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والشاعر السندّي يف القرن الثالث عشر اهلجرّي. ابن  الصويّف ،قادر خبش ،ندّيبيدل السِّ
 م0101/هـ0321لد يف العام مسلًكا. ُوفة األحناف مذهًبا والقادرّيني أحد املتصّو ،سنحمحمّمد 

من  ةى الثانية عشرحّت اخلامسة. من (342ص  ،؛ سدار نغاين614ص  ،1مج  ،)ظهور الدين أمحد
غتني العربّية وتعّلم الّل ،(16ص  ،مقّدمة هوشيار بوري ،وراجنها مثنوّيات هريره درس املقّدمات )عم

غات مجيًعا ف آثاًرا هبذه الّلوخلَّ ،كلغته األم ،وأتقن يف موطنه األردّية والسندّية والسرائكّية ،والفارسّية
ففي  ،لفة تبًعا لّلغة اليت نظم فيها الشعر. اختار لنفسه ألقاًبا شعرّية خمت(ص.ن ،م.ن ،)ظهور الدين أمحد

والسرائيكّي "طالب"  ّيردالسندّي واأُلويف الفارسّي "بيدل" ]املتّيم[ ويف  ،تسّمى"قادر" شعره العريّب
وامسه  ،. كان أحد أوالده شاعًرا أيًضا(11-16ص  ،مقدّمة هوشيار بوري ،مثنوّيات هري وراجنها)

. كان بيدل (11ص  ،مقدّمة هوشيار بوري ،" ]الغريب[ )م.نولقبه الشعرّي "بيكس ،حمّمد حسن
. (.نص ،م.ن ،الدين أمحد )ظهور [ة اهللعطّي" ]لذلك كان ُيطلق عليه اسم "فقري قادر خبش ،ًفامتصّو

ف كتًبا يف ، وأّلوالصرف والنحووالشعر  غةكالطّب والّل هلة يف عصرًنا من العلوم املتداَوكان متمّك
 ،كما شرح بوضوح يف بعض كتبه األسرار والرموز الصوفّية والعرفانّية )م.ن ،اهذه املواضيع كّله

وهو  ،رموز القادرّي (0نذكر منها:  (.نص ،ُذكر لبيدل مثانية عشر أثًرا شعريًّا ونثريًّا )م. ن (.نص
ص  ،1مج  ،هـ؛ ظهور الدين أمحد140شرح قصيدة عبد القادر اجلياليّن العربّية )املتوّفى سنة 

جمموعة غزلّيات بيدل )عددها تسعون  ،سلوك الطالبنيديوان  (3 (.نص ،م.ن ،؛ سدار نغاين612
ّول من كّل بيت يف كّل غزلّية هو نفسه احلرف األخري أي أّن احلرف األ ،حممود نامةبأسلوب  ،(غزلّية

 ،م.ن ،ر نغاينظهور الدين أمحد؛ سدا)من الزمة تلك الغزلّية. لقبه الشعرّي يف هذه الغزلّيات "طالب" 
بيًتا )ظهور الدين  311وهو مثنوّي قصري يبلغ حواىل  ،املبهج[ ]املثنوّي شاگمثنوي دل (2؛ (.نصص

وان يد ،مصباح الطريقأو  مصباح الطريقة (6؛ (.نص ،م.ن ،؛ سدار نغاين611ص  ،1مج  ،أمحد
نوعان قريبان  ]التركيب والترجيع ،والتركيب بند ،حيتوي على الغزلّيات والقصائد والترجيع بند ،بيدل

ى آخر املنظومة[ ا املوضوع فال يتغّير حّتأّم ،تلفة قافيًةخم ،تشاهبة وزًناميتكّون كّل منهما من بنود 
 ،ة مصاريع[مخسة مصاريع واملسّدس أو املسّمط سّت واملسّدسات ]املخّمس يضّم ،واملخّمسات

؛ 612ص  ،1مج  ،الديوان "بيدل" )ظهور الدين أمحد ولقبه الشعرّي يف هذا ،واملقطوعات التارخيّية
جمموعة حتتوي على غزلّيات بيدل العربّية الثالثني  ،ِمنهاج احلقيقة (1؛ (، ص.نم.ن ،غايننسدار 

تقليد للمثنوّي املعنوّي  ،هنر البحرمثنوي  (4؛ (صص.ن ،م.ن ،)ظهور الدين أمحد؛ سدار نغاين
مّسى الشاعر املثنويَّ املعنوّي باسم  .(.نصص ،التصّوف )م.ن[ حول بلخّي]ملوالنا جالل الدين ال
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غة بالّل القلوب يف تذكرة احملبوب تقويُةباسم "النهر". من آثاره النثرّية:  ومثنويَُّه ،"البحر"
يف شرح أقوال  ،رموز العارفنيني والشعراء وأقواهلم؛ يف شرح مصطلحات العرفانّي ،/السرائيكّيةالسندّية

وشروِحها  ،مشاهدة للمؤلف 012حيتوي على  الفوائد املعنوّيةوكتاب  ،ا حول التوحيدعرفانيًّ 36
. له (612ص  ،1مج  ،غة السندّية جديرٌة باالهتمام )ظهور الدين أمحدوترمجُتها بالّل ؛غة العربّيةبالّل

شرح فيه  ،بَطْينسِّقّرة العني يف مناقب الامسه  ،هو مزيج من الشعر والنثر ،غة الفارسّيةكتاب أيًضا بالّل
ص  ،1مج  ،ني احلَسَنْين عليهما السالم ) م.نحديًثا للنيّب صّلى اهلل عليه وآله وسّلم حول اإلماَم 32

611). 
 ،م.ن ،؛ سدار نغاين614ص  ،1مج  ،ن)م. م0123/هـ0312بيدل يف العام  يتوّف

يف السادس  ،يف مزاره ا ذكراهسنويًّ حىيوُي ،كستانّيةا. يقع مزاره بالقرب من حمّطة السند الب(ص.ن
 .رس"سّمى "الُعُت بإقامة مراسمعدة عشر من ذي الِق

]األدب الفارسّي يف  ادب ىاكستان مني فارسپ ،ظهور الدين أمحد :املصادر واملراجع
 وسند هندويان گارسى پ ،؛ هرومل سدار نغاينهـ0601/م0221الهور  ،1مج  ،الباكستان[

ط. هوشيار  ،وراجنها مثنوّيات هري  [؛م0224] ش0211طهران  ،السند[ند و]أدباء الفارسّية يف اهل
 . هـ6731/م0212ي راتشك ،بوري
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