
 

                                                                  
چغتايی                                                                                                        ) همنوا (حبيب اهللا   

 بيدلستان   و   گلدسته
 دو کتاب در يک جلد

چغتايی )) همنوا((حبيب اهللا                           شرنا و  مهتمم -مولف  
ميالدی 2009 –هجری خورشيدی  1388   سال                                          

ترکيه –استانبول                                                      محل چاپ  
                                                            : دوجلد کتاب در يک جلد

                          نظم ونثر         )!جلد هشتم(بيدلستان   کتاب اول
                   انتخاب وگرد آوری)      لد نهم ج(گلدسته    کتاب دوم 

                                       
 

صفحه  24چغتايی و -دری وتورکی  - حه به زبان فارسیصف 282اين گنجينه معنوی در بر گيرنده 
راسته شده از آبا جلد رنگه زيبا  فريده وانتخاب مولف می باشد کهحروف التينی آرکی وبه زبان ت
.چاپ برآمد  

وتا اکنون ) پشاور( زادیحقيقت وآ ،)کابل( انديشه های زندگی (مده استدر نيمه داخل جلد کتاب آ
ن ، در سال ارم وگلدسته پنجم آجلد چاپ گرديده است وبيدلستان چه سته نهمبيدلستان هشتم جلد وگلد

نوسنده اين دو کتاب  برنده جايزه مطبوعاتی نظام الدين امير عليشير نوايی در امريکا شده و 2005
ورده گان  زبان وادبيات که اکثر اديان آسمانی  وسر بر آ پيشوايان  کليهه ی که ببترا بپاس مح

وری ونشر نموده ، به را در ديوان نظم ونثر خود ،گرد آ يزه ها وگفته های نغز شان، وج راشعا
.)انتخاب واعالم گرديده است) حبيب الشعر (عنوان   
ن  جناب پروفيسر داکتر آ)  120( که در صفحه اب در يک جلد روابط عاطفی را دارد  دو کت

!فرموده است از قول حبيب الشعرا )لطيفی(عبدالواسع   
رف  بيدلستان  کرده  امدم که ص ن م  از آشاد  

 همنوا را ازين عنايت لطف يزدان است وبس
را  ثار ابولمعانی بيدلو اخالصمندان آبا هم سلسله شده برکت اشعار بيدلستان حلقه های عارفان را 

.است با هم پيوند داده  
گزر  چغتايی پيوند و ورکی ورده های از مثال های زبان دری فارسی را با تگرد آ ين کتابهادر

ی بخش گزيده يی از مثالهای زبان در در ) 179(صده ها وهزاره ها داده قسميکه در صفحه 
!مده استگلدسته آ  



رکی ونها را از بهشت بيرون کرد به تمعاشقه کردند وفرشته که آ  وا با هم به فارسیدم وحآ(
!گان نوشته استين کتاب صحبت با خواننده ا )11(مولف در صفخه  ).صحبت نمود  

جوانی تا مرحله پيری  رکی چغتايی از اياموعشق و محبت صميمانه که به شعر وادب دری وت
ن عالقه صميمی وحقيقی و احساس و شعور شعر دوستی ام ارم که تا حال در سرتاسری وجودم آد

متاخر زنده وپا برجا مانده و هر کجا وهر وقت که گزارم به گلستان شعر وادب شاعران متقدم و
زبانهای دری وتورکی چغتايی شده همان ناله وفرياد عاشقان ودوستداران شعر وادب بگوشهايم 

ن عالم نظم ونثر شق ومحبت مرا هم به آاز ع يی  طنين انداز ميگردد وميدانم اينها همه پارچه
.گلزارها و چمنزارها  وگلباغچه ها ی شعر دری وتورکی چغتايی نمايندگی وظهور ميدهند   

عدادی از واز جانب ت ه اظهار محبت خود چند مراتب از کلمه چغتايی ذکر نمود مولف در اين
.شدند  را از من نيز ات کلمه چغتايیحيدوستان فرهنگی اميد توض  

امروز موقعت  تورکستان وقت بوده در مرکز شهر تاشکند اوزبيکستان مرکزهای  يکی از  چغتای
فيصد با همديگر شباهت  90ن ر کهنه نيز ياد ميکنند مردم آشه) ايسکی شهر(انرا بنام  دارد که

ن گاهی هم در مباحثات خود بياد دارم مردمان آ .هستند چهره ای داشته نهايت صادق مهماندوست
.اظهارمی نمايند) من چغتاليک من (صادق بودن خود را  با کفتن وراست کار  

مهمانان را بی فرق  وسمسه کباب ،خسيب غذا های ملی چغتايی مثل کباب،نارين،قزی کرته،بودنه 
توظيهات من در رابطه به چغتای  چشم .موش ناشدنی ان به ياد گار ميماندنگزاشته کيف ومزه فرا

.ديد وفهم کمسوادانه خود من است  
شاعری گفته است در ارتباط  

    دن           مکت اهللا   کيلر  تاشکند نی دانينی ايگن چمچوق                قيتيب
 
کتاب بيدلستان چمنی از راحت گاه صوفيان است که صاحبنظران  وعارفان متعددی در ان با نيت 

.ومراد اظهار ادب وعقده نموده است   
.به گونه مثال از عشق ومحبت بی پايان مولف نسبت به بيدلستان نمونه های ازين اثر می اورم  

 
 بيدلستان

:شعر به زبان دری   
بس ی صد گلستان است وبو و رنگ : بيدلستان   

است و بس  نجمله در آ ، نثر عالی ، عالی نظم   
است  نثر بيدل  و   نظم  زمين  گل  :  بيدلستان  

عرفان است وبس،علم وحکمت ، بحرکاندرانجا   
ام  کرده  بيدلستان  صرف که   از ان دم شادم   

را اين عنايت ، لطف يزدان است وبس)) همنوا((  
 

 بيدلستان
:تورکی چغتايی به زبان   

حيرت ،شه سخن نی اختياريبسمات دور کی طلنی   
ديم  تاپمه  سلطان بيدليمدن ، باشقه  )) بوالمعانی ((  
ايالييب   گلستان  سير  ، يزديموگ بوستان  و    باغ  

ديم   تاپمه  ، اما ، بيدلستان  لر تاپديم  ستان  کوب  



زور  کشفی  ت بحری دور کيممعلم وحک:بيدلستان   
ديم  و بحر دن تامچيک ايچتيم ، باشقه امکان تاپمهب  

بوسم  اوتتی ،قنچه جان کورگن عمريم  ))همنوا ((   
ديم  باشقه جانان تاپمه بيدليمدن ، ،  اليق  گه  جان  

 
گاهی از ادبيات برای کسانی توسعه ميکنم که ذوق آ من مفاد بردن اين دو کتاب در يک جلد را

.ته واز بحر بيکران ان فيض گيرندسوبا ايمان به پای حرمت بيدل نش پارينه ما داشته و مخلصانه  
 جنايب حبيب اهللا چغتايی  ر فرهنگی ملت ماان دعای  پژوهشگر شهيروافتخدر فرجام با نيت آ

استاد ومهربان هموطن ما جناب چغتايی صاحب را در حفظ ويمن  :الهی !(خود شان روا گرددبر
افيت بخير نگهداشته وقلبهای شانرا با نور ايمان مزين ومنور خود با سالمتی وايمان کامل وع

ن دنيای حقيقی بهشت وايمان را نصيب وقسمت شان نما ن کن ودرين دنيا خانه ومکان ودر آوروش
    

 
زاد                                                       امان معاشر خبرنگار آ     

 


