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  :یادونه

مقاله دې له یوې رسمې پتې �خه چـې پـه هغـې کـې د لیکـوال نـوم، تخلـص، علمـي رتبـه، د  �
  6ېلېفون شمېره او برې.لیک پته وي د علومو اکاډم* ادارې ته را ولې'ل يش. 

  لې'ل شوې مقاله باید پوهنیزه ـ �ې>نیزه، بکره او له منل شوو علمي معیارونو رسه برابره وي. را �
  لې'ل شوې مقاله باید په بله خپرونه کې نه وي خپره شوې.  را �
  د مقالې رسلیک باید لنB او له منAپان@ې رسه سمون ولري.  �
کلمو ترمنG لنBیز ولري او د �ې>نې پوFتل شوې پوFتنه Eواب کـ>ای  ۲۰۰او  ۸۰مقاله باید د  �

  ي. يش. همدغه راز لنBیز باید د یونسکو په یوې ژبې ژباړل شوی و 
مقاله باید د رسیزې، اهمیـت، مربمیـت، مـوخې، د �ې>نـې پوFـتنې، د �ې>نـې روش، پـایلې او   �

  مأخذونو لرونکې وي او په مR کې مأخذ ته نغوته شوې وي. 
  مقاله باید د لیکوال* له اصولو رسه سمه وي، اماليي او انشايي تېروتنې ونه لري.  �
، د ۱۳معیاري مخونـه وي، د فونـY سـایز  ۱۵مخه او حد اکW يې  ۷د مقالې حجم حد اقل يې  �

  وي او ادارې ته دې سافت او هارد کاپي دواړه را ولې'ل يش. )  (SingleکرFو ترمنG فاصله باید 
د مجلې کتنپالوی د علومو اکاډم*د نرشا_ الیحې له مخې د یـوې مقـالې د تائیـد او رد واک   �
  ي. لر 
د رالې'ل شوو مقالو شننه او �ې>نه د لیکوالو فکري زې'نده ده، لیکوال ته بویه چې سپیناوی يې  �

  په خپله وک>ي، اداره يې په سپیناوي کې کوم مسوولیت نه لري. 
  د مجلې له چاپ شوو مقالو �خه استفاده کول، بې له مأخذه جواز نه لري.  �
  یکوالو ته نه ورکول کې'ي. ادارې ته رالې'ل شوې مقاله بېرته ل �
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  �ې�نوال محمد اصف احمدزى 

  
  استاد جاج نيمه پې�ۍ د علم او فرهن
 په خدمت کې

  
  دا شوې تا ژړل خلکو خندا ک�لــــــچې پي

  داسې م� شوې چې ته خاندې خلک ژاړي
  لن�يز

پوهنمل حبیب هللا جاج پ(تونزوی چې د پکتيا واليــت اصــيل اوســېدونکی و او 
بل پوهنتون د ژبو اوادبياتو پــوهن5ي پــه ډېر وخت په کابل کې پاتې شوی دی، د کا

کاله) تــدريس کــ�ی دی. پــر دې رسبېــره  ۴۹پ(تو >ان;ه کې يې ن:دې نيمه پې�ۍ (
يې د ن�ۍ مختلفــو هېوادونــو تــه علمــي ســفرونه کــ�ي او پــه ان;لييســ ژبــه کــې وارد 
شخص و چې په همدې دوران کې يې د ن�ۍ ادبيات پ(تو ته را وژبــاړل او دلتــه يــې 

دانو ته ور انتقال ک�ل. دی چــې د پ(ــتو >ــان;ې د آمريــت دنــده يــې هــم خپلو شاKر 
هـ ش کال کې تقاعد شو او په کور کې ک(ېناست. بــاالخره د ۱۳۹۳تررسه ک�ې، په 

هـــ ش کــال پــه لــوم�ۍ مياشــت کــې وفــات شــو. ۱۳۹۷ورپې(ې نــاروغي لــه املــه د 
  نوموړی >و چاپ او ناچاپ آثار لري.

  رسيزه
اد په کچه پخوانX او غوره علمــي مؤسســه ده، اســتاد کابل پوهنتون چې د هېو 

جاج په کې د ادبياتو او برشي علومو پــه پــوهن5ي کــې د ليســانس دورې تــر فراغــت 
وروسته، د هغه د لياقــت او وړتيــا لــه مخــې د اســتاد پــه توKــه وKومــارل شــو. تــر دې 
ه وروسته نوموړي وخــت پــه وخــت ان;لســتان، امريکــا او Kــ[ شــمېر نــورو هېوادونــو تــ
علمي سفرونه ک�ي او تر>ن` يې د استادۍ سپې_لې دنده هم پر مخ ته بېــولې ده. 
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په دې مقاله کې د استاد پــر ژونــد، زده کــ�ې، تــدريس او ليکــوالX تــر خپلــې وســې 
پورې بحث شوی دی او په دې توKه مو غوcتي چې د اســتاد حــق د دې مقــالې پــه 

  خپرېدو رسه >ه نا>ه پرgای يش.
  مربميت د �ې�نې اهميت او

دا چې يو چا ن:دې نيمه پې�ۍ داستاد په توKه او هغه هم د هېواد پــه کچــه پــه 
لوړه علمي مؤسسه کې د استادۍ دنده تررسه ک�ې وي او هم یــې پــه همــدې مــوده 
کې >و اثره، K[ شمېر مقالې او هم د ن�ۍ پر سل;ونو علمي اصطالحاتو کار ک�ی او 

کار ده چې د دغسې يوې علمي هستX پــه اړه هغه يې پ(تو ته را ژباړيل وي،  نو په 
تحقيقات ويش او د هغه د ژوند تياره اړخونه روcانه يش چې همدغه مســايل پــه دې 

 ليکنه کې gای په gای شوي او >ې�ل شوي دي.
  د �ې�نې موخه

له يوې خوا به د پوهنمل جاج پ(ــتونزوی ژونــدليک برابــر شــوی وي او لــه بلــې 
ه اوسنيو او راتلونکو نسلونو ته معلومات وړانــدې شــوي خوا به د هغه د شخصيت په اړ 

وي. دغه راز به مو د علم او فرهن` الرويان دې ته متوجه کــ�ي وي چــې اســتاد ډېــر 
علمي او ادo خدمت ک�ی او پــه کــار ده، چــې د هغــه دغــه کــ�ی کــار را nــول او پــه 

  کتاo بqه چاپ او د علم او پوهې مينه والو ته په واک کې ورک�ل يش.
  نې پو�تنېد �ې� 

ــدريس چــاره >ن;ــه وه؟ او  ــدليک >ــه دی؟ د ده د ت د اســتاد جــاج بشــپ� ژون
  نوموړی کوم آثار لري؟
  د �ې�نې ميتود

تحلييل او مقايســوي ميتودونــو >خــه اســتفاده  –په دې ليکنه کې له ترشيحي 
  شوې ده.

  د مقالې م�
کــvوس د کــيل د هېواد د لرغوt واليت پکتيا د زرمت (زرمل) ولسوالX د نوي 

هـ ش کال کــې يــو ماشــوم دې نــ�ۍ تــه ســرتKې ١٣١٣د عباس خان په کور کې په 
  وغ�ولې چې د کورنX له خوا ورباندې حبيب هللا نوم کې(ودل شو.

اثــر کــې  ">لور بحثونه"زوک�ې د نېyې په اړه بايد وويل يش چې په د  نوموړيد 
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cــودل  ورځوروســتX  وري د مياشــتېهـــ ش کــال د ١٣٢٢د هغه د زې:ېــدو نېyــه د 
کلــن  ٨٤وېبپا�ه کې د هغه د مرګ له خرب رسه، نوموړى  "o o يس"شوې، خو  په 

). دى چــې ۱هـ کال کې:ي(c١٣١٣ودل شوى چې پر دې بنس� يې د زې:ېدو نېyه 
 »اوله حصــه«کې د باتور کيل په  کال هـ ش١٣٢٨په په خyه مموزى عيل خېل دى، 

يې لوم�نX زده ک�ې بشپ�ې کــ�ې،  ال کېهـ ش ک c١٣٣٣وون5ي کې شامل او په 
هـــ  ١٣٣٦د ابن سينا په متوسطه کې شامل او پــه  د کابل کې کال هـ ش ١٣٣٤په 

  د کرنې په لېسه کې شامل شو. بيا فارغ شو او ترې ش کې
پــه شــعر او مشــهور شــو،  "پ(ــتونزوى"او بيــا  "جــاج"حبيب هللا چې وروسته پــه 

تــر  لــه يــادې لېســې >خــه کــې کال هـ ش١٣٣٩د الس لرلو په وجه په  کې شاعرۍ
 هخان تــه بوتــ داستاد Kل پاچا الفت د وخت د پوهنې وزير عيل احم ،فراغت وروسته

هـــ ش  ١٣٤٠امر ترې واخيست. په  يتد شمول يې د هغه او په ادبياتو پوهن5ي کې
هـــ ش کــال کــې تــرې پــه لــوړه  ١٣٤٣ادبياتو پوهن5ي کې شــامل او پــه  دکال کې 

هـ ش کال کــې ١٣٤٧شو. په  ومنلد پ(تو >ان;ې په علمي کادر کې  درجه فارغ او
 پوهنتون »لندن« ان;لستان ته الړ او هلته يې په لپارهال لوړو زده ک�و د ترالسه کولو  د

هـــ ش کــې بېرتــه خپــل  ١٣٤٩پــه  تر بشــپ�ولو وروســته یــې او  کې ماسرتي پيل ک�ه
ه توKــه امريکــا تــه الړ او د هـــ ش کــې د مېلمــه اســتاد پــ ١٣٥٤هېواد تــه راغــى. پــه 

هـ ش کال په حمل کــې تــر ډKــري اخيســتلو وروســته بېرتــه خپــل هېــواد تــه  ١٣٥٧
هـــ ش کــال کــې پــه کابــل پوهنتــون کــې د ١٣٤٤نوموړي چې پــه  .)۲(راستون شو

هـ ش کال پــورې يــې دوام وکــ�، تــر هغــه ١٣٩٣استاد په توKه دنده پيل ک�ې وه، تر 
  چې تقاعد شو. 

gله د کابل پوهنتون د ژبو او ادبياتو پوهن5ي د پ(ــتو >ــان;ې استاد جاج دوه 
کلــه چــې مــا پــه «مرش هم پاتې شوی دی. >ې�نپوه نرصــهللا نــارص پــه دې اړه وايــي: 

هـــ ش کــال کــې  د علمــي کــادر لپــاره غوcــتنليک وړانــدې کــ� او د امــر لــه ۱۳۵۸
م جــاج اخيستو وروسته مې پ(تو >ان;ې ته يووړ، د >ــان;ې د آمــر پــه >ــوکX مرحــو 

پوهاند محمد صابر خیشکی هم دغه خربه تاييــدوي او وايــي ». صاحب ترشيف درلود
چې نوموړی په همدغه وخت کې دوه درې کاله د >ــان;ې آمريــت کــ�ی دی. اســتاد 

هـــ ش) کــې هــم د ژبــو او ادبيــاتو ۱۳۸۴ -۱۳۸۳جــاج پــه را وروســته کلونــو (غالبــاً 
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  ه ک�ې ده.پوهن5ي د پ(تو >ان;ې د آمر په توKه دنده تررس 
  د يادولو ده چې د استاد جاج K[ شمېر هېوادونو ته سفرونه هم ک�ي دي.

>ې�نوال محمد نبــي صــالحي چــې دى هــم د زرمــل اوســېدونکى دى، ليکــي: 
استاد حبيب هللا جاج پ(تونزوى د خپل کوچنيــوايل ژونــد پــه ډېــر غربــت کــې تېــر "

پــه بــاتور cــوون5ي ک�ى دى، په لس کلنX کې يې cوون5ى پيل کــ�، هغــه د زرمــت 
کې په خپل nول;ي کې اول نومره و، په ابــن ســينا من5نــي cــوون5ي او د زراعــت پــه 
لېســه کــې يــې اعــىل درجــه لرلــه. همدغــه درجــه يــې د ادبيــاتو او برشــي علومــو پــه 
ــر اســاس  پــوهن5ي کــې د ليســانس پــه دوره کــې هــم وســاتله او د خپــل لياقــت پ

دبيــاتو کــې ماســرتي ترالســه کــ�ه. د اســتاد ان;لستان ته الړ او هملته يې د ن�ۍ پــه ا
جاج په وينا، له >ه مودې خدمت وروسته د دکتورا د اخيســتو لپــاره د امريکامتحــده 

  .")۳اياالتو ته والړم، خو د يو شمېر عذرونو له امله بېرته راستون شوم(
د «په خپله استاد جاج د خپل ليسانس د دورې وروستی حالت داسې بيانوي: 

ل پــه منــي کــې چــې د کابــل پوهنتــون د ادبيــاتو او برشــي علومــو هـــ ش کــا١٣٤٣
پوهن5ي د پ(تو ژبې او ادبياتو له >ان;ې >خه فارغ او د نوموړې >ــان;ې پــه علمــي 
کادر کې په cوونه وKومارل شوم، نو ما منثور او منظوم متون او Kرامــر تدريســول. لــه 

خــوا د ان;لييســ ژبــې د >و کاله cوونې وروسته مې د بريتانيې د فرهن;ي شــورا لــه 
کانکور په ازموينه کې vKون وک� او تر برياليتوب وروسته بريتانيې ته والړم او د لنــدن 
پوهنتون د رشقي او افريقايي مطالعاتو په مدرســه کــې پــه زده کــ�ه بوخــت شــوم. پــه 
عمومي ژبپوهنه او وېکyوريايي ادبياتو کې مې د تحصیل ســند واخيســت چــې بېرتــه 

  ره کتنې په cوونه بوخت شوم.راغلم، نو د ک
>ه وخت وروسته د امريکا د متحده اياالتو د ارېزونا ايالت د توسان پوهنتون ته 
د مېلمه استاد په توKه والړم او تر يو تعليمي کال وروسته د تحصيل لپــاره د نرباســکا 

هـ ١٣٥٧ايالت د اوماها پوهنتون موافقه رارسه وک�ه. د تحصيل تر ختمولو وروسته د 
ش کال د حمل په لسمه د سهار په لسو بجو او لسو دقيقو وطن تــه راغلــم او د نــ�ۍ 
د ادبياتو، ادo نقد او ادo تيوري پــه cــوونه ل;يــا شــوم. وررسه پــه >نــ` کــې مــې 

  )».۴فولکلور پوهنه، ليکوايل او عمومي سي�نتيک تدريس ک�ي دي(
پــه خــاطر نو او >ې�نو د ن�ۍ ادبیاتو په برخه کې د خپلو کارو جاج پ(تونزوى ته 
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  .وورک'ل شم%ال هم له خوا  محمد ارشف غني ولسمرش هـ ش) د١٣٩٦تېر کال (

د اطالعــاتو او فرهنــ.  کــې هـ ش کــال پــه مرغــومي مياشــت١٣٩٦د دغه راز 
تنــو ه=منــدانو،  ۲۷محمد ارشف غني په منظورۍ له  وزارت په وړاندیز او د ولسمرش

او فرهنJیــانو رسه د هغــوی د نــاروغE او درملنــې پــه لیکواالنو، اســتادانو، خربیــاالنو 
. موخه نقــدي مرســتې وشــوې

يو له دغو کسانو Pخــه اســتاد 
ــه مهــال  .جــاج و نومــوړي هغ

ــه  ــوه ل ــايي پل ــه روغتي ــې ل چ
ســتونزو رسه مخــامخ و، د دې 

د «مرســــتو پــــه اړه ويــــيل و: 
ـــــور  ـــــه جمه ـــــتان ل افغانس

تلــه مننــدوی یــم چــې زمــوږ لــه او د اطالعاتو او فرهن. وزارت Pخه د زړه لــه   رئيس
دا خرباوی په اصل کې د ارزbتونو یادونه ده او مــوږ تــه د   حاله `ان خربوي، د دوى

  .)»۵(`وانE د وختونو انرژي راکوي

 لــه مــه٢٠هـ ش کــال د حمــل پــه ١٣٩٧نوموړى د ور پېhې ناروغE له امله د 
 جومات کې کابل په عیدmاهيې د د جنازې ملونo  .سرتmې پlې ک'ې Pخه ن'ۍ دې

پــه  وصــالحین ءفرهنJیانو په حضور کــې وشــو او وروســته د شــهدا د هغه د خپلوانو او
   .هدیره کې خاورو ته وسپارل شو

عبــدهللا عبــدهللا دواړو د  رئــيس ډاکlــرولسمرشــ محمــد ارشف غنــي او اجرائیــه 
او د هغه م'ینه یــې د پhــتو ادب لپــاره ې bودل خواشينياروbاد پhتونزوی پر م'ینه 

  وه.یه تشه یاده ک'ې لو

دلته د استاد جاج تدريس او ليکوالE ته ل| تم کې|و او دغه موضوع د پوهــانو د 
  Pرmندونو پر استناد پر مخ بيايو.

  د استاد جاج تدريس

حبيب هللا جاج په کابل پوهنتون کې ن|دې نيمه پې'ۍ تدريس ک'ى او لــه دې 
نــدې کــ'ي دي چــې د ده دغــه الرې يې زرmونه `وانان په علم سمبال ~ــولنې تــه وړا

خدمت نه هېرېدونکى او د قدر وړ دى.  ده چې کله په کابل پوهنتــون کــې تــدريس 

 استاد جاج ته جمهور رئيس محمد ارشف غني م	ال ورکوي
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 oکاوه، نو د بېال بېلو تدرييس مضامينو، لکه د ن�ۍ ادبيات، عمومي سي�نتيک، اد
تيــوري او ادo کــره کتنــې لپــاره يــې مبتکــر او مغتــنم چيپرتونــه برابــر کــ�ي وو چــې 

خذ په توKه استفاده کې:ي. نوموړي  په ن�يوالو ادبيــاتو او فولکلــور أ ماوسمهال ترې د 
نــ�ۍ ادبيــات، ادo تيــوري،  د د ليسانس پــه دوره کــې کې دقيقه مطالعه لرله. هغه

نــ�ۍ د د ماسرتۍ په دوره کــې فولکلــور پوهنــه او  او �نتيکيادo نقد او عمومي س
  .لتدريسو  مضمونونه ادبيات

: او ادبیــاتو پــوهن5ي مرســتیال ســمیع وحــدت وایــيد کابــل پوهنتــون د ژبــو 
کاله تر  ۱۳۴۴استاد حبیب هللا جاج پ(تونزوی د کابو نیمې سلیزې لپاره، یعنې له "

کاله پــورې د کابــل پوهنتــون د ژبــو او ادبیــاتو پــه پــوهن5ي کــې پــر تــدریس  ۱۳۹۳
نسانس د ن�ۍ په ادبیاتو کې، خصوصاً په اسور و بابل، ر  ىبوخت و. استاد پ(تون زو 

ور برخو کې پراخه مطالعه درلوده. په دې برخه کې ده پراخــې >ې�نــې کــ�ې لاو فولک
دي. له ده نه "د فولکلور تاریخچه" او ">لور بحثونه" او سل;ونه مقالې پ(ــتو ژبــې تــه 

  ".)۶(راپاتې دي
يو مهال چې زه د کابل پوهنتون د ژبو او ادبياتو پوهن5ي محصــل وم، نــو د ده 

هـــ ش کــال) او ١٣٨٦مې درلود. استاد چې موږ ته يې د ليســانس (د شاKردۍ وياړ 
هـــ ش کــال) دورې کــې د ن�يــوال ادب، ســي�نتيک او نــورو ١٣٨٩بيــا د ماســرتۍ (

مضامينو درس راکاوه، له دوو اړخونو په nولو محصلينو Kران و؛ يــو دا چــې اســتاد پــه 
ه چې ده په بهر کــې خپل مسلک کې وارد شخص و، پر ن�يوالو ادبياتو پوه و او دا gک

زده ک�ې ک�ې وې، ان;لييس ژبه يې زده وه، د بهرنيو ژبو د آثارو مطالعه يــې کــ�ې وه  
او د ن�ۍ مختلفو هېوادونو ته يې سفرونه ک�ي وو چــې همــدغو nولــو د اســتاد علمــي 
سويه لوړه ک�ې وه، نو د ده هر ليکچر به راته دومره پــه زړه پــورې و چــې تراوســه مــې 

رس راکولــو خونــد پــه ذهــن کــې تــداعي کېــ:ي، د ده هغــه gــان;�ي هــم د هغــه د د
حرکات او د لیکچر ورکولو خاص انداز به مې تل په ياد وي. دوهمه دا چــې د اســتاد 
په فطرت کې له انسانيت رسه مينه اغ:ل شوې وه، له همدې امله، نومــوړي لــه کــابو 

بــه يــې مــوږ د ورgنــي  nولو محصلينو رسه د يوه مهربانه پالر په >ېر چلند کــاوه. تــل
ژوند د cه تېرولو، د علم حاصلولو او مطالعې کولو ته ه_ولو، آن دا چې کلــه کلــه بــه 
يې شاKردانو ته د خپل راتلونکي ژوند (واده) پــه اړه هــم yKــورې مشــورې ورکــولې. د 
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استاد هغه ورgنى تکيه کالم مې تل په مغزونو کې ان;ازې کوي چې له هر >و خــربو 
  ."که د رب رضا وه"ويل:  وروسته به يې

>ې�نوال صالحي ليکي چې د ارواcاد استاد علمي او تدرييس کار د زمانې په  
لحاظ د ډېر ارزcــت وړ دى، د اســتاد د تــدريس او پــه يــوه �ثــييل nوnــه کــې د يــوه 
ه�مند د رول ترمن� توپ� ډېر Kران و. هغه اســتادي د کــ�ل بريــد تــه رســولې وه او 

هر ه�مند په طرز رسه تــررسه کــاوه، د ســبق د ترشــيح پــه وخــت تدريس يې د يوه ما
کې به يې د خپلو غ� لفظي مفاهموي چينلونو په cودلو رسه په ډېرې �gکــX رسه 
د محصلينو پام د خپل gان پر لور اړاوه. هغه په nول;ي کې په چوکX د ک(ېناســتلو 

ې به يــې خونــدورې او عادت نه الره، تل به په nول;ي کې والړ و، د تدريس په وخت ک
له پند او نصيحت نه ډکې nوکې هم کولې، محصل� به يې په اعت�د کــې اخيســتل 
او هغوى ته يې د خربو کولو جرئت ورکاوه. د خربو کولو په طرز يې پوهول او له نــورو 
رسه يې د مفاهمې الرې چارې او چلونه ورcودل. په امتحان کې يــې ســخت;�ي نــه 

يې د آزموينې په وخت کې په ډېرې �gکــX رسه >ــارل چــې  کوله، م;ر محصل� به
نقل ونه ک�ي. استاد د خپلو زده کوونکــو ډېــر نــ:دې دوســت او صــميمي آشــنا پــاتې 
شوى دى. استاد په nولو علمي چــارو کــې د هغــوى همکــار و، اســتاد لــه هغــه چانــه 

  کرکه کوله چې خپل gان د شاKردانو رقيب وKرgوي. 
غوt يونان د هــومر (اليــاد) او (اوديســې) د آثــارو ډېــره دى زياتوي: استاد د لر 

برخه په يادو باندې nکي په nکي ياده ک�ې وه، د لرغوt يونان افسانې به يــې دومــره 
  ).۷په خوند بيانولې، تا به ويل چې دا هر >ه د ده په مخکې تېر شوي دي(

لیسانس پــه ک�و د ه د خپلو زد" ي:وایپوهندوى آصف بهاند د استاد جاج په اړه 
ي کې ورته ناست یم. استاد جاج پ(تونزوی د خربو کولو ;دوره کې >لور کاله په nول

ر ېــ� استاد کې نه و لیــدلی. ډېسبک درلود چې ما په ه فرداو تدریس یو منحرص به 
_لی ســ�ی ېدل چې د زړه خربه یې پر ژبه نه راتله، تُرت او ســپین ســپې(ېل: داسې پ

پ(ــتونزوی مــې د  ده.ېــرې� چــا >خــه نــه و ېې او لــه هــیلې خربې یې کولېپ` و، ډان
کال په حمل میاشت کې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهن5ي کې ولید  ۱۳۵۵

او په ه�غه لوم�ي سمسرت کې یې موږ ته تدریس پیل ک�. په هغــه وخــت کــې د ده 
  شخصیت له دوو اړخونو ما ته د پام وړ و:
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  .ر متحرک او شیک پوشه س�ی وېډ -
د هغه وخت په نویو علومو او نویو تیوریو سمبال و او خپــل دغــه نــوي علــوم او  -

  �ي انداز رسه وړاندې کول.;انې یې په خوږه ژبه او gاني Kتیور 
 �دیېــجاج صاحب موږ ته د لرغــوt یونــان او روم اســاطیر، لو ،زما چې یادی:ي

 اســاطیرو او د غــرo ون5ي، ادo کــره کتنــه او ن�یــوال ادبیــات تدریســول.و ادc oــ
کچرونو کې چې کوم gایونه او اشــخاص یــاد کــ�ي يلرغوt روم په باب یې په خپلو ل

وو، روم ته مې د سفر په وخت کې nول یاد gایونه ولیدل او پــه موزیمونــو کــې مــې د 
ای او هــرې مجســمې پــه لیــدلو رسه د جــاج g؛ د هر ېیادو اشخاصو مجسمې ولیدل

ل؛ nــول >ــه چــې ده ویــيل وو، کــ� مــ� هلتــه د دېکچرونه را یاديصاحب خربې او ل
gایونو او اشخاصو د معلوماتو په پا�و کې لیکيل وو. په روم کې هغې ودانــX تــه هــم 

ولو د gای نندارې ته تــر لســو ;ول، د مریانو د جن;ورغلم چې غالمان به یې رسه جن
اد جاج دم. په روم کې د تاریخي gایونو د لیدلو په موده کې مې استېر ودر ېدقیقو ډ

دل، لکــه دی چــې ېرته را یادېدل او بېکچرونه داسې په ذهن کې تداعي کياو د ده ل
  ."رارسه وي او همدا اوس یې راته ترشیح کوي

استاد جاج له تعلیم، پوهنتون، پوهې او د نوي نسل له روزلو بهاند زياتوي چې 
ه یــې جــدايي ردانو نKپوهنتون او شا ،ي;رسه دومره مینه درلوده چې له تدریس، nول

ــو شــا ــه. دا د ده د زوی د خــولې خــربه ده چــې د ده ی ــه ویل ــه م�ین  همکــار رد اوKت
و او کــور تــه شــپــالر تقاعــد  ېمــ ېپه کومه ورځ چــ« ته یې ک�ې ده: (محمود مرهون)

یې و نه ویــل  ېداس ،ومشزه نن م�  !هبچی ېراغی، سخت خفه وو او ما ته یې وویل چ
  ».)۸(ومشتقاعد  ېچ

اســتاد جــاج پــه ابــدي «پوهنوال بريايل باجوړي په خپلې فېسبوک پا�ه کــې د 
 د ،کابــل پوهنتــون تــه راغلــم کــال د ۱۳۵۵پــه "دې ليکيل: تر رسلیک الن» والړ سفر

 ،yاييرسه نيک، توره درييش ى،جاج صاحب وليد. دن` پوخ زمل ېلوم�ي gل لپاره م
 او علومــو نويــو د، و نــه راغــىل ېلــه امريکــ ىند شخصيت و. نــو gباانرژي خو  فعال او

تــدريس پيــل  ادبيــاتو ن�يوالــو د ېپه >ان;ه ک ېلوم�ي gل لپاره ي رسه. د ويتيور نويو
 رېــډ ېده مضــام� وو چــ غــرo مکتبونــه د ادo کره کتنــه او ې،يونان اسطور  ک�. د

يونــان جغرافيــه  جــاج صــاحب د ېبــه ويــل چــ نو خوgي ىحت خلک وررسه نابلد وو او
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 خــو ،خربه کوله gينو به دا نو ،Kيل;مش ح�سه تدريسوله د ېچ ېتدريسوي. کله ي
دل. ېــمضامينو په اهميت ورو ورو خلــک پوه جاج صاحب د دو رسه دېرېوخت په ت د

زمــا نــه  ،درلودل ېتدريس خاص اصول ي د ،استعداد خاوند و لوړ رېډ جاج صاحب د
 او ىژونــد ېوي. صــنف يــ ىســت�يا احســاس کــ�  به چــا د ېادي:ي چي په nول;ي کي

nــول  کــول او ېمثال په توKه وړانــد نکلونه د ېبه ي ېدرس په جريان ک وي¥ ساته. د
ر جالــب ېــډ ېدرس بــه يــ ېت�ل چــ ېخپل کيل په م�زا Kل کاکا پور  د ېنکلونه به ي

 دا د ېپوcتنه وکــ�ه چــ ما ېورځ تر  يوه نو ،زه بيا استاد شوم ېکلونه وروسته چ .کاوه
مــ�زا Kــل کاکــا پــه  د ېجاج صاحب راته وويل چــ ې؟>ن;ه و  ېم�زا Kل کاکا کيس

ر ېــ. زه ډىنقــش د ېاوس هم زما په ذهن کــ م�زاKل کرکyر خو د، _وک نه وېنوم ه
خــوږ  رېــجالب کاوه. جاج صــاحب ډه درس ده زموږ لپار  ېچ شوم پوه ېوروسته په د

دي. حبيــب هللا جــاج  ېشو  ېخپر  ېپه وږمه مجله ک ې§ون ن¦ ده د د ېليکه چ ن¦
اســتعداد  ده gــواt او وزيل دېب غربت او خو ،لوړ استعداد خاوند و رېډ د ىپ(تونزو 

تقاعــد  ېويــل چــ يــېو ،تقاعــد شــو ېهغه ورځ چــ ،په مال ک�وپ ک� ېي ژر رېډ ،وخوړ
  .")۹ى(دوهم مرګ د

استاد جاج د زمانې سقراط بلىل او په  بياد کابل پوهنتون استاد اجمل cکيل 
لــه دې تــور رنــ`، "ويــيل:  چې شپ: کاله وړاندې يې ک(ــلې، خپله يوه ليکنه کې يې
رسه به چې ناست و، تا به ويــل چــې Kنــې ســقراط لــه خپــل  ...انج� رس، پراخ تندي

nول جالل رسه ناست دى. د اپالتون Kومان مې پرې gکه نه راته، چې د اپالتون پــه 
اورېديل وو چې پهلوان و؛ نو زما په ذهن کې داسې چاغ چاغ تداعي کېــ:ي؛  اړه مې

خو د سقراط کيسې مې چې د همده له خولې اورېدلې وې چې غريب و، خو درونــد 
س�ى و، شاKردانو ته تر ا©ان تېر و؛ نو بس ما ويل Kنې سقراط بيــا راژونــدى شــوى، 

و طــرز، د >ېــرې جــالل nــول د Kنې پوهېدم چې يونانيان تور نه وي، خو د ده د خرب 
    .سقراط وو

د تدريس په وخت کې به همــه تــن تــدريس وو، يــواgې خــربې يــې نــه کــولې، 
بلکې السونه، پ(ې، سرتKې، خوله، تندى، هر >ه بــه يــې خوgېــدل. ىــوه ورځ يــې د 
 سقراط کيسه کوله چې شاKردان ترې راتاو وو چــې cــ5ه يــې راغلــه او ورغــ: يــې کــ�

ويته ک�ه او نرى اواز يې له خولې راوايســت): "کــور کــې دې Kــرد (استاد وررسه خوله 
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بــوډۍ تــه يــې پــه الس  ،اوړه نشته او خلکو ته فلسفې cيې". اپالتون پســې راپا>ېــد
کې پيسې کې(ودې او ورته ويې ويل چې په دې پيسو خپــل حاجــت پــوره کــ�ه؛ خــو 

   .استاد مه په عذابوه
هم تک�ه و؛ خو د طالبانو په وخت په gوانX کې تر دې  (استاد جاج) وايي چې

کې يې په زرمت کې په کوم جومات کې د هومر، سقراط او اپالتون صــفتونه کــ�ي او 
طلباوو حضارو اورېديل وو. س�ى يې رانىوىل و چې cــه! تــه اوس د جومــات غونــدې 
مقدس gاى کې د کفارو صفتونه کوې، دا مجاهد ولس کافروې! بد بد يې وهــىل و. 

هم ل;ېدىل و او کتابتون يې هم ورته ســوgوىل و. لــه همغــې ورgــې  يو کوتک په رس
س�ى خراب شو، >ه د کاري Kوزارونو له السه چې پر رس يې خوړيل وو، >ــه د خپــل 

  .")۱۰(سپکاوي احساس او >ه د کتابتون د سوgېدو غم ويلې ک�
"استاد جاج پ(تونزوی زما د خوcــې مضــمون لېوال وايي:  عبد الغفور>ې�نوال 

ــه هغــه مــې ډېــر >ــه زده کــ�ي ول. خــدای دې پــرې (ن�ی والــو ادبیــاتو) اســتاد و، ل
کې د جاریه صــدقې پــه >ېــر ال ژونــدۍ  د استاد پوهه د هغه په شاKردانو ورحمی:ي.

>(° ب(ــنه ورپــه  ده او باور لرم، چې پر هغې ن�ۍ به یې ابدي ژوند ته ر�ا او د سرت
  ".)۱۱(برخه ک�ي

که >ه هم د ادo تيوري، ادo کــره کتنــې، >ې�نوال صالحي وايي چې استاد 
ليکوايل، د ختي� او لوېدي� د ادبياتو او مفاهمې مضمونونو د تدريس چــارې پــر مــخ 
وړې، م;ر د ده په نظر، استاد د فولکلور د مــاهرينو او متخصصــينو لــه جملــې >خــه 

  ).۱۲و(
ومــوړى د استاد حبيب هللا جاج پورتنيو gان;�نو ته په کتلو رسه ويىل شو چــې ن

د دې تر>ن` چې د استادۍ او معلمX پر اصولو پوه او يــو تجربــه کــار ليکچــرر و، د 
لويې حوصلې خاوند و، په خپلو شــاKردانو يــو مهربانــه شخصــيت و او لــه کبلــه يــې د 
خپلو nولو زده کوونکو په زړونوکې د يوه مهربانــه او خواخــوږي اســتاد پــه توKــه gــاى 

  نيوىل و.
  د استاد جاج ليکوايل

وهنمل جاج رسه له دې چې د عمر زياته برخه د هېواد بچيانو ته د تدريس په پ
چاره کې تېــره کــ�ې، محصــلينو تــه يــې مخــامخ ليکچرونــه ورکــ�ي او هغــوى تــه يــې 
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بېالبېل مضام� تدريس ک�ي او همدا المل دى چــې لــيکيل او چــاپي آثــار يــې کــم 
م او فرهنــ` شــاKردانو او دي، خو له دې رسه رسه يې >ــو مغتــنم او yKــور آثــار د علــ

مينه والو ته په م�اث پري(ي دي چې gينــې يــې چــاپ او gينــي ناچــاپ دي. د ده 
دوه اثره د هغه په ژوند چــاپ شــوي دي. د دې تر>نــ` نومــوړي Kــ[ شــمېر مقــالې 

  پ(تو ادب ته ور ډالX ک�ې دي.
ثــارو دلته د استاد دوه چاپ شوي آثار په لنvيز رسه معريف کــوو او بيــا د دواړو آ 

  لنv جاج اخلو. 
) مخيز اثر د حبيب هللا جاج پ(تونزوى لــوم�ى ١٣١+٣دا ( :�لور بحثونه -١ 

چــاپ اثــر دى چــې د مجيــب الــرحمن امــ�ي پــه اهــت�م، پــه کابــل کــې د صــميم 
م کــال کــې د زرو ٢٠٠٧هـــ ش/١٣٨٦يز کــې پــه سا A5خپرندويې nولنې له خوا په 

خپلــه اســتاد پــه دې بيتونــو اســتادانو، nوکونو پــه شــمېر خپــور شــوى دى. دا اثــر پــه 
  ډالX ک�ى دى: cوونکو، محصالنو او زده کوونکو ته

  راغ غوندې بلې:يــــې د >ـــــه صنف کــــچې پ
  اى د خوشحالX دىـــتاد، معلم ته gـــــــهر اس

  په تدريس باندې چې بوخت وي هم په زده ک�ه
  )۱۳(و nولو ته ډالX دىــــتاب مې هغــــــــدا ک

پر کتاب د صميم ادn oولنې يادcت راغىل او بيا په درېوو مخونــو کــې رسيــزه 
راغلې او ورپسې د کتاب م° پيل شوى دى، خو متأسفانه چې فهرســت نــه لــري. د 
دې په زړه پورې >ې�نيز اثر من5پان;ه له >لورو بحثونو >خه جــوړه شــوې ده. لــوم�ی 

پيداي(ــت، انکشــاف او تحــول  بحث ژبنX >ې�نې او د ليکنې تيوري دى چې د ژبــې
په کې >ې�ل شوي دي. دوهم بحث ايyالوي رنسانس دى چې د هيومنيوم له پيل او 
د رنسانس تر ختمېدو پورې موضوع په کې >ې�ل شوې ده. دريــم بحــث پــه فولکلــور 
کې کيسې او افسانې دي چې فولکلــوريکې کيســې او افســانې، پــه هغــه کــې بيــا د 

يــا اســطورې، وليســ کيســې او همــدا شــان د کيســو او اتالنو کيسې، سوچه افسانې 
افسانو د مطالعې ميتــود ترشــيح شــوى دى او پــه >لــورم بحــث کــې د هــ� پــه بــاب 
ــاتو  ــو ادبي ــر ن�يوال ــوا پ ــر محت ــه عمــومي ډول د دې اث ــه شــوې ده. پ ــوريکي >ې�ن تي

خذونــه راغــيل چــې nــول يــې پــه أ را>رخــي. د کتــاب د هــرې برخــې پــه پــاى کــې م
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  ي.ان;لييس ژبه د
دا د حبيب هللا جــاج پ(ــتونزوى دوهــم اثــر دى چــې  تاريخچه:کلور لفو د  -٢

دوه gله چاپ شوى دى. په لوم�ي gل د ختيزې سيمې د ليکوالو او ژورناليســتانو د 
هـــ ١٣٩٣م کال او دوهم gل بيا په ٢٠٠٩هـ ش / ١٣٨٧خپلواکې nولنې له خوا په 

  يز کې خپور شوى دى. سا A5م کال د دانش خپرنديې nولنې له خوا په ٢٠١٣ش / 
زه دلته دغه اثر د دوهم gيل چاپ له مخې معريف کوم. د دې کتــاب د دوهــم 

دا کتــاب پــه لــوم�ي gــل د ختيــزې ســيمې د "خپراوي پــه اړه يادcــت کــې راغــيل: 
ليکوالو او ژورناليستانو د خپلواکې nولنې له خوا خپور شوى، خــو د کتــاب د ارزcــت 

ه امله په ل: وخت کې نایاب شــو. دانــش خپرنــدويې nــولنې د او لوستوالو د لېوالتيا ل
کتاب ارزcت ته په پاملرنه د يادې شوې nولنې له مسوولينو رسه د بيا خپراوي پــه اړه 
اړيکې nين;ې ک�ې چې هغوى په ورين تندي او لوريېنه د کتاب د بيا چاپونې امتيــاز 

  .")۱۴او سپارcت دانش خپرندويې nولنې ته وباخ(ه(
کرcــو >خــه جــوتې:ي چــې دغــه اثــر >ــومره اهميــت لــري او د همــدې  له دې

ارزcت له کبله د دې لپاره چې لوســتونکي يــې زيــات دي، دوهــم gــل چــاپ شــوى 
  دى. 

مخيز اثر کې لوم�ى د فولکلور د کلمې لغوي او اصــطالحي معنــا،  ١٤٣په دې 
و معمولــو د فولکلوري موادو، د فولکلور د کلمې پر لنvې تــاريخچې، د فولکلــور gينــ

تعريفونو او د هغو کره کتنې او د فولکلور پر منابعو خــورا پــه زړه پــورې بحثونــه شــوي 
دي. ورپسې د کتاب په دوهمه برخه کې په فولکلور کــې افســانې او کيســې، ســوچه 
افسانې يا اسطورې، د اتالنو کيسې، وليس يا فولکلوري کيســې،  د افســانو او کيســو 

رص اسطورې، د لرغوt مرص په اسطورو کــې د خلقــت د مطالعې ميتود. د لرغوt م
مفکورې، د لرغوt مرص ارباب االنــواع او آلهــې، بيــا يــوه تحلــييل او انتقــادي کتنــه، 

تــر رسليــک النــدې پــه جــادو، د مــ�و موميــامي کولــو،  "يوه رضوري تبرصه"ورپسې د 
ــوپوتاميه فولکلــور  ــوع، د ميس ــان موض ــته د طوف ــردې وروس ــو، ت ــو جوړول او اهرامون

اسطورې، د کاســيانو حکومــت، د دوو ملبــو تــرمن� cــار او رسيــاt هيجــان، د بابــل 
  سقوط، د رسيانيې سقوط او ارباب االنواعو باندې هر اړخيزه >ې�نه شوې ده.

د دې اثر غوره واىل په دې کې دى چې د هرې برخې رسچينو ته يــې چــې کــه 
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دغــه کــار زمــوږ پــه اوســنيو  خذونه دي چــېأ پام ويش، نو زياتره يې د ان;لييس ژبې م
سفانه کمرن;ه دى، خــو اســتاد جــاج چــې پــه ان;لييســ ژبــه پــوه او لــه أ >ې�نو کې مت

بهرنيو ادبياتو رسه يې اشنايي لرله، د بهرنيو آثــارو نظريــات او معلومــات يــې زمــوږ پــه 
واک کې راک�ي دي؛ خو په دې کتاب کې يوه نيم;�تيا هــم شــته او هغــه دا چــې نــه 

نه هم رسيــزه، د خپرنــدويې nــولنې تــر يادcــت وروســته، مســتقي�ً د فهرست لري او 
  کتاب اصيل م° پيل شوى دى.

cکىل د يادو کتابونو او همدارن;ه د اجمل بل پوهنتون استاد د کاپه هر حال، 
پــه gــوانX کــې کــار کــ�ى و. دوه اســتاد جــاج "استاد ليکنو ته په اشارې رسه وايي: 

) يــې اوس اوس چــاپ مقــالې [بحثونــه] >لــوره) او (پېژندنــ [فولکلــور]کتابــه (فوکلور
شوي وو. ما چې ولوستل، خداى شته لياقت او بالغت ته يې ح�ان شوم. دومره cــه 
معلومات. د بېالبېلو ادo موضوعات په اړه نوي بحثونه او بيا روان، ساده نــ¦. کــه دا 

خــه ســبک کتابونه دې يې نه واى لوستي، Kومــان دې نــه کــاوه چــې دى د دومــره پا
خاونــد دى او cــکاره ده چــې پــوخ ســبک پــه ډېــر �ــرين د ســ�ي پــه برخــه کېــ:ي. 
چيپyرونه يې هم همداسې په cکيل خط په روانه ژبــه لــيکيل وو او د نــ�ۍ د ادبيــاتو 

  ".  )۱۵(او نورو موضوعاتو په اړه يې موضوعات نوي وو
خپلو cــې;qو يوه خربه چې دلته بايد وويل يش، هغه دا چې دا دواړه کتابونه له 

رسه رسه، يوه ستونزه لري او هغه دا چــې يــوه غوcــنه موضــوع يــو پــه بــل کــې تکــرار 
اثــر دريــم بحــث چــې  ">لور بحثونه"مل وړ ده؛ په دې معنا چې د أ راغلې ده چې د ت

مخونــه رانغــاړي،  ١٠٣ -٦٢دي او د کتــاب لــه  "په فولکلــور کــې کيســې او افســانې"
مخونــه  ٥١-١٨ې هم راغلې او د دې کتاب لــه همدا موضوع "د فولکلور تاریخچه" ک

پرې ډک شوي دي. دا چې دوهم کتاب دوهم gل هم چاپ شوى، نو که پــه لــوم�ي 
  gل په کې سهواً راغلې وي، نو کاشکې په دوهم چاپ کې يې مخه نيول شوې واى.
محمد نبي صالحي د استاد جاج د ليکنــو پــه اړه وايــي چــې نومــوړي cايســته 

ه دري يې هم ليکنه کوالى شوه، cه روانه ان;لييس يــې ويــىل او پ(تو ليک درلود، پ
ليکىل شوه، qKو هېوادونو ته يې علمي سفرونه ک�ي وو. نوموړى د دې تر>نــ` چــې 
يو اليق استاد و، cه ليکوال او شاعر و، cکلې ادn oوnې يې ليکلــې دي، د (ســپ�ه 

هغــه الــوتې >ېــره يــې ډاګ) تر نامه الندې يې چې زرمل ته کوم ليک ليکىل دى، د 
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cه په کې منعکسه ک�ې ده... استاد د لوړو علمي رتبو د اخيستلو ه_ه نه کوله او د 
خپلو کتابونو د چاپ په برخه کې يې هم پاملرنه، نه ده ک�ې، م;ر د K[ شمېر چــاپ 

مقالې يې د ک�ل الدين ک�ل په نامــه د پکتيــا پوهنتــون  ٢٨مقالو خاوند دى، پوره 
يوه استاد راnولې ک�ې دي، هيلــه ده پــه راتلــونکي کــې د nــول;ې پــه  د پ(تو >ان;ې

توKه چاپ يش. دا مقالې د استاد جاج nولې چاپ شــوې مقــالې نــه دي، نــورې هــم 
شته چې بايد راnولې يش. دا مقالې په علمي اسلوب برابرې دي، اماليــي او انشــايي 

کوالى يش. د استاد د  تېروتنې نه لري، د استاد د علمي قد او قامت cه استازيتوب
خپل عمر په وروستيو شپو او ورgو کې له قلم او کتــاب رسه رابطــه وشــکېده، د زهــ� 
صورت او د سرتKو د ډېر کمزوري ليد له امله د مطالعې له نعمت نــه محــروم شــوى و 

  ).۱۶او دا يې د خپل ژوند تر nولو نه ترخه خاطره بيانوله(
حبیــب  پوهنملارواcاد د "و په اړه وايي: د استاد جاج د ليکنډاکرت لطیف یاد 

ادب لپاره سرته ضایعه ده. هغــه وخــت چــې  پ(توژبې او هللا جاج پ(تونزوی م�ینه د
 �نــو ن�یــوال مرکــزېپ(ــتو > دی به د ،علومو اکاډمX علمي غ�ی وم افغانستان د زه د

 د ې.چــاپ لپــاره لــه gانــه رسه راوړ  کابل مجلې ته د خپلې مقالې به یې د ته راته او
 علمي او تحقیقــي مجلــو کــې هــم د پ(تو مجلې او نورو ن�یوال مرکز د �نو دېو >تپ(

   .")۱۷(دلېېرې مقالې خپرېده ډ
پــه پ(ــتو ادبيــاتو کــې د اکرب کرKر د اسطورو پــه بحــث کــې يادونــه کــ�ې چــې 

پ(تونزوى >و کالــه [ډېــر  استاد جاجباب >ې�نه ډېره کمرن;ه وه، يواgې  اساط�و په
ژبــاړيل او پــه وږمــې مجلــې  >خه يوناt اسطورې له بهرنيو ژبو ېgين ندېکلونه] وړا

  .)۱۸(کې يې خپرې ک�ې دي
که د استاد جاج چاپ شوو آثارو ته دقيق شو، رسه له دې چې د کميت له پلوه 
کم، خو د کيفيت او محتوا له پلوه بvاى او غني دي، gکه ده هغه موضوعات مطــرح 

اد کې دود نه و او د ده د >ې�نو او ليکنو په نتيجــه ک�ي چې هغه تر دې وخته په هېو 
  کې د کابل پوهنتون له الرې د ده له خوا عام شول. 

تر دې وراخوا استاد جاج پر سل;ونو اصطالحاتو باندې کار کــ�ى چــې د ده لــه 
>لــور ") يــې پــه ٤) تــه رســې:ي او د دې اصــطالحاتو يــواgې (٥٧٤قوله شــمېر يــې (

پــه تېــرو >لوې(ــتو "ى ک�ي دي. په دې باب دى ليکــي: نومي کتاب کې gا "بحثونه
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کالو کې چې موږ له مختلفو غرo او امريکايي او gينو رشقي آثــارو >خــه د مختلفــو 
رشتو کوم اصطالحات را اېستيل، معنا ک�ي، >ې�يل او ژباړيل دي، شمېر يــې پن5ــه 

کــ�ى دى. دا  ) �Kنو ته رسې:ي او اتلس کاله مو کــار وربانــدې٥٧٤سوه >لور اوياوو (
  .")۱۹کتاب;وnى د هغو �Kنو له جملې >خه فقط >لور �Kنې دي(

په هر حال، استاد جاج د ژوند دوه پر در©ه برخه د علــم او فرهنــ` تدریســولو 
او خپرولو ته وقف ک�ی و، تر هغه چې له دې ن�ۍ يې ســرتKې پyــې کــ�ې او لــه مــوږ 

  >خه جال شو. اروا دې يې cاده او جنت دې gای يش.
هاند مجاور احمد زيار چې کله د استاد پ(تونزوى په م�ينې خرب شوى، نــو د پو 

  هغه له خولې داسې غ: راوتىل دى: 
  باران او ياران

  کله چې باد راته
  و ژوبلې ګخرب د مر 

  …د يارانو راوړي
  ورک(م ويرنې
  د بqو په >وکو

  د رسو اوcکو د باران او 
  په الس يې

  تاال واال، ور استوم 
  )۲۰(اړ بورجل ته!وران و ويج

دغــه راز کلــه چــې پيــاوړى >ې�ونکــى محمــد معصــوم هوتــک هــم د اســتاد لــه 
جدايX خرب شوى، نو د هغه خپ;ان له امله چې ورباندې تېر شــوى، خپــل د زړه آواز 

  يې په دې بيتونو کې را اېستىل دى:
ـــم سورســات ــر پ(ــتون د غــ ــازل ســو پ ــا ن   بی

  رامـــات ېي بانـــدKبیـــا ل(ـــکر ســـــو د مـــــر 
ـــن ـــه  ن ــــرهپ;ـــبیـــا بل ـــه ســ ــــوېده ل   �ۍ ولــ
  ي واخیســـت لـــه ژوندونـــه بیـــا کســـاتKمــــر 

  د ادب د الرویانـــــــــــو لــــــــــه nـــــــــــــولیه
۱۵ 



 کابل مجله

    ١٦ 

  یو بل دروند تــن ســـو کنــvو افســوس هیهــات
ــیض وو ــرو ف ـــوندلی ډې ــې مـــ ــه چ ــه تدریس   ل

ــــ�م مباهـــاتKـــې هـــم پـــه شایـــزه    ـردۍ کـ
  ې د پ(ــتون وویــnول کــ�ه وړه، فکــر و عــــمل 

ــــ�ی  ـــوقـــف کــ ــــوه ېی ـــات ېوو پــ ـــه حی   ت
  زمانـــه راتـــه لـــه خ(ــــــمه ســــــره و شـــنه ده

ـــتـــه وا زړه  ــــه مـــ�تی ــــ�ی:ي پـــ   ې نـــه ســ
ــه  ــاریخ ت ــو ت   وم چـــــورت وړی ېې د م�ینــی

  نــد کــــ� پــه اثبــاتKپه دې فرد کــې gــان >ر 
  ې وخـــوتیـــزړه د "ویـــر" دوه واره ولوېـــد"اه" 

  "پ(ـــتونزوی حبیـــب هللا جـــاج ســـــو وفـــات"
Xمرصــع د حــل پــه اړه وايــي  هوتک د وروست

ــوه  ــې دا ي ــدي چ ــي ابج ــاده ده چ ــاریخي م ت
ــارزcــت  ــر) زړه (ی)  ۱۴۲۳ې ي ــ:ي. د (وی کې

الس ته راgي. د ) ۲۰( ،يشدوه واره  ېچ ید
کې:ي. دغــه ) ۲۶. دواړه (ید) ۶(اه) ارزcت (

د (ولوېــد) او (وخــوت) پــه قرینــه لــه  ېعدد چ
پــاتې:ي او  ۱۳۹۷، يش>خه منفــي ) ۱۴۲۳(

اد حبیــب هللا جــاج پ(ــتونزوی د دا د ارواcــ
  .)۲۱ی(وفات کال د

تر رسليک الندې يې د خپــل عمــر شومه دم پلوشې"  د"د استاد يوه مقاله چې 
په وروستيو کې ليکلې، >و تاريخي واقعيتونه او د خپل ژونــد يــو دردوونکــى داســتان 
يې په کې بيــان کــ�ى چــې دلتــه يــې يــوه برخــه د هغــه د نــ¦ د §ــونې پــه توKــه لــه 

  وستونکو رسه رشيکوم:ل
ــې د ېوم ل ۱۳۸۵ د" ــتنX، يعن ــتې وروس ــدۍ د مياش ــال د لين ــز ك ــز ملري :دي

nولــو  شپه د ((يلدا)) شــپه بــويل او وايــي چــې د كــال تــر خلك دا پنجشنبې شپه وه.
خرس كره جنغلبازيو ته  هغه زوم دپاره چې د دا شپه د ،ده ساعته۱۴ شپو لويه، يعنې
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ه په يــوه gانتــه كوnــه كــې پــه راز او نيــاز بوخــت وي، تلىل وي او له خپلې چنغلې رس 
  جنت، خو د ناروغانو دپاره تيار جهنم دى.

يــوه بجــه بېرتــه راوي¥  هپــ برق نه و، زه په دې شپه كې په يوولسو بجو پرېوتم او
شوم، هر >ومره ل� په ل� واوcتم، خوب چې له سرتKو وت(تېده، راپا>ېدم چــې يــو 

، له >ن` رسه املارۍ ته مې ور الس ك�، قلم او كاغــذ ه>ه وليكم. اليك� مې ول;او 
پــپ))  پــپ ((پــپ ،واخيستل، خو چې زه ليكنې ته برابرېدم، د چراغ شــور شــو مې را

يوه لنvۍ ترې جوړه شــوه او هغــه دا  ،مې خولې ته داسې >ه راغلل نو ،يې پيل ك�ل
  چې:

  خاونده برق پرې را ايله ك�ې
  ينهچراغ وړې وړې سل;X ك�ي اوس به مر

به يې ر�ا په ملبــه  يش او يا بيا يا د پخوا غوندې nپ م� هزه پوه شوم چې اوس ب
 هاو غوړنجه بدله يش او اور به واخيل. چراغ nپ م� شو چې ل: سوړ شو، بيا مې ول;ــاو 

  او پلته مې يې nيyه ك�ه.
اد ا كــ�. بيــا مــې    پاك حضور ته دوه ركعته ملــون� بيا مې د هللا ،اودس مې وك�

ن�ۍ پــه دوه  Àn مې چې ياد ته راغى، دا و چې د یلوم�ن ،و كاغذ را واخيستلقلم ا
، اراته >رKنده شوې چې د تــاريخ لــه معنــ ،ېدىل يمgدېرشو هېوادونو كې چې زه Kر 

چــا صــحيح تــاريخ نــه دى ېمفهــوم او ماهيــت رسه ســم پــه هــې� هېــواد كــې ه
يلــه دومــره درتــه ووايــي پوcتنه ترې وك�ې چې تاريخ >ه ته وايي؟ ايله ب چې   ليكىل.

nــاكليو نېyــو پــه  د   حال دا چې: تاريخ ،پې(و بيان دى)) تېرو زمانو د چې: ((تاريخ د
هغو پې(و، په زماt تسلسل والړ بيان دى چې پې(ېدل يې >رKند وي. بې  ترتيب د

ېyو بيان gكه تاريخ نه دى چې د تــاريخ اســايس nــÀ پــه صــحيح زمــاt نو قيقله د
  ترمن� رابطه ده. پې(و تسلسل كې د

بنيــادي ميالنونــو  د برشي ژوند اسايس ت;الرې او په انساt چارو كــې د ختاري
رول او yــد تاريخ وظيفه زموږ د هغو nولو اع�لــو كن �ي او موږ پرې پوهوي.ېماهيت >

  رهن�يي ده چې آينده جوړوي.
:ي ېــnاكــل ك   حيثيت او مقــام پــه وســيله هغو واكمنانو د تاريخ معقول س� د د

دنــده دا    چې قدرت او اقتدار وررسه وي او په مهــارت رسه يــې اســتع�لوي. د تــاريخ
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ـــواهـــم ده چـــې  ـــات تق ـــه مكاف ـــزا  ،او فضـــيلت ت ـــه ج ـــدي ت ـــد چلن ـــت او ب   جناي
  .")۲۲... (ورك�ي

دا ليک د ډېــر تــاريخي او دينــي ارزcــت وړ دی، پــه حقيقــت کــې يــو عاجزانــه 
روستي عمر کې يې د استاد د قلــم سپارcت او وصیت هم حسابېدای يش، چې په و 

  ن(ه او د ن¦ غوره §ونه هم بللی شو.
  پايله

پوهنمل حبيب هللا جاج پ(تونزوى د هېــواد لــه هغــو علمــي شخصــيتونو >خــه 
دى چې کلونه کلونــه يــې پــه کابــل پوهنتــون کــې علمــي خــدمت کــ�ی، پــه زرKونــو 

و رسه اشنا کــ�ي، محصلينو ته يې د پوهې فيض رسېدىل، هغوى يې د ن�ۍ له ادبيات
د ادo تيوري، ادo کره کتنه، ليکوايل، مفاهمې او سي�نتيک مضامينو پــه اړه يــې 
بکر او اپvې� معلومات او نظريات هېواد ته را انتقال او خپلو محصلينو تــه ور رســويل 

  دي.
  وړانديزونه

که چېرې کابل پوهنتون د اســتاد جــاج دريس چيپرتونــه او ناچــاپ مقــالې  •
او نورو خپرونو کــې چــاپ شــوي، راnــولې او پــه يــوه nول;ــه کــې خپــرې  چې په وږمې

 ک�ي، yKه به يې عامه يش.
تــه  ۵۷۴هغه اصطالحات چې استاد جــاج ژبــاړيل او >ېــ�يل او شــمېر يــې  •

اصــطالحات چــاپ شــوي، پــاتې نــور دې يــې هــم د  ۴رسې:ي، چې له دې >خه يې 
 استاد د کورنX په همکارۍ چاپ او خپاره يش.

د ډېرو کسانو الرcود استاد پاتې شوى، نــو د خپلــو شــاKردانو  نوموړى چې •
پر مونوKرافو او تيزسونو يې د الرcود استاد په توKه نظــر ورکــ�ى يــا دا چــې پــه gينــو 
آثــارو يــې تقريظونــه او رسيــزې ک(ــيل، هيلــه ده، دغــه ډول ليکنــې دې د هغــه کــوم 

  شاKرد راnولې او په يوې جال مجموعه کې چاپ ک�ي.
اثــر » >لــور بحثونــه«کې چې د هغه د بل اثــر » د فولکلور تاريخچه«د استاد  •

کوم تکراري بحث راغلی، د دې کتابونو په بيا چاپ کې دې پام ورتــه ويش او حــذف 
 دې يش.
د اســتاد جــاج د اصــطالحاتو پــه اړه د ماســرتۍ يــوه محصــل تېــزس ليکــل  •
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 شوی، هيله ده د ليکوال له خوا چاپ او خپور يش.
  مأخذونه

۱ .o يس o  کــې ومــ�، ۸۴وېبپا�ه، استاد حبیب هللا جاج پ(تونزوی په Xکلنــ 
)http://www.bbc.com/pashto/afghanistan-43702774( م کـــــال د ٢٠١٨، د

  مه)٢٠هـ ش کال د وري ١٣٩٧مه (د ٩اپريل 
ب هللا جاج پ(تونزوى (>لور بحثونه)، صميم مجيب الرحمن ام�ي، د حبي. ۲

  هـ ش کال، د کتاب وروستX پ(تي.١٣٨٦، : کابلادn oولنه
هـــ ش کــال د غــويي ١٣٩٧د >ې�نوال محمد نبي صالحي قلمي يادcــت، د . ۳

  مه.٣٠
هـ ١٣٨٦، : کابلحبيب هللا جاج پ(تونزوى، >لور بحثونه، صميم ادn oولنه. ۴

  ب مخونه. -ش کال، الف
    خرت اژانسبا. ٥

)http://www.bakhtarnews.com.af/pashtu/culture/item/68302(.  
 کلنــX کــې ومــ�، ۸۴وېبپا�ه، استاد حبیب هللا جاج پ(تونزوی په  o o يس. ٦

)http://www.bbc.com/pashto/afghanistan-43702774( م کـــــال د ٢٠١٨، د
  مه).٢٠هـ ش کال د وري ١٣٩٧مه (د ٩اپريل 
  د >ې�نوال محمد نبي صالحي قلمي يادcت.. ۷
، تاند وېبپا�ــه د استاد حبیب هللا جاج پ(تونزوی م�ینهپوهندوى آصف بهاند، . ۸

)http://www.taand.com/archives/106219 مه.١٢م کال د اپريل ٢٠١٨)، د  
  ).Baryali Bajawriد استاد بريايل باجوړي فېسبوک پا�ه (. ۹

اجمل cکىل، اوبه خلــک (خــاکې)، ســقراط د زمــانې، کالســيک خپرندويــه . ۱۰
  نه.مخو  ۱۶ -۱۵هـ ش کال، ۱۳۹۶نن;رهار،  :nولنه

  ).Abdul Ghafoor Liwalد >ې�نوال عبدالغفور لېوال فېسبوک پا�ه (. ۱۱
  د >ې�نوال محمد نبي صالحي قلمي يادcت.. ۱۲
  حبيب هللا جاج پ(تونزوى، >لور بحثونه.. ۱۳
د فولکلور تاريخچــه، حبيــب هللا جــاج پ(ــتون زوى، د دويــم خپــراوي پــه اړه . ۱۴

  هـ ش کال.١٣٨٧، : پې(وريادcت، دانش خپرندويه nولنه
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  مخ. ۱۷اوبه خلک، . ۱۵
  د >ې�نوال محمد نبي صالحي قلمي يادcت.. ۱۶
  ).Latif Yadد لطيف ياد فېسبوک پا�ه (. ۱۷
  "په ادبياتو کې داسطورو >ي�نه"؟ اکرب کرKر، ولې . ۱۸

http://www.taand.com/archives/97431 ، مه.١٣م کال د اکتوبر ٢٠١٧د  
  >لور بحثونه، ج مخ.. ۱۹
ــه، . ٢٠ ــد وېبپا� ــاد تان ــر ي ــتونزوی پ ــتاد پ( ــار، د اس ــد زی ــاور احم ــد مج  پوهان

)http://www.taand.com/archives/مه.١٥م کال د اپريل ٢٠١٨)، د ١٠٦٣١٠  
د اســتاد حبیــب هللا جــاج پ(ــتونزوی د م�ینــي پــه  ،معصــوم هوتــک محمــد. ٢١

 ، تاند وېبپا�ه  مناسبت
)http://www.taand.com/archives/106118 مه.٩م کال د اپريل ٢٠١٨)، د  

حبیـــــــــب هللا جـــــــــاج پ(ـــــــــتون زوی، د شـــــــــومه دم پلوشـــــــــې،   .٢٢
http://loyghar.bloguna.tolafghan.com/posts/م کــــــــال د ۲۰۰۸، د ٤٠٩٥

 مه.۳۰جنوري 



 

    ٢١ 

  

 
  اجمل �کىل ډاک�رپوهندوى 

  

  دوديزه آرپوهه
  

  لن�يز
دوديزه ارپوهه له تاريخي پلوه د کلمو پر ري(و غ:ې:ي. کله چې د ري(ــې بحــث 

 بحــث علــت nــولنيز پــر کلمې يوې د رپوههۤ◌ دوديزه  راgي: نو تاريخ هم راداخلې:ي.
 کلمــه يــوه زاويــې دې لــه يــې مخــې لــه چې جوړوي، داستانونه ورته بالعموم او کوي

 خــو نورو؛ او اشخاصو او شيانو د يا دي نومونه gايونو د يا کلمې دا. ده شوې رامن5ته
 کــوي؛ نــه دهاســتفا نــه اصولو علمي له ژبپوهنې تاريخي د آرپوههدوديزه  چې >رن;ه

  . دى نه وړ منلو د استدالل اړه په کلمو د يې کې مباحثو علمي په نو
 رسيزه

په نولسمه پې�ۍ کې د دوديــزې ژبپــوهنې پــر وړانــدې تــاريخي ژبپوهنــه راوالړه 
شوه. دې نوې ژبپوهنې ژبې ته له تاريخي زاويې نه وکتل او د فرهنــ` د بــل هــر اړخ 

qKله، چې بېالبېلــې دورې لــري او پــه بېالبېلــو غوندې يې ژبه هم بدلېدونکي پديده و 
ناوې تــوپ� لــري. پــه دې عدورو کې يې Kرامري جوړcتونه او د کلمو زېرمه، بqې او م
او بدلونه يې خرب اوســو.  ءتوKه پر يوه ژبه هله cه پوهېداى شو، چې له تاريخي منشا

 تــرمن� ژبــو يريــاياد تاريخي ژبپوهنې مشهور عاÃ وليم جونز د سانســکريت او نــورو 
داســې د ژبــو تــاريخي پرتلــې تــه الر هــواره شــوه.  او وليده همرن;ي وييزه او جوړcتي

تاريخي ژبپوهنې د بېالبېلو ژبو د کلمو د ري(و د پېژندلو او ورتــه وايل لــه مخــې ژبــې 
ډلبندي ک�ې. کومو ژبو چې له تاريخي پلــوه Kــv خصوصــيتونه لــرل، خپلــوانې ژبــې 
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 چــې کــورنX ريــايي: هنــدو انX کــې وشــمېرل شــوې. مــثالًوبلل شوې او په يــوه کــور 
  . راgي په کې ژبې آريايي

 تــاريخي علمــي لــه او کــوي لyــه ري(ــو تــاريخي د کلمــو د هــم رپوهــهدوديــزه آ 
 مهم ترمن� آرپوهې دوديزې او ژبپوهنې تاريخي د خو وي؛ روانه موازي رسه ژبپوهنې
علمــي اصــولو لــه مخــې عمــل خي ژبپوهنه علم دى، چې د تاري. دي موجود توپ�ونه

کوي. تاريخي ژبپوهنه د کلمو ري(ه په داستانو او کيســو کــې نــه Kــوري، gکــه چــې 
کلمې د پې(و ايجــاد نــه دي، بلکــې داســې nــولنيز تــ�ون دى، چــې خلکــو پــرې رسه 
هوک�ه ک�ې. پر دې بنس� تاريخي ژبپوهنه دکلمو او Kرامري جوړcتونو پــر تــاريخ پــه 

 د مخــې لــه بېل;ــو د کــې ر�ــا پــه رونوي ژبپوهنه د علمي آ مجرده توKه غ:ې:ي. تاريخ
ې تــر يــوې بېل;ــې gيا دواړو پر بدلون غ:ېــ:ي؛ خــو دا بــدلون يــوا معناوو بqو، د کلمو

) نظام پر ډېرو بېل;ــو مســلط وي او د Diachronicمحدود نه وي، بلکې د >و مهايل(
 يوه منظم سيستم په توKه په ډېرو بېل;و کې gان cيي.

  همیت او مربمیتد �ې�نې ا
پوهــه د تــاريخي ردوديزه آ د دې >ې�نې اهمیت او مربمیت په دې کې دی چې 

ژبپوهنې علمي اصول نه مني او نه د کلمو د بqــې او معنــا بــدلون تــه علمــي پاملرنــه 
کوي. په دې کې هره بېل;ه البته چې منطق لــري؛ خــو دا منطــق علمــي نــه، وليســ 

ې کيســې غونــد متلونــو د لکه شا تر بېل;و اتروزي د کې رپوههبنس� لري. په دوديزه آ 
 وليســ اړه پــه کلمــو د رپوهــههم موجودې وي. په دې توKه ويالى شو، چې دوديــزه آ 

 ارزcــت توKــه پــه توکيــو فوکلــوري د وايــو، پان;ه ورته چې >رن;ه نو ده؛ پان;ه او پوهه
  .  يش خوندي چې ده، په کار او لري

او بايــد خونــدي يش، يــو  لــري ارزcــت وليس رپوههپر دې رسبېره چې دوديزه آ 
بل ارزcت هم لري او هغه دا چــې پــه دې طريقــه مــوږ لــه ژبــې رسه علمــي چلــن تــه 

  متوجه کوي. 
  د �ې�نې موخه

 ژبنــي پــه بنســ� رپــوهېد دوديــزې آ د دې >ې�نې موخــه پــه دې کــې ده چــې 
 وخــ دي؛ اړونــدې ژبــو پرديــو يا م�و د او پخوانX ډېرې کلمې زياتره. دى کې التباس
وينــي او کلــه ورپســې  التبــاس رسه ژبــې موجودې له اوسېدونکو د يې آرپوهه دوديزه



 دوديزه آرپوهه
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: ''تکتو'' په ســوييل پ(ــتونخوا کــې د يــوه غــره نــوم دى. تــاريخي کيسه جوړوي. مثالً
ژبپوهنه وايي، چې ''تو'' لکه په ''جغتو'' او داســې نــورو کلمــو کــې د gــاى روســتاړى 

'' او ''تو'' له کلمو رسه د التباس له مخې داسې دى؛ خو gايي خلکو د پ(تو د ''تېکه
ان;ېرلې، چې د يوې نجلX يخني کېده؛ نو دې غره ته يې ورتو کــ�ل، چــې تېــک والړ 

  يې، له ما دې ملر پ� ک�ى. د دې غره کيسه به په الندې ليکنه کې راgي. 
  د �ې�نې پو�تنې

  په دې >ې�نه کې الندې پوcتنې پوcتل شوي:
   ده؟ ه> آرپوهه دوديزه �
  کوي؟ بحث >ه پر �
   دي؟ علمي >ومره يې مباحث  �
  دى؟ >ه ارزcت ارپوهې دوديزې د �

او دې ته ورته کوچنX پوcتنې په کــې مطــرح شــوي چــې النــدې يــې gوابونــه 
  موندالی شو. 

  د �ې�نې میتود
په دې >ې�نه کې تــر ډېــره لــه ترشــیحي تحلــیيل او د اړتیــا پــه صــورت کــې لــه 

  ستفاده شوې ده. انتقادي میتود >خه ا
  آر ويونه: -۱

  .تحول تاريخي کلمو د نومونه، gايونو د رپوهه،تاريخي ژبپوهنه، دوديزه ا
  دوديزه آرپوهه پر �ه غ"ې"ي؟        -٢

"د کوnې cار چې د کومو غرونو په کال کې را�K دى، پــه هغــو کــې د يــوه غــره 
نــو اوســېدونکو خلکــو نوم (تکه تو) تکتو دى، چې شايد د دې په شاوخوا کــې پــه لکو 

کې به ډېرو کمو د دې پر معنا غور ک�ى وي او ممکن دى، هې_وک هم په >ه نتيجه 
ترڅ کې (متل) زموږ مرسته کــوالى يش، خــو اول د يــوه متــل  ېنه وي رسېديل. په د

  پرس منظر:
دا غر يوه دره لري چې د بوستان و خوا ته يې الره ده، چې د کوشــنX درې پــه 

د دغې درې و يوه اړخ ته په پخوا زمانه کې يــو کــور و، چــې ورتــه لــه نامه مشهوره ده. 
يوې خالصې او ميداt سيمې >خــه يــوه نجلــX د ژمــي پــه موســم کــې هغــه وخــت 
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راواده شوله، چې ال دې غره >ه نوم نه درلود. د غــره ژمــى خــو هســې هــم ســوړ وي، 
تــه غــره د ملــر  هــرې خــوا کې، چې تقريباً ه پيتاوى(ملر >ريکى) gکه زياتره نه وي پ

لس بجــې ملــر راخېــژي  -مخ نيوىل وي، نو په دې دره کې هم يو خو سهار نهه نيمې
دولس بجې چــې زوال رشوع يش، نــو بېرتــه د ماسپ(ــ� ســايې  -او بيا يوولس نيمې

راولوې:ي او د ملــر ســرتKي وډره يش. مــازي;ر >لــور بجــې خــو بيــا کــ� مــ� داســې 
لــس Kنyــو کــې  ، يعنې د ورgې په تقريبــاً cکاري چې Kويا د ماcام تيارې وغوړېدې

غوnې دوې يا درې Kنyــې رو�ــا يــا ملر>رکــى وي. د ژمــي پــر پار(موســم) Kويــا >لــور 
  مياشتې دغه کيفيت وي.

نو يوه ورځ چې په دره يا غره کې را�Kه دغه نــاوکX د يــخ لــه الســه ډېــره زياتــه 
  تن;ه شوله؛ نو و غره ته داسې مخاطب شوه: 

  (تکه تو) تيکه تو
(تېک) په لغت کې و نېغ خو و بيهوده والړ چا ته وايي او د (تو) معنــا ده لعنــت 

 !اى بــې مقصــده يــا بــې کرامتــه والړ غــره :يا پې�، چې د دې nولې کلمې معنــا شــوه
رو�ا محرومــه له درباندې لعنت دې يش، چې دن` والړ يې او ستا له السه هم د ملر 

  فاده نسم کوالى.يم او هم يې له پيتاوي يا حرارت >خه است
د (تکتو غره) د دغه نامه تصديق د پ(تو له يوه بــل متــل >خــه هــم کېــ:ي، پــه 
کوم کې چې رسبېره پــر (تکتــو) د درو نــورو عالقــايي غرونــو لکــه د مســلېغ، اجــرم او 

  خواجه عمران بابا نومونه هم راغيل دي، چې په دې ډول دي:
نشــته خــو اجمــران بابــا تــه تو پر تکتو، مسلېغ لکه چاکو، په اجرم کې مو gاى 

  gو.
په لوم�ي او دويم متل کې پر تکتو غره باندې (تو) ويل شوى دى، چــې مطلــب 
يې دا شو چې د ناوکX له خولې راوتــىل تــورى د تکتــو غــره وجــه تســميه Kرgېــدلې 

اوسې:ي. د (کــامې) او (قــامې) کې ه پکامې ته gکه کامه وايي چې هر قام ) ۱(ده."
(هرقامه) تصور راپيدا ک�ى او د هر قامه qKلو دليــل رسه يــې  ترمن� تلفظي التباس د

مرسته ک�ې. gينې خلک وايي چې دلته کعبه جوړېده؛ خو چې gمکه يې کچ کــ�ه، 
کمه وخته. دلته هم د کامې، کعبې او کمې ترمن� د تجانس لــه املــه ولــس دا معنــا 

  ورک�ې.
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وړوي. په دې تصــور کــې د gايونو د نومونو په اړه دا ډول تصور دوديزه آرپوهه ج
نومونې(تســميې) د معنــا لــه پلــوه پــه دوو ډولــو  تلفظــي همرن;ــي مهــم نقــش لــري.

  وايي:تتې او بل ډول ته  �ېوېشالى شو، چې يو ډول ته يې محمد رضا باطني ر 
ې له مخــې يــې پــر معنــا q" له ر�و کلمو مو موخه هغه کلمې دي، چې د غ: يا ب

چــې تلفــظ يــا بqــه يــې رارسه د معنــا پــه  ېتــوپوهې:و يا يــې حــدس ووهــو. بــرعکس ت
) هغــه کلمــې دي، چــې transparentپوهېدو کې مرسته ونه ک�ي. په بله وينــا ر�ــې(

) کلمــې دا opaque(تــېnوله يا >ــه نــا >ــه معنــا يــې لــه بqــي رسه تــ�او ولــري؛ خــو ت
رسو ورتــه : سپينغر چې له نومه يې پوهې:و، چې سپ� غــر مثالً")g )۲ان;�نه نه لري.

د تورو ډبرو د درلــودو لــه املــه پرې د واورې د موجوديت له امله وايي. همداسې کال 
. استاد رشاد په (جغرافيايي ياداcتونه) کې وايي: ''په اوستا کې راغــىل د غــره تور غر

دغه اوسنى ســپ� غــر، چــې پــه نن;رهــار کــې واقــع دى او  spita-gaona-gairiنوم 
  )۳(ه بويل.''اوس يې هم پ(تانه سپ� غر يا سپينه غر 

د gينو gايونو نومونه چې وروسته اي(ودل شوي، هغه يوه معنــا لــري. همدا راز 
دي چــې د  gايونــه: هسکه مېنــه، شــ� ډنــv او داســې نــور؛ خــو gينــې داســې مثالً

د ابوالخ� gالند په اند: "... پــه پيــل کــې هــر هغوى نومونه له پخوا نه راپاتې دي او 
>ه معنا درلــوده، خــو د وخــت لــه تېرېــدو رسه رسه د  اد جوړېدو په وخت >ه ن ۱توري

خلکو د gينو تورو معنا هېره شــوله، چــې اوس کــه >ــه هــم gينــې نومونــه يــا الفــاظ 
وخــت پــه gکــه چــې   )۴(موجود دي، الکن په مطلب يې زيــاتره خلــک نــه پــوهې:ي"

؛ خو خلک په دې نومونو کې هم معنا Kوري. يد ه راغيلونکې شکيل بدلونه وخت پ
: د ستاليف په اړه د gينو پوهانو وينــا ده چــې دا ''ســتا لپــه'' ده، gکــه چــې پــه مثالً

ستاليف کې زيارت دى او زيارت ته د دعا لپــاره خلکــو الســونه لپــه کــوي؛ خــو مــا لــه 
استاد حبيب هللا جاج پ(تونزوى نه اورېــديل وو، چــې يــوه ورځ لــه مشــهور ختي5پــوه 

له يوه gايي اوسېدونکي نه مو د ستاليف رن رسه ستاليف ته تلىل وم، چې ېمارKنست
رن تاييد کــ�ه، ېمارKنست ".: "اينجا ان;ورستان بودد نوم د معنا پوcتنه وک�ه. هغه ويل

چې ستاليف په يوناt کې ان;ورو تــه وايــى. يونانيــان چــې دې ســيمې تــه راغــيل او 
                                                

  .مراد يې کلمه ده ۱
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د دوديــزې ان;ور يې ليديل؛ نو د ستاليف نوم يې پرې اي(ى؛ خو د ''ستا لپــه'' خــربه 
  آرپوهې استازي کوي.

ابوالخ� gالند د (تکتو) د نوم په اړه روايت له مــال عبدالســالم ا>کــزي بابــا نــه 
کوي: "و ما (gالنــد) تــه د نــاوکX دغــه متــل او پــس منظــر د ســيمې د نــامتو شــاعر 

ــا ــزي باب ــالم ا>ک ــال عبدالس ــاد م cــوىف  اروا ــوري  ۲۴(املت ــولې ۱۹۷۴جن ــه خ ) ل
معنا دا ده چې نالوستي و�Kي >ه، چــې پوهــان هــم پــر دې رارسېدىل دى.". د دې 

ناعلمي وليس روايتونو باور کوي او آن جوړوي يــې. بــاطني پــه دې لــ� کــې د برهــان 
قاطع بېل;ه ورکوي، چې د ډېرو کلمو عامياt اشتقاقي وجهــې يــې راخيســتې دي، 

هغــه چې په دې کې يوه د (خدا) کلمه هم ده: "د خــود آ لنــvيز(مخفف) دى، يعنــې 
) راغــىل... چــې د xwadayخپلــه راغــىل. خــدا د پهلــوي لــه خــوداى(ه کس چــې پــ

م هــلــه خــود رسه اړيکــه لــري؛ خــو دو  xwaلرغونې ري(ې په اړه يې ويالى شو، چــې 
يې  له آمــدن(راتلو) رسه هــې� ډول تــ�او نــه لــري، بلخــي لــه توانېــدلو رسه  dayتوک 

  )۵( همري(ه دى.
  و په حواله دهخدا وايي: د غزل په اړه د بېالبېلو قاموسون

سستی آوردن سگ و آن چنان باشد که چــون بــه گــرف° نزدیــک شــود، آهــو از 
ترس وی بانگ کند پس ســگ بــازگردد. (منتهــی االرب) (از اقــرب املــوارد). متحیــر 

  .تاج املصادر بیهقی)(شدن از بانگ کردن آهوبره در روی بره
د ل;ېدو يــا د تــازي ســپي تــر بان` هغه زKېروي يا فرياد ته وايي چې په غيش  

(د هوســX د بچــي) لــه خــولې وgــي، چــې دا چغــه لــه درده او  ليدو وروسته د غزال
  اغېزه ډکه وي. غزل د اغېز له امله پخوانو ادبپوهانو له همدې کلمې راوqK Ìىل.

د نن;رهار په ک:ه کې د ''ک�سو'' په نامه يو خوړ دى چې په اړه يې gينو پوهــانو 
و، چې دې ته gکه ک�سو وايي، چې الروي ترې پــه کــ�س تېرېــ:ي؛ نظر >رKند ک�ى 

  .قره سو'' ترکي کلمه ده چې ''تورې اوبه'' ته وايي  خو دا په اصل کې ''
پر دې رسبېره د (تو پر تکتو، مسېلغ لکه چاکو، په اجــرم کــې مــو gــاى نشــته؛ 

ومــومي. خو اجمران بابا له gو) په مرسته ه_ه کوي، چې د خپلې خربې لپاره ســند 
د تکتو د نومولو تر شا کيسه وليس ده. د يوه gاى د نوم په اړه چې مســتند تــاريخي 
سند نه وي، دوديزې آرپوهې تــه مخــه کــوي او پــه دوديــزه آرپوهــه يــې پــه اړه وليســ 
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  روايتونه راnولوي، چې بنس� يې په تلفظي التباس والړ وي.
ى د نوم روستاړى دى، چې په ' د gا په ''تکتو'' کې ''تو' وايي، رپوههخو علمي آ 

  )۶( .جغتو، چنارتو، اوبه تو، ارKه تو او تکته تو کې هم ليدل کې:ي
، شــوى د پ(تنو جــد امجــد قــيس تــه منصــوبپه gينو روايتونو کې د کيس غر 

نامــه د پ(ــتو د چې له حرضت پيغمرب رسه يې ليده شوي وو؛ خو >ې�نې د قــيس پــه 
حلــيم د کيســ غــره پــه اړه پــه يــوه ان5ــوريزه  جد امجد په نامه >وک نه پيژt. صفيه

(د کيس په غــره کــې) د ډبــرو يــو اوږد پــروت >لــی دی.  ليکنه کې کاږي: ''هم دلته
وايــي. خلــک وايــي چــې دا ” کس Kــور“دې >يل ته خلک د قېس په نامه ياد سوي 

قېس يو صحاo و او له مرKه وروسته دلته cخ ک�ل شوی و؛ خــو د دې خــربې هــي� 
وايي دا د يو Kور په شکل ” Kور“ه، ولې چې د ډبرو کوم >يل ته خلک کوم سند نشت

  فyه پوري) nي� دېوال دی.''15ته تر  12د يوه اوږده ( ېنه دی جوړ بلک
صفيه حليم د کيس په همدې ليکنه کې د کيس د غره د يــوه بــل gــاى پــه اړه 

او يــوه ډېــره >خه پر ل: واnن د غره هوار مېــدان پايتــه رســې:ي ” قېس Kور“وايي: ''د 
ژوره کنده ده چې >و کلومېyره به ژوره وي. د دې کندې رسه دوه نــيم ميyــره النــدې 

وايــي. د خلکــو کيســه ده چــې د ” ســلې�ت تخــت”يوه چوتره ده چې خلــک ورتــه د 
سلي�ن (پېغمرب) باچــا تخــت دلتــه کېناســته او د دې تخــت يــو پ(ــه پــر دې چــوتره 

  ١ي سند نه لري.''خو دا خربه هي� کوم تاريخ ،ل;ېدلې وه
"د gايونو نومونه چې بالعموم لرغوt دي او د نومونې المــل او تــاريخي شــاليد 
يې هېر شوى د ى، د دوديزې آرپوهې مهم مبحث دى. تربېز gينې له تب او رېز نــه 

کې س�ې:ي! همدان gينې د همــه ه مرکب qKي، يعنې هغه gاى چې د انسان تبه پ
دانا او پوه دي. د مشهور غــره يې ى چې nول خلک او دان مرکب qKي، يعنې هغه gا

بېستون په اړه gينې وايي چې لــه بــې او ســتون نــه جــوړ دى، يعنــې بــې ســتنو، پــه 
ستان) نه جوړه ده، چې د خداى د gــاى معنــا +داسې حال کې چې دا کلمه له (بغ
: "په مفاتيح العلوم کــې يــې پــاريس هد baghistanaلري او د لرغونې پاريس بqه يې 

او gينو عرب پوهانو بهستون بلــىل  ىنوم بغستان او په معجم البلدان کې بهستان د
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، چې د غ:يزو بدلونونو په پايله کې په بيستون اوcتى. gينې خلــک ســمرقند ۲دى."
م تــوک يــې د (قنــد و شــکر) پــه معنــا اخــيل. پــه هد سمر او قند مرکب qKي، چې دو 

qشوې ب oــار معنــا لــري، لکــه داسې حال کې چې (قند) د (کند) عرc ه ده، چې د
  )۷( په تاشکند کې هم ده، چې دا له خوراکي قند رسه هې� ت�او نه لري.

  محمد رضا باطني د دوديزې آرپوهې په اړه وايي:
دوديزه آرپوهه د ناخربو کسانو له خوا د کلمې د غ: او معنا تــرمن� د اشــتقاقي، 

کلمــې پــه ر�ــو  تــېپــه دې ډول تترکيبي او مجازي اړيکې د پيدا کولو ه_ه ده، چې 
انيزه ان;ېــزه پيــدا کــ�ي، عــهغو واړوي. خلک ه_ه کــوي چــې کلمــو تــه رغ(ــتي يــا م

نــاعلمي ه_ــه ده، چــې د دا چــې  داسې ان;ېزه چې واقعيت نه لري، gکــه خــو وايــو
اړيکو د پيدا کولو لپاره يې د غ:يز بدلون له علمــي اصــولو او پــه nولــه کــې د ژبــې لــه 

ه اخيســتل کېــ:ي، بلکــې شخيصــ حــدس او Kومــان او ذوق او واقعــي تحولــه کــار نــ
استاد رشاد ) ۸(کې کارې:ي، چې د ژبې پر تاريخي واقعيتونو نه وي والړ. ه استنباط پ

خذ د ايزپ(نيکه) أ په ''جغرافيايي يادcتونه'' کې د ''قديم هندوستان کي تاريخ'' په م
چې لــه اســالمي پــوهې په اړه ليکي: ''ايزپ اوس د يوسف اوcتى شکل qKل کې:ي، 

(زمانــه کــې) دا نــوم پــه  م;ــر مــوږ د دوو زرو کــالو پخــوا ،رسه بايد پ(تو ته راغىل وي
اراکوزيايي پاچهانو کې وينو. تر ''ماوس'' وروســته ايــاز ايــزس او تــر هغــه وروســته دوه 

  )۹( پاچهان د ايزپس په نامه په دغه کورنX کې تېر شوي دي.''
کلــه داســې مســخه يش،  معناوې او بqې کلمو gينو د م� په رپوهېآد دويزې 

  چې له اخالقي پلوه ترې ابتذال >ا>ي، چې په دې ليکنه کې يې نشو راوړاى. 
  د دوديزې آرپوهې ډولونه: -٣

محمــد رضــا  چــې لــري، پــايلې ډولــه درې چلن رپوهېله کلمو رسه د دوديزې آ 
  : نه بويلډولو  ېدر  ېآرپوه ېدوديز يې د باطني 
  ې معنا-يوا -١-٣

ې په معنا پورې محدوده يش او په بqه کــې يــې بــدلون gچې دوديزه آرپوهه يوا
رانه ويل. gينې خلک ناخدا(ما�و) له نا او خدا نه ترکيب شوى qKي؛ خو دا په اصــل 

 (د کي(تX >(°) معنا لري. کې د ناوخدا لنvيز دى، چې د خداى ناو يا
                                                

  په برهان قاطع کې د بيستون پر کلمه د دکرت مع� ملنيک ۲
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  :انيز بدلونعشکيل او م -٢-٣
: د وهــه پــر معنــا رسبېــره د کلمــې بqــه هــم بــدلوي. مــثالًکله ناکلــه دوديــزه آرپ

نــه راوÌ، چــې  brydgruma(زوم) د لرغــوt ان;لييســ لــه bridegroomان;لييس 
د س�ي معنا لري. د بدلون پــه  guma م جز يې هد ناوې او دو  brydلوم�ى توک يې 

م هــد س�ي په معنا له کــاره ولوېــده او پــه دې توKــه د دې کلمــې دو  gumaبه� کې 
رسه، چــې د gــوان  groomلــه  gumaتوک تت شو. خلکو د دوديزې آرپوهې په م� 

په معنا دى، يو وKا�ه. په داسې حال کې چې دا دواړه کلمې لــه تــاريکې او اشــتقاق 
پلوه هې� ت�او نه لري. په دې توKه دوديزې آرپوهې د کلمــې بqــه او >ــه نــا >ــه معنــا 

 بدله ک�ه.
د بqې او معنا توپ� وينو. خلک وايــي، چــې د دې د ''پنجشېر'' په مورد کې هم 

tمعنا پن5ه زمري ده؛ خو استاد رشاد يې راته تاريخي ري(ه راپېژ :  
چې اوس موږ هغه د پنجش� په نامــه يــادوو، زوړ او پخــواÏ نــوم  '' كومه سيمه،

غره يا  چې دى د وركوي او هېر، ايې پنجه� دى، په دې كې پنج د (پن5ه) عدد معن
چې تقريباَ اووه سوه كاله مخكې پــه دې الره بانــدې  ې معنا cندي. ابن بطوطهد در 

Ñموږ د اندراب له الرې >خه پنجهــ� تــه ورســيدو او هلتــه : ''ت� شوى دى، هغه لي
يوه س�ي له طرفه ميل�نه شوو او هغه زموږ ډير عزت وك�، بيا موږ د  په يوه لن;ر كې د

معنا خمســه جبــال ده، چــې پــه عــرo ژبــه كــې د د پنجه� '' پنجهېر درې ته ننوتو.
  پن5و غرونو معنا لري.

ر ذكــر كــوي. همدارن;ــه ېــcــكال cايســت او طــراوت ډ ابن بطوطه د پنجهــ� د
دې gاى نوم پنجه� ذكر ك�ى دى. دلته د هېــر  ابوريحان الب�وt زركاله مخكې د

ره معنــا لــري غ په سانسكريت كې د كلمو مبدل ده، gكه �Kي �K او �Kي كلمه د
:ي، كله كله (ك) پــه (ه) بانــدې هــم ېاو اوس په پ(تو كې هغه په دغه شكل تلفظ ك

غــره معنــا  Kــره پــه رويس، بــالرويس، اوكراينــي او بلغاريــايي ژبــو كــې د  اوړي. مــثالً
د  ''پــنج''نو په پنجهېر كــې  ،:يېويل ك كې Kره په (هره) بqه اما په پولنvي ژبه لري،

  غره او يا درې مفهوم افاده كوي. ه� دپن5ه معنا cندي او 
چــې يــوه پــه هغــو  اوس هم پنجشېر په پن5و درو ويشل شوى دى، كه �g شو،
  )۱۰( ''كې دره هزاره ده.
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  :ې ب.ه-يوا -٣-٣
: پــه ان;لييســ ې د کلمې بqــه بــدلوي. مــثالgًپه دې ډول کې دوديزه آرپوهه يوا

د (nاپو) په معنا دي. لــه تــاريخي دوه بېلې کلمې دي، چې دواړه  isleاو  islandکې 
او اشتقاقي پلوه دا دواړه هې� اړيکه نه لري؛ خو خلکو د دوديزې آرپوهې په ر�ــا کــې 

من5نX ان;لييســ د  -کې دىه پ sچې - isleدا دواړه يو وبلل او د قياس له مخې يې 
مــورد کــې د  ېيې ترې جــوړ: پــه د islandله اماليي بqې رسه يوgاى ک� او  ilandد 
 )۱۱(ې بqه يې بدله شوه. gلمې په معنا کې بدلون رانغى، يواک

 يcاغىل باطني د پوروينو په ل� کې هم د دوديزې آرپوهې خربه کوي. د نومــوړ 
وي او خلــک يــې لــه تــاريخي جوړcــت او  تــهپه اند: ">رن;ه چــې د پوروييونــو معنــا ت

و ه_ــه کــوي. اشتقاقي وجهې خرب نه وي؛ نو د دوديزې آرپوهې په م� يــې د پېژنــدل
په ان;لييســ کــې لــه اصــويل پلــوه هــامبورKي دى،  (هامربKر) hamburger: د مثالً

gايناســتې ده، چــې  hamburger steakچې له هامبورګ cار نه راوتىل. دا کلمه د 
د (هامبورKي ستيک) معنا لري. د وخت په تېرېدو خلکو د دوديزې آرپوهې په م� د 

ham  اوburger او لوم�ۍ برخه يــې د ان;لييســ لــه  په دوو برخو وېشلېham  يعنــې
مه برخه يې د دې خوړو د تهيې په معنا اخيستې ده او ه) رسه يوه qKلې او دو خوګ(

  او نور جوړ ک�ي.'' cheeseburger doublegruger ،beefbugreبيا يې ترې 
استاد رشاد په جغرافيايي يادcتونه کې د cارونو د نومونو د بــدلون الملونــه پــه 

  ه ک�ي دي، چې gينې الملونه يې زموږ له موضوع رسه ت�او لري: Kوت
يو؛ کله چې فاتح يا مجاور قومونه د مفتوحو ملکو نومونــه پــه خپلــه ژبــه ژبــاړي؛ 

  (د ډبرو کال) په عرo جغرافياوو کې ''برج الحجار'' شوى دى.  لکه: تاش کند
ژبــې لــه فــونيتيکي دوه؛ کله کله فاتح قومونه د مفتوحو ملکونو نومونه د خپلــې 

  غوcتنو رسه سم اړوي؛ لکه: KرKان په جرجان، چ� په ص�، Kندهارا په قندهار.
استاد حبيبي د پyې خزانې په تعليقاتو کې د ام� کروړ په وياړنه کــې د راغــيل 
''جروم'' په اړه ليکي، چې دا په اصل کې Kرم و؛ خو پــه عــرo کــې چــې ګ نــه و، دا 

يــې جمــع کــ�، چــې ''جــروم'' شــو، د کنــدهار او سيســتان او  يې په جرم واړاوه او بيــا
  )۱۲(شاوخوا تودو سيمو ته وايي. 

  )۱۳( درې؛ په gينو مواردو کې د نوم بدلون cکاره المل نه لري.
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د gايونو نومونه لرغونې ري(ه لري او د تاريخي ژبپوهنې په م� يــې پــه لرغونــو 
مــ� داســې ډېــرې کيســې او  رپــوه پــهآ  ژبو کې ري(ې مونــدالى شــو؛ خــو د دوديــزې

الملونه موندالى شو، چې خلکو په يوې کلمې پسې په �KنX بqــه جــوړ کــ�ي دي. دا 
کلوري ارزcت لري او له بل پلوه مو د خپلو کلمو تــاريخي بهــ� لکيسې له يوه پلوه فو 

سيمې دي، چې نومونه يې خلکــو تحريــف  ېته متوجه کوي. په پ(تو کې داسې ډېر 
  کلمې هم دي، چې د تېزسونو په کچ پرې کار کوالى شو. ک�ي او همداسې نورې

  پايله
 بلکې لري، نه اساس علمي بحث دا خو غ:ې:ي؛ ري(و پر کلمو د رپوههدوديزه آ 

مخــې پــه gينــو کلمــو پســې کيســې  لــه التبــاس د کلمــو gينــو د انده خپله له ولس
بــدلون  جوړې ک�ې وي او له دې الرې يې د يوې کلمــې پــه بqــه، معنــا يــا دواړو کــې

 يــو رپــوهې. دا بــدلون د دوديــزې آ وايو ډولونه رپوهېراوستى وي، چې دې ته موږ د آ 
 کلمــو gــايي د قومونو سوÒنو کله: مثالً. لري الملونه بېالبېلو شا تر چې دى، مخ بل
ه کې بدلون راويل او د خپلې ژبې له فونولوژيکي امکاناتو رسه يې برابر کــ�ي او بq په

  کله يې ترجمه ک�ي.
ې د وليس پوهې زې:نده ده، په ولس کې دومره عامه وي، چــې خلکــو چ رپوههآ 

 تکتــو د مــوږ چــې وغــوړوي، سيورى هم فکر پر پوهانو د کله نته واقعيت cکارى او آ 
  .  وليدل کې بېل;ه په

 کــوي چلــن نــاعلمي رسه کلمو له رپوههپه nوله کې په دې پوهې:و چې دوديزه آ 
کــې وررسه احتيــاط ويش. >رن;ــه چــې دا وليســ  چوکــاټ پــه >ې�نــو علمي د بايد او

کلــوري لکــار ده، چــې د فو ه پوهې ته اشاره کوي؛ نو له دلچســپX خــايل نــه ده او پــ
  توکو په توKه خوندي يش.   

  خذونهأ م
۔ کوnــه، پ(تو اکېvمX بلوچستان:، م nوک)هد متلونو قصې(دو  ،gالند، ابوالخ� - ۱

  مخونه. ۳۷-۳۵ زې:دیز کال، ۲۰۰۵
شــ�ره  ،بخــارا ،بحثى در معنــا شــناىس ،کل�ت ت�ه و شفاف،ي، محمد رضاباطن - ۲

   ملریز کال. ۱۳۹۵ : تهران،دى ۱۱۵
 ١٣٨٩ : کنــدهار، عالمه رشاد اکاډ©ي ،جغرافيايي يادcتونه ،رشاد، عبدالشکور - ٣
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  مخ.  ١٢٥ ملریز کال، 
۔ : کوnــه، انپ(تو اکېvمX بلوچست ،م nوک)هد متلونو قصې(دو ، gالند، ابوالخ� -۴

  مخونه. ۳۷-۳۵ زې:دیز کال، ۲۰۰۵
بحثى در معنا شناىس۔ بخــارا۔ شــ�ره  ،کل�ت ت�ه و شفاف، باطني، محمد رضا -۵

  ملریز کال. ۱۳۹۵: تهران، ۔ دى۱۱۵
  مخ. ٥٧٦ ،جغرافيايي يادcتونه -۶
  مخ. ۳۰ ،باطني -۷
  مخ.  ۲۹ ،پاسنى اثر -۸
  ١٢ ،جغرافيايي يادcتونه  -۹

 ١٣٩٦: کابــل،دانش خپرندويه nولنه  ،د سيمو تاريخي جغرافيه ،هللا بدر، صديق -۱۰
  مخونه.  ٤٥-٤٤ ملریز کال،

بحثــى در معنــا شــناىس۔ بخــارا۔  ،کلــ�ت تــ�ه و شــفاف، باطني، محمــد رضــا  -۱۱
  ملریز کال.  ۱۳۹۵، تهران: ۔ دى۱۱۵ش�ره 

د پــوهنې ، رد عبدالحى حبيبــي پــه زيــا ،تذکره الشعرا پyه خانه، هوتک، محمد  -۱۲
  مخونه.  ٢٣٣-٢٣٢ ملریز کال، ۱۳۳۹ : کابل، وزارت د دارالتاليف رياست

 مخونه. ٥٦٦-٥٦٠ ،جغرافيايي يادcتونه -۱۳
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  رحمـت هللا حکیمي

  

  په پ(تو حمدیه شاعرۍ کې عرفا$ #کالوې
  
   لن�یز

;ه چــې په پ(تو ژبه کې حمدیه شاعري ډېره ده، خو >ې�نیز اړخ ته يې لکه >ن          
په کار ده توجه نه ده شوې. په دې مقاله کې ما لوم�ی د پ(ــتو پــه حمدیــه شــاعرۍ 
بحث ک�ی او بیا مې د حمدیه شاعرۍ عرفاt اړخ تــر بحــث النــدې نیــولې، gکــه دا 
ثابته خربه ده چې په عرفاt شاعرۍ کې د خدای پېژندنې پلوشــې تــر نــورو اړخونــو 

هله پ�کېدونکي يش، چې توجه ورتــه ويش رن;ینې او gلېدونکې دي، خو دا رن;یني 
  او د یو معترب ارزcت په توKه تر >ې�نې الندې ونیول يش.

په دې مقاله کې دا بحث د پ(تو ژبې د لویو شاعرانو په کالمونــو کــې پــه Kوتــه 
  شوی او درنو لوستونکو ته په تفصیل رسه وړاندې شوی دی. 

    رسیزه
تېــره يش، نــو پــه کمــي لحــاظ پــه  که په nوله کې د پ(تو ژبې شاعري له نظــره

کايف اندازې شاعري په کې شوې او ال روانه ده کې:ي، خو په کیفي لحاظ بیا ډېــرې 
  پوcتنې او نن;ونې ال هم ورته متوجه دي. 

په دې معنا زموږ gینې شاعرۍ په زور شوي، gینــې د ذوق لــه مخــې شــوې او 
ه�ي مراندو والړې دي،  gینې هم د شهرت لپاره، هغه چې پر مینې، ذوق، الهام او

هغه په رcتینې معنا له زړه پا>ېدلې او پر زړه ناسته شوې ده، خــو هغــه چــې د نــورو 
  مالحظو له مخې شوې، نو هغه خپلې ستونزې او نیم;�تیاوې لري. 

موږ دلته په دې مقاله کې په دې بحث کــ�ی چــې پــه پ(ــتو ادب کــې حمدیــه 
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ره يې ک�ې، بیا په حمدیه شــاعرۍ کــې شاعري >ن;ه ده، چا ک�ې او د >ه هدف لپا
عرفاt شاعري >ه ډول ده، gکه کله چې د حمدیــه شــاعرۍ خــربه کــوو، نــو بایــد د 
عرفان معنا ترې وانه خیستل يش او که چېرې د عرفان شاعري وایو، نو بیا باید nولــه 
د حمدیه شاعرۍ معنا ترې وانه خیستل يش. په دې مقاله کــې دا دواړه بریــد پــولې 

  ېشل شوي او هره یوه له خپلو gان;�نو رسه راغلې ده. رسه و 
  د �ې�نې اهمیت او مربمیت

 tد دې >ې�نې اهمیت او مربمیت په دې کې دی، چې موږ د پ(تو شعر عرفــا
کالم وپېژنو چې کــوم دی او پــر کومــو مســایلو چــوريل، تر>نــ` يــې پــه nولــه کــې د 

ېره شــاعري پــه دې قالــب کــې حمدیه کالم ارزcتونه هم را په Kوته کوي، gکه موږ ډ
لرو چې حمدیــه شــاعري نــه ده یــا هــم پــه nولــه کــې د عرفــان gــان;�نې پــه کــې نــه 
تطبیقې:ي، خو د جولې لــه مخــې حمدیــه یــا عرفــاt شــاعري ده، نــو دا مقالــه دغــه 

  اهمیت او مربمیت را برسېره کوي. 
  د �ې�نې موخه

معنــا پــه کــې  د دې >ې�نې موخه په دې کې ده چې عرفــاt شــاعري پــه nولــه
جوته شوې او له حمدیه شاعرۍ رسه يې حتا نرۍ برید پولې هم جال او تــوپیر شــوې 
دي او تر>ن` يې د عرفاt شاعرۍ لوی شاعران هم موږ ته را پېــژt، یعنــې >ــوک 

  په دې الر کې رسالري دي.
  د �ې�نې پو�تنې

  په دې >ې�نه کې تر ډېره الندې پوcتنو ته gوابونه موندل شوې دي: 
  حمدیه کالم کوم دی؟ �
  عرفاt شاعري >ه ډول شاعري ده؟ �
  د حمدیه او عرفاt شاعرۍ ترمن� برید پولې کومې دي؟ �
  کومو شاعرانو په دې برخه کې cه او اوچته شاعري ک�ې؟ �

او دې ته ورته gینې کوچنې پوcتنې هم پوcتل شوي چې پــه مقالــه کــې يــې 
  gواب موندالی شئ.
  د �ې�نې میتود

قالــه کــې تــر ډېــره لــه تحلــیيل، ترشــیحي او توضــیحي میتــود >خــه پــه دې م
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  استفاده شوې ده. 
  اصيل م�

خپل نفس تذکیــه  پ(تانه لوستوال، عرفان د خدای (ج) دقرب وسیله qKي او د
پ(ــتو ژبــې او ادب ملــن پــه عرفــاt  خپل خالق پــه ســتاینه او اذکــارو کــوي؛ نــو د د

 ونــو کــې یــې دهللا (ج) پېژنــدنې ننــداره دپه بې شمېره حمدیــه کالم مرغلرو ډکه ده،
دې  لــهخوا وړاندې شوې، چــې مــا یــې لنــv ان5ــور وړانــدې کــ�و، ه پ(تني شاعرانو ل

هغه وینا دس�ي سرتKو ته دری:ي چــې وايــي (( پ(ــتون مــن حیــث  باباحمزه  >خه د
مسل�ن دی. )) یعنې دپ(تون په خyه کــې داســالم مبــارک دیــن تومنــه ورKــvه ده، 

وړي هغه پ(تون نه دی؛ نو gکه په یوه gای ااسالم نه و له ايي که پ(تون و  باباحمزه 
  : کې وايي

 پ(تو فطرت مې دومره اسالمي دی د 
  که اســالم نه وای نو هم به مسل�ن وم

عرفاt ادبیات هغه اغېزمنې لیکنX او �KنX ویناوې دي، چې خــدای (ج) پېژنــدنې  
ه کــې دخــدای مینــه انســان تــه ورکــوي، ته خلک رابويل، دغه ادبیات ده� په پی�ن

اسالمي عرفــان  داچې دپ(تنو له خyې >خه داسالم مبارک دین وږمې خپری:ي او د
روح هم اسالم دی؛ نو پ(تانه لوستوال داسالم مقــدس دیــن لــه مخــې عرفــاt ادب 

مې دې موضوع ته پــام دخدای (ج) دقرب وسیله qKي، له cه مرغه همدې ته په پام 
دلته غواړم چې په حمدیه کالمونو کې عرفاt البته  مې پرې ولیکل، شو او >ه نا >ه

لــه لرغونې دوره  هغه د >رکونه په تحلیيل توKه وسپ�م، داچې پ(تني ادب په تیره بیا
عرفاt خوبیو >خه ډې�ه برخمنه ده او تر معارصې دورې پورې په ادبیــاتو کــې داروح 

ې دهللا (ج) ستاینه پــه کــې شــوي حمد له نامه >خه جوتی:ي چ د ال پسې روان دی،
دلتــه پــه لنــv ډول زه غواړم  .شعر دغه ډول عرفاt خواږه لري عي ده چې دیطب ،وي
اشعارو کتنه وک�م چې دهللا (ج) ستاینه په کې شوې وي، لــوم�ی موضــوع لــه  وهغپه 

 عرفان او حمد پېژندنې پیل شوې ورپسې په لرغونې، من5نX او معــارصه دوره کــې د
انو دحمدیه کالمونو بېل;ې له تحلیيل کتنــې رسه مشــت §ونــه خــروار پــه gینو شاعر 

په کې روcانه شــوي چــې نومــوړي کالمونــه عرفــاt خــواږه پــه  دا ،راوړل شوي  ډول
د درانه استاد پوهاند احمد شاه زغم نه په مننې چې زموږ په زړونو  ،کومه پی�نه لري
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موضوع په تخنیکي او محتوایي  دکې دعرفان او خدای پېژندنې نیال;ي کی(نوي او 
  برخه کې را>خه خپلې مشورې نه سپموي.

  عرفان
اصــطالح لــه مخــې  ورکــوي او د اپېژندنې معن عرفان کلمه په عرo ژبه کې د د

چــارو پــه  مســل�ن پــه روح، زړه او د پېژندنــه د خدای (ج) پېژندنې ته وایــي، چــې دا
ا عرفان هغه الره ده، چــې اهــل هللا ی نه په منطق او استدالل ،تررسه کی:ي سپې_لتیا

  .خدای پېژندنې او قرب لپاره خوcوي یې د
شــوه چــې اســتعاري شــکل یــې  عرفــاt اشــعارو اړتیــا پیــدا تصوف له پیلــه د د

ي په ډېر لــوړ qرسیدلو لپاره چې دالهي رحمت نزول یې K درلود، عارفان (حال) ته د
حــال ان;یــزه یــې  ان وو چــې دداسې وسایلو لyون په شــدت رسه رو  ، دوارزcت قایل 

رامــن� تــه کولــو yKــوره وســیله  حال او وجد د رامن� ته کوله، ډېر ژر جوته شوه چې د
(ــي خشعري اواز دی، gکه همدغه شعري ترنم دی، چې حال او وجد ته gــواک ورب

 یــههمدغه شعرونو په کتار کــې یــو هــم حمد ملکوت په پولو ورواړوي، نو د اوصويف د
   (ج) پېژندنې >رکونه په کې له ورایه cکاري.هللا چې د ياشعار د

د (وحدت الوجود او وحــدت الشــهود )  ېپه عرفاt ادب کې دوه عرفاt فلسف
په نامه شتون لري، په دې ادبیــاتو کــې nــول درد، خــروش او ذوق لــه همدغــه رشابــو 

حقیقــي مینــې >خــه لــه ستل شوی، چې دغه خیــال پــه لــوم�ي قــدم کــې ی>خه اخ
  .دلی cکاريیزې:

 حــق د حق وجود (هستي) یوه ده، نــور nــول د وحدت الوجود دا راcيي چې د
� وجــود ېوجود مظاهر اوصفات دي یا دحق وجود مون: ته موجود cکاري په خپله هــ

  وايي: نه لري لکه میرزاخان انصاري چې
 اب يشـــــدابودی;ان;ی نوم یې دری

 چې ل: ل: gينې بیلی:ي قطرات يش
)۹ : ۱۰(  

  :  ن بابا چې واييیا لکه رح� 
 یارمینې په یار باندې شیدا ک�م زه د

 که >وک ماqKي زه نه یم واړه دی دی
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)۹ : ۲۶(  
  : بل gای په همدې باب حمزه صاحب وايي

 زړه نه دور ماسوا د ه کـ�ې حجاب دــــــحمزه ک
 ک¦ت عین وحدت دی په ک¦ت کې نشته هی�

)۸ :۳۷ (  
یوه ذات مشاهده کوي؛ نو په هغه وخــت  بیا په هر>ه کې د  وحدت الشهودواال

 سې د ذات وجــود بــه محســو gشیانو وجود محسوس او مشهود نــه وي یــوا کې به د
وي (همه ازوست) فلسفه وايي چې په هر>ه کې دغه یو ذات Kــورو، دوی وايــي چــې 

الفاظو خربه په کې تــوپیر  ې دgذات یوqKي یوا يصفات غیر ذات بويل، دواړه فلسف
  :په اړه خوشحال خان وايي ېلسفشهودي ف د ،لري

 مخ دیار له خط وخاله مستغني دی
 غنی وي هر اسباب له خپله کوره د

)۸ : ۴۱ (  
عرفاt فلسفو >رکونه په حمدیه اشعارو کې پــه Kوتــه  ودو  وهمدغ اوس غواړو د  

 :موضوع له حمد پېژندنې پیلوو�و، ک
  په حمدیه اشعارو کې عرفا% افکار

gای کولو تــه وايــي، پــه اصــطالح کــې  رحق پ د ت اوحمد په لغت کې ثنا، صف
چــې حمدیــه اشــعار د هللا  دا هللا (ج) ثنا، صفت او ستایلو ته وايــي، ې دg(حمد) یوا

عــي ده چــې عرفــاt یتوصیف او پېژندنې ننداره لوستونکو ته وړاندې کوي طب (ج) د
(ج) ســتاینه هغه منظومې ویناوې چې دهللا یعنې  ،>رکونه به په کې له ورایه cکاري
  .په کې شوې وي حمد بلل کی:ي
عرفــاt او  پ(ــتو شــاعرانو پــه حمدیــه اشــعارو کــې د پې�ۍ پې�ۍ کی:ي چــې د
خــدای پــالنې  خــدای او ولــس د المــل یــې زمــوږ د ،تصويف افکارو ونvه لیدل کی:ي

بــې شــمیره عرفــاt منظومــو له پ(تو ادبیاتو ملن  او عالقه ده، د  بې حده مینه  رسه
د ه، یو هم له هغو >خه حمد دی چــې پــه هــر فــورم کــې راتــالی يش او >خه ډکه د

هللا (ج) پېژنــدنې  چــې د من5پان;ې له مخې دغه نومونــه ورتــه gکــه gــان;�ې شــوې
بیــ� نیکــه پــه منظومــو  ننداره وړاندې کوي په لرغونې دوره کې پاخه عرفاt افکار د
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خپلــو   (ج) >خــه دهللالــه حمد gکــه  نه د مناجاتو په شکل کې دی، کې دي چې د
مینې اصلې جوهر سم په gای نه پاتې کیــ:ي  غوcتنه شوې چې د  خلکو د ډېرcت

  : وايي
 دایهـــویه خـــــه خدایه لـــــلوی
 نه په هرgایهیه مــــتا پــــــــس
 کې ۍاو ــــــر والړ دی درنــــغ
nېــک ۍه زار ـــوله ژوي پـــــــ 

 نېـمل روــــــغ ته دي دــــــدل
 زموږ کی:دۍ دي په کې پلنې

Kر ک�ې خدایهــــ�ي ډېـــــدا و 
 ویه خدایهــــدایه لـــــویه خـــل

)۳ : ۵ ( 
قــدرتونو  هللا (ج) د کــې د يgکــه پــه لــوم�  ،پورته منظومه مناجات دي نه حمد  

مینــې  چې د زیاتوايل دعا په کې شوې، دا خپلو خلکو د یادونه شوې ورپسې سمه د
هللا (ج) لــه وي هغه بیا حمد دی لکه شــیخ متــي چــې  ) ستاینه شوېهللا (ج په پار د

خپــل خــالق ننــداره  پــه هر>ــه کــې د مینې په پار له سوزه ډکې نارې کــ�ي او رسه د
  : عرفاt شهودي فلسفې روح په کې چلی:ي وايي د کوي او

ــــپین دی ــــې س ــــخ ی ــــانه م cــــر رو ــــه مل    ک
ــــــا د  ن دیـپوږمX تنــــــدی وریـــــــــــــــس ی
   ن دیـپر�یــــــ کلیـر دی cــــــــــــــــکــــــه غ

ـــــې سپی ـــــخ ی ـــــداره م ـــــه هین ــــــلک  ن دیـ
ـــــــــس ــــــــکال دا تا دـ c ـــــــــوشــــپــل  ه دهـــ
ـــــــی دا ــــــوه سـ ـــــــې ی ـــــــپکه ننــ  داره دهــــ

ـــــــــه زرغـــــــــونی:ي ـــــــــوی غرون ـــــــــه ل   دلت
 ژونـــــــد وږمـــــــې پـــــــه کـــــــې چلیـــــــ:ي د

  بــــــــــــوراوې شــــــــــــاوخوا کـــــــــــــــ�ی:ي
 ســــــــرتKې لیدوتــــــــه یــــــــې ه(ــــــــی:ي
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 nولــــــــه تــــــــه یــــــــې لویــــــــه خاونــــــــده!
ـــــــ�ۍ پـــــــه cـــــــکلیده یـــــــې تــــــــــل د  ن

  مینـــــــې کـــــــور دی ســـــــتا د ه مـــــــې دازړ 
ــــوی د ــــه ســــوgند اور دی س ـــــشق پ  عــــــــ

  یـــــــې وتاتـــــــه ســـــــتا پـــــــه لـــــــور دی بر 
 � دی ورک یــــې پلــــور دیېبــــې لــــه دې هــــ

ــــــاد دی c ــــــدو ــــــه لی ــــــ�ل پ ــــــتا دج  س
ــــــاد دی ــــــور برب ــــــه ن ــــــه وي دغ ـــــــه ن  کـ
  زه چــــــې >رKنــــــد پــــــه دې دنیــــــا ســــــوم
 دcــــــکيل مــــــخ پــــــه �ــــــا شــــــا ســــــوم
ــــــدې شــــــیدا ســــــوم ــــــرج�ل بان   ســــــتا پ

ـــــــ ــــــه خــــ  پلې ســــــyې را جــــــال ســــــومل
ـــــــــــه ژړا ژاړم چـــــــــــې بېلتـــــــــــون دی  پ
 یمـــــــه پـــــــردیس بـــــــل مـــــــې تـــــــون دی
  و�Kیــــــــــــــــو! ولــــــــــــې متــــــــــــــي ژاړي
ــــــــاړې ــــــــاړې غ ــــــــې اورئ غ ــــــــورې ی  س
ــــاړي ؟ ــــه ب ــــي، > ــــه واي ــــواړي، > ــــه غ <   
ــــــواړي ــــــی غ ــــــور او کل ــــــون، ک ــــــل ت  خپ
 چـــــو�ی چـــــې بیـــــل يس نیمـــــه خـــــوايس

ـــــــې د ـــــــل ی ــــــه لــــــور ژړا يس ت ـــــــ[ پ   ب
 )۲ : ۵۴۳ (  

   :تحلیيل کتنه 
پوخ فکر >(° وو، دپ(تو متصوفو شاعرانو  تصوف کې د شیخ متي په عرفان او 

شعر بqه یې  امام qKل کی:ي، ددغه فکر ډېوه بیا وروسته نورو شاعرانو بله ساتلې، د
فکر له لحاظه یې ډېره ج�لیاÖ وینا ک�ې لوم�ی gل یې په  ميل رن` لري د

خپله یې gان په دې وړان;و وړان;ن  الهي ج�ل وړان;ې ولیدلې او کایناتو کې د
حق اسم  خدای (ج) له اسم (هوالظاهر) >خه بېرته د بللی، شیخ متي (رح) د
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 بیــل دی، پــه غــوږو کــې یــې د دی لــه خپلــه اصــله را (هوالباطن) ته ورتــ` غــواړي،
وصــل شــېبې پــه لyــه کــې دی، لــه همــدې درده  ((الست بربکم)) غ: >پانده دی، د

شــپېلX ســوزونکې  بېلتــون د نظم سندریز غ:ونــه ورتــه د اتو دکاین >�يکې وهي او د
  : موالنا بلخي دې وینا ته ورته نارې وهي فریادونه cکاري د نغمې، سوزنده چیغې او

 ستان تا مرا بربیده اندـکز نی
 نفیرم مـرد وزن نالیده اند از

)۸ :۱۰۳( 
ور او بېلتون له سوزه ژاړي بیا خپل ک خپلې سyې >خه دله شیخ متي هم   
((هللا نور السموات واالرض)) په پلوشو  کلی غواړي چې له ج�ل رسه اوسیده او د

 : نو gکه وايي خپل اصل لyه په الهوت او جربوت کې کوي؛ د ووړان;ن 
 پې سyـې را جال سومــــله خ

  یمه پردیس، بل مې تون دی
ولې >خه سرت الروي خوشحال خان خyک له خ پ(تو ژبې او ادب د دې نه پس دله  

  : مینې په پار وتيل وايي خپل خالق رسه دله حمدیه رن;ه نارې 
 صورت Kر چې cه صورت په دیوال ساز کا 

 فت زبان دراز کاـــاÃ یې په صـــــل عــــک
 ه کاـــــظر نــــــعه نــــهغه نقاش په صن د
 از کار ه >اکې دا نقش طــــې له >ـــــــچ

)۶ : ۱ ( 
که یو عادي مصور چې یو بې روحه جسد، تصویر وکاږي یا خوشحال بابا وايي   

ک�ي او ستاینه یې  یې له ډبرو نه جوړ ک�ي؛ نو nول عاÃ یې په صفتونو خولې وازې
رشوع ک�ي؛ خو حقیقي مالک چې له یوه >ا>کي >خه یې انسان جوړک�ی، gمکه 

خوشحال  ک�ي هې_وک >ه نه وايي او نه ورباندې فکر کوي، د او اس�نونه یې پیدا
  شهودي فلسفې رن` cکاري. عرفان د خان په پورته بیان کې د

 د همدارن;ه په کالسیکه دوره کې نوموتی صويف شاعر عبدالرح�ن بابا 
خدای پېژندنې مینه په زړونو  حقیقي عشق پیالې نوش ک�ې زموږ خلکو ته یې د

  :ړو§ونې په ډول روا تونه یې دې>و ب حمدیه کالم یو د  واچوله کې ور
 



 په پ�تو حمديه شاعرۍ...

    ٤١ 

                          Kار دی رب زماــــــوره هســـــــKې کرد  
  احب دکل اختیار دی رب زماــــچې ص                          

  : هم;ي بزرKواران چې >وک یې وايي
 اــــــوار دی رب زمـــــمه وو بزرKـــــتره

  با دیـــیا او دعقـــهر تعمیر چې د دن
 �ر دی رب زماــــــــاړو معمه و ـــــــدهـ

  ه چې واحدي یې ده له عجزهـــهسې ن
 یار دی رب زماــــــــوه وجود بســــپـه ی

  !ري رح�نهــــــهی� تغیر او تبدیل نه ل
 اــــــــــرقرار دی رب زمـــــــتل تـر تله ب

)۴ : ۱(  
(همه ازوست)  دحرضت موالنا عبدالرحمن بابا په پورته بیتونو کې  تحلیيل کتنه: د 

یوه ذات ننداره کوي؛ نو gکه وايي  >ه کې د عرفاt فلسفي روح >پانده دی، په هر
په یوه وجود بسیار دی رب زما، د دنیا او عقبی دnولو ودانیو مع�ر خالق بويل، 

_لې مینې په پار ېسپ دی، هره وینا یې د په هللا مین شاعر نوموړی صويف مزاجه او
هغه اړیکه راسپ�لې چې حقیقي مینې nین;ه  ترمن� یې مخلوق خالق او ک�ې د
  ک�ې.

  : بل gای وايي
ــــبیح د ــــه تس ــــه واړه پ ــــغول دي هم   ده مش

  کــه ملــک دی کــه پېــری دی کــه انســان دی
ــي ــاب کــې حمــد واي ــه دری ــې پ ــاهی ی   هــر م
  هــر مارغــه یــې پــه چمــن کــې ثنــا خــوان دی
  نه يې >وک پــه ســرتKو وینــي نــه لیــدای يش

ــــه § او ــــې چ;ون ــــه ب ــــې چون ــــان دیب  ای
  که >ــوک وايــي لیــدی نــه يش لیــدی نــه يش

ـــي و ـــه >ـــوک واي ـــاو ک ـــان دی هرچ ـــه عی   ت
  



 ل مجلهکاب

    ٤٢ 

  : بل gای وايي
  

   هغـــه خـــدای مـــې دابیـــان دی پـــه نامـــه د 
 چې یــو نــوم یــې پــه نومونــو کــې ســبحان دی
ـــې رس دی ل;ـــولی ـــجده یـــې gمک ـــه س    پ
ــوع رسه اســ�ن دی ــه رک ــد پ ــې gوړن ــم ی   ه

  

خپل خالق هسې لوړ صفتونه بیانوي  ابا لوم�ی دنو ته gېر شو رح�ن بو تېکه پورته ب 
 بیا د نرKیسیت ملن ورnولوي انساt غرور د چا کې نه وي، په دې رسه دېچې په ه

هللا (ج)  حتی gمکه او اس�ن د ،بويل همدغه لوړ صفته خالق عبادت ته خلک را
  :په عبادت کې ویني

  : وحد ت الوجود په اړه وايي د 
 بانـــدې شــیدا کـــ�م یــار مینــې پـــه یــار زه د 

 کــه >ــوک مــا qKــي زه نــه یــم واړه دی دی
                         )۸ :۳۴ (  

(همه اوست) عرفاt فلسفې له حقیقي رشابو  رح�ن بابا پورتنی بیت د د  
>خه رن` اخیستی، نوموړی وايي چې زما او یار ترمن� مینه اچوونکی ذات شتون 

رح�ن بابا دغه  قي محبوب مینوي، دخپل محبوب رسه مې مینه په حقیله لري، 
  : ورسته کې cاغيل الفت صاحب داسې ک�ې وړاندینه په را

ــکاره يش cــوري را ــه هرل ــې ل ــخ چ ــکلی م c 
 دالفــــت ستـــــرKو لیــــدلی ال پـــــه خــــوا دی

                        )۸ :۸۵ (  
 پ(تو ژبې بل نوموتی شاعر پیرمحمد کاک� دی، چې شاعري یې له سوزه ډکه ده د د 

  : په الندې ډول ده   مدیه کالم یوه برخه یېح
  بیـــان دی هغـــه خـــدای مـــې دا پـــه نامـــه د 

 چې یــو نــوم یــې پــه نومونــو کــې ســبحان دی
ـــــیادی ــــــي واړه اش ـــــانع دهم;ــــــ   دی ص

ــامع د ــم س ــار دی ه ــر Kفت ــه ه ــ:ي پ ــچ می  م
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ـــه صـــفات کـــې ـــد دی پ   هـــم واحـــد وÃ یول
ـــاردی   ــــا شـــهر ی ـــې رشیکـــه پادشـــاهي ک   ب
  

تونو کې لوم�ی هللا (ج) په لوړو صفتونو یادوي ورپسې وحدت ېبکاک� په پورته  
  وحدانیت بیان کوي. هللا (ج) د الوجود عرفاt فلسفي له دری_ې نه د

حمدیه کالم   پ(تو ژبې نازکخیال شاعر کاظم خان شیدا په همدارن;ه بل gای د  
  : خپل خالق اوصاف او ستاینه داسې کوي کې د

  ای دکل جهان صنیعه
 هر اس�ن تدیعه ای د

  تا دی کامله قدرت د
 تا دی نادره صنعت د

  لوی دیوان دې مرتب ک�
 چې انسان دې منتخب ک�
  هر ورځ ورق Kردان یې

 نوي شان یې مخرتع د
  تا له خاورو ادم ساز ک�

 او تا دمساز ک�  همراز تا
  مار هم خپله روزي مومي
 Kاه خوړل کا Kاهي شومي

  ستا کرم پاکه سبحانه
 له خوانه م;س نه ش�ې

>رKندونو >خه معلومی:ي، چې پ(تنو شاعرانو او لیکوالو په  تونو اوېله پورته ب  
مینې په پار دهللا (ج) پېژندنې ننداره وړاندې  خپل محبوب رسه دله خپلو لیکنو کې 

gینو شاعرانو په  معارصې دورې د ک�ې او دا ل�ۍ تر ننه پورې روانه ده دلته غواړو د
  .(ج) پېژندنې >رکونه ووینوهللا  شعرونو کې د

  : جالل امرخیل وايي 
 ر�ــــا پــــه تکــــه تــــوره شــــپه کــــې تــــه یــــې 

 رارسه مــــل هــــره ملحــــه کــــې تــــه یــــې
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 دcـــته کـــې تـــه یـــې پـــه ذره کـــې تـــه یـــې
ـــې مـــرګ او د ـــه ی ـــې ت ـــه فاصـــله ک ـــد پ  ژون

ــــه آ  ــــه تش ــــېئتصــــویر پ ــــه ی ــــې ت ــــه ک  ین
ـــه عـــاÃ نـــه پـــه پـــرده کـــې تـــه يـــې  خـــو ل

 خلقـــــت هـــــره پدیـــــده کـــــې تـــــه یـــــې د
ــو  ــه ن ــېپ ــه ی ــې ت ــرده ک ــه پ ــې پ ــه ی ــې ت  ر ک

 )۱ :۵۲ (  
تونو ته gیر شو د وحدت الوجود عرفاt فلسفې رن` لري، شاعر چې ېکه پورته ب 

خپل محبوب له حقیقي مینې په پار هره ملحه  د هر>ه ته Kوري خپل خالق ویني،
  :پ(تو ژبې دې nپې ته ورته خوند لري تونه دې دېرسه ت�يل بويل، پورتني ب

 رتKو کـــــې دې کـــــور دیزمـــــا پـــــه ســـــ 
ــکارې مینــه c ــه ــورم هلتــه ت K ــه ــې چېرت   چ

  

  : همدارن;ه په بل gای کې cاغلی اباسین یوسفزی په خپل حمدیه کالم کې وايي 
ــــه cــــکارې   دوړې شــــ;ې ســــینه کــــې رات

ـــه cـــکارې د  سیســـتم هـــره قطـــره کـــې رات
ـــــنم د ـــــرو کـــــې دې وی ـــــه لکی  الســـــونو پ

ـــه شـــلیديل Kر ـــه cـــکارېېپ ـــې رات ـــه ک  وان
ــه >رنــ` ســ ــه ذات >خــه منکــر شــمزه ب  تا ل

ـــکارې د c ـــه ـــې رات ـــره ذره ک ـــل ذات ه  خپ
 ! حیرانی:مـــــه ودې منظـــــر تـــــه خدایـــــه

ـــره ا ـــه ه ـــې پ ـــکارېئچ c ـــه ـــې رات ـــه ک  ین
ـــــ� ـــــه مع ـــــوه لوی ـــــه! ذات دې ی  ده خدای

ــه cــکارې ــه هر>ــه کــې رات ــه خوپ  cــکارې ن
  )۱: ۱۲ (  

 ذات ننداره وړاندې کوي او شاعر د واحد تونه هم په کایناتو کې دېپورته ب
(همه اوست) عرفاt فلسفې له الرې په هر >ه کې خپل  منصور حالج غوندې د
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  خالق ویني.
  پایله 

هره وینا یا کالم د یوې موخې لپاره وي، چې ډېره gلــه هغــه موخــه یــا پــه nولــه 
معنا بشپ�ه يش او یا يې هم بشپ�اوي ته کار شوې وي، خو د gینو الملونــو لــه مخــې 

  بشپ�ه نه يش. 
کې موږ دې پایلې ته رسې:و چې د پ(تنو شاعرانو حمدیه کالمونه  په دې مقاله

په کايف اندازې زیات دي او هــر یــو خپــل خپــل gــای لــري، خــو د پ(ــتو ژبــې کــوم 
حمدیه کالمونه چې په عرفاt خم کې ملبېديل دي هغــه تــر نــورو کالمونــو د خــالق 

برخه تــه توجــه  پېژندنې زیاتې پلوشې او خوشبويX لري او همدا المل و، چې ما دې
وک�ه، زه هیله من یم چې د دې برخې نور >ان;وال دا برخه ال پسې پراخه او مغتنمــه 
  ک�ي او موږ هغو باریکیوته يې gیر ک�ي، چې تر اوسه پورې ورته نه یو متوجه شوي. 

  
  مأخذونه
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    ٤٧ 

  

  
  پوهنوال ډاک�ر الل پاچا ازمون

  

  منثور و منظوم شعر او منثور نظم
  

  لن�یز 
  نظم: هغه کالم چې وزن و اهن` ولري، وزن و آهن` د نظم بنسyیز توکي دي.

في ت�ون دی. کې(کلې ژبه شعر: په کې(کلې او اهن;ینه ژبه د فکر وخیال عاط
  یعنې خج.

  د پ(تو نظم عرويض جوړcت سېالبوتونیک یا >پیز خجیز دی. 
په دې لیکنه کې د نظم او شعر په یو شمېر ډولونو خربې شــوې دي. د نظــم او 
شعر ترمن� برید nاکل شوی دی. منظوم شعر، منثور شعر او منثور نظم په بېل;و کــې 

بــاب ډېــرې خــربې کېــدای يش، خــو مــو ږ دلتــه  >رKند شوي دي. د شعر او نظم په
 ې یو >و نومونه >رKند ک�ي دي. gیوا

  یزهرس
تر اوسه ال دا النجه حل نه ده او نه پرې nول ادبپوهان په یوه خولــه شــوي چــې 
نظم او شعر یو شی دی او که توپیر لري، زه لــه ه�غــه پخــوا پــه دې نظــر وم چــې دا 

5ونو کــې ډېــر تــوپیر لــري، اوس بحــث دا دی دواړه متفاوت شیان دي او په خپلو من
چې ایا منثور او منظوم شعر او منثور نظم یو شی دی او که توپیر لري او ایــا د منثــور 

  نظم په نامه >ه لرو او که نه؟
cايي ډېرو دوستانو ته دا پوcتنه پیدا يش چــې دا یــو شــی دي او کــوم خــاص 

، خو زما په نظر زمــوږ gــوان کــادر یــا توپیر نه لري او یا هم دې مسایلو ته >ه اړتیا ده
په nوله کې gوان >ې�ونکي باید په دې نزاکتونو پوه يش، چې دا هر >ه یو نــه دي او 
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هر یو په جال قالبونو کې د مطالعې وړ دي او یا دا چې gینــې مســایل نــه شــته، خــو 
موږ مشهور ک�ي او د ادبیاتو په اصطالح غلط مشــهور (مشــهود) مــو تــرې جــوړ کــ�ی 

  ، نو په دې مقاله کې تاسې دا مسایل nول لوستالی شئ.دی
  تد �ې�نې اهمیت او مربمی

د دې >ې�نې اهمیت او مربمیت په دې کې دی چې لــوم�ی پــه کــې د نظــم او 
ن¦ ترمن� پولې جوتې شوي بیا يې د منثــور نظــم پــه نامــه چــې کــوم شــیان مطالعــه 

بیا سمه الره cوول شوې شوي یا تر >ې�نې الندې نیول شوي پر هغې بحث شوی او 
  ده چې >ن;ه ده او >ن;ه باید وي. 

  د �ې�نې موخې
د دغه ډول موادو >ې�ل نه یــواgې ادo زیــاتونې رامــن� تــه کــوي، بلکــې زمــوږ 
gوان >ې�ونکــي پــه خپلــو >ې�نیــزو چــارو کــې بــاریکیو تــه gیــر کــوي او پــه دې يــې 

ې�نــه بایــد ژوره او پــه پوهوي، چې باید له >ې�نې رسه برسېرن چلند ونه ک�ي، gکه >
رcتینې معنا حق ته رسېدلې وي، نو gکه دا >ې�ل دا او دې ته ورته ژورې مــوخې را 

  برسېره کوي. 
  د �ې�نې پو�تنې

  په دې >ې�نه کې الندې پوcتنې gواب شوې دي: 
  منثور شعر کوم دی؟ �
  منظوم شعر >ه ته وايي؟ �
  ایا په پ(تو ادب کې منظوم ن¦ شته؟ �
  م او ن¦ ترمن� د vKوايل او جال وايل پولې کومې دي؟د شعر، نظ �

  او دې ته ورته gینې کوچنX او مرتبطې پوcتنې په کې gواب شوې دي. 
  د �ې�نې میتود

په دې >ې�نه کې له ترشیحي، توضیحي، تحلیيل او د اړتیا پــه صــورت کــې لــه 
  انتقادي میتود >خه yKه اخیستل شوې ده. 

  اصيل م�
نظــم، مــنظم،  :یو شمېر نومونه دنظــم لغــوي شــننه اســانويپه نظم پورې ت�يل 
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    ٤٩ 

تنظیم، نظام، منظوم، انتظام او... ددې nولو نومونو ری(ــه نظــم دی. نظــم پــه لغــوي 
 .مرغلرو پېیلو ته وايي معنا په مزي کې د

د ادب په ژبه کې له مرغلرو نه موخه لفظونه او یا خربې دي چــې د مرغلــرو پــه 
  .خربو کیفیت او اغېز ال ر�وي او زیاتوي و پېیل یې دلري ااو اغېز >ېر ارزcت 

و اهنــ` ولــري. کــه >ــه هــم پــه ا  هغه کالم چې وزن  د نظم اصطالحي شننه:
چې وزن، قافیه او ردیــف ولــري. د وخــت پــه  یل کې:يلوم�یو کې نظم هغه کالم ته و

یــې ته شول چــې ردیــف  په ادب کې داسې ادg oيلونه یا ژانرونه رامن�رسه تېرېدو 
ېناستل او پر دغه تعریف یې یو غور وک�، دا gل یې ردیــف (نه الره، نو نظم پوهان ک

اختیاري وباله، دوی بیا هم بنسyیز توکي قافیه او وزن وqKل، خو چې کله لــه قــافیې 
ته شول، نو نظم پوهانو داتعریف هم پرې(ــود، پرمختــ` یــې وکــ�  پرته نظمونه رامن�

  .ط وبالهاودنظم لپاره یې یوازې وزن رش 
وختونو كې نظم د شعر مقابــل   نظم gانته یوgان;�ی اغېز لري.((...په پخوانیو

دبيانولو لپاره به ويل كېــده، ژبنــى  لورى و، نظم به منظوم كالم و چې د يوې موضوع
 شــعريت بــه پــه كــې نــه و، پــه نظــم كــې بــه معيار او پوخ جوړcت به يــې درلــود، خــو

ندونــه، طبــي او نــور موضــوعات بيــانول او روزنيــز ب ناظ�نو ديني الرcوونې، اخالقــي
به يادول هم او د اړتيا پروخت به يې استناد پرې كــاوه،  هدف به يې درلود چې خلكو

هم به يې شــعرونه ويــل او هــم بــه يــې نظمونــه جــوړول لكــه  داسې كسان هم وو چې
 ديوان ترې را پاتې دى او هــم يــې Kــ[ روزنيــز نظمونــه ويــيل خوشحال بابا چې لوى

طب نامه، اخالقنامه، فالنامه، بازنامه او نور او په شعوري ډول يې  دي، لكه فضلنامه،
ــه ــو  خپل ــه فضــلنامه كــې د دى ډول نظمون ــل كــ�ي او پ ــه رسه بي شــاعري او نظمون

 :داسې cودىل جوړcت
ـــــــې د غفـــــــط دى ـــــــ: كـــــــال چ    دا س

  يـــــــو كتـــــــاب مـــــــې پـــــــه §ـــــــط دى  
ــــــې:دم ــــــاد ك( ــــــوى بني ــــــې ن ــــــې ي   چ
  :دميـــــــو يادKـــــــار پـــــــه جهـــــــان پرېـــــــ

  ســـــــــــاده نظـــــــــــم بـــــــــــې دقتـــــــــــه
  بـــــــــــې اشـــــــــــكاله بـــــــــــې لغتـــــــــــه



 کابل مجله

    ٥٠ 

  پـــــــــــه ضـــــــــــعيف بحـــــــــــر ويـــــــــــىل
ـــــــــــــــىل ـــــــــــــــي وت ـــــــــــــــف gن   تكل
ـــــــــادول وي ـــــــــه ي ـــــــــان پ ـــــــــې اس   چ

  ترص ك(ـــــــىل پـــــــه ك(ـــــــل ويـمخـــــــ  
  چــــــــې هر>ــــــــو ك ورتــــــــه وKــــــــوري
  نيــــــــــك عمــــــــــل وتــــــــــه وcــــــــــوري

خو په شلمه پېــ�ۍ كــې چــې شــعري قالبونــه مــات شــول، د بــې شــعريته نظــم  
نه په ن¦ وليكل شول، دا وخت د شــعر خپل gاى پاتې شوه او روزنيز كتابو  موضوع پر

 nول اصناف نظم وبلل شول او غزل د نظم په مقابل كې ودرېده او په دې ترتيــب نور
 )۱( شعر په نظم او غزل ووېشل شو...)) 

وپېژنــو،  دنظم په باب مو >ه نا >ه پوهه پیدا ک�ه، دلته غواړو چې لوم�ی شعر  
اســانX او cــې  خو تر دې وړاندې دکار د په پېژندنې یې له نظم رسه توپیر جوتې:ي،

 :وویشو >ې�نې او ارزونې په موخه غواړوو چې شعر په درې عمومي برخو
هغه شعر ته وایي چې شعري تــوکي فکــر، خیــال، عاطفــه او  :منظوم شعر :۱

پــه وزن لرونکــو چوکــاnونو کــې gــای پــر gــای کــ�ي. وزن  احساس، په اهن;ینــه ژبــه
د نظم بېالبېل اړخونه دي، لکه دیواt او وليس فورمونه  موخه لرونکو چوکاnونو نه مو

فورمونو کې دنظم بېالبېلې بqې لکه قافیه وال او ردیف وال، نیمــه ازاد او  چې په دې
  .ازاد نظمونه راgي

نظم په چوکاټ کې رن;ینه من5پان;ه یا مخیل تصویري کــالم دی.  شعر دلته د 
 کالسیک او هم له اوسني ادبه راوړل کې د منظوم شعر qKې بېل;ې له لیکنهدې  په

 .شوي دي
منثور شعر ته سپین شعر هم ویل شوی دی. منثور شعر هغــه  :منثور شعر :۲

چوکاټ کې شعري یا بدیعي توکي راغيل وي. شعري یا بدیعي  شعر دی چې دن¦ په
پــه   .فکر، احساس، عاطفه، موسېقي یا اهن` >خه عبارت دي توکي یعنې: تخييل،

ر کې ژبه له عــادي حالتــه پــه ناعــادي حالــت اوړي، ژبــه یــې تصــویري ده، منثور شع
کلمې یې زیاتره حيس وي. شاعر لوستونکی یا اورېدونکی د تخيــل لــه الرې د ژونــد 

  په تجربو کې ورvKوي.
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  :د استاد خادم یو ن¦ را اخلو چې شاعرانه تومنه لري
ې، د Kالنــو د کيــاريو ک مازي;ر ملر په غ�غ�ه دی، د ان;� په من� :ويده ماشوم

په غاړه، وړوکی ماشوم په لوبو بوخت دی، په ملن کې خاورې اخيل، له يوه gايه يــې 
  بل ته وړي او هلته يې غونvوي!!!

vکــه  ۍمور د کاله په کار اخته ده، په ډېره بي�ه ل;يا ده، کايل کونg ،سنبالوي
  چې ماcام دی او وخت ناوخته دی!

زړKيــه >ــه کــوې؟ راgــه «، نو غــ: کــ�ي چــې د کار په من� کې يې چې پام يش
  »ناوخته دی! هله gار دې شم!!!

  »  ډوډو پکه کم!«ماشوم په خپله نيمکX او خوږه ژبه وايي: 
  »>ه کوې؟!«مور: 

  »ډوډۍ پخوم!«يعنې » دودۍ پکه کم!«ماشوم: 
  ه کارو بوخته او ماشوم په خپلو لوبو بوخت دی!پمور د کاله 

کــې يــې nوپونــه وهــل، خوشــحاله خوشــحاله او  وړې وړې مرغX چې په کياريو
  جلتې جلتې Kرgېدې، يوه يوه والوته! او nولې خپلو بچيو او gالو ته الړې!

وخت تېرې:ي، ملر ولوېد، له cکيه تياره راپورته او د gمکې په مخ راخور شــوه، 
  د آس�ن په شنه او نامحدوده فضا کې gای په gای ستوري راcکاره شول!

آه! ماcــام دی، «د بي�ې نه خالصه شوه، د gانه رسه يــې وويــل: مور چې د کار 
  »تېر غونې ده، بچی مې هلته لوبې کوي! آه، زما هېر شوی دی!

ورغله، >ه Kوري، ماشوم د خاورو نــه وړې وړې او پلنــې پلنــې ډوپکنــX جــوړې 
  ک�ې دي!

خ� پ� پروت دی چې ست�ی شوی دی، پــه خــاورو کــې يــې رس اي(ــی دی او د 
  دانو الس ته يې gان سپارلی دی!!!خوب د قاص

 Ãام په خ�ه تياره کې مور د خپل ماشوم رستــه والړه ده، زړه يــې د يــو عــاcد ما
  ترحم او رقت نه ډک دی، او چرت وړې ده!

  هو، د ژوندانه مثال همدا دی!«
  موږ په خپل ژوند کې همدغسې په خاورو لوبې کوو!

په موږ خپل چپــاو راوړي او بــل په دغه لوبو اخته اوسو چې د مرګ دروند خوب 
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  عاÃ ته مو بوgي!!!
  م;ر، آه، >ومره خوږې دي دا لوبې!

  )۲»( او >ومره خوندور دی دا خوب چې په خپله خوcه او آزادۍ رسه وي!!!
په منثور نظم کــې مــوږ دوه متضــاد نومونــه  :منثور نظم یا ن/ي نظمونه :۳

مسجع ن¦ او یــا هغــه نــ¦   موږ موخهمنثور نظم نه ز  Kورو چې هغه نظم او ن¦ دی. له
د منثــور نظــم  .نظم په >ېر ولیکــل يش، خــو وزن نــه لــري هره کرcه یې د  دی چې

نظم د مــوزون کــالم  هغه فورم دی چې وزن نه لري، خو دلیکنې یو ترتیب لري، دلته
نــا راgــي. هغــه علیکلــو پــه م نا نه، بلکې په منظمه توKه د ن¦ nوnه nوnــه برخــېعپه م
دغــه نظــم د یــوې تسلســل  nوnې چې په لیکلو کــې یــو gــان;�ی نظــم ولــري اون¦ي 

 .وزنه ازاد دی من5پان;ې وي. دا هم له مقید او هم له نامقید   لرونکې
 ددغو nوnه nوnه برخو یوه نیمه nوnه وزن هم لري، خــو دلتــه تاکیــد پــر وزن نــه 

کېــ:ي،  بلکې د نــ¦ي nوnــو پــه منظمــه توKــه داســې لیکــل دي چــې نظــم تــه پــاتې
موږ په پ(تو ادبیاتو کــې د  .دشاعرانه جوهر په لرلو رسه ورته منثور شعر هم ویلی شو
 :جوړcت له مخې د منثور یا ن¦ي نظم دوه ډوله بېل;ې لرو

هغه منثور نظم دی چې ن¦ي nــوnې پــه کــې  :سجع لرونکی ن/ي نظم :۱
مــوږ د پیرروcــان بېلــوي. پــه دې برخــه کــې   بلې په سجع راnولې:ي او یوه مېرسه له

  :مسجع ن¦ لوم�ۍ بېل;ه qKو
 او بایزیده وک(ه، په نوم د هللا په نوم د سبحان

 لپاره د ادمیان
 ...چې سازې:ي پرې کارونه د مردان

 پــه یــو مــنظم من5پــان;یز  هغه منثور یا ن¦ي نظم چې ن¦ي nــوnې پــه کــې :۲
 وزن نــه لــري. یــوتوKه ولیکل يش چې نظم ته ورته وي، خــو   تسلسل رسه په داسې

 gان;�ی اهن` لري، دغه اهن` د سپین نظــم یــا منثــور نظــم nــوnې رسه منظمــوي،
 . که سپین نظم شاعرانه جــوهر او cــې;qې ولــري، نــویل کې:يسپین نظم هم ورته و

 مخیل شــعر دی چــې لــه قــافیې او وزنــه یا منثور شعر دی.سپین شعر یو   بیا سپین
تــه  لوم�یو کې سپین نظم یا سپین شعر هغــه خايل دی او عرويض اصول نه پايل. په

همــدا  سته، نویچې قافیه ونه لري، خو کله چې شعر له وزن نه ازادي واخ یل کې:يو
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مخــې یــو  د جوړcت لــه  منثور شعر یا  ته شو، سپین سپین نظم یا سپین شعر رامن�
 .خاص ن¦ي اهن` لري چې دغه اهن` یې په جملو یا nوnو وېيش

 :بېل;ه یې
 :فضل محمود روcان د ن¦ي نظم یوه بېل;ه ده ددا  

 د ژوند لویه رسمایه((
 د مايض عکس دی

 چې د شعور په سپرلو کې
 :يېد الشعور نه بر >ېره ک

 د ژوند لویه رسمایه امید دی
 چې همت او حوصله پېدا کوي
 يسبق ورکو  واو د منزل په لوري د ت` کول

 ژوند یو داسې باغ دی
 کې ازغي ازغي ديه چې پ

 دا ازغي په مسلسل محنت محنت
 صحت او حوصلو باندي Kلونه کی:ي
ُ̀ اختیار وي  د خندا او مسکا رن

 اوپه ژوند کې خوند رن` پیدا کوي
 باال   نه  د نظریی   کارل مارکس  د

 ييgا  خپل  خپل   په  اسالم   کفر او
 هرسمای   لویه   نه   nولو  د   د انسان

 د هغْه عزت نفس او خودي ده
 ودي ختمويلېکن سپه خ

 دا به د معارشی نه لر ک�و
 چې عزت نفس او خودي مو په خپل gای پاÖ يش

 >ن;ه؟ ېول
 بس هم دا سوال دی

 )۳چې ال تر اوسه پوری چا حل نه ک�ی شو))(
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د اسحق نن;یال >و منثور نظمونه چې د منثور یا سپین شعر جــوهر او کیفیــت 
 :دلته را وړو لري

 :ته مصطفى جهاد منثور شعرونه و>((
 زموږ م�ينه

-١- 
 رېوزه،پ

 !ارام ويده شه
 زموږ م�ينه داسې ده
 لکه زوک�ه مو چې وه

 او زوک�ه مو
 .لکه م�ينه مو چې ده

 هغوى چې د خپلو کورونو ↓↓↓
 پر دسرتخوانونو

 ډوډۍ خوند نه ورته ورکوي
 .ژوندي وي
 !پرې:ده

 هغوى چې د پرديو د کاروبار
 د افيونو او الکولو په چينو کې

 و فواحشود لغ� 
 دپستو او مرمرينو غوالن5و پر غرونو

 يوه شېبه خوب
 زموږ د nولو په ژوند نه ورکوي

 .ژوندي وي
 !او پرې:ده

 هغوى چې وياړ گqي
 دخپلو ناوو پېغلتوب
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 له هغوى نه
 په پرديو کyونو کې واخيل

 .ژوندي وي
 او

 زه او ته
 چې ژوندي وو م�ه وو،

 نو،
 هgپرېو 

 !ارام ويده شه
 زموږ م�ينه

 لکه زوک�ه مو چې وه
 او زوک�ه مو

 .لکه م�ينه مو چې ده
١٣٧٠/٥/٣٠ 

  کابل        
 درد

-٢- 
 پالر م�ينه مې وليدهد  

 اودورو�و زړه چاودون هم
 لوږې مې ډېرې وزغملې

 او تندې هم
 خو يوه يې دومره دردوونکې نه وه

 :لکه
 نشه چې نه وي پوره

 .او cي(ه پاى ته وريس
١٣٧٠/٦/١٧ 
 )۴( کابل))
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 :د ومان نیازي >و منثور نظمونه چې منثور یا سپین شعر یې هم بللی شو
 راگ((

 زه باید
 د خاورې م° ته

 والوزم
Xد مینې وروست 

 مرثیه
 باید

 هلته بشپ�ه ک�م
 غواړم له >ان;ې تر متنه

 په هوا کې
 وروستی سفر مې

 د مین مار
 gن;ېدلې ن_ا ته ورته وي

 غواړم زما د روح
 وروستX نغمه

 تر nولو مات او ارام راګ کې تر رسه يش د ویلون
 )۵چې ژر یې هېره ک�ې)) (

 سکوت((
 صحرا
 د شعر

 بشپ�ه م° دی
 سکوت یې

 غ:وي
 شک
 اشنا

 غ: او لهجه
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 د شک
 بې منطقه

  )۶ باد ووهله)) (
  پایله

ې چوکــاټ gپایله دا راgي چې د نظم او شعر تر من� برید >رKند دی. نظم یوا
فورم کې رن;ینه محتوا ده چې له فکــر، تخيــل، عــاطفې او یا فورم دی او شعر په دغه 

آهن` >خه رغېدلې ده. مفکوره د تخیل په رن` کې وړاندې کېــ:ي. د نظــم شــکيل 
  جوړcت او شعر ته په کتو موږ درې ډوله ویناوې لرو. 

  : منظوم شعر: هغه شعر چې د نظم په بېالبېلو چوکاnونو کې وي. ۱
چوکــاټ کــې شــعري یــا  عر دی چــې دنــ¦ پــهمنثور شعر هغه ش: منثور شعر: ۲

  .بدیعي توکي راغيل وي
مسجع ن¦ او یــا هغــه   منثور نظم نه زموږ موخه . له: منظوم ن¦ یا ن¦ي نظم: ۳

منثــور نظــم   .نظم په >ېر ولیکل يش، خو وزن نه لــري هره کرcه یې د  ن¦ دی چې
نظم د مــوزون کــالم  هغه فورم دی چې وزن نه لري، خو دلیکنې یو ترتیب لري، دلته

نــا راgــي. هغــه علیکلــو پــه م نا نه، بلکې په منظمه توKه د ن¦ nوnه nوnــه برخــېعپه م
دغــه نظــم د یــوې تسلســل  ن¦ي nوnې چې په لیکلو کــې یــو gــان;�ی نظــم ولــري او

پــه  ېد ســجع .وزنــه ازاد دی من5پان;ې وي. دا هم له مقید او هم له نامقیــد  لرونکې
  په کې وي، وزن مومي. ېروستX برخه  چې سجعبرخه کې د هرې کرcې و 

تــه کېــ:ي، پــه  په ادبیاتو کې یو فورم چې په یــوه nــاکلې ادo دوره کــې رامــن�
 د جوړcت له مخې یوه نوې  بېل;ــه رامــن� پاللو رسه په nولنه کې دودې:ي. کله ناکله

 ته يش، خو بیا نه پالل کې:ي، بــاالخره هېرېــ:ي، خــو gینــې وي چــې د لیکوالــو زړه
 پرې اوبه >(ي، هغه په شعوري یا ناشعوري توKه پايل.

 مأخذونه
د پ(ــتو غــزل تنقیــدي جــاج، دانــش خپرندویــه nولنــه، دانــش  gالنــد، : طائر۱

  .ملریز، م مخ۱۳۹۱پې(ور،  :خپرندویې nولنې تخنیکي >ان;ه
ر�ه چینه، منظوم کلیات، لوم�ی nوک، د لعل پاچا ازمون  ،: قیام الدین خادم۲

، افغانســتان د علومــو اکــاډمي د اطالعــاتو او عامــه اړیکــو ریاســت: کابــل ، دپــه زیــار
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  .مخ۴۰ملریز، ۱۳۹۶
جدیــد نظــم پــه پ(ــتو کــې، جــدون پرنyنــ`  ،سل� شاهین رy: پروفیسور ډاک۳
  .مخ۴۵۳، کال م۲۰۰۳، : پې(ورپرېس

ســیندونه هــم مــري، د محمــد اســمعیل یــون پــه زیــار، یــون  نن;یال، : اسحق۴
   .مخ۱۵۲، ملریز کال۱۳۷۹، کابل :کولتوري یون

، کال ملریزK : ،۱۳۹۳ردیزد سکرو بخX، علمي خپرندویه nولنه ،.ومان نیاز :۵
  .مخ۱۳۰

  .مخ۱۴۰: یاد اثر، ۶
    



 

    ٥٩ 

  

  
  �ې�نوال سیدنظیم سیدي

  

  کې د اد- کره کتنې وضعيت پېرپه اوسني 
  

  لن�یز
ا ده چې پــه تر nولو مهمه او ارزcتمنه اړتییوه په اوسني پېر کې ادo کره کتنه 

کتابونه ک(ــل شــوي او ال ک(ــل کېــ:ي او دا پــه دې چــې لــه املــه يــې  gینېاړه يې 
چې افغاt ادبیات او پــه  له بده مرغهغوړېدلو او کره کولو خوا ته gي، خو  دادبیات 

الزمه ده نه يــې پرمختــ` کــ�ی او نــه هــم gان;�ې توKه پ(تو ادبیات لکه >ن;ه چې 
تر nولو ژور لوم�ی ډېر زیات الملونه لري، خو دا کار  چې زما په انددي کره شوي  سم

ناسمه کره کتنه یــا  لوم�ی د کره کتنې ناسمه پېژندنه ده او دوهم او بنسyیز المل يې
ې ادبیــاتو خپــل gنه یواله بده مرغه له امله يې او شخيص چلندونه دي چې  يعقدو 

، نــو وړانــدې يم ديې ه يک�  یgای gای;ی نه دی موندلی، بلکې زیا§ن او بې لور 
و>ې�م او په ترڅ کــې يــې >رKنــده تر دې چې د ناسمې او عقدوي کره کتنې الملونه 

د کومې مــوخې لپــاره تــررسه کېــ:ي اړینــه بــوÃ دغه کار ولې پیدا کې:ي او  ک�م چې
چې په ادo کره کتنې وغ:ې:م چې ادo کره کتنه >ه شی دی، د کومو موخــو لپــاره 

  ې پر >و برخو وېشل کې:ي؟ تررسه کې:ي  او په nوله ک
  البته دغو او دې ته ورته پوcتنو ته به په دې >ې�نه کې gوابونه ومومو.

  رسیزه
په دې کې شک نه شته چې په دې وروستیو کې پــه gــان;�ې توKــه د ســپyمرب 

لسمې وروسته د ن�ۍ پر ادبیاتو رسبېره د پ(تو ادبیــاتو پــه من5پان;ــه کــې هــم و تر یو 
شعاري کېدلو خوا ته تللــی او هــم د بنســyیز کېــدلو خــوا تــه،  ژور بدلون راغلی هم د
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یعنې که له دې برخې انکار وک�و چې شعاري شوی نه دی، نو دا به هــم ســمه خــربه 
هــم بــې انصــايف بــه ایو چې په nوله معنا علمي او معترب شــوی، نــو دا و نه وي او که و 

راري اثار هم لرو چــې ، gکه موږ Kورو چې په لس;ونو بې کیفیته، بې خونده او تکوي
یو gل لوســتلو هــم نــه ارزي، خــو چــاپ شــوي او مارکېــ� تــه په حتا هغه د چا خربه 
  وړاندې شوې دي. 

تــه ډېــره  د دې لپاره چې د دغه ډول اثارو مخه نیول شــوې وي، نــو کــره کتنــې
په دې مقاله کې لوم�ی د کره کتنې پېژندنه راغلې، ورپســې  .اړتیا لیدل کې:ي زیاته

پ(ــتو  پهکې  پایړتیا او مربمیت خربې شوي او بیا يې ډولونه cوول شوي په يې پر ا
په اوسنX کره کتنې او د کره کتنې پر بهیــر >ې�نــه شــوې چــې >ن;ــه ده؟ کې ادب 

ولې ده او د کومو الملونو له مخې داسې ده، په ورته وخت کــې يــې د حــل الرې هــم 
برخه کې ممده په او غنامندۍ بشپ�اوي د وړاندیز شوي، هیله ده مقاله د دې برخې 

  واقع يش. 
  د �ې�نې اهمیت او مربمیت

د دې >ې�نې اهمیت او مربمیت په دې کې دی چې موږ >ن;ه کــوالی شــو پــه 
افغانستان کې د بې کیفیته پن5ونو مخه ونیسو، >ن;ه کوالی شو چې په افغانســتان 

کې لــه لوســتونکو دا لیکنه په دې برخه  .کې د کره کتنې فرهن` عام او معیاري ک�و
رسه مرسته کوي چې زموږ nول ادبیات یا nول پن5ېديل ادo اثار بې کیفیتــه نــه دي 
او نه nول کره کتونکي له عقدو ډک دي، بلکــې د Kوتــو پــه شــ�ر کســان داســې دي 

  يې شته. صچې نقدونه يې د عقدو له مخې ک�ي، خو د هغوی لپاره هم تجویز او تو 
  د �ې�نې موخه

او  ويکره کتنه معیاري يش، د عقدکې پ(تو  پهخه دا ده چې د دې >ې�نې مو 
سلیقوي مسایلو مخه پرې ونیول يش، په پ(تو ادب کې کره کتنــه بنســyیزه يش او د 

  کره کتنې معیارونه په پام کې ونیول يش. 
کره کتنه یوه اړتیا ده او د ادo اثارو د سمون لپاره باید کــره کتنــه ويش، خــو د 

  و، اصولو او ک�نالرو په ر�ا کې. کره کتنې د قواعد
دا ده چې کره کتنې ته د دcمنX په سرتKه نه، بلکې د  تر>ن` يې لویه موخه

سمون او رغون په نظر وکتل يش او د نورې ن�ۍ په >ېر دلته هــم کــره کتنــه یــو عــام 
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  فرهن` او د اثارو د غنا المل وqKل يش. 
  د �ې�نې پو�تنې
  الندې پوcتنې پوcتل شوي:بریده کې تر ډېره  هپه دې >ې�ن

  کره کتنه >ه شی دی؟  �
  کره کتنه او سلیقوي چلند >ه توپیر لري؟ �
  په پ(تو ادب کې کره کتنه شته او که نه؟ �
  ډولونه لري؟ کومکره کتنه  �
  په اوسني پېر کې د کره کتنې وضعیت >ن;ه دی او >ن;ه باید وي؟ �
  >ن;ه کوالی شو کره کتنه بنسyیزه ک�و؟ �
  ره کتنې او شخيص عقدو ترمن� توپیرونه کوم دي؟د ک �

او دې ته ورته gینې کوچنX پوcتنې شته چې nوله مقاله د همدغو پوcــتنو د 
  gوابونو پر محور چوريل.
  د �ې�نې میتود

په دې مقاله کې تر ډېره ه_ه شوې چې له ترشیحي، توضــیحي، تحلــیيل او د 
  ستل يش. اړتیا په صورت کې له انتقادي میتوده کار واخی

  اد7 کره کتنه
په لغت کې درهم له دیناره، رسه له نارسه نه او cه له بد  )criticism(کره کتنه 

نه جال کولو، بېلولــو او توپیرولــو تــه وايــي او پــه ادo اصــطالح کــې د یــو ادo اثــر د 
 Xاثــر تحلیــل، شــننې او د ارزیــاب oې معلومولو او همدارن;ه د یــو ادq;ېc عیبونو او

  )۱ه وايي چې د علم او ادب په ر�ا کې تررسه کې:ي. (ه� ت
کــره کتنــه د "خو ډاکyر عبدالخالق رشید بیا د نوو غوcــتنو پــه ر�ــا کــې وايــي: 

اوسني برشیت له معنوي او روحي ژوند یا پــه بلــه مانــا ادo ذوق رسه تــ�او لــري او د 
  )۲( ...">ې�نې کويهغو د تخلیقي آثارو د ارزcت او اهمیت nاکلو په برخه کې 

خو دا چې دا ارزcت او اهمیت تر کومې کچــې دی پــه اړه يــې لــ: نــور هــم ژور 
"په معارص ادo بهیر کې کره کتنه هغه الرcود او روزنکی علم او میتود gي او وايي: 

ي او پــه خپــل ـدی چې د هغې په مرسته د یوه هېواد ميل ادبیات د ودې لوری نیســ
  )۳( خالق طبیعت رسه يې الرcوونه کوي."
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 tادبپوهان وايي دغه کلمــه لــه اره د یونــاkrinein  لــه کلمــې >خــه اخیســتل
شوې چې معنا يې سنجونه یا سنجش دی او پر همدې اساس بېالبېلو فرهن;ونو هم 

معنــاوې را اخیســتې چــې د الفــاظو لــه پلــوه جــال، خــو د  ېد ادo کره کتنې بېالبېل
ه کتنــه يــې د خــربې ســنجونې یــا د دي، یعنــې ادo کــر رسه ورته من5پان;ې له پلوه 

خربې پېژندنې په معنا را اخیستې ده او وايي: "ادo کره کتنه  یا د خــربې ســنجونه 
او یا هم د خربې پېژندنه هغه فن دی چې د یو ادo اثر د کمــي او کیفــي اړخونــو د 

ر، شــننې، ارزونــې او داورۍ او یــا ـسنجونې او ستاینې او همدغه راز  د پرتلنې، تفیس
  )۴ته وايي." ( لوهم د ادo اثارو په اړه د داورۍ لپاره د معیارونو معلومو 

نې الندې نیــول کېــ:ي و کیفي پلوه تر ارز  لهکمي پلوه او هم  لهیعنې یو اثر هم 
او بیا يې رسه کول او نا رسه کــول جــوتې:ي چــې دغــه رسه کــول او نــارسه کــول بــه د 

  شخيص او عقدوي مسایلو له مخې نه وي. 
پ(تو ترشیحي قاموس کې لولو: "کره کتنه پ(ــتو کلمــه ده،  -راز په پ(توهمدا 

لغوي معنا يې نقد، انتقاد، کرnسیزم، رcتینې قضاوت، ادo نقد یــا د انتقــاد فــن.... 
  او د ادo کره کتنې معنا:

وینا پېژندنه، د خــربو ســنجونه، د ادo آثــارو د ارزcــت او قیمــت پېژنــدنې او د 
 ه >خه عبارت دی، په داسې توKه چې د هغو آثارو cــه او بــدهغو له رشحې او تفیرس
  )۵منشاء وپېژندل يش."(

په پورته پېژندونو کې Kورو چې کره کتنه کره کولو ته وايي یــا رسه لــه نــارسه نــه 
بېلولو ته وايي، خو په دې رشط چې شخيص عقدې او مسایل په کې مطــرح نــه وي، 

یاتو په نبض پوه لیکــوال دی هغــه بیــا خو عبدالحسین زرین کوب چې د معارصو ادب
 oکــره کتنــه د هغــو اد oل: نور هم پراخه دید لري او د کره کتنې پــه اړه وايــي: "اد
آثارو بهاء او ارزcت دی چې له رشحــې او تفســیر >خــه يــې بایــد cــې;qې او بــدqKې 

  )۶معلومې يش او دا جوته ک�ي چې د دغو آثارو منشاء >ه ده؟"(
برجسته nکو ته نغوته کوي، لوم�ی دا چې د اثر پر ارزcت زرین کوب >و cو او 

م له رشحې او تفسیر >خــه يــې cــې;qې او بــدqKې هاو بهاء باندې خربې کوي او دو 
ي چې له امله يې د اثارو منشاء هم معلومې:ي، و معلومکې په ادo چوکاnونو او آرونو 

ل لــه وړانــدې لــه gــان د آثارو له منشاء >خه موخه د اثر بنســyیزه موخــه ده او لیکــوا
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رسه محاسبه کوي چې زما دغه اثر د nولنې لپاره کومې yKې لري او کوم زیانونــه. لــه 
ې پــه gداسې اثار هــم چــاپې:ي چــې نــه یــواgینې بده مرغه زموږ په اوسني پېر کې 

اخیستلو نه ارزي، بلکې که >وک يې وړیا درک�ي په لوستلو هم نه ارزي، خــو د ادب 
دغه خربه په زغرده نه يش ویلی، نو gکه ادo کره کتنه دغه مسئله  نور چوکاnونه بیا

هم په علمي توKه او هم په مسلکي توKه بیانوي. البته کله چې د مسلکي توب خربه 
  نو بیا د شخيص عقدو مسئله یا خربه په خپله نفي کې:ي.  ته شوه، را من�

کــ�ي  ه >رKنــدونېکه تر زرین کوب ور تېر شو gینو نورو پوهــانو هــم پــه دې اړ 
  چې په لنvیز رسه به ورته gیر شو: 

"کره کتنه د ه�ونو په باره کې یوه مستدلـله او سیست�تیکه مباحثه ده چــې د 
هغو تخنیکونه او محصــولونه توضــیح او ارزیــاo کــوي. پــه دې ترتیــب کــره کتنــه لــه 

  ) ۷لري". ((cکال پېژندنو)، عکس العملونو او کره کولو رسه توپیر  استیتیکو کتنو
" ادo نقد هغه پوهنه ده چې ادo آثار د ه�ي او cکال پېژنــدنې د پدیــدو پــه 
 oه مطالعه کوي، د پوهنې په دې >ان;ه کې د پام وړ یــا موجــود اثــر لــه نــورو ادKتو

  )۸ې یا gان;�ې توKه ارزیاo کې:ي." (gآثارو رسه له اړیکو لرلو پرته په یوا
لیکوال مېشل فوکــو پــه خپلــه مقالــه کــې د د "مولف چیست" مشهورې مقالې 

ادo کــره کتنــې پــه اړه کــاږي: "د کــره کتنــې کــار لــه مولــف رسه د اثــر د مناســباتو 
>رKندول نه دي او نه هم په دې لyه کې وي چې د فکر او یــا متونــو لــه الرې تجربــه 
 وک�ي، بلکې غواړي د اثر جوړcت، فورم، ذاÖ بqه او من5پان;ه يې تحلیــل او تجزیــه
ک�ي، نو gکه په دې صورت کې دا پوcتنه پیدا کېــ:ي چــې اثــر نــو >ــه شــی دی؟" 

)۹(  
په nوله کې د کره کتنې په اړه یو داســې  شو،که تعریفونو ته په دقیقه توKه gیر 

تعریف یا پېژند نه لرو چې nولو ته د منلو وړ وي او دا خربه gکه د تامل وړ نه ده چې 
او هر >ه د بدلون په حال کې دي، نو gکــه دغــه  نن سبا nوله ن�ۍ په بدلون کې ده

  ډول بدلونونه هم د نوو غوcتنو او نوو خربو لپاره وضع کې:ي. 
نو بحث را nول ک�و او په اړه يې ساده پېژنــد وړانــدې کــ�و بــې لــه و نو که د پېژند

وایو چې ادo نقد ته چې په پ(تو کې ادo کره کتنه وايــي لغــوي معنــا يــې به شکه 
ل او کره کول دي او فاعل یا نقاد او کره کتونکی بیا هغه >ــوک دی چــې محاکمه کو 



 کابل مجله

    ٦٤ 

د نقد cې;qې او نیم;�تیــاوې لوســتونکو تــه وړانــدې کــوي او پــه nولــه کــې د اثــر پــر 
  من5پان;ې منصفانه او ژوره ر�ا اچوي. 

په پخوا زمانو کې nین;ار په دې و چې ادo کره کتنه باید د یو اثر نیم;�تیــاوې 
پیدا او په ډاKه ک�ي او هغه تر نیوکې النــدې ونیيســ، خــو نــن ســبا ه_ــه  او ستونزې

کې:ي چې د اثر cه او غوره nکي په Kوته يش او لوستونکي دې nکــي تــه gیــر کــ�ي 
چې اثر ولې او د کومو الملونو له مخې cه او غوره اثر qKل کې:ي، نو همدا المــل دی 

چې پــه اثــر کــې منظور په دې  چې نیوکې هم د cې;qو تر سیورې الندې راgي او دا
، نورو په اړه يې خپله لوستونکي قضاوت کوالی يش ېcه nکي په Kوته يش، نو د پات

  چې دا خربه د کره کتنې د اصولو رسه په nوله معنا په nکر کې ده. 
چې ماته معلومه ده هوف هغه لیکوال دی چې د کــره کتنــې پــه بریده تر کومه 

رKندونې ک�ي چې په nوله کې يــې دغــه >رKنــدونې اړه يې ډېرې علمي او دقیقې >
  په درې پ�اوونو وېشل کې:ي: 

په دودیز پ�او کې د کره کتنې ډېره پاملرنــه د شــعر او  دودیز یا سنتي پ�او: -۱
یا ن¦ ظاهري اړخ ته وي، یعنې پــه nولــه کــې شــعر دوې معنــاوې لــري چــې یــوه يــې 

د پیــر محمــد کــاروان پــه دغــه حقیقي او بله يې مجــازي معنــا ده، د ســاري پــه ډول 
  بیتونو کې Kورو: 

  چـــې ورتـــه خـــولې شـــوې د اصـــیلو مرغلـــرو اوبـــه
  خپلــــو خــــربو تــــه دې ورکــــ�ې د ســــندرو اوبــــه
  ستا د تصویر تنکیو پ(ــو تــه شیشــې مــه شــه لشــې
  پـــه کـــا�و چېـــرې مـــاتې مـــه شـــه د جـــوهرو اوبـــه

ــه gیــر   ــا ت ــوم�ي بیــت ظــاهري معن ــه ســتونزې رسه شــو کــه چېــرې د ل ــو ل ، ن
ې:و، په دې معنا مرغلرې >ن;ه اوبه کوي او بیا يې خوله له کومه ک�ه، خــو کــه مخامخ

حقیقي معنا ته يې gیر شو، نــو بیــا هغــه قــوت او غ(ــتلتیا پــه کــې نغ(ــتې چــې پــه 
رcتینې معنا د ډېرو اصیلو، لیکوالو او شاعرانو خولو د کاروان الفاظو او یا شعرونو تــه 

نو په دغه پ�او کې ډېر gله دودیــز تعریفونــه او  (ي او ورته Kوته په غاښ دي،ياوبه پر
دودیز سېمبولونه مطرح کې:ي، لکه پخوا به چې اوبه، خاوره، دیــوان، Kــل، بوســتان، 
بلبل، Kون;� او دې ته ورته الفاظ یا سېمبولونه په شعرونو کې کارېدل او خربه به له 
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و د Kوتــو پــه شــ�ر همدغو مسایلو بانــدې را چورلېدلــه، خــو کــه د اوســنیپر هره پلوه 
  ، نو بیا مه کوه پوcتنه. يش شاعرانو د شعرونو باطني معنا ته س�ی gیر

په دغه پ�او کې ناقد یا کره کتــونکی ډېــر gلــه د موضــوع  سېمبولیک پ�او: -۲
 وکــارول شــو د او ه_ه کوي پــه موضــوع (نــ¦ او شــعر) کــې  کې:ي من5پان;ې ته gیر

وايي او >ن;ه يې وايــي، د ســاري پــه ډول  سېمبولونو په معنا gان پوه ک�ي، چې >ه
  چې وايي:  لولوموږ د حمزه بابا دا کالم 

  پرېـــ:ده چـــې لوظونـــه د دروغـــو دې رcـــتیا کـــ�م
ــــه بې;ــــا کــــ�م   تــــه راتــــه ســــبا ســــبا کــــوه زه ب
  تـــوان لرمـــه دا چـــې د مـــايض نـــه خـــراج واخلـــم
  زه بـــه پخـــوانی شـــمه ســـتا مینـــه بـــه پخـــال کـــ�م

، نو cــايي دواړه معنــاوې يــې درتــه پــه مــخ اوس که د دغه شعر معنا ته gیر شو  
کې کې(ودل يش، خو دا چې د دغې برخې یا پ�او کره کتنې رسو کار له ســېمبولونو 

چــې د معنــا، معنــا تــه يــې ورشــو او هغــه بیــا د یو او حقیقي معنا رسه دی، نو مجبور 
یوسف (ع) او زلیخا هغه خوندوره او له مینې ډکــه کیســه ده چــې لــوی هللا پــه خپــل 

دینو پر وړاندې یوسف علیه السالم ته بریا ورکــ�ه او زړه و رکینو یا معبـدرت رسه د مشق
يې د gوانX په ولولو او جوش راوسته، چې پوره کیسه يې پــه قــرآن کــریم کــې  ازلیخ

ذکر شوې ده او د دې تر>ن` په دې او دې ته ورته شعرونو کې Kورو چې حمزه بابــا 
اج، مینه او دې ته ورته سېمبولونه کــاروي چــې د د لوظونه، دروغ، رcتیا، مايض، خر 

تصويف معناوې يې هم ژورې دي، نو دغــه ډول کــره کتنــې یــا پــ�او یې ادo تر>ن` 
  کې کره کتونکی په دغسې سېمبولونو nینکار کوي او معنا يې را سپ�ي. 

لکه >ن;ــه چــې پــه پــورتني پــ�او کــې هــم  د مAرن یا نوې کره کتنې پ�او: -۳
من5پان;ې یا سېمبولونو ته ډېره توجه کې:ي، پــه دغــه پــ�او کــې هــم  نغوته وشوه چې

همدا مسئله ده چې لوم�ی من5پان;ه په ډاKه کې:ي او بیا يې اصيل جوهر را برسېره 
کوي، gکه که ته د یوې موضوع یا شعر جوهر ته gیــر نــه شــې، نــو تــه بــه پــه عــادي 

ــوال  الفــاظو >ــه پــوه شــې او >ــه خونــد بــه تــرې واخلــې. د ســاري پــه ډول د >ې�ن
  عبدالغفور لېوال د یو شعر په دغو بېتونو کې لولو:
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  دا ســتا پــه خنــدا Kــانو کــې مین5لــې دي ســندرې
  دا دومـــره چـــې ر�ـــې او رشن;ېـــدلې دي ســـندرې
  چې باد ته ســتا د زلفــو رشــتې پورتــه پــه ن_ــا شــوې
  پــــه مــــا هغــــه شــــېبه را ورېــــدلې دي ســــندرې

رشن;ېدلې ســندرې، د زلفــو رشــتې په خندا Kانو کې د سندرو مین5ل، ر�ې او   
ن_ا ته پورته کېدل، د سندرو راورېدل هغــه الفــاظ دي چــې د کــالم جــوهر پــه ډاKــه 

معنا رسبېره د شعر حقیقي معنا هم رابرسېره کوي، نو دغــه  يکوي او د شعر پر مجاز 
ډول کره کتنه یا د کره کتنې پ�او په nوله معنا د شعر او ن¦ جوهر را په ډاKــه کــوي او  
موږ په دې پوهوي چې کره کتنه باید >ن;ه ويش او کوم رشایط په کــې پــه پــام کــې 

  ونیول يش. 
نو د کره کتنې پ�اوونو او بېالبېلو تعریفونو ته په کتنې رسه ویالی شو، چې کــره 
کتنه خورا ډېرې gان;�نې لري چې له دغو gان;�نو >خه به يــې gینــو تــه پــه النــدې 

  توKه نغوته وک�و: 
  ر د cې;qو او نیم;�تیاوو معلومول. د یو اث �
  له cې;qو او نیم;�تیاوو پرته د یو اثر تحلیل او ارزونه.  �
  د یو اثر په اړه حکم او داوري کول. �
  د یو اثر د ارزcت معلومول.  �
  د یو اثر د من5پان;ې او جوړcت ترشیح کول.  �
  د یو اثر د فکر او غرض په اغېزمنه توKه جوتول.  �
  ثر کې لیکوال د کومو >رKندونو ه_ه ک�ې؟په یو ا �
  آیا خپلې موخې يې زبات ک�ي؟ �
  د لیکوال ه_ې په دې ارزي چې و>ې�ل يش؟ �
  په کره کتنه کې انصاف شوی او که نه. �

ــر  ــو اث ــې ی ــه ي ــه امل ــورې gــان;�نې شــته چــې ل ــه لســ;ونو ن او پــه دې توKــه پ
ــ�و موضــوع  ــه ک ــه خــربه را nول ــو ک ــدالی يش؛ ن ــره او رسه کې ــه ک ــو رسه د ت ــه کتل پ

دې وخــت را رســېدلی چــې د ادo کــره کتنــې پــر موخــو وغ:ېــ:و چــې کــومې دي 
  او باید کوم مسایل راونغاړي؟
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  د اد7 کره کتنې موخې
زمــوږ ډېــر لیکــوال پــه دې انــد دي چــې ادo کــره کتنــه یــوه gــان;�ې موخــه 

کــې تعقیبوي او د ه�غې موخې لپاره nول کتاب ل� په ل� کــوي، پــه داســې حــال 
چې ادبپوهان له دې خــربې رسه همغــ:ي نــه دي او پــه کلکــه يــې ردوي، gکــه لکــه 
>ن;ه چې په تعریفونو کې هم وویل شول د ادo کره کتنې کار رسه له نا رسه >خــه 

ه بېالبېلــو موضــوعاتو کــې لyــون غــواړي، پــمعلومول دي او دغه نارسه په nول اثر کې 
ي او هــر لیکــوال د gــان لپــاره آرونــه او یعنې ادo کره کتنه بېالبېلې مــوخې تعقیبــو 

موخې لري چې د یو اثر په کره کتنه کې يې تعقیبوي، خــو د دې خــربې معنــا دا نــه 
ي موخې لyوي، بلکې د کره کتنې د آرونو په ر�ا کې د ـچې Kواکې لیکوال شخصده 

  خپلو موخو په لyه کې وي. 
پــه النــدې توKــه ادبپوهان وايي چې په nوله کې د کــره کتنــې برجســته مــوخې 

  دي: 
  په Kوته کول.  ود یو اثر د cې;qو او نیم;�تیاو  �
  د اثر په اړه داوري او قضاوت کول.  �
  د یو اثر تجزیه او تحلیل.  �
  په کره کتنیز ډول د اثر لوستل.  �
  د اثر سنجونه او پرتلنه. �
  پېژندنه.  ود اثر د cکالو  �
  هول.د اثر په معنا او د معنا په معنا gان پو  �
  د ه�ي ظرافتونو معلومول.  �
  د اثر د بqې او جوړcت په چوکاnونو gان پوهول.  �
و په ډاKه کول چې په اثر کې نغ(تي، خو >وک ورتــه عد هغو صنایعو او بدای �

  په ساده XK نه gیر کې:ي. 
  cکال او ظرافت ورک�ی. يې د هغو آرونو او چلندونو په ډاKه کول چې اثر ته  �
  )۱۰اینه. (د اثر ست �
  کې د درک او پوهېدنې قوه پیاوړې ک�ي.  لولوستپه د یو اثر  �
له لیکوال رسه مرسته کــوي چــې د بیــا لپــاره د اثــر د نــورو cــې;qو تر>نــ`  �
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  cکال اوظرافت ته هم پاملرنه وک�ي. 
او دې ته ورته نورې موخې، خو که پورتــه موخــو تــه gیــر شــو، نــو cــايي ډېــرې 

یــا نــ:دې وي چــې پــر دې اســاس پــه یــوه ډلبنــدۍ کــې يــې موخې يې رسه ورتــه او 
شمېرلی شو، خو تر nولو مهمه خــربه دا ده چــې دغــو nولــو موخــو تــه رســېدنه cــايي 
ستونزمنه هم وي، gکه موږ په دې پوهې:و چې یو لیکوال په یــو وخــت کــې د یــو اثــر 

پــوره کــار کره له ناکره جال کول او بیا يې پرتله کول نه يش کوالی او نه يې لــه وســې 
یو اثر پسې داسې ذره بیني سرتXK په سرتKو کــ�ي،  پهدی، gکه که چېرې لیکوال 

نو له نــور ژونــده بــه پــاتې وي او تر>نــ` يــې د شخيصــ عقــدو nاپــه هــم پــرې وهــل 
کېدالی يش، نو gکه وایو چې په موخو کې يې دا خــربې nــولې شــاملې دي، خــو دا 

يش هغــه د هــر ناقــد شخيصــ کــار  چې کره کتونکی يې کومې په >ه ډول تعقیبولی
دی، خو د آرونو مراعتول بیا رشط او اړینه خربه ده او همدا المل دی چــې ادبپوهــان 
په دې nین;ار کوي چې cه، دقیق او پیاوړی کره کتونکی تل د یو ادo اثر ترشــیح، 
توضیح او تفسیر د خپل عايل ذوق او شعور په مرسته په ډېر دقت رسه کوي او ه_ــه 

شخيص مسایل nول یــوې خــوا تــه پرېــ:دي او چــې کلــه دا مســایل مطــرح  کوي چې
شول، بې له شکه کره کتنه یو ستونزمن او له رب�و >خه ډک کار Kــqالی شــو؛ نــو کــه 
خربه لنvه ک�و د کره کتونکي دنده دا ده چې لوم�ی د اثر روح ته ننوgي gــان پــرې 

البتــه gینــې ادبپوهــان پوه ک�ي او بیــا يــې cــې;qې او نیم;�تیــاوې پــه Kوتــه کــ�ي، 
cې;qې او بدqKې یادوي، خو زما په نظر که چېرې زمــوږ عقیــدوي مســایلو او تقــدس 
ته په کې سپکاوی نه وي شوی، نو هې� اثر بدqKې نه لري، نیم;�تیــاوې بــه وي، خــو 

  بدqKې نه لري، gکه بدqKې >وک نه لیکي.
هغــه بــه لــه افکــارو او تجربــو بانــدې غــور کــوي،  رکــره کتــونکی بــه د ادیــب پــ

gانــه رسه تحلیلــوي د اثــر ســمه جاجونــه بــه کــوي، cــکالییز او ظریــف اړخ بــه يــې 
جوتــوي، Kونــ` او پــ� اړخونــه بــه يــې واضــح کــوي او بــاالخره پــر بېالبېلــو اړخونــو 

نــو بانــدې بــه يــې بحــث کــوي او تــر هغــې وروســته بــه و اړیکــو او ت�او  ياو خپــل من5ــ
ــ ــوي، ن ــر ک ــم لوســتونکي gی ــه ه ــاوو ت ــې نیم;�تی ــې ي ــورت ک ــه دې ص ــه و پ ــم ب ه

، چــې پــه Kانــده کــې بــه يــې يشلوســتونکي تــه او هــم د کتــاب لیکــوال تــه تجربــه 
  له تکرار >خه ډډه کوي. 
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  د کره کتنې ډولونه
د کره کتنې د ډولونو په اړه nول ادبپوهــان پــه یــوه خولــه نــه دي، gینــې يــې د 

ا د میتودونــو لــه بېالبېلو ادo مکتبونو له مخــې ډلبنــدي کــوي او gینــې نــور يــې بیــ
ې دغــه  gمخې وېش سم بويل، په داســې حــال کــې چــې دغــه ډول وېشــنې نــه یــوا

تــر پوcــتنې النــدې  هصنف یا جوړcت ته زیــان رســوي، بلکــې خپلــه ادo کــره کتنــ
راويل، gکه هغه پدیده یا ادo ډول چې تر اوسه يې خپل داخيل جوړcتونه ســم نــه 

الف موجود وي، نو هغه به د نورو لیکوالــو اثــار انواعو په اړه يې د نظریاتو اختد وي او 
>ه کره ک�ای يش او ناکره به ترې بېــل کــ�ي او کــه چېــرې دا کــار کــوي هــم د کــوم 

  معیار له مخې؟
نو د دې لپاره چې دغه پوcتنه gواب شوې وي او لــه داخــيل کشــمکش >خــه 

نــدې دغه صنف ژغورل شوی وي، په nولــه کــې ادo کــره کتنــه پــر دوو لویــو برخــو با
  م عميل کره کتنه.هوېشل کې:ي: لوم�ی نظري کره کتنه، دو 

نظري کره کتنه: نظري کره کتنه هغه کره کتنه ده چې د ادبیــاتو ارزcــت او  -۱
اهمیت ته پاملرنه کوي یا په بله وینا نظري کره کتنه هغې کره کتنې ته وايــي چــې د 

لبنــدي کــوي او لــه دې ادo اصطالح;انو، تعریفونو او مقوالتو منظمه او منســجمه ډ
الرې د ادب کره والی لــه نــاکره وايل >خــه جــال کــوي یــا داســې محاکــات او قواعــد 
مطرح کوي چې په وسیله يې cه لیکوال او cــه لیکنــه لــه بېکــاره لیکــوال او لیکنــې 

  >خه جال کوي. 
خو gینې لیکوال بیا په دې نظر دي چې نظري نقد هغه نقد ته وايــي چــې پــه 

، د بیان او فنونــو مســایل تــر کــره کتنــې النــدې نیــول مسایل oې ادgهغې کې یوا
خپله اثر تر نقد الندې نه نیيســ، په ې تیوري جوړوي، یعنې gاثر لپاره یواد کې:ي او 

 >ــهدرنو لیکوالو یا پوهانو رسه همدا خربه ومنــو، نــو بیــا نظــري نقــد له خو که چېرې 
کره کتنــې لپــاره تــر nولــو مهمــه  ک�ه چې دو  ونهمعنا لري، gکه موږ په لوم�یو کې یاد

بــې پــرې توKــه  اوخربه د  اصولو او قواعدو وضع کول نــه دي، بلکــې هغــه پــه عمــيل 
  تطبیقول دي چې د هغې په وسیله د اثر کره کول له نا کره کولو >خه جال کې:ي. 

 Principlesپوهان وايي چې د ای، اې، ریچارډز د ادo کره کتنې اصــول یــا (
of Literary Criticism زې:دیــز کــال کــې ک(ــل شــوی او د نــور  ۱۹۲۴) اثر چې په
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 ۱۹۵۷) اثــر چــې پــه nAnatomy of Criticismروپ فــرای د ادo نقــد ترشــیح یــا (
زې:دیز کال کې ک(ل شوی د نظري کره کتنې تر nولو cــې او غــوره ن�یــوالې بېل;ــې 

  دي. 
اړخ ته هم نغوته  خو د پ(تونخوا مشهور ناقد بیا د نظري کره کتنې په اړه یو بل

کره کتنه کې د فن بنیادي >یزونو باندې بحث کېــ:ي، لکــه  يکوي او وايي: "په نظر 
  ادب >ه دی؟ 

  مقصد >ه دی؟ 
  د دوی رضورت >ه دی؟

  )c۱۱کال، تخیل او حقیقت >ه دی؟ "(
د cاغيل سحر  په >ې�نه کې Kورو چې د ادب نورو اړخونو ته هــم ور داخلېــ:ي 

ه ل:ه نوره هم غ5وي: "په عميل نقد کې په همدغــه رغکــ�ی او په دې توKه خپله خرب 
اصولو په ر�ا کــې تنقیــد کېــ:ي، د nولــو نــه رضوري او اهــم >یــز [رغول شوي] شوي 

 یدغه بنیادي خربې، یعنې نظريې دي، پــه کــوم چــې د اثــر خــالق او جــاج ل;ــوونک
  ای�ن لري او gکه دغو خربو ته تر>ه حده پورې ساینyیفیک ویلی شو. 

فني اصول نه د فنکار په مخ کې وي او هغه د دې په ر�ا کې تخلیق کــوي  دغه
او خپل غیر مادي خیال زموږ په مخ کې د nکیو په >ېر ږدي او بیا جــاج ل;ــوونکی د 
فن، د هغه د ژوند د Kیرچاپیرو حاالتو په ر�ا کې دغه >یر وKــوري، پــه نظــري تنقیــد 

وتونه دومره غ� ک�ی يش چــې فنکــار کې وخت او زمانه بدلون راويل، د اصنافو کالب
  )  ۱۲په کې خپل خیاالت په اسانه بیانوی يش." (

نو Kورو چې cاغلی لیکوال پــه دې ډول کــره کتنــه کــې د کــره کتنــې چوکــاټ 
  لوی qKي او هغه د خوشحال بابا خربه:

  >و دې توان ريس په لوی دریاب کې Kرgه
  نم نهن;هــــې دې زوال ویـــــــاله کــــــپه وی

د لیکوال په وینا که هر>ومره د دې ډول کره کتنې چوکاټ پراخې:ي په ه�غه 
اندازه زموږ لپاره د یــو اثــر د تللــو چــاره اســانې:ي، gکــه میــدان لــوی او ســرتXK >ــو 

  اړخیزې وي. 
که موږ همدغه بحث ته په دقیقه توKه gیر شو، وینو چې په رcتیا هم د نظــري 
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ې دا بلکې تر دې هم سرت دی، gکه موږ د یو بل gکره کتنې میدان سرت دی، نه یوا
ناقد لیکوال په نظر کې Kورو چې وايي: "نظري نقد یو ل� اصول او روشونه چــاپیروي، 
چې د همدغو روشونو پــه مرســته پــه نظــري نقــد کــې لــه ادب او هــ� رسه د مربوطــو 
او  مسایلو او مباحثو ارزیــاo کېــ:ي او جــاج يــې اخیســتل کېــ:ي او د ادo مېچونــو

  چو�لو له الرې د تخلیقي آثارو د معیارونو تجزیه او تحلیل کې:ي. 
ادب >ه شی دی؟ کره کتنه >ه ارزcت لري؟ د کره کتنې لــه تخلیــق رسه >ــه 
ارتباط دی؟ نقاد >ه مقام لري؟ او د بېالبېلو ژانرونو د فني cې;qو او بــدqKو د nــاکلو 

داســې نــورو پوcــتنو لپــاره د  لپــاره د الرcــودي اصــولو تشــکیل او تحلیــل، د دغــو او
  جوابونو پیدا کول، د نظري نقد کار دی. 

ې دا نه بلکې د لوړو nولو پوcتنو پر nولو جوابونو نقد هم په نظري نقد کې gیوا
  ) ۱۳شاملې:ي یا په بله ژبه نظري کره کتنه د کره کتنې کره کتنه ده."(

ي، خــو دا چــې اوس دلته Kورو چې د ادب تر>ن` له ه� رسه هــم رسوکــار لــر 
  ې د ادب پر gان;�نو بحث کوو.gزموږ يې له ه�ي gېل رسه کار نه شته، نو یوا

که خربه را لنvه ک�و نظري نقد یا کره کتنه هغې کره کتنې تــه وايــي چــې د یــو 
ل� اصولو، قواعدو او روشونو په ر�ا کې ادo اثار تر تحلیل او تجزیې النــدې نیيســ او 

الر پرانیستل کې:ي یا په بله وینا نظري کره کتنــه د وضــع په وسیله يې عميل نقد ته 
شوو اصولو یا د یوې بلې ذریعې له الرې د ادo تخلیقي اثارو cــې;qې، غــوره والــی، 

  بېلوالی او بدqKې cيي او په دې توKه عميل کره کتنې ته الر پرانیزي. 
چــې عميل کره کتنه هغې کره کتنې تــه وايــي عميل یا تجرB کره کتنه:  -۲

یو مشخص لیکوال او یوې مشخصې موضوع باندې کــره کتنــه کــوي. د ادبپوهــانو  رپ
په وینا په دغه ډول کره کتنه کې ډېر gله کره کتونکی د خپلو nاکل شوو معیارونو پر 
اساس یو اثر تر کره کتنې او ارزونې الندې نیيس او په هغې کې ادo ډول مشــخص 

اثر من5پان;ه او بqه يــې تــر ســپ�نې او تحلیــل  کوي، د اثر جوړcت nاکي او باالخره د
  )۱۴الندې نیيس. (

nاکل شوو معیارونو >خه موخه دا نه ده چې د شخيصــ مالحظــو  والبته له خپل
له مخې به کــره کتــونکی د لیکــوال پــه خېyــه چــاړه منــvي، بلکــې موخــه دا ده چــې 

بیا به د اثر کــره لیکوال به د کره کتنې له nاکل شوو روشونو >خه یو يې غوره کوي او 
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او نا کره برخې رسه جال کوي، خو داسې چــې وړانــدیزې برخــې هــم ولــري، یعنــې د 
نظري کره کتنې عمده دنده دا وه چې د یو اثر ادo وايل او نــا ادo والــی مشــخص 
ک�ي، د ادبیاتو ارزcت او اهمیت په Kوته ک�ي، خــو عمــيل کــره کتنــه بیــا د همدغــه 

او بدqKې د وضــع شــوو اصــولو او آرونــو لــه مخــې کــوي،  ادo او تخلیقي اثر cې;qې
البته په دې خربه شوې وه چې دغه آرونــه دومــره چوکــاnي هــم نــه دي چــې پــه nولــو 

کــره کتــونکي تــه پرانیســتونکې الر به ادo اثارو کې د کا�ي کرcه وي، خو ل: تر ل:ه 
  وي. 

�ي تخلیقــي gینې نور پوهان بیا په دې نظر دي چې ادo کره کتنه د یو gان;
اثــر لــه  هغــهاثر بشپ�ه معريف او ارزونه ده، یعنې پــر یــو اثــر د پرېکــ�ې کولــو لپــاره د 

قواعدو او فنونو >خه علمي استفاده کولو ته تجرo کره کتنــه وايــي. د دوی پــه وینــا 
چــې هغــه پــه طبيعــي  >خه په عميل کره کتنه کې باید د نظري کره کتنې له اصولو

پــه  يرزcت او د >ــارنې او حاکمیــت پــر کــره کتنــې والړ دلحاظ پر شننې، تحلیل، ا
K هKضمني توy .نه وک�و  

که په ساده الفاظو يې ووایم په عميل کره کتنه کــې پــه کــار ده چــې د  نظــري 
کره کتنې له cې;qو >خه استفاده ويش نه دا چې د نقل قول په بqه یــاده کــره کتنــه 

  تر اغېزې الندې راويل.  
 دغــهشــعر یــا  هغــهه نظري کره کتنــه کــې ولوســتل چــې د ساري په ډول موږ پ
، خــو پــه عمــيل کــره هاو د کومو الملونو لــه مخــې cــه د هکیسه تر کومې کچې cه د

کتنې کې پر دې بحث کوو چې ایا فالنی م° "کــه شــعر وي یــا هــم نــ¦" تــر کــومې 
کچي سم، مطمین او له nولو اندې(نو >خــه لــرې دی، gکــه کــه چېــرې مــوږ د مــ° 

او سموالی زبات نه ک�ای شــو، نــو بیــا د کــره کتنــې معنــا >ــه ده او د کــومې اصالت 
  موخې لپاره کره کتنه کې:ي. 

په ن�یوالو عميل کره کتنو کې موږ کوالی شو چې د ډاکyر جانســون او ډرایــvن 
" اثــر gینــې  Biographia Literaria علمــي مقــالې او د کــالریج د ادo ژبــاړو یــا "

اړه يــې ک(ــيل دي د ژونــدیو بېل;ــو پــه توKــه پــه نظــر کــې  ورث په زبرخې چې د ورد
  )۱۵ونیسو.(

که د عميل نقد له بحثه تېر شو، نو ادبپوهان په دې نظر دي چــې نقــد یــا کــره 
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کتنه یواgې پر همدې دوو ډولونو باندې منحرصه نه ده، بلکې gینې نور ډولونــه هــم 
  لري چې په الندې توKه ورته نغوته کې:ي: 

قانون جــوړوونکې کــره کتنــه یــا  -۳توضیحي کره کتنه،  -۲تنه، نظري کره ک -۱
  نقد.

ــر  ــر پ ــر ډېــره د اث ــه اړه وايــي چــې دا ډول قــانون ت د قــانون جــوړوونکي نقــد پ
من5پان;یز جوړcت، کره وايل او ناکره وايل رسبېره د اثر پر حقوقي مســایلو هــم نقــد 

o غــال رسه هــم اړیکــه کوي او دا کار په یوې بqې نه یوې بqې لــه ادo رسقــت یــا اد
لري، په دې معنا موږ ډېر gله Kورو چې پر یو اثر او یا مقالې د یو لیکوال نــوم لیکــل 
شوې وي، خو چې کله يې هم من5پان;ې ته gیرنه ويش، نو اثــر تــر نی�يــي زیــات د 
بل چا وي او ل: تر ل:ه یوه حواله هم نه وي ورک�ل شوې، نو دغــه ډول نقــد تــه قــانون 

  )۱۶قد وايي. (جوړوونکی ن
پراخ بويل او پــه دې نظــر دي هم خو gینې نور ادبپوهان بیا نقد تر دغو ډولونو 

  چې نورې برخې هم لري، لکه: 
محاکاÖ کره کتنه: هغې کره کتنې ته وايي چې یو ادo اثر تــه د یــو خلــق  -۱

شوي انسان یا ژونــدي، حقیقــي او واقعــي موجــود پــه ســرتKه کتــل کېــ:ي او داســې 
کې:ي چې په یاد کتاب کې هر >ه حقیقي او رcتینې دي. د دغــه ډول کــره ان;ېرل 

بانــدې والړ دی او پوهــان وايــي چــې د دې ډول کــره کتنــې  کتنې نقد پر رcتینوايل
بنس� د افالطون او ارسطو اثارو ته رسې:ي یا د هغوی په اثــارو کــې د دغــه ډول کــره 

  کتنې بېل;ې لیدل کې:ی. 
نې کره کتنه: هغه ډول کره کتنې تــه وايــي چــې پــه د عمل کولو یا عمل پال -۲

هغې کې پر لوستونکي د اثر اغېزه او موخې ته يې د رسېدلو یا بریايل کېدلو مسایل 
>ې�ي، په دې معنا په دې ډول نقد کې دا مسایل >ېــ�ل کېــ:ي، چــې د ادo اثــر د 

اثــر غېزې جــرړه پــه >ــه کــې ده او >ن;ــه کــوالی شــو یــو داســې ادo ابریالیتوب او 
  ساتالی يش. و او مینه وال له gان رسه  وک�ي هچې پر لوستونکي اغېز  ووپن5و 

د پوهانو په وینا دا ډول کره کتنه د رومیانو له مهالــه واخلــه تــر اتلســمې پېــ�ۍ 
پورې په ادn oولنو کې واکمنه وه او تر هغې وروسته يې رن` ورو ورو پیکه شو او نــن 

. د  دوی په وینــا د دغــه ډول ادo کــره کتنــې يې cايي بېل;ې پیدا هم نه ک�ای شو
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  )۱۷نومیالX >ېرې ډاکyر جانسون او رسفلیپ سیtv دي. (
لیکوالو رسه په اړیکه کې  لهتبییني کره کتنه: په دې ډول کره کتنه کې اثر  -۳

نقد کوي، په دې معنا Kوري چې لیکوال له خپل اثر رسه >ومره مینه ک�ې او >ــومره 
gکه په افغانستان کې کره کتنه د دcمنX پــه معنــا ده، خــو پــه  يې عاطفي برخورد،
یو اثر باندې کره کتنه ونه يش، نــو لیکــوال يــې دومــره خفــه او په نورې ن�ۍ کې چې 

لیکوال رسه دا اندې(نه وي چــې زمــا پــه دې  لهنیولې وي چې مه کوه پوcتنه، gکه 
  کرcې کاږلی وای. کتاب کې دومره >ه هم نه و چې ل: تر ل:ه یو چا پرې یو >و 

پوهان وايي د دې کــره کتنــې مشــهورې >ېــرې د رومانتیــک cــوون5ي پلویــان 
  دي. 

عیني کره کتنه: دا ډول کره کتنه هغې کره کتنې ته وايي چې په کې اثر په  -۴
واقعــي توKــه تــر کــره  پــهپرتــه >خــه خپلواکه توKه د لیکوال له نامه، موقــف او دریــ� 

اثر کې ډېر gله د اثــر پېچلتیــاوو، انســجام، تــوازن، کتنې الندې نیيس. په دې ډول 
رcتینوالې او په خپلو من5ونو کې يې له یو بل رسه اړیکو او همغ:یو ته کتنــه کېــ:ي. 

لســیزې کــره کتــونکي، د  ۱۹۲۰د ادبپوهــانو پــه وینــا برونتیــر يــې بنســy;ر دی او د 
  )۱۸شیکاKو مکتب او د نوي نقد پلویان يې مشهورې >ېرې دي. (

نور ډولونه هــم  ېکې gین هپوهان پر دې ډولونو رسبېره په کره کتن ېgین البته
اړین بويل او په دې نظر دي چــې کــره کتنــه تــر دې دایــرې پراخــه ده او النــدې نــور 

  ډولونه هم لري: 
لکــه: حکمــي کــره کتنــه، اســتقرايي، اپالتــوt، ارســتويي، مطلقــه او نســبي، د 

ــاریخي، قضــايي، nــولنیزه،  اســطوره پېژنــدنې، اخالقــي، د nولنپــوهنې، تفســیري، ت
کلتوري، اروايي، متني، امپریسیونیســتي، تربیتــي او اخالقــي، تحلــیيل، اســاطیري، 
ارواپوهنیزه، جوړcتي، د م°، تطبیقي، د حال د رشحــې، التقــاطي او دې تــه ورتــه 
نورې کره کتنې هم شته چــې د بحــث د نــه اوږدولــو پــه خــاطر يــې پــه ه�غــو پورتــه 

ده کې:و او اوس په دې بحث کوو چــې اوســنی وضــعیت يــې >ن;ــه دی او ډولونو بسن
ادo کره کتنې ته تر اوسه پورې کوم زیانونه یا خنvونه په مخ کې پراتــه دي چــې پــه 

  nولنه کې يې لکه >ن;ه چې باید وي gان ته gای پیدا نه ک�ای شو.
مــل شــوي cايي ډېر الملونه ولري، خو زما په اند النــدې عمــده الملونــه د دې ال 
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gان ته مناسب gــای پیــدا يې او په nولنه کې  لیزیان اړو يې چې زموږ کره کتنې ته 
  . ونه ک�ای ش

  پراته خن�ونهر وړاندې د کره کتنې پ
لکه >ن;ه چې مخکې هم په لنvه توKه یادونه وشوه له بده مرغه په افغانســتان 

شــوې نــه ده او نــه هــم  کې ال تر اوسه هم کره کتنه په سمه او بنسyیزه توKه بنســyیزه
ورته چندان پاملرنه کې:ي، دا gکه چې په افغانستان کــې کــره کتنــه د دcــمنX پــه 
معنا ده او هر >وک کوc¥ کوي چې له دغې دcمنX >خه gان وساÖ، حتا زموږ 
په ادn oولنو او بهیرونو کې هم کره کتنه د شخصیتونو او ډلو nپلو پر اساس کېــ:ي، 

و فرضیو له الرې؛ gکه موږ پورته د کره کتنې ډولونــه او >ــان;ې نه د nاکل شوو آرونو ا
>و Kوتو په ش�ر اثــارو پرتــه بــل >ــه  لهپه دې برخه کې  چې له بده مرغه یادې ک�ې

  نه لرو. 
دا چې ولې دا ل�ۍ داسې ده cايي ډېر الملونه ولــري، خــو زمــا پــه انــد النــدې 

  ه زړه cه نه کاندي: باعث شوي چې >وک دې کره کتنې ت يعمده الملونه د د
ناسمه پېژندنه:  موږ په لوم�یو کې په دې اړه بحث وک� چې ایــا  ېد کره کتن �

ادo کره کتنه یو سبک، الره، اصول او قواعد دي او که ســلیقوي چلنــد، کــه چېــرې 
يې سلیقوي چلند وبولو، نو بیا خو موږ ډېرو ناغې�یو ته الر پرانیســته، خــو لکــه >ن;ــه 

ې وه په nوله کې ادo کره کتنه یو ه� دی، خو داسې ه� چې د يې چې یادونه شو 
همدغه ه�یت له امله يې د علم پوړۍ ته هم gان رســولی دی او د gــان;�و قواعــدو 
په ر�ا کې کې:ي، خو په چوکاnي توKه هم نه؛ gکه په چوکاnي توKه تــررسه کــول يــې 

یــو ډول نــه وي، خــو پــه nولــه پر مشخصو الرو او تجربو والړ وي او د nولو اثارو تجربې 
 مســایلو پــه nولــو oکې د ادo اثر د کره کتنې پر مهــال لیکــوال تــه بویــه چــې د اد

فنونو او gان;�نو پوه وي او د یــو اثــر د کــره کولــو پــر مهــال د اثــر د موضــوعاتو پــه اړه 
  کايف معلومات ولري. 

ې پــه الره هــم د لیکوالX په اړه په ډېرو مسایلو پوه وي او تر>ن` يې د ژبپــوهن
تېر شوې وي، د لیکن(و او امالء په اړه تر لیکواله که زیــات نــه وي، نــو کــم معلومــات 
خو ونه لري او د ادبیاتو له نوو تیوریو رسه هم بلد وي، gکه په ادبیــاتو کــې یــو بحــث 

دي، gکــه تــر ډېــره د Kــانې  يدا دی چې ادبیات یو gان;�ی علم نه دی، بلکې تیور 
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بیا پر تجربو نــه، بلکــې پــر  ي Kانېه چې پر تجربو والړ وي، خو تیور علم gان;�نه دا د
نــوو مالحظــو او نیوکــو والړې وي، چــې همدغــه نیــوکې او تردیــد نــوې الرې او نــوي 

  نظریات زې:وي چې هغه بیا د تیورۍ په نامه نومول کې:ي. 
په کره کتنه کې بل بحث د سبکونو د پېژندلو مسئله ده، په دې معنا مــوږ چــې 

ه د پ(تو ادبیاتو تاریخ مطالعه کوو، نو Kورو چې په nوله کې زمــوږ ادبیــات پــه >ــو کل
دورو باندې وېشل شوي او وروستX دوره بیا په پ�اوونو، نو کله چــې د دورو یــا پ�اوونــو 
سبکي gان;�نو ته gیر شو، Kورو چې هــره دوره او هــر پــ�او لــه یــو بــل رسه د ســبکې 

ن هومره توپیر لري چې په دې اړه د ډېرو معلومــاتو gمکې او اس�د gان;�نو له پلوه 
  لپاره د اجمل cکيل سبک پوهه کتاب له درنو لوستونکو رسه مرسته کوالی يش. 

البته زموږ په ادبیاتو کې کله ناکله د نقد پولې په دې هم ســتونزمنې يش چــې 
موږ ډېر gله د یوې ادo برخې متخصص >ان;وال پــه نــدرت مونــدالی شــو، پــه دې 

عنا موږ چې کله یو اثر نقد کوو Kورو چې په اثر کې يــې د ادo تیــورۍ، ادo نقــد، م
ادبپوهنې او ادب تاریخ برخې nولې راغيل او له ناقده الره ورکه يش چې کومه برخــه 
يې په کومه تله وتيل، خو په نورو nولنو کې بیــا دغــه ډول ســتونزې یــا کمــې او یــا پــه 

  بله ستونزه ده چې موږ يې لرو. ندرت موندل کې:ي، نو دا هم یوه
زموږ په نقد کې ډېر gله د معلومــاتو تشــه هــم محسوســې:ي، د ســاري پــه ډول 
لیکوال به یوه موضوع ترشیح کول غواړي، خو د وضاحت لپاره يې کله ناکله س�ی اړ 
يش چې د یو بل علم اصطالح یا ایvیم وکــاروي، خــو دې تــه يــې پــام نــه وي چــې د 

اورېدونکي د هغه ایvيم په اړه کايف معلومات لري او که نه، نــو  نوموړي لوستونکي یا
پــوهنې، فلســفې او پــه روامعنا دا چې زموږ اثر باید پر ادo اړخ رسبېره کله ناکلــه د ا

nوله کې د برشي علومو د >ان;و په ر�ا کې هم ترشیح يش او په داســې حــاالتو کــې 
  بیا کره کتونکي ته موضوع هم یو >ه اسانه يش. 

موږ ډېــر gلــه چې ه کره کتنه کې بل بحث د وخت او حاالتو دی، په دې معنا پ
د پوهاند حبیبي د پ(تو ادبیاتو تاریخ له اثر نه د اوسنیو ادب تاریخونو �ه لرو او پــه 
همدې تله يې تلــو هــم، پــه داســې حــال کــې چــې د هغــه وخــت رشایــط، امکانــات، 

ول اصالً د کره کتنې آر نه دی، خو کــه فقر په پام کې نه نی هغه وختنه او د نو کتابتو 
هغه وخت حاالت په خپل ذهن کې ان5ور ک�ل، نــو بیــا د اثــر پــه وزن او د چېرې موږ 
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خالقیت پوهېدالی شو او د هغه وخت >ې�نې په ډېرې اسانX رسه د اوس لــه >ې�نــو 
  رسه پرتله کوالی شو. 

پــه nولــه معنــا د یــوې  نو په nوله کې که خربه را nوله ک�و ادo کره کتونکی باید
 نــېاو وررسه اړونــدو مــوادو چــې د کــره کت ي Kــانوnولنې له ادo اثارو، حــاالتو، تیــور 

خرب وي او بیا دې اثر تر نقد الندې ونیيس، خو لــه  پوه او کېدونکي اثر پورې اړه لري
لو، خپلــې وســتبده مرغه زموږ اک¦ه اثار د شخيص مالحظــو، ســلیقو، د یــو چــا کــم را

لو، د یو چا شخيص حریم ته د ننوتلــو او دې تــه ورتــه لســ;ونو مالحظــو لــه وړتیا cود
له مخې نه >وک کره کتنــې تــه زړه cــه کــوي او نــه  همخې کې:ي، چې د همدې وج

  يې هم موجود آرونه معیاري او منل شوي بويل. 
په کره کتنه کې بل اصل د بې پرېتوب یا بې طرفX دی. پــه دې معنــا مــوږ  � 

ه کوو، معنا دا چې داوري او حکم کوو او دا داوري باید د بې طرفX چې کله کره کتن
پر اساس وي، له بده مرغه افغانستان چې له سیايس Kوندونه واخله بیــا تــر ژبنیــو او 
قومي ډل;یو باندې وېشل شوی ډېر gله زموږ په داورۍ کــې هــم دغــه زهــر شــیندل 

  شوي cکاري. 
زېــري پــر جریــدې کــار کــاوه هغــه زه د دې خربې cه شاهد یم، یو مهال مــا د 

مهال زه دغو مسایلو ته ډېر cه gیر شوم، حتا مرشانو استادانو هــم د نقــد زغــم نــه و 
ک�ی آن د خپلو محصــلینو د لیکنــو پــر وړانــدې يــې هــم غربKونونــه cــوديل وو او پــه 
سیايس مسایلو کې خو يې دومره افراط ک�ی و چــې آن تــر شخيصــ حریمونــو پــورې 

ه چې په کره کتنه کې دا ډول عقدې را وسپ�ل يش بې له شــکه نقــد ، نو کلوننوÖ و 
بې طرفه او د آرونو په ر�ا کې نه دی، gکه موږ دا خربه یاده ک�ه چــې پــه کــره کتنــې 
که د لیکوال شخصیت او شخيص مالحظو ته نه کتل کې:ي، بلکې کره کتنــه يــې پــر 

پــه پــام کــې ونیــول يش  اثر کې:ي او دا چې د اثر په کره کتنه کې باید کــوم مســایل
  پورته پرې تفصیيل خربې شوې دي. 

سلیقوي چلند: په کره کتنه کې بله لویه ستونزه سلیقوي یــا شخيصــ چلنــد  �
  دی، خو دا سلیقوي چلند >ه ته وايي او >ه شی دی؟

موږ ډېر gله فکر کوو چې که کله هم موږ پــر نقــد کېــدونکي اثــر خپــل نظــر ور 
دی او هغه نقد دی، په دې gای کې یــوې بــاریکX  زیات ک�و، نو هغه شخيص چلند
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ته gیر کېدل په کار دي او هغه دا موږ وویل چې کره کتنه د نورو nولو آرونــو تر>نــ` 
ه�یت هم دی او ه�یت هله زې:ي چې زموږ د ذوق مرانــدې ادo خــوا تــه را کــاږل 

هله کېــ:ي يش، معنا دا چې زموږ د ذهن بXy د ادب په اورغايل کې توده يش او دا 
چې >ه ذوق وپالل يش او >ه هم سلیقه خپل فعالیت وک�ي، خو که دغه ســلیقه پــه 

پــه معنــا ده  نXافراطي بqه په نقد کې په نظر کې ونیول يش، نو هغه بیا د غوړه مــاال 
ریظ دی او د اثــر نقــد نــه، قــيش بې له شکه هغه ت هاو که چېرې شخصیتي خواته الړ 

  بلکې فردي نقد دی. 
ه پر اثر باندې د سلیقوي چلند یا کره کتنې بحث کوو موخــه مــو دا موږ چې کل

ســلیقوي چلنــد کــې بــه هغــه دواړه بqــې بایــد شــاملې نــه وي او چــې پــه پــه ده چې 
تخلیقپالنې باندې والړه وي نه یواgې د ادب cې;qو او نیم;�تیاوو ته مو gیــر کــوي، 

  سایلو هم خربوي. بلکې د یادې موضوع په اړه مو له ډېرو معلوماتو او نوو م
البته ډېر gله داسې هم کې:ي چې کره کتونکی حتا خپلې خربې او ذوق هــم  

پر لیکوال مني، د ساري په ډول موږ په یو اثر کې یوه Kرامري تشه Kورو او cــه پــرې 
پوهې:و چې دا نیم;�تیا ده او په Kرامر کې يې اصيل بqه داسې نه، بلکې داســې ده، 

ادبیاتو دنده د عامــه افکــارو....)، (پــر دې رسبېــره چــې د  لکه (رسبېره پر دې چې د
ادبیاتو دنده د عامه افکارو....) په لوم�ۍ بېل;ه کې رسبل او اوســرتبل خپــل gایونــه 

چې دا Kرامري تېروتنه ده، خو کــره کتــونکی پــر  بدل ک�ي او یو د بل پر gای راغيل
ســې ډېــر وايــي او لوم�ۍ جملې nین;ار کوي او وايي چــې ولــس د هغــې پــر gــای دا

همداسې دا نورې کوچنX او لويې Kرامري تېروتنې هم در واخله، نو که چېــرې اوس 
، په دې پوهې:و چې په قصدي توKه يې اثــر شو د کره کتونکي سلیقوي چلند ته gیر

  .  هد خرابX خوا ته بوت
شــه يــي یشه يي مسایل: زمــوږ د ډېــرو اثــارو د نقــد نــه کولــو یــو المــل کلیکل �

، په دې معنا همدا اوس هم د استاد حبیبي له اثارو >خه زیاته اســتفاده مسایل دي
کې:ي، خو په عین حال کې يې بیا نقدوو هم، یعنې نــه نــوو مراجعــو تــه رس ورcــکاره 
کوو او نه ترې خرب یو او که استفاده هم تــرې ويش، یــو ډول د شــک پــه ســرتKه ورتــه 

Öینــو مســایلو او کتل کې:ي. زما په یاد دي یو مهال په یوه نرشاg ه کې مو پــرvغون 
مقالو باندې بحث کاوه، یو cاغيل >ې�ونکي یوه مجله را واخیسته او هغه يې په ډېرو 
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سختو الفاظو رد ک�ه او نقد يې پرې وک�، خو چــې کلــه مــو د علــت پوcــتنه وکــ�ه، نــو 
ار دلیل يې دا و چې نوموړي په کې له زړو اثارو هې� استفاده نــه ده کــ�ې او nــول اثــ

  يې نوي دي.
په دې کې شک نه شته چې نوي اثار به هم خپلــې نیم;�تیــاوې لــري، خــو پــه 
هغه nولنه کې چې ال هم علم او نظریات يې د اتیا کالو پخواt نظریات وي او ال هم 
له نوو علومو او اصولو رسه په کې د دcمنX اعالن کې:ي په هغه nولنــه کــې بــه علــم 

  !.به >ه وده>ه پرمخت` وک�ي او کره کتنه 
دا منلې خربه ده چې لیکوال خالقیت ونه ک�ي، نو کره کتــونکی هــم خالقیــت 
نه يش کوالی، خو که له یوه اړخه خالقیت وي او له بله اړه نه بیا هم ستونزه نــه حــل 

  کې:ي.
ډاکyر  رسوس شمیسا وايــي: "ادo کــره کتنــه یــو خــالق کــار دی او ادo کــره 

ر کچــې د عــايل او خــالق ذوق >(ــ° وي، خــو لــه کتونکي ته بویه چې د لیکوال تــ
لیکوال رسه به يې توپیر په دې کې وي چــې هغــه بــه gینــې تېروتنــې د خالقیــت او 

ه ر�ا کــې لیکــوال تېروتنــو تــه gیــر پنویوايل له امله کوي او دی به د ه�غه نویوايل 
تــونکي کوي یا کېدای يش لیکوال په هغو nولو علومو او اصولو نه وي خرب، خو کره ک

ته بویه چې له هغو nولو >خه خــرب وي او پــه اړه يــې ســم قضــاوت وکــ�ي یــا لــه دغــو 
علومو >خه د اثر د کره کولو لپاره د ابزاري وسایلو په توKه د اثر په تحلیــل او ترشــیح 

  )۱۹کې yKنه وک�ي." (
اوســنیو یــا معــارصو کــره کتنــو کــې چــې د زیاتو نو که خربه را لنvه ک�و زموږ په 

  م >رګ نه ل;ي د پورته nولو الملونو تر>ن` يې یو سرت المل دا هم دی.نوcت کو 
له اثر رسه عادي چلند: زموږ د کره کتنو لویه تشــه دا هــم ده چــې مــوږ ډېــر  �

، د ساري په ډول دا کتاب پــه وgله د اثر پر عادي او سطحي مسایلو خپل وخت تېرو 
خــوا پــه دومــره کــال کــې دومره مخونو کې په یوې داسې پ(تX د فالنn Xــولنې لــه 

چاپ شوی. په دې کتاب کې د فالt او فالt لیکنې راغيل او د موضوع په اړه يــې 
داسې وييل بیا وايي چې دا اثر چې کومې nولنې چاپ ک�ی تر اوسه پورې يــې دا دا 

ته هــم اوږه ورکــ�ي، د کتــاب پ(ــتX  وکارونه ک�ي او په راتلونکي کې به داسې کارون
، ډېر cه ان5ورKر دی او په دې gوانX کې يــې دومــره او داســې چې چا ډیزاین ک�ی
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کارونه ک�ي، په حقیقت کې دا nولې هغه خــربې دي چــې لوســتونکی هــم لــه gــان 
رسه د بېالرۍ خوا ته بیايي، gکه مــوږ پــه خپلــو کــره کتنــو کــې دا ډول خــربو او بــې 

لیکــوال بایــد  gایه ترشیحاتو ته اړتیا نه لرو او نــه هــم د دې اړتیــا محسوســې:ي چــې
خپل اثر په فالt فون� کې نه، بلکې په فالt کې نیوالی وای او یا يې ســایز دومــره 

  نه، بلکې دومره نیوالی وای. 
دغــه ډول خــربې لــه یــوې خــوا لــه اثــر رسه ســطحي چلنــد دی لــه بلــې خــوا 
لوستونکي بلې خوا ته بوختوي او دریمه خربه دا چې محرتم کــره کتــونکی پــه خپلــه 

ر په اړه بشپ� معلومات نه لري، خو دا چې له خلکو >خه gان کم نــه qKــي او هم د اث
خلکو هېر شوی، نو gکه یو gل بیا خلکو ته gان ور یادوي، نور هــې� معنــا هــم  لهیا 

  نه لري. 
کره کتونکی باید د یو واحد دری� او یــو واحــد او معیــاري لیکــدود تــابع وي،  �

نن سبا په پ(تو ژبه او ادب کې لویه ســتونزه یعنې د لهجو قرباt شوی نه وي، gکه 
د لهجو ده، gینې ډلې شته چې خپله لهجه تر معیــاره هــم اوچتــه بــويل، پــه داســې 

ډاکyــر رسوس پــه يــې مرشانو به يې قطعاً دا کار نه وي ک�ی، نــو gکــه چې حال کې 
 اړه کاږي: "باید په پام کې ولرو چې کره کتونکی په خپلې ارزونــې او تحلیــل کــې یــو
داسې منظم سیستم یا منسجم او واحد نظام جــوړ کــ�ي چــې پــه هغــې کــې د مــ° 
nولو پوcتنو ته په یو ډول او یو لیکدود gواب وموندالی يش او په ورته وخت کې يــې 
د gوابونو اجزاوې رسه په تضاد او nکر کــې نــه وي، یعنــې داســې نــه وي چــې مــوږ د 

يف ک�و او یا هم کــافر یــا پــه gینــو ادo مسایلو په توضیح کې لیکوال یا مذهبي معر 
مخونو کې لیکوال راته عارف معلوم يش او په gینو کې کمونیست او پــه دې توKــه د 

  )۲۰خپلو زهرجنو افکارو له امله د لیکوال شخصیت له صفر رسه رضب ک�و". (
د دې خربې ژوندۍ بېل;ې زموږ په nولنه کــې هــم شــته، یــو مهــال مــا د کابــل 

مخــالفینو يــې مقالــه  ېډلــ ېیو cاغيل مقاله خپره کــ�ې وه، یــو مجلې په پا�و کې د 
وه او هره ورځ به يې زه احضاروÃ چې دا مقاله دې ولــې خپــره کــ�ې، لــه دې  ېلوست

مقالې نه سیايس بــوی خېــ:ي او دا یــو ډول... افکــار بیــانوي او دې تــه ورتــه gینــې 
خپــل ډېــر دالیــل نورې خربې چې آن د تکفیر تر بریده رسېدلې. له دې رسه چې ما 

وړاندې ک�ل او nین;ار مې همدا و چې دا موضوع د ادبیــاتو پــه روح پــورې ت�لــې او د 
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ادبیاتو ډېر ژور مسایل بیانوي، خو پر چا يــې منــې. د دغــو cــاغلو دا منــاظره دومــره 
  Kوندي خلکو د زوی نوم کې(ود.  واوږده شوه چې اخر يې پر ما هم د ه�غ

لوی ادo شخصیت په اړه غونvه جــوړه شــوې وه او  پر دې رسبېره یو مهال د یو
په دې غونvه کــې ډېــرې علمــي او اکــاډمیکي مقــالې ولوســتل شــوې، د پوcــتنو پــر 
مهال یو چا الس پورته ک� او د وخت اجازه يې وغوcته، کله چې وخت ورک�ل شو، نــو 

دا غونvه يې په ویــاړ جــوړه شــوې هغه لوم�ی پر ه�غه شخص نیوکې پیل ک�ې چې 
دا ډېر خراب شخص و، gکــه لــه یــوې خــوا يــې رشاب >(ــل چــې پــه او ويې ویل  وه

خپلو شعرونو کې يې په خپلــه خولــه یادونــه کــ�ې او بــل يــې د رسو زرو پــه جــام کــې 
>(ل چې دې ته په اسالم کې افراط او تفریط وايي، یعنې هم يې حرام کار کــ�ی او 

ونو کــې هــم دا او دې تــه ورتــه هم يې په کې تفریط ک�ی، نو موږ په خپلو لیکنیو نقد
  لرو چې یواgې پر همدې دوو يې بسنده شو.  ېبېل;ې خورا ډېر 

د یوې سمې او مناسبې الرې نه cوول: د پورته >رKندونو او د کره کتنــې د  �
آرونو له مخې دا جوته شوه چې کره کتونکی یواgې کــره کتــونکی نــه دی، بلکــې یــو 

oه مرcود او استاد هم دی، هغcــه او ، الرnوn هnوn °ه له دې رسه چې د لیکوال م
برخې برخې کوي، cې;qې يې یوې خوا او بد qKې يــې بلــه خــوا کــوي، خــو پــه ورتــه 
وخت کې ورته بویه چې د نیم;�تیاوو لپاره يې cې، په زړه پورې او د علم په ر�ــا کــې 

او پــر gــای يــې کــوم مســایل د کومــو  ېالرې هم وړاندیز ک�ي، چــې کومــه برخــه لــر 
  )۲۱سنادو له مخې راوړي. (ا

که چېرې زموږ کره کتونکي د اثر نیم;�تیاوې بیان ک�ي او بیا ورته الرcونه ونــه 
ک�ي، نو معنا بــه يــې داســې وي، چــې یــو >ــوک ډاکyــر تــه وريش هغــه يــې نــاروغي 
تشخیص ک�ي، خو د درملو په نامه ورته >ه تجــویز نــه کــ�ي او نــاروغ پــه خپــل حــال 

، کــه چېــرې ناقــد ک�ي، خو د خوړلو الرcوونه يې ورته ونه کــ�ياو یا درمل ور  پرې:دي
اثر نقد ک�ي، نیم;�تیاوې يې په Kوته ک�ي او د حل الرې ورته وړاندیز نــه کــ�ي، بــې 

له لیکوال >خه الره ورکه ک�ې او شونې ده چې په Kانده کې لیکــوال بیــا  بهله شکه 
د دې المــل کېــ:ي چــې مــوږ لیکلو لپاره هم زړه cه نه کــ�ي او دا کــار د  يشهې� د 

دا کــار زما په اند چې  واو آن شهکار اثار له السه ورک�  Kانې خپلې نوې پوهې، تیوري
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بې له شکه له ادo دنیا رسه نه یواgې ظلم دی، بلکې وحشت او حتا پــه لویــه کچــه 
  تېری هم دی. 

  پایله
�ې او د خــربې وکــ لــ:و ډېــرېکه خربه را nوله ک�و موږ د ادo کره کتنې پــه اړه 

له دې دومره آرونــو، اصــولو او  راgو دې ته چېهغې ډولونه مو هم روcانه ک�ل، اوس 
اثارو رسه رسه بیا هم ولې زموږ کره کتنه د کره کتنې په >ېر نه ده او یا ولې تــر اوســه 

  پورې کره کتنه په سمه او دقیقه توKه بنسyیزه شوې نه ده؟
ه خربې وشې او الملونــه يــې پــه Kوتــه پورته يې په اړه تر یو gایچې بې له شکه 

شول، خو بیا هم زه دې پایلې ته رسېدلی یــم تر>ــو چــې زمــوږ کــره کتــونکي خپلــې 
شخيصــ او ســلیقوي مالحظــې پــرې نــ:دي، تر>ــو چــې زمــوږ کــره کتــونکي ډلــې او 
ډلبازۍ پرې ن:دي، تر>و چــې زمــوږ کــره کتــونکي د ادبیــاتو پــه nولــو برخــو، علومــو، 

تر هغې به زمــوږ نقــد  ک�يپوه نه gان ، قاعدو، لیکوالX او انشاء فنونو، اصولو، Kرامر
غــوره او همداسې له زهرجنو او بې خونده خــربو ډک وي او تر>ــو چــې مــوږ ن�یــوالې 

بریالX تجربې خپلې nولنې ته را انتقال نه ک�و، تر هغــې بــه زمــوږ دودیــز او عقــدوي 
  نقد دوام لري. 

مونــدالی وي پــه کــار ده چــې بــې  د دې لپاره چې له دې ناروغX مــو خالصــی
او د ه کــره کتنــې د منــل شــوو >خــه اثــر د ادo آرونــو  دوپرې او پرته له هر ډول عقــ

په ر�ا کې نقد ک�و، cې;qې او بدqKې يې په Kوته او بیا ورته cــې، مناســبې معیارونو 
د د هله بــه زمــوږ نقــ نو وک�و،او وړاندیزونه او د nولنې له نزاکتونو رسه سمې الرcوونې 

نقد په >ېر یا نقد وي او که داسې ونه ک�و، نو �ه نه شته چې پــه نــ:دې Kانــده کــې 
  دې هم دا ستونزه هواره يش. 

  مأخذونه
عرب عيل رضايي، واژKان توصیفی ادبیات، لوم�ی چاپ، د معارص فرهنــ`  -۱
  مخ.  ۱۷۹ملریز کال،  ۱۳۸۲تهران،  :خپرونې
و د کره کتنې لنvه تاریخچــه، دوهــم عبدالخالق رشید، د پ(تو ه�ي ادبیات -۲

 ۱۲ملریــز کــال،  ۱۳۹۴چاپ، د افغانستان ميل تحریــک، فرهن;ــي >ان;ــه: کابــل، 
  مخ. 
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  مخ. ۱۳همدا اثر،  -۳
ر نــو فرهنــ` ـمحمد رشیفي، فرهن` ادبیات فــاريس، لــوم�ی چــاپ، د نشــ -۴
  مخ.  ۱۴۲۴ملریز کال،  ۱۳۸۷تهران،  :خپرونه
پ(ــتو  -پ(ــتو;ل، حضـرت محمد ویاړ او نور... نرصهللا نارص، عيل محمد من -۵

: ترشیحي قاموس، >لورم nوک، د افغانستان د علومو اکاډمي، د ژبو او ادبیــاتو مرکــز
  مخ.  ۳۵۴۹ملریز کال،  ۱۳۶۵ کابل،

 ۱۳۷۳تهــران،  :عبدالحسین زرین کــوب، نقــد ادبــی، د امیــر کبیــر خپرونــه -۶
   مخ.  ۵ملریز کال، 

 :د ادبپــوهنې >ــان;ې، مــیهن خپرندویــه nولنــهســیدمحی الــدین هاشــمي،  -۷
  مخ.  ۵۱۵ملریز کال،  ۱۳۹۳پې(ور، 
  مخ.  ۶۱۶همدغه اثر،  -۸
تهــران،  :سیروس شمیسا، نقد ادبی، >لورم چاپ، فــردوس خپرندویــه nولنــه -۹
  مخ.  ۲۵ملریز کال،  ۱۳۸۳

، انyرنyــي گاه نقد ادبی در ادبیات معــارص افغانســتانمحمود جعفری، جای -۱۰
  ۱/۱۳/ ۱۳۹۷اخیستل شوی  ،پا�ه

http://www.farda.org/articles/10_updates/100400/Soy_farda_poe
m_m_djaferi.htm  

 مهــیوســفزی، ادب >ــه دی؟، پروKریســوا پرانــر من;ــوره، ســوات، دو  حرســ -۱۱
  مخ.  ۱۰۳م کال،  ۱۹۸۰چاپ، 

  مخ.  ۱۰۳همدا اثر،  -۱۲
  مخ.  ۵۸۴د ادبپوهنې >ان;ې،  -۱۳
، انyرنyــي گاه نقد ادبی در ادبیات معــارص افغانســتانمحمود جعفری، جای -۱۴
  پا�ه. 

  هدی صادقی مرشت، نقدی ادبی چیست؟، کف داستان انyرنyي پا�ه. -۱۵
 http://cafedastan.net/post-181.aspx  

زملــی هېوادمــل، د کــره کتنــې ډولونــه "تــالیف او ژبــاړه"، د افغانســتان د  -۱۶
  مخ.  ۳۲ل کال،  ۱۳۷۰ : کابل،لیکوالو انجمن
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، انyرنyــي گاه نقد ادبی در ادبیات معــارص افغانســتانمحمود جعفری، جای -۱۷
  پا�ه.

، انyرنyــي گاه نقد ادبی در ادبیات معــارص افغانســتانمحمود جعفری، جای -۱۸
  پا�ه.

 ۱۹-  ،oر رسوس شمیسا، نقد ادyمخ.  ۲۳ډاک  
۲۰-  ،oر رسوس شمیسا، نقد ادyمخ. ۲۹ډاک  
، انyرنyــي گاه نقد ادبی در ادبیات معــارص افغانســتانمحمود جعفری، جای -۲۱
 پا�ه.
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 ژباړن: صدیق هللا بدر

  

  د ن�ۍ د نومیالیو لیکوالو د لیکوال1 بریال1 تجربې
  

  لنAیز
رو او پېژندل شوو لیکوالو ژوندلیکونه او ژوند پې(ې gکه معموالً د ن�ۍ د مشهو 

ژباړل کې:ي چې نورو nولنو ته اوچت پیغامونه لري، ما هم په همدې نېت په دې 
ژباړه کې د ن�ۍ د مشهورو لیکواالنو، لکه: لیا موریارÖ، سويف کینسال، جوجو مویز، 

د ژوند تجربې له درنو  اورسوال لوKین او دې ته ورته نامتو لیکوالو د لیکوالX او
لوستونکو رسه رشیکې ک�ې، چې د دې ژباړې له امله زموږ د سیمو ادبیات د ن�ۍ 

  په رسالرو ادبیاتو کې شمېرل کېدای يش. 
 Xاغلو د ژوند تجربې او د لیکوالc ما په دې ژباړه کې ه_ه ک�ې چې د دغو

ات هم د ن�ۍ په بریالX تجربې په دې نیامت رشیکې ک�م چې له امله يې زموږ ادبی
  رسالرو ادبیاتو کې رايش او زموږ ولس ته ډېر >ه ورک�ي. 

  رسیزه
که خربه د ژباړې د کمیت وي، نو باید داسې اثار یا مقالې وژباړل يش، چې 
عامو لوستونکو ته هم جذابیت او په زړه پورې والی ولري، خو که خربه د کیفیت 

ړ شو او د مسلکي کېدلو پر خوا Kامونه وي، نو موږ باید بیا د مسلکي کېدلو خوا ته ال 
  پورته ک�و.

تر اوسه چې زموږ په ادبیاتو کومه نیوکه کې:ي د نورو nولو الملونو تر>ن` يې 
یو سرت المل دا هم دی چې ژباړې په کې ډېرې شوي او کمیت یې په کايف اندازې 

ويش،  زیات شوی، خو د کیفیت ژباړې ډېرې کمې دي او باید کیفیت ته ډېره توجه
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معنا دا چې کومې ژباړې چې شوي هغــه د ادبیــاتو تشــې هــم نــه يش ډکــوالی، نــور 
علوم خو پر gای پرې:ده، نو په کــار ده چــې ژبــاړې د مســلک او تخصــص پــر اســاس 

  ويش، نه د زیاتوايل او ناسم ذوق له مخې. 
په دې مقاله یا ژباړه کې چې کوم >ه تاسې لولئ هغــه د نــ�ۍ د پېژنــدل شــوو 

لیکوالــو د لیکــوالX او د ژونــد تجربــې دي، چــې زمــوږ ادب او پــه nولــه کــې  مشهورو
  فرهنــ` تــه ډېــر >ــه ورکــوالی يش، نــو لــه ژبــاړې يــې زمــا موخــه یــواgې او یــواgې 

  همدا وه. 
  د �ې�نې اهمیت او مربمیت

ــا  ــې ی ــ:ي، د دې لیکن ــاره ک(ــل کې ــت لپ ــت او مربمی ــو اهمی ــه د ی هــره >ې�ن
ــه دې  ــاړې اهمیــت او مربمیــت پ ــو ژب ــو لیکوال ــوې خــوا د بهرنی ــه ی ــې ل ــې دی چ ک

او ادیبــانو لــه بریــالیو تجربــو رسه اشــنا کېــ:و او لــه بلــې خــوا د ادبیــاتو اصــيل 
ــې  ــه ک ــه nول ــا پ ــات او ی ــه ادبی ــه وي، gک ــد >ن; ــوالی شــو چــې بای ــدا ک ــوری پی ل
ــــه د شخصــــیت او  ــــر بنســــ� والړه ده، ن لیکــــوالX د وړتیــــاوو او زړه راcــــکون پ

   شخيص مالحظو پر اساس.
  د �ې�نې موخه

د دې ژباړې موخه په دې کې ده چې موږ ته د ن�ۍ بریالX تجربې را په Kوته 
کوي او په وسیله يې موږ د ن�ۍ اوچتو او شهکار ادبیاتو ته الر پیدا کوو او په دې 

  توKه پ(تو ادب هم د ن�یوالو ادبیاتو او ژبو سیاله کې:ي.
  د �ې�نې پو�تنې

  ې پوcتنې gواب شوې دي:په دې >ې�نه کې تر ډېره الند
  لیان موریاÖ >ه ډول لیکل کول؟ �
سويف کینسال >وک و، >ه وخت يې پر لیکوالX پیل وک� او کوم اثار يې  �
  وپن5ول؟
جوجو مویز >ه ډول لیکوال و، د لیکوالX بریالX تجربې يې کومې دي او  �

  >ن;ه بریالی لیکوال شو؟
  ونه يې ک(يل؟>وک دی او کوم مشهور کتاب اورسوال لوKین �

  او دې ته ورته کوچنX پوcتنې په کې gواب شوې دي. 
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  د �ې�نې میتود
  دا چې دا م° ژباړه ده، نو میتود يې هم ترشیحي او تحلیيل دی.

  اصيل م�: 
 لیان موریار� �ه ډول لیکل کوي؟

 ۲۰۰۴کال د اسرتالیا په سیدt کــې زې:ېــدلې او پــه  ۱۹۶۶لیان موریارÖ د 
يوې چاپ خونې کې د تبلیغاتو او بازارموندنې په برخه کــې تــر کلونــو کال کې يې په 

  ته مخه ک�ې ده. Xزیار وروسته، لیکوال
کــال کــې خپــل لــوم�ی نــاول ولیکــه چــې ((د خاونــد راز))  ۲۰۱۳موریارÖ په 

نومېده. د خاوند راز یو خندوونکی، غم ان;ېزه او له تعلیق او تلوسې نه ډک نــاول دی 
ـــه ملیو  ۳چـــې تراوســـه  ـــورل شـــوی او پ ـــه nوکـــه پل ـــاړل شـــوی دی. ۳۵ن ـــو ژب   ژب

درې ارزوKانې، وروستX کاليزه، هغه >ه چې له الیس هېر شول، ســرت واړه درواغ، د 
    خاوند راز او لوی Kنهکار د موریارÖ یو شمېر چاپ شوي ناولونه دي.

دلته له موریارÖ رسه د اسرتالیا د پېژندل شوي ناول لیکونکي کیت فوریســت 
Kاردین او gینو نورو خپروونــو د مرکــو لنــvيز او وررسه پــه رايyــر دایجســ� کــې د  او د

   موریارÖ د لیکلو اووه gان;�ې طریقې دررسه رشیکوو.
زه gکه تل په خپلو کتابونو کې له سیدt غ:ې:م چې خپــل اســتوKن مــې دی، 

 ،لعــه وکــ�مپه کې ډېره بلده یم او مجبوره نه یم چې د پېژندلو لپاره يــې >ې�نــه او مطا
خو یو >ه باید ووایم او هغه دا چې زه په gان;�ي ډول کوم >يز ته اشاره نه کــوم. پــه 
دې برخه کې چې د ن�ۍ په کچه ما کوم ایمیلونه ترالسه ک�ي، ما ته ډاډيينــه راکــوي 
  او داسې احساس کوم چې خلکو زما په تجربو کې gان رشیک احساس ک�ی دی.

وم�يو کې به مې چې په کمپيوnر لیکل کــول، رس زه په کمپيوnر لیکل کوم، په ل
   راباندې Kرgېده خو اوس وررسه عادي شوې يم او په کمپيوnر له لیکلو خوند اخلم.
همدا چې کمپيوnر ته ک(ېنم باید لیکل پیل ک�م، خو غواړم چې د ورgې درې 

ژونــد _کله هم په خپلو ناولونو او داســتانونو کــې د واقعــي ېزه ه ساعته cه کار وک�م.
له رشایطو استفاده نه کوم. که وغواړم يوه پې(ــه پــه یــو روغتــون کــې ان5ــور کــ�م، یــو 

خــو  ،ته کوم چې له پې(و شوو مواردو په کې استفاده ونه ک�م داسې چاپ�یال رامن�
    ته کې:ي.  کوالی شم چې وKورم دا هغه >ه دي چې په يوه پې(ه کې رامن�
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هــم بایــد د خپــل داســتان لپــاره لــه  _کلــهېزه تل له gــان رسه دا وایــم چــې ه
شــته یــو >ــه بایــد ه حقیقي ژونده په بشپ� ډول یو شخصیت را پ� نه ک�م، خو چاره ن

  له خلکو راواخیستل يش. 
gينې لیکوال وړې لفافې لــري چــې خپــل کرکyرونــه پــه کــې ورنغــاړي، خــو زه 

م چــې >ــه زه خپل کرکyرونه پېژنم او په دې پوهې:   ې د شخصیتونو لیکل پيلوم.gیوا
nکه رالوې:ي او زه چېرته روانه یم. غواړم يوه صحنه داسې وک(م چې له هیجانــه ډکــه 

   فضا ولري. زه لیکلو ته په �ه ناسته یم، لیکل د مینې وړ یو احساس دی. 
ې پــر خپــل داســتان فکــر وکــ�ي، نــه پــه gتازه کارو ته مې توصیه دا ده چې يوا
   ېدلو او عاشقانه کولو.نورو >يزونو لکه د هغه پر چاپولو، خر>

چې >وک به مو خیال غال ک�ي. که gان د لیکلــو پــه خونــد  ئله دې مه وېرې:
کې ډوب ک�ئ او په پای کې بیا بیا سمونې او اصالحاتو ته مخه وک�ئ. کلــه چــې مــو 
ـــه هـــم تـــم شـــئ. ـــو ت        دا کـــار وکـــ� بیـــا کـــوالی شـــئ چـــې هغـــو نـــورو فکرون

تــه کــوئ او  ا ده چې تاسو یوه خيايل ن�ۍ رامــن�د ناول د لیکلو لپاره یوه cه خربه د
  کله چې ورته اړتیا پیدا کوئ، کوالی شئ په هغه کې دمه شئ .

هر gل چې لیکــل پیلــوم، د nــاکلو کل�تــو پــر لیکلــو ژمنــه کېــ:م. پرتــه لــه دې 
  مجبوره کې:م چې د تررسه شوي کار پر بیا کتلو او اصالح کولو ډېر وخت ول;وم.

کوالی یا یوه پیاله چای >(م یا خواږه خورم یا پلــی تــ` کله چې لیکل نه شم 
  خو ډېر gله هغه >ه چې باید تررسه ک�م هغه لیکل دي. ،کوم او یا هم ح�م کوم

د ورgپا�و او کتابونو لوستل، خلکو ته غوږ نیول، په قهــوه خــانو کــې د خلکــو د 
يې رسه وايــي،  لکلور، هغه >ه چې هلکان او نجونېو مکاملو اورېدل، کورنی ژوند او ف

ربې دا nــول د یــو داســتان د لیکلــو لپــاره زمــا د الهــام ـفوt اړيکې او شخيص تجيتل
  رسچينې دي.

خــو حقیقــت دا دی  ،زه په خپلو ناولونو کې طنز کاروم، cــايي >ــوک تېرباســم
  .چې ژوند همداسې دی، لکه له ر�ا او تيارې جوړ ترکيب

  ؟سويف کینسال �ه ډول لیکل کوي
ســته ســويف کینســال چــې اصــيل نــوم يــې مــدلین ییکواله او ژورنالتانیايي لیبر

کې زې:ېدلې ده. نوموړې په اکسفورډ کې زده ک�ې ک�ې دي.  ۱۹۶۹ویکهم دی، په 
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خو یو کال وروسته يې خپله رشــته  ،هغې د موسیقX په برخه کې زده ک�ې پیل ک�ې
مخکــې تــر دې بدله ک�ه او د اقتصاد، سیاست او فلسفې زده ک�ې ته يې مخــه کــ�ه. 
   سته وه.یچې هغه د nولو د خوcې په لیکواله بدله يش، مايل او اقتصادي ژورنال

کینسال هغه لیکواله ده چې پــه پېرلــو روږدې، کــوالی شــې یــو راز وســاتې؟، د 
واده شپه او بې کوره الهې کتابونه يې په ملیونونــه nوکــه خــرڅ شــوي او لــه >لوې(ــتو 

له (په پېرلو روږدې) کتاب >خه يې سین�يي فلم  >خه په زیاتو ژبو ژباړل شوي دي.
  هم جوړ شوی دی.

کینسال له دویچه وله او یو شمېر نورو رسنیو رسه د خپلې لیکوالX او لیکلــو پــه 
  طریقو غ:ېدلې چې دلته يې لنvيز دررسه رشیکوو:

لــه بــازار تــه رس امکله کله داسې پې(ې:ي چې >ه ونه شم لــیکالی، نــو لــه دې 
(ونکی gــای دی. پــه بــازار کــې Kــرgم، خلــک خgکه بازار راته الهام بورcکاره کوم 

وینم، خربې اورم، نوي او زاړه شیان مې لــه ســرتKو تېرېــ:ي او يــا د خپــل همیشــني 
  عادت له مخې يو >ه را اخلم.

د خپلو کتابونو موضوعات له کومه کوم، دا هغه پوcتنه ده چــې بیــا بیــا مطــرح 
نه راپېلې:ي. زه دغه فکر ته پراختیــا ورکــوم او بیــا  کې:ي. هر کتاب له یو کوچني فکر

   پر طرحې کار کوم.
ستلو یو cه یخانې ته gم، دا ما ته د الهام اخ ېډېر gله د لیکلو لپاره یوې قهو 

، موندلېمکان دی. هلته ډېر وخت تېروم. کله چې کيسه، کرکyرونه او ستونزې مې و 
  د ناول لیکل پیلوم.

کــال نــه راهيســې د  ۲۰۰۰ه نوم لیکل کول، خو له پخوا مې د مدلین ویکهم پ
سويف کینسال په نوم کتاب لیکم، دا خپــل دلیــل لــري. وKــورئ کلــه چــې یــو >ــوک 

(ــونکی کېــ:ي او د لیکــوال خوغواړي کتاب ولیکي، تل یو غ: او یا یو کرکyــر الهــام ب
لیدلوری nاکی. د مدلین کتابونه یو >ــه جــدي او ډراماتیــک شخصــیت لــري، خــو د 

gانته gان;�ي مقامونه لري. هر کلــه  (ونکي دي. دا لیکوايلخرست بـال آثار مکینس
چې د لیکلو لپاره له دې دوو نومونو یو يې غوره کوم، ه_ه کوم چې د هغه له لیــد نــه 

  لیکل وک�م.
gوانو لیکوالو ته مې مشوره دا ده چې تل لــه gــان رسه د يادcــت یــوه کتابچــه 
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کې Kرgي، ويې لیکي حتی پــه هغــه شــېبه کــې ولري. هر هغه >ه چې يې په ذهن 
  که کوم nکی بې ربطه هم ورcکاره يش.

 _کله هم له لوستلو الس وا نخلئ، مطالعه واقعاً ېکه غواړئ چې لیکوال شئ، ه
حیاÖ خربه ده. وړه چې وم، د سهارt په وخت مــې لــه نــورو رسه د خــربو کولــو پــه 

  رcې لوستلې.طیو لیکل شوې کو yونو او شیدو پر قېgای د بیسک
د لیکوال یا لیکوالې په توKه د نورو د رضایت ترالسه کولو لپاره پــه کــار ده چــې 
gان د یوه لوستونکي په gای حس ک�ئ او دا ومــومئ چــې د کــوم ډول اثــر لوســتل 

.Öغواړئ. غواړمه دا ووایم، هغه >ه ولیکئ چې خپله تاسې خوښ او رايض سا  
ې ه_ه کوم چې خپل کــار لــه نــورو پــ� زه د یوه نوي کتاب د لیکلو په وخت ک

gکه اوس دې باور ته رسېدلې يم چې لیکــوال تــر نــورو ډېــر اســیب پــذیره او  ،وساتم
الندې راgي. د دې لپــاره چــې د بشــپ�ې ازادۍ پــه  ېمات زړي دي. ډېر ژر تر اغېز 

له کومــه امحالت کې لیکل وک�ئ او د نورو د قضاوتونو له سیورو لرې اوسئ او له دې 
نه دررسه نه وي، پــه خصــويص ډول لیکــل وکــ�ئ او یــا د لیکلــو �ــرین تــررسه اندې(
  ک�ئ.

زما په نظر د یوه لیکوال لپاره تر nولوسخت کار د خپل غــ: مونــدل دي. دې تــه 
باید �g واوسو چې په کومه بqه د کومو شیانو له لیکلو خوند اخلو. په دې توKه هغــه 

قــت دا دی چــې د هــر کتــاب لیکــل حقی >ه چې غواړو، کوالی شو چــې ويــې لیکــو.
سخت کار دی او کېدای يش پــه یــوه مرحلــه کــې د هــر چــا رس پــه دیــوال ول;ېــ:ي. 

تــه يش او یــا دا وســه مــو نــه وي  cايي د داستان په کيل طرحه کې کومه تشه رامن�
دا دی چې په هر ډول چــې   خو مهم nکی  ،چې يوه صحنه په cه ډول پای ته ورسوو

ای ته ورسوو. حتی که چېرته لوم�ۍ نسخه ډېره غوره نــه وي او کې:ي خپل کار باید پ
بیا لیکلو او اصالح کولو ته اړتیا ولري، حــداقل تاســو خــو د یــو کتــاب لیکــل پــای تــه 

  چې وروسته به يې بیالیکلو ته اوږه ورکوئ. رسويل
کوم وخت چې وپوهې:م نور نو لیکلو ته دوام نه شم ورکوالی، پيل تــ` تــه مخــه 

نم. ډېــر (ې_کله هم د لیکلو د بیا پیلېدو په �ه مخامخ کمپيوnر ته نه کېخو ه ،کوم
gله مې په همدې بqه د داستان لیکلو په وخت کې راپيدا شوو ســتونزو تــه حــل الره 

  .موندلې ده
هر >وک د ویلو لپاره یو داستان لري او هر>وک کوالی يش خپل لیکــل بهــرته 
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زده کېدای يش، تاسو هم ه_ه وک�ئ زده  ک�ي. د لیکلو او لیکوالg Xينې تکنیکونه
ک�ه وک�ئ او خپل کار بهرته ک�ئ. زه اوس هم د هر کتــاب لــه لیکلــو رسه نــوي nکــي 

  زده کوم. 
دا لیکل دي چې تاسو پسې Kرgي او تاسو پیدا کوي. له gان رسه دا فکــر مــه 
کوئ چې غواړئ د داوینچي راز په >ېــر یــو کتــاب بایــد ولیکــئ. تاســې خپــل لیکــل 

  ئ، تاسې به په خپله د راتلونکي یوه سرته پدیده یاست.وک� 
ي لیکل مې خوcې:ي، آن تر دې بریــده چــې غــواړم يــو پیغــام د طنــز او vمېو ک

 gکه زه غواړم خلک وخندوم او خوښ يــې وســاتم. ؛شوخX په وسیله نورو ته ولې:دوم
چــې وررسه نیکمرغه یم او دا gکه چې زه لیکل کوم، زه هغه کار تــررسه کــوم  زه واقعاً 

  .مینه لرم
 د لیکوالA شېبې:جوجو مویز د 

کــال پــه  ۱۹۶۹جوجو مویز چې بشپ� نوم يې پــايولین ســارا جــو مــویز دی، پــه 
کال راهیسې د عاشقانه نــاولونو لیکلــو تــه  ۲۰۰۲لندن کې زې:ېدلې ده. نوموړې له 

يــې د اوسه يې دوه gلې د عاشقانه ناول جایزه ترالسه ک�ې او آثار  تر  مخه ک�ې چې
   دنیا په یوولسو ژبو ژباړل شوي دي.

خارجي مېوه، د معشوقې وروستی لیک، د طاووس پلــورن5ی،   له بارانه تې(ته،
د ناویانو ک(تX، نقره يي خلیج، د شپې موسیقي، ن_اKر اس، زه له تا مخکــې، هغــه 

ې پــه پــاریس کــې د gنجلX چې تا پرې(ودله، یو د یو دپاسه، له تا وروسته او یو یــوا
  وموړې چاپ شوي ناولونه دي.ن

دلته چې >ه له تاسو رسه رشیکوو، له جوجو مویز رسه د یوې مرکې لنvيز دی، 
   چې هغې په کې د خپلې لیکوالX او د لیکلو په طریقې غ:ېدلې ده.

کیسې له خپل شاوخوا ماحول نه پیدا کــوم. کلــه کلــه کرکyرونــه پــه مجــزا ډول 
  yرونه رسه یوgای کوم.ذهن ته مې الره کوي، وروسته دغه کرک

یو لیکوال باید د خپل داستان له nولو کرکyرونو رسه خواخوږي ولري او gــان د 
gای احساس کــ�ي. کــه داســې ونــه کــ�ي خپــل کرکyرونــه پــه ســمه توKــه  رهغوی پ

    ان5وروالی او هغه ته وده ورکوالی نه يش.
 که چېرته د یوې حساسې احسايس او هیجاt صحنې د لیکلــو پــه وخــت کــې
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سرتKې مې له اوcکو ډکې نه يش، پوهې:م چې صحنه مــې cــه نــه ده ان5ــور کــ�ې، 
کله هم چې غواړم د لوستلو په وخت لوستونکي ته یو حس پیدا يش، لوم�ی بایــد دا 

  حس ما راوتخنوي.
انته د کار کولو وختونه nاکيل، که کومه ستونزه نــه وي، ســهار همــدا gما خپل 

بجــو  ۶تر شا ک(ېنم او لیکل پيلوم، البته د سهار له  ، د مېزوي(ه شم چې له خوبه را
تر اووه نیمې پورې. وروسته له هغه چې نور کارونه مې خالص ک�ل، د سهار لــه لســو 

خو زما د خوcې وخت د غرمــې لــه دریــوو  ،بجو د غرمې تر دوه نیمو پورې لیکل کوم
  سېدلې._کله مې هم دې خوcې ته نه یمه ر ېبجو د شپې تر لسو پورې دی چې ه

که وکوالی شم خلک فکر کولو ته اړباســم، د درک وړ داســتان ولــیکم او پــه یــو 
دې خربې ته اهمیت نه ورکــوم چــې  وخت کې خلک هم وخندوم او هم وژړوم، اصالً

>وک ما ته >ه لقب راکوي. غواړم چې د ادبیاتو (جاکومو) پوچيني و اوســم. دا چــې 
    مساره کې:م.په لوستونکي کې احساسات را وپاروم، نه رش 

تر کومه gایه چې پوهې:م لوستونکی غواړي په داســتان کــې خــايل gــای ډک 
تــه کــ�م،  ک�ي. لوستونکی له دې کار نه خوند اخيل، نو زه باید داسې یوه فضا رامن�

چې د دې کار د تررسه کولو الرې ورته برابرې يش. مخکې له دې چې خپل کار پیل 
و یو روcانه ان5ور لرم. هیله مــې دا ده چــې داســې ک�م، د خپلو داستانونو له کرکyرون

    يو >ه زما په داستانونو کې په cه توKه را>رKند يش.
دا چې په ناولونو کې مې د جدیت تر>نــ` طنــز هــم شــته، دا زمــا پــه روحيــې 
پورې ت�لې خربه ده. یو وخت مې دا احساس ک� چې د ژوند د جدي ستونزو تر>ن` 

پرېــوgي. gينــې ورgــې خنــدوونکې خــربې پــه خپلــه  ستنه yKورهیله طنز نه yKه اخ
راgي او زه د کار د مېز تر شا له خندا ورته بــvوډې نیســم. gينــې ورgــې چــې د دې 
خربو درک نه وي، زه هم ورپسې رس نه Kرgوم، ته بایــد بــاور ولــرې چــې خنــدوونکې 

  >يزونه په خپل وخت په خپله راgي.
vي� هم کوم. هــره ېم. له لیکلو رسه ازه د لیکلو لپاره له لب nاپ نه استفاده کو 

ورځ د خپلې تېرې ورgې لیکل شوې کرcې بیــا Kــورم او یــوه زیاتــه برخــه يــې حتــی 
   پــاکوم. هغــه اصــالحات چــې راوÃ، تــر هغــه زیــات دي چــې پــه الس لیکــل وکــ�م.

زه د يو داستان لپاره هم له لیکلو مخکې او هم د کار په وخت کې تحقیق کــوم. کلــه 
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رحله کې حتی امکان لري چې nول لیکل شوی داستان بدلون ومومي. کله په دې م
 .Ãدا کار د تحقیق کولو له خوندونو >خه بو    

پر کرکyرونو چې >ه راgي هغه يې حق دی، که >ه هــم کلــه چــې کــوم کرکyــر 
ان5وروم په داسې یو gای کې مې gان مومم چې ته وا خپله اروا په تې(ه وهــم. کلــه 

خپلو تېرو کارونو ته ور Kرgمه، له gان رسه وایم: ((واه! >ــومره چې کال دوه وروسته 
يش. ژونــد هســې  امخخو زه ه_ه کوم چې خلک له cو پې(و رسه مخــ  ظاملانه و.))

   سخت دی. ېهم په کايف انداز 
یو د یو دپاسه ناول کې هلکان له هوnل نــه ډېــره غــال کــوي، gينــې فکــر کــوي 

ستې، خو رcتيا دا ده چې زه له هوnل نــه چې دا زما له شخيص تجربې رسچینه اخی
د غال نه یمه، زه ډېره ډارنه یم، تل دا خیال کوم چې یو Kارســون پــه Kوcــه کــې والړ 

  .دی او تر شونvو الندې وايي: زه دې >ارم او وینم چې ته >ه کول غواړې
  ؟د لیکوالA تجربې اورسوال لوCیند 

د کــې کــال  ۱۹۲۹ین پــه اورســوال لــوK تخــیيل او فیمینســته لیکوالــه -علمــي 
امریکا په کلفورنیا کــې زې:ېــدلې ده. نومــوړې یــوه cــه شــاعره هــم ده او د ماشــومانو 

تخــیيل داســتانونو  -خو د لوKین ډېر شهرت د علمي ،لپاره يې کيسې هم لیکلې دي
  او د فانتيزي لنvو کیسو او ناولونو د لیکلو په خاطر دی.

ســو او شــعرونو nــول;ې او د ماشــومانو تر اوسه د لوKین Kــ[ ناولونــه، د لنــvو کی
  ته رسې:ي. ۴۵لپاره د کیسو nول;ې چاپ شوې دي چې شمېر يې

وچــه کــې  -وچه او اکومن د لوKین د ناولونو مجموعې دي. پــه ســمندر -سمندر
د اتوان مقربې، ترnولو لرې ک�، تهانو او یــو شــمېر نــور   وچې یو جادوKر، -له سمندر

  ې کیسې راغلې دي.وچې لنv -ناولونه او د سمندر
په اکومن کې د مخلوع یــا بــې تاجــه، د روکــانون نــ�ۍ، د شــ�ل شــوو ســیاره، د 
 اوهامو cار، د تيارې کی[ لوری او د نقل ناولونه او یو شمېر لنvې کيسې راغلــې دي
لــو  او هغوی چې له اومیالس نه الس په رس شول د لــوKین د لنــvو کیســو nول;ــه ده.

  او نبیوال مهمې او معتربې جایزې ترالسه ک�ې دي.�K تراوسه >و gلې د هوKو 
qKه کــې د خپلــې لیکــوالg Xينــې رازونــه بیــان  ۲۲نوموړې د پاریس ریویو په 

  :دي اوریدل لیکيل، ک�ي چې دلته يې یوه برخه دررسه رشیکوو
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تخیيل لیکواله وبويل. ما غوندې یوه  -ې علمي g>وک دې ما یوا نه غواړم چې 
ې پــه هــر gــای کــې حضــور پیــدا کــوي او د یــوې ونــې غونــدې لیکواله او شــاعره چــ

cاخونه يې له هرې خــوا او هــر ســوري رس راهســکوي، پــه هــي� يــوه ســوري کــې نــه 
  gايي:ي او نباید هم چې کوم سوري ته ورnېل وهل يش.

سخت لیکوال له فزیک، ستورپېژندنې او cايي هم له کیمیا پرته له نور هر >ــه 
نپوهنه او انســان پېژندنــه ورتــه نــرم او بیخــوده علــم cــکاره انکار وک�ي، بیولوژي، nول

خــو  ،يش. دوی ته دا مهم نه دي چې انسانان د یوه ژوندي موجود په توKه >ه کــوي
g ــولنیزو علومــو تــه مراجعــه کــوم او الهــامn نــې یما ته دا هر >ه مهم دي. زه تر ډېره

ه داسې دنیا ان5ــوروم چــې اخلم. په تېره له انسان پېژندنې متاثره یم. کله چې یوه بل
ې دا ونــه gیوه nولنه په کې ژوند کوي، ه_ه کوم د دې nــولنې پېچلتیــا وcــيم او يــوا

  وايم چې دا یوه امپراتوري ده یا هغې ته ورته یو >ه.
شــته، د هغــه >ــه پــه اړه چــې يــو ه یو وخت په دې پوهه شوم چې دې ته اړتیا ن

د یــوه نارینــه  ه >ــه ولــیکم چــې حــت�ً نارینه يې لیکي زه يې هم ولیکم یا هرومرو هغ
  لوستونکي په کچ و مېچ برابر وي. 

5cې خپلې gان;�ې جنسیتي تجربې لري چې دغــه تجربــې هــم  !په هر حال
د همدې لپاره مــې پــه يــو نــوي طــرز  د ویلو هم د لیکلو او هم د لوستلو ارزcت لري.

. هغــه وخــت د ويرجینیــا وولــف ولوســته بیــا د نــورو cــ5و لیکوالــو پــه لyــه کــې شــوم
فیمینیزم ادo غورgن` دا nين;ار درلود چې دغه اثار ولوستل يش. حس مــې کــ�ل 
چې 5cې کوالی يش یو >ه ولیکي او هغه >ــه چــې لیکــي یــوه متفاوتــه تجربــه ده. 

  کلونه تېر شول چې د یوې 5cې په توKه مې لیکل پیل ک�ي دي.
  د gان;�ي سبک داستان لیکل یو ل� کيل ملزومات لري. 

ستونکي یو مشخص لوري ته کاږي، مشخص داستانی قوس لــري او پــر هغــه لو 
   nکیو الس ږدي چې لوستونکی دې nکیو ته د لیوالتیا له مخې لوستل پیلوي.

کله چې په یو gان;�ي فورم کې لیکل کوې، سوژې او خیالونه پــه یــو مشــخص 
چې نور نــو  قالب کې درته مخه کوي. که له فورم نه وتلی کار کوې دې ته �g کې:ې

   د سوژو او خیالونو درک نشته. 
 Öان;�ی غور او دقت مې د نورو د ژوند تجربه کولــو او یــوه ذاg ذهني انرژي او
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لو الرو د هغوی په اړه فکر کولو او د یو کار تررسه کولو ته ورکــاږي. ېالبېعالقه مې له ب
د یوه لیکوال پــه  له تر واقعي ن�ۍ د خیايل ن�ۍ په اړه لیکل کوم.امcايي له همدې 

  توKه په دایمي ډول له نورو کسانو رسه د لوبې کولو په حال کې يم.
ریالیزم یو پېچلی سبک دی او تر ډېره د لویانو خيال په کې ساتل کېــ:ي چــې 

ه رض خو فانتیزي تلپاتې او په هر gــای کــې حــا cايي همدا يې د کمزوری nکی وي.
   ده او هلکان gان ته راکاږي.

پوcتي ما له اوله همدا غوcتل چې لیکواله شم؟ ورته وایــم نــه! کله چې >وک 
زه له اوله لیکواله وم، نه مې غوcتل چې لیکواله شم، نیویارک تــه الړه شــم او خلــک 

ې غوcتل خپل واقعي کار چــې لیکــل دي پــه cــه توKــه تــر رسه gرانه تاو وي. ما یوا
  .ک�م

  �نGه لیکوال و؟  دان دلیلو 
کــال د نــوامرب پــه شــلمه زې:ېــدلی او  ۱۹۳۶دلیلــو پــه امریکــايي لیکــوال دان 

تراوسه په دې توانېدلی چې تر پن5ه ویشتو پورې زیاتې ن�یوالې ادo جایزې ترالســه 
    ک�ي.

کــال  ۲۰۱۰کــال کــې او وروســتX يــې پــه  ۱۹۷۹دلیلو خپله لوم�ۍ جایزه په 
   کې اخیستې ده.

هــ� او د ژبــې پېچلــې  ا�ي ج;�ه، ډیجیتالې پېر، س�ه ج;�ه، ن�یوال تروریــزم،
  gان;�نې د دلیلو د اثارو موضوعات دي.

د ميــزان میاشــت، امریکانــا، لیــربا، د ارواKــانو نــ�ۍ، واوریــن شــور، کــې صــفر، 
   راپرېوتی س�ی، د ام;ا nکی او یو شمېر نور د دلیلو له چاپ شوو ناولونو >خه دي.

ایزه، د امریکــا د دلیلو د پن فاک� جایزه، د پن سال بلو جایزه، د کتاب ميل جــ
جایزه، د کتاب د سفیر جایزه او  Guggenheimکتاب جایزه، د خالقو ه�ونو لپاره د 

  یو شمېر نورې جایزې ترالسه ک�ې دي.
نوموړي له الس انجلس nایمز رسه په یوه مرکه کې د خپلــې لیکــوالX او لیکلــو 

  پر طریقو غ:ېدلی دی، چې لنvيز يې دلته دررسه رشیکوو:
بلکــې cــايي چــې یــو  ،ولــري اې دا چــې بایــد یــوه معنــgپا�ه نــه یــوایوه چاپي 

  تصویري مفهومي واحد هم وي.
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زه تر ډېــره د هغــو تــورو او کل�تــو پــه نســبت چــې پــر يــوې پــا�ې ک(ــل کېــ:ي 
وازونو کې، بلکې په يــوه کلمــه کــې د تــورو اې په gحساس یم. د غ:ونو انطباق نه یوا
  ترمن� انطباق ل: >ه رازداره دی.

تل د nايپ له ماشین نــه اســتفاده کــوم او لــه قلــم او کاغــذ نــه د مرســتندویو زه 
کې د nایــپ ماشــین مــې خــراب شــو او د املپیــا  ۱۹۷۰وسایلو په توKه کار اخلم. په 

م الس ماشین مې واخیست، ډېر راحته کار کوي. cــه والــی يــې دا دی هکمپنX دو 
    یکم.چې توري غ� cيي او زه د nایپ په وخت پوهې:م چې >ه ل

لــرم،  )v  )Ipadزه له اوسنX ن�ۍ ل: لرې پاتې يم، ایمیل نه کاروم. زه یــو آی پــ
  چې انyرن� ته د اړتيا په وخت کې ترې استفاده کوم.

زه د یو تصوير پــه دواړو اړخونــو فکــر کــوم. لیکــوال تــه cــايي هیلــه ولــري چــې 
ذهن کــې او  د لیکوال په یشخصیتونه يې په درې اړخيزه ن�ۍ کې ژوند وک�ي، لوم� 

  م د لوستونکو په ذهن کې.هدو 
زه چې کله د یو تصویر په اړه فکر کــوم لــه gانــه پوcــتم: آیــا هغــه پــه درې واړو 

Kــورم، واnونــه او موnرونــه ویــنم.  ياړخونو کې وینم؟ وینم يــې شخصــیتونه ویــنم، ســ� 
داسې cکاري چې دا nول د ذهني واقعیت په يوه gان;�ې سطح کې وجود لــري. زه 

کوالی د یوه کرکyر د >ېرې gان;�نې تشخیص ک�م، هغه هم کله چې پــر دې  نه شم
  کرکyر پورې اړوند یو فکر رارسه وي.

gوان چې وم جدي داستانونه مې نه لوســتل، هغــه وخــت مــې ((د دcــمن لــه 
جزیرې نه وت(تېدم)) په >ېر کتابونه لوستل. تــر هغــه پــورې چــې د جیمــز فــارل یــو 

م چې کېــدای يش ادبیــات د هغــو مکــانونو پــه اړه وي داستان مې ولوست او پوه شو 
  چې ما په کې ژوند ک�ی دی.

هر >ه له الفبا رسه را پیل شــول. د تــورو شــکل یــوه معنــا لــري چــې زه نــه شــم 
کوالی تعریف يې ک�م. دغه الفبا >رن;ه موږ د یو داستان من5پان;ې تــه چــې پــه ژوره 

  مرګ ته نغوته لري، ورکاږي؟  ایا دقیقه معن
خــو  ،کــې لیکــل پیــل کــ�ي Xما په دېــرش کلنــ، � کوم gواب ورته نه لرمېهزه 

کاش پخوا تر دې مې را پیل ک�ي وای. کله چې د لوم�ي ناول لیکل مې پیــل کــ�ل، 
یو منظم کاري سیستم مې نه درلود. نا>اپي به مې لیکلو ته مخه ک�ه، کله بــه مــې د 
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   یکل کول.شپې په وروستيو کې او کله به مې له غرمې وروسته ل
اوس په ورځ کې >لور ساعته د سهار لــه مخــې لیکــل کــوم او دوه درې ســاعته 

  هم تر غرمې وروسته کار کوم.
دا  زه د واقعیت د اړولو ه_ه نه کوم، دا هغــه >ــه دي چــې زه يــې ویــنم او اورم.

فورم دی چې لیکوالو ته اجازه ورکوي، د برشي تجربو د کشفولو لپاره یو لوی فرصــت 
زما هدف له ژبې خوند اخيستل دي. دا که د یو کتــاب يــا د یــوې  په الس کې ولري.

ــا د کرکyرونــو د ان5ورولــو لــه الرې چــې cــايي  جملــې د لیکلــو پــه مــ� وي او ی
وونکي او یــا د دې nولــو یــوه مجموعــه خندوونکي، غوسه ناک، روي، تاوتریخوايل زې: 

   وي. 
زما په اند د یوه ناول لیکل د خپل جوړcــت، غوcــتنو، ژبــې او پــای پــه نســبت 

له په ډېرو هغو مرحلو کې چې زه په لیکلو بوخــت یــم، دې تــه املېوالتیا لري. له دې 
  په �ه پاتې کې:م چې وروسته به >ه کې:ي، چېرته او >رن;ه به >ه راپې(ې:ي.

لیکلو په نسبت برصي حس لــرم، زه غــواړم یــوه صــحنه د امکــان تــر بریــده  زه د
لکه >ن;ه چــې gينــې لیکــوال داســتان  ؛داسې يو >ه وي چې تصور کوالی يې شوو

  .لويل، زه غواړم ووینم چې په پا�ه کې >ه پې(ې:ي
  پایله

په پایله کې دې نتیجې ته رسې:و چې د ن�ۍ معتربې ژبې هم له ژباړو خالصې 
حتا ان;ریزي ادبیات او په nوله کې ژبه چې د ن�ۍ پــه معتــربو ژبــو او ادبیــاتو  نه دي،

کې راgي هم د ژباړې له سینده ډکه ده، نو زموږ د ژبې په >ېر ژبې خــو بایــد ژبــاړې 
ولري، د دغه ډول ادo اثارو د ژباړو >و cــې;qې وي، یــو دا چــې زمــوږ ادب تــه نــوې 

موږ د ن�ۍ له ادبیاتو خربې:و او تر nولو مهمــه تجربه او نوی ادب الر پیدا کوي، دوهم 
مسئله دا چې موږ د بهرنیو لیکوالو له بریالیو تجربو خربېــ:و چــې >ن;ــه دي او بایــد 
>ن;ه وي؛ gکه زموږ په nولنــه کــې ډېــر gلــه �ــه دا وي چــې زمــوږ لیکــوال پــر دې 
رسبېره چې cه لیکوال دی یا وي بایــد cــه شخصــیت او د راشــه درشــې خاونــد هــم 
وي، په داسې حال کې چې په یو الس کې دوې هندوا�ې نه نیــول کېــ:ي، نــو gکــه 
موږ ته په کار ده چې ډېر gله د لیک تر>ن` د لیکوال شخصیت هــم ونــه ارزو چــې 
>ن;ه دی او >ن;ه دې وي، مهمه دا ده چې nولنې ته يــې >ــه ورکــ�ي او >ن;ــه يــې 
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  ورک�ي.
ت غني کوي، بلکې موږ پــه ن�یــوال د دغه ډول اثارو ژباړې نه یواgې زموږ ادبیا

کيل کې vKوي او د ن�ۍ له معتربو ادبیاتو مو خربوي چــې پــر کومــه خــوا روان دي، 
که چېرې همدغه او دې ته ورته ژباړې نه وای، نو نن به مــوږ د هــایکو، ادo خــاکو او 
حتا له عرويض شاعرۍ هم خرب نه وای، ن¦ي ادo ژانرونه خــو پــر gــای پرېــ:ده، نــو 

د دې ډول ژباړو اړتیا ډېره لیدله کې:ي او موږ دا اړتیــا پــه دې برخــه کــې تــر یــو gکه 
gایه درک او وړاندې ک�ای شوه، هیلــه ده دا لــ�ۍ نــوره هــم پســې وغ5ېــ:ي او زمــوږ 
gوان >ې�ونکي دغه بریالX تجربې دومره زیاتې ک�ي چې له امله يې زموږ د ادبیــاتو 

زموږ له ادبیاتو خپلو ژبو ته ژباړې وکــ�ي. ملن دومره پراخه يش، چې خلک او ن�یوال 
  د همداسې یوې ورgې په هیله. 

   



 

    ٩٩ 

  

  
  �ې�ندوی Jل غوHI خاورې

  

  په معارص پ(تو ادب کې د اسطورې پراختیا
 

  لن�یز
اسطورې د فوق طبیعي gواکونو او ارباب االنواعــو پــه اړه هغــه خــرايف یــا نیمــه 

پســې نســلونو >خــه یــو بــل تــه  خرايف داستانونه دي، چې د روایــت پــه بqــه لــه پرلــه
رالې:دي، اساطیر د برشي و�Kو د پهلوانیو له کیسو او د پیریانو او cــاپیریو لــه کیســو 

  رسه، چې د ساتېرۍ لپاره جوړې:ي، توپیر لري. 
د اسطورو یو غرض د ن�ۍ توضیح او بیان دی او جوړوونکي يې د طبیعي پې(ــو 

پېــ�ۍ) اســطورې د پخوانیــو  لپاره شخصیت nــاکي. ائــوهمروس (>لورمــه مخزېــ:دې
موجــودو قومونــو لــه مبــالغې ډکــې کیســې Kــqيل دي، خــو پــه nولــه کــې اســطوره د 
پهلوانیو، اتلولیو، مې�انو، رسcندونو او ه�ي لذایذو هغه مبالغــه لرونکــې کیســې دي 
  چې په هر عصـر او زمان کې د ه�غه وخت له غوcتنو او اړتیاوو رسه سمې زې:ي.

معارص پېر کې نه یواgې موجود دي، بلکې ال يې هــم وده اسطوروي ادبیات په 
ک�ې او خلکو ته ډېر په زړه پــورې ادبیــات دي، چــې یــوه بېل;ــه يــې د هــ� پــه زور د 

  ماللې میوندۍ nپه ده. 
  رسیزه

ادبیات ډېر ډولونــه او صــنفونه لــري، چــې هــر یــو صــنف او ژانــر يــې د وخــت د 
:ېدلی او پراخه شــوی دی، مــوږ پــه ادبیــاتو اړتیاوو او غوcتنو په پام کې نیولو رسه زې

کې داسې صنفونه او ژانرونه هم لرو، چې یا ورته توجه نه کې:ي او یا يــې هــم ډېــره د 
مینه والو پاملرنه gانته نه ده را جذب ک�ې، د ساري په ډول یو مهال چــې خلکــو پــه 
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بــه يــې خپــل کايف اندازې وخت الره، نو رومان ته به يې ډېر وخت ورکاوه او پر هغې 
ساعت تېراوه، خو نن سبا يې نه یواgې >وک نه لــويل، بلکــې چنــدان لیکــل کېــ:ي 
هم نه او نه دومره د پام وړ مینه وال لــري، همداســې د تکــل او ادo افتــو بیوKرافیــو 
مسئله هم ده، خو پر عکس پر gای يې بیا هایکو، nپییزه، nکــوریزه، لنــvکي شــعرونه 

  . نه رامن� ته شوي، چې خلک يې ډېر مینه وال دياو دې ورته صنفونه او ژانرو 
cايي ډېر الملونه ولري، خو یو المل يې د خلکو لــه حــده زیاتــه بوختیــا او لyــي 
ده، دا سمه ده چې gینې خلک په کايف اندازې بوخت شوي، خو gینې بیــا دومــره 
لyان او سهولت غوcتونکي دي، چې آن ژوند يې هم gانتــه ماشــیني کــ�ی او همــدا 

مل دی چې د ناروغیو کچه ورځ تر بلې مخ پر زیاتېدو ده، نو په کار ده چې ادبیات ال 
  .د هر عرص له غوcتنو رسه سم پر مخ الړ يش

په دې بحث کې موږ د ادبیاتو پر هغــې برخــې بحــث کــ�ی، چــې هــم پــه پخــوا 
  زمانو کې موجود و او هم اوس موجود دي او د نوو غوcتنو په ر�ا کې پن5ول کې:ي. 

  �نې اهمیت او مربمیتد �ې
د دې >ې�نې اهمیت او مربمیت په دې کــې دی چــې لــوم�ی اســطوره معــريف 
شوې او بیا ورپسې اسطوروي اشعار، دا gکه چې تر اوسه ډېر >ې�ونکــي دا دواړه یــو 

  .qKي، په داسې حال کې چې دا هر یو gانته دنده او چاره پر مخ بیايي
هم دی چــې پــه معــارص عصـــر د دې تر>ن` د دې >ې�نې اهمیت په دې کې 

کې اسطوروي ادبیاتو ته نغوته شوې او نوې بېل;ې په کــې راوړل شــوي، چــې دا کــار 
زموږ له لیکوالو رسه د دې موضوع په ال >ې�نه او سپ�نه کې مرسته کوي او الرcــودي 

    .بqه ورته لرالی يش
  د �ې�نې موخه

تو تــه ارزcــت د دې >ې�نې موخه په دې کې ده چې ولې مــوږ اســطوروي ادبیــا
ورکوو او ولې يې په نوي پېر کې هم باید وپالو، gکه موږ همدا اوس gینې ژانرونه له 

خــو پــرعکس اســطوروي  ،السه ورکوو او gینې نور د السه ورکولو پــه حالــت کــې دي
ادبیات بیا ورځ تر بلې مخ په ودې دي، دا gکه چې له اړتیاوو رسه ســم غوcــتنې پــه 

  پام کې نیيس. 
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  پو�تنېد �ې�نې 
  د دې >ې�نې په اوږدو کې الندې پوcتنې gواب شوي:

  اسطوره >ه شی دی؟ •
  اسطوروي ادبیات >ه شی دی؟ •
  ایا د لرغونې پېر او د نوي پېر اسطورې یو شی دي؟ •
  ایا په نوي عرص کې اسطورو ته اړتیا لیدل کې:ي؟ •
  ولې نور ژانرونه یا صنفونه له من5ه gي او اسطوروي ادبیات وده کوي؟ •
  ورې د پراختیا الملونه >ه دي؟د اسط •

  او دې ته ورته gینې کوچنX پوcتنې په کې gواب شوې دي؟ 
  د �ې�نې میتود

په دې >ې�نه کې تر ډېره له تحلیيل، ترشیحي، توضیحي او د اړتیــا پــه صــورت 
  کې له انتقادي میتوده کار اخیستل شوی دی. 

  د �ې�نې اصيل م�
ې د اســطورې پــر پراختیــا او زیاتېــدا وړاندې تر دې چې په معارص پ(تو ادب ک

خربې وک�م، اړینه بوÃ چې د اسطورې په اړه یو لنv غوندې بحث وک�م، چې اسطوره 
  >ه شی دی او >ن;ه يې پ(تو ادب ته الره وک�ه؟

  اسطوره
اسطوره له (اسطار، اســطاره، اســطیر، اســطیره، اســطور، اســطوره) >خــه جــوړه 

  شوې ده. 
ه داسې د جمع نــوم دی چــې مفــرد نــه لــري، فکر کوي، چې اسطور  "سیوطي"

خو ابو عبیده وايــي چــې اســاطیر د اســطاره جمــع ده، خــو ادo دایــرة املعــارف بیــا 
اسطورې هغه خرايف یا نیمه خرايف افسانې او کیسې بويل، چــې د مــافوق الطبیعــه 

  )g)۱واکونو په اړه رامن� ته شوې او نسل په نسل را پاتې دي. 
که >ومره چې پــه کــار دي هــومره معلومــات نــه شــو پیــدا په دغو تعریفونو کې ل

کوالی او یا هم د اسطورې سمه پېژندنه Kرانو لوستونکو ته نه ورکوي، نــو gکــه اړ یــو 
  چې ل: نور وړاندې هم الړ شو او په اړه يې جوت تعریف پیدا ک�و.

د آریانــا دایــرة املعــارف پ(ــتو ورژن د دوهــم دور پــه لــوم�ي nــوک کــې لولــو: 



 کابل مجله

    ١٠٢ 

وايــي. پــه  Mythosاو اســطورو تــه  Mythره: په ان;رېزي ژبه کې اسطورې تــه اسطو "
 Mythعرo کې افسانه د اسطورې په معنا او مفهوم کــاروي. پــه یونــاt ژبــه کــې د 

>خه مشتق شــوې ده. همــدا رن;ــه پــه یونــاt ژبــه کــې د افســانې  Mythosکلمه د 
دوو کلمــو (میتــوس) او کلمــه د (میتولــوژي) پــه معنــا او مفهــوم راغلــې ده، چــې لــه 

(لوKــوس) نــه جــوړه شــوې ده، چــې پــه لــوم�ي رس کــې د هــر ډول کیســې پــه معنــا 
استع�لیده، هومه روس دا کلمه د حکایت او رس Kذشت په معنا راوړې ده، پندار دا 

  کلمه د میالد نه پن5ه پې�ۍ مخکې د رسKذشت او افسانې په معنا وکاروله.
د اسطورو nول;ه بويل او د علم الســاطیر پــه gینې فولکلور >ې�ونکي میتولوژي 

معنا يې کاروي. میتولوژي (اسطورې) داسې یو gان;�ی نظام دی چې په اصل کــې 
مذهبي رن` لري، چې خارق العاده او د انسان د توان نــه پورتــه پې(ــې او د نــ�ۍ د 
پیداي(ت په اړه رن;ارن` تصورونه، خیالونــه او مفکــورې لــري. لــه دغــو اســطورو نــه د 
لرغوt انسان ان;ېرنه دا وه چې هغه د طبیعت، کائیناتو او په ن�ۍ کې د نــورو پې(ــو 
د پیداي(ت او رامن� ته کېدو په الملونو باندې نه پوهېد، ه_ه يې دا وه چــې د هغــې 

  )۲( "زمانې د انسان د ژوندانه دا مرموز او پ� الملونه په Kوته ک�ي.
نــاوې پیــدا کــ�ې، یعنــې پــه پــه دې پېژندنــه کــې Kــورو چــې اســطورې دوې مع

مکتوo ادبیاتو کې هغو داستانونو ته ویل کې:ي چې د انسان په ژوند کې پې(ــې:ي، 
خو په فولکلور کې بیا هغو داستانونو ته ویل کې:ي چې په وسیله يې د انسان پــ� او 
مرموز الملونه جوتې:ي، خو ایا دغه پــ� رمــوز چــې د فولکلــور پــه ژبــه بیــان يش هغــه 

ت لري او ایا هغه داستانونه چې په مکتــوo ادبیــاتو کــې بیــانې:ي هغــه >ومره حقیق
  کوم دي او >ن;ه دي؟ 

له بده مرغه دا تعریف بیــا هــم د لوســتونکو nــولې پوcــتنې نــه يش gوابــوالی، 
gکه اسطوره یوه داسې کلمه ده چې ډېر ل: نامسلکي کسان پرې پوهې:ي او د دوی 

ه ک�ي، نو په کار ده چې دا برخه ل:ه نــوره هــم nولو �ه دا ده چې په معنا يې gان پو 
  واضح يش. 

اسطورې د فــوق طبیعــي gواکونــو "عبدالغفور لېوال په خپل کتاب کې کاږي: 
او ارباب االنواعو په اړه هغه خرايف یا نیمه خــرايف داســتانونه دي، چــې د روایــت پــه 

Kه له پرله پسې نسلونو >خه یو بل ته رالې:دي، اساطیر د برشي وqو د پهلوانیــو لــه ب�
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کیسو او د پیریانو او cاپیریو لــه کیســو رسه، چــې د ســاتېرۍ لپــاره جــوړې:ي، تــوپیر 
لري. اسطورې له دینــي روایــاتو رسه اړیکــې لــري او پــه یــو شــمېر ادیــانو کــې همــدا 

  اسطورې تکرارې:ي یا ردې:ي. 
 د اسطورو یو غرض د ن�ۍ توضیح او بیان دی او جوړوونکي يې د طبیعي پې(ــو
لپاره شخصیت nــاکي. ائــوهمروس (>لورمــه مخزېــ:دې پېــ�ۍ) اســطورې د پخوانیــو 

  )۳( "موجودو قومونو له مبالغې ډکې کیسې qKيل
په دې تعریف کې Kورو چې اوسنیو غوcتنو ته >ه نا>ه ورن:دې کېــ:و، پــه دې 
معنا موږ د اسطورو په اړه اورېديل، چــې اســطورې هغــه مــافوق الطبیعــي، خــرايف او 

عاده پې(ې یا کیسې دي، چې ډېر gله د موجوده انسان له وســې پورتــه وي خارق ال
او په هغې کې اک¦ه وخت کرکyرونه یا د پې(و اتــالن یــا نیمــه خــدایان وي او یــا هــم 
داسې انسانان چې د خدایانو gان;�ې پاملرنه ورته وي، چــې پــر همــدې خــاطر ډېــر 

خــو دا چــې انســان یــو ډول  gله د موجوده حاالتو او پوcتنو gــواب نــه يش ویــالی،
یاغي هوس هم لري، نو gکه غواړي چې د ذهني سکون او همداسې یاغي هــوس د 

  اېلولو لپاره دا ډول داستانونه ونغوږي. 
دا cکاره خربه ده چې انسان په هر عرص کې داسې غوcتنې لــري، چــې هغــه 

انســان یــوه له انساt وسې پورته وي، مثالً په معارصه عرص یا اوسني پېر کــې هــم د 
غوcتنه دا ده چې لکه د خوب د ن�ۍ غوندې والوزي، بې شانه gــواک او زور ولــري، 
بې خرته پیسې ولري او داسې نور، نو همدغو غوcتنو ته په کتلو رسه په اوســني پېــر 
کې ادبپوهان په پراخ مفهوم رسه اسطوره د لرغونو انساn tولنو او انســانانو تــرمن� د 

ورونو، وهمونو، خیالونو، غوcتنو او اړتیاوو حکایوي یا افسانه وي هغو وېرو، خوبونو، با
خربې دي، چې د دوی له رcتینې ژوند رسه په یوې بqې نــه یــوې بqــې اړیکــه لــري، 
خو دا اړیکه کېدای يش کله کله حقیقت وي او کله کله هــم هــوس او ارمــان، یعنــې 

دې خــربې تــه قــایلې:و  کله چې د ارمان او هوس خربه رامن� ته کې:ي، نــو بیــا خپلــه
چې اسطوره به له مبالغې، اغراق او غلو رسه ملــه وي، تخــیيل موجــودات بــه پــه کــې 
وي، مافوق الطبیعي یا تر طبیعت پورته شیان، لکه پورته چې هم ورتــه نغوتــه وشــوه، 
لکه د انسانانو الوتل، بې حده gواک لرل او داســې نــور پــه کــې شــامل وي؛ خــو پــه 

cول شیان له >ه يش رسچینه اخــيل او داسې حاالتو کې پوn تنه پیدا کې:ي چې دا



 کابل مجله

    ١٠٤ 

  >ن;ه پیدا کې:ي یا انسان ولې د داسې شیانو او غوcتنو هوس کوي؟
ادبپوهان وايي انسان په دوو حاالتو کې داسې غوcتنې یــا ارمــان کــوي، یــو دا 
 tچې د کوم چا یا ناحیې لــه خــوا نــه زیــا§ن يش او دوهــم دا چــې بېالبېلــې انســا

cتنې، لکه وېره، رواt سکون، خپل روب داب پر خلکو اچول، پــه nولنــه کــې بــې غو 
حده ناانvويل او په لس;ونو نور داسې الملونه د دې باعث کې:ي، چې انسان دا ډول 
غوcتنې په خپــل وجــود کــې وروزي او پراخــې يــې کــ�ي، چــې cــه بېل;ــه يــې زمــوږ 

  پخواt یا لرغوt ادبیات دي.
ې یــادول اړیــن بــوÃ او هغــه دا چــې د نــ�ۍ د اکــ¦و البتــه دلتــه د یــوې خــرب 

هېوادونو لرغوt ادبیات له دې اړخه تقریباً رسه ورته دي، په دې معنا موږ چــې کلــه 
د یونان لرغوt ادبیات لولو، نو په کې Kورو چې د سیند خــدای، د cــکال خدای;qــه 

رو طبیعــي اشــیاوو او یا الهه، د ملر رب النوع، د سیند، کرنې، باد، باران او داسې نــو 
موجوداتو خدای;qې یا خدایان Kورو چې یا په nوله معنا خارق العاده انســانان دي او 
یا هم نیمه انسانان، خو د خدایانو gان;�ې پاملرنه ورته شوې او مرګ يــې اســانه، نــه 
دی. همداسې مسئله زموږ په لرغونو فولکلــوري ادبیــاتو کــې هــم شــته، مــثالً: د ادم 

nن` ته د کيل پېغلې نه nین;ې:ي، د درخانc Xایست داســې وي چــې  خان د رباب
gوانان يې په لیدلو له هوشه وgي، د سېب خندان او انار ژړان په کیسو کې هــم لــه 
خارق العاده مسایلو رسه مخامخې:و، د فتح خان داستان هم همداسې در واخله، نــو 

، چــې امکــان يــې نــه معنا دا چې انسان په معارص پېر کې هم داسې غوcــتنې لــري
یواgې اوس، بلکې تر دې هم په متمدنې nولنې کــې ناشــونې برې(ــي، خــو بیــا هــم 
پوcتنه دا ده چې ولې په معارص پېر کې انسان داسې غوcتنې لري او >ن;ه کوالی 

  يش خپل ذهن له دومره پرمخت` رسه رسه بیا هم په دې مسایلو بوخت وساÖ؟
ه ســتونزمنه ده چــې لــه شــعور او احســاس د محمد اکرب کرKر په وینا انســان تــ

>خه لرې پاتې يش او یا بې شــعوره ژونــد وکــ�ي، gکــه انســان د برشــیت د طبیعــي 
پدیدو لپاره د انساt شخصیت په هستولو پیل ک�ی. برش نه یواgې غرونــه، دcــتې، 
gن;لونه، تې:ي او بوnي پــه افســانو کــې پــه خــربو راوســتي، بلکــې وررسه يــې نــ�ۍ د 

دیوانو او هیوالوو >خه هم ډکه ک�ې ده او تر اوسه يې کوه قاف ان;ــازې د cاپېریانو، 
خلکو په اذهانو کې اچويل، خو په دې nولو مبارزو کې تر ډېره انسان بریــالی او برتــر 
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وي، یعنې ډېر کم د gینو الملونــو لــه مخــې نــه وي بریــالی شــوی، نــور اکــ¦اً انســان 
  yKونکی وي.

انسان یو داسې طبیعــت کــې ژونــد کــوي چــې  خو په اوسني پېر کې Kورو چې
ډېر gله د جن` ج;�و له امله فکر کې:ي چې انسان کوم خاص ارزcت نه لري او یــا 
هم یو >و انسانان ډېر زیات د قدر، gواک او ارزcــت وړ دي، نــو پــه داســې طبیعــت 
کې چې د انسان پر موجودیت پروا نه کوي، د طبیعي موجوداتو، لکه ډبرې، بوnي او 

اناتو پر gای چې د انسان لپاره yKور یا زیــا§ن دي، نــو cــه وايل او بــد وايل تــه حیو 
  يې قایل کې:ي او ن�ۍ د اهورا او اهریمن د ج;�ې ډKر بويل. 

په همداسې حاالتو کې اسطوره زې:ي، انسان شعور پیدا کوي او له طبیعت نــه 
پــه ډېــرو لــرې  جال کې:ي، انسان په اسطوره کې د خپل انســان کېــدلو لــه تــاریخ نــه

لرغونو زمانو کې چې حتا د لیک لوست پته هم نه وه، اسطورې او افســانې ثبتــوي او 
  بیا يې په ترتیب رسه له یوه نسل نه بل ته لې:دوي. 

محمد اکرب کرKر زیاتوي، په تېره اوږده زمانه کې په هرې اندازې چې د انســان 
جــې پیــدا کــ�ې، دې کــې شعور او احساس وده وک�ه، نو اسطورې هــم cــاخونه او پن

>خه په بېالبېلو روایتونــو رسه  "خلقت له افسانې"شک نه شته چې nولې اسطورې د 
پیل شوې دي او پــه تــاریخي ح�ســه او واقعــي تــاریخ پــه اســتقامت کــې يــې وده او 

  تکامل ک�ی دی. 
 tد هرې فرهن;ي حوزې اسطورې هغه >ه دي چې انسان له طبیعت او حیــوا

د �دن پر لور خپله روcنايي او gال جوتوي، له اسطورې پرتــه ن�ۍ >خه جال کوي، 
هې� فرهن` نه يش کولی موجــود وي او لــه طبیعــي ســاÃ قــوت پرتــه د خپــل زوزاد 

  ساتنه وک�ي.
پر دې اساس اسطوره د انساt ن�ۍ لید شــیره او رشبــت دی، د هغــه ژونــد تــه 

بې هویتــه دی، اســطوره ر�ا او روcنايي ورکوي، انسان له اسطورې پرته بې ري(ې او 
د تخیل او تعقل gواک ته لوری او بqه ورکوي او انساt شخصیت ته فرهن;ي هویت 
ورکوي، اسطوره داسې هویت پا�ه یا تذکره ده چې په هغې کــې د برشــیت د انســان 

   )۴(کېدلو بهیر او شعور وده ثبت شوې ده. 
هــم خــدایان  خو د دې خربو معنا دا هم نه ده چې زموږ معارصې اسطورې دې
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او خدای;qې ولري او موږ دې په اوس وخت کې هم په همــدغو مســایلو عقیــده ولــرو، 
gکه پورته یادونه وشــوه چــې لــه هــر عرصــ رسه د اســطورې cــاخونه هــم زیــاتې:ي او 
بدلې:ي، یعنې نوې کې:ي د هر پېر غوcتنې نوې او له اړتیا رسه سمې وي، نــو gکــه 

ر هومر، یوروپیدس او سوفوکل پورې کسانو ته يې که د لرغونې یونان عقاید چې آن ت
هم د هغوی د شهکار اثارو د پن5ولو له امله د خدایانو نظر کاوه، عقیده پــه پــام کــې 
ونیسو، نو دا بیا یو cکاره عقیدوي، دیني او فرهن;ــي nکــر دی، چــې زمــوږ پــه nولنــه 

ی qKــل نــه کې اوس دا شیان یا انسان ته د خدای هومره ارزcت ورکول یــا يــې خــدا
شته، خو په هند او gینو نورو بت پرستو هېوادونو کې cايي دا مســایل کفــر لرونکــي 
او پارونکي نه وي، خو پــه nولــه کــې زمــوږ لــه غوcــتنو رسه ســم پــر gــای د دې چــې 
اسطورې کمې يش زیاتې شوي او ال هم زې:ي، چې د نورو سرتو الملونو تر>ن` يــې 

  ي، چې پر الملونو يې پورته خربې وشوې. cايي یو سرت المل ج;�ې او جن;ونه و 
د ادبپوهانو په وینا په اسطورې کې د جن` ج;�و تر>ن` یو بل مهم المل هــم 
شته چې هغه د اسطورې استعارې دي، د اسطورې استعارې هغه >ه دي چې زمــوږ 
په همدا اوسني ژوند کې هم بې درکــه زیــاتې دي، پــه دې معنــا نــامتو ان;ریــز ژبپــوه 

وايي چې اسطورې د حقیقت د استعاره يي بیان لپاره جعــل شــوې دي. ماکس مولر 
د نوموړي په وینا ژبه نه يش کوالی چې د انسان تفکر او اندېشه په بشپ�ه توKه بیــان 
ک�ي، gکه خو له استعارو >خــه مرســته غــواړي او پــه دې توKــه اســطورې رامــن� تــه 

يې پر فکــر غورgــوي.  کوي. دی اسطورې ته د هغه سیوري په سرتKه Kوري چې ژبه
او دا هغه خربه ده چې ال هم زموږ په ادب کې مخ په وده روانــه ده، یعنــې ډېــرې ) ۵(

داسې نوې تشبیه Kانې Kورو چې موږ تــه خونــد راکــوي او ه_ــه کــوو چــې ډېــره يــې 
وکارو او ال هم همداسې نوې تشبیه Kانې پیدا کــ�و، خــو کــه د تشــبیه روح تــه توجــه 

ول اســطوره يــي تشــبیه وي، لکــه، نفــس لــه ســپي، cــامار او وک�ې، نو هغــه بــه یــو ډ
شیطان رسه تشبیه کول، بې عاطفي او نامهربانه انسانان لــه دیوانــو رسه، gــان او یــا 
نور cه انسانان سیمرغ رسه، غني او سخي انســانان چــې د ورکــ�ې ملــن يــې پراخــه 

ل وي، تــاوجنې وي راته د ه� مارغان برې(ي، Kران او نادرکه مل;ری راته د ان5ــر Kــ
او کربجنې زلفې راته ماران او داسې په لس;ونو نــورې نــوې تشــبیه Kــانې هــم کــاروو 
چې دا nول اسطوروي تشبیهات دي او په اوسنX شاعرۍ کې تر پخــوا ډېــرې لیــدل 
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  کې:ي: لکه د دروېش دراt په دې شعر کې چې لولو: 
  تــه د خپــل وطــن پــه شــتمنX بانــدې اغیــار ســاتې

  پــه شــودو بانــدې cــامار ســاتې وایــه چــې تر>ــو بــه
  دا د پ(ـــــو تqاکـــــه او دا اوcـــــکه د بqـــــو د رس
ــاتې ــه الر س ــر لوی ــد پ ــه روغ د ژون ــي ب   دا دواړه غم
  پرېــ:ده د بېــدردو دنیــا پرېــ:ده چــې بېــدرده وي
  )۶(ته به اې دروېشه پر زړKي بانــدې پرهــار ســاتې 

هــار) دلته Kورو چې د (وطن شــتمني، شــوده، cــامار، دواړه غمــي، بېــدرده، پر   
nول هغه اسطوروي تشبېهات دي چې دې شعر تــه يــې gــان;�ې cــکال ورکــ�ې او د 
انســان د اوســنيو غوcــتنو تــرج�t کــوي، خــو >ن;ــه پــوه شــو چــې دا ډول شــعر 
اسطوروي تشبېهات لري او نور اشعار يې نه لــري یــا >ن;ــه اســطوره لــه نــا اســطورې 

  >خه جال ک�و؟
چې د اسطورې پــه پیداي(ــت کــې د دې پوcتنې په gواب کې ادبپوهان وايي 

دوه ډوله انساt او ناانســاt اصــول موجــود دي، چــې د بـــرش د ژونــد پــه پوهــاوي، 
تعامالتو او nولنیزو مسایلو کې پر اغېزمنتیا رسبېره په هــ�ي پن5ونــو او cــکالوو کــې 
هم بې اغېزې نه دي او همدغه ه�ي اغېزې موږ الندې اصولو ته متوجــه کــوي چــې 

  له يې اسطوره یا اسطوروي مسایل له نا اسطوروي رسه تفکیک ک�و:باید په وسی
په اسطوره کې د طبیعت د بېالبېلو حاالتو بیان کې:ي او دا بیان تر ډېره لــه  -۱

اغراق رسه اغ:ل شوې وي، یعنې د واقع بین انسان پــه نظــر نــامعقول معلومــات هــم 
د لرغــوt انســان د وررسه مله وي، خــو د پــام وړ nکــی پــه کــې دا دی چــې اســطوره 

طبیعت او حاالتو په اړه لیدلوري موږ ته وړاندې کوي او موږ هم gینو حقایقو ته gیــر 
  کوي. 

اسطوروي شخصیتونه اکــ¦اً اربــاب االنــواع، الهــې او پهلوانــان وي، لکــه پــه  -۲
لرغوt یونان کې آشیل، هیلن، افروډایyــې، هــرا، پــه لرغــونې آریانــا کــې اســفندیار، 

  یاووش او داسې نور.رویین تن، س
واحد شخصیتونه پــه بېالبېلــو او متعــددو اســطورو کــې تکرارېــ:ي او د ژونــد  -۳

داستان يې ادامه مومي، نو پر دې اساس ویالی شو چې د هر ملت د اسطورو nول;ــه 
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د یو ډول نظام او داخيل جوړcت اساسات دي چې د هغې nولنې یو منسجم ان5ــور 
  )۷(. او د ادراک پیاوړتیا >رKندوي

  خو ادبپوهان الندې نورې خربې هم د اسطورې او نااسطورې ترمن� زیاتوي. 
اسطوره ستاسې د ذهــن بشــپ� �ثیــل هــم دی، یعنــې کــه غــواړئ چــې لــه  -۴

عادي ان5ور >خه پورته ان5ور ولرئ، نو خربه له حقیقته ل:ه پراخېــ:ي او اســطوره يــي 
  جې، د نظر غـيش او داسې نور. کې:ي، لکه د ارم cاپېرۍ، د زړه بوغ_ه، هیواليي پن

اسطوره هغو باورونو ته وايي چې د یو مهال انسانانو پرې باور درلــود او اوس  -۵
  يې هم gینې خلک د اعتقادي ارزcتونو په توKه مني. 

اسطوره تل د یوه خلقت د روایــت متضــمنه ده، معنــا دا چــې اســطوره دا پــه  -۶
ته کې:ي، موجودیت پیــدا کــوي او خپلــه ډاKه کوي چې >ن;ه یوه پې(ه یا >ه رامن� 

هســتي پیــل کــوي او تــر اوســه يــې را رســولې ده، د دې پن5ېــدا بنســ� میتــافزیکي 
  )g)۸واکونه دي، چې په nولنه کې موجود دي. 

ــه  ــه وســیله مــوږ کــوالی شــو، چــې اســطوره ل د دغــو مالحظــو او سپارcــتنو پ
ې نــورې هــم نااســطورې >خــه جــال کــ�و، خــو پــه اســطوروي شــعر کــې بیــا دا خــرب 

پراخې:ي، خو که په الفاظو کــې يــې همــدا ډول مســئلې وې، نــو اســطوروي شــعر یــا 
  الفاظ دي. 

البته پورته موږ یادونه وک�ه چې اسطوره په ک� م� معنا او پخوانX بqه تر اوســه 
نه ده پاتې، بلکې هر پېــر gانتــه غوcــتنې او >ــان;ې لــري، پــه نننــي پېــر کــې چــې 

مونه، داستانونه او دې ته ورته ژانرونه او صــنفونه زیــات اسطوروي شعرونه، کیسې، فل
شوي، نو د نوو غوcتنو په ر�ا کې دي او موږ هې_کله هم پــه کــې پخــواt کــ� مــ� 
اصول نه شو مونــدالی، لکــه د دروېــش دراt پــه شــعر کــې مــو چــې نــوې غوcــتنې 

  وموندې. 
پخوانیــو مــوږ  نو معنا دا ده چې اسطوره د هغې پې(ې یا واقعاتو وینا ده چې له

ته را پاتې ده، خو دا چې دا پې(ې >ن;ه دي او >ن;ه دې وي، پورته يــې پــه اړه لــ:و 
  ډېرې خربې وشوې. 

که خربه را nوله ک�و اوسني شــاعران لــه اســطورې >خــه پــه نــوې بqــه یــا د نــوو 
غوcتنو په ر�ا کې استفاده کوي، دوی غــواړي چــې لــه اســطوروي مشــهورو >ېــرو او 
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د یوې پې(ې په یادونه او >رKندونه کــې اســتفاده وکــ�ي او هلتــه يــې پهلوانانو >خه 
مې�انې وستایي، یعنې په همداسې پې(و کــې يــې د ســېمبول پــه توKــه وکــاروي، نــه 
یــواgې خپــل اتـــالن او اســطوروي شخصـــیتونه، بلکــې د نـــورو nولنــو اســـطوروي 

نومونــو  شخصیتونه هم د خپل شعر، موضوع او یــا پې(ــې د بشــپ�اوي لپــاره راوړي او
  >خه يې استفاده وک�ي. 

لکه >ن;ه چې معلومې:ي د نــ�ۍ د نــورو ژبــو پــه >ېــر د پ(ــتو ژبــې د شــاعرانو 
برداشت هم لــه اســطورې >خــه د ســیايس او تــاریخي تر>نــ` ادo او هــ�ي دی، 
همدا د ه� او تخیل gواک دی چې په هر زمــان او هــر پېــر کــې اســطوروي ادبیــاتو 

مهال يې یو ډول شیان د سېمبول او ارزcــت وړ Kــqيل او خپل رن` او اغېز لرلی، یو 
ادبیات يې په کې پن5ــويل او بــل وخــت يــې نــور شــیان او نــور ارزcــتونه، نــو پــر دې 
اساس ویالی شو یا د gینو ادبپوهانو په باور هغه مفاهیم چې شاعر يې پــه لyــه کــې 

رهن;ــي دي او غواړي د اسطورې لــه الرې يــې بیــان کــ�ي هغــه د انســان فکــري او ف
معاt ده یا هــم ســیايس مفــاهیم دي، چــې شــاعر يــې نــه غــواړي او یــا يــې هــم پــه 
مستقیم ډول د بیانېدلو gواک نه لري؛ gکه اسطوره کله ناکله gپل شوې غوcــتنې 
او تجسم شوې نفســانیات دي چــې د کېــدلو شــونتیا يــې نــه وي او پــه حقیقــت کــې 

پــه معــارص پ(ــتو ادب کــې اسطوره يې gایناستې شوې وي، نو gکه مــوږ وایــو چــې 
اسطوره په کايف اندازې شته او که وغواړو چې بېل;ې يې راوړو، نــو cــايي د لســ;ونو 
شاعرانو او لیکواالنو بېل;ې راوړو، خو دا چې د موضوع ملن دومره پراخه نــه ده، نــو د 
مقالې د غ5ېدا د مخنیوي لپاره به د >و شاعرانو بېل;و ته متوجه شو چې اســطوروي 

  ه ورایه په کې gان په فلسفي بqه cيي: شاعري ل
  مال ارزاt خویشکی وايي: 

  که هوا کا د بین ماته
  cه جنت به يې يش ماوا
  پر د وبین رشاب اوبه شه

  بې خرب دې له هوا
  دی ژوندی په دې هوا دی

  )۹(له هوا دی بې پروا 
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په دې بیتونو کې د انسان خود شنايس Kورو چې په >ومره لــوی احــرتام gــان 
ه قایل دی او په ذهن کې يې یوه اسطوروي دنیا جوړه ک�ې ده، البته کــه دا بېتونــه ت

له تصويف اړخه تـرشیح يش، cايي د مقامونو پر اساس ورتــه جــواز پیــدا کــ�ای شــو، 
خو له اسطوروي اړخه جوته خربه ده چې انسان په خودۍ او gان باورۍ یا ل: تر ل:ه 

  وي، چې د اسطورې ن�ۍ ته پرې ورننوgي. ایvیال ژوند او شخصیت په اړه خربې ک
  همدا راز د غزل د بابا په gینو بېتونو کې هم اسطوروي اوچتې بېل;ې Kورو: 

  چـــــې د درد پـــــه اوبــــــو عقـــــل اودس وکــــــا
  ســهوه نشــته کــه بیـــا مــون� د عشــق ادا کـــ�ي
ـــــه ـــــو ت qـــــ�م ب ـــــو ک cـــــتیا د زړه د غو   مېلمس
  کـــ�ي اغـــزي رن;ـــین اودس، د Kـــل ثنـــا کـــ�ي

ـــــ ـــــا د س ـــــزه د چ ـــــمزه حم ـــــوKی ی   وي زړه ل
ـــ�ي  ـــا ک ـــر بق ـــه ت ـــې منزلون ـــا م ـــې فن   )۱۰(چ

په دې بېتونو کې بیا هم انساt غوcــتنې پــه ډېــر اوچــت او هــ�ي ډول Kــورو   
چې د انسان خیاالت بیانوي او په ورته وخت کــې يــې کــالم تــه اســطوروي رنــ` هــم 

  ورک�ی دی. 
شــو، نــو  همدا راز که د پ(تو ژبې رسالري شاعر خوشحال بابا کــالم تــه متوجــه

  هغه دغه ډول >رKندونې ډېرې زیاتې ک�ي، چې په الندې توKه ورته اشاره کې:ي: 
ــا ــاز ک ــوال س ــه دې ــورت پ ــه ص c ــې ــورت;ر چ   ص
  کــــل عــــاÃ يــــې پــــه صــــفت زبــــان دراز کــــا
  د هغـــــه نقـــــاش پـــــه صـــــنع نظـــــر نـــــه کـــــا
ــا ــراز ک ــش و ط ــه دا نق ــا>کي ن ــه > ــه > ــې ل   چ
  ســرتKې، وروgــې، پــوزه نــور کېــ:دي پــه مــخ کــې

vـــاښ و شـــون ـــاغ ـــرداز ک ـــه رسه پ ـــه، خول   ې، ژب
ـــه ـــا دوه غوږون ـــوړ ک ـــه رس ج ـــل رس پ ـــو رس ب   ی
ــــــــا ــــــــه د اواز ک ــــــــه دواړو اورېدن ــــــــې پ   چ
ــــه ــــه دې باب ــــه وک(ــــي ل   کــــه >ــــوک زر کتاب

  )۱۱(که په ک(ــل يش، زر بــه نــور پســې آغــاز کــا 
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په دې بېتونو کې خوشحال بابا د انسان د زوک�ې او هستX هغه ان5ور وړاندې 
ل ذهن کې له gــان رسه ان5ــور کــ�ی دی، دی وايــي چــې کوي، چې نوموړي په خپ

انسان له یو >ا>کي اوبو نه جوړې:ي، خو دغه کثیفو اوبو ته خدای دومره لــوی مقــام 
او منزلت ورکوي، چې زموږ له وسې ډېــره پورتــه خــربه ده، خوشــحال د دې تر>نــ` 
چې د انسان پیدای(ت کې د هللا د ذات nولې معجــزې منــي، خــو تر>نــ` يــې هغــو 
لرغونو اسطورو ته هم نغوته کوي، چې په هغې کې به انسان یــو >ــا>کی اوبــه qKــل 
کېدلې او دا اوبه به په چینو کې پyې ساتل کېدلې چې د دیو، اهــریمن، شــیطان او 
یا هیوال ورته الس ونه ريس او دا هستي له نیستX رسه مخامخ نه کــ�ي؛ نــو gکــه لــه 

ې د انسان ان5ورKر یا صورت;ر >ن;ه یــوه دې nولو خربو رسه رسه بیا هم فکر کوي، چ
داسې نقطه یا >ا>کی اوبه په داسې صورت سازوي چې کل عاÃ يې په صفت زبان 

  درازوي. 
نو که له خوشحاله هم را تېر شو زموږ ډېــرو شــاعرانو اســطوروي شــعرونه ویــيل، 
چې د nولو راوړل يــې د دې مقــالې لــه حوصــلې نــه وتلــې خــربه ده، خــو دا چــې پــه 

 پېر کې اسطوروي بېل;ې ولې زیاتې دي ډېر الملونه لري، چې gینو ته يې په معارص
  لنvیز رسه اشاره کوم:

ادبپوهان وايي په nوله کې اسطوره هغه کیسه ده چې له یوه نسل >خه بــل تــه 
لې:دي او زبادول يې ناشونی دی، چې رcــتیا ده او یــا هــم دا چــې جــوړه شــوې دې 

اسطوره یوه nول;ه، د یــوې نقشــې تـــرشیحي بqــې تــه وي. افسانه، کیسه، نقل یا هم 
  هم وايي او نور...

یــوه بېل;ــه يــې cــايي د میونــد پې(ــه هــم وي، پــه دې معنــا مــوږ پــه دې بــاور 
ــ� او د یــوې  ــه ک ــرغ پورت ــې) بې ــې (مالل ــاریخي ج;ــ�ه ک ــه ت ــد پ ــې د میون ــرو چ ل
ــه  ــه مات ــو ل(ــکرو ت ــارزین وه_ــول، چــې د ان;رېزان ــان مب ــې افغ ــو ی ــه ویل ــvۍ پ لن
ــ� (تــاریخ)  ــاریخي روایــت هغــه هــم د اســنادو پــر بنس ورکــ�ي. د دې کیســې ت
ــدې  ــه هم ــX ل ــا>ې:ي او د مالل ــوال را پ ــا لیک ــاعر ی ــد، ش ــو ه�من ــه ی ــو ک دی، خ
ــه جــوړه  ــورې کیس ــه زړه پ ــوه پ ــته ی ــه مرس ــ� پ ــل ه ــه د خپ ــې >خ ــاریخې پې( ت
ــX اســطوره  ــت کــې د مالل ــه حقیق ــري، دا پ ــوړ ادo ارزcــت هــم ول کــ�ي، چــې ل

هســـتونه ده، چـــې پـــه دې هـــ�ي ه_ـــه کـــې میونـــدۍ ماللـــه پـــه یـــوه  يـــي بیـــا
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ــ:ي.  ــررسه کې ــې ت ــول همداس ــا پن5 ــطورو بی ــمهالو د اس ــدلې:ي. د اوس ــطوره ب اس
ــا را  ــردي (تخــیيل) اســطورو بی ــيل او آن ف ــو، م ــې د ن�یوال ــاتو ک ــه اوســمهالو ادبی پ

 هــ�ي چاپېریــال کــې يــې لوبــول لــه ادبیــاتو رسه -ژونــدی کــول او پــه نــوي ذهنـــي
د ارواپــوهنې او فلســفي افکــارو د نــ:دې اړیکــو پــر gمکــه یــو پــه زړه پــورې نوcــت 

  )۱۲(دی، چې پ(تو ادبیاتو ته په شلمه پې�ۍ کې را رسېدلی دی. 
همدغو خربو ته پــه کتلــو رسه پــه اوســنX شــاعرۍ او پــه nولــه کــې پــه اوســنیو 

رسارس ادبیــاتو کــې مــوږ د ډېــرو داســې gــان;�و اثــارو او مقــالو شــاهدان یــو، چــې 
اسطوروي ادبیات لري او د ه� په زور يې ادب ته ال cکال او gال ورک�ې ده چې بــې 
له شکه نور لیکوال يې د پاللو او پراختیا ه_ه کوي او �ه ده چې دا ل�ۍ همداســې 
جاري پــاتې يش، gکــه ادبیــات هلــه وده کــوي، چــې د زړو عقایــدو او چوکــاnونو پــه 

ه په کې وزې:ي او وده وک�ي او له نېکــه مرغــه دا موجودیت کې نوي عقاید او چوکاnون
ل�ۍ زموږ په ادب کې �Kنــدۍ روانــه ده، چــې د النــدې بېل;ــو پــه راوړلــو رسه خپلــې 

  خربې را nولوم: 
  صدیق پرسلی وايي: 

  د خدای په ه�تون کې لــوی هــ� یمــه پــه خپلــه
  هــم بــت یمــه پــه خپلــه، هــم بت;ــر یمــه پــه خپلــه

  وgــم >ن;ــهد خپلــو خواهشــاتو لــه ولکــې بــه 
ــه ــه خپل ــه پ ــو ل(ــکر یم ــی ی ــه gــان پســې وتل   پ
  دا ســپینې ر�ــې اوcــکې، دا ســاړه اســوييل Kــوره
  طوبـــا یمـــه پـــه خپلـــه او کـــوثر یمـــه پـــه خپلـــه
  خطر مې هم له �انه دی، �وهر مې هم په زړه کــې

  )۱۳(توفان یمه په خپلــه، ســمندر یمــه پــه خپلــه 
  ت پن5وي: عمر دراز مروت له نوي دیده بیا داسې اسطوروي ادبیا  

ــه دي ــرم دي ســاړه ن K ــه ــې د cایســت اورون   ال ي
  >و چې مې وتيل يې د غم هندوان له زړه نه دي

  نن� دی که غېرت دی که پتو کــه ســاد	ي ده ســتا
  کــــوم روایتونــــه دي د غــــره د پ(ــــتانه نــــه دي
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  ســرتKې کــه با�ــه دي، انن;ــي کــه رخســارونه دي
  )۱۴حقه دې په تاسو وي دا �ول س�ي خواره نه دي(

  و باالخره فلسفي او په خپله وینا يې لېونی غني بیا داسې وايي: ا
  دې KوKل کې مې دننه
  هم دینا ده هم قیامت

  دا هم الره هم کاروان دی
  هم تدبیر دی هم قسمت

  پروت په دې کې nول داستان دی
  )۱۵(د جزا او د سزا 

  پایله  
بېالبېــل د پایلې په توKه ویالی شو لکه >ن;ه چــې اســطوره پــه هــر عرصــ کــې 

تعریفونــه او غوcــتنې لــري همداســې پــه معــارص عرصــ کــې هــم د هــرې موضــوع او 
غوcتنې لپاره gواب وايي، خو معنا يې دا نه ده چې په معــارص ادب کــې دې هــم د 
پیريانو، cاپیریانو، دیوانو او خارق العــاده یــا مــافوق الطبیعــي موجوداتــو لپــاره وقــف 

ې بحث وک�ي، بلکــې پــه معــارص عرصــ کــې شوی وي او د همدغو موضوعاتو په اړه د
لکه پورته چې هم نغوته وشوه د ه�، تخیل او عاطفې پــه زور يــې د میونــدۍ ماللــې 
nپه هم اسطوره ک�ې ده او بایلودې ج;�ه يې پرې yKلــې او دا د اســطورې یــوه دنــده 
غه هم ده، gکه اسطوره معموالً هغو کارونو لپاره رامن� ته یا ایجادې:ي، چې معموالً ه

خارق العاده او له اغراقه ډک وي، د ساري په ډول موږ د حرضــت عــيل (رض) پــه اړه 
په دینو متونو کې Kورو چې هغه له ونې nی� انســان و، خــو پــه اســطوروي شــکل بیــا 
ک� م� د دې خــربې خــالف شــاهدان یــو، پــه دې معنــا د افغانســتان د بامیــانو پــه 

ند ډېر مشهور دی، چې cې یخــې، تــازه او والیت کې د امیر بند یا بند امیر په نامه ب
زیاتې اوبه لري او دا بند به تل د اوبو د زیاتېدلو له امله ن�ېده، لکه >ن;ه چې تــاریخ 
شاهدي ورکوي افغانستان په پخوا زمانو کې دومــره امکانــات نــه لــرل چــې د داســې 

پــه یــو  بندونو مخه پرې ډب ک�ي، gکه د دې سیمې اوبه لکه د نورو دریابونو په >ېر
موسم کې کمې، بل کې مناسبې او بل که زیاتې وي او چې کله بــه هــم د امیــر بنــد 
اوبه زیاتې شــوې، نــو د زیــاتون لــه املــه بــه يــې بنــد لــه gــان رسه یــوړ، خــو مــوږ پــه 
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اسطوروي شکل اورو، چې حرضت عيل (رض) چې کله دې سیمې ته راغی او دا بند 
زیانونــه اړويل، نــو ســم لــه واره يــې خپــل يې ولید چې ن�یدلی او خلکو ته يــې مــايل 

ذوالفقار پر gمکه کې(ود او لسyوt يې را بv وهل، تر>و چــې ورتــه د چــا پــام کېــده 
نوموړي nول بند ت�لی و، چې تر اوسه پــورې همداســې ت�لــی پــاتې دی او د دوی پــه 

  اصطالح Kفتي دی تر نننه په عادي ت�ل شوي شکل نه ن�ې:ي.
م زیاتوي چې کله حرضت عيل دغو اوبو تــه Kــv شــو، اسطوروي داستانونه دا ه

نو دا اوبه يې د پ(ې تر بنده پورې وې او نوموړی په کې ډېر عادي والړ و، پــه داســې 
حال کې چې زموږ دیني روایات بل >ه وايي او عقل ته هم دا خربه چنــدانې د منلــو 

ې >خــه هــم ډک وړ نه ده، نو gکه وایو چې اسطوروي ادبیات له اغراق، غلو او مبالغ
  وي، خو د هر عرص له غوcتنو رسه سم. 

  مأخذونه
عبدالغفور لېوال، په ادبیاتو کــې د اســطورې >ې�نــه، د افغانســتان د علومــو  -۱

 ۱۳۹۶اکاډمي، د اطالعاتو او عامه اړیکو ریاست، شمشــاد هاشــمي مطبعــه: کابــل، 
  مخ.  ۱۸ملریز کال، 

دوره، لوم�ی nوک، د افغانســتان د آریانا دایرة املعارف، پ(تو ورژن، دوهمه  -۲
ملریــز کــال،  ۱۳۸۶علومو اکاډمي، د دایرة املعارف ریاست، نرباسکا مطبعه: کابل، 

  مخ.  ۳۷۸
  مخ.  ۲۰عبدالغفور لېوال، په ادبیاتو کې د اسطورې >ې�نه،  -۳
محمداکرب کرKر، کیسه، تېرمهال او nــولنیز ناخوداKــاه، هاشــمي خپرندویــه  -۴

  مخونه.  ۷۷ -۷۶ملریز کال،  n۱۳۹۶ولنه: نن;رهار، 
غــالم حســین مصــاحب، دایــرة املعــارف فــاريس، چــاپ پــنجم، جلــد اول،  -۵

  مخ.  ۱۱۷ملریز کال،  ۱۳۸۷انتشارات امیر کبیر: تهران، 
دروېش درانی، په کا�ي کې هنداره، دوهم چاپ، صحاف نرشاÖ موسســه،  -۶

  مخ.  ۲۳م کال،  ۲۰۰۶اکرم پرېس: الهور، 
دالقیوم قــویم، اســطوره در شــعر معــارص دری، خراســان مجلــه، د ډاکyــر عبــ -۷

 -افغانستان د علومــو اکــاډمي، د ژبــو او ادبیــاتو مرکــز، دوره ســوم، ســال دهــم، جــوزا
  مخونه.  ۳-۲ل کال،  ۱۳۹۱رسطان: کابل، 
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 ۱۳۸۸ډاکyر سیروس شمیسا، نقد ادo، درېم چاپ، د میرتا چاپ: تهران،  -۸
  مخ.  ۲۷۰ملریز کال، 

ارزاt خویشکی، د ارزاt خویشکي کلیات، سمونه او >ې�نه د ډاکyر پروېز  -۹
مهجور خوېشکي، پ(تو اکېvېمي، پې(ور یونیورسyي، جدون پرنyن` پرېس: پې(ور، 

  مخ.  ۲۲۶م کال،  ۲۰۰۵
حمزه شینواری، د حمزه شینواري کلیــات، (دوهــم nــوک) رسیــزه، >ې�نــه،  -۱۰

ــمیم ــد آصــف ص ــه د محم ــه اوډون او وییپان; ــ` وزارت، مطبع ــاتو او فرهن ، د اطالع
  مخ.  ۱۰۳۰ملریز کال،  ۱۳۸۷طباعتي و صنعتي احمد: کابل، 

خوشال خان خyک، د خوشحال خان خyــک کلیــات، د عبــدالقیوم زاهــد  -۱۱
 ۱ملریــز کــال،  ۱۳۸۷مشوا�ي په زیار، دوهم چاپ، دانش خپرندویه nولنه، پې(ــور: 

  مخ. 
  مخونه. ۱۴۲ -۱۴۱کې د اسطورې >ې�نه،  عبدالغفور لېوال، په ادبیاتو -۱۲
محمد صدیق پرسلی، غــزل بــ[، د میــدان وردKــو والیــت، افغــان مســلکي  -۱۳

  مخ. ۱۲۶۸ملریز کال،  ۱۳۹۰مطبعه: کابل، 
عمر دراز مروت، د حاالتو په تــورتم کــې، دانــش خپرندویــه nولنــه: پې(ــور،  -۱۴

  مخ.  ۶۰ملریز کال،  ۱۳۸۸
کلیــات، د قومونــو او قبــایلو چــارو وزارت:  عبــدالغني خــان غنــي، د غنــي -۱۵

  مخ.  ۴۸۷ملریز کال،  ۱۳۶۴کابل، 
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  پوهیالی محمدصدیق

 

  په پ(تو شعر کې نوې کره کتنې
 
  لن�یز

لکه >ن;ه چې پ(تو ادبیــات پــه nولــه کــې پــه درې دورو بانــدې وېشــل کېــ:ي 
ايس همداسې، درېمه دوره هم پر پ�اوونو وېشــل کېــ:ي، چــې هــر پــ�او gانتــه د ســی

منطق تر>ن` ادo منطق هم لري او تر ډېره قانع کوونکي gکه دي چې ډېرو لــوی 
  ادبیان پرې په یوه خوله شوې دي. 

نو کله چې په پ(تو شعر کې د نوې کره کتنې بحث رامن� ته کې:ي، دا مســئله 
حل ده چې ولې نوې کره کتنه، gکه هر دور یا پ�او gانته غوcــتنې او اړتیــاوې لــري 

  اړ دی چې د اړتیاوو او ولس د غوcتنو په پام کې نیولو رسه شاعري وک�ي. او شاعر 
په دې مقاله کې په همدغې نوې شاعرۍ کې د نوې کره کتنــې ارونــه وړانــدې 

 شوي، چې باید >ن;ه وي.  
  رسیزه

د ادبیاتو د درېمې دورې شاعري له ډېرو خوبیو او رن;ارن;یو >خه ماالمــال ده، 
دبیاتو لوری هم Kورو چې ثابت او یو ډول نه دی، د هر عرصــ په دې دوره کې موږ د ا

او هرې واکمنX له غوcتنو رسه ســم يــې لــوری بــدل شــوی دی چــې دغــه بــدلون د 
  زیانونو تر>ن` ډېرې yKې هم لريل. 

د ساري په ډول موږ د پ(تو په نظم او ن¦ کې په خورا زیــات ډول نــوي ژانرونــه 
و اوس دومــره پ(ــتو شــوي چــې لــه بلــې Kورو چې په همدې عرص کــې پیــدا شــوي ا

  nولنې >خه د راغلو ژانرونو Kومان هم پرې نه کې:ي. 
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همدا راز پر جولیزې بqې رسبېره يې من5پان;یزې بqې هم دومره بــدلون کــ�ی، 
چې مه يې کوه پوcتنه، یعنې د ولس غوcتنې او اړتیاوې يــې پــه پــام کــې نیــويل او 

ت او خالصــې مــرۍ اوچــت کــ�ی، چــې آن ډېر gله يې د ولس اواز پــه دومــره رصاحــ
مسوول کسان يې هــم ډار کــ�ي او یــو کــار کولــو تــه يــې اړ ایســتي دي، خــو دا چــې 
gینې وخت یا افراط شوی او یا هم ترې ناسمه yKنه شوې هغه جــال بحــث دی، خــو 
ادیبانو بیا هم خپل مسوولیت هېر ک�ی نه دی او دا چاره يې په منظمــه توKــه تــررسه 

  ک�ې ده.
د پ(تو شعر من5پان;ه نوې شوې، نو د تللو چوکاnونه يې هم بایــد نــوي  دا چې

يش، چې په دې مقاله کې همدا مســایل بیــان شــوي او تــر وســې وســې پــرې بحــث 
شوی، هیله ده زموږ >ې�ونکي او الرویان دې برخــې تــه توجــه زیاتــه کــ�ي او دا مــزل 

  پسې وغ5وي. 
  د �ې�نې اهمیت او مربمیت
مربمیت په دې کې دی چې د پ(تو شعر د کره کتنــې  د دې >ې�نې اهمیت او

نوي ارونه موږ ته په Kوته کوي چې کوم دي، gکه د ن�ۍ په nولو ژبو کــې معیارونــه د 
ژانرونو لپاره پیدا کې:ي، نه ژانرونه د معیارونو لپاره، خو موږ ډېر gله له دغې قاعــدې 

  یان شوی دی. رسه gان نه جوړو، په دې مقاله کې دا بحث په واضح توKه ب
  د �ې�نې موخه

د دې >ې�نې موخه په دې کې ده چې کره کتنه له نوې دیده کتل شوې او بیــا 
په شعرونو کې تطبیق شوې، بله مهمــه مســئله پــه کــې شــاعري ده، پخــوا شــاعري د 
چوکاnونو لپاره کېدله، خــو اوس شــاعري د من5پــان;ې او ولــس لپــاره کېــ:ي، لــه زړه 

و gکه يې هغه قالبونه مات ک�ي او پر همدې اســاس نــوي پا>ي او پر زړه ک(ېني، ن
  اصول ورته وضع کول په کار دي. 

  ېد �ې�نې پو�تن
  په دې >ې�نه کې تر ډېره الندې پوcتنې په منطقي توKه gواب شوې دي:

  شعر >ه شی دی؟ �
  کره کتنه >ه شی دی؟ �
  د کره کتنې نوې غوcتنې کومې دي؟ �
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  اړین دي او کوم شخيص مسایل دي؟د کوم شیان په کره کتنې کې  �
  او دې ته ورته gینې کوچنې پوcتنې هم په کې gواب شوې دي. 

  ې میتودد �ې�ن
پــه دې >ې�نــه کــې تــر ډېــره لــه ترشــیحي، توضــیحي او تحلــیيل میتــود >خــه 

  استفاده شوې او د اړتیا په صورت کې انتقادي میتود هم په کې راغلی دی. 
  اصيل م�

نو خامخا به یوه موخه لري.  ،ې موضوع باندې کار کويهر >ی�ونکی چې پر یو 
ړینه ده چې انسان د مشخص میتود په nاکلو رسه پــه کــار اد موخې د حاصلولو لپاره 

نو د هغه کار او زیار په پایله  ،د موخې پر لور حرکت کوي انسان ېپیل وک�ي. کله چ
چې موخه لرونکــی  >رن;ه کې د مادي او ذهني تولید د رامن� ته کیدو المل Kرgي.

کار په وجود راوړي او تولید په nولنه کې په خپلــه د یــوې اړتیــا پــه اســاس رامــن� تــه 
کی:ي. د يوې nولنیزې پدیدې ارزcت د زمانې د رضورت او د چاپ�یال د رشایطو پــه 

ارزcتونه او معیارونه په ادبیــاتو کــې مطلــق  پام کې نیولو رسه سم nاکل کیدای يش.
یدای د هر چاپیریال او زمانې ه�ي تخلیق او ایجاد د بلــې زمــانې او ابدي نه يش ک

 ایجاد او تخلیق رسه توپیر لري. لهپیریال ااو چ
 رپه تېرو زمانو کــې د ادo اثــارو کــره کتنــه تــر ډېــره حــده د بالغــت د اصــولو پــ

پرېبــايس او د اثــر  هز ېــغااورېــدونکي بانــدې  ربلیغ کالم هغــه دی چــې پــ  بنس� وه.
ړینه بلل شوې وه چې کالم د اورېــدونکي یــا لوســتونکي د حــال مطــابق اره اچولو لپا

هغه لیکنه چې په دېرش کلن gــوان اثــر کــوي پــه لــس کلــن  ،وي. د بېل;ې په توKه
  کار ده.ه بېله پ Xژبه بېله او د مبارک ۍد غمراز   یې شاید ونه ک�ي یا هلک

هــم اړینــه ده چــې واچــوي دا  همخاطب باندې اغېز  ریو کالم پ  د دې لپاره چې
راغلــې   د جملې په هغه gای کــې کلمې یې سمې وي. د بېل;ې په توKه کلمې دې

وي چې د ژبې د Kرامر غوcتنه ده، ویل یې اسانه وي چې ژبه وررسه په ستونزمنه نــه 
يش او نا اشنا دې نه وي چې په معنا یې پوه شو. دغســې کلمــې فصــیح qKــو او هــر 

اچــوالی  هوي او هم پــه نــورو بانــدې اغېــز  ېرغېدل هغه کالم چې هم له فصیحو کلمو
  .يد ېبلل شو ې يش، بلیغ

زناک وايل لپــاره gینــې طریقــې او تخنیکونــه مونــدلې دي ېپخوانو د کالم د اغ
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چې په بدیع، بیان او معاt کې یې مطالعه کوو. زموږ پخوانو د cه شــعر د معلومولــو 
ولــه. د دوی لپــاره شــعر هغــه کــالم و لپاره په دغو تخنیکونو او جوړcتونو ډېره تکیه ک

کــې پــام ه چې وزن او قافیه یې لرله او cه شعر هغه و چې بدیع، بیان او معاt ته پــ
  شوی و.

رسو ـدولت شاه سمرقندي په تذکرة الشعرا کې (نهمه هجري پېــ�ۍ) پــه امیرخــ
دهلوي نیوکه کوي چې شعر یې تصنع نه لري او بدیعي صنایعو تــه یــې توجــه نــه ده 

  ک�ې.
اساس د شــعر کــره  ر>ان;و (بدیع، بیان او معاt) پ  د بالغي پوهو د درې Kونو

  کتنه تر اوسه پورې زموږ د کره کتنې اصيل جریان دی.
شته چې بالغي علوم د کره کتنې لپاره ډېر مهــم دي، م;ــر ه په دې کې شک ن

ه پــه همــدغو دریــو >ــان;و کــې لــ  زموږ د بالغي نقد یو عیب دا دی چې اک¦ه مهــال
پخــوا راهیســې موجــودو نیم;�تیــاوو تــه انتقــادي نظــر نــه کــوو او بــس پــه دې پســې 

چې د پــالt شــاعر پــه شــعر کــې پالنــی جوړcــت هــم شــته. ایــا دا جوړcــت   Kرgو
(صنعت) په رcتیا د cکال په پیدا کولو کې برخه لري او که هسې په پخوانــو کتــابونو 

  ؟يد او موږ په پyو سرتKو منيل کې راغيل
بو cوون5یو د لسم nول;ي په پ(تو کې د بدیع د املربع صنعت په باره د دري ژ 

  کې لولو:
هغه نظم یا شعر ته وایي چې یو شاعر یوه رباعي داسې راوړي چــې عمــودي او 

  افقي یو ډول ولوستل يش.
  د یـــار لـــه غمـــه پـــه زړه اف;ـــار یـــم
  له غمه >ه وایم دردمند یم خــوار یــم
  مپه زړه دردمند یم هر Kــوره بــی�ر یــ
  اف;ــار یــم خــوار یــم بــی�ر یــم زار یــم

  پورتنی شعر عمودي او افقي یو شان لوستل کې:ي.  
مــې مرصــعې (لــه غمــه)، د همنظور دا دی چې د لوم�ۍ مرصعې (د یــار) د دو 

رعې (په زړه) او د >لــورمې مرصــعې (اف;ــار یــم) کــه رسه یــو gــای کــ�و، ـدریمې مص
  هم په دې طریقه موندالی شو. لوم�ۍ مرصعه ورنه جوړې:ي. د نورو مرصعو کل�ت
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له پخوانو رسه وخت زیات و او په ورgني ژوند کې یې د تعجب کولــو لپــاره ډېــر 
دوی به شاید د املربع له لوستلو خوند اخیستی وي، خو دا لــذت لــه   >ه نه موندل.

 tکال رسه تعلق نه لري. موږ چې په یوویشتمه پې�ۍ کې هــم پخــواc oه�ي او اد
ه د کا�ي کرcې qKو، د افسوس خــربه ده. پــه پخوانیــو بــدیعي کتــابونو بدیعي درسون

کې دا هم یــو جوړcــت دی چــې شــعر دې لــه بــې nکیــو کلمــو جــوړ وي. دا بیــا بــل 
  جوړcت (صنعت) دی چې کالم دې له بې الفه کلمو رغېدلی وي.

زموږ د بالغي کره کتنې بل عیب دا دی چې په شعر کې هر صنعت یــا هــر جــز 
Kــان;�ی ته جال جالg ولو اجزاوو ترمن� پیوستون او واحد وجــود تــهn ورو خو د شعر د

نه، خــو ه دې ته به Kورو چې قافیه یې د قافیې د فن مطابق ده او ک پام نه کوو. مثالً
دې ته به نه Kورو چې دغه ډول قافیه د شعر لــه nــولې موســیقي رسه >ــومره ســمون 

  ې >ومره برخه لري؟خوري او د شعر nوله موسیقي د معنا په رسولو ک
د دې ډول کره کتنې یو عیب دا هم دی چې د ژونــد د هغــې تجربــې پــه برخــه 

کــارې:ي. ایــا شــاعر پــه ه کې ډېر >ه نه وایي چې دغه صنعتونه یې د بیانولو لپــاره پــ
، کــه خــربه یــې هســې د جوړcــت (صــنعت) د يرcتیا د ژوند یوه تجربه او معنا راcی
بــې معنــا  ع په مثال کې صنعت و او کلمې یې طبعــاً استع�ل لپاره ک�ې ده. د املرب

م;ر په اسانه پوهې:و چې دغه کلمې د صنعت د راوړلو لپاره کتــار شــوې وې،  ،نه وې
  نه د ژوند د تجربې د بیان لپاره.

موږ د دې وروستX نیم;�تیا د پوره کولو لپــاره یــو بــل ډول کــره کتنــه لــرو چــې 
کتنه د بالغي هغې غوندې د پخواt یونــان  اخالقي کره کتنه یې بولو. دغه ډول کره

د اخالقــي کــره کتنــې د رسالري پــه  او روم له زمانې راروانــه ده. افالطــون تــه معمــوالً
  سرتKه کتل کې:ي. 

دغه کره کتنه ادo اثــارو تــه تــر ډېــره حــده لــه دې نظــره Kــوري چــې اخالقــي 
بــه مهمــه qKــل ارزcتونو ته یې >ومره خدمت ک�ی دی. د بېل;ــې پــه توKــه دا خــربه 

کې:ي چې شاعر د سخاوت، صداقت یــا عفــوې ســتاینه او د دروغــو، غیبــت یــا بخــل 
  غندنه ک�ې وي.

شــته چــې شــعر د اخالقــي فضــایلو د رواجولــو لپــاره ډېــر ه په دې کــې شــک نــ
کــې مــ�) دا خــربه لــه حقیقتــه  ۱۸۲۲خدمت ک�ی دی او د ان;رېز شاعر شــیيل (پــه 
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بلکــې شــاعرانو ای(ــی دی، خــو لــه دې  ،ظــانو نــهخايل نه ده چې د اخالقو بنیاد واع
  خدمته به دا نتیجه نه اخلو چې دواړه دې په یوه تله کې وتلل يش.

زموږ په اخالقي کره کتنه کې ډېر gله دې ته نه دي کتــل شــوي چــې اخالقــي 
  درس یې وچ په وچه وړاندې ک�ی دی او که د ه� په جامه کې؟

کې د اخالقو د مفهوم نسبیت تــه چنــدان له بلې خوا زموږ په اخالقي کره کتنه 
توجه نه کې:ي. هغه خربه چې دوه سوه کاله مخکې عیب qKل کېده، اوس بــه عیــب 
نه وي او برعکس. کاظم خان شیدا ډېر اخالقي انسان دی م;ــر پــه دېــوان کــې یــې 
شیعه وو ته په بده سرتKه کتل شوي دي او له مزدورانــو او الس النــدې کســانو رسه د 

  ه کوي.شدت توصی
اوسنی شاعر که دغسې افکــار ولــري، ســختې نیــوکې بــه وربانــدې ويش خــو د 

  شیدا په زمانه کې د هغه د اخالقي نظریې دا رن;ه کمزورۍ د زغمولو وړ وې. 
په پخوا زمانو کــې چــې د پرمختللــې nکنــالوژي نشــتوايل د دنیــا خلــک د اوس 

و، مــذهبي یــا قــومي نفرتونــو هومره رسه غوnه ک�ي نه وو او د ولسونو ارتباط خورا کم 
ډېر جنجال نه جوړاوه. دغــه راز پــه تېــره زمانــه کــې دا عامــه نظریــه وه چــې الســربي 

  کار دی. شیدا وایي:ه کسان د شدت حق لري او بلکې شدت ورته پ
  وب وي همېشه غذا د کرمــنرم چ

  شیدا مه شه مرد خايل له سیاسته
او اړتیــاوې بــدلې:ي. پــه تېــره  د وخت په تېرېدو رسه د nولنې نظرونه، غوcــتنې

سخاوت ستاینو   د وږي د م�ولو لپاره مختلفې الرې نه وې، د و�Kي د  زمانه کې چې
خو اوس د nولنې له نظامه غوcتنه کې:ي چــې وKــ�و تــه کــار پیــدا  ،ډېر رضورت و  ته

مهارتونه ورزده ک�ي او که >وک له لوږې مــري، پــه nولنــه یــې حــق دی چــې  ک�ي او
دغو تغییراتو د و�Kي د سخاوت اهمیت کم ک�ی او ماهیت یــې ور بــدل  ویې ژغوري.
  ک�ی دی.

هغه کره کتنه چې د شعر پیغام تــه اهمیــت ورکــوي، نــور ډولونــه هــم لــري. پــه 
الندې gینو کسانو شعرونو ته لــه طبقــاÖ  ېز ېيس نقد تر اغـشلمه پی�ۍ کې د مارک

هــم د شــعر اهمیــت د هغــه لــه  نظره او د طبقاÖ مبارزې له عینکو وکتل. gینو نورو
  اجت�عي پیغامونو رسه غوnه ک�.
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په شلمه پی�ۍ کې دا فکر ډېر عام و چې شعر د nــولنې   زموږ په ادo ک�یو کې
هینداره ده او په دې خربه چندان غور ونه شو چې د شعر په ماهیت کــې خــو خیــال 

او نــور علــوم بــه >ــه  نو تــاریخ، nولنپوهنــه ،هینداره وي  او مبالغه شامل دي او که دا
  بولو؟

په نولسمه پی�ۍ کې په اروپا کې د رومانتیزم پیروانو وویل چې هره زمانه خپلې 
تقاضاوې لري، موږ >ــه مجبوریــت لــرو چــې د روم او یونــان د اصــولو رســX پــه غــاړو 

  وKرgوو؟ 
همدا وجه وه چې د رومانتیک مکتب په نقــد کــې د شــاعر او لیکــوال د خپلــې 

ه توجه ډېره شوه. له بلې خوا په نولسمه پې�ۍ کــې ساينيســ علومــو زمانې مطالعې ت
چyکه وده کوله، ساينس پوهانو به د طبيعي پې(و د علتونــو مونــدلو تــه ډېــر اهميــت 

يعنــې شــاعر (د شــاعر ژونــد او  ،د شــعر عامــل ۍورکاوه. ادبپوهانو د هغــوى پــه پــ�و 
شلمه پې�ۍ کې خــرب شــوو  موږ د اروپا له پرمختگونو په شخصيت) ته توجه ډېره ک�ه.

او د شلمې پې�ۍ په ادبې >ې�نو او نقد کې مو د شاعر د ژونــد او زمــانې مطــالعې تــه 
  زیات پام وک�. زما په نظر زموږ دغه ډول کره کتنه gینې عیبونه لري:

ادo مقصــد هېــر يش او   یو دا چې زموږ په دغسې اک¦و نقدونو کــې هــ�ي او
بدله يش. د روcانیانو ا و درویزه یانو په بــاره کــې یــا د د هغې زمانې په تاریخ   لیکنه

خوشحال خyک په بــاره کــې زمــوږ اکــ¦ه لیکنــې لــه ادo تحقیقــاتو رسه لــ:ې او لــه 
  عمومي تاریخ رسه زیاتې مربوطې دي.

 بله دا چې د شاعر د ژوند او د هغه د زمانې gینو محدودو اړخونو ته Kورو. مثالً
د زوک�ې او م�ینې نېyــې معلــومې کــ�و، د هغــه قبیلــه،  دا راته مهمه وي چې د شاعر

شجره او اوالد وپیژنو، د هغه د زمانې د واکمنو نومونه واخلو او که پیر لري د پیر ذکــر 
د خپلــو پخوانــو شــاعرانو د وخــت د پســولونو، لباســونو، خوراکونــو،   یــې وکــ�و، م;ــر

تعلیمي نظــام لــه مطــالعې  اجت�عي ادابو، دودونو، ارزcتونو، طبقاÖ روابطو یا مثالً
  رسه مو خاصه دلچسپي نه ده cودلې.

د مجرم د کورنX غ�و، د قام قبیلې کسانو، کلیوالو او نورو شاوخوا و�Kو تــه ســزا 
ورکول، په تېرو زمانو کې عام وو. موږ که لــه دغــه پخــواt رواجــه خــرب ونــه واوســو، د 

اره يش او زړه ته مــو پــرې نــه م مثال به نااشنا غوندې راcکهرح�ن بابا د بیت دا دو 
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  وgي:
  درست صورت د یوه نوک په درد درمن يش

  �ي په تورــــــــــي شهر د یوه ســـــــوران ش
ارواپــوهنې  د شاعر د ژوند او شخصیت د مطالعې لپاره له gینو نورو پوهنو مثالً

ې. یا سبک پوهنې cه استفاده کېدای يش چې موږ دې اړخ ته الزمه توجه نه ده ک� 
یو شاعر که یو اخالقي صفت یادوي دا رضور نه ده چې دی دې همدا صــفت ولــري، 

  ارواپوهان وایي چې یو >وک ممکن هغه >ه ډېر یاد ک�ي چې نه یې لري.
دا جمله مشهوره ده چې سبک یعنې شخصیت. د یــو شــاعر لــه خپــل انفــرادي 

شخصیت په پyــو  سبک رسه cه بلدتیا مو ممکن د هغه زړه ته ورکوز ک�ي او د هغه د
رازونو مو خرب ک�ي. په سبک پیژندنه کې د سم مــ° پــه برابرولــو کــې هــم ډېــره cــه 
استفاده کېدای يش. >و کاله پخوا مــا د رحــ�ن بابــا د ســبک پــه بــاره کــې مطالعــه 
کوله. هغه وخت مې په دې یقین راغی چې کــه د رحــ�ن بابــا ســبک cــه وپیژنــو، د 

و غزلونو د شاملولو یا نه شاملولو پــه اړه پرېکــ�ه راتــه رح�ن بابا په دیوان کې به د هغ
  خورا اسانه يش چې په بابا پورې انتساب ته یې د شک په سرتKه Kورو.

gینې کسان شاید ووایي چې د شاعر د ژوند او زمانې په بــاره کــې معلومــات د 
 کــارې:ي، نــه ده هغه د وخت د سیايس، اجت�عي او اقتصادي تاریخ د لیکلو لپاره پــ

خو دا نظــر ســم gکــه نــه دی چــې کــه  ،هغه د شعر د ه�ي ارزcت د معلومولو لپاره
موږ یوه زمانه ونه پیژنو د هغې زمانې د ادبیاتو سمه پیژندنه راته مشکله کې:ي او کلــه 

  چې یو م° سم نه پیژنو قضاوت هم ورباندې سم نه شو کوالی.
چــې مطبعــې نــه وې،  پخــوا  د م° تصحیح زموږ د تنقیدي کار یو بل اړخ دی.

په الس لیکل شوي اثار به >و کاله وروسته وش�ېدل او بیــا لیکلــو تــه بــه یــې رضورت 
د کاتــب د ســواد کچــه، دقــت، حوصــله،   پیدا شو. دغه بیــا لیکنــه بــه کاتــب کولــه او

لهجه، ذوق او نظریات هغه عوامل وو چې د م° د پخوانX بqې په ساتل کېدو یا نــه 
به هر م° په هر gل لیکلو کــې یــو >ــه بدلېــده. د  ود. معموالًساتل کېدو یې اثر درل

تــر وســه وســه د   داسې م° برابر کــ�ي چــې  م° پیژندونکو لوی مقصد دا دی چې
  شاعر د کالم اصيل بqې ته ورته وي.

  د خوشحال خyک دا بیت مشهور دی:
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  په سوات کې دی دوه >یزه که خفي دي که جيل
  ېخ ميلـــرت د شـــــــدفزن د دروېزه دی او ـــــــمخ

gــای پــه قلمــي  رنسخو د gینو پوهانو په قول د دغه بیــت د (>یــز) پــ يد قلم
خو >رن;ه چې استاد دوست محمد خان کامل مرحــوم  ،نسخو کې (کفر) راغلی دی

د ډېرې کلکې عقیــدې >(ــ° و، د شــېخ مــيل د دفــرت او د اخــون دروېــزه د مخــزن 
ناسبه ونه بلله، په (>یز) یې واړوله او اوس دغه بیت االسالم لپاره یی د (کفر) کلمه م

په اړولې بqه مشهور شوی دی. کامل مرحوم په شلمه پی�ۍ کې د پ(تو م° پــوهنې 
خــو ان د هغــه غونــدې کــس هــم ممکــن پــه  ،تر Kردو دقیق او امین استاد بلالی شو

بــه  پخوانــو کاتبــانو او د مــ° غیرمســلکي تــدوین کوونکــو م° کې ترصف وکــ�ي. نــو
  رفات ک�ي وي!ـ>ومره تص

د استاد کامل او >ــو نــورو Kوتــه پــه شــ�ر مــ° پوهــانو پــه الس لــه تهیــه شــوو 
  ډک دي. پرته زموږ اک¦ه چاپ شوي کتابونه له بال شمېر تېروتنو    متنونو

ې له قلمي نسخو رسه تعلق نه لــري، زمــوږ د چــاپ د gالبته د م° تصحیح یوا
کار ده gوان م° پیژنــدونکي دې ه ېروتنې لري چې پزمانې اک¦ه کتابونه هم qKې ت

پام واړوي او په تېره بیا د مهمو اثارو د سم م° تهیه کولو ته وخت ورکــ�ي. د   اړخ ته
ادبپوهن5ي محصالنو ته د چــاپ شــوو متنونــو ورکــول او د متنپــوه اســتاد تــر >ــارنې 

  الندې د هغو د سمون چارې ورسپارل به >و اړخیزې yKې ولري.
کسان چــې د متنونــو پــه تصــحیح بوخــت دي، پــه حقیقــت کــې نــورو کــره  هغه

کتونکو ته د سمې ارزونې الر پرانیزي. زمــوږ اکــ¦ه متنونــه د qKــو تېروتنــو پــه وجــه د 
  نقادانو د کار مخه نیيس.

دغو اصيل جریانونو رسبېره د نقــد لــه gینــو  رزموږ د شعر د اوسنX کره کتنې پ
(چې اوس نو په دنیا   New Criticism زم، نوې کره کتنېله فورمالی نورو ډولونو مثالً

پــوهنیزې  کې نوې نه ده او پن5وس، شپېته کاله پخوا یې د gــوانX وختونــه وو)، اروا
ي کــره کتنــه هــم یــو >ــه او اکــ¦ه وخــت یــکره کتنې، مارکيس کره کتنې او اسطوره 

ورو مشــهورو خو د اوسنX زمانې د کــره کتنــه لــه gینــو نــ ،نیم;�ې استفاده شوې ده
ې عميل استفاده نه ده پیل کــ�ې بلکــې د هغــو پــه بــاره کــې نظــري gنظرو مو نه یوا

معلومات هم زموږ په ژبه کې په نشت حســاب دي. د ســyرکچرلیزم، فمنیــزم، پوســت 
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، هیرمنوتیــک او نــورو نظریــو معــريف او New Historicism رنیزم، نوې تاریخويلvم
مــوږ پــه nولنــه کــې فکــر، فرهنــ` او ادبیــات د په کــره کتنــه کــې ورنــه اســتفاده بــه ز 
  پرمخت` نوي پ�او ته داخل ک�ي.

  پایله
د یــوه لیکــوال یــا شــاعر د ادo اثــر پــر ســبک د پایلې په توKه ویالی شو، چې 

  کره کتنې کولو لپاره د >و الرو چارو درک کول ډیر اړین دي: باندې د
بېالبېلــو زمــانو  کــې دیو کره کتونکي ته اړینه ده، چې په خپل کــار تــر پیــل مخ

  منتخب متون او د متونو نسخې ولويل،
ک�ي. زمــا پــه انــد وبــه نــه  دورو لیکنو تیرونه تر السه نه  gکه تر>و چې د راز راز
هغه اصيل >یره رابرسېره ک�ي. که کره کتونکی د هغــه  يش ک�ی چې د یوه ادo اثر

علومات ونه لري، فکــر کې ژوند کاوه مه کې پن5ول شوی او پن5;ر په مهال چې اثر پ
لکــه د ادیــانو پوهیــدل، پــه تصــوف او ، کوم چې د اثر اصيل بqه به يې بې خونده وي

پــه معــاt او بیــان پوهیــدل، د ادب  په عمومي تاریخ کــې مطالعــه، فلسفه پوهیدل،
یــوه اثــر پــه  اړخیزه مطالعه دا nول هغه >ه دي چې د کره کتــونکی لپــاره د تاریخ هر
، خــو کــره کتــونکی لکــه >ن;ــه چــې ره بریده مرســته کــوالی يشېکې تر ډ  کره کولو

مخکې هم ورته نغوتې وشوې دا nول مسایل به په بې پرې توKه په پام کــې نیيســ او 
شخيص مسایل به >نvې ته کــوي، نــو هلــه زمــوږ ادب تاریخونــه، ادب تیــورۍ او پــه 
پــه nوله کې ادبیات خپل gای gای;ی موندالی يش او کــه چېــرې شخيصــ مســایل 

  کې په پام کې نیول کې:ي، نو بیا يې همداسې خونه ورانه بوله. 
  مأخذونه

، کابــل په افغانستان کې د پ(ــتو معــارص شــعر ســبکونهرفیق، محمد رفیق،  -۱
  ملریز کال.  ۱۳۹۷پوهنتون: کابل، د ماسرتۍ پروKرام لچکر نوټ، 

  ل. زې:دیز کا ۲۰۱۲، هالینv :وزیري، محمد اقبال، د ادبیاتو تیوري -۲
 ۱۳۹۰، مومنــد خپرندویــه nولنــه: جــالل ابــاد،ســبک پوهــه :cکلی، اجمــل -۳

  ملریز کال. 
، د ژبــو او یوه کلنه علمي پروژهمیتودلوژي، �نې ېواد مل، زملی، د م° >ېه -۴

  ملریز کال. ۱۳۶۷ ادبیاتو مرکز، Kستت�: کابل، 
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  پوهندوی شاه محمود کAوال

  

  په ژبه او وینا کې د مغزو ون8ه
  

  �یزلن

رول yژبه یو داسې غ:یز سیستم دی چې د و�Kو د عصبي سیستم او مغزو تر کن
الندې فعالیت کوي. له شک پرته چــې د وKــ�ي nــول اروايــي او بــدt خوg(ــتونه او 
فعالیتونه د يــوه واحــد سیســتم تــابع دي چــې nــول عصــبي سیســتم رغــوي. پــه دې 

نخــاع او... چــې هــره  سیستم کې بیا بېالبېلې برخې vKې دي، لکــه: مغــزه، شــوکي
برخه يې خپله دنده لري او د بدن يو فعالیت کابو کوي. ژبه چې غ:ونه او غ:غونvونــه 
يې د یوې معنا او مفهوم لپاره د و�Kو په بدن کې زې:ي، لــه عصــبي سیســتم او مغــزو 
رسه اړیکه لري او له هغه gایه ورتــه الرcــوونه کېــ:ي. غــ: او غ:غونvونــه چــې د يــوې 

ې په توKه له خولې راوgي، يوه معنا او مفهوم بل وKــ�ي تــه لېــ:دوي، فزیکي cکارند
  چې معنا او مفهوم بیا یوه ذهني cکارنده ده.

  رسیزه
�ي چې ژبنX ل�ۍ او چار له عصبي سیســتم ېد ژبپوهنې یو ډول دا موضوع > 

او مغزو رسه >ه اړیکی لري. ژبه د يو غ:یز سیستم په توKه د عصبي سیستم تــر >ــار 
عالیت کوي. عصبي سیستم او مغزه یوخوا د �Kیدلو د فعالیت >ــارKر دي او الندې ف

خــوا د ه غ:غونvونه یا وييونه هغه معناوې بل ته لې:دوي چې زموږ په مغزو کې دي، بل
  اورېدن` فعالیت هم له مغزو رسه اړیکی لري. 

  کليدي نومــونې: ژبــه، وینــا، عصــبي سیســتم، مــاغزه چــې پــه اوســتا کــې ورتــه 
  ايي. مازغه و 
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  د �ې�نې اهمیت او مربمیت
دا >ې�نه د ژبې او غ:یزې پوهونې په ل�ۍ او بهیر کې د عصبي سیستم او مغــزو 
پر تخنیکي ونvې >رخي. دا ډول >ي�نې په پ(تو ژبه کې پــه نشــت شــمېرل کېــ:ي، 
gکه يې اړتیا ډېره ده. دا >ې�نه په ژبه کې د ونvوالو اړخونو د پېژندنې لپاره اغېزناکه 

K وره ده.اوy 
پ(تو ژبپوهنه که >ه هــم تــر يــو gایــه رســېدلې او د پ(ــتو ژبــې زده کوونکــو او 
>ې�ونکو تــه کــايف مــواد لــري، خــو ال ډېــر کــار تــه اړتیــا شــته، پــه ن�یوالــو معتــربو او 
پرمختللو ژبو کې ژبپوهنه ډېره بvایه ده. کومه موضوع چې په دې لیکنه کــې >ېــ�ل 

هــې� دي. دا موضــوع د ژبــې د >ې�نــې او  شــوې، پــه پ(ــتو کــې یــې >رکونــه لــ: یــا
غزه په ژبه او وینــا کــې >ــه ونــvه او اپوهېدنې په ل� کې ډېره مهمه ده چې پوه شو، م

  >ه ډول کار کوي. 
  موخېد �ې�نې 

د وt�K او nولنیز پوهــاوي یــوه بشــپ�ه yKــوره وســیله ژبــه ده چــې لــه غ:ونــو او  
غزو ونــvه پېژنــدل او پــه اې د مــغ:غونvونو رغېدلې ده. د ژبې او �Kېــدن` پــه چــار کــ

�نې موخه ده. همدارن;ه پــه دې وســیله د >ې�ونکــي لپــاره د ېهغې پوهېدل د دې >
  معنوي امتیاز السته راوړنه د دې ليکنې بله موخه ده.

  موادد �ې�نې میتود او 
د دې >ې�نــې او د موضــوعاتو د ر�ــاوي او ســپيناوي لپــاره لــه yKــورو او بــاوري  

  او میتود يې تر ډېره ترشیحي، تحلیيل او توضیحي دی.  هاخ5ونو yKنه شوې د
غزه د nولــو اژبــه د وKــ�و تــرمن� د پوهــونې او راپوهــونې غ:یــز سیســتم دی او مــ

انساt خوg(تونو مرکزي >ارKر، په دې معنا، هر ډول خوg(ــت چــې د انســان پــه 
نې لــ�ۍ بدن پورې اړه لري، په يو ډول له مغزو رسه ت�ل کېــ:ي. د پوهــونې او راپوهــو 

خو بیا هسې هم >رKند مغزي فعالیت qKل کې:ي. د ژبې او وینا اصيل موخــه هــم د 
و�Kو ترمن� د اړیکو nين;(ت او يو بل ته د هغو مفــاهیمو لې:دونــه ده چــې د دوی پــه 
مغزو کې دي. ژبنی غ:یز سیستم د مفاهیمو د يوې لې:دونکــې وســیلې دنــده تــررسه 

لــ�ۍ وســپ�و چــې مغــزه >ــه ډول پــه ژبــه،  کوي. موږ دلته ه_ه کــوو، هغــه تخنیکــي
  �Kهار، وینا او پوهونه کې ونvه اخيل چې د پ(تنو په ډول به دا موضوع مطرح ک�و: 
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  پو�تنې
  د مغزو جوړcت >ه ډول دی؟ـ ۱
  ـ په ژبه او وینا کې د مغزو ونvه >ن;ه او >ومره ده؟ ۲
  ـ د مغزو په کومه برخه کې د وینا عمل تررسه کې:ي؟ ۳
  و په کومه برخه کې اورېدنه تررسه کې:ي ؟ـ د مغز  ۴

چــې د یــوې nــولنې وKــ�ي يــې د  nول;ــه دهژبه د داسې ت�وt، غ:یزو پيالمو یو 
  ).۲۸: ۳خپلمن5ي ت�او او پوهاوي لپاره پر کار اچوي (

کله چې >وک وغواړي يو >ه په ژبه راوړي، لــوم�ی يــې مغــزو کــې يــو غ:ان5ــور 
یز غ�ي په کار اچــوي چــې د ســا هــوا او بیــا جوړې:ي چې یو روحي چار دی، مغزه غ:

بهرنX هوا په مرسته غ: پر >پو بدل ک�ي. په دې توKــه د همغــه غوcــتنې یــا مــوخې 
نــو کــه  ،ذهني غ: ان5ور د ويلو او اورېدلو وړ Kرgي او �Kنی یا ژبنی چار تررسه کې:ي

وري، غ:ېدونکی غواړي همغه >ه یو بل چا ته >رKند ک�ي په بله وینا د چــا خــربې وا
  همدا چار په رسچپه ډول پیل او پای مومي.

له غوږ نه يې مغزو ته د فزیولوژیکي لې:د او بیا يې په مغــزو کــې لــه �Kېــدون;ي 
ــه  ــواړي ل ــل وار هــم وغ ــر خپ ــدونکی پ ــا دا چــې کــه اورې رسه روحــي سازcــت، معن
�Kېدونکي رسه و�Kې:ي، نو د ده لــه غــوږه د غ:ېــدونکي تــر غــوږ پــورې بــه همغــه الر 

  ). ۸: ۴لکه پاس چې >رKنده شوه (  وهي،
ژبــه د ک�کيچنــو عصــبي، عضــيل او فزیکــي عملیــو او خوg(ــتونو nول;ــه ده. د 
انسان عصبي جهاز او مغزه د qKو عصبي سلولونو له nول;و >خه جوړ شوی دی چــې 
نومېرلې دندې لري. د مغزو په یوه برخه کې یــو شــمېر عصــبي ولــX غ5ېــديل او پــه 

ډول د بدن nولو غ�و او غ:یزو غ�و ته رســې:ي. کلــه چــې وغــواړو مستقیم او نامستقیم 
 Motorیو >ه په ژبه راوړو، لوم�ی یو ډول عصبي فعالیت د مغزو په خوgنــد gــای ( 

Aria ته کې:ي چې د غ:یزو غ�و کنرتول يې پر غــاړه دی. کــه >ــه هــم د  ) کې رامن�
ولــوژۍ پوهــان وايــي دې فعالیت المل او ډول په سمه nوKه >رKند نه دی، خــو د فزی

لــه تــررسه کېــ:ي او د امچې دا فعالیت په سلولونو کې د يــوې کيميــاوي عملیــې لــه 
غ:یزو غ�و د خوg(ــت او فعالیــت المــل Kرgــي. پــه دې ډول �Kهــار یــا وينــا پــه >ــو 

  پ�اوونو کې پای ته ريس:
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  .ـ �Kيدل، په دې معنا چې عصبي فعالیتونه پېلې:ي او غ:یز غ�ي خوgوي ۱
یزو غ�و په خوgېــدو رسه د ســا هــوا او بیــا لــه انســان راKرgېــدلې هــوا ـ  د غ: ۲

  .>پيزه کې:ي او په دې ډول ويناييز غ:ونه زې:ي
ـ  د انساt چاپېریال هوايي >پې د متحداملرکز کرو په >ېر خوgې:ي او الر  ۳

  .وهي
  .ـ او د اورېدونکي غوږ ته ريس ۴
دونکي حــس د عصــبي ولیــو پــه ـ د اورېدونکي غوږونه، اورېديل غ:ونه د اورېــ ۵

مرسته مغزو ته لې:دوي. دا غ:ونه له هغو غ:یــزو بېل;ــو او نظــامونو رسه چــې وييونــه او 
غونvونه يې نوموو او په حافظه کې خوندي او زېرمه دي، تطبیق کې:ي او د هغــوی د 
مفهوم او مدلول له درک وروسته ویناوال یا �Kېدونکي ته gواب وايي او دا عملیه بیــا 

رسه کې:ي، په دې ډول د ژبنX یا غ:یزې پوهونې عملیه او �Kېــدل پــای تــه ريس( تر 
۱ :۳۲ – ۳۳  .(  

:tروغتیايي او اروايي (فزیولوژي) عصبي سیستم داسې راپېژ  
عصبي سیستم د غ�و nول فعالیتونه کنرتولوي، دا سیستم د اندوکراین په پرتله 

انسان عصــبي سیســتم پــه  چyک دی چې اندوکراین هم يو کنرتويل سیستم دی. د
  nوله کې دوه لویې برخې لري:

 Central Nervous System مرکزي عصبي سیستم  •
  Peripheral Nervous Systemمحیطي عصبي سیستم  •

  مرکزي عصبي سیستم بیا الندې دوې برخې لري:
 Brain   مغزه •
 Spinal Cord  شوکي نخاع •

هــر پــروت دی، هــم محیطي عصبي سیستم چې له مغزو او شوکي نخاع >خه ب
  دوی برخې لري:

 Automatic Nervous Systemـ gاt یا خودکاره عصبي سیستم  ۱
  دا سیستم بیا الندې برخې لري:

 Sympathetic Nervous Systemسمپاتیتیک عصبي سیستم   •
 Parasympathetic Nervous System  پاراسمپاتیتیک •
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 Enteric Nervous Systemعصبي سیستم   د هاضمې جهاز دنننی •
 Somatic Nervous Systemـ جسمي عصبي سیستم  ۲

  دا هم الندې برخې لري:
 Sensory Neuronsحيس نيورونونه  •
 Motor Neuronsحرکي نیورونونه  •

  مغزه بیا الندې درې لويې برخې لري:
• Prosencephalonغزه ( ا: چې مخني مForebrain  يې هم بويل، النــدې (

 دوی برخې لري:
  کې دي.ه : چې د مغزو دوه برخې یا کرې پTelencephalonـ  ۱
: چې تلموس، هيپوتلموس، میتــاتلموس او ســب تلمــوس  Diencephalonـ  ۲

  کې دي.ه پ
• Mesencephalonغزه (ا: چې من5ني مMidbrain.يې هم بويل ( 
• Rohmbencephalonغزه ( ا: چې وروستي یا کوچني مــHindbrain  يــې (

 هم بويل، په دوو برخو ویشل کې:ي:
• Metencephalon ) چــې لــه حدبــهPons) او مخــیخ (Cerebellum خــه< (

 رغېدلې برخه ده.
• Myelencephalon  یا دMedulaoblangata ) ۷۲ - ۷۱: ۷بصله.(  

ـــ ـــزي عصـــبي سیســـتم چـــې لـــه م   ) او شـــوکي نخـــاع  Brain(  غزوامرک
)Spinal cord  عملونو باندې د >ار مرکزونــه دی. پــه Öخه جوړ دی چې پر حیا< (
ې معنا چې د چاپېریال او د بدن له دننه >خه اخیستل شوي اطالعــات تشــخیص د

  او تعبیروي او هغوی ته gواب وايي.
په مغزو کې (لوی او مخني، من5ني او د مغز ساقه) برخې Kــvون لــري، د لویــو 
مغزو هغه برخې چې زموږ د >ې�نې رسه سیده اړیکي لري، په النــدې ډول، د هغــوی 

  له دندو رسه:
Frontal .برخه: خربې کول، رفتار یا سلوک، د مسایلو حل، پالن جوړونه  
Parietal .برخه: د درد حس، فشار، �اس، تودوخه، خوند 

Temporal برخه: اورېدل، بویول، د بدن توازن، حافظه 
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Occipital  ) ۵۶، ۵۵: ۲برخه: ليدل، د ژبې زده ک�ه .(  
  ليکي:د (فزیولوژي طبي) اثر د یادو برخو دندې داسې 

Frontal د پرانتل برخه یا پي_کی  
  رولyد فکر، �Kېدا او اروايي حالت کن •
  ته کول د gوg(تونو پالن رامن� •

Parietal    دیوايل پي_کی 
خــذو اخذو اخیستنه او د درد او اړیکــو د اد پوnکي، مفاصلو او غ�و د حيس  •

 په توKه د هغوی تحلیل، په فضا کې د پ(و او السو وضعیت. 
  سرتKو د وارداÖ بهیر تحلیل. د غوږو او •

Occipital د اکسیپيتل پي_کی  
 د ليد مرکز •

Temporal د شقیقې پي_کی  
 د غ: تحلیل •
 اروايي احساس •
 د >یزونو د بqې او رن` تحلیل  •
 پر �Kېدلو پوهېدل •
 ). ۷۹: ۷د بویلو gای (   •

  د (روان شناسی عمومي) ليکوال د یادو برخو دندې داسې cيي:
) د ډېرو استعدادونو gای دی، چې کوالی شــو  Frontal lobeمخنی پي_کی ( 

  له هغو >خه يې د خپلوۍ، نوcت او پالن جوړونې gواک نومونه یاد ک�و.
 (Parietal lobe) برخــه کــې د مخنیــو Xدا پي_کی یا برخــه د مغــزو پــه پــورتن :

نــد ته کې:ي او د ژوند د چاپ�یال اړو  مغزو تر شا پرته ده. بدt حواس همدلته رامن�
  یادcتونه هم همدلته زیرمه کې:ي.

): پــه بشــپ� ډول د ســرتKو او لیــدنو د  Occipital lobeد وروستيو مغزو برخــه ( 
  درک لپاره gان;�ې شوې ده.
): د سرتKو او غوږو ترمن� مغــزو پــه دواړو  Temporal lobeد شقيقې پي_کی ( 

و د هې(ــتیا منلــو لورو کې gای لري. اصيل دنده يې د اورېدلو درک، ژبــه، حافظــه ا
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  ). ۶۸، ۶۷: ۶`ينې ب�ې دي( 

له پورتنیو ~ولو یادونو زموږ موخه داده چې په مغزو کې هغــه برخــه وپېژنــو چــې 
په ژبه، پوهونه، m'ېدن. او اورېدن. کې ون%ه لري. `ينې د عصبي سیستم او مغــزو 

  هغه برخه چې په ژبنیو فعالیتونه پورې اړه لري داسې راbي:

م ) کــال پــر  ۱۸۶۱ي رن�پــوه ( پ�پــل بروکــا ) پــر ( و رانسفخه: بر  Brocaـ د  ۱
هغو وm'و ازميhت وک' چې m'ېدن. کې يې نیمJ'تیا وه او پوه شو چې د مغزو کومــه 
برخه کې زیان، د ژبنE او m'ېدن. نیمJ'تیا او تتله کېــدو المــل mر`ــي. لــه همــدې 

  ). ۸۵ :۵له د مغزو دغه برخه د هغه په نوم (بروکا) یاده شوه ( ام

: ۸دا برخه د مخنيو مغزو په کی� اړخ کې پرته ده او د غ|ونو د زې|د دنده لــري (
۳۶ .(  

برخه: کارل ورنیک املا� رن�پوه، د (پ�پل بروکــا) الر پــه بــل   Wernickeـ  ۲
ډول وPارله. هغه پوه شو چې د m'ېدن. نیمJرتیــا پــه ~ولــه کــې د (بروکــا) د برخــې 

وهېــدنې او درک دنــده لــري، د ژبنــE یــا په برخــه چــې د زیان نه دی، بلکــې یــوه بلــ
له د مغــزو دغــه برخــه د دې پــوه پــه نــوم امm'ېدن. نیمJ'تیا المل mر`ي. له همدې 

 ). ۸۵: ۵(ورنیک) یاده شوه ( 

اروايي فزیولوژي د هغو وm'و وضعیت Pې'لی چې ژبنE نيمJ'تیا لــري او دا يــې 
`ينــې  تــه کېــ|ي. لــه رامــنoامنو لــه روbانه ک'ې چې دا نیمJ'تیــاوې د مغــزي زیــانو 

ــي.  وخت مغزي سکتې، تومورونه او نور په وینا یا m'ېدن. کې د اخــتالل المــل  m̀ر
د دې حالتونو يو مهم يې د مغزي رmونــو تــ'ل کېــدل دي، کــه د m'ېــدن. پــه اړونــدو 
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ته يش، د ژبې یا �Kهار د نیم;�تیا یا تتله کېدو المــل Kرgــي. پــه  مرکزونو کې رامن�
X یا ويناييزه نیم;�تیا کې د مغزي زیان له امله د ژبې په پوهېدنه، د جملو تکــرار ژبن

  او معاناوال �Kېدن` کې نیم;�تیا پې(ې:ي.
ســلنه د �Kېــدن` لپــاره د  ۷۰سلنه ډېر او د کي[ السو  ۹۵د cي السو و�Kو تر 

 هغوی د مغزو کيqه برخه یا کره کاروي. دې ته هم پام په کــار دی چــې د مغــزو cــي
نیمه کره هم د �Kېدلو پر وخت د قضايي اړیکو، نقشو او ک�کيچنو هنديس تصــویرونو 

  ). ۸۴: ۵په درک کې سرته ونvه لري ( 
  پايله

د دې >ې�نې په بېالبېلو برخو کې دا موضوع ر�ه او روcانه شوه چــې د ژبــې او 
رt غزه >ه راز ونvه اخيل او د معنــاوو د بهــا�Kېدن` په چار کې عصبي سیستم او م

غزه >ه چار تررسه کوي. دا >رKنده شوه چــې د پوهــاوي لپــاره اشتون او لې:د لپاره م
ته کې:ي او سمدستي د ويناییزو او غ:ېزو غ�و پــه  لوم�ی خوg(ت په مغزو کې رامن�

وسیله اړوند غ:ونه او وييونه رازې:ي. غ:ونه او وييونه د هغو ذهنــي cــکارندو او معنــاوو 
  چې زموږ په مغزو کې زیرمه شوي دي. د لې:د لپاره وسیلې دي 

) پــه اړه  Neurolinguisticsپه پ(ــتو ژبــه کــې د نیرولین;وســتیکس (  مناقشه:
لــه حتــا ام>ې�نیز مواد دومره ل: دې چې س�ی پرې د نشت حکم کوالی يش. له دې 

د دغــې پــوهې نــوم هــم پــه پ(ــتو کــې پــه نشــت شــمېرل کېــ:ي، خــو مــوږ بــه ورتــه 
ا پوهه د ژبپوهنې یوه >ان;ه ده چې په هغه >ه غ:ې:ي چــې د (مغزژبپوهنه) ووایو. د

  دې ليکنې رسلیک دی. یاده پوهه د مغزو او وینا یا ژبې ترمن� اړیکي >ې�ي. 
  ړاندیزونهو

ــار  ــراخ ک ــې پ ــه ک ــه برخ ــوهنې پ ــو مســایلو او د ژبپ ــه ژبني ــه پ ــه کچ ــ�ۍ پ د ن
. د شــوی چــې لــه بــده مرغــه ج;ــ�ه gپلــې پ(ــتو تــرې دومــره لــرې پــاتې شــوې ده

پ(ــتو Kرامرپوهــانو د زیــار او کــ�اوه وروســته هــم مــوږ د نــورو پرمختللــو ژبــو پــه >ېــر 
ــرو. دا چــې دغــه ډول مســایل د پوهنتونو  ــواد نــه ل د ژبــې او ادب پــه  نــوبشــپ� م

cــوونکو لــه کــې ولــرو چــې ه برخه کې cــوول کېــ:ي، نــو پــه کــار ده، دومــره مــواد پــ
ــ�ي. د ژبــې >ــان;وال ــدیز دی چــې دغــې او زده کوونکــو رسه مرســته وک و تــه وړان

  برخې ته پام وک�ي. 
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  محمد آصف صميم

  
  کتاب پېژندنه: 

  د استاد خادم =ینو اثارو ته لن8ه کتنه
  

  لن�یز
کتاب پېژندنه یا د اثارو بیبلوKرايف هغه بحــث دی چــې لــه بــده مرغــه زمــوږ پــه 

نقــد یــا کــره  nولنه کې ډېر gله د عقدو او شخيص لېوالتیاوو له مخې کې:ي، یعنې د
کتنې بحث ډېر نه وي، خــو د شخيصــ عقــدو بحــث پــه کــې ډېــر وي، البتــه پــه دې 
پوهې:و چې د کتاب معريف یوه مسئله ده او د کتاب نقد بله، خو بیا هم له موږ >خــه 

  دا دواړه بحثونه رسه اغ:ل شوي وي.
په دې مقاله کې ما د لــوی اســتاد قیــام الــدین خــادم یــواgې د اثــارو برســېرنه 

جونه ک�ې او په لنvه توKه مې معريف ک�ي، چې کــوم دي او کــوم مســایل يــې پــه جا
>ه ډول بیان ک�ي، �ه ده چې زموږ gوان سرتKور >ې�ونکي د دغو اثارو نورو باریکو 

 ته هم په مشکايف سرتKیو وKوري او نورې خواوې يې هم را برسېره ک�ي. 
  رسیزه

د کتاب پېژندنې په نامه یــا د  په پرمختللو nولنو کې اصل دا دی چې هر کتاب
کتاب د معرفX په نامه یو لنvیز هم لري او د دې لنvیز yKه دا وي چــې د >ې�ونکــي 
او یا د عام مینه وال ډېر وخت په نورو مسایلو چې د بوختیا پر مهــال وررسه د ده کــار 
 نه وي، نه ضایع کې:ي، خو زموږ د ادب ملن ال تر اوسه هم له داسې مسایلو مالمــال
نه ده یا به يې فهرست Kورو او یا به هم مجبوراً gینې کتابونه لولو، چې د بوختیــا پــر 
مهال له موضوع >خه د لرې مسایلو مطالعه کول ذهن په نــورو چــارو بوختــوي او لــه 
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  >ې�ونکي اصيل خربه هېروي. 
که >ه هم زموږ gينو نومیالو استادانو، لکــه اســتاد حبیبــي، اســتاد هېوادمــل، 

فیع او gینو نورو په دې اړه مستقل کتابونه وک(ل او د اثارو برسېرن جاج يــې استاد ر 
واخیست، خو په nوله کې په اوسني را روان بهیر کــې دا کارونــه ډېــر لــ: دي او مینــه 

  وال دغه ډول کارونو ته ډېره اړتیا لري.
مــا دا مقالــه پــه دې نیامــت ک(ــلې چــې یــو gــل د دغــې برخــې >ــان;وال او 

هیــر شــوي کــار تــه پــه دقیقــه توKــه gیــر کانــدم او پــه دې توKــه د >ې�ونکــي دغــه 
  ادبپوهنې او مأخذ پوهنې بحث یو gل بیا پیل يش. 

  تد �ې�نې اهمیت او مربمی
د دې >ې�نـــې اهمیـــت او مربمیـــت پـــه دې کـــې دی چـــې د اســـتاد خـــادم 
اثــار پــه کــې nــول معــريف شــوي او >ې�ونکــي پــه ډېــرې اســانX رسه د خپلــې اړتیــا 

ـــې و cـــه او خو ـــې هغ ـــ` ي ـــوالی يش، تر>ن ـــدا ک ـــات پی ـــره معلوم ـــق او ک ړ دقی
ــارو کــې پیــدا  ــه اث ــد مــواد د خــادم پ ــې اړون >ې�ونکــي چــې غــواړي د خپلــې >ې�ن
ــه  ــارو پ ــو اث ــادم د nول ــتاد خ ــوالی يش او د اس ــدا ک ــې پی ــه دې الرې ي ــو ل ــ�ي، ن ک

  لyې پسې د >ې�نې وخت نه نیيس. 
  د �ې�نې موخه

زموږ gوان >ې�ونکي باید له یو اثــر رسه  د دې >ې�نې موخه په دې کې ده چې
عقدوي او شخيص چلند ونه ک�ي، بلکې د علم، پوهې، د >ې�نــې د ارونــو او قواعــدو 
له دایرې نه اثر ته وKوري او نقد يې ک�ي، تر>ن` يې د نقد او معريف برید پولې هــم 

  رسه جال او یوه په بله کې vKه نه ک�ي. 
  د �ې�نې پو�تنې

  ر ډېره الندې پوcتنې gواب شوې دي: په دې >ې�نه کې ت
  استاد خادم >ومره اثار ک(يل؟ �
  د استاد خادم اثار پر کومو موضوعاتو چوريل؟ �
  استاد خادم یواgې د ادب لیکوال و او که په نورو برخو کې هم اثار لري؟ �
  د استاد د ن¦ gان;�نې کومې دي او نورو لیکوالو يې په اړه >ه ک(يل؟ �

  ه gینې نورې پوcتنې د دې مقالې په پا�و کې gواب شوې دي. او دې ته ورت



 د استاد خادم ,ينو اثارو...

    ١٣٧ 

  د �ې�نې میتود
په دې >ې�نه کې تــر ډېــره لــه ترشــیحي، تحلــیيل او توضــیحي میتــود نــه yKــه 

  اخیستل شوې ده. 
Mد �ې�نې م  

موږ چې کله د خادم صاحب د اثارو خربه کوو، نو cــايي ډېــرو لوســتونکو تــه دا   
مقاله کې به د استاد خــادم nــول اثــار لــه nولــو کوایفــو  پوcتنه پیدا يش، چې په دې

رسه معريف شوي وي په داسې حال کې چې داسې نه ده، له دې لیکنــې >خــه زمــا 
موخه دا ده چې لوم�ی د لنv لیکلو چمونه خپل ک�و او تر>ن` يې د استاد خــادم د 

لپــاره  اثارو هغه مسایل بیان ک�و، چې د nول اثــر اســتازي يــې وکــ�ای يش، نــو د دې
  چې خربه را نه ونه غ5ې:ي رابه شو د استاد اثارو ته: 

له خوا په لوم�ي gل پن5ــه ســوه nوكــه  ( khadem Dynasty ) خادم داينستي د -۱ 
كــې ه خپرندوى بې رسليكه ليكنه راغلــې ده چــې پــ ددې اثر په رس كې د چاپ شو.

  وايي:
 ! ) اثــارو نــه يــو اثــر دى.شــپېتو ناچــاپو قلمــي (  يو دمور مينه) دخادم صاحب د( -۲ 

په د مور مينه برسېره ( ! ) يــوولس   دخادم صاحب ديو شپېتو ناچاپه قلمي كتابونو نه
ډېــرو  روسانو پــه يرغــل كــې دافغانســتان د روغ پاتې دي، نور يې په افغانستان كې د

 رسيــزې ليكــوال قتيــل خوږيــا�ي د بيــا د ميل شخصيتونو غوندې خاورې شوي دي.
  ې ليÑ:رسيزې په رس ك

هغې كوچنX رسالې نوم دى، چې عالمه استاد قيام الدين خــادم  دمور مينه د
  په ډېره خوږه ژبه ژباړلې ده.

يــوه  مور مينه دهغې مور دزياتې مينې ژباړه ده، چې دگــوډ تېمــور پــه شــان د د
 د ت درې:ي او دخپــل زوى پوcــتنه تــرې كــوي.أ بې رحمه پاچا پر وړاندې په ډېر جرا 

ت تــه أ ې دومــره زړه ورتــوب پــروت دى، چــې ناســت كســان يــې جــرا دې پــه خــربو كــ
اودومــره جــرات،   ح�انې:ي او هر >وك داستفهام په نظر ورته گوري، چې دغه بوډۍ

چې ملكونه يــې ســوgويل او د  يوه بې رحمه پاچا >خه،له گوډ تېمور په شان  چې د
ه يــوې گوcــې مرگ او ژوند پوcـتنه كوي.ل وينو ل(تي يې بهويل دي؛ دخپل زوى د

مــور  خپلــه ژبــاړن ((ده په دې پسې پ اواز پورته كې:ي، چې عشق او سپې_ىل عشق.



 کابل مجله

    ١٣٨ 

  مينه)) په نامه ( ب مخ ) په ليكنه كې وايي:
قصه گورé ليكلــې ده؛ گــورé د رويس ادبيــاتو داســ�ن gالنــده ســتورى  دا

گــورé آثــار هــم  د دى چې رشق او غرب يــې پېــژt، دډېــر تعريــف محتــاج نــه دى.
ددې قصــې  او هم لوړ پند او عربت.  قصه هم شعر دى او هم حقيقت cـكيل دي.دا

 قصې پــه ترتيــب كــې لــ: شــانې تغيــ� كــ�ى دى، خــو د د ترجمې په وخت كې ما د
هغــه پــه  چــې د نــوم او ضــم� احــرتام هې_ــوك دې تــه نــه پرېــ:دي، گورé نوم او د

  اسلوب كې گوتې ووهىل ىش.
   ق.خادم

 ۳۷چې په  مور مينه، دمور زړه او رويس سجيه دي، د نه:(مور مينې) رسليكو  د
مخونو كې gاى شوي دي؛ خو پر آرې كيسې رسبېره رسه له دې چې ژباړن ورتــه نــه 

دي او (د دنيــا  مليتونــو د  عرصــ دي ليكيل؛ دوه نور ليكونه هــم راغــيل دي، چــې دا
ريــدې د افغــان ولــس ج هغــه دواړه ليكنــې د انقالبونــه كلتــوري دي) نــومې:ي. nــول

 ۱۲۴۸افغــان ولــس د  درسالې پــه پــاى كــې د له گqو را اخيستل شوي دي. ۱۲۴۸
  د سمندر دا مرغلرې راغيل دي: فكر د  كال له شپ:مې گqې نه د خادم

نهضــتونو  روغ سياســت د سياســت مــور ده. چــې ادب د زه خو داسې فكر كــوم
  nولو اقتصاد دى. مسلكونو بنياد او اخر د پالر دى، نشنلېزم د

  الفت شاعري: د
ــت شــو  چــې پيــدا مــو ــه كــې الف  پ(ــتو ژب

ـــت شـــو د ـــو حقيق  پ(ـــتو دcـــكال خـــوب م
 خپــل قــوم پــه خــدمت كــې د  چا خــاطر كــ�و

ـــه اختـــه پـــه سياســـت شـــو   چـــې شـــاعر ران
  

  حبيبي او دپ(تو تاريخ:    
 واك تـــاريخ دپ(ـــتو ژبـــې يـــې بيـــان كـــ�جـــ

 حبيبـــي پـــه پ(ـــتو ژبـــه لـــوى احســـان كـــ�
ــــدل ــــر هغــــه وختــــه gورې  وپــــه دې كــــار ت
  چــې پــه ك�يــو خــدمتونو يــې پ(ــې�ن كــ�

  

  :پ(تو مخالفت نومې:ي پ(تانه او د چې: او دا بېلگه هم د اورېدو ده 
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    ١٣٩ 

  >وك ناپوه شو، >وك محتاط او>وك بــدب� شــو
ــاتې و، ســپن شــو د ــاض چــې ســپ� پ  پ(ــتو بي

 پ(ــــــتو ژبــــــې مخــــــالف شــــــول پ(ــــــتانه د
ـــــ� شـــــو رسنوشـــــت د   پ(ـــــتو دغســـــې تعي

  

  :gان په اړه وايي او د 
  خادم >ه دى؟

 >ــــه پوcــــتنه دخــــادم كــــوئ چــــې >ــــه دى 
ـــه دى ـــو مرغ ـــوى ي ـــدي ش ـــې بن ـــره ك ـــه پنج  پ

ــــو د ــــv ش ــــې گ ــــاه ك ــــ�ه گن ــــه كب  پ(ــــتو پ
  >ــــوك خربنــــه شــــو چــــې >نكــــه او >ــــه دى

  

 هغــه د خپلې ارزونــې پــر gــاى د د ادo پوړۍ په باب، د  الدين خادم ماستاد قيا د 
خــادم  بسنه بنده گqم چې وايــي: ارزونه  پوهاند رcت� استاد بېنوا ادo كهكشان د

كلونــو  ۳۰دپ(تو يو پوخ ليكوال، cه شاعر او نومياىل دى.خادم دخپلې ليكوالX په 
يو مســلك پــه توگــه nينگــه  كې ډېر ادo او علمي خدمتونه ك�ي دي او دغه الر يې د

ډېــرو زمليــانو اســتاد او الرcــوونÀ دى او دردمــن كســان ورتــه پــه درنــه  د كــ�ې ده.
  ري.سرتگه گو 

ل كې په دوو nوكونوكې يو ژبــاړىل اثــر دى، چــې  ۱۳۱۴دا په  ادB پوړۍ: -۳
لويو اصحابانو پــه نامــه دپې(ــور پوهنتــون كتاب_ــانگې (يونيورســyي بــك  وروسته بيا د

رضت ـســرت نــازويل حــ لوى >(° د په دغه كتاب كې د ايجنيس) له خوا خپور شو.
چې استاد خادم پــه ډېــر  ريخ دى،سپې_لو يارانو س�ت او تا محمد مصطفٰى (ص) د

  دقت او علمي صالحيت په خوږه او روانه پ(تو ژباړىل دى.
 دا داســتاد خــادم دلنــvو او ادo ن¦ونــو nولگــه ده چــې د :نــوى ژونــدون - ۴

جديــدې  رصي اوحيــاÖ او افكــار يــې دـ(مضام� يې ډېــر عــ پوهاند حبيبي په وينا:
  ).تربيې له اساس رسه سم دي

ر gينو nوnو باندې د رابندر نــات nــاگور او عالمــه اقبــال دافكــارو دې nولگې پ د
  پ(تو nولنې له خوا چاپ شوى دى. دکې ل كال  ۱۳۲۰  دغه اثر رنگ پروت دى.



 کابل مجله

    ١٤٠ 

پ(تانه شعراء لوم�ى nوك او داستاد خــادم ونــvه ددې اثــر راnولــوونÀ او اړونــد 
په دې تحقيقــي اثــر خپله ه كه >ه هم استاد حبيبي دى؛ خو هغه ارواcـاد پ ليكوال

  كې داستاد خادم دونvې يادونه داسې كوي:
cاغىل قيام الدين خادم چې تر nولو لوم�ى حق لــري او دكتــاب ډېــرى برخــې 

   )مخ ۱۵يې ليكلې دي او په پلyنو كې يې زيار ك(ىل دى.( 
 له بې� نيكــه نــه نيــولې د للمــې تــر مــال احمدگلــه پــورې د :روهي گلونه   -۵ 
اعرانو دشــعرونو يــو غوړچــان دى چــې پــه بېلــو بېلــو نومونــو (مــخ، پن5وسو ش پ(تو د

دشــاعرانو لــه وينــاوو   cكال پــه ســتاينه سرتگې، وروgې، زلفې، خال او...د cكليو د
  ل كې دپ(تو nولنې له خوا دچاپ جامه اغوستې ده. ۱۳۲۶شوى دى.دې اثر په 

وې ليكلې ي د پوري ليكوال نياز فتح اردو ژبې د دا د :رشيف رسگذشت د  -۶
چې استاد خادم په خوږه او روانه پ(ــتو كــ�ې ده.دا  كيسې يا داستان پ(تو ژباړه ده

  ل كې دهېواد دورgپا�ې له خوا خپور شوى دى.   ۱۳۳۲اثر په 
ل كــې ويــل  ۱۳۰۹دې شعري nولگې لوم�ى نظم پــه  د ل:ملغلرو امې د  -۷ 

  ل پورې راغ5ېدىل دى. ۱۳۲۱شوى چې ل� يې تر 
دې nولگې بېلگې زياتره دلرې او برې پ(تونخوا په خپرونــو كــې خپــرې شــوې د

  پر وخت يې استاد اهداء داسې ك�ې ده:  چاپ nولگې په بqه د دي، چې د
حيات دپاره مبداء باندې عقيــده او بــاور  ادب د هغه زملي ته يې اهدا كوم چې

  نه دقومونو جوړوونÀ دى. بيتونو سازوونÀ، لري، چې شاعر د
هــ�ي نــ¦ يــا ادn oوnــو nولگــه ده چــې ده  داستاد خادم د :خيايل دنيا  -۸

ژبــې  نــا ژورواىل، cــكيل تصــويرونه، دعدالفــاظو cــكال، دم منثــور اشــعار بلــيل دي.
cو شعرونو پــه لــ�  خوږواىل او فصاحت د دغو nوnو هغه خصوصيتونه دي، چې هغه د

  خپور شوى دى. ل كې د پ(تو nولنې له خوا ۱۳۳۹دا اثر په  كې دروي.
دې خپــاره  ل كــې د ۱۲۴۰پ(ــتو nــولنې لــه خــوا پــه  د :نبوغ او عبقريــت -۹

ميل ادب او ژورنالېزم خادم نومي اثر ليكــوال رسمحقــق  مخيز اثر په باب د ۴۸شوي 
:Ñخدمتگار لي Ïعبدهللا بختا  

ليكوالــو تــرمن� معركــة االمــراء _ ډېــرو  د  هغه وخت استاد خادم دغه كتاب د د
و ورباندې مثبت تقريظونه ليكيل دي...او gينو ورباندې اعرتاضــونه هــم كــ�ي ليكوال
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    ١٤١ 

فلســفې موضــوع cــه   نبــوغ او عبقريــت كــراړې چا ليكيل چــې مولينــا خــادم د دي.
علمــي اســلوب پــر  قــدر وړ خدمتونــه يــې گــاليل دي او دا كتــاب د تعقيب كــ�ې او د

داســې علمــي او  دې پر gــاى چــې د بنس� سم ليكل شوى دى او چاليكيل دي، د
ترشېح او تحليل لپاره يې له علمي او تحقيقي داليلو >خــه كــار  فلسفي موضوعاتو د

يــې رسه لــه خپلــو علمــي قضــاوتونو >رگنــد  عل�وو او پوهــانو نظــر اخيستى واى او د
همــدې اثــر  اخيســتى دى.( د  تصور >خه يــې كــار واى، له خپل عندي نظر او یك� 

  )مخ ۲۹
اخــالق  عــرo ليكــوال الشــيخ عبــدالقادراملغرo د د دا :مكارم االخــالق -۱۰
 پ(تو ژباړه ده، چې ديني، nولنيزه او اخالقي من5پانگه لري.  والوحيات

 مــه بشــپ�ه كــ�ې وه، خــو د ۱۳ميزان پــه  ل د ۱۲۱۸ استاد ددې كتاب ژباړه د
ورgپا�ې په مرســته او بيــا پــه  هېواد د ل د ۱۳۴۳چاپ او خپراوي وار ورته يو gل په 

  په مyو ورغى.   پوهنتون كتاب_انگې (ور كې دپې
nــولنيزو، ســيايس او ادo ســلو ليكنــو او  دا داســتاد خــادم د ا:نــوې رQــ  -۱۱ 

هېــواد پــه خپرونــو كــې خپــره  مضامينو nولگه ده، چې وخت پر وخت پــه خــوره بqــه د
 دې اثـــر اهـــداء: د ل كـــې چـــاپ شـــوه. ۱۳۴۳شـــوې ده، پـــه بشـــپ�ه توگـــه پـــه 

يادونې ده چې په  د پېلوgې كار كوي. لنيز تور�ونو لپاره نن هم دnو  نوې ر�ا زموږ د
اســتاد   مــخ ۳۸۹نــومې ليكنــه  قام نوم نــه دى. نوې ر�ا كې پ(تون ملت نوم دى، د

  .الفت ليكنه ده
مخونو كې خپــور شــوى اثــر دپ(ــتنو  ۱۰۳دا په  :لرغوT پSتانه قومونه -۱۲

خپلــه داســې وړانــدې ه vيز يې استاد پپر سyه، آر او بنس� يوه ژوره >ې�نه ده، چې لن
  ك�ى دى:

  .دكابل شاهان -۱
ســاك او پــارت وروري، ســاك او  د  يفتليان، كوشــانيان، اســكايان، پارتيــان  -۲ 

  كايس ولس او پارÖ قبيلې.
  ل كال په پې(ور كې چاپ شوه. ۱۳۵۳دا رساله په 

مولينــا  اهــداء – ۱۳۵۶  نظــم –مخه  ۲۲ –وړوكچه  د  >انگې پ(تون سyه او د 
خپله ه عبدالحميد افغاt ته د رسالې په باب په مخكينو خربو كې ليكوال او شاعر پ
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  وايي:
پــه اړه  پ(ــتو او پ(ــتونولX دا رساله د ((دپ(تون سyه او >انگې)) تاســې تــه د

  يوه لنvه اج�يل خاكه در وړاندې كوي.
من5نــي لــه  پېژندلو او پ(تون د دې لنvيز لوستل د هر هغه چا لپاره، چې د د 

 عالقه لري، رضوري دي، نــو كــه هــر >ــوك غــواړي چــې د  رسه رشق او من5ني اسيا
دغو مسايلو په باب، چې دلته ورتــه اشــارې شــوې، زيــات مســتدل معلومــات حاصــل 

زموږ نور كتابونه لكه علمي پ(ــتونويل، پ(ــتون او پ(ــتونويل، لرغــوt پ(ــتانه  ك�ي.
نوې الر ته دې رجوع وك�ي، تفصيل به هلتــه پ(تني تاريخپوهنه، نوې ر�ا او  قومونه،
  ومومي.

مــه هپــه دو  مــخ ۳~   د .پ(تون پر پ(ت، سyه او >انگو غ:ېــ:ي په دې پسې د 
مخونو كــې  ۱۲خپله پر پ(تنو زيات گ�ې:ي بيا په پاتې ه برخه كې تر پ(ت وروسته پ

  دپ(تنو تاريخ او افغاt نومې منظومې gاى شوي دي.
خــادم داينســتي  رباعيــات د  ا قيام الدين خادممولين د :نصوص الحكم -۱۳
ل پــه حليمــي  ۱۳۷۹په ړومبــي gــل پــه   مخونو كې پن5ه سوه nوكه ۲۶۶له خوا په 

  چاپ5ي كې چاپ شول.
يوه بې نومه ليكــوال لــه خــوا پــه شــپ:و  پ(تون مفكر په نامه د په رس كې يې د 

دوې >لــوريزې دي،   كتاب په هر مخ كې دوې بيا د مخونو كې يوه رسيزه راغلې ده.
  ته ريس. ۵۳۲چې nولې يې 

  كې وايي:ه لوم�ۍ >لوريزه يې حيات نومې:ي چې پ
ــــــــدار دى ــــــــوت دى او اقت ــــــــات ق   حي
ـــــــار دى ـــــــي زور او واك اختي ـــــــده گ  زن

 كــــې كامــــل ويه چــــى دا دوه >يــــزه پــــ
  هغـــــــــه واجـــــــــب دى پروردگـــــــــار دى

  

  وروستX دا يې داسې مشوره او دژوندانه اوبه نومې:ي:او    
 ســـــودا پرېـــــ:ده يـــــې دا كـــــه ســـــوداگر 

 كــــــه يــــــې مــــــاهر دا مــــــدعا پرېــــــ:ده
 كـــه ريالېســـت يـــې پ(ـــتون خـــو قـــام دى
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 ســـــال پرېـــــ:ده >لـــــه يـــــې وژنـــــې دا
                              + + +          

ـــــــــذاره ـــــــــد الره ده مشـــــــــكل گ  د ژون
 كــې دادى چــې تــه بــه درومــېه هو رشط پــ

 دژونـــــد اوبــــــه دي تپـــــه تيــــــاره كــــــې
  ومېخـــو كـــه نـــه درومـــې نـــو >ـــه بـــه مـــ

  

خــادم  nولگه هم د (مولينا قيام الدين خادم دشعرونو مجموعه) دا د :بلكا -۱۴  
ل  ۱۳۸۰مخونو كــې خپــره شــوې ده، چــې چــاپ كــال يــې  ۲۲۱دانستي له خوا په 

  دى.
كــار او  پر دې nولگه لوم�ى د cاغيل قتيل بلكا نومي ليكنــه راغلــې، ورپســې د

ظم راغىل دى، چــې اســتاذ يــې پــه پــاى استاد خادم يو قصيده ډوله ن د  الره په نامه
  كې ك(يل دي:

 دې جهان خاونده!)) له نظم >خه وروسته ليكــل شــوى دى. نظم د ((اى د دا 
اســتاد  د  د cــاغيل عبــدالهادي هــدايت ورپسې داستاد خادم پر >اروان نــومي اثــر

خادم شاعري او د ده نوې چاپ شوې ليكنــه را اخيســتل شــوې او بيــا دا gكــه چــې 
او افغان ولس نــومي نظمونــه دي،   دې جهان خاونده! شاعر زړه، اى د ، دپ(تون يم

 ۲۰داستاد خــادم ((بلكــا)) پيلېــ:ي او ورونــو لــه   ورپسې په بسم هللا الرحمن الرحيم
شاعري نظمونه، غزلې، قصيدې، nــوnې او >لــوريزې  شاعري، چې دا ېnولگ مخ نه د

پلــو معــارصو ملگــرو پــه بــاب خ غــوراوي او خوcــX پــه نيامــت د لري، چې دلته يې د
  و:ليكلې، يو >و بېلگې را اخل

   كامل مومند
 انگرېز نامراد تعليمه د

 پوه پ(تون چې دې عاقل ك�
 په مغرo تعليم ((ليگى)) شو
 خو پ(تو ادې فاضل ك�
 له نري رن5ه ممنون يم

 غ� مومند يې چې كامل ك�
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 لوى كرم و له اس�نه
  چې پ(توت يې مايل ك�

 Sتو ژبهحبيبي او پ  
 حبيبي په پ(تو ژبه نامور شو

 خر له خپله كاره الس په رس شواخو 
 خدايزده كوم ظاÃ ستومانه په خپل كار ك�

  پ(تو قلم يې كېـ(ود مرور شو د
 بختاV او پSتو 

 ژبې cه پوهې:ي بختاÏ په كار د
 پـ(تو گوري gورې:ي چې دا بد حال د

 زړه يې غواړي چې را گv يش په ميدان كې
  الفو حال چې وگوري ډارې:ياس د

 بېنوا پSتو د 
 بېنوا يش چې را ياده مې پ(تو د

 بهار سرتگو له رايش رسه گلونه د
 دادب په بې قدرۍ داسې خفه شم

  خوړين زړگى مې په سلگو كې په ژړا يش
  پايله

آثارو ارزونه)) نومې  دې نننX درنې غونvې سمبالگرو د ((استاد خادم د ماته د
تنگسې په پلمه او >ه د موضوع پ(ــې داوبوتــه  وخت د خو ما >ه درسليك راك�ى و، 

 په تيل كــې د  كولو په عذر او په دې چې په ارزونه كې كره ونه هم راgي، يا راتله، نو
پــه همــدې شــننيزه بيليــوگرافX ياكتاب(ــودنه  ش�شمو زرغونول لوى gيگرونه غواړي.

  ک�ي. اروا مې نه وي درنه هيله ده ستاسې خوا او دارواcاد خادم مې بسنه وك�ه.
   



 

    ١٤٥ 

  

  
  �ې�ندوی سمیله احمدزۍ

  
  په ان@یو کې د #?و د یادونو او فریادونو ان?ور

  
   لن�يز

د ادبپوهانو په وینا پ(تني وليس ادب او فولکلور تر ډېره د پ(تنو cــ5و د فکــر 
محصول دی، په دې ادب کې د 5cو د ژوند بېالبېلې خواوې منعکسې شوې دي او 

  ، لطیف او زړه سوانده احساس سپې_لې هېنداره ده. د دوی د نرم
د nولنپوهانو په وینا پ(تنې 5cې ډېر gلــه د احساســاتو او د nــولنې د ناســمو 
دودونو قرباt شــوې دي، چــې همــدغو بــې دودیــو دوی تــه د هــ� ژبــه ورکــ�ې او د 

  وليس ادب په یو چوکاټ کې یې د خپل زړه غوnه پرې پرانیستې ده.
یا  سندرو >خه یوه یې  هم د ان;X ســندرې دي چــې  پ(ــتني  له  دغو سندرو

5cمنو  د nولنیزو بې عدالتیو په پایله کــې د دې ســندرو پــه وســیله خپــل غــ: پورتــه 
  ک�ی او تر موږه یې را رسولی دی.

په دې مقاله کې د 5cمنو په هغو ناخوالو او ساندو بحث شوی چــې ډېــر gلــه 
  و کې هم له ډېره درده له خولې وgي.یې آن د خوcیو او خوشحالیو په مراسم

  رسیزه
وليس سندرې cکلې او ارزcتناکه برخه او د ولس د nولنیز ژوند ر�ــه بېل;ــه ده 

  پې�یو gلیديل او ترموږه را رسیديل دي.  -چې په پې�یو
دا سندرې د ولس د اړتیا له مخې رامن� ته شوي او د دوی له ژوند رسه اوږه پــه 

د ژونــد خــوږې او ترخــې، لــوړې او ژوړې، cــې او بــدې پــه  اوږه را روانې دي، د دوی
خپله سینه کې خوندي کوي، چــې د خوcــیو او خوشــحالیو پــه وخــت کــې د مســتو 
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سندرو په توKه رشن;هار کوي  اود خوXc اظهار پرې کوي .همدارن;ه د خپلو غمونــو 
  . او ما�ونو په دوران کې بیا د دردونکو ساندو په توKه دروند غم cکاره کوي

دغه سندرې چې بېالبېلې برخې لري لکه: لنvۍ، رسوکې، غــاړې، ســاندې، د 
ات[ نارې، ان;X او داسې نوردا nولې تر ډېره د 5cو له خوا ویل شــوې دي او د دوی 
د ژوند د بېالبېلو خواوو ان5ور وړاندې کوي.  زه چې پــر کــومې موضــوع لیکــل غــواړم 

ناوې د ژړا سندرې زموږ په nولنه کې لــه هغه  ان;X دي،ان;X یا په بله ژبه د پ(تنې 
  ډېرې پخوا زمانېراهیسې  دود دی.

په دې سندرو کــې پ(ــتنې cــ5ې  د یــو خــاص حالــت او کیفیــت او gــان;�ي  
ملحوظاتو تر اثر الندې د خپل احساس او زړه خربې تــر خــولې را بــايس او تــر مــوږه 

  یې را رسوي.  
ه چې  تکلفــي او ا بیان شوې دپه  ان;یو کې د پ(تني 5cو د ژوند رcتینې خو 

  . تصنعي بqه نه لري
  د �ې�نې اهمیت او مربمیت

د دې موضوع اهمیت  او مربمیــت پــه دې کــې دی وليســ ســندرې تــر ډېــره د 
5cو د نرم او لطیف احساس زې:نده دي او د دوی د ژوند، هیلــو، غوcــتنو، نــاخوالو، 

ډېــره دوی لــه  محرومیتونــو،  غمونو او د وررسه شوي ظلم او ناروا کیسې بیانوي او تــر
نادودو او ناروا دودونو >خه رس nکوي، نو ما هم په دې مقاله کې له  همــدغو ســندرو 
>خه یوه cکلې خو دردوونکې برخه (ان;X) انتخاب ک�ې تر >و د دې سندرو تر شــا 
د 5cو په غوcتنو، اهدافو او پيغامونــه خــرب شــو او د دوی د ژونــد ری(ــتیني حــاالت 

  درک ک�و. 
  د �ې�نې هدف

د دې موضوع له >ې�لو >خه هدف دادی، چې تر اوسه د وليســ ســندرو دغــې 
زړه راcکوونکې  برخې ته تر ډېره توجه نه ده شوې  او کومــه مفصــله لیکنــه او >ې�نــه 
پرې زما له نظره نه ده تېره شوې، همدارن;ه  ما په دې برخه کې د خلکو له خولــو نــه 

سندرې را nولې ک�ي، چې ال پرې  تــر اوســه چــا کــار gېنې  هغه نوې او په زړه پورې 
نــه دی کــ�ی او دا ســندرې زمــوږ د ولــس د دود، دســتور او ثقافــت cــه cــکارندویي 

  کوي.
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  د �ې�نې میتود
د په دې >ې�نې کې له تحلیيل او ترشیحي میتود >خه کار اخیســتل شــوی او 

یح رسه یــې ړتیا پر مهال مې مرکې هم ک�ي چې د موضوع لــه تفصــیل او cــې ترشــا
  yKه ک�ې ده.

  د �ې�نې پو�تنې
  په دې >ې�نه کې ه_ه شوې چې الندې پوcتنې gواب يش:

ولې پ(تنې 5cې د واده په ورځ د خنــدا او خوشــحالیو پــر gــای ویــر او ژړا  -۱
  کوي؟

  آیا چغیان او ان;X  یو مفهوم افاده کوي او که فرق کوي؟ -۲
(ــتنو cــ5و  پــه ژونــد کــې >ــومره د ان;یو تر شا پیغامونه او اهــداف د نــورو پ-۳

  موثر دي؟
  د یادونو او فریادونو انIور په انGیو کې د �Iو

ان;X د پ(تني وليس سندرو یو gان;�ی فورم دی چې gانته gــان;�ي شــکيل 
او موضوعي خصوصیات لري، دا سندرې تراژیدي بqــه لــري چــې نــاوې یــې د ژړا پــه 

  >پو کې په خاص آهن` او وزن وایي.
جوته ده تــر ډېــره د پ(ــتني نجونــو ودونــه  پــه خوcــه نــه وي د  لکه >ن;ه  چې

میندو، پلرونو او مرشــانو پــه خوcــه ودیــ:ي؛  نــو gکــه ناویــانې ناراضــه وي، احتجــاج 
کوي، په زړه کې یې غوnې وي، Kیلې لري او د خپل nول درد او دوک د cــکارولو الر 

  ایي.بللې وي او دا سندرې د gان;�ي ژړا په ترڅ کې و  » ان;X«یې 
په حقیقت کې ان;X د پ(تنې مېرمنو د دردېدلو زړونو دوک او نه تم کېدونکی 
فریاد دی چې د دوی قهر او غوصې د اوcکو په §جنو او د ژړا او ان;وال له >پــو رسه 

  مل شوې دي.
کلور هغه برخه ده چــې پــه خپــل چوکــاټ کــې يــو gــان;�ی لان;X د پ(تني فو 
 .سک(ت او جوړcت لري

شــته دا پــه ويــونکې  ه� پابنــدي نــېد ان;يو د مرسو په جوړcت ه په فني اعتبار
 او >ن;ــه  ک(ــې کېپــورې اړه لــري چــې خپــل جــذبات او احساســات پــه >ــو مرســو 

بيــا اوږدې وي. ان;ــX يــو gینــې او  ېان;X لنــg vېنې  دې خاطرپه  ، بيانوالی يش
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 ېخو د قــافي ، وي ېد رديف له قيد >خه ازاد اوتر ډېره  اهن` لري او  وزن gان;�ی 
   .موجوده وي هم په کېپابندي 

تر ډېره د ان;یو جوړcت د ات[ نارو ته ورته دی  او هر یــو یــې دوه مرســیز، درې 
  مخ)۳۲: ۱( مرسیز، >لور مرسیز او ان پن5ه مرسیز او تر دې زیات وي.

مرسۍ یې د مطلب تر بشپ�یدو پورې زیــاتی:ي، ان;ــX پــه بېالبېلــو ســیمو کــې 
ي چې د هوی سندرې، انکX، چغیان او  وردKو کې او�کي په نامــه بېالبېل نومونه لر 

  هم یادی:ي.
چغیــان د خپــل جوړcــت لــه پلــوه « رسمحقق زملی هېوادمل په دې اړه لیکــي:

دوه مرسیزې، درې مرسیزې او >لور مرسیزې دي او حتی تر دې زیــاتې مرســې هــم 
  مخ) ۷:۱۳لري. ( 

کلونــو وړانــدې   رخــه ده،  چــېې او خــوږه بکلور يــوه gــان;� لان;X د پ(تني فو 
 رارسېدلې ديپورې  پېل شوي او خوله په خوله تر موږ 

د ادبپوهانو په وینا ان;X لوم�ی gل په سن5رخېلو قبیلې کې ترالسه شوي، نــو 
gکه  د سن5رخېلو نارو په نوم یې هم شهرت موندلی  او وروسته بیــا نــورو gــایونو تــه 

  لې:دول شوې دي.
ز، احتجاجي، اخالقي، انتقادي، تاریخي، توصیفي دیني، ان;X   تر ډېره nولنی

 د cېرو، طنزیه، ویرنه د درد او ناهیلیو موضوعات را نغاړي. 

نجلX چاته ورکــ�ل  دا سندرې د پ(تني فولکلور یوه gان;�ې برخه ده کله چې
يش،   نودغه  نجلXله ه�غه وخــت >خــه د  ان;یــو  پــه جوړولــو فکــر کــوي او د واده 

ه چې د ناوې وړلو لپاره  ورا راgي نو ناوې د پــالر لــه کــوره د روانېــدو پــه ورgو کې کل
وخت کې د بېلتانه نارې وهي او د زړه خربې یې د دردونکو سندرو په ډول له خــولې 
راوgي او نورې ارمانجنې 5cې او همزولې یې هم وررسه ملې يش،  نــاوې پــه تخــت 

ي او خپل د مظلومیت اظهار کوي های،های رسه ان;X واي -ک(ېنوي او ناوې په وای
  او په ن:دې خپلوانوسختې نېوکې او خربې  کوي .     

د ان;یو د ویلو او وخت په اړه د پ(تو ژبې فولکلوریست لیکوال پروفیسور سیال 
  کاک� وایي:

د واده په سهار پ(تنه ناوې، په cکيل پسول او رن;ینــو جــامو پســوللې وي. دا «
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زولو په من� کې کیني او پــه دې ډول د ان;یــو ســندریزه Kل nیکری پر رس د خپلو هم
  دنیا آباده ک�ي. 

د بېلتانه په دې سختو شېبو کې پ(تنه ناوې نه یواgې په خپله ژاړي، بلکــې د 
خپلو سوزناکو ان;یو په وسیله  nول چاپیریال په ژړا راويل. پ(تنه ناوې خپلې دا ډول 

دې سندرو کې د آها، هو، آهــX او د سندرې په gان;�ي وزن او آهن` رسه وایي. په 
آبX احتجاجي کل�ت د یوې پ(تنې نــاوې د خــورا خوږمنــو احساســاتو cــکارندویي 

  کوي.
دا سندرې په یوه gان;�ي آهنــ` پیلیــ:ي او لــه کــوم ســاز و رسود پرتــه د ژړا د 
  پیل gان;�ی انداز دی چې ل: وروسته ورپسې منظومې ان;X اوریدل کېدای يش.

خــو دومــره ويــالی شــو  یو د رامن� ته کېدو زمانه نه شو nاکلی، که >ه هم د ان;
یعنــې د وليســ ادب د دغــې  ،رسه ســم پیــل شــوې دهودونــو لــه چې د ان;يو سلسله 

ر دغــه برخــه  کلــو لد پ(ــتني فو  پان;ې رسچینه له پ(تني ودونو >خه اخیستل کی:ي.
. پــه اړيرانغــ د cــ5ينه پ(ــتني احساســاتو ډول ډول ان5ورونــه پــه خپلــه غېــ:ه کــې 

هــم د ولــور  په ترڅ کې يو نادودو ان5ورونو کې له پ(تني 5cو رسه د تر رسه شوو و دغ
تــر  cــکاره ډول ډېــر پــه  زیــاتی دغــه چې حساسو پ(تنو 5cو وېروونکی ان5ور دی، 

لکه په النــدې ان;ــX کــې  :سيم ک�ی دی او موږ يې په ان;يو کې له ورايه ليدالی شو
 د یوې پ(تنې 5cې فریاد:

 وره ان;ار پر  ېخو ن ېد سپين

 ن�ې:ي بوری بازار ېو د

 لکه مينايم تل په چغار

 يم ظاÃ پالر ې چې خر>ه ک� 

 >ه به يې کومه که وي رسدار

  : رادیویي مرکه)۶( پرهار هنه مي جوړې:ي د زړ 
همدارن;ه د ولور په مقابل کې د نجلX ورک�ه او په نوي کور کې خپله ناخوcــي 

  او محرومیت داسې بیانوي:
  ه په خپل کور کې وم په راحتز 

  بابک خر>ه ک�م په ډېر دولت
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  په پردي کور کې مې نه شته عزت
 مخ) ۳۲: ۱خود به ژړا ک�م په هر ساعت ( 

یا هم په الندې ان;X کې یــو هــوس پلــوی  پــالر د دوهــم واده لپــاره خپلــه لــور 
 قرباt کوي او دغه مظلومه نجلX د پیسو په بدل کــې دهغــې د  خوcــې پــر خــالف
چاته ورکوي، دا   نجلX هم د خپل د تور برخلیک په ویر کې    د بېوســX چیغــې پــه 

  دې توKه >رKندوي:
ـــــــــه ـــــــــک اخیســـــــــتي شـــــــــنه بنvلون   باب
ــــــــــــه   د بــــــــــــل واده دی وینــــــــــــي خوبون
  زه یــــــــــم روانــــــــــه خــــــــــايل الســــــــــونه
ـــــه   نـــــه مـــــې کـــــايل شـــــته نـــــه مـــــې بوnون
ـــــــــه ـــــــــل پینون ـــــــــل دی دب ـــــــــ�ۍ د ب   تک
ـــــــــه ـــــــــه زه پیغورون ـــــــــه ب ـــــــــر قیامت   وړم ت

  زمـــــــــا زر مرKونــــــــــهتـــــــــرودغيل شـــــــــه 
ــــــــــه ــــــــــل کفنون ــــــــــوي خپ   ســــــــــ�ی رغ
ــــــــــان ــــــــــژه ارم ــــــــــه دې خې ــــــــــه م   بابک
  خر>ـــــــــه دې کـــــــــ�م لکـــــــــه حیـــــــــوان
ــــــــان ــــــــه دې جه ــــــــی پ ــــــــور دې راک   پېغ

  یـــویي مرکـــه)ډ: را۶تـــا بـــه لوnـــو راوړ ایـــ�ن   ( 
په ان;یو کې پ(تنې  په پالر او نورو هغو خپلوانو چــې د دې  پــه برخلیــک کــې   

  وي،  لکه:الس لري رسا Kوزارونه کوي  او زړه پرې تش
Xد ســـــــپینې خـــــــونې تـــــــر مـــــــخ مـــــــاخ  
Xبابکـــــــه زهـــــــر دې ســـــــه زمـــــــا روپـــــــ  
Xــــــــوپ n ــــــــه وړمــــــــه د غــــــــم ــــــــر رس ب   پ
Xپـــــــه پ(ـــــــو بـــــــه وړمـــــــه د ویـــــــر کپـــــــ  
  د ســـــــپینې خـــــــونې پـــــــه وره یـــــــې تـــــــ�م
ــــــــم ــــــــوغي وه ــــــــه ب ــــــــود ب   پ(ــــــــتنو خ
ـــــــــــوم ـــــــــــې ک ـــــــــــه بابکـــــــــــه Kیل   زه ل
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ـــــې خـــــوړم ـــــوم وی ـــــنې روپـــــX س ـــــن ش   ن
ــــې درکــــی ــــه الس ک ــــر بــــوره الس مــــې پ   ت
  مــــــــا ویــــــــل تــــــــه بــــــــه رایــــــــج کــــــــی

  مــخ) ۲۴۰: ۵ا د ظــاملو پــه الس کــې ورکــی ( تــ
ان;X د 5cو هغه چیغه او فریاد دی چې د دوی د محرومیــت او بېــوزلX انتهــا   

  >رKندوي.الندې بیتونو کې دا موضوع  وKوړئ: 
  شینکX کوتره وم cورېدمه

  یومه نه چا کتمهـــــنه چا ن
  و nکي به پریو�هــــپه هر ی

  خ)م۳۳: ۱نن ناولده یې ک(ېستمه (
پ(ــتنه نــاوې خپــل غــم لــه  نــورو همزولــو رسه هــم رشیــک کــوي د دې پــر دې 
بدبختX نه یوازgې چې دا ژاړي بلکــې  نــورې cــ5ې او همزولــې یــې هــم د دې پــه 

  بخت د افسوس اوcکې تویوي:
  خورې هوی که غاړه لوی که

  ه والړ ديــــان درتــــــاKــــاک
  : رادیویي مرکه)۶اکاKانو زړونه لوی دي ( 

ډېرو پ(تنو سیمو کې دا رواج ده کله چې پ(تنه نجلX ودی:ي، نو نجلX تــه  په
یو gان;�ی تخت جوړوي او د ورور له لوري د نجلX پر رس د Kل تک�ۍ په نامه لوپyــه  
په رس کی:ي چې د رسسایه nکری هم ورته وایي، دا په دې معنا چې په دې نجلــX د 

Xیا کپ Xnپه پ(و کوي  چې په دې وخت کې  ورور سیوري تل وي او په پ(و یې چو
  یوه پېغله خپل د زړه فریاد د ورور په وړاندې داسې >رKندوي:

  �ه که د وار ک:ېـــــفالنی) وار ک(
  ه پ(و ک:يــــــــکپX غایتې نه پ

  :ېــــــپX وریـــــــته له هر یې ک
  اندې ک:يــــچې بله شپه یې راب

  ه م�و تېرومهــــــپه مو پــــــــــــش
  : رادیویي مرکه)۶زه به په ظاg Ãان رسومه  ( 
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    ١٥٢ 

په دې ان;X کې د یوې نجلX د ناخوXc او نارضــایتX انتهــا Kــورو  لکــه چــې  
ناوې خپل ورور ته وایي کپX تن;ــې دي مــه را پ(ــو کــوه، تــا خــو زمــا د رضــا خــالف  
او ورک�ې یم  اوس راباندې دا تن;ې  کپX هم  په زوره په پ(و کوې، نــو پــه ســوېو ژړا 

ان;وال کې وایي: ته غم مه کوه  زه بله شپه په تا نه کوم شپه مې دې په م�و ويش خــو 
  په تا نه.

یا هم په الندې ان;یو کې یوه 5cه د خپل  پالر د کور ارمــان کــوي او لــه  نــوي 
  کور >خه خپله کرکه او ناخوcي >رکندوي:

  سپینه nیکریه، کپن مې ته سې
  ېن;ه کمیسه آزاد به نه ســـــــت

  : وېب)۲د بابا کوره پیدا به نه سې (
همدارن;ه په الندې  ان;یو کې پ(تنې 5cې په ناروا دودونو په زغــرده Kوزارونــه 

  ک�ې دي اوهم  د خپل تیاره ژوند په تورنو کسانو یې هم  د ویر ناره ک�ې ده:
  ېنې خونې پر وره، دودونهــــد سپ

  هـلونـــاد دي، په رسه Kـــــوالت آب
  مونهـر غــبار دي د ویـــــــپر ما ام

  رتKې تورې نه رسه السونهـــــنه س
  رونهــمرKي دې وخوري داسې توب

  ونهـدام Kایــــــه غوږو اوري مـــــپ
  : وېب)۲پر خپل بخت ژاړي دا خوارې  نجونه (

  بله بېل;ه:
  ونې پر وره غنمــــینې خــــد سپ

  نمــــــــــــرابره پر وره کېـــــــزه ب
  کې پر دربار کومــــوال دمــــــس

  یان یادومــــــــات اجــــــــداره پ
  ه سمــــــــدرې له روانــــــزه د ای

 مخونه) ۱۰۶-۱۰۵: ۸پردۍ ن�اندې نه خپلوم  ( 

 رې دي مصنوعي رن;ارن;يو >خه ل او تهذيب ي له نو  وKورئ الندې  ان;X چې 
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>ن;ــه بې انصافX پرده  >خه د  پېغلو  و ستنالو و اوسېدونک له    کې او کلیو  په غرونو
او د دوی د پالر، مرش ورور او یا هم د کورنX د بل مســوول کــس  کوي ېلر په  زغرده 

 بې دودۍ >ن;ه بیانوي.

 ړا روا دهژ اړه،ژ ي مه یاـــي کــــــخل

 مه خوا دهــــجونو په نيــــخندا د ن

 ار دیهــو ســـــي ېد پالر پر کور م

 >وړيدن` Kران دی و Kورستان ته

  مخ) ۱۶: ۳( د Kور ستانه بيا ختن` Kران دی
 خپله بېــوزيل،  ي:د >ې�يل د  خپل ژوند ډېر اړخونه 5cو په ان;يو کې  ېپ(تن
 مــذهبي مرشــان، دینــې او  يو شمېر ناخوالو رسه رسه يې له او همدارن;ه nولنيز جرب 

احکــامو او فقهــي د رشعــي  ، ماليان هم نه دي پري(ي چې هغوی داســالمي اصــولو
ی د نکــاح پــر وخــت الس پورتــه کــ�  ېپر gای تش د دود، دستور، رواج له مخــوواړتيا
 هدا نه Kوري چې زوم د ناوې د رشعي اصولو مطابق وړ دی که نه. gکه نــو پوهــ دی،

 :خپل جذبات دا ډول بيانوير وړاندې پ(تنه په ان;X کې د دغه ظلم پ

ــــپين ــــون ېد س ــــنم ېخ ــــر وره غ   پ
ـــــــ ـــــــوترهیش ـــــــوتم نکX ک   وم وال

  وتمېـــــپـــــر هـــــره پا�ـــــه بـــــه پر
ـــــــدم هز  ـــــــه وېرې ـــــــه باچـــــــا ن   ل

ـــ ـــې ډک ک ـــک ي ـــتمو  ئتوپ   ې ويش
  په مــ�ه يــې نــه کــ�م رن5ــوره يــې کــ�م
ــــ�م ــــې اړه ک ــــه ي ــــه ت ــــوی کال   و ل

ــــ�م هز  ــــه cــــ�ې ک ــــا ت ــــال اک   و م
 : وېب)۲(به تر مرKه اوسوز کوم هز 

لــه یــوې پ(ــتنې cــ5ې رسه د  شــوې  اصولو خالف د رشعي په همدې ترتیب 
 په اړه  دا ډول اشاره کوي او د بېوسX چیغې وهي:  ناروا

ــه رسکــې برې(ــنا   دا د ســپ� غــره پ
  پ(ـــــتنو وکـــــX حـــــال لـــــه مـــــال
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ــــذهب يــــم ورتــــه روا ــــه کــــم م   پ
 : وېب)۲يم دی مه اکا ( زه يې ورېره 

پــاره بــه لچــې د واده کولــو  یدا يو منلی حقيقت داو انساn tولنې د اسالمي 
له بده مرغه پــه پ(ــتني nولنــه کــې د هلــک او  ، خوهلک او نجيل رضایت رشط ويد

نجلX په gان;�ې توKه د نجلX رضا او خوcــX تــه نــه کتــل کیــ:ي  او د خوcــي پــر 
کی:ي البته زموږ په nولنه کې دا کومه نوې یــا د سپ� ږيري ته واده خالف یې زاړه او 

حیرانتیــا خــربه gکــه نــه ده چــې تــر دې وړانــدې هــم ډېــرې نجــونې ســپین ږیــرو او 
ډاKانو ته د gینو مالحظو او پیسو په خاطر واده شــوې دي. چــې لــه بــده مرغــه تــر بو 

اوسه هم gای gای دا ناسم دودونــه تــر ســرتKو کیــ:ي، چــې النــدې ان;ــX یــې cــه 
 سپیناوی کوالی يش:

  زړه کــــه رابــــد دی د الال رابــــد دی
  زړه کــه راcــه دی د بابــا راcــه دی
  یپــه مــاهي غوcــتی د gــان واده د

  ی و کچــــــــــارۍو تربــــــــــور و ودر 
ــــvئ ــــورې >ن ــــئ ت ــــک رواخل   nوپ
 دی مه نيکه دی زه يې ملس' ( ماخذ)

  یا هم  په الندې لنvۍ کې دغه احتجاج Kورو:
  په سپینه ږېره دومره مینه

  )۲۲: ص۳په سرتKو ړوند شې د ملسX پر gای دې یمه  ( 
پر ب[ باندې د خور او لور ودول یوه بله تراژیدي ده، زموږ پــه nولنــه کــې gینــې 

نه دوه، درې او یا >لور 5cې لري او دا 5cې اک¦ه پــه نومــوړي ســ�ي بانــدې د ناری
دوی لــه خوcــې او رضــایت پرتــه پــه زور واده شــوې وي، پــه النــدې ان;ــX کــې دغــه 

  نارضایتي او عدم توافق یوې پ(تنې ناوې داسې بیان ک�ی دی:
ــاره ــې ی ــخ م ــر م ــونې پ   د ســپینې خ
ــــــه ــــــه دې ده مې�ان   ظاملــــــه کوم

  پــه nوپـــک دواړهمــوږ دی ویشــتلی 
  تـــر مـــا بـــه دا وي پـــه gـــان اریانـــه 

۱۵۴ 
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  مخ)۴:۳(
د پ(تنې nولنې په gينو ناوړه رواجونــو او دودو  دســتور کــې دا جــواز هــم شــته 
چې وړې او ماشومې نجونې واده ک�ي، چې   پ(تنه ناوې په دې نــاوړه عمــل داســې 

  اعرتاض کوي.
ــــه ازاره ــــا وچ مــــه ســــې زمــــا ل   باب
ــــاړه ــــر غ ــــري پ ــــی د نغ Kــــه لر   لک

  ه د نــــه لويــــه کــــم نــــه هوcــــيارهز 
  پــــه پــــردي کــــورکې بــــه يــــم اريانــــه 

 مخ) ۳: ۴( 

وروونکي cــ5و د پرديســg Xــ ېپه ان;يو کې د انســاt نفســياتو مطــابق پ(ــتن
دغــه یــادونې پــه gــوروونکي جــذباÖ کــ�و وړو کــې  ،هــم کــ�ي دي ېاحساس يــادون

 نغ(تل شوې دي:

ـــــه ـــــې ودون ـــــي رس ک ـــــر نيم   د ب
ـــــه ـــــه کتارون ـــــي پ gـــــان راو   مرغ

ــــــک ــــــالمونه باب ــــــ�ي دي س   ورک
ــايي ســالم يايــه پــر خــوار و لو�ــه   ي
ــــري ارمانونــــه ــــواري دي نــــه ل   خ
 Xپــه مــا پيســ کلــپ دي بــې کنجــ

  : وېب)۲( ورونه
دا چې پ(تنه ناوې تل په دې اړه فریاد کوي، خو بیا یې هم >وک نــه اوري نــو 

 له ډېره درده وایي:

ــــــه ــــــه غ:وم ــــــان ب ــــــوا مرغ   د ه
ــــه ــــې کوم ــــه gين ــــال ب   د ادې ح

  ی وېــــره يــــې ک�مــــهبابــــا ظــــاÃ د
ــــه زه نــــه ورتــــه کومــــه   بخشــــش ب
  مامي يــايې چــپ کــه نــه چــپ کومــه
  نن مــې واک خپــل دی چــې و ژاړمــه
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ــــه ــــي وهم ــــه چېغ ــــو ب ــــر هغ   زه ت
  چـــې لــــه بابــــا لـــه کــــوnې و�ــــه
  مــــخ بــــه راپــــ� کــــم وبــــه درمــــه
  >ـــه وکـــم خدايـــه چـــاره ده کمـــه؟ 

 : وېب)۲(

د زيــات رقــم پــه د ولور لــه ظاملانــه دود چــې همدارن;ه په الندې ان;یو کې هم 
نــا ســیال سته نجلX پر يوه معذوره، اتياکلن ســپ� ږيــري يــا يــو یبدل کې يوه cه cا

 ودی:ي، یادونه شوې ده:ته  س�ي 

ـــه ـــر وره دودون ـــونې پ ـــپينې خ   د س
ـــه ـــاړه آهون ـــې وزي س ـــه م ـــر خول   ت
ـــه  ـــه ورو� ـــه م ـــه ادې شـــته ن ـــه م   ن

 مخ)۱۰۵: ۸(

پ(ــتنې نجلــX  ناخوcــي   همدارن;ه الندې ان;X هم  له  پالر او مور نه د یــوې
او Kېلې >رKندوي  چې د دې له ژوند او برخلیک رسه یې لــوبې کــ�ې دي  او د دې 

 خوcه یې  په پام کې نه ده نیولې: 

  ادکــــې وخــــورې د Kوتــــو ســــتوري
  د Kوتــو ســتوري د ســرتKو ســتوري
Ãپـــــه لـــــوړ ســـــهار دې تيـــــارو  

ـــه  ـــوري لک ـــه ل ـــې پ ـــاجي د مک   ح
 حاجي ال cه دی حج يې قبول يش

ــا ــه م ــدي ږغــل يش  پ ــورې ن�ان ــه ن   ب
 : وېب)۲(

همدارن;ه یو بل ناوړه دود چې په پ(تني سیمو کې رواج لري هغه په بــدو کــې 
د لور یا خور  ورک�ه ده،  که >ه هم تر ډېره دوی دغه کــار د یــوې دcــمنX لــه من5ــه 

خو په بدو  بدله يش، ۍدا وي چې دا بدي په خپلو یې  مقصد وړلو  په موخه کوي او 
دوی تــر  نــاروا  کېــ:ي او  په هغو کــور کــې  ډېــره  رسه ونجونو ورکول شو  دغو کې له  

 دې رسی:ي چې مرKي ته تر ژوند ترجیح ورک�ي:
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  د ســـپينې خـــونې تـــر مـــخ غــــنم
ــــوم ــــه ن ــــيبه ورک دې س ــــا نص   زم
ــــم ــــمه ک ــــ:و وزو دې زه س ــــه مي   ل
ـــا زه ژوبلـــه شـــوم ـــد کـــا کـــو وک   ب
ـــم ـــ�ې ي ـــې ورک ـــدي ک ـــه ب   چـــې پ
ـــه ن_ـــا کـــې خلکـــو ـــا پ   د ډول رسن

 مخ) ۳۱: ۳حالليدو له به زه ورgم ( 

هغــه چــې  پــه النــدې ان;ــX کــې هــم د یــو بــل gــورونکي دود یادونــه شــوې  
د بـــدل دود دی بـــدل پـــه پ(ـــتني ســـیمو کـــې ډېـــر رواج لـــري، همدارن;ـــه  پـــه 
ــور،  ــه کــوره زی ــالر ل ــه د پ ــاوې ت ــو ن ــ:ي، ن ــاوې ودی ــه چــې ن ــه کــې کل پ(ــتني nولن

ې کومــه نــاوې یــاد دود پــوره نــه کــ�ي نــو کــايل او دکــور ســامان ورکــوي او کــه چېــر 
د خرســ کــور کــې ورتــه پېغــور ورکــول کیــ:ي او پــه  بــدل کــې لــه  ورکــ�ې نــاوې یــا 

ــاتې کیــ:ي. پ(ــتنې نجــوt  بــدل Kــ�ې  رسه پرتلــه کيــ:ي او د عمــر پېغــور ورتــه پ
 :باب هم داسې اواز کوي ه دې پ

Xد ســـپينې خـــونې تـــر مـــخ مـــاخ  
  بابــــــا ور کــــــ�ې يــــــم پــــــر رسۍ

ــــې راو ــــا ي ــــه م ــــاوکXپ ــــه ن c ړه  
Xـــه نيـــالc ـــر ـــه پ ـــو ل ـــې ن   کـــې ي
  اوس مــــا وربــــايس ســــخته Kــــ�ۍ
Xنــه مــې بال(ــت ســته نــه مــې نيــال  
Xــــولn پېغــــور بــــه راکــــي پــــردۍ  
Xيـــايې >ـــه در وکـــو بابـــا مـــورک  
Xجـــواب بـــه >ـــه کـــ�م زه خـــوارک   

  مخ) ۲۴۰: ۴( 
همدارن;ه کله چې ناوې جوړه یا سین;ار يش او د زوم کورنX د نــاوې بېولــو تــه 

ناوې همزولې او پېغلې  د دې په بېلتون کې ســوې چیغــې، فریادونــه پــه  رايش، نو د
  غریو او نیويل آواز کوي:
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  ســـــــپین وکـــــــاږه خـــــــورې د رسو دې وار دی
  خرس KنX دې راغله د دریا آواز یې درزهار دی

په پای کې به د ان;یو >و بېل;ې رواخلو چې په هغو کې د پ(تنې ناوې هېلې، 
  جات او �ایالت له ورایه cکاری:ي:احساسات، اعرتاضونه، احتجا

ــــــاټ والره ــــــه چوک ــــــوnې پ   دا دک
  اللکـــــه راســـــه مـــــا کـــــه حاللـــــه
په اوس �Kۍ یم په مــرګ خوشــحاله 

  مخ)۴:۳(
ـــــ:دۍ ـــــه کی ـــــم ل ـــــې راووت   زه س
  یــــو >ــــومې وکــــې ســــوې بــــوغې
ــــارۍ ــــدې وې وۍ کج ــــرو بن   د ترب
X;وپـــک وو لیاشـــتې لـــونn لیـــاتور  
ــه ــه تربرون ــو >ــه ســو هغ   اوس خــو ن

  ل تالکونــــهســــوې دوی پــــه واچــــو 
  ســـې تـــا بـــه نـــه وړی پـــردی مرونـــه
ــــر Kریوانونــــه ــــوي پ ــــکې توی cاو  
ـــه  ـــدې پلرون ـــاÖ مین ـــر شـــامې پ ت

  مخ)۴:۳(
  مـــــا مـــــې راکـــــه دواړه الســـــونه
ــه ــینکي خالون ــو دې ش ــر الس ــتا پ   س
  تـــا خـــو لیـــديل پـــردي Kوزارونـــه
  کـــــ:ې خـــــربې کـــــاږه Kایونـــــه
ـــ�ې پـــر زړه داغونـــه  ـــه بـــه راک   مات

 مخ) ۳: ۴( 

ک�و په دې توKه په ان;یو کــې د پ(ــتنو مېرمنــو د بېوســیو، نو که دا خربه راnوله 
ناخوالو، محرومیتونو، سویو چیغو او دردونــو کیســې بیــان شــوې دي  چــې د واده پــه 
ورځ یې ناوکX په سوز او Kداز رسه وایي  او د هغو  ناوړو دودونو یادونه کوي، چــې  د 
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  نوموړې  په ژوند کې د بدمرغیو المل شوې دي.
  پایله

X;ــکونکې برخــه ده د پ(ــتني  انcــکلې او زړه راc چې د پ(تني فولکلور یــوه
5cمنو  رcتینې عکايس یې ک�ې ده په دې سندرو کې پ(تنې پرې له  شــوي ظلــم 
او ناخوالو >خه  پرده پورته کوي او په زغرده په هغو کسانو چې د دې پر  وړاندې یــې 

غــ: پورتــه کــ�ی  او پــه  ظلم ک�ی دی او د دې د ژوند د بد مرغX سبب Kرزېديل دي
  خپل تو ر برخلیک یې تورن qKيل دي.

په دې ســندرو کــې پ(ــتنې پــر خپلــو نــاخوالو او محرومیــت د بېــويس اوcــکې 
تویوي او د هغو ناوړو دودونو پر وړاندې د اعرتاض غ: پورته کوي چې د 5cو پر ژونــد 

غ: په غریــو  یې تور سیوری غورgولی . دا سندرې ناویانې په ژړغوt، سوي او لوغ�ن
او غم رسه وایي اوله خپل برخلیک >خه نارضایتي cکاره کوي. په هر حال: ان;X را    
ته ورته gان;�نې لري چــې د nولــو gــان;�نو بیــانول د دې لیکنــې لــه حوصــلې >خــه 
وتلې خربه ده، خو زه به خپلې خربې د الندې ان;X په راوړلــو رسه ختمــې کــ�م، خــو 

ته توجه ويش او زموږ درنې خویندې د نــوو غوcــتنو پــه هیله ده چې دې برخې ته زیا
  ر�ا کې نوې ان;X چې ال هم په gينو سیمو کې شته راnولې او خوندي ک�ي.

ـــه ـــه وره دودون ـــولې پ ـــپېنې خ   د س
ـــه ـــي رودون ـــل خ�ک ـــه راغل ـــه پاس   ل
  پــــر رس یــــې راوړل د مــــ�و هدونــــه
  ورتــــــه والړې بــــــې پلــــــرو لو�ــــــه

  )۴:۳اوcکې >_ی:ي پر Kریوانونه (
  مأخذونه
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  عبداالحدمنXل�ې�ندوی 

  

  په پ(تني فولکلور Bولونې او Aې�نې کې 
  د ختي?پوهانو ون8ه

  
  لن�يز

ده چــې د  وري او وليس ادب د پ(تون nرب هغه لويه معنوي شتمنيلپ(تو فولک
دوی ژوند، ژواک، nولنيز تعامالت او ک�ه وړه ترې روcانه معلومې:ي، نــو ختي5پوهــان 
چې کله هم دې خاورې ته را غيل لوم�ۍ ه_ه يې د پ(ــتون ولــس پــه مــزاج د gــان 

کلــوري روايــاتو او کلتــور >خــه cــه لچې هغــه د پ(ــتني ولــس لــه فو  ده پوهولو ک�ې
  ور د را nولولو ک�ی دی.لفولک >رKندې:ي، نو لوم�ی کوc¥ يې د پ(تني

په دې مقاله کې د ختي5پوهانو په فولکلوريکو >ې�نو ر�ا اچول شوې، د هغــوی 
چارې په جامع  ډول ارزول شوي، کره او ناکره برخو تــه يــې اشــاره شــوې ده، پــه دې 

 برخه کې د دوی ه_ې او تېروتنې دواړه په Kوته شوي دي.
  رسيزه

ان;ريزي cکيالک;ر د خپلــو اســتع�ري موخــو د اتلسمې پي�ۍ په وروستيو کې 
او هدفونو تررسه کولو لپاره لوم�ی د هند پراخو ســيمو تــه راغلــل، هغــه يــې پــه خپلــو 
استع�ري لوموکې راcکيل ک� او بيا د خپلــو همــدې شــومو موخــو د غ5ولــو لپــاره د 
نو لرې پ(تونخوا له الرې افغانستان ته راغلل او چې کله يې په دې سيمو کې د پ(ت

ــو د دې ولــس پــر تــاريخ، فرهنــ`،  ــه پان;ــه وليدلــه، ن دکلتــور او فولکلــور دغــه بvاي
احساساتو او عقايدو بانــدې د پوهېــدو او خپرېــدو لپــاره ورتــه ډېــره غــوره او اغيزناکــه 
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وسيله د پ(تنو دکلتور او فولکلور مطالعه cکاره شوه، نو gکه يې د هغــو پــه راnولولــو 
  او >ې�لو الس پورې ک�.

فولکلــوري ادب نــور تــوکي او برخــې يــې راnــولې  ميل او تاريخي روايــات او د وليس
ک�ې، هر اړخيزې >ې�نې او سپ�نې يې پرې وک�ې او هغــه يــې دgــان;�و کتــابونو او nول;ــو 

  .لپه بqه چاپ او خپاره ک� 
رسه له دې چې دوی دا کار دخپلو استع�ري موخو او هــدفونو لپــاره کــاوه، پــه 

د افغانانو اسالمي او ميل روحيه، ژوند دود او عنعنې معلومولې، دې وسيله يې gانته 
خو پ(تنو ته يې دا yKه ورسېدله چې د فولکلور او وليس ادب يوه برخه خوندي شــوه 
او هم دفولکلور ارزcت او اهميت ته د gينو افغاt ليکوالو او >ې�ونکو پام  واوcــت، 

رصه طريقــه د فولکلــور د راnولــونې، پر nولولو او خوندي کولو يــې پيــل وکــ� او پــه معــا
  >ې�نې او تحليل چارې  پيل شوې.

مخکې له دې چې  د پ(تو ژبې پر فولکلوري ادب او په gان;�ې توKه د وليســ  
ادب د اصــنافو د راnولولــو، >ې�لــو او خپرولــو پــه اړه د ختي5پوهانو(مسترشــقينو) پــر 

ق (ختي5پــوه) کلمــې پــه کارونو او ادo خدمتونو >ه ووايــو، لــوم�ی غــواړم د مسترشــ 
لغوي او اصطالحي معنا لنv بحث وک�م، gکه چې د دې موضع لنــv وضــاحت بــه لــه 

  موږ رسه  تر بحث الندې موضوع  په >ې�نه او سپ�نه کې پوره  مرسته وک�ي.
  اهميت او مربميت د �ې�نې

په دې کې دی چې تر اوسه د ختي5پوهــانو لــه فولکلــوري آثــارو >خــه پر©انــه 
ل کې:ي خو د هغوی پر فولکلوري موادو پراخه  او بشپ�ه تنقيدي کتنه نــه yKه اخيست

ده شــوې، پــه دې اړه مــې د gينــو پوهــانو نظريــات، تحليلونــه او قضــاوتونه لــه خپلــو 
نظرياتو رسه د >ې�نېزې مقالې د موضوع د اثبات لپاره وړاندې ک�ي، gکه چــې ډېــر  

وي، نو دلته الزمه و qKل شــوه چــې پ(تو پوهان د ختي5پوهانو نظرياتو ته ترجيح ورک
د ختي5پوهانو چــارو تــه د درن(ــت تــر >نــ`؛ د هغــوی د کــارونو نيم;�تياوتــه هــم د 

  پوهانو توجه را واړول يش.
  د �ې�نې موخه

لکه >رن;ه چې معلومه ده، د پ(تو وليس ادبياتو د ثبت، nولولو، خونــدي کولــو 
ې دوی د دې ژبــې اصــيل او شننې چار لوم�ي gل ختي5پوهانو پيل ک�ې، خو داچــ
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ويونکي نه وو او بل د خپلو موخــو لپــاره يــې دا کــار تــر رسه کــاوه، نــو د پ(ــتو وليســ 
ادبياتو او بديعي ادب ډېر توکي را nول ک�ي او په يوه بــل کــې يــې رسه Kــv کــ�ي، د 
دې مقالې موخه په دې کې ده، چې يــواgې د gتي5پوهــانو فولکلــوري >ې�نــو جــاج 

بعو تجزيه، تحليل او د فولکلوريکو توکــو او د هغــوی نيم;�تيــاوو اخيل چې د يادو منا
ته  په کې اشاره کول دي، تر >و >ې�ونکي د لوم�يــو منــابعو پــه توKــه پــه دقيــق ډول 

  yKه ترې پورته ک�ي.
  و�تنېد �ې�نې پ

  ختي5پوه چاته ويل کې:ي؟ -
  په دې مقاله کې د ختي5پوهانو په کومو چارو بحث کې:ي؟ -
  لور لوم�ی gل چا را nول ک�ی؟پ(تني فوک -
  ايا د ختي5پوهانو فولکلوري >ې�نو ته کره او پوره ويلی شو؟ -

  د �ې�نې مېتود
دغه >ې�نه د توضيحي، ترشيحي او انتقادي مېتودونو په ر�ا کې تــر رسه شــوې 

  ده.
  ختي5پوه چاته ويل کې:ي؟

. لــه مسترشق دعرo ژبې کلمه يا ويی دی چې رې(ه، جرړه يې (ش، ر، ق) ده
دې جرړې نه دعرo قاعدې مطابق ډېر لفظونه جوړې:ي، لکه: رشق، رشقــاً، شــارقه، 
ترشق، ارشق، رشقــه، مرشــق، مرشــقي، مرشــيق، استرشــاق، مسترشــق او نــور. د دې 
لفظونو په معناوو کې د ملر، ملر ختي� ،ملر خاته او روcانتيا معنا شاملې دي، يعنې 

رتــه چــې ملــر >�يکــه وهــي او دغــه gايونــه يــا هغه gايونه، عالقې يا ملکونه دي، چې
  ملکونه روcانه کوي.

په بله وينا، په خاص ډول دلوېدي5و يا غرo اروپايي ملکونو هغه شــمېر پوهــان 
او >ې�ونکي، چې د آســيايي هېوادونــو او قومونــو پــه بــاب يــې د تــاريخ پــه اوږدو کــې 

نوم کــارول شــوی،  ليکنې او >ې�نې ک�ي دي، هغوی ته دختي5پوهانو يا مسترشقينو
gينو پوهانو د غرo ن�ۍ هغه عاملان او محقق� چې د مرشــقي ژبــو او علومــو  همداشان 

  په ميدان کې يې علمي او تحقيقي >ې�نې ک�ي دي، مسترشق� qKيل دي.
ډاکyر جاويد خليــل پــه خپــل  اثــر (( پ(ــتو او مسترشــق� )) کــې د مسترشــقينو د 
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هغه عاملان، پوهان او ليکوال دي چې مرشــقي ژبــې پېژندنې په ل� کې داسې ليکي: (( 
يې زده ک�ې دي او بيا يې په دې کې وخت په وخت تحقيقونــه او ليکونــه کــ�ي دي، دې 
قسمه ليکوالو ته ايرانيان، ((خــاور شناســان)) يــا ((رشق سناســان) افغانســتان کــې ورتــه 

ۍ کــې ورتــه يــزن;ــر. پــه ايــي)) وا (ختي5پوهان)) او دلته پ(تونخوا کې ورتــه ((مسترشــق 
)Orientalist)((.لست کلمه کارولی يشyمخ)۲۸: ۳) اورين  

مشهور ختي5پوهــان: راورnــي، پــادري هيــوز، ډارمســyyر، ډورن، الفنســyون،  -۱
والyربيليو، Kريسن، پالوړن، جارج روس کيپل، رسالف ک�و، ميکنــزي، پــادري جــان 

ــvن شــتيت، ــادري ج�الvســن، Kول ــرت کــالرک، پ ــادري راب مارKنســyرن،  ليــvن، پ
  ډلکyراي nرومپ او نور.

gينــې وړې لــويې  البته د ختي5پوهانو(مسترشقينو) په تررسه ک�وکارونو کې بــه
نيم;�تياوې او غلطX هم شوي وي، چې د هغې اصيل سبب د دغو بهرنيو پوهانو له 
پ(تو ژبې او پ(تون قــوم او همدارن;ــه د هغــوی لــه دود دســتور او کلچــر رسه د دغــو 

ا بشپ�ه آشنايي او پرې نيم;�ې پوهېدنه ده. خو پــه عــام ډول د دوی زيــاتره بهرنيانو ن
ليکنې او >ې�نې تر ډېره بشپ�ې او د هغــه وخــت لــه علمــي او >ې�نيــزو معيــارونو رسه 
برابرې وې، نو gکــه  مــوږ تــه د خپــل قــوم، هيــواد، ژبــې او ادب پــه هکلــه ډېــر غــوره 

  : ج مخ)۴معلومات په واک کې راکوي.(
وړ ده، cــاغيل ليکــوال چــې پورتــه دgينــو هغــو gتي5پوهــانو نومونــه ديــادونې 

اخيستي چې د پ(تني  فولکلور په راnولونه او خپرونه کې يــې ونــvه لرلــې، gينــې د 
ان;ليس لوم�ۍ او دوهمې ج;�ې پــه زمــانې کــې پ(ــتونخوا  -نولسمې پي�ۍ دافغان 

ره ونــvه اخيســتې، لکــه ته راغلل او د پ(تنو د فولکلور په راnولولو کې يــې لــ:ه يــا ډېــ
الفنسyون، ډارمسyyر، ميجرراورnي او نور او gينې يــې معارصختي5پوهــان دي، چــې 
تر درې >لور لسيزو مخکې پورې ژوندي وو، لکــه اســالنوف عث�نــوف دوريــانکوف او 

  نور چې ډېر يې رويس پوهان وو.
>ې�ونکــي او فولکلوريســت پروفيرســـ ســيال کــاک� د ختي5پوهـــانو د ادo او 

لکلــوري >ې�نــو پــه بــاب خپــل نظــر داســې وړانــدې کــ�ی دی: ((د اروپــا پوهــانو فو 
(ختي5پوهانو)، gينوپوهانو دپ(تو Kرامرونه ليکيل دي او gينو بيا زموږ د ژبې رضب 
االمثال او لغات راغونv ک�ي دي. gينو بيا دا زيار ايستلی دی چې د ادب مينــانو تــه 
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چــې هغــو د  يپلyونکي داســې دgينې يې د پ(تو ميل سندرې وړاندې ک�ي دي او 
خپل عقايد cکاره ک�ي دي، لکه ايم آرايلفنســyون، ايــچ پ(تنو د نسل او نژاد په باب 

پوهانــد ی جي راورnي، ه�ي والyربيلو، ميجر لور©ر، جي اي Kريرسن او د پ(تو لــو 
  مخونه) ۵،۶: ۶ډارمسyyر ...))(

ري >ې�نــو پــه اړه د دغــو زمــوږ دا نوميــايل >ې�ونکــي د پ(ــتو د ادo او فولکلــو 
يواgې نومونه اخيل، خو دانه وايي چې پ(تو ژبې تــه يــې د ادب او فولکلــور  ختي5پوهانو 

په کومو برخو کې >ومره او >ن;ه کار ک�ی او نــه پــردې تحلــييل کتنــه کــوي چــې دا کــار 
    ترکومې کچې سم او باوري دی.

ــو  ــوري توک ــتو فولکل ــانو د پ( ــايي د ختي5پوه ــدابراهيم عط ــو او محم ــونې، >ې�ن nول
: (( د پ(تو فولکلور nولونې او >ې�نې کار پــه نيمــه علمــي شــيوه >رن;وايل په اړه ليکي

، ۱۲۲: ۵په نولسمه پيــ�ۍ کــې د اروپــايي ختــي�  پېژنــدونکو  پــه الس پيــل شــو.))( 
مخونــه) ليکــوال دلتــه پــه دې >رKنــدونو کــې مــوږ يــواgې د دوو ختي5پوهــانو  ۱۲۴

ه هغو ليکلو او ترتيب ک�و آثارو >خه خربوي او هغــه د (کابــل (الفنسyون او راورnي) ل
 tونه په نومونــو راپېــژnسلطنت بيان او د افغانستان او بلوچستان پر احوالو باندې نو
چې ليکوالو په کې د پ(تني فولکلور او ادب gينې تــوکي او ژانرونــه خونــدي کــ�ي، 

>ومره وايل هي� نه دي ويــيل، خو نور يې د هغوی د فولکلوري کار  په >رن;وايل، او 
په کار خو داده چې په دې اړه يې هم ل:  او ډېر وضاحت ورک�ی وای، gکــه کــه اوس 
د هغو آثاروته زموږ الس رسی نه کېدای، نو ل: ترل:ه خوبه مو يې د موضوعاتو او کار د 

  نوعيت او کيفيت په اړه معلومات درلودالی.
له مطالعې >خــه دا >رKنــدې:ي چــې  د ختي5پوهانو د فولکلوري >ې�نو په باب

ډارمسyyر لوم�نی ختي5پوه دی چې د نورو فولکلوري موضوعاتو تر>ن` يــې د پ(ــتو 
فولکلوري ادب پــه برخــه کــې وليســ ســندرو تــه هــم  پاملرنــه کــ�ې ده، هغــه يــې پــه 
بېالبېلو الرو چارو راnولې ک�ي، په يوه مجموعه کې يې خوندي ک�ي دي، له ورکېــدو 

  ژغوريل او ترموږ  يې رارسويل دي او هېرېدو يې
ديــادونې وړده چــې  د ډار مســyyر د وليســ ســندرو، لنــvيو او متلونــو nول;ــه (د 

م کال دپاريس دختي�  nــولنې لــه ۱۸۸۸پ(تونخوا د د شعرهاروبهار) لوم�ی gل په 
م کــال پــه املــان کــې چــاپ ۱۹۷۴خوا دپاريس په رسکاري مطبعه او دوهم gل پــه 
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ملريز کال د حبيب هللا  رفيع په زيــار د پ(ــتو nــولنې لــه ۱۳۵۶ شوې او دريم gل په
خوا چاپ او خپره شوې ده، دم;�ۍ يې عبدالباري جهاt مــ° لــه نــوو ســمونو رسه 

  چاپ ته چمتو ک�ی چې ډېر ژر به چاپ يش.
د پ(تني فولکلور د چاپي مجموعو >ې�ندود اثــر ليکــوال مــوږ تــه د gينــو نــورو 

آثار راپېژt چې نوموړو په کې د پ(ــتني فولکلــور gينــې  ختي5پوهانو نومونه او هغه
  توکي راnول ک�ي، خوندي ک�ي ، >ې�يل او سپ�يل دي. 

نوموړی ليکي: په دغه ل� کې دgينو نــورو ختي5پوهــانو نومونــه هــم ديــادولو وړ 
 Bonauدي. په هغو کې يو (nاربرن) دی چې په خپل اثر (بنو يازموږ افغاt رسحد (

or our Afghan Front ينې پ(ــتو ۱۸۷۶) کې چې پهg ع کال چاپ او خپور شوی
توکي، فولکلوري کيسې، متلونه او نور فولکلوري مواد راnول ک�ي او ان;ريــزي تــه يــې 
ژباړيل دي. بل ختي5پوه چې د پ(تو فولکلور gينې برخې يــې ان;ريــزي تــه ژبــاړيل 

و gينــې دودونــه او (يس، آي، بايل) نومې:ي، نوموړي پ(ــتو متلونــه، نکلونــه، د پ(ــتن
ع کال په پې(ور کــې د  ۱۹۳۸داسې نور مواد په خپل اثر (پ(تو نکلونه) کې چې په 

، ۱۱۵: ۷فق� چند مهر له خوا د دوهم gل لپاره چــاپ شــوی خونــدي، کــ�ي دي. (
  مخونه) ۱۱۶

دغسې د دغو ختي5پوهانو د هغو علمــي او عمــيل ه_ــو، چــې دوی د پ(ــتني 
لولو، خوندي کولو او خپرولو لپــاره د نولســمې پيــ�ۍ لــه فولکلور او وليس ادب د راnو 

لوم�ۍ ني�يي >خه تر اوسه په دې تېره يوه نيمه پې�ۍ کې تررسه ک�ي، د يــادونې او 
ستاينې او پرgينو تــررسه کــ�و کــارونو کــې د نيم;�تيــاوو cــودنې پــه اړه کــره کتنــې، 

يــادونو او >رKنــدونو  نيوکې او بېالبېلې >رKندونې شوي، دلته موږ په همدغو پورتنيو
بسنه کوو، را gو دېته چې د پ(تني فولکلور په را nولولو او >ې�لو کــې د خت5پوهــانو 

  کومې چارې د کرکتنې د بحث وړ دي؟
  د تررسه ک�و >ې�نو انتقادي جاج

دمخه مو دپ(تني فولکلور د راnولولــو، >ې�لــو او خپرولــو لپــاره دختي5پوهــانو د 
o خدمتونو په اړه بحث کې د دې nکي يادونه کــ�ې وه علمي او عميل هلو gلو او اد

چــې بهرنيــانو کــه د هــرې cــکيالکي، مــوخې او غــرض لپــاره دا کــار کــ�ی وي دا د 
موضوع يو اړخ دی چې ډېر يې سيايس او هــديف بُعــد دی، کــه >ــه هــم پــه دې الره 
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کې يې هر ډول ه_ې کــ�ي او دغــه برخــه  پرخپــل gــای دبحــث وړ ده، خــو پ(ــتون 
يې په >رKنده  دا yKه  را رسيدلې چې هم يې دکلتــور او فولکلــور يــوه برخــه  ولس ته

ــې  ــس د دغ ــه دا چــې د ول ــو مهم ــورل شــوه او ترnول ــدنې وژغ ــدنې او ورکې ــه هېرې ل
ارزcتناکې پان;ې ارزcت او اهميت تــه يــې پــام ور واوcــت، پــه عرصــي بqــه د هغــې 

ل، دا nــول د غــ� پ(ــتنو راnولولو، خوندي کولو >ې�لو او ســپ�لو تــه الس پــه کــار شــو 
پ(تو پوهانو د ه_ونې او پاملرنې له امله وو، که نه وي، نو تر دغه وخته خو پــه خپلــه 
پ(تنو ته فولکلور يو بې ارزcــته >يــز cــکارېده. دلتــه بيــاهم لــه اصــيل بحــث >خــه 
دلېرې کېدو له ډاره په دې علمي او عميل ه_و او هلــو gلــو کــې د ختي5پوهــانو پــه 

غرضونو >ه نه وايو، يواgې د دوی په تررسه ک�ي کار د دې لپــاره کــره اصيل موخو او 
کتنه کوو چې د هغو gينې نيم;�تياوو او کمزورتياوو ته په کې اشاره وک�و چــې زمــوږ 
د او اوسني او راتلونکي  نسلونه په gان;�ې توKه >ې�ونکي بايد د مطالعې په جريــان 

نه  قوي او کوم نــه دي او د اســتفادې کې پر دې پوه يش چې د يادو منابعوکوم اړخو 
په صورت کې هر >ه مخکې له مخکــې ورتــه واضــح وي، gکــه لکــه مخکــې مــو چــې 
وويل د پ(توژبې د وليســ ادبيــاتو د >ې�نــې پــه بهــ� کــې نومــوړي پوهــان لــه زيــاتو 
غلطيو رسه  مخامخ شوي چې د استفادې لپــاره پــرې پوهيدنــه او د دغــو نيم;�تيــاوو 

رنه رضوري ده. دلته gينې هغه نظريات او >رKنــدونې را اخلــو چــې رفع کولو ته پامل
زموږ خپلو >ې�ونکو او همدارن;ه په خپله gينو بهرنيانيو ختي5پوهــانو پــه Kوتــه کــ�ي 

  دي.
((د اوســني Kــ�t ادب او د پ(ــتني فولکلــور nولــونې ربــ�ي)) مقــالې ليکــوال 

>ې�نو په اړه د بحــث پــه  استاد زملي هيوادمل د پ(تني فولکلور په باب د تررسه شوو
وروستX برخه کې ليکي چې: (( د پ(تني فولکلور په بــاب >ې�نــې مــوږ پــه عمــومي 

  ډول په دو کy;وريو بيلوو:
۱-  .tد مسترشقينو >ې�  
  د افغاt پوهانو >ې�نې. -۲

د مسترشقينو (ختي5پوهانو) >ې�نې په عمومي ډول له gينو خطــاوو رسه ملــې 
نو يې ورتېر شو بيا هم  زموږ د فولکلــور >ې�نــې پــه عمــومي دي، خو البته که له ت�وت

س� کې بې بدله نه دي. د دې >ې�نو بل عيب دا دی چې د مسايلو پــه تفســ� کــې 
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هر چاله يوې خاصې مفکورې کار اخيستی دی چې د هغو مفکورو په چوکاټ کــې د 
(ــتانه پ(تني معارشې >ې�ل به حتمي >ه ستونزې پې(وي. او دا په دې معنا چــې پ

ديوې جال کلتوري ســاحې او ســېدونکي خلــک دي. کلتــور او فولکلــور يــې  د gينــو 
خاصو اجت�عي، سيايس او ميل خصوصياتو تابع دي چې ديوې خاصې مفکورې په 

  کالب کې يې >ې�ل وراt پې(وي.
هغه تعب�ونه چې مسترشقينو زموږ دgينو فولکلوري او کلتوري پديدو پــه مــورد 

يې صحيح او په واقعي شکل تطبيقي بqه نه لري او رصف د هغو  کې ک�ي دي زياتره
  cاغلو د ذهنيت مولوديې qKالی شو. 

ـقينو  ــور پوهــان د دغــو مسترشـ زمــوږ gينــې محــرتم فولکلــور >ې�ونکــي او کلت
نظريات ديو منل شوي اصل په توKه په خپلــو >ې�نــو کــې را اخــيل او پــه دې نيامــت 

ه ک�ې او يايې دغه نظريه وړاندې ک�ې، نــو چې فالt مسترشق (ختي5پوه) دغه خرب 
  مخونه)۱۵۷، ۱۵۶: ۸هرو مرو به صحيح وي. (

دلته په دې ليکنه کې د ليکوال موخه داده چې د پ(تني فولکلور او کلتــور پــه 
باب د مسترشقينو ليکنو او >ې�نو ته دې په کره کتنه او انتقادي نظــر وکتــل يش، دا 

د gينو غرضونو او موخو لپاره دلته راغــيل  gکه چې هغوی د پردي کلتور خلک دي،
پرکلتور او فولکلور >ې�نې کــوي. نــه زمــوږ د ژبــې او ادب لــه او د خپلو موخو لپاره زموږ 

nولو cــي;qو او gان;�تيــاوو خــرب دي او نــه پــه دې کلتــور او فولکلــور کــې نغ(ــتي nــول 
يش. لــه همــدې جزئيات ورمعلوم دي او نه هغه په nوله معنا او مفهوم ســم درک کــولی 

امله زموږ د فولکلور او کلتور په اړه د دوی په ليکنو او>ې�نو کې له ډېــر غــور او احتيــاط 
ــاوې  ــاوې او کمزورتي ــويې نيم;�تي ــې وړې ل ــ:ي او gين ــې کې ــم ت�وتن ــا ه رسه رسه بي
ترسرتKو کې:ي، بايد په انتقادي نظر ورته وکتــل يش او هغــه د >ې�نــو لــه الرې پــه ن(ــه 

  ده ترې کوو، بايد له پوره احتياط >خه کار واخلو.يش او که استفا
رويس ختي5پوه اسالنوف په هغه ليکنه کې چې رسمحقــق معتمــد ژبــاړلې او د 
فولکلور پوهنې سمپوزيم د مقالو په nول;ه کې د ((پ(تو فولکلور او په شوروي اتحــاد 
کــې يــې ژوره مطالعــه)) تررسليــک النــدې خپــره شــوې، پــه هغــې کــې د لويــدي5والو 
ختي5پوهانو د پ(تني فولکلور او کلتور په اړه په تررسه شوو gينو >ې�نو نيوکې کــوي 
او وايي چې: ((تر دې نژدې وختونو پــورې پ(ــتني فولکلــور پــه تيــاره کــې پــروت و او 
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دعلم ر�ا ورباندې نه وه ل;يدلې او نه يې علم تــه مــخ cــکاره کــ�ی و، يــواgې >وتنــو 
ی او دغــور او >ې�نــې النــدې يــې نيــويل و چــې د غرo محقيقينو دا فولکلور nول ک� 

دوی په مين� کې مشهور فرانسوي عاÃ ډار مسسyyر امتياز لري. ده په پــاريس کــې 
) کلونو کې يو کالسيک اثر (د پ(تونخوا د شعر هار او بهار) چاپ کــ�. ۱۸۸۸ -۸۹په 

دا اثــر زيــاتره د پ(ــتو د وليســ ســندرغاړو اشــعارو تــه وقــف شــوی دی، خــو gينــې 
ولکلوري مواد او د شفاهي ادب بېل;ې هم په کې شته، لکه د زان;ــو ســندرې، اللــو ف

اللو، متلونه، محاورې، چيستانونه، لنvۍ او نور چې ال تر اوســه يــې خپــل اهميــت او 
ارزcت د السه نه دی ورک�ی، م;ر د غربيانو له خوا د پ(تنو د فولکلور دغه nولونــه او 

ار دی، خو له بلې خوا يې دغــه فولکلــور نيم;ــ�ی چاپ که >ه هم يو مثبت او yKور ک
ک�ی او محدود ک�ی او زيان يې ور رسولی دی. په دې معنا چــې تقريبــاً د پ(ــتونخوا 
يواgې د ختي5ې خوا فولکلور nول شوی، يعنې د دوی په مجموعو کې يواgې دهغــو 

قدير پ(تنو فولکلور راغونv شوی چې د افغانستان نه د باندې او سې:ي چې په دې ت
پ(تو فولکلور نيمه خوا او زيان وموند. د دغــه نيم;ــ�ي فولکلــور لــه جملــې نــه يــوه د 

م کــال يــې ۱۹۲۶متلونو مجموعه ده چې د ميجر چ، ا، بيليوله خوا راnول شوې اوپه 
په کلکyه کې چاپ ک�ې ده، بله د سندرو مجموعه ده، چــې (ا، ب، هــا وايــل) راnولــه 

تــه رســولی دی او بلــه د پروفيرســ مارKنســyرين کــې رس ۱۹۰۷ک�ې او دا کار يې، پــه 
نه هغه خواته مين5ته راغــيل  ١هغه فولکلوري مواد دي، چې د افغانستان د رسحدونو

دي او کوم چې په خپلــه پــه افغانســتان کــې موجــود دي، هغــه پــه دغــو مجموعــو او 
، ۶۵: ۱کارونو کې نه دي gای شوي او غرo عاملان ورنه بې خربه پــاتې دي... )) (

  مخونه) ۶۶
پوهاند عبدالحی حبيبي د ډار مسyyر  د پ(تونخوا شــعر هاروبهــار اثــر، چــې د 

ملريــز کــال د پ(ــتو nــولنې لــه خــوا خپــور شــوی، پــر هغــه ۱۳۵۶دوهم gل لپاره په 
باندې دخپلــو ليکلــو توضــيحاتو پــه برخــه کــې چــې د دې اثــر پــه رسيــزه کــې يــې د 

و توضيحاتو gينې nکي پــه لنــvيز موضوعاتو د تحليل په ل� کې ک�ي دي، دلته د دغ
  رسه راوړل کې:ي:

                                                
١
دا د روسي عالم نظر دی چ３ محمداکبر معتمدک م ژباړلی دی، د افغانستان يا لرې او برې  -  

  وې: (ليکوال)پ＋تونخوا تر من＃ د ب５لتون کومه رسمي کر＊ه التر اوسه نه ده منل ش
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په لوم�ۍ برخه کې يې د پ� روcان د م�ينې کــال د ((هنــدژبې)) کتــاب د  -۱
م کال cودلی چې نومــوړي تــه داغلطــي د ۱۵۸۵ق ۹۹۴ليکوال Kريرسن په پ�وۍ 

دبستان مذاهب د اثر له لوستلو >خه را والړه شوې، د gينو >ې�نو له مخې د روcان 
م دي. (البته داوسنيو >ې�نو په پايله کــې د روcــان د ۱۵۷۲ق / ۹۸۰م�ينې کال، د 

  هـ ق په ډاKه شوی دی.)۹۸۵م�ينې کال 
۲-   tــاcمخزن په پ(تو ژبه د اخــون درويــزه اثــر دی چــې دينــي احکــام، د رو

فرقې رد او gينې مذهبي اخالقي مطالب لري، خو مخزن افغاt د نعمت هللا هروي 
هـ په شــاوخوا کــې پــه دري ژبــه ليکــل شــوی او د  ۱۰۱۸دی چې  د  ساماt تاليف

 vــK دواړه ( رyyډارمســ) پ(تنو سيايس تــاريخ  او انســاب يــې >ېــ�يل دي. >ې�ونکــي
  ک�ي او يو اثر يې بللی دی.

د پ� روcان  او خ�البيان اثر  په اړه، چــې لــه نومــوړي >ې�ونکــي رسه کــوم  -۳
ملريز کــال کابــل ۱۳۵۳دغه اثر پيدا کېدو او په  ابهام و، هغه په لويدي� املان کې د

  کې له چاپ او خپريدو رسه له من5ه والړل. 
د تاريخ مرصع په باب د >ې�ونکي تېروتنه، چې هغه يــې دخوشــحال د زوی  -۴

اثر qKلی، هغه د خوشحال خان د زوی نه، بلکــې دمليســ (د ارشف خــان هجــري د 
  زوی) اثر دی.

ې ليکــوال او >ې�ونکــي د خلکــو ســندرو د کــومې خــربې او >رKنــدونې چــ -۵
اصالت او yKورتوب او جامعيت په بــاب کــ�ي، هغــه ډېــرې کــوچنX او ســطحي او لــه 
تېروتنو رسه مل دي ، د دې ســندرو پــه موضــوعاتو، ډولونــو، بحرونــو او وزنونــو بانــدې 
مفصلو او هر اړخيزو >ې�نوته اړتيا ده، کومې بېل;ې چې دوی راnولې ک�ي او خوندي 

  په خروار کې د موnي حيثيت هم نه لري. ک�ي
د دې سندرو د شاعرانو په باب چې ليکــوال او >ې�ونکــی دا نظــر لــري چــې دا 
شاعران او سندر غاړي دنسل له مخې پ(تانه نه دي او په پ(تني nولنه کې ورتــه پــه 
سپکه سرتKه کتل کې:ي دا هم سمه نه ده، cايي په استثنايي ډول به gينې داســې 

  هم وي.
>ې�ونکي چــې د پ(ــتو د تــاريخي اشــعارو لرغــونې بېل;ــې د هنــدي مغولــو  -۶

(KورKانيانو) او لوی احمد شاه له زمانې او له هغه >خه راوروسته وختو کــې مونــديل 
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او په دغه اثر کې يې خوندي ک�ي، رسه له دې چې ما په لوم�ي nوک پ(ــتانه شــعراء 
دورې دلوم�نيــو او د غزنويــانو د  او دوهم nوک د پ(ــتو ادبيــاتو تــاريخ کــې د اســالمي

دورې، يعنې دوروستيو زروکلونو د مودې gينې §ونې مونــديل او خپــرې کــ�ي دي. 
  مخونه)۴۴، ۳۸: ۲(

استاد حبيبي چې په خپلو >رKندونو کې د ډارمسyyر په پ(تو ادo او فولکلــوري 
وړانــدې >ې�نوکې د کومو تېروتنو يادونه ک�ې او د هغې د ســمون لپــاره يــې خپــل نظــر 

ک�ی، پرgای دی، د دغه اثر په جوړcت، ترتيب  او تنظيم، د شعرونو پــه ثبــت او ليکلــو 
کې هم لــ:ې ډېــرې تېروتنــې شــته، د وليســ شــعرونو د ډولونــو د پيژنــدنې  پــه اړه هــم 
تېروتنې لري، شعري فورمونو ته دغــزل پرgــای چاربيتــه او چاربيتوتــه داســتان او قصــه 

  و تنظيم يې هم vKوډ دی.ويل شوي، د شعرونو ترتيب ا
د اشعارو تصنيف او ډلبندي يې سمه نه ده ک�ې، د ليکنې او ثبت له مخې هم 
ډېرې اماليي او انشايي تېروتنې لري او gينې شعرونه، لنvۍ، متلونه، چيســتانونه او 

  نور غلط او نيم;�ي ليکل شوي دي.
ه موخــه د دلتــه د ختي5پوهــانو د فولکلــوري >ې�نــو پــه اړه د بحــث د پــايلې پــ

پ(تني فولکلور د چاپي مجموعو د >ې�ندود اثر ليکوال، >ې�نوال نرصهللا نارصgينې 
>رKندونې را اخيستل کې:ي چې د غ� پ(تنو پ(تو پېژندونکو د فولکلوري >ې�نــو د 

  نيم;�تياوو دcوونې لپاره يې پرې کره کتنه ک�ې ده.
انو آثــار لــويل، د هغــو نوموړی ليکي: ((زموږ يو شم� محرتم >ې�ونکــي د ختي5پوهــ

له آثارو >خه په ډاډمنه توKه استفاده کوي او د دوی دغه >ې�نې ديو منل شوي اصــل پــه 
توKه مني، حال دا چې دغو آثارو ته بايد په انتقــادي نظــر وکتــل يش او کلــه چــې راتــه دا 
>رKنده شوه چې د دغو موادو هغه برخې، چې  په سمه توKه راnويل شوي، بيــا پــه خپلــو 

  مخ)۲۲: ۷کنو او >ې�نو کې ترې استفاده وک�و.))(لي
>ې�ونکی د خپل همدغه فرعي تنقيد په وروستX برخه کې وايي، چې زما دغه 
يادونې دا معنا نه لري چــې Kونــدې د ختي5پوهــانو کارونــه لــه يــوې مخــې ردوو او د 
دوی دغو هلو gلو ته اهميت نه ورکوو، البته د هغوی ه_ې په خپل gــای د اهميــت 

دي، gکه چــې ترnولــو لــوم�ی دغــې خواتــه دوی توجــه کــ�ې او د هغــه وخــت لــه  وړ
  رشايطو رسه سم يې د هغه مهال د روشونو پراساس دغه کار تررسه ک�ی دی. 
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د پ(ــتني فولکلــور د راnولولــو، ثبتولــو، >ې�لــو، تحليــل او خپرولــو پــه اړه د 
وو او کمزورتيــاوو پــه ختي5پوهانو په تررسه کــ�و، کــارونو کــې د شتوســتونزو، نيم;�تيــا

باب زموږ په معارصو فولکلوري  او ادo >ې�نو کې داشــان او دېتــه ورتــه نــورې ډيــرې 
>رKندونې هم شته او که په gان;�ې توKه د دغو بهرنيو پوهــانو پــه فولکلــوري >ې�نــو 
هر اړخيزه کره کتنه ويش، د فنونو او علومو د وېش، تجزيه او تحليل  په اړه به زيــاتې 

ې رابرسېره يش، دلته زما موخه له دې >رKندونو نه همدومره وه چې يــواgې د ت�وتن
موضوع حق ادا يش، gکه که زه nکي په پyکي  په دې برخه کې د پوهانو نظريات را 
اخلم او بيا د هر ختي5پوه پر اثــر اتنقــادي تحليــل وړانــدې کــ�م دا د دې ليکنــې لــه 

لې لــه حوصــلې رسه ســم gينــې حوصــلې بهــر خــربه ده، خــو مــا پــه دې بــاب د مقــا
>رKندونې او کره کتنې را واخيســتلې، انشــاí هيلــه مــې داده چــې د پ(ــتو وليســ 
ادب >ې�ونکي به په خپلو >ې�نو کې دا nکي په پام کې ولري او cه به داوي چې  لــه 
دغو فولکلوري >ې�نو >خه د استفادې په موخه او يا پرهغو باندې د استناد پر مهــال 

  لمي احتياط >خه کار واخيستل يش.له غور او ع
بلــه خــربه داده چــې پــه ختي5پوهــانو کــې زيــات شــمېر داســې پوهــان شــته 
چــې لــه مســلک رسه ســم يــې دا کــار نــه دی تــر رسه کــ�ی، پــه دې معنــا چــې ډېــر 
ــر  ــې دا چــاره  ت ــه امــاتور ډول ي ــه و، پ ــدان ن ختي5پوهــان د هــم هغــه مســلک خاون

و پــه دې ترتيــب يــې پــه خپــل ژونــد کــې رسه کــ�ې او يــا يــې دې خواتــه پــام شــوی ا
ــه   ــه ده چــې پ ــه >خــه خــاطرات پري(ــي، دا معلوم ــه gان ــاره ل ــې لپ د الســته را وړن
نــ�ۍ کــې gينــې خلــک داســې کــارونو تــه مخــه کــوي خپــل نــوم د برشــ پــه تــاريخ  
ــه  Kــه تو ــې پ ــامې:ي، د بېل; ــورې � yK ــې ــت دا ډول ک�ن ــې وخ ــوي، gين ــې ثبت ک

n ـــه د پ(ـــتو وليســـ ادب راyK ولـــول دي، کنـــه د پ(ـــتو د وليســـ ادب، يـــې يـــوه
ــه  ــه خپل ــوم دي او پ ــه معل ــدنې هدفون ــرې پوهې ــونې  او پ ــور د را nول ــ` او کلت فرهن

دې اعــرتاف کــ�ی، خــو د ضــميمې پــه توKــه مــې دوهــم  رهــم هغــو ختي5پوهــانو پــ
اړخ تـــه gکـــه اشـــاره وکـــ�ه چـــې پـــه نـــ�ۍ کـــې داډول زيـــاتې §ـــونې لـــرو، پـــه 

ـــو، gـــان;�ې توKـــه د ســـياحانو، پاچاهـــان ـــدويانو چـــې د nولن و، ســـوÒنو او Kرgن
ــه اړه غــوره مــواد جــوړوي چــې د پ(ــتنو د  ــاريخ پ ــو د جغرافيــې او ت �ــدنونو، ملتون



 په پ�تني فولکلور 3ولونې او...

    ١٧٣ 

ـــدي ـــې خون ـــابعو ک ـــې من ـــه همداس ـــه پ ـــه برخ ـــې زيات ـــور او جغرافي ـــاريخ، کلت   ت
  شوې ده. 

  پایله
کله چې پر فولکلور بحــث کــوو، نــو لــه دوه ډولــه نظریــاتو رسه مخــامخې:و یــو د 

یو پوهانو نظریات دي او بل د بهرنیــو پوهــانو نظریــات دي، د اســتاد حبیــب هللا کورن
رفیع په vKون اک¦یت کورt ادبپوهان په دې نظر دي چې پ(تني او پــه nولــه کــې 
آریايي فولکلور له میالده وړاندې زې:ېدلی چې د بېل;ې په توKه د سوما بــوnي کیســه 

خــو بلــه ډلــه پوهــان بیــا بهرنیــان دي، یادوي او وجودي فلسفه يې هم ترشیح کوي، 
چې هغوی له دغه ډول نظریاتو رسه چندان دلچسپي نه لري، خو ل: تــر لــ:ه پــه دې 

  Kروهي دي چې افغاt فولکلور ډېرو لرغونو زمانو ته رسې:ي. 
د ادبپوهنې یو اصل هــم همــدا دی چــې مــوږ بایــد پــر لیکلــو او الس تــه راغلــو 

ې پرېک�ه وک�، دا سمه ده چــې د فولکلــور پــه اړه شواهدو بسنده شو او د هغې له مخ
پرېک�ې ل:ې متفاوتې دي، gکه فولکلور د سینې پر سینې را انتقال ته وايي، خو بیا 
هم چې کله لیکل کې:ي، ادبپوهان همغې تــه ارزcــت ورکــوي، نــو پــر دې اســاس د 
 پ(تو ژبې لوم�t ثبت شوي فولکلوري مواد د همدغو ختی5پوهانو له خــوا دي چــې
دوی پرې کار ک�ی، ثبت ک�ي يې دي او موږ يې د هغــه رcــتینې ارزcــت تــه متوجــه 
ک�ي یو او پر همدې اساس وروسته ورته nولنې او مرکزونه جوړ شول او تــر ننــه دا دی 
ثبتې:ي، خو د بدمرغg Xای خو بیا هم دا دی چې نن هم ورته لکــه >ن;ــه چــې پــه 

  کندې خوا ته روان دي.  کار ده توجه نه کې:ي او له بده مرغه د زوال
په دې مقاله کې دا او دې ته ورتــه ارزcــتونو بانــدې تفصــیيل خــربې وشــوې او 
دې پایلې ته ورسېدو چې فولکلور باید د نوو او مvرنیزم غوcتنو په ر�ا کې ثبت يش، 
کار ورته ويش او د gان;�ې پاملرنې وړ وKرgــي، gکــه یــوه ناســمه مقولــه دا ده چــې 

پاتې nولنې زې:نده ده، خو که چېرې دا خربه ومنو، نو بیا باید nوله فولکلور د وروسته 
ن�ۍ له فولکلور >خه کن;اله وي، په داسې حال کې چې ن�ۍ د نوو غوcتنو او nولــو 
پرمخت;ونو رسه رسه بیا هم د خپل ولس فولکلور ته gان;�ې پاملرنه کــ�ې او ال هــم د 

مــوږ هــم دغــو ارزcــتونو تــه پــه  هغې د خوندیتابه په درشل کې دي، نو �ــه ده چــې
  رcتینې معنا متوجه شو او د غني افغانستان غني فولکلور ولرو. 



 کابل مجله

    ١٧٤ 

  مأخذونه  
د محمــد ، پ(تو فولکلور او په شوروي اتحاد کې يې ژوره مطالعــه، فاسالنو   -۱

، د چاپ ژباړه، د فولکلور پوهنې سمپوزيم (د مقالوnول;ه)، Kستت�پ(تو معتمد اکرب 
  ملريزکال.۱۳۶۵ کابل، د ژبو او ادبياتو مرکز:علومواکاډمي، 

م چــاپ، پ(ــتوnولنه، د هــحبيبي، عبدالحی، د پ(تونخوا شعرهارو بهــار، دو  -۲
  ملريزکال. ۱۳۵۶، کابل :cوونې او روزنې مطبعه

ــ -۳ ــد، پ(ــتو او م ــل، جاوي ــون، پ(ــتواکېv©ي، ـخلي سترشق�، پې(ــور پوهنت
  ع کال.۲۰۱۱ ،پې(ور :جدون پرنyن` پرېس

 :حيم، عبــدالرحيم، پــه خــارج کــې پ(ــتو >ې�ونکــي، پ(ــتوnولنه، دولتــي مطبعــهر  -۴
  ع کال. ۱۹۷۴ ،کابل

فولکلور nولونې او >ې�نــې د کــار  عطايي، محمدابراهيم، په افغانستان کې د پ(تو  - ۵
 ،کابــل :پــر ســابقه بانــدې کتنــه، فرهنـ̀ـ مــردم (مجلــه)، د اطالعــات او کلتــور وزارت

  ملريزکال.۱۳۶۴
ــاک�، و - ۶ ــvپرنyرزک ــور، يونايyي ــتني فولکل ــيال، پ( ــدخان س ــه :يل محم nکو، 
  م کال.۱۹۷۱
ـــ - ۷ ـــارص، نص ـــو >ې�نـــدود، د ـن ـــاپي مجموع ـــور د چ ـــتني فولکل رهللا، د پ(

  ملريزکال.۱۳۸۳ ،کابل :علومواکاډمي، ازادۍ مطبعه
هېوادمل، زملی، د اوســني Kــ�t ادب او پ(ــتني فولکلــور را nولــونې ربــ�ې  -۸

 ،کابــل :، کابل پوهنتون، د ژبو او ادبياتو پوهن5ی، دولتــي مطبعــه(مقاله)، افغان ياد
  ملريزکال. ۱۳۶۰

   



 

    ١٧٥ 

  

  
 پـوهندوی بربک مياخېل

 

  ډرامه مخ پر ودې ژانر
  

  لن�يز

ييزه بqه لري، خــو nــول  ډرامه له نورو ه�ي ژانرونو >خه يو جال ژانر دی، کيسه 
کيســې رسه يــې تــوپ� پــه کې انتقــالي:ي. د نــاول او لنــvې  پيغام د کرکyر پر م� پــه

 هــ�همدې کې دی، چې هغه د لوستلو >ېزونه دي، خــو ډرامــه د ليــدلو او اوريــدلو 
دی. ډرامه له مکاملو پرته ناممکنه ده، خو په ناول او لنvه کيسه کې بيا دا اړتيا کمه 

  ليدل کې:ي.
ډرامې په شلمه پې�ۍ کې پ(تو ادب ته الره موندلې، لوم�ۍ پ(تو ډرامــه ژبــاړه 

پــه نــوم ډرامــه ايجــاد شــوې. پــه بــره » درې يتي�ن«او بيا د عبداالکربخان اکرب د  ده
ډرامه ډېره په زړه پــورې ده » کلمه داره روپX«پ(تونخوا کې بيا د عبدالرحمن پژواک 

ل) کال کې ليکل شوې، له ده وروسته عبدالروف بېنوا په زړه پــورې  ۱۳۱۷چې په (
  ډرامې وليکلې.

ــد  ــويي ډرام ــتو راډي ــه و پ( ــvيا پ ــور، ال ان ــې د پي( ــرواي ک o o يس او خپ
(ور راډيو د کوزې پ(تونخوا ليکوالو ډرامــې خپــرې ېراډيوKانو ونvه له نورو ډېره ده. پ

ک�ي دي، ال انvيا د حمزه شينواري او هندي پ(ــتنو gينــې ډرامــې خپــرې کــ�ي او 
o o  خوا خپروي. دې په نوم ډرامه له >و لسيزو را په» ژوند ويکور ن ينو «يس د  

ډېرو پ(تنو ليکوالو په دې ژانر کې خپل قلمونه ازموييل، چې په مقاله کــې بــه 
د gينو نوموتو ليکوالو يادونه ويش. په دې وروستيو کې د افغانستان gينو خصويص 

او خپــروي يــې چــې دا هــم  ، خپــرې کــ�يتلويزيونونو هندي او ترکي ډرامــې ژبــاړيل
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  يو پ�او کې شمېرلی شو.په پ(تو ته د ژباړل شوو ډرامو 
  رسيزه  

پــه دې تــاريخي  ،شلمه پې�ۍ د پ(تو ايجــادي ادب د ودې او پرمختيــا دور دی
دوره کې پ(ــتو ادب پــه نــ¦ کــې بېالبېــل اصــناف خپــل کــ�ي او پــاليل دي. د نــورو 

او  لــرهاصنافو تر >ن` په کيسه ييزو اصــنافو کــې هــم د پــام وړ ايجــادات شــوي، پــه 
ې کيســې، ناولونــه او ډرامــې وليکــل شــوې. gينــې ډرامــې پــر پ(تونخوا کې لنــv بره

  سyيج وړاندې شوې او دا به� د وخت په تېرېدو پياوړی شو.
تک�ه ليکوالو دې ه�ي صنف ته مخه ک�ه، په سل;ونو ډرامې يې ايجاد کــ�ې او 

او  لــرېپه لس;ونو ډرامې له نورو ژبو >خه پ(تو ته را وژباړل شــوې. نومــوړی ژانــر پــه 
بېنوا،  تونخوا کې وپالل شو، خو عبداالکرب خان اکرب، افضل رضــا، عبــدالروفبرې پ(

  )۲۵۶ -۲۵۱: ۶عبداملنان مل;ري او حفيظ هللا تراب په کې ډېر قلم و ازمايه. (
پ(تو ته ډرامه هم د ناول او لنvې کيسې په >ېر لــه ان;ريــزۍ >خــه د اردو پــه 

ې پ(تو تــه لــوم�ۍ را ژبــاړل الر راغلې او ليکل يې دود شوي. >ې�نې داسې cيي چ
ژباړونکي نوم يې نــه دی معلــوم. پــه د په نامه يادي:ي، خو » اندر سبها«شوې ډرامه د 

» درې يتــي�ن«کوزه پ(تونخوا کې لوم�نX ليکل شوې ډرامه د عبداالکرب خان اکــرب 
سکول (cوون5ي) د کاليزې په غونvه کې  م کال د ا�انزو د ازاد ۱۹۲۷دي، چې په 

  ر مخ نندارې ته وړاندې شوې ده.د ستيج پ
  د �ې�نې اهمیت او مربمیت  

ــــه پ(ــــتو  ــــه دې کــــې دی چــــې پ ــــت او مربمیــــت پ ــــې اهمی د دې >ې�ن
ادب کــــې د ډرامــــې پــــر تــــاریخي شــــالید او پای(ــــت رسبېــــره د پ(ــــتو ژبــــې 
او ادب ډرامــــې هــــم >ېــــ�ي، چــــې >ن;ــــه دي، >ن;ــــه بایــــد وي. همــــدا راز 

ـــ:ي ارزcـــتونه او ا ـــې چـــې لیکـــل کې ـــه دغـــه ډرام ـــر کـــومې کچـــې پ ـــاوې ت ړتی
  کې په پام کې نیول شوي او >ومره تروړل شوي.

  موخېد �ې�نې 
  .تاريخي به� سپ�نهد د پ(تو ډرامې  •
  .مشهورو ليکوالو پېژندنهد د پ(تو ډرامو  •
  ددې موضوع په اړه د نورو >ې�ونکو پام راړول. •
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  د �ې�نې پو�تنې
  :په دې >ې�نه کې تر ډېره الندې پوcتنې gواب شوې دي

  ډرامه >ه شی دی؟ �
  د ډرامې تاریخي ارزcت په >ه کې دی؟ �
  د ډرامې پای(ت په >ه کې دی؟ �
کومې ډرامې چې لیکل کې:ي ایا زموږ د nولنې غوcــتنې دي او کــه nــولنې  �

  ته يې نن;ونې پیدا ک�ي؟
  او دې ته ورته gینې پوcتنې په کې gواب شوې دي. 

  د �ې�نې میتود
 tه اخيستل شــوې ددې >ې�نې ډول کتابتوyK دی او له ترشيحي ميتود >خه

  ده. د موضوع په اړه له معتربو او موثقو ماخذونو >خه استفاده شوې ده.
  ډرامه

ډراو د عمل  ،شوې ده ډرامه د يوناt ژبې کلمه ده چې له ډراو >خه اخیستل 
ې یعن ؛) تعبیر شوې دهوcودل ،کولو معنا لري؛ نو همدا المل دی چې ډرامه په (کولو

هغه >ه چې په عمل کــې cــودل کېــ:ي. پــه اصــطالح کــې ډرامــه د هــ�ي ادبیــاتو 
ژانر دی چې د خربو اترو يا مکاملو پــه فــورم ليکــل شــوې وي او د ژونــد پــر یــوه  هغه 

کیسه یا داسې یوه پې(ه را >رخي چې که واقعیت نه وي خو چې رcتینواله پــه کــې 
  )۱( .منعکسه شوي وي

ــا: ډرامــه ــه وين ــه بل ــا پ ــوې داســې  او ي ــان;ره ده چــې د  د ی ژونــدۍ کیســې بی
احساسات او جذبات په کې به داسې انداز بیان شوي وي چې د حرکتونــو او  nولنې 

د ( ادبپوهــان ډرامــايي وحدتونــه .خوgېدو په بqــه وړانــدې يش او �ثــیيل بqــه ولــري
ــان  ــل وحــدت، د مکــان وحــدت، زم ــوکي د عم ــن بنســyيز ت وحــدت) د ډرامــې د ف

  )۲(. بويل
، >وک یې د فطرت پی(ې بويل، >ــوک یــې هډرامې په اړه بېالبېل اندونه شت د

  .کې شوي وي په Kوته کوي، خو د ژوند د یو اړخ عکايس به په (نهرcتیاوو منظرک د
رسه ډرامه د ه�ي ادبیاتو په ل� کې هغه ادo او هــ�ي  -دې nولو خربو رسه  له

ې:ي. د ډرامــې کرکyرونــه د cــودلو ژانر دی چې د �ثیل له الرې خلکو ته وړاندې ک
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  )۳(.او عمل کولو پر م� کوالی يش چې خپله موخه اورېدونکو او لیدونکو ته وcيي
تر نور >ه ویلو وړاندې به اړینه وي چې پر تاریخي ســېر یــې لــ:   د ډارمې په اړه

  >ه تم شو.
  د ډرامې تاريخي سېر

رامې د فن ابتــدا >ــه رسه له دې چې تر اوسه دا ال نه ده سپينه شوې، چې د ډ
وخت، >ن;ه او چېرته وشوه؟ له تاریخي مطالعاتو او>ې�نو >خه داسې cــکاري چــې 
په لرغوt مصـر کې >و زره کاله پخوا د (ایپيدوس) په نوم يوه ډرامــه د (اوســېدوس) 
پاچا د م�ینې په وخت کې cودل شوې ده، gينې ه� >ې�ونکي وايي: کېــدای يش 

وي، خو د اوسني وخت په ډرامايي لوازماتو په فنــي لحــاظ (ايپيدوس) لوم�نX ډرامه 
ق،م) کــال د يونــان پــه مرکــز اتــن کــې وcــودل  ۵۶پــه ( پــوره ډرامــه (تهــس پــس) 

  )۴(.شوه
په هندوستان کې د ډرامې مواد دومره ډېر وو چې دوه زره کالــه پخــوا وربانــدې 

  . (بهرتا) يو کتاب لیکلی دی
tران هېواد لرغوK لرغونې زمانې راهیســې د  لهې د ډرامې فن آریانا ک زموږ په

gــان;�و رشایطــو النــدې وده او انکشــاف کــ�ی تر ملتونو په من� کې په مختلفو بqو او 
  . دی

>خــه اتلسمې پېــ�ۍ  لهپخوا به ډرامې زياتره د سyېج په رس cودل کېدې، اما 
شــوه او لــه  را په دې خوا د راډیو او nلویزیون >پو ته ورننوته او تن;ه دایــره يــې پراخــه

  . پ(تو ادب ته هم الره پيدا ک�هيې همدغه gای نه 
  ډرامو ته Lغلنده نظر

د پ(تو لوم�نX طبعزاد ډارامه (( درې یتی�ن )) دا�انزو په های ســکول کــې، 
په لرې پ(تونخوا  دا ډرامه  ،کوونکو وړاندې ک�ه د cوون5ي د کالیزې په مناسبت زده

خــان اکــرب لیکلــې چــې د ا�ــانزو پــه آزاد عبــداالکرب کــې م) کــال ۱۹۲۷( هکــې پــ
پــه   cوون5ي کــې ننــدارې تــه وړانــدې شــوه. پــه دې ډارمــه کــې cــاغيل اکــرب خــان

  .زور زیاتی په Kوته ک�ی و   اصالحي بqه د nولنې د زورواکو
مــه ډرامــه هــم عبــداالکرب اکــرب د تربــور پــه نامــه لیکلــې ده او دا هــم لکــه هدو 

�انزو د آزاد سکول په کــالیزه غونــvه کــې ســyېج م) کال د ا۱۹۲۸پورتنX ډرامه په (



 ډرامه مخ پر ودې ژانر

    ١٧٩ 

  .شوې ده
درېمه ډرامه هم د خدايي خدمت;اران تر عنــوان النــدې د عبــداالکربخان اکــرب 
له خوا لیکل شوې ده. پــه افغانســتان کــې بیــا پوهانــد اســتاد عبــدالحی حبيبــي، د 

�نX لوم�نX ډرامې موسس هم qKل کې:ي، ( توریالX پ(تنه) د پوهانــد حبیبــي لــوم
هـ ش) کې دغه ۱۳۱۵لیکل شوې او په ( کال کې هـ ش) ۱۳۱۴ډرامه ده چې په ( 

نندارلیک طلوع افغان مهال qKې خپورک�ی دی، چــې د افغانســتان د خپلــواکX پــه 
ج;�ه کې د 5cو د برخې اخيستلو یو کوچنی ان5ــور دی، چــې زیــاتره پ(ــتو لنــvۍ 

ه کلمــه داره روپــX ده چــې مه ډرامه هم د پ(تو ح�يس ډرامــهکې ویل شوې. دو  په
  )۵( .عبدالرحمن پژواک لیکلې ده

gینې لیکوال ډرامه او gینې يــې لنــvه  "توریالX پ(تنه"د یادونې وړ ده چې 
  کیسه qKي او هر یو خپل خپل دالیل وړاندې کوي. 

بله پخوانX ډرامه استاد عبدالروف بېنوا لیکلې ده، چې د کلو ان5ــور نــومی:ي، 
په لره او بره پ(تونخوا کې په ســل;ونو ډرامــې لیکــل شــوې دي  له دغو ډرامو وروسته

چې د nولو یادونه به زموږ ددې لیکنې له حوصلې پورته وي. اوس به ل: >ه د ډرامــې 
  .شو  پر ډولونو تم

ادبپوهان ډرامه د من5پــان;ې  :د ډرامې ډولونه   او منZپانXې له پلوه د فورم
  . میvي ډرامهو امه او کله مخې په دوو ډولونو ویـيش، تراژيدي ډر 

تراژيدي ډرامه: د ډرامې په صنف بندۍ باندې تــر nولــو زوړ کتــاب د ارســتو : ۱
کې شــوی دی.  دی چې پر ډرامايي شاعرۍ، تراژیــدي او کومیــvي ژونــدۍ بحــث پــه

ارستو د تراژیدي په باره کې وايي: تراژیدي د انسانانو تقلید نــه دی، بلکــې د عمــيل 
په کار دی چې د دې عميل تقلید د بیــانولو .رغX تقلید دیژوند د نېکمرغX او بد م

لپاره يوه داسې طریقه غوره يش چې د عمل په هره برخه کــې یــو gــان;�ی جــذابیت 
  .ده چې دا د ډرامې په رن` کې وي پیدا يش او دا هم اړینه 

کومیvي ډرامه: دا یوه لرغونې يوناt کلمــه ده چــې پــه خونــدورو کل�تــو او : ۲
ــه gــان;�و حرکــاتو رس  ــد کومیvیکــه وي، تر>ــو پ ــې هــم بای ه �ثیلیــ:ي. لوبغــاړي ي
رسه د ژوند په هغــو پې(ــو ملنــvې ووهــي چــې لــه nــولنیزو نــابرابریو، انســاc  tودنو 

سلوک او صفاتو >خه لــرې وي، کومیــvي ډرامــه لــه تراژيــدي ډرامــو نــه وروســته دود 
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ه چې س�ی دې ورته په ې په دې مفهوم نه دgشوه. د یادونې وړ ده چې تراژیدي یوا
وخانــدي،   ې دا معنا نه لري چې ســ�ی دې ورتــهgلپو، لپو وژاړي او کوميvي هم یوا

بلکې دواړه ډولــه ډرامــې د نــورو هــ�ي او ادc oــې;qو تر>نــ` د cــوونې او روزنــې 
  انتباهي، انتقادي او اصالحي nولنیز اړخونه لري.

فــورم لــه مخــې ډرامــې پــه په عمــومي توKــه د  :د فورم له مخې د ډرامې ډولونه
  >لور ډوله دي؛

  .سyېج ډرام: ۱
  .راډیو ډرام: ۲
  .nلویزیونې ډرامې: ۳
  نندارلیکونه.فلمونه : ۴

  )۶ی. (چې يې دلته د بحث د اوږدېدو له امله ترشیح او تفصیل نه شو راوړال 
په پ(تو ادب کې د نورو ه�ي ژانرونو په >ېــر ډرامــه : د پSتو ډرامو جوړ�ت

اټ لري، چې gينو ادبپوهانو ډرامايي وحدتونه د ډرامې د فن بنسyیز هم gانته چوک
  :توکي qKيل دي، د ارستو په اند ډرامايي وحدتونه درې دي

  د زمان وحدت: ۱
  د مکان وحدت: ۲
  د عمل وحدت: ۳

ــه تــر پایــه خپــور او  چــې پــر ســyېج  هد هوحــدت هغــه تــاثر او اغېــز  لــه پیــل ن
  .احساسی:ي

او اســايس تــوکی دی او همدغســې پــه پــالټ کــې  پالټ په ډرامه کــې بنســyيز
شامله پې(ه یا کیسه، چې د هغې پر بنس� ډرامه جوړی:ي، پیل، اوج او پای لري. د 
ډرامې په پالټ کې شامله پې(ه او کیسه د نورو ضمني پې(و رسه په ارتباط په شــپ:و 

  )۷. (پ�اوونوکې بشپ�ی:ي چې دلته هر پ�او په لنvه توKه ترشیح کوو
واقعات او پې(ــې دي پــه دې  لوم�t  پ�او(پيالمه) : له پيالمې نه موخه لوم�ۍ 

cودل  تیاپ�او کې معموالً پېژندKلوی کې:ي او په دې ل� کې د کردارونو تعلق او اړوند
  کې:ي.

ورو>رKندی:ي. دا پ�او د ډرامــې د عمــل   -م پ�او: په دې پ�او کې پې(ه ورو هدو 
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  .لپاره بنسyيز اهمیت لري
و(د اوج nکی) : په دې پ�او کــې پې(ــه یــو حســاس او نــازک حالــت تــه درېم پ�ا

  .رسي:ي، دې پ�او ته په ان;ریزي ژبه کې کالیمکس يا انتها ویل کې:ي
  . >لورم پ�او: دا پ�او په حقیقت کې د تېرو پې(و او واقعو منطقي نتیجه وي
Kندونــه پن5م پ�او: په دې پ�او کې د ک�کېچونو او جنجالونو د نتېجــو او حــل >ر
  .یو په بل پسې پېل کې:ي. دلته الزمه ده چې له لنvيز >خه کار واخیستل يش

کــې د متضــادو او ه شــپ:م پــ�او( انجـــام ياپایلــه): دا وروســتی پــ�او دی چــې پــ
nولو اصيل او فرعي پې(و نه یــوه منطقــي  لهمخالفو قوتونو ترمن� تصادم ختم يش او 

د لیــدونکو مخــې تــه رايش او خــربه  ته راgي. دا نتیجه هــر >ــه چــې وي نتیجه الس
  )۸(. ختمه يش

Mد لن�ې کيـسې، ناول او ډرامې توپ 

ډرامــه nولــه پــه د لنvې کیسې، ناول او ډرامې تر nولــو ســرت تــوپ� دا دی چــې 
يش کېــدای، خــو پــه نــاول ه او بې له مکاملې نه د ډرامې تصور هم ن مکامله چوريل

بیا دا اړتیا ډېره کمــه او کې و په لنvه کیسه کله مکاملو ته اړتیا پې(ه يش ا -کې کله 
په نشت شمېر ده، ډېرې داسې لنvې کیسې شــته چــې هــې� مکاملــه نــه لــري، خــو 

  کیسه په nولو کې مشرتکه ده.
  پايله

د پايلې په توKه ويلی شو، په پ(تو ادب کې لوم�ۍ ډرامه په شــلمه پېــ�ۍ کــې 
ال عبــداالکرب خــان اکــرب دی، ده. په پ(تو کې د ډرامې لــوم�نی ليکــو  ته شوې رامن�

ورپسې ډېرو مشهورو ليکوالو دا ژانر پــاللی او پ(ــتو ادب تــه يــې پــه ســل;ونو ډرامــې 
ــولنې خورب n ډرامــې وليکــل شــوې او د tــو ــويي او تلويزي (ــيل دي. د ســyيج، راډي

پ(ــتو کــې هــم معيــاري پــه کې منعکس شول. د نورو ژبــو پــه >ېــر  بېالبېل دردونه په
و همدارن;ه په دې وروستيو کې له نورو ژبو >خه ډېرې ډرامــې را ډرامې ايجاد شوې ا

  وژباړل شوې.
د پ(ــتو ډرامــې پــه اړه پــه gينــو اثــارو کــې >ن;ــزن او پــه gينــو کــې : مناقشــه

gان;�ي عنوانونه شته او پرې بحثونه شوي دي. خو پر تاريخي سېر يې کوم gان;�ی 
د ، gکه مې ددې مقــالې نه وي البته که وي هم په دې بqه به بحث زما نظر ته رانغی
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اثــر کــې د پ(ــتو ډرامــې » د نــ¦ي ادب ډولونــه«ليکلو هوډ وک�. >ې�نوال هاشمي په 
لوم�t ليکوال چې >وک معريف ک�ي، زما په >ې�نه کــې هــم لــه هغــو >خــه يــو تــن 

اکرب) لوم�نی ليکــوال وcــودل شــو. هلتــه لــه نــورو ژبــو >خــه پــه دې  خان (عبداالکرب
ته د را ژباړل شوو ډرامو په اړه کوم بحث نه دی شوی، خــو پــه دې وروستيو کې پ(تو 

  ليکنه کې د وروستيو ژباړل شوو ډرامو په اړه هم بحث شوی دی.
  وړانديزونه

له نورو ژبــو >خــه کــومې ډرامــې را ژبــاړل  ته په دې وروستيو کې چې پ(تو •
بولــو کې:ي، زموږ له فرهن` رسه پــه nکــر کــې دي. ليکــوال دې د پ(ــتنو د ذوق خ�و 

غوcــتنو رسه ســمې ډرامــې ايجــاد  لــهلپاره د خپل کلتور په ر�ا کې د خپلــې nــولنې 
  ک�ي.
اصالحي ډرامو خپرولو ته gانک�ي پاملرنه وک�ي، gکه چې له د رسنX بايد  •

  همدې الرې په ډېرې اسانX رسه د nولنې هر قرش ته پيغام رسولی شو.
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  پوهنمل سیداصغر هاشمي

  
   ېنHونو کپه هGي پاچا الفت  لEد 

 یغامپ ېتن#غو ۍد ازاد
  لن�یز

استاد الفت په ازادۍ مین و. د ده په ن¦ونو کې د فکــر ازادي، مــيل ازادي او د 
ــه اړ  ــان ازادي پ ــ�ی او د دې بی ــال غ ــانو فع ــرې دي. دی د وی(ــو زملی ــاوې ډې ه وین

غورgن` له اهدافو یې د ازادۍ مفهوم په بېالبېلو مفهومونو nولنې تــه وړانــدې کــ�ې 
  دي.

  رسیزه
د ن�ۍ nول انسانان غواړي چې په ازادۍ کې ژوند وک�ي او همدارن;ه حیوانات 

انو د غورgنــ` غــ�ی و او هم اسارت ته خوشحاله نه وي. اســتاد الفــت د وی(ــو زملیــ
ددې Kوند له موخو ازادي غوcتنه یوه مهمه موضوع وه، نو gکــه د اســتاد پــه وینــاوو 

  کې د ازادۍ په اړه ډېرې خربې لیدل کې:ي.
د دوی په وخت کې د بیان ازادي سانسور وه، خــو ده د بیــان پــه ازادۍ تأکیــد 

ه ه_ــول او د فکــري کاوه. پــه gــان;�ي ډول د افغانســتان انســانان یــې فکــر کولــو تــ
  ازادۍ په اړه يې ورته د کار خربې ک�ې دي.

  د �ې�نې اهمیت او مربمیت
ازادي غوcتنه او خلکو ته دا پېغام ورکول چــې ازادي یــوه مهمــه موضــوع ده او 
په اسارت کې ژونــد لــه ســتونزو ډک وي، نــو انســان د ازادۍ پــه اهمیــت پــوهې:ي او 
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  ته د ازادۍ په ارزcت خربې ويش. همدا د موضوع نویوالی ثابتوي چې خلکو
  د �ې�نې موخې

د Kل پاچا الفــت پــه هــ�ي ن¦ونــو کــې د ازادۍ پېغــام د کــوم ارزcــت پــر بنــا 
وړاندې شوی دی. د ازادۍ مهمې برخې یې په ویناوو کې واضح او ترشیح ک�ې دي 

و او د بیان ازادي، ميل ازادي او فکري ازادۍ باندې يې لــه بېالبېلــو اړخونــو د بحثونــ
  پلyنه د دې لیکنې موخې دي.

  د �ې�نې پو�تنې
  ـ ازادي >ه ته وايي؟

  ـ د استاد الفت په ن¦ونو کې د ازادۍ کومې برخې cودل شوې دي؟
ـ استاد الفت په مــيل ازادي، فکــري ازادي او کــه د بیــان پــه ازادي ډېــر تأکیــد 

  ک�ی دی؟
  د �ې�نې روش

  ېستل شوې ده.په لیکنه کې له ترشیحي او توضیحي مېتود yKه اخ
  م�

. د د Kل پاچا الفت په پن5ونو کې د ازادۍ غوcتنې پــه اړه ډېــرې خــربې شــته
وي(و زملیانو د غورgن` یو بنسyيز هدف د شاهي، فیوډايل او نیمــه فیــوډايل نظــام 
په ضد مبارزه وه، چې د دې غورgن` د یو کلیدي شخص په ډول استاد الفــت دغــه 

ازادۍ پــه اړه د ده پــه ن¦ونــو کــې چــې کــومې دنده په ســم ډول مخکــې وړې ده. د 
ازادي، د  يمــيل ازادي، فکــر خربې راغلې دي، په شعرونو کې هم تر سرتKو کېــ:ي. 

  بيان ازادي او داسې نورو برخو کې مثبت فکرونه او نظرونه لري.
راوړم پــه نامــه ليکنــې يــوه برخــه » والړې اوبه«کې په لوم�ي nوک ن¦ي کلياتد 

...زما پ(و کې لکه غرونه لــوی لــوی زن�5ونــه پراتــه (( :اړه وايي چې د ميل ازادي په
هغــه ازادي، چــې مســتو ســيندونو او زورورو  دي او زه يې gای پــه gــای درولــی يــم.

  سېالبونو رسه شته له ما رسه نه شته.
  زه عمق لرم، شور او مستي لرم، موج او حرکت لرم.

  الصولی.زه ډېر خلک غرقولی شم، م;ر gان له قيده نه شم خ
زما قوت او طاقت ايسار دی، ما gان ته د يوې چينې او يوه ل(تي قدر ته مجــرا 
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پيدا نه ک�ه او د دغو ماشومانو ازادي هم زما په برخــه ونــه رســېده. زه ډېــر لــوی قــوت 
  يم، م;ر ازاد نه يم، ايسار يم، gکه هې� نه شم کولی او هې� را نه جوړ نه شوه.

نه برق او بري(نا پيدا شوه نه سمسور باغونه، نه مــې زما عمر عبث ت�ې:ي، نه را
جهان وليده او نه جهان وليدم. زه cارونو او ودانX ته cکته نه شوم. ما خپل مــوج او 
حرکت ونه ليد او د شور او مستX په کيف ونه پوهېدم، زه د gان غوندې نورو ډنــvونو 

د رسه يو gای کېــ:ي او رسه يو gای کېدای نه شم، م;ر د کابل سيند د کون� له سين
  دواړه له اباس� رسه خپل موجونه خپل شور او خپله مستي يو gای کوي.

قيد او اسارت عزيزان له عزيزانو نه لرې ساg ،Öکــه د يــوه کــوهي اوبــه لــه بــل 
رسه نه يش vKېدلی. لــوی ډنــv تــه الره نــه لــري، م;ــر د اســ�ن ورې5ــې يــو لــه بلــه 

  )۱())او خپل مستي يو gای کوي... vKې:ي او د يوه باغ مرغX خپل شور
د Kل پاچا الفت د ن¦ونو لوی ه� دا دی، چې خپل هدف او پېغام په بېالبېلــو 

په دې ن¦ کې يې د انســان ازادي د ســيند لــه ازادۍ  .فکرونو او نظرونو وړاندې کوي
رسه يو شان qKلې ده، سيند چې هره خوا gــي، د gــان رسه cــېرازي او خوشــحايل 

ه چې ازاد دی.که انسان ازاد ژوند وک�ي او د ازادۍ په مفهــوم پــوه يش، وړي، دا gک
  )۲(دی به gان او nولنې ته خدمت وک�ي.

د ازادۍ مسلم حق په ن�يوالو قوانينو کې هــر انســان تــه ورکــ�ل شــوی دی، لــه 
انسانانو پرته حيوانات هم اسارت نه غــواړي، کلــه چــې يــوه مرغــX بنــدي وي، چغــې 

و پــه ازادانــه ډول ژونــد تــه دوام ورکــ�ي، يــا کــه چېــرې يــوه وهي، چــې خالصــه يش ا
حيوان له پ(تو وت�ل يش، کوc¥ کوي، چــې gــان خــالص کــ�ي او لــه بنــده gــان 

  خالص ک�ي.
د عرف او عادت له غالمــX (ن¦ي ادn oوnې يوه برخه ده وايي: (» مرتقي ژوند«

جونــه د همــدغې >خه ازادي، د مدt پيرشفت په برکت حاصــلې:ي او زاړه ناکــاره روا
  ر�ا په مرسته له مين5ه gي.

راشئ! چې اوس خپل gانته په ډېر �g وKورو او پخپل حق کې قضاوت وکــ�و، 
چې موږ د نوي ژوند په قبلولو کې >ن;ه يو او د نوو افکارو په >رKنــدولو کــې >ــومره 

  همت لرو.
ــه  ــر کــوم حــد ده او ل ــوهې او تنــوير نتيجــه ده ت ــي ازادي، چــې د پ زمــوږ ذهن
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  )۳) (جت�عي نهضتونو رسه >ومره عالقه لرو؟)ا
د Kل پاچا الفت ازادي له >و اړخونو او زاويو تــر بحــث النــدې نيــول شــوې ده، 

  خورا cه qKي. دی د فکر په ازادۍ ډېر تاکېد کوي او د فکر ازادي د نورو ازاديو
: (کورنی مرغه) په نامه ليکنــه د ازادۍ پــه اړه يــوه پــه زړه پــورې برخــه ده وايــي 

(هو! هر >وک او هر >ه چې د بل د الس الندې وي هغه د همدغسې ورgــې لپــاره (
روزل کې:ي، وKوره بزKر خپل غويي >ن;ه cــه ســاÖ، پــه رسه غرمــه کــې ورتــه واcــه 
کوي،  اوبه ورکوي، چې بيا پرې جغ کې:دي او م5که پرې واړوي. همدغه شان خپل 

Ö، چې له م5کې هسک او ژر ک(ت وخت په وخت پqه کوي، له غويو او پسو يې سا
  ورېبل يش.

همدارن;ه هر کام چې خپل واک نه لري او د بل الس الندې ژوند کوي، هغــو د 
نورو د ژوندون لپاره لکه چرKان او غويي ساتل کې:ي او روزل کې:ي، نــو دوی تــه کــه 
هر >ومره cه خواړه ورکول کې:ي، همغه خواړه دوی د م�ينــې لپــاره غyــوي او نــژدې 

. دوی ته هغه >ه نه ورcودل کې:ي، چې دوی په خپل gان ويسا ک�ی يش کوي يې
او په ن�ۍ کې په خپل واک ژوندون وکــ�ی يش او د بــل پــاتې شــونو تــه ســرتKې ونــه 
نييس. هو! دوی هې_کله نه يش کوالی، چې هــر >ــه پــه خپلــه وyKــي او بــل چــا تــه 

  )۴(هيله او ارسه ونه ک�ي.)
موضــوع لپــاره  ېوچنی برخــه چــې مــا د خپلــد Kل پاچا الفت د ن¦ نه کومــه کــ

راوړه که تر پايه ولوستل يش، د يو چــرګ ازادي يــې داســې ان5ــور کــ�ې ده او دايــې 
وييل دي، چې که چرګ ازادي واخيسته، نو له حاللې به خالص يش. چــرګ خاونــد 

لپــاره حــالل کــ�ي،  ند همدې لپاره ساÖ چې لــوی يش او پــه پــای کــې يــې د gــا
  ان هم په اسارت کې ژوند وک�ي، يوه نه يوه ورځ به ارمان کوي.همدارن;ه که انس
استاد په ازادۍ م� و او د ولس سوکايل او خوشحايل يــې پــه يــو : ميل ازادي

ازاده ژوند کې ليده او نه يې غوcته، چې ولس دې په اسارت کــې ژونــد وکــ�ي.دوی 
الفــت دې  .رکــاوهکولو لپاره ه_ول او دوی ته يې د بيان د ازادۍ جرئــت و  يې د فکر

ته متوجه و، چې په افغانانو کې بايد د فکر کولو �رين تــه الره هــواره يش، دا خلــک 
اړتيا لري، چې د خپلې nولنې، چاپېريال، د انسان او nــولنيزو اخالقــو پــه هکلــه فکــر 
وک�ي، چې دې ته متوجــه يش، چــې بايــد نيم;�تيــاوې اصــالح او cــې;qې ال ډېــرې 
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نســان مفکــوره پيــاوړې کــوي او د مــيل ازادۍ احساســات او ک�ي، هو! فکر کــول د ا
   )۵(جذبات په کې پيدا کې:ي.

نن د هر ملت په نظر (په نامه ليکنه لري، وايي:(» ميل ناموس«Kل پاچا الفت د
که خپل ميل استقالل د يوه ډېر لوی ناموس حيثيت لري او له دې نــه لــوی افتخــار 

ورکوي، مالونه او اوالدونه قربــانوي او بــې  د دغه مقصد لپاره خلک رسونه بل نه شته.
استقالله ژوند ډېر لوی ذلت qKي.که چېرې ملی احساس او ميل شعور په ډېر قــوت 
موجود نه وای د استقالل قيمت به ډېر ل: او د دنيا لويې امپراتورۍ بــه نــه ړن;ېــدې، 

النــدې استع�ر به دغسې بده قيافه نه درلوده او يو ملــت بــه د بــل ملــت تــر ســيوري 
خوشحال و.دغه ميل جشنونه چې هر مستقل ملت يې د خپل استقالل په ياد کــوي 
او په ډېر قدر ورته Kوري د مليت تجليل او احرتام پکــې پــروت دی او همدغــه معنــی 

موږ بايد پدې خــربه ډېــر  لري چې يو ملت د بل ملت حاکميت په gان نه يش منلی.
هــر >ــومره چــې  شعور محصــول دی. فکر وک�و چې ميل استقالل د ميل احساس او

  دغه حس قوي وي هغومره به زموږ استقالل هم قوي وي.
د استقالل ســاتنه د ملــت قــوي جــذبې تــه ډېــر شــديد رضورت لــري، کــه دغــه 
احساس پــه يــوه ملــت کــې کمــزوری يش، هغــه د اســتقالل پــه قــدر او قيمــت نيشــ 

  نه يش. پوهېدلی او د همدغسې ناپوهX په وجه دغه لوی نعمت ساتلی هم
موږ بايد خپل امتيازات ميل شعور او ميل احساس ډېر nين` وســاتو او د خپــل 

  )۶( ))استقالل تقويه ور پورې مربوط وqKو.
قــوه پــه کــوم  هاشــغال;ر  همــيل ازادي د ملــت پــه ســطحه وي، کــه چېــرې کومــ

حکومت حمله وکــ�ي او ملــک تــه پــه زور رايش او پــه خلکــو ظلــم وي، نــو پــه داســې 
  ميل ازادۍ مفکوره ورکول مهمه موضوع ده. مواردو کې د

د ميل ازادۍ لپاره په فردي ازادي، د فکر ازادي او د بيــان ازادي الره جــوړوي، 
چې ميل ازادي تر الســه کېــ:ي. پــه nولــو ازاديــو پوهېــدل او د دې احســاس پيــاوړی 
 tــه او لــوم�c پېلېــ:ي، والــدين د ازادۍ د مفکــورې ورکولــو خــورا Xکېدل له کــورن

  ادان دي.است
) مخ کې د (نوي درس) ليکنې کــې ۸۸استاد په ن¦ي کلياتو، (  :د فکر ازادي

>ــوک لــه  هــر ،>ــه پورتــه Kــqم زه د فکر ازادي له هــر(د فکر د ازادۍ په باب وايي: (
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  )g(()۷انه خوابدی کوم، م;ر خپل gان او خپل وجدان خوشحال ساتم.
(>ــو کالــه د (ادۍ په اړه وايي: استاد الفت د (فکر) تر عنوان الندې د فکر د از 

مخه چا په دې هېواد کې cو ته cه او بدو ته بد نه شــو ويلــی، >ــوک چــې د فکــر او 
رايې خاوندان بلل کېدل، په زندانونو کــې واچــول شــول او فکرونــه پــه کــې مضــمهل 
شول، اوس دنيا بل راز شوه او د دې عرصــ کارونــه لــه مــوږ نــه فکــر غــواړي او د پخــو 

کوي، موږ اوس مجبور يو، چې فکر او د فکر خاوندان پيــدا کــ�و، يعنــې  فکرونو تقاضا
د فکر کولو مشق او �رين وک�و، د دې مشق لپاره ميدان او غولی پــه کــار دی، چــې 
هغه جرايد او مطبوعات دي، مطبوعات بايد ازاد وي او ازاد فکرونه په کې gای پيــدا 

زمــوږ لپــاره ډېــره رضوري ده،  ک�ي، په دې کار کــې ډېــرې فايــدې دي او دغــه ازادي
اوس زموږ په مغزو کې فکرونه وچ شوي، موږ د فکر په توليد قادر نه يــو، کــه چېــرې د 
جرايدو او مطبوعاتو ازادي د يو قانون له مخې پيدا شوه، له دماغونو نه به >ه وزېــ:ي 
او رسKرداt به ورکه يش.هر يو به د خپل فکــر پــه صــحت او غلطــX پــوه يش، gکــه 

ر ازاد يش، اقتصاد هم ازادې:ي او هر>وک cــو تــه cــه او بــدو تــه بــد ويــالی چې فک
يش، که فکــر ازاد يش، هــر >ــوک بــه د خپــل حــق مطالبــه وکــ�ي او خپــل حــق بــه 

  )۸())وغواړي.
د Kل پاچا الفت ن¦ي کليات د فکر د ازداۍ په اړه لس;ونو ليکنې لري، چې د 

، ۱۰۸، ۹۲، ۵۶، ۱۲، ۹يــم nــوک) لــوم�ی  او دو«بېل;ې په ډول د الفت ن¦ي کليات
د فکــر د  >خــهبېالبېلو بعــدونو  لهاو داسې نورو مخونو کې  ۲۴۱، ۲۴۰، ۱۷۳، ۱۴۹

ازادۍ په اړه خربې لري، دی مفکر او مبتکر ليکوال و، نو gکه يــې د فکــر پــه ازادۍ 
  ډېر تاکېد کاوه.

  بې Kناه بندي) په نامه ليکنه يې خورا cه مثال دی وايي: ( د
  پرې:دئ دا بې Kناه بندي پرې:دئ.» پرې:دئ!«

  مه وېرې:ئ د ده په ازادولو کې هې� خوف او خطر نه شته.
  فساد او رشارت له ده >خه نه پيدا کې:ي.

  د ده بندي کول لويه Kناه ده.
دی هغه يوسف دی، چې د بې KناهX په سبب په زندان کې لوېــدلی دی.کــه 

 او ستاســې د بلــې ورgــې غــم دی له زندانه را والــوزي ستاســې اينــده ســنجولی يش
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  خوړلی يش.
  پرې:دئ! دا بې Kناه بندي پرې:دئ.

  که دی خالص شو ستاسو انتظام به په ډېر cه شان وک�ي.
  ستاسې وږي به ماړه ک�ي، ستاسې بربنv به پ� کاندي.

  ی موجود په تورو >اKانو کې مه غورgوئ.لتاسې دغه cک
  په زندانونو کې يې مه اچوئ.

K ناه بندي پرې:دئ!پرې:دئ دا بې  
  دی به ستاسې د vKو وډو او پرېشانه خوبونو صحيح تعب�ونه وک�ي.

  ډېرې سختې، مبهمې او مجملې غوnې به پرانیزي.
  دی د راتلونکي حال پيشبيني کولی يش.
  د طبيعت په رمزونو او ارسارو پوهې:ي.

  د جوی او فلکي اوضاعو اقتضارات ورته معلوم دي.
  Kناه بندي پرې:دئ!پرې:دئ پرې:دئ دا بې 

  د ده په ازادولو باندې علم او پوهه زياتې:ي.
  وطن ر�ا کې:ي او ړانده بينا کې:ي.

  دی له خپلو جفا کارو ورونو رسه هم cه سلوک کوي.
  دی ډېر پېچومي اوارولی يش.
  مشکالت حل کولی يش. ردی ډېرې ک:ې سمولی او ډې

  کرسX کېني. ما خوب ليدلی، چې دا بندي حالصې:ي او د سلطنت په
  cه فکر وک�ئ.

  دا بندي >وک دی.
  پس له ډېره فکره وايم

  )۹(»فکر دی فکر!
استاد الفت په >ومره قوت رسه د فکر ازادي ان5ور کــ�ې ده، د فکــر ازادي يــې 
پرمخت` qKلې ده او د nولنې د بهبود لپاره فکري کارونه او فکري توليــد تــه اړتيــا پــه 

ې د فکــر د ازادۍ پــه اړه پــه لســ;ونو gايــه خــربې نظر کې نيولو رسه يې په ويناوو کــ
شته.فکر د بدن هغه لــوم�ی وزيــر دی، چــې الرcــوونه يــې لــه زړه کېــ:ي او فکــر بيــا 
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دننني او بهرt حسونه ته د cه او يا خراب کارونو امر کوي، پــه بــدن کــې اول زړه او 
بــد فکــر د بيا فکر دی، چې د nول بدن §اينده Kي کوي، cه فکر د cــه کــ�و وړو او 

  بدو اع�لو �ثيل کوونکي دي.
>ه ډېر ارزcت ورکوي او پر ازادۍ مئــ�  استاد ازادۍ ته له هر: د بيان ازادي
>ه او هــر >ــوک چــې د بــل د الس  هو؛ هر(مخ) کې وايي: ( ۳۲۰دی (ن¦ي کلياتو 

الندې وي، هغه د همدغسې ورgې لپاره روزل کې:ي، وKــوره بزKــر خپــل غــوايی cــه 
ه غرمه کې ورته واcه کوي، اوبه ورکــوي، چــې بيــا پــرې جــغ کېــ:دي او ساÖ، په رس 

gمکه پرې واړوي، همدغه شان خپل ک(ت وخت پر وخت پqه کوي، له غويو او پســو 
همدارن;ه هر قام چې خپــل واک  يې ساÖ، چې له gمکې هسک او ژر ورېبل يش.

ه لکــه چرKــان او نه لري او د بل الس الندې ژونــد کــوي، هغــو د نــورو د ژونــدون لپــار 
غوايي ساتل کې:ي او روزل کې:ي، نو دوی ته که هر >ومره cه خواړه ورکــول کېــ:ي، 

  )۱۰( ))همغه خواړه دوی د م�ينې لپاره غyوي.
د ژونــد ازادي، د ملــک ازادي، د انســان ازادي، د فکــر ازادي، مــيل ازادي او د 

کې:ي. د بيــان ازادۍ  بيان ازادي د محتوا له مخې د استاد الفت په پن5ونو کې پيدا
په اړه هم د Kل پاچا الفت ن¦ونه د کار خربې لري، د وي(و زمليانو غورgن` غــ�ي د 

د ده په کلياتو کې يې په اړه ډېرې خربې شــته، چــې د  .بيان د ازادۍ غوcتونکي وو
د خلکــو خــدمت دا نــه دی، (موضوع اړوند يوه برخه د پ(تو ن¦ونــو يــې دلتــه راوړم: (

ومرو د دوی د خوشحالX لپاره کــار کــوي، بلکــې حقيقــي خــدمت دا چې س�ی به ار 
دی، چې د خلکو خــ� او yKــه پــه نظــر کــې ونيــول يش او فکرونــه، نظرونــه، کارونــه، 
خويونه اصالح يش. که س�ی د هر چا کار ته cه وايــي، چــې هغــه خوشــحاله يش او 

 Xــه ســودا ده او د غالمــyيn وري دا ډېرهKه نظر وc ــي. کــه  تــري یو بــده ته پهg نــه
>وک خپه کې:ي او خوشحالې:ي، که خلک س�ي ته په cه نظر Kوري که په بد نظر، 
س�ی بايد cو ته cه او بدو ته بد ووايــي. د بيــان او وينــا ازادي همدغــه ده، د فکــر او 
قلم ازادي همدغه تقاضا لــري.د يــوه او بــل cــه نظــر دومــره قيمــت نــه لــري، چــې د 

ږ کې يې د غالمX ک�ۍ واچوي. د نورو نظر کــه هــر انسان ازادي سلب ک�ي او په غو
>ومره cه وي بيا هم هر س�ی پخپلو سرتKو بينا دی او له خپل نظر نه کار اخېســتل 
په کار دي. که >وک هر >ه د نورو په نظر Kوري خپــل نظــر تــه بــه رشمنــده وي او د 



 د =ل پاچا الفت په ه7ي...

    ١٩١ 

کې ونييســ بص�ت حق به يې نه وي ادا ک�ی. س�ی بايد يوازې د پوهانو نظر په نظر 
وي(و زمليانو غوcته چې مطبوعات او رسنX ازادې خپرونې ولري او د بيان  »او بس.

ازادي چې د هر انسان مسلم حق دی، په ملک کې پلــی يش، دا چــې اســتاد د دې 
غورgن` هغه فعال غ�ی دی، چې په پن5ونو کــې يــې د دې غورgنــ` ډېــر مرامونــه 

پــه شــعرونو کــې يــې هــم دا  ،ادي دهوړاندې شوي دي، چې يوه برخــه يــې د بيــان از 
  په نامه منظومه يې cه بېل;ه ده.» داراملجان�«برخه پياوړې ده، 

  پایله
ازادي د انسانانو لپاره یوه مهمه موضوع ده او د دې له ارزcته nولنــه خــربول د 
هــر شــخص کــار وي، خــو پــه gــان;�ي ډول پوهــان، عاملــان او د فکــر خاونــدان دا 

دفمنده پدیده خلکو ته واضحه ک�ي. د لیکنې پایلــه همــدا مسوولیت لري، چې دا ه
ده چې استاد الفت ازادۍ غوcتنې ته خلک ه_ويل دي او د ازادۍ پــر اهمیــت لــه 

  بېالبېلو اړخونو یې بحثونه ک�ي دي.
  خذونهأ م

nولــوونکي محمــد  ،د الفــت نــ¦ي کليــات (لــوم�ی او دويــم nــوک)الفت،  Kل پاچا.۱
  مخ. ۱۳۳ل، ۱۳۸۹کابل،  :دانش خپرندويه �ولنه، ختانیاسمعيل يون او عبدالرحيم ب

. پوهنمل سیداصغر هاشمي، د Kل پاچا الفت د ه�ي ن¦ونو معناييزه او بqــه ييــزه ۲
  مخ. ۷۷ل کال،  ۱۳۹۷شننه، پوهنملX رتبې ته لیکل شوی اثر، 

  مخ. ۱۴۷ ،د الفت ن¦ي کليات (لوم�ی او دويم nوک)الفت،  Kل پاچا.۳
  مخ. ۲۰۴ ،د الفت ن¦ي کليات (لوم�ی او دويم nوک)، الفت Kل پاچا.۴
، ميتوديــک ،کابــل، د اســتاد الفــت يــاد، د استاد الفــت فلســفهلېوال،  عبدالغفور .۵

  مخ.۵۵
  مخ.۵۲۹ ،د الفت ن¦ي کليات (لوم�ی او دويم nوک)الفت،  Kل پاچا.۶
، د شــهرت نن;يــال پــه زيــار ،استاد Kل پاچا الفت شــعري کليــات (لــوم�ی چــاپ).۷

  مخ.۸۹ل کال،  ۱۳۷۵دانش خپرندویه nولنه: پي(ور، 
  مخ. ۸۸ ،د الفت ن¦ي کليات (لوم�ی او دويم nوک)الفت،  Kل پاچا.۸
  مخ. ۹ ،د الفت ن¦ي کليات (لوم�ی او دويم nوک)الفت،  Kل پاچا.۹

  مخ. ۳۲۰ ،د الفت ن¦ي کليات (لوم�ی او دويم nوک)الفت،  Kل پاچا.۱۰
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Ostad Jaaj, Ostad Jaaj, Ostad Jaaj, Ostad Jaaj, AAAAlmost 50lmost 50lmost 50lmost 50----    YYYYear in the ear in the ear in the ear in the SSSService ervice ervice ervice 

of of of of EEEEducation and ducation and ducation and ducation and CCCCultureultureultureulture    
    

Research Fellow M. Asif AhmadzaiResearch Fellow M. Asif AhmadzaiResearch Fellow M. Asif AhmadzaiResearch Fellow M. Asif Ahmadzai    

Abstract:Abstract:Abstract:Abstract:  

Assistant Professor Habibullah Jaj Pashtunzoi, the original 

resident of Paktia but livid in capital Kabul, he served as Pashto 

literature in Kabul University for almost 49 years. He had many 

academic trips to different countries of the world and translated 

world’s literature to Pashto language and transferred to his 

students during the period. He also served as director of Pashto 

department and retired and stayed at home, and was died in 

1397 solar year and had many printed and non-printed books. 

 

 

 

PseudoPseudoPseudoPseudo----ArchaeologyArchaeologyArchaeologyArchaeology    

    
Assistant Professor Ajmal KhkulayAssistant Professor Ajmal KhkulayAssistant Professor Ajmal KhkulayAssistant Professor Ajmal Khkulay 

AbstractAbstractAbstractAbstract::::    

The word ‘pseudo’ is a Greek word meaning false apparent or 

supposed but not real. When prefixed to the word archaeology 

the term pseudoarchaeology simply means false archaeology. 

It can be false for a number of reasons. Firstly, the archaeological 

methodology may not be undertaken using accepted scientific 

methods. Secondly, the interpretation of the data or the material 

remains excavated may not be consistent with the usual practices 

of analysis. Thirdly, the artefacts ‘discovered’ could be fakes or 

the entire archaeological concept could be orchestrated as a 

hoax. 

۲۰۰ 
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Pseudoarchaeology is sometimes called fantastic archaeology but 

by whatever name it is given it is best identified as pseudo-

science dressed in archaeological garments. Any archaeological 

theory, excavation site, or published results of excavations that 

do not conform to accepted archaeological practices generally 

fall into the category of pseudoarchaeology. 

Pseudoarchaeology has some results, which are called kinds of 

pseudoarchaeology. There are there changes are brought by 

pseudoarchaeology:  

1- It changes form of word.  

2- Or meaning  

3- Both form and meaning. 

These changes have some reasons: in the result of a victory, 

conqueror tribe change the form of word to suit them with form 

of their own language; so they bring some phonological changes, 

second, they translate them into their language and third, 

sometime they don’t have open reasons. 

Pseudoarchaeology is not a scientific knowledge; but it has a 

value according to folklore. It tell us some stories, which are 

important as folkloric materials. 

 

 

 

Mystical Effects in Hamdieh Pashto PoemsMystical Effects in Hamdieh Pashto PoemsMystical Effects in Hamdieh Pashto PoemsMystical Effects in Hamdieh Pashto Poems    
 

Rahmatullah HakimiRahmatullah HakimiRahmatullah HakimiRahmatullah Hakimi 

Abstract:Abstract:Abstract:Abstract:    

In the Pashto language, Hamdiyeh's poetry is great, but his 

research department has not paid much attention In this article I 

first discussed the poetry of Hamdiyeh And then the mystical 

poetry has been examined in the words of Hamdieh Pashto. 

Because this is an accepted principle that in the mystical poetics 

of theology there are special and special effects. 

۱۹۹ 
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But these effects come when it comes to paying more attention 

to it and considered as a valid value. 

 

 

 

Prose Prose Prose Prose PPPPoetry and oetry and oetry and oetry and PPPPoetic and oetic and oetic and oetic and PPPProse rose rose rose OOOOrderrderrderrder    
 

Pro.LalPacha AzmonPro.LalPacha AzmonPro.LalPacha AzmonPro.LalPacha Azmon 

Abstract: Abstract: Abstract: Abstract:     

Poem is a poetry comprised of rhythm and song, rhythm and 

song are basic items of poem. Verse: In a narrative and song-type 

style, it is the emotional junction of thought and imagination. 

Narrative language is stressed here. Prosodial structure of Pashto 

language is syllabic and has firm regular metre. In this writing 

we discussed different types of poems and verses. There is a limit 

between poem and verse. Versified verse, prosaic verse and 

prosaic poems are exemplified. Verse and poem can be explored 

to a full extent but here we have mentioned a few names of 

them. 

 

 

 

The State of literary The State of literary The State of literary The State of literary CCCCriticism in the riticism in the riticism in the riticism in the 

CCCCurrent urrent urrent urrent SSSStatetatetatetate    

    
Sayed Nazim SayedySayed Nazim SayedySayed Nazim SayedySayed Nazim Sayedy    

AbstractAbstractAbstractAbstract::::    

Literary criticism is the most important and most valuable thing 

about some books have been written about it and are still being 

written And the reason for this is that by literary criticism, the 

literature goes to perfection and goodness, 
But it's a pity that the Afghan literature, especially Pashto 

۱۹۸ 



  

٤ 
 

literature By the way, it must be developed and developed No 

progress has been made which seems to me to have many causes, 

The main reason for this is the first to introduce a false critique 

or incorrect introduction And in the next step, serious and 

diligent encounter with literary criticism, By doing so, not only 

did the literature of its place and its position not be achieved? 

Black is dangling it too. So, before I talk about the issue and 

make it clear what is the cause of the collisions why is it found 

and why these things are done, I think it is necessary to speak 

about literary criticism, which is literary critique. For what 

purpose it is done and in general it is divided into several 

sections? 

 

 

The The The The SSSSuccessful uccessful uccessful uccessful WWWWriting of the riting of the riting of the riting of the FFFFamous amous amous amous 

WWWWorld orld orld orld WWWWriterriterriterriter    

    
T/ Sadiqullah BadarT/ Sadiqullah BadarT/ Sadiqullah BadarT/ Sadiqullah Badar 

Abstract:Abstract:Abstract:Abstract:    

Generally, the memoirs and the life of the famous writer's letter 

are translated into another language which has valuable messages 

to other communities. I also translate this way In this article, the 
life of the letter, the experiences and the way of the writer of the 

world's most famous writers Such as Vladimir Nabokov, Kafka, 

Ray Bara, Jean-Paul Sartre and so on. 

By their works, today their literature is in the first place. 

We have also done this translation so that the experiences and 

successes of these great figures in our literature also make 

positive changes. And enrich our literature. 

 

 

۱۹۷ 
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The The The The DDDDevelopment of evelopment of evelopment of evelopment of MMMMyth in yth in yth in yth in 

CCCContemporary Pashto ontemporary Pashto ontemporary Pashto ontemporary Pashto LLLLiteratureiteratureiteratureiterature    
    

Researcher Gul Ghotay KhawryResearcher Gul Ghotay KhawryResearcher Gul Ghotay KhawryResearcher Gul Ghotay Khawry 

 

Abstract:Abstract:Abstract:Abstract:    

Myth is about the master of types and supramatist powers of 

superstitious and superstitious stories which has been 

transmitted to the breast as a narrative of generations. 

Myths are different from genius stories and man made stories 

that are for the Thirty Hours. 

One of the goals of myth is to explain and express the world and 

make it a natural person for natural events. 

Ehemorus considers myths to be a kind of stories full of 

exaggeration of a nation. But in general myths are the 

overwhelming stories of trekking, heroism, courage, bravery and 

artistic pleasures. Which at any time and in accordance with the 

values and demands of a generation are exhausted. 

 

 

 

New New New New CCCCritique of Pashto ritique of Pashto ritique of Pashto ritique of Pashto PPPPoetryoetryoetryoetry    

    
M.SadiqM.SadiqM.SadiqM.Sadiq    

Abstract:Abstract:Abstract:Abstract:    

Pashto literature is divided into three periods In the same way, 

the third period is divided into stages, Each stage, along with 

political logic, has its own literary logic And it's convincing 

because the great literary people of the country have come to 

Sela. 
When a Pashto poetry comes up with a new critique This issue 

is in fact solved, Because every round or stage in his own will, he 

۱۹۶ 
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has his own desires, The poet and author are required to follow 

these demands and make poetry. 

This article discusses this issue and introduces new principles of 

critique Which should be the case. 

 

 

The The The The RRRRole of ole of ole of ole of BBBBrain in rain in rain in rain in LLLLanguage and anguage and anguage and anguage and SSSSpeechpeechpeechpeech    
 

Shah Mahmoud KadwalShah Mahmoud KadwalShah Mahmoud KadwalShah Mahmoud Kadwal    

Abstract:Abstract:Abstract:Abstract:    

 Human language is a system of communication as well as 

human expression which is uttered out by speech organs. It is an 

organization of sound and vocal symbols. The sound produce 

from the mouth with help of various organs of speech, serve to 

convey some meaning full messages.. It means, all the 

psychological and bodily activities are reliant to one system. 

Phonemes (sounds) are the minimal distinctive units of sound 

which share meaning among the creatures. Human language as a 

system of communication works under control of nervous 

system.   

 

 

 

A A A A BBBBrief rief rief rief AAAAccount of ccount of ccount of ccount of SSSSome of the ome of the ome of the ome of the WWWWorks of orks of orks of orks of 

UUUUstad Khademstad Khademstad Khademstad Khadem    

    
M.Asif SamimM.Asif SamimM.Asif SamimM.Asif Samim    

Abstract:Abstract:Abstract:Abstract:    

The bibliography or the bibliography of the work is a debate 

that, unfortunately, is unfolding in our society from the point of 

view of personal and complex considerations. That is, the issues 

of critique are not very much considered, but the problems of 

۱۹۵ 



  

٧ 
 

personal complexes are very observable, Of course, we know that 

the introduction of the book is a discussion and a critique of the 

book of the Second Debate, but again, we have combined these 

two debates. 

In this article, I made a superficial statement on the work of 

Professor Qayamdin Khadem And I'm introducing it intensively 

Which is and which issues have been discussed. 

It is hoped that our young researchers will notice the widest 

possible extent of this work and its dimensions various discusses 

it. 

 

 

ImaImaImaImage of ge of ge of ge of WWWWomen’s omen’s omen’s omen’s MMMMemories and emories and emories and emories and 

FFFFrustration in rustration in rustration in rustration in AAAAngaingaingaingai    
 

Researcher Sameela AhmadzaiResearcher Sameela AhmadzaiResearcher Sameela AhmadzaiResearcher Sameela Ahmadzai    

Abstract:Abstract:Abstract:Abstract:    

According to literature scholars, Pashtun local literature and 

folklore is mostly the product of Pashtun women thinking, 

different aspects of women's lives are portrayed in literature and 

it is the mirror of their soft, tremendous and heartfelt feeling. 

According to sociologists, Pashtun women are often sacrificed by 

emotions and invalid social traditions, these invalid traditions 

have given them an artistic language and have expressed their 

heartfelt in the form of public literature. 

One of these titles or songs is a song of fiction ( ان���ی)with the 
help of which Pashtun women have arisen their voice against 

social injustice and has brought it up to us.  

This article discusses those unfortunates of women who are 

often also expressed as a result of much pain in pleasure and 

happy ceremonies. 

 

۱۹۴ 
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Critic Critic Critic Critic RRRRating to ating to ating to ating to FFFFolkloric olkloric olkloric olkloric SSSStudies by tudies by tudies by tudies by 

EEEEastern astern astern astern SSSScholars in Pashto cholars in Pashto cholars in Pashto cholars in Pashto LLLLanguageanguageanguageanguage    
 
    

    Researcher Abdul Ahad MangalResearcher Abdul Ahad MangalResearcher Abdul Ahad MangalResearcher Abdul Ahad Mangal 

AbstractAbstractAbstractAbstract::::    

The Pashto folk literature is big spiritual and affluent richness of 

pashtoon tribe which defines social attitudes and costumes of 

pashtoons’ life. 

Whenever the eastren scholars traveled to pashtoon territory, at 

first, they tried to perceive pashtoon people tempers according to 

their cultures Thus, the first effort of these scholars was, to 

collect pashtoon folklore. 

Finally, in this paper, discussed on eastern scholars folklorical 

studies and their folklorical activities which evaluvated integrally, 

till pashtoon folklorists try to avoid letting of mistakes during 

folklorics studies. 

 

 

A Quick Look to the History of Pashto A Quick Look to the History of Pashto A Quick Look to the History of Pashto A Quick Look to the History of Pashto 

DramaDramaDramaDrama    
    

Assist. Prof. Babrak MiakhelAssist. Prof. Babrak MiakhelAssist. Prof. Babrak MiakhelAssist. Prof. Babrak Miakhel    

 

AbstractAbstractAbstractAbstract::::    

Drama is a diverse genre among the other genres of arts which is 

more of story type but all the messages are conveyed with the 

help of the characters in it. Its difference with novel and short 

story is that novel and short story are reading materials but 

drama is more of a visual and listening material. Drama is 

incomplete without dialogs but in novel and short story the need 

for dialogs is less likely. 

۱۹۳ 
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Drama was introduced into Pashto Literature in the twentieth 

century. The first Pashto Drama was the translation of a play 

and then Abdul-Akbar Khan wrote the first Pashto Drama 

named Three Orphans (Dre Yatiman). Similarly, Abdurahman 

Pazwak developed another memorable drama (Kalemadara 

Ropai) in (1373 L) in upper Pakhtoon-Khwa and then Aduraof 

Benawa wrote many more interesting dramas. 

Peshawar, All India and BBC radio stations have played a vital 

role in broadcasting the Pashto Drama compared to others. 

Peshawar radio station has broadcasted many Pashto dramas of 

the writers from lower Pakhtoon-Khwa. Similarly, All India 

Radio station has also broadcasted Hamza Shinwari’s and some 

other Hindi-Pashto dramas. Also, BBC has been broadcasting 

(Nawai-kor Nawai-zownd) a Pashto drama for the last few 

decades 

Many Pashto writers have made their efforts in this genre; 

among them the most important ones will be mentioned in this 

article. Some private TV channels have also been telecasting 

translated versions of Hindi and Turkish dramas in Afghanistan 

which can be considered an era of translated dramas to Pashto.    

 

 

 

Freedom Freedom Freedom Freedom MMMMessage on essage on essage on essage on AAAArtistic rtistic rtistic rtistic PPPProse Gil rose Gil rose Gil rose Gil 

Pacha AlfatPacha AlfatPacha AlfatPacha Alfat    
    

S.Asghar HashmiS.Asghar HashmiS.Asghar HashmiS.Asghar Hashmi 

Abstract:Abstract:Abstract:Abstract:    

Ostad Ulfat was freedom lover. In his prose there is abundance 

of saying about freedom of thoughts, national freedom and 

freedom of speech. He was an active member of alert youth and 

through the goals of this movement he has explained the 

meaning of freedom in a number of ways to the society.  

۱۹۲ 


