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د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو ، کتاب )شعرپوهنه( چې ستاسې السونه ښکلويدغه 

 پوهنځي پښتو دوکتورا د دویمې دورې سکالرانو ته د بحثونو په موخه لیکل شوی دی. 
یس دوکتور محمد اسلم نسیمي ما ته دا ئلینو په تېره د ادبیاتو پوهنځي ر ؤ د دوکتورا مس

دویمه دوره کې د شعرپوهنې مضمون تدریس کړم. ما ته دنده وسپارله چې د دوکتورا په 
ډېره ګرانه وه او ده ته مې هم وویل چې زه د دې جوګه نه یم چې په دومره لوړه کچه 

خو نسیمي را ته وویل؛ ستا په باب ما په ماسټرۍ او لېسانس کې څېړنه کړې ، تدریس وکړم
یو رايض کېدل دي او یو زما خپله  او ستا له درسونو نه شاګردان رايض دي. ما ور ته وویل؛

پوهه ده. زه دومره پوهه نه لرم چې د دوکتورا له محصلینو رسه یې رشیکه کړم. نسیمي 
لکه څنګه چې دې نورو برخو ، وویل؛ دا به یو کار يش او ته به د شعرپوهنې په برخه کې

یو کتاب نو ، کې کار کړی او په دې برخه کې دې هم څه ناڅه خورې ورې مقالې لیکيل
 به برابر کړې او دا به د راتلونکې لپاره کار اسانه کړي. 

توکل پر خدای. دا را ته ډېره ګرانه او ستونزمنه وه چې ، له نسیمي رسه مې هوکړه وکړه
د دوکتورا په ټولګي کې ودرېږم او د ښوونکي په توګه دنده تررسه کړم. د دوکتورا په دې 

ره د معتربو پوهنتونونو وتيل لوړرتبه استادان او د دوره کې داسې کسان وو چې هغه زیات
کله ، نو دوی ته درس ورکول ستونزمنه خربه وه، څېړنې او تحقیق د ډګر لوی لیکوال وو

نو له سکالرانو رسه مې خپله ستونزه رشیکه کړه. سکاالرانو زما اندېښنه ، چې ټولګي ته الړم
اصال دکتورا ، حثونه ويش. بحثونه ګټور ديبې ځایه وبلله او ویې ویل: دا ښه دی چې دلته ب

 همداسې وي چې یو له بله رسه په ګروپي بڼه پکې نظرونه رشیک يش.
خربه د شعر د نامه له )شني( نه را پیل شوه. بحثونه ورو ورو ، بحثونه رشوع شول

خوندور په دې وو چې یوې بېلې دنیا ته داخل شوو او ، تودېدل او ګرمېدل. خوندور وو
د بحثونو دنیا وه او د نظرونو دنیا ، د رنګینیو دنیا وه، د ژوند دنیا وه، یا د شعر دنیا وههغه دن

د دې دنیا ، د مینې او برشیت دنیا وه، نزاکت او مهربانۍ ډکه دنیا وه، وه. یوه ښکلې له لطف
خربې هېرې کړې؛ پخوانۍ لیکنې  ېرنګارنګي او ښکال دومره زیاته وه چې له ما یې نور 

واخیستې او هغه مې له نظره تېرې کړې او ور رسه د شعر په باب چې کومه لیکنه مې را 
هغه مې هم لوسته. له ځان رسه مې بحثونه یادښت کول. کله به چې ټولګي ، مخې ته را تله

نو یو څه به را رسه وو چې له سکالرانو رسه پرې بحث وکړم. موضوع به مې را منځته ، ته تلم
 د دوی غږېدا او بحثونو د خوند او رنګ دینا را منځته کړه.، و غږېدلسکالران به پرې ، کړه



 ب 

په زړه پورې والی یې همدا ، دا بحثونه ډېر په زړه پورې وو؛ د بحث چرګۍ توده شوه
د شعر رنګینې دنیا ته ، بیا را باندې شاعري را وورېده، و چې زه بیا د شعر په دنیا ور ګډ شوم

، باندې کله نا کله منظومه جمله را ورېده بهیر کې به هم رامې مخه شوه. د دغو بحثونو په 
خو ستونزمن او له کړاوه ډک هم وو؛ هغه دا و ، هغه به مې هم لیکله. بحثونه ډېر خواږه وو

چې دغه بحثونه زیاتره په ارواپوهنې پورې مربوط وو. ارواپوهنې کې هم زما مطالعه 
داسې سکالران هم وو  دې ټولګي کې په، خو بس هغه خپل تاثر مې ویلې، کمزورې وه

څه ناڅه مطالعه  چې هغوی له ارواپوهنې رسه بلد وو. د ارواپوهنې په برخه کې مې هم
 وکړه.

خپله یو رواين اغېز دی. شعر د ه د شعر د کیفیت سپړنه رواين بحثونه دي. شعر پ
عر ظاهري او انسان ښکالییز ذوق را پاروي یا د ښکالییز ذوق اوډنه ده. په شعر کې د شا

باطني حواس شامل دي؛ له طبیعته رنګیني اخيل او بېرته یې د خپلو ذهني او نفيس کیفیتونو 
رسه ملګرې کوي او په یوه نوې بڼه یې ټولنې ته وړاندې کوي؛ دغه بڼه شعریت او تخییل 

 دی. 
خیال څه شی دی؟ تصور څه شی دی؟ صور څه ، داسې بحثونه ډېر مخې ته راغلل

، احساس، تفکیر، تفکر، فکر، ل څه شی دی؟ تخییل څه شی دی؟ تصویرشی دی؟ تخی
عاطفه؛ دا او دې ته ور ته نور توکي چې زیاتره د شعر ښکالییز او کیفي توکي وو. دا به مې 
هر وخت په مغزو کې ښکته پورته کول. اړول را اړول مې او له ځانه رسه به پرې بوخت وم. 

پر دې پوه شوم چې د ښکال او کیفیت ، هم نه پرېښودم پورې دا وه چې دغو بحثونو په زړه
په دنیا کې مې اړويل دي. تر بل هر کار او خربې په دې دنیا کې پاتې کېدل را ته ارزښمن 

 شول.  ښکاره
، پاراډوکس، اسطوره، کنایه، مجاز، سېمبول، استعاره، تشبېهد شعر کیفیت د دې توکو )

له شعر رسه بلد ، دا برخې هم په زړه پورې وې، و..( په اوډون کې نغښتی .حسن تعلیل او
د اسطورو یوه بېله دنیا وه او د اسطورو په دنیا کې ادبیات ، اسطورې مې ولوستې، شوم

 مطالعه کېږي. 
دغو مسایلو باندې بحثونه کېدل او زما معلومات او مطالعه یې نوره هم  رټولګي کې پ

خو په ، زې په کتابچه کې یادښت کړي ووپخوله. دغه بحثونه مې ځان رسه یوازې او یوا
منظمه توګه مې لیکيل نه وو. په ځینو نورو اثارو کې چې هغه د نظم او انځورونو په باب 

هغه بحثونه ډېر ابتدایي وو او پر ، په هغو کې مې څه بحثونه هم کړي وو، لیکل شوي وو
 کار ده.ه هغو بحثونو یوه کره کتنه پ
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داسې زمانه راغله چې یوه واړه ویروس ، ې را واړولېنو د خپلو یادښتونو پاڼې م
ځینې ور ته ، ګوټ ناستی شو، ټول یې په کور کېنولو، )کرونا( چې په سرتګو نه ښکارېده

 زه ور ته ګوټ ناستی وایم. ، کرنتین وایي
ښه منظمه مطالعه مې ، کتابونه مې ځانته پنډ کړل، ما ځان د ادب په دنیا کې څېله کړ

د ، ګوټ ناستي کې مې یوازینی مرصوفیت بیا د ادب دنیا ته مخه کول وو رشوع کړه. په
که نه یم؟ ، له خلکو لرې یم، په دې نه پوهېدم چې چېرته یم، ادب په رنګینیو کې ګرځېدم

رنګارنګۍ کې وم؛ د رنګونو ، ترکیبونو کې وم، کلمو کې وم، لفظونو کې وم، خلکو کې وم
یا کې وم چې ځان مې یوازې نه محسوساوه. ډېر یوې داسې دن، په خوږه دنیا کې وم

اوس ، تېر ژوند و، تصویرونه وو، را رسه غږېدل، خواږه یاران را رسه وو، ملګري را رسه وو
ډول ، رنګونه وو، مجلسونه وو، د تېر ژوند خواږه وو، د راتلونکې په باب فکر و، ژوند و

رصوفیت له مخې مې ډول خربې وې؛ زما ذهن یې ډېر مرصوف وساته او د هغه م
 ه. دا کتاب زما د ګوټ ناستي د مهال یوه السته راوړنه ده.لولیک« شعرپوهنه»

هم ترې خايل نه ده؛ زه « شعرپوهنه»دا کتاب ، هر کتاب کمزورۍ او نیمګړتیاوې لري
د بحث یوه چرګۍ وګرځي او دغه  ترمنځهیله من یم چې دا کتاب د ادیبانو او لیکوالو 

د بحثونو په پای ، بیا دغه بحثونه را ټول کړي، ظرونو ال قوي او غښتيل کړيبحثونه په خپلو ن
یوازې او یوازې تر دې کتابه خپل فکر منحرص نه  کې موږ یوې ښې پایلې ته رسېدلی شو.

بلکې د دغې موضوع د ال سپیناوي او مطالعې په برخه کې خپل نظرونه را رسه په ، کړي
دې کار رسه به موږ په را تلونکې کې د ادبیاتو او په  په، شفاهي او لیکنۍ بڼه رشیک کړي

تېره د شعرپوهنې په برخه کې د ډېرو معتربو کتابونو خاوندان شوو. هیله من یم چې د خپلو 
 .کره کتنو او فکر نه مې بې برخې نه کړئ، نظرونو

 په همدې هیله
 ازمون
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 رسیزه
د شعر او شاعرۍ په باب په نوره نړۍ کې ډېر ژور او په زړه پورې بحثونه شوي دي او   
هواره شوې.  ده جدي بحثونو ته الره نهپه افغانستان کې له بده مرغه د شعر په اړه ال ، کېږي

دلته له شعر و شاعرۍ رسه ال هم سطحي چلن کېږي او نقش او مهموالی یې څنګه چې پکار 
 تشې د ډکېدو په موخه لیکل شوی دی.  ينه دی په ډاګه شوی. دا کتاب د همدغ، ده

کې د شعر شعر را پېژين او په ټوله ، شعر پوهنه د شعر کیفي ارزښت او اغېز را ښيي  
له دې رنګینۍ رسه چې د ، شعر د طبیعت په توکیو کې نغښتې رنګیني ده پېژندنې تیوري ده.

، مخیلې قوې، حافظې، دماغ، له درکه تر ادراک، شاعر ظاهري او باطني حواس ملګري يش
 ذهني تجربې او نفيس کیفیت له ګډولې او فعالیته شعر را منځته کېږي. 

له ال شعوره را پيل شوی د خیال سفر له ادراکه تر اظهاره  شعر پوهنه همدغه کیفیت یا
 بیانوي. 

غریزو او متایالتو ، غوښتنو، عواطفو، احساساتو، اشخاصو، په حقیقت کې د اشیاوو
وروسته ، خاطرې له شعور څخه په وتلو رسه الشعور ته ټېل وهل کېږي او هلته زېرمه کېږي

چې ډېر ، د بېرته راڅرګندېدو لپاره یوه الره موميد ځانګړو رواين پېښو یا رشایطو له امله 
همدغه له الشعور څخه راوتلې خاطرې ، تصور کې ځان راڅرګندوي ځله د خوب په بڼه په

که د تخیل د ځواک په وسیله خوندي يش او د یوې ارادي او شعوري هڅې په مرسته په 
نو په حقیقت ، یل مرسته وکړيد بشپړولو لپاره یې تفکر او تخ، ژبه بیان يش آهنګینهلنډه او 

 کې موږ یو شعر تخلیق کړی دی. 
ډک څخه شعر پوهنه مو له الشعوره تر اظهاره پر همدغه رنګین او له کیف او اغېز  
   پوهوي.باندې سفر 

 د موضوع ارزښت
دغه سکالو یا موضوع موږ د ژوند پر هغې رنګینـۍ پوهـوي چـې د طبیعـت او انسـان 

یې ښکالییزه فضا برابره کړې ده. په دې فضا کې د ژونـد رنګینـي او هغـه سـفر چـې  ترمنځ
ارزښـت یـې پـه ، هغه را باندې د تخييل او تصویر په بڼه ګوري، ژوند په رنګینو کې را ښيي

یوې داسـې دنیـا تـه ، دې کې دی چې موږ د ژوند په خوږلنۍ او د ژوند په رنګینۍ پوهوي
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مو ور ګډوي او معلومات را کوي چې هغـه پـه رنګونـو کـې د مو بیايي یا پر داسې ځمکې 
 ژوند انځور دی. 

د موضوع بل ارزښت په دې کې دی چې زما د معلوماتو له مخې په دې اړه تر اوسه 
یو داسې اثر چې یوازې شعر پوهنې ته ځانګړی شوی وي. شعر ، کوم بشپړ او جامع اثر نشته

شعر درک او پرې پوهېدل اسانوي. له دې الرې له پوهنه مو د شعر پر ارزښت پوهوي او د 
  د خلکو مینه زیاتېږي او د معیاري شاعرۍ په رامنځته کېدو کې مهم نقش لري. شعر رسه
زه باوري یم چې د شعر پوهنې له الرې به شعر او د شعر ارزښت وپېژندل يش او په  

منځته يش چې د ژوند  داسې کیفي او اغېزښندونکی بدلون را دې رسه به په ټولنه کې یو
 رښتینې څېره او خواږه به را باندې وویني. 

د ، نو: د شعر پوهنې ارزښت په دې کې دی چې د شعر پر اغېز او ارزښت مو پوهوي
 ژوند رنګیني را پېژين او په ټولنه کې د شعر پر نقش او مهموايل خربه کوي.

 د موضوع پوښتنې
دغه پوښتنې په ټوله کې د ، وښتنې لريد هرې موضوع سپړنه او شننه ځانته خپلې پ

 موضوع روح او روان راښيي. پوښتنې په دوه ډوله دي:
 اصيل پوښتنې 
 شعر پوهنه یعنې څه؟ .۹
 د شعر پوهنې ارزښت په څه کې دی؟ .۲
 شعر او شعر پوهنه پر ژوند څه کیفي او کمي اغېز ښندلی يش؟ . ۹
ونډه لري او شعر پوهنه د ټولنې د شعر د ټولنې په ذهني پرمختګ او ښکال کې څه  .۷

 ذهني کچې په لوړولو کې څه اغېز ښندي؟
 فرعي پوښتنې:

 نو څه کمی را منځته کېږي؟، که شعر او یا شعر پوهنه په ټولنه کې نه وي .۹
 شعر پوهنه په کومو بېلګو کې کیفي ارزښت را پېژندلی يش؟ .۲
 ایا پرته له شعره ټولنه پرمختګ نه يش کولی؟. ۹
 دی چې هغه دې ټولنه بسیا او هوسا کړي؟ ه شعر کې کوم جوهر پروتپ .۷
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 څه اړیکه ټینګولی يش؟  ترمنځشعر د ټولنې او خلکو  .۰
 شعر په ټولنه کې څه نقش لري؟. ۰

 د سکالو )موضوع( او کار ستونزې
توکیو په سپړنه کې  د دې سکالو د لیکلو پر مهال لویه ستونزه دا وه چې د شعریت د 

نظرونو اختالف زیات و د نظرونو له اختالفه یوې پایلې ته رسېدل هم زیات فکر او هم د 
پر دغو مسایلو د زیات فکر لپاره د ټولنې بې ويس  وخت غواړي. ژوند په بیړه روان دی او

 او تنګاليس مخه ډب کوي. 
د یوه کتاب پیدا کول زیاته ، ال تر اوسه هم موږ د ډیجټيل کتابتونونو څښتنان نه یو

 رسګرداين او وخت غواړي. 
 د سکالو شالید

له سقراطه را ، د شعر پوهنې په باب لومړنی بحث چې د انسان ذهن پلټونکی کوي
خو د ده هڅې او کارونه د شعر پوهنې او ، پيلېږي. دی نېغ په نېغه د شعر په باب څه نه وايي

کس چې د شعر په باب یې خربه را واخسته هغه څېړنې لپاره یو فکر کېدای يش. لومړنی 
د اپالتون بحثونو ارسطو دې ته اړ کړ چې د نقد روحیه را ژوندۍ کړي او دشعر ، اپالتون و

په باب خپل نظر ولیکي. اپالتون ارسطو ته د بحث او منطق ور پرانست. هامغه وو چې د 
 بوطیقا( یې ولیکه.  –پوتیکا )شعر فن 

په پښتو کې د ګوتو په شامر لیکنې او ځانګړي کتابونه لیکل د شعر پوهنې په باب 
 په دې برخه کې منظمو څېړنو او ال ډېر کار ته اړتیا ده.، شوي دي

دلته یو شمېر هغه اثار چې یا نېغ په نېغه د دې موضوع په اړه دي او یا ور رسه څه نا 
 څه اړخ لګوي در پېژنو:

 اديب بحثونه. ۱
ل کال ۹۹۲۷ارواښاد ګل پاچا الفت په قلم لیکل شوی دی چې په  دغه کتاب د استاد

مخونو کې چاپ شوی دی او پر همدې ۹۹۲کې د پښتو ټولنې له خوا په کوچنۍ کچه په 
 خان اديب جایزه هم ګټلې ده.  کال یې د خوشال
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اغېز او ودې په باب هم ، د شعر ارزښت په دې کتاب کې پر نورو بحثونو رسبېره
بحثونه شوي دي. همدا راز استاد الفت شعر د نورو شاعرانو له نظره هم را پېژندلی دی. د 

 شعر پوهنې په برخه کې یې معلومات اغېزناک دي. 
 . شعر او ادب۲

لیکنې په خپله ملن کې را اخيل. د شعر  شعر او ادب د شعر په باب د ګڼو لیکوالو
شعر ، تیوریکي کتاب چې دبېالبېلو لیکوالو لیکنې په کې خوندي ديپېژندنې په باب دغه 

راپېژين. د لیکنو دغه ټولګه د استاد عبدالله بختاين خدمتګار له خوا راټوله شوې او پر 
 ل کال خپره شوې ده.دغه کتاب پنځه برخې لري. ۹۹۹۹

نه دي. دوی د کتاب منځپانګه د شعر د کیفیت په باب د بېالبېلو شعر پېژندونکیو نظرو 
د شعر په باب خپل تحلیلونه وړاندې کړي دي چې د شعر پېژندنې د تیورۍ په برخه کې 

 ښه ماخذ کېدای يش. 
د دې ، د شعر په باب د دغه کتاب بحثونه په خپل مهال کې د زیاتې قدردانۍ وړ وو
نظرونو  کتاب بحثونو لږ تر لږه د شعر پوهنې ور پرانست او لیکوال یې د شعر په باب د خپلو

 څرګندولو ته را وبلل. 
 د ادب د تیورۍ اساسونه. ۳

ل د ۹۹۰۰د ادبیاتو په باب دغه تیوریکي اثر رسمحقق دوست شینواري لیکلی او په 
مخونو کې په منځنۍ کچه خپور شوی دی.  ۹۴۰چاپ او خپرونو دولتي کمېټې له خوا په 

په دې کتاب کې د ادب په باب نظرونه څېړل شوي دي چې یو شمېر بحثونه یې د ادب 
روح او ماهیت راښيي. په دې کتاب کې هم د شعر د ماهیت او جوړښت په باب داسې 

 بحثونه ځای شوي دي چې هغه له شعر پوهنې رسه مرسته کولی يش. 
 د ادب مطالعه. ۴
پښتو  ڼغه کتاب مشهور اردو ژيب لیکوال اطهر پرویز لیکلی دی. عبدالرحیم ځدراد

ل کې د غني خان او اجمل خټک د زوکړو د کالیزو د سیمینار په ۹۹۰۰ته راژباړلی او پر 
ویاړ د قومونو او قبایلو چارو وزارت د خپرونو ریاست په ګستترن بڼه خپور کړی دی. ټول 

 مخونه لري. ۹۹۷ټال 
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کتاب کې پر نورو موضوعګانو رسبېره د شعر او ادب په باب ځانګړي بحثونه  په دې
 فلسفې رسه اړیکه لري. شوي دي. د دغو بحثونو ځینې برخې د ادب له 

 شعرونه او نقدونه  .۵
 ۹۹۰۱ شعرونه او نقدونه د محمد زرین انځور په قلم هغه لیکل شوی اثر دی چې پر

 دی.  ل کال د افغانستان د لیکوالو ټولنې له خوا خپور شوی
په دې کتاب کې د شعر پر ښکالییزو اړخونو بحث شوی دی او همدارنګه پر هغو 

 نظمونو هم خربې لري چې شاعرانه جوهر نه لري. 
 شعرپېژندنه. ۶

روهي ليکىل او څو ځلې په  محمدصديقرسمحقق دغه کتاب کانديد اکاډميسني 
 بېالبېلو وختونو کې خپور شوی دی.

څومره وايل له مخې ووړ کتاب دی خو د کیفیت او بحثونو له مخې د شعر پېژندنه 
مهم اثر دی. د شعر پېژندنې په برخه کې داسې معلومات وړاندې کوي چې د شعر کیفیت 
ته  او ارزښت را پېژين. دا چې کومې وینا ته شعر ویلی شو او کومې ته نه؟ همدې پوښتنې

تر یو حده دغه کتاب ځواب وايي. په دې کتاب کې دشعر پر ارزښت اواهميت تیوریکي 
او فلسفي بحثونه شوي دي.د شعر د ښکالییزو اړخونو او په ټوله کې شعرپېژندنې په برخه 

 کې لوړ ماخذ دی. 
 د پښتو شعر هنديس جوړښت .۷

ل ۹۹۴۴دی او پر دغه کتاب د ښاغيل استاد محمد اسمعیل یون په قلم لیکل شوی 
چې پکې د پښتو ، کال د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي له خوا خپور شوی دی

شعر بېالبېل دیواين او وليس ژانرونه را پېژندل شوي دي. په دې کتاب کې ټول منظوم 
شعر لفظي جوړښت را پېژندل د کالمونه د دودیزو بحثونو له مخې شعر ګڼل شوي دي. 

لیکوال هڅه کړې چې ددغو ژانرونو پېژندنه د قافیه يي او مرسییز جوړښت له  شوی دی.
مخې په کرښو کې راوښيي. دې کرښو ته یې هنديس نوم ورکړی دی. په دې کتاب کې 

 منځپانګیز او لفظي جوړښتونه رسه نه دي بېل شوي. 
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 جديد نظم په پښتو کې  .۸
ز کال جدون  2٠٠2چې پر ، دا د پروفيسورې سلمى شاهني دپي ايچ ډي ليکنه ده 

پرنټنګ پرېس له خواخپره شوې ده. په دغه کتاب کې د جديد ترنامه الندې د پښتو نظم 
منځپانګه څېړل شوې ده. دمنځپانګې له مخې يې اوسني نظمونه راسپړيل دي. په دې 

 خو زیاتره بحثونه یې د نظم په باب دي.، ي ديکتاب کې د شعر په باب څنګزن بحثونه شو 
 د لونګو دریڅې. ۹

ل کال د ختیزې  ۹۹۱۴د لونګو دریڅې د صدیق الله بدر هغه تالیف دی چې پر 
 سیمې لیکوالو او ژورنالېستانو خپلواکې ټولنې له خوا خپور شوی. 

شاعرانو پر د بېال بېلو ، چې زیاتره د بحث او تبرصې بڼه لري، په دې کتاب کې
ل شوي دي. ځینې بحثونه یې په شعرپوهنه کې تسیشعرونو د لیکوالو نظرونه را اخ

 مرستندوی متامېدای يش.
 پښتو بدملېچ یا پښتو شعر څنګه جوړېږي؟ . ۱۱

ل کال د دانش  -13٣١دغه کتاب پوهاندډاکرتمجاوراحمد زيار لیکلی دی او پر
کتاب غوښنه برخه د نظم پر عرويض  غهخپرندويې ټولنې له خواخپورشوى دی. د د

خو ددې تر څنګ د شعر د ښکال بحثونه هم لري. ، جوړښتونو بحث ته ځانګړې شوې ده
 دلته هم د پخوانۍ تیورۍ له مخې پر منظوم شعر بحث شوی دی. 

 منظوم انځورونه . ۱۱
کال دختيزې سيمې  2٠1٠ -13٣١دا ددې کرښو د ليکوال )ازمون( هغه کتاب دى چې پر 

ليکوالو او ژورنالېستانو خپلواکې ټولنې له خوا خپور شوى دى. په دې کتاب کې د انځورونو پر 
پېژندنې رسبېره په لومړي څپرکي کې د پښتو نظم پر پېژندنې او ډولونو خربې شوې دي. په دې 

 کتاب کې پر نظم رسبېره د شعر پر کیفي اغېز او ارزښت هم بحث شوی دی.
 جادوګر هرن .۱۱
ټولنې  ېل کال د مومند خپرندوی۹۹۱۹چې پر ، کتاب اسدالله غضنفر لیکلی دیدغه 

له خوا خپور شوی دی. په دې کتاب کې د لیکوال خورې ورې لیکنې را ټولې شوې دي 
ښکال او کیفیت په باب لیکنې هم ، چې ګڼې هغه یې د ادب په تړاو دي. د شعر د ارزښت
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چې ، پېژندنې په برخه کې په زړه پورې بحثونه لريپه کې را نغاړل شوي دي. دا اثر د شعر 
 د شعر پوهنې په برخه کې ترې ګټه اخیستل کېدای يش.

 شعرستان .۱۳
شعرستان د ډاکرت احسان الله درمل په قلم لیکل شوی هغه اثر دی چې د شعر د 

د کې ل کال ۹۹۱۰څیړنیز او تیوریکي بحثونه لري. دغه کتاب په  ارزښت او کیفیت په باب
بېنوا فرهنګي ټولنې له خوا خپور شوی دی. په دې کتاب کې یوازې پر منظوم شعر بحث 
شوی دی او د منظوم شعر ښکالییز اړخونه څېړل شوي دي. دا یو داسې څېړنیز اثر دی 
 چې په منظمه او منسجمه توګه د شعر په باب بحثونه را اخيل. هم تیوري ده او هم څېړنه. 

 څراغ .۱۴
ل کال د مومند ۹۹۱۰دغه کتاب د اسدالله غضنفر د بېالبېلو لیکنو ټولګه ده چې پر 

 ټولنې له خوا چاپ شوې ده. ېخپرندوی
په دې کتاب کې پر نورو لیکنو رسبېره د ادب سپړنې او ماهیت څرګندولو په اړه یو لړ 

ه عميل تیورۍ تر څنګ د ادب فلسفي بحثونه پ په دغو لیکنو کې د ادب، لیکنې شوې دي
 بېلګو کې وړاندې شوي دي. 

 ادبستان. ۱۵
دغه  ادبستان د پوهندوی ډاکرت اجمل ښکيل د بېالبېلو اديب او ژبنیو لیکنو ټولګه ده.

ټولنې له خوا خپره شوې ده. د لیکنو په دې  ېکالیسک خپرندویکې کال ۹۹۱۰په  ټولګه
ټولګه کې پر نورو بحثونو رسبېره د شعر په باب خربې او نظرونه هم پکې وړاندې شوې 

 د شعر پېژندنې په برخه کې یو ښه اثر دی. ، دي
 اديب تیوري . ۱۶

دا کتاب پوهاند جمشید رشیدي لیکلی دی. په دې کتاب کې زیاتره بحثونه د 
ل کال په کابل کې خپور شوی دی. داهم یو تدریيس ۹۹۱۰تیورۍ دي. دغه کتاب پر  ادب

 کتاب دی. پر نورو اديب بحثونو رسبېره پکې د شعر په باب هم یو نیم بحث ځای شوی دی. 
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  د شعر تیوري. ۱۷
هاشمي په قلم لیکل شوی کتاب دی چې د شعر د جوړښت او دا د سید اصغر 

په دې کتاب کې د ، کال خپور شوی دی ۹۹۱۰دغه کتاب پر ، کیفیت په باب بحثونه لري
 شعر پر تاریخي شالید او همدارنګه په بېالبېلو دورو کې د شعر پر ارزښت خربې شوې دي. 

 ادب تیوري. ۱۸
ل د ختیځ ۹۹۱۴دا د پوهاند ډاکرت لعل پاچا ازمون تدریيس کتاب دی چې پر 

 .تیورۍ دي ټولنې له خوا خپور شوی دی. په دې کتاب کې زیاتره بحثونه د ادب ېخپرندوی
د شعر په باب هم پکې بحثونه شته چې د شعر پېژندنې او شعر پوهنې په برخه کې یو ماخذ 

 ګڼل کېدای يش. 


