
 

 

دانشكدهء زبان و ادبيات دري ،دانشگاه كابل   

 همايش و نقد دو كتاب از استاد سميع رفيع

  صفحه623در » ابوالمعاني ميرزا محمد عبدالقادر بيدل، نقد شاعر آيينه ها« كتاب 

  صفحه302در » با بيدل، مقاالت و سخنراني هاي استاد سميع رفيع« كتاب 

 

  آمر بخش زبان و ادبيات دري، دانشگاه كابل                    دكتور اكرام الدين حصاريان،

  بنام خدا

  پس از عرض سالم و ادب



دانشكدهء زبان و ادبيات دري دانشگاه كابل، افتخار دارد كه امروز، محفلي را به پاس چاپ كتاب هاي ارزشمند استاد گرانمايه، سميع 

راز كشور كه در مورد ابعاد گوناگون شخصيت عرفاني و فرهنگي حضرت ابوالمعاني رفيع، شاعر، نويسنده، پژوهشگر و موسيقيدان ط

ميرزا محمد عبدالقادر بيدل، عارف سترگ و شاعر ملكوتي زبان دري كه در كشور خود مان افغانستان از آوازه و صيت فوق العاده 

   .برخوردار است، داير نموده است

ون كارنامه هاي بسيار درخشان يكي از فرهيختگان زبان و ادب دري است كه در راستاي تبليغ و امروز در اين محفل، نقد و ارزيابي پيرام

اين شخصيت بزرگوار، . ترويج افكار و انديشهء بيدل چه در اروپا و چه در افغانستان خدمات بسيار قابل قدري را انجام داده است

  .ر و موسيقيدان با تواضع، جناب استاد سميع رفيع استندهمانگونه كه قبأل به عرض رسانيدم، شاعر، نويسنده، پژوهشگ

استادان صاحب نظر . محفل امروز ما، معرفي و نقد دو كتاب ارزشمند استاد رفيع و گرامي داشت از كاركرد هاي شان در اين راستا ميباشد

  .ما كه در اين جا حضور دارند، سخنراني ها و نقد هاي در اين رابطه خواهند داشت

  :ين محترم، استادان ورجاوند و گرانمايهحاضر

من در قدم نخست، تشريف آوري محترم استاد رفيع و ساير مهمانان گرانقدر و استادان بزرگوار را، به خصوص، عارف بسيار شناخته شده 

 هم چنان استاد  وي وجوديو گرانمايه، شاعر شناخته شدهء كه در غزل عرفاني امروز در كشور ما دست اول را دارد، استاد حيدر

 .ور ليوال، يك تن از فرهنگيان شناخته شدهء كشور ما در زبان و ادبيات  پشتو نيز حضور بهم رسانيده اند، خير مقدم مي گويمعبدالغف

ه تشريف آوري استادان زبان و ادبيات دري را كه عمر عزيز و گرانمايهء شان را در امر تربيت و پرورش دانشجويان اين وطن صرف كرد

اند و بدون ترديد در بخش هاي گوناگون ادبيات دري، اعم از زبان شناسي و ادبيات شناسي، عرفان و تصوف و ساير رشته هاي ادبي، 

  .تحصيالت اكادميك و گسترده دارند، خير مقدم و خوش آمديد مي گويم

هء علمي ام در مورد بيدل و بيدل گرايان معروف من درست به خاطر دارم كه چهار سال قبل، زماني كه مي خواستم رسالهء را جهت رتب

من در . بدخشان در قيد قلم بياورم، البته استاد رهنماي من، پروفيسور داكتر عبدالقيوم قيوم بودند كه خوشبختانه  اين جا حضور دارند

دست آوردم، اما آن مطالب ه مطالب مختلف و گوناگوني را از هرطرف ب. جستجو، تجسس و تفحص مطالب و مأخذ در مورد بيدل شدم

كه از طريق انترنت برايم رسيده بود، خيلي براي من راهگشا بود و گپ هاي بسيار تازه و متنوع و خوب را از هر منظر و ديدگاه بسيار 

فروشي براي در يكي از روز ها كه در كتاب . نويسندهء اين مطالب، استاد سميع رفيع بود. عالي در رابطه با عرفان و تصوف بيدل داشت

خريدن و جستجوي كتاب در شهر نو كابل رفته بودم، حسب اتفاق به شخصي برخوردم كه مانند من در جستجوي آثار چاپ شده در 

پس از سالم خود را برايش معرفي كردم كه داكتر حصاريان استم و رسالهء در مورد بيدل سردست دارم، دنبال مطالبي يا . مورد بيدل بود

فعأل تنها از نوشته هاي سودمند يك استاد  بنام سميع رفيع .  كه در بارهء بيدل نوشته شده باشد و بتوانم از آن استفاده كنمكتابي مي گردم

  .از آن روز ببعد معرفت من با ايشان آغاز شد. استاد رفيع، پس از چند لحظه خود را به من معرفي كردند. استفاده مي كنم

تي كه در كشور ما موجود بود، در راستاي بيدل و ديگر مشاهير كاري اساسي انجام نشده، البته ما در دوستان مي دانند، نظر به مشكال

  .يكي از اين بزرگمردان، استاد رفيع استند. كشور خود بيدل شناسان بسيار خوب داريم كه زبان بيدل را درك مي كنند

در اين محفل حضور دارند كه از فيض دانش شان، هزاران هزار دانشجو از امروز بزرگترين دانشمندان عرصهء زبان و ادبيات ما : دوستان

  .اين دانشگاه و اين دانشكده مستفيض گرديده اند

پروفيسور داكتر استاد عبدالقيوم قيوم، استاد كرسي بيدل شناسي در دانشگاه كابل،استاد خواجه محمد نيستاني كه عمأل به تدريس افكار 

 ل اند، استاد بسيار بزرگوار و گرانمايهء ما، استاد حيدري وجودي كه سرتاج غزل سرايان عرفاني كشور ماو انديشه هاي بيدل مشغو



استند و ايشان از حال و شور عرفان و تصوف بهره دارند، پروفيسور داكتر حسين يمين و داكتر صاحب وفا، استادان مسلم در زبان و 

  . زبان و ادبيات از خود بجا گذاشته اندادبيات دري كه آثار ناب و بي شماري در عرصهء

من از استاد بسيار گرانمايه و ورجاوند، استاد كرسي بيدل شناسي در دانشگاه كابل، جناب پروفيسور عبدالقيوم قيوم، دعوت مي كنم تا 

 . نمايندگفته ها و نقد شان را در رابطه با دو اثر استاد رفيع به فرهيختگاني كه در اين جا حضور دارند، ابراز

 

            م، استاد زبان و ادبيات و استاد كرسي بيدل شناسي دانشگاه كابليوپروفيسورداكتر عبدالقيوم ق

  بنام خدا و سالم به شما فرهيخته گان ارجمند

  . سپاس از داكتر صاحب حصاريان، آمر بخش زبان و ادبيات دري دانشگاه كابل

در اين جا استاداني . تاب هاي ارزشمند استاد سميع رفيع، سخناني چند به حضور شما ارائه كنمقرار است امروز در محفل نقد و همايش ك

كه در » مروري بر ادبيات معاصر« نيز حضور دارند، مثل استاد حيدري وجودي، شاعر بزرگوار كه در يكي از كتاب هاي من زير نام 

اگر صحبت هاي من در مجموع شامل . بيات عرفاني گپ هاي گفته شده استدانشگاه تدريس مي شود، راجع به شعر شان و مقام شان در اد

  :در همين رابطه مي خواهم بيتي را بخوانم. مطالب قابل شنيدن نباشد، بر من ببخشاييد

  خود  را  بزرگ   ديدن   شرط   ادب  نباشد            در محفلي كه خورشيد اندر شمار ذره است

ع، از سال ها به اين طرف آشنا استم، از خالل نوشته هاي شان و از توانمندي شان در آفرينش اشعار بسيار من، با جناب استاد سميع رفي

استاد رفيع، سال هاي چند در راستاي افكار و شعر بيدل تفحص كرده، مطالب قابل توجه را به حلقات ادبي و فرهنگي .  ناب، پخته و سخته

 شد كه تا بعد از خوانش دو كتاب جناب استاد رفيع، اگر مطالبي داشته باشم، در راستاي اين كتاب براي من وظيفه سپرده. تقديم داشته اند

را مطالعه كردم و با مروري كه در اين » ابوالمعاني ميرزا محمد عبدالقادر بيدل، نقد شاعر آيينه ها « كتاب  .ها در اين مجلس عرضه كنم

  . ي من معلوم شد كه واقعأ استاد رفيع در فهم كالم بيدل، آدم رسيده و بلند پايه استكتاب داشتم، بسيار چيز ها را آموختم و برا

من خودم سال هاي كه در دانشگاه تهران درس مي خواندم و بعد ها چندين سالي . خوب، نقد كردن كتاب شاعر آيينه ها، كار سادهء نيست

 حتي گاهگاهي در منزل شخصي استاد شفيعي كدكني با ايشان مالقات هاي متواتر در سيمينار هاي بين المللي به تهران سفر هاي داشتم،

  . نيز داشتم و از محضر ايشان استفاده برده ام



لهذا، داكتر شفيعي كدكني، دانشمند خراساني االصلي كه عمر عزيز خود را در تحقيقات و پژوهش ها در راستاي شعر، ادب و عرفان 

ن ها نوشته  بر آآثار شعرا را مرور كرده و متن هاي انتقادي بسيار منقع. تنم به يادگار گذاشته استخراسان سپري كرده ، آثار بسيار مغ

  . است

توجه به بيدل در ايران امروز، سابقهء دراز دامني ندارد، بلكه از چند سال به اين سو تعدادي از پژوهشگران در راستاي انديشه و شعر 

نابر آن، داكتر شفيعي كدكني، خودش يكي از آغازين پژوهشگران در عرصهء ادب و فرهنگ است و ب. بيدل، مطالبي را ابراز داشته اند

  يك پهلوان بسيار پرقوت و نيرومند، آيا با اين پهلوان پرقوت و نيرومند مي شود آدم مقابله كرد؟ 

اثر داكتر شفيعي كدكني ، مكث » ر آيينه هاشاع« من فكر مي كنم كه آقاي استاد رفيع در خود همين توانمندي را ديده است كه دركتاب 

به اين سبب، ما به توجه استاد رفيع ارج . بكند و نقاط ضعف و برازندگي هاي اين كتاب را در البالي كتاب نقد شاعر آيينه ها، بازگو كند

  .كاظم كاظمي، انجام داده استمي گذاريم كه در كار سنجش گري در راستاي گفته هاي داكتر شفيعي كدكني و بعضي ها، از كساني مثل 

وقتي كه نقد و بررسي كتاب شاعر آيينه ها را مالحظه كردم، چيز هاي قابل توجهي يافتم و به طور كلي، كار جناب استاد سميع رفيع را 

د، آن ها قابل توجه يك كار بسيار ارزشمند ارزيابي مي كنم و نكاتي را كه در راستاي ابراز نظر هاي داكتر شفيعي كدكني ابراز داشته ان

  .است

استاد رفيع در آغاز كتاب شان، حرف هاي با خواننده گان كتاب دارند، در زير همين عنوان، مطالب بسيار مهمي را با خواننده گان در ميان 

متثال مي جويند به  در رابطه به نشو و ارتقاي انسان، صحبت هاي بسيار قابل توجهي دارند و اله، در همين آغاز كتاب،مي گذارند، از جم

  .فرمايشات شاعر همه دوراني ما، موالنا جالل الدين محمد بلخي كه در مثنوي معنوي در همين رابطه گفتني هاي قابل توجه دارند

جناب استاد رفيع، در همين گپ هاي آغازين شان، حالي مي كنند كه چرا غربي ها توانستند نظريه پردازان، فالسفه و بزرگان خود را به 

جهان غرب معرفي بكنند، ولي چرا ما نتوانستيم چهره هاي بسيار برازندهء ما را كه در راستاي فرهنگ و تمدن، نجوم، عرفان و تصوف 

  . داريم، به جهانيان معرفي كنيم؟ و اين يكي از ضعف هاي ماست كه در اين راستا كوتاهي هاي داشتيم

، ضبط و ربطي بعضي »شاعر آيينه ها « بيدل حرف مي زنند، به اين معني كه در كتاب جناب استاد رفيع در ارتباط به درست نويسي آثار 

موارد مربوط به كالم بيدل، از لحاظ درست نويسي، كوتاهي هاي دارد و ايشان همان مسايل را ارائه نموده، به بعضي قواعد درست نويسي 

 و پس از آن در كتاب شاعر آيينه ها انعكاس مي يافت، دقيق در اين زمينه كه چگونه مي بايست اشعار بيدل درست نويسي مي شد

در اين رابطه، مثال هاي . درست نويسي اشعار بيدل نيز مراعات نشده است» شاعر آيينه ها« بدين معني كه در كتاب . مشخص نموده اند

  .بسيار متعدد در كتاب جناب استاد رفيع آورده شده است

هء صور خيال، جوانب هنري، پهلو هاي ابهام و انعكاس زبان گفتاري در شعر بيدل، مطمح نظر جناب در كتاب جناب آقاي رفيع، در بار

  . آقاي رفيع قرار داشته است

ما مي دانيم كه بيدل از لحاظ داشتن صور خيال در سبك هندي يا مكتب هندي كه جناب آقاي رفيع با اين اصطالح بسيار موافق نيستند، 

 مسايل را تحليل مي كنند، ايشان به اين نظر اند كه هر قدر صور خيال بسيار زياد پيچيده. اصطالح تذكر مي دهندچگونه مواردي را به 



باشد، كالم را به اغراق مي كشاند، ولي باز توضيح مي كنند كه منظور شان همان اغراق نيست كه انسان نتواند مسايل را به درستي درك 

شهء بيدل در البالي تصوير هاي صور خيال وي به اندازهء پرقوت است كه يافتن مراتب قوت بندي از بكند، بدين معني كه ژرف هاي اندي

بنابر آن، اين گپ منافي اين نيست كه بيدل گويا از لحاظ بلند آفريني و تصوير سازي كوتاهي هاي . طرف خواننده، كار آساني نيست

ده گي وي كدام دليل مشخص تصويرسازي، يا زماني داشته باشد، بلكه ماهيت كالم داشته باشد و يا كالم وي مغلق و پيچيده باشد و پيچي

به همين سبب، چون در داشته هايش، اشعارش، مسايل مختلف را در ارتباط معني . بيدل نظر به ويژه گي آفرينشي وي همين گونه است

  .مي گوييم» ابوالمعاني بيدل « ل، ما بيدل را آفريني از راه ارائهء تصوير سازي و هنرپردازي بيان مي كند، به همين دلي

آقاي رفيع به شفيعي كدكني خورده مي گيرد كه بعضي مطالبي كه در كالم بيدل بسيار در اوج قرار دارد، اين كالم بيدل با بعضي از 

ين مضمون را در دورهء ماستري مقارنهء آثار از لحاظ بررسي ادبيات تطبيقي كه خوشبختانه من ا. اشخاص ديگر در معاصر مقارنه مي شود

تدريس مي كنم، اصول و پرنسيپ هاي خاصي دارد كه نمي شود يك شاعر بلند پايهء دوره هاي گذشته را با شاعر بسيار برازندهء دورهء 

  .معاصر كه وي در حال و هوا و شرايط مشخص ديگر قرار دارد،  مقارنه كرد

در همين ارتباط، جناب آقاي رفيع مثال هاي متعددي را براي نشان دادن تعالي كالم بيدل در عرصهء پروردن معاني و در عرصهء تركيب 

بيدل، واژه هاي ناب و سچه را از گنجينهء زبان برگزيده و آن ها را مثل يك استاد . متناسب واژه ها آورده است كه شايان توجه است

  . انه هاي مرواريد به سان يك هميل بسيار زيباي متناسب شعري درست كرده استچيره دست مانند د

اين گپ ها، ارزش . در ارتباط با سبك هندي، جناب استاد رفيع گپ هاي دارند كه قابل توجه است و ما نمي توانيم از آن صرف نظر كنيم

  .خود را دارند

تازه و معني آفريني در رابطه با بيدل و اشعار وي، نكات قابل توجهي در كتاب در مورد نوپردازي و خيال خاص، سخن نو، نوگرايي، طرح 

  .استاد رفيع وجود دارد

آقاي رفيع، آن چه را كه به صورت دقيق از پرويزن نقد گذشتانده، بسياري از جهات، به اصطالح نادرستي » نقد شاعر آيينه ها« در كتاب 

در يك مورد، شفيعي كدكني در . آن ها را برمال كرده است و مواردي را نشان مي دهدها و ضعف هاي كه در اين كتاب وجود دارد، 

. ارتباط معني بعضي كلمات دوچار يك نوع سردرگمي شده است، آقاي رفيع همان موارد را مشخص مي سازد و همان شعر را معني مي كند

  :به طور مثال در يك جاي آمده است

  نيست غير از بال قمري پنبهء ميناي سرو           استشعلهء ادراك خاكستر كاله افتاده 

اين بيت، بسيار قابل توجه است، جناب آقاي رفيع اظهار كرده اند كه آقاي كدكني در تعبير اين بيت، در فهم و معني حقيقي آن يك كمي 

جناب استاد . اط با اين بيت ارائه كرده اندبه راهي رفته اند كه گويا قابل بازنگري است و استاد رفيع توضيحات قابل توجه را در ارتب

ير را با جناب كدكني مقارنه بكنند، مثال هاي متعددي از كالم بيدل مي ت را در كتاب شان معني و اين تعبرفيع، قبل از اين كه اين بي

ير ها در اشعار و ه مماثل اين نوع تعبالي بدارند كآورند كه در آن كلمات، مينا، سرو، قمري و پنبه بكار برده شده است تا براي خواننده ح



نظريات بيدل به كثرت استفاده شده و به اين سبب راه را براي انتقال درست معني همين بيت براي خواننده هموار ساخته اند كه اين يك 

  .كمك بسيار بزرگ است

ه اند و مشكالتي كه در اين ناحيه بوده، آن ها ، جناب آقاي رفيع مكث كرد»شاعر آيينه ها« در بارهء چگونگي انتخاب غزل ها در كتاب 

  . را يادآور شده، توضيحات الزم را در ارتباط انتخاب اين غزل ها افزوده اند

، » بيدل گرايي در افغانستان« و » بيدل در ايران« ، »يك نگاه تأمل برانگيز در ديوان غزليات بيدل« جناب استاد رفيع، در زير عنوان 

اين مطالب را كه .  اند كه نهايت قابل توجه است، به خصوص به آن هاي كه در فكر خواندن آثار و اشعار بيدل استند مطالبي را نگاشته

  .نام بردم، بسيار قابل توجه است

عر شا« ، نقد و بررسي شايستهء است از كتاب »ابوالمعاني ميرزا محمد عبدالقادر بيدل، نقد و بررسي شاعر آيينه ها« در حقيقت، كتاب 

  . اثر جناب داكتر شفيعي كدكني استاد دانشگاه تهران» آيينه ها

 و از خداوند متعال استدعا داريم كه اين گونه فعاليت هاي ادبي مبنابر اين، ما بر كلك سخن آفرين جناب استاد سميع رفيع آفرين مي گويي

  .و فرهنگي شان هميشه و مستمر باشد

  تشكر از توجه شما

 

  نجم العرفا، استاد حيدري وجودي                                                  

  :فشردهء صحبت استاد وجودي

استاد حيدري وجودي، نخست صحبت هاي استاد قيوم قويم، استاد كرسي بيدل شناسي زبان و ادبيات دانشگاه كابل را كه از ديد تخصصي 

  :ارزيابي شده بود، تحسين نموده، گفتند

  .ند حكيمي كه گواه ثبوت كماالت انسان، كالم را آفريدبنام خداو «"

استاد قويم، استاد انديشمند، با صالحيت و باال مقدار ادبيات دانشگاه كابل، در مورد كتب و آثار استاد سميع رفيع صحبت مفصل نموده و 

  ». گهر بيدل، اين اعجوبهء زمان دانستنداين پژوهش هاي با فضيلت علمي را نشانهء از توانبخشي هاي شخصي وي در مورد شخصيت واال



پس از آن، استاد حيدري وجودي، بيدل را عارف پرقدرت دنياي معرفت، عرفان و تصوف خطاب نموده، فرمودند كه كالم پرصالبت بيدل 

ي عرفاني و انواع بر كليه مكتب ها. وي بيدل را ستارهء پرجاليش جهان معرفت و كالم ناميد. مملو از نازك خيالي هاي عارفانه است

  .معرفت صحبت مفصل نموده، باريكي هاي كالم بيدل را با سپردن اشعار باحالوتش به بررسي مفصل گرفت

استاد حيدري وجودي، مرد صاحب دل و فاضل گرانمايهء كشور در مورد نوشته ها و كتب  سودمند استاد سميع رفيع كه شخصيت 

ي تشريح داشته، وي را منبع الهام از عرفان و محل بروز انديشهء معنوي اين سالكان راه ملكوتي بيدل را با تمام قوت و صالحيت علم

 خطاب نموده، بر ا با كالم پروزن ابوالمعاني بيدلاين عارف روزگار ديده و صاحب دل، جناب رفيع  را مرد دير آشن. حقيقت دانست

  .كاركرد هاي وي تحسين سپرد

رتحرك و عالقمند به ادبيات، شعر و موسيقي از آوان صباوت وانمود نموده، بر توانمندي و صالحيت جناب وجودي، استاد رفيع را  مرد پ

همچنان اضافه نمودند كه استاد رفيع مطالعات زياد و دقيق در . فكري و علمي اش بر هنر گرايي موسيقي و شعر عميقأ اشارهء اساسي كرد

ظر ايشان، آن چه در راستاي بيدل شناسي استاد رفيع، كمال ظرفيت وجودي شان را به ن. عرفان، ادبيات و فرهنگ هاي گوناگون دارد

  .تقويت بخشيده است، همانا شناخت عميق استاد رفيع از موسيقي عملي و نظري است

ه گان باالدست استاد حيدري، آقاي رفيع را شخصيت باالانديش دانسته، اضافه نمودند كه در دوران ادامهء دروس مكتب، همواره با بلندپاي

  .عرفان، تصوف، موسيقي و ادبيات و دانشمندان ، سر صحبت و آشنايي داشته و پاي صحبت اين برگزيده گان دنياي فضيلت نشسته است

استاد حيدري ، معرفي و شناسايي آثار بيدل را توسط استاد رفيع، كه مرد توانمند و پركار در اين عرصه است، با قاطعيت طرف تأييد و 

  .د قرار دادتمجي

 

 استاد خواجه محمد نيستاني                

 فشردهء صحبت استاد نيستاني

استاد خواجه محمد نيستاني كه بيدل را در دانشكدهء زبان و ادبيات دري در دانشگاه كابل تدريس مي كند، پس از سالم و خوش آمديد به 

بدالقيوم قيوم و عارف گرانمايه، جناب استاد حيدري وجودي، به عمق و ژرفاي مهمانان و استادان گرامي، به تاييد سخنان پرارج استاد ع

كالم ملكوتي بيدل و ابعاد فكري وي اشارات بسيار ظريف نموده، عالقمندان بيدل را از آن جا كه كالم ابوالمعاني تركيبات پيچيده و 



 وارسته و صاحب انديشه بوده، دانش بسياري از علوم و فلسفه را وي افزود كه، بيدل، عارف. غامض دارد، به حوصله مندي و تأمل فراخواند

  . آموخته بود، از اين سبب آثار وي حاوي آموزه هاي مختلف در عرصه هاي گوناگون است

گرفته استاد نيستاني، به كاركرد هاي استاد سميع رفيع كه ابعاد مختلف فكري بيدل را با زبان پر رمز و رازش در اين دو كتاب به بررسي 

  .  است، تحسين سپرده ، نبشته هاي گرانبهاي شان را به دنياي ادبيات و بيدل دوستان و بيدل پژوهان راستين، غنيمت روزگار دانست

اشاره نموده، گفته » نقد شاعر آيينه ها«هم چنان، استاد نيستاني، در مورد سبك هندي و آورده هاي استاد رفيع در اين موضوع در كتاب 

  . د رفيع را قابل توجه و با ارزش تلقي نمودهاي استا

 

 استاد سميع رفيع

:فشردهء صحبت استاد رفيع   

  به نام آن كه دل كاشانهء اوست

به  .استادان نهايت گرانقدر، دانشمندان معظم و صاحب دالني كه در اين محفل حضور داريد، سالم  و ارادت صميمانه ام  را بپذيريد

لط به زبان و ادبيات دري كه بر من منت نهاده، نقد ها و فراآورده هاي شان را در رابطه با كتاب هايم در مورد خصوص استادان مسلم و مس

  .ابوالمعاني بيدل، پيش كش نمودند

سپاس بي حد از نجم العرفا جناب استاد حيدري وجودي، شاعر توانا و كسي كه از هنگام كودكي پاي صحبت شان نشسته از حضور گرم 

 . مواره مستفيض گرديده امشان ه

من، همواره كوشيده ام تا در .  افتاد صاحب سخن و صاحب دلتاب هاي من مقبول خاطر استادانخدا را شكر گزارم كه پژوهش ها و ك

  .هاي ثمين معاني را  از بحر بيكران معرفت ابوالمعاني بيدل برچينم و حتي االمكان در ظلمت عبارت گير نكنم

اين بحر مواج، سرشار از گوهر هاي بي شماري است كه مرا ياراي شناوري در آن نيست و . اني از آموزه هاي مختلف استبيدل، بحر بيكر

از اينرو در آغاز . بهرهء من از اين گوهر ها، اصدافي است ناچيز كه بصيرت كم توانم آن ها را بر كناره هاي اين بحر پر تموج يافته است

  :، اظهار عجز نموده ام بيدلنيكتاب با اين بيت ابوالمعا

  به خاكستر رسم گر آشناي خوي او گردم           خسي معذور و ذوق الفت آتش جنون است



بدون هيچ مجامله از ژرفاي درونم گواهي مي دهم كه نوشتن اين دو كتاب يك گام بسيار كوتاهي است در اين مسير طوالني كه بايد 

  .دسواركاراني كارآمد آن را طي كنن

اهميت دارد، چند نكتهء جالب است كه خوشبختانه از زبان استادان مجرب استماع » نقد شاعر آيينه ها« آن چه كه براي من در كتاب 

  :كردم و آن نكات عبارت اند از

يينه شاعر آ«مقارنه نمودن بيدل با شعراي امروز از ديد ادبيات تطبيقي، كه جناب داكتر محمد رضا شفيعي كدكني در كتاب  �

كالم بيدل با بعضي از « " :در اين زمينه از استاد قيوم قويم شنيديم كه گفتند. بيدل را با شعراي امروز مقارنه كرده است» ها

مقارنهء آثار از لحاظ بررسي ادبيات تطبيقي كه خوشبختانه من اين مضمون را در . اشخاص ديگر در معاصر مقارنه مي شود

 اصول و پرنسيپ هاي خاصي دارد كه نمي شود يك شاعر بلند پايهء دوره هاي گذشته را با دورهء ماستري تدريس مي كنم،

 »“.شاعر بسيار برازندهء دورهء معاصر كه وي در حال و هوا و شرايط مشخص ديگر قرار دارد،  مقارنه كرد

در اين رابطه نيز از استاد قيوم . ه استاستاد شفيعي كدكني، زبان و كالم  بيدل را نمونهء ابتذال و عبرتي براي نسل جوان خواند �

  :قيوم شنيديم كه فرمودند

در همين ارتباط، جناب آقاي رفيع مثال هاي متعددي را براي نشان دادن تعالي كالم بيدل در عرصهء پروردن معاني و در عرصهء تركيب « "

ا از گنجينهء زبان برگزيده و آن ها را مثل يك استاد بيدل، واژه هاي ناب و سچه ر. متناسب واژه ها آورده است كه شايان توجه است

  "». چيره دست مانند دانه هاي مرواريد به سان يك هميل بسيار زيباي متناسب شعري درست كرده است

  :در مورد سبك هندي، نيز جناب شان بر داشته هاي من مكث نموده، فرمودند كه �

اين گپ ها، . هاي دارند كه قابل توجه است و ما نمي توانيم از آن صرف نظر كنيمدر ارتباط با سبك هندي، جناب استاد رفيع گپ « "

  "»..ارزش خود را دارند

به آن توجه نشده، بلكه بيهوده و زايد » شاعر آيينه ها« در مورد درك كالم عرفاني بيدل كه در كتاب جناب شفيعي كدكني  �

  . استاد حيدري وجودي به آن اشارات دقيق داشتنددر اين مورد، استاد قيوم قيوم و جناب. تلقي شده است

  .توجه به زبان گفتاري بيدل كه در آن، وازه ها و مصطلحات مردم افغانستان چشمگير است �

  :فرزانه گان نهايت عزيز

سلك تحرير در من بيشتر صحبت نمي كنم، چون در اين دوكتاب گفتني هايم را در مورد بيدل واالگهر كه قريب هزار صفحه مي شود، به 

  .آورده ام

 .سپاس فراوان از همه فرهيخته گان  و استادان فزون مرتبت كه در اين راهم رهين منت و بزرگواري خويش كردند

******************** 

  .ء از جانب استادان زبان و ادبيات دري دانشگاه كابل به استاد سميع رفيع تفويض گرديددر ختم همايش، تقديرنامه



                         

 

دانشجويان دانشكدهء زبان و ادبيات دانشگاه كابل،  از استاد رفيع نهايت صميمانه پذيرايي نموده، از كاركرد هاي شان، به خصوص برنامه 

را  شده  با راديوي امريكا كه از سوي مجري دانشمند و فرهنگ دوست، جناب عمر ملكيار سال گذشته اج شان و فرهنگي، علميهاي ادبي

 . د، به نيكويي و تحسين يادآور شدندبو

جناب استاد رفيع بيشتر از سي مصاحبه ها پيرامون مشاهير بزرگ، چون موالناجالل الدين محمد بلخي، موالنا جامي، اميرخسرو بلخي، 

هاي آموزشي ادبي با راديوي امريكا ابن سينا، شيخ سعدي، حاجي غالم سرور دهقان، ابوالمعاني بيدل، موسيقي و انواع شعر و ديگر برنامه 

   .داشتند كه نهايت آموزنده بود

  

  انجمن گسترش انديشه و عرفان موالنا و بيدل


