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   عبدالقادر بيدلميرزاسخنوران همزمان 
  ∗ي انصاريغالم مجتٰب

خود را از  )ه ١٠٢٨-١١١٨(ب يز اورنگ، ي دولتفراوان تت اشتغاالعلّ  بههرچند
 يليشان را خيا )م ١٧٠١/ه ١١١٣ :م( ءساالنّ بيسخنوران معاصر دور ساخت، دخترش ز

 از سخنوران و ياري بسةعد.  نمودها ي کرد و سرپرستها  نوازش، داشتهيز و گراميعز
اشرف . دندي گذراني و راحتيآرام  به را خوديطفتش زندگانمال ةيسندگان در ساينو

 دلي، بيري کشمي، غن)ه ١١٠٨ :م( سرهندي يناصر علميان ، )ه ١١١٦( يمازندران
 ي شعريها گران اشتغالي از دياريو بس )م ١٦٤٤-١٧٢٠/ه ١٠٥٤-١١٣٣ :م( يآباد ميعظ

فارسي  مؤلّف، ي دکتر نورالحسن انصارسخنطبق  بر.  را ادامه دادند خودشانيو ادب
  :زيب اورنگادب بعهد 

 يطور سرپرست آن ه را بي زبان و ادب فارس، هندن مغوالةگر در دوري ديکس”
  .“بيز اورنگساء بعد از النّ بيکه ز  چنان،ننمود
ق ي تشويو نثر فارس نظم ترقّيل و  هندوستان در تحوان مغوِلي فرمانرواةباً هميتقر

وجود انحطاط در  ن جهت است که باي هنرمندان کردند و از همينمودند و سرپرست
 را ترقّي در کشور هند رفتار يب، شعر فارسيز اورنگاستحکام دولت مغول بعد از 

 وجود ةعرص  بهن دورهي ا دري قدر زبان فارسيشاعران برجسته و گرام. برقرار داشت
 يها ها نام ان آنيم در. ه ساختندي را پرماادبياتن زبان و أت خودشاقيخلّ ابقدم نهادند و 

، حاجي )ه ١١٤٩ :م( شيرازي  شيخ حسين شهرتالممالك عبدالقادر بيدل، حکيم ميرزا
د ي، س)ه ١١٠٧ :م( الهوري  زمان راسخمحمدر ي م،)ه ١١١٩ :م(  كشميرياسلم سالم
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حكيم چند ندرت  ، الله)ه ١١٣٩ :م(ري  كشميگ قبولي بيعبدالغنميرزا صالبت خان، 
ه قابل  البتّ)ه ١١٢٦ :م(و ميرزا افضل بيگ سرخوش الهوري ) ه ١١٥٠ :م(تهانيسري 

  .ر استتذکّ
 عبدالقادر ميرزاغار  اريبلکه  ، نه تنها معاصريرازين شهرت شيخ حسيم شيحک

ر خسرو ي هم مانند اميو.  استدل بودهيب
ب تا يز گاورن هفت پادشاه از يها دوره
 يشاعر.  مشاهده کرده بودرا شاه محمد

مضبوط و کهنه مشق بود و شعر برجسته و 
 اسلم سالم يدل و حاجي بميرزا. پرمغز دارد

شان ي بودند و اي ويمياز دوستان صم
 نشست و برخاست) م ١٦٥٣-١٧٠٧/ه ١٠٦٣-١١١٩( اعظم شاه محمدشهزاده  باوسته يپ

ن شاعر معروف ي اةخان  بهان دولت بارهايز اع ايکيد صالبت خان يس. کردند مي
م چند يگ قبول، الله حکي بيعبدالغنميرزا . دش  ميمهمان جا آنهنگام ر يد رفت و تا مي

دوستان از  )ه ١١٢٦: م( دهلوي ين داس خوشگوباربندالله  سفينهندرت و صاحب 
  : مذکور استخوشگو ةسفينکه در   چنان،ز و هواخاهان شهرت بودنديعز

رزا ي هندوستان صحبت داشته و با مياعر کهنه مضبوط بوده با اکثر شعراش”
د ي سي روز…جا گذرانده کي اسلم سالم در سرکار اعظم شاه يدل و حاجيب

گ قبول ي بي عبدالغنميرزا مهمان شده آن روز ي وةخان  بهآتش ريصالبت خان م
از دپر يت که معنق او بود همراه نبود با خان مذکور گفيق شفيار غار و رفيکه 
فاقاتّ هاب کجاست که تشريف نياورده؟ حکيم چند ندرت و فقير خوشگو اکثر بنو 

  .١“نمود  مييل و مهربانار تفضّيم بسيشد  ميدر خدمتش حاضر
 خدابخش خان، پتنه و انجمن ةش در کتابخانيها  نسخه،وان استيشهرت صاحب د

ب ي ترتيدي و تنقيقي تحقي از بررسوانش را بعديبنده د. شود  ميافتهي بنگاله يايآس
 . دانشگاه پتنه موجود استة از آن در کتابخاناي نسخهام که   نوشتهي دکتررسالةام و  داده
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س، هشتاد و ا مخمت زده غزل، هشتيباً هشتصد و سين شاعر برجسته تقريوان ايدر د
ن ي ا اشعاري تمامة عدترتيب نيا هب. دارد وجود رباعي و شصت و هفت هشش قطع

م حاذق سرکار مغول ي بلکه حک،شهرت نه تنها شاعر. شاعر در حدود شش هزار است
فن   بهتعلّق معشق نشترصاحِب . م بودي عظت شهريهند هم بوده و در فن طبابت دارا

 آزاد يطور غالم عل نيهم ،١“راز بودي انفاس شيٰسي عياز حکما” گفته که يطبابت و
 صداقت ياشه و اطبي درست اندياز شعرا” گفته که  شعر و فن طبابتشةدرباربلگرامي 

در ”ابن داس خوشگو گفته که ر تذکره و دوست معاصرش بندو صاحِب ٢“شه استيپ
 .٣“رساند  ميخلق خدا  بهضي و اقسام ف…نوس را طرفيحکمت و طبابت لقمان و جال

 ياطب از ايکي اعظم شاه يند که روزيگو  ميسفينه و سيفاالنّ مجمع ةصاحبان تذکر
گر چون شهرت ي قضا را روز د،کند ايش سرمه مهيش کرد که برايسرکار خود را فرما

عرض   به الفوريشهرت ف.  اشتباه نموده سرمه از همانان طلب کرد، شديدر حضرت و
  :رساند

 چشم هچشم ب ه بيکن  ميه طلبـر سرميز غ
 ٤چشم هچشم ب ه بيکن  ميمن نگاه غضب هب

  اسلم سالم است کهي حاجمحمد  بهدل موسومي بيرزام قدر يگر دوست گراميد
 شاعر يخ محسن فاني شي ول، بودي پسر برهمن، حالدر بدِو. ر عالقه داردي کشمةخطّ به

سالم هم   اسلم. اسالم آوردةطيح  به راي ويغن ا ملّي و استاد گراميبرجسته و صوف
در گجرات   اعظم شاهمدمحند که چون يگو يم و  اعظم شاه داشتمحمدسرکار   بهتعلّق
ن يخ حسيم شي حک،دلي بميرزا بهجا   در خدمتش بود و همانجا ن آيف نموده، وتوقّ

 مذکور ة سرکار شهزاديان در استخدام رسمآن ةر زمان راسخ برخورد که هميشهرت و م
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اهللا رفت و  تيحج ب  به اسلم سالم از حضرت شهزاده اجازه گرفتهي حاججا نيا. ١بودند
د، يقتل رس  بهدست برادر کالن ه مذکور بةچون شهزاد.  مراجعت هند نموديمانپس از ز

دل ي بميرزا با جا ني اقامت نمود و اير در دهلي زادگاهش کشم مراجعِتةاراد  بهيحاج
وان يد و از ديافت و احوال مسافرتش پرسي موصوف احوالش را درميرزا .مالقات کرد
 هاتش آشنا بودي ابةهم با ي پاسخ داد که ويحاج. اتش بر او باز خواندي از ابيخود برخ

خواست   مييطور حاج نيا هب. کند اش را استماع ات تازهي از ابيو خواهش کرد که بعض
 وسته مطالعهي را پميرزاوان ي ديرا وي ز،دل را معلوم کندي بميرزا شعر ترقّيکه رفتار 

 چ شاعر را مطالعهي هواندي يوان حاجيش بجز دي هم در همه زندگانميرزاو  ٢دکر مي
 ن ساليد و در همير رسيکشم  بهيهجر ۱۱۱۹ در ين مالقات حاجي ابعد از. کرد نمي
 ي برجسته و داراي اسلم شاعريد که حاجي گوسفينه ة تذکرمؤلّف .٣ديمرگ رس  بهاناًياح

ازده يباً يوان است و تقري صاحب د،االتش بلند و مهر از نزاکت استيخ. مقام ارفع است
وان ي همواره از ديد که ويگو  ميد صالبت خان مذکوريس. ات گفته استيار ابهز

 در يقت حاجيدر حق. به بودياالت پرمغز و غري خةکرد که مجموع  مي استفادهيحاج
  :دي گوسيفاالنّ مجمع مؤلّف.  استاد دوران بوديسخنور
  .٤“ار کم برخاسته استيگر هم بسي دير چه از جايمثل او از کشم”

د در ي خدابخش خان پتنه وجود دارد، قصاةوانش که در کتابخانيسخه ددر ن
  موسوميک مثنوياو .  اعظم شاه موجود استمحمد ةب و شهزاديز اورنگ مدح
  .٥وان شامل استي گذاشته که در همان دي هم از خود باق»يمعان گنج«به

دل است ي ب عبدالقادرميرزاق ياران شفي از يکي هم ي زمان راسخ سرهندمحمدر يم
 تخلّصن مير مفاخر حسيم  به خود موسوم شاگرد عميو. ر احمد بوديکه نام پدرش م
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 محمد ة علوم ماهر بود و در خدمت شهزاديها شتر رشتهيراسخ در ب . بود»يساق«به
  محترميلي مذکور و دوستانش راسخ را خةشهزاد. ز بودي مناسب فاةعهد اعظم شاه بر

 مذکور ةکرد که خودش شهزاد داي خاطر پتعلّق ي بنگالي با پسراناًيراسخ اح. داشتند مي
نظر  ن فعل راسخ شهزاده را ناموافق طبع آمد و راسخ را ازيپس ا. را مرغوب نظر بود

. ار کردي اختينينش وطن خود بازگشته گوشه هن راسخ بيبعد از ا. ص نمودانداخته مرخّ
 ي معانيدگيچيال و پي رفعت خ.د طرز بوال و صاحِبيقدرت، نازک خ  بايراسخ شاعر

 بات تازه ابرازيبه و ترکياظ غرف الةبا را در پردين زياو مضام. صات شعر اوستمشخّ
 يلي خيرازين شهرت شيخ حسيم شي اسلم سالم و حکيدل، حاجي بميرزابا . نمود مي

 صاحِب. ها داشت شان صحبتيا  داشت و در مجالس شعر و سخن باها قربت
 يليک مطلع گفت که خي ي ويسد که بارينو  ميسرخوش  بهسوم موالشعرا کلمات

  :طور بود نيا آن مطلع. مطبوع افتاد
  ١دارز  نمياين نعمت دنيش خلل ايتشو به  ارزد ا نمـي  ه  دوه عشرت  ان ياندک تلخ  هب

ح يچون سرخوش مطلع مذکور خودش را بر راسخ باز خواند، راسخ برجسته تصح
ن شعر يا. د باشدي با»کاوش« آن يجا هد بلکه بيآ  نميال مناسب ح»يتلخ« ةنمود که کلم

  . فکر راسخ استةديمعروف است چکو  مشهور يليکه خ
  ٢بان آمـد  يگر  به آنچه از دست برآمد      جنون تنگ آمـد    يباال  به صبر ةجام

 »ديشه« بهتخلّص مير قاضيم. ق بوديم و مقبول خالي عظي راسخ شاعرترتيبهر  هب
 فوت شد ۱۱۰۷سال راسخ در .  بودندين واضح شاگردان وو پسر خواهرش ارادت خا

  :خ وفاتش گفتي تارةفضل سرخوش قطعا ميرزاو 
ــد ــوش خخ خــان راســ زمــمحم ــغــيدر  الي ــجــ ها ب   پردان ســن جــيران آف
  ٣مرد  به خـه راس ـت با دل ک   ـخرد گف   خ فوتش دل از عقل خواستيچو تار
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.  گذاشتي از خود باق»اديداد و فر«  به معروفيک مثنويوان شعر و يک ديراسخ 
 صاحِب.  استي معاصر مشتمل بر موضوعات اخالقيها يش چون مثنوا يمثنو

  .ده و مغلق استيچي پيلي خين مثنويد که ايگو  ميسيفاالنّ مجمع
 ي وبر طبق اقوال خوشگو. ر بودي از کشم»قبول« بهتخلّصگ مي بي عبدالغنميرزا
ست که استادش محسن  ا بر آنالخيالةمرا صاحب يول. د بو»ايجو«گ يداراب ب شاگرد

 ي و پردل بود و در سخنوريشانيمرد خنده پ. ١ر ماندي عمر در کشمة بود و او هميفان
 را مطبوع يسينو  و مغلقي و معانيدگيچيپ

 الفاظ ي و صنعتگريانين بيدر شعر رنگ. داشت
ن يداشت و خودش همچن  مي دوستيليرا خ

 را ين سبک مخصوصي بلکه اار کرديسبک را اخت
ن ي ايعادر صحت اد. ن متداول نموديدر معاصر
ن يت نوشت که در آن هم ايک بي يسبک و

  : داشتي را مرعيسبک مخصوص
ــ ــ اب ــوگ ــتر ش ــقود مر ب   ٢ که نباشدش دو محمل    يشعر  لاب

     
د و ير ماند مورد تنقي عمرش در کشمة همي که غنالخيالةمران حرف صاحب يا
  خودشيکه غن ن حرف اشتباه است چنانيداست که اياز اشعارش پ. ستض ايتعر
  :ديگو مي

  ر مـرا يباغ کشم  بهن بخت رسان  يا  ر مـرا  يـ  هنـد دلگ   يوات ه س کرده
  ٣ر مرا ـين بده طباش  ـ صبح وط  يا  تـاب ي ب يبـ يرارت غر تم ز حـ   گش

ر ي دجا نروز شاه بود و آي فة هم رفته بود که بنا انداختي دهلة کهنةقلع  بهيغن
 دمتعد.  و نادران بوديز و هواخواه مردمان عاديار آمياو طبعاً مرد بس .ف نمودهتوقّ باز
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 از يهر گاه در آن زمان شاعر
 از ، صائبرفت  ميرانيا ههند ب

ا از اشعار يد که آيپرس ي ميو
 ؟اي  آوردهيا يه هديغن



  ٣١٨  قند پارسي

  

ر يالملک وز د که در مدح نظامي گوسفينه  صاحِب ود در مدح رجال دولت گفتهيقصا
ده در مدح يک قصي. ١د نوشتيشتر قصايوله بالد الممالک صمصام ين و بخشينخست

 يد که ويخوشگو گو. ش بها گرفتي بةم رساند و صليتقد هته برجمله ترخان هم نوشيم
ک غزل ي يبار. ٢ استفاده کرديلي او خةاز استعداد شاعران خودش در صحبتش بود و
ت يت آن غزل را انتخاب نموده خوشگو را هدايک بي يغن .گفته بر او عرضه داشت

ر و مؤخّم را مؤخّکرد که مصراع مقدن طور يا هکور خوشگو بت مذيب. م سازدر را مقد
  :بوده

  ٣جز شکست نه بوده است کار و بار فلـک       به  لــکار فنگــست س دل گــشةشيــزار شهــ
  :ن شديت مزبور چني بيح نمودن غنيبعد از تصح

  ار فلـک   دل گـشت سنگـس     ةشيـ زار ش ه  جز شکست نبوده است کار و بار فلـک    به
 معروف يليبود که در آن زمان خ نوشته يا وله قطعهالد  صمصامب در مدح اسيغن
  :اس شده بودالنّةمعا و زبانزد

  ل زرشـذرد نعـا بگير ز درـبک رو گـآن س
  س باللـر چون عکـگردد ز آب بح ميـ نتر

 مغرب دور هست  بهد گريدر نفس از مشرق آ
 ٤بال  بهن آردـيان زـکر که از دامي پيرـآن پ

 سالش يقت کهنگيدر حق. داستيافت از اشعارش پي عمر بلند ين امر که غنيا
 ٥)۱۱۳۹(ه نُ و يکهزار و صد و سيدر القصّه .  شدها ش باعث هزاران زحمتيبرا

 ي علمحمدر مدفون گشت ي کشميالشعراةن جهان درگذشت و در مقبري ا ازيهجر
  :ن قرار استي گفت که بديا ماهر بر وفاتش قطعه

  يخ کامل محسن فانيض صحبت شيچو دادش ف
  دـ شيته دانـاب او در نکـ اصحةـرحلقـ سينـغ
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  سخنوران همزمان ميرزا عبدالقادر بيدل  ٣١٩

  

 خشـيد تارـيش را گردـي چون کرد بزم خويته
 ١دـ شيـانـاز دار ف اـ دارالبقيوـ سيـه آگاهـک

 ياستادش محسن فان.  زمان خود بودة بود بلکه دانشمند برجستي نه تنها شاعريغن
 همواره اصالت ه بود که شعرن امر متنبي ااو از. داشت ميز و محترم ي عزيلي را خيو

  :داشت  مي خفاة را در پرديفضل و دانش و
ـ ز هاند ب  که بم  يا وهيچو م   ده فضل و دانش منيز شعر من شده پوش       ٢انر بـرگ نهـ    ي

 يامه اقبال شاعر بزرگ زبان اردو و فارسعلّ.  بودي خود اصالً غني در زندگانيغن
 معلوم ي اشعار غنةع مجموةعد. کند  ميني تحسيلي او خة شاعراني هنرمندةدربار

 از سخنوران يکياو . دست است هت بيباً نه هزار بي تقري ويوان چاپي در ديست ولين
ر مقامش بعد از محسن يان سخنوران کشميم در رود و  ميشمار هن هند بي سرزمهبرجست

 يت غنيک بيران آماده بود که در عوض يصائب شاعر بزرگ و معروف ا.  استيفان
 ، صائبرفت  ميرانيا ه از هند بيهر گاه در آن زمان شاعر.  بدهديو هوانش را بيهمه د
، فطرت ينيد قزوي؟ طاهر وحاي  آوردهيا هي هديا از اشعار غنيد که آيپرس  ميياز و
  .٣کردند  ميداشتند و همواره مطالعه  مي مطبوعيليخ  رايدل شعر غني بميرزا و يموسو
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