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ل األبرز لألسلوب اهلندّي واملمّث ،شاعر الفارسّية اهلندّي ،املريزا عبد القادر ،بيدل الدهلوّي
ى حّت ()أواسط القرن السادس عشر امليالدّي منذ النصف الثاين من القرن العاشر اهلجرّي ساَد أسلوٌب]

يف ذلك احلني  نوالزمياألسلوب ا كان معظم أنصار هذا ّمـلو ،أواخر القرن الثاين عشر اهلجرّي
 ن األفكار الدقيقة وإيراد املعاينوهو يقوم على تبيا ،اهلندّي األسلوَبُسّمي  ،أباطرة اهلند التيمورّيني

. (بتنه* :ايف عظيم آباد اهلندّية )حاليًّ ـه4501بيدل يف العام  ُولدة[. الصعبة بلغة بسيطة متداولة عاّم
)عبد  ىالذين كانوا يستوطنون خبار ،ول واألتراك اجلغتائّينيمن املغ ،يعود نسب أجداده إىل قبيلة آرالس

لكّنه  ،ل وهو شاب يف سلك اجلندّيةعم ،ال  من املتصّوفة القادرّيني. كان أبوه عبد اخل(0-1ص  ،الغين
. َسّمى ابَنه (44 ص ،هادي ؛6ص  ،ودخل يف خدمة العرفاء )م.ن ،ما ختّلى عن هذا العملسرعان 

ه وهو مرشد الطريقة القادرّية. َفَقد عبد القادر والَد ،ًكا وتيّمًنا باسم عبد القادر اجلياليّنترّب "القادر عبَد"
ه الشاب الفاضل املريزا قلندر فتعّهده بالرعاية عمُّ ،(41ص  ، اخلامسة من عمره )عبد الغينيزال يف ال

بارخيته )اليت ُعرفت يف ما ّية ولغَة غة الَبنغالالّل ،عن لغته األّم ًلا. كان عبد القادر يعرف فض(ن.ص ،)م.ن
ني العربّية والفارسّية. يف غَتاب الّلكما تعّلم يف الكّت ،والتركّية ،والسنسكريتّية ،(غة اأُلردّيةالّلبعد باسم 

 . (05ص  ،؛ اخلليلّي41ص  ،ه يف أقّل من سنة )م.نوختَم الكرمي القرآن السادسة من عمره قرَأ
 ،عبد الغيّنأّول مربٍّ ومشّجع له ) ،الته الشعرّية األوىل على عّمهكان عبد القادر يعرض حماو

 ،رمزي" )اخلليلّيل األمر باسم ". كان يوّقع أشعاره يف أّو(11-40ص ،؛ اخلليلّي80-41ص
ًرا باملعاين الرمزّية للشيخ مصلح الدين سعدي متأّث ،غّيره بعد ذلك إىل "بيدل" ]املتيَّم[ هلكّن ،(81ص

]ماذا يرّدد العاش  املتيَّم عن احلبيب  ويدباز"گه چشان ن ىب بيدل ازستنًدا إىل املصراع "م ،الشريازّي
 ،. يبدو أّن بيدل نظم أشعاره األوىل وهو يف العاشرة من عمره )بيدل الدهلوّي(ص.ن ،اجملهول[ )م.ن

ر كبار يقرأ أشعا ،األدباء والشعراء والعلماء عن مصاحبة ًلا. كان فض(446ص  ،هـ4101/م4161
ويف آثاره شواهد على معرفته املعّمقة بأشعارهم. كان يف أّول األمر مييل إىل  ،شعراء الفارسّية أيًضا

 . (10 ص ،ه باجتاه األسلوب اهلندّي )عبد الغيّنلكّن انتقاله إىل دهلي دفَع ،والعراقّي سايّنااألسلوَبْين اخلر
احتدم الصراع الداخلّي على و ،(هـ4560-4511حني انتشر خرب مرض شاه جهان )حك: 

-80 ص ،بابه )م.نشيزال يف مطلع  كان الشاعر ال ،مراكز التمّرد وصارت عظيم آباد أحَد ،السلطة
الذي كان من  ،هدة خاله املريزا ظريفقلندر يف هذه املرحلة على ما يبدو بيدل يف ُع فوضع املريزا. (11

ويف معرفته املعّمقة  ،تكوين شخصّية بيدل العرفانّية واألدبّيةوترك تأثرًيا عميًقا يف  ،علماء الدين احملّققني
 .(18-16ص  ،وعلوم الكالم والفقه واحلديث والتفسري )م.ن ،بالفلسفة وبالتصّوف العلمّي
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وهنالك تعّرف الشاه قاسم  ،ريسهراف  بيدل املريزا ظريف إىل مركز أ ،هـ4514يف العام 
. (81-84ص ،؛ اخلليلّي11-10ص  ،واحلكمة والعرفان )م.ن ا يف األدبالذي كان متعّمًق ،هواللهي
 ،الشاه كاُبلي )عبد الغيّن ،حيث دخل يف خدمة العارف الكبري ،ذهب إىل دهلي ،هـ4510يف العام 

الذي أصبح  ،. كان العارف الكبري اآلخر يف هذه املرحلة موالنا كمال البهارّي القادرّي(01، 16ص 
متصّوفة ذلك  . من أساتذة بيدل اآلخرين الشاه فاضل أحُد(85-40ص  ،)اخلليلّي هبيدل من مريدي
  العناصر األربعة. يسّمي بيدل يف كتابه (11-11ص  ،)م.ن نَّي النظم والنثرَفِل اجمليُد ،العصر البارزين

والشاه  ،والشيخ كمال البهارّي ،والشاه يكه آزاد ،وشاه امللوك ،والشاه كابلي ،الشاه قاسم هواللهي
يف اجليش  يف دهلي خدم بيدل. (11-40ص  ،)م.ناملعنوّيني وأساتذته الروحانّيني  هضل مرِشِديفا
 أن ينظَم ،ابن أورنغ زيب ،لكْن حني طلب إليه حمّمد أعظم شاه ،(60ص  ،)عبد الغيّن مرار معاشهإل

 ،(11 ،61 ،66ص  ،وغادر العاصمة )م.ن ،استقال من خدمة الدولة ،مدحّيًة يف عظمة شأنه ومنزلته
 .(00-05ص  ،)م.ن ُتهراَمو ،وشاه جهان آباد ،وساح ملّدة طويلة يف أكرب آباد والهور وحسن آباد

وقوّي  ،يل القامةوط ،ه رجٌل وسيم الطلعةبيدل بأّن (444ص  ،1وصف خوشغو )الدفتر 
مللوك وكبار وإتقانه لفّن اخلّط. كان ابيدل يدّل على مهارته  من خّط . يف املتناول أمنوذٌجالُبنية

من  ه،؛ وقد مدحه أصحاب التراجم من معاصري(11-10ص  ،ات جيّلونه وحيترمونه )اخلليلّيالشخصّي
  الذي أشاد بعلمه وعرفانه. (440، ص 1)الدفتر  بينهم خوشغو

-481ص  ،من الشعراء والعلماء والعرفانيّين )عبد الغيّن هكان بيدل دائم االجتماع مبعاصري
468). 

انتقل بيدل وعائلَته إىل دهلي  ،هـ4516الثانية من العام  ىمادُج 81يف  ،اتهيف منتصف حي
 ،من األمراء احملّلّيني ّية دفعته إىل طلب املساعدةتعّرض لضائقة ماّد هنالك .(18ص  ،وأقام فيها )م.ن

ص  ،ىل آخر عمره )م.نظلَّ يتقاضاه إ ،وعيَّن له راتًبا دائًما ،ًلافقّدم له احلاكم النَّوَّاب شكر اهلل خان منز
 ،هـ4411صفر سنة  1وحني فارق احلياة يف  ،وإىل آخر عمره أيًضا بقي ساكًنا يف ذلك املنزل ،(11

حلقه الدمار  إىل أْن ،حملّبيه مدًة طويلةبيدل مزاًرا  . ظلَّ ضريُح(461ص  ،ُدفن فيه بناًء على وصّيته )م.ن
خالل احلمالت العسكرّية اليت شّنها نادر شاه واألفغان  سّيما ال ،يف االضطرابات اليت حصلت يف ما بعد

شّك  ال ،يف أفغانستان ه غري معروف. ُينسب إليه ضريٌحوموضُع ،واليوم َدَرَست آثاره ،على مدينة دهلي
 .(410ص  ،يف أّنه مزّيف )م.ن
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ر منذ مطلع ه كان مّطلًعا على هذا األمإّن ،ةالعناصر األربع. يقول يف بعده بيدل أوالًدا تركيمل 
 ،مل يعّمر أكثر من أربع سنوات ،عرفانّية. ُرزق يف أواخر عمره ولًدا كشٍف من خالل حالِة ،الشباب

؛ 884-885ص  ،4مج  ،هـ4141/مـ4111 ،مفعم بالّشجن ) بيدل الدهلوّي شعروله يف رثائه 
 .(404ص  ،؛ عبد الغيّن16-10ص  ،اخلليلّي

 مجيع شعراء الفارسّية الكبار تقريًبا. كما خضع الشعُر رَييف آثار بيدل تأث بإمكاننا أن نالحَظ
وقد أّثر نظمه ونثره يف اللغة  لفارسّيان يف شبه القاّرة اهلندّية وطاجيكستان وأفغانستان لتأثري بيدلا والنثُر

ص  ،؛ حسني86-81ص  ،)البوسايّن األردّية عن طري  تالمذته وأتباعه وخاّصًة غالب الدهلوّي*
 ،بذكرى وفاة بيدل يف أفغانستان وطاجيكستان ُيسّمى "عرس بيدل" احتفاٌل سنويًّاُيقام  .(181-115

ُيشارك فيها دارسو بيدل وحمّبوه. كما أّن  ،وُتعقد جلسات "بيدل خواىن" ]قراءات من أشعار بيدل[
)شفيعي  بّية العاّمة بأشعارهين شاهٌد على احلفاوة الشعن البلَدوفرة النسخ من آثار بيدل يف َهذي

 .(151-810ص  ،؛ حبيب411-414ص  ،؛ عبد الغيّن444-04ص  ،الكدكيّن
ن أشعاره أحياًنا مصرًعا أو مُِّيَض ،من املعجبني واملشيدين ببيدل الدهلوّي هورّياالّلكان إقبال 

مل  اأّن غالًب ،وهو يؤّكد من خالل املقارنة بني بيدل وغالب الدهلوّي ،(488ص  ،له )الرياض ًلاكامبيًتا 
ثاين  "بيدل"ّد إقبال ِععن فهم أبعاد مضامني شعره. ُي َزِجوَع ،يهتّم سوى بالصور الشعرّية لدى بيدل

أوصى إقبال وقد  ،الشهري شادنيابألوااملفّكرين الكبار يف شبه القاّرة اهلندّية بعد شنكره تشاريا شارح 
وقد قارنه هبنري  ،لغتهم تقانل إلمن الشعراء أْن يصّبوا اهتمامهم على قراءة أشعار بيد همعاصري

 برغسون الفيلسوف الفرنسّي املعاصر. 
 روا به.وتأّث ،جيل من الشعراء بآثار بيدلاهتّم  ،بعد الثورة اإلسالمّية ،يف إيران

والتعابري اجلميلة  ،والتشابيه واالستعارات ،من املضامني العرفانّية البعيدة الغور يف آثار بيدل َوفرٌة
اليت تصل أحياًنا إىل  -درة على التشبيه والتمثيلقوال ،واملخّيلة الواسعة ،لقد منحته رّقة التعبريّية. والفّن

-إكثاره من استخدام الرموز سّيما وأّن ال ،رفيعة بني شعراء األسلوب اهلندّي مكانًة -لّوغدرجة ال
التجديدات أصحاب التذاكر  ه طابًعا ممّيًزا. دفعت هذهَمنح آثاَر -أكثرها استخداًما "آينه" ]املرآة[

  .(18-61ص  ،جديد خاّص به )اخلليلّي مبتكر أسلوٍب ِهإىل عّد بشكل عامٍّ
من ضمن عدد حمدود من  ،ومتعالية. فهو ،روعميقة الغ ،رفيعة املستوى وأفكاٌر لدى بيدل رًؤى

وجتارَبه  ،استطاع أن يعرض من خالل تعابريه الشعرّية الرائعة والبديعة أفكاَره الفلسفّية ،الشعراء
رؤية وآخًرا  ًلاومرّد هذا األمر أّو ،(01ص  ،الفيلسوف )شفيعي الكدكيّن العرفانّية. لقد ُسّمَي الشاعَر
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يف أشعاره بوضوح  وَيظهر ،الشاعر اخلاّصة إىل الوجود واحلياة. فبيدل عارف مؤمٌن بوحدة الوجود
 بينه وبني العارف املسلم الكبري حميي الدين ابن عريب*. ارُبقالت

الشاعر كان  ا فيها ما ميكن أْن يوحي بأّنإّنم ،للشّك الفلسفّي أثٍر ليس يف أشعار بيدل أيُّ
كون العقلّية. فالهيًَّة عن احَلْيرة فاحَلرْية العرفانّية يف أشعاره ختتلف ذاًتا وما ،مصاًبا بالشّك الفلسفّي
األحدّية تْطلع جبالهلا ومجاهلا وتتجّلى يف هذه املرايا. يف هذا  واحلضرُة ،نظرهوالبشر مظاهُر احلّ  يف 

يتوّسع بيدل  خرين الكبار قيمًة كبريًة لإلنسان نسبًة إىل احلّ  تعاىل.ُيعطي بيدل تبًعا للعرفاء اآل ،السياق
 عاراتستمعرفة الرموز واالحتاج إىل ه فيلغت أّما فهُم ،امينه باٍد للعيانفاتساع مض ،يف غزلّياته معًنى ومبًنى

وال ميدح  ،اخلاّصة اليت استخدمها. يف القصائد يقترب أسلوب بيدل من أسلوب اخلاقاين الشروايّن*
حيد واإلمام علّي عليه السالم. يتطّرق يف أشعاره إىل التو ،سوى النيّب األكرم صّلى اهلل عليه وآله وسّلم

 ى التوحيدّينحامل ،الكبارشعراء األسلوب اهلندّي  ز شعره الغزيّل من غزلّياتنسان. ما ميّيوالوجود واإل
  يف أشعاره.والعرفايّن

يف اهلند والباكستان  عديدًة ؛ وقد ُطبعت مّراٍتاا ونثًرثار شعًر. خلَّف بيدل الكثري من اآلآثاره
 4104/م4160و4168ني بني العاَم ،]جمموعة آثاره[ ات بيدلّيُكلِّوطاجيكستان. ُطبعت وإيران 

ثاره يف ة اجلديدة آلعوجمّلد واحد للنثر. صدرت الطب ،جمّلدات للشعربول يف ثالثة يف كا هـ4101و
 الداكايّن يف ثالثة جمّلدات. اسيّبشراف أكرب هبداروند وبرويز عإب هـ4141/م4111طهران يف العام 

هـ. هلذه 4510الذي أهناه بيدل يف العام  احمليط األعظممثنوي  ،أوىل منظومات بيدل العرفانّية
تصنيف  بّجاملعاصرين له. يتوري من الشعراء إىل عدد كب يشري فيها بيدل كنايًة ،نثرّية املنظومة مقّدمٌة
 تشرح تكّون عامل ،ف من مثانية أدوارضمن اخلمرّيات ]ساقي نامة[ العرفانّية. وهي تتأّل احمليط األعظم

 ،إىل الوجود مّخارًةالبن عريّب. يرى بيدل  *بفصوص احلكمبيدل  ُرتأّث اجود؛ ويبدو فيها واضًحالو
ودليل  ،هو سكر العش  واملعرفة ،يّل. هذا السكرزواألواإلنسان هو الثَِّمل األبدّي  ،الساقي فيها هو احلّ 

صدرت  إحداها طبعٌة ،عّدة مّرات احمليط األعظمنسان. ُطبع مثنوي بني اهلل واإل على االرتباط السرمدّي
 يف طهران.هـ 4144/م4114يف العام 

هـ. 4505الذي نظمه يف العام  ،ِطَلْسم احَلْيرةالطويل  من منظومات بيدل العرفانّية املثنوّي  
ا سّيما يف هذ لدى بيدل ال ِةعلم اإلناسا باطنيًّا وعرفانيًّا يف داخل اإلنسان. ِلجيب عّد هذه املنظومة تنقيًب

وّجه نظره إىل اإلنسان. يف  ،ة يف علم الوجود وعلم الكونفهو بعد األحباث التمهيدّي .خاّص األثر جتلٍّ
 يف اجلسم البشرّي.  كانت لبيدل جولٌة ،الرحلة الروحانّية هذه مدّونِة
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هـ يف النواحي املركزّية من اهلند. 4511نظمه بيدل يف العام  ،طويل آخر نويٌّثم ،طور املعرفة
وَّاب شكر اهلل خان. يشاِهد بيدل ني يف أثناء سفره إىل جبل بريات بصحبة النَّخالل يوَم نَّه نظمهأقال ُي

يف املتجّلية احلقيقَة الظاهرَة  ،يف الطبيعة اليت يصّورها ويصفها وصًفا ماورائيًّا مثايّل-حنٍو رمزيٍّعلى 
امكان. وصل بيدل يف هناية الّلالتحلي  حنو  َةالطبيعة فكَر بيدل العرفايّن فرص مشاهدُة ْتاملظاهر. منَح

يف اآلفاق حنو السري  ه املسرُيوقاَد ،املثنوّي إىل فكرة التخّلي عن اإلرادة والترغيب بالصمت والفناء
  .احملورّية واألساسّية الذي يشّكل يف مجيع منظومات بيدل الفكرَة ،األنُفسّي

هـ. يبدأ فيه بشرح العالقة 4481نظمه يف العام الذي  العرفانمثنوي  ،منظومات بيدل أهمُّ  
ه بقصص ُيرف  بيدل مواضيَع ،بني اهلل واإلنسان على أساس العش . وتبًعا للتقليد الذي ينتهجه العرفاء

فصل  كلَّ يويسّم ،ويتطّرق إىل مراتب الوجود على أساس نظرّية العرفاء ،خاّصة من وحي املناسبة
 ،القصص اهلندوسّية أيًضا إىل  بيدل يف هذا املثنوّي"اجلهد". يشري نقش" أو"وال ،"الطور" ،حبسب املناسبة

 ،الذهن والزمان. بشكل عاّم يالّيةكَس ،ظ يف آثاره بعض مسائل الكتابة القصصّية املعاصرةكما ُيالَح
يي الدين لكْن ال شكَّ يف أّن تأثري آراء حم ،ميكن مالحظة أفكار معظم العرفانّيني الكبار يف هذا املثنوّي

 ا نظرّياته حول وحدة الوجود. سّيم ال ،من تأثري غريه أقوىابن عريب وتعاليمه 
وهو سرية حياة بيدل بقلمه.  ،العناصر األربعةها كتاب خّلف بيدل آثاًرا نثرّية كذلك. أمّه 

موِرًدا هنا  ،هـ. مزج نثره بالشعر4456ى العام حّت 4514استغرقت كتابة هذا األثر من العام 
كما يدّل  العناصر األربعةمن غزلّياته ورباعّياته ومثنوّياته ومقطوعاته. يتضّمن كتاب  وهنالك شواهَد

لذا  ،العناصر األربعةه إشاراٍت إىل املاء واهلواء والتراب والنار. يرى بيدل أّن اإلنسان هو حصيلة هذه امُس
حبسب املناسبة إىل  ،ري بيدل يف سريتهكتابة سرية حياة البشر شرًحا هلذه العناصر األربعة. يش يعّد

الع على األفكار يف لالّط وهذا مهّم ،وغري املسلمني املباحثات بينه وبني العلماء واملفّكرين املسلمني
وجتارب أساتذته. تطغى على نثر بيدل يف هذا  ه العرفانّية اخلاّصةا جتارَباهلند. ينقل يف هذا الكتاب أيًض

 دو إىل حدٍٍّ ما متكّلفة. تب ،الكتاب مسحٌة شعرّية
وهو يف احلقيقة رسالته  ،املالحظات[ ،طائفالّل] النكاتلبيدل أثٌر نثرٌي آخر هو كتاب 

 ،ةالعناصر األربعككتاب  ،ة. يف هذا الكتابه العرفانّية األصلّييَموتعاله آراَء نويتضّم ،االعتقادّية
هذا الكتاب هو األفضل لفهم آراء بيدل . سالسة نثَره هنا أكثُر لكّن ،ختلطت أشعار بيدل بنثرها

 الفلسفّية والعرفانّية. 
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سم الرقعات موّجهة إىل أصدقائه وإىل بعض األمراء اا رسائل مشهورة بخّلف بيدل أيًض 
مثنوّيات بيدل  اجلوانب العرفانّية واألخالقّية والدينّية. ُطبعت جمموعُة ظهر فيها وبوضوح غلبُةاحملّلّيني. َت
 يف بومباي.  م4008/هـ4811اته يف العام رّية يف كّلّيوآثاره النث

 مني روشىن كىسان گفكر بر بيدل: ٔ  همطالع ،اهورّيالّلحمّمد إقبال  املصادر واملراجع:
"أسلوب  ،بوساين رود؛ آلسانم4110الهور  ،ط. حتسني فراقي ،[]دراسة بيدل يف ضوء آراء برغسون

]كيهان  ىگهنفركيهان جملة  ،رسّية ضياء الدين الترايّببالفا هترمج ،"شعار بيدل وغالب الدهلوّيأ
؛ عبد القادر بن عبد اخلال  بيدل (م[4111يوليو  -]مّتوز ش4118)تري  1العدد  ،45السنة  ،الثقافّية[
املريزا غالب "رضوان حسني، م[؛ 4161ش ]4111كابول  ،]العناصر األربعة[ هار عنصرچ ،الدهلوّي

ط.  ،ّيات بيدلكّل ،نفسه م[؛4166هـ ]4160]ثالثني مقالة[، كابول  سى مقالهيف  ومذهب بيدل"
"التعريف ببيدل  ،م[؛ أسد اهلل حبيب4111ش ]4116طهران  ،أكرب هبداروند وبرويز عّباسي الداكايّن

م[؛ خليل اهلل 4166ش ]4110كابول  ،]املقاالت الثالثون[ مقاله ىسحتاد السوفيايّت" يف يف اال
الدفتر  ،سفينة خوشغو ،؛ بندر بن داس خوشغوم[4100] ش4111]كابول[  ،فيض قدس ،اخلليلّي

عطا  عطاء الرمحان ط. سيد شاه حمّمد ،تذكرة شعراء الفارسّية[] شعراى فارسى ٔ  هتذكر: 1
]إقبال  وىگ ىارسپر شعراى گودي ىقبال الهورا ،م؛ حمّمد رياض4101هـ/4110بتنه  ،الكاكوّي

شاعر  ،فيعي كدكينشم[؛ حمّمد رضا 4166ش ]4110كابول  ،ة[اهوري وسائر شعراء الفارسّيالّل
طهران  ،وشعر بيدل[ ]شاعر املرايا: دراسة األسلوب اهلندّي ررسى سبك هندى وشعر بيدلبآينه ها: 
 ،]حياة عبد القادر بيدل وآثاره[ بيدل ى وآثار عبد القادرگزند ،م[؛ عبد الغيّن4118] ش4114
عبد القادر بيدل  ،م[؛ نيب هادي4168] ش4114كابول  ،آصف حمّمد مهدي ه بالفارسّيةترمج

 م[. 4111ش ]4116طهران  ،بالفارسّية توفي  سبحاين هترمج ،الدهلوّي
       

 /عّباسي الداكايّن/برويز                                                         


