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 2021مارچ   05عه جم       عالمه عبدالحی حبیبی                                                   

 پټه خزانه )گنج پنهان( 

 یا

 کشف کتاب مهمی که تاریخ ادب پښتو را 

 به اوایل دورۀ اسالمی میرساند 

( از طرف ښاغیل عبداحلی خان حبییب در سالون کنفرانس رایست مس تقل  ١٣٢٢جوزا )  ٣٠منت کنفرانیس است که بتارخی  

مطبوعات ایراد گردید. موضوع کنفرانس کتاب پټه خزانه )گنج پهنان( است که اتزه در اثر کنجاکوی های کنفرانس دهندۀ حمرتم 

میل ما را به ثلث اول قرن دوم جهری مریساند راجع به سه دورۀ اترخی میل ما  بدست آ مده و عالوه براینکه قدامت ادب زابن  

وایش ښاغیل حبییب نرش خواهد حیعین دورۀ غوری، هوتکی، لودی روش ین های جدید می اندازد. این کتاب در آ ینده قریب اب  

مزاایی این اثر نو پیدا و همم را اب دقت متام  شد، پس ازینکه چشم ما به این اثر قمیدار و مفید روشن شود این کنفرانس حماسن و  

  تصویر میکند.

مدتها گذشت که در تاریخ ادب زبان ملی مطالعه و کنجکاویها داشتم، و در کشف آثار باستانی این  

زبان جستجوها نمودم، استقراها کردم، ولی نتیجۀ مطالعات پانزده سالۀ تاریخ ادب پښتو از مدت سه  

حصل استقراء و جستجوی اولی خود را دفعۀ اول بنام تاریخچۀ  نرفت، و ماچهار صد سال باالتر  

  در جریدۀ طلوع افغان قندهار نگاشتم. 1٣1٤شعر پښتو بزبان پارسی در سال  

با آ   بعد از ادبی را قطع نکرده، و  آثار    نکه کتاب مذکور نشر شد، سلسلۀ کنجکاویهای  اینکه  امید 

ت آورم، بهر سو دویده، و بهر گوشه تجسس و کنجکاویها  باستانی و قدیمتری را درین زبان بدس

کردم، زیرا عقیدت راسخی داشتم که این زبان قوم، تاریخ درخشانی دارد، و ادب آن نوزاد و طفل  

نیست. این زبان قرنها پیش از اسالم در کهوسار وطن حیات داشت، و ملت دالور پښتون که اوراق  

ستایش وی مشحون است، از مدت زیادتر از چهار هزار سال   قدیم ترین کتب تاریخی ویداء بمدح و 
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درین سرزمین زندگانی کرده، و درین کوهسار نامی دارد، و پښتونخوای امروزه بالشبهۀ همان پکت  

ایکی هرودوت است، و پښتون امروزه همان پکهت ویدا است که بالشبهۀ بخت، و بخد، و باخدی  

لت غیور ریشه گرفته و مدنیت باستانی وطن، مرهون نام وسعی  باستانی و باختر تاریخی از نام این م

و عمل همین کتله بوده است! در صورتیکه ویدای باستانی وجود ملتی را بنام پکهت نشان دهد، و  

هردوت مسکن و سرزمین آنها را پکتی ایکا بخواند، و بعد از اسالم هم قدیمترین مورخین وطن نام  

وری بستاید و تاریخ نویسان آل محمود، و آل شنسب افغان را سهم  این ملت غیور و شیردل را بدال

بزرگی در تاریخ وطن بدهند، پس بال ریب و شبهت گفته میتوانیم که این زبان از قدیمترین ازمنه با  

  این ملت آزاد و آزادیخواه زنده بوده و ادب و شعری داشته است. 

ره در تگاپو و جستجو بودم، تا به آثار ادبی  باساس این مالحظات مثبت تاریخی بوده که من هموا 

  ت بمیدان آورم.یباستانی این زبان دست یابم، و آنرا از زوایای تاریک مجهول

چون همواره جوینده یابنده است، و سعی در صحنۀ گیتی کمتر بی نتیجه مانده، بنا بران در سال  

از حجره های مسجد آن قریه اوراق  موقعیکه در یکی از قرای کنار ارغنداو قندهار، در یکی    1٣1٨

های کهنه را ورق میزدم به چار ورق بسیار بدخط پښتو بر خوردم، و    پارینه را می پالیدم، و کاغذ 

در نتیجۀ مطالعه و زحمت چندین شب واضح شد که اوراق مذکور جزو کتاب مفقودی است که از  

زی تاریخی بنام تذکرة اولیای پښتو  ه در ارغستان قندهار یعنی اراکو٦12طرف سلیمان ماکو بعد از  

 نگارش یافته، و اثر مهمی است در ادب و تاریخ رجال پښتون! 

اوراق فرسودۀ مذکور را مانند حرز جان پنداشتم بحل و خواندن آن عشیا الی ادبار النجوم پرداختم  

اب  و مشکالت آنرا بصورت تتجافی جنوبهم عن المضاجع حل کردم و همان بود که چهار ورق کت

های مبرم و متوالی را از چهرۀ تابناک ادب پښتو برداشت، و اشعار قدیمی  ه  مذکور تاریکی های پرد 

را مانند سرودهای الهامی حضرت بیټ نیکه و دیگران بما سپرد، و جزو مهم تاریخ ادبیات پښتو را  

  بما داد، که حصۀ بزرگ پښتانه شعرا، جلد اول را تشکیل میدهد.

که در عالم جستجو نصیب گردید زیادتر بر امید و آرزوی من افزود و شعلۀ  این فوز عظیم ادبی،  

امل را در قلب شوقمندان و متتبعین تاریخ ادب تاب و فروغ مزیدی داد همان بود که بامید کامیابی  

شمسی موقعیکه در قندهار بودم،    1٣20بزرگتر و کشف ادبی خوبتر و نیکوتری افتادم، و در سال 

کتابی را   زبان،  سراغ  احیای  برای  و  میرفت.  بشمار  پښتو  آثار  مهمترین  ادب  تاریخ  در  که  یافتم 

بمنزلت جان شمرده میشد. اینک کتاب مذکور در نتیجۀ کنجکاوی زیاد به تشویق و حمایت پښتو  

پرورانۀ واالحضرت وزیر معارف بدست آمد و امروز مژدۀ کشف کتاب مذکور را بشما میدهم، و  
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مزایا و محاسن ادبی و غنایم تاریخی که درین خزینۀ باستانی نهفته، باذوق    میخواهم که در اطراف

  مندان ادب ملی صحبت کنم و جواهر گرانبهای آن را نثار حضور دوستداران ملیت نمایم.

این کتاب پټه خزانه ”گنج مخفی“ نام دارد که مرحوم محمد ابن داؤد خان ابن قادر خان هوتک در  

واهش پادشاه ادیب و علم پرور شاه حسین هوتک ابن مرحوم حاجی میرویس  ه به امر و خ 11٤1سال  

خان قاید ملی در شهر کهنۀ قندهار نوشت و طوریکه خود مؤلف در خاتمه و مقدمۀ کتاب گوید:  

ه در آنجا  105٨جدش قادر خان از مرغه به سیوری کالت و از آنجا بکوکران کوچیده و در سال  

زائیده و    102٩شخص عالم و باذوق و ادیبی بود در کوکران بسال در گذشت، پدرش داؤد خان که  

ه که خسرو خان از  1120با مرحوم حاجی میرویس خان در جهاد آزادی همراه بود، و در سال  

دربار صفوی بالشکر خون خوار به استیصال آزادی خواهان قندهار بعد از قتل گرگین خان گماشته  

هار مرحوم جاجی میرویس خان به فراه و سیستان بحیث سپه  شد، داؤد خان از طرف قاید ملی قند 

ساالر رفت، تا در آنجا قبایل افغانی را فراهم آورده و بر قوای ایران تاخت، و بعد ازین مجاهدات  

  ه در کوکران از جهان رفت. 11٣٦ملی بسال  

فۀ تحریر مجالس  محمد نویسندۀ کتاب بعد از وفات پدر بامر پادشاه در شهر قندهار ساکن شد، و وظی

ادبی آن پادشاه جوان و ادیب را داشت و طوریکه خودش اشارت میکند همواره در قصر نارنج که  

مقر پادشاه بود در مجالس علمی و ادبی آن پادشاه دانشمند و ادب دوست شمولیت داشت، و مورد  

ه کتاب  11٤1جمادی الثانی سال    ٦   الطاف مخصوص پادشاه و رجال دربار بود. محمد بروز جمعه 

ه از نگارش آن فراغ یافت و آن را بر  11٤2شوال    2٤مهم و مفید خود را آغاز و یکسال بعد در  

سه خزانه بنا نهاد: خزانۀ اول در بیان شعرای قدیم پښتو که از اوائل استقرار اسالم تا سنه هزارم  

است که با    هجری پیش از عصر مؤلف گذشته اند. خزانه دوم شرح حال و آثار شعرای معاصر

مؤلف هم عصر و رفیق و همراه بوده اند. خزانه سوم در شرح حال و آثار شاعرات پښتو است، و  

صفحه متوسط بخط    112خاتمۀ کتاب حاوی حال مؤلف و دودمان اوست. نسخۀ موجودۀ کتاب در  

از  ی محمد اکبر هوتکی ج احه برای 1٣0٣خوانا اما ناپخته محمد عباس کاسی در شهر کوئته بسال 

بخط نور محمد خروټی برای سردار ادیب و شاعر ادب پرور مرحوم    12٦5نسخه نقل شده که بسال  

  سردار مهر دل خان مشرقی استنساخ شده بود.

زبان ملی عالقۀ    مالک نسخۀ حاضره مرحوم حاجی محمد اکبر هوتک تاجر باذوق و ادیبی بود که با 

ز کتب پښتو در قندهار فراهم آورده بود و  خوبی داشت و شصت سال پیش ازین کتب خانه خوبی ا

بزبان پښتو نیک می نوشت چنانچه برخی از کتب مهمۀ آن کتب خانه را من پیش اوالد وی دیده ام  
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و همین نسخه را هم آن تاجر باذوق پښتون ذریعۀ کاتبی استنساخ کرده است. اکنون که معلومات  

تا هویت و چگونگی مضامین و کیفیت و  مختصری را راجع به مؤلف و مالک کتاب دادم میروم  

کمیت اشعار و قیمت حقیقی کتاب را از نقطۀ نظر تاریخ ادب آشکارا سازم و همان غنایم ادبی و  

  نفایس آثار زبان ملی که درین گنجینۀ شاهوار نهفته بمیان آورم. 

  محاسن این کتاب نایاب و قیمت دار را میتوان در مواد ذیل خالصه کرد: 

شعرای زبان ملی را بما معرفی میکند که پس از سال صدم هجری تا عصر مؤلف در    بسی از  -1

اوقات و سنین مختلف زیسته و اشعار گرانبهائی را درین زبان بیادگار گذاشته اند که از آن عصرها  

اگر یک جمله یا مصراعی بدست می آمد هم غنیمت بود تا چه رسد به قصاید غرا و اشعار و قطعات  

  گرانبها.

خود کتاب نمونۀ بهترین و شیرین ترین نثر زبان است که بعد از تذکره سلیمان ماکو مهم ترین    -2

  کتب منثور پښتو است و سبک نثر نگاری مؤلف بس متین و سخت پسندیده است.

بسی از الفاظ و کلمات قدیمۀ زبان ملی را حفظ داشته که از مواد بس غنیمت زبان است و اکنون    - ٣

آن کلمات احتیاج شدیدی داریم و این کلمات را در کتب دیگر یافته نمی توانیم و در محاوره هم  ما به  

اکنون از تداول افتاده ولی استعمال آن در کالم اساتید قدیم داللت دارد برینکه زبان در عصور سابق  

  نسبت به الحق وسعتی داشته و غلبۀ السنۀ دیگر بسی از مواد آنرا از بین برده است.

  مثالً برای اوقات مانند نماز پیشین و نماز شام و نماز خفتن اکنون نامهای موضوعی نداریم. 

صور مفغن این کلمات ماپښین، ماز دیگر، ماښام، ماخستن مستعمل است ولی میدانیم که زبان پښتو  

ن  این اسما را از فارسی گرفته و در قالب خود مسبوک ساخته است و این از وقتی است که زبا 

پارسی غلبه یافته و زبان دربار و دیوان و ادب و چیز نویسی شده است: از تاریخ بیهقی که کلمات  

مرکبه نماز پیشین و نماز دیگر در آن آمده پدید می آید که این کلمات عین از عصر آل سبکتگین  

  زندگانی داشت و از همان وقتها داخل زبان ما و بعد از آن بمرور دهور مفغن گردید.

ولی درین کتاب برای همین اوقات نامهای موضوع غیر مرکبی آمده که نهایت غنیمت است، برمل  

  پیشین و لرمل دیگر و ترمل شام است. 

کذالک بسی از کلمات و لغاتی دارد که اکنون مرده و از استعمال افتاده مثالً جگړن عسکر، ژوبلور  

  لشکر مهاجم، خاتیځ مشرق، لویدیځ مغرب. 
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لمات قدیم آریائی های باستانی در لف اشعار و سرودهای قدیم این کتاب پیچیده که می  و بسی از ک

توان باستناد موارد استعمال اینگونه کلمات باصالت و قدامت پښتو حکم کرد و این نتیجه را گرفت:  

  که زبان پښتو مادر زبانهای آریائی است حتی با سنسکریت هم رابطۀ اساس و فرع دارد.

مثالً درین کتاب ښکارندوی ابن احمد کوتوال فیروز کوه در مدح محمد سام غوری نسبت به فتوحات  

و سفربریهای وی در هند قصیده غرائی دارد که در یک بیت آن چندی بمعنی شاعر و اشلوک بمعنی  

  شعر و نظم آمده.

در آرایائی های هندی    ها ه  وقتیکه ما در اطراف این دو کلمه تحقیق میکنیم دیده میشود که این کلم

هم صورت رسمیت علمی و ادبی یافته بود چون آریائی ها از کوهسار وطن ما به میادین سر سبز  

پنجاب و هند رفتند بنا بران بطور حتم گفته میتوانیم که کلمات مذکور ازینجا به آنجا رفته و از هند  

  به اینجا نیامده است. 

نقاد بزرگی است و یکهزار سال پیشتر بسی از غنایم احوال  عالمه ابو ریحان البیرونی که محقق و 

آریائی های هندی را در کتاب الهند فراهم آورده و در آن کتاب باب سیزدهم را به بیان و شرح کتاب  

داده و معلومات جامع و مفیدی میدهد در آنجا شرحی از علم نظم   شعر و نحو هندیها اختصاص 

  ند دارد.سازی و شعر گوئی هندی ها یعنی چ 

ریائی های هندی را با  آو بسی از موجدین و مؤلفین آن علم را نشان میدهد و اوزان و افاعیل اشعار  

  اصول و ضوابط آن علم مفصالً می ڼگارد و اشکلوک را اس اساس سرودهای کتابی می داند.

ایست که    در صورتیکه چهند علم نظم و شاعری باشد چندی بالشبه شاعر و ناظم است و این کلمه 

در پښتو عمر ادبی آن باستناد این قصیده تا هشت و نه قرن پیشتر میرسد کذلک گنجینه ما به بسی  

از جواهر و زواهر زبان مشحون و مملو است مثالً بوهلل )قصیده( دریځ )منبر( نمزدک )مسجد(  

)انصاف(  بودتون )بتخانه( رپی )بیرق( څنډون )افق( گروه )دین و کیش( ورځلوی )قیامت( سما  

  ټیکنه )عدل( وغیره که شرح آن از حوصلۀ این وینای مختصر بیرون است. 

شرحی از دوره بسیار مهم تاریخ وطن یعنی غوری ها دارد و از اجداد سالطین غور و آل شنسب    - ٤

  معلومات خوبی بما میدهد که در تواریخ دیگر نیامده و اگر آمده پهلوهای ناقص آن را تکمیل میکند.

ن کتاب ثابت میسازد که زبان اجداد غوریها پښتو و این زبان از عصر بیشتر از غزنویها هم  ای   - 5

  زبان ادب بود. 

سالطین لودیۀ ملتان و قسمت شمال غربی هند مانند شیخ حمید و نصر و داؤد وغیره که مورخین    -٦

کار کرده و عرب انگاشته  نها انآنها را افغان شمرده اند و برخی از مدققین تاریخ از افغانیت  آمتأخر  
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ه تا عصر سلطان محمود حکمرانی  ٣50اند این کتاب ثابت میسازد که سالطین مذکور که بعد از  

  داشته افغان و پښتو زبان بوده اند و اشعار دو نفر شان درین کتاب باوثق روایات ضبط است.

ح میسازد اوضاع  بسی از مهمات نکات تاریخی دورۀ هوتکی را که بر ما مکشوف نبود واض   -٧

  دربار و رجال معروف آن دوره را معرفی میکند. 

راجع بشرح حال و حیات قاید نامور ملی جاحی میرویس خان معلومات دلچسپی دارد و تاریخ تولد  

و وفات و اوقات اقدامات آزادی خواهانه آن راد مرد نامور ملی را که تا کنون بصورت قطع و یقین  

ان میدهد و ازینرو تفاصیل یکدوره مهمه تاریخ وطن را بما می آموزاند  در دست ما نبود یک یک نش

و بسا از شکوک تاریخی را زایل میسازد و برای کسانیکه تاریخ آندوره را خواهد نوشت یگانه سند  

  قوی و محکمی است که زوایای تاریک را روشن میکند.

ایت و عنعنۀ قوی نمی نویسد یا  مؤلف محقق ما عادت دارد که هیچ سخن را بدون حواله و رو  -٨

راوی را نشان میدهد و این هم سنت اساتید است که کتب و آثار باقیۀ شان از نقطۀ نظر    ماخذ یا 

روایت خیلی قوی است. مؤلف بسی از معلومات خود را از پدرش که شخصی فاضل ادیب و سپه  

بر سماع  معلومات وی موقوف  از  برخی  میکند،  بود روایت  دالوری  بهرۀ هم ماحصل    ساالر  و 

مطالعاتی است که پدر مرحومش داشت و هم بسی از کتب زیاد را خود مؤلف دیده و از آن نقل کرده  

  است.

بنا بران گنجینه اش از نقطۀ نظر اینکه بسی از کتب و مؤلفین گمنام وطن را بما نشان میدهد خیلی  

ثار نافعۀ شان ذکر شده که  آکتب و  ها گرانبها و پر قیمت است. درین کتاب بسی از مؤلفین وطن و  

  در کتب تاریخ ادب و کتاب شناسی های قدیم و جدید نامی از آن نیست مثالً: 

  تاریخ سوری محمد ابن علی البستی.

مینه شیخ متی متولد   ابن سعید    ٦2٣د خدای  اللودی شیخ احمد  اخبار  اللوذعی فی  هجری، اعالم 

  هجری.  ٦٨٦اللودی تألیف سال  

بابا که بسال  کلید کامر هجری در شهر    10٣٨انی کامران خان از سلسله اجداد بزرگ احمد شاه 

  صفای قندهار نوشته شده. 

لرغونی پښتانه شیخ کټه متی زی که کتاب تاریخ سوری را در بالشتان یافته و آثار نافعی از آن کتاب  

  برداشته است و یگانه منبع معلومات مؤلف است در قسمت اشعار قدما. 

هجری( که کتابی بود در  2٩٧الو وږمه تألیف ابو محمد هاشم ابن زید السروانی البستی متوفی )د س

  شرح فصاحت اشعار عرب.
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  هجری در ښوراوک قندهار نوشته شده.  ٩٩٨بستان االولیأ شیخ بستان بړیڅ که بسال  

  التی.ه، بیاض محمد رسول هوتک ک101٨مخزن افغانی خواجه نعمت ّٰللاه نوری هروی تألیف 

هجری نظم شده. تحفۀ صالح ّٰللاه یار الکوزی تألیف    ٩2٩غرغښت نامۀ دوست محمد کاکړ که بسال  

  هجری.  ٩00حدود سنه  

  دیوان اشعار محمد یونس خان موسی خیل. 

در   االسالم هوتکی  الطرایق شیخ  افضل  فرزند خوشحال خان،  عبدالقادر خان خټک  حدیقه خټک 

  میاجی، القرایض فی رد الروافض از شیخ االسالم موصوف.ان مال پیر محمد هاصف

  دیوان ّٰللاه یار افریدی. 

  ه نظم شده.112٩قصص العاشقین صدر دوران بابو جان بابی که بسال  

محمود نامه یا شهنامۀ محمودی شامل شرح حرکت حاجی میرویس خان در قندهار و آزادی آن از  

ه ریدی خان مهمند  11٣٧وتک در ایران که بعد از سال  سلطۀ اجانب. و فتوحات شهریار محمود ه

  قندهاری نظم کرده و هزار طال از حضور شاه حسین صله یافته.

  روضۀ ربانی مال محمد فاضل بړیڅ. 

  محاسن الصلوة محمد عادل بړیڅ. 

  دیوان اشعار محمد ایاز نیازی. 

  تحفۀ واعظ مال محمد حافظ بارکزی. 

  دیوان اشعار نصر اندړ. 

ع مسلمین مال نور محمد غلجی استاد دودمان میرویس خان، ارشاد الفقرأ تألیف میرمن نیکبخته که  ناف

 ه نگاشته شده. ٩٦٩بسال  

  ه به پښتو نظم کرده.٩0٣بوستان پښتو که شاعرۀ مرحومه زرغونه بنت دین محمد کاکر بسال  

ه تا کنون بما معلوم  ه حیات داشت. این بود ذکر مختصر کتبی ک٩15دیوان رابعه که در حوالی  

  نبوده و به مرور زمان از بین رفته و ناپدید شده است. 

  عالوه بران کتب و دواوینی را ذکر کرده که اکنون بدست ما میاید و معمول و متداول است. 

چندین نفر شهریاران و وزارء و سپه ساالران شاعر و ادیب و عالم و ادب پروری را بما نشان   -٩

  یسازد کی اجداد ملت ما تنها متکی به شمشیر نبودند علم و ادب هم داشتند. میدهد و ثابت م
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در قسمت شاعرات بما میفهماند: که نساء افغانی همواره دارای علم بودند و در ادب پښتو بهرۀ    - 10

مهمی دارند، و هم بدیع ترین اشعار پښتو را بما گذاشته اند، که از نقطۀ نظر علم و ادب و فکر بلند،  

  لی دلچسپ بوده و از غنایم آثار ادبی ما است.خی

  این بود شرح مختصر و نموداد کوتاه محاسن و مزایای کتاب که در ده ماده خالصه شد. 

اکنون نمونه های خلصی از اشعار هر سه قسمت کتاب با ترجمۀ آن معروض می افتد، یعنی از هر  

  خزانه یک یک رشته در گرانبها برداشته و نموده میشود.

 

 ادامه دارد

 


