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  تحقيق از نظر بيدل و پژوهشگران
  ∗الظّفر سيد احسن

  آبادي تحقيق و تقليد يكي از موضوعهاي مهمي است كه ميرزا عبدالقادر بيدل عظيم
سرگذشت  توجه به با. ، چه در نثر و چه در شعر مطرح كرده است.) ه ١٠٥٤-١١٣٣(

ز شعور از توان گفت كه پيشرفتهاي وي مرهون درِس تحقيق است كه در آغا وي مي
  .محضر عم بزرگوارش ميرزا قلندر گرفته بود

داده بعد در  در اين گفتار نخست مسئلة تحقيق از نظر بيدل را مورد بحث قرار
  .روشنايي انديشه و افكار وي سوء تفاهم پژوهشگران وي را نشان خواهم داد

تور داد تا بيدل دس ، ميرزا قلندر، به١داد بر اثر ماجراي نامطبوعي كه در مكتب روي
ضمناً . مطالعة آثار گويندگان و نويسندگان در خانة خود بپردازد گويد و به آنجا را ترك

  :كرده و برانگيخت كه شيوة تقليد و پيروي را اختيار ننمايد» نسخة دل«بيدل را متوجه 
                                                

  . دانشيار فارسي دانشگاه لكهنو، لكهنو-∗
 دو تن از يپرداخت، روز تحصيالت مي  هنگامي كه ميرزا بيدل در مرحلة اهم از عمر خود به-1

اين بحث . مكتب در مورد تعريف افعال در صرف و نحو عربي باهم مباحثه مي كردند دانشمندان
شان  جايي رسيد كه از حوزة تبادل نظر بيرون آمده در دايرة مجادله و مبارزه وارد شدند، گلوهاي به

قضا را . شان هويدا گرديد هاي كبر و نخوت از بشره شان سرخ شدند و عالمت پنديدند، چشمان
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ايست، چون مردمك طوفانش از جا  فهم كني، گر همه نقطه» دل«آنچه از نسخة ”
نمايي، هر چند دفترهاست، در چشم گشودني،  چه از خارج جمعو هر . برد نمي

زنهار با گفت و گوي مبحث عالم خون گيري تا . خورد چون مژه برهم مي
  .١“همچو عوام در شكنجة رسم زنده نميري

اي بود و بر طبق بيانات بندرابن داس خوشگو،  بيدل در آن هنگام پسر ده ساله
  .٢را آغاز كرده بوده» ا جاميح ملّشر«پايان رسانيده  را به» كافيه«

پرستي و  اين نخستين درسي بود كه بيدل را آماده ساخت بر سركشي از سنّت
هاي حيات  شتهاي از ر او را در زندگي بعدي در هر رشتههمين است كه  به. گرايي حجم

خصوص شاعري كه جوالنگاه طبع  بينيم به اي مي در حال ايجادكردن راه و روش تازه
. اندازة زيادي تحت تأثير همين گفته ميرزا قلندر قرار گرفته است او بود، بهساي موج آ

  :نويسد  خود مورد شرح قرارداده مي»نكات«اي در  عنوان نكته بيدل اين موضوع را به
طبايع را تقليد اوضاع يكديگر رهزن تحقيق است، و تبعيت عادات و رسوم ”

حجاب قوه از فعل محروم مانده و يكي مانع سرمنزل توفيق، اكثر استعدادها در 
حكم تسلط رسوم،  ديريان را به… عرصه وقوع نگرديده از آنها عنان خيال به

و مسجديان را، . ور است سر از جيب برنياورده، در خروش ناقوس غوطه
سرحساب ادراك نفس ناگرديده، همان تعلّق سبحه شماري، نه برهمن را از 

تأمل كوشد كه ناقوس دبيرستان   گسيختن، تا بهكشاكش دام اختالط زنار تعلّق

                                                                                                              
اگر آثار علم ”: بيدل گفت اين پيشامده را ديده خيلي متألم شد، به. ندر آنجا حضور داشتميرزا قل

آبادي، ميرزا  بيدل عظيم (“است خلل در بناي جهل ميفگن تا عاقبت حال پشيمان نشوي اين
  ).٣٤١ ص ،.م ١٨٨٥كشور،  ، نولچهار عنصر: عبدالقادر

  .٣٤٣ ص ،.م ١٨٨٥كشور،  ، نولرچهار عنص: آبادي، ميرزا عبدالقادر  بيدل عظيم-1
  .١٠٦، دفتر ثالث، پتنا، ص سفينة خوشگو:  خوشگوي دهلوي، بندرابن داس-2
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ي يهانحصار ت فطرت چه آهنگ دارد؟ و نه شيخ را از آفات رجوع خلق، به
  ١“شمارد؟ بحه ميدل چه س گريختن تا فهم نمايد كه لبيك طپيد نگاه كعبة
  زندگي در بند و قيد رسم و عادت مردن است

  ٢دست دست تست بشكن اين طلسم تنگ را
  :گويد  ديگر ميو در جاي

  ت گرفتاز ره تقليد نتوان بهره عزّ
 

  ٣نشئه جمعيت گوهر نباشد ژاله را
اين موضوع را تا اندازة زيادي مورد شرح قرارداده » محيط اعظم«در مثنوي 

  :گويد مي
   سخنها بسي استديوان امكان به
  

  از آنجمله يك حرف تحقيق نيست
  اند عزيزانكه غور سخن كرده  

  
  اند به تقليد در خون وطن كرده

  از آن نقش كار جهان ابتر است  
  

  كه آثار تقليد يكديگر است
  چنان گرد تقليد شد آشكار  

  
   در غبارطپد كه تحقيق هم مي

  بخار از دماغ يكي شد بلند  
  

  گردون رسانيده و نيمش كمند به
  به پيش خود از فطرت سرسري  

  
  برآمد فالطون دانشوري

  نه از حادثش شور شوقي بگوش  
  

  نه درك قديمش سرو برگ هوش
  بافسون اوهام غفلت رقم  

  
  ارسطوي درس حدوث و قدم

  يكي بر قياسات رفع حجب  
  

  جمع كتب همه عمر خون شد به
  نبرد آخر از پيچش و هم خويش  

  
  در اين شيوه جز حكم شيرازه پيش

  تو چند جهل  بهچندين ورق تو  به  
  

  يقين را نگرديد يك نقطه اهل
  بالف بيان فخر تكميل و بس  

  
  دم امتحان ننگ تجهيل و بس

  غرض عالمي زين بساط جنون  
  

  خون در انداز مي ساغري زد به
  

                                                
  .٣٤٣ ص ،.م ١٨٨٥كشور،  ، نولچهار عنصر: آبادي، ميرزا عبدالقادر  بيدل عظيم-1
  .١١٧، الهور، ص بيدل:  اختر، خواجه عباداهللا-2
  .٩ ص ،٤ت بيدل، به تصحيح خليل اهللا خليلي، ج كليا: آبادي، ميرزا عبدالقادر  بيدل عظيم-3
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  يكي شد مهندس به گفت و شنيد
  

  يكي شاعر فيلسوفي كشيد
  كيغبار ش هر ناقصي بي به  

  
  جهان كماالت خود هر يكي

  همه دعوي آهنگ علم نبي  
  

  ز بوجهلي خويش يكسر غني
  نفس رشته و الف عنقا شكار  

  
  شرر عمر و جرأت ابد انتظار

  قدر توهم حصول مراد به  
  

  نتايج همان درخور اعتقاد
  شان كتاب قياس و گمان پيش  

  
  ١شان اندازه كيش  اثرها به

توان بهتر از آنچه كه بيدل گفته است دربارة تحقيق گفت و چون بيدل  آيا مي  
شرح آن  هاي خود را باكمال صراحت و روشنايي بيان كرده است لذا حاجت به ديدگاه
  .نداريم

شوند، پس  كه امروز واقعاً در رديف منتقدان و محقّقان بزرگ محسوب ميكساني 
برد كه ايشان تحت تأثير جنبشهاي  توان پي از تحليل و تجزيه اغلب آثارشان مي

هاي خارجي را مقياس انتقاد خود  گوناگون ادبيات جهاني قرار گرفته همان انديشه
معيار تحقيق ما اينست كه هر چه . اند هاند و ادبيات بومي خود را بر آن سنجيد قرارداده

از علم و دانش نصيب كسي شد او خود را افالطون دانش پنداشت؛ حال آنكه هيچكس 
  :چه بجا گفت. گذارد از خانة خود ساخته افكار و انديشه خود قدم بيرون نمي

  نفس رشته و الف عنقا شكار
  

  شرر عمر و جرأت ابد انتظار
  قدر توهم حصول مراد هب  

 
  ٢نتايج همان درخور اعتقاد

  :نويسد به همين دليل است كه خواجه عباداهللا اختر مي
  :آنست كه تحقيق هر كس حد نظر اوست» تحقيق« ديدگاه بيدل را جمع به”

  هركس اينجا از مقام و حال خود گويد خبر
 

  ٣از زبانم حرف او گر بشنوي باور مكن

                                                
  .٢٠٢- ٣ ص ،٣ ج ،كليات بيدل: آبادي، ميرزا عبدالقادر  بيدل عظيم-1
  .٢٠٣ همان، ص -2
  .١١٧، الهور، ص بيدل:  اختر، خواجه عباداهللا-3
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كتشافات انواع ماشينهاي غول عصر بيدل عصر تكنولوژي نبود، عصر اختر اعات و ا
) كميسيون(كيسيون  پيكر نبود، عصر قطار، هواپيما، تلويزيون، تله پرنتر، راكت، تله كمني

وده مردم زندگي خود را هر چه تنبود عصري نبود كه از نتايج تحقيق آن … كامپيوتر و
  .تر و آسانتر كنند مرفه

سيميا بود كه مشتمل بود بر عصر بيدل؛ عصر فلسفه، هيئت، رمل، نجوم، كيميا و 
اطالعات مبتني بر قياس و گمان و وهم، لذا تحقيق در اين زمينه را مورد نكوهش 

  :گويد قرارداده مي
  چنين است كسب علوم جهان

  
  مكش رنج رمل و نجوم جهان

  ١خط هيئت وضع افالك خواند  خرد هر كجا نقطة خاك خواند  
  :دهد ضيح ميو وضع محقّقان زمان خود را به قرار زير تو

  نديدند از هوش جهل اكتساب
  

  كه هست از چه ره اين سكون و شتاب
  كنند دمي كز معارف بيان مي  

  
  كنند فهم كسان مي  حوالت به

  اند كه ارباب معني چنين گفته  
 

  ٢اند گهرهاي راز اين چنين گفته
بيدل نقل اقوال ديگران را خالف مقتضاي تحقيقي شمارد، گويي اين گرايش نزد او 

  :بهره است ل آنست كه او تهي مايه و از قوة انديشه و تفكر بيدلي
  گر اينست فهم، آگي باطل است

  
  درين اينست ره گمرهي باطلست

  ز پهلوي علم گمان و قياس  
  

  شناس گردد انديشه معني نمي
  كسي تكيه بر فهم مردم كند  

 
  ٣كه چون جهل راه خرد گم كند

                                                
  .٢٠٣-٤ ص ،٣، كابل، ج كليات بيدل: آبادي، ميرزا عبدالقادر  بيدل عظيم-1
  . همان-2
  .  همان-3
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ي ديگران بر هوش و عقل خود ها جاي نقل گفته كند كه به لذا او توجيه مي
كن و آنقد جهدكن كه از جيب تو صبح تحقّق بهار سرزند و مطالب ارزنده از  تكيه

  : بيرون آيدمغزت
  ترا پيرو آگهي بودنست

  
  يكي فهم خود كار فرمودنست

  غبار در آن جهد كن تا كند بي  
  

  ز جيب تو صبح تحقّق بهار
  هدي بكاربه تحقيق نابرده ج  

 
  ١ز تحقيق رمز آگهان شرمدار

*  
  كه ترسم در آيينة امتحان

  
  مغز گردي ميان همان عكس بي

  دمي كامتحان آشكارا شود  
  

  مقلد به تحقيق رسوا شود
  قياس و گمان خصم دانايي است  

  
  سرانجام تقليد رسوايي است

كند   گوهر  يد  قل له ت ا ژ گر    ا
  

  ٢گدا از خجالت به ساغر كند
ت تا عقل و فهم خود را هرچه انگيخ بينم كه بيدل مردم را برمي بدين ترتيب مي

. نبرده باشد اي بوجود آورند كه تا آن هنگام كسي ديگر پي كاربرند و چيز تازه بيشتر به
اي رفتن است و الّا جز تكرار  سراغ نكتة تازه و اين واقعه است هدف از تحقيق همانا به

ي دست چيزي دگر نيست و باالخره در عصر حاضر كارشناسان علوم طبيعي و تكنولوژ
  .بدين كار زدند كه بايد گفت پيشنهاد بيدل در عصر او بود

 يها ذكر است برخي از سوء تفاهم پس از شرح عقايد بيدل دربارة تحقيق، الزم به
اند اينجا نشان دهم  كساني را دربارة احوال و آثار بيدل گفتاري نوشته يا پژوهشي كرده

ه آنها اصول اساسي تحقيق را ناديده اين سوء تفاهم براستي ناشي از اين امر است ك
نگاران را بدون اينكه آنها را بر محل عقل و ادراك  اند و بيانات مختلف تذكره گرفته

هاي ديگر گويند مقايسه كنند همانطور  نوشته اند يا بدون آنكه به سنجند پذيرفته خود به

                                                
  .٢٠٣-٤ ص ،٣، كابل، ج كليات بيدل: آبادي، ميرزا عبدالقادر  بيدل عظيم-1
  . همان-2
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برند آن  ي مكتب نويسنده پاصل اند يا بدون اينكه به آمد پذيرفتنه ها برمي كه از ظاهر واژه
  .اند عنوان مكتب نويسنده يا گوينده ارائه كرده را به

نگاران در اين مورد چهار قول را  تذكره. نخستين مثال دربارة نام خانوادة بيدل است
  .٤ اوالمي-٤ و ٣ ارالت-٣، ٢ ارالس-٢، ١ برالس-١: اند نوشته
 و پرفسور غالم حسن ٥عبدالغنيبيانات خوشگو و شير خان لودي، دكتر  اتكا به با

ارالس بستگي داشته است در صورتي كه واژة خانوادة  ، برآنند كه بيدل به٦مجددي
جا از كتب تاريخ و لغت ذكر نشده، و  عنوان نام قبيله يا خانواده در هيچ به» ارالس«

برده كار همعني قوم شجاع و بهادر ب  و بهعنوان نام قبيله به» برالس«برعكس آن، واژة 
 ٨آيد كه سرسلسلة اين خانواده ايرومجي برالس بوده است تاريخ برمي و از كتب ٧شده

و بسياري از افراد اين خانواده مثل سلطان جنيد برالس، سلطان سنجر برالس، امير شيخ 
عبداهللا برالس، از امراي بابر شاه، و شاه محمد برالس، خواجه برالس و منصور برالس، 

هاي گوناگوني در ارتش بر عهده  الس، امير محمود برالس سمتمحمد علي خان بر
  .٩اند داشته

                                                
  .٣١٢پور، پتنا، ورق  ، بانكي)نسخة خطّي (مخزن الغرايب: شيخ احمد علي خان هاشمي سنديلوي، -1
نسخة  (يد بيضا: ؛ آزاد بلگرامي، مير غالم علي٥٥٩، كلكته، ص مرأت الخيال:  لودي، شيرخان-2

  .١٠٥، پتنا، ص سفينة خوشگو: ؛ خوشگوي دهلوي، بندرابن داس٤٠پور، پتنا، ورق  ، بانكي)يخطّ
؛ عشرت ١٤٣پور، پتنا، ورق  ، بانكي)نسخة خطّي (صحف ابراهيم:  خليل بنارسي، علي ابراهيم خان-3

  .٨٣پور، پتنا، ورق  ، بانكي)نسخة خطّي (سفينة عشرت: هندي، درگا داس
  .٦٥پور، پتنا، ورق  ، بانكي)نسخة خطّي (مجمع النفايسالدين علي خان،  راج آرزو گوالياري، س-4

5- Ghani, Abdul: Life & Works of Abdul Qadir Bedil, Lahore, p.2. 
  .٢، ص ١، كابل، ج شناسي بيدل:  مجددي، غالم حسن-6
  .٥٨٣، ص ١، ج فرهنگ نفيسي: ناظم االطبا:  نفيسي-7
  .٢٦٩، امرتسر، ص اويماق مغل:  عبدالقادر خان، ميرزا-8
  .٣٤ همان، ص -9
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، اگر بيان بيدل دربارة »برالس«درنظر داشتن اين پس منظره لغوي و تاريخي واژة  با
 را بخوانيم وابستگي ١“ناچار متتبع سنّت آباد گرديد و طريقه سپاه گزيد”اش،  خانواده

  .نظر خواهد رسيد اقعيت بهو بيدل با قبيلة برالس نزديكتر به
زمان درگذشت پدر بيدل و آموختن وي از مادرش و پايان دادن  مثال ديگر ناظر به

  .قرآن كريم است
  :نويسد بندرابن داس خوشگو مي

پنج سالگي داشت، زبان را كه از اعضاي رئيسة  چون از رضاع برآمد، و قدم به”
مان سال ميرزا عبدالخالق و در اواسط ه. ختم كالم مجيد بخشيدانسان است، 

در سال ششم از … هايش نشست رخت هستي بربست و گرد يتيمي بر چهره
  .٢“حد عمر از خدمت والده ماجده حروف تهجي آموخت

از بيانات خوشگو كه شاگرد بيدل بوده و بيش از هزار بار همصحبت او بوده، 
  :آيد كه برمي
  .قرآن مجيد را در پنج سالگي به پايان رسانيد -١
 .پدرش هنگامي فوت شد كه ميرزا بيدل هنوز كودك چهار و نيم ساله بود -٢

  .الفباي عربي را نزد مادرش در سن شش سالگي آموخت -٣
  :نويسند پرفسور غالم حسن مجددي مي

  .٣“خواندن قرآن را در شش و نيم سالگي آغاز و در هشت ماه ختم كرد”
  :نويسند خواجه عباداهللا اختر مي

سال و شش ماهه بود، پدرش فوت شد، آنگاه پرورش همين كه بيدل شش ”
خود را ) فرزند(مادرش محول گرديد، مادرش آموزش و پرورش  به وي

                                                
  .٥٥١كشور، لكهنو، ص  ، نولچهار عنصرآبادي، ميرزا عبدالقادر،   بيدل عظيم-1
  .١٠٥، دفتر ثالث، پتنا، ص سفينة خوشگو:  خوشگوي دهلوي، بندرابن داس-2
  .٥، ص ١، كابل، ج شناسي بيدل:  مجددي، غالم حسن-3
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پايان رسانيد و بعد  در سال دهم از عمر خود قرآن پاك را به. گرفت عهده به
  .١“صرف و نحو عربي را خواند

نويسد كه آن زمان  يو شادروان سيد سليمان ندوي حتّي تاريخ آن را تعيين كرده م
  .٢مطابق با ماه رجب بود

  :ها را بكاربرده است به قرار زير است در صورتي كه بيدل آنچه از واژه
سير گلشن حقيقت  اندك تحريكي از نسيم فرصت والد مجازي به به… ”

در مبادي شهر سادسه از سال . سر وپايي گذشت وضع بي زماني چند به. بشتافت
بامداد . استفادة خدمت اساتذه سروش معني گرديد هب… سادس والده مشفقه

 در نهايت حول مسطور …تربيتش هفت ماه تردد انفاس توأم ورق گرداني بود
اختتام قرآن مجيد فايز  العطيات، زبان عجز بيان را به معيت فضل واهب

  .٣“گردانيد
بديهي است علّت اصلي اشتباه خوشگو، پرفسور غالم حسن مجددي، خواجه 

در مبادي «آميز بيدل  اهللا اختر و سيد سليمان ندوي آنست كه ايشان عبارت عربيعباد
اند كه ترجمة فارسي آن  را مورد بررسي دقيق قرارداده» شهر سادسه از سال سادس

بديهي است سال ششم سالي را گويند . است» در آغاز ماه ششم از سال ششم«عبارت 
همين طور آغاز ماه ششم نشان . شود كه پس از پايان رسيدن سال پنجم شروع مي

بدين ترتيب . پايان رسيده و برخي از ماه ششم آغاز شده بود دهد كه ماه پنجم به مي
سن پنج سالگي و پنج ماه و چندين روز در برابر مادرش براي تحصيالت  بيدل به

  .مقدماتي نشسته است

                                                
  .١١، الهور، ص بيدل : اختر، خواجه عباداهللا-1
  . م١٩٤٠، اوت ٩گره، شمارة  ، معارف، اعظمآبادي نه تهي؟ كيا بيدل عظيم:  سليمان ندوي، سيد-2
  .٣٠٠- ٣٠١كشور، لكهنو، ص  ، نولچهار عنصر: آبادي، ميرزا عبدالقادر  بيدل عظيم-3
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ت پدرش تا زمان خود كه از هنگام درگذش» سر و پايي بي«براي نشان دادن مدت 
را بكاربرده است كه » زماني چند«هاي  آغاز تحصيل نزد مادرش گذشته، بيدل واژه

كند بر اين امر كه بيدل كمابيش پنج ساله بوده كه پدرش فوت شد، و در  داللت مي
حدود سن پنج و نيم سالگي نزد مادرش آموختن الفباي عربي را شروع كرده و پس از 

همچنين . پايان رسانيد ر سن شش سالگي قرآن مجيد را بهتحصيل هفت ماهه خود د
زيرا بيدل سال . رسد نظر نمي كردن تاريخ توسط سيد سليمان مرحوم درست به تعيين

  .ميان نياورده است  و در مورد ماه والدت سخني به١والدت را تصريح كرده است
شفيع وارد طهراني در اين زمينه شاه محمد . زادگاه بيدل مثال سوم مربوط است به

  :نويسد مي
نواي وجود ميرزا از گلستان عدم در اكبرنگر عرف راج محل از  ظاهر خوش”

  .٢“ممالك بنگاله پر پرواز گشود
شاه وارد ضمن احوال بيدل جايي نوشته است كه ميرزا بيدل يك و نيم سال در 

اي قاضي اش در دهلي زندگي كرده است، بنابراين آقاي دكتر عبدالغني و آق خانه
 و آقاي پرفسور سيد حسين مرحوم بيانات وي را معتبر دانسته از موقف ٣عبدالودود

 كه بيدل حتماً در اكبرنگر عرف راج محل ند كردقضاوتكردند و  قبلي خود رجوع
ضبط شده » اكبرآباد«علّت سهو كاتب در سفينة خوشگو  شود كه بهگجهان  چشم به

                                                
  : بيدل در مورد تاريخ والدت خود گفته است-1

بز  به سالي كه بيدل به ملك ظهور ا ت ف آ ن  و چ ت  ف ا ت ل  ز ا ض  ي ف    
دش ل و م ز  ا د  ا د ر  ب خ گي  ر ز   »انتخاب«است و هم » فيض قدس«كه هم   ب

  »ه ١٠٥٤«  »ه ١٠٥٤«    
  ).١٣١، ص ٢، كابل، ج كليات بيدل: آبادي، ميرزا عبدالقادر بيدل عظيم(

  .٥٤، كراچي، ص شام غريبان: آبادي، منشي لچهمي نراين  شفيق اورنگ-2
  . داد، اظهار كردند  هجري در پتنا روي١٠٧٥اضي عبدالودود در سال اي كه به ق  در مصاحبه-3
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قرار زير  نگاران ديگر به بيانات تذكره نقل كرده بافته شاه وارد را است، لذا شفيق گ
  :تطبيق داده است

اند، چون راج محل  مخفي نماند كه شاه وارد، مولد ميرزا را راج محل نوشته”
  .١“شده و پتنا داراالماره است، مولد ميرزا پتنا اشتهار يافته قريب پتنا واقع

ا  آن رل تحقيق بايد اولبيانات شاه وارد، ممكن است درست باشد ولي طبق اصو
  :شاه وارد ادعا كرده است كه. بيانات ميرزا بيدل مقايسه كرد بعد پذيرفت با

تشويش معاش رحل  ميرزا تا مدت يك و نيم سال در خانة راقم اين اوراق، بي”
حكومت نارنول من  اقامت افگند تا آنكه قاصد شكراهللا خان كه در آن ايام به

  .٢“ پيش ميرزا رسيد و مكتوب اشتياق مع زري رسانيدپرداخت اعمال ميوات مي
دهلي آمد  از متهورا به جريه ١٠٩٦در صورتي كه طبق گزارش بيدل، وي در سال 

 جمنا نةاخدرواي در كنار  اي يا تكيه شكراهللا خان نوشت كه برايش خانه الفور به و علي
 هزار روپيه خريدكرده بدو پنج اي را به گفتة خوشگو، نواب مزبور خانه  و به٣كند تهيه

هنگامي كه شكراهللا خان جهان را بدرود  جريه ١١٠٨سپس در سال . ٤تحويل داد
  :نويسد پسر بزرگش كه شكراهللا خان ثاني نام داشت در نامة تعزيتي بيدل مي گفت، به

از دست رفت دامن دولتي كه سلسلة موافقتش دوازده سال محرك عسرت ”
  .٥“م عبرت يكباره بر روي ادبار گشودساز انفاس بود، چش آهنگي

ميان آورده  اينجا وي سخن از حمايت و سرپرستي دوازده ساله نواب مزبور را به
هجري  ١٠٩٦كنيد، همان سال  جري دوازده سال كمه ١١٠٨پس اگر از سال . است

                                                
  .٥٤، كراچي، ص شام غريبان: آبادي، منشي لچهمي نراين  شفيق اورنگ-1
  .٥٣ همان، ص -2
  .١٥٢كشور، ص  ، نول)شمولة چهار عنصر (رقعات: آبادي، ميرزا عبدالقادر  بيدل عظيم-3
  .١٠٩، دفتر ثالث، پتنا، ص خوشگوسفينة :  خوشگوي دهلوي، بندرابن داس-4
  .١٤٧كشور، ص  ، نول)شمولة چهار عنصر (رقعات: آبادي، ميرزا عبدالقادر  بيدل عظيم-5
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دهلي  هجري به ١٠٩٦شود كه در سال  بدين ترتيب از بيان بيدل روشن مي. آيد برمي
پس اساسي كه . خانة خريدكرده شكراهللا خان اقامت گزيده است مستقيماً به او ،رسيده

دانشوران مزبور در باال بر طبق آن بيانات شاه وارد را مستند قرارداده بودند، پوچ و 
  .رسد  مينظر سست به

، يكي اعتقاد بيدل دربارة حشر و نشر و بهشت و دوزخ مثال چهارم مربوط است به
  :نويسد ، در اين مورد مي(Jan Rypka)ايي جان ريپكا از مورخان اروپ

“He rejected the doctrine of life after death, fairy tales of 
Paradise and Hell”1 

حشر و نشر و داستانهاي زيباي بهشت و دوزخ را انكاركرده  يعني بيدل اعتقاد به
را مأخذ خود قرارداده ) بيدلدربارة (چون جان ريپكا اثر خواجه صدرالدين عيني . است

ولي يكي . رود كه خواجه مزبور هم همين عقيده را داشته باشد است، لذا امكان آن مي
از نويسندگان و منتقدان معروف زبان اردو، آقاي نياز فتحپوري هم همنواي ريپكا 

  :نويسد نامبرده مي. رسد  مينظر به
  دماغي گفتيم فردا ياز ب  درهاي فردوس وا بود امروز: بيدل گفته است”

توان روشنتر از اين شعر در مورد انكار روز حشر پيدا كرد؟ يعني چيزي  آيا مي
گويند، درهاي آن هم امروز بر روي ما باز است اما اين  مي» فردوس«كه آن 

  .٢“ايم فردا موكول كرده دماغي ماست كه آن را به بي

                                                
1- Jan Rypka: History of Iranian Literature, p.517. 

گفتة صدرالدين عيني را نقل » ها شاعر آيينه«چنانكه آقاي دكتر شفيعي كدكني در كتاب خود 
عيني بخارايي، (“ زندگي پس از مرگ و افسانة بهشت و دوزخ بود او منكر اعتقاد به” : اند كرده

، ها شاعر آيينه: ؛ شفيعي كدكني، دكتر محمد رضا٤٠، ص ميرزا عبدالقادر بيدل: خواجه صدرالدين
  ).٨٢تهران، ص 

  .٦، ايوان اردو، پتنا، ص حيرت زار:  به حوالة عطا كاكوي، سيد شاه عطاءالرحمن-2
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 كه تحقيق اصول بيدل و ديدگاه اين دانشوران بدين علّت دچار اشتباه بزرگي شدند
  :گويد بيدل مي. وي را درنظر نداشتند

گشودنها گرهگشاي سخن در سخن شود بيدل كار لب  فتد  ن اخني  ن  به 
  :كند العقيده به قرار زير اعالم مي عنوان يك مسلمان راسخ بيدل خودش را به

   درش افسر ماستجهان خاك به
  

  در عدم سايه او بر سرماست
  پيروانيم چه هستي چه عدم  

 
  ١دين احمد همه جا رهبر ماست

حشر را   را رهبر خود قرارداده است چطور ممكن است روز)ص(كسي كه دين احمد
  .انكاركند

هجري بيدل با برهمني  ١٠٨٠بابا حسن ابدال در سال  عالوه بر هنگام سفر به
 برهمن مسئلة قيامت را مطرح كرد كه چطور در يك چشم زدن برپا. برخورد كرد

. ٢بيدل بدو پاسخ مثبت داد و او از آن اطمينان بدست آورد و مسلمان شد. شد خواهد
توانست   بلكه مي،تنها بروز بازپرس ايمان داشت دهد كه او نه اين ماجرا نشان مي

اش را مورد تأييد  اشعار زير هم اين عقيده. كند حق ثابت بهبراهين و داليل آن را  با
  :دهد مي قرار

  صورت انجمن گر محو شد پروا كراست
  پيكر خاكي ما را بره سيل فنا

 باشد امل مولي آتش ديده را كوتاه مي

  ما نقش دگر خواهد نمودخامة نقاش 
  باد بربادي از آن نيست كه معماري هست
 چشم ما عمريست بر روز جزا افتاده است

ي دماغ بي/بود امروز درهاي فردوس وا«شود كه در شعر  آنگاه پرسش مطرح مي
آن را » عرفان«فردوس عبارت از چيست؟ پس بيدل خودش در مثنوي  ،»يم فرداگفت

  :گويد مورد شرح قرارداده، مي
  

                                                
  .١، صفدري، بمبئي، ص كليات بيدل: آبادي، ميرزا عبدالقادر  بيدل عظيم-1
  .٣٢٣كشور، ص  ، نولچهار عنصر: آبادي، ميرزا عبدالقادر  بيدل عظيم-2
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  خلد و دوزخ كجاست چشم به مال
  

  جز حصول نتايج اعمال
  عمل نيك هر قدر كاري  

  
  آري همه فردوس بار مي

  هر كجا فعل زشتت استاد است  
 

  ١تكلّف جهنّم ايجاد است بي
  :نويسد مي» چهار عنصر«ر خود و در كتاب منثو

اشارت است از دلهاي مروت تخمير و جهنّم عبارت است از » فردوس«تكلّف  بي”
  .٢“پذير طبايع خست

  منابع
پور،  ، بانكي)نسخة خطّي (مجمع النفايسالدين علي خان،  آرزو گوالياري، سراج .١

  .پتنا
  .پور، پتنا ، بانكي)نسخة خطّي (يد بيضا: آزاد بلگرامي، مير غالم علي .٢
  .، الهوربيدل: اختر امرتسري، خواجه عباداهللا .٣
  .م ١٨٨٥كشور،  ، نولچهار عنصر: آبادي، ميرزا عبدالقادر بيدل عظيم .٤
  .كشور ، نول)چهار عنصرشمولة  (رقعات: آبادي، ميرزا عبدالقادر بيدل عظيم .٥
  .٤ي، ج ، به تصحيح خليل اهللا خليلكليات بيدل: آبادي، ميرزا عبدالقادر بيدل عظيم .٦
  .١، صفدري، بمبئي، ص كليات بيدل: آبادي، ميرزا عبدالقادر بيدل عظيم .٧
  .٣، ٢، ١، كابل، ج كليات بيدل: آبادي، ميرزا عبدالقادر بيدل عظيم .٨
  .كشور، لكهنو ، نولچهار عنصرآبادي، ميرزا عبدالقادر،  بيدل عظيم .٩
، )نسخة خطّي (صحف ابراهيم): الدوله امين(خليل بنارسي، علي ابراهيم خان  .١٠

  .پور، پتنا بانكي
  .، پتناسفينة خوشگو: خوشگوي دهلوي، بندرابن داس .١١

                                                
  .٢٢٨، ص ١، كابل، ج كليات بيدل: آبادي، ميرزا عبدالقادر بيدل عظيم -1
  .٤٦٠ور، ص كش ، نولچهار عنصر: آبادي، ميرزا عبدالقادر  بيدل عظيم-2
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  .، دفتر ثالث، پتناسفينة خوشگو: خوشگوي دهلوي، بندرابن داس .١٢
، ٩گره، شمارة  ، اعظممعارف، آبادي نه تهي؟ كيا بيدل عظيم: سليمان ندوي، سيد .١٣

  . م١٩٤٠اوت 
  .، تهرانها هشاعر آيين: شفيعي كدكني، دكتر محمد رضا .١٤
  .، كراچيشام غريبان: آبادي، منشي لچهمي نراين شفيق اورنگ .١٥
  .، امرتسراويماق مغل: عبدالقادر خان، ميرزا .١٦
  .پور، پتنا ، بانكي)نسخة خطّي (سفينة عشرت: عشرت هندي، درگا داس .١٧
  .، ايوان اردو، پتناحيرت زارعطا كاكوي، سيد شاه عطاءالرحمن،  .١٨
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