
  ٢٩٦  قند پارسي

  

في اجمالي بيدل دهلويمعر  
  دو گزيدة تاريخي ديوان ويو 

ر است هند از دورة متأخّ يگو يفارس يدل از جمله شعرايب ص بهرزا عبدالقادر متخلّيم
 ينده سبک هندين نمايبهتر يدرست را کسب نموده است. او را به ييسزا که شهرت به

، يپسند دقّت، ينيآفر ، مضمونيپرداز الياند. شعر او از لحاظ خ قلمداد کرده يشعر فارس
نو  بيهات نادر، استعارات نازک، محاورات و تراکيتازه، تشب ي، تالش معنايطراز فلسفه

ق، شرح يلسوفانة حقايف يق ترجمانيخود است. او از طر عن نمونة شعر نويبهتر
ده و يچيشة پيمشاهدات عارفانه، فکر و اند ياس، عکّيات خود و انسانيتجرب ةمانيحک

را  يلفظ و معن يافزا رتيابداع و اختراعات شاعرانه چنان طلسم ح ير عاديغ يروين
  اهل نظر و صاحبان ذوق است. يبروز آورده است. که باعث شگفتگ

، اردو و يفارس راً بهينگاشته شده که اخ يآثار يدل در بعضيل باحوال مفصّ
  م.يپرداز يآن م جا فقط اجماالً بهنياند. پس ا چاپ شده يسيانگل

ن کامل تاکنون پا يچن يار هند شاعريالواقع در د يکه ف يابوالمعان ب بهدل ملقّيب
شه را يب اندين طالب دلفرير ايچون تا حال نظياش بنقّ مةننهاده و خا يعرصة هست به

دا يق په تعلّيسلسلة قادر بود که بعداً به يالق سرباز متمولرزا عبدالخيپسر م ،١نقش نبسته
دا يهار شهرت پيالت بيض او در ايه از فيموالنا کمال که سلسله قادر و نسبت به ٢کرد
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٢٩٧  و دو گزيدة في اجمالي بيدل دهلويمعر…  

شمند بعد از ين انديتر ميکه عظ يزادگاه و نسب و ةدش است. دربارخ تولّيتار يها ماده
  اند. ف دادهمختل ين نظرهاي، مورخ١ا استيشنکر آچار

م سال در يک و نيدل تا يدل بود و بيوارد که دوست ب متخلص به يتهران محمدشاه 
احتمال قوي از  که به ن دوست خودياقامت داشت، درباره احوال ا يمنزل او در دهل

  سد:ينو يم خود بيدل شنيده بود،
واقع  پور لومتر از باگليک صد کيمحل در حدود  راج دل در اکبرنگر معروف بهيب

 ه ۷۹۵االصل بود و سلسله نسبش با شاه منصور ( يرانيد شد. او اهار متولّيدر استان ب
ده ينرس يسن پنج سالگ دل بهي. ب٢شود يم يه فارس منتهيدودمان مظفر ي) فرمانروا۷۹۰

داد، هم  ياو الفبا درس م ترس بود و بهخدا يمادرش که زن ٣بود که پدرش فوت کرد.
عهده گرفت. او  دل را بهيب يدل نشو و نمايب يرزا قلندر عمويدرگذشت. سپس م يبزود
اد يرا  يو نظم و نثر فارس يصرف و نحو عرب يدل تا ده سالگيمدرسه فرستاد. ب را به

دو  يرگ گلو يرا آغاز کرد، روز ا جاميشرح ملّان رساند و يرا بپا کافيه. چون ٤گرفت
آماس کرد.  يال در صرف و نحو عربف افعيتعر دوران بحث در بابت به ٥ينفر استاد و

د. و در خانه مشغول کشيرون يدل را از مدرسه بيد و بين وضع ناجور را ديرزا قلندر ايم
 يعرفا يدل از صحبت بعضيب ٦نمود. ينظم و نثر فارس يدرس و مطالعه شاهکارها

ده بيان کر عنصرچهارآنها را در  از يدوره خود برخوردار بوده است و کماالت بعض
 ياز شهرها يکيساگر  يدل بود و در رانيپدر ب يست. موالنا کمال که راهبر روحانا
ن موالنا کمال در شعر يآشنا کردند. هم تصوف رزا قلندر او را بهيداشت و م يهار سکنيب

د ي) پسر مال عبدالرش۱۰۸۹/۱۶۷۸ »يت (متوفّز عزّيموالنا عبدالعز ٧دل است.ياستاد ب

                                                   
  .۱۹ص  ،بيدل در پرتو بر گسون (انگليسي)  .١
  ٥٤.و  ٥٣، ص شام غريبان  .٢
  .۱۰۵، ص سفينة خوشگو  .٣
  .۱۰۵، ص همان  .٤
  .۲۵، ص چهار عنصر  .٥
  .۶۲، ص همان  .٦
  .۱۰۷ص  ،خوشگو ةسفين، ۲۰ص  ،همان  .٧



  ٢٩٨  قند پارسي

  

دل از صحبت شاه ملوک که برهنه ي. ب١کرد ييشعر راهنمادل در يهم از ب ياکبرآباد
  .٢آموخت ييزهايکرد، درباره خداوند بزرگ چ يم يزندگ

 يقت اوليباره حقررا د ييدل بود که رازهايب يکه آزاد از جمله رهبران روحانيشاه 
دل از محضر ي. ب٤دل است.يگر بيرفان رهبر دعدر  يشاه کابل ٣افشا نمود. يو به ييو غا

عت و يداشت بلکه در ما بعدالطب يند طواليث ير و حديه فاضل که نه تنها در تفسشا
ع بود و نثرش مانند نظم مسج ٥ها برد. ضيکسب نموده بود، ف ياديان هم درک زيعلم ب

دل را يات بتأليف يق داشت. شاه قاسم هواللهشه بر نثر تفويو نظمش در فصاحت اند
دل در يب يمادر ي) عموه ۱۰۷۵ :يف (متوفّيرزا ظريم ٦کرد. يق ميمطالعه و او را تشو

مباحث  يگاه دانشمندان بود که برا کامل داشت و منزلش پناه يث و فقه دستگاهيحد
 لت شاهيکرد و شاهد فض يدل هم در آن مجالس شرکت ميآمدند. ب يمگرد بدانجا  يعلم

  .٧کرد يعت و فلسفه را حل ميل ما بعدالطبيض شد که مسايابوالف
ن مصرع در مقدمه يبعد از مطالعه ا يکرد. روز يتخلص م يل در ابتدا رمزديب

  ٨دل عوض کرد.يب ص خود را بهتخلّ» د بازينشان چه گو يدل از بيب« گلستان سعدي
ش را ير با داشت.يار زيرومند و چهره بسيض، جثة نيعر يها انه، شانهيدل قد ميب

ن يده بود. و جبيگر چسبيهمد ام بهتم ييبايابروانش با ز يها د. کمانيتراش يصاف م
 ٩ده بود.يش مقدور گردانيداد که خداوند برا يشهادت م يبزرگ اش به ض و برجستهيعر

 مهابهارتبا طبابت، نجوم، رمل، جفر، تاريخ، موسيقي آشنايي زيادي داشت. و تمام قصه 
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٢٩٩  و دو گزيدة في اجمالي بيدل دهلويمعر…  

روم از جمله و موالنا  يبر عرفان ابن عرب يقين نظر عميافزون بر ا ١بر کرده بود.را از
  ٢او بوده است. يو عرفان يازارت علميامت

دن نمود. در يانجام داد و از نقاط مختلف هند د ياديز يها دل مسافرتيب
، ٣بود يف که تاجريرزا ظرياز پتنا رفت. همراه با م يروهکست يب يمهس به ۱۶۵۹/۱۰۷۰

وزه سفر فاصله شش ر به يشهر کسار سه شد و سپس بهيعازم ار ۱۰۷۱/۱۶۶۰در سال 
ترک گفت. از  يدهل يبرا ۱۰۷۵/۱۶۶۴پتنا آمد و آن شهر را در  . بعداً به٤دياز کتک رس

  ٥و حسن ابدال رفت.، الهور بندرابن، متورا، اکبرآباد، پنجاب جا بهنيا
 الدينمعز محمدسلطان  يقيحق يمان خالويرزا سلينخست با م يدل در دهليب

دل ازدواج کرد و يمان، بيرزا سليعد از وفات مب ٦ر بسر برد.يخلف شاه عالم بن عالمگ
وست و ير پي) پسر عالمگ۱۱۱۸/۱۷۰۷-۱۱۱۹/۱۷۰۷هند ( يموريارتش اعظم شاه ت به
دل را در يد و گفت بيدل را نپسنديص باعظم شاه تخلّ ٧کوتاه با او بسر برد. يتمد يبرا

  فرت پرداخت.مسا دل بهين بياند چه کار؟ بنابر ا لشکر ما که تمام جوانان پر دل
: ي) و دامادش نواب شکراهللا خان (متوف۱۶۹۶ - ۹۷/۱۱۰۸: ي(متوف يعاقل خان راز

ان و سرپرستان ي) و پسرش شاکر خان از جمله مرب۱۶۹۶اکتبر  ۱۱۰۸/۵ل االو عيرب ۸
 يک نفر لطف عليبزرگ)  يا (خانه يليو شاکر خان خو خان دل بودند. نواب شکراهللايب

کران بر کنار يه کهدر محلّ يدر خارج از دروازه دهل يلين حويا دند.يدل خرديب يرا برا
، ۱۱۳۳دل تا وفات خود در چهارم صفر يب ٨جمنا) واقع بود. ةانهات (کنار رودخگذر گ

ن يهم ياو را در فضا ٩کرد. ين منزل زندگيو شش سال در هم يتا س ۱۹۲۰دسامبر  ۵
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  ٣٠٠  قند پارسي

  

دل را هر سال بر مزارش برگزار يخانه دفن کردند. شاگردان و دوستانش سالروز وفات ب
مزار  يدل روبرويامروز قبر ب ين رفته بود وليزمان از ب رن مزار با مرويا ١کردند. يم
دل قرار دارد که بعداً ساخته ينو در باغ ب يشگاه دهليدان نمايو م يخ ابوبکر طوسيش

  شده است.
ا که در ر يب فکريها و مکات ع سبکيژه در غزل عناصر جميو دل در شعر بهيب
توان  يخود جذب کرده و در آثار خود بکار برده است. م اند، به بوده يمتداول م يفارس

 يها بسنده کرد و تمام جنبه يا سندهينظر شاعر و نو دل بهيات شعر بيان خصوصيب يبرا
خالصه  ييباين الفاظ و عبارت زيا اند، به گران هم در آن باره گفتهيدل را که ديب يشعر

  کرده است:
است که در  يدسيکند و اقل يم ياالت را نقاشيست که ارژنگ خ يا يدل مانيب”

ک تا ابد با آفتاب تابناک نبوغ يارت يها شهيکند. مشرق اند يم ينينظم سحرآفر
 يو يح سر تا پا با آهنگ نکته سنجيانات مليده و گلستان بيروشن گرد يو
دارد. چشم روزگار  ييسرا ده که مانند بلبل هزار داستان نغمهين گرديمز

ده، گرچه مشعل آفتاب يا ندمصفّ يها شهيو اند ية عالين پايرا با چن يتيشخص
االت يان و خين بيرين طالب شير ايلگون نظيز آسمان نيدر دست آن است و ن

را بهار  ين اگر نبوغ ويآن است، بنابرا يها ارات گوشيده بود ولو سيرا نشن
  .٢“ات خوانم، بجا خواهد بوديح
گذاشته است و  يجا هات است، بيکه شامل کلّ يشعر و نثر فارس به ياديل آثار زديب

  آنها عبارتند از:
بندها،  عيبندها، ترج بيسات، ترکات، مخميد، رباعيات، قصايوان: شامل غزليد .۱

 اقطعات و معماه
دل يب ين مثنوي. نخست٤ده شده استيکه هم بهشت معرفت نام ٣هي: بهارمحيط اعظم .۲
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٣٠١  و دو گزيدة في اجمالي بيدل دهلويمعر…  

ست يسن ب به ۱۰۷۸٢/۱۶۸۸در هشت باب است که در  ١تيب ۲۰۰۰مشتمل بر 
دل آن را چنان يب ين مثنويل رسانده شد. در مقدمه مختصر بر ايتکم به يسالگ
ن يا ٣يار ظهورعنامه اش يق است نه ساقيخانه ظهور حقايف کرده است: ميتعر
 سروده شده است. يلحن و سبک عرفان به يدر فلسفه عرفان يمثنو

ل يت بعد از دو سال تکميب ۳۰۰۰است که در  يو رمز يليتمث ي: مثنوطلسم حيرت .۳
ان شده يب يتيحکا ين مثنويد. در ايان رسيپا به ۱۶۶۹-۱۰۸۰٤/۷۰در  مظمحيط اع

 است، معاشرت و عرفان است.يدرس س يکه دارا
است در حدود  يمختصر يقت، مثنويگلگشت حق : هم موسوم بهطور معرفت .۴

ن اثر خود يدل در اي. ب٥. سروده شده استه ۱۰۹۹ال س يکيت که در نزديب ۱۲۰۰
 يعني هند يکنون يانايالت هريوات واقع در ايدر م يا رات، قصبهيب يعيمناظر طب

ره، را از يها، آبشارها، ابرها، قطرات باران و غ ها، خارها، کوه ها، گل مرغزارها، چمن
از ” ين مثنويدل ايد. بقول خود بينما يف ميار توصيجوش درون و بدون اخت

من يم اينثار آن کل يهوا ک عالم چراغان است و بهيدة انتظار سامان يهجوم د
 .٦است “بدامان يقت صد هزار گوهر معنيحق

ت در يب ۱۱۰۰مشتمل بر  ييسنا الحقيقه يقةحددر بحر  ين مثنويتر ي: طوالنعرفان .۵
ر دو د. هيل رسيتکم و معارف به تصوفسال در  يدر ظرف مدت س ۱۷۱۲/۱۱۲۴٧

ت است. يک بيده فصل است و عنوان هر فصل آنها  يدارا عرفانو  الحقيقه يقةحد
 .٨ديبال ين اثر خود ميدل بر ايب
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  ٣٠٢  قند پارسي

  

ت مشتمل بر دو قسمت در اعتراض يب ۲۱۰مختصر در  ي: مثنوالمهوسين تنبيه .۶
 ١سودمد بودن آن معتقد نبود. که شاعر ما هرگز به ياگريميک به

نثر درباره شرح حال  ن بهيع و رنگار مرصّيسبک بس به ياساس تأليف: چهار عنصر .۷
ست يشتر از بيآغاز و ب م ۱۰۹۵/۱۶۸۳خ نوشته نشده، در سال يب تاريترت شاعر که به

 د.يل رسيتکم ) به۱۱۱۶/۱۷۰۴سال بعد در (
يني، احساسات ديات اخالقيخصوص در :لعنصر او اشخاص  يادب يها تيالو فع

  ؛خود محشور بوده يل زندگه اودل با آنها در دوريمختلف که ب
؛گزارش اوضاعي که در آن بيدل بعضي از شعرهاي خود را سروده در بابت به :معنصر دو  
؛وجود آمد ن کتاب چگونه بهيا يها از قسمت ين که بعضيدر شرح ا :معنصر سو  

سنده. سبک ينو يزندگ يمعجزه نما يش آمدهاياز پ يان بعضيدر ب :عنصر چهارم
 /۱۰۲۵: ي(متوف يزيترش ين اثرش شکل اصالح شده سبک ظهورير ادل دينثر ب
 ٢نثر بافته است. را به يمعان يبايز يها ل برومند قماشي) است و تخم ۱۷-۱۶۱۶

و نه شخص  يس ) به۱۸۸۵(در چاپ نولکشور، مارس ماه  ۲۸۴تعداد  : بهرقعات .۸
 ٣ست تا روشن.شتر مبهم ايب يو لفظ يادب يها يمختلف که بنا بر اغراق در آراستگ

مختلف متفاوت است، مشتمل بر افکار  يها که تعداد آنها در چاپ :نکات بيدل .۹
سنده عبارت از يت مطنطن و مبهم و افکار استادانه نوينها يسبک به يک و عاليبار

ده و بعد يانتخاب گرد چهار عنصراست که اغلب آنها از  ياقوال مختصر و مغزدار
 ٤د.يآ يس مک مخميا يک غزل و يسپس  و يک رباعينثر  از هر نکته به

اند.  تا زمان گردآورنده نقل شده ياز شعرا از دوره خاقان يکه در آن منتخبات بياض .۱۰
 ٥دل.يمعاصر ب يدرباره شعرا يژه بنابر معلوماتيو ت است بهياهم ياض داراين بيا

                                                   
  .۱۲۵ص  ،سفينة خوشگو  .١
  .۳۹، ص تذکره بي نظير  .٢
  .۳۹۷ص  ،بيدلاحوال و آثار ميرزا عبدالقادر   .٣
  .۴۰۱ص  همان،  .٤
  .۴۰۶ص  همان،  .٥



٣٠٣  و دو گزيدة في اجمالي بيدل دهلويمعر…  

در  وان و انتخاب آنيژه ديو دل بهيد آثار منظوم و منثور بمتعد خطّي يها نسخه
ات شاعر ينها در خود حياز ا ياند. بعض د هند و خارج از هند مضبوطمتعد يها کتابخانه

نها چنان ياز ا ين برخيهمچن .اند بعد از وفات او کتابت شده يما استنساخ شده و تعداد
کتابت آنها معلوم است و  ياند و اسم کاتب و جا خد، موريآ يدست م ها به مهيکه از ترق

کتابت آنها مجهول است. افزون بر  يها و جا ستند و نام کاتبيخ ننها مورياز ا يتعداد
ار يآن در اخت خطّي ةدستخط خود هم نقل کرده بود که نسخ وان خود را بهيدل دين بيا
  ١پاکستان است. يس کتابخانه دانشگاه کراچيرئ

است که  يوان شعرش، حاکيد دل مخصوصاًيآثار ب خطّينسخ  ياديوجود تعداد ز
  کردند. شعر بيدل مورد استقبال قرار گرفته بود و صاحبان ذوق و اهل نظر از آن استفاده مي

 يبا امرا يا نبود. او روابط خوبيالدن تارک يريگ فقر و گوشه ل بهيدل با وجود تمايب
ها  نها نامهياز ا يبعض دل بهيدوره خود داشت. ب يبرجسته و علما و دانشمندان و شعرا

دوستان و  دل بهيب يها او با آنهاست. از نامه يکيرجمان مناسبات نزدنوشته است که ت
 ،آمده است يمعاصر و بعد يها دل در تذکرهيکه درباره ب ياتاطّالعشاگردان خود و 

دل خواستار يکردند و هم از خود ب يم ينيدل گلچيب ينها از شعرهايداست که ايپ
  د.يا فراهم نماآنه يبرا يا دهيوان شعر خود گزيشدند که از د يم

ص عطاءاهللا متخلّ محمدشاگرد خود  مشتمل بر انتخاب شعر خود را به ياضيدل بيب
دوست و  را به حيرت طلسم ياز مثنو خطّي ةن نسخي. همچن٢عطا اهدا کرده بود به

دل بود، ياد آثار بيخاکسار که دوستدار ز سرپرست خود نواب شکراهللا خان متخلص به
  ن نوشت که:م نمود و درباره آيتقد

ده يواخز يمعن دقّتکنج  است که عبارتش به يدل عمريب طلسم حيرتالجرم ”
است  يگوهر يده در معنيدزد ين همچنان در غبار الفاظ نفس شوخيو مضام

رت ارباب ياز بص يا نهييو آ ياعتبار يز، در شکنج عقده بياز عفلت اصحاب تم

                                                   
: انوشه، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، تهران ايران، دانشنامه ادب فارسي  .١

  .، مدخل بيدل)۱۳۷۸
  .۱۴۹، ص سفينة خوشگو  .٢



  ٣٠٤  قند پارسي

  

  .١“ينظر کلفت اندود نفس شمار
ن يهم ٢خود برداشته بود. يدل را هم برايطور معرفت ب ينوثشکراهللا خان نقل م

  .٣گذاري کرد ه ديد که درباره آن بيدل ازو سپاساي از ديوان بيدل را تهي شکراهللا خان گزيده
 ) خسر نواب شکراهللا خان از جمله دولتمردانم ۱۱۰۸/۱۷۳۰ي: عاقل خان رازي (متوفّ

) بود. او شاعر و منتقد و عالم م ۱۷۰۷-۱۶۰۸ر (يب عالمگيز با نفوذ دربار اورنگ
دل در عرفان تا يعهده داشت. ب را به يدهل ياستاندار يتبود و تا مد يصاحب نظر ادب

يگذاشت. اگر او در مجالس شعرخوان ياو احترام م دل بهيب ٤ازو استفاده کرده بود. يحد 
 ياظهار خرسند کرد و ير مشود و ازو تشکّ يدل بلند ميکرد، ب ين ميدل تحسيب از شعر

خدمت  ات خود را بهياز غزل يا دهيو گز محيط اعظم يمثنو خطّي ةدل نسخينمود. ب يم
  م نمود و درباره آن نوشت که:ياو تقد
ال رنگ و بو، يات خياز غزل يمنتخب ست مخترع افکار دعاگو/ به يا نامه يساق”

  .٥“بارگاه قبول معذرت فرستاد له آمرزش قصور نموده بهيوس
او اهدا  را هم به گلگشت حقيقت  دل خاتمة طور معرفت موسوم بهين بيبر اعالوه 

  ٦کرده بود.
) افتخار م ۱۱۶۱/۱۷۴۸: يل (متوفّجاه او دوران آصف چ خان، خانيدکن قل يوال
وان و يد خطّي يها ن شاگرد خود نسخهيا يتقاضا دل بهيدل را داشت. بيب يشاگرد

  او ارسال نمود و نوشت که: ره را بهيو غ يمثنو
وضع  يها يخشک ند و بهيپرداز نب ن خجلتيطرز مضام يها يينارسا د که بهيام”

مل را أد و مطالعه افکار گوهر نثار، چشم تچينانفعال ن يشانيعبارت نم پ
  .٧“ن بخشديقينور  ييروشنا

                                                   
  .۳۸۶موسسه انتشارات نگاه، تهران،  ،(رقعات) آوازهاي بيدل  .١
  .۸۱ص  ،همان  .٢
  .۶۷ص  مان،ه  .٣
  .۱۳ص  ،سفينة خوشگو  .٤
  .۴۰آوازهاي بيدل، ص   .٥
  .۹۶ص  همان،  .٦
  .۴۲ص  همان،  .٧



٣٠٥  و دو گزيدة في اجمالي بيدل دهلويمعر…  

شاگرد دولتمرد خود  نيا ات خود را بهيات و رباعياز غزل ين انتخابيقي دل غالب بهيب
) ۲۰۵۶شماره  درآباد (بهيآن در کتابخانه موزه ساالر جنگ، ح خطّيفرستاده که نسخه 

را در  ۲۳۵تعداد  ات بهيو رباع ۷۸۲تعداد  ات بهيغزل خطّين نسخه يا ١شود. يم ينگهدار
دستخط  عا بهيخط شف شتر بهيب هايي غزله ين نسخه در حاشياوراق ا يبعض يبردارد. رو

ک ي ياست بزرگ که دارا ين انتخابياضافه شده است. ا» لراقمه«عنوان  دل بهيب خود
ک نفر ياستنساخ شده است. مهر  يخط نسخ خف و سه برگ است و به يصد و س

پس  ٢شود. يده مين صفحه ثبت دينخست يحسن بهادر که شناخته نشده، رو الدينريظه
دو سال قبل از وفات  يعني ۱۱۳۱ز ظاهر قبل ا به خطّين نسخه يتوان حدس زد که ا يم
  وجود آمده بود. دل بهيب

ن عرفان با يام محمدرزا يم را به طور معرفت خطّيدل نسخه ين بيافزون بر ا
  ر فرستاده بود:يادداشت زي

قليلي ازين پيشکش  باري از سير سواد بيرات راه آوردي که قانعان تحف معاني، به”
ر نمايند، نسخه طور معرکفايت تصوعاي فتي است که در تعميم عبارتش مد

  .٣“توان شکافت خاص مندرج توان يافت و از تخصيص معنيش حقيقتي اخص مي
 سادات بارهه و خان که به الديننورسيد  خان و ين عليحسسيد  د عبداهللا خان،يس
 شدند. يم ياند، از جمله دولتمردان برجسته دوره خود تلقّ برادران معروف بودهسيد 

د  عبداهللا خان ود سيعروج  يدر دستگاه دولت يمناصب بزرگ خان به ين عليحسسي
ر پادشاه يس الملک در دربار فرخ قطب عبداهللا خان مخاطب بهسيد  کردند. برادر بزرگ

خان با  ين عليحسسيد  ر فائز بود.يمنصب نخست وز ) بهم ۱۷۱۳-۷۱۹( يموريت
ده يده، اوصاف پسنديرادر صاحب اخالق حمن دو بيد. ايراالمرا سرفراز گرديمنصب ام

                                                   
اين جانب اين نسخه خطي را با همکاري آقاي قزوه مدير مرکز تحقيقات فارسي، رايزني فرهنگي   .١

 هاي ادبي چاپ رسانده است. سپس مرکز آفرينش به ۲۰۰۹نو در سال  جمهوري اسالمي ايران دهلي
  چاپ رسانده است. به ۱۳۸۸ن را در سال آتهران 

محمد اشرف، حيدرآباد،  ۵فهرست مشروح مخطوطات فارسي در ساالر جنگ موزيم و کتابخانه، ج   .٢
  .۲۵۱، ص ۱۹۴۹

  .۶۴ص  ،آوازهاي بيدل  .٣



  ٣٠٦  قند پارسي

  

را انجام دادند. بقول غالم  يانيالعاده بودند و خدمات شا و شجاعت و جسارت فوق
  :يآزاد بلگرام يعل

راالمرا شجاعت و سخاوت و کرم و حلم و يام ماًين دو برادر سيسبحان اهللا ا”
د و هرگز داشتند و کافة انام را مشمول انواع احسان ساختن يطرفمواسات 

  .١“نشدند يداد بر متنفسيمجوز ستم و ب
هند دوره خود بودند. نسب  ين سه برادر از اعاظم سادات بارهه و اکابر شرفايا

سيد  )م ۱۷۰۷-۱۶۵۸ر (يب عالمگيز اورنگ ٢شود. يراجع م يد ابوالفرج واسطيس نها بهيا
ض ياو تقو هآباد ب دوران عطا کرد و حراست اورنگ خان را خطاب خان ين عليحس
ن هر سه يب ايز ن اعظم شاه و معظم شاه پسران اورنگيما ب ينيد. در جنگ جانشيگرد

فا کردند. يرا ا يشاه نقش اساس الدينبرادر از طرف معظم شاه در ارتش پسرش معز
ن يها برداشتند. حس گر زخمين جنگ کشته شد و دو ديخان در ا الديننها نورياز ا يکي

 ين عليحسسيد  راالمرايام ٣آباد منصوب شد. ر و سپس الهيندار اجمخان بعداً استا يعل
دانست. و با ارباب  يخ هم خوب ميد. تاريفهم يخان خوش ذهن بود و شعر خوب م

کرد. بعد از هر نماز صبح اجازه داده بود که صاحبان کمال در  يکمال رفتار دوستانه م
  ٤د.ک پاس روز با آنها محشور بويند و تا يايخدمتش ب

ن خان روابط حسنه يحسسيد  راالمرايعبداهللا خان و امسيد  الملک دل با قطبيب
 ين دو برادر که در مجموعه رقعات او شامل هستند، حاکيا دل بهيب يها داشت. نامه

راالمرا و يام يها از سرپرست دل در نامهين دو نفر دولتمردند. بيدل با ايروابط دوستانه ب
  کند: يم ين سپاس گزاريد و چنينما ير ميقدخود ت لطف او نسبت به

زبانان عرض  يت بيرعا يفايا ضرت حق را خاصانند ممتاز بهحسبحان اهللا! ”
ات هم از يت شکر عطأر مزاج، جريان تحيدست و پا يامداد ب مور بهأاج و مياحت

تواند پرداخت  يانيم عجز بيتقد به يينوا يا مسئلت نمودن است تا بيجانب کبر
                                                   

  .۱۶۸ص  ،سرو ازاد  .١
  .۱۵۴ص  همان،  .٢
  .۱۶۲ص  همان،  .٣
  .۱۷۱ص  همان،  .٤



٣٠٧  و دو گزيدة في اجمالي بيدل دهلويمعر…  

طرح  يدليدن تا بيهار سپاس کرامت همان از حضرت او ملتمس گرداظ و به
  .١“تواند انداخت ييثنا
  دارد: ين گونه احساسات و امتنان را ابراز ميگر هم هميد يا دل در نامهيب
ندارد که از  يربا آن همه سامان بلند يفقرا در مقابل احسان ب يدست دعا”

م آن يان در برابر الطاف عمينوا يب يد و زبان ثنايبرآ يينارسا يها يسرنگون
  .٢“ديک نفس کشايابد که بال تحري ية اقتدار نميقدر سرما
ات مقدم او را ين ابيدل با ايبرگشت، ب يدهل خان از دکن به ين عليچون حس

  داشت: يگرام
  آيـي  اي دل و ديده فـدايت ز کجـا مـي     آيــي ســوي ديــدة مــا مــي بــاز از دل بــه

  آيـي  کشـا مـي   چشم بد دور عجب عقده  ر آغوشـي اسـت  ديده تا دل همه گل جين بها
ن يدل ايپرداخت، ب ينظم ممالک دکن م خان به ين عليحسسيد  که ين وقتيهمچن

  م او کرد:يت را تقديدو ب
ــاري    چــه کــاري اي تشـنه پيمانــة قــدرت بــه  ــاراج خم ــي ت ــا پ ــري ي   هســتي اث

ـ   دستي سري، جام به مي در قدحي، گل به   ي، جـوش بهـاري  رنگ چمني، موج گل
دل روابط يکه با ب يمورير پادشاه تيس فرخ محمدن دو برادر باعث قتل يچون ا

شدند، ميرزا بيدل شديداً تحت تأثير قرار گرفت و نتوانست نا خشنودي خود  ٣خوبي داشت
  اي تاريخ ساخت که بدين قرار است: مناسبت اين پيش آمد قطعه را نگه دارد و بنابراين به

  صد جور و جفا از ره خـامي کردنـد    ه با شاه گرامـي کردنـد  ديدي که چ
  وي نمک حرامـي کردنـد   سادات به  تاريخ چـو از خـرد بجسـتم فرمـود    

  )ه ۱۱۳۱(  
کند که بعد از آن مردم  ير خالصه ميس خان آرزو درباره قتل فرخ يعل الدين سراج

 ت کردند. خود آزاديحما يبرادران مخالفت و برخسيد  ها از يدو گروه شدند. بعض
  ن نظر داشت که:يا دربارة اين قضية بدفرجام

                                                   
  .۱۷۶ص  ،سرو ازاد  .١
  .۱۷۴(رقعات)  ،چهار عنصر  .٢
  .۱۶۳ص  ،سرو ازاد  .٣



  ٣٠٨  قند پارسي

  

ز بود ينزد ارباب انصاف منشاء عزل پادشاه محض پاس آبرو و حفظ جان عز”
دند. يم رسانيتقد به يخواه ها نمودند و لوازم دولت يفشان العمر جانةنها مديکه ا

ن ينده بود همده در صدد قلع و قمع افتاده، تا زيپادشاه چشم از حقوق پوش
م باعث زوال سلطنت شد و دولت يسق ين رايال در سر داشت. آخر ايخ

  .١“پادشاه و سادات هر دو بر هم خورد
دل يخ بيت کرد و قطعه تاريحماسيد  از اقدام برادران يخبر بلگرامير عظمت اهللا بيم
  ن پاسخ داد:يرا چن

  ردنـد از دست حکيم هرچه آيـد ک   با شاه سـقيم آنچـه شـايد کردنـد    
  سادات دواش آنچـه بايـد کردنـد     بقراط خود نسـخه تـاريخ نوشـت   

 ۷خان هم در  ين عليراالمرا حسيش آمد امين پيبعد از ا ين که بزوديخالصه ا
قبر پدرش دفن  ير در پهلويکشته شد و جسدش را در اجم م ۱۱۳۲/۱۷۱۹قعده  يذ

شاه پادشاه  محمدبا  ييروبوراالمرا در رين عبداهللا خان برادر بزرگ اميهمچن .٢کردند
ر يل دستگتخت نشسته بود، او ر بهيس ) که بعد از کشته شدن فرخ۱۷۴۸-۱۷۱۹( يموريت

  د.يقتل رس شد و سپس به
 يم جان برايرا از ب ير دهليس خ کشته شدن فرخيدل بعد از ساختن قطعه تاريب

  برگشت. يدهل کشته شدند، بهسيد  الهور ترک گفت. چون هر دو برادر
است که قبل از  يهيدستخط خود آماده کرده و بد وان غزل را بهياز د يا دهيدل گزيب

ن انتخاب در خانقاه يا خطّيراالمرا اهدا نموده بود. نقل نسخه يام ش آمد بهين پيا
  ن قرار است:يات آن بدهار وجود دارد که مشخصّير واقع در بيه مونگيرحمان
بعد از کشته شدن  يکس شود که حتماً ين عبارت شروع ميبا ا خطّين نسخه يا

  خان بر آن افزوده است. ين عليراالمرا حسيام
که طرزي که ميرزا جدا از همه شعرا خود » ايجاد بيدلي«نام اين منتخب 

اب حسين نو مخصوص خود دارد، همان طور خاص اين همه اشعار انتخاب کرده به

                                                   
  .۱۵۴ص  ،زادآ سرو  .١
  .۱۷۰-۱۶۹ص  ،همان  .٢



٣٠٩  و دو گزيدة في اجمالي بيدل دهلويمعر…  

مندي را  اطّالع ارزش خطّينسخه  علي خان شهيد داده بودند. اين ترقيمه در آخر اين
  دهد: ارائه مي
س سره نوشته شد. اال دل قديرزا عبدالقادر بينقل از نسخه منقوله دستخط م”

  .“کاتب معذور باد ياستعداد يسهو و ب
ده را ين گزيدل ايد که بيآ يبدست م خطّيادداشت در آغاز و آخر نسخه ين ياز ا

 ۱۱۳۲راالمرا در سال يبعد از کشته شدن ام خطّيه ن نسخيده بود و اينام» ايجاد بيدلي«
ست، در آن مرتکب يدل نقل شده است و کاتب که اسم او معلوم نياز اصل نسخه ب

دستخط  به خطّين نسخه يفانه درباره وجود اصل اسأاشتباهات شده است. مت يبعض
  ست.يتاکنون بدست ن ياطّالعدل يب

ن نسخه يدل در ايکتابت شده است. بق يخط نستعل صفحه به ۷۸ ين نسخه دارايا
هر  يها غزل انتخاب کرده است. مطلع ۲۳۳سبک خاص اوست، از  چند که به ياتياب

دل عالوه بر يب داده شده است. بيوار ترت فين انتخاب رديده شده و ايغزل برگز
  ن انتخاب نموده است.ين سر آغاز هم شامل ايک مخمس را با ايات يغزل

  رنگ است و بهار جلوه گر نيسـت   ظر نيسـت عشق انجمن است در ن
  گويم کسـي ديگـر نيسـت    من مي  اسرار جهان هسـت و گـر نيسـت   

 ينياز عالم معروف د يادداشتيجداگانه  يا صفحه يرو خطّين نسخه يدر آغاز ا
وجود دارد که در آن عالوه بر  ۱۹۳۷اکتبر  ۱۹خ يتار به يالنيمناظر احسن گسيد 

هم رسانده شده  اطّالعن يدل، ايبا شعر ب يالنيگ يالقه آقادل و عيات شعر بيخصوص
ده بود. وضع آن خوب نبود. او پنج يدرآباد هند خريرا در ح خطّين نسخه يکه او ا

خواست  ين او هم ميکرد. افزون بر ا يصحاف ينحو خوب هک نفر آن را بيا ته داد يروپ
ن يد. ايخه آن را چاپ نمان نسيدل انتخاب کند و همراه با ايکه خود هم از شعر ب

ن يدارد. بنده متن ا يآن شده، اشتباهات مه هم اشاره بهيچنان که در ترق خطّينسخه 
 يسه نموده و اختالفات نسخ را در پاورقيدل چاپ کابل مقايوان بينسخه را با متن د

 يدوستداران ادب فارس يک متن نسبتاً منقح آن خدمت گراميثبت نموده است حاال 
  گردد. يم ميتقد بزودي دليشعر ب ژهيو به



  ٣١٠  قند پارسي

  

ر، يه مونگيخانقاه رحمان يس فعليرئ يرحمان يول محمدسيد  در آخر از جناب
ر از يمونگ ياد رحمانيس بنيهار و جارکند و رئيعه بير امارت شريب اميهار و ناياالت بيا

ار جناب پروفسور ين نسخه را در اختيکنم که ا يم يم قلب سپاسگزاريصم
 حيات گفتند) (يک سال قبل درود به من استاد معروف زبان و ادب اردوحالر لطف

شان يرسانده شود، از ا چاپ بنده لطف فرمودند تا به از آن را به يشان عکسيگذاشتند و ا
  م.ينما ير مهم تشکّ
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