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  هاي شعرا ميرزا عبدالقادر بيدل در تذکره

م  ١٦٤٤ه/ ١٠٥٤(حاال واقع در بنگال) در سال  ١ميرزا عبدالقادر بيدل كه در اكبرنگر
م بدرود حيات گفت،  ١٧٢٠ه/ ١١٣٣دنيا آمد و بعد از زندگاني نسبتاً طوالني در سال  به

مندان بوده  عالقهاز جمله شعرايي است كه آثار منظوم و منثورش هميشه مورد توجه 
است. صاحبان ذوق در هند، ايران، افغانستان و تاجيكستان حتّي امروز هم شعر بيدل را 

  خوانند. خود بيدل از منتقدين شعر خواسته بود: عالقه مي با
  آفـرين  مگر دگر اي صله تو ز طلبد نمي كسي كه  كالم بيدل اگر رسي نگذر ز جادة منصـفي  به

اند كه  برده اند، پي داده ا مورد مطالعة گسترده و عميق قرارآنهايي كه شعر بيدل ر
  بيدل حقيقت شعر خود را در اين بيت خود تعريف و توصيف نموده است:

  هزار آينه تابان شـده اسـت   يك حقيقت به  بيدل آن شعله كزو بزم چراغان گرم اسـت 
اين  اند، به دهبعضي صاحبان ذوق كه كالم بيدل را در قرن بيستم ميالدي مطالعه كر

  اند كه: نتيجه رسيده
اي از اين  ام حتّي قطره كنم ولي قادر نشده از پانزده سال بيدل را مطالعه مي”

اولين و آخرين شاعري است كه زبانش را تخيل آفريده  بيدل اقيانوس را بردارم.
  )نياز فتحپوري( “.و تخيل را ماوراي ادراك بوجود آورده است

  دهد: تقد معروف ديگري نظر ميمجنون گوركهپوري من
توان در  بيدل پروردگار تراكيب و اساليب جديد است. كائنات فكرش را نمي”

  “.ها قيد كرد محدوديت
شعر بيدل را الهام از كالم بيدل شروع كرده بود،  غالب دهلوي كه سرودن شعر را با

                                                   
 ) تقريباً صد كيلومتر دور از بهاگلپور قرار دارد.اكبرنگر (راج محلّ  .١
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  خواند: مي» ١بهار ايجادي بيدل«و » قلزم فيض«، »ساحل محيط بي«
ــدل   سـاحل  نان آن محيط بـي همچ ــرزا بيـ   قلـــزم فـــيض ميـ

  گفت: علّامه اقبال هم شيفتة شعر بيدل بود و مي
اند  زيسته بيدل موجد و هم خاتم سبك شعر خود است. چهار نفر در جهان مي”

گردد و آن چهار  مشكل از آن رها مي شود، به كه اگر كسي گرفتار طلسم آنها مي
  “.ن عربي، شنكرآچاريا، بيدل و هگلالدين اب نفر عبارتند از محي

آثار منظوم و منثور او  نگاران شعراي فارسي هم در خود زندگي بيدل متوجه  تذكره
اين نتيجه رسيده بودند كه بيدل  شمردند و به اي مي شده بودند و او را از هر لحاظ نابغه

سكوت و  هحركت و جوشش است، او ب عبارت از شاعري است عارف و عرفان او
كند،  اي ندارد، جنب و جوشي كه دارد، مأيوسي و محرومي را رد مي آرامش عالقه

هاي  ساماني دست و پايي منفور است، جلوه انگيزد، در نگاه او بي فعاليت و عمل مي به
هاي تحير از جمله  هاي كائنات، آيينه ساماني هاي حقيقت، بوقلموني فطرت، نورافشاني

آهنگي لب و لهجه  رنگيني الفاظ، حسن آفريني معاني، هماجزاي كالم بيدل هستند. 
وجود آورده است. بنابراين  مزايايي هستند كه سحرآفريني شگفتي را در كالم بيدل به

المقدور  داشتند و حتّي خصوصيات، از متقدمين تا متأخّرين همه شعر بيدل را دوست مي
  اند. گرفته از آن الهام مي

گردد تا  هاي مختلف شعرا آمده است، نقل مي كه در تذكرهدر 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 زندگي او و در عصر نسبتاً دور از حيات او چه دورة نزديك به

  ه) ۱۱۰۲شير علي خان لودي (تأليف:  :٢الخيالةمرأ
نيساني  ها دل ميرزا عبدالقادر بيدل زالل فكرش در صدف گوش خوي صاحب فرشته

نمايد. بلندپروازان اوج  ها باغباني مي كند و سحاب سخنش در چمن هوش مي
                                                   

  غالب دهلوي اين تركيب را در اين شعر اردو آورده است:  .١
                                            

  
    ٓ                              

    

 هجري. ١٣٢٤مطبع مظفّري، بمبئي،   .٢
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عالم باال فرستند رواست و  سنجي اگر در هواي دريافت مطلب بلندش فكرها را به سخن
اميد طالقت در مقابل آينة فكر صافش  بهداني اگر طوطي طبع را  صدرنشينان انجمن نكته

رنگ شعشعة جمال معشوق از  گذارند سزا، حسن معني از پردة مشكين الفاظش به
حجاب نقاب نمايان و حروف دلنشينش از پرتو مضامين روشن چون خطوط شعاعي 

بيرون از مقدمة خورشيد تابان، ريزش معاني بر زمين اشعار مثل قطرات باران رحمت 
دوات  همواره چون ابر نيسان گهربار به خرام از الفاظ آبدار وشمار و كبك خوشاندازه 

  :و قلمش بين و مبين مژه و مردمك آهوي چين
ــخن   ــاد س ــر آب ــع او در هن   دهد داد سـخن، داد سـخن   مي  طب

جز لذّت  العمر به و در هند نشو و نما يافته، در مدت از قوم جغتاي برالس است
ل نكرده، در اوايل شباب چند روز بنابر مصلحتي نوكري شاهزادة هيچ لذّتي مي سخن به

منصب عمده سرافرازي يافته بود. روزي  عاليجاه سلطان محمد اعظم شاه اختيار كرده به
عرض رسانيد كه  ميان آمد. يكي از مقربان به عصر دردر مجلس شاهزاده ذكر شعراي 

هندوستان بهتر از ميرزا عبدالقادر بيدل كه  بلكه در اكثري از سواد آباد بالفعل در شاهجهان
  مالزمت منسلك است، نخواهد بود. شاهزاده فرمود: در سركار به

اضافة  بگوييد كه قصيده در مدح ما انشا كند تا زور طبعش معلوم نموده به”
  “.منصب و تقرب سرافراز فرماييم

ستعفاي منصب كرد. خانة بخشي سركار رفته ا الحال به ميرزا رسيد، في اين خبر به
هرچند دوستان مصلحت وقت در آن ديدند كه يك قصيده در مدح شاهزاده توان گفت، 
قبول نكرد و ترك منصب نمود. از اينجا كه ديوانش قريب بيست هزار بيت خواهد بود 

  :هغزلياتمن و يك بيت مدح در آن داخل نيست. 
  سـت  اي تـو آيينـه خانـه    طاووس جلوه زار  سـت  اي ام گـل داغـم بهانـه    حيرت دميده

  سـت  اي هم نيامده گوش فسـانه  چشمم به  سـت حيـرتم   حسرت كمـين مـژده اصـلي   
ــي شــاد مــي  ــه دل   ســت اي خيـال آشــيانه  اي بــه رنـگ پريــده   كــنم در يــاد عمــر رفت

ــت آزادي   ــرق وحش ــدل ز ب ــرس بي   سـت  اي اين شعله ز ابر آمدن از خود زبانـه   ام مپ
*  
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ــاهر     ــا ظ ــت م ــة كيفي ــد آيين ــينش   چندين لفظ پيدايي نهان مانديم چون معني به  آراي
  داشت بينايي سوخت اين آيينه گر مي چها مي  غفلت ساخت دل تا وارهد از غيرت امكـان  به

  گـداز قطـرة مــن عـالمي را كـرد دريــايي      دلي خون كردم و در آب ديدم نقش امكان را
  تنهايي سوخت شمعم چو بردم ره كه حفلم هر به  بايد در اين ويرانه جوشيدن كه مي ندانم با

  كه تمثـال ضـعيفم را كنـد آيينـه ديبـايي       ام بيـدل  چنان از سستي طالع ز پـا افتـاده  
شيخ ناصر علي اتّفاق افتاد كه باهم  روزي ميرزا را در مجلس نواب شكراهللا خان با

كرد و ميان آمد. شيخ در مطلع آن سخن  صحبت كردند و اين غزل كه مرقوم شد، در
خالف دستور » چندين لفظ پيدايي نهان مانديم چون معني به«ايد كه  گفت: آنچه فرموده

گردد. ميرزا  گردد معني البتّه ظاهر مي است، چه معني تابع لفظ است، هرگاه لفظ پيدا
داريد، آن نيز لفظي بيش نيست، اما  اي كه شما تابع لفظ مي تبسم كرد و گفت: معني

اين  آيد، مثالً حقيقت انسان كه با هيچ لفظي درنمي معني است، به هيمن حيث هي آنچه 
همه شروح و تفاصيل در كتب مندرج است، هيچ مكشوف نگرديده، شيخ ساكت شد 

  اما بر اكثري از ابيات ديگر وجد كرد و نيز از واردات خاطر بيدل است:
  طلسم رنگ مانـد بوي اين گل از ضعيفي در   آهنـگ مانـد   از هجوم كلفت دل نالـه بـي  

  تنگ مانـد  تاب گوهر شد ولي دل قطرة بي  كس تحصيل آسايش مبـاد  سنگ راه هيچ
  ما ز خود رفتيم اگر پاي طلب در سنگ مانـد   نام را نقـش نگينهـا بـال پـرواز رساسـت     
  آهنگ مانـد  آرميدن مفت آن سازي كه بي  نيست تكليف تپيـدنهاي هسـتي در عـدم   

ــع    ــدل قط ــاكرده بي ــدم ن ــك ق   راه آرزوي
  صد فرسـنگ مانـد   منزل آسودگي از ما به
*  

  خواست چمن طرح كند، رنگ حنا بسـت  مي  دستت دل مـا بسـت   همشّاطه شوخي كه ب
  پـا بسـت   از دور كف دست تو بوسيد و بـه   داشـت دريـغ از ورق گـل    آن رنگ كه مي

  نمــا بســت كــرد نقــاب شــفق و غنچــه وا  سرانگشــت تــو پيچيــد هآخــر چمنــي را بــ
  كشـا بسـت   قـدر عقـده   رنگ سر ناخن چه  تا چشم گشـايد مـژه آغـوش بهـار اسـت     
  سحر است كه بر پنجة خورشيد سها بست  گر وانگري صـنعت مشّـاطگي ايـن اسـت    
  تــا شــعله زنــد آتــش يــاقوت، حنــا بســت  زين نور كه از شمع سرانگشت تو گُل كرد
  جا بست وفا سخت به ساز كاين رنگ چمن  آب است ز شبنم دل هر برگ گُـل امـروز  
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ــ  ــر را بـ ــاب نظـ ــارش هاربـ ــاي نگـ   قفــا بســت بــود تحيــر بــه اي دســت مــژه  تمنّـ
ــا عرضــه دهــد منتخــب نســخة اســرار    طرح چمن معني يـك غنچـه جـدا بسـت      ت

  هـا بســت  كـز حيـرت سرشـار تـوان آينـه       سـت  رنگي هكيفيت گُل كردن اين غنچه ب
  اين رنگ بيدل تو هم از شوق چمن شو كه به

ــت    ــا بس ــروز حن ــو ام ــوان ت ــيرازة دي   ش
*  

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

ــيض   ــن ف ــاي اي ــژدة ادع   سـت عـرش بنيـاد    م چمنـي عال  از م
ــم  ــت وهـ ــيد ز دور الفـ ــاي ســرو شمشــاد   جوشـ ــوب وف   مطل
ــردن  ــزّل و فسـ ــا رب ز تنـ ــاد   يـ ــرد 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  ــرعم ن ــعري زد و مص   ش
ــعادت دو كوكـــب ــات سـ   همــــزادشــــيرازة الفــــت دو   اوقـ

اين رباعي ميرزا عبدالقادر بيدل در مراعات قوانين خيال نظير ندارد و معلوم نيست 
  اين درجه رسيده باشند: كه هيچ يك از شعراي عصر در فن رباعي به

  چون آينه در نقش قدم، بستر داشـت   راه حيـرت برداشـت   هركس گامي به
  ب لنگـر داشـت  پا لغز صفاي دل عج  گيري مـوج گهـريم   ست زمين عمري

اين چند سطر از جملة نثرهاي ميرزا عبدالقادر بيدل در تعريف گرد و غبار نوشته و 
سرمة اعتبار ناميده، الحق اگر صاحب نظران سرمة سواد اين كلمات را در ديدة اعتبار 

هاي فطرتش گيرند، سزاست.  تأييد اين سرمه اعتباري از بلندي كشند، رواست و اگر به
دست انصاف  يافت و به بود، خفايي تخلّص مي هوري در عرصة ظهور ميامروز اگر ظ

  تافت. عنان ادعاي نثرنويسي از جادة سخنوري مي
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  ه) ۱۰۹۳-۱۱۰۸محمد افضل سرخوش كشميري (تأليف:  :١الشعرا كلمات
گو است. امروز در  ساحل ميرزا عبدالقادر بيدل: استاد فن است. بسيارگو و خوب بحر بي
رسد، ديوانها و  بندي مي يابي و نازك داد معني نوازد و به فه كوسِ رستمي ميدارالخال

نگارد. در اين عهد شاعر غرا چون او  مثنويات متعدد دارد و نثرهاي رنگين نيز مي
نيست. وجود شريف او غنيمت است. بسيار خوش خلق و آرميده. بيتي در تعريف كوه 

  ازوست:
  مينا در بغـل خوابيـده مسـتي    كه  مزن بـر سـنگ او زنهـار دسـتي    

  اند. رباعي: وظظبر اين رباعي خود بسيار مح
ــا   در  صد فنـون اسـت اينجـا    هرچند طلب به ــت اينج ــون اس ــدار جن ــوزة دي   ي

  دستي دگر از كاسه بـرون اسـت اينجـا     از هيئــت چشــم و مــژه غافــل نشــوي
  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      آن بادة شعله گون كه دارد خورشـيد 

ها پيش  اشارة ميان ناصر علي چند بيت ايشان را از راه شوخي فقير سرخوش به
مصرع رسانيده مطلع ساخته اگرچه ايشان شنيده محظوظ نشدند. از روي غيرتي كه 

صف پسنديدند. چنانچه ايشان بردند. اما ياران من باشد، بد تالمذة رحماني را مي
  اند: فرموده

  بيدل:
ــر گــل نوشــته   فرصــت نگهــي آخــر اســت تحصــيلم بــه ــرات رنگــم و ب ــرا ب ــد م   ان

  :سرخوش
ــي ــته  ز ب ــرت سرش ــاتي عش ــرا  ثب ــد م ــر گــل نوشــته   ان ــرات رنگــم و ب ــرا ب ــد م   ان
  بيدل:

خلل در شخص يكتا نيست گـر قامـت دوتـا      عوارض كثرت وهم است ذات وحدت ما را
  سرخوش:

  قامت دوتا گـردد  نيست گر يكتا شخص در خلل  كثرت رهنما گردد دويي كي ذات وحدت را به
                                                   

 م. ١٩٤٢عارف خان، الهور،  محمداهتمام ملك  علي دالوري و بهتصحيح صادق  به  .١
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  بيدل:
ـاش  شخصِ پيري نفيِ هستي مي ــا آيينــة تركيــب الســت   كند، هشيار ب   صــورت قــد دوت

  سرخوش:
ــا آيينــة تركيــب الســت   جلوه گاه نقش پيري تختة مشـقِ فناسـت     صــورت قــد دوت

  بيدل:
  شيشـة رنـگ پريـده اسـت     صاف طلب به  دهـد  شكسـتن نمـي   ام خود عبث بهگل ج

  سرخوش:
  شيشـة رنـگ پريـده اسـت     صاف طرب به  دست نشـاط دامـنِ از خـود رميـده اسـت     

  بيدل:
  از تماشـاي دو عــالم چشــم بايــد دوخــتن   كـف  آيـد بـه   تكلّف مرگ هم آسان نمي بي

  سرخوش:
  از تماشـاي دو عــالم چشــم بايــد دوخــتن   نيست از شمع اجل آسـان نگـاه افـروختن   

يازده بيت تمام كرده بود. فقير  به اعظم محيطمثنوي حكايتي در  ميرزا بيدل
  :١سرخوش در دو بيت رباعي بسته

  رباعي سرخوش:
ــا     ــول دع ــت مقب ــه نيس ــا ك ــظ گفت ــه     واع ــه آلــود ب ــت ك ــام صــهبا  زان دس   ج

  ه خواهــد ز خــدادعــا كســي چــ ديگــر بــه  دســت رنــدي گفتــا كــه تــا بــود جــام بــه

                                                   
١
. 

  گـري وعـظ آمـاده داشـت     نصـيحت   بيدل: حكايت
  

  نفــس گرمــي حرمــت بــاده داشــت
  كه بـر الفـت مـي بيفشـانده دسـت           

  
  خمــار مــيِ فضــل نتــوان شكســت 

  بـزم طـرب دسـت سـاغر كمـين      به     
  

ــدارد دعـــاي اجابـــت قـــرين      نـ
  سـاده كـن  نخستين كف از جام مي      

  
  دگر خـويش را رحمـت آمـاده كـن    

  بجوشــيد رنــدي كــه اي بيخبــر         
  

ــر   ــردي اث ــي نب ــه گفت ــي ك   ز حرف
ــه      ــي    ب ــار م ــد انك ــتان ز تمهي   مس

  
ــي   ــرار م ــان گشــت تعظــيم اس   عي

  كه تا جام مي بر كف همـت اسـت       
  

  دلش هرچه خواهش كنـد خجلـت اسـت   
  چنـگ و دعــا خواســتن  دو عـالم بــه      

  
ــتنبســاطي اســت در كــوري     آراس

  درِ فقــر زن خــواه شــاهي طلــب        
  

  ز ميناي مـي آنچـه خـواهي طلـب    
ــاب        ــي كامي ــد ز م ــآرزو ش ــي ك   دم

  
ــاب     ــو كامي ــو مش ــر گ ــاي دگ   دع

  سـت  ولي جاي رحم است اگر آگهي     
  

  بدستي كه از جـام و مينـا تهيسـت   
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اين حكايت صاحب سخني ديگر  ام كه زاللي با از زبان ميرزا محمد علي ماهر شنيده
گفت كه شب زمستان بود و ياران در صحرا فرودآمده بودند. ناگاه آتش سرد  را مي

جانب گورستان  گشت. يكي از ميان جمع برخاست كه چوب پيدا سازد. گذرش به
آرد. يكي در راه پرسيد كه از عزيزان  سر برداشته مي يابد، به يافتد. تابوتي در آنجا م مي

ميان  گويد آتش. بس اين همه را زاللي در دو بيت بسته و هميشه در كه مرده است. مي
 ام و آن اين است: كرده كرد كه من چنين كارهاي دست بسته مي سخنوران فخر مي

ــتان   ــام زمس ــدي در اي ــبي رن ــابوت مــي  ش ــردي شــتاب بســر ت   انب
  كه مـرده از عزيـزان گفـت آتـش      يكي پرسيد ازو كـاي يـار دلكـش   

  ه) ۱۱۳۶كشن چند اخالص (تأليف: : ١هميشه بهار
الكالمي بنام  ملكانسان كامل ميرزا عبدالقادر بيدل بر بام اخضر اين نه رواق سپهر كوس 

ن اسم گرامي آ سخن به دهد و قدوسيان باالي عرش نوبت مسلميِ نامي او صدا مي
نشينان  حقيقت، پرده برانداز حجله زنند. سالك شاهراه حقيقت، داناي كنه آفرين مي سخن

پيشواي اهل تجريد، سرزمرة اهل ديد بود. در  كشاي شاهدان مضامين نهاني، معاني، چهره
يمن قدوم ميمنت لزوم آن  هرچه نويسم كم است. دهلي بهالكماالتش  وصف ذات مجمع

بسطام داشت. ديوان غزلياتش زياده از لك بيت خواهد بود. پي بردة بحر طريقت حكم 
چهار  مسمي به يك ديوان قصيده و يك ديوان رباعي و مثنوي نيز دارد و كتابي در نثر نوشته

  عنصر متضمن بر نكات غريبه و رقعات خود نيز جمع نموده.

  م) ١١٣٧-٤٧بندرابن داس خوشگو دهلوي (تأليف:  :٢سفينة خوشگو
 كشاي مثال پرده غنچه ساي آستان ياد كسي است و دلِ جبين امة سنبلستان نگاربدانكه خ

نفسي كه شگفتگي از جبين بهار آيينش گلشن گلشن بر خود  حقيقت ايجاد بوي گل گل
  انپاشت: باليدن داشت و بزرگي از ذات عرش كماالتش عالم عالم سامان دكان چيدن مي

ــالب   ــب از مشــك و گ ــتن ل ــدم شس ــوي  باي ــا بگـ ــاب تـ ــي جنـ ــام آن قدسـ   م نـ

                                                   
 م. ١٩٧٣تصحيح دكتر وحيد قريشي، كراچي،  به  .١

 م. ١٩٥٩حٰمن عطاء كاكوي، پتنا، بيهار، عطاءالر محمدشاه  سيدترتيب   .٢
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ــيد  ــق   ســـامعه را وقـــت گـــل چينـــي رسـ ــبح حـ ــه را صـ ــد  ناطقـ ــي دميـ   بينـ
 بار رنيازي، ابر د روان بي درويش پادشاه دماغ، پوست تخت سرافرازي فراغ، تخت

شكوه آسمان كمال، خورشيد آسمان وقار، جهان قال و حال، آيينة مظهر قدرت 
لة لفظ و كعبة معاني، كدخداي سخن و هي، جامي لبالب مي قدرت المتناهي، قباٰل

  .خداوند سخنداني
  رباعي:

  پيغمبــر و غــوث و پيشــواي ســخن اســت  ميــرزا بيــدل كــه رهنمــاي ســخن اســت
  باهللا كه پـيِ سـخن خـداي سـخن اسـت       يكتـــا اســـت در آفريـــدن طـــرز كـــالم

اي از احوال سعادت  استشمام شمه نكهت گلستان و بوستان نذر شامة سامعه باد به
باشند، يكي از آنها  حضرت از قوم مغول در مغوالن ارالس كه چهار قسم مي آن .شمآب

االصل، اكبرآبادي الوطن است. آنچه طاهر نصرآبادي در اصل  ميرزا ارالس است، توراني
ايشان نوشته كه الهوريست، اصلي ندارد. والد بزرگوارش ميرزا عبدالخالق از اوائل 

ة وحدت بود و آخر عمر از صلب آن ابواالباي ترك ماسوي كرده تماشايي خلوتكد
حضرت در سال هزار و پنجاه و چهار هاللي سعيد  بزرگي خالق صوري پيكرش بود. آن

مقتضاي  بارگاه شهود گذاشت و صفت كامله پيِ نشان قادريت به و ساعت مختار قدم به
گرديد.  عبدالقادر جيالني سير نزولي كسوت آب و رنگ عبديت پوشيده و موسوم به

  راج سبقت هم در اين معني رباعي ز نظرش گذرانيده بود: الله سكه
ــام    آمــد قــدرت تنزيــه مقــام    …  ــبيهش ن ــود تش ــدالقادر نم   عب

  آمد دگر اكنون پـيِ احيـاي كـالم     شد زنده يكي بهر مسـيحايي ديـن  
موالنا قاسم درويش كه آشنايان پدرش بود و بقوت رياضت بر ماضي و مستقبل روزگار 

مقتضاي طلب  تاريخ والدت آن انتخاب جزو زمان يافته. چندي به» انتخاب«الع داشت، لفظ اطّ
  شير خوارگي گذرانيد و از آن حالت خود بيان فرموده: آبياري ريشة حيواني به

  نـم خامـة تحريـر بـود     جنبش مژگان بـي   بر زبـان درس روايتهـاي مـوج شـير بـود     
گذاشت، زبان را كه از اعضاي رئيسة  پنچ سالگي چون از رضاع برآمد و قدم به

ختم كالم مجيد شادابي بخشيد و در اواسط همان سال ميرزا عبدالخالق  انساني است، به
  رخت هستي بربست و گرد يتيمي بر چهرة حالش نشست. در ماتم او و حالت خود فرمايد:
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  دريا بكنار دگـر افتـاد و گهـر مانـد      خورشيد خراميد و فروغي بنظر ماند
 و در همان ر سال ششم از حد عمر از خدمت والدة ماجده حروف تهجي آموختد

المساكين  نورد عالم باال گرديد. اين معني مصداق رب مكان نيز ره نزديكي آن مريم
كسانش بجايي رسانيد. ميرزا  هاي ظاهري وكس بي وجود بيكسي اهللا است كه با فضل

دوش گرفته بر تحصيل  تربيت و پرورش برقلندر برادر اعياني ميرزا عبدالخالق بار 
زور و صالح و مرتاض و  هرحال ميرزا جواني شاه علوم صرف و نحو رهنمونش شد. به

ديگر اوصاف موصوف بود. اوائل نوكري شاه شجاع پسر دوم شاهجهان  شجاع و به
يك جام شير قناعت  اربعين كشيدي و در هفته به پادشاه داشت و نوبت رياضتش اكثر به

نمودي. طرفه اينكه در ساية وي عقرب را تاب حركتي نماندي و اكثر از روي امتحان 
هاي شديد آهنيش  سوراخ عدم خزيدي و ديگر قفل اي زير سايه داشتي، ناچار به لحظه
اش جز كشايش چاره نبود. چون از اين هردو كيفيت پرسيدند، فرمودند  اشارة سبابه را به

نصيب شده بود و در حالت » فتّاح«مواظبت اسم  لي كه بهنخستين ازلي است و ثاني عم
عارضة تب قريب پنج سير پخته روغن شير گرم نوشيدي و در وقت درد چشم مقداري 

صحت نگراييدي.  ارتكاب هردو عمل امراضش به وار در چشم كشيدي و بي فلفل سرمه
تة كلك جواهر بيدلي نگاش چهار عنصرچنانچه برخي از حاالت او در عنصر اول كتاب 

اتمام رسانيد و شروع  حضرت در سال عاشر كتاب كافيه به هرحال آن سلك او شد. به
علم را  اي نشسته بود. دو طالب شرح ملّا نمود. روزي همراه ميرزا قلندر در مدرسه

اند. بعد دردسر بسيار يكي الزام يافت و  گرم داشته بضرب يضرِديدند كه هنگامة بحث 
رعونت (به)تارك تافت. ميرزا قلندر  منع درس عربيش فرمود. گفت: اگر  ديگر گردن

فائدة علم همين است، خاك بر فرق جهل نبايد انداخت، چه در هردو صورت جواهر 
شود، اگر ملزمي است، لزوم رعونت چه بال است و اگر ملزم انفعال  انسانيت گداخته مي

يه بازآمده، صحبت فقراي صاحب كمال الزام چه قيامت. از آن وقت از كسب علوم عرب
و مطالعة اشعار ارباب حال و قال اختيار فرمود و نيز علوم ادعيه و نقوش و حفظ 

هي از كامالن اين فن آموخت و در نيمه سال عاشر مكتب از بهار مقدمش اسماي اٰل
سبقان نوخط قرنفل زير زبان گذاشتي و هنگام  رشك گلستان و بوستان بود. يكي از هم

او مالوف بود  تكلم انفاس خوشش تخم رائحه در دماغ سامع كاشتي. چون طبيعت به
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نقابي فيض حقيقي تماشا كردني است و آن  حسب موزوني ازلي رباعي انشا فرمود، بي به
  رباعي را چهار ركن بناي موزوني خود دانست:

ــارم هرگــاه در ســخن مــي  ــد ي   آيـد  بـويي عجبـيش از دهـن مـي      آي
ـا  اسـت  فلقرن بوي اين   آيــد مــي خــتن مشــك يــا رائحــه  گـل  نكهـت  ي

وجود آنكه شعراي عالي فطرت شاگردان معنوي  و براي نظام سلسلة صورت با
اند، از جناب موالنا كمال نامي صاحب كمال استفادة كسب شعر نمود و  يحق تعاٰل

آن تخلّص متخلّص بود. روزي سير  رمزي تخلّص مقرر فرمود و تا مدتي مديد به
  اين مصرع رسيد: نمود، چون به ديباچة كتاب گلستان مي

 نشان چه گويد باز بيدل از بي
داد و از روح پرفتوح قبلة شيراز استمداد جسته لفظ بيدل را  اهتزاز و قبض روي

آيد، آنست كه چون  فهم اكثر درنمي كه به تخلّصمبارك قرار داد و معني اين  تخلّص
شود، پس دل  حادث مي نجامه خطرات و عوارض از آاند، چه اين ه دل را خاطر گفته

» بي«خطره از نتائج او است و از آنجا كه در نفي صفت بهصفتي باشد كه حركت بوي 
» نا«كمال بخالف نفي موصوف كه لفظ  شعور و بي است، چنانچه بيمستعمل فارسيان 

صفتي بيش دل كه  اختيار نفي تخلّصآيد، مثل ناموزون و ناهموار، لٰهذا در  باالي آن مي
است و بيدل خطاب نيست، آمده بعضي موسوم صفات قلب ندارد و از آن بيدل 

سرايي وجودش دميدن  در بوستان هرحال چون بهار جواني مستطاب عاشقان هم آمده، به
زادة عاليجاه  تحصيل اسباب معاش مالزمت پادشاهحكم رفعت استعداد و  كرد، به آغاز

(در) اندك فرصت معزز و مقبول گرديد. در تركي و فارسي  ومحمد اعظم شاه دريافت 
منصب پانصدي و خدمت داروغگي كوفتگرخانه امتياز يافت. بست  همزبان گرديد و به

سال در اين شغل مشغول بود و آن وقت مشق سخن در خدمت شيخ عبدالعزيز عزّت 
هي مستغني گذرانيد. بعد از آن چون جذبه در رسيد، تمارض نموده از خدمت شا مي

دستخط  زاده عاليجاه از روي كمال قدرداني نشاني به هندوستان رسيد. پادشاه گرديد و به
  نويسد. خاص نوشته، فقير خوشگو بجنسه در قلمدان ايشان ديده، اينجا نقل مسوده مي
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  يپادشاهنشان دستخط خاص 
د است، حال خو كه هنوز قواي بدن آن رفعت و شجاعت دستگاه به ملنةالحمدهللا و ا

وجود برقراري حواس از خدمت عالي شاهي تقاعد ورزيدن شرط ايفاي حقوق  با
بيوتات  اخالص نيست، تا حال هم هيچ نرفته، آنچه ضروريات راه دركار باشد، به

  دارالخالفه امر نفاذ يافته، سرانجام كرده خواهد داد، زود مستعد مالزمت گردد. انتهي.
خداوندي مرقوم نمودند كه تمام آن در رقعات القاب  ايشان در جواب عريضه به
  آيد: داخل است. يك رباعي نوشته مي

ــي   خواهــد از شـاه خـود آنچـه ايـن گـدا مـي       ــا مـ ــب رضـ ــي منصـ ــد افزونـ   خواهـ
ــد    ــواهش نكش ــگ خ ــر نن ــت فق ــا هم ــي   ت ــا مـ ــكر دعـ ــرخيلي لشـ ــد سـ   خواهـ

  ز آن است:يادآوري حقوق نمك غزلي در آن عريضه نگاشته بوده كه اين دو بيت ا و به
  گداي حضرت شاهم گداي حضرت شاهم  اگر خورشيد گردونم و گر خاك سر راهـم 
  هـم ها كنون مقبـول اللّ  ز كسب آن سعادت  قبولي داشتم در بارگـاه عـرش تعظـيمش   

مشرق نهاد، عزيمت فرموده، مدتي در حدود  طريق سياحي رو به حضرت به پس آن
سربرده و دشت و بيابانها پيموده،  تعيني به و بيآزادگي  يسه بهرممالك بنگ و بهار و ا

نگاشتة  چهار عنصرهي تماشا نموده، اكثر از خصوصيات آن هنگام در عجايب قدرت اٰل
در آن ايام بسياري از نعمت درويشي نيز نصيب او گرديد. از رقم اوست و هم  قلم راست

ة اكبرآباد اقامت ورزيد و باز بلد هندوستان رسيده، چندي به مير كامگار به تكليف آنجا به
آباد رسيده كنج عزلت گزيد. نواب شاكر خان و نواب شكراهللا  دارالخالفة شاهجهان به

گهات لطف علي  خان بيرون دهلي دروازة شهر پناه در محلّة كهيكريان بركنار گذر
دند كه اي مبلغ پنچ هزار روپيه خريد كرده نذر نمودند و دو روپيه يوميه مقرر كر حويلي

فراغ سي و شش سال اوقات عزيز  رسيد، بقية عمر در آن مكان به تا روز مرگ ايشان مي
حسب ظاهر رشد تمام پيدا كرد و تاهل گزيد. چهار حرم در حريم داشت  سربرد و به به

اش افتاد. در وقت جواني غايت گرسنگي قريب هفت  و اينجا اتّفاق خوردن زرنيخ كشته
كشيد. در اين  ميطوع و رغبت فاقه هم  سبب ورزش فقر به ثر بهو هشت سير بود و اك

خوردن دو نيم سير سه سير رسيد،  خدمتش مي روز به وقت کبرسن که فقير خوشگو هر
شرب شراب ارتکاب کرده ليکن در  چشم خود ديده و در عالم شباب اگرچه به طعام به
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مکيفات و مغيرات بيگانگي نموده  از جميعذا آمد. لٰه مزاج مبارکش گوارا نمي ها به پيري
نمود و در فصلِ زمستان معجوني  اسم موجي ياد مي ه اختيار فرمود، آن را بهببنگا به

  گذاشت، شعري از اين عالم گفته: ساخت و آن را اوجي نام مي مرتب مي
  فروشم بنگست و کاه کاهست وهمي که مي  شادم کـه فطـرتم نيسـت تريـاکي تعـين     

  ميرزابيان زور 
بناي لفظ و رساند.  توصيف زورمنديش سرماية قوت رستم بهم مي نفس عاجزنوا لختي به

حضرت را از بدو شعور توجه بر كسب زور بيشتر بود،  معني زلزلة آشفتگي بنياد آن
پنج  نموده، چهار هزار و اكثر به آمود مي هر روزه كه موجود فيض» بيام«چنانچه شمار 

هردو دست  كردن و مصارعه جستن حريفان را به كه در كشتي هزار كشيدي و بس
آرايي و زورآزمايي او نبود، الجرم سوار  كس را تاب پنجه برداشته بر زمين زدي، هيچ

اسپ بهم پيچيدي و آن را بر  قوت تمام با همت شده بر اسپ باالي پشتة كالني آمده به
آمدندي و چون اين  ها خورده از آن پشته بر زمين زمين انداختي و اسپ و خود پيچ

چند نوبت كشيدي، خاطرش آسايش يافتي. نوبتي در عالم تعلّق گوشة  چنين عمل به
طبع  سوي موتراش پسري ميلي داشت، اتّفاقاً حركتي از وي صادر شد كه بر خاطرش به

العين فةنازكش گران آمد، طبانچه بر رويش زد كه دمار از روزگار او برآمد و در طر
حكم اتّفاق دست  ديد و شبي پاي فرقدين فرسايش لغزشي كرد بهخاك برابر گر با
ديوار شود، ناگاه ديوار تاب نياورده از هم  ديواري خورد، خواست كه متوسل به به

  ريخت. فقير اين دو رباعي در وصف زور ايشان گفته:
  گوي ضعيف را چه يـاراي دهـن   خوش  اي زور تو دندان شـكن اهـل سـخن   

ــن    دو حـرف تعريـف  يـك   گر زور كند به ــتم الك ــان رس ــود زب ــه ش ــا ك   حق
*  

ــرف    وين باده ز بـس زور نگنجـد در ظـرف     زور تــو دل فلــك گــدازد چــون ب
  بنـدي حـرف   گردد صد ريزه اسـتخوان   وصـف او نويســد ورقــي  گـر خامــه بــه 
عوض هزار  فرمود كه در بلدة پتنه تاجري اسپ عراقي نژاد آورد و به شبي نقل مي

خريد كردنش گرديد. گفتم اگر اسپ تو در  ش برآورد، طبيعت مايل بهفروختن روپيه به
من برابري كند، دو هزار روپيه بدهم و اگر پس ماند مفت بگيرم. تاجر اين  تگ و دو با
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شرط قبول نمود و خود بر آن اسپ سوار شد. در ميدان وسيع عنان سرداد و از اين 
قدر يك تير  اهي بفگنم اسپ و سوار بهزده شاطرانه دويدم، تا نگ كمر طرف من دامن به

او  از من پستر مانده بودند. چون گوي شرط از ميدان ربودم مروت نديدم و اسپ به
دادم و عصاي خوردي از آهن در دست داشتي كه وزن آن سي و شش سير  باز

زبان هندي شاخي  فرمود كه معنيش به نام مي» نوالسي«شاهجهاني بود و آن عصا را 
هردو  گذارند. قوي پنجگان به روز عرس ايشان پهلوي قبر مي د. آن را بهباريك باش
دارند اگر كسي حمل بر اغراق و مبالغه كند، بايد كه بيايد و  زور تمام برمي دست به

  بين مالحظه قدرت قادر قوي نمايد: چشم عبرت به
 بيا بسم اهللا اينك گوي و ميدان

  ميرزابيان حلية 
انه بود و عرض پهناوري بسيار داشت. جمالي داشته بود باالي وااليش در طول مي

هايي خجسته و ابروان كليد درهاي بسته، تختة پيشاني وسعتي  چشم همرنگ كمال با
داشته كه گويي قلم تقدير جميع كماالت انساني برو مرتسم كرده، مقدار شش گره بود 

فرمود گويا  جدا ميافتاد. هنگام تكلّم سخن بسيار آهسته و جدا  كه هرگز برو نمي
نشينان موخّر  حدي كه صف نمايد و آهستگي كالمش به كند يا گلفشاني مي گهرباري مي

  شنيدند. يك غالمي داشتند مضمون نام چنانكه فقير گفته: كم مي
  معني كنيز او شد و مضمون غـالم اوسـت    گاه فصاحت مقـام او اسـت   بيدل كه تخت

وجود قرب  م قليان يا امري ديگر طلبيدي، بااكثر آن غالم را براي تازه كردن چل
قيدانه بر زبان آوردي، اما شعر را  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
روز اندرون  خواند و مقرر آن كرده بود كه تمام حضرت شعر مي معلوم شدي كه آن

ديوان خانه  داشت و سرشام به سخن صحبت مي تنهايي و تجرد نشسته با محل به
ميان آوردي.  تشريف آوردي تا نيم شبي نشستي و اقسام حكايات و امثال كارآمدني در

ها درو داخل است و اكثر اوقات در  فقير ملفوظاتي نوشته كه اكثر مذكورات آن صحبت
فرمودي كه ياران الحال بايد ذكر خدايي كه كنايه از شعرخواني زدنها زياده گذشتي،  گپ

ميان آيد. كليات ديوان خود كه در يك جلد چهار مصراعي نويسانيده مرتب  باشد، در
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نوبت حاضران را خطاب كردي از  فرموده بود، طلبيدي و مجلس گرم داشتي و نوبت به
باكي تمام داشت. وضع  باريد. بي يميرزائي از سراپايش م (؟) اشعار خود عنايت فرماييد.

تراش ريش و بروت تراشيده بود. چنانچه وقتي در اكبرآباد عبدالرحيم نامي كه طبع 
  موزون داشت، اين بيت نوشته در پالكي انداخت:

ــا   ــد آي ــتاد ازل دي ــط اس ــا در خ ــه خط   صـالح عزيـزانش نيـاز افتـاد اسـت      كه با  چ
  ايشان همان وقت جواب نوشته دادند:

  مــد ســر رشــتة تحقيــق دراز افتــاد اســت  تغافل هـوس جنـگ و جـدل    ر كن بهمختص
خدمتش حاضر شد و  له ترخان بهمروزي يكي از منشيان آن جناب از صحبت ميرج

الملك  فرمود كه من امروز ميرزا بيدل را كه قطب گفت همين وقت نواب مير جمله مي
نظر آمد اما عيبي  انسان كامل به ديدم،… دعوت طلبيده بود سيد عبداهللا خان بارهه به

حضرت بعد استماع در  طرف ريش و بروت كرد كه مبرا است. آن داشت و اشاره به
ميان ما و ايشان تفاوت مقدار پشمي است كه ايشان دارند و ما  جواب فرمود: آري در

  نداريم و اين بيت از اشعار خود ياد كرد:
  مرد شدن بزگمـاني هـوس اسـت    ريش به  بروت تافتنـت گربـه شـاني هـوس اسـت     

خواهم كه دستاري رنگ كنم  خدمتش التماس كرد: مي سرايان به يكي از خواجه
اللّهي براي نوع شما همين صبغةرنگي كه صاحب تجويز فرماييد. فرمود: نيرنگ  هر به

زتلي كه  قدر داشته كه شبي جعفر دو رنگ ايجاد كرده صندلي و بادامي. طبع غيور آن
در تعريف او گفته آورد. همينكه  اي گويان عصر بود، مثنوي جويان و فحشيكي از ه

  خواند:اول  مصرع
 پيش تو پهش چه عرفي چه فيضي به

آورديد ما فقير بيدليم، ما را شنيدن امثال اين  فرمود: شما مهرباني كرديد كه تشريف
مداح  به رسد. دو اشرفي از كيسه برآورده شد، نمي حكايات كه در حق استادان مي

بخشيد، و خاموش ساخت. حاضران مجلس خصوص فقير خوشگو هرچند عرض 
حضرت اگر حكم شود مصرع ثانيش بخواند تا معلوم گردد كه قافيه  نموديم كه آن

حدي داشت كه در عمر شصت و پنج  چه آورده، قبول نيفتاد و استقالل ذاتي به» پهش«
ها كرد و  ز اين عنايت غيرمترقبه شاديالشرف او گذاشت. ا بيت سالگي فرزندي قدم به
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شگفتگي پيشاني موافق دين و آئين  عدم شتافت، به ها داد. چون چهار ساله به صدقه
نعش مشايعت كرد. مردم كه  تجهيز و تكفين نموده مدفون ساخت و تا دروازه با

 گفت: خورده مي كردند. وي غم همگنان مي ها و زاري مي آمدند، گريه عزاپرسي مي به
آيد. مخمسي در ماتم  ياران جاي تعجب است كه فرزند من بميرد و گريه شما را مي

  آرد. اين دو بند از آن است: اختيار رقّت مي پسر گفته كه خواندن آن بي
ــوب قيــامتم بجــان رفــت     هيهات چـه بـرق پرفشـان رفـت       كاش
ــت    ــوان رف ــود در ت ــابي ب ــر ت   طفلم زيـن كهنـه خاكـدان رفـت      گ

ــر  ــازي ب ــازي ب ــت  ب ــمان رف   آس
ــت    كاشـت  هرگه دو قـدم خـرام مـي    ــف داش ــا بك ــتم عص   از انگش

  دست از دستم چـه گونـه برداشـت     افراشـت  بوحشـت  علـم  چـه  رب يا
ــي ــت  ب ــان رف ــدم چس ــن راه ع   م
الملك  سرنبرده كه او داشت. قطب اين عزّت و آبرو به در متأخّرين هيچ شاعري به

اه نشان بود، دو سه مرتبه كه طلب داشت، همين سيد عبداهللا خان كه وزير اعظم و پادش
كرد و تكيه و  و پيش دويده معانقه ميخاست  كه نظرش بر ميرزا افتاده از كرسي مي

آصفجاه كه وكيل مطلق هندوستان بود، از دوستان  الملك گذاشت و نواب نظام مسند مي
و بزرگ شهر مشورت ايشان ترتيب داده و ديگر اكثر خورد  ايشان است. ديواني به

سير پادشاه شهيد  داشتند. محمد فرخ ها برمي  رفتند و انواع فيض خدمتش مي سرشام به
هزار  مالقات نخواهد آمد، دو اول استمزاج كرد، بعد از آن چون معلوم نمود كه او به

خدمتش رسيد، چون وكيلي از طرف  روپيه و زنجير فيل رعايت كرد. زر نقد خود به
حلق فروبردند و شاه عالم بهادر  دن فيل نرفت، متصديان شكم بنده بهايشان براي آور

نموده  شاهنامهميرزا بيدل تكليف نظم  منعم خان خانخانان اكثر (مي)فرمود كه به شاه به
شود. خانخانان كه آشناي قديم بود، پنج شش بار در كتابت نوشت. ميرزا قبول نه نمود. 

مخواه مزاج پادشاه برين پله است، من  ر خواهدرشتي نگاشت كه اگ عاقبت جوابي به
  روم. واليت مي توانم كرد، ترك ممالك محروسه نموده به فقيرم، جنگ نمي

پادشاهزاده معظّم در مقدمة تسخير  وقتي عالمگير پادشاه اين بيت ايشان در فرمان به
  حيدرآباد نوشته:
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  باش زود باشي هرچه در برخ بي فرصت ز اي  فكر سـود بـاش   هگويم زيان كن يا ب من نمي
  اعظم شاه مكرر نگاشته: و اين بيت به

  آيــد اجابـت از در حــق بهــر اســتقبال مــي   بترس از آه مظلومان كه هنگام دعا كـردن 
كرد، اين مقطع مشهور ايشان دستخط  و نيز بر عرضي شخصي كه زياد طلبي مي

  پادشاه شد:
  ا در كار داريم اكثري در كار نيسـت آنچه م  حرص قانع نيست بيدل ورنه اسباب جهان

حضرت در فهم معني توحيد و معارف پاية بلند داشته، علم تصوف خوب  آن
تحقيق كمال رسانيده، در اين مقدمه جنيد  ورزيده بود و مسائل آن را از تحمل اين فن به

ر عربي د و بايزيد وقت خود بود، بسا مقدماتي كه مولوي روم در مثنوي و شيخ ابن
تشبيهات تازه و رنگي  شرح و بسط تمام با الحكم بيان كرده آن همه را به فصوص

اندازه در كالم خود بسته، چون نمك جميع اقسام سخن شورانگيز توحيد است، در  بي
گفتند، سررشتة  دشنام كسي مي سخن طرز بلندي اختيار فرموده كه اگر بالفرض شعر به

عارش اين رعايت منظور است و او در اين فن از دادند. در همة اش توحيد از كف نمي
سخن آشنا شد، اين  اند و از زماني كه زبان به استاداني است كه صاحب طرز خاص شده

دست كسي نيفتاده. كارهايي كه او كرده مقدور كسي نيست. اكثر  طرز مخصوص به
ي هاي زمانه از روي حسد حرفي چند ناسزا در حق جناب كرامت مآب و انصاف بي
هايش  پاية غلط گويي مقرري است و حال آنكه خود به سازند كه ميرزا بيدل غلط مي

كارهايي كه ازو (به)ظهور پيوسته چه رسند و اين محض (از) جهل و  اند تا به نرسيده
فرمود كه ميرزا بيدل  شد، چه حضرت گلشن مي بغض كه مخمر آن فريق است، مي

طريق  ها به عد صد دو صد سال اهل لغت و فرهنگهايش را ب دارد كه اين غلط اي  پايه
تراشي كه نامش غلط  سازي و لفظ سند خواهند آورد و ما فرض كرديم كه تركيب

اند، در تمام اشعارش پانصد يا هزار بيت خواهد بود، جواب بقية شعرهايش كه  گذاشته
ار بيت تواند داد، آخر تمام صد هز رغم مدعيان صحيح و درست باشد، كه مي هم به

آن درجه  خود غلط نيست. آدمي را بايد كه در هر وقت منصف احوال خود باشد تا به
  برسد، پا از اندازة گليم خود دراز نكشد و اال مطعون ارباب خرد گردد:

  كنـي  سر و چشم خود را زيـان مـي    ز خاكي كـه بـر آسـمان افگنـي    
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حضرت را  شاهي آن مشهور نقل است كه روزي ناظم خان فارغ مصنّف تاريخ فرخ
آمد و گفت ميرزا صاحب  پيشطريق الزام  دعوت طلبيده، بعد فراغ طعام ناظم خان به به

  در اين شعر سركار روزمره بسيار تازه است:
  بافنـد  مـوي كاسـة چينـي نمـد نمـي      به  زند غلـط اسـت   توانگري كه دم از فقر مي

طعن صاحب را ميرزا در جواب فرموده: خان صاحب من آن احمق نيستم كه 
دريافت نكنم. خان مكرر گفت كه باهللا اين روزمره اختراع صاحب است. فرمود كه شما 

داريد. ناظم خان گفت: از قدما هركه باشد. پس  در شعراي قديم كدام كس را مسلّم مي
 حضرت هفده سند معتبر از عسجدي و فرخي و معزّي و مسعود سعد سلمان و خواجه آن

گذرانيده. ناظم خان حيران ماند و » بافي نمد«تادان در صحت روزمره سلمان و ديگر اس
 شك كافر باشد. تا زيست ادي اين عزيز شك آرد، بيتاهللا هركه در اس بانگ بلند گفت: و به

كنند و فقير  اند، حمل بر غلط مي معتقد او بود. از آنجا كه اين كم تتبعان استقرا نداشته
خدمتش مستفيد شده باشم، گاهي نديدم كه  هزار مرتبه به خوشگو در عمر خود زياده از
  كرده باشد. حضور او رفته حرف سر گويند، به گويش مي كسي از اين جماعت كه غلط

خدمتش رسيد،  اي به مثنوي توان برد، با روزي يكي از شعراي عصر كه نامش نمي
  اين بيت رسيد: چون به

  انتظـارت  زخـم  ز شـد  خـون  گل چو  قـرارت  بيا سـاقي كـه چشـم بـي    
از عالم صفت و موصوف معلوم » قرارت چشم بي«حضرت فرمود كه اضافت  آن

اضافت المي است، يعني چشم ست و حال آنكه ارادة شاعر ا قرار يعني چشم كه بي
شاعر را بايد كه از اين چنين گفتگو احتراز  قرار برآورده، اسم بي عاشق تو كه خود را به

رد و چيزي ديگر برآيد. آن عزيز گفت كه زاللي بسته است. نمايد كه اراده چيزي دا
حضرت فرمود: شما زاللي را موقوف داريد، از خود حرف زنيد، اين از آن عالم است  آن

  كه كسي در اين بيت بسته:
  چشمش از كله تـو بيـرون بـاد     چشـم بـد بينـد    هركه سويت به

شعري در مدح ميرزا الغ جناب فرمود: همين قسم  گو كاو كاو كرد. آن آن مثنوي
  بيگ گفتند:

ــي   ــگ ول ــغ بي ــرزا ال ــذا مي خـوري  دشمنانت كلهم كه مـي   حب  
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كشيدند، اكنون كه از قضاي ايزدي آن  ها مي حين حياتش مدعيان اين نوع خفت در
ها برآمده  طينتان از سوراخ گريبان مغرب فنا برده است، خفّاش آفتاب اوج معني سر به

  افشانند: بال و پر مي
  معني سپاهان همسـري  پيش نتوان برد با  خبر كز دسـتگاه يـك دو لفـظ مسـتعار     بي
ام، اگر كسي را  ادبانه نگاشته ام سطري چند بي هرحال فقير از معتقدات آنچه ديده به

مذاق خوش نيايد، مختار است. بايد كه اين اوراق را از مطالعه موقوف نمايد. قسم  به
خاك پاي ارباب سخن كه ايمان منست كه فقير در اين  هجان سخن كه جان منست و ب به

باشم، ليكن  هزاران مردم ثقه برخورده مي كرده با مدت عمر كه پنجاه و شش مرحله طي
جامعيت كماالت و حسن اخالق و بزرگي و همواري و شگفتگي و رسايي و  به

گر تيزفهمي و زودرسي و انداز سخن گفتن و آداب معاشرت و حسن سلوك و دي
ام و از كسي كه او را بسيار كم ديده است، انصاف  فضائل انساني همچو اويي نديده

  شرطي كه منصف باشد نه متعصّب. خواهم اما به مي
هيات و رياضيات و طبيعيات كم و بيش چاشني بلند كرده بود جناب از اٰل بالجمله آن

ار آشنا بود. تمام قصّة داني و موسيقي بسي طبابت و نجوم و رمل و جفر و تاريخ و به
داشت و در فن انشاء منشي  ياد مهابهارت كه در هنديان از آن معتبرتر كتابي نيست، به

او بر اين دعوي دليل ساطع است و در نثر  رقعاتو  عنصر چهارنظير، چنانچه  بي
فرمود: حضرت حق جل و عال قدرت  چيزي كه عيان است، چه محتاج بيان است، و مي

قدر كرامت فرموده كه اگر قلم برداشته متوجه فكر تازه  طرازي آن خنپرگويي و س
  …نظر ثاني خواهد بود شوم، نهايت روزي پانصد بيت برسد ليكن محتاج به مي

گويند، بدست كرده از خانه  دستي مضبوط كه در هندي لتهه، مي روزي چوب
تا مدت سي سال و صحبتان ديرين ايشان بود  برآمدند شيخ كبير كه از آشنايان و هم

حضرت پنج  متواتر بالناغه از ديدار ايشان كاميابي داشت، ذكر عصا بر زبان آورد. آن
، »االعمي مونس«، »الصلحا زينت«، »االنبياء سنّت«مقفي در تعريف عصا فرمودند: فقره 

و بعد از آن فرمودند كه براي دفع شر اعدا چوب مضبوط » االعدا دافع« ،»ممدالضعفا«
. قصّه مختصر در سال هزار و صد و سي و سيوم در ايامي كه ابوالفتح ناصرالدين بايد

محمد شاه پادشاه غازي بر سادات بارهه مظفّر و منصور شده استقالل سلطنت يافته 
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آباد تشريف آورده، حضرت ميرزا بيدل را در ماه محرم عارضة  دارالخالفة شاهجهان به
حرارت گذشت. بعد از آن تب مفارقت كرد. ايشان غسل  داد. چهار پنج روز به تب روي

تاريخ سيوم صفر روز چهارشنبه وقت شام باز حرارت  فرمودند. روز دوم از غسل به
عود كرد و تمام شب ماند. نواب غيرت خان بهادر صالبت جنگ كه از ياران 

خدمت ايشان حاضر بود و نقل صحيح است كه شب گاهي  حضرت و آن شب به آن
زد  اختيار خنده از ايشان سر مي غش گذشت و در وقت افاقت بي فاقت و گاه بها به
  مصداق اين بيت قديم: به

  بر نسيه و نقد هردو عـالم خندنـد    جانان بقمارخانه رنـدي چندنـد  
نظر آمدن گرفت و تا صبح حال دگرگون شد. يوم پنجشنبه  هرحال آثار ياس به به

عيش سرمدي از  هماي روح پرفتوح آن زنده به چهارم ماه صفر شش گهري روز برآمده
وصال حقيقي  آشيانة تن بال و پر افشانده بر ساكنان عرش معلّي سايه انداخت و به

گاه كه چبوتره براي قبر خود از  اهللا عليه. در همان حويلي اقامت كامياب گرديد، رحمت
ته زير بالين خاك سپردند. غزلي و رباعي نوش مدت ده سال راست كرده بودند، به

 بعد برداشتن مردة ايشان كاغذ مذكور برآمد و اشتهار يافت. فقير خوشگويگذاشته بود. 
جنسه آن كاغذ روز سيوم مرگ ايشان پيش ميرزا محمد سعيد ولد ميرزا عباداهللا كه  به

  حضرت و صاحب اين شعر است: خال آن
  كه شد پيراهن گل چشـم بلبـل    برنگي دوخت بلبل چشم بر گـل 

آراي عرس  نشين و مجلس و ميرزا محمد سعيد خلف ارشد اوست و الحال سجاده
  شود: جناب است، ديده بود. نقل آن برداشته مي آن

  شبنمي صبح اين گلسـتان فشـاند جـوش غبـار خـود را      به
  عرق چو سيالب از جبين رفت و ما نكـرديم كـار خـود را   

ــايه   ــو س ــاتواني چ ــاموس ن ــاس ن ــت  ز پ ــاگزير طاق   ام ن
  كه هرچه زين كاروان گران شد بدوشم افگند بـار خـود را  

  عمر موهوم فكر فرصت فزود صد بيش و كـم ز غفلـت   به
  تو گر عيـار امـل نگيـري نفـس چـه دانـد شـمار خـود را        
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  هـا فتـادي   صد دشت و در كشادي ز ناله در گـوش  قدم به
  ضـبط نفـس نـدادي طبيعـت نـي سـوار خـود را        عنان به

  جيـب پسـتي اسـت اعتبـار جهـان هسـتي       بلندي سر بـه 
ــود را   ــزار خ ــده دارد م ــحرگاه زن ــا س ــزم ت ــن ب ــراغ اي   چ

  وهم خون كن ز شرم هستي قدح نگون كن دماغ مستي به
  تو اي حباب از طرب چه داري پر از عـدم كـن كنـار خـود را    

  خويش گر چشم مي كشودي چون موج دريـا گـره نبـودي    به
  نچه كردي بهـار خـود را  چه سحر كرد آرزوي گوهر كه غ

  اگر دلت زنگ كين زدايـد خـالف خلعـت نـه پـيش آيـد      
  صفاي آيينه شـرم دارد كـه خـورده گيـرد دوچـار خـود را      

  تو شخص آزاد پرفشاني قيامت است اينكـه غنچـه مـاني   
  رنگي كه سـنگ كـردي شـرار خـود را     فزود خودداريت به

  وداع آرايش نگين كن ز شـرم دامـان حـرص چـين كـن     
  سنگ از جنون شهرت چو نـام عنقـا وقـار خـود را     مزن به

  بـدر زن از مـدعا چــو بيـدل ز الفـت و هــم پـوچ بگســل     
ــود را    ــار خ ــن انتظ ــل مك ــل خج ــد باط ــتان امي ــر آس   ب

  رباعي
ــياه  ــف س ــدل كل ــوي بي   تشويش گلوي نوحـه كوشـي نشـوي     پوشــي نش

ـار دوشـي نشـوي     بـر خـاك بميـر همچنـان رو بربــاد       مرگت سبك است ب
  اند: طريق تعميه يافته در قطعه بسته خان صاحب آرزومندان تاريخ وفاتش به

 رفت بيدل ز غم آباد فنا
و اين » يوم پنجشنبه چهارم ماه صفر«فقير خوشگوي اين فقرة تاريخ وقوع يافته: 

  رباعي نيز نظم كرده:
  و آن جوهر پـاك در تـه خـاك بخفـت      افسوس كه بيدل ز جهـان روي نهفـت  

ــدل  ”  چو ز عقـل كـرد تـاريخ سـؤال    خوشگو  ــرزا بي ــت مي ــالم رف ــت“ از ع   گف
شود. جميع نازك خياالن شهر جمع شده  هر سال بروز عرس ايشان مجمع شعرا مي

دهد. مجلس خوبي  اول غزلي از كليات ايشان خوانده هريك جوهر خود را عرض مي
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ي از آن حضرت يادگار تفرقه از آن مجمع رنگين دور باد. كليات دگردد. چشم ب منعقد مي
است كه شمار تمامي ابيات آن نود و نه هزار بيت است و آن را در حين حيات خود 

وزن درآمد. در پلة  چهار مصراعي نويسانيده اوراق وزن كرده چهارده سير متعارف به
دوم ميزان برابر آن اكثر فلزات و جواهر آالت داشته خيرات نموده و در آن وقت فرمود 

دهند، از آنجا كه نتيجة بيدالن همين  ند اوالد خودها را وزن كرده تصدق ميكه اهل ه
باشد، من هم خيريت آنها از خدا خواستم، اميد كه قبول شود. از آنجمله  نتائج طبع مي

يازده هزار بيت نسخه عرفان است در بحر حديقة حكيم سنايي كه بر آن مثنوي ناز 
ام: آنچه ما داريم نسخة عرفان است، و آن را  ش شنيدهكرد. چنانچه اكثر از زبان مبارك مي

اتمام رسانيد. سراسر گفتگوي تصوف و معارف دارد. اين مصراع  در مدت سي سال به
  آخر آن در تاريخ اتمام گفته:

 هدية ذوالجالل و االكرام
و آخر آن سرخي كه سرسخن است، هم بيت موزون قرارداده، اين مطلع است بيت 

  سرسخن:
  همــه عشـــق اســـت هـــو اهللا احـــد   و حس، سمع و بصر، جـان و جسـد  عقل 

ــت   ــاك آدم ريخ ــك خ ــق از مش   قدر خـون كـه رنـگ عـالم ريخـت      آن  عش
 حمزاج و شر در بيان امتزاج روح با» حيرت طلسم«و ديگر چهار هزار بيت مثنوي 

كه مطلعش » زليخا يوسف«خصوصيات عالم صغير جسد عبارت از آن است در بحر 
  :اين است

  نفس گرد متاع خانـة اوسـت    بنام آنكه دل كاشـانة اوسـت  
در احوال سير كوهستان و » معرفت طور«و در همين بحر سه هزار بيت مثنوي 

خصوصيات واليت بيرات كه همراه شكراهللا خان فوجدار آنجا تشريف برده بودند و 
  اين لطيفه از آنجا بر زبانها است:

ــ  شبي بـر تيـغ كـوهي بـود جـايم      ــهز بيت ــايم ابي ب   ســنگي خــورد پ
  جـرأت افگـنم دور   كه از راهـش بـه    طاقـت گشــت مغــرور  توانـايي بــه 

ــدا آمــد كــه اي محــروم اســرار  ــت  ن ــات نزاك ــار خراب ــت كهس   هاس
  سـت مسـتي   كه مينا در بغل خفته  مباد اينجا زني بـر سـنگ دسـتي   
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وست. سرجوش خمستان فكرهاي ا» اعظم محيط«مسمي به نامه ساقيدو هزار بيت 
شاعرانه گفته و ايشان همه موحدانه و يك هزار بيت ديگر مثنوي  ةنام ساقيملّا ظهوري 

بند جواب  المهوسين در مذمت كيميا كه هرگز معتقد آن نبودند و هزار بيت ترجيع هتنبي
بند و مقطّعات و تواريخ و  فخرالدين عراقي و هفت هزار بيت از قصائد و تركيب

هشت هزار (؟)، مستزاد و اشعار صنايع و سه هزار بيت هزليات و مخمسات و مربع و 
گويي حق اوست و مقدار ده هزار  قول شاه گلشن رباعي بيت، چهار هزار رباعي كه به

و بقيه پنجاه و چند هزار بيت غزليات و اقسام بحور و زمينهايي  عنصر چهاربيت نثر 
بلند اوست بلكه گمان غالب آنكه شگفته و طرحي كه از عهده برآيي هريك كار همت 

گفتن نمانده باشد و چون از فكر همة آنها هيچ بحري از بحور در رسائل عروض از 
اكتفا نكرده بحر بستم [بيستم] سواي آن نوزده بحر  قدر طبيعت را سير يافت بر همان

  د:ها سرانجام داد چنانچه چهار بيت از دو غزل بياد بو عروض ايجاد كرده و در آن غزل
  اي كه قدح كش گردش سر نشـود  مي و نغمه مسلم حوصله

  تر نشـود  قدرت كه دماغ جنون زده بهل است سبك سري آن
  فسـانه زدن  چه بود سروكار غلط سبقان در علم و عمل به

  نشـانه زدن  خـردي همـه تيـر خطـا بـه      ز غرور دالئل بي
  هم آر و غبـار هـوس بنشـان    اي ز توقع كار جهان به مژه

  …هر در خانه زدن شودن چشم طمع نتوان صف حلقه بهبك
فقير  دستخط خود از اشعار غزليات انتخاب فرموده نوشته و آن را به بياضي به
  اند. عنايت كرده

  م) ۱۷۴۸ه/ ۱۱۶۱علي قلي واله داغستاني (تأليف: : ١لشعراا رياض
ني مشرب توحيد از عارفان محقّق و كامالن مدقق بوده. چاش ميرزا عبدالقادر بيدل: از

رحيق كالمش پيداست و حالوت مذاق تصوف از شكر گفتارش هويدا. در تحقيق 
مالزمت  مسألة توحيد يگانه بود و در ترك و تجريد سرآمد زمانه. در اوايل حال به
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برد. آخر ترك عاليق  سرمي شاهزادة عاليجاه محمد اعظم شاه خلف عالمگير پادشاه به
ها در آنجا  نشين چاربالش تجرد گرديد. مدت آباد مربع شاهجهاننموده در دارالخالفة 

مسكنت مرجع امرا و اهل كمال بود. و وجود فقر  سنجي را گرم داشت. با هنگامة سخن
عالم باقي شتافت. كلياتش از  در سنة هزار و يكصد و سي و سه از اين سراي فاني به
ق محاورة فصحاي عجم نيست صد هزار بيت متجاوز است. هرچند اكثر اشعارش مواف

هاي غريب در زبان فارسي اختراع نموده، اما شعرهاي بلند و برجسته بسيار  و تركيب
داني اوقات صرف نموده انتخابي  دارد و پختگي نفس از گفتگويش ظاهر است. اگر زبان

  قدر مايه بوده است. شود كه صاحب چه از كلياتش بردارد، معلوم مي

  م) ۱۷۵۰ه/ ۱۱۶۳: تأليف( حسين دوست حسيني سنبهلي مرادآباديمير  :١تذكرة حسيني
 ساحل ميرزا عبدالقادر بيدل ترك روزگار شاهي نموده بر تخت توكّل مربع نشسته، بحر بي

وزن يازده آثار است، روز عرس آورده پهلوي  صاحب طرز خود است و كلياتش به
  …خوانند ار ازو ميگذراند و اهل زيارت اشع قبرش كه در دهلي واقع است، مي

  ميرزا از كامالن عصر خود بوده. در سال يكهزار و يكصد و سي و سه رحلت نموده.

  ه) ۱۱۶۴آنند رام مخلص الهوري (م:  :تذكرة شعرا
زادة عاليجاه محمد  سركار پادشاه عارف كامل حضرت ميرزا عبدالقادر بيدل در ابتدا به

آباد اقامت  عد ترك نوكري كرده در شاهجهانب تر توسل داشتند، من اعظم شاه هرچه تمام
سماجت نرفتند. تمام روز در  گرفتند و تا انقطاع سررشتة نفس بر در مخلوق به

آوردند و ياراني كه حاضر  ديوانخانه تشريف مي شام به بودند. و قريب به خلوتكده مي
 از بودند، اقسام فوايد صوري و معنوي از خدمت شريف حاصل نمودند. بعد مي

خسرو دهلوي مثل ميرزا خاك پاك هندوستان صفحة روزگار را از سرلوح  حضرت امير
سخن و صنايع نازك اين فن نياراسته. زياده بر لك بيت تصانيف ايشان خواهد بود كه 

داشته و اين علم را  بر زبانها مذكور و در هند و عراق مشهور است. در تصوف غلو
هي بود و در نهايت توكّل و از برگزيدگان جناب اٰل انگاشتند. ميرزا ها مي بهترين علم

                                                   
  م. ١٨٧٥نولكشور، لكهنو،   .١



  ٢٦٤  قند پارسي

  

نمود. راقم سطور فقير مخلص مدتي ممتد اشعار خود را از نظر  استقامت معاش مي
دستخط  پيراية اصالح رسانده در كتابخانة فقير ديوان ايشان به معني پرورش گذرانده و به

افزاي ورق آخر  ان رونقجلوه آيد، شبيه ايش ايشان است و تا صورت و معني هردو به
صحن حويلي  جوار رحمت حق پيوستند. در الوان. در هزار و صد و سي و سه به

شود  بتوتت مزار متبرك ايشان است و زيارتگاه معتقدان، هر سال محفل عرس منعقد مي
خواندن اشعار  سازند و به و شعراي شهر بر سرخاك پاك حاضر گرديده صحبت گرم مي

  ند:پرداز سحر آثار مي
ــا     عشـق  هرگز نميرد آنكه دلش زنده شد بـه  ــالم دوام م ــدة ع ــر جري ــت ب ــت اس   ثب

  (حافظ شيرازي)  
 ١هشتاد سال عمر يافتند و در ايام شباب نهايت صاحب قوت بودند چنانچه چهري

  بود، ده سير وزن داشت اين مصرع تاريخ رحلت است: آهني كه در دست مي
 هيهات نماند قطب عالي مقدار

الرحمه كو عقل و كجا فهم كه  تاريخ تولّد حضرت ميرزاست عليه »انتخاب« و لفظ
زده مرقوم ساخته شود تبركاً و تيمناً بيني چند  از ديوان وحدت ترجمان اشعار انتخاب

 آيد. تحرير مي به

  ه) ۱۱۶۴الدين علي خان آرزو گوالياري (تأليف:  سراج :٢النّفايس مجمع
لمعاني فردوسي رضوان پيش چمن آراي طبعش از خيابان بيدل، ميرزا عبدالقادر، ابوا

بهار در مقابل رنگيني مضامينش از نارسايي  بيني كشيده و شهيد بهشت خط عجز به
خاك و خون حسرت طپيده، اگرچه از علم ظاهر بهرة وافي نداشت، از صحبت  به

م تصوف ور بود كه در سرزمين شعر تمام تخ قدر مايه كتب صوفيه آن بزرگان و سير
ذوق درويشانه  اي آشناي مرتبة توحيد بود كه هجو و هزل او نيز بي مرتبه كاشت و به مي

  نبود، چنانكه در مذمت يكي و مدح ديگري گفته:
  وز باد سـرين الف غـروري دارنـد     حيـزان اگـر آهنـگ فتـوري دارنـد     
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  خورند و شوري دارنـد  زاغان گُه مي  زين غوغاها چه بـاك شـهبازان را  
است، از قوم آبادي كه او را از مردم الهور شمرده، غلط است. اصلش از توران نصر

كه از تأليفات اوست و  »عنصر چار«سربرده. اكثر حاالتش از كتاب  ارالت و در بنگاله به
 آباد گردد. قريب سي سال در شاهجهان نثرش در كمال دقّت و پاكيزگيست، واضح و اليح مي

ها را حق سبحانه بر در  توكّل پا بيرون ننهاده. امراء و عمده دهلي فروكش كرده، و از در
آرامگاه حضرت محمد شاه مغفور از اين جهان  او فرستاده. اوايل سلطنت فردوس
خدمت اين بزرگوار اوايل عهد پادشاه شهيد محمد  رحلت نموده. فقير آرزو دوبار به

اً مابين صد و نود هزار است سير رسيده و مستفيد گرديده. كالمش نظماً و نثر فرخ
هجري، و همين تاريخ وفات  ۱۱۳۳چهارم شهر صفر باشد؛  كلياتش. روز وفات او كه به

خاليق دهند و عرس  اوست، و مردم هندوستان آن روز چراغان كنند، و طعام پخته به
سنجان است و چون از  تكلّف سنگ زور سخن شود. بي نامند، پيوسته زيارت كرده مي

ت تصرفات نمايان در فارسي نموده، مردم واليت و كاسه ليسان اينها كه از اهل راه قدر
ها دارند، و فقير در صحت تصرف صاحب قدرتان  هندند، در كالم اين بزرگوار سخن

براهين ثابت نموده  به» سخن داد«هند، هيچ سخن ندارد بلكه قايلست. چنانچه در رسالة 
هر قسم، ميرزا بيدل جامع فنون شعر است، چه  بهكند احتياطاً.  هرچند خود تصرف نمي

غزل چه مثنوي و چه قصيده و چه رباعي و شعر او را طرز خاصي است و در نثر 
جايي رسانيده كه چون شعر حافظ شيراز  نظير است. هرچند سخن را به مثل و بي بي

  ست.قدر فهم خود انتخاب زده، نوشته ا انتخاب ندارد، ليكن از جهت اشعاري كه به

  ه) ۱۱۶۵مير محمد تقي مير اكبرآبادي (تأليف:  :١الشعرا نكات
شاعر پرزور فارسي، صاحب ديوان پنجاه هزار بيت و مثنويات  ،ميرزا عبدالقادر بيدل

جواني نوكر شاهزاده محمد اعظم شاه بود. بعد از چندي ترك روزگار  ٢غيره. اوائل و
شود كه بهرة كلي از عرفان داشت.  يگرفته فروكش كرد. از مذاق شعر او دريافته م
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شود، شايد  نام او شنيده مي ها مرقوم است. دو شعر ريخته به احوالش مفصّالً در تذكره
  تقريبي گفته باشد: به

                                                                    
  ٓ               ٓ                   

  
                              

  
  ه) ۱۱۶۶مير غالم علي آزاد بلگرامي (تأليف: : ١آزاد سرو

در اساليب نثر عمدة سخن طرازان و شهرة سحرپردازان است. در اقسام نظم پاية بلند و 
و چه ثمرهاي نورس كه از  قدر معاني تازه بهم رسانده رتبة ارجمند دارد. طبع دراكش چه

قلم افشانده، خالصة كالمش شراب ميخانة هوشياران و طالي دستماية كامل نهال 
عياران است. از آغاز شعور تا دم آخر چشم بر سيماي معني دوخته و چراغ عجبي 

  مزار خود افروخته. بر
آباد، پتنا از نهانخانة عدم بشهرستان وجود  از نژاد قوم برالس است. در بلدة عظيم

  نشو و نما يافت.خراميد و در هندوستان 
منصبي امتياز داشت.  در مبدأ حال نوكر شاهزاده محمد اعظم بن خلدمكان بود و به

اي در مدح  سمع شاهزاده رسانيد. شاهزاده فرمود: قصيده يكي از مقربان تعريف ميرزا به
اضافة منصب و تقرب سرافراز فرماييم. اين خبر  كند تا رتبة استعدادش دريافته به ما انشا

الفور دل از نوكري برداشت. هرچند ياران مقيد شدند كه قصيده در  ميرزا رسانيدند. في به
زد و نوكري را ترك داده در دارالخالفة  مدح شاهزاده توان گفت، سر انكار باز

  سرآورد. عنوان فقر و توكّل به آباد گوشة انزوا گرفت و بقيه زندگاني به  شاهجهان
اشتهار ارزاني فرموده. امرا و اركان سلطنت همه آرزوي ي او را اعتبار و تعاٰل حق

آوردند. السيما نواب شكراهللا خان كه  جا مي الحد به مالقات داشتند و اعزاز و اكرام فوق
بيت محو اعتقاد ميرزا بود و ميرزا نيز مخلص خاص اين خاندان  جميع اهل خود با
  …است
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گرفت.  ميد را شاگرد ميرزا (بيدل) الملك آصفجاه طاب ثراه در شعر خو نظام نواب
از نواب آصفجاه باشد نام چين قليچ خان است، عبارت  در منشآت ميرزا چند رقعه كه به

رفت، استقبال و مشايعت  دولتخانة نواب مي كه خطاب قديم اوست. هرگاه ميرزا به
  نشاند. كرد و بر مسند خود مي مي

خان نيز ربط تام بود. در ايامي كه اميراالمرا اميراالمرا سيد حسين علي  و ميرزا را با
  اميراالمرا نوشت: آباد به پرداخت، ميرزا اين دو بيت از شاهجهان نظم ممالك دكن مي به

ــري يــا پــي تــاراج خمــاري  چـه كـاري   اي نشئة پيمانة قـدرت بـه     هســتي اث
  جـوش بهـاري   ،موج گلي ،رنگ چمني  دسـتي  سري، جام به مي در قدحي، گل به

  زاد ميرزا كه: سير تاريخ طبع يكن بعد برهم زدن محمد فرخل
  سادات به وي نمك حرامي كردند

 ه) ۱۱۳۱(
 گرفت. ميرزا متوهم شده از دهلي حركت جانب الهور كرد. عبدالصمد خان شهرت

تقديم ميرزا نمود و  تعظيم و تكريم تمام پيش آمد و خدمات شايسته به ناظم الهور به
آباد معاودت  شاهجهان عنقريب برهم خورد، ميرزا در همان ايام بهچون دولت سادات 

عالم باقي  رخت بهه)  ۱۱۳۳و الف ( ةئنمود. سيوم ماه صفر سنة ثلث و ثٰلثين و ما
  كشيد. در صحن خانة خود مدفون گرديد.

جمهور نيز طور  طور خود دارد و به نظير است اما عبارت به آفرين بي ميرزا معني
زنند، مجموعة لطيف هر سخن در رشتة نطق كشيد. اگر كلياتش را انتخاب فراوان جوا

كشد. چنانچه در اين  شود و خطّ نسخ بر نسخة سحر ساحري مي مقبول حاصل مي
  عدالتگاه شهود عدل حاضر است.

طور ملّا ظهوري ترشيزي در  تازد و به گاهي باد پاي فكر تند مي و از بس قوت طبع
  اندازد. مي يك زمين مكرر طرح غزل

و ميرزا را بحر كامل مرغوب افتاده و در اين بحر شنائي كرده. مير عطاءاهللا صاحب 
اند،  رسالة عروض گويد: بعضي متأخّرين شعراي عجم (كه) بر كامل مثمن شعر گفته

  الدين سلمان ساوجي فرمايد: خالي از عذوبتي نيست چنانچه خواجه كمال
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 ذري كنيـگ باـد دلكشش اگر اي صـصنوبر ق به
 هواي جان حزينِ من دل خسته را خبري كني به

  و از مطالع ميرزا بيدل است:
  جز اين كه نخوانيم چه كني مطلق و من گدا، كريم تو

 رانيمـو بـا روم چــكج ن بهـه مــا كـرم بنمــدر ديگ

  ه) ۱۱۷۲آبادي (تأليف:  سيد عبدالوهاب افتخار بخاري دولت: ١نظير تذكرة بي
آبادي، از قوم ارالس است. در بدو حال نوكر محمد اعظم  ميرزا عبدالقادر عظيمبيدل، 

شاه، خلف خلدمكان بود و منصبي داشت. شاهزاده بر فن شاعري او اطّالع يافته، 
منصب  ايجاد قصيده متضمن مدح خود مأمور فرمود، تا در جنب استعداد سخنوري بر به

ف سر باز زد و بر در استغنا زده ترك نوكري نمود و تقرب او بيفزايد. ميرزا از اين تكل
از دولتخانة پادشاهي و نعمت الوان  آباد گوشة عزلت و توشة توكّل را به  و در شاهجهان

نامتناهي دانسته، منزوي شد. و از جناب پادشاه حقيقي منصبي دريافت. اكثري از اعيان 
دند، خصوصاً نواب شكراهللا خان و نمو ها وا مي مالقات او نيازمندي پاية سرير سلطنت به

خلوص دل معتقد ميرزا بودند. نواب آصفجاه خود را از تالمذة او  شاكر خان به
اعزاز استقبال و اكرام مشايعت  آمد، نواب به شمرد. و هرگاه ميرزا براي ديدنش مي مي
تراشد  آفريني كه هرچه خود مي داد. زهي سخن پرداخت، و بر مسند خود جا مي مي

بندد و  طور جمهور مي ديگران را در بست و كشاد آن راه مجال تنگ است و آنچه به
كشايد، جبهه افروز آب و رنگ. جادو طرازي فكرش روز بازار سحر حالل است؛ و  مي

نقود نظم پادشاه سخن را در  دار برهان كمال. طبع وزّانش به صورت بندي خيالش آينه
اقمشة نثر دولتخانة سلطان معني را آذين  فش بهبا سنجد، و ذهن سخن ترازوي وزن مي

بندد. او پهلوان پايتخت سخن است و پنجة قدرت رباي زورآوران اين فن. در بحر  مي
پردازد. رحلت او در  سير آب مي كند و در اين دريا بيشتر به كامل بسيار ميرآبي مي

اي از اشعارش  . نخبهالف واقع شد ةثين و مأآباد، سوم ماه صفر سنة ثلث و ثٰل شاهجهان
  گردد. ريز كلك التقاط مي نوك

                                                   
  م. ١٩٤٠آباد،  منظور علي، سنيت هاؤس، اله سيدترتيب   .١
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  م) ١٧٦٢-٦٣ه/ ١١٧٦: تأليفمير غالم علي آزاد بلگرامي (: ١خزانة عامره
نشين يونان معاني  آبادي پير ميكدة سخنداني و افالطون خم بيدل، ميرزا عبدالقادر عظيم

ن بازوي او تواند طرز تراشي او تواند رسيد و كرا طاقت كه كما است. كرا قدرت كه به
  :جنباند خود جرس دعوي مي كشيد چنانچه

 ت اعجاز رسـد  سحر مشكل كه به  ي طــرز بيــدلعي در گــذر از دعـوٰ مـدكيفي  
  و مؤلّف گويد:

ـ    بلند طبع شناسـد كـالم بيـدل را     آسـمان نهـم   هرساند پاية معني ب
در  نشاء فقر جزو دماغش و فروغ روشندلي نور چراغش، اصلش از گروه ارالس

كدة هستي رسيد و در بالد هندوستان نشو و  صبح آباد پتنه از شبستان عدم به بلدة عظيم
نوكري شاهزاده محمد اعظم  برد. آغاز شباب به مي سر نما يافت و در بنگاله بيشتر به

منصبي سرفرازي داشت يكي از آشنايان تعريف  گذرانيد و به خلف خلدمكان روزگار مي
سمع شاهزاده رسانيد. شاهزاده فرموده قصيده در مدح ما پردازد تا  سخن سنجي ميرزا به

زد  انكار باز سر ،ميرزا رسيد آيد چون حرف شاهزاده به عمل درخور استعداد قدرداني به
و هرچند ياران الحاح كردند كه نظم در مدح شاهزاده بايد گفت، درجة پذيرائي نيافت. 

آباد آمد و بقية عمر را در  الخالفة شاهجهاندار همان ساعت عالقة نوكري قطع كرده به
مشربي مؤلّف است يعني  هم پايان رسانيد. ذكر ميرزا در اين جريده بنابر اين بلدة طيبه به

ترك مداحي و رد صله عطاي همت امراست و رد صله همت فقرا وشان بينهما. مير 
  فرمايد: اهللا بيخبر بلگرامي چه خوب مي عظمت
  ايـم  ما هم از دست رد خود چيزها بخشيده  انـد  ارد كريمـان واقـف  دي نيـازي همتـ   بي

و چون ميرزا خود را از در اغنيا كشيد، حق تعالي امراي عصر را بر آستان او 
فرستاد. از اواخر عهد خلدمكان تا اوائل جلوس فردوس آرامگاه محمد شاه اركان هر 

رسانيدند و چون نواب  يم ميتقد رسيدند و مراتب نياز به خدمت او مي سلطنت به
بر كشور دكن مسلّط شد  ]م ۱۷۲۰ آوريل[الف  ةئاثنين و ثٰلثين و ما ۱۱۳۲آصفجاه در 
  قلم آورد: ميرزا نوشت. ميرزا در جواب اين بيت به نامة طلب به

                                                   
  م چاپ سنگي خورده است. ١٨٧١چاپ نولكشور، لكهنو، و هم از كانپور در   .١
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  پاي خـويش  ام حناي قناعت به من بسته  دنيا اگر دهند نه خيـزم ز جـاي خـويش   
عالم قدس خراميد و در صحن  و الف به ئةو ثلثين و ماميرزا سيوم صفر سنة ثلث 

  آباد مدفون گرديد. مؤلّف گويد: خانة خود واقع شاهجهان
  از غم آباد جهـان خـرم رفـت     اربــاب ســخن ةسـرو ســركرد 

ــت    گفـــت تـــاريخ وفـــاتش آزاد ــالم رف ــدل از ع ــرزا بي   مي
نقل كرد كه مسطور است،  آزاد سرومير عبدالولي عزلت سورتي كه ترجمة او در 

آباد همه جمع بودند و كليات ميرزا  روز عرس ميرزا برسر قبرش رفتم. شعراي شاهجهان
اين نيت كه آيا ميرزا را از آمدن من  را موافق معمول برآورده در مجلس گذاشتند. من به

  خبري هست، كليات ميرزا را گشودم. سرصفحه اين مطلع برآمد:
  كه بر خاكم آيي و مـن مـرده باشـم     چه مقدار خون در عدم خـورده باشـم  

همه ياران ديدند و كرامت ميرزا را مشاهده كردند. ميرزا در زبان فارسي چيزهاي 
 ،كه كالم خالق السنه است قرآنغريب اختراع نموده كه اهل محاوره قبول ندارند، بلي 

 داشت فصحاي عرب سررشتة موافقت زبان در دست دارد. اگر اختراعي خالف زبان مي
موافقت اصل چه گونه مقبول  بي ،غيرفارسي كه تقليد زبان فارسي كند .كردند قبول نمي

  اهل محاوره تواند شد؟ مثالً ميرزا مخمسي در مرثية فرزند خود دارد. در آنجا گويد:
  كـف داشـت   از انگشتم عصا بـه   كاشـت  هرگه دو قدم خرام مـي 

گويد كه چون  مي سيفاالنّ مجمعخرام كاشتن عجب چيزي است اما خان آرزو در 
ميرزا از راه قدرت تصرفات نمايان در فارسي نموده مردم واليت و كاسه ليسان اينها كه 

در كالم اين بزرگوار سخنها دارند و فقير در صحت تصرف صاحب  ،از اهل هنداند
براهين  قدرتان هند هيچ سخن ندارد بلكه قايل است. چنانچه در رسالة داد سخن به

  كند. احتياطاً انتهي كالمه. موده هرچند خود تصرف نميثابت ن
ميرزا اشعار موافق قواعد فصاحت نيز بسيار دارد. اگر صاحب استعدادي از كليات 

دهد. سخن سنج متفنن است. غزل  او آن اشعار را جدا كند، نسخة اعجاز دست بهم مي
زبان تصوف  اكثر به طرازد و طرز خاص مي و مثنوي و رباعي و قصيده و همچنين نثر به

زند حقا كه سخن او طرفه دماغي دارد. كلياتش نظماً و نثراً مابين نود و  حرف مي
 تحفة باشد نسخة هزار بيت است، ديوان غزل ميرزا منقول از كلياتي كه بر مزار او مي صد
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كند و در  ابتياع فقير درآمده در بعضي زمينها دو غزل و قصايد را موزون مي صحيح به
  گويد: در اين بحر مي .گويد، خصوص بحر كامل قدرت مي االستعمال به ور قليلبح

 رم ز حضور ذكر دوام اوـر بـه اثـگدل چـن سنـم
 خود از خجالت نام او چو نگين نشد كه فرو روم به

  ودنيـه شنـر فسانـودني نه سـده كشـنه دماغ دي
  ام اوـمت عـار رحـكن هـودني بـوده غنـه را ربـهم

بر  گويد و بنا الناقوس نيز نامند، مي الخيل و صوت بحر متدارك كه آن را ركضو در 
  :گذارد شانزده ركن مي

  فسانه زدن هچه بود سروكار غلط سبقان در علم و عمل ب
  انه زدنـنش هـطا بـر خـه تيـخبري هم رور دالئل بيـز غ

  ز فلكفگند زمين  هرم بـك طلبد ز زمين و گـفل اگرم به
  ذر و بهانه زدنـا نتوان در عـاعت حكم قضـطول اـقب به

  گويد: ١و در بحر مطوي
  اي قدمت بر سر من چون سر من بر در تو  منفعلم بر كه برم حاجت خويش از بـر تـو  

و در بحر خفيف مثمن كه تقطيعش فعالتن مفاعلن فعالتن مفاعلن دوبار است، 
  گويد: مي
  ن عافيت قـدحي گيـر و نـاز كـن    زخمستا  تماشاي اين چمن در مژگـان فـراز كـن    هب

ــهاداي تكلّ بـــه ــمي مـــي بـ ــون تبسـ ــ   فنـ ــوام ده نمكــي را گ   كــن دازشــكري را ق
  و اصل در اين بحر غزل رودكي باشد كه مطلعش اين است:

  كه تواند زدود از اين دل غمخواره زنگ غـم   غـم عشـق آن صـنم    كه كند ياري مرا بـه 

  ه) ۱۱۸۱-۲آبادي (تأليف:  اورنگ منشي لچهمي نراين شفيق :٢تذكرة گل رعنا
نمود و مدتي رمزي تخلّص  اكتساب فنون شعر از جناب موالنا كمال نامي مي… بيدل

در … اوايل حال در سركار شاه شجاع پسر دوم شاهجهان پادشاه نوكر شد… داشت
چندي … گذرانيد مي… آن زمان مشق سخن از نظر شيخ عبدالعزيز عزّت اكبرآبادي

                                                   
  م. ١٩٦٨وقي، دهلي، از نثار احمد فار مقدمه، تلخيص و (سه تذكره)            .١
  .يعني بحر رجز مثمن مطوی  .٢
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آباد رسيده، كنج عزلت گزيد. نواب  دارالخالفة جهان آباد اقامت ورزيد و باز بهبلدة اكبر به
شهرپناه، بركنار  ةبيرون دهلي درواز… شاكر خان و نواب شكراهللا خان خاكسار تخلّص

عوض مبلغ پنج هزار روپيه خريده تواضع نمود، و دو  گذرگهات لطف علي حويلي به
رسيد. سي و شش سال كه بقيه عمر بود، در  آخر ميروپيه يوميه مقرر ساخت كه تا دم 

فراغت گذارند و تاهل اختيار كرد. چهار حرم داشت. در عمر شصت و پنج  آن مكان به
عدم رفت. ميرزا جوان تنومند، قوي هيكل  سالگي فرزندي تولّد شده و چهار ساله به

  بود، خوشگو گويد:
و اكثر در حالت رياضت فاقه هفت هشت آثار بود  اشتهاي جواني او قريب به”

  …“كشيد هم مي
  نويسد كه: نيز مي

داشت كه وزن آن سي و شش سير  عصاي خوردي از آهن در دست مي”
زبان هندي  نام كرده بود كه معنيش به» نوالسي«شاهجهاني بود و آن عصا را 

گذارند. قوي  باشد. آن را روز عرس ميرزا پهلوي قبر شريف مي» شاخ باريك«
دارند. اگر كسي حمل بر اغراق و مبالغه  زور تمام برمي بهردو دست بهپنجگان 

  “.بين مالحظة قدرت قادر قوي نمايد چشم عبرت كند، بايد كه بيايد و به
  طرازد كه: و نيز مي

يا گلفشاني  فرمود، گويا گهرباري هنگام تكلّم سخن بسيار آهسته و جدا جدا مي”
شنيدند. ميرزا  كم مي نشينان موخّر ه صفحدي ك نمايد و آهستگي كالمش به  مي

  غالمي داشتند، مضمون نام، چنانكه فقير گفته:
  معني كنيز او شد و مضمون غـالم اوسـت    بيدل كه تختگاه فصـاحت مقـام اوسـت   

وجود قرب، بانگ  اگر آن غالم را براي تازه كردن قليان يا امري ديگر طلبيدي با
قيدانه بر زبان آوردي، اما شعر را  م بيزدي و اكثر كال بلند برداشتي و دستك

صالبتي و مهابتي خواندي كه گوش مستمعان باز شدي و از بيرون دروازه در  به
خوانند. و مقرر آن كرده بود كه تمام  كوچه معلوم شدي كه حضرت شعر مي

داشت و سرشام  سخن صحبت مي تنهايي و تجرد نشسته با روز درون محل به
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 تشريف آورده تا نيم شبي نشستي و مجلس سخن گرم داشتي. ميرزاييديوانخانه  به
  “.باريد از سراپايش مي

  ه) ۱۱۸۲آبادي (تأليف:  منشي لچهمي نراين شفيق اورنگ :١غريبان شامِ
 نويسان اينكه تذكره تأليفميرزا بيدل مشاراليه از واردان هند نيست. وجه ايراد او در اين 

احوال » رعنا گل«اند و محرر اوراق هم در تذكرة  اجماالً نوشتهاحوال ميرزا را تفصيالً و 
تأليف شاه محمد شفيع متخلّص » مرآت واردات«ميرزا را مستوفي نوشته. در اين ايام 

نظر رسيده، در اين كتاب بعضي احوال ميرزا سواي آن است كه در  طهراني به» وارد«به
خاطر رسيد كه ميرزا  مشهور است. لٰهذا بهنظر رسيده و تأليف شاه وارد غير ها به تذكره

احوال زايد كه شاه وارد آورده بايد نوشت تا  صاحب كمال عمده است، ترجمه او را به
  نويسد: ماند. شاه وارد مي بر صفحة روزگار باقي

از ممالك  طاير خوشنواي وجود ميرزا از گلستان عدم در اكبرنگر عرف راج محل”
سربرد و در  جمعيت به بهدتي در آن سرزمين معاش بنگاله پر پرواز كشود و م

در صحبت ميرزا سليمان خالوي  هندوستان آورد و نخست كمال جواني روبه
شاه عالم بن عالمگير منسلك گشته،  الدين خلفحقيقي سلطان محمد معزّ

روزي يكي از مقربان بساط سلطنت اشعار ميرزا الغزل ديوان اعتبار گرديد.  بيت
شاه پرسيد اين اشعار كيست، عرض كرد كه از ميرزا بيدل شاه رسانيد. سمع  به

اند،  سبيل خوش طبعي فرمود، بيدل را در لشكر ما كه تمام جوانان پردل شاه. بر
وادي  مجرد استماع اين فحواي خارج آهنگ از آن مقام قدم به چه كار؟ ميرزا به

درياي جمن اقامت گزيد. گذاشت. پس از قطع منازل در بلدة متهرا بركنار  سفر
از  ،وردي خان نائب حسن علي خان بهادر اله ،لعل محمد نامي حاكم آن مكان

در دلجويي و خاطرداري كوشيد. ميرزا نيز دلدادة صحبت  قدوم ميرزا اطّالع يافته
حضور خود طلبيد.  او شد. اتّفاقاً سلطان عالمگير كه در دكن بود لعل محمد را به

راه سفر دكن آورد و در عرض  حكم پادشاه جبراً و قهراً رو بهلعل محمد موجب 

                                                   
  م. ١٩٧٧اكبرالدين صديقي، كراچي،  محمدترتيب   .١



  ٢٧٤  قند پارسي

  

صوب اقليم عدم جلو ريز ساخت. ميرزا تا مدت يك و نيم  راه سمند عزيمت به
تشويش معاش رحل اقامت افگند تا آنكه قاصد  سال در خانة راقم اين اوراق بي

پرداخت،  ات ميحكومت بلدة نارنول من اعمال ميو شكراهللا خان كه در آن ايام به
پيش ميرزا رسيد و مكتوب اشتياق مع زري رسانيد. ميرزا از وقوع چنين اتّفاق 

آورد و تا انقطاع سررشتة صوب خان مذكور  وداع والد بنده نموده روي توجه به
اتّحاد و اخالص بسته شد كه خيال مابين مضمون  حيات خان مذكور نوعي في

مندش كه  خان مذكور سه فرزند سعادتمفارقت معني بيگانه بود. بعد رحلت 
خطاب پدر يعني شكراهللا خان مخاطب گشت و مياني شاكر خان  نخستين به

يعني خطاب نياي خويش  خوردي مير كرم اهللا خان عاشق تخلّص كه آخركار به
كوشيدند كه ميرزا  حدي عاقل خان رسيد، در پاس خاطر و حفظ مراتب دلجويي به

دولت و جمعيت خاطر گزرانيد.  هنگام سكتة مرگ به بحر طويل زندگاني را تا
در باب نسب خويش آنچه ميرزا در حضور اين احقرالعباد مكرر تقرير كرد، اين 

شاه منصور بن مظفّر پادشاه فارسي ممدوح  است كه سلسلة اجداد ميرزا منتهي به
ايي آر صفامير تيمور  گردد. هنگامي كه شاه منصور با خواجه حافظ شيرازي مي

صوب بخارا آوردند. چندين پشت  نموده كشته گرديد، اوالدش و احفادش رو به
بزرگوار ميرزا از آن مكان مفارقت  پدر ميرزا در ماوراءالنّهر اقامت داشتند.

ورزيده در مملكت بنگاله رحل اقامت افگند. بعد انقضاي يك پشت آفتاب 
پيراية اهليت آراسته و  گشت. ميرزا به وجود ميرزا از مطلع صبح سعادت طالع

زيور صاحب كمالي پيراسته بود. خالق كريم توجهي خاص در حق آن  به
برگزيدة خود عام فرموده كه در تمامي مدت حيات خيال تحصيل اسباب دنيوي 

كمال انتعاش اوقات عزيز  جمعيت معاش با خاطرش خطور نه كرد و مدام به به
ادب تمام و اشتياق ما  ان عالي احترام بهسربرد و اميران عظام و صاحب ثروت به

العمر سواي خانة  گشتند و ميرزا در مدت اندوز مجلس خاصش مي الكالم فيض
گرديد. سن  مي فرسا شكراهللا خان و فرزندانش كمتر بديد و واديد اعيان عصر قدم

سوي  هشتاد رسيده و رحلت ميرزا از اين خاكدان فنا به شريف ميرزا به
  “.ا روز پنجشنبه چهارم صفر سنة يكهزار و سي و سه واقع شددارالصفاي بق



  هاي شعرا ميرزا عبدالقادر بيدل در تذکره  ٢٧٥

  است و نيز شاه وارد گويد:» مرآت واردات«تا اينجا خالصة كالم شاه وارد از 
در بحر كامل چار در چار اول شاعري كه شعر موزون كرد، اديب صابر است و ”

  او غزلي بيش از هفت بيت مرقوم قلم نه ساخته. مطلعش اين است:
  روي جوينده در نه بندد ن شنيدم كه لطف يزدان بهچني

  دري كه بكشايد از حقيقت بر اهل عرفـان دگر نه بندد
نمود و ميرزا و بعد از اديب صابر موالنا عبدالرحٰمن جامي غزل هفده بيت ايجاد 

خاص و مضامين عالي  معاني بيدل در بحر كامل چار در چار ديواني مشحون به
  كالمه. انتهي“. تصنيف كرده

ملخّصاً مير آزاد فرمودند شاه وارد خبر ندارد كه مطلعي كه از اديب صابر نقل كرده 
در بحر كامل نيست بلكه از فروع بحر متقارب است. تقطيعش فعول فعلن هشت بار و 

شود  بناي آن بر شانزده ركن باشد و بحر كامل متفاعلن هشت بار است و نيز عرض مي
حسن  ر بحر كامل نيست، چنانچه مردم ناواقف اعتقاد دارند. اميرنظم د اكه ميرزا بيدل ر

  دهلوي چار صد سال پيش از ميرزا گويد:
  مه من چه باشد اگر شبي سوي دوستان گـذري كنـي  

  نيـاز مـا نظـري كنـي     مـراد مـا نفسـي زنـي بـه      به
  چه تيـره شـد متـوقعم ز عنايتـت     نگر کهشب من 

  حري كنـي كه نقاب را فگني ز رخ شب تيـره را سـ  
  عيادتم قـدمي نهـي   چه غم است زين مرضم اگر به

  زيـارتم گـذري كنـي    چه خوش است اين لحدم اگر به
  طرازد: و سلمان ساوجي از همين زمين مي

 ذري كنيـبا گـر اي صـد دلكشش اگـنوبر قـص هـب
 هواي جان حزين من دل خسته را خبري كني به

حد كثرت رسانده، مخفي نماند كه  حر را بهقدر مسلم كه ميرزا بيدل نظم اين ب اين
اند. چون راج محلّ قريب  نوشته »پتنه«نوشته و ديگران  »محل راج«شاه وارد مولد ميرزا 

مولد ميرزا پتنه اشتهار يافته و نيز شاه وارد از زبان  ،است ةپتنه واقع شده و پتنه داراالمار
 رسد و شير خان كه از شاگردان رس ميشاه منصور والي فا ميرزا نوشته كه نسبت ميرزا به



  ٢٧٦  قند پارسي

  

ميرزا را از قوم برالس نوشته، غالباً شاه منصور از  الخيالةمرأو معتقدان ميرزا است و در 
مرأت «قوم برالس بود. اشعار بسيار از ميرزا در گل رعنا ثبت افتاده، اينجا چند بيت از 

  شود: نقل كرده مي» واردات
  آن ننگي كه نتـوان زيسـتن   ام من هم به زنده  ان زيستناين سازست دور از وصل جان گر به

*  
  گل شعله زد ز شش جهت و من نه سـوختم   گلشـن نـه سـوختم    تو به ر كه بيسخاكم ب

*  
  از كشمكش جهان امانم دادنـد   تا در كف نيسـتي عنـانم دادنـد   

  زير قدم خـويش نشـانم دادنـد     جسـتم  راحتي مي مقام شمع چون

  ه) ۱۱۸۸قدرت اهللا شوق سنبهلي (تأليف:  :١االشعر تذكرة طبقات
بيدل، مردي رونق افزاي محفل اهل دل، شاعر زبردست و انسان كامل، ميرزا عبدالقادر 

پروا و  سليقه، بي و خوشظرف، بلندحوصله  بود از سخيان و مقبوالن سرآمد روزگار، عالي
غيره. در اوائل  ت وو مثنويات و رقعااوين متوكّل، صاحب تصانيف كتب معتبره از دو

برد،  سرمي كروفر به زيب بود، بسيار به جواني نوكر شاهزاده محمد اعظم شاه خلف اورنگ
كسي كار نه  هي بانموده، توكّل ورزيده تا زيست بجز ياد اٰل بعد چندي ترك روزگار

كمال شهرت احتياج  هاي فارسي مرقوم است. به مفصّل در تذكره داشت، احوالش
  .اهللا اعلم بالصواب ونام او مشهور است.  صيف ندارد. دو شعر هندي بهتعريف و تو

  ه) ۱۱۹۳(تأليف:  ٣آبادي مير غالم حسين شورش عظيم :٢تذكرة شورش
سرور شاعران اهل دل، حضرت ميرزا بيدل، شاعر پرزور فارسي، صاحب ديوان. 

ئل شباب جواني غيره فرموده، در اوا بيت كزين زياده معه مثنوي و  هلکگويند كه  مي
رضاي  نوكر شاهزاده محمد اعظم شاه بود، بعد از چندي دست از روزگار برداشته به

                                                   
  ترتيب نثار احمد فاروقي، دهلي.  .١
 م. ١٩٨٤كادمي، لكهنو، آراپرادش اردو هي، اتّترتيب دكتر محمود اٰل  .٢

 .م ۱۷۸۱ه/ ۱۱۹۵ :توفيم  .٣



  هاي شعرا ميرزا عبدالقادر بيدل در تذکره  ٢٧٧

نمايند كه  موال كه از همه اولي است، كوشيده. كامالن از كالم نثر و نظم دريافت مي
هاي سلف   خصال مفصّل در تذكره ة كلّي از عرفان داشته. احوال خيرمآل آن خجستهيبهر

دو بيت ريخته بنام مبارك وي در تذكرة مير مرقوم است، موجب بركت مرقوم است. 
  نمايد. اين تأليف و فرحت دل مشتاقان تصور نموده ارقام مي

  ه) ۱۱۹۹شيخ غالم مصحفي همداني (تأليف:  :١اعقد ثري
ميرزا عبدالقادر، بيدل تخلّص، اگرچه ذكر اين بزرگ در اين تذكره آوردن واجب نبود 

اين عمارت از شاعران احياي عهد فردوس آرامگاه است و مشاراليه هم  اما چون بناي
قيد حيات بود، لٰهذا ضرور افتاده كه اگر برخي از احوال و اشعار  تا اوايل جلوس واال به

او نيز صورت تسطير يابد، خوبست. بايد دانست كه اصل ميرزاي مزبور از گروه ارالس 
عدم در اين تماشاگاه خراميده و خود را در بالد هند آباد از گلستان  است. در بلدة عظيم

تراشي خود مغرور بود. هميشه كوسِ  انداخته نشو و نماي يافته. بر نظم و نثر و زبان
اطراف و اقطار ممالك هندوستان  الملكي در اين فن كوفته آوازة شهرت خود را به لمن
قول ميرزا محمد  نيفش بهغيرهم رسانيده. الحق شخصي پهلوان سخن بود. از تصا و

يادگار مانده. آغاز شباب در ركابِ شاهزاده محمد اعظم  رضا هفت آثار كاغذ ورقي به
زدگي مزاج كه منشاي آن ثنا نكردن  سبب برهم خلف خلدمكان نوكر بود. آخر آخر به

مر آباد كنج عزلت اختيار كرده بقية ع شاهجهان آن شاهزاده بود، از عالئق نوكري بريده به
قناعت گذرانيد و در حايرة جنس همت بزرگ از عهد خلدمكان تا جلوس فردوس  را به

رساند تا آنكه همانجا درگذشت.  آرامگاه، حق تعالي همه خورد و بزرگ را پرورش مي
سال رحلتش يك هزار و يكصد و چهل و سه بود. تربتش در صحن خانة خود كه حاال 

  خانة ويران محض است، واقع شد.

                                                   
  م. ١٩٣٤س، دهلي ترتيب مولوي عبدالحق، جامع برقي پري  .١
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  ه) ۱۲۰۹آبادي (تأليف:  اسداهللا خان تمنّا اورنگ :١ة گل عجائبتذكر
گو بود، در دارالخالفه كوسِ رستمي  بسيارگويي خوب ،ميرزا عبدالقادر بيدل، استاد فن

ها متعدد دارد و  داد، ديوانها و مثنوي نواخت و داد سخنوري و خوش خيالي مي مي
  وه بيتي خوبي گفته.نگارد، در تعريف ك نثرهاي رنگين و مسجع مي

  )م ١٨٠٤-٥ه/ ١٢١٩: : بهگوان داس هندي لكهنوي (تأليف٢سفينة هندي
بيدل تخلّص، اصلش از قوم ارالس است و در بلدة پتنه متولّد شده در  ،ميرزا عبدالقادر

منصبي مناسب  اوايل حال مالزم شاهزاده محمد اعظم شاه بن عالمگير پادشاه بوده، و به
ميان آمد، شاهزاده، ميرزا  وزي در محفل شاهزاده ذكر شعراي عصر بهسرفرازي داشته، ر

انكار زد، و از  گفتن قصيدة مدح نمود تا شاعريش معلوم گردد. ميرزا سر را اشاره به
منصب استعفا نمود، و از آن روز عزلت اختيار كرد، سواي نواب شكراهللا خان مدح 

 اب مرحوم و اوالدش ميديگري نكرده، و تا آخرِ حيات در ساية رافتزيست، تا در  نو
عالم بقا بربست و در دهلي  سنة يكهزار و يكصد و سي و سه رخت هستي از دارِ فنا به
چشم خود ديده، هشتاد هزار  در صحن خانة خويش مدفون گرديد، راقم كلياتش را به

  اوست:بيت خواهد بود، ميرزا از شعراي هندوستان است و اين رباعي او دليل آزادي 
  سنگي داند هر آنكه او را چشـم اسـت    شـم اسـت  يگيرم كه سريرت از بلور و 

ــت     اين مسـند قـاقم و سـمور و سـنجاب     ــم اس ــينان پش ــدة بوريانش   در دي
*  

  بـريم  دستان بيدل شرمسـاري مـي   ما تهي  اي پيش يار از جان تحفه برد هركس به مي
*  

  ست، برون آيم و فرياد كنمخانه تنگ ا  زاد كـنم آي كه نفـس را ز دل  يكو فضا

                                                   
 م. ١٩٨٥دش اردو آكادمي، لكهنو، ااتّرپر  .١

 م. ١٩٥٨عطاءالرحٰمن عطاء كاكوي، پتنا،  محمدشاه  سيدترتيب   .٢



  هاي شعرا ميرزا عبدالقادر بيدل در تذکره  ٢٧٩

  ه) ۱۲۲۱اهللا خان قاسم قادري (تأليف:  حكيم قدرت :١مجموعة نغز
بخارايي  االصل بيدل تخلّص، ميرزا عبدالقادر مغفور مبرور است. وي بزرگي بود توراني

خاك پاك هندوستان حفظه اهللا تعالي عن نوائب آخرالزّمان  المو[لّد كه در] صغر سن به
] هرگونه بر گويد [قادر كاري مي متانت و استواري و نزاكت و پخته فارسي بهافتاده. شعر 

نژادان معاني  سخن است. اگرچه برخي از [زباندانان] ايران زمين و شطري از هندي
افتند. اگر شاعران  آفر[ين پاي انصاف از دايرة] منصفي بيرون كشيده [در پوستينش] مي

زبان اردو بگوييد  ل بلكه چا[ر مصرع] رباعي بهايران [را] كسي گويد كه پنج بيت غز
سربردن در هندوستان جنّت نشان [درست] سرانجام نتوانستند داد  وصف عمر به با
زبان  تدوين] دواوين متعدده [ضخيمه]، از آن قادر سخن [پختگي و] متانت به به [تا

يب صد هزار ايشان انصرام يافته [چه رسد] زهي انصاف دشمني بر مردي كه از وي قر
سنجيدگي] تمام بر صفحة  غيرها انواع سخن [به و مثنوي وبيت رباعي و غزل و مخمس 

خطاي [محاوره] كه جايي چند اتّفاق افتاد، خورده گير[ند.  است. به روزگار ياد[گار]
مختصر كالم] از دواوين وي يكي دوازده هزاري خطاب دارد و ديگري [هفت] هزاري 

گويند  .ٰهذا القياس و چند ديوان رباعيات مردف دارد ] علي[و ديگري پنج هزاري و
[كه] در [هجو ريش زاهدان] مراثي چند [صد] رباعي گفته و بيرون از اين همه [در 

تد[وين] رسيده [و صحائف] ديگر چون چار عنصر و  بحور دراز] ديوان بزرگ از وي به
ه [بيدل است كه] صاحب دل بود رشتة تحرير كشيده. القصّ غيره در نثر به رقعات بيدل و

برد و خلقي كثير از انفاس  سرمي پرو[ايي] ايام به نهايت وارستگي و بي وارسته نهاد و به
رسول و خدا نشسته  دنيا و عقبي [رو]به اش بهرة وافي [مي]اندوخت كه پشت به شريفه

ادة [معظّم تالش شاهز ةسلك سپاهيان عمده معاش و مالزمان امار بود در ابتداي حال به
  محمد] اعظم شاه بهادر طاب ثراه منسلك بود.

معلّي القاب نواب  حسب اتّفاق در اثناي راه به بعد ترك و تجريد روزي به: حكايت
 ،تعارف قديمي داشت ايشان [قطب]الملك اميراالمرا سيد حسين علي خان بهادر كه با

ه ريش و بروت و ابرو تراشيده نواب معز[اليه] بنابر تغير وضع كه قلندران ،در]خورب[
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بست، نشناخت و ميرزا هم  داشت، جاي دستار گاهي پركاله سوسي بر سر مي مي
نواب] مغفور بودن  سبب وارستگي در سالم عليك سبقت نه جست. پس از آنكه [به به

اش تشريف شريف ارزاني داشته  كلبه ميرزاي مبرور ثبوت پيوست بزرگي را كار بسته به
واجبي] بنهاد. آخركار در پالكي خود جا داده بدولت سراي خود آورده دو سه  و گله [به

حين رخصت موازي سه لك روپيه را نقد و جنس  روز صحبت [مستفيد] داشته در
پاس آبروي فقر  اما به… لحاظ كريمانه [نواب بالفعل] قبول كرد [تو]اضع نمود. ميرزا به

كه كلبة فقير را گنجايش اين همه نعمت كجا  حقيقت رد ساخت و دانشمندانه [گفت] به
دارتر كه بوي سپارم و بيرون از آنكه مردم [فقير  جناب] نواب كدام كس امانت و [از

تحويل  من رسيده به رسانند خورده زري كه از ميراث پدر به انگاشته ما يحتاج] اليه مي
ر خواستة خداست خانه امانت باشد، اگ دولت خود دارم اين همه به فالن مالك با

  خرج ضرور خود خواهم آورد. عندالحاجت گرفته به
بدخويي و  باكي و [سفا]كي مشهور بود و به بي اميري از اميران توران كه به: ديگر
تراشيد. ميرزا  ميرزا گفت كه شما ريش مي رويي معروف رو[زي] احتسابانه به ستيزه

  راشم].خ تراشم [دل كسي نمي جواب داد كه بلي ريش خود مي

  ه) ۱۲۲۴-۳۳آبادي (تأليف:  : حسن قلي خان عظيم١نشتر عشق
آباد پتنه  بيدل اسم شريفش ميرزا عبدالقادر از قوم برالس و الوس چغتا است. در عظيم

متحمل تاريخ » انتخاب«من مضافات صوبه بهار در سنة يكهزار و پنجاه و چهار كه لفظ 
فته. در عمر پنج سالگي كالم اهللا را عرصة وجود شتا والدتش است، از مكمن خفا به

رياض جنّت  اتمام رسانيد و چون در همان سال ميرزا عبدالخالق والد ماجد او به به
  اي انشا كرد كه مطلع آن اينست: غم پدر خود مرثيه خراميد، ميرزا به

ــا بكنــار دگــر افتــاد و گهــر مانــد   خورشيد خراميد و فروغي بنظـر مانـد     دري
لگي كافيه، نحو تمام ساخته شرح ملّا شروع نموده بود كه روزي و در عمر ده سا

ميرزا قلندر عم بزرگوار ميرزا بيدل كه متكلّف تربيت ميرزا بود، در مدرسه نشسته 
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فرمود كه ناگاه بعد از گفتگوي بسيار يكي ديگري را  علم مي مالحظة مباحثة دو طالب
تزم كه الزام خورده بود، سخت عجب آمد و كس مل ملتزم نمود. آن شخص ملتزم به

منفعل شده. عم بزرگوار ميرزا از ادراك اين معني ميرزا را از اكتساب علوم عربي 
رساند، عجبي  داشته فرمود كه اگر از استفادة اين علوم انسان همين قوت التزاميه بهم باز

مت شود و اگر الزام عايد حال او شد، مستغرق آب انفعال و ندا دامنگير نفس مي
گردد. پس اگر تحصيل علم بنابر همين معني است، دست از اين بايد شست. چنانچه  مي

البدل  دل نعم از آن روز ميرزا بيدل دست از اكتساب عربيت باز داشته مجالست فقرا را به
شمرده خاك نعال ايشان را سرمة چشم ارادت گردانيد. گويند چونکه بسيار جودت 

 گلستانکه در دبستان کتاب  بنابر آن در زماني ،با داشتذهن و طبع سليم از اوان ص
گذاشت تا در  ل در دهن ميفسنّش که مرغوب طبع ميرزا بود، قرن خواند، طفلي هم مي

مشام سامعين رسيده باشد. ميرزا اين رباعي در تعريف بوي  حين کالم بوي خوش به
  دهنش انشا نمود:

ــارم هرگــاه در ســخن مــي  ــد ي ــوي عجــبش از دهــ  آي ــد ن مــيب   آي
ـا نکهـت گـل      آيـد  يا رايحة مشـک از خـتن مـي     اين بوي قرنفل است ي

 »رمزي«به تخلّصي ممدت اكمل فنون شعر از جناب موالنا كمال نامي حصول ساخته و
  :نظر وي درآمد كرد كه اين مصرع به بوده. روزي سير ديباچة گلستان مي
  نشان چه گويد باز از بي بيدل

بيدل  استمداد ار روح پرفتوح سعدي شيرازي نموده بهبسيار شادمان گشت و 
متخلّص شده. اوايل حال در سركار شاه شجاع فرزند مياني شاهجهان پادشاه مالزم 

رفاقت شاهزادة عاليجاه محمد اعظم  گرديد و بعد از سن تميز و كسب بعضي علوم به
پانصدي ذات و  منصب شاه پسر دومين اورنگ زيب عالمگير پادشاه منسلك گرديده به

رسانند كه وي  سمع شريف شاهزاده مي خدمت كوفتگرخانه سرافرازي يافت. روزي به
اي  فرمايد كه اگر ميرزا قصيده كند و شاعر زبردست است. شاهزاده مي تالش خوب مي

پاية منصب عالي  براي حضور ما انشا نمايد، مراعات صلة نمايان خواهد يافت و به
زند. ياران هرچند  رسد، وي از قبول اين سر باز مي ميرزا مي هخواهد رسيد. چون خبر ب

كند و بعد از  افتد و استعفا از روزگار مي دهند، پذيرايي خاطرش نمي مصلحتاً تصديع مي
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اكبرآباد  شتابد و چندي به گلگشت سرزمين مغرب مي ترك رفاقت شاهزادة ممدوح به
منزوي بود. از  تگوشة زهد و قناع گردد و به آباد مي سياحت نموده متوجه شاهجهان
نيازي و استغنا تا حين حيات خود  كمال بي بردارد و به تعلّقات دنياي مزوره دست مي

شان عقيدت بود خصوصاً مثل نواب  جناب برد. اكثر رؤسا و امراي پادشاهي را به سرمي به
بودند و  غاياتش شكراهللا خان و شاكر خان صاحب تيول ميوات شكرگذار تفضّالت بي

نواب آصفجاه مغفور آصف تخلّص والي دكن فكر نظم خود را از نظر ميرزا[ي] 
نشانيد.  كمال منزلت و وقار مالقات نموده برابر مسند خود مي گذرانيد و به موصوف مي

قيد تحرير درآورد  طلب ميرزا خطّي نوشت. ميرزا پاسخ آن نامه به نوبتي نواب از دكن به
  :و اين بيت برنگاشت

  پـاي خـويش   ام حناي قناعت بـه  من بسته  دنيــا اگــر دهنــد نخيــزم ز جــاي خــويش
هاي خود  مير غالم علي آزاد و لچهمي نراين شفيق و علي قلي خان واله در تذكره

العمر خود در مدح ارباب دول زبان نگشوده و حال آنكه در  نگارند كه ميرزا در مدت مي
شكراهللا خان نوشته و الحال در هند شهرتي تمام  شاكر خان و رقعات ميرزا بيدل كه به

دارد، بيشتر جا اينها را ستوده و مدايح گفته ظاهراً مراد اين بزرگواران از نظم و مداحي 
هاي شعراي  شود. ميرزا از برگزيده معني البتّه از ديوان او ثابت نميعام باشد كه اين 

نو  قات نموده طرز جديد و مسلكداني و مصطلحات بسيار تحقي است. در زبان هندستان
غايت دست قدرت داشت. اكثر عالي طبعان هند طرز  اختراع كرده، در نظم و نثر به

اند و  بيني او مقر و معترف پسندي و باريك دقت ند و بهندا خاص او را مستحسن مي
چون ميرزا سالك مسلك طريق جديد كه خالف محاورة قديم است، گرديده لٰهذا بيشتر 

ل واليت و بعضي شعراي هند زبان طعنه بر وي كشايند. اما انصاف آنست كه اگر از اه
آفريني را تا  سنجي و سخن صاحب استعدادي مطالعة كلياتش نمايد، بداند كه پاية سخن

نظر  بكجا رسانيده بلكه اكثر اشعار ميرزا موافق قواعد قدما و طرز فصحا است چنانكه به
  شود. تامل معلوم مي

نويسد كه كلياتش نظماً و نثراً مابين نود و صد هزار بيت  م علي آزاد ميمير غال
خواهد بود. نسخة عرفان در بحر حديقة حكيم سنايي چهار هزار بيت در همين بحر، 
نسخه طور معرفت مشتمل بر حاالت و خصوصيات كوهستان بيرات كه همراه نواب 
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محيط  مسمي به نامه ساقيزار بيت، شكراهللا خان فوجدار آن مكان سير كرده بود، سه ه
جواب  بند به در مذمت كيميا يك هزار بيت، ترجيع المهوسين تنبيهدو هزار بيت،  اعظم
الدين عراقي هزار بيت، رباعيات چهار هزار بيت، غزليات پنجاه و چند  بند فخر ترجيع

ي هفت هزار هزار بيت، هزليات سه هزار بيت، صنايع و بدايع معه جميع اقسام شاعر
هيجده هزار بيت. سرخوش گفته كه كلياتش را پانزده آثار وزن كرده  عنصر چهاربيت، 
آخر عارضه تب الحق حال او گرديده و دو چهار روز مانده مفارقت كرد و ميرزا  .بودم

تاريخ سيوم شهر صفر روز چهارشنبه تب محرقه عارض  غسل صحت نمود بار ثاني به
نمود و حالت غشي  شد و گاهي شدت مي هي تخفيف ميگرديده، در تمام شب گا

شد. الغرض تا دم صبح حال وي دگرگون شد و آثار يأس و نزع هويدا  طاري مي
گرديدن گرفت. روز پنجشنبه چهارم شهر مذكور شش گهري روز برآمده هفتاد و نه 
سالگي در سنة يكهزار و يكصد وسي سه از اين سراي سپنجي رخت هستي بربسته 

ه سفر آخرت گرديد و در صحن مكان خودش بر لب آب جمن مدفون شد. متوج
  خوشگو تاريخ انتقالش چنين بافته:

  رباعي:
  و آن جوهر پاك در ته خـاك بخفـت    افسوس كه بيدل ز جهان روي نهفـت 
ــرزا بيــدل ”  خوشگو چو ز عقل كـرد تـاريخ سـؤال      گفــت“ از عــالم رفــت مي
  ين قطعه گفته:و مير غالم علي آزاد در تاريخ وي ا

ــركرد ــرو س ــخن ةس ــاب س   از غم آبـاد جهـان خـرم رفـت      ارب
ــاتش آزاد   ــاريخ وفـ ــت تـ   »ميــرزا بيــدل از عــالم رفــت«  گفـ

كرد و تا  مي چون جوان زبردست و قوي الجثّه بود، در عالم شباب هفت آثار تناول
سي و شش آثار سن پيري هم دو نيم آثار خورش او باقي بود. جريب آهني كه 

ناميد كه بزبان هندي  مي »پوالسي«داشت و آن را  هجهاني وزن او بود، در دست ميشا
تراشيد.  وجود زهد و پرهيزگاري، ريش و بروت مي معني آن شاخ باريك باشد و با
طور تصوف و توحيد است، لٰهذا اشعار عاشقانه از  چون تمام كالم آن نكته سنج به

  آيد. ديوان وي كمتر برمي
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  ه) ۱۲۵۸محمد قدرت اهللا گوپاموي (تأليف:  :١اراالفك نتايج
اكابر و افاضل ميرزا عبدالقادر بيدل كه  ةسرو بوستان طريقت، تذرو بيابان حقيقت، قدو

داده، ذات شريفش  آباد روي اصلش از قوم ارالس چغتايي است و والدتش در بلدة عظيم
حلية فنون عجيبه و غريبه  كسوت فضايل و كماالت متنوعه آراسته و طبع همايونش به به

النّفاس  انشاطرازي طاقت ماالكالم. نسايم پيراسته. در نظم پردازي قدرت تام داشت و به
كمال لطف و  اش گلشن سخن را آب و رنگي تازه بخشيده و مشّاطة فكر بلندش به قدسيه

كاي فطرت معروف ذصفاي فطرت موصوف و  آراي عرايس معاني گرديده به حسن چهره
منصبي  مالزمت شاهزاده محمد اعظم بن عالمگير پادشاه شتافته و به . در اوايل حال بهبوده

توصيف ميرزا گشود.  تقريبي لب به حضور شاهزاده به شايسته عزّ امتياز يافته. يكي از ندما به
افزايش منصب  دستگاهش به ةمالحظ بدولت بگزارند تا به اي در مدح ما او فرمود كه قصيده

نوكري خيرباد گفته در دارالخالفة  مجرد اصغاء اين خبر به ممتاز فرمايم. ميرزا بهو مرتبت 
آخر رسانيد.  كمال توكّل و استغنا به كنج انزوا آرميده و بقية حيات مستعار به آباد به شاهجهان

كلّي نموده  از آنجا كه دست خواهش از اهل دنيا كشيده و قطع نظر از اغراض نفساني به
و اعتبار امرا و اركان سلطنت را مسخر و منقاد وي فرموده كه  ةعطاي فرط عزّ ه بهحق سبحان

جميع خويش و اقارب خود آشفتة محبت و اعتقاد  هريكي السيما نواب شكراهللا خان با
ميرزا داشت و هرگاه كه ميرزا  الملك آصفجاه در شعر نسبت تلمذ به ميرزا بوده و نواب نظام

نهايت اعزاز و اكرام بر مسند خود  آمد و به استقبال پيش مي رفت، به ميدولتخانة نواب  به
نشاند. غرض كه از اواخر عهد دولت عالمگير پادشاه تا اوايل محمد شاه اركان هر  مي

و الف  ئةثلث و ثلثين و ما ۱۱۳۳گشتند آخراالمر در سال  خدمتش مشرف مي سلطنت به
آباد مدفون گرديد. مير  نة خود واقع شاهجهانعالم بقا خراميد و در صحن خا هجري به

آباد  تقريب عرس بر سر قبر ميرزا حاضر شدم. شعراي شاهجهان عبدالولي عزلت گفته كه به
اين نيت كه آيا از آمدنم ميرزا  محفل گذاشتند. من به جمع بودند. كليات ميرزا را برآورده به

  خبري دارد، آن را گشادم. سرصفحه اين بيت يافتم:
  كه بر خاكم آيـي و مـن مـرده باشـم      چه مقدار خون در عدم خـورده باشـم  

  كرامت ميرزا معترف گرديدند. همه ياران ديدند و به
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  ه) ۱۲۵۹: منشي احمد حسين سحر كاكوروي (تأليف: ١طور معني
 بهجت بر بورياي كرده روزگار اعظم شاه ساحل، ميرزا عبدالقادر بيدل، ترك بحر بي
  است. طرز خود آثار است. صاحب يازده وزن به ه. كلياتشنشست مربع توكّل

  خان رازي، صاحب اين مطلع: عظام مثل نواب عاقل اكثر امراي
  سو، سوي تو بود  نما، از همه  روي چون قبله  ها شد كه دلم معتكف كـوي تـو بـود    سال

  خان خاكسار مالك اين مطلع: و نواب شكراهللا
  بيك نگاه ادا شـد، زهـي اداي شـما     اشـم  رحمي و جفـاي  تالفي همه بي

  گذاشتند. اي از دقايق احترام فرونمي خدمت ميرزا اعتقاد تمام داشتند و دقيقه  به
سفرهاي  هاي شاقه كشيده، و صحبت اكثري از مجاذيب رسيده، و رياضت  ميرزا به

عقل و فهم  كرده كه  دور ورزيده، عجايبات ديده، در چار عنصر چند افسانه نقل
دقايق آن بفهم  اي مفرح، ديگر ظر غير از نسخهالنّ رسد، و در بادي آن نمي  ارسايان بهن

اسرارش آگهي نيست،  آيد، و خالف قياس ارباب فهم و فراست است، و ليكن از نمي
وقتي در ”ميرزا نقل است كه:  اند. خود از زبان خدا داند كه چه سري در آن پنهان داشته

رفتم و راه  روز پريشان مي  سه مدت ر صحرايي ناپيدا كنار افتادم،كردم و د  سفري راه گم
كرد، از طاقت طاق شدم، در اين اثنا،  غلبه بردم، روز چهارم تشنگي جايي نمي  به

طرفي نشان داد و برفت. چون آن سو   پرسيدم، او به شد، از وي نشان آب شخصي دچار
 ب مصفا و هرچهار گوشة آن چهاروسيع از سنگ، لبريز آ شتافتم، ديدم، حوضي است

اي افتاد. ديدم، عورتي  سمت بنگله  مصروف شدم كه نظرم ناگاه به آب خوردن  بنگله. به
 زيور مكلّل پيراسته، در غايت حسن و جمال، و نهايت لطف و  آراسته و به لباس سرخ با

  ن اوست:أاعتدال، گويا اين بيت در ش
ــه پ  اسـت  صورت آفرين هم ايـن گمـان   ز ــو باشــد   ك ــاي ت ــان در تماش   نه

محو تماشاي آن حور لقا گشتم و نزدش رفته پرسيدم كه اي پري پيكر، بگوكه 
  برخواند: من آورده اين بيت  كيستي و از كجايي و در اينجا چگونه افتادي؟ وي روي به

ــال ــو در  س ــب روي نك ــا در طل ــدرم ه   يربـد  در كـن از ايـن    روي بنما و خالصـم   ب

                                                   
  م. ٢٠٠٧نو  تصحيح رئيس احمد نعماني، مركز تحقيقات فارسي، دهلي  .١
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همان  جز  آمدم، به خود  م بيخود شدم و از پاي درافتادم. چون بهاز اصغاي اين كال
  رسيدم. اي معموره  نظر نيامد و بعد طي مسافت به  صحراي لق و دق هيچ به

عرس  القصّه ميرزا از كامالن عصر خويش بوده، مزارش در دهلي واقع است. روز
  خوانند. زيارت اشعارش مي آرند و اهل او كلياتش برمي

كه  دل گفت  ت كه شخصي بر مزار ميرزا حاضر آمده، بعد از فراغ فاتحه، بهنقل اس
من بر قبر  خواني  آيا ميرزا را بعد از ممات، از آمدن، همچو من مخلص صادق، و فاتحه

 ،نگاه كرد باشد يا نه؟ اين بگفت و ديوان ميرزا را از خلوص قلب برداشته خبر مي
  سرصفحه اين بيت برآمد:

  كه بر خـاكم آيـي و مـن مـرده باشـم       در جگـر خـورده باشـم    چه مقدار خون

  )م ١٨٥٢ه/ ١٢٦٨: تأليف(آبادي  وزير علي عبرتي عظيم :١االفكار رياض
آباد، در ترك و تجريد  اسم شريفش ميرزا عبدالقادر است. مولد ساميش شهر عظيم

وحيد از نظر نيامده كه چاشني مشرب ت افسانة يك شهر بوده، از كالم متينش حرفي به
سرايي استفاده از خدمت  فرمود. در فن سخن آن نچكد. تخلّص خود نخست رمزي مي

موالنا كمال برداشته. در آغاز حال در ساية دولت شاهزادة عاليجاه محمد اعظم خلف 
حضرت عالمگير پادشاه گذاردي. چون آزادگي مخمر سرشتش بود، ترك عاليق نموده، 

آباد پيچيد.  ن انزوا و قناعت در دارالخالفة شاهجهاندام صد وارسته مزاجي پا به به
وجود فقر مرجع امرا و اهل كمال بوده، كلياتش كم از صد هزار بيت نخواهد بود.  با

عارضة تب  آخر در سنة يكهزار و يكصد و سه، روز پنجشنبه چهارم ماه صفر به
  گزين صومعة لحد شد و لب جون مدفون گشت. عزلت
  ه) ۱۳۲۸ (تأليف: ه) ۱۳۳۵آبادي (م:  فرخ د عبدالغني خان غني مئو: محم٢الشعراءةتذكر

بيدل، ميرزا عبدالقادر از عارفان محقّق بوده، كلياتش از صد هزار بيت متجاوز است. 
ميرزا «هرچند اكثر اشعارش موافق محاورة فصحاي عجم نيست، اما شعرهاي بلند دارد. 

                                                   
فرد آن در  بهي منحصر ة خطّايست كه مشتمل بر تراجم نثرنويسان فارسي است. نسخ اين تنها تذكره  .١

 شود. مي نگهداري ١٦شمارة  ك سوسائتي، كلكته بهيكتابخانة ايشيات

  م. ١٩٩٩اسلم خان، دهلي،  محمدتصحيح دكتر   .٢
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  .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 از  باشد. اين تذكره اهميت و ارزش مي
هاي  توان گفت كه اگر تذكره طور قطعي مي شعرا نقش اساسي را بازي كرده است و به

ة اكثر شعراي فارسي اطّالعات حتّي مقدماتي را هم در ما دربار ،بود شعراي فارسي نمي
  داشتيم. دست نمي

ها ذكر  هاي مختصر يا مفصّل شعرا در اين تذكره نكتة ديگري كه بايد دربارة گزارش
هاي خود دربارة بعضي شعراي حتّي معاصر  نگاران در گزارش شود اين است كه تذكره

  توان از آنها انتظار داشت. كه مي اند خود و شناخته شده هم آن توجه نداشته
او محشور  نگاران معاصر بيدل و حتّي آنهايي كه يا شاگرد بيدل و يا با بيشتر تذكره
اند اطّالعات درستي دربارة احوال زندگي اين شاعر معروف را بياورند.  بودند، نتوانسته

آباد و  ها عظيم عضياند. ب بعضي از آنها در ذكر زادگاه و خانوادة بيدل دچار اشتباه شده
درستي ادعا  اند. حتّي خوشگو كه به داده ها الهور و اكبرآباد را زادگاه او قرار بعضي

از  يتر بوده است، و گزارش مفصّل او محشور  كند كه شاگرد بيدل است و اكثراً با مي
 يع دقيقاطّال دست داده است، نتوانسته نگاران ديگر دربارة احوال و آثار بيدل را به تذكره

آبادي  دربارة زادگاه و خانوادة استاد خود فراهم كند. منشي لچهمي نراين شفيق اورنگ
بيش از يك سال در  نقل قول از شاه محمد شفيع وارد تهراني كه بيدل در تذكرة خود با

نگاران ديگر دربارة احوال  قيمتي و مختلف از تذكره منزلش اقامت داشت، اطّالعات ذي
بيدل را فراهم نموده است. وارد تهراني اين اطّالعات را از خود بيدل  زندگي ميرزا
راج محل واقع در بنگال  قول وارد تهراني، بيدل در اكبرنگر معروف به گرفته بود. به

شاه منصور بن مظفّر پادشاه فارس ممدوح حافظ  متولّد شد و سلسلة اجداد وي به
  گردد. شيرازي مي

ها دربارة شعرا بايد مورد بررسي  تذكره هاي د گزارشخالصه اينكه در بعضي موار
  قرار گيرد و اگر ممكن باشد بدون تصديق و تأييد از منابع ديگر پذيرفته نشود.
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