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 محمد امین عندلیب 
 
 

محمد امین متخلص به عندلیب پسر ارشد سردار غالم محمد خان طرزی و برادر بزرگ عالمه محمود طرزی است. 
قندر پا به عرصۀ وجود گذاشت. او دارای استعداد فطری  ق( در    1272این شاعر توانا و سخنور فرهیخته در سال )

سرشاری بود. شعرش نغز و شیرین و کالمش فصیح و دلکش است. این سخنور جوانمرگ قندهار با خامی سن 
یی به پدر خود داشت.  -کالمش به پختهگی رسیده بود. وی از رهروان تصوف و عرفان بوده و ارادت قابل مالحظه

نهایت دوست داشت و بسا -و روحی خود میدانست. مرحوم طرزی نیز این فرزندش را بیپدرش را مربی جسمی  
 :اشعار پسر ارجمندش را تتبع کرده است. طوری که میگوید

 

 تا به عشق تـو مـرا پیــر دل استاد آمد 
 سـبق زودگـذشتن ز خــودم یـاد آمد 

 

 عندلیبی به سخن آمد و با طرزی گفت: 
 طبــع خــداداد آمدســخنم از اثـــر  

 
آفرین  -ق( به عمر بیست سالهگی به اثر مریضی وبا ـ که در قندهار آمده بودـ جان به جان  1292عندلیب در سال )

سپرد. از او دیوانی بجا مانده که حاوی انواع شعر میباشد و مثنوی ناتمام و رسالهیی به نام »راز و نیاز« دارد.  
خ( به کوشش دکتور عبدالغفور آرزو و دکتور ننگیالی طرزی در   1388ر سال )دیوان اشعار محمد امین عندلیب د

افغانستان به زیور چاپ اراسته گردید. عندلیب در شعر پیروی از بیدل مینمود. به گفتۀ عبدالغفور آرزو: » اگر اندکی  
آیینۀ عندلیب را در برابر بزرگآیینۀ بیدل قرار دهیم، شاید   بتوان گفت اغلب غزلهای عمیق شویم و از این منظر 

گردانندۀ   هم  مدتی  وی  داشت.  آگاهی  نیز  سیاسی  مسایل  به  عندلیب  است.«  بیدل  غرلهای  از  بازتابی  عندلیب 
 .سراجاالخبار بود

 
 

 :نمونۀ کالم عندلیب
 

 از بسکه دل ز جور تو سرگرم شیون است 
 ام به جای نفس، ناله خرمن است  در سینه

 

 دامن است از جوش اشک، دیدۀ من گل به 
 خـرمن است  و ز دود آه، سینۀ مـن شعله 

 

 ست  فریادم از خیال رخت گل به ســرزده
 آهـم ز یـاد مـوی تـو سنبل به دامن است 
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 ت  در انتـظار وصـــل تمـاشـای جــلوها 
 نشیمن است  ست کـه حیرت  یی آیینه، خانه 

 

 پـرواز رنگ جــوهـــر تصویـر بسـملم 
 رقــم مشق گلشن است تپیـدنم   در خـون 

 

 مضمون نامـهام همـه دیدارخواه تست 
 حرف جـواب دل بـه کـف پـا نوشتن است 

 

 کار نیست  چون عندلیب، سیر بهــارم به
 چشمم ز عکس عارض او گل بهدامن است 

 
 پوهنیارماهجبین عمر

 

 استاد پوهنحی ادبیات وعلوم بشری پوهنتون هرات 
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