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  نو يدر دهل» انجمن ادبي بيدل«افتتاح 
همزمان با افتتاح سالن بازسازي شده مركز ) ۲۰۰۸/۴/۱۹( ۳۱/۱/۱۳۸۷خ روز شنبه مور

مناسبت سال  تحقيقات زبان فارسي رايزني فرهنگي جمهوري اسالمي ايران و به
مركز  در محلّ» ادبي بيدلانجمن«لين نشست ادبي با عنوان بزرگداشت رودكي او 

  .يقات برگزار شدتحق
زاده سفير محترم جمهوري اسالمي  د مهدي نبيدر اين جلسه كه آقايان مهندس سي

عبدالحميد ضيايي سيد رايزن محترم فرهنگي، دكتر برزگر ايران، دكتر كريم نجفي 
قزوه مدير مركز تحقيقات فارسي و جمعي رضا  علي فرهنگ، دكتر ةمسئول محترم خان

رايزن فرهنگي  دكتر افسر رهبين: اي علمي و فرهنگي از جملهه شخصيتاز استادان و 
امير حسن عابدي، پروفسور شريف حسين قاسمي، سيد سفارت افغانستان، پروفسور 

پروفسور اظهر دهلوي، پروفسور كوروش صفوي، پروفسور اختر مهدي، پروفسور 
پروفسور يونس جعفري، پروفسور عراق رضا زيدي، سيد محمد ر دكتشيكهر،  چندر

دانشجويان حضور اساتيد و و تعدادي از  هپروفسور دهرميندر نات ،ارخانم قمر غفّ
داشتند ابتدا سالن نوسازي شده مركز تحقيقات فارسي توسزاده  د مهدي نبيط آقاي سي

  . ادبي آغاز شدانجمن ةسفير محترم كشورمان افتتاح گرديد و پس از آن برنام
 كريم قرآن ايران آياتي از ةاف از قاريان برجستكاظم ند محمددر آغاز برنامه آقاي 

رضا قزوه مدير مركز تحقيقات فارسي  را قرائت كرد و پس از آن آقاي علي
سال بزرگداشت رودكي   همزمان با» ادبي بيدلانجمن«مهمانان آغاز  خوشامدگويي به با

  .حاضران تبريك گفت را به
  :آقاي قزوه افزود

 



  ٤٨٦  قند پارسي

  

 انجمن«عنوان  ز تحقيقات، در پايان هر ماه نشست ادبي باكار مرك با شروع به”
كنيم تا با همفكري استادان و دانشجويان  خواهيم داشت و تالش مي» ادبي بيدل

  .“ي ادبي خوبي را برگزار نماييمها مندان نشست هو ساير عالق
رايزن فرهنگي كشورمان ضمن خوشامدگويي برزگر در ادامه آقاي دكتر نجفي 

زاده دعوت كرد   سفير محترم و ساير استادان و دانشجويان از آقاي نبيةويژ ه بحاضران به
  .ويژه و رئيس جلسه سخنان خود را بيان كند عنوان مهمان تا به

زاده سفير محترم كشورمان از حضور استادان و  د مهدي نبيپس از آن آقاي سي
هاي مجموعه  شي علمي و فرهنگي حاضر در جلسه تشكر كرد و از تالها شخصيت

د مركز تحقيقات  فرهنگ جمهوري اسالمي ايران و آقاي قزوه در راه اندازي مجدةخان
  .فارسي قدرداني نمود

  :زاده افزود آقاي نبي
 ادبي با حضور استادان ارجمند زبان و ادب فارسي باعث انجمنشروع اين ”

يوندهاي هاي خود بتوانند پ سروده خرسندي است و اميدوارم شعراي گرامي با
  .“تر كنند ت را مستحكمبين دو ملّ

  :گفت»  ادبي بيدلانجمن«عنوان  ايشان با اشاره به
رات وي چراغ راه انديشمندان فارسي  تفكّةبيدل انديشمندي بود كه مجموع”

رات بيدل آشنايي بيشتري گونه جلسات بايد تالش كنيم تا با تفكّ است و در اين
  .“پيدا كنيم

عنوان يك شاعر  ت و نقش بيدل بهاي دربارة اهمي  مقالهةدامزاده در ا آقاي نبي
  .فارسي زبان قرائت كرد

ي علمي ها شخصيتپس از آن آقاي دكتر نجفي ضمن تجليل از خدمات استادان و 
  :زبان و ادب فارسي، گفت و فرهنگي به

در جمع ما يكي از استادان بزرگوار يعني پروفسور امير حسن عابدي حضور ”
 فارابي از ةه چراغ فارسي را در هند روشن نگه داشته است، در جشنواردارند ك

اي  نژاد جايزه طرف رياست محترم جمهور جناب آقاي دكتر محمود احمدي
ي اين استاد فرزانه نيز ها پاس قدرداني از تالش ق گرفت و ما بهايشان تعلّ به
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پروفسور يونس نحوي از ايشان و نيز از  شكوه قصد داريم به اين مجلس با در
  .“جعفري كه هردو جايزة فارابي را دريافت كردند، تجليل كنيم

  :آقاي دكتر نجفي در ادامه گفت
”حضور استادان و دانشجويان و  هاي رسمي مركز تحقيقات با تشروع فعالي

سال بزرگداشت رودكي نويدبخش آينده  شروع محفل ادبي بيدل همزمان با
  .“خوبي خواهد بود

  :ش ديگري افزودايشان در بخ
قيني از شركت محقّ جشنوارة فارابي با يازده شاخه از علوم انساني و با”

 علوم انساني در ةكشورهاي مختلف براي پاسداشت استادان و انديشمندان حوز
طوري كه در سال موالنا كتاب ايشان عنوان  تهران برگزار شد و همان

ندة شكست و ناتواني انديشه ، نشان دهدست آورد را بهترين كتاب سال  پرفروش
انديشة الهي و علوم انساني  ي در تأمين سعادت بشري و نياز بهبيني ماد و جهان

ت بخش جوامع انساني است و لذا بشري يمتعالي امروز بيش از هميشه تجلّ
ك نموده و اين افتخاري بزرگ براي مباحث علوم انساني و عرفاني تمس امروز به

هاي علمي و  شخصيتويژه ايران است كه  هي آسيايي بجوامع شرق و كشورها
  .“دهند  ميخود اختصاص ادبي آن عنوان سال را به

  :آقاي دكتر نجفي اظهار داشت
ميان  ويژه در هي است كه در بين دانشمندان جهان و بشخصيتفارابي ”

 كه دانشمندان بزرگي رغم اين اي دارد و ما علي انديشمندان مسلمان جايگاه ويژه
ميزان فارابي در   بهها كدام آن ا هيچچون بوعلي سينا و ابوريحان بيروني داريم ام

همين دليل بعد از ارسطو  ويژه اسالمي تأثيرگذار نبوده و به ه انساني و بةجامع
داشت   ميخود اختصاص داده است و لذا ابن سينا اظهار را به» ثاني ممعلّ«لقب 

ارسطو برايش قابل درك نبود از طريق  ةبسياري از موضوعاتي كه در فلسف
  .“برد  ميبهره» اغراض ما بعدالطبيعه«ويژه در كتاب  هفارابي و تشريح مباحث او ب

  :آقاي دكتر نجفي در ادامه افزود
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 »يملّ«است از  ها الزم شخصيترئيس جمهور محترم فرمودند بزرگداشت ”
با اين پيام در »  فارابيجشنوارة«اين اساس  توسعه يابد و بر» يفراملّ« بودن به

  .“ايران تشكيل شد
  :ايشان گفت

مركز تحقيقات در كنار امور تحقيقاتي فارسي، يك محفل و مركز ادبي است كه ”
ن اّ تالش خواهد كرد تا محققها ي و فاكسميل كردن آندر احياي نسخ خطّ

رتري ايفا  علوم انساني و تأمين نيازهاي جوامع نقش مؤثّةبتوانند در توسع
  .“نمايند

دانشگاه دهلي   آقاي دكتر كوروش صفوي از استادان ايراني اعزامي بهةدر ادامه برنام
  :طي سخناني گفت

توان  ريزي باشد مي برنامه هاي نشست ادبي در صورتي كه همراه با برنامه”
  .“نتايج آن اميدوار بود به
قط در يك عا كرد كه كسي فتوان اد  نمياست» پست مدرنيسم«اي كه  در دوره”

هاي انديشيدن را  ص است، دوره حكيم شدن است، بايد روشرشته متخصّ
  .“ه كنيم توجادبيات بيابيم، لذا الزم است بيشتر به

  :آقاي صفوي گفت
شروع في كنيم و از رودكي ترين شعرا و اديبان فارسي را معر بايد شاخص”

 بايد شناخت و ي ادبي راها ي سبكو حتّم يرس  ميساير شاعران و بهم يکرد
في كردمعر“.  

  :ايشان در بخش ديگري گفت
 بلكه بايد جلسات ،اين جلسات را نبايد در يك يا چهار جلسه خالصه كرد”

ي مختلف شعر فارسي تا دوره معاصر را بشناسيم و اين ها پويايي باشند تا سبك
 فرهنگ و ساير استادان ة بلكه همكاري خان،برد توان پيش  نميتنهايي مسير را به

  .“د باشديمفتواند براي ادامة كار   ميو دانشجويان
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پس از آن آقاي دكتر افسر رهبين رايزن فرهنگي سفارت افغانستان با قدرداني از 
ي رايزن محترم فرهنگي ها سفير محترم جمهوري اسالمي ايران و نيز تجليل از تالش

  :گفت
گويم و تشكيل اين   ميان تبريكتمامي حاضر برگزاري اين نشست را به”

  .“گيرم  ميفال نيك ي ادبي را بهها نشست
  :ايشان افزود

چه ما را در اين مكان جمع كرد بزرگداشت رودكي است كه بيانگر شعر  آن”
  :اوست كه فرمود

  “ربـان آيـد همـي     ار مه ياد ي   بوي جوي موليان آيد همـي     
ي رهبين افزودآقا. نام بيدل نام نهادند ا نشست ادبي را بهام:  
شود و كرسي   ميبيدل در كشور افغانستان برگزار» عرس«بيش از يكصد سال ”

اكنون  شناسي در سطح دكتري در دانشگاه كابل تأسس گرديده است و هم بيدل
  .“كنند شناسي در افغانستان كار مي ي زيادي دربارة بيدلها شخصيت

  :ايشان افزود
ي دري بود و شعر ايشان در حقيقت شعر  فارسادبياتي بيدل از ها برداشت”

عرفاني است و شاعري عارف بود، عرفان بيدل، عرفاني طبيعي است و تعريفي 
  .“باشد ي اسالمي و هند ميها آموزه از عرفان طبيعت با

  .هاي خود را قرائت كرد  شعري از سرودهةآقاي رهبين در ادامه قطع
قدرداني از  طي سخناني باامير حسن عابدي سيد پس از آن آقاي پروفسور 

  :برگزاري نشست ادبي گفت
كارهايي براي شعرايي كه تاكنون ناشناخته ماندند بايد انجام شود و تالش شود ”

فراموشي سپرده   فارسي كاركردند بهادبياتتا خدمات بزرگان و افرادي كه براي 
  .“نشوند

 دريافت جايزة فارابي مناسبت آقاي پروفسور عابدي به در اين برنامه لوح تبريك به
زاده سفير محترم جمهوري اسالمي ايران و دكتر كريم نجفي رايزن   نبيط آقايانتوس

  .محترم فرهنگي اهدا شد
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 فارابي ةيونس جعفري كه جايزة ادبي جشنوارسيد محمد در ادامه آقاي پروفسور 
  :ابراز خوشحالي از برگزاري نشست ادبي گفت را كسب كرد با

هايي حضور دارم كه براي بنده باعث خوشحالي  شخصيتتادان و در جمع اس”
ت را فراموش كرداست و نبايد اين موقعي“.  

  :زبان و ادب فارسي گفت ايشان با تجليل از استاد سعيد نفيسي و خدمات وي به
خود ببالند و همگي  ها بايد به گونه سرمايه ن با داشتن ايناقپژوهشگران و محقّ”

  .“احيا شودبيشتر روز  بان و ادب فارسي روزبهتالش كنند تا ز
 رئيس جمهور ةويژ هآقاي جعفري در پايان از برگزار كنندگان جايزة ادبي فارابي ب

  .ر كرد تشكّهمحترم ايران براي اهداء جايز
د مهدي ط آقاي سيمناسبت دريافت جايزة ادبي فارابي توس در پايان لوح تبريك به

  .يونس جعفري اهدا شدسيد محمد آقاي پروفسور  رمان بهمحترم كشو زاده سفير نبي
» طور معني « و»چهار چمن«، »تاريخ شاه شجاعي«هاي   برنامه از كتابةدر ادام

  .رونمايي شد
زبان اردو و   كه اشعاري بهاردو زباناز شعراي » هنات رميندرهد«پس از آن آقاي 

فرهنگ ةي سخناني از خان سروده است ط)ع( اطهارةفارسي در مدح و منقبت ائم 
زبان   شعري بهةو قطع. ر كردجمهوري اسالمي ايران براي برگزاري نشست ادبي تشكّ

  .رو گرديد هاردو قرائت نمود كه با استقبال روب
زاده سفير محترم  ط جناب آقاي نبيتوس» عقيدت انوار«آنگاه كتاب ايشان با نام 

  .رونمايي شد
 ةي ملّةزيدي از استادان زبان فارسي جامعضا رپس از آن آقاي پروفسور عراق 

هاي خود را قرائت كرد ه يكي از سرودهاسالمي.  
 زبان ة آقاي پروفسور شريف حسين قاسمي از استادان برجستةدر ادامه برنام

سفير محترم، رايزن محترم فرهنگي و ساير حاضران  فارسي برگزاري نشست ادبي را به
  :تبريك گفت و افزود

كه دو نفر از استادان  ل ايناو. وقوع پيوسته است  جلسه چند رويداد بهدر اين”
كه جايزة جشنواره ادبي فارابي را دريافت كردند از دست سفير محترم ايران لوح 
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سپاس گرفتند، حقيقتاً اين دو يك زندگي طوالني را براي زبان و ادب فارسي 
  .“ قدرداني شودها داشتند و شايسته است بارها از آن

”ي اهالي فرهنگي و ادب داد را به م تشكيل انجمن ادبي بيدل است كه اين رويدو
  .“آينده شاهد رشد و شكوفايي آن باشيمبايد تبريك گفت و اميدواريم در

”هزار نفر در هند فارسي را زبان ۲۵ها و اخبار خوانديم كه  كه در روزنامه م اينسو 
  .“اعث خوشحالي استمادري خود اعالم كردند و اين براي ما ب

  :آقاي شريف حسين قاسمي افزود
در انجمن بيدل دربارة رودكي سخن گفتن واقعاً سخت است، بعد از رودكي ”

است » الشعرا واب«باشد، رودكي  يك نفر كه رباعي سروده است شخص بيدل مي
شود او بيشتر از شعراي زمان خود شعر سروده است، حقيقتاً  كه گفت مي و اين

  .“تنددرست گف
  :ايشان افزود

توانند شعر رودكي و بيدل  خوانند نمي كساني كه فارسي را با فرهنگ لغت مي”
 ةرا بفهمند، سبك رودكي از لحاظ بيان و فكري قابل ارزش است و بيدل نمايند

  .“سبك بارز هندي است
پس از آن آقاي دكتر ضيايي مسئول خانة فرهنگ جمهوري اسالمي ايران طي 

مهمانان و قدرداني از حضور سفير محترم و ساير استادان  وشامدگويي بهسخناني با خ
  :گفت
جا  فرصت مباركي دست آمد تا ديدار دوستان و بازگشايي انجمن بيدل يك”

دانيم از حضور استادان و دانشجويان و ساير مهمانان  حاصل شود، الزم مي
طف ايشان تاكنون زاده سفير محترم كه ل ويژه جناب آقاي مهندس نبي همحترم ب

ر كنم، ازبين سفيران  تشكّههاي فرهنگي شد  فرهنگ و برنامهةشامل حال خان
مانده، نام دكتر علي اصغر حكمت است  اند تنها نام باقي زيادي كه آمده و رفته

فاق شد، اميد است بار ديگر شاهد اين اتّ عنوان سفير فرهنگي محسوب مي كه به
  .“باشيم
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دامه دو قطعه از سرودهاي خود را قرائت كرد كه با استقبال آقاي دكتر ضيايي در ا
  .رو شد هحاضران روب
بخش فارسي دانشگاه دهلي با  ه تحقيقات ادبي وابسته به برنامه مجلّةدر ادام

ت دكتر چندرسرپرستي و مديري ط سفير محترم رونمايي شد، در اين برنامه شيكهر توس
  :ان گفتقدرداني از حاضر شيكهر با آقاي چندر

زاده سفير محترم  دست جناب آقاي مهندس نبي ه تحقيقات بهامروز مجلّ”
  .“جمهوري اسالمي ايران رونمايي شد كه براي بنده باعث افتخار است

  :شيكهر افزود آقاي چندر
امور اجرايي و تدريس نتوانستم در  ت اشتغال بهعلّ بنده شاعرزاده هستم ولي به”

هاي ادبي اين توفيق  ني داشته باشم اميدوارم در نشستت چندااليفع» شعر«زمينة 
  .“دست آيد به

 شروع و در ساعت ۳۰/۱۷از ساعت »  ادبي بيدلانجمن «ةشايان ذكر است برنام
اي  اين برنامه در مطبوعات بازتاب گسترده.  با پذيرايي از مهمانان خاتمه يافت۳۰/۱۹

  مي۲۰بهشت برابر با يد ار۳۱ روز ۱۷ن انجمن در ساعت ي اي بعدة جلس.داشت
 اين جلسات در پايان هر ماه .شود  مي برگزاري فرهنگيزنيقات رايمحلّ مرکز تحق در

  .باشد داير مي
  


