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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد

۲۰1۸/۰۷/۲۵

محمد معصوم هوتک

د کاظم خان شیدا دېوان نوي چاپ ته یوه کتنه
لومړۍ برخه
دغه دېوان د ښاغلي حنیف خلیل په همت په 1۳۸۴ل ۲۰۰۵ /ز کال د دانش خپرندویي ټولني له خوا په پېښورکي دیو
زر ټوکو په تېراژ په کلکه وقایه کي چاپ سوی دئ .د تدوین چاري او سریزه ،یادښتونه او وییپانگه ئې ټول د حنیف
خلیل له خواسرته رسېدلي دي .د کتاب ټول مخونه ۴۹۵دي چي په دې کي سریزه او وییپانگه هم شامله ده خو د
خپرندویي ټولني یادښت (یومخ) ،ډالۍ (یومخ) او سمونلیک (یومخ) په دې شمېره کي نه راځي.کتاب "د مېجر راورټي،
سید انوارالحق او نسیم اڅکزي " نومونو ته ډالۍ سوی دئ.
د کاظم خان شیدا د دې دېوان کره کتنه ما د خپل کتاب ( پښتو متون سمېدل غواړي) د دوهم ټوک په لیست کي په پام
کي نیولې وه خو دهغه کتاب دغه ټوک ال د چاپ له پاره تیار نه دئ ،ځکه مي نو اراده وکړه چي دهغه مطالب په
خواره واره ډول د مقالو په بڼه خپاره کړم .دا دېوان چي ماته د کاظم خان شیدا د نورو چاپ سوو دېوانو په پرتله د
ډاډ وړ ایسي ،په سر کي یوه مفصله سریزه لري ( ۳۹مخه) او په هغې کي ئې د شیدا په اړه د معلوماتو ورکولو
لومړني منابع ،د زېږ ېدو پر نېټه ،هندوستان ته پر سفر او نورو پېښو ،د افضل خان خټک د وفات پر کال،هندوستان
ته د شیدا پر رسېدلو ،د شیدا پر ولدیت ،پر وروڼو او اوالدونو ،د شیدا پر شخصیت ،پر مړینه ،په (پر) شیدا د شوي
کار تعارف ،د دېوان پر ترتیب ،د شیدا دېوان پر قلمي نسخو ،پر چاپ دېوانونو ،پر دا دېوان او دا نسخه ،د دې نسخې
پر تعارف ښې د خوند څېړنیزي خبري سوي دي او د خپلو خبرو په پای کي ئې له هغو ښاغلو مننه کړې ده چي ده
ته ئې په دغه کار کي د مرستي الس ورکړی دئ .د دغي څېړني په باب زه دلته ځکه نه ږغېږم چي زما د همدې
لیکني استقامت پر بل لور دئ او زه غواړم چي د دغه متن پر شکل او ترتیب باندي بیان وکړم او وښیم چي دا متن
د متن پوهني د اصولو پر تول څونده (څومره)برابر خېژي ؟
د کاظم خان شیدا د دغه متن مرتب د سریزي په ( ۳۳مخ) کي لیکلي دي چي " دا موجوده دېوان د دریو چاپ شویو
دېوانونو او یوې قلمي نسخې نه مرتب شوی دی او بنیاد یې هغه قلمي نسخه گرځولې شوې ده کومه ،چې د اسالمیه
کالج پېښور په الئبرېرۍ کې په  1۹۹۳نمبر کې خوندي ده" .دا نسخه ئې د سریزي په  ۳۵مخ کي را پېژندلې ده .په
دې برخه کي ښاغلی حنیف خلیل د یوه په زړه پوري واقعیت پر موندلو بریالی سوی دئ او هغه دا چي د دېوان په
ټولو چاپ سوو نسخو کي د اسالمیه کالج پېښور له قلمي نسخې څخه استفاده سوې ده خو دی زیاتوي چي "  ...خو
ډېره عجیبه خبره داده ،چې په اسالمیه کالج پېښور کې د شیدا د دېوان همدغه یوازېنۍ نسخه ده ،چې ټولو مرتبینو
کتلې ده او بیاهم ځینې خبرې د اسې دي  ،لکه چې ،دوی خو دغه نسخه کتلې نه وي او که کتلې یې وي ،نو بیا یې
دومره سنگینې تحقیقي غلطۍ کړې دي ،چې د شیدا د دېوان شکل یې بدل کړی دی ( ".سریزه  ۳۴مخ) .تر دې یادوني
وروسته لیکي چي " د بینوا صاحب چاپ کړی دېوان بیخي د اسالمیه کالج د نسخې مطابق نه دی ...هرکله ،چې دغه
دېوان ډېر بدل او نیمگړی دی ،ځکه مایې یوازې وضاحت خو وکړو ،خو خپله نسخه مې لفظ په لفظ ورسره مقابله
او موازنه کړې نه ده .بدلون او نیمگړتیاوې دومره لري ،چې موازنه یې گرانه ده .البته هغو خامیو ته مې اشاره کړې
ده کومې ،چې د همېش خلیل او انوارالحق دېوانونو کې هم شته".
په دې یادونو سره خو ښاغلي مرتب خپلي غاړي خالصي کړي دي ،خو د متن پوهني حکم دادئ چي نسخه بدیلونه
که هر څو زیات هم وي ،راوړل ئې حتمي دي .که داسي نه وي نو د ښاغلي مرتب دا خبره چي " دا موجوده دېوان
د دریو چاپ شویو دېوانونو او یوې قلمي نسخې نه مرتب شوی دی "....باید اصالح سي او ولیکل سي چي" دا
موجوده دېوان د دوو چاپ شویو دېوانو او یوې قلمي نسخې نه مرتب شوی دی ".د ارواښاد بېنوا صاحب په الس د
کاظم خان شیدا دېوان ته ما د خپل کتاب ( پښتو متون سمېدل غواړي) په لومړي ټوک ــ ۲۰۹ ،۲۰1مخونو کي کره
کت نه راوړې ده .هورې مي د ښاغلي حنیف خلیل پورتنۍ خبري را نقل کړي دي او د بېنوا چاپ دېوان هغه برخي
مي هم چي ناقد ورته گوته نیوالی سي ،تر یوې اندازې راوړي دي .د بېنوا چاپ دېوان له دریو قلمي نسخو څخه

د پاڼو شمیره :له  1تر5
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

برابر سوی دئ چي دوې ئې ( نقل النقل) دي او یوه بله ئې هم د پښتو ټولني نیمگړې نسخه .په نقل النقل کي یوه
نسخه د اسالمیه کالج پېښور د نسخې نقل دئ چي بېنوا مرحوم ته د ارواښاد خان عبدالولي خان په شخصي لگښت
کوم چا کاپي کړې ده او دا بل نقل النقل د پېښورـ اکبر پورې د اوسېدونکي عبدالمستعان نومي کاتب په الس له نقل
سوي نسخې څخه د موالنا ابوالوفاء صاحب په الس رانقل سوې کاپي ده .که ښاغلي حنیف خلیل صاحب پر ځان
باندي د بېنوا چاپ دېوان او د اسالمیه کالج پېښور د خطي نسخې د مقابلې او موازنې تکلیف منلی وای ،موږ لوستونکو
ته به روښانه سوې وای چي د اسالمیه کالج په نسخه کي چا الس وهلی دئ؟ د ارواښاد عبدالولي خان له خواگمارل
سوي کاتب او که بل چا؟ د متونو اصول د همدې حقایقو د موندلو او سپینولو له پاره ټاکل سوي دي او همدغه اړتیاده
چي زه ئې د پښتو متونو د بیا څېړني درانه کار ته هڅولی یم .ښاغلي مرتب د سریزي په  ۳۵مخ کي اعتراف کړی
چي دا موجوده دېوان هم په هر لحاظ مکمل نه دئ .دغه شان پراخ نظرۍ ماته جرئت راکړ چي د دېوان د الښه کېدو
په خاطر دا څوټکي ولیکم.
ښاغلی حنیف خلیل د اسالمیه کالج قلمي نسخې د معرفۍ په ترڅ کي کښلي دي چي دا نسخه" ...د شاعر د لهجې
مطابق د کندهارۍ لهجې په امالء کې لیکل شوې ده ،چې ما د کندهارۍ لهجې"ژ" او "ش" په "ږ" او"ښ" د پېښورۍ
لهجې مطابق بدل کړی دی ،چې زموږ د کالسیک ادب نورو کتابونو سره یورنگ شي" ( سریزه ــ ۳۶مخ).
دا چي "ژ" او"ش" ئې په "ږ" او "ښ" اړولي دي ،دا خو ئې ښه کار کړی دئ او دا چي د کاظم خان شیدا لهجه ئې
کندهارۍ لهجه بللې ده  ،هم نوی انکشاف دئ او نوره څېړنه غواړي.خو دا چي "ژ" او " ش" ئې په کندهارۍ لهجه
کي د" ږ" او "ښ" ږغونو معادل توري بللي دي ،هغه تېروتنه ده چي د ختیځي لهجې زیاتره ویونکي پښتانه ئې
مرتکب کېږي .په کندهارۍ لهجه کي " ژ" " ،ش"" ،ږ" او "ښ" پخپلو اصلي مخرجونو کي ادا کېږي .د دغي لهجې
" ښ" او " ږ" په هیڅ صورت "ش" او " ژ" نه دي .دا یو جال ژبنۍ بحث دئ چي زه د خپل یوه کتاب "پر معیاري
ژبه د معیار په ژبه یوه څېړنه" د دوهم چاپ په ۲۳۴ــ  ۲۵۲مخونو کي پر ږغېدلی یم .دا خبره چي ښاغلي مرتب
غوښتي دي د کاظم خان دېوان دي " زموږ د کالسیک ادب نورو کتابونو سره یورنگ شي" ،ښه خبره ده خو د کتاب
په متن کي ځني داسي ځایونه کم نه دي چي له دغه پورتني مقصد سره تناقض لري او زه به پر خپل ځای پر وږغېږم.
په دغه دېوان کي د " ښ" لرونکو کلمو او لغتونو په ثبت کي یوه الر نه ده پالل سوي .
زموږ په کالسیک ادب کي " کښي ،کښې" هر ځای همداسي یا د " کښ" په بڼه لیکل سوی دئ ،خو په دې دېوان کي
ټول په " کې" اوښتي دي .دا کار د ښاغلي مرتب له هغي خبري سره تناقض لري چي وایي غواړي دا دېوان " زموږ
د کالسیک ادب نورو کتابونو سره یو رنگ شي" .له بلي خوا که په "کې" کي ئې د" ښ" توری ایستلی دئ ،خو په
نورو کلمو کي ئې بیا ساتلی دئ .د مثال په توگه :
" کښېنوي" له (ښ) سره لیکي ( وگ ۳۳۴ ،۲۹۹ :مخونه او نور).
" کښېناست" له (ښ) سره لیکي (وگ ۳1۸ :مخ)
"څښي" له (ښ) سره لیکي (وگ ۳۳1 :مخ)
خو" کېږدي = کښېږدي" بیا بې له (ښ) لیکي (وگ ۳۳۰ ،۳۰۵ ،۲۹۶ :مخونه او نور)
"اوښکي" ځای ځای له کندهارۍ لهجې سره سم لیکي (وگ ۲۵۵ ،۲۳۰ ،۲۲۹ ،۳۵۰ ،۲1۸،۳1۰،۲۴۷ ،۳۰۳ :او
نور مخونه) خو "اوښي ،اوښیو" هم کاږي (وگ ۳۰۵ ،۲۷۳ ، ۲۶۹ ،۲۴۲ :او نور مخونه) .په "اوښیو" کي هم
یورنگوالی نسته .ځای ځای " اوښو ،اوښې" هم لیکي (وگ ۳۴1 ، ۲۵۰ :مخونه) .په  ۲۰۹او  ۲1۰حاشیو کي ئې د
انوارالحق " اوښکو" ته د ناسم په توگه اشاره کړې ده .زما پوښتنه داده چي که "اوښکي" له کاف سره صحیح وي نو
په مغیره حالت کي به ئې د کاف لیري کول ولي الزم وي؟
یو ځای خو ئې ال (ښ) په (خ) اړولی دئ( .لښتی = ویاله) ئې " لختی" لیکلی دئ ( وگ ۳۲۰ :مخ)
د  1۵۴مخ دا نیم بیتی :
د آزادو لمن کله په خار نخښلي
دلته " نخښلي" که ټایپي تېروتنه نه وي ،نو د غلطۍ حکم پر کېدالی سي.سمه بڼه (نښلي) ده .د (خ) سربارۍ ئې هسي
د لیکدود سرخوږی دئ ،بله هیڅ گټه نه لري.
ــ یو ځای (کوتره) لیکي (1۸1مخ) او بل ځای (کونتره) کاږي (۲۶۹مخ) .څوک نه پوهېږي چي کوم شکل ئې د شیدا
خپل کالم وبولي؟
ــ یو ځای (شاخ) لیکي ( 1۸۲مخ) او بل ځای (ښاخ) کاږي (1۸۸مخ) .لوستونکی نه پوهېږي چي کوم شکل ئې په
شیدا اړه لري؟
ــ یو ځای (مصرع) لیکي (۴۰۸مخ) او بل ځای (مصرعه) کاږي (  ۳۰۴ ،۲۹۳او نورمخونه ) .له دې دوو شکلونو
څخه باید یو غوره سوی وای.
"الر" له کندهارۍ لهجې سره سمه لیکي (وگ  ۲۲۴ ،۲۲1 :مخونه) ،لیار ئې نه لیکي.
" اروي" له کندهارۍ لهجې سره سم لیکي (وگ  ۳۴۹ ،۳۲۴ ،۲۲۵ :مخونه) ،اوري ئې نه لیکي.

د پاڼو شمیره :له  ۲تر5
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

ـــ په دې دېوان کي "کله" او "لکه" سره گډ سوي دي" .کله" د وخت له پاره د پوښتني کلمه ده چي د انگرېزي
( )whenپر ځای کارېږي او "لکه" د تشبیه کلمه ده چي دانگرېزي ( )asپر ځای راځي.
د دېوان په  1۰۴مخ کي :
دل تنگي کړم کله گل په خندا ورکه
که مې باد د سبا بل په خونه اور کا
په  1۶۰مخ کي :
کله برق چې گــرم وگوري نـاگاه
سره لمبه شي په هغه لوري ناگاه
د دېوان په  ۲1۹مخ کي لولو :
سینه هسي کـله نی لــرم پـر درده
چې نفس پکې همېش کا فریادونه
په  ۲۲۷مخ کي :
نور دې مرگ کله ماهي تر حیات ښه دی
تحــمــل مــه کـــړه زنــــهار د بــې آبــي
په  ۲۷۴مخ کي :
درباني کله حباب د خپل گنبد کـــړه
یو نفس دې په سېنه کې واپسین دی
په دې ټولو بیتو کي (کله) له بیت سره سم نه راځي .په ټولوکي باید (لکه) راغلی وای.
خو په ځینو ځایو کي ئې بیا سم راوړی دئ .لکه په دې الندي مثالو کي :
د راستۍ په (پر) سپینه الر سنگ و خار نشته
په لېمه لکه حـــــــــــباب کــــــــــــــوم پندونه
( ۲۲۲مخ)
ــ اوشو ،اوځي ،اووې  ،اوچیښ او نور ئې له الف سره راوړي دي .دا راز لوستنه او لیکنه د شیدا په لهجه کي (که
ئې کندهارۍ لهجه ومنو) ،الفونه نه اخلي ،بلکي ( وشو ،وځي ،ووې  )... ،ویل کېږي.
که د کاظم خان لهجه د کندهار لهجه وي ،نو بیا خو له " ښ" او "ږ" پرته د دې لهجې نوري ځانگړتیاوي هم باید په
پام کي نیول سوي وای.
ښاغلی مرتب (چې ،مې ،کې) بیا له کندهارۍ لهجې سره سم (چي ،مي ،کي) نه کاږي .په اوږده یاء (ې) سره د دغو
تورو لیکنه د معنا اساسي توپیرونه پېښوي .زه به په دې برخه کي یوازي په یودوه مثاله بسنه وکړم .کاظم خان وایي:
نازک بدنه په مخ گلـــــزاره
د شهیدانـــــو شـمـعِ مـزاره
جمع دعشق ده شعله کرداره
مرگ مي جـدا کا مگر تانه
په " مرگ مي جدا کا مگر له تانه" کي د شاعر مراد دادئ چي " زما مرگ ما له تانه مگر جدا کا" ،خو که " مرگ
مې جدا کامگر له تانه" ولیکو ،د شاعر مراد به د کوم بل چا مرگ وي چي له (ده نه) به دهغه په سبب جدا کېږي.
ځکه (مې) په کندهارۍ لهجه (د شیدا په لهجه؟) کي د (مي ئې) معنا لري او "مرگ مي ئې" عبارت د کوم بل چا د
مرگ اشاره ښیي.
یا دا بل مثال :
دم دي مرکب دی واوره شهسواره
څه خو آگاه شــــــــــــه له خپله کاره
د باد په دوش یې مشت غـــــــباره
زر به له مزکي ســــــره شې مزکه
"دم دي" که په لنډه (ي) ولیکل سي ،ل ه "شهسوار" سره اړه لري او که " دم دې" ولیکل سي ،له کوم بل چا سره اړه
لري .ځکه ( دم دې = دم دي ئې) معنا لري او (ئې) غائب ضمیر دئ .دغه راز باریکۍ زموږ د متونو ترتیبوونکي
په پام کي نه نیسي .دا ستونزه له دې امله هم زیاته پېښه ده چي په پخوانیو خطي نسخو کي د یاگانو کارول ډېر دود
نه ول ،بلکي له زېر = کسره څخه ئې کار اخیست .د کسرې پر ځای د اوږدې او لنډي یاء پر انتخاب باندي د متن د
مرتب سلیقه او لهجه هرو مرو غالبه کېږي او د خپل برداشت سره سم ئې لیکي .په داسي صورت کي به څوک په
مشکله سره دا ومني چي د یاء گانو دغه شان کارونه دي د کاظم خان شیدا خپل انتخاب او وینگ وي.
**********
د دغه دېوان په سمونلیک کي ئې شپږ تېروتني راوړي دي او په پای کي ئې کښلي دي چي ":له دې پرته هم که کومې
تېروتنې د لوستونکو مخې ته راشي باید چې په گوته کولوسره یې په موږ احسان وکړي".
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د دغي غوښتني په اړه به زه دا یوڅو ځایه له احسان پرته ورته وښیم 1چي ناسم درج سوي دي.
هغه تېروتني چي شعر ته ئې تاوان پېښ کړی دئ
په  ۴1مخ دا فارسي بیت:
دل می تپد و نیست کسی را درس ما
از قافلــه دور است خروش جرس ما
د لومړي نیم بیتی سمه بڼه باید داسي وای:
دل می تپد و نیست کسی دادرس ما
دا بیت د میرزا عبدالقادر بیدل ( 1۰۵۴ــ 11۳۳هـ ق)د یوې غزلي مطلع ده په دېوان کي ئې داسي درج سوې ده:
دل می رود و نیست کسی دادرس ما
از قافلـه دور است خروش جرس ما
د همدې غزلي مقطع په دې ډول ده:
بـیدل به جنون امل از پا ننشستیم
کاش آبله گیرد سر راه ،هوس ما۲
ِ
په  ۴۳مخ کي:
" ولهاذا" باید " ولهذا" سي
" نامحظور" باید " نامخطور" سي
په  ۴۴مخ کي:
"ژرف نگهبان" باید " ژرف نِگهان" سي.
په  ۵۰مخ کي:
"تدور ریخته بالم هوا نمیدانم"
چي سم شکل ئې باید" تدور ریخته بالم هوا نمیداند" وي " .تدور" په نورو چاپو کي هم همداسي راغلی دئ خو د
زیاترو لغت پوهانو په نزد ئې " تذرو" (د لومړي او دوهم توري په فتحه او دپای توري په سکون) سم دئ " .تذرو"
یو راز دښتي چرگ ته وایي( غیاث اللغات).
په  ۵۶مخ کي:
"د عذرا عذرا ئې اور کړ".
سمه بڼه ئې :
"د عذرا عذار ئې اور کړ"
عذرا د (پېغلي) په معنا او عذار د ( باړخو ،رخسار ،اننگي) په معنا.
په  ۷۳مخ کي :
اشداء گوره بار
ورسره علی الکفار
اول نیم بیتی یوه څپه کم دئ ،باید" اشداء گوره بار بار" وي.
په  ۷۶مخ کي :
شهوار که یې یکران و
په حیرت ورته دوران و
د اول نیم بیتی سم شکل  :شهسوار که یې یکران و.
په  1۵۰مخ کي :
زه د عشق له غمه ټول سیاه پوش یم
په مانند د جرس هردم په خروش یم
اول نیم بیتی یوه هجا کم دئ او دا هله سمېدالی سي چي د (ټول) پر ځای (ټوله) ولیکل سي( .ټوله) د شیدا له لهجې
زور (فتحه) سره ښوول سوي وي.
سره موافق هم دئ .په زیاترو خطي نسخو کي د کلمو دغه د پای حرکت په َ
په  1۶۴مخ کي :
د اشعار بحر وي تل بې تراوته
سم به ئې داسي وي :
 ....بې طراوته
 1زه له " په گوته کولو" سره موافق نه یم .دغه کلمات اوس له بده مرغه رواج سوي دي خو په ځینو لهجو کي د ښکنځلو معنا لري .تر هغې که ( ښوول،
څرگندول ،اشاره ورته کول ،اونور) کلمات راوړل سي ،ډېر به ښه وي.
 ۲وگ  :دېوان بیدل ــ غزلیات ،مقدمه و ویرایش دکتر محمد سرور موالیی ،جلد اول ،ص  ،۲1۷چاپ تهران 1۳۸۶ش
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د همدې مخ دا بل بیت :
خود بیني کله شیوه د پاک طبیعت ده
د ( پاک طبیعت) پر ځای باید ( پاک طینت) وای.
په  1۶۸مخ کي:
چې راغلی و دې دریایې شور ته
( دریای شور) فارسي ترکیب دئ او (ی) د نسبت توری دئ .معنا ئې تریخ دریاب دئ .که ئې په پورتني ډول ( دریا
یې) ولیکل( .یې) د ضمیر بڼه اخلي او معنا به ئې ( د کوم ځای تریخ دریاب) سي.
په  1۷۹مخ کي :
چې په ورځ لکه فلک شمع سوځي کا
د شیدا مراد بیا د ( شمع سوزی) فارسي ترکیب دئ چي پښتو معادل ئې ( شمعه سوځونه) راځي .په فارسي ترکیبو
کي د پښتو (ځ) کارول د هماغه ترکیب مسخه کول دي.
په ۳1۴مخ کي :
دی کاسب ددې نسبت ابوالحسن کړ
دلته د(کاسب) پر ځاي ( ناسب) سم راځي .کاسب د کاتب تېروتنه ده.
د لومړۍ برخې پای
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