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 پوهاند عبدالحی حبیبی

 
 11/11/2017 

 پښتو ادب و صنعت برجستۀ آثار
 

مهمترین چیزهائى كه انسانها در ادوار مختلفۀ زندگانى خویش بمیان آورده و به آیندگان خود گذاشته اند، آثار بارزه 

 و قیمت دار آرت و صنعت است كه از حیات و مشاعر و احساسات بدیعى آنها كنون نمایندگى میكند.

گوستاولوبون عقیده دارد فنون همواره پیش از دورۀ علم و فلسفه  بوجود مى آید، زیرا كه فن طوریكه دانشمند فرانسه 

 و صنعت زادۀ مشاعر و احساس است، ولى علم زادۀ عقل و تجربه است.

وى گوید كه فن و صنعت با تبدیل ظروف و محیط ها شدیداً زیر تاثیر تحول مى آید، و كمتر دیده میشود كه ملتى فن 

 گرى را گرفته و آنرا رنگ نوى موافق محیط و طبیعت ملى خود نداده باشد.ملت دی

جمال و بداعت چیزیست كه قواى اعجاب و ذوق بدیعى ما را بر مى انگیزد، و این هم از منبع مشاعر و احساسات 

 و چرپیرىبر مى خیزد. پس جمال در حقیقت محور آرت و فن بوده و شعور انسانى زنده كنندۀ آن گفته مى شود. ر

گفته است : "آرت و فن یونان تماماً در كلمۀ تلخیص میشود كه عبارت از جمال است." و پیش از وهم پریكلیس یونانى 

 این مقصد را چنین شرح داده بود :

 "ما قومى هستم كه جمال را بشكل طبیعى آن دوست داریم".

بیعت انسانى مركوز بوده و فنون نفیسه و آرت پس ازین مقدمۀ مختصر میتوان فهمید، كه حب جمال و زیبائى در ط

از منبع مشاعر و احساسات بدیعه، همواره در ادوار حیات بشر، به اجبار همین غریزۀ قویه بظهور پیوسته است ! 

صنعت و آرت را هم دو حصه كرده اند، یكى صنائعى است عمومى و سودمند كه منبع و عامل آن علم بوده، و اكنون 

انسانها به شعب متفرقه كار میدهد، و دنیاى فالحت و تجارت، و كار خانه ها و وسائل حمل و نقل و در حیات مدنى 

 غیره از پرورش و نموى آن معمور است.

اما قسم دوهمین آن صنائع بدیعه و فنون مستظرفه و نفیسى است كه برخالف قسم اول كه به ماده و حیات جسمى سر 

 نویات و احساسات بدیعى ربطى داشته، و وسائل زندگانى روح گفته میشود.و كارى دارد، به روح و پرورش مع

فنون نفیسه و صنایع مستظرفه كه به عقیدۀ علماء یگانه غذاى روح و وسیلۀ پرورش آنست و از بدو خلقت بشر 
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دبیات است، تاكنون، در هر دورۀ حیات وجود داشته، به شعبه هاى تقسیم میگردد، كه دو شعبۀ مهمۀ آن هم نقاشى و ا

كه این هر دو بنوبۀ خود در تهیج احساسات انسانى و غلیان مشاعر درونى اثر خوبى داشته و قریحۀ حب جمال بشرى 

 را جالیش و صیقل كارى مینماید و احساسات بدیعى وى را حیاتى مى بخشد.

قطعۀ احساسات خود را  ببینید! ادیبى از دیدن منظرۀ زیباى تابلوى بهار متحسس گردیده، و به سرودن شعرى و

ترجمانى كرده، شعر دلچسپ و نازكى را مى نویسد، اما یكنفر رسام و نقاش همین احساس را ذریعۀ نوك قلم بر صفحۀ 

كاغذى بصورت تابلوئى زیبا و نظر فریبى رسم میكند این هر دو جمال طبیعت را ستایش و تجسیم مى نمایند، و 

ر خامۀ خویش شریك هیجان احساسات مى سازند، ولى هر یك بطور دیگر كه دیگران را نیز از دیدن یا خواندن اث

 یكى را رسام و دیگرى را ادیب یا شاعر مى نامیم.

شاعر رسام الفاظ و معانى است، و رسام شاعریست، كه الفاظ و معانى را بصورت بدیعى در اشكال و رنگ امیزى 

جمال را با بداعت و تردستى از میدان فكر، به صحنۀ تجسیم  هاى دالویز نقش مى بندد، و همان چهرۀ زیبا و گلگون

 میكشد.

پس این هر دو فن با همدیگر نزدیكى و لزوم تمامى داشته و در ادوار مختلفۀ حیات بشر و هكذا در مدنیت كنونى توام 

ان بیات مترقى، و همچنهمدیگر آمده، و مورد دلچسپى امم سالفه و الحقه بوده است ! در یونان قدیم فن هیكلتراشى  و اد

در ملل گذشتۀ دیگر این هر دو فن كه زادۀ احساسات و مشاعر است زندگى داشته است. در وطن عزیز ما كه مهد 

پرورش نژاد آریا بوده، و دوره هاى روشنى را از مدنیت گذرانیده است نیز در ادوار سابقه ادب و آرت وجود داشته 

 و دوره هاى خوبى را طى كرده است ! 

مخصوصاً در قرون قبل از اسالم كه این كشور محل التقاى مدنیتین بودائى و یونان بود، قرائح روشن و تابدار این 

ملت، صنعت، و آرت مخصوصى را بوجود آورد، كه در تاریخ صنایع دنیا به عنوان مخصوص صنعت گریكو بودیك 

رقیات این صنعت در آن عصر، و آثار گرانبهائى یاد مى شود،  و اهمیت بارزى را در صنایع مشرق زمین دارد ! ت

كه در هر سوى كشور عزیز ما از زیر زمین مى براید آشكار مى سازد كه این مرز و بوم محل پرورش آرت مهم و 

 بدیعى بوده، و صنعتگران آریائى به تردستى و مهارت زیادى شهرت داشتند.

گذاشته شده در ادوار مابعد نیز درخشندگى داشته،  و بهر سو این غریزۀ صنعت پرورى كه در نهاد این توده بودیعه 

 پرتو افگنده است !

در قرون اولیه بعد از اسالم بلخ و سیستان و پس از ان بست و غزنى ما مهد آرت و صنعت آسیا بوده و آثار گرانبهائى 

 در انجا اثرى دیده مى شود. از ان تاكنون بدست مى آید، و از نقاشى هاى رنگین و ابتكار آلود غزنى تاكنون هم

هر چند مملكت عزیز ما از مدتهاست بدینطرف مكرراً مورد تاراج و چپاول جهانگیران دنیا گردي، و چندین بار به 

یغماى مغول یافت، و شهرهاى معمور و آبادان آن بكلى ویران و برهم گردید، و اثرى از ان دستگاهاى باشكوه مدنیت 

مى شود كه در هر دوره و بهر سو، قرایح صنعت كاران و پرورندگان آرت تابش و فروغى  كهنش نماند با آنهم دیده

 داشته است!

كسانیكه با تاریخ عالقمندى دارند، میدانند كه هرات ما مدتى مركز علم و فن آسیاى مركزى بوده و بادشاهان فن دوست 
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 و وزراء دانش پرورى مثل میرعلى شیرنوائى و غیره را میداشت.

درین دوره صنایع نفیسه در هرات ما رونق و فروغ زیادى داشت، و قرائح فنان اهالى آنوال آثار گرانبها و خیلى 

 نفیسى را در جهان آرت و صنعت بوجود آورد.

بعد ازین دوره هائى كه عهد شباب و ریعان صنعت و آرت شمرده مى شود چون اعلیحضرت احمدشاه باباى كبیر، 

در كندهار تاسیس، و شالودۀ مدنیت افغانى را در وطن بر اساس متینى نهاد، و در پرورش ثقافت  شاهنشائى افغانى را

ملى كوشید، درین دوره نیز مى بینیم كه همان قریحۀ تابناك فن و صنعت در اهالى این كشور بفروغ آمد و پرورانده 

 شده است.

و صنعت و آرت تابندگى خوبى داشت، علماء و  در دوره اعلیحضرت شاهنشاه كبیر و دودمان سدوزائى علم و ادب

ادباء و صنعتگران زیادى از خاك پاك این كشور برخاستند، كه از مفاخر علمى و ادبى ما شمرده میشوند.مقصد از 

تحریر این مقاله نیز همین است كه یك نگاه كوتاهى به یكدو اثر ادبى و صنعتى پښتو كه درین دوره نگارش نموده و 

 ان عزیز خود فروغ صنعت و همدوشى ادب و آرت را در آنعصر آشكارا سازم !به خوانندگ

 دو نفر پرورندگان فن در دورۀ اعلیحضرت شاه زمان :

شاید بخوانندگان محترم واضح باشد كه اعلیحضرت شاه زمان نواسۀ اعلیحضرت احمدشاه باباى كبیر از شاهنشاهان 

نى در سیاست و علم و ادب داشت، و زبان ملى را هم خوب مى علم دوست و دانش پرور ما بوده، و قریحۀ روش

 پرورانید.

از قرار معلوماتیكه تاكنون بدست آمده، چندین نفر از ادبا و شعراى زبان ملى در عصر این شاهنشاه، پرچم سخنورى 

عصر برخاسته  افراخته اند، كه ازان جمله است )رحمت داوى( و همچنان یكنفر رسام و نقاش ماهر و زبردستى درین

كه نامش )مال ولى( است در سطور آینده این دو فنان عصر خود را به اندازۀ توان قلمى خود بخوانندگان عزیز 

 شناسائى میدهیم:

 ( رحمت داوى:1)

رحمت داوى از شعراى نامور و زبدست پښتو است كه در عصر اعلیحضرت شاه زمان مدتى از مولد و مسكن خود 

ستان سكونت داشت، و بعد از آن به كشمیر رفته  و مالزمت سردار عبدهللا خان والى آنجا را كندهار دور و در كوه

اختیار كرده است، رحمت داراى  دیوان شعر پښتو است كه خیلى نادر و كمیاب است، در سال سوم سلطنت اعلیحضرت 

هـ( بپایان  1210داشته و در سال )شاه زمان بنام این شهنشاه رحمت داوى كتاب لیلى مجنون را نیز به پښتو منظوم 

رسانیده است، طوریكه از دیباچه و خاتمۀ این كتاب مى براید رحمت این اثر نفیس ادب پښتو را در ایام حبس و 

غمگینى بوجود آورده و بعد از آنكه در كشمیر بمالزمت سردار عبدهللا خان رسیده، آنرا به محضرش اهداء كرده 

 است.

م و گویندگى خود شیوا است سخنانش شیرین و پاكیزه از تعقید و ابهام است، در اداى مطالب رحمت داوى در سبك كال

 مقتدر بنظر مى رسد، شیوۀ شعرش ساده و پسندیده است.
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رحمت در طبقات ادباى زبان ملى ما جایگاه بلندى دارد، و ادباى پښتون نیز او را بنظر احترام نگریسته اند، مثالً 

 راست:عبدهللا پوپلزائى 

 كشهدلـري لـتاب كل رحمت داوى ـب

 1گمان نه كړم چي یې څوك لري دفتر   

 در مقدمه كتاب لیلى و مجنون پښتو چنین گوید:

 ه دا آهنگ كړـــكـي ځــزړه م     دي تنگ كړـو ملك رابانـمـ"غ

 م د زړه بېرون كړمــښایي غ     ون كړـنـلى مجـیـي پښتو لــچ

 دي ه سینه چاكـر چا نـتر ه     ديچي دوى غمناك  هم په دا

 مـاتـړي مـك ريــا لـه مـل     مـي د دوى غـچ دي ويـگون

 م كاــات ماتـه السه زیـال ل     م كاـبه غ مـچي غ خبر نه

 وم گرفتارهـش مـپه ډېر غ     م كړم اوس ناچارهــي ماتـچ

 ون شوـه زړه زبـمـپه دوه غ     م بل د مجنون شوـیو خپل غ

 داء دهـړې ابتـي كـي مـچ     م كه څه خندا دهـكه غاوس 

 وار دىــلـه مي تـتها تـان     پرېښوول یې راته عار دى

 ترگو توره!ـاې زما د س     ا وروره!ـبل هم دا ده زم

 دلېـیـه ده چا لـو نـتـښـپ     ر چا ویلېــپه پارسي ه

 هــړم عجائبــصه كـدا ق     هــه زه په پښتو ژبــكـځ

 ه وكاــاتـــا و مــــاو دع     باندي زړه كا پښتون هم خوښ

 ان دىـدى خاقان ابن الخاق     ان دىـسلطنت د شاه زم

                                                           

  از دیوان قلمى عبدهللا كندهارى - 1
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 ه تاج د هر افغان ووـدوی      یې پادشاهان وو پالر نیكه

 ى پښتون دىـښایسته كښل

 زیات په وركړه تر جیحون دى"

 

مقال علیحده ایست، كه با سرایندگان پارسى زبان این افسانه موازنه تفصیل مزایاى ادبى كالم رحمت و كتابش محتاج به 

و مقایسه كرده شود، چون این مضمون گنجایش آنرا ندارد بنا برآن همین قدر این شاعر پخته گوى پښتون را بخوانندگان 

یم، و را نیز بشناس خود معرفى كردیم، حاالً میرویم كه رفیق فنان دیگرش یعنى مال ولى رسام و نقاش زبردست افغان

 لحظۀ تابلوى دلچسپ و قشنگ میناتور هاى خامۀ تواناى وى را ببینیم :

 ( مال ولى نقاش و مصور :2)

مال ولى نقاش هم اصالً از كندهار بوده كه مسقط الراس وى نیز همین شهر شمرده میشود، طوریكه در یكى از آثار 

افغان قوم على زى است، كه پدرش در فتوحات احمدشاهى مرسومۀ وى دیده شده ، مال ولى پسر گل محمد خان 

بكشمیر رفته، در انجا باحكمداران افغان مباشرت و مالزمت داشته و مال ولى هم مدتى در كشمیر تحصیل كرده و از 

 علوم مبادیه بهرۀ بدست آورده است ! مال ولى داراى خط خوبى بود و زبان ملى را بخط زیبائى مى نوشته است.

كتاب  ٩بوغ و شهرت مال ولى در رسامى و نقاشى زیاد بوده و مصور تر دست و ماهریست كه تاكنون من ولى ن

 مصور خامۀ تواناى وى را دیده ام.

مال ولى به امر و خواهش امراى افغان در كشمیر همواره آثار ادبیۀ پښتو را مصور كرده، و بحضور آنها تقدیم 

ن مردان هنر پرور مى یافت، چنانچه نسخه هاى چندى را از دیوان مشهور مینمود. و جایزه هاى هنگفتى را از آ

عبدالحمن باباى مهمند با مهارت زیادى مصور كرده و فكر شاعر تواناى پښتون را در هر جا بصورت خوبى تصویر 

 نموده است.

من خان افغان، و نسخۀ طوریكه من یادداشت گرفته ام مال ولى یك نسخۀ دیوان مذكور را در كشمیر به امر عبدالرح

دیگرى را در پشاور به امر نورمحمد خان و همچنان نسخ زیادى را از یوسف و زلیخاى پښتوى عبدالقادر خان خټك 

بخط خوبى نگاشته و آنرا تذهیب و قصص كتاب را جابجا تصویر كرده است ! مال ولى ادب و مصورى را همدوش 

ت افغانى كرده است،  زیرا تخیلیكه از طرف شاعر پښتون ذریعۀ یك یكدیگر قرار داده و خدمت خوبى به دنیاى آر

بیت یا یك قطعۀ دلچسپ و شیواى شاعرانه، بزبان ملى صورت گرفته و در لف كلمات و الفاظ منسجم گشته است 

 خامۀ تواناى این مصور تردست افغان آنرا بروى كاغذ بصورت زیبا و دلكشى نقش و ترسیم داده است.

نظر صنایع مستظرفه بسى گرانبهاست، و احساسات بدیعى را خیلى جنبش و حركت میدهد. مثالً در كتاب كه از نقطۀ 

لیلى و مجنون رحمت، جائى كه شاعر بمدح شاهنشاه ادب دوست خود مى پردازد، مال ولى موكب شهریارى را در 

خیل آن شاعر حساس و نامور را نقش بین ابیات مدحیه تصویر میكند، و همچنان در دیوان عبدالرحمن بابا  جابجا ت

مى بندد كه در صفحات آینده نمونه هائى چندى را از آرت مال ولى عیناً خواهید دید، متاسفانه كتب دیگر مصور خامۀ 
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این صنعتگر زبردست افغان كه در مصورى و نقاشى بدرجۀ اعلى است اكنون پیش من موجود نیست، و نسخ متعددى 

یك دو نسخۀ ناقصى كه اكنون موجود است تصویر چندى ازان گرفته مى شود، متاسفانه تصاویر  را از آن دیده ام، ولى

دیوان عبدالرحمن بابا كه اكنون  در دست است از طرف كدام جاهلى حك و خراب شده با آنهم بعضى از ان كه فى 

رسومۀ این مصور تواناى  آشنا الجمله بجا مانده طور نمونه گرفته و گراور مى شود، تا هموطنان عزیز به آثار م

 شوند، و همدوش ادب و مصورى و نقاشى را در آثار گذشتگان خود ببینند.

مال ولى كتاب لیلى و مجنون رحمت را شش سال بعد از نگارش آن در كشمیر بامر شیرمحمد خان بردرانى نگاشته 

ابلوهاى چندى از میناتورهاى كتاب مذكور هـ تمام كرده است. كه ت 1216جمادى الثانى  12و مصور ساخته و بتاریخ 

 . (3( )2)در اینجا گراور خواهد شد
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