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  ♦از چيدن رنگ
  ∗رضا شالبافان محمد

  لب آمد  كرم از انتظار و جان به     يد پ يخم
 

ـ ا كه نر  يام ب  اد تو كج كرده   ي قدح به    زدي
 ) دهلويموالنا بيدل(                   

 ة درباريشتري بيها ق و پژوهشير شاهد تحقي اخيها  در سالي و شعر فارسادبيات
  . آن بودةده، پشتوانيچي پهاق و البتّ بس خلّي است كه ذهنيموج

بان و ي در بزرگداشت ادياري بسيها شي هماير شاهد برگزاري اخيها در سال
 در يشيم كه همايخاطر ندار ها ب ام،ميا  كشور بودهي جايآوران عرضه سخن در جا نام
ه هنجار سنج و صد البتّ دان، نكته  شاعر نكتهيدل دهلوي عبدالقادر بيادكرد از ابوالمعاني

 كار يتدل در جمع شاعران سنّيدادن نام ب قرار.  برگزار شده باشديگو يز پارسيگر
. ش از خودش متفاوت بوديعصر و پ دل با تمام شاعران همي بةدغدغ. ستي نيدرست

 موجود است يت شعر از ويش از نود هزار بي كه بي شاعرة دربارييگو يهرچند كلّ
زنگر ين شاعر ري چندگانه اياي دنةكه دربارد و بهتر آن است يآ ينظر نم  بهچندان درست

  .تر سخن گفته شود پرداز، جزء نگرانه و نكته
 »دليب عرس« با عنوان يدل دهلوي عبدالقادر بي بزرگداشت ابوالمعانةن كنگرينخست

 ي هادين نشست ادبي ايدر ابتدا.  برگزار شدي هنرة حوزةشي دو روز در تاالر انديط
 فرهنگ ضمن ييوي رادةر شبكيران و مدي اادبياتر كانون ي مدياسري كيديسع

  : گفتي و خارجيمهمانان داخل  بهييمدگواخوش
                                                   

 ة حوزةتاالر انديشدر  )ش ه ۱۳۸۴ تيرماه ۳۰-٣١(اي  دوروزه بيدل رِسالمللي ع بين ةز نخستين كنگراگزارش   ♦
  .)ايران (هنري تهران

  .نگار ايراني شاعر و روزنامه  ∗
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ن شاعر يدل، ايشتر در آثار بيق بي تحقي است براي فرصتين نشست ادبيا”
  .“يپرور  و مضمونيآور لحاظ زبان  بهگانهير و ينظ يب
  :دل افزودي در ارتباط با عرس بيو
 يرغم غربت زبان فارس يشود و عل  ميوزه برگزار پنج ر»دليب عرس«در هند ”

 از زبان كشاورزان دلي شعر بي زمانينين عيشهادت صدرالد  بهانهي ميايدر آس
  …“شد  ميشنيده
  :ران ادامه دادي اادبياتر كانون يمد
ن كنگره در يا. د خاص خود را داشته باشدين مجلس مبارك فوايم ايدواريام”

  .“ردي انجام گيبزرگان ادب  بهد نسبتي با است كهييها امتداد كوشش
  :ان گفتي در پايو
 داشت كه پس از كسب درجات واال، سرآهنگسپاس ويژه را بايد از استاد ”

مردم   بهسال شاگردي و تحقيق كرد و بيدل را شناخت و در شناساندن بيدل ١٥
هي كردكمك شايان توج“.  

  كه از جمله كساني است كهم دامغانيپس از سعيدي كياسري، استاد علي معلّ
بيان سخنان خويش در روز نخست   بهها كمك بسياري كرده شناسي در اين سال بيدل به

  :همايش پرداخت و گفت
”داستاد سي امه مازندراني مشق  بزرگي بود كه در محضر علّةاس معارف، نابغعب

 ايران »معارف«. كرد و من هرچه از بيدل يافتم از وي آموختم  مي شفاهيةفلسف
راه درست خود   بهد ادبيرا بعد از انحراف بزرگ بازگشت ادبي و انحراف تجد

  .“بازگرداند
  : افزود»رجعت سرخ ستاره«شاعر 

شعر  د بايل شعر ما بااو .د در دست ما باشدي دو سند بايشناس دلي بيعا اديبرا”
 باشد، يبتن نسيكستان چنيخاطر ندارم در تاج  بهدل نسبت داشته باشد كه منيب
دارديدل نسبت روزافزونيا شعر در افغانستان با شعر بام  .م نسبت شگرف دو

دل را ي از شاعران ما بياري است كه بسي كسسرآهنگ است و ادبيات و يقيموس
  .“شناسند  مييت ويروا با
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 داستاد سي”: استاد علي معلّم دامغاني
بزرگي بود كه در ةاس معارف، نابغعب 

 ةامه مازندراني مشق فلسفعلّمحضر 
 و من هرچه از بيدل يافتم كرد شفاهي مي

 .“از وي آموختم

ل يدل در تفصين نكته كه فرق شعر امروز و شعر بيا  بهم ضمن اشارهان معلّيدر پا
  . پرداختي خوانيمثنو  به،ستاو اجمال شعر امروز دل يشعر ب

ن كه افسانه اساساً غفلت يا  بهز مهجور از افغانستان ضمن اشارهيدر ادامه عبدالعز
  .ح آن پرداختيدل و توضي از كتاب عرفان بيخوان افسانه  به،زاست
  .ن افسانه پرداختي در ايان نكات عرفانيب  بهان سخنانشي در پايو

ان يرضا قزوه ضمن ب يلدر ادامه، ع
 احمد«د ي از ارادت مجاهد رشيا خاطره

 .شعرخواني پرداخت  بهبيدل،  به»شاه مسعود
د از شاعران يع جنيرف محمدن يهمچن

دل را ي از اشعار بياديافغان كه تعداد ز
  .اشعار خود را ارائه کرداستقبال كرده 

در قسمت دول م نشست روز او
گذار  نانيكه ب نيان ايستاد دانشگاه سمرقند ضمن بكنگره، دكتر شوكت شكورف، ا

  : است گفتينيكستان استاد عي در تاجيشناس دليب
 عالقه دارند سر يو  بهك كهيگران تاج دل در مقابل پژوهشيسبك شعر ب”

  .“است
  : افزوديو
دگرا چون فان تجدم از متصويم جرأت نداشتيكرد  ميلي كه ما تحصيدر زمان”

  .“ميشد  ميدي اساتي ادبةيم چرا كه مشمول تنبييخن بگوگران سي و ديمولو
ان يدل پاي بيت آوازي و رواسرآهنگن يط استاد الطاف حس توسيقي موسياجرا

  .ل كنگره بود روز اويها بخش برنامه
افغانستان در ، رايزن فرهنگي سخنان دكتر عبدالغفور آرزو كنگره در روز دوم با

  : گفتيو. ران آغاز شديا
ند در يگو  مي كهيدل دارد و كسانيشعر ب  بايكي نزدةفغانستان رابطشعر ا”

  .“اند  عجله كرده، نهيشناس دلي بي هست وليدل دوستيافغانستان ب
  :دل انسان است افزوديموجود در آثار ب ةنکتن يتر كه مهم نيا  به ضمن اشارهيو
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 يقايدل در تناسب لفظ و معنا بوطي دارد و بي، صرافت خراسانيسبك هند”
 شعر خود ي جايدل در جايب. نگرد  مييگري دارد و از منظر ديديجد

ز يك شورانگيل و هرمنوتي تأويكند و در شعر و  مي بودن را اعالميابوالمعان
  .“است
  :ان گفتي در پايو
گر ي از دي تابع مشرب وحدت وجود است و عرفان ويدل از نظر عرفانيب”
  .“تر است اش برجسته ي شعريها بهجن
او ضمن . ن سخنران روز دوم نشست بوديم، دو)شاعر( اسفندقه يري اميتضٰٰمر
دل ي در آثار ب)ع(نيرالمؤمني و ام)ص( اكرمي نبةن كه در ابتدا قصد داشته درباريا  بهاشاره

 سخنان خود ين رباعيد با اي سخن بگورباعياتاند درباره  ا از او خواستهد اميسخن بگو
  :را آغاز كرد
ــو آواره نافهم يا” ــوش تـ ــ هـ ــ   دنيـ   دنيدت پرســيــ چـه با )ع(ياز علـم عل

ـ ود كـه د   او ب   انيـ ث لوكشف كرد ع   يكس كه حد   آن ـ ي ـ ود قبـل از د ده ب   “دني
  : افزوديو
”اتدل ي بةكوب در مبحثش دربار نيدكتر زررا دست كم گرفته كه ي ورباعي 
 »ها نهير آشاع«دل ي بة درباري كدكنيعيا دكتر شفام. ستينظر من درست ن از
 است ي خوبةچيد كه دري شروع كني ورباعياتكنم از   ميهيادآور شده كه توصي

  .“دينما  ميتر دل، كه درستي بيها شهياند  به نگاه و شروع نظارهيبرا
  : اسفندقه افزوديريام
”ات از ياريد گفت بسيكوب با نيدر نقد سخن دكتر زردل سهل و ي برباعي

  .“دينما  ميممتنع
گرفت دكتر  ز قرارين نيخنران كنگره كه سخنانش مورد استقبال مخاطبگر سيد
 زبان، ذهن و ين كه سه جنبه منش استعاريا  به ضمن اشارهيو. ن سالجقه بوديپرو
  :دل است گفتي شعر بيها ير از برجستگيتصو
. ستندين دو جدا از هم نيپردازان بوده و ا هيمقوله شعر، هموار مورد نظر نظر”

 .ستها  رابطهة و رابطها ك منتقد برجسته، نظام نظاميدگاه يانه از دمتن شاعر
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 قل شده و موفّي تبدها نظام نظام  به است كه شعرشي از معدود شاعرانيكيدل يب
 استوار است و از سه نوع استعاره ي شده كه بر منش استعاريكشف زبان به

، خارج از جهان يريخلق جهان تصو  بهبرده و ك و مدرن بهرهيمانتك، ريكالس
  .“ منجر شدهيقرارداد

  :سالجقه افزود
 جهان شاعرانه از جهان يوندهايل قطع پيدل به”

 است كه يجهان شخص  بهدليبردن ب  و پناهيواقع
جرأت  ه با و روزمري، ماديا شهيسم كلياز رئال
  .“كند  ميهيز توصين موضوع را نيكند و ا  ميفرار
  : ادامه داديو
 ز صورتين گري همي در راستاير استعاريختار فضا و تصاودل سايدر شعر ب”

دل يدر شعر ب .ر متناقض مدرن استي و تصاويزي هنجار گريرد كه نوعيگ مي
تصويعرفان ب  بهيعف مد دل راين، بيب نهين عرفان آيهم. ل شدهيعا تبداد 
  .“رساند  ميتواضع و فنا به
كشاند   ميچالش  بهل شده رايبدعادت ت  بهدل، آرامشي بةشياند :ن گفتي همچنيو

  :و افزود
ش ي است تا عناصر پس از پاالار مهميدل بسيا انعكاس هم در شعر بيبازتاب ”

 شبنم يها  مانند نماد واژه، انعكاس جمال معشوق شوندةستيك چرخش، شايدر 
زبان شعر . رسد  ميانهيت اقتدارگرايقطع  بهتيدل از نسبيشه در شعر بياند. نهيو آ
  .“طلبد  ميف، متن و مخاطبزدا بين مؤلّ زداست پس خوانشي آشنايي دل آشناييبي

  . پرداختيشعرخوان  بهيپس از دكتر سالجقه استاد مشفق كاشان
اسالميه،  ةي ملّةجامع دانشگاه يس بخش فارسيئار ر پروفسور قمر غفّةدر ادام

  :گفتنو  دهلي
 شد كه يگذار هي هند پاي در فرهنگ غني سبكيالدي م١٨ و ١٧ يها در قرن”

ن و يتر  از بزرگيكيدل ي معروف شد كه بيعنوان سبك هند  بهبعدها
  .“ن سبك استين شاعران ايتر موشكاف

ترين  بزرگ” :پروفسور قمر غفّار
ه شاعر زبان فارسي در شبه قار

تواند پل ارتباطي  ميـ  بيدل ـ
ران و آسياي بزرگي بين هند، اي

 .“مركزي باشد



  ٤٧٨  قند پارسي

  

بيدل ”: دكتر اسماعيل اكبر
حيا  مشربش حياست و به

 .“اعتقاد خاصي دارد

  : افزوديو
 ي بزرگيتواند پل ارتباط ميـ  بيدل ـ ه در شبه قارين شاعر زبان فارسيتر بزرگ”
  .“ باشدي مركزيايران و آسين هند، ايب

 ژوهشگر افغانستاني ازشاعر و پرج يشهباز ا
  :همانان كنگره بود كه گفتيگر ميبلخ از د

ر يار چشمگيدل بسيب در آثار بيوجود ترك”
 يدل وارد نظام واژگانيبات بياست و اگر ترك

  .“شود  ميمي عظيل شود باعث تحويفارس
  : افزوديو
  .“گر گونه استفاده كرده استي دين را هم با معانيشيبات پيدل تركيب”
  :ر و پژوهشگر در ادامه گفتين شاعا
بات بدون كسره، مانند سرخرو است كه از يدل از نوع تركيبات بيشتر تركيب”
. كرد  اشاره»دهيرت دميح« و »آباد رتيح« بهتوان  ميدليبات بي تركيايدن
 يدينه از كلمات كليرت و آيح. دل دارديدن جهان بيفهم  بهازي كه نيباتيترك

  .“دل هستندي از بياديبات زياست كه محور ترك
  :ان گفتي در پايو
 هرچند ،ن اوستيسرزم  بهدني رسيها  از راهيكيدل يبات بيگشودن راز ترك”

  .“ر گام نگذاشتهين مسيا  بهين كار، كسي ايسخت ةواسط  بهتاكنون
دن بود كه دكتر يه كنگره ااز نكات قابل توجكه بنا بود در ي كدكنيعيرضا شف محم 

. افتيش حضور نين همايكسالت در ات علّ  بهري اخيها ه ساليرو هبابد بنايجمع حضور 
صورت   بهينيحسن حس دياد دكتر سي زنده يخوان دليقه، بيت چند دقمد  بهنيهمچن
  . پخش شديصوت

  : دكتر اسماعيل اكبر از افغانستان بود كه گفت»بيدل عرس« ةآخرين سخنران كنگر
  .“ي داردحيا اعتقاد خاص  بهبيدل مشربش حياست و”

  :وي افزود
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لين بيدل ارادت دارند و تيمورشاه گوركاني او  به اقشار جامعهةدر افغانستان هم”
  .“افغانستان آورد  بهكسي بود كه شعر بيدل را

اجراي موسيقي   بهسرآهنگدر پايان كنگره دو روزه عرس بيدل استاد الطاف حسين 
  .پرداخت

  


