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   اقامت بيدل در دهليمحلّ
  ∗ادريس احمد

باشد،  ر شعراي فارسي در هند ميخّأابوالمعاني ميرزا عبدالقادر بيدل شاعر شهير دورة مت
هار چدر هند اساس شعر فارسي بر ”اند كه  فسور نورالحسن انصاري نوشتهوپرمرحوم 

 طوالني است، اين بحث خيلي. “ستون يعني امير خسرو، بيدل، غالب و اقبال قرار دارد
ترين شاعر زمان خود يعني قرن يازدهم و  م است كه بيدل بزرگمسلّقدر  ولي اين

فق هستند، نويسان متّ و در اين مورد تمام تذكره. شود دوازدهم هجري محسوب مي
 كه در اثر خود هيچ الشعرا كلماتجز افضل سرخوش معاصر بيدل و نويسنده تذكرة  به

حقيقت .  چهار سطر دربارة بيدل نوشته استتنهال نگفته و سخني از احوال و آثار بيد
الشعراي  اين است كه سرخوش طرفدار و دوست صميمي ناصر علي بود و او را ملك

  .دانست عصر مي
 ةپاي  كه بعد از درگذشت بيدل به)سفينة خوشگو( در تذكرة خود ي دهلويخوشگو

 بيدل را با القاب و آداب ،ذكرهل بيان كرده است و تاكمال رسيد، احوال بيدل را مفصّ
  :گويد بسيار ارادتمندانه آغاز و مي

ــوي  تن لب از مشك و گـالب      س ش مبايد ــا بگ ــت ــدســام آن قم ن   ابي جن
  …قبلة لفظ و كعبة معني، كدخداي سخن و خداوند سخنداني… 

  خن اسـت  پيغمبر و غوث و پيشواي س       ميرزا بيدل كه رهنمـاي سـخن اسـت      
ــدن   ــت در آفريـ ــالمروح يكتاسـ   باهللا كه پي سخن خداي سخن اسـت         كـ

                                                   
  .، دهليدانشگاه دهليارسي فبازنشستة دانشيار   ∗
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الدين راشدي در حاشيه تذكرة  سيد حسام
اند كه جمعي از   نوشتهالشعراء مقاالت

بيدل در كابل ادعا كردند كه  معتقدان به
هاي بيدل را در عصر احمد شاه  استخوان
كابل انتقال داده و در خواجه  ابدالي به

ولي . اند رواش در قرية ظريف دفن كرده
رسد و خود  اثبات نمي اين ادعا نيز به

 .كنند فضالي افغاني آن را رد مي

عرض  قدر به  فقط اين، تكرار نمايمراها  حال، مقصود بنده اين نيست كه تذكرههر به
 هجري ۱۰۵۴د حسن، بيدل در سال فسور سيوپرمرحوم رسانم كه برحسب تحقيق  مي

 ۱۰۷۵سال (ن بيست سالگي در س. دنيا آمد در كهرنگر در بنگاله به) ميالدي ۱۶۴۴(
اب هند شمالي نهاد و تقريباً بيست سال در مالزمت شهزاده اعظم و نو بهرو) هجري

هجري در دهلي ۱۰۹۵در سال . مصروف خدمت بودات مختلف شكراهللا خان در مهم 
  . جهان را بدرود گفت ميالدي۱۷۲۰/ هجري۱۱۳۳جا در سال  مستقر گشت و همين

 در جريان مطالعه روي بيدل، ،ه شدهد نوشتادربارة آثار منظوم و منثور بيدل زي
ذهنم خطور نمود كه  هموضوعي تازه ب

وجودي  كه با جالب نيز است و آن اين
د ايشان تعيين شده، ولي كه جاي تولّ

شان كه مدفنش نيز گشته  دربارة اقامتگاه
  .است، تاكنون اشتباهي وجود دارد
عا دارند عاشقان بيدل در افغانستان اد

ابل، افغانستان مدفون كه بيدل در شهر ك
الدين سلجوقي  در اين مورد صالح. است

  :نويسد نويسندة نامدار افغانستان مي
 قبر بيدل ،ق نشدمهند بودم، از بيدل خيلي جستجو نمودم، ولي موفّ حيني كه به”

كابل  اين فكر آمدم كه بقاياي او را به هاي خود به هم پيدا نشد و در پايان كوشش
 خواجه ةجايي كه در قري وطنش و باز به اش رسماً به و را از خانهجثة ا. اند آوره

  .“اند ها معروف است، آورده اييت چغةنام محلّ رواش به
اند كه جمعي از   نوشتهالشعراء مقاالتراشدي در حاشيه تذكرة الدين  سيد حسام

 شاه ابدالي هاي بيدل را در عصر احمد عا كردند كه استخوانبيدل در كابل اد بهدان معتق
يز نعا ولي اين اد. اند  ظريف دفن كردهةكابل انتقال داده و در خواجه رواش در قري به
  .كنند  ميرسد و خود فضالي افغاني آن را رد اثبات نمي به

اند كه نزد قلعة   نوشتهسفينة خوشگوحوالة  فسور نورالحسن انصاري بهوپرمرحوم 
  .ت و دفن شدجا درگذش  خود داشت و همينه خان،كهنه
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 كهنه و ةپناه، قلع  سپهري، جهانةآباد، قلع  تغلقةقلع: در دهلي چند تا قلعه است
 كهنه ةبنابراين نتيجه اخذ كرده شد كه بيدل در نواحي آن قلع.  فيروز شاه سوريةقلع

  .جا درگذشت خانه داشت و همان
 سال كنم كه بيدل بعد از ترك گفتن مالزمت شاهزاده اعظم در بنده عرض مي

  : خان نامه نوشته استدعا نمود كهاب شكراهللانو به) ميالدي ۱۶۸۴-۸۵( هجري ۱۰۹۶
فاق كشايد يا سهولت در اتّ اگر درين سواد موضعي كنار دريا يا لب شهر به”

  .“ تغيير مكان بگذردشتشوي بي… اي اختيار نمايد، مابقي مدت مهلتي تكيه
 كهنه ة كهكهريان نزد قلعةنه در محلّشكراهللا خان درخواست او را پذيرفته يك خا

جا   عمرش را همينةبيدل بقي. ر كرد برايش مقر ه وظيفهاو داد و دو روپيه يومي خريده به
وفات نمود و در ) ميالدي ۱۷۲۰ نوامبر ۲۴( هجري ۱۱۳۳ چهارم صفرگذرانيده در 

. رده بودبيدل از ده سال پيش از مرگ يك قبر براي خود درست ك. صحن خانه دفن شد
جا جمع  شعراء و ياران بيدل آن. گرديد رس برگزار ميجا مراسم ع هر سال در آن

صورت مجالس ادبي ادامه  رس بهبعد اين ع. خواندند ات بيدل را ميشدند و كلي مي
  .داشت

خوشگو .  كهنه كدام قلعه بوده استةست كه آن قلع احاال نكته مورد تحقيق اين
جا دفن شد و از   كهنه خانه داشت و همينةقدر نوشته كه در قلع دربارة بيدل همين

  .ميان آمد همين لفظ كهنه اشتباهي به
خوشگو .  نظر بنده بر يك سطر افتاد، كشميريةقلع حين مطالعه احوال غني به

 كهنه دهلي هم رفته بود كه ةقلع ضمن اقامت غني كشميري در دهلي نوشته كه غني به
  .ف نمودجا ديرباز توقّ  بود و آنبنا نهادة فيروز شاه

 فيروزي يا كوتلة ة فيروز شاه، قلعة كهنه، قلعةآيد كه مقصود از قلع از اين برمي
  .باشد شاه كه بيرون دهلي دروازه است، مي فيروز

 و ء، شعرانناحيه مسكوني وجود داشت كه صوفيادر نواحي يا اندرون قلعه 
زيرا از ازدحام، شور و غوغاي شهر پسنديدند،  روحانيون زندگي را در آن مي

بيدل هم از شكراهللا خان براي دريافت خانه در كنار دريا يا . آباد دورتر بود شاهجهان
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بيدل از ده سال پيش از مرگ يك 
هر . قبر براي خود درست كرده بود

جا مراسم عرس برگزار  سال در آن
ان بيدل شعراء و يار. گرديد مي
شدند و كليات بيدل  جا جمع مي آن

بعد اين عرس . خواندند را مي
 .صورت مجالس ادبي ادامه داشت به

دو فيروزشاه كنار دريا و لب شهر، هرجا يعني كوتلة  لب شهر استدعا كرده بود و اين
  .وصف را داشت

خواجه باقي . وني بودجا در زمان اكبر و جهانگير هم ناحيه مسك كه اين ديگر اين
جا يعني قلعة   كرد و از همين جا زندگي مي هم در اين)  هجري۱۰۱۲وفات  (رحباهللا

  .كابلي دروازه رفته بود فيروزي براي استقبال احمد سرهندي پياده تا به
حب شاه عبداالحد وحدت، شاعر صا

اهللا ديوان و صوفي و استاد شاه سعد
يخ شاه گل كه نواسة ش گلشن معروف به

 ۱۱۲۶-۱۰۵۰(احمد سرهندي بود 
شاه زندگي   فيروزةهم در كوتل) هجري

  .جا درگذشتند كردند و همان مي
رسد كه بيدل هم در  اثبات مي هپس ب

شاه كوتله خانه  ناحيه مسكوني فيروز
جا وفات نموده و در  داشت و همان

  .جا دفن شده است همان
چون قبر . حيه غيرمسكوني گرديدها منهدم شده و نا ممكن است با مرور زمان خانه

بيدل در خانة خود ايشان بود، هم با انهدام خانه با سطح زمين برابر گشت و حاال دو 
  .آباد گرديده است ديوم نزديك آن محلّااست

ف لّؤ هم هيچ نشاني از قبر بيدل معلوم نبود، مسيرالمنازلدر زمان تصنيف 
  : نوشته استالمنازلسير

 بر مزار بيدل كه در بيرون دهلي دروازه بود، نهاده شده گويند اين كتيبه مي”
  :بود

ـ  هان چ نش  بيدل از بي    ين گفت سعدي شـيراز    ا پيش از    د بـاز   گوي
قدر حتمي است كه  اكنون نيز ممكن نيست پيدا شود، ولي اين اگرچه نشان قبر هم

 ،خجا بود و دوستانش مانند محمد اسلم سالم، شهرت، راس جاي سكونت بيدل همين
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خوشگو هزاران بار . آمدند جا مي خوشگو و ديگران براي مالقات با ايشان همين
  .ايشان مالقات كرده بود با

بيست .  روآورديسوي هند شمال بههجري  ۱۰۷۵نظر بنده بيدل در سال  در آخر به
.  سال در دهلي زندگي كرد۳۶بيدل سال در مالزمت اعظم شاه و شكراهللا خان گذرانيد، 

گويند و پيشنهاد  كه غالب را غالب دهلوي مي  بايد بيدل دهلوي گفت، چنانپس او را
  .يي براي بيدل بنياد نهاده شود همين مناسبت بناي شايسته نمايم كه به مي
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