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  غزلي انتقادي ـ تاريخي از بيدل

ترين شاعر  ن ادب فارسي، بزرگاآراي منتقد اتّفاق ابوالمعالي ميرزا عبدالقادر بيدل، به
دشواري و تعقيد معروف است. غزليات او برخالف  شعرش به کهگوي هند است  فارسي

سبك ات شاعرانني و غزلِ عاشقانه نزديك است، جنبة عرفا هندي كه به اكثرِ غزلي
پردازي خود را بر معنا و عرفان نهاده است.  هاي مضمون يعني او زمينه ،فلسفي دارد

مدهاي متعدد تاريخي هم اشاره شده است و اين اپيش عالوه بر اين در شعر بيدل به
  كه بايد، تاكنون ارزيابي نشده است. جنبة شعرش، چنان
شود و در گجهان  ه بهم ديد ١٦٤٤انتخاب، فيض قدس)/ه (=  ١٠٥٤بيدل در سال 

يعني او تقريباً هفتاد و هفت سال زندگي  ،درود حيات گفتب م ١٧٢٠ه/ ١١٣٣سال 
-١٦٥٨ه/ ١٠٣٧-١٠٦٨كرد. وقتي كه وي متولّد شد، شاهجهان پادشاه تيموري (

لحاظ سياسي،  دست داشت. دورة حكومت شاهجهان از م) زمام حكومت را به ١٦٢٨
آيد. سپس  شمار مي رة سلطنت تيموريان هندي بهاقتصادي و اجتماعي بهترين دو

زيب عالمگير در جنگ براي تخت و تاج بر برادران ديگر خود پيروز گرديد و  اورنگ
هاي او نتوانستند آنها  داد كه جانشين حاكم هند شد و مرزهاي هند را تا حدي گسترش

دوباره  ،جانشيني زيب، فتنه و خونريزي بر سر كنند. بعد از درگذشت اورنگ را اداره
شد و در اين جنگ شاه عالم بهادر شاه بر برادران ديگر خود غالب آمد و بر اريكة  بيدار

حقيقت از اين وقت زوال حقيقي سلطنت تيموريان هندي  سلطنت نشست. در
اقد استعداد فزيب، و سپس پادشاهان زيركه همگي  شد. بعد از شاهجهان، اورنگ عروش

  كار آمدند: رس بهشورداري بودند، حكومت و ک و صالحيت



  غزلي انتقادي ـ تاريخي از بيدل  ٢٩١

سير،  الشّان، معزّالدين جهاندار، فرخ بخش، شاه عالم اول، اعظم شاه، كام اعظم
ناصرالدين محمد كه الدوله شاهجهان دوم، نيكوسير و  الدرجات، رفيع الدين رفيع شمس

در اين دوران هند هجوم آورد.  به م ١٧٣٨ه/ ١١٥١دوران حكومتش نادر شاه در سال در 
سپنجي به هيك عد نها، آدست و پايي  نتيجة بي و در ندتخت سلطنت نشست شاهان

هايي چون مراتاها، جاتها، سيكها و  دست گروه اياالت اطراف امپراطوري، يكي يكي به
تخت  اين كه بيدل سيزده پادشاه تيموري را ديد كه بر هافتاد. خالص افغانهاي روهيله مي

م همراه  ١٦٥٩-٦٠ه/ ١٠٧٠ند و يا اعالم شاهي خود كردند. او در سال سلطنت نشست
بنگاله رفت و بعد از يك سال،  عموي خود ميرزا قلندر از بيهار كه زادگاهش بود، به با
كرد و سه سال آنجا  عموي ديگر خود ميرزا ظريف از كتك واقع در اُريسه ديدن با

م او را در متهرا  ١٦٤٤-٥ه/ ١٠٧٥در سال  نمود. سپس او عازمِ هند شمالي شد و اقامت
دهلي آمد. عالوه بر اين آره،  آگره و از آنجا به م. او از متهرا بهيبين واقع در اتّراپرادش مي

غيره جاهايي هستند  سن ابدال، گجرات، بيرات و الهور وحترهت، جاندچور، مهسي، 
  كرد. كه بيدل از آنها ديدن

در ت كه شاهد حكومت سيزده پادشاه بود. او بيدل شايد تنها شاعر فارسي اس
كرد و بعد از درگذشت او، زوال  يرپزيب، بهترين اوقات را س دوران حكومت اورنگ

، او جاهاي مختلف هند را ديده و شد كه عرض چشم خود ديد. چنان تيموريان را به
زندگي شاهد استحكام در همة شئون  ،جامعة هندي تماس نزديكي برقرار نموده بود با

زيب بود و سپس زوال و انحطاط همة جانبه در زندگيِ عمومي او را  در دورة اورنگ
ذهن وقّاد و حساس، نتوانست  همتّصف ب مضطرب و ناراحت كرد. او مثلِ شعراي ديگرِِ

كرد كه  زوال اجتماعي و اقتصادي او را چنان متأثّر اين زوال را ناديده بگيرد. وضع رو به
  اش كه: دهوجود اين عقي با

  بـاش  حيران زشت و خوب در آينه چشم چو  تميز نيك و بـد روزگـار كـار تـو نيسـت     
جانبه  هاو احساس ناراحتي خود را در آثار خود منعكس ساخت و بر اين زوالِ هم

 هاي خونين گريست و اين اشكهايش حتّي در غزلياتش هم خواننده را تحت تأثير اشك
  دهد. قرار مي
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مدهاي تاريخي را اتوان بعضي پيش مختلف منظوم و منثور بيدل، مياز البالي آثار 
آوردند،  دست به شصراعمفتوحات نظامي كه امراي  كرد. او در آثار خود به اخذ
او  هايي دارد. وي براي تولّد و درگذشت افرادي از طبقات مختلف جامعه كه با اشاره

سياسي نامناسب و حتّي اقدامات آشنايي داشتند، قطعات تاريخ سروده است. همچنين ا
داده و بصيرت سياسي و جرأت اظهارِ حقيقت خود  و تعدي امرا را مورد اعتراض قرار

 اي العاده زياد و نفوذ قابلِ مالحظه داده است. چون برادران سيد كه قدرت فوق را نشان
سير پادشاه  فرخ ند،داشتبيدل مناسبات خوبي  ند و بابدست آورده بوددر دستگاه دولتي 

  اين اقدام ظالمانة آنها سرود: در مخالفت بارا قتل رساندند، بيدل اين رباعي  تيموري را به
  صد جور و جفا از ره خـامي كردنـد    شاه گرامي كردنـد؟  ديدي كه چه با

  وي نمك حرامـي كردنـد   سادات به  تاريخ چـو از خـرد بجسـتم، فرمـود    
قدرت و اختيار سياسي برخوردار  زيه افرادي كه اآميز عل اين گونه لحن اعتراض

 رود. ولي بيدل بدون ترس و هرگونه مالحظات باشند، از شاعر معاصر انتظار نمي مي
طور  سياسي، اين اقدام زشت برادران سيد را كه حقيقتاً پادشاهي در اختيار آنها بود، به

از عواقب اين اعتراضِ خود  داد و صراحت مورد انتقاد قرار آشكار و بدون ايهام با
الهور  قصد هشد كه بيدل بعد از سرودن اين رباعي دهلي را ب اصالً نترسيد. بايد يادآور

و زندگي خود را از  جايي ديگر برود كردند كه از دهلي به او را وادار شايدترك گفت و 
  .مرگ نجات دهد

عراي فارسي مطالبي دواوين شدر معناي حقيقي مورخ نيست ولي  يك نفر شاعر، به
توان تاريخ خواند. حقيقت اين است كه رشته و پيوند  آساني مي كه آنها را به وجود دارد

شود. در شعر بيدل  شب و روز دارد، تا دمِ مرگ گسيخته نمي الفتي كه انسان در اصل با
روحِ زندة تاريخ سياسي و اجتماعي عصر او پيوسته در گشت و گذار است. ما بايد 

وجود تعاليم درويشي  همچنين با .نظر هستيم پايش را بشنويم، اگر صاحبصداي 
حوادثي  ترك دنيا، ذهن بيدل خصوصيتي نمايان داشت و آن اين بود كه وي به تمايل به

هاي ابري كه بر آسمان شفّاف پديدآيد، نگاهي  هكّافتاد، مانند ل كه گرداگرد او اتّفاق مي
  گذشت. افگند و مي مي
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شود، گزارش  گرامي تقديم مي خوانندگانبيدل كه در اينجا خدمت غزلي از 
اجماليِ زوال همة جانبة اجتماعي دورة بيدل است. معتقدم كه بيدل اين غزل را در 

زيرا كه چنين وضعي در حقيقت در همان دوره  استاواخر زندگي خود سروده 
نگارش  هاي مفصّل آن را به وجود آمده بود و شعرا و مورخين اين دوره گزارش به
  اند. آوردهدر

هاي اجتماعي است كه بيدل  جمله جنبه ر ازعرفان، اقتصاد، مردي و مردانگي و تهو
غزلِ مورد نظر بيدل، بجاست اگر ذكر كند. قبل از  براي انحطاط آنها اظهار تأسف مي

  د.گرد كنند، نقل مدهايي كه مطالبِ غزلِ بيدل را تصديق و تأييد مياپيش
اين زن بر ذهن  .نام الل كنور بود جهاندار شاه تيموري عاشق زني از طبقة پست به
اش  آوري دربارة اين شاه و محبوبه و جسم شاه مسلّط شد. هر روز شايعة جديد و شرم

خنديدند. الل كنور و دستياران  شد و تمام مردم شهر از شنيدن آن مي در شهر پخش مي
يافته بودند و امراي سلطنت مثل ذوالفقار خان  ملكت نفوذو آشنايان وي در كاروبار م

برسند،  مقامات باال انديشيدند كه اگر فرومايگان به نگران و هراسان شده و مي
  نوازندگي و طبالي مشغول شوند. داران بايد به منصب

كرد و چون پادشاه  پادشاه آن دوره كه بيدل در آن زندگي مي اين بود اخالق يك
دپرستي اشتغال مراَ دستان او به ده بود، امرا و زيرافتاح پايين و زشت اين سط به
ن أش خان كه از جمله امراي بزرگ و ذي دويفخان پسر  ورزيدند. دربارة اعظم مي

  دهد كه: بوده، مورخي معاصر اطّالع مي
طبيعتش  ،مقتضاي رنگيني مزاج و مهارت راگ، ممدوحِ مطربان هندوستان به

رويان دربند. مداخل جاگيراتش صرف  محبت ساده ت و مزاجش بهامارد پسند اس
انداز مقدم اين طبقه.  اخراجات اين فرقه است و ماحصل روزگارش خرچ پا

رعايت دلخواه در كمند رفاقت خود  يابد، به جا از امرد رنگيني خبر مي هر
. كشد دام احسانش مي رسد، به ش ميمرويي پيا اندازد و هرطرف از ساده مي

و  اند يافته انيس بساط منصب مناسب امتياز حسن سعيش به اين گروه بهجمعي از 
شأن  سواري بهدر  .كرده، رنگ افروز محفل نشاط مراعات خانگيش اكتفا برخي به

رنگيني غرض هرجا سبزة  شوند. ار ميوس كالم بر اسپان بادپا تمام و تجملِ ما ال
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از  كند، كجا نوخطّي جلوه مي ت و هرخان اس اعظم آيد، منسوب به نظر مي به
  ن.االشّ هاي آن عظيم وابسته

هاي دورة خود بود،  همين نويسنده در جاي ديگر دربارة ميرزا منّو كه از اميرزاده
  نويسد: مي

ها يگانه است و اكثري  هاي زمانه كه در اين فنِ سحركاري ميرزا منّو از اميرزاده
شاگرديش فخر  گيرند و به م ازو ياد ميها احكام ضروري اين عل از امرازاده

اش  كنند، شيرازة اين محفل است و باعث انتظام اين بزم غلمان مشاكل. خانه مي
اين  اش آشيان مجمعِ پريزاد. هر نوخطِّ رنگين كه به بهشت شداد است و كاشانه

اين مجمع مربوط نيست،  محفل ربط ندارد، فرد باطل است و هر سبزمليحي كه به
مجلسش دارالعيار شاهدان است و بزمش محك امتحان  .لّية اعتبار عاطلك از

  دارالضربِ بزمش رجوع نكند، كامل عيار نيست. نقد قراضة حسن تا به .گلرخان
  .كند بيدل دربارة اين عروج امردان در غزلِ مورد نظر اظهار تأسف مي

عرفان و عارفان  داده، كه بيدل آن را مورد اعتراض قرارديگري جنبة اجتماعي 
ي آن دوره است. در منابعِ معاصر بيدل دربارة فسادهايي كه در مراسمِ عرس يكذا

هايي رفته است. چون او خودش عارف بود و عارف حقيقي و  مرسوم شده بود، اشاره
ها و  روايات حسنة عرفان و عارف آشنايي كامل داشت، وضع مفسدانه در خانقاه با

ها شايع شده بود، وي را افسرده خاطر  عنوان عرفان در خانقاه به كه اي مراسمِ بيهوده
  در اين زمينه در بعضي ابيات اين غزل ارائه داده است.را ساخت. او برداشت خود 

كردند و آنهايي كه  آنهايي كه ثروتمند بودند، پول خود را صرف كارهاي بيهوده مي
شدند و  د، اصالً ناديده گرفته ميالحقيقت بايد مورد حمايت ثروتمندان قرارگيرن في

گذراني گويا جزوِ الينفك زندگي صاحبان اقتدار اين دوره بود. پادشاهان و امراي  خوش
اين كه وضع تا  هكردند. خالص آنها در مراسم جشنهاي بيهوده پول زيادي صرف مي

تسخير  پادشاهان همسايه براي هايي به شدند نامه ها وادار بعضيحدي خراب شده بود كه 
  را از اين وضعِ وخيم نجات دهند. هاآن كهد ندعوت كنو از آنان  بفرستندهند 

انحطاط اجتماعي و سياسي هند كه موجب شد بيدل اين غزل  اين بود وضع رو به
كاربرده شده، صراحت در اظهار بيان و يك  هاي به و لهجه، واژه بلحاظ ل از .را بسرايد
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اجتماعي، اين غزل بيدل فاسد اوضاع  خشم نسبت بهموج زيرين اضطراب و ناراحتي و 
  سابقه است: يقين در تاريخِ غزل فارسي بي به

  باد بروت مـردي، غيـر از سـرين كـه دارد      است، وضعِ متين كـه دارد  ١اين دور، دور حيز
  ان، سر بر زمـين كـه دارد  تسرش٢غير از دبر  پرسـتي، خـتم اسـت بـر مخنّـث      آثار حـق 
  زيـن كـه دارد   اي زير خرسواران، پـاالن و   فْس، مطلق عنان بتازيـد حركت نَ هر سو به

  گرمست، اين پوسـتين كـه دارد   ٣بازارِ نوره  فروشـي  زاهد ز پهلوي ريش، پشمينه مـي 
  امروز طرحِ محراب جـز گنبـدين كـه دارد     رنگ بناي طاعت، بـر خـدمت سـرين نـه    
  دارد كه آستين در عصر ريند خر دست جز  بـر كيســة كريمــان چشــم طَمــع نــدوزي 

  اند بر فحش، داد اين چنين كه دارد تن داده  توان خواست را ديگر چه مي از منعمان گدا
  چين كـه دارد  جز كام اين حواصل دامن به  خلقِ وسيع خفته است، در تنگـيِ سـرينها  

  ردخنده باز است، طبع حزين كه دا مقعد به  گشـايد  يك غنچه، صد گلستان آغوش مي
  …زن يقـين كـه دارد   تا پشت برنتابد، بر  كه دور گردون، گردانـد طـور مـردم    از بس
  گـه ببـين كـه دارد    بردار دامنـي چنـد، آن    اي كه جيـبش بـاب رفـو نباشـد     آن خرقه

  ثمـين كـه دارد   كيسـت در  لعل خوشاب با  در چار سوي آفاق بالفعـل ايـن مناديسـت   
  ســاق بلــور بنمــا، جــنسِ گــزين كــه دارد  سـت جز جوهر گرانسنگ، مطلوب مشتري ني

ــي  ــت ب ــرد اس ــور  س ــة ته ــف، هنگام   دارد كه كين مهر، جز باش، خوش و تفنگ كركن  تكلّ
  تيغ و خنجـر نتـوان شـدن بهـادر     بيدل به

  خواهـد تـا آهنـين كـه دارد     ٤لشكر عمـود 
  

                                                   
ز بايد نوشته اي هوه شكل هيز به و بهاست حاي حطّي صحيح نيست زيرا كه كلمة فارسي  حيز به  .١

ها،  جاي كه حيز به است گويد: هيز مخنّث بود و اين العجم براهينسپهر كاشاني در كتاب  .شود
ت پارسي است و در فارسي حاي غيرمنقوط لغنقطه نويسند غلط محض است، چه اين  حاي بي

  )فرهنگ معين( .نيامده است
  دبر: پشت.  .٢
  كار رود. هه براي ستردن موي بدن بنوره: مخلوطي است از آهك و زرنيخ ك  .٣
  عمود: گرز.  .٤
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