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 ۲۰۱۵ گستا ۲۴                                                                                                            بینش رشید

 تقریظ
 

چند صباحی پیش دوست گرامی و هنرمندم استاد عبدالتواب وهاب مجموعۀ شعری بانو صالحه وهاب واصل را بمن 
سطری  چندافغان دادند و خواستند تا آنرا بخوانش بگیرم و اگر فرصت دست دهد در پیرامون کرده های این شاعرۀ 

  .به شیوۀ تقریظ بنویسم
ریظ و نقد علمی و ادبی را بر خود نمی بینم اما این مجموعه را عرض کردم که البته من صالحیت نوشتن تق

میخوانم و چون با شعر و صنایع شعری و چگونگی های آن یک خورده معلومات دارم و چند صباحی افتخار 
را در گذشته داشته ام، البته پس از ملک الشعرا استاد عبد السحق بیتاب شاگردی و مصاحبت های شادروان 

گزینه اگر گستاخی تلقی نشود، نظر خود را تا آنجا که با احساس و بر داشت های خودم توافق داشته اند مطالعه این 
و بر دلم چنگ زده اند در اطراف کرده های شان بیان خواهم داشت و اگر نارسایی های در تبصره های من 

خوانندگان دانشمند یکه تذکرات این میخوانند، التماس من اینست تا هم شاعرۀ روشن فکرما بانو وهاب واصل و هم 
ن نظرات مرا پارینه خواهند پنداشت با لطف عمیم شان اغماض فرمایند و آنچه م موسپید عاجز را که یقینا بعضا  
  د.نوشته و یا گفته ام ارج نگذارن

 
معلومات نداشتم، اما به هر حال وقتی من مجموعۀ اشعار بانو وهاب واصل را گرفتم، البته تا هنوز از محتوای آن 

زمانی که آنرا گشودم بر آن شدم تا این گزینه شعری را از آغاز بخوانم، بنأ نخست، به تقریظ ها و پیش گفتار های 
که در آن صورت گرفته بود پرداختم و دریافتم که اولین تقریظ از داکتراسد هللا شعور بچاپ رسیده بود که 

ی را احتوا میکرد که از هر لحاظ برازندگی داشت و تبصرۀ دیگر به گونه خوشبختانه همه نوشتار های شان مطالب
یک معلومات در بارۀ سوانح و شخصیت علمی و تحصیل شاعره آمده بود که آنهم الزم بود تا درین گزینه به نوشتار 

  .می آمد
 

، به گونه ایکه در درین مجموعه شروع گردیده 22غزلیات شاعرۀ توانای ما بانو صالحه وهاب واصل از صفحۀ 
هر صفحه کتاب یک شعر شان زیر یک عنوان بچاپ رسیده بود. وقتی من اولین غزل شاعر را زیر عنوان 
)ژرفای عشق( بخوانش گرفتم و نخستین مطلع آنرا خواندم، دریافتم که این شاعر از آن قماش شاعرانی نیستند که 

کرد و ازین شعر و مفاهیم علیا و ملکوتی آن نباید گذرا سیر معنی را فدای قافیه سازند، با خود گفتم باید درنگ 
  .نمود

فقط چهار مصرع اول شعر را به قسم مشت نمونه خروار درین جا نقل میکنم، یقین دارم باقی این سروده را خود 
  . شما درین مجموعه میخوانید و به ماهیت عرفانی این غزل خود را آشنا می سازید

 
 تعمیر میشودکاخ دلم به عشق تو 

 هر خواب من به نام تو تعبیر میشود
 بر صفحه صفحۀ دل من نقش میشوی
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 با رنگ عشق نام تو تحریر میشود
 در هر نظر به دیدۀ من جلوه میکنی
 ژرفای جان ز نور تو نتویر میشود

ر میخوانید و به خوانند گان گرامی این مجموعه یقینأ این حقیقت را درک خواهند فرمود که این شعر را وقتی تا اخی
مفهوم عرفانی آن ملتفت میگردید،مثلیکه دیگر شعرا و سخنوران بزرگ معموأل در کتب شعری و دواوین منظوم 

  .شان در، در آغاز به چاپ میرسانند، مفهوم یک شعر حمد و سپاس را میرساند و جلوۀ ملکوتی را به خود میگیرد
مجموعه خواندم، با روشنایی و وضاحت تام دریافتم که شاعر  هنگامیکه شعر دوم و سوم را تا غزل چهارم درین

جلوه ها و اشارات عرفانی را با شیوایی و زیبایی تمام در مصارع مقبول اشعارشان آورده و به منظومه های دل 
 انگیز شان بوی عرفانی داده است. بطور مثال، به غزل دیگری درین مجموعه به نام )عقل خام( نظری بیاندازید

 :این سه بیت آنرا بخوانیدو 
 

 طلسم حیرتم آئینه دار عکس رخت
 تا به پا چو تو پاکم رسکز آب لطف تو 

 دریده جامۀ شوقم دو دست بی رنگی
 ز روی لطف نگر بر دو چشم نمناکم
 تپیدن نفسم همچو موج پر آشوب
 ز گرد بار درونم برد به افالکم
 کجا روم که ببنم جهان بیرنگی

 که قاصر ادراکم« واِهب»نمای راه تو 
 

در غزل پنجم این سخن سرای بی بدیل دو بیت دیگرش را می نگارم لطفا بخوانید و به مفهوم عرفانی آن دقیق 
  .شوید

 
 نی شاهی و اورنگی نی جاه طلب دارم
 چون بردۀ تو جبهه بر روی زمین خواهم
 ای راحت جان باز آیی آتش به نهانم زن

 گویم همین خواهمبر گوی چی می خواهی، من 
 در سینه نهان دارم« واِهب»خورشید عیان 

 زین علم یقین دانم وان عین یقین خواهم
 

درین شعر خود شاعر، از آیۀ کریمۀ علم الیقین و عین الیقین اشارتا  یاد کرده است تا ادعای خود را به کرسی 
  .بنشاند

دهم و به اطالع شان برسانم که این عاجز وقتی این خوانند گان گرامی و سخن شناس این مقال را الزم است آگهی 
گرامی را مرور نمودم و پختگی و متانت سروده های شانرا دریافتم به تمنا افتادم و « واهب»چند شعر اولین بانو

آرزو نمودم تا برای چند روز هم که شده زحمت مطالعه را بدوش گیرم و تمام اشعار مندرجه این مجموعۀ پر محتوا 
آخر بخوانم و با کیفیت شعری و اشارات و کنایات عرفانی و ادبی این گزینه آشنا گردم. بنا  در طول یک هفته  را تا

تمام اگر بگویم از صبح تا شام این مجموعه دل انگیز و عطر بیز بانو وهاب واصل را مشتاقانه به خوانش گرفتم و 
بانو وهاب واصل چنانکه در باال گفته آمد، اگر مبالغه و  پیش خودم اگر به غلط نرفته باشم به این عقیدت رسیدم که

مجامله تلقی نشود، نظر صاحبدالن دوران یک سخن سرای توانا و یک شاعر بی همتا گفته شده میتواند و اگر دیگر 
 اشعار و قصایدش نیز جامۀ طبع بپوشند و به محیط برون مرزی و حتی گفته میتوانم به سر زمین ایران و تاجکستان
بخش گردند، به جرئت پیش بینی کرده میتوانم که ازین ودیعۀ شعری و ادبی شان نه تنها استقبال شایانی به عمل 

 .خواهد آمد بلکه روی ان به ده ها مقاله و تبصره به نشر خواهد رسید
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صل طوریکه ما تا آنجا که این کهنه علمأ درک کرده میتواند شکوفایی و زیبایی سروده ها و اشعار صالحه وهاب وا
در مجموعۀ پر بارش می بینیم از پدر خوش قریحه و سخن سرایش که شاعر و ادیب دانشمند بوده برایش به میراث 
مانده و به مرور زمان در قالب واژه ها و ابتکارات لفظی و تخیلی دخترش صالحه وهاب واصل شگوفایی یافته 

برده به ادبیات و شعر و سخن سرایی داشته با ترکیب است و به کمک استعداد فطری و عشق سر شار ایکه نام
کلمات و الفاظ گیرا قسمیکه درین گزینه میخوانید در ردیف مصارع موزون اشکال شعری یافته و مجموعۀ مقبول و 

  .جذابی را برای مطالعه و التذاذ خاطر هموطنان غربت نشین و شعر دوست شان به ارمغان آورده اند
بیش از نیم قرن با مطالعات شعری و فرهنگی سرو کار دارم و با دواوین شعرای بزرگ ساعات این موسپید شما که 

فراغتم را میگذرانم، هر چند از عمر نو جوانی تا بزرگ سالی از موهبت تلمید و تدریس استاد جنت مکانم، محمد 
و حسن خط را یاد گرفته ام اما  ابراهیم خلیل بهره مند بودم و خاصتأ علوم شعری و ادبی را از ایشان فرا گرفته

آنچه از استاد جنت مکانم موالنا محمد ابراهیم خلیل آموخته ام ارزیابی شعر و صنایع و تالزمات ابتکاری و تخیالت 
شاعرانۀ سخنوران بوده که به اشعار و ساختار های شعری و ادبی شان جمال و زیبایی می بخشد و خوانندگان را 

 .محظوظ می سازد
 

شعر و سرایش  252که درین مجموعۀ شعری بانو صالحه وهاب واصل با دیدۀ ژرفا عمیق شدم و با مطالعه بنده 
های روانی شان تک تک خود را آشنا ساختم، دریافتم که همه اشعار و نشیده های بانو صالحه وهاب واصل، با 

همه سروده ها تا آنجا که من هر  سبک خراسانی و هندی سروده شده و در انتخابات کلمات و استعارات شعری این
یک آنرا خواندم کلمات و الفاظ ُسچه و خوش آهنگی بکار رفته که هر مصرع از اشعار شانرا به ترنم میکشاند و 
جان می بخشد که این صفت ساختاری در دکلمه های حضوری و خاصتأ وقتی از حنجرۀ سرایندگان وطن ما بیرون 

 .ب می سازدمیشوند شنودگان را مفتون و مجذو
 

و هکذا باید این حقیقت گفته آید که اشعار و سروده های بانو وهاب واصل بصورت ُکل از مصارع زیبا و نو آوری 
های لفظی بر خوردار بوده و بر عالوه بر شعر شان پیام های احساسی و مردمی را در خود مضمر دارد و خواننده 

در بسا اشعار با اشعار موالنای روم و ابوالمعانی بیدل پهلو میزند که را به تحسین وا میدارد و نیز سیاق کالم شان 
من باید این همآهنگی های ادبی و فرهنگی را به شاعر توانای خود خانم صالحه وهاب واصل از دل و جان تهنیت 

  .و تبریک بگویم و موفقیت های هر چه بیشتر شان را از پروردگار عالم تمنا نمایم
 

 از نارسایی ها با عفو تقصیران
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