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ملك الشعراء و رّيالدَّ، كان أستاذ األدب األفغايّن ، الشاعر واألديب الصويّفاحلّق عبد بيتاب،
نيف ح؛ 10، 16)خسته، ص  نشَأ هايف كابول، وفي م6881/هـ6031لد يف العام يف عصره. ُو

أبيه )وكان ال وا تربيته بعد وفاة ار، وأعمامه الذين تولَّ(، كان أبوه، عبد األحد العّط618، ص البلخّي
غة الّلة وة والبالغّيمن العلماء واألدباء يف كابول. درس بيتاب الفنون األدبّي ايزال يف الثامنة من عمره( مجيًع

لدى أساتذة مدينة كابول مّث  العائلة، َكَنف األمر يفأّول  ة وعلم الفلك يفسالمّية اإل، والعلوم العقلّيالعربّية
 ة تلميَذه يف الشعر والشاعرّينفَس دُِّع(. كان ُي11جوبل، ص ؛6611؛ موالئي، ص16)خسته، ص 

(. 10ته )خسته، صوشاعرّي تعليمه له يف تنمية ذوقه األديّب ثَره، وكان يذكر بفخر كبري َأالّلقاري عبد 
(، وبعد 16يف مدارس كابول )م.ن، ص رّيالدَّ فارسّيى وهو يف الثالثني من عمره تدريس األدب التوّل

غة، الّلة، وعلم البديع، والعروض والقافية، واملعاين والبيان، وقواعد الفنون األدبّي لقي دروَسذلك بدأ ُي
 نيالكبري من الشعراء واألدباء األفغانّي العدُد دَُّعُي .ة اآلداب يف جامعة كابولّيف يف كّلوالعرفان والتصّو

الل حضورهم جمالس درسه يف منزله ة اآلداب، أو من خّيا من خالل كّلبيتاب إّم تالميَذ املعاصرين
 (. 17، م.ن، صص.ن؛ خسته، صنيف البلخّيح ؛)جوبل

ه وتلميَذ ةة يف هرادّية اجملّدّيدبنَشْقد غوث لودين أحد مشايخ النَّالشاه حمّم كان يف الطريقة مريَد 
 ن ديوان أشعارهف وبساطة، ويتضّم(. كان يعيش حياة زهد وتقّشنم.ن، ص.؛ جوبل، 10)خسته، ص

ني بني األسلوَب ل لديه كان الغزل، وأسلوبه فيه وسطّياملفّض القالب الشعرّي ات والقصائد، لكّنالغزلّي
، ، وسليم الطهرايّنلكليم اهلمدايّن ا، كان يويل اهتماًم. من شعراء األسلوب اهلندّيواهلندّي اخلراسايّن

لعبد القادر بيدل. كان ذا بيان سلس وعذب وبسيط، ويف الوقت عينه يستخدم  وبشكل خاّص
نح ه، ُمالّلاري عبد قة )جوبل؛ موالئي، م.ن، صص.ن(. بعد وفاة ة مبهارة تاّمة واملعنوّيفظّيالّلالصناعات 

وعذبة وسلسلة، اته، بسيطة ما يف غزلّية، ال سّيملك الشعراء. لغته الشعرّي من وزارة املعارف لقَب باقتراٍح
ات بيتاب (. بلغت غزلّينم.ن، ص.؛ موالئي، 10، 16ة )خسته، صوقريبة من لغة أهل كابول احملكّي

على عدم رغبته  ة، يدّللطول عمر بيتاب، وانشغاله بالشعر والشاعرّي اثالثة آالف بيت، وهذا العدد، نظًر
 (. 10جديدة )خسته، ص  عاره معايَناهتمامه على تضمني أش جلَّ ما صبَّمن الشعر، وإّن ريف اإلكثا

، وكان قد بلغ الثانية هـ6088ذي احلّجة  77/م6111مارس  –آذار  66ي بيتاب يف توّف 
 (. نم.ن، ص.؛ موالئي، 611، صوالثمانني من عمره )حنيف البلخّي
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مفتاح الغموض يف علم القافية (؛ هـ6013/م6116)كابول  علم البديعفات بيتاب هي: مؤلَّ 
/ م6118م، 6110)كابول  علم املعاين(؛هـ6013/ م6116)كابول  روضعوال

كابول [ )خطاب سلس يف علم البيان] گفتار روان در علم بيان(؛ هـ6081هـ،6017
 ٔ  هدربار (؛هـ6013/م6116)كابول  ديوان بيتابهـ؛ 6081م/6111هـ، 6017م/6110

ة مخس سنوات يف ترمجة تفسري القرآن ملّد)كابول التا.(. شارك بيتاب [ حول قواعد الّلغة] دستور زبان
 شيخ اهلند، كما أشرف على تصحيحه وطباعته. من تأليف اجمليد 

لطه حسني  مبادئ علم املنطق شر بعضها:فات، وقد ُنترجم بيتاب كذلك أكثر من عشرة مؤلَّ
)كابول  الدين املصرّي فات خريمؤلَّ من علم املنطق (؛هـ6011/م6111)كابول 

)كابول  عابدين، ومصطفى السقا وعلي السباعّي حملمود إنشاء املقاالت ؛هـ(6011م6111
 يف الصرف ةترمجان الشافي (؛هـ6011/م6111)كابول  وجيغإيسا (؛هـ6011/م6111

؛ 13، 18، 14، 41، 44، 71، 1-1، صمايل اهلروّي، 10-00ايل، ص ن ←؛ .كابول، التا)
 . (17خسته، ص ←املنشورة لبيتابغري على عناوين الترمجات  لالّطالع ؛ 11-16خسته، ص 

]ريش  در آريانا فارسىرطاووس، يا شعر پ، د حنيف حنيف البلخّي: حمّماملصادر واملراجع
د خال حمّم ؛م[6181]ش 6014ني[[، كابول يف آريانا ]بالد اآلرّي فارسّيالطاووس، أو الشعر ال

دبيات ااهى به گن د حيدر جوبل،، التا.[؛ حمّمالمكا[، ]املعاصرونالفصحاء ] معاصرين سخنورخسته، 
م[؛ غالمرضا 6118] ش6001نظرة إىل األدب املعاصر يف أفغانستان[، كابول ]فغانستان امعاصر در 

فهرس الكتب املطبوعة يف أفغانستان[، كابول ] فغانستانافهرست كتب مطبوع  ،مايل اهلروّي
 ، الدورةنسخة "، جمّلفارسّيموالئي، "وفاة اثنني من وجوه األدب الد سرور ؛ حمّمم[6111]ش 6044

فهرست كتب ؛ حسني نايل، م[(6111 أبريل-نيسان]ش 6048وردين فر) 67-66، العددان 68
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