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  اگر رسي بيدل كالم به
  ∗خان محمد عامر

  پيش زمينة شعر بيدل دهلوي
ان پيدايش شاعر. ويژه در غزل تجربه كرد بهشعر فارسي پس از حافظ مرزهاي نوي را 

نيشابوري، عرفي  ترشيزي، نظيري فغاني؛ ظهوريبافقي، بابا بزرگي همچون وحشي
ه رفته رفته شعر فارسي شيرازي و ديگران گواه صادقي است بر اوج و اعتاليي ك

  .دست آورد به
اين امر پيامد . در شعر شكل گرفت) لحاظ تصوير و محتوا به(تغييرات ساختاري 

كوشيدند  كوشش شاعران نوجويي بود كه تجربة حافظ را فراروي خويشتن داشتند و مي
ب پيدايش مكت. ت و پيروي از خواجة شيراز، سخن را ارتقايي بايسته بخشندتبعي بهتا 

كردند و  جو مي  و هايي نو را جست گوي راه وقوع گواه اين امر است كه شاعران پارسي
  .انديشيدند هايي تازه مي شهود افق به

 و اصفهان را تحت نفوذ خود داشت زهاي ادبي شيرا مكتب وقوع، كه بيشتر حوزه
با تالش شاعراني همچون كاتبي، وحشي بافقي، اهلي شيرازي، زاللي خوانساري، 

چون و چرا بر ادب و شعر  اي بي مكتبي و خواجه ثنايي اندك اندك سلطه و سيطره
 ،تعبير قدما بهمثابة شاعري صاحب سبك و يا  بهبابافغاني شيرازي . فارسي آغاز كرده بود

 كوشش اكثريتي از.  و اسلوب، چهرة محبوب شاعران پس از حافظ بودزصاحب طر
كشف  بهروي از بابافغاني  ي و تقليد كنند و با دنبالهشاعران آن بود كه از طرز تازه پيرو

كيد أآنان در طرز نو بر عناصر خاص تكيه و ت. قلمروهاي ناشناخته در شعر نايل آيند
                                                   

  .دانشگاه لكهنو، هندبق اسمهمان يار استاد  ∗
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داشتند و سعي بر آن بود كه با حفظ تمامي تجربيات پيشينيان در ساختار كهن، تغييرات 
ويژه  بهوارد شعر شود، ) چه در صورت و چه در محتوا(موضوعات جديد  تازه با

  .بندي و تصويرگري بود كيد در اين جهت، بر خيالأبيشترين ت
 كه اين سخن بدان معنا نيست كه در كار پيشينيان صور خيال وجود صد البتّه

 بلكه اين سخن دقيقاً بدان معناست ،بندي در كار آنان فراموش شده بود نداشت، و خيال
توسعة  كوشيدند تا اين امر را با ر از ايشان مي متأثّكه شاعران مكتب وقوع و سرايندگان

تري  يابي را وسعت فزون بيشتري در كار خود وارد كنند، دامنة تصويرگري و مضمون
ترين جوهرة شعري، بيش از پيش  ترين و اصلي مثابه اساسي بهبخشند و عنصر تصوير را 

سوي انتزاع  بهعمومي در تصويرسازي نيز حركت و گرايش . در كار خود منظور دارند
دار بيان آن مفاهيم بودند، حالت مجرد  مفاهيم عقالني و بالتبع تصاويري كه وظيفه. بود

ژرفا  بهاي تصويرگري كه رويكرد و توجهي  اصطالح، گونه بهيافتند و  و انتزاعي مي
  .گرفت داشت، شكل مي

پردازي سبب  ونسازي و مضم بندي، تركيب  خيال بهعنايت خاصّ شاعران اين دوره 
كارهاي  بهنگاهي . هاي شاعرانه شد اي در ابداع و نوآوري سابقه رشد و گسترش بي

. سازد تر مي شاعران پيش از حافظ و شاعران پس از او، ماهيت بحث را مشخص
. ها بود خدمت گرفتن آن بهسبك خراساني تكية اصلي بر توصيف عناصر طبيعي و  در

ني مانند انوري ابيوردي، ناصر خسرو قبادياني، اسدي بندي شاعرا تصويرگري و خيال
طوسي، فرخي سيستاني، عنصري بلخي، منوچهري دامغاني و فردوسي طوسي محدود 

مفاهيم مجرد و انتزاعي  بهتر  اين شاعران كم. وصف طبيعت و عناصر طبيعي بود به
هايي خود را ها و تصوير گستردگي و توسعة ن پرداختند و در كارشان شبكة تداعي مي

شفّافي در  بهاي صاف بود كه طبيعت را  شعر سبك خراساني همچون آينه. نيافته بود
  .كرد خود نمايان مي

خدمت  بهاي  در سبك عراقي عناصر تازه. پس از اين سبك، سبك عراقي پديد آمد
 و انديشة فلسفي، عرفاني در شعر، اوج و اعتالي شگرف و ژرف يافت. گرفته شدند

.  شاعران و كار ايشان چهره نمودشخصيتمثابه خصلتي اصلي در  بهي درونگراي
شاعراني مانند عطّار نيشابوري، فخرالدين عراقي، سعدي شيرازي، مولوي و در نهايت 



  اگر رسيبيدل كالم  به  ٤١٩

  

خدمت بيان مفاهيم  بههاي سرشار و قدرتمند خويش را  بندي حافظ شيرازي خيال
هاي  شهديجهت انتقال باورها و انعارفانه درآوردند و سعي كردند تا از اين محمل در 

 سبك خراساني درونگرايي و شهود، در سبك عراقي برخالف. خويش سود جويند
مقوالت دروني، سبب شد كه  بهاين امر يعني پرداختن . نقشي كليدي بر عهده گرفت

گيرد و اندك اندك در  گرايي محض فاصله شعر در روند تكامل و تعالي خود، از طبيعت
ويژه نزد مولوي و حافظ ما  به. گرايي صرف و شهود محض قرار گيرد عبرزخ انتزا

  .تلفيقي قدرتمند از عناصر طبيعي، عاطفي و فلسفي، عرفاني مواجهيم با
كرد اساسي و اصلي شعر اين روي

گرايي  حركتي است از طبيعت دوره،
دايرة مفاهيم انتزاعي . گرايي سوي انتزاع به

مرحلة  بهتا رود  يابد و شعر مي توسعه مي
اما در هر دو . تر شود تجرد محض نزديك

سبك خراساني و عراقي، تصاوير هنوز 
  .خورد چشم نمي بهو مركّب بودن تصاوير چندان  اند و بسيط، و پيچيدگي ساده

از ديگر سوي، هنوز ميان شعر اين شاعران و مسائل كوچه و بازار، مسائلي كه مردم 
شعر اين دو سبك در اكثر مواقع نسبت . اي وجود دارد ها مبتال هستند، فاصله آن به
  .تفاوت است مشكالت اجتماعي خونسرد و بي به

درك و دريافتي عميق  شاعران مكتب وقوع و بعد از آنان، شاعران سبك هندي، با
هر شكل ممكن،  بهتطور تاريخي ذهن و زبان، اين مسئله را درك كردند و كوشيدند تا 

دانستند كه  اينان خود را معماراني مي. و اين كمبود را جبران نمايندكنند   را پر خألاين
فغاني، بسياري شعر بابا بهنگاهي . وظيفة بازسازي زبان شاعرانه بديشان محول شده است

نو  توان آغازگر طرز اين شاعر كه او را مي. سازد از مسائلي را كه گفته آمد، روشن مي
تازه از ميراث پيشينيان و ابداعات خاصّ خود تلفيقي  بهكوشيد تا محسوب داشت، 

را سرلوحة برنامه گيري از فرهنگ عامه و فرهنگ كوچه  ابداعاتي كه بهره. دست يابد
 سبك خراساني اخذ كرد و عرفان و عشق را ازفغاني وصف طبيعت را بابا. خود داشت

عناصر  عناصر، باوام گرفت، و آن گاه كوشيد تا با تلفيق اين  بهاز شاعران سبك عراقي 

در نگاه اقبال، بيدل تنها يك شاعر نيست، 
بلكه او بيدل را پس از سنكراچاريا 

ترين متفكّر  ، بزرگ)شارح اوپانيشادها(
 .داند تمامي شبه قارة هند مي
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هاي تداعي معاني موفّق گردد و  توسع و گسترش شبكه بهپردازي،  بندي و مضمون خيال
  .طرزي تازه پديد آورد

پس از مكتب وقوع، تكامل منطقي و حقيقي شعر فارسي در سبك هندي تحقّق 
شاعراني همچون ظهوري ترشيزي، عرفي شيرازي، فيضي دكني، مسيح كاشاني، . يافت

ي، كليم كاشاني، صائب تبريزي، طالب آملي، سليم تهراني، عظيما نيشابوري، ملك قم
تهراني، واعظ قزويني، بيدل دهلوي، غنيمت پنجابي، غني كشميري، شوكت  صيدي

بخارايي، جويا تبريزي، فاني كشميري، غزالي مشهدي، محتشم كاشاني، ولي دشت 
 اصفهاني، طرزي افشار، بياضي، شاني تكلو، قدسي مشهدي، سنجر كاشاني، شكيبي

اي، فغفور گيالني،  غيب، نقي كمره ناصر علي سرهندي، حزين الهيجي، نظام دست
رضي آرتيماني، شفايي اصفهاني، غياثاي شيرازي، شاپور طهراني، فصيحي هروي، 

ا شاه  سالك يزدي، سرمد كاشاني، فياض الهيجي، ملّ،مشرقي مشهدي، اوجي نطنزي
ي، برهمن الهوري، ذبيحي يزدي، احسن تربتي، فوجي بدخشاني، شيداي فتحپور
عرشي دهلوي، سالك قزويني، رمزي كاشاني، راقم مشهدي، نيشابوري، احمد عبرت، 

مجذوب تبريزي، وحيد قزويني، عالي شيرازي، سرخوش كشميري، مير نجات 
اصفهاني، شهرت شيرازي، عالي نيشابوري، آفرين الهوري، فقير دهلوي، گرامي 

ها ثبت است،  هايشان در تذكره آبادي، و هزاران شاعر ديگر كه نام  ثابت الهكشميري،
  .ارتفاع تازه بخشيدندو شعر فارسي را اوج 

ها ارج و  ها و تصويرپردازي يابي مفاهيم جديدي طرح و عرضه شدند و مضمون
ت شدت رواج و رونق گرفت و رقاب بهبندي  تصويرگري و خيال. اندازه يافتند اعتبار بي

روز  بههايي كه روز  و نوآوريتعداد زيادي از شاعران، سبب شد كه شعر از ابداعات 
دست آوردند و از  بهيافتند، در دربارهاي پادشاهان هند مقام و موقعيت سزاوار  نمي

اين امر علّت اصلي مهاجرت شاعران ايراني . منزلت و موقعيتي مطلوب برخوردار شدند
و ادب فارسي زبان  بهيگر سوي توجه اميران و سالطين وقت از د. سرزمين هند بود به

بسياري از . سبب اشاعه و گسترش شعر و فرهنگ ايراني اسالمي در ميان هندوان شد
اند و علّت اصلي اين امر در واقع همان  شاعران برجستة سبك هندي از اهالي هند بوده

ها بود كه هند  قرن. وده استزبان و ادب فارسي ب بهتوجه روزافزون دربارها و مردم 
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در واقع اين زبان فارسي بود . كرد فرهنگ اسالمي ايران احساس پيوند و يگانگي مي با
  .١سرزمين پهناور هند شد بهكه پل انتقال فرهنگ اسالمي 
  تولّد و زندگي بيدل دهلوي

سال  بهموالنا ابوالمعاني عبدالقادر بيدل دهلوي 
هند » پتنه«ايالت » آباد عظيم« در شهر هجري ۱۰۵۴

تحصيالت ابتدايي را در همان شهر . متولّد شد
مردي سپاهي بود كه پدرش عبدالخالق . آغاز كرد

تصوف روي  به و بعدها از كار سپاه كناره گرفت
نام بيدل يعني عبدالقادر نيز پيامد نذري است كه . آورد و در زمرة دراويش قادري درآمد

شد نذر كرد كه اگر خداوند فرزندي  احب فرزند نميپدر بيدل كه ص. پدر كرده بود
تيمن و تبرك عبدالقادر خواهد گذاشت كه در واقع نام  بهوي عطا كند نام او را  به

  .گذار فرقة قادريه، شيخ عبدالقادر گيالني است بنيان
گذشت كه پدرش روي در نقاب خاك كشيد و او  هنوز شش بهار از عمر بيدل نمي

عهده  بهاو را از اين پس عموي جوانش سرپرستي .  مشكالت تنها گذاشترا با كوهي از
رفت، اما پس از ستيز و دعوايي كه روزي در  مكتب مي بهسالگي  بيدل تا ده. گرفت

 و داشت بازاين مكان  به از رفتن  راشاهد آن بود، ويكه  عمويش ،مدرسه واقع شد
ن از مدارس رسمي مطالعات خود را  مستعد و ساعي در بيرودترجيح داد كه اين شاگر

. چند زبان كامالً آشنا بود به را از حفظ داشت و قرآنسالگي  بيدل در ده. گيرد پي
ثير تعليمات پدر و أتبيدل تحت . همين دوره هستند بهنخستين اشعار بيدل نيز مربوط 

و خوبي آشنا شده  بهعمويش در سلك دراويش قادري درآمده و با تعليمات متصوفه 
                                                   

، احمد مكتب وقوع در شعر فارسي: منابع ذيل رجوع كنيد بهگيري مكتب وقوع و سبك هندي  دربارة شكل  .1
، دكتر احمد  عرفان و ادب در عصر صفوي؛ش ه ۱۳۴۸گلچين معاني، انتشارات بنياد فرهنگ ايران، 

، دكتر عبدالحسين سيري در شعر فارسي؛ ش ه ۱۳۷۳ و ش ه ۱۳۷۲ ، جلد، انتشارات حكمت۲ري، دا تميم
، ادوارد براون، ترجمة  ايران از صفويه تا عصر حاضرادبياتتاريخ ؛ ش ه ۱۳۶۲ ،كوب، انتشارات زرين زرين

، انتشارات ۴اهللا صفا، ج  ذبيح، دكتر  در ايرانادبياتتاريخ ؛ ش ه ۱۳۶۹ ،دكتر بهرام مقدادي، انتشارات مرواريد
  .ش ه ۱۳۶۹، چاپ ششم فردوسي

زبان فارسي  بيدل هرقدر به
خدمت برجسته نموده، از آن 

علم و ديانب اسالم،  بيشتر به
 .خدمت شايان فرموده است
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صورت يكي از اقطاب فرقة  بهجا پيش رفت كه  او در اين راه تا آن. رشد كرده بود
  :سرايد او خود در اين زمينه مي. قادري درآمد

 فـقـر مـا آيينة رمـز هـو اهللا اسـت و بـس
 فيض اين خاك از هزاران سير نتوان يافتن

صائب در كنار شاعران بزرگي همچون ناصر علي سرهندي، شوكت بخارايي، 
 كليم كاشاني، غني كشميريي و ديگران، طبع بيدل جوان آرام آرام باليد و بارآور ،تبريزي

  .بدر كامل شدن گذاشت بهگرديد و اندك اندك هالل شهرتش رو 
او خود در خاطراتش . بيدل در جواني با فقر شديدي دست و پنجه نرم كرد

پس  به.  ديدم چشم بهرگ را ت فقر چنان گرسنه بودم كه منويسد كه روزي از شد مي
آن سوي . اما اتّفاق شگفتي رخ داد.  تا در پس آن آسوده بميرمهديواري مخروبه رفت

سكّه را برداشتم و . توانست سبب آسودگي چند روزه باشد اي يافتم كه مي ديوار سكّه
  .سان شاعر از مرگ نجات يافت بدين. ١برگشتم

عنوان روزمزد در سپاه شاهي  بهاخت و گري پرد كار سپاهي بهبيدل مدتي نيز 
اما او كه طبع بلندش با اين مسائل سازگار نبود، بالفاصله پس از . خدمت مشغول شد به

و ديگر تا پايان عمر خويش از پذيرش اشتباه خويش واقف شد استعفا داد  بهكه  اين
  .كرد شغل دولتي ابا

هاي  حكومت.  هند بود مغولامپراتورحكومت شاهجهان  تولّد بيدل مصادف با
روز در حال  به روز امپراتورگرفتند و قدرت  محلّي از حكومت مركزي فرمان مي

 شكوفايي خاصّي برخوردار زتجارت و صنعت پيشرفت كرده و دين نيز ا. افزايش بود
. شد ي ادب دوست بود از شاعران در دربار او استقبال ميامپراتورچون شاهجهان . بود

  .ن دوره رشد شگرفي داشتعرفان نيز در اي

                                                   
و منابع ذيل مراجعه  كتب بهشعر عهد صفوي و بعد  بههاي مربوط  زندگي و احوال بيدل عالوه بر تذكره دربارة  .1

، دي، افغانستانجدحسين م ، غالمشناسي بيدل؛ ش ه ۱۳۴۱ ،، دكتر عبدالغني، افغانستاناحوال و آثار بيدل: شود
، دكتر محمد رضا ها شاعر آينه؛ ش ه ۱۳۴۰ ،الدين سلجوقي، افغانستان ، صالحنقد بيدل؛ ) جلد۲(تاريخ  بي
اهللا خليلي، افغانستان،  ، تصحيح خليلچهار عنصر بيدل دهلوي؛ ش ه ۱۳۶۷ ،عي كدكني، انتشارات آگاهيشف

  .مجموعة آثار
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تخت طاووس كه بعدها در . داد هنرهاي زيبا، اهميت بسيار مي بهشاهجهان 
آور از هنر  گفتاي ممتاز و ش غنيمت گرفته شد، نمونه بههند،  بهلشكركشي نادرشاه، 
براي . امر وي ساخته شد بهكاري آن ديار بود كه در زمان او و   جواهرسازي و منبت

مرگ ممتاز محل زوجة محبوب . حدود يك كرور روپيه مصرف شدساختن آن در 
شاهجهان كه پس از وضع حمل چشم از جهان فروبست، براي شاهجهان در ساختن 

اين بنا در واقع ياد بود محبت . اي قوي بود محل عامل و انگيزه بناي عظيم و زيباي تاج
  .همسرش است به نسبت امپراتورشائبة  بي

مي را جايگزين تقويم مغولي ساخت و بدين ترتيب رضايت شاهجهان تقويم اسال
او فردي دانشمند، شاعر و ادب دوست بود و . بسياري از علماي اسالمي را جلب كرد

كتاب و كتابخانه عالقه داشت كه بر بسياري از كتب خطّي  به جا آننقل تواريخ تا  بهبنا 
ي ديني و فلسفي و علمي او ها اين امر حكايت از آگاهي. حواشي سودمند نوشته است

در . مند بوده است مسائل فرهنگي عالقه به تا چه اندازه امپراتوردهد كه  دارد و نشان مي
، مولوي )ه ۱۰۴۲: م(او علما و دانشمندان بزرگي همچون شيخ عبدالحق دهلوي زمان 

و اند  كرده و شيخ محمد افضل جونپوري زندگي مي) ه ۱۰۶۸: م(عبدالحكيم سيالكوتي 
سعداهللا . اند يادگار گذارده بهشناسي از خود  آثار بزرگي در فقه و اصول، تفسير و دين

شناسي و ديگر علوم متداول  ، دينادبياتخان علّامي وزير دانشمند او نيز در فلسفه، 
  .عصر خويش متبحر بوده و قرآن شريف را از حفظ داشته است

ران را الگوي خويش قرار داده بودند شاهجهان و ديگر حاكمان هند در آن زمان، اي
ها خود و جامعة خود را با معيارها و موازين و  كردند كه در تمامي زمينه و سعي مي

از شاهجهان نقل است كه . آداب و رسوم و سنن فرهنگ ايراني منطبق و مطابق سازند
 كند كه ، و اين سخن حكايت از آن مي“پايتخت ما همانند شيراز است”: گفته بود

  .اند شهرهاي ايران در آن زمان در نگاه مردم هند اهميت و شان فراواني داشته
معني برالس، . رسد اين قوم مي بهاصل بيدل، از قبيلة برالس است يعني نسب او 

اين لقب را نخستين بار ايره دمسي برالس نسبش با چند . االصل است دلير و نجيب
بنابراين شايد بتوان گفت كه . اي خود برگزيدرسيد، بر تيمورلنگ گورگاني مي بهواسطه 

  .اند طايفه و قبيلة برالس از تيموريان بوده
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اگر قبيلة شاعر را قبيلة ارالت هم بدانيم، قبيلة ارالت نسبتي با چنگيزخان مغول 
. نام منگلك ايزگه وصلت كرد بهمادر چنگيزخان، پس از مرگ پدر او با مردي . اند داشته

قبيلة . اند  ارالت نام داشت و قبيلة ارالت را از بازماندگان او دانستهپسر دوم اين مرد،
بيدل ) الخيال مرآتخان لودي در  علي مانند شير(نويسان  ارالس نيز كه برخي از تذكره

خان لودي  علي ظاهراً آنچه شير. اند از قبايل مغول بوده است را بدان منسوب داشته
گفتة او بيدل آن  بهزيرا . تر است شاعر نوشته صحيح، دربارة الخيال مرآتمؤلّف تذكرة 

  .چه را كه او نوشته بوده ديده و آن را كافي دانسته است
حتّي . آباد، شهري كه بيدل در آن متولّد شد، بسيار قديمي بوده است عظيم

از عظمت و شكوهي كه ) م ق ۵۰۰(شد بودا  مي  بنا روايتي هنگامي كه اين شهر به بنا
پوترا  تليپانام نخستين اين شهر . دست خواهد آورد، سخن گفته بود بهآينده دراين شهر 

 ۱۱۱۶اين تغيير نام ظاهراً در سال . آباد پتنه شهرت يافت نام عظيم بهبوده كه بعدها 
 كه هجري ۱۰۵۴تا سال . زيب، صورت گرفته است  شاهزاده نواسه اورنگتوسط هجري

درست شصت سال بعد نام . شد  پتنه ناميده ميسال تولّد بيدل است، اين شهر همچنان
همان نام پتنه شناخته  بهآباد امروز نيز  شهر عظيم. آباد تبديل شد عظيم بهشهر از پتنه 

  .اين شهر در ساحل جنوبي رود گنگ قرار دارد. شود مي
اما قدر . ستيهند اطّالع دقيقي در دست ن به خانوادة بيدل از زمان دقيق مهاجرت

ن است كه تا هنگام تولّد بيدل، چند نسل از مهاجرت آنان كه عموماً نظامي مسلّم اي
  .گذشته است اين سرزمين مي بهاند،  بوده

  نويسان در نگاه تذكرهبيدل 
آزاد بلگرامي در . اند كرده عظمت ياد بهنويسان بزرگ، بيدل را  نويسان و تاريخ تذكره

  :كند ين ياد مي، از بيدل چنخزانة عامرهتذكرة نفيس و پرارزش 
نشين  آبادي، پير ميكدة سخنداني و افالطون خم بيدل، ميرزا عبدالقادر عظيم”

طرزتراشي او تواند رسيد و كه را طاقت كه  بهيونان معاني است كه را قدرت كه 
  :جنباند تواند كشيد؟ چنانچه خود جرس دعوي ميكمان بازوي او 

  كيفيت اعجاز رسـد    شكل كه به  ِسحر، م   !وي طـرز بيـدل    ذر از دعـ   دعي، درگـ  م
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  :لّف گويدؤو م
  بلند طبع شناسد كـالم بيـدل را     آسمان نهـم   رساند پاية معني به   

اصلش از گروه ارالس، . نشانة فقر جزو دماغش و فروغ روشندلي نور چراغش
كدة هستي رسيد و در بالد  صبح بهآباد، پتنه از شبستان عدم  در بلدة عظيم

نوكري  بهآغاز شباب . برد مي سر بهو در بنگاله بيشتر ت هندوستان نشو و نما ياف
منصبي سرفرازي  بهگذرانيد و  شاهزاده محمد اعظم خلف خلدمكان، روزگار مي

سمع شاهزاده رسانيد، از او  بهسنجي ميرزا  يكي از آشنايان تعريف سخن. داشت
 نظمي سرانكار باز زد، هرچند ياران الحاح كردند كه. خواست كه شعري بگويد

همان ساعت عالقة نوكري . در مدح شاهزاده بايد گفت، درجة پذيرايي نيافت
پايان  بهه بآباد آمد و بقية عمر را در اين بلدة طي دارالخالفة شاهجهان بهقطع كرده، 

يعني ترك مداحي . مشربي مؤلّف است ذكر ميرزا در اين جريده بنابر هم. رسانيد
و چون ميرزا … راست و رد صله، همت فقراصله عطاي همت ام. و رد صله

از اواخر .  در اغنيا كشيد حق تعالي امراي عصر را بر آستان او فرستادازخود را 
عهد خلدمكان تا اوايل جلوس فردوس آرامگاه، محمد شاه، اركان هر سلطنت 

و چون نواب . رسانيدند تقديم مي بهرسيدند و مراتب نياز  خدمت او مي به
بر كشور دكّن مسلّط شد، )  ه۱۱۳۳( در سنة ثالث و ثلثين مائه و الف جاه آصف

  :قلم آورد بهميرزا در جواب اين بيت . ميرزا نوشت بهنامة طلب 
  پاي خـويش   ام حناي قناعت به     من بسته   ويشاي خـ  نـد نخيـزم ز جـ      دنيا اگر ده  

اميد و عالم قدس خر به و الف، ئةصفر سنة ثلث و ثلثين ما) سوم(ميرزا، سيوم 
ميرزا در زبان … آباد مدفون گرديد خانة خود، واقع در شاهجهان در صحن

 كه قرآنبلي . فارسي چيزهاي غريبي اختراع نموده كه اهل محاوره قبول ندارند
ند؛ غيرفارسي كه تقليد زبان دكر كالم خالق السنه است، فصحاي عرب قبول نمي

اوره تواند شد؟ مثالً ميرزا، موافقت اصل، چگونه مقبول اهل مح فارسي كند بي
جا گويد در آن. س در مرثية فرزند خود داردمخم:  

  كف داشـت  از انگشتش عصا به    كاشـت   هرگه دو قدم خرام مي    
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گويد كه چون   ميفايسالنّ مجمع در اما خان آرزو! خرام كاشتن، عجب چيزي است
ها كه  ليسان اين و كاسهميرزا از راه قدرت تصرفات نمايان در فارسي نموده مردم واليت 

ف صاحب ت تصرها دارند و فقير در صح اهل هندند در كالم اين بزرگوار سخناز 
براهين  به دادسخنچه در رسالة  سخن ندارد، بلكه قايل است چنان قدرتان هند، هيچ

ميرزا، اشعار موافق قواعد . انتهي كالمه. كند احتياطاً ثابت كرده، هرچند خود تصرف نمي
طرز خاص  بهغزل، مثنوي، رباعي، قصيده و همچنين نثر نيز . حت نيز بسيار داردفصا
. حقّا كه سخن او طرفه دماغي دارد. زند زبان تصوف حرف مي بهطرازد و اكثر  مي

ي كه بر مزار كلياتديوان غزل ميرزا، منقول از . ش مابين نود و صد هزار بيت استكليات
ها  االستعمال غزل در بحور قليل… ابتياع فقير درآمده هبباشد، نسخة تحفة صحيح  او مي

  .١“گويد، خصوص بحر كامل قدرت مي به
  :نويسد  بيدل، ميشخصيت دربارة شعر و اللطايف منتخبصاحب تذكرة 

ميرزا عبدالقادر بيدل اصلش از توران و قومش اوالب است، مدتي در بنگاله ”
ع خريد مرب بهل و ل بر پوستين توكّسربرده در بلدة دهلي آمده، قريب سي سا به

 ارباب دول را بر درش ـ تعالي ـنشسته، از زاوية قناعت پا بيرون ننهاده و او 
، كه شخص تصوف را اركان و از چهار عنصراكثر احوالش در كتاب . فرستاده

ش كه نهايت عظيم و كلياتتصانيف فايقة آن سرآمد نثاران است، مسطور است و 
تاريخ صفر سنة يك  بهالقصّه، او .  اقسام شعر است، مشهورضخيم و مشتمل

  .٢“عالم جاويدان رفت بههزار و يكصد و سي و سه از اين جهان، 
، دربارة موالنا االفكار نتايجاهللا گوپاموي هندي در تذكرة  موالنا محمد قدرت

  :نويسد عبدالقادر بيدل مي
ابر و افاضل، ميرزا عبدالقادر سرو بوستان طريقت، تذرو بيابان حقيقت، قدوة اك”

آباد روي  بيدل، كه اصلش از قوم ارالس جغتايي است، و والدتش در بلدة عظيم

                                                   
، مطبع نولکشور، کانپور، )م ١٧٦٢-٦٣/ه ١١٧٦: تأليف (عامره خزانة: )ه ۱۲۰۰ :م (آزاد بلگرامي، مير غالم علي  .1

 .۱۵۲-۴ ص ، م١٩٥٥چاپ دوم 

 .۱۱۱- ۲ ص ، انتشارات سنايي، تهران،اللطايف منتخب: خان ايمان، رحيم علي  .2
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كسوت فضايل و كماالت متنوعه آراسته و طبع همايونش  بهداده، ذات شريفش 
 انشاء بهپردازي قدرت تام داشت، و  در نظر. كلية فنون عجيبه و غريبه پرداخته به

 اش گلشن سخن را آب و رنگي تازه كالم، نسايم انفاس قدسهطرازي قدرت ماال
آراي عرايس معاني  كمال لطف و حسن چهره بهاطة فكر بلندش بخشيده، و مشّ

جا كه  از آن. ذكاي فكرت معروف بوده بهصفاي فطرت موصوف و  بهگرديده، 
ي طور كلّ از اغراض نفساني بهنظر  دست خواهش از اهل دنيا كشيده و قطع

ت و اعتبار، امرا و اركان سلطنت را مسخّر و عطاي فرط عزّ به سبحانه ده حقنمو
جميع خويش و اقارب  ما نواب شكراهللا خان باكي السيمنقاد وي فرموده كه هري

جاه در شعر  الملك آصف خود آشفتة محبت و اعتقاد ميرزا بوده و نواب نظام
استقبال  بهرفت  خانة نواب مي لتدو به] بيدل[ميرزا داشت، و هرگاه كه  بهنسبت 

غرض كه از اواخر . نشاند نهايت اعزاز و اكرام بر مسند خود مي بهآمد و  پيش مي
خدمتش مشرف  بهعهد عالمگير پادشاه تا اوايل محمد شاه، اركان هر سلطنت 

عالم بقا خراميد و در صحن  بههجري  ۱۱۳۳آخراالمر در سنة . گشتند مي
مير عبدالولي عزلت گفته كه . آباد مدفون گرديد اهجهاناش واقع در ش خانه

. آباد جمع بودند شعراي شاهجهان. تقريب عرس بر سر قبر ميرزا حاضر شدم به
ت كه از آمدنم ميرزا اين ني بهمن . محفل گذاشتند به ميرزا را برآورده كليات

  :سرصفحه اين بيت يافتم. خبري دارد آن را گشادم
  من مـرده باشـ    كه بر خاك آيي و مـ        دم خورده باشـم   چه مقدار خون در ع    

  .١“كرامت ميرزا معرف گرديدند بههمه ياران ديدند و 
  :كند  از بيدل چنين ياد ميالخيال مرآتصاحب تذكرة 

ها  زالل فكرش در صدف گوش. فرشته خوي صاحبدل، ميرزا عبدالقادر بيدل”
بلندپروازان . نمايد ها باغباني مي كند و سحاب سخنش در چمن هوش نيساني مي
عالم باال  بهسنجي اگر در هواي دريافت مطلب بلندش فكرها را  اوج سخن

                                                   
، چاپخانة سلطاني، )م ١٨٤٢/ه ١٢٥٨: تأليف (االفكار نتايج): ه ١٢٨٠ :م(اهللا  قدرت گوپاموي، محمد قدرت  .1
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اميد طاقت  بها داني اگر طوطي طبع ر و صدرنشينان انجمن نكته. فرستند رواست
حسن معني از پردة مشكين الفاظش . در مقابل آينة فكر صافش گذارند سزا

نشين از  رنگ شعشعة جمال معشوق از حجاب نقاب، نمايان؛ و حروف دل به
معاني ريزش . پرتو مضامين روشن چون خطوط شعاعي، مقدمة خورشيد تابان

ه و شمار؛ و كبك زمين اشعارش قطرات باران رحمت، بيرون از انداز بر
از قوم جغتاي برالس … خرام از الفاظ آبدار، چون ابر نيسان، گهربار خوش

العمر بجز تعلّق جمال معني  تدر مد. است و در هند نشو و نما يافته
جز لذّت سخن  بهتعلّقي سر همت فرود نياورده، و از بدو شعور  هيچ به
  .١“لذّتي ميل نكرده هيچ به

  :پس از نقل غزلي از بيدل، با مطلعامير علي شير لودي 
 نشـد ز آييـنة كيـفـيت مــا ظــاهــر آرايـي

 چندين لفظ پيدايي نهان مانديم چون معني به
عصر ناصر علي سرهندي وگوي بيدل با شاعر بزرگ آن  داستان ديدار و گفت به

  :اشاره دارد
فاق افتاد كه شيخ ناصر علي اتّروزي ميرزا را در مجلس نواب شكراهللا خان با ”
شيخ در آن مطلع . ميان آمد ند و اين غزل كه مرقوم شد دردهم صحبت كربا
هرگاه لفظ . گوييد تابع لفظ است ي كه شما ميا معني: خن كرد و گفتس

ي كه شما ا معني: ميرزا تبسم كرد و گفت. دگرد گردد، معني البتّه ظاهر مي پيدا
هي معني  اما آن چه من حيث هي. تداريد، آن نيز لفظي بيش نيس تابع لفظ مي

حقيقيت انسان كه با اين همه شروح و تفصيل مثالً . آيد لفظي درنمي هيچ بهاست، 
اما بر اكثري از . شيخ ساكت شد. مكشوف نگرديده در كتب مندرج است، هيچ

  .٢“ابيات ديگر وجد كرد
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  اگر رسيبيدل كالم  به  ٤٢٩

  

  :سدنوي ، دربارة بيدل ميالشعراء كلماتموالنا افضل سرخوش در تذكرة 
. گوست بسيار گو و خوش.  استساحل، ميرزا عبدالقادر بيدل، استاد فن بحر بي”

ها و  ديوان. رسد يابي مي داد معني بهنوازد و  در دارالخالفه كوس رستمي مي امروز
مثنويا چون . نگارد د دارد، و نثرهاي رنگين نيز ميات متعددر اين عهد، شاعر غر

  .١“بسيار خوش خلق و آرميده است. ت استوجود شريف او غنيم. او نيست
سرخوش ظاهراً از متابعان سبك بيدل بوده و با موالنا بيدل مراوداتي نيز داشته 

  :نويسد  در اين زمينه ميالشعراء كلماتدر . است
را از راه ) بيدل(اشارة ميان ناصر علي، چند بيت ايشان  بهفقير، سرخوش، ”

اگر ايشان شنيده محظوظ شدند، از . ساختهمطلع ها پيش مصرع رسانيده،  شوخي
. نديددنباشد بد بردند، اما ياران منصف پس روي غيرتي كه تالمذة رحمان را مي

  .اند كه ايشان فرموده چنان
  :بيدل

  انـد مـرا   ر گل نوشـته   م و ب  برات رنگ   فرصت نگهي آخر است تحـصيلم      به
  :سرخوش

  اند مـرا     بر گل نوشته   برات رنگم و    انـد مـرا     تهرشـ ثباتي عبرت س    ز بي 
  :بيدل

 عــوارض كـثرت وهــم اســت وحــدت مـا را
 خلل در شخص يكتا نيست گر قامت دو تا گردد

  :سرخوش
 كثرت رهنما گردد دويي كي ذات وحـدت را بـه

 خلل در شخص يكتا نيست گر قامت دو تا گردد
  :بيدل

 كند، هشيار باش شخص پيري، نفي هستي مي
 آيـيــنة تـركيـب الســتصـورت قـد دو تـا 
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  ٤٣٠  قند پارسي

  

  :سرخوش
  ركيـب السـت  د دو تا آيينـة ت     صورت ق   جلوگاه نقش پيري تختة مشق فناسـت     

در آن غزلي بيتي . تغير قافيه كرده بود بهدر زمينة غزل حافظ كه فرموده، غزلي 
  :شوق آن مطلع گفته بهحسن ادا فرموده، فقير نيز  به

  :بيدل
  اغي گفتـيم فـردا    ـدمـ  از بي   درهاي جنّت وا بـود امـروز      

  :سرخوش
  ويش رفتـــيم اهللا اهللاز خـــ  عـشق دادنـد ناگـاه     جام مي 

  :بيدل
  ١“شيشة رنگ پريده اسـت  صاف طرف به   دهـد  شكستن نمـي   ود عبث به  گل جام خ  

، دربارة بيدل چنين سفينة خوشگونام  بهداس خوشگو، در تذكرة خود  بندرابن
  :نويسد مي

ات كم و بيش چاشني بند كرده بوده، و و رياضيات ات، طبعيهيجناب از اٰل آن”
تمام . داني و موسيقي بسيار آشنا بود طبابت و نجوم و رمل و جفر و تاريخ به

 داشت و در فن ياد بهقصة مهابهارات كه در هنديان از آن معتبرتر كتابي نيست، 
حضرت  آن… رسيد خدمتش مي بهروز  مؤلّف هر… ]بود[نظير   منشي بييانشا
علم تصوف خوب ورزيده، و . اي بلند داشت فهم معني توحيد و معارف پايهدر 

تحقيق كمال رسانيده، در اين مقدمه جنيد و  بهمسائل آن را از عمل اين فن 
سرنبرده كه  بهت و آبرو اين عزّ بهشاعر  رين هيچدر متأخّ… بايزيد وقت خود بود

ظم پادشاه نشان بود، دو سه الملك، سيد عبداهللا خان كه وزيراع قطب. او داشت
خاست و پيش  مرتبه كه طلب داشت همين كه نظرش بر ميرزا افتاد از كرسي مي

جاه، كه  الملك آصف نوابو . گذاشت كرد و تكيه و مسند مي دويده و معانقه مي
مشورت ايشان  بهديواني . وكيل مطلق هندوستان بود از دوستان ايشان است

رفتند و انواع  خدمتش مي بهرد و بزرگ شهر، سرشام ترتيب داده و ديگر اكثر خ

                                                   
  .١٤-٥ص ، الشعرا  كلمات):ه ١١٢٦: زنده(سرخوش كشميري، مير محمد افضل   .1



  اگر رسيبيدل كالم  به  ٤٣١

  

فقير در اين مدت عمر كه پنجاه و شش مرحله طي كرده، … داشتند ميفيض بر
ت كماالت و حسن اخالق و جامعي بهكن يباشم، ل هزاران مردم برخورده مي با

 بزرگي و همواري و شكفتگي و رسايي و تيزفهمي و زودرسي و انداز سخن
ب معاشرت و حسن سلوك و ديگر فضايل انساني، همچو اويي گفتن و آدا

  .١“خدمتش مستفيد شده باشم بهدر عمر زياده از هزار مرتبه … ام نديده
  بيدل در نگاه معاصران

رومل ااند دكتر ه ميان آورده به بيدل سخن شخصيتاز كساني كه دربارة شعر و 
  :نويسد ي مگويان هند و سند پارسيسدارنگاني است كه در كتاب 

فكر بوده، و   مردي روشنهجري ۱۱۴۳سال  بهميرزا عبدالقادر بيدل، متوفي ”
قول دكتر رضازاده شفق، در غزل عرفاني و اشعار ذوقي و  به. طبعي توانا داشت

  .٢“ هندي را نشان داده است كاربرده و بهترين نمونة سبك بهمثنوي استادي 
  : داغستاني عقيده دارد كهواله

هاي غريب  ر اشعارش موافق محاورة فصحاي عجم نيست، و تركيبهرچند اكث”
قصايد و . در زبان فارسي اختراع نموده، اما شعرهاي بلند و برجسته بسيار دارد

  .٣“غت و مناسبت در سلك نظم كشيدهالقطعات و مثنوي در كمال ب
 ندر اسالمي در هتاريخ تفكّحجم اما با ارزش  دكتر عزيز احمد نيز در كتاب كم

  :نويسد بيدل و شعر او پرداخته و مي به
گونه  گيري او، هيچ سبب سخت به) ه ۱۰۶۹-۱۱۱۸(زيب  در عصر اورنگ”

با اين . انحطاط رفت به عمل نيامد و شعر فارسي رو بهحمايت رسمي از شعرا 
وصف، شاعري مثل ميرزا عبدالقادر بيدل چالشگرترين شاعر هندي ايراني 

هايش و كوشش در جهت عقلي كردن افكار و   واژهمضامين و حسن انتخاب با
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  ٤٣٢  قند پارسي

  

سبك هندي در اشعار سرشار از … دهد ميتصاوير خيال، نبوغ خويش را نشان 
سختي خود را از  بهاشعاري درونگرا كه . اوج خود رسيد بهجوش فكري بيدل 

  .١“كرد بندش شده بود، آزاد مي قيود سبكي متكلّفانه كه بيدل پاي
گان بيدل، انديشمند و شاعر بزرگ معاصر مرحوم اقبال يكي ديگر از ستايند

شيفتگي . دهد بيدل شيفتگي شگرف و شگفتي را نشان مي بهاقبال نسبت . الهوري است
ها بيت يا مصرعي از بيدل را تضمين كرده يا  هايي كه در آن توان در سروده اقبال را مي

 در نگاه اقبال، بيدل تنها .در سخناني كه دربارة عارف دهلوي گفته است، مشاهده كرد
ترين  ، بزرگ)اوپانيشادهاشارح (نيست، بلكه او بيدل را پس از سنكراچاريا يك شاعر 

اردو دارد  به، قطعة شعري ضرب كليماو در كتاب . داند ة هند ميقار متفكّر تمامي شبه
  :ترجمة آن شعر اين است. كند كه در آن بيتي از بيدل را تضمين مي

  حقيقت يا فريب چشم من؟اين بود عين 
  اين زمين، اين دشت، آن كهسار، آن چرخ كبود

  گفت نيست گفت هست و آن يكي مي اين يكي مي
  كي توان دانست كه دارد جهان تو وجود؟

  ت مانده بود اهل همهرا هعقدة مشكل ب
  خوبي اين گره را برگشود بهميرزا بيدل 
  نشان بود اين چمن داشت وسعت بي دل اگر مي

  .٢ مي بيرون نشست از بس كه مينا تنگ بودرنِگ
 .اند گرفته هاي بيدل مورد استفادة اقبال قرار  ابياتي از سرودهنامه و مقاالت اقبال اقبالدر 

  :ابيات ذيل اشاره كرد بهتوان  از آن جمله مي
  خاك مجنون را غبار خاطر صحرا كنـد         ور ليلي كو كه باز آرايش سـودا كنـد         ش

* 
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  اگر رسيبيدل كالم  به  ٤٣٣

  

  يرت چيده اسـتـش داغ حتا ز آغوش وداعـ
 همچو شمع كشته در چشم نگه خوابيده است

* 
  سوختن، نيست خيالي كه نهان دارد شمع        رچه در دل گذرد وقف زبـان دارد شـمع    ه

* 
  مژه برهم مزن تا نشكني رنگ تماشـا را          هاست در آغوش مينا خانة حيـرت        نزاكت

* 
  جنون مبـاش    اي بي  هرچند عقل كل شده     ر كمال اندكي آشفتگي خـوش اسـت     با ه 

* 
 كالم بيدل اگر رسي مگذر ز جادة منصفي به

 طلبد ز تو صلة دگر مگر آفرين كه كسي نمي
* 

 ـت امـداد خـلـقتـا نگـردي پـايـمـال مـنّ
 عرق گامي دو پيش از خجلت احسان برآ بي

حسين شاكر صديقي نوشته بود كه براي  نام غالم بهشاعري  بهاقبال الهوري 
  . خويش بايد آثار بيدل را مطالعه كندتصحيح كالم

، تأليف فيض محمد بيدل چه گفتاي بر كتاب  مرحوم استاد سعيد نفيسي در مقدمه
  :ايرانيان چنين سخن گفته است به زكريا، در معرفي بيدل خان
 هندوستان، بهافغانستان، چه  بهتاجيكستان،  بههر سو كه برويد، چه  بهاز مشرق ايران ”

ه زبان فارسي را از مادر آموخته يا در دبستان بدان خو گرفته است، از هركس ك
زبان فارسي انس دارند، شب و روز، در خلوت و  بهاز مردم اين كشورها كه 
در كابل مرحوم هاشم شايق، شاعر و اديب . شنويد جلوت، نام بيدل را مي

ير ادب زيست و از مشاه ها در افغانستان مي معروف، از مردم بخارا كه سال
عرس «نام  بهفارسي زبان آن سرزمين بود، هر سال در روز رحلت بيدل مجلسي 

روز از  داد و يك حضور ادباي شهر تشكيل مي در خانة خود در كابل با» بيدل
خواندند و شرح حال او را  كردند و آثار وي را مي بامداد تا شام ياد از وي مي



  ٤٣٤  قند پارسي

  

اي است كه مردم اين كشورها  العاده قاي از توجه فو هاين مراسم شم. گفتند مي
هندوستان و هاي آثار بيدل در  نسخه… اين شاعر فارسي زبان دارند بهنسبت 

هر بسيار فراوان است و از پادشاهان و امرا و النّ پاكستان و افغانستان و ماوراء
اي  ، هركس استطاعتي داشته، نسخهتوسطبزرگان اين كشورها گرفته، تا مردم م

 خطّ ل باها نسخ بسيار مجلّ ميان آن د ترتيب داده است و دربراي خو
شود و  نويسان معروف كاغذ و تذهيب و جلد بسيار عالي ديده مي خوش
اي نيست كه كتاب فارسي در آن نباشد و چند نسخه از آثار بيدل  كتابخانه هيچ

فاخر جاي آن است كه ايرانيان هم اين شاعر بزرگ را كه از م. در آن نتوان يافت
  .١“زبان فارسي است بشناسند

دانشمند، اديب و شاعر معاصر افغاني فيض محمد خان زكريا وزير معارف سابق 
، دربارة كالم و انديشة بيدل چه گفتافغانستان در كتاب كم حجم ولي پربار خويش 

  :نويسد ل سخنان شيوايي دارد و ميبيد
منصة ظهور آورد كه  به بيدل در نظم و نثر فارسي، سبك بسيار دلربايي را”

ل گنج د بيكليات. سازد خواننده و مستمع را مجذوب و مفتون كالم خود مي
خوبي آشنا گرديده  بهاين كالم حقايق پيام،  ابشايگان علم و عرفان است و دنيا 

ي حاصل ا  و بهرهايرانيان از اين مفخر زبان فارسي تاكنون كمتر حظّ. است
ميرزا  كليات. اطّالعي ندارند ر اسالم هيچن عالم متبحعرب و ترك از اي. اند كرده

عبدالقادر بيدل، از دور خجستة احمد شاه بابا تا امروز در افغانستان، سرماية 
 حضرت بيدل شمع كلياتهر، النّدر بخارا، ماوراء. مطالعة اهل علم و عرفان است

نج باغي انجمني هر روز جمعه شعرا و ادباي تاشكند و سمرقند در كُ. محفل بود
 ي چاي نوشيدن در دست گنجا وپزي كرده پياله آراسته گردهم آمده پخت

فكر  بهخواند و ديگران  شايگان بيدل، همه دل را بر سر زانو گذاشته، يكي مي
از بادة عشق و محبت بيدل سرشار . كردند خود آن را توجيه و تفسير مي

يمون حكومت انگلستان، يك شدند و از استماع كالم سعادت تا دورة نام مي
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  اگر رسيبيدل كالم  به  ٤٣٥

  

زبان انگليسي وسيلة تحصيل نان و تأمين جان . كرد دورة فترت حكومت مي
حتّي تمام مفاخر معنوي هند، در اين ظلمت فرنگي مآبي،  زبان فارسي و .گرديد

از بيدل و درس عشق و عرفان او نام و نشاني باقي . معطّل و مختل گذاشته شد
زبان فارسي خدمت برجسته نموده،  بهيدل هرقدر ب. و كسي صاحبدل نشد. نماند

علم و ديانب اسالم، خدمت شايان فرموده است كه سرماية افتخار  بهاز آن بيشتر 
 بيدل خيلي كليات بهامروز هم . شود گذشته و آيندة مسلمانان عالم شمرده مي

ريت پرستي جهان امروز عالم بش ماده. رود سوي ضاللت مي بهدنيا . احتياج داريم
كالمي چون كالم بيدل . كند انگيز تهديد مي عواقب بس خونريز و نتايج فتنه بهرا 

رنگ، . تواند افكار گمراه كنندة اين عصر را اصالح كند عارف و متصوف مي
  .١“اوهام و خياالت را از دل و دماغ انسان بزدايد

  :ة بيدل چنين اظهار نظر كرده استاهللا صفا دربار دكتر ذبيح
اي است كه مورد مطالعة  پايان دوره گوي در ترين شاعر پارسي زرگبيدل ب”

 كه او نخست آن. ورزند بيدل از دو راه اعتقاد مي بهشناسان هند  پارسي… ماست
كه او را  شمارند، و دوم آن را از صاحب كماالن و پيشروان بزرگ طريقت مي

مير خسرو دهلوي و ار، بعد از استاداني مانند گوي متأخّ ترين شاعر پارسي بزرگ
علّت آن است كه او در نظم و نثر صاحب شيوة . دانند ن جامي، ميحٰمعبدالر

ها و مقصودهاي گوناگون خويش در آن شيوه  خاص بوده و در بيان معني
دست بود و در ايراد  بندان چيره وي از خيال. نهايت توانايي سخن گفته است با

لي و هاي استعاري و تخي و تركيبها  هاي پيچيدة شاعرانه و تشبيه مضمون
ها  هم در آميخته، و از اين راه بهو دراز هاي دور  پردازي مات پردامنه و خيالتوه

چه در  ي با آنكلّ بهكالمي با رنگ و نگار تازه و كامالً بديع فراهم آمده است، كه 
رزش ا بهمير عبدالرزّاق خوافي كه … يابيم، متفاوت است هاي پيشينيان مي ديوان

شناسان هند بدو اعتقاد  كار بيدل در اين راه واقف بود و مانند همة سخن
سرآمد غامض خياالن واال استعداد، و جمع ”: نويسد ورزيد، دربارة وي مي مي
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گستري فردارايي و شكوه  بر سرير سخن. فكر را استاد است معني بندان خوش
از بدو … هجمشيدي داشته و در دارالملك سخنوري كوس رستمي نواخت

اگرچه در . سنج بلند فكرت جلوه فرماي ظهور نگشته  معنينمايش سخن، چنين
متقدفضايل  با] جامي[ن حٰممين امير خسرو دهلوي و در متأخّرين موالنا عبدالر

ا در زمانة صوري و كماالت معنوي در فنون شاعري جامعيت تمام داشتند، ام
شايستگي  به راه و رسم سخنداني را دستياري فكر و پايمردي طبع بلند بهوي 

ت شهرة كمال جامعي بهيابي  در همة مشام سخنداني و انواع معني. تمام ورزيده
متانت الفاظ و تناسب فقرات و بست تراكيب و نشست  بهآفاق گرديد، بلكه 

 آيين تازه و واضع روشي جداگانه انداز موجد  خيال و رساييمفردات و رنگيني
  .“مستعار و ماحي طورهاي باستاني تواند بود، گشتكه ناسخ طرزهاي 

هاي بيدل اگرچه درست است، اما  اين سخنان مير عبدالرزّاق و دربارة نوآوري”
. اند مغايرت دارد، درست نيست چه ديگران داشته كلّي با آن بهكه شيوة او  اين

ند كه رو كساني هست بيدل و همطرازان او در هند كم نيستند، در حقيقت دنباله
كه  بعد از طريقة سنّتي آن بيرون كشيدند و همچنان به سدة نهم ازشعر پارسي را 

ام، زيبايي سخن را در ابهام آن پنداشتند، ابهامي كه از پيچيدن  جاي خود گفته به
نهادن كالم  هاي ديرياب خيالي و وهمي و بنا ها و استعاره امة تشبيهمقصود در ج

پروري   اقرار داشت كه بيدل در اين ميدان خيالبايد… شود ها حاصل مي بر آن
او و يا در عهد  بههاي نزديك  آوري از همة شاعران ديگر كه در زمان و مضمون

او در هند و ايران پديد آمده بودند، پيشي جست و دست همگي آنان را از 
  .“پشت بست
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