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  شناسي بيدل
  تأليف استاد خليل اهللا خليليمروري بر كتاب فيض قدس 

  ∗ رياضمحمد

  اند ي كه كم نواختهيشنيدني است نوا  عر بيدل ماداز شافل از انمباش غ
 عصر تفكّردرستي شاعر و نويسندة بسيار بزرگ و م هابوالمعاني ميرزا عبدالقادر بيدل ب

دامه علّ. آيد حساب مي هه بتيمورياِن شبه قاردر يك بزرگ اقبال شاعر و نويسندة محم 
سدة زبان انگليسي اظهار نظر نموده كه بيدل بعد از فيلسوف هندوي  همقالة ممتد خود ب

 است كه از خاك تفكّر م مهميتچاريا دومين شخصآنهم ميالدي شنكر قرن ،  هجريسوم
 و ابتكار سخت تفكّرم و نثر بيدل با  نظكليات دتار و پو. ه برخاسته استقار پهناور شبه

رشته شده و سبك وي هم با تقاضاي زمان و مكان و شايد با تمايالِت شخصي وي س
ش كلياته مشكل اصلي همانا افكار و نكات نادر است كه در البتّ. ر استدشواصعب و 

  :اين نكته پي برده بود هخوريم و شايد شاعر خود ب آنها برمي هب
  راو كسي چه شرح كند معني نكوي ت  رتي بيدلوِن حيافسدم ز فرق تا ق
. جهان گشود  بهديده) پتنا، هند(آباد  م در حوالي عظيم ١٦٤٤/ه ١٠٥٤بيدل در سال 

تي پيش از يان بوده، مديتيره تركان ارالس يا برالس چغتا  بهنياكانش كه منتسب
بيدل در نتيجه اوضاع . ه بودندگزيدهر ترِك مقام نموده در جايگاه مزبور سكني ماوراءالنّ

صرف . دهلي وارد شد  بههجري ١٠٧٥هاي خانوادگي، در سال  بغرنج عصر و نابساماني
ة زندگاني وي در همين شهر سپري ه بقيقار نقاط مختلف شبه  بهنظر از سفرهاي وي
  ).گي سال٧٩سن  هم ب ١٧٢٠/ه ١١٣٣ :م(ست جا نيگرديد و مدفنش هم

                                                   
  .)پاكستان (آباد اسالم. استاد و پژوهشگر زبان فارسي ـ  ∗
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 نويسنده مبدع و همچنين شخص پاكدل و مستغني مورد بيدل از حيث شاعر و
عالمگير شاه زيب   اورنگمحمدي پادشاه معاصر احترام معاصران قرار گرفته و حتّ

  :سه بيت زير وي استناد جسته است بههم در رقعات خود )  ه ١٠٦٨-١١١٩(
  نيستآنچه ما در كار داريم اكثرش در كار   حرص قانع نيست بيدل ورنه اسباب جهان  

*  
  آيد اجـابت از ره حـق بـهر اسـتقـبال مي  بترس از آه مظلومان كه هنگام دعا كردن  

*  
  ر سود باشـفك هگويم زيان كن يا ب ن نميـم

  خبر در هرچه باشي زودباش اي ز فرصت بي
 م كهيبين نويسي يا ناقد ادبي را مي خي، تدكرهروه، كمتر مقار شبهران نامي از متأخّ

ه ننموده و مقام وااليش را بيدل توج به
 طور كه دكتر نبي ه آنالبتّ. نستوده باشد

ميرزا «هادي استاد دانشگاه عليگره در اثر 
  :زبان اردو نوشته است هخود ب» بيدل
قدرشناسان واقعي بيدل در افغانستان ”

  .“كنند و تاجيكستان زندگي مي
 ادب دوست جهان از دان و لو انعكاس صيت ذكرش در ايران و ساير نقاط پارسيو

  .ديرباز مشهود بوده است
 ولي ،ارائه گرديده) فارسي(زبان دري   بهي زيادةتاكنون آثار ارزندشناسي  در بيدل

. باشند د وي ميياي از افكار و عقا ها محتوي منتخبات نظم و نثر و پاره آن اكثر
. ده استز فارسي كمتر كسي دست  بهاحوال عجيب شاعر و نويسنده مبدع به راجع(

موسوم ) م ١٩٨٧ مه ماه ٤ :م(اهللا خليلي  چنين نيازي را اثر شادروان استاد خليل
 صفحه در قطع بزرگ ١٠٢اين كتاب كه داراي . سازد ي مرتفع ميتا حد» فيض قدس«به

يا » فيض قدس«. م در كابل انتشار يافته بود ١٩٥٥/ش.ه ١٣٣٤سال  هب. باشد مي
تاريخ والدت از باشد كه هردو حاكي   مي١٠٥٤ا عدد از روي ابجد برابر ب» انتخاب«

  :خود شاعر در قطعاتش گفته است. اند بيدل

» چار عنصر«عقيدة بيدل كتاب  به
دريايي است كه هركه آن را بداند 

شود و بر روي اين  بايد از خود تهي
 .چهار زانو بنشيند» موج  چهار«
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  ملـــِك ظهـــور هســـالي كـــه بيـــدل بـــ هبـــ
  

ــيض ازل تا    چــــون آفتــــاب تفــــز فــ
  

ــدش   ــرداد از مولـــــ ــي خبـــــ   بزرگـــــ
  

  »انتخاب«است و هم » فيض قدس«كه هم 
ت آميخته و  بيدل است كه سخ»چهار عنصر« بيشتر مبتني بر رسالة »فيض قدس«

شتن احوال نگا ههاي اردو يا انگليسي هم ب زبان هكساني كه ب. باشد نظم هم مي بهممزوج 
 و دكتر ٢ و شادروان عباداهللا اختر١اند مانند دكتر عبدالغني و كماالت بيدل پرداخته

 »فيض قدس«باز هم كتاب . اند  پرداختهچهار عنصرمطالعة عميق   بههادي، همگي نبي
 داراي مزاياي نادر تحقيقات داخلي است و مطالب ضمني و تبعي اين يمرحوم خليل

رسد كه استاد خليلي تا آن زمان ساير  نظر مي هچنين ب. باشد كتاب هم بسيار ارزنده مي
 بس قطور نظم و نثر وي را آمادة چاپ كلياتآثار بيدل را از نظر گذرانده بود و 

 داراي چهار  بيدلكليات. تاد خليلي است همانا اسكلياتب اصلي اين مرتّ. ساخت مي
) آموزش و پرورش(وسيله وزارت تعليم  هجلد ضخيم و كلفت در سه هزار نسخه ب

 جلد دوم مسي شهجري ١٣٤١سال  در اولجلد : دولت افغانستان در كابل انتشار يافت
 هجري شمسي ١٣٤٤سال  و جلد چهارم در مسيهجري ش ١٣٤٢سال  در سومو 

ق  ه ١٣٨٥/ش ه ١٣٤٤سال   بهق متعلّي نوشتة استاد خليلكلياتميه نگارش اختتا
بيدل در . باشد نثر آميخته با نظم مي  بهسه جلد نخست در نظم و جلد چهارم. باشد مي

 چهار عنصر قسمت .و نكات) هاي كوتاه نامه (رقعات، عنصر چهار: نثر سه رساله دارد
زندگاني   بهمطالب اين كتاب). ٣٤٤صفحه از ابتدا تا (اعظم جلد چهارم را محتوي است 

 معاصرين و حوادث عجيب ةه از نظر آميزش نثر و نظم و تذكرالبتّ. زند نگارنده دور مي
 و همچنين بعضي از  ها هاي سوانح سياسي و داستان العاده و مدخل ع خارقيو بيان وقا
خود » بيدل«ر اثر عباداهللا اختر مرحوم د. باشد غيره، اين كتاب خواندني مي مقاالت و

م در الهور انتشار  ١٩٥٢سال  هزبان اردو كه سه سال پيش از چاپ فيض قدس، ب هب

                                                   
 .ي ادب، كلب رود، الهورمجلس ترقّچاپ ، روح بيدلنويسندة كتاب   .1

 . م۱۹۶۱ م و چاپ دوم ۱۹۵۲چاپ اول ، الهور، ثقافت اسالميهادارة چاپ ، بيدلنويسندة كتاب   .2
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خوبي  هرا ب »عنصر چهار«آن استناد جسته، بعضي از مطالب  بهيافت و استاد خليلي هم 
آن است كه التزام عناوين فرعي استاد خليلي و يارانش كه در متن شرح داده ولي حق 

دكتر نبي هادي در . تر ساخته است ل انجام دادند، اين كتاب را آسانچاپ شدة كاب
 استفاده بنمايد، چون اين كتاب را نديده بود، ولي »قدس فيض«تأليف خود نتوانست از 

نهد و در   را ارج مي»عنصر چهار«تبويب رساله  كارويژه  ه را بكلياتاو زحمات مرتّبين 
  :نويسد توضيح و موضوع اين كتاب مي

در مجموعة نثر بيدل از نظر ضخامت و شهرت ”
رساله چهار عنصر، بيش از رسايل ديگر موجب 

 بدن و ةرابط. شود عالقة خوانندگان واقع مي
 استوار است و چهار عنصروسيله  هروح انسان ب

 لذا ميرزا بيدل ،ناميم ها را زندگاني مي امتزاج آن
افتتاح . رسالة خود داده است  بهرا خود عنوان مزبور يدر بيان كردن وقايع زندگان

د را احتوا كتاب طبق روش پيشين با حمد و نعت است كه صفحات متعد
  .“نمايد مي

نمايد كه اموري را ارائه خواهد داد كه در  در قسمت هدف تأليف نگارنده اذعان مي
بعضي از موضوعات خواهد پرداخت كه   بهها مواجه گرديده يا آن ادوران زندگاني ب

م  شخص متكلّاولجاي  هه بنويسندة رساله البتّ. خاطرش احياناً خطور كرده است هب
اين نغمة «، و »خمار خمستان عدم  بيئةاين نش«رد مانند وآ  فاعلي را ميةاصطالحات ويژ

  .»نواي طربگاه وحدت بي
اجزاي چهارگانة ايوان است يعني آب و آتش و » چهار عنصر«هرحال، مقصود از  هب

بسياري از شاعران و . اند ات متفاوت طبيعين مختصّها متضم ك و اينباد و خا
 دربارة مراحل مختلف زندگاني انساني نكات بديع عرضه چهار عنصر  بهنويسندگان نظر

است كه از اجزاي آب و آتش )  ه ٧٢٥ :م(جمله يكي امير خسرو دهلوي  از آن. اند داده
گانة  هاي دواوين پنج  ديباچهويژه در هب. زند ع امزجه حرف مييو باد و خاك طبا

  : هم در اين بابت سخناِن شيوا عرضه نموده است»قدس فيض«صاحب . خودش

شعِر بيدل اگر مشكل است 
باشد  تر مي نثرش از آن مشكل

و مشكالت آثار او از تفكّر و 
 .باشند هنرنمايي پديدار مي
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چهار عنصر در چهار فصل نگارش يافته و هر عنصر از فصل خاص بحث ”
شود و چنانكه عادت بيدل  عنوان جداگانه آغاز مي هعنصر ب هر… نمايد مي

عنوان عنصرها چنين . گردد يهات آراسته مياستعارات و تشب است، هر عنوان با
. هاي صحبت ارباب فضل و كمال  اشتعال شعلة مقاله و گرمياولعنصر : است

 صحبت بزرگان و يوان كودكي و گرماآن از  ن عنصر ناري است و دريگويا ا
گويا . عنصر دوم، روايح شكفتگي بهار عالم منظوم. كند خ طريق بحث مييمشا

عنصر . راند سرايي بيدل سخن مي ت و از شاعري و بديههاين عنصر بادي اس
گويا اين عنصر آبي است و از نثرهاي .  طراوت شبنمستان مراتب منثورسوم

عنصر چهارم غبار فشاني . نمايد بيدل و مقاالتي كه در هر مورد نگاشته، ذكر مي
 چه و آنن عنصر خاكي است و بيدل از هوا يگويا ا. ب استيبساط صورت عجا

عقيدة بيدل اين كتاب دريايي  هب. كند كه در زندگي مشاهده نموده، صحبت مي
» موج چهار«شود و بر روي اين  ن را بداند بايد از خود تهيآاست كه هركه 

  :چهار زانو بنشيند
  سـت بر روي چـار مـوج مربـع نشـستن ا            دانش در اين محيط ز خود رخت بستن است

ــفه ــار عنــصچــ همــي ب   “تن اسـت از دامگاه شش جهت وهم رسـ       تناشــدل گمر بي
اين امر .  نثر وي هم از بس قطور استكلياتبيدل بيش از صد هزار بيت سروده و 

چه شواهد در دست داريم كه بيدل  چنان. پرگويي و زودنويسي وي را مبرهن است
رغم روش خود  اتمام رسانده بود ولي علي هسرعت عجيب ب بعضي از آثار خويش را با

اين درنگ و تعويق .  سال تكميل نموده است٢١را متناوباً در » چهار عنصر «ةرسالاو 
ع و ارائه دادن يد است چون نگارنده در جمع و تدوين وقا اين رساله را مؤييتاهم

مندي را نشان داده  نويسان كمال عالقه شيوة مقامه همطالب تبعي و امتزاج نثر و نظم ب
آغاز گرديده هجري  ١٠٩٥ سالگي بيدل در سال ٤١ در »چهار عنصر«كار تأليف . است

كه خواهيم ديد  چنان.  تمام شده استهجري ١١١٦سال  هف ب سالگي مؤل٦٢ّو در 
ر بيدل ساير وقايع استفادة وافي از نويسندگان معاصر و متأخّ با» قدس فيض«صاحب 

گردآورده و داد زندگاني و نقدهاي ادبي پيرامون نثر و نظم وي را در اثر ستودني خود 
  .تحقيق و بررسي داده است
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  سبك نثر بيدل
مشكالت آثار او از تفكّر و   وباشد تر مي شعِر بيدل اگر مشكل است نثرش از آن مشكل

در عصِر بيدل . مشكل هندي استاو نويسنده و شاعر سبك . باشند هنرنمايي پديدار مي
از مركز فارسي از اين ويژگي در اين دورة بازگشت ادبي شروع شده بود ولي در خارج 

چه ميرزا مهدي  چنان. نوشتند نثر در آن دوره در ايران هم اصوالً مشكل مي. خبري نبود
منشي استرآبادي كه در حدود ربع آخر سدة دوازده هجري درگذشت تاريخ جهانگشاي 

عسيرترين و در رديف نوشته است كه از نظر لفظ و معني  را نادري و درة نادره
سجع ترجه دارد و استاد خليلي  البتّه بيدل زياد به. گيرند ميترين آثاِر فارسي قرار  مصنوع

وي از اسجاع . اين شيوة نويسندگي وي توجة خوانندگان را مبذول نموده است به
فانه صفحة كتاب را ذكر . آورد مثال مي» چهار عنصر «ةف رسالمتوازي و مطرولي متأس
 نكته الزم يادآوري اين ننموده است ـ

هاي كوتاه  ها در جمله است كه اين سبحع
. رفته است كار و طويل در نثر بيدل به

نويسنده عالوه بر سجع از استعارات و 
ويژة ادبي ديگر خود نيز استفاده تشبيهات 

سبك كلّي نثر بيدل كه مثل . نمايد مي
هاي فارسي مانند مقامات  كتب مقاله

 لستانگ و )ه ۵۵۹ :م(قاضي حميدالدين 
آميزة نثر و ) ه ۶۹۱ :م(شيخ اجل سعدي 

نظم است، از عبارت اختتامي زير چهار 
را ) ۲۱۴ تا ۱۹۷( صفحة كتاب ۱۹» تفتوحات و خس«عنوان  عنصر مبرهن است كه به

  :محتوي است
كمال معني انساني فتوت است يعني عروج مرتبة اخالق و نقص آن خست يعني 

ي را اگر خرام نازي است، قدم بر جادة ايثار شاهد زندگ. عدم مروت و اشفاق
سپردن است، و محاسِب نفس را اگر فراغ عشرتي است، نقد از كيسه بيرون 

كه جميع عرفا  شيوة اخالق هرچند شايستة احوال عرفاست، اما اين. شمردن

حضرت حق جلّ و عال پيغامبر 
سلّم  اهللا عليه و ما را صلّي

صفت عالم وعارف نستود  به
خُلق عظيم ستايش  بلكه به

پس خُلق از معرفت . فرمود
افضل است و كريم از عارف 

 )از چهار عنصر بيدل (.اكمل
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. صاحب فتوت باشند، انديشة خطا، زيرا كه معرفت كسبي است و فتوت ذاتي
وم را وم نتوان كرد، و زقّپراكندگي زقّ نماي استعداد نخل را بهدر حديقة نشو و 

هيچ پيچ و تابي دائرة گل  حلقة سنبل به. توان برآود سعي آرايش نخل نمي به
  :رباعي. پيوندد سلسلة سنبل نمي بندد و ريشة گل از هيچ راهي به نمي

  هـا كـو؟     يا آينـه چـشم گـشت، ديـدن          ها كـو؟    گل گر همه گوش شد، شنيدن     
ــ  تر ذاتـي دگـر اسـ    ر و جـوه   كسبي دگ  ــر آبگ ــه پ ــا يل ــاف ــ دنت دوي ــه   و؟ا ك

ي از معني شفقت بر دماغ ايشان يگويند و بو جمعي درس معارف و سلوك مي
  .اند، و مد احساني از كلك استعدادشان نباليده نسخه از عالِم اخالق نوشته. نوزيده است

ساخته آيينة فضِل  بيي، برم درياحقيقت ك علم و فضل را اگر موصوف به شخص بي
رحماني بايدش فهميد و صاحِب كسِب كمال را اگر منسوب آثار بخل مشاهده نمايي، 

علم در مزاج خسيس جز بر قوت خست . شبهه معلِّم درسگاِه شيطاني بايد انديشيد بي
حضرت حق جلّ و … پيمايد افزايد و فضل در طبع لئيم غير از جام امساك نمي نمي
خُلق عظيم  صفت عالم وعارف نستود بلكه به سلّم به اهللا عليه و  پيغامبر ما را صلّيعال
جا جوهر  اين.  است و كريم از عارف اكملپس خُلق از معرفت افضل. يش فرمودستا

لذّت جود غافل است،  اگر طبيعت از. ذاتي منظور است نه عوارِض كسبي علم و شعور
 احسان مايل است، از فزوني شكر ي باشد، و اگر بهجهد ايثار كوش شايد بخل عارض به

  )۱۹۷-۸ ص. (حق امداد خواه، مبادا دامن همت خار غفلتي بخراشد
اند و  سجع متوازن را حاكي» اشفاق«و » اخالق«در جملة اول عبارت فوق كلمات 

توان مالحظه  غير از اين سجع اسجاع ديگر و مناسبات لفظي ديگر را در اين عبارت مي
ساير لوازم ادبي و شعري  او نثر را با. گونه است د و سبك معمولي نثر بيدل همينكر

نماييم كه حاوي حمد  مثالي ديگر از آغاز رسالة چهار عنصر نقل مي. سازد برخوردار مي
  :خداست

عذر هرزه درايان بپذير و بيان . سرايي است صرفه خداوندا، زبان معذور بي”
هاي عنان نفس  گسستگي. فلت كالمان خرده مگيرنوايي است بر غ مجبور آشفته

 اختيار هاي مغز انديشه بي يشانيرناگزير خيال تازي است بسملي پرافشانده باشد، پ
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مقصدي جوالن اشك  بي. خراشد غباري دامن هوايي مي. هوس تازي است
  :فرد. سرايي مدعايي پرواز رنگ آشيان حيرت سرمنزل تعجب نمايي است و بي

ـ   پـوي    حيرانم، مـي   گويم و   مي   دانـم  فهمم راهي كه نمي    حرفي كه نمي    انمم و گري
قوت نظر  غواصي فكر از تو گوهري برآرند و نه آسماني كه به دريايي تا به نه

ي تا ا پرتوي بيرون نداده. اي تارت دانند رنگي نه بسته. هايت شمارند ستاره
االن تصوير اين رنگ هاي بهار ادراك از شكسته ب چاكي سينه. آفتابت خوانند

  :قطعه .هاي آفتاب فطرت از خاكسترنشينان شعلة اين نيرنگ است و داغ فروشي
 بحر بيـتاب كه آن گوهـر نايـاب كجـاسـت؟

  چرخ سرگشته كه خورشيد جهانتاب كجاست؟
  دير از غصّـه در آتـش كه چه رنگسـت صنم

  پوش كه محراب كجاست كعبه زين درد سيه
  اغ فـروش آتـش كوهـوس د اي سـمندر به

 “ماهيـان تشـنه بميـريـد، دِم آب كجاسـت
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