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 به صفحۀ قاموس کبیر افغانستان خوش آمدید

شما را تا حد الزم مدد رساند نمایانگر اصالت افغانستان باستان است که تیم بنیان گذار این قاموس آرزو دارد، داشته های این گنجینه  

  
 

 

 ۲۰۲۲/۰۷/۱۶ و هنرمندان سندگانی شعرا ، نومختصات افغانستان، بخش:  / یستان ی س نیسی داکادمی کاند

 
 

 ر قاموس کبیر افغانستان د  «یسردار مهردلخان مشرقعرفی »م
 

واهل شعر    یادب دوستان قندهار   انیدرم  یسردارمهردلخان مشرق
درمیان  او     .رود یبشمار م   ی نامدار وقابل اعتنائ   ی ت یشخص   ، یوشاعر

برادر   خود پنج  خان    ردلخان، ی)کندلخان،ش  عینی  پردلخان،رحمدل 
خان    ندهی ان سردار پااز همه کوچکتربود. این ها فرزند   ( مهردلخان،

و بارکزا قندهار  هوتکی  طایفه  به  متعلق  غلجائی  خانم  یک  از    یی 
 .   ند بود   یمشهور به سرداران قندهار 

فغانستان  در سبک هندی ا  دریترین شاعران زبان    دهوی یکی از زب
بود. او درشعرپشتو نیز از سرآمدان عصر خویش بود.    ۱۹در قرن  

توانا  حدی  ه  ب پارسی    / وی  مشرقی تخلص میکرد و درشعر دری  
بیتین مثنوی مولوی را  با زبان شعر به    م( ۱۸۵۵-۱۷۹۷)  که   بود 

        بهترین وجهی شرح کرده است.
حدی عمیق و همه جانبه وگسترده است  ه  تعبیرات او از شعرموالنا ب 

را تا روز گار خود از پشت بسته    دریکه دست همه شاعران زبان  
 است.  

مثنوی بسراید ولی فرصت  بحر   و او درنظرداشت تا شرح بیتین مولوی را تا پایان در همان قالب  
بیت شرح نموده   نکرد تا این بحر بی پایان را بپیماید. وی  تا قصۀ"شاه وکنیزک" مثنوی را درهزار

مولوی" نامیده است. مشرقی در تصوف رساله ای بنام "جمع الجمع" نیز نوشته  بیتین  و آنرا "شرح  
 را شرح نموده است.  ړاست وهمچنان رسالۀ اشارات ورموزات میا عبدالحکیم کاک

مشکل است استفاده  خیلی  ارسی سبک  دری / پمشرقی  در نثر و نظم ازسبک هندی که در ادبیات  
سبک هندی است، مگر    : مشرقی در حقیقت پیرو دبستان بیدل وعالمه مرحوم حبیبیقول  ه  ب   میکرد.

   کیفیت شعر مولوی را دارد."  مثنویات وی مزه  و 
  مهردلخان،  اشاره میکند که ، منزل سرداربرمجموعه اشعار مشرقی    مقدمه اشآقای معصوم هوتک در

قندهار " زیراادبستان  میشد،  و  "نامیده  نظر  تبادل  مرکز  و افکار    همیشه  شناس  بیدل  عالمان  ادبای 
  شاعران و فضالء و    ادبستان قندهار، علما و  در  (. ۹)مجموعه اشعار،ص   بود   شعصر   ودانشمند هم 

پشتو،  زبان  نامدار  پوپلزی   سخنوران   عبدهللا  حاجی  بارکزی،  خان  میرزاحنان  به    مثل:  متخلص 
حاجی جمعه بارکزی، مالمیران، صدیق آخندزاده هوتک، سردارغالم محمدخان طرزی    ،"محزون"

با دانشمندان شاذ    شاعر ذولسانین،  سردار مهردلخان   جمع میشدند.  هفته یک بار    وسایر ادبای آن شهر 
قاضی    ( و پدرکالن عالمه حبیبی-حبوآخندزاده)ړمشهور به   کاکوممتازعصر خودمثل عالمه حبیب هللا

خان هوتک نیز تعلقات علمی وعرفانی داشت.عالمه حبوآخندزاده بنابر سفارش وتمنای     غالم محمد 
مهردلخان است."کتابی    ،سردار  نوشته  را  الموضوعات"  التزئیف  فی  القات  "نقد  معصوم  )  بنام 

 ( ۱۷۵کندهاری ورونه، ص  ،۹اشعارسردارمهردل خان،ص مقدمه، مجموعه هوتک،
درپرداخت صور  تخیل وی را  قدرت  تا  افگنیم  نظرمی  ازسردار مهردلخان مشرقی  خیال    برغزل 

 درشعر درک کرده بتوانیم. 
 برق آهم سـوخت امشب سبـزۀ کشمیـر را         آب چشمم کـرد ویــران  خــانه  تعمیر را 
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 3تر 2 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

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

 

 سیاهت روز وشب         نیست جــــزدرس تحـیر دیـدۀ  نخجیر  راماه من درمکتب چشم 
 باغبان من بیا  از سعی بی جا دست کـش          آب نتوان  داد هـرگــز غنچـۀ  تصویر را 

 ظ نخواهم روسیاه         سرخ رو گشتم چــو نوشیدم می تقصیرراـواع  ه یمعصیت گر کرد
 ته ایـم          ای صـبا برگـو حکایــت مردم بی پـیر را ما که با پــیریم از رنج دوعـالم رس

 مهردل،تاچند گـردی بـهــر روزی دربدر          
 کـس دگرگون کی تواند نسخۀ  تقـدیر را  
 
خوشنویسی     خطاطی و   هنر  به شهادت آقای هوتک، سردارمهردل خان خطاط هفت قلمه بود و در  

  راست وبرای دوستان خود آدست توانایی داشت. اوغزلیات خود را با هفت گونه خط می نوشت ومی  
سردار مهردلخان مشرقی  که اخیراً توسط معصوم هوتک    اشعار   مجموعه غزلیات و   میفرستاد و

شته  ترتیب وبا صحافت عالی در قندهار بچاپ رسیده است، همه مزین با هفت نوع خط نگا تحشیه و 
 شده است.  

میدانستیم زندگی سرداران قندهاری یک    برای من وآقای هوتک ، هردو، این نکته تعجب آور بود که 
خود  متصرفات  حفظ  برای  وآنها  بود  فیودالی  پرجنجال  در  زندگی  ازفراه  وادی سند    )که  تا  شمال 

لشکرکشی    تا غزنی درشرق وسعت داشت( بارها مجبور به  سیستان درغرب قندهار  از  درجنوب و 
وجنگ برای تثبیت حدود حاکمیت خود میشدند. با چنین مشغله هایی چگونه فرصت پیدا میکردند تا  

درمشکل ترین سبک ادبی    کنند و   ادبیات فکر   درعرصه شعر و   سیاست،  عالوه برعرصه جنگ و 
ری  عالوتاً چگونه وقت پیدا میکردند تا درهنرخط و خطاطی و تذهیب کا  شعر طبع آزمائی نمایند. 
 نیز دسترسی پیدا کنند؟  

اقوام ساکن    خاصیت   این خصوصیت و فرهنگی را ما درمیان هیچ قوم وطایفه بزرگ دیگری از 
هنرجنگ با رقبای سیاسی    همه برادران وپسران سرداران قندهاری هم در  درافغانستان سراغ نداریم.

ی سبک هندی  سرآمد  و شاعری وطبع آزامائی در مشکل ترین نوع شعر یعن  خود وهم درهنر شعر 
کتاب "کندهاری ورونه" اثر مهم   خطاطی بی بدیل شمرده می شدند.   اقران خود بودند ودرهنر خط و

 آقای هوتک شاهداین مدعای ماست. 
و  ادبی  اثر  این سردارصاحبدل،   آخرین ومهمترین  هنری 

که     نام دارد   »مجموعۀ اشعار سردارمهردلخان مشرقی« 
استاد محمد  اهتمام  قط  به  با  صحافت    و   ع معصوم هوتک 

طرف    صفحه از   ۳۰۲در    اعلی درکاغذ اعلی وجال دار،
در صحاف  و   کندهار  انتشارات  شده  بدسترس    چاپ 

چاپ این    ادبیات دری قرارگرفته است.  و  عالقمندان شعر
  را به محقق دانشمند و سخت کوش قندهار استاد   ماندگار   اثر

 معصوم هوتک صمیمانه تبریک میگویم. 
ۀ سوابق وجود این نسخه جناب هوتک از قول عالمه  در بار

»حبیبی درشماره ششم سال چهارم    که :  حبیبی، مینویسد 
مهردل خان مشرقی   مجله کابل در بارۀ دیوان قلمی سردار 

سخنان دلچسپ   نگاشته است که "...کلیات اشعار لطیف و 
برگزیده که من دیده ام درحدود دونیم صد صفحه    این شاعر 

نازکی تحریرشده که بالغ برچهارهزار   بسیارخوش و بخط  
بیت است...." از امکان بدور نیست که نسخه فعلی مورد  
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 3تر 3 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

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

 

مغفور از آن یادکرده است.«)ص    که عالمه مرحوم و   استفاده صاحب این قلم همان نسخه ای باشد 
 مجموعه اشعارمشرقی(  ۱۱

کوش استاد معصوم هوتک در    این دومین اثرجاویدانه وگران بهای است که از سوی محقق سخت 
وب  اراسته  بزیورطبع  قندهاری  خاندان سرداران  فرهنگی  بیشترزندگی  جامعه  ه  بارۀ شناخت هرچه 

شاعری در    و  پرمحتوا را برای عالقمندان شعر  فرهنگی ما تقدیم شده است. داشتن این اثر نفیس و
 ی توصیه میکنم.  خصوص اعقاب سرداران قندهاری و سردارمهردلخان مشرقه ب  سبک هندی و

محرم   ماه  در  مهردلخان  و۱۷۹۷)جون   هق ۱۲۱۲سردار  متولد  درکندهار  جمادی    ۲۷در    ( 
خاک  ه  زیارت حضرتجی بابا ب  سالگی وفات نمود ودر   ۵۸( به عمر  ۱۸۵۵مارچ  ۱۸) ۱۲۷۱الثانی 

 ( 8مهردلخان مشرقی،ص  سردار مجموعه اشعار )معصوم هوتک، سپرده شد. 
  ۱۸۱۸سدوزائی در    قتل فجیع وزیرفتح خان بدست شاه محمود   از  قندهاری بعد حاکمیت سرداران  

 خان به کابل ملحق گردید.  ن قندهار بدست امیردوست محمد آ  از بعد   دوام کرد و۱۸۵۵تا   آغاز و
 

دانشمندان پیرو اشراقیون، گروهی از   - ترکیب عربی و دری، به معنی شخصی یا روشی که از فلسفۀ اشراق پیروی کند  -  یمشرق
 .افالطون که معتقد به ادراک حقایق از طریق الهام بودند

 

 
 )پایان ( 
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