
 

   »1 » : صفحه   

 
 !راغالست ته ښه  ارګان او نشراتي  ټولنیزه،علمي ، فرهنګي آزاده ،:سعید افغاني  د موالنا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  
 

  م  1017 مبردس   1 : نشر  تاریخ
 

 

 وو،ئ تیرشو  کاله  شپاړسئ شاه جهان له امپراطور د  ته سترګې خالصې کړې  کله چی بید ل دنیا

پرخپل زوی   مقام ته درلود  پالریې دهغه ژورخلوص له مخې چې دعبدالقادرګیالنې روحاني

موریې .مینې له سیوري بې برخې شوچې دپالر، پالرنی  بیدل پنځه کلن و، . نوم کیښود دعبدالقادر

په یوکال کې یې دقرآن پاک .هغه ښوونځي ته واستا وه،په اوو میاشتوکې یې لیک لوست زده کړ

 .پاړسي نظم ونثرزده کړې په تکل شو اود عربي صرف ونحو لوستل بشپړکړ اود

صرکې غوټی یې وغوړېد ی اوهغه همدایوه څلوریزه ده چې په چهارعنئ چې دشاعر لس کلن و،

 .ورڅخه یادونه شوې ده

 

 می آید یارم هرگـــاه در سخـــن می آید بوی عجبش ازدهن 

 این بوی قرنفل است یانگهت گل یارایحه مشک خـتن می آید

 ـ ـ ـ ـ ـ

 په خبروچې مې راشي کله یار عجیبه وږم یې له خولې لټوي الر

 یا د ګلووږم یا وږمه ده دختن پرمشکو بارئ دلونګو بوی د

 

دې وخت کې شاعردې ته اړشو چې له مدرسې الس په سرشي اوانګیزه یې داوه چې ددوو زده په 

کوونکیوشخړه یې ترڅارنې الندې نیولی وه،داشخړه د یوې صرفي مسلې له کبله رامنځته شوی وه 

چې دیوې خوا دبري اودبلی خوا دماتې المل ګرځیده اکایې میرزا قلند ر چې دشاعرپالرپرځای تکیه 

 .څخه وغوښت،چې دمدرسۍ تګ دې پرېږدي,ه له خپل وراره وهلې و
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و ئ میرزاقلندرچې دقلندري طبعې خاوند،یوسربازصفته،زړور،همدا شان صوفی اوریاضت وال سړ

په داسې حال کې چی سوادیې نه درلود شعرپیژاند .چې کله به آن ترڅلویښتوورځو چله کیده هم

 . لنظمونه هم ویاوشاعردوست و،کله ناکله به یې 

 .بیدل په چهارعنصر کې ځینې بیتونه راوړي چی دایې یوه بیلګه ده

 محرومې دیدار توخون درجګر انداخت

 چشمم چه کند چشم تواش ازنظرانداخت

په دې معنی چې  په هرحا ل همدا میرزا قلندر د بیدل لومړنې هڅوونکی اودده داستعداد غوړونکی و،

بیدل . اودحقایقو علم دزړه په نسخه کې ولټوي. بوخت شي" په حال" نه"قال " بیدل یې اړایست له

 .دخپل اکا په خوښه دپاړسي نظم ونثر نسخې رانقلول اوهغه ته ېې لوستل

 :دبیدل پخوانی تخلص رزمی اودبیدل تخلص په اړه،رابنداس خوشګوارداسې یادونه کوي

 :مسرې ته " یوورځ بیدل دګلستان کتاب لوست،کله چې دې

 «چی جوید باز بیدل ازبی نشان»

 . ورسید د بیدل تخلص یي ځان ته غوره کړ

 

بیدل یوځای واېې چې خپل یولړ لومړني شعرونه یې چې دپخوانیو شاعرانو پرپل ویلې و دنورو 

کومو شاعرانو چې دبیدل . شاعرانو له نیوکې نه دځان ژغورلو له پاره په خپل الس له منځه وړي دي

شیخ کمال،شاه ملوک،شاه فاضل، شاه یکه . داسې معرفی کوي پرعرفاني اوادبي لید اغیز شیندلی

 ...آزاد،شاه کابل،شاه قاسم هواللهی او

ددوی دتودې ساه اخیستنې له برکته بیدل دعرفان په لړکې ځان دکرامت وړشمیره اوخپل نظم ته یې 

 .غیبې الهام ویل

 فطرت بیدل همان آیینه معجزنماست 

 ست وبسهرسخن کزخامه اش می جوشد الهام ا

اما خپل  وئ ان ته تللی و،غنی کشمیری ژوندکله چې بیدل دهلی ته راورسید صا یب اصفهانی ایر

 :سلجوقی خپل نقد بیدل اثرکې لیکيعالمه صالح الدین .زوکړې ځای کې اوسیده

صوفی دبختوروخلکو له جملې څخه دي، چی دنیکمرغۍ اوسوکالی څخه دومره څه لري،داځکه ! هو

چې دذاتي اوموضوعی سعادتونو ټولګه یې سره راټوله کړې ده ،په داسې ئ کس دچې هغه یوازنی 

 .حال کې چې ارسطو سعادت،ته مازې موضوع اوافالطون هغه یوازې ذات ګڼه

اماځینی ظاهرلیدونکی اوهغوی چې لږه حوصله لري اویو مخ هم نشي لوستالی کله چی له صوفی نه 

کوي چې بیدل او،یا صوفیان بدبینان دي اومړینې ته کلیمی اوري داسې سوچ "عدم "او " وهم" د

و،یا هم بلنه ورکوي اوفناته نصیحت کوي او،یاداچې صوفیان دسوفسطایانو اوشکاکانو له ډلې دي ا

 لکه چې وویل شو بدبین دي

چې شکاکیت دیقینی مرکز د،نه موندلو پایله ده چې په کایناتوکې یې ومومي،اوکوم کسان ئ حقیقت داد

ئ نه دئ له جلوې سره مخ شو" حق" ایي شوي دي له دې کبله ده چې دهغوی ضمیر دچې سوفسط

 .اوبدبینان هم ال تراوسه ښیګڼه اوښکال نده پېژندلې

کلیمې وکاروي او داددې له پاره چې دیقین " عدم" او"وهم " صوفی خپل رسالت اودنده ګڼې چې د

 . پولې ال روښا نې کړي
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 هوس

 زاهد هوس غنا مبارک باشد

 هنګامه انزوا مبارک باشد

 دل خالی کرده ای ای زاندیشه خلق

 وضع بیت الخال مبارک باشد

 هوس

 ای زاهده مبارک دې شه غنا

 مبارک دې شه تکل دانزوا

 ئچی دخلک له اندېښنې دې زړه تش کړ

 مبارک دې دغسې بیت الخال

 

دژوند له واقعیت څخه بې بیدل ته زاهد دهوس بازارښکار،ښکاري چې .دلته بیدل ریایی زاهد ټکوي

 :یوه بله بیلګه.ئدئ له امله یې بیت الخالته مخ کړئ برخې دي اودهمدې بی خبر

 

 حرص

 جمعی که غبار هوس ازدل راندند

 برآب سبک چوباد محمل راندند

 آن قوم که حرص،بارشان سنګین کرد

 درخشکی نیزناقه در گل راندند

 حرص

 دهوس غبارکه چا له زړه شړالی

 اد،پراوبو یې بارایستالیلکه سپک ب

 دکوم قوم پیټۍ که حرص چیرې درنه کړه

 تلالیئ وچې کې اوښ یې په خټوکې د

 

کراره ،آرامی ،سړه ه چې دهوس له لومي خالص دي اوپه دلته په څرګنده هغوډلو اوکسانوته نغوته د

ص له کومو کسانو سره چی دحر ل بارمنزل ته رسوالی شي،خوبرعکس سینه اوسپکووزرونو خپ

 .داوښ، په خټوکې بنده پاتې کیږي لکهمینه درنه وي په وچه کې یې پښه  اونفسانی هوا

شو چې ئ اوګړندئ درباعی ګانو پښتوژباړې ته مې په پښتوڅلوریزوهله تکل پیاوړ( رح)دموالنا بیدل

لمجد تردې مخکې مې دحکیم عمرخیام ،آیت هللا امام خمینی، استاد خلیل هللا خلیلی،شیخ العارفین ابوا

رباعی ګانې په پښتو څلوریزی را ژباړلي وې، چې پرته داستادخلیلی له ( رح)مجدود بن آدم سنایی

 .رباعی ګانونورې ژباړې مې له داستادخلیلی له رباعی ګانونورې ژباړې مې له چاپه راوتلې دي

مې دکلیمې په  داهڅه مې پدې معنا نده چې ګواکې توانیدالی به یم چې دبېدل درباعی ګانو منځپانګه به

ټوله معنا په پښتو څلوریزو،راژباړلې وي،داځکه چې هیڅ یوه ژباړه په تېره بیا دشعرژباړه اوهغه هم 

 .کټ مټ نشي ژباړیدای:م وکتل دارمکوه:د بیدل شعر چی

رباعی ګانوژباړنیزعکس اخیستنه کړې ده اوددې بهیر له څپوسره به ( ۵۲۱)ما ترخپلې وسې دبیدل

 .خپله مینه درنه ساتم دژوند په اوږدوکې
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( ۹۲۲۳)درباعیات بیدل دهلوی په کتاب کې چې سمونه اومقدمه یې داکبربهداروند له خوا شوېده 

کې ( نقدبیدل) رباعی ګانې لوستالی شو حال داچی ارواښاد عالمه صالح الدین سلجوقی په خپل اثر

اړه داسې راغلې دي چی له په همدې اثرکې درباعی ګانو په .ئدئ ذکرکړ(۹۲۸۵)ددې دڅلوریزوشمېر

 .تاسو درنوفرهنګیا نو سره یې شریکوم

 :ئلومړ  

بیدل په هغه وخت کې .داسې برېښي چی دبیدل رباعی دهغه دزړښت په وخت کې راپنځول شوي وي"

داسې انګیرالی و،چی ښایي دخپل کلیاتو نصاب بشپړتیا له پاره، دشمېرله مخې ډیرې رباعی ګانې 

 .سره انډول ومومي( مثنویاتو) واو دوه ییزوولری چې دهغه له غزلون

لېدل کېږي چی دهغه ځینې رباعی ګانې هغه منځپانګه نه لري لکه چی غزلونه یې لري اوهم دهغه 

فنا . رباعی ګانې دعملي اخالقو پربنسټ طرحه شوي اوپه هغوکې له زړښته ډېرې ګیلې راڅرګندیږي

 ."ئستې دهم پدې رباعی ګانوکې له طبېعی مرګه ډیررنګ اخی

 :دوه یم

څرنګه چی دبیدل رباعی ګانې دهغه دغزلونو له سطحې نه ډیرې ټیټې دي داسې ګومان کیږي چې "

 ځینوکسانویاډلو ته داهیله پیدا شوې ده چې په رباعی ګانوکې مداخله وکړي

 ."او،زه داسې رباعی ګانې صوفیانه سپیڅلتیا لمن ته یوتومت ګڼم

سرمحقق  یو قلموالو هریوه سرمحقق استاد عبدهللا بختانی خدمتګار،تقریظ په برخه کې له درنومنل د

استاددمحمآصف ګلزاد، دکتور پروفیسور استاد دمحم هاشم عصمت اللهی اودهیواد له پېژندل شوي لیکوال 

 .ه کومې منندوی یماوپوخ داستان لیکونکی انوروفا سمندرنه دزړه ل

 بیهقی خپرونوله ید مخدوم رهین اودردکتورسداطالعاتو اوفرهنګ له فرهنګپال جاللتمآب وزی

مشرجناب فیض هللا محتاج نه ډیره مننه اوهمداشان دهمدې خپرندویې موسسې دطبع اونشرله 

آمرښاغلي حشمت هللا بیان څخه مننه کوم چې په ډیره حوصله یې دازیارمنلی اوترسره کړې 

اعیاتو کتاب یې له خپل کتابتون دښاغلي دمحم عثمان خآن څخه ډېره مننه چې دحضرت بیدل درب.ئد

 .اکړه دفرهنګ دوستی ستره نښه ګنمڅخه موده ډیره پرما ولوراوه،اود

له درنو لوستونکیونه هیله من یم چې ددې اثرژباړنېزې نیمګړتیاووپه برخه کې خپله نیوکه څرګنده 

 .کړي ترڅوپه خپلونورو،ورته هڅوکې مې بیاداتېروتنې ترسترګونشي

 

**** 
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