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  ∗ نثرةينيبيدل در آ

. چهار عنصر، رقعات و نکات:  شده استيآور دل در سه مجموعه جمعيآثار نثر ب
  :ن استيدل چنين چهار عنصر بيعناو
  ؛ صحبت ارباب فضل و کماليهاي مقال و گرمةاشتغال شعل”

  ؛د معلوميم فوايض غنايم في بهار علم منظوم و نسايح شگفتگيروا
  ؛ت شعوريفي نخلستان کياريو آبطراوت شبستان مراتب منشور 

  .“بي نقوش غراةنيي آييزدا ب و زنگي بساط صور عجايغبار افشان
الت، ي، تحص)رزا عبدالخالقيم( ش، پدريد خو تولّدل در مورِدين مجموعه بيدر ا

رزا يش مي چون عموي از محضر استادانيو. ره صحبت نموده استيغ ت مادر ويترب
، يهخ کمال، شاه ملوک، شاه فاضل، شاه قاسم هواللّيوالنا شقت تمثال مي حقةنييقلندر، آ

 برخوردار بود که يخ کمال از چنان عظمتيش. ض برده استيره فيغ ض ويشاه ابوالف
 ي ساگر در بهار و سريران. گفتند  مي»اياالولينةمد« يت سکونت وعلّ  به ساگر رايران

 ينجا سپريعمر خود را هم يدل ابتدايب. گر فاصله دارنديکدي  باک فرسخيبنارس 
 گنجها يان تنيهمه عر  بادليقول ب ي بهکرد ول ي ميشاه ملوک برهنه زندگ. نموده است

 .ض سفارش نموديشاه ابوالف  بهدليت بيالم در مورد تربرزا عبدالسيم. ن داشتيدر آست
 ئةنش، يرزانگف بهار يني رنگة، مژديد اقبال، جنود مردانگينو لقب  با خود رايدل عمويب

دل را ي بيو. اد نموده استيرزا قلندر يت، جوهر فتوت، شجاع صفدر و ممرو

                                                   
ه بلقيس مرتّبة دکتر سيد(» عابدي مقاالِت«نام  اين مقالة استاد سيد امير حسن عابدي در کتابي به  ∗

زبان اردو چاپ شده،  ؛ به)م ٢٠٠٣،  دانشگاه دهلي، دهلي فارسينتشاراِت شعبةا، فاطمي حسيني
  .فارسي برگردانده است آن را به) ي، جونپورالکبٰرجيةمدير جامعة خد( خان خانم زينب
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. ت گماشت هميت ويم و تربيآموزش و تعل  بهل در مدرسه باز داشت و خوديتحص از
ن شعر يدل ايب.  داشتيبي استعداد عجي بود ولي درس نخوانده و امي شخصيو
  : را نقل نموده استيه وهيالبد يف

   چشم تواش از نظر انـداخت     ه رو چز  چشمم    ار تو خون در جگـر انـداخت       دي د يمحروم
 ةريبار قطب دا کي.  برپا نمودي ساگر جشني در کنار رانيررا قلندر رانيبار م کي
ف آمد يرزا ظري م،دلي بييمنزل دا ي بهه، مدار هفت انجمن شهود شاه قاسم هواللّيآگاه

 که يرسائل دل از تماميب. ره شعر خواندنديغ ش ويا درو، ملّي چون واله هروييو شعرا
ن يشاه قاسم ا.  بود استفاده و آنها را نقل نموده استيهنزد حضرت شاه قاسم هواللّ

  : فرستاديروزپورياهللا ف  شاه نعمتيقطعه را برا
   شدن است  ي نه فغان  يانين خانه ب  يا   شدن اسـت   يزبان يق طلسم ب  يتحق

هجري  ۱۰۷۱سه رفت و در سال يرشهر اُ ه بفيرزا ظري خود ميياه داردل هميب
 يت سه سال از محضر ومد  به مالقات نمود ويهشاه قاسم هواللّ  با)م ۶۲-۱۶۶۰(
  : نقل نموده استي را از وين رباعيدل ايب .ض برديف

  د کـرد  يش را بدر با   يفعل بد خو    د کـرد  ي دل آرام گزر با    يدر کو 
  د کــرديــر نظــر باايــ رخ يدر و  د داشـت  يصفا با   با شي خو ةنييآ

 ةريد خان نبد محميس. اندازد  ميدي و جنيد، ادهم، شبليزياد باي  بهآنها ما را  باداريد
 و يالنيم طاهر گي حکي روحانيسه، لقمان دارالشفاي ارم حاکيعقوب چرخيموالنا 

  .افتندي شاه صاحب شفا يدعا  بهفيرزا ظري دوست ميگ توراني بيروز
در . سربرد ه بي خود در موضع کساريينج ماه همراه دات پمد  بهدليبار ب کي

 زي در کتک ني وييدل و دايب. دا کرديد و شفا پيخواب د  به حضرت رايهمانجا و
  . مالقات کردندي از افراد خاص ويکي با

. ديخواب د  بهشاه قاسم راي دل چند شب متواليب) م ۱۶۷۰-۷۱ (ه ۱۰۸۱در سال 
  :ن اشعار را سرودي ايدل در سوگ ويب. ديدل رسيب ي بهگر خبر فوت ويچند روز د

  که داشت ذات حقش ملک انتظام عفت        يهن قاســم هــواللّ يقــي يرشــه ســر 
   فــشاند ز آشــوبگاه دام صــفت  يپــر   کــردييش رســاييدمــاغ وحــشت عنقــا

   زد و برهم شکست جـام صـفت        يتغافل  مـود يشـوق وحـدتش پ     مي   حضور ذات 
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ــ  ب بـرد شـوق شــهود  يــ غةت کـد يـ بعاف ــا احــدرس ــياند ت ــرام صــفتيت پ    خ
ـ  ز   بگوشم گفـت   يخودياش ب  واقعه سال ز   رفـت نــام صــفت ب ش ذاتــينــيقي يب
  :سدينو  ميني گنگ چنةدل در وصف رودخانيشهر آره ب در

 است ي هوش گردابياش کشت  طرف قطرهيشيعمق اند  به گنگ کهيايمعبر در”
نه يي آبش آيهاير صاف تصويالبي سةشي اندة موجش خانة رشحياليطوفان خ  بهو

ت جستن، گردن يعاف ل سراغي کفش حايانبو ليدست از سالمت شستن و تخ
ضش ي تالش حضي و سرنگوني فطرتي عاليأ او جشن عروج منشةافراز مشاهد

 يهايف غواصياند، از چشمک حباب چون اقبال ساغر تکل يت دون هميينزول پا
  .١“ابياق سراب مطلبها نا طبع عشّيعالم آب و آثار گرد ساحل چون تسلّ

  :نظم
  چون گهر چشم حبابش يک قلم در قعر چاه          وا زيخ رتي که بود از عمق ح     ييايژرف در 

  از هجوم اشک بر مژگان کدو بنـدد نگـاه           ر کل کند  ش در تصو  ير ستا يجا س ي  هر ک 
ـ دلو گردون گر کنـد از دور ا        ضش عکس مـاه   يارد از حض  يامت برن يتا ق   امش رسـن  ي  

.  بودنديکشت  با سفردر حاِل ودهر. يل آمدتاز نا هکّيارت شاه يز  بهدلي بهمانجا
رون آمد ي بيد و از کشتيه را ادا نماي نتوانست کرايه خواست وي کراي از وياح کشتملّ
 يو. شد  شور و غوغا بلنديمان شدند و صدايمردم پش.  امواج آب نشستيبر رو و

م که دوش موج رخت ما نتواند يا قدر نه شکسته ن، آيمن ناتواني  به!خبر ي بيا”: فرمود
  .ب شديو از نظرها غا. “ديکش

 ن شهريف اي در تعريو. شهر متهرا رفت  بهدليبعد از مراجعت از سمت مشرف ب
  :سدينو مي

 برون ياهيست سان ي وداع کشن داغ متهرا که سوادش از هنگاِمةسوداکد”
ن ين تسکياب رنگيب نا در تالش مطليش همانا وحشت آهيانداخته و هوا

 يز است و صداياش مواج طوفان خ هنان هنوز از آب جميسرشک گوپ. باخته
  .“يزي آهنگ غبارانگةش شعليها  کوچهي تا حال از نيبانسر

                                                   
  .۶۸ ، صم ۱۹۵۳، شاهدره، يمطبع احمد: چهار عنصر  .1
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  .کردند  ميتيکردند که ساکنان قلعه را اذ ي ميه زندگمتهرا اجنّة در قلع
شاه .  مالقات نموديشاه کابل  بايدر دهل) م ۱۶۶۵-۶۶(ه  ۱۰۷۶دل در سال يب

  : خواندين شعر را براي ايکابل
ــو  دِل راِز ــه گ ــت هرچ   ميي دگر چـه گـو     ييبا همچو تو    مييماس

ب يسه در عالم غين شعر را در اري ايست؟ چرا که وين شعر از کيد ايدل پرسيب
  . اوست خوِدة جواب داد سروديشاه کابل. ده بوديشن

گر در بندرابن شهر متهرا يقات نمود و بار د ماليشاه کابل  بادل در بازاريبار ب کي
  :ن غزل را سرودين مناسبت ايا ي بهو .چشم درد مبتال بود  بهدليب. دي دياطي خةدر مغاز

  مانـه هوشـم   ي که شب بر سنگ زد پ      ي روئ يپر
ـ           پرکـرد آغوشـم    يخـود  يکنون باز آمـد و از ب

ـ  نما يرنگيب افسون ن  يآن طب    ان کـرد و رفـت   ي
  و رفت  ران کرد يج از چشم ح   درد چشمم را عال   

  .افتي بهبود ي چشم وو درِد
ي  ودل در وصِفيب.  نموده استينقّاش را ير وي مانند انوپ چتر تصوينقّاش

  :ديگو مي
د و يگرد  ميکسوت غبار رنگ گرد قلمش ه بي که روح مانينقّاشانوپ چتر ”

  رايزيآم د، رنگيکش  ميشيانفعال تردست  مانوس خاکةفطرت بهزاد در پرد
 زکاتش ةيسرما  به راياه قلمي و سيپرداز  فرنگي صدفش آبرويدار نهييآ با

افشاند،   مياش دامن صفحه  که غبار گردهييدر فضا .يدستگاه هندوستان نواز
 ي که موينيگرداند و بر زم  مي بال طاؤسةج دماغ هوا مرويها يآشفتگ
خت يگس  ميلسله رنگ طبع بهار سيها يوانگيخت، ديب  مياش گرد رشحه خامه

  چراغ شام دست رديهجوم بر روشن پرداخت  ميرصبحيدر هر خانه که تصو
خواب  ه جز بياهي سةيبست سا  مي که آفتاب نقشيواريد و بر هر ديگرد مي

 لش بنالد ومأ تةي در سايفراخت که سرکشي خامه نيبر نقش نهال. ديد  نميعلم
ف تکلّ يب. ر وضعش ننالد از تصويرد که گرفتايد نگردي مقيري بخيريتحر به

  :قطعه. اپناشت  ميها ياش مست شهيداشت و پرواز ش  ميها ير ساغرش کشتيتصو
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  امت داشت از رنگش چراغ افـروختن      يتا ق   کـشد  ي مي شمعي ز ري تصو ه او هرک  ةخان
  خت تا محشر زبانش سـوختن يانگ  مي دود  بست نقش   مي  گر در نظر   يا ئت پروانه يه
  بار انـدوختن  شد ز  ميدر بهارش شاخ خم   افـت ي که از کلکش نم پرواز       ي نخل ةشير

ــاگاه ن ــرداز يدر تماش ــسون پ ــگ ف    بـود از خـارج نـوا آمـوختن         يننگ طـوط    شيرن
  ر دوخـتن  يـ شه چـشم از تح    يمحو بود اند    شکافت  زين ادا هرجا نقاب رنگ صنعت مي      

ن يي آيس طرازنامو  بهش بهار موافقت داشت وييتها رنگ آشنار مديفق با
ن ي کمةا بهان تمنّةکد رتيپرداز ح نگاشت که چهره  ميعان مدياگر رقم ا ؛اخالص

 ة تا نسخيم اجازت آرزو هوس تبسةست و صورت نگاه پرد اي اشارتيابرو
  .“ طرازديرنگيدل هنگامه نير بيتصو  از نقشيعنيادگار پردازد ي ه بيرتيح
) م ۱۶۸۸-۸۹(ه  ۱۱۰۰در سال . ستيگرن  ميرين تصويا  بهباً ده ساليدل تقريب

 ر را بدور انداخت ويدل تصويب. رون آوردير را بين تصوي ايض شد کسيدل مري بيوقت
  . رفت»هيتنز عالم«به

  .تقاد راسخ داشتز اعيه ناجنّ ي بهو. م و دعا مهارت داشتيدل در عزايب
ن صورت يا  بهن بازار راي ايو.  عبور نمودي دهلي از بازارهايکيدل از يک روز بي
  :ف کرده استيتوص
کدست يها  ش چراغان و راستهي هم چشم آرايبروج فلک  باک قلميها  دکان”
  .“رونق کهکشان  با همچنانييسامان رسا هب

 غنوده يشور انجمن خموش”که  دير وقت از همان بازار عبور نمود و ديشب دي و
 مقابل يآرا ان سرمه از چراغيشوده، دودگ در يبستگي بود و آغوش تماشا بر رو

  :يمثنو.  اثريشاگ  از دکانها چهرهي نه مطاعينظر
ــر  ــا ب ــرداز تماش ــگ پ ــست رن   قفــل دکــان هوســها رنــگ بــست   شک

  چنـگ   بـه  رديـ تا نفس دامـان دل گ        در چاه ظلمت غوطـه خـورد       يعالم
   شـد از چـشم و چـراغ    يانجمن خال   زنـگ   بـه  نه پنهان شـد   ييصد هزار آ  

ــ  ــاؤوس آش ــرد ط ــسليک   گــشت ســامان چمــن محــو خــزان   زاغميان ت
ــان  ــاس دک ــان رفــت اجن ــا چراغ   همه کوکـب نمانـد      زان ينقطه وار   ب

  :غزل. ديانفعال عبرت انجام  بهد و نگاه التفاتيانحراف نفرت کش  بهرغبت تماشا
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  يين بازار کردم طرفه سـودا     يدل در يمن ب   بضاعت هيچ بود آن هم بتاراج هوس دادم
  .ات شکستم محلّيها از بازار جستم، گرد دامن تگاپو پس کوچههزار رنج و مالل  هب

  :ن مضمون اشاره دارديهم  بهغالب
                                  اي تازه واردان بساط هواي دل

 ي در فقر و تنگدستي ويکرد و زندگ ي مي متهرا در اکبرپور زندگةيدل در حاشيب  
 از يروز .ران اکبرآباد شمار کرده استي جزو فقزيدل را ني ب»کامگار ريم«.  شديسپر
ت  دقّي برداشت وقتيسنگ ر راهيدر مس.  دست داديو  بهحالت ضعفي ت گرسنگشد

  . استي اکبر عهِدةک سکّيد يکرد د
  


