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  ♦ من سخِنداِد  بهددنياران نرسي
  ∗زهت هروين

به)رح(المللي بزرگداشت حضرت ابوالمعاني بيدل مين کنگره بيندو  ات همت کانون ادبي
حالي  تهران در نوامبر در) ٢٩-٣٠(نهم ماه قوس مطابق  ي هشتم وروزها ايران به

 راديوي فرهنگ ت همين کانون وهم  بهست سال پار نيزوگآماه  گرديد که در برگزار
بايد خاطر نشان ساخت که . گرديده بود تهران داير عرس بيدل درلين مراسم او، ايران

عواملي تقريباً دو قرن در ايران ناشناخته مانده و  بيدل اين شاعر بزرگ و نامدار بنابر
في وي و آثارش صورت نگرفته بود و بيدل دوستان خاطر معر  بهجديگونه اقدامي  هيچ

ي اخوان کاخي در دانشمند گرانمايه مرتٰض. شناسان همه در حاشيه قرار داشتند لو بيد
  :مورد چنين گفتاين نگره در كاش در جريان کار  سخنراني

عجيب است و تقريباً دو قرن است که از حافظه ادبي ايران  بيدل درياي عظيم و”
  .“ي درسي هم اسمي از او نيستها ي در کتابرفته است و حتّ

عمل آمده و دانشمندان و ناشران   بهزمينه اقداماتياين ين اواخر در ا تانه درخوشبخ
 اند که ت و آثار بيدل کارهاي در خور تحسين انجام دادهفي شخصيخاطر معر  بهايراني

 و» الهام«ت بنگاه نشراتي هم  به بيدلكلياتعنوان مشت نمونه خروار از چاپ  به
عرس   و تدوير،اسي داکاني بهداروند و پرويز عبکوشش دانشمندان ارجمند اکبر به

                                                   
♦  م  ٢٠٠٦ نوامبر) ٢٩-٣٠(تهران » يدل دهلويابوالمعاني ميرزا عبدالقادر ب«المللي بزرگداشت   بينةمين کنگردو

 . هجري شمسي١٣٨٥نهم قوس سال  هشتم و مطابق به

  .اديب افغانستاني  ∗
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المللي بزرگداشت ابوالمعاني ميرزا عبدالقادر  المللي بيدل در سال پار و کنگره بين بين
  .توان ياد کرد  مي، هجري شمسي١٣٨٥بيدل دهلوي در هشتم و نهم ماه قوس سال 

اهللا مجيد و پخش  مچهارشنبه با تالوت آياتي از کال المللي بيدل روز کار کنگره بين
ط شاعر و يس جمهور ايران توسئي جمهوري اسالمي ايران آغاز و پيام رسرود ملّ

  .م دامغاني دبير کنگره قرائت گرديدپژوهشگر نامور استاد علي معلّ
 يس سازمانئيس جمهور و رئسخنران بعدي مهندس اسفنديار رحيم مشايي معاون ر

  :از سخنانش چنين گفتد که در بخشي ميراث فرهنگي ايران بو
جو است، ميرزاي دهلوي را   از يک جريان ناب حقيقتاي بيدل دهلوي نماينده”

 بلکه ،ي برده استا  رفته و بهره، مانده، نه از آن جهت که آمده،داريم گرامي مي
 ها هکه بعد از سد ينهم او نرفته است و ، بهره داده و مانده،از آن جهت که آمده

  .“ استگار مانداو بهترين گواه است که ،نيمک  ياد ميبيدلاز 
و و کشمير هند و دکتر مايس ايالتي جئ شفيع رمحمدت يدر محفل افتتاحيه پاند

محفل .  مهدي مظاهري معاون فرهنگي دانشگاه آزاد اسالمي نيز سخنراني نمودندمحمد
  .اتمه يافتپورعطايي خ عليط استاد غالمخواني توس افتتاحيه با اجراي موسيقي و غزل

شناسان از کشورهاي مختلف   دانشمندان و بيدلةدر ادامه دو روز کار کنگر
  :گردد شان ذکر مي خاطر اختصار اسم و عنوان سخنراني  بهسخنراني نمودند که

ü شناسي شعر بيدل شکل«: امريکا بهرام گرامي از دکتر«.  
ü د دکترشعر   دريايراني ها کارکرد اسطوره«: از دانشگاه شهرکرد  حکيم آذرمحم

  .»بيدل
ü سهم اقبال «: هندوستان ،دانشگاه جواهرلعل نهرو اخالق احمد انصاري از دکتر

  .»شناخت شعر بيدل در
ü دافغانستان ازي کاظم کاظممحم  :»اد کاربردي شعر بيدلمو«.  
ü  ددکترنگاه استعاري بيدل«: دانشگاه فسا  رضا اکرمي ازمحم«.  
ü هرماوراءالنّ بيدل در«: ي تاجيکستاناه ملّدانشگ جوره بيک نذري از پروفسور«.  
ü حيرت درشعر بيدل«: دانشگاه مسکو پري کارينا از خانم دکتر«.  
ü شعر ازبکي بيدل در ثيرأت«: از دانشگاه تهران ابراهيم خدايار دکتر«.  
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ü سرايي بيدل غزل«: هندوستان از رهچندر شيک رپروفسو«.  
ü نشان چه جويد باز بي بيدل از«: محمود جعفري دهقي از دانشگاه تهران دکتر«.  

ل در ختم مقاالت روز او
 ازکنسرت استاد شريف غزل 

دست افغان  نوازندگان چيره
استاد فريد همکاري گروهش  با

کالرنت نواز، استاد جاويد محمود، 
نواز  فرزند استاد عارف محمود طبله

نواز که از کابل   حنيف ربابمحمدو 
راهي  استاد غزل را هم،آمده بودند

استاد شريف غزل در . نمودند مي
 پيلو و ، بهروي،ي پهاريها قالب راگ

  :يي از بيدل را اجرا کردها  غزل…کليان و
  جـويي   ميست از هوا چه   وخاک ريشه ت   به  جـويي  کوش ز نشو و نما چه مـي        زعج به

*  
  دزننـ   مـي گدل چنـ    بـه  ن تـو   دام داي در  زننـد   مي منزل و فرسنگ    به جمعي که پا  

*  
ــ ــي معسک ــي بح ــده بر فهمن ــي   که چون موج برخويش پيچيده باشـد        داش

*  
  ته باشـد  ژه برداشـ  رأت مـ  چه ج   به يارب  آن جلوه نظر داشته باشـد      چشمي که بر  

*  
 يده باشيـخدا رس  بهنبري گمان که يعني

 کجا رسيده باشي  بهتو ز خود نرفته بيرون
 همچنان در ل و دوم وهرکنسرتش در روز او تقاضاي حاضرين در اثر  بههمچنان و

 را خواند که مورد استقبال »عرش اگر باشم زمين آسمان بيدلم«س معروف  مخم،اصفهان
  .اشتراک کنندگان کنفرانس قرار گرفت نظير بي

يس جمهور ئاسفنديار رحيم مشايي معاون ر
 از يک جريان اي بيدل دهلوي نماينده ”:ايران

جو است، ميرزاي دهلوي را گرامي  ناب حقيقت
 نه از آن جهت که آمده، مانده، رفته ،داريم مي

ي برده است، بلکه از آن جهت که ا و بهره
آمده، بهره داده و مانده، او نرفته است و 

کنيم،   ياد ميبيدلها از  هکه بعد از سد ينهم
  .“ استگار مانداوبهترين گواه است که 
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  م کنفرانسروز دو در
s دکتر عبدالربيدلةشعر عاشقان ي هنري درها آفرينش «:کاشان زاده از سضا مدر «.  
s ي ناآشناها بيدل شاعر ترکيب«:  هند،نو دهلياز اخگر ر عبدالحليم دکت«.  
s ّيها فرقه دل ويب«: افغانستان  زبان پشتو ازةسندينو ق واستاد سمندر وفا محق 

  .» هنديمعرفت
s ايران بيدل در «:ي اخوان کاخيمرتٰض دکتر«.  
s رساله خواب بيدل«: جان رحيمي از تاجيکستاناباب دکتر«.  
s شعر بيدل يزم دريهندو  بوديزم وةانديش«: ويتنام وين ازخانم زيانگ نگ«.  
s د رضاد سيشعر معاصر ثير شعر بيدل درأت«: مشهد ي ازمحم«.  
s پاکستان بيدل در«:  پاکستان،آباد دانشگاه اسالم علي کشميري از رمظفّ دکتر«.  
s  داستادستا يدل ما وحدتيب«: افغانستان د ازيع جني رفمحم«.  
s بيدل و«: دانشگاه شهرکرد  ازحسين خسروي دکتر ريرهي معي«.  
s داد سخن من  بهدياران نرسيدن«: ايران نيا از يد يوسفعس«.  
s هند فارسي در شعر«: مصر کشور احمد عاطف از«.  
s شعر بيدل زندگي و«: از هندوستاننبي هادي  پروفسور«.  
s شناسي شعر بيدل اسطوره«: از دانشگاه تهران پور عيلابوالقاسم اسٰم دکتر«.  
s دليشعر ب ابهام در«: افغانستان از عبدالغفور آرزو دکتر«.  
s امه اقبالعلّ بيدل و«: پاکستان تحسين فراغي از پروفسور«.  
s دکتر غالم حيدر يگانه از دانشگاه بلغارستان :»وحدت ل وشعر، تأم«.  
s د دکترفلسفه بيدل« :بلغارستان جان قادروف ازمحم«.  
s آقا ازيقند  بهمعروف ريد اسيتاد عبدالحممهجور، فرزند ارشد اس زيلعزاعبد  

  .»سير تاريخي عرس بيدل«: افغانستان
s  استادشاعران سبک هندي بيدل و «:از ايراند عبدالجواد موسوي سي«.  
s شعر معاصر بيدل و«: دانشگاه شيراز دکتر کاوس حسنلي از«.  
s پروفسور ديسراي سبک هن غزل«: ، سرينگردانشگاه کشمير  ازييقنيازمند صد«.  
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s يها زمينه و خواني محافل بيدل« : تاجيکستان،دانشگاه خجند نورعلي نورزاد از دکتر 
نگاري بر بيدل مکتب طرح لتحو«.  

s از ايرانشعردوست  علي اصغر دکتر: »ديوان بيدلاز  چاپ نشده اي في نسخهمعر«.  
s بيدل ايماژهاي شعر«: هراهي از دانشگاه الزّيحسين فق دکتر«.  
s دليبات بيترک« :م آلماني مقي افغاند دانشمن،بيحب دکتر اسداهللا«.  
s ملّجامعةار، از غفّ خانم دکتر قمر پروفسور هيها بيدل شاعر زمانه« : هنده، اسالمي«.  
s بهزاد بيدل و« :اصفهان احتشامي از استاد خسرو«.  
s  صائب بيدل و شعر مضامين مشترک در« :ايران از اسفندقهي اميري مرتٰضاستاد«.  
s بيدلدکلمه شعر« :اکادمي علوم پاکستان از عارف افتخار پروفسور «.  
s چهارعنصر بيدل و« :دکتر محسن علي از هندوستان«.  
s حجت االسالم سيعربي بن ابيدل و« : علميه قمةحوز  از بلخيدد حسن موح«.  
s ي بيدلها نامه«: دانشگاه يزد  جاللي بندري ازدکتر يداهللا«.  
s هنگآسر دل ويب« :تانزاده از افغانس نير احمد حسيبص«.  
s بيدل شاعر عصر مدرن«: ايران فرهنگ جهان بخش از دکتر«.  

کنندگان باز هم استاد شريف غزل   اثر تقاضاي اشتراکرکنفرانس ب ختم کار و در
کاخ   به اشتراک کنندگان،بعد از ختم کنسرت.  همه را نواختنداجراي کنسرتي پرشور با

 ،مي از جانب رئيس جمهور ايران استقبال گرديدندبا گر رفتند و رياست جمهوري ايران
المللي   بينةمين کنگرآورده و دو عمل  بهبعد مهمانان از شهر تاريخي اصفهان بازديد روز

  .بزرگداشت ابوالمعاني ميرزا عبدالقادر بيدل دهلوي نيز پايان يافت
  


