بيتاب ،عبد احلقّ ،الشاعر واألديب الصويفّ األفغاينّ ،كان أستاذ األدب الدَّريّ وملك الشعراء
يف عصره .وُلد يف العام 6031هـ6881/م يف كابول ،وفيها نشأَ (خسته ،ص 10 ،16؛ حنيف
البلخيّ ،ص  ،)618كان أبوه ،عبد األحد العطّار ،وأعمامه الذين تولَّوا تربيته بعد وفاة أبيه (وكان ال
يزال يف الثامنة من عمره) مجيعًا من العلماء واألدباء يف كابول .درس بيتاب الفنون األدبيّة والبالغيّة واللّغة
العربيّة ،والعلوم العقليّة اإلسالميّة وعلم الفلك يف أوّل األمر يف كَنَف العائلة ،مثّ لدى أساتذة مدينة كابول
(خسته ،ص 16؛ موالئي ،ص6611؛ جوبل ،ص .)11كان يُ ِعدُّ نفسَه يف الشعر والشاعريّة تلميذَ
قاري عبد اللّه ،وكان يذكر بفخر كبري أَثرَ تعليمه له يف تنمية ذوقه األديبّ وشاعريّته (خسته ،ص.)10
تولّى وهو يف الثالثني من عمره تدريس األدب الفارسيّ الدَّريّ يف مدارس كابول (م.ن ،ص ،)16وبعد
ذلك بدأ يُلقي دروسَ الفنون األدبيّة ،وعلم البديع ،والعروض والقافية ،واملعاين والبيان ،وقواعد اللّغة،
والعرفان والتصوّف يف كلّيّة اآلداب يف جامعة كابول .يُ َعدُّ العددُ الكبري من الشعراء واألدباء األفغانيّني
املعاصرين تالميذَ بيتاب إمّا من خالل كلّيّة اآلداب ،أو من خالل حضورهم جمالس درسه يف منزله
(جوبل؛ حنيف البلخيّ ،م.ن ،صص.ن؛ خسته ،ص.)17
شبنديّة اجملدّديّة يف هراة وتلميذَه
كان يف الطريقة مريدَ الشاه حممّد غوث لودين أحد مشايخ النَّ ْق َ
(خسته ،ص10؛ جوبل ،م.ن ،ص.ن) .كان يعيش حياة زهد وتقشّف وبساطة ،ويتضمّن ديوان أشعاره
الغزليّات والقصائد ،لكنّ القالب الشعريّ املفضّل لديه كان الغزل ،وأسلوبه فيه وسطيّ بني األسلوبَني
اخلراساينّ واهلنديّ .من شعراء األسلوب اهلنديّ ،كان يويل اهتمامًا لكليم اهلمداينّ ،وسليم الطهراينّ،
وبشكل خاصّ لعبد القادر بيدل .كان ذا بيان سلس وعذب وبسيط ،ويف الوقت عينه يستخدم
الصناعات اللّفظيّة واملعنويّة مبهارة تامّة (جوبل؛ موالئي ،م.ن ،صص.ن) .بعد وفاة قاري عبد اللّه ،مُنح
باقتراحٍ من وزارة املعارف لقبَ ملك الشعراء .لغته الشعريّة ،ال سيّما يف غزليّاته ،بسيطة وعذبة وسلسلة،
وقريبة من لغة أهل كابول احملكيّة (خسته ،ص10 ،16؛ موالئي ،م.ن ،ص.ن) .بلغت غزليّات بيتاب
ثالثة آالف بيت ،وهذا العدد ،نظرًا لطول عمر بيتاب ،وانشغاله بالشعر والشاعريّة ،يدلّ على عدم رغبته
يف اإلكثار من الشعر ،وإنّما صبَّ جلَّ اهتمامه على تضمني أشعاره معاينَ جديدة (خسته ،ص .)10
توفّي بيتاب يف  66آذار – مارس 6111م 77/ذي احلجّة 6088هـ ،وكان قد بلغ الثانية
والثمانني من عمره (حنيف البلخيّ ،ص611؛ موالئي ،م.ن ،ص.ن).
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مؤلَّفات بيتاب هي :علم البديع (كابول 6116م6013/هـ)؛ مفتاح الغموض يف علم القافية
والعروض (كابول 6116م6013 /هـ)؛علم املعاين (كابول 6110م6118 ،م/
6017هـ6081،هـ)؛ گفتار روان در علم بيان [خطاب سلس يف علم البيان] (كابول
6110م6017/هـ6111 ،م6081/هـ؛ ديوان بيتاب (كابول 6116م6013/هـ)؛ دربارهٔ
دستور زبان [حول قواعد اللّغة] (كابول التا .).شارك بيتاب ملدّة مخس سنوات يف ترمجة تفسري القرآن
اجمليد من تأليف شيخ اهلند ،كما أشرف على تصحيحه وطباعته.
ترجم بيتاب كذلك أكثر من عشرة مؤلَّفات ،وقد نُشر بعضها :مبادئ علم املنطق لطه حسني
(كابول 6111م6011/هـ)؛ علم املنطق من مؤلَّفات خري الدين املصريّ (كابول
6111م6011هـ)؛ إنشاء املقاالت حملمود عابدين ،ومصطفى السقا وعلي السباعيّ (كابول
6111م6011/هـ)؛ إيساغوجي (كابول 6111م6011/هـ)؛ ترمجان الشافية يف الصرف
(كابول ،التا.؛ ← نايل ،ص  ،10-00مايل اهلرويّ ،ص13 ،18 ،14 ،41 ،44 ،71 ،1-1؛
خسته ،ص 11-16؛ لالطّالع على عناوين الترمجات غري املنشورة لبيتاب← خسته ،ص.)17
املصادر واملراجع :حممّد حنيف حنيف البلخيّ ،پرطاووس ،يا شعر فارسى در آريانا [ريش
الطاووس ،أو الشعر الفارسيّ يف آريانا [بالد اآلريّني]] ،كابول 6014ش [6181م]؛ خال حممّد
خسته ،معاصرين سخنور [الفصحاء املعاصرون][ ،المكا ،التا].؛ حممّد حيدر جوبل ،نگاهى به ادبيات
معاصر در افغانستان [نظرة إىل األدب املعاصر يف أفغانستان] ،كابول 6001ش [6118م]؛ غالمرضا
مايل اهلرويّ ،فهرست كتب مطبوع افغانستان [فهرس الكتب املطبوعة يف أفغانستان] ،كابول
6044ش [6111م]؛ حممّد سرور موالئي" ،وفاة اثنني من وجوه األدب الفارسيّ" ،جملّة سخن ،الدورة
 ،68العددان ( 67-66فروردين 6048ش [نيسان-أبريل 6111م])؛ حسني نايل ،فهرست كتب
چاپي درى در أفغانستان [فهرس الكتب املطبوعة باللّغة الدرّية يف أفغانستان] ،كابول :جممع تاريخ
أفغانستان6011 ،ش [6111م].
/حممّد سرور موالئي/
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