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  سفر ايران
  رس بيدلالمللي ع مناسبت برگزاري سومين کنفرانس بين به

  ∗الظّفر سيد احسن

زنگ زدند که در , رئيس قسمت فارسي جامعة ملّية اسالميه, پروفسور خانم قمر غفّار
عنوان  المللي دربارة بيدل به ميالدي در ايران سومين کنفرانس بين ٢٠٠٨ماه نوامبر 

 و چکيده مقاله همراه نامه زندگياگر آماده هستيد . ر خواهد شد برگزا»بيدل عرس«
آقاي سعيدي  ارسال داريد و يا توسط اينترنت بهرا رنامه عکس و گذقطعه دو  با
رضا قزوده مدير مرکز تحقيقات فارسي خانة  قبالً آقاي علي. ي ارسال داريداسرکي

,  ايرانهوري اسالميفرهنگ ايران و آقاي کريم نجفي رايزن فرهنگي سفارت جم
من که از . ايران خواهيم فرستاد شاءاهللا حتماً شما را به نو هم گفته بودند که ان دهلي

وقت آماده شدم و  ديرباز آرزومند ديدن ايران بودم فرصت را غنيمت شمرده همان
خواستم در اين موقع . ايشان اعالم کردم آمادگي خود را براي شرکت در کنفرانس به

شد چيزي بنويسم تا استادان و  که گاه در دهلي برگزار مي» بيدل عرس«دربارة 
عنوان  اي به بنده چکيده. شوندآگاه » بيدل عرس«دانشمندان ايراني هم از کيفيت 

بر طبق قراري که . ايشان ارسال داستم کاغذهاي مطلوب ديگر به نوشته با» بيدل عرس«
ايران جمهوري اسالمي خانة فرهنگ  دهلي به  بهام ماه اکتبر قبالً تهيه شده بود در سي

جا پروفسور قمر غفّار و استاد محمد اقبال و  آن. جا تماس گرفتم کارمندان آن ارفتم و ب
 تهيه کرده همراه ايشان زاکاغذهاي الزم براي وي. مدکرمالقات را استاد انوار احمد 

.  انجام دادمزتوي بوط بهرفتم و همة امور مرايران اسالمي سفارتخانة جمهوري  به
                                                   

  .لکهنو, دانشيار بازنشستة فارسي دانشگاه لکهنو  ∗
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المللي ايندرا گاندي توسط هواپيماي ماهان  بود که دوم ماه نوامبر از فرودگاه بين قرار
لذا دو روز مهمان استاد دکتر محمد اقبال شدم و خيلي متشکّرم که . يمکنتهران پرواز  به

گامي که نه. دنوازي را انجام دادن کمال مهرباني وظيفة مهمان اايشان و همسر ايشان ب
سوار هواپيما شديم نخستين اثر انقالب اسالمي در پوشاک و رفتار مهرآميز ميزبانان 

تقريباً ساعت چهار يا پنج صبح . ست اکردم که البتّه خيلي ستودني هوايي ايراني حس
براي » بيدل عرس«جا چند نفر از مسئوالن  آن. المللي امام خميني رسيديم فرودگاه بين به

جهت که  اگرچه هوا خيلي سرد بود اما دل گرم بود بدين. يي از قبل حضور داشتندپذيرا
. شد ام تأمين مي ديدم آن آرزوي ديرينه از ديرباز آرزومند ديدن ايران بودم و اينک مي

هتل بزرگ فردوسي رسيديم که البتّه مثل فردوسي بزرگ اين هم بزرگ  همراه دوستان به
يک نفر . عرض نمايش گذاشتند جا هم رفتار مهرآميز به آنهمة کارمندان . بودو خوب 

جا گذاشته بودند که خيلي شايسته و  بنام آقاي حسام بابايي را براي راهنماي ما آن
در اتاقي که من . من تحويل دادند ي بهيها يياي مشتمل بر راهنما مهربان بود ايشان ورقه
گر و پيش ديهاي  ديگر هم در اتاقدوستان , مداشتي اقامت شتدر طبقة چهارم قرار دا

 اکثر در وقت صبحانه و ناهار باهم روي ميز در تاالر غذاخوري گرد. اطاق من بودند
  .کرديم آمديم و دربارة اوضاع سياسي و ادبي ايران باهم صحبت مي مي

اين موزه در . براي ديدن از موزة ايران رفتيمدر تاريخ سوم نوامبر پس از ظهر 
هاي  ها و شمشيرها و تخت بها و تاج دارد و در آن اقسام جواهرات گرانتهخانه وجود 

 شاهانةو يادآور شکوه  بردند کار مي بهرا مرصّع هستند که درگذشته شاهان ايران آن 
. دست آورديم آن به عاتي مربوط بهجا اطّال هنمايي يکي از کارمندان آنار به. ايشان است

هاي  هاي شديد و رنج ان ايراني چقدر زحمتموجب استعجاب بنده شده که هنرمند
 ياد آمد که براي يکي از جا شعري از بيدل به آن. کران براي نام و نمود شاهان کشيدند بي

  :رفيقان خواندم
   برداکها صنعت حکّ مزد عبرت زين نگين  کني غل جانـند شـران تا چـر نام ديگـبه  

. ضم شين خوانديد غل بهفتح شين درست است و شما ش آن رفيق گفت شَغل به
. ام ضم شين درست دانسته گفتم ممکن است حق با شما باشد اما بنده تاکنون شغل به

قدر زود رنج و نازک مزاج است که اين امر موجب  دانستم که آن رفيق آن نمي
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:  آمده استٰيۤس قرآني که در سورة ةمن در سند خود آي. ناخرسندگي او خواهد شد
Π öθu‹ ø9$# ’Îû 9≅äóä© tβθßγÅ3≈sù ∩∈∈∪خواندم که واژة شُغُل اينجا جمع شُغُل است نه جمع شَغُل  ١
هرصورت اين بحث که يک بحث علمي سره بود موجب ناخرسندي  به. فتح شين به

ميان دانشمندان مورد  ره درواعلمي همکه اختالف آرا در بحث  ايشان شد حال آن
  .ستايش قرارگرفته است

اند و حاال در آلمان   افغانستانازان آقاي اسداهللا حبيب که اصالً کنندگ ميان شرکت از
از جمله کساني بودند که بنده , دهند عنوان استاد فارسي خدمت تدريس را انجام مي به

. سابقة آشنايي داشته بودم» شناسي در اتّحاد جماهير شوروي بيدل«توسط مقالة ايشان 
اتّفاق  پس از خوردن ناهار به. ل نظر پرداختيمتباد ايشان بر سر موضوعات مختلف به به

ويژه دربارة  ايشان در اتاق ايشان رفته تقريباً يک و نيم ساعت باهم صحبت کرديم به
ام اين جنگ تا بيست  عقيده ايشان گفتند که به. اوضاع سياسي کشور افغانستان پرسيدم

.  براي اين جنگ نيستحلّي سال ديگر ادامه خواهد داشت و نزد مسلمانان افغاني هيچ
 اورانيوم آمريکا تاکنون تقريباً بيست درصد. شود م يافته ميونياورادر کوهستان قندهار 

عالوه معادن الماس و جواهرات  به. جا وجود دارد صد هنوز آنبيرون آورده و هشتاد در
رنظر بها را د هاي گران جا وجود دارد و آمريکا همة اين گنج هم آنبها  هاي گران و سنگ

تواند اين سياست  فام نمي لذا رئيس آمريکا خواه سفيدفام باشد خواه سياه. داشته است
استاد حبيب در دانشگاه هامبورگ زبان دري را تدريس . سودجويانه را ناديده بگيرد

کنند و در آخر ايشان يکي از  اي هم نشر مي نويسند و مجلّه دهند و گفتارها مي مي
بنده هم مجموعة . اعطا کردند» نامة بيدل واژه«نام  هود را بخود را و اثر خ. دي.سي

ايشان تحويل دادم تا  به» بيدل در منطقة فکر و انديشه«مقاالت خود را دربارة بيدل بنام 
  .نندکنظر گذرا بر آن اف

در تاريخ چهارم ماه نوامبر پس از خوردن صبحانه معلوم شد که امروز داريم براي 
جا رفتيم که از شهر تهران  سوار ماشين شده آن. رويم مي )ره(ينيزيارت مقبرة امام خم

بخشي که تاکنون . اکنون ادامه دارد اي واقع است و کار تعمير بناها هم فاصله ويژه به
                                                   

 .۵۵آيه , )۳۶ (ٰيۤسسورة   .1
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پايان رسيدن همة بناها  پاية تکميل رسيده است خيلي پرشکوه است و پس از به به
 )ره(هاي روحي امام خميني انا پياممتوجه آن شوند همچيزي که بايد  ينتر شکوه با
مانند آورد  ي که در زندگي اجتماعي و مذهبي ايران انقالبي بزرگ و بييها پيام… ستا

  .بندگي خدا گسيل کرد  به,و آنان را از بندگي انسان همانند خود بيرون آورده
ر تاال  ايشان گفتند که براي رفتن به, دريافت کردميام بابايشب تلفني از آقاي حس

  .کنفرانس صبح ساعت هشت و نيم در پايين هتل حضور دارند
تاالر کنفرانس  بر طبق برنامه در تاريخ پنجم ماه نوامبر پس از صبحانه براي رفتن به

 معلوم شد که چندين نفر از کشورهاي مختلف براي شرکت در اين ,پايين آمديم
اين تاالر خيلي . بزرگ رفتيمتاالر  هرصورت سوار اتوبوس شده به به. اند کنفرانس آمده

 يتعداد زياد. جا بنشينند توانستند آن و بزرگ بود که تقريباً هزار نفر ميخوب و قشنگ 
هادي سعيدي  آقاي قرآنپس از تالوت . جا حضور داشتند از شنوندگان ايراني هم آن

که روح روان اين کنگره بودند و عجب اتّفاق است که نخستين برگزارکننده 
طور مشروح  ايشان به. هم همانا سعيد نام داشت که برادرزاده بيدل بود» يدلب عرس«

 رئيس جمهور آقاي معاونپس از ايشان . دربارة کنفرانس و هدف آن صحبت کردند
بعد آقاي افتخار عارف نويسندة معروف پاکستاني مقالة خود را . ي سخنراني کردنديمشا

سخنراني از ايران ازي زّالدين ک  و استاد جاللزبان انگليسي نوشته بودند خواندند که به
و آقاي عسکر حکيم تاجيکي و آقاي موسوي از هند بعد آقاي انوار احمد . کردند

 ةها مقال ميان اين مقاله از. هاي خود را خواندند گرمارودي و آقاي اسداهللا حبيب مقاله
در جلسة ديگر . ها بودند حبيب و آقاي عسکر حکيم تاجيکي بهترين مقالهاسداهللا 

کارمندان امروز تني چند از . هاي خود را خواندند چندين نفر از دانشمندان ايراني مقاله
در اين مصاحبه دربارة بيدل و ارزش سخنان . تلويژيون و راديو از بنده مصاحبه گرفتند

آقاي سعيدي روايتي را که » بيدل عرس«توسط برگزاري که وي صحبت کردم و گفتم 
ايشان . اند زنده کردهرا يافت  يست و پنجاه سال پيش در دهلي انجام ميدو در حدود

ائزه مالقات شده که از فخانم  اامروز ب. سزاوار تبريکات صميمانه همة ما هستند
 دانشبنده توسط اشعار ايشان که در مجلّة . پاکستان همراه افتخار عارف آمده بودند

خانم مزبور مقالة خود را دربارة حيرت .  داشتمشد معرفي غائبانه چاپ ميآباد  اسالم
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مسئلة حيرت در کالم «اي تحت عنوان  ن باره مقالهيگفتم بنده هم در ا. بيدل خواندند
  . چاپ شده است۳۴آباد شمارة   اسالمدانشنوشته بودم که در » بيدل

. م صبح عازم تاالر شدي,در تاريخ ششم ماه نوامبر طبق قراري که قبالً طي شده بود
در تاالري که من . کنندگان را در دو تاالر توزيع کردند در جلسة صبحگاهي شرکت

يلي خوب بود و نوبت بنده ي خواندند که خيها بودم بعضي از دانشمندان ايراني مقاله
نوشته بودم که در » بيدل عرس«اي دربارة  بنده مقاله. پس از ظهر در جلسه شامگاني آمد

عرس «امروزي و همچنين تاريخچة تعريف آن در اصطالح آن معني عرس در لغت و 
بيان کرده بودم و گفتم که پس از دويست و پنجاه سال آن روايت زنده شده را » بيدل

هاي خود را دربارة بيدل  بنده مقاله. که موجب سعادت و خوشوقتي بيدل دوستان است
بيدل در منطقه فکر و «تحت عنوان , چاپ رسيده بود هاي مختلف به که در مجلّه

بعد . آقاي سعيدي براي اشاعت تحويل دادم يکجا گردآوري کرده بودم به» انديشه
تهيه » عرس بيدل«ايشان دربارة اطّالعاتي که دربارة . دوستان ايراني مالقات کردم با

ند و سايت گرفت اي براي ايران وب امروز از من مصاحبه. نمودم اظهار خوشوقتي کردند
ازدواج در ايران اقامت ورزيده شخصي بنام عبدالقادر که هندي بودند و اينک پس از  اب

ايشان . مپروفسور شريف حسين قاسمي مالقات و معرفي شدکنند توسط  زندگي ميو 
آدم خيلي ,  لذا براي مالقات آمدند,يون مصاحبة بنده و عکس مرا ديده بودندزدر تلوي

گفت  نماز مغرب از تاالر بيرون آمدم يکي از مسئوالن جلسه خوبي هستند و چون براي
سخنش تمام نشده بود که , شما مالقات کنند اخواهند ب که خانم سيد حسن حسيني مي

ثر اخواهرزاده خود آمدند و پس از سالم و معرفي تقريباً شش  اخانم مزبور همراه ب
 آوردند و گفتند مرحوم سيد اي گذاشته برايم ارمغان هستدر برا حسن حسيني مرحوم 

من نامة شما . دهد ولي زندگيش وفا نکردبنامة شما را  خواست جواب حسن حسيني مي
براستي چندي . توانم در آن خط بنويسم من نمي, ام خيلي خوشخط و خوب بود را ديده

تأثّرات , اثر حسن حسيني» سپهري و سبک هندي, بيدل«پيش بعد از خواندن کتاب 
شان را دربارة  هاي ايشان فرستاده بودم و افکار و انديشه راه با چند پيشنهاد بهخود را هم

همين نامه کرده  خانم در گفتگوي خود اشاره به. داده بودم بيدل مورد ستايش قرار
آقاي حسيني و شفيعي کدکني بودم که  باگفتم من هم خيلي آرزومند مالقات . بودند
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روي را هرصورت ايشان آدرس خانه و نمرة تلفن  به.  فوت شداه متأسفانه يکي از آن
در آن هنگام .  تشريف آوريداخانة م جلد يکي از آثار حسيني نوشتند و گفتند که به

نجام دهيد تا اايشان گفتم که شما وظيفة راهنما را   به,العبا بودند همراه من آقاي زين
آميز ايشان قرارگرفتم و ر رفتارهاي مهريبنده خيلي تحت تأث. خانة ايشان برويم به

 صرفهنگام . اما متأسفانه فرصتي دست ندادم برويخانة ايشان  خواستم که حتماً به
آقايان ابوالقاسم رادفر و فقيهي و آقاي کرازي و مصطفوي و خانم سماواتي  اچاي ب

لذا , چون اين آخرين جلسه بود. ايشان سابقة آشنايي داشته بودم امالقات شد که ب
تقريباً در ساعت ده بعد از ظهر از .  از شنوندگان ايراني هم در آن شرکت کردندبسياري

  .تاالر برگشتيم

  سفر قم
جا مقبرة حضرت معصومه خواهر امام  قم بردند که آن بهما را در تاريخ هفتم ماه نوامبر 

 خواني و استفاده جا ازدحامي بزرگ از مرد و زن براي فاتحه آن.  است)ع( رضامهشتم اما
مقبرة پرشکوه است که نمونة هنر و فن هنرمندان ايراني است . چشمم رسيد روحي به

مراکز مهم ديني و علمي ايران محسوب عالوه قم يکي از  به. ست اکه خيلي ستودني
علماي آن سامان  اشود که متأسفانه نتوانستم از يکي از مدارس آن ديدن کنم و ب مي

مرعشي اهللا  آيت اي که شايد به جا کتابخانه آنهمچنين معلوم شد که . صحبت کنم
ا در آن هنگام باز نبود ترين کتابخانه منسوب است يکي از مهمهاي ايران است ام.  

نژاد رئيس محترم جمهور  روز ديگر قرار بود که شامگاه براي مالقات آقاي احمدي
اش  الط آزادانهزندگي ساده و اخت. جا رسيديم تقريباً نزديک مغرب آن. ايران برويم

روش زندگي  اداد و آن را ب کنندگان و مردم ايراني مرا تحت تأثير زيادي قرار شرکت با
حتماً رئيس » کجا ببين تفاوت ره از کجاست تا به«: شاهان گذشته ايران مقايسه کردم

اي خالي از کر و فر و شأن و شکوه داشته  خواهند يک زندگي ساده جمهور محترم مي
کردند و دربارة بيدل و ايران کنندگان در برابر ايشان سخنراني  د نفر از شرکتچن. باشند

گفتم که . پيشگاه ايشان بگويم بنده را هم فرصتي دادند تا حرفي چند به. صحبت کردند
هم امروز .  انديشمندان جهاني هم بودهة بلکه از جمل,اي محض نبوده بيدل يک گوينده
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ش و زورگويانة بومثالً دربارة سياست . رسد چشم مي هش سودمند با بعضي از راهنمايي
  :گويد بلر و همنوايانش مي

  اگر تسـخيـر دلـهـا در خيـالت بگـذرد بيـدل
  گردد احسان جهد کن کاينجا خداي بنده مي به

 و ديگران براي هجوم ناجوانمردانه اآن مبلغي هنگفتي که آمريکا و بريتاني
ها ويران ساختند  ها نفر را کشتند و خانه نيدند و مليونخرج رسا افغانستان و عراق به هب

شان را   حتماً دلهاي,دادند اگر همين مبلغ را براي رفاه و بهبود مردم اين سامان خرج مي
زيرا اثر احسان و . »دست آور که حِج اکبر است هدل ب«گفتة حافظ  بهآوردند  دست مي به

پندارد در برابر محسن   ميدش را خدااين است که اگر آدمي خوهمجنسان  ي باينيکو
گويد که اگر اخالق حميده و  ميشمارد و در جاي ديگر در همين زمينه  خود را بنده مي

الزم نيست و يم ايتوانيم در جنّت بياس  مي,ريمگذابمعرض نمايش  اوصاف پسنديده را به
  :دوزخ بنشينيم ها به که توسط اظهار شرارت

چه الزم در دل دوزخ نشستن از    در جنّت آسودنحسن خلق بيدل تا توان به  
ها نه تنها کشورهاي اسالمي را مبدل  آمريکا و همنوايانش توسط اظهار شرارتها شرارت

هالکت رسانيده و هزارها نفر  ود را به بلکه هزارها نفر از سپاه خ,اند کده ساخته جهنّم به
ها هم در آن  ساد بازاري و بستن بانکعالوه ک به. اند سپاه خود را مفلوج ساختهاز ديگر 
 بيدل ,اند  روي داده که در نتيجة آن بسياري از مردم شغل خود را از دست دادهکشور

  :چه خوب گفته است
  شک مقبول فضل يزدان باشد بي  دلها از هرکه شاد و خندان باشد  
  ان باشدـدا هراسـکز وي خلق خ  ردود ابدشـناس آن ملعـون راـم  

  :گويد رة اوضاع سياسي وخيم جهان اسالمي در شعري ميهمچنين دربا
  لنـگر حـباب آه از فسـون کشـتي بي  کو فرصتي که فکر سالمت کند کسي  

لنگر شده است که هم ناپايدار است و هم  اينک جهان اسالمي مثل حباب کشتي بي
کدام از سران کشورهاي  ست و طرفه اينکه هيچ اخطر غرق شدن اهمواره مواجهه ب

 کشورهاي اسالمي اين تنها جنابعالي ناز ميان سرا. سالمي فکر سالمت آن را نداردا
آمريکا بگويند که شما   بهيدت کردأملل متّحد جرسازمان  ةد که در اجالسييهست
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بياوريد درخواهيد توسط هجوم ناجوانمردانه کشورهاي اسالمي را تحت سلطة خود  مي
مناسبت تبريکات خيلي صميمانه  بدين. خود کنيدو معادن و ذخاير آنها را تحت کنترل 

 وندکنم و در آخر توفيق بيشتري جنابعالي را از خدا پيشگاه جنابعالي تقديم مي به
  :گويم زبان بيدل مي مسئلت دارم و به

  ست ييسرمايه اگر هست همين دست دعا  ست ييي نه نواـش برگـيه نه آراـا را کـم  
اي ايراد کردند و  نژاد خطابه ترم آقاي احمديدر آخر اين جلسه رئيس جمهور مح

حيث انسان   بهراگفتند که امروز در جهان مسئله انسان مطرح است يعني اگر ما انسان 
 امروز کشمکشي و کشت و يي در دنيايجا مورد تقدير و تجليل قرار دهيم هيچ

دادند  اين موضوع را رئيس جمهور طوري مورد شرح قرار.  روي نخواهد دادکشتاري و
در همين جلسه آقاي . که جميع حضّار تحت تأثير سخنان دآلويز ايشان قرارگرفتند

سعيدي روح رواِن عرس بيدل پيشنهادي براي تأسيس بنياد بيدل در پيشگاه رئيس 
همچنين رئيس جمهور اجازه دادند . جمهور ارائه کردند که مورد قبول ايشان قرارگرفت

مشهد   به)ع(وسيلة هواپيما براي زيارت امام رضا دولت بههزينة  که همة مهمانان را به
  .رندبب

  مشهد سفر به
جا  فرودگاه مهرآباد رفتيم و از آن  بههاي که قبالً ذکر شد روز ديگر شامگا بر طبق برنامه

هتل جم اقامت  مشهد رسيديم و راست به سوار هواپيما شده در ظرف يک ساعت به
قدر رفتارهاي مهرآميز نشان دادند که ما تحت  اني ما آن جا ميزبانان ايرهورزيديم و هم

زيارت مقبرة  شان به طوس رفتند ولي بيشترين روز ديگر چند نفر به. تأثير آن قرارگرفتيم
بزرگ از مرد و زن بود  لذا ازدحامي , بود)ع(جا سالروز تولّد امام رضا امام رضا رفتند آن

اينجا .  البتّه از دور فاتحه خوانديم,وضه برسيمها نتوانستيم نزديک ر همة تالش که ما با
روز ديگر . هنرهاي هنرمندان ايراني در ميناکاري و بناسازي موجب دلگرمي بنده شد

شان را  هاي پررونق سير بازار رفتيم و نحوة زندگي مردمان و رفتار تاجران و دکان به
شد باز هم کمتر از آن  حتماً ايران اگر از کشورهاي خيلي پيشرفته محسوب نمي. ديديم
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هاي  اند و تالش جا دربارة کشور و تعالي و پيشرفت آن خيلي حساس نيست و مردم آن
  .آيند دارد  خوشةدهند که اين امر آتي پيگير را ادامه مي

اين نخستين سفر ايران بوده و شايد آخرين هم باشد و تأثّرات بنده اين است که 
کنند يکي از دوستان  دين اسالم پيدا مي هيج گرايش بتدر پس از انقالب اسالمي مردم به

بنده آقاي شريف حسين قاسمي گفتند که من در زمان شاه آمده بودم و ديده بودم که 
برکت انقالب اسالمي  اين کم نيست که به. ايرانيان خدا را تقريباً فراموش کرده بودند

آيند  يکي از آثار خوش. اند دا کردهدين اسالم پي هاند و گرايشي ب خدا شده ايشان متوجه به
نوشته بودند که حتماً را ر ديوارها بسياري از آيات قرآني بانقالب اين بود که در شهر 

ه عاليکه زنان ايراني هم تحصيل   دوم اين,آميز بوده است گناههاي  جاي نشين عکس
ايشان خيلي کند و  دوش مردان کار مي هند و در هر اداره و دفتر و مؤسسه دوش بارد

که  اند که بنک شايسته و مرتّب هستند و هنگام صحبت کردن اين امر را رعايت مي
کنيم و چطور بايد ايشان را مخاطب کنيم که البتّه اين تأثير تحصيل و تربيت  صحبت مي

اين تأثّرات آرزومند توفيق بيشتر ايشان در راه تعالي و ترقّي مادي و معنوي   به.است
  .هستم

  .اد ايرانزنده ب
  


