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 5 تر 1 له :دپاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنـتاسو په درافغان جرمن آنالین 
  ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت 

 

 ۲۰۱۹/ ۵/۱۲کاندیداکادمیسین سیستانی                                                                    

 

 ! یدر غبار گمنامپیچیده  یسخنور ،عندلیب 
 

نسخه یی  نام آشنای کشور، یگفرهنشخصیت سیاسی و ،جناب داکتر ننگیالی طرزی  قبل یچند       

فرستادند. من  برایم با کلیات اشعارسردارغالم محمدطرزی از سویس از دیوان اشعار عندلیب را 

با و از هردو شخصیت  رسب این کتابها را مروضمن تشکر از ایشان وعده دادم که در فرصتی منا

 ی ذکر خیری خواهم نمود.گفرهننام ونشان 

گرودیپلومات ،نویسنده، پژوهشداکتر ننګیالی طرزی پیشگفتار وسخنم را بافرصتی میسر شد  اینک

 .آغاز میکنمبردیوان عندلیب  ورزیده کشور 

 

 :پیشگفتار

كه متعاقب نشر مجدد خداوند جان و خرد را سپاسگزارم "

وارم سردار غالم محمد خان طرزي ، این گدیوان جد بزر

توفیق را نصیب حالم كرد تا اولین دیوان فرزند ارشد آن 

كاري را به هم« طرزي » مرحوم ، محمدامین عندلیب 

دوست دانشمند آقاي دكتور عبدلغفور آرزو ، به زیور چاپ 

 بیارایم.

هنوز در خم و بیچ ذهنم ، آواز پدرم شادروان محمد صدیق  

كه سروده ها و دیوان شعر طرزي طنین انداز است 

را به  -این فرهیخته مرد بزم شعر وادب  - (عندلیب)عمویش

لب به  ارزش هاي هنري آن رامونیكنكاش مي گرفت و پ

 سخن مي گشود . 

! گذشت زمان ، شاهد این واقعیت بوده است كه در راستاي دسترسي به دیوان شعر این شاعر  آري

نیكو خصال ، توسن جستجو را در فراز و نشیب آرزو مندي ، مجدانه به بیش مي راندم كه در نهایت 

در آرشیف ملي كشور به من « عندلیب » ، بخت یاري كرده و مژده ي موجودیت سه نسخه از دیوان 

رسید ؛ و بنده بدون هر گونه تأخیر و اتالف وقت ، مشتاقانه بدانسو شتافته و حصول این مهم در واقع 

مسّرت فراوانم گردید ، که دراین جا با اغتنام از فرصت بجا میدانم تا صمیمانه ترین مراتب   مایه ي

 ور نمایم .امتنان وسپاس خویش را نثار مسؤولین آرشیف ملي كش

است كه عندلیب این شاعر باال مقام در جوشاجوش جواني داعي اجل را لبیك گفته و با جهان  گفتني

ملكوتي شعر و سخن وداع گفت . اما باید معترف بود كه على الرغم خامي سن ، سروده هایش نمادي 

ظر وفا مي نموده بدون بوده، كه هرگاه عمر با این فرهیخته ى باال ن یاز عمیق أندیشي و پخته سرای

 شك دلدادگان شعر و سخن از آفرینش هاي زیبا و نغز او هرجه بیشتر محظوظ مي گردیدند. 

پندار من ، خیزش همچو نخبه گان چیره دست از فامیل طرزي را نباید امرى اتفاقي و تصادفي  به

عالمه محمود طرزي  ذتلقي نمود . زیرا به گواهي تاریخ كشور ، نام فامیل طرزي با اسم شخصیت شا
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 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ه درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهپافغان جرمن آنالین 

 ئ هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت

بدون شك این شخصیت بزرگوار و برادرانش در محیط علم پرور آن دوره ، تحت  هگره خورده ، ك

نظر پدر عالیقدرشان سردار غالم محمد طرزي تربیت و آموزش دیده اند . به همین سان ، سردار 

زمان عمو و مشرقي ، كه هم» فیض آموزش سردار مهر دل خان معروف به  زغالم محمد طرزي ا

پدر همسرش بوده و در عرصه ى شرع و سخن ید طوالیي داشته بهره برده است . باید متذكر شد ، 

نیز دیواني بجا مانده كه از در گاه خداوند پاک استدعا مینمایم تا توفیق چاپ آن « مشرقي »از مرحوم 

از فرهنگ و فرهنگ پروري این اقدام كه در راستاي پاسداري  امیدوارم .گرداند یسررا نیز برایم م

 .است مورد توجه فرهنگیان و نسل جدید كشور واقع گردد 

 طرزي ننگیالي 

 

د، ارزیابی  بسیاردقیق وکم ام را بخود جلب کرچیز دیگری که بعد از پیشگفتار، داکترننگیالی توجه 

وسبک  درمورد چگونگی تصحیح دیوان شاعر  ،رزوآعبدالغفور توانای دکتورقلم  ری است ازینظ

کالم ومقایسه ومقارنه افکار شاعر با پدرش طرزی افغان و با بیدل ودیگر باریکی ها وظرافت های 

ومن بهتر از ان را تا کنون ندیده ام .   ی خاصی برخوردار است ییراگاز قوت وکه او کالمی وهنری 

 از آن نوشته سودمند وروشمند را دراینجا اقتباس کنم.گل چینی بهترمیدانم تا 

 

 ؟ستیک یدر غبار گمنام دهیچیسخنور پاین  :دکتورغفورآرزو

 بیعندل نیبا محمد ام ختهیسخن شناس و سخنوران فره ختگانیاکثر فره میاگر ادعا نما »....

 ؟ ستیک یدر غبار گمنام دهیچیسخنور پ نیبه گزاف نخواهد بود. ا یندارند، سخن قیدق ییآشنا

است.  ید طرزو برادر مهتر عالمه محمو یپسر سردار غالم محمد طرز بیعندل نیام محمد        

چون حلقه یي است مفقوده در سلسله ى خاندان ادب پرور  میسخنان سخته و فخ ای ختهیسخنور فره نیا

 طرزي .       

قمري در قندهار چشم به دنیا  ۱۲۷۲سر سردار غالم محمد طرزي در سال پمحمد امین عندلیب » 

، و كالمش دلكش و شیرین است گشوده است . او داراي استعداد فطري سرشارى بود و شعر او نغز 

. این سخنور جوانمرك قندهار با خامي سن پختگي فوق العاده داشته ، راهرو طریق تصوف و عرفان 

بود و ارادت قابل مالحظه به پدرخود داشت ؛ و پدرش را مربي جسمي و روحي خود مي دانست . 

 فرزندش را نهایت درجه دوست داشت .  اینمرحوم طرزي نیز 
 

جان به حق  -بودكه در قندهار آمده  -به عمر بیست سالگي به اثر مرض وبا  ۱۲۹۲در سال  بعندلی

تسلیم كرده است . از او دیواني بجا مانده كه حاوي انواع شعر مي باشد و مثنوى ناتمام و رساله یى به 

محمد امین  كه تاریخ تولد دیوان سردار غالم محمد طرزي قطعه یي است در .دارد« ناز و نیاز» نام 

)دیوان سردار  (كزجوش عشرت ساغردهر یشب) :نموده است قمري ثبت ۱۲۷۱عندلیب را دوم رمضان 

 (  ۷۴۸، ص  ۱۳۸۱چاپ اول ، تهران  ،غالم محمد طرزى / به كوشش دكتور ننكیالي طرزي
 

درك مرتبت ، سخنورى عندلیب، دو آیینه ى طرزي و عندلیب را متناظر مي سازم ، تا چه  براي

 رنظر آید:د

 تتبع طرزي از عندلیب

 جوش ست  سینه به كه دیگدل نخروشم ز چسان       وناي دل به خروش ست ــــهمنفسانم چ زدرد 

 كه همچو سبو بار سر مدام به دوش ست  راـــم      ننهم سر  سر خم به پاي او شتــوخـــــــچ چرا
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 به كمي آب بحر رو به خروش ست  دـرونه وـچ      ردد ـوش نگـــــــــــک مایگان خمـالف تُن زبان

 ه به دوش ست ــــاب خانـمحیط بسان حب نـدری        وج روان خواند ـرف فنا از كتاب مـكه ح كسى

 رخ ازمه نو بر در تو حلقه به گوش ست ـچ هـك         چدیو پــكم تـزح حوصله ى آن كه سر كجاست

 روش ست ـــــــمژگان یارسرمه ف ناله و مد هــك       مش شكوه لب چه گشایم به دوره سرمه چش به

 آبله پوش ست وصل گوهر صدف كه چو از فــك        یط تمنا ـرآسوده زین محـــخاط راستــــــــــك

 برق آفت هوش ست  وه ى حسن توــشور جل كه        ت ــتاب جمالـاشاي آفـاب تمـــــــــــــت كجاست

 جوش ست برسر عشقش چو دیگرآتش ــدل ب هـك        مش مپرس زحالم ــــــــــجوشي دل باغ رمـزگ

          وهر این سخن آمد ـبه ز گ ما یگوش طرز به

 عندلیب مراحرف عشق گوهر گوش ست كه

 (  ۱۵۱، ص همان) 

 عندلیب  غزل

 ست  خروش نوش درین بزم هاي وهوىبانگ كه      ست  شان عشق به جوشـدل مي ك دازـگ مـــــخُ 

 بوي شراب برسردوش ستــاي سـپ كه راـــــم       قطع راه شوق نسازم  ه روــــــــبیخودي زچ به

 داغ الله به جوش ست  نايیون غنچه به مخ كه       به طرف باغ گذر كرد  یگوی روي تو ارـــــــبه

 روش ست ــــــچشم تُرك باده ف یده ـکناز می به      ا ـردن دلهـــُ زم بــــــرمیناي بــــــــــساغ شراب

 خموش ست اریمست سرمه  یژه ـصد زبان م به      تگو عدم آرد ـــــــــــه به میناي گفـرمـس شراب

 نه پوش ست ـیرت سراغ آیــــخشم مردم ح هــك       یل عشق لباســــدارند اهـوه نـــــــــــــجل یرـبغ

 م هوش ست ـعشق ترك عال ییموج مي كش هـك       ست خمارش دار بیخودي ــــــر دیــساغ شراب

 وه فروش ست ـلـتو ج ه عكسي ُرخ ـآیندر مگر       وهر ــج شــچیرفته رگ گل زبان پـــــكف گ به

 وش دل نوید سروش ست ــدر گ وـپاي ت صداي        ییه گوـــدارعالمي ست كـژده ي دیـــــم سراغ

 اصحـب نـن اي لــــبه ره عاشقى ك نصیحتم

 را حرف عشق گوهرگوش ستـعندلیب م هـك
 

 .شك اگر غزل عندلیب فراتر از غزل سردار نباشد هرگز در مقام فروتر قرار ندراد  بدون
 

این كه توانایي طبع عندلیب را بهتر دریابیم غزلى را آیینه داري مي نمایم كه به اقتفاي پدرش  براي

بنابراین ، غزل عندلیب آیینه اي است در برابر دو آیینه،  ،ینابوالمعا یسروده است و سردار به اقتفا

طبع عندلیب صحه  ییبر توانا نه،ییدر سه آ یمتجل الیو صور خ شهیاند یسخن شناسان با تماشا

 .خواهند گذاشت
 

 بیدل

 ت برون آدح به دســبه ز مینا قــپن یرــــــــبگ        رده مست برون آ پژه واكن ز ــچو شمع یك م

 ست برون آپجنون كن و زین دخمه هاي  دمى        دان تعلق ـــــت خاكـوى خشــد شـنـــمرده چ نه

 ن این شیشه از شكست برون آـــسنگ ك نیاز         ز غبار فسردن ــــــه دارد بجــــرنگ چ جهان

 زار دست برون آــــــب صد هـــــین طلـآست ز        چنارت و ثمركجاست درین باغ وگو چون سرو

 ، خواه مي پرست برون آواه سبحه شمرـتو خ          تـقـیـرابات بي نیاز حقـــــــــــــاست خ ّزهـمن

 ند شكست برون آــه بنایش كــــه اي كـانـخ ز         است اقامت ـر خطـدگ یریده ز پـخمی دـــــــــق

 گاه جست برون آــر كه ازین دامـــــه یاـپ به        ل به دوش سعي ندارد ـمه محمــــــــــآنه غبار
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 آنجه هست برون آ ه نیست مخورغم ازچآن از         ال ست ـار خیـود و عدم غبـامید و یأس ، وج

           و بیدلـــریب چــــو كمانخانه ى فـمح اشــمب

 د شست برون آــــاز شكاري ز قیــن دنگــــخ

 

 یطرز

 چشم خویش زمستى قدح به دست برون آ چو         آ  برون حسن  مست  زادـــیپر اه گ وهــزجل

 شكست برون آ جیب شیشه بزن دست وبا به          جنون خیالت  گ ره  ـده سنـــــــــش فسردگي

 زطبع پست برون آ یزن به رسای ناله وـــچ         ریفان توان شدن به بلندى ـوش حــگ خراش

 اغ دل از ناز گل به دست برون آـزب مــوهــت         ژه ام شاخ گل گرفته به راهت ـمرـده هدی به

 و بست برون آ گشاد ین زلف بتان باـچ وــچ          ت ـاقــردن طـــــتاب گـتاب حوادث مو چزپی

 آ  زشست برون درین محیط مزن دست وپا           چوماهي بسمل یتپ یوا مـرص وهـدام ح به

 پرست برون آ  مست مي دـاقي بــپیش س به         چون حباب شیشه بكف نه  یرمــروى ساغب

 آ رونـست بـرابي زن از شكـــخ تانــبرآس         مار ـوان شدن معـروت نمي تــرمـبه قص رـاگ

 آ وار به راه سراغ هست برونــس دمـــــــع         شد  ناـنگ فـدست پیچ چ اـقـگ بـنــــخ عنان

          یچه طرزچوبیدل نشسته اي ز قدت خمیده

 ه بنایش کند شکست برون آـــك ییه ـــزخان

 ( ۸۵و  ۸۲صص کلیات )                                                                                       

 بیعندل

 ه دست برون آپُرناب دل ب یطره  تار وچ          م عجز با شكست برون آ ـدوش خ  وضعز

 درد چو مژگان قدح به دست برون آ زاشك          آ   خون دو دیده مست برون یموج باده  ز

 سقف هاى پست برون آزبام عرش رو ا به         افالك  یرده پ دل چیست اوجوحشت  شیبه پ

 تهمت شكست برون آزشیشه آب شو ا چو          داز كه ایمن شوي ز درد فسردن ـــگ رـجگ

 دست برون آ شیخونریز  پ ه یغمز بسان          ا تو اي نگاه سیه مست ـبزم بردن دل ه هب

 ر معني پر آب پشت دست برون آـبح هـــب          موج گوهرطبعم عرق فروش وصدف شو ز

 شست برون آ ، ز یماهیي دل آزاده ا وــت         لق ـعـوج تــر و مــــالب دهــید قــمق وــمش

 سرمه مست برون آمخمور ۀطرزغمز هـب         بان اشارت خموش باش وسخنگو صد ز به

 هست برون آ نگاه به كهسار نیست،ررــش          اره نكردي ـــــنا نظــنیم چشمك هستي ف به

 ر مژه از دامن نشست برون آــاشك ب وـــچ         روان و طلب شو به سرراه چاك گریبان  به

 پرست برون آ یخون پري ترک م وجــزم          روشان ــباده ف  ر چشمبه ناز ساغر سرشا

 زدست برون آ و آیینه وـچـــمحو باش  تو         جوهرعكسش ه حیرت رسي ب یجلوه  زتاب    

 چشم زخم دل اي دیده گریه مست برون آ چو          ون دل بدر آردـــه خـــــمانــــیپب ــتبّسم ل

         و طرزي ـندلیب چـع ى جگر اشك زپاره

 هم زباغ دل از ناز گل به دست برون آ تو 

 ( ۲۵) غزل 

نباید كرد كه این غزل تابناك از آن شاعري است كه در آستانه ى بیست سالگي جان به جانان  فراموش

ادعا نمایم عندلیب با همه ي خامي سن ، سخن سخته و پخته اي را در همآ وایي با  اگرسپرده است. 
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 5تر 5 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ه درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهپافغان جرمن آنالین 

 ئ هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت

دو غزل عندلیب را با دو غزل  ۰بیدل به یادگار گذاشته ، هرگز ادعایي از سر شفیتگي نیست

 ابوالمعاني متناظر مي سازم ، تا فرهیختگان سخن شناس صمیمانه داوري نمایند:

 بیدل

 ها ینیران به لب دارند چـحی انگشت وـزم        ني ها ـدرس خامشي باریك بی بودسرمشق

 گیرم و بوي غنجه از خلوت گزیني ها نفس        د آشیان ورنه ـزست قیف پرواــاز ضع مرا

 ر آستانت از زمیني هاــــام ب رآوازهحــــس        ردارد ــــگد روج نشئه ي نازـــــع نیازمن

 وحشت كمیني ها از سنگ این جاشررمى گردد كه       ومیدي ـــرم آرزومشكل شود محبوس ن دل

 ها ینیمطلبم از دام چ یدــــــاد صـدام افت به        باعث جمعیّت خاطر  دـــــدزدیدنم ش نفس

 رد از شعله خاكسترنشیني هاـــمي ب سیاهي        زنگ سركشي را مي شود صیقل  غبارفقر

 ز كوته آستیني ها رـرد دست آخـــك درازي       د از بي دستگاهي احتیاج من ـــآم زشوخي

 ظرفي ست یكسر علت فریاد چیني ها كــتُن        ادراك مي باشد  اهل جاه از خفت روشــخ

 نتوان بیش بردن ناز نیني هاحسن محض  به        واهد ـمي خربایي یك جهان نیرنگ دل  طریق

  بیش بیني ها سخت دور افتاده ام ازاز خود  كه        از فكر عقبا باز گردم تا به خویش آیم مگر    

 بي نگیني ها رد ماراــــراه دوست خاتم ك به        ر اندیشه ي یك سجده پیشاني تا گشتیم د دو   

          تیغ ست بیدل راه باریک سخن سنجي  دم

 امه هم شق دارد از حیرت آفریني هاـخ زبان

 ( ۴۰و  ۳۹، صص  بیدل)                                                                

 عندلیب

 كمیني ها  ادوـج دـان کجت خنجرزنـمژگ هـب         رنگه سحرآفریني ها ـــــچشم  ترا دره زهي

 الفت گزیني ها شد از تیغت خون من جوه هـب        مشهد نازت شهیدي حیرت آغوشم بس در ز

 ها  ینیمي ریزد زبان موى چ رمهــــــغبارس       ه فریاد كم دارد ـیدان نگـــــــــشه ما شكست

 رد راهش از نه آسمان سازد زمیني ها ـگ كه         ازم ــــت نترق تازهمـــــــراق بـمعراج ب به

 ت نازنیني ها ــقیام شد رنگ گلت بو در هــك        غنچه از خون جگرها صفحه میشوید  عذار

 ها  نگیني خواجه ازحسرتل صد زخم دارد د به        نداند ـــرت جزسیه رویي نخــــاقبال شه گل

 زاهد را به دوزخ راه برد خلوت نشیني ها  كه       رفتا و دلش بس بي خبر غافل گبند خود  به

 بیني ها   شیر از پـوار دارم در نظــــــمـه ره         والنم ـرزه جـناه هرور صحراي ادب تا به

 زار دارد عندلیبان درتماشایشـــــگل درین

 ها ینیالله چمحل لخت جگرصد ژگان ازـم به

 (۶، غزل  عندلیب)

 

 «قابل قبولى به عندلیب خواهند داد .  یدارم سخن شناسان در این استقبال نمره  اطمنان
 (۳۳-۹ص،ص۱۳۸۸، میوند ،چاپیوان محمد امین عندلیب طرزید)

 پایان
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