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 د الرښود استاد نظر
خورا لوړ او ځوړ مزل وهلی دی، چې ادب  پښتو ادب د تاريخ په اوږدو کې

پوهانو دا مزل او بهري د اديب دورو په نوم ياد کړی دی. دا څېړنه چې د ښاغيل څېړنوال 
عبدالشکور قيومي له خو بشپړه شوې، په کالسيکه دوره کې د پښتو اديب مکتبونو د 

ري پېړۍ له نياميي تاريخي بهري د پرمختيايي بهري څېړنه ده. دا اديب دوره چې د لسمې هج
څخه پيل کېږي او د څوارلسمې پېړۍ تر لومړيو دوو يا دريو لسيزو پورې دوام مومي، په 
دغه دوره کې روښاين عرفاين اديب مکتب، د خوشحال اديب مکتب، د رحامن بابا تصويف 
او عرفاين مکتب او د حميد او شيدا د نازک خيالۍ اديب مکتب د پاملرنې وړ دي. په دغه 

ه کې د څلورو اديب مکتبونو اديب ايجاديات ځکه ډېر مهم ګڼل کېږي چې د روښاين دور 
عرفاين اديب مکتب هڅې د پښتو د اديب مکتبونو پيالمه ګڼل کېږي او ورپسې نورو اديب 

 مکتبونو دا لړۍ نوره هم پياوړې کړې ده. 
د پښتو ادب د منځنۍ يا دوهمې دورې د اديب مکتبونو د تاريخي بهري د 

مختيايي بهري څېړنه چې د همدغې اړتيا له مخې چې د دغې دورې اديب جريانونه او پر 
اديب مکتبونه په علمي او څېړنيزه بڼه رسه وسپړل يش او د پښتو ادب د يو جامع اديب تاريخ 
لپاره د غوره موادو په توګه ورڅخه کار واخيستل يش، چې دا کار له نيکه مرغه څېړنوال 

رسه کړی. د موضوع رسه د تړاو له مخې اړينه ده چې لومړی د سبک عبدالشکور قيومي تر 
 او اديب مکتب په اړه لږ څه معلومات وړاندې کړو.

سبک د کلامتو هغه ترتيب ته وايي چې د ليکونکي يا ويونکي ذهني مفکوره 
عيناً متثيل کړي که څه هم د دغې موخې السته راوړل ګران کار دی، مګر ليکونکی زيار 

 دغې موخې ته ځان ورسوي. بايس چې
سبک عريب کلمه ده چې معنا او مفهوم يې د رسو او سپينو زرو وييل کول او په 
قالب کې اچول دي، او په اديب اصطالح سبک د يو شاعر او ليکوال د وينا او ليکنې الرې، 

 اسلوب او روش ته وايي. 
ديب اصطالح د مکتب لغوي معنا ليکنځی، د زده کړې او د ښوونې ځای او په ا

هغه پراخ اديب جريان او الره ده چې د زيات شمېر اديبانو)شاعرانو او ليکوالو( د سبکونو 
له ګډون څخه منځته راغلی وي. ځېنې ادبپوهان يې په ترشيحي ډول داسې تعريف کوي: 
اديب مکتب د هغو نظريو اديب او فرهنګي ځانګړنو مجموعه ده چې د يو يا څو هېوادونو د 

ټولنيزې او سيايس اوضاع په بهري کې رامنځته کېږي. دغه ځانګړنې معموالً د  فرهنګي،



 ب 

ليکوالو او شاعرانو د يوې ډلې په آثارو کې رسه ګډې او مشرتکې وي او د نورو شاعرانو او 
ليکوالو له تخليقي آثارو څخه بېلوالی لري لکه اديب فنون چې د شعر د ښکال او معنا او 

ۍ ګڼل کېږي، په همدغه توګه سبک او اديب مکتب هم د يو شاعر يا مفهوم د پرانيستلو کيل
د يوې ډلې شاعرانو د جهان بينۍ، ارمانونو او هيلو پيغام د هغوی د اديب اظهاراتو او مظاهرو 

 له مخې پېژندالی شو د بېلګې په توګه:
ــــــم  ــــــه اجــــــداد خــــــان و رسدار ي ــــــاو پ ــــــه اب  پ
ـــــــــ  او د جـــــــــدال  ـــــــــرم د جن ـــــــــامې ل  کارن

 مـــــې ال روو پــــه وجــــود نـــــه ويــــو پرهــــار بــــه 
ــــه ډال ــــا پ ــــن شــــو ي ــــه ت ــــه پ ــــې ب ــــل پرهــــار م  ب

 

 
ــــــان وي ــــــه ام ــــــه پ ــــــه طوفان ــــــه ل ــــــه زړه ب  هغ
ــــردار يش ــــار ب ــــدې د خلکــــو ب ــــتۍ غون  چــــې کښ
 کـــــه بـــــل بـــــد کانـــــدي تـــــه ښـــــه وررسه وکـــــړه
ــــار يش ــــري سنګس ــــوه ل ــــو نخــــل چــــې مي ــــر ي  ه

 

 
 خط پر مخ د صنم راغی که سپوږمۍ شـوه پـه هالـه کـې

 خوله کې زيب کا که ژاله شوه په الله کېدا يې غاښ په  
 دا زمـا لــه غمــه شـني زړه پــه کــې خيـال د يــار د شــونډو
 هسې رن  زيب و زينت کا لکه مـی پـه شـنه پيالـه کـې

 

د ادب او فرهن  د ډګر مينه وال په ډېره آسانۍ رسه پوهېږي چې لومړی شعر د 
اشوخېل دی، دغه پوهېدنه او خوشحال بابا، دوهم شعر د رحامن بابا او دريم شعر د حميد م

اسانتيا پرته د دې چې د دغو نامتو شاعرانو غټ غټ دېوانونه وپلټو، موږ ورباندې پوهېږو، 
خامخا به ځواب دا وي چې موږ د هغوی د سبک او اديب مکتب د ځانګړنو له مخې دا 

 اټکل وکړ چې هغه هم سم او صحيح دی. 
و او د ټولنيزو او سيايس حاالتو په په همدغه ترتيب رسه د اديب مکتب د ځانګړن

رڼا کې د هغو تحليل او سپړنه موږ د خپل اديب تاريخ او فرهن  په بېالبېلو رمزو او رازونو 
 خربوي او د هغوی په رڼا کې خپله ټولنه او خپل فرهن  په ښه بڼه پېژندالی شو. 
پږو څپرکو دا څېړنيزه پروژه چې د ښاغيل څېړنوال عبدالشکور قيومي له خوا په ش

کې بشپړه شوې په ترتيب رسه: لومړی څپرکی د موضوع شاليد او په دغه اړه د تريو اديب 



 نظر استاد الرښود د 

 ج 

 کړنو جاج په کې اخيستل شوی دی.
دوهم څپرکی يې د اديب مکتب پېژندنې ته ځانګړنی شوی چې د ايب سبک او 
په کې اديب مکتب د توپري په ښودلو برسېره د اديب مکتب د جوړښت او پايښت مسأله هم 

په تفصيل رسه څېړل شوې او د کالسيکې دورې په اړه هم خورا ګټوره څېړنه رسته په کې 
 رسېدلې ده.

دريم څپرکی د روښاين اديب مکتب په اړه چې د پريروښان يا د دغه مکتب د 
بنسټګر د ژوند او د هغه د پريوانو په آثارو او افکارو باندې په بشپړه توګه رڼا اچوله شوې او 

ليزه توګه د دې دورې د شاعرانو د اشعارو هغه ځانګړنې په ګوته شوي چې د روښان د په ټو 
 نظرياتو تر ژورې اغېزې الندې ويل شوي، په خورا تفصيل رسه يې څېړنه تررسه شوې ده.
څلورم څپرکی د خوشحال خان د اديب مکتب ځانګړنو ته ځانګړی شوی، د 

غه اديب مکتب د مخکښو پريوانو لکه ارشف خوشحال خان د ژوند، آثارو او فکارو او د د
خان هجري، عبدالقادرخان خټک او سکندر خان خټک پر ژوند او آثارو هر اړخيزه څېړنه 
شوې او په ټوليزه توګه د پښتو ادب د اديب مکتبونو په پرمختيايي بهري کې د دغې کورنۍ د 

 ونډې په اړه علمي څېړنه رسته رسېدلې ده.
بابا عرفاين اديب مکتب ته ځانګړی شوی، د دغه اديب پنځم څپرکی د رحمن  

مکتب په اړه د پوهانو نظرونه، ورپسې د رحامن بابا عرفاين سبک په هر اړخيز ډول سپړل 
شوی او د دغه سبک د پريوانو او الرويانو پر افکارو او آثارو هم په تفصيل رسه خربې 

 شوي دي.
انګړی شوی او د دغه اديب شپږم څپرکی يې د نازک خيالۍ اديب مکتب ته ځ

مکتب د ايجاد او رامنځته کېدو پر څرنګوايل برسېره د دغه اديب مکتب د بنسټګر حميد بابا 
پر افکارو او آثارو باندې علمي څېړنه تررسه شوې، د دغه مکتب د نورو تکړه پريوانو او 

شعارو په اړه همدارنګه د دغه اديب مکتب د بشپړونکي کاظم خان شيدا د ژوند، آثارو او ا
خورا ګټورې خربې لري او د دوی آثارو د اديب مکتب د ځانګړنو په رڼا کې په تفصيل 

( علمي معتربو آثارو او رسچينو 909رسه سپړل شوي دي. پايله، ګټور وړانديزونه او د )
څېړنيزه پروژه پای ته رسېدلې ده. چې دا څو يادونې  -څخه په ګټې اخيستلو رسه دا علمي

 لرنې وړ دي.هم د يام
ښاغيل څېړنوال عبدالشکور قيومي ته چې د کار په بهري کې کومه سپارښتنه -

 شوې، هغه يې په پام کې نيولې ده. 
ليکوال د اديب سبک او اديب مکتب د رسالريو، نامتو پلويانو پر ژوند، افکارو او  -



 د 

يستلې، د آثارو چې کوم وخت څېړنه کوي هغه يې د تذکره ليکنې له تش حالت څخه راا
شاعر د فکري هامهنګۍ په رڼا کې د اشعارو پرتله تررسه کړې ده، چې دا کار د پروژې 

 علمي او نوښتي برخه نوره هم درنوي.
ليکوال د مقايسوي ادبياتو له مخې دوه شاعران د فکر د مفاهيمو د اظهار له  -

چارو لپاره  مخې رسه پرتله کوي او مهمې پايلې ته ځان رسوي چې د علمي او څېړنيزو
خورا ګټور کار ګڼل کېږي. ځای ځای چې په تېر وخت کې کومه تېروتنه د ليکوال له خوا 
رامنځته شوې هغه په خورا اديب بڼه په ګوته کوي او د سمون په اړه يې هڅه کړې او هغه 
 يې سمه کړې ده، دا کار پر موضوع باندې د ليکوال د السربۍ په معنا او مفهوم دی.

څېړنيزه پروژه او  -ستاد په توګه د څېړنوال عبدالشکور قيومي دا علميد الرښود ا
علمي زيار چې ده ګاللی دی، که چېرته د علمي ترفيع کولو نور رشايط يې پشپړ کړي وي، 

 نوموړی د دې وړ ګڼم چې د څېړنپوه علمي رتبې ته ترفيع وکړي.
 –د دغه علمي  د افغانستان د علومو اکاډمۍ څخه مې غوښتنه دا ده که چېرته

څېړنيزې پروژې د چاپ په اړه زمينه برابره يش، هيله لرم چې د چاپ په اړه الس په کار 
يش، تر څو نوي څېړونکي او محصالن ورڅخه ګټه پورته کړي. ليکوال ته د دا ډول نورو 
فرهنګي ايجاداتو په رامنځته کولو کې د لوی خدای )ج( له دربار څخه د ال نورو برياوو په 

 له.هي
 په درناوي

 څېړنپوه نعمت الله اندړ
 د فولکلور د څانګې علمي غړی



 

 تقريظ
نېټې د  ۲۲/۲/۷۹۳۱ت د تحريراتو د څانګې د سد افغانستان د علومو اکادمي د ريا

( ګڼه ليک په ملتيا د پښتو څېړنو د بني املليل مرکز د علمي غړي ښاغيل ۲۴۲/۲۵۷)
په کالسيکه دوره کې د پښتو اديب »اثر چې څېړنيز  -څېړنوال عبدالشکور قيومي علمي

تر رسليک الندې يې د څېړنپوه علمي رتبې ته د « مکتبونو د تاريخي بهري پرمختيايي څېړنه
 ترفيع لپاره کښلی دی، ما ته د تقريظ ليکلو لپاره راسپارل شوی دی.

د مخه تر دې چې د دې اثر د جوړښت، منځپانګې، څرنګوايل او څومره وايل په 
 څه ووايم، غواړم چې د سبک او مکتب په اړه د څو لنډو ټکو يادونه وکړم. اړه

لکه څنګه چې څرګنده ده په تېرو وختونو کې کله کله سبک او مکتب د يو بل  
پر ځای کارول کېدل، خو له نيکه مرغه اوس تر ډېره بريده دا ستونزه له منځه تللې او هر يو 

 په خپل ځای استعاملېږي.
عريب کلمه ده چې په حقيقي معنا د رسو او سپينو زرو د ويلې کولو  سبک له آره 

 او په قالب کې تويولو په معنا دی او سيکه د سپينو زرو ويلې شوې ټوټې ته ويل کېږي.
( کلمه کاروي او ويل کېږي styleد عريب سبک په وړاندې اروپايان د سټايل )
ليکلو طرز څرګندوي او که په  چې سټايل د سبک په نسبت جامع دی. سبک د يوه تن د

لنډه توګه ووايو سبک په خپله شخص دی، ځکه هر څوک ځانته د خربو، ليکلو، ت  
او..سبک لري، خو کله چې بېالبېل ورته سبکونه رسه يو ځای يش په نتيجه کې يې مکتب 

 رامنځ ته کېږي.
له هغه  اديب مکتبونو نه يواځې د خپل ايجاد او رامنځ ته کېدو پر مهال ، بلکې

 وروسته هم پريوان او الرويان لرالی يش.
لکه څنګه چې ټولو ته جوته ده سبک د يوه تن د ليکلو طرز دی، نو ځکه بايد 
هيڅکله هم سبک او مکتب رسه ګډ نه يش او همدارنګه يو د بل په عوض ونه کارول يش، 
سبکونو ځکه چې سبک خپلې ځانګړنې لري او مکتب خپلې. د مکتب مفهوم پراخ او د 

 ټولګه ورته ويالی شو، خو سبک فردي دی.
څرنګه چې د دې اثر ښاغيل ليکوال دغه موضوع په تفصيل رسه څېړلې، د سبک 
او مکتب په توپريونو غږېدلی دی، د هغوی د ايجاد رشايط يې هم څېړيل دي، نو ځکه په 

 همدې لنډه يادونه بسنه کوم او راځم د اثر جوړښت ته.
ږ څپرکي، پايله، وړانديزونه او د مأخذونو فهرست لري. ليکوال دغه اثر رسيزه، شپ



 و 

په رسيزه کې له معمول رسه سم د موضوع پر مربميت او اړتيا خربې کړي او د دې ترڅن  
 يې د خپل کار ميتود معريف کړی دی، چې ترشيحي، توضيحي، پرتليز او انتقادي دی.

ی دی. د موضوع پر شاليد د اثر لومړی څپرکی د موضوع شاليد ته ځانګړنی شو  
له بحث نه وروسته هغه مهم آثار لنډ لنډ معريف شوي چې د دې اثر په بشپړولو کې ترې په 
يوه نه يوه بڼه استفاده شوې ده. البته دا يوه تشه معريف نه ده، بلکې ليکوال پر هر اثر بحث 

 . او خربې کړي او که کره کتنې ته اړتيا پېښه شوې، دا کار يې هم کړی دی
د دې لپاره چې پر اديب مکتبونو د بحث لپاره زمينه برابره يش، ليکوال په دوهم  

څپرکي کې پر اديب مکتب، د هغه پر جوړښت او رامنځ ته کېدو مناسب بحث کړی، د 
سبک او مکتب توپريونو ته يې نغوته کړې او د راتلونکو څپرکو څېړنې ته يې الر خالصه 

 کړې ده.
د روښاين اديب مکتب پېژندنې ته ځانګړی شوی، د دې  د دې اثر دريم څپرکی

مکتب پر خصوصياتو يې خربې کړي او ورپسې يې د دې اديب مکتب پريوان معريف او د 
 دوی پر آثارو يې ژور بحثونه کړي دي.

څلورم څپرکی د خوشحال خان خټک د اديب مکتب پېژندنې ته ځانګړی شوی  
و په څېړنه او رابرسېرونه رسبېره د دې اديب دی. ليکوال د دې اديب مکتب د خصوصيات

 مکتب پريوان هم معريف کړي او د هغوی پر آثارو يې تحلييل بحثونه کړي دي.
عرفاين اديب مکتب راپېژين. د دې  –په پنځم څپرکي کې د رحامن بابا تصويف 

مکتب پر ځانګړنو د بحث په ترڅ کې د هغه پريوان هم معريف کوي او پر آثارو يې هر 
اړخيزه رڼا اچوي. د دې اثر شپږم او وروستی څپرکی په پښتو کې د هندي اديب مکتب يا د 
نازکخيالۍ اديب مکتب په رامنځ ته کېدو او خصوصياتو باندې ګټور بحثونه لري، د دې 
مکتب د مخکښ پر اديب آثارو رسبېره يې د هغه د پريوانو پر آثارو هم الزمي خربې کړي 

نې په ترڅ کې يې د هغوی د کالم بېلګې راوړي او تحلييل بحث يې او د پريوانو د پېژند
 ورباندې کړی دی.
د شپږم څپرکي په بشپړېدو رسه ليکوال ځان پايلې ته رسولی او د خپلې دغې  

 څېړنې نتايج يې وړاندې کړي او ورپسې يې له موضوع رسه په تړاو وړانديزونه هم کړي دي. 
ې ليکل شوی په بشپړولو کې يې له)  ( مأخذونو مخونو ک  A4(    دغه اثر چې په)

څخه استفاده شوې ده، ليکوال يې په کښلو کې پوره کړاو په ځان منلی دی. د پورته يادونو 
 په پای کې خپل نظر داسې رالنډوم:

ليکوال د دې اثر په بشپړولو کې منل شوي معيارونه په پام کې نيويل او د ليکنې  -
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 ژبه يې روانه ده.
 چلو او کړکېچنو جملو او وييونو له کارولو څخه يې ډډه کړې ده.د پې -
ليکوال هڅه کړې چې د سيمه ييزې لهجې له اغېزو ځان وژغوري او د لهجې پر  -

 ځای يې معيار ته ترجيح ورکړې ده.
تر ډېره بريده يې د ليکوالۍ ټاکيل موازين او معيارونه مراعات کړي او ليک  -

  دي. نښې يې په دقت رسه کارويل
ليکوال له حشوو او زوايدو څخه ځان ژغورلی او هڅه يې کړې چې په سيده  -

 توګه ځان آرې موخې ته ورسوي.
د مأخذ ښودنې روش يې هم په منت او هم د اثر په پای کې لکه څنګه چې  -

 ښايي هغسې تنظيم او مراعات کړی دی.
ستاينې وړ دي، ځکه لنډه دا چې د دې اثر په بشپړولو کې د ليکوال هلې ځلې د  

چې تر ډېره بريده يې هڅه کړې چې د ليکوالۍ او څېړنې ټاکيل آرونه له پامه ونه 
غورځوي، همدارنګه يې د څېړنې په بهري کې له اضايف تبرصو ډډه کړې او د اصيل مطالبو 

 څېړلو ته يې ترجيح ورکړې ده.
او هاند ستايم،  څېړنيز اثر په بشپړولو کې د ښاغيل قيومي هڅه -زه د دې علمي 

که چېرې يې د علمي ترفيع نور اړوند رشطونه بشپړ کړي وي، نو  د څېړنوال له علمي رتبې 
څخه يې د څېړنپوه علمي رتبې ته د ترفيع وړ ګڼم او په نورو څېړنيزو او فرهنګي چارو کې 

 ورته د څښنت تعالی له درباره د ال زياتو برياليبتونو غوښتنه کوم.
په پای کې ښاغيل ليکوال او د پښتو څېړنو د بني املليل مرکز  د دې ټولو خربو

 محرتم رياست ته دوه وړانديزونه لرم:
د اثر رسليک چې د وخت د محرتم رئيسه هيأت له خوا تائيد او تصويب شوی  -۷

په کالسيکه دوره کې د پښتو اديب مکتبونو د تاريخي بهري » دی په دې ډول دی: 
په کالسيکه دوره کې د پښتو اديب »سې تعديل يش غوره به وي: که دا« پرمختيايي څېړنه

 «.مکتبونو د تاريخي پرمختيايي بهري څېړنه
کلمه « پلويان»د دريم، څلورم، پنځم او شپږم څپرکي په ځېنو رسليکونو کې د -۲

واوړي، « پريوان»راغلې ده چې د تأمل وړ برېښي، زما وړانديز دا دی چې دغه کلمه دې په
 لويان طرفدارانو او مالتړو ته وايي او پريوان الرويانو ته وايي.ځکه چې پ

 څېړنپوه نرصالله نارص
 ۷/۵/۷۹۳۱ د پښتو ژبې او ادبياتو د انستيتوت غړی



 

 تقريظ
 د پښتو څېړنو بني املليل مرکز محرتم رياست ته!

 علمي« په کالسيکه دوره کې د پښتو اديب مکتبونو د تاريخي بهري پرمختيايي څېړنه»
څېړنيزه پروژه چې ښاغيل څېړنوال عبدالشکور قيومي د څېړنپوه علمي رتبې ته د لوړاوي لپاره 

سايز کاغذ په )( مخونو  A4د ښاغيل څېړنپوه نعمت الله اندړ په الرښوونه په شپږو څپرکو د 
( ۲۴۲/۲۵۲نېټې ) ۷۹۳۱/ ۲۲/۲اخځليکونو او رسچينو څخه په استفاده ليکلې او د  ۷۲۹کې له 
ليک په ملتيا مو د کتنې او د ارزونکي نظر لپاره ماته رالېږلې وه، د منځپانګې او شکيل ګڼه 

 جوړښت له هر اړخيزې کتنې وروسته دا دی خپل ارزونکی نظر څرګندوم:
د ادبپوهنې په موضوعي وېش کې د اديب مکتب د جوړښت او پايښت، ودې او 

مکتب هغه پراخ اديب جریان او الره ده چې پرمختيا مسأله په اديب تيورۍ پورې اړه لري. اديب 
د زيات شمېر اديبانو) شاعرانو او ليکوالو( د سبکونو له ګډون څخه مينځته راغلی وي. يا اديب 
مکتب د هغو نظريو، ادبی او فرهنګي ځانګړنو مجموعه ده چې د يو يا څو هېوادونو د 

 وي.فرهنګي، ټولنيزې او سيايس اوضاع په بهري کې رامنځته شوې 
د يادونې وړ ده چې دغه ځانګړنې معموالً د اديبانو د يوې ډلې په آثارو کې رسه ګډې 
او مشرتکې وي او د نورو شاعرانو او ليکواالنو له تخليقي آثارو څخه د توپري او بېلتون المل 
ګرځي. همدغه ځانګړنې يا خصوصيات چې کله ادبپوهانو او اديب کره کتونکو په نخښه کړي 

ې د يو اديب جريان د بنسټيزو اصولو په توګه ښوديل، په هامغه وخت يا دوره يا په او هغه ي
راوروستيو وختونو کې نورو ليکوالو او شاعرانو د دغو اصولو پريوي کړې او د هغو پر بنسټ 
يې خپل اديب آثار پنځويل دي او دغسې دغه اديب الره د يوې لنډې يا اوږدې مودې لپاره 

 يا مکتب نوم ورکوو.« اديب جريان» شوې، چې اوس موږ هغه ته دساتل شوې او پالل 
ځېنې وګړي اديب سبک، اديب مکتب او اديب ميتود رسه ګډوي او په يوه مفهوم يې 
تعبريوي، حال دا چې يو له بېالبېل او ځانګړي اديب اصطالحات دي. په ادب کې هم په جال 

لري. تر کومه چې خربه په پښتو ژبه او ادب معنا او مفهوم کارېږي، خو يو له بله نږدې اړيکې 
کې په اديب مکتب پورې اړه لري، موږ د اديب تاريخ په لومړۍ يا لرغونې دوره کې د السته 
راغلو اديب آثارو د کمښت له امله چې د ګوتو په شمې ليکواالن او د هغوی د ګوتو په شمې د 

يا جريان حکم نه شو کولی، خو په  نظم او نرث بېلګې لرو چې پرې د ګوم ځانګړي اديب بهري
راوروسته منځنۍ) دوهمه يا کالسيکه(  اديب دوره کې چې پښتو ژبې او ادب د ودې او پرمختيا 
پړاوونه وهيل څلور سرت اديب جريانونه رامنځ ته شوي چې ادبپوهانو هغو ته د اديب مکتبونو 

همدغو پراخو اديب جريانونو )  نوم ورکړی او د دغه دورې اديبان او د هغوی پنځويل ادبيات د
 اديب مکتبونو( په حدودو کې مطالعه کوي.
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د پښتو څېړنو بني املليل مرکز د دغې موضوع څېړنه او سپړنه د يوې علمي څېړنيزې 
پروژې په بڼه ښاغيل قيومي ته سپارلې چې څېړنپوه علمي پوړ ته د لوړاوي لپاره يې د ښاغيل 

وونه بشپړه کړې. نوموړي د ټاکليو مفرداتو له مخې په دې څېړنپوه نعمت الله اندړ په الرښ
 ترتيب تررسه کړې او د دفاع تر پړاوه رارسولې ده.

په لومړي څپرکي کې له معمول رسه سم د موضوع پر شاليد بحث شوی او پر هغو 
آثارو ، ليکنو او څېړنو کره کتنه شوې چې د اړوندې موضوع په اړه تر دې څېړنې د مخه شوي، 

ونکي پر هغو باندې د خپلې څېړنې پوره توب او کره توب زيات کړی دی. دوهم څپرکی څېړ 
د څېړنيزې موضوع لپاره د پيالمې په توګه تعاريف بڼه لري، چې په کې د اديب مکتب، سبک 
پېژندنې په ترڅ کې د دواړو توپريونه په ګوته شوي، د اديب مکتب د جوړښت او پاپښت مسأله 

و ادب کالسيکې )دوهمه يا منځنۍ( دوره چې همدا څلور اديب مکتبونه سپړل شوي او د پښت
يې په بېالبېلو پړاوونو کې رامنځ ته شوي، په مناسب تفصيل رسه پېژندل شوې دي. دريم 
څپرکی د روښاين اديب مکتب د پېژندنې موضوع ته ځانګړی شوی، چې لومړی د دې اديب 

عرفاين اديب مکتب له خپلو ځانګړنو  -يې تصويفمکتب بنسټګر) بايزيد روښان( راپېژين، بيا 
رسه راپېژندلی او ورپسې يې په ترتيب رسه د دې اديب ښوونځي پريوان او پلويان معريف کړي، 
د هغو په اديب پنځونو کې يې د دغه اديب مکتب ځانګړنې پلټيل او دا يې جوته کړې چې د 

چې د دې مکتب موخې ځانګړنې دې مکتب هر پلوی او پريو په کوم ترتيب او تر کومې ک
پلټيل او دا يې جوته کړې چې د دې مکتب هر پلوي او پريو په کوم ترتيب او تر کومې کچې 
د دې مکتب موخې او اهداف بيان کړي دي. څلورم څپرکي کې د خوشحال اديب مکتب 
رو او پر راپېژين. لومړی په تفصيل رسه د دې اديب مکتب د بنسټګر د ژوند او اديب آثارو، افکا

هغو حاالتو، چې د دې اديب ښوونځي د پيدايښت يا جوړښت او پايښت الرې چارې يې 
برابرې کړي، مفصله رڼا اچولې، ورپسې يې تر يو ځانګړي رسليک الندې د دې مکتب سرتې 
او مهمې ځانګړنې ښوديل او په پای کې يې ځېنې پلويان او پريوان راپېژين او د هغو په پنځولو 

يې د اړوند مکتب ځېنې هغه عامې او خاصې ځانګړنې چې ورڅخه د دوی آثارو کې 
 پلويتوب زباتېږي، د بېلګو په توګه وړاندې کوي.

پنځم څپرکی د رحامن بابا د تصويف او عرفاين مکتب پېژندنې موضوع ته ځانګړی 
شوی، چې هم د دې مکتب بنسټګر او هم هغه زماين حاالت او رشايط راپېژين چې دغه اديب 
ښوونځی په کې رامنځ ته، د ودې او پرمختيا الرې چارې ورته برابرې شوي. تر ځانګړي 
رسلیک الندې يې ځېنې داسې خاصې او عامې ځانګړنې معرفی کړي چې دا ښوونځی له نورو 
توپريوي او په پای کې يې د دې مکتب د ځېنو نومياليو پلويانو او پريوانو د پېژندنې تر څن  د 

ادب کې داسې بېلګې ښوديل چې ورڅخه د دوی له دغه اديب مکتب نه  هغوی په پنځويل



 ي 

 پريوي او پلوي ډېره  ښه څرګندېږي.
د پروژې شپږم او وروستي څپرکي کې د نازکخيالۍ اديب مکتب معريف شوی دی. 
لومړی د دې مکتب ځېنې ډېر عامې او خاصې ځانګړنې ښودل شوي، ورپسې دا موضوع 

اديب الره په پښتو ادب کې څنګه د هندي اديب مکتب په لږې يا روښانه شوې چې دغه پراخه 
ډېرې اغېزمنۍ رسه منځ ته راغی، لومړنی بنسټګر يې د پښتو نازکخيال شاعر حميد مومند او 
بشپړونکی يې کاظم خان شيدا دی، د دوی دواړو د منظومو اديب پنځونو داسې بېلګې يې 

ښت، ودې او پرمختيايي بهري څرنګوالی وړاندې کړي چې ورڅخه د دې مکتب جوړښت، پاي
معلومېږي. په پای کې يې ځېنې نوميايل استازي راپېژين او د هغو له پنځويل ادب څخه داسې 
غوره بېلګې رااخيل چې له دې مکتب څخه د دوی پريوي او په کې غړيتوب او د هغې د 

ايله، وړانديزونو او پايښت او دوام لپاره هلې ځلې او بريالۍ هڅې ډېرې ښې زباتېږي. په پ
 اخځليکونو دغه څېړنه پای ته رسېږي.

لکه چې څرګنده ده په يو ځانګړي زماين مقطع کې چې د يوې ژبې ادبیات د پختابه 
پړاو ته رسېږي او بيا په کې کوم اديب خوځښت، جريان او يا اديب مکتب رامنځ ته کېږي. د 

پېچلی معنوي فرهنګي بهري دی چې د  پايښت، ودې او پرمختيا الرې چارې يې برابرېږي. يو
ادبياتو په تاريخ کې يې څېړنه او سپړنه هم يو ستونزمن کار دی او له هره اړخه غور او دقت 
غواړي، له ښه مرغه چې منځنۍ يا کالسيکه اديب دوره زموږ د ادبياتو په تاريخ کې داسې زرينه 

ټول رشايط ښه برابر شوي. د ادب د  دوره ده چې پښتو ژبې او ادب ته په کې د ودې او پرمختيا
ودې او پرمختيا چټک بهري د پښتنو په محدود جغرافياي قلمرو په فرهنګي ډګر کې په لنډ 
زماين واټن کې د څلورو بېالبېلو اديب جريانونو او خوځښتونو يو په بل پسې رامنځ ته کېدو 

نو ته منسوب اديب المل شوي چې اوس موږ هغه د همدې يوې اديب دورې بېالبېلو پړاوو 
مکتبونه بولو چې د اديب مؤرخ او تاريخ لپاره يې هر اړخيزه پېژندنه  او څېړنه الزمي وه. د 
موضوع همدې اهميت او مربميت ته په پاملرنه دغه هر اديب ښوونځی ځانګړې څېړنه او سپړنه 

ارو د کړنالرې غوښتله، خو د علومو اکاډمي د پښتو څېړنو بني املليل مرکز د خپلو څېړنيزو چ
او پالن له مخې په يو ځايي توګه د دې ټولو اديب مکتبونو څېړنه ښاغيل قیومي ته سپارلې، چې 
دا واقعاً ډېره درنه او ستونزمنه وه، ځکه د هر اديب ښوونځي د ايجاد او ودې د عواملو څېړنه د 

غو څخه د دغو اديب ايجاد شويو ادبياتو او د هغو د پنځوونکو د ژوند او آثارو مطالعه، له ه
جريانونو د خاصو او عامو ځانګړنو او تر څن  يې له دغو اديب بهريونو رسه د اديب آثارو د 
پنځوونکو د پلويتوب د اړيکو د زبات لپاره مناسبې بېلګې لټول، د دغو جريانونو د ګډو او 

ي، خو زموږ توپريي پولو جوتول ډېرې پراخې مطالعې، د آثارو پرتلنې او شننې ته اړتيا لر 
نوموړي څېړونکي ته دا ټول ورتر غاړه وو چې هغه دا دی د يوې اوږدې او هر اړخيزې 
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مطالعې او باوري رسچينو ته د الس رسۍ له الرې د زياتو ستونزو او کړاوونو په زغملو او له 
رسه دغې درنې څېړنې، چې ګام پر ګام يې شننه او پرتلنه غوښتله، په بري رسه راوتلی او خپله تر 
کړې څېړنه يې د دفاع تر درشله رارسولې، چې زه يې په دې الره کې تررسه کړې هلې ځلې او 
د ستونزو او کړاوونو درانه پېټي ته اوږه ورکول، د موضوع د څېړنيز حق اداء کولو لپاره د 

 ستاينې وړ بومل او د تررسه کړي کار په اړه يې خپل ارزونه داسې وړاندې کوم:
ې د څېړنې موضوع ډېره پراخه او څانګوره وه، چې هرې برخې يې جال رسه له دې چ - 

پراخه څېړنه غوښتله، ليکوال د هغې هره برخه په خپلو هڅو تر جال څېړنې وروسته په ليکني 
 مهارت راټوله کړې او يو عمومي څېړنيز چوکاټ ته يې ورداخله کړې ده.

شوې شننې)تحليلونه( او پرتلنې د په دې څېړنيزې چارې لپاره په هره برخه کې تررسه  -
منطقي تسلسل څخه برخمنې او تر دې کچې په معيار برابرې دي چې د موضوع څېړنيز حق 

 يې په ښه شان ادا کړی.
اخځليکونه او رسچينې يې باوري، په مناسبه توګه ورڅخه استفاده شوې او د  -

ېرې او مخګڼې له مخې په اکاډميکې څېړنې د اصولو له مخې په منت کې په ځای د اثر د شم
نخښه ښودل شوي او د ټولې څېړنې په پای کې له خپلو اړوندو ځانګړنو رسه په الفبايي رديف 

 او ترتيب راغيل دي.
د ژبې او ليکدود معيار ته يې پاملرنه کړې او ليک نخښې يې په مناسب ډول کارويل  -
 دي.
 و پېچلتيا څخه ژغورلې ده.د ليکنې ژبه يې خوږه، روانه او له هر ډول تعقيد ا - 

د څېړنې دې پورته يادو ښېګڼو او ځېنو نورو ځانګړنو ته په پاملرنه زه دغه علمي 
څېړنيزه پروژه مثبته ارزوم، ښاغيل عبدالشکور قيومي د څېړنوال له علمي پوړ څخه د څېړنپوه 

 برياليتوبونو هيله علمي رتبې ته د لوړاوي) ترفيع(  وړ ګڼم. دوی ته د څښنت تعالی له درباه د ال
 او د علومو اکاډمۍ ته د دې اثر د چاپ او خپراوي سپارښتنه کوم.

 په درنښت
 څېړنپوه دوکتور سيد محی الدين هاشمي

 ۲۳/۲۹/۷۹۳۱ 



 

 تقريظ
څېړنوال عبدالشکور قيومي د هېواد مسلکي او حرفه يي ليکوالو او څېړونکو له 

اديب ساحه کې کار کوي، څېړنې، جملې څخه دی. نږدې درې لسيزې کېږي چې دی په 
ليکنې او ويندويي کوي، په دې تېر بهري کې دی يو کال هم له اديب ساحې څخه لرې نه 
دی پاتې شوی. د ارامو اعصابو څښنت دی، منظم او سيستامتيک کار کوي. د علومو 
اکاډمۍ د غړي په توګه يې په تسلسل رسه خپلې علمي پوړۍ تر السه کړي دي. اوس يې د 

څېړنپوه( علمي رتبې يوه رضوري او علمي موضوع ثبت کړې ده. ) په کالسيکه دوره کې  )
د پښتو اديب مکتبونو د تاريخي پرمختيايي بهري څېړنه(. دا موضوع ځکه رضوري ده چې په 
دې برخه کې پښتو څېړنو کې کم کار شوی دی. تر اوسه ال د ادب ساحې ځوانو مينوالو ته 

ثار نه دي ميرس شوي. ان تر دې پورې چې د اديب مکتب او اديب په دې برخه کې زيات آ 
سبک ترمنځ بريدونه هم پوره نه دي مشخص شوي او د ادبياتو ځوانو مينوالو ته د دې 
دواړو اديب اصطالحاتو جوت توپري نه څرګندېږي. په دې اثر کې دغه بريدونه په ګوته 

سبک توپريونه په ګوته شوي او د شوي، اديب مکتب تعريف شوی، د اديب مکتب او اديب 
اديب مکتب د جوړښت او پايښت مسايل څېړل شوي دي. د دې تر څن  د پښتو ادب 
کالسيکه دوره پېژندل شوې. په درېيم څپرکي کې بيا د کالسيکې دورې لومړی اديب 
ښوونځی؛ روښاين اديب مکتب معريف شوی، د دې مکتب بنسټګر معريف شوی، بيا يې 

 خويشکی، مريزاخان انصاري، واصل روښاين، دولت لواڼی، عيل محمد پلويان: ارزاين
 مخلص، کرميداد او نور معريف شوي دي.

څلورم څپرکي کې د خوشحال اديب مکتب معريف شوی. خوشحال خان خټک د  
دې ښوونځي د بنسټګر په توګه معريف شوی دی. ورپسې د خوشحال اديب ښوونځي 

ادر خان خټک، سکندرخان خټک، صدرخان خټک پلويان: ارشف خان هجري، عبدالق
 او نور معريف شوي دي.

عرفان اديب  –په پنځم څپرکي کې هم يو بل اديب ښوونځي) د رحامن بابا تصويف 
مکتب(  معريف شوی، رحامن بابا يې د بنسټګر په توګه معريف کړی، بيا د دې ښوونځي 

د دې ښوونځي پريوان هم خصوصيات په ګوته شوي دي، ورپسې د نورو څپرکو په شان 
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معريف شوي دي. معزالله مومند، يونس خيربی، اخوند ګدا، حافظ الپوري، عبدالعظيم 
راڼيزی، مطيع الله، عبدالرحيم هوتک او نور معريف شوي دي او د هغوی د کالم بېلګې 

 څېړل شوي دي.
 شپږم څپرکي کې بيا يو بل اديب ښوونځی معريف شوی، دا اديب ښوونځی په پښتو
ادبياتو کې د حميد اديب مکتب په نامه مشهور دی. دلته دا ښوونځی د) نازکخيالۍ اديب 
مکتب( په نامه معريف شوی دی. د حميد مومند پر معرفۍ رسبېره د دې مکتب ځانګړنې په 
ګوته شوي. پر کاظم خان شيدا رسبېره د دې ښوونځي نور پريوان کامګار خټک، عيل 

حنان بارکزی، بيدل اشنغری، محمدي صاحبزاده او ځېنې نور  خان مامنزی، قلندر اپريدی،
معريف شوي دي. دا اثر په باب پايله او د ليکوال يا څېړونکي خپل وړانديزونه راغيل دي 

 چې پنځه وړانديزونه په کې شامل دي.
د دې اثر محتوياتو او څېړنو ته په کتنې رسه موږ د دې اثر په باب خپل نظر داسې 

 څرګندوو:
 د دې اثر موضوع مهمه، رضوري او څېړنې ته يې اړتيا وه.  -۷
څېړونکي موضوع په منظم او سيستامتيک ډول څېړلې، له موضوع وتلی نه دی  -۲ 

 او پر خپلې موضوع راڅرخېدلی دی.
په هر څپرکي کې ټاکل شوې موضوع ښه څېړل شوې، د وضاحت لپاره يې د  -۹

 ي او تحليل کړي دي.همغه مکتب د پريوانو د کالم بېلګې راوړ 
څېړونکي په پښتو ادبياتو کې د اديب ښوونځيو په باب، نه يواځې خپله څېړنه په  -۴ 

منظم ډول پای ته رسولې، بلکې د موضوع شاليد ته يې هم کتنه کړې او اړوند موضوعات 
او آثار يې په لنډيز رسه معريف کړي چې په دې برخه کې پخوا ليکل شوي لکه: خوشحال 

ک او د ده اديب مکتب، د بايزيد روښان عرفاين او فلسفي څېره، د ادبپوهنې خان خټ
څانګې، د حميد او شمس الدين پرتليز جاج، اديب څېړنې، پښتو اديب مکتبونه او نور چې 

 په دې اثر کې هم ورڅخه ګټه اخيستل شوې ده.
 لکه څنګه چې مو په پيل کې يادونه وکړه، د اديب ښوونځي او اديب سبک -۵ 

 اصطالحات هم ترشيح شوي او د دواړو ترمنځ توپري هم جوت شوی دی.
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د اثر ژبه علمي، ساده او معياري ده، پېچلتيا نه لري، د يوه علمي اثر لپاره چې  -۲
 کومه مستقيمه ژبه کارېږي، له همغې ژبې څخه کار اخيستل شوی دی.

کښته شوی، خپلې په اثر کې څېړونکی فروعاتو او څنګزنو موضوعاتو ته نه دی  -۱
ټاکلې موضوعګانې يې څېړيل دي. دا کار له لوستونکي رسه مرسته کوي چې فکر يې پر 

 اصيل موضوع راټول يش او له هغې څخه ښه نتيجه تر السه کړي.
د دې اثر د پورتنيو ځانګړنو له مخې زه ښاغلی څېړنوال عبدالشکور قيومي دا اثر  يو 

و کره څېړنه ګڼم او د افغانستان علومو اکاډمۍ ته وړانديز ګټور او په علمي  معيارونو پوره ا
کوم چې نوموړي ته د دې ګټور اثر له امله د ) څېړنپوه(  علمي رتبه منظور کړي. زه په پای 
کې ښاغيل عبدالشکور قيومي ته د دې اثر له امله مبارکي وايم او د ال زياتو برياوو هيله 

 ورته کوم.
 د ال زياتېدا په هيله په هېواد کې د علمي آثارو
 په درنښت 

 پوهاند محمد اسامعيل يون



 

 تقريظ
د افغانستان د علومو اکاډمۍ د برشي علومو معاونيت، د پښتو څېړنو بني املليل 

 مرکز محرتم رياست ته!
( ګڼه ليک له مخې چې د ۲۲/۲/۷۹۳۱ – ۲۴۴/۲۵۲ستاسو د محرتم مقام د) 

ېړنيزه پروژه مو د تقريظ لپاره رالېږلې وه، په اړه ښاغيل څېړنوال عبدالشکور قيومي علمي څ
 يې خپل نظر داسې وړاندې کوم:

د علومو اکاډمۍ غړي څېړنوال عبدالشکور قيومي چې کومه علمي څېړنيزه پروژه  
تر رسليک « په کالسيکه دوره کې د پښتو اديب مکتبونو د تاريخي پرمختيايي بهري څېړنه» 

ورکړل شوې وه، څېړونکي ياده موضوع د ليکوالۍ له  الندې د اړوندې څانګې له خوا
 اصولو رسه سمه بشپړه کړې ده.

څېړنه په رسيزه پيل شوې د څېړنې اړتيا، اهميت او ارزښت ته په کتو رسه د  
موضوع شاليد باندې علمي او څېړنيز بحث شوی، کالسيکه دوره چې د روښاين غورځن  

پيلېږي ، په هر اړخيز ډول څېړنه شوې ده. په ټوليز  له اديب هلو ځلو او اديب علمي تحقيقاتو
ډول په دې اثر کې د کالسيکې دورې څلور اديب مکتبونه تر ژورې کتنې الندې نيول شوي 
دي. روښاين اديب مکتب، خوشحال خان خټک اديب مکتب، د عبدالرحامن بابا تصويف 

، چې په کالسيکه دوره او عرفاين مکتب او د حميد او شيدا د نازکخيالۍ اديب مکتب دی
 کې ځانګړی ارزښت او ځای لري.

کالسيکه دوره کې د پښتو اديب » څېړنوال قيومي د څېړنې اصيل موضوع چې په 
ده، د موضوع د ښه وضاحت لپاره يې لومړی « مکتبونو د تاريخي پرمختيايي  بهري څېړنه

يې د موضوع  څپرکی د يادې موضوع شاليد ته ځانګړی کړی دی او په دې پمسنظر کې
 اړوند د تررسه شوو کارونو لنډه ارزونه هم کړې ده.

دوهم څپرکی اديب مکتبونو ته ځانګړی شوی، مکتب او اديب سبک بېلونه، 
توپري، جوړښت او پايښت په اړه علمي بحث شوی او د اديب کالسيکې دورې پېژندنه هم 

 راغلې ده.
بېره د دې اديب دريم څپرکي کې د روښاين اديب مکتب د مفصل بحث رس 

مکتب بنسټګر پريروښان او همدا راز د روښان د پريوانو ژوند، افکار او د اشعارو ځانګړنې 
 روښانه شوې دي.
څلورم څپرکي کې د خوشحال خان اديب مکتب، د خوشحال خان ژوند ، آثار او  
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ګړنو په افکار ، د خوشحال د اديب مکتب د مخکښو الرويانو ژوند او داستاين آثارو پر ځان
ټوليز ډول د پښتو اديب مکتبونو په پرمختيايي بهري کې د دې کورنۍ ونډه باندې اوږد علمي 
بحث شوی دی. پنځم څپرکی د عبدالرحامن بابا تصويف اديب مکتب ته ځانګړی شوی، د 
څپرکي په رس کې د دې اديب مکتب په اړوند د ځېنو پوهان او علاموو نظريات وړاندې 

مکتب اهميت، ارزښت او د اشعارو روحيه او د فکر پريوان يې ترشيح او شوي، د دې اديب 
 توضيح شوي دي.

شپږم څپرکي کې د نازکخيالۍ د اديب مکتب ايجاد، څرنګوايل او ځانګړنې 
روښانه شوي او همدارنګه د حميد مومند پر اشعارو ، آثارو او افکارو په تفصيل رسه بحث 

رخه کې پايله، وړانديزونه او معترب اخځليکونه هم شوی دی او همدې څپرکي په وروستۍ ب
 ذکر شوي دي.
په دې علمي پروژه کې ښاغيل قيومي ډېرې هلې ځلې کړي، چې د کالسيکې  

دورې ټول اديب مکتبونه په مفصل او سيستامتيکه بڼه وڅېړي او کومو تېروتنو چې د اديب 
ره بېلګو په راوړلو رسه اړوند حقايق مکتبونو د بنسټګرو او پريوانو په اړه شتون درلود، د ښکا

 رابرسېره کړي.
د ښاغيل قيومي علمي پروژه کې ډېر موضوعات نوي دي، له ډېرو معتربو او 
باوري اخځليکونو څخه يې لومړی په منت کې او بيا د څېړنيزې ليکنې ماخذ ښودنې له 

رسه سم يې اصولو رسه سم کار اخيستی دی. د منل شوو اکاډميکو اصولو او معيارونو 
موضوعات ترتيب کړي. د ليکنې ژبه يې روانه او سليسه ده، د معياري ليکدود په کارولو 
کې خپلې هڅې کړي، ليک نخښې او نښانې يې په پام کې نيويل دي. څېړنه يې معياري 
ده، د ليکنې روش او ميتود يې د کيفيت له مخې تررسه شوی دی او په تحقيق کې يې 

 توضيحي، پرتليز او انتقادي بڼه ليکل شوي دي.موضوعات په ترشيحي، 
زه دا علمي پروژه د څېړنپوه علمي رتبې لپاره کايف ګڼم، د لوی څښنت) ج( له  

 دربار څخه يې د پښتو ادب د ال بډای کولو په الره کې د نورو برياوو غوښتونکی يم.
 په درنښت

 پوهاند جمشيد رشيدي
 ژبو او ادبياتو پوهنځي پښتو څانګې استاد. د شهيد استاد رباين د ښوونې او روزنې،

 
 



 

 

 رسيزه
د پښتو ادبياتو دوهمه دوره چې په اديب څېړنو کې کالسيکه يا منځنۍ دوره هم 
بلل کېږي، د لسمې هجري پېړۍ له نياميي څخه پيل کېږي او د څوارلسمې پېړۍ تر لومړيو 

 دوو يا دريوو لسيزو پورې دوام کوي.
کالسيکه دوره د بېالبېلو سيايس، ميل او مذهبي  د پښتو ادبياتو د تاريخ

غورځنګونو تر ژورې اغېزې الندې رامنځ ته او د بشپړتيا پړاو ته رسېدلې ده چې په ترڅ 
کې يې سرت اديب سبکونه ايجاد شوي او بيا د مخکښو اديب څېرو په نوښتګرو هڅو د اديب 

ر بېالبېلو رشايطو الندې يې د مکتبونو د رامنځ ته کېدو الرې چارې برابرې شوي دي او ت
 ودې او پرمختيا پړاوونه وهيل دي.

په کالسيکه دوره کې دغه څلور اديب مکتبونه د پېژندنې وړ دي، روښاين عرفاين 
اديب مکتب، د خوشحال اديب مکتب، د رحامن بابا تصويف ـ عرفاين مکتب او د حميد او 

غورځن  له اديب هلو ځلو او اديب شيدا د نازکخيالۍ اديب مکتب. دغه دوره د روښاين 
تخليقاتو څخه راپيلېږي. د دغې دورې هر اړخيزه او ژوره مطالعه د پښتو ادب په تاريخ کې 
ځانګړی او د ارزښت وړ ځای لري، دا ځکه چې د پښتو اديب مکتبونو پيالمه له همدې 
نابغه  دورې پيلېږي، د همدغه زرين دور په لومړي پړاو کې د بايزيد روښان په څېر

شخصيت له تورې او قلم رسه ډګر ته راوځي، خپل سيايس تګلوری د عرفان او تصوف په 
مزو راټينګوي، د دې تر څن  هغه د لغت جوړونې)نيولوګيزم( په برخه کې هم منظم کار 
پيل کړ چې د ژبې د اهميت له مخې هم زيات ارزښت لري، د نوموړي د دې هڅو بېلګې 

 و.په خريالبيان کې ليدلی ش
له ده څخه وروسته خوشحال خان خټک د يوه اديب مکتب د باين په توګه ټول  

هغه مضامني او د شعرونو ډولونه پښتو ادب ته راداخل کړل چې د هامغه وخت د نورو ژبو 
په ادب کې موجود و. د ده کالم په رښتيا هم )مواج بحر( دی چې د مضمون او شکل 

 دواړو له مخې غني دی.
بابا دريځ د پښتو کالسيک ادب په ارتقا او ښکال کې د پاملرنې وړ  د عبدالرحامن

دی، نوي شاعرانه ترکيبونه او تصويرونه د هغه د شعرونو اسايس ځانګړنه ده. دغه مفاهيم 
 زيات پيچيل نه دي، بلکې ساده او سليس دي.

د همدغه ساده او عام فهمه کالم د شهرت او مقبوليت له مخې نوموړی د يوه  
 مکتب د بنسټګر په توګه پېژندل شوی دی. اديب
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همدارنګه حميد مومند د پښتو شاعرۍ د نازکخيالۍ د اديب مکتب موجد دی، ده 
په خپله نازکخياله شاعرۍ کې د استعارو، کنايو او تشبيهاتو استعامل ډېر زيات کړی دی. د 
ده په  هغه د شعر هره کرښه له همدې ښکلو صنعتونو څخه ډکه ده چې هر څېړونکی د

 نازکخيالۍ او د کالم په خوږوايل اعرتاف کوي.
کاظم خان شيدا تر حميد مومند وروسته په نازکخيالۍ او موشګافۍ کې د زيات 
شهرت خاوند دی. ده په خپلو تشبيهاتو، استعارو او کنايو د پښتو شاعرۍ ماڼۍ دنګه او 

 ښکلې ساتلې ده.
 نديزونه او د مأخذونو فهرست لري.دغه څېړنيز اثر رسيزه، شپږ څپرکي، پايله، وړا

لومړی څپرکی شاليد)پسمنظر( دی چې پر تاريخچې رسبېره د موضوع په اړه د 
تررسه شوو کارونو جاج هم په کې اخيستل شوی او د هغو لنډه ارزونه هم په انتقادي بڼه 

 تررسه شوې ده.
تب دوهم څپرکی د اديب مکتب پېژندنې ته ځانګړی شوی چې په کې د اديب مک
او اديب سبک د توپريونو پر ښودلو رسبېره د اديب مکتب د جوړښت او پاپښت د مسألې په 
اړه مفصل بحث راغلی دی، بيا وروسته د پښتو ادب د کالسيکې دورې پېژندنه هم راغلې 

 ده او همدارنګه د نورو اړوندو موضوع ګانو په اړه هم بحث شوی دی.
پر بحث رسبېره، د دې اديب مکتب د  په دريم څپرکي کې د روښاين اديب مکتب

بنسټګر پیر روښان او د هغه د مخکښو پريوانو پر ژوند، آثارو او افکارو په بشپړه توګه رڼا 
اچول شوې او په ترڅ کې يې په ټوليز ډول د دوی د اشعارو هغه ځانګړنې په ګوته شوي 

 دي.چې د روښان د نظرياتو د ژورې اغېزې د منلو په پايله کې ويل شوي 
په څلورم څپرکي کې د خوشحال خان د اديب مکتب د هر اړخيزې پېژندنې 
ترڅن ، د ده پر ژوند، آثارو او افکارو په بشپړه توګه څېړنه شوې ده. وروسته له دې د دې 
اديب مکتب د مخکښو الرويانو لکه: ارشف خان هجري، عبدالقادر خان خټک، سکندر 

ثارو پر ځانګړنو او نورو... په تفصيل رسه خربې خان او صدرخان پر ژوند، د داستاين آ 
شوي او په ټوليز ډول د پښتو اديب مکتبونو په پرمختيايي بهري کې د دې کورنۍ ونډه جوته 

 شوې ده.
پنځم څپرکی د عبدالرحامن بابا تصويف ـ عرفاين اديب مکتب ته ځانګړی شوی 

ات راوړل شوي چې د دې چې لومړی د دې اديب مکتب په اړه د ځېنو هغو پوهانو نظري
اديب مکتب اهميت په ښه توګه څرګندوي. بيا په همدې څپرکي کې د دې اديب مکتب 
بنسټګر)عبدالرحامن بابا( او نوميايل استازي پېژندل شوي او په ټوليز ډول د دوی د اشعارو 
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 په هغو برخو بحث شوی چې په پايله کې ټول د يوه فکر په دايره کې داخلوي.
ه شپږم او وروستي څپرکي کې د نازکخيالۍ د اديب مکتب د ايجاد پر د دې اثر پ

څرنګوايل رسبېره د هغه ځانګړنې هم په ګوته شوي، ورپسې د دې اديب مکتب د بنسټګر 
)حميد مومند( پر ژوند، آثارو او افکارو او د ده د شاعرۍ پر هغو ځانګړنو په تفصيل رسه 

وب ثابتېږي، ورپسې د ده د تکړه الرويانو د بحث شوی چې له مخې يې د هغه پر رسالريت
ژوند او آثارو پر معرفۍ رسبېره، د دوی د شعرونو پر هغو ځانګړنو او خصوصياتو بحث 
شوی چې د حميد مومند د اشعارو رن  په کې ښکاره او جوت دی. همدارنګه په همدې 

ه معريف څپرکي کې کاظم خان شيدا د نازکخيالۍ د اديب مکتب د بشپړوونکي په توګ
شوی او د کالم هغو برخو ته يې اشارې شوې دي چې د هندي سبک د اغېزو په وجه يې د 
هغه ټول تعابري خپل کړي دي. ورپسې پايله او وړانديزونه راغيل او د اثر په پای کې دالفبې 
په ترتيب د هغو اخځونو ليکلړ راغلی چې د دې اثر په بشپړولو کې ترې استفاده شوې ده. 

 ړنيز اثر په بشپړولو کې دغه الندې ټکي هم په پام کې نيول شوي دي.د دې څې
د دې اثر اهميت او مربميت په دې کې دی چې  د موضوع مربميت او اهميت:

تر اوسه په پښتو ادبياتو کې داسې بشپړ ځانګړی اثر چې د کالسيکې دورې ټول اديب 
کېږي، که څه هم د دې دورې د  مکتبونه په مفصل او هر اړخيز ډول راوپېژين، نه تر سرتګو

ځېنو مکتبونو په اړه خورې ورې ليکنې تررسه شوي دي چې د خپل لنډون له مخې د 
لوستونکو ټولې پوښتنې يې نه شوای ځوابوالی؛ نو له همدې امله زياته اړتيا محسوسېده 
ونه چې په دې اړه يو داسې هر اړخيزه او سيستيامتيکه څېړنه تررسه يش چې دغه اديب مکتب
له خپل پرمختيايي بهري رسه يو ځای په بشپړ ډول و پېژندل يش او په اړه يې معلومات په يوه 
اثر کې ترالسه يش. له بلې خوا کومو ښاغلو ليکوالو چې په دې اړه ليکنې کړې وې زياتره 
يې تذکره ډوله وې يواځې ژوند ليکونه او د کالم بېلګې يې راوړل شوې وې، په دې اثر کې 

 وې ده چې د هغوی فکري هآمهنګي او د اشعارو پرتلنه هم تر رسه يش.هڅه ش
د همدې تشې د ډکولو لپاره دا موضوع د پښتو څېړنو د بني املليل مرکز د محرتم 
رياست له خوا د يوې علمي پروژې په توګه ما ته د څېړنې لپاره راوسپارل شوه، ما هم له 

ه په استفادې له منل شوو علمي اصولو رسه پخوانيو او نوو تر السه شوو علمي آثارو څخ
سم دا پروژه بشپړه کړه او دا دی د يوه علمي څېړنېز اثر په توګه يې لوستونکو او په 

 ځانګړې توګه د ادب مينه والو ته وړاندې کوم.
چې د دې اديب مکتبونو د بنسټګرو او پريوانو په اړه هم ېې بومل  نی وړد يادو 

دي. د بېلګې په توګه کاظم خان شيدا چې د خوشحال خان  زياتې تېروتنې تررسه شوي
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خټک د کورنۍ غړی دی په همدې سبب د هغه پريو بلل شوی دی، که چېرې د کاظم 
خان شيدا د اشعارو سبک وڅېړل يش، د خوشحال خان د افکارو له عمومي ساحې څخه 

 زيات لرې دی او د نازکخيالۍ په اديب مکتب پورې اړوند شاعر دی.
دیا دولووړ خربه دا ده چې د اثر رسلیک چې د وخت د محرتم ریسه هیت له بله 

خوا تایید او تصویب شوی په دې ډول دی ) په کالسیکه دوره کې د پښتو ادبې مکتبونو د 
چې محرتم ادیتور په تایید چې عنوان باید لنډ او جذاب تاریخی پرمختیایي بهیر څېړنه( 
 .یکه دوره کې پښتو ادبې مکتبونه(وي په دې ډول تعدیل شو ) په کالس

د دې اثر په ليکلو کې تر ډېره بريده له ترشېحي، توضيحي،  د څېړنې ميتود:
 پرتليز او انتقادي ميتودونو څخه کار اخيستل شوی دی.

په پای کې تر هر څه لومړی له خپل الرښود استاد څېړنپوه نعمت الله اندړ څخه د 
ی ورته وايم چې خپلې نېکې الرښوونې راڅخه نه دي زړه له کومي مننه کوم او کورودان

 سپمويل. 
همدارنګه د برشي علومو له مرستيال څېړنپوه نرصالله نارص څخه د زړه له کومې 
مننه کوم چې په پوره زغم او حوصله يې دغه څېړنيزه پروژه ټکي په ټکي کتلې او الزمې 

يد محی الدين هاشمي، پوهاند سمونې يې په کې کړي دي. همدارنګه له څېړنپوه دکتور س
اسامعيل يون او پوهاند جمشېد رشيدي څخه هم مننه کوم چې خپل الرښودي نظريات 

 يې د پروژې په اړوند وړاندې کړي دي.
همدارنګه له ښاغيل څېړنوال عبدالظاهر شکېب څخه هم مننه کوم چې د کتابونو 

ې زه يې د دې پريزوينې د برابرولو په برخه کې يې زياته همکاري رارسه کړې ده چ
 پوروړی یم.
په پای کې د يادونې وړ بومل چې زما دغه څېړنه تر ډېره بريده د ادب د مينه والو  

تنده ماته کړي او کېدای يش چې د نوو معلوماتو په رڼا کې نور زيات څه هم وويل يش او 
ه، په دغې څېړنه نوي افقونه پرانيستل يش؛ خو تر کومه ځايه يې چې په ما پورې اړه درلود

کې ما د امکان تر بريده  هڅه کړې چې له مخکنيو کارونو څخه بشپړه او هم له نوښت 
 څخه برخمنه وي.

هيله مند يم چې دغه اثر د کالسيکي دورې د پښتو اديب مکتبونو د پرمختيايي 
په توګه د بهري له بشپړتيا او همدارنګه د پښتو ادبياتو د تاريخ په ليکلو کې د يوه غوره ماخذ 

 ګټې وړ وګرځي.
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 لومړی څپرکی
 د موضوع شاليد

څرنګه چې انسانان د څېرو، شخصيتونو يا د فکر د طرز له مخې توپري لري، دغسې 
سبکونه هم رسه ورته نه دي، هر ليکوال او شاعر خپل سبک لري، خو کله کله د يو شاعر 

واالن او شاعران په شعوري او او ليکوال سبک دومره مشهور يش چې بيا ګڼ شمېر ليک
ناشعوري توګه د هغه د تقليد هڅه کوي او له همدغه تقليده وروسته سبکونه رامنځ ته 
کېږي. له دغو ورته سبکونو څخه چې زياتره اړخونه يې رسه ګډ وي، بيا اديب مکتبونه 

 رامنځ ته کېږي. 
محصول دی  د اديب څېړنو په بهري کې روښانه شوې چې اديب مکتب د هغه پړاو

چې د ژبې ادبيات پوخوايل ته رسېديل وي. د اديب مکتب رامنځ ته کېدل، د يوې ټولنې په 
ټاکلو تاريخي، ټولنيزو او فرهنګي رشايطو پورې اړه لري او هر مکتب د يوې ډلې اديبانو د 
ذوقي او فکري متايالتو او ګټو استازيتوب کوي، ځکه د تاريخ په اوږدو کې بېالبېل اديب 

يانونه د خپلو ځانګړو تاريخي او ټولنيزو خصلتونو په لرلو رسه د بېالبېلو پرګنو، د ډله جر
 ييزو ارمانونو او ګټو د تبليغ لپاره کارېديل دي.

ټولنيزو، سيايس او دلته د دې خربې يادونه رضوري ده چې اديب مکتب له  
ب د بنسټګر پر رسه جوخت روان دی، نو په دې توګه د هر اديب مکت وفرهنګي بهريون

شخيص ژوند رسبېره د هغه وخت د ټولنې مطالعه د مکتب په پېژندنه کې الزمه مرسته 
 کوالی يش. 
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د آثارو له پېژندنې تر څه ويلو د مخه به د موضوع په اړه د تررسه شوي کار جاج 
 واخلو او په لنډه توګه به يې د څرنګوايل ارزونه وکړو.

پورې په پښتو ادب کې کومه بشپړه او منظمه څېړنه زما د معلوماتو له مخې تر اوسه 
نه ده تررسه شوې چې دغه اديب مکتبونه له خپل پرمختيايي بهري رسه يو ځای په بشپړ ډول 
په يوه اثر کې پېژندل شوي وي، که څه هم د نوموړې موضوع د ځېنو مسايلو په اړه د ځېنو 

دي چې هغه په بشپړ ډول د اديب  ليکوالو له خوا په ضمني توګه ځېنې څېړنې تررسه شوي
مکتبونو د پېژندلو آرونه )اصلونه( نه په ګوته کوي، خو د دې خربې يادونه رضور بومل چې 
ځېنو څېړونکو د دې موضوع په يو څپرکي او يا يو اديب مکتب يو لړ مفصل کارونه تررسه 

څرنګه چې په کړي دي، لکه: دوکتور عارف عثامن، څېړنپوه عبدالواجد واجد او نور... 
ادب کې وخت په وخت نوي بدلونونه رامنځ ته کېږي دغه کارونه په خپل وخت کې د 
ارزښت او درنښت وړ دي، خو اديب مکتب د يوې ډلې د اديب خصوصياتو او ځانګړنو په 
يووايل او وحدت باندې بحث کوي چې نوموړي آثار د لوستونکو دغو پوښتنو ته بشپړ 

 ځواب نه يش ويالی.
د نوموړو څېړونکو د آثارو په اړه له زيات تفصيل څخه ډډه کوم، ځکه د آثارو دلته 

 د پېژندلو په لړ کې به ورته بشپړه اشاره ويش. 
( بېالبېلو ماخذونو څخه ګټه ۷۲۹څېړنيزه پروژه کې له ) -که څه هم په دې علمي

م ماخذونه چې پورته شوې ده چې زياتره يې د شاعرانو دېوانونه دي. خو دلته ځېنې هغه مه
زما تر څېړنې الندې له موضوع رسه په يو ډول نه يو ډول اړخ لګوي، په لنډ ډول معريف 

 کوم:
 توريالی پښتون:

د خوشحال خان خټک د بني املليل سيمينار د مقالو ټولګه ده چې د محمد شېرين 
د  مخونو کې ۲۲۲ل کال د پښتو ټولنې له خوا په  ۷۹۵۲سنګري خوږياڼي په اهتامم په 

 کابل په دولتي مطبعه کې چاپ شوې ده.
پر دې مجموعه باندې پوهاند صديق الله رښتني يوه علمي رسيزه ليکلې ده. تر  

فهرست وروسته د وخت د صدارعظم نوراحمد اعتامدي د وينا منت راغلی ورپسې د 
يس صدارت د دوهم مرستيال او د پوهنې د وزير دکتور عبدالقيوم او د کابل پوهنتون د رئ

پوهاند سيد عبدالقادر بها د ويناوو متنونه او بهرين پيغامونه راغيل دي. بيا د سيمينار د 
ويناوالو مقالې په دې توګه راغيل دي: د استاد قيام الدين خادم مقاله)د خوشحال خان 
دستارنامې ته يوه کتنه( د استاد حبيب الله تږي نيازي مقاله)د خوشحال خان مطالعه د نوي 
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اصولو په اساس( د سلطان محمد صابر مقاله)خوشحال خان او انساين کرامت( د نقد د 
دوکتور عبداللطيف جاليل مقاله)د خوشحال خان په اشعارو کې د تاريخي پېښو انعکاس( 
د محمد دين ژواک مقاله)د خوشحال په شاعرۍ کې رياليستي افکار( د پرېشان خټک 

آيينه کې( د دوست شينواري مقاله)د مقاله)د خوشحال خټک ژوند د پښتونولۍ په 
خوشحال خان خټک د اشعارو لغوي خوا( د حمزه شينواري مقاله)د خوشحال خان په 
شاعرۍ کې باز او باتور( د مېرمن معصومه عصمتي مقاله)د خوشحال اوليس او اجتامعي 
اشعارو ته کتنه( د مري محمد صديق فرهن  مقاله)محيط اقتصادي اجتامعي و سيايس 

حال خان( د فضل احمد غازي مقاله)خوشحال خان د خپلو اشعارو په هېنداره کې( د خوش
عبدالرسول امني مقاله)د خوشحال په نظر کې د خپلواکۍ موضوع( د عبداالکرب اکرب 
مقاله)خوشحال د پښتنو په نظر کې( د دوکتور ګل محمد نورزي مقاله)د خوشحال خان 

شعار دری خوشحال خان خټک( د عارف جهان بيني( د محمد کاظم آهن  مقاله)ا
عثامنوف مقاله)د خوشحال په رباعياتو کې اخالقي افکار( د قلندر مومند مقاله)پښتو ته د 
خوشحال بخښنې( همدارنګه په پای کې د پوهاند صديق الله رښتني مقاله)د خوشحال 

 خان د نرث سبک(  تر رسليک الندې راغيل دي.
لوړ علمي او څېړنيز ارزښت څخه برخمنې دي چې په دغه اثر کې ټولې مقالې له 

په خپل وار رسه د خوشحال خان د څو بعدي شخصيت په روښانولو کې کره او مفصل 
معلومات وړاندې کوي. ما هم د خپلې پروژې په څلورم څپرکي کې د خوشحال اديب 

 مکتب په برخه کې پوره ګټه ترې اخيستې ده.
 وږمه مجله:

وهنتون د ادبياتو او برشي علومو د پوهنځي فلسفي، علمي، وږمه مجله چې د کابل پ
مخونو کې يې د  ۴۲-۹۷ل کال په پنځمه او شپږمه ګڼه،  ۷۹۵۲ټولنيزه او هرني خپرونه ده، د

)پريروښان او د ده تصويف ښوونځي د منځ ته رات  عوامل( تر رسليک الندې د محمد 
 طاهر )علمي( يوه ارزښتناکه مقاله خپره کړې ده.

تحقيقي مقالې کې راغيل چې د روښاين مکتب ايجاد او وده معموالً  -دې علمي په
ځانګړي عوامل لري او د دې مکتب تر شا هم ځېنو عواملو الس رسه يو کړی و چې 

 ماهيت يې زياتره ټولنيز، سيايس او فرهنګي و.
پورتني عوامل ځکه د هر مکتب او نهضت د منځ ته راتلو لپاره رضوري دي چې د 

دغو عواملو په چوکاټ کې مکتبونه راپيداکېږي، وده کوي او د پرمخت  پړاوونه هم
وهي.د همدې الملونو پر بنسټ د پري روښان اديب مکتب هم منځ ته راغلی او د پښتو ادب 
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 په غنامندۍ کې يې د يادونې وړ برخه لرلې ده.
او استاد علمي د پري روښان نهضت يو بشپړ سيايس حرکت بويل چې د مذهبي 
تصويف افکارو په جامه کې رانغښتل شوی و، د دې ثبوت لپاره چې سيايس مقاصد تل د 

 مذهب له الرې تر رسه کېږي د يوه انګريز خربه راوړي چې وايي:
د افغانانو او د انګليسانو د جنګونو په وخت کې به انګليسان د خوږانو)خوګانو( » 

افغان به يې راګري کړ؛ نو ورته به يې نوي نوي پوستکي افغانستان ته راوړل او چې کوم 
وويل چې يا د قواوو مخزن راوښيه او که نه وي؛ نو د دې خوږ)خوګ( په پوست کې به 

 «.دې تاو کړو چې تر ابده دوزخي يش
په دې ډول ډېر زيات کره او ناکره اقوال موجود دي چې د مذهب اغېزه په وروسته 

روښان لومړی خپله ټولنه مطالعه کړه او وروسته پاتې ټولنو  کې متثيلولی يش؛ نو ځکه پري 
 يې خپل مقصد ته د رسېدو الره وټاکله.

ل کال( په لومړۍ او دوهمه  ۷۹۵۷همدارنګه د تېرې ګڼې د مقالې پاتې برخه د )
ګڼه کې راغلې ده. په دې ګڼه کې بيا هم ليکوال د پريروښان او اخوند دورېزه د مخالفت د 

او سلوک په اړه تر هر اړخيزو معلوماتو وروسته د دغه بحث اصيل علت، د روښان تصوف 
 لړۍ د روښان نظرياتو او تعليامتو ته غځوي چې د کامل په اتو مرتبو يې پای ته رسوي.

څېړنيزې مقالې کې ډېر زيات ارزښتناک مسايل تر سرتګو کېږي  -په نوموړې علمي
خپلې موضوع رسه د اړيکې چې ما هم د پريروښان د تصويف اديب مکتب په برخه کې له 
 له مخې د يوه مهم اخځ په توګه ترې ګټه پورته کړې ده.

 خوشحال خان خټک او د ده اديب مکتب:
دغه اثر د دوکتور عارف عثامن د هغو مقالو ټولګه ده چې په بېالبېلو وختونو کې 
په  يې د کابل مجلې لپاره ليکيل او چاپ شوي دي. بيا د )خوشحال او د ده اديب مکتب(

ل کال د افغانستان د علومو اکاډمي، د پښتو څېړنو د بني املليل  ۷۹۲۷نامه په کتايب ډول په 
 مخونو کې چاپ شوی دی.  ۲۷۵مرکز له خوا په 

عارف عثامن د خوشحال خټک د ژوند هر اړخ په ډېر دقت رسه څېړلی دی، په 
اړخيزه رڼا اچولې ده،  دې څېړنو کې يې د خوشحال د شعر په بېالبېلو معنوي ارزښتونو هر

لکه: د خوشحال خان خټک په رباعياتو کې هيومانستيک افکار، وطندوست شاعر، مينه او 
محبت، د جاملياتو او اخالقياتو د مضامينو په څرګندولو او افادې رسبېره په رباعي ليکنه 
کې د خوشحال بديعي مهارت ښودل شوی دی او د خوشحال خان په اشعارو کې د افغاين 

 او رشقي فولکلور رېښې سپړل شوې دي.
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عارف عثامن د يو پوه څېړونکي په توګه د خوشحال خټک زمانې ته يوه لنډه کتنه  
کړې ده او د خټکو په اړه يې هم لنډ معلومات وړاندې کړي دي، همدارنګه يې د 
خوشحال خټک پر اديب مکتب باندې هم څېړنه کړې ده او د هغه د کورنۍ شاعران او 

ن يې هم په لنډه توګه معريف کړي دي. د ليکوال په دې اثر کې د خوشحال خان د اديبا
شعر محتوا او معنوي ارزښتونه داسې څېړل شوي دي چې د برشي نړۍ د فکر، نظر، ادب او 

 کلتور په بهري کې د خوشحال د اشعارو او افکارو دريځ روښانوي.
نيزه، سيايس او فرهنګي رېښه څرنګه چې د هغه اديب مکتب رامنځ ته کېدل ټول     

لري او د ټولنې له غوښتنو رسه سم هر څه بيانېږي او منځته راځي، البته د خوشحال د اديب 
مکتب د ايجاد لپاره د عارف عثامن علمي او اديب اثر ډېر باوري او ګټور معلومات وړاندې 

او پريوان  کوي، خو  په ځانګړي ډول هغه فکري وحدت او د بيان ډول چې خوشحال خان
 يې په يوه فکري مکتب کې داخلوي، په دې اړه څرګندونې د نشت په حساب دي.

همدرانګه په دې اثر کې کاظم خان شيدا ، کامګار خان خټک او عيل خان  د  
خوشحال خان د سبک پريو بلل شوي دي، په داسې حال کې چې دوی د خوشحال خان 

سبک پريو دي، که څه هم د کاظم خان شيدا  د سبک پريو نه ، بلکې د عبدالحميد مومند د
پر شاعرۍ د عبدالحميد مومند اغېزې شته، خو شيدا په خپله شاعرۍ کې د هندي اديب 
سبک د ټولو ځانګړنو په خپلولو کې تر حميد د مخه دی، نو ځکه موږ دی په بشپړ ډول 

 يواځې د حميد مومند په پريوانو کې نه شو دروالی.
 پښتو اديب مکتبونه:

ل کال د پښتونخوا پېښور  ۷۹۲۲د پوهاند صديق الله رښتني اثر دی چې په 
 ۵۲يونيورسټي بک ايجنسـي له خوا د زرو ټوکو په شمېر په کوچنۍ کچه او صحافت په 

 مخونو کې چاپ شوی دی.
په دې اثر کې په ټوليز ډول د اديب مکتبونو په اړه دغه النديني رسليکونه راغيل 

د پښتو اديب مکتبونه، لرغونی مکتب، روښاين مکتب، د خوشحال دي: د سبک پېژندنه، 
مکتب، د رحامن مکتب، د حميد مکتب، د پښتو اشعارو معنوي پانګه، د پښتو د نرث 
مکتبونه، د سليامن ماکو مکتب، د مياروښان مکتب، د خوشحال خان مکتب، د منيش 

 احمد جان مکتب او نوې دوره.
موږ دلته د » بونو په اړه خپل نظر داسې څرګندوي: پوهاند رښتني د پښتو اديب مکت



92 

پښتو اديب مکتبونه او سبکونه د پښتو اشعارو په هنداره کې ګورو او د غريب ادب په 
چوکاټ کې يې اچول نه غواړو. البته که په کوم ځای کې وررسه سمون خوري، دا به د 

 م( ۵: ۵۵«)برشي دماو او فکر د نږدېوايل يوه الزمي نتېجه وي.
دغه اثر که څه هم د کچې له مخې کوچنی او څېړنيز اصول په کې نه دي مراعات 

 شوي؛ خو بيا هم د يوه باوري اخځ په توګه کارېدای يش.
 د عبدالحميد مومند ياد:

د عبدالحميد مومند د سيمينار د مقالو ټولګه ده چې د زملي هېوادمل په زيار او 
مخونو کې د کابل  ۷۱۲ني املليل مرکز له خوا په ل کال د پښتو څېړنو د ب ۷۹۲۲اهتامم په 

 په دولتي مطبعه کې چاپ شوې ده.
رسيزه پرې د پښتو څېړنو د بني املليل مرکز رئيس دوست شينواري ليکلې ده. تر 
فهرست وروسته په دې ټولګه کې د اکاډمييسن عبدالشکور رشاد مقاله)د حميد رشعة 

ق روهي مقاله)ايا حميد د هندي سبک پريو و( د االسالم( د کانديد اکاډمييسن محمد صدي
محقق نورمحمد سهيم مقاله)د حميد د شاه و ګدا متثييل اړخ(  د پوهاند دوکتور زيار مقاله 
)د حميد مومند ليکالر( د رسمحقق دوست شينواري مقاله)د حميد نيولوګيزم( د رسمحقق 

ښاغيل زرين انځور مقاله)د معتمد جنتي شينواري مقاله)حميد مومند د نورو په نظر( د 
حميد داستاين آثارو ته يوه کتنه( د کانديد اکاډمييسني محمد ابراهيم عطايي مقاله)د 
اتنوګرافيکي څېړنو په رڼا کې د مومندو پر قبيله يوه لنډه کتنه( د ښاغيل اسدالله شعور 
زملي مقاله)رګه های از مردم نګاری و فرهن  مردم در دېوان حميد مومند( د ښاغيل 

هېوادمل مقاله)د عبدالحميد مومند د دېوان وروستۍ چاپي نسخې ته د متنپوهنې له پلوه 
کره کتنه( د رس محقق دولت محمد لودين مقاله)د حميد مومند په شعر کې د ده د عرص د 
ټولنيز ژوند څېره( د رسمحقق عيل محمد منګل مقاله)عبدالحميد مومند ماشوخېل دی که 

ار آصف بهاند مقاله)د حميد خمريه اشعار( د دوکتور مصطفی نږدې خدریزی؟(  د پوهني
مقاله )د عبدالحميد مومند برش دوستي( د حسن ګل بانډه وال مقاله)د اوسنۍ ښوونې او 
روزنې له مخې د حميد د اشعارو روزنيز اړخ ته يوه انتقادي کتنه( په پای کې د دوکتور 

د لرغونو ارياين ژبو د رېښې څرک( په دې ټولګه خليل الله اورمړ مقاله)په لغوي زېرمه کې 
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څېړنيزې مقالې راغيل دي چې ما هم له ځېنو څخه د پروژې په بشپړتيا  -کې زياتې علمي
 کې ګټه پورته کړې ده.
 اديب څېړنې:

ل کال د ننګرهار  ۷۹۲۲د څېړندوی محمد صديق روهي اثر دی. لومړی ځل په 
خوا د غالم محی الدين افغان د شپېتم تلني په پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي له 
 مخونو کې چاپ شوی دی. ۴۲۵مناسبت د جوړ شوي سيمينار په وياړ په 

ل کال د دانش خپرندويې ټولنې له خوا د زرو ټوکو په  ۷۹۲۲دا اثر دوهم ځل په 
 شمېر چاپ او خپور شوی دی.

اوډل شوي دي. د دې علمي څېړنيز اثر موضوعات په دې الندې څلورو برخو کې 
په لومړۍ برخه کې د اديب تيورۍ په اړه په دوهمه برخه کې د اديب کره کتنې، په درميه 
برخه کې د اديب مېتودونو )اديب مکتبونه( او څلورمه برخه کې د اديب تاريخ په اړه مطالب 
 راغيل دي.په دې اثر کې د باوري  رسچينو پر بنسټ د ادبپوهنې د بېالبېلو څانګو په اړه
علمي او څېړنيز معلومات وړاندې شوي دي چې ما هم په خپله ليکنه کې له دې اثر څخه 

 ګټه اخيستې ده.
 د عبدالرحامن بابا مومند ياد:

د عبدالرحامن بابا د دوه سوه اتيايم تلني په مناسبت د جوړ شوي سيمينار د مقالو 
ابل پوهنتون د ژبو او ل کال د ک ۷۹۲۳ټولګه ده چې د پوهنمل آصف بهاند په اهتامم په 

 مخونو کې د کابل په دولتي مطبعه کې چاپ شوې ده. ۲۳۲ادبياتو پوهنځي له خوا په 
تر فهرست وروسته د عالمه پوهاند عبدالحی حبيبي مقاله د)خوشحاال او دولتا( تر 
رسليک الندې راغلې او تر هغه وروسته د وخت د جمهور ريس د مرستيال دوکتور 

پرانيستونکې وينا راغلې ده. بيا د کابل پوهنتون رئيس پوهندوی دوکتور عبدالواحد رسايب 
طاهر عنايت وينا ورپسې د پښتو څېړنو د بني املليل مرکز، د کابل پوهنتون د ژبو او ادبياتو 
د پوهنځي، وروسته  نګاهي به ترجمه اشعار عبدالرحامن بابا بزبان اردو، د عبدالرحامن بابا 

کې ده؟ ، عبدالرحامن بابا نخبه سخنور زبان پشتو، د عبدالرحامن بابا  دغه غزله په کوم وزن
پيغام، بازتاب وقايع تاريخي در دېوان عبدالرحامن بابا، د عبدالرحامن بابا په شعر کې تخيل 
او تصوير، سخنی چند پريامون زنده ګی نامه عبدالرحامن مومند، د عبدالرحامن بابا د عرص 

انونو يوه لنډه کتنه، د عبدالرحامن بابا په دېوان کې له وريجو رسه پر سيايس او فرهنګي جري
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د شګو ګډون، د عبدالرحامن بابا د شاعرۍ څو عمده ځانګړتياوو ته يوه کتنه، د 
عبدالرحامن بابا ليکالر، د تصويف جريانونو په ارتباط د عبدالرحامن بابا لنډه مطالعه، د 

شوروي محقيقينو په نظر کې ، د عبدالرحامن بابا پر پښتو نوميالی شاعر عبدالرحامن بابا د 
دېوان د فال نيولو موضوع، د عبدالرحامن بابا په دېوان کې د انتقاد رېښې، د عبدالرحامن 
بابا د شعري سبک ځانګړنې، د عبدالرحامن بابا اديب مکتب او د ده پريوان، رحامن ولې بابا 

او ميل ارزښتونه، د عبدالرحامن بابا په دېوان  شو، د عبدالرحامن بابا په شعرونو کې طبقايت
کې د فولکلور رېښې او  د عبدالرحامن بابا فولکلوري سوانح يو پر بل پسې راغيل دي. 
ليکوالو د عبدالرحامن بابا او د ده د عرص پر سيايس، فرهنګي او تصويف جريانونو او نورو 

و ته باوري او کره معلومات په الس بېالبېلو اړخونو په زړه پورې رڼا اچولې ده چې څېړونک
ورکوي. ما هم د دې ټولګې له ځېنو مقالو څخه د خپلې پروژې په پنځم څپرکي کې پوره 

 ګټه اخيستې ده.
د پورتنيو آثارو د پېژندنې په ترڅ کې که د پښتو ادبياتو د کالسيکې دورې د اديب 

سېږو چې په دې اړه په هر يو مکتبونو په اړه د تررسه شوي کار جاج واخلو، دې پايلې ته ر 
ليکيل اثر کې په څنګيزه توګه يواځې په څو محدودو مخونو او کرښو کې د کالسيکې 
دورې د بېالبېلو مکتبونو په اړه لنډ معلومات راغيل چې په هيڅ ډول د ادب مينه والو 

 پوښتنو ته ځواب نه يش ويالی او اديب تنده يې نه يش خړوبوالی.
ه وخت رشايطو ته په کتو د ارزښت او درنښت وړ دي او په دې خو دغه آثار د هغ 

اړه د يوې نوې ودانۍ د جوړښت د اومو موادو حيثيت لري. ما هم د همدغو او يو شمېر 
شعري دېوانونو او آثارو له مخې دغه پروژه بشپړه کړې ده چې په نسبي توګه د دې موضوع 

ې د پښتو ادبياتو د کالسيکې دورې د په اړه بشپړ معلومات په کې راټول شوي دي. دا چ
اديب مکتبونو په اړه کوم داسې اثر چې نوموړې موضوع ته ځانګړی شوی وي او هر اړخيز 
معلومات په کې وړاندې شوي وي نه شته، نو پر همدې بنسټ دا اړتيا احساسېدله چې په 
دې برخه کې د نوو څېړنو په رڼا کې داسې اثر وکښل يش چې دغه څلور اديب 

عرفاين اديب مکتب، د خوشحال اديب مکتب، د عبدالرحامن بابا عرفانی  -مکتبونه)روښاين
تصويف مکتب او د حميد او شيدا د نازکخيالۍ اديب مکتب(  په يوه اثر کې معريف يش،  –

د ايجاد عوامل يې وڅېړل يش، د ځانګړنو او خصوصياتو په اړه يې هر اړخيزه څېړنه ويش، 
 په کې جوت يش، د هر اديب مکتب فکري وحدت او هامهنګي د د سبک او مکتب توپري

اشعارو د پرتليز جاج له مخې تررسه يش، نو د همدې تشې)خاليګاه( د ډکولو لپاره دا 
موضوع ما ته د يوې علمي پروژې په توګه راوسپارل شوه، ما هم له پخوانيو او نوو تر السه 
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 ړه.شويو آثارو څخه په استفادې دا پروژه بشپړه ک
زياتره ژبپوهان په دې عقيده دي چې ژبه يو وار نه ده پيدا شوې او نه د ژبې 
جوړښت او رغونه د يو سړي کار بلل کېدای يش، بلکې انسانانو د هغه انګلييس متل پر 

د خپل رضورت او اړتيا په تناسب ورو ورو خپلې ژبې « احتياج د ايجاد مور ده» بنسټ چې
 ته پرمخت  ورکړی دی.

غونو انسانانو د افادې په ډول که څه اسايس اختالف نه و موجود، خو کله چې د لر  
له لومړنۍ مرحلې څخه ووتل او نسبتاً متمدن شول د دوی په ژبه کې  هم د لفظ او تعبري 
ساحه پراخه شوه، د يو مطلب څرګندول چې پخوا به د محدودو الفاظو په قالب کې افاده 

ه بېالبېلو ډولونو رسه ممکنه شوه او د سبک تاريخ هم له کېدل اوس هغه مطلب څرګندونه پ
 دې ځايه بېلېږي.

کومه ژبه چې په لومړي رس کې يواځې د پوهولو او راپوهولو وسيله بلل کېده، د 
هغې استعامل د تحريک او اغېز لپاره هم رواج وموند، دلته ژبه د ژبې په حيث نه، بلکې د 

و لدې ته چې هغه ځانګړی او ممتاز فکر چې د ښک يو لطيف فن په ډول استعامل شوه، نو
 الفاظو په قالب کې افاده شوی، سبک وبلل شو.

که وغواړو د اديب سبک په تېره بيا د پښتو اديب سبک په تاريخي پس منظر 
وغږېږو، په افغانستان کې د سبک پېژندنې په اړه عبدالحی حبيبي لومړنی سړی و چې په 

( ګڼه کې د )تاريخچه شعر پښتو( په لړ کې د سبک په اړه ۳ه)ل کال د طلوع افغان پ ۷۹۷۴
سبکهای اشعار » ل کال په کابل کالنۍ کې د  ۷۹۷۳خپل نظر څرګند کړ. بيا يې چې د 

 ۷۹۲۲رساله خپره کړه، د سبک په اړه يې نسبتاً مفصلې خربې وکړې، وروسته يې په « پښتو
په اړه ځېنې څرګندونې وکړې چې د ل کال د پښتانه شعراء په لومړي ټوک کې هم د سبک 

ټولو څېړنو رسچينه د عالمه حبيبي همدغه آثار و چې د هغه مهال د رشايطو پر بنسټ يو 
 اديب شهکار بلل کېدای يش.

همدارنګه د اديب مکتب په اړه هم په ابتدايي بڼه د ځېنو ليکنو په ترڅ کې لنډې 
ل کال د ) پښتو اديب مکتبونه( تر  ۷۹۲۲يادونې شوي دي، خو استاد صديق ا لله رښتني په 
( مخونو کې يو اثر چاپ کړ. که څه هم ۷۵۲رسليک الندې په کوچنۍ کچه او صحافت په)

په دې اثر کې څېړنيز اصول نه دي مراعات شوي، خو بيا هم د يوه باوري اخځ په توګه د 
 استفادې وړ دی

 د پښتو ادبياتو تاريخ)لرغونې او منځنۍ دورې(:
ل کال د دانش خپرندويه ټولنې له  ۷۹۱۳زملي هېوادمل اثر دی چې په د څېړنپوه 
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 مخونه لري. ۲۱۲خوا چاپ شوی دی چې 
مخ کې روښانيان او پښتو ادب او د  ۲۱تر يادښت او رسيزې وروسته د کتاب په 

ر ته بشپړه کتنه شوې ده. بيا ېروښانيانو هڅې او د هغوی اديب پ هغوی په پرمختيايي بهري د
د دروېزه او په پريوانو يې اوږد بحث شوی دی. پر خوشحال خټک او د هغه پر پر اخون

پريوانو او د هغه پر اديب مکتب او ځانګړتياوو هم په دې کتاب کې بحث شوی دی. پر دې 
 رسبېره د عبدالرحامن بابا او د هغه د پريوانو اديب جريان ته هم کتنه شوې ده.

ک اغېزې هم تر بحث الندې نيول شوي په دې اثر کې په پښتو ادب د هندي سب
دي او پوره معلومات په کې خوندي شوي دي. دغه اثر نوي څېړنيز مواد وړاندې کوي چې 

 ما هم د خپل اثر په بشپړولو کې ترې پوره ګټه اخيستې ده.
 د خوشحال خټک سبک او په پښتو ادب د دغه سبک اغېزې:

د افغانستان د علومو اکاډمي د  ل کال کې ۷۹۲۹د عبدالواجد واجد اثر دی چې په 
مخونو کې د پنځه سوه ټوکونو په شمېر چاپ شوی  ۲۲۲ژبو او ادبياتو مرکز له خوا په 

 دی.د کتاب موضوعات په پنځو څپرکو کې داسې ترتيب او اوډل شوي دي:
په لومړي څپرکي کې د سبک په پيدايښت او تاريخي پس منظر هر اړخيزه څېړنه  

پرکي کې د سبک په کلمې په مفصله توګه څېړنه شوې ده او په ترڅ شوې ده. په دوهم څ
کې يې د اديب مکتب، اديب سبک او اديب ميتود توپريونه روښانه کړي او د کارولو ځايونه 

 يې هم ښوديل دي.
په دريم څپرکي کې په پښتو او دري شعر او نرث کې د خوشحال خان د سبک 

کې ليکوال په پښتو ادب باندې د خوشحال د  ځانګړنې څېړل شوې دي. په څلورم څپرکي
سبک په اغېزې باندې خربې کړې دي. په پنځم څپرکي کې د خوشحال خان خټک د 
 اديب سبک په پريوانو خربې شوې دي. وروسته بيا نتيجه او د اخځليکونو ليکلړ راغلی دی.
د يادونې وړه ده چې ليکوال په پنځم څپرکي کې د دوکتور عارف عثامن د 

وشحال خټک او د ده اديب مکتب( په پريوۍ عيل خان، کاظم خان شيدا او کامګار )خ
خټک چې د عبدالحميد مومند د اديب مکتب پريوان دي د خوشحال خان د اديب مکتب 
پريو بليل دي؛ خو د اشعارو د پرتلنې په ترڅ کې دا ثابته شوې ده چې دوی له حميد مومند 

کې خپل شعرونه وييل او همغږي يې څرګنده ده. څخه د ژورې اغېزې منلو په پايله 
همدارنګه کوم فکر، مفکوره او د بیان ډول چې د شاعر يا ليکوال په آثارو کې په زياته 
اندازه ځان څرګند کړي، دا برخه په سبکي ځانګړنه کې شمېرل کېږي. په دې اثر کې هغو 

د هغه د پريوانو سبکي ټکو ته اشاره نه ده شوې چې د هغې پر بنسټ د خوشحال خان او 
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ځانګړنې وپېژندل يش، خو له دې ټولو خربو رسه رسه د ستاينې وړ اثر دی چې ما ترې د 
 پروژې په څلورم څپرکي کې ګټه پورته کړې ده.
 د پښتو ادبياتو تاريخ منځنۍ دوره:

ل کال د ساپي د پښتو  ۷۹۲۲د پوهاند دوکتور زېور الدين زېور اثر دی چې په 
 مخونو کې چاپ شوی دی.  ۹۹۲ختيا مرکز له خوا په څېړنو او پرا

دغه اثر په دوو برخو او بيا هره برخه په بېالبېلو رسليکونو وېشل شوې ده، لومړۍ 
برخه د پښتنو پر سيايس، اجتامعي او اقتصادي مسألو باندې د مغولو د رات  پر اغېزو 

، آثارو او افکارو مفصله رڼا پيلېږي، بيا د دې اديب نهضت د بنسټګر بايزيد روښان پر ژوند
اچوي.ورپسې د ده د اديب الرې پريوان لکه: ارزاين، مريزاخان انصاري، دولت لواڼي، عيل 
محمد مخلص، واصل، قادرداد، کرميداد بنګښ پر ژوند، آثارو او د شعرونو پر ځانګړنو 

 بحث کوي.
ېژين، ورپسې د په دوهمه برخه کې د پښتو ادبياتو کالسيکه دوره په لنډه توګه راپ

خوشحال خان خټک،عبدالرحامن بابا، عبدالحميد مومند او کاظم خان شيدا د ژوند په 
 بېالبېلو اړخونو او آثارو غږېږي او بيا په ترتيب رسه د دوی پياوړي استازي راپېژين.

په ټوليز ډول دغه بحث د پښتو ادب پرمختيايي بهري راڅرګندوي که څه هم استاد 
تدريس په موخه ليکلی؛ خو نيمګړتيا يې دا ده چې د زده کوونکو لپاره  زېور دغه کتاب د

يې پوښتنې او د موضوع لنډيز په پام کې نه دي نيويل؛ خو له دې رسه رسه دا کتاب بیا هم 
په ادبياتو کې د يوه ماخذ په توګه ارزښت لري. ما هم د پروژې په بېالبېلو څپرکو کې ترې 

 ګټه اخيستې ده.
 نان پرتليز جاج:د شيدا او ح

ل کال د ملګري ليکوال کوټې له  ۷۹۲۲د ډاکټر لياقت تابان ليکلی اثر دی چې په 
 مخونو کې چاپ او خپور شوی دی. ۲۲۱خوا د پنځه سوو ټوکونو په شمېر په 

د نوموړي اثر رسليکونه دا دي: اديب سبکونه، د کاظم خان شيدا او حنان بارکزي 
د زلفو په ايسار کې، سرتګې د شيدا او حنان په نظر، ژوند او شخصيت، شيدا او حنان 

جامليايت اړخونه، د حنان په کالم کې اسالمي اصطالحات، د شيدا په کالم کې د حباب 
ازانګې، د خط ذکر د ځېنو حقايقو په رڼا کې ټولنيز اړخونه، پر شيدا او حنان د حميد بابا 

 اثر، د شيدا او حنان د کالم کمزوري اړخونه.
ثر د کالسيکې دورې د نازکخياله شاعرانو کاظم خان شيدا او حنان بارکزي، د دا ا

پرتلنې په اړه ډېر ګټور معلومات لري چې د کالسيکې دورې د پښتو اديب مکتبونو له 
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 بشپړتيا رسه ښه مرسته کوالی يش.
د يادونې وړ ده چې د اثر په موضوعي اوډنه کې الزمه پاملرنه نه ده شوې، خو  
او ترشېحي اړخونه يې پياوړي دي. د ليکلو پر وخت يې د څېړنې معيارونه په پام تحلييل 

پورې د ارواپوهنې يو ډېر اوږد بحث  ۴۵۴څخه تر  ۹۲۴کې نه دي نيويل. په دې اثر کې له
راغلی چې د اثر له موضوع رسه زيات تړاو نه لري. رسه له دې چې اثر څېړنيزه بڼه لري؛ خو 

نيز اثر اسايس برخه جوړوي.کتاب د اخځليکونو په ليکلړ پای ته پايله نه لري چې د څېړ 
رسېږي. ما د دې اثر له بېالبېلو برخو څخه د خپلې پروژې په شپږم څپرکي کې ګټه پورته 

 کړې ده.
 د بايزيد روښان عرفاين او فلسفي څېره:
ل کال د دانش خپرندويې ټولنې له  ۷۹۲۳د ښاغيل محمد اکرب کرګر اثر دی چې په 

 مخونو کې دريم ځل چاپ او خپور شوی دی. ۲۱۲وا د زرو ټوکو په شمېر په خ
د کتاب په دې نوي چاپ کې يواځې يوه موضوع په پای کې د ضميمې په توګه  

ورزياته شوې ده، هغه هم د بايزيد روښان د محاکمې په اړه يوه مهمه څېړنه ده چې د 
 کتاب ارزښت ال زياتوي.

صديق روهي او څېړنپوه زملي هېوادمل تر تقريظونو  د کانديد اکاډمييسن محمد 
 څېړنيز اثر په پنځو څپرکو کې په دې ډول ترتيب شوی دی: –وروسته دغه علمي 

په لومړي څپرکي کې د بايزيد روښان د وخت د فرهنګي حاالتو تر کتنې وروسته 
ژوند پړاوونه يې ټولنيز، فکري او رواين حاالت، د بايزيد روښان لنډه پېژندنه، زوکړه او د 

 راغيل دي.
په دوهم څپرکي کې بايزيد روښان د خپلو فلسفي او عرفاين افکارو په ابعادو کې 
تر رسليک الندې په دغو څنګزنو رسليکونو وېشل شوی دی: د حالنامې پېژندنه، په حالنامه 
 او دبستان مذاهب کې د بايزيد روښان د عقايدو جاج، د بايزيد روښان د شخصيت رواين
او انفيس اړخ،  د لويدېځې فلسفې او رشقي تصوف په رڼا کې د بايزيد روښان مقام. په 
دريم څپرکي کې له اسامعليه افکارو رسه د روښاين فکري جريان مقايسوي څېړنه او پر 
روښاين غورځن  د اسامعييل افکارو پر اغېزو مفصل علمي او څېړنيز بحث شوی دی. په 

ان د عقايدو په رڼا کې پر تناسخ او حلول ژوره کتنه شوې ده څلورم څپرکي کې د پري روښ
 چې د روښانيانو د فکري بهري په تحليل او څېړنه کې ګټوره او مهمه موضوع ګڼل کېږي.
په پنځم څپرکي کې د پښتنو پر فرهن  د روښانيانو اغېزې د دغه اثر يو بل ګټور 

ات په کې څېړل شوي دي. بحث دی چې تر بېالبېلو څنګزنو رسليکونو الندې موضوع
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وروسته بيا نتېجه او د اخځليکونو ليکلړ راغلی دی. دغه اثر د روښانيانو په اړه نوي څېړنيز 
مواد وړاندې کوي چې په دې اړه ګټور اثر ګڼل کېدای يش چې ما هم د خپل اثر په دريم 

 څپرکي کې له دې کتاب څخه استفاده کړې ده.
 :د حميد او شمس الدين پرتليز جاج
ل کال د ملګري ليکوال کوټې  ۷۹۳۲د ښاغيل دوکتور لياقت تابان اثر دی چې په 

 مخونو کې چاپ شوی دی. ۲۲۲له خوا په ښکيل قطع او صحافت په 
په دې کتاب کې دغه مطالب راغيل دي، هندي سبک او کندهاری مکتب، د 

م بديع او علم عبدالحميد مومند او  شمس الدين کاکړ ژوند او شخصيت او اديب آثار، عل
بيان، د حميد او شمس الدين کاکړ په کالم کې متلونه او محاورې، د حميد او شمس الدين 

 په کالم کې د نورو ژبو کارونه، د تصوف خاوندان، سوچه تيوري او نيولوګيزم. 
بايد وويل يش چې ښاغيل ډاکرت لياقت تابان چې د حميد او شمس الدين کاکړ 

ړی دی، زيات موزون نه برېښي، ځکه شمس الدين کاکړ خپل کوم پرتليز جاج تررسه ک
شعري الفاظ او فکر ډېر لږ لري. که د دې پر ځای يې د حميد او پريمحمد کاکړ پرتلنه 
کړې وای ډېره به مطلوبه وای، ځکه دواړه همفکره شاعران دي چې دا پرتلنه په ډېره موزونه 

زړه پورې مقالې کې تررسه کړې ده  توګه استاد محمد صديق پرسيل هم په خپلې يوې په
 چې د خيال او مضمون همرنګي په کې له ورايه څرګنده ده.

که د کتاب له اضايف بحثونو څخه تېر شو، په نوموړي اثر کې زيات ارزښتناک 
مطالب هم تر سرتګو کېږي چې ما هم د خپلې پروژې په شپږم څپرکي کې ترې ګټه پورته 

 کړې ده. 
 د ادبپوهنې څانګې:

دا د څېړنپوه سيد محی الدين هاشمي اثر دی چې د ميهن خپرندويې ټولنې له خوا 
مخونو کې د زرو ټوکو په شمېر په ښکيل قطع او صحافت د چاپ  ۱۹۹ل کال په  ۷۹۳۹پر 

 په ګاڼه سينګار شوی دی.
کتاب ټول شپږ څپرکي لري چې د ادبپوهنې د بنسټيزو څانګو پېژندنه او په پښتو ژبه 

د هرې څانګې د پيدايښت او پايښت د پرمختيايي بهري څېړنې ته ځانګړي  او ادب کې
شوي دي. په دې اثر کې په ټوليز ډول د ادبپوهنې د لغوي او صطالحي معنا پر روښانولو او 
څېړلو رسبېره د ادبپوهنې د وېش مسأله هم مطرح شوې چې ليکوال په عمومي توګه د 
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اچولې ده. د اديب تيورۍ په بحث کې چې د ادبپوهنې په اصيل او فرعي څانګو رڼا 
ادبپوهنې اسايس څانګه ده د اديب تيورۍ د لغوي او اصطالحي معناوو پر څرګندولو رسبېره 
اديب تيوري د يو علم په حيث څېړل شوې ده. ورپسې د اديب تيورۍ د جوړښت ستونزه، د 

نې تر جال جال اديب سبک او اديب مکتب د جوړښت او پايښت مسأله او نورې موضوعګا
څنګيزو رسليکونو الندې څېړل شوې دي، په دې پسې په اديب تاريخ او اديب کره 
کتنې)نقد( پورې اړوندې موضوعګانې تر بحث الندې نيول شوي دي. په حقيقت کې دغه 
کتاب په پښتو ژبه او ادبياتو کې داسې ځانګړی اثر دی چې د ادبپوهنې د بېالبېلو څانګو او 

ړوند مسايل په کې په علمي او اکاډميکه توګه څېړل شوي دي. ما هم د په هغو پورې ا
 خپلې پروژې په ځېنو برخو کې د يو باوري اخځ په توګه ترې ګټه پورته کړې ده.

 د عبدالرحامن بابا فکري مکتب:
 ۲۱۷د ډاکټر محمد زبري حرست اثر دی، د پښتونخوا د مطالعايت مرکز له خوا په 

ال کې د پښتونخوا کتابتون خپرندويې ټولنې له خوا چاپ شوی م ک ۲۲۷۹مخونو کې په 
دی. په دې علمي او څېړنيز اثر کې دغه مطالب راغيل دي. د رحامن د شعر کوکې په عامل 
دي، د رحامن تر قلم مښک او عنرب وري، د عبدالرحامن بابا شاعري اسلوب او مکتب د 

دالقادر خان خټک، صديق خټک، عبدالرحامن بابا فکري مکتب، عبدالحميد مومند، عب
عيل خان مامنزی، محمدی صاحبزاده، معزالله خان مومند، اخون ګدا، حافظ الپوری، 
يونس، خواجه محمد بنګښ، ميا نعيم متي زی، مرصي خان ګګياڼی، مريزاحنان بارکزی، 
مهني خليل، نجيب، عبدالعظيم راڼيزی، قاسم عيل اپريدی، پري محمد کاکړ، احمد شاه 

يل، قنرب عيل خان اورکزی، ابوالقاسم، نواب محبت خان، مري عيل مريا، شاد محمد خان ابدا
 او قادرداد.

د يادونې وړه ده چې دا کتاب د خپل ګټورتوب تر څن  ځېنې تېروتنې هم لري 
چې بايد خربې پرې ويش، د بېلګې په توګه د کتاب په بېالبېلو مخونو کې عبدالحميد 

ټک، عيل خان، محمدي صاحبزاده، مريزا حنان بارکزی او داسې مومند، عبدالقادر خان خ
 نور د بېالبېلو مکتبونو پريوان د عبدالرحامن بابا د فکري مکتب تابع بويل.

په داسې حال کې چې حميد مومند د خپلو معارصو او مخکښو شاعرانو په الره 
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ه راواړوله او په پښتو ت  ونه کړ او د هندي مکتب نوو هرني نازکخياليو د ده پاملرنه ځانت
کې د نازکخيالۍ د اديب مکتب مؤسس وګڼل شو. همداراز عبدالقادر خان خټک د 
عبدالرحامن بابا د مکتب پريو نه، بلکې د خپل پالر خوشحال خان د مکتب شاګرد پاتې 

 شوی دی.
همدارنګه عيل خان، محمدي صاحبزاده، مريزا حنان بارکزی دا هم د عبدالحميد 

 تب په پريوانو کې والړ کسان دي.مومند د مک
پوهاند صديق الله رښتني په )پښتو اديب مکتبونو( او څېړنپوه زملي هېوادمل )د پښتو 
ادبياتو تاريخ لرغونې او منځنۍ دورې( کې په ډېره دقيقه توګه د کالسيکې دورې د هغو 
هغو د  مخکښو اديب څېرو د يادونو په ترڅ کې د علمي السوندونو په وړاندې کولو د

 مکتب پريوان معريف کړي دي.
د يادونې وړه ده چې که څه هم زياتره شاعرانو د يو بل رسه په ورته قافيو او رديفونو 
کې محدود شعرونه وييل دي؛ خو دا د دې دليل نه يش کېدای چې نوموړي د دوی پريو 

د فکري مکتب  وبولو. په پايله کې د يادونې وړ بولو چې په دې اثر کې د عبدالرحامن بابا
زيات اړخونه څېړل شوي دي چې ځېنې ناموزون دي. ما هم د پروژې په پنځم څپرکې کې 

 ترې ګټه پورته کړې ده.
 د پښتو ادب په پرمختيايي بهري د روښاين غورځنګ اغېزې:

ل کال د افغانستان د علومو اکاډمۍ  ۷۹۳۴د څېړنپوه محمد عارف غروال اثر دی چې په 
 مخونو کې په صدف مطبعه کې چاپ شوی دی. ۹۹۲کو په شمېر په ( ټو ۵۲۲له خوا د )

دغه علمي څېړنيز اثر د الرښود استاد تر نظر او له څلورو تقريظونو او رسيزې 
 وروسته په پنځو څپرکو کې داسې ترتيب شوی دی:

لومړی څپرکی د موضوع شاليد ته ځانګړی شوی دی چې په ترڅ کې يې هغه  
د روښاين غورځن  په اړه او يا په څنګيزه توګه يادونې او شمېر آثار راپېژين  چې 

 څرګندونې لري.
د اثر دوهم څپرکی د روښاين غورځن  د پيدايښت او پايښت څرنګوايل ته 
ځانګړی شوی دی چې په ترڅ کې يې د دې غورځن  د منځته رات  سيايس، فرهنګي 
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 او ټولنيز عوامل څېړل شوي دي.
پري روښان  اديب تصويف مکتب د پښتو ادب د په دريم څپرکي کې ليکوال د 

دوهمې تاريخي دورې د پيالمې بنسټ تر رسليک الندې بشپړ کړی دی. وروسته يې د 
اديب مکتب لغوي او اصطالحي پېژندنې رااخيستي. د سبک او مکتب پر توپريونو هم 
هم  مفصل بحث لري. همدارنګه يې د پښتو د اديب مکتبونو د وېش پر څرنګوايل باندې
خربې کړي دي. تر دې وروسته يې د روښاين اديب، تصويف، عرفاين مکتب پر ځانګړنو 

 هر اړخيزې څرګندونې کړې دي.
په څلورم څپرکي کې د پري روښان پر ژوند، آثارو، او افکارو څېړنه شوې ده او 
 وروسته د ده د پياوړو الرويانو لکه: ارزاين خوېشکی، واصل روښاين، مريزاخان انصاري،
کرميداد بنګښ، عيل محمد مخلص، دولت لواڼي او نورو په ژوند او آثارو په تفصيل رسه 
بحثونه شوي دي. په همدې څپرکي کې د روښانيانو پر مخالفينو اخوند دروېزه او د هغه د 
پريوانو په فرهنګي هلو ځلو هم رڼا اچول شوې ده چې د همدغو مخالفتونو په پايله کې د 

 ي بهري ته زياته ګټه رسېدلې ده.پښتو ادب پرمختياي
پنځم څپرکی دوه برخې لري چې په الف برخه کې د کورنيو پوهانو له نظره او په  

ب برخه کې د بهرنيو پوهانو له نظره دا غورځن  څېړل شوی دی چې ما هم د خپلې 
 پروژې په دريم څپرکي کې ترې ګټه اخیستې ده.
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