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  دل شاعر بزرگ ناشناختهيب
  ∗کاظمي  کاظممحمد

زبانان خارج  و ورد سحرگاه فارسي بيدل درس شبانه ، شعرهاي سال که سال درحالي
ميان نبود و ادباي رسمي و غيررسمي  کشور نام و نشاني از او در ايران بود، در اين از

 ة و بيگاه در حاشيهم که گاه آنان.  هم باورش نداشتندتوسط يک شاعر م در حدحتّي
 ةشمردند و ماي  ابتذال ميةنمون آوردند، شعرش را ميان مي  بهسخنانشان حرفي از او

  .عبرت
ت يا علل گمنامي راز را سربگشاييم که علّ خواهيم اين ما در اين مجال و مقال مي

;   کيستتوجهميانه اگر تقصيري باشد، م چه بوده است و در اين بيدل تا پيش از اين
پيشگاني که اين ملل را از هم جدا و  سياست  افغانستان و هند يا،، ادباي ايرانلبيد

  ؟بيگانه کردند
دهند که چرا چنان شاعري در چنين  اند توضيح کوشيده پيش از اين بسيار کسان

تي را خود يار اين موضوع شده و علّ هرکسي از ظن. پروري گمنام ماند سرزمين ادب
; اند پيچيدگي شعر بيدل را عامل اصلي دانسته هي غموض و گرو.است مطرح کرده

  …گروهي مکتب بازگشت و ،گروهي تفاوت زبان فارسي دو سرزمين را
 اند توانسته تنهايي نمي  بهعوامل يک از اين پندارد که هيچ  اين سطور، چنين ميةنگارند

  و مغفولامل مهمها، يک ع کنار اينها دخيل بوده و در  اينةمجموع. کننده باشند تعيين
 پس نخست .گفت آن سخن خواهيم ، ازتفصيل  به ديگر هم وجود داشته که اينکةماند

                                                   
  .شاعر و پژوهشگر افغانستاني  ∗
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، ميان بوده است اي که در نکات نگفته  به،بايد نارسايي توجيهات باال را فرانماييم و آنگاه
  .برسيم

ن توانسته تنها مانع شهرت شعر بيدل در ايرا نمي چند دليل  بهغموض و پيچيدگي
 اگر کسي با سنّت .گويند هم پيچيده نيست مي که شعر او چندان که نخست اين. باشد

اين شاعر آشنا باشد، چندان مشکلي  هاي کار ادبي مکتب هندي و بعضي چم و خم
دارد و نه تلميحات دور از  شعر بيدل نه واژگان غريبي. داشت پيش نخواهد در

 اي شناخته شده قابل مالحظه غانستان تا حد، همين شاعر در افگذشته از آن. دسترسي
فهم باشد و براي  قابل شود شعري براي مردم افغانستان ساده و خوب چگونه مي. است

 بيشتر است و ةسواد و مطالع ، هم ميزانکه در ايران آن ؟ با، نهها در ايران همزبانان آن
اتت آموزش هم وضعيمشکل اصلي همين  اگرکه  ديگر اين. هنجارتر ه فارسي بادبي
؟ يعني حاال آن است ها اين شاعر در اين کشور جا باز کرده ، چرا در اين سالبوده است
  ؟ها رفع شده است پيچيدگي

 ،گمنامي بيدل در ايران و اشتهار او در افغانستان تاند که علّ بعضي چنين عنوان کرده
تر بوده  افغانستان نزديک  بهلهرحا  بهو بيدل که هاي زبان فارسي دو کشور است تفاوت
  .است يافته ت بيشتريجا مقبولي ، در آناست

 ةويژ به اصوالً تفاوت زبان فارسي دو کشور ـ. اين حرف هم اساس درستي ندارد
و   بعضي واژگانزبان محاوره در حد.  باشدتوجهقدر نيست که قابل  ـ آن زبان ادبي

بينيم  مي  داستاني کمابيش رد پاي آن رادبياتاهايي دارد و در  ساختارهاي نحوي تفاوت
. خيزد برمي ميان آيد، همين اندک تفاوت هم از ميان مي  بهولي آنگاه که پاي شعر

، قهار باختري ، واصفمه بلخيا، علّ، صوفي عشقري، حاجي دهقاناهللا خليلي خليل
بهار، شهريار،  الشعرا لکاند که م ابوطالب مظفّري با همان زباني شعر گفته دعاصي و سي
و وجود ; پور امين ، مهرداد اوستا، علي معلّم و قيصر، سهراب سپهرياخوان ثالث

شعر دو کشور  تواند زبان زبان نمي هاي اندک دستور ي و تفاوتهاي محلّ وتوک واژه تک
بين زبان  آيد که مگر بر فرض که چنين باشد هم اين پرسش پيش مي. را از هم جدا کند

افغانستان راه   به پس چگونه شعر بيدل؟رسي هند و افغانستان تفاوتي وجود نداشتهفا
  ؟است پيدا کرده
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تري قلمداد شود،  عامل اصلي تواند ، ميزگشت ادبي در ايران اما ظهور مکتب با
گرد، ديواري شد بين  عقب  فترت وة در واقع اين دور.هرچند اين هم تنها عامل نيست

و کليم و ديگران هم در آن  ، که صائبنه تنها بيدل. ة ايرانندي و جامعشاعران مکتب ه
. بازمانده از بازگشت بودند ها مطرود و منفور ادباي گرفتند و سال سوي ديوار قرار

قدر در ايران گمنام بود  او آن. تري يافت  اين ميانه حزين الهيجي سرنوشت عجيب در
را هايش  يکي غزل طلب يکي که شاعري فرصت

تنها کسي  خود چاپ کرد و نه نام  بهدر مطبوعات
و  ت شعر آن شاعر ـ نشد بلکه همه از قوتوجهم

  .١ندبود ـ مبهوت مانده ت شعر حزينقو در واقع،
 تي قبل وات ادباي سنّآثار و نظري  بهنگاهي

 ، تا چه حدکند که آنان بعد از مشروطه روشن مي
کم کساني چون مرحوم اميري  کم. اند بوده ـ ارض معحتّيو  با مکتب هندي بيگانه ـ

تي گذاشتند و شاعران آن مکتب را مقبولي ، محمد قهرمان و ديگران پا پيشفيروزکوهي
اين شکل و اين شدت رخ   بهبازگشت ادبي ، در افغانستاندر مقابل. دوباره بخشيدند

باط ادباي ارتة شد که رشتهندي و چنين  اما در قالب مکتب; رکود و انحطاط، بود. نداد
  .نشد افغانستان با شاعران مکتب هندي گسيخته

تنها   براي گمنامي بيدل در ايران باشد، ولي باز همتوجهتي قابل تواند علّ اين مي
 داشته طور يکساني وجود  به شاعران مکتب هنديةچون اين مانع براي هم; ت نيستعلّ

مکتب  ي اخير همچنان غريب ماند و طرفدارانها چرا در اين ميانه بيدل تا سال. است
  صائب و اقران او بسنده کردند؟  بههندي هم

، يعني عوارض علل علّتي فرعي است نه اصلي يک علّت ديگر هم وجود دارد که
 وقتي .خواري رايج در تحقيقات ادبي است پخته ، کاهلي وکند و آن ديگر را تشديد مي

کنند و خود  نقل قول سخنان مشهور بسنده مي  به، کسانجامعه دچار کاهلي باشد، بيشتر

                                                   
1.  ه اين سرقت بزرگ تي دکتر شفيعيالبتّه پس از مداي آن را فاش کرد چاپ مقاله د و باادبي ش کدکني متوج .

 .است ايشان آمده» شاعري در هجوم منتقدان «شرح اين قضيه از زبان دکتر شفيعي در کتاب

و کليم و   که صائب،نه تنها بيدل
ديگران هم در آن سوي ديوار 

ها مطرود و منفور  گرفتند و سال قرار
 .بازمانده از بازگشت بودند ادباي
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هاي ديگران بسنده  تکرار حرف  به،گونه ادبا، بدين بسياري از. آيند در پي تحقيق برنمي
  .شعر بيدل بود کردند که حاکي از غموض و افراط در

 ،هاصلي قضي پندارد که در اين ميانه يکي از علل و موجبات راقم اين سطور مي
، روشني بيفکنيم ،که بر آن عامل  پيش از آن.داشته شده است ن مانده يا پنهان نگهپنها

  .جا بگشاييم اي در اين افتد که حاشيه الزم مي
وطن «جاي » سياسي وطن«،  شد که در مشرق زمينجا شروع آن در واقع ماجرا از

ستعمار،  اةساخت دوستان هرکشور از کشورهاي دست ادب  را گرفت و١»فرهنگي
رقابتي هم  کنند و احياناً خرده از ديگران دست و پا تي مستقلند براي خود هويکوشيد

ستد سالم فرهنگي در  و ها نبود و داد ، اين بحثروزگاران پيش در. باشنده داشته بقي با
پيروي از نظامي گنجوي   بهخسرو دهلوي امير. رواج داشت زبانان تمام اقاليم فارسي

ار نيشابوري و سنايي غزنوي را روح و ، عطّبلخي موالناي; سرود  ميبهشت هشت
نوشت  اقتفاي سعدي شيرازي بهارستان مي  بهن جاميحٰمعبدالر; ٢دانست چشم خود مي

و فراموش نکنيم که  ٣خواند خيال خود مي و بيدل دهلوي کالم حافظ شيرازي را هادي
وجود  زبان و با هاي فارسي سرزمين وجود مرزهاي سياسي بين ، بااين همه
  .داد هايي گاه متخاصم رخ مي حکومت

با پيدايش مرزهاي .  ديگري رقم خوردةگون  بهقرن اخير، قضايا باري در دو سه
 و بل همه زبانان ـ هاي فارسي گويا مرزي هم در بين دل ،شکل امروزين  بهسياسي
ش جامع را داشتند، اهالي اين قلمروها همان نگر هرچند. شد ـ کشيده مسلمانان

در . کردند اکتفا» يبزرگداشت مفاخر ملّ« بهها دولتمردان و وابستگان فرهنگي آن
در افغانستان نام سنايي و ; خسرو باب شد ناصر ، بزرگداشت رودکي وتاجيکستان

 البتّهها افتاد و در ايران هم  بر سر زبان ـ بيش از پيش و تا حدودي موالنا جامي ـ
                                                   

 ايشان در اين زمينه شرح و .است وام گرفته شده هروي به ما نجيب مايل ق نامدار کشوراين تعابير از محقّ  .1
 .است ايشان آمده» ز اين شب دشوار بگذريمبگذار تا ا«اند که در کتاب  داده بسطي هم

 مـديـار آمطّـنايي و عـا از پي سـم  ار، روح بود و سنايي دو چشم اوعطّ    .2

  دـود من برآيـيد کاخر مقصدارم ام  حافظ شد هادي خيالم  کالم،بيدل    .3
 ).۳۹۸  ص،الملل بين  نشر،غزليات بيدل(
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حاکم بر ايران  گرايي يملّ
 قالبدر قبل از ان

ة ، از داليل عمداسالمي
گمنامي بيدل در اين 

 .است بودهکشور 

اي  روز اين کشور، از اين شاعر استفاده زد چون دولتمردان آن ل را ميوفردوسي حرف ا
زبانان  براي فارسي. کردند ـ مي با اسالم و در باطن مقابله هم در جهت مقابله با عرب ـ

  .ببرنداقبال پناه   بهکه اي جز اين نماند امروز هم چاره پاکستان
. اي يافت گرايي شکل ويژه يملّ اينـ  که اکنون مورد بحث ماست اما در ايران ـ

بزرگداشت  به شدند ـ حمايت مي  از سوي دربارهاي دو پهلوي همالبتّهگرايان ـ که  يملّ
االمکان ديگر  حتّيکوشيدند  مفاخري که در ايران کنوني زيسته بودند بسنده نکردند و

» ايراني«بزرگان دانش و ادب را هم با عنوان 
، رودکي والنا، سناييدر نتيجه م. پاس بدارند

 در خور البتّهخسرو ايراني شدند و  و ناصر
توجيهش هم اين بود که . تکريم تعظيم و

اي از قلمرو ايران  هرحال در گوشه  بهاينان
زيسته بودند، حاال اگر هم بلخ و غزنه  قديم

و سمرقند در کشورهاي مجاور قرار دارند، 
 هيچ توجيهي گرايان با ياني هم بودند که ملّخوب در اين ميان بزرگ.  نيستمهم چندان
نه در ؛ بودند د شدهها را ايراني قلمداد کنند، چون آنان نه در ايران متولّ توانستند آن نمي
 هاي تحت نفوذ حکومت مرکزي ايران زيسته نه در سرزمين; بودند جا درگذشته اين

. افتادند ن عمداً يا سهواً از قلماين بزرگا. ١بودند اين حوالي سفر کرده  بهبودند و نه باري
در ايران  هايي معتقد است که اين امر در گمنامي بيدل  اين سطور بنابر قرينهةنگارند

  .استدخلي تمام داشته 
گردن دوستان   بهها را  گناهةنتاخته و هم که اسپ انتقاد را يکسويه ، براي اينالبتّه

  مفاخر ادبةنيم که اين انحصاِر همک ، بايد تصديقايراني خويش نينداخته باشيم
هر جهت اين بزرگان را   بهادباي ايران باري. است قدرها هم غيرطبيعي نبوده ، آنايران به

                                                   
1.  خسرو دهلوي را يکي از  ، امير»در شعر فارسي سيري«اري در کتاب کوب ب ينشادروان دکتر عبدالحسين زر

گرايانه حتّي آن استاد  يهاي ملّ که اين گرايش  غرض اين.دانسته است» شاعران ايران در خارج از دنياي ايران«
 شاعران«شد گفت  ي ميراحت که به  درحالي،نمايي وادار کرده است چنين تعبير متناقض ارجمند را هم به

 .بود تر مي تر و منصفانه  بسيار دقيق،و اين سخن» زبان اهل سرزمين هند فارسي
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 همت و ةدر آن روزگاري که هم. پاسداري کردند ها قدر دانستند و از ميراث ادبي آن
بر محو ) سابقر واقع دولتمردان شوروي د( تالش دولتمردان افغانستان و تاجيکستان

آن دسته از مفاخر ادب فارسي   بهايرانيان هم نسبت زبان فارسي از آن دو کشور بود، اگر
 ةماندند، چه بسا که هم  ميتوجه زيسته بودند، بي که در افغانستان و تاجيکستان کنوني

شد که ما هم از حاصل تحقيقات همزبانان خود  توان ، چون منکر نميکرديم زيان مي
 چاپ شمس ديوان و معنوي مثنويها  ما سال. ايم ها برده ن سوي مرز بسيار بهرهاي در

  .١ فردوسي راةشاهنام  وديوان حافظکه  ايم همچنان ايران را خوانده
حاکم بر ايران در قبل از  گرايي يملّ”عا که گفتيم بر اين اد. بگيريم پيحرف خود را 

يي ها  قرينه“است بوده ل در اين کشور گمنامي بيدة، از داليل عمداسالمي انقالب
  .موجود است

شاعران خارج از قلمرو ايران کنوني هم  ، ديگرکه عالوه بر بيدل  همين:يک  ةقرين
خسرو  امير. عاي ما استبر صحت اد  خوبيةاند، نشان وبيش دچار اين گمنامي شده کم

، کمال الهوريبتالوي  واقف ،کشميري ، غنيعلي سرهندي ، ناصر، فيضي دکنيدهلوي
سرنوشتي مشابه  هر همالنّاء، سيف فرغاني و ديگر کساني از حوالي هند و ماورخجندي
 ،اند فردوسي نبوده ها شاعراني در حد حافظ و سعدي و پذيرم که اين مي. اند بيدل يافته
اهلي شيرازي و هاتف اصفهاني ـولي حد مثالً اقل در حد شدن  مطرح تـ ظرفي
کمال  ،بود و کمال خجندي صفهاني مي غني ا،کشميري راستي اگر غني  به.داشتند
 داشتند؟ در ايران شهرتي بيش از اکنون نمي;  شيرازي
ل بعد از انقالب اسالمي که هاي او ايران مطرح شد؟ در سال  بيدل کي در:دو  ةقرين
المي در شمول اس هاي جهان شدت تضعيف شده و انديشه به گرايانه يهاي ملّ گرايش

بيدل را ادباي بازمانده از دوران شاهي مطرح نکردند،  که جالب اين. ت بودحال تقوي
  .ي داشتشد که نگرشي فراتر از مرزهاي ملّ قدم بلکه نسل نسبتاً جديدي پيش

                                                   
 يا ۱۳۶۱سال  در مثنوي معنوية اين سطور اطّالع دارد، در افغانستان نخستين چاپ تا جايي که نگارند  .1

نسخ چاپ ة يکي از عکسبرداري شد البتّه همان هم صورت. ام شدة انتشارات بيهقي انجوسيل  و بهش ه ۱۳۶۲
  .ايران بود
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ه و قار ، بعضي ديگر از شاعران شبهبيدل هاي اخير، عالوه بر  در سال:سه  ةقرين
. شدن هستند اند و يا در حال مطرح شده ايراني بازشناسي ةهر هم در جامعالنّاءماور

، غالب دهلوي و امثال واقف الهوري معرفي شاعراني چون  بهجواناني از نسل انقالب
يان فرهنگي جمهوري اسالمي ايران متولّ ها، ، در اين سالگذشته از آن. اند اينها پرداخته

اند و اين  ارج از ايران کنوني کردهخ اي براي طرح شعر و ادب فارسِي کارهاي ارزنده
اي بين اين قضايا  راستي هيچ رابطه به. است هاي درسي پاشيده شده ويژه در کتاب هبذر ب

  ؟توان يافت گرايي نمي يو افول ملّ
بد . ها فقط چند قرينه بود اين اما

نيست که يک سند هم ارائه کنيم تا 
. ايم هم نگفته معلوم شود که بيراه

ر ارجمند جناب دکتر پژوهشگ
اي که در  ي در مقالهجعفر ياحقّ محمد
١اند  نوشتهها شاعر آينهکتاب  فيمعر ،
  :گويند مي

، شايد هم لختي از آن غريب افتاده است…  جغرافيايي ايرانةاگر بيدل در حوز”
طالب آملي را دارند، با ذهن و  روست که اينان از نوع وطني آن صائب و کليم و

شک  تر، بي افتاده جا هايي دلپسندتر و تر و تصويرها و آهنگ سزباني مأنو
وکم  بيش هاي  پژوهشةدوستان و ارائ کوشش دلباختگان سبک هندي و صائب

ذوق و  ، علمي اين سليقهةعنوان پشتوان  بهتواند  او هم ميةاز دنياي شعر و انديش
ندصائب و اقمار او منعطف ک  بهزبانان را  فارسيةشعرپسندي عام“.  

نوع خارجي آن   بهميان باشد ديگر نيازي شاعر در» نوع وطني«ايشان وقتي  نظر به
  صائبقاِناند که خوب است محقّ ايشان سپس تلويحاً پيشنهاد کرده. نيست ـ مثالً ـ

 علمي اين ةعنوان پشتوان  به صائب و اقمار او انجام دهند تاةهايي دربار پژوهش ،دوست
 اين سو منعطف شود  بهزبانان  فارسيةذوق و شعرپسندي عام)  ايران مردمةسليق (سليقه

                                                   
 .۳۴ ، صش ه ۱۳۶۷، تيرماه ۴ة  شمار،سال پنجم ،کيهان فرهنگي، »ها شاعر آينه«  .1

شاعران  راستي توجه نسل جوان به
ايران در اوايل انقالب اسالمي 

 بازخواني ، دکتر شفيعي را بهبيدل به
 ؟است تشويق نکرده شعر او
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ديگر ملل فارسي زبان   بهي و دلسوزي ايشان نسبت بايد حسن نظر آقاي دکتر ياحقّالبتّه
صائب و اقمار  قدرها هم با ت اين است که مردم افغانستان آن، ولي واقعيقدر دانست را
.  آن کشور قدر و عزّتي در حد شأن خويش دارندناآشنا نيستند و اين شاعران در او

  .شود هاي درسي افغانستان چاپ مي دو در کتاب اين شعر
  :که اين حقير نهاده شود و آن اين  اکنون شايد يک انگشت انتقاد بر سخنالبتّه

، چگونه اين است کنوني شده شدن بيدل در ايران گرايي مانع مطرح ياگر ملّ”
در اين کشور  هوري وجود نداشت و چرا او تا اين مايهمانع براي اقبال ال

  “؟شهرت يافت
ديگر عوامل را نيز دخيل   ما اين امر را تنها مانع براي اشتهار بيدل نشمرده والبتّه

مدد کساني مطرح   بهاقبال هم بيشتر ثانياً. ها در مورد اقبال وجود نداشت ، که آندانيم مي
، مرحوم ، دکتر شريعتيشهيد مطهري ـ داشتند نظير يملّو نه  ري اسالمي ـشد که تفکّ

گرايان هم که سنگ اقبال  يميان بعضي ملّ احياناً در اين. د غالمرضا سعيدي و ديگرانسي
هاي خود را در ماجرا دخيل ساخته  گرايش نحوي  بهخواستند زدند، باز مي سينه مي  بهرا

هاي  مه و پاورقيکافي است که مقد. کنند ها مصادره نفع اين ديدگاه  بهو اقبال را هم
  : سنايي را بخوانيمةچاپ کتابخان»  اشعار فارسي موالنا اقبال الهوريكليات«

اي جمع شود خود  اند، در تذکره سروده اگر نام و آثار هندياني که شعر فارسي”
بود  مهم و پرارزش ادب ايراني خواهدةف يک شاخمعر“) ناشرةماز مقد .(  

شعر آن هم شعر فارسي  ها را در قالب  براي حسن تأثير آثار بلند خود آناقبال”
واقعي ايران   شاعران بزرگ و انديشمندانةريخته است و در اين کار از شيو

  ).اپ دوم چةماز مقد (“است پيروي کرده
پشت خود الوند و   بهزمين« مصراع کتاب و در حاشيه  اين۱۴۲ ةو باالخره در صفح

ي است که وقتي حد  بهايران  بهو عشق موالناي الهور عالقه”; خوانيم  مي»دبيستون دار
تر و  کند که اين کوه هرچه گران شعر هم ايجاب مي خواهد از کوهي نام ببرد و معني مي

نگرد  عظمت را که در اقليم هند سر برافراشته نمي تر باشد، باز هم هيمالياي بدان عظيم
  .“فرمايد مي توجهالوند و بيستون   بهو
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رد پاي بيدل را در شعر اکثر شاعران 
کرد مثل  توان پيدا ة اين نسل ميبرجست
علي  ، يوسف، حسن حسينيمعلّمعلي 

رضا  ، عليباقري ، ساعدميرشکاک
اي ديگر  هکاکايي و عد ار عبدالجب،قزوه

 .از جوانترها

داليل نااستواري هم  چنين  به نيازالبتّهايران قابل انکار نيست و   به فراوان اقبالةعالق
الوند و بيستون ديگر . ولي در مصراع باال، کاربرد آن دو کلمه وجهي ديگر دارد. ندارد
يم که دان مي. اند شده نمادهايي شاعرانه بدل  بهصات جغرافيايي خود را کنار نهاده ومشخّ

شايد آقاي . اندازه گرفت ها را دست گرفت و بلندي کوه  بهسنج توان ارتفاع در شعر، نمي
در آن غزل و با آن حال و  اند اقبال انتظار داشته)  فوقة حاشيةنگارند(احمد سروش 

گونه باشد که  آن  بهاگر قضايا ،باري. »پشت خود اينک هيماليا دارد  بهزمين«هوا بگويد 
باشد که   هندوستان بودهةشيفت اند، بايد موالناي بلخي هم مد سروش گفتهجناب اح

 و در ١گويد سخن مي) گنگا (، از گنگوجود رود جيحون در حوالي زادگاه خويش با
 نگرد و آن عظمت را نمي ، گنگاي بابلخ  بهت عالقه و عشقدهلوي از شد ، بيدلمقابل
  ٢!فرمايد  ميتوجهجيحون  به

تا . يمكن دنبالخود را باز هم حرف 
حال از داليل گمنامي بيدل در ايران گفتيم 

 مهم و کوشيديم که دليلي مغفول ولي
ت موقعي  بهپردازيم حاال مي. ها بيفزاييم آن به

  .ايران دبي اةفعلي بيدل در جامع
، يکي دو تن از پيش از انقالب اسالمي

انس و  شاعران و منتقدان ايراني با بيدل
سپهري  مشهور است که سهراب. بود جرياني فراگير بدل نشده  به،شتند ولي اينالفتي دا

منکر وجود  ها  بعضيالبتّه .است ي پنهاني با بيدل داشته نوگرا سر و سرةشاعر بلندآواز
، سپهري ،بيدل«، آقاي حسن حسيني در کتاب اي هستند و بنابر همين چنين رابطه

سراي  غزل ،از قول مشفق کاشاني. بطه را اثبات کنداست اين راکوشيده » هندي سبک
  .اند ديده است که ايشان ديوان شعر بيدل را نزد سپهري معاصر ايران هم نقل شده

                                                   
  تو در گنگ ما، در گنگ ما تيـکند کشـتا نش  بحر ما اسحاق شو در نحر ما، خاموش شو در    .1

 )۸  ص،١ ج ،الزمان فروزانفر، اميرکبير، تهران حواشي بديع  با تصحيحات و،كليات شمس(    

  حون راـجيگهـر افسـانه داند شـورش امـواج   ة امن است اگر دل جمع شد بيدلحوادث مژد    .2
 )۱۲۶  ص،الملل  چاپ نشر بين،غزليات بيدل(    
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، چهلة هاي ده کدکني نخستين شاعر و منتقد ايراني است که در سالدکتر شفيعي 
چرا تا  اما. ١کرد بيدل نوشت و از اين حيث فضل تقدم را از آن خود ةدو مقاله دربار

ميان   بهـ ديگر ايشان سخني از بيدل »ها شاعر آينه«يعني زمان چاپ  هاي اخير ـ سال
آن  رسد آقاي دکتر شفيعي در نظر مي  بهتوان پاسخ داد، ولي طور قطعي نمي  بهنياورد؟

، مقاله وجود نگارش آن دو ايشان با. دو دهه سروکار زيادي با شعر بيدل نداشته است
  در آن دو مقاله هم ستايش خاص وحتّيدانسته است و  قي نميدل را شاعر موفّبي

 ، نشان بيدلةات دکتر شفيعي دربار نظريةمقايس. اين شاعر ندارد  بهدرخوري نسبت
اين شدت   به شصتةهاي نخست ده طور ناگهاني و در سال  بهدهد که ايشان مي

 توجهراستي  به. است آن نداشته  بهرغبتيشعر بيدل شده و پيش از آن چندان  مند عالقه
بازخواني   به دکتر شفيعي را،بيدل  بهشاعران ايران در اوايل انقالب اسالمي نسل جوان
  ؟است تشويق نکرده شعر او

 ايراني است ةبرجست سراي معروف معاصر، گويا نخستين شاعر  ، مثنويمعلي معلّ
، شاعران يک نسل پيش  از ديگر.٢کند ميگيري خود از شعر بيدل تصريح  بهره  بهکه

بعضي از دوستاني که از  بيدل داشته است ـ  بهمرحوم مهرداد اوستا گويا مختصر ارادتي
 بيدل غزلياتبود که  ـ و هم ايشان گفتند ايشان معاشرت داشتند چنين مي نزديک با

  .داد قرار ميرشکاک برداري و چاپ در اختيار چاپ کابل را براي عکس
در ايران  ، جز آنچه در باال آمد، رد پاي چنداني از بيدلش از انقالب اسالميپي
شد،  ي بدليک موج جد  بههاي پراکنده ، اين آشناييولي پس از آن;  توان يافت نمي

  بيدل بود از سوي نشرغزليات چاپ ، اين موجة نخستين نشان.گرايي موج بيدل
در سال ) با اسم مستعار منصور منتظر(کاک علي ميرش الملل و با کوشش يوسف بين

از دکتر شفيعي منتشر شد » ها شاعر آينه«کتاب ) ش ه ۱۳۶۶(چندي بعد  .ش ه ۱۳۶۴
اي از  گزينه ل بود همراه با بيدةاي از مقاالت ايشان دربار مجموعه در انتشارات آگاه که

                                                   
شادروان  ام که پيش از ايشان نيز البتّه شنيده. اند ي ايشان چاپ شده»ها شاعر آينه«در کتاب  اين دو مقاله بعداً  .1

د عباست چاپ رسانده  بههايي ة گيالن دربارة بيدل مقاله يا مقالهسيه کهن از شاعران خطّامحم. 

  دـدل نشـادر بيـدالقـوان عبـخ وارـخ زهـري  تا کسي!  بر سخن غالب نشد چون ما، معلم    .2
 )۱۸۹  ص،رجعت سرخ ستاره(    
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» هندي  سبک،پهري س،بيدل« اندکي ةفاصل  به پس از آن و.هاي بيدل رباعي ها و غزل
  .حسيني منتشر شد و از سوي انتشارات سروش حسن

چاپ سوم رسيد و ارزش  به )ش ه ۱۳۷۱  تا۱۳۶۶( در ظرف پنج سال ها آينه شاعر
  .اين استقبال را نيز داشت

گرايي هم در جمع شاعران نسل   موجي از بيدل،کتاب در کنار اين موج انتشار
کرد که بعضي آن را يک جريان افراطي  ت پيداشد جا نانقالب پديدآمد و اين موج تا آ

 ةهرحال رد پاي بيدل را در شعر اکثر شاعران برجست  به.ناميدند» زدگي بيدل«دانسته و 
 ،علي ميرشکاک  يوسف، حسن حسيني،معلّم کرد مثل علي توان پيدا اين نسل مي

  .ي ديگر از جوانترهاا هکاکايي و عد ار عبدالجب،رضا قزوه  علي،باقري ساعد
 مطرح شدن بيدل را در ايران چندان ،دانشگاه  بعضي از ادبا و استادان،با اين همه

بهپنداشتند و با ترديد ي و پايدار نميجد  ي در همان دکتر ياحقّ. نگريستند ه ميقضي
  :کردند که بيني  چنين پيش،اي که ذکرش رفت مقاله
نظر   به بلکه،حوصله معمولي و دانشجويان بيتنها خوانندگان  بعد از اين نه”
 التناول دکتر شفيعي از وجود کتاب سهل قان و پژوهشگران هم بارسد که محقّ مي

اصل ديوان شاعر تن خواهند زد و ديوان چاپ کابل با آن حجم و   بهمراجعه
ضرورتي تجديد چاپ شود، روي   بهممکن بود روزي در ايران قطع چشمگير که

  .١“ديد خود نخواهد  بها همچاپخانه ر
نيست که   او شاعري.هاست تر از اين ي جد،ولي زمان ثابت کرد که حضور بيدل

متن   دوبار ديگر هم،بيني پس از آن پيش. کرد اش  شعر خالصهةبتوان در يک گزيد
کوشش   بههزار نسخه و بيدل چاپ کابل با تيراژ مجموعي حدود هفده غزلياتکامل 
اکنون نيز   انتشارات فروغي در ايران تجديد چاپ شد و همةوسيل  بههي وحسين آ آقاي
  .شود زحمت پيدا مي  بهبازار در

بود، در  ت کردهايران هم  بيدل درغزلياتچاپ   بهعلي ميرشکاک که باري يوسف
» اعظم محيط«مثنوي   کابل بسنده نکرد وةبرداري از نسخ عکس  بهکوشش بعدي خود

                                                   
 ).۳۵ ، صش ه ۱۳۶۷، تيرماه ۴ة  شمار،، سال پنجمکيهان فرهنگي ،»ها شاعر آينه«  .1
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انتشارات برگ و  در(چاپ رساند   به تحشيه و حروفچيني جديدي،يحبيدل را با تصح
 ،شده است  تاکنون دو گزيده در ايران منتشر، بيدلرباعياتاز ). ش ه ۱۳۷۰در سال 
عبدالغفور آرزو   شاعر مهاجر افغانستانيکوشش  به» بيدلرباعيات ةگزيد«نام  يکي با

مهدي  کوشش آقاي  به»برگ گل چار «نام و ديگري با) انتشارات ترانه مشهد در(
 ةنوشت ،است» عبدالقادر بيدل دهلوي«کتاب ديگر، . )در انتشارات مدرسه(الماسي 

 رسيده اپچ  به دکتر توفيق سبحانيةترجم پروفسور نبي هادي از ادباي هندوستان که با
و   خود دارد را بابيدل كلياتکتاب ديگر، عنوان ). ش ه ۱۳۷۶ ، تهران،نشر قطره(است 

» ظاهر در«گويم  مي. رسد چاپ مي  به بيدل است که در ايرانكلياتدر ظاهر نخستين 
 ،هاي اصلي ديوان اوست  اين شاعر را که از بخشرباعيات ،دليلي نامعلوم  بهچون
اسي داکاني و مقابله و تصحيح آقايان پرويز عب  با،رباعيات  بيكلياتاين . ندارد خود در
 بسيار البتّهاست و   انتشارات الهام چاپ شدهةوسيل  بههداروند در سه جلد وب اکبر

  .توان خواند ي مي جدچه يک تصحيح و مقابله دارد با آن فاصله
آقاي . اند افغانستاني مقيم ايران نيز پر بيکار نبوده  مهاجرانالبتّهميان  در اين

 يکي ، بيدل چاپ کرده استة دو کتاب دربار،فوق عبدالغفور آرزو عالوه بر کتاب
هايي از  خوشه«و ديگري ) ش ه ۱۳۷۸مشهد،  ،انتشارات ترانه(» بوطيقاي بيدل«

مه اعلّ» بيدل نقد«همچنان ). ش ه ۱۳۸۱  مشهد،،انتشارات ترانه(» بيني بيدل جهان
همت يکي از ناشران افغانستاني   بهين سلجوقي دانشمند متأخر افغانستانالد صالح
و کتابي در شرح ) ش ه ۱۳۸۰ ، تهران،انتشارات عرفان(چاپ شده است  تجديد

عنوان  ر افغانستان باشناس متأخّ عبدالحميد اسير بيدل شعرهاي بيدل از محمد
  . چاپ استةآماد» بيدل اسير«

 بيدل در ايران انجام شده يا ة گزارشي مختصر بود از کارهايي که تاکنون دربار،اين
اند و اين  اي نيافته اين شاعر رابطه  ايراني باةجامع  هنوز عمومالبتّه .ستدر حال انجام ا

عوام است و   بههاي گمنام ادبي همواره از خواص چهره طبيعي است چون سير معرفي
بيني کرد که بيدل  توان پيش ت فعلي ميوضعي هرحال با  به.طبيعتاً تدريجي و آرام

 خوب اين ةقرين. داشت شهرتي فراوان خواهد اي نه چندان دور در ايران درآينده
.  است بيدل بودهةشد شعرهاي چاپ  ايراني ازةبيني هم استقبال خوب جامع پيش



  بيدل شاعر بزرگ ناشناخته  ٣٤٥

  

 بيدل در غزلياتهزار نسخه از   چون تاکنون حدود بيست،گوييم استقبال خوب مي
 ياتغزل همين .رقم کمي نيست ،فروش رسيده است و اين در بازار فعلي کتاب  بهايران

 و آن ش ه ۱۳۴۲رسيده در سال  چاپ  بهبار در افغانستان فقط يک)  اوكلياتدر قالب (
 البتّه. کابل پيدا شود هاي  نسخه که هنوز هم شايد در کتابفروشي۳۰۰۰هم با تيراژ 

فروش اندک کتاب را در  ، فقر اقتصادي و نابساماني افغانستان،سوادي درصد باالي بي
بيدل در   بهتوجهفعلي   ما فقط خواستيم ميزان. و در آن سخني نيستکند آنجا توجيه مي

 اين ةفراوان بيدل درآيند تواند شهرت آيا اين استقبال گسترده نمي. ايران را نشان دهيم
  کشور را نويد دهد؟
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