
  ٤٠٦  قند پارسي

  

  وشگوخ ةسفيندر بيدل 
  ∗ضميره غفّاراوا

 درونمايه و سبک در تجدد  بهگرايش با بيدل عبدالقادير ميرزا فارسي ادبيات تاريخ در
 رفعت سخنوران ميان را او مقام ادبي تحوالت نيا که است، کرده جاديااي  تازه راه شعر

 و نگاران تذکره ةتوج که شد، باعث ادبيات قلمرو در بيدل هاي کاري هتاز .است بخشيده
 که شد، عرضه مختلف هاي داوري آن  بهگردد، افزون او ةکرد انتخاب راه  بهپژوهشگران

 .است جداگانه بحث موضوع البتّه نيا
 معلومات ،١دان کرده منظور اطّالع بيدل آثار و روزگار  بهراجع که نگاراني تذکره ميان
 است، آن هب بسته ةهم از پيش ارزش نيا .دارد امتياز يا اندازه تا خوشگو داس بندرابن

 .است بوده نيز ابوالمعاني خدمت در روزگاري بوده، شاعر مريدان و روانيپ از وي که
 زندگي واقعيت  بهها آن داشتن منشأ در همه از بيش خوشگو معلومات امتياز وجه، نيا به

 و شد تأليف زيادي تذکرهاي که بود عهد همين در ديگر جانب از .اند دريافته تمام افاده
 قياسي تحليل ولي .گرديد بيان بيدل يتشخص و شعر  بهراجع مختلفي نظرات و نقد
جهت از هم و جمح نظر از هم که کند، مي آن بر اشارت ها سرچشمه نيا ادمو 

 گفته که چنان و نيست سبب بي البتّه امر نيا .دارند يتاولو خوشگو اخبار ،تفصيالت
 خانوادگي محافل در مدتي ديگر سوي از و بود بيدل مريد و شاگرد اوالً خوشگو آمد،
 شعر  بهدلبستگي و محبت همين .آورد جا  بهرا بزرگوار نيا خدمت داشت، شرکت شاعر

 تر زياده لمعانياابو  بهخود عصران هم ديگر  بهنسبت خوشگو که بود، بيدل يتشخص و
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 تذكرة گرديدن بدل بيدل آثار و زندگي ناختش مهم منبع کي  بهبراي گرديد، توجهم
 .است ورزيده اهتمام خود

 معرفت در بيدل ميرزا  بهراجع خود ةتذکر در خوشگو كه معلوماتي،  بهتوجه با
 هاي تمايل نيا از گيري نتيجه با و است گرديده وارد ديدگاه چند از بيدل آثار و زندگي
 .نمود بررسي دسته چند رد را او اطّالع توان مي خوشگو شناسي بيدل

 .شاعر احوال و نامه زندگي  بهراجع اخبار ∗
 .بيدل هنري هاي ويژگي و سبک  بهبازنگري ∗
 .پيشين شاعران  بهبيدل هاي جوابيه ∗
 در آنها مقام و شاعر ادبي ميراث ييبازگو ∗

 .تاجيک و فارس ادبيات
 .اند گفته ناسزا حديث بيدل ةدربار كه نويساني تذکره آن  بهپاسخ ∗
 .بيدل ميرزا اشعارهاي  نمونه کرذ ∗

 و احوال ذکر او ةتذکر در كه است، آن از بازگو خوشگو معلومات  بهکلّي يآشناي
 هاي فرصت تمامي  بهکه کوشيده، مؤلّف .است گرفته جريان تفصيل هب… بيدل ميرزا آثار
٢٣ ودحد بيدل ميرزا ايجادات و حيات ةدربار خوشگو .آورد قلم  بهرا شاعر حيات مهم 

 آورده نمونه تيب ٤٢٥ شاعر اشعار از ديگر صفحه ٢١ جمح در داده، معلومات صفحه
 و سرچشمه نظر از ديشا که سازد، مي ثابت خوشگو مذکور اطّالعات  بهبازنگري .است
 .باشد نشده منظور بيدل ميرزا  بهراجع فراوان معلومات درجه نيا  بهديگر ةتذکر

 و فوت تولّد، سال نسب، و اصل ةدربار بيدل حوالا بيان از را خود اخبار خوشگو
 و مدرسه در تحصيل شاعر، گرديدن وارد ،قلندر ميرزا شيموع يتترب  بهو او والدين
 نمودن، تخلّص رمزي اش يشاعر لاو ادوار در ،يو شعر نخستين آن، ترک علّت

 نيا در و کفترخانه داروغگي خدمت سرباز، ثيح  بهشاه اعظم محمد دربار در خدمت
 تفصيل هب مسائل نيا  بهراجع نموده، آغاز او کردن دايپ امتياز سال ٢٠ مدت شغل

 موجود کم اطّالع هاي کرهذت در باره نيا در که است، ممكن گفتن .کند مي صحبت
 ةتذکر در ن،يا برابر در .دارند خوشگو گفتار بر هيتک آنان اکثر هست اگر و است
 و بادآاکبر در بعداً و اوديسه و بهار بنگو  بهيدلب مسافرت  بهيداع خوشگو ةسفين

 کامل تقليد بيدل ميرزا
ي و استقبال بلکه کند، نمي

 .دارد جادکارانهيا خصلت
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 مهم نکات از هم مطلب نيا که شود، مي داده خبر شاعر ورزيدن اقامت آباد شاهجهان
 عمر آخر سال ٣٦ بيدل تذکره لّفؤم معلومات مطابق .ديآ مي شمار  بهشاعر زندگاني

 در که کهيکريان، محلّة در خان شکراهللا نواب و خان شاکر نواب که اي، خانه در را خود
صاحب  نيا که نماند، ناگفته .است نموده يسپر است، واقع دهلي گهات گذري کنار

 هم نکته نيا که بودند، نموده رذن بيدل  بهخريده هيروپ هزار پنج مبلغ  بهمنصبان، خانه را
 .سته انماند بيرون خوشگو ديدگاه از

 معنوي يتصشخ هاي هجنب  بهتنها نه اش تذکره در خوشگو که است، تذکّر قابل
 جسماني يتشخص  بهمربوط هاي نکته از برخي بلکه است، نموده ظاهر توجه شاعر
 نقش ديدگاه، نيا از .باشد مي جالب و مهم امري که است، آورده قلم  بهنيز را شاعر

 شاعر يتشخص نمودن دقيق روي از زيرا گردد، مي افزون هم باز تذکره سرچشمة
 نيروي بازگويي براي خوشگو مثالً، .نمود فهم نيز را او اشعار مطالب از برخي نتوا مي

  :نويسد مي يجاي جمله از آورده، او زندگي از زيادي هاي نقل شاعر جسماني قوي
 .خورد ديوار  بهدست اتّفاق حکم  به.کرد لغزشي فرسايش نيفرقد پاي شبي”

  .١“ريخت هم از نياورده بتا ديوار ناگاه .شود ديوار  بهمتّصل که خاست،
  :آرد مي چنين بيدل خود زبان از را نقلي ديگر جاي که نيا يا
 ضعو  بهو آورد نژاد عراقي ياسب تاجري پتنه ةبلد در که فرمود، مي نقل شبي”

 اگر :گفتم .گرديد کردنش خريد  بهمايل طبيعت .برآورد فروختنش  بههيروپ هزار
 ماند، پس اگر و بدهم روپيه هزار دو کند، يم يبرابر من  بهدو و تک در تو باس

 وسيع دانيم در .شد سوار باس بر خود و نمود قبول شرط نيا تاجر .بگيرم مفت
 نگاهي تا دويدم، رانهطشا زده کمر بر دامن من طرف نيا از و داد سر عنان

 از شرط گوي چون .بودند مانده پستر من از تير کي قدر  بهسوار و اسب بيفکنم
  .٢“مداد باز او  بهاسب و نديدم مروت ربودم، دانيم
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 يادبود فلحم فارسي ادبيات تاريخ در
 نام باي و توفا از پس که بيدل،
 شاعر مريدان و روانيپ بيدل عرس
 نيا و است معروف اند، نموده ريدا

 شناسي بيدل مکاتب جاديا براي محفل
 .است گذاشته هم ها زمينه

 که رسد،  ميظهور  بهآن در بيدل ميرزا والحا بيان در تذکره مهم هاي ويژگي از
 زبان  بهسخن نيز او رفتار داتعا  بهعايد شاعر قوت و ظاهري احوال ذکر جز  بهلّفؤم

 ييجا شاعر رفتار  بهمربوط هاي پديده و ظاهر فاتص بيان در جمله، آن از .آورد مي
  :نويسد  ميچنين
 گهرباري گويا فرمود،  ميجدا جدا و آهسته آهسته بسيار سخن تکلّم هنگام”

 گوش که خواندي، محبت و البتص با را شعر …دينما  ميگلفشاني يا کند مي
 در دروازه بيرون از و شدي باز مستمعان

 شعر حضرت آن که شدي، معلوم کوچه
 تمام که بود، ردهک آن مقرر و خواند مي
 نشسته… ييتنها  بهلّحم ن آاندر روز
 شام سر و داشت  ميصحبت سخن با
 ١“…آوردي تشريف ديوانخانه به

 نامه زندگي  بهمربوط عالاطّ ديگري بخش
 جمله، آن از .است توجه جالب که د،دگر  ميونديپ بيدل ميرزا وي ئلهعا عاوضا  بهشاعر
  :است آورده قلم  بهچنين را بيدل شدن رزندف صاحب ردگيوسالخ ايام در حادثه
 نيا از .گذاشت او تشريفي يب  بهقدم فرزندي سالگي پنج و تصش عمر در”

 شتافت، عدم  بهساله چهار چون .داد ها دقهص و کرد ها شادي قّبهررمتيغ تيعنا
 .٢“نمود تکفين و تجهيز ينيآ و دين موافق پيشاني شکفتگي

 قلمداد تفصيالت با تذکره در نيز شاعر مرگ ظةلح و توفا ايام و بيدل عمر پايان
  :است درآورده تصوير قلم  بهچنين خوشگو را بيدل وفات .است گرديده
 بر غازي پادشاه شاه محمد ناصرالدين حتلفاابو که ،يايام در  هجري١١٣٣ سال در
 بادآ هانشاهج دارالخالفه  بهيافت، نتسلط استقالل و شد منثور و مظفّر باره ساداتي
 روز پنج چهار .داد يرو تب ضةرعا ممحر ماه در را بيدل ميرزا حضرت آورد، تشريف
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 غسل از دوم روز .فرمودند غسل شانيا .کرد مفارقت تب آن از بعد .گذشت حرارت به
 .ماند شب تمام و کرد ودع حرارت باز شام وقت چهارشنبه روز فرص سيوم تاريخ به

 خدمت  بهشب آن و حضرت آن ياران از که جنگ، تبالص بهادر خان رتي غنواب
 در و گذشت غش  بهگاه و افاقت  بهگاهي شب که است، صحيح نقل و بود رضحا شانيا

 :زد مي سر شانيا از خنده اختيار بي افاقت وقت
ـ  عالم هردو نقد و هينس بر  ،چندنـد  رندي قمارخانه به جانان   دخندن

 ومي .شد ديگرگون حال صبح تا و فتگر آمدن نظر  بهسأي آثار هرحال، به”
 عرش  بهزنده آن وحتپرف روح هماي برآمده روز ٦ فرص ماه چهارم پنجشنبه
 و انداخت هيسا يمعلّ عرش ساکنان بر درفشانده پر و بال تن آشيان از سرمدي

 که اقامتگاه، وليح همان در هيعل اهللا رحمت .گرديد کامياب حقيقي وصال به
  .١“دسپردن خاک  بهبودند، کرده راست سال ده مدت از خود براي چبوتره
 تفصيل  بهبيدل زندگي پايان که يابد، مي افاده آن در خبر نيا علمي مهم ارزش

 .رددا تذکره فؤلّم انفرادي حضور  بهاشارت امر نيا و است شده قلمداد
 سبک هاي ويژگي ةدربار يو توجه  بهخوشگو اطّالع ديگر بخش آمد، گفته که چنان
 ةبرجست ندگانينما از اصالً بيدل ميرزا که است، معلوم .٢دارد وستگييپ بيدل سخنوري

 رويش آفريدن  بههندي سبک قلمروي در ،نيا برابر گردد، يم محسوب هندي سبک
 طرز  بهراجع خوشگو ةتذکر در که است، نيا .است يافته دست خود سخنوري خاص
 ليصّمف بحث رفته، سخن نيز گرديد، مشهور بيدلي اصول با بعداً که بيدل، خاص
 درمو را آن نموده، فتوقّ بيدل سبک  بهلهئمس نيا تحقيق منض يو .است گرفته جريان
 فصو در« عنوان زير که زيرين، هاي رعصم در مثالً، .دهد  ميقرار ستايش و تعريف
 را او داده، بلند بهاي بيدل بيان طرز  بهو اند، شده آورده »خوشگو ةسفين«ة مقدم در »بيدل

 :برد باال مي سخن خداي يحتّ و غمبريپ هاي مرتبه  بهتا
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  اسـت  سـخن  پيـشواي و   ثغو و غمبريپ  اسـت  سـخن  رهنمـاي  کـه  بيدل، ميرزا
ــتکي ــآف در تاسـ ــ دنريـ ــالم رزطـ   ١است سخن خداي ،سخن پي که باهللا،  کـ
  :بيدل ،خوشگو ةعقيد به
 ةرشت گفتند، مي کسي دشنام  بهرضلفاب اگر که فرمود، اختيار بلند طرز سخن در”

 نيا در او و است منظور تيرعا نيا اشعارش همه در .دادند نمي کف از توحيد
سخن  بهزبان که زماني از و اند شده خاص طرز صاحب که است استاداني از فن 

 مقدور کرد، او که يکارهاي .افتاده نه کسي دست  بهمخصوص طرز نيا شد، آشنا
 .٢“نيست کسي
 تمام استقبال يو ةگرفت پيش روش نيا بيدل زندگاني دوران در که است، ممعلو

 را شاعر که شدند، دايپ هم اشخاصي اما نمود، جاديا را بيدل روانيپ بزرگ مکتب يافت،
 همچون خوشگو .نمودند نامزد پيچيده و مبهم را يو سخنوري طرز نيا و کردند انتقاد
 رفتار سبب يو .است گفته سزاوار هاي جواب هم فهيطا نيا براي بيدل صمخل و مريد

 هاي گفته نيا خود سخنان تقويت براي و بيند مي جهل و حسد در را اشخاص گونه نيا
  :آورد  ميبيدل ميرزا خود استاد مورد در را گلشن سعداهللا شاه

 بعد را شيها طغل نيا که دارد،اي  پايه بيدل ميرزا که فرمود، مي گلشن حضرت”
 .٣“دآور خواهند سند طريق  بهها فرهنگ و لغت اهل الس صد دو ،صد
 بيدل رويپ سخنوران ظهور اولين هاي پديده  بهخوشگو ها گفتن جواب نيا قبال در

 بيدل ميرزا بودن حيات ديق در هنگام هم، واقعاً .کند  ميظاهر توجه شاعر خود زمان در
 که ،يي ادبي لوبسا آن و داشت شهرت نظم داهي همچون پاکستان و هند هقار شبه در
 .کرد دايپ زيادي انصمخل داشت، اشتهار عصرهاتا  يو از بعد داد، صيصتخ يو

 روانيپ همچون رفته، ادبي رويه نيا دنبال زيادي شعراي يو از بعد نيا از گذشته
 در ذکرشان که زيادي، شاعران ،تذکره معلومات طبق .نمودند دايپ شهرت بيدلي مکتب
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 جمله، از .کردند  ميروييپ بيدل از شعر ةقافي و وزن قالب، شکل، در است، رفته تذکره
 در خوشگو را عاشق خوان عاقل ردنب فيض استادانه بزرگ شاعر نيا افکار و سبک از

  :است داده نجايشگ ظيالفا چنين
 طرز و رسيد کمال ةدرج  به.گذرانيد شعر مشق بحصا بيدل ميرزا خدمت در”

 .١“دآور دست  بهمرحوم ميرزاي خاص
 مقام بحصا و ماهر روانيپ از که حيا، داس مار شيو الله اشعار در ن،يا بر دهزوف
 احساس روشني  بهبيدل ميرزا اشعار رويش و روح گردد، مي محسوب هندي سبک
  :نويسد مي چنين جمله از داشته، بيان را مالحظات خوشگو بحث نيا مورد در .گردد مي

 حرف شانيا زبان  بهيافته، صتخلّ و گذراني مشق وم،حمر بيدل ميرزا خدمت در”
 .٢“دزن مي

 نظر از نيز پيشين سخنوران از شاعر استقبال بحث ،بيدل روانيپ ييبازگو درکنار
 تنها شعرا گفته متقدمين اشعار  بههاي جوابيه از هرچند .است نمانده بيرون خوشگو
 بند عيترج از تيب کي و دکيرو ابوعبداهللا رباعي  بهخوشگو خود و بيدل ميرزا جوابيه
 اشارت امر نيا اما خالص، و اند گرديده درج عراقي فخرالدين جواب در بيدل ميرزا

 سخنوران به نسبت را خود استاد اخالص و ارادت ةدرج تذکره لّفؤم که کند،  ميآن بر
 که کرد، تأكيد را نکته نيا توان مي بيدل هاي جوابيه  بهتوجه با .است نموده مقرر پيشين
 داشت، نيک نظر نيز پيشين شاعران آثاِر بهو  سرود، مي اشعار هندي سبک  بهاصالً بيدل،
 ميرزا ةجوابي خويش ةتذکر در خوشگو .است کرده پيروي اشعار گونه نيا ازاي  عده
 جادياتيا داشتن ناگسستني ونديپ يلهسو نيا  بهساخته، مندرج رودکي رباعي  بهرا بيدل
 دليل نيا جانب، ديگر از .است نموده کيدأت فارسي ادبيات گذشته يراثم با را بيدل

 ادبيات از او کامل آگاهي و بيدل ميرزا جانب از فارسي گذشته ادبيات فراگيري شهادت
 گفت يرباع بيدل” که است، آمده خوشگو ةسفين در چه، چنان .گردد  ميمحسوب پيشين

 چند قرن بعد شانيا .بود الجواب ممتنع حال تا که رودکي، حکيم الشّعرا آدم جواب در
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  شگووخ ةسفيندر بيدل   ٤١٣

  

 آن جواب سرمنزل  بهلنگان  ـگنل نيز خوشگو فقير “…مدندآبر آن جواب عهده از
  :ابدي مي نگارش سوه .رسيده

  :رودکي
  ،رـسح تـوق ؟يـک ،يار ه؟ـک ،نـم بر دـآم

  ،پدر که؟ مشصخ م؟صخ ز که؟ ز ،ترسيده
رب و لب بر ا؟ـکج بر ،هـبوس چه؟ ،شدادم،  

  شکر بود؟ چون ،قـقيع د؟ب چه ،نه د؟ب لب
  :بيدل

  ،زلـمن ادـي ز چه؟ از ،انـفغ ه؟ـچ ،ردمـک  ،گل  بهخفت؟ کجا در ،ناقه که؟ ،خفت دي  
 ١دل  بهکه؟ بر .سر که؟ از .بار چه؟ .فتاداک  باطل، يعـس ز را؟ـچ ،ودـخ ز ه؟ـک از! داد  

 است نظير بي رودکي يرباع نيا يفارس ادبيات تاريخ در که است، مورد  بهيادآوري
 نمودن ظاهر توجه آن  به.است آمده قلم  بهجواب و سؤال موفّقانه کاربندي اصول  بهآن و

 زيرا گردد، مي آشکار شاعر پسند مشکل طبع هم جا نيا و نيست حکمت بي بيدل ميرزا
ايجاد  مشکل نسبتاً سبک با رباعي و گانهي ةنمون رودکي ةماي گران ميراث همه آن ميان از

 .است نموده روييپ را اعرالشّ آدم نموده
 ها آن استقبال اما اند، کرده تتبع را يرباع نيا خوشگو و بيدل هرچند ديگر، نظر از

 رنگ کي ها رباعي نيا محتواي و بندي قافيه طرز .رسد مي ظهور  بهمشکل صورت تنها
 ميرزا که است، نيا منظور .رددا بيدل کاري هتاز هاي کوشش  بهاشارت امر نيا و نيست
 .دارد جادکارانهيا خصلت يو استقبال بلکه کند، نمي کامل تقليد بيدل

 است، آراسته خود ةتذکر در بيدل مورد در خوشگو که ،پرارزشي و مفصّل بحث
 که چنان .گردد مي محسوب يو اشعار هاي نمونه ةاستفاد و شاعر جادياتيا  بهمرتبط
 جمح نيا  بهکه است، شده آورده نمونه تيب ٤٢٥ تعداد  بهبيدل ميرزا تجاديايا از آمد، گفته
 ،قصايد ،غزل اساساً بيدل ادبي آثار از لّفؤم .است نيامده اشعار تذکره در شاعري ديگر از
 شعر دو شاعر اشعار ميان .است کرده انتخاب را مستزاد و يهثمر ،يرباع مثنوي، عه،طق
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  ٤١٤  قند پارسي

  

 »نامه ساقي« ،»معرفت ورط«: از مثنوي هاي نمونه .ارندد يجا هم او ةسرود طويل رحب در
 خود ةتذکر نويسنده قول  بهکه اند، ديدهرگ انتخاب بياض از شاعر خود هاي مثنوي ديگر و

  :است رفته هم اشارتي چنيني جا مطلب نيا  به.است بوده نموده مرتّب را آن بيدل ميرزا
 فقير  بهرا آن و نوشته فرموده انتخاب غزليات اشعار از خود طدستخ به
  .١کردند تيعنا) .غ.ض ـ خوشگو(
 بزرگ يتاهم و يتاريخ بلند ارزش احبص توان مي نيز را خوشگو معلومات ينا

 در ابيات شاعر اشعار متون صحيح جهت زيرا .ساخت مقرر بيدل آثار شناسي متن در
 شاعر خود نويس دست بياض از .نمود خواهند برقرار را متني اصالت ،شده آورده تذکره

 شاعر ديوان نشر و حيحصت و هتهي مورد در هم امروز براي شاعر اشعار شدن انتخاب
 نسخه آن روي امروز تا که انچن توانند،  ميکرده خدمت زبان فارسي کشورهاي ساير در

 .دارد جريان مطالب حيحيص مورد در ييها بحث بيدل ديوان يافته انتشار
 يو وفات از پس که بيدل، يادبود فلحم فارسي دبياتا تاريخ در که است، مسلّم

 براي محفل نيا و است معروف اند، نموده ريدا شاعر مريدان و روانيپ بيدل عرس نام با
 بيدل، عرس افلحم اولين به راجع .است گذاشته هم ها زمينه شناسي بيدل مکاتب جاديا

 رثّؤم نقش و دهد  ميانفراو معلومات خوشگو اند، نموده ريدا شاعر همزمانان که
 .سازد مي مقرر ادبي محفل نيا تشکّل تاريخ نيتع در را خود هتذکر ةسرچشم

 سخنوران ين ابر گلشن شاه و بيدل ميرزا وفات از بعد است، معلوم که چنان
 گونه نيا  بهو بود درآمده سنّت حکم  بهشانيا عرس هاي مجمع گرديدن داير برجسته
 مجمع فراگير اکثراً مذکور محافل .٢است نموده اشاره ارهاب خوشگو ،يادبود محافل
 گرديد، بدل سرود و رقص محافل  بهگاها ادبي مجالس ن،يا برابر در .بود زيادي شعراي
  :کند  مينقل ها بزم چنين از کيي يفصتو منض خوشگو .نمود  ميدايپ دگاهيع  بهشباهت
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  شگووخ ةسفيندر بيدل   ٤١٥

  

 طوايف کس ٧٠٠ قريب .بود عظيمي مجمع عرس روز مشرف، مير باغ در”
 گرامي ميرزا باغ هاي وانيا از کيي در .داشتند مي گرم سرود و رقص هنگام

  .١“دشو فروز نسخ افروز مجلس خود شاگردان با
 آن در که نويسد،  ميشده يادآور بيدل ميرزا عرس مجلس از ديگر مورد در”

  .٢“دان ورزيده شرکت تن ١٠٠ قريب
 ديق او .رساند مي انجام  بهبيدل ميرزا آثار ذکر با خوشگو را خويش معلومات

 هزار ٩٩ آن ابيات تمام ةشمار که است، يادگار  بهحضرت آن از کلّيات” که د،ينما مي
 .٣“دکر نزو اوراقو  هشتنو رعيصم چهار خود حيات ينح در را آن و است تيب

 »رتيح طلسم« مثنويي ت،يب هزار يازده عرفان که دهد، مي خبر مصنّف جمله، آن از
 مسما تيب هزاردو  قدر  به»نامه ساقي« ت،يب هزار سه »معرفت طور« ت،يب هزار چهار

 هزار، چهار اتيرباع ،تيب هزار ده »عنصر چهار« بند، عيترج تيب هزار »اعظم محيط«به
 . استرهيغ و غزلياتشامل  تيب هزار چند و پنجاه بقيه

 خود اتاطّالع خوشگو که کند، مي هم آن بر اشارت خوشگو ةسفينة تذکر مطالعة
 ديگر موارد در بلکه ،بخشد نمي ختم شاعر  بهمربوط بخش کي در تنها بيدل ةدربار را

 حال نيا بيشتر .کند  ميياد شاعر از داشته نظر بيدل آثار و روزگار  بهمطالب ذکر هنگام
 در خوشگو مثالً، .رسد  ميچشم  بهتذکره نويسنده خود نامه زندگي نکات نقل هنگام
 سخن نيز خويش اساتيد از روريض هاي هحظل در شعرا با خويش ارتباط ذکر برابر

 خود ياتجاديا و زندگي جداگانه پهلوهاي تحقيق براي نکته نيا که آرد،  ميزبان به
 ةدربار که يهاي هسرچشم معلومات طبق. باشد  ميصاحب را يمهم يتاهم مؤلّف

 او  بهنسبت آرزو و سبقت بيدل، ميرزا گي،را بي غمي بي سرخوش، اند، داده خبر خوشگو
 دياسات خدمت نيا بارها مؤلّف نيز خوشگو ةسفين در رو، نيا زا. داشتند استادي حق
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  ٤١٦  قند پارسي

  

 شهرت، قبول، حفظي، هاي صحبت از بيدل، ميرزا کنار در .است آورده قلم  بهرا خويش
 .١است داده قلم  بهنيز را نشردك استفاده رفيع و صمخل ابت،ث

 »خوشگو ةسفين «از ريغ  بهکه د،يآ برمي خوشگو ةتذکر ةمطالع از ن،يا رب افزوده
 ويژه طور  بهآثار نيا از کيي که دارند، تعلّق نيز »عمرقّ «و »بيدل ملفوظات« او قلم به
 ةدربار آن که داست،يپ اثر عنوان از .است شده بخشيده بيدل ميرزا يو استاد به

 خود معلومات  بهبنا .کند  مينقل بيدل دشاستا با لّفؤم هاي مالقات و ها صحبت
 ملفوظات« در و است شده مستفيد بيدل خدمت  بهبهتمر هزار از بيش يو خوشگو

 .٢هنمود داخل ار مذکورات نيا اکثر »بيدل
 راجع خوشگو ةسفين ةتذکر در که د،يآ برمي نتيجه باالي هاي سيربر از مجموع، در

 آمده قلم  بهفراواني اطّالعات بيدل ميرزا هندي سبک داران پرچم از کي يو ممتاز سخنور به
 .کنند مي بازگو شاعر آثار و روزگار آموزش و تحقيق در را تذکره مقام و نقش که است،

 ييآشنا نزديک از مقتدر شاعر نيا اشعار و افکار ةمندرج و معنوي يتشخص ا بما و
 سخنوران از بيدل استقبال مورد در خوشگو که يهاي بحث ديگر، سوي از .نيمك مي دايپ

 مهم ارزش خود  ازبعدنسل   بهشاعر آرمان و انديشه و سخنوري سبک ثيرأت و پيشين
  .سازند مي صمشخّ را بيدل روانيپ مکتب رواج و ظهور هاي هزمين داشته، علمي و ادبي
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