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 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه 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 : یادونه

  

 ۱۳/۳۱/۷۳۳۲        داکتر سید خلیل هللا هاشمیان

 
   چراغان ادب دری در بهار امسال

 
 بهارآمد زخویش وآشنا بیگانه میگردم +++ که گل بوی تو خواهد داد ومن دیوانه میگردم

 (واقف الهوری)
بیت از طبع سحر آفرین استاد صالحه واهب، هربیت آن در اصالت وزیبایی  9بهار در مژدۀ 

همانند مروارید ودرجاذبه و دلبری همانند کهربا اثرگذار است. استاد درین بهار "نقض 
ندامت" میخواهد، بلکه محبت وعاشق شدن را سفارش میکند ودریک شاه بیت "مستی 

 انسته ، آشتی وهمدلی را سفارش میکند:وهستی" راقابل شست وشو وزدودن  د

 مستی به تدبیر نیست، هستی به تفسیرنیست 
 وش یارــــنگ در آغــــهارت کنیم، تـــکر طــف

استاد واهب رهایی از تشویش "عقبی ودین" و "غم جان" را درطریق توبه 
ی ، یعن وپرهیزگاری، آنهم از"تۀ دل"، می بیند وانسان را به نعمتی که به او اعطا شده

  آزادی از جیفۀ دنیا متوجه میسازد، و "نغمه ورقص" راکلید خوشبختی میخواند :
 تا حد دیوانگی رقص کنیم بی شمار    +++   آه که بکوبیم پای، نغمه دهیم سر ز نای

 

 حکایت و شکایت آن را بما سروده است. موالنا هاست ک "نای"این همان 
 

محو جمال حقیقت میشوند، حقیقتی که منصور آنرا درریسمان داردریافت و بلی ، در "رقص خودی" سروپا هردو 
 "عاقالن" هنوز درتجسس آنند، وما بی بصران هنوزهم به "امیدش" گرائیده میباشیم.

 
فارانی، واین  رشتۀ مروارید بااحساس سه بهاریه که امسال درین پورتال نشر شده، دوترکیب بند ازطبع استاد مسعود 

وعواطف دلپسند زنانه  از طبع استادصالحه  واهب، مقدم بهار را  خوشگوار وجاودان ساخته، و "شوروشعف حور 
 نام نیک وسربلند باد همه شاعران کشور افغانستان. –و ملک" را برانگیخته است. پاینده وجاودان باد ادب زبان دری 

 

 ان "صوفی" بقلم توانای جناب استادمعصوم هوتکمعرفی اشعار ودیو
 

سال قبل میزیسته  022سعی وتحقیق جناب استاد محمدمعصوم هوتک دربدست آوردن دیوان یک شاعرزبان دری که 

وتاحال هیچکسی نام ونشان واشعار ودیوان اورا معرفی نکرده، قابل تقدیر وتمجید است. وقتی مقالۀ استاد هوتک را 
اشناخته وگمنام خواندم، مانند هرنوشتۀ شان، این یک را نیز جالب و آموزنده یافتم وبحیث یک شاگرد دربارۀ شاعر ن

دبستان ادب دری آنرا بدقت مرورکردم. برداشت من ازینقراراست که اشعار )صوفی( درهریکی از اشکال آن )غزلیات، 
واز زاویۀ ترکیب ومعنی برازنده میباشند.  رباعیات، مثنوی ها، مخمسات ومناجات(، ازلحاظ موازین عروض بی عیب 

این شاعرکه زبان مادری اش پشتو بوده، اگر ازحافظ استقبال یا تقلید کرده یا از موالنا وبیدل، صد آفرین براو که رسم 
وکیفیت سجع) کلمات مختلف بیک وزن وآهنگ( را استادانه رعایت کرده است، مثال این بیت) صوفی( که دارای عین 

  افیۀ یک غزل حافظ شیرازی است:وزن وق

 به بزم بی نیازی غربت هجرت راه آنجا +++ چو شبنم آب شو، تا وارسی با مدعا آنجا
 

 عوض "کاله" حافظ،  "مدعا" از صوفی. –عوض "عجز است" حافظ ، "غیرت وهجرت" از صوفی 
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 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه 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 : یادونه

 

نمونۀ  -)صوفی( از فیض موالنای روم خود را "غرق علوم" میخواند؛ مثنوی )حکایت( او دلپسند وبی عیب است 
اگرچه  -مخمس )صوفی( ازلحاظ وزن بی عیب واز زاویۀ ترتیب وتزئین کلمات وتلفیق معانی پسندیده وعام فهم میباشد

مس  "ازکتم عدم بیرون، نا آمده بایستی" خوب من معنی کلمۀ "َکتم" را)بمعنی پنهان کردن( دریک مصراع آن مخ
پهلوی عدم( استعمال میشده است. اما  –ورای عدم( یا)پهلو  –نفهمیدم، زیرا این کلمۀ عربی شاید درقدیم بمعنی )ورا 

 صفحه ای، با درنظرداشت سهو کاتب، باید بحساب هیچ شمرد. 022ثقلت یک کلمه را دریک دیوان 

 

( وزن و معنی در مجموع خوب است، فقط دردومصراع سکتگی وزن بمشاهده رسید که صفحه 8 7درمثنوی های ) 

مثال یک قطره سیاهی در بحر بیکران است. کسانیکه ابیات شامل درمقالۀ استاد هوتک صاحب را خوانده باشند، شاید 
 بیک بیت متوجه شده باشند که ترکیب "سرگین" شامل آنست:
 

 بود سرگینباشد کیش وطن  جای روح پاک علیین بود +++ گرم
 

"سرگین" را نباید بحیث یک کلمۀ مستقل یا مرکب خواند؛ زیرا بحیث یک کلمۀ مستقل )بمعنی فضلۀ گاو( است ، و 
بحیث یک کلمۀ مرکب بی معنی است، ولی بحیث دوکلمۀ مستقل که درین بیت بکاررفته، شامل دوجزء  مستقل میباشد 

 –( یکی از پسوندهای زبان دری است ، بمعنی آلوده و انباشته، مثال: آبگین )گین –: یکی "سر" و دیگری "گین" 
 زمردین وامثالهم. –اندوهگین  –سهمگین 

سعی وتحقیق علمی جناب دانشمند هوتک صاحب بمنظور معرفی یک شاعر ناشناخته واز یاد رفتۀ افغان، آنهم از یک 

صفحه ای بیادگار گذاشته،  022در ابحارمختلف یک دیوان  شاعر پشتوزبان که به این سویۀ بلند وعالی بزبان دری

استاد هوتک صاحب همه وجوه ظرافت و کیفیت ادبی اشعار مرحوم )صوفی( را بررسی کرد  -قابل تقدیر وتمجید است

ماه درقندهار بوده و بهنگام  8هجری سیدجمال الدین مدت  6011وبرمال ساخته است. اینکه ازحسن تصادف در سال  

 هجری درقندهار بوده وباشاعران وعلماء میدیده، شاید با )صوفی( نیز دیده باشد.6018از وطن باز در سال   خروج

 
هدف من بحیث یک شاگرد نارس ادب دری  ازیک مرور سطحی بررسی ومعرفی استادانۀ جناب استاد هوتک، تقدیراز 

اشد که دو صدسال  قبل بطور گمنام وبدون شناخت دستیابی دیوان ناخوانده  ومعرفی یک شاعر ناشناخته زبان دری میب
این کارخیر وتحقیق دقیق اشعاروافکاریک شاعر فراموش شده، توسط جناب استاد معصوم هوتک،  –میزیسته است 

به غنای زبان دری و غنای فرهنگ ملی افغانستان افزوده وبیانگر این واقعیت است که پشتو زبانها درافغانستان سهم 
 ه ای در غنای زبان وادب دری درافغانستان داشته اند . بارز وبرجست

 مارچ 07 -سیدخلیل هللا هاشمیان –با عرض احترام 
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