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  بيدل و کشمير
  ∗الظّفر سيد احسن

  دمـاغ آشـفـتة خاصـيِت پنجـاب و کشـميرم
  ١جوشد که بوي هر گل آنجا با پياز و سير مي

کشمير رفته  آيد که او به برمي) ه ۱۰۵۴-۱۱۳۳(از بعضي اشعاِر ميرز عبدالقادر بيدل 
طالعه و از آنجا ديدن کرده است و همچنين سخنان شيرين غني کشميري را مورِد م

در اين زمينه او در شعر باال اشاره , تا آنجا که سير کشمير بستگي دارد. داده است قرار
  .کرده است

نخستين بار در سال . پنجاب رفته شود که او دوبار به از بيانات بيدل محقّق مي
م بر  ۱۷۱۸/ه ۱۱۳۱ و بار دوم در حدود سال ٢حسن ابدال رفته م تا به ۱۶۷۴/ه ۱۰۸۵

ولي , ٣الهور رفته است به, سير گفته بود باعي که دربارة کشته شدن فرخاثر شهرت ر
جا چه   هيجرقّعات و نکات, عنصر چهاردربارة سفر کشمير در آثار منثور خود مثل 

 البتّه در غزلياِت خود .ها ديده شد  و نه در تذکرهً ذکر نکرده استةً و چه اشارحةصرا
  .ميان آورده است ميري بهدر سه اشعار سخن از کشمير و غني کش

در شعري که در سرمقاله قرار دارد ويژگيهاي مردِم پنجاب و کشمير در حرف پياز 
ي آن يهاي رنگارنگ وجود دارد اما خوشبولو سير ذکر کرده و اينکه هر چند آنجا گ
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تا آن درجه که مردِم . بوي پياز و سير خام آميخته موجب آشفتگي دماغ او شده است با
اي  نوبه. ام که ايشان خوگر صرف پياز هستند بنده خودم ديده. بستگي دارندآن  بهپنجاب 

اي پنجابي در برابر بنده نشسته بود و هنگام صرف غذا پيازهاي  در سفر تهران خانواده
کشميريان هم آيا  اما ,نداي برآورد و همراه غذا خوردن آغاز نمود خام از جعبه

آيد که در آن  يان بيدل برمي بدانم ولي از درستي نمي بنده ب,کنند  ميطور صرف همين
  .کردند هنگام آنها پياز خام صرف مي

برخي از نقاط استان پنجاب پيوسته است لذا  از قسمتهاي کشمير چون بهبرخي 
 و ۱۰۸۵رود که هنگام مسافرت حسن ابدال و يا الهور در سال  امکان آن مي

مردم آن سامان رابطه داشته باشد و  د و باهجري بيدل از آنجا عبور کرده باش ۱۱۳۱
البتّه . ردم کشمير مثل ويژگي طبيعي پنجاب پي برده باشدويژگيهاي طبيعي م به

  .دانشمندان کشميري اين نکته را روشن خواهند کرد
قرار  غني کشميري و مسعود سعد سلمان الهوري بستگي دارد به شعر ديگر که به

  :زير است
  ١معني از عالم کشميري و الهوري نيست  ست ايـي شـيراز دلهمة جـا انجمـن آرا  

 لذا قدرت بر ايجاد معاني تازه و بکر تنها ويژگي ,شيراز دل هر جا انجمن آراست
  .غني کشميري و سلمان الهوري نيست

ميان  نگاران از آن سخن به غني کشميري که بيشتر تذکرهاز جمله ويژگيهاي شعر 
هاي  هاي تازه و بکر در پيکره يان و ايجاد نکته بوست دراند هوش و استعداد ا آورده

  :زيباي شعر چنانکه عقيدة برخي از آنها بقرار زير است
  :طاهر نصرآبادي

  .٢“ همگي لطيف استشاشعار, حقا که درست سليقه و غريب نهال بود”
  :محمد افضل سرخوش
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هجري چشم از جهان  ۱۰۷۹ي در سال غن
هجري  ۱۰۷۶بربست و بيدل در سال 

وارد دارالخالفة دهلي شد و در سال 
هجري از پنجاب ديدن کرده است  ۱۰۸۵
گيري کرد که در خالل  توان نتيجه لذا مي

غني , اقامت سه ساله بيدل در دهلي
کشميري در قيد حيات بود و سخنانش 

مورِد مطالعه دهلي رسيده و بيدل آن را  به
 .داده بود قرار

ز خطّة کشمير ا. درجة کمال رسانيد پاية سخنوري را به, صاحب طبايع عالي بود”
ياب  معني, نازک پسند, بلکه تمام اقليم هند همچو او سخنوري خوش خيال

  .١“برنخاسته
  :شير خان لودهي

اشعارش مانند گلهاي کشمير ”
طراوت معني و طرز  همواره با

کالمش چون کالم خوبان پيوسته 
با حالوت و ارادات او را معنِي 
خاصّ بسيار است و مضامين تازه 

ادش نچه از طبع وقّآ. قياس بي
امروز در ايران و توران , زده بود سر

 افواه و السنه و سواد هندوستان بر
  .٢“جاري است

  :واله داغستاني
قبول همه بوده و الحق از خطّة  درستي زبان و رواني الفاظ و لطافت معني او به”

  .٣“کشمير مثل او کسي برنخاسته
  :عالوه غني کشميري خودش گفته به

  تو حنا بستي و من سعي رنگين بستم  ـن تـو آورد مـرا برسِر فکرجلـوه حس  
هجري چشم از جهان بربست و بيدل در سال  ۱۰۷۹بديهي است غني در سال 

هجري از پنجاب ديدن کرده  ۱۰۸۵هجري وارد دارالخالفة دهلي شد و در سال  ۱۰۷۶
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غني , ر دهليبيدل دگيري کرد که در خالل اقامت سه ساله  توان نتيجه است لذا مي
 مطالعه رِدمودهلي رسيده و بيدل آن را  قيد حيات بود و سخنانش بهکشميري در 

  . اما سفر پس از درگذشت او کرده است,داده بود قرار
بوده است دربارة ارزش و اهميت دل » دل«ته و گرويدة سبيدل که براستي وار

ه است چنانکه شعِر گفتد بسياري از اشعار شيوا هم در غزليات و هم در مثنويات خو
  :زيِر او خيلي معروف است

  تم است اگر هوست کشد که بگشت سر و سمن درآس
  در دل کشـا بچمـن درآ, اي م ندميـدهـتـو ز غنچـه ک

اين نکته اشاره کرده است که دل چمن و گلستان است که از آنجا  در اشعار ديگر به
  :انواع و اقسام معاني سرچشمه گيرد

  ستين اا حوالن تو, پيچ ميخودي  به  ستن ااي تان توـگلس, نـکدل رو  به  
  :نويسند حتّي گفته يکي از اساتذة روحاني خود را نقل کرده مي

  .١“دل اجتماع کيفيات علوم است”
دل . گفته است که هرجا انجمن آراست» شيراِز دل«در اين عقب منظرة اول دل را 

شيراز شباهت داده که اضافت تشبيهي است يعني دلي که مثل شيراز است و اشاره  را به
بدين نکته است که شيراز زادگاه دو شاعر خيلي بزرگ و معروف ايران و دو ارکان 

 بدين ترتيب شيراز علّامه و سمبول شده .برجستة شعر فارسي سعدي و حافظ است
اين  حاال متوجه شويد به. است براي ارائة معاني بکر و تازه در پيکرة زيبا و قشنگ الفاظ

پس او هر جا که هست گنجينة انواع , دل اظهار ديد نکته که اگر کسي گرايش خود را به
الهوري و غني کشميري معاني و مضامين تازه و بکر را دارد و تنها مسعود سعد سلمان 

  .نبستند که قدرت بر اظهار آن دارند
  :و اينک شعر سيوم

  چه رنگيني است يارب عالم خورسندي دل را
  ٢آيد دزدد از کشمير مي بخاکش هرکه سر مي
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دل را . مطرح است که ارزش و اهميِت آن در سابق ذکر شد» دل«اينجا هم همانا 
کنيم انواع گلهاي   که دربارة چمن فکر ميما وقتي. نامد و گلستان مي, بيدل چمن

او پاي دلکش در … زار با و رنگارنگ و خوشبودار و درختان سبز و شاداب و سبزه
هاي زيبا در برابر چشمان ما  بديهي است چون اين چنين منظره. دارد برابر نگاه ما قرار

شود او  ارد ميول گلستان د بهبيدل گويد هرکه . دارد چقدر لذّت از آن خواهيم برد قرار
کند و گويي پس از سير و گردش کشمير باز آمده  هم بهار و دلدوزي آن را حس مي

بر اثر ناامنيت در اين روزگار بوده و اکنون » نظير جنّت«کشمير که گاهي . است
زيب   در زمان سالطين تيموري مثل جهانگير و شاهجهان و اورنگ,کده شده است جهنّم

 و در کتابهاي ديگر جهانگيرنامهدلکش و دلپذير بوده چنانکه در ة خيلي غيره خطّ و
  .ايم خوانده
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