زبان در بسا زمينها جايگاه ويژه

  .مطايبه سرشار است
 توان سادگي مي بهدري،  ندگان زبان فارسيماندگار سخنوران و نويس آثار به دركوير با

 و كارآمد، در القاي پيام گونة ابزار و دستوانة مهم بهدريافت نمود كه شوخي و طنز 
  .خواننده، نقش ارزشمندي را بازي نموده است به

يافته و  اين سو راه بهطنز و مطايبه در حوزة زبان فارسي از روزگاران خيلي پيشين 
  :دوگونة زيرين به سخن اين دياران دريچه گشوده است، در سراپردة سرود و

۱. فرهنگ مردمي را دربرگيرنده است، شوخي زات عاميانه كه بخشي ادر ادبي 
هاي مردمي را  مثابة عنصر كنايي و انتقادي عمل نموده و پنداشت بهو طنز 

گونه  دهد، كه زمينة اين رخدادهاي اجتماعي بازتاب مي ها و مورد پديده در
ا نصرالدين و سرودهاي مردمي و هاي ملّ ها و طنزها را در لطيفه يشوخ
 .توانيم ي بازيافته ميمحلّ

۲. شعر و نثر «ةات تفكّري، شوخي و طنز همچنان در هردو زميندر ادبي «
هاي انتقادي كه هر از  پردازان، با ديدگاه يافته و سرايندگان و خامه ورود

. اند مطايبه و شوخي پرداخته به ،چندگاه با هجو و هزل نيز آميخته است
گرديد » اييشعر هج«همين جاست كه شوخي در شعر، سبب پديدآمدن  از

                                                   
  .نو فغانستان در دهليارايزن فرهنگي جمهوري اسالمي   ∗

 



  ٢٩٦  قند پارسي

  

خصي اعنوان نوع ادبي ش بههاي منثور، طنز را  و گسترش شوخي در نبشته
ات فارسي موقعيت بخشيددر ادبي.  

ز  نزد سرودپردازان و سخنوران زبان فارسي ا،شوخي و آفرينش طنز بهپرداختن 
سرايش  بهكه، شاعر فطرتاً طبع شوخي داشته و   نخست اين.حالت بيرون نبوده است دو

زاكاني، كه شمار اين قماش  ايي پرداخته است، چون عبيدآميز و هج اشعار شوخي
 شاعراني كه هر از چند گاه و در موارد ويژه و ،دو ديگر. شاعران اندك است

اند، كه اين گروه از شاعران  ايشان راه دادهه نظر، طنز و مطايبه را در سروده درخور
  .شمارند بي

سازد و سرايشگران از اين راه   خاستگاه اصلي شعر شوخي را مي،انتقاد و اعتراض
استبداد . اند هاي اخالقي پرداخته هاي اجتماعي و هجو و هزل ناگواري بيان كاستي به

هاي  هاي مذهبيان، انگيزه ها و بنيادگرايي تداران، خشونت قدرتمندان و عصبي دولت
  :اي گفته سازد و بنابر دري را مي ات فارسيادين پديدآمدن شوخي و هزل در ادبييبن

هاي زمانه  رسمي بندد و بي ها را مي در ادواري كه خشونت ارباب قدرت دهان”
 رواج بيشتر ،طنز و ظرافت بهكند توجه  حكومت وجدان و اخالق را منسوخ مي

  .١“يابد مي
ات را ميزيادات عرفاني كه بخش ادبيموارد سرشار از در بعضيسازد،  ي از ادبي 

ن وخصوص طي قر بهتولّد حقيقي طنز، در دوران پس از اسالم، ”. طنز و اعتراض است
و حكايت از طغيان انساني … دهد ششم و هشتم هجري در ادبيات صوفيه رخ مي

  .٢“نشيندتواند ساكت ب يمنهاي اجتماعي  عدالتي دارد كه در برابر بي آگاه
حيث بهترين وسيلة  بهگران است كه طنز را  ميرزا عبدالقادر بيدل يكي از اين طغيان

كار گرفته  بههاي اجتماعي  كارآمِد غزل عرفاني، در جهت اعتراض و انتقاد از ناهنجاري
گري  طنزپردازي و شوخي بهي و گرايش گرمي بهاي خويش، دلچس وي در غزل. است
ديدگاه .  شعري سود جسته استمثابة عنصر جالب و مهم بهداده و از مطايبه  نشان
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   بيدليات در غزلياتهزل  ٢٩٧

  

هاي ظريف  همراه دارد، طنز را با پيرايش بهعرفاني بيدل كه واريزة تخيل بلند شاعر را 
  .خويش ارايه داده است بهمكتب هندي آراسته و با بيان منحصر 

  :وان باز شناختت دوگونة زيرين مي بههاي بيدل را  گري در غزل شوخي
  :هاي اجتماعي نيشخندها يا شوخي با مسائل عام و ناهنجاري .۱

هاي  ها و چالش بيدل در نيشخندها بر ناگواري
گيرد و با تمام  گير اجتماعي انگشت مي همه

ن د تعبير ديگر به بهيا » ان عصردمر به«ي دلسرد
  :گونه زند، اين هاي روزگار نيشخند مي  كشوت

  عصر انفعالي بيش نيستدعوي مـردان اين 
  اند رسـي بزغاله ند و چـون وا ميرغُ ر ميـيش

  سـرد شـد دل از دم ايـن پـهـلـوانـان غرور
  اند هـاي خـالـه هانـد امـا بغـل پـرورد رسـتم

 كه برداري نظر رد و بزرگ آن بهبيدل، از خُ
  اند دور گاوان رفت و اكنون حاضران گوساله

همراه دارد، بازتابي است  بهش اومانيسي شاعر را نيز ناين شگرد كار كه نوعي بي
 هدرت مهاي عصري كه مردان آن هوي تابي شاعر در برابر ناگواري دگرگوني و بي از
. ندها، كودك و بغل گير روشيف ها و پهلوان نمايي  رستمةهم اند و با غاله صفتزبو 
 جامعة خود است، از و دل افتاده، كه عنصر حساس جاست كه شاعر دلسرد ين ااز

آيد و مضحكة روزگار خويش را بر پوست زمان  ستوه مي بهنابساماني و ناهنجاري 
جا   در اين»رد و بزرگخُ«پر روشن است كه منظور بيدل از . ماند ترسيم مي

  .ستند هاند كه بر اُمرا و حكّام نظردار دولتمردان عصرند، اين رعايا و نيازمندان
كند كه جوالن احساسات او  گيرد و پرطغيان مي ان تاختن ميبيدل در ميدان طنز چن

  :افگند، چون دام هجو و هزل مي بهرا 
 رة دولتـوانگان غـاش كه ديـوش بـه به

 ١هر سو ِقالده به ته سگانند، بيسسمرس گُ
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بيدل در سالوس ستيزي و 
هاي  گاهزهدگريزي بر ديد

 .حافظ نظر دارد



  ٢٩٨  قند پارسي

  

  :يا
 اسيمغزي شكـوه سـلطنت شـد ننـگ كنّ ز بي

 ١ما اينجاگردد ه ه خورده ميجاي استخوان گُ به
  :يا

 ل ننگ است خو كردنخوان نعمت اهل دو به
 ٢اگـر آدم سـرشـتي در چـراگاه خـران مـگذر

  :يا
 شيتاستخوان چرب و خشكي هست كز خاص

 ٣سـگ تـوجه بـر گـدا دارد، هـمـا بـر پادشاه
بندگان خدا  بربا غريو جهانخوارگي، زمين سبز خدا را » ديوانگان غرة دولت«وقتي 

 آيا شاعر دهند، ها آرايش مي شان را از خون آدم هاي سلطنت تسازند و تخ دوزخ مي
  ! بخواند؟ كه هزار حق باد او را»تهسسسگان مرس گُ«حق ندارد آنان را 

ازند و كشتي ت ها مي هست و بود انسان بهوار   كه ديوانه»ستگانيسمرس گ«آخر آن 
تعريفي از دهند، چه  مي ها شنا شان را در درياي خون ملّتو قدرت و استيالي

  ! دارند، تا كرامتي كه ندارند از هزل و هجو بيدل و بيدالن محفوظ بماند؟يتآدم
  .اند پرستان و زراندوزان و جاه طلبان، در هر روزگاري منظور نظرهاي خام بوده مال

يده است و آزمندان و ت گرد معيار آدمي،كند كه مال و جاه بيدل وقتي نگاه مي
  :رديگ سخره مي بهگونه  اند، رسم روزگار را اين حريصان خران مال و منال

 امروز قدر هركس مقدار مال و جاه است
 ٤ت آن را كه خر نباشدـتوان گف آدم نمي

  :زهد ريايي و رياكاران بهريشخندها يا سالوس ستيزي و اعتراض  .۲
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   بيدليات در غزلياتهزل  ٢٩٩

  

اد يافته است، سالوسيان و زه هاي او راه اين طرز مطايبات بيدل كه در بيشتر غزل
گونه از طنزهاي بيدل را  دهد، كه بر بنياد همين دليل، اين ار را مورد هجوم ميرياك

  :چون. ريشخندها نام نهاديم
ــي دارد     ؟قـــدر ريـــش چـــه معنـــي دارد ايـــن ــه معنـ ــشويش چـ ــر تـ   ؟غيـ

ــر   ــت آخ ــم اس ــه ظل ــرس چ ــي خ   ؟يش چــه معنــي دارد مــمــرد حــق    آدم
ــه   ــسواك بـ ــد مـ ــذر از زاهـ ــر حـ ــي دارد   سـ ــه معنـ ــيش چـ ــرب و نـ   ؟عقـ

ــه  ــوچ ب ــوي پ ــش  دع ــامان ري ــن س ــي دارد   اي ــه معنــ ــيش چــ ــرود پــ   ؟نــ
ــتار   ــن دس ــه و صــد م ــود كلّ ــك نخ ــي دارد     ي ــه معن ــيش چ ــم و ب ــن ك   ؟اي

  ؟ي داردنـــعه مش چـــ ريـــ،رر پـــغيـــ  دنـــكه رد چــ پــ رش نر عـــخ بــ يشــ 
  است شفَ و است ريش همه جا اين بيدل
ــم ــلّـ ــيت و كـ ــعه مش چـ   ١ي دارد؟نـ

گاهي مخاطب  كه آمد، هيچ  پرتاختن او بر ريشوان، چنانريشخند بيدل بر ريش و
اران و دستارداران و ذگ عام را درنظر نداشته است بل، منظور شاعر آن گروه از ريش

مال اوقاف را «پوشان و محتسبان و فقيهاني است كه  خرقهو زاهدان و واعظان رياكار 
گفتة  به .فرمايند نند و كج مينشي نوشند و راست مي ناروا مي  را»خورند و مي روا مي
  :حافظ

  ٢اوقاف است  به ز مال   حرام، ولي  كه مي   ت بـود و فتـوا داد      ه دي مـس   ه مدرس فقي
  :زدتا بيدل از آن هم پيشتر مي

  جوالي خـرسمز آدمي چه معـاش اسـت، ه
  گاني هـوس اسـت تالش صـوف و نمد زند

  شيـخي عـالقة دسـتـار بهچـه الزم اسـت 
  شـاخ رسـاندن جواني هوس اسـت بهخـري 

  غبـار عبـرت سـرچنـگهاي خـرس بـگـيـر
  كه ريش گاوي و اين شانه راني هوس است

  
                                                   

  .۴۱۶، ص غزليات بيدل: بيدل دهلوي، ميرزا عبدالقادر  .1
  .همان  .2



  ٣٠٠  قند پارسي

  

 ز تـازيـانه و چـوب آنـچـه مـايـة اثـر است
 ١اني هـوس اسـتـهمـ خـران مي…بـراي

 بل، بيدل در اين شگرد ،بيدل نيست بهسالوس ستيزي و زهدكوبي، ديدگاه منحصر 
ها پيشتر از بيدل و  سده. پيشينيان خود بهچشم داشته است، همچنان كه حافظ حافظ  به

  :يي سروده است  شاعر ناشناخته،سالها قبل از حافظ
ــد   ــر زرق نهن ــد ب ــاي زُه ــه بن ــا ك    فــرق نهنــدآينــد و ميــان مــن و مــي  آنه

  ٢فـرق نهنـد    بـر  اره مچو خروس گر هم   ايـن  از  را پس  خروس مي  نهم فرق بر
ين محمد بلخي نيز پيش از حافظ خود را از توبه و زهد و تقوي الد موالنا جالل

  :فارغ نموده و ساقي را صدا زده است
  ــي ــدحي ده ز م ــاقي ق ــه س ــنمهل    حقيقـت بيـنم  تا كـه در ديـر مغـان روي           رنگي

  در ميكده خـوش بنـشينم       دو سه روزي به     كام دل خود   ام اي دل كه به      توبه بشكسته 
ــو  ــد و ورع و تق ــه و زه ــارغ از توب ــا ف   بينم مي اين در خويش مصلحت من زانكه  مي

ـ   خانـه يكـ   اقي خم د سـ  تا ده   نميخي بكـ  ي و شـ   اقـ الوسي و زر  ترك س    ٣نمي در دي
ر قهرمانان باوج برده است و يكي از اَ بهگمان، سالوس ستيزي و رندي را  حافظ بي

  :چون. يابيم گيري خالي ميكه كمتر سرودة او را از اين در اناست، چن اين ستيز
  ٤ت زهـد ريـايي    كه در تابم از دس      فروشـند  مِي صوفي افگن كجا مي    

  :يا
  تـزاهـد ظـاهـرپرسـت از حـال مـا آگاه نيس

 ٥در حق ما هرچه گويد جاي هيچ اكراه نيست
ناموري رسيده و هم دبستان او نيز بوده  بههمچنان صائب كه چندي پيشتر از بيدل 

  :دهد گونه ارائه مي اين بهگرايي زاهد تعريفي  ابراست، از ظاهرپرستي مردم و مح
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   بيدليات در غزلياتهزل  ٣٠١

  

  دري كه بـر رخ زاهــد ز ِگل بـرآوردند
  ١چشم مردم ظاهرپرست محراب است به

گري و هجو و  سازد همين شوخي اما آنچه زهد زدايي بيدل را از ديگران متمايز مي
رپرستي و  ظاهرد واگونه كه زاهدان و واعظان روزگار  استهجان مفرط است و همان

گري مفرط  شوخي بههمانسان در هجو آنان  بهاند، شاعر روزگار  افراط رسيده بهسالوس 
  .پيوسته است

م كه بيدل در ريشخندهايش بيشترينه بر زاهدان رياكار و مفتيان خطاكار يگفت
زباني و تندي  سرخ بهآغازد،  مي تازد و هرچند سخن را با مزاح و شوخي ساده مي
  :دارد گونه عرضه مي نجام سخن، ابياتي اينگرايد و سرا مي

  ٢خري رها كن اگر بايدت شـدن آدم         سـت  ا آرايي و زاهد طويله  تخيال خلد   
  :يا

  تـال اسـحـش مـة ريـلـلسـم زدن سـبره
  ٣يشيمو معمريست كه همصحبت خرس و بز 

  :يا
ـ  شي بر   ٤خرس اين همه سوداگر پشمينه نباشـد        مت مـسلّ  داري ريـش اسـ    خ دكان

خواهد كاالي مقلوب اين گروه را  كند، بل مي اينجا رها نمي بهيشخندي را بيدل ر
  :گونه شان برسد، اين يك يكسابح بهطشت طنز اندازد و  به

ــان مپــرس    ــشايخ و اطوارش ــت م    طينـت نـِر ايـن قـوم مـاده اسـت            بالفعل  از علّ
  اش را نهاده اسـت      در ريش محتسب بچه     حكـم صـالح شـرع    ست بـه    هر جا مزيني  

  گـردن واعـظ فتـاده اسـت      بار سـرين بـه      اينجــا خيــال گنبــد عمامــه هــيچ نيــست
ــ ــزاه ــد كج ــا و طاع   در وضع سجده شيوة خاصش اراده اسـت         ازدانش از كجــت ي
  ٥اسـت  چه داده  دستش  كه به  از عصا  نازد  مي  ازمـــِر ندارد ســـام نـــي امـــاينـــرع
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  ٣٠٢  قند پارسي

  

دهد و دريغ كه  يغزل بيدل در ريشخندها لطافت و سترگِي خود را از دست م
رديف  بااو نظر نگارنده غزل  بهد و شك ابتذال مي بهچنين موارد، كار سخن بيدل  در
  :هاي اين ريشخندهاست، با اين آغاز از جمله تندترين» دارد؟ كه«

 اين دور دور حيض است، وضع متين كه دارد؟
 ١بـاِد بـروت مـردي، غيـر از سـرين كه دارد؟

  .انتهاي غزل، شرم شنيدن داردبعد تا  بهكه از اين 
حسن حسيني را موافق سيد ) مرحوم(توانم اشارة نويسندة گرانقدر  با اين نكته، نمي

  :اين چنين فرمايشي دارد» صور عواطف بيدل«باشم كه ضمن توضيح 
كه بيدل را با آن چندان  طنز و خنده ـ بهسر ي و اين شوخ و شنگي، گاه حتّ”

د كه با اين رآو  او را نمونه مي»گردن بها ت« غزل و كشد  نيز مي“كاري نيست
  :گردد مصراع آغاز مي

 گردن از خودسـري مچيـنيد ادبـار تـا به
 ٢گردن خلقيست زين چنين سر بيزار تا به

ست كه در موارد  ايساشتباه نرفته باشم، بيدل در جمع شاعران عارف، ك بهاگر 
 پرداخته است و اين بخشي از شگرد كار ـ آنهم آميخته با هجو و هزل طنز ـ بهبسياري 

  .سازد بيدل را مي
  :سازم اكنون واريزة گفتار خويش را در اين نكات فشرده مي

گري  شوخي به ،سرايان عارف هاي خود، بيشتر از ديگر غزل بيدل در غزل .۱
 .پرداخته است

 .گري بيدل، بيشترينه با هجو و هزل همراه است شوخي .۲
 .ر زمينة زهد و زاهدان آمده استهاي بيدل بيشترينه د شوخي .۳
با اين . هاي حافظ نظر دارد بيدل در سالوس ستيزي و زهدگريزي بر ديدگاه .۴

تفاوت كه حافظ در برابر زهد و وعظ و شراب كوثر، رندي و پياله خواهي 
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   بيدليات در غزلياتهزل  ٣٠٣

  

 ؛سازد آورد و اين مورد بخشي از روانشناختي شعر حافظ را مي را بديل مي
 .كند سرگرم مي» شراب ناب« بهاما بيدل در كمترين موارد 

ست، احساساتي، سرخ زبان  اها، شاعري ها و مصراع گونه غزل بيدل در اين .۵
اريم، در ذهاي ساختاري دبستان هندي را كنار گ گير، كه اگر ويژگي و بهانه

  .ها، بيدل ديگري حضور دارد گري عقب اين شوخي
ها و  ، در برابر انواع كاستيدعنوان عارف شاعر متعه بهكه، بيدل  سرانجام سخن اين

نمايي را  ايستد و در شوخي و هزل خود، آدم راست مي هاي اجتماعي قد ناراستي
ورزد  اري و بيرنگي تأكيد ميكدوستي و راست سازي و انسان نمايد و بر انسان نكوهش مي

  :كه
 معنيم اجزاي بيرنگيست بيدل، چون حباب

 ١ما اينـقـدرها شـوخِي اظهـار دارد خـامـه
  منابع
الزمان  تصحيح بديع, ات ديوان شمس تبريزيكلي :الدين محمد مولوي بلخي، موالنا جالل .۱

 . ش  ه١٣٨٠, تهران, فروزانفر، انتشارات ميالد

  . خورشيدي۱۳۴۱، مطبعة معارف، كابل، غزليات بيدل: بيدل دهلوي، ميرزا عبدالقادر .۲
  . امين رياحيمحمدق تصحيح و تحقي ، بهالمجالسهةنزجمال خليل شرواني،  .۳
، انتشارات الهدي، از گذشتة ادبي ايران :دكتر عبدالحسين, كوب بروجردي زرين .۴

 .۴۰ بخش

 .ي خورشيد۱۳۶۶ ،، كابلحافظ: شاملو .۵
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  ٣٠٤  قند پارسي

  

  يدل دهلوي در شعر بيعوامل شاعرانگ
  ∗پروين سالجقه

 :سخن گفتن از عوامل شاعرانگي در شعر شاعري که
ــ ــيزار آيهـ ــنـ ــرداز زله در پـ   جوهر شاخه مژگـان در آب اسـت        ز  شفـ

 اي که بتواند حق ه مقاله چرا که براي تهي.کاري بس دشوار و فوق طاقت است
کار گرفته شده در ساختار شعر او را   بهه عناصريتمامي ادا کند و کلّ  بهمطلب را

 :برابر عظمت شعر او دربرگيرد در
  هرسـو   به ها گشاده  ر از مژه آغوش   تحي  اليخيـ   بـه ام الي، نشـسته  در انتظار جم  

هاي شعر بيدل  بهسه جنبه از جن  بهطور عمده  به محور سخنم را،هر تقدير به
  ذهن و تصوير در شعر،منش استعاري زبان«ة  دربار،طور اجمالي  بهدهم و  مياختصاص

 .شوم  مينکاتي را يادآور ،»بيدل
  جدا از فرايند،شود  ميبررسي متن شاعرانه  بهچه که مربوط ي امروزه آنطور کلّ به
ل کلّتحوشعر در قلمرو تعريف وةچرا که مقول. ي ادبي و مقوله نقد نيستها هي نظري  
 ةي نظري دربارها  بحث.پردازان ادبي بوده و خواهد بود ه نظريتوجههمواره مورد  ،نقد
ي فراواني را پشت ها  چالش،زمان ارسطو آغاز شده و در گذر تاريخ  از،شاعرانه متن

 ثيرپذيري از دستاوردهايأ با ت،ويژه در قرن بيستم  به،ها ي آناست که برآيند کلّ سرنهاده
آراء صورت گرايان روس و پس از ي شعري در ها هدانش زبان شناسي و همچنين نظري

 ،شناسي  در حوزه زبان.اي را براي آن فراهم کرده است  جايگاه ويژه،ساختارگرايان ،آن
 ي ارزشمندي براي درکها  رهيافت،شناسي پردازان نشانه هتکيه بر آراء سوسور و نظري با
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  عوامل شاعرانگي در شعر بيدل دهلوي  ٣٠٥

  

از   شاعرانهمتن اي که گونه  به؛نظر گرفته شده است آن در نظام زبان درةجايگاه ويژ
  :شود  ميگونه تعريف  اين، روسةشناس برجست  نشانه»يوري لوتمان«ديدگاه 

ر ترين شکل قابل تصو ست؛ پيچيدهها  رابطهة يا رابطها  نظام نظام،شاعرانه متن”
 را »دال«شعر ] زيرا[ .کند  ميکه چندين نظام مختلف را درهم فشرده سخن است

دهد که تحت   ميژه را در چنان شرايطي قرارکند و وا  ميالاتمام وجود، فع هب
دهد و   مياعالي عملکرد را از خود بروز ي اطراف حدها فشار شديد واژه

  .“سازد  ميترين استعداد خود را رها غني
 بيدل يکي ،نظر لوتمان  بهتوجه با

از معدود شاعراني است که شعر او 
 ها نظام نظام  بهدر بسياري از موارد

 و ها مدد درک لحظه به تبديل شده و
  چندين نظام،ذهن و زبان شاعرانه

هم فشرده ساخته و در مختلف را در
کشف زباني شده است   بهقنتيجه موفّ

 استوار ،استعاري منش که يکسره بر
گرفته  بهره) مدرن کالسيک، رمانتيک و( اصلي استعاره ةاين زبان از سه سرچشم. است
از. سامان رسانده است  بهن را اعالي کارکرد واژگان در زباو حد ال همين رو، بستر سي

خلق   بهواقع شده و ل جادويي شاعرانه اوي تخياين زبان، جايگاهي مناسب براي تجلّ
 .است دادي جهان واقعي منجر شده بياني تصويري و خارج از مرزهاي قرار

ر ثّؤل مه و يگانه در شعر بيدترين عواملي که در خلق يک فضاي يکّ مهم يکي از
ساحت   بهقطع پيوندهاي جهان شاعرانه او از جهان واقعي است و پناه بردن او ،است

 . آفرينش هنريةلحظ فردي در
اي در   شعر گريز از رئاليسم وانمودي کليشه،توان شعر بيدل را  ميبدين طريق

 .کند  ميتوصيه حساب آورد که خرق عادتي جسورانه را  بهروزمره زندگي
 عادت مردن است بند رسم و  وزندگي در قيد

 دست دست توست بشکن اين طلسم ننگ را

»نتيجه گريز از    در شعر بيدل، در»تذهني
 بديل، کمال يافته سمت عرفاني بي ها به کليشه

ف تصو«و شناختمدار پيش رفته و در نتيجه 
ان بيعرف«، به»عيمد تبديل شده است،»عااد ، 

 »عرفان آينه بين«هاي اصلي  که خود بنيان
 .نهاده است در شعر بيدل را بنا
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بيدل  ي مدرنيسم در اسلوب نوشتارها گريز از رئاليسم عادتي که يکي از نشانه
کند که جايگاه وهم فرا واقع است و ساخت   ميتي هدايتسمت فرا واقعي  بهاو را ،است

بستري   بهپذيرد و  مي انجام»گريز« همين ةنتيج تصاوير استعاري در شعر او در فضا و
تصاوير هنري متناقض نما  ي قدرتمند و هنجارگريز وها استعاره يابي براي سامان مناسب
 :شود؛ تصاويري ازاين دست  ميتبديل

ـ گ  مـي  لب ما قاه قـاه     ده بر که خن   داريـم   مييها ت شيشه عيش خاصي  به   دري
سمت عرفاني   بهها  گريز از کليشهنتيجه  در شعر بيدل، در»تذهني «،عالوه بر آن

عرفان « به،»عيف مدتصو«بديل، کمال يافته و شناختمدار پيش رفته و در نتيجه  بي
 در شعر بيدل را »عرفان آينه بين«ي اصلي ها  تبديل شده است، که خود بنيان،»عااد بي
 :نهاده است بنا

 غفلت چه فسون خواند که در خلوت تحقيق
 دـن شـنه بيـود و آيـخ  بهمـت نگاهـبرگش

 :دارد شناختي رسانده است که فناي مطلق را در پي  به بيدل را»عرفان آينه بين«و همين 
ــ   نه کثرت نـوايم  ،نه وحدت سرايم   ــايفنـ ــ،مايم فنـ ــاي فنـ   مايم فنـ

کشاند که نهايت   ميسمت تواضع و قناعتي  به بيدل را،همين عرفان ناب ،همچنين
 از حاصل جمع ، ناچيزي در برابر جمال معشوق را که در مکتب بيدلعايي و اظهاراد بي
 :دارد  مي بيان،شود  مي حاصل»و جمال آفرين جمال«

ـ  رت نگـاهي  گشتگان وادي حيـ    گم   در گرد رنگ باخته کن جـستجوي مـا        ماي
 : چيزي در پي ندارد، براي شاعر»دين و دنيا«ر برباد دهنده  جز تحي،اين شيفتگي

ـ تح ات که نه دين دارم ونه دنيـايي        جلوه به  تمم پرداخــر دو عــالفکــ ر تــو زي  
 :سازد مي قناعتي اندک خواه را نصيب او و

   نيمـي  ،يک حباب  از ما، قسمت کنند بر    جام وهميم، از بزم نيستي کـاش        به قانع
ي اي پديدار شناسانه و فلسف  انديشه، غني شده در شعر بيدلةت يا انديشاين ذهني

 شمارد؛  ميکشد و ناچيز  ميچالش  بهه رازندگي روزمر مش عادت زده حاکم برست و آراا
 و عدم آرامش »پريشاني «، عناِصر هستية در سرشت کلي،بين  بصيرتةشاعر با ديد پس

 :کند  ميمشاهده
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 ندانستم ت فريب اين جهان خوردم،جمعي به
 وفان پريشاني کمين داردت غنچه، هر که در

تالشي خستگي ناپذير، در صدد آن است تا   در،عر بيدل فلسفي در شةانديش
 نصيب او ،نتيجه کشف و شهود شاعرانه شگرف زيبايي جهان آفرينش را که در حقيقت

 و کثرت ،مسند باور بنشاند  در،شده است
صل وحدت هستي مدارانه متّ  بهرا در آن

جوالنگاه سفر   بهکند؛ پس عرصه شعر او
. شود  مييلوحدت و بالعکس تبد  بهکثرت

 در »شناخت «اين مسئله باالترين هدف
 واحد و ةپيکر ل درمأ که ت،شعر او را

چرا که . زند  مي رقم،زيبايي هستي است
 معشوق است و »ديدار« جايگاه ،اين عرصه

بديل او ي جمال بير از تجلّتحي: 
  ن کردنـد  نـه خـرم   ر همه جا آي   کز تحي   گه ديدار اسـت    نرگسستان جهان وعده  

 :بندد  مياي ابدي دل گريه ي برآن حتّ  بهاري که شاعر در آرزوي نائل آمدنديد
  تا چشم دارم آينه خـواهم گريـستن         دار بــشکفدم ديــعــال ايد گلــي زشــ

  فراهم آوردن بستري، فلسفي در شعر بيدلةيکي ديگر از بارزترين نمودهاي انديش
اي  گونه  به در شعر است؛»کاسبازتاب يا انع «انگيز عنصر کرد حيرت  براي کار،مناسب

 گيرند  مياي عجيب قرار ي حيات در شعر او در چرخهها که در فرايندي جادويي پديده
 مثابه ابزاري براي  بهتي دست پيدا کنند تا بتواندخلوص و شفافي  به،تا پس از پااليش

ناصر ترين ع ت خود از جزيياين فرايند در کلي. آيند کار  بهانعکاس زيبايي معشوق
 آيينه زاري از تالقي  بهگيرد و جهان شعر بيدل را ها را در برمي ترين آن يتا کلّ هستي

»  آينه و شاعر،شبنم« سه عنصر ،که از اين ميان. کند  ميد تبديلي متعدها انعکاس
 ت نوعکه از کيفي چرا. اند  را از آن خود ساخته»آينگي«باالترين درجه مقام انعکاس و 

 :اند  هر سه در حيرت،کنند و قرار است آن را بازتاب دهند  مي مشاهدهاي که زيبايي
  هـا  آينـه دان  چون شبنم گل آينه در      تماشاي تـو آبـست     از حسرت گلزار  

جهاني اثيري و آميزش  جهان شعر بيدل
ق متعلّ (»بيخودي«يافته از دو عنصر 

 »وهم«و ) شخصي هاي ناب عرفان تجربه به
است، ) نمودي گريز از رئاليسم وا ق بهمتعلّ(

او، پيوسته در  همين دليل عناصر شعر و به
اي  اند و دامنه  جهش و رهاييحال لغزش،

 .شدن ندارند بسته، محدود و قابل ساده
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 :و
 ني رنگ فهميدم ين گلشن نه بويي ديدم و ادر

  دمـنه خنديـرتي گل کردم و آييـبنم حيـچو ش
قيد و  بوالندن اين زيبايي بي ق،ت در شعر بيدلاين ميان دغدغه اصلي ذهني در
 پس انديشه .مخاطب است  به،ت يافته ازلي و ابدي و تغيير ناپذير در جهانقطعي ،شرط

. کند  ميتي اقتدار طلبانه دست پيداقطعي  بهگذارد و  ميت را فرواو جانب نسبي در شعر
 ر جهان خودي عرفان اجتماعي را بها  دريچه،بيند  مينيز زيبا ي چهره جهان راها زشتي

 نمودي گزيند و چالشي تازه را با رئاليسم وا مي عرفان شخصي و احوالي را بر،بندد مي
  شايد.آن از حوصله اين بحث خارج است  بهريزد که پرداختن  ميدرزندگي واقعي طرح

تي اهمي  به،ت در شعر بيدل شفافية فرايند چرخةنتيج  ديگري که درةبتوان گفت نکت
» اُبژه« بهها  تبديل شدن پديده،کند  مياز ديدگاه مباحث زيبايي شناختي دست پيدا ويژه
 نتيجه اين  در.است) »آنيميسم «عملکرد عنصر( ت قوي جاندارانگارانهنتيجه ذهني در

 ،موارد چرا که در بسياري از. ماند دايره نمي  بيرون از،چيزي  هيچ،جاندارانگاري هنري
 يي صاحب شعور تبديلها تشخصي  به نيز»مفاهيم« ها، عناصر و پديده عالوه بر

موجوداتي   بهد،موارد متعد  در»حيرت و حيراني«؛ و اين است که مفاهيم شوند مي
 :نشيند  مي»حيرت«ه ب، خود،نظير معشوق  بيةدر برابر جلو ،هوشمند

ــش ز   که حيا پرور است شوخي حـسن     يخلوت  به ــم آيچ ــه بي ــن ــست حيرون نش   يران
 :يا

  چشم آينه بيرون نشسته اسـت      حيرت ز   رور و نـاز در خلوتي که حسن تو دارد غـ  
گونه  زبان شعر بيدل، اين ل است اين است کهأماين بيان قابل ت اي که در  نکته،حال
 طلبد؛  ميزدا را نيز  خوانشي آشنايي، بدون ترديد،و هنجار شکن است زدا آشنايي

 مخاطب ،خوانشي که در آن.  متن و مخاطب،فؤلّخوانشي از نوع گفتمان سه جانبه م
تي و قرار دادي خوانش شعر جهان شعر مجبور است ابزارهاي سنّ  بهنزديک شدن براي

 زيرا جهان .دنبال ساده کردن نظام پيچيده اين زبان شاعرانه نباشد  بهنهد و سو يک  بهرا
هاي ناب  بهتجر  بهقلّمتع (»بيخودي«جهاني اثيري و آميزش يافته از دو عنصر  شعر بيدل

همين دليل   به و،است) نمودي گريز از رئاليسم وا  بهقمتعلّ (»وهم«و ) شخصي عرفان
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 محدود و ،اي بسته اند و دامنه  جهش و رهايي، پيوسته در حال لغزش،او عناصر شعر
يي فراواقعي که جايگاه گريز او از ها مکان  بهدلبستگي بيدل. شدن ندارند قابل ساده

نکته ديگري است که ،اند عزلت شاعرانه و عارفانه  بهزندگي روزمره و پناه بردن تواقعي 
ر ؤثّ م،يي از جهان شعر اوها تر شدن گوشه  در روشن،آن در اين مقوله  بهاشاره شايد
 اشکال خود بر فضايي اختصاصي و فردي داللت دارند؛ ةهم  درها اين مکان .باشد
 .نشان و يا حيرتکده  بيآلودند يا يا وهم يي کهها مکان

جهان « در همجواري با ها اين مکان
تي جادويي و کيفي  به در شعر بيدل»پريوار
کرده و در همراهي  اي دست پيدا افسانه

، مکان »نشان فضايي المکان و دشت بي« با
را در شعر او مطرح » عدم«فلسفي 

مند و هستي  ا نوعي عدم مکاناند؛ ام کرده
 ة و استفاد»فلسفي مکان«مدار آفرينش اين 

 ،ابزاري از آن در جهت خلق معاني تازه
ي معنايي و ها يکي از زيباترين پارادوکس

ت شعر بيدل است؛ چرا فلسفي در ذهني
تر و  شناختي کمال يافته  بهمات اميد مقد، خود»آباد ظلمت « در»عدم مکانمند«که اين 

 :نهان داردمعشوق را در خود  اي يي از حضور افسانهها نشانه
  موي خود را جانب ملک عدم داريم مـا          اننـش  م از دهـان او    که يـابي   اميد آن  بر

 جايگاه تجربه و کشف و شهود عارفانه نيز هست و ، در شعر بيدل»فلسفي عدم«
 :کشد  ميي صبح ديدار معشوق را انتظار تجلّ،مکاني است که شاعر در آن تنها

 ايم دهـيوابـدم خــاد عـآب تـس در ظلمـنف بي
 ي ماها شب شاخه زن گيسو، سحرانشا کن از

 :يا
  ت بايدم راه عدم پرسـيد و رفـت        تا قيام   ام نشان بوي سراغي بـرده     زان دهان بي  

ت يافته هرچند بيدل از جهان فردي
ا رسد، ام نظر مي خود راضي به

پريشاني  گاهي از رنج آوارگي و
گويد که معني  خود نيز سخن مي

سمت  ضمني کالم اين سخن را به
راه  رنج کشيده در گاليه يک عارف
 .کند دايت ميدشوار شناخت، ه
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گسسته از  آلوده و  عدم، جنونکده، خمارآباد،نشان ي بيها مکان  به بيدل،هرحال به
 ،)فاني را يا اين جهان (»امکان صحراي« چرا که .بسته است دل) جهان موجود(جهان واقعي 

در هراس است؛  کند؛ از بيم آفت آن  ميهمابتذال متّ  بهداند؛ آن را  مي»سراب«زراعتگاه 
ت مد در بسامان خويشدارد و از سرنوشت نا  ميآن بر حذر  بهدل بستن مخاطب را از
 :دگوي  مي سخن،اقامت در آن

 م آفت استـکان بس که بيـدر زراعتگاه ام
  گندم دلي در سينه نيستةدانخلق را چون 

ي ناب کشف وها گرفتن لحظه  قرار، شعر بيدليها يکي از اساسي ترين نکته اام 

 »آينه «. است»آينه«شهود شاعرانه او در برابر 
نمادين شده  يها يکي از جاندارترين موتيف

  او را»حيرت و حيراني«در شعر بيدل است 
 ةدربار .دهد  مي هستي بازتابةتمامي گستر به

چند و چون کيفيع اين نماد در ت کاربرد متنو
ا  ام.است  جاي سخن فراوان،شعر بيدل

  زماني است که شاعر»آينه«زيباترين نقش 
کند و آن   ميلاي دو سويه محو  وظيفه،آن به
 و »ابزاري براي تماشاي زيبايي«مثابه هم   بهرا

نشاند و اين نقش   ميهستي ةدر برابر عظمت جاودان» چشم تماشاگر زيبايي«هم 
 اين ةنتيج پارادوکس تصويري شعر بيدل است که در انگيزترين  حيرت،اقض نمانمت

ي هنري با اين نماد عجيب ها خلق و زيباترين بازي» حيرت آينه« نماد شگرف ،فرايند
 :شود  ميآغاز

  چرا زروي تو حيرت، شکار آينه اسـت؟         دوش  ت دام بـه   نـه نيـس   ير آي جوه اگر ز 
 :و

ـ  رفته ـ  م از خـوي   اي ست حيرت از آيينه هرگز پا برون نگذاشته        مـان دلـيم   قيا از م  ش ام  
آن خالي از لطف نباشد اين است که   به اشاره،اين مقوله اي که شايد در ا نکتهام

رسد  مينظر  بهت يافته خود راضيهرچند بيدل از جهان فردي،ا گاهي از رنج آوارگي  ام

  فلسفي در شعر بيدل، درةانديش
تالشي خستگي ناپذير، در صدد آن 

شگرف زيبايي جهان  است تا حقيقت
نتيجه کشف و شهود  آفرينش را که در

 شاعرانه، نصيب او شده است، در
اور بنشاند، و کثرت را در آن مسند ب

 .صل کندوحدت هستي مدارانه متّ به
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سمت گاليه   بهگويد که معني ضمني کالم اين سخن را  ميخنپريشاني خود نيز س و
 :کند  مي هدايت،راه دشوار شناخت رنج کشيده در يک عارف
 مــآي يـنم رت برـروم از دام حي يـ ماـهرج به

 دوشمنگ شبنم از چشمي که دارم خانه برر به
 :آميزتر و اندکي دردناک و در بياني گاليه

 بار منـ از غودـت يک زخم نمکسـعالم گش دو
 خواهد پريشاني؟  ميمشت خاک من ديگر چه ز

 :و يا
  نشد يارب؟،پويم  ميره آوارگي عمري ست

 وارم دل شود پيدا نهـکه چون تمثال يک آيي
 است که در حسرت »آينه« باز هم حکايت ها،  اين حکايتةا سرانجام همام و

درکنشي  دارد و دست برنميهم  جا مانده از پيکر شاعر  بهي از غباريار حتّ» ديدار«
 ي قدرتمند متناقض نما در شعر بيدل را درها ديگر از زيباترين استعاره  يکي،جادويي

 :زند  مينظير و شاعرانه رقم  در بياني بي»آينه از غبار پيکر شاعر چکيدن«ت أهي
ــارم    پشم حسرت ديـدار   تباده    ست به  داده ــشارند غب ــر بف ــد گ ــه چک   آيين
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   عبدالقادر بيدلميرزاسخنوران همزمان 
  ∗ي انصاريغالم مجتٰب

خود را از  )ه ١٠٢٨-١١١٨(ب يز اورنگ، ي دولتفراوان تت اشتغاالعلّ  بههرچند
 يليشان را خيا )م ١٧٠١/ه ١١١٣ :م( ءساالنّ بيسخنوران معاصر دور ساخت، دخترش ز

 از سخنوران و ياري بسةعد.  نمودها ي کرد و سرپرستها  نوازش، داشتهيز و گراميعز
اشرف . دندي گذراني و راحتيآرام  به را خوديطفتش زندگانمال ةيسندگان در ساينو

 دلي، بيري کشمي، غن)ه ١١٠٨ :م( سرهندي يناصر علميان ، )ه ١١١٦( يمازندران
 ي شعريها گران اشتغالي از دياريو بس )م ١٦٤٤-١٧٢٠/ه ١٠٥٤-١١٣٣ :م( يآباد ميعظ

فارسي  مؤلّف، ي دکتر نورالحسن انصارسخنطبق  بر.  را ادامه دادند خودشانيو ادب
  :زيب اورنگادب بعهد 

 يطور سرپرست آن ه را بي زبان و ادب فارس، هندن مغوالةگر در دوري ديکس”
  .“بيز اورنگساء بعد از النّ بيکه ز  چنان،ننمود
ق ي تشويو نثر فارس نظم ترقّيل و  هندوستان در تحوان مغوِلي فرمانرواةباً هميتقر

وجود انحطاط در  ن جهت است که باي هنرمندان کردند و از همينمودند و سرپرست
 را ترقّي در کشور هند رفتار يب، شعر فارسيز اورنگاستحکام دولت مغول بعد از 

 وجود ةعرص  بهن دورهي ا دري قدر زبان فارسيشاعران برجسته و گرام. برقرار داشت
 يها ها نام ان آنيم در. ه ساختندي را پرماادبياتن زبان و أت خودشاقيخلّ ابقدم نهادند و 

، حاجي )ه ١١٤٩ :م( شيرازي  شيخ حسين شهرتالممالك عبدالقادر بيدل، حکيم ميرزا
د ي، س)ه ١١٠٧ :م( الهوري  زمان راسخمحمدر ي م،)ه ١١١٩ :م(  كشميرياسلم سالم
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حكيم چند ندرت  ، الله)ه ١١٣٩ :م(ري  كشميگ قبولي بيعبدالغنميرزا صالبت خان، 
ه قابل  البتّ)ه ١١٢٦ :م(و ميرزا افضل بيگ سرخوش الهوري ) ه ١١٥٠ :م(تهانيسري 

  .ر استتذکّ
 عبدالقادر ميرزاغار  اريبلکه  ، نه تنها معاصريرازين شهرت شيخ حسيم شيحک

ر خسرو ي هم مانند اميو.  استدل بودهيب
ب تا يز گاورن هفت پادشاه از يها دوره
 يشاعر.  مشاهده کرده بودرا شاه محمد

مضبوط و کهنه مشق بود و شعر برجسته و 
 اسلم سالم يدل و حاجي بميرزا. پرمغز دارد

شان ي بودند و اي ويمياز دوستان صم
 نشست و برخاست) م ١٦٥٣-١٧٠٧/ه ١٠٦٣-١١١٩( اعظم شاه محمدشهزاده  باوسته يپ

ن شاعر معروف ي اةخان  بهان دولت بارهايز اع ايکيد صالبت خان يس. کردند مي
م چند يگ قبول، الله حکي بيعبدالغنميرزا . دش  ميمهمان جا آنهنگام ر يد رفت و تا مي

دوستان از  )ه ١١٢٦: م( دهلوي ين داس خوشگوباربندالله  سفينهندرت و صاحب 
  : مذکور استخوشگو ةسفينکه در   چنان،ز و هواخاهان شهرت بودنديعز

رزا ي هندوستان صحبت داشته و با مياعر کهنه مضبوط بوده با اکثر شعراش”
د ي سي روز…جا گذرانده کي اسلم سالم در سرکار اعظم شاه يدل و حاجيب

گ قبول ي بي عبدالغنميرزا مهمان شده آن روز ي وةخان  بهآتش ريصالبت خان م
از دپر يت که معنق او بود همراه نبود با خان مذکور گفيق شفيار غار و رفيکه 
فاقاتّ هاب کجاست که تشريف نياورده؟ حکيم چند ندرت و فقير خوشگو اکثر بنو 

  .١“نمود  مييل و مهربانار تفضّيم بسيشد  ميدر خدمتش حاضر
 خدابخش خان، پتنه و انجمن ةش در کتابخانيها  نسخه،وان استيشهرت صاحب د

ب ي ترتيدي و تنقيقي تحقي از بررسوانش را بعديبنده د. شود  ميافتهي بنگاله يايآس
 . دانشگاه پتنه موجود استة از آن در کتابخاناي نسخهام که   نوشتهي دکتررسالةام و  داده
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س، هشتاد و ا مخمت زده غزل، هشتيباً هشتصد و سين شاعر برجسته تقريوان ايدر د
ن ي ا اشعاري تمامة عدترتيب نيا هب. دارد وجود رباعي و شصت و هفت هشش قطع

م حاذق سرکار مغول ي بلکه حک،شهرت نه تنها شاعر. شاعر در حدود شش هزار است
فن   بهتعلّق معشق نشترصاحِب . م بودي عظت شهريهند هم بوده و در فن طبابت دارا

 آزاد يطور غالم عل نيهم ،١“راز بودي انفاس شيٰسي عياز حکما” گفته که يطبابت و
 صداقت ياشه و اطبي درست اندياز شعرا” گفته که  شعر و فن طبابتشةدرباربلگرامي 

در ”ابن داس خوشگو گفته که ر تذکره و دوست معاصرش بندو صاحِب ٢“شه استيپ
 .٣“رساند  ميخلق خدا  بهضي و اقسام ف…نوس را طرفيحکمت و طبابت لقمان و جال

 ياطب از ايکي اعظم شاه يند که روزيگو  ميسفينه و سيفاالنّ مجمع ةصاحبان تذکر
گر چون شهرت ي قضا را روز د،کند ايش سرمه مهيش کرد که برايسرکار خود را فرما

عرض   به الفوريشهرت ف.  اشتباه نموده سرمه از همانان طلب کرد، شديدر حضرت و
  :رساند

 چشم هچشم ب ه بيکن  ميه طلبـر سرميز غ
 ٤چشم هچشم ب ه بيکن  ميمن نگاه غضب هب

  اسلم سالم است کهي حاجمحمد  بهدل موسومي بيرزام قدر يگر دوست گراميد
 شاعر يخ محسن فاني شي ول، بودي پسر برهمن، حالدر بدِو. ر عالقه داردي کشمةخطّ به

سالم هم   اسلم. اسالم آوردةطيح  به راي ويغن ا ملّي و استاد گراميبرجسته و صوف
در گجرات   اعظم شاهمدمحند که چون يگو يم و  اعظم شاه داشتمحمدسرکار   بهتعلّق
ن يخ حسيم شي حک،دلي بميرزا بهجا   در خدمتش بود و همانجا ن آيف نموده، وتوقّ

 مذکور ة سرکار شهزاديان در استخدام رسمآن ةر زمان راسخ برخورد که هميشهرت و م
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اهللا رفت و  تيحج ب  به اسلم سالم از حضرت شهزاده اجازه گرفتهي حاججا نيا. ١بودند
د، يقتل رس  بهدست برادر کالن ه مذکور بةچون شهزاد.  مراجعت هند نموديمانپس از ز

دل ي بميرزا با جا ني اقامت نمود و اير در دهلي زادگاهش کشم مراجعِتةاراد  بهيحاج
وان يد و از ديافت و احوال مسافرتش پرسي موصوف احوالش را درميرزا .مالقات کرد
 هاتش آشنا بودي ابةهم با ي پاسخ داد که ويحاج. اتش بر او باز خواندي از ابيخود برخ

خواست   مييطور حاج نيا هب. کند اش را استماع ات تازهي از ابيو خواهش کرد که بعض
 وسته مطالعهي را پميرزاوان ي ديرا وي ز،دل را معلوم کندي بميرزا شعر ترقّيکه رفتار 

 چ شاعر را مطالعهي هواندي يوان حاجيش بجز دي هم در همه زندگانميرزاو  ٢دکر مي
 ن ساليد و در همير رسيکشم  بهيهجر ۱۱۱۹ در ين مالقات حاجي ابعد از. کرد نمي
 ي برجسته و داراي اسلم شاعريد که حاجي گوسفينه ة تذکرمؤلّف .٣ديمرگ رس  بهاناًياح

ازده يباً يوان است و تقري صاحب د،االتش بلند و مهر از نزاکت استيخ. مقام ارفع است
وان ي همواره از ديد که ويگو  ميد صالبت خان مذکوريس. ات گفته استيار ابهز

 در يقت حاجيدر حق. به بودياالت پرمغز و غري خةکرد که مجموع  مي استفادهيحاج
  :دي گوسيفاالنّ مجمع مؤلّف.  استاد دوران بوديسخنور
  .٤“ار کم برخاسته استيگر هم بسي دير چه از جايمثل او از کشم”

د در ي خدابخش خان پتنه وجود دارد، قصاةوانش که در کتابخانيسخه ددر ن
  موسوميک مثنوياو .  اعظم شاه موجود استمحمد ةب و شهزاديز اورنگ مدح
  .٥وان شامل استي گذاشته که در همان دي هم از خود باق»يمعان گنج«به

دل است ي ب عبدالقادرميرزاق ياران شفي از يکي هم ي زمان راسخ سرهندمحمدر يم
 تخلّصن مير مفاخر حسيم  به خود موسوم شاگرد عميو. ر احمد بوديکه نام پدرش م
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 محمد ة علوم ماهر بود و در خدمت شهزاديها شتر رشتهيراسخ در ب . بود»يساق«به
  محترميلي مذکور و دوستانش راسخ را خةشهزاد. ز بودي مناسب فاةعهد اعظم شاه بر

 مذکور ةکرد که خودش شهزاد داي خاطر پتعلّق ي بنگالي با پسراناًيراسخ اح. داشتند مي
نظر  ن فعل راسخ شهزاده را ناموافق طبع آمد و راسخ را ازيپس ا. را مرغوب نظر بود

. ار کردي اختينينش وطن خود بازگشته گوشه هن راسخ بيبعد از ا. ص نمودانداخته مرخّ
 ي معانيدگيچيال و پي رفعت خ.د طرز بوال و صاحِبيقدرت، نازک خ  بايراسخ شاعر

 بات تازه ابرازيبه و ترکياظ غرف الةبا را در پردين زياو مضام. صات شعر اوستمشخّ
 يلي خيرازين شهرت شيخ حسيم شي اسلم سالم و حکيدل، حاجي بميرزابا . نمود مي

 صاحِب. ها داشت شان صحبتيا  داشت و در مجالس شعر و سخن باها قربت
 يليک مطلع گفت که خي ي ويسد که بارينو  ميسرخوش  بهسوم موالشعرا کلمات

  :طور بود نيا آن مطلع. مطبوع افتاد
  ١دارز  نمياين نعمت دنيش خلل ايتشو به  ارزد ا نمـي  ه  دوه عشرت  ان ياندک تلخ  هب

ح يچون سرخوش مطلع مذکور خودش را بر راسخ باز خواند، راسخ برجسته تصح
ن شعر يا. د باشدي با»کاوش« آن يجا هد بلکه بيآ  نميال مناسب ح»يتلخ« ةنمود که کلم

  . فکر راسخ استةديمعروف است چکو  مشهور يليکه خ
  ٢بان آمـد  يگر  به آنچه از دست برآمد      جنون تنگ آمـد    يباال  به صبر ةجام

 »ديشه« بهتخلّص مير قاضيم. ق بوديم و مقبول خالي عظي راسخ شاعرترتيبهر  هب
 فوت شد ۱۱۰۷سال راسخ در .  بودندين واضح شاگردان وو پسر خواهرش ارادت خا

  :خ وفاتش گفتي تارةفضل سرخوش قطعا ميرزاو 
ــد ــوش خخ خــان راســ زمــمحم ــغــيدر  الي ــجــ ها ب   پردان ســن جــيران آف
  ٣مرد  به خـه راس ـت با دل ک   ـخرد گف   خ فوتش دل از عقل خواستيچو تار
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.  گذاشتي از خود باق»اديداد و فر«  به معروفيک مثنويوان شعر و يک ديراسخ 
 صاحِب.  استي معاصر مشتمل بر موضوعات اخالقيها يش چون مثنوا يمثنو

  .ده و مغلق استيچي پيلي خين مثنويد که ايگو  ميسيفاالنّ مجمع
 ي وبر طبق اقوال خوشگو. ر بودي از کشم»قبول« بهتخلّصگ مي بي عبدالغنميرزا
ست که استادش محسن  ا بر آنالخيالةمرا صاحب يول. د بو»ايجو«گ يداراب ب شاگرد

 ي و پردل بود و در سخنوريشانيمرد خنده پ. ١ر ماندي عمر در کشمة بود و او هميفان
 را مطبوع يسينو  و مغلقي و معانيدگيچيپ

 الفاظ ي و صنعتگريانين بيدر شعر رنگ. داشت
ن يداشت و خودش همچن  مي دوستيليرا خ

 را ين سبک مخصوصي بلکه اار کرديسبک را اخت
ن ي ايعادر صحت اد. ن متداول نموديدر معاصر
ن يت نوشت که در آن هم ايک بي يسبک و

  : داشتي را مرعيسبک مخصوص
ــ ــ اب ــوگ ــتر ش ــقود مر ب   ٢ که نباشدش دو محمل    يشعر  لاب

     
د و ير ماند مورد تنقي عمرش در کشمة همي که غنالخيالةمران حرف صاحب يا
  خودشيکه غن ن حرف اشتباه است چنانيداست که اياز اشعارش پ. ستض ايتعر
  :ديگو مي

  ر مـرا يباغ کشم  بهن بخت رسان  يا  ر مـرا  يـ  هنـد دلگ   يوات ه س کرده
  ٣ر مرا ـين بده طباش  ـ صبح وط  يا  تـاب ي ب يبـ يرارت غر تم ز حـ   گش

ر ي دجا نروز شاه بود و آي فة هم رفته بود که بنا انداختي دهلة کهنةقلع  بهيغن
 دمتعد.  و نادران بوديز و هواخواه مردمان عاديار آمياو طبعاً مرد بس .ف نمودهتوقّ باز
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 از يهر گاه در آن زمان شاعر
 از ، صائبرفت  ميرانيا ههند ب

ا از اشعار يد که آيپرس ي ميو
 ؟اي  آوردهيا يه هديغن



  ٣١٨  قند پارسي

  

ر يالملک وز د که در مدح نظامي گوسفينه  صاحِب ود در مدح رجال دولت گفتهيقصا
ده در مدح يک قصي. ١د نوشتيشتر قصايوله بالد الممالک صمصام ين و بخشينخست

 يد که ويخوشگو گو. ش بها گرفتي بةم رساند و صليتقد هته برجمله ترخان هم نوشيم
ک غزل ي يبار. ٢ استفاده کرديلي او خةاز استعداد شاعران خودش در صحبتش بود و
ت يت آن غزل را انتخاب نموده خوشگو را هدايک بي يغن .گفته بر او عرضه داشت

ر و مؤخّم را مؤخّکرد که مصراع مقدن طور يا هکور خوشگو بت مذيب. م سازدر را مقد
  :بوده

  ٣جز شکست نه بوده است کار و بار فلـک       به  لــکار فنگــست س دل گــشةشيــزار شهــ
  :ن شديت مزبور چني بيح نمودن غنيبعد از تصح

  ار فلـک   دل گـشت سنگـس     ةشيـ زار ش ه  جز شکست نبوده است کار و بار فلـک    به
 معروف يليبود که در آن زمان خ نوشته يا وله قطعهالد  صمصامب در مدح اسيغن
  :اس شده بودالنّةمعا و زبانزد

  ل زرشـذرد نعـا بگير ز درـبک رو گـآن س
  س باللـر چون عکـگردد ز آب بح ميـ نتر

 مغرب دور هست  بهد گريدر نفس از مشرق آ
 ٤بال  بهن آردـيان زـکر که از دامي پيرـآن پ

 سالش يقت کهنگيدر حق. داستيافت از اشعارش پي عمر بلند ين امر که غنيا
 ٥)۱۱۳۹(ه نُ و يکهزار و صد و سيدر القصّه .  شدها ش باعث هزاران زحمتيبرا

 ي علمحمدر مدفون گشت ي کشميالشعراةن جهان درگذشت و در مقبري ا ازيهجر
  :ن قرار استي گفت که بديا ماهر بر وفاتش قطعه

  يخ کامل محسن فانيض صحبت شيچو دادش ف
  دـ شيته دانـاب او در نکـ اصحةـرحلقـ سينـغ
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  سخنوران همزمان ميرزا عبدالقادر بيدل  ٣١٩

  

 خشـيد تارـيش را گردـي چون کرد بزم خويته
 ١دـ شيـانـاز دار ف اـ دارالبقيوـ سيـه آگاهـک

 ياستادش محسن فان.  زمان خود بودة بود بلکه دانشمند برجستي نه تنها شاعريغن
 همواره اصالت ه بود که شعرن امر متنبي ااو از. داشت ميز و محترم ي عزيلي را خيو

  :داشت  مي خفاة را در پرديفضل و دانش و
ـ ز هاند ب  که بم  يا وهيچو م   ده فضل و دانش منيز شعر من شده پوش       ٢انر بـرگ نهـ    ي

 يامه اقبال شاعر بزرگ زبان اردو و فارسعلّ.  بودي خود اصالً غني در زندگانيغن
 معلوم ي اشعار غنةع مجموةعد. کند  ميني تحسيلي او خة شاعراني هنرمندةدربار

 از سخنوران يکياو . دست است هت بيباً نه هزار بي تقري ويوان چاپي در ديست ولين
ر مقامش بعد از محسن يان سخنوران کشميم در رود و  ميشمار هن هند بي سرزمهبرجست

 يت غنيک بيران آماده بود که در عوض يصائب شاعر بزرگ و معروف ا.  استيفان
 ، صائبرفت  ميرانيا ه از هند بيهر گاه در آن زمان شاعر.  بدهديو هوانش را بيهمه د
، فطرت ينيد قزوي؟ طاهر وحاي  آوردهيا هي هديا از اشعار غنيد که آيپرس  ميياز و
  .٣کردند  ميداشتند و همواره مطالعه  مي مطبوعيليخ  رايدل شعر غني بميرزا و يموسو

  منابع
، مطبع رفاه عام، )ه ١١٦٦: تأليف( سرو آزاد :)ه ۱۲۰۰ :م ( غالم علي، ميرآزاد بلگرامي .۱

 . م١٩١٣الهور، 

ـ تذكرة شعراي   ه١١٦٤: تأليف( فايسالنّ مجمع: الدين علي خان  آرزو گوالياري، سراج .۲
 .پور، پتنا ، كتابخانة بانكي۶۹۶ خطّي شمارة ،)فارسي سدة دوازدهم هجري

اندو پرشين سوسائتي، دهلي، ، زيب عهد اورنگ فارسي ادب به:  نورالحسندكترانصاري،  .۳
  .م ١٩٦٩
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  ٣٢٠  قند پارسي

  

اهتمام  به) م ١٧٣٤-٥/ه ١١٤٧: تأليف (خوشگو  سفينة:داس دهلوي، بندراِبن خوشگوي .۴
، ا پتن،سيد شاه محمد عطاءالرحٰمن کاکوي، سلسلة انتشارات ادارة تحقيقات عربي و فارسي

  .م ١٩٥٩مارس 
چاپخانة ، )عصِر صفوي (نصرآبادي ةتذكر: طاهر نصرآبادي اصفهاني، ميرزا محمد طاهر .۵

 . شه ١٣١٧تهران، ارمغان، 

، گنجينة )خطّي ()ه ١٢٢٤-٣٣: تأليف( عشق  نشتر:آبادي، حسين قلي خان عاشقي عظيم .۶
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   بيدل، محمل ايجازرباعيات  ٣٢١

  

   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  ∗

 



  ٣٢٢  قند پارسي

  

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



   بيدل، محمل ايجازرباعيات  ٣٢٣

  

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



  ٣٢٤  قند پارسي

  

  :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
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   اقامت بيدل در دهليمحلّ
  ∗ادريس احمد

باشد،  ر شعراي فارسي در هند ميخّأابوالمعاني ميرزا عبدالقادر بيدل شاعر شهير دورة مت
هار چدر هند اساس شعر فارسي بر ”اند كه  فسور نورالحسن انصاري نوشتهوپرمرحوم 

 طوالني است، اين بحث خيلي. “ستون يعني امير خسرو، بيدل، غالب و اقبال قرار دارد
ترين شاعر زمان خود يعني قرن يازدهم و  م است كه بيدل بزرگمسلّقدر  ولي اين

فق هستند، نويسان متّ و در اين مورد تمام تذكره. شود دوازدهم هجري محسوب مي
 كه در اثر خود هيچ الشعرا كلماتجز افضل سرخوش معاصر بيدل و نويسنده تذكرة  به

حقيقت .  چهار سطر دربارة بيدل نوشته استتنهال نگفته و سخني از احوال و آثار بيد
الشعراي  اين است كه سرخوش طرفدار و دوست صميمي ناصر علي بود و او را ملك

  .دانست عصر مي
 ةپاي  كه بعد از درگذشت بيدل به)سفينة خوشگو( در تذكرة خود ي دهلويخوشگو

 بيدل را با القاب و آداب ،ذكرهل بيان كرده است و تاكمال رسيد، احوال بيدل را مفصّ
  :گويد بسيار ارادتمندانه آغاز و مي

ــوي  تن لب از مشك و گـالب      س ش مبايد ــا بگ ــت ــدســام آن قم ن   ابي جن
  …قبلة لفظ و كعبة معني، كدخداي سخن و خداوند سخنداني… 

  خن اسـت  پيغمبر و غوث و پيشواي س       ميرزا بيدل كه رهنمـاي سـخن اسـت      
ــدن   ــت در آفريـ ــالمروح يكتاسـ   باهللا كه پي سخن خداي سخن اسـت         كـ

                                                   
  .، دهليدانشگاه دهليارسي فبازنشستة دانشيار   ∗
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الدين راشدي در حاشيه تذكرة  سيد حسام
اند كه جمعي از   نوشتهالشعراء مقاالت

بيدل در كابل ادعا كردند كه  معتقدان به
هاي بيدل را در عصر احمد شاه  استخوان
كابل انتقال داده و در خواجه  ابدالي به

ولي . اند رواش در قرية ظريف دفن كرده
رسد و خود  اثبات نمي اين ادعا نيز به

 .كنند فضالي افغاني آن را رد مي

عرض  قدر به  فقط اين، تكرار نمايمراها  حال، مقصود بنده اين نيست كه تذكرههر به
 هجري ۱۰۵۴د حسن، بيدل در سال فسور سيوپرمرحوم رسانم كه برحسب تحقيق  مي

 ۱۰۷۵سال (ن بيست سالگي در س. دنيا آمد در كهرنگر در بنگاله به) ميالدي ۱۶۴۴(
اب هند شمالي نهاد و تقريباً بيست سال در مالزمت شهزاده اعظم و نو بهرو) هجري

هجري در دهلي ۱۰۹۵در سال . مصروف خدمت بودات مختلف شكراهللا خان در مهم 
  . جهان را بدرود گفت ميالدي۱۷۲۰/ هجري۱۱۳۳جا در سال  مستقر گشت و همين

 در جريان مطالعه روي بيدل، ،ه شدهد نوشتادربارة آثار منظوم و منثور بيدل زي
ذهنم خطور نمود كه  هموضوعي تازه ب

وجودي  كه با جالب نيز است و آن اين
د ايشان تعيين شده، ولي كه جاي تولّ

شان كه مدفنش نيز گشته  دربارة اقامتگاه
  .است، تاكنون اشتباهي وجود دارد
عا دارند عاشقان بيدل در افغانستان اد

ابل، افغانستان مدفون كه بيدل در شهر ك
الدين سلجوقي  در اين مورد صالح. است

  :نويسد نويسندة نامدار افغانستان مي
 قبر بيدل ،ق نشدمهند بودم، از بيدل خيلي جستجو نمودم، ولي موفّ حيني كه به”

كابل  اين فكر آمدم كه بقاياي او را به هاي خود به هم پيدا نشد و در پايان كوشش
 خواجه ةجايي كه در قري وطنش و باز به اش رسماً به و را از خانهجثة ا. اند آوره

  .“اند ها معروف است، آورده اييت چغةنام محلّ رواش به
اند كه جمعي از   نوشتهالشعراء مقاالتراشدي در حاشيه تذكرة الدين  سيد حسام

 شاه ابدالي هاي بيدل را در عصر احمد عا كردند كه استخوانبيدل در كابل اد بهدان معتق
يز نعا ولي اين اد. اند  ظريف دفن كردهةكابل انتقال داده و در خواجه رواش در قري به
  .كنند  ميرسد و خود فضالي افغاني آن را رد اثبات نمي به

اند كه نزد قلعة   نوشتهسفينة خوشگوحوالة  فسور نورالحسن انصاري بهوپرمرحوم 
  .ت و دفن شدجا درگذش  خود داشت و همينه خان،كهنه
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 كهنه و ةپناه، قلع  سپهري، جهانةآباد، قلع  تغلقةقلع: در دهلي چند تا قلعه است
 كهنه ةبنابراين نتيجه اخذ كرده شد كه بيدل در نواحي آن قلع.  فيروز شاه سوريةقلع

  .جا درگذشت خانه داشت و همان
 سال كنم كه بيدل بعد از ترك گفتن مالزمت شاهزاده اعظم در بنده عرض مي

  : خان نامه نوشته استدعا نمود كهاب شكراهللانو به) ميالدي ۱۶۸۴-۸۵( هجري ۱۰۹۶
فاق كشايد يا سهولت در اتّ اگر درين سواد موضعي كنار دريا يا لب شهر به”

  .“ تغيير مكان بگذردشتشوي بي… اي اختيار نمايد، مابقي مدت مهلتي تكيه
 كهنه ة كهكهريان نزد قلعةنه در محلّشكراهللا خان درخواست او را پذيرفته يك خا

جا   عمرش را همينةبيدل بقي. ر كرد برايش مقر ه وظيفهاو داد و دو روپيه يومي خريده به
وفات نمود و در ) ميالدي ۱۷۲۰ نوامبر ۲۴( هجري ۱۱۳۳ چهارم صفرگذرانيده در 

. رده بودبيدل از ده سال پيش از مرگ يك قبر براي خود درست ك. صحن خانه دفن شد
جا جمع  شعراء و ياران بيدل آن. گرديد رس برگزار ميجا مراسم ع هر سال در آن

صورت مجالس ادبي ادامه  رس بهبعد اين ع. خواندند ات بيدل را ميشدند و كلي مي
  .داشت

خوشگو .  كهنه كدام قلعه بوده استةست كه آن قلع احاال نكته مورد تحقيق اين
جا دفن شد و از   كهنه خانه داشت و همينةقدر نوشته كه در قلع دربارة بيدل همين

  .ميان آمد همين لفظ كهنه اشتباهي به
خوشگو .  نظر بنده بر يك سطر افتاد، كشميريةقلع حين مطالعه احوال غني به

 كهنه دهلي هم رفته بود كه ةقلع ضمن اقامت غني كشميري در دهلي نوشته كه غني به
  .ف نمودجا ديرباز توقّ  بود و آنبنا نهادة فيروز شاه

 فيروزي يا كوتلة ة فيروز شاه، قلعة كهنه، قلعةآيد كه مقصود از قلع از اين برمي
  .باشد شاه كه بيرون دهلي دروازه است، مي فيروز

 و ء، شعرانناحيه مسكوني وجود داشت كه صوفيادر نواحي يا اندرون قلعه 
زيرا از ازدحام، شور و غوغاي شهر پسنديدند،  روحانيون زندگي را در آن مي

بيدل هم از شكراهللا خان براي دريافت خانه در كنار دريا يا . آباد دورتر بود شاهجهان
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بيدل از ده سال پيش از مرگ يك 
هر . قبر براي خود درست كرده بود

جا مراسم عرس برگزار  سال در آن
ان بيدل شعراء و يار. گرديد مي
شدند و كليات بيدل  جا جمع مي آن

بعد اين عرس . خواندند را مي
 .صورت مجالس ادبي ادامه داشت به

دو فيروزشاه كنار دريا و لب شهر، هرجا يعني كوتلة  لب شهر استدعا كرده بود و اين
  .وصف را داشت

خواجه باقي . وني بودجا در زمان اكبر و جهانگير هم ناحيه مسك كه اين ديگر اين
جا يعني قلعة   كرد و از همين جا زندگي مي هم در اين)  هجري۱۰۱۲وفات  (رحباهللا

  .كابلي دروازه رفته بود فيروزي براي استقبال احمد سرهندي پياده تا به
حب شاه عبداالحد وحدت، شاعر صا

اهللا ديوان و صوفي و استاد شاه سعد
يخ شاه گل كه نواسة ش گلشن معروف به

 ۱۱۲۶-۱۰۵۰(احمد سرهندي بود 
شاه زندگي   فيروزةهم در كوتل) هجري

  .جا درگذشتند كردند و همان مي
رسد كه بيدل هم در  اثبات مي هپس ب

شاه كوتله خانه  ناحيه مسكوني فيروز
جا وفات نموده و در  داشت و همان

  .جا دفن شده است همان
چون قبر . حيه غيرمسكوني گرديدها منهدم شده و نا ممكن است با مرور زمان خانه

بيدل در خانة خود ايشان بود، هم با انهدام خانه با سطح زمين برابر گشت و حاال دو 
  .آباد گرديده است ديوم نزديك آن محلّااست

ف لّؤ هم هيچ نشاني از قبر بيدل معلوم نبود، مسيرالمنازلدر زمان تصنيف 
  : نوشته استالمنازلسير

 بر مزار بيدل كه در بيرون دهلي دروازه بود، نهاده شده گويند اين كتيبه مي”
  :بود

ـ  هان چ نش  بيدل از بي    ين گفت سعدي شـيراز    ا پيش از    د بـاز   گوي
قدر حتمي است كه  اكنون نيز ممكن نيست پيدا شود، ولي اين اگرچه نشان قبر هم

 ،خجا بود و دوستانش مانند محمد اسلم سالم، شهرت، راس جاي سكونت بيدل همين
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خوشگو هزاران بار . آمدند جا مي خوشگو و ديگران براي مالقات با ايشان همين
  .ايشان مالقات كرده بود با

بيست .  روآورديسوي هند شمال بههجري  ۱۰۷۵نظر بنده بيدل در سال  در آخر به
.  سال در دهلي زندگي كرد۳۶بيدل سال در مالزمت اعظم شاه و شكراهللا خان گذرانيد، 

گويند و پيشنهاد  كه غالب را غالب دهلوي مي  بايد بيدل دهلوي گفت، چنانپس او را
  .يي براي بيدل بنياد نهاده شود همين مناسبت بناي شايسته نمايم كه به مي
  منابع

  مؤسسة تحقيقات عربي و فارسي، پتنا،،سفينة خوشگو: خوشگوي دهلوي، بندرابن داس .١
  . هجري١٣٧٨
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  دل شاعر بزرگ ناشناختهيب
  ∗کاظمي  کاظممحمد

زبانان خارج  و ورد سحرگاه فارسي بيدل درس شبانه ، شعرهاي سال که سال درحالي
ميان نبود و ادباي رسمي و غيررسمي  کشور نام و نشاني از او در ايران بود، در اين از

 ة و بيگاه در حاشيهم که گاه آنان.  هم باورش نداشتندتوسط يک شاعر م در حدحتّي
 ةشمردند و ماي  ابتذال ميةنمون آوردند، شعرش را ميان مي  بهسخنانشان حرفي از او

  .عبرت
ت يا علل گمنامي راز را سربگشاييم که علّ خواهيم اين ما در اين مجال و مقال مي

;   کيستتوجهميانه اگر تقصيري باشد، م چه بوده است و در اين بيدل تا پيش از اين
پيشگاني که اين ملل را از هم جدا و  سياست  افغانستان و هند يا،، ادباي ايرانلبيد

  ؟بيگانه کردند
دهند که چرا چنان شاعري در چنين  اند توضيح کوشيده پيش از اين بسيار کسان

تي را خود يار اين موضوع شده و علّ هرکسي از ظن. پروري گمنام ماند سرزمين ادب
; اند پيچيدگي شعر بيدل را عامل اصلي دانسته هي غموض و گرو.است مطرح کرده

  …گروهي مکتب بازگشت و ،گروهي تفاوت زبان فارسي دو سرزمين را
 اند توانسته تنهايي نمي  بهعوامل يک از اين پندارد که هيچ  اين سطور، چنين ميةنگارند

  و مغفولامل مهمها، يک ع کنار اينها دخيل بوده و در  اينةمجموع. کننده باشند تعيين
 پس نخست .گفت آن سخن خواهيم ، ازتفصيل  به ديگر هم وجود داشته که اينکةماند

                                                   
  .شاعر و پژوهشگر افغانستاني  ∗
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، ميان بوده است اي که در نکات نگفته  به،بايد نارسايي توجيهات باال را فرانماييم و آنگاه
  .برسيم

ن توانسته تنها مانع شهرت شعر بيدل در ايرا نمي چند دليل  بهغموض و پيچيدگي
 اگر کسي با سنّت .گويند هم پيچيده نيست مي که شعر او چندان که نخست اين. باشد

اين شاعر آشنا باشد، چندان مشکلي  هاي کار ادبي مکتب هندي و بعضي چم و خم
دارد و نه تلميحات دور از  شعر بيدل نه واژگان غريبي. داشت پيش نخواهد در

 اي شناخته شده قابل مالحظه غانستان تا حد، همين شاعر در افگذشته از آن. دسترسي
فهم باشد و براي  قابل شود شعري براي مردم افغانستان ساده و خوب چگونه مي. است

 بيشتر است و ةسواد و مطالع ، هم ميزانکه در ايران آن ؟ با، نهها در ايران همزبانان آن
اتت آموزش هم وضعيمشکل اصلي همين  اگرکه  ديگر اين. هنجارتر ه فارسي بادبي
؟ يعني حاال آن است ها اين شاعر در اين کشور جا باز کرده ، چرا در اين سالبوده است
  ؟ها رفع شده است پيچيدگي

 ،گمنامي بيدل در ايران و اشتهار او در افغانستان تاند که علّ بعضي چنين عنوان کرده
تر بوده  افغانستان نزديک  بهلهرحا  بهو بيدل که هاي زبان فارسي دو کشور است تفاوت
  .است يافته ت بيشتريجا مقبولي ، در آناست

 ةويژ به اصوالً تفاوت زبان فارسي دو کشور ـ. اين حرف هم اساس درستي ندارد
و   بعضي واژگانزبان محاوره در حد.  باشدتوجهقدر نيست که قابل  ـ آن زبان ادبي

بينيم  مي  داستاني کمابيش رد پاي آن رادبياتاهايي دارد و در  ساختارهاي نحوي تفاوت
. خيزد برمي ميان آيد، همين اندک تفاوت هم از ميان مي  بهولي آنگاه که پاي شعر

، قهار باختري ، واصفمه بلخيا، علّ، صوفي عشقري، حاجي دهقاناهللا خليلي خليل
بهار، شهريار،  الشعرا لکاند که م ابوطالب مظفّري با همان زباني شعر گفته دعاصي و سي
و وجود ; پور امين ، مهرداد اوستا، علي معلّم و قيصر، سهراب سپهرياخوان ثالث

شعر دو کشور  تواند زبان زبان نمي هاي اندک دستور ي و تفاوتهاي محلّ وتوک واژه تک
بين زبان  آيد که مگر بر فرض که چنين باشد هم اين پرسش پيش مي. را از هم جدا کند

افغانستان راه   به پس چگونه شعر بيدل؟رسي هند و افغانستان تفاوتي وجود نداشتهفا
  ؟است پيدا کرده
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تري قلمداد شود،  عامل اصلي تواند ، ميزگشت ادبي در ايران اما ظهور مکتب با
گرد، ديواري شد بين  عقب  فترت وة در واقع اين دور.هرچند اين هم تنها عامل نيست

و کليم و ديگران هم در آن  ، که صائبنه تنها بيدل. ة ايرانندي و جامعشاعران مکتب ه
. بازمانده از بازگشت بودند ها مطرود و منفور ادباي گرفتند و سال سوي ديوار قرار

قدر در ايران گمنام بود  او آن. تري يافت  اين ميانه حزين الهيجي سرنوشت عجيب در
را هايش  يکي غزل طلب يکي که شاعري فرصت

تنها کسي  خود چاپ کرد و نه نام  بهدر مطبوعات
و  ت شعر آن شاعر ـ نشد بلکه همه از قوتوجهم

  .١ندبود ـ مبهوت مانده ت شعر حزينقو در واقع،
 تي قبل وات ادباي سنّآثار و نظري  بهنگاهي

 ، تا چه حدکند که آنان بعد از مشروطه روشن مي
کم کساني چون مرحوم اميري  کم. اند بوده ـ ارض معحتّيو  با مکتب هندي بيگانه ـ

تي گذاشتند و شاعران آن مکتب را مقبولي ، محمد قهرمان و ديگران پا پيشفيروزکوهي
اين شکل و اين شدت رخ   بهبازگشت ادبي ، در افغانستاندر مقابل. دوباره بخشيدند

باط ادباي ارتة شد که رشتهندي و چنين  اما در قالب مکتب; رکود و انحطاط، بود. نداد
  .نشد افغانستان با شاعران مکتب هندي گسيخته

تنها   براي گمنامي بيدل در ايران باشد، ولي باز همتوجهتي قابل تواند علّ اين مي
 داشته طور يکساني وجود  به شاعران مکتب هنديةچون اين مانع براي هم; ت نيستعلّ

مکتب  ي اخير همچنان غريب ماند و طرفدارانها چرا در اين ميانه بيدل تا سال. است
  صائب و اقران او بسنده کردند؟  بههندي هم

، يعني عوارض علل علّتي فرعي است نه اصلي يک علّت ديگر هم وجود دارد که
 وقتي .خواري رايج در تحقيقات ادبي است پخته ، کاهلي وکند و آن ديگر را تشديد مي

کنند و خود  نقل قول سخنان مشهور بسنده مي  به، کسانجامعه دچار کاهلي باشد، بيشتر

                                                   
1.  ه اين سرقت بزرگ تي دکتر شفيعيالبتّه پس از مداي آن را فاش کرد چاپ مقاله د و باادبي ش کدکني متوج .

 .است ايشان آمده» شاعري در هجوم منتقدان «شرح اين قضيه از زبان دکتر شفيعي در کتاب

و کليم و   که صائب،نه تنها بيدل
ديگران هم در آن سوي ديوار 

ها مطرود و منفور  گرفتند و سال قرار
 .بازمانده از بازگشت بودند ادباي
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هاي ديگران بسنده  تکرار حرف  به،گونه ادبا، بدين بسياري از. آيند در پي تحقيق برنمي
  .شعر بيدل بود کردند که حاکي از غموض و افراط در

 ،هاصلي قضي پندارد که در اين ميانه يکي از علل و موجبات راقم اين سطور مي
، روشني بيفکنيم ،که بر آن عامل  پيش از آن.داشته شده است ن مانده يا پنهان نگهپنها

  .جا بگشاييم اي در اين افتد که حاشيه الزم مي
وطن «جاي » سياسي وطن«،  شد که در مشرق زمينجا شروع آن در واقع ماجرا از

ستعمار،  اةساخت دوستان هرکشور از کشورهاي دست ادب  را گرفت و١»فرهنگي
رقابتي هم  کنند و احياناً خرده از ديگران دست و پا تي مستقلند براي خود هويکوشيد

ستد سالم فرهنگي در  و ها نبود و داد ، اين بحثروزگاران پيش در. باشنده داشته بقي با
پيروي از نظامي گنجوي   بهخسرو دهلوي امير. رواج داشت زبانان تمام اقاليم فارسي

ار نيشابوري و سنايي غزنوي را روح و ، عطّبلخي موالناي; سرود  ميبهشت هشت
نوشت  اقتفاي سعدي شيرازي بهارستان مي  بهن جاميحٰمعبدالر; ٢دانست چشم خود مي

و فراموش نکنيم که  ٣خواند خيال خود مي و بيدل دهلوي کالم حافظ شيرازي را هادي
وجود  زبان و با هاي فارسي سرزمين وجود مرزهاي سياسي بين ، بااين همه
  .داد هايي گاه متخاصم رخ مي حکومت

با پيدايش مرزهاي .  ديگري رقم خوردةگون  بهقرن اخير، قضايا باري در دو سه
 و بل همه زبانان ـ هاي فارسي گويا مرزي هم در بين دل ،شکل امروزين  بهسياسي
ش جامع را داشتند، اهالي اين قلمروها همان نگر هرچند. شد ـ کشيده مسلمانان

در . کردند اکتفا» يبزرگداشت مفاخر ملّ« بهها دولتمردان و وابستگان فرهنگي آن
در افغانستان نام سنايي و ; خسرو باب شد ناصر ، بزرگداشت رودکي وتاجيکستان

 البتّهها افتاد و در ايران هم  بر سر زبان ـ بيش از پيش و تا حدودي موالنا جامي ـ
                                                   

 ايشان در اين زمينه شرح و .است وام گرفته شده هروي به ما نجيب مايل ق نامدار کشوراين تعابير از محقّ  .1
 .است ايشان آمده» ز اين شب دشوار بگذريمبگذار تا ا«اند که در کتاب  داده بسطي هم

 مـديـار آمطّـنايي و عـا از پي سـم  ار، روح بود و سنايي دو چشم اوعطّ    .2

  دـود من برآيـيد کاخر مقصدارم ام  حافظ شد هادي خيالم  کالم،بيدل    .3
 ).۳۹۸  ص،الملل بين  نشر،غزليات بيدل(
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حاکم بر ايران  گرايي يملّ
 قالبدر قبل از ان

ة ، از داليل عمداسالمي
گمنامي بيدل در اين 

 .است بودهکشور 

اي  روز اين کشور، از اين شاعر استفاده زد چون دولتمردان آن ل را ميوفردوسي حرف ا
زبانان  براي فارسي. کردند ـ مي با اسالم و در باطن مقابله هم در جهت مقابله با عرب ـ

  .ببرنداقبال پناه   بهکه اي جز اين نماند امروز هم چاره پاکستان
. اي يافت گرايي شکل ويژه يملّ اينـ  که اکنون مورد بحث ماست اما در ايران ـ

بزرگداشت  به شدند ـ حمايت مي  از سوي دربارهاي دو پهلوي همالبتّهگرايان ـ که  يملّ
االمکان ديگر  حتّيکوشيدند  مفاخري که در ايران کنوني زيسته بودند بسنده نکردند و

» ايراني«بزرگان دانش و ادب را هم با عنوان 
، رودکي والنا، سناييدر نتيجه م. پاس بدارند

 در خور البتّهخسرو ايراني شدند و  و ناصر
توجيهش هم اين بود که . تکريم تعظيم و

اي از قلمرو ايران  هرحال در گوشه  بهاينان
زيسته بودند، حاال اگر هم بلخ و غزنه  قديم

و سمرقند در کشورهاي مجاور قرار دارند، 
 هيچ توجيهي گرايان با ياني هم بودند که ملّخوب در اين ميان بزرگ.  نيستمهم چندان
نه در ؛ بودند د شدهها را ايراني قلمداد کنند، چون آنان نه در ايران متولّ توانستند آن نمي
 هاي تحت نفوذ حکومت مرکزي ايران زيسته نه در سرزمين; بودند جا درگذشته اين

. افتادند ن عمداً يا سهواً از قلماين بزرگا. ١بودند اين حوالي سفر کرده  بهبودند و نه باري
در ايران  هايي معتقد است که اين امر در گمنامي بيدل  اين سطور بنابر قرينهةنگارند

  .استدخلي تمام داشته 
گردن دوستان   بهها را  گناهةنتاخته و هم که اسپ انتقاد را يکسويه ، براي اينالبتّه

  مفاخر ادبةنيم که اين انحصاِر همک ، بايد تصديقايراني خويش نينداخته باشيم
هر جهت اين بزرگان را   بهادباي ايران باري. است قدرها هم غيرطبيعي نبوده ، آنايران به

                                                   
1.  خسرو دهلوي را يکي از  ، امير»در شعر فارسي سيري«اري در کتاب کوب ب ينشادروان دکتر عبدالحسين زر

گرايانه حتّي آن استاد  يهاي ملّ که اين گرايش  غرض اين.دانسته است» شاعران ايران در خارج از دنياي ايران«
 شاعران«شد گفت  ي ميراحت که به  درحالي،نمايي وادار کرده است چنين تعبير متناقض ارجمند را هم به

 .بود تر مي تر و منصفانه  بسيار دقيق،و اين سخن» زبان اهل سرزمين هند فارسي
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 همت و ةدر آن روزگاري که هم. پاسداري کردند ها قدر دانستند و از ميراث ادبي آن
بر محو ) سابقر واقع دولتمردان شوروي د( تالش دولتمردان افغانستان و تاجيکستان

آن دسته از مفاخر ادب فارسي   بهايرانيان هم نسبت زبان فارسي از آن دو کشور بود، اگر
 ةماندند، چه بسا که هم  ميتوجه زيسته بودند، بي که در افغانستان و تاجيکستان کنوني

شد که ما هم از حاصل تحقيقات همزبانان خود  توان ، چون منکر نميکرديم زيان مي
 چاپ شمس ديوان و معنوي مثنويها  ما سال. ايم ها برده ن سوي مرز بسيار بهرهاي در

  .١ فردوسي راةشاهنام  وديوان حافظکه  ايم همچنان ايران را خوانده
حاکم بر ايران در قبل از  گرايي يملّ”عا که گفتيم بر اين اد. بگيريم پيحرف خود را 

يي ها  قرينه“است بوده ل در اين کشور گمنامي بيدة، از داليل عمداسالمي انقالب
  .موجود است

شاعران خارج از قلمرو ايران کنوني هم  ، ديگرکه عالوه بر بيدل  همين:يک  ةقرين
خسرو  امير. عاي ما استبر صحت اد  خوبيةاند، نشان وبيش دچار اين گمنامي شده کم

، کمال الهوريبتالوي  واقف ،کشميري ، غنيعلي سرهندي ، ناصر، فيضي دکنيدهلوي
سرنوشتي مشابه  هر همالنّاء، سيف فرغاني و ديگر کساني از حوالي هند و ماورخجندي
 ،اند فردوسي نبوده ها شاعراني در حد حافظ و سعدي و پذيرم که اين مي. اند بيدل يافته
اهلي شيرازي و هاتف اصفهاني ـولي حد مثالً اقل در حد شدن  مطرح تـ ظرفي
کمال  ،بود و کمال خجندي صفهاني مي غني ا،کشميري راستي اگر غني  به.داشتند
 داشتند؟ در ايران شهرتي بيش از اکنون نمي;  شيرازي
ل بعد از انقالب اسالمي که هاي او ايران مطرح شد؟ در سال  بيدل کي در:دو  ةقرين
المي در شمول اس هاي جهان شدت تضعيف شده و انديشه به گرايانه يهاي ملّ گرايش

بيدل را ادباي بازمانده از دوران شاهي مطرح نکردند،  که جالب اين. ت بودحال تقوي
  .ي داشتشد که نگرشي فراتر از مرزهاي ملّ قدم بلکه نسل نسبتاً جديدي پيش

                                                   
 يا ۱۳۶۱سال  در مثنوي معنوية اين سطور اطّالع دارد، در افغانستان نخستين چاپ تا جايي که نگارند  .1

نسخ چاپ ة يکي از عکسبرداري شد البتّه همان هم صورت. ام شدة انتشارات بيهقي انجوسيل  و بهش ه ۱۳۶۲
  .ايران بود
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ه و قار ، بعضي ديگر از شاعران شبهبيدل هاي اخير، عالوه بر  در سال:سه  ةقرين
. شدن هستند اند و يا در حال مطرح شده ايراني بازشناسي ةهر هم در جامعالنّاءماور

، غالب دهلوي و امثال واقف الهوري معرفي شاعراني چون  بهجواناني از نسل انقالب
يان فرهنگي جمهوري اسالمي ايران متولّ ها، ، در اين سالگذشته از آن. اند اينها پرداخته

اند و اين  ارج از ايران کنوني کردهخ اي براي طرح شعر و ادب فارسِي کارهاي ارزنده
اي بين اين قضايا  راستي هيچ رابطه به. است هاي درسي پاشيده شده ويژه در کتاب هبذر ب

  ؟توان يافت گرايي نمي يو افول ملّ
بد . ها فقط چند قرينه بود اين اما

نيست که يک سند هم ارائه کنيم تا 
. ايم هم نگفته معلوم شود که بيراه

ر ارجمند جناب دکتر پژوهشگ
اي که در  ي در مقالهجعفر ياحقّ محمد
١اند  نوشتهها شاعر آينهکتاب  فيمعر ،
  :گويند مي

، شايد هم لختي از آن غريب افتاده است…  جغرافيايي ايرانةاگر بيدل در حوز”
طالب آملي را دارند، با ذهن و  روست که اينان از نوع وطني آن صائب و کليم و

شک  تر، بي افتاده جا هايي دلپسندتر و تر و تصويرها و آهنگ سزباني مأنو
وکم  بيش هاي  پژوهشةدوستان و ارائ کوشش دلباختگان سبک هندي و صائب

ذوق و  ، علمي اين سليقهةعنوان پشتوان  بهتواند  او هم ميةاز دنياي شعر و انديش
ندصائب و اقمار او منعطف ک  بهزبانان را  فارسيةشعرپسندي عام“.  

نوع خارجي آن   بهميان باشد ديگر نيازي شاعر در» نوع وطني«ايشان وقتي  نظر به
  صائبقاِناند که خوب است محقّ ايشان سپس تلويحاً پيشنهاد کرده. نيست ـ مثالً ـ

 علمي اين ةعنوان پشتوان  به صائب و اقمار او انجام دهند تاةهايي دربار پژوهش ،دوست
 اين سو منعطف شود  بهزبانان  فارسيةذوق و شعرپسندي عام)  ايران مردمةسليق (سليقه

                                                   
 .۳۴ ، صش ه ۱۳۶۷، تيرماه ۴ة  شمار،سال پنجم ،کيهان فرهنگي، »ها شاعر آينه«  .1

شاعران  راستي توجه نسل جوان به
ايران در اوايل انقالب اسالمي 

 بازخواني ، دکتر شفيعي را بهبيدل به
 ؟است تشويق نکرده شعر او
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ديگر ملل فارسي زبان   بهي و دلسوزي ايشان نسبت بايد حسن نظر آقاي دکتر ياحقّالبتّه
صائب و اقمار  قدرها هم با ت اين است که مردم افغانستان آن، ولي واقعيقدر دانست را
.  آن کشور قدر و عزّتي در حد شأن خويش دارندناآشنا نيستند و اين شاعران در او

  .شود هاي درسي افغانستان چاپ مي دو در کتاب اين شعر
  :که اين حقير نهاده شود و آن اين  اکنون شايد يک انگشت انتقاد بر سخنالبتّه

، چگونه اين است کنوني شده شدن بيدل در ايران گرايي مانع مطرح ياگر ملّ”
در اين کشور  هوري وجود نداشت و چرا او تا اين مايهمانع براي اقبال ال

  “؟شهرت يافت
ديگر عوامل را نيز دخيل   ما اين امر را تنها مانع براي اشتهار بيدل نشمرده والبتّه

مدد کساني مطرح   بهاقبال هم بيشتر ثانياً. ها در مورد اقبال وجود نداشت ، که آندانيم مي
، مرحوم ، دکتر شريعتيشهيد مطهري ـ داشتند نظير يملّو نه  ري اسالمي ـشد که تفکّ

گرايان هم که سنگ اقبال  يميان بعضي ملّ احياناً در اين. د غالمرضا سعيدي و ديگرانسي
هاي خود را در ماجرا دخيل ساخته  گرايش نحوي  بهخواستند زدند، باز مي سينه مي  بهرا

هاي  مه و پاورقيکافي است که مقد. کنند ها مصادره نفع اين ديدگاه  بهو اقبال را هم
  : سنايي را بخوانيمةچاپ کتابخان»  اشعار فارسي موالنا اقبال الهوريكليات«

اي جمع شود خود  اند، در تذکره سروده اگر نام و آثار هندياني که شعر فارسي”
بود  مهم و پرارزش ادب ايراني خواهدةف يک شاخمعر“) ناشرةماز مقد .(  

شعر آن هم شعر فارسي  ها را در قالب  براي حسن تأثير آثار بلند خود آناقبال”
واقعي ايران   شاعران بزرگ و انديشمندانةريخته است و در اين کار از شيو

  ).اپ دوم چةماز مقد (“است پيروي کرده
پشت خود الوند و   بهزمين« مصراع کتاب و در حاشيه  اين۱۴۲ ةو باالخره در صفح

ي است که وقتي حد  بهايران  بهو عشق موالناي الهور عالقه”; خوانيم  مي»دبيستون دار
تر و  کند که اين کوه هرچه گران شعر هم ايجاب مي خواهد از کوهي نام ببرد و معني مي

نگرد  عظمت را که در اقليم هند سر برافراشته نمي تر باشد، باز هم هيمالياي بدان عظيم
  .“فرمايد مي توجهالوند و بيستون   بهو
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رد پاي بيدل را در شعر اکثر شاعران 
کرد مثل  توان پيدا ة اين نسل ميبرجست
علي  ، يوسف، حسن حسينيمعلّمعلي 

رضا  ، عليباقري ، ساعدميرشکاک
اي ديگر  هکاکايي و عد ار عبدالجب،قزوه

 .از جوانترها

داليل نااستواري هم  چنين  به نيازالبتّهايران قابل انکار نيست و   به فراوان اقبالةعالق
الوند و بيستون ديگر . ولي در مصراع باال، کاربرد آن دو کلمه وجهي ديگر دارد. ندارد
يم که دان مي. اند شده نمادهايي شاعرانه بدل  بهصات جغرافيايي خود را کنار نهاده ومشخّ

شايد آقاي . اندازه گرفت ها را دست گرفت و بلندي کوه  بهسنج توان ارتفاع در شعر، نمي
در آن غزل و با آن حال و  اند اقبال انتظار داشته)  فوقة حاشيةنگارند(احمد سروش 

گونه باشد که  آن  بهاگر قضايا ،باري. »پشت خود اينک هيماليا دارد  بهزمين«هوا بگويد 
باشد که   هندوستان بودهةشيفت اند، بايد موالناي بلخي هم مد سروش گفتهجناب اح

 و در ١گويد سخن مي) گنگا (، از گنگوجود رود جيحون در حوالي زادگاه خويش با
 نگرد و آن عظمت را نمي ، گنگاي بابلخ  بهت عالقه و عشقدهلوي از شد ، بيدلمقابل
  ٢!فرمايد  ميتوجهجيحون  به

تا . يمكن دنبالخود را باز هم حرف 
حال از داليل گمنامي بيدل در ايران گفتيم 

 مهم و کوشيديم که دليلي مغفول ولي
ت موقعي  بهپردازيم حاال مي. ها بيفزاييم آن به

  .ايران دبي اةفعلي بيدل در جامع
، يکي دو تن از پيش از انقالب اسالمي

انس و  شاعران و منتقدان ايراني با بيدل
سپهري  مشهور است که سهراب. بود جرياني فراگير بدل نشده  به،شتند ولي اينالفتي دا

منکر وجود  ها  بعضيالبتّه .است ي پنهاني با بيدل داشته نوگرا سر و سرةشاعر بلندآواز
، سپهري ،بيدل«، آقاي حسن حسيني در کتاب اي هستند و بنابر همين چنين رابطه

سراي  غزل ،از قول مشفق کاشاني. بطه را اثبات کنداست اين راکوشيده » هندي سبک
  .اند ديده است که ايشان ديوان شعر بيدل را نزد سپهري معاصر ايران هم نقل شده

                                                   
  تو در گنگ ما، در گنگ ما تيـکند کشـتا نش  بحر ما اسحاق شو در نحر ما، خاموش شو در    .1

 )۸  ص،١ ج ،الزمان فروزانفر، اميرکبير، تهران حواشي بديع  با تصحيحات و،كليات شمس(    

  حون راـجيگهـر افسـانه داند شـورش امـواج   ة امن است اگر دل جمع شد بيدلحوادث مژد    .2
 )۱۲۶  ص،الملل  چاپ نشر بين،غزليات بيدل(    
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، چهلة هاي ده کدکني نخستين شاعر و منتقد ايراني است که در سالدکتر شفيعي 
چرا تا  اما. ١کرد بيدل نوشت و از اين حيث فضل تقدم را از آن خود ةدو مقاله دربار

ميان   بهـ ديگر ايشان سخني از بيدل »ها شاعر آينه«يعني زمان چاپ  هاي اخير ـ سال
آن  رسد آقاي دکتر شفيعي در نظر مي  بهتوان پاسخ داد، ولي طور قطعي نمي  بهنياورد؟

، مقاله وجود نگارش آن دو ايشان با. دو دهه سروکار زيادي با شعر بيدل نداشته است
  در آن دو مقاله هم ستايش خاص وحتّيدانسته است و  قي نميدل را شاعر موفّبي

 ، نشان بيدلةات دکتر شفيعي دربار نظريةمقايس. اين شاعر ندارد  بهدرخوري نسبت
اين شدت   به شصتةهاي نخست ده طور ناگهاني و در سال  بهدهد که ايشان مي

 توجهراستي  به. است آن نداشته  بهرغبتيشعر بيدل شده و پيش از آن چندان  مند عالقه
بازخواني   به دکتر شفيعي را،بيدل  بهشاعران ايران در اوايل انقالب اسالمي نسل جوان
  ؟است تشويق نکرده شعر او

 ايراني است ةبرجست سراي معروف معاصر، گويا نخستين شاعر  ، مثنويمعلي معلّ
، شاعران يک نسل پيش  از ديگر.٢کند ميگيري خود از شعر بيدل تصريح  بهره  بهکه

بعضي از دوستاني که از  بيدل داشته است ـ  بهمرحوم مهرداد اوستا گويا مختصر ارادتي
 بيدل غزلياتبود که  ـ و هم ايشان گفتند ايشان معاشرت داشتند چنين مي نزديک با

  .داد قرار ميرشکاک برداري و چاپ در اختيار چاپ کابل را براي عکس
در ايران  ، جز آنچه در باال آمد، رد پاي چنداني از بيدلش از انقالب اسالميپي
شد،  ي بدليک موج جد  بههاي پراکنده ، اين آشناييولي پس از آن;  توان يافت نمي

  بيدل بود از سوي نشرغزليات چاپ ، اين موجة نخستين نشان.گرايي موج بيدل
در سال ) با اسم مستعار منصور منتظر(کاک علي ميرش الملل و با کوشش يوسف بين

از دکتر شفيعي منتشر شد » ها شاعر آينه«کتاب ) ش ه ۱۳۶۶(چندي بعد  .ش ه ۱۳۶۴
اي از  گزينه ل بود همراه با بيدةاي از مقاالت ايشان دربار مجموعه در انتشارات آگاه که

                                                   
شادروان  ام که پيش از ايشان نيز البتّه شنيده. اند ي ايشان چاپ شده»ها شاعر آينه«در کتاب  اين دو مقاله بعداً  .1

د عباست چاپ رسانده  بههايي ة گيالن دربارة بيدل مقاله يا مقالهسيه کهن از شاعران خطّامحم. 

  دـدل نشـادر بيـدالقـوان عبـخ وارـخ زهـري  تا کسي!  بر سخن غالب نشد چون ما، معلم    .2
 )۱۸۹  ص،رجعت سرخ ستاره(    
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» هندي  سبک،پهري س،بيدل« اندکي ةفاصل  به پس از آن و.هاي بيدل رباعي ها و غزل
  .حسيني منتشر شد و از سوي انتشارات سروش حسن

چاپ سوم رسيد و ارزش  به )ش ه ۱۳۷۱  تا۱۳۶۶( در ظرف پنج سال ها آينه شاعر
  .اين استقبال را نيز داشت

گرايي هم در جمع شاعران نسل   موجي از بيدل،کتاب در کنار اين موج انتشار
کرد که بعضي آن را يک جريان افراطي  ت پيداشد جا نانقالب پديدآمد و اين موج تا آ

 ةهرحال رد پاي بيدل را در شعر اکثر شاعران برجست  به.ناميدند» زدگي بيدل«دانسته و 
 ،علي ميرشکاک  يوسف، حسن حسيني،معلّم کرد مثل علي توان پيدا اين نسل مي

  .ي ديگر از جوانترهاا هکاکايي و عد ار عبدالجب،رضا قزوه  علي،باقري ساعد
 مطرح شدن بيدل را در ايران چندان ،دانشگاه  بعضي از ادبا و استادان،با اين همه

بهپنداشتند و با ترديد ي و پايدار نميجد  ي در همان دکتر ياحقّ. نگريستند ه ميقضي
  :کردند که بيني  چنين پيش،اي که ذکرش رفت مقاله
نظر   به بلکه،حوصله معمولي و دانشجويان بيتنها خوانندگان  بعد از اين نه”
 التناول دکتر شفيعي از وجود کتاب سهل قان و پژوهشگران هم بارسد که محقّ مي

اصل ديوان شاعر تن خواهند زد و ديوان چاپ کابل با آن حجم و   بهمراجعه
ضرورتي تجديد چاپ شود، روي   بهممکن بود روزي در ايران قطع چشمگير که

  .١“ديد خود نخواهد  بها همچاپخانه ر
نيست که   او شاعري.هاست تر از اين ي جد،ولي زمان ثابت کرد که حضور بيدل

متن   دوبار ديگر هم،بيني پس از آن پيش. کرد اش  شعر خالصهةبتوان در يک گزيد
کوشش   بههزار نسخه و بيدل چاپ کابل با تيراژ مجموعي حدود هفده غزلياتکامل 
اکنون نيز   انتشارات فروغي در ايران تجديد چاپ شد و همةوسيل  بههي وحسين آ آقاي
  .شود زحمت پيدا مي  بهبازار در

بود، در  ت کردهايران هم  بيدل درغزلياتچاپ   بهعلي ميرشکاک که باري يوسف
» اعظم محيط«مثنوي   کابل بسنده نکرد وةبرداري از نسخ عکس  بهکوشش بعدي خود

                                                   
 ).۳۵ ، صش ه ۱۳۶۷، تيرماه ۴ة  شمار،، سال پنجمکيهان فرهنگي ،»ها شاعر آينه«  .1
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انتشارات برگ و  در(چاپ رساند   به تحشيه و حروفچيني جديدي،يحبيدل را با تصح
 ،شده است  تاکنون دو گزيده در ايران منتشر، بيدلرباعياتاز ). ش ه ۱۳۷۰در سال 
عبدالغفور آرزو   شاعر مهاجر افغانستانيکوشش  به» بيدلرباعيات ةگزيد«نام  يکي با

مهدي  کوشش آقاي  به»برگ گل چار «نام و ديگري با) انتشارات ترانه مشهد در(
 ةنوشت ،است» عبدالقادر بيدل دهلوي«کتاب ديگر، . )در انتشارات مدرسه(الماسي 

 رسيده اپچ  به دکتر توفيق سبحانيةترجم پروفسور نبي هادي از ادباي هندوستان که با
و   خود دارد را بابيدل كلياتکتاب ديگر، عنوان ). ش ه ۱۳۷۶ ، تهران،نشر قطره(است 

» ظاهر در«گويم  مي. رسد چاپ مي  به بيدل است که در ايرانكلياتدر ظاهر نخستين 
 ،هاي اصلي ديوان اوست  اين شاعر را که از بخشرباعيات ،دليلي نامعلوم  بهچون
اسي داکاني و مقابله و تصحيح آقايان پرويز عب  با،رباعيات  بيكلياتاين . ندارد خود در
 بسيار البتّهاست و   انتشارات الهام چاپ شدهةوسيل  بههداروند در سه جلد وب اکبر

  .توان خواند ي مي جدچه يک تصحيح و مقابله دارد با آن فاصله
آقاي . اند افغانستاني مقيم ايران نيز پر بيکار نبوده  مهاجرانالبتّهميان  در اين

 يکي ، بيدل چاپ کرده استة دو کتاب دربار،فوق عبدالغفور آرزو عالوه بر کتاب
هايي از  خوشه«و ديگري ) ش ه ۱۳۷۸مشهد،  ،انتشارات ترانه(» بوطيقاي بيدل«

مه اعلّ» بيدل نقد«همچنان ). ش ه ۱۳۸۱  مشهد،،انتشارات ترانه(» بيني بيدل جهان
همت يکي از ناشران افغانستاني   بهين سلجوقي دانشمند متأخر افغانستانالد صالح
و کتابي در شرح ) ش ه ۱۳۸۰ ، تهران،انتشارات عرفان(چاپ شده است  تجديد

عنوان  ر افغانستان باشناس متأخّ عبدالحميد اسير بيدل شعرهاي بيدل از محمد
  . چاپ استةآماد» بيدل اسير«

 بيدل در ايران انجام شده يا ة گزارشي مختصر بود از کارهايي که تاکنون دربار،اين
اند و اين  اي نيافته اين شاعر رابطه  ايراني باةجامع  هنوز عمومالبتّه .ستدر حال انجام ا

عوام است و   بههاي گمنام ادبي همواره از خواص چهره طبيعي است چون سير معرفي
بيني کرد که بيدل  توان پيش ت فعلي ميوضعي هرحال با  به.طبيعتاً تدريجي و آرام

 خوب اين ةقرين. داشت شهرتي فراوان خواهد اي نه چندان دور در ايران درآينده
.  است بيدل بودهةشد شعرهاي چاپ  ايراني ازةبيني هم استقبال خوب جامع پيش
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 بيدل در غزلياتهزار نسخه از   چون تاکنون حدود بيست،گوييم استقبال خوب مي
 ياتغزل همين .رقم کمي نيست ،فروش رسيده است و اين در بازار فعلي کتاب  بهايران

 و آن ش ه ۱۳۴۲رسيده در سال  چاپ  بهبار در افغانستان فقط يک)  اوكلياتدر قالب (
 البتّه. کابل پيدا شود هاي  نسخه که هنوز هم شايد در کتابفروشي۳۰۰۰هم با تيراژ 

فروش اندک کتاب را در  ، فقر اقتصادي و نابساماني افغانستان،سوادي درصد باالي بي
بيدل در   بهتوجهفعلي   ما فقط خواستيم ميزان. و در آن سخني نيستکند آنجا توجيه مي

 اين ةفراوان بيدل درآيند تواند شهرت آيا اين استقبال گسترده نمي. ايران را نشان دهيم
  کشور را نويد دهد؟

  منابع
  . تهران،الملل  چاپ نشر بين،غزليات بيدل: بيدل دهلوي، ميرزا عبدالقادر .١
كوشش مهدي  ، به)گزيدة رباعيات بيدل(گل چار برگ : زا عبدالقادربيدل دهلوي، مير .۲

 .ش  ه١٣٨١الماسي، انتشارات مهدي، تهران، 

حواشي   با تصحيحات و،كليات شمس: الدين محمد مولوي  جالل بلخي، موالنا جالل .۳
  .ل، جلد اوش ه ۱۳۶۳ مالزمان فروزانفر، اميرکبير، تهران، چاپ سو بديع

، انتشارات بيهقي، كابل مثنوي معنوي: الدين محمد مولوي   موالنا جاللجالل بلخي، .۴
  .ش ه ۱۳۶۱-۲، )افغانستان(

  .ش ه ۱۳۶۷، تيرماه ۴ة  شمار،، سال پنجمکيهان فرهنگي ،»ها شاعر آينه« .۵
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  معاني الفاظ بيدل
  ∗محمد عابد حسين

  سـمن درآ و سـير سـرو    بـه ستم است اگر هوست كشد كه      
  

ــده  ــو ز غنچــه كــم ندمي ــشا  ت ــهاي، دِر دل ك ــن درآ ب   چم
  

  افهــاي رميـــده بــو، مپـــسند زحمــت جـــستجو   نپــي  
  

ــه ــور و     ب ــي خ ــف او گره ــة زل ــال حلق ــهخي ــتن درآ ب   خ
  

ــايلي كــه ز فرصــت ايــن همــه غــافلي  بــه   كــدام آينــه م
  

ــو ن ــژه وا  ت ــسملي م ــدة ب ــاه دي ــن و  گ ــهك ــن درآ ب   كف
  

  رسـد ايــن نــدا  ت مــيقــز سـروش محفــل كبريــا همـه و  
  

ــه  ــهكـ ــشدن درآ   بـ ــرون نـ ــا ز در بـ ــوت ادب وفـ   خلـ
  

  بدر آي بيدل ازيـن قفـس اگـر آن طـرف كـشدت هـوس         
  

  وطـن درآ   بـه اي كه بگويمت      غربت آن همه خوش نه     بهتو  
 

م دهلوي، در جميع اقسام شعر مانند آبادي ث عبدالقادر بيدل عظيم ميرزاابوالمعاني 
بند شعر گفته و داد سخن  و رباعي و مسمط و مثنوي و ترجيعقصيدة و غزل و قطعه 

نوين هم  آيين بهقصر نظم را و ارفع اوست  داده است و چنانچه شايستة مقام ارجمند
 ين زمان در آسماناآن اوج كمال رسانيد كه ستارة فروزان او تا  بهآهنگ كرده، 

  .سرايي درخشنده است سخن
كه بر او مستولي بود، سراسر زندگاني خودش را در » تهوي«بيدل در همان پيكر 

زبان بكر و  هاي ماورايي يك كرد و براي تبيين انديشه سر بهعالم حيرت و استعجاب 

                                                   
  .)هندوستان (بيهار، فارسي دانشگاه پتنه دانشيار  ∗
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دست  النّوع و شاعر چيره همين ويژگي بيدل را از حيث مخترع، رب. بديع را اختراع كرد
ها بلند و محتويات ارفع و  باشد كه اگر انديشه  ميادبياتاين مسلّم . م كرده استموسو

ماً متقاضي اساليب و، لزباشدو واردات قلب نادر جذبات نازك و كيفيات غيرمعمولي 
  .هاي جديد خواهد شد جديد و واژه

كه از حيث معني زيبا و  كالم بيدل همچنان
ا يك ه قدر از حيث واژه عالي است، همان
او يك مضمون ساده و . چيز جداگانه است

هنرمندي خودش با ايجاد صنايع  بهمعمولي را 
آسمان باال  بهظريفه و آوردن بدايع عجيبه 

  .بخشد را جمال ديگر ميرساند و رخسار معني  مي
پسندي و بلندپروازي در  دقّت. بيدل در زبان و مصطلحات فارسي مهارت تامه دارد

همين علّت در نظم و نثر، سبك تازه و بديع را رواج داده است  بهو . خمير اوست
تشبيهات بكر و استعارات . اي عطا كرده كه قبالً وجود نداشت مخصوصاً غزل را شيوه

هاي جديده را نيز  هاي ظريفه و تركيب ، و صنعتهكاربرد چابكدستي به بهبديع را 
  .يگر پديدآورده استكمال خوبي آراسته است، گويا از ته ذره، جهاني د به

توان گفت كه بيدل در همه آثار خود فقط يك فلسفه را عرض  طور اجمال مي به
براي . خداي متعال يك امر محال استكُنه  رسيدن بهكه است  كرده است، و آن اين

در ضمن اين . كثرت بيان كرده است به را الوجودةتبيين همين حقيقت نظريه وحد
 مضامين بلند و جذبات نازك و پاكيزه را بيان نموده كه هاي ژرف و عمقي، انديشه

نه اين كُ بهويژه مردماني كه  به. ل عالي از فهم هركس باالتر و دشوار استئادراك آن مسا
اند حتماً از ادراك آن  مطالب عاليه آشنايي ندارند و لذّت اين بادة عرفاني را نچشيده

  .معني عاجزند
هجر و وصال كه تنها مطالب پيش پا افتادة سراي عادي نيست  بيدل يك غزل

هاي او آن صداست كه از اعماق روح  معشوق رسمي را بيان كند، بلكه در غزل
نمايد، زيرا كه لباس ساده در بيان  هاي وسيع و پهن، اينجا تنگ مي لباس واژه. خيزد ميبر

ي عالقه ندارد، هيچ بههاي ماورايي كه  تآن كيفيموزون نيستگونه  اين دنياي ماد.  

شاه كابلي سه مالقات بيشتر با بيدل 
نداشته ولي نفس اين مرد بزرگ در 
افروختن آتش عشق درون بيدل 

گذارد كه سراپا مغز  قدر تأثير مي آن
 .شود دانش و جذب مي



  ٣٤٨  قند پارسي

  

 غزل براي توضيح جذبات دروني مختصّ بود، بيدل قالب ،در ادب فارسي
نوين  نويني داده است، و آن راه غزل كامالً راه بهتصرف و هنرمندي خودش  با
ي هار عميق را هميكالم او شاهد غزل است كه هر بيت، تفكّر. است» ترجماني ادراك«

مند است كه در برابر آن بالغت  ههاي بعيد عالق نديشهآن ا بهتذكّر داديم كه بيدل . كند مي
  :خودش گفته است. هاي مروجه حتماً ناكافي است و نزاكت و پيكر واژه

  ة مـا خن از كرسـِي انديـش  پايه دارد سـ    ست بلنـد   بيدل از فطرت ما قصر معاني     
  :دهد خوشگو، شاگرد بيدل گواهي مي

  پيغمبر و غوث و پيشواي سخن اسـت          بيدل كه رهنمـاي سـخن اسـت      ميرزا
  باهللا كه پي سخن خداي سخن اسـت         رز كــالم دن طــريــ ر آفت دتاســكي

كند و  هاي تازه را كشف مي يقيناً احتياج اظهار معاني براي ترويج و ترقّي زبان راه
آفريني هنرمند  دهد و اين هنر مبني بر اعجاز قالب ظاهري و باطني زبان را تغيير مي

دهد و در يك جنبش قلم  راه ميها چقدر رمزيت و معنويت عالي را  باشد كه در واژه مي
ين رو بيدل يكتاي روزگار  ااز. گرداند مبدل ميواژة معمولي را در استعارة بليغ و بلند 

.  تازه اختراع بكنديكند كه زبان  را مجبور ميميرزاتالطم افكار و تقاضاي ابالغ . است
توان گفت كه  ي مأنوس و مروج جداگانه است و ميها آن زبان تازه، حتماً از لهجه

  .اين روش تازه در سبك هندي يك معراج استاختراع 
شود كه برشمردن همة آن  قدر يافته مي گويي بيدل مزاياي فنّي و معنوي آن در غزل

ترين امتياز فنّي بيدل اين است كه او مضمون ساده و   اما مهم،گنجد در اين اختصار نمي
بخشد كه هرگز پيش  قدر مقام بلند و باال مي زور واژه و ندرت تركيب، آن بها معمولي ر

  :گويد مثالً بيدل مي. توان ِحس كرد پا افتادگي مضمون را نمي
  پاي خـويش   ام حناي قناعت به     من بسته   ويشاي خـ  ر دهنـد نجنـبم ز جـ       دنيا اگ 

 ولي از هنرمندي و در اين شعر يك مطلب عادي و پيش پا افتاده را بيان كرده است
آن جايگاه رفيعي رسانيده است كه ذهن عامي  بهصنعت فنّي اين مسئله معمولي را 

آن  بهرا در خالل كالم » حناي قناعت«. رسد آساني نمي بهپاية ادراك آن مطلب  به
مضمون  بهدقّت نظر و تيزي هوش  بهكاري و باريكي آورده است كه خواننده  ريزه

  .يك عنوان روشن است» قناعت« اين كه رسد و حال قناعت مي
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با چندين واژه يك دفتر طوالني معاني را .  ديگر بيدل ايجاز بيان استويژگي مهم
وجودي  با.  است»خيرالكالم ماقلّ و دلّ«كند و بدين علّت كالمش نمونة عمدة  بيان مي
 نيز مانند را در يك بيت بگنجانيد و بيدلسرا مجبور است كه مضمون جداگانه  كه غزل

براين او  عالوه. روان، پابند اين قيد است پيش
كه مختصّ  خواهد كه در اين ظرف محدود، چنان مي
سرايي خودش را در  اوست، هنرمندي و سخن به

 كه در ميبين مي. فاخرترين پيراية سخن آشكار كند
آهنگ و  ها خوش ها شسته، تركيب كالم او واژه

بطور اجمال . حات محلّي نيز استفاده نموده استاز مصطل. ها متداول است محاوره
آن پيرايه تركيب داده كه ذهن  بههاي وسيع و پهناور خودش را  توان گفت كه انديشه مي

رسد و از محسنات كالم  مدعا مي بهدهد و  خواننده از خود سلسلة متروك را ربط مي
  :مثالً اين شعر. برد لذّت مي

 يي خود پوشيده ي، خود را به هرجا برون خوشيده
 ت مضمحـل، فـانوسـي پـيـراهنتمعـشِر در نو

  :بيدل در اين بيت از آيت قرآني استفاده گرفته است
»ون اللَّه ٰمرِتٰوالسالْ ووثَلُ نِض مٰكاَروِرِه كَِمشٍة ِفيِفي احبالِْمص احبا ِمصٍة هاججز 

رد كَبا كَوهةُ كَأَناججالزوي يقَدٰب ِمنٍة مرجش وتيكٍَة زرٍةنِبيلَا غَرٍة وِقير١»ٍة لَّا ش.  
 است )فانوس (ةومثال روشني او مانند مشٰك. ها و زمين است خدا روشني آسمان(
آن شيشه گويا كه يك ستاره . آن چراغ در يك شيشه است. وي يك چراغ است كه در

طرف شرق  هني ب. سوزد يك درخت مباركه زيتون ميدر وي روغن . درخشنده است
  )…طرف غرب هاست و ني ب

) روشني(در اين شعر مقصود بيدل اين است كه پيراهن فانوس در پوشيدن نور 
كمال هنرمندي و قوت در  جا اينبيدل . ي استاين يك مضمون عاد. شمع ناكام است

تو ! گويد كه خداوندا برد و مي كار مي به» خود پوشيدن بهخود را «ي تركيب ركا ريزه

                                                   
  .٣٥، آيه )٢٤(ور النّ  .1

ة تزكيه بيدل محبت را كه وسيل
و تربيت دل است، در تهذيب 

 .داند نفس مؤثّرترين عنصر مي
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لذا امتياز بين نور شمع و فانوسي . هستي) روشني(خود فانوس هستي و خود نور 
. »اي هرجا برون جوشيده«مخصوصاً در آن حال كه تو خود . پيراهن يك امر محال است

آن كمال  بهاين حسن تعليل كالم بيدل را . يعني پرتو خداي متعال هرجا متجلّي است
  .رساند كه پرواز از آن باالتر راه نيست مي

توان گفت هريك  بلكه مي. در اين غزل هريك بيت نمونة عمدة ايجاز بياني است
  .نويني است مصرع داراي فرديت و آهنگ و ندرت

 رنگي پيراهنت اي پرفشان چون بوي گل بي
 عنقـا شـوم تا گرد مـن يابـد سـراغ دامـنت

يك چيز از موجودات مجال ندارد،  ابي معشوق هيچي گويد كه براي سراغ بيدل مي
جا راه نيست و براي همين گفته است كه مانند بوي گل پيراهن   زيرا كه شناخت را آن

  :گويد و حافظ در مورد عنقا مي. رنگ است معشوق بي
  كانجا هميشه باد بدست است دام را        كار كس نشود دام بـاز چـين       عنقا ش 

. يد لباس عالم را در پيراية ندرت شرح داده استدر يك شعر ديگر انداز تجد
  .هرچند كه ذات باري عزّ اسمه از همه تشبيهات ظاهري منزّه و پاك است

  پردگي ديوانة طرح نقاب افگنـدنت       بي  ات  تجديد ناز آشفتة رنگ لباس آرايـي      
يكي . بيدل در اين شعر دو تا صفت خداوندي را مورد توصيف قرار داده است

را براي توضيح اين صفت » ديوانه«و » آشفته«معهذا » پردگي بي« و ديگر »تجديد ناز«
پردگي تو در  آرايي است و بي گويد كه تجديد ناز تو فريفتة لباس مي. كاربرده است به

 با تصرف تركيبات جديده رخسار جا اينواقعاً بيدل . طرح نقاب افگني ديوانه است
  :بيت .معاني را جمال عالي بخشيده است

 يزل جــوشــيده از بـاغ ازل در نـو بهار لـم
 نُه آسمان گل در بغل يك برگ سبز گلشنت

بيدل يك يك واژه را مانند در سفته است كه اگر يكي از آنها را عوض كنيم، حسن 
و اين . است» نُه آسمان گل«راي ايك برگ سبز از گلشن كبريا د. رود كالم از دست مي

باشد كه لفظ  اين يك معراج سخن مي. زند وش مينُه آسمان گل از باغ ازل ج
  .سازد م ميبا مراحل تكامل، وجود خودش را مبرهن و مجس» جوشيده«
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  :گويد در مقطع غزل مي
  ه پردازد بگو اي يـافتن ناجـستنت    بيدل چ   جـو  حسن حقيقت روبرو سعي فضول آيينه 

ِه الْمشِرق والْمغِرب وِللّ«:  استقرآندر . نمونة فاخرة ابتكار است» يافتن ناجستن«
پس . مشرق و مغرب مملوك خداست (١»منَّ اللّه واِسع عِليِاا فَثَم وجه اللِّه ينما تولُّواََفَ
يقيناً خداي متعال احاطه كننده و . آن سو خدا متوجه است بههر سو كه شما رو كنيد  به

 لذا اين بر رو است هحسن حقيقت هرجا روبگويد كه   بيدل مي.) استء هر شيةدانند
طلبد تا بدين  البتّه بيدل راه استفاده را نيز از او مي. قدر از او استفاده كنم همن است كه چ

  . حقيقت برسدسِنح بهوسيله 
جا او  اين.  در زمين مشكل و سخت، ديدني استقدرت و هنر شعرگويي بيدل،

گويا دست بسته پيش او ايستاده است و  وينهاي بكر و ن واژه. شود خلّاق معاني مي
هاي مرموز عرفاني و مسائل غامض  انديشه. كشد كه شايد نوبت او آيد انتظار مي

 فصل ازبين ةهنرمندي در تعبيرات شاعرانه خود پرورده كه هم بهفيلسوفي را چنان 
  :برد كه شاعر فوالد را فشرده و آيينه كرده است رود و خواننده گمان مي مي

 فرياد حال بيدل گر ز چشمش غلط نگاهي رسد بهم
 خـرامـد ازي پِي گياه كـه ميـني رق بيـوگرنه آن ب

كمال هنرمندي نگينة آبدار را  بهاين شعر چيست؟ يك ِعقد نگينه است كه جوهري 
شود  آراسته و درسفته است، اگر يك لفظ ازبين عوض كرده شود لطف سخن تار تار مي

گويد كه آن برق  جا بيدل در عالم چگونگي مي اين. شود عر پيدا ميكه اجماالً از اين ش
نياز  سوي اين مشت خاكي رخ خواهد نمود، زيرا كه آن برق است و بي بهنيازي كي  بي

غلط «نيازي ممكن است آن طريق  ه اگر شكلي براي كسب فيض از آن برق بيالبتّ. است
و اين .  سو متوجه شود و فريادرسي بكنداين بهغلط  بهنيازي  باشد كه آن برق بي» نگاهي

من و أنيازي آن را دوست دارد و براي م بختي آن انسان است كه برق بي هم خوش
  .مسكن اختيار كند
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كند  كمال هنرمندي بيان مي بهبيدل حالت هجر و وصال و غيب و شهود معشوق را 
سازد و همين راز   كيفيت مسئله را مجسم مي،و با تشبيهات بكر و استعارات بديع

  :مثالً اين شعر. دلكشي و مقبوليت كالم اوست
 زديم و نرفت رنج خمار ما  عمر با تو قدحةهم

 كنار ما ي ز كنار مـا بهـرس چه قيامتي كـه نمي
م كه عاشق هيچ يبين مي. در باب وصل يار، كيفيت آرزوِي عاشق قابل ديد است

خواري با يار  يد كه تمام عمر در بادهگو بيدل مي. شود وقت از ديدار يار سير نمي
شاعر از . رود يعني خمار محرومي از سر نميمشغول هستيم، ولي اين رنج خمار 

 كن كه با وجود اتّصاِل مدام، تو پرسد كه خدا را اين عقدة ناكشودني را حلّ  ميمحبوب
 حيران پهلوي ما دور هستي و اين چه قيامتي است كه ما را در تجلّي دور و نزديكاز 
  .اي كرده
. توان نيستجا در  بيني بيدل را احاطه كردن، اين  جهتي و ژرفةهرحال هم به
دنبال اين  بهبنده اين است كه بيدل يك مجذوب متصوف است و همه وقت  اعتقاد

بينيم كه در دهلي يكي از  مي. گردد و او خود از سير و سلوك غافل نيست گروه مي
آخرين مرحلة  بهيابد كه  كند و بشارت مي را مالقات مي» كابلي شاه«بزرگان متصوفه 

 سه مالقات بيشتر با بيدل يشاه كابل. بلندترين زينة معرفت خواهد رسيد بهتصوف و 
قدر تأثير  درون بيدل آن نداشته ولي نفس اين مرد بزرگ در افروختن آتش عشق

  .شود  كه سراپا مغز دانش و جذب ميدگذار مي
ت و شرايط و آداب و خلوت شروع ت عبودي كيفيا معرفتسلوك در تصوف ب

مركز اصلي » دل«زيرا كه . دهند  ميوك عارفان دل را عنوان رياضت قرارشود در سل مي
سن و قبح، بدون اي است كه صفت اصلي ح دل آن آيينه. گاه ذات الهي است جلوه

  :نويسد  ميمرصادالعبادالدين رازي در  شيخ نجم. شود تصنّع در وي منعكس مي
كه عرش محلّ  مثابت عرض است جهان را، و چنان بهكه دل در تن آدمي  بدان”

ي، دل محلّ ظهور استواي ظهور استواي صفت رحمانيت است در عالم كبٰر
صفت روحانيت است در عالم صغري، اما فرق آن است كه عرش را بر ظهور 
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ترقّي نيست تا محلّ ظهور استواي استواي صفت رحمانيت شعور نيست و قابل 
  .١“صفات ديگر گردد، و دل را شعور پديدآيد و قابل ترقّي باشد

  :نويسد در جاي ديگر مي
كه دل را استعداد آن هست كه چون تصفيه يابد بر قانون طريقت،  ديگر آن”

و .  بود، محلّ استواي رحمانيت گردديتكه محلّ استواي صفت روحان چنان
 ظهور تجلّي جملگي كمال رسد محلّ بهش و تصفيه و توجه چون در پرور

كه جمله كائنات از عرش و غير آن در مقابلة پرتو  صفات الوهيت گردد، با آن
كوه  بهجا كه تجلّي  تجلّي نوري از انوار و صفتي از صفات حق نتواند آمد، آن

  .٢“طور رسيد و كوه پاره پاره شد
هاي دل را  د مطالعه قرار داده است و كيفيتهاي خودش دل را مور بيدل در غزل

يدل عقيده ب. گويي اوست  غزلشرح و بسط بيان كرده است و اين يك ويژگي مهم به
ه دل بدون البتّ. داراي استعداد هرگونه استدارد كه آدم مظهر خداوندي است و دل او 
الم  و السةٰوحضرت پيغمبر عليه الصل. شود تزكيه و تصفيه حامل اين چنين صفات نمي

  :فرمايد مي
انّ يف اجلسد مضغة اذا صلحت، صلح اجلسد كلّه و اذا فسدت، فسد اجلسد كلّه، اَال «

  )الحديث. (»و هي القلب
. اگر آن درست است، سراسر جسم درست است. در تن انسان پارة گوشت است(

  .)استشود، آگاه باشيد كه آن دل  فاسد شد سراسر جسم فاسد مي) مضغه(و اگر آن 
خواند، يعني پارة گوشت كه جمله   دل را مضغه ميالم و السةپيغمبر عليه الصلٰو

هست و آن گوشت پاره را جاني است روحاني، لكن جان دل را در مقام  خاليق را
كه خداي متعال  صفا از نور محبت دلي ديگر هست كه آن دل هر آدمي را نيست، چنان

يعني آن كس را كه دل باشد، او را  ٣» كَانَ لَه قَلْبي ِلمنِٰذكْرِلك لَٰذ نَّ ِفيِا«: فرمايد مي
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 اين است كه صالح و فساد )ص(گويا خالصه حديث نبوي. خداي متعال انس باشد با
است، زيراكه دل را پنج حاسه است، ) دل(جسم انساني مبني بر صفا و كدورت قلب 

قالب درست است جملگي عالم چون حواس . كه قالب را نيز پنج حاسه است چنان
همچنين حواس قلب اگر درست . كند توسط اين پنج حس ادراك مي بهموجودات را 

. كند است جملگي عالم غيب چه ملكوتيات و چه روحانيات را بدين وسيله ادراك مي
و . دل مانند يك آيينه است، اگر آن مكدر است، انعكاس معرفت خداوندي محال است

. باشد طور كامل مي به شفّاف است، انعكاس معرفت خداوندي در وي اگر دل صاف و
 و بدين .فرمايند مشايخ سلوك براي همين مقصود رياضت و مجاهدات را تلقين مي

در اخبار آمده است كه بنده اگر گناهي را مرتكب شود يك . كنند وسيله دل را صيقل مي
صدق دل توبه كند، آن نقطة سياه محو  بهنشيند، اگر از آن گناه  نقطة سياه در دل او مي

و همين . آيد دهد، نقطة دوم در دل او پديد مي شود و اگر گناه ديگر را انجام مي مي
علّت كثرت گناه، سراسر دل سياه  بهجوري اگر در گناه متمادي شود يواش يواش 

 نازك است،كه يك عضو  دل چون. ماند يك خير نمي شود و آنگاه دل، سزاوار هيچ مي
عارفان بر حصول اين مقاصد مراقبه . لذا دل از تصور غير الهي پاك كردن الزم است

در اصطالح تصوف با خدا همه . مراقبه در لغت نگراني كردن را گويند. كنند تعليم مي
گاه از  بايد دانست كه طريقت هيچ. و همين طريقت است. تن متوجه شدن است
 توسط رياضت آدم را به شريعت است كه بلكه طريقت آن راه. شريعت جدا نيست

  :گويد بيدل مي. رساند مقام اخالص مي به
 شود دل چو شد روشن جهان هم مشرب او مي

  ١ودـش رو ميـنه يكـانة آييـهت در خـش جـش
  ودــش  ميروـد منــق شـلّـو آزاد از تعــدل چ

  ودـش ر ميـوهـز موج دامن چيد، گـاي ك قطره
*  
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  درد در كام مـا دوا گـردد          گـردد  دل اگر محو مدعا   
* 

  گيرد خورسندي اگر ترك هوس مي دل به
 گيرد كام عشـرت ز نشـاط هـمه كـس مي

* 
  شود دل جهان ديگر از رفع كدورت مي

 شود گاه وسعت مي خانه از رفتن زيارت
* 

  يـد اين آينه در شغل چه كار است ببين        ديـ ت ببين ديـشة يـار اسـ     لوت ان دل خ 
هاي دل آورده است و  كيفيت  بههاي خودش اشعار زيادي راجع لبيدل در خالل غز

در يك غزل نغز و بسيار جالب . قيمت و پرمغز اين آيينه را نشان داده است نكات ذي
  :سرايد اين طور مي  بهنيرنگي دل را

  گاه موج اشك و گاهي گرد افغـان اسـت دل          
  

  كار عـشق حيـران اسـت دل         به روزگاري شد 
  

  سر آمـد و رفـت نفـس       است يك دست  سودن  
  

  شود روشن كه از هستي پشيمان است دل       مي
  

  پــاس نــاموس حيــا ناچــار بايــد داشــتن     
  

  كني عيـب نمايـان اسـت دل         چشم گر وا مي   
  

  سـت  نياز از احتمـاالت دويـي       حسن مطلق بي  
 

ــه وهــم مــي ــه از آين ــد ك   داران اســت دل دان
  

  جا حاضر اسـت  ديدة يعقوب و بوي يوسف اين 
  

  م، كنعـان اسـت دل  در وصال هجـر مجبـوري     
  

ــان مــي  ــا همــه آزادي از الفــت گريب ــم ب   دري
  

  در كجا نالد نفس زين غم كه زندان است دل        
  

  آيد برون تـا حـشر در رنـگ نقـاب            حسن مي 
  

  پوشـيم عريـان اسـت دل    از تكلّف هرچه مـي   
  



  ٣٥٦  قند پارسي

  

  مفــت موهــومي شــمر بيــدل طفيــل زيــستن
  

  در خيال آباد خود روزي دو مهمان اسـت دل         
 

كند كه براي  سيار جالب بيدل دل را چمن گويد و توصيه ميدر يك غزل بسيار ب
  :جا بازيابي نتو حتماً مقصود را اي. در باطن خود سير كن» خود رسيدن به«

 و سمن درآ سير سر ستم است گر هوست كشد كه به
 چمن درآ  بهكـشا اي در دل دهـه كـم ندميـتـو ز غنچ

ستم است كه اي آدم تو در گويد كه اين جاي صد  بيدل محو حيرت است و مي
كه  و حال اين. هوا و هوس گرفتار هستي و براي سير دنياي رنگ و بو آماده هستي

آن دل كه درون وي يك جهان غيرمحدود پنهان . خداي متعال تو را دل داده است
  چون تو از اين فن. زة دل بر تو آسان شودانخستين آن علم بياموز كه كشادن درو. است

. زند بيدل يك مثال مي. شوي با كشادن در دل تو در چمن اليزالي داخل ميآشنا شوي، 
يك غنچة محض . تا آن زمان كه دهانش بسته است. گويد كه يك غنچه را بنگر مي

طور تو  همين. آيد وجود مي  بهزماني كه دهانش باز شد يك گل شگفته از درونش. است
باز نكردن دروازة دل . از آن باالتر هستيبلكه هزار گونه . نيز از اين غنچه كمتر نيستي

بيدل جاي ديگر . ي وجود داردي و كبٰردرون دل تو همه عالم صغٰر. يك كمي است
  :گويد مي

  تنگ استيتدلم چو غنچه در آغوش عاف
 ز خواب ناز سرم چون گهر تة سنگ اسـت

  :گويد كه گشاد دل برتر از صد عقده است در يك بيت مي
  تآزادي طبيعت اين مهره شـشدر اسـ         صد عقده برتر اسـت دل را گشاد كار ز      

* 

ــه نباشــرم و بيمــن محــدل انج   جز حيرت ادراك، در اين خانه نباشـد         دگان
  .اشعار زيادي در كيفيت دل سروده است

  نافهاي رميده بو مپسـند زحـمت جسـتجويپ
 ختن درآ خيال حلقة زلف او گرهي خور و به به
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اين عالم رنگ و بو را منزل جستجو قرار دادن كار خردمندان نافهاي رميده بو يعني 
كند كه تو دل خود را در حلقة زلف يار گره كن، تا بدين وسيله  بيدل تلقين مي. نيست
  :صل برسيومقصود   بهبتواني

 كدام آينه مايلي كه ز فرصت اين همه غافلي به
 كفن درآ تو نگاه ديدة بسـملي، مژه وا كـن و به

قدر فرصت است كه مانند نيم  فقط اين. اين جهان زندگاني محدود داردانسان در 
 .كردن همان و در كفن آمدن يعني مردن همان گويا مژه وا. بسمل مژه واكني و بس

  :گفتة حافظ به
  ١كه اين معامله تا صبحدم نخواهد مانـد          ل پروانـه مع، وصـ ر اي شـ مغنيمتـي شـ  

  :و
 فسون روزه مهر گردون افسانه است و اهد

 ٢ت شـمار ياراـجـاي ياران فـرص  بهكيـني
* 

  رسد اين ندا ز سروش محفل كبريا همه وقت مي
 خـلـوت ادب وفـا ز دِر برون نشـدن درآ كـه بــه

گويد كه فرق بين انسان و فرشته اين است كه  ؟ بيدل ميچيست» دِر برون نشدن«
تقرب الهي است و امكان همه وقت در .  و فرشته ايمان شهودددار انسان ايمان غيب

توفيق خداوندي بر مرتبه عرفان گامزن شد، با معرفت   بهاما انسان اگر. تنزّل دارد
لذا بيدل . دگرد شود، و خطرات هجر معدوم مي م همراه او ميواخداوندي وصال د

قدر ابتكار  هچ» در برون نشدن«. گويد كه براي حصول اين دولت الزوال سعي كن مي
  .دارد

 س اگر آن طرف كشدت هـوسـدل از اين فقـآي بيبدر 
 وطن درآ اي كه بگويمت به غربت آن همه خوش نه به تو

  .)الحديث (»الدنيا سجن للمؤمن و جنة للكافر«: در اخبار آمده است
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  .اين دنيا براي مؤمن مانند زندان است و براي كافر مانند جنّت است
سراي دنيا مانند قفس  ويد كه اين غربتگ گيرد و مي بيدل از اين حديث استفاده مي

د، كن وطن اصلي بيقراري مي  بهبراي مراجعت. ماند كس در قفس خوش نمي است، هيچ
قرار  بيدل براي وصال محبوب بي. كند هاي اصل خويش شكايت مي دلش از جدايي

 مروي )ص(چه در حديث نبوي چنان. طور كه مسافر در مسافرت خسته است همان. است
 يعني در اين جهان مانند بيگانه يا .١»كن يف الدنيا كانك غريب او عابر سبيل«: است

  .راهگذر زندگي بگذار
خالصة تمام تگ و دو . كه انسان از اصل خويش جدا مانده استرد بيدل اعتقاد دا

مبدأ اصلي و   بهاصل خويش باز گردد و  بهو سير و سلوك او اين است كه بار ديگر
بدين سبب جوهر شريعت و طريقت را در . غايت عارف استاصل شود، و همين 

 دل يتدهد و محبت را كه وسيلة تزكيه و ترب ي ميتهذيب و رياضت نفس اهميت خاصّ
گويد كه اي انسان تو در اين دنيا  و مي داند است، در تهذيب نفس مؤثّرترين عنصر مي

حال اين قفس خوش گونه در كه جهان كثرت و اختالف است در غربت هستي، و هيچ
الدين  جا بيدل مانند موالنا جالل اين. وطن درآ  بهدهم كه نيستي، از امن تو را دعوت مي

  .در مثنوي حكايت شده است» ني«رومي دنياي روح را بيان كرده است كه از زبان 
هاي بيدل اشعار زيادي وجود دارد كه در توضيح و تشريح دل  هرحال در غزل به

. هاي گوناگون دل را در پيراية مختلف مورد بررسي قرار داده است هآمده است و كرشم
جا احصاي آن همه  اين. خورد چشم مي هكثرت ب  بهبا تعبيرهاي غريب،» دل«بلكه لفظ 

  .اشعار ممكن نيست
ل است، كالمش از حيث زبان و بيان، و فكر و فن كه بيدل شهنشاه تخي خالصه اين

ايي، شور و رهاي ماو وفاِن انديشهت. شيوة تازه داردهاي او آهنگ و  غزل. كامل است
 چيز و هيچ  بهست كه اشعري. هاي او شعر مجرد نيست ذا غزلمعٰه. شوق جداگانه دارد

ين روست كه غزل او  ااز. مانند يك محيط بدون ساحل است.  مقيد نيستحد هيچ به
گويا همه چيز . مثل گرم و آگنده از جوش و تپش است، و چيزي است عميق و بي
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وجود موج وارفتگي و جذبة  با. فكر دانشوري و ذوق شاعري باهم مخلوط است. است
آراء و . كند هاي او حكمت و معرفت، و سوز و درد جلوه مي خودي در غزل بي

اين همه عوامل شعر او را رنگ و . كند هاي خويش را در شيوة استدالل بيان مي انديشه
رنگي و  از دنيا و بي. بود» دل بي«دل واقعاً يك انسان بي. آهنگ جداگانه داده است

هاي بيدل گفتگو بسيار  دربارة غزل. محضر بود تكلّف و بي بي. پروا بود نيرنگي او بي
  :جا نيست كه شكايت كرده است و بي
  ١هاي الل كـرد     زبان  به ام  تقدير، شهره   نـي لفظـم نبـرد پـي       مع  به يدل كس بي

  :نم كهك ين شعر بس مي او من بر
 ت داردـان قيامــوفتنه كـه ـبيـدل آن فـت

 ٢جا ست اين اغير دل نيست همين خانه خراب

  منابع
 .القرآن الكريم .۱

نو،  ، اعتقاد پبلشنگ هاؤس، دهليصحيح بخاري: بخاري، ابوعبداهللا محمد بن اسماعيل .۲
 . م۱۹۹۰
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  موسيقي شعر بيدل دهلوي
  ∗احمد ذاکري

  : قرار داد که عبارتند ازيتوان مورد بررس  ميدگاهيدل را از دو دي شعر بيقيموس
ف شعر را يه و رديت و قافي که آهنگ واژگان و بييا آواي يروني بيقيموس :الف

  .رديگ ميدربر
 مثل، يع مد،ي نحويوندهاي شعر که تناسب واژگان، پيا معنوي ي درونيقيموس :ب

دل از شاعران بزرگ يب. شود  مي را شامل…المحال و هي شاعرانه، توجهاي اسيمق
سبک  ة است و در تنوع اوزان که در شعر دوري اصفهانيهند در سبک هند ةحوز
ژه در بحر يو بهاد ي دارند، دست دارد از زحافات زفراوان کاربرد ي و هنديعراق
ن يو همچن) عالتنمفت( مرفّل يز مطون آنها رجيتر برد و شاخص  مي سودررج
اوزان کم  بهن مقاله فقط يا. است) متفاعلتان(ل ي تطويشيبحر کامل زحاف افزا در

  .پردازد  مي دارندي فراوانديوان بيدل که در يشعر فارس کاربرد در
  يديواژگان کل

، يشي، زحاف افزايو وزن عروض ، بحري درونيقي، موسيروني بيقي شعر، موسيقيموس
  .المحال هياس شاعرانه، توجي مرفّل، بحر کامل مطول، مقيز مطورج

ـ  غلغ نچو  ست بيدل سخنم کارگه حشر معاني        ت کلمـاتم  ور قيامـ   صـ  ةل
 شعر يبرخ. دارندهايي  هدگايگوهر شعر د ةادب و شعر، دربار ةپردازان گستر هينظر
. اند ن افزودهآ به را هم ي مقفّي صفت موزون و بعضيل دانسته و گروهي مخيرا سخن

خواهد و   مي روانياز جنون و طبعاي  هيکه شعر دست مااند  هگمان برداي  هپار
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 يدل شعر را کارگه حشر کلمات و معاني ب،دين مقاله خوانديطور که در مطلع ا همان
شود و   ميرابيسها  ف شعر چهار آبشخور دارد و از آنيگمان گوهر لط  بي.داند مي
دهد و   مي از آن چهار مشرب، شعر کمال خود را از دستکدام ضعف هر ةانداز به
 زبان تازه، ـ الف: رد؛ آن چهار آبشخور عبارتند ازيپذ  ميي کاستيکارگاه نقد ادب در
ن چهار يک از ايهر. نواز  روحيقيموسـ  نو، د الينقش خ ـ ز، جي احساس شورانگـ ب

 ةي شاعر را که جان ماينندگيعنوان، هنر و آفر
  .کشد  ميچالش به است يآن، آگاه

 شعر يقيموس بهن مقاله يچون موضوع ا
جا فقط  ني اختصاص دارد؛ در ايدل دهلويب
موسيقي شعر خواهيم پرداخت و از پرداختن  به
  .پوشيم سه عنصر ديگر شعر چشم مي به

 دود و واژگان را گرما بخشيده هاي شعر مي موسيقي همچون خوني است که در رگ
. بخشد  مييشعر زندگ بهجه ينت واژگان و در بهقت يدارد و در حق مي اسامان و هرقص ب به

 شعر يقي موس،ريخواجه نص. ش نخواهد بوديباي  هسي مجسمه و تنديقيشعر بدون موس
  :ديگو  ميابد وي  ميرا در وزن

ب حرکات و سکنات و تناسب آن در عدد و ي است تابع نظام ترتيأتياما وزن ه”
  .١“مقدار

نگرد و آن را   ميهي شعر از دو زاويقيموس به ير ادب فارسانگان متأخّ از فرزيکي
  .٢کند  ميميتقس) ش واژگانيب و آرايترک (يو درون) وزن (يروني بيقيموس به

 م،يريم دو حوزه درنظر بگي در شعر بخواهيا اصفهاني ي سبک هندياگر برا
 شمار بهاصفهان  ة حوز قهرمانيزيهند و صائب تبر ة قهرمان حوزيدل دهلويد بيترد بي
  .روند مي
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 يندگان سبک هنديان سرايم در
دل از نظر وزن شعر، يد، بهن ةحوز
 جداگانه يو حسابيت وضع
 .گر دارديندگان ديسرا  با
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 يندگان سبک هنديسرا کدام از چي، هي و چه درونيروني شعر چه بيقياز نظر موس
 زحافات ةژيو به يد، تنوع اوزان و بحور عروضيتوان سنج  نميدلي را با بيو اصفهان

  .ده استي آفريقي ممتاز در موسي از او شاعريدل دهلوي در شعر بيشيافزا
  :د توجه داشتيل باينکات ذ به يدل دهلوي ب شعريدر بررس

شود و   ميلي واژگان تشکييت که از وزن و تناسب آواي بييوزن و تناسب آوا .۱
  .گيرد  در درون اين سامان قرار مي…واژگان و قافيه چه عمودي و چه افقي، رديف و

، يزيمآ ، حس)ضينق (المحال توجيه، ييزدا ييآشنا: ، همچونييرآواينظام تناسب غ .۲
  …ر ويالنّظ ، مراعات)اسلوب معادله( مثل يمدع
  دلي شعر بيي وزن و تناسب آوايبررس

ار محدود ي بسيسبک خراسان به نسبت ي اوزان و بحور شعر فارسيدر سبک عراق
ان يم کاربردند، از به را يندگان، بحور و اوزان مطبوع و مرغوب عروضيد و سرايگرد
 ي در سبک عراقي، تعداد اوزان شعر فارسيرس در فاي وزن عروض۲۶۰ بهک ي نزديزيچ

 ي و خواجوالدين  است که موالنا جالليادآوري بهالزم . کند  نمي وزن تجاوزياز س
  .نديآ  ميشمار به، استثناء يکاربرد اوزان در سبک عراق دگاهي از ديکرمان

 زي ني اصفهانيدر سبک هندها  دنبال آن به و مکتب وقوع و يموريت ةدر شعر دور
 زبانان، يدر چند وزن و بحر مورد پسند فارسها   شعر و انحصار آنهاي ت وزنيمحدود

دل از نظر وزن يهند، ب ة حوزيندگان سبک هنديان سرايم در. افتيژه عوام، ادامه يو به
که سراغ بحور  دل با آنيب. گر دارديندگان ديسرا  جداگانه باي و حسابيتشعر، وضع
بندد   ميکار به اوزان را يبحور و اوزان مرغوب تنوع و گوناگون در يرود ول  نمينامطبوع

. اند  نداشتهيتوجهها  آن بهگر شاعران هم روزگارش يکند که د  مي استفادهيو از اوزان
  .ن مدعاستي اين دوره گواه راستيبسامد اوزان در ا به ينگاه

ف، متقارب، يخفهزج، رمل، مضارع، : دل عبارتند ازيکار رفته در شعر ب بهبحور 
ن يا مزاحف اوزان مختلف ايصورت سالم  بهدل يع که بيسر  ـمقتضب رجز، کامل، وافر
 دل مانند موالنايجالب توجه آن است که گاه ب ة نکت.ديآزما  ميبحرها را در شعر خود

  .نديافري بيدي وزن جديشيق زحاف افزايکوشد از طر مي
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  بحر کامل
 )متفاعلن(ژه در غزل بحر کامل يو به يک هند از بحور کم کاربرد در شعر سبيکي

رد، مطبوع و مرغوب خواهد ين بحر بهره بگي از ايخوب بهاگر شاعر بتواند . باشد مي
ن ي هم،کند  مي هم استفادهيشيجز وزن سالم آن از زحاف افزا هن بحر بيدل در ايافتاد؛ ب
  . شعر او در بحر کامل استيقيز رمز رونق کار موسيامر ن

  :گردد  ميدل ارائهيجا چند نمونه در بحر کامل سالم از ب نيدر ا
  معني راز مـن؟    بهام که رسد      تب و تاب اشک چکيده    

  

   دل مگر شنوي تو حديث گذار مـن شةز شکست شي 
  

  )۱۰۳۴ ص(
  چه خوش است اگر بود آن قدر هـوس بلنـدي منظـرت            

  

  که بر آن مکان چو قدم نهي خم اگر شوي نخورد سرت           
  

  )۲۳۴ص (
   uu- uu -=  مطول، متفاعلتان بحر کامل

ر يد و نظينما  ميندرت رخ به ي در بحر کامل در تمام ادب فارسيشين زخاف افزايا
  :ديسرا  ميدهد و  مين زحاف هم توجه نشانيا بهدل يبام  هدي ندييآن را در جا

  جرأت وصف لبت رسدم خم و پيچ عنان ادب         بهنيم آن که    
  
  

ــلز  ــر زده تأم ــوج گه ــسن ادا ام  م ــه در ح ــان ادب ب   زب
  

  )۱۵۹ص (

  بحر مقتضب
 تفنّن و خود ين بحر برايفات اادهد و از زح  ميبحر مقتضب کمتر رغبت نشان بهدل يب

ار روح يجهت تناوب آن بس بهز يرد نيگ  ميکار بهن بحر يچه در ا برد و آن  مي بهرهييآزما
  :نواز است مانند

  تـرک آرزو کــردم رنــج هــستي آســان شــد 
  

  ها کاين قفس گلستان شد      پر فشاني سوخت  
  

  )۴۷۰ص (
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  هاسـت   قيد الفت هستي وحشت آشياني    
 

  هاست شمع تا نفس دارد شيوه پر فشاني   
 )۳۲۶ص (                                        

  هاست  باز درس خاشاکم سطر شعله خواني     
  

  هاسـت   زنم آتش عذر پر فشاني      صفحه مي 
  

  )۱۸۳ص (
ر بحر مقتضب مثمن  ديکه همگ

 فاعالت مفعولن از يعني مقطوع يمطو
گرفته شده ) مفعوالتُ مستفعلن(اصل 
  .است

دل پس از بحر هرج و يب: بحر رجز
ن بحر عالقه يا بهتث و مضارع جرمل و م

جا  ني در ا.رديگ  ميکار بهن بحر را ي اوزان و زحافات ايکه برخاي  هگون بهدهد   مينشان
ا ارکان يرکن متناوب و  بهن رکن يان زحافات ايم دل دريم که ب کنيادآوريد يهم با
  :د رغبت دارد همچونمتّح

  :مفتعلن مفتعلن: يرجز مطو
  شور جنون در قفسي با همه بيگانـه بـرآ    

  
  اشک گهر طينت ما راه طپش سر نکنـد     

  

  يک دو نفس ناله شو و از دل ديوانه برآ          
  )۹۱ ص(                                   

  ل دبستان ادب اين سبق از بر نکنـد        طف
  )۴۰۳ص (                                 

  :مفتعلن مفاعلن= ون ب مخيرجز مطو
  ثمري حصار شد در چمـن اميـد مـا          بي
  

   مفسلي از گداي مـا     ةفخر نخواست شکو  
  

   بـرگ بيـد مـا    ةزد سـاي   طرة امن شـانه   
  )۴۴ص (                                  

  اب ناز رفت در ني بورياي مـا       خو بهناله  
  )۱۰۱ص (                           

  :مستفعلن= رجز سالم 
  حيرت کن ادا تمهيـد پيغـام مـرا         بهقاصد  

 
  بري نام مـرا  ماند نشان گر مي کز من نمي 

 )۱۰۱ص (                                   

دل يکه در اوزان و بحور شعر باي  هنکت
دل را ي بيقيت موسيفيقابل توجه است و ک

ا تناوب ارکان چه ي اتّحاد ،بخشد  مياعتال
 .در حال سالمت و چه مزاحف است
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  هاي تر صدا نم خورده ساز وحشتم زين نغمه
  

  حفل ما و منم محو صفير هر صدادر م
  

  )۷۲ص (
ن يا بهدل ي ب. استيشي افزايدل در بحر رجز زحافات کاهشي بهاي ي از شگفتيکي

ها   دارد و از آنيارينوس انس بسأوزن نام
 مطول يبرد، گاه  ميصورت متّحداالرکان سود به

اد ي بهند و ما را يآفر  ميمرفّل گاه مخبون مرفّل
اندازد؛   مي شمسغزليات در نالدي موالنا جالل

  :ديير توجه فرمايزهاي  هنمون به
   - - u u –مفتعالتن =  مرفّل يرجز مطو

  قسمت جـامم  دوري بزمت در غم و شادي گر کند اين مي 
  

  صــبح نخنــدد بــر رخ روزم شــمع نگريــد بــر ســر شــامم 
  

   - - u – uمفاعالتن = رجز مخبون مرفّل 
  را عنـان نگيـرد   ام    هـاي سـاز امکـان ترانـه         فسردگي

  

  حديث توفان نواي عشقم خموشي از من زبان نگيرد        
  

  )۶۰۸ص (
  فهم چندين رسـاله پيـدا   بهنشد درين درسگاه عبرت    

  

  جنون سوادي که کردم امشب ز سير اوراق الله پيدا         
  

  )۱۲۵ص (
م، شکل يکن بحر متقارب ارائه بهر از بحر رجز را اگر يشوم که زحاف اخ  ميادآوري
که  آن به مشروط ي ول،١شود  مين استخراجآبحر متقارب مقبوض اثلم از = ول فعلن فع

بحر  بهباال که اگر هاي  ه نه مانند نمون،از جمع دو مصرع هشت رکن حاصل گردد
د که در محاسبه يآ  ميت شانزده رکن حاصليک بيمتقارب مقبوض اثلم برده شود در 

  .د بودممکن خواه ناين وزني چنياوزان شعر فارس
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 هشتاد ديوان بيدل دهلويدر 
ها را فعل تشکيل  فدرصد ردي

اسم  هايي که به دهد و رديف مي
 .ختم بشوند کم هستند
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 فيبحر خف
فاعالتن (مخبون اصلم : پردازد از آن جمله  ميچند زحاف و وزن  بهفيدل در بحر خفيب

فاعالتن (ن مخبون محذوف يو همچن) فعالتن مفاعلن (يو مخبون دور) مفاعلن فعلن
  :ديير توجه فرمايزهاي  هنمون  به).مفاعلن فعالن

   نبـود  همه بوديم و غير يـار       تا نفس ما و من غبـار نبـود   
 ينک دو نمونه از وزن مخبون دورينمونه باال در وزن مخبون اصلم سروده شده و ا

را ي ز،ديآ  ميحساب  بهدلين وزن از اختراعات بي، ا)فعالتن مفاعلن(ف يدر بحر خف
دل آن را مثمن ي ب،شود  ميطور که مالحظه  همانيولاند  هف را مسدس دانستيخف بحر
  . و متناوب ساخته استيرداده و از آن وزن دو قرار

  فهم خود ره عـزم دگـر گـشا          به نرسيدي
  

   مژه بر بند و در گشا    ،جهاني که نيستي   به
  )۱۲۴ص (                                 

  گ گلـاي رنـماشـت  بهن رودـازنيـر آن نـاگ
  چنگ گل  بهچمن از شرم عارضش ندهد گل

  )۸۰۷ص (
  :ن مفاعلن فعلندر وزن فاعالتاي  هنک نمونيو ا

  رسـدم  نه تعين نـه نـاز مـي    
  

  رسـدم   جبين يک نياز مي    تا
  )۹۹۱ص (                   

  عيبحر سر
زحاف  ن بحر بايدل در ايع است، بي کم کاربرد در غزل بحر سريگر از بحرهاي ديکي

د، باش  ميعين وزن در بحر سريکاربردترکه پر) مفتعلن مفتعلن فاعالن(وف  موقيمطو
  :کند مانند  ميسرودن شعر  بهاقدام

  در طلبت شب چه سحرها گذشت     
  

  ز آتش رخسار کـه سـاغر گرفـت        
  

ــ   ــمع آبل ــر ش ــز س ــتةک    پاگذش
  )۲۵۴ص (                          
ــ ــه چــو مــن در گرفــت ةخان    آيين

  )۲۷۳ص (                          
دل را ي بيقيت موسيفيابل توجه است و کدل قيکه در اوزان و بحور شعر باي  هنکت
تناوب . ا تناوب ارکان چه در حال سالمت و چه مزاحف استي اتّحاد ،بخشد  مياعتال
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بحور و اوزان اي  هکه پار نيل ايد و دليافزا  مي شعريقي موسيگوش نواز  بهو اتّحاد ارکان
را که ي ز،ستجو شودد جين نکته و راز بايند در هميآ مينامأنوس از آب در نامرغوب و
 يشکل دور  بهژه تناوب در ارکان شعر وزن رايو  بها متناوب ندارند،يحد و ارکان متّ

ن يچند نمونه در ا  بهجا نيکند در ا  مي آن را دو چندانيقي موسيتفيآورد و ک ميدر
  :شود  ميمورد بسنده
ــي ــپ م ــشت ايجــرس   م انگور شيشه در بغل دار     ةهمچو دان   أ ازل دارمادم ن

  :)فاعالت مفعولن( مقطوع يمقتضب مثمن مطو
   فنا را  ةجز پيش ما مخوانيد افسان    

  
  شناسـد آواز آشـنا را       هرکس نمي 

  )۴۹ص (                           
  :)مفعولٌ فاعالتن(مضارع اخرب 
   ام شکر خوش معاشي حيرت چه گويد آينه

  

  خوش تالشي حيـرت     به ز جلوه باج گرفتم   
  

  )۱۸۳ص (
  )مفاعلن فعالتن (يمجتث مخبون دور

اوزان   بهتاام  هدين مقاله کوشيکنم که در ا  ميان بحث اوزان و بحور اضافهيدر پا
تمام اوزان و بحور مرغوب و   بهاورم و اگرينمونه ب ها ان آنينامأنوس بپردازم و از م

  .تافت نميا برن مقاله آن ريپرداختم ا  ميدليوان بيمأنوس شعر که فراوان هستند در د
  فيه و رديقاف
ل تکرار شدن، يدل  بهدوار دخالت دارد و هري شعر بسيقيم موسيف در تنظيه و رديقاف

 واژگان در شعر  بهعي ترجيف نوعيه و رديقاف. بخشد  ميضربان و نبض شعر را سامان
ف، يه و رديم قافيده  قراريات آن را همانند کاروانياگر شعر و اب. ديآ  ميحساب به
 است که ين جرس و هديدن هميدک کشين کاروان خواهد شد و ي ايرس و هدج

  .ديافزا  مي آنيزيرساند و در شعر بر دالو  ميسرمنزل مقصود  بهکاروان را زودتر
 هايي فيدهد و رد  ميليرا فعل تشکها  فيهشتاد درصد رد ديوان بيدل دهلويدر 

ا سه يشود و دو   مييات طوالني ابهاي في ردياسم ختم بشوند کم هستند و گاه  بهکه
ر يدهد و ناگز  ميشي را افزايع واژگانيف ترجي شدن رديطوالن. رديگ ميکلمه را دربر
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ه و يآوردن چند نمونه از قاف  بهجا ني در ا.دهد  ميشتر نظمي شعر را بيقيتکرار آن موس
  :ميکن  ميدل اکتفاي شعر بهاي فيرد

  رارا ـون کرد صحـي ليلي چه افسـنگاه وحش
  که نقش پاي آهو چشم مجنون کرد صحرا را

  )۱۲۷ص (
  اند اينجا  نه طرح باغ و نه گلشن فکنده      

  
  انــد اينجــا در آب آينــه روغــن فکنــده

  )۱۲۹ص (                               
  بايد گذشت زين گلشن نيرنگ مي پر فشان

  تـبايد گذش بايد آمد رنگ مي بوي گل مي
  )۱۹۰ص (

دل و يه شعر بي در قافتأملقابل  نکتة
عنوان   بهه است کهي تکرار قافيسبک هند

 حساب  به شعري سبکهاي يژگي از ويکي
که از نظر  ه با آنين تکرار قافيد و هميآ مي
 بر يشود ول  مينمک ي بي مقداريمعن
  .گذارد  ميريه تأثيع قافي ترجيقيموس
  د مطلعيتجد

 ةي شاعر قافيعنيد مطلع است يهند، تجد ة حوزي شعراي سبک هندهاي يژگي از ويکي
 يقي موسيتفيد مطلع بر کيتجد. برد  ميکار  بهيت اول و دوم را مقفّيچهار مصراع ب هر
دل ي و بيري کشميهند غن ة حوزي شعرانايم گذارد، در  ميير خوبي شعر تأثيرونيب

  :ديسرا  مييغن. گران ممتاز هستندين فن از دي در ايدهلو
  داـم پيـت کـري اسـ ادراک در پيلةـعـروغ شـف

  داـدم پيـبحـع صـمـش دا زـني پيـن معـود ايـب
  داـم پيـنـان آن صـردد دهـگ ميـب نـط لـز خ

  ١باشد رقم پيدا که پنهان است مضمون گرچه مي

                                                   
 .١٣ ش، ص ه ١٢٦٢، كوشش احمد كرمي، چاپ پارت ، بهديوان غني):  ه١٠٧٩: م(غني كشميري، ملّا محمد طاهر   .1

المحال  صنعت توجيه در ديوان بيدل به
خوريم و شايد مشرب  بسيار برمي

اين امر کمک  عرفاني بيدل نيز به
 .رسانده است
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  .ستي اندک او اندک نغزلياتان يم ن نوع دريه که از او البتّ
د مطلع يتجد  بهطور مکرر نسبت  بهشمارد و  ميهيراک آيد مطلع را يدل تجدياما ب
  :کنم  مي را ارائهي ادبةين آراي مثال دو نمونه از اي برا،کند  ميش اقدامهاي در غزل
  تـذشـودن در گـژگان گشـت نظّاره تا مـرصـف

  تـر گذشـد و از سـتي آمـود هسـي بـغ برقـتي
  خاطر در گذشت  بهوحشتي زين بزم چون شمعم

  تـرگذشـزد کز س وجـها م ن آن قدرـامن دـچي
  )۳۲۰ص (

  تـتن اسـحق پيوس  بهدوري از اسباب ما و من
  دريا بستن است  بهقطره را از خود گسستن دل

  تـوستن اسـد دل پيـه را با عقـ من نالةدـسج
  ام چشم از دو عالم بستن است همچو مژگان سجده

  )۳۶۵ص (
  ي درونيقي موس-۲

دگاه تناسب و ي و از دييرآواي هستند که از نظر غيناعاته و صي آراي درونيقيموس
ه ي، تشب، طباق و تضاد)ريالنّظ مراعات(تناسب : شوند، همچون  ميارتباط واژگان حاصل

 هاي در کتابها  هين آراي از اي چون برخ… والمحال توجيه شاعرانه، هاي اسيل مقيتمث
دارند و امروزه، جسته جسته  نيي جاي گذشته زبان فارسي ادبهاي شيصناعات و آرا

 يادآوري  به ما هم،رنديگ  مي قراري مورد بحث و بررسيا رساالت ادبي مقاالت يبرخ در
  .ميپرداز  مي دارنديدل فراوانيوان بيکه در دها   از آنيبرخ
   مثل، اسلوب معادلهيل، ارسال مثل، مدعيه تمثيتشب
داشته و سبب   واتأمل  بهب و نقد راگنجد اهل اد  ميهي که در مقوله تشبين صنعت ادبيا

نهد و تفاوت آن   ميآن را ارسال مثل ناماي  هفرزان.  مختلف شده استهاي نام و عنوان
  .١داند  ميليه تمثي فقدان وجه شبه در ارسال مثل و اثبات آن در تشب،ليه تمثيرا با تشب
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ر دوست دارد گي دي و بزرگوار١ مثل داده استيآن نام مدع  بهيگريکه د يدرحال
  .٢ن فن را اسلوب معادله بنامديا

 آن در عالم محسوسات نمونه و يکند و برا  مي را مطرحييه شاعر ادعاين آرايدر ا
ها  ن اسلوب معادلهي هستند و همن فني قهرمان ايزيدل و صائب تبري ب،ديجو  مييمثال

 آبدار معروف ايه تيتک ب  به رايزيده و صائب تبريمثال سائره بدل گرد  بهاست که
  .کرده است

  نکشد شعله سر از خاکـستر     
  

  نفس سوختگان هموار است   
  ۱۷۳ص                     

  

  بود آرزو تشويش جان کاهي نبود       گر نمي 
  

  ماهيان را نشتر قلّاب حرص کـام داشـت    
  )۲۱۷ص (                                  

  

  د مايل افتادگي مينـا شکـست      سنگ تا ش    هاي خصم ايمن مباش از فريب خاکساري
  )۲۱۵ص (                                   

  

  زينـت ظــاهر غبــار معنــي اســرار ماســت 
  

  شيشه رنگين حجاب آب ورنگ باده است      
  )۱۹۷ص (                                   

 نظم و سامان ي نوع، وجود دارديي هم سويان دو مصراع از نظر معنيم چون در
 يقيتوان از آن با عنوان موس  ميگردد که  ميت احساسيان دو لخت بيم  دريمعنو
  .ردب  نامييرآوايا غي ييمعنا
   شاعرانههاي اسيمق
نظر دستور زبان و نحو   هستند که ازياضيرري غيارهاياس و معي شاعرانه مقهاي اسيمق

 هاي بط، رايز، وابسته عدديرند روشنگر، مميگ  مي قراريعددهاي  هدر گروه وابست
دستور زبان  ،٣دستور مفصّل امروز هاي ب در کتابيترت  به است کههايي  عنوانيشمار

                                                   
  .١٨اهتمام حسين آهي، ص  ، بهديوان بيدل دهلوي: بيدل دهلوي، ميرزا عبدالقادر  .1
  .٦٣ش، ص  ه ١٣٦٦، مؤسسة انتشارات آگاه، زمستان ها شاعر آينه :سرشك كدكني، دكتر محمد رضا شفيعي  .2
 .۳۱۷، ص ش ه ۱۳۸٢تهران،  ، سخنةس انتشارات مؤس،گفتارهايي دستور مفصّل امروز :رد، دكتر خسروو فرشيد  .3



  موسيقي شعر بيدل دهلوي  ٣٧١

  

نکتة قابل تأمل در قافيه شعر بيدل و سبک 
عنوان يکي  هندي تکرار قافيه است که به

آيد  حساب مي هاي سبکي شعر به از ويژگي
که از نظر معني  و همين تکرار قافيه با آن

 شود ولي بر موسيقي نمک مي مقداري بي
ميان  در. گذارد ترجيع قافيه تأثير مي

شعراي حوزة هند غني کشميري و بيدل 
 .دهلوي در اين فن از ديگران ممتاز هستند

 آمده ٣شمار و مقدار در زبان فارسي، ٢دستور زبان فارسي، ١ گشتارية نظرية برپايفارسي
  . آن باشدي برايدستور زبان عنوان خوب ةاس در مقوليد مقيق ةگمانم واژ  بهاست و

 يالملل ني و بياضي رة است که جنبيديا قياس ي عبارت از مقيعيبد ةينظر آرا اما از
  مطرحي و ادبيدگاه هنري بلکه از د،ندارد
ک دهن آواز، صد ي: باشد، همچون مي
 سجده، که يشانيرهن عرق، هزار پيپ

 شاعرانه هاي اسي مقيشانيرهن، پيدهن، پ
ان ي آواز و عرق و سجده هستند و ميبرا

 يونديرتباط و پا اسيآنها با مورد ق
 ةين آرايا  بهدليب.  وجود دارديناگسستن

 شنونده ي آن براي که لذّت روحيادب
رقابل انکار است، همچون صائب يغ
 مثال چند يبرا. دينما  مي توجهيزيتبر

  :آورم  مينمونه
  خوابت گذرد  بهدارـت ديـکي فرص  بهتا

  چون شرر جهد کن و يک مژه بيدار برآ
  )۱۳۱ص (

*  
  وه نازان بينمتـن بر جلـد چمـدم تا صـآم

  دامان بينمت  به گل،ساغر  بهمي، نشأ در سر
  )۱۶۶ص (

  محفل کش صد قافله عجز است اينجاسجده 
  ن پاي من استـرم در سر مـا و سـپ اشک بي

  )۲۴۵ص (
                                                   

 .۱۸۰ ص ، انتشارات دانشگاه فردوسي، مشهد،دستور زبان فارسي برپاية نظرية گشتاري: الديني، مهدي ةمشکو  .1

 .۲۹۱، ص ش ه ۱۳۶۷تهران، ، انتشارات اساطير، دستور زبان فارسي: شريعت، محمد جواد  .2

 .۱۶۱، ص ش ه ۱۳۵۹، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، شمار و مقدار در زبان فارسي: نشاط، محمود  .3



  ٣٧٢  قند پارسي

  

  يک عرق وار اگراز شرم طلب آب شوي       
  

  تا ابد در گره قطره گهر خـواهي داشـت      
  )۲۱۹ص (                                 

  تـود آورده اسـز سجـامي از رمـم پيغا پيري
  يک گريبان سوي خاکم سر فرود آورده است

  )۲۰۸ص (
  المحال توجيه

ن ي است که اهل نقد و ادب بر اهايي ض، نامي، نقي پارادوکسيرهاي، تصوييمتناقض نما
توان  مي ٢ها شاعر آينه و ١بديع هاي ابکت  بهح آنهاي از توضي آگاهيکه برااند  هه داديآرا

  :گويد جا که مي کند آن عنوان خالف آمد عادت از اين آرايه ياد مي حافظ با. مراجعه کرد
  ٣ از آن زلف پريشان کردم     يتکسب جمع   طلب کام که مـن     هاز خالف آمد عادت ب    

  : گفتهيا نظامي
  ٤عادت بــوداالر ســه ســقافلــ  هرچه خالف آمد عادت بـود     

 ،وارونه خواهي از روزگار بدانند  بهد بعضي اين عنوان را نپسندند و آن را مربوطشاي
  .ه باشدين آراي اي برايتواند عنوان موجه  مي چون برخالف عرف و عادت استيول

را در آن امر ناممکن و يپسندم ز  مين صنعتي اي را براالمحال توجيهبنده عنوان 
  آن راين اضداد است و کسي در فلسفه جمع ب کهيزيشود چ  ميهي ممکن و توجيمحال
که اي  هژه از دوريو  بهدارد واي  هگسترد ةنيشي پين صنعت در زبان فارسيا. رديپذ نمي
 ة شعر دورهاي يژگيص و وي باز شد در شمار خصايشعر فارس  به عرفان و تصوفيپا

 يشرب عرفاند ميم و شايخور ميار برين صنعت بسيا  بهدليوان بي درآمد در ديعراق
  :ميکن  ميه اکتفاءين آرايچند نمونه از ا  بهنکي ا.ن امر کمک رسانده استيا  بهزيدل نيب

                                                   
  .۹۲، ص ش ه ۱۳۸۰، انتشارات معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد، زنجان، بديع: عقدايي، تورج  .1
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، محمد قزويني و دكتر قاسم غني، انتشارات زوار، تهران،  ديوان حافظ:الدين محمد  حافظ شيرازي، شمس  .3
  .شه  ١٣٦٩

دكتر برات زنجاني، انتشارات دانشگاه تهران، االسرار،  مخزن: نظامي گنجوي، حكيم ابومحمد الياس بن يوسف  .4
 .۱۳۲۳بيت ، ش ه ١٣٦٨تهران، 



  موسيقي شعر بيدل دهلوي  ٣٧٣

  

  رياضت غره دارد زاهدان را ليـک ازيـن غافـل     
  

  که از خود گر تهي گشتند پر کردند هميـان را          
  

  )۸۹ص (
   ها محفل رفتگان در خاک هم دارند سامان ز

  

  هـا  يـستان مشو غافـل ز موسـيقار خـاموش ن    
  

*  

  ارزيـده اسـت     يد مي هيچ هم در عالم ام      جنس موهومم دکان آبرويي چيده است
  )۲۲۸ص (                                 

   ما از خموشي روشن است     نةچون حباب آيي  
  

   را روغن استيتهم بستن چراغ عاف  بهلب
  

  )۲۳۰ص (

  :م که سروده استيکن  مييض دکني از فياديجا هم  نيدر ا
  ١خرد را با جنون گلدسته بـستيم        ته بـستيم  خودکامي دل وارسـ    به

*  
  باده پرستي  بهانـن اي مهربـم مکـمالمت

  ٢آب کبابم  بهجان من آتش که من  بهمزن

  فهرست منابع
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، )بررسي سبك هندي و شعر بيدل (ها شاعر آينه :سرشك كدكني، دكتر محمد رضا شفيعي .۴
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  شناسي بيدل و بيدل  ٣٧٥

  

  شناسي بيدل و بيدل
  ∗محمد محسن

ترين نمايشگر سبك هندي  بزرگ) م ١٦٤٤-١٧٢٠/ه ١٠٥٤-١١٣٣( عبدالقادر بيدل ميرزا
. ت شاياني استسبب سبك منفرد حائز اهمي  به فارسيادبيات در وي. رود شمار مي هب

 طاهر نصرآبادي وطنش. ي هستندأالر نويسان فارسي مختلف تذكرهش تولّددربارة مقام 
 ،عامره خزانة اكبرآباد و غالم علي آزاد در ،داس خوشگو بنراگويد و بند الهور ميرا 

 تولّدگفتة شاه محمد وارد پسر سليم تهراني مقام   بهولي بنا. نويسند  مي)اپتن(آباد  عظيم
مقام اكبرنگر عرف راج محل در  ه بيدل ب،قول وارد هب. پاية تحقيق رسيده است هبيدل ب

 بيدل در ،چون در منزل وارد. جا زندگاني كرد ت دراز همين شد و تا مددتولّبنگاله م
حدود يك سال و شش ماه سكونت داشت و ميان هردو مراسم بسيار صادقانه و 

گويد  وارد ميشاه  .ماند شك باقي نمي وارد گنجايي هيچصميمانه بود بنابراين در بيان 
ريه شاه  نسبش تا فرمانرواي خانوادة مظفّاو بيان نمود كه سلسلة هكه بيدل چندين بار ب

چون در حين رزم . رسد ادشاِه فارس و ممدوح خواجه حافظ بود، ميپمنصور كه 
 بود و باش اختيار جا نبخارا رفتند و هما  بهتيمور، شاه منصور كشته شد، نوادگانش با

له آمدند و بنگا  بههر هجرت نمودهاجداد بيدل از ماوراءالنّ). گزيدند كنيس(نمودند 
 در ، راج محل،امروزه. گشود جهان هبيدل بعد از يك پشت چشم ب. پذير شدند اقامت

 بيهار و ، هندندر عهد مغوال. سرحِد بنگاله موجود است  بهسنتال پرگنه در ايالت بيهار
داده   استاندار قراربنگاله هردو ايالِت واحدي بودند و راج محل در فصل گرما مقر

ن بيدل در راج محل بر سمِت دولتي متمكّ رين قياس است كه پدر يا جد لهذا ق،شد مي

                                                   
  . رامپور،رئيس بخِش فارسي كالج بانوان، قلعه  ∗

 



  ٣٧٦  قند پارسي

  

 جا نبيدل تا آغاز شباب هما. ندداده بود  بعداً اين مقام را جاي سكونت دايمي قراره،بود
بعد از چند ماه و سال آمد و ) اپتن(آباد  عظيم  بهغرض امرار معاش  بهبعد از آن. ماند

مرجع عالمان و صوفيان شد و خاليق را از محضر خويش  خود قرار داد و قردهلي را م
  .مستفيض گردانيد

ر بر علوم متداوله مانند  بيدل تبحميرزا
عربي، فارسي، الهيات رياضيات، ات، طبعي

طب، نجوم، رمل، جفر، تاريخ منطق، 
ها داشت و  ين اغير از موسيقي و انشا و

 را ازبرداشت تامهاباروه بر آن كتاب عال. عالمي متبحر كتب فلسفه و اسطورة هند بود
يادگار  هبيت گوناگون ببان سانسكريت هم آشنايي داشت و يك لك و پنجاه هزار ز بهو 

گو و پرستار  پسند و مهمل ت وي را دقّ، برخيمايه وجود اين خدمِت گران گذاشت با
سي اسف و  جاي ب!آرند آلود گمنامي بيرون نمي دهند و از مِه ع و غرابت قرار ميتصنّ

  .ميراث جهاني است  بهسبب زيان عظيمي
گرايانه و حائز   آثارش بشردوستانه، واقع،بيدل تنها يك صوفي و فلسفي خشك نبود

 ،افغانستان، تاجيكستاندر مرتبه و مقام بيدل بيرون هند باالخص . ي استپندارهاي مترقّ
. آمده است عمل  بههاي شاياني  ازبكستان و روسيه شناخته شده است و پژوهشايران،

الدين عيني در   و پوژاني، در تاجيكستان صدر١رژي بچكايسلواكي انظران چك  صاحب
   و٤ و عبدالغني٣ و در پاكستان دكتر عباداهللا اختر٢الدين سلجوقي افغانستان، صالح

 پروفسور ،٦ن كاكوي سيد عطاءالرحٰم،٥ سيد امير حسن عابديپروفسورهند  در

                                                   
، مركز مطالعات و تحقيقات ٤٨ي بچكا، ص ژرياز مترجم محمود عباديان  ادبيات فارسي در تاجيكستان  .1

 . خورشيدي١٣٧٢ ،المللي فرهنگي بين

 . خورشيدي١٣٤٣ ،بلليف رياست، كاأ، پونهي وزارت و دارالتنقد بيدل  .2

  . م١٩٥٢چاپ اول  ،، الهورثقافت اسالميه، ادارة بيدل: اختر، عباداهللا  .3
 .، الهور(Road)  كلب رود،ي ادب، مجلس ترقّروح بيدل  .4

 . م١٩٨٢/ ه١٤٠٢ ا،، پتن عربي و فارسي تحقيقاتة، ادارويژة بيدلاي وقيع در  مقاله  .5

 .همان  .6

بيدل در همة آثار خويش همين يك خيال 
را تقديم نموده است كه كهنه ذات باري 

 و آدم در تعالي معماي ناگشودني است
 .طور كلّي عاجز و قاصر است اين باب به
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سيد  ،٣ پژمان بختياري،٢و دكتر نبي هادي) لكهنوي(فر الظّ د احسن سي،١حسن سيد
هاي  بخانهادر كت. اند شناساندن بيدل و آثار بيدل كرده هخدمت شاياني ب ٤حسن حسيني

و  جهات پنهان ، شودها ن ناشناخته موجود است كه اگر از آزي بيدل هنوهند آثار خطّ
  .شناسي مشعل راه خواهد گرديد در راه بيدلبيدل و شعر بيدل عيان خواهد شد و متعدد 

  شه ۱۳۴۱قطع رحلي بزرگ در سال   بهد در چهار مجلّ بيدلكلياتترين چاپ  كامل
د  از ايران دو مجلّ.ها است در مطبع معارف كابل صورت گرفته است ولي پر از نقص

ل است ولي آن اروند و پرويز داكاني كه بهتر از چاپ كابدتصحيح اكبر به  به بيدلكليات
 ولي ،ياب دارد، جاي تحقيق باقي گذاشته است هاي تازه  گرچه غزل،هم كامل نيست

  .ست اكار شگرفي
  نويسان بيدل از نگاه تذكره

از . ها دربارة بيدل و شعر وي اظهار صادقانه و صميمانه نموده شده است در تذكره
  :نويسد  مي٥ خليلهيمعلي ابرا. آورم نويسان شواهد مي هاي چندي از تذكره آرايه
 در. داد جلوه ميت لمعاِت افكاِر خويش را درنظر شيخ عبدالعزيز عزّ) بيدل(”
 بايزيد امتناع شاهزاده حدود ،ايي تجريد ترك عاليق خدمت كردهنمره هين اثنا با

هندوستان آمد و امداد و  هباز ب… قدم سياحت پيمود هممالك بنگاله و بيهار را ب
ن كه بيرون دروازة دهلي مكان و دو روپيه روزينه براي وي حاد شكراهللا خااتّ

و … دامِن انزوا پيچيده سكني گزيد هداده بود، در كماِل قناعت و استغنا پا ب قرار
خانه او  هبسيار خليق و گرمجوش و نرم گفتار بود و اكابر و اصاغر آن شهر ب

 خانخانان منعم خان  وهالسلطن الملك و وكيل الملك وزير و نظام بطق. آمدند مي
با وي محباشاره شاهنامهنظم   بهرت وافر داشتند و شاه عالم بهادر شاه مكر 
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  ٣٧٨  قند پارسي

  

مقدار در ساير  بالجمله مزاياي عالي… آن نداد ه بيدل دل بميرزافرمود ليكن 
اقي تراكيب ت خلّعلّ هاما اكثر اشعارش ب. ط و اقتدار تمام دارداقسام اشعار تسلّ

ليكن اين معني را تابعان او . وره مطعون فصحاي عجم استغريب و اختراع محا
و انصاف آن است … قبول نداشته) شاگرد ارشد بيدل(خان  الدين علي و سراج

قطع نظر از … هم آميخته است هكه آن مسِت بادة وحدت درد و صاف را ب
ك كالمش نثراً و نظماً قريب دو ل. ابيات مطعونه اشعار بلند برجسته بسيار دارد

  .“بيت است
  :نويسد خان آرزو مي الدين علي سراج

… ميرزا عبدالقادر بيدل ابوالمعاني”
اگرچه از علم ظاهر بهرة وافر نداشت 
از صحبت بزرگان و سير كتب صوفيه 

ور بود كه در سرزمين شعر  قدر مايه آن
و كاشت ف ميتمام تخِم تصو 

 آشناي مرتبة توحيد بود كه ،مرتبه هب
خدمت اين بزرگوار در  هفقير دوبار ب… و نيز ذوِق درويشانه نبودهجو و هزِل ا

د فربين كالمش ما.  رسيده و مستفيد گرديدسير خاوايل عهد پادشاه شهيد محم
  هجري۱۱۳۳چهارم شهر صفر باشد   بهوفات او كه. صد و نود هزار بيت است

 و چه ميرزا بيدل جامع فنون شعر است چه غزل. و همين تاريخ وفات اوست
مثل  مثنوي و چه قصيده و چه رباعي و شعر او را طرز خاصي است و در نثر بي

 رسانيده كه چون شعر حافظ شيراز يجاي هنظير است هرچند سخن را ب و بي
  :قدر فهم مؤلّف ه از ابيات گزيده ب١انتخاب ندارد

 جا ن چون من نديد اياي هكسي در بند غفلت ماند
  جا ند ايـيجويم كل يت و مـكه عالم يك دِر بازس

*  

                                                   
  .٢٥-٢٦ م، ص ١٩٧٧، سال ٣ ة خدابخش، شماررنال كتابخانة عوامي خاوريوژ ةحوال ه، بفايسالنّ مجمع  .1

گويد كه بيدل چندين  وارد ميشاه 
او بيان نمود كه سلسلة نسبش  هبار ب

تا فرمانرواي خانوادة مظفّريه شاه 
منصور كه پادشاِه فارس و ممدوح 

 .رسد خواجه حافظ بود، مي



  شناسي بيدل و بيدل  ٣٧٩

  

 از اين غفلت كه با او نيـز تنهاييـم ما: آه  امتياز وصل و هجران دور باش كس مباد  
*  

  سن هرجاييمحفل پريشان جلوه است آن حاين در 
  ـا راـيـنـة مـد آيـروازي دهــتن كـو كـه پــشكـس

*  
  سم در آستينگو آرد ق    چون زبان شد هرزه     كنـد   دعوي كاذب گواه از خويش پيدا مي      

*  
  زير خيمة ليلي رود از موي سر مجنـون         هب  سواِد آگهي گرديدة هوشـت كنـد روشـن        

*  
ـ چـشم    هل كن ب  اندكي ديگر تنزّ    دانيم دل هم منظر ناز تو نيست        گرچه مي    نتشخوي

*  
  شنو و خاموش باشبشور حسن از ساز عشقش 

  قـلقل ميناي سـروجا نسـت اي ريـكوكوي قم
*  

  تي خـلـق بـرد امـتيـاز معنيپـرسـ صـورت
 هرچند كعبه سنگ است تسكين برهمن كو

*  
  جهان بيخودي يك رنگ دارد جهل و دانش را

 تفـاوت نيـست در بـينـا و نـابـيناي خـوابـيـده
*  

  الحكـــــــــم هللا و الملـــــــــك هللا  دل صيد عشقست محكوم كس نيـست      
*  

ــسانه ك    خاموش در خانه كس نيـست      هاي نال  ــيم اف ــرف گفت ــك ح ــاهي   وت
*  

  عالم گشت يك زخِم نمك سود از غبار منو د
 خواهد پريشاني ِت خاِك من ديگر چه ميـز مش

*  



  ٣٨٠  قند پارسي

  

  منزِل ما، جادة ما، خـضر مـا، افتـادگي      كاروان نقش پاييم از كمال ما مپـرس       
*  

  ه ديـدي آزار، در انـتقام كـم كـوشـاز هـرك
 در لفظ كينه خواهي حرفيست، كين نخواهي

*  
  ار اسرارتـ وجود اظه،رارتـاساي ـعدم ايم

 ز نيرنگ تو خالي نيست معدومي و موجودي
*  

  جلوه مشتاقم بهشت و دوزخم منظور نيست
 خواني مرا روم از خويش در هرجا كه مي مي
*  

ــالم ك  ــر نن ــگ ــدلج   شش جهت بيكس و من تنها        ا روم بي
*  

  گر نباشد بحِث مـا الـزام مـا          بر حريفان از خموشي غـالبيم   
*  

  خواهي پاِس ناموِس محبت داشتناي كه 
 رضـاي عندليب دار از ديـدِن گُل بي شـرم

*  
  ناشاد نيست سرا كس چون من درين حرمان هيچ

 عمر در دام و قفـس آخـر شـد و صـيـاد نيـست
*  

  سخت ناياب است مطلب ورنه كوشش كم نبود
 احـتياج از نـا امـيـدي رنـِگ اسـتـغـنا گـرفـت

*  
  ت منـظور خاليق زيسـتـنسـخـت دشـوار اسـ

 با همه زشتي اگر در پيش خود خوبم، بس است
*  



  شناسي بيدل و بيدل  ٣٨١

  

  ت طلسم فقر و فناستـة ساعـجهان چو شيش
 ست اچه اين زمان خالي گر آنپر است وقت د

*  
  صافي آيينه با گبر و مسلمان آشناسـت         كس در بارگاه آگهي مردود نيـست   هيچ

*  
  همه افسانة مـا دارد و مـا هـيچ         عالم    عنقا سر و برگيم، مپرس از فقرا هـيچ      

*  
ــدارد برآمــدن   كنـد  بيچاره است مرد چو زن گريه مي        عقــل از فنــون نفــس ن

*  
  ندـعالم تمـام اوسـت كـرا جـستجو كـ            اي غفلت آبروي طلب بيش ازين مريـز       

*  
  ام اصطالح شوق بسيار است و من ديوانـه        ات  ا پيمبر يـا خـدا، يـا كعبـه         يقبله خوانم   

*  
  ر خاكم آيي و مـن مـرده باشـم       بكه    ون در عدم خورده باشـم     چه مقدار خ  

  :رباعي در وصف كشمير
ــشمير كــه انتخــاب بــاغ دنياســت       در هر كف خاكش دو جهان نشو و نماست          ك
ــوع آدم  ــر نــ ــز غيــ ــه چيــ   گر زين سببش بهـشت خواننـد رواسـت          دارد همــ

  :بگوان داس هندي رقمطراز است
ب شكراهللا خان مدح ديگري نكرده و تا آخر اسواي نو… ميرزا عبدالقادر بيدل”

هزار و زيست تا در سنه يك م و اوالدش مياب مرحوفت نوأحيات در ساية ر
عالم بقا بربست و در دهلي در صحن  هيكصد و سي رخِت هستي از داِرفنا ب

چشم خود ديده هشتاد هزار بيت  هش را بكلياتراقم . خانة خويش مدفون گرديد
  .١“خواهد بود

  

                                                   
كاكوي،  عطاءن حٰم شاه عطاءالرسيد ةبمرتّ) شعراي هندتذكرة  (سفينة هندي: هندي لكهنوي، بهگوان داس  .1
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  ٣٨٢  قند پارسي

  

  :نويسد  لطف علي مييرزام
خيالي كشيده پيش  ب جودت ذهِن سليم و ذكاي طبِع مستقيم عكس نازكببه س”

 ولي اهل بزبان فارسي اختراعات زياد كرده است. چشم دقيق بنيان آورده است
 شده كه آخراالمر از زاراند دفعتاً از روي خاليق چنين بي محاوره قبول نكرده

نشيني اختيار  پرستي دست برداشته طريق فقر و گوشهروزگار پا كشيده و از دنيا
ش حدوداً كلياتنموده  و دل را بفراِغ پاس و خون تمنا رشك گلزار كرده است 

  .١“باشد داراي يك لك بيت مي
  :نمايد آبادي ذكر مي لچمي نراين شفيق اورنگ

ت روز پنجشنبه بوقت ساع.  قه ۱۱۳۳وفات .  قه ۱۰۵۴والدت … بيدل”
  .٢“»يوم پنجشنبه چهارم ماه صفر«در تاريخ وفات نگاشته شش خوشگو 

  :زند آقاي عثمان خواجه رقم مي
دربارة احوال و » فيض قدس«اهللا خليلي مؤلّف كتاب  طبق نظر استاد خليل”

ف فارسي كه عرفان اشعار بيدل بعد از موالنا جامي بزرگترين سخن سراي متصو
رجماني نموده و اين شمع را روشن عربي و موالنا رومي را ت الدين ابن محي

در چهار عنصر خويش بيدل …  عبدالقادر بيدل استميرزانگاه داشته است 
لقب ابوالمعاني خوانده است يعني او پدر معاني است و اين كامالً   بهخود را
كه بيدل شاعري است كه اصل و اساس شعر وي معاني  براي اين. بجاست

آراي غزل ظهور  وي و فكر وي در پيكر دلاز همه بيشتر شعر . عرفاني است
  :نموده است و بيدل اساساً شاعِر غزل است

ــد   وزمـر  راست كه ا   يبيدل گهر نظم كس    ــشه دوان   ٣در بحــِر غــزل زورق اندي
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  شناسي بيدل و بيدل  ٣٨٣

  

ما  ه بي مطلب تازه دارد بلكه در مشاهدات عمومي نيز چيزهايجا ننه تنها در آ
 چيزي ادبياتوصِف بهار در . ر تازه داردثيأرسد و ت نظر مي هگويد كه كامالً تازه ب مي

  :بيدل گوش بدهيد كه چه شعر تازه درآورده است  بهتازه نيست ولي
ــاده كــه در ســيرگاه عــالِم هــوش    دوش  رسد از موج گـل كمنـد بـه          بهار مي   بيــار ب

  هوا ز ابـر بهـاري گـشوده اسـت آغـوش             ذوِق وصِل جنون در فضاي دشت چمن     به
  ١آفــاق آتــش خــاموش كـه در گرفتــه بــه    عيـان گرديـد    ز گرم جوشـي رنـِگ هـوا       

  :نويسد  كاكوي در يك مقاله خود ميءن عطاحٰمّ سيد شاه عطاءالرپروفسور
  :ترجمه

ات و وجدان بيدل است، عبارات مجمل يثرات و تجربأنكات بيدل عصارة ت”
نظير بيدل  كه در شرح ابيات كتاب بزرگ و بي خيز طُره اين ولي خيلي معني

 رباعيات و گلشِن رازترجمة   بااترجمه انگليسي اين كتاب جانسن پاش. تاس
  .“م نشر كرده است ۱۹۰۸ از دبلن در سال خيام

  :نمايد كه نامبرده دربارة شعر بيدل اظهار خيال مي
”ة امتياز بيدل بيدل يك شاعر فلسفي بود ولي فلسفه را در قالب شعر آوردن طر

ك است نه انجماد، ف وي تحري است ولي در تصواو سر تا پا شاعِر صوف. است
هاي   بوقلموني،هاي حقيقت نورافشاني. دست و پايي نيست پيام علم است، بي

اشي الفاظ، نقّ. اند  كالم بيدل اجزاي مهم، تحيريها  سامانيه و آيين،جهان
جا شده كالمش را چنين  هنگي لهجه همه يكاآفريني معني و هم حسن

. ران نيستخّأمان و مت است كه مثال آن در شعرهاي متقدهسحرآفرين ساخت
  .٢“خوبي هويداست هين ابياتش ب اخودشناسي بيدل از

  ايه دارد سخن از كرسـي انديـشة مـا    ـپ  ست بلنـد   بيدل از فطرت ما قصر معاني     
* 

 هسحر مشكل كه ب     ر از دعـوي طــرز بيــدل ذعي درگــمـد ت اعجاز رسـد  كيفي  
* 
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  ٣٨٤  قند پارسي

  

  معني راز من  بهام كه رسد تب و تاب اشك چكيده
 ز شكست شيشة دل مگر شـنوي حديث گـداز من

 ساده و عاميانه هم اي هانداز هاو ب.  بايد نه كه دماغلبراي فهميدن شعرهاي بيدل د
ت كامله دارددر اداي خياالت قو:  

  وضع من روزگـار را مانـد        بخت من زلف يار را مانـد      
* 

  جـويي  زدي ناخـدا چـه مـي    بحر غوطـه   به  جـويي  چو محو عشق شدي رهنما چه مي 
* 

  آرميدن چه قدر دشوار اسـت       مرده هـم فكـر قيامـت دارد       
* 

ــردا از بــي  درهاي فردوس وا بود امروز      ــيم ف ــاغي گفت   دم
  :پرداز است دكتر محمد رياض سخن

بيدل چهار عنصر بيشتر مبتني بر رسالة ) از استاد خليل اهللا خليلي (سفيض قد”
ي نادر يايازباشد و داراي م نظم هم مي  بهاست كه سخت آميخته و ممزوج

تحقيقات داخلي است و مطالب ضمني و تبعي اين كتاب هم بسيار ارزنده 
  .١“باشد مي

  :فرمايد مزيد مي
 ه دارند اصوالً بايد بدانند كه بيدل اكثر مطالب مهمافكار بيدل توج  بهكه كساني”

 هول بوده در آثار خود گنجانددا در محيط وي متهلسفي را كديني و عرفاني و ف
بين  ران آتيهفكّتاو مانند م.  نگارش درآورده استةرشت هكلك گهربار خود ب و با

آشكارا ها نت آبعضي از مضامين را در آثار خود گنجانده كه در قرن حاضر هوي 
هنري «اصر مع زمان كه فيلسوف شود مانند مسألة مهم شده و بعداً هم مي

  .٢“ پيشتاز آن است»برگسان
                                                   

 ،ش ه ١٣٦٦زمستان ، ١٢شمارة  ،آباد ، فصلنامة رايزني فرهنگي، سفارت جمهوري اسالمي ايران، اسالمدانش ةمجلّ  .1
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  شناسي بيدل و بيدل  ٣٨٥

  

  هاي برگسون نوشته  بيدل در پرتو انديشهةمطالع«موضوع  بااي  امه اقبال مقالهعلّ
نمايد كه روح بشري گذشته را براي انجام كار در زمان حال  در آن بيان مي. است

خود ت را اين كيفي… شود صال بين گذشته و آينده ميخواند و اين نقطة اتّ مي فرا
  .١برگسون با نوآوري جالبي بيان كرده است

  :دكتر محمد رياض در مقالة ديگر خود سخن گستر است
ها   بعد از يك نگاِه طائرانه ايراني،ج نگشته استيخواني را در ايران هنوز بيدل”

در هند و پاكستان اصحاب علم . سازند و بس ش را ساماِن زينِت طاق ميكليات
  .“نويسند نوز مياند و ه بسيار نوشته
 ذكر ،اند منصة شهود آمده هي دربارة بيدل در هند و پاكستان بمهم) آثار(تخليقات 

 است سهواً از قلم ٢نام دكتر عبدالغني هشناس ب  نام يكي از بيدل،ام  قبالً نمودهها نآ
  .ي است كتاب خوبي است اسم با مسمروح بيدلمانده است،  باقي

  :قرار زير است هر بيدل ثبت است بد ناتدر رقعات عالمگيري سه بي
  بترس از آِه مظلومان كه هنگام دعا كردن

  آيـد اجابـت از در حـق بهـِر استقـبال مي
* 

  فكـر سود باش گويـم زيـان كن يا به من نمي
  خبر در هرچه باشي زود باش اي ز فرصت بي

*  
 حرص قانع نيست بيدل ورنه اسباب جهان

 رش دركار نيستآنچه ما در كار داريم اكث
  :لي معترف تسلسل زمان و حيات استبيدل حوادث رنج و غم بسيار ديده و

  عمر گذشت و همچنـان داغ وفاسـت زنـدگي         
  

  زحمــِت دل كجــا بــريم آبلــه پاســت زنــدگي 
  

                                                   
 ة اقبال، ترتيب و تدوين دكتر تحسين فراقي، چاپخانمحمدامه هاي برگسون، از علّ مطالعة بيدل در پرتو انديشه  .1

  . م٢٠٠٠ ،ت ايكسپرت، الهورپرن
  .ي ادب، الهور، مجلس ترقّروح بيدل  .2



  ٣٨٦  قند پارسي

  

ــه   ــست ب ــدگي ني ــاِر زن ــر ك ــال  آخ ــر انفع   غي
  

  رفت شباب و زين زمان قد دو تاسـت زنـدگي        
  

  تاز همه شغل خوشتر است صنعت عيب شيون      
  

  روي هم بـدوز، دلـِق گداسـت زنـدگي          هپنبه ب 
  

  يك دو نفس خيال باز، رشـتة شـوق كـن دراز     
 

  تا ابـد از ازل بتاز مــلك خـداســت زنــدگي         
 

بيدل مانند استادان . شود كه زندگي ملِك المتناهي خداست از مصرع آخر ثابت مي
  :آورد ار ميك هالمثل را ب ديگر سبك هندي ارسال

ــر   ــود از هن ــا نب ــد دان ــويش برومن   از ميوة خود بهره محال است شـجر را      خ
*  

 اي مرغ الهوتي، چه محبوس طبايع مانده
 اي مايل چرا؟ شـاهـباز قـدسي و بر جيفه

ق نشده بيدل موجد يك مكتب و اسلوب نو است كه در تبع آن هنوز كسي موفّ
  :است

 مقام وصـل ناياب اسـت و راه سـعي ناپيدا
 ها بودي نارسيدنكرديم يا رب گر ن چه مي

به بيدل است كهعرفان بيدل در صنف مثنوي اثر مهم  سناييةالحقيقحديقةع تتب  
ين بيان  اپاية تكميل رسيده است در ه نظم كشيده شده است و در سي سال بةحلي به
»چه زيبا و سهل است»ديهحقيقت محم :  

  آن قدر خون كه رنِگ عالم ريخـت         عـشق از مـشِت خـاك آدم ريخـت    
ــي ِادارك چ ــست آدم؟ تجلّـــ   يعنـــي آن فهـــم معنـــي لـــوالك  يـــ

ــات و هرچــه در ــزم كاين   جــوش بيتــابي حقيقــِت اوســت      وســت اقل
  :نمايد امه نياز فتحپوري اظهار خيال ميعلّ
 ة از هم چاپي بيدل كه از مطبع صفدري بمبئي نشر شده است اولةدر نسخ”

 محيط، چهار عنصر، عاتقر، اشارات، نكات، طور معرفتمثنوي عرفان، پس 
وصف  با. اند  و قصايد فيوض ثبتطلسم حيرت مثنوي، رباعيات، غزليات، اعظم

اش را  مه عمر بررسيكه اين نسخه ناقص است تاهم هرچه دارد كسي در ه اين



  شناسي بيدل و بيدل  ٣٨٧

  

نمايم   سالگي تا حاال بررسي كالم بيدل ميدهزتمام رساند از عمر پانا تواند به نمي
  .١“توانستم بردارم كران نميين بحر بي ااي از ولي قطره

  : كهفرمايد امه ميعلّ
”لين و آخرين شاعِر جهان است كه زبانش را تخيل ماورايي وي پرورده بيدل او

٢“اش را ادراك وي ل ماوراييو تخي.  
 بندد كه با وحدت نپيوندد دل نقشي نمي به

 جا وفا آيينه چيد اين دانم كـداميـن بي نمي
چون آيينه نقشي . ترين تعبير بيدل است گفتن محبوب» تمثال آيينة«را » دل«”

 هامه نامبردعلّ. گويد مي» وحشت پيوند« ندارد همين است كه او را مستقلّ
طرز احسن شرح نموده  هاي غرا ابيات گزيدة زير از كالم بيدل را ب مقاله در

  .٣“است
  نيست خراباِت جنون عرصة جوالِن فسون

 يمـانه برآلغزش مستانه خوش است آبله پ
*  

  خيال كرد كمين ما هنشيِن ما ب كف پاي حجله
 طلبحنا چـراغ رنـگ  هپي آرزوي جبيـِن ما ب

*  
  ع و چه هراس توچـو حباب غير لباس تو چـه توقّ

 نه تو ماني و نه قياِس تو چو كشند جامه ز پيكرت
*  

  ام تهـخيال آينه بس هام ب خيال غنچه نشسته هب
  پاي گُل بهار آبلهز دِل شكسته كجا روم چو 

*  
  ام  عرق خجالِت فرصتم، غِم انفعال زمانـه        قدرم بقا كه تأملّي كندم وفا    كجاست آن   به

                                                   
 .١٤٣م، ص  ١٩٤٨ ، لكهنو،، مطبع سرفراز)اردو (مكتوبات نياز  .1
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  ٣٨٨  قند پارسي

  

 شعرش، شعر .اند كه در شعر وي چاشني زبان مفقود است دربارة بيدل اين هم گفته
ل استتخي .پيچيدگي و ،ين رو در تركيب الفاظ و سبك بيان ااز. ل بس بلند و ارفعتخي 

ها را، چون ابداع  ها و تركيب رفعت مضامين مستلزم است ندرِت واژه. ت الزم استدقّ
ر نيست همين است كه بيشتر مردم كالمش را ختراع قابل پسنديدگي هر ذهن و تصواو 

  .اند مهمل خوانده
ه ذات باري نبيدل در همة آثار خويش همين يك خيال را تقديم نموده است كه كه

براي . ي عاجز و قاصر استطور كلّ هين باب ب ادني است و آدم درشوگاي ناتعالي معم
 هاي بسيار بلند و نازك ده و مضمونكاربر ه عقيدة بيدل فلسفة وجودي را باظهار همين

  :ها برسد آن هتواند ب و پاكيزه بيان نموده است كه ذهن عامي نمي
يـد محـِو ياسسـرمـايه وقـِف غـارت و ام 

 ام خراب است هستييا رب چه جنس خانه 

  بشر دوستي بيدل
 عشق عام و همه . مساوي تكريم انسان،انسان است و تكريم دل  بهمرادف عشق عشق

  مانند،يابد، ابعاد آن در نهاد انسان زياد است شود و كمال مي جهاني در وجود انسان، انسان مي
  .١شود  آدم شروع مياثناي ه بيدل هم ب»عرفان مثنوي«. اظهار هستي نكردن و خود را نديدن

  سـت  اي  سجده رسيد آستانه    هرجا سري به    تعظـيم اعتبـار     مخصوص نيست كعبه بـه    
م كهيبين ميشاعر معاصر ايراني ت را در ابيات سهراب سپهري اين پيغام انساني 

  :نويسد رژي بچكا ميي. ٢كند جانوران و پرندگان هم چطور نگاه مي به
مسائل حياِت   به او انديشة خود را.اند دهحق شاعر فيلسوف خوان هبيدل را ب”

طور كه ديگر شاعران برجستة كالسيك   همان.انسان معطوف داشته است
حقيقت   بهر آزاداند كه از راِه تفكّ اند و كوشيده چنين كرده) اساساً سعدي و(

  .٣“حيات دست يابند
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  شناسي بيدل و بيدل  ٣٨٩

  

١بيدل ويژة «در آخر يك مجلة مهم «شناسي  يدلنمايم كه در راه ب ميفي را معر
داراي  پيشگفتار و خطبة رياست براين مجموعة مقاالت عالوه . باشد خيلي سودمند مي

  :قرار زير است هچهارده مقاله ب
 ).راجستان(ي تونك زبان نسخة خطّ همولد و نسب بيدل ب .۱
۲. فبيدل و تصو. 
 .نگاري بيدل سهل .۳
 .ها نآثار منثور بيدل و بررسي ادبي آ .۴
 .بيدل و راجستان .۵
 .مطالعهبيدل يك  .۶
 .وحدت وجود و شهود در كالم بيدل .۷
 . عبدالقادر بيدلميرزازمان  سخنوران هم .۸

 -۲ ، از استاد نورالحسن انصاري“تلخيص چهار عنصر” -۱ :ها سه مقاله ين ااز
سخنوران ” -۳و  ، از دكتر طلحه رضوي برق“وحدت وجود و شهود در كالم بيدل”

  .زبان اردو هرسي است مابقي بزبان فا ه ب“ عبدالقادر بيدلميرزازمان  هم
 بيدل آن شعله كز و بزم چراغان گرم است

 هزار آينه تابان شـده است يك حقيقـت به
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  ٣٩٠  قند پارسي
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   وجود در شعر بيدل دهلويوحدِت  ٣٩١

  

   وجود در شعر بيدل دهلويوحدِت
  ∗ليال هاشميان

ــي ــادم،   مــ ــت ايجــ ــپرســ    ازل دارمةئشنــ
  

   انگـــور، شيـــشه در بغـــل دارمةهمچـــو دانـــ
  

ــادم، رقــص مــي  ــر ب ــد ب ــنم شــادم گــر دهن   ک
  

  خلــل دارم خــاک عجــز بنيــادم، طبــع بــي    
  

ــهآفتــاب در کــار اســت، ســايه گــو   غــارت رو  ب
  

  چون مني اگر گم شـد، چـون تـويي بـدل دارم            
  

  ل کــن، او شــو و تــويي گــل کــننــي تنــزّاز م
  

ــدکي  ــلانـ ــل دارم تأمـ ــه محتمـ ــن نکتـ    کـ
  

  خم نيست   حق برون مردم نيست، جوش باده بي      
  

ــدعاراه  ــذل دارم   م ــرض مبت ــست، ع ــم ني    گ
  

ــي  ــدرتم ب ــر ق ــوج خ بح ــزدل، م ــيي ــا  معن   ه
  

ــزل دارم    ــنم غ ــر ک ــواهم س ــر خ ــصرعي اگ   م
  

وارث   به داردههزار سالش از يباي  هنيشي ما که پادبياتاز اي  هگسترد ةحوز
 مراقبت يخوب بهارزش  راث باين مي سپرده شده و او از ايدل دهلويچون باي  هستيشا

 است که يميدل سرشار از مفاهيف و زبان پررمز و راز بيظر ةشياند. نموده است
  .کند  ميا خواننده را جذب خود ام،دينما  ميل دشوارچند در نگاه اوهر

                                                   
  . ايران، همدانيدانشگاه بوعلي سينا  فارسيادبياتار گروه زبان و استادي  ∗

 



  ٣٩٢  قند پارسي

  

 ا ناخواستهياست که دوستداران شعر و ادب را خواسته اي  هنگو  به کالم اويجادو
  .افته باشندي سخن او را درنيها ي از دشواريزي اگر چيکشاند، حتّ  مي خوديسو به

 يد گفت براي وجود دارد که بدون اغراق بايکي تاريها دل ارتباطي در شعر بيگاه
  .ها وقت الزم است  ساعتها نکشف آ

تند که   مي و لفظ را درهمي چنان معن خاصّيها مهارتر آشنا با ين شاعر ديا
  .شود  ميگر دشواريکدي از ها نکردن آ جدا
 است که ي کدکنيعيدل سخن استاد دکتر شفيدر مورد بها  رين تعبيباتري از زيکي
  :اند گفته
  حاصليآسان  به مسافرت بدانيزايدست آوردن و ه است که بيدل کشوريب”

زا را گرفت، ين وي اي اگر کسيول. دهند  نميورود ةهرکس اجاز  بهشود و نمي
  “١! اقامت دائم خواهد کرديتقاضا

 او  خاصّيها  و اصطالح٢وهاي موتيايکه با دن  آنانيدل برايز بيانگ اشعار شگفت
که با او و شعرش آشناترند، درک   آنانيبرا. رسد  مينظر  بهرقابل فهميغ ،اند هگانيب

 و ين عوامل محوريا ةاز جمل.  استيدي و کليمل محوردانستن عوا  بهم منوطيمفاه
 ش در اشعارشيکه کم و باست  »وجود وحدت« به اوتوجهدل يتکرار شونده در شعر ب

  .داند  مي ذات خداوندتجلّياشکال گوناگون جلوه کرده و جهان را  به
 ششيل گراين داليتر  از مهميکي يعرب ابنهاي  ه او از آزموديريرپذيشک تأث يب

  . است»وحدت وجود«مبحث  به
ن موضوع يا  بهميتوان  ميزي ن»عرفان« و »اعظم طيمح« يدو مثنو به  گذرايبا نگاه

   تا چه اندازه است؟يعرب م که مشابهت افکار او با ابنيببر يپ
  :اند  نوشتههبا کاروان حلّکوب در کتاب  نين زريدکتر عبدالحس

                                                   
، مؤسسة انتشارات )بررسي سبك هندي و شعر بيدل (ها شاعر آيينه :سرشك كدكني، دكتر محمد رضا شفيعي  .1
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   وجود در شعر بيدل دهلويوحدِت  ٣٩٣

  

که  انگيز بيدل براي آنان اشعار شگفت
هاي خاصّ  دنياي موتيوها و اصطالح  با

. رسد نظر مي اند، غيرقابل فهم به او بيگانه
که با او و شعرش آشناترند،  براي آنان

دانستن عوامل  درک مفاهيم منوط به
از جملة اين . محوري و کليدي است

عوامل محوري و تکرار شونده در شعر 
 . است»وجود وحدت« او بهبيدل توجه

 ة است که تجربيانعکاس عرفان، ير از عشق و درد شخصيدل، غي بغزليات”
  .١“…زديآم مي دري و جاميابن عرب ةشيموالنا و حافظ را با اند

ن نکته اشاره کرده و يا  به»عبدالقادر بيدل دهلوي«ز در کتاب ي ني هاديپروفسور نب
  :اند نوشته
 نظر  به کامالً واضحيعرب خ ابنير شيدل، تأثي بي ذهنيريگ هرحال در شکل به”

  .٢“…رسد مي
هگر يل ديشک دل  بياامدلي بتوج 

ستگاه او ي ز»وحدت وجود«موضوع  به
ش ا يريرپذيجه تأثي و در نتـ هندوستان ـ

 ي هندهاي نيي در آتجلّيمهاي  هشياز اند
  .است

ند يگو  ميشمندان هندويبزرگان و اند
ک ين ما همه مظاهر يشمار د  بيانيخدا
موجودات  ة بزرگ هستند و هميخدا

. ياز کالبد بزرگ خداوند ييها هم بخش
 »ايما«ال را ين خيپندارند و ا  ميياليآنچه را که درون آن است خ ةا و همي، دنها نآ
  .نامند  مي»عشق« و »وهم«، »بيفر« يمعن به

  :ديگو  ميييز در جايشانکارا ن
ر يخود کثهاي  هشاخ  بهتوجه واحد است، با يتيکه درخت، که خود کل همچنان”

سبب کف   به واحد است،يتيا که در نفس خود کليمچنان که درکند، ه  ميجلوه
 واحد است، يتيکه ِگل در نفس خود کل ر دارد، همچناني متغيو امواج، ظاهر

رسد،   مينظر  بهريشود، کث  مي که از آن ساختهييها نو گلداها  اشکال کوزه در

                                                   
، انتشارات علمي و فرهنگي، تهران، چاپ دوازدهم اروان حلّهك با :كوب بروجردي، دكتر عبدالحسين زرين  .1
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  ٣٩٤  قند پارسي

  

ع و د متنو نامحدود خويروهايسبب ن  به است،دوم بدون يز که احديبرهمن ن
  .“رسد  مينظر  بهرمتکثّ

ن کثرت و يشانکارا در واقع همان مبحث وحدت وجود و وحدت در ع ةن گفتيا
  .ن وحدت استيکثرت در ع

  :نديگو  ميين افکاريدل از چني بيريرپذي در تأثي هاديپروفسور نب
 يد روحاني و عقايونانيقت ي در اصول طرها نآ ةشياو آن عناصر که ر ةليدر مخ”
  .“خورد  ميچشم  بهوفور  بهم استيندوستان قده

 و بارز باور او يني شاهدان ع»محيط اعظم« و »طلسم حيرت«ي ها نام  بهدليدو اثر ب
  . هستند»وحدت وجود«به

ن يتر ، مهمياريز که بنابر اعتقاد بسيدل ني ب»عرفان«ن مورد را در خالل کتاب يهم
قت را يکند و حق  ميرتي که عقل حجا ن کتاب، آنيدر ا. ميکن  مياثر اوست، حس

کند   ميفي را که ده پسر داشته تعري زاهديپرسد و آفتاب در پاسخ، ماجرا  ميآفتاب از
 وجود وحدت موجود در کتاب، ذهن خواننده  با…آورد و  مي پسران رايو گفتگوها

رت ن صويباترين خود زيپندارد و ا  ميا و مجزّرود که هر قسمت را مستقلّ  مييسمت به
 وحدت يبررس ةنيشيا پو ام. ن وحدت استين کثرت و کثرت در عيوحدت در ع

ت  دقّيچ مورديرسد، هرچند در ه  مي دوريها سال  بهدليزم در شعر بيا پانتيوجود 
  .الزم صورت نگرفته است

نظريات عنوان   به رايدر سمرقند کتابميالدي  ۱۹۸۷منوف در سال ؤم ميابراه
 يد فلسفيدل و عقاير زادگاه بيتأث  بهفانه در آنده که متأسينچاپ رسا  بهفلسفي بيدل

  .نکرده استاي  هچ اشاري هها ندل از آي بيري و اثرپذيهند
ونان را در يم و يهند قدهاي  هفلسفهاي  هدل آموزيکه واضح است که ب يدرحال

  .با خلق کرده استي زيخته و معجوني درهم آميزم اسالميآثارش با صوف
 …ر و تناسخ ويدل، روح و ماده، تقديزم بين اثر، در مورد پانتيامنوف در ؤم

را درک ها ن مفهوم آيدرست  بهديرسد شا  مينظر  به را آورده کهيا اشعارصحبت کرده ام 
  .نکرده است



   وجود در شعر بيدل دهلويوحدِت  ٣٩٥

  

ات يذکر جزئ  بهدل اکتفا شده وين باور بيان ايب  بهز تنهاي موارد مشابه نيدر برخ
ان مباحث ي بين است که در شعر او چند محور خاص برايا يتا واقعام. اند نپرداخته

 هستند که ييها ه مثالي شبها ن از آياريکه بساند  ه شدتجلّيشتر ميوحدت وجود ب
: ماننداند  هها استفاده کرد ف هم از همان مثالپرداز در عرفان و تصو هيشمندان نظرياند

  …ا، گرداب و آب وينه، موج و دريآب و گوهر، آ
 داشته و توجهها  ن مثاليهم  بهزيندل يب

 موضوع ،مي مستقيشکل  بهاي را ها نآ
شکل   بهايداده و   خود قراريها تيب
 گريدهاي  هشين انديي تبيم برايرمستقيغ
از هايي  هنمون  بهجا نيا در. کاربرده است به
  :ميکن  مين موارد اشارهيا

  آينه: الف
 .دل استي شعر بيوهاي از موتيکينه ي آةواژ

نه در يا مفهوم آام.  خوانده است»ها نهييشاعر آ« او را ي کدکنيعي که استاد شفييتا جا
 بهره گرفته که يد مقاصد متعدي شده است و از آن براتجلّيچند شکل م  بهدليب ةشياند

ميکن  اشاره»رتيح«موضوع   بهميتوان  ميها نن آيتر از مهم .ن مباحث يجا که ا ا از آنام
  .ميپرداز  نميبسط مطلب  بهجا نيگنجد در ا  نميحث وحدت وجوددر قالب مب

تجلّيز کرده، در مباحث ي نيگريد ة استفاد»نهيآ« ةدل در شعرش از واژيا بام 
از دارد تا ينه نيک آيک مظهر و ي  بهپس.  در صدد ظهور خود استي، هر اسميشهود

 هستند ييها بته، قالبان ثايک از اعيگر، هرياز طرف د. خودش را در آن منعکس کند
  .رنديپذ  مي رايض هستيزان استعدادشان فيم  بهکه

نه، آن است که ي آيها يژگي از ويکيچون . کنند  ميسهينه هم مقايان ثابته، را با آياع
 .گردد  ميان و منعکسينه نمايط همان آيشود با شرا  ميدر آن منعکس  کهيريتصو

 از عارفان، ياريبس. جمال خداوند هستند ةنيان ثابته آيتوان گفت اع  ميگريعبارت د به
نسبت   بهها نهيگرفته و آ نه قرارين آيکه در برابر چنداند  ه مانند کرديفرد  بهخداوند را

دو مثنوي  با نگاهي گذرا به
» عرفان«و » اعظم  محيط«

اين موضوع  توانيم به نيز مي
ببريم که مشابهت افکار  پي

عربي تا چه  بيدل با ابن
 اندازه است؟



  ٣٩٦  قند پارسي

  

. دهند  مي از او نشاني متفاوتيرهايشان تصو ا کدورتياندازه و جنس و صاف بودن 
  .ندهاي نهيآ ةرها صرفاً ساختين تصوي، اوست و ايوجود اصل

  :ديگو  ميدليب
   دلـدار و حيرانـي حجـاب مـن         ةجهان آيينـ  

 

  اره ناياب است شبنم را    چمن صد جلوه و نظّ    
  

  )۱۰۴ ديوان، ص كليات(

  شهودي عجب سر زد از راز غيب      
  

ــ     ز غيــب پـر  ةجهـان گـشت آيين
  ) ديوانكليات(                     

   آب و گوهر:ب
همچنان .  از اوستيي دارد و جزتعلّقا يدر  به گوهر.جا هستند کيآب و گوهر هردو در 

  .ندي از وجد حق هستند و در اصل، خود اوييا جزيکه مظاهر دن
ن است که بنابر باور قدما، گوهر، يآب و گوهر ا ة در ارتباط دوگانتوجه بنکته جال

وحدت  ةتواند مسأل  مين موضوعيجاد شده است و ايآب ااي  هز از قطريخودش ن
  .ن کندييدل بهتر تبين وحدت را در شعر بي کثرت و کثرت در عنيع در

  اگر موجيم با بحريم وگر آبيم بـا گـوهر         
  

  دارد بندد که ما را از تو وا       دويي نقشي نمي  
  ) ديوانكليات(                            
  محيط و گوهر و آب و حباب و موج يکي است

  يا دهـن و آن شـص ايـخيـي تشـ پيعٰمتو از 
  )۱۱۲۵ ديوان، ص كليات(

   حباب و دريا:ج
 مده از آن است و دوباره همآا و بريحباب، جزو در . استيه مورد قبليز شبين مورد نيا

  :وندديپ  ميآن به
 کو موج و چه گرداب و چه دريا، چه حباب

  هـمـم هـت ماييـاي اس وهـم جلـهرجا، غ
  )كليات ديوان(

  

  تغير از محيط نيس    ه حباب ب  ةسرماي
  

  آب تـو آب مــا و هوايــت هــواي مــا 
  )۹ ديوان، ص كليات              (  



   وجود در شعر بيدل دهلويوحدِت  ٣٩٧

  

   خياالت و شخص تنها:د
ن موضوع است که يا  بهدل، پرداختنيق مبحث وحدت وجود در اشعار بيگر مصادياز د

 در ذهنش داشته يداالت متعديتواند خ  ميک نفر است،ين حال که يک شخص در عي
  . دارديريا مخلوقات کث است اميکيداوند طور که خ همان. باشد

  کثرت نشد محو از ساز وحـدت      
  

  جهان گل کردن يکتايي اوست     
  

  همچون خياالت از شخص تنها    
  )۷ ديوان، ص كليات          (

  ندارد شخص تنها جـز خيـاالت     
  )۲۳۵ ديوان، ص كليات       (

   تصوير در آب :ه
ر فرد در آب يدل، انعکاس تصوي ب در شعري وحدت وجوديماژهايگر از اي ديکي

 ندارد و در اصل، خود همان فرد است که در مقابل آب ير، وجود واقعيتصو. است
  .ز نخواهد بودي نيرياگر آن فرد نباشد، تصو. ستادهيا

   خودداري ما تهمت آلود دويي استزوحدت ا
  اي بيرون آب تادهـت تا اسـس در آب اسـعک

  )۱۴۱ ديوان، ص كليات(
   و دريا موج:و

ا يموج و در. گردد  ميآن باز  بهزي از آن است و دوباره نييا و جزيموج برخاسته از در
  . هستند نه دوتايکيند و در اصل ا کيقابل تفکريغ

  رـم با گوهـم وگر آبيـم با بحريـاگر موجي
  بندد که ما را از تو وا دارد دويي نقشي نمي

  ) ديوانكليات(
   گرداب و آب:ز
شه يگرداب هم. ک جنس هستنديگرداب و آب از . ه موارد قبل استيز شبين مورد نيا

  .ز در گردابيدرون آب است و آب ن
  حق جدا از خلق و خلق از حق برون اوهام کيست؟

  رداب آبــت و در گــرداب در آب اســد گـا ابـت
  )۱۴۴ ديوان، ص كليات(



  ٣٩٨  قند پارسي

  

   خوشه و دانه:ح
 .ن دانه استي از چند بودن متشکلّيکين يد در عيرو  ميهر خوشه که در کشتزار

ن يشوند و در ع  ميواحد جمعاي  هر، همه در خوشيد و کثمتعدهاي  هگر، دانير ديتعب به
ها  م که خوشهيابي ميم دريک بنگرين اگر نيهمچن. گردند ي خاص برميوحدت  بهکثرت

  .هستند» ک دانهي« ةنديدر اصل نما
  عالم کثرت طلسم اعتبار وحدت است     

  
  انـد  ها آيينه دار شوخي يک دانه     خوشه

  )۴۵۶ ديوان، ص كليات             (
  اش چند تابلو و يک نقّ:ط

 واحد جز هبکردند که از واحد   ميرتصو) مکتب ارسطو(ن يياروان مکتب مشّيپ
ن يدل ايب. ستيگر واحد نيند ديافريز بيک چيش از يچون اگر واحد، ب. شود  نميصادر

 ذات خداوند يگانگيتواند در   نمياءياد بودن اشيد و معتقد است که زريپذ  نميباور را
  .جاد کندياشتباه ا

 را يادي زهاي ياشتواند نقّ  ميک نفر بودنين ياش در عک نقّيطور که  همان
اش  واحد بودن نقّيرواي  هچ غبار شبهيتوانند ه  نميد متعدهاي ن نقشيکند و ا خلق

  .زنديبر
  تاش نيستـهم ات بيتباه ذـياء اشـشجوش ا

  اش نيستدت نقّـورت غبار وحـرت صـکث
  ) ديوانكليات(

  :کند  ميت را تکرارين بي اي طوالنيبند عين در ترجيدل همچنيب
   دوست تجلّيکه جهان نيست جز     

  
  اين من و ما همان اضافت اوسـت    

  ) ديوانكليات                      (
  :ديگو  ميزيگر ني ديدر جا

  هم آغوش هم همچو کيف و شـراب         وث از کمـــال قـــدم کاميـــابحـــد
ــد    ــشئه زار احـ ــه در نـ ــرد رفتـ ــد   خـ ــون ازل در ابــ ــد در ازل چــ   ابــ

  صـــفت   بـــييـــتخرابـــات، کيف  جهــت  بــيةجهــان جملــه يــک قبلــ
  ) ديوانكليات(  
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  ٤٠٠  قند پارسي

  

  »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



  ٤٠٦  قند پارسي

  

  وشگوخ ةسفيندر بيدل 
  ∗ضميره غفّاراوا

 درونمايه و سبک در تجدد  بهگرايش با بيدل عبدالقادير ميرزا فارسي ادبيات تاريخ در
 رفعت سخنوران ميان را او مقام ادبي تحوالت نيا که است، کرده جاديااي  تازه راه شعر

 و نگاران تذکره ةتوج که شد، باعث ادبيات قلمرو در بيدل هاي کاري هتاز .است بخشيده
 که شد، عرضه مختلف هاي داوري آن  بهگردد، افزون او ةکرد انتخاب راه  بهپژوهشگران

 .است جداگانه بحث موضوع البتّه نيا
 معلومات ،١دان کرده منظور اطّالع بيدل آثار و روزگار  بهراجع که نگاراني تذکره ميان
 است، آن هب بسته ةهم از پيش ارزش نيا .دارد امتياز يا اندازه تا خوشگو داس بندرابن

 .است بوده نيز ابوالمعاني خدمت در روزگاري بوده، شاعر مريدان و روانيپ از وي که
 زندگي واقعيت  بهها آن داشتن منشأ در همه از بيش خوشگو معلومات امتياز وجه، نيا به

 و شد تأليف زيادي تذکرهاي که بود عهد همين در ديگر جانب از .اند دريافته تمام افاده
 قياسي تحليل ولي .گرديد بيان بيدل يتشخص و شعر  بهراجع مختلفي نظرات و نقد
جهت از هم و جمح نظر از هم که کند، مي آن بر اشارت ها سرچشمه نيا ادمو 

 گفته که چنان و نيست سبب بي البتّه امر نيا .دارند يتاولو خوشگو اخبار ،تفصيالت
 خانوادگي محافل در مدتي ديگر سوي از و بود بيدل مريد و شاگرد اوالً خوشگو آمد،
 شعر  بهدلبستگي و محبت همين .آورد جا  بهرا بزرگوار نيا خدمت داشت، شرکت شاعر

 تر زياده لمعانياابو  بهخود عصران هم ديگر  بهنسبت خوشگو که بود، بيدل يتشخص و
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  شگووخ ةسفيندر بيدل   ٤٠٧

  

 تذكرة گرديدن بدل بيدل آثار و زندگي ناختش مهم منبع کي  بهبراي گرديد، توجهم
 .است ورزيده اهتمام خود

 معرفت در بيدل ميرزا  بهراجع خود ةتذکر در خوشگو كه معلوماتي،  بهتوجه با
 هاي تمايل نيا از گيري نتيجه با و است گرديده وارد ديدگاه چند از بيدل آثار و زندگي
 .نمود بررسي دسته چند رد را او اطّالع توان مي خوشگو شناسي بيدل

 .شاعر احوال و نامه زندگي  بهراجع اخبار ∗
 .بيدل هنري هاي ويژگي و سبک  بهبازنگري ∗
 .پيشين شاعران  بهبيدل هاي جوابيه ∗
 در آنها مقام و شاعر ادبي ميراث ييبازگو ∗

 .تاجيک و فارس ادبيات
 .اند گفته ناسزا حديث بيدل ةدربار كه نويساني تذکره آن  بهپاسخ ∗
 .بيدل ميرزا اشعارهاي  نمونه کرذ ∗

 و احوال ذکر او ةتذکر در كه است، آن از بازگو خوشگو معلومات  بهکلّي يآشناي
 هاي فرصت تمامي  بهکه کوشيده، مؤلّف .است گرفته جريان تفصيل هب… بيدل ميرزا آثار
٢٣ ودحد بيدل ميرزا ايجادات و حيات ةدربار خوشگو .آورد قلم  بهرا شاعر حيات مهم 

 آورده نمونه تيب ٤٢٥ شاعر اشعار از ديگر صفحه ٢١ جمح در داده، معلومات صفحه
 و سرچشمه نظر از ديشا که سازد، مي ثابت خوشگو مذکور اطّالعات  بهبازنگري .است
 .باشد نشده منظور بيدل ميرزا  بهراجع فراوان معلومات درجه نيا  بهديگر ةتذکر

 و فوت تولّد، سال نسب، و اصل ةدربار بيدل حوالا بيان از را خود اخبار خوشگو
 و مدرسه در تحصيل شاعر، گرديدن وارد ،قلندر ميرزا شيموع يتترب  بهو او والدين
 نمودن، تخلّص رمزي اش يشاعر لاو ادوار در ،يو شعر نخستين آن، ترک علّت

 نيا در و کفترخانه داروغگي خدمت سرباز، ثيح  بهشاه اعظم محمد دربار در خدمت
 تفصيل هب مسائل نيا  بهراجع نموده، آغاز او کردن دايپ امتياز سال ٢٠ مدت شغل

 موجود کم اطّالع هاي کرهذت در باره نيا در که است، ممكن گفتن .کند مي صحبت
 ةتذکر در ن،يا برابر در .دارند خوشگو گفتار بر هيتک آنان اکثر هست اگر و است
 و بادآاکبر در بعداً و اوديسه و بهار بنگو  بهيدلب مسافرت  بهيداع خوشگو ةسفين

 کامل تقليد بيدل ميرزا
ي و استقبال بلکه کند، نمي

 .دارد جادکارانهيا خصلت



  ٤٠٨  قند پارسي

  

 مهم نکات از هم مطلب نيا که شود، مي داده خبر شاعر ورزيدن اقامت آباد شاهجهان
 عمر آخر سال ٣٦ بيدل تذکره لّفؤم معلومات مطابق .ديآ مي شمار  بهشاعر زندگاني

 در که کهيکريان، محلّة در خان شکراهللا نواب و خان شاکر نواب که اي، خانه در را خود
صاحب  نيا که نماند، ناگفته .است نموده يسپر است، واقع دهلي گهات گذري کنار

 هم نکته نيا که بودند، نموده رذن بيدل  بهخريده هيروپ هزار پنج مبلغ  بهمنصبان، خانه را
 .سته انماند بيرون خوشگو ديدگاه از

 معنوي يتصشخ هاي هجنب  بهتنها نه اش تذکره در خوشگو که است، تذکّر قابل
 جسماني يتشخص  بهمربوط هاي نکته از برخي بلکه است، نموده ظاهر توجه شاعر
 نقش ديدگاه، نيا از .باشد مي جالب و مهم امري که است، آورده قلم  بهنيز را شاعر

 شاعر يتشخص نمودن دقيق روي از زيرا گردد، مي افزون هم باز تذکره سرچشمة
 نيروي بازگويي براي خوشگو مثالً، .نمود فهم نيز را او اشعار مطالب از برخي نتوا مي

  :نويسد مي يجاي جمله از آورده، او زندگي از زيادي هاي نقل شاعر جسماني قوي
 .خورد ديوار  بهدست اتّفاق حکم  به.کرد لغزشي فرسايش نيفرقد پاي شبي”

  .١“ريخت هم از نياورده بتا ديوار ناگاه .شود ديوار  بهمتّصل که خاست،
  :آرد مي چنين بيدل خود زبان از را نقلي ديگر جاي که نيا يا
 ضعو  بهو آورد نژاد عراقي ياسب تاجري پتنه ةبلد در که فرمود، مي نقل شبي”

 اگر :گفتم .گرديد کردنش خريد  بهمايل طبيعت .برآورد فروختنش  بههيروپ هزار
 ماند، پس اگر و بدهم روپيه هزار دو کند، يم يبرابر من  بهدو و تک در تو باس

 وسيع دانيم در .شد سوار باس بر خود و نمود قبول شرط نيا تاجر .بگيرم مفت
 نگاهي تا دويدم، رانهطشا زده کمر بر دامن من طرف نيا از و داد سر عنان

 از شرط گوي چون .بودند مانده پستر من از تير کي قدر  بهسوار و اسب بيفکنم
  .٢“مداد باز او  بهاسب و نديدم مروت ربودم، دانيم
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  شگووخ ةسفيندر بيدل   ٤٠٩

  

 يادبود فلحم فارسي ادبيات تاريخ در
 نام باي و توفا از پس که بيدل،
 شاعر مريدان و روانيپ بيدل عرس
 نيا و است معروف اند، نموده ريدا

 شناسي بيدل مکاتب جاديا براي محفل
 .است گذاشته هم ها زمينه

 که رسد،  ميظهور  بهآن در بيدل ميرزا والحا بيان در تذکره مهم هاي ويژگي از
 زبان  بهسخن نيز او رفتار داتعا  بهعايد شاعر قوت و ظاهري احوال ذکر جز  بهلّفؤم

 ييجا شاعر رفتار  بهمربوط هاي پديده و ظاهر فاتص بيان در جمله، آن از .آورد مي
  :نويسد  ميچنين
 گهرباري گويا فرمود،  ميجدا جدا و آهسته آهسته بسيار سخن تکلّم هنگام”

 گوش که خواندي، محبت و البتص با را شعر …دينما  ميگلفشاني يا کند مي
 در دروازه بيرون از و شدي باز مستمعان

 شعر حضرت آن که شدي، معلوم کوچه
 تمام که بود، ردهک آن مقرر و خواند مي
 نشسته… ييتنها  بهلّحم ن آاندر روز
 شام سر و داشت  ميصحبت سخن با
 ١“…آوردي تشريف ديوانخانه به

 نامه زندگي  بهمربوط عالاطّ ديگري بخش
 جمله، آن از .است توجه جالب که د،دگر  ميونديپ بيدل ميرزا وي ئلهعا عاوضا  بهشاعر
  :است آورده قلم  بهچنين را بيدل شدن رزندف صاحب ردگيوسالخ ايام در حادثه
 نيا از .گذاشت او تشريفي يب  بهقدم فرزندي سالگي پنج و تصش عمر در”

 شتافت، عدم  بهساله چهار چون .داد ها دقهص و کرد ها شادي قّبهررمتيغ تيعنا
 .٢“نمود تکفين و تجهيز ينيآ و دين موافق پيشاني شکفتگي

 قلمداد تفصيالت با تذکره در نيز شاعر مرگ ظةلح و توفا ايام و بيدل عمر پايان
  :است درآورده تصوير قلم  بهچنين خوشگو را بيدل وفات .است گرديده
 بر غازي پادشاه شاه محمد ناصرالدين حتلفاابو که ،يايام در  هجري١١٣٣ سال در
 بادآ هانشاهج دارالخالفه  بهيافت، نتسلط استقالل و شد منثور و مظفّر باره ساداتي
 روز پنج چهار .داد يرو تب ضةرعا ممحر ماه در را بيدل ميرزا حضرت آورد، تشريف
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  ٤١٠  قند پارسي

  

 غسل از دوم روز .فرمودند غسل شانيا .کرد مفارقت تب آن از بعد .گذشت حرارت به
 .ماند شب تمام و کرد ودع حرارت باز شام وقت چهارشنبه روز فرص سيوم تاريخ به

 خدمت  بهشب آن و حضرت آن ياران از که جنگ، تبالص بهادر خان رتي غنواب
 در و گذشت غش  بهگاه و افاقت  بهگاهي شب که است، صحيح نقل و بود رضحا شانيا

 :زد مي سر شانيا از خنده اختيار بي افاقت وقت
ـ  عالم هردو نقد و هينس بر  ،چندنـد  رندي قمارخانه به جانان   دخندن

 ومي .شد ديگرگون حال صبح تا و فتگر آمدن نظر  بهسأي آثار هرحال، به”
 عرش  بهزنده آن وحتپرف روح هماي برآمده روز ٦ فرص ماه چهارم پنجشنبه
 و انداخت هيسا يمعلّ عرش ساکنان بر درفشانده پر و بال تن آشيان از سرمدي

 که اقامتگاه، وليح همان در هيعل اهللا رحمت .گرديد کامياب حقيقي وصال به
  .١“دسپردن خاک  بهبودند، کرده راست سال ده مدت از خود براي چبوتره
 تفصيل  بهبيدل زندگي پايان که يابد، مي افاده آن در خبر نيا علمي مهم ارزش

 .رددا تذکره فؤلّم انفرادي حضور  بهاشارت امر نيا و است شده قلمداد
 سبک هاي ويژگي ةدربار يو توجه  بهخوشگو اطّالع ديگر بخش آمد، گفته که چنان
 ةبرجست ندگانينما از اصالً بيدل ميرزا که است، معلوم .٢دارد وستگييپ بيدل سخنوري

 رويش آفريدن  بههندي سبک قلمروي در ،نيا برابر گردد، يم محسوب هندي سبک
 طرز  بهراجع خوشگو ةتذکر در که است، نيا .است يافته دست خود سخنوري خاص
 ليصّمف بحث رفته، سخن نيز گرديد، مشهور بيدلي اصول با بعداً که بيدل، خاص
 درمو را آن نموده، فتوقّ بيدل سبک  بهلهئمس نيا تحقيق منض يو .است گرفته جريان
 فصو در« عنوان زير که زيرين، هاي رعصم در مثالً، .دهد  ميقرار ستايش و تعريف
 را او داده، بلند بهاي بيدل بيان طرز  بهو اند، شده آورده »خوشگو ةسفين«ة مقدم در »بيدل

 :برد باال مي سخن خداي يحتّ و غمبريپ هاي مرتبه  بهتا
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  شگووخ ةسفيندر بيدل   ٤١١

  

  اسـت  سـخن  پيـشواي و   ثغو و غمبريپ  اسـت  سـخن  رهنمـاي  کـه  بيدل، ميرزا
ــتکي ــآف در تاسـ ــ دنريـ ــالم رزطـ   ١است سخن خداي ،سخن پي که باهللا،  کـ
  :بيدل ،خوشگو ةعقيد به
 ةرشت گفتند، مي کسي دشنام  بهرضلفاب اگر که فرمود، اختيار بلند طرز سخن در”

 نيا در او و است منظور تيرعا نيا اشعارش همه در .دادند نمي کف از توحيد
سخن  بهزبان که زماني از و اند شده خاص طرز صاحب که است استاداني از فن 

 مقدور کرد، او که يکارهاي .افتاده نه کسي دست  بهمخصوص طرز نيا شد، آشنا
 .٢“نيست کسي
 تمام استقبال يو ةگرفت پيش روش نيا بيدل زندگاني دوران در که است، ممعلو

 را شاعر که شدند، دايپ هم اشخاصي اما نمود، جاديا را بيدل روانيپ بزرگ مکتب يافت،
 همچون خوشگو .نمودند نامزد پيچيده و مبهم را يو سخنوري طرز نيا و کردند انتقاد
 رفتار سبب يو .است گفته سزاوار هاي جواب هم فهيطا نيا براي بيدل صمخل و مريد

 هاي گفته نيا خود سخنان تقويت براي و بيند مي جهل و حسد در را اشخاص گونه نيا
  :آورد  ميبيدل ميرزا خود استاد مورد در را گلشن سعداهللا شاه

 بعد را شيها طغل نيا که دارد،اي  پايه بيدل ميرزا که فرمود، مي گلشن حضرت”
 .٣“دآور خواهند سند طريق  بهها فرهنگ و لغت اهل الس صد دو ،صد
 بيدل رويپ سخنوران ظهور اولين هاي پديده  بهخوشگو ها گفتن جواب نيا قبال در

 بيدل ميرزا بودن حيات ديق در هنگام هم، واقعاً .کند  ميظاهر توجه شاعر خود زمان در
 که ،يي ادبي لوبسا آن و داشت شهرت نظم داهي همچون پاکستان و هند هقار شبه در
 .کرد دايپ زيادي انصمخل داشت، اشتهار عصرهاتا  يو از بعد داد، صيصتخ يو

 روانيپ همچون رفته، ادبي رويه نيا دنبال زيادي شعراي يو از بعد نيا از گذشته
 در ذکرشان که زيادي، شاعران ،تذکره معلومات طبق .نمودند دايپ شهرت بيدلي مکتب

                                                   
 .۱۹۶-۸  ص، خجند،هاي سرخوش و خوشگو همچون سرچشمة نقد و سخن سنجي تذکره :ضميره ،اراواغفّ  .1

 .۱۱۵-۶ص  ،همان  .2

 .١١٦همان، ص   .3



  ٤١٢  قند پارسي

  

 جمله، از .کردند  ميروييپ بيدل از شعر ةقافي و وزن قالب، شکل، در است، رفته تذکره
 در خوشگو را عاشق خوان عاقل ردنب فيض استادانه بزرگ شاعر نيا افکار و سبک از

  :است داده نجايشگ ظيالفا چنين
 طرز و رسيد کمال ةدرج  به.گذرانيد شعر مشق بحصا بيدل ميرزا خدمت در”

 .١“دآور دست  بهمرحوم ميرزاي خاص
 مقام بحصا و ماهر روانيپ از که حيا، داس مار شيو الله اشعار در ن،يا بر دهزوف
 احساس روشني  بهبيدل ميرزا اشعار رويش و روح گردد، مي محسوب هندي سبک
  :نويسد مي چنين جمله از داشته، بيان را مالحظات خوشگو بحث نيا مورد در .گردد مي

 حرف شانيا زبان  بهيافته، صتخلّ و گذراني مشق وم،حمر بيدل ميرزا خدمت در”
 .٢“دزن مي

 نظر از نيز پيشين سخنوران از شاعر استقبال بحث ،بيدل روانيپ ييبازگو درکنار
 تنها شعرا گفته متقدمين اشعار  بههاي جوابيه از هرچند .است نمانده بيرون خوشگو
 بند عيترج از تيب کي و دکيرو ابوعبداهللا رباعي  بهخوشگو خود و بيدل ميرزا جوابيه
 اشارت امر نيا اما خالص، و اند گرديده درج عراقي فخرالدين جواب در بيدل ميرزا

 سخنوران به نسبت را خود استاد اخالص و ارادت ةدرج تذکره لّفؤم که کند،  ميآن بر
 که کرد، تأكيد را نکته نيا توان مي بيدل هاي جوابيه  بهتوجه با .است نموده مقرر پيشين
 داشت، نيک نظر نيز پيشين شاعران آثاِر بهو  سرود، مي اشعار هندي سبک  بهاصالً بيدل،
 ميرزا ةجوابي خويش ةتذکر در خوشگو .است کرده پيروي اشعار گونه نيا ازاي  عده
 جادياتيا داشتن ناگسستني ونديپ يلهسو نيا  بهساخته، مندرج رودکي رباعي  بهرا بيدل
 دليل نيا جانب، ديگر از .است نموده کيدأت فارسي ادبيات گذشته يراثم با را بيدل

 ادبيات از او کامل آگاهي و بيدل ميرزا جانب از فارسي گذشته ادبيات فراگيري شهادت
 گفت يرباع بيدل” که است، آمده خوشگو ةسفين در چه، چنان .گردد  ميمحسوب پيشين

 چند قرن بعد شانيا .بود الجواب ممتنع حال تا که رودکي، حکيم الشّعرا آدم جواب در
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  شگووخ ةسفيندر بيدل   ٤١٣

  

 آن جواب سرمنزل  بهلنگان  ـگنل نيز خوشگو فقير “…مدندآبر آن جواب عهده از
  :ابدي مي نگارش سوه .رسيده

  :رودکي
  ،رـسح تـوق ؟يـک ،يار ه؟ـک ،نـم بر دـآم

  ،پدر که؟ مشصخ م؟صخ ز که؟ ز ،ترسيده
رب و لب بر ا؟ـکج بر ،هـبوس چه؟ ،شدادم،  

  شکر بود؟ چون ،قـقيع د؟ب چه ،نه د؟ب لب
  :بيدل

  ،زلـمن ادـي ز چه؟ از ،انـفغ ه؟ـچ ،ردمـک  ،گل  بهخفت؟ کجا در ،ناقه که؟ ،خفت دي  
 ١دل  بهکه؟ بر .سر که؟ از .بار چه؟ .فتاداک  باطل، يعـس ز را؟ـچ ،ودـخ ز ه؟ـک از! داد  

 است نظير بي رودکي يرباع نيا يفارس ادبيات تاريخ در که است، مورد  بهيادآوري
 نمودن ظاهر توجه آن  به.است آمده قلم  بهجواب و سؤال موفّقانه کاربندي اصول  بهآن و

 زيرا گردد، مي آشکار شاعر پسند مشکل طبع هم جا نيا و نيست حکمت بي بيدل ميرزا
ايجاد  مشکل نسبتاً سبک با رباعي و گانهي ةنمون رودکي ةماي گران ميراث همه آن ميان از

 .است نموده روييپ را اعرالشّ آدم نموده
 ها آن استقبال اما اند، کرده تتبع را يرباع نيا خوشگو و بيدل هرچند ديگر، نظر از

 رنگ کي ها رباعي نيا محتواي و بندي قافيه طرز .رسد مي ظهور  بهمشکل صورت تنها
 ميرزا که است، نيا منظور .رددا بيدل کاري هتاز هاي کوشش  بهاشارت امر نيا و نيست
 .دارد جادکارانهيا خصلت يو استقبال بلکه کند، نمي کامل تقليد بيدل

 است، آراسته خود ةتذکر در بيدل مورد در خوشگو که ،پرارزشي و مفصّل بحث
 که چنان .گردد مي محسوب يو اشعار هاي نمونه ةاستفاد و شاعر جادياتيا  بهمرتبط
 جمح نيا  بهکه است، شده آورده نمونه تيب ٤٢٥ تعداد  بهبيدل ميرزا تجاديايا از آمد، گفته
 ،قصايد ،غزل اساساً بيدل ادبي آثار از لّفؤم .است نيامده اشعار تذکره در شاعري ديگر از
 شعر دو شاعر اشعار ميان .است کرده انتخاب را مستزاد و يهثمر ،يرباع مثنوي، عه،طق
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  ٤١٤  قند پارسي

  

 »نامه ساقي« ،»معرفت ورط«: از مثنوي هاي نمونه .ارندد يجا هم او ةسرود طويل رحب در
 خود ةتذکر نويسنده قول  بهکه اند، ديدهرگ انتخاب بياض از شاعر خود هاي مثنوي ديگر و

  :است رفته هم اشارتي چنيني جا مطلب نيا  به.است بوده نموده مرتّب را آن بيدل ميرزا
 فقير  بهرا آن و نوشته فرموده انتخاب غزليات اشعار از خود طدستخ به
  .١کردند تيعنا) .غ.ض ـ خوشگو(
 بزرگ يتاهم و يتاريخ بلند ارزش احبص توان مي نيز را خوشگو معلومات ينا

 در ابيات شاعر اشعار متون صحيح جهت زيرا .ساخت مقرر بيدل آثار شناسي متن در
 شاعر خود نويس دست بياض از .نمود خواهند برقرار را متني اصالت ،شده آورده تذکره

 شاعر ديوان نشر و حيحصت و هتهي مورد در هم امروز براي شاعر اشعار شدن انتخاب
 نسخه آن روي امروز تا که انچن توانند،  ميکرده خدمت زبان فارسي کشورهاي ساير در

 .دارد جريان مطالب حيحيص مورد در ييها بحث بيدل ديوان يافته انتشار
 يو وفات از پس که بيدل، يادبود فلحم فارسي دبياتا تاريخ در که است، مسلّم

 براي محفل نيا و است معروف اند، نموده ريدا شاعر مريدان و روانيپ بيدل عرس نام با
 بيدل، عرس افلحم اولين به راجع .است گذاشته هم ها زمينه شناسي بيدل مکاتب جاديا

 رثّؤم نقش و دهد  ميانفراو معلومات خوشگو اند، نموده ريدا شاعر همزمانان که
 .سازد مي مقرر ادبي محفل نيا تشکّل تاريخ نيتع در را خود هتذکر ةسرچشم

 سخنوران ين ابر گلشن شاه و بيدل ميرزا وفات از بعد است، معلوم که چنان
 گونه نيا  بهو بود درآمده سنّت حکم  بهشانيا عرس هاي مجمع گرديدن داير برجسته
 مجمع فراگير اکثراً مذکور محافل .٢است نموده اشاره ارهاب خوشگو ،يادبود محافل
 گرديد، بدل سرود و رقص محافل  بهگاها ادبي مجالس ن،يا برابر در .بود زيادي شعراي
  :کند  مينقل ها بزم چنين از کيي يفصتو منض خوشگو .نمود  ميدايپ دگاهيع  بهشباهت
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  شگووخ ةسفيندر بيدل   ٤١٥

  

 طوايف کس ٧٠٠ قريب .بود عظيمي مجمع عرس روز مشرف، مير باغ در”
 گرامي ميرزا باغ هاي وانيا از کيي در .داشتند مي گرم سرود و رقص هنگام

  .١“دشو فروز نسخ افروز مجلس خود شاگردان با
 آن در که نويسد،  ميشده يادآور بيدل ميرزا عرس مجلس از ديگر مورد در”

  .٢“دان ورزيده شرکت تن ١٠٠ قريب
 ديق او .رساند مي انجام  بهبيدل ميرزا آثار ذکر با خوشگو را خويش معلومات

 هزار ٩٩ آن ابيات تمام ةشمار که است، يادگار  بهحضرت آن از کلّيات” که د،ينما مي
 .٣“دکر نزو اوراقو  هشتنو رعيصم چهار خود حيات ينح در را آن و است تيب

 »رتيح طلسم« مثنويي ت،يب هزار يازده عرفان که دهد، مي خبر مصنّف جمله، آن از
 مسما تيب هزاردو  قدر  به»نامه ساقي« ت،يب هزار سه »معرفت طور« ت،يب هزار چهار

 هزار، چهار اتيرباع ،تيب هزار ده »عنصر چهار« بند، عيترج تيب هزار »اعظم محيط«به
 . استرهيغ و غزلياتشامل  تيب هزار چند و پنجاه بقيه

 خود اتاطّالع خوشگو که کند، مي هم آن بر اشارت خوشگو ةسفينة تذکر مطالعة
 ديگر موارد در بلکه ،بخشد نمي ختم شاعر  بهمربوط بخش کي در تنها بيدل ةدربار را

 حال نيا بيشتر .کند  ميياد شاعر از داشته نظر بيدل آثار و روزگار  بهمطالب ذکر هنگام
 در خوشگو مثالً، .رسد  ميچشم  بهتذکره نويسنده خود نامه زندگي نکات نقل هنگام
 سخن نيز خويش اساتيد از روريض هاي هحظل در شعرا با خويش ارتباط ذکر برابر

 خود ياتجاديا و زندگي جداگانه پهلوهاي تحقيق براي نکته نيا که آرد،  ميزبان به
 ةدربار که يهاي هسرچشم معلومات طبق. باشد  ميصاحب را يمهم يتاهم مؤلّف

 او  بهنسبت آرزو و سبقت بيدل، ميرزا گي،را بي غمي بي سرخوش، اند، داده خبر خوشگو
 دياسات خدمت نيا بارها مؤلّف نيز خوشگو ةسفين در رو، نيا زا. داشتند استادي حق
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 شهرت، قبول، حفظي، هاي صحبت از بيدل، ميرزا کنار در .است آورده قلم  بهرا خويش
 .١است داده قلم  بهنيز را نشردك استفاده رفيع و صمخل ابت،ث

 »خوشگو ةسفين «از ريغ  بهکه د،يآ برمي خوشگو ةتذکر ةمطالع از ن،يا رب افزوده
 ويژه طور  بهآثار نيا از کيي که دارند، تعلّق نيز »عمرقّ «و »بيدل ملفوظات« او قلم به
 ةدربار آن که داست،يپ اثر عنوان از .است شده بخشيده بيدل ميرزا يو استاد به

 خود معلومات  بهبنا .کند  مينقل بيدل دشاستا با لّفؤم هاي مالقات و ها صحبت
 ملفوظات« در و است شده مستفيد بيدل خدمت  بهبهتمر هزار از بيش يو خوشگو

 .٢هنمود داخل ار مذکورات نيا اکثر »بيدل
 راجع خوشگو ةسفين ةتذکر در که د،يآ برمي نتيجه باالي هاي سيربر از مجموع، در

 آمده قلم  بهفراواني اطّالعات بيدل ميرزا هندي سبک داران پرچم از کي يو ممتاز سخنور به
 .کنند مي بازگو شاعر آثار و روزگار آموزش و تحقيق در را تذکره مقام و نقش که است،

 ييآشنا نزديک از مقتدر شاعر نيا اشعار و افکار ةمندرج و معنوي يتشخص ا بما و
 سخنوران از بيدل استقبال مورد در خوشگو که يهاي بحث ديگر، سوي از .نيمك مي دايپ

 مهم ارزش خود  ازبعدنسل   بهشاعر آرمان و انديشه و سخنوري سبک ثيرأت و پيشين
  .سازند مي صمشخّ را بيدل روانيپ مکتب رواج و ظهور هاي هزمين داشته، علمي و ادبي
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  اگر رسيبيدل كالم  به  ٤١٧

  

  اگر رسي بيدل كالم به
  ∗خان محمد عامر

  پيش زمينة شعر بيدل دهلوي
ان پيدايش شاعر. ويژه در غزل تجربه كرد بهشعر فارسي پس از حافظ مرزهاي نوي را 

نيشابوري، عرفي  ترشيزي، نظيري فغاني؛ ظهوريبافقي، بابا بزرگي همچون وحشي
ه رفته رفته شعر فارسي شيرازي و ديگران گواه صادقي است بر اوج و اعتاليي ك

  .دست آورد به
اين امر پيامد . در شعر شكل گرفت) لحاظ تصوير و محتوا به(تغييرات ساختاري 

كوشيدند  كوشش شاعران نوجويي بود كه تجربة حافظ را فراروي خويشتن داشتند و مي
ب پيدايش مكت. ت و پيروي از خواجة شيراز، سخن را ارتقايي بايسته بخشندتبعي بهتا 

كردند و  جو مي  و هايي نو را جست گوي راه وقوع گواه اين امر است كه شاعران پارسي
  .انديشيدند هايي تازه مي شهود افق به

 و اصفهان را تحت نفوذ خود داشت زهاي ادبي شيرا مكتب وقوع، كه بيشتر حوزه
با تالش شاعراني همچون كاتبي، وحشي بافقي، اهلي شيرازي، زاللي خوانساري، 

چون و چرا بر ادب و شعر  اي بي مكتبي و خواجه ثنايي اندك اندك سلطه و سيطره
 ،تعبير قدما بهمثابة شاعري صاحب سبك و يا  بهبابافغاني شيرازي . فارسي آغاز كرده بود

 كوشش اكثريتي از.  و اسلوب، چهرة محبوب شاعران پس از حافظ بودزصاحب طر
كشف  بهروي از بابافغاني  ي و تقليد كنند و با دنبالهشاعران آن بود كه از طرز تازه پيرو

كيد أآنان در طرز نو بر عناصر خاص تكيه و ت. قلمروهاي ناشناخته در شعر نايل آيند
                                                   

  .دانشگاه لكهنو، هندبق اسمهمان يار استاد  ∗
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داشتند و سعي بر آن بود كه با حفظ تمامي تجربيات پيشينيان در ساختار كهن، تغييرات 
ويژه  بهوارد شعر شود، ) چه در صورت و چه در محتوا(موضوعات جديد  تازه با

  .بندي و تصويرگري بود كيد در اين جهت، بر خيالأبيشترين ت
 كه اين سخن بدان معنا نيست كه در كار پيشينيان صور خيال وجود صد البتّه

 بلكه اين سخن دقيقاً بدان معناست ،بندي در كار آنان فراموش شده بود نداشت، و خيال
توسعة  كوشيدند تا اين امر را با ر از ايشان مي متأثّكه شاعران مكتب وقوع و سرايندگان

تري  يابي را وسعت فزون بيشتري در كار خود وارد كنند، دامنة تصويرگري و مضمون
ترين جوهرة شعري، بيش از پيش  ترين و اصلي مثابه اساسي بهبخشند و عنصر تصوير را 

سوي انتزاع  بهعمومي در تصويرسازي نيز حركت و گرايش . در كار خود منظور دارند
دار بيان آن مفاهيم بودند، حالت مجرد  مفاهيم عقالني و بالتبع تصاويري كه وظيفه. بود

ژرفا  بهاي تصويرگري كه رويكرد و توجهي  اصطالح، گونه بهيافتند و  و انتزاعي مي
  .گرفت داشت، شكل مي

پردازي سبب  ونسازي و مضم بندي، تركيب  خيال بهعنايت خاصّ شاعران اين دوره 
كارهاي  بهنگاهي . هاي شاعرانه شد اي در ابداع و نوآوري سابقه رشد و گسترش بي

. سازد تر مي شاعران پيش از حافظ و شاعران پس از او، ماهيت بحث را مشخص
. ها بود خدمت گرفتن آن بهسبك خراساني تكية اصلي بر توصيف عناصر طبيعي و  در

ني مانند انوري ابيوردي، ناصر خسرو قبادياني، اسدي بندي شاعرا تصويرگري و خيال
طوسي، فرخي سيستاني، عنصري بلخي، منوچهري دامغاني و فردوسي طوسي محدود 

مفاهيم مجرد و انتزاعي  بهتر  اين شاعران كم. وصف طبيعت و عناصر طبيعي بود به
هايي خود را ها و تصوير گستردگي و توسعة ن پرداختند و در كارشان شبكة تداعي مي

شفّافي در  بهاي صاف بود كه طبيعت را  شعر سبك خراساني همچون آينه. نيافته بود
  .كرد خود نمايان مي

خدمت  بهاي  در سبك عراقي عناصر تازه. پس از اين سبك، سبك عراقي پديد آمد
 و انديشة فلسفي، عرفاني در شعر، اوج و اعتالي شگرف و ژرف يافت. گرفته شدند

.  شاعران و كار ايشان چهره نمودشخصيتمثابه خصلتي اصلي در  بهي درونگراي
شاعراني مانند عطّار نيشابوري، فخرالدين عراقي، سعدي شيرازي، مولوي و در نهايت 
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خدمت بيان مفاهيم  بههاي سرشار و قدرتمند خويش را  بندي حافظ شيرازي خيال
هاي  شهديجهت انتقال باورها و انعارفانه درآوردند و سعي كردند تا از اين محمل در 

 سبك خراساني درونگرايي و شهود، در سبك عراقي برخالف. خويش سود جويند
مقوالت دروني، سبب شد كه  بهاين امر يعني پرداختن . نقشي كليدي بر عهده گرفت

گيرد و اندك اندك در  گرايي محض فاصله شعر در روند تكامل و تعالي خود، از طبيعت
ويژه نزد مولوي و حافظ ما  به. گرايي صرف و شهود محض قرار گيرد عبرزخ انتزا

  .تلفيقي قدرتمند از عناصر طبيعي، عاطفي و فلسفي، عرفاني مواجهيم با
كرد اساسي و اصلي شعر اين روي

گرايي  حركتي است از طبيعت دوره،
دايرة مفاهيم انتزاعي . گرايي سوي انتزاع به

مرحلة  بهتا رود  يابد و شعر مي توسعه مي
اما در هر دو . تر شود تجرد محض نزديك

سبك خراساني و عراقي، تصاوير هنوز 
  .خورد چشم نمي بهو مركّب بودن تصاوير چندان  اند و بسيط، و پيچيدگي ساده

از ديگر سوي، هنوز ميان شعر اين شاعران و مسائل كوچه و بازار، مسائلي كه مردم 
شعر اين دو سبك در اكثر مواقع نسبت . اي وجود دارد ها مبتال هستند، فاصله آن به
  .تفاوت است مشكالت اجتماعي خونسرد و بي به

درك و دريافتي عميق  شاعران مكتب وقوع و بعد از آنان، شاعران سبك هندي، با
هر شكل ممكن،  بهتطور تاريخي ذهن و زبان، اين مسئله را درك كردند و كوشيدند تا 

دانستند كه  اينان خود را معماراني مي. و اين كمبود را جبران نمايندكنند   را پر خألاين
فغاني، بسياري شعر بابا بهنگاهي . وظيفة بازسازي زبان شاعرانه بديشان محول شده است

نو  توان آغازگر طرز اين شاعر كه او را مي. سازد از مسائلي را كه گفته آمد، روشن مي
تازه از ميراث پيشينيان و ابداعات خاصّ خود تلفيقي  بهكوشيد تا محسوب داشت، 

را سرلوحة برنامه گيري از فرهنگ عامه و فرهنگ كوچه  ابداعاتي كه بهره. دست يابد
 سبك خراساني اخذ كرد و عرفان و عشق را ازفغاني وصف طبيعت را بابا. خود داشت

عناصر  عناصر، باوام گرفت، و آن گاه كوشيد تا با تلفيق اين  بهاز شاعران سبك عراقي 

در نگاه اقبال، بيدل تنها يك شاعر نيست، 
بلكه او بيدل را پس از سنكراچاريا 

ترين متفكّر  ، بزرگ)شارح اوپانيشادها(
 .داند تمامي شبه قارة هند مي
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هاي تداعي معاني موفّق گردد و  توسع و گسترش شبكه بهپردازي،  بندي و مضمون خيال
  .طرزي تازه پديد آورد

پس از مكتب وقوع، تكامل منطقي و حقيقي شعر فارسي در سبك هندي تحقّق 
شاعراني همچون ظهوري ترشيزي، عرفي شيرازي، فيضي دكني، مسيح كاشاني، . يافت

ي، كليم كاشاني، صائب تبريزي، طالب آملي، سليم تهراني، عظيما نيشابوري، ملك قم
تهراني، واعظ قزويني، بيدل دهلوي، غنيمت پنجابي، غني كشميري، شوكت  صيدي

بخارايي، جويا تبريزي، فاني كشميري، غزالي مشهدي، محتشم كاشاني، ولي دشت 
 اصفهاني، طرزي افشار، بياضي، شاني تكلو، قدسي مشهدي، سنجر كاشاني، شكيبي

اي، فغفور گيالني،  غيب، نقي كمره ناصر علي سرهندي، حزين الهيجي، نظام دست
رضي آرتيماني، شفايي اصفهاني، غياثاي شيرازي، شاپور طهراني، فصيحي هروي، 

ا شاه  سالك يزدي، سرمد كاشاني، فياض الهيجي، ملّ،مشرقي مشهدي، اوجي نطنزي
ي، برهمن الهوري، ذبيحي يزدي، احسن تربتي، فوجي بدخشاني، شيداي فتحپور
عرشي دهلوي، سالك قزويني، رمزي كاشاني، راقم مشهدي، نيشابوري، احمد عبرت، 

مجذوب تبريزي، وحيد قزويني، عالي شيرازي، سرخوش كشميري، مير نجات 
اصفهاني، شهرت شيرازي، عالي نيشابوري، آفرين الهوري، فقير دهلوي، گرامي 

ها ثبت است،  هايشان در تذكره آبادي، و هزاران شاعر ديگر كه نام  ثابت الهكشميري،
  .ارتفاع تازه بخشيدندو شعر فارسي را اوج 

ها ارج و  ها و تصويرپردازي يابي مفاهيم جديدي طرح و عرضه شدند و مضمون
ت شدت رواج و رونق گرفت و رقاب بهبندي  تصويرگري و خيال. اندازه يافتند اعتبار بي

روز  بههايي كه روز  و نوآوريتعداد زيادي از شاعران، سبب شد كه شعر از ابداعات 
دست آوردند و از  بهيافتند، در دربارهاي پادشاهان هند مقام و موقعيت سزاوار  نمي

اين امر علّت اصلي مهاجرت شاعران ايراني . منزلت و موقعيتي مطلوب برخوردار شدند
و ادب فارسي زبان  بهيگر سوي توجه اميران و سالطين وقت از د. سرزمين هند بود به

بسياري از . سبب اشاعه و گسترش شعر و فرهنگ ايراني اسالمي در ميان هندوان شد
اند و علّت اصلي اين امر در واقع همان  شاعران برجستة سبك هندي از اهالي هند بوده

ها بود كه هند  قرن. وده استزبان و ادب فارسي ب بهتوجه روزافزون دربارها و مردم 
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در واقع اين زبان فارسي بود . كرد فرهنگ اسالمي ايران احساس پيوند و يگانگي مي با
  .١سرزمين پهناور هند شد بهكه پل انتقال فرهنگ اسالمي 
  تولّد و زندگي بيدل دهلوي

سال  بهموالنا ابوالمعاني عبدالقادر بيدل دهلوي 
هند » پتنه«ايالت » آباد عظيم« در شهر هجري ۱۰۵۴

تحصيالت ابتدايي را در همان شهر . متولّد شد
مردي سپاهي بود كه پدرش عبدالخالق . آغاز كرد

تصوف روي  به و بعدها از كار سپاه كناره گرفت
نام بيدل يعني عبدالقادر نيز پيامد نذري است كه . آورد و در زمرة دراويش قادري درآمد

شد نذر كرد كه اگر خداوند فرزندي  احب فرزند نميپدر بيدل كه ص. پدر كرده بود
تيمن و تبرك عبدالقادر خواهد گذاشت كه در واقع نام  بهوي عطا كند نام او را  به

  .گذار فرقة قادريه، شيخ عبدالقادر گيالني است بنيان
گذشت كه پدرش روي در نقاب خاك كشيد و او  هنوز شش بهار از عمر بيدل نمي

عهده  بهاو را از اين پس عموي جوانش سرپرستي .  مشكالت تنها گذاشترا با كوهي از
رفت، اما پس از ستيز و دعوايي كه روزي در  مكتب مي بهسالگي  بيدل تا ده. گرفت

 و داشت بازاين مكان  به از رفتن  راشاهد آن بود، ويكه  عمويش ،مدرسه واقع شد
ن از مدارس رسمي مطالعات خود را  مستعد و ساعي در بيرودترجيح داد كه اين شاگر

. چند زبان كامالً آشنا بود به را از حفظ داشت و قرآنسالگي  بيدل در ده. گيرد پي
ثير تعليمات پدر و أتبيدل تحت . همين دوره هستند بهنخستين اشعار بيدل نيز مربوط 

و خوبي آشنا شده  بهعمويش در سلك دراويش قادري درآمده و با تعليمات متصوفه 
                                                   

، احمد مكتب وقوع در شعر فارسي: منابع ذيل رجوع كنيد بهگيري مكتب وقوع و سبك هندي  دربارة شكل  .1
، دكتر احمد  عرفان و ادب در عصر صفوي؛ش ه ۱۳۴۸گلچين معاني، انتشارات بنياد فرهنگ ايران، 

، دكتر عبدالحسين سيري در شعر فارسي؛ ش ه ۱۳۷۳ و ش ه ۱۳۷۲ ، جلد، انتشارات حكمت۲ري، دا تميم
، ادوارد براون، ترجمة  ايران از صفويه تا عصر حاضرادبياتتاريخ ؛ ش ه ۱۳۶۲ ،كوب، انتشارات زرين زرين

، انتشارات ۴اهللا صفا، ج  ذبيح، دكتر  در ايرانادبياتتاريخ ؛ ش ه ۱۳۶۹ ،دكتر بهرام مقدادي، انتشارات مرواريد
  .ش ه ۱۳۶۹، چاپ ششم فردوسي

زبان فارسي  بيدل هرقدر به
خدمت برجسته نموده، از آن 

علم و ديانب اسالم،  بيشتر به
 .خدمت شايان فرموده است
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صورت يكي از اقطاب فرقة  بهجا پيش رفت كه  او در اين راه تا آن. رشد كرده بود
  :سرايد او خود در اين زمينه مي. قادري درآمد

 فـقـر مـا آيينة رمـز هـو اهللا اسـت و بـس
 فيض اين خاك از هزاران سير نتوان يافتن

صائب در كنار شاعران بزرگي همچون ناصر علي سرهندي، شوكت بخارايي، 
 كليم كاشاني، غني كشميريي و ديگران، طبع بيدل جوان آرام آرام باليد و بارآور ،تبريزي

  .بدر كامل شدن گذاشت بهگرديد و اندك اندك هالل شهرتش رو 
او خود در خاطراتش . بيدل در جواني با فقر شديدي دست و پنجه نرم كرد

پس  به.  ديدم چشم بهرگ را ت فقر چنان گرسنه بودم كه منويسد كه روزي از شد مي
آن سوي . اما اتّفاق شگفتي رخ داد.  تا در پس آن آسوده بميرمهديواري مخروبه رفت

سكّه را برداشتم و . توانست سبب آسودگي چند روزه باشد اي يافتم كه مي ديوار سكّه
  .سان شاعر از مرگ نجات يافت بدين. ١برگشتم

عنوان روزمزد در سپاه شاهي  بهاخت و گري پرد كار سپاهي بهبيدل مدتي نيز 
اما او كه طبع بلندش با اين مسائل سازگار نبود، بالفاصله پس از . خدمت مشغول شد به

و ديگر تا پايان عمر خويش از پذيرش اشتباه خويش واقف شد استعفا داد  بهكه  اين
  .كرد شغل دولتي ابا

هاي  حكومت.  هند بود مغولامپراتورحكومت شاهجهان  تولّد بيدل مصادف با
روز در حال  به روز امپراتورگرفتند و قدرت  محلّي از حكومت مركزي فرمان مي

 شكوفايي خاصّي برخوردار زتجارت و صنعت پيشرفت كرده و دين نيز ا. افزايش بود
. شد ي ادب دوست بود از شاعران در دربار او استقبال ميامپراتورچون شاهجهان . بود

  .ن دوره رشد شگرفي داشتعرفان نيز در اي

                                                   
و منابع ذيل مراجعه  كتب بهشعر عهد صفوي و بعد  بههاي مربوط  زندگي و احوال بيدل عالوه بر تذكره دربارة  .1

، دي، افغانستانجدحسين م ، غالمشناسي بيدل؛ ش ه ۱۳۴۱ ،، دكتر عبدالغني، افغانستاناحوال و آثار بيدل: شود
، دكتر محمد رضا ها شاعر آينه؛ ش ه ۱۳۴۰ ،الدين سلجوقي، افغانستان ، صالحنقد بيدل؛ ) جلد۲(تاريخ  بي
اهللا خليلي، افغانستان،  ، تصحيح خليلچهار عنصر بيدل دهلوي؛ ش ه ۱۳۶۷ ،عي كدكني، انتشارات آگاهيشف

  .مجموعة آثار
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تخت طاووس كه بعدها در . داد هنرهاي زيبا، اهميت بسيار مي بهشاهجهان 
آور از هنر  گفتاي ممتاز و ش غنيمت گرفته شد، نمونه بههند،  بهلشكركشي نادرشاه، 
براي . امر وي ساخته شد بهكاري آن ديار بود كه در زمان او و   جواهرسازي و منبت

مرگ ممتاز محل زوجة محبوب . حدود يك كرور روپيه مصرف شدساختن آن در 
شاهجهان كه پس از وضع حمل چشم از جهان فروبست، براي شاهجهان در ساختن 

اين بنا در واقع ياد بود محبت . اي قوي بود محل عامل و انگيزه بناي عظيم و زيباي تاج
  .همسرش است به نسبت امپراتورشائبة  بي

مي را جايگزين تقويم مغولي ساخت و بدين ترتيب رضايت شاهجهان تقويم اسال
او فردي دانشمند، شاعر و ادب دوست بود و . بسياري از علماي اسالمي را جلب كرد

كتاب و كتابخانه عالقه داشت كه بر بسياري از كتب خطّي  به جا آننقل تواريخ تا  بهبنا 
ي ديني و فلسفي و علمي او ها اين امر حكايت از آگاهي. حواشي سودمند نوشته است

در . مند بوده است مسائل فرهنگي عالقه به تا چه اندازه امپراتوردهد كه  دارد و نشان مي
، مولوي )ه ۱۰۴۲: م(او علما و دانشمندان بزرگي همچون شيخ عبدالحق دهلوي زمان 

و اند  كرده و شيخ محمد افضل جونپوري زندگي مي) ه ۱۰۶۸: م(عبدالحكيم سيالكوتي 
سعداهللا . اند يادگار گذارده بهشناسي از خود  آثار بزرگي در فقه و اصول، تفسير و دين

شناسي و ديگر علوم متداول  ، دينادبياتخان علّامي وزير دانشمند او نيز در فلسفه، 
  .عصر خويش متبحر بوده و قرآن شريف را از حفظ داشته است

ران را الگوي خويش قرار داده بودند شاهجهان و ديگر حاكمان هند در آن زمان، اي
ها خود و جامعة خود را با معيارها و موازين و  كردند كه در تمامي زمينه و سعي مي

از شاهجهان نقل است كه . آداب و رسوم و سنن فرهنگ ايراني منطبق و مطابق سازند
 كند كه ، و اين سخن حكايت از آن مي“پايتخت ما همانند شيراز است”: گفته بود

  .اند شهرهاي ايران در آن زمان در نگاه مردم هند اهميت و شان فراواني داشته
معني برالس، . رسد اين قوم مي بهاصل بيدل، از قبيلة برالس است يعني نسب او 

اين لقب را نخستين بار ايره دمسي برالس نسبش با چند . االصل است دلير و نجيب
بنابراين شايد بتوان گفت كه . اي خود برگزيدرسيد، بر تيمورلنگ گورگاني مي بهواسطه 

  .اند طايفه و قبيلة برالس از تيموريان بوده



  ٤٢٤  قند پارسي

  

اگر قبيلة شاعر را قبيلة ارالت هم بدانيم، قبيلة ارالت نسبتي با چنگيزخان مغول 
. نام منگلك ايزگه وصلت كرد بهمادر چنگيزخان، پس از مرگ پدر او با مردي . اند داشته

قبيلة . اند  ارالت نام داشت و قبيلة ارالت را از بازماندگان او دانستهپسر دوم اين مرد،
بيدل ) الخيال مرآتخان لودي در  علي مانند شير(نويسان  ارالس نيز كه برخي از تذكره

خان لودي  علي ظاهراً آنچه شير. اند از قبايل مغول بوده است را بدان منسوب داشته
گفتة او بيدل آن  بهزيرا . تر است شاعر نوشته صحيح، دربارة الخيال مرآتمؤلّف تذكرة 

  .چه را كه او نوشته بوده ديده و آن را كافي دانسته است
حتّي . آباد، شهري كه بيدل در آن متولّد شد، بسيار قديمي بوده است عظيم

از عظمت و شكوهي كه ) م ق ۵۰۰(شد بودا  مي  بنا روايتي هنگامي كه اين شهر به بنا
پوترا  تليپانام نخستين اين شهر . دست خواهد آورد، سخن گفته بود بهآينده دراين شهر 

 ۱۱۱۶اين تغيير نام ظاهراً در سال . آباد پتنه شهرت يافت نام عظيم بهبوده كه بعدها 
 كه هجري ۱۰۵۴تا سال . زيب، صورت گرفته است  شاهزاده نواسه اورنگتوسط هجري

درست شصت سال بعد نام . شد  پتنه ناميده ميسال تولّد بيدل است، اين شهر همچنان
همان نام پتنه شناخته  بهآباد امروز نيز  شهر عظيم. آباد تبديل شد عظيم بهشهر از پتنه 

  .اين شهر در ساحل جنوبي رود گنگ قرار دارد. شود مي
اما قدر . ستيهند اطّالع دقيقي در دست ن به خانوادة بيدل از زمان دقيق مهاجرت

ن است كه تا هنگام تولّد بيدل، چند نسل از مهاجرت آنان كه عموماً نظامي مسلّم اي
  .گذشته است اين سرزمين مي بهاند،  بوده

  نويسان در نگاه تذكرهبيدل 
آزاد بلگرامي در . اند كرده عظمت ياد بهنويسان بزرگ، بيدل را  نويسان و تاريخ تذكره

  :كند ين ياد مي، از بيدل چنخزانة عامرهتذكرة نفيس و پرارزش 
نشين  آبادي، پير ميكدة سخنداني و افالطون خم بيدل، ميرزا عبدالقادر عظيم”

طرزتراشي او تواند رسيد و كه را طاقت كه  بهيونان معاني است كه را قدرت كه 
  :جنباند تواند كشيد؟ چنانچه خود جرس دعوي ميكمان بازوي او 

  كيفيت اعجاز رسـد    شكل كه به  ِسحر، م   !وي طـرز بيـدل    ذر از دعـ   دعي، درگـ  م



  اگر رسيبيدل كالم  به  ٤٢٥

  

  :لّف گويدؤو م
  بلند طبع شناسد كـالم بيـدل را     آسمان نهـم   رساند پاية معني به   

اصلش از گروه ارالس، . نشانة فقر جزو دماغش و فروغ روشندلي نور چراغش
كدة هستي رسيد و در بالد  صبح بهآباد، پتنه از شبستان عدم  در بلدة عظيم

نوكري  بهآغاز شباب . برد مي سر بهو در بنگاله بيشتر ت هندوستان نشو و نما ياف
منصبي سرفرازي  بهگذرانيد و  شاهزاده محمد اعظم خلف خلدمكان، روزگار مي

سمع شاهزاده رسانيد، از او  بهسنجي ميرزا  يكي از آشنايان تعريف سخن. داشت
 نظمي سرانكار باز زد، هرچند ياران الحاح كردند كه. خواست كه شعري بگويد

همان ساعت عالقة نوكري . در مدح شاهزاده بايد گفت، درجة پذيرايي نيافت
پايان  بهه بآباد آمد و بقية عمر را در اين بلدة طي دارالخالفة شاهجهان بهقطع كرده، 

يعني ترك مداحي . مشربي مؤلّف است ذكر ميرزا در اين جريده بنابر هم. رسانيد
و چون ميرزا … راست و رد صله، همت فقراصله عطاي همت ام. و رد صله

از اواخر .  در اغنيا كشيد حق تعالي امراي عصر را بر آستان او فرستادازخود را 
عهد خلدمكان تا اوايل جلوس فردوس آرامگاه، محمد شاه، اركان هر سلطنت 

و چون نواب . رسانيدند تقديم مي بهرسيدند و مراتب نياز  خدمت او مي به
بر كشور دكّن مسلّط شد، )  ه۱۱۳۳( در سنة ثالث و ثلثين مائه و الف جاه آصف

  :قلم آورد بهميرزا در جواب اين بيت . ميرزا نوشت بهنامة طلب 
  پاي خـويش   ام حناي قناعت به     من بسته   ويشاي خـ  نـد نخيـزم ز جـ      دنيا اگر ده  

اميد و عالم قدس خر به و الف، ئةصفر سنة ثلث و ثلثين ما) سوم(ميرزا، سيوم 
ميرزا در زبان … آباد مدفون گرديد خانة خود، واقع در شاهجهان در صحن

 كه قرآنبلي . فارسي چيزهاي غريبي اختراع نموده كه اهل محاوره قبول ندارند
ند؛ غيرفارسي كه تقليد زبان دكر كالم خالق السنه است، فصحاي عرب قبول نمي

اوره تواند شد؟ مثالً ميرزا، موافقت اصل، چگونه مقبول اهل مح فارسي كند بي
جا گويد در آن. س در مرثية فرزند خود داردمخم:  

  كف داشـت  از انگشتش عصا به    كاشـت   هرگه دو قدم خرام مي    
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گويد كه چون   ميفايسالنّ مجمع در اما خان آرزو! خرام كاشتن، عجب چيزي است
ها كه  ليسان اين و كاسهميرزا از راه قدرت تصرفات نمايان در فارسي نموده مردم واليت 

ف صاحب ت تصرها دارند و فقير در صح اهل هندند در كالم اين بزرگوار سخناز 
براهين  به دادسخنچه در رسالة  سخن ندارد، بلكه قايل است چنان قدرتان هند، هيچ

ميرزا، اشعار موافق قواعد . انتهي كالمه. كند احتياطاً ثابت كرده، هرچند خود تصرف نمي
طرز خاص  بهغزل، مثنوي، رباعي، قصيده و همچنين نثر نيز . حت نيز بسيار داردفصا
. حقّا كه سخن او طرفه دماغي دارد. زند زبان تصوف حرف مي بهطرازد و اكثر  مي

ي كه بر مزار كلياتديوان غزل ميرزا، منقول از . ش مابين نود و صد هزار بيت استكليات
ها  االستعمال غزل در بحور قليل… ابتياع فقير درآمده هبباشد، نسخة تحفة صحيح  او مي

  .١“گويد، خصوص بحر كامل قدرت مي به
  :نويسد  بيدل، ميشخصيت دربارة شعر و اللطايف منتخبصاحب تذكرة 

ميرزا عبدالقادر بيدل اصلش از توران و قومش اوالب است، مدتي در بنگاله ”
ع خريد مرب بهل و ل بر پوستين توكّسربرده در بلدة دهلي آمده، قريب سي سا به

 ارباب دول را بر درش ـ تعالي ـنشسته، از زاوية قناعت پا بيرون ننهاده و او 
، كه شخص تصوف را اركان و از چهار عنصراكثر احوالش در كتاب . فرستاده

ش كه نهايت عظيم و كلياتتصانيف فايقة آن سرآمد نثاران است، مسطور است و 
تاريخ صفر سنة يك  بهالقصّه، او .  اقسام شعر است، مشهورضخيم و مشتمل

  .٢“عالم جاويدان رفت بههزار و يكصد و سي و سه از اين جهان، 
، دربارة موالنا االفكار نتايجاهللا گوپاموي هندي در تذكرة  موالنا محمد قدرت

  :نويسد عبدالقادر بيدل مي
ابر و افاضل، ميرزا عبدالقادر سرو بوستان طريقت، تذرو بيابان حقيقت، قدوة اك”

آباد روي  بيدل، كه اصلش از قوم ارالس جغتايي است، و والدتش در بلدة عظيم

                                                   
، مطبع نولکشور، کانپور، )م ١٧٦٢-٦٣/ه ١١٧٦: تأليف (عامره خزانة: )ه ۱۲۰۰ :م (آزاد بلگرامي، مير غالم علي  .1
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 .۱۱۱- ۲ ص ، انتشارات سنايي، تهران،اللطايف منتخب: خان ايمان، رحيم علي  .2
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كسوت فضايل و كماالت متنوعه آراسته و طبع همايونش  بهداده، ذات شريفش 
 انشاء بهپردازي قدرت تام داشت، و  در نظر. كلية فنون عجيبه و غريبه پرداخته به

 اش گلشن سخن را آب و رنگي تازه كالم، نسايم انفاس قدسهطرازي قدرت ماال
آراي عرايس معاني  كمال لطف و حسن چهره بهاطة فكر بلندش بخشيده، و مشّ

جا كه  از آن. ذكاي فكرت معروف بوده بهصفاي فطرت موصوف و  بهگرديده، 
ي طور كلّ از اغراض نفساني بهنظر  دست خواهش از اهل دنيا كشيده و قطع

ت و اعتبار، امرا و اركان سلطنت را مسخّر و عطاي فرط عزّ به سبحانه ده حقنمو
جميع خويش و اقارب  ما نواب شكراهللا خان باكي السيمنقاد وي فرموده كه هري

جاه در شعر  الملك آصف خود آشفتة محبت و اعتقاد ميرزا بوده و نواب نظام
استقبال  بهرفت  خانة نواب مي لتدو به] بيدل[ميرزا داشت، و هرگاه كه  بهنسبت 

غرض كه از اواخر . نشاند نهايت اعزاز و اكرام بر مسند خود مي بهآمد و  پيش مي
خدمتش مشرف  بهعهد عالمگير پادشاه تا اوايل محمد شاه، اركان هر سلطنت 

عالم بقا خراميد و در صحن  بههجري  ۱۱۳۳آخراالمر در سنة . گشتند مي
مير عبدالولي عزلت گفته كه . آباد مدفون گرديد اهجهاناش واقع در ش خانه

. آباد جمع بودند شعراي شاهجهان. تقريب عرس بر سر قبر ميرزا حاضر شدم به
ت كه از آمدنم ميرزا اين ني بهمن . محفل گذاشتند به ميرزا را برآورده كليات

  :سرصفحه اين بيت يافتم. خبري دارد آن را گشادم
  من مـرده باشـ    كه بر خاك آيي و مـ        دم خورده باشـم   چه مقدار خون در ع    

  .١“كرامت ميرزا معرف گرديدند بههمه ياران ديدند و 
  :كند  از بيدل چنين ياد ميالخيال مرآتصاحب تذكرة 

ها  زالل فكرش در صدف گوش. فرشته خوي صاحبدل، ميرزا عبدالقادر بيدل”
بلندپروازان . نمايد ها باغباني مي كند و سحاب سخنش در چمن هوش نيساني مي
عالم باال  بهسنجي اگر در هواي دريافت مطلب بلندش فكرها را  اوج سخن

                                                   
، چاپخانة سلطاني، )م ١٨٤٢/ه ١٢٥٨: تأليف (االفكار نتايج): ه ١٢٨٠ :م(اهللا  قدرت گوپاموي، محمد قدرت  .1
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اميد طاقت  بها داني اگر طوطي طبع ر و صدرنشينان انجمن نكته. فرستند رواست
حسن معني از پردة مشكين الفاظش . در مقابل آينة فكر صافش گذارند سزا

نشين از  رنگ شعشعة جمال معشوق از حجاب نقاب، نمايان؛ و حروف دل به
معاني ريزش . پرتو مضامين روشن چون خطوط شعاعي، مقدمة خورشيد تابان

ه و شمار؛ و كبك زمين اشعارش قطرات باران رحمت، بيرون از انداز بر
از قوم جغتاي برالس … خرام از الفاظ آبدار، چون ابر نيسان، گهربار خوش

العمر بجز تعلّق جمال معني  تدر مد. است و در هند نشو و نما يافته
جز لذّت سخن  بهتعلّقي سر همت فرود نياورده، و از بدو شعور  هيچ به
  .١“لذّتي ميل نكرده هيچ به

  :پس از نقل غزلي از بيدل، با مطلعامير علي شير لودي 
 نشـد ز آييـنة كيـفـيت مــا ظــاهــر آرايـي

 چندين لفظ پيدايي نهان مانديم چون معني به
عصر ناصر علي سرهندي وگوي بيدل با شاعر بزرگ آن  داستان ديدار و گفت به

  :اشاره دارد
فاق افتاد كه شيخ ناصر علي اتّروزي ميرزا را در مجلس نواب شكراهللا خان با ”
شيخ در آن مطلع . ميان آمد ند و اين غزل كه مرقوم شد دردهم صحبت كربا
هرگاه لفظ . گوييد تابع لفظ است ي كه شما ميا معني: خن كرد و گفتس

ي كه شما ا معني: ميرزا تبسم كرد و گفت. دگرد گردد، معني البتّه ظاهر مي پيدا
هي معني  اما آن چه من حيث هي. تداريد، آن نيز لفظي بيش نيس تابع لفظ مي

حقيقيت انسان كه با اين همه شروح و تفصيل مثالً . آيد لفظي درنمي هيچ بهاست، 
اما بر اكثري از . شيخ ساكت شد. مكشوف نگرديده در كتب مندرج است، هيچ

  .٢“ابيات ديگر وجد كرد
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  اگر رسيبيدل كالم  به  ٤٢٩

  

  :سدنوي ، دربارة بيدل ميالشعراء كلماتموالنا افضل سرخوش در تذكرة 
. گوست بسيار گو و خوش.  استساحل، ميرزا عبدالقادر بيدل، استاد فن بحر بي”

ها و  ديوان. رسد يابي مي داد معني بهنوازد و  در دارالخالفه كوس رستمي مي امروز
مثنويا چون . نگارد د دارد، و نثرهاي رنگين نيز ميات متعددر اين عهد، شاعر غر

  .١“بسيار خوش خلق و آرميده است. ت استوجود شريف او غنيم. او نيست
سرخوش ظاهراً از متابعان سبك بيدل بوده و با موالنا بيدل مراوداتي نيز داشته 

  :نويسد  در اين زمينه ميالشعراء كلماتدر . است
را از راه ) بيدل(اشارة ميان ناصر علي، چند بيت ايشان  بهفقير، سرخوش، ”

اگر ايشان شنيده محظوظ شدند، از . ساختهمطلع ها پيش مصرع رسانيده،  شوخي
. نديددنباشد بد بردند، اما ياران منصف پس روي غيرتي كه تالمذة رحمان را مي

  .اند كه ايشان فرموده چنان
  :بيدل

  انـد مـرا   ر گل نوشـته   م و ب  برات رنگ   فرصت نگهي آخر است تحـصيلم      به
  :سرخوش

  اند مـرا     بر گل نوشته   برات رنگم و    انـد مـرا     تهرشـ ثباتي عبرت س    ز بي 
  :بيدل

 عــوارض كـثرت وهــم اســت وحــدت مـا را
 خلل در شخص يكتا نيست گر قامت دو تا گردد

  :سرخوش
 كثرت رهنما گردد دويي كي ذات وحـدت را بـه

 خلل در شخص يكتا نيست گر قامت دو تا گردد
  :بيدل

 كند، هشيار باش شخص پيري، نفي هستي مي
 آيـيــنة تـركيـب الســتصـورت قـد دو تـا 
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  ٤٣٠  قند پارسي

  

  :سرخوش
  ركيـب السـت  د دو تا آيينـة ت     صورت ق   جلوگاه نقش پيري تختة مشق فناسـت     

در آن غزلي بيتي . تغير قافيه كرده بود بهدر زمينة غزل حافظ كه فرموده، غزلي 
  :شوق آن مطلع گفته بهحسن ادا فرموده، فقير نيز  به

  :بيدل
  اغي گفتـيم فـردا    ـدمـ  از بي   درهاي جنّت وا بـود امـروز      

  :سرخوش
  ويش رفتـــيم اهللا اهللاز خـــ  عـشق دادنـد ناگـاه     جام مي 

  :بيدل
  ١“شيشة رنگ پريده اسـت  صاف طرف به   دهـد  شكستن نمـي   ود عبث به  گل جام خ  

، دربارة بيدل چنين سفينة خوشگونام  بهداس خوشگو، در تذكرة خود  بندرابن
  :نويسد مي

ات كم و بيش چاشني بند كرده بوده، و و رياضيات ات، طبعيهيجناب از اٰل آن”
تمام . داني و موسيقي بسيار آشنا بود طبابت و نجوم و رمل و جفر و تاريخ به

 داشت و در فن ياد بهقصة مهابهارات كه در هنديان از آن معتبرتر كتابي نيست، 
حضرت  آن… رسيد خدمتش مي بهروز  مؤلّف هر… ]بود[نظير   منشي بييانشا
علم تصوف خوب ورزيده، و . اي بلند داشت فهم معني توحيد و معارف پايهدر 

تحقيق كمال رسانيده، در اين مقدمه جنيد و  بهمسائل آن را از عمل اين فن 
سرنبرده كه  بهت و آبرو اين عزّ بهشاعر  رين هيچدر متأخّ… بايزيد وقت خود بود

ظم پادشاه نشان بود، دو سه الملك، سيد عبداهللا خان كه وزيراع قطب. او داشت
خاست و پيش  مرتبه كه طلب داشت همين كه نظرش بر ميرزا افتاد از كرسي مي

جاه، كه  الملك آصف نوابو . گذاشت كرد و تكيه و مسند مي دويده و معانقه مي
مشورت ايشان  بهديواني . وكيل مطلق هندوستان بود از دوستان ايشان است

رفتند و انواع  خدمتش مي بهرد و بزرگ شهر، سرشام ترتيب داده و ديگر اكثر خ
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  اگر رسيبيدل كالم  به  ٤٣١

  

فقير در اين مدت عمر كه پنجاه و شش مرحله طي كرده، … داشتند ميفيض بر
ت كماالت و حسن اخالق و جامعي بهكن يباشم، ل هزاران مردم برخورده مي با

 بزرگي و همواري و شكفتگي و رسايي و تيزفهمي و زودرسي و انداز سخن
ب معاشرت و حسن سلوك و ديگر فضايل انساني، همچو اويي گفتن و آدا

  .١“خدمتش مستفيد شده باشم بهدر عمر زياده از هزار مرتبه … ام نديده
  بيدل در نگاه معاصران

رومل ااند دكتر ه ميان آورده به بيدل سخن شخصيتاز كساني كه دربارة شعر و 
  :نويسد ي مگويان هند و سند پارسيسدارنگاني است كه در كتاب 

فكر بوده، و   مردي روشنهجري ۱۱۴۳سال  بهميرزا عبدالقادر بيدل، متوفي ”
قول دكتر رضازاده شفق، در غزل عرفاني و اشعار ذوقي و  به. طبعي توانا داشت

  .٢“ هندي را نشان داده است كاربرده و بهترين نمونة سبك بهمثنوي استادي 
  : داغستاني عقيده دارد كهواله

هاي غريب  ر اشعارش موافق محاورة فصحاي عجم نيست، و تركيبهرچند اكث”
قصايد و . در زبان فارسي اختراع نموده، اما شعرهاي بلند و برجسته بسيار دارد

  .٣“غت و مناسبت در سلك نظم كشيدهالقطعات و مثنوي در كمال ب
 ندر اسالمي در هتاريخ تفكّحجم اما با ارزش  دكتر عزيز احمد نيز در كتاب كم

  :نويسد بيدل و شعر او پرداخته و مي به
گونه  گيري او، هيچ سبب سخت به) ه ۱۰۶۹-۱۱۱۸(زيب  در عصر اورنگ”

با اين . انحطاط رفت به عمل نيامد و شعر فارسي رو بهحمايت رسمي از شعرا 
وصف، شاعري مثل ميرزا عبدالقادر بيدل چالشگرترين شاعر هندي ايراني 

هايش و كوشش در جهت عقلي كردن افكار و   واژهمضامين و حسن انتخاب با
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  ٤٣٢  قند پارسي

  

سبك هندي در اشعار سرشار از … دهد ميتصاوير خيال، نبوغ خويش را نشان 
سختي خود را از  بهاشعاري درونگرا كه . اوج خود رسيد بهجوش فكري بيدل 

  .١“كرد بندش شده بود، آزاد مي قيود سبكي متكلّفانه كه بيدل پاي
گان بيدل، انديشمند و شاعر بزرگ معاصر مرحوم اقبال يكي ديگر از ستايند

شيفتگي . دهد بيدل شيفتگي شگرف و شگفتي را نشان مي بهاقبال نسبت . الهوري است
ها بيت يا مصرعي از بيدل را تضمين كرده يا  هايي كه در آن توان در سروده اقبال را مي

 در نگاه اقبال، بيدل تنها .در سخناني كه دربارة عارف دهلوي گفته است، مشاهده كرد
ترين  ، بزرگ)اوپانيشادهاشارح (نيست، بلكه او بيدل را پس از سنكراچاريا يك شاعر 

اردو دارد  به، قطعة شعري ضرب كليماو در كتاب . داند ة هند ميقار متفكّر تمامي شبه
  :ترجمة آن شعر اين است. كند كه در آن بيتي از بيدل را تضمين مي

  حقيقت يا فريب چشم من؟اين بود عين 
  اين زمين، اين دشت، آن كهسار، آن چرخ كبود

  گفت نيست گفت هست و آن يكي مي اين يكي مي
  كي توان دانست كه دارد جهان تو وجود؟

  ت مانده بود اهل همهرا هعقدة مشكل ب
  خوبي اين گره را برگشود بهميرزا بيدل 
  نشان بود اين چمن داشت وسعت بي دل اگر مي

  .٢ مي بيرون نشست از بس كه مينا تنگ بودرنِگ
 .اند گرفته هاي بيدل مورد استفادة اقبال قرار  ابياتي از سرودهنامه و مقاالت اقبال اقبالدر 

  :ابيات ذيل اشاره كرد بهتوان  از آن جمله مي
  خاك مجنون را غبار خاطر صحرا كنـد         ور ليلي كو كه باز آرايش سـودا كنـد         ش

* 
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  اگر رسيبيدل كالم  به  ٤٣٣

  

  يرت چيده اسـتـش داغ حتا ز آغوش وداعـ
 همچو شمع كشته در چشم نگه خوابيده است

* 
  سوختن، نيست خيالي كه نهان دارد شمع        رچه در دل گذرد وقف زبـان دارد شـمع    ه

* 
  مژه برهم مزن تا نشكني رنگ تماشـا را          هاست در آغوش مينا خانة حيـرت        نزاكت

* 
  جنون مبـاش    اي بي  هرچند عقل كل شده     ر كمال اندكي آشفتگي خـوش اسـت     با ه 

* 
 كالم بيدل اگر رسي مگذر ز جادة منصفي به

 طلبد ز تو صلة دگر مگر آفرين كه كسي نمي
* 

 ـت امـداد خـلـقتـا نگـردي پـايـمـال مـنّ
 عرق گامي دو پيش از خجلت احسان برآ بي

حسين شاكر صديقي نوشته بود كه براي  نام غالم بهشاعري  بهاقبال الهوري 
  . خويش بايد آثار بيدل را مطالعه كندتصحيح كالم

، تأليف فيض محمد بيدل چه گفتاي بر كتاب  مرحوم استاد سعيد نفيسي در مقدمه
  :ايرانيان چنين سخن گفته است به زكريا، در معرفي بيدل خان
 هندوستان، بهافغانستان، چه  بهتاجيكستان،  بههر سو كه برويد، چه  بهاز مشرق ايران ”

ه زبان فارسي را از مادر آموخته يا در دبستان بدان خو گرفته است، از هركس ك
زبان فارسي انس دارند، شب و روز، در خلوت و  بهاز مردم اين كشورها كه 
در كابل مرحوم هاشم شايق، شاعر و اديب . شنويد جلوت، نام بيدل را مي

ير ادب زيست و از مشاه ها در افغانستان مي معروف، از مردم بخارا كه سال
عرس «نام  بهفارسي زبان آن سرزمين بود، هر سال در روز رحلت بيدل مجلسي 

روز از  داد و يك حضور ادباي شهر تشكيل مي در خانة خود در كابل با» بيدل
خواندند و شرح حال او را  كردند و آثار وي را مي بامداد تا شام ياد از وي مي



  ٤٣٤  قند پارسي

  

اي است كه مردم اين كشورها  العاده قاي از توجه فو هاين مراسم شم. گفتند مي
هندوستان و هاي آثار بيدل در  نسخه… اين شاعر فارسي زبان دارند بهنسبت 

هر بسيار فراوان است و از پادشاهان و امرا و النّ پاكستان و افغانستان و ماوراء
اي  ، هركس استطاعتي داشته، نسخهتوسطبزرگان اين كشورها گرفته، تا مردم م

 خطّ ل باها نسخ بسيار مجلّ ميان آن د ترتيب داده است و دربراي خو
شود و  نويسان معروف كاغذ و تذهيب و جلد بسيار عالي ديده مي خوش
اي نيست كه كتاب فارسي در آن نباشد و چند نسخه از آثار بيدل  كتابخانه هيچ

فاخر جاي آن است كه ايرانيان هم اين شاعر بزرگ را كه از م. در آن نتوان يافت
  .١“زبان فارسي است بشناسند

دانشمند، اديب و شاعر معاصر افغاني فيض محمد خان زكريا وزير معارف سابق 
، دربارة كالم و انديشة بيدل چه گفتافغانستان در كتاب كم حجم ولي پربار خويش 

  :نويسد ل سخنان شيوايي دارد و ميبيد
منصة ظهور آورد كه  به بيدل در نظم و نثر فارسي، سبك بسيار دلربايي را”

ل گنج د بيكليات. سازد خواننده و مستمع را مجذوب و مفتون كالم خود مي
خوبي آشنا گرديده  بهاين كالم حقايق پيام،  ابشايگان علم و عرفان است و دنيا 

ي حاصل ا  و بهرهايرانيان از اين مفخر زبان فارسي تاكنون كمتر حظّ. است
ميرزا  كليات. اطّالعي ندارند ر اسالم هيچن عالم متبحعرب و ترك از اي. اند كرده

عبدالقادر بيدل، از دور خجستة احمد شاه بابا تا امروز در افغانستان، سرماية 
 حضرت بيدل شمع كلياتهر، النّدر بخارا، ماوراء. مطالعة اهل علم و عرفان است

نج باغي انجمني هر روز جمعه شعرا و ادباي تاشكند و سمرقند در كُ. محفل بود
 ي چاي نوشيدن در دست گنجا وپزي كرده پياله آراسته گردهم آمده پخت

فكر  بهخواند و ديگران  شايگان بيدل، همه دل را بر سر زانو گذاشته، يكي مي
از بادة عشق و محبت بيدل سرشار . كردند خود آن را توجيه و تفسير مي

يمون حكومت انگلستان، يك شدند و از استماع كالم سعادت تا دورة نام مي
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  اگر رسيبيدل كالم  به  ٤٣٥

  

زبان انگليسي وسيلة تحصيل نان و تأمين جان . كرد دورة فترت حكومت مي
حتّي تمام مفاخر معنوي هند، در اين ظلمت فرنگي مآبي،  زبان فارسي و .گرديد

از بيدل و درس عشق و عرفان او نام و نشاني باقي . معطّل و مختل گذاشته شد
زبان فارسي خدمت برجسته نموده،  بهيدل هرقدر ب. و كسي صاحبدل نشد. نماند

علم و ديانب اسالم، خدمت شايان فرموده است كه سرماية افتخار  بهاز آن بيشتر 
 بيدل خيلي كليات بهامروز هم . شود گذشته و آيندة مسلمانان عالم شمرده مي

ريت پرستي جهان امروز عالم بش ماده. رود سوي ضاللت مي بهدنيا . احتياج داريم
كالمي چون كالم بيدل . كند انگيز تهديد مي عواقب بس خونريز و نتايج فتنه بهرا 

رنگ، . تواند افكار گمراه كنندة اين عصر را اصالح كند عارف و متصوف مي
  .١“اوهام و خياالت را از دل و دماغ انسان بزدايد

  :ة بيدل چنين اظهار نظر كرده استاهللا صفا دربار دكتر ذبيح
اي است كه مورد مطالعة  پايان دوره گوي در ترين شاعر پارسي زرگبيدل ب”

 كه او نخست آن. ورزند بيدل از دو راه اعتقاد مي بهشناسان هند  پارسي… ماست
كه او را  شمارند، و دوم آن را از صاحب كماالن و پيشروان بزرگ طريقت مي

مير خسرو دهلوي و ار، بعد از استاداني مانند گوي متأخّ ترين شاعر پارسي بزرگ
علّت آن است كه او در نظم و نثر صاحب شيوة . دانند ن جامي، ميحٰمعبدالر

ها و مقصودهاي گوناگون خويش در آن شيوه  خاص بوده و در بيان معني
دست بود و در ايراد  بندان چيره وي از خيال. نهايت توانايي سخن گفته است با

لي و هاي استعاري و تخي و تركيبها  هاي پيچيدة شاعرانه و تشبيه مضمون
ها  هم در آميخته، و از اين راه بهو دراز هاي دور  پردازي مات پردامنه و خيالتوه

چه در  ي با آنكلّ بهكالمي با رنگ و نگار تازه و كامالً بديع فراهم آمده است، كه 
رزش ا بهمير عبدالرزّاق خوافي كه … يابيم، متفاوت است هاي پيشينيان مي ديوان

شناسان هند بدو اعتقاد  كار بيدل در اين راه واقف بود و مانند همة سخن
سرآمد غامض خياالن واال استعداد، و جمع ”: نويسد ورزيد، دربارة وي مي مي
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گستري فردارايي و شكوه  بر سرير سخن. فكر را استاد است معني بندان خوش
از بدو … هجمشيدي داشته و در دارالملك سخنوري كوس رستمي نواخت

اگرچه در . سنج بلند فكرت جلوه فرماي ظهور نگشته  معنينمايش سخن، چنين
متقدفضايل  با] جامي[ن حٰممين امير خسرو دهلوي و در متأخّرين موالنا عبدالر

ا در زمانة صوري و كماالت معنوي در فنون شاعري جامعيت تمام داشتند، ام
شايستگي  به راه و رسم سخنداني را دستياري فكر و پايمردي طبع بلند بهوي 

ت شهرة كمال جامعي بهيابي  در همة مشام سخنداني و انواع معني. تمام ورزيده
متانت الفاظ و تناسب فقرات و بست تراكيب و نشست  بهآفاق گرديد، بلكه 

 آيين تازه و واضع روشي جداگانه انداز موجد  خيال و رساييمفردات و رنگيني
  .“مستعار و ماحي طورهاي باستاني تواند بود، گشتكه ناسخ طرزهاي 

هاي بيدل اگرچه درست است، اما  اين سخنان مير عبدالرزّاق و دربارة نوآوري”
. اند مغايرت دارد، درست نيست چه ديگران داشته كلّي با آن بهكه شيوة او  اين

ند كه رو كساني هست بيدل و همطرازان او در هند كم نيستند، در حقيقت دنباله
كه  بعد از طريقة سنّتي آن بيرون كشيدند و همچنان به سدة نهم ازشعر پارسي را 

ام، زيبايي سخن را در ابهام آن پنداشتند، ابهامي كه از پيچيدن  جاي خود گفته به
نهادن كالم  هاي ديرياب خيالي و وهمي و بنا ها و استعاره امة تشبيهمقصود در ج

پروري   اقرار داشت كه بيدل در اين ميدان خيالبايد… شود ها حاصل مي بر آن
او و يا در عهد  بههاي نزديك  آوري از همة شاعران ديگر كه در زمان و مضمون

او در هند و ايران پديد آمده بودند، پيشي جست و دست همگي آنان را از 
  .“پشت بست
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  !ي از اشعار بيدلعكّاس
  ∗با ريکاردو زيپوليگفتگو در 

 با هزار و يک مکافات قرار »چشم درون« نمايش عکس ةيک روز پس از مراسم افتتاحي
. شناس ايتاليايي ديدار کنند  و ايرانعكّاسشد برخي اصحاب رسانه با ريکاردو زيپولي، 

ف روي تکلّ تم که ساده و بي هنرهاي معاصر تهران يافة موزهاي او را در يکي از گوشه
  .مبلي نشسته بود

 ايتاليايي، بسيار فشرده و در کمال ضيق وقت انجام شد و عكّاسگفتگوي با اين 
 پاسخ دهد، خبرنگاران ديگر ها تمام پرسش  بهکه زيپولي عالقه داشت وجود اين با

زد که گويي   مي طوري از بيدل دهلوي حرف،دادند  نمياو  به مجال اين کار راها رسانه
اسش هنوز در خاطرم مانده است که  دقيق و حسةچهر. شناسد  ميست او راها سال

دو طرف   بهيش راها ، مثل ادا کردن يک دکلمه، دستال آخر را از او پرسيدمؤوقتي س
ظهر  از در آن بعد) بيدل(سمت پنجره موزه، انگار   بهبا نگاهي مستقيم و نافذ. باز کرد

  . زمستان پشت پنجره ايستاده بودزير آفتاب زعفراني
 ادبياتمل اه تعي پرداختيد، متوجعكّاس  بهوقتي با الهام از اشعار بيدل دهلوي

 کهن ادبيات  بهنوعي خواسته يا ناخواسته  بههرحال، شما  بهديگر هنرها شديد؟  با
  کرديد پيوند محکمي ميان اين دو حاکم است؟ در آن وقت حس. ايران نقب زديد

ر من اين ه با يکديگر متفاوت است، يعني تصوشک نکنيد؛ هرچند اين دو قضي. اممسلّ
اته بيدل با است که قضيادبيهرحال، حتماً  بها کالسيک در مجموع تفاوت دارد؛ ام 

شاعراني مثل . پيوند يا ارتباطي ميان اشعار کالسيک فارسي و هنرهاي ديگر هست

                                                   
  .شناس ايتاليايي عكّاس و ايران  ∗
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اند؛  توصيف طبيعت پرداخته  بهشعار خودخي و منوچهري همواره در اعنصري، فر
ي را شروع کردم، براي من عكّاسهمين طبيعت شما هم در ابتداي زماني که کار  اام

ايران آمدم،   بها وقتيشناخته نشده بود و تصوير ذهني از اين مناظر در ذهن نداشتم؛ ام
شناخت  ريج باتد  بهکردم و تک مناظر ايران آشنا شدم و سپس ارتباط برقرار تک با

 را »دهلوي بيدل« هخاصّو فارسي زبان عميقي که حاصل شد، توانستم شاعران ايراني 
  .بهتر بشناسم

 ها ايتاليا برگشتم، اشعار آن  بهي کردم وعكّاساين ترتيب وقتي از مناظر ايران  به
ي از ديگر کنم حساب بيدل حتّ  ميرهرچند در اين ميان تصو. زد  ميذهن من چرخ در
  . کهن جداستادبياتعران شا

 ي ارتباط دارد و اين راعكّاساين دليل که بيدل شاعري است که با طرز   بهشايد
از نظر من، بيدل ارتباطي .  آينه در اشعار او مشاهده کردةکاربردن کلم  بهتوان از مي

يي از ها خي و عنصري که همواره برشبرخالف شاعراني چون فر. مناظر طبيعي ندارد با
  .اند طبيعت را در اشعار خود تصوير کرده

ي که در ونيز عكاسي انها  نظر، عکسةاز اين نقط. مند است مسير ذهن عالقه  بهبيدل
  .تواند حاصل پيوندي با اشعار بيدل باشد  ميام، گرفته

طور در اشعار  همين. ي فراواني وجود داردها در اشعار کالسيک ايران، نماد و سمبل
 کار  به آينه را زيادةعنوان مثال کلم  به خود شما هم اشاره کرديد که ويکه) بيدل(

  ي منتقل کنيد؟عكّاس  بهطور توانستيد اين نمادسازي ادبي را ه، شما چگرفته است مي
ميه سمبل و نماد که شما از آن حرفاين قضي  من . ت داردزنيد، براي من خيلي اهمي

 يک عکس قصد دارد ةارائ ين است که فکر کند با اعكّاساعتقاد دارم، يکي از وظايف 
.  چشم درون داشته باشد بايد واقعاًعكّاستعبيري   به.مردم نشان دهد  بهچه چيزي را

همان   بهکند،  ميي را دنبال هر فردي که هنر خاصّا و اساسعكّاساين اوصاف هر  با
سفر   باعكّاسست که ي اعكّاساي از  عين حال گونه در. دنبال يک نماد است  بهاندازه
گويم که   ميا باز همکوشد جان آن کشور را درک کند؛ ام  ميکشورهاي مختلف  بهکردن

  .نماد، آن جور که شما اشاره کرديد، در تمام هنرها درخور اعتناست
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آن اشاره کرديد، آن   بهشناخت و درکي که  بهکنيد شما در آثار بيدل دهلوي  ميفکر
  ايد؟ هي رسيدعكّاسهم در حيطه 

ميان  توان در  ميندرت  بهدر اين بحثي نيست که خيلي.  درک آثار او مشکل استواقعاً
گويند مردي   ميي در اين زمينه، يک حکايت هم هست کهحتّ. درک رسيد  بهاشعار او

هنگام   بهشب. گونه يک بيت از اشعار بيدل را تفسير کردهفتاد   بهدر آسياي مرکزي
 او آمد و گفت، تمام تفسيرهاي تو درباره اين بيت نادرست خواب  به، بيدلاستراحت

ام  ي اگر توانستههرحال حتّ  به!درک بيدل رسيد  بهتوان  ميطور ه چپس ببينيد واقعاً. بود
. گذارم  ميحساب برداشت شخصي  بهيابم، آن را شناختي هم دسترسي  بهدر اين حيطه

  .من هم همين حرف را بگويد  بهواندخواب من هم بيايد، بت  بهه شايد اگر بيدلالبتّ
لين تصوير ذهني که در شما در خصوص خورد، او  ميتان گوش  بهوقتي نام ايران

  شود، چيست؟  مياين کشور ايجاد
نظرم همه چيز ايران   به.يعكّاسطبيعت، درخت، بيدل، ابر، شعر، سينما، موسيقي و 

  .زيباست
 جام جم آنالين که اين گفتگو گار خبرنـسپاس از سرکار خانم آزاده صالحي  با

  .ت ايشان انجام شده استهم به
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  رشين است تفسي خواندم و اي آسمانيکتاب
  ∗محمد عبدالعزيز مهجور با sگفتگويي

افغانستان است که  ةخطّ بزرگ شناسان بيدلز مهجور از شاعران و ي عبدالعزمحمد
ن استاد ي ايها کالس. ن باره از او منتشر شده استي عنوان کتاب در ا٢٤ش از يتاکنون ب

 آمدن .ار پررونق استيدل در افغانستان بسيفان ب و عريشناس دلي بةنيارجمند در زم
جانب  نيم اي قدييو آشنادل ي عرس بةن برناميم دويي برپاةبهان  بهرانيا  بهاستاد مهجور

  . است با اواي هد مصاحبيآ ي ميدست داد آنچه در پ  بهن مصاحبه راياو فرصت ا با
  د؟يي درباره خودتان بگو!استاد

  معروف،ريد اسي عبدالحممحمداد يهجور فرزند استاد زنده ز مي عبدالعزمحمداسم من 
 و ام هد شدر افغانستان متولّها استان قند  دريدي خورش١٣٢٤ آغا است که در سال يقند به

  .دميان رسانيپا  بهسانسي لةدرج  بهاه افغانستانگ را در دانشکده اقتصاد دانشيالت عاليتحص
است ي از پست رراًي کرده و اخي سپريدار ست و پنج سال را در امور بانکيت بمد

  . بازنشسته گشتميبانک اکتشاف صنعت
 وضات پدر بزرگواري بوده و از فيف و ادب از زبان طفلتصو  به منيمند هعالق

حدود  ست و چهار اثر دريکنون در حدود ب و تايافتم راهدل ي بعبدالقادررزا يم مياقل به
 هايي نام  بهجمله چهار اثر من  که از آنام هرد نوشت دايقي تحقةف که صبغيلأدل تيآثار ب

شامل  ،ي و داغ محروم» و مدنيکامد« ،دليرت بيبندان ح نهيدل، آيشرح مستزاد ب
  .باشد  ميدلي عرفان بيها  مندرج کتابهاي داستان

                                                   
s  م كه اين گفتگو به بات ايشان انجام شده است سپاس از اديب گرانمايه آقاي بيژن مقدهم.  
  .پژوة افغانستان بيدل  ∗

 



  كتابي آسماني خواندم و اين است تفسيرش  ٤٤٣

  

ل را مطرح کنم ؤان سيانه مرا بر آن داشت تا ايدل و شعر صوفيب  به شمايمند هعالق
ن تا آسمان يزم«عنوان مثال از   بهدليخصوص ب هانه و بيعر صوفش که نشاط در

ه چ محصول »گردد دچار رحمت است  ميده هر جا بازيد/جوش بهار رحمت است
   است؟ينگاه

روان يدل از پيد عرض نمود که حضرت بيال پرداخته شود باؤپاسخ س  بهکه نآقبل از 
 اشعار آن ة دارد که با مطالعهايي ينوآور  ن راهي است که خود در االوجود وحدتمکتب 

 يش خداونديدکه بخشايآ  مينشاط  بهدل از آن جهتيب. شود  ميتياستنباط حکا
ن مطلب يدل است و اي بيحال  سرور و خوشةي ما،مانين ايغضب آن سبقت دارد و ا بر

در برابر ”د که يفرما  ميخ اکبريد که شريگ  ميتأ نشالوجود وحدت مکتب يها از روش
دل اگر ي ب.“مان برده باشندي ا ظنءز سويفرعون ن  به احتمال دارديش خداونديبخشا

پندارد   مين راستاي در ايداند و خود را سمبول ي ميديامس و ناأي ةخود را وابست
  :ديگو  ميچنانچه

  دلي آراسـتند  کس نباشـد بيـ      ا بي س ت أي  يد محکم داشت دامان دلـي  دست هر ام  
 هدل جلب توجيشتر از همه در شعر بي که بيرگيموضوع د. ن جهت استياز ا

  ختمير عروجيکه س يرا زماني ز،ل عرفاستي مقام تکمي است که بندگيکند بندگ مي
 م حادثيرسد که نه آن قد  ميقتين حقيا ي به بنده صوفير نزوليان سيشود در پا مي
  .شود  ميليا ن استياوج خود که عبارت بندگ  بهنيبنابرا. مين حادث قديشود و نه ا مي
 راند ي مين سخني که چنيتبع شاعر  بهام هامبر آموختيد من شعر را از پيگو  ميدليب

دل و شعر يرات قرآن در بيثأ تة دربار،ار باشدي در آن بسينآ قرهاي ست جلوهيبا مي
  د؟يح دهيدل توضيب

سول  که شعر را از راند ه نفرمودييعادل اديگاه حضرت ب چيدانم ه  ميکه من ييتا جا
نظر گرفته نه سروده است درين زمي که در ايا ياگر رباع. افت کرده باشمي در)ص(ميحک

  :ديفرما  ميدلي ب،ديآ  ميدست ي بهگريشود از آن برداشت د
  کمــاالت معــارف نــصبي اســت فــارغ ز  بيدل که سر و برگ کمالم عصبي اسـت       

  ي نبـي اسـت    اد مـن از رو    طه ارش واس بي  گـويم و بـس   ت با تو مـي يق اين اس  تحق



  ٤٤٤  قند پارسي

  

دل از حضور يف و عرفان است که ب در تصويي رهنما،جا منظور از ارشاد نيدر ا
  .ده استيد گردي مستفمحمدينور  پر

  :مشو  ميرک مصرع آن را متذکّين مضمون که يا  به دارديتيدل بيب
ـ  خواندم و ا   ي آسمان يکتاب   رشين اسـت تفـس    ي
  .ث استيات و احاديز آدل براساس متابعت اي معرفت بپرواضح است که کلّ

ي بزرگ .ي رستگارةيعت مدار اعتبار است و نه مايف بدون شرر آن نه تصويغ در
قت بدون ي که طراند هعت است و گفتيقت خادمان شريقت و حقيد که طريگو مي
 سراسر بنابراينن اسالم است يع از متشريکيدل يچون ب. الحاد است عت زنادقه ويشر

  .ث نموده استيحاداات و يآ  بهکالم خود را منطبق
رسد که در نگاه او انسان   مينظر  به دارد ويگاه خاصّيدل عجز جايدر شعر ب
 عجز است که انسان  بهدنيشود تا عاجز نشود و انگار بعد از رس يمسلمان نم

  د؟يح دهين توضي در باره ا،ديآ  ميلين نايقت ديحق به
اي  يهش را بر سجي خوي کار عرفانيک از عرفا بنايف هردر راه عرفان و تصو

 . خود را بر صدق گذاشتيف کار تصوي بنايالنيخ عبدالقادر گيکه ش  چنان،گذارند مي
 ةديعق  به.ش را بر عجز گذاشته استي خويف کار تصويدل بنايه و بيک سجي ي بهگريد

  :نديقت تواناي که عاجزند در حقي کسانيابوالمعان
  شود محرابها چون کني يک سجده پيدا مي  کند اضع مير کس توـليم را هـصاحب تس  

* 
   مـا  ةخان  هست از اين در رهي به       و فـروغ مـا در يـاب       ا ش ش پ ـنق

  :ين رباعيا اي
ــه ــو بيــدل ب ــدگي ت ــاشأســجود و بن   دوش داري خــم بــاش تــا بــار نفــس بــه  م ب

  اش آدم بـــ ،دنوان شـــ تـــ  يمـــاهللا ن  زين عجز که در طينت تو گل کرده است        
  عجز شامل تواضع است و،برد  ميشي پادل براساس انکسار و عجز کار خود ريب
 ي بنده است و بندگعتاًيانسان طب . استي و انسانيک صفت عالي .باشد  ميري شةستيشا

 هگاه بند چيرا هيز.  بندگان استةستيباشد شا  مي همراه آنيف و ناتوانيکه خلقت ضع
  .تواند يخدا شده نم



  كتابي آسماني خواندم و اين است تفسيرش  ٤٤٥

  

  :ديفرما  مياجبر منصور حلّض گونه يدل تعريب
  ذاشـت رور وهم بايد انـدکي بـاال گ       از غ   نکـرد  حيف بر منصور ما تسليم راهي وا      

 يبل برا. بنديب يسته نميسته و باي انسان شايرا برا دل غرور را وهم دانسته و آنيب
  .است و بس  تاج افتخار»يبندگ« و »يعاجز«م يانسان تسل
ار يدل بسيدر اشعار ب …ام ويق، ز مانند رکوعخصوص تمام ارکان نما هسجده و ب
 دليه بن توجين نمودها و ايد اي هستشناس دليک بينظر شما که   به.نمود دارد

   است؟ي از چه نگاهينماز ناش به
دل از سجده که عالمت يرد بيگ  مي صورتأملدل تيکه بر آثار حضرت ب ييتا جا
  :نديفرما  ميدليب .کند  ميديکأ و تي است جانبداريبندگ

  گردد درست  مي از سجدهينگينقش معکوس
  ازد نمازـس  ميتـت واژگون را راسـرنوشـس

چه را که   آن.ه استالعزّ  ربةبارگا ي به و شکستگيت اعالم بندگينماز در واقع
 يسازد که خدا  مين خود روشني است و ايعاجز، مي سراغ ندارييايجهان کبر در

  .دار استي بندگان را خريعاجز
 )ع(ري شاگردان حضرت امينوع  بهن دست خود راي از ايتمام عرفا و بزرگان

مات يالبالغه و تعل  از نهجهايي هيدل بن مايرات و اشعار با در تفکّي آ.دانند مي
  شود؟  ميدهير ديحضرت ام
ان يق متّيطالب موال ي بن ابيت حضرت علين باورند که مرکز واليا  بهدر اسالم

ت قرار دارديس والأ است که در ريگانه مردين يو ا باشد ي مههاهللا وج مهکر.  
 خم يبارگاه موال عل  بهرسد که سر اخالص ي نميمراحل بلند عرفان ي بهعارف چيو ه
اهللا  مهکر (يحضور عل  بهدهد که  ميالع اطّاي ه از واقعچهار عنصر دل دري ب.نسازد
  .ده استيرس) ههوج

ده سروده يازده قصي )ع(يدر وصف حضرت عل است يک سنّيکه  وجود آن دل بايب
دل در وصف حضرت يده دارد، بيک قصي )ص(امبريگر پياران دي يکه برا ياست درحال

  :ديفرما  ميريام



  ٤٤٦  قند پارسي

  

   آن صفدر غالبين مرتضدازير ين شيکدام
  شناه مرداـقت شيردان حقـخوانند م  ميکه

  :ديفرما  مياي
  علـم و فـن آتـش فکـن          انشا کن و در    يا عل ي

  
  .ان ظاهر و باهر استيق متّيموال ي به اخالص و ارادت ابوالمعانةات درجي ابنياز ا

ح ين مداي اةدربار. شود  ميدهي د)ع(ي از حضرت علياريح بسيدل مدايدر اشعار ب
دل ير در شعر بي حضرت اميها ي از بزرگييها يژگيد چه وييد و بفرمايح دهيتوض
  ده شده است؟يد
  .ت ظهورلوت و بطون است و نبودل حضرت موال خينظر حضرت ب به

  .کند  ميوفان محضتم اسالم را داند و رسول مکر  مي را حسن)ع(يعل
  ن انجمنين بطون او خلوت و اياو ظهور و ا

  :ديفرما  ميحضرت حافظ
  نشين باشد  ين پرده وکان شاهد بازاري      در کار گالب و گل حکم ازلي اين بـود      

پوش است و نامش را  پرده اران عطّ در دکّيکي است يکيچه گل و گالب  چنان
 را گل مردمان و آن مقابل انظار  است در بوستان دري گليگريند و ديگو  ميگالب
 را يکي. ي را وليکيگذارد و  ي مي را نبيکيکه   استين مصلحت خداوندي ا.نامند مي
 و يمحلمک حلا در هردو صورت ام. اني را سردار عالميگريسازد و د  ميانيق متّيموال

  .يجسمک جسم
  



  اند مدرسه نياورده  را هنوز بهبيدل  ٤٤٧

  

  اند مدرسه نياورده بيدل را هنوز به
  ∗با مرتضٰٰي اميري اسفندقهعلي رضا قزوه  يگفتگو
گو و  ي اميري اسفندقه در چهل سالگي عمر خويش، شاعري است پختهمرتٰضاشاره؛ 

خصوص در قالب قصيده  هاي شعر پارسي به ها و قالب سنج، اميري در همة سبك نكته
ا بسياري از شعرهاي بيدل كه حتّي بسياري از نثرهاي وي نه تنه. اي دارد هاي تازه حرف

حافظة قوي و ذهني  از حفظ دارد و همزمان بارقعات و چهار عنصر و رسالة نكات را 
اي عميق اشعار بيدل را با اشعار و آثار ديگر شاعران و متفكّران و كتب  پويا و مطالعه

  .دهد الهي مطابقت مي
ديدار دكتر شفيعي كدكني  بهدر ايام نوروز امسال ي اميري مرتٰض نيت داشتيم تا با

 اما استاد شفيعي در مسافرت بودند و همين ، داشته باشيموي برويم و گپ و گفتي با
  .گفتگو بنشينيم شاگرد استاد به اي شد تا با بهانه

شاعر صميميت و مهرباني،   باندراز مو لي از گفتگوي دور صاين مصاحبه ف
شاعران جوان پژوه از نسل  گفتگويي كه ما را با يك بيدل. دقه استي اميري اسفنمرتٰض

  .كند انقالب اسالمي ايران آشنا مي
  …در يك كالم از بيدل بگو

  :ست، كه است، ديدنيني بيدل گفتني
  هـا ديـدن اسـت      كه پرسـيدن رنـگ      گر از رنگ پرسي چه پرسيدن اسـت       

  :و
  آيينـه رسـاني     بهبايد، نسِب حرف       بپرسند ز تمثاِل حقيقـت     هر جات 

                                                   
  .يپژوة ايران شاعر، منتقد و بيدل  ∗

 



  ٤٤٨  قند پارسي

  

  …شناسان بگوييد از بيدل
  .بيدل آن است كه بتوان او را شناخت

  !يعني چه؟
  …جا كه تو پيدا شوي پنهان تا آن. كه او، پنهان است يعني اين
  …تر بگوييد روشن

  !زياد هم تاريك نيست
وقتي خود، همواره . كشد رخ نمي خود را به! بيدل، همواره، داعِي خودشناسي است

  .بيند نامد و مي ـ هيچ ـ ميرا تن خويش
  …شناسي و ديگر چه بيدلي و چه بيدل

  !توان باال رفت از نردبان بيدل نمي
شناسي يك رشته و يك افتخار و يك شوق و  بيدل! كند بيدل همواره ـ خود را محو مي

  .شغل نيست
  !شناسي، خودشناسي است بيدل

هم از . كي و آشناتري با اواو نزدي پردازي، بيشتر به خود مي هرچه بيشتر به
  …پژوهي نيست رشتة بيدل! روست شايد كه در دانشگاه اين

  هايي بيدل، كي آشنا شدي و كجا؟ با نوشته
  .بيست و پنج سال پيش و در مشهِد پاك

  .ها آشنا كرد چه كسي تو را با اين نوشته
  .)ره(ام، حاج شيخ محمد باقر ساعدي خراساني آموزگار ديني

  س بود؟شنا او بيدل
  !اعتقاد نداشت… شناسي و شناسي و سعدي شناسي و حافظ بيدل ايشان به

نان ربوده بود و بيدل بندة خدا بود و در بندگي گوِي سبقت از همگ: گفت ايشان مي
  .او عطا شده است طريق سجده و سجاده، معارف بهاز 
  



  اند مدرسه نياورده  را هنوز بهبيدل  ٤٤٩

  

  نخستين بيتي كه از بيدل شنيدي چه بود؟
  حيا شـوي    چيزي مشو كه هرچه شوي بي       نيـست شـرم هـيچ   ق و جـز عـر    تسرماية  

  …از عرفاِن بيدل بگوييد
ستايد و درد انسان را  جاي عرفان مي بيدل با همة عرفاِن تازه و زاللش، اخالق را به

  …عرفاني داند و نه بي اخالقي مي بي
  ؟…در كجا

 او ـ خود… ها و در همة جا و همواره، در رسالة چهار عنصر و در رباعيات و در غزل
عرفان ستايش   خود را به)ص(حق آخرين پيامبِركند كه حضرت  در رسائلش يادآوري مي

  .١عِظيٍم ٍق خلُلٰيع لَكنِااخالق ستايش فرموده،  نكرده، بلكه به
  شود؟ پس عرفان او چه مي

   رشد كرده كه مهِد عرفان است،يمينبيدل در سرز
  !سرزمين عجايب هفتگانه و هفتادگانه

  هاي مجنون و شيفته، ين جانسرزم
  …تر تا خداي بزرگ و ماجرا جويان بزرگ

  …سرزمين بهگود گيتا و مهابهارت و بودا و
  …ها عبور كرده و اما، از همة اين

  .بيدل شيفتة انبياء و اولياست
او … بيند داند و مي ترين شيوه مي او شيوة حضرت ختمي مرتبت را آخرين و كامل

  :است قرآنشاگرد درِس حضور 
  د، آشنا شـد كه با نام محم    زبانم قابِل حمد خـدا شـد      

*  
  دســتم كــه آمــد، گــوهر نــامش بــه  دو عالم چون صدف درهم شكستم      

  :و

                                                   
  .٤، آيه )٦٨(القلم   .1



  ٤٥٠  قند پارسي

  

  صورت و معنِي الفت بودنـد       انبيا صـاحِب دعـوت بودنـد     
*  

  عرضه دادند، طريِق اخـالق      ها بر اثـر سـعِي وفـاق         سال
*  

   محو شد، آدم گشتي    ات  غولي  تا تو زان شيوه مكـرم گـشتي       
  …و

در عين اين ”شود،  رو مي او شبي در عالم رؤيا، با حضرِت ختمي مرتبت روبه
آيينة زانويش نقش  تماشا، شخصي ديدم چون چراغ بر بالينم نشسته و تارك سرم به

رسيدم، جوهر ايجاد عالم و آدم بود، يعني رسول خاتم  چون وا… اتّصال بسته، 
  …اهللا عليه صلّي

  صـورِت تمثـالي از آيينــة زانـوي اوســت     ه امكان تا وجوب و واحديت تا احـد        ك  آن
هيچ  گماشت كه به ادب محويتي بر حواس و قوايم كردم، اما پاسِِ چشم وا… و

  “…جرأتي سر از زانوِي مباركش نتوانستم برداشت و
  !كند السالم برايش تعبير مي ي علي عليهاين رؤياي صادق را حضرت مرتٰض

  نه؟چگو
  …بيند كه در رؤيا مي

ن، مستقبل قبله نشسته و جميِع جهات تعين احرام اشيري با مهابت در آن ايو”
اين آهنگ گشود و   سروش اسرار يقين گوِش تأملم به،نگاِه غيرت پناهش بسته

اين صيقل زدود كه جناب واليت مآب علي  ام به ملهم رموز تحقيق آيينة آگاهي
  :د بساِط كبرياي است متمكّن مسنمرتٰض
  چون كماالِت نبي كس را مجاِل دم زدن          اش كه نتوان يافت در ذاِت جالل آيينـه   آن
  نور او با نور احمد، خفتـه در يـك پيـرهن       سـراي نـشئة تنزيـه ذات    ه در خلـوت ك  آن

  “…و
تعبير خوابت اين است كه ”: فرمايند بيدل مي ي خطاب بهرت علي مرتٰضضو ح

گاه دامن   نبوت هيچطنو با… قت ساية افكِن احوال توست وهحقيقت محمديه هم
  …“گيرد تربيت از سرت برنمي
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  نتيجه؟
  .يادآوري شد» محِض يادگار«قوِل نيما  به! نتيجه، هيچ

  توان گفت؟ چه مي
توان گفت بيدل در قلِب عرفان، در مركز زيسِت مرتاضاِن بزرگ، جذِب حقيقت  مي

نشيني در جان و  و چلّهچلّه  يت است و افسون هيچمحمديه، نبوت و باطِن نبوت، وال
  !افتد دل و ذهن و زبان او كارگر نمي

  چيست؟» شعر«تعريف بيدل از 
  .ذكِر خدا
  .برده است كار مي اين تعبير را و تركيب را در انجمن ادبي خويش به او ـ

  چيست؟» بندگي«تعريف بيدل از 
  .ست، ديگر هيچ بندگي، عاجزي

  كجاست؟بيدل، اصلش از 
 او ،كه بگذري و بايد كه بگذري و شايد كه بگذري… از هندي و فارسي و برالس و

  .هيچ آب و خاكي ننازيده است به
عنقاي آشيان اطالق در قفِس انديشة تقييد افتاد و آهنِگ پردة عينيت نقاِب ”

  …“ ودقانوِن غيريت كشا
  .“ پوشيدخود نشان قادريت كسوِت آب و رنگ عبوديت به پيكر بي”

اعتقاد شما بيدل  دهند، به بسياري معتقدند ايرانيان صائب را بر بيدل ترجيع مي
  تر است يا صائب؟ بزرگ

در .  است و دنياييساتر در فضاي معرفتي شعر و شاعري تعبيري نار بزرگ و بزرگ
  !عالم عرفان و حكمت و اخالق، بهترين شاعر سخنگو پرهيزكارترين آنهاست

  ل پرهيزكارتر است يا صائب؟با اين وصف بيد
  !ترديد، بيدل بي
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  چه استنادي؟ به
مانده، نشان  چه باقي آن. مانده چه كه از آِن صاحبات كلمه و كالم باقي آن استناد به با

  .دهد كه بيدل اهل مراقبه بوده است مي
  يادها هست؟ هرگز سخني در باب تقٰوي از بيدل به
 تقٰوي را ،ل دهلوي با تأثير از كالم انبياء و اولياءبله، سخني بسيار نيك و درخور كه بيد

اهللا كه  سه بخش تقسيم كرده است، تقٰوي اهِل دنيا، تقٰوي اهِل عقٰبي و تقٰوي اهل به
اين . پاِس ناموس تنزّة ذات تعبير بيدل، منِع دل است از خطرات، به اهللا به تقٰوي اهل

  .آيد، در انواع عبادت  ميدست  به)ع(بندي نخست از كالم حضرت امير تقسيم
  نتيجه؟

 قدر هست گيري نيست، اين اي در كار نيست، و يا دسِت كم اين مخلص اهِل نتيجه نتيجه
شاعران . كه اين مايه معني و معرفت و اخالق در كمتر انساني با شعر جمع شده است

 و اند و اصوالً جمع شعر بزرگ حتماً اخالق مداران و پرهيزكاران بزرگ هم نبوده
الجمع مهمي الجمع نبوده است، ةنشاعري با تقوي نه كار هر شاعري بوده است و اگر ما

  .امكن اولي نيز هم براي هر شاعري نبوده و اما بيدل از اين حيث كامالً نمونه است
  كنيد؟ مراقبة بيدل را چگونه تعريف مي

 بيدل از نوع مراقبات توان گفت نوع مراقباِت آثار او مي تعريفي ندارم، فقط با توجه به
ست و يا منگ و يا مقدر مجذوب و يا  قاعدة سلوك نبوده است و او هرگز آن بي

او با .  حالي بماندرها ب خياالتي و يا هرچه از اين قبيل مثبت و منفي، نبوده است كه سال
  :كند كه نونمند جاذبي كه دارد يادآوري ميهمة جان ج

  داشـت    در خلق سرايت مـي     جذبه  داشـت   گر جنون رسم هدايت مي    
  بـود   همه كس امت مجنـون مـي        بـود   قـانون مـي      اين شيوه به   گرو

  :و نيز
ــت دل كمـــال دارد    يـست  ن قدر هنـر    آشفتگي آن   جمعيـ

 گرشود و بيدل جستجو اعتدال ختم مي و اين است كه غايِت مراقباِت بيدل به
  :گويد كه اعتدال است و باز مي
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  فاسـت هر امر كمـاِل عر    تعديل به 
و در اين قسم انديشه نيز، پيرو حضرت ختمي مرتبت و تعاليم اوست كه 

  .خيراالمور اوسطها
اي عرفاني و حكمي سراغ ندارد، مگر در  و اين اعتدال را بيدل در هيچ انديشه

 و حق اين پرده است  و بيحشخص رسول خاتم و اولياء و در اين راستا، سخِن او صري
  .كشد رخ مي د و در برابر مرتاضان بزرگ آن سامان بهاعتدال نبوي را، در هن

اندازة  بههيچ شاعري در عصر بيدل و در هند و همة شهرهاي هند، : توان گفت مي
  !بيدل دهلوي منادِي اخالق نبوي و انديشة اسالمي نبوده است

  گويد؟ بيدل از رياضت چه مي
 طافرا گمارد به بر قوي ميشرط اعتدال و ضعف  آرد به رياضت صفا و باطن مي. گويد مي

  !كمال
  بيني؟ يتر م قام جماعت را در بيدل پژوهان موفّدك

  .شند دوجماعتي كه نظر باز آن برو
  .اند ام گروه، زودتر بيدل را دريافتهدك… ميان افغانان و تاجيكان و از
كه چه كسي بيدل را زودتر خوانده و كشف  اين. گمانم اين سؤال و پرسش غلط است به

تواند باشد، چه كسي او را بهتر خوانده و معرفي كرده، حايز   مهم نيست و نميكرده
  .رتبه است

  چه كسي بهتر خوانده و معرفي كرده؟
تواند مدعي شود كه همة آثار بيدل را   چه كسي مي!كس؟ تونم بگويم هنوز، هچ مي

  جمعاً و كيفاً و كماً ديده و خوانده؟
  !كس علي الظاهر هيچ

  ام چه؟ پيدا شود و بگويد من خواندهاگر كسي 
چنين كسي فعالً نيست و پيدا نخواهد شد و اگر هم باشد و يافته آيد، ادعا نخواهد كرد 

رود و اين خاصيت  خواندن بيدل ادعا از دست مي كه ادعا هرگز بيدالنه نيست، با
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طف، سخت همة رحم و ل با بيدل! ه و يك نفس خواندشبتوان يك  بيدل را نمي! اوست
كند و اگر تو طاقِت خرابي نداشته   خرابت مي!چي است تخريببيدل ! رحم است يب

  !پاِي آثارش پيش بروي تواني پا به باشي نمي
كند و اگر در تو چشم شهرت باز باشد  ت را كور ميا بيدل، حسن شهرت انتظاري

  !ماني ز ميخواهد بماند از تماشاي بيدل بابو باز 
 هليت از دست دادن داشتهو تو اگر ا! دهد تو هيچ نمي به! ستاند بيدل از تو وا مي

دست  پاِي او و آثار او پيش بروي وگرنه اگر آمده باشي كه چيزي به  پا بهيتوان باشي مي
  …و! بردت برد و خواب مي بياوري، در مطالعة نخست، خوابت مي

  و چه؟
  پرورد بيدل اي دل صفا ميـو خموشي در فض

  گو، نفس در خويش دزديدمغباري داشت گفت
  نظرت در مورد پروفسور بچكا چيست؟
اين توفيق كمي . روي آثار بيدل باز شده است ايشان خيلي توفيق داشته كه چشمش به

! اين باغ رسيده و بچكا به! باغي برسي كه تا پيش از اين نرسيده بودي كه به نيست همين
  تاب، رفته است؟قدر مستش كرده كه كلّه  هاي باغ آن اما بوي گل
  چه طور؟

و دوزخ است و هم منكر زندگي پس از بچكا، معتقد است كه بيدل منكر افسانة بهشت 
 هنوز بيدل را كامالً نخوانده است و دريغ از استاد بچكا كه جه و با اين نتي.مرگ است

  :مگر نگفت. هاي كوِه آثار بيدل چنين پرت شده است از كتلاز يكي 
 خـواهـد نـد مـيـتـِم معـني بلنـد مـن فه

 وهم و كتل دارمك ،درك فكرم آسان نيست
  بچكا البتّه اشتباهات ديگر هم دارد؟

  كجا؟
  .ه كردهمجركه آن را گنجينة اميران ت» عامره خزانة«در ترجمة كتاب 
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  اند؟ اين اشتباه پي نبرده آيا به
 كه استاد بچكا اند آوردهدكتر شفيعي كدكني با ادب تمام در نوشتار . اند برده البتّه كه پي

 ترجمه كرده است يعني گنجينة اميران the Treasure of the Amirsرا به » خزانة عامره«
  .امرا ندارد معني آبادان است و ربطي به در صورت كه عامره به

خطِّ  از بالهاي نقِل شرقيات به”اند كه علِّت اين اشتباه  البتّه دكتر شفيعي يادآور شده
  .“التين است

كرد كه  خواند و توصيه مي خواند و مي اما، حسن دانش مقدم كه بيدل را همواره مي
  !گفت اشتباه بچكا اشتباهي از لوِن اشتباهاِت ذهني است مخوانيدش، مي

  يعني چه؟
خطِّ التين عامره  شناخت حتّي اگر به كه اگر بچكا بيدل را درست و راست مي يعني اين

 بيدل هرگز در درباِر اميران و در هرجا كه اميران كه جاي… فتپذير ديد نمي را امرا مي
  !باشند و بودند نيست و نبوده

  . طنز بود و هستاهلهرحال، او  به
  دانش مقدم كيست؟

بود كه خواندن » فردوسي«حسن دانش مقدم از بيدل خواناِن عميق و دقيق خراساني 
في و وافي از ادبيات كهن و نوين  او شناختي كا.كرد بسيار بيدل را بر ما توصيه نمي

د حيات است و از آرزوهاِي اين مخلص اين است كه او ي در قاكنون همپارسي داشت و 
  .كند هايش را پيرامون بيدل چاپ كند و نمي نوشته
  چرا؟

  .ام شما چاپ كنيد، من رسالة نكات را با او خوانده: گويد مي
  گفت؟ از نكات چه مي

گفت و معتقد بود كه  او مي. داند كه عملي است خواند، مي يگفت، هركه نكات را م مي
نام مؤسسة بيدل، فراهم آيد تا همة  اي همچون مؤسسة دهخدا به شايسته است تا مؤسسه

آيند و  هم مطالعه گرد خوانندگان بيدل شيفته و غيرشيفته، در آن محفل و هر روزه و با
  .قوت خود باقي است ة او هنوز بهو اين گفت.  و انديشه داشته باشندكرتبادل ف
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اي؟ از بيدل؟ و  كه چه خوانده كرد؟ اين خانة خود او چنين حس را در ما زنده مي
كه  گونه باشد اين كه اين بيت نبايد درست باشد و بايد آن اي؟ اين چه دريافت كرده

اد آن  ديگر كه يادبةك او مرتاض نبوده است و هزار اين! ريف شده استحجا بيدل ت اين
  .روزگاران يادباد

  ؟ديگر چه
  .داد ما مشق مي هكه او نيز بيدل را ب ديگر اين

ست، مشق بنويسيد و راستي را مشق نوشتن نقد بيدل نيخوانديد، كافي : گفت مي
  :تر بود چناني چناني و آن چقدر آن

وفانش از تچون مردمك، . اي است  خود نقطههچه از نسخة دل فهم كني اگر هم آن
ي چون نو هرچه از خارج جمع نمايي، هرچند دفترهاست، در چشم گشود. برد يجا نم

  …خورد مژه برهم مي
دامن تري  قدر آب ندهي كه طبيعت از انفعال عدم صورت، به و زباِن الف را آن

  …ي كه تنگي گريبان مالحت چاك رسوايي انگيزدزارنيفي آن همة آويزد و گردِن دعٰو
ديد و  ها را مي ي ما در هر هفته و هر جلسه مشقهاي او بود برا ها مشق اين

گفت بخوانيد و بنويسيد و بنويسيد و  خواست تا بخوانيم و مي خواند و از ما مي مي
  .بخوانيد

اي،  گفت تا ننوشته او اگر متني از بيدل را خوانده بودي و ننوشته بودي مي
خواند و نوشتن و معتقد بود كه بيدل را بايد نخست درست … پيرامونش سخن مگو

  …كند  كمك ميندرست خواند به
  .ميان آورد بگو ها به شود نامي از آن پژوهاني كه مي از ديگر بيدل

  !جواد خدنگ نيكفرجام
او سخت شيفتة غزلياِت بيدل بود و كار آگاه اين بود كه سخنان نيچه و هايزنبرگ و 

ق دهد و نتيجه بگيرد كه  بيدل تطبيعرش وبوسكاليا و افالطون و هرچه همة چه را بائل
فراسوي نيك و بد، تر  زيبايي هرچه تمام نظم و در غزل و به اين سخن نيچه را بيدل، به
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كتاِب  ها را چاپ كند، به  شايد اگر روزي حاصل آن تالش!بيدل بخوانيد! گفته است
  .يابيم  دستيباليني، جذّاب

. نداخو ديگران، نمي خويش، بهو البتّه، او از آنهاست كه بيدل را براي معرفي بيشتر 
گونه  كرد و اهِل سخنراني و اين حظّش را با دوستان تقسيم مي. برده ظّ ميبيدل را ح

  .بيدل نبود ها راجع به حرف
كرد محِو آن   بيدل، مقايسه ميادراكان برتر نيچه را با تجلّي انسولي آنگاه كه بحِث 

  .هاي او در نزد دوستانش باشد شايد، چند نوار از صحبت. شدي كلماِت مجذوب مي
  ديگر؟

ديگر دكتر فاطمي، سيدي بزرگوار كه كتاب تصويرگري در غزليات شمس را 
آشتياني » سيد جالل«الدين  هاي دكتر غالمحسين يوسفي و استاد جالل راهنمايي با

  .نوشته است
 پژوهي داشتند و دانشجويان ايشان در دانشگاه مشهد و در دهة شصت كرسي بيدل

گرفتند و   خوانِش آن و امتحان هم ميفهم غزليات بيدل و را مكلّف كرده بودند به
ف، تكلّ كردند و گاه به بيت غزل را بازرسي مي خودشان هم بسيار دقيق و عميق بيت به

مرسوم نبود و ـ  اين شيوه، در دانشگاه آن ايام ـ. گرفتند پرده از اسرار غزل هم باز مي
  .دكتر سيد حسين فاطمي بودندموجد اين عمل، خود 

طور رسمي باز شود و در  دانشگاه به پاي بيدل بهاين كار باعث شده بود كه 
  .جا بحِث بيدل گرم باشد هاي ادبيات آن كالس

اند  و ايشان مرا در آن كالس پذيرفته! شكل نخودي ام به ها بوده من بر سر آن كالس
  .ايشان باد جا سالم به كه از همين
  .آيد آن دوران را زالِل زالل ييادم م

  ؟…ديگر
پرسيدم  و هر گاه مي!  رستم است،پدرم خدا بيامرز كه معتقد بود بيدل فردوسي نيست

  !خودت بايد بفهمي: گفت از او كه يعني چه؟ مي
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خاك بر او خوش كه ! گور برد رفت و پاسخش را نيز هم با خود به اسخ درميپو از زيِر 
  .باد

  ؟…ستمبيدل و فردوسي و ر
  !بله

 .خاطر داشته باشيم كه بيدل روحي حماسي داشت و البتّه جسمي حماسي نيز هم به
هاي ادِب حماسي در جاي جاي آثارش  نوعي باستاني كار و ورزشكار بوده و نشانه به

و ترسيم كرده ااو حتّي نام از رستم نيز آورده است و سخن از پلنگ انداختن . هست
  : حماسي را در شعرشهاي  بسياري از صحنه.است

ـ     اي در آيينة تيـغ       كه نديده  يروي  ميـدان وغـا ننمـايي       ههشدار ب
*  

ـ    باكي كن رقيـ     بي   سـت ا سيب مردان ايـن  ،سر بر كف گير    تن اسـ  ب مـردان اي
  :و

  الفتي الّا علي بنويس بـر بـازوي مـرد         
اي است حماسي، خوانده بوده است و  او منظومة عظيم مهابهارت را كه منظومه

  .)كس در جام نتوانست كرد باده با او هيچ(كالم، بيدل مردي حماسي است و جان 
ي، رليد دريادلي، ،ندي گندآوريگلي بوده و پهلواني، يعموي او ميرزا قلندر كه 

  …سرآمدي
 را كه ميرزا قلندر در آن جنگ بوده و زخم عميق برداشته و هماجراِي جنگ هزار

. بيدل در چهار عنصر آورده است… نگيده ووار سه روز ج سيجيوجود زخم عميق ب با
  :رباعي

  سـت اباكي كن شكيب مردان ايـن         بي
  .ِل معرفي او آمده استضو در فدر وصف ميرزا قلندر 

  توان گفت؟ از نثر بيدل چه مي
تر واقع شده  تر و مجهول توان گفت نثر بيدل از شعرش بسيار تا بسيار مظلوم مي

  .است
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  چرا؟
 دقيق پيرامون آن نيست، بلكه آن مقدار كاوشي هم كه صورت زيرا كه نه تنها كاوشي

  . شتابزده است،پذيرفته است
  كدام مورد؟

اين دقيقه كه هنوز اثري از رقعاِت  توان اشاره كرد فقط به از آن ميان مي. مورد زياد است
  .هاي درسي راه نيافته است بيدل و كلماِت قصار او در كتاب

 نثر او، واكاويده نشده است و حتّي شعرهاي منثور او هاي كه هنوز ويژگي و هم اين
  !با شاملوئيات معاصر مقابله و مقايسه نشده است

  شعرهاي منثور؟
  !بله

توان اندازة بسياري از شعرهاي شاملويي معاصر، شعر منثور از  با يك گزينش، مي
  .دست داد بيدل دهلوي به

  توان گفت؟ از نثر ديگر چه مي
كه او نثر را گل و نظم  نثر در برابر نظم، عميق است، اين قيق بيدل بهتوان گفت نگاه د مي

داند و   راه رفتن و شعر را رقص ميكه نثر را» پل والري«داند همچون  را غنچه مي
كه بيدل در يك تحليل شكوهمند نثر را شعر مفصّل و شعر را نثر مجمل ناميده  اين

 و مايه يهاپدهد كه بيدل تا چه  ن مينثر بيدل همچنان نشا. يادكردني استاست سخت 
  .اهل قلم بوده است و اهِل تحرير دركنار بيان و تقرير

 اثر قلِم اين مخلص »مكتوب شوق«، و »نسخة دل« در اين خصوص در دو رساله ـ
  .دهم اله ارجاع ميسآن دو ر خوانندگان را به. چه كه بايد بيايد آمده است همة آن

  ثر بيدل هيچ سخن نداشته است؟استادي در مورد ن يعني هيچ
  .اما آن سخنان در خصوص نثر بيدل حق نثر او را ادا نكرده است! داشته است

  نمونه؟
نسخة كوب در كتاِب دفتر ايام نظر ايشان را اين مخلص در كتاب   دكتر زرينظرنمونة ن

ر است در آو اند نثر بيدل سرانجام مالل كه استاد فرموده اين .دل نقد و نقل كرده است
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و البتّه در خصوص برخي از آثار منثور . مورد همة آثار منثور بيدل شايد كه صدق نكند
  .نامه نيست زبانمرآورتر از  او صحت داشته باشد آن بخش هم مالل

  :كنيد دقّت
: ي و مردننال دامن افشاغي است تبسم ريز، اشبحزندگي ارباب سخا، ص”

اني مادة ايثار، حياست و عالمِت حيا  سرگريها خواب نازي، تخفيِف كدورت
  .“چشم بينا

  :و
شان  فيِض ازل شامِل دريا دالني كه رشحة كرم چون ابر، از صفحة جبين”

  .“شان پيدا پيداست و جوهر ايثار، چون موج از شكِن آستين
  .“ دريغ نداردقخلحق ايمان دارد شفقّت از  هركس كه به”
رياست و عسرِت احواِل خلق پسنديدن، دليل ناآشنايي دخشكي امواج ”

 در كسِب جود و كرم كوشيدن ختلّقوا باخالق اهللا خواستن، گواِه ناشناسايي مولٰي
  .“است نه كسوِت بخل و خست پوشيدن

ها، نوعي  واره  و سادگي گلستان سعدي نيست؟ آيا اين سعدييسهل آيا اين موارد به
. ستنيفرماييد هند و چيني سبك هندي و حتّي شما ب سبك ديگر به نثر گلستاني به

هايي كه نه   سبك،داد از اين موارد را گزينش كرد و در دسترس قرارتوان بسياري  مي
  .اند سبك بيدل به. اند و نه عراقي سبك هندي به

  واره؟ سعدي
تحقيق از گلستان سعدي،  مگرنه بسياري از بزرگان پس از سعدي و به. واره بله سعدي

  !ها ها و نگارستان انها نوشتند، بهارست كتاب
نظامي و يا گلستاني همچون اي همچون خمسة  بيدل هرگز مدعي پرداختن خمسه

اما با پرهيز از اين ادعا، بسياري !  مابقي حرف،اصل يكي است! گلستان او نبوده است
هاِي عرفاني  واره توان گفت حتّي بسياري از نثرهاي بيدل سعدي مي. واره دارد سعدي

! ارك بيدل در نثر آموزگاري است درست،فرگلستاني عرفانِي ص. فارسي استتاريخ نثر 
يابي كه با متانت و دقّت در  واني آموزگاري را پيش روِي خويش ميخ نثر او را كه مي
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آموزي  كه دانش  تدريس مثالً فوايد سخن و خاموشي، گو اين.حال تدريس است
  و او پاسخ داده است كه! پرسيده است سخن و خاموشي در عرفان يعني چه

هاي هستي است و دعوي هستي در محكمة كبرياي حق  سخن از داليل دعوي”
  .“باطل

خموشي از شواهد اوضاع نيستي است و شخص رحمت پيوسته با اين وضع ”
  .“مقابل

  :شعر چنين گفته و اين نكته را به
  …پرورد بيدل خموشي در فضاي دل صفا مي

طور كلّي در فوايد و شناخِت  بيدل به. يابد فرق اين دو مورد باهم را اهلش درمي
كه اين  اي داشته است كه آن را در خاتمة عنصر سوم، با ذكر اين خموشي و سخن مقاله

طور كه كتاب درست و راستي  همانجا آورده شده  اين اي جداگانه بوده و به بخش مقاله
دست فراهم داد نگاه و نقد دكتر شفيعي كدكني   بهها آينه شاعراز شعر بيدل تحِت عنوان 

تر مواجه كرد، كتاب درخور  و اهِل پرهيز و پروا از شعر بيدل را با بيدل بيشتر و شفّاف
رخ بكشد و اين مهم در حال  بهتواند نثر بيدل را  ديگري هم با همان سبك و سياق مي

  .شدن است
   بيدل، يادآور كيست؟،از ميان عرفا

ها تفرقه نيست، همة باهم متحدند و اختالف  اند، و مياِن آن عرفا، همة يادآور هم
اما بيدل بسياري يادآور . آورد شان نيز سرانجام سر از وفاق و اتّفاق درمي احواالت

  .شمس تبريزي است
  ها؟ از كدام زاويه

مند  هاي عرفان اعتراض و عرفاِن نقد و عرفاِن تحقيق و عرفان كريم و كرامت از زاويه
  .و خيلي موارد ديگر… كرامت هاي شائبه بي

 معنوي او، شيخ كابلي يك شمس دانمياِن استا اين نكته را نيز ناگفته نگذارم كه در
سزايي  تواند سهم به مي كه شناخِت او در شناخِت بيدل، يشمس. تمام معني است به
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خواب كردن  ار داشته و در هر سه نوبت بادشاه كابلي سه نوبت با بيدل دي. داشته باشد
  …بيدل غيب شده است و كرِت سوم رفته است كه رفته است

  بيدل با او كجا و كي آشنا شده؟
اش را خود بيدل با نثر و بسيار زيبا و  قصّه…  جواني ودر خواب و در آغاز سلوك
مطالعة ديدار بيدل و شاه كابلي با .  آورده استعنصر چهارمتين و دوست داشتني در 

  .هاست ترين مطالعه روايي بيدل يكي از شيريننثر سنگين و 
. هاي شريف بيدل خود يك كتاِب تمام است ري از متنااين متن، همچون بسي

دركنار ديدارهاي شمس و مولوي، ديدار بيدل و شاه كابلي نيز بررسي شود و ! كاش اي
هاي  هاي درسِي حوزه و دانشگاه در رشته اي كاش بخشي از اين روايت منثور در كتاب

  .ادبي جواز حضور پيدا كند
هاي ادبي سخت خالي  ها و دانشكده جاي نثر بيدل در واحدهاي درسي دبيرستان

  .است
  :و
  .“اند مدرسه نياورده نوز بهبيدل را ه”

  ؟!موردي كه گويا براي صائب تبريزي رخ داد و صائب از آن متأسف بود
چه تعريف ! بينيد ريف را ميتع ) گل است،آرايش نظم غنچه و نثر(هر روي،  به

  .بلندي از نثر داده است
  گيري؟ اگر بخواهي از بيدل ايراد بگيري چه ايرادي مي

  !تايراد فعالً كار من نيس
  .»عمي و يصمو حبك الشي ي«من محب اويم 

گويم، آن چيزي كه دوست دارم و من محبت خود را  چه من از بيدل با شما مي آن
زباني  كه او بسياري مواقع در نظم و نثر به  گو اين،دارم و نه شناختم را مياز بيدل عرضه 

و ! ضعف در محبِت من استفهمم اما يقين دارم  كه هرگز نميگويد  با من سخن مي
ترديد زبان دشوار او ساده خواهد  اين محبت اگر روزي ضميمه و نتيجة دانش شود، بي

  .گونه بوده كه تا حال اين  كما اين،شد
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داد   ورنه به،جاست مشكل اين. فهمند بيدل را دوست ندارند كه بيدل را نمي آنان
جا كه بيدل را   تازه آن!وار نيستقدرها هم دش همة دشواري، آن سخن بيدل رسيدن با

 فهميفهم،  اي كه سرانجام به كرشمه! آغاز كرشمة محبت اوست! فهمي خواني و نمي مي
  .انجامد ادعا و صميمي مي عميق و بي

  كني بر سنگ مزار بيدل چه بيت بايد حك شود؟ فكر مي
  !دانم نمي

  :ايم كه زمزمه شنيده اما اين بيت از بيدل را به
  كه بر خاكم آيي و مـن مـرده باشـم          ار خون در عدم خورده باشـم      چه مقد 

  :و اين رباعي را
  نـــامحرم قـــصّة هالكـــم مگـــذر  غافــل ز مــزار شــرمناكم مگــذر   

  م مگـذر اي ز خـاك  نـه  نارد، شـ  گر م   ام محمل عمـر    بردوش عرق كشيده  
يكي از مخمساِت اوست دوست   اين بيت از بيدل را كه متعلّق بههولي من هموار

  :ام كه داشته مي
  ديروز، در اين خاك، بهار، آينه بين بـود          دگذاريــته دم آهــسزارم قــاِك مــبــر خــ

خيلي سپهري بر سنگ مزار خويش و از خويش دارد اين بيت با شعري كه سهراب 
  :هماهنگ است

  …آييد نرم و آهسته قدم برداريد سراغ من اگر مي به
ام مورد را در باِب احواالت خويش دارد كنثر و د هايي كه بيدل به مياِن داستان از
  .پسندي مي

جنّة او، اام ـ هر كدام حس و حالي دارد، ماجراي دفع   ديدهيهمه را دوست داشتن
ي او، ماجراي رحلِت شاه قاسم هواللّهي او، ضماجراي كنيزِك بيمار او، ماجراي اسد راف

و ماجراي »  كامل نكردهالبتّه غش« كردِن او در بازار از فرِط گرسنگي غشماجراي 
انوپ «از اين ميان ماجراِي قس علي هذا شكايت ميرزا ظريف از او پيش شاه قاسم و 

 تا تصوير او را خواهد درخواست، از بيدل مي  انوپ نامي كه به،مثال زدني است» نقّاش
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 ام بارها و بارها، همة مضامين نقّاشي شعر اين داستان را خواندههر وقت . نقّاشي كند
  :بيدل در ذهنم زنده شده

ـ    گر دامن او كشد ز دستم مـرد اسـت        ازدنــ ود مـي ِك خـ زور كلــ اش بـه نقّ
  و
  ويتس ه بمترسكشد ح گرد نقّاش شوق گردم كه مي به

  .است» اسكار وايلد«اثر » دوريانگري«تصوير  اين ماجرا، بسيار قابل مقايسه با
در حوزة ادبيات داستاني قلم  اهِل كنم كه هنرمنداِن اين دقيقه اشاره مي هجا ب همين

اند كه  كه هنوز، باور نداشته گو اين. اند كردهدر خصوص بيدل، بسيار تا بسيار كوتاهي 
هاي  هنوز، ويژگي. نويسي مطّلع داستان! هم بوده! نويس بسيار ديگري بيدل داستان

ات داستاني هاي بيدل در نظم و نثر بررسي نشده است و جاي آن دارد كه ادبي داستان
كنم كه  از همين مصاحبه، آموزگارانه از دوستان درخواست مي. دگيراين مهم را جدي ب

  .اين مشق و اين تكليف را سرسري نگيرند
مثنوي هاي بيدل هم هنوز در كتابي همچون مأخذ قصص  كه مأخذ داستان و هم اين

  .ت خالي استدست نيامده است كه جاِي آن سخ مان بهالزّ  از دكتر بديعمعنوي
  !؟هبا اين وصف در مورد بيدل هيچ كاري نشد

  !نه
  !نشده

چه در ايران و خارج از ايران  علمي و دانشگاهي در مورد بيدل كار كم داريم آن
 كه پراكنده هست نسيمي و شميمي از شور و شوِق آثار بيدل در جان خواننده است

  …منكر او و سخت كافر و ياو بوده و ديگر يكي سخت معتقد به. شده
آثار او و استادان او و شاگردان او هرچه همه چة  توجه به اصل كار، شناخِت بيدل با

  .اوست
  !توان آمار گرفت مي

 !ـ مأخذ قصص بيدل در دست است؟ نه
 !ـ سبك بيدل در روايت فراهم آمده؟ نه
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  !فرهنگ تركيبات بيدل، مستقالً با معني و يعني دست فراهم داده؟ نهـ 
  ! است؟ نهارباز  نثر او دراسيشن سبكـ 
  !؟ خير و حديث در دست استقرآنتأثير بيدل از ـ 
  !شناسي شده؟ نه االستعمال بيدل سبك ور قليلحبـ 
  !شده؟ نه بررسي چهار عنصرتوجه و تغيير در  مقابلة نثرشناسي بيدل باـ 

  !فرهنگ بسامدي ديوان بيدل در دست است؟ نه
  !نه! اً، تصحيح شدهرعاً و حقّديوان بيدل رسماً و عرفاً و ش

  !هاي يك تحقيق دانشگاهي نه در اندازه! گوييم نه ها كه مي اين
. وگرنه پيرامون اين مباحث سخن گفتن و انشاء نوشتن تا بخواهي شايد سخن هست

 همچون انشاهاي تكراري دوران ،ش باد معلّم منانشاء با پاياِن اين بود انشاِي من، خو
هاي با تجزيه و تركيِب اسلوبمند آثار بيدل، دقيق و عميق، اين  نوشتن كتاب. مدرسه

اين چشم انداز، كتاِب از و  ظهوري و بروزي درخور نداشته استعمل هنوز 
اسلوب است و البتّه  همواره يك اثر آموزگارانة بااز دكتر شفيعي كدكني » ها نهآي شاعر«

پژوهان، در  روي ديگر بيدلتواند مورد پي توانست و مي يك سرمشق و الگو كه مي
  .پژوهش ديگر آثار بيدل قرار گيرد

اين  نوشته آمده، اثري به» نظم و غزل«ميان آثاري كه در مورد بيدل و آثار او  آيا در
  شكل و شيوه سراغ داريد؟

گام با غزل ميرزا جلو آمده باشد و پرده از رخ اين عروس خانگي  اثري كه گام به
ها و مقاالت  كه بسياري از كتاب وجود آن با.  بنده سراغ ندارمتدريج بازگرفته باشد به

تا پيش از اين اثر محقّقين، آيا در كدام اثر . ام زبانان خوانده پيرامون بيدل را از فارسي
  ت؟حاراين صحت و ص بهايم  ديگر مواجه بوده

ديگر كدام اثر  اين اثر، با مراجعه به آموز شعر بيدل آيا بر مراجعه به يك دانش
هاي صريح آن  ها را با ذكر نمونه ها را و ژرف ساخِت اين وابسته تواند اين وابسته مي

  سراغ كند؟
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شناخِت اين چهار وابسته در شعر بيدل كليد بسيار كاملي است در راستاي گشودن 
  .هاي كالم او بسياري از قفل

و . جامدان تحريف مي و در تعريف بيدل، به! شناسي يك اشتباِه كوچك در بيدل
ريف حت آموزان به هاي كم در عصر جديد بسيار كمتر، چرا بايد وقت دانش فرصتاين  با

  !گرفته شود
  !تصحيح تحريف و نيز وقِت آموزگاران به

بيدل انجام داده سواِي عالقة بيدل و  چه شفيعي كدكني، در راستاي آشنايي با آن
ر در بيدل گم شده، و در برابر او قد كه آن  آن.بيدل است و اين مهم است عدم عالقه به

  .دربيند، هيچ از بيدل براي من و تو ندا خود را حقير مي
  .ردداشناختي ن بيند هم، از بيدل هيچ كه بيدل را حقير مي و نيز آن

 و اثر شفيعي كدكني از اين زاويه، بسيار دكن بيدل نه حقير است و نه تحقير مي
اين مطلب بسيار   مطالعاِت پيرامون بيدل به در.علمي و آگاهانه. درخور توجه است

  :خوريم كه برمي
  …و“  درستي از او ندارمفهمخوانم ولي هنوز   سال است بيدل را مي۴۰”

  .شفيعي راِه فهِم بيدل را كوفته، درنورديده و هموار كرده است
پژوهي است، يك نشان  يك فرهنِگ بيدل. ، فقط يك گزيده نيستها آينه شاعر

ف كوچِك جيبي، المعارةيك دائر. چه پس كوچة شعر و انديشة بيدل استدرست از كو
  .تعريف از بيدل اي براي يك آشنايي بي اقچهتيا، 

قدر كوچك بوده كه بخواهد در پناه نام بيدل، خود را بزرگ كند و  نه شفيعي آن
  !مداِح خودي باشد در مدح خورشيد

  .و نه بيدل، را شأِن وصفاِي تحقيق اين است
 فقط ميزان حيرِت خويش را از ،كه بسيار در مورد بيدل كار كرده و در هر كار آن

  !رخ كشيده كه كار نكرده بيدل، به
  !دست داده كار آن كرده، كه كليد به
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ها،  شاعر آينه… ني يك شاعر را ـ رسم كرده واهاي واژگ  تداعيتنيدةدرهم شبكة 
پژوهي و  همة وقت كه در امر بيدل  اين مخلص هنوز با،پژوهي است آيينة شفّاِف بيدل

  .باور نداردتا اين حد، اثر تحقيقي را در باب بيدل و آثارش،  پژوهان، داشته، هيچ بيدل
 معرفي شود، بايد ، محصول اگر قرار باشدين حوزة ناخودآگاه است و اصلشعر حا

ياري حوزة هش حوزة خود آگاه ـ وارد شود و آوردن محصول مسمي و ناخودآگاهي به به
 از ي بسيار.ي نيسترت يده و زبان ورزيدهزفرض امكان، كار هر ذهن ور و خودآگاهي به

! نقدهاي بيدل، اين دقيقه را دريافت نكرده است و در كمال حيرت، نقدها شاعرانه است
  !نه محقّقانه

  ! اما پژوهش، خودآگاه، ناخودآگاه است،سرايش
  … بگواند هايي كه بيدل را معرفي كرده از تذكره

نويس، اگر دروغ بگويد، كه بسيار هم  تذكره. نويسي اصوالً عمل دشواري است تذكره
  .ها گردآلود كند تواند مسير معرفي يك شاعر را تا مدت مي! گويد مي

نويسي، از  و تذكره! نويسان اعتبار قايلند براي حرف تذكره! در عالم ادبيات متأسفانه
  .كند ده است و ميها كر اين اعتبار سوء استفاده
هاي نامربوط براي  ها براي شاعران، درآوردن حرف ها و كرامت تراشيدن كشف

معنا  بيها و فراوان  هاِي بسياري براي شاعران، ساختن داستان عقد درآوردن زن ها، به آن
  …ها و قس علي هذا براي آن
ان خويش هاِي فروخفتة خويش و خاند ات، شاعري را سپر عقده كه در تذكره اين

 خويش و تباِر عقيِمهاي  اي قرار دهي براي ابراز و گاه اثبات عقيده كني، واو را، دستمايه
  .خويش، ناجوانمردي است

عنوان يك آموزگار فارسي، معتقد است كه بايد يك پااليش جدي  اين مخلص، به
بار  يبت بهايمان و دروغگو و منحرف، مص نويِس بي  تذكره،ها صورت پذيرد در تذكره

  .آورد مي
رويدادي . ، بايد بداند، كه او ـ در حاِل ثبِت يك رويداِد تاريخي استنويس تذكره

عالوه . نويسي است امانتداري، شرط تذكره. بزرگ، كه بايد، درست و راست ثبت شود
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كردن زندگي  جمع باشاعر بر شناخِت دقيق و آگاهي عميق از كمال كار و نقد روزگار 
نويسان،  توان كوچك شده و بسياري از تذكره اما مي. توان بزرگ شد ميشاعراِن بزرگ ن

اما داشتن . ير استنداشتِن تذكرة ادبي در ادوار شعر فارسي، جبران ناپذ. اند گونه اين
هايي كه از بيدل  اين دقيقه، تذكره توجه، به با. يم داردظه، هم خسراني عتّبِ هاِي بي تذكره

  .توانند باشند اند، قابِل توجه و تأمل مي  دادهخويش اختصاص ي را بهفصل
تر گفته، سخن  نويسي، با بيدل هم حجره بود، حتماً درست كه شاعري و تذكره اين

دارند كه بيگانگان  ها روا مي تواند باشد، چه اغلب همين آشنايان، ناروايي درستي نمي
  …كه با من هرچه كرد آن آشنا كرد! دارند روا نمي

همه نخبه و برگزيده، هنوز، تهيه و تنظيم  وجود آن عاصر، ايران، باادبيات م
  . را در دست ندارداي، جامع و مانع تذكره

ما هنوز ـ تذكرة شاعراِن  .دليل همين، دشوارِي موضوع سواِي داليل ديگر هبشايد، 
  .ايم مشروطه را فراهم نياورده

  .ايم دست نداده  را بهو تذكرة شاعراِن انقالب 
. نشده استكشِف زاللي نزديك  نويسي ـ در دوراِن معاصر ـ هنوز به  تذكره…و
؟ يادمان !خواهد نه فقط كنجاوي و تجسس ال و مقام بلند ادبي مينويسي يك ح تذكره

آينده با  نويسد، نگاهي به آينده مي ا با نگاه به، تذكره رنويس باشد حتماً كه ـ تذكره
  .يابد  وقوع يافته است و ميـ البررسي موضوع و مضموني كه در ـ ح

  باري،
ها، يكدست  ها و معلّم اي م ـ ما مدرسهعز اند به هايي كه بيدل را معرفي كرده تذكره

اند كه بسيار است و سرانجام دستِِ خدا فوِق همة  نيستند و دست باالي دست گفته
  .و دسِت خدا ـ با بيدل، همراه بوده، هست و خواهد بود. هاست دست
  كني همزمان، با بيدل بزرگ، چند شاعر بزرگ ـ قابل قبولند؟ ميفكر 

ما ـ و حتّي ـ دنيا، بايد بپذيريم و بپذيرد، كه سرزميِن ايران، از حيِث حضور شاعر، در 
فوتبال است از اين حيث، شعر و شاعري در ايران، مثِل . اي كم نياورده است دوره هيچ

هنوز ! كنند؟ هي ستارگان فوتبال ظهور مي ِه، هي ب چگونه است كه در برزيل،در برزيل
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هاي خاصّ ورزشي خويش  نشيآيد و هنوز، رونالدو، همة آفز تو نرفته، رونالدو مي ِبه ِبه
  …كند و را نمايش نداده، رونالدينيو قدعلم مي

  .نگري، ستاره باران است ميآسمان فوتبال برزيل كه  به
  .گونه است ر و شاعري در ايران نيز همينعش

  .آورد بار مي خاِك ايران، شاعر، به
  !شاعران بزرگآن هم 

زاكاني و   كرماني و عبيدينگري، سلمان ساوجي و خواجو ميعصر، حافظ كه  به
يايي، آن هم پس از ظهور شاعري رؤ ت بخواهد شاعر را همه در يك زماندلهرچه 

  !بيني  ميبزرگ همچون سعدي
مانند كه يكي از داليلش همين  نام ميدر ايران، خيلي از شاعران بزرگ، حتّي گم

 خيلي از شاعران با همة بزرگي در ساية بزرگ .حضور و وفور نعمِت شاعري است
اند كه ماجراي اين مسأله زياد است و  اند و از ياد تا مدتي فراموش شده ديگر قرار گرفته

  .جا زيادي است نقل آن در اين
اي از حجت، خالي نبوده، حتّي  چ دورههر روي، زمين شعر پارسي، هرگز و در هي به

هاي متفاوت تقسيم شده و هر چارك براي خويش حجتي  چارك به. اين زمينگاه 
ي بيش از پنجاه شاعر بزرگ، درست در يك، عصر، وجود داشته تّّدر ايران، ح. داشته
و داشتن بزرگان واقعي، بيش از شمار انگشتان دست و در يك عهد و عصر، . است

در ايران، هرگز، از مرد زاييدن، عقيم نشده ام. يران، يك رويداد همواره بوده استبراي ا
گفتة فرخي يزدي و اين زن فرزانه را همواره فرزنِد فرهيخته، در گهواره بوده  به. است

عنوان يك آموزگار ايراني خداي مهربان را از بابت اين نعمت بسيار  جا به كه همين
  .سپاسگزارم

  .عالم تفكّر و انديشه يز ـ هدية زبان پارسي است، بههمين بيدل عز
در ابراِز معارف و حقايق، زبان پارسي آشنا شده، در ابراِز معارف  ترديد، هركه با بي

  .زباِن مادرِي خويش را از ياد برده و اين دقيقه و نكته رؤيت شده است
جنبي شعر بگويند، زبان ا كنند تا به امروزه، اگر بسياري زبان فارسي را فراموش مي

  !از سرفريب است و فرصت طلبي
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  .توانسته بگويد زباِن غيرپارسي هم مي بيدل شعر به
، اما زبان »گيتانجلي«هاي صوفيانه و با  توانسته، يك رابيندرا نات شود با سروده مي

  !كه زبان پارسي او را  چنان،پارسي را برگزيده
گوته، چرا . ِر اين شكرخايي واجب استزاده و شُكّ گفتة جمال ر است بهفارسي شكّ
  آيد؟ اش فراهم مي شود و ديوان شرقي محو حافظ مي

  !داد؟ داند چه اتّفاقي رخ مي جا كه بيدل مي دانست تا آن گر گوته، زبان فارسي ميا
هاي  امير خسرو دهلوي، حسن دهلوي، ناصر علي سرهندي و خيلي از دهلوي

اند؟ درست است كه  زبان فارسي شعر گفته ي كه بهلزباِن ده ديگر، چگونه است كه نه به
اآلن هم زباِن انگليسي زباِن فارسي آن دوره در آن سامان رخنه و نفوذ داشته، ولي همين 

زبان انگليسي،  مجموعة آثاري به در آن سامان صاحب سلطه است، آيا شاعر بزرگي با
  در آن واليت ظهور كرده است؟

  !دهلي كند تا چه رسد به  ظهور نميزور، هم، در خود انگليس، به
  !اين سخن يك تعصّب نيست و يك تفاخر هم نه

  .ترديد كريم است و كليم زبان پارسي بي
  !راري ندارند تا بيدل را از خود كنندصايرانيان ا

  .كشند رخ نمي شيراز، آن را به ايرانيان حتّي با داشتن سنِد نسِب بيدل به
  !جهاِن بشريت وم است بهچرا كه بيدل، هدية زباِن اين ق

اي اصيل   پسرخوانده!بيدل، پسرخواندة زبان فارسي است و از اهِل بيت اين زبان
  .يافته است ه و خرگاه و خلوِت خاص اين زبان، راهمخي كه به

  .هر قوم كه شود، و باشد، افتخار زبان پارسي است و سرانجام، بيدل بيدل متعلّق به
  .چيز ديگر ندي، نه افغاني و نه هيچنه ازبك است، نه روسي، نه ه

  .روايت متن، پارسي است بيدل به
و امروزه، در دوراِن غلبة متن و مرِگ نويسنده كه البتّه اين اصطالح مرگ نويسنده 

اين «القضات است كه  گمان من اين همان گفتار عين دانند، اما به مي» بارت روالن«را از 
مورد بر سر اين  در روزگار هياهوِي بيگفتم كه  ميداشتم » اي دان شعرها را چون آينه

  .نكتة قديمي، صحِت اين موضوع بيشتر قابِل اظهار و اثبات است
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ميان همة اين،  اند، اما از ترديد، همزمان با بيدل ـ شاعران بزرگ ديگري هم بوده بي
ارسا و پارسايي كالمي پارسي مبتني بر مرامي پ سرايد به بيدل است كه شعر پارسي مي

  .بيدل پارساِي پارسي گوست
  .درخشد اين است كه نام او مي

اين بنده، در  با، ]حاال كجايي مهم نيست[ها دوستي غيرايراني  خيلي پيش از اين
وجود غلط فراوان كه در خوانش داشت،  كرد و شعرهاي بيدل را با مورد بيدل بحث مي

اين باور كه من  با. ن بنده، بفهمانداي كرد با تكيه بر مباني حدي و بومي به تالش مي
  !فهمم بيدل را نمي

 كه فهِم يست بخواني، و بنويسرتالش كن نخست پارسي را د. او گفتم مخلص، به
  .دهد آن، اتّفاقي است كه از پِس اين دو وادي، رخ مي

غرافيايي خويش، جمان ـ در خارج از مرزهاي  كه ـ زبان دليل اين و آيا ما پارسيان، به
 شريف اني شريف بوده، بايد از ناحية دوستاِن آن انسانسِد آثاري عظيم و معرف انموج

  ؟و هواخواهاِن آن آثار عظيم، مورِد مؤاخذه قرار بگيريم
رم و ف د كرد كه زبان پارسي را بههسرانجام، بيدل را كسي درست معرفي خوا

  .محتواي، درست و راست بشناسد
غير از زبان پارسي ـ  طلسم حيرتي و محيط اعظمي بهكه بيدلي يافته آيد كه  مگر اين
 هركس ـ در هر كجاي جهان، در مورد ! آنگاه حساب حساب ديگري است!داشته باشد

كند و زبان پارسي  زباِن پارسي خدمت مي كند، به كند و درست هم كار مي بيدل كار مي
  .را معرف است

   است؟آيا غير از اين! آيا اين مسألة ساده، درست نيست؟
شناس خوبي نخواهند بود و نه تنها دشمنان، كه  دشمناِن زبان پارسي، هرگز بيدل

آن  به من. از شعر بيدل، نايل نخواهند آمددرِك درستي  جاهالِن زبان پارسي هم به
ي و ظامنيادآوري كردم كه مولوي، عطّار، حافظ، بيدل، ! دوسِت غيرايراني بيدل پرست

اند و  فيت و ظرافِت زبان پارسيظر و تابلوِي ها هريك كرشمههمه كه از همه جا، هركه 
سرانجام هر . تواند باشد ها، هرگز مهِم نمي وجوِد متِن پارسي آن ها با كجايي بودِن آن

  .ستاِي و كشور زباِن شعري خويش است ظاهراً و باطناًو روشاعري اهِل شهِر 
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 شعرهاي احتمالي غيرپارسِي صحت، پژوهاِن غيرايراني، به چه خوب بود اگر بيدل
  .كردند ه ميمخواندند و ترج  ما ميايكردند و بر گرفتند و پيدا مي بيدل را سراغ مي

مخاطباِن غيرايراني  تواند به گوي مي عنواِن يك شاعر پارسي اي كه بيدل، به كمترين نكته
  .همين است كه پارسي را پاس بدارند. خويش يادآوري كند

گويان  مطلوب شود كه بيدل از اهللا نفِع حزبي مصادرة به بهدريغ است اگر بيدل 
 ، حتّي عرفاني كه بيدل معرف آن است.صدق و صفا سليس و سرة زباِن پارسي است به

عرفاني . همان عرفاني است كه وجِه اتّم و كامل آن، عرفاني مبتني بر علم و عمل است
  !نبوت و واليت. ودش  خالصه مي ـاند كه در حقيقت يكيـ كه در دو واژه 
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  ♦از چيدن رنگ
  ∗رضا شالبافان محمد

  لب آمد  كرم از انتظار و جان به     يد پ يخم
 

ـ ا كه نر  يام ب  اد تو كج كرده   ي قدح به    زدي
 ) دهلويموالنا بيدل(                   

 ة درباريشتري بيها ق و پژوهشير شاهد تحقي اخيها  در سالي و شعر فارسادبيات
  . آن بودةده، پشتوانيچي پهاق و البتّ بس خلّي است كه ذهنيموج

بان و ي در بزرگداشت ادياري بسيها شي هماير شاهد برگزاري اخيها در سال
 در يشيم كه همايخاطر ندار ها ب ام،ميا  كشور بودهي جايآوران عرضه سخن در جا نام
ه هنجار سنج و صد البتّ دان، نكته  شاعر نكتهيدل دهلوي عبدالقادر بيادكرد از ابوالمعاني

 كار يتدل در جمع شاعران سنّيدادن نام ب قرار.  برگزار شده باشديگو يز پارسيگر
. ش از خودش متفاوت بوديعصر و پ دل با تمام شاعران همي بةدغدغ. ستي نيدرست

 موجود است يت شعر از ويش از نود هزار بي كه بي شاعرة دربارييگو يهرچند كلّ
زنگر ين شاعر ري چندگانه اياي دنةكه دربارد و بهتر آن است يآ ينظر نم  بهچندان درست

  .تر سخن گفته شود پرداز، جزء نگرانه و نكته
 »دليب عرس« با عنوان يدل دهلوي عبدالقادر بي بزرگداشت ابوالمعانةن كنگرينخست

 ي هادين نشست ادبي ايدر ابتدا.  برگزار شدي هنرة حوزةشي دو روز در تاالر انديط
 فرهنگ ضمن ييوي رادةر شبكيران و مدي اادبياتر كانون ي مدياسري كيديسع

  : گفتي و خارجيمهمانان داخل  بهييمدگواخوش
                                                   

 ة حوزةتاالر انديشدر  )ش ه ۱۳۸۴ تيرماه ۳۰-٣١(اي  دوروزه بيدل رِسالمللي ع بين ةز نخستين كنگراگزارش   ♦
  .)ايران (هنري تهران

  .نگار ايراني شاعر و روزنامه  ∗
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ن شاعر يدل، ايشتر در آثار بيق بي تحقي است براي فرصتين نشست ادبيا”
  .“يپرور  و مضمونيآور لحاظ زبان  بهگانهير و ينظ يب
  :دل افزودي در ارتباط با عرس بيو
 يرغم غربت زبان فارس يشود و عل  ميوزه برگزار پنج ر»دليب عرس«در هند ”

 از زبان كشاورزان دلي شعر بي زمانينين عيشهادت صدرالد  بهانهي ميايدر آس
  …“شد  ميشنيده
  :ران ادامه دادي اادبياتر كانون يمد
ن كنگره در يا. د خاص خود را داشته باشدين مجلس مبارك فوايم ايدواريام”

  .“ردي انجام گيبزرگان ادب  بهد نسبتي با است كهييها امتداد كوشش
  :ان گفتي در پايو
 داشت كه پس از كسب درجات واال، سرآهنگسپاس ويژه را بايد از استاد ”

مردم   بهسال شاگردي و تحقيق كرد و بيدل را شناخت و در شناساندن بيدل ١٥
هي كردكمك شايان توج“.  

  كه از جمله كساني است كهم دامغانيپس از سعيدي كياسري، استاد علي معلّ
بيان سخنان خويش در روز نخست   بهها كمك بسياري كرده شناسي در اين سال بيدل به

  :همايش پرداخت و گفت
”داستاد سي امه مازندراني مشق  بزرگي بود كه در محضر علّةاس معارف، نابغعب

 ايران »معارف«. كرد و من هرچه از بيدل يافتم از وي آموختم  مي شفاهيةفلسف
راه درست خود   بهد ادبيرا بعد از انحراف بزرگ بازگشت ادبي و انحراف تجد

  .“بازگرداند
  : افزود»رجعت سرخ ستاره«شاعر 

شعر  د بايل شعر ما بااو .د در دست ما باشدي دو سند بايشناس دلي بيعا اديبرا”
 باشد، يبتن نسيكستان چنيخاطر ندارم در تاج  بهدل نسبت داشته باشد كه منيب
دارديدل نسبت روزافزونيا شعر در افغانستان با شعر بام  .م نسبت شگرف دو

دل را ي از شاعران ما بياري است كه بسي كسسرآهنگ است و ادبيات و يقيموس
  .“شناسند  مييت ويروا با
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 داستاد سي”: استاد علي معلّم دامغاني
بزرگي بود كه در ةاس معارف، نابغعب 

 ةامه مازندراني مشق فلسفعلّمحضر 
 و من هرچه از بيدل يافتم كرد شفاهي مي

 .“از وي آموختم

ل يدل در تفصين نكته كه فرق شعر امروز و شعر بيا  بهم ضمن اشارهان معلّيدر پا
  . پرداختي خوانيمثنو  به،ستاو اجمال شعر امروز دل يشعر ب

ن كه افسانه اساساً غفلت يا  بهز مهجور از افغانستان ضمن اشارهيدر ادامه عبدالعز
  .ح آن پرداختيدل و توضي از كتاب عرفان بيخوان افسانه  به،زاست
  .ن افسانه پرداختي در ايان نكات عرفانيب  بهان سخنانشي در پايو

ان يرضا قزوه ضمن ب يلدر ادامه، ع
 احمد«د ي از ارادت مجاهد رشيا خاطره

 .شعرخواني پرداخت  بهبيدل،  به»شاه مسعود
د از شاعران يع جنيرف محمدن يهمچن

دل را ي از اشعار بياديافغان كه تعداد ز
  .اشعار خود را ارائه کرداستقبال كرده 

در قسمت دول م نشست روز او
گذار  نانيكه ب نيان ايستاد دانشگاه سمرقند ضمن بكنگره، دكتر شوكت شكورف، ا

  : است گفتينيكستان استاد عي در تاجيشناس دليب
 عالقه دارند سر يو  بهك كهيگران تاج دل در مقابل پژوهشيسبك شعر ب”

  .“است
  : افزوديو
دگرا چون فان تجدم از متصويم جرأت نداشتيكرد  ميلي كه ما تحصيدر زمان”

  .“ميشد  ميدي اساتي ادبةيم چرا كه مشمول تنبييخن بگوگران سي و ديمولو
ان يدل پاي بيت آوازي و رواسرآهنگن يط استاد الطاف حس توسيقي موسياجرا

  .ل كنگره بود روز اويها بخش برنامه
افغانستان در ، رايزن فرهنگي سخنان دكتر عبدالغفور آرزو كنگره در روز دوم با

  : گفتيو. ران آغاز شديا
ند در يگو  مي كهيدل دارد و كسانيشعر ب  بايكي نزدةفغانستان رابطشعر ا”

  .“اند  عجله كرده، نهيشناس دلي بي هست وليدل دوستيافغانستان ب
  :دل انسان است افزوديموجود در آثار ب ةنکتن يتر كه مهم نيا  به ضمن اشارهيو
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 يقايدل در تناسب لفظ و معنا بوطي دارد و بي، صرافت خراسانيسبك هند”
 شعر خود ي جايدل در جايب. نگرد  مييگري دارد و از منظر ديديجد

ز يك شورانگيل و هرمنوتي تأويكند و در شعر و  مي بودن را اعالميابوالمعان
  .“است
  :ان گفتي در پايو
گر ي از دي تابع مشرب وحدت وجود است و عرفان ويدل از نظر عرفانيب”
  .“تر است اش برجسته ي شعريها بهجن
او ضمن . ن سخنران روز دوم نشست بوديم، دو)شاعر( اسفندقه يري اميتضٰٰمر
دل ي در آثار ب)ع(نيرالمؤمني و ام)ص( اكرمي نبةن كه در ابتدا قصد داشته درباريا  بهاشاره

 سخنان خود ين رباعيد با اي سخن بگورباعياتاند درباره  ا از او خواستهد اميسخن بگو
  :را آغاز كرد
ــو آواره نافهم يا” ــوش تـ ــ هـ ــ   دنيـ   دنيدت پرســيــ چـه با )ع(ياز علـم عل

ـ ود كـه د   او ب   انيـ ث لوكشف كرد ع   يكس كه حد   آن ـ ي ـ ود قبـل از د ده ب   “دني
  : افزوديو
”اتدل ي بةكوب در مبحثش دربار نيدكتر زررا دست كم گرفته كه ي ورباعي 
 »ها نهير آشاع«دل ي بة درباري كدكنيعيا دكتر شفام. ستينظر من درست ن از
 است ي خوبةچيد كه دري شروع كني ورباعياتكنم از   ميهيادآور شده كه توصي

  .“دينما  ميتر دل، كه درستي بيها شهياند  به نگاه و شروع نظارهيبرا
  : اسفندقه افزوديريام
”ات از ياريد گفت بسيكوب با نيدر نقد سخن دكتر زردل سهل و ي برباعي

  .“دينما  ميممتنع
گرفت دكتر  ز قرارين نيخنران كنگره كه سخنانش مورد استقبال مخاطبگر سيد
 زبان، ذهن و ين كه سه جنبه منش استعاريا  به ضمن اشارهيو. ن سالجقه بوديپرو
  :دل است گفتي شعر بيها ير از برجستگيتصو
. ستندين دو جدا از هم نيپردازان بوده و ا هيمقوله شعر، هموار مورد نظر نظر”

 .ستها  رابطهة و رابطها ك منتقد برجسته، نظام نظاميدگاه يانه از دمتن شاعر



  از چيدن رنگ  ٤٧٧

  

 قل شده و موفّي تبدها نظام نظام  به است كه شعرشي از معدود شاعرانيكيدل يب
 استوار است و از سه نوع استعاره ي شده كه بر منش استعاريكشف زبان به

، خارج از جهان يريخلق جهان تصو  بهبرده و ك و مدرن بهرهيمانتك، ريكالس
  .“ منجر شدهيقرارداد

  :سالجقه افزود
 جهان شاعرانه از جهان يوندهايل قطع پيدل به”

 است كه يجهان شخص  بهدليبردن ب  و پناهيواقع
جرأت  ه با و روزمري، ماديا شهيسم كلياز رئال
  .“كند  ميهيز توصين موضوع را نيكند و ا  ميفرار
  : ادامه داديو
 ز صورتين گري همي در راستاير استعاريختار فضا و تصاودل سايدر شعر ب”

دل يدر شعر ب .ر متناقض مدرن استي و تصاويزي هنجار گريرد كه نوعيگ مي
تصويعرفان ب  بهيعف مد دل راين، بيب نهين عرفان آيهم. ل شدهيعا تبداد 
  .“رساند  ميتواضع و فنا به
كشاند   ميچالش  بهل شده رايبدعادت ت  بهدل، آرامشي بةشياند :ن گفتي همچنيو

  :و افزود
ش ي است تا عناصر پس از پاالار مهميدل بسيا انعكاس هم در شعر بيبازتاب ”

 شبنم يها  مانند نماد واژه، انعكاس جمال معشوق شوندةستيك چرخش، شايدر 
زبان شعر . رسد  ميانهيت اقتدارگرايقطع  بهتيدل از نسبيشه در شعر بياند. نهيو آ
  .“طلبد  ميف، متن و مخاطبزدا بين مؤلّ زداست پس خوانشي آشنايي دل آشناييبي

  . پرداختيشعرخوان  بهيپس از دكتر سالجقه استاد مشفق كاشان
اسالميه،  ةي ملّةجامع دانشگاه يس بخش فارسيئار ر پروفسور قمر غفّةدر ادام

  :گفتنو  دهلي
 شد كه يگذار هي هند پاي در فرهنگ غني سبكيالدي م١٨ و ١٧ يها در قرن”

ن و يتر  از بزرگيكيدل ي معروف شد كه بيعنوان سبك هند  بهبعدها
  .“ن سبك استين شاعران ايتر موشكاف

ترين  بزرگ” :پروفسور قمر غفّار
ه شاعر زبان فارسي در شبه قار

تواند پل ارتباطي  ميـ  بيدل ـ
ران و آسياي بزرگي بين هند، اي

 .“مركزي باشد
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بيدل ”: دكتر اسماعيل اكبر
حيا  مشربش حياست و به

 .“اعتقاد خاصي دارد

  : افزوديو
 ي بزرگيتواند پل ارتباط ميـ  بيدل ـ ه در شبه قارين شاعر زبان فارسيتر بزرگ”
  .“ باشدي مركزيايران و آسين هند، ايب

 ژوهشگر افغانستاني ازشاعر و پرج يشهباز ا
  :همانان كنگره بود كه گفتيگر ميبلخ از د

ر يار چشمگيدل بسيب در آثار بيوجود ترك”
 يدل وارد نظام واژگانيبات بياست و اگر ترك

  .“شود  ميمي عظيل شود باعث تحويفارس
  : افزوديو
  .“گر گونه استفاده كرده استي دين را هم با معانيشيبات پيدل تركيب”
  :ر و پژوهشگر در ادامه گفتين شاعا
بات بدون كسره، مانند سرخرو است كه از يدل از نوع تركيبات بيشتر تركيب”
. كرد  اشاره»دهيرت دميح« و »آباد رتيح« بهتوان  ميدليبات بي تركيايدن
 يدينه از كلمات كليرت و آيح. دل دارديدن جهان بيفهم  بهازي كه نيباتيترك

  .“دل هستندي از بياديبات زياست كه محور ترك
  :ان گفتي در پايو
 هرچند ،ن اوستيسرزم  بهدني رسيها  از راهيكيدل يبات بيگشودن راز ترك”

  .“ر گام نگذاشتهين مسيا  بهين كار، كسي ايسخت ةواسط  بهتاكنون
دن بود كه دكتر يه كنگره ااز نكات قابل توجكه بنا بود در ي كدكنيعيرضا شف محم 

. افتيش حضور نين همايكسالت در ات علّ  بهري اخيها ه ساليرو هبابد بنايجمع حضور 
صورت   بهينيحسن حس دياد دكتر سي زنده يخوان دليقه، بيت چند دقمد  بهنيهمچن
  . پخش شديصوت

  : دكتر اسماعيل اكبر از افغانستان بود كه گفت»بيدل عرس« ةآخرين سخنران كنگر
  .“ي داردحيا اعتقاد خاص  بهبيدل مشربش حياست و”

  :وي افزود
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لين بيدل ارادت دارند و تيمورشاه گوركاني او  به اقشار جامعهةدر افغانستان هم”
  .“افغانستان آورد  بهكسي بود كه شعر بيدل را

اجراي موسيقي   بهسرآهنگدر پايان كنگره دو روزه عرس بيدل استاد الطاف حسين 
  .پرداخت
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  ♦ من سخِنداِد  بهددنياران نرسي
  ∗زهت هروين

به)رح(المللي بزرگداشت حضرت ابوالمعاني بيدل مين کنگره بيندو  ات همت کانون ادبي
حالي  تهران در نوامبر در) ٢٩-٣٠(نهم ماه قوس مطابق  ي هشتم وروزها ايران به

 راديوي فرهنگ ت همين کانون وهم  بهست سال پار نيزوگآماه  گرديد که در برگزار
بايد خاطر نشان ساخت که . گرديده بود تهران داير عرس بيدل درلين مراسم او، ايران

عواملي تقريباً دو قرن در ايران ناشناخته مانده و  بيدل اين شاعر بزرگ و نامدار بنابر
في وي و آثارش صورت نگرفته بود و بيدل دوستان خاطر معر  بهجديگونه اقدامي  هيچ

ي اخوان کاخي در دانشمند گرانمايه مرتٰض. شناسان همه در حاشيه قرار داشتند لو بيد
  :مورد چنين گفتاين نگره در كاش در جريان کار  سخنراني

عجيب است و تقريباً دو قرن است که از حافظه ادبي ايران  بيدل درياي عظيم و”
  .“ي درسي هم اسمي از او نيستها ي در کتابرفته است و حتّ

عمل آمده و دانشمندان و ناشران   بهزمينه اقداماتياين ين اواخر در ا تانه درخوشبخ
 اند که ت و آثار بيدل کارهاي در خور تحسين انجام دادهفي شخصيخاطر معر  بهايراني

 و» الهام«ت بنگاه نشراتي هم  به بيدلكلياتعنوان مشت نمونه خروار از چاپ  به
عرس   و تدوير،اسي داکاني بهداروند و پرويز عبکوشش دانشمندان ارجمند اکبر به

                                                   
♦  م  ٢٠٠٦ نوامبر) ٢٩-٣٠(تهران » يدل دهلويابوالمعاني ميرزا عبدالقادر ب«المللي بزرگداشت   بينةمين کنگردو

 . هجري شمسي١٣٨٥نهم قوس سال  هشتم و مطابق به

  .اديب افغانستاني  ∗

 



  داِد سخِن من ياران نرسيدند به  ٤٨١

  

المللي بزرگداشت ابوالمعاني ميرزا عبدالقادر  المللي بيدل در سال پار و کنگره بين بين
  .توان ياد کرد  مي، هجري شمسي١٣٨٥بيدل دهلوي در هشتم و نهم ماه قوس سال 

اهللا مجيد و پخش  مچهارشنبه با تالوت آياتي از کال المللي بيدل روز کار کنگره بين
ط شاعر و يس جمهور ايران توسئي جمهوري اسالمي ايران آغاز و پيام رسرود ملّ

  .م دامغاني دبير کنگره قرائت گرديدپژوهشگر نامور استاد علي معلّ
 يس سازمانئيس جمهور و رئسخنران بعدي مهندس اسفنديار رحيم مشايي معاون ر

  :از سخنانش چنين گفتد که در بخشي ميراث فرهنگي ايران بو
جو است، ميرزاي دهلوي را   از يک جريان ناب حقيقتاي بيدل دهلوي نماينده”

 بلکه ،ي برده استا  رفته و بهره، مانده، نه از آن جهت که آمده،داريم گرامي مي
 ها هکه بعد از سد ينهم او نرفته است و ، بهره داده و مانده،از آن جهت که آمده

  .“ استگار مانداو بهترين گواه است که ،نيمک  ياد ميبيدلاز 
و و کشمير هند و دکتر مايس ايالتي جئ شفيع رمحمدت يدر محفل افتتاحيه پاند

محفل .  مهدي مظاهري معاون فرهنگي دانشگاه آزاد اسالمي نيز سخنراني نمودندمحمد
  .اتمه يافتپورعطايي خ عليط استاد غالمخواني توس افتتاحيه با اجراي موسيقي و غزل

شناسان از کشورهاي مختلف   دانشمندان و بيدلةدر ادامه دو روز کار کنگر
  :گردد شان ذکر مي خاطر اختصار اسم و عنوان سخنراني  بهسخنراني نمودند که

ü شناسي شعر بيدل شکل«: امريکا بهرام گرامي از دکتر«.  
ü د دکترشعر   دريايراني ها کارکرد اسطوره«: از دانشگاه شهرکرد  حکيم آذرمحم

  .»بيدل
ü سهم اقبال «: هندوستان ،دانشگاه جواهرلعل نهرو اخالق احمد انصاري از دکتر

  .»شناخت شعر بيدل در
ü دافغانستان ازي کاظم کاظممحم  :»اد کاربردي شعر بيدلمو«.  
ü  ددکترنگاه استعاري بيدل«: دانشگاه فسا  رضا اکرمي ازمحم«.  
ü هرماوراءالنّ بيدل در«: ي تاجيکستاناه ملّدانشگ جوره بيک نذري از پروفسور«.  
ü حيرت درشعر بيدل«: دانشگاه مسکو پري کارينا از خانم دکتر«.  
ü شعر ازبکي بيدل در ثيرأت«: از دانشگاه تهران ابراهيم خدايار دکتر«.  



  ٤٨٢  قند پارسي

  

ü سرايي بيدل غزل«: هندوستان از رهچندر شيک رپروفسو«.  
ü نشان چه جويد باز بي بيدل از«: محمود جعفري دهقي از دانشگاه تهران دکتر«.  

ل در ختم مقاالت روز او
 ازکنسرت استاد شريف غزل 

دست افغان  نوازندگان چيره
استاد فريد همکاري گروهش  با

کالرنت نواز، استاد جاويد محمود، 
نواز  فرزند استاد عارف محمود طبله

نواز که از کابل   حنيف ربابمحمدو 
راهي  استاد غزل را هم،آمده بودند

استاد شريف غزل در . نمودند مي
 پيلو و ، بهروي،ي پهاريها قالب راگ

  :يي از بيدل را اجرا کردها  غزل…کليان و
  جـويي   ميست از هوا چه   وخاک ريشه ت   به  جـويي  کوش ز نشو و نما چه مـي        زعج به

*  
  دزننـ   مـي گدل چنـ    بـه  ن تـو   دام داي در  زننـد   مي منزل و فرسنگ    به جمعي که پا  

*  
ــ ــي معسک ــي بح ــده بر فهمن ــي   که چون موج برخويش پيچيده باشـد        داش

*  
  ته باشـد  ژه برداشـ  رأت مـ  چه ج   به يارب  آن جلوه نظر داشته باشـد      چشمي که بر  

*  
 يده باشيـخدا رس  بهنبري گمان که يعني

 کجا رسيده باشي  بهتو ز خود نرفته بيرون
 همچنان در ل و دوم وهرکنسرتش در روز او تقاضاي حاضرين در اثر  بههمچنان و

 را خواند که مورد استقبال »عرش اگر باشم زمين آسمان بيدلم«س معروف  مخم،اصفهان
  .اشتراک کنندگان کنفرانس قرار گرفت نظير بي

يس جمهور ئاسفنديار رحيم مشايي معاون ر
 از يک جريان اي بيدل دهلوي نماينده ”:ايران

جو است، ميرزاي دهلوي را گرامي  ناب حقيقت
 نه از آن جهت که آمده، مانده، رفته ،داريم مي

ي برده است، بلکه از آن جهت که ا و بهره
آمده، بهره داده و مانده، او نرفته است و 

کنيم،   ياد ميبيدلها از  هکه بعد از سد ينهم
  .“ استگار مانداوبهترين گواه است که 



  داِد سخِن من ياران نرسيدند به  ٤٨٣

  

  م کنفرانسروز دو در
s دکتر عبدالربيدلةشعر عاشقان ي هنري درها آفرينش «:کاشان زاده از سضا مدر «.  
s ي ناآشناها بيدل شاعر ترکيب«:  هند،نو دهلياز اخگر ر عبدالحليم دکت«.  
s ّيها فرقه دل ويب«: افغانستان  زبان پشتو ازةسندينو ق واستاد سمندر وفا محق 

  .» هنديمعرفت
s ايران بيدل در «:ي اخوان کاخيمرتٰض دکتر«.  
s رساله خواب بيدل«: جان رحيمي از تاجيکستاناباب دکتر«.  
s شعر بيدل يزم دريهندو  بوديزم وةانديش«: ويتنام وين ازخانم زيانگ نگ«.  
s د رضاد سيشعر معاصر ثير شعر بيدل درأت«: مشهد ي ازمحم«.  
s پاکستان بيدل در«:  پاکستان،آباد دانشگاه اسالم علي کشميري از رمظفّ دکتر«.  
s  داستادستا يدل ما وحدتيب«: افغانستان د ازيع جني رفمحم«.  
s بيدل و«: دانشگاه شهرکرد  ازحسين خسروي دکتر ريرهي معي«.  
s داد سخن من  بهدياران نرسيدن«: ايران نيا از يد يوسفعس«.  
s هند فارسي در شعر«: مصر کشور احمد عاطف از«.  
s شعر بيدل زندگي و«: از هندوستاننبي هادي  پروفسور«.  
s شناسي شعر بيدل اسطوره«: از دانشگاه تهران پور عيلابوالقاسم اسٰم دکتر«.  
s دليشعر ب ابهام در«: افغانستان از عبدالغفور آرزو دکتر«.  
s امه اقبالعلّ بيدل و«: پاکستان تحسين فراغي از پروفسور«.  
s دکتر غالم حيدر يگانه از دانشگاه بلغارستان :»وحدت ل وشعر، تأم«.  
s د دکترفلسفه بيدل« :بلغارستان جان قادروف ازمحم«.  
s آقا ازيقند  بهمعروف ريد اسيتاد عبدالحممهجور، فرزند ارشد اس زيلعزاعبد  

  .»سير تاريخي عرس بيدل«: افغانستان
s  استادشاعران سبک هندي بيدل و «:از ايراند عبدالجواد موسوي سي«.  
s شعر معاصر بيدل و«: دانشگاه شيراز دکتر کاوس حسنلي از«.  
s پروفسور ديسراي سبک هن غزل«: ، سرينگردانشگاه کشمير  ازييقنيازمند صد«.  



  ٤٨٤  قند پارسي

  

s يها زمينه و خواني محافل بيدل« : تاجيکستان،دانشگاه خجند نورعلي نورزاد از دکتر 
نگاري بر بيدل مکتب طرح لتحو«.  

s از ايرانشعردوست  علي اصغر دکتر: »ديوان بيدلاز  چاپ نشده اي في نسخهمعر«.  
s بيدل ايماژهاي شعر«: هراهي از دانشگاه الزّيحسين فق دکتر«.  
s دليبات بيترک« :م آلماني مقي افغاند دانشمن،بيحب دکتر اسداهللا«.  
s ملّجامعةار، از غفّ خانم دکتر قمر پروفسور هيها بيدل شاعر زمانه« : هنده، اسالمي«.  
s بهزاد بيدل و« :اصفهان احتشامي از استاد خسرو«.  
s  صائب بيدل و شعر مضامين مشترک در« :ايران از اسفندقهي اميري مرتٰضاستاد«.  
s بيدلدکلمه شعر« :اکادمي علوم پاکستان از عارف افتخار پروفسور «.  
s چهارعنصر بيدل و« :دکتر محسن علي از هندوستان«.  
s حجت االسالم سيعربي بن ابيدل و« : علميه قمةحوز  از بلخيدد حسن موح«.  
s ي بيدلها نامه«: دانشگاه يزد  جاللي بندري ازدکتر يداهللا«.  
s هنگآسر دل ويب« :تانزاده از افغانس نير احمد حسيبص«.  
s بيدل شاعر عصر مدرن«: ايران فرهنگ جهان بخش از دکتر«.  

کنندگان باز هم استاد شريف غزل   اثر تقاضاي اشتراکرکنفرانس ب ختم کار و در
کاخ   به اشتراک کنندگان،بعد از ختم کنسرت.  همه را نواختنداجراي کنسرتي پرشور با

 ،مي از جانب رئيس جمهور ايران استقبال گرديدندبا گر رفتند و رياست جمهوري ايران
المللي   بينةمين کنگرآورده و دو عمل  بهبعد مهمانان از شهر تاريخي اصفهان بازديد روز

  .بزرگداشت ابوالمعاني ميرزا عبدالقادر بيدل دهلوي نيز پايان يافت
  



  نو در دهلي» انجمن ادبي بيدل«افتتاح   ٤٨٥

  

  نو يدر دهل» انجمن ادبي بيدل«افتتاح 
همزمان با افتتاح سالن بازسازي شده مركز ) ۲۰۰۸/۴/۱۹( ۳۱/۱/۱۳۸۷خ روز شنبه مور

مناسبت سال  تحقيقات زبان فارسي رايزني فرهنگي جمهوري اسالمي ايران و به
مركز  در محلّ» ادبي بيدلانجمن«لين نشست ادبي با عنوان بزرگداشت رودكي او 

  .يقات برگزار شدتحق
زاده سفير محترم جمهوري اسالمي  د مهدي نبيدر اين جلسه كه آقايان مهندس سي

عبدالحميد ضيايي سيد رايزن محترم فرهنگي، دكتر برزگر ايران، دكتر كريم نجفي 
قزوه مدير مركز تحقيقات فارسي و جمعي رضا  علي فرهنگ، دكتر ةمسئول محترم خان

رايزن فرهنگي  دكتر افسر رهبين: اي علمي و فرهنگي از جملهه شخصيتاز استادان و 
امير حسن عابدي، پروفسور شريف حسين قاسمي، سيد سفارت افغانستان، پروفسور 

پروفسور اظهر دهلوي، پروفسور كوروش صفوي، پروفسور اختر مهدي، پروفسور 
پروفسور يونس جعفري، پروفسور عراق رضا زيدي، سيد محمد ر دكتشيكهر،  چندر

دانشجويان حضور اساتيد و و تعدادي از  هپروفسور دهرميندر نات ،ارخانم قمر غفّ
داشتند ابتدا سالن نوسازي شده مركز تحقيقات فارسي توسزاده  د مهدي نبيط آقاي سي

  . ادبي آغاز شدانجمن ةسفير محترم كشورمان افتتاح گرديد و پس از آن برنام
 كريم قرآن ايران آياتي از ةاف از قاريان برجستكاظم ند محمددر آغاز برنامه آقاي 

رضا قزوه مدير مركز تحقيقات فارسي  را قرائت كرد و پس از آن آقاي علي
سال بزرگداشت رودكي   همزمان با» ادبي بيدلانجمن«مهمانان آغاز  خوشامدگويي به با

  .حاضران تبريك گفت را به
  :آقاي قزوه افزود

 



  ٤٨٦  قند پارسي

  

 انجمن«عنوان  ز تحقيقات، در پايان هر ماه نشست ادبي باكار مرك با شروع به”
كنيم تا با همفكري استادان و دانشجويان  خواهيم داشت و تالش مي» ادبي بيدل

  .“ي ادبي خوبي را برگزار نماييمها مندان نشست هو ساير عالق
رايزن فرهنگي كشورمان ضمن خوشامدگويي برزگر در ادامه آقاي دكتر نجفي 

زاده دعوت كرد   سفير محترم و ساير استادان و دانشجويان از آقاي نبيةويژ ه بحاضران به
  .ويژه و رئيس جلسه سخنان خود را بيان كند عنوان مهمان تا به

زاده سفير محترم كشورمان از حضور استادان و  د مهدي نبيپس از آن آقاي سي
هاي مجموعه  شي علمي و فرهنگي حاضر در جلسه تشكر كرد و از تالها شخصيت

د مركز تحقيقات  فرهنگ جمهوري اسالمي ايران و آقاي قزوه در راه اندازي مجدةخان
  .فارسي قدرداني نمود

  :زاده افزود آقاي نبي
 ادبي با حضور استادان ارجمند زبان و ادب فارسي باعث انجمنشروع اين ”

يوندهاي هاي خود بتوانند پ سروده خرسندي است و اميدوارم شعراي گرامي با
  .“تر كنند ت را مستحكمبين دو ملّ

  :گفت»  ادبي بيدلانجمن«عنوان  ايشان با اشاره به
رات وي چراغ راه انديشمندان فارسي  تفكّةبيدل انديشمندي بود كه مجموع”

رات بيدل آشنايي بيشتري گونه جلسات بايد تالش كنيم تا با تفكّ است و در اين
  .“پيدا كنيم

عنوان يك شاعر  ت و نقش بيدل بهاي دربارة اهمي  مقالهةدامزاده در ا آقاي نبي
  .فارسي زبان قرائت كرد

ي علمي ها شخصيتپس از آن آقاي دكتر نجفي ضمن تجليل از خدمات استادان و 
  :زبان و ادب فارسي، گفت و فرهنگي به

در جمع ما يكي از استادان بزرگوار يعني پروفسور امير حسن عابدي حضور ”
 فارابي از ةه چراغ فارسي را در هند روشن نگه داشته است، در جشنواردارند ك

اي  نژاد جايزه طرف رياست محترم جمهور جناب آقاي دكتر محمود احمدي
ي اين استاد فرزانه نيز ها پاس قدرداني از تالش ق گرفت و ما بهايشان تعلّ به



  نو در دهلي» انجمن ادبي بيدل«افتتاح   ٤٨٧

  

پروفسور يونس نحوي از ايشان و نيز از  شكوه قصد داريم به اين مجلس با در
  .“جعفري كه هردو جايزة فارابي را دريافت كردند، تجليل كنيم

  :آقاي دكتر نجفي در ادامه گفت
”حضور استادان و دانشجويان و  هاي رسمي مركز تحقيقات با تشروع فعالي

سال بزرگداشت رودكي نويدبخش آينده  شروع محفل ادبي بيدل همزمان با
  .“خوبي خواهد بود

  :ش ديگري افزودايشان در بخ
قيني از شركت محقّ جشنوارة فارابي با يازده شاخه از علوم انساني و با”

 علوم انساني در ةكشورهاي مختلف براي پاسداشت استادان و انديشمندان حوز
طوري كه در سال موالنا كتاب ايشان عنوان  تهران برگزار شد و همان

ندة شكست و ناتواني انديشه ، نشان دهدست آورد را بهترين كتاب سال  پرفروش
انديشة الهي و علوم انساني  ي در تأمين سعادت بشري و نياز بهبيني ماد و جهان

ت بخش جوامع انساني است و لذا بشري يمتعالي امروز بيش از هميشه تجلّ
ك نموده و اين افتخاري بزرگ براي مباحث علوم انساني و عرفاني تمس امروز به

هاي علمي و  شخصيتويژه ايران است كه  هي آسيايي بجوامع شرق و كشورها
  .“دهند  ميخود اختصاص ادبي آن عنوان سال را به

  :آقاي دكتر نجفي اظهار داشت
ميان  ويژه در هي است كه در بين دانشمندان جهان و بشخصيتفارابي ”

 كه دانشمندان بزرگي رغم اين اي دارد و ما علي انديشمندان مسلمان جايگاه ويژه
ميزان فارابي در   بهها كدام آن ا هيچچون بوعلي سينا و ابوريحان بيروني داريم ام

همين دليل بعد از ارسطو  ويژه اسالمي تأثيرگذار نبوده و به ه انساني و بةجامع
داشت   ميخود اختصاص داده است و لذا ابن سينا اظهار را به» ثاني ممعلّ«لقب 

ارسطو برايش قابل درك نبود از طريق  ةبسياري از موضوعاتي كه در فلسف
  .“برد  ميبهره» اغراض ما بعدالطبيعه«ويژه در كتاب  هفارابي و تشريح مباحث او ب

  :آقاي دكتر نجفي در ادامه افزود
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 »يملّ«است از  ها الزم شخصيترئيس جمهور محترم فرمودند بزرگداشت ”
با اين پيام در »  فارابيجشنوارة«اين اساس  توسعه يابد و بر» يفراملّ« بودن به

  .“ايران تشكيل شد
  :ايشان گفت

مركز تحقيقات در كنار امور تحقيقاتي فارسي، يك محفل و مركز ادبي است كه ”
ن اّ تالش خواهد كرد تا محققها ي و فاكسميل كردن آندر احياي نسخ خطّ

رتري ايفا  علوم انساني و تأمين نيازهاي جوامع نقش مؤثّةبتوانند در توسع
  .“نمايند

دانشگاه دهلي   آقاي دكتر كوروش صفوي از استادان ايراني اعزامي بهةدر ادامه برنام
  :طي سخناني گفت

توان  ريزي باشد مي برنامه هاي نشست ادبي در صورتي كه همراه با برنامه”
  .“نتايج آن اميدوار بود به
قط در يك عا كرد كه كسي فتوان اد  نمياست» پست مدرنيسم«اي كه  در دوره”

هاي انديشيدن را  ص است، دوره حكيم شدن است، بايد روشرشته متخصّ
  .“ه كنيم توجادبيات بيابيم، لذا الزم است بيشتر به

  :آقاي صفوي گفت
شروع في كنيم و از رودكي ترين شعرا و اديبان فارسي را معر بايد شاخص”

 بايد شناخت و ي ادبي راها ي سبكو حتّم يرس  ميساير شاعران و بهم يکرد
في كردمعر“.  

  :ايشان در بخش ديگري گفت
 بلكه بايد جلسات ،اين جلسات را نبايد در يك يا چهار جلسه خالصه كرد”

ي مختلف شعر فارسي تا دوره معاصر را بشناسيم و اين ها پويايي باشند تا سبك
 فرهنگ و ساير استادان ة بلكه همكاري خان،برد توان پيش  نميتنهايي مسير را به

  .“د باشديمفتواند براي ادامة كار   ميو دانشجويان
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پس از آن آقاي دكتر افسر رهبين رايزن فرهنگي سفارت افغانستان با قدرداني از 
ي رايزن محترم فرهنگي ها سفير محترم جمهوري اسالمي ايران و نيز تجليل از تالش

  :گفت
گويم و تشكيل اين   ميان تبريكتمامي حاضر برگزاري اين نشست را به”

  .“گيرم  ميفال نيك ي ادبي را بهها نشست
  :ايشان افزود

چه ما را در اين مكان جمع كرد بزرگداشت رودكي است كه بيانگر شعر  آن”
  :اوست كه فرمود

  “ربـان آيـد همـي     ار مه ياد ي   بوي جوي موليان آيد همـي     
ي رهبين افزودآقا. نام بيدل نام نهادند ا نشست ادبي را بهام:  
شود و كرسي   ميبيدل در كشور افغانستان برگزار» عرس«بيش از يكصد سال ”

اكنون  شناسي در سطح دكتري در دانشگاه كابل تأسس گرديده است و هم بيدل
  .“كنند شناسي در افغانستان كار مي ي زيادي دربارة بيدلها شخصيت

  :ايشان افزود
ي دري بود و شعر ايشان در حقيقت شعر  فارسادبياتي بيدل از ها برداشت”

عرفاني است و شاعري عارف بود، عرفان بيدل، عرفاني طبيعي است و تعريفي 
  .“باشد ي اسالمي و هند ميها آموزه از عرفان طبيعت با

  .هاي خود را قرائت كرد  شعري از سرودهةآقاي رهبين در ادامه قطع
قدرداني از  طي سخناني باامير حسن عابدي سيد پس از آن آقاي پروفسور 

  :برگزاري نشست ادبي گفت
كارهايي براي شعرايي كه تاكنون ناشناخته ماندند بايد انجام شود و تالش شود ”

فراموشي سپرده   فارسي كاركردند بهادبياتتا خدمات بزرگان و افرادي كه براي 
  .“نشوند

 دريافت جايزة فارابي مناسبت آقاي پروفسور عابدي به در اين برنامه لوح تبريك به
زاده سفير محترم جمهوري اسالمي ايران و دكتر كريم نجفي رايزن   نبيط آقايانتوس

  .محترم فرهنگي اهدا شد
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 فارابي ةيونس جعفري كه جايزة ادبي جشنوارسيد محمد در ادامه آقاي پروفسور 
  :ابراز خوشحالي از برگزاري نشست ادبي گفت را كسب كرد با

هايي حضور دارم كه براي بنده باعث خوشحالي  شخصيتتادان و در جمع اس”
ت را فراموش كرداست و نبايد اين موقعي“.  

  :زبان و ادب فارسي گفت ايشان با تجليل از استاد سعيد نفيسي و خدمات وي به
خود ببالند و همگي  ها بايد به گونه سرمايه ن با داشتن ايناقپژوهشگران و محقّ”

  .“احيا شودبيشتر روز  بان و ادب فارسي روزبهتالش كنند تا ز
 رئيس جمهور ةويژ هآقاي جعفري در پايان از برگزار كنندگان جايزة ادبي فارابي ب

  .ر كرد تشكّهمحترم ايران براي اهداء جايز
د مهدي ط آقاي سيمناسبت دريافت جايزة ادبي فارابي توس در پايان لوح تبريك به

  .يونس جعفري اهدا شدسيد محمد آقاي پروفسور  رمان بهمحترم كشو زاده سفير نبي
» طور معني « و»چهار چمن«، »تاريخ شاه شجاعي«هاي   برنامه از كتابةدر ادام

  .رونمايي شد
زبان اردو و   كه اشعاري بهاردو زباناز شعراي » هنات رميندرهد«پس از آن آقاي 

فرهنگ ةي سخناني از خان سروده است ط)ع( اطهارةفارسي در مدح و منقبت ائم 
زبان   شعري بهةو قطع. ر كردجمهوري اسالمي ايران براي برگزاري نشست ادبي تشكّ

  .رو گرديد هاردو قرائت نمود كه با استقبال روب
زاده سفير محترم  ط جناب آقاي نبيتوس» عقيدت انوار«آنگاه كتاب ايشان با نام 

  .رونمايي شد
 ةي ملّةزيدي از استادان زبان فارسي جامعضا رپس از آن آقاي پروفسور عراق 

هاي خود را قرائت كرد ه يكي از سرودهاسالمي.  
 زبان ة آقاي پروفسور شريف حسين قاسمي از استادان برجستةدر ادامه برنام

سفير محترم، رايزن محترم فرهنگي و ساير حاضران  فارسي برگزاري نشست ادبي را به
  :تبريك گفت و افزود

كه دو نفر از استادان  ل ايناو. وقوع پيوسته است  جلسه چند رويداد بهدر اين”
كه جايزة جشنواره ادبي فارابي را دريافت كردند از دست سفير محترم ايران لوح 
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سپاس گرفتند، حقيقتاً اين دو يك زندگي طوالني را براي زبان و ادب فارسي 
  .“ قدرداني شودها داشتند و شايسته است بارها از آن

”ي اهالي فرهنگي و ادب داد را به م تشكيل انجمن ادبي بيدل است كه اين رويدو
  .“آينده شاهد رشد و شكوفايي آن باشيمبايد تبريك گفت و اميدواريم در

”هزار نفر در هند فارسي را زبان ۲۵ها و اخبار خوانديم كه  كه در روزنامه م اينسو 
  .“اعث خوشحالي استمادري خود اعالم كردند و اين براي ما ب

  :آقاي شريف حسين قاسمي افزود
در انجمن بيدل دربارة رودكي سخن گفتن واقعاً سخت است، بعد از رودكي ”

است » الشعرا واب«باشد، رودكي  يك نفر كه رباعي سروده است شخص بيدل مي
شود او بيشتر از شعراي زمان خود شعر سروده است، حقيقتاً  كه گفت مي و اين

  .“تنددرست گف
  :ايشان افزود

توانند شعر رودكي و بيدل  خوانند نمي كساني كه فارسي را با فرهنگ لغت مي”
 ةرا بفهمند، سبك رودكي از لحاظ بيان و فكري قابل ارزش است و بيدل نمايند

  .“سبك بارز هندي است
پس از آن آقاي دكتر ضيايي مسئول خانة فرهنگ جمهوري اسالمي ايران طي 

مهمانان و قدرداني از حضور سفير محترم و ساير استادان  وشامدگويي بهسخناني با خ
  :گفت
جا  فرصت مباركي دست آمد تا ديدار دوستان و بازگشايي انجمن بيدل يك”

دانيم از حضور استادان و دانشجويان و ساير مهمانان  حاصل شود، الزم مي
طف ايشان تاكنون زاده سفير محترم كه ل ويژه جناب آقاي مهندس نبي همحترم ب

ر كنم، ازبين سفيران  تشكّههاي فرهنگي شد  فرهنگ و برنامهةشامل حال خان
مانده، نام دكتر علي اصغر حكمت است  اند تنها نام باقي زيادي كه آمده و رفته

فاق شد، اميد است بار ديگر شاهد اين اتّ عنوان سفير فرهنگي محسوب مي كه به
  .“باشيم
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دامه دو قطعه از سرودهاي خود را قرائت كرد كه با استقبال آقاي دكتر ضيايي در ا
  .رو شد هحاضران روب
بخش فارسي دانشگاه دهلي با  ه تحقيقات ادبي وابسته به برنامه مجلّةدر ادام

ت دكتر چندرسرپرستي و مديري ط سفير محترم رونمايي شد، در اين برنامه شيكهر توس
  :ان گفتقدرداني از حاضر شيكهر با آقاي چندر

زاده سفير محترم  دست جناب آقاي مهندس نبي ه تحقيقات بهامروز مجلّ”
  .“جمهوري اسالمي ايران رونمايي شد كه براي بنده باعث افتخار است

  :شيكهر افزود آقاي چندر
امور اجرايي و تدريس نتوانستم در  ت اشتغال بهعلّ بنده شاعرزاده هستم ولي به”

هاي ادبي اين توفيق  ني داشته باشم اميدوارم در نشستت چندااليفع» شعر«زمينة 
  .“دست آيد به

 شروع و در ساعت ۳۰/۱۷از ساعت »  ادبي بيدلانجمن «ةشايان ذكر است برنام
اي  اين برنامه در مطبوعات بازتاب گسترده.  با پذيرايي از مهمانان خاتمه يافت۳۰/۱۹

  مي۲۰بهشت برابر با يد ار۳۱ روز ۱۷ن انجمن در ساعت ي اي بعدة جلس.داشت
 اين جلسات در پايان هر ماه .شود  مي برگزاري فرهنگيزنيقات رايمحلّ مرکز تحق در

  .باشد داير مي
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  بيدل در بازار كتاب ايران
هاي منتشر شده در ايران دربارة  ها تنها بخشي از كتاب توضيح است كه اين كتاب الزم به

  :باشد بيدل در پنج سال اخير مي
  )عنصر  چهارـ اشارات ـ نکات ـرقعات (ي نثر ادب: بيدل آوازهاي

  .ش ه ١٣٨٦آذر ، نگاه: ناشر، )مصحح(اکبر بهداروند : پديدآورنده
  )آغا قندي(عبدالحميد  محمدمنتخب آثار  :بيدل اسير
عبدالوهاب  ،)تدوين(رازقي  ، محمد کبير)ويراستار(کاظم کاظمي  محمد: ورندهپديدآ
  .ش ه ١٣٨٥مهر ، ابراهيم ، محمدشريعتي: ناشر، )تدوين(فايز 

  يدهلو بيدل و صائب تبريزي غزليات ةبرگزيد
  .ش ه ١٣٨٣، هاشمي سودمند: ناشر، احمد گلي، ناصر عليزاده: پديدآورنده

کليم  سبک صائب  اشعار صائب تبريزي و ديگر شعرا بهةبرگزيد: بهار زنده دالن
   پرًٌلبيد ي، واعظ قزويني،کاشان

 .ش ه ١٣٨٤شهريور ، جامي: ناشر، )گردآورنده(زاده  رضا اشرف: پديدآورنده

  دهلوي بيدل
  .ش ه ١٣٨٥آذر ، تيرگان: ناشر، پور حيدر کريم :پديدآورنده

  يدهلو بيدل ي قرآن و معارف اسالمي در اشعارتجلّ
  .ش ه ١٣٨٣، هستي نما: ناشر، ماشاءاهللا جشني آراني: پديدآورنده

  لبيد بيني هايي از جهان خوشه
  .شه  ١٣٨١، ترانه: ناشر، عبدالغفور آرزو: پديدآورنده
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  دهلوي بيدل ديوان
، نگاه: ناشر، )مصحح (دهلوي، اکبر بهداروند بيدل بن عبدالخالق عبدالقادر: پديدآورنده

  .ش ه ١٣٨٦آبان 
  دهلوي بيدل ديوان

، مختار )مصحح (اهللا خليلي لوي، خليلده بيدل بن عبدالخالق عبدالقادر: پديدآورنده
  .ش ه ١٣٨٤آبان ، سيماي دانش: ناشر، )اهتمام به(نژاد  اسماعيل
  »حرف الف تا آخر خ« غزليات بيدل ديوان

: ناشر، )مهمقد (سرور مواليي دهلوي، محمد بيدل بن عبدالخالق عبدالقادر: پديدآورنده
  .ش ه ١٣٨٦مرداد ، علم

  »حرف د تا آخر ل« غزليات بيدل ديوان
: ناشر، )مهمقد (سرور مواليي دهلوي، محمد بيدل بن عبدالخالق عبدالقادر: پديدآورنده

  .ش ه ١٣٨٦مرداد ، علم
  »حرف م تا آخر ي« غزليات بيدل ديوان

: ناشر، )مهمقد (ييموال ر سرومحمددهلوي،  بيدل بن عبدالخالق عبدالقادر: پديدآورنده
  .ش ه ١٣٨٦مرداد، ، علم

  يدهلو بيدل ديوان موالنا
 ، محمد خسته)بازنويسي(، محسن آثارجوي )مصحح(خليلي اهللا  خليل: پديدآورنده

  .ش ه ١٣٨٦بهمن ، سنايي: ناشر، )مصحح(
   ترباعيا

، )مصحح(بهداروند  ، اکبر)شاعر(دهلوي  بيدل بن عبدالخالق عبدالقادر: پديدآورنده
 .ش ه ١٣٨٥ارديبهشت ، نگاه: ناشر

يدل دهلوي باترباعي  
 .ش ه ١٣٨٦، تير تهرانسروش ملل، : ناشر، نژاد اميد مهدي :پديدآورنده
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   بيدل دهلويرباعيات
: ناشر، )مصحح(داکاني  اسيدهلوي، پرويز عب  بيدلبن عبدالخالق عبدالقادر: پديدآورنده

  .ش ه ١٣٨٦آبان ، الهام
 نيما يوشيج، ار، وصال شيرازي،زندگينامه شاعران ايران از آغاز تا عصر حاضر، عطّ

  ا، صببيدل
  .ش ه ١٣٨٢، فرهنگ و قلم: ناشر، )مترجم(حميد هاشمي  دآرش هژبري، سي: پديدآورنده
  لبيد بررسي سبک هندي و شعر: ها شاعر آينه
  .ش ه ١٣٨٦خرداد ، آگاه: ناشر، رضا شفيعي کدکني محمد: پديدآورنده

  بيدل احوال و آثار ميرزا عبدالقادر: يض قدسف
 ت مستشارنيا، عفّ)ويراستار(کاظم کاظمي  اهللا خليلي، محمد خليل: پديدآورنده

)د: ناشر، )مهمقدش ه ١٣٨٦ شهريور، ابراهيم شريعتي، محم.  
  )لد جسه(كليات بيدل 
  .ش  ه١٣٨٥ تهران، ،آگاه: ناشر اكبر بهداروند و پرويز عباسي داكاني، :پديدآورنده

تاشارا ـ  نکاتـ رقعات ـ، نثر ادبي، چهار عنصر بيدل اتکلي  
 کتاب: ناشر، )مترجم (دهلوي، اکبر بهداروند بيدل بن عبدالخالق عبدالقادر: پديدآورنده

  .شه  ١٣٨٣، نيستان
دهن  سرزمينةدهلوي، بزرگترين گويند بيدل ات ديوان موالناکلي  

اهللا خليلي  خليل ،)مترجم(دهلوي، حسين آهي  بيدل خال محمد خسته،: پديدآورنده
 .شه  ١٣٨١، فروغي: ناشر) رجممت(

   دهلوي بيدل غزليات ةگزيد
، )مهمقد(نيا  ، سعيد يوسف)شاعر(دهلوي  بيدل بن عبدالخالق عبدالقادر: پديدآورنده

  .ش ه ١٣٨٤تير ، قدياني: ناشر
   يدهلو بيدل غزليات ةگزيد

  .ش ه ١٣٨٦آبان ، ابراهيم محمد، شريعتي: ناشر، )اهتمام به(کاظم کاظمي  محمد: پديدآورنده



  ٤٩٦  قند پارسي

  

   )بيدل ياترباع ةگزيد(گل چار برگ 
  .ش ه ١٣٨١مدرسه، : ناشر، كوشش مهدي الماسي به

   ادبةگنجين
، امامت: ناشر، سپاس ظاهر محمددهلوي،  بيدل بن عبدالخالق عبدالقادر :هپديدآورند

  .ش ه ١٣٨٣
  ميرزا عبدالقادر بيدل

سورة : ناشر ترجمة شهباز ايرج، :)ش ۱۳۳۳ :م(بخارايي  عينيالدين  درص :پديدآورنده
  .ش ه ١٣٨٤مهر، ارديبهشت 

  



   بيدلتصوير چند نسخة خطّي از  ٤٩٧

  

  تصوير چند نسخة خطّي از بيدل

  
  يات بيدلغزلشبه قاره ـ آغاز اي از  نسخه

 



  ٤٩٨  قند پارسي

  

  
   بيدلصفحة مثنوياي از شبه قاره ـ  نسخه



   بيدلتصوير چند نسخة خطّي از  ٤٩٩

  

  
  ات بيدلمخمساي از شبه قاره ـ  نسخه



  ٥٠٠  قند پارسي

  

  
   غزليات بيدلة پايانصفحاي از شبه قاره ـ  نسخه



   بيدلتصوير چند نسخة خطّي از  ٥٠١

  

  



  ٥٠٢  قند پارسي

  

  فرم نظرخواهي از خوانندگان محترم 
 موقع در دسترس شما قرار گرفته است؟ ل بههاي شماره قب آيا مجلّه .١

قبل كيفيت و كميت  پارسي چيست و نسبت به  اخير قندةارزيابي شما از دو شمار .٢
 آن چگونه است؟

 پارسي خالي است؟ نظر شما جاي چه مطالبي در مجلّة قند به .٣

 بينيد؟ نقاط مثبت و منفي مجلّه را در چه مي .٤

 پسنديد و چرا؟ مياز مقاالت چاپ شده كدام مطلب را بيشتر  .٥

 موضوعي شدن مجلّه چيست؟ نظرتان راجع به .٦

چاپ شده يا ) ترجيحاً در زمينة تصحيح نسخة خطّي(چه كتاب يا كتابهايي از شما  .٧
 .چاپ است آماده به
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The publication of Qand-e-Parsi is 
an attempt to introduce the valuable 
work of Indian scholars and writers in 
Persian, and also of some noted 
Iranian scholars from the medieval to 
the modern period. This journal will 
also undertake to publish the 
biographies of the scholars who have 
produced their valuable work in 
Persian, particularly those from India. 
 


