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 العالقات األدبية بين األدب العربي والبشتوني
(Literary Relations between Arabic and Pashto Writings) 

                  
 

 معراج اإلسالم ضياء 
    .سعـداللــه احملـمــدي 

 

Abstract 

The field studies have now firmly established the fact that some Arab tribes had got 

permanently settled in the traditional Pashtun homeland (south of the Oxus River in 

Afghanistan and west of the Indus River in Pakistan) long ago. The Arabic language 

entered and flourished in the region after the dominance of the Arab-Muslim armies until 

it became the language of science, culture and academic excellence. The present article is 

an attempt to briefly introduce some of those Pashtun scholars, poets and men of 

literature, who authored works in Arabic, achieved excellence in Arabic or combined 

both Arabic and Pashtun cultures, with the aim of delineating literary relations between 

the two languages. 

 

ثبت من خالل الدراسات ادليدانية أن بعض القبائل العربية استوطنت يف مناطق تواجد البشتون   
ودخلت اللغة العربية إىل مواطنهم مع اجليوش  ،سنُت طويلة)البتان( بأفغانستان وباكستان منذ 

اإلسالمية واستقرت يف أوساطهم وٕتاوب معها البشتون حىت أصبحت لغة العلم والثقافة والنباهة يف 
 أوساطهم.

 

وضلــاول يف البحــ  أن نتإــرق إىل بعــض العلمــاء والشــعراء واندبــاء البشــتون الــذين أليــوا وأبــد وا بالعربيــة 
 دب العريب والبشتوين.توضيحا للعالقات اندبية بُت ان لعربية و)البشتونية(أومجعوا الثقافة ا

 

 الشعراء واألدباء المخضرمون من البشتون:
 

خبـار القـراء أإنتـاج  ـريب يتمثـل يف من لظيرنا بعدد كبَت الناطقُت بالبشتو  لو ْتثنا  ن كتاب العربية من
مشهورة بشتونية ىل مدن إورجال التصوف الذين ينتسبون  وادليسرين واليقهاء والشعراء واندباء والعلماء

 (1)وبشاور وغَتها.وقندهار  غزنةمثل 
                                                 

   باكستان -مدير معهد الدراسات اإلسالمية واللغة العربية ّتامعة بشاور 
   ضو جلنة الد وة والثقافة مجعية الًتبية اإلسالمية شللكة البحرين  
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ادلخضرمُت الذين مجعـوا الثقـافتُت العربيـة والبشـتونية لضـاق ا ـال  البشتونولو ْتثنا  ن الشعراء واندباء 
والنـارر ( 2) ـام لبشـتون بشـكلداللة واضحة  لـ  مكانـة اللغـة العربيـة لـدي ا ومل تسعه ا لدات شلا يدل  

الـذين نظمـوا بعـد  بشتونيرى غلبة الصبغة اإلسالمية  ل  اندباء الٔتختلف العصور الشعر البشتوين  يف
   (3 )اليتح اإلسالمي وتإرقوا إىل موضو ات ادلناجاة وادلدائح النبوية والتدبر يف خلق اهلل.

 

عـــاين اإلســـالمية يف أشـــعارهم، وتظهـــر أثـــر الثقافـــة وطلتـــار أربعـــة مـــن شـــعراء البشـــتو الـــذين اســـتلهموا ادل
 اإلسالمية والعربية يف أ ماذلم الشعرية واضحة جلية وهم:

 

 (4) ىـ(266-226أوال: الشيخ متي بن عباس المتيزي: )
سـنة وُدفـن يف )كـالت( ينتمـي  65م وكـان  مـرع  نـد وفاتـه 1289هـ 688ُولد وتويف يف ترنك سنة 

أخذْت حظا وافرا مـن العلـم والزهـد وقـول الشـعر، واشـتهر بـالورع والتقـوى والزهـد إىل أسرة  لمية وأدبية 
يف الــدنيا ومتا هــا، وكانــت أســرته أســرة  لميــة أخــذت ْتظهــا الــوافر يف  ــامل اندب ويف رلــال التــاري  

 والزهد وقول الشعر والتأليف.
 

كتابـه القـيم )بتـه خزانـه( وهـو شـا ر   ومن آثارع كتاب امسه )زلبة اهلل تعاىل( ذكرع زلمـد داود اذلـوتكي يف
اجلمال يبح   ن اجلمال يف د ـائم الإبيعـة السـاحرة الٗتـاذع نقإـة انإـالق للوصـول إىل اإلؽلـان ٔتبـدع 

 هذع الإبيعة وهو اهلل سبحانه وتعاىل.
 

  .يف وصيه للإبيعة يقول الشا ر البشتوين الشي  ميت بن  باس ادلتيزي
 فوق اجلبال العالية

 ة الواسعة ادلًتاميةيف انودي
 ادلبكرة يف أوقات السحر

 ويف منتصف الليل البهيم
 يف أصوات ترانيم التبتل

 ويف أنغام العزف  ل  الناي
 ناي احملزونُت ادلكتئبُت بادلأمتويف نغمات 

 ..وصرخات  بادتك.. وهي يا إذلي مشاهد حب ك ومنارر ود ك.صيحات ذكرك ذاك
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 وتنمو يف الصحراءتنبت إن كانت الزهرة تظهر نابتة 
 و٘تيل مبتسمة ضاحكة ضلو الروضة العالية.

 من البكاء ةر هنر "ترنك" معك  مياع  وإذا كان 
 تأثَت حبك ودليل ود ك  ه فذلك كل  

 ومجال كل هذع ادلظاهر ورونقها من مجال  ظمتك
  (5) ، وال يعل   ليكان ل يا ملك ادللوك، أنت 

 إذا كانت الشمس مضيئة بنور وجهها
 إذا كان جبُت القمر منَتا ّتمالهأو 

 إذا كان اجلبل رائعا مهيبا رلل ال بشموخه
 إذا كان وجه النهر كادلرآة صياء ورونقا

 كل هذع ادلشاهد اجلميلة حلوة من مجالك
 (6) ومشهد صغَت من تلك ادلشاهد اجلميلة.

 هنا ٗتضر اجلبال العظيمة الشاسلة
 تسري فيها نسائم احلياة وهتب  فيه الروح

 تإوف فيها اليراشات سا ية يف كل  صوب
 تتحَت  العيون يف مشاهدة مناررها

 أيها ادلالك العظيم! هذا كل ه أنت وحدك
 أنت وحدك ٕتعل الدنيا مجيلة دائما.
 إذلي! مجالك أ نت وحدك مجيل رائع

 كماله وجالله راهر واضح يف كل صوب
 إذا كان النهار أو الليل، إذا كان قرن أو سنة

 أصغر مثال وظلوذج لقدرتك كل ذلك
 دلعة وضياء من ألإافك و إيك وكرمك

 حي  هتيأ هنا وٕتمع مشهد التنزع والتير ج.
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إىل آخر القصيدة اليت ؼليـق فيهـا قلـب الشـا ر وؼليـق إىل مجـال اهلل سـبحانه وتعـاىل يف الإبيعـة، فيـذكر 
ِت  لـ  الـدنيا أصـبحت ميتونـا أن اجلبال يًتدد فيها صيَت أنُت  شقك، ويقـول إنـٍت  نـدما فتحـت  ينـ

 ٔتشاهدة مظاهر مجالك، ويذكر معٌت مجيال سلاطبا الرب سبحانه وتعاىل فيقول:
 مل تكن السماء موجودة وال انرض كان هناك رالم

 كان الظالم منتشرا وكان الكل معدوما
 مل يكن هناك هذا الشيإان إبليس وال آدم
 كان جالل مجالك اخلالص وحدع موجودا

 ورع تنو رت الدنيا كل ها بنورع وجالله ند ره
 حي  توج ه نورع وضياؤع ضلو هذا العامل.

 ويقول:
 أنا حينما جئت إىل هذع الدنيا ورهرت  ل  وجه العامل

 من ذلك احلُت قمُت ٔتشاهدة الوجه اجلميل
 وقعت يف حب  مجالك، و شقته وذلانا

 فأصبحت بعيدا منيصال  ن أصلي وأساسي
 تأوع لليراق والبعدإين أبكي بكاء، وأ

 إنٍت غريب، ومسافر، وموطٍت مكان آخر.
 أيها الناس! دلاذا يبكي )مىت( ويصرخ؟

 ضليُب صيحاته تسمعه الشواطئ هنا وهناك
 ماذا يريد ما ذا يقول؟ ماذا يرجو؟ ويتمٌت؟
 إنه يإلب موطنه، مسكنه، منزله، قريته
 حُت يبتعد البلبل  ن احلديقة فإنه ؼليق

 (7) دائما، راجيا العودة إىل احلديقة.فيذرف الدموع 
 

 (8)ىـ(2222-2222ثانيا: خوشحال خان ختك )
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وهو ز يم كبَت من ز ماء البشتون، ملقب بأب اندب البشتوين، شا ر وناثر ومؤلف ومؤسـس مدرسـة 
 أدبية يف اندب البشتوين، سلكها أبناؤع وأحيادع وأتبا ه من بعدع.

 

يـرقُت فــد اهم إىل أن يـأتليوا، وفــيهم اسـتعداد وٖتيــز للنهضـة والقــوة  ـاش يف  صـر كــان انفغـان فيــه مت
واحلياة والتضامن، لكـن أ ـداءهم يـديرون ذلـم الكيـد ويضـمرون ذلـم ادلكـروع، وهـم هـؤالء ادلغـول يف بـالد 

 (9)اذلند وانفغان.
 

جانب اشتغاله كان سييا مسلوال  ل  ادلغول وسياستهم ضد القبائل انفغانية، وكان مشغوال دائما إىل 
بالشــعر واندب، بالسياســـة انفغانيـــة، وقـــد هتـــف بالـــد وة إىل رفــع الســـيف يف وجـــه ادلغـــول دفا ـــا  ـــن 

 انفغان ومصاحلهم حي  يشَت إىل ذلك قائال:
 مهم ة الشجعان يف هذا العامل التتجاوز  ن أمرين اثنُت
 إما أن يضح ي ْتياته بشرف، أو أن ينال النصر ببإولة

 اف للجرب وادلبارزة بُت الصقور والغربانإين أرى ادلص
 (11)سيجري من خالل ذلك هنر غزير من الدماء

 

وهب خوشحال خان حياته وقلبه و قله وشعرع ونثـرع للبشـتون أمجعـُت، وكـان مـن أولئـك الحـاد الـذين 
التـاري   وهبوا أنيسهم لنيع بٍت انفغان وخدمة القوميـة انفغانيـة، وكـان رائـدا مـن خـَت رود اإلصـالح يف

 (11 )انفغاين مل يرض لنيسه وال لقومه بالتبعية اليضولية وباالستهانة واخلنوع.
 

ويغلــــب  لــــ  شــــعرع حــــب  الــــوطن واحلنــــُت إليــــه، والــــد وة إىل التحلــــي بــــاخللق اإلســــالمي وبالشــــجا ة 
اع يف فن  وقصائدع تعج باالستعارات والتشبيهات، وأيت هو وصحبه وأتبا ه بألوان من اإلبد (12)والبإولة

الشــعر بعثــوا فيــه روح البنــاء و التجــدد، وشــعرع يقــوم  لــ   مــودين الرســالة اإلســالمية والرســالة القوميــة، 
وقد وصل تأثَت الثقافة اإلسالمية والعربية يف شعرع إىل درجة "أنك تشعر أثناء قراءتك لشعرع كأنه ترمجة 

 (13)ة النبوية"ليات قرآنية أو تصوير دلياهيم إسالمية مستنبإة من السن
 

 يقول يف إحدى قصائدع:
 محدا هلل الذي أوجدين من العدم

 ومل غلعلٍت خلقة أخرى وجئت إىل الوجود من أدم
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 اضلدرت مسلما زلمديا نسال  ن نسل
 أ ًتف بادلساواة بُت اخللياء الراشدين انربعة
 أ لم ٘تام العلم بأن أصل ادلذاهب انربعة حق

 يي بدقة متناهيةإال أنٍت أتبع ادلذهب احلن
 إن تعاىل منح قليب حبا كثَتا للعلماء

 ومنحٍت حب ا قليال لدور الشيوخ)الدراويش(
 إنٍت لست مخ ارا والمقامرا  والزانيا

 ولست القاضي أو ادلييت الذي يإمع يف  د ة دراهم
 جعل اهلل السيف من نصييب ننٍت أفغاين

 مل يكن آبائي وأجدادي من غَت الثراء واحلشم
 والدي إىل مرقدع يف الكين انمحر، وكذلك أجدادي سار

 فماَت بسببه خلق كبَت وسالت دماؤهم يف أطراف العامل.
 كان والدي شهباز خان كرؽلا كحامت الإائي

 وكان قلبه كقلب انسد، وفاق رستم يف البإولة
 كان متمسكا بالشرع صامدا زلكما متعامال بالصدق دائما

 (14) كان  ارفا خبَتا باحلكمة.  مل يكن غليد الكتابة ولكنه
وإذا أردنـــا أن نقـــف  لـــ  تـــأثَت انليـــاظ العربيـــة يف شـــعر خوشـــحال لوجـــدنا ســـيال مـــن انليـــاظ العربيـــة 
ـــه الشـــعرية الشـــهَتة الـــيت ترجـــع إىل  باإلضـــافة إىل الكلمـــات الدريـــة يف شـــعرع، يقـــول يف إحـــدى منظومات

 العصر ادلغويل:
 يانراشه واورع دا بيان خه اوبد بكي ب

 هم  ربت هم نصيحت دي بري دي بوع دانيان.
 الًتمجة: 

 تعال، واستمع إىل هذع القصة، فيها بيان للخَت والشر  
 (15) إهنا  ربة ومو ظة ونصيحة فليتنبه إليها العقالء.
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 (16):ىـ(2226-2202ثالثا: عبدالرحمن بابا )
ا( أكثــر شــعراء البشــتون شــهرة وقبــوال الشــا ر اإلســالمي  بــدالرمحن بــن  بدالســتار الشــهَت بـــ)رمحان بابــ

وأكثــرهم تقــديرا واحًتامــا، ولــيس يف البشــتون مــن اليعــرف  بــدالرمحن الشــا ر الروحــي احملبــوب واليإــرب 
 لشعرع، يرجع نسبه إىل قبيلة مهمند الشهَتة اليت كانت شوكة يف حلق اإلصلليز مدة وجودهم يف اذلند.

 

4222اناً ػلتوي  ل  ف ديو وخل  ، من الشعراء الوجدانيُت يعد  
 بيتاً من الشعر، ومن أشعارع: (17)

 إنٍت بإبعي احلسن يف غٌت  ن أذى احلاقدين
 وإنٍت ْتلمي وصربي كادلاء أكافئ النار جزاء ذلا.

 وإنٍت أبدو وأرهر جلميع الناس يف شكلي وصوريت احلقيقية
 وإنٍت كادلرآة بال مواراة وبال رياء وتظاهر

 االستقامةزاد  مري وطال بالصدق و 
أ يش دائما ناضرا طري ا كشجر السرو
(18 ) 

 ويقول يف قصيدة له:
 إنٍت صامت كالرب ومة ٔتائة لسان
 وناطق كالرائحة باليم ادلقيول

 لقد حصلت  ل  رؤية احلبيب بالبكاء
 وحيد مع الوردة وفريدة معها كالندى

 من فقد طريق العشق وضل  
 (19)فإنٍت أنا  بدالرمحن مرشد الضالُت.

 ويقول يف قصيدة له بعنوان الرحيل السريع:
 إنٍت راحل من هذع الدنيا بسر ة 

 كورقة يف اخلريف، إ حدى رجلي  يف الر كاب
 لوقمُت ببناء ألف  مارة يف العامل
 فإن النتيجة يف النهاية دمار بييت
 إن كان أصل حيايت وأساسها ماء
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 إال أنٍت ُحباب فوق سإح ادلاء
 ذْتا يلجعل اهلل هذا العامل م

 أقف معقود الرجلُت يف فناء منزل اجلز ار
 فإذا مل يكن لدي  لم ٔتعرفة اهلل

 يظهر من ذلك بأنٍت إما شيإان وإما دابة 
 إذا كان شكلي شكل إنسان ماذا أفعل به؟

 لو كنُت يف ادلعٌت زلسوبا  ل  ذوات انربع 
 كالصنم ينام، و يناع ميتوحتان
 هكذا أنا أخذين النوم يف يقظة

  أبرد قليب بالإا ة والعبادةمل
 كاللحم ادلشوي أنا دائما يف دوامة الذنوب

 حُت أنظر إىل ذنويب وأفك ر فيها
 فإنٍت استحق  كل   ذاب و تاب
 مثل من ركب احلمار واسود  وجهه

 هكذا أنا ضعيف أمام اهلل،  دمي الإاقة
 إذا كان القول احلسن  ل  لساين فإنه جهاد ومت  

 (21)أنا  بدالرمحن  مل فإنٍت كذاب  وإذا مل يكن  ندي
 

 (21)ىـ (2221-2226رابعا:  الحافظ األلبوري )
انلبــوري شــا ر تتنــوع موضــو ات شــعرع بــُت التوحيــد والرســالة والــو ا والــد وة إىل اخللــق الكــرمي، ويف 

 غة العربية.ديوانه شيء من الرمزية اإلسالمية، وسيل من ادليردات العربية انمر الذي ينبئ  ن إجادته لل
 

كــان شــا را موهوبــا وحافظــا للقــرآن الكــرمي، ومتــدينا  ابــدا، يتمتــع بــذكاء  ظــيم وموهبــة أدبيــة مبد ــة، 
زاهــدا يف الإعــام واللبــاس ومتــاع الــدنيا، وكــان ضــريرا لكنــه صــم م أن يتحــد ى زلنتــه وأن يشــق  طريقــه مــع 

 وله:الشعراء والعلماء اليعوقه فقد البصر، ويشَت إىل هذا ادلعٌت بق
 إن كنت يف ضنك يا حافا فلتعش سعيدا بإحسانه
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 حي  وضع اهلل يف صدرك كالمه ا يد.
 

 أما الشا ر احلافا انليوري فيعرب هنا  ن حزنه ننه لن يتمكن من الذهاب للحج:
 سيمضي احلجاج إىل بيت اهلل يف علة ونشاط

 سينزل  ليهم مإر الرمحة مدراراً 
 اكلن نكون هن -واحسرتاع  -وضلن 

 سيتم نداء التلبية ومسح احلجر يف الإواف
 لن نكون هناك -واحسرتاع  -وضلن 

 ويف وقوف  رفات سيتضر ون خلالق الكائنات بالد اء
  (22)لن نكون هناك!  -واحسرتاع  -وضلن 

 وسيشارك العامل يف ادلصافحة وتقدمي التهاين
 سعداء مسروروين بان ياد وضلن واحسرتاع لن نكون هناك.

 تالوة ستصبح قلوهبم ادلكدرة من الصدأ رللوة كالصقيلوبال
 وسيواصلون تالوة القرآن وضلن مع انسف لن نكون هناك

 وصورة احلافا وبدنه سوف ٗتتيي ٖتت الثرى
 ( 23)فإذا كان نحد من أمنية بعد ذلك، فنحن لن نكون هناك 

 

  أشـعارعار الثقافـة اإلسـالمية والعربيـة يفوتظهر أث إجادة تامة، العربية دغلي البشتون من الشعراء وصلد من
( 24)من العربية إىل البشتوأحيانا هينظم الشعر بالعربية أيضا ويًتمج درجة أنه إىل

 
 

 العلماء والكتاب البشتون الذين كتبوا بالعربية:
مـن ادلعــروف أن البشــتون لعبــوا دورا أدبي ـا و لمي ــا يف سلتلــف ادلراحــل يف العصـور اإلســالمية بإصلــاب  ــدد  
كبــَت مــن العلمــاء والكت ــاب والشــعراء الــذين تــأث روا بالثقافــة العربيــة واإلســالمية وكتبــوا أ مــاذلم ومؤليــاهتم 

 وتدوينها بالوازع الديٍت والسياسي. باللغة العربية، نهنم أقبلوا  ل  تعل م اللغة العربية ونشرها
 ومن العلماء البشتون الذين أليوا بأكثر من لغة كانت إحداهن العربية:

 



 

 2011دسمبر -يوليو العالقات األدبية بين األدب العربي والبشتوني ۲، عدد ۲:جشاور اسالميكسپ
  

94 

 

م. 121هــ 612ذكرة انولياء"بعـد  ـام ادلؤرخ سـليمان بـن بـارك خـان صـابري الـذي كتـب كتاب"تـ-1
 وهي من أقدم تاري  اندب انفغاين، وكان مؤليه غليد اللغة العربية.

 

هــ تقريبـا وألـ ف كتـاب "تـاري  سـوري" وهـو 651و 581د بن  لي البسيت الذي كان حيا بُت زلم-2
 طويل يف العربية، ذكرع صاحب اخلزانة اخليية زلمد داود بن هوتك. عمؤرخ وأديب وصاحب با 

 

الشــي  أمحــد بــن ســعيد اللــودي، مؤلــف كتــاب "أ ــالم اللــوذ ي يف أخبــار اللــودي" وإســم الكتــاب -3
       (25)هـ686رفته للعربية، وقد أليه يف  ام دليل  ل  مع

 

هــــ وصـــاحب كتـــاب"لرغوين بشـــتانه" 688الشـــي  الوقـــور كتـــه بـــن يوســـف متيـــزي الكـــاليت ادلتـــويف -4
 البشتون انقدمون، ويشتمل الكتاب  ل  ترمجة قصيدة  ربية البن خالد.

بالشي  ادللي، من آثـارع  الز يم آدم بن يوسف بن مندي بن خشيت بن كندي ابن خرشبون الشهَت -5
ـــه قـــوانُت تقســـيم انراضـــي بـــُت القبائـــل 821التارؼليـــة واندبيـــة "الـــدفًت" الـــذي أليـــه  ـــام  ـــح في هــــ يوض 

 انفغانية.
 

 الز يم كجو خان الرانيزي من العلماء ادلصلحُت، من آثارع "تاري  خان كجو".-6
 

تــرب بــاين النضــهة العلميــة يف الــديار ســيد  لــي بــن قمــر  لــي الًتمــذي الشــهَت بلقــب "بــَت بابــا" ويع-7
 هـ وقربع معروف يف "بونَت" باسم "بَت بابا".991انفغانية، وتويف  ام 

 

دوســت زلمــد خــان كــاكر بــن بــابر خــان الــذي كتــب رســالة "غرغشــت نامــه" رســالة الغرشــت  ــام -8
 هـ.912هـ بعد  ودته من هَتات 929

 

هـــ يف جالنــدر وهــو 931زيــد بــن زلمــود مــن مواليــد  ــام الــز يم بايزيــد اننصــاري بــن  بــداهلل بــن باي -9
ز ــيم كبــَت صــاحب أفضــال  لــ  النهضــة اندبيــة والثقافيــة ل فغــان، مــن آثــارع: رســالة حــروف البشــتو 

   (26)بانفغانية، وخَت البيان، ومقصود ادلؤمنُت بالعربية وغَتها، وحال نامه بالعربية أيضا
 

هـ يف بشـاور 1148هـ وتويف  ام 941بن درغان، ولد  ام أخون درويزع بن كداي ابن سعدي  -11
   (27)وهو شا ر وناثر من أهم كتبه "سلزن اإلسالم" و"تذكرة انبرار وانشرار"
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والقاضــي طــال زلمــد بــن زلمــد أكــرب البشــاوري، الشــا ر والنــاثر والكاتــب وانديــب، خليــه وراء  -11
هــ وأصـل أبائـه مـن قنـدهار، وتـوىل ديـوان 1227اور  ـام ديوانا باللغة العربية، وهو من مواليد مدينة بش

هـــ وقــد قــام د. رهــور أمحــد أرهــر بتحقيــق 1311اإلنشــاء يف كلكتــا وزار احلجــاز وتــويف ٔتكــة ادلكرمــة 
 هـ.1418ديوانه ونشر من ا مع العريب الباكستاين بالهور  ام 

 

اجور من قبيلة موسـ  خيـل انفغانيـة والعامل ادلرشد ميا  مر بن زلمد إبراهيم مجكٍت، وأصله من ب-12
وكان ز يما دينيا وسياسيا ومن أنصار اإلمرباطور أمحد شاع الدراين ادلخلصُت، مـن آثـارع العديـدة لائـل 

 النيب صل  اهلل  ليه وسلم، وخالصة كيداين افغاين، وادلعايل شرح آمايل.
 

وتـك الشـهَتة وهـو مـن  لمـاء القـرن وادلؤرخ انديب زلمد رسول الكـاليت الـذي ينتمـي إىل قبيلـة ه-13
 الثاين  شر اذلجري، من مؤلياته ادلشهورة "البياض" يف التاري  واندب.

العــامل اللغــوي نــواب زلبــت خــان بــن حــافا رمحــت خــان، لــه شــعر يف اللغــات انفغانيــة والعربيــة -14
 والدرية، ومن مؤلياته معجم رياض احملبة.

 

 (28) بـ )أدي صاحب( يعٍت شي  أدع، كان صاحب قلم وسيفالصويف ا اهد صلم الدين الشهَت-15
 

إضافة إىل غَتهم من العلماء والشعراء والكتاب واندباء والزهاد الذين أجادوا وكتبوا بأكثر من لغة منها 
 العربية.

 

 وإذا أردنا أن نقوم بإحصاء  لماء و كتاب العربية يف البشتون فإننا سوف صلـد أمامنـا رلمو ـة كبـَتة مـن
العلماء واندباء ورجال اليكر والثقافة الذين قاموا بإثراء الساحة العلمية ٔتؤلياهتم القيمة النافعة وْتوثهم 

 اليت تناولت سلتلف ا االت اليكرية.
وإذا أردنــا أن نلقــي نظــرة ســريعة  لــ  بعــض البحــوث الــيت أليهــا العلمــاء البشــتون لوجــدنا مــن بينهــا ْتوثــا يف 

لبالغــــة، والســـــَتة، والتيســــَت، واحلـــــدي ، واليقــــه، وأصــــول اليقـــــه، واليقــــه ادلقـــــارن، واندب اللغــــة، واندب، وا
 ادلقارن، ومقارنة انديان، و لوم القرن، والتاري ، والقصص، و لوم احلدي ، والنقد انديب.

 

 حواشی والتعليقاتال
 

 .75-55د. زلمد أمان صايف ، القاهرة، ص: عبر العصور،  أفغانستان واللغة العربية (1)
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أبو الطيب المتنبي وخوشحال الؽلكن حصر العلماء والشعراء انفغان ادلتأثرين بالثقافة العربية، ودلزيد من البح  يف هذع النقإة ينظر:  (2)
  م.1995هـ 1416 مان الصايف، مإابع الياروق احلديثة، القاهرةأالدكتور زلمد  خان) نقد ومقارنة(

 15، الدكتور زلمد أمان الصايف،  رض د.مسَت  بد احلميد إبراهيم، رللة أبعاد السعودية العدد األدب اإلسالمي األفغاني (3)
 .1/7/2003التاري  

ليل، منهم زي  دد من الكتاب وادلؤرخُت قدؽلا وحديثا، وتناولوا أدبه بالدراسة والتحبدراسة الشي  مىت بن  باس ادلتي  ٍت (4)
( وانديب ادلؤرخ زلمد حياة تذكرة األبرار واألشرار( والشي  أخوند درويزع يف كتابه ) مخزن أفغانينعمت اهلل هروي يف كتابه )

روىي ( والربوفيسور زلمد نواز طائر يف كتابه )تاريخ آداب البشتو( والعالمة  بداحلي حبييب يف )حياة أفغانيخان يف كتابه )
 ( وغَتهم.أدب

بتو . و"163ص  2هـ ش. ج 1342،  بداحلي حبييب ، بشتو تولنه كابل تاريخ أداب البشتو= دبشتو أدبياتو تاريخأنظر: 
األدب ، و97-96م ص: 2002زلمد بن داود اذلوتكي، ترمجة د. زلمد أمان صايف، ا لس ان ل  للثقافة مصر  خزانو=

 .88-87، د. زلمد أمان الصايف ص: األفغاني اإلسالمي
: هو ذكر مظاهر اجلمال يف  امل النبات وهو مأخوذ من قوله تعاىل:" هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه المعنى العام (5)

. أنظر ترمجة  65ومنه قوله تعاىل:"واهلل انزل من السماء ماء فأحياء به انرض بعد موهتا" النحل  10شراب ومنه شحر" النحل 
نظومة السابقة وردت يف بته خزانه حملمد هوتك، وإن الكتاب االصلي للشي  مىت بن  باس ادلتيزي . وادل91-89كاملة للقصيدة يف:

= تاري  آداب البشتو ج دبشتو أدبياتو تاريخالذي أليه يف كندهار باسم: دخداي مينه= زلبة اهلل، يف  داد الكتب ادليقودة. انظر: 
. وانظر النص يف 175م ص: 1986، بشتو أكيدمي بشاور يونيورسيت = اندب الروهي، رلمد نواز طائرروىي أدبو 168ص: 2

 .102-97بته خزانه، الًتمجة العربية، ص: 
وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر الشا ر غلول بُت  امل انفالك و امل البحار، وادلعٌت مأخوذ من قوله تعاىل:"  (6)

 األدب اإلسالمي، وغَت ها من اليات القرآنية. أنظر: 12" النحل:لونوالنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك آليات لقوم يعق
 . 102-97، وبته خزانة )العربية( ص: 90ص: 

 . 102-100)العربية( ص:  بتو خزانة (7)
: ولد يف منإقة "أكورع ختك" ودرس العلوم اإلسالمية و العربية خوشحال خان بن شهباز خان بن يحي خان بن أكوري (8)

 انفغاين واليارسي، وأجاد البالغة العربية إجادة كاملة، وبلغنا من مؤلياته اثٍت  شر كتابا.واندبُت 

الخزانة الخفية . و35-33، طبع كابل، ص: مقدمة كليات خوشحال، و162-161ص:  1، ج بشتانو شعراءأنظر: 
 ".خان ختك أبو الطيب المتنبي وخوشحال. وللدكتور زلمد أمان الصايف كتاب بعنوان"141-140ص: 

 . 10، صايف، ص: أبو الطيب المتنبي وخوشحال خان (9)
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، سيد بختانو د تاريخ بو رنا كي، و89،  ظيم ببلشنك هاوس، خيرب بازار بشاور، ص: كليات خوشحال خان ختك (10)
 . 780هـ ص: 1384م 1965هبادرشاع رير كاكا خيل، يونيورسيت بك اغلنسي 

 .21، ص: أبو الطيب وخوشحال (11)
 .21-20طبعة كابل ص:  مقدمة كليات خوشحال، (12)
 .27، ص: أبو الطيب وخوشحال (13)
 .166-165، ص: األدب اإلسالمي. و53-52، ص: المتنبي وخوشحال. و53-52، طبعة بشاور، ص: كليات خوشحال (14)
 .53، الصايف ص: أفغانستان واللغة العربية (15)
م ونشأوتر رع يف هزارخاين=ألف بيت، وتويف هبا 1622هـ 1032يف قرية "هبادر كلي" : ولد  ل  انرجح عبدالرحمن بابا (16)

م ومت دفنه يف ادلقربة التارؼلية الشهَتة اليت تضم قبور  دد كبَت من العلماء والشعراء وادللوك والقواد 1708هـ 1128سنة 
شاعر انسانيت عبدالرحمن ادلقدمة.  14 ، زلمد آصف صميم، ص:فهرس أعالم ديوان عبدالرحمن باباأنظر:  ادلشهورين.

، رلمو ة من العلماء ومقدمة ديوان عبدالرحمن بابا. 70م ص: 1984، مَت  بدالصمد خان، الإبعة الثالثة بشاور بابا
ديوان عبدالرحمن بابا، نقلو إلى العربية الدكتور محمد أمان . وانظر : 35م ص: 1977انفغان، أكادؽلية البشتو، كابل 

-155ص:  الخزانة الخفية )الترجمة العربية(ادلقدمة.  20-18م ص: 1996هـ 1417دون دار نشر،  ، القاىرةالصافي
158. 

م، وقد قام رلهولون يوم 1977هـ ش 1356، مقدمه حبيب اهلل رفيع، طبع بشتو تولنه كابل.294 درحمان بابا ديوان (17)
م وقام 1956الذي أنشأته وزارة الثقافة واإل الم انفغانية  ام  م بتيجَت جانب من مزار  بدالرمحن بابا5/3/2009اخلميس 

 64 دد  34،  رللد جريدة وحدت بلغة البشتوبتوسعته رئيس وزراء إقليم خيرب ٓتتوطلواع انسبق )مَت أفضل خان(: انظر: 
 .141 دد  12رللد  جريدة أوصاف باللغة األردوم ، وكذا: 6/3/2009بتاري  

= البشتون يف ضوء التاري ، سيد هبادر رير شاع  بشتانو دتاريخ بو رنا كيوكذلك  101ص يوان رحمان بابا دد (18)
.أجرييت دراسات  ديدة حول شعر  بد الرمحن بابا 197ص 1م ج 1965كاكاخيل، طبع: يونيورسيت بك اغلنسي بشاور 
نو )جوانب من شاعرية عبدالرحمن دعبد الرحمن با با دشاعري خو ارخو ومن أحدث الدارسات ادلإبو ة بالبشتو كتاب: 

 م.2003ل ستاذ راج ويل شاع ختك، الناشر: اكادؽلة البشتو ّتامعة بشاور  بابا(
 .379-378، ص: الديوان، الترجمة العربية (19)
 .380-379ص:  الديوان، الترجمة العربية (20)
م  وتويف 1715هـ 1128بن  بدالصمد، ولد سنة : امسه  ل  انكثر، معظم خان بن أمَت محزة بن أولياء حافظ ألبوري (21)

م، ودفن ببلدة ألبوري، كان شا ر موهوبا يشبه  بدالرمحن بابا يف شعرع، ويشبه كال من 1800هـ 1215 ل  انكثر سنة 
رع ، اسالم بك ستور مينكو مقدمة ديوان حافظ ألبوريالشا ر اذلندي مَتزا غالب، والعالمة زلمد إقبال يف طموحاته وآماله، 
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، بَت معظم شاع، تقدمي زلمد نواز تواريخ حافظ رحمت خاني، و184-182، ص: األدب اإلسالميم. و1983سوات، 
هـ ش، ص: 1320،  بداحليب حبييب، بشتو تولنه كابلوبشتانو شعراء. 612م ص: 1987طائر، أكادؽلة البشتو بشاور 

361-367. 
ود  لماء البشتون يف نشر الثقافة اإلسالمية واالهتمام باللغة العربية  . وينظر حول جه134، ص: ديوان الحافظ األلبوري (22)

. به 329-249م ص: 1986ابريل  29" ادلنعقد يف بحوث المؤتمر اللساني والثقافي األول في إقليم سرحدكتاب" 
، مجلة البشتو م.  وكذا:1986سرحدي صوبه كي وروميب لساين ثقافيت كانيرنس، الناشر: أكادؽلة البشتو جامعة بشاور 

فالنامو م  دد خاص  ن خوشحال خان ختك. وكذا: 2001، لعام 6،7،8الناشر: أكادؽلة البشتو ّتامعة بشاور  ان داد: 
. وكذا: 39-38م ص :1985، دخوشحال خان ختك، ٖتقيق حبيب اهلل رفيع، الناشر: أكادؽلة البشتو بشاور دمصحف

 635-634م ص :1984يسور زلمد نواز طائر، الناشر: أكادؽلية البشتو  ، دبشتو سل تنه زارع شا ران، بروفبت ستوري
 .47وص: 

 .135ديوان احلافا انلبوري ص:  (23)
عبدالقادر خان ختك زوند . وكذا: 184م ص: 1984صاحبزادع محيد اهلل، قالت ببلشرز كويته  بشتانو شخصيات، (24)

 .40م ص :2002شر: أكادؽلية البشتو بشاور ( الناعبدالقادر خان حياتو فنو وشخصيتو،)فن اوشخصيت
 .76أفغانستان واللغة العربية، ص:  (25)
 وما بعدها. 188زلمد نواز طائر، ص: روىي أدب،  (26)
 .145-136ص: األدب اإلسالمي األفغاني،  (27)
تواريخ حافظ رحمت  .65-64ص:  1ج   بداحلي حبييب، وبشتانو شعراء، 67-76أفغانستان واللغة العربية عبر العصور، ص:  (28)

 الًتمجة العربية صيحات  ديدة.. روىي أدب، صفحات عديدة، وبتو خزانو 262،177، 776خاني، ص: 


