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 چکیده

ای در این جستار سه نسخة خطی از دیوان بیدل دهلوی معرفی و بررسی شدند؛ نسخه ه

)محمدوارث  مهم و اصیل پیشین، همان چاپ کابل است، و سه دست نوشتة کاتب بیدل

ز تفاوتهای ابرخی «. راجه»و « ملک»، «مجلس»تازه یافت عبارتند از:  نسخةصدیقی(، و اما سه 

ه بر دیگر ، با دست نوشته های کاتب بیدل، از منظر سبکی و بالغی، با تکینسخهمهم این سه 

فتند. اشعار بیدل، و دیگر شاعر سبک هندی، صائب تبریزی مورد تحلیل انتقادی قرار گر

ز موارد نیز های کاتب بیدل است، البته در برخی انسخه برتری ادبی در بیشتر تفاوتها از آن 

ت که چربش شاعرانه با این سه نسخه است. نکتة درخور توجه دیگر در این باره این اس

زلها، غکاتب بیدل کامل نیست و در بسیاری از نسخ هیچکدام از نسخه های موجود، همانند 

مشترک را  ا قافیه، ردیف و وزنبه ویژه در نسخة راجه، کاتب گلچینی از غزل یا چند غزل ب

نه مجزا را در این زمی« مجلس»و « ملک»نسخة به نمایش گذاشته است؛ البته شاید بتوان دو 

ین در حالی دانست. این تفاوتها، دگردیسیهای شعر بیدل را در گذر زمان ارائه میکنند، و ا

 رند.بیدل دامرگ ا سال ب 29و  19، تنها فاصلة زمانی «راجه»و « مجلس»نسخة است که دو 

 دگردیسی، جهرانسخة ، نسخة ملک، نسخة مجلسدهلوی،  بیدلکاتب  سه نسخةکلمات کلیدی: 

 ها نسخه

                                                           
 (n.jowkar@yahoo.comدانشگاه شیراز ) -استاد گروه زبان و ادبیات فارسی -1
 ( m.kh.talebanpour@gmail.comاز)نشگاه  شیردا - دانشجوی دکتری ادبیات عرفانی -2
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 مقدمه -1

ویژه  ق( )به1133 -1059در سالهای اخیر با توجه به استقبالی که از شعر بیدل دهلوی )

آثار این طوطی ، شاهد تصحیح و ویرایش زبان شده استغزلیات او( در جوامع پارسی

پژوهی نیز، چه در ایم. البته به طور همزمان آثار بیدلهندوستان به شکلهای مختلف بوده

مگیری قالب تحقیقات دانشگاهی، و چه به صورت کتب و مقاالت آزاد، رشد روزافزون و چش

 های چاپی و خطیداشته است. اما آنچه که در این میان درخور توجه تواند بود، بررسی نسخه

یافت از غزلیات بیدل را معرفی، و موجود است. در این مقاله بر آنیم تا سه نسخة خطی تازه

 مورد تجزیه و تحلیل انتقادی قرار دهیم.

 پیشینة تحقیق -2

اله خلیلی در زمینة چاپ و تصحیح آثار بیدل، و خاصه غزلیات او، نخست باید تالش خلیل

خورشیدی  1341ی از مجموعة آثار بیدل را به سال او همکاران او را ستود که ویراست تازه

در افغانستان منتشر کردند؛ اثری که بارها در ایران، به همان شکل و گاه با رفع اغالط چاپی 

به طبع رسید. در این راستا، گام بعدی را علیرضا قزوه برداشت. او که نقش رایزن فرهنگی 

به  -که به خط کاتب شاعر است –وان بیدل را دار بود، سه نسخه از دیایران را در هند عهده

گنجینة ادب فارسی معرفی کرد و همراه با سیدمهدی طباطبایی، این سه نسخه را با مقابله 

مبنای تصحیح انتقادی خود قرار دادند که تا کنون مجلد  1ای دیگربا چاپ کابل و نسخه

فسرده یخ( به طبع رسیده : دم سرد بسته به پیش خود چقدر دماغ 875نخست آن )تا غزل 

 گمان این ویراست را میتوان تنها تصحیح علمی و انتقادی غزلیات بیدل برشمرد.است. بی

اند که کار آنها از ارزش علمی تهی است. البته دیگر کسان نیز مدعی تصحیح آثار بیدل شده

پور، ن)برای آگاهی از وضعیت دو تصحیح اینچنینی، نک: شور تصحیح کافی نیست، طالبا

 (131 -124صص 

ا بما نیز در تصحیح غزلیات بیدل به جز سه نسخة کاتب بیدل که تفاوتهای ناچیزی 

بدل دیگر بهره میبریم )و همچنین چاپ کابل که تا کنون در یکدیگر دارند، از سه نسخه

 پ مطبوع مورد ارجاع بوده است(.پژوهی، یگانه چاتحقیقات بیدل

                                                           
ویلیام فورت کلکته است و تاریخ کتابت و نام کاتب ندارد. قزوه و طباطبایی بر این این نسخه متعلق به کتابخانة  -1

ق باشد. )غزلیات بیدل، طباطبایی و قزوه، 13ق و یا اوایل قرن 12نوشته مربوط به اواخر قرن گمانند که این دست
 (122ص
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یشتری برا معرفی میکنیم، اما در این میان، دو نسخه ارزش هرچند در آغاز هر سه نسخه 

ز تفاوتهای ادارند، که دالیل خود را در این زمینه ارائه خواهیم کرد. پس از معرفی، برخی 

بکی و بالغی سموجود را با نُسَخ کاتب بیدل، و دیگر آثار پیشین و همدورة بیدل از منظرهای 

 مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهیم.

 معرفی سه نسخه )مجلس، ملک و راجه( -3

در این جستار میخواهیم سه نسخة خطی معتبر از غزلیات بیدل را معرفی و تحلیل کنیم، 

های موجود غزلیات بیدل است. هدف، نوشتهبر آن نیستیم که این سه نسخه بهترین دست

دهلوی، کاتبی  های کاتب بیدل است. بیدلنوشتهمعرفی و تحلیل آنها، در مقایسه با دست

داشته است. از این کاتب سه نسخه از آثار بیدل « محمدوارث ابن محمدباقر الصدیقی»به نام 

علیگر، « موالنا آزاد)»های هند موجودند اکنون در کتابخانهبه یادگار مانده است که هم

قزوه و طباطبایی این سه نسخه را در ابتدای تصحیح  1رامپور(.« رضا»پتنه و « خدابخش»

 اند، که ما برای جلوگیری از تکرار، تنها به این نکته بسنده میکنیم که اینخود معرفی کرده

سه نسخه تفاوتهای ناچیزی با یکدیگر دارند، دو نسخه مربوط به زمان حیات بیدل )رامپور 

پس از مرگ او کتابت شده است. )غزلیات بیدل، و علیگر(، و یک نسخه نیز )= پتنه( سه سال 

 ( 122 -115طباطبایی و قزوه، صص

های غزلیات بیدل نخستین موضوعی که باید بدان اشارت کرد این است که دیگر نسخه

غزل است،  319، در نسخ کاتب بیدل شامل «الف»یک کامل نیست. برای مثال اگر قافیة هیچ

های فراوانی را در این سالها شود. با آنکه نسخهاسته میها کاز این تعداد در دیگر نسخه

ایم که در آن غزلیات بیدل، به صورت ای نرسیدهنوشتهایم، تا کنون به دستبررسی کرده

 2کامل کتابت شده باشد.

 از ارزش بیشتری برخوردارند: ملکو  مجلساما دو نسخة 

(، که کاتب آن 8725شمارة  ای در کتابخانة مجلس قرار دارد )بهنسخه الف( مجلس:

و اهلل »است. در ترقیمة نسخه چنین آمده است: «( میرمقیم»شخصی به نام میرمستعیم )یا 

                                                           
 1131هللا بالخیر و الظفر سنة  تّمت بالخیر. پانزدهم شهر صفر ختم»برای نمونه در انجامة نسخة رامپور:  -1

یکهزار و یکصد و سی و یک هجری مبارک به خط اعجز العباد محمدوارث ابن محمدباقر الصدیقی به اتمام رسید. 
 «.الحمد هللا علی ذالک

سال با مرگ بیدل بیشتر فاصلة زمانی ندارد )تاریخ  29لکهنو هند، اگرچه « راجه»برای نمونه، نسخة کتابخانة  -2
 غزل است. 60تنها شامل « الف»ق(، اما از حرف 1162بت: کتا
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بو پذیر ای کریم کردة ما/ مدران روز حشر پردة ما/ تمّت هذه النسخه  /1152موفّق و المعین/ 

 «.فی ید احقر العباد میرمستعیم

مرگ بیدل  رستی کتابت نکرده است، اما این اثر بااگرچه متاسفانه کاتب نام خود را به د

این »سال بیشتر فاصلة زمانی ندارد و در آغاز صفحة نخست چنین کتابت شده است:  19

نویس نسخ خطی کتابخانة مجلس، نام البته فهرست«. کتاب شهزاده حفیظ اهلل خان میباشد

ر عناوین د»خوانیم: کاتب را میرمقیم گمان زده است. همچنین در توضیحات نسخه می

های برگهای آغازین به شنگرف و در بقیة کتاب نانویس است. محیط اعظم در حاشیة برگ

پیازی گذاشته ها کاغذهای رنگین پوستآغازین به چلیپا نوشته شده است. بین تمامی برگ

اریخ شده است، در چهار برگ آغازین شعرهایی سرودة شاه عبدالرحمن جامی و یادداشت ت

دار ضربی، عطف و دور ق دیده میشود. جلد الکی ترنجی و سرترنج1334ولدی به سال ت

های خطی کتابخانة مجلس، حسینی اشکوری، )فهرست نسخه« ای است.تیماج قهوه

 (230ص

عدود کاتب در حفظ شعر بیدل کوشا بوده و تغییرات چندانی را اعمال نکرده است، و م

ها دو بار کتابت ، قابل تأمّل و واکاویند. برخی از غزلاختالفات موجود با نسخ کاتب بیدل

اتب کاند، یکبار ناقص و با تغییر، و بار دیگر کامل و بدون نقص در مقایسه با سه نسخة شده

 بیدل.

یات کاتبی به نام میرزا محمدناصر ابن میرزا میرک بخاری سه نسخه از غزلب( ملک: 

بدل ای از آثار او را به عنوان نسخهن شدیم که نسخهبیدل به دست داده است. به دو دلیل بر آ

 برگزینیم:

ا شعر بیدل ( به هر حال کاتبی که سه نسخه از آثار بیدل کتابت کرده، آشنایی فراوانی ب1

های این کاتب با آثار کاتب بیدل نشانگر نوشتهداشته است. همچنین اختالفات دست

 تالش او برای حفظ شعر اصیل است.

ها، دگردیسیهای سالة میان مرگ بیدل و این نسخه 100توجه به فاصلة زمانی حدوداَ ( با 2

 شعر بیدل در گذر زمان را میتوان در آثاری از این دست به نظاره نشست.
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تمام شد نسخة میرزا  /1226سنة »( آمده است: 4669در انجامة نسخة ملک )شمارة 

 میرک میرزا ابن محمدناصر قیر حقیر میرزاعبدالقادر بیدل در روز جمعه ماه رجب فی ید ف

 1«.بخاری

ن شنگرف، این نسخه با کاغذ ترمه، و جلد رویة روغنی قرمز ضربی، همراه با عنوان و نشا

به  سطر با خط نستعلیق 19سانتیمتر، که در هر برگ  9و عرض  24ورق به طول  480در 

پژوه، شافشار و دان ملک،های خطی کتابخانة رشتة تحریر درآمده است. )فهرست نسخه

 (268ص

ان ش توسط آست1368که در لکهنو هند قرار دارد و سال « راجه»کتابخانة ج( راجه: 

ای از غزلیات بیدل است، که کاتبی به نام قدس رضوی خریداری شده است، دارای نسخه

(. اگرچه این 24539ق کتابت کرده است )به شمارة 1162محمد کمال آن را به سال 

چندان زیاد و سال بیشتر فاصلة زمانی ندارد، اما، تفاوتها آن 29نوشته با مرگ بیدل دست

نوشتة دیگری از غزلیات بیدل بجز نسخ چشمگیرند که گویی، محمد کمال به دست

محمدوارث صدیقی )= کاتب بیدل( دسترسی داشته است. این نسخه با خط شکسته 

، با طول و عرض: 61ها: است. تعداد ورق نستعلیق، و در هر صفحه تعداد سطرها مختلف

( در 312پیری، صهای خطی کتابخانة راجه، خواجهاست. )فهرست نسخه 8/18و  4/27

 پایان این جستار، یک نمونه از غزلهای این نسخه را بررسی خواهیم کرد.

شوند، اند، معرفی میهایی که در این نوشتار به کار رفته و یا بررسی شدهدر جدول زیر نسخه

است که سه  همچنین برای ارجاع، تنها از نام اختصاری نسخه بهره خواهیم برد. الزم به ذکر

های ناچیزی با که هر سه از کاتب بیدل است، تفاوت« رامپور»و « علیگر»، «پتنه»نسخة 

« رامپور»ایم، و سپس به دو نسخة را مد نظر داشته« پتنه»یکدیگر دارند، و ما نخست، نسخة 

 ایم:مراجعه کرده« لیگرع»و 

 
 

 

 

 

                                                           
شناسی ابوریحان در ازبکستان ( و انستیتو شرق13406های مجلس )شمارة دو نسخة دیگر این کاتب در کتابخانه -1

 ( قرار دارند.48)شمارة 
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های خطی و چاپی؛ نحوة چیدمان غزلیات، در تصحیح طباطبایی و قزوه، نسخه -1جدول 

 و همچنین ما، بر اساس حرف قافیه است: غ )غزل(، ب )بیت(

کتابخانه/  نسخه/ چاپ 

 محل نشر

سال  کاتب/ مصحح شماره

کتابت/ 

 انتشار

محمدوارث  381 خدابخش )خطی( پتنه 1

 الصدیقی

 ق1136

محمدوارث  3656 موالنا آزاد )خطی( علیگر 2

 الصدیقی

 ق1126

 رامپور 3

 (خطی)

 Univ.25 رضا

poemper.1 
محمدوارث 

 الصدیقی

 ق1131

 مجلس 4

 (خطی)

مجلس 

شورای 

 اسالمی

 ق1152 میرمستعیم 8725

آستان قدس  (خطی) راجه 5

 رضوی

 ق1162 محمد کمال 24539

میرزا میرک  4669 ملک (خطی) ملک 6

 بخاری

 ق1226

خلیلی و  ---- کابل )چاپی( کابل 7

 رانهمکا

ق/ 1381

 ش1341

ق/ 1436 طباطبایی و قزوه ---- تهران طق )چاپی( 8

 ش1393
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 سه نسخه تحلیل دگردیسیهای -4

 تصحیف -1-4

. شعر بیدل نیز از آفت 1تصحیف، ماجرایی درازآهنگ در خط و شعر فارسی و عربی دارد

 گردد:های موجود به تصحیف بازمینرسته است. بسیاری از تفاوت تصحیف

 حیا  قـابن تکمة ازین شـد خون گشـــاد     نشکافت         عرق پردة کســی یـــار روی ز

 (5، ب315)رامپور/ غ

 )مجلس(. « گشاد چون شد از»

در « خون»و « عرق»این بیت را میتوان از ابیات دشوار بیدل به حساب آورد. ارتباط میان 

 شعر بیدل قابل توجه است:

 چه کنم ز شوخی طبع دون قدحی نزد عرقم به خون              

 گون سحری شفق کنم از حیاکه به بوس آن لب لعل

 (3، ب316)رامپور/ غ

 افتاده است  از تیغ قاتل عرقجای خون  به                منآن بضاعت عجـزم که گاه بسمــل  به

 (10، ب593)رامپور/ غ

ای بر صورت یار عرق حیا و شرم، همانند پرده»میشود معنای بیت را اینچنین بازنوشت که 

موج خون  نشسته و کس این پرده را نگشوده است، از این رو، تکمة این نقاب را گشودن، با

را به « خون» و -احتمالبه  -کاتب مجلس، معنای بیت را نامفهوم یافته«. همراه شدن است

ع دوم ، گشاد شود؟ مگر آنکه مصرا«تکمه»ه است؛ حال آنکه، مگر میشود، بدل کرد« چون»

ه برداشتی در نظر گیریم، ک« گشوده»یا « گشاده»را به معنای « گشاد»را سوالی خوانده، و 

 منطقی نمینماید. 

 ری گام مرا در غبار گـردش رنگـم خرام نازکی است            اندکی از خـــویش رو تا بشم

 (4، ب123)پتنه/ غ

 خرام ناز کیست )ملک و کابل(

تر از ضبط ملک و کابل است. البته بیدل تنها یکبار ترکیبی ادبی و بیدالنه« خرام نازکی»

در »معشوق را « خرام ناز»این ترکیب را به کار برده است. ضبط ملک و کابل نیز از آنجا که 

                                                           
و قس:  380، بازرگان، صتصحیفو  377-380، مساح، صص تصحیفبرای آگاهی از تصحیف، نک:  -1

 .350-360، شبیری، صص تصحیف و تحریف



 1397 زمستان /42 پیاپی شمارهسبک شناسی نظم و نثر فارسی/  /48

 

تواند بود. محتشم نیز از این شاعر به تماشا گذاشته است، درخور اعتنا « غبار گردش رنگ

 ترکیب بهره برده است:

  یشهمتا نیستاز سایة او  غیر به ه در جنبشکخرام او              بمیرم پیش تمکـــین قــد نازک

 (424)دیوان محتشم، ص

 را به کار برده است:« نازکانه چمیدن»پیش از محتشم و بیدل، حافظ نیز، ترکیب 

 ی شـاخ نوبهار            کآشــــفتـگی مبادت از آشـوب باد دی خـــوش نازکانه میچمی ا

 (4ب /429غنی، غ -)دیوان حافظ، قزوینی

 دگردیسی واژه یا ترکیب  -2-4

در بیشتر مواردِ اختالف، واژه یا ترکیبی از بیت دستخوش تغییر شده است. با توجه به 

پژوهان معرفی علیگر(، به بیدل اینکه تا کنون سه نسخة اصیل کاتب بیدل )پتنه، رامپور و

شده است، تشخیص این موضوع که این اختالفات را باید از خود بیدل به حساب آورد یا 

اینکه، از آینة خیال و تصرف کاتبان به آنها نگریست، کار دشواری مینماید، چرا که نسخ 

ن آثار در دسترس خطی فراوانی از آثار بیدل در کشور هند وجود دارد، و متاسفانه، فهرست ای

 نیست، امّا، آنچه که میتوان پیش برد، بررسی و تحلیل این تفاوتهاست.

در برخی از تغییرات، از هر طرف که بنگریم، راه به جایی خواهیم برد و معنای بیت ادبی و 

 دلنشین تواند بود، و همچنین تناسبات لفظی، معنایی و بالغی رعایت میشوند:

 «فنون»یا « فتوت» 

 ــگ انفعــالت رغــبت دنیا نمیارزد            زه بند فتـوت بر فســون این جلب مگشا به نن

 (5، ب179)رامپور/ غ

 زه بند فنون پر فسون این جلب )مجلس(

اند. طریق ، از لحاظ معنایی قابل بررسی«فنون»و « فتوت»در این بیت هر دو ضبط 

شرمساری آن نمیارزد )رامپور(؛ از سوی دیگر، جوانمردی با دنیای مکّار پیش گرفتن، به ننگ 

 ، بر بار موسیقایی بیت میافزاید )مجلس(.«فسون»با « فنون»جناس 

 «دوربینی»یا « بینیپیش» 

ـبی فکر از مگر ـود از که            یمآ خویش به تا بازگردم عق ت خ  بینیها پیش از امافتاده دور سـخ

 (10، ب311)رامپور/ غ

 ام از دوربینیها )مجلس(افتادهسخت پیش 
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به معنای جلو زدن و تقدّم یافتن در فرهنگها آمده است. )دهخدا( در این « پیش افتادن»

ام، که حتی از خویش جلو آنقدر دوربینی کرده»بیت، ضبط مجلس، روالی منطقیتر دارد: 

ام، که از خود کردهبینی آنقدر پیش»امّا ضبط کاتب بیدل )= رامپور(، ادبیتر است: «. امزده

 «. امدور شده

 «سحر»یا « حرف» 

 آفرینیها حرف از دارد شق هم خـامه زبان             سنجیسخن باریک راه بیدل است تیغ دم

 (12ب ،311غ /رامپور)

 از سحرآفرینیها )ملک(

خوشنویسی بهره برده، که فراوان در شعر « شق القلم»در این بیت بیدل، از اصطالح 

 آن، نوکِ زدنِ قط و قلم تراشیدنِ از پس»سبک هندی و خود او به کار رفته است.  شاعران

 شکاف تراشقلم تیزِ نوکِ با قلم، نوکِ شدن و نرمتر مرکّب جریانِ شدنِ بیشتر برای گاهی

 نوک شکستنِ و خوردن ترک سببِ زدن، شق گاه. ایجاد میکردند آن زبانة میانِ در اندکی

 :میگوید خط آداب رسالة در مشهدی علی رو سلطان از این و میشده قلم

 « دربنـد را خـــویــش تشـــویـــش پسند            درِ نیسـت که مکن گشـــاده شـــق

 (304-303خانی، صص پردازی در دیوان بیدل دهلوی، قلیچ)اصطالحات نسخه

 قدر شق سیاهی از قلم بیرون میآید به  کهدل صدچاک را از آه چون مانع توانم شد             

 )صائب؛ تعامل ادبیات فارسی و هنر خوشنویسی، سپهر(

 نظــران سبـــق هسـتی موهـــوم            بیـــرون شـــق خـــامه ندیدند رقـم را معنی

 (2، ب115)پتنه/ غ

مبالغة بیت بر « سحر»، ادبی مینماید، اما «سحر»و « حرف»به نظر میرسد هر دو ضبط 

 تأکید بیشتری میکند.

 «وهم»یا « محو» 

 رسانیها مصرع کثرت از شد وهــم تازد             خیالم کجا تا گویانهـرزه همعنان طبیعت

 (2، ب309)رامپور/ غ

 گویان از کجا باشد خیالم محو شد )ملک(؛ خیالم محو شد )کابل(هرزه

، ادبیتر است. همچنین «همعنان»تناسب آن با و « تاختن»، با توجه به فعل «تا کجا تازد»

، چه در ادب فارسی و چه در فلسفة اسالمی، «وهم»و « خیال»با توجه به تفاوتی که میان 

نیز در این بیت، « وهم»ای وجود دارد، ضبط کاتب بیدل مرجّح است. البته معنای ریشه
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، «وهم»هخدا(؛ همچنین قوة نبود )د مراد که جایی به دل رفتن«: وهم»کمکرسان تواند بود؛ 

معانی جزئی مانند محبت پدر و مادر را درک میکند. )تحلیل جایگاه خیال و وهم ...، رضایی، 

وهم و عدم است که متغیر و غیر ثابت است و ازین است »( به تعبیر سلجوقی، 70-69صص 

 (3ل، ص )نقد بید«. که صوفی تنها یک مرکز یقین میشناسد و باقی اشیا را وهم میداند

  وطــن را او شد ظـــلمـات در ظن            ز آنکـــه و است وهم آفتــش جزوی عقـــل

 میـــرود  ایمـــن وهـــــم بی بود            آدمـــی راهــی گــز نیـــم گـــر زمیــن بر

 (347)مثنوی معنوی، نیکلسون، ص

 «صدف»یا « خزف» 

 آب            از دیــدة تر قطــع مکـــن نسـبت نم را بیـدل چو خزف سهــل بود گوهر بی

 (12، ب120)پتنه/ غ

 چو صدف سهل )ملک(

 و کنند اراده است، صدف دارای که را حیوانی و گویند صدف زبانانفارسی تداول در گاه»

به  باران از ایقطره و گشاید دهن و آید آب بروی نیسان شهر در صدف که آرند داستانها در

)دهخدا( در این بیت، بیدل، از تقابل دیرینة « آید. به وجود مروارید آن از و گیرد درون

ارزشی و فراوانی، و در ادب فارسی بهره برده است، که پیشین نماد بی« گوهر»و « خزف»

در تناسب با ، «آب گوهر»پسین، حکایتگر گرانبهایی و نایابی است؛ از سوی دیگر مفهوم 

شمیسا، نگاهی تازه به بدیع، و  729 صدادبه، اشک چشم، نیز به ذهن تداعی میشود )ایهام، 

را بپذیریم، با توجه به نحوة شکلگیری گوهر در صدف « صدف»(. اگر ضبط 135-133 صص

از تناقضی تهی نتواند بود، در نتیجه ضبط کاتب بیدل « آبگوهر بی»به عقیدة قُدما، مفهوم 

 پتنه( مرجّح است:)= 

  سوخت و پرسید او نام قاصد ز باید زمان داشتیم            این و گوهـر آب ربط دلدار و من دی

 (2، ب386)رامپور/ غ

  به»حرف» 

 نشـــاط بــادة مینـــای غنچــگیها بود            شکفـــتگی همه خمـــیازه کرد باغ مـرا 

 (4، ب121)رامپور/ غ

 )ملک(باده به مینای 

با دو ساختار دستوری مجزا مواجه میشویم. در ضبط رامپور، نهاد « به»با حذف حرف 

« را»؛ در این جمله، «باغ مرا نشاط بادة مینای غنچگیها بود»است: « باغ من»مصراع نخست، 
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 )سبکشناسی، بهار،«. باغ من نشاط بادة مینای غنچگیها داشت»عالمت تغییر فعل است: 

( و همچنین نهاد مصراع دوم، 37-40 صص از واج تا جمله، مدرسی،و  399-403صص/1ج

نشاط »است که بیدل آن را مینکوهد. اما در ضبط ملک، نهاد مصراع نخست، « شکفتگی»

 است.« شکفتگی»و مصراع دوم، « باده

اند، اما در زبان فارسی، بر خالف زبان عربی، تتابع اگرچه هر دو ضبط دارای معنای ادبی

( و خوش 22-20کند )فنون بالغت، همایی، صص به موسیقی کالم کمک میاضافات، 

مینشیند؛ مضافاً اینکه، با توجه به قرارگیری نهاد، ضبط کاتب بیدل )= رامپور( دارای ابهام 

 رو ادبیتر تواند بود. بیشتر و زین

 «چنار»یا « حباب» 

ـون از کمال ما چه می  آتـش میزنیم از بس اثر داریم ما آه حباب             در خود پرسی که چ

 (3، ب219)رامپور/ غ

 آه چنار )مجلس(؛ چون آب حیات )ملک(

در خود آتش »مگر آنکه  -در این بیت اگر چه ضبط ملک، با محتوای بیت همخوانی ندارد

، قابل تأمّل است. قدما بر این «آه چنار»اما،  -بدانیم« آب حیات»را دال بر محو شدن « زدن

ای نمیآرد و پس از عمری طوالنی در خود آتش میزند )فرهنگ اند که چنار، میوههعقیده بود

 (، بیدل، خود، در بیتی دیگر میگوید:368-367اشارات، شمیسا، صص 

 سـالی میکند چـــارة من دود آه کهـــنه            پیری رسمکاش تا  همبری ن چنار از بیچو

 (680)کابل، ص

، در دو غزل دیگر به کار برده «تیر»را با تصویر « آه حباب»مضمون از سوی دیگر، بیدل 

 اند.(، لذا، هر دو ضبط رامپور و مجلس ادبی3، ب63)نک: پتنه/ غ« آتش»است، البته بدون 

 «خنده»یا « بوسه» 

 تا کی درین بســـاط ز افســـون التفات            بر روی شمـــع بوســــه زند گــاز آشنا 

 (5، ب256)پتنه/ غ

 شمع خنده زند )ملک و کابل(

)فرهنگ اشارات، شمیسا، ص «. گل شمع و چراغ را بدان گیرند»گاز، مقراضی است که 

اما در این بیت، کدام ضبط مرجّح است؟ «(( گیرگل»و دهخدا )رجوع شود به سرواژة  802

برده است. صائب، به کار ن« خنده»یا « بوسه»را با « گاز»بیدل، در دیگر غزلیات خود، واژة 

 مضمونی اینچنین دارد:
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 دل مصــفا شود از زخــم زبان جـا دارد            شمـــع صد بوســه اگر بر دهن گاز دهد 

 (1746)دیوان صائب، ص 

اند؛ بوسه، نشانگر بسته شدن گاز و خنده، باز شدن به هر روی، هر دو تعبیر قابل تأمّل و ادبی

 دانست. « افسون التفات»را میتوان نشانة « ندهخ»و هم « بوسه»آن است. هم 

 تضاد 

 در برخی از موارد دو معنای متضاد پدید آمده است:

 دریا  به بگو چیزی آخـــر غریقی تسلیم            دســت زبان فهــم ندارد کـــس چند هر

 (11، ب317)رامپور/ غ

 چیزی مگو به دریا )مجلس(

انتظار میرود که « هرچند»مینماید. زیرا با توجه به واژة در این بیت ضبط رامپور درست 

هرچند کسی زبان »یک سوی جمله معنای مثبت و سوی دیگر معنای منفی داشته باشد: 

نیز سندی « هاآی آدم»شاید شعر «. تسلیم را نمیفهمد، ]اما[ تو دست غریقی و چیزی بگو

 باشد برای ضبط رامپور:

 میکوبد خسته دست به را سنگین را            مــوج شمــــا میخـــواند آب در نفـــر یک

 دیــــده  دور راه ز  را هــاتـاندریده            ســــایـه وحشت از چشم با دهان میدارد باز

 (178)مجموعه اشعار، نیما، ص 

به نظر اضافه میرسد. البته در « هرچند»این در حالی است که با ضبط مجلس، معنای 

ذم شبیه به »یا « مدح شبیه به ذم»ای را توصیف میکنند تحت عنوان بالغت، آرایهکتب 

و همانندان آنها استفاده میکند و « هرچند»، «اما»های در این آرایه شاعر از واژه«. مدح

فالن کس مرد دانشمند و اهل تقوی است؛ جز اینکه »مخاطب را به ابهامی ادبی میکشاند: 

( ضبط مجلس را شاید 306-304)فنون بالغت، همایی، صص «. داردفریبی نتظاهر و عوام

هرچند کس فهم زبان تسلیم ندارد ]اما[ تو نیز چیزی »بتوان ذیل این آرایه بررسی کرد که 

 «.به دریا مگو

 پوشــیده نیست تیرگــی بخت عاشقـان            آییـــنة چـــراغ به دست است شــام ما 

 ( 2، ب215)رامپور/ غ

 وشیده است تیرگی )مجلس(پ

 تماشای آینه در شب مکروه است:»در خور توجه است که 
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 شـــب دیدن آییـنه نکو نیست             مـــا روی تو در مــوی تو دیدیم نکو بود  بهگویند 

 (78)یکی از شاعران سبک هندی؛ فرهنگ اشارات، شمیسا، ص 

، مناسبتر نماید، امّا «نیست»، فعل «به دستچراغ »شاید در نگاه نخست، با توجه به ترکیب 

را چه چراغی در کار باشد و چه نباشد؛ « تیرگی»است، وانگهی « شام»فاعل مصراع دوم، 

 ، عمیقتر تواند بود.«است»تضاد نهفته میان دو مصراع، با فعل 

 «چون»یا « جز» 

 ای چون پارساییها وتخانهتو از ســررشتة تدبیر زاهـد غافلی ور نه             ندارد فســق خل

 (7، ب312)رامپور/ غ

 ای جز پارساییها )ملک(خلوتخانه

 است:« پارسایی»و « فسق»یکی از مضامین مورد عالقة بیدل اینهمانی 

ـیخ ریش دفتر تزویر خــرقه محضـــر بهتان             ن ش  پارساییهاست ست فسق اگر این ادـی

 (3، ب634)رامپور/ غ

در کتابهای »هم جنبة ادبی دارد. یکی از منتقدین در این باره مینویسد:  «جز»البته ضبط 

نحوی، بحثهای درازدامنی در باب مستثنای منقطع دارند، و معروفترین و شاید هم تنها 

است، ولی هیچکس به نقش بالغی « جائنی القوم اال حماراً»شاهد آن در طول قرون و  اعصار 

نکرده، اما سعدی بسیاری از هنرنماییهای خود را در استفاده  و تأثیر هنری این ساختار توجه

 از همین مستثنی منقطعها نشان داده است:

 « هرگز حســد نبردم بر منصــبی و مـالی            اال بر آنکــه دارد با دلبــــری وـصالی

 (34-33)موسیقی شعر، شفیعی کدکنی، صص 

« پارسایی»و « فسق»که موجب اینهمانی  ، مستثنای منقطعی است«جز»در بیت بیدل، 

 میشود و بر تاثیر بیت میافزاید.

 «راه»یا « چاه» 

ـر درمطلب             یوسفکنعان هوس گردی ندارد  به  خود فرو رفتن کند ایجاد چاه آنجا مگ

 (9، ب1)پتنه/ غ

 مگر نذری ز خود رفتن کند ایجاد راه آنجا )مجلس(

بیدل است و در دو سه شرحی که از دیوان بیدل وجود دارد، این بیت، از ابیات دشوار شعر 

اگر از لحاظ ظاهری بنگریم،  . )برای نمونه نک: کلید عرفان، اسیر(اندشارحان، سکوت کرده

برای برقراری تناسب بیشتر، ضبط پتنه مرجّح است: یوسف، کنعان و چاه؛ همچنین، درخور 
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، بار «چاه»، بار معنایی منفی، و «هوس»با در شعر او در همنشینی « کنعان»توجه است که، 

 مثبت دارد:

 به فلک گــر نرسیدی بن چــاهی دریاب             مسیحایی نیستیوسفی کن چه شد اسباب 

 (7، ب360)پتنه/ غ

، نشانة در خود فرورفتن و یافتن وحدت عارفانه است. البته ضبط مجلس نیز، پر بیراه «چاه»

 قریب به چنین مصراعی را به کار برده است:نیست. بیدل در غزلی دیگر 

ـودگامی              زدننتوان  دگرتدبیر  بهاین وادی  در  دست و پاییها رفتن شود بی مگر نذر ز خ

 (5، ب312)رامپور/ غ

 «جمعیت»، «آزاد»، «آواز» 

  نجاخواه آو گردد عذراین جام مگر آید به سنگ احرام آوازی             نبسـتاز کمظرفی طاقت  دل

 (11، ب1)پتنه/ غ

 احرام جمعیت )مجلس(؛ احرام آزادی )کابل(

اند تا اند، آن را به زعم خود تغییر دادهرا کاتبان درنیافته« احرام آواز»از آنجا که ترکیب 

انگارانه دارد و بستن ، در سنن ادبی، شخصیتی انسان«جام»دارای معنا شود. حال آنکه، 

گون دان پیچیده نیست؛ صدای ریختن شراب از جام را به مضامین گونهچن« احرامِ آوازِ جام»

اند: )مرگ صراحی، اند. خندیدن و نماز خواندن دو تشبیه مشهور در این زمینهتشبیه کرده

-348و صور خیال در شعر فارسی، شفیعی کدکنی، صص  41-26نماز صراحی، دادبه، صص 

349) 

 نم             که لـــب پر خـــنده و دل پر ز خــونم وار در مجـــــلس زبـــوصـــراحــی

 (166)شیرین و خسرو، ص 

 محـــراب صـــبح گوشــة ابرو بلند کرد            ســـاقی مهـــل نماز صـراحی قضا شود 

 (2047)دیوان صائب، ص 

پیشین از منظر بالغی ادیبانه مینماید، « احرام جمعیت»و « احرام آزادی»البته دو ترکیب 

ای با قید و بند در ارتباط است(، و پسین هم به علت تناسب؛ به علت تضاد )احرام، به گونه

 انگاری جام، بلیغتر است.اما به هر روی ضبط کاتب بیدل، با توجه به انسان

 «مرغ هوس»یا « مرغ چمن» 

 از گــل راز به مرغـــان هــوس بو ندهد            غنچـــة خـــامشی گلشــن اندیشـة ما 

 (5، ب243)رامپور/ غ
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 مرغان چمن بو )ملک(

 The Conciseزدایی )در این بیت، هر دو ضبط را میتوان ادبی دانست، البته برای آشنایی

Oxford …, Baldick, p. 62 ،مرغان چمن»است. چرا که  ، کاراتر«مرغان هوس»( بیشتر »

)برای نمونه نک:  در شعر شاعران پیشین و به ویژه همدورة بیدل بیشتر به کار رفته است.

 (433و کلیات سعدی، ص 264دیوان صائب، ص

 نسخة راجه -3-4

در نسخة راجه، تفاوتها به اختالف یک واژه یا ترکیب، همانند تفاوتهایی که در دو نسخة 

نمیشود، بلکه کاتب، شکل جدیدی از غزلیات بیدل را ارائه کرده است. پیش دیدیم، محدود 

او میان غزلهایی که قافیه و ردیفی مشترک دارند، جمع، و از هر غزل، با ذوق شخصی خویش 

به احتمال قوی، چند بیت را انتخاب کرده است. همچنین، تفاوتهای ضبط ابیات، آنچنان 

غزل را به عنوان نمونه از نسخة کاتب بیدل و نسخة  فراوانند که ما را بر آن داشت تا یک

 راجه، به صورت کامل در اینجا بازنویسی و بررسی کنیم.

 ، پتنه187غزل 

 گردد دوتا در فکــر بار درد ماپرورد ما            چــرخ میپیچد به موج از اشک غمبحر می

 مادهـــن از شـرم رنگ زرد  در گر به میدان ریاضت کهربا دعـــوی کند            کاه گیرد

 ماادای ابروی نازی ســـت بیت فرد ها زه کند           هــمدور نبود گر کمان صــــید دل

 توان دانســت حــال دل ز آه سرد مانســیم            می موجمیدهد بوی گریبان سحـــر 

 مابادآورد  گنجــافل مباش از ای            ای هوس غهمچو نی در هر نفــس داریم نقد ناله

 ماششدر تن فارغیم            مهـــرة آزاد دل دارد بســـــاط نــرد  قیدما ســـبکروحان ز 

 باد           نشــکند آشفتــگی رنگی به روی گرد ما بهگر دهد صدبار گردون خاک عالم را 

 ماپرورد زخـم نمک هددبیرون میدوش با تیغ تبســـم رفتی از بزم و هنوز           شـــور 

 ماشبگرد  دلخواب سحـر دارد  شبسواد حیرت از یاد جمـــالت بیخودیم           روز و  در

 مادالن همدرد محفل خونین درنیست بیدل جز نوای قلقـــل مینای می            هیچکس 

 

 ، راجه187غزل 

 گردد دوتا در فکــر بـار درد ماچـرخ می  پرورد ما          پیچد به موج از اشک غمبحر می

 توان دانســت حــال دل ز آه سرد مابویی گریبان سحر پیک نســیم             میبی نیست

 ماپرورد دهــد زخـم نمکشور بیرون میسرشک                  خونبار  موجما این  چشماندر  نیست
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 نیست تکلیف پریشانی به رنــگ گـرد ما        باد    به را عالم خاک گردون صدبار دهد گر

 ماشبگرد  دلدر سواد حیرت از شوق جمالت بیخودیم            روز و شب خواب سحر دارد 

 ماخوبان فرد  ویبا ابر ستمشق اهمگر معانی ناوکی بر دل زند نبود عجـــب            بسکه 

 مابســـاط نـــرد  ردمهــــرة آزاد دل دا فارغیم            تنما سبکروحان ز قیــد شـشدر 

 ماگر به میدان ریاضـــت کهربا دعوی کند            کاه گیرد در دهان از شـــرم رنگ زرد 

ـکسبیدل  نیست  مادالن همدرد جز قلقل مینای می            در بساط مجلس خــونین هیچ

 :)تحلیل )شماره بیت= پتنه 

های کامل راجه دانست، اما باز هرچند که شاید بتوان این غزل را از معدود غزل  (1

 هم کاتب یک بیت را حذف کرده است.

، تناسب در ضبط پتنه، بیشتر به چشم میآید، خاصه، با 3در مصراع نخست بیت   (2

حذف شده، و « بیت»اما در مصراع دوم، در ضبط راجه، واژة «. دور نبود»جملة آغازین 

ثبت نشده است. « بیت»در هیچکدام از فرهنگها به معنای « فرد»در حالی است که  این

 این ترکیب یکبار دیگر نیز در شعر بیدل به کار رفته است: 

 به روی صفحــة آفــاق بیـت فرد را مانم              بیدلمیداردم  دوستاناز  ست دورعمریفلک 

 (915)کابل، ص

موج »عنای ایجابی و با توجه به راجه، معنای سلبی دارد: با توجه به پتنه، م 4بیت   (3

بیدل دو «. بوی گریبان سحر نیستپیک نسیم، بی»و « نسیم بوی گریبان سحر میدهد

یا به صورت اضافه، و یا با  -را در کنار هم به کار برده است« نسیم»و « موج»واژة 

 اینچنین نیست:« نسیم»و « پیک»، اما -جایگیری در یک بیت

ـوقتابی            تب بی جوشاست اینقدرها  نسیم موجاز  نه  در رقص دارد نبض دریا را  کسی ش

 (8، ب61)رامپور/ غ

رنگ »مواجهیم، که در فرهنگها به معنای « رنگ شکستن»، با تعبیر 7در بیت   (4

ثبت شده است. )فرهنگ اشعار صائب، گلچین معانی، « باختن و متغیر شدن رنگ

نویسی کرد: در ضبط راجه، مصراع نخست را چنین میتوان ساده (455-454صص/1ج

در معنای ادات تشبیه: همانند، چون « رنگبه»؛ «رنگ گرد ما نیستتکلیف پریشانی به»

اگر گردون، صد بار خاک »و ...، در سبک هندی است. حال آنکه ضبط پتنه ادبیتر است: 

؛ «جب دگرگونیِ حالِ گردِ ما نخواهد بودعالم را به باد دهد، ]باز هم[ این آشفتگیها، مو

فراوان در شعر بیدل به کار رفته، و میتوان آن را از « رنگ شکستن»وانگهی ترکیب 
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این مفهوم شکست رنگ که خود یک تصور ذهنی و »مختصات سبکی او به شمار آورد. 

نوعی درک مجرد از یک حالت نفسانی یا ظهور مادی آن در شکل تغییر صورت است، 

ر شعر بیدل زمینة یک رشته تداعیهای گوناگون شده است و در مرکز این تداعی، د

 (331ها، شفیعی کدکنی، ص)شاعر آینه« حالت فنا یا نوعی زوال مورد نظر شاعر است.

تر است. نخست آنکه این بیت در نیز با توجه به ضبط پتنه بسیار شاعرانه 8بیت   (5

ین تکرارها )در این غزل با توجه به ضبط راجه، آغاز میشود، و ا« نیست»راجه، با فعل 

گمان سابقه است، اما بیسه بیت با این فعل شروع میشود(، اگر نگوییم در شعر بیدل بی

سابقه است؛ همچنین در این ضبط، مصرع نخست، به یک جملة خبری صرف بدل کم

مصراع  حال آنکه در پتنه،«. نیست در چشم ما این موج خونبار سرشک»شده است: 

ای دیگر از همان و نمونه« تیغ تبسم»نخست ویژگیهای بالغی دارد: اضافة تشبیهی 

 که فراتر به آن اشاره شد.« و»حرف ربط 

در بیت مقطع، ترکیب دستوری دو مصراع در ضبط کاتب بیدل ادبیتر )= پتنه(   (6

اد مصراع ای دستور زبانی که به این بیت رنگ ادبی بخشیده، این است که نهاست. نکته

، به ابتدای مصراع دوم منتقل شده و در ضبط راجه، بالفاصله «هیچکس»اول، یعنی 

نوای قلقل »قرار گرفته است. از منظر موسیقایی نیز،  -«بیدل» -پس از منادای بیت

تناسب « رمل»و هم با بحر  -صدای قلقل شراب –، هم با معنای بیت «مینای می

 دارد.« قلقل مینای می»بیشتری تا 

 گیرینتیجه -5

های های موجود دیوان بیدل دهلوی، هیچکدام کاملتر از نسخهاز میان نسخه  (1

 کاتب او )= محمد وارث الصدیقی( نیست.

لیات سامانتری از غزاند ضبط بهتوانسته« مجلس»و « ملک»کاتبان دو نسخة   (2

بیدل ارائه کنند و اختالفات این دو نسخه، با نسخ کاتب بیدل ارزش تأمل بیشتری دارد. 

های کاتب همچنین در برخی از موارد، حتی این ضبطها، با توجه به دالیل ادبی از نسخه

بیدل بلیغترند. اگرچه شاید این تغییرات و از این دست اختالفات از خود بیدل نباشد، 

های بیشتر آثار بیدل قابل ، این دگردیسیها در طول زمان و پیدایی نسخهاما به هر روی

 اند.واکاوی

سال بیشتر با مرگ بیدل فاصله ندارد، اما ثبت و ضبط  29نسخة راجه اگرچه   (3

ای از غزلیات بیدل به شمار است. درخور توجه است که برتری ادبی در بیشتر تفاوتها تازه
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اتب راجه، غزلهایی را که قافیه، ردیف و وزنی مشترک از آن نسخ کاتب بیدل است. ک

 دارند در قالب یک غزل و با انتخاب و گلچین ابیاتی چند ارائه کرده است.

بندی تفاوتها کاری بسیار دشوار و در واقع، غیرممکن است، اما در بیشتر طبقه  (4

« ملک»نسخة موارد یک واژه یا ترکیب در بیت دچار دگرگونی شده است، به ویژه در دو 

؛ اما شاید یکی از دالیل عمدة تغییرات را بتوان ماجرای درازآهنگ «مجلس»و 

 در خط فارسی دانست.« تصحیف»
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