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  :یادونه

له یوې رسمې پتې �خه چـې پـه هغـې کـې د لیکـوال نـوم، تخلـص، علمـي رتبـه، د مقاله دې  �
  5ېلېفون شمېره او برې-لیک پته وي د علومو اکاډم' ادارې ته را ولې$ل يش. 

  را 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.  �
  د مقالې رسلیک باید لنB او له منAپان@ې رسه سمون ولري.  �
او د �ې;نې پوGتل شوې پوGتنه Fواب کـ;ای  ولريکلمو ترمنC لنBیز  ۲۰۰او  ۸۰مقاله باید د  �

  . يش. همدغه راز لنBیز باید د یونسکو په یوې ژبې ژباړل شوی وي
مقاله باید د رسیزې، اهمیـت، مربمیـت، مـوخې، د �ې;نـې پوGـتنې، د �ې;نـې روش، پـایلې او  �

  اخAونو لرونکې وي او په مP کې اخAلیک ته نغوته شوې وي. 
  ، اماليي او انشايي تېروتنې ونه لري. وي مقاله باید د لیکوال' له اصولو رسه سمه �
، د ۱۳معیاري مخونـه وي، د فونـT سـایز  S۱۵ يې مخه او حد اک ۷د مقالې حجم حد اقل يې  �

  وي او ادارې ته دې سافت او هارد کاپي دواړه را ولې$ل يش. )  (SingleکرGو ترمنC فاصله باید 
د مجلې کتنپالوی د علومو اکاډم'د نرشاZ الیحې له مخې د یـوې مقـالې د تائیـد او رد واک   �

  لري. 
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 اخAه جواز نه لري.  �
  ته نه ورکول کې$ي.  ادارې ته رالې$ل شوې مقاله بېرته لیکوالو �
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  �ې�نوال محمداصف احمدزی

  
  د طنز او سياست اړيکه

 
  لن�يز:

ادبيات او خاصتاً طنزي اد� نوعه له سياســت رسه نــه شــلېدونکې اړيکــه 
کې,ي او کوږوالی ترې رامن/ ته کې,ي، نو طنز چې موخه يې سمون او اصــالح عــدالت$ لري. دا چې کله کلــه د چــارواکو او مســوولینو لــه خــوا تېروتنــې، بــې 

ظو کې د مظلوم غ, ته طناز د خپل مسووليت د ادا کولو په موخه په ه>ي الفاکې داسې نيوکه وک8ي، چې خپلو ناســمو ک8نــو تــه يــې متوجــه کــ8ي. دغــه راز ده، خپل رول ادا کوي او طنزليکوال غواړي پر سياستوال د ظرافت په چوکاټ 
  . انعکاس ورکوي

  رسيزه:
په هر هېــواد او Hولنــه کــې یــو واکمــن او چــارواکی وي او د هغــوی دنــده خپــل 
مسوول شخص په مستقيم او يا غM مستقيم ډول او يا دا چــې د هغــه د واکمنــ$ پــه رعيت او خلکو ته خدمت کول او الزمې اسانتياوې ورته برابرول دي، خو کله همدغــه 

د برشــ د تــاريخ پــه اوږدو  .ساحه کې له خلکو رسه بې انصايف او يا هــم ظلــم کېــ,ي
کې داسې واکمنان او چارواکي تېر شوي او شته چې له زرUونو کسانو Tخه يې ژوند 

د زرUونو کسانو د اعرتاض فرياد يې په ستوW کــې  ،اخيستی، ظلم او تېری یې ک8ی
نو د ژبې په ور  پرې کېدو يــې  ،ور وچ ک8ی او که چا ورباندې کوچنی انتقاد هم ک8ی

  `واب ورک8ی دی. د دغه ډول کسانو د زور زيا^ پر وړاندې زياتره عل[، دانشمندان 
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ــر الرaـــوونې مســـووليت يـــې پـــه غـــاړه اخيســـتی دی. رسه لـــه دې چـــې د دوی رې تــه د او ليکــوال راپورتــه شــوي او پــر هغــوی د انتقــاد کولــو او ســمې ال  ــه ډې ــولی او چــارواکو او سياســتوالو ورت ــم `ــای نی ــر ک ــو او کوeaــونو ډې ــه يــې خپــل مســوولیت رفــع کــ8ی زحمتون ــم پــه ژب ــکــم غــوږ نیــولی دی، خــو بيــا هــم د قل ــه دن ــوال خپل ــز اد� ډول ليک ــه د طن U8ې توhــان ــه ` ــات او پ ــويل، دی. ادبي ده ب
ـــه چــې لــه دغــه ډول زيــاتيو او بــې عــدالتيو پــرده پورتــه کــ8ي، د مظلــوم پــه خــوا کــې  ـــور همدغ ـــالې مح ـــ8ي. د دې مق ـــاس ورک ـــه انعک ـــ, ت ـــوی غ ـــ,ي او د هغ   مسايل دي چې په الندې کرaو کې پرې بحث کوو.ودرې

  اهميت او مربميت:
خو په طنز ورته تردې مهاله چا اشاره نه وه ک8ې، چې پــه دې Tې8نــه کــې ورتــه کتنــه سياست دی. همدغه سياست د ادبياتو په بېال بېلو فورمونو کې `ان راaکاره کــ8ی، هغــو Tخــه ادبيات له نورو علومو رسه هم کله کله رابطه پيــدا کــوي چــې يــو لــه 

  شوې ده، چې همدا د دې مقالې اهميت او مربميت تشکيلوي.
  د �ېنې موخې:

په Hولنه کې د لوړپوړو چارواکو، حاک[نو يا آمرانو له خوا په خپل رعيــت يــا مــا تحــت انسان او انساH Wولنې رسه وي، کله چې  دا چې د بېال بېلو علومو رس و کار له
راTرخي، چې د ادب او په `ان8hي ډول د طنــز اد� نــوعې اړيکــه لــه سياســت رسه په پراخ ډUر کې د طنز له الرې aه تررسه کې,ي، چې همدا مقالــه پــه همــدې محــور تو منفي Hکو ته په خپلو پنqونو کې `ای ورک8ي او ويې غنــدي. همدغــه کــار د ادبيــاکسانو باندې کوم ظلم يا ناروا کېــ,ي، نــو اديــب خپلــه دنــده oUــي چــې د هغــو دغــو 

  وTې8ل يش.
  د �ېنې پو�تنې:

ادب له سياست رسه اړيکه لري؟ او که يې لري، د ادب پــه کــوم فــورم کــې aــه 
  تبارز کوي؟
  پeتو ادب کې سيايس مسايلو ته پام شوی دی؟ايا په 

  د �ېنې روش:
تحلــييل ميتــود Tخــه اســتفاده شــوې ده. –رشيحي ـپــه دې Tې8نــه کــې لــه تــ
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  د مقالې م�:
احــت خــربې نصيحتونه په کې وي. برهمن چې پوهې,ي له دغــې طبقــې رسه پــه رص کې,ي، راخوشې کوي يې او ترې غوaتنه کوي چې داسې کتــاب ورتــه وليکــي، چــې برهمن نصيحتونه نــه يش زغملــی، نــو هغــه زنــدان تــه اچــوي، خــو وروســته پeــې[نه کله چې د هند ظاz چارواکي دابشليم رای (د نوشېروان معــارص) د دانشــمند 

فابل يا د حيوانــاتو «کول خطرناک دي او د دې جوUه نه دي چې انتقاد واوري، نو د 
په ژانر کې د طنز په روش ليکنې کوي. دی پنچــاترتا (کليلــه او دمنــه) » په ژبه خربو

کيم) هم وک8 او حيوانات خربو او عمل کولو ته ه�ــوي `ای کې بيا ايزوپ (لق[ن حچمتو کوي چې په هغه کې د حيواناتو په ژبه خربې کــوي. همدغــه کــار پــه يــوه بــل 
لــه » لورې تاته وايــم! نhــورې غــوږ باســه«او په حقيقت کې د وخت له چارواکو رسه د  په لرغوW يونان کې د فابل له قالبه استفاده اريستوفانس تــه رســې,ي، چــې د   وسيلې Tخه په استفادې مبارزه کوي. 

نه لري. په دې ن,دې پې8يو کې هم له فابل Tخــه په نوم طنزو » چونehې«او » مرغان«
. پــه )۱(رويس کريلوف، انhريز ډرايدن او فرانسوي فون�ن په aه بoه استفاده ک8ې ده   ، همدغه ډول یو اثر بلل کې,ي.»عينکي اوښ«پeتو ادب کې د محمد نبي صالحي 
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کــه طنــز هغــه زورواک$ او ديدن$ ليديل او يا په خپله پرې تېرې شوې دي، چې د دې Hولــو پــه وړانــدې د په نــ8ۍ کــې داســې ډېــر خلــک شــته، چــې پــه بېالبېلــو وختونــو کــې يــې ډاروونکــې  ې د انساH Wولنې، مؤسساتو او پــه Hولنــه کــې د شــتو ه>ي اثر دى، چې په هغه ک –اد� طنز تېره وسله د واکمنانو او زورواکو په مقابــل کــې پــه مې8انــه درېــدلې ده؛̀ 

په عام ډول په Hولو هېوادونو او خاصتاً زموږ په هېواد کې داسې طنزونــه ويــل شــوي او   شوى وي. "انتقاد"په ملتيا "ظرافت"ورانکارو پديدو پر ناوړو، ک,و او ناسمو حاالتو د 
نيم8hتياوو او زور زياتيو باندې د طنز په ژبه نيوکه شــوې ده. همدغــه ډول ليکنــو او آثــارو تــه د زمامــدار او واکمــن پــه  ليکل شوي چې له سياست رسه اړيکه لري، پــه هغــه کــې د وخــت

او وظيفه د خلکو راويeول aودل شوي دي، نو د طنز زياتره اماج او اهداف ســيايس دنــده اصــالح او ســمون ده  سيايس طنز هم ویل شوی دی. دا چې، د طنز تر Hولو مهمــه
  ظام او دولتي چارواکي دي.ن
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م) پــه نظــر، طنــز محــض ۱۹۹۶ -۱۹۱۶د انhرېــز پروفيســور مــاتيو هوUــارت (
سيايس ادبيات نه دي، خو له سياســت رسه پــه پراخــه کچــه رسوکــار لرلــی يش؛ هــر 
ــوي، دغــه ډول طنــزي ليکطنز ليکوال رضور نــه ده چــې ســيايس طنــز وليکــي، خــو هغــه طنزليکــوال چــې لــه  کــوي. ســيايس طنــز کــولی يش د ســيايس سیســتم د aــه وايل لپــاره د فشــار يــوه نــې سيايس �Uوډيو `ورې,ي او چارواکي خپل هدف Ùر
طنزليکوال بريدونو ته ډېر نه Uــوري او نــه يــې پــه اړه عکــس العمــل aــيي؛ خــو هغــه اغېزمنه وســيله وي، رسه لــه دې، هغــه واکمــن چــې خپــل `ــان ابــر قــدرت oUــي، د 

په Hولو خپور وي، همدا طنزليکوال دی، لکه يو اپوزیسيون چې نشته او یــا کمــزوری  کــولی ودرېــ,ي او ډار وايي، کله چې د يوه مستبد حاکم په وړاندې نور خلک نه يش
  ظاz ديکتاتور رژيم په وړاندې به Tوک درې,ي؟دی پوaتنه کوي، که په يوه هېواد کــې پارملــان او يــا مخــالف Uونــد نــه وي، د   دی، عمل کوي. 

ی� يوه زمينه، وسيله او يا امکان نــه دغه محقق زياتوي، نن ورځ سيايس طنز، ه
يو بل غر� محقق دس� Uريفن بيا باوري دی، چې په سيايس مسایلو کــې د   . )۲( استفاده نه وي ک8يدی پريeی، مhر دا چې د ســيايس نــاخوالو پــه وړانــدې يــې پــه مبــارزې کــې ترېنــه 

8ي. طنز ليکوال رول کم دی او نه يش کولی سيايس وضعيت پــه کُــيل ډول بــدل کــ
چې اصالً د هغوی ليکنې يې جدي نه نيولې. خو Uريفن چې کله پر طنز د سانســور راوړي چې د روم امپراطوران `که د پرسيوس، جووينال او هوراس مــزاحم نــه شــول، له همدې امله، سياستوال د هغوی ليکنو ته چندان زياته توجه نــه کــوي. دی دليــل 

ثالونه يې په Uوته ک8ي دي، نو لــه پــورتن$ مسئله بيانوي، د روم امپراطوريو د وخت م ــه کــ8ي. د طنز ليکوال لوم8نی هدف دا نه دی چې يو سيايس نظام تخريب او یا ح[يــه   ).۳( خربې رسه يې تناقض رامن/ ته کې,ي ــی رامــن/ ت ــت او aــه وال ــه الرې ه>ي ــز ل کــ8ي، بلکــې هغــه غــواړي د طن
وړاندې کارول شــوي دي. خــو پــه خپلــه د ديکتــاتور نظــام او د هغــه د مالتــ8و پــه اړه و او دaــمنانو پــه علنــي او مجــاز ســيايس طنزونــه يــوا`ې د ه[غــه نظــام د حريفــاناســتبدادي مطلقــه شــاهي او ديکتــاتوري نظــامونو او مــادام العمــر جمهوريتونــو کــې 
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  ).۴(کولی يش هر قلمرو ته الره پيدا ک8ي تانه نن ورځ د ان�رن� له الرې هــر ســيايس طنــز ته په پ�ه لې,دول کې,ي. خو خوشبخخوندي `ای کې جوړې,ي او بيا ه[غه د غM د�وکراتيک رژيم د حاکميــت ســاحې سيايس طنز يا شفاهي خپرې,ي يا د شــپې پــا�و پــه بoــه او يــا دا چــې پــه يــوه 
ده چې د تېــرو شــوو چــارواکو پــه اړه، طنــز ســيايس طنــز نــه بله مهمه خربه دا

  oUل کې,ي، بلکې هغه ته aايي تاريخي طنز وويل يش.
  :طنز ليکوال او سياست

`ان8hې (له استعارې او کنايې ډکــه) ژبــه کــاروي او يــا دا چــې، د طنــز تريخــوالی د ډول ويــيل، دا چــې طنــز خپلــه د طنز پــه اړه زيــاترو Tې8ونکــو پــه خوشــبينانه 
ډېــری وخــت داســې هــم نــه وي. د  ٬مقابلې Tخه ژغورل کې,ي، خو په ډېــر افســوسشاتو له ظرافــت رسه يو`ــای کــوي، نــو ليکــوال يــې د خلکــو او Hــولنې لــه غوســې او    ). ۵( چې نور يې سرتUې د تل لپاره ور پ�ويه کلک Uوزار او ان لــه داســې Uــوزار رسه مخــامخ کېــ,ي، ظاz او ستمhر د Tپې8ې ل
وايي چې د بغداد ظاz امM حجاج چــې کلــه واک تــه ورســېد، نــو پــه تصــاديف 

Uورئ! زه چې کله قدرت ته ورسېدم، نو هللا تعالی تاســو خلکو يوې غون�ې ته وويل: و ناروغي چې هلته موجوده وه، له منqه الړه. حجاج په ډېــر ويــاړ رسه د » وبا«ډول هغه 
ــدودومره هم ظاz نه دی، چې پر موږ دوه بالUانې يو`ای نازلې ک8ي. د ناستو خلکــو د د وبا له بال Tخه خالص ک8ئ. يوه طنزويــونکي لــه منqــه راغــ, کــ8: هــو! خــدای (ج)  ــه اورې ــه د دې خــربې پ ــار د حجــاج جــربوت او غوس ــدا انفج ــې خن و تېرېدو وروسته يې په يوې ډېــرې نــاچيزې بهــانې رسه د هغــه رسه  دې پ� راوخوHوله او ترTو و̀ر

ناجی العلی هم په لنــدن کــې ژونــد لــه الســه ورکــ8ی او فرانســوی کارتونســت دومــM فرانسوی ول�ر له همدغسې يوه خطــر رسه مخــامخ شــو، فلســطیني کارتونســت   کس ژوند پای ته ورساوه او اعدام يې ک8.
مــدير مســوول » صــور ارسافيــل«ته ولې,دول شو. په ايران کې د طنزي خپرونې زندان 

» دهخــدا«مMزا جهانMh خان په ډېــرې بــې رحمــ$ رسه ووژل شــو او د هغــه همکــار    ).۶( چې په تېeته بريالی شو، کلونه کلونه يې په مهاجرت او بې وطن$ کې وزغمل
ــه   ــدا اوس پ ــه هم ــوړي چــارواکي ل ــې لوړپ ــت `ين ــې، د حکوم افغانســتان ک
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کــال د  ١٣٩٤طنزليکوالو رسه الس و Uرېــوان دي. د بېلhــې پــه توUــه، د 
وړاندې د ميل يووايل حکومت د يوه لوړپوړي چارواکي غربUون، چې يو شــمېر په نوم د يوې فېسبوک پا�ې پــر » کابل Hکيس«اسد مياشتې په وروستيو کې د 

په ليکنو کې د حکومت او په `ان8hې توUه د ياد شوي چارواکي پــه اړه طنزيــه ور غوaتي وو، ترTو د دې پا�ې چلوونکى پيدا ک8ي. د دې پــا�ې خربياالن يې 
 ليکنې شوې وې.

ليکوال له ژوندي زمامدار او د هغه د نظام له مالت8و او همکارانو رسه پــه طــرف  طنز کې طنــز طنزليکوال د سيايس طنز له جوړولو ډډه کوي، `که په سيايسسيايس طنز يوه ډېره باريکه او حساسه مقوله ده. له همــدې املــه زيــاتره 
نو په سيايس طنز کې چې هر Tــومره  رسه د واک په رس شخ8ه کې aکېل وي،په سيايس طنز کې طنزليکوال حت[ً د وخــت لــه واکمــن او ســيايس ډلــو   ).۷(کې,ي کې دی. نو په دغسې يوه حالت کې په نوموړي، هرومرو د طرفدارۍ Hاپه لhول 
له کنايې، استعارې، د اشخاصو، `ايونو او ډلو لپاره له مســتعارو او ســمبوليکو 
اړ بــايس او ليکــوال يــې `ــورول کېــ,ي. خاصــتاً پــه اســتبدادي رژ�ونــو کــې نومونو استفاده يش، بيا هم د هغه د طنز چيچل مقابل طرف عکس العمل تــه 

  ).۸( لت رسه مخامخ ويطنزليکوال له ډېر سخت حا
خو که د سيايس طنز بريدونه زورور وي، نو په نتيجه کې ډېره غوسه راپارې,ي، تر بريد الندې نه نييس. غM مستقيم بريد، طنز ليکوال له انتقام Tخه ژغوري، خو د دې لپاره چې رضر ور ونه رسې,ي، نو پــه مســتقيم ډول دې زمامــدار 

  ).۹( بايد د خپل کار له ه>ي اړخونو Tخه غافل يشل ته صدمه رسول کېــ,ي، نــو ليکــوال يــې نــه خطر رامن/ ته کې,ي او طنزليکوا
  کې: سيايس طنز په نيواله کچه او افغانستان  
په شلمه پې8ۍ کې په فرانسه کې طنزي اونيزې (مرغاوۍ په زنMq کې =   

Le canard Enchaine = هUرېــزي طنــزي خپرونــې (پ�ــه ســرتhاو ان (Private 
Eyeدغــه راز پــه ايــران کــې (صــور ارسافيــل)  ).۱۰( ) قوي سيايس طنز درلــود

  سيايس طنزي خپرونه وه.
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ل رسونــه يــې کې,ي، د دوی په سيايس طنزونو کې ه[غه د انتقــاد ژبــه وه چــې خپــد افغانستان د مرشــوطه غوaــتونکو پــه شــعارونو کــې هــم د طنــز رUونــه ليــدل 
  ).۱۱( متوجه ک8ې وهتېزه نوکه يې د استع[ر خوا او يا هــم د ســلطنت لــه مقــام Tخــه راaــکته مســايلو تــه وبايلل. خو محمود طرزي په رساج االخبار کې طنــز پــه اعتــدال ډول کــاراوه، د طنــز 
نوم ¤ثييل سيايس طنز د منان ملhري له خوا وړاندې شو، په شپېتمو کلونــو کــې د په » سيايس مداري«هـ ش کال د ۱۳۵۷ډول طنز ورک شو. په  واکمن$ پرمهال دغهپه هېواد کې پــه Tلوېeــتمه لســيزه کــې ســيايس طنــز و، خــو د داوود خــان د 

  ).۱۲( دولت د مخالفينو پرضد سيايس طنزونه وو، خو په خپله د نظام په اړه نه و
سيايس طنز له غوره استازو Tخه دي. دغه راز د موســی ظفــر نــوم هــم د يــادولو ده، نــوراW د په دري ژبه کې د نورو کســانو ترTنــ¥، عبداالحــد عرشــ^ او جــالل 

  په نوم طنزونه ليکي.» زاغ نامه«چې د 
  طنز او سياست په پ(تو ژبه او ادبياتو کې:

د هغه وخت ناوړه سيايس اوضاع د طنز په ژبه Hکول شوې ده؛ لکــه عبــدالقادر خــان په کې تر بريد الندې نيــول شــوی او هــم کې الس غqول شوی دی، د وخت زمامدار په پeتو ادب کې هم له ډېر پخوا Tخه داسې طنزونه شته چې سياست تــه پــه 
  خ�ک په ظاz او رش خوaوونکي طنز ک8ی او وايي:

ــ ــې ب ــا ک ــه معن ــوه دىـپ ــ¥ لې ــه دى پ8ان   رش ن
ـــا  رش رشـچـــــــې د ده دالســـــــه مـــــــومي بـــــــ ـــداري ک ـــدار خري ـــل مق ـــه خپ   هـــر ســـ8ى پ

ــ ــې آس `ين ــر خــر`ين ــې خ ــو `ين �H ۱۳( ې(  
  د معزهللا خان مهمند سيايس طنز:  

  د مســـــــــــــند دپاســـــــــــــه کeـــــــــــــېني
  کـــــــــــــــ8ي حکمونـــــــــــــــه د قضـــــــــــــــا
ــــــوري ــــــپه خ ــــــه ش ــــــې پ ــــــوم وين ـــــــــــبا `ـــــــــــان کـــــــــــ8ي اوليـــــــــــا  د مظل   س
معـــــــــــــــــــــزهللا پنـــــــــــــــــــــاه دې ويش
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ـــــــــال ـــــــــ¥ ب ـــــــــه دا هســـــــــې رن   )۱۴( ل
  وضعه په طنز رسه داسې بيانوي:شمس الدين کاک8 د تيمورشاه له م8ينې وروسته   

ــــو ــــېدو س eــــه وي ــــاکس پ ــــدای او ن U ــــر   ه
ـــــي  د حيــــــا د ابــــــروی خلــــــک رستــــــور ســــــو   زننـــــده او چابـــــک ســـــواره پيـــــاده Ùر

  )۱۵( هر بقال او دالک وينم پر آس سپور سو
  :هغه د وخت له پ�و Tخه پرده پورته کوي او په طنز وايي

  پېشـــــو کeـــــېنوي د هـــــر زمـــــري پر`ـــــای  لــــه دې هســــې بــــې ¤يــــز بــــې قــــدرۍ
ــخوند  د ناصــــح د نصـــــيحته داســــې مـــــوړ ســـــوم ــه ش ــظ لک ــه وع ــ,ي رات ــکاره کې a )۱۶(  

په معارصه دوره کې پوهنمل محمــود نظــري ډېــر زيــات ســيايس طنزونــه لــري. هغــه   
  :وايي

ـــــــا^ ـــــــت س ـــــــواده امني ـــــــت هې eلوېT  !ـــــــار کـــــــې ډارېـــــــ,مa ـــــــې پـــــــه   د و̀ر
  د شـــــپې مـــــې خـــــوب نشـــــته لـــــه وېـــــرې

ـــــــ,دم! ـــــــه زوړ رې ـــــــهاره لک ـــــــر س   )۱۷( ت
  :وايي بل `ای  

ــــوه Uولــــه ډوډۍ ــــه ي ــــ� دي پ ــــپي راغون   س
ــــــام$ ــــــالن شــــــوي د نېکن   جنايتکــــــاره ات

  اميـــان کېنســـته لـــه موچoـــو رسه پـــر کرســـ$  رشان دي د دولتــــي لويــــو Tــــوک$ـغلــــه مــــ
ـــــوارۍ ـــــه د خ ـــــه مات ـــــورو خول ـــــوت خ   رش
هغـــو ولـــس aـــه ونـــازوئ پـــه Hينhـــه »بـــارۍ  وژلـــــو رسدارۍپـــــردو تـــــه ورکـــــ8ه شـــــوه د   اختالســــhرو ډکــــې کــــ8ې خپلــــې Uــــون$
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ـــــه مـــــزدورۍ ـــــوان وايســـــتله ل ـــــو خپل ـــــدارۍ  امران ـــــه دوکان ـــــ[رل پ Uـــــې و ـــــان ي ــ$  پوه ــه چ� ــې پ ــامو ک ــه ک ــدا شــوې پ ــــي شــــتمن$  شــخ8ې پي ــــې ووېشــــلې دولت ــــو ي ــــه غل ــــري د `ــــا¬ن$  د ولــــس پــــه غــــم بزرUــــان کــــوي کــــامران$  پ ــــوډ ل ــــوپ8 ه ــــوا`ې د چ   ي
  کوي او وايي:د پارملان په غ8و هم بريد   

  هر قانون تصويبوي مhــر د خپــل `ــان پــه �Uــه  Hولــه ورځ يــې جنــ¥ لکــه د Uــور چينجيــان وي  د غــدارو وکيالنــو تــن د انســان دم شــيطان وي
 د بادامو د کشمشــو رسای هغــو تــه پارملــان وي

سيايس «ې aې بېلhې يې د عبدالنافع همت طنزونو اطالق ورباندې کې,ي، چله دې وراخــوا، مــوږ داســې پeــتو طنــزي مجمــوعې لــرو، چــې د ســيايس   )۱۸(
، د پوهنمــل »خــودغرض«، د پeتونخوا د ليکــوال عبــدالرحيم روغــاW »عينکې

د «، »د ســبو پاچــا«، »ما يــو وار پاچــا کــه!«، »خربې کوونکی خر«محمود نظري 
» ايــ�ز«او د محمد نبي صــالحي د » سوډر ته رايه ورک8ئ«او » پيشو د وژلو شپه

  دي.
د تلويزون او نورو رسنيو له الرې سيايس طنز ډېر زيات  په اوس وخت کې

اوس په پeتو ژبه U® شمېر ليکوال، لکه زبM شفيقي، عبدالنافع همــت،   Tه وخت وړاندې يې د دولتي کميسیونونو په اړه طنزي پروUرام جوړ ک8ی و.رول لرلی او لري. د شمشاد تلويزون د (دربار) يا (پاچا ســالمت) خپرونــه چــې 
  وال يې پيدا ک8ي دي.سيايس طنزونه ترې خپرې,ي او زيات شمېر مينه پا�ې په `ان8hي ډول په مستعارو نومونو جوړې شوې فېسبوک پا�ې شته، چې سيايس طنزونه خپاره شوي او تردې و راخوا اوســمهال داســې پeــتو فيســبوک کــې هــم، )�(مجلــو » ډانــ�س«او » aــاخ$«دغه راز په پeتو خپرېدونکو   نظري سيايس طنزونه ليکي. محمود

  د سيايس طنز نيم,تياوې:
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لري. له يو Tو مودې وروسته چې نور د طنــز هــدف خواړه يا دواUانې د مرصف تاريخ پاتې کې,ي او خلک ترې خوند اخيل؛ خو زياتره سيايس طنزونه، لکه يــو بــار مرصــفه ه>مندانه او aکيل طنزونه، لکه نــور اد� او هــ>ي اثــار پــه ډېــرو نســلونو کــې 
چا د دلچسپ$ او يا لوستلو وړ نه وي. اما ډېر وخت هم داســې نــه وي، هغــه طنزونــه (يو ديکتاتور) وجود ونه لري، هغه طنز بيا وروستي نسل ته ډېر مقبوليت نه لــري او د 

باندې ليکل شوي وي، وروستيو نسلونو ته هــم غqــول کېــ,ي او د نومونــو پــه بــدلولو ســايلو چې له ه>ي پرداخت، aکيل او ډراماتيــک ســاختار رسه پــه `ينــو ســيايس م
  .)۱۹( رسه له هغه Tخه کار اخيل

د سيايس طنز بل نقص دا دی، چې طنز ليکوال ســيايس مخــالف او يــا پلــوی 
د سيايس طنز بله نيم8hتيا دا ده، چې پــه Hولنــه کــې د عمــومي ذهنيتونــو پــه   طرفداري ونه ک8ي او نه هم وررسه همدردي پيدا ک8ي.او انتقام ترې اخيستل کې,ي، شــايد يــو شــمېر خلــک هــم د هغــه هغه `ورول کې,ي oUل کې,ي. په دې صورت کې پر دې رسبېره چې د سيايس رژيم د چارواکو لــه خــوا 
تغيM رسه، په يوه Hاکلې دوره کې د عمومي افکارو له پلــوه ســيايس طنــز د وروســتي 

  .)۲۰( لو نه وينسل لپاره د من
  د سيايس طنز �ې,.ې:

کار اخيستنې رسه، خپل قدرت سا^ او غqوي يــې. هغــه لــه النــدې الرو Tخــه کــار يو مستبد واکمن او يو غM د�وکراتيک رژيم غالباً له بېالبېلــو وســيلو Tخــه پــه 
  اخيل:
په خلکــو کــې ډار او وحشــت خپــروي، مخــالف² بنــديانوي، وژل کــوي او د  •

  کوي.قدرت ¬ايش 
  دروغجنې وعدې کوي او ريايي کارونه تررسه کوي. •
  سرتUې پ�وي او يا هغه ته په کمه سرتUه Uوري.کس قيافه ورکوي او د خلکو د اغفالولو لپاره د چارواکو له خطاUانو او ظلمونــو Tخــه د خپلو مالت8و او همکارانو له خوا واکمن ته د يوه نېــک، مقــدس او مهربــان  •
ی `واکونــو Tخــه کېدو لپاره له عامــه دارايــي او امنيتــ په اقتدار کې د پاتې •

 .ناوړه استفاده کوي
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  مسخره کوي او خلک د ظلم مقابلې لپاره اماده کوي او يا حد اقل راويeوي يې.مرستې ته رادانhي، طنز ليکوال له Tېرو Tخه نقابونه لرې کوي، د ديکتــاتور هيبــت خلکــو په دغسې يوه خندوونکي او کک8 سيايس جوړaــت کــې ســيايس طنــز د   Uوماري او حريفان بدناموي.سيايس رشوت ورکوي، `واکمن حريفان تطميعوي او تخويفي، جاسوســان  •
غوره، عاقل او خMاندېشه کســان پــه کــار Uومــاري، چــې پــه دې رسه بــه د خلکــو پــه نتيجه کې يې aې الرې غوره کوي، د خپل شاوخوا مفسد کسان له `انه لرې کوي، ه تنبيه ک8ي او اصــالح يــې کــ8ي او پــه يا چارواکي د غفلت له خوبه راوي´ ک8ي، هغسيايس طنز په Hاکلو مواردو کې، رسه له دې که ل, هم وي، کولی يش واکمــن 
حالت کې يو Tه aه والی محسوس يش، چې په دې رسه بــه ســيايس طنــز د خلکــو 

  ).۲۱( ي ژوند کې بدلون راويلاقتصاد –په سيايس 
  پايله: 

  ې اد� نوعــه کــې ســيايس طنــز اد� ژانرونــو ترTنــ¥ يــې aــه وســيله طنــز او پــه دواکمنانو او چارواکو په اصالح او سمون کې خپل رول ادا ک8ي، نو د نورو الروچــارو او Hوله کې که ادبيــات غــواړي د Hــولنې او پــه `ــان8hي ډول د ســيايس واک چلوونکــو، رسه له دې چې په سيايس مسايلو طنز ليکل، `ينې ستونزې هم لري، خو پــه 
  ورک8ي. او په `ان8hي ډول د طنز په ژبه د سياستوالو نــاوړو ک8نــو تــه د قلــم پــه ژبــه انعکــاس هيله ده، هغه ليکوال چې په طنز ليکنه کې يې الس چلې,ي، په Hوله کې طنــز   هم ده.

تحقیقي پروژې په چوکاټ کې دې له نــورو علومــو او  –بله داچې، د يوې علمي    hو لکه سياست، Hولنپوهنې... رسه د ادبياتو اړيکه وTې8ل يش.Tان
  مأخذونه:

  دغه مجلې اوسمهال نه چاپې,ي. -�
هـــ ش ۱۳۹۴جالل نوراW، ه> طنزپردازي (کتاب سوم، چهارم و پــنجم)،  )١

 مخونه.۷ -۶کال، مطبعه ازادي، رياست انتشارات کتب بيهقي، 
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 مخ.۱۱پورتنی اثر،  )٢
 مخ. ۱۲مخکینی اثر،  )٣
 مخ. ۲۵ياد شوی اثر،  )٤
 مخ. ۷ه> طنزپردازي (کتاب سوم، چهارم و پنجم)،  )٥
 مخ ۸همدا اثر،  )٦
 مخ. ۲۵پورتنی اثر،  )٧
 مخ. ۲۸مخکینی اثر،  )٨
 مخونه. ۱۱، ۱۰ياد شوی اثر،  )٩

 مخ. ۱۲همدا اثر،  )١٠
 مخونه. ۱۰ -۹پورتنی مأخذ،  )١١
 مخونه. ۱۶، ۱۴مخکینی اثر،  )١٢
 لقادر خان خ�ــک، د عبــدالقادر خــان خ�ــک ديــوان، رسيــزه، تحشــيه، عبدا )١٣

تصحيح او مقابله: نورهللا ولســپال، د افغانســتان د علومــو اکــاډمي، د ژبــو او ادبيــاتو 
 مخ. ۵۶هـ ش کال، ۱۳۶۸مرکز، پeتو Hولنه، 

 مخ. ۹ش،  هـ ۱۳۹۱خپرندويه Hولنه، ديوان معــزهللا خــان مومنــد، درېــيم چــاپ، ترتيــب: همــېش خليــل، دانــش  )١٤
 مخ.۴۲د طنز ن8یوال تاريخ، دوهم Hوک،  )١٥
 مخ.۴۳همدا اثر،  )١٦
پوهنمــل محمــود نظــري، لــ, بــرب شــه د زړه رسه، دانــش خپرندويــه Hولنــه،  )١٧

 مخ. ۶۷هـ ش، ۱۳۸۹
 مخونه. ٥ -٤د پيشو د وژلو شپه،  )١٨
 مخ. ۴۳ه> طنزپردازي (کتاب سوم، چهارم و پنجم)،  )١٩
 مخ. ۴۴پورتنی مأخذ،   )٢٠
 مخونه. ۴۲ -۴۱پورتنی اثر،  )٢١
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 �ې�نواله ظاهره هن�امه

 
 د استاد بېنوا شعر او شاعري

 
 لن�يز:

  عمر په اوږدو کې يې يو شمېر علمي، اد� او فرهنhي آثار ليکيل دي.استاد عبدالروف بېنوا زموږ د هېواد Tو بعدي شخصــيت دی، چــې د خپــل 
شعرونو کې زياتره Hولنيز، ميل او اخالقي مسايل بيان شوي دي. د ده په شعرونو کوچنيوايل د شعر او شاعرۍ رسه مينه او عالقــه درلــوده. د ده پــه استاد له 

کې د قام او اولس درد او غم له ورايه aکارې,ي او ده په خپله ساده او خوږه ژبــه 
نــو پــه دې اړه غــواړم د داسې شعرونه وليکل چې له هره اړخه د ستاينې وړ دي؛ 

  خربې او Tې8نه وک8م.خپل وس او توان په اندازه تر يوه بريده پــورې د اســتاد بېنــوا پــه شــعرونو بانــدې 
  رسيزه:

`لېدونکی دی. استاد بېنــوا د عمــر ډېــره برخــه د هېــواد د ادبيــاتو او فرهنــ¥ د د پeــتو پــه معــارصو ادبيــاتو کــې د اســتاد عبــدالروف بېنــوا نــوم روaــانه او 
  نورې Tې8نې هم تر رسه يش.دي؛ نو بويه چې د دغسې علمــي، فرهنhــي او پــه هېــواد مــ² شخصــيت پــه اړه ودې او پرمخت¥ لپاره وقف ک8ې وه او په خپل ژوند کــې يــې علمــي آثــار لــيکيل 

  د موضوع مربميت:
د دې موضوع مربميت په دې کې دی، چې استاد بېنوا د نظم او نµ پــه ليکنــه 
کې لوی الس درلود او د شعر په ژبه يې د خپل هېواد او خلکو دردونــو او نــاخوالو تــه 
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  باندې Tې8نه وک8م او د يوې مقالې په بoه يې درنو لوستونکو ته وړاندې ک8م.پــه شــعر او شــاعرۍ  انعکاس ورک8ی؛ نو مناسبه وoUل شوه، چې د اســتاد
  هدف:

  `ان8hنې aکاره او روaانه ک8م.مقالې له ليکلو Tخه زما هدف دا دی، چــې د اســتاد د شــعرونو خصوصــيت او Tرنhه چې د استاد بېنوا د شخصيت يو بعد شعر او شاعري ده؛ نــو د دې 
  ميتود: د �ېنې

په دې Tې8نه کې له تحلييل او ترشېحي ميتود Tخه کار اخيســتل شــوی 
  دی.

  د �ېنې پو�تنې:
د استاد عبدالروف بېنوا په شعري آثارو کې د هېواد د خلکو او اولــس   - ۱

  دردونه او غمونه انعکاس موندلی او که نه؟
  د استاد بېنوا اشعار په خارجي ژبو ژباړل شوي او که نه؟ - ۲

ليکنه کې به ه�ه ويش چې دغو او دې ته ورته پوaتنو تــه `ــواب  په دې
  ساقـــــي پاTه نوبهار دی  وويل يش.

  مجلـــــس تاته انتظار دی
  پام که وار دې خطانه دی
  زمـــــا وار دی زما وار دی

  استاد بېنوا))((                
  داسې سرت او لوی اديب او شخصيت په اد� آثارو فخر کوي.پeتو د معارص شعر يوه منلې او  وتلې Tېره ده، چې د هېواد ادبيات بــه تــل د ژباړونکی، ډرامه ليکونکی او کره کتونکي په توUــه پېژنــدل شــوی دی او هــم د تذکره ليکونکی، استاد عبدالروف بېنوا زموږ د هېواد نامتو ليکوال، شاعر، 

aار کې خرقې رشيفې ته ن,دې د سيد حسن په کوTــه کــې زې,ېــدلی او هلتــه د کنــدهار پــه  ش. کال کــې ۱۲۹۲استاد بېنوا د مال عبدهللا زوی چې په 
  لوی شوی دی.
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استاد د کوچنيــوايل Tخــه د شــعر او شــاعري رسه مينــه درلــوده، د ده لــومW8   )  ۱زياتره په خپل aار او کورن$ کې بشپ8ې ک8ې دي. (دهار يوه درنه علمــي کــورن$ ده نومــوړي خپلــې زده کــ8ې د استاد کورن$ د کن
اشعار په ( طلوع افغان) کې خپــاره شــوي دي. لــه همــدې وخــت نــه يــې لــه شــعر او 

عالقمندي مخ پــر زياتېــدو شــوه پــه تېــره بيــا  کلــه چــې د ده يــو شاعري رسه مينه او 
aکاره کاوه، ده  د ژوندانه او د خپل عمر ناخوالو ته پــه ډېــر جــرآت  `ان8hی خالقيتاستاد بېنــوا پــه نظــم او نــµ کــې لــوی الس درلــوده. ده پــه خپلــو شــعرونو کــې   شول نو د ده شعري ذوق او اد� قريحه يې ال وه�وله.شمېر نور علمي او عرفاW شعرونه د کندهار په ( طلــوع افغــان) کــې چــاپ او خپــاره 
او د شعري صنعت Hول منل شوي موازين او اد� فنون يې په ه>مندانــه، aــکيل او رسه د انتقادي Uوته نيولې او نور اد� او علمي مطالب يې په پوره خوږه ژبــه بيــانول 

  )۲( حوصله مندۍ رسه مراعاتول.
و او خپلې خاورې رسه بې شانه مينــه درلــوده. د هغــه پــه خ�ــه استاد خپلو خلک

  له درانه خوب راوي´ يش او خپلې خاورې او هېواد ته خدمت وک8ي:يې دې ته ه�ول چې په Hولو حاالتو کې يې قلم له Uوتو نه لېرې کاوه او خپل خلک که د وطن Tخه د باندې، که يې رسمي دنده درلوده او که بيکاره پــه کــور ناســت وو، کې د خپلو خلکو او خپلې خاورې مينه اخeل شوې وه. استاد که په وطــن کــې و او 
ــــــار دی ــــــوی ع ــــــونې ل T ــــــه ــــــه وتات   دغ
  پـــر دي کفـــن کـــې پـــروت چـــې دې پـــالردی
ــــــاعت ــــــه دې س ــــــه پ ــــــدار س ــــــه بي   پورت
  تــــــه پــــــر `ــــــان مــــــه وړه د بــــــل منــــــت

  ❊      ❊      ❊  
ــــار دی ــــت د ک ــــې وخ ــــه چ ــــه س ــــه م   غافل
ــــــار دی ــــــوی ع ــــــورا ل ــــــه خ ــــــت وتات   غفل
ــــــــه د حکومــــــــت ــــــــدمت Uــــــــذار س   )۳تــــه پــــر `ــــان مــــه وړه د بــــل منــــت (  خ

  يو بل ليکوال، د استاد بېنوا په اړه داسې ليکي:  



  د استاد بېنوا شعر او ...                                                                                                   
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زبردســت او پیــاوړي ازانhې يې د هېواد له پولو بهر وتلې او په سيمه او ن8ۍ کې د يو بېنوا عادي شخصيت نه دی، بلکې يو داسې شخصــيت دی، چــې د شــهرت (( 
  ژورناليست او ډرامه ليکونکي په حيث پېژندل شوی دی. -ليکوال اديب، شاعر

دی، خو عاطفه يې سمندري او له حساسيت نه ډکــې Tپــې لــري، د ده غــ, د خــوږو دی بېنوا دی، خو د محبت چينه يې تل په جوش او خروش روانه ده، دی بېنوا 
  زړونو مرهم دی.

يس ده او د اولــس پــه رنــ¥ رنhېــدلی ده. د ده تحقيــق او د ده ناسته، والړه اول
  )۴همنش² دی)) (تخليق اوليس دی، هــم درد لــري او هــم همــدردي او لــه خپلــو خلکــو رسه همــراز او 

  !هوکې
  چې خپل خلک او اولس له غمونو او درد ونو Tخه لرې وسا^.تــل يــې ه�ــه او هانــد دا و چې د خپل دردېديل ملت درد يې تــل احســاس کــ8ی او استاد بېنوا د مات زړه خاوند، له بېنوايــانو رسه همنــوا او داســې يــو انســان دی 
د استاد بېنوا په الس ته راغلو منظومو آثارو کې، مــيل، اجت[عــي، انتقــادي، او 
ني مساياخالقــي مســايل بيــان شــوي دي. پــه دغــو شــعرونو کــې وطــن پالنــه، وطنــي مينــه،    ل راغيل دي.پeتونويل، د خلکو دردونه او ډېر و̀ر

  استاد Uل پاچا الفت د استاد بېنوا شاعري داسې ستايلی ده:
  په ډېر aه حق قايل يم.زه د aاغيل بېنوا شاعري د ده په نورو ک[لونو غوره oUم او په دې بــاب ورتــه (( 

دی طبيعتــاً شــاعر دی، د ده ژونــد، د ده خــربې، د ده خــوی، د ده فکــر، د ده 
  قدر يې وک8ئ او په محبت ورته وUورئ.او فکر aکال او aايست وUوري، کوم درد او احساس چې له دغه شاعر رسه شته ډېــر د ده په اشعارو کې تايس د کالسيک شعر خالونه او دړۍ مه Uــوری، بلکــې د خيــال ډېر شاعرانه رن¥ لري او اصيل رن¥ يې همدغــه دی.   ناسته والړه، خوراک او eTاک

رaــتيا وايــي تاسې د ده په ظاهري بoــه او ســور ســپ² رنــ¥ مــه غــولې,ئ. دی   ليکوال زياتوي:
خداي,و د ژړا�ه)) (( خــداي,و د ژړا�ــه)) او دا خــربه `کــه رaــتيا ده چــې بېنــوا د ((
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خپل ميل او اجت[عي شعور په برکت د يو لوی وجود خاوند دی چې ژړل پرې 
ــه ســوم،  خــــــــداي,و د ژړا �ــــــــه -خــــــــداي,و د ژړا�ــــــــه  يو د خپل `ان نه �ه، نور چې Uورې، د هــر چــا �ــه  ) ۵په کار دي: ( ــل ن ــه درم ــل دوا �ــه `ــان ت ــورو ت   خــو د ن

  خــــــــداي,و د ژړا �ــــــــه -خــــــــداي,و د ژړا�ــــــــه
  Uرمــــــــــــــــــه هنhامــــــــــــــــــه د ژونــــــــــــــــــد  نـــــــــــــوې ســـــــــــــوه نغمـــــــــــــه د ژونـــــــــــــد
ـــــــــــــــــــد ـــــــــــــــــــه د ژون ـــــــــــــــــــره قافل   تې
ـــې صـــدا �ـــه ـــې جرســـه او ب ـــه، ب ـــا پات ـــو زه تنه   خــــــــداي,و د ژړا �ــــــــه -خــــــــداي,و د ژړا�ــــــــه  ي
  قيــــــــــــد کــــــــــــ8ی ســــــــــــامري د چــــــــــــا؟  بنـــــــــــــد پـــــــــــــه ســـــــــــــاحري د چـــــــــــــا؟

ـــه  ـــدوکي پ ـــوهې,م، ورتې ـــه پ ـــو`م ن ـــهس ـــدا �   )۶خـــــداي,و د ژړا �ـــــه ... ( -خـــــداي,و د ژړا�ـــــه  خن
ــه، نو کــې هغــه ده چې هر Tه په aه او TرUند ډول په کې aکاري او دی په خپلو شعرو نوaت Uر او د يو خالق فکر خاوند و. د هغه شعرونه د اولس او خلکــو د ژونــد هنــداره د بېنوا د شعري آثارو په لوستلو رسه داسې TرUندې,ي، چې دی نــازک خيــال،      غوaتنې او ارمانونه له ورايه په کې aکاري:موضــوعات راوړي چــې د اولــس لــه ژونــد رسه اړخ لhــوي او زمــوږ د اولــس دردون

ـــــــل ســـــــو   وطـــــــن خپـــــــل اختيـــــــار د ب
ــــــو ــــــل س ــــــار د ب ــــــه ک ــــــل پ ــــــوت خپ   ق
ـــــــل ســـــــو  خپلــــــــه ژبــــــــه خپلــــــــه خولــــــــه کــــــــې ـــــــار د ب ـــــــاري Uفت ـــــــرې ج   پ

ـــــــــول  ـــــــــدې وس ـــــــــهبان ـــــــــر ظلمون اوس د مـــــــ8ه پـــــــه شـــــــان بـــــــې `انـــــــه  هـــــــــــم هـــــــــــزار رنـــــــــــ¥ ســـــــــــتمونه  ډې
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  نـــــــــــاخرب پـــــــــــروت لـــــــــــه جهانـــــــــــه
ـــــته ـــــار س ـــــې ک ـــــه ي ـــــه ن ـــــې پوه ـــــه ي   هــــــــر Tــــــــه غــــــــواړي لــــــــه اســــــــ[نه  ن
ــــــار دی ــــــدې ب ــــــوم وربان ــــــل ن ــــــش خپ   )۷دا پeـــــــــتون دا يـــــــــې روزUـــــــــار دی (  ت

خپلو شعرونو کې د يتيم ژړا، او زMUوی هــم نــه دی هېــر کــ8ی او د هغــه رستــور رس، ) ده په ۸دی چې ژړا يوا`ې په شعر کې وي او خندا په شعر او عمل دواړو کې وي. (کله د يتی[نو په حال ژاړي او کلــه لــه زرکــو رسه خانــدې مhــر تــوپM دا aکاره کوي، د استاد په شعرونو کــې د مســتي او جــوش، غــم او خپhــان دواړه اړخونــه `ــان   
پــه دغــه النــدې شــعر کــې چــې MTې Uريوان او لوTې پeې يې تل په ياد وي. لکــه 

  وايي:
  خواريتم په رس رس تور         نه لرم پالر او مور                       

  نه مې شته ديhدان کې اور        تورلهد په شان مې کور              
  له يخه مر مه زه   -اخ     
  Tوک نه لرمه زه   -واخ    

  ورک مې شو له تنه توان         رې,دې مې له يخه `ان             
  لرې `ې له ما خپلوان        لوند مې په ژړا Uريوان               

  له يخه مرمه زه           -اخ                                           
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يې نــوی والــی ور وباخeــه. د اســتاد پــه شــعر کــې د نــوي وايل ترTنــ¥ د دې استعداد په مرسته يې د پ�eو شعر جوله ور بدله ک8ه، او د پeتو معارص شعر ته شاعرانو Tخه دی، د خپل  عبدالروف بېنوا د پeتو د نوی شعر له مخکeو
  وخت د تحول دی تورې خاورې رسه Uلونه ســوه  خپلــه وچــې شــون�ې زړه پــه وينــو رسه مينا�ــه  وينــو دینوروته مستي بخeم نجات يې زمــا پــه   خاورې د اوسيدوونکو رسه مينه هم شته، لکه چې په دې اړه داسې وايي:

خس خاشاک �ل پوش، خو زه بې برګ او بېنوا �ه 
)۱۰(  

استاد بېنوا په هغه اندازه د خپلو خلکو او خپل هېواد او خاورې او اولــس   
  ک8ي دي، وUوری په دغه  الندې شعر کې انساW مينه Tنhه aه aيي:دنده لرله او که اوزUار ؤ، قلم يې له Uوتو نه دی اېسته ک8ی او ليکنې يې پــرې ې، که يــې رســمي رسه مينه درلوده چې که په وطن کې و او که تر وطن د باند

ــــــــــه ــــــــــه مين ــــــــــدي پ ــــــــه  انســــــــــانان ژون ــــــــه هــــــــومره وين ــــــــې مين   Tــــــــو ي
  چـــــــې يـــــــې زړونـــــــه يس بـــــــې مينـــــــې

ـــــــه ( ـــــــل وين ـــــــو د ب ـــــــوي ي ـــــــو ي   )۱۱ت
ســوچه  خوږوالی، او آهن¥ ته زيات پام ساتل او په `ينو شعرونو کې د کل[تــوسېمبولونه استع[لول، aايسته الفاظ انتخابول او د ژبې سوچه والــی، aــکال، لپاره له احساسا^ کل[تو او الفاظو ل, کار اخــيل. د ده پــه شــعر کــې معمــوالً اشعارو کې انتقاد هم راغلی، خو د انتقاد د افــاده کولــو  د استاد بېنوا په   ـــر ســـ,مو ســـوه  والی له ورايه aکاري: ـــې ت ـــه ي ـــ�و وږم ـــدي جن ـــــه  درې ـــــه مې,تون ـــــده هوســـــ$ ل   دا چـــــې پاTې

ــــ ــــ�هـد پ ــــې پن ــــ,ي ورا ي ــــاوې ودرې   رسيل ن
  )۱۲مــخ کاتــه اخــيل د غــرو ســور کــې اللونــه (

کتيل دي او هغه اشخاص يې غنديل چې د ظلم الره يې نيولې او د خلکو له ک8او او په بل `ای کې بيا هــم اســتاد بېنــوا اجت[عــي اوضــاعو او احوالــو تــه پــه دقــت   
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  `ورولو Tخه خوند اخيل:
ــــــه کــــــ8   ــــــوان بېــــــل ن   مــــــا انســــــان حي

ــــــه   ــــــر کلون ــــــر شــــــول ډې ــــــه Tــــــه تې   انســــــــــــــانان وايــــــــــــــي و`انتـــــــــــــــه  ک
ــــــــــه ــــــــــې بدخويون ــــــــــوان ي ــــــــــر حي ـــــ8ي  ت ـــــوړ ک ـــــه ج ـــــه `ان ـــــدای ل ـــــه خ ــــــــه  کل ــــــــه زرUون ــــــــې پ ــــــــان ي U ــــــــده ـــــــه  بن ـــــــوي ب ـــــــې ک ـــــــ� يش چ ـــــــه Hي   کل
ــــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــــوايي عبادتون ـــــــــوهې,م  دغ ـــــــــه پ ـــــــــې� ن ـــــــــه دې راز ه ـــــــــــــــ,م  پ ـــــــــــــــنم تېرې ـــــــــــــــول وي H ـــــــــــو تـــــــــــه وږی  داaيـــــــــــو د بـــــــــــل غو  
  خــــــولې يــــــې وازې ســــــخت ليــــــوان وی
  نــــــــه پــــــــه مــــــــرګ د چــــــــا وېشــــــــتيل
  يتــــــــــيم کونــــــــــ�ه کــــــــــ8 وي تــــــــــل  نـــــــــــــه د چـــــــــــــا رسه خپلـــــــــــــوان وي

ـــــــــــــي  ن ويبيــــــــــــا پــــــــــــه دې ژړا، خنــــــــــــدا eTـــــــــــــې و ـــــــــــــو وين   د خواران
ـــــــــــــــه دې رشاب روان وي ـــــــــــــــت پ ــــــــــــ,م (  پـــــــاس پـــــــه رس بانـــــــدې Tـــــــو کېـــــــ,م  مس ــــــــــــنم تېري ــــــــــــول وي H ١٣دا(  

  
د استاد بېنوا په شعر کې د پيغام اړخ ډېر قوي دی، که Tه هم چې په کــې پــه 
يوه `ان8hي مهارت رسه تخيالت ، عواطف، شعري تالزمــات او  وزم هــم پــه نظــر کــې 

  کو ته يې وړاندې کوي.نييس او خپلو لوستون
غوaتل يې چې د دوی له اذهانو Tخه هغه زاړه فکرونه وبايس، چې دوی يــې پېــ8ۍاستاد بېنوا په خپل شعر کې خلک د يوه نوي حرکت او تجدد لــور تــه را بلــل او 
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دا النــدې شــعر نــه يــوازې  د پې8ۍ د تيارو کنــدو تــه ور Hېلــه کــ8ي دي. د ده  –
ــــــــه  غلـــی شـــانته انقـــالب دی بـــدلوي د زمـــانې رنـــ¥  نســيم و وې د Uــل غــوږ کــې بــدل ســو د يــارانې رنــ¥  )١٤محتوا له مخې بلکې د فکر له پلو ه او هم د شعر يت له پلوه ډېر مشهور دی: ( ــــــــ¥ تحولون ــــــــه، رنhارن ــــــــوي رنhون   وررسه ن

ـــــــــور بـــــــــه بـــــــــاغ راغونـــــــــه   کـــــــــ8ي سمس
ــل ســ ــل دی هــم ب ــې رنــ¥موســم ب   غلـــی شـــانته انقـــالب دی بـــدلوي د زمـــانې رنـــ¥  وی د بلبــل د تران

ــاب دی ــه خــراب دی -دړې وړې زوړ رب   زوړ مطــرب خان
ــوی د نغمــې رنــ¥  زوړ آهنــــــــــــــــــــــ¥ د روح عــــــــــــــــــــــذاب دی ــوی آواز دی هــم ســو ن ــدلوي د زمــانې رنــ¥ (  نــوی ســاز ن   )١٥غلــی شــانته انقــالب دی ب

ن¥ د وطن پالنې لــه    معيــارونو رسه برابــر دی او هغــه د استاد بېنوا فکري غو̀ر
Tه چې ده موږ ته پرايeي دي زموږ د ميل او اد� تاريخ `النده بابونه جــوړوي. دی 
  .TرUندوي�Uه او يو `ای د ژوند يو سمه او سيده الره پيدا ک8ي نو `که خپــل احســاس داســې خپل درد او احساس خپلو هېوادوالو ته د شعر په واسطه وايي او هيلــه لــري چــې پــه 

  ه راaکارې,يــــنانه نـــــيو بي  ې رسه کش ک8مـهر Tو سرتU  ا نه راaکارې,يـ� ر�ــــــــهې  ه تاريکي دهـــــوا تــــهرې خ
  کارې,يـــا نه راaــــــخو دني  8 دی هغه م8 دیــــه مــــدغ

  )١٦سمه الر لیدالی نه شو...(  و ړانده یوــرتUــــينا ســــپه ب
خلکو رسه مينه Tپانده ده، `که چې دی يــو مــيل او وطنــي شــاعر و  او ده لــه خپلــو کې چــې زيــاتره مــيل او وطنــي خــواوې لــري، لــه وطــن او  د ده په ډېرو اشعارو

خلکو او هېواد رسه خاصه مينه درلوده او د هغه په زړه کې د وطن ودانول، د يو لــوی 
د يووايل غ, وک8ي او ورته ووايي چې: په اتفاق يش او لــه درانــه خــوب را وي´ يش او دی په پeتو او پeتنواله م² ؤ او تل يې ه�ه کوله چې پر خپلــو خلکــو بانــدې   ارمان په توUه پالل کېده.
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ـــــــــم  په دغه الندې Tو بيتونو کې له وطن رسه خپله مينه داسې TرUندوي:  و....وخت د غفلت نه دی، د خدای روی دی پeتن  واوری په aی غوږ، دغه نارې دي د پMزو  په دې بهM کې د وطن آبادي هېره نک8ي: ـــــــــ¥ ي ـــــــــر نن ـــــــــتون والړ پ eـــــم  وطــــــن دپــــــاره مــــــ² پــــــر جنــــــ¥ يــــــم  زه پ ـــــ¥ ي ـــــيدا پتن ـــــاوره ش ـــــه خ ـــــر خپل ــــم  پ ــــ¥ ي ــــو رن ــــه وين ــــم پ ــــری ي ــــاز زم   ډک پـــــه غـــــMت مـــــې د زړUـــــي جـــــام دی  رسب
  )١٧دا د ازل د ســــــــــاقي انعــــــــــام دی....(

  شعر هم د وطن د مينې خواږه لري: د استاد بېنوا دغه الندې  
  ې بلبل يم وطن مې Uل دیـــــزه ي  پله وطن موخپلـاوره مې خــــــخ

ــــانې,م  ا دی غMت مې تل دیــــــوطن زم  مته زما کوUل دیــه هـــــــډک ل ـــــ,م  Tــــو چــــې مــــې ســــاه وي تــــر ې قرب ـــــې وخـــــت راغـــــی تـــــر رستېرې   کـــــه ي
  خربه په جرآت رسه ويالی يش، چې دا بيا د ده د مرغل² هوډ نeه ده:او ناروا په وړانــدې خپلــه د زړه  په دې ترڅ کې داسې برېeي، چې  بېنوا د ظلم  

  لولپه شمايه ـــر پـــــــــر تـــــــــــس           وله رسه ملبه شمــــو چې HـــــــT  ستي دهـيزل هـــــــا د زړه ســـــــزم           يزل نيستي دهـتا د زړه ســـــــــس
  ې مې رشر يشـــــحر کــــــهر س

  ر يشـــــــم ســـــپه خرمن د ظل
بېنوا په خپله انسان ته هم په درنه سرتUه Uوري او د ژونــد کولــو او ژونــد جوړلــو 

  پيغام داسې ورکوي:
  ا مجاز شهــــه يـــــــقيقت شــــــــح          هــه يا آغاز شـــــــجام شــــــــيا ان

  مه ساز شهــــپله نغـــــــا په خـــــــي  مې ساز شهـــــبيعت د نغـــــــــط
  رواز شهـــــال پــــــــدرت دبـــــــد ق  مراز شهـه هرت رس ـــــــا فطــــــــي
دسی باز شهــــپله قـــــــــاپه خـــــي  رغه آواز شهــــی مــــــا قدســـــــي
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  )١٨يا د `مکې د مخ راز شه...(  کلوناز شهـــــــان د aـــــد آسم
په زړه پورې او aکلې خربې راغــيل دي چــې هــره خــربه يــې زړونــو تــه الره بــايس او د بېنوا په اشعارو کې له هېواد او خلکو رسه د عشق او مينې په باره کــې ډېــرې 

ـــــه نظـــــر نشـــــته  په دې باب به دغه الندې غزل ته غوږ کې,دو:خپل لوستونکی مسحوروي،  ـــــې خـــــوار مـــــ² ت   بيـــــا دې ول
ـــــــر نشـــــــته ـــــــې اث ـــــــه وا زړه کـــــــې دې د مين   د بــــــې وزيل مــــــ² نــــــور Tــــــه Uــــــوهر نشــــــته  ر�ــــــې اوaــــــکې مــــــې ســــــوغات راوړي تاتــــــه  ت
ـــم ـــه مـــرګ خـــوښ ي ـــه پ ـــې نيازي ـــه ب   زه هـــم ســـتا ل
  پــــه پســــته غېــــ, کــــې مــــې نيســــه بســــرت نشــــته  ژوبــــــل يــــــم راغلــــــیپــــــه روح ســــــت8ی پــــــه زړه   پـــــه کتـــــو بانـــــدې مـــــې وژنـــــې خنجـــــر نشـــــته
ــــــد دې هــــــم محبــــــوبې واړه ســــــتا وي   زمــــــا ژون
ــــته ــــر نش ــــه خط ــــس واخل ــــ8ه نف ــــژدې ک ــــه ن   خول
ــــې ــــس ي ــــا نف ــــه زم ــــه خپل ــــه پ ــــوم ت ــــط ش   اه غل

ـــ نشـــته ( ـــې برش ـــه تـــا م ـــې ل ـــا پـــايم ب ـــه ت   )١٩پ
  پايله:  
  aايسته شعرونه را پرېeي دي.aه او خواږه اشعار وييل بلکې په نــوي طــرز کــې يــې هــم ډېــر پــه زړه پــورې او کې  دا چې استاد عبدالروف بېنوا نه يوازې په پخوانيو شعري قالبونولن�ه 

خوږ او بې تکلفه دی چې د پوهيدلو لپاره يې هي� چاته ستونزه نه پيدا کېــ,ي د استاد بېنوا د شعرونو يوه غ�ه `ان8hنه دا ده چې شعر يې دومره ســاده، 
  س8ی يې په اورېدلو او لوستلو نه ست8ی کې,ي.شعر کل[ت او الفاظ دومره په غوږونو aــه لhــي چــې  او په همدې ډول د ده د

دغه راز استاد `ينې لن�ې، اد� HوHې او مثور شــعرونه هــم کeــيل دي، 
ستاينې وړ شعرونه دي، يا په بله وينا د ده شعر هم شعر دی او نµ يې هم شــعر دی، منثور شعرونه وکتل يش نو دا هغه يې هم  د رن¥ او خوند له پلــوه د  که چېرې د ده



  د استاد بېنوا شعر او ...

٢٤ 
 

  `که چې د ژور انساW شعور تومنه لري.
دا هم د يادونې وړ ده چې د استاد بېنوا يــو شــمېر شــعرونه پــه رويس، ازبکــي، 

  .ی او تاجيکي ژبو ژباړل شوي هم ديارمني، Uورج
جلبوي او هغه Tه چې ده موږ ته را پرېeــي دي زمــوږ د مــيل او اد� تــاريخ `النــده لن�ه دا چې د استاد بېنوا فکري `ال د يو روڼ ستوري په شان له ورايه ســرتUې 

ملت د پرمخت¥ لوړو مدارجو ته پورتــه کــ8ي او د ترقــ$ لــه ن8يوالــو معيــارونو رسه يــې راتلونکې په باب مدللې ه�ونې نه دي لرې شوي او پخه هيلــه يــې دا وه چــې خپــل  او مــوږ پــه دې پوهــوي چــې د بېنــوا پــه وړانــدې، د هېــواد او خلکــو د aــMازه  بابونه جوړوي.
Tن¥ پر Tن¥ وخوزوي. پرې,دی چې زموږ د وطن `وان پوړ، د خپل مرغل² يــوايل 

خالص ک8ي او د ودان$ هغه پوړ تــه يــې  په را خپلولو رسه، خپل وطن له ورانو ويجاړو
  .پورته کا چې د بېنوا د زړه آرمان ؤ، خو په خپل دور کې ترې بېنوا پاتې شو

  مأخذونه:
ــار، مــيهن   -۱ ظــاهره هنhامــه، د اســتاد عبــدالروف بېنــوا د ژونــد، افکــار او آث

  .مخ ۳ملريز کال،  ۱۳۹۵خپرنديه Hولنه، 
کــال،  ۱۳۶۷افغانســتان د ليکوالــو انجمــن، افضل Hکور، د هسک پېغله، د  -۲

  .رسيزه
مطيــع هللا روهيــال، د بېنــوا شــعري کليــات، عالمــه رشــاد خپرندويــه Hولنــه،  -۳

  مخ. ۱۹۶ملريز کال،  ۱۳۶۳کندهار، 
  د استاد عبدالروف بېنوا (ژوند، افکار او آثار) رسيزه. -۴
 ۱۳۳۵نــه، Uل پاچــا الفــت، پريشــانه افکــار، د شــعرونو مجموعــه، پeــتو Hول -۵

  .ملريز کال، رسيزه
    .مخ ۸۵د بېنوا شعري کليات  -۶
  مخ. ۲۲۶کال،  ۱۳۹۰عالمه رشاد خپرندويه Hولنه، لطيف بهاند، بېنــوا يادونــه، د بېنــوا اشــعارا د هغــه شــاعري د مقــالو Hولhــه،  -۷
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و تــاريخ، ( اوســن$ دوره)، مــيهن خپرندويــه زيورالــدين زيــور، د پeــتو ادبيــات -۸   مخ. ۱۵۰ل کال،  H۱۳۸۶ولنه، 
  مخ. ۹۴د بېنوا شعري کليات  -۹

  مخ. ۹د بېنوا يادونه،  -۱۰
  مخ. ۱۳۷پورته اثر،  -۱۱
  مخ. ۲۲۶همدغه اثر  -۱۲
  مخونه. ۳۸ -۳۷د استاد بېنوا ژوند افکار آثار  -۱۳
 ۱۳۸۷د خپرندويــه Hولنــه، عبدالقــديم پتيــال، پــرديس بېنــوا، عالمــه رشــا -۱۴

  مخونه. ۱۳۹ – ۱۳۸ملريز کال، 
  مخ. ۳۷د بېنوا شعري کليات،  -۱۵
  مخ. ۳۱پريشانه افکار،  -۱۶
  مخ. ۱۲پريشانه افکار  -۱۷
  مخ. ۸ -پورته اثر -۱۸
  مخ. ۱۱۷د بېنوا شعري کليات،  -۱۹
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  پوهنمل محمد داود وفا 

  
 پ�محمد کاروان په شعر کې رومانویتد 

  لن�يز:  
شعر د زیاتره پeتنو د زړه غ, دی او د مینې، عشق او وطن او ژبــې د اوســنیو حــاالتو شاعر دی، چې په شعر کې یې د اوسني پeتانه چاپMیال بېالبېل عنارص شــته. دده پیرمحمد کــاروان د شــلمې او یوویشــتمې زېــ,دې پې8يــو نــامتو ژونــدی پeــتون 

رومانویت هم لري، په دې لیکنه کې د کــاروان د شــاعرۍ رومــانوي عنــارص پــه نeــه د کاروان شاعري د پeــتنو د روان Hــولنیزاو ســیايس حالــت د ترشــېح ترTنــ¥   مخې په بېالبېلو ډولونو کې دمطالعې `ای لري. ي ترشېح ده. د ن8ۍ د هرې بلې ژبې په شان پeتو شعر هم  دشکل او محتوا لــه ه> 
  تر اد� سپ8نو او پل�نو الندې نیول شوی دی.شوي او 
  رسیزه: 

اوسنی پeتو شعر په بېالبېلو ډولونو کتل شوی، د شکل له مخــې نــوي کالبونــه 
شعرونو داخيل او خارجي کیفیات په نeه او اوسني `ــوان پeــتانه نســل تــه ترشــېح ته را`ي. د اوسنیو اد� Tې8ونکو یوه دنده دا هم ده چې د اوچتو او نامتو شاعرانو د ارص او ارکان مخــې په تېره د نوموتو شاعرانو په شعرونو کې بېالبېل شعري او اد� عنلري او د مانا او محتوا له مخې هم په کې نوي پيغامونه او تصویرنه ایجاد شــوي دي. 
کاندې. په دې توUه به د شعر د مانــا او محتــوايي اړخ د کــره کېــدنې پــه خــوا کــې د 

پMمحمد کاروان چې په اوسني شــعر کــې د aــه خیــال، انqــورونې او کیفیــاتو   پیغام هم وپېژندل يش.  اوسني شعر مانا او
Tې8ل په کار دي. دلته ه�ه کــوو، چــې دده د یې شاعر دی، د نورو شاعرانو په شان 
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وپېژنو. خو تر دې مخکې د هم شعر د نورو معنوي aېohو په خوا کې رومانویت 
ومانویت د پېژندو په باب هم یوه لن�ه مقدمه او وینا په کار ده، چــې دا دواړه برخــې ر 

  ددې مقالې په لیکنه کې د لوستونکو مخې ته ږدو.
  او اړتیا: د�ېنې ارز�ت

د پeتو په معارص شعر کې داسې شاعران شته، چې په ن8ۍ کــې د نــامتو 
شوې، په کار ده چې د پeتو معــارص شــعر اســتازي شــاعران د نــ8ۍ والــو اد� ی يش، خو دا مطالعه تر اوسه سمه نه ده ااد� مکتبونو په ل8 کې مطالعه کېد

رومانویت چې په تېره او روانه پې8ۍ کې مهم اد� مکتب oUــل کیــ,ي، د   مکتبونو په تله وتلل يش. 
او صويف وي او هم رومانوي. پMمحمد کاروان تصوف او رنــدي Tــه ډول یــو لــه اړه د رومانویت اصول کتل یوه بله موضوع ده چې Tه ډول یو شاعر هــم عــارف شعر Tې8ونکو او پېژندونکو ته پاموړ موضوع کېدی aي. د پM محمد کاروان په نویــو و شاعرانو په شعرونو کې یې ل�ون او بحث د پوهنتون د زده کوونکو، نپeت

  بل رسه اغ,يل دي. 
  د �ېنې هدفونه:
,و. دا نوaــتونه امخېشعر په درشل کې له oUو نوaــتونو رسه مخــد اوسني پeتو 

په همدې هدف دلتــه د پیرمحمــد کــاروان د شــاعرۍ د `ينــو نــورو اړخونــو ترTنــ¥ م Tپرکی باید وoUــل يش. شعرونو بېالبېلې خواوې Tې8ل د اوسنیو اد� Tې8نو یو مهچې د شعر بېالبېلې خواوې راوسپ8ي او وې Tې8ي. د پeتو ژبــې د نــامتو شــاعرانو د د شکل او مانا دواړو له مخې Tې8ل او کره کول غواړي. اد� Tې8ونکو تــه پــه کــار ده 
رومانویت هم Tې8و او `ينې مثالونه یې aيو. د اوسني پeتو شعر Tې8ل او کره کتنــه 
د اوس وخت یو اهم رضورت دی او په کارده چــې نــوي کــول تــه یــې پــه اړه نظریــات 

  وړاندې يش.
  نې:د �ېنې پو�ت

  رومانویت اد� مکتب Tه دی؟  -
  پMمحمد کاروان رومانوي شاعر دی که نه دی؟  -
ــ8ي دي؟ - ــ� ک U ــل رسه ــه ب ــو ل ــت او کالســیکیت ی ــاروان Tــه ډول رومانوی ک
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  اوسني پeتانه شاعران د رومانویت او کالسیکیت Tه ډول �Uه بoه ده؟  -
  د �ېنې روش:

او درنeت وړ oUل کېدی يش. دده د شعر چاپ شوي اثار په ژوره توUه مطالعه شوي شوي شعري اثار دي، چې شمېر یې کم دی، خو د مانا او محتوا له مخــې د ارزaــت ده خپــل خپــاره  و او ترشېح لپاره تــر Hولــو aــه مــواد دلکاروان د شعر د پېژند د 
  شاعرانورسه د مقایسې له مخې بشپ8ه ک8ې ده. ددې Tې8نې مېتــود کتــابتوW دی او لیکــوال یــې د مطــالعې او لــه `ينــو نــورو   نو کې aوول شوي دي. او بیا ترې اړونده برخې رانقل شوي، چې په ماخذو 

     :م�
مخکې تر دې چې د کاروان په شعر کې په رومانویت خــربې وکــ8و، بایــد چــې  

  رومانیزم وپېژنو: 
ویت دا Hول دیوه اد� مکتب نومونه رومانیزم، رومانتسیم، رومانتیزم، رومان

ع کال وروسته په اروپا کې رواج شو. داد پeــتو[ او د نــ8ۍ ۱۸۰۰دي، چې تر 
په زیاترو نورو ژبو کې ] د شعر او اد� نµ یو `ان8hی مکتب دی، چې له نــورو 
مکتبونو رسه فرق لري. تر دې وړاندې رومان خیايل کیسو ته ویل کېده، خو په 

نسې، املان او انhلین� شــاعرانو رومــان داســې شــاعرۍ او اد� اروپا کې د فرا
تر رومــانیزم مخکــې کالســیزم اد� مکتــب دود و. پــه دې مکتــب کــې بــه   بلکې په احساساتو، خیاالتو او تصوراتو رامنqته شوي وي. اثارو ته وکاراوه، چې هغه د کالسیزم په شــان لــه عقــل نــه، نــه وي رازی,ېــديل، 

رصف د عقــل پــه مرســته لیکــل کــول او اد� اثــار بــه یــې  شــاعرانو او لیکوالــو
داسې غوaتل چې شــاعران او لیکــوال یــې پــه ویلــو او لیکلــو کــې پــوره ازادي و او ادبیات یې د خیال په مرسته و ایجادول، خو نور خلک له دې مکتبه ست8ي 

  ولري. 
ــانوي  ــه دې لحــاظ روم ــا کــې رواج شــو. پ ــه اروپ اد� مکتــب اول `ــل پ

فکر، عقیدې، Uوند، د خلکو د کومې ډلې، قامول$ او بل Tه خیال په کــې نــهداسې اد� اثر تولید ک8ي، چې دی په کې مکمله ازادي ولري. د کــوم خــاص رومانویت دې ته وايي، چې د خیال او احساســاتو پــه مرســته شــاعر او لیکــوال 
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  وي ساتل شوی.  
  دورې وروسته ډېر پرمخت¥ وک8. داسې مه وایه، درسته او سمه خربه نــه ده. نــو `کــه دې مکتــب د اروپــا تــر رنســانس ودې وايي. ددوی په عقیده په شــاعر او لیکــوال دا قیــد لhــول، چــې داســې ووایــه او یزم اد� مکتب داسې وايي، چې شاعر ازاد پرېــ,دئ، هرTــه چــې وايــي، تنروما

  یزم `ينې اوصول په الندې ډول ترشېح کی,ي: تد رومان
پــه نامــه » ¬ایيش دورې ادبیــات« .و.شلhل د املان د رومانیزم الرaود چې د -

ده، یعنې یــو لــه بــل رسه ضــد فکرونــه پــه » اضدادو جمع« رومین�يک ادبیات د   یې کتاب لیکلی د رومانویت په باره کې وايي: 
کې یو`ای کي,ي او مختلف Tيزونه یو په بل کــې Uــ�ي,ي. ده پــه خپــل کتــاب کــې 

  لیکيل: 
پېشــhویانې، نــا TرUنــدې  طبیعت او ه>، شعرو نµ، جدیت او سستوالی، خاطرې اورومین�يک ذوق تل متضادو چارو ته ډېر نژدې وي. په رومنی�يــک ســبک کــې « 

الخره ژونــد او مــرګ امکني او بــ`عقیدې او ژوندي احساسات، که اس[W وي او که    ددې لپاره چې رومانویت aه وپېژنو، له کالسیزم رسه یې توپa Mیو:   )۱».(یو په بل کې ور�Uی,ي
کالسیستان زیاتره آي�يالېستان دي، یعنې په هــ> کــې رصف aایســت او aــه -

  نیم8hتیاوې هم راaيي. ح کوي او بیــانوي، خــو رومــانیزم پــه هــ> کــې د aــکال تــر Tنــ¥ بــدي او والی ترشی
کالسیکان د کالسیک شعر بنس� عقل oUي، خــو رومانتېســتان بیــا aــه شــعر -

  هغه oUي، چې په احساساتو او خیال پالنه ویل شوی وي.
نه اخيل، خو روماW شاعري د مــیالدي منqنیــو پې8یــو لــه ادب، رنســانس او د خپلــو رغونو ه>منــدانو کالسیکان د خپلو اثارو Hيپ( بoه) او الهام د یونان او روم له ل-

  ميل افسانو نه رسچینه اخيل.
بيل او رومانېزم پايل بیا د شعر د قالب او چوکاټ Hاکنې پلویان نه دي، که نظم وي، اکلیو فورمونو کې شاعري مناسبه جالل، رن¥ او منظرې طرفدار دي. کالسیکان په Hکالســیکان د وضــاحت او قاطعیــت پلویــان دي، خــو رومــاW پــايل شــاعران د -
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که نµ وي، خو ددوی پــه نظــر بــه شــعر وي، هلــه چــې د خیــال، احساســاتو او 
  تصویر ورکولو استعداد په کې وي. 

ي. دوی وايي، شاعران ازاد پرې,دئ، په هر چوکاټ کې چــې پــه بلکل منفي ده. ددوی په نظر په ادبیاتو کې بیان شــوې پخــوان$ نظریــې د ازادۍ او مکتبونــو د پلویــانو پــه نســبت د رومانویت د پلویانو پروUرام مبارزه ده او د نورو  - نېکمرغ$ مانع Ùر
رومانېزم پايل په ادبیاتو کې د کالسیک پالو Hولې قاعدې ماتې ک8ي او پــه هــ> کــې يش او کرaــه ورتــه راaــکل يش، چــې داســې بــه وایــې او داســې نــه .  پــه دې توUــه دا به ډېره aه وي، نسبت دې ته چې شاعر تــه فرمــایش ورکــ8ل عکايس سمه وک8ي، هرو لفظونو شعر لیکي، خو چې خوندور یــې ولیکــي او دخپلــو احساســاتو او جــذباتو 

  د پوره ازادۍ پلویان دي. 
و مطــابق د پیرمحمــد کــاروان کــاروان پــه د رومانویت په باره کې د پورته نظریات پیرمحمــد کــاروان کــه Tــه هــم د پeــتانه قــام د ســخت دریqــې ســیمې پکتیــا   شعر کې رومانویت Tې8و.

ه وزی,ي، چې aکيل خیالونه او احساسات شاعرانه ک8ي او په پeتو ژبه یې خپلو میناوسېدونکی دی، خو داسې هم ممکنه ده، چې د غرونــو پــه ملنــو کــې داســې شــاعر  پیرمحمد کاروان مسل[ن پeتون شاعر دی. دی په خپل شعر کې `ــان خپــل   والو ته وړاندې ک8ي. 
  هم نه پ�وي او په شعر کې یې TرUندوي. خدای، فکر، عقیدې او قامول$ ته ډېر نژدې oUي، خــو خپــل احساســات او جــذبات 

  مثال دی وايي: 
  زما بوتhره خیاله ترېنه بــوت د جانــان جــوړ کــ8ه  کې نیسم د ســاړه ســحر پــه شــانجانان په غی,   شــاعر یمــه او مینــه مــې تــوده د ملــر پــه شــان

  )۲(مرمر په شان سپینروح خو مې ل, وتراشه ددا
ــه شــو  یا دا چې:     راشــه چــې نغمــې کــ8و رسه Uــ�ې ربابون

ـــــه شـــــو ـــــو د شـــــعر کتابون راشـــــه رسه ولول
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  راشه چــې کــاروان مــو د خــ[ر لــه خوبــه پــاTوو  راشــه دا `نhلـــې کـــ8و خ8وبـــې دریابونـــه شـــو  په بoو کې,دو سرتUې سرتUې شــوراشه چې با�ه 
  )۳(راشه چې یو بل ته هم ساقي هم رشابونه شــو

د کاروان دا پورته شعرونه که Tه هم دده ژور فکر او پوهه په ډاUــه کــوي، وررسه   
پرته له کومې رسې کرaې له زړه نه بهر ته راویســتي دي. زمــا لــه انــده د کــاروان پــه تعریف ک8ې ده او هم یې خپل جذبات او اندروW احساسات پرته له کوم م[نعتــه او الره ویستې ده. ده یو رaتینې ه> تولیــد کــ8ی، داســې چــې هــم یــې مینــه پــه کــې و کې شاعري ک8ې. ده د ه> په زړه کــې دا هم aيي، چې ده په احساساتو او جذبات

  کې همدا رومانویت دی. شعر 
  کې Tه م[نعت شوی کنه؟ Tه غواړي هغه دې ووايي. الندې Tلوریزه Uورو، چې پــه شــاعر کــاروان پــه دې شــعر د رومانویت یوه قاعده داده، چې په شعر دې د ویلــو بنــدیز نــه وي، شــاعر چــې 

  الس مـــې ســـپوږم$ `نـــې چـــاپېر خوaـــی,ي  ژونــد مــې د ســپین ســتوري پــه Tېــر خوaــي,ي
ـــــاعر  ـــــمش ـــــه وای ـــــتیا ب ـــــه رش ـــــ8ی یم ــي,ي(  س aــر خو ــې ډې ــه دي، دا م ــکيل ن a ۴دا(  

زما په خیال چې پــه کــاروان صــیب پــه دې شــعر کــې شــوی الهــام بلکــل   
سانسور شوی نه دی او هغــه Tــه چــې دده ذهــن تــه ورغــيل، لــیکيل یــې دي. 

  نامتو فرانسوي شاعر الفره دموسه د رومانیزم په باره کې وايي: 
یزم د کالسیزم د دريو وحــدتونو تحقیــر او ســپکاوی نــه دی. نــه دا ترومان«

چې تراژیدي له کومي�ي رسه �Uه ک8ي. لکه دیوه پتنــ¥ وزرې چــې الــوزي او 
په یوه بدن پورې ونeيل، خو کــه پــه الس کــې یــې ونیســې، نــو دومــره ظریفــې 
 وي، چې وړه وړه به يش او وزرونه به یې مات يش، ختم به يش، نــو رومــانیزم د
پتن¥ دغه وزرې دي، چې پــه خپلــه خوaــه پــه Uــل کینــې یــا پــه یــوه بــل يش 
کېني او یوخــاپ پرېــ,دي. خــو الس ور نــه وړل يش. نــو پــه دې توUــه رومــانیزم 
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کــې مســت  اور اورکــي ناTــاپي ر�ــا ده او رومــانیزم هغــه نــاروغي ده، چــې ســ8ی پــهدی، رومانیزم د سهار ژړېــدونکی بــاد دی، رومــانیزم لکــه د  ژړېدونکی ستوری
  ».وي...

دغه فرانسوي شاعر خربې درستې oUو، نو د کاروان پــه شــعرونو کــې هــم  که د
داسې شعرونه شته، چې د کاروان فکرو خیال په کې مروړل شوی نــه دی، د کــاروان 
شعرونه لکه د سهار ژړېدونکی باد او يا ژړېدونکي ستوري داسې aکاري. کــه داســې 

ې هم aه پوره رومانویت شــته. لکــه پــه دې النــدې وي، نو بیا خو د کاروان په شعر ک
  aــــکلیه Tــــاروان مـــــې شــــه کـــــاروان بــــه دې شـــــم  شعر کې: 

ــــــه ســــــت8ی یمــــــه `ــــــان بــــــه دې شــــــم ــــــــــ8ه  لــــــه `ان ــــــــــرواز راوک ــــــــــوتره شــــــــــه پ ــــــم  ســــــــــپینه ک ــــــه دې ش ــــــ[ن ب ــــــینکی اس ــــــوه ش ــــــ, راک   غی
  لولــــــــــه مــــــــــې تــــــــــل پــــــــــه تــــــــــرنم تــــــــــرنم
ـــــې هوســـــ$ Tلـــــه تeـــــتې  غــــــــزل غــــــــزل یمــــــــه دېــــــــوان بــــــــه دې شــــــــم   aـــــکاري خـــــو نـــــه ی

ــــــم( ــــــه دې ش ــــــان ب ــــــې بیاب ــــــه دروم ــــــه ب   )۵چېرت
  یا دا چې:   

ــــه را اوږدې يش  لېمــــې دې لــــه خومــــاره تکــــې رسې يش ميکــــدې يش ــــه الس کــــې مات   د اوaــــکو د ســــاقي پ
ــې ســپېرې شــون�ې ملــدې يش ــه شــون�و م ــور پ   د خــدای د ن

ــــته غونــــ�ۍ مــــې د ســــوما Uلونــــه ســــپ8ي  يشسجدې مې چې پــه میــو کــې ملــدې يش نــو ســجدې  ــــه تېــــر کــــ8  ســپوږم$ ډکــوه جــام چــې پېغلــې نجــونې پــرې تــودې يش  د زړه مس ــــه تېغ ــــال لeــــکر ل ــــو ب   بېhــــا مــــې د توب
ـــتونه  زاهــــده جنتــــي حــــورې دې ســــتا د مــــور شــــیدې يش eـــمو بالeـــه ږدي د رسو ورې ـــې رست ـــال ی ـــتا خی )۶دا ســت8ې شــوUیرې چــې پــه ســکروHو کــې ویــدې يش(  س
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ــو قر پeــتانه دوه  ــي، ی ــر aــه من ــزه ډې ــن او آ Tي ــت، دی ــدي رشیع ــریم، محم مسل[W، بله پeتونويل. دا دواړه ډېر رسه نژدې هم دي. په دین او پeتونول$ دواړو نک
پeتنو کې وي، خو د پeتونول$ په اقدارو کې یې `ای نه شته. زموږ پخواW مرشــان hHي په عامه توUــه پــه او دي. دا د پeتنو عادت دی. هسې خو به ل, ډېر دروغ، چل کې یوه خربه کول، په خپله خربه درېدل، وعده پالــل او دروغ نــه ویــل اهــم رشطونــه 
او پخوانی ژوند دپeتونول$ په اقدارو بنا و، تر اوسه هم پeتون چې په کوم مهــم کــار 
کې اوږه ووهي، نو بیا پرې دچا پالر بله کولی نــه يش. دغســې پــه اســالمي رشیعــت 

هسې `ان aودل مهم رکن دی. نو د پeتنو دا کار په رشیعت برابر دی. بل پeــتانه خربه کول، دروغ او hHي او چل نه کول او چې Tنhه ســ8ی وي،  کې هم صفا سپینه
ولې؟ دا `که چې پeتانه فطرتا دغسې زی,ېــديل، دایــې فطــرت دی، چــې پــه خپــل مختص ک8ې نه ده، بلکې د ژوند یو قانون او بنس� او منشور یې ترې جــوړ کــ8ی. دا قومیــت پــورې  oUي. د پeتونول$ U® نور اقدار هم شته، چې پeتو یې یــوازې ژبــه اوکه دوaمن هم وي، خو چې کور ته چا پناه وروړه، نو دهغې حفاظت پــه `ــان فــرض 
چې د پeتنو په Hولنه کې ژوند کوي. په دوی  ارزaتونه په Hولو هغو خلکو حاکم دي،ماحول کې د خپل فکر و خیال مطابق ژوند کوي. نــو د پeــتونول$ دودیــز او رواجــي 
پeتونول$ له ارزaتونو وو`ــي. دی مجبــور دی، د پeــتونول$ مهــم اقــدار او وررسه د کې شاعران هم دي. پیرمحمد کاروان هــم شــاعر دی، نــو دی هــم نــه يش کــولی، د 
  د فکرو خیال خپلواکي او د ازاد فکر او ازادو احساساتو په ر�ا کې شاعري. ول$ الر پاللې، هم یې مسل[W پاللې او پايل یــې او هــم رومانویــت، ازادي، د پeتوناسالمي رشیعت اقدار هم وپايل. پMمحمد کاروان همداسې شاعر دی، چې هم یــې 
يش. دی د مجازي عشق، د اوسن$ دنیا د افکارو مطابق د ژوند کولو طرزو طریقه او داسې شاعرانه خیالونو شاعري هم ک8ې، چې دی یو عاشق شــاعر پــه زبــات رســولی مطــابق د  رشیعت یاد کــ8ی او پــه دې مــن/ مــن/ کــې یــې د خپــل ازاد ســوچ او فکــرکــاروان داســې شــاعر دی، چــې هــم یــې پeــتونول$ پــاللې، هــم یــې اســالمي 

هغه کتله کــې ژونــد کــ8ی، چــې آن تراوســه پــورې پــه خپلــو کاروان د پeتنو په   . دی وررسه مینه، محبت او ازاد ژوند کولو پلوي شاعر
مال په تعویــذ بــاور کــوي اود ډاک�ــر پــه  ،دودیزو اقدارو ژوند کوي. تر اوسه پورې د میا
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ي، نو داسې نه يش کېدی، چــې دی دې، د انhلســتان د  لیکوالو غوندې فکر وک8ي او پــه پــوره ازاد او خپلــواک طــرز فکــر دې، هرTــه چــې پــه المارتین، یــا د اي�الیــا د مانتســوW، لیــو پــاردي، یــا د اســپانیا د ســوریلیا شــاعرانو او تو بریــان، ویلیــام بلیــک، وردزورت، Uــالرېج، یــا د املــان د Uویتــه، ویکتورهوUــو، شــا`ای تعویذUر له و̀ر
  خوله وريش ودې وايي. 
ی، `که چې د کاروان ژوند، فکر او ه�ې د پeتني قبیلوي اداسې نه يش کېد لري. پeتانه ډيسکو کلپ او نای� کلپ نه لري، نــو `کــه خــو لــه پeــتانه شــاعر نــه د په باب هی�کله د اروپایانو او لویدیزوالو په شان فکر نه کوي. پeتانه د بــیچ غــاړه نــه حصول دي. ده په داسې یوه بدوي Hولنه کې ژوند ک8ی، چې هغــوی د ژونــد Hولنې م

  او یاغي او باغي شاعري غوaتل به سم فکر نه وي. ل او بیخي بې قیدو بنــده ازادي غوaــتل اروپا او امریکا د شاعرانو په شان شعر غوaت
  پرمخ وړی. الندې به دده شعرونه وUورو او بیا به قضاوت وک8و: کاروان د خپل قبیلوي ژوند په چوکاټ کې رومانویت پاللی او رومانوي فکر یــې 

ـــه  افســـــاW نـــــه دي، د یـــــو چـــــا دي مســـــتعار نومونـــــه  نــــرUس Tــــه د Uــــالب، Tــــه د غــــاHول رنhونــــهTــــه د   پـــه مســـتو ســـرتUو کـــې دې نـــن وکـــره Hـــول رنhونـــه ـــ�ول رنhون ـــو کن ـــې دې eTـــيل ی ـــورو ی ـــو ت   چـــې ت,ی
ــــ8ه ــــرتUو راک ــــورو س ــــ¥ د ت ــــم، رن ــــه ی ــــو وږی ن ـــه زړه تېـــره شـــوې زخمـــي دې ک8مـــه  ســــپینې ملنــــې تــــه مــــې وړمــــه پــــه کچکــــول رنhونــــه  د دان   لکـــه چـــاړه مـــې پ

ــــه د ــــه خپل ــــه دې کــــ8م ل ــــهاوس ب ــــول رنhون H رده رسه  
ـــــه (  د خیـــــال رمـــــه ســـــاته کاروانـــــه عقـــــل وږی لېــــــوه ـــــه یـــــې ودروه شـــــپول رنhون   )۷د نظـــــر مخـــــې ت

که Tه هــم مــوږ پــه پeــتو شــاعرۍ کــې د غنــي خــان او ارشف مفتــون غونــدې   
دهغوی جرات په ډاUه کــوي، نــو وررسه ددوی ژور ســوچ او د ازادۍ او احساســاتو پــه یاغي او باغي شاعري ک8ې او دهی� يش پروا یې نه ده ســاتلې. دا کــه لــه یــوې خــوا یو تعریفونــو مطــابق داسې رومانوي شاعران هم لرو، چې هغــوی د رومانویــت د اوســن
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  متفاوت پیدا ک8ي دي. فکرونو زی,ويل، دغسې یې ددوی شعري او هــ>ي قریحــي او اســتعدادونه هــم کول به سم نه وي. ه[غسې چې خدای تعــالی انســانان پــه مختلفــو قیــافو او نه ک8و، چې لــه هــر شــاعر نــه داســې ¤ــه  ډېره درنه ک8ې، خو دا هم باید هېرهوړاندې ددوی دری/ هم aيي. دغــو دوه شــاعرانو زمــوږ رومــانوي شــاعري 
نو پیرمحمد کاروان هم رومانوي شاعر دی اوهم کالسیکي. زما خیال دی، 

د کاروان دا الندې غزل هم زما په خیال د مــنqالري رومانویــت یــو مثــال   ه دې دواړو ډولونو کې د مطالعې `ای لري.چې دا پ
  کېدی يش: 

ـــو بـــه eTـــو  جام خــايل دی، ســاقي نــه شــته بــس اورونــه خــو بــه eTــو ـــحرونه خ ـــتورو پـــه جـــام کـــې س ــــ[ن پتــــه ده ورکــــه او دردونــــه هــــم خــــ[ر دي  د وړو س   د لق
ــــيل راتــــه وايــــي  ــــيل غ ــــه eTــــوغ ــــه خــــو ب   پرهرون

ــــه eTــــو  عشق مې دن¥ لکه د غره شو، ته د غره په رس اس[ن شوې ــــه خــــو ب ــــوتې تندرون ــــه الســــه راپرې ـــو  aکيل خپلــو کــې جرUــه شــول، وی خالونــه مــو تــت شــو ي  ســــتا ل eT ـــه ـــو ب ـــه خ ـــه `يhرون ـــو يش خالون ـــازه م ـــې ت   چ
  )۸ودرونــه خــو بــه eTــو(ســتا د مســتو مســتو ســرتUو U  د ژونــدون لــه تــ,ې دaــتې، جــل وهلــی کــاروان راغلــم

ــه نامــه خپلــه شــعري » زرزري وزرې « پMمحمــد کــاروان دوه کالــه مخکــې د    پ
ــــــه  را`ي. لکه: مجموعه چاپ ک8ې، په دې وروست$ Hولhه کــې هــم دده رومــانوي شــعرونه پــه مخــه  ــــــکاري جانان a ــــــ8ه ــــــې م ــــــول د رپس H ــــــ,ي   پـــــــه مـــــــرۍ کـــــــې دې اوبـــــــه aـــــــکاري جانانـــــــه  ت

ــــه  ــــه ســــتا پ ــــې ایل ــــول aــــار ک H ــــه ــــایوپ   یا دا چې:      ) ۹پـــه کـــې غـــره پـــه کـــې غرTـــه aـــکاري جانانـــه(   ســــرتUو پ
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ــــــــــــــه دي ــــــــــــــک د کــــــــــــــار ن ــــــــي  مینـــــــــــې تـــــــــــه وزUـــــــــــار نـــــــــــه دي  دا خل ــــــــو و̀ر ــــــــه Hوپ ــــــــه پ ــــــــوب ت   خ
ـــــــــــار تـــــــــــه انتظـــــــــــار نـــــــــــه دي   ی
  یــــــــــخ لکــــــــــه اوبــــــــــه هــــــــــم نــــــــــه

  ) ۱۰(  رسه لکــــه انhــــار نــــه دي....ترپایــــه
غزلې شته. که Tه هم دا مجموعه دده وړومب$ هغه ده او ممکــن شــعري تصــورات او لوم8ۍ مجموعه( له ماaامه تر ماaامه) کې هم رومــانوي د پMمحمد کاروان په   

خیاالت یې تر دې وروسته ال پاخه شوي او کره شوي وي، خو دغې شعري مجمــوعې 
  :  د کاروان نویو خیاالتو ته الر پرانیسته

ـــو (  ود بیلتانــــــه پــــــه تــــــار دانــــــه دانــــــه شــــــ ـــه ش ـــه دان ـــار دان   )۱۱ســـاقي را`ـــه خوم
نظم، معرا نظمونه، سپین شعرونه او منثور شعرونه دا Hول ویيل او aه یې ویيل. دلته دی چې Tومره په غزل کې بریالی دی، همداسې په ازاد نظم کــې هــم دی. ده ازاد ې کــ8ي. بې د غزل شاعر نه دی، په ازاد نظم کې یې هم پخې تجر`کاروان یوا  

  :  ده یو ازاد نظم هم ولیکو،چې دده د رومانویت پته ترې لhېدی يشبه د
  یادونه

ــــــه ــــــه لکــــــه مســــــته پېغل ــــــن دې یادون   زمــــــا زړUــــــی لکــــــه aــــــکلوکی ماشــــــوم  ن
ــــــــــــــــاوه ــــــــــــــــوس وتخن ــــــــــــــــه ه   پ
ــــــــــــــــــــــداوه ــــــــــــــــــــــومره دې وخن T  ــولhــونه ولaـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــومره دې وژړاوه  له ډېره شــوقه دې پــرې ســپین غاT  ـــــــه ـــــــې نیس ـــــــ, ک ـــــــه غی ـــــــې پ   اوس ی
رضــــا کــــوه یــــې کــــه رضــــا دې نــــه کــــ8  او aــــــــــــکلوه یــــــــــــې پــــــــــــه نــــــــــــاز
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  )۱۲نادان ماشوم دی زمانې خربوي. (
بیا په هوس تخنول او پرې غاaونه لhول، په غی, کې نیول او په ناز aــکلول او په پورته نظم کې د مستې پېغلې د یاد په شان د یار یاد ذهن ته ورتلل او 
چې د کــاروان پــه شــان یــو  دا Hول هغه رومانوي تصویرونه او اصطالحات  دي،بیا یې رضا کول او که یې نه رضاکاوه نو بیا د ماشومانو غوندې راز رسوا کــوي، 
سنجیده او له ژونده خوند اخیســتونکی شــاعریې پــه ډېــر aــه انــداز کــې شــعر 

  کولی يش او د نظم په تار یې پېیلی يش. 
  :پایله

  ددې لن�ې لیکنې په پای کې ویلی شو چې: 
پMمحمد کاروان چې د غزلو او نظمونــو پيــاوړی شــاعر دی، دده پــه شــعر 

ارمانجن متخییــل ژونــد Hــولې خــوږې او ارمــاW شــېبې پــه خپلــو شــعرونو کــې کــې پــه درنــاوي یــادوي او دانســان د پیــدا کېــدو، لــه aــکال رسه د مینــې او د دواړه شته. دی د پeتني Hولنې اقدار هم په شــعر کې کالسیکیت او رومانویت 
  یادوي. نو دی هم سنجیده او کالسیک شاعر دی، هم رومانوي. 

مفتون په شان په رسا Hکو کــې رومــانوي خیالونــه یــې پــه شــعرونو کــې نــه دي ه دا خربه کی,ي، چې د غني خــان او ارشف که د کاروان د رومانویت په اړ 
سبک لري، د وینا او جملو او ترکیبونو او استعارو او کنایو کارولو `ان8hی انداز رانغeتل شوي، نو دا به سمه وي، خو لکــه د لیکــوال غونــدې شــاعر هــم خپــل 

  روماW ک8ې او انسانان یې له ژونده خوند اخیستو ته ه�ولې دي. لوړ خیال او ژور فکر په کارولو اوســن$ رومــانوي دنیــا نــوره هــم لري. کاروان د 
ډUر تــه راوتــی دی، نــو شاعر دی، دی په دغسې ساډو� چاپیریال کې د ه> `ينې وايي، چې کاروان د افغانســتان د روانــې Tلوېeــت کلنــې غمیــزې 
که مینه او عشق یې یاد ک8ی، نــو دا هــم د وطــن، خــاورې او د ولــس عشــق او دده په شعر کې رومانویت نه شته، بلکې ده په هر شعر کې د وطن ویر ژړلی او 
مینه ده. دا خربې سمې دي، `که چــې کــاروان د افغانســتان د پکتیــا والیــت 

تان د `ينو نورو سیمو په شان د اور اوسېدونکی دی او دده سیمه هم د افغانس
او باروتو خوراک وه او اوس هم ده، خو له دې رسه رسه دده په شعر کې د ژوند



  د پیرمحمد کاروان په...
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`که چې د کاروان له شعرونو aکاري، چې دی یوازې د یوې موضوع شاعر نــه لپاره دنیوي مفاهیم هم لري. دونیوي عشق او رومان هــم پــه کــې شــته،  
پــه هــره موضــوع کــې یــې شــاعري کــ8ې ده، چــې دی، دی افاقي فکر لــري او 

  .همدا دده د Hولخوaیتوب شاهدي يل
د کاروان د وخت په شاعرانو کې `ينــې پــوره مــذهبي، دینــي، عقیــد^، 
ــد^ او  ــوازې عقی ــ8ې، چــې ی ــته، ده دا درک ک شعاري او Uوندي شاعري د افغان او پeتانه ولس زړونه نه يش خپلــولی، `کــه حــز� او شــعاري شــاعران ش

هم `ان ازمېیلی دی، نو دا خربه به سمه نــه وي، چــې کــاروان یــوازې د وطــن (رومانویت) ته هم الس اچولی او پــه دې برخــه کــې یــې  و ده تلپاتې پدیدېخ
ــه شــعر کــې  aکلی رومان هم `ای `ای تر سرتUو کی,ي، چې دی یې پــه خپلــو مینــه والــو او د جhــ8ې د غنــدنې او ســولې شــاعر دی، ددې ترTنــ¥ دده پ

  .ر هم Uران ک8ی دینو 
  :مأخذونه

نhــاه خپرندویــه  يس)،ر ( پا -لوم8ی Hوک-حسیني، سید رضا: مکتبهای اد� .۱     .مخ ۱۷۸م، H۲۰۰۸ولنه،تهران، 
دویم چــاپ، دانــش خپرندویــه Hولنــه، ي، .کاروان، پیرمحمد: چینار خربې کو ۲
  .مخ ۲۵م، ۲۰۰۲پېeور، 
  .مخ ۵۵ ،.همدا کتاب۳
  .مخ ۱۱۶ ،.همدا اثر۴
  .مخ ۸۶ ،اثر.همدا ۵
  .مخ ۸۷ ،.همدا اثر۶
  .مخ ۱۲۲ ،.همدا اثر۷
  .مخ ۱۶۱ ،.همدا اثر۸
م، ۲۰۱۵.کــاروان، پیرمحمــد: زرزري وزرې، دانــش خپرندویــه Hولنــه، کابــل، ۹

  .مخ ۲۲۴
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  .مخ ۴۲۷ ،همدا اثر .۱۰
د ازاد افغانستان د لیکوالو Hولنه، .کاروان، پیرمحمد: له ماaامه تر ماaامه، ۱۱   .مخ ۶۲م، ۱۹۹۱پېeور، 
.کاروان، پیرمحمــد: چینــار خــربې کــوي، دانــش خپرندویــه Hولنــه، پېeــور، ۱۲

 .مخ ۸۰م، ۲۰۰۲
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ل پاچا ازمون ډاک�ر الپوهنوال   

 

 هن�آ وزن او 
 

  لن�يز: 
Tــه دی او نظــم Tــه، د دوی د وزن او په دې Tې8نه کې لولئ، چــې شــعر 

بېلeت او سکeت په ډاUه ک8و او Tنhه کوالی شو معلومه کــ8و، چــې آهنــ¥ او آهن¥ جوړaت یا سکeت په Tــه کــې دی، Tنhــه کــوالی شــو د وزن او آهنــ¥ 
   .وزن په شعر کې Tه ارزaت لري

ډېر `له داسې ویل کې,ي، چــې وزن او آهنــ¥ د شــعر بنســ�یز تــوکي نــه 
  د دوی ژوندی انqورونه موندالی شئ. کوم اساس وزن او آهن¥ دي؛ یعنې په دې لیکنه کې تاسې د بېلhو پر اساس ه په دې بحث کې ثابته شوې چې د شعر بنس�یز توکي ولــې او پــر دي، دا خرب 

  : رسیزه
.پــه وغ,ې,مغواړم په دې لیکنه کې د وزن او آهن¥ پــه بېلeــت او ارزaــت 

چې د نظم لپــاره بنســ�یز تــوکي وزن او  دې لیکنه کې پر دې خربې شوې دي
  .اهن¥ دی

دا دواړه توکي یو له بله رسه لغوي او اصطالحي توپیر لري.وزن د نظــم او 
نµ ترمن/ برید Hاکي، خو اهن¥ پــه دواړو کــې کمــي او کیفــي ارزaــت لــري.د 
  .نظم اهن¥ د نµ له اهن¥ رسه د غ, د کیفیت او جوړaت له مخې توپیر لري

په نظم کې اهن¥ د مــوزون لــ8 غ,ونــه رسه پــر خــج او لحــن  منســجموي.
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وزن او آهنــ¥ د  له دې لیکنې نه زمــا موخــه دا ده: دا بایــد TرUنــده يش چــې   کیفیت ت8ي چې د فقرو، جملو او ترکیبونو کیفیت او جوړaت aيي.په نµ کې بیــا اهنــ¥ غ,ونــه د نحــوي جوړaــت لــه مخــې داســې رسه پــه غ,یــز 
hوايل له مخې د نظــم نیو له بله رسه توپیر لري.د Tومره وايل او Tر  کې نظم په برخه   په جوړaت او ارزaت کې ددغو دواړو توکو ون�ه Tه ده؟  

ته کېدو او ارزaت کــې `انتــه  وزن او اهن¥ د غ,ونو، کلمو او ترکیبونو په رامن/  نې وینا چې یوه معنا ولري، ارزaت په Tه کې دی.و د یوې موزونې او ناموز    `ان8hنه لري.
  د �ېنې اهمیت او مربمیت: 

آهن¥ او وزن Tنhه د انسان پر روان اغېز aندالی يش او Tنhه Hــولنې انقالبونــو تــه باتېــدالی يش، چــې د شــعر کتاب کeلی، خو په اوسنیو بېلhو کې دا ادعا ډېره aه ز چا کوم Tه د وزن او آهن¥ په اړه چنــدانې لیکلــې نــه وو، البتــه ډاک�ــر زیــار پــرې یــو د دې Tې8نې اهمیت او مربمیت په دې کې دی چې تر دې وړاندې پــه دې اړه 
  ه�وي یا يې Tنhه د نن¥ مراندې را کاږي. 

  د �ېنې هدف: 
د دې Tې8نې هدف په دې کې دی چې تر دې وروسته به زموږ شاعران شعر ته 

  استادانو او د تجربې لرونکو شاعرانو له خوا ویل کې,ي. به هسې خوشې بابواللې نه oUي، بلکې د زړه اواز او درزا به يې oUــي، چــې د مــاهرو مسلکي او Tانhوايل نظر Uــوري، شــعر په عادي سرتUه نه Uوري، بلکې شعر ته به په 
  د �ېنې پو�تنې: 

  په دې Tې8نه کې تر ډېره الندې پوaتنې `واب شوې دي: 
  شعر Tه شی دی؟ �
  آهن¥ Tه شی دی؟ �
  وزن Tه شی دی؟ �
  د وزن او آهن¥ جوړaت او سکeت په Tه کې دی؟ �
 حالت کې دی یا Tه حالت لري؟د وزن او آهن¥ بېلeت په Tه کې دی او بې له موجودیته يې شــعر پــه کــوم  �



  وزن او آهن�
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  دا او دې ته ورته کوچن$ پوaتنې د دې مقالې اره منqپانhه ده. 
  د �ېنې روش: 

  له دې لن�ې رسیزې وروسته پر اصلې موضوع بحث پیلوم:   میتود نه �Uنه شوې ده. په دې Tې8نه کې تر ډېره له تحلیلی، ترشیحي، توضیحي او کله ناکله انتقادي 
  .وروسته به یې پر کارولو او ارزaت خربې ويشدی.اوس کــه د وزن خــربه کــوو، نــو اهنــ¥ هــم یــو رضوري یــا اړیــن تــوکی دی چــې کېده، لــه نــµ رسه دنظــم بېلeــت پــر وزن کېــده او اهنــ¥ ددواړو لپــاره اړیــن تــوکی وزن او اهنــ¥ تــوپیر هــم نــه  دتر کومه `ایه چې ماتــه معلومــه ده تــر دې دمــه 

دا هم باید جوته ک8و چې دغه دواړه نومونه یو له بله رسه تــوپیر لــري او کــه پــه پر وزن او اهن¥ والړ دی، لوم8ی باید وزن او اهن¥ وپېژنــو، نظم بنس�  د
 غ,،غــاړه،داواز وزن،- سيند اهن¥ داسې راپېژW: ((اواز پeتو - زاهد پeتو  :دغو نومونو TرUندولو ته را`و نا کارول کې,ي؟ دعیوه م
  )  ۱ اراده،)) دود او طريقه)) ليکي )( ،تکل

شعربحر)) aــيي.))  په علم کې د عروضو د بيا: ((تول ،اندازه، ناعدوزن م
)۲(  

ظفراللغات بياآهن¥ دا ډول راپېژW: ((غاړه ،Uانې کى االپ، تکــل، مــن، 
قصــــد واراده، د Uنبــــد او محــــراب کوږېــــدل، ژۍ، Tنــــ�ه، کنــــاره، صــــف، 

وزن بيا داسې راپېژW: ((اندازه، عزت، قــدروقيمت، مقــدار، پــي[ن، علــم   )۳(کتار))ليکي)) 
نــاراپېژW: عقاموســونورسه پــه ورتــه مو لغت درياب هم اهن¥ له نــور  پeتو  )۴(عروض شعر کى بحر))    )۵( ((قصد واراده، تکل، غاړه، اواز، غ, (اسم صوت وزن..))

)) پeــتوقاموس رحوزن: ((تول، اندازه، برابري ،په علم عروض کې دشــعرب
چې د8Uهار په بهM يا اوږدو کې د زير و»ي د پراختيا ملن دغون�لې (جملې)دژبپوهنې استادان اوTې8ونکي بيا اهن¥ دزيرو»$ يوه بoه بويل: ((کلــه   يې: ((اهن¥، زن¥، چهره وقيافه)) ناعم بياوزم ليکي او
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خــربي هغــه  ناخربي غونــ�لې رسه تــوپMوي.د ارزaت لري.دساري په توUه خربي او په اندازه وي، هغه زيرو»ي اهن¥ بلل کې,ي.اهنــ¥ پــه پeــتوکې ژبنــى   ناعنوم ليکل شوى دى چې مRhythmپه انhليس قاموسونوکې داهن¥ لپاره د  )۶(پوaتنې هغه جhېدونکى...دى))  د اهن¥ ولېدونکى او
ع ،تال، موسېقي، ن�ا او...کې د قــوي او کمــزورو فشــارونو، ږغونــو يــا يې ((وزن ،سج

ــواتر، د ــنظم ت ــاتو م ــه  حرک ــووزن ت ــرار)) انhلیيســ خ ــنظم تک ــو او...م ــو، عملي eپې
لیکې تــه چــې لــه Tپــو Tخــه  دی،  دلته مو له کلمو یا لفظونو نه موخه Tپه ده، دېليکي.((وزن(په شعرکې)،بحر)) وزن یا مېرت د لفظونو یا کلمو لیکه یا الیــن Meterبيا نــو تــر مــن/ اهنhــین تــ8او چــې Tپــې رسه پــه و برابرې,ي  مرسه وایو.په مرسه کې د غ, 

  .د رکنونو له مخې بحرونه Hاکل کې,ي.برابرې,ي. جوړې,ي، رکن بیا له Tپواهن¥ دی نو داسې ویلی شــو چــې د نظــم اهنــ¥ پــر خــج برابرې,ي.مرســه لــه رکنــه زیرو»$ ، غ, جhوايل او Hي�وايل ، Hول په خج  ت8ي او مېرســې  تــه حرکــت ورکــوي، 
  :وزن

ناوو کاروو.وزن د درنeت ، عزموږ  ساده خربې هم وزن لري، دلته وزن په Tو م  وايل او دخــربه کــې یــې وزن دی.دلتــه وزن د درونــپــه نا: وایــو عتاکید او ارزaت په م
ــه الرې را   .نا: په ناسته والړه او خربو کې یې وزن شتهعوزن د درنeت په م  .یا تول aيووزن یې Tومره دی؟  اندازه   .ناعنا دی.وزن د تول په معارزaت په م ــو ل ــو اوډون او ترتیــب چــې د موســېق$ د  ال ــر مــن/ ی ــو ت وزن دغ,ون

بoــه Tخــه TرUندې,ي، ترنم جوړوي، او دا د غ,ونو له زیرو»ــ$، جhــوايل او Hي�ــوايل 
  .مومي

کې,ي او بیا نور ل8ونه رسه په یوه اندازه او کــچ مــېچ راويل، دا کــار Tپــه کــوي، Tپــې او غ,ونه پــرې پــه یــو لــ8 کــې پېیــل وزن د نظم لپاره: هغه چې خربې  یا کلمې 
 د Tپې پر بنس� وزن جوړوي.((...دغ,ونو تر من/ د برابرو ( مساوي) فاصلو ساتلو تــهرکن جوړوي او رکن مرسه جوړوي، مرسه پر خج بحر Hاکي.نو رکنونه د مرســو تــرمن/   

وزن کول  وايي او هر هغــه متحــد هیــات چــې د هــرې برخــې د پلــه پســې ږغونــو لــه 
  ) ۷ مجموعې تلفظ Tخه الس ته را`ي( وزن) دی.))(



  وزن او آهن�
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په حرکاتو کــې  هــم  انوې په توریو که نه بلکې د حیواناتو او انسان`غ, یوا
  .شته

رسه غ,ې,ي او حرکت کوي.په شپېل$ Tاروي او مارغان `انته رابــويل او یــایې دی.انسان په موزون غ,  له حیوانــاتو د انسان اساطیري ژوند له وزنه ډک 
  پیايي.

ي، المــل یــې دادی چــې حرکــت یــې د زړه لــه ېــ,`ینې غ,ونه چې بــد لh  .حرکت کوي او بoه موميدموسېقي الې هم له وزنه بoــه مومي.دغــه وزن د زړه لــه حرکــت رسه ســم 
تــه کېــ,ي.دا غــ,  ه برابر نه دی.د غ,ونو له پورته کېــدو اهنــ¥ رامــن/حرکت رس 

تــه  فشــار لــه املــه رامــن/د ممکن د السونو له Hکاري او  یا پــر یــو Tیــز د الس  تــه  اری او ان دســرتUو حرکــت اهنــ¥ رامــن/هــار، دپeــو دربهــيش.د السونو Hک   :مطلق وزن . ۱  :ویشلی دیکوي.استاد رشاد د غ,ونو  دمنسجم تکرار له امله وزن په دوو برخو 
لرونکو ږغونو له وجوده Tخه بې نیــازه وي، مطلــق  اداسې وزن چې د معن

  :مقید وزن .۲  .وزن بلل کې,ی...لکه راګ، رېز، شپېلک$
لرونکــو ږغونــو Tخــه جــوړ ســوی وي، هغــه تــه  ا((کــوم وزن چــې لــه معنــ

  )۸( )زموږ د Tې8نې موضوع هم دلته دغه مقید وزن یا شعري ایقاع ده.)بیا(مقید وزن)  وايي چې شیخ الرئیس یې د (شعري ایقاع) پــه نامــه یــادوي او 
دې لپــاره چــې  مجازي کلمې دي.دغه کلمې د خج په واسطه بoه مومي.مثال مــوږ دطبیعي وزن لري.`ینې بیا د نظم په خاطر  یــا اوږدېــ,ي او یــا لنــ�ې ویــل کېــ,ي.دا اوډل شــوي دي چــې هغــه حقیقــي یــا  داســېTخــه `ینې کلمې لــه غ,ونــو 

نــا غ,ونــو یــې وزن عخربه موزونه ک8و او مرسه په وزن وت8و، نــو  پــر یــو شــمېر بــې م هیو 
نانا ، وای وای، اوهو اوهو) او یا یې د وزن په خاطر د ربط توري راوړو: چــې ،  برابرو: (

aندي.د بیم موزون غ, مــاران  هموزون غ,ونه د انسان پر حواسو او عواطفو اغېز   ...خو ، او ، نو
ولــو تــه  پــه ن�ــا راويل.د ډول غــ,   دپeــتانه زملــي  حــواس راپــاروي او ويل یــې غو̀ر
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یعنې غاړې په اورېدونکو کې سوز مــومي او لــه ســرتUو یــې اوaــکې را بهــوي.او   ه�وي.((د ډاله غ, چې ج¥ يس د خ�ک اوږې په غور `ېدلو يس.
  ...داسې نور

خوندونو ادراک چــې ذوق بلــل کېــ,ي، د انســاW فطــرت جــز دی او حتــی پــه `ینــو ونو ږغونو Tخه زړه خوند مومي او د داسې خاصو ددې سبب دا دی چې له موز 
ــا دوه رازه  ــانزی( دافریق ــل، Uــوریال او چمپ ــاتو کــې هــم دا ذوق ســته.لکه: پی   ...بیزوUاW) اوaان، هوس$ ، او داسې نورحیوان

د مخیــل حــال پــه محاکــات او د  په مقید وزن( شعري لحن) کې ایقاعي لحــن
د الفاظو له معناوو رسه مرسته کوي.او دا سبب و چې په زاړه  ېمطلوب اثر په تهیه ک

هم وررسه ږغوله کېدلــه، تــر دې چــې د لرغــوW یونــان پــه درو ډولــو نظمونــو کــې  د یونان کې رسبېره پر دې چې نظمونه په ترنم رسه لوستل کېدل، د رسود یــوه الــه بــه 
ــک ( ــره) لیری ــی دی چــې (لی ــې Tخــه راوتل ــوې آل ــه ی ــوم د رسود ل عشــقي) نظــم ن

  )۹(نومېدله...))  
وزن د غ,ونو اوډون(پېیل، تa8ــت، پــه زیرو»ــ$، جhــوايل او Hي�ــوايل او خــج ) 

  .دی
  : آهن5

قاموسواهن¥ او وزن بيال,Tه په جزيــاتوراپېژW:  اريانادايرت املعارف تريادوشوو
,ي.له همدې امله کېــداى يش دجملواوفقروخــاص ېمشخص او`ان8hي طرزرسه بيانداچې په پeتواودري ژبه کې په Hاکلو مواردوکې ويناوې.عبارتونه ،فقرې اوجملــې پــه يعنــې ، قيت رسهی.البته د هغه په `ان8hي موسیعبارت ددترکيبونوله ادا کولوTخه "
دي چې په ژبه کې بېالبېلې نحوي ،حسا� اوهيجــاW معنــاوې افــاده کــوي اوددې دميلودى ،ريتم اودعروضوغ,ونوموسيقيت په شديده ياخفيفه توUه رسه يو`اى کېدل هن¥ وي ،خوهره کلمه اوترکيب هــم خپــل خــاص آهنــ¥ لري.ياپــه بلــه ژبــه آهنــ¥ آ 

ته آهن¥ ويل کې,ي دامرکبونــه پــه النــدې (component) عرويض عنارصوهريومرکب
  :توUه دي

ميلودي داسايس تون دآواز حرکت (Hي�ېدل اولوړېــدل)دي اوهغــه وينــاچې  :١
هرعبارت يې `ان8hى ميلودى لري.البتــه هغــه عبارتونــه چــې ؛ په عبارتونوويشلې وي
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 ميلــودى د عبدهللا راغى.په پeتواودري ژبه کــې همــدادرې درجــې آهنhونــه شــته اوراغى؟همدارنhه تعجبي اوندايي جملې اوعبارات په موازي اهنــ¥ رسه بيانې,ي.لکــه ثالعبـــدهللا چـــې پوaـــتنيزه معناافـــاده کـــوي پـــه لـــوړ اهنـــ¥ رسه ويـــل کېـــ,ي ،مخربي معنا افاده کوي په Hي� اهن¥ رسه ويل کې,ي، مــثال عبــدهللا راغى.هغــه 
  ) ۱۰( "ډېرواړينوترکيبي اجزاوو Tخه شمېرل کې,ي.له  هغو

ــه توزې,يدله پلوه دهوا په فشار دبدلون د`ان8hتياووله ترکيب دزيرو»$ دکچــې يــاداچې دژبنيوتوکو نوپه ل8کې يوترکيب په زيات زور اوشدت وويل يش يــا پــه بلــه وينــا فشــارد هن¥ دزيرو»$ يو ډول بلىل او (( هغه چــار  ، عمليــې تــه وايــي چــې آ ژبپوهانو  ــواکيز (واويل) را کeــون کــې ل ــه خپل ــوپM اوپ ــه ت ــه را`ــي او ل ــن/ ت پTMخــه م
شــمېر، بحرونــو، او  مرســو د وزن دنظم بېالبېل فورمونــه Hــاکي، دغــه فورمونــه د  )۱۱(داورېدن¥ له پلوه زيات رساوايل ته وايي.)) 

وaــندي،  هونکي اغېــز اړوي، لفظونو ته یو داسې خوند او رن¥ ورکــوي چــې پــه لوســتهن¥ له مخې کېــ,ي.د وزن یــوه دنــده او ارزaــت دادی چــې ژبــه لــه عــادي حالتــه آ 
 وزن په بیت کې دلفظونو دشــمېر پــر بنســ� یــوه مرســه لــه بلــې رسه تــ8ي خــو  .هن¥ موميآ ته ووته، ژبه شاعرانه کې,ي.یو خاص وزن او دهغه حواس او تخييل را وپاروي، نو کله چې خربه له عادي حالتــه نــا عــادي حالــت 

,ونو منظم او منسجم تکــرار غ هن¥ بیا په مرسو کې دلفظونو تر من/ یو له بله رسه دآ 
ته کوي.د وزن لپاره اهن¥ هم یو رضوري توکی  قي رامن/یدی چې همغ,ي یې موس

  .دی
مرســو دبیــان یــا ویلــو یــوه طریقــه ده چــې زیــاتره مهــال پــه ویلــو کــې  هن¥ دآ 

  .نده، بې رنhه او بې وزنه کويسا^، نو په لوی الس نظم بې خو محسوسې,ي.یو شمېر کسان نظم داسې لويل چــې پــه وینــا کــې داهنــ¥ خیــال نــه 
ــ�ه دا چــې   ــب او اوډون دى چــې جhــواىلآ لن ــو يوداســې ترکي ــ¥ دغ,ون Hي�واىل اوزيرو»ي  بoه ورکــوي، دلفظونــو تــر مــن/ یوپــ� شــور دی چــې حرکــت یــې  ،هن

  .محسوسې,ي.
ترکيــب دى چــې هن¥ په نظم کــې دلفظونــوترمن/ يــوغ,يزامتزاج ياUــ� مــنظم آ 

`انتــه يو`ــان8hى اهنــ¥ لري.دهــرلفظ غ, وي.هر قي برابريموس پرخج دنظم وزن او
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ــ  ــریموس ــ,ي.دآ  قي پ ــ¥ برابرې ــم  هن ــب ه ــوترمن/ ترتي ــروي آ لفظون ــ¥ براب هن تــه کوي.کلــه ناکلــه  قي رامــن/ياوپريوداسې مزي يې ت8ي چې شوريې `ان8hې موســ hه نه لa ² اوډون دى.دالمل يې ن یين`، يواې,يچې `ينې لفظونهhتــورو اسم اهن 
تــه  قي رامــن/یموســ وينــا له بله رسه يې غاړه غ8ۍ کول پــراهن²h مــزي د يو او تکرار
  .کوي

چې همدغه حرکت يو`ان8hى اهن¥ لري.بېلhه يې موږرشرشه يادوو: په رشرشه کــې ترشا متحرک انqورونــه دي.دغــه انqورونــه يوشــوراوحرکت لــري  لفظونو `ينو د
درشرشې غ,يزانqــور يــوه بېلــه موســېقي اواهنــ¥ ذهــن تــه لې,دوي.`ينــې لفظونــه قي لــري.ددې ترشــا پــه خپلــه یيــوه `ــان8hې موســ اهنــ¥ او يــو تکــرار او(ر) د(ش)

  .رغeت اومعنوي خواووکې دادلون بدلون المل کې,ياوزياتې پاملرنې وړ دى همدومره په نµکې هم ارزaت لري.دکلمو،ترکيبونواوجملوپــه aــت دي.لکــه ډز،ډم ،Uــ8زارى ،درزاو...لکــه Tــومره چــې اهنــ¥ پــه نظــم کــې دارز بيابدرن¥ ،ذهن اوزړه بدونکي اهنhونه لري چې ترشاه يې دکرکې اوجنــ¥ انqورونــه 
هنــ¥ آ لــه جــ¥ Tخــه Hيــ� تــه  احمدراغى.له Hي� Tخــه پورتــه اواحمــدراغى؟  :هن¥ کې وړاندې کې,يآ بيانيه جمله په بېل  هن¥ اوآ پوaتنه په يوه 

خج  په لوم8ۍ Tپه زموږ  د جملې اهن¥ برابروي او جمله سوالیه کوي، که  پــر فعــل مه Tپــه او پــر (راغــی)  فعــل بانــدې هنوم یعنې احمد باندې  خج په دو  لري.دلته پر
  سپک خج رايش، نو  جمله بیانیه کې,ي.

ژنــو: يودموســېق$ داالتويادبېالبېلوTيزونودشــوراهن¥ دلتــه دوه ډولــه اهنــ¥ پې  .کوي او معنوي بدلون هم پېeويه هم اغېز  احساساتو او هن¥ په حواسوآ 
  Tخه رامنqته کې,ي.دى اوبل لفظي، کلمه یي او غ,یز  اهن¥ دى چې دتوريو اوکل[تو له اوډون اوامتزاج 

تــه کېــ,ي.اوس  نظم داخيل اوبهرن$ موسېقي هــم داهنــ¥ پربنســ� رامــن/ د
  :نوداويىل شوچې

نظم کې دلفظونو اوياTپيز خجیز جوړaت له اهن²h اوډون اوامتزاجــه وزن په   ىش هم غواړي چې له سېالبونورسه يې يو`اى کــ8و او وزن تــرې راباســو او دغــه ىشپاره کايف نــه دى داTــه بــل داســې لوزن  د شمېر سېالبونو ې د`ته کې,ي.يوا رامن/
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Tپيز،ديــارلس ســېالبیز جوړaــت بحرHــاکي.دولس )Rhythm))  دى ((اهنــ¥  ــــه پــــاتې دي  Tـــــــــــوتo$ الدUرېوانـــــــــــه پـــــــــــاتې دي  .بېالبېل بحرونه دي، خوسېالبيزجوړaت پراهن¥ وزن مومي Tپيز او...دمرسو T ــــته ــــې وحش ــــتاپه زړه ک   س
لس و ددغه بيت دواړه مرسې دTپو د شمېرله مخې برابرې دي.يعنې بحريې يــو   

 او اوپنqمــې Tپې(نــه) ددې بيت په لــوم8ۍ مرســه کــې خــج پردر�ــې Tپــې (�ــ$) پرخج برابر نــه دى. اوډون نه شته. ترمن/ يې اهن²h تناسب يا Tپو د Tپيز دى، خو
ـه کــې پرلــوم8ۍ (ســتا)هدو  او  ېــ,ينــامنظموايل دنظــم اهنــ¥ او وزن خــراب کــ8ی دی، پــه غوږونــو نــامنظم لhدخــج همــدې  راغلــی دی، اوومــې Tپې(Tــه) مــه مرسـ

  .دلفظونو ترمن/ یې یو منظم او منسجم ت8او نشته
کوم ســېالب لــه زيــاتوايل يــاکموايل  بيت د اوس همدا .را`يا¤ې Tپې  Tلورمې او هــرې مرســې  پــر هنــ¥ لــه مخــې خــج دآ  بحرپــه غــزل کــې د لس Tپيــزو يــو  د

  .خج پربنس� برابروو هن¥ دآ پرته پردې 
  )۱۱وحشــته ســتاپه زړه کــې Tــه پــاتې دي (  الTـــــــــــوتo$ دUرېوانـــــــــــه پـــــــــــاتې دي

 Tلــورمې او پــر برابــر مرسه کې خــج پــه يــو مههدو  په دې بيت کې په لوم8ۍ او  
د مرســې د هــر  هن¥ له مخې يې وزن هــم برابرشــوى دى.آ  چې د راغلیا¤ې Tپې    :لفظي یا کلمه یي اهن� :۱  :اهن¥ په دوو برخو ویشو  .رکن Tلورمه Tپه خجنه ده

هغه اهن¥ دی چې د بیتونو د لفظونو تر من/ غ,یز انسجام برابروي، یا لفظونــه 
رسه د غ,نو او ناغ,نو تورو په اهنhین مزي ت8ي چې دا برخــه یــې دکــالم تــون، رکــن، 

هنــ¥ او وزن برابــروي. کلمــه یــي تــوازن چــې پــه هغــه کــې کلمــې آ بحرونه، مرســې،    دي، جهان دى، نور Tه نه شته ي((زما د اوaکو TاTک  :قي برابرويیموس خپله دکالم یا ویناه کلمو تکرار پ تکرارې,ي، د
کــوو يــې، کــه هــر Tــو د مســتې مينــې پــه ســودا کــې  بــاران دى او بــاران دى او بــاران دى، نــور Tــه نــه شــته
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ـــــــې ژاړم او  تاوان دى او تــاوان دى او تــاوان دى، نــور Tــه نــه شــته ن ـــــــه زه ورپســـــــې ژاړم کـــــــه زه و̀ر   جانان دى او جانان دى او جانان دى، نور Tه نــه شــته  ک
  آرمان دى او آرمــان دى او آرمــان دى، نــور Tــه نــه شــته  زما په شان به ته هم يو وخــت وايــي چــې پــه ژونــد کــې
ــه دواړه پــرې روaــان دي ــه! چــې دا دوه جهان   )۱۲(قرآن دى او قرآن دى او قرآن دى، نور Tه نه شته))   دروېش

ن دکلمــو درې درې `لــې آ په دې غزل کې د باران، تاوان، جانان، ارمــان او قــر    د ردیف تکرار هغــه ترکیبونــه  ههمدارنh تکرار او وررسه د جهان، شان، روaان تکرار او
ویلو رسه یې غ,یز غ8ي په شور او Tپو را`ي.لــه Hیــ� اهنhــه راپیلېــ,ي او همداســې دمه لري، قافیه او ردیف بیا بله داسې برخه برخه Tپه Tپــه اهنــ¥ برابــروي چــې پــه بر ک8ی چې تر قــافیې پــورې یــوه یز غزل وین¥ Tپه Tپه اهن¥ داسې براپپنqلس Tاو کلمې دي چې د نظم معنوي او لفظي aایست او اهن¥ یې برابر ک8ی دی.ددغــه 
Tپه Tپه لوړې,ي او Hی�ې,ي.درې بشپ8 او وروســتی نیمhــ8ی رکــن لــري، د هــر رکــن 

  .جنه دهمه Tپه یې خهدو 
  :هن5آ غ8یز 

وايل او جhــوايل، فشــار او �ــهغــه اهنــ¥ دی چــې دغ,ونــو لــه حرکــت، دغــ, Hي دا برخــه یــو Tــه نــوره Tې8نــه هــم غــواړي، ه�ــه کــوو چــې  بoه مومي.Tخه زیرو»$ 
ق$ په Tېر ورته شکلونه پيدا ک8و.دا برخه دکالم په لفظي او معنــوي جوړaــت یدموس

  .کې ډېره مهمه ده
قي ال aــه وارزوو؟ یچــې پــه یــوه بیــت یــا مرســه کــې موســ موږ Tنhه کوالی شو دغ,ونو او کلمو ترمن/ توازن او همغــ,ې برخــه شــمېرو، نــو دغ,ونــو او Tپــو لــه تکــراره هنhینه برخه شمېرو، بیا په مرسه، بیت او یــا Hــول نظــم کــې آ Tپو  لوم8ی یې د   :ق$ کې که یوه مرسه یا بیت را اخلو نوینظم په موس دی چې د `واب دا

دزړه دي درته بېرته دروازې چې ته را`ې  خورې دي غلې غلې اوازې چې ته را`ې  قي زې,ي.یموس
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  خو/رې/ دي/ غ/لې/ غ/ لې/ ا/وا/زې/ چې/ ته/ را/ `ې  :په دې بیت کې لوم8ی د Tپو د همغ,ۍ تکرار Uورو
کــې ده چــې دوه دوه `لــې تکــرار شــوي دي.د هــرې Tپــې پــه پــای کــې بیــادغ,ونو لوم8ی هجاوې: دي، غ/لې، `ې،زې، چې، تــه، را، در، دلتــه همغــ,ي پــه Tپــو   ته/ را/ `ېد/ زړه/ دي/ در/ ته/ بې/رته/ در/ وا/زې/ چې/ 

: کــار، بــار دواړه یــو شــته، مــثالًه ترمنqه همغ,ي موسیقي برابروي.په دې بیت کې نــ   ) دی.اغ,یزه برخه یې (ر  ۍTپیز دي، د همغ,
ډول Tپیزغ,یز ت8ون ته د Tپو او غ,ونــو تــر مــن/ تــوازن وايــي، یعنــې غ,یــز  دغه

  : او کیفیت رز)تاو آهن� اد وزن   .قي برابرويیموس يغلې غلې یې کلمه ی توازن.
  .وزن بایيل، دلته وزن معنوي او مادي ارزaت aييدغه وزنه اهن¥ او موسېقي بoه مومي.کله چــې غ,ونــه او یــا حرکــات Uــ� وډ يش، نــو لــه ته يش، نــو وزن پیــدا کــوي او  کله چې د غ,ونو او حرکاتو منظم تکرار رامن/  .وزن ترنم دی، ترنم له  غ,ونو او حرکاتو بoه مومي

حرکــت ي، ژونــد د مــرګ کــومي تــه `ــ لeــتي(رUونه) پــه مورUــو اوړي او وزن بــایيل. چینه وي.کله چې دا حرکت له الرې اوړي او �Uوډې,ي، نــو د ژونــد چینــې تــه راو^د زړه  حرکت وزن او اهن¥ لري، دغــه حرکــت د وجــود نظــم برابــروي او د ژونــد    .درې,ي
خربه چې خوږلني پیدا کوي: وزن پــه کــې وي.کــوم وزن؟ ارزaــت او حرکــت د 

  ته کې,ي. خربې حرکت د لفظونو یا غ,ونو له عاطفي تa8ته رامن/
حرکــت رسه عاطفه د زړه غ, دی.دغــه غــ, نېــغ پــه نېــغ  د اورېــدونکي د زړه لــه 

یــوه الره رسه مــنظم حرکــت کــوي، نــو د هغــه حــواس او عواطــف هــم  پیوندې,ي یا په
نــا او مــادي عغ,ونــه لــه م ته کې,ي. رامن/Tخه دغه اغېز له منظمو غ,ونو  اغېزمنوي.

  .وجوده بoه مومي
تa8ــت دی چــې پــر  نو  په زړه خربه کېناستل: د خربې غ,یز (معنوي او مادي)

ــز  ــ�وي او وررسه  هزړه اغې U ــې را ــه ک ــه تران ــه رسه پ ــه `ان ــه ل ــه غ,ون aــندي او دهغ   .غربUې,ي
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نکي لري چې په خــربو کــې یــې مــادي د ناظ[نو او شاعرانو خربې `که اورېدو   .غ,ونه په کلمو او حرکاتو کې بoه مومي aندي. هنو وزن  دغ,ونو منظم تکرار ، ترکیب او مادي او معنوي ارزaــت دی چــې اغېــز    شته. ههنhین تa8ت  او  اغېز آ او معنوي ارزaت ، 
هن¥ شته، تر نــµه  د آ هن¥ په نµ کې هم شته خو په نظم کې هم وزن او هم آ 

وزن د کلمو تر من/ عاطفي تــ8او  دی، عاطفــه اغېــزمن ه؛ د ه`که هم  زیات هنظم اغېز 
چې په نفس اثرکــوي حقيقــي ادب يــې نــه شــو بلــىل، `کــه چــې `ينــې شــاعران او نفس کې تاثM لري او نفسونه متاثر کوي مhر داهم بايد ووايو چــې Hــول هغــه شــيان aندي،(( عاطفه هغه داخــيل قــوه ده چــې پــه  هتوکی دی چې  د زړه پر حرکاتو اغېز 

 د چې هغه اقتضاآت بل راز يش. نو، تابع وي قتضاتوااومتاثرکوي يې مhرداتاثر دآÏ وطنيت ، مليت ، قومي لوړتيا...ددوى احساسات راويeــوي  [ل لکه:کل[تو په استع `ينــود خطيبان چــې عمــومي اميــال ورمعلــوم دي، دعوامــو پــه شــعورلوبې کــوي او 
� قيمت نه لري او ىف الحال له اعتباره لــوې,ي ، دغــه راز عواطــف ېه دوى په وينا بيا

مميــزه نــه يش کېــداى ، نوپــه بليــغ ادب  د چې يو Hين¥ ، حقيقــي اســاس نــه لــري.   رضوردي چې دلته پرې بحث کوو. انعواطفو کې Tو شي
دشاعر دزړه غ, دى کــه پــه يــوه شــعر کــې داســې نــه وي نــو ســاړه تشــبېهات ، پيکــه حقيقــي اســاس ولــري او  عواطفو هدف: دعاطفې هدف دادى چې عاطفه يو د

ينې نفــ  د ېبلکــ عايل ادب لکه چې `ينې کسان Uومان کوي په  وهــم او کــذب نــه دى بنــارت کــوي  ، بليــغ او او توصيفونه ، تکلفي مبالغې Tه تاثM نه لري او ذات و̀ر
زړه پــه  په هدف مبنى دى.که تاســې يــو غــزل راواخلــئ چــې شــاعرپه کــې د عواطفو
لــه يــوه  کــې وي اوه صــداقت پــ يىل وي او عاطفدج[ل لوړو مدارجوته رسې شعور د لــه مبــالغو نــه  تکلف او تصنع جوړ شــوى وي او بل غزل رسه يې مقايسه ک8ئ چې په

  چې دتاثMپه لحاظ د `مکې اواس[ن قدر فرق لري.کې نه وي اومحــض لفــاظي وي، درتــه معلومــه بــه يش ه تياW عواطف پaر  ډک وي.
لــري چــې بــې علمــه شــاعرانو جــوړې کــ8ې او ډېــرې ســاده وي `کــه  چــې پــه دېزورپه کې ليده يش اوله مبالغونه ډک وي.هغو مــيل ســندرو قــدر تــه خونــد اوتاثMنــه `ينو عرويض شاعرانو `يني اشعار چې داد� صنعتونو، تشبېهاتواواســتعارو  د
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سندروکې يوه صادقه مينه يو رaتياÏ جــوش  او عواطــف موجــود وي چــې پــه  
یــې وزن نغeــتی.دوی چــې هــره خــربه شاعران دي، په خ�ه کــې  پeتانه فطرتاً   )۱۳(زړونواثرکوي...)) 

  .هن¥ ولري، هغه پر زړه اغېز کويآ کوي، وزن لري.هغه خربې چې وزن  او 
تر ساده خربو، هغه خــربې چــې وزن ولــري، حــواس  راپــاروي، او ډېــر ژر زړه او 

  .حافظې ته الر پیدا کوي
   :که ووایو چې

  .، نو پر حواسو به اغېز وaنديیا ووایو همدا جمله منظومه ک8واحمقانو ودانه ده.دا خربه به زموږ حواس ډېر ژر را ونه پاروي، خو کــه  هدا دنیا پ
  دا دنیا په احمقانو ده ودانه

لفظونــو تــر  هن¥ په واسطه ژبه له عادي حالتــه اوړي، پــه ژبــه کــې دآ د وزن او   هپه Hال زنhوي، دلته ژبه شاعرانه کې,ي او لفظونه پر مخامخ لــوري یــو جــاوديي اغېــز او هغــه درنــ¥ او خونــد  کوي همخامخ لوري اغېز پر   من/ غ,یز منظم او منسجم تکرار
رابــر ، دزړه له حرکــاتو رسه یــې حرکــت بې,يډېر ژر ذهن ته سپاري او په زړه خوږه لhمخامخ لوري په حواسو کې حرکــت پیــدا کــوي، دا حرکــت وینــا  د هaندي، دغه اغېز 

وترنhول، دا یو پ� شور دی چې ددواړو لوریو ترمن/ په حرکــاتو کــې محسوســې,ي.زه وکــ8ه یــا ســتا خــربې مــې دزړه رUونــه خــربې دې هغــه چــې وایــو زمــا پــه زړه  خېژي.
بلــه  ې راکــ8ه.ودیو کیلو شــ  :دې اخلم، یوه ورځ ورته وایمو هره ورځ له یوه دکانداره ش

دې پــه بلــه و راکــ8ه یــو کیلــو شــ :بله ورځ بیا وایــم ه.دې یو کیلو راک8 و ش :ورځ ورته وایم   .دې راک8ه یو کیلوو سپینې ش :ورځ بیا دا جمله خولې ته را`ي
لوم8ۍ جمله یوه عادي جمله ده چې دUرامــر پــر اســاس ویــل شــوې ده، ډېــره  

aــندي، تاکیــد هــم پــه  همه پــر دکانــدار یــو Tــه اغېــز هدو  مصنوعي او بې اغېزې ده.
په دریمه جمله کې فشار یا خــج بیــا  تاکید یا خج له مخې په یوه Tپه کې ادا کې,ي. دې هــم دو او شــ رايشدو و پــر شــ  هن¥ یې داسې برابرې,ي چــې خــجآ دو کې,ي، و ش

پــرې  هدې) را`ــي، دلتــه هــم د دکانــدار پــام را اوړي او اغېــز و پر وروســت$ کلمــه (شــ یا خج یا تاکید پر (سپینې) دی، دلته دغه ســتاینوم ال aندي، په Tلورمه جمله کې ب
.aــندي او دا جملــه شــاعرانه رنــ¥ پیــدا کــوي هپــه مخــامخ لــوري یــا دکانــدار اغېــز 



  کابل مجله

٥٣ 
 

 چې یوې خربې ته دخلکو پام را اړول، فکر، احســاس او عاطفــه لېــ,دول دي او تــرېهن¥ له مخې پیدا کې,ي.ارزaت یــې هــم دادی آ په وینا کې دغه اغېز دوزن او 
یې دژبې، السونو او دبــدن دنــورو غــ8و پــه مــنظم تکــرار پوهې,و.دغــه حرکــت مــوږ تــر ستل دي.پر دې رسبېره کله چې موږ ته یو ماشــوم خــربې کــوي، پــه خــربو یخوند اخ

بل دمرغــانو لــه غــ,ه هــم چــې  هن¥ لري.آ الندې راويل، دا حرکت هم وزن او  ېاغېز 
 و وزن دی چې زموږ پــام `انتــه راهن¥ اآ کله خوند اخلو، نو دهغوي په غ, کې همدا 

هنــ¥ د تخييــل لپــاره وســیلې دي.دتصــویر د آ وزن و  اړوي او حواس مــو اغېزمنــوي.
�Uوي.که موږ ووایو چې ژوند ډېر لن� تن¥ او دمحبت لپاره هــم کــم دی، نــو دې تــه اوډون دی چــې مخــامخ لــوری دژونــد پــه تجربــو کــې  وړانــدې کولــو لپــاره یــو لفظــي

نفرت ته Tنhه وزUارې,ي؟ دا یــوه نصــیحتي او لــه پنــده ډکــه  حیران یم چې دا خلک
ر ژ ظومه جمله ډېــره کې دمخامخ لوري �Uول او اغېزمنول دي، تر نµي جملې مو منرسه یو بل ارزaت هم مومي چې هغه د وزن او اهن¥ له الرې دژوند په خوند او رن¥ هن¥ برابره وکــ8و، نــو لــه معنــوي ارزaــت رسه آ خربه ده، خو که همدا خربه په وزن او 

  :په زړه کېني، لیک کې,ي او له حافظې مو نه و`ي.دغه اغېز د وزن او اهن¥ دی
  حیران یم چې نفرت ته وزUارې,ي خلک Tنhه؟  دا ژوند خو زموږ کم د محبت لپاره هم دی

هن¥ ارزaت په دې کې دی چې غ,ونه داسې رسه منظمــوي او تــال او لــی آ د 
تال، لی او رن¥ کې کلمي داسې تصویري کوي چې کله ناکله حواس متضاد حالت لوې,ي.دلته خربه محسوسې,ي او دزړه په غوږو اورېــدل کې,ي.اهنــ¥ دزیرو»ــ$ پــه ړه تارونــه ترنhــوي او خــربه ډېــره ژر د زړه تــل تــه  دز  یــې برابــروي چــې دلوســتونکي

لــو : خربه د ژبې یــا وی، دغه حالت ته حسامېزي یا تصویر کeنه کوي، مثالًغوره کوي
  .اړوي او حيس کوي یې.دغه حاالت ته حسامېزي یا تصویر کeنه واييپه سرتUو خربې کول یو متضــاد حالــت دی، دغــه حــاالت ژبــه لــه عــادي بیانــه   ظرف یې ژبه یا خوله ده، خو وایو خربې په سرتUو کوي.  په حس پورې اړه لري،

ـــــو ډکـــــې دینـــــه  ماتــــــه پــــــه ســــــرتUو کــــــې حــــــال وایــــــه ـــــه غ[زان   الرې کـــــوTې ل
که کله موږ هم یو م� که منظــوم وي کــه منثــور دیــو چــا لــه خــولې اورو، هغــه   



  وزن او آهن�

٥٤ 
 

نا یې هــم ژر پوهېــدالی شــو چــې عم هaندلی يش او پ هوخت راباندې aه اغېز 
هره کلمه او هر غ, په خپل `ای کې داسې ادا کــ8ي  يهن¥ یې برابر وي، لوستونکآ 

نه يش اغېزمنېدالی.هغه چې وايي کنــز بــه هــر Tــوک وايــي خــو خولــه دمــال فــاروق شوي، هر غ, `انته یو `ان8hی اهن¥ لري، که لفظ سم ادا نه يش، نو مخامخ لــوری ترتیــب Tخــه بــل لفظونــه یــا کلمــې چــې لــه غ,ونــو  راب نه يش.او لی یې خ چې ُرس 
کــې  هنــ¥آ غواړي، ددې خربې دلیل دادی چې مال فاروق کنز په aه غ,،شدومد او  زموږ `ینې شاعران شــعر ســم  وايي.غ, د هر توري له غ, رسه برابروي او بیا یې وايي.

او روغ لیکي خو چې کله یې وايي، نو مخامخ لوری نه يش اغېزمنوالی، دلیــل دادی 
 د هنــ¥ نــه برابروي.دلوســتونکي حوصــله هــم تنhېــ,ي.آ غ,  چې دوی په ویلو کې د

ې,ي، یو بهرنی کس ممکن په پeتو پــوه نــه هن¥ په واسطه برابرآ قي هم د یشعر موس
ق$ یهن¥ له زیرو»$ او موســآ هنhه خوند اخيل، دغه خوند د آ يش، خو دلفظونو له  هنــ¥ وي، آ لفــظ  ډېر `له داسې کې,ي چې لفظ نــه وي، خــو د ته شوی دی. رامن/

هنــ¥ او وزن نــه آ نــو ، لوستونکي حواس راپاروي او خونــد تــرې اخــيل هن¥ دآ دلفظ 
نا او فکر پــه رســولو عم قي، خوند او رن¥ ورکوي، بلکې دیې کالم ته موسې دا چ`یوا

  .کې هم عمده دنده تررسه کوي
هن¥ دوزن د برابرولو لپاره په یوه بیت یا مرسه کې داسې غ,ونه ورزیاتوي چې آ 

قي او وزن پرې بشپ8ې,ي، دغه دول بېلhې موږ د پeــتو یخو دکالم موس ،نا نه لريعم
پeتو لن�یو پــه وروســت$ برخــه  کله د لو ژانرونو کې موندالی شو.W8U ادب په بېالبې
  ین یېـــــــتیا په ما مئـــــکه ته رa  `ینو غ,ونو راوړل. هن¥ برابرولو لپاره دآ کې د موسیقیت او 

  ه زموږ په ډېران...وکه مینهـــــــراش
پــه کــالم د وزن او اهنــ¥ د برابرولــو  ې د`ې او یــوا`یــوا  دلته دا د مینــه لفــظ ، هنــ¥ ُرس آ خــو د  ،خاطر را وړل شوی دی.که لرې يش، معنوي جنجــال نــه پېeــوي

هنــ¥ آ قي یــا یموســ الم د یا دا رسوکــی چــې غ,ونــه پــه کــې دک تال او لی خرابوي.
  برابرولو په موخه تکرار شوي دي.
  ویوینه یاره ناــیدو یې لــــــــپه ش

عدوال جانهـــانا نا ســــــــــیاره ن و



  کابل مجله

٥٥ 
 

 نظــم د ې د`ې او یــوا`دلته اوس نا نانانا غ,ونو راوړل کوم مفهوم نه لــري، یــوا
النــدې  ېاغېــز  ېهنــ¥ دی چــې اورېــدونکی تــر خپلــآ دخربو وړانــدې کــول، ه[غــه دکار او تاکید خربه که منثوره هم وي، په تــرنم کــې یــې وړانــدې کــ8ي، پــه تــرنم رسه هن¥ برابرولو په موخه تکرارې,ي.زموږ مذهبي مرشــان ه�ــه کــوي چــې آ ق$ او یموس

  راويل.
او تکــرار مخــه تفصــیل  د ستنې ته امــاده کــوي.یاخ اوزن ذهن د مقصودي معن

  .نیيس
  پایله:

په دې لیکنــه کــې دا TرUنــده شــوه چــې وزن او آهنــ¥ دواړه رسه تــوپیر لــري، 
ــوکي دي.دواړه  ــو  د نظــم بنســ�یز ت ــز دی، د Tپ هنــ¥ د لحــن او خــج پــر اســاس آ جوړaت وزن برابروي او د Tپو ترمن/ غ,یــز تa8ــت د پeــتو نظــم جوړaــت Tپیزخجی   ته کوی. رامن/

تــه  وزن یوازې او یوازې د Tپو د شمېر پــه اســاس رامــن/موږ نه شو کوالی چې 
دوی  تــه کــوي چــې د ک8و، بلکې د Tپو تa8ــت رکــن او د رکــن ترaــت مرســه رامــن/ هن¥ او لحن د خــج پــه واســطه آ د هر بحر  ته کوي. خج بېالبېل  بحرونه رامن/  ته کوي. هن¥ رامن/آ ترمن/ بیا تa8ت بیا 

  Hاکل کې,ي.
ترکیــب  مــادي او معنــوي ارزaــت دی چــې اغېــز  غ,ونــو مــنظم تکــرار، وزن د 
  .غ,ونه په کلمو او حرکاتو کې بoه مومي aندي.

نظم بېالبېــل فورمونــه Hــاکي، دغــه فورمونــه دمرســو دشــمېر، بحرونــو، او  وزن د
دی چــې ژبــه لــه عــادي حالتــه  هن¥ له مخې کې,ي.د وزن یــوه دنــده او ارزaــت داآ 

 وaــندي، د هورکوي چې په لوســتونکي اغېــز اړوي، لفظونو ته یو داسې خوند او رن¥ 
هغه حواس او تخييل را وپاروي، نو کله چې خربه له عادي حالته نا عادي حالــت تــه 

  .هن¥ موميآ یو خاص وزن او  ووته، ژبه شاعرانه کې,ي.
 ولفظونو دشــمېر پــر بنســ� یــوه مرســه لــه بلــې رسه تــ8ي خــ وزن په بیت کې د

غ,ونو منظم او منسجم تکرار  لفظونو ترمن/ یوه له بله رسه د هن¥ بیا په مرسو کې دآ 



  وزن او آهن�

٥٦ 
 

هن¥ هم یو رضوري آ د وزن لپاره  ته کوي. قي رامن/یدی چې همغ,ي یې موس
  .توکی دی

�U منظم ترکيــب دى چــې  امتزاج يا غ,يز ترمن/ يو لفظونو هن¥ په نظم کې دآ 
  قي برابروي.یموس نظم وزن او پرخج د
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  *پوهنمل مومنه دران
 

  کلیدي توکي ۍد ادب تیور 
  

  :لن�یز
تیوري د بنس�يز علم په حیث د Tې8نې خپلې الرې چارې لري، په همــدې الرو 

تیــورۍ حــق یــې ســم ادا تلل کوالی يش چې ادب تیوري لیکــوال کامیــاب وي او د    ک8ی وي.
په دې مقاله کې هغه الرې چارې aودل شوې دي چــې دادب تیــوري لیکــوال 
رسه د تیوري په ر�ا کې علمي کار کول اسانه ک8ي او د کلیدي توکو پــه ډول aــودل 
شوي دي، د مثال په ډول ادب تیوري لیکوال باید په ادب کې د علــت او معلــول پــر 

تو په منqپانhه او جوله کې Hــول تغییــرات هغــه معلــوالت دي اړیکو خرب وي،  د ادبیا
چې د بېال بېلو الملونو پر اساس من/ تــه راغــيل دي، پــه همــدې ډول Hــول محیطــي 

  رشایط هم خپل تاثیرات لري.
  :رسیزه  

اصــولو رسه   لــهمقاله لیکنه خپل ارزaت لــري خــو پــه دې رشط چــې د مقــالې 
ارUان پــه الرو چــارو برابــر  خپرنیزوړaت یې د برابر وي، یعنې منqپانhه یې نوې او ج

  موضوع باید Tنhه تر بحث الندې ونیول يش.وړاندې کوي چې موضوع Tنhه پیل ک8ي، په ادب تیوري کې کوم مسایل مهم دي، د دې لیکنې ارزaت په دې کې دی چې د ادب تیوري لیکــوال تــه یــوه طرحــه   وي.

 



  د ادب تیورۍ کلیدي...
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لیکنو کې ترې Tومره �Uه اخیستل کې,ي، تیــوري د نــورو پوهنــو رسه Tــومره مرســته تیوري په ر�ا کې Tنhه تر بحث الندې ونیيس، تیــوري د یــو علــم پــه حیــث زمــوږ پــه دی چې هر نوي لیکوال ته ذهنیت ورکوي چې یوه موضــوع د نوی والی یې دا 
  کوالی يش. 

د ادبیاتو د تحلیــل،  ادب تیوري د ادبیاتو د نوي علم په توUه په Hولې ن8ۍ کې 
الندې نیول کې,ي بې بنس�ه خربې بې معنا او ادبپوهان یې بــې دلیلــه نــه منــي، پــه له په دقیق ډول تر بحث سئتفسیر او TرUندولو لپاره یو اسايس علم دی. اوس هره م

  کې,ي.ادبیاتو کې د دالیلو راوړل او یوه نوې فرضیه او یا موضوع ثابتول د تیورۍ پــه واســطه 
د ب تاریخ لیکوال، کــره کتــونکي، ژبپوهــان او بــا االخــره هغــه Tــوک چــې د اد دي. په Hولیز ډول Hول علوم په `ان8hي ډول Hــولنیزې پــوهنې رسه اړیکــې لــري، پــه برخه کې Tې8نېز کارونه کوي، نو دوی ته پــه تیــورۍ پوهیــدل اړیــن په Hولنېزو علومو 

  خاص ډول ادبپوهان باید په تیورۍ پوه يش.
موضــوع د Tــو زاویــو او بعــدونو تــر بحــث النــدې نیــول کیــ,ي، کــه چېــرې د ادبیــاتو د ده د نوم، پالرنــوم او د شــعر پــه راوړلــو پیــل او پــای تــه ورســې,ي، بلکــې اوس هــره پرمخت¥ پر اساس اوس هغه وخت تللی دی چې د یو چا پېژندنــه دې د علم د 

چــې د Tــو مي شاعرۍ ) پل�نه کــوي نــو دی مجبــوره دی ز ر د متخصص(د خوشحال 
 Ô8نې، ارhــان` Ôــې پــه ډول، د خوشــحال ارh8نې د کورنیو اوالدونو ته پاتې کې,ي، امکان لري چې خوشحال ته د زړه ورتیا او زاویو نه پر ده بحث پیل کــ8ي، د بېلhان` Ôــت پــورې ارeجن¥ خربې له کــورن$ پــاتې وي، ارواپوهــان وايــي، چــې تــر اووم پ

 8hکاره کېدان`انa ــي   ی يش، یعنې په دې خربو پوهیدل ارین دي.ې اوالدونو کېhه `ینې نورو بعدونو نه کوالی شو چې دا اثبات ته ورسوو چې ولــې د خوشحال موقف، د خوشحال د وخت سیايس حاالت، اقتصــادي او فرهنhــه حاالت او همدارنa ــول بحــث او موضــوعH ــ8ې خــربې ډېــرې کــ8ي دي، داhخوشحال د جن¥ او ج
  دی.ثابتېدل د تیوري کار 

جوړaت ولیکي، دغه مقاله وررسه زیات و کم کومــک کــوالی يش. کــه Tــوک غــواړي هغه Tوک چې غــواړي د ادبیــاتو پــه اړه علمــي کــار وکــ8ي او هــر ډول Tې8نېــز  
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چې د تیوري په اړه کتاب ولیکي او یا داسې یوه مقاله ولیکي چې د تیورۍ نــه 
مرسته کوي او لیکوال تــه د غــوره شــوې موضــوع وررسه ې �Uه اخیستل شوې وي پک ) دا نظریــات ۱ادب تیوري هغه علم دی چې د ادب په ت8او نظریات پکــې وي.(  په ت8او فکر ورکوالی يش.

ذکاوت او پوهې پورې اړه پيدا کــوي، پــه  پهبېالبېل وي، منل او نه منل یې د لیکوال 
ک کوي او هره خربه په پ�و سرتUو نه مني او نه  هر فکــر تیوري پوهیدل لیکوال شکا

خربه نه منل، هره خربه نه ردول، شکاک کیدل، په یوې موضوع د Tو زاویو او خــواوو او  نظــر، خو دغه هــر نظر Uوريانتقادي په ورته د منلو وړ وي، بلکې هرې موضوع ته 
  نه بحث کول هغه وخت ممکن کیدای يش چې په تیوري پوه شې.

په لسhونو ادب تاریخونه لرو او په کره او ناکره یې بحــث کــوو نــو د نــاکره وايل تاریخ ولیکو نو په تیوري پوهیدل اړین دي، نن کــه  ه غواړو چې په ادبک
د ن8ۍ په ډېرو ژبو کې د تیورۍ پېژندنې په ت8او ډېرې خربې راغلــې دي،   اصيل المل یې په تیوري نه پوهیدل دي.

ډېرو پوهانو خربې د ژبو په تــوپM او همدارنhــه د الفــاظو پــه په ډېرو ژبو کې د 
  وک8م.ر او تبدیل رسه یو شان خربې لري، غواړم دغه کلیدي خــربو بانــدې بحــث یتغی
  اهمیت او مربمیت:د 

د ادبیاتو په ارزaت باندې کتابونه لیکل کېدای يش، ادبیات د Hــولنې هنــداره 
مختليل ر ادبیاتو ته زیات کار کې,ي د پرمخت¥ په حال کې دي، پــرمختليل Hــولنې پــتــ¥ وســیله ده، پــه هغــه Hولنــو کــې چــې ده، د هر انسان د فکر تولیــد دی،  د پرمخ

د تیورۍ کــار دی،  د تیــورۍ د علــم پــه واســطه کــوالی شــو چــې د  لارزaت معلومو ادبیات او وروسته پاتې Hولنې بیــا ادبیــاتو تــه چنــدان ارزaــت نــه ورکــوي، د ادبیــات 
  ارزaت وغ,ی,و او خلک یې له ارزaته خرب ک8و. ادبیاتو په

  �ېنې موخې:د 
`ینــو  ارواپوهنې کې بحثونه شوي دي، مخکې له دې چې په ماهیــت وغ,ېــ,متیوري د ادب ماهیت معلوموي، د ماهیت د پېژندنې په اړه پــه فلســفې او    نورو لن�و مسایلو ته نغوته کوم. 
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  د �ېنې پو�تنې: 
  ادب Tه شی دی؟ �
  کلیدي توکي يې کوم دي؟ �
  Tنhه يې معلوموالی شو؟ �
  ماهیت يې Tه دی؟ �

 د �ېنې روش: 
په دې Tې8نه کې له انتقادي، ترشــیحي او توضــیحي میتودونــو Tخــه اســتفاده 

  شوې ده. 
  اصيل م�: 

او  لــريکــ[ل تــه عقیــده  انســان هغو فیلسوفانو Tخــه دی چــي دله ارسطو یو  یــل اتــه ق مــن/ تــوپیر هیــت تــراهغــه م هیــت او داانسان د لوم8ي او نه روزل شــوي م
پــر  ېژندلو رسه د داخيل بدلون او پوهېخپل داخيل ذات په پ ې ديانسان  ېچ ،دی د اخالقــو د  ې چــيشدای ېــد ارسطو په اند دغــه دننــه بــدلون ک .ترالسه کويبنس� 

کــ[ل پلــوي  د انســان د ېدغــه ډلــه چــ فیلســوفانو د ېیعن ،علم پواسطه عميل يش
ذات د انســان د تربیــه  یو شــي او نــه روزل يانسان ابتــدا د ېدې اند دي چه پ ،کوي
  .لري پوه او باخربه ذات رسه توپیر ،شوي

 Wد  ېیعنــ ،هیت پــه معنــا دیامیادونه کوو، په آره معنا د  ذاتکله چې د انسا  ، ديکو ر یهیت تغیام د السه ورکولواو یر یچي د هغه په تغ ېیوه يش هغه `ان8hتیاو 
ذات پــورې  چــې پــهموجود وي، نو موجود حقیقت Tنhه او د Tه يش نه جوړ شوی، ه موخــه د یــويش حقیقــت دی. کــه یــو شــی Tخــذات(اصــل)  لــهت معنا ورکــوي. ذا

  اړه پیدا کوي.
ي جوړaت توکو رسه اړیکه لــري، یعنــې انســاH Wــول ند انسان ذات هم له دنن خــو  ،`ينې فيلسوفان بيا چاپMيال د انسان په وده او تکامل کې بنس�يز بــويل  ات رسه نېغ په نېغه اړیکه پیدا کوي. ک8ه وړه له ذ

  خربتيا اړينه بويل او د لوړتيا په لور يې بنس�يز گام گoي.`يني بيــا وايــي چــې چاپMيــال بايــد بــدلون وکــ8ي او انســاW يش. هگــل د انســان 
پــه ادبیــاتو کــې ماهیــت د حقیقــت پــه معنــا دی، د هــر يش اصــل پېژنــدل د 



  مجلهکابل 
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ماهیت په معنا او په تیورۍ پېژندنه کې په ماهیت هم بحث کې,ي او د پنqونو  
د توکو د پېژندنې په برخه کې ماهیــت پېژنــدل او د ادبیــاتو ماهیــت معلومونــه هــم د 

  تیوري کار دی.
  :د ادب مبدا

مبدا نه هم بحث کــوي، د پeــتو ژبــې لــوم8نی شــاعر Tــوک  لهتیوري د ادبیاتو 
ژانرونــو کــې نــور لــه دوی  ومخکې په `ان8h دورې کې `ینې رسالري لرو، ایا له دوی شعرونه لري او کنه؟ د امیر کروړ شعر ولې د جن¥ او ج8hې خربې لري؟ په لرغــونې نه؟ ایــا امیــر کــروړ بــه نــور ه دی؟ ایا له امیر کروړ نه مخکې به بل شاعر موجود و او ک

  مخکې تیر شوي دي او کنه؟
ــه ادب تیــوري aــه `ــواب ورکــوالی يش، رسه لــه دې چــې  پورتنیــو پوaــتنو ت

خو ثابتول یې د ادب تیوري پر اصــولو اســانه  ،موضوعات د ادبتاریخ رسه اړیکې لري
  دی. 

  :د ادب انکشاف او پرمخت5
ــولنې د ریــدلو رسه یــې پرمختــ¥ ېخت او زمان پــه تد ن8ۍ ادبیات پيدايeت لري او د و  H ــه دي چــې د ــه درې بعدون ــث هغ ــه او انســان د مثل ر را`ي او چــې کلــه پــه انســان کــې تغییــر راغــی نــو یپرمخت¥ رسه په انسان کې تغیکــ8ی دی، ادب، Hولن

حتمي خربه ده چې په ادبیاتو کې مثبت او یا منفي تغییرات راتلی يش، د Hــولنې د 
نو دا داســې مســایل  ،ادبیات د Hولنې هنداره ده، انسان ډېر وخت د Hولنې تابع ويه انسان پرمخت¥ کوي او د انسان پرمخت¥ په ادبیاتو کې aکاره کېــ,ي، پرمختیا رس    دي چې یو د بل رسه ت8يل دي.

یا Tنhه رکود کــوي، هغــه بحثونــه دي چــې د Hــولنې  ادبیات Tنhه پرمخت¥ کوي اوادب تیوري د ادبیاتو پیدايeت، تاریخي سیر او پایeت مطالعــه کــوي، دا چــې 
رسه اړیکه لري، ادب هغه معلول دی، چــې د مختلفــو الملونــو پــر اســاس بــېال بېلــې 
خواوې خپلولی يش، په ادبیاتو کې د تاریخي سیر مطالعه د ادب تیوري پــه واســطه 

پــه اړه بېالبېــل  يغزل پــه لرغــونې دورې کــې پیــدا شــو، لــوم8نی غــزل لیکــونک  کې,ي، د aه TرUندونې لپاره د بېلhې په ډول یو مثال وړاندې کوم: ل) کال کې دی، `ینې وايــي اکــرب ۲۲۳نظریات دي، `ینې وايي ابو محمد هاشم(
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ل) شــاوخوا کــې دی، د دوی غزلــې یــو شــان خصوصــیات  ۷۵۰( يزمینــداور  
ول ډېر تر سرتUو کې,ي، د غزل ډولونه، لکــه: ردیــف وال غزلــې، بــې دریفــه غزلــې، Hــډول منqپانhه درلوده، د فورم او محتوا له مخــې د خوشــحال پــه غزلــو کــې توپیرونــه درلوده، ورپسې د روaانیانو غزلو بیا تصويف مسایل درلودل، د خوشحال غزلو بیا هر لو رسه اکµ لوم8ن$ غزلې عشــقي منqپانhــه درلودل، د غزل د تعریف په نظر کې نیو 

او تر ننه پورې چې Tــومره تغییــرات پــه غزلــو کــې  غزلو بیا بل ډول `ان8hنې درلودېد انسان د مادي ن8ۍ لرې له روحي ن8ۍ نه پرې بحث کــوي، د هنــدي اد� مکتــب غزلو بیا عرفاW مسایل درلودل، حقیقي مینې ته یې په مجازي مینې برترې ورک8ه او قافیه ییز غزلې، Tو قافیه ییز غزلې او مات غزلې من/ ته راغلې، د رح[ن بابــا د دور 
  لیدل کې,ي، دالیل یې ډېر دي.

  :د علت او معلول اړیکې
پدیدې نه پیدا کې,ي، لکه Tرنhه چــې د نــ8ۍ Hــول انســانان لــه نــورو انســانانو پیــدا په ادب تیوري کې د علت او معلول اړیکې ډېرې مهمې دي. هره پدیده د بلــې 

علت او معلول یــو د بــل رسه اړیکــه لــري او د معلــول د Tې8لــو لپــاره پــر علتونــو   ,نده وي.ېمعلولې پدیدې د `ینو علتونو ز کې,ي، دغه شان اکµه 
دل مهم دي، `که چې د بېال بېلو علتونو پر اساس معلويل پدیدې پيــدا کېــ,ي ېپوه

ــي او کلــه هــم د وروســته پــاتې کېــدو  او کله کله په علومو کې د پرمختــ¥ المــل Ùر
تیوريکي ډول بحث ستونزمن کار دی او په هر ژانر چې بحث پيل کې,ي بایــد د هغــه خــو پــه  ،اکــµه اد� تیــوري اثــار د ادبیــاتو د هــر ژانــر پــه هکلــه نظریــات لــري  ې,ي.سبب ک

  aه روaانه کولو لپاره ترې کار اخیستل کی,ي.اثبات لپاره مشخص کوي او هغه علتونه چې په Hــولنې کــې موجــود دي، د معلــول د د علت او معلول اړیکې د حقایقو د په `ان8hي ډول تیوري  پل�نې الندې ونیول يش.پيدایeت، د پرمخت¥ ســیر او پایeــت د علــت او معلــول پــه نظــر کــې نیولــو رسه تــر 
  علومو کې د حقایقو د TرUندولو لپاره aه زمینه سازي کوالی شو.و پــه ساینيســ او اجت[عــي نیيس چې د Hولنیزو پوهنو پــر Hولــو علتونــو خــرب اوســو اکې پرمخت¥، نــوې الس تــه راوړنــې او کشــفیات هغــه وخــت صــورت  په ادبیاتو
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هغه محقق چې د ادب تیــوري لیکلــو اراده ولــري او یــا پــه ادبیــاتو کــې د نویــو 
  اړیکو خرب وي. په غزل د تیورۍ په ر�ا کې لن� بحث کوو.نو دی مجبوره دی چې د علــت او معلــول لــه  ،علومو د حقایقو د ثابتولو تصمیم ولري

کالــه پــورې دوام  ۱۰۰۰کــال نــه پيــل تــر  ۱۳۹د پeتو ادبیاتو لــوم8ۍ دوره د   ابو محمد هاشم زیــد د کال کې  ۲۲۳په  ژباړل شوی شعرکوي. د دې دورې لوم8نی 
  رسواW دی.

  )۲شعرپه پeتو اړولی دی.(یو ظریف او ادیب س8ی و، په یو شعر یې درهم ستایيل دي او ابو محمــد هاشــم هغــه عراق کې د ابن خالد چې په ابوالعینا مشهورو، شــاUرد و، دا ابو محمدهاشم په 
نظم کې د عر� ژبې لغات لیدل کې,ي اوشکيل جوړaت یې هم د عــر� ژبــې دی، له ورایه معلومې,ي، د رشقي شاعرۍ(عرويض شعرونو) لوم8ن$ ¬ونــه ده، دا چــې پــه بې لغات(درهم، خاوند اوزر)  پکې پeتوژبې ته ترجمه شوی دی، د عر� او فاريس ژ په لرغونې دورې کې دا لــوم8نی ژبــاړل شــوی شــعر دی، چــې د عــر� ژبــې نــه 

  حقیقت دا دی چې د عریي ژبې نه ژباړل شوی دی.
د پیل په دغه برخه کې اکµه وخت عشقي مسایل راتله، د وخت او زمان پــه تېریــدلو لري. غزلې د تحمیدیه قصیدو لوم8ن$(تشبیب، نسیب او تغزل) برخــه ده، د قصــیدو اکرب غزلې عشــقي منqپانhــه دی، د  يپه دې دوره کې بل شاعر اکرب زمینداور 

 هعشقي منqپانhه درلوده نو له همدې امله د اکرب غزلې هم مینه ییــز  کې اکµ غزلېدغه برخه د تحمیدیه قصیدو بېله شوه او د غزل په نــوم یــاد شــو، پــه لوم8یــو وختونــو 
  )  ۳محتوا لري.(

� مکتــب تصــويف د دویمې دورې لوم8نی شاعر بایزید روaان دی.د روaان اد  او محقق باید علتونه پيدا او معلويل پدیدې تر Tې8نې الندې ونیيس. د لوم8ۍ دورې غزلې د `ینو علتي رشایطو پر اساس منفــرد خصوصــیات لــري 
نــو لــه همــدې املــه د روaــان او د الرويــانو پــه غزلــو کــې د تصــوف د  ،او ســیايس و

`کــه یــې اکــµه غزلــې د  نــو ل،روaان د تصوف استاد او ډېر الرويان یې درلود   `ان8hي مکتب مسایل زیات دي.
په الرې او طریقې برابرې دي. دوی د مغلــو رسه تــوده او ســ8ه  تصوفمعنا له مخې د 
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ج8hه پر مخ وړله چې د دوی د س8ې ج8hې aه وسیله په شعر کــې تصــويف او 
د، د دغو معلولو پدیدو د غزلې د لرغونې دورې له غزلورسه د معنا له مخې توپM درلو چــې د دویمــې دورې د روaــانیانو  ،د تیــوري لــه نظــره `ینــې علتونــه موجــود و  سیايس مسایل وه.   TرUندولو لپاره د علتونو پېژندل مهم دي. 

غزل ډولونه رامن/ ته شول، د خوشــحال غزلــې د لــوم8ۍ دورې غزلــو او همدارنhــه د د روaان نه وروسته د خوشحال د اد� مکتب غزلو هــر ډول محتــوا درلــوده، د 
  .روaان د دورې غزلو رسه توپM درلود چې علتونه یې زیات دي

د رح[ن بابا اد� مکتب او د عبدالحمید مومند د اد� مکتب غزلو د معنا لــه 
امله ترې تېری,م خو دا یادونه اړینه بوz چې د تاریخ پــه اوږدوکــې غزلــو د معنــوی او و کــې شــته چــې د موضــوع د طوالــت لــه اساس کېeود او الملونه یې په `ینو کتابونعرفاW غزلې وي او حمید مومند او کاظم خان شــیدا د هنــدې اد� مکتــب د غزلــو مخې بیا بېله الره درلوده، د رح[ن بابا غزلــې د مجــازي او حقیقــي مینــې پــه هکلــه 
شکيل جوړaت له مخې `ینې توپMونه درلودل چې دلیل یې د وخت `ینې الملونه 

  دي.
د درېیمې دورې غزلې د لوم8ۍ او دویمې دورې رسه توپیر لري.په افغانســتان  
نــور پوهنیز نظام او `ایونه، په پeتو د ن8یوالو او `ینو Uاون�یو ژبــو تــاثیرات او داســې ز پرمختhونــه، سیســت[تیک یتصادي پرمختhونــه، ســیايس کشمکشــونه، Hــولنکې اق

  .الملونه و چې په غزلونو کې د محتوا له مخې `ینې توپMونه لیدل کې,ي
نو او جریــدو خپرونــې، دل، اخبــارو ېد درېیمې دورې په پيل کې د مکتبونو جوړ 

وروسته د ويeتیا پ8او لیکوالو او شاعرانو داسې تصــمیم درلــود  Tخه له دې پ8او  ) ۴.(لتاثیرات درلود يې داسې الملونه وه چې د اوaتون پ8او غزلو باندې پلونه او شفاخانې، علمي پرمختhونه، د نــورو ملکونــو نــه پــه کــار پــوه خلــک راتلــل او 
ــای پيغــام راوړل يش. د ویeــو زملیــانو ه>د چې په تخلیقاتو کې  یت او شعریت پ̀ر

  لیدل کې,ي.الفت تخلیقات دي او همدارنhه `ینې نور سببونه و چــې د دې دورې پــه غزلــو کــې اکµه اهداف د شاعرانو او لیکوالو په لیکنوکې شته چــې aــه ¬ونــه یــې د Uــل پاچــا 
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  معلول اړیکو پوهیدل اساس دی. اجت[عي علومو Tې8نيزو موضوعاتو لپاره د علت او حقایقو د اثبات لپاره له دې مهمه علمي الره نشته، د Hولو علومو او په خــاص ډول د چــې د وخــت د Hولــو علتونــو معلومــات ولــرو او د  ،هغه وخــت aــه بحــث کېــدای يشHولو تخلیقا^ لیکنو کې د معلوالتو د پيدایeت، د پرمخت¥ سیر او پایeــت په 
  :ادب او Aولنه

شــوی  و کې د ادب او Hولنې تر من/ پر اړیکو بحثندی، د ادب تیوري په اکµو پېژندتاثیرات پر ادب باندې حتمي دي، د دغو تاثیراتو پل�نه او ثــابتول د ادب تیــوري کــار ادبیات د Hولنې هنــداره ده، نــو لــه همــدې املــه پــه ادب تیــوري کــې د Hــولنې 
  وي.

  کې علمي کار کول او نوې فرضیه ثابتولو کې له Hولنې هر اړخیز معلومات مهم دي.د ادب تیوري لیکوال باید د Hولنې له Hولو حاالتو خــرب وي، د تیــورۍ پــه برخــه 
  :ادب او سیاست

Hــولنیزې aــې او بــدې اغېــزې پــه انســان او ادب بانــدې خپــل تــاثیرات لــري، 
ه د هغه وخت فــاريس او پeــتو ویلې او د ديې نظام کې برخه درلوده، ح[يس ترانې لیکوال باید د لیکوال او شاعر د سیايس حــاالتو خــرب وي، ســلی[ن الیــق چــې کلــه سیايس بد او aه حاالت اول په انسان او بیا په ادب خپل تاثیرات لري، ادب تیــوري 

د سیاست رسه اړیکې درلودې او د نن وخت شعر یــې هــم پــه همــدې  شاعري کامالً
د وخت سیايس حاالت مطالعه ک8و، د Uل پاچا الفت د شعرونو او نµونو لپاره بایــد د د خوشحال خان د سیايس شاعرۍ پل�نې په صورت کې مجبوره یــو چــې د ده   ډول واخله.
ن¥ له اهدافو خرب اوسو او د دوی مبارزې نه `ــان خــرب کــ8و، د  ویeو زملیانو   ادب د Tې8لو په صورت کې د وخت له سیايس کشمکشونو او حاالتو خرب وي. ده په Hولو پنqونو کې د وخت د سیاســت اغېــزې شــته. ادب تیــوري لیکــوال بایــد د د غو̀ر

  :ادب او فرهن5
له دورې وروسته په Hولې ن8ۍ کــې فرهنhــي، ســیايس، علمــي، اقتصــادي او Hــولنیز ولري، فرهنhي انقالبونه او یا فرهنhي یرغلونه په ادب خپل تاثیرات لري، د رنســانس د ادبیاتو د Tې8لو په وخت کې ادب تیوري لیکوال باید له فرهن¥ نه معلومــات 
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پeتو ادبیــاتو په تو یې تاثیرات وک8ه، انقالب من/ ته راغی، د Hولې ن8ۍ په ادبیا
خت له من/ ته راغله، د دې وخت په ادبیاتو بحث کولو په صورت کې لیکوال باید د و من/ ته رات¥ او همدارنhه د محتوا له مخې بېالبېل نظریات او افکار پــه پنqونــو کــې ډولونــو د ډولونو مــن/ تــه راتــ¥، د هــ>ي نــµي ادب د د ازاد شعر او د ازاد شعر کې 

  هر ډول رشایطو خرب وي.
  کې,ي او یا امکان لري چې دلته عیب وي خو هلته به سم کار وي. `ینې داسې فرهنhي مسایل تر سرتUو کې,ي، چې پeتنو Hولنې کــې نــه تــر ســرتUو د پeتو ژبې `ینې لیکوال نورې ن8ۍ تــه مهــاجر شــول، د دوی پــه لیکنــو کــې 

  :ادب او اقتصاد
او بیچاره د ژونــد انqــور او  لري، د افغانستان لیکوالو پنqونو کې امکان لري د غریبرسه توپM لري، د Hولنو Hولنیز ارزaتونه یوشان نه دي نو ادبیــات یــې هــم رسه تــوپH Mولنو ادبیات له وروسته پاتو رسه توپM لري، د افغانستان پنqونې او Tې8نې د امریکا ت¥ او وروسته وايل رسه هم رابطه لــري، د پرمختللیــو ادبیات له اقتصادي پرمخ

یا اکµه لیکوال هم اقتصادي ستونزې لري نو د دوی په ویناوو کې به حتمــي داســې 
ــې پــه ســلhونو ســوال  مسایلو ته اشاره شوې وي چې د اقتصادي ستونزو رسه به اړیکه لري. hر په افغانستان کې هر طرف غریب او بیچاره دی،  د و̀ر

په پيسو خرTوي، یا یو کس په کمو پيسو قتــل کــوي او پــه همــدې ډول پــه ســلhونو ې ستونزې له اقتصاد Tخه دي، که یو کس خپله لــور مو مخې ته را`ي، اکµه Hولنیز 
نې لــه Hول حاالت پرې تاثیرات لري نو له همدې امله ادب تیوري لیکوال بایــد د HــولHولنــه کــې ژونــد کــوي، د Hــولنې پــه نورې ستونزې له اقتصاد رسه اړیکه لري، انسان 

  اقتصاده خرب وي.
  :ادب او علم

پeـــتو ادب د لرغـــونې دورې علمـــي پرمختـــ¥ د نـــن رسه تـــوپM لـــري، مکتبونـــه، علمــي پرمختــک اد� پرمختــ¥ دی، علــم او پوهــه د ادب رسه اړیکــه لــري، د 
توپMونه راغله، د ادب تیوري لیکوال باید له دې مسایلو هم خــرب وي او د هــر ژانــر دپيل کې افغانستان د علمــي پرمختــ¥ شــاهد و، نــو `کــه پــه ادبیــاتو کــې بــېال بېــل اړیکه لري، د درېيمــې دورې پــه پوهنتونونه او علمي مرکزونه د ادب رسه نېغ په نېغه 
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  باید د وخت علمي پرمختhونه تر بحث الندې ونیيس. اً Tې8لو لپاره مجبور  
Bادب او کورن:  

وخت والدینو او یا د والدینو کورنیو ته `ي، د ارواپوهنې د علم پر بنس� چې تر اووم شو، هر انسان مور او پالر لــري، د همــدې انســان دنننــی او بیرونــی جوړaــت اکــµه د ادبیاتو د Tې8لو په وخت کې مجبور یــو چــې د لیکــوال د ارÔ `ــان8hنو خــرب 
  پeت پورې دغه `ان8hنې تللی يش.

کې د لیکوال د پېژندنې په برخه کې ډېر وخت د پــالر کــورن$  هHولن يپeتنپه 
بحث کوو، خو زما په پوهه ماشوم نهه میاشتې د مــور پــه رحــم کــې وي، د پالســن�ا د ته پاملرنه کوو او د یو لیکوال د پــالر نــوم او نیکــه نــوم یــادوو او د پــالر شــجره بانــدې 

او پeتو ژبه کې د اکµو لیکوال د پالر د کورن$ او نوم رسه اشنا یو خو د مــور لــه نــوم ده له دې دا ډېره اړینه ده چې مــور لــه کــورن$ یادونــه ويش او هغــوی هــم یــاد يش، Tرنhه چې د یو لیکوال پېژندنه کې د پالر او یــا د پــالر د کــورن$ رسه اشــنايي اړینــه `ــان8hې پــه اوالدونــو کــې وي، لکــه الرې د مور له خوا تغذیــه کېــ,ي،  د مــور ډېــرې 
کار وک8ي نو دی مجبوره دی چې د لیکوال د کورن$ او ارÔ `ــان8hنو خــرب اويس، د کورن$ رسه اشنا نه یو، که چېرې ادب تیوري لیکوال غواړي چې یو کس باندې نــوی 
والدینو کروموزومونه پــه ماشــوم خپــل تــاثیرات لــري، د پــالر ســپرم او د مــور اوم یــا د 

کروموزومونو ل, �Uوډ وايل په ماشوم خپل تاثیرات لري، د مثال په ډول کــه چېــرې د ست Hاکي او یا جنيس کروموزومونــه دي، د دغــو ) د ماشوم جنxx) او د مور(xyپالر(
او  او داسې نورې `ان8hنې لري، نو که چېرې کوم لیکوال پــه پنqــونې کــې د جنــ¥) رسه یو `ای يش نو هغه کس بــه ظاملــه، زړه ور، جنhــي xx) د مور د دوه(yپالر یو(

  معلومات له کورن$ ولري.تیوري لیکوال بایــد پــه داســې مــواردو کــې د لیکــوال لــه ارÔ `ــان8hنو خــرب او پــوره دا هم امکان لري چې د کروموزومونو لــه Uــ�و وډۍ رسه مخــامخ شــوی وي، نــو ادب ج8hې خربې زیاتې وي او یا یې ¤ایل جن¥ ته زیات وي، یا جن¥ ته aه ووايــي نــو 
  :او فورمد پنDونو محتوا 

بحث الندې نیول د ادب تیوري کار دی، هر ډول نظم او نµ د انسان پواسطه رامــن/پeتو او نورو ژبو کې د پنqونو محتوا او فورم پيدا کېدل، پرمخت¥ او پايeت تــر 
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د Hولنې بېال بېل حاالت په انسان اغېــز کــوي او لیکــوال هغــه Hــولې خــربې پــه ډول فکرونه د دې المل کې,ي چې بيال بېل نظریات په خپلو ویناوو کې وړاندې کــ8ي، نــو ته کې,ي، انسان Hولنیزه هستي ده، په انسان کې بېال بېل توپMونه او بېالبېــل  
کــې د لرغــونې دورې قصــیدو یــو ډول منqپانhــه او فــورم درلــود، د پeــتو ادب   ډول ژانرونو کې وړاندې کوي.

روaانیانو بل ډول، د خوشحال بل ډول تر ننه پورې چــې یــې Tــومره تغییــرات کــ8ي 
چــې پــه بــېال دنده د پنqونو د منqپانhې او بoې Tې8ل او د هغو الملونــو aــودل دي دي دلیل یې محیطي بېال بېل رشایط دي، چــې  د ادب تیــوري لیکــوال یــوه مهمــه    بېلو وختونو کې یې پر ادبیاتو اغېزې ک8ي دي.

کې دوه شهکاري قصيدې لرو چې لوم8ن$ يــې  د پeتو ادبياتو په لرغونو دور ې
ې ) قصــيده ويلــهمرثيه (رثايــ قصیده ده،د امیر محمد پر م8ینې  د شيخ اسعد سوري 

دين  او او دو�ه قصيده د aکارندوى غوري قصيده ده چــې د ســلطان شــهاب الــ ده
دا دوه قصــيدې د  هسلطان غياث الدين غــوري پــه ســتاينه او مــدح کــې يــې ويــيل د

پeتو ادبياتو دوه داسې ارزaتمندې او شهکاري قصيدې دي چې د خپــل وخــت پــه 
ادبياتو کې يــې هــم مثــال نــه لېــدل کېــده او د پeــتو ادبيــاتو پــه منqنــ$ او  فاريس

  )۵(يدا کوالى. معارصې دورې کې داسې نورې قصيدې موږ نه شو پ
د غوريانو د دور قصيدې په تول برابرې قصيدې وې؛ مhر پس له غــوري دربــاره 

قصيدې ¬ونې موږ نه لرو؛ خوکله چــې د پــM روaــان  پــه روحــاW بــزم د درې پې8ۍ 
ار بــکې و`لېده، رن¥  او جوله يې بالکل بدله وه، يعنې هغه قصيده چې په غــوري در 

يــې د رثــا لپــاره ويــل  پياوړې او يوه يې د مدح او بلهکې په فني او اد� لحاظ ډېرې 
Mان  شوې وې، د پaېــدلې يپه  بزم کې خاص د توص  روhف او الهي تفکر په رن¥ رن

ډکې او غني دي، مhــر   راووته. د روaانيان قصيدې خو د وحدت او تصوف په افکارو
د شــاعرۍ او  د صنعت، ادب او بيان له پلوه وچې کلکې او بــې خونــده دي او د دوى 

صنعتي ج[ل خوا سپMه aــکاري. د روaــانيانو پــه مکتــب کــې اد�   او  فني ک[ل
قــدرت او د شــعريت حقيقــي جلــوې ډېــرې کمــې دي، هغــه شــاعرانه اقتــدار چــې د 
غزنويانو او غوريانو دورې په قصايدو کې لېدل کې,ي. د روaانيانو پــه دورې کــې ډېــر 

  )۶(تت تر  سرتUو کې,ي. 
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نµ يــې پــه ع په برخه کې ډېر تغMات راوړل، د روaانيانو مسجبابا د شعر او نµ   مکتب نه وروسته د خوشحال خان خ�ک ميل اد� مکتب منqته راغى. کې راتلل او د شعريت خوا يې کمــزورې وه. د پــM روaــان  تصــويف او ســيايس اد� د روaانيانو په دوره کې يوازې تصويف، عرفــاW او اخالقــي مســايل پــه قصــيدو  په برخه کې يې ډېر مشــرتک يــا عــرويض نظمونــو  نظم   ساده او ران نµ بدل ک8 او د
ــول او د    نه کار واخيست او استع[ل يې ک8ه.  ــار قصــيده هــم ترالســه وني ــل اد� زي ــه خپ   د ده د کورن$ ډېرو شاعرانو د پeتو قصــيده پــه صــنعتي  او فنــي لحــاظ وپالـــله او دراوسته. خوشحال خان او تر ده وروسته   م مجلس تهروaانيانو له خانقا يې بېرته د بز خوشــحال خــان خ�ــک پ

ول مضــامينو قصيدې چې پرته له ستاينې او تصوفه يې نور رنhونه نه لــرل، پــه ډول ډمضمون د تنوع له پلوه يې داسې غنــي کــ8ه، چــې اوس هغــه د غوريــانو او روaــانيانو  اخالقي، ح[يس، افتخاري، شکوه، غندنــه، ســتاينه، aــېohه، تبليــغ او تلقــ²   وپسولل شوه او هر راز اد� aکال يې مونده. 
خو کله کله تصوف، توحيد او نور ډېر مضام² هم د قصيدې په فورم او چوکــاټ کــې 

  داخل شو. 
د بابــا د ، کــونکى دىی د نــوې قصــيدې ژونــد خوشــحال بابــاپه حقيقــت کــې 

دې د ده د ید خوشــحال خــان قصــ بيتونو ته رسې,ي، ٢٠٠٠شا او خوا قصاید ديوان 
برخــه ده چــې د شــاعر پيــاوړتوب او فنــي اقتــدار او اد� مهــارت aــه  ســرتهشعر يوه  د قصیدو په اړه پورتني تبرصــه مــې `کــه وکــ8ه چــې د منqپــانhې او جــولې لــه   aکاره کوي. 

  وي چې کوالی يش نوې فرضيي ثابتې ک8ي.رسه aودل د ادب تیوري کار دی او ادب تیوري لیکوال باید د وخت د رشایطــو خــرب مره توپM راغلی دی، دغه توپa Mودنه او پــه دالیلــو مخې په بېال بېلو وختونو کې Tو 
  :د �ېنې محتوا او فورم

شعر په ه> کې تر سرتUو کې,ي، خوشحال د شــعر پــه هــ> کــې د `ینــو ژانرونــو پــر خو د تیورۍ یا ادبپوهنې Tرک د لوم8ي `ل لپاره د خوشحال پــه دســتارنامه کــې د Tې8نه د نµ رسه اړیکه لري، د ساده نµ پیدایeت د سلی[ن ماکو Tخه کې,ي، 
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و یادول د تیورۍ په پېژندنې په ابتدايي ډول غ,یدلی دی، چې د دې خرب 
  .برخه کې راتالی يش

لیکوال هم د ادب تیــوري پــه اړه کــار وکــ8 او نــن ســبا پــه افغانســتان کــې aــه اد� بحثونه هغه اثر دی چې د تیورۍ په اړه مسایل لري، په همدې ډول نورو د تیورۍ د پرمخت¥ وخت له درېیمې دورې پیل کې,ي، د Uل پاچا الفت 
  یوري په ر�ا کې بهرتینې مقالې او کتابونه لیکي.لیکوال لرو چې د ادب ت

  په Uوته ک8ي.کله پیدا او کله یې په تغییراتو پیل وک8؟ ولې یې پرمخت¥ وک8؟ دالیل یې باید هم خرب وي چــې د Tې8نــو فــورم او محتــوا   ادب تیوري لیکوال باید په دې
سبکونو Tې8ل، د مکتبونــو `ــان8hنې او داســې نــور مســایل هــم بایــد تــر بحــث د  همدارنhــه د بــېال بېلــو ســبکونو او مکتبونــو د مــن/ تــه راتــ¥ الملونــه،

  .الندې ونیيس
  پایله: 

مونوUراف، تیزس او ډيزرHيشن) او په `انک8ي ډول هغه کس چــې ادب تیــوري په Hولیز ډول هر لیکوال چې پــه هــر Tې8نېــز ډول(مقالــه، رســاله، کتــاب، 
  کتاب لیکي مرسته کوي.

شوې ده، همدارنhه تیوري د ادب تاریخ، کره کتنې او داســې نــورو پوهنــو رسه خپلې الرې چارې لري، چې په لیکنــه کــې ورتــه نغوتــه ادب تیوري لیکنه 
ادب تاریخ لیکوال باید ادب تــاریخ لیکلــو کــې لــه تیــوري �Uــه واخــيل، د کــره اړیکه لري نو له همدې امله د ادب تیوري لوستل او پــرې پوهېــدل اړیــن دي، 

  .ره هم په تیوري پوهیدل مهم ديکتنې لپا
په مقاله کې په ابتدايي ډول لیکوال ته د تیورۍ په ر�ــا کــې لیکلــوال تــه 

  .فکر او نظر ورکوي، چې یوه Tې8نېزه موضوع Tنhه پیل او پای ته ورسوي
  :خذونهأ م

ادب تیــوري، مــیهن خپرندویــه Hولنــه، پیeــور،  . ســیدمحی الــدین هاشــمي:۱
  مخ.۸۸ل کال،  ۱۳۹۵
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(لــوم8ۍ او دویمــه دوره)، مومنــد  . سیداصــغر هاشــمي: د پeــتو نظــم تــاریخ۲   مخ. ۸۹ل کال،  ۱۳۹۳خپرندویه Hولنه، جالل اباد، 
. سیداصغر هاشمي: بولـــله لــه پیلــه تــر خوشــحاله، مومنــد خپرندویــه Hولنــه، ۳

  مخ. ۷۷ل کال،  ۱۳۹۳جالل اباد، 
ر هاشمي: د Uل پاچا الفت د شعرونو منqپانhېزه او جولیزه Tې8نه، . سیداصغ۴

  مخ. ۱۴۴ل کال،  ۱۳۹۴دانش خپرندویه Hولنه، جالل اباد، 
ــمي: ۵ ــغر هاش ــه،جالل د . سيداص ــه Hولن ــه، مومندخپرندوی ــوهنې ارون ادب پ

  مخ. ۱۳۳ل کال،  ۱۳۹۲اباد،
پeتو ادب په تاريخ کې قصيده، علومــو اکــاډمي، کابــل،  حبیبي: عبدالحى .۶
  مخ. ۶۶، ملريز کال١٣٥٧



  کابل مجله

٧٢ 
 

  

  
 پوهنمل ډاک�ر عزيز هللا جبارخېل

  

  د خوشحال بابا او رح�ن بابا
 د شاعرۍ تنقيدي اړخ 

  
  ن�يز:ل

شوي دي. د منqپانhې او جولې له مخې د اشعارو د ¬ونو په راوړلو رسه تقابل جــاج په عميل تنقيد کې د تقابيل تنقيد بېلhې او د نظري تنقيد aکلې ¬ــونې يــې راوړل اچول شوې ده او د شاعرۍ بېالبېل اړخونه يې د شعرونو په راوړلو روaانه شــوي دي. تنقيــدي اړخ ر�ــا په دې ليکنه کې د رح[ن بابا او خوشحال بابا د شــاعرۍ پــه 
  اخيستل شوی دی.

  يزه:رس
Tېرې دي، چې د شعرونو پيغام يې عاملMh مقام خپل ک8ی دی. په دې ليکنه کــې خوشحال بابا او رح[ن بابا د پeتو ژبې او ادب د منqن$ دورې هغــه نوميــالې 
U$ او سالســت خــربې  بابا د اشعارو په جامعيــت او د رحــ[ بابــا د اشــعارو پــه ســادهج[ل ته Tه ډول مخــه کــ8ې ده. د خوشــحال جالل اړخ غوره ک8ی او رح[ن بابا بيا دا روaانه شوې، چې خوشحال بابا د خپلو خياالتو او افکارو د اظهــار لپــاره Tنhــه د 

  شوې دي.
  د دې �ېنې اهميت او مربميت:

دا چې د پeتو ژبې او ادب په ډUر کې خوشحال بابا او رح[ن بابا د لــوی نــوم 
او د دوی دواړو د کــالم پرتليــز جــاج پــه اړه ليکوالــو Tې8نيــزې  خاونــدان شــاعران دي

ليکنې ک8ي دي. خو د عميل تنقيــد او نظــري تنقيــد لــه مخــې د اشــعارو مقايســه او 
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پرتله دقيــق کــار تــه اړتيــا لــري، چــې دا يــو مــربم رضورت دی، چــې ليکــوال او 
نونکــو تــه د يــو وال يې بايد وربانــدې خــرب يش او هــم بــه دا ليکنــه راتلونکــو Tې8  مينه

  ماخذ حيثيت هم ولري.
  د �ېنې موخې:

د دې ليکنې اهمه موخه دا ده، چې د نظري تنقيد او عميل تنقيد لــه مخــې د 
ک8يال او  ب زدهشاعرانو د اشعارو د ¬ونو په راوړلو رسه يې په پرتلنه د پeتو ژبې او ادخوشــحال بابــا او رحــ[ن بابــا د اشــعارو تقــابيل جــاج روaــانه يش او د نومــوړو لويــو 

  وال خرب يش او دوی ته په زړه پورې معلومات په الس ورک8ي. مينه
  د �ېنې پو�تنې:

په خوشحال بابا او رح[ن بابا کې کوم يو د ج[ل الره نيــولې او کــوم يــو د  •
 جالل؟
 ډول `ان aکاره کوي؟د دواړو نوميالو په اشعارو کې د عميل تنقيد او نظري تنقيد رنhونــه پــه Tــه  •
 شکل او محتوا له مخې يې په اشعارو کې کوم H �Uکي موجود دي؟د  •
 د دواړو شاعرانو په اشعارو کوم Hکي له يو بل نه جدا او بېل دي؟ •

  د Tې8نې رويش:
  تحلييل او تقابيل ميتود پر بنس� مخته تللې ده. –دا مقاله د ترشيحي 

  م�:
ــدونکو احساســاتو او غوaــتنو، هغه هزار داستان بلبالن دي، چې زړه وړونکي او له درده ډکې ترانې يــې هرTــوک د سمســور Uلســتان  خوشحال بابا او رح[ن بابا د پeــتو ژبــې او ادب د رنhــ² او ــديل، `ــپيل، جــذبا^ زړه او بدلي قطــار  غني او جامع ده، چې دواړه يې د پeتو ادب او شاعرۍ په ډUر کeې د لوم8يمومندو ته شاعري ک8ې ده. دو دواړو شاعري د منqپانhې او محتوی له حيثــه دومــره خوشحال خان يوازې د خ�کو لپاره اشــعار ويــيل او نــه رحــ[ن بابــا خليلــو، داودزو او ي. د دوی دواړو د شــعر پيغــام عــاملMh دی؛ نــه اشعار Tــه ناTــه د هــر چــا پــه يــاد و زخمونو او پرهر ونــو Hکــور، عــالج او مقصــد oUــي. همــدا وجــه ده، چــې د دوی دواړو خپــل خــوږ، دردې

  په مخکeانو کeې درويل دي.
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ک8ی او رح[ن بابا په دې کار کeې ج[ل خپل ک8ی دی. انسان چې له هللا تعــالی خوشحال باباد خپلو خياالتو او افکارو د اظهار او بيان لپــاره د جــالل اړخ غــوره 
کeې د نن¥ او مې8انې په ډUر کې د مــرد ميــدان الره نيــولې ده. پــه حقيقــت کeــې د رح[ن بابا دغه الره ده او خوشحال بابا د دې ترTن¥ زياتره د انسانيت پــه درشــل ک8ي مرد کامل ترې جــوړ يش چــې رسه د حقيقي عشق په درلودلو رسه ژوند اختيار 

او Hول مخلوق رسه مينه کــ8ې ده، هــر يــو پــه  (ص)د هغه له رسول (ج)دوی دواړو له هللا
ل `ای درانه او د اوچتې پايې شاعران دي. هر يو د `ان8hي مسلک خاونــد خپل خپ

کالم د فصاحت او بالغت ¬ونې دي. د دواړو ويناوې دا�ــي او عــالMhې دي. دواړه او د خپلې نظريې مبلغ دی. د دواړو شاعري د پــوره قــدر او ســتاينې وړ دي. د دواړو 
اثارو کeې يې د تنقيد اړخ ته پاملرنه ک8ې او د خپل تنقيدي فکر TرUندونه aــودلې چې دوی د پeتو تنقيد په ډUر کeې aه کار کــ8ی دی.پــه خپلــو منظومــو او منثــورو که د خوشحال خان خ�ک د شاعرۍ تنقيدي اړخ ته وUورو، دا به TرUنــده يش   ي دي.په خپل مقصد او هدف کeې بريايل او کامياب شو 

بيانولو، د شــعر اهميــت پــه aــودلو او د  ده. هغه د شعر د تعريف او د شعر اقسامو په
شعرونو تبرصه ک8ې او د هغوی خصوصيات او `ان8hنې يې په Uوته ک8ي دي، چــې د اړخ په خپلو اشعارو کeې بيان ک8ی دی. همدارنhه يــې د پخوانيــو تېــرو شــاعرانو پــه ) Theoretical Criticismشعر په فني اړخ د تبرصې پــه کولــو رسه د نظــري تنقيــد (

  تنقيد ¬ونه يې oUلی شو. عميل
د دوی د تنقيدي استعداد aکارندويي کوي. د دې قصيدې يو Tو بيتونه پــه دا ډول د خوشحال بابا د نظم او شعر په باب يوه په زړه پورې او مهم قصيده لري، چې 

  پــــه پeــــتو شــــعر چــــې مــــا علــــم بلنــــد کــــ8  دي:
  خــــربو ملــــک مــــې فــــتح پــــه ســــمند کــــ8د 

  مــــــــدعي د تــــــــورې شــــــــپې اوراورکــــــــی و
ــــې  ســهيل غونــدې مــې `ــان بانــدې TرUنــد کــ8 eــــه زړه ک ــــه يش پ ــــاته ن ــــن س پـــه ســـاته کeـــې يـــې اســـتاد و ماتـــه پنـــد کـــ8  راز د زړه ن
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  د مـــــرزا دېـــــوان مـــــې ومانـــــ�ه پـــــه Uـــــوډي  چـــې aــــکاره يـــې د خــــربو راتـــه خونــــد کــــ8  يــو پــه حــال او پــه مــايض کeــې هســې نــه و
  خره مــــې ارزاW خويشــــکی زمنــــد کــــ8مســــ

ــــور وو ــــه دا ن ــــل و ک ــــه واص ــــت و ک ــــه دول   ک
ــــ8 ــــوه ريشــــخند ک ــــر ي ــــې د ه ــــه خــــربو م ــــدو  پ ــــ8ې د قن ــــازې ک ــــه س ــــې ورت ــــې م ـــ8  قتلم ـــخوند ک ـــا ش ـــې چ ـــو چ ـــه ډوډي ـــو پ   د اوربش

ــــــم  ــــــل د نظ ــــــه وپيي ــــــې ورت ــــــل و ُدر م   لع
  د مشــــــکoو بنجــــــاره مــــــې مســــــتمند کــــــ8  

  هـــــر کـــــالم مـــــې واردات دي يـــــا الهـــــام دی
ــــل او نزاکــــت کeــــې  مـــوزون مـــې پـــه تقطيـــع د بحـــر بنـــد کـــ8چــې  ــــه ¤ثي ــــه تشــــبه او پ   پ

ـــ8 ـــد ک ـــد در چن ـــې د خـــربې چن ـــــازه مضـــــمون د پeـــــتو شـــــعر  بندوبســـت م ـــــازه ت ـــــه ت ــــ8  پ ــــد ک ــــې د شــــېراز او د خجن ــــی م ــــه معن   پ
ــــــدي دي ــــــې واړه پيون ــــــې م ــــــتان ون   د بوس

  حقيقــــــت مــــــې دمجــــــاز رسه پيونــــــد کــــــ8 
  نـــه انــــدوه د مـــدح و ذم نــــه هغـــه کــــس يــــم

ـــې شـــعر چـــا پســـند کـــ8چـــې    ـــه زور م   د زړه پ
ــــا ده ــــه Uوي ــــم ژب ــــې ه ــــه م ــــاريس ژب ــــه پ   پ

  د جاهـــــل پـــــه برخـــــه تـــــل رس aـــــورول دي  پـــه پeـــتو ژبـــه مـــې خلـــک بهـــره منـــد کـــ8 
ـــــ8   ـــــمند ک ـــــربو دانش ـــــه خ ـــــې پ ـــــرين م   اف

  چا چې زړه په دا خربه نا خرسند ک8     يا به درست په حسد ډک يا به جاهل وي  
محبــــــت زمــــــا پــــــه غــــــاړه دا کمنــــــد کــــــ8  کار کeې نه مې سود نه مې مقصود شته په دا
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ــه دا کــار کeــې  چـــې حاســـد مـــې د حســـد پـــه اور ســـپند کـــ8  کـــه نـــور ســـود لـــه شـــعره نـــه لـــرم دا بـــس دی ــه کــ8 پ ــد Hينــ¥ ن ــا م8ون   هـــم دې زار وي هـــم دې ســـخ کـــه فهـــم وکـــ8ې  مــا د هــر ســ8ي نــه خــالص پــه زور م8ونــد کــ8  چــا زم
  د شــــاعرۍ کـــــار پســــند کـــــ8 زړه چــــې تـــــا

ــــ8  ســـخ دی دا چـــې ســــخندان د زمـــانې شــــوې ــــد ک ــــر زړه نژن ــــه فک ــــې دې پ ـــې  زار دی دا چ ـــرت ي ـــاه به ـــب بادش ـــر اورنhزې ـــه ت ـــقه ت   عش
  )۱چې خوشحال دې په عــاz کــې رسبلنــد کــ8 (

  خوشحال بابا د شعر لوازماتو په باب خپل تنقيدي نظر په دا ډول بيانوي:  
پeـــتو ويـــل مـــې عـــ² تـــر   هم په تشبه کeېپه وزن، په مضمون، په نزاکت 

  )۲فاريس دي رسويل (
نزاکت په شــعر تغــزل او تشــبه د شــعر صــنايع او بــدايع TرUنــدوي. د خوشــحال بابــا دي چې هر يو د شعر `ان8hی اړخ aيي؛ وزن يې عروض، مضــمون د شــعر محتــوی، په پورتني بيت کeې Tلور Hکي (وزن، مضمون، نزاکت او تشــبه) هغــه مفــاهيم 

نقيدي فکر او نظر ډېره وسيع پراخ او متنوع دی. پeتو شاعرۍ کeې د وزن او بحر ت
  په باب وايي:

  )۳هم مالره يو Tو بحره په ډېر مeود راغيل (  eتو ژبه مشکله د دې بحر مونده نه يشـــــپ
بېلــو بحرونــو کeــې ويلــی دی، خوشــحال خــان -يې پeتو شاعرۍ کeې شعر په بېلود روaانيانو د دورې شاعر مرزاخان انصاري هغه Tوک دی، چې په لوم8ي `ل   حسوس ک8ې ده.او دا نيم8hتيا يې مله دې نه دا TرUندې,ي چې بابا د پeتو شعر د عرويض اړخ پوره مطالعــه کــ8ې 

)۴مرزا په دا زبان کeې ويل ک8ي دي تليل (  له چانه په پeتو کeې ما ميزان ليدلی نه دی  خ�ک د ده په باب داسې وايي:
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د خوشحال بابا په شاعرۍ کeې د تقابيل تنقيــد ¬ــونې او بېلhــې هــم راغــيل 
  دي. لکه دا بيتونه:

  چـــــــــــــــې الف وهـــــــــــــــې د شـــــــــــــــعر
ـــــــــــــــر ـــــــــــــــه دا دور دي ډې ـــــــــــــــن پ ــــــاوي دي  ن ــــــيم پ ــــــوک ن T ــــــاوي   Tــــــوک پ
  قلنــــــــدر پــــــــه کeــــــــې نــــــــيم ســـــــــېر
ــــــــــاب دی ــــــــــه حس ــــــــــوږ پ ــــــــــې زم ــــــــــاوه  مــــــــې نــــــــه دی واصــــــــل هېــــــــرهــــــــي�   چ ــــــــــM درې پ ــــــــــت فق ــــــــــل دول   ب
ــــــــــر ــــــــــاهي تې ــــــــــو رسش T ــــــــــرې   زه ت
  چـــــــې پـــــــه رسای کـــــــې بـــــــه پيـــــــدا يش

ــــــــوره ســــــــېر ( ــــــــه پ ــــــــه قرن ــــــــس ل   )۵پ
په پورته بيتونو کې دوی د تقابيل تنقيد غوره ¬ونه وړاندې ک8ې ده. کم معيــاره   

و8Uو ته يې په تنقيدي نظر کتيل، چې د ساري په ډول يې دا Tو بيتونــه دلتــه راوړل پېژندنې پوره مطالعه ک8ې ده. د غلطــو او احمقــانو خلکــو TرUندونــه يــې کــ8ې، دې ې aــکاري چــې خوشــحال بابــا د انســان مقام په عادالنه ډول aودل شوي دي. داسيش او که نه؟ په عميل تنقيد کeې د تقابيل تنقيد په دې بېلhه کeــې د هــر شــاعر داسې aکاري چې پوره سېر شاعر د ده په نظــر نــه را`ــي او پېــ8ۍ وروســته بــه پيــدا او نيم سېر وييل، Tوک يې درې پاوی او واصل يــې لــه `ــان رسه برابــر oUلــی دی او پــاوی شاعرانو ته يې الف وهونکي وييل او د وزن په پي[نه کeې يې چاته پاوی، نــيم 
  چـــې مـــې aـــه پـــه زړه کeـــې فهـــم فکـــر وکـــ8  کې,ي:

ــــان ــــو احمق ــــه خويون ــــول پ ــــکاره ش a ــــه   يــــــو هغــــــه ســــــ8ی احمــــــق بللــــــی بويــــــه  رات
ـــــه ســـــوUندونو ـــــيم پ ـــــا د غل ـــــاور ک   بـــــل هغـــــه ســـــ8ي احمـــــق بللـــــی بويـــــه  چـــــې ب
چـــې پـــه ســـپينه ږيـــره خيـــال کانـــدي د جونـــو
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ــــو (  بـــــل هغـــــه ســـــ8ی احمـــــق بللـــــی بويـــــه ــــه جنhون ــــاTي پ   )۶چــــې د aــــqو رسه پ
له دوســت$ نــه يــې په Hولنه کeې Tلور رنhه کسانو ته په تنقيدي نظر Uوري او      `ان سا^، وايي:

  يــــــــــو حــــــــــريص بــــــــــل دروغــــــــــژن دی
ــــــــــــــور کســــــــــــــه ســــــــــــــ8ي دي  هـــــــــم احمـــــــــق هـــــــــم تـــــــــر ســـــــــنده ــــــــــــده  دا Tل ــــــــــــه کــــــــــــار Uن ــــــــــــارۍ پ ـــــــــــــــ8ې  د ي ـــــــــــــــاري وررسه وک ـــــــــــــــه ي   ک

  )۷زر بـــــــــــه تـــــــــــا کـــــــــــا رشمنـــــــــــده (
 Theoreticalنظــري تنقيــد ( aکيل او په زړه پورې ¬ونې تر سرتUو کې,ي. پهد رح[ن بابا په شاعرۍ کeې هم د نظــري تنقيــد او هــم د عمــيل تنقيــد   

Criticism ې رحــ[ن بابــا د شــاعرۍ پېژندنــه داســې کــوي چــې شــعر تــهeک (
ـــه درده زUېـــروي خېـــژي  زUېروي او مفهوم له درد رسه تشبه کوي او د شاعرۍ تعريف داسې کوي:   )oU۸ـــه Tـــه و د رحـــ[ن بابـــا لـــه شـــاعرۍ (  دا دســـتور دی چـــې ل

ـــم  پل دېوان ته په دې نظر Uوري:دې شعر د درد او سوز زې,نده بويل او خ   ـــا وســـوزان شـــعر تـــه حـــMان ي   د رحـــ[ن باب
  چـــې يـــې اوربـــل شـــوی نـــه دی پـــه دېـــوان

  د خپل شعر د مقام او منزلت په ستاينه کeې وايي:  
  دا دې شـــــــعر دی رحـــــــ[ن کـــــــه اعجـــــــاز  چــــې منکــــر پــــرې اعــــرتاض کــــولی نــــه يش

ـــــه  ـــــاب ويپ ـــــه انتخ ـــــې دوه بيت eـــــزل ک ـــــــزل دی انتخـــــــاب  غ ـــــــام غ ـــــــ[ن ¤   د رح
ــدي ــم خان ــا ه ــص ک ــم رق ــدي ه ــې کان ــم نغم ــــــاUرام  ه ــــــې د ب ــــــه شــــــعر ترک ـــو  د رحــــــ[ن پ ـــخ د دلربان ـــر ســـپ² م ـــه دی ت ـــم ن هـــي� ک
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ـــــ² ( ـــــعر ¬ک ـــــا ش ـــــه دی زم a ـــــې   )۹بلک
په تقابل تنقيد کeې رح[ن بابا د ارزاW، مرزاخان، خوشحال خان او د دولت   

لوا�ي په شاعرۍ تنقيد کوي او خپل شاعري لــه هغــوی نــه لــوړه او بهــرته oUــي. هللا 
ـــــــا  وايي: ـــــــرې ک ـــــــه پ ـــــــوه ب ـــــــرزا د ارزاW دع   د م

ـــــــــدردان د شـــــــــاعران رحـــــــــ[ن راغـــــــــی   ق
  کــــه يــــې شــــعر د رحــــ[ن مومنــــد تــــر غــــوږ يش  زه رحـــــ[ن پــــــه پeــــــتو ژبــــــه عــــــاملMh يــــــم  خوشــــــــحال او دولــــــــت مــــــــې غالمــــــــان دي

ــــرده  يو خوشحال يو کم سل خ�ک نــور پــه طبيعــت کeــې  Tـــوک غـــوږ بـــه نـــه بـــايس پـــه شـــعر د خوشـــحال ــــوه ف ــــه ي ــــ8بني ل ــــ[ن س ــــه د رح ــــار ش `  
رح[ن بابا د خپلې شاعرۍ د معيار لپاره له هللا تعالی نــه داســې دعــا غوaــتې   

  ده:
ـــــــه ـــــــه برکت ـــــــب ل ـــــــل حبي ـــــــي د خپ   دا ســـــاده انشـــــاء رنhينـــــه د رحـــــ[ن کـــــ8ې  اله
  چــــــــې کشــــــــور د افغانــــــــانو معطــــــــر يش

  )۱۰زلفــې د خوبــان کــ8ې(د هر بيت مرصعه مې 
په دغو Hولو برخو کeې يې په انتقادي انداز بيانونه راغيل دي. دغــه راز د خوشــحال د رح[ن بابا په اشعارو کeې لويه برخه د تصوف، عشق او اخالقيــاتو ده، چــې   

په اشعارو کeې، چې د محتوی او مضامينو ملن يې ډېره پراخــه ده، هــم د انتقــادي 
  کeې په تقابيل او پرتليزې ډول يو Tو ¬ونې وړاندې ک8م.دلته غواړم چې د پeتو ژبې او ادب د دواړو نوميالو او لويــو شــاعرانو پــه اشــعارو   خپل قلم يې aه چلولی دی. بيان ذکر راغيل او
  رح[ن بابا وايي:

  خـــرب نـــه يـــم چـــې يـــې راوســـتم لـــه کومـــه
بيــايي چــې وردرومــهبيــا مــې کــوم طــرف تــه 
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ــــــــه  لکـــه ړونـــد چـــې الس د بـــل پـــه اوږه کeـــې,دي ــــــــه وي ورمعلوم ــــــــوړه ن ــــــــي� ژوره ل ــــرۍ الر کــــ8ه  ه ــــا معلومــــه ن   )۱۱لکــــه ورانــــه ماشــــوړه چــــې وي رسUومــــه (  خــــدای راپېeــــه ن
  خوشحال بابا وايي:  

  لــه کومــه يــم راغلــی بيــا بــه کــوم لــوري تــه `ــم  حــMان يــم نــه پــوهې,م چــې زه Tــه يــم Tــه بــه شــم
ـــو ـــم جهـــان ي ـــ,ي ي ـــل د مې ـــه مث ـــوری دی زه پ   حMان په کeې جار و`م الس او پeې په کeې وهــم  ک�

  د افغـــــان پــــــه ننــــــ¥ مــــــې وت8لــــــه تــــــوره  يل دي، لکه: غMت، نن¥، تورې او مې8انې او جذبې نه ډک اشعار ويدوی د حکومت کوونکو Hول تاريخ يې بيان کــ8ی دی او پــه پeــتو کeــې يــې د پــت، د خوشحال بابا د شاعرۍ ميل او قــامي اړخ هغــه برخــه ده چــې دپeــتنو او پــر   
  پـــه عـــاz کeـــې د خپـــل پـــالر غـــاړه کـــا لکـــه  چـــې د قـــام پـــه ننـــ¥ کeـــې ومـــ8 هغـــه زويـــه  ننhيـــــالی د زمـــــانې خوشـــــحال خ�ـــــک يـــــم
ــــــه وي ــــــه لeــــــکر ن ــــــوب پ ــــــو م8نت ــه خپــل `ــان يش  د مزري ــر کلــه يــوازې پ ــې ه ـــــازي کانـــــدي د تـــــورو  مــ� ي   )۱۲جــار شــم ( زه خوشحال خ�ــک تــر هغــه هــ>  چـــــې TرUنـــــده رسب

ـــــــ¥  رح[ن بابا په دې موضوع کeې په دې ډول در افشان$ ک8ې دي:   ـــــــ8ه د نن ـــــــال وت ـــــــده م ـــــــره واغون   وبــــې ننــــ¥ وتــــه د ننــــ¥ خــــربې مــــه کــــ8ه  دغـــــــه پســـــــه معرکـــــــه کـــــــوه د ننـــــــ¥  زغ
ـــ¥  يــو لـــوري ننhيــايل چــې يــو `ــل مـــخ کــا پــه  يـــــا `ـــــان وoUـــــه پـــــه خپلـــــو وينـــــو رنـــــ¥ ـــه 8Uن ـــوهی وي ک ـــي ک ـــه وين ـــي� ن ـــور ه ن
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ــر لــوره کــم وي ــه نــاموس ت ــ¥ او پ ــه نن ــې پ   چ
ــــوره ( ــــه ل ــــه زوی ل ــــا قابل   )۱۳صــــدقه شــــه ن

ـــه هـــر Tـــه کeـــې ننـــداره د هغـــه مـــخ کـــ8م  خوشحال بابا د تصوف په باب داسې عقيده TرUندوي:     پ
ــــــه ــــــد ش ــــــدايي ناپدي ــــــرې پي ــــــې د ډې   چ
ــد ــان د محم ــه عرف ــو پ ــې وش ــان م ــدای عرف   د خ
  پـــاک دی محمـــد پـــاک دی ســـبحان د محمـــد

چې د `ان په معرفت يــې رسفــراز کــا   خاص بنده د خدای هغه oUه خوشحاله  
)۱۴(  

  او د رح[ن بابا په اشعارو کeې په دې باب دا رنhه راغيل دي:
ـــــده يش ـــــې لي ـــــوه ده چ ـــــار جل ـــــا د ي   کـــــــــه ر�ـــــــــا ده پـــــــــMوي د محمـــــــــد ده  لکـــــه ¬ـــــر پــــــه صـــــومعه پـــــه ســــــومنات  دا زم

ـــــه  ـــــه نشـــــته پ oU) ـــــا ـــــه ر� ـــــان بل ــــه رسو شــــون�و  )۱۵جه ــــه رخســــاره ل ــــو ل   ســــتا د زلف
  پيـــــدا شـــــوی شـــــام شـــــفق او صـــــبحدم دی

  خوشحال بابا د فال او خوب په اړه دارنhه نظر لري:  
ـــــل دی ـــــه توک ـــــم پ ـــــې زړه محک ـــــه چ   د هغ

ــه فــال ( ــه پ ــدې نظــر کــا ن ــه خــوب بان ــه پ   )۱۶ن
ــــــــورې  رح[ن بابا بيا په دې اړه دارنhه ويناک8ې ده:   U ــــــــه T ــــــــه ــــــــال ب ــــــــه ف   خپـــــــــل افعـــــــــال د ســـــــــ8ي فـــــــــال يش  رح[ن
  او د رزق په باب وايي:   

ــک شــه ــه هېــروه کل ــه زېرمــه م ــدای د رزق پ   خ
ـــــدم ( ـــــ8ی رزق دی مق ـــــ8ي د س ـــــر س   )۱۷ت

ـــم  خوشحال بابا بيا وايي:   ـــي� غ ـــوه ه ـــه ک ـــې د رزق م ـــدی ي ـــو ژون T
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  خپــــل قســــمت بــــه در رســــې,ي زيــــات و کــــم
مــرد  ميــدان او رزمــي شــاعر پــه انــداز کeــې د خپــل معشــوق  خوشحال بابــا د  

  تـــورې ســـرتUې يـــې تـــور بـــاز با�ـــه يـــې نـــوکې  ستاينه په دا ډول کوي:
  چــــې زمــــا خــــاطر يــــې يــــووړ پــــه نوکــــارو

  رقيب ته داسې خطاب کوي:   
ــل  په درست جهان به نه وي يو زما غوندې رســوا بــل ــا ب ــه ت ــوره وکeــلې چــې مــ² واورم پ ــم ت   و̀ر

  hزېب بادشاه بهرت بويل:عشق تر اورن  
ـــې ـــرت ي ـــاه به ـــب بادش ـــر اورنhزې ـــه ت ـــقه ت ــه عــاz کeــې رس بلنــدک8  عش   چــې خوشــحال دې پ

رح[ن بابا د عشق په باب او هم د خپل معشوق پــه ســتاينه کــې داســې ويــيل   
  دي:

ـــار مـــې رسبلنـــد دی پـــه جهـــان کeـــې ـــــــد  لکـــه ي ـــــــې هســـــــې زه رسبلن ـــــــاثM ي ـــــــه ت   زه رحـــــــــ[ن تـــــــــر Tـــــــــه تېـــــــــر يـــــــــم  پ
  عا د ســــ8ي خــــدای يشچــــې مطلــــوب و مــــد

ــــــې همــــــه واړه عبــــــادت يش   ناســــــت والړ ي
ــــــــرب ــــــــر دل ــــــــه شــــــــم ت ــــــــه ن ــــــــر ب   کــــــه Tــــــوک وغــــــواړي ¤امــــــه دنيــــــا واړه  تې
ــــروس ــــل ع ــــه وي ب ــــه ن ــــدې ب ــــار غون ــــا ي ــ[ن د يــار پــه Tېــر يش  aايســــته پــــه جهــــان ډېــــر دي بــــې حســــابه  زم   بــارې Tــوک بــه د رح

  د همدردۍ او مرستې په باب وايي:  
ـــــه پـــــه  ـــــه لـــــه طوفان   )۱۹چې کeــت$ غونــدې د خلکــو بــاربردار يش (  امـــــان ويهغـــــه زړه ب

  خوشحال بابا په دې باب وايي:  



  کابل مجله

٨٣ 
 

`که دی د مرد ميدان په توUه يو جرنيل، سپاهي او قومندان دی حتی خوب ته هــم بيان شوي. خوشحال بابا له رح[ن بابا Tخه پــه رزميــه شــاعرۍ کــې بېلــوالی لــري، پــه کــې  د خوشال بابا او رح[ن بابا اخالقيه شاعري جامع او هر ډول مضام²  )۲۰چې په غم کeې چاره جوی د بېچاره يش (  د هغــــــه قــــــدر لــــــرم تــــــرې بــــــه `ــــــارې,م
  وينو کeې لت پت ک8م.چيلينج ورکوي او سرتUو ته يې نه پرې,دي که زما پــه ســرتUو راغلــې `ــان بــه دې پــه 

نظري او عميل تنقيد aکلې ¬ونې بيان شوي دي. د شــاعرۍ د`ــان8hنو پــه اړه يــې ويلی شو چې د دغو دواړو نوميــالو شــاعرانو پــه شــاعرۍ کeــې د په نتيجه کې 
کــارويل چــې پــه ده او د هرې عالقې او تپې کل[ت او الفاظ يې په خپل شعر کeې که نظر واچول يش نو: د خوشحال بابا د شاعرۍ ژبه او لهجه د خ�کو کليواله لهجــه  د رح[ن بابا په aار کې استوUنه او aار لــه تهــذيب  او ¤ــدن رسه بلــدتيا او د   دې ډول يې د شاعرۍ ژبه ډېره وسيعه او همه MUه ده.
بابا په شاعرۍ کې د مضامينو د تنوع زياته پرې[W ده، که Tه هم د رح[ن بابــا پــه نو `که يې په عوامو کeې اشعار زيات مشهور دي. د محتوی لــه مخــې د خوشــحال دوی کالم يې د خوشحال بابا د کالم په نسبت ساده ک8ی دی. شعر کeې کارول، د دې سيمې ژبه او لهجه استع[لول او په Tن¥ کeې ساده او سليس الفاظ په خپــل 

را ويeول، پeتو ن متحد او متفق کول ، د ننــ¥، تــورې او مې8انــې اوصــاف لرلــو. پــه او هېواد پالنې، د پeتو ن د قوم بقا، د مغلو خالف د پeتون د نن¥ و نــاموس جذبــه شعر پيغام د ازادۍ شعر کې هم پوره موضوعاتو ته اشاره شوې ده. د خوشحال بابا د 
بابا د شاعرۍ زمانه جوخته را`ي لکه Tنhه چې خوشحال بابا د پeتون قــوم نجــات اخالقي او پeتني اقدارو لويه ذخMه موندی يش. په خوشــحال بابــا پســې د رحــ[ن عارو پــه شــان د دوی پــه اشــعارو کeــې هــم اســالمي، انســاW او د رح[ن بابــا د اشــهمدې اساس يې د افغان په نن¥ توره ت8لې او `ان يې د زمانې ننhيالی oUلی دی. 

عاملMh انسانيت د اقدارو له عظمت نه، خــربوي. پــه انســاW اقــردارو د عمــل کولــوکeــې وينــي. دی د قوميــت پــه `ــای اخالقــي الره غــوره کــوي. دی پeــتو ن قــام د ديني اقــدارو  په قوميت کeې ليدو، رح[ن بابا دغه خالصون په اسالمي، اخالقي او
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  دې ذريغه يې Hول اناسنيت ته د رسولو هيله او ارزو درلوده.مسلک پيغام دی چې پeتون قام ته يې په پeــتني رنــ¥ کeــې وړانــدې کــ8ي او پــه د الهي عشق په نېغه الره ت¥ الزمي oUي. نو `که د رح[ن بابا پيغــام د انســانيت د انساW او رح[W ژوند حاصــلولو لپــاره انسان د حيواW فطرت خالف جهاد ک8ی. د لپاره د پeتون قــوم تيــارو لــه خپــل اولــ² فــرض او د ژونــد مقصــد oUــي. ده د  
 عبدالرح[نه نه Hول جهان چې Uورې عبدالرحمن دی.ې که ته دانايي Hولو  ته په خپل نظر وUوره `که چې اې `که نو په زوره وايي چ

  پايله:
خوشحال بابا او رح[ن بابا د پeتو ژبې او ادب د رنU ²hلستان هزار داســتان 
¬ونې راغيل دي. د خوشحال بابا د شاعرۍ ژبه او لهجه د خ�کــو کليوالــه لهجــه ده بلبالن دي. د دواړو نوميالو شاعرانو په کالم کې د عميل او نظري تنقيد په زړه پورې 

کارويل، چې په دې ډول يې ژبه ډېره وســيعه او او د هرې تپې وييونه يې په شعر کې    همه MUه ده. 
دې سيمې ژبه او لهجه کارول او په Tن¥ کې يې د ساده الفاظو کارونه د دې سبب د رح[ن بابا په aار کې اســتوUنه او د aــار لــه تهــذيب او ¤ــدن رسه بلــدتيا د 

ت خپل ک8ي. شوي، چې کالم يې د خوشحال بابا د کالم په نسبت د ساده توب صف
 W]ه هم د رح[ن بابــا پــه شــعر کــې هــم پــوره موضــوعاتو تــه اشــاره شــوې ده. د محتوا له مخې د خوشحال بابا په شاعرۍ کې د مضــامينو د تنــوع زياتــه پــرېT تون قوم خالصون په قوميت کې لي�ه، خو رح[ن بابا دغه نجــات ده. کهeخوشحال بابا د پ

يني. که Tه هــم د خوشــحال بابــا پــه اشــعارو کــې په اسالمي او اخالقي اقدارو کې و
زمانې ننhيال$ oUلــی دی.رحــ[ن بابــا اخالقــي الره غــوره کــوي. دی پeــتون قــام د د راويeول، پeتون متحدکول، د نن¥ تــورې او مې8انــې اوصــاف لــرل وو او `ــان يــې هېواد پالنې، د پeتون د قــوم بقــا، د مغلــو خــالف د پeــتو د ننــ¥ او نــاموس جذبــه اسالمي او اخالقي اقدار هم تر سرتUو کې,ي. خوشحال بابا د شعر پيغــام د ازادۍ او 
لپاره د پeتون قوم تيارول خپــل اولــ² فــرض او د ژونــد مقصــد oUــي. نــو `کــه د ده عاملMh انسانيت د اقدارو له عظمت نــه، خــربوي. پــه انســاW اقــدارو د عمــل کولــو 

  پيغام د انسانيت د مسلک پيغام دی.
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  :مأخذونه
  

ديوان خوشحال خان خ�ک، محکمه ثقافت صوبه رسحد لوم8ۍ حصه، جــدون   .١
 .پريس پېeور

لرش، کوHه اUس� ـتنقيد په پeتو ادب کeې، پروفيرس حنيف خليل، غزنوي پيب .٢
 ع.۲۰۱۱

 .همدا اثر .٣
 .همدا اثر .٤
رســا، يونيورســ�ي بــک ايجنيســ ، ارمغان خوشحال، ديباچــه ميــاه ســيد رســول  .٥  پېeور.
 .همدا اثر .٦
 .همدا اثر .٧
 ع۱۹۸۶عارف رح[ن، پروفيرس فهم دل راهي، رح[ن اد� جرUه پېeور،  .٨
 .اثر همدا .٩

ديوان عبدالرحمن مع منظوم ترجمه امM حمزه شينواری، پeــتو اکيــ�مي،  .١٠
 .۱۹۶۳جوالی 

 .همدا اثر .١١
لــوم8ۍ حصــه، ديوان خوشحال خان خ�ک، محکمــه ثقافــت صــوبه رسحــد  .١٢

 .جدون  پريس پېeور
 .ع۱۹۹۷پېeور، سپ�مرب رح[ن بابا ژوند تعلي[ت او شاعري، پروفيرس داورخان داود، جدون پريس،  .١٣
 .همدا اثر .١٤
 .همدا اثر .١٥
 .همدا اثر .١٦
 .همدا اثر .١٧
 .جدون  پريس پېeورديوان خوشــحال خــان خ�ــک، پــه اهــت[م محکمــه ثقافــت صــوبه رسحــد ،  .١٨
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 ع.۲۰۰۹پېeور، مارچ ديوان عبدالرحمن بابا، ديباچه ميــا رســول رســا، يونيورســ�ي بــک ايجنيســ  .١٩
 جدون  پريس پېeور.ديوان خوشــحال خــان خ�ــک، پــه اهــت[م محکمــه ثقافــت صــوبه رسحــد ،  .٢٠
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هللا رح45پوهنيارشفيق      

  
  د پ)تو اد& دورو وېشنيز جاج

  :لن�يز  
اد� دورو پــه نکــو د و د پeتو اد� دورو په وېــش کــې هــم د پeــتو اد� تــاريخ ليکو ادبيات د خپلو `ان8hو معيارونو له مخې په بېال بېلو اد� دورو وېشل شــوي دي، نــو له په ن8يواله کچه ارزaتمنه موضوع ده او د هرې ژبــې سئدا چې د اد� دورو م دا چې د پeتو د اد� دورو د وېش ه�ه Tومره پر`ای يا نيم8hې ده او يا هــم   Hاکلو کې له يو ل8 `ان8hو معيارونو Tخه کار اخيستی دی.

له ده، خو د پeــتو اد� دورو ئنه؟ دا يوه بېله مسه دغه وېشنيز معيارونه کره دي او ک   در وړ او نېک Uام دی.د وېش اقدام چې د وخت ليکوالو تررسه ک8ی د ق
  وړتيا او لېوالتيا پر بنس� تررسه شوې.يو اد� تاريخ ليکونکي يا ادب پوه ليکوال له خوا پــه انفــرادي ډول د خپلــې پــوهې، د پeتو اد� دورو د وېش Hاکل يو ستونزمن کار `که دی، چــې يــاده وېشــنه د 

  :کليدي کلمې
  د پeتو اد� دورو وېش،د اد� دورو پېژندنه.

  :رسيزه
لپاره زيات شمېر  ت¥دا خو جوته ده چې د پeتو ژبې او ادب د ب�اينې او پرمخ

ليکوالو نه ست8ې کېدونکې او پر `ای ه�ــې کــ8ي دي چــې د پeــتو ادب ملــن يــې 
ک8ې او د ادبې دورو په وېش کې هم چوپه خولــه  پرې د خپلې پوهې پر بنياد شتمنه

او په دغه برخه کې يــې د پــام وړ کارونــه کــ8ي دي.د اد� دورو د نه دي پاتې شوي 
له ده، چــې د هــرې ژبــې پــه ادبيــاتو کــې ورتــه `ــان8hې سئله يوه ن8يواله مئوېش مس
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ې اديبان او مسلکي الرويان ترې �Uه اخيل.اد� تاريخ ليکونکو چې د پeتو اد� دورو په وېش کار ک8ی، بــې �Uــې نــه دی او د نــې هغــو عي دومره درنه ده، چې آن تر ننه يې د منeت چانس له السه نه دی ورک8ی،ا يــې مثبتــه پلــه نــو لــه بلــې خــو  ؛وېش Hاکنه که له يوې خوا `ينې نيم8hتياوې لــريخو له علمي ک8کېچونــو خــايل نــه ده، نــو د پeــتو د اد� دورو د  ،پاملرنه شوې   نن و̀ر
يکوال په يوه خولــه نــه د پeتو اد� دورو د وېش په برخه کې که Tه هم ننني ل خو تېرې چارې رد يا له پامه  ،دي پاتې شوي او په تېرو وېشنو يې عميل نيوکې ک8ي ول شوي   نظريه ور زياته ک8ې ده.بلکې ه[غو وېشــنيزو ارزaــتونو تــه پــه کتــو يــې خپلــه رايــه او  ،نه دي غو̀ر

کــار  نو په Hوله کې ويالی شو د پeتو اد� دورو په وېش کې چې کومو ليکوالو   ک8ی   چارې يې سمې او زيار يې د ستاينې وړ دی.
  د �ېنې موخې: 

  د پeتو اد� دورو پېژندنه. – ۱
  په اد� دورو هر اړخيزه Tې8نه. – ۲
  د پeتو اد� دورو د وېش پايلې. – ۳

  :د �ېنې پو�تنې
  د پeتو اد� دورې Tو او کومې دي؟ – ۱
  د پeتو اد� دورو وېش چا ک8ی؟ – ۲
  د اد� دورو وېش د منلو وړ دی؟آيا  – ۳

  :خذونو ته کتنهأ تېرو م
خپــل اثــر د ه لوم8ی شخص دی   چې د پeتو ادبياتو تاريخ ليکنــې پــر مهــال يــې پــد پeتو اد� دورو د وېش په برخه کې لــوی اســتاد پوهانــد عبــدالحی حبيبــي 

مرسته د ې يادونه کې او وييل يې دي: (( د لوی �eT په 8 ادبياتو تاريخ په رسيزه ک پوهان پــوهې,ي چــې دغــه کــار د مخــه  ،پeتو ژبې د ادبياتو تاريخ لوم8ی پال زه ليکم
  )۴:۱اد� دورې په Tلور ډوله وېشيل دي. ( ولري)). نوموړي استاد بيا پeتونو `که به دغــه زمــا ليکنــه هــم بشــپ8ه نــه وي او aــايي چــې ډېــرې مــاتې Uــوډې بــه چا نه دی ک8ی او نه پخوانو موږ ته Tه ابتدايي مواد د دې چارې لپاره راپرېeي دي؛ 
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خپلــه ويــيل وو، چــې ه ب پر وېش `که بسنه ونه شوه چــې ده پــاحد حبيبي ص د پeتو اد� دورو د وېش په برخه کې د خپــل وس برابــر کــار کــ8ی او د پeــتو اد� لف پوهاند صــديق هللا رaــت² هــم ؤ ه[غه و چې تر ده وروسته  د پeتو ادب تاريخ مې او پل�نــې پــه Uالنــو aــکلی او سمســور يش؛ نــو کره ک8ي، تر Tــو دغــه بــ® د Tې8نــډېره ابتدايي ده او تر ما وروسته يې بايــد وروســتي پeــتانه ليکــوال بشــپ8 او   زما ه�ه 
مــه خــو پــه Tلور  ،او اوسن$ دوره بېلــه نې�ــه لــري دورې يې په Tلورو دورو وېشيل دي

`کــه حــذف کــ8ې چــې اســناد يــې  ،کې يې حسابوي او له اسالم نه مخکې دوره يې
په Hوليز ډول ويالی شو، چې د پeتو اد� دورو د وېش په برخــه کــې لــه پخــوا   )۱۱:۲السته نه دي راغيل.(

  ده برخه کې کار ک8ی چې د منلو وړ دی.بنس� يې په يانيولې آن تر ننه پورې ليکوالو د خپلو ه�و نيلی `غلولی او د خپلو پوهو او وړتياوو پر 
  د �ېنې روش:

د دې مقالې په ليکلو کې له دوديز، علمــي، Tې8نيــز او کتــابتوW مېتــود Tخــه 
حي ډول وړانــدې یستل شوی چې اړوند موضــوعات پــه روaــانه توUــه او ترشــیکار اخ

ســتنه یاخد موضوع اړتيا ته په کتو رسه له باوري رسچينو Tخه په معيــاري ډول   شوي دي.
 مې ترالسه ک8 او په مقاله کې مې `ای ک8ی دی.ډول د بېال بېلو ادبپوهانو او ليکوالو له خــوا شــوی و، رسه راHــول او يــو وېشــنيز جــاج  هم شوې او السته راوړنه يې دا ده، چې د پeتو اد� دورو وېش چې په تيت او پــرک 

ې وکــ8م اړينــه ده موضــوع (د اد� دورو پــه وېــش) خــرب  اصيل رمخکې له دې چې پ
د ادبياتو تاريخ په حقيقت کې دملت د عقليت او د ژوندانه د ډېرو مهمو Tانhو   پوهاند عبدالحی حبيبي ادب تاريخ داسې راپېژW:  چې لوم8ی اد� تاريخ او بيا اد� دوره روaانه يش.

د ودې او پرمختــ¥ Hــول احــوال بيــانوي يــا  د لوړتيــا او `وړتيــا، نــود ملتو  تاريخ دی،
  )T۲۳:۱خه پېeې,ي بيانوي))  (((د يوې ژبې ادب تاريخ Hول هغه تحوالت او لوړتياوې او احوال چــې لــه ابتــداء   داسې:
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  )۱۵:۲فکري، ترق$ او تنزل د حاالتو بيان ته د ادبياتو تاريخ ويل کې,ي.))  (((د ادبياتو تاريخ ډېر عام مفهوم لري او په عامه معنا د يو ملت د علمــي، اد�،   ب يې داسې تعريفوي:احپوهاند رaت² ص
(( ادب تاريخ هغه پوهنه ده چې د ه>ي ادبياتو د پيدايeت او ودې جريان لــه   محمدصديق روهي داسې وايي: محققد ادب تاريخ پېژند په اړه بيا رس 

  پوهاند ډاک�ر زېورالدين زېور يې داسې راپېژW:  )۱۵:۹تاريخي رشايطو رسه د ارتباط په ترڅ کې Tې8ي.))  (
(( ادب تاريخ په عامه توUــه د نــ8ۍ او پــه خاصــه توUــه د يــوه هېــواد او مليــت د 
ادبياتو د پرمخت¥ جريان مطالعه او تر Tې8نې الندې نييس، کــوم چــې د تکامــل پــه 

ن8hو مختلفو Hاکلو او `ان8hو دورو او مرحلو کې TرUند شــوی وي او همدارنhــه د `ــا
  )۱۳:۴ليکواالنو اثار هم تر تحليل او Tې8نې الندې نيول کې,ي.))  (

الــدين هاشــمي ادب تــاريخ پــه خپــل اثــر ادبپوهنــه کــې  یرس محقق سيد مح
بېلــو پې8يــو پــه پوړيــو کــې Tېــ8ي او `وړتيا ( وده، انکشاف او تنــزل) د تــاريخ د بــېال (( د ادبيــاتو تــاريخ هغــه پوهنــه ده چــې د يــوې ژبــې د علمــي، اد� لوړتيــا او   داسې راaيي:

ثرليکوال aاغيل عبــدالقيوم مشــوا�ي د ادبتــاريخ ا دپeتوادب تاريخ(کره کتنه)  )۴۲:۸اصيل عوامل په Uوته کوي.)) (Hولنيزو چاپېريايل رشايطو او تاريخي حاالتو په ر�ا کې د اد� ودې او تنــزل د پېeــو 
ــا ــدو آث ــې د اړون ــتی((ديوې ژب ــې را اخيس ــو پېژندداس ــل ي رو د تحــول،تغيM او تکام

  جريان لن�،لن� تعريفونه هم راوړو.aه به دا وي چې د ادب تــاريخ تــر پېژنــدلو وروســته بايــد د اد� دورې او اد�   )۲۹۰:۶بهTMې8لو ته ادب تاريخ وايي)).(
  :ادG دوره

کې د يو شمېر شــاعرانو او ليکواالنــو لــه خــوا هغــه  ېتاريخي دور  ېHاکل ېپه يو 
رامن/ ته شوي اثار دي چې په Hولنيزه ، سيايس ، اقتصادي برخه کې د فکر ، محتوا 

  کې تر زياتې اندازې ساتل شوى وي. ه پ یالو يو 
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داسې ک8ی: ((د يوې اد� پروســې د پيدايeــت  انکشــاف او زوال درې رسه مرحلــې شوې. په دې مقاله کې نوميايل د اد� دورې پېژند د نــورو تــاريخ پوهــانو پــه حوالــه تر رسليک الندې يوه مقاله ليکلې چــې ( د امــM کــروړ يــاد) پــه مجموعــه کــې خپــره کــې د ( پeــتو ادبيــات ) کانديد اکاډمېسن محمد انور نوميالی په اړوند مبحث 
ې وي او لــه بلــې وروســت$ نــوې دورې Tخــه يــې Hــول پــه هغــې کــې رستــه رســېدل
  )۵۵:۳مشخصات توپM ولري)).  (

  :ادG جريان
ليکوالو له خوا د يوې خاصې الرې او د يــو خــاص ســبک تعقيبــول دي، چــې د اد� کــې د يــوې ډلــې  ېHــاکلې تــاريخي دور  ېاد� جريــان يــا اد� مکتــب پــه يــو 

  )۷:۵جريان په نوم يادې,ي. (
 Gدورو وېشد پ(تو اد:  

لوم8ی د هغو ادبپوهانو او ليکوالو په ه�و ر�ا واچوو چې په ياده برخه کې يــې د پــام Tرنhه چې د مقالې آره موضوع د پeتو اد� دورو وېش دی، نــو اړينــه ده چــې 
عبدالحی حبيبي دی چې د پeتو ادبياتو تاريخ د ليکلــو لوم8ی شخص پوهاند   هيله ک8ې ده.وړ چارې تررسه ک8ي دي او له نورو Tخه يــې هــم پــه دغــه برخــه کــې د ال زيــات کــار 

هـــ ق) کــال پــورې  ۱۰۰۰ي او تــر  (دوهمه دوره د اسالم له ابتداء Tخــه پيلېــ,  پeتو ژبې موقعيت تثبيت ک8ي.کوa´ ک8ی چې تر اسالم دمخه د پeتو ژبې موجوديت او نورو آريايي ژبو تر مــن/ د ې پــه Tلــورو دورو ووېشــلې،په لــوم8ۍ دوره کــې يــې ر پر مهــال يــې د پeــتو اد� دو 
هـــ ق ) کــې پــای  ۱۳۰۰هـ ق ) Tخه پيلې,ي او پــه  (  ۱۰۰۰در�ه دوره له  (   رسې,ي.

خپلــه ه هـــ ق) Tخــه رشوع کېــ,ي. پــه دې اړه پــ T۱۳۰۰لورمــه دوره بيــا لــه (  مومي.
) کــالو ۶۰هـ ق) Tخه رشوع کېــ,ي او د ژبــې د وروســتنيو ( ۱۳۰۰وره له ( Tلورمه دپوهاند حبيبي د پeتو ادبياتو تاريخ د لوم8ي چاپ په رسيــزه کــې داســې لــيکيل: ((    )۱:۱پرمخت¥ او لوړتيا راaيي. (
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کې دپeتو آثــارو کې له اسالم نه مخکې دوره حذف ک8ې ده، `که چې په هغه زمانه د ( پeتو ادب تاريخ) مولــف پوهانــد صــديق هللا رaــت² د اد� دورو پــه وېــش  پوهاند رaتH ²ولې اد� دورې پــه پنqــو دورو وېشــلې دي، چــې پــه دې ډول   کوم Tرک نه دی لhېدلی.
  دي:

  هـ) پورې. ۹۰۰هـ) نه تر ( ۱۰۰اوله دوره له  (
  هـ) پورې.  ۱۳۵۰هـ) نه تر (T۱۲۵۰لورمه دوره له (  هـ) پورې. ۱۲۵۰هـ) نه تر (۱۱۰۰در�ه دوره له (  هـ) پورې. ۱۱۰۰هـ) نه تر ( ۹۰۰دوهمه دوره له (
  )۱۶:۲هـ) نه را په دې خوا.  ( ۱۳۵۰پنqمه دوره له (

پوهنمل نورمحمد غمجن په ( افغان ياد ) کتاب کې ( پــه پeــتو ادبيــاتو کــې د 
اد� HوHو ون�ه او تاريخي سM ) تر رسليک النــدې د پeــتو پــه اد� دورو هــم بحــث 

  دورې يې په Tلورو برخو وېشيل دي.ک8ی او د پeتو اد� 
هـــ ق ) پــورې  ۹۵۰لــوم8ۍ دوره لــه دو�ــې هـــ ق پېــ8ۍ Tخــه پيلېــ,ي تــر (

  رسې,ي.
هـــ ق )   ۱۲۰۰نــې روaــاW نهضــت Tخــه تــر (عهـ ق ) ي ۹۵۰دوهمه دوره له (

  پورې.
افغانســتان بانــدې د انhرېزانــو لــوم8ۍ  رورپسې نوې دوره رشوع کېــ,ي چــې پــ

  حمله يې معيار oUلی شوی دی.
لــه نــې د ثــور عهـــ ش) ي ۱۳۵۷ورپسې معارصه يا اوسن$ دوره را`ي چــې لــه (

  انقالب Tخه پيلې,ي او همداسې دوام کوي.
دوســت شــينواري د پeــتو  يد ( ادب تيورۍ اساسونه) اثــر ليکــوال رسTې8ونکــ

د پeتو د پــانhې پــه توUــه اشــاره شــوې ده، هغــه پــه رaــتيني ډول لــه امMکــروړ رسه لوم8ی پ8او چې په هغه کې د (ملنده پoهو) کتاب او د رسه کوتل کتيبې ته هــم   شلی دی.اد� تاريخ په دوو پ8اوونو وې
  پيلې,ي او مولف همدغه د ليکيل ادب لوم8ی پ8او بويل.
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ح یالندې ترش هفرعي رسليکون هه بايزيد روaان رسه پيلې,ي چې دغدوهم پ8او ل
دورې او ورپسې د ادب نوی پ8او چــې د امــM شــېرعيل خــان لــه وختــه رشوع شــوی، (روaاW مکتب، د رح[ن بابا ســبک، هنــدي ســبک، د هوتکيــانو دوره، نــورې  يشو 

Tېــر کانديــد اکاډمېســن د پeتو اد� دورو د وېش په هکله د نــورو پوهــانو پــه   رشحه شوي دي.
نن ورځ تاريخ پوهانو د دورې او دوران تر من/ تــوپM پــه مرســومي توUــه تثبيــت کــ8ی `ای يې د ( اد� دوران ) اصطالح غوره ک8ې او دليل داسې وړاندې کــوي چــې: (( محمد انور نوميايل هم يــوه طرحــه وړانــدې کــ8ې ده او د اد� دورې د اصــطالح پــر 

  دی)).
ه هغــه کــې ترڅ کې ال د يوې او بلې دورې تر من/ تاريخي بېلوالی نه وي راغلی اما پTخه يې Hول مشخصات توپM ولري، خو دوران داسې حالت ته وايي چې د هغــه پــه زوال درې رسه مرحلې په هغــې کــې رستــه رســېدلې وي او لــه بلــې وروســتن$ دورې دوی دوره هغه بويل چې د يوې پروسې پيدايeــت، انکشــاف او  د مثال په توUه

رصف نوې دورې مخکې تبارز کوي او انکشاف محتويــات يــې د زړې محتويــات نفــې 
  د نوميايل په باور د پeتو ادبياتو لپاره په مجموعي توUه درې دورانه Hاکلی شو  کوي.                

  شفاهي ادبياتو دوراند  – ۱
  د خوشحال د کتبي ادبياتو دوران – ۲
صــديق محمــد د پeتو د اد� دورو د وېش په سلسله کې aــاغيل اکاډمېســن   دوران د معارصو کتبي ادبياتو – ۳

يــې پــه Uوتــه کــ8ي او خپلــه اثار او ليکنې له نظره تېر ک8ي، aې او نيم8hي خــواوې aه ډول Tې8لې او په دغه برخه کې يې د Hولــو هغــو اد� تــاريخ ليکونکــو او ليکوالــو دورې Tنhه Hاکل کېدای يش) تر رسليک الندې مقاله کې اړونده موضــوع پــه خــورا خپــل اثــر (د Tې8نــې بنســ�ونه او ډولونــه) کــې ( د پeــتو د اد� تــاريخ ه روهي هم پــ
هغو ادبپوهانو د پام وړ وUر`ي چې هغوی د اد� تاريخ ذا^ او داخــيل نورمونــو تــه ک8ي دي او وييل يې دي چې: په لوم8ۍ طرحه Hينhار نه کــوم aــايي دغــه طرحــه د نظريه يې هم ور زياته ک8ې او د پeتو اد� دورو په اړه يې دوه ډولــه طرحــې وړانــدې 
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  دوهمه طرحه د اد� دورو له Hولنيزو رشايطو رسه په پام کې نييس.  .اعتبار ورکوي
  :لومۍ طرحه

) ۷په دې طرحه کې د پeتو اد� دورې د ژانرونو لــه پلــوه پــه اوو( استاد روهي
  :دورو وېيش لکه

لرغونې سندرې: دا سندرې د خپلو شکيل او موضوعي خصوصياتو له نظــره لــه 
لکه د دغــې  ،پاستورال شعر يعنې د شپنو سندرې، که Tه هم جامع نوم نه دی  يې وبولو. په لويدي/ کې داډول سندرې د پاستورال شعر په نامه هم يادوي.ســندرو ادامــه  وه والی لــري او کېــدای يش د ه[غــلرغونو اريايي سندرو رسه ډېر ورت

ــولنيزې  H ــوده، خــو د ــ�ه درل ــم ون ــانو ه U ــې رييشــ ــو ک ــه جوړول دلته دا خربه بايد په ياد ولــرو چــې اد� دورې د پاچاهــانو د دورو پــه شــان نــه   پلوه په هغه کې د شپني او کليوايل ژوند انعکاس ليدل کې,ي.سايکالوج$ له دورې د ســندرو پ
بلکې ډېر `له يوه ال پای تــه نــه وي رســېدلې  ،دي چې يوه ختمه يش بله رشوع يش

  چې بله دوره هم پيل يش.
اســاس  رلري. د السته راغلــو معلومــاتو پــدوهمه دوره د قصيدې له ژانر رسه اړه    په پeتو کې قصيده په پنqمه هجري پې8ۍ کې له اريايي ژوندانه  پيلې,ي. 

پeتو کې رواج مومي،(عيل رسور لودي) شيخ عيسی مشوا�ی او نورو د پeتو د غــزل د ا¤ې پې8ۍ په دوران کې د اکرب زمينداوري په شــعر رسه د غــزل ژانــر پــه  – ۳
را`ي ،له دې وروسته غزل تر ننه پورې د شعر تر Hولــو مهــم ژانــر پــاتې  په پيالمه کې

  شوی دی.
  مثنوي ژانر رامن/ ته شو .همدارنhه پــه ا¤ــه پېــ8ۍ کــې د داســتاW او ديــالکتيکي صــنفونو لپــاره د  – ۴
  ورپسې په نهمه هجري پې8ۍ کې د رباعي لوم8ۍ بېلhې په نظر را`ي. – ۵
خمس، مســدس او نــور شــعري ډولونــه رامــن/ تــه د روaانيانو په دوره کې م – ۶

  شول او د خوشحال خ�ک په اشعارو کې د کالسيک شعر Hول ژانرونه بشپ8 شول.
  ناول، لن�ې کيسې او نور ژانرونه رامن/ ته شول.ـ په شلمه ميالدي پې8ۍ کې پــه پeــتو ادبيــاتو کــې آزاد شــعر، ســپ² شــعر،  ۷
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  دوهمه طرحه:
  د ذا^ او داخيل انکشاف له بهM رسه سمون لري.جوړaتونو او همدارنhه د ادب هره دوره بيا په پ8اوونو وېشل کې,ي. دغه دورې له تاريخي، Hــولنيز ، اقتصــادي   وېشل کې,ي. پخوان$ دوره، منqن$ دوره او اوسن$ دوره .وايــي: ((زمــا پــه عقيــده د پeــتو اد� تــاريخ پــه دريــو عمــده دورو  استاد روهي

  ظهور او پاTون پورې رسې,ي.په اد� تاريخ کې دغه دوره لــه امMکــروړ Tخــه پيلېــ,ي او بيــا د مياروaــان تــر   ميالدي پې8ۍ پورې دوام کوي.پخوان$ دوره چې پــه هغــې کــې قبيلــوي نظــام مســلط aــکاري تــر شپاړســمې 
ميالدي پې8ۍ Tخه تر شــلمې مــيالدي پېــ8ۍ منqن$ اد� دوره له شپاړسمې 

  پورې دوام کوي.
  )۶۲:۳اوسن$ دوره له شلمې ميالدي پې8ۍ Tخه رشوع کې,ي.    (

ثرپــه ادپeتو ادبياتو تاريخ ليکــوال aــاغيل Tې8نپــوه عبدالواجــد واجــدد خپــل 
لوم8ي Tپرکي کې د پeتو اد� دورو ته يوه لن�ه کتنه ک8ې او د نورو ليکوالو په Tېر 

ر هر اړخيز بحث وروسته ليکيل ((`ينو ادبپوهانو اد� دورې د ژانرونــو لــه پلــوه يې ت
  )۱۰:۷په اوو دورو وېشيل ))  (

کــې د  ثــراخپل ه دپeتو ادبياتو تاريخ ددويم Hوک ليکوال زملي هېوادمل هم پ
پeتو د اد� دورو په ل8 کې ليکي چې لوم8ۍ دوره له دوهمــې هجــري پېــ8ۍ Tخــه 

جري پېــ8ۍ ترپايــه آن  د يوولســمې تــر لوم8يوپــورې دوام کــوي. ,ي او دلسمې هېيلپ
)۲۴:۱۰(  

د اد� دورو د وېــش پــه برخــه کــې د نــورو ليکوالــو تــر Tنــ¥ د ادبپــوهنې اثــر 
ليکوال  aاغيل رسTې8ونکي سيدمحي الدين هاشمي بيــا داســې لــيکيل: (( د ادب 

دی او د اد�  تاريخ په ليکنه کې د اد� دورو تشخيص او Hاکل له ســتونزو ډک کــار
  مؤرخ زياته پاملرنه او ک8او غواړي.

د اد� دورو وېش لپاره کوم Hاکلی معيار نه شته او د بېال بېلــو ژبــو اد� تــاريخ 
  ليکونکو په دغه برخه کې `ان8hي، `ان8hي معيارونه کارويل دي.
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شتوايل يو ســرت ه يو Hاکيل معيار د ن د اد� دورو د وېش په برخه کې تر ډېره د
توUه وده مومي. د هغه د انکشاف په دوران کــې يــو بــل قــوي اد� جريــان رامنqتــه ته خوشې کوي. کله کله د يو اد� جريــان ريeــې ډېــرې پخــوان$ وي، پــه تــدرېجي سان$ رسه خپل `ــای نــوي اد� جريــان ادی، چې `ينې اد� جريانونه په  علت دا

  نqه والړ يش.يش او يا له م
نو کــې د په لويديqه ن8ۍ، پــه `ــان8hي توUــه د انhرېــزي ژبــې پــه اد� تــاريخو   کله کله رشايط بدل وي خو اد� عنعنه ال پر `ای وي.سيايس رژيم رسه رامنqته يش او د هغه له سقوط رسه سم بې له `نــ�ه محــوه يش، لن�ه دا چې اد� مکتبونــه، اد� ¤ــايالت اکــµه داســې نــه دي چــې لــه کــوم 
پې8يو په نوم نومول کې,ي، لکه د پنqلسمې پې8ۍ ادبيات، د اتلسمې پېــ8ۍ ادبيــات په نامه يادې,ي، لکه د چارس عرص، د سپنرس عرصــ او داســې نــور او يــا اد� دورې د اد� دورې Hاکلو يو معيار دا دی چې هره دوره يا عرص د يو نامتو ليکوال او ادب پوه 

  او داسې نور.
يې بيا د مسلطو فلسفي نظريو او د اد� مکتبونــو پــه نــوم نومــوي `ينې وخت 

زمون, په ادبياتو کې د اد� دورو په وېش او Hاکنه کې هم دغه ستونزه موجــوده   لکه د کالسيزم عرص، د رومانيېزم عرص او نور.
  ده.

تاريخ په نومونو کــوم اثــار ليکــل شــوي دي په پeتو او دري ژبو چې د ادبياتو د 
ليکواالنو يې پرته له دې چــې ادب کــې د فــورم او محتــوا د کمــي او کيفــي بــدلون د 

خپلې خوaــې  له، ييسـادب د ودې او انکشاف جريان او د هغه عوامل په پام کې ون
او ذوق رسه سم يې د اد� دورې وېش په عنعنوي توUه ک8ی دی، چا يــې پــه هېــواد 

جريــانونو او مکتبونــو او د هغــه پــه راس کــې د نوميــاليو اديبــانو پــه نــوم اد� دورې خپرېــدو او `ينــو بيــا د ســيايس نظــامونو د بــدلون، اوaــتون او `ينــې نــورو د اد� رنيو يرغلhرو د تاړاکونو او چا د کورنيو شخ8و او اشخاصو تر مــن/ د ســيايس واک د به
له ترشېح او روaانولو رسه مرسته نه يش کــولی. د اد� تــاريخ ليکــوال بايــد د هــرې بېلولو الرې يې هې�کله هم د يوې ژبې د ادبياتو د ودې او انکشــاف د تــاريخي ســM پــورتن$ وېشــنه او  د اد� دورو د Hــاکلو او وېشلې او Hاکيل دي. بايد ووايو چې دغــه 
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دورې د خلکو له Hــولنيز، دينــي، مــذهبي او ســيايس عقايــدو تــاريخي Hــولنيزو 
نhونو او تحريکونو يا اد� مکتبونو او جريــانونو پــه هکلــه ح هر اړخيز معلومات ولري ترTو د اد� تاريخ دورې په سمه او مطلوبه توUه وHاکلی يــا االتو او پېeو د اد� غو̀ر

د پeتو د اد� دورو د وېش په هکله له پورته يادو ليکوالو Tخه نورو هم په دې   )۴۶:۸ووېشالی يش. (
زمانظر  و مناسبه الر نه يش پيدا کولی.نيم8hې oUي او دی په خپله هم ورته د حل يهغه نظريه ردوم چې په اړونده برخه کې د پخوانيو ليکواالنو او ادبپوهانو ک8ې ه�ــې وړاندې ک8ې چې د هر چا طرحه او نظريه د قدر وړ او زه ورته په احرتام قايل يم، خــو د پام وړ کار ک8ی او لــه خپلــې پــوهې رسه ســم يــې خپلــه طرحــه او نظريــه برخه کې 

او وړانديز دادی چــې دپeــتوداد� دورو د وېــش لپــاره  د اړونــدو وزارتونــو او اداروپــه 
يو اوږده بحث وروسته يوه Hوملنلې پرېک8ه وک8ي او په ترتيــب رسه (لرغــونې ،منqنــې تــر متخصصينو يوه �Uه علمي کمې�ه جوړه يش ،دتېرو ه�وپه پام کې نيولو رسه دې کچه دې د حل پــه موخــه د بېالبېلــو وړ ادبپوهــانو،ليکواالنواو دباصــالحيته مســلکي 

در�ــه اد�  مــه اد� دوره،هاو اوسن$ اد� دورې)دې ،دپeتولوم8ۍ اد� دوره،دو  ترTو په اړونده برخه کې اختالف پــاتې  دوره او Tلورمه اد� دوره په نومونو و نوموي،
  نه يش.

   :پايله
  ېتوب رسه يې هې� Tوک هم نه يش حلولی.`لويې ننhونې موجودې دي چې په يواTې8ونکو په يوه خوله ستونزمن او له ک8اوه ډک کار بللی،رaتيا هم په دغه برخــه کــې د پeــتو ژبــې د اد� دورو د وېــش خــربه لکــه Tنhــه چــې Hولــو ادبپوهــانو او  

پيلــه تــر اوســه پــورې  له چــې لــهئزما په نظــر د پeــتو د اد� دورو د وېــش مســ ينی او ســرت المــل يــې د `ننhــوونکې او د يــوې معــ[ پــه بoــه الينحــل پــاتې ده، يــوا يې د خپلې پوهې وړتيا، طرحې او نظريې په وړاندې کولو رسه خپلې ه�ې ســمې او ېتوب رسه په دغه برخه کې کــار کــول دي، چــې هــر يــو `ادبپوهانو او Tې8ونکو په يوا
ددې Tې8نې په دوران کې دې پــايلې تــه ورســېدم ،کــه چېــرې د پeــتو د اد�   دي.د نورو يې نيم8hې بليل 

دورو د وېش په برخه کــې د ادبپوهــانو، ليکواالنــو او د اکــاډميکو ادارو لکــه لــوړو زده 
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ک8و وزارت، د پوهنتونــو او فرهنhــي چــارو اړونــدو متخصصــينو يــوه Uــ�ه علمــي 
شوې وای، له يو اوږد او هــر اړخيــز بحــث وروســته  د تېــرو نيم8hتيــاوو پــه پــوره ناسته 

کېدو به يې يوه غوTه او د منلو وړ پرېک8ه ک8ې وای، ترTو په راتلونکي کــې هېچــا تــه 
له Uونhه، نيمhــ8ې او ســتونزمنه نــه وای او هغــه داســې ئهم د اد� دورو د وېش مس

نــې: لــوم8ۍ عليکنــو کــې غوaــتنه کــ8ې، يوای لکه زياترو Tې8ونکو چې يې په خپلــو 
مـــه اد� دوره، در�ـــه اد� دوره، Tلورمـــه اد� دوره او همداســـې هاد� دوره، دو 

ې پــه `د پeتو ژبې د اد� دورو د وېش اختالف يوا .يش ورپسې نورې دورې راتالی
نــې د بلــې نــوې دورې پــه مــن/ تــه راتلــو رسه عمنqنــ$ او اوســن$ دوره کــې دی، ي

نه پاتې کې,ي او اوسن$ هم خپل نــوم لــه الســه ورکــوي، نــو غــور ه  منqن$، منqن$
بلکې د راتلونکي لپاره يو معيــاري  ،نه خلو خربه دا ده چې په تللو اوبو پسې بېل را وا

ان�ول په پام کې ونيسو چې وروسته په کې نيم8hتيــاوې رامنqتــه نــه يش.پــه ترتيــب 
اد� دوره او Tلورمــه اد� دوره )  مه اد� دوره، در�ههرسه ( لوم8ۍ اد� دوره، دو 

نومونه ورته وHاکلی يش او د Hولو له خوا ومنل يش ، د خپراوي په موخه يــې لــه بــېال 
بېلو الرو خپلې ه�ې 8Uندۍ ک8و تر Tو Hول په دې باوري کــ8و چــې د پeــتو د اد� 

 `ای او Hولو ته د منلو وړ `که دی، که چېرې د وخت پر دورو اوسنی وېش د پام وړ،
په تېرېدو رسه نورې اد� دورې من/ ته را`ي، د نوم ايeــودلو پــه برخــه کــې بــه يــې 

  ستونزه نه وي.
   :مناقشه

پeتو ادبياتو د اد� دورو د وېش په برخه کې بېال بېلو ادبپوهانو او Tې8ونکــو  د
دخپل وس برابر او دخپلې پوهې پر بنس� له پيله تر اوسه پورې نه ست8ې کېــدونکې 

هــر کــار  خپــل `ــای دقــدر وړ ده،ه چې د هريو ه�ــه پــ او کوي يې، هلې `لې ک8ي
ېتــوب رسه تــر رسه يش د خوبيــو تــر Tنــ¥ بــه `ينــې خــام$ `چې لوم8نی او په يوا

ه�و په خوا کې يې هيله aودلې او له راتلونکي نسل Tخه يې غوaتي چې د يــادې دپeتو د اد� دورو د وېش په مسله کې چې کومو ليکواالنــو کــار کــ8ی دخپلــو   خامخا وررسه ملې وي.
موضوع په اړه دې الزياتې ه�ې وک8ي،ترTومخکن$ نيم8hتياوې پــوره اودپeــتواد� 
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ېج وړانــدې کــ8ي چــې دورو د وېش په برخه کې دې يو داسې منلی او بشپ8سک
  .اته دمنلووړ وي او �Uه ترې واخيلهر چ

ــتو د eــې  پ ــوه چ ــده ش ــايلو TرUن ــه پ ــې ل ــنيزجاج د Tې8ن د اد� دورو د وېش
 خپــل وخــت ادبيــاتو تــه کــ8ې، پخوانيوليکواالنو دغه وېشنه دخپلې پوهې له مخې د

دل کې هې� ډول ک8کېچ `که نه ليه چې دمنqن$ او اوسن$ دورې د Hاکنې په اړه پ
کې,ي چې تر منqن$ مخکې لرغونې دوره او تر منqن$ وروســته بيــا معــارصې دورې 
شتون درلود،خو دغه اختالف هغه وخت راپيدا شــو چــې داوســن$ دورې پــه هکلــه د 
خلکو پاملرنه دې ته شوه چې دغه وروست$ دوره به ترکومه معارصه oUل کېــ,ي اوکــه 

  ؟يــ,ي بايــد کــوم نــوم ورکــ8ل يش چېرې له اوسن$ دورې وروســته بلــه اد� دوره پيل
اوکه چېرې د Tلورمې اد� دورې په نوم ونومول يش نو تېرې منqن$ او معارصې ته 

  به کوم نوم غوره وي؟
له يې ک8کېچنــه کــ8ې اوهې�ــوک ئهمداده چې دپeتو د اد� دورو د وېش مس

ار که پ ېتوب رسه زړه نه aه کوي چې په دغه برخه کې اقدام وک8ي،`هم اوس په يوا
ده چې دپeتوداد� دورو د وېش لپاره  دباصالحيته مســلکي متخصصــينو يــوه Uــ�ه 

  .علمي کمې�ه جوړه يش او دغه اختالف پای  ومومي
  :وړانديزونه

ــه  -۱ ــه جــوړه او دغ ــوه علمــي کمې� ــاره دې ي ــش لپ   موضوع دې حل ک8ي.د پeــتو د اد� دورو د وې
وزارتونــه ډېــر جــدي کــار و ددغسې علمي موضوعاتو په برخه کې بايد اړوند  -۲
  .ک8ي

پeتو ادبپوهانو اوليکواالنوتــه مــې وړانــديزدی چــې اد� اختالفــات د خپلــو -۳ 
  .پوهو پر م� حل ک8ي

  :خذونهأ م
، پېeــور، دانــش خپرندويــه Hولنــه ،دپeــتوادبياتو تــاريخی، عبــدالح حبيبي، -۱
  ملریز کال.  ۱۳۸۴
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ملریــز  ۱۳۹۱، مومندخپرندويه Hولنــه، دپeتوادب تاريخ، صديق هللا رaت²، -۲
  کال. 

، دانــش خپرندويــه Hولنــه، دTې8نــې بنســ�ونه اوډولونــه، محمدصديق روهي، -۳
  ملریز کال.  ۱۳۸۹کابل، 

 ۱۳۸۹، کابــل، مومندخپرندويــه Hولنــه، پeــتو ادب تــاريخ، زېورالــدين زېــور، -۴
  ملریز کال. 

، جــالل مومندخپرندويــه Hولنــه ،پeتواصطالحي قــاموس د، زېورالدين زېور، -۵
  ملریز کال.  ۱۳۹۵اباد، 

، همــدردکتابپلورنqی، دپeــتوادب تــاريخ (کــره کتنــه)، عبدالقيوم مشوا�ی، -۶
  ملریز کال.  ۱۳۸۹جالل اباد، 

، پېeــور، مــيهن خپرندويــه Hولنــه، دپeــتو ادبياتوتــاريخ، عبدالواجــد واجــد، -۷
  ملریز کال.  ۱۳۹۵
 ۱۳۹۴، کابــل، ميهن خپرندويه Hولنــه، ادبپوهنه، الدين یمحسید هاشمي، -۸

  ملریز کال. 
، کابل، ميهن خپرندويه Hولنه، ادبپوهنې Tانhې، الدين یمحسید هاشمي، -۹
  ملریز کال.  ۱۳۹۳

، پېeــور، دانــش خپرندويــه Hولنــه ، ادبياتو تــاريخ پeتو د ،زملی هېوادمل، -۱۰
  ملریز کال.  ۱۳۷۹
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  پوهنیار یحیا ه5ی

 
 ویدي رسدودونه او افغا* مدنیت

  
 رسیزه:
رین خلکــو تــاریخي دوره لــه ویــدي رسودونــو رسه پیــل کې,ي.دغــه تــاریخي آ د 

ریایي وUــ8و د فکرونــو، بــاورونو، د ژوندانــه ډول او همــداراز لــه افغانســتان آ رسچینه د 
 Wه د لرغوUولیزه توH خه د هغوی د ک�وال$ او پهT ریــايي مــدنیت پــه اړه معلومــات آ

 کې مــن/ افغانستانپه  چې رسودونه د برهمنانو مذهبي کتاب دى وړاندې کوي.یاد
لــو مهــالونو ېالبېب .ويدي رسودونه پری دیاو بيا په هندوستان کې بشپ8 شو  یته راغل

توگــه لــه يــوې خــولې بلــې تــه اولــه يــوه نســله بــل تــه را  $ترتيب شوي دي او په گ8نــ
  .لي,ديدىل دي

کالــه وړانــدې را پیــل او د  ۳۰۰۰میالد Tخه کابو  لهفرهنhي نظریاتو مجموعه ده او د ویدا رسودونه د آریایي پوهانو او ریشــیانو د مــذهبي، تــاریخي، جغرافیــوي او  د هېــواد د زرUونــو کلونــو تــاریخ او پېژنــدلیک وړانــدې  یپeــتون قــوم او د هغــو 
او له یادولو وروسته یې سینه پر سينه یوبل ته تر هغه پورې لېــ,دويل، Tــو چــې قلــم کوي.آریایي قبایلو دغه رسودونه له زرUونو کلونو راهیسې په خپلو کورونــو کــې ویــيل 

  .ول او د کتاب بoه یې غوره ک8هولیکل، ثبت ش
یې رسه سمه ک8ه، رصف، نحوه او Uرامر یې ورته ترتیب ک8ل، نوم یې پرې سمه کــ8ای پا�يoي چې د اHک د سیمې مشهور عاz  او د ویدي ژبې پوهاند و، ویــدي ژبــه 

اریخ حــافظې رې� کېeود.بیا وروسته دغه نوم شهرت وموند او د تکنې سانسعشوي ی

 



  ویدي رسودونه او...

١٠٢ 
 

نــا یــې اتــه ع(نحویات) نومې,ي، چې اته برخې لري او اشته ادهیای ورته وايي چــې ماو پوهانو ژباړيل دي.د هغــه مشــهور اثــر  هaودل شوې ده.د پا�يoي اثار اوس هم شتته وسپارل شــو.د نومــوړي د ژوندانــه زمانــه لــه مــیالده درې ســوه کالــه وړانــدې 
  ).۱۳۷۸:۱۴ویناوې ده.(حبیبي، 

رې� ژبه د هند په ش[يل برخو کې ویل کېدله چې وروســته د دې ژبــې کنسسا
نــورو Tــانhو یــا د پراکرې�ونــو فرعــي ژبــې او 8Uدودونــه دي غــالبې شــوې او دا ژبــه د 
ــادو عاملــانو اې د علــم لپــاره `ــان8hې او د پوهــانو او مــذهبي مرشــانو او خلکــو پــه مــن/ کــې `یوا ــي چــې ی ــاتې شــوه.`ېنې پوهــان واي ـانو د محــدوده پ سپې�لتوب له امله نه غوaتل چې عوام او هر Tــوک دغــه ژبــه زده کــ8ي، نــو `کــه د و مــذهبي مرشـ

، ، چې پکتیانله پایلې Tخه aکاريد ویدا د لرغوW او تاریخي اثر د مطالعې   کتابونو په من/ کې ژوندۍ او د عوامو تر من/ نه ویل کېدله.
او په خ�ه آریایان دي.دغه قوم له  ، پکت او پeت د پeتون قوم نومونه ديپکتیکایان کابــل، غــور او هــرات Tخــه تــر  لــهبخدي او بلهیکا Tخه د آریایي مهاجرت په ل8 کې 

رې� کد ن8یوالو منل شوو علمي Tې8نو په ر�ا کې ثابته شوې چې پeتو او سانســ  .ژوند کوياو تر اوسه په دغه پراخه سمه کې  یه شو سنده مېشت رې� رسه کک8ۍ بلل کې,ي.که د پeتو ژبې Uرامري قواعد، کلمې او غ,ونــه لــه سانســرې� تــرمن/ پeــتو د اتصــال او پیوســتون کستا او سانســرسه ن,دې اړیکې لري او د او 
رې� رسه پخې اړیکــې کپرتله يش، نو دا به هر چا ته TرUنده يش چې پeتو او سانس

  ).۱۳۷۸:۱۵رسه خویندې oUل دي.(حبیبي،  هلري او دواړ 
نې موخه:ېد �  

السته راوړنه دا ده چې د ژبو په بدلونونو کې د قانو¬نــدۍ او نظــم aــوونه کــوي، لــه او لویــه ته شوې.د ژبو د تاریخي مطــالعې اهمیــت  اصول او ک8ندالرې وړاند او رامن/پې8ۍ کې د ن8ۍ د ډېرو پوهانو پاملرنه ور واوaته او په دې برخه کــې ډېــری قــوانین، تاریخي ژبپوهنه د ژبپوهنې د علم یوه په زړه پورې Tانhــه ده چــې پــه نولســمه 
تاریخي توUه د ن8ۍ د و8Uو د بېالبېلو توکمونو کره او علمي پېژاند تــه د رســیدو ه�ــه 8نې په Hولیز ډول علمي بoه غــوره کــوي او لــه بلــې خــوا پــه ېنې رسه ژبن$ Tو دې aو 

ه افغانســتان کــې دغــه مضــمون د پوهنتونونــو د ژبــو اوده.په داسې حال کې چې پــ
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ادبیاتو په پوهنqیو کې د لېسانس او ماس�رۍ په کچه تدریســ,ي، خــو تــر دې  
تــه شــوي.دا کــار د دې المــل شــوی  8نې نه دي رامن/ېکې وړ اثار او اړینې Tه دمه پ

وال لوســتونکي اړینــو تحصــیيل ه نکي او مینــو چې د یادې برخــې اســتادان، زده کــو 
8نــې تــررسه او �Uــور ېد ډکونې په موخه په کار ده د هېواد ژبپوهــان نــوې او اړینــې Tاوعلمي توکو ته په الس ريس کې محدود پاتې يش.د یادې علمي او تحصیيل تشــې 

بحث لري، دا ده، چــې د یــادې  هاړ  کتاب او د هغې د فرهنhي او تاریخي اهمیت په8نیــزې مقــالې موخــه هــم چــې د اوســتا ژبــې او ېته ک8ي.زما د دې وړې T اثار رامن/
  یې را رسه مرسته ک8ې وي.او تحصیيل برخې په پراختیا او په دې الر کې د شتو ستونزو  په راکمونــه کــې  يعلم
نې میتود:ېد �  

او لــه  هکتــابتوW دترشیحي دی، د Tې8نې بoه د یادې موضوع د Tی8نې میتود 
مقالې په لیکنه کې کومې سیمې تــه ســفر نــه دی شــوی، پــه عمــيل توUــه د توکــو د ورتــه شــوې ده.د دغــې Tی8نیــزې کــې د ماخــذ پــه توUــه �Uــه په منظمو اصيل اثارو پ

کــې د ژبنیــو توپیرونــو پــه ه راغون�ونې لپاره لیدنې او مرکې نه دي تررسه شوې او نه پ
شل شوي او ډک شــوي او پرتلــه شــوي دي.د دغــې مقــالې پــه ېموخه کوم لېستونه و  بتوW اثارو او کتابونو ته اړتیا وه.او تر ډېره `ایــه مــو د ژبپوهــانو ې کتا`کeنه کې یوا

  :د ویدي رسودونو ژبه  -۱  توUه ترې �Uه پورته شوې ده.هغه اثار چې له یادې موضوع رسه یې سمون درلود، کتيل او د منظمــو ماخــذونو پــه 
ویدي ژبه د TلورUونو ویدايي ( ریhویدا، سامو ویدا، اتهر ویــدا  او ویجــور ویــدا) 

هغــو اریــايي قبــایلو رسه د ســپتا ســیدو یــا د اوو ســیندونو  لــهکتابونو ژبه ده.دغه ژبه 
سانسکری� رسه د کل[تو او `ینو غ,ونو د �U موجودیــت لــه اړخــه نــ,دې ده.هنــدي جرت د دوی لــه خــوا شــوی دی.ویــدي ژبــه لــه درلــود.د اریــايي قومونــو لــوم8ی مهــاهېواد ته راوړل شوه چې له خپلــو نــورو قومونــو رسه یــې د خــزر ســیند تــر غــاړو ژونــد 

نې اندو اریايي چې د اریک ژبې یــوه Tانhــه ده او `ینــې وخــت د اریــايي پــه عژبې ی
نامه هم یاده شوې، د هغو لرغونو هندیانو ژبه ده چې له اریايي نیکونو رسه یــو `ــای 

یي کې له نــورو انــدو اروپــايي قومونــو Tخــهمې زریزې په نی[هر مېالد وړاندې د دو ت
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مخه ک8ه.اریایان په اریانا او مرکزي اسیا کې پاتې شول، خو اندواریایان د افغانستان ترمن/ د ش[ل په پراخه سیمه کې  پراته وو، و کوچیــدل او بــاخرت تــه یــې  سمندرUي او تــورې ســمندرUيجــال شــول او لــه خپــل پــالرH WــاHو� Tخــه چــې د ارال 
ریــن آ سیمو تــه ورســیدل او `ــانونو تــه یــې   )saptaSindhuله الرې  د اوو سیندونو(

پــاتې وه، پــه اتلســمې پېــ8ۍ کــې  یــا د  ویل.دغه ژبه تر ډېــره وختــه ناپېژنــدل شــوې
رې�، کوoUله.نوموړي Tه موده وروسته  یوه وینا واوروله چې په هغې کې یې د سانســژبې جوړaت او لغتونو ته متوجه شو، په لوم8یو کــې یــې دغــه ژبــه د آریــايي ژبــو مــور رې� ک) ز کلونو په ل8 کــې انhلیيســ قــايض رسویلــیم جــونز د سانســ۱۷۹۴ -۱۷۴۶(  Wنــده یــې کــ8ه چــې یوناUرT انه کــ8 اوaون رو�U /او التیني او `ینو نورو ژبو تر من

په پېژندلو کې مرســته وکــ8ه او ن8یــوال شــهرت تــه ورســید.د هندوســتان هېــواد اوس دي.د جونز دغه نظر د سانرسې� ژبــې  يته شو  دغه ژبې له یوې مورینې Tخه رامن/
aوونqیو کې یې هم په تعلیمي نصاب کې شامله ک8ې ده.خــو د ویونکــو شــمېر یــې وي او د دغــه هېــواد پــه `ینــو ترویج په اړه ه�ې کد رې� د زده ک8ې کمهال د سانس

رسه ډېره ن,دې خپلوي لري او رسه له دې چې په نســخو کــې یــې را وروســته لیکنــې رې� ژبــې کتنه اHکل شوی دی.ویــدايي متــون لــه کالســیکې سانســ ۱۴۰۰۰ې `یوا
  ).۱۳۹۲: ۱۵رې�ونه دي (اورم8،کTانhې نورې ژبې چې لرغونتیا لري، هغه پراي ژبو کورن$ تر Hولو لرغوW اثار oUل کې,ي.د هندي شوې دي، بیا هم د اندو اروپاي

نې بیا جوړه شوې، سمه شوې oUي او `ینې یې د ( سامس Uرتا) عانhلیيس په بoه یرې� د لغت په اړه بېالبېل نظریات موجــود دي، Tــوک یــې د اوســن$ کد سانس
د ژبپوهانو په اند هغه ژبه ده چــې د لرغونــو  اً الحصخو اص ؛نا oUيعه ک8ې) په م(جوړ 

د پا�يoي په زیار سمه ک8ای شوې ده.دغې ژبې ته یې د (دې وا با Uا) ژبه هــم ویلــې هندیانو په واسېله د ویدايي ژبې د ثبات او پایeت او دغې ژبې ته د تقدس په موخه 
ژبې رسه ډېر ن,دېوالی لري.پا�يoي رسبېره په دې چې د خپــل عرصــ یــو ژبپــوه وه، د ژبه له اوستا رسه هم مهاله وه.نو لــه دغــې خــور  نا لري.دغهعچې ( د خدایانو ژبې) م

و لــه ویدي ژبې قواعد چې د (اaته ادهیايي) په اثر کــې توضــیح کــ8ي وو، د هنــدواننو `کــه د پــا�يoي د  ،هندوییزم یو aه مال هم و چې د مهاريش لقب یې خپل ک8ی و
  ).  ۱۳۲:۱۳۵۴خوا و منل شول او پيل شول (دوست،
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، يلــر  هغ,ونــ ۴۸اړخ Tخه aي خواته لیکــل کېــ,ي او  کی® رې� ژبه  لهکسانس   توري واول یا خپلواک اوازونه دي.  ۱۳چې له دې جملې Tخه یې 
۱-۱ Kژبنی دری Mد ویدي او سانس,رې:  

ق.م پــورې دوام  ۳۳۱ق م  Tخــه  تــر  ۱۴۰۰لري.د اندو اریايي ژبو پخوان$ دوره لــه اریايي ژبــې هــم لکــه د  اریــاW ډلــې پــه Tېــر د تحــول درې جــال پ8اوونــه اندو 
) کې چې hRg-vedaويدا (ویدايي دورو اد� ژبه را`ي او ډېره پخوان$ بoه یې په ریرې� را`ــي. پــه دغــه دوره کــې د TلورUونــو ککوي.پــه دغــه دوره کــې ویــدا او سانســ
قبــل ده.ریhویدا له Uــاتونو رسه چــې د اوســتا زړه برخــه ده هممهالــه ده.پــه Tلورمــه مــه زریــزه کــې اHکــل شــوی، د تشــخیص وړ هتــدوین یــې تــر میالنــد وړانــدې پــه دو 

رې� یــا کیالد وړاندې پې8ۍ کې پا�يoي د ویدا ژبې لپاره Uرامر تدوین ک8 او سانسامل   ).۱۳۷۹:۷۳نوم پرې Uېeود( ارانسکي، سمه ک8ای شوې ژبه یې
ق.م  ۳۳۱رې� دوره هم ورته وايــي لــه کاریايي ژبو منqن$ دوره چې د پراو د اند
د اســالم د مقــدس دیــن تــر راتhــه پــورې دوام کوي.پــه دغــه دوره کــې او Tخه پیــل 

) د خپل وخت اد� ژبــه Prakrtaرې� (کرې�، پايل او Uندهاري شاملې دي.پراکپرا
رې� تــر Hولــو لرغــونې بېلhــه کنا ده.د پراعرې� ژبه کې د بېل شوې په مکوه په سانس

ژبــه  هندوستان غeتيل پاچا اشوکا Tخه راپاتې شوې ده.پــايل لهچې تر السه شوې 
رې� ژبې خور بلل شوې ده.دغه ژبــه د هنــد د کهم په لرغوW هند کې دود وه، د پرا

کالســیکې  لــهنــا ورکوي.عد ســپې�لې لیکنــې م سیمې د بودایانو ژبه وه.لغتاً  ېيلهس
رې� رسه معارصه oUل کې,ي.پــايل د نــورو هنــدي ژبــو پــه پرتلــه لــه لرغــونې کسانسې

دي.دغه ژبه پــه یــوه `ــان8hي ډول الفبــا لیکــل  مورینې Tخه ډېرې `ان8hنې ساتيل
رې�ونــو لــه کژبــه د پرا رې� له الفبا رسه ورته والی لري.Uنــدهاريکشوې چې د سانس

 الویدیqو لهجو Tخه oUل کې,ي چې په یوه مهال کې يې په لرغــونې Uنــدهار ش[ل 
رې� ککې ویونکي درلودل.د Tې8ونکو په اند کیدای يش، دغه ژبه لــه ویــدايي سانســ

یا دغې ژبې ته له کومې بلې ن,دې ژبې مشتق شوې وي.د Uندهاري ژبې کتیبې پــه 
ره یې له خروشتي لیــک شتي لیک دي نو ویلی شو، چې د دغې ژبې د لیکلو لپاو خر 

  ).T۱۳۹۲:۱۳خه �Uه پورته کوله (اورم8،
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همداراز د دغو ژبو معارصه دوره د اسالم د مقدس دین لــه راتــ¥ Tخــه پيــل او 
.د دغــه Uــروپ Tــانhې چــې ديکې د ش[يل هند او پاکستان ډېــری ژبــې شــاملې ژبــې شــاملې دي.پــه دغــه Uــروپ Uجرا^، مرا^، آري، اسامي، سينhايل او نيپايل هنــدي، ســندي، اردو، بنhــايل، پنجــا�، ,ي.پــه دغــه دوره کــې qېتر اوســه پــورې غ Uو ترمن/ دود دي او تــر اوســه داســې وېشــنه او ډلبنــدي 8 شمېر یې ډېر دی د ډېرو و

تان په معمويل 8Uدودونو مبتني وي، نه ده تررسه شوې.هندي او چې د هند او پاکس
د پاکستان جمهوریت رسمي ژبه ده.د هندي ژبې نورې لهجې لکه بنhايل، اسامي، اردو ژبې د دغو هېوادونو رسمي او تحریري ژبې دي.هندي د هند جمهوریت او اردو 

  ه شهرت لري.هي، Uجرا^، سندهي، پنجا�، کشمیري او نیپايل Haاوریا، مرا
د هندي ژبو Tانhه ډېر لرغونی اد� تاریخ لري او د اد� اثارو یوه ډېــره اړینــه 

� ژبې پــورې اړونــدې,ي چــې اوس هــم د هنــد یــوه پراخــه اد� او ېرکبرخه په سانس
نکي تخنیــک و هنې اړوند دی، له یوه اسايس او هېeو Uرامر کې چې د ترشیحي ژبپو رې� ژبې د ژبپوهانو پاملرنه `ان ته راړولې ده.د پــا�يoي پــه کمذهبي ژبه ده.د سانس

  )۱۳۹۴:۱۰نو ډېره اغېزه لرلې ده.(امین،و او پرمختhونو کې د پا�يoي الرaو 8نو کې تقلید وک8 او د ژبپوهنې په الر کې یې د نویو روشونو پــه ایجــاد ېخپلو ژبنیو Tکې کار اخیستل شوی دی.لــه دغــو روشــونو Tخــه لویــدیqوالو ژبپوهــانو پــه ه Tخه پ
  د ویدي رسدوندونو منDپان,ه او بېالبېلې برخې -۲

ته شــوي، دوی `ینــې نــورې ســندرې eپه ش[ل کې اوسیدل او دېخوا ته نه وو، راکTلورو برخو ته یې ( معلومې سندرې) وايي، مhر هغه وخت چې آریایان د هنــدوکش ریايي اقوامو زړې سندرې او اشــعار دي، چــې Tلــور برخــې لــري، دغــو آ ویدا د 
هم درلودلې چې تر دغو معلومو سندرو د مخه او پخوان$ وې او په ریhویدا کــې هــم 
د دغــو ورکــو ســندرو او شــاعرانو یادونــه شــوې ده.د معلومــو ســندرو خــورا زړه برخــه 

) ده.پوهان د دغو سندرو په اړه وايي چې هغه په یوه وخت کــې Rig veda -ریhویدا(
ژبې، تخیل او سبک ته پــه پــام رسه بــه  وشوې.د دوی په اند د دغو سندر نه دي ویل 

نــا یې(اوریــدل شــوې او عیــا رشو^ بــويل او م  Crutiچې لــوم8ۍ برخــه یــې رسو^ په لوم8ي رس کې Hولې اریايي بدلې او زړې سندرې پر دوه ډوله وېشل کېــ,ي:   ).۱۳۲۵:۶۵د Tو سوو کلونو په ل8 کې ویل شوي وي ( حبیبي،
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نه الهامي وو، چــې ســپې�لې دو ه دا Hول رسو بالهامي) ده.د هغه مهال د خلکو  `ــای لــري او پــه  TVedasرنhوالی یې نه درلود.پــه لــوم8ۍ برخــه کــې Hــول ویدونــه یــاد شــوې ســندرې چــې دوی بــه ســپې�يل روایــات او عنعنــات oUــل، مhــر د الهــام نې روايي او یو له بله نقل شوې، یا پــه عبويل.ی Smritiدوهمه برخه یې سمر^   سندرې یې oUلې.
نې Hولhه هم وايي: دغه Tلــور برخــې پــه لنــ�ه عی Samhitaسمهیتا  Tلورو ویدونو تهدوهمه برخه کې د ویدو رشحې،ضمیمې او تفصیلونه شامل دي.ویدونه Tلــور دي او    توUه راوړو:

ـــدا   -۱ ـــومRig- vedaریhوی ـــو ډول منظ ـــندرې دي او  ې:  دا ی ـــدلې او س ب
نواعــو ســتاینې او مــذهبي اال د مضــمون لــه پلــوه ریhویــدا Hــولې د اربــاب   ه بويل.شاملې دي، هره برخه یې یو من�ال یا دایر  Mandalaلسو برخو من�ال) سندرې کې,ي چې هره سندره بهجن بويل او دا Hولې سندرې پر H۱۰۲۸ولې(

م) ۱۵۰۰دعاوې دي.د اوستا خورا زړه نسخه چې تر اوسه ترالسه شوې ده، تر (
ریایانو له میالده زر کاله وړاندې د دې کتاب ساتنه کولــه آ پخوان$ نه ده، مhر 

له پخوانیو کتابونو Tخه aکاري او هره کلمه یې بېله بېله شمېرله او یادوله یې. درلــودل او Hــولې  توري)  ۴۳۲،۷۰۰) کلمې او (۱۵۳،۸۲۶چې ریhویدا Hول (
 ) aــودل شــوې۱۰۶۲۲او په بل حســاب ( )۱۰۴۰۲جملې یې په یوه حساب (

  دي.
: دا کتــاب د ریhویــدا لــه ســندرو Tخــه جــوړ :Sama veda - ساما ویدا - ۲

قربان$ پر مهال به ویــل کیــدلې.د شوی دی او ډېری هغه سندرې دي، چې د 
سندرو پرتــه نــورې Hــولې لــه  a۷۸ودل شوی چې له  ۱۵۴۹دغو سندرو شمېر    ریhویدا Tخه اخیستل شوې دي.

برخــه کــې هــم کــابو نی[يــي  اړونــدې دعاUــانې او ذکرونــه شــامل دي.پــه دې: په دغه برخــه کــې هــم د قربــانیو د مراســمو Yajur Veda - یجور ویدا - ۳
ي.همداراز پــه دې برخــه کــې `ینــې شــو سندرې له ریhویــدا Tخــه را لېــ,دول 

منثورې جملې هم راغيل دي او دوې برخې لري چې یــوه برخــه یــې د ترویجــر 
.پـــه نـــوم یـــادې,ي )یـــاجن ولکیـــا (کرشـــنا، (تـــه اتریـــا ســـمهیتا)،  او بلـــه د 
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ســتل شــوې دي.اتهــرو ویــدا پــر یاخا سندرې په دې برخه کې هم له ریhویدا Tخه ر ته شوې ده.د یادې برخــې منظــومې ســندرې ریhویــدا تــه ورتــه دي او شــپ,مه برخــه / د شیطان په اړه بحثونه شامل دي.ویل کې,ي چې دا برخه تر رېhویدا وروسته رامــنبرخه کې د جادو او طلسم پوهنــه او : په دې ) Atharva Vedaاتهروا ویدا ( -۴
وايــي او پــه Hولــو   Kandaشوې ده، چې هرې برخــې تــه یــې کانــ�ا  شلو برخو وېشل

  ).  ۱۳۹۴:۱۵۹سندرې `ای لري ( امین، ۷۶۰برخو کې په Hولیزه توUه 
  :په ویدي رسودونو کې د افغاU اقوامو او سیمو نومونه ۱-۲

تــه  او پــه هندوســتان  ويدي مدنيت او ويدي رسودونه په افغانستان کــې رامــن/ پــه ..ويدي مدنيت په ډيره پراخه ســيمه کــې مــن/ تــه راغــىل دىي ديکې بشپ8 شو 
خلکو او ¤ــدن د رسودونو کې د هندوکش د غرونو د ش[يل او جنوÙ سيمو،  ديیو

ن8، و تــر کــ ېبلخ Tخه نيــول لهپه ويدي رسودونو کې  بېلhې په توUهيادونه شوې ده.د 
ومــوړو ســيمو .همدارنگــه پــه نسیمې یادې شوې ديکندهار، بدخشان او سند پورې 

.پــه اتهــرو ويــدا کــې د بلــخ نــوم د لريقومونــو پــه اړه هــم Tرگنــدونې  وکــې د ميشــت
  .ادبياتو کې ( بهليکه ) شو او ريeه يې له بهيل ( بخدي ) Tخه راوتلې دهچې وروسته د مهابهارته په کتــاب او د ســنگريت پــه  بلهيکه ) په ډول ياد شوى دى،(

(( د کنــدهار اوســيدونکى )) ترTنگــه د  همدارنگه په اتهرويدا کې د گنــداريس
چــې د نورســتان او  ،منجوان غره يادونه شوې ده، چې همدا اوســنى منجــان غــر دى

په ويدي رسودونــو کــې د لســو آريــايي Hربونــو جگــ8ه يــاده .ت دىو ترمن/ پر  بدخشان
د راوى ( پنجاب ) پر غاړه شــوې ده او پــه وړاندې شوې، چې د ويدا د کتاب تر ليکلو 

لکــه الينــا  ،شــتهخلکــو هــم ډيــر نومونــه  او خــوا لــو کــې د افغانســتان د شــادې قبي
د درې خلــک) او شــيوا (د ســند د غــاړې  ١داليشنگ او الينگار خلک ) او بهاالنه ((د بوالن(

 ).۱۳۷۸:۱۵(حبیبي،  )) خلک ) او پورو ( د کندهار د شاوخوا خلک ) او پکتهه (پ(تون)
پکتهــا (پeــتون) قبیلــې او د هغــوی د م Hوک کې Tو `لــې د هد ریhوید په دو 

  شاهانو ذکر راغلی دی چې یو د پکتها له شاهانو Tخه توروایانا دی.

                                                
  بوالن په لغ6ن کې هم د یو کيل نوم دی.  - ١
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فرد، د دوه ویشتم رسود په اتم جز، د یویشتم رسود په لسم جز کې پeتانه د پکتیان جز، د اوولسم رسود په اووم جز، د اتلسم رسود په اوولسم او اتلسم مــخ شــپ,م او اووم م فــرد، د دوه ویشــتم رسود پــه اتــم اتلسم رسود په اوولسم او اتلسم مخ او شپ,م او اوو م Hوک د اول رسود په اتم جــز، د اوولســم رسود پــه اووم جــز، د هدریhویدا د دو 
وي او د هغــوی واکمنــان د پکتــه او توروایانــا پــه نامــه نومــول شــوي دي.دغــه راز د را

ووداسا) پاچا باندې بریــالی شــوی  -د پeتنو پاچا توروایانا په دغه ج8hه کې پر ( دیسیند پر غاړه د لسو فبیلو په ج8hه کې د پکتیان د قبیلې �Uون تاییــد شــوی دی او 
ــو  دی. ــورو مشــهورو قبیل ــانو ( پeــتنو) د ن ــدا کــې دپکتی ــه ریhوی ــي،  -دغــه راز پ پن

کش پــه دواړو الس راغيل، خورا �Uور دي، `که دغه رسودونه د پeتنو نیکونو د هندو معلومات چې د پeتنو د HاHوبی او جغرافیې په اړه د ویدا رسودونو لــه مــ� Tخــه پــه او د هغوی د قبیلو ذکر ک8ی دی، بلکې د دوی جغرافیه یې هم بیــان کــ8ې ده.هغــه ې د پeــتنو `ریدیو) ذکر هم راغلی دی.ریhویدا نه یوابریسا(ب8ی�و) او د اپارتیانو ( اپ
ن8) ســیند، د ســوتی (ســوات) و (Uومل) سیند، د کرومــو ( کرمــې) ســیند، د راســا (کــخواوو کې ویيل او دوی پخپله کله په بلهیکا، بخدي، د کوبها (کابل) سیند، Uوماتی 
ې د ســندونو الر وه، بلکــې د پeــتنو د آریــایي Hــرب د `ااوسیدل.د Uندهارا دره نه یــو سیند، د سندهو( سند) سیند او د رساسواتی ( ارغنداب) سیند په حــوزه او درو کــې 

غوره دره وه، چې له کابلــه تــر پېeــوره پراخــې درې او ســیمې جــوړوي او  هاوسیدو یو  د ویدي رسودونو په وسېله له دغــو رالېــ,دول شــوو معلومــاتو TرUنــدې,ي، چــې   ویدي نومونو Tخه شمېرل کی,ي. لهUندهارا 
دغه مدنیت افغانستان او د هغه شاوخوا سیمو له امو Tخــه تــر هــرات، چــین او هنــد ې `ان8hې سیمې او والیت پورې اړه نه لرله، بلکــې ویدي مدینیت د افغانستان په یو 

 ).۱۳۲۵: ۱۸پورې نیولې وې (حبیبي،
  :د دغو رسودونو تاریخي او فرهن,ي اهمیت  -۳

د ميشــتو  ېد لوم8ي `ل لپاره د هندوکش په سهييل برخو ک ېشوي، TرUندي,ي چ ېتر اوسه د زماW په ملــن کــي خونــدي پــات د هغو ويدي رسودونو Tخه چې ال
ژبپوهانو له انده د هغو ويدي رسودونو پر بنســ� دي.خو د ويل شوي ريائيانو له خواآ 
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ترانــې او نعتونــه یادې چې  ،TرUندي,ي ويل شوي دا ېپه سهييل برخو ک ېچ  ونــه يــې تــر شــا و ل پ8اېــالبېد ترکيب او تدوين ب ېبهM په هغه پ8او کي دي چد اد� 
رارسيديل رسودونه هغه Hول رسودونه نــه دي چــې د هنــدوکش پــه شــ[ل او ســهيل يــا تــر اوســه  ېمــوږ تــه راپــات ېدي.دا شمM ژبپوهان پــه دې بــاور دي چــ شوي ېپات
 لــه ېپــه اړه ويــل کيــ,ي چــدي.د رسودونــو د تــاريخ  اريايانو وييل او تدوين ک8ي ېک

زمانــه پــه  ېکالــه پــور  قبــل املــیالد ١٢٠٠کاله Tخه تــر قبل املیالددوه زره  ٢٠٠٠ ي ليکدود ليکــل ې�رک8ۍ وروسته په سانسېپ رسودونه تر ويلو Tو .دا`ان کې رانغاړي
ژبــه او ليکــدود ال تــر اوســه پــوره  اريايــانو لرغونــو ې دچ ېحال ک ېدي.په داس شوي

ــه د ــاریخي، یجــوت ن ــایي پوهــانو او ریشــیانو د مــذهبي، ت ــه د آری ــدا رسودون .د وی
کې ویيل او له یادولو وروسته یې سینه پر سينه یوبل ته تر هغه پــورې لېــ,دويل، Tــو لونــو راهیســې پــه خپلــو کورونــو وړاندې کوي.آریایي قبایلو دغه رسودونه له زرUونــو کرا پیــل او د پeــتون قــوم او د هغــوي د هېــواد د زرUونــو کلونــو تــاریخ او پېژنــدلیک کاله وړاندې  ۳۰۰۰میالد Tخه کابو  لهجغرافیوي او فرهنhي نظریاتو مجموعه ده او 

  چې قلم ولیکل، ثبت شول او د کتاب بoه یې غوره ک8ه.
انا د لســو قبیلــو پــه جhــ8ه کــې پــر توروای –د پeتنو واکمن  ېویدا تایید وي، چ

د پeتنو پر ســیايس په هغه مهال کې غه بری دی ووداسا) پاچا باندې بریالی شو.د( یــو بــې ســاری او تــاریخي بــری د پeتنو او دا  ياقتدار او `واکمن$ باندې داللت کو 
  بللی شو.

ژادونــو رسه نeــلوي هغه وروست$ نظریې چې پeتانه له یهودو، ارسائیلو او یا له نورو نې پeتانه په خ�ه آریایان oUي، بلکې د پeتنو پــه اړه `د ویدا تاریخي اثر نه یوا
کابــل، غــور او هــرات Tخــه تــر  لــهبخدي او بلهیکا Tخه د آریایي مهاجرت په ل8 کې پکتیان، پکت او پeت د پeتون قوم نومونه دي او په خ�ــه آریایــان دي.دغــه قــوم لــه د ویــدا د لرغــوW او تــاریخي اثــر د مطــالعې پــه نتیجــه کــې ویــالی شــو چــې   په بشپ8ه توUه باطلوي.

Tخه موږ د دوی مفکورې، عقیدې، د ژوند ډول، د تاریخي افغانستان لــه خــاورې نــه د ویدا په رسودونو رسه د آریايي خلکو تاریخي دوره پيلی,ي او له همــدې منبــع   مه کې اوسی,ي.یشو او ال تر اوسه په دغه پراخه س سنده مېشت



    کابل مجله
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  .الی شونور ډیر تاریخي مسایل استنباط او درک کو د دوی مهاجرتونه او 
  :پایله

دغــه ¤ــدن د ته کــ8ې وه او  افغانانو ژوند او مبازه کوله او یوه متمدنه Hولنه یې رامن/افغانســتان پراخــې ســیمې او پــولې درلــودې  او پــه دغــو پراخــو ســیمو کــې  لرغــوWد ویــدي رسودونــو پــر مــ� د دغــو رالې,دیــدلو معلومــاتو رسه TرUنــدې,ي چــې 
کــې یــې شــتون درلــود، پــه  قبــل املــیالد ۱۴۰۰چــې پــه  لرغونــو رسدونــدونو Tخــهن8ۍ له ¤دنونو رسه سیايل کوله.د دغــه لرغــوW اريــايي مــدنیت Tــرک د ویــدي لــه  په دغو کتابونو کــې د افغانســتان د`ینــو  رUونو کتابنو کې انغکاس موندلی دی.و Tل دي او د افغانانو او پeتنو سیايس، فرهنhــي  قومونو او نامتو `ایونو نومونه ذکر شوي

.نو په Hینhار کوي چې پeتانه په خ�ه آریایان دي او په بل هی� نژاد پورې اړه نه لرياو پر دې واقعیت کلونو پورې رسوي  ۳۰۰۰او Hولنیز تاریخ له میالد Tخه وړاندې  تر  کــې لــه زیــات ارزaــت او اهمیــت Tخــه بــرخمن دی.Tی8ونکــي لــه دغــې تــاریخي او پeتنو په تاریخ د اوسمهالو افغانانو  موجودیت همدې توUه د ویدا د لرغوW کتاب
  په اړه لوم8ي الس معلومات ترالسه کوالی يش.رسچینې Tخه د افغانستان او اړوندو سیمو د لرغوW تاریخ، فرهن¥، ژبو او توکمونــو 

  :خذونهأ م
ــل هللا -۱ ــ8، خلی ــتايي، د ، اورم ــان اوس ــه برزب ــو مقدم ــتان د علوم افغانس

  ریز کال.مل۱۳۹۲، کابل، اکاډمي
ریز مل۱۳۸۵،ریاW ژبو د تحول تاریخ او موخه يېآ د ، اورم8، خلیل هللا - ۲
   کال. 

 اریــاW فاللــوژۍ تاریخچــه، افغانســتان مــيل، ،امین سهاند، دینارUلد - ۳
  ریز کال. مل۱۳۹۴، تحریک فرهنhي Tانhهکابل، 
ــکي، ای.م - ۴ ــه  ،ارانس ــه فق ــاړه، مقدم ــاورز ژب ــریم کش ــران، د ک ــه ای اللغ

   ریز کال. مل۱۳۷۹، تهران،ت پیامراانتشا
ریز مل۱۳۹۶ ، کابل،پeتو ژبې تاریخ، انتشارات نویسا، اخالص، نظیفه - ۵
  کال. 
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پــه اریــاW ژبــو کــې د پeــتو ژبــې دریــ/، د افغانســتان مــيل ، شعاع، بــارصه -۶
  ریز کال. مل۱۳۹۴، کابل، فرهنhي Tانhهتحریک، 

، کتــاب اوســتا منبــع مهــم تــاریخ افغانســتان، بختانی، عبدالرحیم خدمتhار -۷
  ریز کال. مل ۱۲۹۴، کابل

 ۱۳۷۰، کابل، ژبه او Hولنه، د افغانستان د علومو اکاډمي، تoیوال، موالجان -۸
  ریز کال. مل

افغانســتان، بخــش تــاریخ خــط و نوشــته هــای کهــن ، حبیبــي، عبــدالحي -۹
  ریز کال. مل۱۳۸۸، پشاور، تخنیکي انجمن نرشا^ دانش

مــخ (هنــدو  ۱۸د پeتو ادبیاتو تاریخ  (لوم8ي Hــوک)، ، حبیبي، عبدالحي -۱۰
  ریز کال. مل۱۳۲۵، کابل، اروپايي کورW او اریایي ژبېو)

د پeتو ادبیاتو تاریخ ( لــوم8ي او دویــم Hــوک)، دانــش ، حبیبي، عبدالحي -۱۱
  ریز کال. مل۱۳۸۴، پشاور، ندویه Hولنهخپر 

د افغانســتان لنــ� تــاریخ (ژبــاړن عبــدلودود کــرزی)، ، حبیبــي، عبــدالحي -۱۲
   ریز کال. مل۱۳۷۸، کوHه، سپین زر پرن�ر سن�ر

پeــتو غ,پوهنــه او ویپوهنــه، ختــی/ خپرندویــه ، ېشــکی، محمــد صــابروخ -۱۳
  ریز کال. مل۱۳۹۴، کابل،Hولنه

د افغانســتان ژبــې او توکمونــه، Uــودر  ،نواریدوســت، دوســت محمــد شــی -۱۴   ریز کال. مل ۱۳۵۴، ننhرهار،خپرندویه Hولنه
ژبــه او ژبپوهنــه، د افغانســتان مــيل تحریــک فرهنhــي ، ذکي، محمد ذاکر -۱۵   ریز کال. ملT،۱۳۹۴انhه،کابل
دریــم  پېeــور، پeــتو پeــويه، دانــش خپرندويــه Hولنــه،، زيــار، مجاوراحمــد -۱۶

  ل. ریز کامل۱۳۸۴، چاپ
، کابــل، زدUاه و ¤دن اریايي هــا، انتشــارات خیــام، سهیل، محمد عیسی -۱۷
  ریز کال. مل۱۳۹۱جوشیر،

لرغونو ژبو رسه د پeتو ژبې اړیکــې، مومنــد خپرندویــه  ، دیه هللاجشپون، و  -۱۸
  ریز کال. مل۱۳۹۵، مخونه) د اوستا برخې ۴۰(، ننhرهار، Hولنه
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مخ ( اوستا برخــې  ۹۴د پeتو ژبې تاریخي تحول، ، شینواری، معروف شاه -۱۹
  ریز کال. مل ۱۳۹۵، ننhرهار، او پېژندنه)

، د پeتو ژبې لهجې راHولول، شعیب خپرندویه مطبعــه، منhل، عيل محمد -۲۰
  ریز کال. مل۱۳۹۱کابل، 

  ریز کال. مل۱۳۹۰،انشناسیپنج رساله در زب، مهدي، محی الدین -۲۱
المــه عپرمعیــاري ژبــه د معیــار پــه ژبــه یــوه Tې8نــه، ، هوتک، محمد معصوم -۲۲   ې,دیز کال. ز ۲۰۰۷، کابل، رشاد خپرندویه Hولنه
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 پوهنیار مریم مهان
  

  ډرامه تر نورو غوره ژانر
  

 لن�یز:
دلرعــوW يونــان  یونانیانو¤ثیيل ادبیاتوتــه ســناریولیکنه اوســنارویوجوړونه پیــل کــ8ه؛دســمپوزیمونو اوتیاترلــه الرې هغــه مهــال راغلــه چــې یونــان  ادب تــه ډرامــه  د  ــhليس  ــوال ( ايس ــرت ليک ــدۍ س ــز ٥٢٥ -٤٥٦دتراژي ــوفو کليس ) او ٤٩٦_ ٤٥٦) س

پــوره الس درلــود  ه کېسوفوکلسيز په ډرامه ليکن ي.) ق.م.د٤٨٠_ ٤٠٦(يورپيديس
) پنqه سوه پنqه ديــرش  ق ٥٣٥يوه ډله پوهان بياپه دې Hينhارکوي  چې په (  .((اسکاى لس)) ليکلې ده اودډرامې نوم يې ((سپيل اين� )) ده`ينې بيا ددې نظرپلوي دي او پــه دې Hينhــارکوي چــې لــوم8ۍ ډرامــه اوهمداشان 

اجراک8ه چې دغــه تــن م کې د(تس پيس ) په نوم يوتن  فنکار په يونان کې يوه ډرامه    .دجهان اون8ۍ  لوم8ى اک�ورoUل کي,ي
  :رسيزه

ژوند لــه پيلــه تــر اوســه پــورې د يــوې معنــوي  ې هغه پديده ده چې د`ادب يوا
ادب د يوې واحدې عينــي قضــيې پــه توUــه د  . پديدې په MT له ژوندانه رسه مله ده

جمعــې او oUــې لــه  ه دخيو مفرد واحد نوم T لهاو  خپل تکامل او بلوغ مرحلې اړويل .Ûقالبه مرکب راو  
ادب د عيني شــواهدو او تــداعيوو هغــه رaــتينې هنــداره ده، چــې دنــ8ۍ د      

د ادب ¤ثيل ه د خلکو ذهن ته په Uوته کوي هغه Uتو  يل (حقيقي)یعيني او غM تخل پاړکي لري، په دې پاړکو کې يوه داســې تــابلو، چــې هغــه ادب پــه ېالبېمشاهدې ب
دى.
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 :�ېنې اهمیت او مربمیت

 ،پــه مفهــوم aــه افــاده کيــداى يش او سندريز) ردرې اړخيزو MTو:(کمي�ي، تراژيديادب  ¤ثال د ه> بداعت ته ورولوي,ي په نوaــتhره توUــه د ادب پــه  د کله چې
خ لپــاره ډرامــه ړ ¤ثیل اړتیا خورا ډیره لیدل کیــ,ي او د ادبیاتودهمدغــه ا ادب کې د ــ,ي او ــل کی ــې  لیک ــوالی يش چ ــې ک ــ8 ک ــه ل ــلین دډرام لیکلوپ ــې محص ــه داچ بل

  دلیکوال$خواته میل پیداک8ي.
  د �ېنې موخې:

ژانرونو يې غوره والی TرUند يش، `که دا منل شوې خربه ده چــې یــو انqــور د ســلو د دې Tې8نې هدف دا دی چــې ډرامــه پــه دقیقــه توUــه معــريف يش او تــر نــورو 
  بیانوي. نو پر دې اساس دا Tې8نه دا او دې ته ورته موخې خربو یا کلمو استازي کوي او همدا علت دی چې موږ يې تر نورو ژانرونــو غــوره oUــو، 

  د �ېنې پو�تنې: 
  په دې Tې8نه کې دا پوaتل شوي چې:

  ډرامه Tه شی دی؟ �
  کله پeتو ادب ته راغلې؟ �
  په یونان کې Tنhه وه او پeتو ادب ته Tنhه راغله؟ �
  ولې تر نورو ژانرونو ډرامه غوره ژانر دی؟ �
  او دې ته ورته نورې پوaتنې هم `واب شوې دي.  ؟ایا ډرامه، فلم، ننداره او ¤ثیيل HوHه توپیر لري او که یو شی دی �

  یتود:د �ېنې م
  چې ډرامه Tه ته وایي: لوم8ی بایدپوه شو  میتوده کار اخیستی او دا Hول مې په کتابتوT Wې8نه کې تطبیق ک8ي دي. توضــیحي، تحلــیيل او ترشــیحي په لیکلو اوبشــپ8ولو کــې لــه  دغې رسالې ما د 

  ډرامه:
 ،يوناT Wخه اخيســتل شــوىله نوم ((ډراما))  دادب ددې aکيل صنف دا      

  عمل د يو بل رسه ت8يل Tيزونه دي. ډراما او يپه يوناW ژبه کې عمل ته واي مډرا
  :Tو پوهانو نظريات د اړهدډرا مې په 
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ـو ی -١   . حقيقت عکاس$ ته ډرامه ويىل يش)) يعنې د ،رaتينوايل د ((دژونـــد نقـــل ددود دســـتور ائينـــه او :لیکـــيونـــاW ليکـــوال سيرســ
 .((ډرامه يوه ايينه ده چې فطرت په کې منعکس کي,ي )) :هيوگر – ٢
¤اشــMhو  د پــيش کــوو اومجموعه ده چــې  د هغــو پــه مــددمون, ژونــد پــه تهي�رکــې ډرامــې فــن تعريــف داســې کــوو چــې داديــو Tــو عنــارصو  ســاريس:((مون, د -٣

                                                 )۵۷: ۱(وندې تصوير وړاندې کوو)).غدولس TوoUې ته دحقيقت يوتت 
  ((ډرامه د حقيقت نقل دى دفطرت پيeې دي )) یجکالر- ٤

  . جذبات راويeوي ))د ¤اشMhبر سيوال وائلي� ((ډرامه دژوند يو داسې په ترتيب جوړه شوې نقشه ده چــې  -٥
ده Hــول ســ8ي او aــqې لوبعــاړي  �ېجيو ســ شکسپM ((دنيا Hوله په مثال د - ٦
: ۱(  په دې ستيج `ي را`ي او يوکس په خپل وخــت Uــ® کارونــه کــوي )) یدي دو 

۷(.  
وHکــي  سيد عابد عيل عابد ((دډرامې ¤ثيل اصيل منصب دادى چــې نظــر -٧

دژونــد يــوه HوHــه  ېUن  ېپه دې مجبورک8ي چ دريوTلورو ساعتو دپاره لوستونکي او د
    مخکې �Uي,ي ))    یددو 

يو قام د¤دن تهذيب او ذهني ارتقا انــدازه دهعــه  حمزه شينوارى: ((مون, د -٨
  ملک دډرامونه کوىل شو ))

    مقصد داظهار دپاره ډرامه ډيره موثره تريقه ده )) يو ليق ((دخ -٩
         

 د کې چــې مــون, وينــو. وبنيادم په کوم حاالتارسطو ((دتربيي عرض دادى چې  -١٠
دلتــه  عــرض دادى چــې غــوره اوaــودالى  هغې نه ډير پريو^ (حاالت کې) وaــايو او

  )۱۰۲: ۶.(يش))
  :پيداي(ت ېډرام د

ډرامې دپيدايeت په هکلــه  د ډرامې په هکله او ادبياتو په تاريح کې د او ه> د
خــربه ال تراوســه ســپينه او TرUنــده نــه ده اونــه  دا خو، دي ډول ډول نظريات موجود برشــ پــه  چــې ډرامــه د وي وړ هرچا لپاره دمنلو ک8ې چې د په ډاUهچاپه بشپ8ه توUه    ؟ ې دهتاريخ کې Tه وخت اوچMته رامن/ ته شو 
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لکــل دې ايش جوتيداى چې بيخي او به ن ه `ينو نظرياتو نه دالپه Uوته کوي، ليکن نظريات شته چې `ينې  نظريات په `ان8hي توUه يــوه Hــاکلې زمانــه  راز راز خو لوم8ى ډرامه به البته په همدې بoه موجــوده وه کــه Tــه هــم  Uورو س8ى فکرکوي چېکله چې `ينې فلمونه ليدل کي,ي اوبيــا پــه هغــو کــې `ينــې مــذهبي ن�ــاوې   داسې وي. دساري په تو Uه يوه ډله پوهان وايي:
هــ>  داو  يد`ينو نeو نeانو له مخــې انqــورUر پوهانو له خوا ونغلر  ودا فلمونه د `ين

(دادوران طاليــي تيــاتر) کتــاب ليکــواالن هــم ددې  .ي ديپه برکت جوړ اوممتاز شو  رaتينې ډرامې نوم  يوې د (رويليام ملتز)او  چې(کنت مک Uوين) نظريې مالت8 کوي
هغــه وخــت پــه  رکتونــه چــې دحډراماتيــک  ې`ــان8h  ېخــو `ينــ ،شــو ورکــوالىه نــ

  )۴۳:  ۶(انqورUرۍ کې شته ليدالى شو..
نه ســوونه  ميالدله ده چې ې `ينو نeو نeانو له مخې داسې هم TرUنده شو  د

ته يو پرمختللې ډرامــې او تيــاتر شــ مخه داتن په aارکې ډرامه وه چې ددسوونه کاله  شته تر Tــو ه پوaننه پيداکي,ي چې ولې داسې اسناد په واک کې ن ،وه واىل aايي ن
هــ>ي او اد� شــهرت  يونــان ډرامــه د منلــو هــم ده د د پنqه سوه کالــه پخــواچې دا نــه تقريبــاً  مــيالدلــه لــيکن    په يقيني ډول رسه دانظريه دهر چالپاره دمنلو وړيش.

  لوړې پوړ ۍ ته رسيدلې وه.
کــې دومــره ســرت ډرامــه ليکــونکي تMشــوي دي چــې يــوا `ــې د  دې عرصــه پــ

) ســوفو کليســز ٥٢٥ -٤٥٦دلرعوW يونان دتراژيدۍ سرت ليکوال ( ايســhليس   انhلستان شکسپM اود فرانسې راس² له هغو رسه سيايل کوالى يش.
سوفوکلسيز په ډرامه ليکنــه کــې  ي.) ق.م.د٤٨٠_ ٤٠٦) او (يورپيديس٤٩٦_ ٤٥٦

رې ېــهمداراز ديونان په اد� اوه>ي تاريخ کې نــورې ډيــرې اد� او هــ>ي T  )۷۸: ١شل واره لوم8ۍ درجه اد� جايزه Uتلې ده.( 
ه>ي او اد� ه�ې چې په خاص او `ان8hي ډول يې دډرامــې  یدو  هم شته چې د : ۵(او ارســتو فــانس او نــور.  رسته رسولې  دستاينې وړدي. لکــه: شــيلوس ه>ي ژانر

۲۳( 
يونان داتن په aار کې يــو هــ>ي فســيتوال رامنqتــه  داشيلوس په وخت کې د

)۷۸: ۳(ډراماتيــک اثارکانديــد کــ8ل... چــې بيــا هرليکــوال خپــل هــ>ي او تــه شــو
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 پــه لــ8 ډرامودغه  ) ډرامې ليکيل چې د٩٠ويل کي,ي چې اشيلوس پوره نوي (
) ډرامو لوم8ۍ درجه جايزه �Uلې ده. په هغه وخت کې به کله چــې ١٣کې ديارلسو ( ــا د  )۱۵: ۲(زرو تاج.  او يا دسپينو هرسوزرو تاج ورکاو  به يې د نو بيا ،چا جايز ه و�Uله ــې بي ــر `ين ــه  دې نظ ــوم8ۍ ډرام ــارکوي چــې ل hينH ــه دې ــوي دي او پ پل

`ينې وايــي چــې  ه،نوم يې ((سپيل اين� )) د ډرامې د ((اسکاى لس)) ليکلې ده او
. يــوه )۱۸: ۲(اتن په aــارکې ســتيج شــوې وه )) ډرامه ((ديسيل�  نومي,ي چې د دا جهــان  (تس پيس) په نوم يوتن  فنکار په يونان کې يوه ډرامه اجراک8ه چې دغه تن د ) پنqه ســوه پنqــه ديــرش  ق م کــې د٥٣٥ډله پوهان بياپه دې Hينhارکوي چې په (
 oUل کي,ي.  ن8ۍ  لوم8ى اک�ور او

 لوبعاړو به يــو ډول `ــان8hي ماســکونه د هغه وخت اک�ورانو او ويل کي,ي چې د
او دا کــار يــې `کــه کــاوه  بدلول دا`که چې مختلفو رولونو کې به يې برخــه اخيســتهحنې مطابق په مخ غوړول او هــم بــه يــې لــه هــرې صــحنې رسه خپــل کــايل صهرې 

  ونه پيژW. چې ننداره چيان يې چې
که چMې ددغو ادبې اوه>ي شخصــيتونو کــوم چــې دمخــه يــې يادونــه وشــوه، 

چــې پــه هغــه وخــت کــې  `M يشTوک ته  اثارو نوaت، پايeت او پرمختيا د اثارو او
  )۷: ۷(او فيستوالونه جوړيدل. ورکول کېدلېه>ي جايزې 

بoــه  دډرامې ه> موجود و دا`که چې دامسابقې دډرامــې دهــ> يــو پرمختللــې
aيــا تکليــف پــه `ــان نــه دى مــنىل او ه وخت داغ� يو ليکوال هېي. له بده مرغه هی 

شوى نه دى چې دهغه وخت ډرامه، دډرامې ه>يت دډرامــې Tرنhــواىل  هورته متوج
      دډرامې بoه او `ان8hتيا Tه ډول وه ؟ وليکي.

هغــه وخــت پــه هــ>ي  په خواشين$ رسه چې Tــه نــه دي ليکــل شــوي ترTــو د
نــورو هــ>ي  دا`که چې ډرامه هم د ،شوي واى   او Hولنيزو رشايطو Tوک پوه `انگ8نه

  Hاکىل زمان په Uوته کوي. دى چې يو داسې ه> يو په MT نوژانرو 
 ه>منــدانو ليکواالنــو او واو سنيیا  معارصد چې  لکه Tومرهخربه  د ((فيورHي)) 

 ژونــد د لرغونــو ليکواالنــو د دهــومره  ويــو  Tخــه خــربو ژوند له هر اړخيزو `ان8hتيــاو  د
  په باب بشپ8 معلومات نه لرو. حاالتو
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رaتيا که چېرې موږ د `ينو ليکواالنو چې ن8يوال او جهاW شهرت هــم لــري د 
`ينې وخت د `نيو  شخصــيتونو پــه  ،�ه په سمه توUه تر السه ک8وې,يدو يا م8ينې نېز 

دو نې�ــه کــه چېــرې پــه رaــتنې ېــ, ېد سوفوکليز د ز په ډول  مثالد مشکله کې,ي.  اړه  اړه,يــدو پــه ېده د ز  نکــو دو نو `که به بريايل نه شو چې `ينــو Tې8  ،توUه تر السه ک8و
  ډول ډول نظريات ليکيل دي.

له پورتنيو TرUندونو او نظرياتو Tخه aکاره شوه چې ډرامه  د`ينــو  اســنادو او 
8ۍ د مخه aه پرمختللې ډرامــه موجــوده ېميالد نه تقريباً  پنqه پ لهخې مدرکونو له م

نې اسناد هم تر السه شــوي دي او هغــه هــم د يدغې نې�ې په شاو خوا کې ` وه او د
  يوې پر مختللې ډرامې په باب.

يونان نه راتM شو او بيا د مرص د ډارمې په هکله نظريــات واورو هلتــه خــو له که 
کاله د مخه په مرص کې ليدل شوى دى. دمرص د اثــارو او نeــو نeــانو نــه aــکاره ده مــيالد نــه Tلــور زره  لــهپوهانو او Tي8ونکو TرUنده ک8ې ده چــې د ډارمــې هــ>   )۲۲:  ۸(د نه پخوا زرUونو کلونو ته رسي,ي. ميال  لهبيخي خربه 

چې په هغه ملک کې ناHک دوه زره ياکيداى يش درې زره کاله قبــل مســيح موجــود 
  )۱۱: ۱(وو.))

د مرص لرغونې تاريخ ته `M يش نو بيا به دې نظــر تــه د شــک Tوک که چېرې 
نــې يتوUــه  ` ېنــې د نظــر خاونــدان پــه `ــان8h یپه سرتUه ونه Uوري دا `که چــې `

نن نه زرUونه کاله پخــوا لــو مــW8 نظريــات چــې له فيلسوفان په دې عقيده دي چې 
دا فلســفې نظريــات (( د  تــه شــول. فلسفي رن¥ يې لره په (( مهروبابل)) کې را من/

 لــهد�و کرت)) Tــه چــې آن (( چــارواUي)) او بــه خــاوره،  بــاد، اور او د هنــدو چــ² 
چې اوس هم دا نظريــات  فلسفي نظرياتو نه بيا هم لس Uونې پي8ۍ دمخه موجود وو

  په نوم شهرت لري.  ېد ((مهر وبابل)) فلسف
نظريــات موجــود وو نــو لــه دا چې زرUونه کالــه پخــوا د فلســفې داســې پــيچيل 

  حقيقته به لرې نه وي چې د ډرامې ه> دى هم هغه وخت کې موجود وي.!؟
اسناد د ډرامې د ه> په هکله  يلخو بيا هم همغه خواشينونکى خربه چې ليک

  په مرص کې هم موجود نه دي. 
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او لوم8ن$ لوبې او مستي اجرا کولې نــو پــه دغــه وخــت  يياو چاپMيا په بنا رسه ابتداچې کله انسانانو معارش^ او Hولنيز ژوند  پېل ک8 او په هغه وخت کې د خپل محــيط نظر دي چې aايې د ډرامې تاريخ او نې�ه له دې نه هم وړاندې وي او دومره وړانــدې ه هــم وړانــدې Uــوري او پــه دې نې پوهان او لرغون پيژندونکي له دې نــي`  
  لوم8نيو لوبو کله کله ډراماتيکه بoه او شکل غوره کاوه.  یبه د دو کې 

پــر ه کېــ,ي، نژوند هستي ډيره پراخه ده او په دغه پراخ ډUر او ميدان کې هر Tــه شــرايــاده شــوه او رaــتيا ده چــې د Hــولنيز پــورې خربه په Hولنيز او اجت[عى ژوند  چې ه> د Hولنيز او اجت[عي شعور شتمني جوړوي او د ډرامې ه> هــم د Hــولنيز او ه> هم غــوړي,ي دا `کــه  ره معنوي فرهن¥ هم غوړي,ي،  ادب اوېمادي فرهن¥ رسب
ده چــې دژوندانــه دحــاالتو ژونــدي ه ر ېنــدااجت[عــي ژونــد د بېالبېلــو اړخونــو هغــه ه

ېــل انسانانو د خپل Hولنيز پيدايeت له مخې مخکې لــه هغــې چــې پــه خــربو پ  الى شو. د کې ليه تصويرونه پ خپــل  وک8ي او خپلې �Uې ســونزې او مشــکالت د خــربو لــه الرې حــل کــ8ي او يــا د
دا چــې `ــان او  يــا حال تو Tخه خرب تيا ترالسه کــ8ي لهمحيط او چاپMيال او  زمانې  Wه به يې لــه بــدن د غــ8و د ،جهان وپيژoحرکــاتو پــه واســـطه خپــل  نو  د ¤ثيل په ب   )۳: ۲(ې وده او تکامل وک8و. ي غ8و ومطلب بياناوه... تر هغې چې غ,ن

اوس هم د Uوچينوايل په زمانه کې د همدغو حرکــاتو پــه اســتفاده کوچنيــان د 
او Tي8ونکي په دې  محقیقین نو `که مو ،بدن د غ8و له مخې خپل مطلب TرUندوي

  رن,دې دى.ېانسان ته تر بل هر ه> ډ Hينhار کوي چې د ¤ثيل ه>
اونــدان دې نتيجــې تــه رســيديل او هغــه دې Hولــو خــربو رسه رسه د نظــر خلــه 

اسناد او مدارک  چې په الس کې دي دا aايي چې په واقعي،  بشپ8ه او سمه بoــه دا 
ميالد نه پنqه پي8ۍ د مخه په يونان کې رامــن/ تــه شــوې ده. او بيــا  لهشکل،  ډرامه 

  يې پرمختيا او پراختيا موندلې ده. 
رت لــه مخــې يونــان پــه خــاوره کــې له دې وروسته ډرامه د ن8يوال او جهاW شه

لکــه روم،   ،وادونــو هــم اغيــز او تــاثM کــويېبلکي پــه نــورو ه ،رصه نه پا^ کي,ينحم
هنــدوچ² ســنتي ډرامــې هــم لــه همــدې  اسپانيا،  انhلستان،  فرانســه اوهمــداراز د

  بابته متاثرې شوې دي.
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مذهب په خپرولو کــې يــې لويــه ونــ�ه  د وو او یپرمخت¥ ک8  ره ترقي اوېډرامې ه> ډ زره کالــه وړانــدې ده دو  اً پــه تــاريخ کــې  تقريبــ ادبيــاتو هــ> اوهندوســتان د  د
جاپــان تــه ورســيد  چــ² او ،ډرامې ه>  اندونيشــيا هم له دې `ايه د اخيستې ده او

  ره پراختيا ومونده.ېبيا دعه ه> ډ ېچ
  پایله:

ه> په هکله ســنhرت  ډرامې د کتاب د یم8 و نه ل Hولو ن8ۍ د چې دويل کي,ي 
خــيم او ز  یډرامــايي ادب لــوم8  (بهــرت منــي)) ناتيــه شاســتو د دا ليکــل شــوې دى.   شو. یمستند کتاب oUل

د ســنhرت  شــوى وو اول تــه هــم `ــاى ورکــ8  کــې ســندرو پــه ســنhرت ډرامــو    
سنســکرت aــه ډرامــه  د  -بهرتينــه شــا عــري پــه ډرامــه يــې ادب کــې مونــدالى شــو

 بهــو^) ليکونکي (اشوکهوس)(بهاس)(سومل)(شــودرک)(کاليداس)(دهرش)(دبهو
هــ> پوهــانو پــه  او نورو ليکوالو جهان د ن8ۍ او کاليداس هغه Tوک دى چې د  دي.  وشواکهاوت)(د او
Tډرامه يې له ډيرې ستاينې وړده. ((شکتال)) د ېچ ن8يوال شهرت لري رې  

 نې داسې لوبې دودونــه، عنعنــوي اوياوستايي عرص کې `هم په ويدي  اريايانو
ohې پــه کــې لــه ورايــه ترســرتUو ېه> aــد ¤ثيل  لکلوريک حرکات درلودل چې دو ف

 ارباب االنواعــو کې د په اوستا پخوانه دود وو.....ويدي رسودونه او رېHاHو� کې له ډ ي¤ثيــل هــ> پــه اريــاي دود داپه Uوته کوي چــې د راHولولو سوما او فوما د د ،کيدې
  کیسې جوت مثالونه شتون لري.

 )موجــود دی(چــې اوس هــم  بoــه $لیکنــ اریایــانو وروســته پــه مســتنده او تــر 
  کی,ي. oUلن8ۍ لوم8ن$ ډرامې  د س�یج ډرامې دي چې د اتن aار د دیونانیانو

بــدoUې لــري  ohې اوېلیکل `انتــه اســانتیاوې، ســتونزې، aــ اثر هرد   مناقشه:
 `کــه دي چــې د ،لیکــل خــورا ســتونزمن نــورو مقــالو د همداشــان او ماته ددغــه اثــر

ته د هغــوی پــه مســلکي کــارونوکې الرaــوونه کــول زمــوږ کارونــه  محصلینو تدریس او
  یوTه Hکني کوي.

 او کيل او د اطالعــاتویه لــTــ لــ, رېــډ کې د افغانستان لیکوالو ډرامې په ډUر د 
برخــه کــې نــه ده تــررسه کــ8ې. کومــه خاصــه برنامــه پــه دغــه هــم کلتــوروزارت 
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  : وړاندیزونه
داســې  ېاړونــد د کې مې  سپارaتنه ده چې د ¤ثیيل ادبیــاتو په مسلکي ډUر

اســتادانو لــه خــوا دې  ،Tانhو د aاغلولیکوالو ادبیاتو یوه ميل پروسه پیل يش چې د
 دې تــر تلــویزون پــه همکــارې د راډیــو ميل مســایلو ¤ثــیيل ادب رامنqتــه يش او پر

  ورسوي. ولسونو
  :خذونهأ م

.ع  ١٩۹۰ ، پيeــورخپرنــدوی Hولنه، ماس�ر پــريس، ډرامه .افضلمحمدرضا،  -١
     کال.

، د زیــري علومــو اکــاډمي ،زيرى کالن$ (زرينــې Tــانhې )، حبيب هللا ،رفيع -٢
   .  شهـ.١٣٦٠ ،کابل مدیریت،

            . .شهـ ١٣٦٠، ننhرهار پوهنتون، 8نېېاد� T، محمد صديق ،روهي -٣ 
 ، پیeــور، پرنــدوى Hولنــهخدانش  ،پرUرامونه راډيو، محمد عيىس ،ستانکزى  -٤
       .  ـ.شه١٣٨٦
، Hولنــه صــميم اد� ،HوHــه �دپeــتو لنــ�ه کيســه او ا، ســيدى، ســيدنظيم -٥

    . هـ.ش  ١٣٨٦ کابل،
  .١٣٦٥، کابــل، مطبعــهدولتي ، دادب تيورۍ ا سا سونه ،دوست ،شينوارى  -٦
                  . هـ.ش

، يونيورس�ي بــک ايجنيســ، ډرامې تاريخ او فن د، شهسوار سنhروال ،نيازى -٧
  .ش ـ..ه ١٣٧١ .، پیeور

 ١٣٧١، کابــل، االزهــر خپرنديــه Hولنــه، اد� ژانرونه، الدين محی هاشمي،  -٨
     ش. ـ.ه
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  تألیف: استاد کریم زما4
  ژباړه: احمد سلیم ړنگ

  
  د معرفت او حقیقت ملر را پرېوت)(م/ینه   )رح(  د موالنا

خــر ســپوږمیز کــال د جــ[دی اال  ۶۷۲د تودې او سو`ونکې تبې په پای کې د   په تېر پسې...
معرفت او حقیقت هغه ملر هم د خارو له دې ن8ۍ خپلې وړانhې او پلوشــې ســپموي راغونــ�وي، د Tخــه مکــې `پنqمه نې�ه کله چې ملر د خپلو زرینو پلوشو ملن لــه  رپ

  لور درومي. راو د خپل ازيل جانان پ
ست8ی `ان له ډېرې مودې د ناروغتیا پــه لومــه کــې راUیــر و، هغــه د  رح د موالنا

و کېژوند په ورو  دا لــه « ته خپل حال داســې TرUنــد کــ8:   رححسام الّدین ستیو و̀ر
عیبونو ډک د `ان Tاروی، کله ناروغه او کله پ8ان¥ او کله د Uوډ خر په Tېــر هــې� د 

مرادونو او هیلو رسه سم نه `ي. کله Tنhه درومي او کله Tنhه، نــه مــ8 کېــ,ي  لهزړه 
  .»]١[او نه خرب مني

خپلې حقیقي مینې او محبوب رسه یو`ای کېدنې تــه له لېوالتیا  ېهغه په ډېر 
 –صــدرالدین شــیخ«په دې هکلــه وایــي:  رحجامي رتـروحاW ن8ۍ ته والو`ي. حضپه ¤ه و، هره شېبه دې ته ســرتUې پــه الر و چــې اروا یــې د `ــان ډانچــه پرېــ,دي او 

سَّ ِرسُّه) یې پوaتنې ته راغی او ویې ویــل . مرتبــې او َشــفاَک ّهللاُ ِشــفاٌء عــاِجالٌ (قُدِّ
د عاملیــانو `ــان رحچــې موالنــا ،پوړې مو لوړې هیله لرم چې روغتیا مــو پــه برخــه وي

  دی. 
سا^. رaــتیا  شَفا `واب ورک8: له دې وروسته دې سرت�eT ستاسې رح موالنا

دا ده چې د عاشق او معشــوق تــر مــن/ د وېeــتو د کمــیس هــومره بــل واHــن نــه دی

 



  د موالنا م�ینه...

١٢٤ 
 

(پلوشې، کنایه د انسان اروا له سرت eTــ�   پاتې، آیا نه غواړې چې نُور له نُور    رسه یو `ای کېدل) رسه یو`ای يش؟
  ]٢[من شدم عریان ز تن او از خیاملی خرامم در نهایات الوصال

زما په `ان کې نور Tه نــه دي پــاتې ( جســم چــې د اروا لپــاره کــايل وي «ژباړه 
لرې شوی) او هغه زما له خیال رابهر شــوی، پــه پــای کــې پــه مکیزونــو د هغــه رسه د 

  »یو`ای کېدو لپاره درومم.
کاش چې Tلور سوه کاله ژوند وک8ې چې ډېــر وUــ8ي لــه «هغوی تاوده وسا^ وویل: ملر په پرله پسې توUه د مني سیل$ وهلو زړونو باندې د خپلو پلوشــو پ8کــا وســا^ او معرفت دا `النــده چې غوaتل یې د  یودان کور رح له هغې خوا د حرضت موالنا
؟! Uونــدې مــوږ ووویل: Uوندې موږ فرعونیان یــو  رح حقایقو او معارف خرب ک8ې. موالنا

ته والړ شم. که د بېچاره و د الرaود او aېohې لپاره نه وه نو یوه شــېبه بــه مــې هــم د . هیله لرم چې ژر به د خپلې مینې او محبــوب خــوا ون8ۍ په بندخونې کې بندیان یو رو دې ن8ۍ ته د تل پاتې مېشت کېدو لپاره نــه یــو راغــيل. مــوږ د نه مرو؟! موږ د خاو 
  کeېنوله.پنqمــه نې�ــه د اتــوار پــه ورځ خپلــې ســرتUې پ�ــې کــ8ې او نــ8ۍ یــې پــه ویــر او مــاتم االخــر پــه  يســپوږمیز کــال د جــ[د ۶۷۲په پای کې د معنا دا `النــده ملــر د   .»]٣[ خارو په دې ن8ۍ کې تېر ک8ي نه ول

  ـــه فاخرـــقالن آن شـــــبود ن       [د آخـــرــــجم ماه در جـــــپن
  ]٤[ ششصد از عهد هجرت احمد       تاد و دو بده به عددـال هفـــس   

  »سپوږمیز کال کې له دې ن8ۍ والړ ۶۷۲د ج[داآلخر پنqمه « ژباړه
ســ[نونو اصدف پــه Tېــر د واورو وړې وړې ب�ــرې پــه ســپینو وزرونــو پــه مکیزونــو لــه راخپــره وه او د ســیپ$ یــا  په دې ویرجنه ورځ کــې د منــي ســ8ه هــوا پــه قــونیې مکه کeېناستې او ژر به د وسپنې په Tېر `راaکته کېدې او ورو ورو په خاموش$ پر 

  کلکې شوې.
و، و له ولولو ډک د خلکــو کتارونــه، لــه زړو رانیــولې تــر `وانــانو، aــqو او نارینــه  نانو او Uربو (زردشتیان)، مسیحیانو او یهودیانو په دې ســرته غمیــزه او نــاورین مسل[

په داسې چغــو، ســاندو او ېستې وه او په هغه س8ې هوا کې پeې لوTیکې برخه اخ
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Uوندې د هغوی د چغو غــ, تــر عــرش  رسه یې د جنازې بدرUه کوله چې وکوکار 
ــې پــه Tېــر وه. افالکــي لیکــي: ورځ رaــتیا هــم هغــه  ه.رســېد د خلکو د توپاW ډلو پر رس اخوا دېخوا Uر`ېدو، کله به د خلکو په تاالب کې له نظــر تابوت لکــه بېــ8ۍ  رح د حرضت موالنا.» ]٥[د قونیې خلکو رس او پeې لوTي روان ولکربجنو او له خدای منکرو په هغې ورځ ای[ن راوړ، هغه د ژمي سخته ســ8ه ورځ وه او ډېــرو «د قیامــت د و̀ر

  السونو aکل ک8ي او یا یې پر اوږو ونازوي.ورک او کله پیدا شو، هر چا به په Hوله مینــه زیــار کــاوه چــې د هغــه تــابوت پــر خپلــو 
  ]٦[از صغیر و کبیر همه اندر فغان و آن نفیر مردم شهر

  »د aار Hول و8Uي، واړه او زاړه، Hول په چغو، کوکار او ساندو رس ول«ژباړه 
نان، عیســایان، خلــک د ویــر پــه Hغــر کeېناســتل. مســل[ عبــادت `ــایونو کــېکلیساوې، کنیسې (د یهودیــانو عبــادت `ایونــه) او د aــار د Hولــو ادیــانو  Hول په یوه خوا او یوه موخه روان ول، د Hولو یوه خربه په خولې … یهودیان، Uرب

یــووالی وو او بېلونــه » د زړونو یووالی د ژبې له یووايل غوره دی«وه هغه دا چې 
ــ ــل چــې د حض ــه وی ــا ب ــه وه. ت ــه ن ــاـاو تفرق ــو   رح  رت موالن ــاک او ی ــه ن ـانو بېلتــون او `ــان `ــان$ کــ�ه ». د رنhونو تلن الر او اصول بېرنhي ده«`که چې  ،غوaتونکی زړه پر Hولو زړونو واک چلوي. بېرنhي پــر رنhونــو برالســې شــوې وهوالی مین ــو ادیــانو روحــاW مرشـ ــن او `ــان شــوي ول. د Hول کــ8ې وه او Hــول د یــو ت

ویر په Hغر ناست ول. پــه  نانو رسه سم دمسل[ لهخپل په رس ایeی او   رح  موالنا
الر په سمه معنا روان نه و او د تفرقې او تعصب ناروغي یــې پــه زړه وه غوaــتل پــه تلــن   رح  دې وخت کې یو اومه مزاجه او کوږ تلونکی رشیعتوال چــې د موالنــا

و! هغه زمو عیسی و! موږ د عیسی او موسی ع  زموږ مسیح  رح  یې غ, وک8: موالنایې چې په دې ماتم کې د هغوی د برخه اخستنې مخه ونیيســ، چــې پــر هغــه 
  رازونه او ارسار په هغه کې مونديل ول!

ـــــادق ـــــر او ص ـــــذهبی ب ــــــر م ـــــل هـــ   اه
ـــــق  ـــــر او عاش ـــــی ب ـــــر ملت ــــــوم ه   قــــــ

  کـــــــــرده او را مســـــــــیحیان محمــــــــــــود
ـــــود ـــــو ه ـــــوب چ ـــــود خ ـــــده او را جه دی
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ـــــی مـــــا ـــــت عیس ـــــه اوس ـــــوی Uفت   عیس
ــــا  ــــه اوســــت موســــی م   ]٧[موســــوی Uفت

مــین ول، عیســایانو د  د هر مذهب او هر ملت و8Uي د هغه پر رaتیاوايل«ژباړه    U هa عیســایانو ویــل هغــه زمــوږ ع لکــه هــود ا�ــههغه ستاینه کوله او یهودیانو داسې ،
  »دیع  ویل هغه زموږ موسیعیسی دی او یهودیانو 

و دا ویر او ماتم په همدې توUــه وغqېــد او لــه هغــې وروســته د  تر Tلوېeتو و̀ر
ک8 او هر چېرې یې د هغه کیسې کولې او نکل یې کاوه تر دې چې نن هــم دا ســرته اروا او فکر په رaتینې معنا خپل حکومت د هغوی پر ذهنونو او زړونــو حــاکم  رح موالنا

 رلور تلونکی وو نه د بېلتون او تفرقــې پــ رژوندی دی، `که چې د یووايل پاروا او فکر 
  لور.

  بعـــــد چــــــل روز ســـــوی خانــــــه شــــــدند
ـــــدند  ـــــانه ش ـــــن فس ـــــغول ای ـــــه مش    روز و شــــب بـــــود Uفتشـــــان همـــــه ایـــــن  هم

ـــین ـــاک دف ـــر خ ـــنج زی U ـــد آن ـــه ش   ]٨[ک
ې وروسته Hبهولو خلکو شپه او ورځ دا ویــل چــې له «ژباړه      »هغه Uنج او زېرمه تر خاورو الندې شوه.خeولو Tلوېeت و̀ر

   ه: سپار�تن رحد موالنا تر مینې وړاندې 

د همســکالو او ملhــرو لپــاره داســې سپارaــتنه کــ8ې:  رحوایــي: موالنــا  رحجامي 
خوب او ل, ویل او له Uناه او معصیت هېوادونه او لــرې تیــا، پــه پرلــه پســې توUــه روژه Tخــه پــه ډار، پــه لــ, خــوراک، لــ,  جتاسې ته سپارaتنه کوم، په aکاره او پ�ه لــه هللا «

لرل او ملون/ کول او د شیطان او نفس غوaتنو ته نه ویل، د خلکو بد سلوک او ک8نــو 
وس بــه د دا وې د موالنا `ینې سپارaتنې چې تر مرګ وړاندې يې کــ8ې وې، ا  )۹(دي. جوي او Hولې ستاینې یوازې د واحد هللا هغوی دي چې خلکو ته یې �Uه ورسې,ي او تر Hولو غوره وینا هغه ده چــې وړه او aــه aو او سرتو خلکو رسه ناسته والړه. په یقین رسه چې په خلکو کې تر Hولو غوره و8Uي د لــه ناســتې والړې لــرې کېدنــه او   پر وړاندې زغم او صرب، له ناپوهو او سپکو خلکــو   موالنا `ینو اثارو او اثارو پورې اړوندو مسایلو ته لن�ه `یرنه وک8و: 
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  آثار ( هغه چې پر Aولو پوهنو برالسی و) رحد موالنا 

نفس د بشپ8ېدا په ل�ه کې و او ژوند یې په همدې توUه تر رسه ک8. یوه شېبه هــم لــه د ژوند له پیل تر پایه د پوهې، معرفت او تهذیب ترالسه کولو او د خپل  رحموالنا 
چې د هغه ویناوې لــه شــته لیکلــو آثــارو پیاوړتیا او ک[ل ترالسه ک8. دا هم شونې ده وختیا او ک[ل غوaتنې تــم نــه شــو او ونــه درېــد او هــره شــېبه یــې نــوی فضــیلت او ب

  :برخو چې نظم او نµ دي وېشل کې,ي، لکه ولیکيل آثار په دو  رحډېرې وي. د موالنا 
  غزلونه. ۱ 
  Tلوریزې (رباعي). ۲ 
  فیه ما فیه. ۳ 
  مکاتیب (لیکونه). ۴ 
  مثنوي.. ۵ 

  . غزلونه۱
 ،پېژنــدل کېــ,يپــه نــوم دیــوان شــمس یــا  کلیاتد آثارو دا برخه د  رحد موالنا 
د ډېرو شعرونو په پای یا مقطع کې د خپل نوم او تخلص پــر `ــای او د  رح`که موالنا 

په نوم `ان یاد ک8ی. دا غزلونه د وجــد، حــال،  شمس تربېزيشاعرانو له دود بېل د 
 تواجد او بېقرارۍ له امله ویل شوي او پرېوو به په چ�که د هغوی په لیکلــو پیــل وکــ8.

د شعرونو دیوان نه دی، د یو توپان وهيل Tپانده ســیند شــور او  ،دیوان شمس  )۱۰(
، د یــو نارامــه اروا هنــداره ده چــې لــه هېeــنتیا، ولولــو او دیــوان شــمسولــولې دي. 

  )۱۱(راکeنو ډک دی.
ه کــې د شــمس د دیــوان پــه کچــه، کلتور ته که وکتــل يش د شــعرونو پــه هــې� Hولhــله شک پرته په فاريس ادب کې او په اسالمي کلتور کې او لــه دې اخــوا برشــي 

  ای هــــوس هــــای دz، بیــــا بیــــا بیــــا بیــــا  )۱۲(خو`eت او ژوند او مینه، Tپانده او بهېدونکې نه ده.
ــــا ــــا بی ــــا بی ــــا بی ــــلم، بی ــــراد و حاص   از ره و منـــزل مhـــو، دیhـــر مhـــو دیhـــر مhـــو  ای م
ــــا ــــا بی ــــا بی ــــا بی ــــزz، بی ــــو راه و من ای ت
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» ۲۵۰۰«صــوفیانه غزلونــه  رحد نیکلسن د شــمېرنې او وینــا پــر بنســ� د موالنــا   یې او همدا ته مې موخه یې، راشه راشه راشه راشه.مه وایه، `که همدا ته مې الر او موخې ته د رسېدا د Tرنhوايل په هکله Tه مه وایه، نور نو Tه مه وایــه، نــور نــو Tــه موخې/ غوaتنې او ای زما د غوaتنو او موخو پایلې، راشه راشــه راشــه راشــه، د الرې ای، ته چې زما د زړه هوسونه او هیلې یې، راشه راشه راشه راشه، ای زمــا « ژباړه
  �لوریزې (رباعي). ۲  )۱۳(غزلو ته رسې,ي.

Tلــوریزو » ۱۶۰۰«دا Tلوریزې چې عرفاW او معنوي معناوې او مضمونونه لري    فیه ما فیه. ۳  )۱۵(نه وي. رحبرخه یې د موالنا ، دا هم شونې ده چې یوه)۱۴( ته رسې,ي
د ویناوو Hولhه ده چې په خپلو ناستو کې پرې غ,ېدلی او د  رحد موالنا  کتابدا 

هغه زوی بهاءالدین چې په ســلطان ولــد پېژنــدل کېــدو یــا بــل پرېــو لــیکيل دي او د 
  په بoه راغون� شوي. کتاب

 لهنکلونه او مثالونه او د موخو بیانولو Tرنhوالی په ډېرو برخو کې  فیه ما فیهد 
ې دا چې د مثنوي په پرتله روaــانه او پوهېــدل یــې `رسه ورته والی لري. یوا مثنوي

`که دا اثر په نµ لیکل شوی او د شعر له بندیزونو، بنــدونو او کنــایو لــرې  ،ساده دي
  :مکاتیب (لیکونه). ۴  )۱۶( .دی

له هغه لیکونو او لیکنو راغون� شــوی  رحچې په نµ لیکل شوی د موالنا  کتابدا 
  مثنوي. ۵  دي.) ۱۷( خپل هممهالو او همپېرو ته لیکيل او استويل رحچې موالنا 

په اصطالح کې مثنوي هغه اشعارو ته ویل کې,ي چې په یو وزن ویل شــوي وي 
  او په هر بیت کې دوه مرصې یوه قافیه ولري.

مطالــب، نکلونــه، افســانې او یــا تــاریخي پېeــې او عرفــاW  هاوږدشــاعران ډېــر 
  مسائل په دې ډول شعر کې رانغاړي.

او د فاريس شــعرونو پــه لوم8نیــو  موجوده وهمثنوي له پخوا په فاريس شعر کې « دا ډول شــعر مــروزي شــاهنامې لــه شــعرونو یــو شــعر دی، يبېلhو کې چې د مسعود



    کابل مجله

١٢٩ 
 

د تذکرې لیکوال وایي: او مثنوي لکه Tلوریزه او  هفت آس5ن لیدل کې,ي. د 
مثنوي د لیکلو له لوم8نیو وختونو راهیسې د س[ع او عرفاW ن�ا په ناستو کــې   …»غزل د عجم له اخرتاعاتو دي او پخوانیو اعرابو له دوی زده ک8ي 

ــه یــې پــه aــکيل غــ,  مثنــوي لوســتونکو پر مهال او له هغــه وروســته یــوه ډلــه د لوستل کېدو او تر دې چې د موالنا رح د ژوند ــه شــول چــې مثنــوي ب ــوم رامــن/ ت ــه ن پ
چې په خپله د مثنوي لوســتونکو لــه ډلــې و، د موالنــا رح او د هغــه د  افالکي لوستو.

زوی سلطان ولد هممهالو او همپېرو مثنوي لوستونکو ته Uوته نیيس او راaــیي یــې، 
خپل ک8ی او همداسې په Hولو بېالبېلو سیمه ییزو موســیقيو کــې ویــل کېــ,ي، خــو د د وخت په تېرېدو رسه د آریانا په سنتي موسق$ کې یــې `ــان8hی `ــای له دې امله 

اصــفها4 مثنــوي، افشــاري  هغوی له ډلې یو شــمېر یــې ډېــرې نــامتو شــوي: لکــه
  .(پیچ)، بیات ترک، مخالف سه Jاه و چهارJاه

پوهنیز او دريس … ف تلن الر (اصول)، اخالق، معارف، ، د عرفان، تصو مثنوي
ــاب ــر د همــدې  کت ــو ډې ــر Hول ــا رح ت ــابدی او موالن ــالی  کت ــامتو او نومی ــه ن ــه امل ل
هغه ژور سیند دی چې المبوزن یې بېالبېل معنــوي مرغلــرې او Uــوهر  مثنوي شوی.

رفــاW او موندي او ترالسه کوي. له دې رسه چې تر هغه مهالــه تــر Hولــو مهــم او ژور ع
ــار نیشــاپوري رح ــه د عط ــوفیانه کتابون ــق الطیــر ص ــنایي رح منط حدیقــة  او د س

د Hولو ظرافتونو یــا aــکالو، جامعیــت یــا  مثنوي oUل کېدل، خو د موالنا رح الحقیة
بشپ8تیا، راز رازتیا یا تنوع او باریکیو رسه په رات¥ هغوی ل, و`لېدل یا رaــتیا دا چــې 

  ل.د مثنوي تر اغیز الندې راغل
(ډوبېدا) له حالته رابهر ک8ي چې د هغه پــام نــ8ۍ (عــاz ¤کــین) تــه را واړوي او لــه ســیاله لیــد پــر دې وتوانېــد چــې موالنــا رح د بشــپ8 جــذب (راکeــنې) او اســتغراق بې له شکه د ُحسام الدین تر Hولــو ســرت کــار دا و چــې پــه خپــل لیاقــت او بــې 

راTرUنــد  ویې د هغه معارف او باطني تجربې چې د پوخوايل اوج تــه رســېديل و امله 
ــ ــد راکeــل شــوی ـيش او د بش ــه ان ــانو پ ــي. د پوه ــاره الرaــود Tــراخ وÙر د او دا حالــت یــې او السنیوی کوالی نه يش. هر هغه Tوک چې دې کچې تــه ورســې(مجذوب) د راکeنې (جذبې) په حالت کې د لیوW او مجنون حکم لــري، الرaــوونه ریت لپ

خپل ک8، هغه ته مجذوب سالک (راکeل شوی خدای پالونکی) ویــل کېــ,ي. موالنــا 
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حکم درلود او لــه چــا رسه  مجذوب سالک رح د خپل شیداتوب په موده کې د
یې ناسته والړه نــه وه، بــس `ــان کــې ډوب و. لــه دې املــه د الرaــوونې او الســنیوي 

ه چــې د جــذبې یــا راکeــنې لــه حالــت رابهــر . هغوی تــوکارونه یې نورو ته سپاريل و 
 و(خدای پــالونکي تــه راکeــل شــوي) و  سالک مجذوب ، په دې معنا چې دوشوي و 

  (راکeل شوی خدای پالونکی).  سالک مجذوب  نه
دې ته پام شو چې د موالنــا  ُحسام الّدین َچلَبي د نکلونو پر بنس� کله چې د

الهـــي  رانغeـــتي وي نـــه شـــته، نـــو لـــه موالنـــا رح یـــې دا غوaـــتنه وکـــ8ه چـــې داو اصــول پــه کــې  کــ8نالرتصــوف  رح ملhرو ته هې� ډول منظوم اثــر چــې د عرفــان او
په ســبک یــا اد� الره او نــول او ډول یــو aــوونیز او دريس اثــر  منطق الطیر او نامې

، هغــه وپه کې د مثنوي رشیف لومW8 اتلس بیتونه لیکل شــوي و کاغذ رابهر ک8 چې رامنqته ک8ي، موالنا رح هم له `ن� پرته الس خپلې پ8hۍ ته ک8 او لــه هغــې یــې یــو 
  ته ورک8.  الدین ُحسام  یې

لــه  شیخ صالح الــدینکله چې«دا پېeه داسې رانکلوي:  عبدالرحمن جامي
د موالنــا رح تــر پیرزوینــې النــدې  حسام الــدین چلبــي دې ن8ۍ سرتUې پ�ې ک8ې،

یف د رامنqته کېــدلو المــل دا راغی، د هغه `ای ناستی او خلیفه شو او د مثنوي رش
، د شــیخ الهــي نــامې وو چې حسام الدین چلبي د موالنا رح یاران د حکــیم ســنایي

رسه ولیــدل، نــو لــه موالنــا رح یــې  مصــیبت نــامې او منطق الطیر فرید الدین عطار
منظوم ک8ئ  کتابوغوaتل چې که د سنایي د الهي نامې یا منطق الطیر په طرز یو  ته یادUار پاتې يش، دا به ستاسې خورا ډېره پېرزوینه وي. موالنــا چې ستاسې ملhرو    .»وورک8، په هغې کاغذ کې د مثنوي رشیف لومW8 اتلس بیتونه لیکل شوي و هغه شېبه له خپلې پ8hۍ یو کاغذ رابهر ک8 او حسام الدین چلبــي تــه یــې رح په ه[

د س[ع په حالــت ویله:  مثنويله دې وروسته موالنا رح به هر مهال او هر حال
بــه هغــه لیکــل او هــر هغــه Tــه ُحسام الدین سهاره په پرله پسې توUه مثنوي ویله اوکې، په ح[م یا `ان وینqلو `ای کې، ناســت، والړ او کلــه هــم د شــپې لــه پیــل تــر 

او په دې پوهېدو چې د هغه غوaتنه او تنده ده چــې دا معنــوي بــاریک$ او روحــاWموالنا رح چې د دې اثر په زې,ېدنې کې د ُحسام الدین ونــ�ه د ســتایلو وړ بللــه   به یې موالنا رح لوستل. په لوړ او زړه راکeونکي غ,  وچې به یې لیکيل و 
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زېرمې د هغه د ضــمیر لــه ژورو مکشــوف او برســېره کېــ,ي. لــه دې املــه یــې د  
  نومولې.  ُحسامي نامه  خه کې د دې سرت اثر نومخپلو شعرونو په یوه بر 

ـــــه ای ـــــو عالم   Uشـــــت از جـــــذب چـــــو ت
ـــــه ای ـــــردان حســـــامی نام U ،ـــــان   در جه
  همچنـــــان مقصـــــود مـــــن زیـــــن مثنـــــوي
ــــی ــــو ی ــــدین ت ــــام ال ــــیاءالحق حس   ای ض
  قصــــــــــــدم از الفـــــــــاظ او راز توســـــــــت
  قصـــــــــــــدم از انشــــــــایش آواز توســــــــت

حســامي  عالمــه شــوې، نــو د دا چې ته له جذب او راکeنې ډېــر پــوه یــا«ژباړه   
دا اثر وزې,ېد. همداسې ای ضیاءالحق ُحسام الدین زمــا موخــه لــه دې مثنــوي  نامې

ما اَْرَسلْنا ِمــْن  دا چې د خلکو په ژبه غ,ېدلی. د انبیاء و نول او ډول هم همداسې و:د موالنا رح ژبه په مثنوي رشیف کې `ان8hې TرUندتیا او وضاحت لري. رaتیا   موخه ستا غ, دی.ته یې، د مثنوي له وییو او الفاظو مې موخه ســتا رازونــه دي او د هغــه لــه لیکلــو مــې 
. خو له دې Hولې TرUندتیا او وضاحت رسه ډېر بیتونه یــې د َرُسوٍل اِّال ِبلِساِن َقْوِمة

موخې پوهېدا له پلوه ستونزمن دي. تر دې `ایه چې د هغه په وخت کې هم ملhــرو 
د `ینو بیتونو د معنــا پــه هکلــه ورTخــه پوaــتل او هغــه بــه ورتــه  او پرېوو به د مثنوي   TرUندول.

رشیف کې د یــو مــاهر مرجو�ــا پــه Tېــر دی چــې پــه خــورا  مثنوي موالنا رح په
رس رابهر کوي او په Hوله چ�کتیا خپلې المبو ته ادامــه ورکــوي تــر هغــې چــې د معنــا له اوبو رابهر کوي؟ خو ناTاپه یې پام کې,ي چې هغه د هغوی د انتظار له واHن لــرې هغه به کله او له کوم `ایــه رس د اوبو Tن�و ته Uوري او دې ته يې پام اړولی وي چې `یرک$ یو ناTاپه د اوبو په ژورو کې دننه کې,ي او لیدونکي په خــورا `ــM او هېeــتیا 

د پرلــه پســې ډول د نکتــو او  رح لوســتونکي تــل د موالنــا مثنــوي په دې توUه د  اوږد سیند وهي او د اوبو بلې Tن�ې ته رسې,ي.
مسئلو د بیانولو پر وړاندې ماته خوري او هــک پــک کېــ,ي. کلــه چــې وغــواړي خپــل 

یــوې نکتــې او یــا مســئلې رسه اشــنا کــ8ي، پــر هغــه د نــوو aــکلو نکتــو او لــهذهــن 
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بارانونه راورې,ي او حیــرت یــا هېeــو پســې هېeــې رامنqتــه کــوي او د   مسئلو 
دا مطلب په عارفانه لیکیو کــې پــر ســرتUو التَکْراَر ِفی التََّجلّی ( عارفانو دا آر یا اصل

کې,ي او په فلسفي لیکیو کې هم شته؛ دلته د تجلی موخه وجودي ده، په دې معنــا 
یوه تجلی ده؛ د پیدا شــوي عــاz  کَْون تکرارېدی نه يش، نو Hول موجود عاz یا عاzموجود دوه `له شتون نه يش درلودلی، یــا یــو جــوهر دوه جــوهره کېــدای نــه يش او ه پلوه، وجود یو وجود دی؛ په دې معنــا چــې یــو چې په بهرW رaتیاینه او د شتون ل

ېلــې له لوم8ۍ تر وروست$ یــا انتهــا او یــو واحــد هویــت لــري.) تــداعي کــوي (=بېالب  ،نه دی چې د سنتي Tپرکــو او مرســوم قالــب تــابع وي کتابونو، له هغو مثنوي  معناوې راغون�ول او یا له یوې معنا بلې ته اوaتل).
ــر بنســ� والړ دی.  ــداعي پ ــابع دی او د ت ــا اســلوب ت ــول او ډول ی ــرآW ن بلکــې د ق

کې,ي بیا د هغې پېeې په هکله بحث پیلوي، هغه د `ان لپاره بیا یــو نکــل راوړي او پــام  رسه له دې چې پر یوه Hکي بحث کوي، یوې نــامتو پېeــې تــه یــې هــم رح موالنا«
بل نکل کې چې فلسفي اصل نغeتی هغه ته وریادوي، په یو`يل ډول لومW8 نکــل ه د هغه ذهن او `ان کې راژوندۍ کوي، ناTاپــه پــه دا نکل بیا هم یوه هممهاله پېTeرUندولو تر Tن¥ یو ساري او مثال ته هم اړیتا ویني او هغه بیا بل نکل ته راکاږي، بیــا هغــه نکــل د یــو صــوفیانه اصــل TرUنــدولو تــه اړتیــا مــومي، د صــوفیانه اصــل د 
`ــي او ته اوړي او له ډېرې مودې وروسته، د Tووم `ل لپاره بیا لومW8 نکــل تــه راUر ته راUر`ي خو د هغه نکل له بشپ8ولو وړاندې بل بحث ته او لــه هغــه بحــث بــل نکــل 

کې ډېــر پــه ســرتUو کېــ,ي، خــو د مثنوي بل دا چې د مطالبو بیا`يل رات¥ په  )۱۸( …»هغه پای ته رسوي
دې مطـــالبو Tېـــره او شـــکل بیـــا`يل او تکـــرار وي پـــه معنـــا کـــې تکـــرار نـــه وي. 

کې هر بیا`يل مطلب نوی، تاند او aکلی وي او پــه دې برخــه کــې هــم د  مثنويپه
 Wــه راغــيل.  او ډول تابع دی. آیتونوقرآUکارې,ي، خو پوهانو تــه نــوي په قرآن کریم کې هم مطالب په بیــا`يل توa ه هم د هغوی په اند چې لن� لیدي دي بیا`يلT کاره کې,ي.کهa کي په کېH مطالب او  

راغــيل، بل دا چې تېر نکلونه او داســتانونه پــه مثنــوي کــې پــه وچ ډول نــه دي 
په السونو کې د مــوم پــه Tېــر نــرم  رح بلکې د هغوی د جوړaت توکي د ه>مند موالنا
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  مطلب سپ8نه به د نکلونو د سپ8نې په ترڅ کې ويش.)دي او هغــه یــې د خپلــې مــوخې پــر بنســ� جــوړوي او شــکل ورکــوي. (د دې 
  درې ډوله مخاطب لري: عام، خاص او اخص.  مثنوي بل دا چې

د وعــظ  رح یوه برخه عامو خلکو پورې اړه لري. Uونــدې موالنــا د بیتونو مثنوي د
  ستنه کوي او �Uه پورته کوي، لکه:یکچه ورTخه اخخربې کوي لکه ورم و وراشه (نصیحتونه او پندونــه) او هــر Tــوک د خپلــې پــوهې پــه او ویناوال$ په ناسته کې ناست دی او د عامو خلکو د فهم، پوهې او ذهنونو په کچــه 

ـــان ـــن جه ـــدا ای ـــا ن ـــل م ـــت و فع ـــوه اس   ک
ـــــــداها را صـــــــدا ـــــــد ن   ســـــــوی مـــــــا آی

  »دي، د هر غ, مو راته بېرته `واب په غ, را`ي یا راکوي.دا ن8ۍ د غره په Tېر ده او زموږ ک8نې د غره پر وړاندې د غ, کولو په Tېــر «ژباړه   
  په Hولیزه HوUه د کیسو، ¤ثیلونو، نکلونو ظاهري بoه په دې ډول کې را`ي.

ــه دویــم ډول ــه مطالــب دي چــې  پ ــان8hي مخــاطبین را`ــي. دا هغ کــې `
رشیک ک8ي او دا داسې بېلhه لري چې له یوې کوHې په ش[ر توري او ویي بهر هــم یې د خپلو همرازو او همدمو رازدارو ملhرو رسه پــه خلــوت یــا یوازېتــوب کــې  رح موالنا

ــوي. دا ډلــه هــم پــه `ــان کــې پــه دوه اورېــدل راوو`ي او د باندې ناست خلک یــې واوري او دا اورېــدل شــوې خــربې د نــه  حقیقت د هغه د ملhرو له الرې `ان پوهوي او بله ډله هغه ده چې سپې�لی او پــاک د رازونــو پــه  رح برخو وېشل کېــ,ي: یــو عارفــان او پــاکو زړونــو خاونــدان چــې د موالنــاشوو خربو لپاره پرانېستونکي راسپ8ونکي Ùر
U ونــدې د موالنــامــان کــو باطن نه لري، بلکــې داســېU د یوازېتــوب یــا د  رح وي چــې

ملhرو رسه ملhري شوي، خو رaتیا دا چې د هغوی نننــي رازونــو تــه الر نــه  لهخلوت 
په وینا د رسېدلو عارفانو خربې غال کوي چــې ســپین زړي او  رح بلکې د موالنا ،مومي

دریمه برخه `ان ته اخص یا تر Hولــو `ــان8hي مخــاطبین لــري او پــه یــو ډول د   سپېديل خلک په خپلو لومو کې بند ک8ي.
ولې د مینې یا عشق د راکeنې، جذبې او ول رح نفس خربې یا ویناوې دي چې موالنا

ســتل یخــه اخTعر� ویی یــا لفــظ دی، چــې لــه رقبــة په حالت کې او یا د مراقبې (
په معنا دی او د یو يش Tارنې او Tې8نې پــه معنــا –نیول شوي له غاړي  –شوی او د 



  د موالنا م�ینه...

١٣٤ 
 

  )۱۹(عرفان کې د هر Tه په `ان کې رانغاړلو په معنا دی) په حالت کې ک8ي.ق (=ډوبېــدا، پــه ) او اســتغرايبریدونو به نه اوړي) وروسته او له محاسبې وړاندې را`(په عرفان کې په دې معنا دی چې انسان لــه `ــان رسه رشط ولhــوي چــې د هللا لــه هم را`ي. په عرفان کې د سیر او سلوک یوه برخه ده چې د توبې او مشــارطې  
ریو لېوالتیــا تــه پــه پــام یموخې او معنا پوهېدلو ته د پ رح کې د موالنا مثنوي په

کې نیولو رسه، کله د بیتونو له ډلې یو بیت تر پوaــتنې النــدې راتلــو او بیــا بــه خپلــه 
ــا ــه د هغــې ســپ8نه رحموالن ــا کول ــد ؛او معن ــر دې بنســ� کې ــو پ ــو چــې ان ی يش ووای

دی او لــه دې پرتــه، د  رح رشیف لوم8نی سپ8ونکی پــه خپلــه حرضــت موالنــا مثنوي د
مثنوي بیتونو خپله د `ان سپ8ونکي او ُمفِرس دي، د هغه نــور آثــار پــه `ــان8hي توUــه 

`که نو دا هــم شــونې ده چــې د  ؛معنا رسه ډېر ن,دېوالی لري لهفیه ما فیه د مثنوي  لکــه  ،ســتنې رسه وســپ8و او معنــا یــې aــکاره کــ8ویبیتونو یوه برخه له هغې په �Uه اخ
  ای بــــــرادر تــــــو هــــــ[ن اندیشــــــه یــــــي  رو ورTخه وپوaتل چې د دې بیت معنا Tه ده:یTنhه چې د هغه یو پ

  مـــــــابقی تـــــــو اســـــــتخوان و ریشـــــــه ای
  »ه� او رېeه یېای وروره ته همهغه فکر یې، پاتې ته «ژباړه   

(ه[ن اندیشــه) معنــا  همهغه فکر ته دې«د هغه په `واب کې وایي:  رح موالنا
په ویــی  فکر ته پام وک8ه چې اشاره ده `ان8hي فکر ته. هغه `ان8hی فکر مې دلته د

خو رaتیا دا چې، هغه فکر نه دی او که وي  ،یا لفظ د توسع او پراختیا لپاره راوستی
ســتنه کــوي. یدې ډول فکر له جنسه نه دی چې خلک ورTخه اخدا ډول فکر او یا د 

  )۲۰( »زموږ موخه له دې معنا د فکر ویی یا لفظ و.
له م8ینــې ســل کالــه  رح له دې مهال او دورې یا د موالنا«استاد فروزانفر لیکي: 

وروسته، سپ8نې په فاريس، عر� او ترکي ژبو او په وروستیو کې پــه غــر� ژبــو لیکــل 
دې سپ8نو یو هم د پل�ونکي د درد درملنه نه کوي بلکې هغــه پــه بلــه او  شوي، خو له

نه دی پېژنــدلی او لــه بلــې  رح ناسمه الر بیایي. زه غواړم داسې ووایم چې دوی موالنا د محی الدین د عرفان له الرې او یا د یونــان د فلســفې  مثنــوي خوا چا چې غوaتي
خــربې لــه  رح نــه دي، `کــه د موالنــاله الرې وسپ8ي او TرUند ک8ي هغه هم په سمه 

  )۲۱(»دوی دواړو په Tن¥ او پورته دي



    کابل مجله

١٣٥ 
 

  :مأخذونه
  مه پا�ه د موالنا جالل الدین Tخه رانکل شوې.۱۳۳م لیک، ۱۲۸، مکتوبات  .١
  پ. ۴۶۴، نفحات االنس .٢
  پ. ۱۱۰، زندJانی ؟ موالنا جالل الدین محمد. ل.ر٣
  پ. ۱۲۱، ولدنامه .٤
  پ. ۹۷۲ټ،  ۲، مناقب العارفین .٥
  پ. ۱۲۱، ولدنامه .٦
  پ. ۱۲۱. مخکېنی، ٧
  پ. ۱۲۳. مخکېنی، ٨
  پ. ۴۶۵، نفحات االنس.  ٩
  پ. ۱۴۹-۱۴۸، اقتباس از موالنا جالل الدین محمد. ١٠
  پ. ۲۹، سیرې در دیوان شمس.  ١١
  پ. J ،۱۵زیده غزلیات شمس.  ١٢
  پ. ۸۹، مقدمه رومی تفسیر مثنوی معنوی.  ١٣
  . ل.ر. مخکېنی. ١٤
  پ. ۱۶۵، زندJانی موالنا جالل الدین محمد. ل.ر.  ١٥
  پ. ۱۶۶. ل.ر. مخکېنی،  ١٦
  پ. ۱۶۷، زندJانی موالنا جالل الدین محمد. ل.ر.  ١٧
  پ. ۲۱۹، موالنا جالل الدین .  ١٨
. دا برخه (د مثنوي د مخاطبینو وېشل) د استاد جالل الدین ه[یي له ویناوو  ١٩

پ  ۲۷په لیکي کې یې راوستي او لیکيل دي، له  تفسیر مثنوي مولوي دي چې د
  پ پورې. ۴۲تر 

  پ. ۱۹۶، فیه ما فیه .  ٢٠
  پ. ۳۸۷، مجموعه مقاالت و اشعار .  ٢١
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 پوهنیار فهیم بهیر

  

  درو* احساسات او ادبیاتد انسان 
 

  لن�یز: 
هــر  ،د ادبیاتو په رامنqته کېدو کې د تخیل قوه مهمه ده، د ادبپوهــانو پــه انــد 

Tومره چې   د اد� اثر د ایجاد پر مهال  د تخیل پروســه قــوي وي، هــومره اد� اثــر  
 د ه> ارزaتونه خپلوي.  که چېرې  د تخیل پروسه د اثر د پنqولو پر مهــال کمــزورې
وه ؛ نو د تخلیق شوي اثر ه>ي اړخ هم کمزوری oUل کې,ي. د انســان د تخیــل قــوه 
یا د تخیل د پروسې طی مراحل د انسان له دروW احساساتو رسه اړیکه لري، همــدا 

Wــې یــا یــوې پدیــدې پــه لیــدو لــه طبیعــت او  دورeاحساسات دي، چــې د یــوې پې
رکت، جوش او `واک ورکــوي او ته ح ېریال  Tخه یو Tه اخيل او د تخیل پروسېچاپ

په پایله کې یو داسې اد� اثر رامنqته کې,ي چې د لیکوال پیغام په aه ډول نوروته 
 ي.ې,د ه>  په ژبه وړاندې ک

کله چــې د انســان دروW احساســات  د ادبیــاتو پــه ایجــاد  کــې بنســ�یز رول   
بل رسه پیوند اخــيل. لوبوي، نو له همدې `ایه د ارواپوهنې او د ادبیاتو اړیکې له یو 

اد� پنqونې د اد� ارزaتونو تر Tن¥ رواT Wرکونه او رنhونه  هم خپلوي او زما پــه 
په کومو اد� پنqونو کې چې د لیکوال احساس، عاطفه او نورې اروايي اغېــزې  ،اند

`کــه   ؛وي؛ نــو  دا اثــار  لــوړ ارزaــتونه خپلــوي ېپه aه ډول د ه> په ژبه وړاندې شو 
عاطفه، احساس او نور دروW  اروايي Hکي  د انسانانو له روح رسه تــ8يل دي او دلتــه 

  د انسان  اړیکه د  مشرتکو Hکو په اساس له پنqونو رسه ت8ل کې,ي. 

 



    کابل مجله
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په کومو اد� اثارو کې   چې د دروW احساساتو ¤ثیــل او نقــش پــه ســم ډول 
ــو  ــر رسه ش ــوي ت ــو او ، د دین ــه وال ــت  او  د ا دب د مین ــ¥ ت ــارو  اد� رن ې ډول اث

  لوستونکو پاملرنه هم نه يش جلبولی.
  رسیزه:

د شعر په اړه ارستو له میالد نه پخوا ویيل و، چــې شــعر یــو مخیــل کــالم دی. د 
لیدلورو  د ادبیاتو برخــې  ونو  وادبیاتو د پېژندنې اړه   زموږ په Hولنه کې اوسمهال `ین  اثــارو ـيخربې رامنqته شوې، چې اوســمهال اړتیــا ده، چــې حتــی زمــوږ پــه تدریســاو نــور مســایلو پــه اړه نــوې  و، تعریفونــویــو شــمېر نظریــ یــوپخواند رسه هم جال ک8ې. 

ل شوي دي یا بېلوايل تــه اړتیــا ېباندې هم نوې کتنه ويش او کوم مسایل چې  رسه ب
  Tې8ل يش او `ان8hنې یې  له نورو رسه  را TرUندې يش.رسه جال و  ،لري

اوسمهال ادبیات لــه ارواپــوهنې رسه داســې Uــ� دي، کــه ارواپوهنــه  ،زما په اند
لــه ده او ېخــو د ارواپــوهنې د کــار ســاحه ب ي،eــېبر يســتل يش، نــو نیمhــ8 اېتــرې و 

Tرکونــه بــه اپــوهنې و د ار  ،ادبیات بیله دنده لري، که همدا برخه یې هم وTېــ8ل يش
کې حتمي خوندي وي.  په دې مقاله کې هــم د انســان د دروW احساســاتو او د ه پ

دي، د همــدې دورW  ېادبیاتو په اړیکه Tې8نه شوې ده،  `ینې برخې راســپ8ل شــو 
زموږ اد� پنqونې رامنqته کې,ي او داسې پنqونې چــې پــه هــ>  ،احساساتو له امله

  برابرې او پاخه ادبیات بلل کې,ي.
وسمهال ادبپوهانو د ارواپوهنې په اساس TرUنده ک8ې چــې د شــعر رسچینــه  ا

ارواپــوهنې رسه اړیکــه لــري. انســان  لهپه الشعور کې ده،  د ال شعور پېژندل او شننه 
زو او احساساتو د الرې خپل الشعور ېریال کې اويس، هر Tه د انhېپه طبیعت او چاپ

نو عواملو په اساس  د ه> په ژبه د شعر یــا او همدا برخه بېرته دوباره د `ی يته سپار 
د نورو ه>ي لیکنو په فورم کې را TرUندی,ي. د داسې ادبیاتو ایجاد د هر کــس کــار 

`ــان8hي احســاس لــه املــه د  هنه دی، نو کوم کسان چې د تخیل په مرســته یــا د یــو 
 هغــه هــ>ي ادبیــات oUــل کېــ,ي. دا  ادبیــات د ،الرې یو Tه وړانــدې کــ8ي لهالهام 

نکي احســاس او عواطــف هــم پــه aــه ډول و لیکوال د اثر د ایجــاد پــر مهــال  د پنqــو 
  لوستونکو ته وړاندې کوي.



  د انسان درو ..
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دروW احساســاتو بحــث شــوی، چــې د  وپه دې Tې8نه کې د انسان په هغ   د �ېنې اهمیت او مربمیت:
  ده، چې ه>ي لیکنې له نورو عادي لیکنو بېلوي.ادب د ایجاد پر مهال اسايس رول لوبوي او په ادب کې د همدې برخــو اغېــزه 

ته په دې نکوو ایجادو والو اوهمیند ادبد ژبو او ادبیاتو پوهنqي محصلینو،  د �ېنې موخه: 
  کې,ي.oUله>ي او اد�لیکنېیېامله لهچېکې,يپېژندل ور Tههغهکېمقاله

  بیاتو رسه یو `ای کوي.له ادTرکونه ادب کې همدا برخې دي، چې  لیکنو ته اد� جوهر ورکوي او هم ارواپــوهنیز د انسان دروW احساسات د ادبیاتو په ایجاد کې بنس�یز رول لوبوي او په   د �ېنې فرضیه:
  ارواپوهنې او ادبیاتو اړیکې له همدې `ای پیوند اخيل؟ایا د انسان دروW احساسات د ادبیاتو په ایجاد کې مهم رول لوبوي او د    د �ېنې اصيل پو�تنه: 

  فرعي پو	تنې:
  لیکنو ته ه>ي ارزaت هم ورکوي؟ ،الف :ایا د انسان دروW احساسات

هغه په لوستونکو  ،دروW احساساتو نقش نه ويد ب: په کومو لیکنو چې 
لو  نµي او شعري  اثــارو کــې هــم د ېبېالب `ینوTې8ل شوي دي. همدا ډول په په یو شمېر اد� اثــارو کــې  د ادبیــاتو پــه تــ8او د ارواپــوهنې مســایل رس رسي په دې اړ ه تر اوسه `ان8hی اثر نه دی چاپ شوی، خــو   د Tې8نې شالید:  ؟يش که نه اغېز کوالی

دا چې د انسان دروW احساسات  د ادبیاتو په ایجاد او ماهیــت کــې Tــه رول برخو په اړ ه Tه نا Tه معلومات وړاندې شوي.  وس او نور تخیل، عاطفې، احسا
  تر دې دمه کوم `ان8hی اثر نه دی چاپ شوی. ،لري

برخې تحلیل شوي هم دي او لوستونکو ته د وضــاحت پــه دی، د مقالې `ینې د دې مقالې په لیکلو کې له ترشــیحي مېتــود Tخــه کــار اخیســتل شــوی   د �ېنې مېتود:  
  دي. ېبېلhې له نورو اثارو Tخه اخیستل شو  ،هدف
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  :د انسان دروU احساسات او ادبیات
یوې برخې رسه ت8او لري، چې کله په عمومي او کله په انفرادي توUــه Tېــ8ل کېــ,ي.  لــهاوسمهال د علومو Tانhې رسه بېلې شوې دي، هره Tانhه  د انسان د ژونــد 

هم د انسان د بهرW جوړaــت پــه Tېــر بهــرW او نــور عوامــل پــرې اغېــزه کــوي او د ې بهرW جوړaت نه لري؛ بلکې بله مهمــه برخــه یــې روان ده، چــې هغــه `انسان یوا
hتهزو له امله په ادب کې د تېهمدې اغېزو او انqاړخ ډېــر مهــم دی، چــې  انســان د   . کې,ي خلیق موضوع رامن Wته کېدو کې د انسان رواqد ادب په رامنhاحساسات او ان Wولنیزو رشایطو تر اغېز الندې  خپل دروH زې د ادب یا ېطبیعي او

ه> په نورو بoو کې aکاره کوي. په کوم ه> کې چې د هغې انqورونه په ســم ډول  د
نکي  احساس او عاطفه نورو ته ولې,دوي؛ نو ه>مند یا د هــ>ي و پنqو شوې  وي او د 

  نکی بریالی aکاري او اثر یې هم لوړ ه>ي ارزaت تر السه کوي. و اثر تخلیق کو 
ــولنیزو او طبیعــي پېeــو او چاپ  H ــه مخــېېانســان د ــال ل `ینــې شــیان او  ،ری
hې نفوذ کــوي، یــا خپل الشعور کې `ای پر `ای کوي یا د نوموړي په روان ک یرنېان

ریال  کې یې  نه يش ترالسه کوالی یا خپلو هیلو تــه ېډېر Tه لري، چې په بهرW چاپ
ی نه يش؛ نو د دې لپاره د انسان دروW احساسات د ادبیاتو په فورمونــو کــې ال د ېرس

وړاندې کې,ي . له همدې `ایه د ارواپوهنې او د ادبیاتو اړیکې له یــو بــل رسه پیونــد 
که له ادب Tخــه ارواپوهنــه لــرې کــ8و؛ نــو د ادب جــوهر بــه بــې  ،په انداخيل  او زما 

hې انoU رنې به د انســان پــه مغــز کــې ېخونده يش او که ادب نه وي؛ نو د ارواپوهنې
لوم8ی  بــه  و،دروW احساساتو ر�ا واچو  Tودفن يش. مخکې تر دې چې د انسان په 

  وTې8و: ادبیات او  ارواپوهنه او بیا به یې نورې خوا وې رسه
: د ادب یا ادبیاتو په اړه ادبپوهانو U® شمېر تعریفونه وړانــدې کــ8ي ـ ادبیات ۱

ادب یــو ژبنــی «لیکنــې رسه تــ8او لــري:  لهدي؛ خو دلته هغه پېژندنه راوړو، چې زموږ 
یــا ایــ[ژ)  (تصــویر انqــور لــهه> دی، چې واقعیتونه په انqورونو کې وړانــدې کــوي. 

Tخه مقصد دا دی چې ادب واقعیت ک� م� او په مستقیمه توUه نه بیــانوي؛ بلکــې 
ونکي شــکل وړانــدې کېــ,ي و د اد� اثر د لیکونکي له خوا په aکيل او احســاس پــار 

.... د اد� اثر (شعر، کیسه ، ډرامه، طنز او داسې نــورو) تــر Hولــو عمــده خاصــیت د 
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او د اورېــدونکي یــا  يثر احســاس ونــه لېــ,دو که یو اد� ا ،احساس انتقال دی د همدې `ان8hنې لــه مخــې د  ،رامخکې شوه او دا یې د ادب مهمه `ان8hنه بللې دهپــه پــورتن$ پېژندنــه کــې  د ادبپوهــانو لــه خــوا د احســاس یــا عواطفــو موضــوع    ».۹: ۶»«لوستونکي پر عواطفو اغېزه ونه ک8ي؛ نو هغه اد� اثر نه دی
اړیکې رسه نeلول کې,ي او د ادب په رامنqته کېدو کې  د انســان  ارواپوهنې او ادب

ه>یت یا هــ>ي ارزaــت «لیکل شوي دي:  کې,ي. د ه>ي ارزaت د `ان8hنې په اړهادب بلــل کېــ,ي، کــه هــ>ي ارزaــت ونــه لــري؛ نــو ادب نــه Uنــل  ،ه>ي ارزaت ويپه ادب کې د ه>ي ارزaت موضوع مهمه ده، که په کومــه وینــا یــا لیکنــه کــې   د دروW احساساتو رول Tرکندوي.
بیــانوي؛ خــو  ،یې په ذهن او خیال کې تېریــ,ي لیديل، اوریديل، احساس ک8ي او یا مطلب یا واقعیت د افادې لپاره بنس�یز ارزaت او اهمیت لري. لیکوال هغه Tه چــې هنµ په لیکنه یا د نµي ادب په پنqونه کې د لیکــوال ذوق، احســاس او ¤ایــل د یــو هغه `ان8hنه ده، چې اد� او نورې عامې عادي لیکنې رسه بېلوي. د ه>ي یا اد� 

دې پېژندنه کې هم د ه>ي ارزaت په موضوع کې د انســان دروW احساســات رول پــه ».  ۳۹: ۱۶»« د تحقیقي او علمي لیکنو په Tېر دلیل راوړلو ته هی� اړتیا نــه لــري
  کې پوره ون�ه اخيل.لري او همدا برخه ده چې د ادب په ایجاد 

  :  ارواپوهنهـ ۲
لري  او په همدې اساس  ورځ تر بلــې یــې د  ېارواپوهنه له oUو علومو رسه اړیک

  فردي او Hولنیز عوامل او احساسات د ارواپوهنې د Tې8نې موضوع تشکیلوي. د انساW سلوک په هکله د زده ک8ې او احساساتو مطالعې ته ویــل کېــ,ي. د انســان پېژندنو ل8ۍ زیاتې,ي او Uنې نورې Tانhې ترې هم راوزي. ارواپوهنه په علمــي توUــه 
 ) د ارواپــوهنې کلمــه چــې د«  ل د ارواپوهنې په اړه لیکــي: ېعطا محمد میاخ

Psychology ) خــه زیــات  ،ژبــاړه دهT د ارواپــوهنې د موضــوع لــه اوســني مفهــوم
 Psyche) ویل کې,ي چې ارواپوهنه له دوو یوناW کلمو Tخه چــې د ،لرغونتوب لري

منqتــه راغلــې ده،  ،د علم او مطالعې په معنا دی ( Logos) اروا په معنا او د مغز یا (
کلمه په همدې یوناW مفهوم نه ده او د پنqلسمې پې8ۍ پیل کې منqته راغلــې ده،) Psycholog(  ارواپوهنه د اروا او مغز معنا لري، لکه چې وویل شــول د ،په دې توUه
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» رامنqته کېدو کې د برش په روح کــې د Tې8نــې او `یرنــې هــدف نغeــتی دیخــو یونــاW ژبــه د دې کلمــې پــه جوړaــت کــې اغېــز لــري او د هغــې پــه  
)۱.(  

 )۱(/٨٦٤٣https://www.khabarpana.com/×).(   ه دي، چېT ریال رسه ت8يل دي، ېانسان د چاپ لهد ادب موضوعات هغه
انسان او پــر هغــه د « ستل شوې ده: ېادب او ارواپوهنې تر من/ داسې کرaه و اثارو په پنqونه کې  دواړه خپل اسايس نقش لــري. پــه اد� کــره کتنــه کــې د ماهیــت کــې ارواپوهنــه هــم دخیلــه ده او د هــ>ي د دې موضوعاتو او پېeو په 

چاپېریال اغېزې د ادب موضوع ده، چې له همدې امله ادب او ارواپوهنه یو له 
ارواپوهنه د انسانانو تر من/ �U او عمومي مظاهرات تر غور الندې نیيس؛ خو د ې اړیکې لري، خو ادب له ارواپوهنې رسه یو بنســ�یز تــوپیر لــري . د, بل رسه ن

مبی هدف دا دی چې جوته ک8ي چې و8Uي له یو بل نه په کومو لوریــو و ادب ړ 
ه بــاب بحــث یــا غریــزې پــ ېکې توپیر او امتیاز لري. یو ارواپوه د خیال، عــاطف

ســـه لیکـــونکي وي؛ نـــو هغـــه يخپــل `ـــان8hی احســـاس TرUنـــدوي او کـــه ک ،کوي چې دا Tیزونه د Hولو انسانانو تر من/ �U دي، خو ادیب که شــاعري وي
لــه همــدې  ،هغــوی انqــوروي ،رونو خاونــدان وي�شخصیتونه چې د اصیلو کرک

 ،ونه لــريشخصیتونو تر من/ چې د ارواپوهنې له پلوه �U صفت وامله ادب د هغ
  ».۳۲: ۱۳»« اختالف ویني

 يلېوال په خپله مقاله(د شعر پېژندنې او کره کتنې `ینــې نــو  عبدالغفور
د ارواپوهــانو پــه « معیارونــه)  کــې د اســتاد زیــار نظــر پــه دې ډول راوړی دی: 

ــو  ،د اداراک لــه الرې انســان یــو شــی پېــژW. کلــه چــې ه[غــه شــی غایــب ويلوم8ۍ مرحله کې احساس کې,ي او بیا د ادراک پ8او ته رس,ي(پېژندل کې,ي). شیان او پدیدې د حواسو د الرې پر ارUانیزم باندې اغېزه کوي، چې په  ،عقیده ــر پــه ذهــن کــې ی احســاس او ادراک هــم محــوه کېــ,ي، خــو د هغــه يش اث
کې,ي، شاعرانه تخیل د `ینو په نظر شهود او الهام ته ورتــه دی او د `ینــو پــه او کله کله په بدله Tېره کې تجيل کوي، چــې پــه دې صــورت کــې تخیــل بلــل ر(ای[ژ)  پری,دي . ذهني تصویرونه چې هغه ته تداعي یادونه ویل کې,ي  تصوی
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  طی کې,ي.الرې  لهپه ادب کې دا هر Tه د تخیل د پروسې مند  احساس او عواطف نورو ته ولې,دوي همدا `ان8hنه ه>ي ارزaت بلــل کېــ,ي او انqورونه چې د هــ>  ،یا نوره يپه ه> یا ادب کې که د احساس موضوع و  ،ون�ه لريپه پورتنیو  کرaو کې  لیدل کې,ي، چې د ادب په تخلیق کې ارواپوهنــه مهمــه   ».۱۰۲: ۱۴»«په هغه کې یوه شعوري ه�ه هم شامله ده  ،عقیده
  دي او کومې `ان8hنې لري، البته په دې وسیله يې په اړیکو هم خربې کې,ي. د Tو دروW احساساتو او له ادبیاتو رسه يې په اړیکه ر�ــا اچــول کېــ,ي، چــې Tنhــه د ادبیاتو او ارواپوهنې په اړه له TرUندونو وروسته په الندW بحث کې د انســان 

ه جوړaــت کــې `ینــې مهــم تــوکي دي، د شعر پــ :احساسات او عواطفـ  ۳  
چې رغنده ون�ه لري او پرته له دې موږ ورته شعر نه شو ویلی، چې هغه توکي عبــارت 

له فکر، تخیل، عاطفه، احساس او اهن¥ Tخه. که له دې توکو Tخه یــو هــم پــه  يد
ې د `، چــې یــوای يشال او کیــد  یشعر کې موجود نه وي، نو شعریت بــه یــې کمــزرو 

؛ نــو هغــه شــعر يکه چېرې په  شعر کې عاطفه  او احساس نــه و  ،`ان8hی `ای لري`ینــې خــربې وړانــدې شــوې وي. عاطفــه هــم د شــعر د روح پــه توUــه الفاظو پر مخ 
ــوي؛ نــو د هــر بریــايل ېــبیا نه يش کوالی په لوستونکو یا اور  دونکو خپــل اغېــز وغو̀ر

او شعر د aــکال  يشعر رسه  کلکه ملhرتیا کو  لهشاعر په شعر کې احساس او عاطفه  شعر په لن�ه او اهنhینه ژبه د فکر او اند عاطفي ت8ون ته وايي، په عــاطفي ډول   او د ارزaتونو لوړو پوړیو ته خېژوي.
په دې معنا، چې عاطفه د شعر یو اسايس رکن دی، باید د شــعر ژبــه عــاطفي وي او 

ارواپوهنې رسه تــ8او لــري. پــه  لهاحساس او عاطفې خربې احساس را وپاروي؛ خو د  په عاطفي لحاظ یو له بل رسه مشــرتک عــاطفي پېوندونــه  اندې معنا چې Hول انسان
لري؛ لکه په یو ماشوم د هر انسان مینه او زړه سوی را`ي او هــر Tــوک ور رسه مینــه 

زخــم پــه  هد انسانانو تر من/ عاطفی پیوندونه دي، چې یو یې له بل رسه لري. یا د یو سوی را`ــي دا  لري یا د یو بد بخت انسان باندې، چې بد وضعیت ولري د هر چا زړه درد احساس کــوو، نــو دا د انســانانو عــاطفي پیوندونــه دي. کلــه  هلیدو موږ Hول د یو 
له رامخکــې يش، چــې د لوســتونکي یــا ئشاعر په شعر کې داسې یــوه مســ هچې د یو 

طفه یا مشرتک احساس راوپاروي؛ نــو دې تــه عــاطفي دونکي همدغه مشرتUه عاېاور 
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نــو دې  را وHوکي، چې شاعر دغه احساس او عاطفه د شعر د ایجاد پر مهال درلــوده؛عاطفي جوړaت ولري، چې د لوستونکي یا اوردونکي کې داسې احســاس او عاطفــه ارaت وايي یا په دې شعر کې عاطفي اړخ قــوي دي. هــر شــعر بایــد همداســې 
همدا ډول که یو شاعر د شعر لیدلو پر مهال پــه یــو `ــای کــې  واوریــن غرونــه،   ».۸۲: ۲«په عاطفي لحاظ یو بریالی شعر ویالی شوته بیا  

لــه املــه دود، اور، Hپیــان او وینــې او د خلکــو چیغــې اوري او پــه دې وخــت شــاعر د شنې ونې، یخه هوا ویني او د aکال یو احساس واخيل یا په یــو `ــای کــې د جhــ8ې 
دلو ېکله چې شعر ولیکي او د لوستلو او اور  ،8hې پر وړاندې د نفرت احساس کويج

دونکي کې هم پیدا ک8ي، نو د احســاس ېپر مهال همدا احساس په لوستونکي او اور 
oل کې,ي، `که شاعر پــه aــه ډول پــه کــې احســاس Uله پلوه دا شعر هم عايل شعر   لې,دولی دی.

زیاته حده د شعر او نظم توپیر نه کې,ي. شعر ته نظم او نظم ته شعر ویل کې,ي، خــو ه پeتو ادبیاتو کې په عامو بحثونو کې تــر پ« ب لیکي: احص رUرکد شعر په اړه  
د په داســې حــال کــې چــې نظــم او نــµ  ،انسان له روح او حواسو رسه زیات ت8او لري په معارصو Tې8نو کې د دې دواړو تر مــن/ یــوه پنــ�ه لیکــه ایســتل شــوې ده. شــعر د

  ».۲۸۲: ۱۷»« تعقل او استدالل او تفکر رسه
لوم8ی طبیعت رامنqته شــوی او بیــا انســان. د طبیعــت طبیعت او )ــکال:  ـ ۴

ر مهال ادبیــات ېهمدې aکال اغېز له امله ډ لې aکال وې  لري او  دېهره Tن�ه بېالب
او لیکوالو په اثارو کــې د طبیعــت د aــکال رامنqته کې,ي. د ن8ۍ د مشهورو شاعرانو 

انسان د رواW اړخ  لهریال اغېزې ېد طبیعت او چاپ دي. ېبېالبېلې برخې انqور شو 
همدې زاویې Tخه رامنqتــه شــوي وي یــا د دې  لهرسه اړیکې لري؛ نو کوم اثار چې 

اغېــز  ریال دېاړخ یې قوي وي؛ نو ارواپوهنیزه تله یې درنې,ي. د طبیعت او چاپ ېزاوي
ل ېــالبېله امله د ن8ۍ د هېوادونو او اقلیمي جوړaتونو د خلکو تر من/ د aکال لپــاره ب

یعنې د Hولو لپاره د aکال  یو ډول معیار نشــته دی چــې  ،معیارونه رامنqته شوي دي
ریال دی. زموږ د پخواW او اوسني ادب په تخلیق ېد دې کار لوی عامل طبیعي چاپ

ون�ه اخیستې ده، چې اصيل عامــل یــې د انســان رواW  کې د طبیعت  aکالوو پوره
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ه> د انسان د هیجاناتو بهرنی انqــور « د ه> په اړه یوه نظریه په دې ډول ده:   بیا د تخیل د پروسې د الرې یوه اد� یا ه>ي لیکنه ترې جوړوي.ال Uانې احساســوي او کلو Tانhو کې همدا aېالبېاړخ  دی، چې د طبیعت په ب
  ».۶: ۷»«کرaو، رنhونو، حرکاتو، اوازونو یا کل[تو په واسطه افاده کې,ي دی چې د

Tخــه Tــو کرaــې او د اثــر  "ېاد� Tې8ن"د موضوع د وضاحت په هدف به له  
الیق(د چونغر ترانــې) او د پوشــکین ( د لــیس باغونــه) د موســیق$ د نغمــو پــه شــان بالعکس او یا هم aايي  دواړه د شاعر په ذهــن کــې یــو `ــای رسه اخeــل کېــ,ي. د ولســونو کــې تبلــور کــوي یــا  پالنې لوم8نی الهــام وربeــي او بیــا وروســته پــه خلکــو اوaايي همدا د طبیعت aــکال ده، چــې ورو ورو شــاعر تــه د هېــواد « شعر ¬ونه را وړو: 

  تخیالت راویeوي او د ذهن فضا تسخیروي.
  الیق وايي:

  کې بیا د بلخ په شنو ورشو کې ـ  د الله په درمندو
 ــهــونو ته ـ   د بهار ساقي بلنــ8ې لېـــــــــده ورک

...  
  بل شعر ترجمه ده چې په هغه کې پوشکین مخاطب شوی دی:  هدا د یو 

ــوه پــ ــه ی ـــــــ8زوي  رسيل کــې کلــه، چــې ســتا فریادونــهـپ ــــــداره لـــــــــــ ــــــه هین ــــــیند ارام   د س
ــــه ســــاحرانه ژورو کــــې   د هغــــه `ــــنhيل درې پ

ـــه زمـــا خـــوا ـــه  د ا پولـــو پېغل   ».۱۷: ۷» « تـــه راغل
همدا ډول `وان لیکوال Uل رحمن رح[W د ادبیاتو او aــکال پېژنــدنې پــه اړه   

همــدې موضــوع  ده چــې د رامنqته کې,ي؟ خو زموږ د مقالې هدف د طبیعت aــکالمقاله لیکيل ده  او هغــه برخــې یــې Tې8لــې چــې   پــه اد� اثــارو کــې aــکال Tنhــه  بحث دى، `ينې وايي چې طبيعت او aکال رسه ت8يل او حتمي دي، خو نــور بيــا پــه د طبيعــت او aــکال خــربه هــم يــو Tــه جنجــايل « را اخلو : ترې په ت8او `ینې کرaې 
انســان پــه طبيعــي ډول هــم ..س� پرې والړ دى.يوه aکال ده او د هرې بلې aکال بندې نظر دي چې حتمي ته هې� اړتيا نشته، کله چې طبيعت يادوو؛ نو طبيعت خپله  aــوونکى دى، د aــکال پېژنــدنې او خوaــونې ذوق يــې تــر بــل هــر موجــودو aــکال خ
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هسې خو خداى تعــاىل . خپل انساW حس او ادراک په زور په aه ډول موندىل يشپياوړى او حساس دى، ژر په aکال کې ورکېــ,ي او د ژونــد ورکــې aــکال وې د   ــم د aــکال او جــ[ل ــات ه ــه د ارشف املخلوق ــالق دى او aــکال خوaــوي. دهغ وىل دى، دې احســاس q(انسان) رسه همدا فطري ادراک د هغه له پيدايeت نه هم خ
eــې غqــولې، تلپــاتې شــوى، پــوخ شــوى او ياک د انسان ه> او پنqونــو کــې رر او اد

aــکال د  او خوaــ$ احســاس ورکــ8ى دى. $خپل همنوع ليدونکي تــه يــې د حMانــ
اهري `ان8hتيــاوو کــې لــه پيــدا کېــدو وړانــدې، د ه>منــد پــه ذهــن کــې توکو پــه ظــ

پــه توUــه شــتون لــري او لــه  انــا چــې تــر ذات وړانــدې د معنــعتوکېدلې ده، پــه دې م
  ».  ۸۴:  ۹» « نيت وړاندې په يوه ذهني پروسه کې والړه ده.یع

ه : د انسان له پیدایeت رسه مینه ملhرې ده، خو د مینې لپــار مینه او کرکهـ ۵
یوه حقیقــي مینــه او بلــه مجــازي. د دې  ،په Hولنه کې مینه دوه ډوله aودل شوې دهارزوUاW، تلوسه او شوق بويل او `ینې یې `ان8hی درنeت او زړه سوی بويل. زمــوږ نظرونه وړاندې شوي دي، Tوک یې `ان8hی اروايي سکون بويل، Tوک یې `ان8hې ل ېــHاکيل او Hومنلی تعریف نشــته چــې Hولــو تــه د منلــو وړ وي. د مینــې پــه اړه بېالب

  کوي او د همدې عواملو له امله یوه تخلیقي لیکنه یا ه>ي برخه ترې جوړی,ي.لیکنه کې د انسان هغه دروW کشش یا احساسات دي چې مینــه او کرکــه رامنqتــه دواړو په اړه  بېالبېل نظرونه او تعبیرونه  وړانــدې شــوي دي، خــو زمــوږ هــدف پــه دې 
مینه هم د انســان د دورW احساســاتو یــو `ــان8hی کیفــی اړخ دی،  ،زما په اند

دیــوايل د خوaــ$ او ارامــ$ احســاس , د یــوې ملhــرې  پــر وړانــدې وې. د دوی پــه ن`ینې د وطن، د مور او پالر، د ملhرو، د دوستانو او د ژونــد ي، چې بېالبېل ډولونه لر   ،بیا د درد، خفhــان او د ژړا ســبب کېــ,ي ي،چې له دوی Tخه لرې و  کوي؛ مhر کله
هدفونو ته رسی,ي او کله کله انسان د لیونتوب تر بریده رسوي. زیاتره مینــې تلپــاتې کله کله انســان د مینــې لــه املــه ســرتو  ،دا دواړه حالتونه د انسان په روان تاثیر کوي

ب په ایجــاد کــې هــم رول لــري او دانسان له دروW احساساتو رسه اړیکه لري؛ نو د اپه کرکه هم بــدلی,ي. کلــه  چــې مینــه د لو پېeو له امله ېالبېثابت حالت نه لري، د ب
جــادوUر " لــهه ک8ې ده. د همدې موضــوع پــه تــ8او تره برخه یې رامنqېزموږ د ادب ډ د شاعر په دیوان کــې د مینــې د زیــات ذکــر یــو« Tخه `ینې کرaې راوړو: اثر  "ه>
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ل دا هم کېدای يش چې مینه له مختلفــو روحــي او ذهنــي جنجــالونو رسه دلی 
ديل ذهــن eTــ� دی، ېــرسه د الهام او خالقیت امکــان زیــاتوي. عاشــق چــې د پار 

ممکن نوې او نا اشنا خربې ولري...مینه د خواخــوږۍ، وســواس، کینــې، رخــې، بــد 
U ــوeــندنې، نهیلــ$، ذېمــان$، ویــرې، رس لــوړۍ، پaلــت، غــم، [ن$، قهــر، وفــا، رس

خوشحايل او نورو متضادو روحي کیفیتونو  مجموعه ده...  خو مینــه چــې د متضــادو 
او شدیدو عواطفو �Uوله ده، ان د قتل سبب Uر`ي او شاعران که یې په رشحه  کــې 
مبالغه کوي، مالمت نه دي، مینه چې د ذهن د ارام او قرار دaمنه ده، د شاعرانو پــه 

وفانو په کتــابونو کــې کمــه لیــدل کېــ,ي. اخــالق چــې د دیوانونو کې زیاته او د فیلس
خــو د مینــې  ،فلسفي موضوع وه، د فلسفې د نورو Tــانhو غونــدې عقــالW اړخ لــري

ماهیت عقالW نه دی. موږ پــه دې بــاره کــې اســتدالل کــوالی شــو چــې لــه چــا رسه 
ملhرتیا په کار ده، خو په دې باره کې دلیــل تــه حاجــت نشــته چــې پــه چــا بایــد زړه 

ایلو. د مینې همدا غیر عقالW ماهیت دی چــې فیلســوفانو ور بانــدې `ــان نــه دی ب
ه کــ8ی دی. شــوپنهاور تــه مینــه د طبیعــت ک8ولی او بلکې `ینو خــو مخالفــت ور رس 

دوکه aکاري چې په نتیجه کې اوالد زې,ي او د طبیعت لــه غوaــتنې رسه ســم نســل 
بلالی شو ، مینــې تــه چنــدان ادامه مومي. کانت هم، چې د فیلسوفانو فیلسوف یې 

ــو ســو`م  پیر محمد کاک8 وايي:  ».۷۷: ۱۲»« په aه نظر نه Uوري ــه یــم چــې د عشــق پــه ملب ــو تنهــا ن   شــــاه مــــې اور د مینــــي لــــور پــــه لــــور ولhــــاوه  زه ی
  پـــاس چـــې مـــې ناصـــح پـــر زړه ســـور اور ولhـــاوه  درد د محبـــت مـــې پـــه دې داغ رسه کـــم نـــه شـــو

ســوی ســکور  لتانــه مــېېو ـ غــم د ب د دلرب مــې `یکــر ســوی لکــه ســکور ېمین     داهم د اوسني شعر منqپانhه چې د حسن انqور یې وړاندې ک8ی دی:  ».۳۰: ۱« ولhاوه
  رغ8ي د Uل په پا�و `که جین$    ن$ ــــنرۍ نرۍ تر Uل نازکه  جی      
که نانqکه جین$ــــــــوړه ل وړه     زما د یاد په غې,ه کې لوبې کوې      
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  ».۳۰۱: ۱۰« راشه ل, مخ دې را aکاره که جین$  د ملر بدنو سرتUې وبرېeوه 
نqیو کې د انســان او و لو اد� aو ېالبې:  د ادبیاتو oUو تیوریستانو په بنهیيلـ ۶

`که  ؛طبیعت په اړه  جال نظرونه ورک8ي دي. Tوک وايي انسان د طبیعت جز نه دی
نهیلیــزم  نظریــه د دوی پــه هــ>ي اثــارو کــې  د نهیلیزم خــوا تــه مــخ کــوي او د  دوی 

د اد� تــاریخ  ،م کــال محصــل ومهــوړانــدې شــوې ده. کلــه چــې د  پوهنتــون د دو 
کــ8ې  هاستادانو به ویل:  د کالسیکې دورې یو شمېر شاعرانو منفي مقاومــت تــه مخــ

و؛ `کــه یــې د منفــي مقاومــت (Uوaــه ن8ۍ او له ژوند Tخه نهیيل  يده، دوی د ماد
بلکې د ن8ۍ په ډېــرو هېوادونــو کــې Uــ® شــمېر  ،اوسمهال یوازې زموږ Hولنه نه  ولې ده.یوايل) الره ن

، رسه له دې چــې د دوی پــه ژونــد کــې Uــ® شــمېر يمخ دمخاخلک له نهیلیزم رسه 
پرمختhونــه رامنqتــه شــوي دي؛ خــو بیــا هــم  د دوی د ژونــد ســتونزې ورځ پــه ورځ 

  په شمول د ن8ۍ په نورو هېوادونو کې په وړیا توUه د دې خلکو درملنه کې,ي. د پر `ای نهیيل ته مخــه کــوي، چــې د افغانســتان ېری,ي او خلک د خوa$  او امډې
 Nihilنــي ژبــې لــه ید نیهیلېــزم اصــطالح د الت« لوم8ی به دا اصطالح وپېژنو :  

نیهیلېــزم  ،دې اســاس ) تــه ویــل کېــ,ي. پــرTخه جــوړه شــوې ده. نیهیــل(هی� يش
Nihilism سفي او اد� جریان دی، چــې هــر ډول مثبتــې نظــر یــې پــه لیو داسې ف

  ».۴۳۷: ۷» « يمطلق ډول ردو 
دا  ،اوسمهال د ساz عقل استازیتوب نــه کــوي ،ې ردولید هر ډول مثبتي نظر

ې ردوي. زمــا پــه انــد دا د هغــه یــنظر ېپه دې معنا نه ده چې نیهیلیزم هر ډول مثبتــ
Hولنیزو بې عدالتیو پر وړاندې کرکه ک8ې او دې پېeو په روحــي لحــاظ دومــره `ــپيل زور واکــو د  او پېژندنــه وه او د دې اد� جریــان پلویــانو د هغــه مهــال د ظلــم وخــت

ه پــو.  ړودي، چې هــره مثبتــه نظریــه هــم د دوی د ژونــد او خوaــ$ لپــاره د زهــرو غــ لیکوال تېر شوي او مهم  هــ>ي اثــار  ن8یوالو ادبیاتو کې د دې اد� جریان  نومیايل نهیيل هم د انسان د دروW احساسات له کشش Tخه رامنqته کې,ي، چــې د   یې هم رامنqته ک8ي دي.
ه>ي پرچې په توUه Hولنې ته وړانــدې کــوي.  ېکې د یو او بېرته یې په `ینو وختونو خپلې Hولنې د رشایطو تر اغېز الندې هر Tه اخيل او هر Tه خپل الشعور ته ســپاري 
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زموږ د پخوانیو شاعرانو او لیکوالو په پرتله د دې برخې تله په اوســني  ،زماپه اند
  د ¬ونې لپاره د شفیع هللا بابرزي یو نظم راوړو:  ادب کې ډېره زیاته شوې ده.

  زه او ژونـــــــــــد رسه خپـــــــــــل نـــــــــــه یـــــــــــو
  لکـــــــــــــــه دوه الرې د غـــــــــــــــره یـــــــــــــــو

ـــــــــــــــــــــه دوه  ـــــــــــــــــــــې   د واورېلک ېـــــــــدلې لـــــــــه کمـــــــــره یـــــــــو   چین   ».۳: ۳«غو̀ر
کــې د ننhرهــارد عــايل زې,دیــز کــال   ۲۰۰۰: پــه د \ان تېر ایستلو پلمې ـ۷  

نار کــې مــې یســیم هد نشه يي توکو په اړه په یــو  نکی وم،و لیسې د نهم Hولhي زده کو 
پــه هغــې کــې ســرت پیغــام دا و، چــې `وانــان خپلــه `انتــه پلمــې  ،برخه اخیستې وه

ر ېــ. ډوو او په کرaو کې نور Tــه وړانــدې کــو و ر مهال موږ حقیقت پ�ېسرتUو کې,ي. ډاو په نشه يي توکو `ان روږدي کوي. همداسې یو Tه په ادب کې هم زما تــر  جوړوي یــا د خپلــې کامیــاب$ پــر  ومهال موږ د خپلــو مــاتو او نــه کوeaــونو پــ8ه پــه نــورو اچــو  چې اصيل هدف ته ونــه رســې,و او یــایې وړاندې نور Tه د ستونزو په توUه دروو او کله 
  و. و رسېدل نه غواړو؛ نو د `ان او د نورو د تېر ایستلو په هدف پلمې جوړ 

`انته د ډاډ Uیرنې او پلمې جوړونې   ،هر Tه د خپل ذهن او تخیل په مرسته جوړويد `ان د تېر ایستلو یوه aه وسیله تخلیق دی، دلته لیکوال یا شاعر  ،زما په اند
  له  ه> Tخه کار اخيل. په هدف 

  :وUورئ د ¬ونې په توUه الندې بیت
لکه Tوک چې په ویشتل د Uلو خوښ يش ـ هسې خوښ يش مشتاقان د یار « 

  ».۵۰: ۴»« له سوکه 
oو اد� aکالوو یا نور ارزaتونو تــه  Uد  رحمن بابا په دې شعر کې به  ادبپوهان     زه دا هســــــــې دیوانــــه او مجنــــون چــــا کــــ8م  هم وینم: ، خو زه په کې د پورتنیو کرaو انqورياشاره وک8 

ــــرون چــــا ــــه رســــومه بی ــــه رواجــــه ل   کــــ8م؟ ل
ـــا ـــا Tـــوک ک ـــر م ـــوهې,م چـــې دا چـــارې پ ـــه پ   ن

ونی د خپـــل نhـــاه پــــه افســـون چـــا کــــ8م؟ېـــل
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ــــه وم   ».۲۳۴: ۵« ک8م؟زون چا حچې دا هسې رن¥ زبون او م  رحــــ[ن هــــی� لــــه خپلــــه `انــــه خــــرب ن
د `ان تېر ایستلو پلمې زیاتره پــه اد� HوHــه، ازاد شــعر او ازاد نظــم  ،زما په اند

دي او د اوليســ ادب د لنــ�یو برخــه  ېکې د نورو ژانرونو په پرتله ډېــرې وړانــدې شــو 
  هم په دې برخه کې درنه ده.

اثــار  oل کېــ,ي، کــوم U:  تخیل د اد� اثارو جوهر د تخیل ن�ۍ او سکونـ  ۸
چې د ژور تخیل په اساس رامنqته شوي وي؛ نو ه>ي ارزaت یې لوړ oUــل کېــ,ي. 

نه U® شمېر پوهانو نظریې وړاندې ک8ې چې : شــعر یــو مخیــل  د شعر په اړه له پخوا
 کالم دی.

په تخلیقــي فنونــو کــې تخیــل یــو اســايس «استاد روهي د تخیل په اړه لیکي : 
تو، استعارو، Tېــرو او اســطورو پــه بoــه تبــارز عنرص دی. تخیل  په شعر کې د تشبیها

  ».۴۳: ۸» «کوي
، کله کلــه د انســان پــه زړه او يانسان رسه موجوده و  لهخیال یا د تخیل پروسه  ر ېــترالســه کــوالی او ډ ژوند کې نه يش ي، چې په حقیقيذهن کې ډېرې غوaتنې و 

رامتیــا اهر هدف تر السه کوي.  د همــدې رواW کشــمکش پــه تــرڅ کــې یــو ډول نــا درشل کې په خیال$ ن8ۍ کې `ان8hی قهرمان وي، هر Tــه `انتــه جــوړوالی يش او لــو د �Uلــو پــه مهال یې د  هیلو ارمانونه  په خیال کې Tپې وي.  انسان د همدې هی
يش او غواړي د تخیل د الرې ســکون تــر الســه  امخالهام Tپو رسه مخ له ،احساسوي

د هغې انqــور پــه کرaــو کــې  ،ۍ ته وريشک8ي . کله د دې `ان8hي حالت(الهام) ن8 
او وروسته یو ډول روحي ارامي احساسوي. دی (لیکوال یا شــاعر) فکــر  يوړاندې کو 

  هغه تر السه کوالی يش؛ نو خکه د سکون احساس کوي. ،Tه چې وغواړي ،کوي
 دا هر Tه په الندې شعر کې چې لوم8ن$ او اخرن$ برخه یې راوړو: 
ــــــــــه شــــــــــې ــــــــــه خپ ــــــــــه چــــــــــې ت   کل
ــــــــــه شــــــــــې ــــــــــه خپ ــــــــــه چــــــــــې ت ــــــه `ــــــان رسه دا پرېکــــــ8ه وکــــــ8م  کل   زه مــــــې ل
شـــې ووایـــم پرېـــ,ده چـــې تـــه خپلـــه را پخـــال  چــې Tــه مــوده دې لــه لیــدلو نــه زړUــی صــرب کــ8م



  د انسان درو ..

١٥٠ 
 

....  
ــــــــــه شــــــــــې ــــــــــه خپ ــــــــــه چــــــــــې ت ــــــــــــوي`  کل ــــــــــــه راک   مکــــــــــــه `ــــــــــــای ن
ـــو   غــــــواړم چــــــې راشــــــې او یــــــو بــــــل ووینــــــو ـــه Uیل ـــا وپوهـــومزه مـــې د ســـرتUو پ ـــدې ت   بان

ـــــه «  ـــــې ت ـــــه ی ـــــه مالمت ـــــل Hول ـــــې دا ` ـــا وپوهـــوې  »چ ـــدې م ـــو بان ـــه Uیل ـــه د ســـرتUو پ   او ت
  »Uرانـــــــــــــه مـــــــــــــا مـــــــــــــه هېـــــــــــــروه«

                                                  »۱۵ :۹۴.«  
 انســان زړه پــه حقیقــي او خیــايلد :  د انسان غو)ــتنې او روا4 کشــشـ  ۹

ن8ۍ کې ډېر Tه غواړي، د ژوند د وړکتــوب وختونــه، د کــيل او کــور ژونــد، د `ــوان$ 
وختونه، د ژوند د خوa$ او خوشــحال$ Tپــې، خوشــحاله وختونــه او نــوې هیلــې، د 

کلــه غــواړی پخــواW  .دې هر Tه  پــر وړانــدې د انســان روان پــه کشــمکش کــې وي
نــ8ۍ جــوړوي. د همــدې وختونــه بېرتــه رايش او کلــه د `ــان لپــاره نــوې خوaــ$ او 

زموږ د لیکوالو او شاعرانو پــه اثــارو کــې د تخیــل پــه  ،غوaتنو او رواW کشش له امله
ر لیکوال دا هرTــه کلــه د لنــ�ې کیســې پــه ېمرسته  ه>ي لیکنې رامنqته کې,ي. ډ

  .فورم کې، کله د ناول، اد� HوHي، شعر او په نورو فورمونو کې وړاندې کوي
  را`ه،  د زړه سکاره ت8کې,ي  د اوaکو ملن  :روهي یو شعر وړاندې ک8واناهیتا  دلته به د

  ورته وچه ک8و  چې د اوaکو ملن
  زاړه عطر

  نوي فکرونه به وغوړی,ي  وخت به غوH$ وک8ي
  خو زموږ د ذهن وږمې به
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  eو کېيد زمانې په a  د زاړه عطر په نوم
  ایسارې پرتې وي

»۱۵ :۹۸«  
 ته اشاره کــ8ې ده کومې برخېاستاد غضنفر  په خپل اثر (کلتور او Hولنه) کې  

هر ډUر کې یې تناقضونو ته درولی او په دوه کې یې حیران کــ8ی دی. مــوږ پــه اوړي د انسان عقل او احساس له طبیعته او نورو انسانانو بېل ساتلی، د ژونــد پــه : «او وايي
ې  د سمې په ارمان یو. موږ د خپلو ¤ــایالتو د پــوره کېــدو کې ژمی غواړو او په غره ک

خو زموږ غوaتنې یا په خپل من/ کې په Hکر کې وي یــا د نــورو انســانانو  ،په ارمان یو
کــې د غنــي ه او چې د ابدي سولې او کرارۍ جنتي `ای را یاد ک8و، بیا هــم پــ  لونهسپینې کوHې یې کن�والې ک8ې ـ زما یادی,ي د کې,دیو ش[  نو تورې کې,دۍ را یادی,ي او وايو: ،له غوaتنو رسه. که په سپینو کوHو کې اوسو

  خان غوندې ناکراره یو، په لوړ اواز به وایو:
: ۱۱»« لویه خدایه له جنته به شم ســتون ـ کــه کنqــل پکــې وانــه ورم د پeــتون

۲۱   .«  
په هغې کې هر پیغام ډېر TرUند پروت وي او هر Tوک یــې پــه معنــا پــوه يش.  دوی  اوسمهال ډیری کسان په دې ال باور دی، چې aه شعر هغه دی، چې  مناقشه:

، کنــایې او ېه، اســتعار یدلته لــه تشــب ،نه د علم. په ادب کې ه>ي ژبه کارول کې,يد یو شمېر نµي ه>ي ژانرونو په اړه هم همدا فکر لري. اد بیات د ه> یوه برخه ده،  ل کې,ي او یوه aکاره خربه په هــ>ي ژبــه وړانــدې نور ه>ي سمبولونه او اشارې کارو 
دي چې ادب ته aکال او لوړ معیار ورکوي. په کومو اثارو کې چې وچ پیغــام وړانــدې ، هغه یې معنا اخیســتی يش او همــدا تــوکي يکې,ي چې Tوک په دې رمزونو خرب و 

لــ,ه یــا لــ, تــر هغه په معلوما^ نµ یا نظم کې oUل کېــ,ي نــه پــه ادبیــاتو  ،شوی وي   کې. Tې8نیزو ادبیاتو 
الشعور الرې تر رسه کې,ي، بیا یو Tه شــعوري ه�ــې تــه هــم اړتیــا ده، خــو پــه کومــو د اد� لیکنو په ایجاد کې د تخیل قــوه مهمــه ده، چــې د دې  قــوی مراحــل د 

لیکنې هومره زیاتې ه>ي او اغېزناکــه ¤ــامې,ي. ،لیکنو چې د تخیل کچه قوي وي
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  پایله:
په کومــو اثــارو کــې چــې هغــه کشــش او اړیکــه وي، چــې د انســان لــه اروا او د 

اړیکې د لیکوال د دروW احساساتو د الرې په ادب کې aه وړاندې کې,ي چې د ده دا کشــش او Hولنه کې تلپاتې ارزaت تر السه کوي او U® شمېر لوستونکي هم لري. Hکي ولري، هغه په هره یا د لیکوال په خپلــه  کژوند د ت8لو پېeو رسه مشرت  لهانسان 
رنې اخــيل او پــه هغــوی کــې ېاد� لیکنو Tخه لوستونکي همدا احساسات او انh له

  ثر رامنqته کوي.أ هم یو ډول ت
موږ ه>ي ارزaت مهم oUــو،   د تخیــل د قــوي  ،کله چې د ادب په پېژندنه کې

و کــله شوه، په تېره عاطفه، احساس او تلوسه د همدې  تو ئیا د الشعور مس ،وخربه کو 
رسه د ارپواهنې لومT W8رکونه نeيل چې په ادب کې ارواپوهنه هــم ونــ�ه اخــيل او 

ې ارپواپوهنه دخلیــ,ي؛ `اړیکې له یو بل رسه پیوند اخيل. په ادب کې نه یوا ید دو  ادب لــه   ،ساحه جال ده  او Hولنیز علوم Hول لــه یــو بــل رسه اړیکــې لــري. زمــا پــه انــدخــو د هریــو د کــار  ،رخــې هــم داخلیــ,يبلکې نور Hولنیز علوم، لکه فلسفه یا نــورې ب
مقالې کې چې کــومې خــربې وړانــدې  په دېلري چې اړیکې  ېارواپوهنې رسه زیات

ر لــه ارواپــوهنې رسه اړیکــه لــري چــې پــه دې برخــه کــې  د انســان دروW ېــډ ،شوې
  بوي.احسات رول لو

  :خذونهأ م

 ،صــدیقي خپرندویــه Hولنــه ،د پیرمحمــد کــاک8 غزلــې، ـ افغان، محمد یوسف ۱
  کال.  م۲۰۰۹  ،کندهار
  کال.  هـ ش ۱۳۹۳، ناچاپ اثر ،ر اکرب د شاعرۍ ه>�کاد ډ ،بهیر، فهیم - ۲
، جــالل ابــاد ،دانــش خپرندویــه Hولنــه ،د رنجــو غرونــه ،ـ بــابرزی، شــفیع هللا ۳ 
  کال.  هـ ش۱۳۸۹
اد� فنــون(دویم چـــاپ) د هېــواد کلتـــوري او اد� ، ـــ بېنــوا، عبـــدالروف ۴   کال. هـ ش ۱۳۸۲، کندهار،Hولنه
د عالمــه رشــاد د Tې8نــو  ،د پeتو ادب تاریخ لنــ� تــاریخ، ـ حبیبي، عبدالحی ۵

  کال.  هـ ش۱۳۸۷، کندهار، مرکز
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 ، پېeور، دانش خپرندویه Hولنه ،تو ادبیاتو تاریخد پe، ـ روهي، محمد صدیق ۶
  کال.  هـ ش ۱۳۸۴
، د انــش خپرندویــه Hولنــهدویــم چــاپ،  ،اد� Tې8نې، ـ روهي، محمد صدیق ۷  کال.  هـ ش۱۳۸۶پېeور، 
 ۱۳۸۹، پېeــور، میهن خپرندویه Hولنــه ،شعر پېژندنه ،ـ روهي، محمد صدیق ۸

  .  ل کال -ل
  کال.  هـ ش ۱۳۹۶ ، اثرناچاپ ، ـ رح[U ،Wل رحمن ۹

  کال.  هـ ش۱۳۹۴، کابل، خوشحال فرهنhي Hولنه ،اد مجلــه دویمــه oUــه )شــ(شم فیمینســتي ادبــی نظریــه ،، اجمــلیaکل - ۱۰
 ، جــالل ابــاد، مومنــد خپرندویــه Hولنــه ،کلتــور او Hولنــه ،ـ غضــنفر، اســد هللا۱۱

  کال.  هـ ش ۱۳۹۳
، جــالل ابــاد، مومنــد خپرندویــه Hولنــه ،جــادوUر هــ> ،ـ غضــنفر، اســدهللا ۱۲

  کال.  هـ ش۱۳۹۳
دانــش  ،اد� کره کتنه ،(لیکوال)، اقبال، اجرالدین(ژباړن) ـ مندور، محمد ۱۳   کال.  هـ ش۱۳۸۰، پېeور، خپرندویه Hولنه
کابل مجلــه ، د شعر پېژندنې او کره کتنې نوي معیارونه، ـ لېوال، عبدالغفور ۱۴   کال.  هـ ش۱۳۹۴، علومو اکاډمي ،اومه oUه
مومنــد خپرندویــه ، د پeتو معارص ادب تاریخ Tلورم پــ8او ،ـ وفا، محمد داود ۱۵   کال.  هـ ش۱۳۹۶، جالل اباد، Hولنه
، وحــدت خپرندویــه Hولنــه ،ولنهHد نµي ادب  ،ـ هاشمي، سید محی الدین ۱۶

  کال.  هـ ش۱۳۸۹جالل اباد، 
هاشــمي  ،Uر د مقالو Hولhه)(د کر  سیندونه او اندونه، ـ هاشمي، سید اصغر ۱۷   کال.  هـ ش۱۳۹۵، جالل اباد، خپرندویه Hولنه
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 �ې�ندویه سمیله احمدزۍ

  
 کن5اکې د واده د سندرو یو ډول

           
  :لن�يز

په عام ډول په ادبیاتو کې د فولکلور یا وليس ادب برخــه ډېــره جوتــه  او پــه زړه 
ولس د ژبې د ادبیاتو بنس� oUل کی,ي او د هغې له مطــالعې نــه  چې  د یو ده پورې

پرته د ژبې د ادبیاتو تاریخ نیم8hې بریeــي او لــه ډېــر پخــوا نــه یــې د خلکــو د ژونــد 
  بېالبېلې خواوې تر اوسمهاله رارسويل دي.

فولکلور هغه سرته شتمني ده چې د ولسونو تاریخ او ثقافت یــې خونــدي کــ8ی 
او سینه په سینه یې له یو نسل نه تر بل نسله رارسولې او دغه ل8ۍ تر ننه پــورې دوام 

 لري. 
وليس ادب هغه ارزaتناکه پانhه ده چې زموږ د ولس د ژونــد بېالبېلــې خــواوې 

  په ساده، روانه او aکيل بoه بیانوي.
يس ادب د ژوند هېنداره ده، په دې هېنداره کې د خلکو دودونــه، ارزaــتونه، ول

چال چلند، انhېرنې، ک,نې او د ژونــد هــر راز الرې چــارې مــنعکس کیــ,ي. د وليســ 
ادب د Tې8نې ساحه ډېره پراخه ده، خو `ان8hې برخه یې وليســ دودونــه، خرافــات، 

  رواجونه، وليس سندرې او داسې نور دي.
زه په خپل وار رسه دوليس سندرو له aکيل بــ® Tخــه د واده ســندرې د Uلونــو 
Uېدۍ را اخلم او په `ان8hې توUه د واده سندرو پــه یــو ډول چــې کنqــاکې نــومی,ي 
Tې8نه کوم. په دې برخه کې د واده سندرو پر پېژندنې، جوړaت او ډولونــه یــې بحــث 
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  خربې شوې دي اوبېلhې یې ذکر شوې دي. ه د دې ســندرو پــه یــو ډول چــې کنqــاکې نــومی,ي، شــوی او پــه `ــان8hې توUــ
  :رسیزه

qaو او نارینه وو دواړو برخه اخیستې ده، خو تر ډېره د aــqو ونــ�ه د یــادونې وړ ده، د پeتو شفاهي ادبیات oUې Tانhې لري چــې د دغــو ادبیــاتو پــه تخلیــق کــې 
 .  بېالبېلو پ8اوونو کې د مېرمنو له لوري ویل کی,يه دي، چې د واده یا aادۍ د مراسمو پــه د aادۍ سندرې هم له همدې سندرو Tخ

ې د واده له دود دستور رسه یو `ــای منطقي انعکاس په توUه زی,یديل دي، دا سندر aایسته ک8ي، چې د دوی پــه مــن/ کــې پــه ډېــره ســاده Uــ$ او د ژونــد چــارو د یــوه کلونــو راهیســې خپــل ودونــه، د aــادۍ پــه هغــه بــدلو  -پeــتنو aــqو لــه کلونــو
  شعر لیکلی وي چې په هغې کې د qaو د ژوند رaتینې انqور وړاندې شوې وي. پeتنه شاعره دې ناسته وي او د qaو د ژونــد د داســې یــو `ــان8hي پــ8او پــه اړه یــې د aادۍ سندرې کومه aکاره شاعره نــه لــري. داســې نــه ده چــې یــوه لوســتې   د پې8یو په پوړیو کې له یوې سینې Tخه بلې ته او بیا تر موږه پورې رارسیديل دي.

لري او د یو منظم ژوند ¤ه کول د موجوده رشایطــو پــه ر�ــا کــې هــم ورتــه ســتونزمنه وي، چې هغه د یوه انسان په توUه د خپــل `ــان او خپــل راتلــونکي پــه اړه اندېeــنې ډېره مرصوف ساتلی يش. د داسې aــqو د پېغلتــوب ذهــن پــه دې خــربه `کــه ډک ن په ژونــد کــې تــر دغه د وېرې پ8او، واده دی چې کله  نا کله د یوې پېغلې ذه
یوې بoې د دوی پر ه>ي ذوق اغېز aندي او کابو Hولې یې د aادۍ په سندرو کــې چې ¤ه وي نه وي او په کايف اندازه ستونزې لري. چې دا ستونزې په یــوې بoــې نــه د پeتنو نجونو یــا aــqمنو ژونــد لکــه Tنhــه یــې  الًبریeي البته تر واده وروسته معمو 

ه بــدلو کــې پد واده  د زړه دری�ې پرانیزي او یو Tه وایي، چې په دې توUه دوی اکµاً  ورشو نو خربه د مقالې له حوصلې و`ي،  `که مــا پــه دغــه مقالــه کــې یــوازې د واده خو آيا د واده سندرې کــومې دي او Tنhــه دي؟ کــه د دغــو پوaــتنو `ــواب تــه   عميل ون�ه اخيل.
سندرو په یو ډول چې هغه کنqاکې نومی,ي، بحث کــ8ی او ه�ــه مــې کــ8ې، د دغــو 

  نده ک8م.گې د qaو ون�ه Tر سندرو هدف، پيغام اوپه هغو ک
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  د �ېنې ارز�M او مربمیت:
ــې  ــندرو ک ــې د واده س ــې دی چ ــه دې ک ــت پ aــانه د دې موضــوع رضورت او ارزaــ$ روaېرنــې، اعتقــادات او خوhــتي پیغامونــه، دود او دســتور او د خلکــو انeاکې د واده نغqه کنU8ې توhه وپېژندل يش.ک8ي او په `انUسندرو د یو ډول په تو  

  د �ېنې موخه:
د دې موضوع له Tې8لو نــه مــې هــدف دادی، دا چــې کنqــاکې پــه عامــه توUــه 
  ثقافت aه aکارندویي کوي.چې تر اوسه چا پرې کار نــه دی کــ8ی او دا ســندرې زمــوږ د ولــس د دود، دســتور او برخه کې د خلکو له خولو نه `ېنې  هغه نوې او په زړه پورې سندرې را Hــولې کــ8ي، ډول دی، چې تر اوسه په مستقله توUــه چــا دغــه موضــوع نــه ده Tې8لــې. مــا پــه دې زیاتره  د واده سندرې په نوم یادې شوې دي، حال داچې دا د واده د سندرو یو بېــل 

  د �ېنې میتود:
د په دې Tې8نې کې له تحلیيل او ترشیحي میتود Tخه کار اخیســتل شــوی او 

  �Uه ک8ې ده.ر مهال یې مرکې هم ک8ي چې د موضوع لــه تفصــیل او aــې ترشــیح رسه یــې ړتیا پا
  د �ېنې پو�تنې:

  کنqاکې د واده د سندرې نوم دی،که د واده د سندرو یو ډول دی؟ -۱
  د دې سندرو لپاره د کنqاکې نوم مناسب دی که نه؟ -۲

  :کنDاکې د واده د سندرو یو ډول
کوي، د پeتون قوم Hول Hولنیز، اقتصادي، ميل او تاریخي واقعیتونه او ارزaــتونه پــه ولــس د عــايل ذوق او اســتعداد اســتازیتوب  د پeتو وليس ادبیات چــې زمــوږ د

ه ژوند کې,دیو، غرونو او درو کې د مېشتو ولسونو ترمن/ پنqېديل، د همدغو ولسونو پپــه  کلیــو او بانــ�و،  یو خاص چوکاټ کې را برسېره کــوي. دغــه ادبیــات چــې معمــوالً
  وليس ادب سرته برخه یې جوړه ک8ې ده.نورو ډېره aکال وربخeلې او د شفاهي ادبیاتو په دغه Uلب® کې یو aکلی UلبوHی دی، چــې د ادب بــ® تــه یــې تــر هر یو Uل یې `انته رن¥، aکال او `ال لــري. پــه دې لــ8 کــې پeــتو ســندرې زمــوږ د د پeتو د شفاهي ادبیاتو په ب® کې ډېر aــکيل او رنhارنــ¥ Uــالن راHوکېــديل،   پورې اړه لري.
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ــه اړه وايــي:د ولــِس ادب د دغــي غنــا ي ماکســیم گــورک ــوري  پ خلکوپــه فولکل  پــه خلــق کېــدوکې یــې لــه عقل،ابتکــار،فکر دي ېآثاروکې هغه ه>ي Tېــرې aــودل
ــت دېاحســاس Tخــه کاراخیســتل شــواو  ــه وخ ــوږ هغ ــې م ــاتوي،  چ ــوړی زی ې، نوم

اړه  یــې جــامع معلومــات چې دفولکلورپه و، دمبارزوانسانانوپه تاریخ پوره پوهېدلی ش
  )۱۱:۴ولرو.(

دوی د  aکلې ه>ي پانhه زموږ د ولس د Hولنیز ژوند ذوق او سلیقه aکاره کــوي او دپه اصل کې عام ولس ددې aکلو ه>ي اثارو او سندرو اصيل مصورین دي. دا 
  ژوند مسیر تعقیبوي. 

دaادۍ سندرې هم لکــه د فولکلــور د نــورو برخوپــه Tېــر هغــه اړیــن او پــه زړه  
 ژوند د Hولو اړخونو aکاره او مبهم حالتونه په Uوته کوي.پورې توکي دي،  چې qaې یې تل په سندرو کې د یوه رضورت پر اساس وایــي او د 

هغه بدلې دي چې د ات® د نارو غوندې خاص سکeــت او جوړaــت سندرې دا 
و پــه مختلفــو  qaود  دا سندرې  او ویونکي یې qaې دي لري،  له خوا د واده د و̀ر

مرحلو کې په خاص آهنــ¥ ویــل کیــ,ي. دا ســندرې پخــوا پــه کتــابونو او رســالو کــې 
نه دی، نو `که `ینــې محققــین د واده ســندرې یــا د aــادي ســندرې ورتــه وایــي او Tرنhه چې بابواللې د دې سندرو یوه ډېره وړه Tانhه ده، `که دا نوم جــامع او مــانع « ال وایــي: خو د زرینــې Tــانhې لیکــو ،يمعــريف شــو هم په نامه » بابواللې«د  معموالً

نه پیلیــ,ي او » هوکې«او » لوز« له دا سندرې د پeتنو په `ينو سیمو کې د واده  . »الحق چې سم نوم دی
وې د خرس کور ته تــر وړلــو او د رس تــر خالصــولو دوام کــوي، مطلــب د واده د بیا د نا

».( بې له پاره خاصی ســندرې لــريېHولو مراسمو تررسه رسیدو پورې د هر وخت او ش
د واده د سندرو په من/ کــې `ینــې پــارچې هــم را`ــي چــې معمــوالً د aــqو د   )۶۸:۳ کی,ي، دا نــارې هــم ډېــرې لرغــوW او زړې aــکاري او  ېاو �Uا په ترڅ کې ویل ون�او 

پــه بېلhــې داسې نeې نeانې لري، چې تر اسالمي دورې ډېــرې وړانــدې بریeــي، د په Tو نارو کې د چند�واستع[ل ته اشارې شته، چې دا کار د آریانا پــه د پeتو توUه 
، هغــه دا چــې د ( چنــدڼ م ســاتلیال تــر اوســه هــبودایي دوره کې دود و او هنــدوانو 
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په غرض کــار اخــيل او پــه  يله بوی Tخه د سپی�لتیا او خوشبو ی ٢سندر) مoدړ
 دaــادیوپه,ي،جوتې يــې Tخــه نامه له چې لكه سندرې دغه ادب دپeتودW8U  ي.aتندی یې مو 
  .بشپ8ي,ي لن�يورسه په یې `ینې او کې,ي ویل محفلونوکې

شــعري جوړaــت پــه لحــاظ دا هــم دوه مرســیزې، درې مرســیزې او کلــه هــم Tلــور د پــه وزن او آهنــ¥ کــې ډېــر تــوپیر لــري، خــو د واده سندرې د ات® له نارو رسه 
  مرسیزې وي.

  لکه:
ـــــ,ي ـــــاز کی ـــــپیدې ن ـــــبا دې س ـــــهار س ـــــ,ي  س ـــــه Uـــــل کی ـــــاوې غـــــوH$ ده اوس ب   ن
ـــــــه ـــــــکیلوی ک ـــــــه اس ـــــــی ک ـــــــاوې ه   ن

  همزولــــــــــــــې درتــــــــــــــه ناســــــــــــــتې 
ــــــــــــــو زړه   ــــــــــــــرید همزول ــــــــــــــــــــــــی  کــــــــــــــه ن ــــــــــــــــــــــــې دروازUی hینH  
  ســــــــــــــپرو د روســــــــــــــتی نیلیــــــــــــــی 

ـــــــان دی ـــــــوک ج ـــــــې مل ـــــــخ ی ـــــــر م   ت
  ورتـــــــــــــــه وغـــــــــــــــوړوي غـــــــــــــــالیی 
  ¬ونې دي: ېیا دا الندې ¬ونې چې د واده د سندرو لرغون  

  د چنــــد�و الره یــــې جــــوړه پــــه تنــــدي کــــ8ه  
ـــې جـــوړه کاغـــذي کـــ8ه» تورUـــل« د  ـــاوې ی   ن

  زرغونــــــــــــــــه شــــــــــــــــې ناوکیــــــــــــــــه
ــــــــــــــــــــــور يش   ــــــــــــــــــــــو م   د اوو زامن

ـــــــــه (   )۲۵:۵چـــــــــې والړه کـــــــــې کې,دی
                                                

چن�ن من�ړ: یو ډول خوشبویه لر�ی ده چې په خوا به هندوانو د ناوې د سین:ار له پاره  - ٢
  ترې استفاده کوله او د ناوې وې(تان به یې په بېلول.
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ــــو ډول دي،  د پدغه سندرې د فــورم پــه لحــاظ مختلفــې دي او لکــه لنــ�ۍ د خــج، ســیالب او  ــــوه ی ــــه پل ــــ¥ ل ــــتنودآهن e ــــه ــــ$ د ژوندان ــــ¥ ترج[ن  ترTن
ې ر ېــډ پــه تــه بــل Tخــه نســل يــوه اولــه بلــې Tخــه پي8ۍ يوې له رلوړبرشيپيغامونهېډ

 لــه اوســيالب دفورم،خج،موقعیت،جوړaــت دaــادۍبدلې. انتقــالويرسه  امانتدارۍ
 ســاتيلیــې  پــورې تراوســه لنــ�ۍچې لكه لري نه`ان8hنې  داسې او دي متنوع پلوه
ــو د  د دي، ــا او اوږدوايلبیتون ــ�وايل ی ــه لن ــوه ل ــل پل ــاري بالک ــه اختی oــري ب ــه ل  اول

  .کې,ي ویلې یااوږدې لن�ې سمې رشایطورسه
چــې  يش كيــدالى پــاتېسیمې پورې هم `ان8hې   `ان8hېې يو  په داسندرې

 کــېه پــ زیــاتی او کمــی کــې وخــت اوویلوپه انتقال دسیله و  اشخاصوپه دکله نا کله  
، چــې Tنhــه دا پــوهي,ي توپMنــه دې پــه وايــي سندرې وليس محفلونوكې دaادیوپه خلــک چــې ر`لــهېډ او رابــدلی,ي بــدلی,ي کېه پ نومونه خلکواو`ایونو د اوهمي را` لنــ�ۍ، کــاک8ۍ، رسوکــې، ســاندې. نــارې، پ8اکــ$ او د aــادۍ ســندرې هغــه   بېالبېل فورمونه یو له بله بیل دي او Tرنhه را من/ ته کی,ي.

کــې `لــولی دی. دغــه ه چې پeتنې مېرمنو خپــل هــ>ي ذوق پــ شعري کالبونه دي
ــه  ډول ــالبونو پ ــو ک ــو Hول ــري، خــو زه د دغ ــه جــال `ــان8hنې ل ــه `انت شــعري کالبون

یــوه برخــه کــې ســندرو په ې د aادۍ سندرې او د aادیو `اتو نه غ,ې,م، یواصیخصو   لhې په توUه را اخلم.ېهم ورته وایي د ب ېکنqاک چې په `ینو سیمو کې 
دوو برخــو  او د یــوه وېــش لــه مخــې پــهډولونــه لــري  بېالبېــلد aادۍ ســندرې 

برخــې د یــوې  په کې  چې بابواللې ،سندرې دي a$شل شوي دي. یو ډول د خو ېو  زیاتره د هېواد په سهیيل سیمو کــې د واده پــه مراســمو کــې ویلــې  او په توUه را `ي
زیــاتو له د جوړaت له مخې دغه سندرې له دوو مرسو دریو مرسو او کله تر دې   کې,ي او بل ډول یې کنqاک$ یا سندریزې ناندرۍ دي.  په عام ولــس کــې   لن�ۍ د خپل ساده جوړaت له املهمرسو Tخه جوړې دي او لکه   بېالبېلوواده په  او بیا د چې له لوم8ن$ هوک8ې نیولې د کوژدې  ، `ان8hی `ای لري

دودونو له مخې د qaمنو له خــوا پــه `ــانک8ي  بېالبېلومراسمو کې د پeتنو سیمو د  پــه مراســمو  د لفــظ د وړلــو او کــوژدې دغه سندرې کله نا کلهلحن رسه ویلې کې,ي، 
هغه وخــت ویــل کیــ,ي چــې د زوم کــورن$ د نــاوې د ،  خو اکµاً ویلې کې,يهم کې 
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خوا ســم عــزت ور نــه کــ8ل يش،  نــو د ه په ناوې پسې الړه يش او د نجل$ د کورن$ لکورن$ له خوا `ورول شوې وي یا د ډیر ولور له وجې یا هم هغه وخت چــې ورا  
کې وي هم ور اچوي، ډېر وخت له کنqاکو رسه دریا یا ډمبک نه وهل کیــ,ي هغــه د ک8ي،  ډېر وخت ستاینې هم کوي،  خو په من/ من/ کې هغه لن�ۍ چــې تــوهین پــه ه خولــه پــه خولــه يش او کنqــاکې پیــل سپین رسې او مرشانې qaې رس  نسبتاً ډلې 

دې لپاره چې د کنqاکو غ, یا هغه پیغام چې (ورا) یــې د خیeــانو غوږونــو تــه رســول 
ه توUه هغوی ته ورسی,ي، لکه په الندې بیتونو کې دغه موضــوع انqــور غواړي په سم

  د زرو ډک منhــی مــې دروړ چپــه یــې نــه کــ8ې شوې ده: 
  دا (پالنکــی) مــې در لې,لــی خپــه یــې نــه کــ8ې  وایــــــــــــه چــې چپــه یــــــــــــــې نــه کــ8ې

ـــــ8ه د مرمـــــرو  یا هم دا بیلhه:   ـــــوړ ک ـــــه کـــــور دې ج eخی  
  کېـــ,ده د رسو زروفالنکـــي جـــان تـــه چـــوک$ 

  )۲:۱(  
ســیالبه لــري  ۲۲چــې  په Hولیز ډول کنqاک$ د جورaت له مخــې یــو بیــت وي  

، دغــې قاعــدې النــدې نــه را`ــي تریې  ېخو `ین ،سیالبه وي ۱۱،۱۱هره مرسه یې  . دغــه ويچې د مرسو او Tپو شمېر یې رسه برابر نه وي خو د موضوع له پلوه یو ډول  چې له `ینو رسه یې ردیف هم مل وي چې بېلhې دا ي قافیه والې د ېسندرې `ین
  دي:

ـــــه ـــــردو ت ـــــه ژاړه پ ـــــ$ م ـــــاوه ک ـــــون, ن   زم
ـــور نـــه ک8لـــې  خیــــــايل لــــــور دې تللــــــی ده ډولــــــو تــــــه ـــې  aـــه شـــولې چـــې خپلـــو ترب ـــپره ک8ل ـــون,ه س ـــه والړ دی م ـــی درت   پالنک

چــې د مرســو وزن یــې رسه برابــر نــه دی او د  ،دي  نامقفــا (ازادې)یــې  ې`ینــ  
  ساده دي. ېډېر شعریت له مخې 

ـــــول دی ـــــوږ قب ـــــول زم ـــــول ده دا ت ـــــه ت ک
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  Uـــل غـــونچې غـــونچې Uـــل والړ پـــه دربچـــې  زمــوږ دســتور دی ٣اتلس دې بېرتــه یوســه کېنخــاب
د پالنکي داسې سپن,ې دي لکه چرتې کoــاوې 

په Hولیز ډول Uیلې، شــکایتونه مینــه نــاکې `ــورونې او پــه غېرمســتقیم ډول د `ینــو کنqــاکیو موضــوع په `ینو سیمو کې د کنqلو په نوم هم یادې,ي. د   کنqاک$  )۳:۱(
پــه `ــان8hې چــې د کنــایې پــه ډول د زوم او نــاوې خپلــوان  ، دي کول ه غوaتنو پور   په ودونو کــې توUه د qaینوو له خوا یو او بل ته ویيل کې,ي. دغه مینه ناکې ناندرۍ

ه کــوي، �ــچې دواړې خواوې یې د �Uلو ه ،مشاعرې واوړي کله په یوې Uرمېنا کله 
پــه دغــو  خوږو الفاظوخو چې د طنز مالhــه پــه کــې وي پیلیــ,ي، خــو `ینــې وختونــهاو کله کله خو د خپhاناو ج8hې المل هم کیــ,ي. پــه پیــل کــې دا کنqکــ$ پــه ډیــرو زیاتره کنqک$ په لوم8ي رسکې په ډیر ورو لحن پيلي,ي او ورو ور په ترخو خربو اوړي 

  مــا دې Uــوړې خالصــولې هلکــانو چکــې وهلــې  Hونhـــورې Hغـــورې پـــه پلـــو پـــورې دې  Uـــوړې  سندرې وUورئ:د بېلhې په توUه په بېالبېلو مراســمو کــې د دواړو خــواوو تــرمن/ دغــه نانــدریزې   ناندریو کې د کالم عفت له یوې مخې ماتیJي، چې په نتیجه په خف:ان او ج:Gې اوړي.
  :يل وایېزوم خ  

  د ســـــپینو وریجـــــو Tـــــه شـــــورما شـــــور دی  وډۍ خوړلو په وخت کې:د ډ
  مـــوږ یـــې نـــه خـــورو چـــې خیـــال مـــو زور دی

  شـــــورما شـــــور دید ســـــپینو وریجـــــو Tـــــه   وي تیاره ک8ې، نو د کيل سپین رسې یې داسې ستایي:او یا هم کله چې د نجل$ کورن$ د واده په ورځ خلکــو تــه د واده aــه ډوډۍ نــه   
ــوی دی ــې ل ــس ی فالنکــی دې وخــوري چــې ن

                                                
کېنخاب: د پخواS وخت یوه قیمتي PوPه او رخت دی چې ناوې ته یې کمیس او نور ترې  -

  ٣جوړول.
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  د ناوې ورور دې خوري چې شفتل خور دی
  زموږ دسرتخوان ډک دی اوس یې ولــې زور درکــ8ی  شـــفتلhیو Uـــل ایســـتلی شـــفتلhیو Uـــل ایســـتلی  لو `واب:ېد ناوې خ

  لو `واب:ېد زوم خ  
ـــــــ,ي ـــــــل لhی ـــــــل کاب ـــــــه کاب ـــــــوم دې پ   د غوaــــــــــې دې درک نــــــــــه معلــــــــــومې,ي  ن

ـــــو  لو `واب:ېد ناوې خ   ـــــازولې ی ـــــورو ن ـــــه خ ـــــې ن aـــــې غو   وریج
  مـــــــون,ه د زمـــــــزم پـــــــه اوبـــــــو وللـــــــې یـــــــو

ـــــــــومی,ي  سې ستایي: بیتونوکې عیبونه ل�وي او په کنqکیو کې یې داکې کوم عیب پیدا ک8ي،نو پر اد� aکنqلو باندې پیل کوي او په خپلو سندرو ډولو د واده په ورځ چې کله خیeان د ناوې کتلو لپاره را`ې  که په نــاوې  همدارنhه    ـــــــــه معل ـــــــــک ن ـــــــــيل مل ـــــــــه aـــــــــکاری,ي  ددې ک ـــــــــوکمک$ رات ـــــــــاوې م   ن
  د مــــــوږ د نــــــاوې دوې لویشــــــتې تنــــــدی دی
  )۴: ۸۵ارمان مې د فالنکي ها سوې منــ�ې دي  (   زموږ د ناوې شــن�ې (شــون�ې) غونــ�ې منــ�ې دي  ارمـــــان مـــــې د پالنکـــــي هاشـــــین پ�ـــــی  دی

  ناوۍ مو کمکول$ ده خوaه مو نه دهونه یې د زوم تر زنhانه ده  وايل د aودلو دغه په زړه پورې HوHې: کی,ي ، لکه په الندې سندرو کې  چــې د دواړو خــواوو تــر مــن/ د زوم او نــاوې د aــه زوم د کورن$ دqaو له خوا اوهم د نــاوې د کــورن$ د aــqوله خــوا یــو بــل تــه تبادلــه واوو،  یعنــې هــم د کله داسې اد� aکنqلې هم پیeی,ي چې له دواړو خ -کله  
ـــــــه قســـــــمتونه دي  لو `واب:ېناوې خ د ـــــــدم راواخل ـــــــي ق   مMزای

ــــــــــــه دي ــــــــــــه وې قلمون د زوم الیقــــــــــــه ن
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  مــــــــــــــــوږ داســــــــــــــــې زوم درکــــــــــــــــ8ی
  لکــــــــــــــــــه تــــــــــــــــــار د زرو تــــــــــــــــــار

ـــ8ه  `واب:   ـــاوې درک ـــې ن ـــوږ داس ـــار م ـــه د چین ـــه ون   لک
  تـــــــــــر بالeـــــــــــت النـــــــــــدې انـــــــــــار دی  یو بله بېلhه د زوم خېلو له طرفه:  

  مــــــــــــــوږ داســــــــــــــې زوم وروســــــــــــــتلی
ــــــــــــــدهار دی ــــــــــــــې نــــــــــــــامتو د کن   نـــــــــــــــــاوې نـــــــــــــــــه ده ¬ونـــــــــــــــــه ده  چ
  )۵د پالنکـــــــــــــي تـــــــــــــر زنhانـــــــــــــه ده  (   پـــــــه لویشـــــــت بانـــــــدې یـــــــوه لویشـــــــت

کلونو کې دا پور نه يش خالصــولی، نــو  -کی,ي او داسې پوړوري کی,ي، چې په کلونونور هغه خرTونه را`ي، چې د زوم کورن$ د خپلو شنو `مکــو Uــرو یــا خرTولــو تــه اړ اغېزه aندي او دوی ته ک8اوونه زی,وي. په دې ودونو کــې لــوړ ولــور، لــوړ لehــتونه او د د Hولنې په هغه ناوړه دودونو کلک Uوزارونه ک8ي دي، چې د qaې او پېغلو پــه ژونــد سندرو په دې ډول کې هم د نورو وليس سندرو په Tېر پeــتني مېرمنــو زمــوږ   
ـــ8ې  Uیلې او پېغور داسې بیانوي: یادوي او له زړه نه ډکــې خــربې او پیغورونــه ورکوي.پــه النــدې کنqــاکیو کــې خپلــې او زحمتونه د ناوې د کتلو په وخت کی ورتــه  بیا د زوم طرف خپلی هغه Hولې خوارۍ ـــره ک ـــو تی ـــنو ونوم ـــر ش ـــې ت ـــوې چ ـــه ش a  

ــــه یــــې هیــــره کــــ8ې ــــو شــــو ت Hــــه لو ــــاه د پ   زمــــوږ نـــــاوې تـــــر شـــــنو ونـــــو را تیـــــره کـــــ8ې  اب
  ) ۲۶:۲ه ته یې هیره کــ8ې( ادې دې په خوشتو شو 

نو همداسې `ینې وخت په دغه سندریز ډوله بیتونو کې د زوم کــورن$ د خپــل   
ـــــوکې شـــــون�ې دي  خرچ ارمان کوي او ناوې ته یې د پیغور په توUه په مخ وروهي او وایې: ـــــې ب ـــــاوې لک ـــــون, د ن ــــ�ې   زم ــــی د پالنکــــي د ا ســــوې من ــــان م ديارم
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ــــــــــولی,ی H ــــــــــه لکولکــــــــــو ــــــــــور دې پ   اوس بــــــــه دې ســــــــور کــــــــور رامعلــــــــومی,ی  ول
په ویلــو رسه   دغو کنqاکیو  همدارنhه د ناوې خپلوان د ناوې د وړلو په وخت د  تورپیکی دې جارشم د خالو رسه     د خرس پ�ی دې Uرو شو د رشقو رسه  د ناوې طرف:  

ــــــه   ل کې,ي:و خوا `ور ه د زوم خیلو ل ــــــال کل ــــــ, ک ــــــوږ س ــــــاوۍ م ــــــېن ــــــــــولې  ودول   زمـــــــوږ نـــــــاوې چـــــــې ژاړي Uرمـــــــه نـــــــه ده  ابــــــــــا خــــــــــو دې ملنــــــــــې Ùر
  د مـــــــور پـــــــه زړه دې کېeـــــــودې ســـــــکروHې  نـــــاوۍ پـــــه مـــــخ دې اوaـــــکې غ�ـــــې غ�ـــــې  نــــــن د پــــــالر پــــــه کــــــور کــــــې مېلمنــــــه ده
ــــــو رسه ــــــه ډول ــــــو ل ــــــاوې یوس ــــــه ن ــــــوږ ب   م

  )۶۸:۴تاســـې خـــاورې بـــاد کـــ8ې لـــه ایـــرو رسه ( 
بلکې د دغو  ، اره ویلې کې,يرۍ لپتی کنqاک$ نه یوازې په ودونو کې د ساعت  

تــر Tنــ¥ یــې بیــانې,ي او یــو بــل تــه ناندرویو په واسطه لوړمفاهیم د کنــایې پــه ډول 
  لري.هم لوړه>ي ارزaت 

یعنې د پــالر او خرســ د کــور د ژونــد  ، پیغلتوب او ناویتوب د  لکه د یوې پیغلې ــــــــې دي  : یکې داسې بیان شو    انqور په دې Hوته ــــــــې مېلمن ــــــــای�ې م ــــــــپینې پ   س
  )۸۱:۴دا رسې پای�ې مې د Hول عمــر زولنــې دي(

د پــالر پــه کــور کــې د یــوې  استعاره شوې دي، په دې معنا چــې هــره پیغلــه نجلــ$ په دغه HوHه کــې ســپینې پــای�ې د پیغلتــوب او رسې پــای�ې د نــاویتوب لپــاره    الخره یوه ورځ ودې,ي او د خرس کور ته د تل لپــاره اچې ب، مېلمنې په توUه ژوند کوي 
ــــه  اوس بــــــه دې امیــــــل دانــــــې دانــــــې ک8مــــــه  دا الندې بېلhه هم ولولئ: ړل کې,يو ــــاي�ې رسې ک8م ــــه دې دا ســــپیني پ ســــبا ب
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  په الندې سندرو کې چې ه>ي ارزaت او شعریت په کې له ورایه TرUند دی:زور رسه د ناوې د السونو د رسه کېدو او سینhارولو یو په زړه پورې انqــور راaــیي:لکه سینhار په نه کولو د همزولو له خوا د نکریزې په شپه ناوې ته اورول کیــ,ي، چــې پــه د السونو نه رسه کولــو او همداسې د ناوې د جوړولو او په خپله خوaه په نکریزو   مطلب دا چې واده به دې ک8م او یوه واده شوې qaه بیا سور پرتوګ اغوندي.
ــــــــې  ولـــــــــــــی پـــــــــــــا�ې پـــــــــــــا�ېاوربـــــــــــــل دې اړ  ــــــــه زا� ــــــــوی يش لک ــــــــرې درت ــــــــه پ   اوس ب

ـــــې وې ـــــه تلل ـــــې ت ـــــیند میل ـــــت د س ـــــرون دا وخ ــــــــې  پ ــــــــده کېeــــــــنولې ی ــــــــو نظــــــــر بن ــــــــن م   ن
ــــــه ــــــدي ک8ل ــــــه تن ــــــوړه پ ــــــو ج ــــــالیي الره م ــــــه  د س ــــــذي ک8ل ــــــوړه کاغ ــــــو ج ــــــاوې م ــــــي ن ــــرې درغــــی ســــپرغی  د پالنک ــــدی پ ــــ¥ نیســــه تن oــــاوې تي   ) ۷:۱که یو وارې یې در خالص ک8 بیا نه يش تورپیکی (   ن

کله کله داسې � ادبه aکنqل هم را پيeی,ي چې له دواړو خواوو، یعنــې هــم 
  د زوم د کورن$ او هم د ناوې د کورن$ د qaو له خوا یو بل ته اورول کی,ي.

  خیeان وایي: 
ـــــون   د شــــیطان ۰۰۰۰تاســــې داســــې نــــاوې راکــــ8ې لکــــه  مـــــوږ داســـــې زوم درUـــــ8ی لکـــــه مـــــزی  د گری

ـــی  کوربنې وایي:            ـــو غم ـــنو Uوت ـــه د ش ـــ8ه لک ـــاوې درک ـــې ن ـــوږ داس ــــورې غــــوا ډډی   م   تاســــې داســــې زوم راکــــ8ی لکــــه د ب
  او د ناوې د کور qaې یې بیا په `واب کې داسې وایي:  )۴:۸۶( 

  زمـــــــــــوږ نـــــــــــاوې چینـــــــــــار غونـــــــــــدې والړه ده
ـــــــــه ـــــــــرې جاروی   پالنکـــــــــې لکـــــــــه ســـــــــیرلی ت

ــــــه  ــــــ,يپ ــــــه کی Uــــــه غرب Uغرب $hــــــون ــــــی ل ــــــــ,ي  رسم ــــــــه ودی ــــــــلو ت ــــــــم اص ــــــــو ک ــــــــیله م اص
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همداسې د زوم طرف ددې لپاره چې `ان تر ناوې خېلو ج¥ وبويل او د نــاوې 
ــه يش  د کـــــــور تـــــــر شـــــــا تیـــــــاره  ر�ـــــــا بـــــــه نـــــــه يش  ي :طرف تر خپل تاثیر الندې راويل بیا داسې وایِ ــه ن ــورې را ب ــدی دی خ ــور بن U ــی د   )۳۰:۲( پالنک

کنqکیو ل8ۍ  ورو په ورو نوره هم غqی,ي او ال پسې  تــودی,ي چــې  د نو دغه د    
ناستو خلکو هم aه  ساعت وررسه تېروي، نو کله چــې د یــو بــل د ســتایلو نــه ســت8ې 
يش بیا پرخپلوانو هم بریدونه کوي او خېeې د ناوې د کورن$ غــ8و او نــ,دې خپلوانــو 

  : او داسې وایي ته په ډېره تونده لهجه اد� aکنqل کوي
ـــــره »بوســـــه ـــــره »بوســـــه، د پالنکـــــی ږی   د چـــــا ږی
ــــــه ونیســــــه ، کلمــــــه ووایــــــه دووســــــه   چژکــــــی ورت
  لکoــــــه پــــــه الس ورکــــــ8ه ، دی الیــــــک د دردوزي دی  د چــا پوســتین دوزي دی،د پالنکــی پوســتین دوزي دی
  )۸۷:۴پالنکیـــه Hـــول دې ســـپک شـــه پـــه تربـــرو کـــې (ّ   اصــــــیل وریeــــــمین دې ډېــــــر پــــــه دوکــــــانو کــــــې

  کله دا `وابونه د ناوې د کور qaې د س8یو په وکالت وایي:  -کله  
ــورې  خیeـــــــــــــې ســـــــــــــل روپـــــــــــــ$ در پـــــــــــــورې ــا درپ ــورې ک ــه ن ــ8ه  ســل ب ــه خــولh$ ورک   پالنکــی ت
ــــــــدلی دی ــــــــه چمــــــــو چمــــــــو اوب ــــــــل دې پ ـــــ8ی دی  ورب ـــــین ک ـــــا در م ـــــان ت ـــــی ج ـــــايل پالنک   خی

ــــــه هــــــر جــــــایي  ورپسې همداسې د ناوې طرف هم زوم ته برابر دا بیتونه په `واب کې وایي:    ــــــ$ ورا دې راغل ــــــه ډول ــــــا زوم   زمــــــا زومــــــه ډولــــــ$ ورا دې راغلــــــه  هــــــر جــــــایي  Tــوک پــک دی Tــوک پمــن Tــوک پوســتکې خرTــوي  زم
  )۵زموږ تر خورک$ جارشې، که یــې Uــورې کــه یــې وینــې (

ــوړوي.ېــر پــه زړه پــوری نو د ناوې او زوم خېلو د ناندریو پیغورونه ناستو خلکو تــه هــم ډ   ــداره ج ــوي او aــه نن ــه ک ــاوې ورت ــه وهــي او ن� ــم چکــې ورت ــوی ه وي، هغ
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را`ي،  نو ناوې خوا او خپلوان خپله ناوې پاس په بام ج¥ `ای کې دروي،شــال پــه په `ینو سیمو کې داسې دود دی کله چې زوم خوا او خپلوان  د ناوې لیدو تــه 
الس ورکوي،  چې د زوم په خوا لکه چاړه داســې تېــره وي او پیــاز `کــه ورتــه Hــومبې خلکو تر من/ والړه وي او خلک سندرې ورته بويل ، نــو د دوی پــه انــد چــاړه `کــه پــه چ8ې په رس یو پیاز ورته Hومبي  او بیا نــاوې د  رس او یوه تېره چاړه په الس ورکوي او د

  چې نظر یې واخيل او دا سندرې هم وررسه بويل:
ـــــو (   (پــرې پــورې کــ8ې) کــ8ې قدیمــهزمــوږ ســتوری پــې پــورې  ـــــر 8Uنhون ـــــوي ت ـــــې غو̀ر ـــــر شـــــا ی   )۳۲:۲امی

کله چې د ورا qaې غواړي، چې ناوې په ژرا ک8ي، نــو بیــا داســې ســندره ورتــه   
  وایي:

لــو ســیمو د aــو او بــدو دودونــو یادونــه کیــ,ي. د نــاوړه په کنqاکیو کې د بېالبې  )  ۶۹:۳چې د فالنکي (مې8ه نوم یې اخيل) لغتې وخوري دا به aه ژاړي (   زموږه ناوې تیله داره ده نه ژاړي
دودونه پيل کول په کنqاکیو کې د پېغور په توUــه بیــانی,ي، چــې مثبــت پیغامونــه او 

ــــ8ې  `ورول کی,ي:د بېلhې په توUه د خرس کور ته د رسېدلو په وخت کې ناوې پــه دغــو کنqــاکیو   مثبتې پایلې لري. ــــره ک ــــو تې ــــو م ــــر شــــنو ون   aــــه شــــوې چــــې ت
ــې وۍ وۍ د خوبــه یمــه  دې پـــــه ولـــــور شـــــو تـــــه یـــــې هېـــــره کـــــ8ې پـــــالر ــ8ې چ ــارې ک ــحر ســرتUو ن   د س

ــــــــــولی,ي  نــــاوۍ مــــور تــــه وایــــه چــــې وۍ وۍ ورکــــه دې ک8مــــه H ــــــــــو ــــــــــو لک ــــــــــه لک ــــــــــور دې پ ــــــــــومی,ي  ول ــــــــــور را معل ــــــــــه دې ســــــــــور ک   اوس ب
  نـــــــاوې ورک دې شـــــــه خیـــــــرن خیـــــــرن تربرونـــــــه

  )۵:۱اوس به راaکاره شــې ســتا خیــايل خیــايل لیورونــه  (
نومول شوي دي او دغه فورم یې aادۍ له نورو فورمونو Tخه نــه دی بېــل کــ8ي، خــو په فولکلوریکو ادبیــاتو کــې کنqــاک$ پــه عــام ډول د aــادۍ د ســندرو پــه نــوم   
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عت تیرۍ لپاره ویيل لري. دا سمه ده چې کنqاک$ یو دود دی او په ودونو کې د سا`انته فورم دی ، د محتوا او منqپانhې له پلوه هم د aادۍ له نورو سندرو رسه توپیر aادۍ سندرې د فورم او محتوا له اړخه هم په جال توUه وTې8ل يش، `که کنqــاکي چې په دغــه برخــه کــې پــه راتلــونکي Tې8نــو کــې غــور ويش او د  لري. aه به دا وي،که د aادۍ سندرو ته پام وک8و د ډولونو له مخې یې بېالبېل فورمونــه او محتــوا 
وليس ادب په منظومو ژانرونو کې دې په همدې نامه د پeتو ژبــې او ادب مینــه والــو د محتوا له مخې دې هم یو مناسب نوم ورته غوره يش او که همدا نوم یې aه وي، د کی,ي، خو د ولس  په ژبه کې د یوې اصیلې اد�  پانhې پــه توUــه دې ومنــل يش او 

  ته وروپېژندل يش.
  :پایله

او خیالونو، د ح[سو، نن¥، غیرت، مې8انې او همدارنhه د بې غیرت$، موزیتوب، غم، بېالبېلې خواوې په ساده، روانه او aکلې بoه بیانوي، پر همــدې اســاس د حقیقتونــو وليســ ســندرې چــې زمــوږ د ولــس د ژونــد تــرج[W کــوي او د ولــس د ژونــد 
ناهیلیو لن�ه دا چې د ژوندانــه لــه Hولــو برخــو غ[ز، سختیو او محرومیتونو، د هیلو او  د دې سندرو په ل8کې یو هم د aادۍ سندرې دي، چې تــر ډېــره د aــqو   Tخه بحث کوي.

  Hولنیزې او اقتصادي ستونزې په تونده او طنزیه لهجه غنديل دي.و qaو په دې سندرو کې د Hولنې ناوړه دودونه، مفاهیم او اهداف نغeتي دي اکنqــاکې هــم د دې ســندرو یــو ډول دی، چــې پــه دې ســندرو کــې لــوړ   له خوا ویل شوې دي او د دوی له احساساتو او عواطفو نه خربې کوي.
سندرو په نوم یادې شوې دي، خو که د دې سندرو فورم او محتوا ته نظر وک8و، ې يش، همدارنhــه کنqــاکې چــې تــر ډېــره د واده د سوچه او طبیعي بoه راHــولاو ثقافت رaتینې Tېره TرUندوي، نــو بایــد د دغــو ســندرو بېالبېــل ډولونــه پــه په پای کې وړاندیز کوم دا چې د واده سندرې د پeتني Hولنې د فرهن¥ 
دا سندرې د واده د سندرو یو ډول دی، چې جوړaت یې د واده تر سندرو بېل 
  نوم الندې مطالعه يش. `ان8hېدی او بېل مفاهیم او موخې لري، چې باید د واده د سندرو په ډولونو کې د یو 
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  :مأخذونه
ــــادآرزو -۱ a ــــاکیزه. د ــــه ۍ، پ ــــتنې نې� ــــندرې، د اخیس ،  ۲۱/۸/۱۳۹۶س

www.taand.com .وېب پا�ه  
آرینزۍ، احسان هللا. د وردUو د واده دود او بدلې، د علومــو اکــاډمي، کابــل، -۲
  ل کال. ۱۳۸۹
پeتو شفاهي ادبیات شکل او مضمون، د علومو اکــاډمي،  خاورې، غوH$. د -۳

  ل کال.۱۳۶۶دولتي مطبعه، 
رفیع، حبیب هللا. دخلکو سندرې، د علومــو اکــاډمي، د تــاریخ او ادب Hولنــه  -۴
  ل کال. ۱۳۴۹
ل ۱۳۶۰رفیع، حبیــب هللا. زرینــې Tــانhې، د علومــو اکاډمي،پeــتو Hولنــه،  -۵

  کال.
کلنــه ، بېســواده،   ۵۰حصــارک ولســوايل، سکینه،ســتانکزۍ، لــوUر والیــت،  -۶

  .نې�ه۴/۲۱/۱۳۹۶
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اصغر هاشمي سید  

  

د پوهاند زیار د =ې/نو او پن5ونو پرلپېیيل پرمختیايي 
 پ/اوونه

 لن�يز: 
Tې8نې او پنqــونې  ړینومو پیاوړو لیکوالو Tخه دی، لهپوهاند زیار د پeتو ژبې  وینا مطابق چې د ده د Tې8نو د پیاوړتیا پ8او یــې د ژونــد وروســتی وخــت او یــا همــدا  ېخــو د ده د خپلــ ،لري، د ده علمي کارونه Tو لسیزې کيــ,ي چــې پیــل شــوي دي

نqونو خربې شــوي دي او د ده د لیکنــو د عــروج پــه مرحلــو پــه د استاد په Tې8نو او پاوس دی او د پنqونو د پیاوړتیا پ8او یې هم د ژوند وروست$ مرحله ده. په لیکنــه کــې 
د استاد د Tې8نو د پیاوړتیا پ8اوونه aودل شوي دي او د پنqونــو پــه پیاوړتیــايي   دالیلو بحثونه شته.

پ8اوو یې هم بحــث شــته دی او `ینــې الرaــوونې Tې8ونکــو تــه شــوي دي چــې کــوم 
  کوالی يش.(Tې8نې او پنqونې) ته قوت ور  کارونه علمي کارونو

  :رسیزه
`ینې لیکنې نوې وي او مخکې پرې کار شوی نه وي او `ینــې لیکنــې داســې 

خربې لري چې د مقالې نویوالی ثابتولی يش، د اســتاد دغه لیکنه `ینې نوې   نو کوa´ کوي چې په نوي طرز او الرې موضوع پیل او پای ته ورسوي. ،خو کله چې بل لیکوال پرې کار پیــل کــوي ؛وي یپرې کار ک8  ولیکوال ووي چې نور 
هغه د Tې8نو د قوت لــه تکتیکونــو مــې `ــان خــرب کــ8ی  او پــه مقالــه کــې شــته دي.د پنqونو دپیاوړتیا په هکله مې نیغ پــه نیغــه وررسه خــربې کــ8ي دي او همدارنhــه د 
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ــه رسوی او ه په لیکنه کې له ساحوي تحقیقه استفاده شوې ده او په ساحوي Tې8نه کــې لــ ــه ل hــه اخیســتل شــوې ده، همدارن �U ــه ــو ن مرکــې، مشــاهدې او ان�روی
 ترشیحي میتوده استفاده شوې ده. 
  د �ېنې اهمیت او مربمیت: 

د دې Tې8نې اهمیت او مربمیت په دې کې دی چې د ډاک�ر زیار په اړه ناویــل 
  یا د انسان نوم تر ډېره ژوندی سا^. انسانانو Tنhه غوره وي او کومې `ان8hنې دي چې انسان له بــل انســانه تــوپیروي او ر نــورو شوې او نا سپ8ل شوې خربې بیــانوي او دا پــه ډاUــه کــوي چــې یــو لیکــوال تــ

  د �ېنې موخې: 
امله يې په Hولنه کې مشهور شوی هغه اړخ يې معريف کوو، چې ډېــر `لــه لوســتونکو لیکنې کوو، خو پر `ای د دې چې د هغه علمي اړخ یا هغه اړخ معريف ک8و، چې لــه و چــا پــه اړه باید معريف يش او د ژوند کوم اړخ يې معريف يش، `که موږ ډېر `له د ید Tې8نې هدف په دې کې دی چــې کــوم کســان بایــد معــريف يش او Tــه ډول 
هم aوول شوي چې د یو لیکوال کوم اړخ او Tنhــه بایــد اساس په دې Tې8نه کې دا ته په زړه پورې نه وي او یا هم نه غواړي چې د ژوند هغه اړخ يــې وپېــژW، نــو پــر دې 

  معريف يش. 
  د �ېنې پو�تنې: 

  په دې Tې8نه کې الندې پوaتنې `واب شوي دي:
  ډاک�ر زیار Tوک دی؟ �
  ډاک�ر زیار له نورو لیکوالو رسه Tه توپیر لري؟ �
  ولې باید دغه ډول اشخاص معريف او کارنامې يې په ډاUه يش؟ �
  او دې ته ورته نورې کوچن$ پوaتنې په ترتیب رسه `واب شوي دي.  ډاک�ر زیار د ادبیاتو په کوم اړخ کې ډېر کار ک8ی دی؟ �

  د �ېنې میتود یا روش: 
د جســمي `واکمتیــا لپــاره فزیکــي ســپورت اړیــن دی او فکــري `ــواک لپــاره   میتود Tخه استفاده شوې ده. په دې Tې8نه کې تر ډېره لــه تحلــیيل، ترشــیحي او `ــای `ــای لــه کــره کتنیــز 
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او Tې8نېزو علمي ه�و پایله ده، چې نن هــم علمــي `ــوان دی او د علمــي کــارونو د له همدې المله دا د اتیا کلن پوهاند زیار د ډېرې لوســتې(مطالعې)  مطالعه، نو
  درومي. پیاوړتیا دوره یې مخ پر بره

  اصيل م�: 
ــه، احساســات،   ــو مفهــوم دی، د نــ8ۍ ډېــرو انســانانو ذکاوتون د فــردي توپیرون

 Wې8نېــزو کــارونو ذکــاوت لــري او بــل بــه د تخــیالت، تــاثر، ذوق او داســې نــور هغــه کــ8ه وړه چــې د انســان لــه دننــي او بهــرT لــري. یــو لیکــوال بــه د Mت رسه توپaونو. یو به یو ډول ذوق لري جوړqونــو رسه مخــامخې,ي. دا عانسانان د ژوند په پ8اوونو کې له فزیکي او م  )۱او بل به بل ډول. (پنMانیز توپ
Tې8نېز کارونو به پیاوړتیا پ8او ته رســې,ي او همدارنhــه د ده پــه پنqونــوکې بــه ادلــون نو اړینه ده چې د ده  ،چې Hولې Tې8نې او پنqونې د انسانانو په وسیله تر رسه کې,ي

د هر Tې8ونکي په کارونو کې مثبت او منفي ادلــون بــدلون مــن/ تــه را`ي.کلــه   را`ي.بدلون 
  ونکی جوړې,ي.له وخت تېریدلو رسه به ترې aه Tې8 وي. د علمي کار په پیل کې به د مبتدي Tې8ونکي په ډول Tې8نېز کارونه کــوي، خــو به یې پنqونې لوړو پوړیو ته رسې,ي او کله کله به یې په ویناوو کې مخکین$ اغېز نــه 
لیکلو اراده ولري، نو دی باید د ادب تیورۍ مطالعه او پوهه ولري، `کــه چــې د ادب ادبپوهنه، ژبپوهنه او ادب تیوري رسه اړیکې لري، کــه Tې8ونکــی د ادب تــاریخ 

پرمختــ¥ کــوالی  پنqونې له Tې8نو رسه اړیکه لري،که Tې8نه نه وي، نو پنqونې  تاریخ لیکوال لپاره په تیورۍ پوهیدل اړین دي.
او په نورو ژبو لیکل شوو اثارو ته اړتیــا اثارو `ېريل(تحلیيل)  Tې8نې، پنqونې، ژباړې،پرمخت¥ له پنqونو رسه اړیکه لري او یو لــه بــل رسه تــ8يل او پېــیيل دي. هــره Hولنــه نه يش او که چېرې پنqونې نه وي، نو Tې8نه بې معنا کې,ي. د Hولــو Tې8نېــزو کــارونو 

  یو ډول ارزaت لري او پنqونې بل ډول. Tې8نې لري.
بنس�يز ارزaت یې پــه ه>یــت او شــعریت کــې دی او د ادباو د ه>ي نµ د ډولونو الس پنqیز بدیعي ادبیات دي. بدیعي ادبیات خپل ارزaتونه لري او د شعر د ډولونو نې خلک پنqونو ته د Tې8نې په پرتله ډېر ارزaــت ورکــوي او وايــي چــې اول ي`
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هرې لیکنې ته Tې8نېزه لیکنــه ویــالی نــه شــو. لکــه Tرنhــه چــې هــر نــµ هــ>ي نــT µې8نېز ادبیات خپل منqپانhیز او جولیز جوړaــت لــري، پــه یــو نــوم او بــل نــوم   کې اړین دي.ه بنس�يز او Hولیز توکي راوړل پ 
Tې8نې تر نوم الندې راتالی نه يش.کــه چېــرې یــوه علمــي لیکنــه پــه Hولــو علمــي او ډول شــعر کېــدای نــه يش، دغــه شــان هــره لیکنــه د کېدای نه يش او یا د هــر نظــم 

  )۲ارزaت زaت ډېر دی.( د یوې aې Tې8نې Hولې الرې چارې پکې په خپل `ای راغيل وي نو د داسې لیکنواکاډمیکو الرaوونو برابره وي او په سکالو(موضوع) کې د Tې8نې حق ادا شوی وي او 
هغو پوهانو Tخه دی چې د ده Hولې Tې8نېزې لیکنې د Tې8نې د  لهاستاد زیار 

نوم د معانیز اړخ په نظر کې نیولــو رسه پــه تــول پــوره دي او ډېــرې پنqــونې یــې هــم 
  همدا شان دي. 

  :د پوهاند زیار د �ېنو پیاوړتیايي پاو
حال کې دي. د خوشــحال د شــعر د استاد زیار Tې8نې او پنqونې د `وان$ په 

تیــا پــه نپه نظر کې نیولو رسه هم پرې `واW او زړaت را`ي. د زیار د لیکنــو `واکموخت اوسمهال دی. انسان `واW او زړaت لري، دغه شان Tې8ونکی د Tې8نېــز کــار د `وان$ پ8او یې د بند د پM(وخت) شاعري وه، دغه شان د استاد د لیکنو د `وان$ 
لو رسه د `وان$ پ8او یې نوې پيل شوی او د هللا تعالی له درباره امید لرم نظر کې نیو 

  چې دغه دوره یې نوره هم اوږده يش. 
کلونــو  )۶۰ـ ۴۰( (عروج) پ8او د د ارواپوه ویhوتسکي په اند د Tې8نې د د لوړتیا  ل شوې ده، خو زما پــه پوهــه پــر کورنیــو او بهرنیــو Tې8ونکــو او پوهــانو کــې و پورې aو 

د Tې8ونکــي د `ــوان$ وخــت یــې د زړaــت پــM وي، خــو پــه دې رشط چــې د   د لیکنو لوړتیايي پ8او یې اوسمهال پیل شوی دی. aې دي. د داسې کسانو له جملې پوهاند زیار هغه Tې8ونکی او پنqوونکی دی چې روست$ Tې8نې او پنqونې یې له پخــوا Tخــه و تو کلونو ېې کسان شته چې له شپداس
جــوړوي، چــې خوشــبختانه  لوستنه او د علمي عمر تېرېدل او تجربه د Tې8نې بنس�Tې8ونکو رسه ناســته والړه او همدارنhــه د Tې8نــې رسه یــې رسو کــار وي، یعنــې ډېــره Tې8نېزو کارونو له پیل Tخه د وخت په تېریدلو په `ان8hې برخه کې مطالعه، د پوهو 
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ډېــر ریاضــت رسه یــې پــه علمــي  لــه`ينې ستونزې لري، خو د وخــت پــه تېریــدلو او کله چې Tې8ونکی په لوم8نیو کارونو پیل کوي، علمي او Tې8نېزې ه�ې به یــې   )۳د استاد علمي عمر ډېر تېر شوی دی او شپیته کلنه علمي تجربه لري.( پeتو ژبې هغه Tې8ونکي چې خپلو اکاډمیکو کارونو ته یــې دوام ورکــ8ی او ژونــد یــې ډول د نــ8ۍ ډېرTې8ونکــي او پــه `ــان8hي ډول د کارونو کې aه والی را`ي. په Hولیز 
شوي د `ینو نورو پوهانو په شان د پوهاند زیار Tې8نېز کارونه هم د پخوا نه aه   روستي کارونه به یې aه وي.و نې یTې8نو ته `ان8hی ک8ی دی، د لوم8نیو کارونو `   دي او المل یې سېست[تیکه مطالعه او علمي Tې8نې دي. 

تــر  ېیو رن¥ درلود خو اوسن$ Tې8نې لــه بلــې زاویــ وTې8ن یود استاد زیار پخوان
ل کــال  ۱۳۹۴ل کــال وييپوهنــه او پــر ۱۳۶۰پل�نــې النــدې نیــويل دي. د زیــار پــر پM لــري، یعنــې ويMغونه او وييپوهنه د Tې8نې د الرو چارو په نظر کــې نیولــو رسه تــو

  نور مسایل د ده په علمي کارونو اغېز ک8ی دی. علمي تجربه، دوامداره علمي کار، د نورو پوهانو اثار لوســتل، درس ورکــول او داســې 
وییپوهنه خپل ارزaت لري، خو د Tې8نــې اصــولو اثر د استاد پخوانی او اوسنی  پر دې داللت کوي چې په Tې8نو او علمي کارونو کې لوړوالی او بشپ8والی د عمر پــه ا ډيره ده. پورته خــربه روستي کار کې اکاډمیک `واکمنتیو او الرو چارو پر بنس� یې 

رسه راشــه درشــه، د  عاملانو لهپوهانو رسه علمي اړیکې،  لهتېریدلو، ډېرې مطالعې، 
کتابونه لوستل، Tې8نېز انتقادي فکر، د خپل فکر او نظــر درلــودل، د هــر چــا فکــر او 

  کې,ي چې د Tې8ونکي پر کارونو کې aه والی رايش.پ�و ســرتUو نــه منــل، د Tې8نــې ریاضــت او داســې نــورې خــربې د دې المــل خربه په 
کچه یې پوهنیز کارونه aه کېــ,ي، د لیکــوال پیــاوړی عــزم او اراده هــم وررسه اړیکــه Tې8نه ارادي عمل دی، Tې8ونکی چــې Tــومره ډېــره مطالعــه کــوي، پــه ه[غــه 

  ارادي او یا ناشعوري ک8نې ورته ویالی شو.ه په Tې8نــو کــې لــه `ېنــو داســې مســایلو رسه مخــامخې,و چــې غیــر لري، خو کله کل
  :د استاد د پنDونو پياوړتیايي پاو

پــر بنســ� د ده د اوســمهال پنqــونې د `ــوان$ تــر مهالــه پخــې او پيــاوړي دي. پــه پوهاند زیار په لسhونو پنqیز اثار لیکيل دي.د ده د خپلې وینا او زما د پــوهې  
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اســتاد د پنqونــو د پیاوړتیــا پــ8او هــم بېالبېلو وختونو کې پر انســانانو را`ــي، چــې د Hولنیزو پوهنو کــې بــدیعي ادبیــاتو د پیاوړتیــا او بشــپ8تیا پ8اوونــه لــري چــې پــه 
وي. دا هغه نبــوغ دی چــې د انســان لــه ولولــو، عواطفــو، نhېرنــو انhېرنــو، خوaــیو او پنqونې `ان8hی اســتعداد او ذکــاوت غــواړي او د پیاوړتیــا وخــت یــې ناTرUنــد   اوسمهال دی. 

  دي، اړیکې لري.aنخواشینیو او Hــول هغــه اکــر بکــر چــې د انســان دننــي او بهرنــی جوړaــت پــرې اغېــز 
د استاد مبارزه د ژوند له ناخوالو رسه روانه ده، خو د ده په خپله وینا چــې جــال 
وطني، د ژوند تجربه، دوامداره علمي کار، د دننني هــر ډول تــاثیراتو ډېروالــی د دې 

دا هم TرUند نه وي چې پنqوونکی په کوم وخت کې aه لیکنــه کــوالی يش، نــو لــه انسان ډول ډول حاالت را`ي او د دغو aو او بدو حاالتو د رات¥ وخت ناTرUنــد وي، ن له تــاثراتو او دنننــي کــ8و وړو رسه اړیکــه لــري، پــه Hولې پنqیزې ک8نې د انسا  تیا ډېره شوې ده. ن(زیار) په پنqونه کې له پخوا `واکم المل شو چې زما
د عمــر پــه  همدې امله د Tې8نې د پیاوړتیا پ8او ناTرUند وي، یعنې نه شو ویالی چې   کوم پ8او کې پنqوونکی aه پنqوونه کوالی يش. 

پنhqر د الهام په بoه را`ي او دی کوالی يش چې د دغه وخت نه �Uه واخيل او aــه (پنqونــه) هغــه غیــر ارادي او کلــه کلــه تحــت الشــعوري عمــل دی، چــې پــر  دا
حاالت را`ي.کله خوشحاله او کله خفه وي. کلــه مالــداره او کلــه غریــب وي.کلــه پــه په اړه ارواپوهنه داسې وايي: په هر انســان د ژونــد پــه مختلفــو پ8اوونــو کــې ډول ډول عمل د لیکوال په واک کــې نــه وي او تحــت الشــعور شعر او یا نµ ولیکي. غیر ارادي 

الشعور کې وي، که چېــرې یــو پنhqــر د غریــب او بیچــاره انســان پــه لیــدلو رسه یــې Hولې هغه اغېزې چې د انسان دننــي جوړaــت رسه اړیکــه لــري، د انســان پــه تحــت وجود کې رسوب کوي، یعنې د ژوند د خوaــیو او خواشــنیو شــیبې، اروایــي ک8نــې او د انســان پــه  درد او کله بې درده وي، په انسان د دغو مثبتو او منفــي حــاالتو تــاثرات
ژوند په پ8اوونو کــې بــه پــر ده غریبــي او بیچــارUي تېــره شــوې وي او د ه[غــه وخــت سکالو رايش او ویې لیکي نو اړینه ده چــې د ولولې وپارې,ي او د ده ذهن ته د لیکلو 

حاالت به یې تحت الشعور کې پاتې وي او د دغو شيبو په لیــدلو رسه پــه غیــر ارادي
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ډول هغه پخواW شیبې ذهن ته را`ي او پرې اغېز کــوي، نــو دی مجبــور يش  
روستي پــ8او و شعرونو د aه وايل دور لکه د رح[ن بابا او یا غني خان په شان د ژوند استاد هغه پنhqر دی چې پنqونې یــې د پیاوړتیــا پــه حــال کــې دي او د ده د   کنه وک8ي، د دغو حاالتو وخت نا TرUند وي.چې لی

  دی.  کې
انhیرالی شــو ) کال لیکل شوې، نو له دې خربې داسې T۱۰۹۹لوریزه شته چې پر(پخوان$ قلمي نسخه یې په علومو اکاډم$ کې شته، پــه دې نســخه کــې یــوه داســې ) کې ویلی دی، لــه Hولــو T۱۰۴۲ې8ونکیو په وینا چې لوم8نی شعر یې په شل کلن$(د پeتو ژبې پیاوړی شــاعر خوشــحال خــان خ�ــک ډېــره شــاعري کــ8ې ده او د 

ــې( ) کــال پــورې شــاعري کــ8ې ده، چــې شــاو ۱۱۰۰چې خوشــحال د مــرګ تــر و̀ر
) ۱۰۷۹ـ  ۱۰۷۴د خوشــحال د شــاعرۍ د لوړتیــا(عروج) پــ8او د بنــد د وخــت(  اته پنqوس کاله شاعري وک8ه. ) بیتونه یې ویيل دي.خان بابا د شل کلن$ نه تر اته اویــا کلنــ$ پــورې ۴۰۰۰۰خوا(

بســیات او ډېــرې بولـــلې پــه بنــدکې ویلــې او د شــاعرۍ د شــاعري ده. فراقنامــه، ح
  )۴پیاوړتیا مرحله یې ده.(

روست$(زړaــت) مرحلــه ده، د و د رح[ن بابــا د شــعرونو د بشــپ8تیا دور د ژونــد  
دې دور شاعري یې د فکر ژوروالی لري، تصوف او عرفان ته داخل شوی، دنیا یــې د 

حــس کــ8ې، پــه دې دور کــې يــې زې زړه او رس په سرتUو مطالعه ک8ه، د خلکو ســتون د غني خان aه شاعر دی، خو بیا هم د ده په شعر کې د پیاوړتیا پ8او د زړaــت   ملن¥ شو، قلندر شو او درویيش یې اختیاره ک8ه.
د وخت شاعري ده. د دې دور شاعري عشــق او محبــت، فلســفې او حقیقــت نــه ډک 

اړیکو Tخه غ,ې,ي، چې د هغــو د پېژنــدنې لــه اغېــزې د انســان الره د لــوړې مــوخې د شیانو د حقایقو او د هغو د وجود له الملونو Tخه بحث کوي او د فکر او هســتیو لــه غرض انسان تــه aــوونه او  ذا^ پېژندنې په شعرونه دي، دغه شاعري یې د هستیو د 
ي او پسې پياوړتیا او بشپ8تیا پ8او کــې ده د پوهاند زیار Tې8نې او پنqونې د پرل  لپاره TرUندوي. 

  د هللا تعالی له درباره ورته اوږد عمر غواړم چې لیکنې یې ال پایېنه ومومي.
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  :پایله
کــې تــر الســه ه د انسان لپاره ژوند یــوه موقــع ده چــې د دواړو کونــو کامیــا� پــ نیولو رسه کوa´ وک8 چې د ده د Tې8نو او پنqونو هغه مراحل تاسو تــه TرUنــد کــ8م دی، استاد ډير مستحق دی او ما یې د همدغه علمي ه�و او زحمتونو پــه نظــر کــې ) کلن$ پورې یې خپلو خلکو ته خدمت کــ8ی ۸۰ک8ي، استاد زیار له `وانیه تر اوسه(

سه پورې یې Tنhه خپل کارونه کــ8ي دي او د ده پــه چې کله یې کار پیل ک8 او تر او 
علمي او اکاډمیکو کارونو کې کوم تغییرات او تحوالت راغــيل دي؟ کلــه راغــيل دي؟ 
  شوی دی او د بېلhې په ډول د استاد ژوند یوه بېلhه aودل شوې ده.  ولې راغلې دي؟ په مقاله کې پــه دغــو تغییراتــو خــربې شــته او پــه علتونــو یــې بحــث 

  :ذونهمأخ
عمومي ارواپوهنــه، هاشــمي خپرندویــه Hولنــه،  ،.پوهنمل سیدرحمن هاشمي۱   مخ. ۹۹ل کال،  ۱۳۹۵ننhرهار، 
 ۲۰۱۲ورســ�ي، کوHــه، ید Tې8نې الرaود، بلوچستان یون ،.خلیل الرحمن باور۲
 مخ. ۲۵م کال، 
د مقــالې لیکنــې بنســ�ونه، هاشــمي خپرندویــه ، .پوهنیار سیداصغر هاشــمي۳   مخ. ۱۶ل کال،  ۱۳۹۵اباد، Hولنه، جالل 
د پeــتو نظــم تــاریخ، مومنــد خپرندویــه Hولنــه، ، پوهنیــار سیداصــغر هاشــمي۴

  مخ. ۳۲ل کال،  ۱۳۹۳جالل اباد، 
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  محمد اکرب کرaر

 

  ه ناشعوري?ولنيز  ، اسطوره اوکیسه
  

  لن�یز: 
Uویته فاوست د خپل دغه داستان په وســیله اســطوره او هــ> داســې رسه غــاړه   موضوعاتو ډېره توجه کوله، هغه ته انسان کوم ارزaت لري.Tنhه وو، داستان Tه شی دی، پخوانی مشهور داستان یــا Uویتــه فاوســت پــه کومــو افکــار د ادبیــاتو او بـــرشیت پــه اړه  په دې Tې8نه کې لولئ چې لرغــوW یــا زاړه

کې ارزaت دی، چې هم هغه وخت او هم اوس انسان ته په کوم نظر کتــل کېــ,ي او دې کار Tخه د Uویته فاوست موخه د انسان رسaندنه، مې8انــه، رسلــوړي او پــه Hولــه ل داستان په ډېرې سخت$ موندالی شو. لــه غ8ۍ ک8ي، چې تر ننه پورې يې موږ بدی
  باید په کوم ارزaت ورته وکتل يش. 

شوې او انســاW لوړتیــا يــې پــه په دې لیکنه کې د ایلیاد او اودیسې یادونه هم    کې aوولې ده. 
  رسیزه:   

دا مشهوره مقوله ده چې انسان له ادمه تر دې دمه په کیسه کې ژونــد کــوي او 
تته او بدرنhه يش، چې پر انسان Hول لhېديل تورونه رaتیا ک8ي او کله ناکلــه دومــره کله ناکله دومــره حقیقت کې د انسان د ژوند aه هېنداره ده، دا هېنداره او دا کیسه د انسان ژوند په حقیقت کې یوه کیسه ده، یعنې د انسان ژوند کیسه ده او کیسه پــه 
ــر خپــل  ــو Tخــه ډکــه يش، چــې انســان پ ــه لــه رسaــندونو او مې8ان   موجودیت او انسانیت باندې ویاړ وک8ي.خونــدوره، جذاب
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دي، رسaندنې او مې8انې يې چنــدانې نــه ســرتUو کېــ,ي او بــاالخره ویاړونــه او  ننــ¥ انسان له سهاره تر ماaامه د یوې م8ۍ په ل�ه کې دی، کیسې او افسانې تــرې پــاتې حــدود او شــ[رلی دی، هــر په دې کې شک نه شــته چــې اوســنی عرصــ ډېــر م
ترې تر ډېره پاتې دی، خو پر عکس پخوانی عرص بیا داسې نــه دی، پــه دې معنــا پــه 

اسې د مې8انې او رسaندنې کیسې او داســتانونه اورو چــې نــن هغې وخت کې موږ د
بلکې د کیســو او اســطورو پنqولــو لپــاره هــم ويش، چــې کــوالی شــو، خــو لــ, همــت �لــو لپــاره ونــه يش، چې ژوند کیسه ده او کیسه ژوند دی، ژوند باید یوا`ې د روزۍ Uنشت امکاناتو رسه رسه بیا هم همدغو انسانانو دومره مې8انې وپنqولې، نو `کــه وایــو راته د پیریانو او نا اشنا مخلوق کیسې aــکاري پــه داســې حــال کــې هغــه وخــت لــه 

  غواړي. 
  د �ېنې اهمیت او مربميت: 

د دې Tې8نې اهمیت او مربمیت په دې کې دی، چې یو `ل بیا مــوږ تــه خپــل 
 زړې او لرغونې مې8انې را په Uوته کوي او موږ هغو حقایقو ته `یر کــوي چــې لــه بــده
مرغه په اوسني عرص کې ترې کنhال یو، بله مسئله په کې د اسطورې او ه> داســې 
جوړaت او سکeــت دی، چــې پــه لوســتو لوســتو يــې د انســان دروW احساســات او 
جذبات را پارې,ي او ډېر `له د همدغو دروW احساساتو لــه املــه Hــولنیز بدلونونــه او 

  انقالبونه رامنqته شوې دي. 
ترTنــ¥ يــې دا Tې8نــه مــوږ یــو `ــل بیــا لــه هېــر شــوي ژانــر اســطورو او لرغونــو 
داستانونو رسه مخامخوي او یــو `ــل بیــا يــې را پــه یــادوي چــې د ژونــد Hولــه aــکال، 

  رنhیني او جذابیت په همداسې اسطورو او داستانونو کې و. 
  د �ېنې موخې: 

دبیــاتو توپیرونــه او د دې Tې8نې موخه په دې کې ده چې د معارصو او لرغونــو ا
`ان8hنې جوتې يش، د مشهورو داستانونو ارزaــت جــوت يش، دا چــې ولــې مشــهور 
شــوي او د ن8یــوال کېــدلو الملونــه يــې Tــه دي هغــه پــه ډاUــه يش او ترTنــ¥ يــې د 
اسطورې او ه> فنکاري جوته يش، چې Tنhه یــوه اســطوره لــه هــ> رسه غــاړه غــ8ۍ 

  اتالی يش.کېدالی يش او لوستونکي له `ان رسه س
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  ارزaتونه په ډاUه کې,ي. دا Tې8نه دا او دې ته ورته موخې بیانوي چې په لوســتلو رسه يــې تــر دې زیــات 
  د �ېنې پو�تنې: 

  په دې Tې8نه کې الندې پوaتنو ته `وابونه ویل شوي دي: 
  داستان Tه شی دی؟ �
  اسطوره Tه شی دی؟ �
  د داستان او اسطورې ورته والی او بېلتون په Tه کې دی؟  �
  ایا اسطوره او ه> رسه غاړه غ8ۍ کېدالی يش؟ �
  Tنhه کوالی شو چې مشهورې اسطورې له نا مشهورو جال ک8و؟ �

  او دې ته ورته نورې پوaتنې په دې Tې8نه کې `واب شوې دي.
  د �ېنې میتود: 

  انتقادي میتود Tخه استفاده شوې ده. په دې Tې8نه کې تر ډېره لــه تحلــیيل، توضــیحي، ترشــیحي او `ــای `ــای لــه 
  د �ېنې اصيل م�: 
د برشيت په اد� اوه>ي تاريخ کې يو هغه مشهور داســتان چــې تــل پــه تــMو   ج: گويته او فاوست

شــاعرانو  دې کيسه کې هم اسطوره او ه> رسه غاړه غ8ۍ پر مخ `ي. ډيرو ليکوالو اوورد دى، د گويته د فاوست کيسه ده، پــه  ېTو پي8يو کې او ان اوس هم د خلکو د ژب چــې دفاوســت اثــر  ېله هغه جميل انگلييس شاعر کريستوفر مــارلو اونــورو ه�ــه کــ8  دې اســطوروي داســتان تــه ابــديت  Hولــو پــه پرتلــه دگويتــه کــار  د  خــو ،هست کــ8ي
يو پــه زړه  ېجگ8  د اهر�ن دانسان اوشيطان  او ۔ دا `که چې دا د برشيت وباخeه 

  ¤ثيل دى. ېپور 
 یدي. يــو لرغــون و چــې دوه فاوســته موجــود  تاريخي رواياتو له مخې بــاور دا د

  يوهانس په نوم اوبل د((يورگ)) په نوم وو. چې د فاوست 
ر فاوست هيومانيست(چې ديونــان اوروم دژبــو اوادبيــاتو اســتاد) جــادوگر، �کډا

اغوستونکي حکيم و، په بيلو بيلــو جــالونو اونMنگونــو يــې دخلکــو پــام `انتــه را اړاوه. د فلســفې پرتــوگ  ر، کيميــا گــر او جنجــايل چــې هــر Tــه تــه �ــاکډکوډگر ۔ متقلــب 
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گ�ــې کــار  ېپه دې باور دي چې فاوست به ويل چې مسيح ته درناوى بــ ې`ين  دaودلو ادعا يې هم کوله.`ينو معجزو  د، جادوگر اوکوډگر و یفاوست يو لو   افالطــون او دې وس هــم لــري چــې د د هر زمان کــې چــې وغــواړي تــر رسه کــ8ي او مسيح معجزې پــه هــر `ــاى او يش ه[غه د یدى. دا `که چې خپله(فاوست) کوال 
لــه  راتلونکو اHکــل او د اوتسليم يې ک8ي او ترينيتوس ورک شوي متون پيدا ارسطو او

 ېړنگــ ېواقعيــت پــول خو دگويته په کار کې داسطورې او؛ ډېرو رازونو پرده پورته ک8ې
دا دواړه برخې کله هم داسې رسه يــو `ــاى کيــ,ي چــې روaــانه پوهــاوى  .دي ېشو 

ان مفيستو فلس(ابليس) چې لــه فاوســت رسه عجيــب  .یال ترې نه يش تر السه کيد    فاوست په باب وايي: لري د ت8او
له `مکــې ډېــره عــايل خوaــي  ستوري را غواړي او ((هغه له آس[نه ډېر aکيل له دننه اونه هم له ن,دې دهيلو دتوفان دارامولو لپــاره بســنه نــه  غواړي خو هي� ىش 

اوبيــا وروســته  د ليسيســنگ  دگويتــه دفاوســت پــه بــاب  کــوي.)) لــه مــارلو وروســته  ې نــه یــى،خــو وال چې داسې اثر بيا هست ک8  وسه هم را وپاروله دهاي>يش هاينه وس
  منرصف شول. نو ژر ددې داستان له بيا هستولو په Tنگ او  ى ال شول ک8 

کالو له مخه ايجــاد شــوه خــو پــه  وسو  ودو  راژيدي دHرسه له دې چې د فاوست 
چــې  دى  زمان پرې اثر نه لري. سبب دا تل ژوندۍ ده  زړه پورې خربه داده چې دا 

ر ډاک�ــمبول دى دانســان هيلــې اوارزوگــاW بيخــې زيــاتې دي. ېفاوست دانسان ســ
 ،ابليس رسه ت8ون کــويله  قرباW او وسوسو  نفساW غوaتنو او يوهان فاوست هم د

  چې گويته هست ک8ى دى.  انساW قهرمان دى  ېنو دا يو تلپات
ډک دى. دهغــه افسوس نــه  پوه عاz دى، خو خپه اوله  درناوي وړ او فاوست د

زړه نــه خپگــان  هغــه لــه  د ډېرو اثارو اوازمايeتونو هم ونه شول ک8اى هغه خوشــاله او مطــالعي لــه  8نــو اوېT کوډو ته يې مخه ک8ه ه�ه يې وکــ8ه چــې د لرې ک8ي. جادو او
زهــرو جــام  خــو کلــه چــي پريکــ8ه کــوي چــې د ،لور گام واخــيل رنيکمرغ$ پ الرې د   .يو  وeTي بيا هم نهييل 

چــې ددغــه  کوHې ته وردننه کيــ,ي، هغــه تــه وړانــديز کــوي  يو مهال يو مسافر 
چې نا پــوره  اوخوشال$ ته ورسي,ي. مفيستو چمتو دى  $وړانديز له مخې به نيکمرغ

نه وروسته `ان ابلــيس خوa$له ناکام$ پوره ک8ي په دې رشط چې  او ېشوې هيل
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د شــيطان لــه لــورې  ســپاري  کې چې `ان شيطان ته  پايله  و په ته وسپاري ا    برخليک ومني. Hاکل شوى
لــه شــيطان  ېچې لــه خپلــه ژونــده ډيــره لــ,ه گ�ــه هــم نــه ده اخيســت فاوست  

  په خپلو وينو ت8ون السليک کوي. هوک8ه کوي او رسه 
 رام لــوم8ۍ برخــه پــهډ رام په بoه هست کــ8ى دى. دډيو  د گويته دغه داستان 

دل ېــفاوســت گ̀ر دونيــا د لــذتونو پســې د د خونــدونو اخيســتل او پرله پسې توگه د
چــې پــه  هــوس پســې رسگردانــه وي  خپل هوا او شيطان په مرسته د دي. فاوست د

 د مرگ کومې ته ورHېــل وهــي. پــه دې قربانيــانو کــې  دې هوسونو کې يوه ډله هم د
 د ى. ان داچــې نجلــ$ مارگاريــت برخليــک لــه هــر چــا نــه زيــات لــه دردونــو ډک د

چــې کلــه لــه ســفر نــه  هغــې ورور والنتــ²  نMنگ کــې ډوبيــ,ي، د په چال او هوس  ي هغې د نو د ،راستني,ي ويني چې خور يې اميدواره ده خــو  ،م² دمرگ پسې گ̀ر په پ�ه خوله لــه مفيســتو نــه مرســته  په دې جگ8ه کې هغه دفاوست په توره م8 کي,ي.
ــي او ېهغه خور هم دمرگ خــول د م8ينه`وان والنت² په  غواړي، د کــوچنى  تــه و̀ر

يې اچوي، `ان کليسا ته تسليموي چــې پــه  اوبو ته  ماشوم چې نوى دونيا ته راغىل    عام محرض کې يې رس له تنه جال ک8ي.
امپراتــور پــه  د رام په دو�ه برخه کې فاوست چې له مفيســتو رسه يــو `ــاى ډد

پاريس،،دســيورو ٬٬مپراتــور خوaــي,ي نــو دا ته رســي,ي، Tنگــه چــې د يدربار کې بر 
ــام شــاه،، او٬٬ننــدارچي اود ــه  الءوس،، ميــ8ه کيــ,ي ٬٬چــې د وى ز هلــن،، ٬٬پري ــو ل ن

 Hــرایلــه  ،، ســيمې تــه تeــتي هلتــه Hرای٬٬د   اوله پاريس رسه دميني په خاطر  هغه 
لــه خــاورو  Hرایپه پايله کې  او قومونو Tوارلس کلنه جگ8ه پيل کي,ي  يونان د رسه د

لــه مفيســتو  زړه بــاييل او ېپر هغ رسه خاورې کي,ي. کله چې فاوست هلن ته گوري 
د  فاوســت يــې مــومي چــې  او هلــن،، را ژونــدۍ کيــ,ي ٬٬پــه در�ــه پــرده کــې   زمينه برابره ک8ي. اخيستلو  دلذاتو د هغې Tخه له غواړي چې  Tخه راستون شــوى ميــ8ه يــې غــواړي  Hرایسپارت داليوس په ما�$ کې ده. نوې له 

او يوې داســې  ابليس په مرسته هغه تeتوي چې دگناهونو سزا يې ورک8ي. فاوست د چې جنگيايل يې ساتونکي دي وړي. هلتــه تــرې فاوســت غوaــتنه  گوتيک ما�$ ته 
  هلن يې مMمن کي,ي.  کوي او
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روح مظهــر  شــعر د د ((اورفويــون)) ږدي چــې  پيدا کي,ي. نوم يې ورتهزوى يې 
دا `که چې ديــو رومانتيــک قهرمــان رسه دکالســيک قهرمــان دپيونــد محصــول  ،دى

بې گ�ــې  خو دا Hولې چارې ،ک8ي يا داسې رسزم² چې Hول خلک يې نيکمرغه ويعــت دانســان دخــدمت لپــاره ايــل (رام) یپه در�ه برخه کې مفيستو غــواړي طب  دى.
 ې د`يو Hکي ته رسي,ي چې خوaي له `ان غوaتنې پرته يوا دي، فاوست زړي,ي او

ــوي. ديوانــو  ارام$ رسه ومري خو مفيستو حارض نه دى چې هغه له نظره لرې شيطان رسه تــ8ون يــې لــه يــاده وو`ــي.دى غــواړي پــه له خدمت دى.  نورو صادقانه  وغو̀ر دوزخ تــه يــې نقــل کــ8ي، خــو پرaــتې پيغــام  ته امر کوي چې روح يــې را وتeــتوي او
  ورکوي چې گناهونه يې بخeل شوي دي.

منتقدين په دې عقيده دي چې گويتــه هغــه مهــال پــر خپــل اثــر يــو مــدخل يــا 
زياتــه کــ8ه چــې د مشــهور سانســکريتي هنــدي ليکــوال کاليــداس يعنــې،  رسيــزه ور

 ق املــاW ليکــوال د((ورکه گوته)) ليکنه وه، ترالسه کــ8ه. دغــه خــال  ((شاکونتاال)) يا
ننــدارتون مــدير  ډېره مهاله يې له `انه رسه سا^. په دې وخت کې هغــه د وا�ــار دزياتې اغيزې الندې را`ي چــې تــر  د اثر تر ليکوال ېسانسکريت ژب د ۍپي8  ېTلورم

  له همدې امله يې دتياتر دبرابرولو اوچمتو کولو رسه زياته ليوالتيا درلوده. هم و او
Tه  مخکينيو خربو په نوم  ) Tخه ترمخه چې گويته دې(پردې طعمدخل له ق د
عظمــت پــه د جهــان  هســت$ او چاپMه ترې درې مقربې ملکــې ناســتې دي. دوى د او عــرش نشــينانو پــه مــن/ کــې پــر `ــاى ناســت په هغه کــې((رب النــوع)) د راوړي.

همدغــه پــه زړه پــورې شــعرونه وايــي.  دي. (رب النوع ) په خــربو پيــل او ستاينه کې 
 aــکال پــه بــاب د عــاz د ې د`نه يــوا پر خالف  ېبلې ماليک د نوم را aکاره کي,ي اومهال ابليس ((يا رHل شوې پرaته)) چې دفاوست په ننداره کــې دمفيســتو فلــس پــه 

هغــه  بدمرغ$ پــه بــاب گ8يــ,ي. د او $بينواي انسان د بلکې د ،مطلب يادونه نه کوي
هغــه عقــل او  بدمرغ$ عامــل د انسان د چې دهغه وايي  اهنگ لري. قاطع او ېخرب 

   دى. هغه داسې يوه 8Tيکه ده چې دالهي ادراک ملر  او پوهه ده
غرايز حاکم دي چې له نورو حيواناتو رسه يــې پــه گــ�ه  داسې  انسان باندې  رپ

خــو ،گــ�ه ونــ�ه لــرياســ[ن لــه ماليکــو رسه  چــې د ېنه داس ،مMاث رسيدىل ورته 
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هغــه  پروردگــار دغــه مهــال يــو داســې انســان پــه `مکــه را Tرگنــدوي چــې د
هغــه يــو  یهغــه فاوســت دى. خــدا وينــا خــالف دى او مفيستو د شخصيت اوکردار د

وفاداره خادم بويل. هغه ته اهميت ورکوي خو مفيستو يې خربې پري کوي او يادونه 
او  دنيــايي خوشــال$ پــه ل�ــه کــې دى  کوي، چې همدغه انسان لکه نــور انســانان د `ــواW ترالســه او خپلــو نــاپوره  اوس دکوډو اوجادو له الرې غواړي چې بيــا `ــواک او

نــو ابلــيس  ،په وينا نــه خوشــالي,ي رHل شوې پرaتې  ېد دغ یTنگه چې خدا  واغوندي. حقيقت جامه ور هيلو ته د وشو 
  و رشط ايeودل کي,ي.ييې نو بيا ترمن/  ،فدايي تېر بايس رشط ږدي چې همدا 

 په اس[نونو کې دا مدخل يــا د ېمنتقيدين دا خربه را پورته کوي چې گويته ول
  دي؟ خو په `واب کې وايي چې گويته Tو هدفونه درلودل: ېليکل ېرس خرب 
عاz ناارامــه  (منظومه) دا عقيده جوتوي چې Hول کاينات او درې پرaتورسود د

انســان حــاکم  عــت اویقانون پــه توگــه پــه طب دپرله پسې جريان چې  `واکمن$  د او
  دى، عمل کوي.

 ،ســهوى مرتکــب کيــ,ي خطــا او د  اً اکµ  جنبش کې انسسان  په دې حرکت او
بيــا هــم ســمه الره پيــدا کــوي. پــه  ،هــم رسگردانــه وي دې اHکلونو رسه رسه بيا لهخو 

توگــه جنبش پــه مطلقــه  شتواىل هغه مهال دى چې حرکت اوه گناه ن حقيقت کې د
  نه وي.

اترو کې د منفي ليد او په ناوړه نظــر لرلــو رسه  ابليس په دې خربو ېچ دويم دا داســې  کــوي او ې. په هغه کې داسې `واک شته چــې پــه انســان کــوډيرا Tرگند و 
 لوړتيــا او علــو د او يسـنيــ ی`ا وي چې د پروردگار په مقابل کې امخته يې مخ ېالر 

ر انسانان پيــژW ېدفاوست په T ونو هم خربدى اوهمدارنگه په Hولو راز  پىس درومي.
واب او ســمه الره هــم مونــدىل ثــ خو د ،هغه خصلت دى خطا د چې بې الرې توب او

  يش.
  لو زاويو:ېبېالب وگويته فاوست له دو 

  فاوست،، د مارشال برمن له ليده:٬٬.د گويته ۱
 تــل د نه وروسته يا دپوست مــدرنيزم پــه ادبيــاتو کــې گويتــه فاوســت له مدرنيزم

ر ليکنــې پــرې شــوي دي. لــه هغــه ېزيــات شــم بحثونو مضــمون و. نقدونــه او خربو او
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يــوه فلســفي ليکــوال او Tي8ونکــي اثــر  جملې يوه شننه دمارشال برمن په نوم د
يو بحــث دگويتــه پــه زياتو بحثونو په ل8 کې  د او نومي,ي  "مدرنيته تجربهد "چى  دى

  فاوست هم تر رسه شوى دى.
ده. په کــال  ېفاوست نامه ليکل شو  ې8ۍ کي,ي چېليکي چې Tلور پ نوموړى

کريســتوفر  راژيکــه تاريخچــه دHفاوســت  ډاک�ــر يوهان سيس لــه خــوا د کې د ۱۵۸۷
لو ېالبېداستان په مدرنو ژبو رامن/ ته شو او د ادبياتو په ب دا مارلو له خوا وکeل شوه. لــو بoــو را Tرگنــده ېالبېره پــه بېفاوست T نا داچې دعم فورمونو کې يې انعکاس وک8.

   شوه. 
اوسازش منــوونکي روaــانفکر پــه  ديو مشکوک شخصيت  فاوست  په پايله کې  

توگه وپيژندل شو، دا کميک يا تراژيک داستان په داسې مهــال کــې پــي´ شــو چــې 
لــه هغــه وروســته متحــرک او  او کنرتول له الســه ورکــ8  ۍانرژ  خپل ذهن د فاوست د

  غوره ک8. يو ډول چاوديدونکي حالت يې  دايناميک ژوند او
روايــت  خپل نبــوغ او لري. هغه د پوهاوى گويته له فاوست نه `انگ8ى روايت او

ــوي. د ېله مخې Hولې پخوان$ انگMنــ عرصــي او  گويتــه فاوســت مدرنــه، شــاته غو̀ر
  ظهور او را aکاره کيدنې په حالت کې ده.  اسې خربتيا چې دد خربتيا لري ېنو 

T ولې خواوې يېH 8ل کي,ي. په واقعيت کــې دېنوو ابعادو ته پراختيا ورکوي او 
له مخې رامن/ ته  ې,يدنېز  د اصالت او  `ان غوaتنې او پراختيا او دې اثر عظمت د

ژونــد Hــاپو  ينــو  دپوشــک² يــې ٬٬چــى  دې سبب شو  د تخيل  هغه په باب  د شو او 
  بويل،،

  يکي:لمارشال برمن 
شوق رسه  شخصيتونه په دنني شور او شاه  هغه په خوا و د دگويته قهرمان او ٬٬

چــې گويتــه  تجربه کوي  رامونه يا نندارې او بيلگې ډهغه  ن8يوال تاريخ زيات شمM د
حرکــت خپل وخت کې شاهدان وو، داثر Hول دنننــى  هغه د دوران خلک يې په  د او

  دلويديqې Hولنې دننى کيل حرکت دى چې په چ�ک$ رسه aودل کي,ي.
تفکــر  eې په داسې دوران کې پيل کي,ي چې حــس اوېمنظومې پ فاوست د د

     دى.،، یعرصي شو 
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منqنيــو پي8يــو رشايــط  ظهــور رشايــط د د فاوســت د داســتان  په واقعيت کې د
معنــوي  بحران پــه حــاالتو کــې چــې مــادي او داىس گ�وډيو او خو دگويته اثر د ؛دي فاوست اثر هستونه په يوه گوaــې  بشپ8 شو. د انقالب را Tرگند شو، پاى ته ورسيد او پرمختــگ بانــدې پــاى تــه  توليــد اور يو روaانفکر په توگه پيل کي,ي او پــ کوHه کې د له مضمون Tخه سوژه (فاعــل)  فاوست  د بشپ8ي,ي. دگويته په روايت رسه او رسي,ي 

گويتــه  ى دقهرمــان بــدلون بلکــې د`Hول جهان بدلون دى. نه يوا ابژه (موضوع) د او
 پيــ8ۍ پــه پــاى کــې يــا د ۱۸داســې پيeــې اوحــادثې ¤ثيــل دى چــې د فاوســت د

  او نوى ن8ۍ رامن/ ته شوه. رس کې پيل  هپي8ۍ پ۱۹
ساه ورکوي هغــه لــه اســالفو  اوگويته فاوست ته روح  د کوم حيا^ `واک چې 

اينــاميزم دى ډ. داســې يپه واقعيت کې د تحــرک عمــده ايجــادوونکي د جال کوي او
  پرمختگ ليوالتيا بلل کي,ي. او ودې  چې د

گويته فاوست ه�ه کوي چې دغه ليوالتيا خپل شيطان ته توضيح ک8ي، خــو  د
ه بيالبيلــو ډولونــو په Hوله کې پــ موجوديت  یدا توضيح ساده نه ده. دفاوست مخکين

 د وړاندې خپل روح مبادله کوي چې په روaــانه توگــه تعريــف او رد دنيويي متاع پ او
  عام غوaتنه وه. خاص و

گويته فاوست مفيستو فلس ته  وياړ، خو د، جنيس لذت، قدرت، شهرت، پيسې
Tــه نــه دي  داسې  په خپل ماهيت کې  شيان غواړي خو دا  هغه دا هو کې ٬٬وايي: 

  هغه يې غواړي.،،چې 
  برمن زياتوي:

-Hــولنيزو  فرهنگــي او فاوســت يــوه ډېــره مهمــه او اصــيله مفکــوره د دگويتــه د
پرمختــگ  ودې او د گويته پــه عقيــده  پراختيا همغ,ي ده. د او اقتصادي پرمختگونو 
مدرن ژوند وعدې دي. کيــداى يش ه[غــه ډول  مثالونه د او دغه دوه اړخونه ¬ونې 

لپــاره  بــدلون  `ــان د مــدرن انســان لپــاره د د پــه بــاب پــوهي,و   چې مــوږ د فاوســت
اخالقــي  په Hوله ن8ۍ کې بدلون راويل او په Hــولنيز فزيکــي او ده چې  مناسبه الر دا

 خپلــو ســرتو انســاW `واکونــو د گويتــه قهرمــان د د عمل جامه واغونــدي.  د لحاظ 
  ست ژغورنه ده.فاو  مايض نه د د دا قهرمان مقام ته رسي,ي او خالصون د
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 فاوست د شيطان او بيه ¤امي,ي. د لوړه په درنه او Hولنيز بدلونونه په انساW لحاظ  اخالقــي اقتصــادي او فــردي، ېرامــن/ تــه کيــ,ي، يعنــ خو هغه بدلونونــه چــې 
`واکونو په ملتيا امکان لري چــې مــارکس دې وړتيــا تــه (دالنــدين$ نــ8ۍ `واکونــه) هغــو  ې د`پراختيــا چــې يــوا اوانساW `واکونــو تحــول  ده چې د نا هم داعرابطې م

  ويل.
او ډېــره عــايل تراژيــدي ده، چــې  ترقــ$ لــوم8ن$ پراختيــا او گويتــه فاوســت د د

  پ8اوه تعقيبوي. درې 
  خوب ليدونکي په توگه را Tرگنديدل. اول: د

     په عاشق بدليدل  ېمنqگ8يتوب له الر  دويم: د
پراختيــا غوaــتونکي پــه توگــه دژونــد لــوړ  وروســته د یتراژيــدي لــه پــا دريــم: د پ8او  یفاوست ننداره ترشيح کوي. لوم8  گويته د لکه Tنگه چې مارشال برمن د   ته رسيدل.  پ8او 

  يې د قهرمان خوب ليدنې حالت ته ورته دي.
 لــې Tخــه دى چــې زمــوږ دمونثــو قهرمانــانو لــه جم مــدرنو مــذکرو او فاوســت د

 خــو خــرب لــوڅ کــس، ؛شپې په زړه کې له `ان رسه خربې کــوي سرتگو په وړاندې د
  تجربو له زده ک8و بې برخې دى. نژادي توپMونو پر اثر په زور رسه د جنيســ او طبقا^ خن�ونو، بې تجربې `وان دى، داسې Tوک دى چې د بيوزىل او

مدرنو ادبياتو يو منqنى عمــر  ې دبلک ،منqني عمر �eT دى فاوست نه خو د  حقوق پــوه دى،، ر دى�اکډ یaاغيل درملوونک قهرمان دى. هغه يو معالج او یلوم8ن
  پوه يا پروفيسور دى. یپوهنqي مدير اوپيژندل شو  د عاz  فيلسوف،

په دې باور دى چې اصــيل  خايل دي، په پرله پسې توگه له `انه رسه خربې کوي او الس تــه راوړنــې يــې پــوچې او نقاشئ يې ايeي دي، خو Hــولې رسامي او انqورونه او موږ يې په داسې حال کې وينو چې کتابونه يــې گردچــاپM پراتــه دي ليکنــې،    ژوند يې نه دى ک8ى.
کله چــې دغــه روح را Tرگنــد  `مکې روح حارضوي او برمن په قول فاوست د د

`ــان غوaــتنو بانــدې  رهغــه پــ د هغه په خپلولو Hينگار کوي. خو روح  يش فاوست د خپل قد اوشــان رسه پــه تناســبله چې  چې دا به aه وي  ملن�ې وهي او ورته وايي 
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فاوست له خياالتو لرې  `مکي روح له هغه ترمخه چې د . ديکې روح پيدا ک8  
په شــدت  هنگ کې ملن�و ډک لقب ورته ورکوي چې دوروستيو پي8يو په فر  نو د ،يش خو پــه دې اړونــد  مفهوم په توگه را aکاره کي,ي.  د زبر مرد،، ٬٬رسه را `لي,ي چې د

هغــه لــه زړه نــه دا  اخالقــي هغــه ده چــې د فيزيکــي او تــایله ه[غــه مئاصــيل مســ
  مبول را بهر يش. ېس

بلکــې  ؛ه�ې نــه دي ېنه دمدرن انسان له چتې وتل "زبر مر" د دگويته هدف  
دې کارونو پر `اى داسې ه�ې نه کوي چې پــه  ولې د `مکې روح فاوست ته وايي: دغه ه�و زياته اندازه بې `ايه ده. د داسې حقيقت ته اشاره ده چې د ده تر زياته ح

  يو اصيل انسان بدل يش.
روW ژونــد ســم�ه  برمن په قول فاوست Hوله شپه وي´ ناست دى دهغــه د د د  په دې ه�ه کې کي,ي چې `ان ترې را وبــايس اويا غار نور هم ژوري,ي چې باالخره 

 تل لپاره په خپله دروW فضا کې چې اوس په قرب بدله شــوې زنــداW يش. هغــه د د
 د تور¤ــه شــيبه کــې يــې طــرد او نفــي کــوي او زهرو جام په الس کې اخــيل خــو پــه 

ناقوســونو  د تاييد اوتصديق په توفان کې ډوبي,ي، Hوله کوHــه خــو`ي,ي. روaنايي د 
پرaتو يوه لويه ډلــه اوازونــه کــوي دا  د ازونه له بهر نه اوريدل کي,ي،ملر راخيژي او او   هغوۍ وايي: `که چې نن دسپي�يل اخرت يکشنبه ده،

مــاتې  خپــل زنــدان دروازې  مسيح دزوال له بطنه پــاTون کــ8ى دى! تاســو د٬٬
ې له ر�ا نه خونــد واخلــئ. بيــا هــم دغــه مهــال د ک8ئ، د پورتــه  را پرaــتو اوازونــه و̀ر ډيــرو  د زهرو جام لويي,ي. هغه نجات پيدا کــوي او محکوم انسان له السه د کي,ي، د

خــو دا  ؛يو اومه چــال پــه توگــه را Tرگنــدي,ي لوستونکو په سرتگو کې دا معجزه تل د
گويته فاوست ته نجــات ورکــوي عيىســ مســيح نــه  معجزه پيچلې ده. هغه Tه چې د

هغه Tه چــې اورې مــخ تــرې  ه جهر خاندي اومسيحي مضمون باندې پ ردى. هغه پ
حMانتيا سبب يو بل Tــه دي: پــه دې ډول دا اوازونــه لــه کوچنيــوايل  هغه د د اړوي.
          ستنوي.،، لور رژوند پ دى ما بيا د چې ان دا ،پيژنم

  دى: عشق يا مينې پ8او د تراژيدې دويم بدلون  د
يا مارگارت  "گرچن"فاوست په لوم8ۍ برخه کې په Hوله نولسمه پي8ۍ کې د  د ح[ســې زړه گoــل کيــ,ي. دا داســتان  گويتــه د چــې د تراژيــدي پــاى تــه رســي,ي 
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کــې پيژنــدل  سماليس دېــو ســرت عاشــقانه داســتان پــه توگــه دپي8يــو پــه اوږدو  رسه مــل وي. داليــل  نــا خوaــ$  شک اوله گون خو دلوستونکو اوليدونکو غرب  ؛کي,ي رام ډ معصوميت له ملو ېaه بريeي چې حقيقي جذاب شخصيت گoل کي,ي. د هغقهرمانه له هغــه Tــه زياتــه  ح[سې qaينه  نيکونو ليوالتيا وه. دگويته د يې ه[غه د
هغې په بــاره کــې  خو گرچن له هغه Tه زيات چې د ؛رسه اړه لري نه له تراژيدي رسه

 ده پــه زيــات بــاور رسه کــه دگويتــه د ويل شوي يــوه حقيقــي تراژيکــه اوجذابــه TــMه 
، ژورتيا اوشخصيت نور هم زيات Tرگندي,ي. دتراژيــدي دا برخــه درې قهرمانــان لــريهغــه  داستان په توگه په پام کې ونيسو نو د يو  پرمختگ د ودې او فاوست داستان د

غه گوaې دونيا يا ه[غــه کــوچنى aــار کوچن$ ن8ۍ يا ه[ او فاوست  ،يعني گرچن
چې هغه په لوم8ي پ8او کــې  دا ه[غه دفاوست کوچنى جهان و، داسې جهان   ژور مذهبي aار.  گوHى او جهــان  همــدې  ى `انته په کــې `ــاى پيــدا کــ8ي. رسه لــه دې چــې دال ونه شول ک8 

الــه. دا ناهيل$ په حالت کې ژوند کولــو تــه راوب خپگان او ناقوسونه وو چې هغه يې د
ه[غه ن8ۍ ده چې په پاى کې يې له منqه وړي، په ع² حال کې دگــرچن ســرتگې 

هغــو دواړو عشــقي  عمل او تعامل پــه توگــه خالصــي,ي، دگــرچن پــورې اړه لــري. د د
  ډول انqوروي. راماتيک ډرابطه په 

هيلــو Hکــر دى.  زاړه يا دوديــز جهــان رسه دمــدرنو غوaــتنو او سنتي اوله يعنې 
هم داخيل چاودنې رامن/ تــه  هغه کې به بMوW چاودنې او هدى چى پداسې چلند 

  يش.
برمن په نظر دگرچن په تراژيــدي کــې وروســتى قهرمــان همــدا زوړ يــا دوديــز  د

  جهان دى. هغه وايي:
پــه کوچنيــو aــارونو  خيايل رواياتو په جوړولو رسه ارمــاW شــوې او 8ۍ دېزموږ پ

  ه.دودونو باندې پابندي بې `ايه د رکې پ
ده چې پــه  هغه انqور ويجاړوونکي د تراژيدۍ هستونه دگويته په قلم دگرچن د

 د جهانونه و چې موږ له الســه ورکــ8ل ته راaئ تر هغه مهاله چې دگرچن يا مارگارت زړې Hولنې په ادبياتو کې ترسيم شوى دى. هغه تصوير چې گويتــه مــوږ  د کيل توگه 
ــه يــو ډول  ــاب مــوږ ت ــه ب زړه تنگــي او نوســتالژيک احســاس را پيــدا کيــ,ي. هغــو پ
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پرمختــگ او  او ېپراختيــا غوaــتن داســتان د فاوســت  گويتــه د دريم بــدلون: د
 ېبــ کلونو ترمن/ کeل شــوې او ۱۸۳۱-۱۸۲۵ فاوست دو�ه برخه  ودې برخه ده. د

¤ثيــل جــوړونې  د  هغــه ژونــدى روح خــو د ؛لــري ېTرگندون ره فکري اړخونه اوېشم
پــه  فاوست پــه دريــم بــدلون کــې را Tرگنــدي,ي پــه لــوم8ي پــ8او کــې گوaــى او  الندې دغه روح خپه شوى دى.

رسه  ېمينــ يو بل چا له ژونــد او خيالونو کې ډوب دى. په دويم بدلون کې يې ژوند د  د ېهيلــ خيصـشــ او ېخــو پــه وروســتي پــ8او کــې خپلــې غوaــتن ،غوHــه شــوى دى
عــت یطب غوره کوي. له خصويص ژوند نه Hولنيز ته مخه کوي. Hول `ــواک دHــولنې اوتخريــب الر  او ېجــوړون د Hولنيزو `واکونو رسه پر مــخ وړي او سيايس اواقتصادي او 

نورو خلکو ژوند تــه هــم بــدلون  د ره ېه�ه کوي چې پر خپل ژوند رسب پر ضد کاروي،  دايل نــ8ۍ پرتــه ډفيو  توگه دزمنه ېورک8ي. اوس هغه داسې الره غوره کوي چې په اغ
زړه دونيــا لــه خلکــو  پر ضد عمل کوي. يو نوى Hــولنيز چاپMيــال جــوړوي  $پالر واک

  يا يې له منqه وړي. خايل کوي او
  ليده: Hولنيز ناخربې شعور له  د  او ديونگ  .د گويته فاوست ۲

ې طراح پــه خپــل يــو مشــهور ينظر شعور د يد Hولنيز ناخرب  او مشهور ارواه پوه 
 "گويتــه دفاوســت" کې د په ياد اثر  `اى `اى  نومي,ي، "خوبونو تحليل د"اثر چې 

خپلو نظرياتو له مخې يعنې دارواپوهنې له نظره دفاوســت نقــش،  اثر شننه کوي او د
  اغيزې را سپ8ي. دغه افساW ميتولوجيک بنيادونه او هستونه او د دگويته نبوغ او

  اثر کې ليکي: ياد   يونگ په خپل
نــو دفاوســت د  ،ي8 ه�ــه کــوي معقوالنــه ژونــد وکــ فاوســت زړيــ,ي او ېکله چ"

نا چې عپه دې م را`ي. ېجال او`انگ8ې خرب  هغه  په يوه قطعه کې د ېبرخ مې یدو
پــه معقولــه توگــه  ي او8 حاالتو رسه جوړ جــاړى وکــله  ېزمان چې د فاوست ليواله دى ه رســي,ي هرTــه پــ شــپه را ېخو کله چې هغه Hــاکل ،خپل علمي ژوند ته دوام ورک8ي

  کې بدل شوي وي.
اړ  کوHې ته نه را ننــووزي.! فاوســت  رته کي,ي خو Tوک دننه ېکوHې دروازه ب د   هــي� کــار پــر مــخ نــه `ــي. `کــه لــه کــوډو او جــادو پرتــه  ،وکــ8ي ېچې کوډ کي,ي 

کــې دروازه بMتــه  خــوب پــه حالــت  د چې هغه ويــده دى  په داسې حال  همدارنگه 
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نــا لــري. عدا پيeه يــو ډول مــا فــوق طبيعــي م Tوک دننه نه داخلي,ي.  ،کي,ي
ه یــنظر نــو دالفــاظو لــه ظــاهرولو کــار اخــيل.  ،مطالعه ک8ي فاوست چې خفيه علوم 

ميز پــه ســوک  ورکولو،لکه چې هغه شيان چې ترمخه يې ارواحو ته نسبت  داسې ده 
داده  نــا عديــوال دغــ, غــوږ م داسې نور. همــدا راز د دروازې او دروازه وهل او وهل يا

بلکــې يوTــه زمــوږ پــه درون يــا دننــه کــې  ،گويا دا کارونــه روح نــه تــر رسه کــوي چې 
  .عمل کوي ډول   دي چې دغه  موجود 

خوبونو په ليدلو رسه  د اوارواپوهنيزو مضامينو په را aکاره کيدلو  په پايله کې د يعنــې پــه  ،کي,ي چې يو Tوک دا جريان په خوب کې احساســوي داسې Tه انگMل       خاص ډول يو Tه بMته کي,ي او هلک په بله کوHه کې ليدل کي,ي.،،
  يونگ يادونه کوي چې:

اور په وسيله له منqه `ي. اور  اساطMي يوناW قهرمانان) Hول داورفوريون.(لرغوW فاوست کــې درې بoــې اوشــکلونه وينــو.: Hانگــه چلــوونکي، هومونکولــوس،  په"  فرهنــگ شــMه او اور چــې د ،پــاى Hکــى ږدى تــه د ان نــ8ۍ  ،هر Tه پاى تــه رســوي
  ."هر Tه په ايره بدل ک8ي او `واک دى کوىل يش ملبې يې را پورته يش 

   يونگ زياتوي:
(هلــک) را Tرگنــدي,ي. لوســتونکي  مــه برخــه کــې يــو هدو  فاوســت پــه چــې د

`وان$ کې  . يونگ ليکي چې: زه په یرسه زيات بلد نه د ېبرخ ېمهدو له دفاوست 
ــه  هــم  ــه پوهيــدم. وروســته مــې بيــا عم اصــيل  ددې برخــې پ موضــوع رس  رپــ نــا ن

خو دHولنيز نــاخربې  ؛له معجزې ډک دي شيان يې ډير aکيل او ېشو. `ين خالص 
لکه چې دمخــه Tــو ،له پيژندلو پرته دگويته په هدفونو پوهيدل کيدوW نه دي ر شعو 
پــه `ــوان$ کــې  فاوســت لــوم8ۍ برخــه گويتــه ه يادونه وشوه، Tرگنــده ده چــې دی`ا

يو عمر تجربه يې حاصله کــ8ې وه. لــه  مه برخه يې په زړaت کې وليکله،هدو  وليکله.
زيرمــې لــري.  ېډير  Hولنيز ناخربې شعور  بلې خوا دا د گويته وروستى اثر دى چې د

لــه  نبــوغ پــه مقيــاس  گويته د تجاربو بيان د Hولنيز ناخربې شعور د دگويته په باور د
واقعــي  پــه  کله چې Hولنيز ناخربى شعور  په اړيکه کې و. همدې ناخربې شعور رسه 

ي دا برخليک کې په جــوړوونکي تجربــه بــدلي, نو دانسان په ژوند او ،توگه عميل يش
خطراتــو رسه  او UانوHولو aــکالله هغه د  محسوس جهان د سرته تجربه ده چې  يوه،
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يادaــتونو  ديونــگ  نه ىش پرتلــه کيــدالى. د رسه  ېرسه له هي� ډول بلې تجرب   له مخې په فاوست کې گويته واگ> ته وايي:
 ېTخه خرب ياست. خوشاله اوسه چې لــه بلــ ې دژوند له يوې خوا `تاسې يوا"

عادي وگــ8و لپــاره کفايــت کــوي. عــادي  رشي ژوند دـب ېيعن "خرب نه ياست. ېي خوا هم په کايف اندازه رسوکار پيدا نــه  دې ژوند رسه له وگ8ي ان داسې امکان لري چې 
هغــه د  جهــان بــل اړخ هــم تجربــه کــ8ي او خو داسې کسان شــته چــې بايــد د ،ک8ي نــو کــه پــه فاوســت کــې داســې  ؛Hــولنيز نــاخربى شــعور او دانســان دنننــ$ نــ8ۍ ده

يــو  مبول په درې ډولونو هلته را Tرگندي,ي.ېوينو، بايد تعجب ونه ک8و. دا س حالتونه 
 ل موقعيتونــه شــاته پريــ,دي. گويتــه دېــالبېژونــد کــې ب فاوست په بهرW  خو داچې 

پيسو له اخرتاع نه زيات اغيزمن شــو. لــه  همدارنگه د فرانسې له سرت انقالب Tخه او
 Hولنيز او اقتصادي اصــالح غوaــتونکي پــه توگــه او له فاوست لوم8ى د دربار ددې ام

ــــو ډول  دپادشــــاه د ــــرڅ کــــې ي ــــه دې ت ــــدي,ي. پ ــــه توگــــه را Tرگن ســــالکار پ
يــو موســوليني پــه TــM را  `Mکــه مــايل نابغــه او پــه اصــطالح د او اوکــوډگر  جادوگر 

فاوســت  ده. دظاهري,ي. د يونــگ پــه نظــر دا دفاوســت دشخصــيت يــو ډول پيژندنــه 
د مهنــديس کســب  وروستى کار مهنديس وه. هغه مهال چې گويتــه فاوســت ليکلــو،

  په سويس کې يې ډېر Tرگند اغيز هم درلود. ډير اهميت درلود، په تېره 
پــه نــوم  "کــونراد ارش" د کeلو په موقــع  د فاوست  شننې له مخې د يونگ د د

 مالريــا د د وچولــو او د ســرتو جبــه زارو `مکــو  موجــود و چــې د سوييســ مهنــدس 
چــې  کارونــه تــر رسه کــ8ل  داســې  ېغرونــو پــه ملنــو کــې `ينــ ورکولــو لپــاره يــې د

دا چاره تر رسه کــ8ه  رسaندنې رسه  په شخيص غMت او حMانوونکي و. ياد مهندس 
مبول پــه توگــه کــار ېيو ســ د گويته له دغه فعاليت نه د فاوست په دو�ه برخه کې  او

سرتو توپانونو په اثر بندونه  په اولسمه پي8ۍ کې په هالند کې د واخيست. همدارنگه
کــ8ي. د  ېرتــه `مکــې وچــېيو لوى بند لپاره طرحې وړاندې شوې چې ب د ون8يدل او

 یرتــه وچيــ,ي. ((زو ېب  ېحاصلخيزي `مک کې هم بندونه جوړي,ي او فاوست په اثر 
(ديو داستاW اثــر نــوم دى) پــه نــوم پــه  "کنابه لنکر"لوم8ي وار لپاره د  يا هلک )) د
  را Tرگندي,ي. داستان کې 
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داىس مهــال  حضــور پيــدا کــوي. دا الرaود هلک يا د Hانگه چلوونکي په توگــه 
چې ولې  لومي,ي عله م� Tخه م اثر  د پادشاه په دربار کې دى. دى چې فاوست د

  هلک رس وتنه پيدا کي,ي؟دې  د
ډول  چې پــه Tــه  هغه له ظهور نه حMاني,ي او نه پوهي,ي خپله گويته هم ده پ زه شعر يم. زه هغه شاعر يــم چــې خپلــه  ،زه سخاوت يم" يې رشح ک8ي. هلک وايي: 
  "کوم. تقليد  کې  برخه  خوراک په  او ن�لو  د ان (اسطوروي قهرمان) بوz. `ــان پلوتــوس او بشــپ8وي. ډيــر بــ�اى هــم يــم ېلگeــت لــه الر  د شــيانو  د يشــاعر 

کــارونو شــدت يــې  ډېــر بــ�اى چــې پــه تصــور کــې را`ــي) د (له پلوتوس برتــر، جشن کې له خلکــو  یغرغ8ي وهي او په لو  به ېاور ملبې يې هر ه ش گويا د زياتي,ي،
چې لــه يــوې خــوا  ئخپلو السونو ډير aه سوغاتونه استوم. وگور  د"کوي:  ېرسه خرب 

eــته کــوي. ډيــره لــ,ه ېت بيــا تــرې اور ملبــى را پورتــه دي او خوا ته رغ8ي. دلتــه دبل 
دې چــې پــوه يش  يو `اى کې پاتې کي,ي. په ډيرو `ايونو کې مخکې لــه  په  شيبه 

چلــوونکي برخليــک پــاى  ېHــانگ هغــه مهــال د ".چــوپ کيــ,ي او غمگــ²  خپــه او
 د هر Tه په اور کې سو`ي او لوبه پاى ته رسي,ي. ناTاپه او Hول جشن په اور مومي 

بــاالخره  کي,ي او  ې(خاکسرت) پات ې ايري `هم ورکي,ي. يوا په ملبو کې فاوست  اور T ره هم پاى ته رسي,ي.ېدغه  
حMانــوونکي کارونــه  او   فاوست په بل وار ظهور کې بيا هــم نــ8ۍ تــه را گر`ــي 

موينqــاى کــې چــى پــه پخــوان$ از  کوي. راستني,ي او بيا هوaــيار واگــ> پيــدا کــوي
  کار تر رسه کوي: یموقعيت لري او يو حMانوونک

شــپې پــه  هغــه وخــت د ،انســان هســتوي، فاوســت معجــزه کــوي یيــو کــوچن
eــته ېهــوا لــه الرې ت کوچنى س8ى چې په aيeــه يــې پوکا�ــه کــې بنــد دى د مهال 
ي. او کوي يا شيطان چې په منqنيــو پي8يــو  فلس مفيستو  د الوسيايي `مکو ته و̀ر

 يونــان د `که چې په لرغوW دونيا کــې د ؛وارخطا بريeي کې سرت رول لوبولو، دلته 
T ېMتر زياته حــده ســاده گــانو تــه ورتــه  بد نه و، نيک او په من/ کې چې   روېاساط

لــه  اراباب االنواعو پــه دونيــا کــې را Tرگنــدي,ي او خدايانو او د دي. کوچنوHى س8ى 
چې Tنگه له aيeه يې پوکا�ې نه واقعي ن8ۍ ته راغىل دى؟ خــو  هغه پوaتنه کوي 
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هغــه تــه نصــيت  چې هره شيبه نــوى بoــه خپلــوي  پروتيوس  ې زوړ خداى `يوا
بيا  کوچنوHى س8ى دغه پند په غور اوري او په پوکا�ه کې په Hوپونو پيل کوي او  اوپند ورکوي: خپــل تخــت پــر  د (اســطوروي قهرمــان)  گاالتيــا حMانوونکي پيeه را من/ ته کيــ,ي.

گاالتيــا نــه يــې aــکيل  چې پوگ[ليون چــې د يسمندر له پاسه را`ي. پوهي, د رس 
 یس8  یپه بoه را Tرگندي,ي. کله چې کوچنوH ېqa ېگاالتيا دېو ې رaتين کي,ي اوپيکره جوړه ک8ې وه له خدايانو غواړي چې مجســمې تــه روح ورکــ8ي. هيلــه يــې پــوره 

ى. تخت تــه يــې نــ,دي  او نو خوشاله کي,ي  ،ي چې گاالتيا را`يوين ليدو ته يې و̀ر  "هلک" خو د ،الدرکه کي,ي ملبې په توگه  کي,ي، پوکا�ه يې ماتي,ي او خپله داور د
ي. هلته  او د  تل په MT خپه دريم صورت، فاوست د ملبو پــه  د اور د مور په لور و̀ر هستوي. فاوســت  هلن  کامل زوج، پاريس او ې پيدا کوي.یمن/ کې درې جادويي پا aــqه  ېپ�ي,ي) ډيره aکل مارگريت شاته  په هلن م² کي,ي. (چې په واقعيت کې د

، واده íــره ايــو فوريــون (خوشــحال ) دى چــې اورنــ$ دوى د د وررسه ژونــد کــوي او
 اور د نجونو په ل�ــه کــې ده او لومي,ي چې دعډېر ژر م او د اور دملبى طبع لري. هوا 

 پــه ملبــو کــې ســو`ي او ېHــوپ کــوي. بــاالخره د مينــ ېهغو پســ په MT د ېشغل د
  درومي.

خپلــې پــوهې پــه  مبولونو Tخــه دېپه دې برخه کې له دغو ســ مشهور ارواه پوه 
  بنياد `انگ8ى اخذ کوي وايي:

(هلــک) ژونــد پــاى تــه رســوي (هغــه  چې د کې قدرت دى رسي,ي. په لوم8ي حالت مبولونو کې ډير مهم يــې ه[غــه داور شــغله ده چــې اخــM تــه ېپه دې Hولو س"
مينــې هيجــان دى  سو`ي) پــه دوه وروســتيو حــالتونو کــې د دقدرت په لوړ پ8ا وکې          "چې هغه سو`وى.

 رشيکــو  او عــامو  د شو  یمه برخه کې کولهچې دفاوست په دو  رېگويته په T د
 شــو د یکــول خــربي وکــ8و  لــو الرو بيــاني,يېالبېزيــات انســانان پــه ب مبولونو چې ېس

  گ�ه واخلو. فردي تعبM نه په Hولنيزو پديدو کې 
کــارل گوســتاويونگ شــننه يــوه  فاوســت لــه اثــر Tخــه د په دې ډول د گويتــه د

غوaــتنو او  شعور د يناخرب  Hولنيز  او د يفرد انسان د چې هم د ارواپوهنيزه هغه ده
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 د ېانســاW اړتيــاو  Tي8نه کوي. موږ ته جوتــوي چــې Tنگــه Hــولنيزې  ¤ايالتو 
د برشــي   شعور ته الره پيدا کوي او د سرتو ه>ي شاهکارونو په توگه يناخرب  افرادو 

ننــدارې جــادويي  د فاوســت  د يونگ پــه شــننه کــې  د سمندر ته الر کوي.  فرهنگ 
انســان  د eــې اوېه تــ8او پيــدا کــوي، خــارق العــاده پز له Hولنيز ناخربي شعور رس ېاغ

هم جادويي بoــه خپلــوي، د ژونــد دملــس وړ واقعيتونــه پــه کــې پــه   ېلیاو ه ېاړتياو 
انســان Hــولنيز  د حــارض زمــان او ،اســطوره، جــادويي توگــه انعکــاس کــوي، واقعيــت

 د دې مضــمون او چــې د، شعور يوله بله گ�ي,ي او واحــد مضــمون ايجــادوي يناخرب 
 د زمــان او گويته نبوغ بې اغيــزې نــه دى، گويتــه هــم د هستونې په ايجاد کې د دې

  گويته سرت شهکار دى. د فاوست هستونه  رشايطو مولود دى، د
  ياد�تونه:

ــايي واملــاW)، فاوســت.۱ ــدي آنفــس، ترجمــه از زبانهــاى ايتيالي ــک تراژي  ،(ي
 ۱۳۸۷کــال  ،ه معــارصنرش نگــا ،ترجمه عيل اعبداللهي، علMضا زارعي ،فرناندوپسوا

  هـ ش.
۲(Mترجمه وتفســ)نامــهء يوهــان  دى فاوســت ویــتراژ، .حســن شــهباز Wزنــدگا

  تهران. ۱۳۶۳سال  ،چاپ اول، معريف اثار او، انتشارات علمي ولفگانگ گويته و
کــال  ،(ترجمــه رضــا رضــايي ) نرشــ افکــار، تحليــل رويــا، کارل گوســتاويونگ.۳
  .  ۲۱۳ص۱۳۷۷
(ترجمــه مــراد فرهــاد پــور) بخــش فاوســت ، تجربــهء مدرنيتــه ،مارشال بــرمن .۴

 )۴۶ص .۱۳۸۱کال  ،تراژيدي توسعه ورشد، چاپ: طرح نو ،گويته
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  �ې�نيار فضل الرحمن عليزی
 

 د عبداالحد وحيد په طنزونو کې ?ولنيز اصالحي ?کي

 لن�ير:  
کېــ,ي، دی د همــدې دورې د طنــز او کيســه ليکوالــو لــه ډلــې Tخــه يــو مهــم طنــز ادبيــاتو د معــارصې دورې لــه ليکواالنــو Tخــه شــمېرل عبداالحد وحيد د پeتو 

  ليکونکی او کيسه ليکوال تېر شوی دی.
داسې خواږه طنز رسه بيان ک8ي دي  چې له خندا رسه رسه، په کې يو تريخ حقيقت عدالت$، �Uوډۍ، بې انصــاف$، د هغــه وخــت پــه اداره کــې بMوکراســ$ ...  يــې پــه ونزې لکه: په Hولنه کې روانې  بــې دخپلې Hولنې نيم8hتياوې او په Hولنه کې شته ستد وحيد د طنزونو محتــوا د خپلــې Hــولنې  نيم8hتيــاوو تــه `ــان8hې شــوې ده او 
  نه کې د دغسې وضعيت په وړاندې دوی کوم مسووليتونه لري؟روان دي او په Hولهم نغeتی وي چې په يو `ل ويلو رسه خلک متوجه کېــ,ي چــې پــه Hولنــه کــې Tــه 

  رسيزه: 
که موږ د ن8ۍ تاريخ ته نظر وک8و او په غور رسه يــې ولولــو، نــو  دا بــه راتــه جوتــه 
شې چې تر بل هر Tه په کې ادب او ادبياتو مهم `ــای لرلــی او لــري يــې. د ادب او 

شته. د ادبياتو ن8ۍ Hوله د اديب پر شتون ودانه او aــېرازه ده؛ د نــ8ۍ ډېــر پوهــان او شتون او د هغه له پنqونو Tخه پرته د من/ ته راتــ¥ امکــان نــه ادبياتو بيا د اديب له 
عاملان پر دې عقيده دې چې اديب او ادب  د ژوند لپاره خورا مهم او رضوری دی او 

ويeتوب او لوړتيا دپاره د ادباوو روزنه الزمه ده؛ که اديب نه وي، نو ادب به هم محــوه ادب ملت ويeوي، نو د ملــت د اديب  ادب جوړوي او «هغه د عالمه حبيبي په خربه: 
»يس...

 



      کابل مجله

١٩٧ 
 

ولري. همدې اديبانو  که له يوې خوا د خلکــو د خوشــحاله ســاتلو او د زړه د تســک² دې فکر کې وو چې بايد د خپلې Hولنې اوسېدونکي يــې يــو ارام هوســا او پــاک ژونــد پوهولو لپاره نه ست8ې کېدونکې هلې `لې ک8ې او کوي يــي. دوی تــل پــه ويeولو او اوس داسې کسان شته چــې د همــدې ادب لــه الرې يــې د خپلــې Hــولنې د وUــ8و د زموږ په Uران هېواد افغانستان کې هم مخکې داسې اديبان تېــر شــوي  او هــم 
`انونه کا�ه نه دي اچويل او وخت په وخت يې هغوی ته Uوته نيــولې او د Hــولنې پــر په Hولنه کې د شته �Uوډيو، ناخوالو، ظلمونو، جــرب، زور زيــاتيو، بــې عــدالتيو... هــم د Hکور لپاره Hک او پرتي شوي دي، نو له بلې خوا  يې بيا د Hولنې پــه نېم8hتيــاوو او د زخمي او ويشــتلو زړونــو  لپاره کار ک8ی دی او زيات داسې Tه يې پنqولې دي چې

عبدالحی حبيبي، استاد قيــام الــدين خــادم، Uــل پاچــا الفــت، صــديق هللا رaــت²، زموږ په ادبياتو کــې د داســې کســانو شــمېر ډېــر زيــات دی چــې زه يــوا`ي د عالمــه لو نېم8hتياوو يې نور خلک خرب ک8ي او دهغوی د مخنيوي  لپاره يې ه�ــويل دي. Hو 
سيدشمس الــدين مجــروح،  محمد صديق روهي، عبدالروف بېنوا، عبدالشکور رشاد،

محمــد هاشــم ميونــد وال، محمــد حســن  غمخور، غالم الرح[ن جرار، بركت هللا كمــ²،بختاW خــدمتhار، عبــدالروف قتيل،نرصــهللا حــافظ، امــان هللا ســېالب صــاىف، عبــدهللا ، اســتاد عبــدهللا سید بهاوالــدين مجــروح، محمــد انــور نوميــالی، نــور محمــد تــره کــی
  ... نومونه د بېلhې په ډول یادوم.يق، حبيب هللا رفيع اومحمد موسی شف ولسمل

س[ن، تر هغــو په برخه کې `لولی دي چې دا `ال او aکال به يې د پeتو د ادب پر ادې چې د تل لپاره يې `انونه په خپل زيار او زحمت  د تخليقي او تحقيقــي ادبيــاتو که Tه هم زموږ د ادب په آس[ن کې پورته ياد شوې کسان `لېدونکې ســتوري 
تندي او زنه باندې به تر هغو پورې  `لې,ي او aکال به کوي چې همــدا د ادب پېغلــه زنه باندې هغو aايeته خالونه ته ورته دي چــې د ادب د همــدې aايســته پېغلــې پــر پورې موجوده وي چې د ادب ن8ۍ ودانه وي. دوی د ادب د aکلې پېغلې پرتندي او 

د پeتو ادبياتو په برخه کې ډير داســې اديبــان او ليکــواالن هــم تېــر شــوي دي     ژوندۍ وي. 
چې له مرګ Tخه وروسته هم چا هغسې نه دې ياد ک8ې چې بايد يــاد شــوي وای. دچې د ادب په برخه کې يې ډير زيات کارونه ک8ې دي، خو له بده مرغه پــه ژونــد Tــه 
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  وحيد دی.کلونه هم تېر شوې وي. د دغسې کسانو له ډلې Tخه يو هم عبداالحد تخليقاتو پوaتنه نه ده ک8ې، که Tه هم په هغې تذکرې بانــدې پنqــوس او يــا زيــات شاعرانو پــه تــذکرو کــې يادونــه شــوې ده، خــو لــه هغــه وروســته يــې چــا د پنqونــو او په پeتو ادبیاتو کې ل, نه دی؛ د دغو اديبانو که Tــه هــم د داسې ادیبانو شمېر 
  د �ېنې هدف او مربميت:

او د Hولنې د اصالح او سمون لپاره يــې  پــه خپلــو طنزونــو کــې کــوم خربې ک8ې دي د عبداالحد وحيد په خپلو  طنزونو کې د Hولنيز ژوند پر کومو اصــالحي Hکــي بانــدې مهم طنز ليکونکي د طنزونو له منqپانhې رسه اشنا شو او له دې Tخه خرب شو چــې د دې مقالې هدف  او مربميت هم  همدا دی چې موږ د معارصې دورې  د يــوه 
  شيان  را وړي دی.
  د �ېنې مېتود:

مرسته Tې8ل شوي ده او د همدې مېتود په مرسته مو د وحيد د طنزونو د منqپانhې په دې مقاله کې د وحيد د طنزونو منqپانhه د تحلــييل او توصــيفي مېتــود پــه 
  تل ته `ان رسول دی.

`ل د عبداالحد وحيد ژوند ته لن�ه کتنه وک8م او  له هغه وروسته د ده په طنزونو کــې کې تر دې چې د ده پر طنزونو باندې خربې وک8م، الزمــه بــوz، چــې يــو خو مخ
  د Hولنې د و8Uو د Hولنيز ژوند د اصالح او سمون په باره کې وغ,ې,م. 

  د عبداالحد وحيد ژوند: 
ارســمې دنــدې، چــاپ او نــا چــاپ آثــار او ( زوکــ�ه،  زده کــ�ې، رســمي او ن

  م�ېنه)
عبداالحد وحيد د مال عبــدالخالق زوی او د محمــد فضــل ملســی دی چــې پــه 

ل. کــال کــې يــې د غــزW واليــت د انــدړو ولســوايل د عليــزو د کــيل  پــه يــوه   ۱۳۱۵
Tخه د خپل کيل په مسجد( جومات) کې پیل کــ8ل. هغــه د الفبــاء د ســپارې، پــنج aوونqی نه پېژانده، نو په همدې خاطر وحيد هم خپل  درسونه د الفبــاء لــه ســپارې وحيد په يوه داسې محيط کې زې,ېدلی دی چې له ديني علومو پرته په کې چا   ) ۱دينداره، علمي او روحاW کورن$ کې دې ن8ۍ ته سرتUې پرانيستې دي. (

Wلستان او بوســتان لــه ويلــو وروســته د نوراملــدارس کتاب، خالصه کيداU ،قدوري ،
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ل.  ۱۳۳۵علوم چې زموږ په ديني مدرسو او درسونو کــې ويــل کيــ,ي ولوســتل او پــه فاروقيه ديني مدرسې ته والړ او تر دوولسم Hــولh$ پــورې يــې Hــول هغــه مــروج  ل کال پورې يــې  ۱۳۳۹رسaوونکې په توUه مقرر شو چې شاوخوا Tلور کاله يعنې تر د فراغــت ســند تــر الســه کــ8. لــه فراغــت Tخــه وروســته پــه همــدې مدرســه کــې د ورTخــه  کال کې د يادې مدرسې له دوولسم HولT $hخه فارغ او په اعلی درجــه يــې
د رسaوونکې دنده رستــه ورســوله او لــه هغــه وروســته د غــزW مرکــز تــه را غــی او لــه 

ت د مرکز پــه ســنايی ليســه کــې ل. کال پورې د غزW والي ۱۳۴۱ل Tخه تر  ۱۳۳۹ پا�ه کې يې خپلې خپله دنده پيل ک8ه چې ډېــر کلونــه يــې د همــدې ل. کال کې کابل تــه راغــی او د  ۱۳۴۲يې د aوونکي مقدسه دنده پرمخ بوتله او په  انيس ميل و̀ر
پانې د کتنپالوي د غ8ي په توUه دنده رسته ورسوله.    و̀ر

پا�ې تــر Tنــ¥ رالعلوم هــم ولوســت او لــه همــدې ل.کال کې د کابل عر� دا ۱۳۴۸وحيد په  پانې، ترج[ن، د کوچنيانو انيس، ندای حق او پيــام حــق دارالعلوم Tخه هم په لوم8ۍ درجه فارغ شو. و حيد د انيس ملې و̀ر له کابل مجلې، هېواد و̀ر
ــيس او د او مضــام²رسه هم خپله قلمي همکاري ساتله او په يادو Hولو خپرونو کې يې خورا زيات مطالب  ــانو ان ــان8hي ډول د کوچني ــه ` ــوي دي؛ پ ــاره ش ــاپ او خپ ترج[ن به داسې oUه نه وي چې د aاغيل وحيد کيسې او طنزونه به نه وې پــه کــې  چ

  چاپ شوي.
نې�ــه د ورپېeــې  ۱۰ل. کــال د اســد د مياشــتې پــه  ۱۳۵۲عبداالحد وحيد په  عبداالحد وحيد په داســې وخــت، محــيط او رشايطــو کــې  چاپ او ناچاپ آثار:  )۲انتقال شوه او هلته  په خپله پلرن$ هديره کې خاورو ته وسپارل شو. (شو او جنازه يــې غــزW تــه  ناورغ$ له امله د اووه دېرشو کلونو په عمر په کابل کې م8

کول هم د وخت له ضايع کېدلو Tخه پرته بل Tه نه بلل کېدل؛ بل دا چې په دينــي په aه نظر نه کتل کېدل او د طنزونو، لن�و کيسو او د ماشومانو د ادبيــاتو لپــاره کــار د نکلونو او کيسو ليکلو ته مخه ک8ې وه چې په هغه محيط او چاپېريال کې شاعر تــه ماشومانو لپــاره خپلې شاعرۍ او ليکنو ته په `ان8hې ډول د طنزونو، لن�و کيسو او د 
چــې د اورېــدلو او غوږنيولــو Tــوک نــه وي، نــو طبيعــي خــربه ده چــې د انســان هغــهې د طنزونو او لن�و کيسو ليکل هــم خــورا ســخت کــار دی، `کــه محيط او ماحول ک
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رشايطو کې خپلې ليکوال$ او تخقليقاتو ته مخه ک8ې وه او ډېر Tه يې پــه دې برخــه اپېريــال او رسه پيکه کي,ي او له خاورو رسه خاوري کي,ي، نو وحيد هم پــه دغســې چاستعداد چې د پورته يادو شوو ژانرونو په ليکلو کې يې لري د وخت په تېرېدلو  
رشايطو Tخه دی په خپله هم په تن¥ راغلــی و او د ده د يــوه ملhــرې ( محمــد اکــرب کې ليکيل هم دي. البته، يو شی چــې بايــد يادونــه يــې ويش، لــه دغيســ محــيط او 

  Tخه د غزW مرکز او بيا کابل غوره باله، کابل ته راغی او همدلته مېشت شو.تر ل,ه د دې ليکنو په ارزaت او اهميت پوه وي، نو `که وحيــد د انــدړو لــه ولســوال$ محيط Tخه  يو داسې `ای ته والړ يش چې د هغه `ای خلــک او  ليکــوال ، خــو لــ, ې فکــر او ســوچ کــې و چــې بايــد نــور لــه دغــه سنا) په خربه چې دی خپله هــم پــه د
 (طنزونــه) د غريبــ$ دنيــا (لنــ�ې اد� HوHې)، لويې کورن$( ظنزونه)، ليــديل کــتيلدلته يوا`ې او يوا`ې نومونه ليکم: د حــق جلــوه( د شــعرونو دېــوان) دالهــام هــاتف( يو اثر يې چاپ او نور Hول تر اوسه ال د چــاپ پــه Uا�ــه نــه دي پســولل شــوي؛  زه يــې پر خورو ورو ليکنو رسبېره نهه مستقل آثار لري چې د فضاتسخM په نامــه  وحيد

تحقيقــي اثــر)  -کيسې)، aکيل او زړه وړونکي داستانونه، دين اوعرصي علوم( علمي   او  ارساء و معراج ازنhاه علوم عرصي.
  د وحيد طنزونه:

دا چې مخکې هم يادونه وشوه چې وحيد په طنزونو کــې ډېــر زيــات کــار کــ8ی   لپاره له وړو کيسو او نکلونو Tخه ډک دي. وچنيــانو انــيس د ده لــه طنزونــو او د ماشــومانو ک8ی دی چې تــرج[ن اوونيــزه او د کعبداالحد وحيد د طنزونو او د ماشومانو د ادبياتو په برخه کــې خــورا زيــات کــار 
د موضوع د نه اوږدولو په خاطر پر طنز او د طنز پــر ډولونــو لــه خــربو تېرېــ,م او   غواړم چې د وحيد د طنزونو محتوا او جوړaت ته يوه `غلنده کتنه وک8م.اره شوي دي، نو پــه همــدې خــاطر ترج[ن اوونيزه کې په پرله پسې ډول چاپ او خپ`ــان8hي طنزونــه يــې هــم لــيکيل چــې پــه  ۱۶۷دی؛ پــر دوو `ــان8hو آثــارو رسبېــره 

ــه د وحيــد د وحيد ډير داسې Hولنيز مسايل د طنز په جامه کې مطرح ک8ي دي، چــې زمــوږ   سيده په آره موضوع پيل کوم. ــک ور Tخــه `ورېــديل او ک8ېــدلې دي. کــه چېرت ــويې «د Hــولنې خل ل
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موږ ته بېال بېل Hولنيز زيانونه را پېeوي او را پــې´ کــ8ي يــې هــم دي، خــربې کــ8ي هره Hولنه کې د هغوی پالل حتمي او رضوري خربه ده او ورکېدل يا محوه کېدل يــې په Hولنه کې، بلکــې پــه غور رسه وکتل يش، نو Hولو هغو شيانو ته چې نه يوا`ې زموږ طنزيه آثار  او همدارنhه نوري طنزي ليکنــې پــه  aــه » ليديل کتيل«او » کورن$
  )۳دي. (

وحيد د طنزونو په برخه کې د خپلــې Hــولنې د عــدالت، انصــاف، ¤يــز، غــران، 
ــو Hولنه کې د بې انصافيو او بې عدالتيو او داسې نورو... د ورکېدو په بــاب يــې خــوږې ، چانس، نصيب، Tوک$ تېندار، سياست مامــا، رaــتيا  او پــه خپلــه قانون ، حق، حيا ــې هغ ــ¥ ي ــدلو ترTن ــو مســايلو د ورکې ــه Hول ــې دي او د پورت ــه کيســې ليکل طنزي

« Hولنې ته را پې´ شوي دي. موږ د خپلې خربې د تصديق لپاره د aــاغيل وحيــد د ورکېــدلو رسه  زمــوږ  نيم8hتياوو او تشو ته هم Uوته نيــولې ده چــې د يــادو Tيزونــو پــه او ويلو رسه به يې موږ ته دا TرUنده يش، چــې وحيــد Tــومره مهمــو Hکــو تــه پــه کــې تر عنوان الندې يو طنز د بېلhې په ډول راوړو چې په لوســتلو » ¤يز کاکا لېوانو وخوړ
  اشاره ک8ې ده.

bيز کاکا لېوانو وخوړ:  
دهر چا مور او پالرم و، بد يــې نــه خوaــول ، د خــوار او غريــب، کونــ�ې او يتــيم 
خيال يې پوره ساتلی و؛ که په چا به زور او ظلم شوی و، نو ده ته راتلــل او ده بــه يــې 

  چاره کوله.
  دل چې په چا زور او ظلم وکاندي.يې نه پرېeو د ډېرې زمانې سپ² ږيری س8ی و، د کيل په کوTو کــې بــه Uر`ېــده او Tــوک  

چ�ي ډنhې,ي، مري هم نه ، کاشکې په کومه بال مو خوړلی او `ان مو ترېنــه  –ي چ�يې رسه ويل : ¤يز کاکا اوس له چتې وتلی دی ، ماغزه يې شنه شوي، ليونی دی او لhې,ي، نو `که `يني بې رسه ، نولکي زمليان ورنه ل, ما�ېجن وو او په خپلو کــې بــه له حقيقته نه تېرېده ، رaتيا ، رaيتا به يې ويل او Tرنhه چې رaتيا ويــل ترخــه 
ـــې تېرېـــدي او ¤يزکاکـــا هـــم خپـــل ســـام ورو، ورو لـــه Uوتـــو   خالص ک8ی وای. ورکاوه.¤يزکاکا له يوې خوا عمر خوړلی ، په مال ک8وپ ، په سرتUو زهM شــوی و، لــه شـــپې او و̀ر
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قدم ووهي، د خوارانو او غريبانو حال  واخــيل او وUــوري چــې پــه چــا زور او ظلــم ونــه يې په اوږو، لکoه يې په الس ک8وپ روان و، غوaتل يې يو`ــل د کــيل پــه کوTــو کــې Tو باالخره د ژمي په س8و شپوکې يــو ماaــام د جومــات Tخــه را ووت  پوســت²   رېده.ازار ورکاوو، خو بيا هم له خپله کاره ه�و نه تېبلې خوا د کيل د زمليانو په طبع هم برابر نه و او `که به يې کله ، کلــه لــ, Tــه 
کيل په من/ کې هغې ژورې شېلې ته ور اړتاوشو کومه چې په اوړي کې بــه کروندوتــه خو په عادت روان و؛ نو يو ناTاپه يې پeه وaوېده او د جومات نــه لــ, لــرې( لېــرې) د 8ی و، تياره وه ، سرتUويې aــه نــه ليــدل، ساړه و، ¤يز کاکا، ل, Tه رېزش هم ک  يش.

¤يز کاکا د خطر رسه الس او Uريوان شوی دی او زورور خلک که Tه هم خــرب شــول کون�ې، يت[ن، ناروغه او بېوزله کسان چې ¤يز کاکا ورته Uران و، خرب نه شول چې Tخــه را وخېــژي ¤يز کاکا هلې `لې وک8ې، خو بريالی نــه شــو چــې د شــېلې   اوبه په کې تېرېدلې.
الس او پeې يې کرخ شوی وو، ژبه يې Uانhوړه وه ، پــوزه يــې بهېــده، د ســرتUونه يــې پروت وي. ¤يزکاکا د چلې په خورا يخو شپوکې دباندې دخدای هيلې ته پاتې شــو، ه يې پرېeود او کله به يې ال دا  هم ويــل: پرېــ,دئ چــې هلتــه يې الس ورنه ک8 او هلتچې ¤يز کاکا په الر لوېدلی دی ، خو Tرنhه چې زړه يې وررسه نه غوaتل ، نو `که 

  هم اوبه �Tېدلې او محضې د ا�ان په ر�ا پاييده.
  په ¤يزکاکا را برابرشول.و، خو سپېدې ال نه وې چاودلې چې Tو تنــه وږي لېــوان را غلــل او  سهار نژدې

وې بدلې ک8ې چې په کيل کې خودرسي شوه، حق او ناحق له مينqه والړل، هرTــه  يزکاکــا لــه الجــامې نــه برخــې کــ8، ¤ -لېوان را غون�شول او ¤يزکاکا يې برخې  همدغه زموږ قسمت وي، هلئ مه راUورئ، عجيب ال Tوک نه شته.لېوانو چې ¤يزکاکا وليده ، زړه يې aــه شــو او رسه يــې وويــل: را`ــئ، Uونــدي 
  )۴دزورشول. اوس نو aه `وان زورور دی ، هر Tه چې غواړي کوي يې. (

  M` ې تهhپانqورک يش، خلــک، شــو، نــو مــوږ لــه  که د عبداالحد وحيد د پورته طنز محتوا او من Mو او بدو تــوپa ولنه کې دH تيا هم په يوهaورايه پوهې,و چې که ر
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  Uوري، د چا چې Tه خوښ وي او په کوم Tه کې چې يې �Uه وي هغه به کوي.کې هر Tه د زور تابع وي  او هر Tــه بــه د زورور وي،  حــق او باطــل تــه بــه Tــوک نــه ضعيت  حاکم وي؟ طبيعي خربه ده چې  بيا به په Hولنــه په هغې Hولنې کې به کوم و وHې په خاطر Tه نه يش په کې ويالی، نو بيا به د هغې Hــولنې حــال Tــه ډول وي او حق او باطل رسه ونه پېژW او يا په اصطالح  که يې پېــژW هــم د خپلــې �Uــې 
  ک8ې ده او يا ل, تر ل,ه حق ته حق او باطل ته باطل نه شو ويالی.دې پر `ای چې په حق پسې اقتداء وک8و، ياد حــق پلويــان شــو، باطــل تــه مــو مخــه کې ¤يز ورک شوی دی، د aو او بدو فرق کول، حق او نا حق له منqه تلــيل دي، د لنــه موږ نن د دې Hولو خربو او پېeو شاهدان يو؛  وينو او Uورو  چې زمــوږ پــه Hو 

هغه  Hولنه  به نور کامالً د انساH Wولنې پر`ای د يوې غM انســاH Wــولنې خاصــيت په کار اچولی چې که خدای دې نه کا له يــوې Hــولنې Tخــه دا شــيان ورک يش، نــو  Tرخي، د خپلې Hولنې د هغو نيم8hتياوو په را برسېره کولو کې يې خپل فکــر او قلــم لنې پر نيم8hتيــاوو را د ارواaاد وحيد د Hولو طنزيه کيسو موضوعات د خپلې Hو 
شوی وي، حيا ورTخه واده شوې وي، غران (قران) او پيسه په کــې aــه `وانــان وي، وي، حق په کې نه چلې,ي، رaتيا  په کې م8ه شوې وي، وجدان په کــې شــ² هــ�ی که موږ فکر وک8و او داسې وا نhېرو چې له يوې Hولنې Tخه انصــاف کــ�ه کــ8ې   )۵غوره ک8ي. (

ماما په خربو يې رس نه خالصې,ي او خلک په کې له حاکم سياست Tخــه پــه عــذاب خوړلی او تر پeو الندې ک8ی وي، بې انصــافيو پــه کــې اتــ® اچــولی وي، د سياســت للی وي، وفا په کې زهر خوړيل وي، قانون په کې لېوانو او زورواکــانو عدالت ورTخه ت
ېــدلی  وي او Tــوک$ وي، په Tوک$ تېنداره باندې جنــ¥ او ننــ¥ اصــيل هــدف Ùر

تر نامه الندې هغه نادودې رستــه رســې,ي چــې Hولنــه د حيوانيــت تــر رسحــده پــورې داسې مسئلې مطرح کې,ي چې س8ی يې تش په يــادولو رشمېــ,ي، د د �ــو کــرايس تېنداره  په کې  د نفاق او شــقاق اصــيل عامــل  شــوې وي، پــه شــورا ( لــو ادې) کــې 
او... پسې ¤سخر کوي او د خپل مور او پالر په  ناسته پاسته باندې رشمې,ي، پMانوفرهن¥ باندې فخر کوي او د خپل مور او پــالر پــه خــربو، خــوراک او eTــاک، جامــه و پر`ای د نورو غM اسالمي Hولنو پــه رسوي، تحصيل يافته مو د خپل فرهن¥ د ساتل
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او زيارتونو ته په کــې توبــه نعــوذ بــاهللا، د خــدایې درجــه ورکــول شــوې وي، پــه  
کلن بوډا ته کوزدن  کوي او بيا يې خپلې مور په هغــې پســې Uــور تــه Hيکــری وړي او ې `وانې لور پسې چې په Tوارلس کلن$ کې يې د پيسو په خاطر اويا او يا نوي خپل

ې نوم والړي,ي او که به د يوې بلې Hولنې وي، نو بيا به په  هغې Hولنې د انساH Wولن...  مسايل، بې انصايف، بې عدالتي غصب، قتلو قتــال پــه کــې د افتخــار وړ مســايل 
 Wولنې تــه د انســاH انه دی چې بيا به هغېaودل کې,ي؟ `واب روeولنې نوم نه ور کوو  او که ورکوو يې هم تش نوم به وي او بس!نوم ورباندې ايH   ن¥ په په زړه پــورې ډول ليکــلTه پيغام د لرلو ترa ولې ليکنې د يوهH  د وحيد

او ليکلو روانوالی او سالست يې په کې په پوره ډول په نظر کې  شوي دي چې د ژبې
  )۶نيولی دی. (

hې لــه مخــې او هــم د ليکنــې د ســاده وايل، د په اند هم د معنــا، محتــوا  او منqپــانيوه ژور نظر مطالعه ک8و، نو بيا هم دې پايلې ته رسې,و چې ووايو، Hول طنزونه يې زمــا که چېرته موږ د وحيد طنزونه له بل اړخه  يعنې د ليکنــې د طــرز  لــه مخــې پــه 
حتی يو عادي ليکوال هم د ده په ليکنه باندې پوهيدای يش، `که چې د بلې ژبــې کې په ډېره ساده، روانه او عام فهمه ژبه په داسې ژبه بيان شوي دي چې هــر Tــوک موضوع تسلسل او سوچه وايل له نظره پوره او په تول تللــې دي، Hــول موضــوعات پــه 

ا په اصطالح نامانوس، يا داسې  لغتونه يې نه دي په کې کارويل چــې Tــوک دې د ي
  هغو په فهم او معنا کې ستونزه ولري او  پرې پوه دې نه يش.

  :پايله
عبداالحد وحيد د پeتو  په معارصو ادبياتو د طنز په برخــه کــې `ــان8hی `ــای 

طنزونــه چــاپ  ۱۶۷اوونيزه کــې لري چې پر دوو طنزيه آثارو رسبېره يې د ترج[ن په 
ته `ان8hي شوي دې؛ په هر طنز کې يې د خپلې Hولنې  نيم8hتياوو ته Uوتــه نيــولې د وحيد د Hولو طنزونو موضوعات د خپلې Hولنې د ناخوالو  او نيم8hتيــاوو بيــان   او خپاره شوې دي.

د Uوتو په شمېر ليکواالنو طنزونه ليکل. د ده د طنز Hولــه منqپانhــه پــه خپلــه Hولنــه وحيد په داسې وخت کې طنز ليکلو ته مخه ک8ې وه چې په پeتو ادبيــاتو کــې   او هغه يې په ډېر aه انداز رسه aودلې دي.
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دا دی چې دغه ډول، يعنــې د  ليکواالنو په `ان8hې توUه کيسه ليکوالو ته مو وړانديزHولنه کې د موجوده ستونزو د را برسېره کولو لپاره تر Hولو غوره وسيله ده، نو زموږ نــوو خلک ورته متوجه ک8ي چې بايد د حل لپاره يــې الس پــه کــار يش. دا چــې طنــز پــه ی چې د خپلــې Hــولنې نيم8hتيــاوي او اړتيــا وې را وســپ8ې او تل يې کوa´ ک8ی دکې د شته ستونزو، بې عدالتيو، �Uوډيو او... را سپ8لو ته `ــان8hې شــوې ده او 
  وسپ8ي او خلک ورته متوجه ک8ي.طنز ليکلو ته  `ان8hې پاملرنه وک8ي او د خپلــې Hــولنې ســتونزې لــه همــدې الرې را 

  :مأخذونه
ــو  – ۱ ــتان د علوم ــوک) دافغانس H ــورم ــعراء (Tل ــتانه ش eــانی. پ ــدهللا، بخت عب
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  مخ. ۴۷
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Relationship Relationship Relationship Relationship BBBBetween etween etween etween SSSSatireatireatireatire    

    and and and and PPPPoliticsoliticsoliticsolitics    

    
Mohammad Asif AhmadzaiMohammad Asif AhmadzaiMohammad Asif AhmadzaiMohammad Asif Ahmadzai    

    
AbstractAbstractAbstractAbstract    

Literature and especially satire, which is a literary genre, has 

a strong relationship with politics. Sometimes illegal acts and 

injustices are committed by authorities. The satire, which aims 

to reform and correct, plays its role in this regard. The satirist 

wants to criticize the politician in elegance or humorous way to 

point out and show him his improper and false actions. 

Meanwhile, the satirist for discharging his responsibility echoes 

the voice of the oppressed people in artistic words. 
 

 

Ostad Benawa Poetry and Ostad Benawa Poetry and Ostad Benawa Poetry and Ostad Benawa Poetry and PPPPoetryoetryoetryoetry    
 

Zahira HangamaZahira HangamaZahira HangamaZahira Hangama    

    
Abstract Abstract Abstract Abstract     

Professor Abdul rauf Binawa was one of our country’s such a 

sweet- language and literary literary personality that in his 

poetries the pain of the nation, hardes and every ethnic clearly 

turns out. 

In the same way, binawa has the honor of symbolizing the 

new poetry of Pashto language. 

and he had written such kind of poetries by his simple and 

sweet language that it must be complimented from its every part. 

Professor Binawa was not only a critical poet and 

writer but he also used more pretty beautiful words for the 

complementation of the goblet and cupbearer. 
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Romance in the Romance in the Romance in the Romance in the PPPPoem of Piroem of Piroem of Piroem of Pir    

    Mohammad Mohammad Mohammad Mohammad KKKKarwanarwanarwanarwan    

 
M.Dawod M.Dawod M.Dawod M.Dawod VVVVafaafaafaafa    

    

AbstractAbstractAbstractAbstract    

Peer Mohammad Karwan is a well-known poet of the 

twenty and twenty-first centuries. His poems contain different 

elements of Pashtoon environment. His poetry, an artistic 

explanation of love, country and language, is the voice of the 

hearts of most Pashtoons. Like many other languages, Pashto 

poetry has a wide field of study in regard with its forms and 

contents. Beside the social and political prospective, Karwan’s 

poetry also have romanticism. Therefore, this study investigates 

romanticism in the poetry of Peer Mohammad Karwan.  
 

 

Weights and Weights and Weights and Weights and FFFForgeorgeorgeorge    

 
Lal Pacha AzmoonLal Pacha AzmoonLal Pacha AzmoonLal Pacha Azmoon    

    
AbstractsAbstractsAbstractsAbstracts    

In this writing it became clear that rhythm and song 

differs.Both are basic items of poem.Pashto poem structure is 

iambic and stressed; the iambic poem balances the rhythm and 

orchestrates song with iambic tone and stress.We cannot 

produce rhythm only with the iambic lines rather the iambic 

orchestration produces caesura and caesura produces a 

hemistich, and its combination produces song.Stress produces 

fixed-rhymes.Each fixed-rhyme’s rhythm is set with tone and 

stress.Rhythm is the organized repetition of sounds, 

composition-articulator and moral value that exerts indication 
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and effect.Sounds can be seen in words and body 

language.Rhythm sets different forms of song; these forms are 

done with the number of hemistiches, fixed-rhymes and 

song.One thing that rhythm does is: it turns language from 

usual, it becomes poetic, and it holds a special rhythm and 

song.In a couplet rhythm lines one hemistich with other 

according to the number of words, but in song the hemistiches 

goes according to the orchestration of repetition of words that 

paves the arrangement of music.For rhythm song is an 

important thing.Song is the mixture or remix of words in a 

poem which balances rhythm and music of poem with tone. 
 

 

Key Key Key Key EEEElements of lements of lements of lements of LLLLiterary iterary iterary iterary TTTTheoryheoryheoryheory 
    

Momena Dorani Momena Dorani Momena Dorani Momena Dorani     

    

 Abstract Abstract Abstract Abstract     

Literary theory as a basic knowledge in literature, have it’s 

own particular methods and procedures that an author can 

successfully conclude his search through them and apply them 

In his job.  

In this article the methods and procedures relevant to 

literary theories according to what an author can correctly and 

easily carry out his study are explained these  procedures are 

represented as key parts of literary theories that help a writer to 

know the relationship between cause and effect in literature and 

have awareness about it: because changes in form and content of 

literary work is the effect that arises on the basis of various 

factors, and generally the environmental conditions have an 

impact upon it too. 
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Pleasure Pleasure Pleasure Pleasure DDDDimensions of imensions of imensions of imensions of Khushal BabaKhushal BabaKhushal BabaKhushal Baba    

    and Rahman Babaand Rahman Babaand Rahman Babaand Rahman Baba    
    

    Azizullah Azizullah Azizullah Azizullah JJJJabarkhil abarkhil abarkhil abarkhil     
 

AbstractAbstractAbstractAbstract    
 

This study discusses criticism in the poetry of both Rahman 

Baba and Khushal Baba. The various parts of their poetry have 

been presented by giving poetic examples. In addition to this, 

stunning models of their poetry are brought in the terms of 

theoretical and practical criticism. At the meantime, the 

comparative part of this study is brought by the poetic dictions 

of both Rahman Baba and Khushal Bab.  
 

 
 

Divisional Divisional Divisional Divisional IIIInformation of Pashtonformation of Pashtonformation of Pashtonformation of Pashto    

    Literary Literary Literary Literary EEEErasrasrasras    
    

Shafiqullah RahmaniShafiqullah RahmaniShafiqullah RahmaniShafiqullah Rahmani    
    

AbstractAbstractAbstractAbstract    
    

Since the subject of literary eras is a worldwide issue which 

has great importance, and as matter of fact, literary eras of each 

language are divided into different eras. Likewise the literati of 

Pashto language have used special standards in the specification 

of Pashto literary eras. Whether the division of Pashto literary 

eras is reasonable or not, and the standards by which these eras 

are categorized is correct or not, this is something else, but the 

division of Pashto literary eras itself into different eras is a 

laudable action.  

In fact, the division of Pashto literary eras is a difficult task 

or process, because it has been done individually by Pashto 
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literature history writers, or by other writers on the base of their 

knowledge, ability and enthusiasm.  
 

    

Vedic Vedic Vedic Vedic BBBBoundaries and Afghanoundaries and Afghanoundaries and Afghanoundaries and Afghan 
CivilizationsCivilizationsCivilizationsCivilizations 

    

Yahiya Yahiya Yahiya Yahiya HHHHomay omay omay omay   

    

AbstractAbstractAbstractAbstract 

History education have belief by regular and believable 

sources, and write by its.According to the historical scholars 

“history without the regular and acceptable sources come 

depreciate.” By the follow of this importance, now in the 

Afghanistan about the all habitat nations and culture the 

historical information better & best sources are by the name of 

(veda book).About the (veda book) we have more information in 

the both of foreign and civil scholars’ remains.Collect of these all 

wittings is a big work.This article cannot add its, in this article 

to the lovers of Afghan history & languages by the short & 

simple language form give information about the important 

points of this book.Who and how is write it? When and where? 

How is keep to yet? How is it content and what is culture & 

historical advantage? Answer to these questions take my smaller 

investigation article issue.     

 

Drama is the Drama is the Drama is the Drama is the BBBBest est est est GGGGenreenreenreenre 
Marim MihanMarim MihanMarim MihanMarim Mihan  

    

AbstractsAbstractsAbstractsAbstracts 

Drama came to the literature during the time of Greek 

hypothesis That Greeks start synthetic synthesis Great Britain's 

Great Author (Esselis 456- 525) Sophafas Churches 456_ 496) 
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and (Europeis406_ 480) BC Sophophysics was full of play in the 

drama and sometimes some of these are inspiring and insist that 

the first drama ((ten) is written and the name is white. 

A group of scholars reassure that the yunts artist named 

"Feet Pesce" (535) five hundred and fifty-one yuan artist, starred 

in a concert in Greece, which is the first one of the first eleven 

months. 
 

 

The The The The IIIInner nner nner nner FFFFeelings of eelings of eelings of eelings of MMMManananan 
    and and and and LLLLiteratureiteratureiteratureiterature    

 
 

Fahim Fahim Fahim Fahim BBBBaheeraheeraheeraheer  

    

AbstractAbstractAbstractAbstract 

 Imagination plays an important and fundamental role in 

the creation of literature, Strong literature with the intensive 

process of literature, if the process of imagination is weak in the 

creation of literature, then the effect is not strong .The true 

literature links with the human soul. Emotions and emotions are 

the links between literature and nature. If the imagination is 

stimulating and active. The message of the author is also 

translated correctly and in an artistic language. 

When human emotions play a role in the creation of 

literature. This makes the literature communicate with 

psychology. High and humorous literature is always created in 

the light of the writer's feelings and emotions. These issues relate 

to the reader's mind. In literature, in which the drain's feelings 

and the writer's allegory do not exist. So the reader's attention 

cannot be drawn and the absorption is weak. 
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Kanzake, a Kanzake, a Kanzake, a Kanzake, a TTTType of ype of ype of ype of WWWWedding edding edding edding SSSSongsongsongsongs    
 

Samila AhmdzaySamila AhmdzaySamila AhmdzaySamila Ahmdzay    

    

AbstractAbstractAbstractAbstract 

Generally in literature the part of folklore or colloguial 

literature is very clear and interesting which is considered as a 

basis of the linguistic literature of a nation and without its study, 

the history of linguistic literature appears to be incomplete and 

from long ago, it has brought the different parts of the people's 

lives up to date. 

Folklore is the greatest asset that has saved the history and 

culture of the nations and transfered from one generation to 

another generation and this series is still continuing. 

The public literature is the valuable investment that defines 

the different sides of our people's lives in a simple, ongoing, and 

beautiful form. 

Public literature is a mirror of life, in this mirror the 

people’s traditions, values, behavior, perceptions and all methods 

of life are reflected. The research scope of the public literature is 

very broad, but special parts are public customs, superstitious, 

traditions, local songs and other. 

In my turn I am taking wedding songs “the bucket of 

flower” from the beautiful collection of public songs and 

especially I am doing research on a kind of wedding songs called 

Kanzake. In this part, the identities, structures, and types of 

wedding songs are discussed and especially discussion is made on 

a type of these songs, called Kanzake and with its examples 

quoted. 
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Continuous Continuous Continuous Continuous AAAAdvances in dvances in dvances in dvances in RRRResearch and esearch and esearch and esearch and 

OOOOrganization of rganization of rganization of rganization of PPPPilgrimageilgrimageilgrimageilgrimage    
 

Sayed Asghar HashmiSayed Asghar HashmiSayed Asghar HashmiSayed Asghar Hashmi    
    

AbstractAbstractAbstractAbstract    

Pohand Ziar is one of the great writers in Pashto language. 

He started literary works and research from some decades. From 

his words, he says that the stage of his improvement in research 

begins at the final stage of his life, means now. 

The improvement stage of Ustad in research is discussed 

and some useful advises are recommended to the writer about 

what makes the literary works powerful.    

 

 

Story, Story, Story, Story, MMMMyth and yth and yth and yth and SSSSocial ocial ocial ocial CCCConsciousnessonsciousnessonsciousnessonsciousness    
    

M.Akbar M.Akbar M.Akbar M.Akbar KKKKargarargarargarargar    
 

AbstractsAbstractsAbstractsAbstracts    
    

 

In this article you read what the old thoughts about 

literature and humanity were, what is the story, the old story or 

the Fawcist ghost about the topics that mattered, what kind of 

person is valuable to him? 
The Faust Fellows by This Story Myth and art are woven 

like this until today; we can barely make it an alternative 

And for this purpose, Foucault's goal is to courage, dignity, 

respect, and in general, human values. 
That time and now to human which comment is not made 

and what should he say to him?  

In this episode, references have also been made to Iliad and 

Odyssey and pretend to be great mankind. 
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Social Social Social Social EEEEeform eform eform eform PPPPoints in Abdul Ahad Wahid oints in Abdul Ahad Wahid oints in Abdul Ahad Wahid oints in Abdul Ahad Wahid 

HHHHumorsumorsumorsumors    
 

Research Research Research Research AAAAssistant  ssistant  ssistant  ssistant  FFFFazal azal azal azal RRRRahman ahman ahman ahman AAAAlizailizailizailizai  

 

AbstractAbstractAbstractAbstract    

 Abdul Ahad Wahid is a writer in Modern Pashto 

literatures. He was a prominent humor and story writer of the 

modern Pashto literatures. His humors focused more on social 

problems such as: mental pressures in the society, anarchism, 

injustice, bureaucracy in the administration of the time and 

other problems. He explained these problems very interestingly 

that one can get both laugh and bitter realities by reading them. 

One can know about what is going on in Afghan society and 

what responsibilities refer to people, only by reading Wahid’s 

humors once. All Wahid’s humors are observed with balance in 

their contents, meaning, simplicity, subjects sequence, clarity 

and general understanding. 
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