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  شعر احلب خلوشحال خان ختك
The love Poetry of Khushkhal Khan Khattak      

  iiحفاظت هللا احلافظدکتور     iدکتور حبيب نواز

Abstract  
Khushkhal khan Khattak is a great poet of Pashto 

poetry. He played a significant role in the promotion of 

poetry of Pashto language and literature, His poetry has 

different aspects such as love, war poetry, eulogy, elegy, 

philosophy and morality.But his love poetry is more 

famous than the other aspect of his poetry. 

This article focuses on the various aspects of 

Khushal's love Poetry. Khushal was well-read and had a 

lot of scholarly exposure.All these factors contributed to 

his lovel poetry. 

 This article explains the love poetry of Khushkhal 

khan Khattak. He has discussed the themes of love, 

sufferings in love, beauty and, pursuit of beloved 

memories. 
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 خوشحال خان ختک الشاعرالبشتوي
خيرب رة ،�قليم هنوش موضعختک الواقعة  هاکور  ولدخوشحال يف قرية

  ه ١٠٢٢(�کستان)سنة خبتوخنواه
والفنون �لعلوم  ةاملتعلق األخریٰ  الکتب مث القرآن من ةالکتب بداي درس خوشحال

مل  اوغريه والقواعد ةوالبالغ ةالفصاح وعلوم ةواحلديث والتفسري والفلسف همن الفق
ذا ما منح وه .همنطقت يف ة�لسياد يتمتع کان ِلَما العزيز هابن ةتربي يف هيقصر أبو 

 عشر خان خوشحال بلغ عندما ولکن۔العلمی التحصيل يف ةخلوشحال فرصاً کثري 
 تسبب حتی ةا إلی أقصٰی درجيعشقه وبدأ نتب حب يف وقع هعمر  من سنني
                  الدرس والتعلم عن  هاحلب يف ابتعاد ذلک

                                                 
i
  اسالم آDدمنل، جبامعة هاالباکستانية وثقافتت رئيس قسم اللغا 

ii
  ة العربية جامعة اسالمية كاجل بشاوررئيس قسم اللغ 
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 ة، طعن الرماح ، فروسي ر خوشحال يف الطبمته والفنون العلوم تلک إلی ةوإضاف
 يف هإرحتال من أکثر خوشحال أن ةالسفين وَجذف  ةالسباح ، الصيد ،ةالرماي ،

 احلروب ةممارس يف هضٰی جزء ًا کبريًا من حياتق ذلک لیإ ةوإضاف هشباب ةفرت 
والتصنيف يف خمتلف العلوم والفنون حتی جاوز عدد ما   التأليف علی رکز ةوالسياس

  ومخسني مائتني الکتب من خوشحال هکتب
 شعره

 عا لسماء أالدب البشتوي الذي لعبالمخوشحال خان ختک جنمًا  کان
 و من ٔاجل االبتکار هکل مايف وسع  هديب ولبذلللرقی �ملستوی االٔ  دورا مهما

  . هودهللج نتيجة العامة واخلاصة عند رهاشتو هو نثراً. و شعراً  هفي التجديد
 وحب احلرية٬ا: احلماسةهمن ٬عديدةخصائص ه لشعر  شاعرا عظيما وکان 

وجتديد واستخدام احلکم وأالمثال واحملاورات  والتطلع الی ابتکار وعمق التفکري
 هاخلصائص ٔابلغته ذها. و هاللغة وغري  سالسة٬ات واالستعارات والکنا�تهشبيوالت

  .مرموقة الی مکانة
  وشحال خان ختک:خلشعراحلب 

  علی مدح يرکز هکان قلُب خوشحال مليئاً�حلب ،لذلک نرا
 هوهويصف فی ابياته لون وجه حبيبت.الی الکمال هويبلغ مدح هاحلسن فی شعر 

  �اجلميل شفتيها اجلميله
  :يقول

  �شفتاهاعسل ويزين وجههااجلمال  ان اخليال خيال صاحبةالدالل

فكرة وهی ان بدون حبيبةحياةاالنسان ال تُعدحياًة   خوشحال خان ختک عند
  كما يقول فی شعره التالی:

  الرتمجةاملنظومة
  شاقةوکبرية هالوالءعلي  کل من جهل ٔامرالعشق

  � نيةالسرعةفی امل هٔامتنی ل  هالحبيب ل هومن فی حيات
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 ويقول خوشحال خان ان العاشق الميوت وِان کان فی الظاهرتفارق روحها من
 ما ذاهو ٬ شريينٔی ا�مامازال نوجودان فی قلوبنا هوهويقدم مثال فرهاد و حبيبت الد�
  التالی هخوشحال خان فی بيت هاِلي ٔاشار

  يقول:
  ان مات يوماهو لن ميوت    حياحبب العشق همن کان قلب

  �امسهما ملدٰی الدهر قوت    اذامات فرهاد االّ اذامات قيس 
 اهشغف لقدٔاعَجب خوشحال خان ختک بفتاة صغرية امسها شغلة فی مکتب وقد

  :فهو يشري الی تلک فی شعره التالی حباً 
  الرتمجةاملنظومة

  �کانت    املصباح فی ليلة ظلماء      کانت فی املکتب فتاةحسناء

  قلبه فكان ميدحها  ،يقول: کان حلب حبيبة خوشحال ٔاثرا�لغاعلی  
  الرتمجةاملنظومة

طر(ولذاقدجعلت صدرقيس کالغر�ل  من الراس الی القدم ليٰلی للحسن متثال(  

  �وصاعقة اذانزلتٔازالت قمم اجلبالهبل   الً هاليس ٔامراميسوراًقلًالوسه ٔان حب

   :     ويقول
 فمک عسل وضفائرک مشيم  جسمک سليم ولونک وسيم

  �ادک السقيمهان  ِاذاکنت شريين فٔا�فر �جمنونک الوهلِاذاکنت ليلی فأ 

و َشْعُرها وييقول هلا  ههوعيون حبيبت همريضًا وسبب مريض هيُعد خوشحال نفس
  ؟:حب حار�ا هخوشحال خان ٔان فی صدر 

  الرتمجةاملنظومة
  �مخار سک برٔاس من کاُ   غبار يف قليب من حارتک

  والبالبل ٔايضاً: بل هی تُعج �لورود هويقول ٔان خوشحال ليس بوحيديعشق حبيبت
  :الرتمجةاملنظومة
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  ��ٔامام نطقک خشعت ٔاصوات الطيور  ٔامام عينيک فشل مخاراخلمور

   :يقول  �لشمس والقمر هکان يشبه حبيبت

  ذاالقمرھالشمس و هذھ هخجل ٔامام  ٔا�رٔايت عليا ٔالرض بدراًقبيل السحر

  رھاشذا املزھصل ليطيب عرقوالي  ااملسک والعنربھکماخيجل ازاء ظفائر

  ا املشاطة ٔاثناء  السحرھعندمايراسل  ة املسکھا نکھبکل فتلة  من غرت

  افی الثغرھد ريقھمن انتشی طر� بش  من اخلمورعلقما مراً   هجتد غري

  الکباب فی ذلک ا�مر هفقالت خلی  کھ�رحسن وج هقلت ٔان قلبی يشوی

  کتاب حيوی منک الصور  هفی قلبی انوانظر   ان شخصی راساً الی قدم ينم عن سرحب

  معافون من السوال يوم احلشربني  الزمر  م من قتلی املعشوقھان العشاق حيث ان

  ��رولةالعطاش حنواملطرھرول اليک خوشحال ھ  �حبيبتی لوتغمزين عينيک لی مرة

ا،وماقال خوشحال خان ھ،عيَنیهأالبيات وصف شاعر� مجال حبيبت هذھفی 
ويـَْرُسُم الشمَس والقمَر َخيُْجالن ۔اھ،وخاصٍةعيَنیهبتختک فوصف مجال حبي

وهوَيِصُف مجيع ملمح ومسات مجال  ۔هوحبيبتُ ھٔامام بدٍر يطلع قـَُبيل الَسَحر،و
  ۔ هحبيبت

کان خوشحال خان ويبني حسن حبيبته ٔ�سلوب رائع و يقوم مبدح ٔاعضاءها 
دقلب شاعر�،ويبني أالسودالذی قي هيتعرض لعينيها الساحرتني ويذکرسالسل شعر

 البياض فی وجههاومجاهلا كما  يقول:
  وحتتضن ضفائرک السوداء احملن  تنام فی عينيک الفنت

  ان نظرت الی وجهک حورالعدن  ترتد احلجاب من فرط اخلجل

  ��فماذايبقی لی فی اجلحيم من احملن  جرکهطاملأاحرتق فی نريان 

االسوداء،احرتاق ھضفائر َناها،ووعي٬ هحبيبت ھب وج شاعر� متّ ھأالبيات ی هذھيف 
   جراحلبيب كما يفول فی شعره التالی:ھشاعر� يف �رِ 
   :الرتمجةاملنظومة

  املسجد واعتکفُت يف معبدأالصنام ترکتُ  منذرٔايُت شراک ضفائرک يف الطريق
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  ��امهفٔاصبحت،مع ٔانی عاقل وراشد،مست ويُت سلسلة ضفائرحبيبيتهملا

متام ھراجلمال أالُنـَْثویِ التی ُتَکوُِّن موضوَع اھظوا ی ٍاحدیٰ ھوان الضفائرالسوداء
  خوشحال خان الذی ينزع نزعة َشْرِقيًَّة متتثل فی حبه للضَّفائر.

فعرفنا ٔ�ن خوشحال خان قام مبدح حسن حبيبته ٔ�سلوب رائع واستخدم 
واستعارات متنوعة وذلک لبيان مالدٰی احملبوب من حسن   تشبيهات عديدة

من مالمح  هوغري هوشعر هوشفتی هاحملبوب وعينی هماذکرا وج هأانومجال کم
  . هحسن

 هقال ٔ�ن اللّٰ  هببيان حسن حبيب هووجد�فی ٔابيات خوشحال خان ٔ�ن
. فی العامل هالمثيل ل هعدمي النظريکماجعل عشق هوتعاٰلی جعل حسن هسبحان

فی لوکشفت عن وجههانقا�َخجلت الشمس وتوارت  هوقال ٔ�ن حبيبت
  .السحاب

  ٍاظهاراحلب
: ٔان  قلبه ملئا حبب حسن حبيبته هفکذلک يقول خوشحال خان يف بيتی

 ۔بغريحبيبتهٔا بداً  هو مل تقّرعينا
  :الرتمجةاملنظومة

  ٔاعوم دائمايف خيالک  ٔا�مفتون جبمالک

  ٔا�عاشق َشْعِر وخاِلک ترکت حب ماِسواک

  الکھٔا�اثرک  تسيل دموعي حلبيبی

  .��ٔا�قطرةمن زاللک  ورحيانيتٔانت غاييت 

  ٔاحن دوما الی وصالک لقدنسيت ماسواک

  ��ٔا�سعيدبسوءمقالک  كالمك املعسول    فضالعن 

احلياة بدون اُحلب  وايضا.ويرٰی خوشحاخلان ٔان القلب ْخالی من احلب قلب سقيم
�والعاشق يبقی حّياً دائما٬يدھوالعاشق اميوت،موت موتة الش٬وحياة ضائعةھ

.  
  .ذااملضمارھُ◌�منخريماقال خوشحال خان فی ھَقلُ ويـُنْـ 
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 هحيث قال ٔ�ن حبيب همن حب حلبيبت هعربخوشحال خان عن مافی داخل
  فی هذاالعامل و احلبيب هوغايته. همنذفتح عني هقرةعني ل

  احلب الصادق والعشق ا لصادق
کان خوشحال خان صادق احلبِّ کما هو يتمتَّع �حلب الصادق،هو حيظٰی 

عن حبّ  بصفات ،وَظّل هالشديدليستميل قلب حمبوبت هالقوة،والبسالة،وعربَّ
  كما يقول:  هالی آخر ُعْمر هيذکرويتذکرحبيبت

  :الرتمجةاملنظومة
عماء دالِلِک َمحّالھم  ��اذمن شيمة احلسناء اخلَُيالء والدَّالل  ماتدلّلِت،ٔا� ِالٔ

  ول:قيو 
  ء وتقّبل من اخللق الضجيج والضوضا  اذامتارس العشق فتَـَقبَّل اللعن والطعن

ب من ٔاجل احلبيب �لُشَعل احلمراء  وان رماک ٔاحُد فی َوسط اجلحی   ��فَرحِّ

  البحث عن احلبيب
  خوشحال خان

ويقول خوشحاخلان ٔان علی . هيف البحث عن حبيبت هقضی حيات
  :،يقول هوکرامت هوال ينظرالی جمد هالعاشق ٔان خيرج فی البحث عن حبيب

  ةاملنظومةالرتمج
  هفٔانٰی يُبالی بعزة فی دنيا  هفداء لليال هاذاجعل ٔاحد ِعرض

  هصادقالعشق فليبک اثرمن کان منا  اذاکان هفليکن درويشاً اثرحبيب

  هرة الفراشةلدٰی الشمع اثرسناھش    راًعنداحلبيبھشا هليکن حب

هواهواآلن منعت القلب فالعني ت  �خوشحال اْذقد رٔايت ِجِنية حسناء
��  

أان خوشحال خان ختک يعتقد ٔ�ن علی العاشق ٔان خيرج فی البحث عن وعرفن
  .هاليلتف الی غريته و جمد

  الوصال
  الی  هفی اشتياق هوشاعر� قضی حيات٬الوصال هوموضوع مهم عند کل شاعر
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ذااملضمارحتی ھفی  ِب �نصيبھوخوشحال خان يرکزالی مذ۔ هوصال حبيب
  :يقول

  ک �حبيبیفلرٔايت    ء نصيبی لوکان اللقا

  ��الُحترق دواءک �طبيبی  جبروح �ر تضطرم دوماً 

  جرھالفراق وال

  :يقول ٬يف الفراق هيبني شاعر�  االحوال الصعو�ت والشخزان التی مرب
  الرتمجة املنظومة

جرد حتية حمتاجني  اذکان احلبيبان صارافی البالدغريبني
ُ
  ��فانظرکيف غدا مل

  �� لی أکل،نوم والتسکني ليَل �ارال   حبيبتی! َفِشَلْت حيات منذفارقتک

  ات للحبيبةھاستخدام تشبی
، وذلک استخدم هات لذکراحلبيبتھٔ�حسن التشبی استخدم خوشحال

 ؤايضا. اھاآلالت احلربية کالسيف والرمح والسناِن،واالشمس والقمروالنجوم وغري
املتمثل فی  هاٍت املختلفة عند وصف مجال حبيبتھخوشحال يستخدمً بتشبی

  مثل: ا،ھا، وغريھ◌ِ ھووج٬اھاؤاسنانھوشفتی اھاظِ حل
  العني

  ��اْذفـُْقِت البدَرُحسناً فـََيا لک من جبني  ملْ ُخيَلْق مثَلَک من بِني املاء والطنيِ 

  ��ک کالنسرينھوضفائِرُک السوداءک الُسنُبِل ووج  عيناِک السوداواِن کالنرِجِس فی الَبساتني

  القد
  ��السرو فی احلديقة هندامکوک  ما يوجد فی العامل من احلسنات

  هالوج
�ِ◌ک الُفرسانھالَل ِبوجھَلَرآی ال  لوجعلِت علی جبيِنِک ُغّرًِة کاحلصان  

  انشادالشعر فی السجن
  فی  هقام الشاعر� �نشادالشعرالغزل فی السجن.ٔان امللک املغول اورنکزيب سجن

  فقال: ٬طنهفهوقال هناك شعرًاجيداً،ِيذكر حبيبته وو .)ندھمن ال( ورھسجن رنتنب



 


				����������������ديسمرب-يويول               شعر احلب خلوشحال خان ختك                    ����لعدد������������لدا�����َاْحلَْمدإْسَالِمْيَکا


  

107 

 

 الرتمجة املنظومة
  جراليوجدا الّاَغّماً لَُفرقة االحبابھوفی ال جرِِخالَل الوصالھٔاخاُف ٔالَف َخمَافٍةِمَن ال

  ��ورالغذابھرنتنب هالعشق واحلسن واحملبةٔاماخوشحال فی صارعلی هکجنّ   هاّن العامل ُکلّ 

  aٔثرياحلماسةعلی احلب
فهويذكراحوال احلرب الظهار حبه ۔خانºثر احوال احلرب علی احلب  خلوشحال 

واستخدم خوشحال خان امساء اوزار احلرب فی شعره احلب، کما ٬امام احلبيبة 
  يلی:

  الرتمجة املنظومة
   ��حاالبسيفی مسلوالً  هآتی  خزی لی أن ٔاحبک غري

  وقال ٔايضا:
  ��من املعرکةالخيرج سليماً شجعان والٔ�س ان ٔاصبُت برمح أالجفان

  وقال ٔايضا:
   ٔاقبل فم حبيبی، ٔاقول جهراً    لست ضعيفًأالخاف فی احلب

ذه ھفثبت من االبيات السابقة ٔ�ن خوشحال عاش حياةمليئة�حلروب واملعارک ف
ذه الفكاره احلربی الشاعران الی ساحة ھ«و نقل ٬االحوال احلربية ºثرعلی افكاره 

    .ت احلرب والقتالواستحدم کلمات ُتْسَتْخدم ٔالال هفهو ميدح حبيبت ۔احلب 
  نتائج البحث

لقدطافت حبثی هذاحول خوشحال خان ختک  شدادالشخصيةالبارزة فی 
فنستخلص مماسبق فی حبثی ٔ�ن ۔أالدب البشتوالذی سيبقی خالدا فی قلوب الناس

  .اعامةالناس وخاصةهخوشحال خان ختک صاحبا أالفکار العالية التی يستفيدمن

وذالك ۔ر احلب وله مكانة عالية فی هذه الساحةعرفنا �ن خوشحال كان شاع
يرکزعلی مدح احلسن   هفنرا ۔وهوفدا علی حب حبيبته ۔�ن قلُبه كان مليئًا �حلب

وهو يعرب احليات عن احلب واحلبيبة  ۔الی الکمال هويبلغ مدح هحلبيبته فی شعر
  كما قال فی االبيات السابقة:
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   الرتمجةاملنظومة
  لوالءعليه شاقةوکبريةا    کل من جهل ٔامرالعشق

   ٔامتنی له السرعةفی املنية    ومن فی حياته الحبيب له

  وقال:
  ان مات يوماهو لن ميوت  حياحبب العشق همن کان قلب

 امسهما ملدٰی الدهر قوت    اذامات قيس اذامات فرهاد االّ 

  نتائج البحث
 فكرة وهی ان بدون حبيبةحياةاالنسان ال خوشحال خان ختک فعرفنا �ن عند

واالحوال التی مر به فی  ٬فكتب االبيات كثريه عن حب حبيبته ٬تُعدحياةً 
، و٬وهذا ما تسبب شهرته فی الدول كثرية۔والبحث عن احلبيبة وغريها٬والفراق٬الوصال

  .لی قلوب العامةحمبا اشخصيًة   سار

 احلواشي واهلوامش
 

دخوشحال خان ختک سلوريزی)،خوشحال ( داؤد،رقم الصدار:داورخان  ٣جملةخوشحال ريويوا�لد �
  م٩٩:م،ص١٩٨٦ريسرچ سيل بشاوريونيورستی بشاور. �کستان،

  نفس املرجع ونفس ا لصحفة� 

 کابل ۔ مکتب أديب ۂخوشحال خان ختک او َد د: )عثمان، عارف(الدکتور �
  ٨١: ،صھ۱7212۱۳)افغانستان

 ۱۳۴۱)مکتب ،کابل افغانستان ٔ◌ ٔادبیه،خوشحال خان ختک اوَدد)الدکتور(عثمان،عارف �
  ٨٥:،ص

برتتيب ومقدمةسيدرسول رسايونيورستی بک اجينسی  ۔ختک،خوشحال خان،ارمغان خوشحال خان �
  ١٢٩: بشاور. �کستان،ص

  ٨٥: ٔ◌ ادبی مکتب،صهخوشحال خان ختک اودد    

  )منت(١٩: م،ص١٩٨٥)    جدون بريس بشاور. �کستان۔ ،زجنريی هرفيع،حبيب اللّٰ   �

ه،کابل  ګتک،خوشحال خان ،َدخوشحال خان کليات ،دافغانستان دعلمونواکادمی َدٔادب سانخ �
  ٢٨:افغانستان،ص

   ةمقدم و برتتيب۔ارمغان خوشحال خان : خوشحال خانختک ،�
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  ۱۷۸:�کستان،ص بشاور اجينسي ختک يونيورسيت ۔رسا رسول سيد��

  ١٢١:ارمعان خوشحال،ص��

  ١/۲۵۱، )طبعةکابل(دخوشحال خان ختک كليات��

  ۱۳۴منتخبات خوشحال ختک النواراحلق،ص:��

  ٢٤:عنرتةوعبلة،ص��

  ١١٣٣،) طبعةکابل(کليات َدخوشحال خان��

�  ٢٠:م،ص١٩٦٠)کليات خوشحال خان ختک ،ادارةاشاعت سرحد ، بشاور. �کستان

  ٢٦:،صديوان خوشحال خان ختک، بشاور �کستان:ختک ،خوشحال خان��
) ارافغانستانھقند ۔ تحقيق عبداحلٔی حبيبیختک،خوشحال خان،َدخوشحال ملغلری ب��

  ٣٤٥- ٣٤٤:م،ص١٩٣٨

  ١/۳۳،)طبعةکابل(کليات دخوشحال خان ختک��

 بشاور بريس خوشحال دَ  ۔ خان خوشحال ديوان هانتخاب ل :إحسان ، فضل إحسان ��
  ۱۵:،صم ۱۹۱۳) �کستان

الس ليکلی  دخوشحال د( رفيع ه،حبيب اللّٰ ١،٢،رقم الصدار٢:جملة خوشحال ريويوا�لد ��
  ۴۶۵:م،ص١٩٨٥ ،خوشحال ريسرچ سيل بشاوريونيورستی بشاور. �کستان،)نسخی

) افغانستان ارھقند ۔َدخوشحال ملغلری بتحقيق عبد احلئ حبييب :خوشحال خانختک، ��
  ٢٩:،صم۱۹۳۸

  ۴۷۰:دخوشحال خان ختک کليات بشرح ومقدمةد وست حممدخان کامل،ص  ��

  نفس املرجع ونفس الصحفة  ��

  ٤٧٣:خوشحال خان ختک کليات،َدافغانستان َدعلمونواکادمی ،صدَ     ��

� ١٩٨٥)�لیګدخوشحال خان ختک نن(،داورخان داود۲/۱،رقم أالصدار۲خوشحال ريويوجلد 
  ۱۳۶ص: ،

، ١٩٨٦ ،)دخوشحال خا ن فکراوعمل(،داورخان داؤد۴/۳،رقم أالصدار ۳خوشحال ريويوجلد ��
  ٣٨:ص

  ۱۳۸،ص:١٩٨٦نفس املرجع، ��

  ٤٧٣:حال خان ختک کليات،َدافغانستان َدعلمونواکادمی ،صَدخوش ��


