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 المحقق حبيب هللا رفيع  ستاذ المشارککتب المقال: األ

 ستاذ المساعد محمد امان رسوليألعربه: ا

 

 في ذکری المرحوم االستاذ

 عبدالهادي داوي

هـ ل(۱۳۶۱ -۱۲۴۷م / ۱۹۸۲ -۱۸۹۵)  

)i(شاعر ثائر و صحفي 

 الملخص

هذا المقال بعنوان:)عبدالهادي داوي شاعر ثائر و صحفی(ُکتب في رثاء 
الشخصیة السیاسیة الفذة في أفغانستان بقلم الباحث النحریر األستاذ المشارک 
حبیب هللا رفیع ضمن مراثي الذین الیرجعون وضح فیه حیاة األستاذ داوي 

بس تارة أخری التي مر بمراحل شتی في شدة و عناء في مناضلة تارة و في ح
و لکنه دائما في مناضلة و مدافعة عن الحق بشعره و نثره  و کتابته و کان 

إلی اللغة الدریة وحیاته حافلة مولعا بشعر اقبال و ترجم بعض اشعاره 
بالدروس  والعبر لألجیال القادمة کی یستفیدوا منها في حیاتهم القادمة و 
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سیة واألدبیة للتأسي بهم. وأضیف یتذکروا دائما شخصیاتهم التاریخیة والسیا
إلیه مقدمة و أهمیة الموضوع و طریقة البحث مع ذکر المرجع الذي  ذُکر فیه 

 هذا الرثاء.  

 المقدمة

في هذه المرثیة شیئ جدید من التذکرة األدبیة المنمقة باألدب الرفیع حیث 
قین یشفي غلیل القارئ من تذکار أعمال العلماء والخبراء والسیاسین الساب

الذین عاشوا في شدة و رخاء و واصلوا حیاتهم العلمیة والسیاسیة واألدبیة في 
مختلف الظروف و أنهم استفادوا في مناضالتهم من کل الوسایل المتاحة لهم 
من شعر و نثر و کتابة تخدم اهدافهم العالیة فکم من عالم حی في المجتمع إذا 

و توصیاته الحیة سبب صحو و ُسجل مذکراته و کتاباته نثرا کان او شعرا 
حیاة مملوءة بالعبر لألجیال القادمة؛ فلذلک نقدم مثل هذه المراثي عظة و 

 عبرة لآلخرین وهو ذخر و تاریخ حسن للسابقین.

أهمیة الموضوع:حفظ التاریخ مهم سواء کان عن طریق الوقایع التاریخیة او 
ن کل انسان خلق لمایُسر القصص التاریخیة و األدبیة او المدائح او الرثاء؛ أل

له فمن الناس من یکتب في التاریخ و منهم من یکتب في القصص واآلداب و 
منهم من یکون له ید طولی في المدح والرثاء فعندما یحزن االنسان بموت 
حبیبه او قریبه یجیش فیه قوة بیان الصفة بالمدح و الرثاء فیبقی ذلک ذکری 

ذه الکتابة کمصدر لألجیال القادمة مسجلة في صفحات التاریخ و یصبح ه
الذین یستفیدون من تراث سابقیهم و هذا البحث من هذا القبیل فیه ذکر حیاة 

 األستاذ داوي و مناضالته السیاسیة واألدبیه.

في هذا البحث اُستخدم فیه الطریقة  التشریحیة الوصفیة، منمقة  طریقة البحث:
 بالرثاء األدبی.

 صحفي الماهرحياة الشاعر الثائر وال

من شهر أسد غمض العالم کبیر البلد، األدیب،  ۲۷الیوم  ۱۳۶۱( في سنة ۱)
السیاسي، المناضل والشخصیة الثائرة األستاذ عبدالهادي داوي عینیه عن هذا 
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العالم و أصبح في ذمة هللا سبحانه و تعالی، و بسماع هذا الخبر المؤلم سار 
لی امتداد الزمن إلی الوراء و بدأت ذهني نحو الماضي القدیم و سافر فکري ع

سناریوهات فلم تتحرک علی صفحات مخي, فلم حیاة انسان کبیر مرت حیاته 
کلها في تعلم العلم, و ازدهار األدب الحی, و مرت حیاته کذلک رجاء إتیان 

 الثورة الوطنیة في الزنزانات و اآلالم و التعذیب.

دة تحقق اآلمال الکبیرة, و کان نعم! األستاذ داوي مرت حیاته کلها في مجاه
 یتقبل في طریقها کل أنواع الخطر و هیئ نفسه للتضحیة في سبیلها.

في أسرة علم و فقه مؤقرة في بیت الطبیب  1274( ُولد السید داوي في سنة 2)
عبداألحد اخوندزاده) ابن الشیخ(, حیث بدأ التعلم من أوان الطفولة من أبیه 

ه  بعد وفاة األمیر عبدالرحمن خان عاد إلی البلد  العالم ثم من حسن الحظ أن
م حین افتتح باب التعلیم العصري أمام 1903النور النسبي و السیما في سنة 

الشباب بإنشاء الثانویة الحبیبیة في کابول, و قد اُتیحت فرصة التعلیم للسید 
 .داوي في هذه المدرسة و الزدهار استعداده األدبي والعلمي المّواج فیها

و هو لم یتخرج من) الثانویة الحبیبیة( بعد, فقد بدأ العالمة محمود طرزي 
نشر جریدة سراج األخبار و فتح  للشعب طریق الخدمة الثقافیة, و استعداده 
الطبیعي األدبي سرعان ما أّهله أن یکتب للجریدة أشعاراً صاحیة و موقظة, 

العالمة محمود طرزي و استعداده الغیر العادي ُسبب في أن یستجلب نظرة 
حتی استدعاه هو و زمیله المستعد المنازل اآلخر عبدالرحمن لودین کی یکونا 

 من ُکتاب سراج األخبار.

أثر السید داوي من الشعر المسدس «بلبل گرفتار»( و البُلبُل السجین3)
الصاحي الذي زلزل قصور اإلستعمار اإلنجلیزي البریطاني في الهند و لندن 

أصحی أبناء البلد ضد اإلستعمارالبریطاني و أیقظهم من ناحیة  من ناحیة, و
أخری, حتی تداولت األیدي هذا النشید و أصبح یُستنشد و یُسمع في المجالس 
ي منه  و اإلجتماعات, و دخل البیوت فتقرأه النساء و أصبح الجمیع یرّوِّ

 أحاسیسه القومیة و الحریة.

ثُرت  حتی حصل علی لقب الشاعر و کثُرت أناشید السید داوي الصاحیة و ک
حتی أن الشیخ المولوي « بلبل گرفتار»القومي, و اشتهر نشید البُلبُل السجین
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بندي »صالح محمد هوتک ترجمه إلی الشعر المسدس في البشتو بعنوان:
و نُشر في سراج األخبار أیضاً و کان زغردة هذا النشید زئیر کل فم « بلبل

 نتقامي بسببه.حتی ارتفع صوت اإلنجلیز اإل

م و قد احتملت 1906( و مشروطیة أفغانستان األولی التي انشأت في 4)
ضربة شدیدة من اإلستبداد واإلستعمار و قدمت عشرات من الشهداء والسجناء 
و لکن غرست هذه النهضة  و قد ترعرعت بدماء الوطنیین  و نشأت نشئا 

ماء  الدافئة و لم یکتفیا فریدا,  والسید داوي و السید لودین کانا صاحبی الد
 بالکتابة  فحسب بل کانا مهیئین  انفسهما للتضحیة العملیة  أیضاً.

في یوم عید میالد الملک أمیر حبیب هللا خان و کان  1297في صیف عام 
راکبا علی الفرس اُطلق علیه من عال سطح  بیت في منطقة )شوربازار(, و 

لهادي داوي, و ُعذبا طیلة سبعة بهذه التهمة سجن  عبدالرحمن لودین وعبدا
أشهر حیث أُدیر علیهما الرحی علی العکس)چپه میچنې پرې وګرځولې( 

نجح برنامج  المشروطیة الثانیة و قُتل الملک في  1297لکن في دلو سنة 
)کله گوش(لغمان, و أعلن صاحب السمو أمان هللا خان حریة البلد بالکامل, 

اإلستبداد األسود في وقت  کانت أشعة  و السید داوي ولودین خرجا من سجن
 شمس الحریة تنتشر علی البلد.

( و بعد استرداد الحریة  ُهیئ  للسید داوي فرصة  بلده الحر, في میدان 6)
 الصحافة والسیاسة و وصل إلی  المدارج العالیة  فیهما.

و کان السید داوي عضو الهیئة  العلیا برئاسة  العالمة محمود طرزي, ذهبا 
ی الهند وبریطانیا للتوقیع  علی وثیقة  الحریة واإلستقالل, و ذهب إلی بخارا إل

 کسفیر  ألفغانستان الحرة ثم کسفیر  کبیر ألفغانستان في انجلترا.

کان مدیرا لصحیفة   1298و لکن قبل ذلک  مع سقوط  سراج األخبار عام  
 أمان افغان و کان ینشر فیها  متطلبات أفغانستان الحرة.

حین وقع اشتباک في البلد, و عند ما جاء  حکومة حبیب هللا کلکاني رحل  و  
السید داوي  إلی  الهور و هناک  برفقة  بعض األفاغنة  یدیر و ینشر جریدة 
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حیث  یصور فیها مظالم السلطة المتغلبة  والحال السیئة لشعب  « افغانستان» 
 األفغان.

بیب هللا کلکاني, وعمل  في و رجع السید داوي مرة أخری  بعد حکومة  ح
بعد قتل نادر خان  اُلقی کرجل مستنیر في  1312الدولة, و لکن  في سنة 

الحبس وعاش أیام  الحبس وراء الغرف المقفلة  والسالسل والتعذیب  إلی 
 .1325سنة 

و بعد الحبس  اُختیر من الناس کوکیل  في مجلس الشوری ثم کوکیل  في 
س و بعد ذلک  عاش في بیته  دون ضوضاء و مجلس الشیوخ و رئیس المجل

الناس یلتقون به  ویزورونه وضمن کالمه العذب معهم  یعطي معلومات حول 
واعطاني  1354األیام الخالیة, و من حسن حظي أني تشرفت بلقائه سنة 

 «.پښتون ږغ» معلومات أساسیة  حول مجلة صوت البشتون

من المناضلة العملیة  بانشاد (  و کان یمراوقات السید داوي الغالیة ض7)
 الشعر و کتابة الکتب.

 و شاعریته کانت طبیعیة  و الهامیة؛ و لذلک  کانت سلسة  و حلوة:

 نه یمه طالب ېرډزه 

 پر ما اوري مطالب

 مامعناه: أنا لسُت  طالبها کثیرا, و تُسمعني  المطالب.

 بالبشتو والدریة و ترجمها:و مع ذلک کتب آثاراً نثریةً تحقیقیة  وتحلیلیة کثیرةً 

زما رسول پاک )رسولي الطاهر( ترجم کتاب سیرة  الرسول صلی هللا علیه 
 وسلم  من األردیة.

م عندما 1927تجارت ما با)س س ر()تجارتنا مع اإلتحاد السوفیاتي( في سنة 
کان هو وزیر التجارة کتب حول الروابط  التجاریة بین أفغانستان واإلتحاد 

 باللغة  الدریة.السوفیاتي 



 پښتو

93 

 

 غیاصیة کتاب نظم البشتو.

 اللۀ ریخته)الشقائق المبعثرة( ترجمة أشعار اقبال األردیة إلی  اللغة الدریة.

 گلخانه)بیت األزهار( مجموعة ذکریاته األدبیة.

 نغمات)األنغمام( مجموعة أشعاره األخری.

 رجال وطن) رجال الوطن( تذکرة  بعض مشاهیر أفغانستان.

 یقن أن آثاره  الکثیرة  إما فقدت و إما لم یجد فرصة إکمالها.و من المت

آثار إقبال األردیة  أثر األستاذ داوي في مجلدین «  آثار اردوی إقبال(» 8)
حیث قدم تحقیقات غنیة و خصبة  حول حیاة العالمة إقبال, فنه و آثاره و 

 أفکاره و فیه ترجم بعض أشعاره أیضاً.

في  1355طبعته وزارة  الثقافة  و اإلطالعات سنة  و أثر األستاذ  داوي هذا
حیاته في کابول, ولکن  نسخه اآلن قلیلة ونادرة. و خلفه الصادق السید 
عبدالغفار داوي ینشره ثانیة و یصله إلی الراغبین, و أنا أهنئه وأبارک  له و 

ح له أسأل هللا له التوفیق أن ینشر جمیع آثار السید داوي  المتاحة  والتي سیتا
 واحداً تلو اآلخر.

و أنا أعده بدوري أن أتتبع  وأجمع آثار السید داوي األرشیفیة في مجموعة 
 خاصة و أقدمها للراغبین!

و بهذه األمنیة  أختم کالمي وأرجو أن یؤثر هذا األثر المفید للسید داوي  في 
 تربیة أذهان  الجیل الجدید. 

 1/3/1391مع التحیات 
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i -  رفیع حبیب الله، څېړندوی، هغوی چې بیا نه راځي، د تللبو اديب استادانو
او ادبی دوستانو ویاړمن او ویرمن یادونه، راټولوونکی محمد نبي تدبیر، 

م،رفیع ۲۰۱۵ل/  ۱۳۹۴جالل آباد، چاپکال:  -مومند خپرندویه ټولنهخپرندوی 
 مخونه.۱۵-۲۲څلورمه کړۍ ،  -کتابونه پرله پيس لړۍ

                                                



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رحمت هللا هوتک  ستاذ المشارککتب المقال: األ

 ستاذ المساعد محمد امان رسوليألعربه: ا

 

 (القسم األول) (پښتوة )مجل
 الملخص

مجلة)پښتو(هي المجلة العلمیة التابعة للمرکز العالمي لتحقیقات البشتو في  
اکادیمیة أفغانستان للبحوث العلمیة، و هی لیست مجلة وحیدة في البلد بل هي 
في المنطقة و العالم وحیدة أیضاْ، حیث تُنشر فیها المقاالت العلمیة حول تاریخ 

ید و أقسام أخری ضروریة باللغات البشتون، واللغة البشتو، والعادات والتقال
المعترف بها رسمیا في الـ)یونسکو(. و في اآلونة األخیرة مع تقدم التقانة و 
التقدم التکنولوجي زادت المساعدات القلمیة مع مجلة )پښتو( من العلماء و 

إلی زیادة طبعها، و ألجل الخبراء الذین یعیشون خارج البلد حیث أدی ذلک 
ة  طبعها و بما أن مجلة )پښتو(واجهت مشاکل عدیدة  اإلسراع في عملی

وحوادث الزمن حتی اآلن و مع ذلک هي بقیت فعالة تنشر المقاالت العلمیة 
ألهل البلد و لعدید من الخبراء من أهل المنطقة و العالم في مختلف المجاالت 
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تسعون عددا  90و األقسام، و ُطعبت مجلة)پښتو( من أول تأسیسها إلی اآلن
 هي الزالت تُطبع حتی اآلن.و 

 المقدمة

المجالت دوما لها دور ایجابي في علمیة اللغات و في ثقافیة المجتمع و  
یُنسی ابداً في  و هکذا لهذه المجالت دورال. ازدهارها تلعب دوراْ المثیل له

و ألجل هذه األهمیة تُکتب أبحاث عدة في الجامعات المختلفة  .نشرالنظم والنثر
, بحوث ماقبل MAماجستیر  بحوث العلمیة بلغات مختلفة بحوثو مراکز ال

ولنا نماذج من ذلک في لغة البشتو،  .PHD, و بحوث دکتوراه MPLدکتوراه 
في اآلونة اآلخیرة  حیث کتب األستاذ الدکتور محمدهمایون هما بحث دکتوراه 

جامعة التي تنشر من مدیریة مردان  و أخذ دکتوراه بها من « قند»علی مجلة 
بیشاور و هکذا علی مجلة )ولس(الصادرة من کویته أخذ حافظ رحمت خان 
نیازي بحث دکتوراه و أکمل هذا البحث الذي ُوسد إلیه موضوعه من جامعة 
بلوچستان, و في جامعاتنا نحن أیضا نماذج من عمل و بحوث الماجستیر علی 

النشریة ( پښتوومجلة) .بعض المجالت، حیث أکملت في اآلونة اآلخیرة
الصادرة من المرکز العالمي لتحقیقات البشتو في اکادیمیة أفغانستان للبحوث 
العلمیةَ، و لم یبحث فیها و لم یکتب شیئ عنها حتی اآلن بصورة کاملة، و هذا 
جهد صغیر و متواضع في الفقرات التالیة عن نشأة وجودها، و مسیر طبعها 

 .حتی یلقی الضوء علی بعض مشاکلها

و إبرامه:توضح أهمیة و إبرام الموضوع في أنه لم یُکتب موضوع لا أهمیة
( أی بحث او مقال حتی اآلن بصورة کاملة حتی یقدم التصور پښتو علی مجلة)

الکلي لهذه المجلة العلمیة إلی القرآء والمحبین, و ألجل هذا ُحبب إلی أن أعمل 
الیوجد غیرهذه في هذا المجال حتی یُمهد الطریق للبحوث القادمة. و کذلک 

المجلة العلی الساحة المحلیة و ال اإلقلیمیة و الالعالمیة مجلة تُنشر المقاالت  
العلمیة باللغات الرسمیة  في الـ )یونسکو( حول موضوع لغة البشتو و تاریخ 

 البشتون و ثقافتهم و المسایل األخری .

ث مملحة في هذا المقال اُستخدم الطریقة  التشریحیة للبح :طریقة البحث
 .بالطریقة النقدیة
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 نشأة مجلة)پښتو(

وکماهو واضح للمحبین، أن المجلة باسم )پښتو( بدأت أمور طباعتها منذ  
الشمسیة في کندهار من جانب معهد البشتو ۱۳۱۱من شهر جدی سنة ۱۵

األدبي)پښتو ادبي انجمن(، فلو نقدم المعلومات حول تلک البشتویسبب زیادة 
جلة بهذه الصورة )باللغات الرسمیة في البحث، ولکن هذه الم

و نُشر في أول عددها ۱۳۵۶الــ)یونسکو(نُشرت ألول مرة في خریف عام 
 :الصادر رسالة رئیس جمهور ذاک الوقت و یؤخذ لُبها کالتالي

أنا مسرور جدا بأن المرکز العالمي لتحقیقات البشتو تقدم للعالم تعریف لغة »
ان عن طریق نشر أول مجلة  تُنشر باللغات البشتو اللغة الرسمیة ألفغانست

الخارجیة. و أتمنی نجاح المرکز العالمي لتحقیقات البشتو في خدمة البشتو 
 (i«.) دایما، حتی تنمو و تزدهر بسرعة هذه اللغة  علمیا و أدبیا

والرسالة السابقة نُشرت في أول صفحة من مجلة )پښتو( التي قُدم من رئیس 
شهید محمد داؤد خان بمناسبت نشأة أمور طباعة هذه جمهور ذاک الزمان ال

المجلة. و المجلة المذکورة)پښتو( منظمة النشر للمرکز العالمي لتحقیقات 
و قُبل تشکیله ۱۳۵۴البشتو، لما أُسس المرکز العالمي لتحقیقات البشتو في عام 

، ففي إطار هذا المرکز قُبل تشکیل نشریة غیر موقوتة ۱۳۵۵رسمیا في سنة 
اسم مجلة)پښتو(، و کما یوضح من اسم المرکز العالمي لتحقیقات البشتو، أنه ب

مرکز عالمي، فوجود مثل هذه المجلة ضروریة، حیث تُنشر المقاالت العلمیة 
فیها حول تاریخ البشتون، اللغات والثقافة إلی العالم باللغات الرسمیة في الـ) 

فة األصیلة للبشتون إلی العالم. یونسکو(و بالجملة تُقدم الصورة الصادقة للثقا
و ألجل ذلک أُنشأت مجلة)پښتو(و في البدایة نشرت مقاالت علمیة  قویة 
بلغات الـ)یونسکو( المختلفة. و أول مدیر تحریر المجلة کان عبدالرحمن 

 (ii. )پهوال, حیث اختار لنفسه لقب)بلوڅ( فیما بعد
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 اخراج المجلة

زرق وحتی اآلن ) غیر عددین منها طبعتا هذه المجلة کانت تُنشر باللون األ
حیث الرباط ، تُطبع و تُنشر بنفس اللون باللون األبیض خطأ من المطبعة(

 X ۱۶ ۲۲ والمجلة المذکورة  تُطبع  بقطع. (یونسکوالمستقیم بلون علم  الـ)
( علی الوجه الخارجي من الوقایة پښتو) و علی أول صفحة مجلة. مترسانتی
العالمي لتحقیقات البشتو، و علی الصفحة الداخلیة من الغالف المرکز  شارة

دکتور سید بهاءالدین ال تعریف هیأت التحریر، و هم هوالء: البروفیسور
دکتور الدکتور حبیب هللا تږی، المحمد رحیم الهام،  البروفیسورمجروح، 

ف خپلواک و محمد صدیق ؤدکتور ګل محمد، عبدالرالمحمد اکرم عثمان، 
 .سیالني

د لهذه المجلة في السنة األولی و في  أول عددها علی الواجهة صورة  الشهی
 دالسید محمدداؤد خان، و في الوجه الثاني لهذه المجلة)پښتو(ُطبع رسالة السی

محمدداؤد خان بلغة البشتو بمناسبة بدایة أمور طبعها و نُشرها، و نفس 
یة. و بعد ذلک فهرس المقاالت الرسالة ُطبعت في الورقة الثالثة باللغة اإلنجلیز

المنشورة, ثم أول صفحة من المجلة تبدأ باإلداریة, وبعدها الصفحة الثانیة من 
 ( the international center For Pashto studies) المجلة

Background of the center)   أو تاریخ المرکز العالمی لتحقیقات البشتو
ذه الکتابة رسالة رئیس جمهور ذلک ُطبع تحت عنوان تویریخ المرکز وفي ه

الوقت السید محمدداؤد خان بمناسبة أول مؤتمر للمرکز، و کذلک رسالة 
وزیر المعارف البروفیسورعبدالقیوم و جاء بیان مندوب الـ )یونسکو( السید 
معظم حسین فیه. و بعد الرسایل الواردة بالترتیب توصیات المؤتمر التاسیسي 

ات البشتو، و تشکیالت المرکز، و اللجنة اإلستشاریة, للمرکز العالمي لتحقیق
و السکرتاریة, و رئیس المرکز, و اهداف المرکز, و البرامج, والمشاریع, و 
. مساعدات الـ )یونسکو(، و قرارات المؤتمر التأسیسي و خطة العمل العام

(iii) 
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م مقاال باللغات الرسمیة في الـ )یونسکو( بأقال ۱۴في العدد األول نُشرت 
 العلماء و الخبراء المشهورین  من البلد وفي اآلخیر تحت عنوان األخبار

((News  في ورقة واحدة نُشرت األخبار الثقافیة لم نوردها حتی ال نطول
 .الموضوع

 رفیسوالبرو: و في العدد الثاني منها کان هیأة التحریر یشمل العلماء کالتالي
دکتور سید الف خپلواک، ؤعبدالرمحمد،  دکتورګلالمحمد رحیم الهام، 

دکتور محمد اکرم عثمان، محمد هاشم البهاءالدین مجروح، محمد نسیم،  
عبدالشکور رشاد، محمد صدیق روهي، محمد صدیق  رفیسوالبرورحیمي، 

یُحسب أن المجلة لم تکن منحصرة في  .دکتور حبیب هللا تږیالسیالني و 
لی اإلدارات السیاسیة والثقافیة إکابول او بعض والیات البلد بل هي تصل 

الخارجیة؛ و ألجل ذلک بعد العدد األول کتب في آخر العدد الثاني  عنوان: 
الرسایل الواردة من الخارج و في داخل البلد و نشرت الرسایل من مندوبي 
اإلدارات السیاسیة و الثقافیة, مثل السفارة البریطانیة, و معهد تعریف 

مکتبة جامعة کولمبیا و مکتبة بریطانیا و أفغانستان البریطاني و 
 (iv...)غیرذلک

و إلی العدد الثالث تُنشر المقاالت للعلماء في المجلة بالمنوال العادي لم یتأتی 
التغییر و لم یُشاهد التبدیل, ولکن من الناحیة الشکلیة علی واجهة العدد الثالث 

شاهد التغییر کان هناک شارة المرکز العالمي لتحقیقات البشتو، حیث یُ 
و في الورقة  ،والتغییر حک و نصب کلمة )خلق( في وسط الشارة الکبیرفیها،

الثانیة من هذا العدد صورة رئیس جناح خلق نورمحمد تراقي، و من بعد هذا 
العدد لم یُعثر العدد الرابع ) الصیفي( و یُحتمل أنه لم یطبع و تُرک من 

قد طبعا معا و ُکتب علی الغالف،  الطباعة؛ ألن العددان الخریفي و الشتوي
و ُکتب علی الغالف  بالقلم  الخریفي والشتوي.۲ -۱السنة الثانیة العددان 

الرصاص أن العدد الرابع قد َکُمل. علی کل حال أن األعداد في السنة الثانیة 
تختلف قلیال مع األعداد السنة األولی، و یظهر هذا اإلختالف و یُشاهد من 

فحات الوسطیة. التغییر األول أنه ُمحیت الشارة الخاصة الغالف حتی الص
من غالف المجلة في األعداد و عوضت  للمرکز العالمي لتحقیقات البشتو

شارة الدولة، حیث کتب في وسطها)خلق(و تحتها ُکتب انقالب ثور، 
و التغییر اآلخر هو بمحو الشارة . جمهویة أفغانستان الدیموقراطیة۱۳۵۷
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لعالمي لتحقیقات البشتو زال استقاللیة المرکز و بوجود الخاصة للمرکز ا
اکادیمیة افغانستان للبحوث العلمیة یصبح المرکز المذکور جزءا منها، و 
هناک تغییرات أخری في أعداد السنة الثانیة أنه في الصفحة الثانیة من العدد 
األول دون أی بیان صورة لحاکم الوقت نورمحمد تراقي وهکذا في الصفحة 
الثالثة علم أحمر لنظام الوقت مع الشارة، و ُکتب تحته هذه العبارة العلم القومي 

 the national Flag of the) لجمهوریة أفغانستان الدیموقراطیة

(democratic republic of Afghanistan باللغة اإلنجلیزیة .   

) حمر هکذا جاء علی الصفحة  الرابعة النشید القومي لذاک الوقت باللون األ
أنت أیتها  -)یعني:ادفأ ثم ادفأ اکثرته ای مقدس لمره.... -ګرم شه ال ګرمه شه

ـ الفباء الصوت (. الشمس المقدسة... و علی الصفحة الخامسة ُکتب هذا النشید ب
الفونیمیکي وبعد ذلک علی الصفحة السادسة ترجمة النشید القومي باللغة 

ون األسود, حتی أن هذا النشید ُصور اإلنجلیزیة باختالف أن هذه الترجمة بالل
و ُوضح بالرسومات الموسیقیة أیضا. و بعد هذه الصفحات بدأت الصفحة 
األولی بمناسبة وجود اکادیمیة افغانستان للبحوث العلمیة برسالة القاید 

 text of the message of the great)الکبیر)علی حد تعبیرناعقیه(

leader(.)v) 

ی النکات السابقة, أن من سوء الحظ أن في جامعتنا کثیرا وألجل ذلک أُشیُر إل
من العلماء و جهود العلماء الذین وقعوا تحت صید الساسة و السیاسة وصدوا 

( کانت مجلة علمیة, بعد انقالب ثورغیرت پښتووجوه األعمال العلمیة. مجلة )
حتواها شیئا ما, و وقعت تارة تحت ظل السیاسة حتی لم یبقی اللذة العلمیة لم

الداخلي,علی سبیل المثال:جاء علی أول صفحة في العدد األول والثاني من 
السنة الثالثة  صورة ببرک کارمل ومع الصورة حتی الصفحة  التاسعة بیانه 
حول األحداث السیاسیة و الوقایع الجاریة, و لونُمعن النظر فیما ُکتب تحت 

و هذه البیانات ال  (،babrak karmal grerts afghan nation)عنوان: 
هکذا یأتي التغییر بعد العدد الرابع  حیث  .تتأتی مع محتوی المجلة العلمیة

رئیس  : سلیمان الیقیغیر الشارة  و في هیأة التحریر إلی حد ما و یشمل هؤالء
 األستاذ المشارکدکتور دولت محمد لودین، ال األستاذ المساعد، هیأة التحریر

دوست  األستاذ المشارکیار، محمد هاشم رحیمي، زدکتور مجاوراحمد ال
 (۶vi.)کأعضاء هیأة التحریرو جالت خان حکمتي  محمد شینواری
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و بعد السنة الثالثة یُوسد أمور مسؤلیة المجلة إلی األستاذ 
ُوسد أمور مسؤلیة   ۱۳۶۰المعید)څیړنیار(عبدالقادر لمر، ولکن في ربیع سنة 

هللا اندړ، و الموصوف واصل العمل فیها  المجلة إلی األستاذ المساعد نعمت
مع کل مشاکلها الکبیرة و صان المجلة المذکورة غضة علی  ۱۳۷۰حتی عام 
و مجلة)پښتو( من البدایة تُنشُر باللغات الرسمیة في الـ )یونسکو(، . قیدالحیاة

ویُجتهدُ أن یُنشر فیها المقاالت بجمیع لغات الـ )یونسکو(، و لکن حین یأتي 
یر في النظام، یبدأ التغییر في شکلیة المجلة قلیال قلیال حتی علی حد قول التغی

أحد المسؤلینین في المجلة : في خالل ستین عاما کان قدر اللغة الروسیة أکثر 
 من غیرها  و حینما کثرت المقاالت باللغة اإلنجلیزیة, نواجه األسئلة الکثیرة.

مجلة )پښتو( ساریا،  لکن و مع المشاکل المذکورة مازالت أمور طباعة 
بمجیئ حکومة المجاهدین ثم تسلم الطالبان للحکم،  تعطلت أمور طباعتها 
مثل سایر المنشورات في البلد حیث لم تتأتی فرصة خالل العشر السنوات 
لطباعة مجلة )پښتو( وال عدد واحد ال في حکومة المجاهدین و ال في إمارة 

 للهجرة الشمسیة. ۱۳۸۰سنة  الطالبان و سار األمر هکذا حتی آخر

 المصادر والمراجع

i
ړنو بین المللي مرکز، یکال، لومړۍ ګڼه، د پښتو څ یپښتو مجله، لومړ-- 

  ل کال، لومړۍ پاڼه. ۱۳۵۶

نصرهللا، د افغانستان دعلومو اکاډمي تاریخچه، د افغانستان د ناصر، 
- مخ. ۲۳۹ل ،  ۱۳۸۵علومو اکاډمي د خپرونو ریاست، د عدالت مطبعه، 
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 مخ. ۱۳پښتو مجله، لومړۍ ګڼه، 
iii
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iv
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 خ.م ۱دوهمه ګڼه،  -پښتو مجله، دوهم نشراتي کال، لومړی
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 راضية نوري ستاذ المشارککتب المقال: األ

 محمد داود ناظمستاذ المساعد ألعربه: ا

 سمندر و بشتون
 

 الملخص

أحد من الکتب القیمة للکاتب والشاعر الشهیر سمندر  في هذا المقال، قد عرف
، و او نغمة التوحید بمعنی نداء التوحید« ګد توحید ترن»خان سمندر باسم 

هذا األثر الذی کتب  .فیه التحلیل المحتوائي المختصر لهذا الکتاب جریأقد 
 ,فی حقل التصوف والعرفان، ال مثیل له لیس علی مستوی اللغة البشتو فقط

قد نظم هذا األثر في عشرة اجزاء في  .علی مستوی لغات المنطقة ايضابل 
بیان مسائل التوحید في ضوء التصوف  اطار المثنوي، و موضوعه األساسي

 و العرفان.

عتبر هذا األثر کبحر التصوف والعرفان في اللغة البشتو؛ لکن بما ان يو
مضي عنهما الی أالصوفیة والعرفان لهما مناقشات طويلة ومختلفة، لهذا س

, فإن الموضوع األساسي الضوء علیه يلقسوف أجانب الموضوع األساسي و
جری البحث والتحلیل لبعض مالمح أهو التوحید. في هذا المقال قد  لهذا البحث
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ي النهاية تحققت هوية و ف و جوانب جماله و فوائده.« نداء التوحید»کتاب 
ً للبشتون، البشتون من وجهة نظر سمندر. ألنه وضع تعري ً خاصا وهو فا

األخری للبشتون. هو يطلق اسم البشتون التعريف الذي ال عالقة له بتعريفات 
لمن يؤمن باهلل األحد، و يتبع شريعة رسول هللا صلی هللا علیه وسلم تماماً، 

نه اليعرف البشتون فقط من يتکلم إنسانیة عامة و المسلمین خاصا. ويخدم اإل
نه ال يطلق اسم البشتون علی من يريق إوينسب للبشتون، واباللغة البشتوية 

تحت راية العار والغیرة المضادة للعقل؛  الناسيضرمن دمائهم ودماء الناس و
نفع للناس ويأمل الخیر والرفاه و النجاة أنه يطلق البشتون علی من هو إبل 

م صلی هللا علیه وسل هللا شهر اصحاب رسولألهم. ولذلک يزعم سمندر بأن 
مثل ابوبکر الصديق، وعمر الفاروق، وعثمان ابن عفان، وعلي ابن ابي 

 .بشتونالطالب وغیرهم رضی هللا عنهم کانوا 

 مقدمة

ي أعماق الفکر و يجري البحوث حول الموجودات اإلنسان ف نغمسمهما ي
 ال اثبات وحدانیة هللا تعالی.إالمختلفة، ال يجد 

لصمد القیوم القائم بذاته وال يحتاج ن األحد الواحد قد يطلق علی من هو اإ
نه ال يحتاج لمعونة غیره. إلغیره وال شريک له وال مثال له ولم يلد ولم يولد و

 حق بهذه الصفات األلوهیة.أوهللا وحده 

نسان حتی اآلن، وقد طرحت مسألة التوحید في مجال العقیدة منذ بداية نشأة اإل
نسان ضعیفا و ق، و قد ُخلق اإلنسان مخلوو ستکون في المستقبل ايضا. اإل

نإس انُ  ُخِلق  » ِ ل ِمنإ  اإلإ رسل هللاُ أي وقت ما. ولذلک أويمکنه أن يخطأ في « ع ج 
ب البشر حضرت آدم علیه أتعالی األنبیاء  لهداية الناس وتربیتهم بداية من 

الصالة والسالم واختتمت سلسلة األنبیاء علی حضرت محمد صلی هللا علیه 
سالم. ومسألة مته علی تبلیغ الدين وتربیة الناس علی منهج اإلأ توسلم، وأمر

التوحید في ذروة تبلیغ جمیع الداعیین الی هللا، والذين اتجهوا الناس الی 
ل مإ »وحدانیة هللا سبحانه وتعالی و رکز بأن هللا الصمد  د ُكفًُوا ل هُ  ي ُكنإ  و   «.أ ح 

دورهم كورثة األنبیاء المیة سلی الرسل، قد ادی علماء األمة اإلإضافة باإل
نهم قد بلغوا الرسالة وأدوا األمانة إالبارز في انتشار اضواء التوحید، و
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ونصحوا األمة و اجروا المناقشات والمباحثات العديدة في هذا المجال، وهکذا 
الفوا الکتب الضخیمة لتنمیة القدرات العلمیة لألمة المسلمة و اداء مسؤولیاتهم 

 تجاه خالقهم.

ً  ادی علماء البشتون و مسؤولیتهم في هذا الحقل مثل القبائل األخری.  أيضا
عريقة في البشتو سواء کان في کال المجالین  ةن أمر التوحید له سلسلإف

التقريرية و التحريرية. وقد کتب في هذا الموضوع الکتب الخاصة بها وستذيل 
علی الرغم من « صراط التوحید»الی يوم القیامة. قد کتب بیر روشان کتاب 

ن المسألة تتعلق به إبوضوح؛ مع ذلک ففیه تالحظ  مأن موضوعات التوحید ل
سم والمحتوی. وبعد بضعة قرون من بیر روشان قد کتب کاتب من ناحتي اإل

ـ ملک الشعراء من حي بدرشو کتابا الذی سماه « د توحید ترنګ»آخر الملقب ب
 ي نداء التوحید أو نغمة التوحید.أ

 بحثهمية الأ

عاماً من  ۳۴تکمن أهمیة الدراسة في أن أثر المذکور لسمندر تم طبعه قبل 
قبل اکاديمیة الباشتو في بشاور وأن اصداراته توجد قلیلة في افغانستان؛ ال 
يوجد لدی المجتمع األکاديمي والثقافي الکثیر من المعلومات حول محتوی 

المستخدمة فیه. فربما هذا الکتاب وتحلیل کیفیة اشعاره و الرموز الشعرية 
 المقال العلمي قد تساعد هذه المجتمعات والباحثین.

 الغرض من التحقيق

راغبي األدب البشتو من محتوی  وعیةجراء هذه الدراسة من أجل تإقد تم 
 األثر الهام الذي لم يقرأ حتی اآلن في األدب البشتو.

 اسئلة التحقيق

: من هو مؤلف نداء التوحید؟ و ما قد تم المحاوالت إلستجابة هذه األسئلة
محتواه؟ متى و اين يتم طباعته؟ وما اختلف عن اآلثار العلمیة المماثلة لهذا 

 الكتاب؟
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 اسلوب البحث

ذا هنداء التوحید في نفسه اثر تحلیلي, ألن اآليات القرآنیة قد شرحت في 
ة؛ لذلك, اطئالكتاب بوضوح؛ لکنه ينتقد غالبا األعمال والتقالید البشتونیة الخ

ي فإن اسلوب المستخدم في هذا الكتاب هو اسلوب التحلیلي والتشريحي و ف
التشريحي في -نفس الوقت انتقادي ايضا. و انني استخدمت األسلوب التحلیلي

 هذا البحث العلمي.

 النص األصلي

 البشتون من وجهة نظر سمندر

لیالً. سمندرخان قبل ان نبحث عن مهارة و داعیة سمندر خان, يجب أن نعرفه ق
م في 1/1/1901سمندر بن منصورخان بن عبدهللا جان بن آبادخان, ولد في 

قرية بدرشو من محافظة نوشار. اصله من قبائل سلیمانخیل الغلجي في 
قندهار, و سافر اجداده من قندهار الى بشاور. يقول إن والده سماه جانس خان 

 1ب سمندرخان.و ثم غیر اسمه وفقا الستشارة احد المتصوفین 

يقال إن سمندرخان كان يسمى في بیته و قريته بـ طوطي او طوطیګک )وانه 
اسم التصغیر لكلمة طوطي وفقا لقواعد لغة البشتو و هذه الكلمة تعني الببغاء( 
و هذا اإلسم تعبر عن الكالم الطیب الحلو منذ طفولته, و كان الناس تحب 

واكمل دراسته اإلبتدائیة الى الصف  2.كالمه ولذلك سماه بطوطي اي ببغاء

                                                

، عبدالرؤف، اوسني ليکوال، ترتيب او زياتونې مطيع الله روهيال، عالمه بېنوا -
1مخ. ۶۳۴ل، ۱۳۸۸رشاد خپرندويه ټولنه ـ کندهار، 

  
محمدګل  خليل وليس اديب جرګې وزير بدرشو، صابر، سيد صابرشاه، سمندر د -

2مخ.۱۴ م،۱۹۹۹خان اديب تحريک،  
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لكنه  3الرابع اإلبتدائي في مدرسة قريته وبعده لم يستطع استمرار دراسته.
 قبل البلوغ احتضن الشعر واألدب البشتو.

وقد لقب سمندرخان سمندر بلقب ملك الشعراء من قبل مجلس الشعر واألدب 
المیالدي. إن  1948المشترك بین شعراء وأدباء طرفي حدود ديورند في سنة 
م و دفن 17/1/1990هذا الشاعر والكاتب الفخیم لألدب البشتو قد مات بتاريخ 

 4 في مقبرة قريته المسماة بـ بدرشو.

إنه ووقد كثر سمندر استعمال كلمة البشتون كسمة في اثره )نداء التوحید(, 
يثبت  دكتب في حاشیة كتابه: أعتبر البشتون المؤمن المسلم الموحد؛ وهكذا فق

ا عالقة البشتون مع التوحید, ويزعم أن البشتون يجب علیه ان يكون موحد
ي النسب وإذا لم يك موحدا فإنه لیس من البشتون, على الرغم من أنه البشتون ف
ظر الذي و يتحدث باللغة البشتو. ويكتب الكاتب )همیش خلیل( بالنسبة لهذا الن

 طرحه سمندر:

ة, النظرية التي تؤكد على أن األدب للحیاإن سمندرخان سمندر قائل بهذه 
لرسالة والحیاة للعبودية والعبودية للحیاة األبدية. وهذه هي الموضوع وهي ا

 المنهجیة لشعر سمندر.

ً قد كتب العديد من الكتب  لیس فقط في البشتو ولكن بلغات اخرى ايضا
الضخیمة في موضوع التوحید. وهكذا نذكر األثر المشهور )المثنوي 

ینهما إن معنوي( لموالنا جالل الدين البلخي باللغة الفارسیة؛ ولکن الفرق بال
 المثنوي المعنوي باإلضافة إلى التوحید تحتوي على مسائل المختلفة في
ه المجاالت اإلجتماعیة واألخالقیة وغیرها, ويالحظ اكثر تركیزه على هذ

ً والمجاالت؛ لكن كتاب "نداء التوحید" يركز على مسألة التوح في ید اساسا
 ً  .غضونه يبین المسائل األخرى اإلجتماعیة واألخالقیة واإلصالحیة ايضا

                                                

 
 - بېنوا، عبدالرؤف، اوسني ليکوال، ۶۳۴ مخ.3

ـ همېش خليل، پښتانه ليکوال، لومړی ټوک، يونبورسټي پیلرشز پېښور، 
 
 ۲۰۱۰م. ۱۵۹مخ.4
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المثنوي »في لغة البشتو و له مكانة عالیة مثل « نداء التوحید»يفخهم اثر 
للفردوسي في اللغة الفارسیة؛ « الشهنامة»لجالل الدين البلخي و « المعنوي

« شهنامة»اعلى من « نداء التوحید»لكن من وجهة نظر المنطق نالحظ أن 
يصف البطوالت  قد نظمت لفرحة الملك المجازي في الدنیا و« الشهنامة»ألن 

و المغامرات التي انجزها األمراء واألبطال والمصارعین السابقین؛ في حین 
قد يصف ويعظم هللا الواحد الحق ذوالجالل واإلكرام « نداء التوحید»أن كتاب 

فقط. وقد نظمت هذه الكتب الثالثة المذكورة في اطار المثنوي, و يقال أن 
 64ا, لكن نداء التوحید تحتوي عليالف بیت 60شهنامة فردوسي تحتوي علي 

  ( 5) اجزاء. 10م في 1984الف بیتا, قد طبع هذا الكتاب في عام 

اثر وحید وفريد في ذاته والذي خصص بأكمله لموضوع « نداء التوحید»إن 
 عاماً.36الف بیتا وقد استغرق فیه  64واحد وهو التوحید الذي بحثه في ضوء 

(6 ) 

داء اي نغمة التوحید او ن« د توحید ترنګ»لشهیرقد يتمتع اسم هذا األثر ا
لصوت « ترنګ»التوحید من جودة فنیة الرائعة العالیة. قد يقول البشتون كلمة 

د. لو الناعم الحلو لآلالت الموسیقیة الوترية وباألخص لصوت الجیتار والعو
درة و قبالدقة, سنفهم أن مبدع و صانع هذاألثر له « نداء التوحید»يطالع اثر

 كفائة عالیة في القاء كالم المنظوم.

كانت شخصیة سمندرخان سمندر متصف بخصال البشتون و له اسالیب و 
لبشتون, وجهة نظر المختصة به, انه ال يسم البشتون فقط من هو لسانه و نسبه ا

هو بل إنه وضع المعايیر المختصه للبشتون, فمن هو ملبس بتلك المعايیر ف
 نسبه من القبائل األخرى, انه يقول:بشتون مهما يكون لسانه و

 

                                                

، سمندرخان، د توحيد ترنګ، لومړی ټوک، پښتو اکېډمي پېښور سمندر -
5مخ.۳ز، ۱۹۸۴يونيورسټي، 

  
6مخ.۱۱، سمندرخان، د توحيد ترنګ، سمندر -
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 لما تنزل األمطار

 وتسقي األزهار

 في مناطق البشتون

 فنقول للعالم بشتونستان

 (7ونقول للمسلم البشتون)

ع إن سمندرخان ال يسم بشتونستان المناطق البشتون فقط, بل إن نظره متس
لمسلم. لشتون لمدى العالم, انه يطلق اسم بشتونستان على كل العالم و يقول الب

لبشتو اقد يحسب سمندرخان البشتو والدين مترادفان معاً, بمعنى انه قد يحسب 
مثل الدين كلها الخیر واإلحسان والرفاه و الشرف لإلنسانیة والتطور 

ؤمن واإلزدهار لجمیع الناس في العالم. يقول سمندرخان ان البشتون الذي ي
 انسان كامل.بالقرآن و يعیش في ضوء اوامر القرآن فإنه 

 الدين هو البشتو, والبشتو هي الدين

 الدين الحنیف اإلسالم المبین

 واإلنسان الكامل البشتون الذي

 على قرآن هللا تعالى يؤمن

 فدعوت هللا تعالى

 أن يكرم بشتونخوا

 و ينزل األمطار

 على الناس بغزارة

                                                

 
 -- سمندر، سمندرخان، د توحيد ترنګ،۲۲ مخ. 7
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رة ذكوقد توضح بكامل اإلتقان النظر المتسع العريض لسمندر من أبیاته الم
عالم فوقاً, بأنه يقول البشتون لمسلم و يقول البشتونخوا)البشتونستان( لل

 اإلسالمي, يحسب الدين البشتو والبشتو هو الدين, وهكذا يحسب اإلنسان
فكرة  الكامل البشتون الذي يؤمن من سويداء القلب على القرآن و من هو عنده

 خرة.رية في الدنیا واآلتعالي اإلنسانیة والرفاه اإلجتماعي والنجاة البش

أن  و من الزاوية التي يعرف منها البشتون من قبل سمندر, فیقول بالتأكید
الناعسة  األرض التي يسكن فیها البشتون تنبت أخشابها الیابسة, وتقیم أعشابها

 كزعفران فاسترخى الحیاة فیها:

 فتنبت األخشاب الیابسة

 كزعفران األعشاب الناعسة

 فیها ألن البشتون مسكون

 فاألرض مثمرة

 (8)والحیاة فیها متبركة

ن البشتو« نداء التوحید»وإختار ملك الشعراء سمندرخان سمندر في كتابه 
نه البشتو كسمة المؤمن والمسلم وحینما يلفظ اسم البشتون ال يقصد بها الذي لسا

لبشتون افقط بل يقصد بها المؤمن المسلم في جمیع انحاء العالم. إنه يقول أن 
لیس بمیت بل إنه نائم, فیحتاج التنهیض و وحدة صفوفهم وهدايتهم الى 

 الصراط المستقیم, كما قال في أبیاته التالیة في ما معناه:

 أيها المنادي!

 إن البشتون لیس بمیت

 ألن المؤمن ال يموت

                                                

 
 ـ سمندر، سمندرخان، د توحيد ترنګ، ۲۳مخ. 8
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 بل إنه نائم مؤقت

 ولیس دائم مشقة

 فیريد النائم النهضة

 ويريد الضال الهداية

 المستقیمالى الصراط 

 صراط القرآن الحكیم

 فیصبح البشتون إقرارا إلنكار

 (9)فیصبح الموت له الحیاة ذات قرار

, يأمل سمندرخان البشتون القدوة, البشتون الذي يوافق و يواكب اإليمان
رالناس البشتون الذي يكون العال م منورا بنوره ويمتأل بأعماله الصالحة وخی

م خص وللناس أجمعین عامة, ويبلغ اإلسالوأنفعهم, قد يخدم للمسلمین باأل
حة والتوحید لجمیع أنحاء العالم في ضوء أخالقه السامیة وأعماله الممدو

 العالیة, كما يقول:

 أملي البشتون الذي

 يكون شفاًء لألمراض التي

 منها المجتمع يشتكي

 ولو يعیش اآلن في المكان

 لكنه عاشق كسابق الزمان

 يتابع الرسول بشغف

                                                

 
 ـ سمندر، سمندرخان، د توحيد ترنګ، ۲۶مخ.9
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 لى اقطار السمواتنافذ ع

 وأقطار األرض بسلطان

 لكي تنهض األمة النائمة

 (10علي طريق الحیاة سارعة)

 قد يلهم سمندر)البحر( من اسمه حظا واسعا, فیشرح صدره مثل األبحار و
ه يحلم يتسع فیه الكثیر من الجداول والألنهار وله آمال مرتفعة السامیة. إن

اآلمال من  ألمة المسلمة و يتوقع تحقق هذهأستاذية العالم والهیمنة اإلسالمیة ل
 األمة النموذجیة التي سماه البشتون اي المؤمن المسلم الموحد.

وجههم وفي األبیات التالیة قد يلفت سمندر نظر البشتون إلى بعض نواقصهم وي
توقع إلى اداء مسؤولیاتهم, لكنه يدين في نفس الوقت بعض أعمال البشتون وي

 أعمالهم, كما يقول: الجودة واإلصالح في

 يا أخي المسلم البشتون

 يا لیلى البشتو والمجنون

 11أنت للبشتو, آدم و درخو

 لكن الجودة في أعمالك

 لم يوجد اآلن في آمالك

 تسوي العمود من العود

 فتقلب الفرحة بالخمود

                                                

 
 - سمندر، سمندرخان، د توحيد ترنګ، ۲۶مخ.10

- آدم و درخو, هام كانا عاشقان مثل قيص و ليىل و هام مشهوران يف األدب 
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و بشتونسمندر   

112 

 

 التحُمل للجوع و العطش

 ال يلیق للبشتون المسلم

 وما قامت البشتو بالبطش

 النومفشفاء النائم 

 (12فأمل النهضة الیوم)

عمل ال يقبل سمندر اإلنتحار والقتال من أجل الوطن فقط وال يحتسب هذا ال
شتون مواكبا او متمشیا مع البشتو, بل هو قائل بأن اإلنسان الذي يشمل الب
 و نشر أيضاً, له مسؤولیة كخلیفة هللا تعالى على وجه األرض إلعالء كلمة هللا

 لم, كما يقول:ضوء التوحید في العا

 لیس البشتو كسب الوطن قط

 وقتل ودمار المسكن قط

 بل البشتون هو الذي

 يرفع اسم هللا تعالى

 الإله إال هللا الكلمة العظمى

 هاهي البشتو و هاهي الغیرة

 وإنها الصداقة والعفة

 و هاهي شغف البشتون

 إن الدنیا في اقدام المفتون

 إن للبشتو مقام شامخ شاسع

                                                

 
 -- سمندر، سمندرخان، د توحيد ترنګ،12
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 (13سطح واسع) وفوق السماء

إن سمندر بالفعل بحر متصف بإنشراح صدره وسعته وإنه مصمم لكي يكون 
ية, و من نافعاً للمجتمع البشري. إنه يرى اإلسالم لسعادة, ونجاة ورفاه البشر

ول أجل تلك الصفات السامیة الراقیة الموجودة في جودة اإلسالم يطمع لوص
شره انحاء العالم وقد يوصي بنهذا الدين الحنیف للمجتمع البشري في جمیع 

 لألخرين أيضا, كما يقول:

 البشتون لیس فقط بسمه

 بل المسؤولیات على عاتقه

 البشتو تكون عمران العال م

 وازدهار هذه السمات السالم

 لیس البشتون ترابا و ظالما

 وال اخشاب الطرق تماما

 كان الصديق بشتونا

 والعمر الفاروق ايضا

 و عثمان الغني

 العلي والحیدر

 كانوا كلهم في الطبیعة بشتونا

 ال يوجد البشتو في العدوانیة قط

 وال في الحسد والعصبانیة قط

                                                

.، سمندرخان، د توحيد ترنګسمندر -  13  
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 بل البشتو إنعام هللا تعالى

 بل البشتو اسم آخر إلسالم

 كفة البشتو واسعة

 لكنك لم تعرفها رائعة

 ال يتسعك العالم

 كن متسعا للعالم

 فارفع نفسك لمقام البشتون

 لو تكون قطرة

 (14فكن مثل البحر المشحون)

ترك  لم يكن سمندرخان سمندر شاعراً فقط, بل إنه كاتب و مترجم أيضاً. إنه
ر هذه عشراتا من اآلثار العلمیة للمجتمع البشري. فتنسب الى سمندرخان سمند

ه ايلم(, )قلة الجبل الذي إسم« د ايلم څوکه»اآلثار المطبوعة و غیرالمطبوعة: 
خوږه »)بكاء القرآن(, « د قرآن ژړا»والطريق(,  )الخشب« لیت او الر»

رموز بی »)اسرار اإلغماء(, « اسرار بی خودی»)الصور الحلو(, « شپېلۍ
بلې »)الضیاء(، « رڼا»)الدموع(، « اوښکې»)رموز اإلغماء(, « خودی
« ګلکر»)الخیط و شاباز(، « تار او شاباز»)المشاعل المنورة(، « ډيوې

ية )رؤ« د تماشې نندارې»)اذان بالل(، « ل بانګد بال»)زراعة األزهار(، 
« کوزه کې سمندر)غزلونه(»)الُحلوان(، « خوږلن)منظومه(»المشاهدة(، 

« خبرې»)قافلة ماشیة(، « کاروان روان دی)نثر(»)البحر في اإلبريق(، 
ت(، )البشتونا« پښتنې)نثر(»)الحیاة المدخونة(، « لوګېدلی ژوند»)حديث(، 

« هد ادب منار»)القافیة( و « قافیه»)البحر العمیق(،  «ژور سمندر)نثر(»
 )منار األدب(.

                                                

 
 - سمندر، سمندرخان، د توحيد ترنګ، ۶۸- ۶۹مخونه.14



 پښتو

115 

 

اي قلة الجبل « م1927د ايلم څوکه, »و هاهي اآلثار المطبوعة المعلومة لنا: 
« د قرآن ژړا»)الخشب والطريق(, « م1947لیت او الر,»الذي اسمه ايلم, 

 پښتنې نثري»)الصور الحلو(, «, خوږه شپېلۍ»)بكاء القرآن(, 
)منار « د ادب مناره»)مجموعة المتون البشتو النثرية(, « م۱۹49ټولګه

د عالمه اقبال د آثارو اسرار بی خودی او رموز »و« م۱۹۵۹قافیة»األدب(، 
اي ترجمة آثار عالمة اقبال حول اسرار اإلغماء و رموز « بی خودی ژباړې

معلومات اإلغماء. ربما تکون له آثار مطبوعة أخرى أيضا, لكن هذه هي ال
 المتوفرة لدي حول آثاره المطبوعة التي قدمتها الیكم.

 صادرالم

ترتیب او زياتونې مطیع  دوهم چاپ، اوسني لیکوال، .بېنوا، عبدالرؤف. ۱
  .ل۱۳۸۸کندهار، : هللا روهیال، عالمه رشاد خپرندويه ټولنه

 : پېښور،پښتانه لیکوال، لومړی ټوک، يونیورسټي پبلشرز .همېش ،خلیل. ۲
  .ز۲۰۱۰

پېښور  :د توحید ترنګ، لومړی ټوک، پښتو اکېډمي .سمندر، سمندرخان. ۳
 .ز۱۹۸۴يونیورسټي، 

 :خلیل اولسي ادبي جرګې و.ښسمندر د بدر .صابر، سیدصابرشاه. ۴
 .پېښور ، يونیورسټي بک ايجنسي خیبر بازار

 کان پور: نول کشورمنشی  شاهنامه، چاپ  ، ابوالقاسم،فردوسی. ۵
 . ۲، صفحههندوستان

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األستاذ المعيد عزيزهللا مبارز کتب المقال:

 محمد داود ناظمستاذ المساعد ألعربه: ا

 حب الوطن في طبيعة خوشحال ختک
 الملخص

اإلنسان حب الوطن عجين في الطبيعة البشرية، لذلك، قبل كل شيء، يحب 
بشكل طبيعي المكان الذي ولد فيه وترعرع وسكن فيه، ألن أخالق سكان 
المنطقة نفسها وذكرياته الحلوة والمرة ستؤدي إلى عالقة روحية قوية بين 
اإلنسان والوطن. رغم أن الكثير من الناس يزعمون حب الوطن و الوطنية، 

الحب الحقيقي ولكن نطرح هذا السؤال للتعمق في اظهار حقيقته: ما هو 
للوطن؟ سنبحث اإلستجابة لهذا السؤال في أشعار وخواطر خوشحال ختك، 
فهکذا، من ناحية، سنعرف الناس علی وطنية خوشحال بابا، ومن ناحية 
أخرى، يمکن لدی أبناء البلد أن يروی ضمأهم الوطنية ويرعی مذاقهم 

 ومشاعرهم الوطنية لديهم وتعززها.
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 المقدمة

حب المرء لوطنه وشعبه وأن يعشق الوطن وأبناء بلده تعتبر الوطنية أو حب  
الوطن، والوطنية تحظي جزًءا كبيًرا من قصائد خوشحال ختک.لقد تحدثنا 
عن الوطنية وحب الوطن في هذا المقال وثم استكشفنا أمثلة الوطنية في قصائد 

 خوشحال ختک.

قدر كل شيء في بلده ويری يتضح حب خوشحال ختک لوطنه من حقيقة أنه ي
جميع ما في وطنه بنظرة عالية و غالية، ولذلک تنعكس هذه القيمة في أفكاره 
وقصائده وهکذا تتبلور محبته في قصائده و أشعاره ويفوح منها حبه للوطن 

 وشعبه.

 مقدمة المترجم

الشاعر األفغاني خوشحال خان ختک الذي ولد بالقرب من بيشاور وعاش 
م. کان أبوه شهباز خان شيخاً لقبيلة الختک وظل ۱۶۸۹ -۱۶۱۳بين سنوات 

م. ۱۶۴۱إبنه ايضاً شيخاً لقبيلته في عهد االمبراطور المغولي شاه جهان عام 
ولکنه لم يبقی طويالً في خدمة امبراطورية المغول في الهند، بل رفع راية 

والشعر، اإلستقالل والحرية وأخذ بسيفه وقلمه مقابل المغول فناضلهم بالسيف 
وهيج األفغان عليهم فسجن من قبل امبراطور المغول شاه جهان في سجن 
ً لکن ُسمح له في  رتنبهور في الهند وظل سجينا في عهد أورنغزيب أيضا

 النهاية بالعودة إلی بلده بيشاور.

إنه کان ذو شخصية متعددة األبعاد، کان شاعراً وأديباً وفارساً ومحارباً وطبيباً 
ً ذو الحکمة والوجاهة بين الناس. إنه معروف في افغانستان بلقب وسياسيا

شاعر القومي، ويُثبت هذا من أعماله السياسية واألدبية والعلمية. إنه کان في 
أعلی مستويات الفکرية واألدبية والسياسية، واإلجتماعية. وکان يحب وطنه 

وشعبه،  وشعبه حباً عميقا ودقيقا، لذلک کتب کثير من أشعاره في حب الوطن
فنقدر أن نقول أن الشعر الملحمي يالحظ کثيراً في أشعار خوشحال ختک، 
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فيُرکز الشعر الملحمي علی فکرة قومية وطنية و علی فکرة البطولة والدفاع 
 عن البلد وتمجيد األبطال في الدفاع عن الوطن.

في هذا المقال إقتبس الکاتب بعض أشعاره التي فيها روح الوطنية وحب 
تلک األشعار التي نظمت في أنواع الشعر المقفی أو الشعر التقليدي،  الوطن؛

فما عداء البيت األول الذي ترجمته بالشعر المقفی، فغير ذلک من أشعاره لقد 
قمت بترجمة مدلوالتها وأفکارها الی اللغة العربية في األنواع الجديدة للشعر 

والدائرية والفانوس أو الحر وهي التي سميتها بالمنار والمسمار والمثلثين 
الزهرية. في ثالثة أنواع األولی کتبُت عدة أشعار بلغة البشتو من قبل، ولکن 
النوعين األخيرين وهي الدائرية والفانوس أو الزهرية فهذه أول محاولتي 

، وهذه األنواع الخمسة الشعرية جديدة في بالنسبة لهذه األنواع باللغة العربية
ً نوعها التي ابتکرتها ف  . ي اآلونة األخيرة فأهبها لکتاب و شعراء العرب ايضا

 أهمية البحث

تكمن أهمية البحث في هذه الحقيقة أن خوشحال خان ختك شاعر وطني يزدهر 
في غضون المحبة وأضواءها حب الوطن في اشعاره ويفوح الوطنية عن 
تعبيراته في القصائد. لذلک شعرت بضرورة البحث عن حبه للوطن في 

 .أشعاره

 غرض البحث

إن هدفي من هذه الدَراسة هو التعرف على وجهات نظر خوشحال خان ختك 
وآرائه الفريدة حول حب الوطن والوطنية، حتى ينهظ وينهض أبناء الوطن، 
وخاصة األنانيون الذين اليشعرون شيئًا عن حب الوطن، ولکنهم يصرخون 

 فقط عن الوطن والبلد دون أن يدرک حقيقته.

 أسئلة البحث

 ما هو حب الوطن؟ -۱

 هل حب البلد وأبناءه هي الوطنية؟ -2
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 منهج البحث

 أسلوب بحثي تحليلي ووصفي.

 حقيقة حب الوطن

إن مفهوم الحقيقي لحب الوطن أو الوطنية هو: اإلخالص والوالء للشعب 
وکذالک يطلق هذا المفهوم علی حماية النفس  .والبلد الذي ينتمي إليه االنسان

والممتلکات والمسکن ايضاً.حب الوطن واألمة والمواطن أمر طبيعي 
حب »ومتأصل في فطرة اإلنسان. ومن هنا كانت المقولة من اصحاب الحكمة 

كما يعبر خوشحال ختک عن حبه العميق لوطنه بشكل «.الوطن من اإليمان
ه ويعبر عن الحب والشعور الذي يشعر به لبلده وثيق بالكلمات المذكورة أعال

 بلغة الشعر.

 ياقلبي حب الـــــــــوطن

 ولد من اإليــــــــــــــمان

 مخ( ۸۳۸: ۱)

ويتضح من آراء بعض العلماء أن خوشحال ختک شاعر وطني يحب الوطن. 
أي )بيان « د کابل سلطنت بيان» يكتب مونت ستوارت إلفنستون في کتابه 

 ة كابل(:إمبراطوري

إن أعمال خوشحال وأشعاره هي انعكاس الراقي والساطع له وألمته. والتي »
حميت بأعلی مشاعر الحرية، وكانت العديد من أشعاره قد تهدف إلى تعبئة 
المواطنين وحثهم على الدفاع عن حريتهم، کما يدعوهم إلی الوحدة واإلتفاق 

 (۲۷۳:م ۲« )ة للنصر.والعمل مع بعضهم البعض باعتباره الوسيلة الوحيد

كتب الدكتور غيرس في كتابه )األدب األفغاني( فصالً عظيماً عن خوشحال 
إن أكثر ما يحظى بتقدير في أعماله ولفت »ختک وأعرب عن هذا الرأي فيه: 
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انتباه الناس هي فكرته عن الحرية، وإنه أراد به أن ينقذ شعبه من الحكومة 
 (۱۵۳:م ۳«.)نيةاإلقطاعية المستبدة ويقوم حكومة وط

إن فکر خوشحال الشاسع الواسع الالمع وشبابه وثروته وضريبه وشأنه العالي 
کل هذه الخصائل قد تشکل شخصيته وسيرته العالية، وحرية البشتون 
ووحدتهم و انسجامهم هي من أهم آمال وتطلعات الصادقة لخوشحال ختک، 

 ً  في شعره. کما تالحظ فهذه اآلمال والرموز األساسية لحياته قد تعكس واسعا
 في شعره التالي:

 جميع البشتون

 من قندهار إلى أتك

 سراً وعالنيةً کلهم متحدون

 في شؤون الشرف

 مخ( ۵۵۵: ۴) والعزة فحسب

کان خوشحال رجالً وطنياً بکل معنی، وکان لديه مستوی عالية دون الحصر 
واإلخالص، كما من حب الوطن. إن ادعاء حب الوطن معترف بمعيار الوالء 

إذا أردت أن تعرف وفاء الرجل فانظر حبه إلی »ورد في منطق عربي: 
 (۱۸۷: ۵«.)وطنه

غلب حب الوطن علی خوشحال إلی حد أنه لم يساوي شوارع البالد وجبالها 
وصحاريها بالجنة، إنه کان يحب شوارع البلد وفضلها علی الجنة؛ کما يقول 

 في هذا الشعر:

 أحد

 من الناس

 أمامي لو يضع
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 شوارعک المحبوبة

 والجنة أيضاً في أنظاري

 سأختار شوارع بلدي

 التي تطرق کبدي

 لو يکون هذا عيب

 مخ( ۳۱۴: ۶) فليکن

کان لخوشحال ختک بلده ونعمها أحب من أي مكان آخر، ودليل ذلک لما کان 
يعيش غريباْ في الهند مع جمعيع امکانياته ونعماته لم يشعر بالراحة النفسية 

وکان في باله ذکريات المياه الباردة التي في منطقة بلده تسمی سرای  هناک،
بمعنی القصر فيشتاق اليها ويحنها في أشعاره، فمن الناحية النفسية هذاالتعلق 
الوثيق مع مياه بلده يدل علی حبه العميق مع بلده الشقيق، کما يصفها في هذا 

 البيت:

 ال

 ال ال ال

 يوجد المياه

 دالباردة في الهن

 کما يوجد في سراي بلدي

 التوبة من جميع ما

 يوجد في الهند

 ونعمها

 مخ(۱۵۶: ۷)  ال
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ً جدًا على أبناء  کان بابا خوشحال في تلك األيام وليالي السجن والغربة قلقا
وطنه إلی حدما تأثرت أحالمه، ولما رأى مواطنيه في أحالمه، لم يكن بهذه 

كان قلبه ينبض ويفتخر بهذه األحالم، األحالم قلبه مطمئنًا مبلسما فحسب، بل 
وهکذا تخرج تعلقه مع بلده من دائرة الحب ويدخل محيط  الشغف والعشق 

 المواج، کما يقول:

 أتذکر

 أبناء بلدي

 إنهم أحبائي وکبدي

 عند ما أحلم وجوههم في منامي

 الوجوه الصادقة الراقية

 تبلسم قلبي

 مخ(  ۹۰: ۸وأفتخر )

الذي کان فې منطقة رتنبهور وإنه کان سجين من  خالل أيام وليالي السجن
قبل سلطنة مغول ألنه کان يريد الحرية واإلستقالل لبلده و شعبه، ففي هذه 
ً يخطر بباله ويشغل فکره  ً لم ينسی أبناء بلده ودائما األوقات الحرجة أيضا
الشعب األفغاني، وإنه يأمل وراء الجبال واألنهار من فتيات األفغان الحرة أن 
يرفرفن شعرهن لقاصد الحر وهو الريح، لکي تفوح رائحة شعرهن المعطرة 

 إلی سجين في رتنبهور الذي يطلب الحرية لشعبه، کما هو قائل:

 أطلب أن

 ترفرف الفتيات

 شعرهن الجميالت

 لمهبة الريح الحسنوات األفغانيات
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 لکي تفوح الرائحة

 تهب للسجين

 مخ(۳۵۱: ۹) في رتنبهور

آثار العشق وعالماته، وهذه العالمات قد تظهر أكثر في عرف من العاشق تُ 
من أحد عالمات العشق أن العاشق يری جميع . البعض وأقل في البعض اآلخر

ما يصدر من المعشوق محبوباً مرغوباً سواء کانت المرارة أو الحالوة أوالسم 
 يعتبرها کدواء.

 يزان، فسوف يثبتوالحال يتضح اآلن إذا نزن بابا خوشحال خان ختك بهذا الم
إنه يسمي شجر البالد خشب  .لنا ما هي مستوى الوطنية التي وصل إليها

الصندل والعود وتربة البلد مسكها وعنبرها و يعتبر أحجار البلد مثل الذهب، 
 إنه يقول:

 إن أشجار بالدي

 کلها خشب الصندل والعود

 تربتها معطرة کالمسک والعنبر

 حجير للغريب« السرای»لو 

 مخ( ۴۸۰: ۱۰) ها لي کالذهباحجار

وفي مکان آخر، إنه يفضل أشواك وطنه من أفضل األزهار في الهند، وتبدو 
 اشواک بلده أجمل من زهور الياسمين في الهند، كما يقول:

 زهرة

 الياسمين

 جميلة في الهند

 مخ( ۱۷۵: ۱۱) أفضل منها أشواک بلدي



 حب الوطن يف طبيعة خوشحال ختک

124 

 

الجنون، ولم يقتصر هذا  كما ذکرنا،كان خوشحال خان يشغف بالده إلی مدی
الحب و الشغف على منطقتي ختك والبشتون، بل إنه کان يحب كل األرض 
التي كانت جزًءا من أرض أفغانستان الكبرى والتي يعتبرها بالده، والتي کان 
يذكر تلک المناطق المختلفة األفغانية في قصائده، مثل كابل وبشاور وأتك 

 وسراي وغيرها، إنه يقول:

 الريح

 تي تهبال

 من زينة أرض کابل

 قد تُنزل علي العنبر العال

 من يذکرني کابل فيدندن قلبي

 ومن يذکرني بيشور فقلبي ينور

 ومن يذکر اتک اردفها ختک

 ومن يذکر عن سرای

 مخ( ۸۴۹: ۱۲أذکر السرای )

علی رغم هذا أن خوشحال خان ختک کان اکثر حباً بشعبه، ولكنه إذا كان 
نكر التقدم والطورات التي تحرزها البلدان األخرى، فمن ي من ناحية واحدة، لم

ناحية أخرى، فإنه يعتبر تلک التطورات ناقصة دون وجود البشتون، إنه قال 
 هذه األبيات لما کان في منصب العسکري العالي في الهند:

 لما يذکرني أحد من الناس

 من ذکريات البشتون

 فيسعد قلبي
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 ويسعدني

 الناس

 و

 في هذا

 لهندالبلد ا

 کثير من النعم

 ال أبالي لکثرة النعم والمعالي

 (ص 849: 13) طالما ليس فيها البشتون والبشتونه

تذکرنا في بداية هذا المقال أن حب الوطن من طبيعة اإلنسان، قد يحرم منه 
أعداء الفطرة و مرضی الذهنية والفکرية، وال شک أن اإلسالم دين الطبيعة، 

صلى )في سيرة الرسول الحبيب محمد مصطفى  فيمكن رؤية آثار حب الوطن
، علی سبيل المثال عند مغادرته من مکة المکرمة نطق بهذه (هللا عليه وسلم

الكلمات الرائعة والمليئة باإلخالص والمحبة، والتي تدل علی حب الوطن 
 :والموطن

ي وهللا إنك أحب بالد هللا إلى هللا وأحب بالد هللا إلي ولوال أن أهلك أخرجون»
 (۱۴:۱۶۴«.)ما خرجت

وهکذا لم يحب خوشحال ختک أن يهجر عن بلده وأبناء وطنه وأرضه بسبب 
وإمتثاله لخصال الرسول الكريم صلى هللا عليه وسلم،  السامية طبيعته السالمة

، والکنه يعتبر اإلنفصال عن الوطن مصيبة وإبتالء من هللا سبحانه وتعالی
 فهو يقول:

 هللايا لها بالء إبتالء من 

 نفصال من البلد وهللاإ
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 قد يفصل الشقيقة

 الحبيبة الرفيقة

 هجرة األحباب

 يشوي الناس

 کالکباب

 واألقارب

 ينفصل

 ً  أيضا

 في

 مخ( ۷۵۲: ۱۵)  تراب

شعر بابا خوشحال ختک بالراحة والسعادة عندما رجع من بالد الهند إلى 
استنشق  جنات وصحاري وجبال وطنه فتمسکن فيها واطمأن قلبه بها، ولما 

من هواء وطنه الطبيعية وذاق من مائه فيشکرهللا ويحمده، وكان سعيدا بحظه 
 أن أعطانا هللا وطناً جميالً.

 راحة الجنة، إنني وجدت

 من الغربة، لما رجعت

 سعدت علی أرضک

 أنا محظوظ لذلک

 أفرح من قسمتی

 أَلنعم علي  
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 وطني

 أروع

 مخ( ۳۶۴: ۱۶بلدي )

 النتيجة

ة في بلد واحد لهم الحياة المشترکة معاً، ولهم حقوق مختلفة إن الناس المسکون
لبعضهم البعض، وهو ما ال أعتبره ضروريًا لذكرها هنا، لكن حب مكان 
اإلقامة والبلد أو الوطنية أمر طبيعي، فهذه القضايا الطبيعية ليست أمور متعلقة 

يواجه العديد بالذوق والرضاء، بل إنها الحاجات اإلنسانية التي تجعل اإلنسان 
من المشاكل بسبب حرمانه عنها، على سبيل المثال ، إذا أصبح المرء غير 
مباٍل تجاه وطنه، فإنه ليواجه العبودية واإلذالل والحرمان والفقر. نعم، ولكن 
على العكس من ذلك، إذا كان اإلنسان وطنيًا، فهو متعهد بقضايا كبيرة تتجاوز 

ال يشتري الملذات قصيرة المدى والمصالح  نفسه ويکون ملتزما بها، لذلك فهو
الشخصية ووسائل الراحة على قيمة الشرف والمصلحة العامة، وخير مثال 
على هؤالء الناس هو خوشحال ختک هو الذي روى آثار نضاالته العملية 
وخبراته ودروسه وبلغها في شكل رسائل شعرية لتنوير شعبه وازدهاره ، 

 لصيانة شعبه والدفاع عن الوطن. وضحى بحياته قبل أي شخص آخر

 و المصادر المراجع
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