د افغانستان اسالمي جمهوري دولت
د علومو اکاډمي

د برشي علومو معاونیت

د پښتو څېړنو نړیوال مرکز

په پښتو ادبیاتو کې د رسیزې لیکلو دود او ارزښت

څېړنوال محمدنبي صالحي

 9311هــ.ش

د کتاب ځانګړنې
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
د کتاب نوم :په پښتو ادبیاتو کې د رسیزې لیکلو دود او ارزښت
(د څېړنوال علمي رتبې ته د ترفیع لپاره)

لیکوال:

څېړنوال محمدنبي صالحي

الرښود استاد:څېړنپوه نعمت الله اندړ
ایډېټر :

څېړنوال محمد آصف احمدزی

مهتمم:

احمدزی

خپرندوی:

د افغانستان د علومو اکاډمي ،د اطالعاتو او عامه اړیکو ریاست

د چاپ ځای :الهام نبي زاده ،كابل – افغانستان
د لیکلو کال9311 :هــ .ل.

د چاپ کال9311 :هــ .ل 1212/ .ز
د چاپ شمېره 022 :ټوکه
د لیکوال د ټيلفون شمېره2911689111 :
:ISBN

196-1138-840-81-1

د چاپ ټول حقوق د افغانستان له علومو اکاډمي رسه خوندي دي

ډالۍ

دا کتــاد د پښــتو د اوســبیو ادبیــاتو رس رو رسیــزې لیکونکــو عالمــه
اکاډمیســیپ پوهانــد عبدال ــکور راــاد ،کاندیــد اکاډمیســیپ محمــد
صدیق روهي ،پروفیسور تقویم الحق کاکاخېل ،اسـتاد محمـد صـدیق

پسـريل ،استاد حبیب الله رفیع ،څېړنپوه زملـي هېوادمـل او درو ـ
دراين ته په اديب میبه ډالۍ کوم.
م .صالحي

رسلیک

ليـکلړ

مخگنه

د رښود استاد نظر .............................................................ه
تقريظ ............................................................................ه
تقريظ  ...........................................................................م
تقريظ ...........................................................................ق
رسیزه 9 ...........................................................................
لومړی څپرکی
د موضوع شالید (پس منظر)1 ......................
دويم څپرکی

په اديب اثر لیکلو باندې د رسیزې اړتیا33 .............
الف ـ رسیزه څه ته وایي؟ 41 ....................................................
د ـ د مخکیبۍ خربې ،یادښت ،تقریظ ،تقریض او رسیزې تر مبځ توپیرونه
او نږد والی 48 ...................................................................
 -9مخکیبۍ خربې 48 ..........................................................
 -1یادښت 02 ....................................................................
 -3تقریظ 06 .....................................................................
 -4تقریض 89 ....................................................................
 -0رسیزه84 ......................................................................
ج ـ د رسیزې ډولونه 81 ..........................................................
ا ـ مبظومې رسیزې93 ...........................................................
۲ـ مبثورې رسیزې 99 ...........................................................

د ـ په نړیوال ادد کې د رسیزې لیکلو دود او ارزښت 63 ......................
درېيم څپرکی
د پښتو په لرغونې او منځنۍ دوره کې د رسیزې لیکلو دود او ارزښت 13 .

الف ـ د پښتوادد په لرغونې دوره کې د رسیزې لیکلو دود او ارزښت 13 .....
د ـ د پښتو ادد په مبځبۍ دوره کې ،د رسیزې لیکلو دود او ارزښت18 .....
څلورم څپرکی
د پښتو په اوسنیو ادبیاتو کې د رسیزې لیکلو دود او ارزښت 991 .
الف ـ د روښانتیا په پړاو کې د رسیزې لیکلو دود او ارزښت 991 ..............

د ـ د ویښتیا په پړاو کې د رسیزې لیکلو دود او ارزښت 919 .................
ج ـ د اوښتون په پړاو کې د رسیزې لیکلو دود او ارزښت 984 .................
د ـ په نوي پړاو کې د رسیزې لیکلو دود او ارزښت 963 ........................
پایله 121 .........................................................................
وړاندیزونه 193 ...................................................................
مأخذونه 199 ....................................................................

د الرښود استاد نظر

هر اولس ځانته ځانګړي ادبیات لري ،څـومره چـې دا ادبیـات هـوي او
صیقل اوي وي ،په هامغه کچـه د هامغـه اولـس او آن د نـورو اولسـونو پـه
زړونو کې ځانته ځای پیدا کوي.
د ژبې هوي توکي ښه ترکیبونه ،ت ـبیهات ،اسـتعارې او مبظمـې اوډل

اوې جملې دي ،چې ساده ادد ته ښکال او هویت ور په برخـه کـوي .کـه
ادیب او ااعر دا توکي ښه واوبدي ،په زړه پورې څه ور څخـه جـوړو ی او د
خلکو زړونه ښکار کـو ی  ..پـه همدغـه ترتیـب ،کـه چېرتـه کـوم ان بیـر
ښکلې ماڼۍ ډیزایپ او وتلی معامر هغه په داسې توګه جوړه کـړي چـې هـر
څوک یې لیدلو تـه لېوالـه وي ،دا یـوه پـوړیزه او دوه پـوړیزه ودانـۍ کـه هـر
څومره ښکلې وي ،خو د نبوتلو دروازه او ره چې ونه لري ،ټـول وګـړي بـه د

هغې ډیزایپ کوونکي او معامر ته د انتقاد ګوتـه ونی

ـ او دا بـه خامخـا لـه

ځان رسه ووایي ،دا ښکلې ماڼۍ چې دروازه او درال نه لـري ،نـو څـه ګ ـه
ترې اخیستل کېږي.
را به او خپلې اصيل خربې ته چـې هغـه رسیـزه ،د رسیـزې ارزښـت او
اهمیت دی .کـه چېرتـه لـیکيل آ ـار د همـدغې مـاڼۍ پـه اـان دروازه او د

نبوتلو ر و نه لري ،هامغسـې د انتقـاد ګوتـه ور تـه نیولـه کېـږي .نـپ سـبا
یــواځې پــه اديب آ ــارو کــې نــه ،بلکــې پــه ښــوونیز او د تعلیمــي ن ــاد پــه
کتابونوکې آن د رسیزې ،انګېزې او ورودي پـه نامـه څـه لیکبـه کېـږي یـا د
لوست په اړه پوښتبې رامبځ ته کېږي ،ترڅو زده کوونکي په ښه توګه لوست
ته ځیر او د لوست محتوا ته په سمه توګه داخل ..

په دغه ا رکې ښاغيل څېړندوی محمدنبي صالحي د رسیزې د ارزښت،
چوکاټ او اهمیت په اړه پـه مص ـله توګـه خـربې کـړې دي او رسیـزه یـې د
اديب او اعري ا ر هیبـداره ګللـې ده .دده تیـزه پـه څلـورو څپرکـو کـې را
نغاړل اوی او تبظیم اوی ،په ترتیب رسه یې د پښتو رسیزو څرک ،پراختیا

او پرمختیا په اړه علمي خربې کړې دي.
له کرونولوژیک اړخه یې پښتو رسیزې د تذکرة ا ولیاء ا ر څخـه را پیـل،
په همدغه ډول پـه مبځبـۍ اديب دوره او د اوسـبۍ اديب دورې پـه بېالبېلـو
پړاوونو ،لکه د روښانتیا ،ویښـتیا ،اوښـتون او نـوي پـړاو کـې پـر اديب آ ـارو

لیکل اوې رسیزې د بېلګې په توګه را اخیسـتې او ځـای ځـای یـې د کـره
کتبې او نقد په ترازو هم تللې دي ،چې دا کار د دغه ا ر علمـي برخـه نـوره
هم درنوي.
لیکــوال د رسیــزې لیکــل د باصــالحیته کســانو او د مو ــو پــه اړه د
مسلکي کارپوهانو کار ګلي .هغـه څـوک چـې د مو ـو او مسـهلې پـه اړه

صالحیت او علمي ځواکمبتیا و نه لري چې پر کوم ا ر رسیزه لیکي ،دا کـار
د رسیــزې ارزښــت او اهمیــت او همدارنګــه د ا ــر ارزښــت او اهمیــت هــم را
لږوي .ذهبي ګري ،بې ځایه ستایبې او باټې په رسیزه کې روا کـار نـه دی.
لیکوال دا مسایل په علمي ترازو تليل دي .دی په دغـه اړه د پوهانـد عالمـه
عبدال کور راـاد رسیـزې د مسـتبدتود لپـاره راوړي ،چـې څـومره غبـي او
بډایه دی ،آن د ا ر ارزښت د پوهاند رااد په رسیزه لیکلـو څـو برابـره زیـات

اــوی دی .لیکــوال د دا ډول د،یقــو ،مــدللو او مب قــي رسیــزو د لیکلــو
پلویتود کوي.
د رسیزو لیکلو په اړه یو امېر لیکـوال داسـې نظـر لـري چـې تـر چـاپ
وروسته دې پر ا ر رسیزه وکښل  ..د دغې نظریـې پلویـان خـورا لـږ دي،
د

د رښود استاد نظر

مګر دا کار په اديب او علمي لحاظ کـوم مامنعـت نـه لـري ،دلتـه بیـاد کـره

کتبې او د،یقو نظریو د بیانولو مسهله م رح کېږي .دا کار تر چاپ وړانـدې
هم کیدای  .او تر چاپ وروسته هم ځیبې لیکوال بیا پر خپـل ا ـر د څـو
م هورو کسانو او لیکوالو رسیـزې را اخـيل ،چـې لیکـوال د دا ډول مسـایلو
یادونه هم کړې او هغه ته یې د انتقاد ګوته نیولې ده.
ښاغلی صالحي کلـه چـې د رسیـزې بېلګـې راوړي ،وررسه وررسه یـې د

نامتو لیکوالو او ادبپوهانو په اړه هم علمي او څېړنیزې یادونې کړې دي.

دا خربه د خـورا اهمیـت وړ ده ،چـې رسیـزه بایـد د کتـاد پېدنـدنې پـر
ببسټ ولیکل  ..د ا ر د اهمیت او ماهیت پـر اسـاه بایـد پراخـه او ژوره
 ،.او رسیزه باید پیل ،اوج او پایله ولري.
د رسیزې بله مهمه ځانګړتیا دا ده چې جامع او جذابه وي ،چې دا کـار

بیا لوستونکی د ټول ا ر لوستلو ته هڅوي او هڅه دې و .چې پـه رسیـزه

کې د ا ر پـه تخبیکـي جوړښـت ،د لیکبـې پـر میتـود ،د کتـاد د لیکلـو پـر
هدف ،رسچیبو او ب پړ چوکاټ په اړه معلومات وړاندې کړي.
د رسیزې په اړه ډ رې خربې د یادونې لپاره اته چـې ښـاغيل صـالحي
صاحب په خپل ا رکې ور باندې علمي تبرصې او څېړنې کـړې دي .رسیـزه

که څه هم اديب ژانر نه دی ،مګر ارزښت یې تر اديب ژانر لږ نه دی.

دا ا ــر چــې د علمــي پلــوه پــه مبظمــه توګــه اوبــدل اــوی ،کــومې ســال
م ورې چې د ویلو وړ وې ،ما له ښاغيل صـالحي رسه م ـرح کـړې او هغـه
هم په پراخه سیبه په پام کې نیولې دي .لیکـوال پـه ډ ـره ښـه توګـه خپـل
تېزه پر څوکۍ کېبوي او سمه پایله ور څخه تر سه کوي ،له ډ رو معتـربو

علمي اخځونو څخه یې ګ ه پورته کړې او ګ ور وړاندیزونه لري.
ج

زه د رښود اسـتاد پـه توګـه دا علمـي څېړنـه او ګرویدنـه مثبتـه ارزوم او
ښاغلی صالحي صاحب د دې وړګلم چې د دغـه ا ـر د لیکلـو لـه مخـې ،د
څېړنوال علمي رتبې ته ترفیع وکړي .خدای(ج) دې زیات عمـر ور پـه برخـه
کړي .په علمي چارو کې دې تل بریالی وي.

په درنښت
څېړنپوه نعمت الله اندړ
د پښتو څېړنو نړیوال مرکز رئیس

د

تقريظ

د یوه کتاد یا رسالې منت معمو ً پـه رسیـزه پیـل کیـږي ،پـر کتـابونو او
رسالو رسبېره حتی پـر ځیبـو اوودو مقـالو هـم لبـډې لبـډې رسیـزې لیـدل
اوې دي ،د داسې آ ارو هم څه کمی نه احساسېږي چې د یوې رسیزې پر
ځای څو رسیزې پرې کښل اوې ،البته تر جال رسلیکونـو نـدې لکـه څـو

خربې ،د رسیزې پر ځای ،دا ا ر ،د دې ا ر په باد ،یوه بله بریا او نور.

زما په نظـر دا کـار تـر ډ ـره بریـده د ا ـر د لیکـوال لـه خـوا اـوی او یـا
کېږي .داسـې آ ـار هـم اـته چـې یـا هـین رسیـزه نـه لـري او یـا یـې لـه آر
لیکــوال څخــه پرتــه بــل چــا پــرې رسیــزه لیکلــې ده ،دا وروســتي آ ــار دوه
ډولــه دي یــو ډول یــې زمــوو د پخوانیــو اــاعرانو دیوانونــه او ن ـ ي لیکبــې
دي ،چــې زیــاتره یــې رسیــزې نــه لــري او پــه حمــد و نعــت پیــل اــوي دي
او د یــو چــا لــه خــوا چــاپ تــه چمتــو او رسیــزې پــرې کښــل اــوې دي،
ځیبــې یــې کــه رسیــزې هــم لــري ،د مــنت د برابروونکــي لــه خــوا بلــه
رسیزه هم پرې لیکل اوې ده.
بل ډول یې زموو د ژوندیو لیکوالـو او اـاعرانو مبظـوم او مبثـور آ ـار دي

چې په خپله یـې د رسیـزې لـه لیکلـو ډډه کـړې او لـه بـل چـا څخـه یـې د
رسیزې لیکلو غوښتبه کړې ده او په اص الح دا درونـد پې ـۍ یـې د بـل پـه
اووو بار کړی دی.
رسیــزه یــا مقدمــه لکــه څبګــه یــې چــې لــه نامــه څخــه ښــکاري ،لــه
معمـــول رسه ســـم د کتـــاد یـــا رســـالې پـــه پیـــل کـــې راځـــي او خپلـــې
ځانګړتیــاوې لــري او د ا ــر نبوتــوځی یــا مــدخل ګلــل کېــږي .زه پــه دې
لیکبــه کــې د رسیــزې د ډولونــو او ځانګړتیــاوو پــه اړه اوود بحــ ،نــه کــوم،
ځکـــه چـــې د رســـالې ښـــاغيل لیکـــوال دا مو ـــو پـــه تص ـــیل رسه

څېړلې ،خـو دومـره وایـم چـې د ټولـو آ ـارو رسیـزې سـل پـه سـلو کـې رسه
یــو اــان نــه دي ،بلکــې لــږو ډ رتوپیرونــه رسه لــري .د پښــتو د ه تــه
راغلــو آ ــارو پــه لــړ کــې لــومړنی ا ــر د ســلیامن مــاکو تــذکرة ا ولیــا (د
 ۲۱۲هـــ  .ق تــألیف) دی چــې څــو پــاڼې یــې زمــوو پــه واک کــې دي ،دا
ا ر رسیزه لري او د هغه وخت له رشای و رسه سمه لیکل اوې ده.
همدارنګـــه ،د روښـــاين پـــړاو د ځیبـــو لیکوالـــو ،د خواـــحال خـــان
خ ـــک ،د هغـــه د نـــامتو ملســـیانو او د هغـــه مهـــال د نـــورو لیکوالـــو او
اــاعرانو یــو اــمېر آ ــار هــم رسیــزې لــري چــې زه دلتــه د بېلګــې پــه توګــه
د دو رسیــزو ځیبــې برخــې را اخلــم ،لــومړی د عبــدالقادر خــان خ ــک د

ګلدســـتې د هغـــې رسیـــزې څـــو کرښـــې را ا،تباســـوم چـــې پـــه خپلـــه
عبدالقادر خان خ ک لیکلې ده.
ورپســې بــه د پ ــې خزانــې د لیکــوال محمــد هوتــک د رسیــزې یــوه
برخــه را واخلــم .کلــه چــې عبــدالقادر خــان خ ــک د ګلدســتې ،چــې د

دري ژبــې د نومیــايل اــاعر اــین ســعدي مبظــوم ا ــر دی د ژبــاړې او
نظــم کولــو چــارې پیــل کــوي ســبب یــې داســې بیــانوي «بعضــې دوســتانو
را څخــه ګلســتان کتــاد لوســت ،ډ ــر ډ ــر بــه یــې راتــه ویــل چــې د عــريب
د فــارک کتابونــه ډ ــر دي امــا پــه پښــتو ژبــه کــې کتابونــه د پښــتو نــه
اــته ،ســتا ،ــوت د ت ــبیف د ترجمــې البتــه اــته ....ګلســتان کتــاد
چــې مرغــود د خــام و عــام دی  ...کــه پــه پښــتو ترجمــه  ،.پښــتبو
ته به اسان  ،.فایده به یې لویو او هـلکو ته ښه ورک.
زما هم بل اغل درپی

نه و ،فارغ ناست وم پـه اـهر رجـب کـې رشو

اه ،په رمضان کې په کوتاه عبارت په طریق اخت ار په امتام ورسیده.))...
و

تقريظ

همدارنګــه د پ ــې خزانــې لیکــوال ،د دې ارزښــتمبد کتــاد د تــألیف

او لیکلــو پــر مهــال ،پــه خپلــه رسیــزه کــې د وخــت د واکمــپ د مهربــانۍ
او پــاملرنې پــر یــادولو رسبېــره پــه هېــواد کــې د حــا تو پــر بهبــود او ښــه
وايل هــم رڼــا اچــوي .دی د خپلــې رسیــزې پــه یــوه برخــه کــې لیکــي
« ...ښــکاره دې وي چــې مــا لــه د راــو کــالو راهیســې د ډ ــرو اــاعرانو د
پښــتبو ،احوالونــه راټــول کــړي دي او هغــه و،تونــه ،چــې د پښــتونخوا پــر
لتــو ګرځېــدم ،لــه وګــړو څخــه مــې ډ ــر احوالونــه ارو ــديل دي او اوه

هغــه ټــول د خپــل پاداــاه پــل اللــه پــه غوښــتبې کــاوم ،د دې کتــاد نــوم
دی «پ ــه خزانــه» ځکــه چــې دلتــه هغــه احوالونــه راغــيل دي ،چــې پــټ
او نه و ښکاره»...
لکه د مخه مې چې دې ټکي تـه نغوتـه وکـړه ،کـه څـه هـم د ټولـو آ ـارو

رسیزې به یو اان نه وي ،خو په عام ډول په رسیزه کې دغه ندې ټکي پـه
پام کې نیول کېږي
د مو ــو پــه اړه د عمــومي معلومــاتو وړانــدې کــول ،د کــار میتــود ،د
مو و هدف ،مربمیت او اړتیا ،د ا ر لبډه پېدندنه او نور....
مخکــې لــه دې چــې د پورتبیــو رسیــزو پــه اړه څــه ووایــم ،دا یادونــه

اړیبــه بــو چــې ووایــم هغــه رسیــزې چــې یــواځې پــه ت ــکر یــا مببــه او
عــامو خــربو چــوريل ،علمــي او میتــودیکي رسیــزې یــې نــه اــوګلالی،
هغـــه یـــواځې تـــ

پـــه نامـــه رسیـــزې دي چـــې د دې رســـالې ښـــاغيل

لیکوال د مبتذلو رسیزو په کتار کې ګللې دي.
اوه راځــم د عبــدالقادر خــان خ ــک او محمــد هوتــک رسیــزو تــه

که څـه هـم هغـه مهـال د نـپ پـه څېـر نـه د علومـو سـاحه دومـره پراخـه وه
او نــه د څېړنــې د میتودونــو پــه اړه دومــره بحثونــه او خــربې کېــدی او نــه
ز

پــه دې اړه کــوم تیــوریکي ا ــر لیــدل اــوی دی ،خــو مــوو حتــی د پښــتو د
هغــې زمــانې او اوســمهال پــه رسیــزو کــې لــه توپیرونــو رسه رسه ځیبــې
ورتــه او م ــکک ټکــي هــم ویبــو ،لکــه عبــدالقادر خــان خ ــک چــې پــه

پښــــتو ژبــــه د ګلســــتان د ژبــــاړې ســــبب ،اړتیــــا او موخــــه بیــــانوي او
همدارنګــه وايــي چــې مــا پــه اخت ــار ژبــاړلی چــې دا یــې د کــار میتــود
دی او موخه یې د پښتبو لپاره د اسانتیاوو برابرول دي.
همدارنګــه د محمــد هوتــک پــه رسیــزه کــې د هغــه د کــار میتــود ،د
ا ــر د لیکلــو موخــه او د مو ــو مربمیــت تــه پــه ښــکاره نغوتــه اــوې ده،

البتــه دا د دې معبــا نــه لــري چــې مــوو بایــد خپــل پخــواين لیکــوال د
اوســبیو رشای ــو پــه رڼــا کــې م العــه کــړو ،بلکــې زمــا موخــه دا ده چــې
هغــه مهــال هــم د وخــت لــه غوښــتبو او رشای ــو رسه ســم زمــوو ځیبــو
لیکوالـــو میتودیـــک کارونـــه کـــړي دي ،اوه چـــې مـــوو تـــه رشایـــ هـــم
مساعد دي ،نـو بویـه چـې د آ ـارو پـه کښـلو کـې لـه ب ـپړ علمـي احتیـا

نه کار واخلو.

پــه هــر حــال ،دا بحــ ،نــور نــه اوودوم او راځــم آرې مو ــو تــه چــې
هغـــه «پـــه پښـــتو ادبیـــاتو کـــې د رسیـــزې لیکلـــو دود او ارزښـــت» دی .د
دغـــې مو ـــو مصـــردات د مخـــه د اړونـــد مرکـــز لـــه خـــوا تاییـــد او د
افغانســتان د علومــو اکــاډمي د علمــي اــورا لــه خــوا ت ــویب اــوي او

ښــاغيل څېړنــدوی محمــد نبــي صــالحي د رســمي پړاوونــو لــه تــر رسه
کېدو وروسته د هغې لیکلو او ب پړولو ته مال تړلې ده.
دغـــه علمـــي ــــ څېړنیـــزه رســـاله د پښـــتو څېړنـــو د نړیـــوال مرکـــز د
 ۱۹۳۱/۱۲/۲۱نې ــې د  ۲۹۱ / ۲۹ګلــه لیــک پــه ملتیــا د تقــریظ لپــاره
ح
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را اســـتول اـــوې ده چـــې پـــه اړه یـــې پـــه نـــدې ډول خپـــل نظـــر

څرګبدوم

دغه ا ر یوه رسیزه ،څلور څپرکي ،پایله ،وړاندیزونه او اخځلیکونه لري.
د دې په رسیزو لیکل اوي ا ر په رسیزه کې له مقدمايت خـربو وروسـته
د څېړنې موخه بیان اـوې ،ورپسـې د مو ـو د مربمیـت او اړتیـا پـه بـاد
خربې اوې ،د کار د میتود پر ښودلو رسبېره یې له دود رسه سم خپـل ا ـر

هم لبډ معريف کړی دی ،زما په نظر دا په رسیزو لیکل اوې رسیزه له ټاکلو
معیارونو رسه سمه لیکل اوې ده.
د رسالې لومړی څپرکی د مو و االید ته ځانګړی اوی ،چې لیکوال
په پښتو ادبیاتو کې د رسیزې لیکبې پر تاریخي بهیر لبډه رڼا اچـولې او پـه
ترڅ کې یې ځیبې هغه آ ار هم لبډ لبډ معريف کړي چې د رسیزو په اړه پـه
کې یو څه تر سه کېدای  .او د اړتیا پر مهال یې ځیبې آ ار د کره کتبې

په هیبداره کې هم کتيل دي ،چې نیوکې او انتقادونه کله رسیزو تـه او کلـه
هم نېغ په نېغه د هغو لیکوالو ته متوجه دي.
پــه دې برخــه کــې لیکــوال د خپلــې څېړنــې پــه بهیــر کــې دې پ ـایلې
تــه رســېدلی چــې د دې مو ــو کــه څــه هــم ځــانګړی اديب ژانــر هــم نــه

دی ،څېړنــه اړیبــه ده او پــه تــرڅ کــې یــې دا هــم پــه ډاګــه کــړې ده چــې د
پښــتو د ه تــه راغلــو آ ــارو پــه لــړ کــې لــومړنی ســړی ســلیامن مــاکو دی
چې په خپل ا ر «تذکرة ا ولیا» یې رسیزه لیکلې ده.
د رسالې دوهم څپرکی د دغـو نـدې مو ـوعګانو څېړنـې تـه ځـانګړی
اوی دی

پــه اديب ا ــر بانــدې د رسیــزې لیکلــو اړتیــا ،رسیــزه څــه تــه وايــي ،د

مخکیبـــۍ خـــربې ،یادښـــت ،تقـــريظ ،تقـــریض او رسیـــزې تـــر مـــبځ

توپیرونــه او نږد ــوالی ،د رسیــزو ډولونــه ،پــه نړیــوال ادد کــې د رسیــزې
لیکلو دود او ارزښت.
لیکــوال لــه ټــاکيل فهرســت رسه ســم پــورتبۍ بېالبېلــې مو ــوعګانې د

موجودو اخځونو په رڼا کې څېړلـې ،د دوی تـر مـبځ یـې د اړیکـو پـر څېړنـه
رسبېره هغه توپیري ټکي هم را برسیره کـړي چـې رسیـزه یـې لـه مخکیبـۍ
خربو ،یادښت  ،تقریظ او تقریض رسه لري.
ښاغيل صالحي د رسیزې پر لغوي معبا رسبېره دا مو ـو هـم څېړلـې
چې د رسیزې لیکلو دود پښتو ادد ته له کومې ژبـې او لـه کـومې رې ر
موندلې او د

رسیزو د ډولونو د ترشیح په ترڅ کې یې علمـي او مبتـذلې رسیـزې هـم
رسه بېلې کړې دي.
د رسالې پـه در ـیم څپرکـي کـې د پښـتو ادبیـاتو د لرغـونې او مبځبـۍ
دورې په آ ارو کې د رسیزې لیکلو مو ـو څېـړل اـوې ده ،د ځیبـو مهمـو

آ ارو او د هغو د لیکولو پر لبډه پېدندنه رسبېره ځیبېتبرصې هـم وررسه ملـې
دي.
څلــورم څپرکــی د پښــتو پــه اوســبیو ادبیــاتو کــې د رسیــزې لیکلــو د
دود څېړنـــې تـــه ځـــانګړی اـــوی ،البتـــه لیکـــوال دا برخـــه د کاندیـــد
اکاډمیســیپ محمــد صــدیق روهــي د پښــتو ادبیــاتو تــارین پــه پیــروي پــه

څلــورو رسلیکونــو (د روښــانتیا پــړاو ،د ویښــتیا پــړاو ،د اوښــتون پــړاو ،نــوی
پړاو) و لې ده.
لیکوال لومړی د هر پړاو په باد لبډه رڼا اچولې او وروسته پر هغو رسیزو
چې له زرګونو رسیزو څخـه یـې د «م ـت وونـه خـروار» پـه دود انتخـاد او
خوښــې کــړې دي ،بحــ ،کــړی او د دې پړاوونــو رسیــزې یــې پــه دوو ډولــو
ي
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و لې ،یو هغه رسیزې دي چې د دې پړاوونو لیکوالو پـه خپلـو او یـا د دې

مهال د نـورو لیکوالـو پـر آ ـارو لیکلـې او بـل ډول هغـه رسیـزې دي چـې د
اوسبیو لیکوالو له خوا د پښتو په پخوانیو آ ارو لیکلی اوې دي.
د رسالې لیکوال دا برخه هم ښه تحلیل کړې او د یادو رسیزو په اړه یـې
خپل نظر څرګبد کړی دی.
د دې رسالې د اصيل منت په پای کې پایله راغلې چې لیکـوال پـه کـې

له دود رسه سم د خپل ا ر لبډیز او نچوړ وړاندې کړی دی.

له وړاندیزونو وروسته یې د هغو ( )۱1۸اخځونـو فهرسـت وړانـدې کـړی
چې د دې رسالې په ب پړولو کې یې ترې استصاده کړې ده.
د دې ټولو خربو په پای کې خپل نظر په دې توګه را لبډوم
کــه څــه هــم ښــاغلی صــالحي پــه لیکبــه کــې د ښــه ،لــم خاونــد دی

خــو مــا بیــا هــم د هغــه د یــوه دوســت او همکــار پــه توګــه ځیبــې یادښــتونه
د رســالې د غبامبــد پــه خــاطر ور وســپارل ،نومــوړي دغــه یادښــتونه
پــه وریــپ تبــدي ومبــل او د عمــل جامــه یــې ور واغوســتله ،چــې دا پــه
خپلــه د څېړنــې لــه اصــولو رسه د ده پــه ښــه بلــدیت او ســربي د لــت
کــوي .یــو لــه دغــو یادښــتونو څخــه دا و چــې دی د څېړنــې پــه بهیــر کــې

پــه ځــانګړې توګــه چېرتــه چــې د نقــد او کــره کتبــې اړتیــا لیــدل اــوې ،تــر
احساســـاتو نـــدې راغلـــی او لیکبـــې تـــه یـــې حـــب و بغـــض دواړو ر
مونــدلې وه ،کلــه پــرې یــو غالــب اــوی او کلــه بــل ،نــو ځکــه مــا ورتــه
م ــوره ورکــړه څــو پــه دغســې مــواردو لــه رسه کتبــه وکــړي ،ده پــه دې او
نــورو برخــو کــې زمــا وړاندیزونــه او م ــورې پــه وریــپ تبــدي ومبلــې ،چــې
زه ورڅخــه مببــه کــوم .زمــا دا یــادونې د ده ا ــر او ترفیــع تــه کــوم زیــان نــه

متوجه کوي ،بلکې د ده په حسباتو کې باید حساد ..
ك

ـ ښاغيل څېړونکي خپله پروژه لـه مبـل اـوو معیـارونو رسه سـمه ب ـپړه
کړې ده او له زیاتو مأخذونو څخه یې ګ ه اخیستې ده.
ـ ټکي او لیک نښې یې په پوره غور او د،ت کارويل دي.

ـ له خپل توان رسه سمیې هڅه کړې څو ښو ته ښه ووايي او بدو ته بـد،

په دغسې مواردو کې تر ډ ره بریده بریالی بر ښي.
ـ د مأخذونو په ښودلو کې یې ټاکيل معیارونه له پامه نه دي غورځويل.
ـ هڅه یې کړې چې خپله لیکبه پـه مبـل اـوي معیـاري لیکـدود برابـره
ولیکي.

ـ زما د معلوماتو له مخې تر اوسه پـه دې ټـاکلې مو ـو کـې دغـه ډول

ب پړ ا ر نه دی لیکل اوی ،نو ځکه به د ځـانګړي ا ـر پـه توګـه دا لـومړنی
څېړنیز ا ر وي.
ـ همدارنګه یې پروژه په یـوې غـوره پـایلې رس تـه رسـولې ده .لـه پـایلې
وروسته ،ډ ر ښه وړاندیزونه هم اوي دي.

د پورتبیــو یــادو اــوو او دې تــه ورتــه نــورو ښــېګلو پــه درلودلــو رسه زه د

ښاغيل صالحي ا ر مثبت ارزوم ،که چېرې یې د ترفیـع نـور اړونـد رشطونـه
ب پړ کړي وي ،نو د څېړندوی له علمي رتبـې څخـه یـې د څېړنـوال علمـي
رتبـې تـه د لوړ ـدو وړانـدیزکوم ،پـه علمـي او اخاـ ژوندانـه کـې ورتــه د
څښنت تعالی له دربار څخه د نورو بریالیتوبونو هیله لرم.
په درنښت

څېړنپوه نرصالله نارص
د ژبو او ادبیاتو د مرکز د پښتو ژبې او ادبیاتو انستیتوت علمي غړی

ل
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د افغانستان د علومو اکاډمۍ د علمـي غـړي ښـاغيل څېړنـدوی محمـد
نبي صـالحي علمـي -څېړنیـزه پـروژه ،چـې د څېړنـوالۍ علمـي رتبـې تـه د
لوړاوي لپاره یې ((په پښتو ادبیاتو کې د رسیزې لیکلـو دود او ارزښـت)) تـر
رسلیک ندې لیکلې ،د ۲۱/۱۲/۱۹۳۱نې ې د  ۲۶/۲۹۲ګله رسمي لیـک
په وسیله ماته له علمي پلوه د ارزونې او نظر څرګبدونې لپاره رالېـږل اـوې

وه ،د پروژې د مبځپانګې لـه لوسـتبې وروسـته خپلـه ارزونـه او نظـر پـه دې
ډول څرګبدوم
رسیزه په عام ډول په یوه لیکبه یـا ویبـا کـې هاغـه مخکیبـۍ خـربې یـا
څرګبدونې دي چې د وروسته م البو د پوهېـدنې لـه پـاره لیکـل کېـږي یـا

ویــل کېــږي .هغــه بایــد داســې وي چــې د اصــيل م ــالبو د درک لپــاره د
لوستونکي یا اور دونکي ذهـپ چمتـو او اصـيل مـنت تـه د ورداخلېـدو رې
چارې برابرې کړي .یا رسیزه په یوه لیکبه کې د لوستونکي لپـاره د مو ـو
پېدندنــه ده ،نــو لیکــوال بایــد هــم خپــل حــدود وپېــدين او هــم د خپــل
لوستونکي.

تر کومه چې خربه پر یو کتاد د رسیزې لیکبې پورې اړه او تړاو لري ،په

دې برخه کې دوه ډوله رسیزې لیکبې دود دي
لومړی هغه رسیزه یا رسیزې چې د نورو له خـوا د لیکـوال پـر ا ـر لیکـل
اوې وي .په دغو لیکبو کې د رسیزې لیکوال د خپلې پوهې او استعداد په
اندازه هڅه کوي چې د لیکبې د مبځپانګې علمي او فبـي اړخونـه پـه پـوره
غور او د،ت وځېري او د ارزونې په ترڅ کې یې لوستونکو ته په ګوته کړي او

د ا ر د مؤلف یا ژباړن د علمي استعداد او زیارګالبې مباسبه ارزونـه ،یادونـه
او ستایبه وکړي او د خپلې پـوهې او ب ـیرت پـه رڼـا کـې پـه کتـاد کـې د

څېــړل اــوې یــا وړانــدې اــوې مو ــو او م ــالبو علمــي ،اديب -او هــوي
ښېګلې ،ارزښت او اهمیـت لوسـتونکي تـه وښـیي او د دې تـر څبـ

هڅـه

کوي چې د کتاد لـه لیکـوال او لوسـتونکو رسه د خواخـوو  ،همـدرد او

لور بې له مخې د ځیبو رضوري ټکیو ،مصاهیمو ،تو یحاتو او څرګبـدونو پـه
یادولو او ور زیـاتولو رسه د ا ـر د معبـوي اړه پـه ب ـپړولو او کـره کولـو کـې
ارزښتباکه ونډه تررسه کړي.
دوهمه ،هغه رسیزه ده چې په خپله د ا ر د لیکوال یا ژبـاړونکي لـه خـوا
لیکــل کېــږي .د ا ــر لیکــوال پــه خپلــه دغــه رسیــزه کــې معمــو ً د عمــومي
مو ــو پــر ارزښــت او اهمیــت خــربې کــوي او کــه ورتــه زمــه وبر ښــي ،د
مو و لبډه پېدندنه یا تاریخچه هم بیانوي .که یې له چا رسه د لیکبـې پـه
برخه کې څه م وره کړې وي او د هغې په پایله کې یې پـه لیکبـه کـې څـه
بدلون راوستی او یـا یـې خپلـې نیمګړتیـاوې پـوره او کـره کـړې وي ،د هغـو
یادونه کوي او دا هم پـه ګوتـه کـوي چـې معلومـات یـې څبګـه او لـه کومـو

رسچیبو څخه تر سه کړي دي.

لیکوال معمو ً د خپلې رسیزې په وروستۍ برخـه کـې لـه هغـو څخـه د
مببې څرګبدونه کوي چې دې لیکبې ته یې هڅولی ،م ـورې او رښـوونې
یې ورتـه کـړې ،معلومـايت رسچیبـې او اخځلیکونـه یـې ورښـوديل ،د ده پـر
کتاد

یې رسیزه یا تقریظ لیکلی ،یا یې نورې مـادي او معبـوي مرسـتې وررسه

کړې دي.
د یادونې وړ ده ،رسه له دې چـې رسیـزه لیکبـه اوه د لو ـدیځې نـړ
ځیبــو لیکوالــو پــه خپلــو لیکبــو کــې لــه پامــه غورځــولې او هغــه د ځــان او
لوستونکي د وخت ایع کېدنه بـويل او پرتـه لـه رسیـزې سـیده پـه اصـيل
ن
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مو و پیل کوي،خو زموو په ختیځه نړ کې ب پړ دود دی او تقریباً هـېن

معیاري لیکبه ،مقاله وي که کتاد ،بې له رسیزې نه وړاندې کېږي .زموو په

لیکوالۍ کې رسیزه د ا ر ډ ره مهمه برخه بلل کېږي او زیـاتره لوسـتونکي د
ا ر ارزښت او اهمیت پـه همـدې رسیـزه کـې ل ـوي .د رسیـزې د لیکبـې د
عمومي روح او د هغې مو و  ،چې ا ر پـرې لیکـل اـوی ،د مبځپـانګې او
معبا د هیبـدارې حیثیـت لـري ،لوسـتونکی د ا ـر لوسـتبې تـه هڅـوي او د
رښوونې یوه مهمه دنده تررسه کوي ،نو په رسیزه کې بایـد م الـب داسـې

ترتیب  .چـې د اصـيل مو ـو پېدنـدنې تـه ر پرانیـزي او څـومره چـې
لبډه ،خـو جـامع ،جذابـه او مبظمـه وي ،هـومره پـه کـې د هڅـونې ځـواک
پیاوړی وي او لوستونکی دې ته اړ باک چې ټول ا ر په غور ولويل.
په لیکوالۍ کې د رسیزې همدې ارزښت یا اهمیت ته په کتبه او پاملرنه

د افغانستان د علومو اکاډمۍ د پښتو څېړنـو نړیـوال مرکـز د یـوې علمـي –
فرهبګــي اړتیــا پــه توګــه د خپلــو څېړنیــزو چــارو پــه کــړنالره او پــالن کــې دا
مو ــو ورځــای کــړې او ((پــه پښــتو ادبیــاتو کــې د رسیــزې لیکلــو دود او
ارزښت)) تـررس لیـک نـدې د یـوې علمـي – څېړنیـزې پـروژې پـه توګـه د
ب ــپړولو لپــاره یــې څېړنــدوی محمــد نبــي صــالحي ګومــارلی و ،چــې د
څېړنوالۍ علمي رتبې ته د لوړاوي لپـاره دا مو ـو وڅېـړي .مو ـو هغـه
مهال د علومـو اکـاډمۍ د مرشـتابه پـالوي لـه خـوا تائیـد اـوې او نومـوړی
څېړونکی د ښاغيل څېړنپوه نعمـت اللـه انـدړ تـر رښـوونې نـدې د هغـې
ب پړولو ته ه په کار اوی ،چـې د ټـاکلیو مصرداتـو لـه مخـې یـې پـه دې
ندې څلورو څپرکو خپله علمي – څېړنیزه چاره ب پړه کړې ده

دغه څېړنیزه پروژه د څېړونکي په رسیزه ،چې پـه کـې د دې څېړنـې پـر

اړتیــا ،لبــډې پېدنــدنې،د مو ــو پــر اهمیــت ،مربمیــت ،د خپــل کــار پــه
ه

څرنګوايل او څېړندود بح ،کړی دی ،پیل کېـږي او بیـا پـه ترتیـب رسه پـه
لومړي
څپرکي کې د مو و االید(پس مبظر) تر رس لیک ندې هغـه آ ـار د

کره کتبې په ترڅ کې په مباسب تص یل رسه راپېدين ،چې په کې د رسیزې
لیکبې په اړه په لږ یا ډ ر تص یل رسه تیوریک بحثونـه او څرګبـدونې راغلـې
دي.
په دوهم څپرکي کې ،چې رسلیـک یـې (( پـه اديب ا ـر لیکلـو بانـدې د
رسیزې اړتیا)) دی ،لیکوال د رسیزې لغوي او اص الحي اديب پېدندنې ،له
ډ رو باوري او معتربو رسچیبو څخه په استصادې وړاندې کړې دي ،بیا یې د

مخکیبۍ خـربې ،یادښـت ،تقـریظ او تقـریض رسه د رسیـزې ورتـه والـی او
توپیرونــه پــه ګوتــه کــړي دي .د رسیــزې دوه ډولونــه (مبظــومې رسیــزې او
مبثورې رسیزې) یې په مباسب تص ـیل رسهپېدنـديل او څېـړيل دي او بیـا
یې تر یو ځانګړي رسلیک نـدې پـه نړیـوال ادد کـې د رسیـزې لیکلـو پـه

دود ،ارزښــت او اهمیــت بانــدې مص ــل څېړنیــز بحــ ،کــړی او ښــه پــوره
معلومات یې وړاندې کړي دي.
د در م څپرکي رسلیک (( د پښتو ادد په لرغوين او مبځبۍ دوره کې د
رسیزې لیکلو دود او ارزښت)) دی .څېړونکي په دې څپرکي کـې لـومړی د
پښتو ادد په لـومړنۍ یـا لرغـونې دوره کـې د رسیـزه لیکبـې پـه څرنګـوايل

بح ،کړی او پـه دې اديب دوره کـې د لـومړنۍ تر سـه اـوې رسیـزې چـې
سلیامن ماکو په خپل ا ر (( تذکرة ا ولیـاء)) لیکلـې ده ،د مـنت بېلګـه یـې
راوړې او د هغې په اړه یې زمې څرګبدونې کړې دي  .بیا یې د پښتو ادد
په مبځبۍ یا کالسیکه دوره کې د رسیزې لیکبې بهیر په زماين ترتیـب رسه
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بیان کړی او د مبثورو او مبظومو رسیزو ډ رې غوره بېلګـې یـې راوړې او پـه

اړه یې زمې څرګبدونې کړې دي.

وروستي یا څلورم څپرکي ته ((د پښتو په اوسبیو ادبیـاتو کـې د رسیـزې
لیکلو دود او ارزښت)) رسلیک ورکړل اوی دی.
څېړونکي په دې څپرکي کې په دې ندې څلورو پړاوونـو کـې د رسیـزه
لیکبې بهیر څېړلی دی

 د روښانتیا په پړاو کې د رسیزې لیکلو دود او ارزښت، د ویښتیا په پړاو کې د رسیزې لیکلو دود او ارزښت، د اوښتون په پړاو کې د رسیزې لیکلو دود او ارزښت، په نوي پړاو کې د رسیزې لیکلو دود او ارزښت.لیکوال د دې هر پړاو د رسیزه لیکبې بهیر تـه کـره کتبـه کـړې او د هـر

پړاو نومیايل رسیزه لیکونکي یې را پېدنديل او د هغو رسیزو غوره بېلګې یـې
له یو لړ تبرصو او څرګبدونو رسه وړاندې کړې دي.
په دې وروستي څپرکي پسې د پـروژې لیکـوال د ((پایلـه)) تـر رسلیـک
ندې د څېړنې د ټولو برخو د مبځپانګې نچوړ پـه م مـوعي توګـه پـه ډ ـر
لبډون رسه وړاندې کړی ،بیا یې ځیبې وړاندیزونه راوړي او د اخځلیکونو پـه

لیکلړ باندې علمي – څېړنیزه پروژه پای ته رسېدلې ده .

رسه له دې چې د څېړونکي په وړاندې د داسې یوې مو ـو د څېړنـې
چار پرته وه چې په پښتو ژبه او ادد کې څه چې په دري ژبه کې هم دنبه
په هېواد او بهر نړ کې کومه مبظمه ،سیستامتیکه او اکاډمیکه څېړنه ،نـه
وه اــوې او یــواځې پــه ځیبــو رسچیبــو کــې پــرې لبــډې ـمبي یــادونې،
څرګبدونې او تیوریک خواره واره بحثونه اوي وو .صالحي صـاحب لـه هغـو

څخــه پــه اســتصادې او د پښــتو ادد د تــاریخي بهیــر پــه ژورې او د،یقــې
ف

م العې دا ستونزمبه څېړنیزه چـار تـررسه کـړه.د ډ ـرو لرغونـو ،کالسـیکو او
معارصو چاپي آ ارو پاڼې یې د خپلې څېړنـې د ب ـپړولو پـه موخـه کتلـې او
پل لې دي ،د خپلو هلوځلو مثره او سته راوړنه یې د دې علمي ا ـر پـه بلـه
زموو ټولبې ته وړاندې کړې چې موو یې پر اړونده مو و لومړنۍ علمـي او

اکاډمیکه څېړنه بللی او.
په پای کې زه د نوموړي دغه علمي – څېړنیزه پروژه داسې ارزوم
 څېړونکی د مسایلو او مو وعاتو په څېړنه او سپړنه کې ه بری دی،استد لونه او څرګبدونې یې په علمي او مدلله توګه وړاندې کړې دي.

 -د مو وعاتو په څېړنـه کـې ،زیـاتره لـه تـاریخي ،تحلـیيل او ترشـیحي

میتودونو څخه کار اخيل او کله کله یې انتقادي میتود هم کارولی دی .
 د لیکبې ژبه یې روانه ،عامصهمه او له ګونګوايل خايل ده . له معتربو او باوري رسچیبو څخه په اسـتصاده یـې خپلـه څېړنـه ب ـپړهکړې او اخځلیکونه یې د لیکوالۍ او څېړنې له اصولو رسه سم لومړی په هر
څپرکي کې په خپل مباسب ځای او بیا په ټولیزه توګه د ا ر پـه پـای کـې د

څېړنې له مبل اویو اکاډمیکو اصولو او معیارونو له مخې معريف کړي دي.
 د مو و د څېړنې او مربمیت اړتیا یې محسوسه او د امکان تـر بریـدهیې څېړنیز حق پر ځای کړی دی.
پورتبیو یادونو ته په کتبه او پاملرنه ،زه دا څېړنیزه – علمـي پـروژه مثبتـه

ارزوم او لیکوال یې د څېړنـدوی لـه علمـي رتبـې څخـه د څېړنـوالۍ علمـي
رتبې ته د لوړاوي وړ ګلم.
په درنښت
څېړنوال سید محی الدیپ هاامي
د وري دوميه  ۱۹۳۲ملریز کال
م
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د پښتو څېړنـو د نړیـوال مرکـز د ۱۹۳۱\۱۲\۲۱نې ـې د  ۲۲\۲۹۲ګلـه
مکتــود پــه ځــواد کــې غــواړم څرګبــده کــړم چــې مــا د ښــاغيل څېړنــدوی
محمدنبي صالحي ( په پښتو ادبیاتو کـې د رسیـزې لیکلـو دود او ارزښـت)
نومی ا ر ،رس تر پایه وکوت .نوموړي په خپل دغه علمي ـ څېړنیـز ا ـر کـې،
له حده زیات زیار ایستلی او د مو و حق یې په ډ ـره ښـه توګـه ادا کـړی

دی.
د دغــه ا ــر ارزښــت پــه دې کــې نغښــتی دی ،چــې تــر اوســه پــورې پــه
سیستامتیکه او جـامع بلـه ،پـه دې اړه هـر اړخیـزه څېړنـه نـه وه اـوې .پـه
داسې حال کې چې رسیزه د کتاد ډ ره مهمـه او اسـاک برخـه ده ،د ا ـر

لوستلو ته د لوستونکو تلوسه زیاتوي ،د کتاد محتویات لبډ ور پېـدين او پـه
پایله کې د رښوونې دنده تـر رسه کـوي .یـا پـه بلـه ویبـا ،رسیـزه د اصـيل
مو و یا بح ،لپاره د متهید او مدخل حیثیت لري چې د اصـيل مو ـو
څېړنې ته یو فکري انتقايل حرکت هم بلل اوی دی.
له دې امله ،په اديب ا ر باندې د رسیـزې لیکـل ګلـې ښـېګلې او ګ ـې

لري ،ښایي د رسیزې لیکبې د همدغو ښېګلو د اغېز پایله وي چې ښـاغلی
څېړندوی محمدنبي صالحي یـې دې تـه را بللـی دی ،چـې دغـې علمـي ـ
څېړنیزې مو و ته ه ورکړي او هر راز کړاوونه پـه ځـان ومبـي ،چـې لـه
نېکه مرغه نوموړي هم ،په خپل دغه زیار او زحمت رسه ،د پښـتو رسیـزو پـه
معیاري کولو کې اغېزمپ او ګ ور ګام پورته کړی دی او دغه مو ـو یـې ،د
یوه په زړه پورې ا ر تر بریده پورې پاللې ،اصـول او پرنسـیپونه یـې پـه ډ ـره

کره توګه ټاکيل دي.

دغه څېړنیز ا ر ،د لیکوال په رسیـزه چـې پـه کـې یـې ددې څېړنـې پـر
اړتیا ،لبډې پېدندنې ،د مو و په اهمیت ،مربمیت او څېړندود بحـ ،کـړی
دی ،پیل کېږي او بیـا پـه ترتیـب رسه ،پـه لـومړي څپرکـي کـې ،د مو ـو

االید تر رس لیک ندې هغه آ ار د کره کتبې په ترڅ کې را پېدين چـې پـه
کې د رسیزې په اړه لږ و ډ رې څرګبدونې راغلې دي.
دوهم څپرکی په اديب ا ر باندې د رسیزې اړتیا تـه ځـانګړی اـوی دی.
دا څپرکی څلور برخې لري ،چې په ترڅ کې یې د رسیزې د پېدندنې ،اړتیا،
اهمیت ،جوړښت او په دې ډول د رسیـزې لیکـوال پـه وړانـدې د سـتونزو د

هواري پر رو چارو باندې مدلل او مص ل بح ،راغلی دی.

رسبېره پر دې ،د ( مخکیبۍ خربې ،یادښت ،تقـریظ اوتقـریض) رسه ،د
رسیزې په توپیرونو او نږد وايل باندې په زړه پورې تص یيل څېړنه اوې ده.
بیا په ترتیب رسه تر د بېالبېلو رسلیکونو ندې د مبظومو او مبثورو رسیـزو د
ښودنې په ترڅ کې ،ډ رې ښکلې او په زړه پورې بېلګـې هـم وړانـدې اـوې

دي.

د همــدې څپرکــي پــه پــای کــې ،پــه نړیوالــه کچــه د رسیــزې لیکلــو د
څرنګوايل بهیر ،د موجوده اخځلیکونو په رڼـا کـې پـه مب قـي توګـه څېـړل
اوی دی.
په در م څپرکي کې ( د پښتو په لرغونې او مبځبۍ دوره کـې د رسیـزې

لیکلو دود او ارزښت) تر رسلیک ندې ،لومړی د پښـتو ادبیـاتو پـه لرغـونې
دوره او بیا په مبځبۍ دوره کې د رسیزې د رامبځته کېـدلو تـاریخي اـالید
بیان اوی او بیا په دې اديب دورو کې د رسیزه لیکبـې هـوي ،تخبیکـي او
فبي ارزښت ښودنې په خوا کې ،په زړه پورې بېلګې هم ښودل اوې دي.
ر
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څلورم څپرکی د پښـتو پـه اوسـبیو ادبیـاتو کـې د رسیـزې لیکلـو دود او

ارزښت ته ځانګړی اـوی او پـه څلـورو پړاوونـو کـې ،د رسیـزې پـه مو ـو
باندې رڼا اچول اوې ده ،چې د هغو رسلیکونه دا دي

الف ـ د روښانتیا پړاو د ـ د ویښـتیا پـړاو ج ـ د اوښـتون پـړاو او د ـ نـوی
پړاو .لیکوال ،تر نوموړو رسلیکونو ندې ،په دغو پړاوونو کې د رسیزې لیکلو
دود او ارزښــت ،پــه سیســتامتیکه توګــه تحلیــل او تو ــیح کــړی دی او پــه
بېالبېلو برخو کې یې ،ژوره انتقـادي کتبـه هـم کـړې ده ،چـې د نومـوړي د

همې بۍ م العې او علمي صالحیت څرګبدویي کوي .د لیکوال په نظر ،د
اديب آ ارو په پبځونه کې ،د نورو پېښې کول او په پ و سکګود هغـو پیـروي،
د رسیزې لیکونکي له خوا د هغوی ستایبه ،له کرغېړنتیا او ابتذال پرته ،بـل
څه کېدی .؟!

وروســته پایلــه ،وړاندیزونــه او اخځلیکونــه هــم راغــيل دي .پــه پــورتبۍ

یادونې رسبېـره ،دغـه ا ـر نـورې ځانګړتیـاوې هـم لـري .د لیکبـې ژبـه یـې
معیاري او د لیک نخښو مراعات په مباسبه توګه اوی دی .په څېړنه کې له
معتربو اخځلیکونو څخه ګ ه پورته اوې او د اخځ ښودنه یـې ،پـه علمـي او
اکاډمیکو اصولو برابره ده.

د مو و د څېړنې اهمیت او اړتیا یې محسوسـه او هغـه یـې پـه علمـي

د یلو باندې روښانه کړې ده ،نو ځکه یې ،د پښتو څېړنو نړیوال مرکز تـه ،د
چاپ سپارښتبه هم کوم.
په پای کې ،زه د دې علمي ـ څېړنیز ا ر ،پېدندل اوي لیکـوال ښـاغيل
څېړندویمحمد نبي صالحي ته ،په بریمبه توګه ،د هغـه د ب ـپړولو مبـارکي

وایم او د څېړنوال علمي رتبې ته یې د ترفیع وړ او حقدار بو  .په راتلـونکي
ش

کې ،د دغسې علمي ـ څېړنیزو آ ارو په لیکلو کې ورته د زیاتو بریاوو هیلـه
کوم.
په درناوي

څېړنوال عبدال کور ،یومي
د پښتو څېړنو د نړیوال مرکز علمي غړی
او د څېړنو د انستیتوت آمر

ت

رسیزه
د رسیــزې ټکــی ،د عــريب ژبــې د مقــدمې لــه لصــظ نــه اخیســتل اــوی
دی ،په پښتو ژبه او ادد کې یې معادله کلمه رسیزه ده.
رسیــزه ،د ا ــر لیکلــو د انګېــزې ،ډول ،هــدفونو ،څېړنــدود او نتی ــې

پـــه اړه ،د رسیـــزې لیکـــونکي لـــومړنۍ لیکبـــه ده چـــې د کتـــاد لـــه
ب ــپړ دو نــه وروســته لیکلــه کېــږي ،مګــر د ا ــر پــه رسکــې را وړل کېــږي.
لـــه دې املـــه ،رسیـــزه د کتـــاد دریڅـــه ،دروازه یـــا نبوتـــوځی او هیبـــداره
بلل اوې ده.
رسیزه د یوه لیکوال ،ااعر او ادیب د ،لم نښه ده .هره رسیزه پیل ،مـبځ
او پای لري او باید درې واړه برخې ،یوه له بلې رسه ژورې اړیکې او مب قـي

ارتبا ولري.

پــه پښــتو اديب آ ــارو بانــدې د رسیــزو لیکلــو دود او ارزښــت مو ــو
ډ ـــره مهمـــه او ارزښـــتباکه ده او د کتـــاد پېدنـــدنې تیـــوري د پرنســـیپونو
او اصــولو د رو چــارو او پــر کتــابونو د رسیــزو او تـــبرصو لیکلــو ،ارزولــو،
کــره کولــو او ب ــپړولو پــه برخــه کــې ،ښــه وړ مرســته کــولی  ..بــې لــه

اــکه ،رسیــزې پــه پښــتو ژبــه ،پــه بېالبېلــو او مختلصــو زمــانو کــې ،د پښــتبو
اــاعرانو ،ادیبــانو او لیکوا نــو د لیکبــې او لیکــوالۍ وــونې دي چــې د
اديب جوړښــت او معبــوي ارزښــت څېړنــه ،ارزونــه او تـــرشیح کــول یــې،
پـــه ټـــاکيل وخـــت او زمـــان کـــې ،ډ ـــر زیـــات اديب ،علمـــي او تـــاریخي
اهمیــت لــري .د پښــتو د اديب آ ــارو لوســتونکو ،لــه ډ ــر پخــوا نــه لــه

رسیــزو رسه رسوکــار درلــود .رسیــزه پــه پښــتو کــې اوود تــارین لــري او د
وخت په تېر دو رسه زیاتې اوې هم دي.
د دې مو و په برخه کې ،تر اوسه پـورې ،زمووپـه افغـاين څېړنـو کـې،

ډ رې لږې خـورې ورې یـادونې ،لیکبـې او یـوه نیمـه مقالـه اـته ،مګـر پـه
مبظمه او سیسـتامتیکه توګـه ،هېچـا کومـه څېړنـه ،نـه ده کـړې .پـه پښـتو
څېړنوکې ،ځانته او خپلواک ا ر ،هېچـا نـه دی لیکلـی .ان پـه دري ادبیـاتو
کې هم ،د دغه ډول یوې څېړنیزې علمي پروژې درک نه لرو .پـه پښـتو ژبـه
کې ،د رسیزو په اړه دومره لږ تیوریک بح ،اوی دی چـې کېـدی  ،.پـر

هېن یـې واـمېرو .زمـوو پـه ژبـه کـې د رسیـزې پـه اړه ځـانګړي رښـودي
کتابونه ،بېخي نه دي لیکل اوي ،يو امېر لبډکۍ خربې او څرکونه لیـدل
اوي دي.
مــا (پــه پښــتو ادبیــاتو کــې د رسیــزې لیکلــو دود او ارزښــت) مو ــو
څېړنــه ،لــه تـــاریخي او تـــرشیحي رو چـــارو او میتودونــو نـــه پــه ګ ـــې

اخیســتو رسه ،د زمــاين ترتیــب پــه پــام کــې نیولــو رسه تــر رسه کــړې ده.
پــه اديب آ ــارو د رسیــزو م العــه ،پــه اصــل کــې ،د اــعري او ن ـ ي هــو
پــه بــاد د لومړنیــو ارزونــو څېړنــه ده چــې لــه هــو پرتــه ،لــه ټــولبیز او
تـــاریخي پلـــوه هـــم ،د رسیـــزې لیکـــونکي ،اـــاعر او ادیـــب د اديب او
علمــي کــار څېړنــه ،لــه بېالبېلــو میتودونــو نــه پــه اســتصادې رسه ،یــوه

ګ ـــوره مســـأله ده او د ډ ـــرې پـــاملرنې او م ـــالعې وړ مو ـــو ده .مـــوو
کــولی اــو ،د دوی پــه لیکبــو او کــړو وړو کــې پــه ډ ــره روښــانه توګــه د
دوی د تـــر رسه اـــوي اديب کـــار غربګـــون ول ـــوو او د رسیـــزو د تـــاریخي
ارزښــت پــه څب ـ

کــې ،د هغــو هــوي ،تخبیکــي او فبــي ارزښــت روښــانه

کـــړو او د رسیـــزو څرنګـــوالی (کیصیـــت) او څـــومره والـــی( کمیـــت) ،د
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ادبپــوهبې لــه پلــوه هــم وڅېــړو .معی ـاري او فرمای ــيش رسیــزې رسه بېلــې

کــړو ،کلی ــه یــي او هغــه رسیــزې چــې خــواري پــه کــې ا ـوې وي ،هغــه
پـــه نښـــه کـــړو ،علمـــي او غیـــر علمـــي رسیـــزې رسه جـــال کـــړو .اصـــيل
مو ــو تــه پــه پــاملرنې رسه ،کــوم آ ــار چــې پــه دې برخــه کــې زمــا ه
تــه راغــيل ،هغــه مــې کــتيل دي .د کرونولوژیــک ترتیــب پــه پــام کــې نیولــو
رسه مـــې ،د پښـــتو ادبیـــاتو پـــه بېالبېلـــو دورو کـــې ،پـــر اديب او اـــعري

آ ــارو د رسیــزو نخښــې ،بېلګــې او څرنګــوالی ،د څېړنــوالۍ د تیــزه پــه
کالب کې لیکلی دی.
پــه دغــه ا ــر کــې ،دازیــار ایســتل اــوی دی چــې د څېړنــې پــه پایلــه
کــې ،د ژبــې او ادد درنــو لوســتونکو او ،ــدرمبو میبــه والــو تــه ،یــو هــر
اړخیــز علمــي ا ــر وړانــدې  ..دا کتــاد پــه دې برخــه او پــه خپــل ډول

کې لومړنی ا ر دی.

دا چــې ،رسیــزې د وخــت پــه تېر ــدو رسه ،پــه پښــتواديب آ ــارو کــې
ډ ــرې لیکــل اــوې او یــو ب ــپړتیایي او صــعودي ســیر( ر او لــوری) یــې
وهلـــی دی .نوکېـــدی  .د دې علمـــي او څېړنیـــزې پـــروژې پـــه لیکلـــو
رسه ،د رسیـــزې لـــور تـــه د اـــاعرانو ،لیکوا نـــو او ادیبـــانو پاملرنـــه هـــم

زیاتــه  ..پــه راتلــونکې کــې ،پــر اديب آ ــارو بانــدې ،د کتــاد پېدنــدنې
لــه مبــل اــویو معیــارونو رسه ســم ،رسیــزې ولیکلــی  ..د رسیــزو لیکلــو
پــه وخــت کــې ،د مســلک خیــال وســاتل  ،.لــه نــا اړونــدو او حااــیوي

خــربو او بــې ځایــه تــرشیحاتو نــه ،لکــه پــه یــوه ا ــر لیکبــه کــې د ځــان پــه
اړه خــربې کولــو او بــې ځایــه او مبالغــه آمیــزه ســتایبو نــه پرهیــز او ډډه

و،.ځکـــه چـــې داپـــه رسیـــزو کـــې یـــو لـــوی عیـــب دی .رسیـــزې نـــپ
ســبا،په علمــي او اديب آ ــارو بانــدې ،د زیــات غــور او د،ــت ،سپارښــت،
3

تاییــد ،ارزونــې ،مبــل کېـــدو او ت ــدیق پــه خـــاطر هــم ،ډ ــرې لیکـــل
کېــږي ،ځکــه مــو دا نیــت کــړی دی چــې لــه تــاریخي پلــوه ،د پښــتو پــر
اديب آ ــــارو بانــــدې ،د رسیــــزې لیکلــــو دود او ارزښــــت وڅېــــړو او لــــه

تـــاریخي او تــــرشیحي میتودونـــو او رو چـــارو نـــه پـــه ګ ـــې اخیســـتبې
رسه ،خپلــه دغــه څېړنــه ب ــپړه کــړو .لــه بلــه پلــوه ،پــه دغــه ا ــر کــې د
رسیــزې پــه رو چــارو او د ا ــر لوســتلو تــه د لوســتونکو پــه هڅــونې او
ت ــویق بانــدې هــم ،علمــي بحــ ،اــوی دی .مــوو پــوره بــاور لــرو چــې دا
کتــاد بــه پــه راتلــونکې کــې د یــوې علمــي رسچیبــې ،مببــع اومأخــذ

حیثیت ولري.

پــه اصــل کــې ،زمــوو د دغــې علمــي ـ څېړنیــزې پــروژې یــوه لویــه
برخــه ،تیــوریکي بلــه لــري او پــه هغــې کــې ،د اديب ا ــر د رسیــزې او لــه
هغـــې رسه د اړونـــدو مو ـــوعګانو پـــه اړه ،تیـــوریکي او څېړنیـــزې خـــربې
اــوې دي .بلــه لویــه برخــه یــې عمــيل بلــه لــري او هغــه ،پــه پښــتو اديب
آ ــارو کــې ،د رسیــزو لیکلــو تــه ځــانګړې اــوې ده .لــه دې املــه ،پــه دغــه
ا ــر کــې ،پــه بېالبېلــو طریقــو او میتودونــو رسه ،ټــولې هغــه رې چــارې او
وســایل چــې د دې مو ــو د څېړنــې پــه برخــه کــې رضوري وو ،هغــه پــه
ب ـــپړه توګـــه ،ټـــول د کـــار پـــه دوران کـــې کـــارول اـــوي ،لـــه هغـــو نـــه
اســتصاده اــوې او پــه بېالبېلــو حــالتونو او پړاوونــو کــې د رسیــزې پــه اړه
ټـــول تکبیکـــي او علمـــي رواـــونه او د هغـــو ډولونـــه ،تـــر هـــر اړخیـــزې

څېړنې او ګرو ږنې ندې نیول اوي دي.
دا ا ر په څلورو څپرکو کـې چمتـو اـوی او د زیـاتو وونـو او مثـالونو پـه
وړاندې کولـو رسه ،د رسیـزې مبـل اـوی تعریـف ،مصهـوم او نـورې اړونـدې
مسهلې ،په اسانه او ساده ژبه باندې بیان اوې دي.
4

رسيزه

پــه لــومړي څپرکــي یعبــې اــالید (پــس مبظــر) کــې ،د مو ــو اړونــد

ســوابق م العــه اــوي ،ت زیــه او تحلیــل اــوي او لوســتونکي تــه د پښــتو
رسیــزې لیکبــې د دود او ارزښــت پېدنــدنې پــه اړه ،یــو عمــومي ت ــویر
ورکــړل اــوی دی .پــر هغــو آ ــارو بانــدې علمــي او نــاپېیلې تـــبرصې او
خــربې اتــرې اــوې دي چــې د یــادې اــوې مو ــو پــه اړه ،یــو څــه
معلومــات لیــدل اــوي دي .پــه دغــه څپرکــي کــې ،پــه دې خــربه بانــدې
تاکیـــد اـــوی دی چـــې رسیـــزه خپلـــواک اديب ژانـــر نـــه دی او رسمقالـــه
لیکبه ،په نوي ژورنالیزم کې یو بېل روش ،څانګه او مسلک دی .
په دويم څپرکي کې ،په اديب ا ر باندې د رسیزې لیکلو اړتیا ښودل
اوې ده .دا څپرکی څلور برخې لري په (الف) برخه کې ،د رسیزې په
پېدندنه او رضورت باندې ،څېړنه اوې ده .د رسیزې جامع او مبل اوی

تعریف وړاندې اوی او په اديب ا رکې د هغې د راوړلو اړتیا ترشیح اوې

ده .د رسیزه لیکونکي په وړاندې د ستونزو د هواري رې چارې بیان اوې
او د رسیزې په جوړښت ،ټول بهیر او موخو باندې ،په تص یل رسه هراړخیز
بح ،اوی دی.
پــه (د) برخــه کــې ،د مخکیبــۍ خــربې ،یادښــت ،تقــریظ ،تقــریض او

رسیـــزې و ـــاحت ،ارزونـــه او وځانګړتیـــاوې بیـــان اـــوې دي .د دوی تـــر
مـــبځ توپیرونـــه او نږد ـــوالی روښـــانه اـــوی دی .پـــه (ج) برخـــه کـــې ،د
رسیــزې ډولونــه بیــان اــوي او د مبظومــو اومبثــورو رسیــزو پــه اړه ،اړیــپ
بحـــ ،اـــوی دی .پـــه دې برخـــه کـــې پـــه نړیـــوال ادد کـــې ،د رسیـــزې
لیکلو دود او ارزښت هم په ګوته اوی دی.

در ـیم څپــرك ـی چــې د پښــتو ادد پــه لرغــونې او مبځبــۍ دوره کــې،

د رسیــزې لیکلــو دود او ارزښــت نــومېږي ،دوې برخــې لــري پــه (الــف)
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برخـــه کـــې د پښـــتوادد پـــه لرغـــونې دوره کـــې د رسیـــزې لیکلـــو دود او
ارزښــت بیــان اــوی دی .پــه (د) برخــه کــې د پښــتو ادد پــه مبځبــۍ
دوره کې د رسیزې لیکلو دود او ارزښت ښودل اوی دی.

په ډ ره لبډه او ځغلبده توګه ،د دواړو اديب دورو ،زماين واټپ او اديب

ځانګړتیاوې بیان اوې دي .د پښتو ادد په لرغونې او مبځبۍ دورو کې ،د
پښتو رسیزو وونې ترشیح اوې دي .رسیزه ،د پښتو ادد په لرغونې دوره
کې ه ته راغلې .کله چې د پښتو په مبځبۍ دوره کې د پښتبو لیکوالو د
پوهې او پېدندګلوي ساحه پراخه اوې ،رسیزې هم ډ رې او ښایسته اوې

دي.

څلــورم څپرکــې څلــور برخــې او پړاوونــه لــري ،پــه هــر پــړاو کــې ،د تــازه
م ــالبو پــه مونــدلو او وړانــدې کولــو پســې هڅــه اــوې ده .پــه دې توګــه
د پښــتو پــه اوســبیو ادبیــاتو کــې د رسیــزې لیکلــو دود او ارزښــت ،پــه
څلــورو اړونــدو ،مګــر بېالبېلــو پړاوونــو کــې ت ــرشیح اــوی دی .د پښــتو د
اوســـبۍ دورې دغـــه و ـــ

(د پښـــتو ادبیـــاتو تـــارین) د معـــارصې دورې

لیکــوال پــر ببســټ اــوی دی .د هــر یــوه پــړاو زمــاين واټــپ ښــودل اــوی
او د هر پړاو اديب ځانګړتیاوې هم بیان اوې دي.
په (الف) برخه کې د روښانتیا په پړاو کې د رسیزې لیکلو دود او ارزښت
بیان اوی .په (د)برخه کې د ویښتیا په پړاو کـې ،د رسیـزې لیکلـو دود او

ارزښت ترشیح اوی دی.

پــه (ج) برخــه کــې د اوښــتون پــه پــړاو کــې د رسیــزې لیکلــو دود او
ارزښــت بانــدې رڼــا اچــول اــوې ده .پــه دې برخــه کــې پــه نــوي پــړاو کــې
د رسیــزې لیکلــو دود او ارزښــت پــه ډاګــه اــوی دی .د ا ــر پــه پــای کــې،
پایلــه راوړل اــوې ،لــه هغــې وروســته ،وړانــدیزونو تــه ځــای ور کــړ اــوی
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دی او د کتــاد پــه وروســتۍ برخــه کــې ،رسچیبــې (مأخذونــه) ښــودل
اــوي .پــه دې ا ــر کــې هڅــه اــوې ده چــې د مبــل اــویو علمــي اصــولو
او پرنســیپونو پــه پــام کــې نیولــو رسه ســم ،څېړنــه او تحقیــق تــر رسه ..
پــه دغــه ا ــر کــې د معیــاري رسیــزې د لیکلــو طریقــه ،تکبیــک ،فــپ او
رې چــارې ښــودل اــوې او د هغــې ب ــپړ جوړښــت بیــان اــوی دی .د
رسیــزې لیکلــو لپــاره ،د لیکــوال پــه انګېــزه بانــدې خــربې اــوې دي .پــه
اديب ا ــر بانــدې د رسیــزې لیکلــو وخــت ،د ښــې رسیــزې ځانګړتیــاوې،

د ځیبــو رسیــزو عیبونــه او د رسیــزې لیکلــو پــه وخــت کــې ،د لیکــوال پــه
ربړو او ستونزو باندې هر اړخیزې خربې او علمي بح ،اوی دی.
په پـای کـې لـه ،ـدرمپ رښـود اسـتاد څېړنپـوه نعمـت اللـه انـدړ نـه د
زړه له کـومې مببـه کـوم چـې د دې ا ـر د لیکلـو پـه برخـه کـې يـې خپلـې
علمــي رښــوونې لــه مــا څخــه نــه دي ســپمولې .د پښــتو ادد هڅانــدو

لیکوالــو محــکم څېړنپــوه نـــرصالله نــارص ،درانــه څېړنــوال ســید محــی
الــدیپ هااــمي او عــزمتپ څېړنــوال عبدال ــکور ،یــومي تــه هــم ،د زړه
لـــه اخالصـــه کـــورودانی وایـــم ،د دوی د علمـــي پېرزویبـــو ،سپارښـــتبو او
مرســتو ،ــدرکوم .خــدای پــاک (ج) دې وکــړي چــې دغــه کتــاد د پښــتو
رسیــزو پــه معیــاري کولــو ،اغېــزمپ کولــو او ښایســته کولــو کــې ګ ــور ابــت

 .او ځــوان څېړونکــي ،د رسیــزو د مبــابعو او د کتــابونو د حوااــیو پــه
برخو کې خپلې څېړنې ژورې او پراخې کړي.
په درناوي
څېړندوی محمدنبي صالحي
کابل ـ د علومو اکاډمي
۱۹۳۱\۱۱\۱هـ .ل.
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