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 3تر 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 

 ئلیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 ۱۵/۰۲/۲۰۱۶       هوتک معصوم محمد

 یونونهکلکس اومشهورخطي کتابتونونه دکندهار

 ــ بیت االشراف ۱
هـ ق( په امر او اراده په ۱۱۸۶ــ  ۱۱۶۰دمعاصرافغانستان لومړنی دولتي موزیم ددغه دولت د مؤسس لوی احمدشاه بابا)

هـ ق کال جوړ سوی دئ چي بیت االشراف نوم ئې پر ایښی وو. په بیت االشراف کي د کتابو برخه هم وه چي په هغه  ۱۱۶۸
کي د بابا په اراده راټول سوي او خطاطي سوي کتابونه پراته ول. تردغه کتابتون دمخه موږ د کندهار په تاریخي مېنه او زاړه 

کاله پخوا او ( ۲۵۰ئې د بیت االشراف موزیم تر جوړېدو دوه سوه پنځوس ) ښار کي د دوو نورو کتابتونو څرک لرو چي یو
دوهم ئې ددغه موزیم تر احداث څه کم دېرش کاله پخوا موجود وو. د لومړي پخواني کتابتون په باب زموږ معلومات د هغه 

کي پروت وو. عالمه حبیبي د "  ډبرین دېگ پر لیکنو باندي والړ دي چي دکندهار د زاړه ښار د سلطان ویس بابا په خانقاه
 ۲مخ کي د نواب صمصام الدوله د مآثراالمراء د  ۲۲۸ش چاپ کندهار په  ۱۳۸۹تاریخ افغانستان در عصر گورگانیان هند" د

هـ ق ۱۰۵۸مخ په حواله لیکي چي د زاړه کندهارختیځ ته یوه دروازه د " ویس قرن" په نامه یادېدله او زیاتوي چي په  ۶۶۱/ 
دفارس د لښکرو په مقابل کي ددغي دروازې ساتنه د ښادي خان پر غاړه وه. د" ویس قرن" یا د"سلطان اویس" کال کي 

زیارت اوس هم د زاړه ښار د کنډوالو ختیځ ته واقع دئ. په دغه زیارت کي یو ډبرین دېگ پروت وو چي داعلیحضرت امیر 
ړل سو. پر دغه دېگ باندي په پنځو برخو )منطقو( کي یوه وقف ش کال د کابل موزیم ته یوو ۱۳۰۶امان هللا خان په امر په 

ش( کي چاپ سوی ۱۳۰۶جوزا  ۱۴گڼه ) ۵۴نامه کیندل سوې ده چي بشپړ لوستل سوی متن ئې د هماغه کال دطلوع افغان په 
دغه وقفنامه کي  مخونو( کي هم رااخیستی دئ. په ۱۲۰، ۱۱۵دئ او عالمه رشاد )رح( پخپل درانه اثر ) دکندهاریاداښتونه ــ 

راغلي دي چي د" سنگحصار، ده روح آباد" مځکي ــ د میوند او کشکنخود ترمنځ د" دهک" کارېز او د کشکنخود  "چهل 
گزي" کارېز ــ د " اعلصر؟" ،" زنگی آباد) زنگاوات(" ، "میخوش ) ماهی د زلخان څنگ ته د یوه کلي نوم دئ. م . هـ(" او 

ــ دننه په قندهارښار کي د" ماشوري بازار" اته شپېته دوکانونه، ددغه بازار لویدیځ ته شپاړس  "همومال؟" کلیو څلور باغونه
دوکانونه او ختیځ ته ئې اووه دوکانونه او دغه راز اووه ویشت نور دوکانونه ــ د ښار په چارسو کي حمام او ددغه ځای ټول 

او نورو کارکوونکو له پاره ئې هره ورځ یو خروار اوړه،  کاروانسرایونه و هغي مدرسې ته وقف دي چي د طالب العلمانو
څلور منه غوښه، دوه منه مالگه، دوه منه بصل )پیاز(، دوه منه حمص )نخود( او دوه منه "جذر وشلجم" حواله کېدل . د دوبي 

منه دوښا، یو من  په شپږو میاشتو کي هره ورځ یو خروار ډوډۍ پر مستحقانو وېشل کېده. په هرو درو میاشتو کي ئې پنځه
س ته د د دوولسو  غوړي او یو من د حلوا اوړه له لس منه پخې ډوډۍ سره بېوزلو مستحقوته ورکول کېدله. د مدرسې هر مدر ِّ
تنو الیقو طالبانو پر تدریس باندي د کاله دوه زره نقد،څلوېښت خرواره غنم، شل خرواره اوربشي ورکول کېدلې . داسي 

پر مدرس باندي وو.دغي مدرسې یا دارالعلوم کتابتون هم درلود چي " کتابدار" ته ئې د یوه طالب  ښکاري چي د طالبانو خرڅ
په اندازه معاش ټاکل سوی وو. د مدرسې د مشرتوب، د مالامام، د مؤذن ، د اشپز او نورو خدمه وو په باب د ډبرین دېگ پر 

موضوع نه ده. پر دېگ باندي د لیکني تاریخ په یو بیت کي ښوول بېالبېلو منطقو باندي اوږده بیانونه سته چي زما ددې لیکني 
 هـ ق کال راوزي. ۹۱۹سوی دئ چي له تاریخي مادې څخه ئې  

 
 ســاخت تاریخ آن بدین تقریب

 کاتب العبد " جای شربت آب"

 حساب دئ.( ۲کېږي البته د) آب( ممدوه الف پر ) ۹۱۹د " جای شربت آب" ابجدي ارزښت 
خه زما دمقصد ټکی دادئ چي له نن څخه په قمري حساب پنځه سوه اتلس کاله پخوا په کندهارکي دیوه منظم له دې یادونو څ 

کتابتون څرک په الس راځي. داسي کتابتون چي مسئول " کتابدار" لري او د یوې تعلیمي مؤسسې ) دارالعلوم( یوه برخه وه. 
 ده. ددغه کتابتون نور کم )کوم( اثر یا کومه نخښه راپاته نه

پټه خزانه لیکي :" پادشاه عالم پناه په تر دغه کتابتون وروسته موږ ته پټه خزانه په نارنج ماڼۍ کي دیوه بل کتابتون بیان لري. 
ارگ کی دقندهار،هغه قصرچه نارنج باله شی هلته په هفته یوه ورځ دربارکاپه کتب خانه کی،اوپه مجلس کې علماجمع کېږی،او 

 ش(۱۳۲۳مخ ،۱۱۱" ) پټه خزانه،لومړی چاپ    شعرااوفضالټولوی ....
په پټه خزانه کي دا هم راغلي دي چي پاچا د رحمان بابا ددیوان له پاره پېښور ته خطاطان ولېږل او څونسخې ئې کندهارته 

ښار له نورو  راوړې. ددې کتابتون هم له پټي خزانې پرته بل څه راپاته نه دي.د نارنج ماڼۍ کتابتون د افشار نادر په غدۍ کي د
 ودانیو سره له منځه والړ.
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 3تر 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

 

دافشارنادرپه الس که دکندهارښاردنگي ماڼۍ له خاوروسره برابري سوې اوددې ښارعالمانواوفاضالنوکه دنادري 
راز رازسپکاوي اوتوهینونه ئې  میرغضبانوترچالخو الندي د"نادرآباد"دجوړولوپه اشرکي دخټوکاسې وچلولې اونور

خاموشي نه کړای سوای چي ددغي خاوري دبچیوپه زړونوکي دخپل هیواد،خپل اولس اوخپل ملي  ولیدل،خوهغه ولولې ئې
ه ددغي قُرعملي زعامت  د هیواد د وار دا ژرخپل اصلي مسیرته بیرته ولوېدلي او زعامت په باب ایشېدلې . دغه جذبې ډېر

اصیل مېړه په نامه وختله . دامېړه ،داتوریالی، دا فرهنگپال اوادبپال پښتون احمدخان ابدالی و،چي دخپل اهلیت و ه خاوري دیو
شاه بابا" لقب وگاټه .داوخت هغه دچاخبره " آب رفته  له خاطره ئې په پښتنوکي د"لوی احمدملتپالني شهامت وعلمیت و
له نوروسیموڅخه  اودپښتونخوا ـسنده،رکزسو. له هندسیاست و علم ملی م د بیا کندهار بازآمدبجوی" او

 علماوو،ادباوواوشعراووورته مخ راونیوئ اودلته ئې دعلم وادب هنگامه بیاتوده کړه. لوی احمدشاه بابادافغاني شاهانودود وپاله او
ت برابرکړل،بلکي پخپله معنوي امکانا رناوی وکړ، نه یوازي ئې دهغوی له پاره مادي و شاعرانود او علماوو نه یوازي ئې د

کي ودرېدئ ،قلم ئې وچالوه،شعرئې ووایه اوپه شعوري توگه ئې خپل  په سر ددغه لوی فرهنگي بهیر ئې هم قلم را واخیست او
ملي  االشراف" په نامه یو بیتد"هـ ق کال  ۱۱۶۸لکه پاس چي مو وویل، په رسالت اداکړ. دنورو فرهنگي هڅوترڅنگ ئې 

لوستونکو ته دي معلومه وي چي لوی احمدشاه بابا د بیت  هغه کي ئې دخطي آثاروبرخه هم په پام لرله .چي په  کړ موزیم جوړ
هـ ق کال خطاطان وگمارل چي ډول ډول کتابونه استنساخ کاندي. عالمه رشاد د میرزا ۱۱۷۰االشراف تر تاسیس وروسته په 

هـ ق کال پېښي پکښې بیان سوی  ۱۱۷۰رخي په حواله چي د محمدهاشم بهشتۍ خراساني د تالیف " نگارستان سلطاني" دهغي ب
دي  لیکي چي د" عبدالقادربیدل دیوان ئې هم په دغه کال وموندئ".  د نگارستان سلطاني مؤلف دلوی احمدشاه بابا او د هغه د 

مخ ) چاپ دوم(  ۷۷ زوی تیمور شاه ددربارونو منشي وو. عزیزالدین وکیلي فوفلزایي د "تیمورشاه دراني" د لومړي ټوک په
کي دغه نگارستان سلطانی کتاب " نسخه منحصر بفرد" بللې ده او زیاتوي چي په هغه کي " ... و اثر او حاوی شرح حال و 
آثار و نوادر و نکات و قطعات نظم و نثر تاریخ است".  په دغه وخت کي یو بل کتاب هم لیکل سوی دئ چي "نگارستان 

ه کتاب مولف" پشاوری" نومېږي او وایي چي د افشار نادر له معاصرینو څخه وو. نگارستان عجائب و غرائب" نومېږي. ددغ
 ش کال په تهران ــ ایران کي چاپ سوی دئ. ۱۳۴۱عجائب و غرائب د محیط طباطبائی په مقدمه په 

تورلیکونکي تذهیب هـ ق کي چي بابا ډهلي ته ورسېد، هورې ئې بیا" خطاطان ، مینا ۱۱۷۳عالمه رشاد مرحوم وایي : په 
کاران وگمارل چي د نظامي، امیرخسرو دهلوي، شهزاده داراشکوه، موالنای بلخي مثنوي ولیکي. میرزا عبدالهادي او میرزا هللا 

مخ ــ چاپ  ۸۶/  ۱ویردي ئې وگمارل چي د نورالعین واقف الهوري دیوان ولیکي". ) وگ : داحمدشاهي عصر نومیالي ــ 
حمدشاهي کتابتون کي چي د بیت االشراف یوه برخه وه، خوندي سوي ول. په دغه کتابتون کي پر نورو ش( دغه آثار په ا۱۳۹۴

آثارو سربېره  یو خطي قرآن شریف وو چي په کوفي خط لیکل سوی  او ویل کېده چي د حضرت امام حسین )رض( په خط 
ورغلی چي نوموړی د پالر له خوا په هرات کي د  وو. دا قرآن عظیم د لوی احمد شاه زوی شهزاده تیمور ته هغه وخت په الس

مه له درویش علي خان ۲۱هـ ق کال د لومړۍ خور پر  ۱۱۷۵والي په توگه ټاکل سوی وو. شهزاده تیمور دغه نفیسه نسخه د
 مخ( ۸۶هزاره څخه په پنځوس تومنه رانیولې او د خپل پالر کتابتون ته ئې را لېږلې وه.) وگ : داحمدعصر نومیالي ــ 

په دغه کتابتون کي د خوشحال خان خټک د کلیاتو یوه نسخه هم پرته وه چي د شیخ محمد اعظم په الس د محمدعلي خان له پاره 
هـ ق کي استنساخ سوې وه. دا نسخه لوی احمدشاه بابا ته هغه وخت وړاندي سوې وه چي په " ارض اقدس )مشهد(" ۱۱۴۱په 

کړی وو چي د خوشحال خان خټک دغه کلیات دي د کندهار کتابتون ته ولېږدول  هـ ق(کي ئې امر۱۱۶۸کي وو. په هغه وخت )
 سي.

دغه تاریخي او علمي خزانې زموږ د نورو ویاړونو په شان دغفلت او بې پرواییوله امله له منځه تللي دي خو یوه نخښه ئې ال تر 
 .ښکلې او نفیسه نسخه ده  یوقرآن عظیم اوسه هم د لوی احمدشاه بابا په مقبره کي پرته ده او هغه د

هـ ق کال چي د لوی احمدشاه بابا د پاچهۍ اتلسم کال کېږي، د نواب مصلح الدوله نورالدین  ۱۱۷۸دغه خطي قرآن عظیم په 
هـ ق د رجب په میاشت کي  ۱۱۷۸خان بهادر درانی بامیزي په فرمایش په کشمیر کي خطاطي سوی دئ. د خطاطۍ کار ئې د 

هـ ق کال د ربیع الثاني پر لسمه پای ته رسېدلی دئ. پر حاشیو باندي ئې په دریو چوکاټو کي  ۱۱۷۹پیل سوی او د 
 تفسیرحسیني، تفسیر حقایق التنزیل او تفسیر خواجه معین الدین نقشبندي ورسره مل کړی دئ.

ددې تفسیر ژبه فارسي  هـ ق ( تالیف دئ. ۹۱۰ــ  ۸۴۰تفسیر حسیني د موالنا کمال الدین حسین بن علی کاشفي واعظ هروي )
لی ه"دئ. تفسیر حسیني څو واره په هندوستان کي چاپ سوی دئ. ډېر پخوانی چاپ ئې چي زما په  ده او بل نوم ئې " مواهب عِّ

 ع د کلکتې چاپ دئ. ۱۸۲۷هـ ق =  ۱۲۴۳سترگه سوی دئ، هغه د
نوم " مدارک التنزیل و حقایق التاویل" دئ خو په د تفسیر حقایق التنزیل په باب زه دونه قدر ویالی سم چي د تفسیر نسفي بشپړ 

هـ ق( په عربي ژبه لیکلی دئ. ۵۳۷تفسیر نسفي سره زیات شهرت لري. دا تفسیر ابوحفص نجم الدین عمر نسفی ) متوفی 
ړي دمحمود بن عمر زمخشری خوارزمي تفسیربیا" الکشاف عن حقائق التنزیل و عیون االقاویل" نومیږي .د قرآن عظیم د نومو

خطي نسخې پر څنډه باندي د حقائق التنزیل څېړنه زه هغه وخت بشپړوالی سم چي فاني ژوند او حوادث دونده ) دومره( 
 فرصت راکړي چي په سر سره پر همدغه خطي قرآن شریف باندي له نزدې څخه تحقیق وکړم.

ا معین الدین بن خواجه محمود نقشبندي د شیخ د خواجه معین الدین نقشبندي تفسیر په " تفسیر معیني" سره هم یادیږي. موالن
هـ ق( له شاگردانو څخه دئ. موالنا معین الدین په عربي او فارسي ژبو تفسیرونه کښلي  ۱۰۵۲عبدالحق محدث دهلوي ) وفات 
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 3تر 3 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

 

 محدث دي چي فارسي تفسیر ئې " شرح القرآن معینی" او عربي تفسیر ئې"زبدة التفاسیر" نومیږي.) وگ : زندگانی شاه ولی هللا
 ش(۱۳۸۳چاپ  ۴۱دهلوی ــ ص 

دلوی احمدشاه بابا د مقبرې ددغي نفیسي او نادري نسخې د استنساخ کار د علي اکبر خان ورکزي تر اهتمام الندي سرته  
رسېدلی دئ. علي اکبر خان د نواب نورالدین خان مصلح الدوله له ملگرو څخه وو. نورالدین خان مصلح الدوله تر حاجي 

هـ ق پوري پر همدغه دنده پاته وو.  ۱۱۸۶ان بامیزي دمخه د لوی احمدشاه بابا له خوا دکشمیر ناظم ټاکل سوی او تر کریمدادخ
مخ ــ دوهم چاپ ــ دانش خبرندویه ټولنه ( کي ئې نورالدین خان بامیزی د اشرف الوزراء شاولي ۴۳۳په تاریخ احمدشاهي ) 

 خان بامیزي د اکا زوی" بنی عم" بللی دئ.
دغي خطي نسخې عکسونه ما)هوتک( د گران سیدعبدالستار مهتابي په مرسته برابر کړل او دادئ یوه دوه مخه ئې له دې د

 لیکني سره تبرکاً یو ځای کوم. زه به که دخدای رضا وه د کندهار د نورو کتابتونو لړۍ تر دې وروسته پسې تعقیب کړم.
 

 نوربیا
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