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  البحثخالصة 

كما هو معلوم لدى الجميع من األدباء القدامى والمعاصرين أن التصوو  لوش نوكن كفيرفوي أدع العورع والعجوم و  هذه الدراسة 

 الفشتوي.الفشعرسيما في الشعرالعربي و

، بيود أن الدراسواا الحدي وة لوم وتاواول األفغواني ةموةش نوياواريالشواير وإن التصو  لوش نوكن فوى ةيواش الشواير أبوي العتاهيوة و

 موضوع الةهد والتصو  في الشعر با هتمام والدراسة.

( وفووول المووواقا المقوووارن األفغووواني )الموازنوووة بوووين الشوووعر الصووووفي ياووود أبوووي العتاهيوووة وةموووةش نوووياواري ا الفحووو وااولوووذ هوووذ

موون العوورع  نووعرااناوووووك يره فووي الشووعر العربووي و الشعرالفشووتوي،  لغووة واصوو  ةا التصووو  معاووى ووحوود ذ يوون ،التحليلي

ونوجعوا الاواع يلوى هوذا  األفغواني في أنعارهم م و  أبوي العتاهيوة وةموةش نوياواري والفشتوي استعملوا كلمة التصو  والةهد

وذكرا آراء ،اري األفغوانيالشوايرين أبوو العتاهيوة وةموةش نوياو وواري ين وايضا قدمذ بإيجوازإلى ا ستعداد لآلخرش، الماوال 

ويربذ أنوعار ةموةش نوياواري ،ةول أبو العتاهية وةمةش نياواري األفغانيبالترويب  الشعراءالمحد ين من األدباء والسابقين و

ووقلوذ يلوى أوجوش  ،ةولتقوا إلوى العربيوة ص بصوياهة سوقلة مقوروءش وأللواة مدلولوة لجوي   يواجوش القوارة  أيوة مشوجلة -األفغاني

 . وفى األخير ذكرا نتائا الفح والتفاين  في المضمون بين األدبين )العربي والفشتوي( التشابش 

دقيقوا، هذا بح  جديد في ةق  الدراساا المقارنة بين األدبين العربي والفشتوي، اجتقودا أك ور مون الو زم أن أخوري بح وي هوذا 

 .للجميع القارئينيجون نافعا  وأن

يجشف الفح  لاا ةقيقة واضحة فى أن الدراساا المقارنية أمر صعب يحتواي إلوى جقود كفيور وأن التعواون والتفوادل بوين األدبوين 

الفحو  هوو بيوان الةهود والتصوو  ألنقموا هوذا أمر طفيعي ودراستش يجشف لاا يفقرية الجاوب أو المحل  أو الفاة ، والقد  من 

موة مشوتركة الجتاع والقراء  ستجشا  مواضع قي ومما يجذع األفغاني الفشتويواألدع العربي موضويان يشترك فيقما األدع 

 .بياقما

 األفغاني.نياواري  ةمةش، الشايار العتاهية أبو الشعر، الةهد، الشاير المفتاحية:الكلمات 
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Sufi poetry of Abu Al-Ataheh and Hamza Shinwari Al-Afghani 

 

Abstract 

This study is also Known to everyone who and contemporary litearature to  be sincere in Arabs 

and aggregates, especially in Arab poetry and poetry Sufism has a significance in the life the 

pote? Abu Al-Ataheya and the poet Hamza Shinwari Al-Afghani- but recent studies have not 

dealt with the subject of asceticism and mysticism in poetry with interest and study. 

 I dealt with this research (the balance between Sufi poetry according to Abi Al-Ataheh and 

Hamza Shinwa Re Al-Afghani) according to the comparative analytical meaning of Sufism in 

language and idiim and its effect on Arabic poetry and pashto poetry, And our Arab and pashto 

poets used the word Sufism and asceticism in their poems, such ad Abi Al- Ataheya and Hamza 

ShinwariAl-Afghani, and they encouraged people in this manner to prepare for the hereafter,and 

also brired the history of the poets Abu Al-Atahya and Hamza Shinwari Al-Afghani,The 

opinions of former writers and poets talked aboud Abu Al-Ataheya and Hamza Shinwari Al-

Afghani ,and the poetfy of Hamza Shinwari Al-Afghani was expessed in the order. 

With an easy –to read and educed editionso that the reader does not face any problem, and 

stopped on the similarities and contrast in the content between the literature (Arab and Bashtw) 

and in the latter research results.  

This is a new research in the field of comparative studies between the Arab and Pashto, s 

literature. 

The aim of this research is the synthesis and the seizure because they are involved in th Arab 

literature and the litera of the Afghan Pashto and attracted the writers and readers to explore their 

common valuable positions.  

Keywords: Poetry, Zuhd, poet Abu Al-Ataheya and poet Hamza Shinwari Al-Afghani. 
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 المقدمة

 وأصحابش أجمعين أمابعد!الحمد هلل رع العلمين والعاقفة للمتقين والصلوش والس م يلى رسولش محمد ويلى آلش 

كما هوو معلووم لودى الجميوع مون األدبواء القودامى والمعاصورين أن التصوو  لوش نوكن كفيرفوي أدع العورع والعجوم و  سويما فوي 

 الشعرالعربي والفشتوي.

د إن التصووو  لووش نووكن فووى ةيوواش الشوواير أبووي العتاهيووة وةمووةش نووياواري، بيوود أن الدراسوواا الحدي ووة لووم وتاوواول موضوووع الةهوو

 والتصو  في الشعر با هتمام والدراسة .

ةققما ولوم يتعرضووا إلوى  وموضوع هذه األطروةة )أبوالعتاهية وةمةش نياواري ( آن أي م أدباء الةهد اللذين لم يو  األدباء

 أدبقما بالدرع العميل .

و  أزيم أني أة ذ وهرض هذه األطروةة قف  ك  نئ المقارنة  في أدع هذين الشايرين وبيان معالمقما من خ ل نعرهما 

بجو  نوئ يون الورجلين وزهودهما،  فوالواقع الوذي   أوواضوع فيوش و  أجامو  وأن فوي الفحو   في هذا الفحو  القصوير المتواضوع

موضوع الشائك المقم ، ووضعذ لفاة صغيرش قد ةم  هيري من ط ع الحقيقوة فقواا يديدش ولجااي نفقذ األذهان إلى هذا ال

 نامخا . متياا وخدامقا يلى أن يوطدوا ديائمقا ويقيموا فوققا بايانا  

أبوي العتاهيوة وةموةش نوياواري فوى الفحو  وحوذ ياووان )الشوعر الصووفي ياود أبوي –وضحذ موضوع المقارنة بين الشايرين 

و   -أفغانسوووتان -ب دنوووا  وخاصوووة فوووىلووودل الجميوووع  معووورو أوالةهووود  أن التصوووو  العتاهيوووة وةموووةش نوووياواري(ةي  بياوووذ 

  يضا  أ -ون رية نعرية  -في الموضوياا األدبية  دخ  ب  فقطوالةهد في الموضوياا الدياية أ التصو ياحصر

وأما نسفش فياتقي إلى ياةش بوا لوو ء مون قفو  أبيوش، وإلوى باوي زهورش  سمايي  بن القاسم بن سويد بن كيسا ن،إسمش اأبوالعتاهية ف

 ..من قف  أمش التي كانذ مو ش لقم، ويتاهية لقب هلب يليش بعد أن دياه بش المقدي يوما  

 :البحثة مشكل

من اسم الصوفية والةهد بشج  يام ويقولون إن هذا المصو ل  لوم يجون موجوودا  )أفغانستان(فى بلدنافى هذه اللترش ياجر الفعض 

ولحو  هوذه المشوجلة أردا وسومية نوايرين كفيورين مون العورع  ،ا هوذا ا سوم فوى قصوائدهماضي، ةتى الشعراء لم يذكروفى الم

األدع العربووي فألجوو  هووذه المشووجلة يجووب الفحوو  لمعالجووة هووذه الموضوووع فووى ضوووء ،واألفغووان فووى مجووال التصووو  والةهوود

 .واألفغاني

 :أسئلة البحث

 من هو أبو العتاهية وکيف کانذ ةياوش العلمية واألدبية ؟

 من هو ةمةش نياواري وکيف کانذ ةياوش العلمية واألدبية ؟ 

 خترا الفح  ياقما ؟الماذا 

 ؟لةهاد اه  هما من الشعراء 

 ؟في التصو ما أوجش التشابش والتفاين بين الشايرين 

 أهداف البحث: .

 :همقاأهدا ، ألةمةش نياواري لتحقيل يدد من اوبي العتاهية ياد أجاء موضوع الشعر الصوفي  لقد

 فغاني.ألدع األافى  العصر الحاضرالشعر في همية أبراز صإ1
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 نياواري( بين نعراء يصرهما.ةمةش وبي العتاهية أـ الکشف ين مکانة الشايرين )2

 .الشعري فى التراثي ة الحد هيمقماالقديم من خ ل و فيل ملااألدع الحدي  و األدع ـ محاولة الربط بين3 

 الوقو  يلى أوجش التشابش والتفاين بين أنعارهما.-4

 : البحثأهمية 

صولتش بالشوعر  اإلس مية وبياناروفاط الموضوع الذي كتفذ فيش الفح  متعلل بالتصو  والةهد الذي يُعد أك رانتشارا في األمة 

بوين وبياوش والمقارنوة اير المعاصور األفغوانإ إلوإ األدع العربوإ، يصوال الشوإاألمور أ ک ور أهميوة هوو العربي والفشتوي، وأيضا 

 بح  فى هذا المجال. لقماذي دفعاي إلإ أن أکتب ةوالشايرالعربي أبي العتاهية، ال

 الدراسات السابقة:

أةد أن ياجور محواو ا الفواة ين فوي مجوال دراسوة  في هذا الموضوع، و  يست يعبح  هي أول دياء أن هذا الفح   يمجن ا 

ولووك الدراسووة بموضووويقا نووعر التصووو  )الةهوود(ألبي العتاهيووة وةمووةش نووياواري، فقوود سووفقذ دراسوواا ولجاقووا مختللووة يوون 

 وماقجقا.

دراسووة و الوودكتور فيصوو  نووجري بعاوووان )أبووو العتاهيووة أنووعاره وأخفوواره(، دراسووة :العتاهيووةوموون الدراسوواا التووي وااولووذ أبووا 

 (.)أبوالعتاهية وخصائص نعره ةمسياوي بعاوان

ودراسوة  (،)ةموةش بابوا يرفوان أو الغوةلن بعاووا ګواردراسة األستاد فض  ولي نوا  ومن الدراساا التي وااولذ ةمةش نياواري:

 (.هميش خلي  بعاوان )األديب الفشتون

المشواک  قموذ بکتابوة هوذا  التصوو  والةهود،  موع کو  مون ةيو  ،هوذين الشوايرين العم قوينأدبوي ما وجدا کتابا  قوارن بوين  

 فالموضوووع بکوور وجديوود،  روووب الموضوووع ةووول هووذين الشووايرين بصووورش واضووحة و سووقلة، أل كفيووراوبووذلذ جقوودا الفحوو  

 ن يصف  مصدرا يلميا للجي  القادم في هذ ا الميدان .أوماإ أوواستلدا من الجتب المعتفرش في هذا الموضوع وإومامقا 

 التمهيد:

قف  أن نفدأ فى أص  الموضوع الرئيسوي، نحتواي إلوى فقوم بعوض المصو لحاا المتعلقوة بالموضووع وهوالتصوو  وأهميتوش فوى 

 وا فغانية:الفيئة العربية 

الصواد والوواو واللواء أصو  واةود صوحي ، وهوو الصوو   (1)ک را األ قوال فوإ انوتقاا التصوو : قوال ابون فوارع )صوو ( 

 .المعرو 

 :أصل كلمة التصوف واشتقاقها

 اختلف العلماء والفاة ون في أص  كلمة التصو  وانتقاققا يلى يدش أقوال، سكذكرها مفياا ما قي  فيقا:

التصو  مشتل من "الصلاء" أي سموا صوفية لصلاء أسورارهم ونورص صودورهم، وهوذا القوول بعيود مون جقوة اللغوة، قي  إن -أ

 (2) ألناا لو نسفاا أةدا إلى الصلاء لقلاا صلائي.

عصقيو  إن التصوو  مشوتل من"الصووف "أي سوموا صووفية ألنقوم فووي الصوف األول بوين يودي ه بإرولوواع هممقوم إليوش وإقفووالقم 

 .(3)فإن الاسفة إلى كلمة "صف" صلي .ولجن اللغة ورد هذه القول  يليش بقلوبقم 

-أي أنقم سموا صوفية لقرع أوصافقم من أوصا  أه  الَصلة، الوذين كوانوا يلوى رسوول ه  :يصقي  إنش نسفة إلى أه  الَصلة

 .(4)ُصلي هلط، ألنش لو كان كذلك لقي  وهو-ه يليش وسلم  صلى
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اختيوار الج يورين مون  ، وهووالقمويصإذا لوف   وقموص :يقوالإذا لوف  الصوو  كموا  وصو  :الصو ، فيقالدصقي  إنش مشتل من 

 الصوفية وهيره. 

أي بايتفارهم صةسب زيمقمصصلوش ه من خلقش، وأنقوم الاخفوة المصو لاش مون األموة، وهوو هلوط :صقي  إنش نسفة إلى الصلوشهـ

 .(5)ألنش لو كان كذلك لقي  صلوي

 اصطالحا:التصوف 

التصو  يلم وعر  بوش أةووال وةکيوة الالووع، ووصولية األخو ا  :ري رةمش ه وعالإ قال القاضي ني  اإلس م زکريا األنصا

 (6ألبدية.)ووعمير الظاهر والفاطن لاي  السعادش ا

 :وقال صاةب کشف الظاون

 (7).سعاداوقممداري هو يلم يعر  بش کيلية ورقي أه  الکماِل من الاوع اإل نساني في 

   مولد أبي العتاهية

لو ء من قف  أبيش، وإلى باوي زهورش مون  باياةش وأما نسفش فياتقي إلى بن كيسا ن، سمايي  بن القاسم بن سويد إ أبواسحاا سمشا

الوذي :)متخذلل لل.قف  أمش التي كانذ مو ش لقم، ويتاهية لقب هلب يليش بعد أن دياه بش المقدي يوما ، وهو يقال للرج  المتخذ 

 يديي أك ر مما ياده من الحذا والمقارش  أو  من يولي اهتماما زائدا للتفاهي.

ولد في بلدش وديى "يين التمر " قرع المدياة فى الحجاز .ويقول ابن خلجان "وقي  إنقا من أيمال سقي اللراا " . وقال يواقوا 

والراج  أن يين التمور  فوي العوراا هوي مسوقط رأسوش "فإنوش نشوك فوى  الحموي في كتابش المشترك إنقا قرع األنفار،  وه ايلم .

األنفوار هربوي  الجوفة والجوفة ويين التمر كلتاهما من سقي العراا .و يؤيد هذا القول ياقوا فى معجوم الفلودان  أنقوا "قريوة مون 

 (8).للقجرش (131)الجوفة .....أما واري  مولده فالجميع يليش أنش ساة مائة و   ين

فا صلقاني يروى أنش " كانذ ألبي العتاهية باتان " اسم أةدهما "هلل "واألخرى "با هلل .وكان أل بإ العتاهية إبون يقوال لوش محمود 

 وكان نايرا .

 للقجورش، 213ص 215ن ين اللترش فيما بوين و يلى ک  ةال   وخري فيما يود الوفاش. وهيهااک خ   يسير ةول واري  هذه  :

 رش الةياوين في الجانب الغربي بفغداد .ودفن ةيال قا 

 :القدامى في أبي العتاهية رآي الاقاد 

نوئ  بوكي :لوش، قلوذ أنوعر الاواعأبوو العتاهيوة  :سمعذ مصعب بن يفد ه بن الةبير رضي ه ياش يقولأةمد بن زهير  :قال-1

 من الرجة                           فقال بقولش: يادك؟استحل ذلك 

 طوال أَي آما لِ               وعلقُذ  بآما ل    

 ُملحا  أي إقفا  لِ           وأقفلذ يلى الدنيا   

 فراا األه  والمال      فيا هُذا  وجقة ل     

 ف  بُد من الموا           يلى ةال من الحال

 (9).الجاه هذا ك م ةل   ةشو فيش و  نقصان  يعرفش العاق ، و يعرفش : م قال مصعب

خوري الوال  قووش سمايي  بن القاسم أبو العتاهية ةسن الشوعر قريوب المكخوذ، لشوعره، ويخوري القوول ماوش كمإقال المفرد: كان -2

 (11) .وسقولة واقتدارا  
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أزيوم أن قوال :؟ قلذ وما وقولفيما أقوليا أبا ذكريا، ما وقول  :خلذ يلى جعلر بن يحيى فقالد :وذكر اليةيدي ين اللراء قال-3

 (11).هو وه قولي، وهو أنعرهم يادي:أبا العتاهية  أنعر أه  هذا العصر .فقلذ

 رأي النقاد المعاصرين فيه 

واواول أبوو العتاهيوة ألول أمور مون فاوون ا لشوعر الغوةل  :فاونوش الشوعريةفي األستاذ يفد المتعال الصعيدي ناير يالمي يقول -1

والمدص والر اء والقجاء والعتاع واإلستع ا  وما إلى ذلك مما يتااولش هيره من الشوعراء،  وم اسوتلرع بعود ذلوك جو  نوعره فوي 

 الةهد والويظ والحجمة والم  ، فكي ى الشعر العربي من ذلك  روش يظيمة كانذ واقصش.

ذهب فيش مذهب الشعراء العشاا كجمي  ب ياة وهيره وإن لم  يجن صادا العشل م لقم ولجن سوجيتش التوي كانوذ فكما هةلش فجان ي

 واازيش من أول أمره إلى قول الةهد، لم وجن لترضى لش أن يذهب في هةلش مذهب فساا الشوعراء كوامرة ا لقوي  ويموربن ابوي

، لي  فيش إ  الشجوى الصفابة و ألم الصد و يذاع اللراا ونحو ذلك ربيعة وهيرهما، فجاءهةلش يليلا  بعيد ين اللحش واللجور

فوي هوةل أبوي العتاهيوة، و يجعلقموا يغضوفان يليوش إذا  يضا  مما كان يرهب المقدي والرنيدأه  العشل ولع  هذا أمن وجداناا 

نظورا بقوا إلوى هةلوش، وأمور المقودي موع أراد أن يتركش إلى الةهد، مع أنقما كانا   ياظران إلى هةل أةد هيره بتلك العين التوي 

و لم بشار في هةلش معلوم .و كذلك أمر الرنيد مع أبي نواع، وقد ناع الغةل بالمذكر في يصر أبي العتاهية فصان نلسش ياش، 

تاهيوة مسوتخلا  بشوعرأبي الع قال:كاوذ ذكرأبوواللري أن مسولما   ،ن  نعره بش .هذه نقادش مسلم بن الوليد فوي هوةل أبوي العتاهيوةيد

فجواءني بلوون واةود فككلاوا، وأخضورني ومورا  فاكلاواه، وجلسواا نتحودث، وأنشودوش أنوعارا  فوي  :فلقياي يوموا  فسوكلاي أن أصوير إليوش

 (12)الغةل، وسكلتش أن ياشدني، فك نشدني 

 :قولش

 با هلل يا قرش العياين زور ياي           قف  المماا و إ   فا ستةيرياي

 ياي           ممن يفايدني ماش  و يعصياي إني أليجب من ةَب يقر

 (13)أطمعتاي في قلي  كان يجلياي          أما الج ير فما أرجوه ماك ولو  

 األفغانيمولد حمزة شينواري  

 نقردسومفر، فوي م 1917يام )بيشاورباكستان( لوارجي في ما قة باز مير خان ولد في خيفر ايجاسي، ملك ةمةش نياواري بن 

ةودل المودارع ا بتدائيوة فوي إدخلوش فوي أه األکفور بلخوي خوان وخوووربيتوش أ وجلو  ، اوان والاصوف ووفيوذ أموش،ايادما بلو  يموره 

 (14).م في نقر ففروري بسفب المرض الذي ةَ  بش 1994ماا يام المکان الذل ولد، ةتإ وخّري ماش، لكلوارجي ذ

 حمزة شينواري الشعرية والنثريةآثار 

 يةباللغوة الفشوتو  وار كتفوشآلا األدع، وهوذهفاوون  وفوي سوائرفي الشعر والا ر والللسلة والتصوو   آ ارا نياواريش ةمة ورك لاا 

 :كتابا، ماقاويص  إلى    ين ةتى اآلن األخرى اآل ارطفعذ بعضقا و ما طفعذ بعضقا  واألردية، وهذه سيةواللار

 .هذه مجموية من الغةل (األيياء )رفع :هةونىص1

 صلإ ه يليش وسلم.-ذا  الکتاع مجموية من مدص ا لرسو ل القلب(:ه نداءزړه آواز ) د -2

 (15))الحرکة(مجموية من الغةل ال انية. :يون -3
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 األفغانيآراء النقاد فى حمزة شينواري 

 (16) :قال الدكتور يار محمد مغموم-1

وهوو  اسوتعاراا رائعوة، و کاايواا متقاربوة،أدخو  جديودش وو هو اکتشف في هةلش ي مواا  مالرد،  هةل هةل ةمةش نياوارل

 هو ةامي لغةل ورا ي ومؤس  لغةل الجديد.، والعصرناير بارع في هذا 

 (17) صقال الع مة ةفيفي:2

وصو  أ و ، خيفرفوي بيشواور قلوب ةترام، هوکان يعويش فويإلبعين ا وأنظرإليشال اهرالصافي  ذا قلب  أنا أرل الةييم الفشتوي 

عةموش كانأکفور الشخصوية ةموةش  أيتقود أنو فوإ التم يو  الاقوي ال واهر  ويريقم ال قافة الفشتوية اآلخرين قوم الفشتون اِلإصوا 

 (18).نياواري أديب ونايرممتاز،و ملکر صوفي وکان يحب الللسلةش يمانش الراس ، و ةمةإال قافي الفشتوي و

 (19)ص قال بوهاند صديل ه رنتين:3

نياوارل هو استاد الغوةل الفشوتوي فوي العصور الحاضور .و فوي هةلياووش يظقور الخيوال الرائوع والوذوا الجديود، ةيو   إن ةمةش 

يست يع أن يتلذذ بقا الشيوخ والشفاع يلإ السواء.و هوو کوذلك ذو ةوظ کفيور فوي الا ور الفشوتوي،و هوو نواير صووفي فوي أصو  

 والمحفة،و ةياوش مکتشلة من اللکر الللسلي.طفيعتش و أفعالش، ةي  يتلقم في أنعاره من مرکة العشل 

 

 (21)ص قال بروفيسور بريشان ختك:4

  ذو نقرش يالمية.و کاوب ممتاز،يالم کفير،  فلسلي يميل،صوفي طيب. الغةل،  أمير الشعراء فيةمةش نياوارل    

 أوجه التشابه بينهما في المضمون   -1

يلوى  كفيورا إذ أنقموا ايتمودا ايتموادا ،كفيورا فجريا   بقا نا روتك  ةي  الدياية، والمعار  س مية ا بال قافة يتمتع الشايرينك إن 

 اإلبداع فض  خالصا، ولقماالقرآن الجريم والساة الافوية في معاني أنعارهما وأللاةقما، مما أفضى يلى نعرهما جَوا اس ميا 

 .العامة الحياش العادية يااصر من الشعرية الصور اقتف  ك هما التصو  ووسيع في

 ضوروبش بمختلوف التشوفيش كان اسوتخدام وإن السامع، ذهن إلى المعاى ليقّرع محسوسة، سفيجة في المعقو ا أفرع كليقما نرى

 .  ةمةش نياواري نعر في العتاهية ماش نعر أبي في أك ر

ووورك الماجوراا، ألنوش يقوربقم مون ه ةرص ك  مون أبوي العتاهيوة وةموةش نوياواري يلوى ةو  المسولمين يلوى فعو  الخيوراا 

 يةوج  وورفع نكنقم ياده ووجافقم العذاع، فح  يلى التمسك بال اياا واجتااع المعاصي في نعرهما، فيقول أبو العتاهية:

 واختار ما فيش لش الخلد       رفض الحياش يلإ ة ووقا       

 جقدبش  يشتجي أنا            يکليش ما بل  المح  بش         

 لن ةلرا بش     ما العيش  ا  القصد  والةهديك د يدفا ند

 

 :جتمايية في قولشفكبوالعتاهية يقول ين األمراض ا 

 إيَاك والفغي والفقتان والغيفة        والشك والشرك وال غيان والريفة

 :في مدص الرسول صلى ه يليش وسلمايضا يقول و

 بش، لم نجن لو  هٌداه لاقتدي        نفَي هدانا ه بعد ض لة      
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 فجان رسول ه ملتاص رةمة           من ه أهداها لج  ُموةد

 وكان رسول ه أفض  من مشى     يلى األرض إ  أنش لم يُخلد

 نقدا يلى أن   نفوش بعده           وأن لي  ةَي بعده بمخلد

 

 المعاى:في هذا األفغاني ويقول ةمةش نياواري 

 ةقائققوا، وةقورالشوم  وذهفوذ مون الاجووم أضوواء السوروي، أةقور األنوياء  الظلمواا، وطلعوذوكيف هذا الضوء بكن ذهفوذ 

، أةقورا ةقيقوة وةودش -ه يليوش وسولم صلى-الافيالفشُر بكن ذهفذ أهشية الجق ، لم وظقر ةقيقة اإلنسان ونرافتش ما لم يظقر 

 اإلنسان. وةدش-وسلم يليش صلى ه-الوجود وأ فذ الافي األكرم 

 ويقول ةمةش نياواري في هذا المعاى:

 . ما ب  من دنياه وكن قانعا اطمكن قلب ةريص وما  ما وم يين ةريص، 

   المضمون:أوجه التباين بينهما فى  -2

الموضووع وانسوجام  أقوـوى موـن نوـعر أبوـي العتاهيوـة، ووةوـدشةموةش نوياواي صإن وةدش الاسيا وصور الخيوال فوي نوعر 1

 األبياا فيش أبرزماش. 

صأك وور اهتمووام الشوواير العربووي فووي يووـرض الصـورالشووـعرية يتركووة يلووى ال فيعووة الحيووة الالووور، بووين مووا يعتاووي الشوواير 2

 في هـذا األمـر باألنـياء الصـااييةالوضعية ياايتش الجفرى مما ياقص نعره ةيوية  ووحركا .  األفغاني

وأروع وأك وور ممووا أورد الشوواير  أدا ولووـش وشووـفيقاا، األفغووانييووة يلووى ا سووتعارش أك وور مووـن نظيووـره صقوود أقفوو  أبوالعتاه3

 . )ديوان الحمةش( األفغاني في ديوانش

أك ـرما يلتلذ إلى وجرار الحرو ، إ  أن أك ـر ياايـة أبـي العتاهيوـة وجموـن فوـي  يلتلذش فحمةصأما في الموسيقى الشعرية 4

 الشووـعرية، وهووـو مووـا يمتلجشإهتمامووش هووو ياصوور التضووـاد فووـي الصووـورش  بووال ةمووةش  وممووا يوليووشوالجلموواا.  وجووـرار العفووـاراا

 أبوالعتاهية في نعره.  

طويو  الفواع، ومتجلموا   وناقوـدااجتماييا، وفيلسووفامن خ ل نعره يارفا  محفا ، وةجيما  فذا ، ووايظوـا  مشوـلقا،  ةمةشصيفدو 5

 بي العتاهية يفر نـعره زاهـداةجيما، ووايظا مشلقا، ناقدا اجتماييا، وخ يفا مصقعا . متفحرا، ووظقر نخصية أ

نمولية يميقوة إلوى هوذه القضوايا، رهوم أن  رايةالحمةش المتشائم الحذر، ولجن  صياظر أبوالعتاهية إلى الدنيا نظـرش الخـائف6

 أبا العتاهيـة يلّجـرفي الموضوياا بصورش أبسط وأك ر قشرية.  

بالروايوة والحجايوة والتم يو ،  أن أفض  وسيلة لاق  التجارع والمشاير في الةهد والعرفـان هوـو التوسوـ ةمةش قد ير  ص7

 في استخدام هذه العااصر بياما  نجد هذا اللع  في نـعرأبي العتاهية إ  في األق  الاادر. فلم يشك

موون أسوواليب وهووو المااسووب لمختلووف األهووراض  إنمووـااستلادةمووةش وصوطريقووة نووعر أبووي العتاهيووـة بفحووـور وأوزان نووـتى، 8

 التعليمية.   وماقا الملاهيمالشعرية 

 أك ر من استخدام صإن األسلوع الخ ابي في نعر أبي العتاهية أقوى ولغة نعره أقرع إلى اللغة العامية، كما أنـش9

 المواضع من قيمة نعره.   عـضساليب الخ اع نحو الاداء واإلستلقام والتعجب والتجرار ما ةـطّ فـي بأ

 .قد أقف  ةمةش نياواري يلى الشعر الغةل أك ر من نعر أبي العتاهية10-

http://www.ajrsp.com/


م 0202-5-5| تأريخ اإلصدار:  اث والنشر العلمي | اإلصدار الخامس والعشرونالمجلة األكاديمية لألبح  

 
 

 

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                                                        353 

 ISSN: 2706-6495 
 

. كوان يظقور مون نوعره لإ التصوو  خاصوة کمواإلإ الوةدش والحرية  وايضا  إنسانية إلايديو  األفغانين ةمةش نياواري إ ص11

أبوالعتاهيوة فجوان فوي زهوده نوايرا  وأموا ،لتصوو ةمةش نياواري صادقا مما وظقر من أنعاره، وأيده جميع نعراء يصره بوا 

 ولم يجن ناسجا.لم يجن ياتمي إلى طائلة الةهاد المتصوفين العاكيلين يلى العفادش، 

فإذا كان في نعره مرائيا فقو وريااه وأنعاره من مظاهر التصو ، ألن التخلل بوكخ ا الةهواد   يجوون إ  أن صو  لقوم رسوم 

 الموقف.وصيذ، و  جدال في أن الةهاد كان لقم سل ان في ذلك العقد، وكان يسر أبا العتاهية أن يقف من الخللاء ذلك 

من الشعر يقول  مق ويتينفي دون رأيش  المعري، وقداهية في الحياش هوأبو الع ء ولع  أك ر الااع معرفة بكسلوع أبي العت

 :في إةداهما

 روفة من بعد روفة              ءه يرفع من يشا 

 وواع ين ةب يتفة        أةقر العتاهي نسجاُ.

 ن أن يحرا كتفش             والخو  ألةم سليا

العتاهية وسخريتش ماش فوي الفيتوين األولوين، ويةيود الفيوذ ال الو  ذلوك الشوك وككيودا بموا فكنذ ورى نك أبوالع ء في نسك أبي 

أبوا العو ء يريود أن  كتفوش. وكوكنيعتقده من مقارنش بين ةال نايرنا وةال سليان ال وري الذي دفعش خوفش من الخليلة إلى وحريل 

مون القوول فيوش ليسوتر موا كوان يضومره للخليلوة، خ صوة القوول  يشير إنارش ل يلة إلى أن أباالعتاهية إنموا وظواهر بالةهود، وأك ور

قما فرقا كفيرا بوين زهودياا أبوي العتاهيوة وةموةش نوياواري، كوان أبوو العتاهيوة يجوري بشوعره وراء هور ض موادي، وةموةش ابي

   وقولش.في سيروش  اصادق

 رنة بينهما في الموضوعات اآلتية المقا

 : أبي العتاهية وةمةش نياواري وجدناه يشتم  يلى الموضوياا اآلوية ياد دراستاا لشعر الةهد والتصو  ياد

 أ: زهد الشاعرين

 يعد ةمةش نياواري من الشعراء الذين فاا يلى أقرانش في الشعر والتصو  وكان يحب الللسلة . :يقول الع مة ةفيفي

وهيوورهم موون المتصوووفة، وأنووش أورد معوواني و إنووش كووان زاهوودا معتوود  بالاسووفة للمووام الغةالووي وخواجووش يفوود ه األنصوواري 

 العرفان والةهد في نعر الفشتو، وكان جَ  نعره وعليمي.

نياواري ذو مقام يال في الا ر واألدع والشعر، وصوفش وفلسلتش نئ واةد، ولش قصوائد طويلوة  ةمةش :خادموقال قيام الدين 

 .في هذا المجال

والشقود، نسيم الخيفر، وجلياا محمديوة، مودص الرسوول  الوجود :ماقاكتاع وربايياا ةول الةهد والتصو  لحمةش نياواري و

 فقذه األيمال األدبية )في الا ر والشعر( ودل يلى صدا زهده ووصوفش وسلم.صلى ه يليش 

اآلراء فيموا إذا كوان الشواير زاهودا ولجن زهد أبي العتاهية ماذ بداية نايريتش إلى آخر ةياوش موضع ريفة ونك، فتضواربذ 

 األهاني.كما ذكر صاةب  خالصا صادقا أم يشوبش رياء ووصاع، فالفعض اوقمش بالرياء والسمعة أو ال انوية والمانوية والفوذية

أبوالعتاهية إلى ماةل خلي  بون  جاء :األصلقانييروي صاةب األهاني رواية ودل يلى صدا زهده وووةيده، فيقول ايضا و

 نيئا نتحدث بش ياك، فقال أبو العتاهية: فق  :لشالااع أني زنديل وه ما دياي إ ٌ التوةيد، فقال الخلي   زيم :فقالد، أس

 أ  إناا كلاا بائد                وأَي باي آدم خالد
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 وبدُاهم كان من ربقم        وكَ  إلى ربَش يائد

 دهُ الجاةدُ فيا يجفا كيف يُعصى اإلل       هُ أم كيف يجح

 وفي ك  نئ لشُ آية           ودل يلى أنش واةد ُ 

ومع ك  هذه ا وقاماا نرى في نعر أبي العاهية وسيروش ما يؤيد صدا ادائش فوي الةهود، وآخور نوعر قالوش أبوو العتاهيوة فوي 

 :مرضش الذي ماا فيش يدل يلى صدا زهده، ةي  يقول

 قٌر بالذي قد كان مايإلقي   وعذ باي فإني                    مُ 

 فما لي ةيلة  إ َ رجائي        لعلوك إن يلوا وُةسُن ةاي

 وكم من زلة لي في الخ ايا           وأنذ يلَي ذوفض  ومن  

 إذا فَجرا في ندمي يليقا       يضضُذ أناملي وقريذ  ساي

 وةاهدُا في الدنيا وإني لراهب        أرى رهفتي مم ةجة  بةهادوي

 نلسي يادشٌ فلةمتقا             أراهُ يظيما أْن أفارا يادويويَوا 

        :يقول           ويرى أبو العتاهية أن خير زهد يجون ماف قا ين قلب اإلنسان كما العلو هو جمي  ياد المقدرش والقوش، كما 

 وأفض  الةهد ُزهد ٌكان ين جدش      وأفض  العلو يلٌو ياد مقدرشِ 

خواص، ويظقر أبو العتاهية في زهدياوش خ يفا وايظا متكم  ذا وجربة قيمة، يلقي موايظوش يلوى الاواع فوي أسولوع خ وابي 

 يقفلون يلى كلماوش إقفا  واسعا. والااع

 وك  الشايرين أفاد في زهدياوقما بظرافة وذكاء من اآلياا القرانية واآلةادي  الافوية الشريلة وآ ار السلف الصال .

 _قضية الموت عند الشاعرين ب

إن أبا العتاهية وةمةش نياواري وحد ا ين الموا ك يرا ولجن أبوا العتاهيوة هوو أك ور الجو م فوي المووا، رايوة سولفية بالاسوفة 

 للموا، فالموا في نظره لقيب نار متوقدش وتسع ووتلظى ووحرا ك  نئ و  ياجو ماقا أةد، كما يقول:

 ك  يوم قد وةيد التقابا         ناُرهذا الموا في الااع طرا

 :فقو يفجي بذكر الموا يلى هذا المصير األسود المَر الذي ياتظره، ةي  يقول

 وةَل لموقن بالموا أ           يُسوهش ال عام و  الشرابا

ويوش ةوتم، وأما ةمةش نياواري فلش نظروان إلى الموا، الاظرش األولى للموا هو القو ك والخوو  واللوةع، وهوو نوام  وق

 يقول:  العتاهية، ةي كما هو نكن أبي 

يسوير أياموا أراد و   ألةود، فقووسجرش الموا، فقو مرقد في فرانش، والوقذ   ياتظور  إذا أردا أن ورى سادواا هو في ةالة

يووم   لقوو فيوش و  الحدا وة  وسويكوي يليوشيتوقف ألةد، يستصحب بش إذا كان طل  أو ولدا أونابا الذي أفاى العمر فيقوا بوالتماي 

 والملك فيش، يتحرك مادام القم والحةن وراءه.
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   :وأيضا يقول

يوا :ك ير من األمور فاا ماش بسفب اليوم والغد، هو ايضا ويم  هذا اليوم فاا ماش، من أج  القم والتحسر يكخذ لحيتش ويقول

يقابلش األيمال التي أيملش فيما مضوى،ويقدم لوش جميوع أيموال التوي قدموش أسلى بقى ماي هذا المال والدنيا، ةياما وضعش في القفر 

 في ةياوش، يلموا بش جميع الااع بإروحالش إلى دارالفقاء وما بقي من يمره إ  هذه الحظة .

قوط بو  أما الاظرش ال انية لحمةش بالاسفة للموا فاظرش يرفانية و راية صوفية، وهو يرى إلى الموا من الجوانب السولفية فو

يرى من الجوانب ا يجابية، والجوانب السلفية ياده وختلف يلى اخوت   ةوا ا األنوخاص، إن المووا ماجوي لوفعض وُمعوذع 

 آلخر .

 :كما يقول

يظقوور العقوو  واللجوور إذا أخوور الوقووذ، نحووو المصووفاص يشووتد نوووره فووي وقووذ الصووفاص، إذا قابوو  الموووا ياووور جميووع ةووواع 

 التعةية.األيضاء، ويجمع ةولش ك  الااع في مح  

ويت ورا أبووو العتاهيووة فووي ديوانووش بشووئ موون التلوورا والتشووتذ فوي هووذا الموضوووع، وأمووا ةمووةش نووياواري وحوودث يوون الموووا 

 والتلرا.ا دون التشتذ ماسقاوماسجم

 _الدنياج

الدنيا ياد نعراء الةهد متاع زائ ، ووماوي الوال  أمواني يُلاوي اإلنسوان يموره فوي سوفي  وحقيققوا، أبوو العتاهيوة يحتقور الحيواش 

 :الدنيا ويُعظم اآلخرش، فيقول في هرور الدنيا

 ىنصفِذ لاا دون التلجر يا دنيا         أماني يلاي العمر من قف  أن ولا

 :ولش أيضا في فااء الدنيا وزوالقا

 يا طالب الدنيا        دع الدنيا أ  لشانيجا

 وما وصاع با لدنيا      وة  اللي  يجليجا

 زائلة . الدنيا؟ فقيوصاع أيقا اإلنسان بقذه  ماذا :يقولاستخدم أسلوع اإلستلقام وي لب من المخاطب ورك الدنيا، ككنش 

 ياده ة  زائ ، ةي  يقول: فالدنيانيا، الدوةمةش نياواري أيضا يذم 

 پش زوراو پش کونش پش روښان نش نإ د بخذ ستورل          خواهش او طلب مش کړه ددنيا،دنيا بش رانإ 

 چې څټ کړل وروش مخکإ مخکإ ځإ بش دروش سورل     چې نمر وش مخام  نإ اوول سورل بش دې ناوش

وقاب  الشوم  والظو  وراءك واياموا ووذهب أموام  واإلجتقاد، مقما  وتماى ل لب الدنيا، فإنقا وكوي و  وتاور نصيفك بسفب جور 

 الشم  والظ  يقفك.

ن ةوظ مون خو ل هوذا العوورض وشوابش فوي المعواني فوي نووعر الشوايرين، كلاواء الودنيا ويودم خلودهووا، ووشوابش فوي األسولوع ياوود 

 الفشتوني.الشايرين العربي و

 الوعظ والنصح د:

يقدم الاصو  والوويظ ةتوى للخللواء والحجوام، وهوا  والاص ، وكانيرى القارة لشعر أبي العتاهية فيقا قدرا كفيرا من الويظ 

 :هو يعظ هارون الرنيد بقولش
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  وكمن الموا في طرِ  و  نل        وإن وماعذ بالُحجاِع والحرع

 في جاب  ُمدرع ماقا وُمترع         فما زال سقاُم الموا نافذش      

 ورجو الاجاش ولم وسلك مسالجقا     إن السلياة   وجري يلى اليف 

 كمش.فلما سمعقا الرنيد وقفلقا، وبجى ةتى ابت  

 وأما ةمةش نياواري يخاطب ك  إنسان، فيقول:

السوماء، ظور إلوى كو  نوئ بغورور ةتوى اإلنسان هو التراع مقما كان ياش في القصر األبيض، وهذا اإلنسوان يا نقاية ييش

   يتلجر سيكوي يليش يوم بةوال ةياوش و  يفقى أ ره في هذا العالم.  وهو

فكسوولوع الشووايرين يتااسووب مووع موضوووع الاصوو  والووويظ، لقوود واوووع أسوولوبقما بووين الخفووري واإلنشووائي، وأمووا موووايظ أبووي 

العتاهيوة زادا يلوى أربعوة وخمسوين قصويدش ومق ويوة وياودر أن العتاهية وحم  في طياوش الحذر من الموا، ألن زهدياا أبوي 

 العتاهية.ةمةش نياواري لم يستخدم الموا ك يرا ككبي  بش، ولجنوخلو قصيدش من ةدي  الموا والتذكير 

 نتائج البحث

وموـدص خللواء العصور، المرةلوة األولوى مون الحيواش فوـي الوـف ط  وبعود ذهواعكان أبوالعتاهية في القرنين ال اني وال ال  للقجرش، 

ايتروش  ورش نلسية إ ر وحو ا الروةية فيش، وسلك في طريل العرفـان والةهـد والتصو . يتم   إنجاز هوذه اللتورش ال انيوة مون 

 وذكـرالموا والحجمة واألخ ا. .والمويظةياوش في أنعار اختصذ بالةهد 

الشواير يواش فوي قورن العشورين وأبوي العتاهيوة الشوـايرالعراقي أخلول آ ارهموا فوي ولوك اللتورش  األفغواني وأما ةمةش نوياواري 

بالتةام أدبي قـائم يلـى ماظومة التعاليم الدياية والشريعة، وو ورا هوذا المقوال إلوى دراسوة ا لتةامواا والتشوابقاا الموضوويية 

 وي:                                                                                                            ، مما أسـلر يـن نتـائا وكويجم يلى الاحواآلوأبي العتاهيةوالفيانية في ةديقة الحقيقة وطريقة الشريعة ةمةش نياواري، 

ن كووان أبوالعتاهيووة ايترضووش إن الشووايرين كانووا ملتووةمين بالتعوواليم الديايووة والشووريعة وأقامووا أيمالقمووا يلووى أسوواع ماقووـا، وإـوو 1

 التلريط واإلفراط في بعض المواضع.  

ولجون أبوا العتاهيوة ياظور إليوـش باظورش بواردش مالعلوة وةيود  ،إلوى المووا نظورش يرفانيوة الحجميوة الديايوة ةمةش نوياواري ـ ياظر2

 ا وجاه.  

 ي العتاهية أك ر مفالغة.  يفرز الخو  من الموا في نعر ك  الشايرين بج ء ووضوص، ونجده في نعر أبـ 3

إن ا نسجام والتااسل بين الموضوياا المتعلقة بالموا أك ر ماقما في ديـوان أبي العتاهية الذي يعواني مون نويء مون ولورا ـ 4

 المواضيع هاا وهااك.  

فوي مجوال ووسويع  نرى كليقما أفرع المعقو ا في سفيجة محسوسوة، ليقوّرع المعاوى إلوى ذهون السوـامع، ولقموـافض  اإلبوداعـ 5

 الةهد وذكر الموا، باستخدام يااصر الحياش العادية العامة.  

 . نقماأدا وأروع في ديوا نياواري، ولـکليقما وشـفيقااقد أقف  أبوالعتاهية يلى ا ستعارش أك ر من ةمةش ـ 6

أبوالعتاهيوة  وفيلسوـوفا، بياموا بودامن خو ل نوعره يارفوا، ونوايرا، وةجيموا ، ومعلموا ةاذقوـا،  األفغانييفدوةمةش نياواري  _ 7

 ةاذقا. ،ودقيقا  يفر نعره زاهدا  وايظا ، 

                                                                        .الشايرـظقور األ ر الدياي في نعر أبإ العتاهية رهم القدص فإ ايمانش من القدماء والمحد ين مما يظقرةقيقة ايمان  ص8
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ا خالصة إس مية نشكش نشك قد صالةهد9  الةهود هوو وهوذا ،ويمو    قوو الافويوة الشوريلة والسواة الجريم القرآن من أصولش مستمد 

  .والصحابة الدين يلماء مع الااع الى الظاهرش هذه وانتقلذ الااع وين الدنيا ين ا نق اع يعاي   الذي اإليجابي

 

                    التوصيات

 يوصي الفاة  أه  العلم، والفاة ين، والمقتمين، بما يكوي:

 وفقمقا.يجتقدوا في دراسة العلوم األدبية  األدبية أنيلى ال  ع وال الفاا الذين يتعلمون العلوم ـ 1

يقيووا ويجتفووا  أناللغوة واألدع  العلمواءأرجوو مون  لكوکن کافيوة ولوذمحدودش ولم الجتابة التي كتفذ ةول المقارنة من العلماء ـ 2

 األدبية ل  ع العلم. الکتب

  وآدابقا.يرجو الفاة  من ال  ع الجامعة ونائقين اللغة العربية أن يشتركوا في ك  األيمال المااسفة باللغة العربية ـ 3

  المصادروالمراجع

م( معجوووم مقوووايي  اللغوووة  1979/هوووـ1399فوووارع بووون زكريوووا القةوياوووي الووورازي، )( ابووون فوووارع ،أبوالحسوووين أةمووود بووون 1) 

 322/ 3لفاان،  –بيروا ،داراللجر

 نوم  أةمود :يليوش ويلول ضف ش،التصو  أه  لمذهب التعر  م(،1993)،إسحاا بن محمد أبوبجر ( الج باذي ابن إسحاا2)

 .10 ص ،1 ط العلمية، بيروا . الدين، دارالجتب

 مركوة ،خيوالي المجيود يفود :ووحقيول وقوديم ،التصوو  ةقوائل إلوى التشوو  (1224) يجيفيوة  بون أةمود ه يفود ( ابن يجيفة3)

 . 26معراي. ص ،المغربي،الدارالفيضاء ال قافي التراث

 .11الرسالة القشيرية في التصو   ص  هـ(465المتوفى )  هوازن بن الجريم يفد القاسم أبو ( القشيري4)

 .11 ( نلسش المصدر ص5)

.                                                                                                 8ص بيوووووووروا لفاوووووووتن دار اللجووووووور  ،ةقوووووووائل يووووووون التصوووووووو  (م 2111)،( الشوووووووي  يفووووووود القوووووووادر بووووووون ييسوووووووى6)

                                                                                                                        . 

 ،ن يفد ه مص لى بن يفد ه القس ا اّى الروموى الحالوى، الشوقير ع )الموّ  كاووب الجلفوى(( ةاّي خليلة للعّ مة المولى اب7)

كشووف الظاووون موون أسووامى الجتووب واللاووون( دار الجتووب العلميووة، بيووروا.  ،هووـ( 1167 -1117والمعوورو  ع )ةوواّي خليلووة( . )

 .8، ص ال فعة: األولى

 .4/88، ط األولى، دار الجتب العلمية بيروا األهاني م(،1981الموافل  1417)،األصلقاني أبو اللري (8)

 .  27دارالل ص لل فاية والاشر،)د.ط( . ص:  بيروا: أبو العتاهية أنعاره وأخفاره.م (. 2119نجري فيص ،) ( 9)

 . 27( نل  المصدر، ص 11) 

 . 29- 27( فيص  نجري، أبو العتاهية أنعاره وأخفاره . ص 11)

  . 32أخفاره وأنعاره،  ص (أبو العتاهية 12)

 . 32:( نل  المصدر،ص13)
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ص ،باكسوتان بيشواور: يونورسوتي افغوان ماركيوذ .،ي األول ،ال فوع ال الو  ،م(،  األديب الفشوتون 2111) ،(  هميش خلي 14)

 .  211ص  198

ص ،العلميوة ناجرهوار،)د.ط(. أفغانسوتان ج آبواد: المجموع ةموةش بابوا يرفوان أو الغوةل(. هوـ 1395ناكار، فضو  ولوي،  )( 15)

58–62. 

 م.  1961( يارمحمد مغموم هو ناير فلسلي ولد في بيشاور باكستان  يام 16) 

م  1911الموافول  1328(بوهاند استاد يفد الحي ةفيفوي بون يفود الحول اخونود زاده ولود فوي كاودهار فوي قريوة مواميةو يوام 17)

  https; // m . f ace book. com, author. وكان أةد نجوم الخمسة  المشقورين في األدع الفشتو

ص  .. أفغانسوتان ج آبواد: المجموع العلميوة ناجرهوار،)د.ط(ةموةش بابوا يرفوان أو الغوةل(. هوـ 1395ناكار، فض  ولي،  ) (18)

183 – 192 

 هوـ 1298بوهاند استاد صديل ه رنتين بن المولوي واي محمود ولود فوي ناجرهوار فوي مدريوة موماودرش هوازي آبواد يوام  (19) 

 ,https:// ps.m. wikpedia .orgوكان أةد الاجوم الخمسوة المشوقورين فوي األدع الفشوتو.    ويجيفيوديا  . ،م 1998الموافل 

wiki.  

دوه ،واواكي :اديفا وناقدا وورك ا ارا ماقا ،م وكان نايرا 2119م وووفي  1931ن يام (بريشان ختك ولد فى بيشاور باكستا21)

 https: m. youtube.com, watchم لي ستركي  
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