بيدل الشريازيّ ،السيّد املريزا حممّد رحيم الشاعر والطبيب ،ندمي فتحعلي شاه وحممّد شاه
القاجاريَّني ،ذكره أصحاب التراجم املعاصرين له باسم حممّد رحيم (فاضل خان الغروسيّ ،ص 87؛
هبمن مريزا القاجاريّ ،ص 254؛ هالكو القاجاريّ ،ص  ،)47إمنّا ضُبط امسه يف التذاكر اللّاحقة
"رحيم" (ديوان بيغي ،مج  ،1ص 377؛ الفسائيّ ،مج  ،4ص 1150 ،1907؛ فرصت الشريازيّ،
ص  . )545أجداده من سادة إصفهان املوسويّني ،وأصلهم من جهرم فارس ،من ساللة املريزا رحيم
حكيم باشي [رئيس األطبّاء] ،انتقلوا لإلقامة يف إصفهان يف العرر الرفويّ ،واشتغلوا أطباء يف خدمة
امللوك الرفويّني (فاضل خان الغروسيّ ،م.ن ،ص.ن؛ بسمل الشريازيّ ،ص 534؛ حممود مريزا
القاجاريّ ،مج  ،4ص 595؛ مفتون الدنبليّ ،ص 58؛ الفسائي مج  ،4ص  .)1907عدّ فرصت
الدولة الشريازيُّ (ص  )545الشاهَ صفي (حك1954-1937 :هـ1534-1540/م) جدَّ
بيدل ،ولعلّ سبب ذلك القرابة بني أجداد بيدل والرفويّني .كان أبوه مريزا السيّد حممّد طبيبًا ،انتقل
بأمرٍ من كرمي خان الزنديّ من إصفهان إىل شرياز ،حيث وُلد ابنه السيّد حممّد رحيم (فاضل خان
الغروسيّ ،بسمل الشريازيّ؛ حممود مريزا القاجاريّ (حك1411 :هـ1805/م-
1459هـ1732/م)؛ ديوان بيغي ،م.ن ،صص.ن؛ هدايت ،مج  ،4قسم  ،1ص  .)173اشتغل
أبوه يف ما بعد طبيبًا يف بالط فتحعلي شاه القاجاريّ ،وبعد مدّة عاد إىل شرياز ،وفيها توفّي (بسمل
الشريازيّ ،ص  . )533درس السيّد حممّد رحيم الطبّ لدى املريزا حسن علي الطبيب ،وكان جييد
كتابة خطّ النستعليق .كان فضلًا عن ذلك شاعرًا ،ولقبه يف أشعاره "بيدل" (فاضل خان الغروسيّ؛
بسمل الشريازيّ؛ الفسائيّ ،م.ن ،صص ،ن ،مفتون الدنبليّ ،ص  .)57يف بداية عرر فتحعلي شاه،
انتقل من شرياز إىل طهران ،وعمل كأبيه طبيبًا يف البالط ،ونال منرب حكيم باشي [رئيس األطباء]،
وأصبح تدرجييًّ ا ندميَ الشاه (فاضل خان الغروسيّ؛ بسمل الشريازيّ ،م.ن ،صص.ن) .كان الطبيب
اخلاصّ لفخر جهان ،ابنة فتحعلي شاه ،امللقّبة فخر الدولة ،لذلك اشتُهر باسم فخر الدولة (ديوان
بيغي ،مج  ،1ص 470؛ الفسائيّ ،م.ن ،ص.ن) .عمل ملدّة أيضًا يف خدمة شجاع السلطنة (املتوفّى
سنة 1489هـ1752/م) .واملريزا فريدون فرمانفرما (املتوفّى سنة 1484هـ1755/م) (هُالكو
القاجاريّ؛ هدايت ،م.ن ،صص.ن) .كانت تربطه عالقة نسب بعبد الوهّاب نشاط اإلصفهاينّ*
(املتوفّى سنة 1422هـ1747/م امللقّب مبعتمد الدولة ،منشي املمالك [الكاتب] يف بالط فتحعلي
شاه ،لذلك كان حيلّ حملّه يف أثناء غيابه ،فُلقّب أيضًا منشي املمالك (مفتون الدنبليّ؛ الفسائيّ ،م.ن،
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صص.ن) .يبدو أنّه يف مدّة حكم حممّد شاه يف العام 1458هـ1721/م ،خالل عودته من احلجّ
أقعده املرض يف قمّ ،وفيها توفّي (ديوان بيغي؛ هدايت ،م .ن ،صص.ن).
عاش بيدل يف عرر سُمّي عرر النهضة األديبّ* .أشاد به أصحاب التذاكر من معاصريه،
ووصفوه بأنّه وحيد زمانه يف اتّباع أسلوب سعدي يف الغزل (فاضل خان الغروسيّ؛ حممود مريزا
القاجاريّ؛ مفتون الدنبليّ؛ هُالكو القاجاريّ ،م.ن ،صص.ن) .هنالك خالفٌ يف وجهات النظر حول
عدد أشعاره (← حممود مريزا القاجاريّ ،مج  ،4ص 595؛ مفتون الدنبليّ؛ ديوان بيغي ،م.ن،
صص.ن) .يبدو أنّ ديوان الشاعر مل يُطبع حتّى اآلن ،ونسخُه اخلطِيّة نادرة جدًّا .هنالك نسخة
حمفوظة يف مكتبة جملس الشورى اإلسالميّ ،رقمها  ،4377تتضمّن قرائده يف قسمني .يف القسم
األوّل مدائحه ،إحداها يف مناقب النيبّ حممّد صلّى اهلل عليه وآله وسلّم (بيدل الشريازيّ ،ص -45
 ،)31وأخرى يف مناقب أمري املؤمنني عليّ عليه السالم (ص  ،)5-1ومدحيّةٌ للمهديّ عليه السالم
(ص  ،)45-49ومدحيّةٌ لفتحعلي شاه ،يشكو فيها بيدل من ضيق ذات اليد (ص ،)21-45
ومدائح حملمّد شاه (ص  ،)49-15ولبعض األمراء القاجاريّني؛ القسم الثاين ،يتضمّن املراثي ،يف
وَفَيَات النيبّ صلّى اهلل عليه وآله وسلّم ،وأهل البيت عليهم السالم ،وذِكر فاجعة كربالء ،و َسيبِ أهل
بيت احلسني عليهم السالم ،ويبدو أنّه إىل حدٍّ ما قلّد يف هذه املراثي التركيب بند املشهور حملتشم
الكاشاينّ* [يتكوّن "التركيب بند" من مقاطع متشاهبة وزنًا ،خمتلفة قافيةً ،أمّا املوضوع فال يتغيّر حتّى
آخر املنظومة].
من إخوته حاجي مريزا باقر ،صاحب عدد من املؤلّفات والترانيف يف العلوم الدينيّة،
وحاجي آغا مالّباشي ،أحد زهّاد ذلك العرر (ديوان بيغي ،مج  ،1ص .)477
املصادر واملراجع :علي أكرب بن اآلغا علي بسمل الشريازيّ ،تذكرهٔدلگشا [التذكرة

املفرحة] ،ط .منرور رستنغار الفسائيّ ،شرياز 1381ش [1004م]؛ هبمن مريزا القاجاريّ،
تذكرهٔ حممّد شاهى ،املخطوط يف مكتبة (رقم )1جملس الشورى اإلسالميّ ،رقم 093؛ حممّد رحيم
بن حممّد بيدل الشريازيّ ،ديوان بيدل الشريازيّ ،املخطوط يف مكتبة (رقم )1جملس الشورى
اإلسالميّ ،رقم 4377؛ أمحد علي ديوان بيغي ،حديقة الشعراء ،ط .عبد احلسني النوائيّ ،طهران
1355-1352ش[1078-1075م]؛ حممّد فاضل خان الغروسيّ ،تذكرهٔ اجنمنخاقان [تذكرة
اجملمع اخلاقاينّ] ،خمطوط يف املكتبة الوطنيّة اإليرانيّة ،رقم 14153؛ حممّد نرري بن جعفر فرصت
الشريازيّ ،آثار العجم :در تاريخ وجغرافياى مشروح بالد واماكن فارس [يف التاريخ واجلغرافيا
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املفرَّلَني للبالد واألماكن يف فارس] ،ط .حجريّة بومباي 1312هـ1705/م ،ط .علي دهباشي،
ط .أوفست طهران 1354ش [1073مـ]؛ حسن بن احلسن الفسائيّ ،فارسنامهٔ ناصرى [تاريخ
فارس يف عرر ناصر الدين شاه] ،ط .منرور رستغار الفسائيّ ،طهران 1358ش [1077م]؛ حممود
مريزا القاجايّ ،سفينة احملمود ،مج  ،4ط .عبد الرسول خيامبور ،تربيز 1325ش [1058م]؛ عبد
الرازّق بن جنفقلي مفتون الدنبليّ ،تذكرهٔ نگارستان دارا ،مج  ،1ط .عبد الرسول خيامبور ،تربيز
1324ش [1053م]؛ رضا قلي بن حممّد هادي هدايت ،جممع الفرحا ،ط .مظاهر مرفّا ،طهران
1329-1335ش [1051-1058م]؛ هُالكو القاجاريّ،مرطبهٔ خراب ،ط .عبد الرسول
خيامبور ،تربيز 1322ش [1055م].
/مهران األفشاريّ/
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