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 Literary-Historical  ادبی ــ تاريخی

    
  دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی

   ٢٠٠٩ سپتمبر ٧ن، برلي
 
  
  

  به سلسلۀ نشر يادداشت های ناتمام
  

  )يادداشت دوم(
  

  عـر فارسیکابل در اشعار سه شا
  

ضمن گشت و گذار و جست و جو در آرشيف مطالب ناتمام گذشته، به يادداشتهائی برخوردم، که حيف است، همان 
" دستچين"و " خوش کرده"اينست، که تعدادی از آنها را . و ناتمام مانده و به باد نسيان سپرده شوند" نيم کله"قسم 

طرف مساعی ماضيۀ بنده نقش بر آب   اميد که از يکورم، با اينبيرون کشيده، از خامکوک به حالت پخته در می آ
  .گردد" افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"ند و از طرفی چيزهائی نگفته، تقديم خوانندگان دوست داشتنی پورتال نشو

آراستم، که در  "دنيا و بستر خنثايش" تکميل کرده و زير عنوان ٢٠٠٩ سپتمبر ٣اولين يادداشت اين سلسله را بتاريخ 
  : تقديم گرديد و اينک يادداشت دوم AA-AA  پورتال٢٠٠٩ سپتمبر ٤صفحۀ 

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی                                                                            

  ٢٠٠٨ جون ٣٠برلين ، 
  
  
  
  

  ر فارسیـ در اشعار سه شاع"کابل"
 

  انی و طالب آمـُلی صائب اصفهفردوسی توسی، 
  

نام است، چون در زمانی که اين شعراء می زيستند، " فارس"گفتم، مرادم منسوب به  "فارسی"در عنوان مقاله وقتی 
ازينرو نميتوانيم شعراء و ادباء و عرفاء و دانشمندان و . به مفهوم و مدلول امروزی آن وجود نداشت" ايران"کشور 

" سفار" رسمًا  بر کشور ١٩٣٥در سال " ايران"ميدانيم که نام . بدانيم" ايرانی"را " فارس"آن زمان کشور ... 
را رسمًا به نام "فارس" کشور ،گذاشته شد؛ و آن زمانی بود که رضاشاِه پهلوی بدون داشتن مجوز تاريخی و حقوقی

را ، در " فارس"و منسوب به کشور " فارسی"ه همين نسبت اجازت نداريم که مثًال شاعران ب. مسما ساخت" ايران"
شعرای "ده باشند، عمری بسر نبر نشده و يا که در آنجا زاده و پرورده" ايران امروزی"صورتی که در قلمرو کشور 

شعرای "و يا " شعرای فارسی"دانست و بايد گفت " فارس"و منسوب به " فارسی"ايشان را بايد  .بناميم" ايرانی
را برای کشور ، عظمت موهوم تاريخی " تخيالت"برادران ايرانی ما که در عالم ايد گفت، که با تأسف ب". فارس

و بالخاصه  افتخارات ديگران و خصوصًا افتخارات منطقۀ وسيع ما  می کنند، عالوه بر افتخارات خود،يمخود ترس
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" ايرانی"دانسته، همه را " مال خود"را نيز از خود و به گفتۀ خودشان " افغانستان"افتخارات تاريخی و فرهنگی 
  .قلمداد مينمايند

اجازه نداريم که بزرگان آن زمان و آنانی را که قبل از "  ظاهرًا"و " در ظاهر"با استدالل باال البته ما افغانان هم 
 ، در همين سرزمين زاده و پرورده شده و عمری را در همان جا بسر "افغانستان"ناميده شدن مملکت عزيز ما به 

چون همين سرزمين اما . بود" شاعر و عارف افغانی"بدانيم و مثًال بگوئيم که خداوندگار بلخ " افغانی"برده باشند، 
بوده و هيچ دوره ای نبوده که اين قلمرو کًال و يا که " خراسان"موجود ما ، ميراث خوار و خليفۀ برحق و بالفصل 

را تشکيل  نداده باشد، پس ما با تمام حقوق ميتوانيم بزرگان " خراسان تاريخی"جزء عمدۀ هسته و قسمت اعظمش، 
زاده و پرورده شده و يا که در همينجا زيسته " افغانستان"لمرو امروزی را تا جائی که در ق" خراسان"آن زمان 

ابوالمؤيد بلخی و دقيقی بلخی و عنصری بلخی و ناصر خسرو بلخی و "دانسته و مثًال " افغانستان"باشند، منسوب به 
يابی و مير خواند ابور شکور بلخی و معروفی بلخی و خاوند شاه بلخی و موالنا جالل الدين محمد بلخی و ظهير فار

و خواجه عبداهللا انصاری هروی و امام ... و سنائی غزنوی و هجويری غزنوی و سيد حسن غزنوی ... بلخی 
فخرالدين  رازی هروی و جامی هروی و خواند مير هروی و عطاء ملک جوينی و جبلی غرجستانی و ابوالفتح ُبستی 

ل بيهقی و ابونصر فراهی و عبدالحی ابن ضحاک گرديزی و و ابو نصر مشکان و ابوالفض) ميوندی(و حسن ميمندی 
  .بدانيمبناميم و " شعراء و بزرگان و متقدمان  افغانستان"را ... 

خراسانِ  "در محق هستيم، تا بزرگان عاليشأن باال را که حق داريم و بلی ؛ ما به تمام معنی 
 ز جزء اليتجزای افغانستان عزيز اند زيستند، که امرو و يا در جاهائیزاده و پرورده شدند" تاريخی

 ما پيش هر ادعای ديگری را که برادران ايرانی. بدانيم" افغانستان"، همه و همه را مربوط به 
  !!!!!!خالف واقع و باطل استکشند، ب
  

گرچه . است" فارسی"در اشعار سه شاعر بزرگ " کابل"بعد از اين مقدمه می روم به اصل موضوع، که بررسی 
و در خدمت ديگران عمر " فارس"ه، ولی در خارج از برخاست" فارس" بسيار می يابيم که از ماش شاعران راازين ق

" فارس"اين سه شاعر را اما فقط بشکل نمايندۀ اين گروه ازين سبب برگزيدم که اينان در سرزمين . بسر برده اند
چنانکه گفته شد،  مشخصۀ هر سه . ر گرفتندزادند و پرورده شدند و بعد در دربار سالطين سرزمينهای ديگر قرا

  .برخاسته، ولی کارنامۀ خود را برای ديگران و در خدمت ديگران گذاشته اند" فارس"شاعر درينست،  که هرسه از 
را به " شهنامه"فردوسی سی سال تمام در دربار غزنه و در خدمت سلطان محمود غزنوی بسر برد و شاهکار خود 

دو شاعر بعدی هردو در خدمت و در سلک شعرای دربار سالطين بابری هند . زنوی نوشتامر و هدايت سلطان غ
کار اصلی اين سه شاعر بزرگ در خارج از . درآمدند و آثار گرانبهای خود را، در هندوستان مغولی خلق کردند

 نمی بودند، اين )سرزمينهائی که در آنها خدمت کرده اند(صورت گرفته و اگر سرزمين های مخدوم فيهم " فارس"
 اين .ند؛ نه شاهنامۀ فردوسی و نه آثار گرانقدر صائب و طالبهمه آثار گرانمايۀ ايشان هم هرگز به وجود نمی آمد

، خود  گرانمقدار اين آثاروده اند؛ ولو که خالق و موجدآثار ماندگار محصول و ماأثر بالفصل دربارهای  سه گانه ب
ريان هند از بشويق ها و تقدير های بی همتای دربار غزنه  و دربار تيموريان و بابلی؛ ت. باشندهم اين شعراء بوده 

    .شعراء، در واقع انگيزه و علت اصلی ايجاد اين شاهکارها بوده است
  

  :لی ـ طالب آُم
 طوری که مهتمم .برخاست "آمل"و بقولی از روستاهای  "آمل"طالب آمـُلی از محمد "و به گفته ای " طالب آملی"
در آغاز در .  بوده است هجری٩٨٧در سال حتماًال س ميزند، تولد وی اليات اشعار طالب، طاهری شهاب، حدک

 مغولی او را به  هنرپرور دربار شاهانشهد  و مرو ميگردد، تا اينکه جذبۀممازندران بسر برده و بعد رهسپار 
 آملی عمر بطال.  الشعرائی می يابدلقب ملک، جهانگيرنور الدين  از طرف  ١٠٢٨بسال . هندوستان ميکشاند

 بر می آيد، فته های مهتمم کلياتشطوری که از گ.  خاک کشيده استبکوتاهی کرده و در ُعنفوان جوانی رخ در نقا
در الهور گرديده " ابوالمعالیشاه " پير روشندل اينکه او فريفتۀيکی . سبب مرگ زودرس طالب بوده ميتواندنکته دو 

در هر . و ديگر اينکه جهانگير او را از دربار ميراند. منال دنيوی، به فقيری و درويشی ميگرايدو بيزار از مال و 
 و به قولی در سال ١٠٣٦تا اينکه در سال . دو صورت، طالب در آخر عمر خاموش گشته و کارش به جنون ميکشد

  .  رهسپار ديار باقی ميگردد١٠٤٠
   : چنين سرايد" ملی آطالب"ملک الشعراء در بارۀ اصفهانی صائب 

  
   خاليست در اصفهانآمل    که جای بلبل  به طرز تازه قسم ياد ميکنم صائب   

  
  .ست" طالب آملی" همانا "بلبل آمل"مراد از 
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ده  نموبه کابل سفر کرده و از باالحصار کابل ديدنهندوستان، جهانگير، سلطان مغولی نورالدين طالب که در زمان 
التمام تقديم که اينک باست،  سروده بس زيبائی طعۀ مبسوط وو در وصف باالحصارش قبود، در وصف کابل 

   :اش ميکنم"افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"حضور خوانندۀ ارجمند پورتال 
  

  

  در توصيف قلعه و باغ کابل که
  

  بناء شده بود "جهانگير"نور الدين به امر 
  

   دعائی  او دارد  نذر لب ـر که  هــــ      گير انـــــــــــــبه حکم شاه نورالدين جه

  ـزلی، عالی بنائیــــ منــــــــ همايونتعميـر        کابل يافت عيش آبــــــــــــــادبه 

   دلکشائی  باغ ویـــولی آن  ســــــــ)        ١(ی ازين سو قلعـــــــــــــۀ پوالد َبست

  ــــرد بال افشان همائی کـــــــ نشيمنجش        شاخ برکبوتر وار بر هـــــــــــــر 

  ــــوم جائیـــ نقطۀ موهــــــــ نيايد عقــــــــــــــل بيرون از حصارش        به  قدر

   و توتيائی  ای ـــــهــــبود  آئينـــــــــهر       چو خشت و خاک او مشکل که در د

   نمائی  دندان  ـــــدۀ      نموده   خنـــــــــک  دهان کنگره بر قصــــــــــــــــر افال

   او دعائی ــــوای را        نباشد  چون هــــــــ)٢(در آن باغی که بيماران غــــــم 

  ــــردد        نسيمش گـــــــــــــر وزد بر کهربائیز فيــــض سازگاری  لعل  گـــــ

   مشکين  هوائی )٣(زن به صد پرويــزاکت        به  صحنش  بيخته  دست  نــــــ

   بهر آواز پائی َجسته ـــا ـدم شاه        ز جـــــــــــــــــگلش در انتظار مقــــــــــــــ

  ـر برگ سبزی        نشسته بلبل دستـــــــــــــــــان سرائیـنه بر سر شاخ بر هـــــ

  ــــــــــــر گل گرفته رونمائیـر شاخ        ز ديگـــ ببنموده   که رو  در او هر گل

  ـــوئی شسته دست مشکسائیـو گشته خوشبوی        تو گــــــــز سنبل آب  در جــ

  ـــــــانفزائی     عبير افشان  نسيم  جــــــبر باد     لباس غنچه  ز هر چـــــــــــاک

   نازک ادائی  لب گـــرريزد        ز گلبـــــــــــ که  ن موزو  نکتۀ  رنگين ــو چــ

  ـــــل آبی و هوائی        نکرده نقــــــــــــــ نيز ـــزان خـــ گلشنش فصل   از بهار

  به پائی  ـــی ــز شوق سايد        ز اهمال  سفر  پائــــــــــکــــ چو عاشق مسکنی 

  گيائیر ــــ هـــــــر گلی  و هـ نشسته جهاندار         در راِه چشم چــــــــو نرگس 

   نوائی  قمرِیِ  صوفی ـروشان شاخ سروی        خــــــ بر هـــــــر نشيمن  کرده 

   آشنائی ـــــوای   رسانيده   نـــــــــــــــ به صد ذکر     پوش گل رقه ـبه گوش خــ

   صدائی ـانیهر       چو بانگ  بوسه  روحــ گشته ظا  شگفتن در ز هـــــــر گل 

  يا صبائی) ٤(یشمالر گاهی  باغ        مگـــــــ ـر آن  سيــــــشهنشه  بی   نکرده 

   بنائی  دلکش ــوش خيز        مهيا گشته  خـــــربــشهر طـــ  در آن  سخن کوته

  ائیدر آفاق جه         نه زين سان قلعـــــــست شهریـالم هل به عـکاب ون ـچ نه 
  ـــــادشائی     نبودست   و  نباشد  پــــــــ مثلش     که ـانداریـــمبارک بر جهــــــ

   در فشان باد   طالب مدحش همچو به 

   ثنائی  در دهـــــــــــــــر گردد زبان 
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 به اهتمام و تصحيح و تحشيۀ "کليات اشعار ملک الشعراء طالب آمـُلی" ١٠٦٥ و ١٠٦٤صفحات مأخوذ از (
  )ائی، بدون ذکر محل و تاريخ طبع، انتشارات کتابخانۀ سن"طاهری شهاب"
  

به " تاريخ افغانستان در عصر گورگانی هند"عالمۀ مرحوم پوهاند عبدالحی حبيبی در اثر پر ارزش خود زير عنوان 
  :چنين آرد در مورد سفر جهانگير به کابل و کتب ديگر " تزک جهانگيری"استناد  

 است ــ  هند مغولی، پادشاهدين جهانگير پسر جالل الدين اکبرمراد نورال( صفر در کابل فرود آمد ١٨پنجشنبه ... « 
جهانگير چند ماه را در کابل گذرانيد و به تعمير باغها و . کابل پرداخت) ٥(، و به سير بساتين ) شرح از معروفی

د که تا هـ  از کابل برآمد، و تاش بيگ خان را امر نمو١٠١٥ جمادی االوالی ٧مبانی جديدی امر داد، و روز جمعه 
ت شمال افغانستان به خطاب خانِ  دوران مقرر شده ه حکمرانی کابل و ضبط و ربط صفحارسيدن شاه بيگ خان که ب

  )٦(». بود، در کابل باشد
 ديوان ٦٠٣است و بر آن تعليقات نافعی نوشته، در صفحۀ " کليم همدانی"که مصحح ديوان ابوطالب " محمد قهرمان"

باغی در کابل که « : ی کابل، چنين آرد "جهان آرا"در شرح باغ ) ٧"(جهانگيرنامه "٦٢کليم و به استناد صفحۀ 
  .ترتيب داده بود" شهر آرا"جهانگير پادشاه در کنار باغ 

از مالکان آن زمين را خريداری نموده ، فرمودم که آبی . زمينی اليق به نظر آمد) شهرآرا( = در حوالی اين باغ « 
هم عبور ميکرد  و ميرفت تا " گذرگاه"است که از باالی " باالجوی"مراد از آب (آيد که از اطراف گذرگاه می 

، در وسط اين زمين گرفته و باغی ترتيب ) ــ معروفی  ) ٨(باالحصار کابل و کول حشمت خان را سيرآب بسازد
  » ».نهادم" جهان آرا"دهند که به آن خوبی و لطافت در معمورۀ عالم نبوده باشد و نام آن را 

 رفته که "شهر آرا"شرحی در مورد باغ مشهور " جهانگير نامه"در پاورقی همين صفحه و به استناد همان صفحۀ 
  :بگذرد " افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"مناسب دانستم از نظر خوانندۀ گرانقدر پورتال 

قيقی فردوس مکانی است، نهاده اند و مرتبه ، شهر بانو بيگم دختر ميرزا ابو سعيد که َعمـّۀ ح" آرا شهر"بنای باغ « 
طراوت آن بدرجه ای است، که به ... در شهر کابل به اين لطافت و صفا باغی نيست . مرتبه بر آن اضافه ها شده

  )٩(» . کفـْش پای در ضمن آن گذاشتن، از طبع و سليقۀ درست دور است
  

  )تبريزی(صائب اصفهانی 
  :چنين آرد" صائب"م ــ در معرفی جلد پنجم فرهنگ معين ــ بخش اعال

م ، وفات ١٦٠٧/  هـ ق ١٠١٦متولد " (صائبا"و " صائب"ريزی معروف به محمد علی بن ميرزا عبد الرحيم تب« 
پدرش از . از اعقاب شمس الدين محمد شيرين مغربی تبريزی است) م١٦٧٠/   هـ ق ١٠٨٦ يا ١٦٧٠/  هـ ق ١٠٨١

گرديد " صائب اصفهانی"از همينرو مشهور به ( محمد علی در اصفهان متولد شدتاجران تبريزی مقيم اصفهان بود و 
، و پس از تحصيل و کسب فنون شاعری از حکيم رکنای کاشانی و حکيم شفائی مورد عالقۀ ) ــ شرح از معروفی

خان متخلص به د از اصفهان خارج شد و بدعوت ظفر به عزم سفر هن١٠٣٦در سال . شاه عباس قرار گرفت
 به ١٠٣٩شخص اخير در . نائب الحکومۀ کابل مدتی در آن شهر مقيم گرديد و نزد ظفر خان معزز ميزيست" حسنا"

ه حضور صائب پس از معرفی ب. نيز همراه بردهند بطرف دکن شتافت و صائب را پادشاه " شاه جهان"قصد تهنيت 
 ظفر خان به حکومت کشمير ١٠٤٢ال در س. سرافراز گرديد" هزاره"و به منصب " مستعد خان"قب پادشاه به ل

 در همان ايام پدر وی برای برگرداندن پسر از اصفهان به هند شد و باتفاق. منصوب شد و صائب نيز همراه او رفت
  »....الطين صفوی محترم بودبزيست و نزد س از آن پس تا پايان حيات در اصفهان او به اصفهان باز گشت و

به عزت و اکرام زيسته، مسحور اين حضرت بزرگوار بوده و قصيدۀ غرای " کابل"صائب که سالی چند در گلزمين 
و آن قصيده اينست که . وی در وصف کابل، حاکی از همين عشق و عالقه و شناخت صائب از اين زيباشهر است

   :  بطور کامل از کليات ديوانش نقل ميگردد
  

  مژگان هر خارش ميزند   گل   دل ـرــ بــــ نـُناخ    که ـرای کابل و دامان کهسارش      ــخوشا عشرت ســــــــ

  ان گرفتارشــــــو عارفان از ج چــون عاشقان  رمه چين گردد         شوم ـــخوشا وقتی که چشمم از سوادش س

  زارشـوانـ ارغـ ير َس ز  سازم   چهره خون  ــر روی سخن دارد         نگه را ـــز وصف اللۀ اورنگ بــــــــــ

   نگهدارش  دارد ـدانــ خدا  از چشم  شور  زاهــــــــــ         مستان  پل ـاق ابرویـــچه موزونست يا رب طـــــ

  ــرف کهسارشخوشتر  نيايد  از  بهشت   اين طـ دامن کوهش؟        اگر خضر چون گوشه ای بگرفته است از 

  سر افتاده دستارش؟ ـرف خورشيد  را  از طـــــ     چرا يند     ــايش نمی ب در رفعت  برج  فلک  ســــــــــــاگر

  ـــشت ديوارشزد  به  گنـج  شايگان هر  خــــ ار را ماند         دلی ــــنج ـــر مارپيچش،  اژدهای  گـــــــــحصا

   آيد به بازارش ـــر میـــــــــمصـــــ  کاروان  گذرگاهی         هميشه ـــر اِه  تماشائيست،  در  وی  هــــــنظرگ



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٥

    خورشيد رو  افتاده  در هــــر پای  ديوارشميداند؟         دو صد   که  بامش  لب  مه جبينان ــاب حســـــــــــــ

   می زند زلف شب تارش ـــدر پهلوــــــ   به شام قـــــــــ     صبحش    ـارۀبه صبح  عيد   می خندد   گل  رخســ

  جا مانده است از رشک اشجارش        که طوبی خشک بررا ـهر آـ باغ جــــــــهان آرا   و   شـــــاز  تعالی اهللا 

  شب ياسمن زارش  در دل  ـــون         سفيدی ميکند  چــــــ پاکدامانان  ـرز صبح   واجب   می شود  بـــــــــنما

  سوزن خارش درشتی   نيشی   زند ـر مخمل          که بــــــدر دانم اينق گل ليک ــرگ نمی دانم  قماش  بــــــــــ

   از نوک منقارش ـرر      چو آتش  برگ  می ريزد  شــــ عندليب او    ـــای   نغمه  هــــَمی   از لو سوز استگ

  رخسار اشجارش ارد  بـــــــــــــر گل ند  ايمن         خزان رنگی  ايمنند  برگريزی  از سرو ــو درختانش  چـــ

  ـــــاودان برگير زانهارشا اينجا حيات جـــــــــــــــــچشمۀ حيوان         بي  از   فگند  به تاريکی ـریخضر تيــــ

  بود در کارش) ١٠(ـر خانـفـــــنواب ظاين زينت         سپهداری چو ه  ملکی  را ب ـم  قســـاين رف تکلف برط

  ـــــوش آيد         خوشا ملکی که باشد شحنۀ عــــــــــــــدل تو معمارشبه گــــــــــ عنقا   آوازۀ  چون  نوای جغد

   طوطی کلک شکربارش گردد ــرف ازد         که گرم حـــــــــمی س ـه   پيشــــــــــ  آئينه داری از آفتاب  فلک

  رفتارش ک از طرز ـمارپيچ رشک،  کبـخورد صد     کلک او       طاووس   ـرون   بــــ آمد دوات چو از هند

  ــراف دستارشـعادت  همچو گل  می رويد  از اطــس را           او  هما بال ـــاجت سرمايۀ نباشد حــــــــــــــــــ

  کسانشــــــاک ي کند با خـــــــــــ قدرتبزور بازوی  آسمان تازد            بر ـر  گـــــــــ دارد  که  اقبالی آن بلند

  ـــر از شمشير خونبارش   نيارد خصم دزديدن ســـــــــ از عالم        ست ـرافتاده   بــ دزدی  او در عهد ز بس 

  ــــــر خود را چو شمشير گهربارشت          نمايد جوهــــــــــ لب ياقو  از ـیـ و سرخـــ  الماس تيزی از ربايد 

  ـــز سر دارش؟دارد از خاک مذلت جـــــــــــزمين افتد          که برمي ر ـبـــ    تيغش  ز  جنبش  ابرویـسری ک

  ــــرسی می نهد از رتبه افکارشرش          بدوش عرش کــــــــ َسي  آسمان طبع ـای  بلندی  هــــــ  از چه گويم

  کارش ــــــود ــ  آرايش  کشور بــــــــو  آرائی بجا باشد          جهان  رار آــــ  شهـــــــــ  و آرا  جهان  تا  الهی
  

  )فروشی خّيام باهتمام اميری فيروزکوهی، از انتشاران کتاب کليات صائب تبريزی، ٨١٢ ــ ٨١١مأخوذ از صفحات (
)  شمسی١٣٣٣تهران ، بيستم تيرماه ( و چون در آخر مقدمۀ ديوان کليات ذکر نشدهدرين کتاب تاريخ و محل چاپ 

  . است بوده بعد از آنيا چاپ کتاب يا در همين سال و آمده است، پس 
 و دل افروزیی کابل در کمال زيبائی "ان آراجه"و " شهر آرا" باغهای از قصيدۀ صائب معلوم ميشود، در آن وقت

  .جلوه ميفروختند
درين باره چون صائب مدتی را در کابل بسر برده است، ازينرو بسا اصطالحات کابلی در اشعارش ديده ميشود، که 

  . در مقالۀ مستقل خواهم نوشت
عدد اشعار صائب را هشتاد هزار تا صد و بيست هزار و جمعی از اين « : فيروزکوهی در مقدمۀ خويش چنين آرد 

  :هم بيشتر نوشته اند 
مرحوم تربيت به ".  بيت ديوان دارد)صد هزار ــ شرح از معروفی( در حدود لک"در تذکرۀ حسينی آمده است که 

بيت بالغ دانسته و نوشته ) دو صد هزار ــ شرح از معروفی(ه دويست هزار بقل از قصص الخاقانی ابيات او را ن
  ».... دارد"محمود و اياز" و "قندهار نامه"است که دو مثنوی به نام 

ــ الاقل  معلوم ميشود، که صائب ازين عکس. آورده استنيز  را صائبدر آخر کتاب عکسی از قبر  اين کليات مهتمم
 در قبری کدام مقبره و آرامگاهی مجلل نداشته، بلکه،  ــ  شمسی، که تاريخ تحرير مقدمۀ ديوان است١٣٣٣تا سال 
صفوی  ِ"هنر نپرور" از مراحم شاهان برخالف شايع" صائب"اين نکته ميرساند، که .  استمدفون بوده معمولی

  .برخوردار نبوده است
  :؟ا در وصف وطن نقل کنمچه باک دارد که چند بيت صائب ر

  
  ونی از يمن داردـــــــــ پرخ  دل  ما  دارد      عقيق نــــــ وط  از  شکوه  ما  رميدۀ دل 

  
******  

  
   ای کاش با ياد وطن ساختم می  ز ادراکش بود       از وطن  هـِای بسا نعمت که يادش ب



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٦

  
******  

  
    از لباس به  يــــــــوسف  نداد پيرهنی   که کاين همان وطن است    مکش ز ياد وطن آه 

  
******  

  
      چه چشم  داشت  دگر از  وطن  بود ما را ز ماه  مصــر به يک  پيرهن مضايقه کرد  

  
******  

  
  غــــــــربت  مپسنديد  که  افتيد  به  زندان       بيرون  ز  وطن  پا مگذاريد که چاه است

  
******  

  
      بعد ازين فصل شکرخندۀ صبح وطن است  غم  دل کرد سفر بسر آمد  شب غــــــربت

  
******  

  
حضرت  در مورد اشعاری که راجع به و م نوشت ه خوا"ابوالقاسم فردوسی"حکيم راجع به اين مقاله در بخش ديگر 

  . سروده است ــ !!!!ــ که پاينده باد" کابل"
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  :توضيحات 
را در چهار کتگوری مختلف معنی کرده، که هيچ کدامش بيت طالب را " َبست"کلمۀ " عميد" ــ فرهنگ مشهور ١

. معنی ميکنم" زبان عاميانۀ کابلی"من مگر اين لغت را به مدد . ی کرده نميتوانددرست و بصورت صائب معن
قد و بست فالنی درست : "چنانکه گويند . به کار ميبرد" اندامپيکر و جـُـثه  و  "را زبان عوام کابل در معنای " بست"

 شاهدی ازين معنی نيزگی هزاره   و معروفشيرين شعر و در." و بستش به آدم نمی مانهقد "يا ." و آدم دستور اس
  : داريم که 

  
  »بدست ليلی جو ) آئينه(ينهـَو        هـــــــقد و بسِت ليلی ج« 

  
 درست در همين »ازين سو قلعۀ پوالد َبستی      ولی آن سوی باع دلکشائی « در بيت را " بست"کلمۀ طالب آملی 

 و  استقد برافراشته" ی پيکرقلعۀ پوالد"از اين طرف « :  که مفهوم عام زبان کابليان بکار ميبرد و ميخواهد بگويد
، نيز از کلمات معمول گفتاری "دل را ميکشايد "يعنی آنچه" دلکشا" کلمۀ قشنگ .»در طرف  ديگر باغی دلکشا 

  .که در ارگ ظاهرشاهی قرار داشت" باغ و قصر دلکشا: "ماست، چنان که گوئيم 
 "مريض روانی"ست که امروزه روز در زبان دری رائج نيست و مراد از آن  ترکيب زيبای دري"بيمار غم" ــ ٢

  ".دل انداخته باشد"اصطالح کابلی ه  گرفتار باشد و يا آنکه ب"دپرسيونديپرشن يا خفقان و "ست و يا بيماری که به 
  "ميده بيزی"يا " غربال"يعنی " پرويزن" ــ ٣
، تأليف عالمۀ مرحوم پوهاند عبدالحی حبيبی، نشر  "نی هندتاريخ افغانستان در عصر گورگا "٨١ ــ  صفحۀ ٤
قابل يادآوريست که اين کتاب را استاد حبيبی در ميزان .  مطبعۀ معارف کابل١٣٤١، چاپ"انجمن تاريخ افغانستان"

  . سال بعد از نوشته شدن، به طبع آن همت گماشته شد٢١ تمام کرده بود که  ١٣٢٠
شايد اين کلمه . است" باد"اصطالح دری  افغانستان و مراد از " جوال"و " جمال "و" کمال"بر وزن " شمال" ــ ٤

، که سپس  "بادی بوده که از سمت شمال می وزيده"بوده باشد، که مراد از ) به کسر شين " (باد شمال"در اول مخفف 
يب از زمانه های بسيار در هر صورت همين ترک. را باقی گذاشته باشند" شمال"را از آن جدا کرده و محض " باد"

برای کسانی که در زمينه توضيح بيشتر ميخواهند، عين تفصيل مقالۀ . قديم در بين دری زبانان مروج بوده است
 با تجديد ٢٠٠٥ نومبر ٢٠را که بتاريخ " َسَرگی و ديرپائی کلمات و اصطالحات در زبان عاميانۀ دری افغانستان"

ــ و نيز در پورتال " افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"رشيف بنده در پورتال  آکنون درنظر بيرون داده شد و همين ا
  :  بعينه نقل ميکنم ــ قابل دريافت است،" ينافغان جرمن آنال"
جانشينِی صفت بجای صفت و ( شده "باد شمال" اين کلمه ظاهرًا جانشين . باد، باد قوی،  طوفان=شمال   «

  در زبان گفتار و در زباِن عوام ما بسيار معمول است و حتی مصغرش "شمال"بير از  در حالی که اين تع). موصوف
حتی استادان زبانشناسی و .  بکار برند،  ايرانيان چنين  مدلولی را از آن نميگيرند"نسيم" را هم در معنای "شمالک"
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در کالم قدمای نظم و نثر ن مفهوم   با همياين لغت. ادبيات فارسی ايران،  بعضًا بر اين استعمال کمتر وقوف دارند
  :  در رديف ملمعات َجَبلی ُغرجستانی ميخوانيم. بسيار ديده ميشوددری فارسی 

 
  و به تن چون شهام شمال      به تگ چونم رحــــل بر ُبختيان عريق  نه

 
=    پاک گوهر ؛  شهام اصيل،=  شتر دوکوهانه،  قوی هيکل و گرانبهائی که در بلخ پرورده ميشد ؛ عريق  =  ُبختی 

 .است، نميتواند بی ارتباط  باشد" بلخ"که نام قديم " بخدی"با " بختی. "غول بيابان
 می آورد، "يمين"  مقابل "چپ" را در معنای "شمال"استاد ذبيح اهللا صفا که مصحح ديوان است و بر آن تعليق نوشته، 

با  ُاشتِر تيز تگ و اصيل گوهری  سفر خواهم کرد،  که در : بگويد جبلی ميخواهد . که در بيت باال  کامًال  نامفهوم است
 بکسر شين معنای افاده شدۀ استاد "شمال" البته .  و در تنومندی به مانند غول بيابان باشد) باد (سرعت  به سان شمال 

  ) ۶٩١  و ۴٨۶ ديوان جبلی، چاپ ذبيح اهللا صفا، صص (.صفا را ميدهد،  که درينجا مراد از آن نباشد
  :  در کالم لسان الغيب حافظ شيرازی هم در همين معنی بکار رفته؛ چنانکه فرمايد"شمال"
 

  ششمالميان جعفر آباد و ُمصَّلی          عبير آميز می آيد 
 

 )  از نسخۀ قزوينی و داکتر قاسم غنی١٨۶ديوان ص  (
  : ست،  گويد سروده ای محمود  غزنودی،  که در مدح  يمين الدولهئاقصيکی از حکيم فرخی سيستانی ضمن 

 
   شمالتا چو کافور شود روی  هوا وقت خزان            تا چو پيروزه شود روی زمين وقت

 
 واليتی است وسيع  از اقليم چارم که «:  پيرامون هرات  نويسد "نزهة القلوب"حمداهللا مستوفی در اثر مشهورش 

  ».  وزدشمالهوای نهايت نيکو دارد، و پيوسته در فصل تابستان . داسکندر مقدونی پس از تخريب تجديد بنايش کر
 ٣ از صفحۀ "هرات در حصار تاريخ" به نقل از مقالۀ اصيل يوسفی ( ) مقصد از بادهای يکصد و بيست روز  است ( 

 ) ». چاپ مشهد"فرياد عاشورا" ٨۵شمارۀ 
  :جبلی در چکامۀ ديگری که قصيده ايست در مدح سلطان سنجر، گويد

 
                                         رم از عدلش زمين و روشن از ملکش زمنُخ                                

 زنده از رسمش ُهدی و تازه از رايش جــهان                   
       و چون شب از نور قمرشمالچون گل از بوی                                 

   شباب و چون تن از لطف روانِ چون دل از َفّر                 
 

درينجا باز هم تعبير ُمفاد .  )بوی باد( از عدل سلطان سنجر چنان خرم است،  که گل از دميدن باد )مملکت(يعنی زمين 
 )  ديوان جبلی، چاپ مرحوم استاد صفا٣۵١  ـ ۵٢ ص (.  صادق نيست"شمال"استاد صفا از 

  ـ می آورد و فرهنگ ُسخن  ـ"باد شمال" را در معنای "شمال" ُمَدوَّن در ايران،  فرهنگ ُمعين در زمرۀ فرهنگ های
 بادی که از جهت شمال يا سمت چپ «:   در زمينه چنين گويدـکه از چاپ و انتشارش سه سال بيشتر نميگذرد  ـ

به دری افغانستان ميداشتند،  کالم استادان اگر استادان ادبيات ايران و فرهنگ نويسان آن ديار، اندک عنايتی  ».ميوزد
 .مقّدم و مفّخم  را اينطور ناقص و نارسا،  تفسير نميکردند

  
  :وقتی حافظ ميگويد که 

  
  ششمالميان جعفر آباد و مصلی       عبير آميز می آيد 

  
  ».  است"باد"همانا " شمال"مرادش از 
 حاال عامًا در همين مفهوم متداول بود، يا فارسی دری،بان دری  زمان قديم در تمام قلمرو ز که در"شمال"بلی؛ کلمۀ 

  .تنها در دری افغانستان استعمال ميگردد و در فارسی ايران از آن اثری ديده نميشود
 به عالقه مندان مقاالت اين قلم مژده ميدهم، که تمام مقاالت اين آرشيف به زودی به پورتال بزرگ ملی افغانان بنام 

، که به همت و سعی بليغ يک دسته افغانان آگاه و دلسوز به وطن و مردم ما "  ــ آزاد افغانستانآزادافغانستان "
 ، که " ــ آزاد افغانستانافغانستان آزاد"بعد ازين تمام مقاالتم در پورتال . انتقال خواهـند يافت بزودی گشايش می يابد،

  !!!!!د، نشر خواهند گرديديگانه پورتال  ملی و منحصر به فرد افغانان خواهد بو
    
اعراب اين کلمۀ . و کلمۀ دريست، که اعراب آنرا بعينه اخذ کرده و استعمال همی کنند" بوستان"مخفف " بستان" ــ ٥

ما دری زبانان را اما نشايد، که کلمات دری را . گويند" بساتين"مأخوذ از زبان دری را به سبک عربی جمع بسته و 
 را "درويش ، رند ، قهرمان ، ترک ، کــُرد و افغان"اعراب کلماتی از قبيل  . معبندی نمائيمبه سياق جمع عربی، ج

دراويش ، ُرنود ، قهارمه ، "گرفته و جمع آنها را به قرار قواعد جمع عربی و بشکل ...  نيز از زبان های دری و 
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يعنی که ما دری زبانان کلمات باال . وده نميتواند ساخته اند ، که مدار اعتبار ما دری زبانان ب"اتراک ، اکراد و افاغنه
  :را بايد به سبک جمع دری جمع بندی کرده و بگوئيم 

کـُردان ــ کـُردها، افغانان ــ ترکان ــ ترکها؛ ها؛   قهرمان درويشها ، رندان ــ رندها ؛ قهرمانان ــ شان ــ يدرو« 
  »نها اافغ
، تأليف عالمۀ مرحوم پوهاند عبدالحی حبيبی، نشر  "ورگانی هندتاريخ افغانستان در عصر گ "٨١ـ  صفحۀ  ـ٦

  .  مطبعۀ معارف کابل١٣٤١انجمن تاريخ افغانستان، چاپ
ای که منظومه " جهانگير نامه"است که با " تزک جهانگيری "همانا" جهانگيرنامه"مراد از اين  ــ به نظر اين قلم، ٧

مهتمم و مصحح ديوان کليم همدانی، . ست، يکی نيست ا" آملیطالب"از در بحر متقارب ) مجموعۀ مثنويات(ای 
تصور يا " جهانگيرنامه" صاف و ساده  را" تزک جهانگيری"، ظاهرًا اين باريکی را درنيافته و "محمد قهرمان"

   : بدست ميدهد، وقتی مينويسد در نقل قول " انمحمد قهرم"خود هم  و دليل را . کرده استترجمه
 که آبی فرمودماز مالکان آن زمين را خريداری نموده ، . زمينی اليق به نظر آمد) شهرآرا( = اغ در حوالی اين ب« 

که از اطراف گذرگاه می آيد ، در وسط اين زمين گرفته و باغی ترتيب دهند که به آن خوبی و لطافت در معمورۀ 
   ».نهادم" جهان آرا"عالم نبوده باشد و نام آن را 

خريداری زمين و ترتيب باغ است، که امر به " شاهپادجهانگير "يچ شک و شبهه ای از خود بدون هگفته ای  چنين
 ،"تزک جهانگيری" از فهوای خود کتاب جهانگير، يعنی فقط و فقطی ميدهد؛ آری چنين امر و هدايت "جهان آرا"

  !!!!  ساخته بوده ميتواند
 روستائی، ضمن بخش دوم مقالۀ ممتع خويش زير عنوان  ــ  دانشمند و محقق دلسوز افغان جناب داکتر عبدالحنان٨
" حضرت بزرگوار"اری اين ، شرحی بس مفيد  در زمينۀ جويهای کابل  و آبي" مشکالت آب کابل و راه های حل آن"

مؤرخ بزرگوار، اقتفاء از من به . خوانندۀ عزيز مشورت ميدهد و بنده مطالعۀ آن مقالۀ ارزنده را به آورده است
، " نازنينکابل"، برای  ــ ، برای زادگاِه بجان برابرم"تاريخ مسعودی"يا " تاريخ بيهقی"ل بيهقی ــ مؤلف ابوالفض

بيهقی اين . است ، بکار بردم" پايتخت"و " شهر بزرگ"، " سواد اعظم"را که در معنای " حضرت"کلمۀ زيبای 
شهر غزنين ــ اين حضرت ": ثًال ميگويد استعمال نموده و م" غزنين"ترکيب را بار بار در تاريخ خود، برای 

  ....ــ " بزرگوار که پاينده باد
، با مقدمه، تصحيح و تعليق محمد قهرمان، مؤسسۀ چاپ و انتشارات "ابو طالب کليم همدانی" ديوان ٦٠٣ ــ صفحۀ ٩

   در همان مؤسسه١٣٦٩آستان قدس رضوی، تاريخ چاپ 
 کابل است، که از دربار شاه"  نائب الحکومۀ"و  "صوبه دار" از مراد،  "احسن"متخلص به  ظفر خاننواب   ــ١٠
  .گمارده شده بودت ّمِساين ه ی هند، بمغول

  

  :رـــــتذک
احتماًال طالب زير . تغيير دادم، تا قافيه برابر آيد" پادشا"را به " پادشاه"در بيت ماقبل آخر منظومۀ طالب آملی کلمۀ 

 از قبيل  یکابليان عزيز کلمات.  رفته و چنين قافيه بندی کرده باشد،ا تلفظ نميکندر" های ملفوظ"تأثير دری کابلی، که 
تلفظ ميکنند و دقيقًا " اراس، ام، بار، بره، کو، کوتا"شکل تقريبًا برا " هراس، هم، بهار ، بهره، کوه ، کوتاه و امثالهم"

را " های ملفوظ"ذکر است، که ايرانيان قابل ت. همين خاصيت را در بيت مورد نظر طالب آملی مشاهده مينمائيم
با ، که  استدهدر بيت درست و دقيق نشانرا " پادشاه"درست و دقيق تلفظ ميکنند، از همينرو مصحح کليات کلمۀ 

  !!!! با قافيه سر نميخوردتأسف
يه بسته شده قاف" گيا" صادق است، که به تلفظ متداول کابلی و در هيئت ١٩در بيت " گياه"عين قصه در مورد کلمۀ 

 .است
   
  
  
  
  

 


