بيدل الدهلويّ ،املريزا عبد القادر ،شاعر الفارسيّة اهلنديّ ،واملمثّل األبرز لألسلوب اهلنديّ
[أسلوبٌ سادَ منذ النصف الثاين من القرن العاشر اهلجريّ (أواسط القرن السادس عشر امليالديّ) حتّى
أواخر القرن الثاين عشر اهلجريّ ،ولـمّا كان معظم أنصار هذا األسلوب يالزمون يف ذلك احلني
أباطرة اهلند التيموريّني ،سُمّي األسلوبَ اهلنديّ ،وهو يقوم على تبيان األفكار الدقيقة وإيراد املعاين
الصعبة بلغة بسيطة متداولة عامّة] .وُلد بيدل يف العام 4501هـ يف عظيم آباد اهلنديّة (حاليًّا :بتنه*).
يعود نسب أجداده إىل قبيلة آرالس ،من املغول واألتراك اجلغتائيّني ،الذين كانوا يستوطنون خبارى (عبد
الغين ،ص  .)0-1كان أبوه عبد اخلال من املتصوّفة القادريّني ،عمل وهو شاب يف سلك اجلنديّة ،لكنّه
سرعان ما ختلّى عن هذا العمل ،ودخل يف خدمة العرفاء (م.ن ،ص 6؛ هادي ،ص  .)44سَمّى ابنَه
"عبدَ القادر" تربّكًا وتيمّنًا باسم عبد القادر اجليالينّ ،مرشد الطريقة القادريّة .فَقَد عبد القادر والدَه وهو
ال يزال يف اخلامسة من عمره (عبد الغين ،ص  ،)41فتعهّده بالرعاية عمُّه الشاب الفاضل املريزا قلندر
(م.ن ،ص.ن) .كان عبد القادر يعرف فضلًا عن لغته األمّ ،اللّغة البَنغاليّة ولغةَ بارخيته (اليت عُرفت يف ما
بعد باسم اللّغة األُرديّة) ،والسنسكريتيّة ،والتركيّة ،كما تعلّم يف الكتّاب اللّغتَني العربيّة والفارسيّة .يف
السادسة من عمره قرأَ القرآن الكرمي وختمَه يف أقلّ من سنة (م.ن ،ص 41؛ اخلليليّ ،ص .)05
كان عبد القادر يعرض حماوالته الشعريّة األوىل على عمّه ،أوّل مربٍّ ومشجّع له (عبد الغينّ،
ص80-41؛ اخلليليّ ،ص .)11-40كان يوقّع أشعاره يف أوّل األمر باسم "رمزي" (اخلليليّ،
ص ،)81لكنّه غيّره بعد ذلك إىل "بيدل" [املتيَّم] ،متأثّرًا باملعاين الرمزيّة للشيخ مصلح الدين سعدي
الشريازيّ ،مستندًا إىل املصراع "بيدل از ىب نشان چه گويدباز" [ماذا يردّد العاش املتيَّم عن احلبيب
اجملهول] (م.ن ،ص.ن)  .يبدو أنّ بيدل نظم أشعاره األوىل وهو يف العاشرة من عمره (بيدل الدهلويّ،
4161م4101/هـ ،ص  .)446كان فضلًا عن مصاحبة األدباء والشعراء والعلماء ،يقرأ أشعار كبار
شعراء الفارسيّة أيضًا ،ويف آثاره شواهد على معرفته املعمّقة بأشعارهم .كان يف أوّل األمر مييل إىل
األسلوبَيْن اخلراساينّ والعراقيّ ،لكنّ انتقاله إىل دهلي دفعَه باجتاه األسلوب اهلنديّ (عبد الغينّ ،ص .)10
حني انتشر خرب مرض شاه جهان (حك4560-4511 :هـ) ،واحتدم الصراع الداخليّ على
السلطة ،وصارت عظيم آباد أحدَ مراكز التمرّد ،كان الشاعر ال يزال يف مطلع شبابه (م.ن ،ص -80
 .)11فوضع املريزا قلندر يف هذه املرحلة على ما يبدو بيدل يف عُهدة خاله املريزا ظريف ،الذي كان من
علماء الدين احملقّقني ،وترك تأثريًا عميقًا يف تكوين شخصيّة بيدل العرفانيّة واألدبيّة ،ويف معرفته املعمّقة
بالفلسفة وبالتصوّف العلميّ ،وعلوم الكالم والفقه واحلديث والتفسري (م.ن ،ص .)18-16
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يف العام 4514هـ ،راف بيدل املريزا ظريف إىل مركز أريسه ،وهنالك تعرّف الشاه قاسم
هواللهي ،الذي كان متع ّمقًا يف األدب واحلكمة والعرفان (م.ن ،ص 11-10؛ اخلليليّ ،ص.)81-84
يف العام 4510هـ ،ذهب إىل دهلي ،حيث دخل يف خدمة العارف الكبري ،الشاه كابُلي (عبد الغينّ،
ص  .)01 ،16كان العارف الكبري اآلخر يف هذه املرحلة موالنا كمال البهاريّ القادريّ ،الذي أصبح
بيدل من مريديه (اخلليليّ ،ص  . )85-40من أساتذة بيدل اآلخرين الشاه فاضل أحدُ متصوّفة ذلك
العصر البارزين ،اجمليدُ ِل َفنَّي النظم والنثر (م.ن ،ص  .)11-11يسمّي بيدل يف كتابه العناصر األربعة
الشاه قاسم هواللهي ،والشاه كابلي ،وشاه امللوك ،والشاه يكه آزاد ،والشيخ كمال البهاريّ ،والشاه
فاضل مرشِدِيه املعنويّني وأساتذته الروحانيّني (م.ن ،ص  .)11-40يف دهلي خدم بيدل يف اجليش
إلمرار معاشه (عبد الغينّ ،ص  ،)60لكنْ حني طلب إليه حممّد أعظم شاه ،ابن أورنغ زيب ،أن ينظمَ
مدحيّةً يف عظمة شأنه ومنزلته ،استقال من خدمة الدولة ،وغادر العاصمة (م.ن ،ص ،)11 ،61 ،66
وساح ملدّة طويلة يف أكرب آباد والهور وحسن آباد ،وشاه جهان آباد ،و َمتُهرا (م.ن ،ص .)00-05
وصف خوشغو (الدفتر  ،1ص  )444بيدل بأنّه رجلٌ وسيم الطلعة ،طويل القامة ،وقو ّ
ي
البُنية .يف املتناول أمنوذجٌ من خطّ بيدل يدلّ على مهارته وإتقانه لفنّ اخلطّ .كان امللوك وكبار
الشخصيّات جيلّونه وحيترمونه (اخلليليّ ،ص )11-10؛ وقد مدحه أصحاب التراجم من معاصريه ،من
بينهم خوشغو (الدفتر  ،1ص  )440الذي أشاد بعلمه وعرفانه.
كان بيدل دائم االجتماع مبعاصريه من الشعراء والعلماء والعرفانييّن (عبد الغينّ ،ص -481
.)468
يف منتصف حياته ،يف  81جُمادى الثانية من العام 4516هـ ،انتقل بيدل وعائلتَه إىل دهلي
وأقام فيها (م.ن ،ص  .)18هنالك تعرّض لضائقة مادّيّة دفعته إىل طلب املساعدة من األمراء احمللّيّني،
فقدّم له احلاكم النَّوَّاب شكر اهلل خان منزلًا ،وعيَّن له راتبًا دائمًا ،ظلَّ يتقاضاه إىل آخر عمره (م.ن ،ص
 ،)11وإىل آخر عمره أيضًا بقي ساكنًا يف ذلك املنزل ،وحني فارق احلياة يف  1صفر سنة 4411هـ،
دُفن فيه بناءً على وصيّته (م.ن ،ص  .)461ظلَّ ضريحُ بيدل مزارًا حملبّيه مدةً طويلة ،إىل أنْ حلقه الدمار
يف االضطرابات اليت حصلت يف ما بعد ،ال سيّما خالل احلمالت العسكريّة اليت شنّها نادر شاه واألفغان
على مدينة دهلي ،واليوم َدرَسَت آثاره ،وموضعُه غري معروف .يُنسب إليه ضريحٌ يف أفغانستان ،ال شكّ
يف أنّه مزيّف (م.ن ،ص .)410
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مل يترك بيدل أوالدًا بعده .يقول يف العناصر األربعة ،إّنه كان مطّلعًا على هذا األمر منذ مطلع
الشباب ،من خالل حالةِ كشفٍ عرفانيّة .رُزق يف أواخر عمره ولدًا ،مل يعمّر أكثر من أربع سنوات،
وله يف رثائه شعر مفعم بالشّجن ( بيدل الدهلويّ4111 ،مـ4141/هـ ،مج  ،4ص 884-885؛
اخلليليّ ،ص 16-10؛ عبد الغينّ ،ص .)404
بإمكاننا أن نالحظَ يف آثار بيدل تأث َري مجيع شعراء الفارسيّة الكبار تقريبًا .كما خضع الشع ُر
والنثرُ الفارسيّان يف شبه القارّة اهلنديّة وطاجيكستان وأفغانستان لتأثري بيدل وقد أثّر نظمه ونثره يف اللغة
األرديّة عن طري تالمذته وأتباعه وخاصّةً غالب الدهلويّ* (البوساينّ ،ص 86-81؛ حسني ،ص
 .)115-181يُقام سنويًّا احتفالٌ بذكرى وفاة بيدل يف أفغانستان وطاجيكستان يُسمّى "عرس بيدل"،
وتُعقد جلسات "بيدل خواىن" [قراءات من أشعار بيدل] ،يُشارك فيها دارسو بيدل وحمبّوه .كما أنّ
وفرة النسخ من آثار بيدل يف هَذين البلدَين شاهدٌ على احلفاوة الشعبيّة العامّة بأشعاره (شفيعي
الكدكينّ ،ص 444-04؛ عبد الغينّ ،ص 411-414؛ حبيب ،ص .)151-810
كان إقبال اللّاهوريّ من املعجبني واملشيدين ببيدل الدهلويُّ ،يضَمِّن أشعاره أحيانًا مصرعًا أو
بيتًا كاملًا له (الرياض ،ص  ،)488وهو يؤكّد من خالل املقارنة بني بيدل وغالب الدهلويّ ،أنّ غالبًا مل
ج َز عن فهم أبعاد مضامني شعره .يُ ِعدّ إقبال "بيدل" ثاين
يهتمّ سوى بالصور الشعريّة لدى بيدل ،وعَ ِ
املفكّرين الكبار يف شبه القارّة اهلنديّة بعد شنكره تشاريا شارح األوبانيشاد الشهري ،وقد أوصى إقبال
معاصريه من الشعراء أنْ يصبّوا اهتمامهم على قراءة أشعار بيدل إلتقان لغتهم ،وقد قارنه هبنري
برغسون الفيلسوف الفرنسيّ املعاصر.
يف إيران ،بعد الثورة اإلسالميّة ،اهتمّ جيل من الشعراء بآثار بيدل ،وتأثّروا به.
يف آثار بيدل وَفرةٌ من املضامني العرفانيّة البعيدة الغور ،والتشابيه واالستعارات ،والتعابري اجلميلة
والفنّيّة .لقد منحته رقّة التعبري ،واملخيّلة الواسعة ،والقدرة على التشبيه والتمثيل -اليت تصل أحيانًا إىل
درجة الغلوّ -مكانةً رفيعة بني شعراء األسلوب اهلنديّ ،ال سيّما وأنّ إكثاره من استخدام الرموز-
أكثرها استخدامًا "آينه" [املرآة] -مَنح آثارَه طابعًا مميّزًا .دفعت هذه التجديدات أصحاب التذاكر
بشكل عامٍّ إىل عدّ ِه مبتكر أسلوبٍ جديد خاصّ به (اخلليليّ ،ص .)18-61
لدى بيدل رؤًى وأفكارٌ رفيعة املستوى ،عميقة الغور ،ومتعالية .فهو ،من ضمن عدد حمدود من
الشعراء ،استطاع أن يعرض من خالل تعابريه الشعريّة الرائعة والبديعة أفكارَه الفلسفيّة ،وجتاربَه
العرفانيّة .لقد سُمّيَ الشاعرَ الفيلسوف (شفيعي الكدكينّ ،ص  ،)01ومردّ هذا األمر أوّلًا وآخرًا رؤية
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الشاعر اخلاصّة إىل الوجود واحلياة .فبيدل عارف مؤمنٌ بوحدة الوجود ،ويَظهر يف أشعاره بوضوح
التقاربُ بينه وبني العارف املسلم الكبري حميي الدين ابن عريب*.
ليس يف أشعار بيدل أيُّ أثرٍ للشكّ الفلسفيّ ،إنّما فيها ما ميكن أنْ يوحي بأنّ الشاعر كان
مصابًا بالشكّ الفلسفيّ ،فاحلَريْة العرفانيّة يف أشعاره ختتلف ذاتًا وماهيَّةً عن احلَيْرة العقليّة .فالكون
والبشر مظاهرُ احل ّ يف نظره ،واحلضرةُ األحديّة تطْلع جبالهلا ومجاهلا وتتجلّى يف هذه املرايا .يف هذا
السياق ،يُعطي بيدل تبعًا للعرفاء اآلخرين الكبار قيمةً كبريةً لإلنسان نسبةً إىل احل ّ تعاىل .يتوسّع بيدل
يف غزليّاته معنًى ومبنًى ،فاتساع مضامينه بادٍ للعيان ،أمّا فهمُ لغته فيحتاج إىل معرفة الرموز واالستعارات
اخلاصّة اليت استخدمها .يف القصائد يقترب أسلوب بيدل من أسلوب اخلاقاين الشرواينّ* ،وال ميدح
سوى النيبّ األكرم صلّى اهلل عليه وآله وسلّم ،واإلمام عليّ عليه السالم .يتطرّق يف أشعاره إىل التوحيد
والوجود واإلنسان .ما مييّز شعره الغزيلّ من غزليّات شعراء األسلوب اهلنديّ الكبار ،املنحى التوحيديّ
والعرفاينّ يف أشعاره.
آثاره .خلَّف بيدل الكثري من اآلثار شعرًا ونثرًا؛ وقد طُبعت مرّاتٍ عديدةً يف اهلند والباكستان
وإيران وطاجيكستان .طُبعت كُلِّيّات بيدل [جمموعة آثاره] ،بني العامَني 4168و4160م4104/
و4101هـ يف كابول يف ثالثة جملّدات للشعر ،وجملّد واحد للنثر .صدرت الطبعة اجلديدة آلثاره يف
طهران يف العام 4111م4141/هـ بإشراف أكرب هبداروند وبرويز عبّاسي الداكاينّ يف ثالثة جملّدات.
أوىل منظومات بيدل العرفانيّة ،مثنوي احمليط األعظم الذي أهناه بيدل يف العام 4510هـ .هلذه
املنظومة مقدّمةٌ نثريّة ،يشري فيها بيدل كنايةً إىل عدد كبري من الشعراء املعاصرين له .يتوجّب تصنيف
احمليط األعظم ضمن اخلمريّات [ساقي نامة] العرفانيّة .وهي تتألّف من مثانية أدوار ،تشرح تكوّن عامل
الوجود؛ ويبدو فيها واضحًا تأثّرُ بيدل بفصوص احلكم* البن عريبّ .يرى بيدل إىل الوجود مخّارةً،
الساقي فيها هو احل ّ ،واإلنسان هو الثَّمِل األبديّ واألزيلّ .هذا السكر ،هو سكر العش واملعرفة ،ودليل
على االرتباط السرمديّ بني اهلل واإلنسان .طُبع مثنوي احمليط األعظم عدّة مرّات ،إحداها طبعةٌ صدرت
يف العام 4114م4144/هـ يف طهران.
من منظومات بيدل العرفانيّة املثنويّ الطويل طِلَسْم احلَيْرة ،الذي نظمه يف العام 4505هـ.
جيب عدّ هذه املنظومة تنقيبًا باطنيًّا وعرفانيًّا يف داخل اإلنسان .لِعلم اإلناس ِة لدى بيدل ال سيّما يف هذا
األثر جتلٍّ خاصّ .فهو بعد األحباث التمهيديّة يف علم الوجود وعلم الكون ،وجّه نظره إىل اإلنسان .يف
مدوّنةِ الرحلة الروحانيّة هذه ،كانت لبيدل جولةٌ يف اجلسم البشريّ.
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طور املعرفة ،مثنويٌّ طويل آخر ،نظمه بيدل يف العام 4511هـ يف النواحي املركزيّة من اهلند.
يُقال أنَّه نظمه خالل يومَني يف أثناء سفره إىل جبل بريات بصحبة النَّوَّاب شكر اهلل خان .يشاهِد بيدل
على حنوٍ رمزيٍّ-مثايلّ يف الطبيعة اليت يصوّرها ويصفها وصفًا ماورائيًّا ،احلقيقةَ الظاهرةَ املتجلّية يف
ت مشاهدةُ الطبيعة فكرَ بيدل العرفاينّ فرص َة التحلي حنو اللّامكان .وصل بيدل يف هناية
املظاهر .منحَ ْ
املثنويّ إىل فكرة التخلّي عن اإلرادة والترغيب بالصمت والفناء ،وقادَه املسريُ يف اآلفاق حنو السري
األنفُسيّ ،الذي يشكّل يف مجيع منظومات بيدل الفكرةَ احملوريّة واألساسيّة.
أهمُّ منظومات بيدل ،مثنوي العرفان الذي نظمه يف العام 4481هـ .يبدأ فيه بشرح العالقة
بني اهلل واإلنسان على أساس العش  .وتبعًا للتقليد الذي ينتهجه العرفاء ،يُرف بيدل مواضيعَه بقصص
خاصّة من وحي املناسبة ،ويتطرّق إىل مراتب الوجود على أساس نظريّة العرفاء ،ويسمّي كلَّ فصل
حبسب املناسبة" ،الطور"" ،والنقش" أو "اجلهد" .يشري بيدل يف هذا املثنويّ أيضًا إىل القصص اهلندوسيّة،
كما يُالحَظ يف آثاره بعض مسائل الكتابة القصصيّة املعاصرة ،كسَياليّة الذهن والزمان .بشكل عامّ،
ميكن مالحظة أفكار معظم العرفانيّني الكبار يف هذا املثنويّ ،لكنْ ال شكَّ يف أنّ تأثري آراء حميي الدين
ابن عريب وتعاليمه أقوى من تأثري غريه ،ال سيّما نظريّاته حول وحدة الوجود.
خلّف بيدل آثارًا نثريّة كذلك .أمهّها كتاب العناصر األربعة ،وهو سرية حياة بيدل بقلمه.
استغرقت كتابة هذا األثر من العام  4514حتّى العام 4456هـ .مزج نثره بالشعر ،مورِدًا هنا
وهنالك شواهدَ من غزليّاته ورباعيّاته ومثنويّاته ومقطوعاته .يتضمّن كتاب العناصر األربعة كما يدلّ
امسُ ه إشاراتٍ إىل املاء واهلواء والتراب والنار .يرى بيدل أنّ اإلنسان هو حصيلة هذه العناصر األربعة ،لذا
يعدّ كتابة سرية حياة البشر شرحًا هلذه العناصر األربعة .يشري بيدل يف سريته ،حبسب املناسبة إىل
املباحثات بينه وبني العلماء واملفكّرين املسلمني وغري املسلمني ،وهذا مهمّ لالطّالع على األفكار يف
اهلند .ينقل يف هذا الكتاب أيضًا جتاربَه العرفانيّة اخلاصّة وجتارب أساتذته .تطغى على نثر بيدل يف هذا
الكتاب مسحةٌ شعريّة ،تبدو إىل حدٍٍّ ما متكلّفة.
لبيدل أثرٌ نثريٌ آخر هو كتاب النكات [اللّطائف ،املالحظات] ،وهو يف احلقيقة رسالته
االعتقاديّة ،ويتضمّن آراءَه وتعاليمَه العرفانيّة األصليّة .يف هذا الكتاب ،ككتاب العناصر األربعة،
اختلطت أشعار بيدل بنثره ،لكنّ نثرَه هنا أكثرُ سالسة .هذا الكتاب هو األفضل لفهم آراء بيدل
الفلسفيّة والعرفانيّة.
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خلّف بيدل أيضًا رسائل مشهورة باسم الرقعات موجّهة إىل أصدقائه وإىل بعض األمراء
احمللّيّني .تَظهر فيها وبوضوح غلبةُ اجلوانب العرفانيّة واألخالقيّة والدينيّة .طُبعت جمموعةُ مثنويّات بيدل
وآثاره النثريّة يف كلّيّاته يف العام 4811هـ4008/م يف بومباي.
املصادر واملراجع :حممّد إقبال اللّاهوريّ ،مطالعهٔ بيدل :فكر برگسان كى روشىن مني

[دراسة بيدل يف ضوء آراء برغسون] ،ط .حتسني فراقي ،الهور 4110م؛ آلساندرو بوساين" ،أسلوب
أشعار بيدل وغالب الدهلويّ" ،ترمجه بالفارسيّة ضياء الدين الترايبّ ،جملة كيهان فرهنگى [كيهان
الثقافيّة] ،السنة  ،45العدد ( 1تري 4118ش [متّوز -يوليو 4111م])؛ عبد القادر بن عبد اخلال بيدل
الدهلويّ ،چهار عنصر [العناصر األربعة] ،كابول 4111ش [4161م]؛ رضوان حسني" ،املريزا غالب
ومذهب بيدل" يف سى مقاله [ثالثني مقالة] ،كابول 4160هـ [4166م]؛ نفسه ،كلّيّات بيدل ،ط.
أكرب هبداروند وبرويز عبّاسي الداكاينّ ،طهران 4116ش [4111م]؛ أسد اهلل حبيب" ،التعريف ببيدل
يف االحتاد السوفيايتّ" يف سى مقاله [املقاالت الثالثون] ،كابول 4110ش [4166م]؛ خليل اهلل
اخلليليّ ،فيض قدس[ ،كابول] 4111ش [4100م]؛ بندر بن داس خوشغو ،سفينة خوشغو ،الدفتر
 :1تذكرهٔ شعراى فارسى [تذكرة شعراء الفارسيّة] ،ط .سيد شاه حممّد عطاء الرمحان عطا
الكاكويّ ،بتنه 4110هـ4101/م؛ حممّد رياض ،اقبال الهورى وديگر شعراى پارسى گوى [إقبال
اللّاهوري وسائر شعراء الفارسيّة] ،كابول 4110ش [4166م]؛ حممّد رضا شفيعي كدكين ،شاعر
آينه ها :بررسى سبك هندى وشعر بيدل [شاعر املرايا :دراسة األسلوب اهلنديّ وشعر بيدل] ،طهران
4114ش [4118م]؛ عبد الغينّ ،زندگى وآثار عبد القادر بيدل [حياة عبد القادر بيدل وآثاره]،
ترمجه بالفارسيّة حممّد مهدي آصف ،كابول 4114ش [4168م]؛ نيب هادي ،عبد القادر بيدل
الدهلويّ ،ترمجه بالفارسيّة توفي سبحاين ،طهران 4116ش [4111م].
/برويز عبّاسي الداكاينّ/
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