
  ١٠٢  قند پارسي

  

  بيدل و حزين
  ∗الظّفر سيد احسن

بدون شک يکي از گويندگان و نويسندگان برجسته و جامع علوم بوده شيخ علي حزين 
سخنان منظوم و منثور او از ديرباز مورد بحث و بررسي استادان ارجمند، مثل . است

براون، . جي.اهللا صفا، خيامپور، دکتر علي رضا نقوي، اي علي اکبر دهخدا، ذبيح
علي، شيخ اکرام، احمد منزوي، عزيزالحسن جعفري، کاظم رضوي و ديگران  دمسعو

حتّي پروفسور شميم اختر، رئيس بخش فارسي دانشگاه هندوي . قرارگرفته است
اند و در اين سمينار بسياري از  قيمت خود را دربارة حزين نوشته نامة ذي بنارس، پايان

محمد حسين . ورد بحث قرار خواهند داداستادان برجستة هند و ايران اين موضوع را م
نوشته است که شيخ حزين اکثر » حزين«، تحت عنوان فارس نگارستانآزاد در کتاب 

چنانچه دربارة ابوالفضل و . داد گويندگان و نويسندگان هندي را هدف انتقاد قرار مي
  :گفت فيضي مي

  .“در زاغان هند از اين دو برادر بهتري برنخاسته”
  :گفت اصر علي و بيدل ميو دربارة ن

آيد؛ اگر مراجعت ايران دست دهد، براي  فهم نمي  بهنظم ناصر علي و نظم بيدل”
  .١“ريشخنِد بزم احباب، ره آوردي بهتر از اين نيست
اي بين نثرهاي  توان يک بررسي مقايسه اين نقد مرا بدين امر متوجه کرد که مي

 و سوانح حيات او حزين تذکرة را در داد، اما اين گفتة حزين بيدل و حزين انجام
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  بيدل و حزين  ١٠٣

  

کنم؛ چون حسين آزاد از جمله  همة تالش و جستجوي زياد، نتوانستم پيدا با
حزين کتابها و . کنم گويي دروغ  بهتوانم او را متهم نويسندگان معتبر بود، لذا نمي

نگار آثار او سيد محمد رضا رضوي  ديوانهاي ديگري هم داشته است، چنانکه فهرست
لذا  ،١وشته است که در عربي هشتاد و سه و در فارسي يکصد و چهل و چهار اثر داردن

  :نويسد ممکن است آن نقد مزبور را نوشته باشد، چنانکه در تذکرة خود مي
هاي  هاي ديوانهاي پنجگانة خود و در ديباچه ها و خاتمه تمام اين احوال در فاتحه”

  .٢“قمي شدهنگار اين خاکسار ر قلِم حقيقت  بهسفاين
ها را در جاي ديگر اظهار كرده  آيد که او حتماً اين جور انديشه از اين اقتباس برمي

عالوه، در همين تذکره گويندگان و نويسندگاِن هندي را هدف انتقاد شديد   بهاست؛
  :نويسد قرار داده، مي

و ، اليق اعتنا )شعري(سبب عدم بضاعت و فقدان مناسبت با اين صناعت   بهاکثر”
  .٣“التفات نيستند و قابليت ذکر و سماع ندارند

  :گويد نگاران مي و در مورد تذکره
اند،  غراض فاسده که اشارت رفت ترتيب دادها ها که اين عوام با بعضي تذکره”

زاي است عاقل را، چه قطع نظر از رکاکت عبارات و ژاژخايي، منشآت  حيرت
کساني را که . شتباهات و الطايالتمشحونست از کذبها و خرافات و مملو است از ا

اند، و  اند، ورق ورق از احوال آنان نوشته آنان نداشته  بهاند و اصالً معرفتي نشناخته
و در کالم . اند اند، اشعار ديگران را در کار ايشان كرده جمعي که هرگز يک بيت نگفته

 نبايد و نشايد آنجا که. اند ديگري نسبت داده  بهگويندگان تخليط نموده، سخن ديگر
 اند و جايي که بايسته و شايسته است، صفحه صفحه ستايش و القاب و نعوت نگاشته

 کار حميريان و عوامان  بهخطابات افاضل و اشراف. آورند تحقير نام و تنزيل مقام مي به
اند،  چه را از جايي وانوشته هر. اند اشراف و اعالم اطالق نموده  بهکنند، و القاب اينان
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  ١٠٤  قند پارسي

  

کنار  چون نثر بيدل و حزين را به
يکديگر گذاشته مورد مقايسه 

دهم، تفاوت فاحشي  قرار مي
لذا حزين . رسد چشم نمي به

گويد که نثر بيدل  يچطور م
 .آيد فهم نمي به

 قدرت بر تصحيح نيست، هر تحريف و تصحيف و هر سقط و غلط که در نسخ چون
  :مصرع. اند اند و صواب شمارده افتاده باشد، همه را بکاربرده

  ١خود غلط معني غلط مضمون غلط انشا غلط
رود که حزين نثر و  بنابراين امکان آن مي

. داده باشد نظم بيدل را حتماً مورد انتقاد قرار
م گفتة حزين را مورد تحليل و خواه حاال مي

اي  تجزيه، و نثر هر دو را مورد بررسي مقايسه
دو نکته اشاره   بهحزين در اين نقد. دهم قرار

آيد،  نمي فهمش  بهل اينکه نثر بيدلکرده است؛ او
ايران براي ريشخند   بهدوم اينکه هنگام بازگشت

آوردي بهتر خواهد برد  عنوان ره  بهدوستان آن را
  . سوء اتّفاق بر اثر درگذشت او اين تمنّاي او برآورده نشدکه از

آثار و «نامة خود،  نثر بيدل بستگي دارد، بنده اين موضوع را در پايان  بهتا آنجا که
ام و در اينجا در اين  داده طور مشروح مورد بحث قرار  به،»احوال ميرزا عبدالقادر بيدل

هاي بنده در  البتّه خالصة انديشه. نقل کنماش را  گفتار مختصر، جاي آن نيست که همه
  .قرار زير است  بهاين زمينه

متانت، : بيدل، در نثر خود، خصايص ششگانة يک نثر خوب را که نزد او عبارتند از
هر يکي از اين خصايص . نزاکت، رنگيني، روشني، قوافي و سجع رعايت کرده است

ت که هنر، نزد او عبارت است از توان گف براساس بيانات او مي. بحث طوالني دارد
آيد و نيروي انديشه از  وجود مي  بهزيبايي بيان که از حسن امتزاِج انواع صنايع و بدايع

براستي بيدل در محيطي زندگي کرده است که نثر مسجع و . برد اندازه مي آن لذّت بي
 و عالمة اوج خود رسيده بود  بهمقفع و مرصّع و رنگين، چه در هند و چه در ايران،

  :اند چنانکه شادروان سعيد نفيسي نوشته. شد فضل محسوب مي
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  بيدل و حزين  ١٠٥

  

» تکلّف و تصنع در کاربرد کنايات و استعارات«در قرن دوازدهم تا مدتي همان اصول ”
هاي رسمي و احکام و فرامين و چه در  در نثر فارسي رايج بود و باز چه در نامه

تعمال استعاره و کنايه منتهاي مبالغه نويسي و چه در کارهاي ادبِي ديگر در اس تاريخ
شد، اين روش کامالً رايج  سالطين اروپا نوشته مي  بههايي که چنانکه در نامه. اند کرده مي
  .“دو دسته تقسيم کرد  بهتوان  نويسندگان اين دوره را هم مي…بود
مالک، الم گروهي که در اين زمينه بيشتر مبالغه کرده، مانند ميرزا رضي تبريزي، منشي”

فاضل خان گروسي، ميرزا ابوالحسن غفاري، ميرزا علي رضا شيرازي، ميرزا محمد 
صادق نامي اصفهاني، ميرزا عبدالکريم شيرازي، علي قلي خان واله داغستاني، محمود 

الدين  غالم علي آزاد بلگرامي، سراج آبادي، مير ميرزا قاجار، ميرزا عبدالقادر بيدل عظيم
  .١“ت خان عالي، محمد هاشم معروف بخافي خوانعلي خان آرزو، نعم

  :نويسد مي» نثر هندي«الشعرا بهار تحت عنوان  استاد ملک
بعينه همين بود حالت نثر در هندوستان جز اينکه فضال و علماي هندي در اظهار ”

در مناشير و مکاتيبي که . اند فضيلت زيادتر از منشيان و نويسندگان ايراني کوشيده
شود، معلوم است که نويسندة  ها يافته مي اند و در سفينه رجال ايران نوشته ه برجال هند

 خواهد اظهار فضل کند و کمتر مطالب بيان کردني دارد، و اگر دارد مقيم هند بيشتر مي
جاي اينکه حرف خود را بنويسد از در و ديوار صحبت داشته و کلماتي مناسب  به

  .٢“مناسب مطلبي که بايد بنويسد دست آورده است نه  بهفضل فروشي خود
توان گفت که  الشعراي بهار مي همة بيانات استاد سعيد نفيسي و ملک  بهبا توجه

پيچيدگي و تکلّف داشت، در ادوار   بهسبک نويسندگي که از قرن هفتم هجري گرايش
افزايش رفت تا آنکه در قرن يازدهم و دوازدهم هجري در کاربرد استعاره و   بهمابعد رو

  .روي شده است کنايه و استعمال انواع صنايع و بدايع زياده
ـ  نوشت را ـ که نثر رنگين و فني مي) ه ١١٢٠ :م(حزين نثر طاهر وحيد قزويني 

  :نويسد مورد ستايش قرار داده، مي
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  ١٠٦  قند پارسي

  

صفاي خطش رونق . نظير آفاق گشت انشا و حسن تحرير بي  بهدر مهارت و اقتدار”
زداي آيينة خاطر  ن، و طوطي کلک شکر شکنش زنگزار بناگوش دلبرا شکن بنفشه

افزاي کوثر و تسنيم، و رأي عقده گشايش، شکنج غنچة  دانشوران؛ زالل طبعش رشک
 تاريخي که در ضبط احوال وقايع صفويه نوشته بر حسن …دلها را فردوس نسيم

  .١“اش ثبت دفاتر و نيز دايرالسنه و افواه است تفرج گواه، و فصول منشآت بليغه
  :نويسد در صورتي که زهرا خانلري مي

نثر اين تاريخ نمونة نثر فني عهد صفوي است و داراي مترادفات و ديگر صنايع لفظي ”
  .٢“است

  :قرار زير است  بهنمونة نثر طاهر وحيد قزويني
سرا آشنا و نامه مواالت  خامة سخن  بهتحريک دل، دوستي ذاتي است، شوق،  بهچند هر”

 رود، آنچه قلم را ديدة تحقيق مالحظه مي  بهچون. گردد کلک واال ميپذير  سيما، رقم
غلو اشتياق حرفي است دور از کار؛ و سخني که بر صفحة نقش   بهآيد، نظر زبان مي به

نه قلم را از مکنون قلِب محبت سرشت خبري، . گيرد، مانند ورق ساده خالي از اعتبار
قلم تحرير و   بهدستياري زبان بيان سطري نگارد، و نه دهان دوات را زباني که  بهکه

 انديش را کشاکش انديشة اين معني، خاطر صداقت. مقالة خويش، گامي که بايد بردارد
القلب عندک فَانظُر ماذا «مقتضاي   بهاگر. دارد واري تحير رنگ صورت آيينة سرگشته به

  :مصرع. ؛ زياده چه سر افزايد عمل نمايد، شايد»تري فيه
  ٣گر ترا درد دلي هست اثر خواهد کرد

واقعاً در قرن دوازدهم هجري بر اثر کاربرد استعارات و کنايات و تشبيهات و 
بودن سجع و قوافي  ها و پايبند تمثيالت و صنايع و بدايع و توالي اضافات و اعادة جمله

پيچيدگي و ابهام پيدا کرد و   بهليو تکلّف و ساختگي در عبارات، نثر طبعاً تماي
بهار، چه در ايران و  يالشعرا طبق بيانات سعيد نفيسي و ملك نويسندگان اين قرن بر
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  بيدل و حزين  ١٠٧

  

اند، حتّي که حزين هم، چنانکه از اقتباس باال  چه در هند، کمابيش اين تمايالت را داشته
 و نويسندگان سبک گويندگان شود، نتوانسته است خود را، با همة مخالفت با روشن مي

او در توصيف علما و شعرا طرزي را بکاربرده است . هندي، از آن روش عام دور دارد
  :نويسد که نشان دهندة همين تمايل است، مثالً مي

بر مشاعر فهم واقفان مشعر توفيق، و قرايح صافيه و جرعه نوشان زمزم تحقيق، نهفته ”
مراسم وظايف   بهة عقبي را اقدامنيست که ناسکان مناسک تقوي و سالکان مسالک نشئ

حالي از احوال و در  اخالق حميده و مطلوبه، در طي هر  بهواجبه و مندوبه، و تخلق
 العين است حتي آنکه جمعي که خالل هر فعلي از افعال، مطمح نظر و نصب

الجواهر توفيق سرمدي ديدة بصيرت ايشان مکحل است، تمتع از ضروريات  کحل به
دستياري   بهنمايند که نحوي ارتکاب مي  بهمشتهيات بدن عنصري  بهتذاذستّة بشري و ال

  .١“گشايند نيل هر لذّتي و مطلوبي، برقع از جمال تحصيل واجبي يا مندوبي مي
قرار ذيل نوشته   بههاي حزين، بعضي از اقتباسهاي نثر بيدل در کنار اين نوشته

  :شود مي
و مستغني الفاظ پرداخته، از کتابخانة لوح نياز معني ساخته است  بسمله کتاب، که بي”

ترتيب   بهاهللا همچنان و مابقي آيات کالم. عبارت کمال موزوني منزل است  بهمحفوظ،
انکار فروش کلمات موزون، منبع منکران کالم . قوافي مسجع، منزه از شايبة خلل

  .٢“تاب طريقة فصاحت، پيرو ضاللت قدمان انحراف آگاهي الهيست و عنان
خاطر آرد،   بهچه نويسد، که اگر بسمل، تصور لطافتش» کارد پرداز« نازکيهاي از”

چه نگارد، که اگر » غالف«تواند گرديد، و از کيفيت اختراع  محتاج زخم دوباره مي
اش، در  تيغه. اين لباس تواند پوشيد  بهخيال انديشد، خود را  بهمعني، شوخي عرياني

  .٣“پردازد ترتيب موزوني قطعه بهشت مي  بهاش، تهتازد، و دس عرض صفا بردم صبح مي
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  ١٠٨  قند پارسي

  

و تا رشتة . اهل زندگي را تا کشاکش نفس باقيست، بستگي ابواب تردد محال است”
  .١“عمر پيچ و تابي دارد، کمند پريشاني را چين کوتاهي وهم و خيال

دوِش مزدور جز با خميدن سري ندارد و گردن غيرتسليم، از هيچ جيبي سربرنمي ”
  .٢“آرد

دهم، تفاوت  کنار يکديگر گذاشته مورد مقايسه قرار مي  بهچون نثر بيدل و حزين را
آيد يا آن را  فهم نمي  بهگويد که نثر بيدل لذا حزين چطور مي. رسد چشم نمي  بهفاحشي

داد؟ شايد اين نقد، ناشي از همان  آوردي براي ريشخند احباب ايراني قرار خواهد ره
بيدل   بهحال آنکه دانشمندان ايراني معاصر روي. ن داشته استتعصّب است که با هنديا

  :نويسد  ويژة هنر و ادب ميکيهان هوايياند؛ چنانکه  آورده
 ويژه بعد از انقالب اسالمي مورِد توجه شاعران جوان قرارگرفته است؛  بهبيدل”
توان  را مينحوي که در بسياري از آثار منتشر شده از آنان نه تنها ردپاي اين شاعر  به

خواهند،  بينند و سپس آنچه را مي اي خود را در آيينة بيدل مي شاهد بود، بلکه عده
  .٣“گويند مي

اند، مثالً  و چند تن از نويسندگان برجسته نظم و نثر بيدل را مورد تحسين قرار داده
  :نويسد اهللا صفا مي ذبيح
توان انکار کرد که در موج  چه دربارة او بگويند و بخوانند، اين حقيقت را نمي هر”

  .٤“انصافيست خياالت او گاه صافيها و پاکيزگيهايي است که ناديده گرفتن آنها نوعي از بي
  :نويسد آقاي شفيعي کدکني مي

هيچ   بهناشناسي ما ايرانيان در برابر عظمت و نبوغ شعري او سکوت و ناسپاسي و حق”
کاهد و  و زبان ملل آسياي غربي نميوجه از اهميت حقيقي مقام او در تاريخ ادبيات 

  .٥“پوشي کند تواند حضور آشکار او را در حافظه جمعي اين اقوام پرده نمي
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  بيدل و حزين  ١٠٩

  

  :گويد معلّم مي
  تا کسي» معلّم«بر سخن غالب نشد چون ما 

  ١ريـزه خـوار خـواِن عبـدالقــادر بيـدل نشـد
  :نويسد الدين سلجوقي مي صالح

  .٢“و معاصرين او پاي کمي ندارد و حتّي که برتري نيز داردنثر او از هيچ نثري از اسالف ”

  منابع
، عاكف بكدپو، دهلي، نگارستان فارس: العلما موالنا محمد حسين دهلوي، شمس آزاد .١

  .م ١٩٩٢
 .کشور ، مطبوعة نولچهار عنصر: آبادي، ميرزا عبدالقادر بيدل عظيم .٢

 .رقعات بيدل: آبادي، ميرزا عبدالقادر بيدل عظيم .٣

، چاپ تابان، شناسي يا تاريخ تطوِر نثر فارسي سبک: الشعرا محمد تقي ر مشهدي، ملكبها .٤
 .٣ تهران، ج

 .، مطبوعة نولکشورکليات حزين: حزين الهيجي، شيخ محمد علي .٥

 . شه ١٣٦٨، سروش، تهران، چاپ دوم بيدل، سپهري و سبک هندي: حسن حسيني .٦

 .ات بنياد فرهنگ ايران، تهران، انتشاردري فرهنگ فارسي: خانلري، دكتر زهرا .٧

، )بررسي سبك هندي و شعر بيدل (ها شاعر آيينه:  محمد رضا]دكتر[شفيعي کدکني،  .٨
 . شه ١٣٧١مؤسسة انتشارات آگاه، چاپ سوم زمستان 

 .٥، ج تاريخ ادبيات ايران: اهللا  ذبيح]دكتر[صفاي سمناني،  .٩

 . شه ١٣٤٣اهللا رؤوفي، كابل، اهتمام عبد  به،نقد بيدل: الدين صالح سلجوقي، صالح .١٠

، مطبع منشي نولكشور، لكهنو، چاپ اول االنشاء  مجمع:عرفان، منشي محمد امين .١١
 .م ١٨٨٦ژوئن /ه ١٣٠٣المبارك  رمضان

                                                   
  .١٠، ص بيدل، سپهري و سبک هندي: يحسن حسين  .1
  .٥٩٣، ص نقد بيدل: الدين سلجوقي صالح  .2



  ١١٠  قند پارسي

  

، مقدمه بر شاهکار نثر فارسي تاريخچة تکامل نثر فارسي:  سعيد]دكتر[نفيسي تهراني،  .١٢
 .معاصر

 . م١٩٩٢، ژانويه نيادورماهنامه مجلّة  .١٣

 . م١٩٩٢ ژانويه ١٥، ٩٦٥، شمارة کيهان هواييمجلّة  .١٤


