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 نيوليک/نيمه پېړۍ يون 

 

21521 
 

 

 

 نيوليک

 مخ                 سرليک ګڼه

 21511 استاد يون پنځوس کلن يون د

 216١1 زما د نيمې پېړۍ يون

 کره کتنه

 21621 د تحريک يادښت 2

 21625 لومړي چاپ يادښتد  1

 21626 د رس خربې 1

 21621 ))کره کتنه(( زموږ د ادبياتو يوه مهمه اړتيا 1

 2161١ يک اثر مهم تدريسی 5

 21611 دا اثر يوه ګټوره هڅه 6

 21611 رسيزه 2

 لومړى څپرکى

 کره کتنه

 21611 د کره کتنې لغوي مانا -الف 1

 21612 د کره کتنې اصطالحي مانا -ب 1

 21615 د کره کتنې اهميت -ج 2١

 21616 د کره کتنې اړتيا -د 22

 21611 کره کتنې بريدونهد  -هـ 21

 21611 د کره کتنې اداب -و 21

 21611 د لومړي څپرکي لنډيز 21



 نيوليک/نيمه پېړۍ يون
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 21616 د لومړي څپرکي پوښتنې او سپارښتنې 25

 21612 سپارښتنې 26

  دويم څپرکى

  د کره کتنې پيدايښت

 21651 کره کتنه په زاړه يونان کې -2 22

 21665 کره کتنه په لويديځ کې -1 21

 21661 کره کتنه په ختيځ کې -1 21

 21621 د دويم څپرکي لنډيز 1١

 21622 د دويم څپرکي پوښتنې او سپارښتنې 12

 21621 سپارښتنې 11

 درېيم څپرکى

 د کره کتنې پايښت

 21621 کره کتنه په لويديځ کې-الف 11

 21615 کره کتنه په ختيځ کې -ب 11

 21615 کره کتنه په عريب نړۍ کې -۶ 15

 21221 کره کتنه په دري کې -۲ 16

 21222 کره کتنه په اردو ژبه کې -۹ 12

 21212 د درېيم څپرکي لنډيز 11

 2121١ د درېيم څپرکي پوښتنې او سپارښتنې 11

 21212 سپارښتنې 1١

 څلورم څپرکى

 کره کتنيز او اديب ښوونځي

 21211 کره کتنيز ښوونځي  -۶ 12



 نيوليک/نيمه پېړۍ يون 
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 21211 اديب ښوونځي -۲ 11

 21215 ز اديب ښوونځيلويدي -الف 11

 21215 کالسيزم -۶ 11

 21212 رومانتيزم -۲ 15

 21211 رياليزم -۹ 16

 21211 (ناتوراليزم )نچرليزم -۴ 12

 21212 سمبوليزم -۵ 11

 21211 سور رياليزم -۱ 11

 21211 اګسزسيتانسياليزم -۷ 1١

 21215 سينتيمنتاليزم-۸ 12

 21212 نهيليزم -۳ 11

 21211 فورماليزم -۶۱ 11

 21211 امياژينيزم -۶۶ 11

 21211 پارناس ښوونځى -۶۲ 15

 21211 امپرسيونيزم -۶۹ 16

 2125١ کونسرتوکتيويزم -۶۴ 12

 21252 اوربانيزم -۶۵ 11

 21252 داداييزم -۶۱ 11

 21251 زماونانيمي -۶۷ 5١

 21251 ويريزم -۶۸ 52

 21251 پښتو اديب ښوونځي -ب 51

 21251 روښاين اديب ښوونځى -۶ 51

 21255 خوشال اديب ښوونځى -1 51



 نيوليک/نيمه پېړۍ يون

21522 
 

 21256 وونځىرحامن بابا اديب ښ -۹ 55

 21251 شيدا اديب ښوونځى-حميد -۴ 56

 2126١ فاريس اديب ښوونځي -ج 52

 21262 راساين اديب ښوونځىخ -۶ 51

 21261 عراقي اديب ښوونځى -۲ 51

 21261 هندي اديب ښوونځى -۹ 6١

 21261 مراجعت اديب ښوونځی -۴ 62

 21266 ورم څپرکي لنډيزد څل 61

 21261 د څلورم څپرکي پوښتنې او سپارښتنې 61

 2122١ سپارښتنې 61

 پينځم څپرکى

 کره کتنه په پښتو ادب کې

 21221 پخوانۍ دوره -الف 65

 21226 منځنۍ دوره -ب 66

 211١2 دورهاوسنۍ  -ج 62

 21121 د کره کتنې په برخه کې متفرقه کار -د 61

 21111 د پنځم څپرکي لنډيز لنډيز 61

 21116 د پنځم څپرکي  پوښتنې او سپارښتنې 2١

 21112 سپارښتنې 22

 شپږم څپرکى

 د کره کتنې ډولونه

 2111١ نظري کره کتنه-۶ 21

 21112 عميل کره کتنه-۲ 21



 نيوليک/نيمه پېړۍ يون 

 

21521 
 

 21111 تاريخي کره کتنه-۹ 21

 21116 ترشيحي او توضيحي کره کتنه -۴ 25

 21112 ښکالييزه کره کتنه -۵ 26

 21155 حکمي کره کتنه -۱ 22

 21155 ارواپوهنيزه کره کتنه -۷ 21

 21161 متني کره کتنه -1 21

 21161 تي کره کتنهمارکسس-1 1١

 21162 قانون جوړوونکې کره کتنه -۶۱ 12

 21162 ټولنيزه کره کتنه -۶۶ 11

 21122 رومانتيکه کره کتنه -۶۲ 11

 21126 تحلييل کره کتنه -۶۹ 11

 2111١ استقرايي کره کتنه -۶۴ 15

 21111 پرتلييزه کره کتنه -۶۵ 16

 21115 لغوي کره کتنه -۶۱ 12

 21116 فني کره کتنه -۶۷ 11

 21112 قي کره کتنهاخال  -۶۸ 11

 21111 د شپږم څپرکي لنډيز 1١

 21112 د شپږم څپرکي پوښتنې او سپارښتنې 12

 21111 سپارښتنې 11

 اووم څپرکى

 د کره کتنې اصول او معيارونه

 21111 مطلق اصول او معيارونه -۶ 11

 21111 نسبي اصول او معيارونه -۲ 11



 نيوليک/نيمه پېړۍ يون
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 21111 د اووم څپرکي لنډيز 15

 21115 د اووم څپرکي پوښتنې او سپارښتنې 16

 21116 سپارښتنې 12

 اتم څپرکى

 کتونکي ځانګړتياوېد کره 

 21111 پوهه او بصريت -2 11

 21111 عدل او انصاف -1 11

 2111١ ناپېيلتيا -1 2١١

 2111١ ناتعصبي -1 2١2

 21111 پر اصولو ټينګار -5 2١1

 21111 زړورتيا -6 2١1

 21115 د کره کتنې د ادابو درناوى -2 2١1

 21112 د اتم څپرکي لنډيز 2١5

 21111 سپارښتنېد اتم څپرکي پوښتنې او  2١6

 2111١ سپارښتنې 2١2

 نهم څپرکى

 د کره کتنې ګټې، د ادبياتو او نورو علومو  په وده 

 21111 عامو لوستوالو ته يې ګټې -2 2١1

 21115 ليکوالو ته يې ګټې -1 2١1

 21152 ادبياتو ته يې ګټې -1 22١

 21151 د پوهې پراختيا ته يې ګټې -1 222

 21151 د نهم څپرکي لنډيز 221

 21156 د نهم څپرکي پوښتنې او سپارښتنې 221



 نيوليک/نيمه پېړۍ يون 

 

2151١ 
 

 21152 سپارښتنې 221

 لسم څپرکى

  موږ ولې له کره کتنې ډارېږو؟

 21151 د کره کتنې ناعامواىل -2 225

 2116١ د زغم کلتور نشتواىل -1 226

 21161 د ساملې کره کتنې کمواىل -1 222

 21161 د لسم څپرکي لنډيز 221

 2112١ د لسم څپرکي پوښتنې او سپارښتنې 221

 2112١ سپارښتنې 21١

 يوولسم څپرکى

 په پښتو ژبه د کره کتنې چاپ شوي کتابونه

 21121 په افغانستان کې -الف 212

 21121 ادب او اديب کره کتنه -2 211

 2111١ په پښتونخوا کې -ب 211

 21111 د يوولسم څپرکي لنډيز 211

 21111 د يوولسم څپرکي پوښتنې او سپارښتنې 215

 21111 سپارښتنې 216

 2111١ وروستۍ پايله 212

 21111 اخځونه 211

 ادب تاريخ

 21111 د تحريک يادښت 2

 21111 ))ادب تاريخ(( يو غوره تدرييس اثر 1

 21١١1 يوه اوږده تجربه او يوه ښه نتيجه 1



 نيوليک/نيمه پېړۍ يون
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 21١١2 ...له يوه نوي  تو لرغوين ادب په باب يو نوی اثرد پښ 1

 21١2١ رسيزه 5

 لومړی څپرکی

 لومړۍ يا لرغونې دوره

 21١11 ادب 6

 21١51 ادبپوهنه 2

 21١66 ادب تاريخ څه ته وايي؟ 1

 21١21 اديب تذکره څه شی دی؟ 1

 21١1١ اديب دورې څنګه ټاکل کېږي؟ 2١

 21١11 په پښتو ادب تاريخونو کې د اديب دورو وېش 22

 212١2 پښتو څو اديب دورې لري؟ 21

 212١6 تر لرغونې دورې دمخه پښتو ادب 21

 2122١ د پښتو ادب لرغونې دوره 21

 21221 د لومړي څپرکي لنډيز 25

 21226 د لومړي څپرکي پوښتنې 26

 څپرکی دويم

 د پښتو لرغونو ادبياتو لويې حوزې

 2121١ غور اديب حوزه 22

 21215 غر اديب حوزهکيس  21

 21211 او نورې سيمې ملتان اديب حوزه 21

 21211 د دويم څپرکي لنډيز 1١

 21215 څپرکي پوښتنې د دویم 12



 نيوليک/نيمه پېړۍ يون 

 

21511 
 

 درېيم څپرکی

 د پښتو لرغونو ادبياتو څېرې او د کالم بېلګې

 21211 امري کروړ )جهان پهلوان( 11

 21251 هاشم د زيد رسواين زوی 11

 21262 شيخ رضی لودي او نرص لودي 11

 2122١ بېټ نيکه 15

 21221 شيخ اسمعيل 16

 21211 خرښبون 12

 21212 شيخ اسعد سوري 11

 211١5 شيخ تيمن کاکړ 11

 211١1 ښکارندوی غوري 1١

 21112 ملکيار غرشني 12

 21116 تاميني 11

 21112 قطب الدين بختيار 11

 21116 سليامن ماکو 11

 2111١ شيخ متي 15

 21151 بابا هوتک 16

 21151 شيخ ملکيار هوتک 12

 21161 اکرب زمينداوري 11

 21121 سلطان بهلول لودي 11

 21121 خليل خان نيازی 1١

 2111١ زرغون خان نورزی 12

 21111 ړزرغونه کاک 11



 نيوليک/نيمه پېړۍ يون

21511 
 

 21111 رابعه 11

 21115 دوست محمد کاکړ 11

 211١2 شيخ عيسی مشواڼی 15

 211١5 شيخ بستان بړېڅ 16

 211١1 وديعيل رسور ل 12

 21121 مېرمن نېکبخته 11

 21122 شيخ محمد صالح الکوزی 11

 21111 د درېيم څپرکي لنډيز 5١

 21112 د درېيم څپرکي پوښتنې 52

 م څپرکیڅلور 

 له نورو ژبو رسه د پښتو ژبې اړيکي

 21115 له عريب ژبې رسه اړيکي 51

 2111١ له دري ژبې رسه اړيکي 51

 21111 ورم څپرکي لنډيزد څل 51

 21115 د څلورم څپرکي پوښتنې 55

 پنځم څپرکی

 د لرغونې دورې نظم

 21111 د پښتو وليس شاعرۍ فورمونه 56

 21151 لنډۍ -2 52

 21162 (رسوکى )نيمکۍ -1 51

 21165 د اتڼ نارې -۹ 51

 21161 (کاکړۍ غاړې )کاکړۍ -۴ 6١

 21122 بواللهب -5 62



 نيوليک/نيمه پېړۍ يون 

 

21511 
 

 21121 چاربيته -6 61

 21111 مقام -2 61

 21112 بدله -1 61

 2111١ لوبه -1 65

 21112 داستان -2١ 66

 21116 بګتۍ -22 62

 211١1 او شننهد پښتو د وليس ادبياتو ارزونه  61

 21121 له نورو ژبو څخه د نظم راغيل فورمونه 61

 21125 قصيده -۶ 2١

 21122 غزل -۲ 22

 21111 مثنوي -۹ 21

 21111 رباعي -۴ 21

 21116 يزد پنځم څپرکي لنډ 21

 21111 د پنځم څپرکي پوښتنې 25

 شپږم څپرکی

 د لرغونې دورې نرث

 21112 د سالو وږمه 26

 21111 تذکرة االولياء 22

 21112 تاريخ سوري 21

 ۶۹۴۴۷ اعالم اللوذي يف اخبار اللودي 21

 ۶۹۴۴۳ لرغوين پښتانه 1١

 ۶۹۴۵۱ د شېخ ميل دفرت 12

 ۶۹۴۵۹ د کجو خان تاريخ 11



 نيوليک/نيمه پېړۍ يون

21515 
 

 21151 د شپږم څپرکي لنډيز 11

 21162 د شپږم څپرکي پوښتنې 11

 اووم څپرکی

 د لرغونې دورې د ادبياتو لغوي شننه

 21161 مرتوکې کلمې 15

 21161 پخوانۍ خو کارېدونکې کلمې 16

 21121 جغرافيايي نومونه 12

 21122 د اووم څپرکي لنډيز 11

 21121 د اووم څپرکي پوښتنې 11

 اتم څپرکی

  لومړنۍ منظومه ژباړهلرغونې دوره کې 

 21112 لومړنۍ ژباړه کوم فورم لري؟ 1١

 21111 د لومړنۍ منظومې ژباړې هرني ښکال 12

 21115 د لومړنۍ ژباړې ژبنۍ پرتلنه 11

 21112 د اتم څپرکي لنډيز 11

 21111 رکي پوښتنېد اتم څپ 11

 نهم څپرکی

 لرغونې دوره کې لومړنۍ مشاعرې يا مناظرې

 21112 شيخ رضی لودي او نرص لودي 15

 21111 شیخ اسمعيل او خرښبون 16

 21116 خليل خان نيازی او سلطان بهلول لودي 12

 21111 نهم څپرکي لنډيزد  11

 21111 د نهم څپرکي پوښتنې 11



 نيوليک/نيمه پېړۍ يون 

 

21516 
 

 لسم څپرکی

 د لرغونو ادبياتو محتوايي فورمونه

 215١1 وياړنه يا فخريه 2١١

 215١2 ويرنه 2١2

 215١1 ستاينه 2١1

 21522 ساقينامه 2١1

 21521 د لسم څپرکي لنډيز 2١1

 21525 د لسم څپرکي پوښتنې 2١5

 يوولسم څپرکی

 د لرغونو ادبياتو فکري څرنګوالی

 21521 اسالمي افکار 2١6

 21515 غنايي افکار 2١2

 21511 حاميس افکار 2١1

 21512 ميل او نور افکار 2١1

 21511 څپرکي لنډيز د يوولسم 22١

 2151١ د يوولسم څپرکي پوښتنې 222

 دولسم څپرکی

 د لرغونې دورې عمومي ځانګړنې

 21511 خپل چاپېریال 221

 21516 نږه والی 221

 21511 د نورو ژبو اغېزې 221

 2155١ لوړتيا او ځوړتيا 225

 21551 د دولسم څپرکي لنډيز 226



 نيوليک/نيمه پېړۍ يون

21512 
 

 21555 د دولسم څپرکي پوښتنې پوښتنې 222

 ديارلسم څپرکی

 د لرغونې دورې د ادبياتو کميت او کيفيت

 21551 څومره والی 221

 21561 څرنګوالی 221

 21565 پرتلنه 21١

 21562 د ديارلسم څپرکي  لنډيز 212

 21561 ديارلسم څپرکي پوښتنېد  211

 څوارلسم څپرکی

په لرغونې اديب دوره کې موثرې ټولنيزې 

 څېرې او حادثې سيايس

 21522 سيايس، ټولنيزې او فرهنګي څېرې 211

 21526 د پېښو کرونولوژي 211

 2151١ د لرغونې دورې پای 215

 21511 يلهپا 216

 21511 د څوارلسم څپرکي لنډيز 212

 2151١ د څوارلسم څپرکي پوښتنې 211

 21512 ځونهاخ 211

 ۶۹۵۳۷ یادونه او غربګونهوروستۍ  21١

 

  



 د استاد يون پنځوس کلن يون /نيمه پېړۍ يون 
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 استاد يون پنځوس کلن يون د
 

په تېـره بيـا د ښاغيل پوهاند دوکتور محمد اسمعيل يون زموږ د زمانې 

د افغانسـتان د کورنيـو او  سختو حـاالتو يـو مخـکک فکـري مبـارز دی. ده

 بهرنيو مخالفينو، جنګساالرانو او فسادګرو پر وړاندې د مبارزې يوه ځانګړې

کړه. دا يې د خپـل ولـا او  غوره الره، چې د قلم، ژبې او جرئت الره وه،

ژغورندويـه الره او مبـارزه خلکو د اوږدو مبارزو تر ټولـو غـوره، بريـالۍ او 

دی که په کابل کې و او يا هم په نورو واليتونـو کـې، خپلـو مـيل او  .وبلله

فرهنګي هلو ځلو ته يې دوام ورکـړی، همـدا علـت و چـې افغانـانو دده د 

مبارزې پر حقانيت، رښتينولۍ او زړورتيا باور پيدا کـړ، ډېـری افغانـان پـه 

دل او دې مبـارزې تـه يـې ال نـور ځانګړې توګه ځوانان يې تر څنګ ودرې

ځواک وروباښه. يون ددې ځوانانو په راټولېدو رسه پرځان ال باوري شـو او 

 خپلې دې مبارزې ته يې په سيستامتيک ډول دوام ورکړ.

که وويل يش چې يون د افغاين ټولنې، ميل تفکر او د مظلوم اکرثيـت 

نـه وي کـړي. ددې  ېمـد غږ پورته کولو يو بريالی وياند دی، نو مبالغه به 

لپاره چې ښاغلی يون په بشپړه توګه وپېژنـو، نـو غـواړم دلتـه يـې د ژونـد، 

 اثارو او افکارو پر بېالبېلو برخو لنډه رڼا واچوم:

محمـد اسـمعيل يـون د حـاجي محمـد خـان زوی او د  زوکړه: -۶

مه نېټه د لغامن  (۶۸)ل( کال د کب پر ۶۹۴۱هدايت خان ملسی دی، پر )

پـه يـوې روښـنفکرې کـورنۍ کـې  )الوخېلـو(واليت د الينګار ولسـوالۍ د 

کوونکی و چې پالر يې وفات شو،  زېږېدلی دی. يون ال د شپږم ټولګي زده
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د کور رسپرستي او د ژوند نورې چارې خپله ده ته ورپرغاړه شوې. خو په 

د کـورنۍ  دې سختو رشايطو کې يې هم خپل هوډ قوي وسـاته، هـم يـې

 رسپرستي کوله او هم يې خپلو زده کړو ته دوام ورکړ.

ل(کـال د الينګـار ۶۹۵۹محمـد اسـمعيل يـون پـر ) زده کړې: -۲

ولسوالۍ د )سلينګار( په لومړين ښوونځي کې، چې د يون له کوره په پـيل 

 مزله يې نږدې يو نيم ساعت واټن درلود، په لومړي ټولګي کې شامل شـو،

ازموينـه ورکـړه او يـو ټـولګی يـې ارتقـا وکـړه، پـر  يون يـو کـال د سـويې

ل(کال دې ښوونځي ته نوې ودانۍ جوړه شـوه او د يـون کـور تـه ۶۹۵۷)

ل( کـال دا ښـوونځی د حکومـت د ۶۹۵۸نږدې ساحه کې ابـاد شـو. پـر )

مخــالفينو لــه خــوا وســوځول شــو، يــون د نــورو زده کوونکــو پــه شــان لــه 

ه د خپلې مينې او د کورنۍ ښوونځي څخه بې برخې شو، يون له درس رس 

ل( کال يې د کابـل پـه ۶۹۱۶د موافقې پر اساس کابل ته راغی او دلته پر )

)ده خدايداد( او بيا په )ده يحيی( لېسو کې خپلې زده کړې پسې تعقيـب 

ل( کال د کابل پـه خوشـال خـان لېسـه کـې شـامل او پـر ۶۹۱۲کړې. پر )

ل(کـال د کابـل ۶۹۱۷) ،ل( کال تـرې پـه دوميـه نـومره فـار  شـو۶۹۱۱)

ل( کـال تـرې ۶۹۷۱پوهنتون په ژبو او ادبياتو پوهنځي کې شـامل او پـر )

ل(کال يې د ياد پوهنځي پښتو څانګې کـې ۶۹۷۱پر ) ،اول نومره فار  شو

د کدر ازموينه ورکړه، په يـاده ازموينـه کـې بريـالی او پـر همـدې کـال د 

ــه د پښــتو څــانګې د کــدر غــړی شــو. ــه رتب ــامزد پوهيــاه( پ ــر  )ن ــون پ ي
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ل(کال د کابـل پوهنتـون د ژبـو او ادبيـاتو پـوهنځي پـه ماسـرتۍ ۶۹۸۵)

 ل(کال کې ترې فار  شو.۶۹۸۷)پروګرام کې شامل او پر 

يون د )کابل پوهنتون( علمي مجلې موسا هم دی او درې کاله يـې 

 ددې مجلې مديريت هم ورپرغاړه و.

او  ل( کــال د کابــل پوهنتــون د ژبــو۶۹۳۲محمــد اســمعيل يــون پــر )

( پروګرام کـې شـامل شـو PhDادبياتو پوهنځي د پښتو څانګې د دوکتورا )

 ل( کال په برياليتوب رسه بشپړ کړ. ۶۹۳۱او د تحصيل دا پړاو يې هم پر )

يون پر پورتنيو زده کړو رسبېـره د لنـډ مهالـه کورسـونو، ورکشـاپونو او 

ې کـړې دي سيمينارونو لپاره په کور دننه او بهر په ځينو برخو کې زده کـړ 

 او لنډ مهاله کورسونه يې هم تعقيب کړي دي.

ل( کال څخه چې د کابل پوهنتون په کدر کـې شـامل ۶۹۷۱يون له )

ل(کال پورې په مـنظم ډول تـدريا کـړی او پـه دې ۶۹۳۱شوی، بيا تر )

ياده موده کې يې لـه )نـامزد پوهيـاه( څخـه نيـولې بيـا تـر )پوهانـدۍ( 

ې ټـولې رتبـې پـه ترتيـب رسه بشـپړې وروستۍ لوړې پوهنتوين رتبې پور 

کړي او د هرې رتبې لپاره يې له پوهنتوين مقرراتو رسه سـم ځـانګړی اثـر 

 ليکلی دی.

يون چې کله په ښوونځي کې د څلورم، پـنځم او شـپږم  دندې: -۹

ټولګي زده کوونکی و، نو د ښوونځي د ترانې د ټـيم غـړی و، سـپورت رسه 

د خپل عمر په هلکانو کې د واليبال  يې هم مينه درلودله، په ښوونځي کې
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ټيم غړی و، يون چې کلـه لـه لغـامن څخـه کابـل تـه راغـی، نـو دلتـه پـه 

)خوشال خان( لېسه کې د اديب انجمن مرش شو. يون د ثانوي زده کړو پـر 

ر اخبـارونو او مجلـو رسه مې( ټولګي پورې موده کې لـه يـو شـ۶۲-۳مهال )

خپرونو له خوا ورته حـق الزحمـه قلمي همکاري درلودله او د ځينو چاپي 

هم ورکول کېدله. يون په کابل پوهنتون کـې د تحصـيل پـر مهـال هـم د 

ليکوالو د ټولنې غړی، د ځوانو ليکوالو د ټولنې د مرشتابه غړی، د خوشـال 

ر نـورو فرهنګـي ټولنـو مېفرهنګي ټولنې د ځوانانو د برخې مسول او يو شـ

 غړی پاتې شوی دی.

ګي کې  و چې د )هيلې( په نامـه يـې د لـرو او بـرو ( ټول۶۲يون ال په )

ل( کـال يـې ۶۹۱۱افغانانو د ځوانو شاعرانو يوه شعري ټولګه راټوله او پـر )

 چاپ کړه.

د پـوهنځي پـر وروسـتي کـال يـې دوه اثـار:  د خپلـو شـعرونو ټولګــه 

)مټکور( او  د وليس شاعر )محمد عامل حريان( د شـعرونو ټولګـه )نيمګـړي 

 پ کړل.ارمانونه( چا

يون د تنظيمي جګړو پر مهال کله په کابل او ځينې وختونه پـه پېښـور 

)هيلـه( مجلـه چاپولـه، د )معـارف(  کې اوسېده، هلته پـه پېښـور کـې يـې 

مجلې همکار و، په جرمنې کې د دوو افغاين کلتـوري ټولنـو) )د افغانسـتان 

ــولنې ــا ټ ــګ د ودې او پراختي ــتني فرهن ــه( او )د پښ ــوري ودې ټولن ( کلت

 استازی هم و. 
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ــر  ــته پ ــدو وروس ــر ړنګې ــام ت ــانو د نظ ــون د والب ــمعيل ي ــد اس محم

ل(کال لومړی په ختيزو واليتونو کـې د ملګـرو ملتونـو د مرسـتو د ۶۹۸۶)

مشاور او ډېر ژر په يـادو واليتونـو کـې د   (UNAMAځانګړي دفرت يوناما )

ده هـم پـه بېړنۍ لويې جرګې لپاره د انتخاباتو د دفرت مرش شو. يون دا دنـ

 ښه ډول تررسه کړه. 

( تنـو پـه ۶۱۱۱ل(کال د بېړنۍ لويې جرګه چې نږدې )۶۹۸۲يون پر )

کې له ټول افغانستان څخه ګډون درلود، غړی و، د جرګې د مرشتابه لپـاره 

ټاکنې وشـوې او يـون د رايـو پـه  اکرثيـت رسه د بېړنـۍ لـويې جرګـې د 

يـې هـم پـه ښـه ډول  لومړي منيش په توګه انتخاب شو، د منشيتوب دنـده

ولسـواکي او  -تررسه کړه او بيا يې د يادې جرګې په باب )بېړنۍ لويه جرګـه

 زورواکي( تر نامه الندې يو ځانګړی اثر هم وليکه.

ل(کال د افغانستان او پاکستان تـر مـنځ د )امـن ګـډې ۶۹۸۵يون پر )

يـې  جرګې( لپاره د افغانستان له لوري د منيش په توګه غوره شو او دا دنده

 هم په ښه ډول تررسه کړه.

ل(کال د جمهور رييا حامـد کـرزي د يـوه ځـانګړي ۶۹۸۵يون پر )

فرمان له الرې د امنيت شورا دفرت د فرهنګي چارو د رييا په توګـه غـوره 

شو، اوه کاله يې دا دنده پر مخ يوړه او جمهور رييا حامـدکرزي تـه يـې 

 ورکړې.په ډېرو ميل او فرهنګي مسايلو کې خپلې مشورې 
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ل(کال په حکومت کې د ولسمرش له خوا جنګساالرانو او ۶۹۳۲يون پر )

فسادګرو ته د زياتو امتيازاتو له ورکـړې رسه د مخالفـت لـه املـه لـه خپلـې 

دندې استعفی ورکړه او پر همدې کال يې )د افغانستان ميل تحريـک( پـه 

نسـټ نامه  د يـو ازاد، فرهنګـي، مـدين، ټـولنيز، مـيل او سـيايس حرکـت ب

 کېښود.

 کورنی ژوند: -۴

ل( کـال لـه )اريـن مومنـد( رسه واده وکـړ، اوس ۶۹۷۴استاد يون پر )

څلور اوالدونه لري )هيله، سمسور، سـوله او ودان(. )هيلـه( او )سمسـور( دا 

ل کال( پـر لـوړو زده کـړو بوخـت دي، )سـوله( او )ودان( د ۶۹۳۱مهال )

يون( په وليس جرګه کـې د رمن يې )ارين مېښوونځي زده کوونکي دي او 

 ننګرهار د خلکو منتخبه استازې ده.

 فعاليتونه: -۵

ل(کـال څخـه بيـا تـر ۶۹۱۱يون لـه ) ټولنيزه برخه کې: -الف

ل(کال پورې په ټولنيزو چارو کې زيات کارونه تررسه کړي دي، پـه ۶۹۳۱)

ياده موده کې يې په سلګونو زرو هېوادوالو رسه ليـدنې کتنـې کـړي دي، 

و ټولنيزې غونډې يې جوړې کړي، د خلکو مشکالتو ته يـې ځـان په سلګون

رسولی، د نورو ملګرو او ميل تحريک د ملګرو په مرسته يې مصيبت ځپلـو 

خلکو ته مرستې وررسوه. په کابل، کندوز، بغالن، بدخشان، فارياب، بلخ، 

هلمند، ننګرهار، پکتيا، خوست، لغامن، کونړ او د هېواد په نورو سيمو کـې 
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زلزله ځپلو، سېالب ځپلو، جنګ ځپلو او نورو مصيبت ځپلو هېوادوالـو يې 

ته د ميل پانګوالو مرستې رسولې دي، د دولت او خرييه ټولنو پام يې هغو 

ته وراړولی او لـه دې الرې يـې خلکـو تـه پـه مسـتقيم او نامسـتقيم ډول د 

پلـو ميليونونو ډالرو مرستو د ور رسولو زمينه برابره کـړې ده. د مصـيبت ځ

خلکو لپاره يې لوی رسنيز کمپاينونه هم تررسه کړي او دا کـار ددې سـبب 

شوی چې هم دولت او هم خرييه ټولنې غمځپلو سيمو ته ځـان ورسـوي. 

د جګړې ټپيانو ته د وينې د ورکړې لپاره يې څو پروګرامونه جوړ  کـړي او 

ده. د همدارنګه يې د خلکو مدين او  اعرتاضيه غونډو ته الره هواره کـړې 

مسجدونو او کلينيکونو په جوړونه کې يـې ونـډه اخيسـتې، د صـحي اوبـو 

لپاره يې د ژورو څاګانو په کيندنه او د چاپېريال د پـاک سـاتلو لپـاره يـې 

هم د هېوادوالو مرستې اړمنو هېوادوالو ته رسولې دي. په مجمـوعي ډول 

کلونـو ( ۹۱ر چـې يـون پـه تېـرو )مېد ټولو هغو خرييه او ټولنيزو کارونو ش

 ګټورو او مرستندويه کارونو زياتېږي.( ۶۱۱۱کې تررسه کړي تر )

محمد اسمعيل يون رسه له دې چې لـه  سيايس برخه کې: -ب

کوم سيايس ګوند رسه تړاو نه لري او نه يې غړيتوب لري، خو په خپله يـې 

له نورو روښنفکرو افغانانو رسه په ګډه )د افغانستان ميل تحريک( په نامـه د 

ميل، مدين، خدمايت، ټولنيز، ميل او سيايس حرکت بنسـټ ايښـی دی.  يو

ر سـيايس فعاليتونـه تـررسه مېددې تحريک له الرې يې په هېواد کې يو ش

 کړي دي.
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ر نورو افغانانو رسه په ګډه په هېـواد کـې د ولسـواکۍ د مېيون له يو ش

ــې او ــه منځــه وړن ــونې، ل ــادګرو د زور کم ــاالرانو او فس  ټينګښــت، د جنګس

ر الريونونه تررسه مېهمدارنګه د عادالنه سيايس نظام د ټينګښت لپاره ګڼ ش

کــړي او پــه ځينــو نــورو دا ډول مظــاهرو کــې يــې ګــډون کــړی دی. دا 

مظاهرې ټولې سولييزې او هدفمنې وې. د ټولـو هغـو غونـډو، الريونونـو، 

 ر چې يون په مستقيم اومېجرګو، مرکو، سيايس سيمينارونو او ورکشاپونو  ش

کلونـو ( ۹۱نامستقيم ډول او د نورو هېوادوالو په مرسته جوړ کړي په تېرو )

 بېالبېلو غونډو اوړي. (۸۱۱)کې تر 

د ميل او اسالمي هويت د خونديتابه لپاره يې ټينګه او متواتره مبـارزه 

 د ميل او سيايس مبارزو يوه بېلګه ده.

خپلواک ليکوال په توګه په تېرو يو يون د  فرهنګي برخه کې: -ج

تررسه کړي،په  ، علمي او اکاډميک خدمتونهرفرهنګيمېکلونو کې ګڼ ش دېرشو

 ګڼو چاپي، راديويي او ټلويزيوين مرکو کې يې د و اقعيتونو او حقايقو د څرګند

بيان  له امله د خلکو په زړونوکې ځاى نيوىل دى. که څه هم ډېر خلک د يون 

ر داسې خلک هم شته، چې د مېريات خوښوي، خو يو شليکنې، مرکې او نظ

د هغه ميل او ګټورو نظرياتو ته هم  غلط رنګ  او  )يون رسسختي مخالفني دي

تعبري ورکوي، دا ډول اشخاص، چې اکرثه يې زورواکي او د سيايس ډلو ټپلو 

غړي او مرشان دي، د يون نظريات خپلو شخيص او تنظيمي ګټو ته خطر 

يې په ټينګه مخالفت کوي. هر کله چې يون کومه ليکنه او مرکه بوه، نو ځکه  

کړې، نو دده پر وړاندې يې مثبت او منفي غربګونونه دواړه راپاروه دي، 
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منفي غربګونونه اکرثه وخت د هغو اشخاصو او ډلو له خوا وي، چې په تېر 

کړکېچن سيايس بهري کې يې ډېرې نامرشوع ګټې ترالسه کړي او ځانونه يې 

 طرح کړي دي.م

مرشانو، روښنفکرانو او نورو مخورو له خوا  مثبت غربګونونه اکرثه د ولا د

فرهنګي،  ووي، خو يون په دغسې سختو اغزنو او تنګو رشايطو کې بيا هم خپل

 . ورکړی دیته دوام  ونوسيايس او ټولنيز کار 

لونو ک( ۹۱ر چې استاد يون په تېرو )مېد ټولو هغو ليکنو، مرکو او ويناوو ش

کې د هېواد په داخل او بهر کې له چاپي، غږيزو، ليدنيو او برېښنايي رسنيو  

 عنوانو ليکنو، مرکو او ويناوو اوړي.  (۶۲۱۱رسه کړي تر )

، چې  تاسو يې  اوس په مسلسل ډول ونهاوسنى فرهنګي کار  د استاد يون

( ۹۱تېرو ). استاد يون په دي په بهري کې تررسه شويکلونو  دېرشوګورئ، د تېرو 

عنوانو زيات اثار ليکيل چې نږدې ټول يې چاپ شوي، دا ( ۵۱کلونو کې تر )

( کې لوستونکو CDاثار يې هم په برېښنايي ډول، هم په کتايب ډول او هم په )

استاد يون پر خپلو فرهنګي کارونو رسبېره د ګڼو فرهنګي ته وړاندې کړي دي. 

 هم خپل فرهنګي رول ادا کړىټولنو د غړي، همکار او موسا غړي په توګه 

شتو فرهنګي ټولنو )دافغانستان دکلتوري مېپه پېښور کې يې د دوو املان  ،دی

ودې ټولنې( او)د پښتني فرهنګ  د ودې پراختيا ټولنې( د همکار په توګه د 

سلګونو  دبېالبېلو ليکوالو په لسګونو اثار، ايډيټ او چاپ کړي دي. دغه راز يې 

کې ونډه اخيستې ده،  په جوړونه  غونډو او سيمينارونوکورنيو مشاعرو، اديب

 مشاعرې،سيمينارونه او علمي ورکشاپونه جوړ کړي دي. سلګونوخپله يې هم په 
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په رسنيزه برخه کې يې د )ژوندون( په نامه يو رسنيز مرکز جوړ کړی چې 

ه ژوندون راډيو ټلوېزيون په کې فعاليت لري، دا راډيو ټلوېزيون د ټول هېواد پ

کچه نرشات لري او د سټاليټ او وېبسايټ له الرې يې هم ټولې نړۍ ته نرشات 

 رسېږي.

په اکاډميکه برخه کې يون د ) کونړ( او )لغامن( پوهنتونونو په تاسيا کې 

اسايس نقش لوبولی دی او اوس دا دواړه پوهنتونونه په زرګونو محصلني لري، 

ونونو په جوړونه کې يې هم ر خصويص ښوونځيو او پوهنتمېدغه راز  د يو ش

مرسته کړې ده. يون د )هيلې، شمشاد او کابل پوهنتون( په نامه د درېو مجلو د 

مسول مدير په توګه هم خپله دنده اجرا کړې ده. پر خپلو کتابونو رسبېره يې د 

عنوانو بېالبېلو اثارو ته د چاپ زمينه برابره او د يو ( ۴۱۱بېالبېلو ليکوالو نږدې )

 نورو د سمون چارې يې هم پر مخ وړي دي.ر مېش

زياتې ( ۶۶۱۱کلونو په بهري کې تر )( ۹۱په سيمه ييزه او ميل کچه يې د )

 اديب، علمي او فرهنګي غونډې، سيمينارونه او ورکشاپونه جوړ کړي دي.

 چاپ شوي اثار يې په دې ډول دي:

 پنځونې: -الف

 چاپکال                   څرنګواىل         کتاب نوم

 ل کال2112دويم چاپ           (لومړۍ شعري  ټولګه)     مټکور. 

  ل کال2112دويم چاپ    (دوميه شعري ټولګه)سندرې په اورونو کې. 
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 راټولونې: -ب
 ل کال  2112دويم چاپ  (ګډه شعري ټولګه) هيلې. 

  ل کال2112دويم چاپ      (د حريان شعري ټولګه)نيمګړي ارمانونه. 

  ل کال2112دويم چاپ  (ګډه شعري ټولګه) لوونو فصلد. 

 ل کال2112دويم چاپ   (د سيمينار د ليکنو ټولګه)   د نازو انا ياد. 

   ل کال2112درېيم چاپ   (د الفت نرثونه)د الفت نرثي کليات. 

 ل کال2112دويم چاپ  (د اسحق ننګيال شعري منتخبات) سيندونه هم مري. 

 ل کال۶۹۸۷لومړی چاپ  (لومړی ټولګی) د پښتو ادب لرغونې دوره. 

 ژباړنې: -ج

  پوهنوال ) د، د ټولنپوهنې له نظره:  په  افغانستان کې د واک جوړښتونه

 .ل کال   2112دويم چاپ  اثر  (تره کي روستار

  (د نينيس دوپرې اثر).د افغانستان فرهنګي   مرياثونو ته  يوه کتنه            

 .ل کال 2112دويم چاپ 

  اثر         ي(د پوهنوال روستار تره ک)افغانستان کې د جګړې جنايتکارانو محاکمهپه

 .ل کال 2112دويم چاپ 

 ال.ل ک  ۶۹۳۴لومړی چاپ    (د استاد افغانيار اثر) فلسفه او فلسفي بهري 

  

 يونليکنې: -د

 ل کال  2112دويم چاپ ( د اماراتو يونليک) د اماراتو سفر. 

 ل کال2112لومړى چاپ   (اروپا يونليکد )  که يون دى يون دى. 

  ل کال  2112لومړى چاپ ( د امريکا يونليک)دپنټاګون ترڅنډو. 

 ل کال  ۶۹۸۳لومړی چاپ (د روسيې يونليک)  د کرملني په زړه کې. 

 ل کال  ۶۹۸۳لومړی چاپ( د هند يونليک)  د ډييل تخت هېرومه. 
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 )لومړی چاپ  درې ورځې د افسانو په وون کې )د هلمند يونليک

 .ل کال ۶۹۳۴ 

 ل کال  ۶۹۳۴لومړی چاپ   (د حج يونليک) د خدای تر کوره. 

 څېړنې او شننې: -هـ

 څېړنيز اثر( د محمدګل خان مومند اند و ژوند ته يوه لنډه کتنه(

 .ل کال  2112 چاپ دويم 

 چاپ دويم )څېړنيز اثر( استاد زيار د پښتني فرهنګ يو ځالند ستورى 

 .ل کال  2112

 دويم  )څېړنيز اثر( پوهنتون د ادبياتو پوهنځي پښتو کتابښود دکابل 

 .ل کال  2112  چاپ

 چاپ دويم )څېړنيز اثر( د افغانستان فرهنګ ته اوښتي زيانونه   

 .ل کال2112

    ل کال2112 چاپ شپږم )علمي اثر(د پښتو شعر هنديس جوړښت. 

  چاپ دويم اثر()څېړنيز له افغانستانه د مسلکي کادرونو د فرار عوامل  

 .ل کال2112

 ل کال2112 چاپ دويم)څېړنيز اثر(  ساينيس پرمختياوې. 

 چاپ دويم )سيايس څېړنيز اثر( بېړنۍ لويه جرګه ولسواکي او زورواکي 

 .ل کال2112

 ل کال  2112 چاپ لومړى )د څېړنيزو ليکنو ټولګه(  انديال خوشال. 

   چاپ لومړى ټولګه()د تحلييل ليکنو هيله د خپلو رسيزو په ملن کې 

 .ل کال  2112

 ل کال2112 چاپ لومړى)د اديب څېړنيزو ليکنو ټولګه( کلتوري يون. 

 ل کال2112 چاپ لومړى  )د کلتوري څېړنيزو ليکنو ټولګه(  فرهنګي فقر. 
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 ل2112 چاپ لومړى )له بېالبېلو ليکوالو رسه د مرکو ټولګه(  مرکه او مرکې 

 .کال

 چاپ لومړى څېړنيزو ليکنو ټولګه()د  خوشال په خپل ايډيال   

 .ل کال2112

 پر بېالبېلو اثارو د ليکل شويو رسيزو ټولګه(     دکتابونو په وږمو کې(

 .ل کال 2112 چاپ لومړى

 د سيايس او ټولنيزو ليکنو ټولګه( افغانستان په سيايس کږلېچ کې(      

 .ل کال 2112 چاپ لومړى

 ل کال  2112 چاپ لومړى  )ژبنی څېړنيز اثر( پښتو ليکنى سمون. 

 ل کال 2112 چاپ لومړى )څېړنيز اثر(اوسنۍ رسنۍ. 

  چاپ لومړى )د سيايس او ټولنيزو ليکنو ټولګه(که نړيوال  ماته وخوري؟ 

 .ل کال 2112

 )جنګ او فرهنګ په افغانستان کې )د کلتوري څېړنيزو ليکنو ټولګه

 .ل کال  ۶۹۳۴لومړی چاپ  

 لومړی چاپ  ټولنيزو ليکنو ټولګه()د سيايس او   د سمون په لټه

 .ل کال  ۶۹۳۴ 

 ل کال  ۶۹۳۴لومړی چاپ  )د  علمي څېړنيزو ليکنو ټولګه( کتاب الشعر. 

 ل کال  ۶۹۳۴لومړی چاپ  )علمي اثر( کره کتنه. 

 ل کال  ۶۹۳۴لومړی چاپ  )علمي اثر( ادب تاريخ. 

 ل کال۶۹۳۴لومړی چاپ  )د سيايس ليکنو ټولګه(  ميل درسونه. 

  ل کال ۶۹۳۱لومړی چاپ ( )څېړنيز اثر  نجات څلید 

 ل کال۶۹۳۱لومړی چاپ  )سيايس څېړنيز اثر(  د ارګ نا ويلې خربې. 

 ل کال۶۹۳۱لومړی چاپ   )څېړنيز او تحلييل اثر( د زمانې په کږلېچ کې. 

 ل کال۶۹۳۱ )څېړنيز او تحلييل اثر( ميل هويت او ميل عزت. 

 ل کال۶۹۳۱ )څېړنيز اثر( ناچاپ د خادم نړۍ لید. 
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(مـه نېټـه پـه تـذکره کـې د ۶۸ل( کال د کب پر )۶۹۳۱استاد يون د )

پېـړۍ  مـېليکل شوي عمر له مخې پوره پنځوس کلن شو، ژونـد يـې د ني

وروستي حـد تـه ورسـاوه. خـو دا نيمـه پېـړۍ لـه منـډو، تـرړو، سـتونزو، 

کړاوونو، جنجالونو او همدارنګه له بريـاوو رسه ملـه وه. لـه لـومړي ټـولګي 

څخه مخکې دوران خو بېخي د ماشومتوب دوران وي، په هغه کې انسـان 

له زياترو مسووليتونو څخه بـې غمـه وي. لـه لـومړي ټـولګي څخـه بيـا تـر 

ولسم ټولګي پورې د زده کړې زمانه وي، يـون رسه لـه دې چـې پـه دې د

دوران کې د پلرنۍ مينې له نعمته محروم شو، د کـور د رسپرسـتۍ درونـد 

مسووليت ورپه غاړه شو، خو دې رسه رسه يې خپلو زده کـړو تـه يـې دوام 

( ټولګي په بهري ۶۲ورکړ، په همدې بهري کې يې اديب پنځونې وکړې او د )

د خپلو اديب هڅو يـا راټولونـو لـومړی )ـر )هيلـې( ګـډه شـعري  کې يې

ټولګه چاپ کړه. د ژوند درېيم پړاو يې د تحصيل دوره ده چـې د څلـورو 

کلونو په ترڅ کې يې په ښه ډول تررسه کړه. په دې بهري کې يې )مټکـور(، 

ې )د لوونو فصل(، )نيمګړي ارمانونه( او )د نازو انا ياد( اثار ټولنې ته وړانـد

ل( ۶۹۷۶کړل. د ژوند بله مرحله يې د ګڼو خـدمتونو مرحلـه ده چـې لـه )

 ل( کال پورې رارسېږي.۶۹۳۱کال څخه پيل بيا تر دې دمه )

دا نو د ګڼو خدمتونو مرحله ده چې پوره شپږ ويشت کالـه وخـت يـې 

ونيو او ده هم په کې ښې ډېرې هلـې ځلـې وکـړې چـې مـوږ يـې دمخـه 

 يادونه وکړه.
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مـوږ د  د تېرو دېرشو کلونو په بهري کـې رهنګي برخه کېکه يوازې په ف

استاد يون له خـوا ټـول ليکـل شـوي، ژبـاړل شـوي او راټـول شـوي اثـار 

ر اوړي او دا بيا کـه دده مې( کتايب مخونو يې ش۶۵۱۱۱محاسبه کړو، نو تر )

( کلن عمر ووېشو نو د ورځې لږ تر لـږه يـو نـيم مـخ کـار ۹۱د ليکوالۍ پر )

( کلونو کې يوه ورځ هم بـې لـه ليکـوالۍ نـه ده ۹۱تاد په )کېږي. يانې اس

تېره کړې. دا په داسې حال کې ده چې پـه سـلګونو بېالبېـل ليکـل شـوي 

پيغامونه، ويناوې، مرکې، مباحثې، منـاظرې او لکچرونـه ال پـه دې کميـت 

کې شامل نه دي. ددې ترڅنګ هغه په سلګونو غونډې، مظـاهرې، ټـولنيز 

ررسه کړي، چې موږ يې دمخه يادونه وکړه، هغه ال لـه او سيايس خدمتونه ت

دې فرهنګي کار څخه جال دي، که دا ټـول کارونـه رسه محاسـبه کـړو، نـو 

رښتيا هم سړی فکر کوي چې دا دومره کارونه د هـر چـا پـه وس پـوره نـه 

دي. هغه چا چې استاد يـون رسه لـه نـږدې کارونـه کـړي وي، هغـو تـه د 

ږي. هر سړی وررسه کار هـم مېهوډ او اراده معلو  استاد د کار اوسېله، زغم،

نه يش کوالی، يو ستړی، ستومانه او رسګردانه خو ګټور او مثمر ژوند لـري، 

ل( کال راهيسې کار کوم، د کار او فشار کچه يـې ماتـه ۶۹۸۹زه وررسه له )

تر هر چا زياته معلومه ده. د همدغو کارونو برکت و چـې افغانسـتان کـې د 

نوې جذبه، روحيه او ولوله راپيدا شوه. داسې يو وخـت هـم  ملتپالنې يوه

دلته تېر شو چې د واکمنو جنګساالرانو پـر وړانـدې چـا سـو  هـم نـه شـو 

کوالی، خو استاد يې په مقابل کې ودرېد، ځوانانو يې مالتړ وکړ او بيا يـې 

ولا هم مالتړ ته راودانګل. د هېواد ميل او اعتقادي هويت په خطـر کـې 

هويت تذکرو کې د )دين( او )ملت( د سـرتو ارزښـتونو د ليکلـو  و، د ميل
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مخنيوی کېده، خو اسـتاد يـون او ملګـرو يـې د اسـالميت او افغانيـت غـږ 

اوچت کړ او ان د کرزي او غني حکومتونو هـم د دې رسـا غـږ او داعيـې 

مخه ونه شوه نيولی. په داسې حال کې چـې افغانسـتان پرديـو ايـډيالوژيو 

ی و، د يوه ميل فکر رغول او ځلول اسانه کار نه و، خو د سخت زيامنن کړ 

استاد يون او دده په شان د ځينـو نـورو شخصـيتونو برکـت و چـې د مـيل 

هويت، ميل فکر او ميل وياړونو ولـولې تـر هـرې بلـې ايـډيالوژۍ زيـاتې 

ځلېږي. زه نه غواړم دا ليکنه تر دې زياته اوږده کړم، ځکه د استاد مبـارزه 

ليتونو او همدارنګه د استاد په ټولـو اثـارو کـې انځـورېږي. خـو دده په فعا

ځکه وکړه چـې زمـوږ راتلـونکی نسـل د اسـتاد د  مېددې څو ټکو يادونه 

 ميل او فرهنګي مبارزو او د هغه د زمانې له چاپېريال څخه خرب يش.

 استاد يون ته د اوږد عمر او ال زياتو برياوو په هيله

 ضياء الرحمن ضياء

 ندون راډيو ټلوېزیونژو  -کابل

 (مه نېټه۲۷ل( کال د کب، )۶۹۳۱)
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 پېړۍ يون مېزما د ني

 

د کب پر  الل( ک۶۹۳۱يل، منځ او پای لري. د )ژوند يو سفر دی، پ

مه نېټه زه د تذکرې د رسمي سن له مخې پوره پنځوس کلن شوم. په (۶۸)

پوره پنځوس کاله مزل وکړ. دا مزل به  مېدې مانا چې په دې نړۍ کې 

ګوډ و مات و، له ستونزو او کړاوونو به ډک و، هدفمن او بې هدفه به هم 

ښي او کيڼ الس  مېورځې چې  مېو، خو هر څه چې و، ژوند و نو. له کو 

کړی چې هدفمن ژوند تررسه کړم، خو ټول کارونه  مې، کوښک پېژندلی

د انسان په وس پوره نه دي، چاپېريال کله پر سړي داسې کانې وکا چې د 

قلم ګوتو  مېورځې چې  مېژوند بهري او د فکر مسري يې وربدل کا. له کو 

نو بيا پر ځان پوه شوی يم چې نه هر څه چې وي، هر څومره  ،کې نيولی

 مېوي، وي دې، ملت ته بايد يو څه وکړم. د شعر په ليکلو ستونزې چې 

ی له شعوره، نو ق دتشعور نور هم وده وکړه، خوشال بابا وايي چې شعر مش

ځورېدلی وي چې د  مېکړې وي او احساس  دهو  مېکېدی يش شعور 

ژوند دې بلې نړۍ ته يې هم متاميل کړم. د ښوونځي په لسم ټولګي کې 

پ شول، دا زما د زياتې اشعرونه چ مېوم چې د وخت په اخبارونو کې 

هڅونې سبب شول. پر همدې مهال په خوشال خان لېسه کې د اديب 

 د خپل وخت له ځينو اخبارونو رسه قلمي مېانجمن مسول وم. دې رسه 
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په رسمي ډول اديب سفر هم پيل  مېهمکاري پيل شوه او په دې ډول 

مينه ان له هغه وخته وه چې په  مېشو. خو له شعر او شاعرۍ رسه 

 ښوونځي کې شامل شوم.

پښتنو  واو بر  ود لر  مېپه دولسم ټولګي کې وم چې د )هيلې( په نامه 

ل( کال ۶۹۱۱او پر )افغانانو د ځوانو ليکوالو يوه تذکره يا غورچا  برابر کړ 

د )نيمګړي ارمانونه( ، )د لوونو  مېچاپ شو، د پوهنځي پر وروستي کال 

د خپل شعرونو ټولګه )مټکور( چاپ  مېفصل( په نامه دوه راټولونې او هم 

ل( کال پورې ۶۹۳۱ل( کال څخه بيا تر )۶۹۱۱کړې. په دې ډول نو له )

ژوند نه دی کړی او  ما له فرهنګي دايرې بهر ،چې پوره دېرش کاله کېږي

که د چا خربه ووايم چې يوه ورځ هم له فرهنګي کار او روزګاره بهر نه يم 

نه وي کړې. البته په دې تېر دېرش کلن بهري کې  مېپاتې شوی، مبالغه به 

ځينې سيايس کارونه له ناچارۍ څخه راباندې تحميل شوي او ځينې 

هم د خپل  مېدا کارونه په خپله خوښه تررسه کړي، خو  مېټولنيز کارونه 

ولا د سوکالۍ، د ميل واکمنۍ د ټينګښت او د فرهنګي کارونو د مالتړ 

ل( کال زه د جمهوري رياست د ميل ۶۹۸۵لپاره تررسه کړي دي. په )

امنيت شورا دفرت د فرهنګي چارو رييا وم. دا مهال زما له منظم فرهنګي 

نګ کې د نورو هغو کار څخه څه باندې دوه لسيزې عمر تېر شوی و، په څ

ميل، سيايس او ټولنيزو کارونو پر وړاندې چې ما يې د رسته رسولو هيله 

لرله، سخت خنډونه موجود وو، له خپلو ملګرو) ضياءالرحمن ضياء او 

مشوره وکړه چې راځئ فرهنګي کار ته اړم شو، دا  مېوفاالرحمن وفا رسه 

، تنګنظره سيايس کارونه جانبي عوارض نه لري او که لري يې هم کم دي
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اشخاص وررسه ژر حساسيت نه ښيي او که دوی حساسيت ښکاره هم 

کړي، نو موږ به خپل کار تررسه کړی وي. ددې فرهنګي کار لپاره مو يو 

پالن جوړ کړ، په څه باندې دوو کلونو کې مو د نږدې دوويشتو کلونو په 

ول ترڅ کې شوي فرهنګي کارونه راټول او منظم کړل. زما له خوا ټ

له رسه منظم او تر سمون  مېپخواين ليکل شوي کتابونه او راټولونې 

وروسته مو چاپ ته تيار کړل، دا کار که څه هم ډېر ستونزمن و، خو پخې 

( عنوانه بېالبېل اثار مو پر يوه ۹۹ارادې موږ خپل هدف ته ورسولو. ټول )

کال  ل( کال زما لپاره د فرهنګي کارونو يو غوره۶۹۸۷وخت چاپ کړل. )

هم په  مېپه ذهن کې دی. هغه وخت  مېو. د خوږې خاورې په توګه 

هم وييل وو چې هېواد کې حاالت  مېيادښتونو کې ليکيل او ملګرو ته 

ترينګيل دي، پر ژوند يوه شېبه هم باور نه شته، نو هر چا چې هر څومره 

فرهنګي کارونه کړي يانې اثار يې ليکيل دي، بايد په خپله يې راټول او 

 چاپ کړي.

زما کار يوه نوې تجربه وه، ځينو نورو ليکوالو هم هڅه وکړه دا تجربه 

ه کې ټکني شول، خپل کارونه يې بشپړ نه کړای تکرار کړي، خو په الر 

شول. زما د خپلې تجربې له مخې ترڅو چې کار ته کار ونه وايې او خپله 

د عمر  مېيې تررسه نه کړې، کارونه په خپل رس نه خالصېږي. کله چې 

زړه کې راتېره شوه چې د  مېنو يو ځل بيا  ،نيمه پېړۍ مزل وواهه

اساس پر باد ايښی دی، نو بيا خو پرې  خوشال بابا په وينا چې د عمر

اعتامد هم په کار نه دی، راځه دا ځل د خپل ټول فرهنګي ژوندانه کړي 

کارونه چې دا وخت پوره دېرشو کلونو ته رسېږي، بيا له رسه منظم او 
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هدف دا و چې په ژوند کې  مېکلياتو په بڼه چاپ کړه. له دې کار څخه 

د چا د اوږو پېټی شم،  يايش او نه دي غوښتي څوک راڅخه ازار  مې

خراب،  هسې نه چې تر مرګ وروسته زما ليکنو او اثارو پسې، ښه دي، که

او پر  يش کمزوري دي که قوي، هرني دي که ناهرني، څوک رسګردانه

راټولونې يې ځان ستړی کړي. له خدايه شکر کاږم چې ژوند يې راته د 

ه لوی ذات پېرزوينه ده، پېړۍ وروستي حد پورې راورسوه، دا د هغ مېني

که نور يې راته وغځوي، نو هم لويه مهرباين به يې وي او که نه برخليک 

يې راته وخته ليکيل وي، نو ژوند خو د هغه لوی ذات ډالۍ ده، هر 

يو ځل بيا پر ټولو پخوانيو  مېوخت يې اخيستالی يش. په دې خاور 

و د محتوايي وېش له چاپ او وروسته پر ځينو ناچاپو اثارو ګوتې ووهلې ا

رسه منظم کړل، ټول پنځوس عنوانه شول چې راټولونې،  مېمخې 

پنځونې، ژباړنې او څېړنې ټولې په کې شاملې دي. دا ټول پنځوس عنوانه 

( بېالبېلو ټوکونو کې تنظيم ۶۴بيا د شکل او محتوايي وېش له مخې په )

 شول او )نيمه پېړۍ يون( نوم ورته ورکړل شو.

 مېپورته ورته ياده کړه زما د ني مېدا پنځوس بېالبېل اثار چې بڼه 

( کلونو فرهنګي سفر پايله او )ره ده چې خپلو ۹۱پېړۍ په تېره بيا )

قدرمنو هېوادوالو ته يې وړاندې کړم. که چېرې په هېواد کې جګړه او 

، خو موږ اینو کېدی شول تر دې زيات کار تررسه شوی و  ،ناورين نه وای

مرغه نسل وو چې له ډېر تنکي زمليتوبه مو جګړه پيل شوې او دادی تر بد

نږدې سپينږيرتوبه ال دوام لري. زه د ښوونځي په شپږم ټولګي کې وم چې 

جګړې د پالر له خواږه نعمته محروم کړم. له هغې ورځې بيا تر دې ليکنې 

د پرونۍ ورځې د ترخې  مېخو د پالر مرګ  ،کاله تېرېږي (۹۸)پورې 
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خاورې په شان په ذهن کې انځور دی. ما غوندې په مليونونو افغانانو د 

 جګړې ټپونه او دردونه ليده دي.

د جنګ نسل  ل.او لوی شو  لوه نسلونه په جګړه کې راګري شو دنږدې 

د فرهنګ نسل نه دی. جګړه ډېره بدمرغه پديده ده، د فرهنګ او متدن د 

پناه کړي، نو په داسې يوه جګړه وه او )ره په يوه ساعت کې پومېعمرونو 

ييز چاپېريال کې چې هر څوک د ټوپک تر واکمنۍ الندې د قلم د 

حاکميت لپاره کار کوي، له اور رسه د لوبو په مانا دي. له دې معرتضه 

دې پوه يش  بايد پرهدف دادی چې زموږ راتلونکی نسل  مېجملې څخه 

بډايه فرهنګي   ه څه ډېرچې که ما او زما د عمر ټول پښت راتلونکي نسل ت

سوغات نه دی ډالۍ کړی، نو په دې کې زيات قصور د زمانې دی. 

خدای)ج( دې وکړي چې زموږ راتلونکی پښت زموږ په شان د ډول ډول 

نه يش، چې د غنم د دانې په شان ګري  انقالبونو د ژرندو تر پلونو الندې 

وه پخېدو ته ېميې ژوند محوه يش او يا يې هم اغزن چاپېريال د ژوند 

پرې نه ږدي. هللا تعالی دې وکړي زموږ راتلونکی پښت زموږ د زمانې له 

تاوجن چاپېريال څخه ښه پند او عربت اخيستی وي او د يوه سوکاله ژوند 

 او پرمختليل افغانستان لپاره ورته مناسب فرصتونه برابر يش.

ري ددې ليکنې په دې برخه کې غواړم د خپل ژوند په پنځوس کلن به

( کلن فرهنګي ژوند کې له ټولو هغو دوستانو څخه ۹۱او په تېره بيا په )

مننه وکړم چې په يو نه يو ډول يې زما د فرهنګي مبارزې السنيوی کړی 

دی. خپل مرحوم پالر ته د دعا السونه پورته کوم چې زما مزل يې تر 

خو ما  شپږم ټولګي پورې راورساوه او بيا يې د خپل ابدي سفر ملنه ونيوه،

مهال د هغه  د مرګ پر مېيې د جنازې بازو ته اوږه ور نه کړای شوه او نه 

دا و  مېدی. د ژوند يو ارمان  نه معلوم مېبارکه څېره وليده، د پالر قرب م
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پرې  مېچې کاشکې يې قرب معلوم وای چې لکه د مرغۍ د بچي په شان 

وزرې غوړوالی وای، څو شېبې وررسه ارام غځېدالی وای، د هغه د هغو 

کړی وای چې زه يې پر اوږو ګرځوالی وم. بازار ته يې  مېمهربانيو قدر 

لې ته يې بيولی وم، ډاکرت ته يې بيولی وم، پټې به يې جيب مېبيولی وم، 

ه هيله نو له خدايه لوي مېکې راته پيسې ايښودلې، له نورو پټې. اوس 

لومړی مالقات له خپل پالر رسه ويش،  مېهمدا ده چې تر مرګ وروسته 

 په پښو کې ورته ورغړم راورغړم او خپله مينه پرې ماته کړم.

رارسه ډېره په تکليف شوې، د ژوند ټول ارمان يې خپل زوی  مېمور 

ته و، زه يې د يوازيني زوی په توګه ډېر نازولی يم، ځان يې په تکليف 

و زه يې سختو ته يې نه يم پرې ايښی، ماته يې د تعليم زمينه کړی، خ

برابره کړې، د ټيکري په پيڅکې پورې تړلې پيسې يې راته رالېږه، خو زه 

په خپله  مېيې بې خرڅه کړی نه يم، بختور وم چې د مور جنازې ته 

لکه د  ،د هغې جنازې ته ځان ورساوه مېاوږه ورکړه، د وفات پر وخت 

ې د خپلې مور پښو ته رغړي، داسې ترې تاو راتاو شوم، مرغۍ بچي چ

ورته ښکل کړې، سرتګې يې رڼې وې، لکه چې د خپل  مېسرتګې 

ونيوله،  غېږ کېډېر وخت  مېيوازيني زوی ليدو ته په ومع وې، مور 

 د داسې چې زه به يې کلک غېږ کې نيولی وم، ايا څوک به وي چې

 انځور وکاږي. پوره داسې يوې صحنې

 مېتابوت رس ته ناست وم، ډېر  دد مور  مېجالل اباده تر لغامنه له 

ورته کفن راوړی و، د  مې څخه ورته وکتل، په ليدو يې نه مړېدم، له حج

 مينځلی و. مېموښلی او د زمزم په اوبو  مېخدای په کور 

هم ډېره مننه کوم چې زما په روزنه او  مېله خپلو خوږو خويندو  

پالنه کې يې ډېر زيات زيار ګاللی، له مرشانو او کرشانو خويندو ټولو څخه 
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ډېره مننه، خو ما يې ال د خدمت حق نه دی اداکړی، له خپلو ټولو 

استادانو څخه چې له لومړي ټولګي څخه بيا د دوکتورا او پوهاندۍ تر 

مالتړ کړی، له خپلو ټولو هغو دوستانو،  کچې يې ګام پر ګام زما معنوي

ملګرو، ليکوالو، د مال او عزت له خاوندانو څخه هم ډېره مننه چې په دې 

 نيمه پېړۍ کې يې له مارسه مادي مرسته او السنيوی کړی دی.

( ۲۲رمنې او اوالدونو څخه ډېره مننه کوم چې په تېرو )مېله خپلې 

و تودې وګاللې او زما فرهنګي کلونو کې يې رارسه د ژوند ډېرې سړې ا

 چارو کې يې له ما رسه تر وروستي بريده مرستې وکړې.

له قلموالو، ليکوالو او نورو هغو دوستانو چې زما د اثارو په کمپوز، 

سمون او چاپ کې يې په يو نه يو ډول مرسته کړې له ټولو منندوی يم، 

ټولو دوستانو  که ددغو ،خدای)ج( دې ټولو ته اجرونه او ثوابونه ورکړي

دغومره کارونو د  ماه او معنوي مالتړ نه وای، نو خدای خرب چې زه د

وای او هم  رسته رسونې جوګه شوی وای او يا دغه اثار تر تاسو دررسېده

 .واینور فرهنګي، ټولنيز او ميل کارونه تررسه شوي 

 له ټولو يوه نړۍ مننه

 ستاسو د ټولو يون

 (مه۶۳ل( کال د کب )۶۹۳۱)

 افغانستان -بلکا
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 کابــــل پـــوهنتـــــــون

 ژبو او ادبياتو پوهنځى

 پښتـــــو څــــانـــګـــــه

 

 کــره کــتـنــه
 

 

 د ژبو او ادبياتو پوهنځيو په پښتو څانګو کې  

 د کره کتنې مضمون لپاره

 
 ليکوال

 

 محمد اسمعيل يون
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 کره کتنه د کتاب نوم: 

 محمد اسمعيل يون لـيکـــــوال: 

 (۹۳ليکوال د خپرونو لړ:  )

 د افغانستان ميل تحريک، فرهنګي څانګه خـپرونـدی: 

   www.melitahrik.com  وېــبپـاڼـه:

 ضياء ساپی ډيـزايـن: 

 فياض حميد پښتۍ ډيزاين: 

 ټوکه ۶۱۱۱   چــاپشمېـر:

 م۲۱۶۵ل کال/  ۶۹۳۴ چــاپـکـــال:

 (۳۴د تحريک د خپرونو لړ: )
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 د تحريک يادښت

و لېکال په پيل کې  لېه    )ل ۶۹۳۹(د افغانستان ملي تحريک د       

چ  د دې کال په بهير ک  به )شېل  ،ګرانو هېوادوالو سره ژمنه کړې وه

عنوانه( بېال بېل ديني، علمي، ادبي او ټولنيز اثېار   لې  ټېولن  تېه 

(مېه نېهېه ۸۸وړاندې کوي. ملي تحريک دا ژمنه د ياد کال د کب پېر )

انه علمېي اثېار پوره او د يوې پرتمين  غونډې په ترڅ ک  ي  شل عنو

 ،هېوادوالو ته وړاندې کړل. ملي تحريک په ياده غونډه ک  ژمنه وکېړه

اهلل د  دای )ج( پېه نرېر   ءکال په بهير ک  به انشا (ل ۶۹۳۱)چ  د 

ي. و( عنوانه بېالبېل علمي اثار ټولن  ته وړانېدې کې۶۱۱ټول ټال سل )

زحمېت تېه طبيعي  بره ده چ  دا اسانه کار نه دی، ډېر زيا  زيار او 

تحريک ټينګ هوډ کړی چ    له دا ژمنه به هېم د  ياړتيا لري،  و مل

تېرې ژمن  په څېر عملی کوي. دا اثر چ  ستاسو پېه ال  کې  دی د 

چې  د چېا   ،ژمنه کړو اثارو له جمل  څخه دی ه(سل عنوان)همدې 

جامه اغوندي. ملي تحريک هيله لري چ  له دې اثر څخېه بېه زمېو  

پورې ګهه پورته کړي. ملېي تحريېک لېه ټولېو هغېو  هېوادوال په زړه

ليکوالو، ژباړونکو، سمونچارو، مالي او معنېوي مرسېتندويانو او چېا  

يو بېل سېره ي  چارو څخه چ  ددې اثارو د چا  په دې ټول بهير ک  

د زړه لېه  ،مرسته او ملګرتيا کړې او دا فرهنګي بهير ي  بريېالی کېړی

 ته وايي.ور یکوم  مننه کوي او کور ودان

 د هېواد د فرهنګ د ښېرازۍ په هيله

 د افغانستان ملي تحريک فرهنګي څانګه
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 د لومړي چاپ يادښت

ل( کال د )پوهنېوالۍ( علمېي رتبې  ل ېاره ۶۹۳۶دا کتاب ما )يون( پر )

ليکلی و او پر همغه مهال د يادې رتب  ل اره ومنل شو. ټاکل شېوې وه 

  لو نورو اثارو سره ي  په يو  پر همغه کال چا  شي،  و ما غوښتل له

ځايي ډول چا  کړم، نو ځکه  و درې کاله راسره پات  شو. او  چې  

زه   ل څو عنوانه نور اثار چاپوم او هم ملي تحريک غواړي سل عنوانه 

علمي، ادبي، ديني او تاريخي اثار چا  کړي، نو غواړم دا اثر هم په دې 

ګرځي. طبعي  بره ده چ  لړ ک  چا  شي او د لوستونکو د ګه  وړ و

دا اثر به   ل    ل  نيمګړتياوې هم ولري،  و ډېرې تېروتن  تر چا  

وروسته په عملي ډګر ک  څرګندېږي. هيلېه ده درانېه لوسېتونکي او 

محرلين ي  د لوستلو او کتلو پر مهال هغېه څرګنېدې او راپېه ګوتېه 

ن  هېم کړي، چ  په بل چا  ک  هغه نيمګړتياوې سم  او نورې  زياتو

 ورسره مل شي.

 په درناوي

 محمد اسمعيل يون
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 د رس خربې

څو لسيزې کېږي چ  د کابل پوهنتون په ګډون د هېېواد د لېوړو زده 

کړو موسس  د منظمو درسي مفرداتو او همدارنګېه چېاپي اثېارو لېه 

نشتوالي څخه کړېږي. په ځينو بر و ک  که مفردا  شته هم، ډېر زاړه 

شوي نه دي. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبياتو  دي او و ت پر و ت نوي

پوهنځي پښتو څانګه هم دا مشکال  لري.  و په دې وروستيو کلونېو 

ک  پښتو څانګ  وپتېيله چ  پر   لو ټولو درسي مفرداتېو بيېا کتنېه 

وکړي. )د کره کتن ( مضمون هم په دې بيا کتنه ک  شېامل و. مېا لېه 

کتن  مضمون تېر مفردا  وکتېل، نورو استادانو سره په مشوره د کره 

همغه مو سره کره کړل. د همدې مفرداتو پر بنسټ مې  د )پوهنېوالۍ( 

علمي رتب  ل اره د اثر ليکلو کار پيل کړ. اکثره ضروري اثار م  ورپس  

وپلهل او په نتيجه ک  دغه اثر رامنځتېه شېو. زه  وشېاله يېم، هغېه 

ړي هغه تر ډېېره مفردا  چ  پښتو څانګ  ددې مضمون ل اره غوره ک

حده په دې اثر ک  تشريح شول. ګېران اسېتاد پوهانېد محمېد  ېابر 

 ويشکی، پوهاند ډاکتر عبدالقيوم قويم، پوهنېوال احمدشېاه زغېم، 

استاد بخت مير وزيري، د پښتو څانګ  له نورو استادانو او ګېران ورور 

عطااهلل حيران څخه مننه کوم، چ  ماسره ي  ددې اثر په بش ړاوي ک  

رسته وکړه. ګران ورور ضياءالرحمن ضياء څخه هم ډېره مننېه کېوم، م

چ  په ډېرې اوسېل  ي  ددې اثر د کم وز چارې سمبال کړې. څرنګېه 

چ  ما ددې کتاب په سريزه ک  هم يادونه کړې چ  دا اثېر د درسېي 
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مفرداتو په رڼا ک  ليکل شوی او له لوستونکو م  هيله څرګنده کېړې 

اثر په باب   ل نظريا  راته راولېږي. دلتېه يېو چ  تر چا  وروسته د 

چ  زه به   له هڅه او هانېد کېوم چې  دا اثېر د  ،ځل بيا يادونه کوم

تدريس پر مهال نور هم پوره او بش ړ کړم او ټول هغه مسايل چ  د کره 

کتن  په بر ه ک  نوي راپيداکېږي، هغه ورسره يوځای کړم او پېه دې 

 کړم. ه بريده پورهونکو اړتياوې تر يوډول د محرلينو او درنو لوست

 په درناوي

 پوهندوی محمد اسمعيل يون
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 تېېقريېېظ

 

 ))کره کتنه(( زموږ د ادبياتو يوه مهمه اړتيا

استاد پوهندوی محمد اسمعيل يون د پښتو څانګ  د ډېېرو تکېړه      

( ۸٢استادانو له جمل  څخه دی، چ  د ليکوالۍ په بر ه کې  نېږدې )

کلنه کاري تجربه لري. )کره کتنه( د استاد يون لومړنی اثر نه دی، ده تر 

دې دمخه هم په لسګونو عنوانه اثېار ليکلېي او چېا  کېړي دي. پېه 

ی د افغانستان په کچه يو مطرح ليکوال دی. )کره کتنه( ليکوالۍ ک  د

اثر هم د استاد يون يوه پخه تجربه ده. پوهندوی يون په ژبو او ادبيېاتو 

پوهنځي ک  ډېره موده د )ادب تاريخ( او ) وشال پېژندنه( مضېمونونه 

تدريس کړي، پېه دې بر ېه کې  هېم د کېافي تجربې   اونېد دی. 

بياتو پوهنځي يو بل مهم مضمون دی، دا ډېر )ادب وهنه( چ  د ژبو او اد

کلونه کېږي چ  په لومړيو ټولګيو ک  د استاد يون له  وا تدريسېږي. 

)کره کتنېه( او )ادب تېاريخ( او همدارنګېه )ادب تيېوري( درې واړه د 

ادب وهن  اساسېي څېانګ  دي. څېوک چې  د ادب ېوهن  مضېمون 

)کېره کتنېه( او )ادب تدريسوي، د هغ  پر درېواړو څانګو احاطه لري. 

تيوري( ددې ترڅنګ چ  په )ادب وهنه( ک  د هغ  د څانګو پېه توګېه 

تدريسېږي، د )ادب تاريخ( په څېر د جال جال مضامينو پېه توګېه هېم 

 تدريسېږي.

استاد يون ددې دواړو په باب هم ځانګړې تدريسي تجربه لري. هغه     

( علمېي رتبې  و ت چ  استاد يون په پښتو څانګه ک  د )پوهنېوالۍ
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ل اره دا موضوع )کره کتنه( غوره کړه. نو د څانګ  استادانو ي  تود هر 

کلی وکړ. علت دا و چ  له ډېرو کلونو راهيسې  )کېره کتنېه( د يېوه 

مضمون په توګه تدريسېدله،  و دا تدريس ال تر دې دمه پورې اکثره د 

چې  د نوټونو، لکچرنوټونو په بڼه و، داس  يو منظم سيستماتيک اثېر 

څانګ  تدريسي مفردا  دې هم په پام کې  ونيسېي او د يېوه مېنظم 

تدريسي کتاب بڼه دې ولري، ال تر دې دمه ي  په پښتو څانګه ک  کمی 

احساسېده. څرنګه چ  د )پوهنوالۍ( علمي رتب  اثر بايد تدريسي بڼه 

 ولري، نو مو  هيله لرله چ  استاد يون به په ښه ډول دا اړتيا پوره کړي.

څنګه چ  زمو  هيله وه، استاد يېون تېر يېوه او ده کېار او زيېار  لکه

 ووروسته د کره کتن  په بر ه ک  داس  يو اثر وليکه چ  زمو  له هيل

سره سمون  وري. په )يوولسو څ رکو( ک  ي  اکثره هغه څه وڅېېړل 

او راونغاړل چ  په )کره کتنه( ک  ورته اړتيا وه. دا اثر په   ل ډول ک  

چ  تدريسي بڼېه لېري او د  ،په پښتو ک  تقريباً لومړنی اثر ګڼل کېږي

شي. زه استاد يون ته ددغه کوالی  پورهمحرلينو اړتياوې تر ډېره حده 

ور اثر د ليکلو له امله مبارکي وايم، د پوهنوالۍ علمي رتب  ل اره ي  ګه

چې  ده  ،دا اثر پوره او کره ګڼم او له ټولو اړوند مقاماتو څخه هيله کوم

ته ددې اثر له امله د )پوهنوالۍ( علمي رتبه منظور کړي. څرنګه چ  دا 

چ  ددې  يو ډېر ګهور اثر دی، زه له مربوطه ارګانونو څخه هيله من يم،

 اثر د چا  په بر ه ک  ژر اقدام وکړي.

 

 په درناوي

 پوهاند محمد  ابر  ويشکی

 د پښتو څانګ  استاد
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 :تقريظ

 يک اثر مهم تدريسی

حدود بيست سال ميشود که محمد اسمعيل يېون بېه حيېس اسېتاد، 

دي ارتمنت پشتو پوهنځی زبان و ادبيا  پوهنتون کابل ايفای وظيفېه 

در ايېېن معيېېاد مضېېامين، ) وشالشناسېېی(،  مينمايېېد. اسېېتاد يېېون

)ادبشناسی( و )تېاريخ ادبيېا ( را در دي ارتمنېت پشېتو وهمچنېان 

مضمون تدريس زبان پشتو را در دي ارتمنت مختلف فاکولته ادبيېا  و 

پوهنځی های ديگر تدريس نموده، تجربه کېافی را در زمينېه تېدريس 

ا نيز تاليف نمېوده، بدست اورده است. استاد يون چندين عنوان اثار ر

که يک تعداد آن به حيس اثار تدريسی و ممد درسی در رشته مربېو  

 قابل استفاده است.

مضمون )نقد ادبی( يکی از مهم ترين مضامين است که در دي ارتمنېت 

دری و پشتو تدريس ميگردد. استاد پوهندوی محمېد اسېمعيل يېون 

فتېه، مطېاب  ضروريا  و متقضيا  دي ارتمنت  ېوي  را در نظېر  ر

مفردا  تدريسی اين مضمون، موضوع )نقد( را غېر  ترفيېع علمېی 

رتبه )پوهنوالی(  وي  انتخاب نموده. استاد يون مد  زيادی بېاالی 

اين موضوع کار کرد و در نتيجه اين اثر قابل ستاي  را به رشته تحرير 

 در اورد.

نتيجه  اين کتاب در يازده فرل تنظيم شده، بر عالوه يک مقدمه و يک

يا ارزيابی ا ری دارد. در اين اثر معنی لغوی و ا طالحی نقد، اهميېت، 

ضرور ، حدود و اداب نقد ادبی تشريح شده، تاريخچه نقېد از يونېان 
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باستان شروع تا اوا ر قرن بيستم بيان  رديده، انواع و مکاتېب نقېد 

و تشريح شده و جريان نقد ادبی را در زبان و ادبيا  پشتو نيز تشېريح 

توضيح  رديده. عالوه بر اين، ا ول و معيارهېای نقېد ادبېی تشېريح 

 شده، فوايد نقد و او اف نقاد نيز مشخص  رديده.

در اين اثر اين موضوع که: )چرا مېا از نقېد ميترسېيمه( هېم توضېيح 

 رديده و در ا ر، اثار مستقل نقد که به زبان پشتو چېا   رديېده بېه 

د. استاد يون در تحرير اين اثېر از طور منظم و مسلسل معرفی شده ان

منابع موثر دا لی و  ارجی استفاده نموده، تحليل و نظريا   ېود را 

نيز باالی آن عالوه نموده، در نتيجه يک اثر را به وجود اورده که جنبه 

تدريسی و اموزشی دارد. ما به نوبه  ود اين اثر مفيد را به ترفيع علمی 

مايم، از بار اه  داوند)ج( بېرای اسېتاد )پوهنوالی( مثبت ارزيابی مين

پوهندوی محمد اسمعيل يون ارزوی موفقيت مزيد مينمايم و از همېه 

مقامهای مربو  و زيربط  واه  مينمېايم کېه ترفيېع علمېي رتبېه 

)پوهنوالی( را به استاد يون منظور نمايد. چون ايېن يېک اثېر علمېی 

لين محتېرم ميباشد، چا  ان نيز بسېيار ضېروری ميباشېد، از مسېو

 نشراتی تقاضا مينمايم، در زمينه چا  اين اثر اقدام نمايد!

 با احترام

 پوهاند دوکتور عبدالقيوم قويم

 استاد دي ارتمنت دری

 پوهنځی زبان و ادبيا 
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 :تقريظ

 دا اثر يوه ګټوره هڅه

)کره کتنه( د ژبو او ادبياتو پوهنځي په پښتو څانګه کې  د يېوه مهېم 

تدريسېږي. څو لسيزې کېږي چ  پښېتو څانګېه لېه مضمون په توګه 

نوټونو او لکچر نوټونو کړېږي. که څه هم په تېرو څو کلونو ک  د پښېتو 

څانګ  استادانو زيار وويست چ  په هره بر ه ک  داس  ځانګړي اثېار 

وليکي، چ  تدريسي بڼه ولري او پېه دې بر ېه کې  پخېوانۍ پرتې  

م نور کار او زيار ته اړتيا ده. پېه ستونزې تر يوه حده حل کړي،  و بيا ه

چ    لې  ټېول  اړتيېاوې پېه  ،دې و تونو ک  پښتو څانګ  وپتېيله

  له د څانګ  د استادانو له  وا پوره کړي. يوه اړتيا هېم لېه درسېي 

مفرداتو سره سم د )کره کتن ( په بر ه ک  د يوه منظم تدريسېي اثېر 

 وهنه( او )ادب تاريخ( ليکل و. استاد يون چ  په پښتو څانګه ک  )ادب

مضمون تدريسېوي، ددې اړتيېا د پېوره کولېو ل ېاره راودانګېل، ده د 

)پوهنوالۍ( علمي رتب  ل اره همدا موضوع )کره کتنه( وټاکله، مو  ټولو 

چ  له ډېرو کلونو راهيس  دا مضمون د نوټ او متفرقه  ،ځکه تائيد کړه

کې  يېو مېنظم  لکچرنوټونو په بڼه تدريسېده او د محرلينو پېه ال 

 تدريسي کتاب نه و.

استاد يون د ژبو او ادبياتو پوهنځي د پښتو څانګ  ددې مضېمون لېه 

درسي مفرداتو سره سم، ډېره موده پر دې اثر کار وکړ. له ګڼو ا ځونو، 

تحليلونو او څېړنو څخه ي  ګهه پورته کړه، ځان ي   ورا ستړی کړ. په 

پلوه څېېړل شېوې، د کېره  دې اثر ک  کره کتنه له لغوي او ا طالحي
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کتن  تاريخ بيان شوی، اړتيا ي  په ګوته شوې، ګه  ي  بيان شوي دي. 

 د دې ترڅنګ په پښتو ژبه ک  د کره کتن  مسير تشريح شوی دی.

دا اثر د يوه تدريسي اثر په بڼه ليکل شوی دی. زه هيله لرم هغېه  ېال 

بر ه ک  د  چ  په پښتو څانګه ک  له کلونو راهيس  د )کره کتن ( په

يوه منظم تدريسي اثر د نشتوالي له املېه موجېوده وه، ددې اثېر پېه 

رامنځته کېدو سره اواره شي. دا اثر به نه يوازې په پښتو څانګه کې  د 

يوه تدريسي اثر په توګه تدريس شي، بلک  د هېېواد نېورو پوهنتونېو 

 اړوندې څانګ  هم ترې ګهه پورته کوالی شي. 

يوازې د استاد يون يوه ګهوره هڅه او بېری ګېڼم،  زه ددې اثر ليکنه نه

بلک  د ټول  پښتو څانګ  يو بری ي  ګڼم. اسېتاد پوهنېدوی محمېد 

اسمعيل يون ته ددې اثر له امله مبارکي وايم، هيله لرم چ  قلم ي  نور 

هم همداس  تاند او هڅانېد وي او د پښېتو څېانګ  د ژبېو او ادبيېاتو 

د مقامونو څخه هيله کېوم چې  اسېتاد پوهنځي په ګډون، له ټولو اړون

يون ته ددې علمي اثر له امله د )پوهنوالۍ( علمي رتبېه منظېور کېړي 

همدارنګه زه د نشراتي چارو له مسولينو څخه هيله من يم چې  ددې 

 اثر د ګهورتيا له امله ددې اثر د چا  ل اره هڅه وکړي.

 په ډېر درنښت

 پوهنوال احمدشاه زغم

 د پښتو څانګ  استاد
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 رسيزه

 

کره کتنه د ادب وهن  يوه  ورا مهمه څانګه ده. دنده يې  دا ده چې  

ادبيا ، د ادبياتو له اساسي مسيره بل   واته الړ نه شي. )ادبيا ( د 

)ادبياتو( په توګه مطالعېه شېي، لوسېتونکي، ليېدونکي، کتېونکي، 

ته روښانه الره وښيي،  اورېدونکي او په   له د ادبي پديدې پنځونکي

له تېروتن  ي  بچ او د پرمختګ څراغ ورته بل کېړي. د ليکېوال وړه 

تېروتنه د هغه لويه  واري په سيند الهو کېوالی شېي. همېدا کېره 

کتونکی دی چ  د ليکوال د فکر ثمر له  طره ژغوري. کېره کتنېه د 

زون( د طبق  په شان هغه فلتر دی، چ  د لمېر وړانګې  ترېفيه و)ا

ي، د لمر  طرناک  وړانګ  په همدې طبقه ک  فلترېېږي. يېوازې کو

همغه وړانګ  ي  ځمک  ته راځي، چ  ټول بشري ژوند ته ثمر لېري، 

زون دا طبقه نه وای، نېو د لمېر وړانګېو بېه و و  طر نه لري، که د ا

ځمکه ان د ژوند له نعمته هم ايستلی وای. کره کتنه هم داسې  يېو 

ثر نيمګړې او کمزورې بر   فلتېر کېوي او فلتر دی، چ  د يو ادبي ا

لوستونکو يا کتونکو ته يو روڼ او مثمر اثر وړانېدې کېوي. هېر هغېه 

ليکوال چ  نه غواړي اثر ي  له دې فلتره تېر شېي، طبعېاً چې  لېه 
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تېروتن  سره مخامخ دی. کره کتنه نه يوازې په ادبېي بر ېه کې  د 

ده، بلک  په ټېولنيز  ادب وهن  د يوه مهم عنرر په توګه د کارون  وړ

ډګر ک  هم د اساسي توکي په توګه کارول کېږي. انتقاد، نيوکه او په  

ټوله مانا کره کتنه د ولسواکۍ د يوه اساسي او رغنده توکي په توګه د 

بشري ټولن  د پرمختګ يو لوی المل دی. زمو  ټولنه لکه څنګه چ  

ده، پېه دې ډګېر په نورو بر و ک  له پرمختللو ټولنو څخه شاته پات  

 ک  هم ال مطلوب  پايل  ته نه ده رسېدل .

په نړۍ ک  د ادبي کره کتن  په باب تر شمېره وتي اثار ليکل شېوي، 

ادبيا  د الپرمختګ  وټولن  کره کتونکو پرې د   لو ټولن ېچ  د هر

ته برابر کړي،  و زمو  په ټولنه ک  زمو  د ادبياتو د ټوليز حجم  يلور

کتن  بر ه کمه ده، په بله وينا د ادبي اثارو په انډول په انډول د کره 

د ادب وهن  د اثارو شمېر کم دی. دا طبيعي  بره هم ده، ځکېه پېه 

ټولنه ک  ليکوال او اديبان زيا ،  ېو د ادب وهېانو شېمېر کېم دی. 

ادب وهنه يوه کسبي او مسلکي پوهه ده او د ادبيېاتو پنځونېه بيېا د 

دايي، طبيعېي او فطېري پېوه ، ځينو کسبي زده کړو ترڅنېګ  ې

 استعداد او ذوق ته هم اړتيا لري.

چ  زمو  په ټولنه ک  د کره کتن  په بر ه ک  هېڅ  ،داس  هم نه ده

اثار نه دي ليکل شوي؛ د هېواد د بېالبېلو ليکوالو له  وا په پښېتو او 

دري ژبه يو شمېر داس  کره کتنيز اثار ليکل شوي، چې  د نظېري او 

  دواړه بر   رانغاړي، وروسته به ي  مو  پېه ترتيېب عملي کره کتن

سره معرفي کړو. په کوزه پښتونخوا ک  هم د کره کتنې  يېو شېمېر 

ځانګړي اثار ليکل شوي، دې اثارو زمو  د ادبياتو په رڼاوي ک    لېه 
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  له ونډه لرل  ده،  و ال هم ددې اړتيا شته چ  پېه دې ډګېر کې  

ک اثار رامنځته شي. له هغ  ورځ  الزيا  کار وشي او نور سيستماتي

چ  په هېواد ک  د ژبو او ادبياتو پوهنځی او بيېا وروسېته پېوهنځي 

رامنځته شوي، نو ادب وهنه د يوه ځانګړي مضمون په توګېه پېه دې 

پوهنځيو ک  تدريسېږي. دا پوهه نه يوازې د يو ځانګړي مضمون پېه 

) ادب  توګه لوستل کېږي، بلک  د هغې  درې واړه اساسېي څېانګ 

تاريخ، ادبي کره کتنه او ادب تيوري( هم د جال جال مضامينو په توګه 

تدريسېږي. د ادب تاريخ څو بېالبېل اثار، چ  د پښتو ادب بېالبېلې  

حده  د محرېلينو  يوهدورې تشريح کوي، ليکل شوي دي. دا اثار تر 

او په دې بر ه ک  نورو اثارو تېه هېم اړتيېا  اړتياوې پوره کوالی شي

داس   نورو په باب ال هم د ۍ و د ادبي کره کتن  او ادب تيور ه، شت

اثارو کمی احساسېږي، چ  له نويو علمي ميتودونو سره سېم ليکېل 

شوي وي؛ تدريسي بڼه ولري، د تحريلي نراب له مخ  جېوړ شېوي 

وي او د ادبياتو پوهنځيو د ادب ېوهن  د يېوې بر ې  پېه توګېه دې 

سو په ال  ک  دی، تر ډېره حده په تدريس شي. دا اثر چ  او  ستا

ک  کوښښ شوی چ  په دې ډګر ک  زمو  د علمي او فرهنګي ټولن  

اړتياوې تر يوه حده پوره کړي. ما په دې اثېر کې  هڅېه کېړې چې  

محرلين   له هم په کار ولوېږي او د کره کتن  په بر ه ک  عملي او 

بر ېه  نظري کار وکړي. دې ک  هم شک نه شته چ  د کره کتن  په

ک  يو ځانګړی اثر ټولو اړتياوو ته ځېواب نېه شېي ويېالی،  ېو پېه 

تحريلي ډګر ک  به دا اثر د محرلينو يو څېه غوښېتن  او اړتيېاوې 

ځواب کړي. الزمه به وي چ  د تدريس پرمهال ددې اثر نيمګړتيېاوې 

څرګندې او هغه اړتياوې هم په ګوته شي، چې  پېه دې بر ېه کې  
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ا بيا چا  په  ور  ک  به هغه نيمګړتياوې احساسېږي. ددې اثر د بي

پوره کېږي او همدارنګه د کره کتن  د مضمون په بر ه ک  بېه ددې 

اثر ترڅنګ، د نورو نويو اثارو ليکلو هدف ته زمو  د رسېدو الره لنډه 

کړي. تر چا  وروسته د هېواد له ټولو ليکوالو، قلموالو، کره کتونکېو، 

انو محرلينو څخه هيلېه کېوم، چې  د ادب پوهنځيو استادانو او ګر

ددې اثر د بش ړتيا او غځون  ل اره ماته   ېل ګهېور او کېره کتنيېز 

 نظريا  راولېږي.

 په همدې هيله

 پوهندوی محمد اسمعيل يون
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 لومړى څپرکى

 کره کتنه

د ادب، ادب وهن ، ټولن وهن ، بشېرپوهن  او نېورو ټېولنيزو علومېو 

کانکريهي نه دي، چ  سل په سلو تعريفونه د ساينسي علومو په شان 

ک  پرې تواف  راځي. د ټولنيزو علومو او هنري پديدو تعريفونه نسبي 

تواف  ته نږدې وي؛ د منطې ، حقيقېت او واقعيېت يېو لېړ څرګنېد 

معيارونه په پام ک  نيول کېږي او د همېدغو معيېارونو پېه رڼېا کې  

څانګ  پېه تعريفونه جوتېږي. کره کتنه هم د ادب وهن  د يوې مهم  

توګه د تعريف له دې حالته مستثنی نه ده. د کره کتن  پر تعريف هم 

لکه د نورو ادبي پديدو په شان سل په سلو ک  تواف  نه شته،  ېو د 

نظري او عملي کره کتن  د  رلت او محتوا له مخې  د کېره کتنې  

 جوهر، مانا او تعريف څرګندېدالی شي.

طالحي مانا، اهميت او اړتيا يې ، دلته به لومړی د کره کتن  لغوي، ا 

حدود او اداب ي  په ترتيب سره وڅېړو او بيا به د کېره کتنې  نېورو 

 :دا ل شوبر و ته 
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 د کره کتنې لغوي مانا: -الف

)کره( په پښتو ک  د )پوره(، )بش ړ( يا )مکمل( مانا لري، چ  ضد ي  

ي. نيمګړی او نابش ړ دی. يا هغه څه چ  نيمګړتيا او عيېب ونېه لېر

)کتنه( هم د )ليدن ( يا )مشاهدې( مانېا لېري او يېا د هغېو نسېبي 

مترادف،  و دواړه کلم  چ  سره يوځای شي، نو يو شی، څيز، شکل 

يا محتوا ته د پوره کتن  يا پوره څېړن  او پلهن  مانا ورکوي. په پښتو 

ک  د ادبي او نورو اثارو د ارزون  ل ېاره د )کېره کتنې ( نومونېه يېا 

ه همدې نيت کارول کېږي، چ  هغه موضوع يا شی په هېر ا طالح پ

اړ يز ډول وڅېړل شي. کره کتن  ته په عربي ژبه ک  )نقېد( وايېي. 

نقد کلمه په حديس شريف ک  هم راغل  ده، په يو حديس شريف ک  

راغلي چ : ))زيد بن ارقم او براء بن عازب س ين زر په نقېدو او پېور 

کريم)ص( ته ورسېدله، هغه امر وکړ:  رانيول، نو کله چ  دا  بره نبي

 څه چ  په نقدو دي وي  منئ او څه چ  په پور دي ور رد ي  کړئ.((

(۸٢ :۶۸۸.) 

د )نقد( کلمه نه يوازې د )نقدو( په مانا، بلکې  وروسېته د ا ېلي او 

جعلي يا ا لي او کوټه دينارو او درهمو د بېلولو په مانا هم وکارېدلېه 

وايه چ  ا لي دينار ي  له کوټه دينارو څخه او نقاد ي  هم هغه چاته 

جال کول. ځينو فرهنګونو ي  لغېوي مانېا)) وينېا پېژندنېه، د  بېرو 

سنجونه، رښتينی قضاو  او د ادبېي اثېارو ارزښېت معلومونېه هېم 

 (.۹۶: ۸۱را يست  ده.(( )

په پخوا زمانو ک  پيس  له لويه سره دوه ډوله وې: د س ينو زرو پيسو 

او د سرو زرو پيسو ته ي  )دينار( ويل، کله کله به يې  ته ي  )درهم( 
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په پيسو )دينار( ک  جعل کاري کوله او مس به ي  ورسره ګډول، پېه 

دې ډول به د سرو زرو معيار )کچه او اندازه( راټيهېده، تر يو څه مهاله 

به له سرو زرو سره د مسو دا ګډېدا په سترګو نه ښکارېده، تر يو څېه 

س لږ لږ تورېدل، ځکه به ي  نو په غهو معاملو کې  و ت وروسته به م

زر د  راف يا نقاد دکان ته وروړل، چ  هغه ي  د زرو د سوچه والېي 

کانونه وو،  راف يا نقاد به وکچه وټاکي. په بازار ک  به د  رافۍ ډېر د

په محک ) د زرو د ازموين  توره ډبره( وهل، د هغو کوټه او کره به ي  

 سره معلومول.

نقد کلمه په پخوانيو متونو ک  د عيب لهولو، د يوشېي د پېټ پېټ د 

ليدلو او يوه شي ته د پټ پټ کتلو، يا يوه شي ته تېر سېترګو النېدې 

کتلو او همدا راز د څه کار په اړه د مناقش  په مانا هم راغل  ده. نقد 

ته ي  د ډېر ښه شي د غوره کولو،  برتيا، فهم، مېوازن  او پرېکنېده 

 ې هم کارولي دي.حکم ماناو

په دري ژبه ک  کره کتن  ته د عربي په شان نقد ويل کېېږي او کېره 

کتونکي ته د )نقاد( کلمه کارول کېږي. که څه هېم پېه فارسېي کې  

)سخن سنجي( او )سخن شناسي( ا طالحا  هم کارول کېږي، پېه 

دري ک   و زياتره همدا د نقد کلمه کارول کېږي. ځين  کره کتونکي 

: ۶۳نقد لغوي مانا له ناکره و څخېه د کېره و بېلېول دي.(( )وايي ))د 

۸٢.) 

(( پېه فرانسېوي کې   (Criticism)))کره کتن  ته پېه انګرېېزي کې  

(Lacritque(  او په الماني ک )Kritik وايي. دا ټېول  ا ېطالحګان  د )

( څخه، چ  ))د حکم، نياوګر او قاضېي(( مانېا Kritesيوناني ژب  له )
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( کلمه چ  د قضاو  او تميېز Kritneinaي دي. د )ورکوي، مشت  شو

 مانا ښندي، له همدغ  مادې څخه را ا يستل شوې ده.

)کرتيکيو ( هغه چاته ويل کېږي چې  قضېاو  او کېره کولېو کې  

 (.٨: ۶٢مهار  ولري.(( )

د پښتو )کره کتنه( هم ترادفاً د )کرتيکيو ( له ا طالح سره لفظي 

 ورته والی لري.

پورتنۍ مانا له مخ ، دا کلمه د جعلي او ا لي دينېارو د نقد کلم  د 

له معلومولو څخه ورو ورو د علم او ادب نورو بر ېو تېه ولېږدېدلېه. 

وروسېېته دا کلمېېه د ليکوالېېو او اديبېېانو د کېېارونو د څېېارن ، 

تعقيب،ارزون ، د هغو د ليکنېو د نيمګړتيېاو د څرګنېدولو او هېم د 

نقد کلمه له )کره درهمو( څخه د سمون ل اره وکارېدله، څرنګه چ  د 

)کوټه( هغو د لرې کولو ل اره کارېدله، نو په همدغه مانا د ادب د دواړو 

ډولونو: شعر يا نظم او نثر د کره کولو ل اره هم وکارېدله. پېه دې مانېا 

چ  د يو ادبي اثر نيمګړتياوې څرګندوي، ګهورې او کره  واوې يې  

سره جال کوي او د عيبجنو بر و  يوې  واته او نيمګړې ي  بل   واته

د سمون ل اره ي  هڅه کوي. کره کتونکی بيا همغه چاته ويل کېېږي 

 چ  دا عمليه تطبيقوي او بش ړوي ي .

 د کره کتنې اصطالحي مانا: -ب

لکه څنګه چ  په ټولنيزو علومو ک  تعريفونه د ساينسي هغو په شان 

فکس نه دي، نو کره کتنه چ  د ادب وهن  يوه مهمه څانګه ده، ددې 

تعريف هم سل په سلو ک  کوټلی او د ساينسي تعريفونېو پېه شېان 
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فکس نه دی. مو  به دلته د بېالبېلو پوهانو له نظره د کره کتن  ځين  

په پای ک  د هغو له منځه يو نسېبي او  به ې کړو او بياتعريفونه وړاند

پراخ تعريف ته هم اشاره وکړو. ځين  ادب وهان وايي: ]))کره کتنه، د 

شخري څک  يا د ښکال پوهن  د متداولو معيارونو پر اسېا  د يېوه 

هنري اثر اګاهانه ارزونې  او کېره کولېو تېه ويېل کېېږي.(( ډاکتېر 

اثر )نقد ادبي( ک  وايي: )) ادبي کره  عبدالحسين زرين کوب، په   ل

کتنه چ  هغ  ته وينا پېژندنه او د  برو سنجونه هم ويېل کېېږي، د 

ادبي اثارو د ارزښت او قيمت پېژندن  او د هغو له شېرح  او تفسېير 

څخه عبار  ده، په داس  ډول چ  د هغو اثارو ښېه او بېد او منشېا 

المعارف( د کره کتنې  پېه  (. )بريتا نيکا دايرة٢: ۶٢وپېژندل شي.(( )

باره ک  نسبتاً جامع تعريف وړاندې کوي، داس  ليکي: )) کره کتنه د 

هنرونو په باره ک  يوه مستدله او سيستماتيکه مباحثېه ده، چې  د 

لونه توضيح او ارزيابي کوي. پېه دې ترتيېب وهغو تخنيکونه او محر

سېره تېوپير کره کتنه له اسيتيتک کتنو، عکس العملونو او کره کولو 

 لري.((

)امريکانا انسايکلو پېډيا( د کره کتن  په تعريف ک  ايستيتکي تجرب  

ته ځای ورکړی دی. کره کتنه په دې ډول تعريفوي: ))د يوه هنري اثر 

تنقيح، ارزون  او له هغه څخه انطباع ا يستنه د ايستيتيکي تجرب  

ويکتېور يوه حتمي او ضروري بر ه ده.(( د فرانس  نېامتو ليکېوال )

هوګو( د کره کتن  په باره ک  وايي: ))دا اثر ښه دی که بد همدا د کره 

 (.۶۳-٨: ۶٢) کتن  ساحه ده.(([
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( وايي: Mathew Arnoldانګرېزي کره کتونکی او شاعر )ميتيو آرنلډ( )

)) په نړۍ ک  چ  ډېرې ښ   برې شوې دي او يا کوم ښه او غېوره 

پېرې پېژنېدن  او عېامون  د اندونه رامنځته شوي دي، د هغو د بې  

 هيل  نوم کره کتنه ده.((

( کې  راغلېي دي: Encyclopedia Italian] په ايهالوي دايرة المعارف )

))کره کتنه د هغه عمل يا ذهني  وځښت نوم دی، چ  د يوه شي يا 

ادبي ټوټ  د هغو ځانګړنو امتياز وکړي، چ  ارزښت ولري.(( )اې اې. 

د يوه انراف لرونکي ليکوال شننه، مدللېه رچرډز( وايي: )) کره کتنه 

څېړنه او په پای ک  د ښکالييزو ارزښتونو په اړه پرېکړه کېول دي.(( 

)ابرامز( وايي: )) ادبي کره کتنه د ادبي اثارو تعريف، تو ېيف، طبقېه 

 بندي، شننه او ارزونه ده((.

 )کادن( وايي: ))ادبي کره کتنه هغه هنر يا علم دی، چ  د ادبي اثېارو

پرتلن ، س ړن  او څېړن ، شنن ، تفسير او ځيرن  ته ځانګړی شوی 

 دی.((

)احمد امين( وايي: ))کره کتنه د ادب وهانو په ا طالح د هر هنري اثر، 

چ  موضوع ي  ادب، يا انځور يا موسيقي وي، درسته ارزونه، دهغه د 

  ل ځاني ارزښت س ړنه او د هنر په ورشو ک  د هغه د کچ  ټاکنېه 

هغه ملکه چ  دغه ارزونه رامنځته کوي، ذوق دی او دا ذوق کوم ده. 

بسيط او ساده شی نه دی، بلک  له ډېرو شيانو څخه مرکب دی، چ  

ځين  ي  د عقل له قوې او ځين  ي  د شعور له قوې څخېه عبېار  

 دي.((



                      کره کتنه /نيمه پېړۍ يون

21611 
 

)دکتور هاشم  الح مناع( وايي: ))کره کتنه د هنري کار ارزول، له هر 

ت ټاکل او پر هغه باندې د اغېز ښېندونکو عواملېو اړ ه د هغه ارزښ

شنل، س ړل، علت ښودل، پېژندل او د هغه د مثبتو او منفي  ېواوو 

 څرګندول او بيا پر هغه باندې حکم کول دي.((

)پوهاند عبدالقيوم قويم( وايي: ))ادبي کره کتنه دنده لېري، چې  د 

د روان بهير  ادبياتو زېږون  تحليل او ارزښت ي  څرګند کړي، د ادب

تاريخي ريښ  مشخر  کړي. راتلونک  پرمختيا ي  وټاکي او ځای او 

اغېز ي  د ادبي وضع  د لوړاوي ل اره جو  کړي. ادبي کره کتنه پېه 

حقيقت ک  د مهال د ډېرو مهمو ادبي پېښو پر وړاندې عکس العمېل 

 (. ۶۹۶-۶۸٢: ۸٢او د هغو د ارزښتونو ټاکنه ده.(([ )

رفيع( وايي: ))کره کتنه د ادب ساه او ورح ده، کېه  )استاد حبيب اهلل

کره کتنه نه وي، ادب مري او که ژوند ولري هم، نېو ادب ژونېدی نېه 

ګڼل کېږي، کره کتنه معراج او معيار ته د ادب د رسېدو الره ده، که دا 

 الره شاړه وه، نو بيا له ادب نه د معيار توقع مه لرئ.((

يي: ]))کره کتنه د اوسنۍ زمان  او روسي کره کتونکی )کوليشوف( وا

د هغ  د څېړنو روح جوړوي. او  هر څه کره کتن  پورې اړه لري، ان 

 په   له کره کتنه.((

ستر روسي شاعر )الکساندر پوشکين( وايي: ))کره کتنه هغه پوهه ده 

 چ  په هنري ادبي اثارو ک  ښکالوې او نيمګړتياوې رابرسېره کوي.((

تونکی )ګريګوريوويچ بېلنيسکي( وايي: ))کېره بل نامتو روسي کره ک

نک  وکتنه د ټولنيزو عقلي قوانينو روح دی. کره کتنه د ښکال  وځو
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او لمسوونک  ده، دغه  وځون بايد نه يوازې دا چ  د هنېري اثېارو 

کچه وټاکي، بلک  په لوستونکو ک  بايد د ذوق د روزنې  دنېده هېم 

نور تعريفونه که راټول کړو، نو د (. دا ټول او دېته ورته ۶٨: ٢ولري.(([)

کره کتن  په باب ويالی شو: کره کتنه هغه علم دی چ  پېه نېاپېيلي 

ډول له هر پلوه د يو ادبي اثر، څېړنه، شننه، ارزونه او تلنېه کېوي، د 

هغه کره او ناکره  واوې سره بېلوي او د نيمګړو  واوو د کېره کولېو 

 حل الرې هم په ګوته کوي.

 اهميت: د کره کتنې -ج

د کره کتن  اهميت د هغې  لېه تعريېف او يېا لېه تعريفونېو څخېه 

څرګندېږي. کره کتنه د يوه اثر ارزښت معلوموي او له بېالبېلو  ېواو 

هغه تحليلوي او ارزوي ي ، کله چ  د يوه هنري اثر ارزښېت معلېوم 

شو، بيا ي  مو  پر ماهيت او اهميت پوهېږو، کره کتنه د يو اثر ليکوال 

ګړتياوو او تاريکيو ژغوري او سم  الرې ته د هغېه الرښېوونه له نيم

کوي، کره کتنه د اثر سم او بش ړ پوهاوي ل اره الره اواروي، له شېاعر 

او ليکوال سره د هغه د کار په پرمختيا ک  مرسته کېوي، د يېوه اثېر 

عيبجن  بر   په ګوته کېوي او حېل الرې ورتېه ورښېيي. د ايېران 

ډاکتر زرينکوب( وايي: ))که چېرې نيوکېه پېه نوميالی کره کتونکی )

منځ ک  نه وي د هنري اثارو رښتينی ارزښت نه معلومېږي، که چېرې 

په   ل و ت ک  د هنر  طا  و سير معين نېه شېي، ورو ورو ادب او 

هنر له ځنډو نډ سره مخامخېږي او دې سره د تقليد په پېچومو ک  

ر ډګر ل اره د کېره کتنې  (. د ټولن  د ه۸٨: ۶٢  له الره ورکوي.(()

شتوالی  ورا مهم دی. هغه ټولن  چ  ځان ي  له کېره کتنې  سېره 
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رو دی کړی، ځانته ي  د پرمختګ الرې پرانيستي دي. کره کتنه پېه 

اشخا و، ټولنو، علمي او فرهنګي مرکزونو، پوهانو او ليکوالېو کې  د 

د زغم روحيه روزي. د زغم روحيه او د يو بل زغمېل پېه ټولنېه کې  

کړکېچ د مخنيوي سبب ګرځي، په ليکوالۍ کې  هېم د کېره کتنې  

اهميت  ورا زيا  دی. کره کتنه دومره مهمه ده لکه يو زرګر چ  زرو 

ته ځال او ښکال ورکوي، زر  و پرته له هغه هم زر دي،  و کلېه چې  

زرګر هغه ته اب يا ځال ورکړي، نو ښکال ي  څو ځله زياته شي. که يېو 

ه کتن  له فلتره تېر نه شېي، نېو کېه هېر څېومره ادبي اثر هم د کر

محتوايي پانګه ولري، د ښکال عنرر به ي  کمزوری وي. کره کتنه نېه 

يوازې د يو اثر شکلي اړخ ته پاملرنه کوي، بلک  محتوا ي  هم څېړي، 

شکلي ښکال او محتوايي سمون د کره کتن  پات  کار دی. کره کتنېه 

ر چ  زرو ته ښکال ورکوي. مخک  يو ادبي اثر داس   يقلوي لکه زرګ

تر دې چ  يو هنري ادبي اثر ولس ته وړاندې شي، بايد د کره کتن  له 

فلتره تېر شي. اکثره ليکوال چ  د کره کتن  پېر اهميېت پېوه دي، 

مخک  تر دې چ    ل اثر   ل  ټولن  ته وړاندې کړي، د کره کتن  

د تائيد، تثبيېت  عمليه پرې تطبيقوي. کره کتنه د يوه هنري ادبي اثر

 او ثقه والي وروستی پړاو دی.

 د کره کتنې اړتيا: -د

په انساني ټولنه او د علومو په هره بر ه ک  هر شی د يوې اړتيېا لېه 

مخ  رامنځته کېږي، که په يوه ټولنه ک  د يو شي ضېرور  نېه وي، 

ا الً هغه شی رامنځته کېږي نه. کره کتنه هم د ادبياتو پېه ګېډون د 

ژوندانه د ټولو ډګرونو يوه مهمه اړتيا ده. همدا کره کتنېه ده چې  د 
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په ګډون د ژوند د هرې بلې  ښېکارندې د نيمګړتيېاوو  ادبي پديدې

مخه نيسي، د رڼاوي، پرمختګ او بش ړتيا الرې چارې ورته برابروي. د 

کره کتن  له ګه  سره سره بيا هم ځين  کسان شته چ  د هغ  پېه 

باب اعترا  لري او دا داس  يوه پديده ګڼي چ  تر ګه  ي  زيانونېه 

 زيا  دي.

يو تعميري عمل نه، بلک  يېو تخريبېي کړنېه ځين  کسان کره کتنه 

ګڼي او ځين  ي  د ازاد تخلي  پر وړاندې لوی  نډ ګڼي.  و لېه دې 

اندېښنو سره سره کره کتنه پر   ل و ت او ځای ډېر ارزښت لېري، 

هر و ت ورته اړتيا وه، ده او وي به، که په سمه توګه وکارول شي، نو 

 ;ره کتنه داس  يېوه وسېيله دهتر زيانونو ي  ګهه څو ځله زياته ده. ک

چ  حقاي  راس ړي، لوستونکي او کتونکي د ادب روح ته ننباسي، د 

ادبياتو روح او ماهيت تشريح کوي، ارزښېتونه يې  ټېاکي، نيمګېړي 

اړ ونه ي  بش ړوي او د ال بشبړاوي ل اره ي  الرې چېارې پېه ګوتېه 

د يوه اثېر  کوي. کره کتنه نه يوازې د لوستونکو ل اره کار اسانوي چ 

يا پديدې تل ته کوز شي، بلک    له د ليکوال او پنځوونکي ل اره هم 

د الرښود حيثيت لري. ليکوال هم اړ دی چ  يو څوک ورته الرښوونه 

وکړي. ليکوال اکثره د ولولو تر چتر الندې يوه ليکنه رامنځته کوي او 

کره کتونکی د علم په وسيله يو اثېر څېېړي، چې  پېه هغېه کې  د 

اساتو بر ه کمه او د علم بر ه درنه ده، نو کره کتنه د يوه علېم احس

 په توګه ددې زمينه برابروي چ  ليکوال له تېروتنو وژغوري.

)هورا ( وايي: )) کره کتنه په ټولنه ک  د هغه ګرځنده اعېالن نېوم 

دی چ  د  لکو اشعارو او تاليفاتو ته پام کوي او   ل قېام د هغېو د 
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ع  ته هڅوي او د دوی د تاليفاتو ادبېي او ثقېافتي اثارو کتن  او مطال

 سويه برابروي.((

))کره کتنه په واقعيت ک  پر عامه افکارو د اغېز له الرې، د ليکوالو او 

لوستوالو پر افکارو او عقايدو هم تاثير کېوي او پېه دې ډول د ادبېي 

 (.۹۱: ۶٢بدلون تګلوری څرګندوي او روښانوي.(( )

 ونه:د کره کتنې بريد -هـ

کله کله چ  له کره کتن  څخه وېره احساسېږي، يو علت يې  دا دی 

چ  د کره کتن  حدود يا بريدونه تر پښو الندې کېږي، د کره کتنې  

ا ول نه مراعتېږي، معيارونو ته ي  پام نه کېږي، کله چ  د کره کتن  

ا ول تطبي  نه شي او د هغ  تر بريدونو، حدودو او معيېارونو پښېه 

طبيعي ده چ  کره کتنه هم   ل ارزښت له السه ورکوي،  واوړي، نو

نه يوازې مثبت تاثيرا  نه لري، بلک  منفي اغېز  هم ښېندي او لېه 

غبرګون سره هم مخامخېږي. کله چ  کره کتونکی پر يېو ادبېي اثېر 

باندې بحس کوي، نو که پر اثر باندې د بحس پرځای د هغه پر ليکېوال 

کله که د هغه شخري حريم ته دا ل يا پنځوونکی بحس پيل کړي او 

شي، نو دلته  ويالی شو چ  د کره کتن  حدود ما  شول. د ليکوال 

پر کرکهر او چلند بحس يوه جال موضوع ده او د هغه اثر يوه جال، البته 

کله کله داس  وي چ  د ليکوال کرکهر په مستقيم او نامستقيم ډول 

  د راغلو کرکهرونو تر شېا د هغه په اثر ک  ځلېږي، يا د هغه په اثر ک

پټ وي، کله چ  کره کتونکی ددې اتالنو شخريت تشېريح کېوي او 

هغو ته منطقي ځوابونه پيدا کوي، مجبور دی د ليکوال د شخرېيت 

څېړن  ته هم تم شي، له کرکهرونو سره د ليکوال پر روحي او اروايېي 
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رابط  پوهېدل هم د تشريحي کره کتن  ل ېاره ضېروري ده،  ېو دا 

شريح او توضيح تر هغه حده نه ده چ  د اثر تېر تشېريح د ليکېوال ت

تشريح زياته شي. کره کتنه د شخريتونو سې کاوي تېه اجېازه نېه 

ورکوي، کره کتونکي ته يوازې د هغو پرنس ونو په رڼا ک  د يېوه اثېر 

تشريح، توضيح، سمون او رغون  جواز شته چ  د اثر لېه بشې ړاوي 

 سره مرسته کوالی شي.

کله داس  هم پېښېږي چ  د يوه اثر کره کتنه، د کره کتنې  لېه کله 

محوره وځي او د نورو علومو بر   ته دا لېږي، د يېوه اثېر عېاطفي 

هنري څېړنه چ    له د يوه ادبي اثر بڼه   لوي، هم د کره کتن  له 

چ  کره کتنه علېم دی او د يېوه  ،بريده وځي. پر دې ټول متف  دي

د ادبي اثر ژبه له علمي ژب  سره توپير لري. په  -ادبي اثر پنځونه هنر

علم ک  عواطفو، احساساتو، تخيل او زياتو ولولو ته اړتيا نه شته،  و 

 د يوه ادبي اثر په پنځونه ک  دا توکي ضروري دي.

 ونو يناپېيلتوب، ناتبعيضي، ځيرتيا، پوهه، د موضوع تعقيب او د پرنس

بريدونه دي. د کره کتنې  پېر تطبي ، د کره کتن  ا ول، معيارونه او 

و ت بايد دا ټول په پام ک  ونيول شي. که چېرې دا حدود عملي نېه 

 شي، نو کره کتنه   ل ا لي هدف ته نه شي رسېدالی.

 داب:اد کره کتنې  -و

د کره کتن  ا ېلي هېدف د يېوه اثېر سېمون، ښېکال زياتونېه او د 

نيمګړتياوو له منځه وړنه ده. توهين، تحقير، س کاوی د کره کتن  په 

آدابو ک  ځای نه لري. د کره کتن  آداب دا دي چ  يو اثر په داسې  
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توګه وارزول شي، چ  ليکوال يا پنځوونکی هغه د اثر د بشې ړاوي او 

که هڅه وګڼي، نه د   ل ځان س کاوی. هېر کلېه سمون ل اره يوه نې

چ  کره کتنه دده ل اره په ګهه ده، نېو  ،چ  ليکوال پر دې باوري شي

هغه هېڅکله له کره کتن  سېره حساسېيت نېه ښېيي. د کينې  او 

چ  د کېره کتنې  آداب  ،حساسيت مسله هغه و ت رامنځته کېږي

دي ډول مراعت نه شي، له موضوع وتل، د عقدې څرګندول، په قرې

څنګزني مسايل مطرح کول او په شعوري توګه د يوه اثر غندل، نېه د 

کره کتن  په ا ولو ک  راځي او نه ي  په آدابو ک . لکه څنګه چ  په 

ټولنيزو، سياسي او مذهبي چارو ک  سالم ا الق د يوه رغنده عنرر 

په توګه مطرح دي، دغس  د کره کتن  په آدابو ک  هم ا الق يو مهم 

چې  د  ،دی. له ا القو څخه هدف همغه ټولنيز قراردادونه ديعنرر 

هغو په مراعتولو سره په ټولنه ک  عامه نظم ټينګېږي، د ټولن  د ټولو 

وګړو پرې تواف  وي، په تطبي  سره ي  بل چاته زيان نه رسېږي او هر 

د ټېولنيزو او  شخص د هغو په رڼا ک    ل ځان  وندي احساسېوي.

په رعيت سره تر کره کتن  الندې شېخص   ېل کره کتنيزو ا القو 

هويت او شخريت  وندي احساسوي او د کره کتن  پر وړاندې منفي 

غبرګون نه ښيي. ب  ځايه  وا و ي او تېر علمېي ا ېولو د پورتېه 

احساساتو څرګندونه هم د کره کتن  په آدابو ک  نه راځېي. دا کېار 

ه د کره کتونکي ليکوال ب  ځايه غرور او کاذب شهر  ته هڅوي.   ل

ل اره هم په دې پلمه چ  ځه نو د قلم توره زما په ال  ک  ده او هېر 
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څه چ  وايم وروستی حد زه يم، دا هم د کره کتنې  آداب او ا ېول 

زيانمنوي. همدا د کره کتن  له ا ولو او آدابو څخېه سېرغړون  دي، 

 ، )پر کره کتن  کرهکوي چ  د يو بل علم او عمل ضرور  هم رامنځته

کتنه(. که په )لومړۍ کره کتنه( ک  ټول ا ول او آداب مراعت شېي، 

نو دويم  هغ  ته اړتيا نه پېښېږي.  و د ځينو کره کتونکو تېروتنېو 

چ  پر )کره کتن ( د )کره کتن ( اړتيا رامنځتېه  ،دېته الره اواره کړه

 شي.

د هېواد نوميالی کره کتونکی کانديد اکاډميسين محمد  دي  روهي 

کتن  د آدابو په باب وايي: ]کره کتنه د اشتباهاتو د سمولو او د  د کره

نيمګړتياوو د لرې کولو يوه اغېزمنه او ګهوره طريقه ګڼل کېېږي. هېر 

هغه څوک چ  د   ل شخريت له بش ړولو او تکامېل سېره عالقېه 

لري، بايد د   ل زړه دروازې د انتقاد ل اره  ال   پرېږدي، هېم پېر 

ړي او هم د نورو انتقاد ته غېو  کېېږدي، بشېري   ل ځان انتقاد وک

تفکر همېشه د ودې په حال ک  دی، هېڅوک په زغرده نه شي ويالی 

چ  دده مفکوره وروستنۍ او بش ړه مفکوره ده. د بشري تفکر بهيېر 

مخ پر وړاندې روان دی، علوم او هنرونه   ل  ساح  پرا وي او هېر 

ال  ته راځي. پېر دې  و ت د پوه  په سمندر ک  نوې نوې مرغلرې

اسا  هېڅوک ادعا نه شي کوالی چ  دی لېه اشېتباه او تېروتنې  

 څخه کامالً مرئون دی.
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يو چا په دې بر ه ک  ډېر ښه ويلي دي: ))پوه سړی هغه نه دی چ  

اشتباه ونه کړي، ځکه هر څوک اشتباه کوي، بلک  پوه شخص هغه 

متل کوي چ : دی چ  د   ل  اشتباه تالفي وکړي.(( پښتانه يو 

چ   ؛)ارمان چ  وروستی عقل ړومبی وای( ددې  برې مانا داده

انسان د تجرب  په اثر نوي معلوما  ترالسه کوي او پوهه تکامل کوي. 

سربېره پر دې انسان د نورو پر اعمالو هم قضاو  کوي او له قضاو  

کولو څخه ډده نه شي کوالی. د هر فرد د ذهن په محکمه ک  يو 

دی، ځين  کارونه او حرکتونه ښه او ګهور بولي او ځين   قاضي ناست

نور بد او زيان رسوونکي بولي. مو  هرومرو په يوه پايله سوچه قضاو  

او انتقاد کوو، دا شر  نه دی چ  انتقاد دې هرومرو منفي اړخ ته 

متوجه وي. همدا چ  له يوه هنري اثر څخه  وند وا لو په حقيقت 

ځان سره يو انتقاد کړی دی. ادبي کره کتنه د ک  مو پر هغه باندې له 

ادبي اثارو په بر ه ک  اګاهانه او سيستماتيک قضاو  ته ويل کېږي، 

چ  د هغ  په وسيله د يوه اثر ښه والی او بدوالی، کره توب او ناکره 

توب، ښکال او بدرنګي،  وندورتوب او بېخوندي څرګندېږي، ادبي 

معيارونه لري، که چېرې کره کتونکي کره کتنه ځانته ټاکلي موازين او 

د ادبي کره کتن  آداب مراعا  نه کړي، کره کتنه به   ل ارزښت له 

السه ورکړي. هغه کره کتنه چ  پر شخري عقدو، کسا  ا يستلو، د 

شخريت س کاوي، کنځلمارۍ او ځان ښودن  باندې بنا شوي وي، 

ص د ژر رسوا شي. دغه ډول کره کتنه چ  د يوه شخ هښايي ډېر
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توهين او تعجيز په منظور نه وي ليکل شوې او هدف ي  الرښوونه 

وي، د فرهنګ د سطح  په لوړولو ک  مرسته کوي او د ادب او پوه  

د ودې او پرا تيا ل اره الره هواروي. که داس  نه وي کره کتونکی به 

  ل مخ په هنداره ک  وګوري او له انعکا  څخه به ي   وند 

يدل شوي چ  يو مؤدبانه انتقاد په تشکر سره منل وانخلي. ډېر ځله ل

شوی دی او بالعکس ډېر معقول انتقادونه چ  د تذليل په غر  ليکل 

شوي دي، په کنځلو سره مقابله شوي دي. نو که چېرې مو  غواړو د 

کره کتن  دروازه  ال ه کړو بايد د کره کتن  آداب په نظر ک  

شخص نظر زمو  ل اره د منلو  ونيسو. د مثال په توګه، کله چ  د يوه

وړ نه وي ددې پرځای چ  ووايو د پالني نظر غلط دی، ويالی شو چ  

د محترم ....  احب نظر زما په فکر د تامل وړ دی. يا دا چ  د پالني 

 احب نظر داس  دی،  و زه په   له بل ډول نظر لرم. له بده مرغه 

ترمنځ معارضه د چ  په کره کتنه ک  د مفکورو  ،ډېر ځله ليدل شوي

  شخريتونو ترمنځ د مقايس  او مقابل  بڼه غوره کوي.[

(۶۱ :۶۶۱۱-۶۱۹.) 
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 د لومړي څپرکي لنډيز

 

کره کتنه: کره کتنه په پښتو ک  د )پوره( )بش ړ( يېا )مکمېل( مانېا 

ورکوي. د نقد کلمه په پخوانيو متونو ک  د عيب لهولو، د يو شي د پټ 

 پټ کتلو، يا يو شي ته تر سترګو النېدېپټ ليدلو او يو شي ته د پټ 

او همدا راز د څه کار په اړه د مناقش  په مانا هم راغل  ده. نقد  کتلو

ته ي  د ډېر ښه شي، د غوره کولو،  برتيا، موازن  او پرېکنده حکېم 

 ماناوې هم کارولي دي.

چ  په ناپېيلي ډول له هېر  ،کره کتنه له ا طالحي پلوه هغه علم دی

ه ادبي اثر څېړنه، شننه، ارزونه او تلنه کوي، د هغېه کېره او پلوه د يو

ناکره  واوې سره بېلوي او د نيمګړو  واوو د کره کولو ل اره ي  حل 

 الرې هم په ګوته کوي.

چې  د يېوه ادبېي اثېر ارزښېت  ،د کره کتن  اهميت په دې ک  دی

سېم معلوموي، ليکوال له نيمګړتياوو ژغوري او د يوه ادبي اثر په اړه 

 پوهاوی رامنځته کوي.

چ  ليکوال او لوسېتونکي دواړو تېه  ،د کره کتن  اړتيا په دې ک  ده

الره ښيي، که کره کتنه نه وي، د ليکوال د تېروتنو سمون به څنګېه 
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کېږي، د يو عالم په وينا: ))کره کتنه په ټولنه کې  د هغېه ګرځنېده 

چ  د  لکو اشعارو او تاليفاتو ته پام کوي او   ل قام  ،اعالن نوم دی

د هغو د اثارو کتن  او مطالع  ته هڅوي او د دوی د تاليفاتو ادبېي او 

 ثقافتي سويه برابروي.((

کره کتنه   ل بريدونه او معيارونه لېري، نېاپېيلتوب، بې  تعرېبي، 

ره ېېېېېځيرتيا، پوهه، د موضوع تعقيب او د پرنسي ونو تطبي ، د ک

کتن  ا ول، معيارونه او بريدونه دي. د کره کتن  پر مهېال د کېره -

کتن  د ا ولو او معيارونو تطبي   ورا مهم دی، که هغه تطبيې  نېه 

شي، کره کتنه له   ل ا لي مسېيره وځېي او د هغې  پېر وړانېدې 

 حساسيت راپيداکېږي.

تنېه په کره کتنه ک  د هغ  د ادابو مراعتول  ورا مهم دي، په کره ک

ک  د چا شخري توهين، س کاوي او رټن  ته ځای نه شته، کره کتنه 

د نيمګړتياوو د لرې کولو يوه اغېزمنه او ګهوره طريقه ګڼل کېږي. پېه 

کره کتنه ک  سالمه،  و ه ژبه د کره کتن  د ادابو له جمل  څخه ده. 

که په يوه کره کتنه ک  د هغ  علمي ا ول، معيارونېه، اداب، ژبېه او 

اړونده توکي په پام ک  ونه نيول شي، نو يوه سالمه کره کتنه نېه نور 

 شي رامنځته کېدالی.
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 د لومړي څپرکي پوښتنې او سپارښتنې

 

 د کره کتنې لغوي مانا څه ده؟ -2

 د کره کتنې پر لغوي مانا نور څه زياتوالى شئ؟-1

واضـح يـې  په پښتو کې د )کره کتنې( نومونه، د )نقد( لپاره مناسـبه ده-1

 ؟کړئ

 کره کتنه له اصطالحي پلوه څه ماناوې لري؟-1

 ؟کوالى شئ پر يادو تعريفونو څو نور تعريفونه ورزيات کړئ-5

 ستاسو په نظر د کره کتنې کره تعريف کوم يو دى؟-6

ايا کوالى شو په ادبپوهنه او ټولنپوهنه کې د هـرې اصـطالح لپـاره يـو -2

 بشپړ تعريف پيدا کړو؟

 څه اهميت لري؟کره کتنه -1

لپـاره پـوره کـار  پېژنـدلو ايا زموږ په ټولنه کې د کره کتنـې د اهميـت-1

 شوى دى؟

 د کره کتنې اړتيا څه ده؟-2١

 که کره کتنه نه وي، د ادبياتو برخليک به څنګه يش؟-22

 د کره کتنې بريدونه کوم دي او څه وخت ماتېږي؟-21

او کره کتونکي ترمنځ که د کره کتنې آداب مراعت نه يش، د ليکوال -21

 د څه يش د پېښېدو اټکل کېدى يش؟
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 سپارښتنې

 

  استاد دې محرلينو ته ددې څ رکي د بېالبېلو عنوانونو او په

هغو ک  د راغلو غهو محتوياتو د زيات  توضېيح، څېړنې ، شېنن  او 

 .وس اريارزون  په  اطر، جال جال کورنۍ دندې او سيمينارونه 

  پديدو په اړه د واحد تعريف د نشېتوالي استاد دې د ټولنيزو

 علتونه محرلينو ته څرګند کړي.
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 دويم څپرکى

 د کره کتنې پيدايښت

د کره کتن  د پيدايښت په هکله د ادب وهانو په نظرونو ک  ا تالفا  

ليدل کېږي، لکه د ځينو تاريخي او نورو ادبي او ټېولنيزو پديېدو پېه 

څرګنېد نېه دی. ))د ځينېو ادبېي شان د کره کتن  دقي  تاريخ هم 

تيوريسنانو په نظر ادبيا  او کره کتنه يو ځېای منځتېه راغلېي دي، 

ځکه هر و ت چ  شعر ويل شوی دی او يا ډرامه ښېودل شېوې ده، 

 .))هرو مرو ي  پر اورېدونکو او ليدونکو باندې يو ډول اغېزه کړې ده

ر په مقابېل څرنګه چ  کره کتنه په   له ساده بڼه ک  د يوه ادبي اث

ک  د عکس العمل څرګندولو ته ويل کېږي، نو طبعاً هر چېېرې چې  

ادبيا  دي، هلته کره کتنه هم شته. اما ځين  نور له دې نظېر سېره 

پوره موافقه نه کوي، ځکه چ  د دوی په پوهه، کره کتنه يوه اګاهانېه 

او سيستماتيک عکس العمل ته ويل کېږي. د لومړني کره کتېونکي د 

په باب د ادبي مور انو ترمنځ ا تالفا  ليدل کېږي، د ځينو  پېژندلو

په عقيده کره کتنه په لرغوني يونان ک  تر ميالد ش ږ پېړۍ مخکې  

منځته راغلې  ده. وايېي چې  )زنيېوفنيز( او )هېراکليتس( يونېاني 

فيلسوفانو به د نامتو شاعر )هومر( پر شعرونو باندې ا القي ايرادونه 

مر( څخه دفاع کوله. په دې ترتيېب پېه لرغېوني نيول او نورو له )هو
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اقترادي فورماسيون کې  د  -يونان ک  د مريي ساتن  په اجتماعي

 کره کتن  زړی زرغون شو او ورو ورو ي  وده وکړه.

ق.م(  ٢۸٢-۱۱۱)پيزميسترا ( د )اتن( نېامتو سېردار او ديکتېاتور )

دی. د  چ  د کره کتونکي په توګه ياد شوی ،ظاهراً لومړنی شخص دی

( چ  په څلورمه قبل المېيالد philitasځينو نورو په عقيده )فيليتا  

لومړنی کره کتونکی دی چ  يونانيانو د شاعر  ،پېړۍ ک  ي  ژوند کاوه

( په نامه ياداوه، سربېره پر دې هغه و ت چ  Kritikosاو کريتيکو  )

په يونان ک  شعر او ډرامه د ترقۍ لوړې څېوک  تېه و تېل او ادبېي 

چې   ،ابق  پيل شوې، د )ار ونانو( په نامه قاضيان وټاکل شېولمس

ډرام  ارزيابي کړي او تر ټولو ښ  ډرام  ته جايزه ورکېړي. )ار ېون  

archon په حقيقت ک  د کېره کتېونکي بېل نېوم و. وايېي چې  د )

)سوکرا ( فيلسوف په زمانه ک  د )اريستوفان( پېه نېوم يېوه کېره 

او د طنز په ليکلو ک  ي  پوره مهار  چ  په نقد  ،کتونکي ژوند کاوه

درلود. يونانی فيلسوف )اپالتون( د ارسيتوفان نوم داس  يېادوي: )) 

ل اره نه ړنګېېدونکی معبېد  نوکله چ  د ذوق  اوندانو د   لو ځانو

لهاوه، دوی د ارستوفان نوم  وښ کړ.(( که څه هم )اپالتون( د   ېل 

ه څخه ي  سخته دفاع هم استاد )سوکرا ( ډېر درناوی کوي او له هغ

کړې ده، ليکن د ارستوفان په مقابل ک  چ  پېر )سېوکرا ( بانېدې 

ملنډې وهي، لېه عالمانېه زغېم او پېراخ نظېرۍ څخېه کېار ا لېي. 

و( په نامه دوه ډرام  ليکلي، چې  ښګون)ارستوفان( د )وريخو( او )چ

په هغو ک  ي  پر )سوکرا ( فيلسوف او )يوري ديز( ډرامه ليکېونکي 

دې انتقادونه کړي دي، له دغو ډرامو څخه ښکاري چ  په لرغوني بان
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يونان ک  شاعرانو او ډرامه ليکونکو کېوالی شېول چې  پېر اربېاب 

االنواعو، واکمنانو، شاعرانو، فيلسوفانو او حتی د حېرم پېر مېرمنېو 

 باندې په ډېره بېباکۍ انتقاد وکړي.

ځينو نورو شاعرانو )جمهوريت( ک  پر )هومر( او  اثر )اپالتون( په   ل

باندې انتقادونه کړي دي. )اپالتون( د ښوون  او روزن  د فليسوف په 

چ  د ماشومانو پېر  ،توګه د )هومر( د اشعارو هغه اړ ونه غندلي دي

سلوک باندې ناوړه اغېزه کوي او هغو ته د درواغو، ټګېۍ او غولېون  

ونېه (. لکه څنګه چ  مو په پيل کې  ياد۶۳-۶٢: ۶٢در  ورکوي.(()

وکړه، يو زيا  شمېر کره کتونکي او ادب وهان په دې نظر دي چ  کره 

کتنه له يو ادبي اثر سره هممهاله رامنځته شوې ده. د دوی په نظر )) 

د ادبي کره کتن  هنر د انسان په ژوند ک  د نورو ادبي فنونو غوندې 

لرغونی دی،  و ددې هنر ا ول او مبادي ډېر مهال وروسته د نېورو 

و له راڅرګندېدو سره او د وګړو د تفکر او عقايېدو د ملکې  لېه فنون

ودې سره ټاکل شوي دي. تر ټولو لومړی، ليکوال يا شاعر د   لو اثارو 

د تخلي  پر مهال پر هغو کره کتنه کوي او په   ل اند سمون وربښي، 

بيا چ  دغه اثار ټولن  ته وړاندې شوي دي، عام وګړي او پوهان ځن  

ي او هرو مرو ي  د هغو د ښېګڼو او بدګڼو په ګوته کولو متاثر شوي د

سره کره کړي هم دي.(( ځين  پوهان کره کتنه د   ل پيدايښت لېه 

مخ  پر دوه ډوله وېشي: )) يوه هغه کره کتنه  ده چ  د هنري اثېر د 

زېږون  پر مهال د هنرمند له  وا ترسره کېږي او بله هغېه ده چې  د 

سته د نورو له  وا ترسېره کېېږي. پېه دې هنري اثر تر بش ړون  ورو
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حساب ويل کېدی شي چ  کره کتنه د ادبي اثارو له رامنځته کېېدو 

 سره يوځای رامنځته شوې ده.((

ددې ترڅنګ ځين  پوهان په دې نظر دي چ  کېره کتنېه تېر )ادب 

تاريخ( دمخه رامنځته شوې ده، د دوی په نظر ادب تاريخ هغه و ېت 

س ادبي ميراث راټول يا غونېډ شېي.  ېو د چ  د هر ول ،ليکل کېږي

عملي کره کتن  چ  منظم ليکلي اسناد او اثېار ور څخېه پېات  دي، 

اکثره پوهان په دې نظر دي، چ  د نقد عملي بېلګ  له لرغوني يونان 

 څخه پيلېږي تر يونان وروسته د روم يادونه هم کېږي.

رفي( وايېي: ه يو ادب وه )ډاکتر وهاب اشېېېد يونان د قدامت په هکل

)) د حيرانتيا  بره ده چ  د دوو دوونيمو زرو کالو په تېرېدو سره بيا 

هم د )افالتون(، )ارسطو(، )هوديس(، )الن جينو ( او نورو پر ادبېي 

سترتوب باندې د مهالونو دوړې نه دي لوېدلي. د هغېو د ليکنېو لېه 

کتن  لوستلو پرته د ادبي کره کتن  څېړنه تږې پات  کېږي او له کره 

پرته پر ځينو بنسهيزو او اهمو ربړو بانېدې د غېور او انېد برېير نېه 

 (. ۸٢٢: ۸٢رامنځته کېږي.(()

ډاکتر زرين کوب وايي: )) په هنر او ادبياتو ک  د يونانيانو پرمختګ او 

سترتوب د نړۍ د ولسونو په تاريخ ک  له ډېرو عجيبېو چېارو څخېه 

 د ښېکارندو لېه شمېرل کېږي. ددې ولس عقلي  وځښت او د ښکال

ادراک سره د دوی تل تر تله مين  او عالق  د هنري ابېداعاتو نېوي 

نوي ډولونه رامنځته کېړي دي. د دې ولېس نبېوغ او حيرانېوونکی 

استعداد د نړۍ د تمدن او فرهنګ په بش ړتيا او پرا تيا ک  ستره او 

مهمه بر ه لري. په شعر او ا دب ک  يونان يوازينی هېواد دی چې  د 
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ظم، پرله پس  بدلون او غوړېدو  اوند دی او د ټولنيزې بش ړتيا په من

هر پړاو ک  ي  هغه اثار او انواع چ  د بدلون د اړوندې لړۍ غوښېتنه 

 .((وي، رامنځته کړي دي

چ  روميانو يونان وينېو  ،د روم ولس د ادبياتو پيل له هغه مهاله بولي

ۍ په شاو وا ک  په او د يونان تمدن او فرهنګ، د دويم  ميالدي پېړ

دې ولس ک    ور شو. تر دې دمخه ان هغوی نه پوهېدل چ  شېعر 

څه ته وايي، په دې توګه التيني ادبيا  رامنځته شېول او روم هېم د 

 يونان غوندې په تمدن او فرهنګ ک  شهر  پيدا کړ.

د قاهرې پوهنتون استاد )احمدالشايب( هم په   ل اثر ))ا ول النقد 

يي: ))يونانيان له همغو لومړيو و تونو څخه د حس له االدبي(( ک  وا

دقت او د ژب  له طالقت څخه بر من وو او د لفظ، مانا، وزن او انشېا 

په اړه به ي  د   لو شاعرانو د شعرونو نيمګړتيېاوې او ښېېګڼ  پېه 

 ((.ګوته کول 

ځکه نو ادب وهان او کره کتونکي د کره کتن  تاريخ له يونېان څخېه 

 راپيلوي.

 کره کتنه په زاړه يونان کې: -2

لکه څنګه چ  د کره کتن  د پيدايښت په بحس ک  مو وويل، د کېره 

چ  پخېوانی يونېان ددې علېم  ،کتن  لومړي السته راغلي اثار ښيي

لومړنۍ زانګو ده او لومړني معلوم کره کتونکي او کره کتن  په همدې 

ځای ک  راټوکېدل  دي. نو مو  هم غواړو لېومړی د کېره کتنې  دې 

 لومړني ټاټوبي او په هغه ک  د کره کتن  څرنګوالي ته تم شو:
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هبت په نظر ])اپالتون( په   ل اثر )ايون( ک  شعر ته د يوه الهوتي مو

ګوري او وايي چ  ))شاعر د تفکر او تامل له مخې  شېعر نېه وايېي، 

( رب النوع   ل   برې مو  ته د شېاعرانو لېه  museبلک ، د )ميوز 

نېو دوی پېه   ېل ا ېلي  ، ول  اوروي. کله چ  شاعران شعر وايي

نورمال حالت ک  نه وي، بلک  دوی د شاتو له فوارې څخه چ  د هنر 

ه باغونو ک  فوران کوي،   ل   و ې سندرې راټولوي د رب النوع پ

او د جذب  په حالت ک  ي  زمو  غو و ته رارسوي. نو شېعر د هنېر د 

رب النوع ا تراع ده او مېو  نېه شېو کېوالی چې  د )تنيخېو ( او 

) اسيديان( ښکلي نظمونه د بشري فکر محرول وبولو. شېاعران د 

په عالم ک  سندرې وايي. که  ارباب االنواعو ترجمانان دي او د جذباتو

داس  نه وي نو څنګه کېدی شي چ  د ډېرو عادي اشخا و له  ول  

 دې دومره ښکل  سندرې واورېدل شيه((

چې  )اپالتېون( پېه  ،که دا  بره سمه وي، نو دلته پوښتنه راوالړېږي

( او )هېومر( پېر hesiod  ل اثر )جمهوريت( کې  ولې  د )هيسېيد 

چې  د )هېومر(  ،يه اپالتون اجازه نه ورکويشعرونو باندې انتقاد کو

منظوم داستانونه دې ماشومانو ته ولوستل شي، ځکېه چې  پېه دې 

شعرونو ک  ارباب االنواع او قهرمانان په درواغېو ويلېو، ټګېۍ، غېچ 

ا يستلو او ډول ډول  يانتونو تورن شوي دي. )اپالتېون( شېکايت 

االنواع  و ک  اربابکوي چ  د )هومر( او ځينو نورو شاعرانو په نظمون

په بدلو جامو ک  څرګندېږي او حتی ګدايي کوي؛ دوی د   لو ملګرو 

او   لوانو پرضد دسيس  چاغوي او د هغو په مقابل ک  وسېل  تېه 

ال  غځوي، د   لو ناوړه غرضونو د سرته رسولو ل اره درواغ وايېي. 
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ه راوړلو )اپالتون( له )هومر( او نورو شاعرانو څخه د يو شمېر مثالونو پ

سره   لو  برو ته دوام ورکوي او وايي: ))نو مو  له )هېومر( او نېورو 

شاعرانو څخه غوښتنه کوو چ  د دغو او د دوی په شان نورو مثالونو 

له راوړلو څخه پر مو  باندې په قهر نه شي، نه په دې  اطر چ  که هر 

او څومره د هغو شاعرانه طلسم زيا  دی، دوی بايد د هغو ماشومانو 

سړيو غو ونو ته ونه رسېږي چ  د ازاد ژوند کولو ل اره پيداشوي دي 

 او مرييتوب تر مړين  بد تر ګڼي.(( 

په داس  حال کې  چې  )اپالتېون( اربېاب االنېواع يېوازې د  يېر 

پيداکوونکي بولي، نو هغه شعرونه چ   لېک شېرار  او فسېاد تېه 

تېون( د دوی ورلمسوي، له کوم  فوارې څخه السته راغلي ديه )اپال

له ښکال او شعريت څخه انکار نه کوي او حتی په همدې دليېل چې  

ساحرانه او زړه وړونکي دي او د ماشوم پېه مغېز کې  ژورې ريښې  

ځغلوالی شي، پر نوموړو شعرونو انتقاد کوي. په هر  ور ، تېر کېوم 

ځايه چ  د کره کتن  له تاريخ سره اړه لري )اپالتېون( پېه پېوره زړه 

هومر( او نورو نامتو شاعرانو وردانګلي دي. دی د ا القېو ورتوب پر )

مدافع او د يونان د ښاري دولت د برم او پرتم ساتندوی دی. )اپالتون( 

چې  د )هېومر( شېعرونه بېه د هېېواد سېاتندويان  ،له دې وېرېږي

(Guradians د جبن او ا القي فساد په جبه زار ک  ډوب کړي او پېه )

 ل  کړي. سره له دې چ  )اپالتون( شعر  هغو ک  به غالمانه ذهنيت

ته د ملکوتي الهام په نظر ګوري،  و چېرته چ  دغه )اسماني  برې( 

د يونان د  لکو پر سرنوشت ناوړه اغېزه کوي، فيلسوف پر هغه باندې 

 بېرحمانه انتقاد کوي.
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ددې پورتنيو څرګندونو له مخ  ويالی شو چ  )اپالتېون( لېه هغېو 

څخه دی چ  پر ادبي اثارو باندې ي  اګاهانه او د  لومړنيو کره کتونکو

ټاکلو ا القي موازينو پر اسا  انتقاد کړی دی. د )اپالتون( کره کتنه 

د )اريستوفان( له هغ  څخه توپير لري. په دې مانا چ  لېومړنی پېه 

رښتيا نقد کوي او وروستنی طنز او کترې وايي. که څه هم چ  طنېز 

د )اريسېتوفان( د کېره کتنې  انګېېزه  هم د کره کتن  يوه بڼېه ده.

محافظه کارانه تمايل دی او څرنګه چ  )سوکرا ( فيلسوف پر ارباب 

االنواعو او يوناني معتقداتو باندې لګېږي، دی هڅېه کېوي چې  پېر 

)سوکرا ( باندې ملنډې ووهي. همدغه انګېزه د )يوري ېديز( نېامتو 

 ډرامه ليکونکي په مورد ک  هم  دق کوي.

( زيېار ايسېتلی دی د اربېاب االنواعېو السېونه د بشېري )يوري ديز

 و په عېين زمېان کې  د يونېاني  ،سرنوشت له ټاکلو څخه لنډ کړي

عنعناتو او رواياتو له دايرې څخه بالکېل نېه شېي وتېالی. د ځينېو 

مور انو په نظر، )اريستوفان( د کره کتن  په ساحه ک  تر )اپالتېون( 

ر بانېدې يېوازې د سياسېي ځکه چ  )اپالتون( پېر شېع ،مخک  دی

هدفونو په رڼا ک  تبرره کړې ده،  و د )اريستوفان( کره کتنېه څېو 

اړ يزه ده. د )چنګښو( په ډرامه ک  )اريستوفان( سربېره پر ا القي 

 مسايلو،  ا و ادبي مسايلو ته هم پاملرنه کوي.

نګښو( په ډرامه ک  پر )يوري ديز( باندې انتقاد شوی دی چې  ود )چ

تراژيدي اتالن ي  د معمولي  لکو مقام تېه راټيېټ کېړي  حماسي او

دي. په داس  حال ک  چ  يوناني عنعن  اکثر اتالن د ارباب االنواعو 

مقام ته پورته کېول. همدارنګېه )اريسېتوفان( شېکايت کېوي چې  



                      کره کتنه /نيمه پېړۍ يون

21656 
 

)يوري ديز( لرغوني پاچايان له برم او حشمت څخه ب  بر   کړي دي 

له نظره غورځولی دی. )اريستوفان( د او د دربارونو جالل او پرتم ي  

يو محافظه کار کره کتونکي په توګه، پر )يوري ديز( باندې انتقاد کوي 

چ  طبقاتي اداب او رسوم ي  په نظر ک  نه دي سېاتلي او د ډرامې  

کرکهرونه ټول په هماغه ساده او عاميانه ژبه  برې کوي پېه داسې  

اداب د عوامو له ژب   حال ک  چ  د واکمن  طبق  ژبه او د معاشر 

او ادابو سره څرګند توپير لري. )اريستوفان( زياتوي چ  )يوري ديز( د 

ژوند عادي او معمولي پېښ  په   لو ډرامو ک  تمثيل کېړي دي او د 

ټيه  طبق  ناکامه مين ، محروميتونه او دربه دره ژوند ي  د سېوژې 

يل( قهرمېان په توګه انتخاب کړي دي. همدارنګه )اريستوفان( د )اش

له  ول  پرده باندې ايراد نيسي چ  ډرام  ي  مبتذل  او يو نوا تېه 

دي؛ په ډيالوګونو ک  ي  مغېالط  او سفسېط  ليېدل کېېږي او لېه 

متناقضو ا ولو څخه ي  کار ا يستی دی او سربېره پېر دې ټولېو، د 

ډرامو موسيقي ي  بېخونده او مبتذله ده او په هغو ک  اوازونه يو تېر 

 ره ګډ شوي او پرېشانه دي.بله س

البته کامالً طبيعېي ده چې  د نېن ورځې  د معيېارونو لېه نظېره د 

)اريستوفان( ځين  انتقادونه وارد نه دي،  و که چېرې د مرييتوب د 

ټولن  معيارونه )چ  د حاکم  طبق  کلتور منعکسوي( په نظېر کې  

تر پښو  ونيسو په رښتيا سره )يوري ديز( د بادارانو د طبق  ارزښتونه

الندې کړي دي او د مسلط کلتور ټولنيز اړيکي ي  نه دي تمثيل کړي. 

ليکن داس  احتمال شته چ  )يوري ديز( يا )اوري يد( دې په ارادي او 

اګاهانه ډول دغه ډرام  ليکل  وي او د ټيه  طبق  مبارزه دې پکې  
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ښودل شوې وي. )يوري ديز( زيار باسي چ  د اربېاب االنواعېو مقېام 

چ  ګويا هغوی د انسانانو د سرنوشت  ،ته کړي او داس  وښييراکښ

په ټاکلو ک  ال  نه لري، قهرمانان او باداران له عېادي  لکېو سېره 

توپير نه لري او محکومه طبقه له ناکام  مينې ، رنځونېو او کړاوونېو 

سره مخامخ کېږي. حتی کومه موسيقي چ  ده د ډرام   ېحن  تېه 

کارانو له ذوق او څک  سره سېمون نېه ورمعرفي کړې ده، د محافظه 

  وري.

دا سمه ده چ  )اريستوفان( يو مترقي کره کتونکی دی، ليکن په کره 

کتنه ک  ي  له ډېرو اساسي موضوعګانو سېره تمېا  نيېولی دی او 

ويالی شو چ  هغه د کالسيک نقد يو غوره ښکارندوی دی. دده پېه 

. هغېه پېر کره کتنه ک  مضمون او شکل دواړه مېنعکس شېوي دي

ليکوال باندې د   ل عرر د متداولو نورمونو له مخ  قضاو  کوي او 

 په اګاهانه ډول او فلسفي انداز ک    ل انتقاد وړاندې کوي.

چې  د يونېان سېتر  ،يو زيا  شمېر ادبي مور ان په دې عقيده دي

ځکه چ  ده د  ،فيلسوف او لوی مفکر )ارستو( د کره کتن  موجد دی

( په نامه د ادبي کره کتن  په بر ه ک  يوه نېامتو poeties)شعر فن( )

چ  التراوسه د کره کتن  په باب يو عمده اثر ګڼېل  ،رساله ليکل  ده

ق.م( د کېوم ۹٨۱-۹۸۸کېږي. ځين  وايي چ  دغه رساله د ارستو )

شاګرد له  وا د استاذ د لکچر له مخ  تدوين شوې ده او ځين  نېور 

چ  )ارستو(   ل يادښېتونه راغونېډ کېړي وو او  ،په دې عقيده دي

ښايي چ  وروسته به ي  د کتاب په بڼه اړول. ددغو توجيهاتو ا ېلي 
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علت دادی چ  د )پوتيکا( رساله له يوې  وا نيمګېړې ده )او داسې  

 احتمال شته چ  د رسال  ځين  بر   دې ورک  شوې وي(.

کېږي ) چ  ښايي  او له بل   وا ځين  ب  ربطه عبارتونه په ک  ليدل

تحريف، تررف او يا زياتونه پک  راغلي وي( سره له دغو نيمګړتياوو، 

 رف نظر له دې چ  )ارستو( يا کېوم شېاګرد تېه منسېوب شېي د 

)پويتکس( يا )پوتيکا( رساله ستر تاريخي اهميت لري او لومړنی مهم 

کال پېورې ددغسې   ٨٢٩١انتقادي اثر ګڼل کېږي. ويل کېږي چ  تر 

ترجم  او شرح  پېه اروپېايي  )يو زر او پينځه سوه درې اتيا(رسال  

 ژبو   رې شوې دي.

په پښتو ژبه دا اثر )کتاب الشعر( په نامه د مولوي محمد اسرافيل لېه 

م کال په پېښور ک  د پښتو اکېاډمۍ لېه  ۶۳٢۸ وا ژباړل شوی او پر 

  وا چا  شوی دی.

د المېان  ،ينه کړې دهادبي مور انو او کره کتونکو ددې اثر زياته ستا

نامتو کره کتونکی )ليسنګ( وايي چ  ))د ارستو د شعر فن رسېاله د 

اقليد  د هندس  په شان غلطي نه لري((. فرانسوي کېره کتېونکی 

)برون تېر( ليکي چ  )) نن ورځ هم د کره کتن  د فن مسال  هماغه 

د ارستو د و ت مسال  دي. که څېه هېم چې  ځينې  تعبيرونېه او 

 و ا ېلي مطالېب او مسېال   ،  په بله بڼه اړول شوي ديا طالحا

هماغه دي او حتی کوم ځوابونه چ  ارستو ورکړي دي ب  تغيره پات  

شوي دي.(( د فرانس  شکاک فيلسوف )پېرل( د فلسف  په قېامو  

ک  د )ارستو( دغه اثر ته دده پر نورو اثارو ترجيح ورکوي. اس انيايي 

لولو( عقيده څرګندوي چ  ))د ارستو محق  او کره کتونکی )انتونيو
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ذوق د ټولو شاعرانو تر ذوق زيا  متين او محکېم دی او دی لېه هېر 

شاعر څخه په دې ښه پوهېږي چ  په يو شاعرانه اثر ک  کوم شېيان 

 الزم او مناسب نه دي.((

سره له دې، ځينو کېره کتونکېو د )ارسېتو( پېر )پېويهکس( بانېدې 

 ل ځای ک  به اشېاره ورتېه وشېي. چ  په   ،انتقادونه هم کړي دي

د ) او  به وګورو چ  ددغه اثر عمده مضمون څه شی دیه د ارسېتو

په دې عبار  پيلېږي: ))زما منظور دادی چ  پخ له  (شعر فن رساله

شعر او د هغه بېالبېل ډولونه وڅېړم او د هر يو ډول اساسي کيفيېت 

ښت ضروري ( د جوړPlotپه نظر ک  ونيسم. د يوه ښه نظم د نخش  )

شرايط او د نظم د تشکيلوونکو بر و شمېر او ماهيت بيان کړم...(( په 

دې ترتيب، )ارستو( د شعر د ماهيت، ا ولو، ډولونو او اجزاوو په بر ه 

ک  مفرل معلوما  وړاندې کوي. ددې رسال  سبک ښکلی نه دی او 

لکه مخک  مو چ  وويل ښايي رساله به د يادداشتونو په توګه ليکېل 

ې وي. تر دې وروسته )ارستو( د هنر په باب يوه بش ړه منسجمه شو

نظريه وړاندې کوي او د هنرونو له جمل  څخه پر شعر بانېدې زيېا  

 لنګر اچوي.

په څلورم پاړکي ک  وايي چ  د شعر د ويلو ل اره دوه علتونېه شېته: 

لومړی تقليد او دويم وزن او اهنګ چ  ټول انسانان لېه هغېه څخېه 

  وند ا لي.

( نېامتو ارسېتو پېژنېدونکي او د )پېويهکس( Butcherپروفيسر بچر )

 ژباړونکي د تقليد نظريه داس  شرحه کړې ده:
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) د ارستو( په نظر تقليد د يوې حقيق  مفکورې پر اسا  د شيانو او 

پېښو تقليد ته ويل کېږي. ))حقيقي مفکوره(( يو عمومي مفهېوم دی 

اتوماتيک ډول تجريدوي. که پېه چ  ذهن ي  له محسوساتو څخه په 

ساده ژبه ووايو هغه شيان او پېښ  چ  انسان ي  د حواسو لېه الرې 

احساسوي معموالً نيمګړي او ب  ربطه وي  و عقل هغو تېه انسېجام 

ورکوي او د هغو ماهيت رابرسېره کوي. د هرې ځانګړې پديدې تر شا 

دغېه  يو ايډيال شکل شته چ  په ناقره بڼېه څرګنېدېږي. هنرمنېد

نيمګړې حسي پديدې ته د حقيقي مفکورې جامه وراغونېدي او پېه 

ايډيال  ور  ي  انځوروي. پر دې اسا  هنر يو ابداعي تقليد دی نه 

 سطحي او ت  تقليد.

)ارستو( په څلورم پاړکي ک  ليکي چ  د تقليد غريېزه پېه انسېاني 

طبيعت ک  له کوچنيوالي څخه اغږل شوې ده. د انسان او نېورو ژوو 

ترمنځ يو عمده توپير دادی چ  دی د ټولو ژونديو مخلوقاتو په نسبت 

زيات  پېښ  کوي او د همدغو پېښو )تقليد( په سبب   ېل لېومړني 

درسونه زده کوي او له تقليد څخه  وند ا لي. له تجربوي واقعيتونو 

څخه څرګندېږي چ  له يو شمېر شيانو څخه چ  مو  کرکه کوو. کېه 

 وا په ښه توګه تقليد شي له هغېه څخېه  ونېد  د يوه ماهر مقلد له

ا لو. نو تقليد د انساني طبيعت غريزه ده، همدارنګه وزن او اهنېګ 

هم غريزه ګڼل کېږي. په پنځم پاړکي ک  )ارستو( د کميډي، تراژيدي 

او حماس  په باب بحس کوي. پېه راتلونکېو پېاړکيو کې  )ارسېتو( د 

داس  ښکاري چ  پېه دې  نخش  په باره ک  په مفرله توګه غږيږي.

بحس ک  )ارستو( د   ل استاد )اپالتون( نظري  ته په نامستقيم ډول 
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د شېعر فېن )ځواب ورکوي. د ځينو ادبي مور انو په عقيده، ارسېتو 

د )اپالتون( په ځواب ک  ليکل  ده، ب  له دې چ  پېر   ېل  (رساله

  چې ،استاد باندې مستقيماً حمله وکړي. ځين  نور وايي کېدی شي

پر )هومر( او نورو شاعرانو باندې د )اپالتون( ب  رحمانېه انتقېاد دې 

)ارستو( دې ته لمسولی وي چ  د شعر په باب جامع اثر وليکېي او د 

هنر مخرو اً د شعر د منځته راتلو علتونه او اهداف په مفرله توګېه 

 وڅېړي.  و کتاب فقط د )اپالتون( په ځواب پورې نه دی منحرر.

ره له دې چ  د عالي ذوق  اوند دی او دده )جمهوريت( )اپالتون( س

نه يوازې مهم فلسفي اثر دی، بلک  يو ادبي شهکار هم ګڼل کېېږي، 

 و کله چ  شاعر د حقيقت لېه ډګېر څخېه لېرې کېېږي او يېا دده 

ساحرانه  برې د ماشومانو ذهېن تخېديروي نېو پېر شېاعر بانېدې 

بيا د  ېدای پامېانۍ  راګرځي. لومړی د هغه غاړې ته امېل وراچوي او

ل اره ال  ورغځوي او داس  ورته وايي: هر چېرې چ  ځ  پېه مخېه 

دې ښه! لطفاً زمو  ښار ته بېرته مه راځېه. د اپالتېون   ېل عبېار  

داس  دی: ))کوم و ت چ  يو مقلد شاعر چ  هر ډول تقليد کوالی 

شي مو  ته راشي او پېشنهاد وکړي چې  حاضېر دی   ېل نمېاي  

ل شعرونه راته ولولي، مو  به د تعظيم ل اره   ل سرونه ورکړي او   

ورته ټيټ کړو او د يوه  وا ه، مقد  او نادر موجود په توګه بېه دده 

 و په عين زمان ک  به دده په حضور کې   ،لمانځنه او پرست  وکړو

عر  وکړو چ  زمو  په دولت ک  ده ته د اوسېدو اجازه نېه ورکېول 

ت  کېدو اجازه نه ورکوي. ورپس  بېه پېر ده کېږي او قانون ده ته د پا

عطر وپاشو، غاړې ته به ي  وړين امېل ورواچوو او بل ښار ته بېه يې  
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نېه دی.  پلېویواستوو((. ليکن )ارستو( د شاعر د شړلو او تبعيدولو 

)ارستو( تر هر څه دمخه )ګهه ور هنرونه( له )ښکلو هنرونېو( څخېه 

( د ژوند مېادي اړتيېاوې پېوره بېلوي. د هغه په نظر، )ګهه ور هنرونه

کوي او )ښکلي هنرونه( د  وند او لذ  ل اره دي او په عين زمان ک  

 د نفس د تزکي  او د روح د ترفي  ل اره پکارېږي.

د شعر منبع هم انساني غرايز دي. هر ډول هنري اثېار د يېوه ټېاکلي 

هدف ل اره منځته راځي او د بشري عواطفو له تهذيب او ترفي  سره 

رسته کوي. که په شعر ک  د تخيل او مبالغ  بر   زيات  دي علت م

ي  دادی چ  شاعر ايډيال شکلونه او حقيقي مفکوره پېه نظېر کې  

نيسېېي. د )ارسېېتو( پېېه نظېېر د تراژيېېدي هېېدف د روح سېې ېڅلتيا 

(Catharsisده )،   چ  په انسان کې  زړه سېوی او د وېېرې احسېا

ان بايد ډېر متقي او پرهېزګېار پيداکوي. دده په نظر، د تراژيدۍ قهرم

شخص نه وي ځکه چ  شرافتمن کسان بايد لېه کړاوونېو او ناکېامۍ 

سره مخامخ نه شي. همدارنګه د تراژيدۍ اتېل بايېد ظېالم او شېرير 

کسان هم نه وي، ځکه چ  ننېدارچي بايېد لېه ظېالمو او بېدا القو 

ژيدۍ اشخا و سره مينه پيدا نه کړي او زړه ي  پرې ونه سوزي. د ترا

اتل بايد معمولي  لک وي چ  د يوې اشتباه په اثر د  وشبختۍ لېه 

 ماڼۍ څخه د بدبختۍ کندې ته ورغورځېدالی وي.

سره له دې چ  د )يوري ديز( ډرام  له دې ا ېل سېره سېمون نېه 

 و )ارستو( هغه نه مالمتوي او وايي چ  دده اثار د انسان پېر  ، وري

و چې  لېه نېورو څخېه يې  روحياتو سخته اغېزه کوي او کوالی شې

مستثنی کړو. په پينځه ويشتم پاړکي ک  )ارستو د تقليد په بر ه ک  
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داس  وايي: ))شاعر چ  د نقاش يا بل هنرمند په شېان مقلېد بلېل 

کېږي؛ بايد شيان هرومرو په دغو درو شکلونو سره تقليد کړي: شيان 

لکه څنګه چ  وو يا دي، شيان لکه څنګه چ  د هغه پېه بېاره کې  

 برې کېږي او يا فکر ته راځي، شيان لکه څنګېه چې  بايېد وي. د 

افادې عراده ژبه ده، سربېره پر دې، د  حت معيار په هنر او سياست 

ک  يو له بله توپير لري او همدارنګه هغه څه چ  په شعر ک  رښتيني 

ګڼل کېږي له هغو شيانو سره چ  په نورو هنرونېو کې  رښېتيا بلېل 

 کېږي توپير لري.((

په دې ترتيب، مو  ګورو چ  د ادب د تيورۍ د ډېرو زياتو بحثونو زړي 

د )ارستو( په اثارو په تېره )پويتکس( ک  راغلي دي. په لويديځ کې  

)هنر د هنر ل اره( مفکوره او د )کانت( د ښېکال پېژنېدن  تيېوري او 

داس  نور مهم موضوعا  د لومړي ځل ل اره په يېوه يېا بلېه بڼېه د 

 چ  د هغو تفريل جال بحس غواړي. ،وا طرح شوي دي)ارستو( له  

تر )ارستو( وروسته په کره کتنه ک  )النجينو ( ډېر شېهر  لېري. 

 On the)  د ک    انګرېزي په  دی   شوی  کوم کتاب چ  ده ته منسوب

sublime( ،په نوم ژباړل شېوی دی )Sublime ،لېوړ، مېافوق، اوچېت )

  هغه اثر چ  د ژب  او فکېر پېه برميال او عاليشان ته ويل کېږي يان

لحاظ لوړ مقام لري. ځين  ادبي مور ان نوموړی اثر )پلوتارک( او يېا 

نورو ليکوالو ته منسوبوي. د کتاب د ليکن  نېهه هم نه ده څرګنېده، 

 و غالب احتمال دادی چ  په درېيمه ميالدي پېړۍ کې  بېه ليکېل 

هر چا ليکلېی شوی وي. په هر  ور ، د )برميال په باب( کتاب چ  

وي فعالً د )النجينو ( په نامه  تم شوی دی. دغه اثر د ادبېي کېره 
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کتن  په بر ه ک  يو عمده اثر ګڼل کېږي. نوموړی اثر تر ش اړسېم  

پېړۍ پورې چا نه پېژانده او د هغه و ت د ادبياتو په تاريخ ک  نه دی 

 ياد شوی.

اووه لسېمه م ک  )روبرتيلي( دغه مهم اثر   ور کېړ او پېه ۶٢٢۱په 

پېړۍ ک  ي  زيا  شهر  وموند او په ځينو ادبي محافلو او ټولنو ک  

د )طاليي کتاب( په نامه مشهور شو. دا اثر د مضمون او روحيې  پېه 

لحاظ د )ارستو( له )پويهکس( سره توپير لري او په هغه ک  زيېاتره د 

سبک د لوړوالي، تخيل، ذوق او بالغت په باب تفريال  ورکړل شوي 

. د )النجينو ( په نظر، برميال اثر هغه دی چ  مهم  مفکېورې، دي

 شرافتمندانه عواطف او عالي بيان په ک  يوځای شوی وي.

د )النجينو ( د ليکن  يوه ښېګڼه داده چ  دی په   ل قضاو  ک  

له قومي تعرب څخه کار نه ا لي. ويل کېږي چ  دی په ا ل کې  د 

ه )اتن( ک  تېېر کېړی دی. پېه )شام( اوسېدونکی و او ډېر عمر ي  پ

يوناني او عبراني ژبو ي  پوره احاطه درلوده او د کره کتن  په ترڅ ک  

له يوناني او عبراني اثارو څخه شواهد او مثالونه راوړي. لېه )ارسېتو( 

څخه تر )النجينو ( پورې په ش ږو پېړيو ک  ډېر زيا  کره کتېونکي 

ی دواړه )لېومړنی او تېر شوي دي،  و د ادبي مور ېانو پېه نظېر دو

 (.۹۱-۶۳: ۶٢) وروستنی( تر ټولو زيا  پا ه کره کتونکي دي.[
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 کره کتنه په لويديځ کې: -1

تر لرغوني يونان وروسته په لويديځ ک  د کره کتن  بېل مهېم ځېای 

پخوانی روم دی. د روم ام راتورۍ نه يوازې په سياسي، اقترېادي او 

پوځي ډګر ک  ډېره مطرح وه، بلک  د دې ام راتورۍ په لمېن کې  د 

 ادبياتو د پنځون  ل اره هم ډېر ښه شرايط برابر وو. 

وميانو په باب ويلي دي چ  دا قوم د ]د روم نامتو شاعر )ورجيل( د ر

هنر ل اره نه دی پيدا شوی، بلک  د جګړې ل اره پيېدا شېوی دی. د 

)ورجيل( دا  بره دده د نيکونو په باره ک  رښېتيا وه  ېو وروسېته 

روميانو تر يوې اندازې هنر ته مخه کړه او مخرو اً د  طاب  په فېن 

دبيېا  پېه روم کې  ک  ي  ترقي وکړه. کله چ  د يونان فلسفه او ا

  اره شول، روميانو له ادبيېاتو او تېاريخ سېره مينېه وښېوده او د 

)ورجيل(، )هوربس(، )ناسيتو (، )مارکو (، )اورليو (، او )دانت ( 

ره ېپه شان ليکوال او شاعران ي  د هنر په ډګر ک  پلېي کېړل. د کې

  نېفې  رېعېېش  د  (Horace)  سېوريېه د  ک   ه ېر ېب په   ن ېکت

(Ars poctick د انګلستان نامتو ډرامېه )( پوره شهر  لري. )شکس ير

ليکونکی په )تيو ( ک  د )جيرون( له  ول  داس  وايي: )) اوه، دا د 

هوريس شعر دی. زما ښه په ياد دي، ما ډېر مخک  هغه په ګرامر کې  

 لوستلی و.((

چ  پخوانيېو ليکوالېو بېه د  ،له دې پورتني عبار  څخه څرګندېږي

ر او انشا په موضوعاتو ک  د )هوريس( شعرونه د استناد په توګه ګرام

راوړل. د )هوريس( ځين  فقرې ال تراوسه په کره کتنه ک  مستعمل  

دي، لکه: )) شعر د نقاشۍ په شان دی.(( ))شعر د ګه  ل اره؛ شېعر د 
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 وند ل اره(( او داس  نور. )د شعر فن( ک  )هوريس( لومړی د يووالي 

دې  برې کوي او له شاعر څخه غېواړي چې  د عمېل، پر اهميت بان

 شکل او هدف يووالی په نظر ک  ونيسي.

دده په نظر ساده ګي، تناسب او يووالی د شعر د ماڼۍ غېوره سېتن  

دي. د شعر د ژب  په باب وايي چې  شېاعرانو تېه د نويېو لغتونېو د 

استعمال جواز شته هماغس  چ  موسمونه بدلېږي د ژب  لغا  هېم 

کوي او نوې کلم  د زړو ځای نيسي. د )هوريس( پېه نظېر هېر  تغيير

ډول شعر له مضمون سره تناسب، وزن او بحر ته اړه لري. )هومر( چ  

د اتالنو د کارنامو د ښودلو ل اره کوم بحر انتخاب کړی دی له موضوع 

سره پوره متناسب دی. د هنري اثارو کرکهرونه بايد د حال له مقتض  

. شعر دوه ډوله هدفونه لري: ګهېه او  ونېد او سره سم  برې وکړي

 شاعران بايد دا دواړه هدفونه تعقيب کړي.

د کتاب په پای ک  پر ځينو شعري نيمګړتياوو انتقېاد شېوی دی. دا 

پورتنۍ جمل  يوازې د نمون  په توګه راوړل شوې او په هېڅ  ور  د 

  د کتاب لنډيز نه ګڼل کېږي او حتی ددې ادعا هم نه شو کوالی چې

 کتاب غوره او چاڼ شوې بر   را اقتبا  شوې دي.

د لرغونو و تونو له نورو نامتو کره کتونکېو څخېه يونېاني ليکېوال 

)پلوتارک( او )لوسيان( دي او د التين ليکوالو له ډل  څخه )سيسرو(، 

 )سنيکا(، )پيترونيو ( او نور دي.

اتورۍ لېه د يو زيا  شمېر مور انو په نظر منځنۍ پېړۍ د روم د ام ر

سقو  يان  پينځم  پېړۍ څخه پيل کېږي او د څوارلسم  پېړۍ تېر 

نيمايي يان  د رنسانس تر دورې پېورې دوام کېوي. پېه بلېه ژبېه، د 
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اقترادي فرماسيون له زوال څخه د ک يتاليزم  -مرييتوب د اجتماعي

د زړي تر زرغونېدو پورې په لويديځه اروپېا کې  فيېوډالي دورې تېه 

ل کېږي. په دې دوره ک  فلسېف  سېقو  وکېړ او د منځنۍ پېړۍ وي

ادبياتو په ساح  ک  کوم عمده اثار منځته رانغلل. لويديځه اروپا پېه 

دې عرر ک  د لرغوني يونان او روم له فرهنګي ميراث څخه نېا بره 

وه او ټول علوم او فنون د کليسا په سيوري ک  واقع شېوي وو. ددې 

درلېوده او د مېذهبي نرو ېو  و ت ادبي اثارو يوازې تعليمېي بڼېه

تشريح ته وقف شوي وو. سره له دې په منځنيو پېړيو ک  په اس انيه 

ک  د )ال سيد( حماسه، په فرانسه ک  د )شاتون دوروالن( اثېر، پېه 

جرمني ک  د )نيبلونګيليد( منظومه او د )دانتې ( )ربېاني کميېدي( 

 نامتو اثار بلل کېږي.

ثونه د مجاز، استعارې، د بالغت د ددې و ت په کره کتنه ک  اکثر بح

ا ولو او بديعي  نايعو په باره ک  دي. د منځنيو پېړيو په ا ېر کې  

ايهالوي شاعر )دانت  ( د کره کتن  په بر ه کې  د عاميانېه بالغېت 

(Devulgari Elo qucntia د ) ( په نامه يو مشهور اثېر وکېېښ. )دانتې

ګڼل کېږي. ده د لېومړي منځنيو پېړيو يوه روښانه څېره او ستر وياړ 

ځل ل اره )کميديا( په نامه اشعار د ايهالي  په محلي ژبېه وويېل او دا 

چ  له يوناني او التيني ژبو پرته په محلي ژبو هم فريح  ،ي  ثابته کړه

او بليغ شعرونه ويل کېدی شي. د )دانت ( د )کميديا( اثر وروسېته د 

د کره کتن  په بر ېه )رباني کميدي( په نامه شهر  وموند. )دانت ( 

ک  د )عاميانه بالغت( اثر په التيني ليکلی دی،  و په هغه ک  ي  له 

عاميانه يا محلي ژب  څخه دفاع کړې ده او په هغه ک  ي  ويلېي دي 
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چ  د شعر ل اره د  لکېو ژبېه ډېېره مناسېبه، پخېه او طبيعېي ده. 

د شعر  همدارنګه )دانت ( په دې اثر ک  د وينا د ادابو، تقليد، سبک،

 ماهيت او نورو مربوطو موضوعګانو په باب مفرل بحثونه کړي دي.

 کره کتنه په ختيځ کې: -1

د اثارو د قدامت له مخ  د  تيځ په انډول په لويديځ ک  کره کتنيېز 

اثار دمخه ټوکېدلي،  و د اثارو د څرنګوالي او څومره والي لېه پلېوه 

البېلو سيمو او و تونو  تيځ هم تر لويديځه کم نه دی. دلته هم په بې

ک  داس  ادبي، علمي، ټولنيز او کره کتنيز اثار رامنځته شوي، چ  د 

نړۍ فکري لوري ته ي  بدلون ورکړی او د ټول  نړۍ ګډه پانګه ګڼېل 

 کېږي. 

]د اسالم په  در ک ، کله چ  به اعراب د حج د فريضې  د اداکولېو 

 لک به د شلو ورځو ل اره معظم  مک  ته راتلل، نو د مختلفو قبايلو 

ل اره د )عکاظ( په سارا ک  سره راغونډېدل. دلته به يو لوی بازار جوړ 

شو. له يوې  وا به په دې ځای ک  د سوداګرۍ بازار ګرم و؛ لېه بلې  

  وا به دلته شعرونه لوستل کېدل او  طاب  به ورکول کېدې.

 ډېر ځله د مشاعرې په ترڅ ک  مناقش  او شخړې پيل کېدې او بيېا

به د ښه شعر د معلومولو ل اره يو حکم يا قاضي ټاکل کېېده. ددغېو 

، ډېېر و قاضيانو په ډله ک  )نابغه ذيباني( چ  پخ له هم نامتو شېاعر

شهر  لري. کوم شعر به چ  د )نابغه( له  وا د ښېه شېعر پېه نامېه 

انتخاب شو هغه به ي  په کعبه ک  ځړاوه او په عربو ک  به ي  شهر  

ځکه  ،ه دې د اسالم په اوايلو ک  شعر ته پاملرنه نه کېدهوموند. سره ل
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چ  په هغه و ت ک  اکثرو شعرونو د وياړن  او مفا رې بڼه درلېوده 

او د قبايلو ترمنځ به ي  تفرق  او ا تالفونه پيداکول. د امويېانو پېه 

 ،دوره ک  چ  زيا  ملکونه فتح شول او زيا  ثرو  ال  تېه راغېی

ته پاملرنه وشوه او د دربارونو بېرم او شېوکت شعر او موسيقۍ ته زيا

زيا  شو. په دې و ت ک  له شعر څخه زيېاتره د تبليېغ او مېداحۍ 

ل اره ګهه ا يستل کېده. اموي  ليفه )عبدالملک بن مروان( د شعر 

په ارزيابۍ ک  پوره مهار  درلود. کله چ  به دده په دربار کې  شېعر 

ګړتياوې په ګوته کېول . يېو ولوستل شو، ده به د شعر ښېګڼ  او نيم

چ  په هغې  کې   ،ځلي )ذوالرمه( دده په حضور ک  قريده ولوسته

ي  د  ليفه ستاينه کړې وه. )عبدالملک بن مروان( ورته وويل چې  

په دې شعر ک  تا د   ل اوښ ډېره ستاينه کېړې ده. لطفېاً اوښ تېه 

يده ووايه چ  تاته انعام درکړي. همدارنګه )سلولي( چ  په   له قر

ک  ي  د ځان ستاينه کړې وه،   ل شعر ي  )عبدالملک بن مېروان( 

ته ولوست.  ليفه وويل: ))واهلل، چ  تا ب  له   ل ځانه د بل چا مدح 

نه ده کړې(( ويل کېږي چ  )مامون الرشيد( هم په نقد ک  پوره ال  

درلود، يو ځلي )مروان بن ابي  فره( دده په مدح ک  وويل چ  نور 

وي چارو بو ت دي او  ليفه تل د دين په کېار بو ېت اي لک په دن

دی. )مامون( په ټوکو ورته وويل چ  تا  و له مانه بوډۍ جوړه کېړې 

ده چ  ش ه او ورځ به تس   اړوم، که زه دا کار وکړم نېو د مملکېت 

بهتره به وه چ  دا قريده دې د )عمېر  ،چارې به څنګه سرته ورسوم

شخريت په باره ک  ويل  وای نه زما  بن عبدالعزيز( غوندې پرهېزګار

 په باره ک .
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 ،په هر  ور  د کره کتن  په باب دغه ډول ډېر زيا  روايتونېه شېته

 و د هغو کسانو له جمل  څخه چ  په دې بر ه ک  ي  اثار ليکلېي 

دي ابو عبداهلل محمد بن سالم جمحي، ابن قتيبه دينېوري، جېاحظ، 

فر، ابوالقاسم حسن بېن بشېر ابوالعبا  احمدبن ثعلب، قدامه بن جع

امدي، عبيدي، قاضي جرجاني، قاضي ابېوبکر بېاقاليي، عبېدالقاهر 

جرجاني، ابن اثير او نور دي. ويل کېږي چې  پېه عربېي ژبېه کې  د 

)جمحي( کتاب )طبقا  الشعراء( ظاهراً لومړنی اثېر دی چې  د کېره 

کتن  په باب ليکل شوی دی. )جمحي( د بررې اوسېدونکی و. ده په 

طبقا  الشعراء( ک  د جاهليت او اسالم د دورو شېاعران پېر لسېو )

)طبقو( وېشلي دي او د هرې طبق  د اثارو  واص ي  ښودلي دي. په 

دې اثر ک  ي  د لغوي او تاريخي داليلو پر اسا  د جاهليت د دورې 

ا لي او مجعول شعرونه يو له بله بېل کړي دي. )ابن قتيبه دينوري( 

د )الشعروالشعراء( په نامه کتاب ليکلېی دی او  د )جمحي( په پيروي

په هغه ک  ي  د اشعارو د  وښولو معيارونه شرح کړي دي. )جاحظ( 

په   ل اثر )البيان والتبيين( کې  د کېره کتنې  او بالغېت عمېده 

پرنسي ونه بيان کړي دي او د ځينو په عقيده دی د )بيېان( موسېس 

نه کړي دي او د لرغونو دی. ده د مضمون او شکل په باب جالب بحثو

او معا رو شاعرانو شعرونه ي  ارزيابي کړي دي. د )مامون( په و ېت 

ک  د يوناني اثارو تر ترجمه کېدو وروسته په کره کتنه کې  يېو څېه 

تحېېول راغېېی. )متېېي بېېن يېېونس( د )ارسېېتو( مشېېهور اثېېر 

)پويهکس=بوطيقا( په عربي واړاوه. که څه هېم پېه دې ترجمېه کې  

اوې هم ليدل کېږي، لکه کميدي او تراژيدي چې  پېه ځين  نيمګړتي

مدح او هجو ژباړل شوې دي. سره له دې عربي پوهانو ته ددې زمينه 



 نيمه پېړۍ يون/ کره کتنه

21622 
 

برابره شوه چ  د تخيل نيلی په پراخ ډګر ک  وځغلوي. )قدامېه بېن 

ق( ک  مړ شوی دی په   ل اثر )نقد الشعر( ک  ۹۹٢جعفر( چ  په )

قد سره عيار کړي. په دې کتاب زيار وايست چ  عربي نقد له يوناني ن

ک  د شعر د ماهيت په باره ک  تيېوريکي بحثونېه ليېدل کېېږي او 

ليکوال له دې ټکي څخه مالتړ کوي چ  په شعر ک  تناقض، مبالغه او 

حتی غلو عيب نه ګڼل کېږي. د څلورم  هجېري قمېري پېېړۍ پېه 

مه وروستيو و تونو ک  د شاعرانو ترمنځ مقايسه او پرتلنه د بحس مه

موضوع وګرځېده. د متنبي شاعر پر اشعارو باندې ډېر بحثونه وشول 

او کتابونه پرې وليکل شول. د )قاضي جرجاني( کتاب )الوساطة بېين 

المتنبي و  رومه( په دې باب ډېر عادالنه فيرله ګڼل کېږي. قاضي 

 احب په   ل قضاو  ک  ښو ته ښه او بدو تېه بېد ويلېي دي. پېه 

و کره کتونکو به يوه  وا نيوله. تر دې وروسته داس  حال ک  چ  نور

چ  د هغو له جمل   ،د کره کتن  په بر ه ک  ډېر اثار ليکل شوي دي

کې   (سېلو ټوکونېو)نه د )ابوالفرج ا فهاني( کتاب )اغاني( چ  پېه 

ليکل شوی دی د يادون  وړ دی. دا کتاب په حقيقت کې  د شېعر او 

امتو اثر )الکامل فی التاريخ( د ادب دايرة المعارف ګڼل کېږي. يو بل ن

)ابن اثير( تاليف دی. ويل کېږي چ  دا کتاب د لطايفو او د قايقو پېه 

لحاظ ب  ساری دی،  و څرنګه چ  مولف د   ل ځان ډېره سېتاينه 

په ک  کړې ده، نو ځينو ته ي  زور ورکړی دی او پر ده باندې ي  بې  

عقيده تر )ابېن اثيېر( رحمانه انتقادونه کړي دي. د ادبي مور انو په 

وروسته تر معا رو و تونو پورې په عربي نړۍ ک  کېوم نېامتو کېره 

 (.۶۸۱-۶۸۶: ۶۱کتونکي سر نه دی راپورته کړی.[)
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مر بېن ابېي ربيعېه، دوبياني، طرفه بن العبد، ع د دوی ترڅنګ، نابغه

،  لېف احمېر، طل، ابو عمرو بن العال، مفضل ضېبي فرزدق، جرير، ا

ز، قدامه، ابن عبدربه، ابوعلي قالي، ابو الفبرح تابن معا معي، مبرد، 

عالبي، ابېوهالل ثور ا فهاني،  ولي، آمدي، قاضي جرجاني، ابومنر

دون، ابېن ري، ابن رشي ، ابن االثير، ابېن  لېعم ءعسکري، ابو العال

فاجي، بديعي او نېور هغېه ليکېوال او   لکان،  فدي، قلقشندي، 

عربو ک  د جاهليېت لېه دورې څخېه چ  په  ،نامتو کره کتونکي دي

رانيول  د اسالمي دورې په لومړيو و تونو، )اموي، عباسي حاکميېت 

شېام کې  ان د  او پر و تونو( د عربو په بېالبېلو سيمو، حجاز، عراق

عربو تر ويښتايي پېر پورې ي  د کره کتن  په بر ه ک  پېه سېلګونو 

ياليتوب او بډاينه ک  اثار ليکلي او د عربي ادب په سمون، پرمختيا، بر

 ي    له   له ونډه ا يست  ده.

]په دري ژبه ک  ظاهراً )ترجمان البالغه( د کره کتن  په بر ېه کې  

چ  تر څه و ته پورې د )فر ي( اثر ګڼل کېېده  ېو  ،لومړنی اثر دی

او  ثابته شوه چ  دغه اثر )محمدبن عمر الرادويانی( ليکلی دی. په 

ي  نايعو په باب مفرله څېړنه راغلې  ده. دې اثر ک  د بالغت او ادب

په همدې و ت ک  )رشيدالدين وطېوا ( د کېره کتنې  او بېديع د 

مسايلو په هکله د )حداي  السحر فی دقاي  الشعر( په نامه يو مهېم 

اثر ليلکی دی. په دې اثر ک  )وطوا ( پر ځينو شعرونو باندې انتقېاد 

په توګېه دی پېر يېو  کوي او د ځينو ښېګڼ  رابرسېره کوي. د مثال

شاعر باندې انتقاد کوي چ  ول  ي  )انګار( د )مشکو له درياب( سره 

چ  طاليي وړانګ    روي، تشبيه کړی دی، نه د مشکو درياب شته 
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او نه طاليي وړانګ  لري. د )نظامي عروضي( )چهار مقاله( هم د شعر 

و او ادب په باب ډېر دقاي  څېړلي دي. پېه تېېره د شېعر د تعريېف ا

اهدافو په باره ک  ي  جالب ټکي وړاندې کړي دي. د )شېمس قېيس 

رازي( اثر )المعجم فی معايير اشعار العجېم( هېم ډېېر پېه زړ پېورې 

انتقادونه لري او د ځينو شاعرانو د وينا نيمګړتياوې ي  ښېودل  دي. 

د ځينو په نظر د کره کتن  په باب تر هغه و ته پورې ددې پېه شېان 

ل شوی. په دري ژبه ک  ځين  نور مهم انتقادي اثار، بل اثر نه دی ليک

لکه: آتشکده اذر، هفت اقليم، مراة الخيال، ريا  الشېعراء، سېفينه 

 (.۱۱-۹٢: ۶٢ وشگو، تذکره  زين او نور دي.[)

پر پورتنيو کره کتونکو سربېره قاضي حميدالېدين بلخېي، بهاالېدين 

ضېېي، بغېدادي، منتجېېب الېدين حضېېرتي، عنرېر المعالي،محمدعو

دولتشاه، امير سرو، شېر ان لودي، غېالم علېي ازاد،  ېان ارزو او 

پېه  يې  نورو د کره کتن  په بر ه ک  اثار ليکلي او په دې بر ه کې 

 بېالبېلو و تونو ک  ډېر کار کړی دی.

طبيعي ده چ  په لويديځ او  تيځ ک  د کېره کتنې  پېه هکلېه لېه 

تابونه   ېاره شېوي رنسانس څخه بيا تر نن ورځ  پورې په زرګونو ک

دي چ  د هغو ټولو تفريل ځانته جال دايرة المعارف غېواړي.[ او پېه 

يوه ليکنه، کتابګوټي او ان څو کتابونو ک  نېه ځېايېږي. پېه درېېيم 

څ رکي يان  د کره کتن  د پايښت په بر ه ک  به ځينېو تېه اشېاره 

 وشي.
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 د دويم څپرکي لنډيز

 

ادبيا  دي، کره کتنه هم هلتېه ادب وهان په دې نظر دي، چېرته چ  

پيداکېږي. د لومړني کره کتونکي د پېژندلو په باب د ادبېي مور ېانو 

ترمنځ ا تالفا  ليدل کېږي. د ځينو په عقيده کره کتنه په لرغېوني 

يونان ک  تر ميالد ش ږ پېړۍ مخک  منځتېه راغلې  ده. وايېي چې  

متو شاعر )هومر( )زنيوفنيز( او )هراکليتس( يوناني فيلسوفانو به د نا

پر شعرونو باندې ا القي ايرادونه نيول او نورو له )هومر( څخه دفېاع 

 -کوله. په دې ترتيب په لرغوني يونان ک  د مريي ساتن  په اجتماعي

اقترادي فورماسيون ک  د کره کتن  زړی زرغون شو او ورو ورو يې  

 وده وکړه.

ن(، )ارسېتو(، )پيز ميسېترا (، )فيلتيېا (، )ارسېتوفان(، )اپالتېو

)النجينو ( او ځين  نور د لرغوني يونان لېومړني او مخېکښ کېره 

کتونکي دي. دوی د کره کتن  په بر ه ک  نظېري او عملېي کارونېه 

 دوی ترسره کړي او تر دوی وروسته د نړۍ ګڼ شمېر کېره کتونکېو د

 نظريا  پس  تعقيب کړي او شنلي دي.

کره کتن  بېل مهېم ځېای تر لرغوني يونان وروسته په لويديځ ک  د 

پخوانی روم دی. د روم ام راتوري نه يوازې په سياسي، اقترېادي او 
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پوځي ډګر ک  ډېره مطرح وه، بلک  ددې ام راتورۍ پېه لمېن کې  د 

 ادبياتو د پنځون  ل اره ډېر ښه شرايط برابر وو.

په روم ک  د کره کتن  په بر ه ک  د )هوريس( د )شېعر فېن( ډېېر  

ې اثر ک  )هوريس( لومړی د يووالي پر اهميت باندې شهر  لري. په د

 برې کوي او له شاعر څخه غواړي چ  د عمل، شکل او هېدف يېو 

والی په نظر ک  ونيسي. دده په نظر ساده ګي، تناسېب او يېووالی د 

 شعر د ماڼۍ ستن  دي.

)مسيرو(، )سنيکا( او )پيتروينو ( او نور د لرغوني روم له مطرح کره 

 دي.کتونکو څخه 

د منځنيو پېړيو په بهير ک  بيا تر رنسانس پورې مهال ک  فلسف  او 

علم سقو  وکړ او د ادبياتو په ساح  ک  کېوم عمېده اثېار منځتېه 

رانغلل، که څه هم ځين  اثار رامنځته شول، لکه په اس انيه ک  د )ال 

سيد( حماسه، په فرانسه ک  د )شاتون دورالن( اثر، په جرمني ک  د 

يليد( منظومه او د )دانت ( )رباني کميدي( نېامتو اثېار بلېل )نيبلونګ

 کېږي.

ددې و ت په کره کتنه ک  اکثره بحثونه د مجاز، استعارې، د بالغت 

د ا ولو او بديعي،  نايعو په باره ک  دي. د منځنيو پېړيو په ا ر ک  

ايهالوي شاعر )دانت ( د کره کتن  په بر ه ک  د )عاميانه بالغت( په 

 يو مشهور اثر وکېښ.نامه 
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د اثارو د قدامت له مخ  د  تيځ په انډول په لويديځ ک  کره کتنيېز 

اثار دمخه ټوکېدلي دي،  و د اثارو د څرنګوالي او څېومره والېي لېه 

 پلوه  تيځ هم تر لويديځه کم نه دی.

د اسالم په  در ک ، کله چ  به اعراب د حېج د فريضې  د اداکولېو 

لل، نو د مختلفو قبايلو  لک به د شلو ورځو ل اره معظم  مک  ته رات

لوی بازار جوړ  ل اره د )عکاظ( په سارا ک  سره راغونډېدل. دلته به يو

شو. له يوې  وا به په دې ځای ک  د سوداګرۍ بازار ګرم و، لېه بلې  

  وا به دلته شعرونه لوستل کېدل او  طاب  به ورکول کېدې.

و شخړې پيل کېدې او بيا به ډېر ځله د شاعرۍ په ترڅ ک  مناقش  ا

د ښه شعر د معلومولو ل اره يو حکم يا قاضېي ټاکېل کېېده. ددغېو 

عر و، ډېېر اقاضيانو په ډله ک  )نابغه ذيباني( چ  پخ له هم نامتو شې

 شهر  لري.

اموي  ليفه )عبدالملک بن مروان( د شعر په ارزيابۍ ک  پوره مهار  

 ه ال  درلود.درلود. )مامون الرشيد( هم په نقد ک  پور

هغو کسانو چ  د کره کتن  په بر ه ک  يې  اثېار ليکلېي دي، ابېو 

عبداهلل محمدبن سالم جمحي، ابن قتيبه دينوري، جاحظ، ابوالعبا  

 احمد بن ثعلب، قدامه بن جعفر او نور دي.

په دري ژبه ک  ظاهراً )ترجمان البالغه( د کره کتن  پېه بر ېه کې  

 لومړنی اثر ګڼل کېږي.
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 دويم څپرکي پوښتنې او سپارښتنېد 
 

تشېريح د کره کتن  د پيدايښت په باب د پوهانو ترمنځ ا ېتالف -۶

 هکړئ

د کره کتن  لومړنۍ نښ  نښان  او عملي بېلګ  په کوم ځای کې  -۸

 هڅرګندې شوي دي

 کومو پوهانو په لرغوني يونان ک  د کره کتن  لومړني اثار وليکله-۹

اضېح کتنيزو نظرياتو تېرمنځ ا ېتالف و د ارستو او اپالتون د کره-۱

 هکړئ

 په لرغوني روم ک  کره کتنه څنګه او د چا له  وا رامنځته شوهه-٢

 په عربي نړۍ ک  کومو ليکوالو کره کتن  ته ډېر کار کړی دیه-۱

د فارسي ادب نامتو کره کتونکي څوک دي او کوم اثار ي  ليکلېي -٢

 ديه

 ياتو ک  کوم تحول راوستهکره کتن  په لرغون  دوره ک  په ادب-٨

ستاسو په نظر په لرغون  دوره ک  کره کتنه په سيستماتيک ډول -۳

 مطرح وه که نهه

هغ  دورې د ادبياتو لېه ټېوليز حجېم سېره  د لرغون  کره کتنه-۶۱

 هتشريح ي  کړئ معادله وه
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 سپارښتنې

 

   استاد دې له محرلينو وغواړي: د لرغون  کره کتن ، د هغ

 جانبي عوارضو په باب   ل نظر څرګند کړي.د ګه  او 

   هر محرل دې د لرغون  دورې د يوه کره کتېونکي نظريېا

 تحليل او وارزوي.
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 درېيم څپرکى

 د کره کتنې پايښت

لکه څنګه چ  مو په لويديځ  او  تيځ ک  د کره کتنې  پېر تېاريخي 

شاليد لنډه رڼا واچوله او د هغ  له لومړنيو مراحلېو  بېر شېو. او  

غواړو د کره کتن  پر دوام او پايښت څه ناڅه رڼا واچوو. دا بر ه هېم 

غواړو پر دوو بر و ووېشو؛ لومړی به په لويديځ ک  د کره کتنې  پېر 

دوام، پايښت او څرنګوالي  برې وکړو او بيا به په  تيځ ک  د هغې  

 پر څرنګوالي لنډه رڼا واچوو.

 

 کره کتنه په لويديځ کې:-الف

او وروسته څو پېړيو ک  کره کتن  په نړۍ، په تېره بيا تر ميالد مخک  

په يونان، روم او د لويديزې نړۍ په ځينو نورو بر و ک  يو ښه طاليي 

پړاو تېر کړ. دې پړاو نږدې نيمه زريزه دوام وکړ،  و کله چ  په غربي 

نړۍ ک  مذهبي افکارو او يا له هغو څخه افراطي تعبيرونو، د ټېولن  

تر اغېز او انحرار الندې راوست ، نو د کره کتن  غږ  بېالبېل   واوې

 هم چو  غوندې شو.

د علمي او مذهبي افکارو ترمنځ ټکر او د مذهبي عنا رو مطل  واک 

ددې سبب شو چ  نږدې يوه زريزه، ژوند په ډېرو ډګرونو ک  سېالمه 
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وده ونه کړي. ادبيا  او کره کتنه هم له دې اغېزو څخه لرې پات  نېه 

دې موده ک  هغه شان کار، ونه شو چ  تر ميالده دمخېه او  شول. په

وروسته څو پېړيو ک  شوی و. دې حالت ان تېر منځنيېو پېړيېو او د 

رنسانس يا نويوالي تر دورې پورې دوام وموند، کلېه چې  پېر غربېي 

ټولن  حاکم مذهبي جريان   ل واک وځواک له السه ورکړ، نېو ورو 

نوښت نوي څرکونه ولګېدل. لکېه  ورو په دې بر ه ک  د پرمختګ او

څنګه چ  مو په لرغون  دوره ک  ورته اشاره وکړه؛ په يونېان او روم 

ک  د کره کتن  موثر جريانونه رامنځته شېوي وو او ډېېره فرهنګېي 

شتمني راټوله شوې وه. ))د لرغوني يونان او روم دا فرهنګي شتمني 

تېاثيرا  نېورو  يوازې په هغو سيمو ک  محدوده پات  نه شوه، د هغو

سيمو ته هم ورسېدل، په تېره بيا په کره کتنه کې  دا تېاثيرا  ډېېر 

محسو  او څرګند وو. بېالبېلو اروپايي هېوادونو د منځنيو پېړيو لېه 

پيل څخه دا تاثيرا  را  ل کړل، يو زيا  شمېر شاعرانو او ليکوالو، د 

 ليکوالۍ ترڅنګ کره کتن  ته هم مخه کړه.

( او critic -ي هېوادونېېو او ژبېېو کېې  د )کريتېېکپېېه زيېېاتو اروپېېاي

( ا طالح وکارېدله، د رنسانس پېه دوره کې  criticism -زمسي)کريتي

چ  اروپا په علمي ډګر ک  نوې برياوې ترالسه کول ، د )کريتکېو ( 

م( کېال د )پېولي ۶۱۳۸نومونه په   ل  پخوانۍ مانا وکارېدلېه، پېر )

ي عالم څرګنده کړه، چ  پخوانيېو ( په نوم يو ايهالوpoliziano -زيانو

))ګراماتيکو سانو((  الحيت درلود چ  په ښه ډول د اثارو کره کتنه 

وکړي او هغوی ي  د )کريتکو ( په نامه نومولي وو. په همېدې دوره 

کېې  )ګرامېېاتيکو (، )الرښېېود(، )کريتکېېو (، )کېېره کتېېونکی( او 
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 . وروسته بيا )فيلولوګ( )ژب وه( نومون  ټول  د يو بل پرځای کارېدل

)هيومانيستاتو( )بشرپالو( د )کريتېک( او )کرتسېيزم( نومېون  پېه 

ځانګړي ډول د لرغونو متونو د سمون او کره کولو په مانېا وکېارول . 

لکه څنګېه چې  د اوولسېم  پېېړۍ د ليکوالېو لېه ډلې  څخېه د 

چ   ،( په نوم يو ليکوال څرګنده کړهkaspar schoppe -)کاس رشو 

ه يوازې د ليکوالو د اثېارو سېمون او کېره کېول دي. د )کريتک( دند

)کرتيزم( ي  د ارواپوهن  له اساساتو پيل کړ. پېه دې ډول پېه نېورو 

اروپايي هېوادونو ک  له هغ  جمل  څخه پېه ايهاليېا او نېورو کې  د 

)کرتسيزم( نومونه د هغوی له ژبنيو غوښتنو سره سمه وکارېدله. تېر 

دي ډول د ځينو ليکوالو او وروسته په نولسم  پېړۍ دا کلمه په انفرا

 ډله ييز ډول د زياتو ليکوالو له  وا وکارېدله. 

( Kriticism( د اثارو په يوه عبار  ک  د )۶٢۳۱په المان ک  د )کانت( )

م( ۶٢۳۱ا طالح وکارېدله، )شلنګ( بيا د )کرتسيزم( ا ېطالح پېر )

 کال په فلسفي مفهوم وکاروله.

م( کېال د ۶٨۶۱م( کېال، )هيګېل( پېر )۶٨۱۶( پېر )Jacobi)جاکوبي 

(kriticismus ا طالح د فلسف  په بر ه ک  د يوه  اص مفهوم ل اره )

 وکاروله.

( ددې Alois Riehlد نولسم  پېړۍ پېه وروسېتيو کې  )الېو  ريېل 

 نومون  پر کارون  ال  پورې کړ. 

)لسينګ، هردر او شيګل( هر يو   ل ځان ته )کرتيک( وايه. )شيګل 

 ( ادبي کره کتن  ته زياته پاملرنه وکړه.Adom mullerمولر  او آدام
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د رنسانس دوره په حقيقت ک  هغه دوره ده چ  اروپايي ټولنه ي  له 

ډېرو سياسي، ټولنيزو او فرهنګي بدلونونو سره مخ کړه او يو ځل بيېا 

د بروژوازۍ دې نوي فرهنګ اروپايي ټولنه د يوناني فرهنګ او علېم 

لرغوني ادب ک  د بشرپالو څېړن  او هغه فکري او   واته ک  کړه. په

 نعتي ا طالحا  چ  په دې و ت ک  رامنځته شېول، ددې دورې 

د مفکرينو فکر ي  د ازاد تفکر لوري ته بوته، پر ټولنيزو ا القو او نورو 

بر و بيا کتنه وشوه، په علمي ډګر ک  هم تجربه يي حکمت ته ډېېر 

لکه )ليونېاردو داونچېي، ميکېانجلو او پام وشو. ايهاليايي هنرمندانو 

رافايل( د ذوق او ښکال ډېره پالنه وکړه، همدارنګېه بشېرپالو هېم د 

رنسانس له پوه  سره سم نوې کره کتنه رامنځته کړه، په تېره بيېا د 

لغوي او متني کره کتن  بنسټ ي  کېښود، نه يوازې )وارچي، کاستل 

باب د نړيوالو پوهانو نظريېا   او ترو( د ايهاليا مخورو د شعر او هنر په

وڅېړل، بلک  هالنډي )ارسمو ( او نورو هم کره کتن  او د متنونېو 

څېړن  ته ډېره پاملرنه وکړه، همدا کره کتنېه او څېړنېه ددې سېبب 

شوه چ  د اروپا کالسيک ادبيا  ډېر مثمر شي او د هغو په لمن ک  د 

ه شان لوی ليکوال )مولير، کرني، راسين، شکس ير، داديدن( او نورو پ

راوټوکېږي او نوميالي شي. دې ادبياتو په حقيقت ک  د روم او يونان 

له فرهنګي شتمنيو الهام ا يسته او د رنسېانس دورې د نوښېتګرو 

 هلو ځلو ثمره وه.

په هغه پړاو ک  چ  )فرانس بېکن( د )ارستو( له تفکر څخه د غربېي 

ندې کالسېيک ادب ال نړۍ د ازادۍ هڅه وکړه، د رنسانس تر تاثير ال

هم د ارستو د )شعر فن( او دده نورو تفکراتو ته د تعجب پېه سېترګه 



 نيمه پېړۍ يون/ کره کتنه

21611 
 

کتل. ددې دورې کره کتنه ال هم د رنسانس پر الره روانه وه، د )بېکن 

او دکار ( نظرياتو ال پرې کوم اغېز نه و کړی. په فرانسه ک  ددې پړاو 

سکين او مولير( پېه نوميالی کره کتونکی )بوالو( و. دی د )الفونتين، ا

شان يو ښه شاعر هم و. هغه پر پخوانيو قواعدو، په تېره بيا د )ارستو( 

چ  دا کار ځکېه  ،)د شعر فن( باندې ټينګار کاوه او استدالل ي  کاوه

بايد عملي کړو چ  د ارستو ا ول او قواعد له عقل او منطې  سېره 

نو د الرې مواف  دي. هغه داس  ګڼله چ  په هنر ک  د پخوانيو پوهېا

څارنه کوالی شي، مو  حقيقت او ښکال ته ورسوي. د پخوانيو پوهېانو 

 د الرې د تعقيب س ارښتنه رومي شاعر )مورا ( هم کوله. 

پو ( هېم ددې نظريې   په انګلستان ک  په )بوالو( پس ، )الکساندر

مالتړ وکړ او د کره کتن  په باب ي  په يوه منظومه رساله کې    ېل 

وروستی سړی چ  د پخوانيو پوهانو د ذوق له پلېوۍ  نظر څرګند کړ.

 څخه ي  ګهه پورته کړه هغه )ګوتشد( المانی و.

ده د فرانسوي ادب ځانګړتيا ستايله. دی د )اليې  نيېتس وولېف( د 

افکارو تر اغېز الندې و. د شعر او  طاب  هنر په باب ي  يو کتابګوټی 

ننداره ک  بايېد لېه چ  په شعر او  ؛هم وليکه. )ګوتشد( په دې نظر و

نامعقولو او ناباوره شيانو څخه ځان لرې کړو او حقيقت ته بايد مخېه 

کړو. په ډاډ سره ويالی شو چ  په دې بر ه ک  د )بوالو( نظرياتو پېر 

ده اغېز کړی و، د هغه نظرياتو جنجالونېه راوټوکېول او د پخوانيېو او 

سېره، ورو ورو نوښت الو ترمنځ د ناموافقو نظرونو له څرګندېدو سره 

نوې پوه  د ادب د  اوندانو پر اثارو او افکارو   ل اغېز وښنده. پېه 

اتلسمه پېړۍ ک  پر دوديزې روزن  ټينګار عملي بڼه   له نه کېړه او 
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د فرانس  انقالب ته تر نږدې و تونو پورې دې فکر پېر شېد  سېره 

تنېه دوام پيدا کړ. په دې دوره ک  د اروپا د پوهانو نظريا  په کېره ک

ک  د نويو افکارو د ټوکېدو سبب شول. د ساري په توګېه د )تېامس 

هابز، جان الک او کندياک( د نظرياتو پر بنسټ، زيېاتره پېر حېس او 

تجرب  ډډه ولګول شوه، د )اليب نيتس او د کار ( د نظرياتو له مخ  

عقل ته ډېره پاملرنه وشوه او د ايهېالوي کېره کتېونکي )ويکېو( لېه 

ښکال پوهن  قضاو  ته ډېر ارزښت ورکړ شو. دی پېوه  ليدلوري بيا د

شو چ  دا ډول قضاو  يو ډول پېژندنه ده چ  له استداللي معرفېت 

او تجربه يي معرفت سره توپير لري او د هرې ټېولن  هنېر نېه شېي 

کوالی ښکلو قضاوتونو او دوديزو طريقو ته تسليم شېي. البتېه ددې 

ولتر( ددې دورې په ادبياتو ک  نظر پر وړاندې مخالفتونه پيدا شول. )

د مبارزې رنګ ورزيا  کړ، سربېره پر دې ي  د روښنفکرۍ دورې لېه 

ژوندون سره د هنر اړيکي ټينګ کړل. )ديدرو( کېره کتنېه او ادب د 

ټولن  او ا القو د  دمت ل اره وګومېارل، المېاني کېره کتېونکي او 

د پخوانيېو ليکوال )ليسنګ( بيا د )ديدرو( د الرې د تعقيب ترڅنګ 

پر وړاندې ودرېد او د فکېر د ازادۍ ل ېاره يې  مبېارزه پيېل کېړه او 

چ  هم اقليم موثر دی او هېم ټولنېه. دا  ؛)نيکلمان( بيا په دې نظر و

ډول افکار البته د هغه و ت په اروپايي ټولنېه کې  دود وو او د کېره 

کتن  پر جوړښت او تحول ي  سخت اغېز وکړ. )نيکلمان( د لرغېوني 

يونان هنرمندانه ساده والېی او همدارنګېه د هغېه عظمېت د ازادۍ 

ترګه کتېل. د همېدې زېږنده ګڼل او هغه ته ي  د هنري ايډيال په س

تعبير پر بنسټ، د روښنفکرۍ پړاو د ظلم او  رافاتو پر وړاندې ميدان 
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ته ودانګل. )ولتر، روسو او شيلر( هم ددې ډول فکر مالتېړ کېاوه او د 

 فرانس  لوی انقالب د دوی هيل  تمثيل کړې. 

)رنه ولک( چ  ) د نوي نقد تاريخ( په نامه ي  په پنځو ټوکونو ک  يېو 

مخيز غټ اثر ليکلی، وايي چ : )) د اتلسم  پېړۍ له نيمايي څو زره 

تر لومړۍ لسيزې پورې د مهال ټول اساسي مسايل  (م کال۶٨۹۱)او د 

چ  ال او  هم مو  ورسره مخامخ يو، نوې کره کتنه ي  رانغېاړي. دا 

هغه دوره ده چ  په هغ  ک  د نوې کالسيک  کره کتن  اډانېه، پېه 

دورو څخه په ميراث پات  وه او په ش اړسېمه هغه بڼه چ  له پخوانيو 

او اتلسمه پېړۍ ک  ي  په فرانسه او ايهاليا ک  پرا تيېا مونېدل  وه، 

وپاشل شوه. دا د نويو افکارو او تمېايالتو د ظهېور زمانېه ده چې  د 

مانتيکي غورځنګونو په بڼه ک  څرګند ونولسم  پېړۍ په پيل ک  د ر

 (.۹٢: ۹۸شوي وو.(()

د )کانت( نظرياتو کره کتنه غښېتل  کېړه، هغېه   ېل په المان ک  

نظريا  د عقلي استدالل پر ستنو ودرولي وو.  و )ژان ژاک روسو( پر 

ذوق ډډه لګوله. ددې وضع  په پايله کې  د )رومېانتيزم ښېوونځی( 

رامنځته شو. رومانتيزم، د معمول تروير پر  الف نه ګل و نه پتنګ او 

لري او نه تشو  يالونو سره. دا داس  نه شاعرانه منظرې سره ارتبا  

يو ښوونځی دی چ  د ژوند واقعيتونو ته ګوري او نړۍ ليېد يې  پېر 

ټاکل  فلسف  او رښتين  تعبيېر او تفسېير والړ دی. پېه هېر ډول د 

)کانت او فينمته( نظرياتو د رومېانتيزم ښېوونځي پېه جوړونېه کې  

ه حده د )کانېت( اساسي نق  درلود او )هنر د هنر ل اره( نظريه تر يو

پر نظرياتو والړه وه. د المان دوه ستر شاعران )شيلر او ګويته( له دې 
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فلسف  څخه بر من شول او )شاليرما ر( هم د رومانتيزم په پرا تيا 

( پېېړۍ پېورې ۶۳ک  د پام وړ ونډه درلوده. د رومانتيزم جنجال تېر )

و. د وغځېد او دا مهال د نويو ښوونځيو په راټوکېېدو سېره غلېی شې

)شوپنهاور( د نظرياتو تر اغېزې الندې چ  ويل ي ، مو  هېڅکله لېه 

بهر څخه د شيانو پر حقيقت نه پوهېږو، هر څومره چ  زياتېه پلهنېه 

وکړو کوم څه ته نه رسېږو،  و الفاظ او  يالونه چ  ژوند ته د فريېب 

له دام پرته بل څه نه دي او دې ته ورته نېور نظرونېه او همدارنګېه د 

د شاګرد )هاتمان( فکر، د سمبوليزم ښوونځی رامنځته کېړ. دې هغه 

ښوونځي، د عقلي درک پر وړاندې حساسيت او احسا  ته اهميېت 

ورکاوه او دې کار د )شوپنهاور او هاتمان( له نظرياتو الهام ا يسېته، 

رمزو او کنايو ته ددې ښوونځي پاملرنه ځين  شاعران بدبينۍ او تشو 

 روسته د )فرويد( د نظرياتو له امله  بېره )سېور يالو ته راکا ل او و

 رياليزم( ته ورسېدله.

په سور رياليزم پس  په اروپا ک  نور ښوونځي لکه )ګزستانسياليزم(، 

دادايزم، رياليزم، ناتورياليزم( او ګڼ نور ادبي جريانونه او د کره کتن  

ه بهيرونه راوټوکېدل. دې بهير ان تر شلم  پېړۍ پورې دوام وکېړ. پې

شلم  پېړۍ ک  په نړۍ ک  ډول ډول حوادث پېښ شول. په نړۍ ک  

ګڼ شمېر  ونړي جنګونه وشول، سياسي، ټولنيز، پوځي او نېور ډول 

ډول بدلونونه رامنځته شول، بشر د علم او تخنيک په بر ه ک  ډېېر 

زيا  پرمختګ وکړ. ادبياتو هم په تېره بيا په غربي نړۍ کې ، چې  د 

( پېېړۍ ۶۳او ټولنيزو بدلونونو شاهده وه، د ) ډېرو سياسي، اقترادي

تر پايته رسېدو مخک  نوې بڼېه   لېه کېړه. پېه دې  ېاطر چې  د 
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رياليزم او نورو په شېان ښېوونځي او ادبېي   سمبوليزم، رياليزم، سور

جريانونه، چ  يوه غهه بر ه ي  او ، په ادبي مشاجرو ک  مطرح ده، 

ل، طبيعي  بره ده چ  دې جريان لري. دې حاالتو نور حوادث وزېږو

کتن  هم   ل   ل تاثيرا  درلودل. په دې پېړۍ کې   حاالتو پر کره

يو زيا  شمېر کره کتونکو د کره کتن  پر ارزون  او د اثارو پر تحليېل 

ال  پورې کړ. دا نظريا  که څه هم يو څه پخوانيو نظريېاتو متېاثره 

يېو شېمېر نېوي  کړي وو، له بل پلوه ي  پخوانۍ تجرب  بډايه کړې او

کتن  ته وړاندې کړل. و ت ال او  هېم ددې نظريېاتو  شيان ي  کره

ټينګښت او دوام ته منتظر دی. د منلو او يا نه منلو په بر ه ک  يې  

بايد له ډېرې بيړې کار وانه  يستل شي. يو ويشتم  پېړۍ تېه بايېد 

يستل شي، چ  کوم ي  ګهور او موثر ګڼي. تجربو ښودل  ده اانتظار و

  د تېرو پېړيو کره کتن  او نظرونه هم د هغوی پر   ېل و ېت او چ

چاپېريال ک  له ستونزو او نيمګړتياوو  الي نه وو،  و دې سره سره 

کتن   د هغوی په منځ ک  داس  کره کتونکي وو، چ  د ادبياتو او کره

په پرا تيا ک  ي    له ونډه وا يسته او ځان تېه يې  الره  ال ېه 

او زيار معا رانو ته هم د منلو وړ شو او د لويو کېره  کړه. د هغوی کار

کتونکو په توګه وځلېدل. ددې مسل  د پلي کېېدو يېوه وسېيله پېه 

 شلمه پېړۍ ک  د انساني اړيکو پرا تيا او ماشيني وسايلو وده وه.

د يادون  وړ ده چ  په شلمه پېړۍ ک  د ډول ډول او پېچلو حوادثېو 

په دودولو او ټوکولېو کې    ېل رول  حالت، نه يوازې د بديعي اثارو

درلود، بلک  د کره کتن  د ډولونو او طريقو د څرنګوالي په بر ه ک  

ي  هم رول درلود. غالباً د نړۍ په ګوټ ک  چ  يو ادبي ښوونځی او يا 
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کره کتنيز جريان رامنځته شوی، تاثير او غبرګون ي  پر ډېر لږ و ت 

ره نېوي مسېايل يوځېای په   ل ځای ک  څرګند شوی او له هغو س

 شوي دي.

د شلم  پېړۍ د کره کتن  له ځانګړتياوو څخه يوه داده، چې  د دې 

پېړۍ کره کتنه دا مشخروي، چ  د ادبياتو د پخوانيو لويېو ليکوالېو 

نشتوالی او هغوی ته د مراجع  تشيال دی. په حقيقېت کې  د تېېرو 

نورو اکثرو  پېړيو پر  الف چ  د )پو ، بوالو، سنت بوو، بيلنسکي( او

مثالونو د تېرو ليکوالو د ځواکمنۍ يادونه کوله، هغه کره کتنېه چې  

جريدو، اوونيزو او مياشتنيو ک    رېده او کله کله ي  هغه د مبارزې 

کره کتن  په نامه يادوله، د يو نوي جمهوري فکر ښکارندويه شوه. په 

دې کره کتنه کې  پخوانيېو تېه د مراجعېت او فر ېتونو د تسېاوي 

شتوالی، ځين  ادبي مشاجرې د کره کتن  له دايرې څخه وويستل . ن

مانيک ښوونځي وله کره کتن  څخه دا ډول انګېرنه په واقعيت ک  در

 له فکره الهام ا لي.

په شلمه پېړۍ ک  د کره کتن  يوه بله ځانګړنه، تطبيقي اړخ ته تمايل 

ابطېو دی. د شلم  پېړۍ پر کره کتن  د تطبيقي روح غلب  علت د رو

 پرا والی، ژباړې، د رسنيو او نورو تبليغي ذريعو زياتوالی دی.

ددې پېړۍ د کره کتن  بله ځانګړنه د فلسف  او ټېولنيزو ښېوونځيو 

 اغېز دی.

کتېونکی  کله چ  شعر ددې ډول بهيرونو تر اغېز الندې راشي، کېره

وغواړي او که نه، په يو نه يو ډول به ي  تحليل، ارزونه او قضاو  ددې 

ډول تمايالتو تر اغېزې الندې راځي. نو ځکه  و د شلم  پېړۍ کېره 
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کتونکی ددې پر ځای چ  په ټوليز ډول واقعيتونېه ووينېي، د ادبېي 

افکارو تر اغېزې الندې راځېي.  او پديدو په څېړنه ک  د   لو عقايدو

غالباً داس  کره کتن  ته الره اوارېږي چ  يوه لوري تېه بېه ژمنتيېا 

ه چ  په ځينو بر و ک  د و ت د ا القي، ټېولنيزو، ولري. لکه څنګ

ارواپوهنيزو او فلسفي ښوونځيو تر تاثير الندې ده، نو ځکه  و د نوي 

عرر له فکري او علمي جريانونو پرته د شلم  پېړۍ پېر کېره کتنېه 

 پوهېدنه ګرانه ده.

ښه به وي چ  ددې پېړۍ کره کتنه د لويديزې نړۍ د کره کتونکو له 

 ه کړو. چ  دوی په دې بر ه ک  څه وايي.نظره مطالع

شلم  پېړۍ ته نږدې د کره کتن  په ډګر کې  پېه انګلسېتان کې  د 

م( تعليمېا  څرګنېد وو. د ده بېل هېېوادوال 2111)ارنولېد( و يت)ما

م( هم په دې بر ېه کې  ښېه شېهر  درلېود. 2111)پاتر(  )والستر

شعر د انسېان )ارنولد( شعر ته ډېر ارزښت ورکاوه، هغه فکر کاوه چ  

د ژوندانه ترجماني کوي. هغه کره کتنه د انسان د فکر محرول ګڼله 

او له کره کتونکي څخه ي  هيله کوله چ  تل د ځان پېژنېدن  هڅېه 

وکړي، لوستونکي ته ښه الرښوونه وکړي او  وښي ورته وروبښي. ده 

هڅه کوله د پخوانيو او معا رو کره کتونکو د نظرياتو تېرمنځ انېډول 

ي. )ارنولډ( په کره کتنه ک  د شاعر او ليکوال د ژوند او احوال او وسات

همدارنګه د محيط پېژندنه مهمه ګڼله او ښکال ته ي  زياتېه پاملرنېه 

پاتر( بيا لذ  ته ډېر فکر کاوه او )وسوين برن ګو( بيا  کوله،  و )والتر

. په   له زمانه ک  )هنر د هنر ل اره( مفکورې ترويج ته زيا  کار وکړ

په انګلستان ک  د شلم  پېړۍ د لومړيو و تونو لېه کېره کتېونکي 
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څخه يو هم )جرج سينتبوري( و چ  تاريخي او تحليلي کره کتن  ته 

ي  پام وکړ، )کاليربج( بيا د ادبي اثر په کره کتنه ک  )تحليل( ته زيا  

اهميت ورکړ او په   ل اثر ) له ادبياتو سره کره کتنيز چلند( ک  يې  

کتن  تحقيقي بڼه درلودله. )تېي. ای  سله مطرح کړه. د ده کرههمدا م

هارلم( بيا د ناپېيلي يا ب  طرفه نقد تو يه وکړه، ده غوښېتل ثابتېه 

کړي چ  کره کتنه د ژوندانه يوه مهمه بر ېه ده، ځکېه نېو بايېد د 

 ژوندون ورځنيو اړتياوو ته ځواب ووايي.

کره کتن  ګهې ( کې   )تي، ا ، اليون( بيا په   ل کتاب ) د شعر او

  ل نظر د کره کتن  په باب بيان کړ، هغه نېه يېوازې کېره کتنېه د 

معا رينو د اثارو د نقد، بلک  د پخوانيو ليکوالو د کره کتن  ل اره هم 

الزمه وګڼله. د ساري په توګه د )ارستو( په باب ي  وليکل: ))فکر کوم 

دلي دي، د د شعر په باب د ارستو هغه ليکن  چ  تېر مېو ه رارسېې

يونان د تراژيدۍ د ليکوالو په باب يې  زمېو  درک ال ډېېر ژور کېړی 

دی.(( )اليو ( په شعر ک  انځور ته ډېېر ارزښېت ورکېاوه. د انځېور 

ترڅنګ ي  عاطفه هم مهمه ګڼله. دی سره له دې چې  د معا ېرې 

نړۍ سړی دی، د   لو معا رينو پام د پخوانيو شاعرانو شعر ته اړوي 

 ره د اړيکو پر ټينګولو ټينګار کوي.او له هغو س

م( په کره کتنه ک  په دې نظر و، چې  د ۶۳۱۶ -2111))ورجنيا وولف( 

يو هنري او ادبي اثر اهميت په هغه حالت او احوال ک  نغښتی چ  دا 

 اثر په ک  منځته راغلی دی.

د اثارو پر تاريخي ارزښت سربېره ي  د اثر ښکالييز اړخ تېه هېم پېام 

 کاوه.
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انسه ک  کره کتن  د هغ  د پخوانۍ غښتل  سابق  له امله پېه په فر

 شلمه پېړۍ ک  نوره وده هم وکړه. 

د شلم  پېړۍ په پيل ک  د )برونه تير، اميل فاګه، ژول لومتر، اناتولي 

فرانس او ګوستاوالنسېون( نومونېه د هېر چېا پېه ژبېه ګرځېېدل. 

پاملرنېه کولېه. )ګوستاوالنسون( تاريخي او علمي کره کتن  ته ډېره 

)اميل فاګه( د فرد حال او د هغه  وی او  ُل  ته پر پاملرن  ټينګېار 

کاوه. هغه په يوه اثر ک  د ليکوال ا القي او رواني شېبو تېه پاملرنېه 

کوله. )رمي دوګورمون، پيرالسېر او ژلوسېتر( د فرانسې  نېور مهېم 

دون  وړ کتونکي وو. پر دې سربېره د )ژان پل سارتر( نوم هم د يا کره

دی. هغه په کره کتنه ک  د يو زيا  شمېر ادبېي ټولنېو پېام ځانتېه 

کتونکي  راواړوه او ))ادبيا  څه ديه(( نومي اثر ک  ي  ليکوال او کره

کتونکېو سېربېره  ته د تعهد او التزام اړتيا روښانه کړه. پر پورتنيو کره

اعتبېاره  )اندره مالرو، البرکامو، اندره ژيد( سره له دې چ  لوی او بېا

 ليکوال وو، کله کله ي  کره کتنه هم کړې ده.

په )اس انيا( او )ايهاليا( ک  که څه هم ادبي کره کتن    ل شور وځو  

درلود،  و د ځينو نورو هېوادونو په انډول ډېره قوي نه وه. په تېره بيا 

د فرانس ، المان او امريکا په انډول. په دې هر هېواد ک  ډېر ځواکمن 

نکي وټوکېدل. په اسې انيا کې  کېره کتنېه د هومېانيزم يېا کره کتو

بشرپالن  د روح تر اغېزې الندې وه. په ايهاليا ک  بيا کره کتن  نسبتاً 

زيا  قو  درلود. په ايهاليا ک  )بندتوکروچه، جوانی جنتله( نوميالي 

کره کتونکي وو. په تېره بيا )کروچه( د ايهاليا کره کتن  ک  نوې ساه 
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ه څه هم د )کروچه( نقېد فلسېفي اړخ درلېود،  ېو ښېکال پو کړه. ک

 هم ډېره پاملرنه وکړه. ي  پېژندن  ته

په شلم  پېړۍ ک  په المان ک  کره کتن  بيا   ل  ځانګړن  لرلې . 

په پيل ک  کره کتن  د )ناتورياليزم( پر ليدلوري والړې وې. د شلم  

شاعر او  ( نوم چ  ا ال۶۳۱۱ً-۶٨٢٢پېړۍ په پيل ک  )ينرش هار ، )

ليکوال و، د کره کتونکو په نوملړ ک  راغی. دده ورور )بويو  هېار  

( د ناتورياليزم پر اساسېاتو د ادبيېاتو څېړنېه کولېه. د ۶۳۹۱ -۶٨۳۱)

( په فعاليتونو سره د ناتورياليزم اساسېاتو او ۶۳۱۹ -2161)هرمان بار 

او دې مانتيک، سمبوليزم، تعبير پېالن ( وا ولو ته زيان ورسېد، د) ر

مانتيېک وته نور ښوونځي راوټوکېدل او ادبېي کېره کتنېه د نېوي ر

 ښوونځي اساساتو ته دا ل شوه.

)ش تلر( او )شتفن ګيورګه( په ادبياتو ک  د لويو قالبونو او مضمونونو 

په لهه ک  شول. د )الکساندر شرودر( او )ويليم شېوليس( پېه شېان 

 کره کتنو پيل وکړ. نورو کره کتونکو د شعر، کيس  او نندارليک پر

د دويم  نړيوال  جګړې په پايته رسېدو او د المان تر تجزي  وروسته 

له شک پرته کره کتنه په يوه حالت ک  پات  نه شوه، ادبي کره کتنېه 

 پر بېالبېلو ليدلورو ووېشل شوه.

ادبي کره کتنه په امريکا ک  د شلم  پېړۍ له پيل څخه زيا  اهميت 

يا تخليقي نقد په باب د )جويېل سې ينګارن،  حا ل کړ. د )نوي نقد(

( نظرياتو   رېدل د هيومانيزم انګېرن  غښتل  کېړې ۶۳۹۳-۶٨٢٢)

او د )نوي هيومانيت( مفکورې پلويان  د نويو معيارونو د پيداکولو پېه 

. د )ه. ل. نکن( په نامه يو نوميالی کره کتېونکی پېه دې للهه ک  شو
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ی بايد همغس  انځور شي.(( د نظر دی چ : )) ژوند لکه څنګه چ  د

نومياليو کره کتونکو په ډله ک  يو )عرزاپاوند( دی، او )ا. مک لېي ( 

هم کوالی شو په دې ډله ک  حساب کړو. )مک لي ( د   لېو نېورو 

نظرياتو ترڅنګ هم له يوې  وا د تخيل پر ارزښت ټينګار کاوه او لېه 

د انسان د ټولو بل   وا ي  داس  انګېرله چ  د شعر د له  په  اطر 

هڅو هدف دادی چ  د هغه ماهيت بايد پيېداکړي. هغېه )د شېعر او 

تجربه( په نوم په   ل اثر ک  د شعر د ژوندانه ل اره تخيل تېه زيېا  

 ارزښت ورکوي.

)مک لي ( د شعر او نورو ادبي ډولونو د کره کتن  پېه بر ېه کې  د 

وايېي،  شکل او مانا پيوند په پام ک  نيسي. لېه همېدې کبلېه هغېه

ناشون  ده چ  کره کتونکی په شعر او يا بل هنر ک  مانا ته د رسېدو 

 وسايل، له مانا څخه جال کړي.

 دده په نظر د وسايلو همدا نفس دی چ  مانا تضمينوي.

په واقعيت ک  په ادبي کره کتنه ک  د )عرزا پاونېد، مېک لېي ( او 

لري،  ېو دې  د )ريچاردز( له نظرياتو سره ورتوالی نظريا  )واليو (

سره سره ي  د ادبي کره کتن  په باب کتېاب )د ادبېي کېره کتنې  

ا ول( ک  ليکلي چ  ارزښتونه کوالی شو د ارواپوهن  پېه وسېيله 

وپېژنو. البته له ارزښت څخه دده مقرد انساني تجربې  دي. کېېدی 

شي ادبي وي او يا نورې. لکه څنګه چ  مو يادونه وکړه ده د ارزښېت 

پام وکړ، په   ل کتاب ک  ي  له ارزښت سېره د نقېد  مسال  ته ډېر

 اړيکي مشخص کړل.
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په هر حال )ريچاردز( د ادبي کره کتن  پېه بر ېه کې  څرګنېد رول 

ولوباوه. کوم څه چ  دده په نظرياتو ک  راڅرګنېد شېول او د ادبېي 

کتن  په ا ولو ک  د ارزښتونو د نظام يو ډول فلسفه ترې جېوړه  کره

)عرزاپاوند( او )اليو ( د يوه تحليلي نقد په توګېه شوه، همدا نظريه 

 څرګنده کړه.

د امريکا په ادبي ټولنو ک  د )عرزاپاوند( انتقادي کتن  په تېره بيا تر 

لومړۍ نړيوال  جګړې دمخه مهال زيات  پرا   شوې. ده د )رومانس 

روح( په نامه په   ل لومړني انتقادي اثېر کې  د )ريچېاردز( د وينېا 

هر په ساده ډول انځور کړ. په واقعيت ک  )ريچاردز، پاوند( اساسي جو

او )اليو ( په امريکا ک  د )نوې کېره کتنې ( د ښېوونځي ا ېول او 

مبادي په   لو ځانګړو بيانونو سره رامنځته کړل. د يادون  وړ ده چ  

د )پاوند( کره کتن  زياتره عملي بڼه درلودله، نو ځکه  و د امريکېا د 

زياته دود شوه او د منلو وړ وګرځېده. ددې ترڅنېګ، ځوانانو ترمنځ 

هغه طريقه چ  په کره کتنه ک  د )ريچاردز، پاوند او اليو ( له  ېوا 

وکارېدله، دا وه چ  کره کتونکی بايد د يو اثر د پېژندن  ل اره   لېه 

اثر ته ډېره پاملرنه وکړي، نه هغه چاپېريال تېه چې  دا اثېر پېه کې  

و کره کتونکو لکه، )تيېت آر يېی، بالکمېر او ټوکېدلی دی. ځين  نور

کنت برک( زياتره د شعر قالب او ظاهري بڼ  ته کتل، ځکه )بروکس( 

او )وان ديک( ددې ساح  ځينو څېړونکېو پېورتني ا ېول د قالېب 

پالن  ا ول ګڼل. يو بل امريکايي کره کتونکی بيا ادبي اثار د سياسي 

. ال پارينګون( بيا ادبيا  د او ټولنيزو مسايلو له نظره څېړل،  و )وی

ولسواکۍ د معيارونو له مخ  سنجول. ځکه نو په امريکا ک  د ادبېي 
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کره کتن  جريانونو د ځينو نورو کره کتونکو په رامنځته کېدو سېره، 

 (.٢۶-۱۶: ۸۶له مشخرو ځانګړنو سره دوام پيدا کړ.(()

 

 کره کتنه په ختيځ کې: -ب

لېه مېذهب څخېه د ناسېمو  په غربي نړۍ ک  د مېذهبي افکېارو او

تعبيرونو حاکميت که څه هم نړۍ نږدې يوه زريزه په تياره ک  وساتله 

او دې بهير تر رنسانس پورې دوام وکړ،  و شرقي نړۍ پېه تېېره بيېا 

په اسالمي  اسالمي نړۍ له دې تيارو څخه تر ډېره حده لرې پات  شوه.

واړو د عربي نړۍ نړۍ ک  بيا عربي نړۍ تر ټولو زياته مطرح ده، دلته غ

 ته تم شو.

 کره کتنه په عريب نړۍ کې: -۶

کره کتنه په  تيځ ک  او د تاريخ او تسلسل لري. دا تسلسل لکېه د 

غربي نړۍ په شان غوڅ شوی نه دی. په تېره بيا په عربي نړۍ ک  تېر 

اسالم دمخه او وروسته او بيا هم د اسالمي دورې په بېالبېلو پړاوونو، 

ک  کره کتن    ل شتوالی ساتلی دی، چ  مخک   سيمو او واکمنيو

مو څه ناڅه رڼا پرې واچوله او د مهمو کره کتونکو نومونه مو ياد کړل. 

چ  د کره کتن  پېه  ،په  تيزه نړۍ ک  په سوونو ژب  او تمدنونه دي

بر ه ک  پر ټولو بحس کول د يوه اثر يا څو کتابونو  له اوسېل  څخېه 

ب  او ټولن  چ  له کلتوري، ژبني او ادبي وځي،  و دلته غواړو هغه ژ

پلوه زمو  له کلتور، ژب ، ادبياتو سره څېه ناڅېه ارتباتېا  لېري، پېه 

د کره کتن  پېر څرنګېوالي او د  ومعا ره يا اوسنۍ دوره ک  ددې ژب



                      کره کتنه /نيمه پېړۍ يون

21616 
 

کره کتن  پر مخکښانو لنډه رڼا واچوو. لومړی راځو د عربي نېړۍ پېه 

 .کتونکو ته تېره بيا د دوی د  ويښتيايي پېر کره

له هغو اديبانو او کره کتونکو څخه چ  د عربو د بيېا ويښېتيا پېېر د 

مخکښان بلل کېږي،  غورځنګادبي کره کتن  د بش ړتيا او پرمختيا 

 ځين  په الندې ډول درپېژنو:

 احمد فار  الشدياق:  -۶

م کلونه( د احمد فار  د ژوند کلونېه دي. )فېار  بېن 2112 -21١5)

لبنان د )بعشېقو  الکسېروانيه( پېه کلېي کې   يوسف الشدياق( د

زېږېدلی دی، له )عين ورقه( مدرس  څخه فارغ شوی. د عمر پر لسم 

کال ي  شعر ووايه او ډېر هغه کتابونه ي  چ  د پالر په کتابتون کې  

وو، په غور او مينه ولوستل. ډېېر بېېوزلی و او د کتېابونو د نسېخو د 

ه چ  امريکايي عيسوي دعوتګرو ليکلو په اجوره ي  ګوزاره کوله. کل

د هغه د پوه  اوازه واورېده، مرر ته ي  وروغوښت چ  عربي ورزده 

کړي. په مرر ک  هم پر زده کړه بو ت شو او د ))الوقائع المرريه(( د 

عربي څانګ  د ليکن  کار هم ور وسې ارل شېو. بيېا لېه مرېره پېر 

کېړې او د  زده م( کال )مالها( ته د امريکايانو په مدرسه کې  د۶٨۹۱)

هغو د   رونو د ترحيح ل اره ولېږل شو. هلته ي  د مالها پېر تېاريخ 

کتاب وليکه، بيا د کيمبرج پوهنتون د انجيل د ژباړن  ټولن ، لنېدن 

ته وغوښت، هلته ي  ددغه کتاب په ژباړه ک  بر ېه وا يسېته او د 

تېه انګرېزي ټولن  په هکله ي  څېړن  وکړې. بيا پاريس ته والړ او هل

ي  فرانسوي او انګرېزي ژب  ښ  زده کړې. لېه پېاريس څخېه نېورو 
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اروپايي هېوادونو ته والړ او   ل يونليک ))کشف المخبېاعن فنېون 

اوربا(( ي  وليکه. دغه مهال ي  د ))الساق علېی السېاق فېی مېاهو 

الفارياق(( په نامه کتاب هم وليکه. په پاريس ک  ي  د عثماني پاچېا 

ک  قريده وويله، هغه وروغوښت،  و دغه مهال عبدالمجيد په مدح 

د تونس ))بای(( )د تونس مشر واکمن( په پاريس ک  پرې پېښ شو، د 

هغه په مدح ک  ي  د عربي نامتو شاعر کعب بېن زهيېر  پېه تقليېد 

قريده وويله. کله چ  هغه   ل هېواد ته ورسېد، ور وي  غوښېت او 

الرائد التونسي(( رسېمي ډېر عز  ي  ورکړ. هلته په رسېدو سره د ))

جريدې د ليکنۍ ډل  مشر وټاکل شو او د اسالم پر س ېڅلي دين هم 

مشرف شو، بيا د )احمدفار ( په نامه ونومول شو او په ټولېو عربېي 

هېوادونو ک  ي  په پوهه او ادب ک  نوم وايسېت. بيېا د )آسېتان ( 

 م( کال هلته ورسېد. هلته يې 216١)عظمی  دار  وروغوښت او پر 

ډېر درناوی وشو او د ))الجوائب(( په نامه ورځ اڼه ي  راوايستله. پېر 

م( کال په آستانه ک  مړ شو،  و د هغه له و يت سره سېم د 2112)

 بېرو  په يوه هديره ک   اورو ته وس ارل شو.

د شدياق په ليکنو او نظريو ک  بنسه النه ليدل کېږي. د ژوند نا والو 

  دی ي  تنګاوه، ډېر په غوسه کېېده او ډېر ځورولی و. پر هغه چا چ

کلک غچ به ي  ځن  ا يسته. هغه پېر پورتېه يېادو شېويو کتېابونو 

 سربېره نور ډېر کتابونه هم ليکلي دي.

)حنافېا وري( وايېي: شېدياق  ټولنيزه کره کتنېه يې : -الف

سودايي مزاجه و. د  لکو عيبونو او ناوړو کارونو تېه بېه يې   ُلې  

ه ي ،  و چ  ملنډې به ي  پرې ووهل ،  وښ به تنګېده او ځوراوه ب



                      کره کتنه /نيمه پېړۍ يون

21611 
 

شو، وايي چ  دده پالر او نور   لوان عثماني دولت فراري کېړي وو، 

ځمک  ي  ورضبط کړې وې او له ډېرو کړاوونو سره ي  مخامخ کېړي 

و، له دې امله دی هم له واکمنو څخه د غچ ا يستن  په لهه ک  وو او 

د زړه له ا ال ه نه کاوه. له  څنګه چ  ځن  وېرېده، د هغو  دمت ي 

ديني عالمانو سره ي  هم نه وه جوړه، ځکه هغو دده د رايو او تمايالتو 

مخالفت کاوه، له بله پلوه څنګه چې  يې  د   ېل هېېواد وروسېته 

پاتيوالی د اروپايي هېوادونو له پرمختياوو سره پرتله کړ، نو ي    ېل 

 قلم کره کتن  ته وګوماره.

، افرادو او ټولن  دواړو ته متوجه وه، هغه به   ل  د شدياق کره کتنه

 برې په جرايدو ک  د ))جمل ادبية( تر سرليک الندې تل په ))مېن 

النا (( پيلول  او د  لکو پر ناوړه  ويونو او دروغو ويلېو او داسې  

نورو شيانو به ي  نيوک  کول . د کورنيو په اړه د هغه دا رايه وه چې  

وژغورل شي او اوالد د والدينو له نېاپوهۍ، او  ښځه د نر له استبداده

همدارنګه په روزنه ک  د هغو له ناسمو کېړو وړو ازاد شېي. ښېځ  د 

)شدياق( په اند د لوی څښتن يو غوره مخلوق دی، د ژوندانه کچه ي  

 بايد لوړه شي او په ګهورو پوهنو وپسولل شي.

روزنېه  څنګه چ  ي  په لويديځ ک  ليدلي وو، چ  علېم، ښېوونه او

هلته پرمخ تللي، نو هيله ي  لرله چ  دده په هېواد کې  هېم علېم، 

ښوونه او روزنه هغس  وي، ځکه ي  پر   ېل هېېواد مسېلط جهېل 

غنده، تل به ي  د   لو ليکنېو لېه الرې پېه لويېديځ کې  د علمېي 

پرمختياوو معلوما    رول او   ل ولس به ي  د هغه ځای له نېورو 

 اکتشافاتو  براوه.
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)شدياق( له ادب سره ډېره مينه درلوده  ادبي کره کتنه ي : -ب

او د لرغوني او نوي ادب په اړه ي  بش ړ معلوما  درلودل. له تقليدي 

څخه بېزار و، پر دې اسا  ي  د عالمانو او اديبانو پر مروجو  نوبنديزو

اسلوبونو نيوک  کول ، که څه هم دی په   له نه دی بريېالی شېوی 

و منظومو او منثورو اثارو ک  لېه هغېو څخېه ځېان چ  په   لو ځين

 وژغوري.

څنګه چ  هغه په   لو سفرونو کې  د لويېديزو ادبيېاتو او اروپېايي 

ليکوالو د اندونو او تعبيرونو په هکله معلوما  ترالسه کړي وو، نو ي  

د عربي ادبياتو پر پخوانيو طريقو او متداولو اسلوبونو نيوک  کېول  او 

هغ  له سختو او مشکلو طريقو، د بيان او بديع او د  د عربي نحوې، د

هغو د اړوندو  نايعو لېه بې  ګهې  اسېلوبونو څخېه يې  نا وښېي 

 څرګندوله.

هغه په   لو لغوي کتابونو ک  ځانته بېله الره غوره کړې وه او د کلمو 

ماناوو ته ي  ټول پام اړولی و. د کلم  ا ېل او مانېا او د تېوري عېام 

به ي  پلهل او په دې توګه د ډېرو لغتونو پر اسرارو مدلول او  رايص 

 داس  پوهېده چ  نور ډېر لږ عالمان به پرې پوهېدلي وي.

هغه شعر د مناسباتو له بنديزونو او پخوانيو اسلوبونو څخه ازاداوه. له 

دې امله هغه پر شاعرانو ځوروونک  نيوک  کول ،  و دې سره سېره 

 ازاد نه شو کړای.  ي  بيا هم ځان له همغو مناسباتو

د نثر پر پخواني دوديز شکل ي  هم کلک بريدونه کول او له پخېواني 

 شکل څخه ي  د نثر د ازادولو هڅه کوله.
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 شيخ ابراهيم يازجي:  -۸

م( کلونو پورې ژوند کېړی دی. د 21١6-2112)شيخ ابراهيم يازجي له 

نوميالي پوه او ليکوال، )شيخ نا يف يازجي( زوی دی. په بيرو  ک  

م( کال د ))النجاح(( په نامه 2121)زېږېدلی. تر تحريل وروسته ي  پر 

جريده راوايستله، بيا له عيسويانو سره )نهه کاله( د )انجيل( د عربي 

  د عيسوي پادريانو په ژباړې پر سمون بو ت شو او د دې ترڅنګ ي

غوښتنه د لغتونو کتاب )) الفرائد الحسان مېن قالئېد اللسېان(( پېر 

ليکلو پيل وکړ. د بېرو  په )بطريرکيه( مدرسه ک  يې  د ښېوونکي 

دنده هم ترسره کړه او ددې ټولو چارو ترڅنګ ي  بېل بېېل کتابونېه 

نېډ او ترحيح او د پالر ځين  نابش ړ کتابونه ي  بش ړ او ځين  ي  ل

 لص کړل. بيا ي  د ))نجعة الرائد(( کتاب وليکېه. بيېا يې  د درېېو 

 ډاکترانو په ملګرتيا د ))الطبيب(( په نامه مجله راوايستله، کله چې 

په مرر ک  ډېره ازادي وليدله، د ادب او   رون  د کار قېدر، نېو  ي 

رولېو اروپا ته ي  سفر وکړ او د ځينو اړتيا وړ سامانونو او شيانو تر براب

وروسته مرر ته والړ. لومړی ي    ل يوه پخواني ډاکتر ملګري سېره 

يوځای د ))البيان(( په نامه مجله راوايستله،  و يو کال وروسته سره 

م( کال د ))الضياء(( په نامه مجله   ېره ۶٨۳٨بېل شول او بيا ي  پر )

ه کړه او اته کاله ي  د   ل  مړين  ترمهاله وچلوله. هغه پر دې سربېر

چ  عالم، شاعر، ليکوال، ورځ اڼېه ليکېونکی او ويېي پېوه و، کېره 

 کتونکی هم و.

هغه ادبي اثار له مانيز او هنري پلوه کره کول او په دې هکلېه د نظېر 

 سليم ذوق څښتن و.  د  اوند او
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 سليمان البستاني:  -۹

سېليمان البسېتاني( د ) م( کلونه دده د ژوند زمانه ده.۶۳۸٢ -2156)

)لبنان( په )بکشتين ( نومي ځای ک  زېږېېدلی دی. د )بېېرو ( پېه 

)المدرسة الوطنية( ک  ي  زده کړه کړې او په   ل ځاني کوښښ ي  

انګرېزي، فرانسوي، الماني، يوناني، ايهېالوي، اسې انوي، بلغاريېايي، 

رنېه، هنګري او پرتګالي ژب  زده کړي او په رياضي، کيميا، حقوقو، ک

سوداګرۍ، کان وهنه او ټولن وهنه ک  ي  مالوما  ترالسه کېړي دي. 

عراق او د عربو ټاپو وزم  ته ي  سفرونه وکړل او بيا ي  په بېرو  ک  

له )سليم البستاني( سره د )دايرة المعېارف( پېه ليکلېو کې  بر ېه 

وا يسته. بيا بېرته بغداد ته والړ، هلته ي  له يوې ښېځ  سېره واده 

يا ي  په مرېر کې  د )هېومر( د )ايليېډ( منظومېه پېه عربېي وکړ. ب

 وژباړله،سريزه او شرح ي  پرې وليکله. 

م( کال د ))عبرة و ذکری(( په نامه کتاب   ېور کېړ، ٨٢٩١)بيا ي  پر 

دې کتاب له هغه سره د هغه د وطنوالو مينه زياته کړه او د )بېېرو ( 

مان د دويم مشېر پېه له واليت څخه پارلمان ته وټاکل شو. بيا د پارل

توګه انتخاب شو، بيا د عثماني دولت د استازي په توګېه د اروپېايي 

م( کال د کرنې  او سېوداګرۍ د ۶۳۶۹هېوادونو پالزمېنو ته والړ. پر )

وزير په توګه غوره شو. دغه مهال ي  کوښښ وکړ چ  عثماني دولت 

 په جګړه ک  بر ه وانه  لي،  و چ   بره ي  ونه منل شېوه وزار 

ي  پرېښود او د درمنل  ل اره سويس ته و وځېد. تر جګړې وروسته 

م( کال امريکا ته والړ، هلته ي  د   لو کډوالو ۶۳۸۱مرر ته والړ، پر )
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هېوادوالو له  وا تود هرکلی وشو او امريکايانو هم په درنېه سېترګه 

 م( کال مړ شو.۶۳۸٢ورته کتل،  و وروسته په سترګو ړوند او پر )

( کره کتنه له هغه ځايه چ  په هغه کې  د يېوه رښېتيني د )بستاني

کتونکي او اف شته د عربي کره کتن  په غورځنګ ک  يو بېېل  کره

پړاو جوړوي. د هغه پرا ه مطالعه د )ايليډ( پر منظومه باندې د هغه له 

تعليقاتو څخه په ګوته کېږي، البستاني د هغو رښتينو پوهانو په سېر 

معلوماتو د ترالسه کولو ل ېاره يې  هېر ډول ک  راځي چ  د اړتيا وړ 

ستونزې زغملي. هغه د )ايليډ( پر عربېي کولېو او سې ړلو بانېدې د 

شاو وا سلو شاعرانو اثار، د يونان او عربو ډېېرې مهمې  سېرچين  

پلهلي، د التيني، انګرېزي او فرانسوي ژبو په اشېعارو يې  استشېهاد 

ا يستي او ډېر جغرافيوي کړی، د ډېرو کره کتونکو نظري  ي  پرې  را 

 او نور مسايل ي  په ک  څېړلي او ځای کړي دي. 

ددې ترڅنګ ي  د )ايليډ( په شننه ک  له ډېره دقته هم کار ا يستی 

دی او ډېر کتابونه ي  ورته کتلي دي، تر دې چ  د يوه بيت د موندلو 

ل اره ي ، چ  د دليل په توګه ي  وړاندې کړی، درست کتاب لوسېتی 

 دی.

)بستاني( باندې د علمي او فلسفي لېوالتيا ذوق دومره غالب و چ   پر

هغه به د )هومر( شعر د   ل فلسفي تمايل له مخ  څېړه او د يوناني 

او عربي ادب توپيرونه به ي  له دغه نظره په ګوته کول، پېه تېاريخي، 

ژبنيو او ا القي مسايلو ک  ي  له زيات  څېړن  څخه کار ا يسېتی. 

 ه ي  د ادبي فنونو، ځيرکتيا او پوه  څخه بر منه وه. و کره کتن
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 جرجي زيدان:  -۱

م( کلونه دده د ژونېد زمانېه ده. )جرجېي زيېدان( پېه ۶٨۱۶-۶۳۶۱)

)بېرو ( ک  زېږېدلی په )مدرسه ثالثة اقمار( ک  يې  څېه زده کېړه 

وکړه، بيا په داس  حال ک  چ  کوچنی و په بېرو  ک  د ناکراريو او 

چ  سب  پرېېږدي او لېه پېالر سېره د  ،امله اړ شو مذهبي شخړو له

کورني  رڅ په پيداکولو ک  مرسته وکړي، له علم او ادب سېره يې  

زياته مينه درلوده، ډېر کتابونه ي  ولوستل، انګرېزي ژبه او ډېېر نېور 

م( کال په بېرو  ک  امريکايي پوهنتون ته ۶٨٨۶څه ي  زده کړل. پر )

او درمل جوړولو په بر ه ک  تر څېه  شامل شو او د روغتيايي علومو

زده کړې وروسته ي  بېرته هغه پرېښود، بيا مرېر تېه و وځېېد او د 

))الزمان(( د جريدې د   رولو چارې ي  پرغاړه وا يست ، بيا ي  پر 

)سوډان( باندې د انګرېزانو د حمل  پر مهال د مرريانو او سوډانيانو د 

 ژباړن په توګه دنده ترسره کړه.

م( کال بېرو  ته الړ او د  تيځ د علمي ټولن  د غېړي پېه ۶٨٨٢پر )

توګه وټاکل شو، بيا ي  انګلستان ته سفر وکړ او بېرته مرر تېه الړ او 

م( ۶٨۳۸هلته د تاليف، ژباړې او مجل  ليکلو پر کار بو ت شېو. پېر )

کال ي  د ))الهالل(( مجله راوايستله او ان د   ل  مړين  تېر مهالېه 

 ي  وچلوله.

ه د تاريخ، جغرافي ، ادبي او لغوي علومو او کيسو په باب کتابونېه هغ

وليکل، مشېهور يې  ))تېاريخ مرېر الحېديس((، ))تېاريخ التمېدن 
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االسالمي((، ))تراجم مشاهيرالشرق(( او ))تاريخ آداب اللغة العربية(( 

 دي.

ليکوالو څخه دی چ  ډېر  معا رو)جرجي زيدان( د عربي ژب  له هغو 

ړه پورې کتابونه ي  ليکلي، ))تاريخ آداب اللغة العربيېة(( مهم او په ز

اثر  ي  له ډېرو ادبي فوايدو څخه ډک دی او په )الهال( مجله ک  يې  

 علمي، دقي  او معتدل کره کتنيز ذوق ټولو ته څرګند دی.

  ابراهيم عبدالقادر المازني: -٢

)ابېراهيم م(کلونه ددې کره کتونکي د ژوند مهېال دی. ٨٢٩٢-٨١٢٩)

عبدالقادر المازني( د هغو کسانو له ډل  څخه چ  د عربي کره کتن  

وروستی بنسهيز غورځنګ دده د هلو ځلو زېږنده بلل کېېدی شېي، 

دې چارې ته ي  ځانګړی پام اړولی و او په دې هکله يې  ارزښېتناک 

 اثار پرې ايښي دي.

لرل،  دغه مرري اديب د انګرېزي ادب او فرهنګ په باب هم معلوما 

هم شاعر و او هم ي  کيس  ليکل . د کره کتن  له کتابونو څخه يې  

))الشعر وغاياته(( او ))بشاربن برد(( دي. د ليکنو ټولګ  ي  هم چې  

د ))حراد الهشيم(( او ))قبض الروح(( تر سېرليکونو النېدې   ېرې 

 شوې دي، د کره کتن  په اړه ډېر مواد لري.
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 عبا  محمود العقاد: -۱

م( کلونه د عبا  د ژوند کلونېه دي. ) عبېا  محمېود 2111-2161)

العقاد( په )اسوان( ک  زېږېدلی دی، تر دوديزو زده کړو وروسته مرر 

ته والړ او هلته ي  د ))االمة(( له ګوند سېره اړيکېي ټينېګ شېول، 

ورځ اڼو ته ي  ليکن  ورکول  او په ازادو مدرسو ک  د لوست ورکولو 

بيا چ  د ))الوفد(( له ګوند سره يوځای شېو )نهېه پر کار بو ت شو، 

م( کال د عربي ژب  د ټولن  د غړي پېه 2111)مياشت ( بندي شو. پر 

توګه وټاکل شو. هغه ډېر ګهور اثار ليکلي دي چ  له هغو څخېه يې  

 ځين  دادي:

))الدېوان((، دغه کتاب ي  ابراهيم عبدالقادر المازني سره په ګېډه -۶

 معا ېرودوه ټوکه دی او په هغه ک  ي  د ځينو  ليکلی دی. دا کتاب

 شاعرانو پر شعرونو کره کتنه کړې ده.

 ))شعراء مرر و بيئاتهم في الجيل الماضي((-۸

 ))ابن الرومي، حياته و شعره((-۹

 ))ابو نوا  الحسن بن هانئ((-۱

 ))هتلر في الميزان((-٢

 ))االمام علي کرم اهلل وجهه((-۱

 ))فاطمة الزهراء((-٢

 ))فاطميون((، ي  نور اثار دي.-٨
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م( کېال د )اسېتاد عبېا  ۶۳٢۱د بېرو  )دارالکتب اللبنېاني( پېر )

محمود العقاد( د اثارو بش ړه ټولګه په دوه ويشتو ټوکونو کې    ېره 

سترو ليکوالو، کره کتونکو او شاعرانو څخه  معا روکړه. عقاد چ  له 

دی، تر هغه چ  مړ کېده د نازيانو، فاشيستانو او ښکېالکګرو پر ضېد 

ي  مقاومت وکړ او په   لو اثارو ک  ي  د سمون الو )مرېلحينو( لېه 

هلو ځلو سره مرسته وکړه. البته کوم څه چ  د ده اثار ځانګړي کوي، 

غوښتلو ذوق دی. ان د ده پېه انېد  هغه دده د حقيقت پلهلو او ازادۍ

ن  د اروا ډېېر لېوړ و))ادب او هنر په   لېه د ازادۍ او ازادۍ  وښېو

 څرګندوی او بيانوونکی بلل کېږي.((

)عقاد( په کره کتنه ک  د شاعرانو او ليکوالېو د مهېال او چاپېريېال 

بيانولو ته په ځانګړې توګه پام اړوي. د ))شعراء مرېر وبيئېاتهم فېي 

لماضي(( په سريزه ک  کا ي: )) په هر ولس او هر پېېر کې  د الجيل ا

شعر او ادب د کره کتن  ل اره د چاپېريال پېژندلو ته ضرور  دی،  و 

دا ضرور  د مرر په هکله په تېره بيا کله چ  د هغه د تېېر تېوکم د 

شعر او ادب  بره په منځ ک  وي، ال زيا  دی.(( هغه په   له هم په 

 عرانو چاپېريال څېړلو ته ډېر زيا  پام کړی دی.دغه کتاب ک  د شا

په ))ابن الرومي، حياته و شعره(( کتاب ک  ي  پر بهرنېي چاپېريېال 

سربېره د شاعر باطني او اروايي احوالو ته هم پېام اړولېی دی. دغېه 

کتاب ي  له ځينو اړ ونو د انګرېزي کره کتونکي او ليکوال )هازليټ( 

په يادوي او داس  ښکاري چې  ددغېه بحس او کره کتنه سړي ته ور 

 کتاب په ليکلو ک  به ي  د هغه کړنالره په پام ک  نيول  وي.
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 محمد حسين هيکل بک: -٢

د  نومېوړی م( کال زېږېدلی دی.٨١١١)محمد حسين هيکل بک پر 

مرر اوسمهالی کره کتونکی، ليکوال، څېړونکی او ټولنيز منتقد دی، 

هغه سربېره پر دې چ  د نامتو جريدې ))السياسة(( ليکونکی و او په 

هغ  ک  ي  مهم  او په زړه پورې ليکن    رولې ، د ادبېي او کېره 

کتنيزو ليکنو ټولګه ي  هم د )فی اوقا  الفراغ( تر سېرليک النېدې 

نور اثار ي  دادي: )تېراجم مرېرية وغربيېة(، )ثېورة    ره شوې ده،

 االدب(، )ولدي(، )حياة محمد( او )في منازل الوحی(.

هيکل بک د مرري ادب د تجدد او تحول له مخکښانو څخه شمېرل 

کېږي، هغه په مرر ک  د فرانسوي ژب  او ادب او د فرانسوي اديبانو 

اره ډېر زيار وايسېت. دده او شاعرانو د اندونو او اسلوبونو د   رولو ل 

په اند د ټولو عربي ولسونو معارف او فرهنګ يو دی او ټول عرب بايد 

په ټولو عربي هېوادونو ک  د هغو د پرا تيا او پياوړتيا ل اره هل  ځل  

 وکړي.

 ،د هغه په نظر د عربي ادب بيا رغښت مهم کار دی او الر ي  هم داده

الفاظو له کارولو ډډه وکړي، ځکه  چ  ليکوال د زړو او متروکو ب  مانا

رښتينی اديب هغه نه دی چ  له زړو او مشکلو الفاظو سره بلېد وي، 

بلک  واقعي اديب هغه دی چ  وکوالی شي افکار او ماناوې د داس  

چ  د دغو ماناوو ښکال له الفاظو څخه هم  ،الفاظو په بڼه وړاندې کړي

  الفاظ ډېر سېاده احسا  او څرګنده شي. له دې امله هر څومره چ

 هغومره پر غو و ښه لګېږي او زړه ته نږدې کېږي. ،وي
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 احمد امين: -۸

م( کال مړ شوی. )احمد امېين( د مرېر لېه معا ېرو کېره ۶۳٢۹پر )

کتونکو او څېړونکو څخه دی. هغه سره له دې چې  د عربېي ادب او 

تاريخ په   رېدو ک  ي  کارنده ونډه وا يسېته، لېه اروپېايي ادب او 

ف  سېره يې  بلېدتيا لرلېه. د هغېه لېه مهمېو اثېارو څخېه د فلس

))فجراالسېېالم((، ))ضېېحی االسېېالم((، ))ظهراالسېېالم(( او ))يېېوم 

االسالم(( کتابونو لړۍ ده، چ  د اسالم د تاريخ، تمدن او فرهنګ پېه 

هکله ي  ليکلي او په هغو ک  ي  د تاريخي کره کتن  ا ول او قواعد 

. )عمراحمد عثماني( چ  د دغ  لېړۍ په ډېر ښکلي ډول کارولي دي

د احمېد امېين د دغېو  ،))فجراالسالم(( ي  په اردو ژبه ژبېاړلی دی

کتابونو په هکله وايي: ))پروفيسر احمد امين د   لو کتابونو په دغېه 

لړۍ ک  د اسالم تاريخ ليکلی دی، نه د مسلمانانو، تر کومه ځايه چ  

وړاندې نه دي ويل شېوي. زما فکر کار کوي دغه  برې مو  ته تر دې 

په دغه کتابونو ک  به تاس  ووينئ چ  اسالم ي  د يوه داس  بهانېد 

سمندر غوندې ښوولی، چ    ل  سرچين  ته نږدې بېخېي  ېاف، 

شفاف او س ېڅلی ښکاري.  و وروسته له يوې او بل   وا، لښېتي او 

ويال  پرې ګډې شوي او هغه ي  اغېزمن کړی دی. که په سطحي کتو 

وکتل شي، دغه بهرني عنا ر عيناً اسالم ښکاري،  و که لږ څه  ورته

ي  تل ته پام وشي، نو د دغو راغلېو لښېتيو او ويېالو اوبېه د ا ېلي 

سمندر له روانو اوبو څخه ګرد سره بېل  ښکاري. )عالمه احمد امين( 

د اسالم تاريخ په دغس  ژورليد څېړلېی دی او پېه دغېه ډول يې  د 

 ړاندې کړې ده.((تاريخ   له دغه لړۍ و
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کتن  د  )عالمه احمد امين( بل کتاب د ))النقد االدبي(( په نامه د کره

تاريخ او ا ولو په هکله ليکلی دی. ددغه کتاب د ليکني کار ي   پېر 

م( کال په قاهره ک  سرته رسولی دی او له هغه مهاله تراوسه ۶۳٢۸)

ه کې  د څو واره چا  شوی دی. د احمد امين دغه کتاب په کره کتن

هغه د کلونو کلونو تجرب  او د مرر په )فېواداالدول( پوهنتېون کې  

ددغ  موضوع د کلونو کلونو تدريس محرول دی. د )عالمېه احمېد 

امين( د ليکنو ټولګه هم د ))فيض الخاطر(( تر سرليک الندې په )اتو 

ټوکونو( ک    ره شوې، چ  د کره کتن  په هکله ګڼ  ليکن  په ک  

 شامل  دي.

 ډاکتر طه حسين: -۳

م( کلونه دده د ژوند زمانېه ده.  مرېری ليکېوال، کېره 2111-2121)

کتونکی، څېړونکی او اديب )طه حسين( چ  د مرر د )مغاغه( نومي 

ځای په يوه کلي ک  زېږېدلی دی. په کوچنيوالي کې  د سېترګو لېه 

نعمت څخه ب  بر   شو. هغه لومړی د ))االزهر(( په پوهنتېون کې  

کېړو  ترسره کړې، بيا ي  په ))الجامعة االهلية(( ک  لوړو زدهزده کړې 

ته دوام ورکړ او د عربي ادب په څېړنه ک  ي  د  تيځ وهانو او د نوي 

فرهنګ د مخکښانو د کړو کارونو زده کولو ته مخه کړه. بيا فرانسې  

 معا ېرته الړ، لرغوني ادبيا  او فلسفه ي  ولوستل او د فرانسې  د 

  پوهه ترالسه کړه. کله چ  مرر ته سېتون شېو پېه ادب په هکله ي

ة عم( کال ))الجام۶۳۸٢ة االهلية( ک  استاد شو. کله چ  پر )ع)الجام

المررية(( نوې پرانيستل شوه، د هغ  د ادبياتو د پوهنځي اسېتاد او 

مشر وټاکل شو. ډېرې ليکن  ي  مجلو ته ورکړې او د ))الوفېد(( پېه 
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ن    ېرې شېوې. بيېا د ))جامعېة ا بارونو ک  ي  هم سياسي ليک

االسکندرية(( مشر، ورپس  د پوهن  وزير او بيا د ))اللجنة الثقافيېة 

 للجامعا  العربية(( رئيس وټاکل شو.

ادبي او کره کتنيزې ليکن  ي  ډول ډول او بېخي ډېرې دي. له هغېو 

 څخه ي  ځين  دادي:

رېر لېه م( کېال د م۶۳۸٢)ذکری ابی العالء( پر دغه کتاب ي  پر )-۶

 کتورا ا يست  ده.وپخواني پوهنتون څخه د

)ابن  لدون و فلسفته االجتماعية( دغېه کتېاب يې  د )ډي لېټ -۸

کتېورا( ل ېاره د )پېاريس( د )سېاربون( وډګرۍ( ) په ادبياتو ک  د د

م( کال   ره ۶۳۸٢پوهنتون ته وړاندې کړی دی. )عربي ژباړه ي  پر )

 شوه(.

ب پر   رېدو ډېر ستر شور ماشور )في االدب الجاهلي( ددغه کتا-۹ 

جوړ شو. اديبانو او استادانو پر هغه نيوک  وکړې او ډېر ايرادونه يې  

پرې ونيول او وي  ويل؛ چ  هغه هڅه کړې ده چ  د جاهلي شېعر او 

ادب په نه منلو سره په حقيقت ک  د عربو له ټول ادب، تاريخ، ژبې ، 

په رد ک  يې  ليکنې  او  دودونو او وياړونو څخه انکار وکړي او د هغه

 کتابونه   اره کړل.

)ډاکتر زرين کوب( په   ل اثر )نقد ادبي( ک  وايي: ))که څه هم پېه 

دغه کتاب ک  د طه حسين راي  او عقايد له مبالغ   الي نه دي،  و 

کومه غوڅه لهجه، لطيف او ساده بيان چ  په هغه ک  شته، هغه تېه 

طه حسين ب  له شکه چ  پېه  ي  ډېر ارزښت ور په بر ه کړی دی او
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عربي نوې کره کتنه ک  تازه ساه پوکړې ده او نور کېره کتېونکي پېه 

 تېره نوي ځوانان تر ډېره د هغه تر احسان الندې دي.((

)حديس االربعاء( دغه کتاب ي  سړي ته دفرانسې  د نېامتو کېره -۱

کتونکي )سنټ بوو( اثر ) د دوشنب  ليکونه( ورپه زړه کېوي. لېه آره 

ه حسين( په کره کتنه ک  د فرانسوي کره کتونکو، پېه ځېانګړې )ط

توګه د )سنټ بوو(، )تين( او )برونتير( طريقو ته تمايل لري او د عربي 

ادب په کره کتنه ک  د هغو د طريقو او اسلوبونو پلوي کوي.  ېو لېه 

دې سره سره په کره کتنه ک  د هغه ډډه يوازې پر علم او عقل نه ده، 

عاطفه هم د هغه په کره کتنه ک    ل ځای لري او دغه  بلک  ذوق او

 ټکي د هغه د کره کتن  له ښېګڼو څخه شمېرل کېږي.

 )الوان(-٢

 )نقد و ا الح(-۱

 )مع المتنبی(-٢

پورتني څلور کتابونه هم د هغه د کره کتن  د ليکنو ټولګ  دي، چ  

 ډېرې کره کتنيزې ګه  لري.

 :محمد کرد علي -۶۱

کېال زېږېېدلی دی.  )محمېد کېرد علېي( د )دمشې (  (م۶٨٨۳)پر 

اوسېدونکی او د ادب او څېړن  د ډګر سېتر سېړی دی. د سېوري  د 

فرهنګ وزير شو. د ))المقتبس(( مجله ي  تاسيس کړه او د دمش  د 

فرهنګي چارو د رياست مشري ي  هم کړې ده. څو ځله ي  اروپا تېه 
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د تاريخ ليکلو کار ي  سفرونه وکړل. د ډېر ښه استعداد څښتن دی او 

په ښه توګه سرته رسولی دی. په ادبي کره کتنېه کې  يې  غالبېاً د 

پخوانيو اشخا و په هکله ليکن  کړي او په   له د زړه له کېومي )د 

پخواني ژوند د نوي کولو(( د غورځنګ پلوی دی. د )کرد( مهېم اثېار 

الغرب((،  دادي: ))رسائل البلغاء(( )د لرغونو متنونو ټولګه(، ))غرائب

))القېديم والجديېد((، )) طېط الشېېام(( )شې ږ ټوکېه(، ))االسېېالم 

 والحضارة العربية(()دوه ټوکه(.

 زکي مبارک: -۶۶

م( کېېال زېږېېېدلی دی. نومېېوړی د مرېېر ۶٨۳۶)زکېېي مبېېارک( پېېر )

اوسېدونکی او ښکلی او غوڅ اسلوب لېري. لېه شېور او ځېو ه ډک 

  ېل شخرېي او  غنايي شعر وايي، مډرن  ادبېي څېړنې  کېوي او

  لواک عقايد په ک  بيانوي. کله کله داسې  مخالفېت کېوي چې  

شخري او   لواک عقايد په ک  بيانوي. کله کله داس  مخالفت کوي 

او يا له استهزا ډک  ليکن  کوي چ  د ځينو د س کاوي، زړه بېداوي 

المل ګرځي، دښمني او ناوړه تفاهما  راپاروي. که په ليکنو ک  يې  

  ميميت وای، اثارو به ي  ډېر مينوال درلودل. يو څه ډېر

د )زکي مبارک( مهم اثېار: ))حېب ابېن ابېي ربيعېه((، ))البېدائع((، 

))مدامع العشاق((، ))اال الق عندالغزالي((، ))الموازنة بين العشراء((، 

))ذکريا  باريس((، ))النثر الفني في القېرن الرابېع(( )د ده د هغې  

کتورا ل اره ي  په فرانسوي ليکلې  او ود درسال  عربي ژباړه ده چ  
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م( کال چا  شېوې ده.( ))وحېی بغېداد(( او ۶۳۹۶په پاريس ک  پر )

 (.۱۹۳-۱۸٨: ۸٢))التروف االسالمي(( ي  نور اثار دي.(( )

د يادون  وړ ده چ  د عربي ژب  د ادبياتو په معا ره دوره ک  نور پېه 

ته ناشون  ده دا يېو سلګونو کره کتونکي شته، چ  د ټولو پېژندنه دل

 څو تنه د بېلګ  په توګه ياد شول.

 

 کره کتنه په دري کې: -۲

عربي ژبه او کره کتنه پر پښتو ژب  او کره کتن    ل   ېل تېاثيرا  

لري، زمو  يو زيا  شمېر ليکوالو د   لو ادبياتو په وده ک  د عربېي 

ادب ژب  له معنوي پانګ  څخه ډېره زياته ګهه ا يست  ده. په پښتو 

( شعري فورمونه له عربي ژب  راغلي دي. په پښتو ک  د ۶۱ک  نږدې )

بديع او بيان علم تطبيقي اړخ اکثره د عربي ژب  د بديع او بيان علم 

 څخه الهام ا لي.

زمو  يو زيا  شمېر شاعرانو او ليکوالو له عربي ژبې  څخېه هېم پېه 

ي. عربېي لي دړکالسيکه او هم په اوسنۍ دوره ک  ګڼ شمېر اثار ژبا

ژبه ال تراوسه زمو  د ديني نراب ا لي ژبه ده. د کره کتن  په بر ېه 

 ژباړل شوي دي. او ليکن  کتابونه ځين  ک  هم له عربي ژب  څخه

 فارسيد عربي ژب  ترڅنګ د فرهنګي شتمنيو له پلوه بله بډايه ژبه 

ژب  ګڼ شمېر اثار ټوکېېدلي  فارسيده. په افغانستان او ايران ک  په 

په دې اثارو ک  د کره کتن  اثار هم د پام وړ دي. په تېره بيا پېه  دي.

ايران ک  په دې بر ه ک  ډېر زيا  کار شوی دی. ايرانيانو نه يېوازې 



                      کره کتنه /نيمه پېړۍ يون

21221 
 

په   له د کره کتن  په بر ه ک  ګڼ شمېر اثېار ليکلېي دي، بلکې  

دنړۍ په نورو ژبو ک ، چ  په دې بر ه ک  کوم اثار ليکل شوي هغېه 

فارسي ژبه ژباړلي او چا  کړي دي.  و د ايران په انډول  ي  ډېر ژر په

په افغانستان ک  په معا ره دوره ک  دري کره کتن  ته ډېر کېار نېه 

 دی شو.

زمو  په هېواد ک  د دري ژب  کره کتنه په اوسني مفهېوم ډېېر او د 

تاريخ نه لري. ادبي کره کتنه په افغانستان ک  د دري ژب  د شېعر او 

م( کال وروسېته د مقېالو پېه ۶۳۹۶ل، ۶۹۶۱اړه ظاهراً تر )ادبي نثر په 

ليکلو سره تر څېړن  الندې نيول شوې ده. پر همدغه کال نامتو پېوه 

او اديب، )هاشم شاي ( د ))منتقد کيست و انتقاد کدامه(( تر سرليک 

الندې ليکن  د ))ايينه عرفان((   رون  د لومړي کال په څلورمه ګڼه 

لسېيزې تېرېېږي.  اتېهاوسه  دغه کال څخه ترک    ره کړه، چ  له 

وروسته ددې بر   مينه والو څېړونکو د ادبي کره کتن  په بش ړتيا 

 ک  ستره ونډه وا يسته.

ل( کال د )محمد حيدر ژوبېل( ليکنېه د ))امکېان نقېد در ۶۹۹۸پر )

(( تر سرليک الندې د همدغه کال د )ادب( د مجل  پېه یادبيا  در

ل( کال )پوهانېد محمېد نسېيم ۶۹۱۶. پر )لومړۍ ګڼه ک  چا  شوه

(، د)رنه ويلک( او )اوستن واردن( د ))ادبياتو نظري (( ینگهت سعيد

د کتاب ځين  بر  ، چ  په ادبي کېره کتنې  پېورې اړه لېري، لېه 

انګرېزي څخه وژباړل  او پر همدغه کال ي  د )ادب( مجل  په )پنځمو 

د ))بحثهېای در ل( کېال ۶۹۱۳او ش ږمو( ګڼو ک    رې کړې. پېر )

زمينه ادبيا (( تر سرليک الندې يو کتاب چ  )پوهانېد عبېدالقيوم 
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قويم( ليکلی دی، د کابېل پوهنتېون د ادبيېاتو او بشېري علومېو د 

پوهنځي له  وا د کابل پوهنتون په چاپخونه ک  چا  شو، چې  پېه 

ل( ۶۹٢۱هغه ک  د ادبي کره کتن  په هکله هم بحس شوی دی. پېر )

ليکنه چ  )لطيف ناظمي( ليکل  وه د ))نقد مطبوعاتی و کال يوه بله 

دشواريهای آن(( تر سرليک الندې د پښتون غږ مجل  پېه اوومېه او 

ل( کال د همدغه ليکوال يوه بلېه ۶۹٢٢اتمه ګڼه ک    ره شوه. پر )

ليکنه د ))چرا از نقد بترسيمه(( تر سرليک الندې د)آريانا( مجل  په 

و نقد  یل( کال د ))تيوريهای ادب۶۹٢٨) لومړۍ ګڼه ک  چا  شوه. پر

( په نامه کتاب، چ  )پوهاند محمدرحيم الهام( ژباړلی او تېاليف یادب

کړی دی، د ادبياتو پوهنځي له  وا د کابل پوهنتون په چاپخونه کې  

ل( کال يوه ليکنېه د ))نگرشېی بېر نقېد، رونېد ۶۹۱۶چا  شو. پر )

د )رهنورد زريېاب( لېه  افرين  ادبی و نقد ادبی(( تر سرليک الندې

 وا د )عرفان( مجل  په )اوومه( ګڼه ک    ره شېوه. بلېه ليکنېه د 

))وظيفه اموزشی نقد ادبی(( تر سرليک الندې د پوهاند عبېدالقيوم 

( ګڼه ک    ره شوه. بله ليکنه ۱-٢قويم له  وا د )عرفان( مجل  په )

ی( له  وا د ))درباره نقد ادبی(( تر سرليک الندې د )بيرنگ کوهدامن

په ))مجموعه لکچرهای اموزشی(( ک  چا  شوه. د )رهنورد زرياب( 

ل( کال د ۶۹۱۱ليکنه دويمه پال د ))حاشيه ها(( په کتاب ک  هم پر )

 افغانستان د ليکوالو د ټولن  له  وا چا  شوه.

پر پورته يادو شوو مقالو او کتابونو سربېره نورې ډېرې ليکن  هم پېه 

وروسته کلونېو کې  د هېېواد پېه مجلېو،  و په رادغه کلونو او تر هغ

ورځ اڼو او جريدو ک  د ادبي کره کتن  په هکله چا  شوي دي. دغه 
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راز په دې اړه سيمينارونه او د کيسېو او شېعر لوسېتلو او د هغېو د 

کتن  غونډې هم جوړې شوې دي. چ  د ځينو بهيرونه له راډيېو  کره

توګه د ادبي کېره کتنې   او ټلوېزيون څخه هم   اره شوي او په دې

 بهير ورځ تر بل  وده او پياوړتيا وموندله.

د دري ژب  د ادبي کره کتن  په هکله پر پورتنيو ادب وهانو سربېره يو 

شمېر نورو ادب وهانو لکه )پوهاند ډاکتر جاويد(، )پوهاند غالم سېرور 

 همايون(، )استاد وا ف با تري(، )پويا فاريابي(، )عبدالرازق رويين(،

)سرور انوري(، )نيالب رحيمي(، )پرتو نادري( او ځينو نورو هم د قدر 

 وړ کار کړی دی.

پياوړي استاد )پوهاند عبدالقيوم قويم( چ  له درېو لسيزو راپېه دې 

 وا ي  د کابل پوهنتون په ادبياتو پوهنځي ک  د دري ژب  او ادبياتو 

فنونېو او ادب په څانګه ک  د ادبي کره کتن ، ادبي نظريې  او ادبېي 

تاريخ در  ورکړی او ددې بر   له مخکښانو څخه شمېرل کېېږي، 

(( په نامه يو په زړه پېورې کتېاب ليکلېی دی، چې  یهم د ))نقد ادب

 (.۱۱۹-۱۱۶: ۸٢تراوسه پورې څو ځله چا  شوی دی. )

البته په ايران ک  په سلګونو کره کتونکو د فارسي کره کتنې  ل ېاره 

ژباړې له الرې او هم په   له د کره کتونکو د ډېر کار کړی دی. هم د 

اثارو له پلوه. )داکتر رضا براهني، شفيع کدکني، داکتر زرينکوب، رضا 

يوازې د ايران  نه، بلک  د سيم  په کچېه غېټ  (سيد حسيني او نور

 کره کتونکي ګڼل کېږي.
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 کره کتنه په اردو ژبه کې:  -۹

ډ ک  په سوونو مليونو وګړي اردو ژبه بله هغه ژبه ده چ  زمو  په ګاون

پرې ګړېږي او او  د نړۍ له ډېرو ګڼ ويونکو ژبو څخه ګڼل کېږي. که 

د کارون  ډېره او ده سابقه نه لري،  و  څه هم اردو ژبه د پخواني ادب

له کوم و ته چ  دا ژبه د رسنيو، حکومت، هنر او سياست ژبه شوې، 

 نو ډېر چهک پرمختګ ي  کړی دی. 

سيمو ک  د ولسواکۍ او تمدن چهکې  ودې د دې ژبې   د اردو ژبو په

پرا تيا او په تېره بيا د کره کتن  عامېدلو تېه الره اواره کېړه. دلتېه 

غواړو په اردو ژبه ک  د کره کتن  پر څرنګېوالي او څېومره والېي او 

 همدارنګه د لويو کره کتونکو په باب لنډه رڼا واچوو:

 د اردو کره کتن  لومړنۍ بېلګ : -يو

دا چ  په اردو ژبه ک  له )وجهي( څخه تر )حسر  موهاني( پورې هر 

ښه شاعر د کره کتن  يو ښه شعور هم لري،  و څنګه چ  پېه شېعر 

ک  )قافي (، )رديف( او د )وزن( قيد د  يال په بيان او پرلېه پسې  

څرګندونه ک  ستونزې پيدا کوي، له دې امله تر شعر ال پېه تېذکرو، 

ديباچو او داس  نورو ليکنو ک  د کره کتن  پانګه بياضونو، تقريظونو، 

له پيله په ډېره څرګنده توګه موجوده ده. ځکه نو مو  د اردو ژب  پېر 

لرغون  شعري پانګ  باندې د پوهېدلو او د هغې  د څېړلېو ل ېاره د 

لرغونو کره کتنيزو اندونو د راس ړلو په لهه د اردو شېاعرانو د تېذکرو 

 پاڼ  را اړوو.
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اردو ژبو شېاعرانو تېذکرې او د کېره کتنې  د  -دوه

 لومړني څرکونه:

د اردو ژب  د شاعرانو تذکرې د دې ژب  پخوانۍ او ارزښېتناکه ادبېي 

پانګه ده او په دې ژبه ک  د کره کتن  بنسټ د همدغو تذکرو  په مټ 

ايښودل شوی دی. په دغو تذکرو ک  چ  د کره کتن  بېلګ  ترالسه 

بنسهيزه کره کتنه ويل ستونزمنه  بره ده،  و کېږي، هغو ته سمه او 

 هغه د اردو کره کتن  لومړۍ کرښ   امخا بلل کېدی شي.

د هند پر نيمه وچه باندې تر انګرېزي واک دمخه، اردو ادب له عربېي 

او فارسي ادب څخه اغېزمن و او ددغو دوو ژبو ادب وهانو تر لفظ مانېا 

لو ل اره ي  معاني، بيېان، ته زيا  ارزښت ورکاوه. د شاعرۍ د کره کو

بديع، عرو  او قافي  ته مراجعه کولېه. د کېره کتنې  دغېه معيېار 

پخوانۍ اردو کره کتن  هم   ل کړ او ددغو پوهنو له مخ  ي  شعر او 

ادب څېړل کېده. لکه د فراحت، بالغت، تشېبيه، اسېتعارې، لفظېي 

و  نعت، معنوي  نعت، سالست، روانۍ،  و  لهجۍ،  و  ژبۍ او جاد

کالمۍ غوندې الفاظو او ا طالحاتو کارونه د کره کتن  پېه پخوانيېو 

  ياالتو ک  عامه شوه. 

د )مير( تذکره چ  وکتل شي د هغه د کره کتن  برېير  بېه ومنېل 

شي. هغه تر عام دود تېر شوی، ب  پرې رايه ورکوي او په کېره کتنېه 

کتنې   ک  مراعت نه کوي. په )نکا  الشعراء( ک  چ  د )مير( د کره

کوم  نظري  اوډل شوي دي، د هغو لنډون دادی: )) شاعري يوازې د 

ګل او بلبل بيان نه دی، له دې پرته نور ډېر شان هم بيانوي. د شاعر د 
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نويو اندونو په اړخ ک  د ژب  ښکال هم بايد په پام ک  ونيول شي او د 

اظو الفاظو په ټاکلو ک  ډېر احتيا  وشي. د بيان سوچه والی او د الفې

او محاورې سمون ته پاملرنه ډېره ضروري ده. د فرېاحت او بالغېت 

 ا ول هېڅ ډول نه ښايي چ  له پامه وغورځول شي.((

د )مير( په کره کتنه ک  چ  تر ټولو لويه ځانګړتيا تر سترګو کېېږي، 

هغه دده تر    برې دي. دده لهجه زياتره تونده او کره کتنه ي  لېه 

دې ستر شاعر هم دده له طنز او  ندا څخه طنزه ډکه وه. )حاتم( غون

 لرې نه و پات  شوی.

)مرحفي( په   لو تذکرو ک  سوچه او ساده ژبېه وکارولېه. هغېه د 

لفظونو تور نه غوړاوه، بلک  په څرګندو الفاظو به ي  رايه ورکولېه. د 

هغه کره کتنه يوازې تر سترو شاعرانو محدوده وه.  و رايه ي  کره او 

ه قضاو  ک  هغه تر )مير( وړاندې دی. هغېه لېه   لېو متوازنه وه، پ

حريفانو څخه غچ نه ا يست، بلک  د هغو پېر وينېاوو بېه يې  هېم 

نياومنه رايه ورکوله. )مرحفي( د )انشا( له شاعرۍ سره جوړ نه و،  و 

کله چ  د هغه پر وينا باندې د راي  ورکولو و ت راغی، نو له ديانتېه 

يا ي  وستايله او دا ي  هم وليکل چې  ي  کار وا يست او د هغه وړت

)انشا( په کم عمر ک  په درېو ژبو شعر وايه،  و ځانګړی پام يې  اردو 

ته اړولی و. د هغه مثنېوي ))وريجې  او شېيدې(( د روانې  ژبې  او 

فراحت ډېره ښه بېلګه ده. )مرحفي( له )بقا( سره دوستي درلېوده، 

ه ونه غوړوله. )مرحفي(  و هغه د )بقا( د شاعرۍ  پر نيمګړتياوو پرد

د   لو هممهالو په اړه سوچه او کره راي  ورکېړې دي. د )سېودا( د 

غلطيو او توارد يادونه ي  هم کړې ده،  و د هغه روانه طبع يې  هېم 
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ستايل  ده او هغه ي  د اردو قريدې ))لومړی انځېورګر(( بللېی دی. 

ځولي. د هغه په   لو تذکرو ک  ځوان شاعران هم له پامه نه دي غور

  لو شاګردانو د ښېګڼو او نيمګړتياوو په هکله هم بې  پېرې رايېه 

ورکوي. د   ل شاګرد )آت ( په هکله ي  وړاندوينه کړې چ : ))کېه 

عمر وفا ورسره وکړي، نو د   ل مهال له وتلو شاعرانو څخه به يو دی 

 وي.((  و د   ل بل شاګرد )رنګين( ب  علمي ي  منل  ده.

ېر  بل باشعوره او پوخ کره کتوکی دی. د هغېه يېوه )شيفته( د   ل پ

کارنامه دا هم ده چ  هغه په ))ګلشن ب   ار(( ک  د شاعرانو مستند 

کړي او د هغو د راتلونکي کره کتن   ېحاال  او غوره ويناوې راغونډ

ل اره ي  الر اواره کړې ده. )شيفته( ژور کره کتنيز نظر درلود، هغېه د 

قريدو ښ  بولي او د )سېودا( پېه هکلېه يې  )مير( غزل  د هغه تر 

ليکلي چ  د هغه  غزل تر قرېيدې او قرېيده تېر غېزل ښېه ده. د 

)مرحفي( د منتخبو اشعارو ښېګڼ  ي  ستايلي دي. )غالېب( هېم د 

)شيفته( د کره کتن  نظر مانه، په يوه فارسي شعر ک  )غالب( ويلېي 

شو، نو زه دي چ  که زما کوم شعر د )مرطفی  ان شيفته(  وښ نه 

هغه په   ل دېوان ک  نه پرېږدم. په دې ک  مبالغه شوې ده،  و چ  

څوک )ګلشن ب   ار( مطالعه کړي، د شيفته د کره کتن  برير  به 

 هرومرو ومني.

د اردو ژب  په شعر ک  د کره کتن  لومړنۍ بېلګه د )وجهي( په )قطب 

ړنی کره مشتري( مثنوي ک  ليدل کېږي او په تذکرو ليکونکو ک  لوم

 کتونکی )مير( بلل کېږي.
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لکه څنګه چ  )مير تقي مير( په شاعري کې  د اسېتاد درجې  تېه 

رسېدلی دی. دغس  په تذکره ليکنه ک  د لومړيتوب له امله لېومړی 

 کره کتونکی هم بلل کېږي. 

په هر ډول د څېړنو له مخ  د )مير تقي مير( تذکره ))نکا  الشعراء(( 

( تنېو اردو ۶۱۸ذکره بلل کېږي، په دې ک  د )تراوسه تر ټولو لومړنۍ ت

ژبو شاعرانو يادونه شوې ده. د )مولوي عبدالح ( د استدالل له مخ  

م( کال ليکېل شېوې ده. دغېه تېذکره )ډاکتېر ۶٢٢۸دغه تذکره پر )

م( کال په الهور ک  چا  کړه. هغه په   له ۶۳٨۱عباد  بريلوي( پر )

له   ل  سريزې يوځای  سريزه ک  ليکي چ  )مولوي عبدالح ( هغه

م( کال په جون ک  د اورنګ اباد )دکن( لېه )انجمېن ترقېي ۶۳۹٢د )

 اردو( څخه   ره کړه.

د )مير( او )حميدالدين( تر تذکرو يو کال وروسته د اردو ژبو شاعرانو 

)درېيمه تذکره( د )فتح علېي حسېين ګرديېزي( ))تېذکرة ريختېه 

ک  شوې ده، له هغو څخه  ( شاعرانو يادونه په۳٨ګويان(( ده. چ  د )

( تنو شاعرانو يادونه )مير( نه ده کړې. تېر دې وروسېته د اردو ۸٢د )

تذکرو شمېر ډېر شوی دی. )سيد وقار احمد رضوي( په   ل ))تاريخ 

نقد(( او )سليم ا تر( په ))اردو ادب ک  مخترر ترين تاريخ(( کې  د 

تېذکرې  څه دپاسه )پنځوسو( تذکرو نومونه ياد کړي دي،  ېو دغېه

تقريباً ټول  په فارسي ژبه دي. يوازې د )ميېرزا لطېف علېي( تېذکره 

 م( لومړۍ تذکره ده، چ  په اردو ليکل شوې ده.۶٨۱۶)ګلشن هند(( )

د کره کتنيزو رايو له پلوه تر )ميېر( وروسېته د )مرېحفي( )تېذکره 

هندی ګويان( د )مير حسېن( )تېذکره شېعرای اردو( او د )شېيفته( 
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م( کېال ۶٨۹٢ډېر ارزښت لري. د شيفته تذکره پېر ))ګلشن ب   ار( 

( ۱۱۱بش ړه شوې،  و وروسته   ره شوې ده. په دې تذکره کې  د )

تنو شاعرانو يادونه شوې ده. دا تذکره د )ګلشن ب   زان( په نامه پر 

 م( کال )غالم قطب الدين باطن( په اردو ژباړل  ده.۶٨۱٢)

ک  له بده مرغه مسلمانان م( کال د ازادۍ د جګړې په پايله ۶٨٢٢د )

ما  او انګرېزي ښکېالک واکمن شو. په دې اوښتون ک  نه دا چ  د 

مسلمانانو ځانونه، شته، عز  او ناموسېونه قربېاني شېول، بلکې  د 

انګرېزي ښکېالک په بري او شتون ک  د پخواني فرهنګ او اسېالمي 

تمدن مرګ هم تر سترګو شو. په دغه حال احوال کې  د نېورو هڅېو 

رڅنګ د ادب نامتو وګړو ادب ته هم پام واړاوه او پېه دې لهېه کې  ت

شول چ  په ادب ک  ژوندي پات  کېدونکي عنا ر پېه ګوتېه کېړي. 

دغه مهال د لويديځ نوې ادبي کره کتنه له پياوړي او ځواکمن روايت 

سره رامنځته شوې وه. دغه روايت د   ل طبيعت او معيار له مخ  نه 

وچ  د ادبي کره کتن ، بلک  د  تېيځ د ادبېي يوازې د هند د نيم  

کره کتن  له معيار او مزاج سره سر نه  وړ. ددغه نوي بهير تر اغېزو 

الندې د نوو اندونو يو شمېر ادبي کره کتونکي رامنځته شول چ  پېه 

هغو ک  څرګند نوم د ) واجه الطاف حسين حېالي( دی. )حېالي( د 

ونکی بلل کېږي او د هغه کتاب اردو کره کتن  لومړنی باقاعده کره کت

کتنې  لېومړنی معيېاري  )د شعر او شاعرۍ سريزه( د اردو ادبي کېره

 کتاب دی.



 نيمه پېړۍ يون/ کره کتنه

21211 
 

 د اردو ادب منځمهال پېر: -درې

م( کال پورې، يا ۶۳۹۱د )سرسيداحمد ان( تر غورځنګ وروسته تر )

د هند تر پرمختيا  وښي غورځنګ دمخه موده، له دې امله چ  پېه 

ب ک  کوم بنسهيز ادبي غورځنګ نه و رامنځتېه دغه موده ک  په اد

 شوی د اردو ادب منځمهالی پېر بلل کېږي. 

په دغه پېر ک  د ادب د نورو ا نافو په پرتله کره کتن  تېه ځېانګړې 

پاملرنه نه ده شوې،  و د )مولوي عبدالح (، )نيېاز فېتح پېوري( او 

او )ډاکتر عبدالرحمن بجنوري( د ليکنو پېه بڼېه کې  د موضېوعاتو 

اسلوبو تنوع احساسېږي. بيا )مولوي عبدالح ( لومړی محق  او بيېا 

کره کتونکی بلل کېږي. )عبېدالرحمن بجنېوري( د )محاسېن کېالم 

غالب( په کښلو سره د اروپا له نامتو شاعرانو سره د هغه پېه پرتلنې  

سره، د غالب د کالم ښېګڼ  جوت  کړې دي، په دې ډول د هغه دغه 

يا تقابل  کره کتن ( يوه څرګنېده بېلګېه ګڼېل  کتاب د ))د پرتليزې

کتنه له هره پلوه  کېدی شي. )نياز( د کره کتونکي په توګه عرري کره

اغېزمنه کړې ده. پر دوی سربېره د )مهدي االفېادې(، )وحيدالېدين 

سليم(، )عبداالسالم ندوي(، )کليم الدين احمد( او نورو نومونه هم د 

 يادون  وړ دي.

  وښی ادبي غورځنګ:پرمختيا  -څلور

هر نوی ادبي غورځنګ له   ل مهال څخه بېل د مترادم يېا منفېرد 

ادب د تخليقولو له امله پخوانی کره کتنيز معيېار ناکېافي ګڼېي او د 

ځان ل اره نوې کره کتن  رامنځته کولو ته اړ کېږي. پر دې بنسېټ د 
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 اردو د پرمختيا  وښو تخليقاتو د کره کولېو او لېه دې سېره سېره د

پخوانيو اسلوبونو او رواياتو د څېړلو او پلهلو ل اره چ  کومه نوې کره 

م( کال څخه رامنځته شوې، هغېه د   لېو ا ېولو او ۶۳۹۱کتنه له )

قوانينو له مخ  مارکسيستي )کمونيستي يا اشتراکي( کره کتنه ده. 

ددې کره کتن  بنسټ د )پريم چند( له وينا څخه کېښودل شېو. دده 

ليکن  زياتره تبليغي وې. )پريم چند( اعالن کړه چې : تر وينا دمخه 

))د اديب مو ه  وښي، د مجلس تودېدل او تفريح نه بلل کېږي. ادب 

په هېواد پالنه او سياست پس  تلونکی حقيقت نه دی، بلک  داسې  

حقيقت دی چ  ددې دواړو پېه مېخ کې  ډيېوه نيسېي او وړانېدې 

 درومي.((

او ډلو پر مهال نظرياتي مباحس او  د هر غورځنګ په پيل ک  د نظري 

شخړې هم رامنځته کېږي. له دې امله د کره کتونکو لومړنۍ ډله ډېر 

ارزښت لري. لکه چ  د دغه غورځنګ پېه مخکښېانو کې  )سېجاد 

ظهير(، )ډاکتر عبدالعليم(، )مجنون ګورک وري(، )احتشام حسين( او 

د نظرياتي  )ډاکتر ا تر حسين رای پوري( يادېږي. له دوی څخه ځينو

کره کتن  په ترڅ ک  ډېر څه وليکل. وروسته )سردارعلي جعفېري(، 

)ممتاز حسين(، )عزيزاحمد(، )باري( او نور هېم لېه دې ډلې  سېره 

يوځای شول او د ډيالکهيکي ماټرياليزم په رڼا ک  ي  د ادب او ټولن  

د اړيکو د جاج ا يستلو په ترڅ کې  د هنېر او هنرمنېد حيثيېت او 

که. د اردو کره کتن  په تاريخ ک  دغه پېر ځکېه ارزښېت اهميت وټا

لري چ  يوازې مارکيسيتي کره کتن  د يوه بنسهيز ښېوونځي بڼېه 
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غوره کړه او له دې پرته د کره کتنې  نېورې ټېول  نظريې  يېوازې د 

 انفرادي تمايالتو حيثيت لري.

د پرمختيا  وښي غورځنګ په پيل ک  د بنسه الن  په ځو  ک  لېه 

سره د بېلتون تمايل، په څرګنده ښکارېده او لېه )ميېر( څخېه پخوا 

نيول  تر )غالب( پورې ځين  ښه شاعران يوازې په دې ګناه چ  پېه 

طبقاتي جګړو ک  ي  په هېڅ ډول بر ه نه ده ا يست ، ټول له پامه 

 ولوېدل.

د پاکستان د رامنځته کېدو پر مهال د )سيدعابد علي عابد(، )موالنا 

حمد( او تر دوی وروسته د )نياز فتح پوري( کره کتنه په  الح الدين ا

ادب ک  د ښکال پېژندن  پر ارزښتونو او د امريکېايي کېره کتېونکي 

)جويل س ينګارن( پر تاثراتي کره کتنه منحرره وه،  و د اردو ژبې  

په مشرو او معا رو کره کتونکو ک  زيېاتره هغېه ښېاغلي دي چې  

ه د کره کتن  لېه کېوم مسېلک مشکله ده څوک ي  په ځانګړې توګ

سره وتېړي. لکېه ) ليفېه عبېدالحکيم(، )ډاکتېر تېاثير(، )حميېد 

احمد ان(، )ډاکتر سيد عبداهلل(، )ډاکتر محمداحسن فاروقي(، )وقار 

کتونکي لکه: )ډاکتر  عظيم(، )ممتاز شيرين(. تر دوی وروسته نور کره

(، ابوالخير کشفي(، )سېحر انرېاري(، )ډاکتېر  واجېه محمېدذکريا

)جيالني کامران(، )انيس ناګي(، )جميل جالبي(، )ډاکتر وزيېر اغېا(، 

)فتح محمد ملک(، )ډاکتر سهيل احمد(، )احمد همېداني(، )ډاکتېر 

طاهر تونسوي(، )شېرزاد منظر(، )انواراحمد(، )نجيب جمال( او داس  

نور ډېر د يادون  وړ نومونه دي. د کره کتنې  پېه اړخ کې  د )اقبېال 
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)غالب پېژنېدن ( مېاهرين هېم شېته،  ېو د ليکنې  د  پېژندن ( او

 او دوالي له امله د هغو له يادولو ډډه کېږي.

په اردو ژبه ک  د کره کتن  او څېړن  په هکله لږ کار کېږي،  و څېه 

، چ  دا لويه  بېره ده. يچ  کېږي د معيار او ارزښت له پلوه بش ړ د

د مطېالع  د هس  هم د کره کتن  ل اره د ځانګړي ذهنېي روزنې ، 

-۸٢:۱۱٢پرا تيا او زيار اړتيا ده چ  دا د هر چا په و  ک  نه ده.(( )

۱٨۸ .) 

  



 نيمه پېړۍ يون/ کره کتنه

21212 
 

 

 د درېيم څپرکي لنډيز

 

په لويديځ ک  په منځنيو پېړيو ک  علېم و ادب اکثېره د کليسېا تېر 

انحرار الندې و، نو ځکه پردې مهال په شعر و ادب او په تېره بيا پېه 

پرمختګ ونه شو. دې پړاو ان تر رنسانس کره کتن  ک  د پاملرن  وړ 

 مهاله دوام وکړ.

د رنسانس په دوره ک  چ  اروپا په علمي ډګر ک  نوې برياوې ترالسه 

 کول ، )کرتيکو ( نومونه په   ل  پخوانۍ مانا وکارېدله.

م( کال يو ايهالوي عالم )پولي زانيو( د کره کتنې  پېه بېاب ۶۱۳۸پر )

الو( د )کريتېک( او )کرتسېيزم( څرګندون  وکړې. وروسېته )بشېرپ

نومون  په ځانګړي ډول د لرغونو متونو د سمون او کره کولو په مانېا 

 وکارول .

وروسته بيا )کانت(، )شېلنګ(، )جېاکوبي( او )هيګېل( دا ا ېطالح 

 وکاروله.

په نولسم  پېړۍ ک  )الو  ريل( پر دې نومون  ال  پورې کړ او تېر 

 طالح د کېره کتنې  پېه مفهېوم دې وروسته نورو ګڼو ليکوالو دا ا

کتن  ته زياته  وکاروله. تر دې وروسته )شيګل او اګالم مولر( ادبي کره

 پاملرنه وکړه.
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د رنسانس په دوره ک  )بشرپالو( د لغوي او متني کره کتنې  بنسېټ 

 کېښود.

په انګلستان ک  په )بوالو( پس  )الکسېاندرپو ( او پېه المېان کې  

پس  وغځوله. )ګوتشد( په دې نظر و چ  )ګوتشد( د کره کتن  لړۍ 

په شعر او ننداره ک  بايد له نامعقولو او ناباوره شيانو څخه ځان لېرې 

 کړو او حقيقت ته بايد مخه کړو.

د فرانس  انقالب ته په ورڅېرمه و ت ک  د اروپا د پوهانو نظريا  په 

 کره کتنه ک  د نويو افکارو د ټوکېدو سبب شول. د )تامس هابز، جان

الک او کندياک( د نظرياتو پر بنسټ زياتره پېر حېس او تجربې  ډډه 

ولګول شوه. د )اليب نيتس او دکار ( د نظرياتو له مخ  عقل ته ډېره 

پاملرنه وشوه او د ايهالوي کره کتونکي )ويکو( له ليدلوري بيا د ښکال 

 پوهن  قضاو  ته ډېر ارزښت ورکړ شو.

کتنېه غښېتل  کېړه. )ژان ژاک په المان ک  د )کانت( نظرياتو کېره 

مېانتيزم وروسو( پر ذوق ډډه ولګوله. ددې وضع  په پايلېه کې  د )ر

ښوونځی( رامنځته شو. رومانتيزم د معمول تروير پر  الف نه ګېل و 

نه پتنګ او نه شاعرانه منظرې سره ارتبا  لري او نه تشېو  يېالونو 

وري او نړۍ سره. دا داس  يو ښوونځی دی، چ  د ژوند واقعيتونو ته ګ

 ليد ي  پر ټاکل  فلسف  او رښتيني تعبير او تفسير والړ دی.

د )فرويد( د نظرياتو له امله  بره )سور رياليزم( ته ورسېدله. په )سور 

رياليزم( پس  په اروپا ک  نور ښوونځي لکه )ګرستانياليزم، ريېاليزم، 

  بهيرونېه کتن دادايزم، ناتورياليزم( او ګڼ نور ادبي جريانونه او د کره

 راوټوکېدل او ان تر شلم  پېړۍ ي  دوام وکړ.
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په شلم  پېړۍ ک  کره کتن  بېالبېل اړ ونه پيداکړل. ددې پېېړۍ د 

کره کتن  يوه ځانګړنه د هغې  تطبيقېي اړخ دی. ددې کېار علېت د 

روابطو پرا والی، ژباړې، د رسنيو او نورو تبليغي ذريعو زياتوالی دی. 

ه ځانګړنه د فلسف  او ټېولنيزو ښېوونځيو ددې پېړۍ د کره کتن  بل

 اغېز دی.

په شلمه پېړۍ ک  په انګلستان، فرانسې ، المېان، امريکېا او نېورې 

کتنې   لويديځ  نړۍ ک  ګڼ شمېر کره کتونکي راوټوکېدل او په کره

 ک  نوي نظريا  رامنځته شول.

په عربي نړۍ ک ، احمد فېار  الشېدياق، شېيخ ابېراهيم يېازجي، 

تاني، جرجي زيدان،ابراهيم عبدالقادر المازني، عبېا  سليمان البس

محمود العقاد، محمدحسين هيکل، احمدامين، ډاکتر طېه حسېين، 

محمدکرد علي، ذکي مبارک او نورو ډېر کره کتنيز اثېار وليکېل. پېه 

ايران ک  ډاکتر رضا براهنی، شفيع کدکني، داکتېر زرينکېوب، رضېا 

کي دي. په اردو ادب ک  هم سيدحسيني او نور د ايران غټ کره کتون

مرېطفی )کره کتن  ته ډېر کار کړی دی. )مير تقي مير(، )مرحفي(، 

 ان شيفته(، )مهدي االفادي(، )وحيد الدين سېليم(، )عبدالسېالم 

ندوي(، )کليم الدين احمد( او ځين  نور د اردو ژب  مهم کره کتونکي 

 ګڼل کېږي.
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 د درېيم څپرکي پوښتنې او سپارښتنې

 

 فرانسه ک  د معا رې کره کتن  مخکښان څوک ديه په-۶

الماني کره کتونکي څوک وو او نظريېا   ک  په معا ره کره کتن -۸

 ي  څه ووه

 په امريکا ک  معا ره کره کتنه څنګه رامنځته شوهه-۹

 هتشريح کړئد معا رې او پخوانۍ کره کتن  ترمنځ اړيکي -۱

کتونکېو  ايهاليا د کرهپه شلمه پېړۍ ک  د انګلستان، هس اني  او -٢

 هنومونه وا لئ

 د عربي ژب  ادبيا  او کره کتنه پر پښتو ادبياتو څه اغېز لريه-۱

 د ايران نوميالي کره کتونکي څوک ديه-٢

 په افغانستان ک  د دري ژب  نوميالي کره کتونکي څوک ديه-٨

 په اردو ژبه ک  د معا رې کره کتن  څرک چېرته ليدالی شوه-۳

 ژب  معا ر کره کتونکي څوک ديهد اردو -۶۱
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 سپارښتنې

 

  محرلين دې د عربي ژبې  د معا ېرې دورې يېو يېو کېره

 کتونکی وپېژني.

 کېره  -محرلين دې له ګاونډيو ژبو سره زمو  د ژبې   ادبېي

 کتنيز اړيکي د   لو علمي سيمينارونو له الرې تشريح کړي.
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 څلورم څپرکى

 کره کتنيز او اديب ښوونځي

کتن  په بېالبېلو چا  شويو اثارو ک  د کره کتن  جريانونه او د  د کره

ادبياتو بېالبېل ښوونځي اکثره د ادبياتو د ښوونځيو تر چتېر النېدې 

څېړل شوي دي. کله چ  يو ادبي ښوونځی رامنځتېه شېوی او يېوه 

مشخره محتوايي او شکلي بڼه ي  غوره کړې ده، نو بيا ادب وهانو يېا 

ثار چ  ددې ښوونځي ساح  ته دا لېږي، د همغه کره کتونکو همغه ا

ښوونځي د ځانګړنو په رڼا ک  مطالعه کړي، شېنلي او څېړلېي دي. د 

يوه ادبي ښوونځي د پولو او ځانګړتياوو تشخيص هم د ادب وهېانو او 

کره کتونکو له  وا په ګوته کېږي. نو که مو  غېواړو د کېره کتنې  د 

ده چې  د ادبيېاتو بېالبېېل ښوونځيو په باب رڼېا واچېوو، ضېروري 

ښوونځي هم وپېژنو، د همدغو ښوونځيو پېژندنه په حقيقېت کې  د 

کره کتن  د ښوونځيو بڼه اسانوي. په ځينو څېړنيزو اثارو ک  د کېره 

ښوونځي او د کره کتن  ډولونه تېر يېوه چتېر ، ادبي کتن  ښوونځي

د  .ډولونهالندې څېړل شوي دي، په تېره بيا د کره کتن  ښوونځي او 

کره کتن  د ښوونځي او د هغه د يو ډول ترمنځ يو څه توپير پېه کېار 

دی. په يوه کره کتنيز ښوونځي ک  کېدی شېي، د کېره کتنې  څېو 

ددې  کې  ډولونه مطرح شي،  و په پښتو او دري ک  اکثره کتېابونو

 باب توپيرونو ته ډېره پاملرنه نه ده کړې. هموضوعګانو پ
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دلته لومړی غواړو کره کتنيزو ښوونځيو ته لنډه نغوتېه وکېړو او بيېا 

 ادبي ښوونځينو ته الړ شو. 

 

 کره کتنيز ښوونځي:   -۶

لکه څنګه چ  د مخه مو يادونه وکړه، يو شمېر ادب وهانو د کره کتن  

ډولونه، ښوونځي او ادبي ښوونځي د ځينو ګډو  رو ياتو له امله يو 

، دوی تاريخي کره کتنه چ  پر يوه ادبي اثر او د له بله نه دي جال کړي

هغه پر پنځوونکي باندې د تاريخي حاالتو او حوادثو د اغېېز څېړنېه 

کوي، هم د کره کتن  يو ډول ګڼلی او هم يوه کره کتنيېز ښېوونځی. 

)پارنا ( ښوونځی چ  په فرانسه ک  رامنځته شوی و، )هنر د هنېر 

ښکالييزې کره کتن  بيان توجيېه ل اره( نظريه ي  وړاندې کړې او د 

کوي، هم يو کره کتنيز ښوونځی ګڼل شوی او هم د کېره کتنې  يېو 

ډول. ددې تر څنګ ارواپوهنيزه کره کتنه چ  د )فرويد( د نظرياتو پر 

بنسټ رامنځته شوې او د انسان دورني او پټ ضمير له پلوه يو ادبېي 

شېوی دی.   څېرې، هم يو ښوونځی او هم د کره کتن  يېو ډول ګڼېل 

مارکسستي کره کتنه هم يو ډول ښوونځی بلېل شېوی دی، پېه دې 

ښوونځي يا د کره کتن  په ډول ک  داستان اوټېول  اړيکېي څېېړل 

کېږي، په دې کره کتنيز ډول ک  تخلي  د اقترادي اړيکېو او مېادي 

 حقيقتونو تابع ګڼل کېږي، دوی )ادب د ادب( نظريه هم راولي. 

د کره کتنې  يېو ډول يېو غورځنېګ او يېو  رومانتيکه کره کتنه هم

ښوونځی ګڼل شوی دی. ددې ښوونځي اسا  پر مسېر  حسېن او 
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جذباتو اېښودل شوی دی او په يوه ادبېي اثېر کې  هېم موضېوعا  

څېړلي. ځينو تحليلي نقد هم د نقد يو ډول او يو جال ښوونځی ګڼلی 

 او ځينو نورو ي  مخالفت کړی دی.

مدې ډول ده، چا يو ښوونځی او چا د کره استقرايي کره کتنه هم په ه

کتن  يو ډول ګڼلی دی. دا نقد د ادبي اثر تعريف او غندن  ته اړتيا نه 

لري، استقرايي نقد د ساينسي څېړنو په ادبي اثېر کتنېه او مطالعېه 

کوي. دا ښوونځی يا د کره کتن  ډول ادبي قوانين په   له په ادبېي 

ري مظاهرو په څېر ارتقېالي عمېل اثارو ک  لهولي او ادبيا  هم د فط

سره تړلي بولي. دې ته ورته نظريا  د کره کتن  په نورو ډولونو کې  

هم شته چ  چا د کره کتن  ښوونځي او چا د کره کتن  ډولونه بللي. 

تفريلي بحس به په ش ږم څ رکي ک  وشي  ېو او  دلتېه پېر دې 

 لنډې يادون  بسنه کوو. 

 

 اديب ښوونځي: -۲

ې ادب وهانو په نېړۍ کې  ګېڼ شېمېر ادبېي ښېوونځي تر اوسه پور

راپېژندلي دي، چ  د ټولو س ړل، شنل او معرفي کول دلته ممکن نه 

دي  و، مو  غواړو دلته دا ادبي ښوونځي په درېو ډلبنديو ک  وڅېړو 

 او لنډه رڼا پرې واچوو.
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 لويديز اديب ښوونځي: -الف

ب وهېانو د کېره په لويديځ ک  ګڼ شمېر ادبي ښوونځي چ  ځينو اد

کتن  ښوونځي هم ګڼلي دي، رامنځته شوي دي. مېو  دلتېه غېواړو 

 ددې ښوونځيو له جمل  څخه ډېر مهم ي  په لنډيز سره معرفي کړو.

  کالسيزم: -۶

د کالسيزم ترکيبي کلمه چ  له ))کال (( يا ))کالسيک(( کلمو څخه 

ي  پېه د ))يزم(( روستاړي )الحق ( په مرسته جوړه شوې، لغوي مانا 

فرهنګونو ک  پخوانی يا لرغونی، اولنی، تاريخي، هغه څېه چې  پېه 

لرغونو او پخوانيو زمانو پورې اړه لري، راغل  ده او په ادبي ا ېطالح 

هغه هنري ادبي ښوونځی )مکتب( دی چ  د اروپا د هنر او ادبياتو په 

ډګر ک  ي  لږو ډېر درې پېړۍ ) له پنځه لسم  نه تر اتلسم  ميالدي 

ې( رواج درلود. ښکال ييز ا ول او الرې ي  د لرغوني يونان او روم پور

له هنر او ادبياتو څخه ا يست  دي. ځينو په ادبي څېړنېو کې  ددې 

 و په زياترو  ګڼلی ادبي مکتب د پيدايښت لومړنی ټاټوبی انګلستان،

، چ  له هغه ځايه المان او د اروپېا نېورو هد ېک  فرانسه ښودل شو

  ور شوی دی.هېوادونو ته  

 ا ول او ځانګړن :

د لرغونو تقليد: ددې ادبي ښوونځي پلويانو تل دا هڅه کړې چ   -۶

د لرغون  زمان  د ادبياتو او ادب وهانو ادبي نظريا  مطالعه کړي او 

   ل اثار د هغوی په تقليد وليکي.
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هر پلوی مجبور و، چ   ښوونځيد طبيعت تقليد يا پېښ : ددې  -۸

 قاعدې مخک  د طبيعت تقليد وکړي. تر هر قانون او

د عقل ا الت: ددې ښوونځي پلويان )عقل( په وينا او کړنه ک  د  -۹

 انسان الرښود ګڼي او د عقالني ا ولو پلوي دوی ته ډېره مهمه ده.

په ټولو اثارو ک  دې  ښوونځيلنډون او څرګندتيا: ددې ادبي  -۱

 ا ل ته پاملرنه شوې ده.

وحدتونو )د زمان ، مکان او د موضوع يووالي( د دريو يووالی:  -٢

 قانون ته پاملرنه ده.

په ادبي اثارو ک  ديني او ا القي مسايلو ته ډېره پاملرنه  ا القي: -۱

 شوې ده.

 يالي او فوق العاده نه دي، بلک  طبيعي او د لوړو  :کرکهرونه-٢

 ا القو په لرلو سره هر چاته د منلو وړ دي.

  وښوي ساده ګي او رواني-٨

 د اثر په ټولو بر و ک  تناسب او هماهنګي مراعاتوي.-۳

 فراحت او بالغت ته زياته پاملرنه کوي.-۶۱

د کالسيزم نوميالی استازي: په فرانسه ک  )راسين(، )بوالو(، 

)پاسکال(، )الفونتين(... په انګلستان ک : )جان ميلتون(، )درايدن( 

 دي. او په ايهاليا ک : )الفيری( او )ګلدوني(
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 رومانتيزم: -۲

رومانتيزم د )رومان( له کلم  څخه ا يستل شوی، چ  لغوي مانا ي  

 يالي، افسانوي او عشقي ده او په ادبي ا طالح د يو ادبېي مکتېب 

چ  د اتلسم  ميالدي پېړۍ په پای ک  د کالسېيک ادبېي  ،نوم دی

پېېړۍ  مېه(۶۳)مکتب د مخالفت له امله په اروپا ک  رامنځته شو. په 

  د نړۍ په ډېرو هېوادونو ک    ور او د ادب او هنېر پېه بېالبېلېو ک

څانګو، په ځانګړې توګه انځور ګرۍ )نقاشۍ( کې  يې  ډېېره وده او 

 پرمختيا وموندله.

 ځانګړن :

 د  يال او فکر ازادي او ب  پروايي. -۶

 لوړ تخيل او الو .-۸

 د ښکال او جمال ستاينه.-۹

 پرا تيا.د لغتونو او ژبنيو تعبيرونو -۱

له ادبي قيد و بند نه ځان  ال ول، ددې مکتب يوه پياوړي الروي -٢

)ويکتور هوګو( به ويل: ))رومانتسيزم يان  د شرايطو له ب  ځايه 

 قيدونو څخه د ادبياتو ازادي.((

ددې ادبي مکتب نوميالي استازي: په فرانسه ک : )ويکتورهوګو(، 

)شاتوبريان(، )د والمارتين(، په انګلستان ک : )ويليام شکس ير(، 

)والترسکاټ او شلي(، په روسيه ک : )ميخايل لرمانتوف(، )الکساندر 
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پوشکين(، په ايهاليا ک : )الکساندر مانزوني( او په مجارستان ک : 

 دي. )شاندر پتوفی(

 رياليزم: -۹

دا ادبي ښوونځی تر رومانتسيزم وروسته په فرانسه ک  رامنځته شو. 

دغلته ي  لېومړنی بنسېهګر )بېالزاک( ګڼېل شېوی دی. دې ادبېي 

د نولسم  پېړۍ تر لومړۍ نيمايي وروسته رواج ومونېد او د  ښوونځي

اروپا د  لکو پاملرنه ي  له  يالي او رومانتيکو افکارو څخېه د ژونېد 

 قعيتونو ته واړوله.وا

ددې ادبي ښوونځي پلويانو د ژوند د ورځنيو مسايلو او پېښو په هکله 

بدرنګ( په   لېو که ناوړه او  ، برې کول  او واقعيتونه به )ښکلي وو

 ادبي اثارو ک  بيانول.

 ځانګړن :

په دې ادبي ښوونځي ک  د ژوند، چاپېريال، موجېودا  او ټېولنيز -۶

 بيان شوي دي. مسايل څنګه چ  دي، هس 

د ادبي کيسو موضوعا  هغه عينېي مسېايل دي، چې  د ټېولن  -۸

زياتره  لک ورسره مخېامخ دي، لکېه: لېو ه، بېدمرغي، رنځېوري، 

دوستي، دښمني، کرکه او کينه، زياتره د  لکېو روحېي او جسېمي 

 غوښتن  او اړتياوې.
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د کيسو اتالن  د ټولن  له هرې طبق  څخه غوره کېېږي، کړنې ، -۹

او عادا  ي  بايد واقعي او عيني وي، نه دا چ   يېالي او لېه  ا الق

 واقعيت څخه لرې.

په ادبي اثارو ک  د پېښو د ټولو جزئياتو او اړ ونو ژورې او دقيق  -۱

 را يستن  ته ډېره پاملرنه.

د واقعيتونو د درک ل اره ډېر غور، دقت، ځيرکتيا، څېړنه او پلهنه، -٢

 ډېره ضروري وه. د ادبي اثارو د ليکوال ل اره

ښکال او د واقعيتونو بيېانول ددې ادبېي  ،لنډه دا چ : رښتيا، اسانتيا

 ښوونځي غوره ځانګړن  دي.

استازي: په فرانسه ک : )بالزاک(، )استاندال(، )مېادام بېواری(، پېه 

انګلستان ک : )چارليزديکنس(، )ويليام ثېاکري(، پېه روسېيه کې : 

م ګېورکي(، پېه المېان کې : سکی(، )ماکسيف)تولستوی(، )داستا يو

)دهمل( او )هولتز( په امريکا کې : )ارنسېت همينګېوی( او )ويليېام 

 فاکنر(.

 ناتوراليزم )نچرليزم(: -۴

ناتوراليزم کلمه له ادبي پلوه په ادبياتو ک  د طبيعت دقي  تقليد او د 

ډېرې زيات  ستاين  په مانا ده او په ا طالح ک  د يو ادبي ښېوونځي 

په ادبياتو ک  د علمي او تجربه يي طريقې  پېر کېارولو نوم دی، چ  

 باندې باور لري.
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دا ادبي مکتب د نولسم  پېړۍ په پای ک  په فرانسه ک  رامنځتېه او 

د شلم  پېړۍ تر لومړيو پورې ي  ډېره وده او پرمختيېا وکېړه، ډېېر 

 پلويان ي  پيداکړل.

ا شېاعر د ددې ښوونځي پلويانو باور درلود: څرنګه چ  هر ليکوال يې

او د   ل وراثت د     ل چاپېريال او طبيعي شرايطو، لکه: نژاد، روزن

عواملو تر اغېز الندې وي، جسمي او روحي ځانګړن  ي  پر اثارو هېم 

اغېزه کوي، لکه څنګه چ  علمي مسايل څېړل کېېږي، د دوی اثېار 

دې هم دغه ډول تر څېړن  او کره کتن   الندې ونيول شي. دوی پېه 

ک  وو چ  د ادبياتو ل اره هم لکه د نورو علومو پېه څېېر د دې هڅه 

 سنج  معيارونه پيداکړي.

 ځانګړن :

دا چ  ليکوال يا شاعر د   لو تجربو او ازماېښتونو بيانوونکی دی، -۶

بايد په ليکنه يا شعر ک  د   ل تخيل او هيجاناتو له د الت څخه 

 ځان وژغوري. 

 القي مسايل نه راوړي.په شعر او ادب ک  دې ديني او ا  -۸

د ادبي اثارو په تخلي  او پنځونه ک  دې د  لکو د محاورې ژبه -۹

وکاروي، چ  ليکوال او شاعر د واقعيتونو په بيانولو ک  ټينګ پات  

 شي، څه کمی او زياتی دې په ک  ونه کړي.

پر جبر باندې د باور لرلو او د  لکو ذا  ته په کتو، ددې مکتب -۱

انو باطن ته ګوري او په هغه ک  چ  څه ناولتياوې او پلويان د انسان

 فسادونه ګوري، هماغه د   ل قضاو  بنسټ او اسا  ګرځوي.



 نيمه پېړۍ يون/ کره کتنه

21212 
 

په دې ادبي ښوونځي ک  د وراثت مساله ډېره ارزښت لري او د -٢

دوی په نظر د اديبانو او هنرمندانو روح او فکر د جسماني او طبيعي 

 عواملو تر اغېز الندې راځي.

استازي: په فرانسه ک : )اميل زوال(، )ګي دومو پاسان(، په نوميالي 

په المان ک   ،په انګلستان ک : )جوج مورو( ،امريکا ک : )جک لندن(

 )کرتزر( او )هولتس( او په هالنډ ک  )مارسل امانتس( دي.

 سمبوليزم: -۵

د )سمبول( لغوي مانا )نښه( يا )عالمه( ده. سمبوليزم په ا طالح ک  

(م  پېړۍ په پای ک  د )رياليزم( ۶۳وونځی دی، چ  د )هغه ادبي ښ

)ناتوراليزم( او )پارنا ( ادبي مکتبونو پر  الف، په فرانسه ک  د 

نوميالي شاعر ) شارل بودلر( په مشرۍ منځته راغی. دوی اعالن وکړ 

چ  په شعر ک  هېڅ ډول قيد او بند نه مني. شعر بايد د وزن او 

ساده، روان، ښکلی او اهنګوال وي،  و قافي  له قيد څخه ازاد وي؛ 

دا الزمه نه ده چ  د ټولن  د ټولو طبقو ل اره دې وړاندې شي. دوی 

په شعر ک  عجيبه نا اشنا مسايل مطرح کول، له ژوند او ټولن  څخه 

ي  لرې کاوه، داس  څه به ي  په رمز او اشارو وايه چ  عام  لک 

 پرې نه پوهېدل.

 ځانګړن :

ام او په څرګند ډول د مسايلو له بيانولو سره په شعر ک  ابه-۶

 مخالفت.

 د ژوند په هکله بدبيني او ناهيليتوب او پر نېکمرغۍ باور نه لرل.-۸
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پر غيبي او له دې نړۍ څخه پرته پر يوې بل  نړۍ باور او عقيده  -۹

 لرل.

پر دې نړۍ باور نه لرل او پر دې باور نه کول چ  زمو  شته والی -۱

 نړۍ ته شکل وربښي.دی، چ  دې 

د ادبي مطالبو په بيانولو ک  د يوې داس  الرې ا تيارول، چ  هر -٢

څوک ي  لولي په مخروص ډول په ک  له   ل  روحي  سره سم 

   ل حال او مقام درک کړي.

نوميالي استازي: په فرانسه ک : )شارل بودلر(، په بلژيک ک : 

لر(، په روسيه ک : )موريس مترلينګ(، په ايرلنډ ک : )ويليام بات

)والديميرسولوويف( او په انګلستان ک : )ديويد هربر  الرنس( او 

 (.۶۱۹-۳٢: ۸۱نور.(( )

 سور رياليزم: -۱

کال د )اندره برتون( پېه وسېيله  (م۶۳۸۱)سور رياليسم ښوونځی پر 

رامنځته شو، هغه وايي: ))ادبيا  بايد د هغېه فکېر لېه تظېاهراتو او 

و بنديزونو ازاد وي، پرته نور له هېڅ شي سره څرګندتياوو، چ  له ټول

سروکار ونه لري، نوموړی وايېي: )) سېور رياليسېم هغېه   لسېری 

فعاليت دی چ  د هغه په واسطه کوالی شو، په ګړنۍ يا ليکنۍ او يېا 

هم په کوم بل ډول د فکر د حقيقي او واقعي فعاليت بيېان وړانېدې 

ي قيد څخه ازاد، د عقل له کړو.(( سور رياليسم له هر هنري او ا الق

 مالتړ پرته، د فکر له وړاندې کولو څخه عبار  دی.
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څرنګه چ  )اندره برتون( او د هغېه دوسېت )لېويي اراګېون( دواړه 

ډاکتران وو، نو ځکه  و غواړي د )فرويد( هغېه نظريېه چې  د )پېټ 

ضمير( په اړه ي  درلودله، ادبياتو ته دا له کړي. ددې ډل  په اند هر 

د انسان په مغز ک  ګرځي، که چېرې تر تفکر دمخه وليکېل  څه چ 

شي، دا داس  نا اګاهانه مطالب او داس    لسرې  بېرې دي، چې  

بېواکه له  ول  څخه راوځي. سربېره پر دې  يېال او ترېور د سېور 

رياليسم لومړني مواد ګڼل کېېږي، )سېور رياليسېتان( وايېي اکثېره 

  شته،  و انسېان د ا القېي، تخيال  او ترورا  د انسان په فکر ک

سياسي، ټولنيزو او دوديزو بنديزونو له امله د هغو له بيان څخېه ډډه 

کوي او دا ترورا  د   ل پټ ضېمير تېل تېه سې اري،  ېو دا ډول 

تخيال  بيا اکثره په ټوکو ټکالو،  وبونو او هغو  برو کې ، چې  لېه 

 کوم  ارادې پرته د انسان له  ول  راوځي، ځان څرګندوي.

)سور رياليستان( بيا په رښتيني او  ادقانه ډول ددغه ډول وهمونو، 

افکارو او نظرياتو د بيان پلويان دي. په لنډه توګه ويالی شو چ  سور 

رياليستان په حقيقت ک  همغه فعاليتونه د انسان ا ېيل فعاليتونېه 

ګڼي چ  د انسان په درانه ک  د يو  وب او  يال پېه شېان موجېود 

ي بڼه نه لري، يان  همغه د نا برې په  نړۍ فعاليتونه. د وي،  و واقع

)سور رياليستانو( په فکر شعر د انسان د همدغ  په  دا لي نړۍ يو 

ډول غېېږ او فعاليېېت دی. د سېېور رياليسېېتانو د ښېېوونځی نېېامتو 

شخريتونه پر )برتون( او )اراګون( سربېره، )بل الوار( او )اپوليز( دي. 

(۶٨ :۶۸۹.) 
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 انسياليزم:اګسزسيت -۷

))سره له دې چ  اګزيستانسياليزم په واقعيت ک  يېو ډول فلسېفي 

ښوونځی دی،  و )ژان پل سارتر( هغه ادبياتو تېه دا ېل کېړی دی، 

سارتر د ))د وجود ا الت(( ته معتقد دی او وايي: )) پېه انسېان کې  

هستي تر ماهيت وړاندې ده، يان  لومړی ))وجېود(( دی او تېر هغېه 

وجود ))ماهيت(( پيدا کوي، دا نو په واقعيت ک    له وروسته همدا 

انسان دی چ    ل ماهيت ټاکي، ځکه  و نو يو سړی بايد پر هغې  

کې  الرې الړ شي چ  دده   له ځانګړتيا ده او د هغ  په غېوراوي 

 ازاد دی. څرنګه چ  انسان   ل ماهيت په   له جوړوي، نېو

سان په هېڅ وجېه د ځکه نو ان ،ځکه د همېشنۍ هڅ  په لهه ک  دی

طبيعت او تاريخ د ال  نانځکه نه ده، ذاتاً ازاد دی او د هغېه د ژونېد 

ماهيت د همدې ازادۍ په حقيقت ک  دی.  ېو دا ازادي يېوازې پېه 

انتخاب ک  ده. انسان پر دې ازادۍ محکوم دی او نه شي کېوالی لېه 

هغ  څخه وتښتي. له همدې کبله ذاتاً مسول او ژمن دی. ځکېه  ېو 

رتر په دې ډول ))ادبي التزام(( او ))مسېوليت(( تېه رسېېږي او د سا

 ادبياتو ا لي جوهر همدا ))ژمنتيا او التزام(( ګڼي.

د )سارتر( په نظر انسان ددې ل اره چ    ل ماهيت جوړ کړي، پر يو 

ډول عمل ال  پورې کوي او دا ))عمل(( ادبيا  دي. نو څرنګه چې  

و، دغه کار په  برو هم کېوو. د يېو مو  په   له په يو عمل ځان بدلو

ليکوال کار دادی چ  نړۍ او په تېره بيا يو انسان نېورو تېه څرګنېد 

کړي، چ  هغوی د هغه شي پر وړاندې چ  ورڅرګند شوی دی،   ل 

مسوليت څرګند کړي او مسوليت ومني. ليکوال بايد داس  کار وکړي 
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ه کېړای چ  هېڅوک له نړۍ څخه نا بره پات  نه شي او هېڅوک ون

شي   ل ځان له هغ  څخه جال وانګېري. ليکوال ي  ښکاره کوي او 

لوستونکی ي  پنځوي، يان  هغه نړۍ چ  ده ته د ادبي اثېر لېه الرې 

وړاندې شوې، هغه له سره پنځوي. په دې ډول نېو لوسېتونکی نېور 

ناپېيلی او ناکاره نه دی. په عمومي ژوند ک    له ونډه او مسېوليت 

د )سارتر( په نظر ادبي نړۍ بايد له واقعي نېړۍ څخېه  پر غاړه ا لي.

ارماني او تحولي نړۍ ته د تېرېدو الره وي او هم بايد د هوسونو ښېار 

 (.۶۸۱: ۶٨ته د تېرېدو مورچل وي.(( )

 سينتيمنتاليزم:-۸

( څخېه چې  Sentimental))دغه ګړنه يا ا طالح له فرانسوي کلم  )

 دا ي، ا يسېتل شېوې ده.مانا ي  احساسي يا احساساتي کېدی شې

ادبي ښوونځی د اتلسم  پېړۍ په دويمه نيمايي ک  رامنځته شېوی 

 دی.

څېړونکي وايي: دا مکتب په اروپا کې  د کالسېيزم د ادبېي مکتېب 

پرځای د فيوډالي نظام د زوال او د پانګوالي نظام له ودې سره يوځای 

 په هغه مهال ک  ايجاد شوی و.

او پانګوالي سيستمونو تېرمنځ سېخته  دا هغه مهال و چ  د فيوډالي

مقابله او مبارزه روانه وه. ددغه هنري ادبي ميتود د پيدايښت لومړنی 

ځای انګلستان ګڼل شوی )هلته فيوډالي نظام له پښېو لويېدلی او د 

ادبي مکتب   ل شېتون، د  يپانګوالۍ له واکمنۍ سره يوځای نوموړ

 دی.(کالسيسزم د پات  شونو پر وړاندې څرګند کړی 
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ددې ادبي ښوونځي بنسټ ايښودونکی انګليسي ليکېوال )لېورينس 

ستيرن( ګڼل شوی دی. ده په فرانسه ک  د   ل مسافر  د  اطراتو 

يو اثر )سينتيمينتال(، )د عاطف  مسافر ، د احساسېاتو مسېافر ( 

وليکه، له همدې کبله دې ادبي مکتب تېه د )سېينتيمنتاليزم( نېوم 

مکتب پالونکو او پلويانو د لېوړې طبقې  د غوره شو. د نوموړي ادبي 

ظلمونو او تېريو پر وړاندې د مظلوم ولس غږ اوچتېاوه او هېم يې  د 

کارګرې طبق  د زيار او زغم ستاينه کوله، د کالسيزم د )تعقل پالن ( 

پلوي کوله. ددې ادبي مکتب   (پر ځای ي  د )عاطف  او احسا  پالن

. په دې ادبېي مکتېب کې  د ېد انځورون  چاپېريال بېوزله کورنۍ و

 رياليزم او رومانستيزم د ادبي مکتبونو ځانګړن  هم څرګندې دي.

د ځينو سينتيمنتاليستانو، لکه )روسو، ديدرو، ليسنګ( په اثارو ک  

د رياليزم نښ  او ځانګړن  هم شېته. همېدا ډول د )تومېا  ګېري، 

 يونګ( په اثارو ک  بيا د رومانتيزم ځانګړن  ډېرې دي.

موړي ادبي مکتب استاد او زده کوونکو هڅه کوله، چ  د ټي يکو د نو

اشخا و او تکرارېدونکو پېښو پر ځای، په چاپېريال ک  واقعي پېښ  

او کسان انځور کړي. له همېدې املېه د دوی پاملرنېه د چاپېريېال د 

شرايطو د ترسيم او تروير پرځای، په ژوند ک  د واقعېي اشخا ېو د 

احساساتو، دردونېو او د هغېو د دا لېي نېړۍ ژوند پېښو، کړو وړو، 

انځورون  او ترسيم ته ور اوښت  وه. ځکه  و د دوی اثارو تر ډېېره، د 

مستندو مکاتبو او ورځنيو يادښتونو بڼه او رنګ درلېود. دوی تېل د 

انساني احسا  دا لي او روحېي نېړۍ لېه مبېالغ  سېره يوځېای 

ځېانګړې پېښې  او  انځوروله، دوی د مبالغ  په مرسته په ټولنه کې 
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فوق العاده اشخاص په هنري انځورنه لوستونکو ته وړاندې کول. دغو 

پېښو ته ي  په ټولنه ک  تعميم نه شو ورکوالی، ترسيم به ي  ټي يک 

 نه و، ځکه  و ي  د رياليستي مکتب ځانګړن    ل  نه کړای شوې.

ددې ادبي مکتب ا لي زانګو انګلستان بلل شېوی دی. هلتېه ددې 

ځي پلويانو، ب  عدالتي او بې  انرېافي غندلېه،  لېک يې  د ښوون

پرهېزګارۍ، تقوا او شرافت لور ته هڅول، د )پسېيميزم( تلقېين يې  

کاوه چ  په دې لړ کې  د )هولډسېميت(، )يونېګ( او نېورو نومونېه 

يادېږي. په جرمني او فرانسه ک  بيا سينيتمنتاليزم نه يوازې عواطف 

مبارزې  واته ي  هم بلنېه ورکولېه، او احساسا  ترسيمول، بلک  د 

چ  له انګلستان سره ي  توپير درلود. په روسيه ک  بيا پېه ځېانګړو 

شرايطو ک  دغه ادبي مکتب راوټوکېد،له لويديځ سېره يې  ښېکاره 

توپير درلود. دغه ادبي بهير په روسيه ک  د  وا و په  دمت ک  و، 

رلوده. مخ پېر ودې له بل   وا د بزګرانو له پاڅون څخه ي  هم وېره د

پانګوالۍ څخه ي  هم وېره درلوده، نه ي  غوښېتل چې  فيېوډالي او 

-۸۹٢: ۶۱نيمه مريتوب مناسبا  په ټولنه کې  پايتېه ورسېېږي.(( )

۸۹٨.) 

 نهيليزم: -۳

بيا د )نيهيليېزم( پېه نامېه  يا مکتب  په ادبياتو ک  يو بل جريان)) 

( څخېه nihilبې  لېه )يادېږي د نيهيليزم ګړنه يا ا طالح د التيني ژ

داس  فلسفي او ادبېي  جوړه شوې، چ  مانا ي  ده: )هېڅ شی( دا يو

جريان دی چ  هر ډول مثبت  نظري  په مطل  ډول ردوي، منلو تېه 
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ي  غاړه نه  دي. نوموړې ګړنه د لومړي ځل ل اره د جرمني فيلسوف 

)جاکوبي( له  وا وټاکل شوه، وروسته بيا د ډېر مشهور ادبي مکتېب 

 نامه نومول شوې ده. په

 فورماليزم: -۶۱

( څخه چ  بهرنۍ، ظاهري، شکل formaفورماليزم کلمه د التيني له ) 

او بڼ  ماناوې لري، ا يستل شوې ده. دې ته پېه ادب کې  د نقېد او 

ادبي تيورۍ له نظره يو ارتجاعي ادبي بهير ويل شوی دی. د مضېمون 

زې ظاهري بڼ ، د الفاظو منځ انګه او مفکوره په پام ک  نه نيسي، يوا

ترکيب او ښايستونو ته پاملرنه کوي؛ ظاهري ښکال ته ارزښت  ،ترتيب

 ورکوي.

فورماليستان په شعر او ادب ک  له قېافيو، فنونېو، مبېالغ ، پېچلېو 

ترکيبونو او ظاهري جمال سره مينه لري، هنري اثېار لېه واقعيېت او 

 حقيقي ښکال او جمال څخه لرې کوي.

 م:امياژينيز  -۶۶

 ادبي جريېان يېا مکتېب دی چې  ځينېو  ايماژينيزم هم يو کوچنی

چ   ته ورته او ځينو ي  يو جز ګڼلی دی، فورماليستيک ادبي جريان 

( )شکل، بڼېه( لېه Emageډېر شهر  نه لري. دغه ګړنه د فرانسوي )

چ  د )ايماژيزم( پېه شېکل هېم ليېدل  ،کلم  څخه جوړه شوې ده

کېږي. د دې جريان په نظر په ادبي اثر ک  بايد ژبه په ظاهري توګه په 

چ   وړاندې ي  ساری موجود نه وي. اثر  ،داس  نوې بڼه وکارول شي

ک  بايد فکري تسلسل او منطې  موجېود نېه وي. )هيېوم پاونېد(، 
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دي. دوی پېه )لوبيل( او داس  نور ددې جريان پلويېان ګڼېل شېوي 

په نوم يوه مطبعه هم درلوده. د دوی شعار  (ايماژيستانو)روسيه ک  د 

د نوي فورم ايجاد و چ  هېڅ مفکوروي اړيکي ونه لري او له مضمون 

 څخه فورم   لواک وي.

  پارناس ښوونځى: -۶۲

م( کال په شاو وا ک  د ادبياتو په باب شديد بحثونېه پيېل ۶٨۱۱د )

شاعران چ  د رومانيزم پر ضد ي  سېر پورتېه شوي وو. يوه ډله هغه 

کړی و او )هنر د هنر ل اره( د نظري  تر سخت تاثير الندې راغلېي وو. 

سره راټول شول، ادبي ټولن  ي  جوړې کړې، ددې شاعرانو پېه سېر 

ک  )لوکنت دوليل( و، چ  شاو وا ټول شاعران ي  تر اغېېز النېدې 

ټولو مهم اسېتازی وګڼېل ادبي ښوونځي تر  غهراوستي وو. د بايد دد

م( کال د معا رو )پارناسانو( په نوم ددې شاعرانو د ۶٨۱۱شي. ده پر )

شعرونو يوه ټولګه   ره کړه، څرنګه چ  دا کتاب د لوستونکو  وښ 

شو، تر يو مهال وروسته ي  د هغ  دويم او درېېيم ټېوک هېم پسې  

شېول. پېه   اره کړل، ورو ورو دا شاعران د )پارناسيانو( په نامه ياد 

پای ک  د )اندره تريو( په نامه يوه کره کتونکي، په   ل يوه اثېر کې  

چ  )پارناسيانو( شاعرانو تېه يې  ځېانګړی کېړی و. د )پارناسېيزم( 

 ا طالح وکاروله.

 امپرسيونيزم: -۶۹

( څخه ا يستل شوې چ  impressionدغه ګړنه له فرانسوي کلم  ) 

وم يې  پېه )پېاريس( کې  د مانا ي  ) اطره، تاثر( کېږي. نوموړی نې
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انځورګرۍ له يوه مکتب څخه ا يسېتی دی. دا د پېانګوالۍ ادب يېو 

( کلونو ۱۱چ  د نولسم  پېړۍ په ) ،هنري ادبي مکتب پېژندل شوی

ک  رامنځته شو، په وروستيو دېرشو کلونو ک ، چ  د شېلم  پېېړۍ 

پيل و، دغه ادبي مکتب په غربي هېوادونو ک  وده وکړه. ددې ادبېي 

تېېب پلويېېان د هنېېر او ادب دنېېده، د ليکېېوال او هنرمنېېد هغېېه مک

احساسا ،  ياال  او  اطرا  بولي، چ  دی ورڅخه اغېزمن شېوی 

وي او د انځورګرۍ په بڼه ي  ليدونکو ته وړاندې کوي. دا ادبي مکتب 

يا جريان يېو څېه نېاتوراليزم او ريېاليزم تېه ورنېږدې دی، د ژونېد 

ي احسا  د فورم په مبېالغ  کې  ريښتيني  انځورګري کوي او فرد

 څرګندوي.

  کونسرتوکتيويزم: -۶۴

( څخه چ  مانېا يې  )جوړونېه( construcioدا ګړنه د التيني ژب  له )

کېږي، ا يستل شوې ده. نوموړی ادبي مکتب تېر لېومړۍ نړيېوال  

 شوی دی. رامنځتهجګړې وروسته 

د ادب او هنر د مفکورې او فکري مضمون له ټېولنيز ارزښېت څخېه 

سترګ  پهوي. ددې ښوونځي د منځته راتلو و ت د طبيعي علومو او 

تخنيک د بريو و ت ګڼل شوی دی، پلويانو ته ي  همدا ويېل کېېدل 

چ  بايد پوه  او تخنيک ته درناوی وشي؛ کېه دغېه پوهېه )علېم، 

  ک  وي. ددې ادبېي مکتېب تخنيک( د هرې ټولنيزې طبق  په ال

پلويانو فکر کاوه چ  د زړې نړۍ ادب او هنر زاړه شېوي دي او  نېه 

پکارېږي. د زړو شيانو ځای او  نوي ماشين، نوي تخنيېک او نېورو 

پرمختياوو نيولی دی. دوی وايي چ  زمو  د و ت هنري اثار همدغه 
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( م۶۳۹۱ -۶۳۸۱) رپرمختللی ماشين ګڼل کېږي. دغه ډله لېومړی، پې

کال په پخواني شوروي اتحاد ک  جېوړه او د )کونستروکتيويسېتانو 

مرکز( تر سرليک الندې ي  فعاليت کاوه. د دوی په ادبي هنري اثېارو 

ک  د )کونسترکتيويزم( اغېزې موجودې وې،  و وروسته بيا د هغېو 

په هنري اثارو ک  هغه ناوړې اغېزې ژر له منځېه والړې او ډېېر ښېه 

 کړل.هنري اثار ايجاد 

  اوربانيزم: -۶۵

نا ښندي، را ا يسېتل اله التيني کلم  )اوربان( څخه چ  )ښاري( م

شوې کلمه ده. فرانسوي اوربانيزم د شلم  پېړۍ د دويمې  لسېيزې  

 په شاو وا ک  رامنځته شوی و.

يوه پانګواله تيوري ده، چ  غواړي ټولېه کليېوالي مېادي او معنېوي 

کليېو پېه  او رکز ومومي او د بانډوشتمني بايد په لويو ښارونو ک  تم

زيان ګام اوچت کړي. دوی په هنر او ادب ک  پانګوالي نظام، په لويېو 

ښارونو ک   نعت، تجار ، ترانس ور  او د تخنيک حرکت ستايي. د 

 انسان پر ځای ماشين ته ارزښت ورکوي او د پانګوالۍ سندرې وايي.

 داداييزم: -۶۱

( څخه ا يستل شېوې ، Dadaisme)نوموړې ګړنه له فرانسوي کلم   

لرګي ا ( ده. دغه ادبي مکتب د لومړۍ نړيوال  جګړې پر دمانا ي  )

م( کال ايجاد شوی دی. ډېر دوام ي  نه دی کېړی، دې ۶۳۶٨مهال پر )

ادبي مکتب په شعر ک  د ب  مانا الفاظو او ترويرونو راوړل دود کړي 

او د مفاهيمو او انځورونو افاده ي   ورا کمزورې وه. )داداييزم( بيا په 
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سويس ک  د انارشيستو روڼ اندو ترمنځ او د هغېو پېه شېکل کې  

کې  تېر جګېړې وروسېته، فرانسېوي  رامنځته شوی و. په فرانسېه

داديستانو د داس  هنر او ادب نارې سورې وهل  چ  له   ل  ملېي 

دندې څخه ب  بر   وي. په فرانسه کې  يې  بيېا د ميليتېاريزم او 

 پانګوالي نظام پر وړاندې څرګندون  کول .

 اونانيميزم: -۶۷

( ا يستل شېوی مانېا يې  )متفې ، unanimeفرانسوي کلمه ده له ) 

 والی( ده، دې ادبي جريان د بشرپالن  تبليغ کاوه. يو

 ويريزم: -۶۸

( vera( او له ايهاليايي ژبې  )verusدا کلمه له التيني ريښ  ويرو  ) 

 ريښتوني( کېېدی شېي.(( -څخه ا يستل شوې ده، مانا ي  )رښتيا

(۶۱ :۸٢۹-۸٢۱.) 

 د نړيوالو ادبي ښوونځيو ترڅنګ، په پښتو او دري ژبو ک  هم د ځينو

ادب وهانو او کره کتونکو په باور او نظر يو شمېر ادبي ښوونځي شېته، 

که څه هم ددې ښوونځيو په باب د نظر ا تالف شته، چا د ښوونځيو، 

چا د سبکونو او چا هم د ادبي جريانونو په نومونو ياد کړي دي، دلتېه 

 به ددې ښوونځيو په باب هم لنډه رڼا واچوو:
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 پښتو اديب ښوونځي: -ب

ک  تر دې چ  د پښتو ځين  ادبي ښېوونځي دروپېژنېو، بايېد ))مخ

ووايو چ  د پښتو، د ادبي جريانونو او مکتبونو په باب تراوسه بشې ړ، 

منظم او اکاډميک څېړنيز کار نه دی شوی او په دې باب نېورو ډېېرو 

څېړنو ته اړتيا ليدل کېږي. کله چ  د پښتو د ادبي تاريخ زرين  پاڼ  

س  سترو ادبي جريانونو بېلګ  مخ  ته راځي چې  را اړوو د ځينو دا

د ادبي مکتب بنسهيزې ځانګړن  په ک  څرګندې دي، زمېو  پيېاوړو 

څېړونکو او ادب وهانو په   لو ليکنو ک  دغه ادبي جريانونه د پښېتو 

لکه څنګه چ  مو پورته يادونېه  ((ادبي ښوونځي بللي او نومولي دي

نه بللېي اوځينېو ورتېه د ادبېي وکړه، ځينو نورو  بيا دا ادبي سېبکو

جريانونو نوم ورکړی دی. د نظر له دې ا تالف سره مېو  غېواړو پېه 

نسبتاً معموله مانا دا جريانونه، ښوونځي يېا سېبکونه دلتېه دادبېي 

 پېژنو:وپه لنډه توګه در ښوونځو تر نامه الندې

 روښاين اديب ښوونځى: -۶

ايي ک  رامنځته دغه ادبي مکتب د لسم  هجري پېړۍ په دويمه نيم

شوی، بنسهګر ي  پياوړی عالم او ليکوال بايزيد روښان دی. نوموړي 

د   ل  تروفي او عرفاني الرې د تبليغ او   راوي ل ېاره فرهنګېي 

هل  ځل  پيل کړې. په ليکنو ک  ي  ځانګړې الره او سبک رامنځته 

کړ، ډېر پلويان ي  وموندل، هغوی دده الره تعقيېب کېړه او دغسې  

ني ادبي تروفي ښوونځی جېوړ شېو. ددې ښېوونځي د پيېاوړو روښا

 ليکوالو او شاعرانو په ډله ک  دا الندې نومونه د يادون  وړ دي:
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مال ارزاني، علي محمد مخلص، دولت لواڼی، ابابکر کندهاری، وا ېل 

روښاني، مير ان روښاني، ميرزا ان انراري، اورکېزی، قېادر داد او 

 ..نور.

 ادبي ځانګړن :

پښتو  کچهد تروف او عرفان پېچلو مسايلو او ا طالحاتو په پرا ه -۶

ه پښېتو ګېادب ته الره کړې. يا په بله وينا: عرفان د يو مسلک په تو

 ادب ته راغلی دی.

د عربي او فارسي شاعرۍ زياتره شېکلي فورمونېه، لکېه: قطعېه، -۸

و رباعي، قريده او نور پښتو ادب ته راننېوتي او شېاعرانو د عربېي ا

 فارسي ژبو د شاعرانو په څېر مردف دېوانونه جوړ کړي دي.

 په نثر ليکنو ک  مسجع نثر رواج شوی دی.-۹

ا القي او ديني مسايل په شعر او ادب ک  زيا  شوي، حماسي او -۱

 ملي روحيه په ک  ډېره تته او کمزورې ښکاري.

دا چ  ددې دورې زياتره ليکوال او شېاعران د هنېد پېر ځمکېو -٢

لي او يا هلته تللي راغلي دي، د هندي فرهنګ اغېېزې پېرې اوسېد

 جوت  ليدل کېږي.

پر پښتو ادب د عربي او فارسي ادب اغېز ډېېر زيېا  شېوی دی.  -۱

ددې دورې ليکوالو او شاعرانو په   له هم په عربي او فارسي ژبو اثار 

 ليکلي او هم ي  ژباړې ترې کړې دي.
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 خوشال اديب ښوونځى: -1

ونځی کله کله په ادبېي څېړنېو کې  د )) هکېو ادبېي دغه ادبي ښو

مکتب(( په نوم هم ياد شوی دی. په يوولسېمه هجېري پېېړۍ کې  

منځته راغلی او بنسټ ايښودونکی ي  د پښتو ژب  پياوړی شېاعر او 

 ليکوال، د تورې او قلم  اوند ) وشال  ان  هک( و.

د زړه په وينېه  د نوموړي ادبي الره دده زامنو، لمسيانو او نورو پلويانو

 او مينه پالل  او ) وشال ادبي مکتب( ي  جوړ کړی دی.

ددې مکتب نوميالي پلويان: اشرف  ېان هجېري، عبېدالقادر  ېان 

د  وشېال د   هک، سکندر ان  هک،  در ان  هک او نېور دي.

کورنۍ پر غړو سربېره نورو ګڼو شاعرانو هم د  وشال ادبي ښوونځی 

 پس  تعقيب کړ.

 :ادبي ځانګړن 

پښتو ادب يو نوي پرمختيايي پړاو ته دا لېږي او د ودې او پرا تيا -۶

 ل اره ي  شعوري هڅ  پيل کېږي.

د مسجع او متکلف نثر پرځای ساده، روان او د  لکو محاورې تېه -۸

 رامنځته کېږي. سبک نږدې نثر ليکنه پيل کېږي او د  هکو ځانګړی

پياوړې کېږي او  په شاعرۍ ک  حماسي، رزمي او ملي روحيه ډېره-۹

 د پښتنو له ټولنيز ژوندانه رنګ ا لي.

. پېر پخوانيېو عشېقي، ېږيپښتو شعر د مضمون لېه پلېوه بشې ړ-۱

عرفاني، وعظيه او ا القي موضوعاتو سربېره د ټولنيز ژوند بېالبېېل 
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موضوعا ، تاريخي پېښ ، پر ټولنه انتقاد، له وطېن او قېوم سېره د 

 په پرا ه کچه منعکس کېږي.مين  احساسا  په شعر او ادب ک  

پښتو ادب ته د شرقي شاعرۍ ټول انواع؛ پر غزل، قريدې، -٢

رباعي، مثنوي او مربع سربېره چ  مو  ي  تر دې دمخه دوره ک  هم 

بند، ذوالقافيتين او  عنمون  لرل ، مسد ، مثمن، ترکيب بند، ترجي

 نور ډولونه په پښتو شاعرۍ ک  په پرا ه کچه رواج مومي.

ښتنو ملي کيس  )لکه ادم  ان او در انۍ، دلی او شهۍ( د پ-۱

ډېرې کيس  وژباړل شوې او د  هم له نورو ژبو څخه، وليکل شوې

 ي ادب پانګه درنه شوه.تاو حکاي ييزپښتو د کيسه 

ددې دورې ادبيا  د موضوع د رنګارنګۍ او هنري ارزښتونو له -٢

 .جوګه شولاو د سيم  له ادبياتو سره د سيالۍ  بډايهپلوه ښه 

شاعران پر   ل  مورنۍ ژب  سربېره په فارسي ژبه ددې دورې  -٨

 .ويلهم شعرونه 

 رحامن بابا اديب ښوونځى: -۹

د پښتو پياوړي شاعر رحمان بابا د يو ځانګړي تروفي عرفاني ادبېي 

سبک  اوند و، پر همدې وجه هغه له زيا  ټولنيز مقبوليته بېر من 

مانه ک  ي  ډېر پلويان وموندل چې  شو، پر   ل و ت او راوروسته ز

 ښوونځيد بابا ادبي الره ي  تعقيب او د و ت په تېرېدو ي  د يو ادبي 

بڼه غوره کړه، چ  په ادبي څېړنو ک  د رحمان بابا ترېوفي عرفېاني 

 په نوم ياد شوی دی. ښوونځيادبي 
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ز اهلل مومنېد، عان: يونس  يبري، مينوميالي پلو ښوونځيددې ادبي 

، حافظ ال وري، ميا نعېيم متېي زی، عبېدالعظيم راڼيېزی، ا ون ګدا

 عبدالرحيم هوتک، مطيع اهلل او نور دي.

 

 ادبي ځانګړن :

ددې ادبي مکتب پلويان زياتره د ا القو او نرايحو د بيان  واته -۶

 ډېره پاملرنه کوي.

په ساده، روانه،  و ه او رنګينه ژبه د تروف او عرفان د پېچلو  -۸

 د ددې ادبي ښوونځي ستره ځانګړنه ده. مسلو بيانول،

ددې ادبي ښوونځي له الرې د عربي او فارسي ژبو کلما ،  -۹

 ا طالحا ، تشبيها  او استعارا  پښتو شاعرۍ ته هم راننوت  دي.

د پښتو شعر وده موندل  او ډېرو شاعرانو د   لو اشعارو دېوانونه -۱

 ترتيب کړي دي.

چاپېريال   ل رنګونه په  په دې ادبي ښوونځی ک  د پښتني-٢

 ځلېدو دي او د هندي سبک اغېزې په ک  ډېرې نه ليدل کېږي.

ددې ادبي ښوونځی د پلويانو شاعرانو په ځينو اشعارو ک  د هنر -۱

او شاعرانه  يالونو نړۍ   ل  ځانګړن  لري، انځورونه او  يالونه ي  

 ر من دي.ساده،  و ډېر ښکلي، په زړه پورې او له لوړ ادبي معياره ب

ددې ادبي مکتب پلويان واقعيتونو ته ډېر پاملرنه کوي او د  يال -٢

 پلويتوب او تابعيت په ک  ډېر زيا  دی.
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ددې مکتب پلويانو پر پښتو سربېره په فارسي او هندي ژبو هم -٨

 شاعري کړې ده.

 شيدا اديب ښوونځى:-حميد -۴

په او دو د پښتو د نازکخيالۍ ادبي ښوونځی د دولسم  هجري پېړۍ 

ک  د هندي مکتب تر اغېزو الندې رامنځته شوی دی. بنسهګر ي  د 

هې ق پورې ۶۶۱٢پښتو نازکخياله شاعر عبدالحميد مومند ) تر 

هې ق( ګڼل ۶۶۳۱-۶۶۹٢ژوندی( او بش ړونکی ي  کاظم  ان شيدا )

 شوی دی.

سره له دې چ  د دوی دواړو ادبي سبکونه يو له بله څه نا څه توپير 

ې اندازې بېل  ځانګړن  لري او له زماني پلوه هم يو له بله څو او تر يو

لسيزې وړاندې وروسته دي،  و دا چ  دواړه د هندي سبک د لږو يا 

ډېرو اغېزو په منلو دنازکخيالۍ الره تعقيبوي او د ډېرو پياوړو ادبي 

سبکونو  اوندان کېږي، د   ل و ت يا وروسته زمان  ډېر شاعران د 

رې پلويتوب کوي، د دغو بېالبېلو سبکونو له ګډون دوی د ادبي ال

څخه يو ادبي ښوونځی منځته راځي چ  په ادبي څېړنو ک  د 

 ))حميد او شيدا د نازکخيالۍ ادبي ښوونځی(( نوم ورکړل شوی دی.

ددې ادبي مکتب پياوړي استازي پر )حميد مومند( او )کاظم  ان 

قلندر اپريدی، شيدا( سربېره چ  ددې مکتب بنسهګر بللي شوي، 

محمدي  احبزاده، حنان بارکزی، کامګار  هک، بېدل هشتنغری، 

 علي  ان او نور دي.
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 ادبي ځانګړن :

اوچت تخيل، نازکخيالۍ، نوښت، نادرې استعارې او تشبيه ګان  -۶

 ددې ادبي ښوونځي بنسهيزه ځانګړنه ده.

ددې ادبي مکتب پيروان غزل ويونکي دي او دغه ادبي ډول يا -۸

 ي  کمال ته رسولی دی. فورم

د اشعارو موضوع زياتره د مين  او محبت مسايلو ته وقف شوي؛ -۹

 شعرونه ي  له سوزوسازه ډک دي.

سره له دې چ  دا ادبي ښوونځی د هندي مکتب تر اغېز الندې -۱

رامنځته شوی، پښتني ژوند او چاپېريال هم په ک  په   له بڼه انځور 

   په دغه  م ک  رنګ شوي دي.شوی، استعارې او تشبيه ګان  ي

د  يال پر نازکۍ او د مانا پر باريکۍ سربېره په الفاظو او عبارتونو -٢

 ک  د ښکال، سوز او ساز پيداکول، ددې مکتب غوره ځانګړنه ده.

ددې ښوونځي په شعرونو ک  متلونه، عام  محاورې او سيمه  -۱

 ييزه ا طالحا  ډېر استعمال شوي دي.

 ادب اغېزه هم ددې مکتب پلويانو منل  ده. د فارسي ژب  او-٢

حکايتي ادب او له نورو ژبو، په ځانګړې توګه له فارسي څخه ژباړو -٨

 ډېر عموميت موندلی دی.
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 فاريس اديب ښوونځي: -ج

نوميالي اديب ملک الشعرا بهار په   ل مشهور اثر )سبک شناسېي( 

مکتبونېه ک  په فارسي شاعرۍ ک  په عامېه توګېه دا څلېور ادبېي 

 ښودلي دي:

 ښوونځی راساني ادبي -۶

 ښوونځیعراقي ادبي -۸

 ښوونځیهندي ادبي -۹

 ښوونځید مراجعت دورې ادبي -۱

مخک  تر دې چ  دا پورتني ادبي مکتبونه په لنډه توګېه دروپېژنېو، 

چ  دا ياد شوي ادبي  بولوددې  برې يادونه ضروري دلته يو ځل بيا 

مکتبونه په زياترو پخوانيو ادبي څېړنو ک  د )ادبي سبکونو( په نېوم 

ياد شوي،  و ځين  ادب وهان دا يوه تېروتنه ګڼي چ  په ادبي څېړنو 

او ليکنو ک  پرله پس  تکرار شوې او او  هم زمو  ډېر ليکوال ادبي 

تعمالوي، مکتب او سبک نه سره توپيروي او يو د بل پرځای يې  اسې

دا ادبي جريانونېه  ،حال دا چ  دواړه ځانګړې ادبي ا طالح ګان  دي

ادبي مکتبونه وو چ  هر يوه په پرا و جغرافيوي سېاحو کې  نفېوذ 

له يېو ځېای کېېدو څخېه  د پلويانو درلود او د ځانګړو ادبي سبکونو

 رامنځته شوي او تر پېړيو ي  دوام موندلی دی.
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 خراساين اديب ښوونځى: -۶

ادبي مکتب ته کله کله ترکستاني ادبي مکتب هم ويل شوی دی. دې 

فارسي شېعر جريېان لېه  د دغه ادبي مکتب په   له پرا ه لمن ک

معلوم  ابتدا او پيالم  نه راپدېخوا د اووم  هجري پېړۍ تر نيمېايي 

پورې رانغاړي او د طاهريانو،  فاريانو، سامانيانو، غزنويانو، غوريېانو، 

د واکمنيو د بېالبېلو پېړيو په پوړيو ک  د ځالنېدو او  سلجوقيانو او...

پياوړو ادبي بهيرونو څرګندويي کوي. ددې ښوونځي په پلويانو ک : د 

فردوسي، فر ي سيستاني،  واجه عبداهلل انرېاري، حکېيم نا ېر 

 سرو بلخي، مسعود سعد سلمان، سنايي غزنوي، انېوري،  اقېاني، 

 او نورو نومونه د يادون  وړ دي.نظامي ګنجوي، شيخ فريدالدين عطار 

 

 ادبي ځانګړن :

 واکمنو او نورو زورواکو ته د زياتو مدحو د ستاينو او قرايدو ويل. -۶

په شېعر کې  د کيسېو او حماسېو رواجېېدل، لکېه د فردوسېي -۸

 )شاهنامه( او د ) مسه نظامي( ځين  مثنوي ګان .

 د غزل او ا القي شعرونو کموالی.-۹

 نو او ثقيلو کلمو، او دو او مشکلو بحرونو کارول.په شعر ک  د در-۱

 والی. لفظي او بديعي  نايعو ته لږه پاملرنه او د شعري سبک ساده-٢
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 عراقي اديب ښوونځى: -۲

دا د  فارسي ژب  ډېر په زړه پورې ادبي مکتب ګڼل شوی، چ  د 

اووم  هجري پېړۍ له نيمايي څخه د لسم  هجري پېړۍ تر وروستيو 

دري ژب  په حدودو، په ځانګړې توګه د افغانستان او پورې ي  د 

 ايران په ځينو بر و ک ، دوام موندلی دی.

و ک : موالنا جالل الدين بلخي، سعدي پلويانددې مکتب په نومياليو 

شيرازي، امير  سرو دهلېوي، موالنېا عبېدالرحمن جېامي، حېافظ 

ور د شيرازي، کمال  جندي، بابا فغاني شيرازي، وحشي بېاقفي او نې

 يادون  وړ دي.

 ادبي ځانګړن :

 په دغه ادبي مکتب ک  غزل ډېر د پاملرن  وړ ګرځېدلی دی.-۶

 ادبي بديعي  نايع او د شعر بېالبېل ا ناف او ډولونه رواج شوي. -۸

 عرفاني او تروفي افکارو په شعر ک  ډېر او ژور منعکس شوي دي.-۹

ډېر راننېوتي دي، عربي لغا  او ا طالحا  فارسي ژب  او ادب ته -۱

 و ددې مکتب د پلويانو د ځانګړي مهار  له مخ  پېه شېعر او ادب 

 ک  کومه پېچلتيا نه پېښوي.

ددې ښوونځي د پلويانو په شعرونو ک  معنوي  نايع، کنايه، ابهام -٢

 او تمثيل، تشبيه او استعاره ډېر کارول شوي دي.

 ا موندل  ده.د شعر او ادب لفظي او معنوي ځانګړنو ډېره پياوړتي-۱



 نيمه پېړۍ يون/ کره کتنه

21261 
 

 هندي اديب ښوونځى: -۹

يا د  هد فارسي شعر او ادب دغه ښوونځی د لسم  هجري پېړۍ له پاي

يوولسم  هجري پېړۍ له پيل څخه رامنځته شوی، تر دولسم  پېړۍ 

پورې ي  په ايران او تر ډېره پورې په هندوستان، افغانستان او نېورو 

 سيمو ک  دوام کړی دی.

يېاوړو او نوميېاليو پلويېانو کې  د: عرفېي ددې ادبي ښوونځي پېه پ

شيرازي، غني کشميري،  ايب تبريزي، ميرزا عبدالقادر بېدل، ميرزا 

 اسداهلل غالب او نورو نومونه د يادون  وړ دي.

 ادبي ځانګړن :

 د نويو او تازه  برو ل اره هڅه.-۶

 مضمون پنځونه.-۸

ا پېچلتيېا د لفظي او معنوي  نعتونو په زيا  استعمال سره د وين-۹

 او کړکېچ.

 په مبالغه ک  غلو او افرا .-۱

د مضمون او تشبيه د رامنځته کولو ل اره له چاپېريال څخه ګهېه -٢

 ا يستنه.

 د ارسال المثل  نعت زياته کارونه.-۱

 د تخيل زياته ژورتيا.-٢
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 :ښوونځیمراجعت اديب  -۴

دغه ادبي ښوونځی د دولسم  هجري پېړۍ پېه وروسېتيو کې  پېه 

ا فهان ک  رامنځته شوی دی. ددې مکتب پلويانو هڅه وکېړه چې  

ځان د هندي ښوونځي له پېچلتيا څخه وژغوري او د هغېوی  ېالف 

 مضامين او موضوعا  په ساده ژبه بيان کړي.

ددې چارې ل اره دوی بېرته د فارسي ادب لرغونو مکتبونو ) راساني 

ا ))بازګشت(( ادبي ، نو ځکه ورته د مراجعت ياو عراقي( ته مخه وکړه

ددې مکتب زياترو پلويانو به د )سعدي شيرازي( او يا ښوونځی وايي. 

 )حافظ( په پيروۍ شعرونه ويل.

ني( اددې ادبي مکتب په سر الرو ک  د )سېيد محمېد شېعله ا ېفه

هې ق مېړ( )ميېر ۶۶۳۸هې ق مړ( )ميرزا محمد نرير ا فهاني( )۶۶۱۱)

( او نورو نومونه د يېادون  هې ق مړ۶۶٢۶سيد علي مشتقا ا فهاني( )

 (. ۳۱-٨۱: ۸۱وړ دي. )

همدارنګه يو شمېر نور ادبي ښوونځي، سبکونه او ادبي جريانونه  پېه 

 تيځ او لويديځ ک  رامنځته شوي چ  دا څو ي  مو  داساسي بېلګو 

په توګه ياد کړل او د ټولو څېړل ي  د يو جال اثر د ليکلو ايجاب کوي. 

ر ادبي ښوونځي د کره کتن  له ښېوونځيو يېا د ځينو ادب وهانو په نظ

ډولونو سره ډېر ارتبا  لري. د همدې ښوونځيو د ا ولو، معيېارونو او 

پرنيس ونو له الرې يو ادبي اثر څېړل کېږي، همدا ښوونځي دي چې  

کره کتن  ته ليد لوري، تګلوري او پرنيس ونه ټاکي. ځينو څېړونکېو 

نځيو او ډولونو مترادف بللي  و ان ادبي ښوونځي د کره کتن  د ښوو
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دي، مو  دلته دا څ رکی ځکه تر ډېره حده ادبي ښوونځيو ته ځانګړی 

کړ چ  کره کتونکي ته د مرست  ال  ورکړي چ  يو اثر پېه اسېانۍ 

سره تحليل او وارزوي او دا ورته څرګنده کړي چ  کوم ادبېي اثېر د 

ه اړه پيېدا کومو ځانګړنو د شتوالي له امله له کوم ادبي ښوونځي سر

کوي. لوستونکو سره هم د ادبي ښوونځي معرفي دا مرسته کوي چ  

 له بېالبېلو ادبي جريانونو، ليدلورو او تګلورو سره اشنا شي.
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 د څلورم څپرکي لنډيز

 

تر اوسه پورې چ  د کره کتن  په باب بېالبېل اثار چا  شوي دي، په 

 يڅنګ په څنګ څېړلهغو ک  اکثرو د کره کتن  ښوونځي او ډولونه 

دي.  و ځينو ادب وهانو بيا د کره کتن  ډولونېه جېال څېړلېي دي او 

ادبي ښوونځي جال، په هر ترتيب په هر ادبېي ښېوونځي کې  د کېره 

کتن  څرکونه ليدل کېږي. ځينو بيا   له د کره کتن  ډولونېه د يېو 

ځانګړي ډول او کله هم د يوه ښوونځي په توګه څېړلېي دي. پېه دې 

کره کتن  ډولونه، ښوونځي او همدارنګېه د ادبېي ښېوونځيو  ډول د

څېړن  ته ال زياته اړتيا ده. کره کتونکو او ادب وهانو د ادبي ښوونځيو 

چ  ځينو ته يې  مېو ه  ادبي ښوونځي پېژندلي، ګڼ شمېرپه لړ ک  

دا هغه ښوونځي دي چ  په نړۍ ک  د زمان  په بهير ک   اشاره وکړه. 

   مطرح دي:رامنځته شوي او زيا

دا هغه هنري ادبي ښوونځی دی، چ  د اروپېا د هنېر او  کالسيزم:

ادبياتو په ډګر ک  ي  لږ و ډېر درې پېړۍ )له پنځېه لسېم  تېر اتېه 

لسم  پېړۍ( پورې رواج درلود. د لرغون  زمېان  د اثېارو مطالعېه او 

تقليد ددې ښوونځي ځانګړنه ده. )بوالو(، )پاسکال(، )الفونتن(، )جان 

تون(، )درايدن(، )الفيېري( او )ګلېدوني( ددې ښېوونځي غېوره ملي

 استازي دي.
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دا هغه ادبي ښوونځی دی چ  د اتلسم  پېړۍ په پېای  رومانتيزم:

ک  د کالسيک ادبي ښوونځي د مخالفت له امله په اروپا ک  رامنځته 

شو. لوړ تخيل، د ښکال ستاينه، د  يال او فکر ازادي ددې ښېوونځي 

 ي.ځين  ځانګړن  د

د نولسم  پېېړۍ تېر لېومړۍ نيمېايي  يدغه ادبي ښوونځ رياليزم:

وروسته په اروپا ک  رواج ومونده او د اروپا د  لکو پاملرنېه يې  لېه 

 يالي او رومانتيکو افکارو څخه د ژوند واقعيتونو ته واړولېه. عينېي 

په دې ښېوونځي کې   ،واقعيتونه او د ژوند پېښ  لکه څنګه چ  دي

 ږي.همغه شان منعکسې

دا ادبي مکتب د نولسم  پېړۍ په پای ک  پېه فرانسېه  ناتوراليزم:

او د شلم  پېړۍ تر لومړيو ي  ډېېره وده او پرا تيېا  شو ک  رامنځته

وکړه. ددې ښوونځي پلويانو باور درلود، لکه څنګه چ  علمي مسايل 

څېړل کېږي، دغس  بايد د ليکوال اثار هم د هغه د ژوند او چاپېريال 

 په رڼا ک  تر څېړن  او کره کتن  الندې ونيول شي. د شرايطو

دا هغه ادبي ښوونځی دی چ  د نولسم  پېړۍ په پېای  سمبوليزم:

ک  د )رياليزم(، )ناتورياليزم( او )پارنا ( ادبي مکتبونو پر  الف، پېه 

فرانسه ک  رامنځته شو. دا ښوونځی په شعر ک  هېڅ ډول قيد و بند 

 و اشارو ک    ل مفهوم وړاندې کاوه.نه مني. دوی په رمز، نښو ا

 ،د پورتنيو ښېوونځيو ترڅنېګ د سېور ريېاليزم، اګزسيتانسېياليزم

 ښوونځي هم ډېر مطرح دي. او ځين   سينتمنتاليزم
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په پښتو او دري ژبو ک  هم يو شمېر ادبي ښوونځي مطېرح دي. پېه 

پښتو ک  د روښان ادبي ښېوونځی، د  وشېال ادبېي ښېوونځی، د 

شيدا ادبي ښوونځی مطېرح دي. -رحمان بابا ادبي ښوونځی، د حميد

هنېدي  او د مراجعېت ادبېي  ،ک  بيا  راسېاني، عراقېي فارسيپه 

 ډېر زيا  مطرح دي. یښوونځ

ره ځين  نور ادبي ښوونځي هېم د زمېان  پېه بېالبېلېو پر دې سربې

پړاوونېېو کېې  مطېېرح وو، لکېېه فورمېېاليزم، پارنېېا ، ام رسېېيونيزم، 

چ  مو  ورتېه  کونستروکتيويزم، اوربانيزم، دادايزم، نانيميزم او نور...

 پر   ل ځای نغوته وکړه.
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 د څلورم څپرکي پوښتنې او سپارښتنې

 

 وونځي زيا  مطرح ديهپه لويديځ ک  کوم ادبي ښ-۶

 پښتو ک  د مطرحو ادبي ښوونځي نومونه وا لئه-۸

 د  وشال بابا د ادبي ښوونځي ځانګړن  په ګوته کړئه-۹

 په فارسي ژبه ک  د عراقي ادبي سبک ځانګړن  په ګوته کړئه -۱

 د کالسيزم او رومانيزم ادبي ښوونځيو غه  ځانګړن  کوم  ديه-٢

 ښوونځيو مخکښان څوک ديهد رياليزم او ناتورياليزم -۱

ياليزم او اګسزسيتانيساليزم ادبي ښېوونځي چېا رامنځتېه ر سور-٢

 کړله

 د  وشال، رحمان بابا او حميد ادبي ښوونځيو پلويان څوک ديه-٨

 په فارسي ادب ک  کوم ښوونځي زيا  مطرح ديه-۳

 د هندي ادبي ښوونځي ځانګړن  څه دي او پلويان ي  څوک ديه-۶۱
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 سپارښتنې

 

    يادبېيېو يېاد شېوی هر محرل دې په دې څ رکېي کې 

او د هغېه پېه بېاب دې ی په   له  وښېه انتخېاب ښوونځ

 تفريلي ليکنه وکړي.

  هر زده کوونکی دې د  وشال، رحمان بابا او حميد په پلويانو

 ک  د يوه تن اثار تحليل او وارزوي.
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 پينځم څپرکى

 کره کتنه په پښتو ادب کې

بر و ک  يادونه وکړه ادبي کېره کتنېه تېر  تېروه پ مو لکه څنګه چ 

ادبياتو وروسته رامنځته کېږي. که پر يوه مهال هم رامنځته شي، نېو 

لومړی به يو ادبي اثر وي او بيا کره کتنه. که ادبي اثر موجود نېه وي، 

د يوه ادبي اثر تر ليکنې  او د ادبېي  هنو کره کتنه به پر څه شي وشي

وروسته د کره کتن  اړتيا پيداکېږي، يو ادبي تجربو تر مسلسل تکرار 

اثر هم هغه و ت د يوه فورم بڼه   لوي چ  ډېر اثار په يېوه واحېده 

بڼه تر ځينو ورته ا ولو، قواعدو او معيارونو الندې وليکل شي. کېره 

کتنه هم د يوه علم په توګه د يو ډول ا ولو او پرنسېي ونو مجموعېه 

ي اثر په ا لي جوهر کې   ونېدي ده، چ  اسا  ي    له د يوه ادب

دی. پښتو شفاهي ادبيا  طبعاً تر ليکنيو ادبياتو دمخېه راټوکېېدلي 

دي. ګړنۍ کره کتنه هم تر ليکنۍ هغ  دمخه رامنځتېه شېوې،  ېو 

څرنګه چ  ګړنۍ کره کتنه ګړنۍ وي، نه ليکنۍ ، ځکه  ېو يې  او  

ني ادب مو  کوم  ليکنۍ بېلګ  په ال  ک  نه لرو. البته په پښتو ګړ

دلتېه غېواړو د  ک  د محتوا له پلوه د کره کتن  ډېېر څرکونېه لېرو.

تاريخي تسلسل له مخ  په پښتو ادب ک  کره کتن  بهير تېه کتنېه 

وکړو. دلته غواړو د تاريخي تسلسل له مخ  په پښتو ادب ک  د  کره 

 کتن  بهير ته کتنه وکړو.
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 پخوانۍ دوره: -الف

بېلګه ي  د امير کروړ سوري له شعره پښتو ليکنی ادب چ  څرګنده  

پيلېږي، محتوايي پانګه ي  وياړنه ده، تر هغه وروسته په منظوم ادب 

ک  ځين  داس  شعرونه شته چ  په   له محتوا ک  د نقېد تومنېه 

لري، د )شيخ رضي لودي( او )نرر لودي( شعري مناظره يا تبادله هغه 

رک په کې  شېته. ددې بېلګه ده چ  د انتقاد، نيوک  او کره کتن  څ

 کالم بېلګ  دا دي:

 

                                                                                   (۸٢: ٨۱.) 

 د شيخ رضي لودي د کالم بېلګه:

د په   زان  له مخ  شيخ رضی لېودي، د شېيخ حميېد لېودي د   

پاچاهۍ په زمانه ک  د اسالم د مقد  دين د تبليغ ل اره پښېتونخوا 

ته تللی، دی دوه کاله په کسي غره ک  ګرځېېده او ډېېر  لېک يې  

مسلمانان کړل، شيخ رضی لودي ته دا مهال  بر رسېدلی و، چ  دده 

مه اوښتی او د الحېاد الره يې  غېوره د تره زوی )نرر لودي( له اسال

 ګرررردې زموز ورررروهزې ررررو  ې ز

 تررررررررزوررررررر زترررررررو زېترررررررو  ې 

 چررررررررررازموزګو رررررررررراز   ې 

 چررررررررازوڼرررررررردېزموز  رررررررررې ز

  رررر زورررردزنرررروزورررروزم  رررررې زززز

 لررررروميز ررررر ز رررررازوررررر ز ررررررې 

مزې ځڼررررو زوررررر ز  ررررررې    ز
 

 

 ))مز لحررررمزوررر زترررو زموزتدوڼررر زز

 ورررررروهز ې ڼررررررازورررررر ز  ر  رررررر زززز

 لد رررررررورزېلرررررررازګدېو ررررررر لا

  ېسز   ز ررررر وغررررر زګررررردې زموز

 لروميزتر رزور ز رور زتر  ز روزززززز

  صرررد ز ررر زوررروز رررازلررر ز  رلررر ززززز

  وررروهز  ررررزم زتررر رزلررر زګدېوررر 
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کړې ده، نو ځکه ي  پورتنی شعر ورته ووايه. کلېه چې  دده دا شېعر 

)نرر لودي( ته ورسېد، نو هغه ژر غبرګون وښېود او دده د شېعر پېه 

 ځواب ک  ي  دا شعر ووايه:

ز  زلرررد ررورزخرروزورڼح ز  ز مز))مز لحرمزو زتو زتررو رز وم

ز ررر زوررڼح ز ررررمزمزم نررر ز ررمزر يررر ورزم ن زوسازترو   ر

زترررو   وزنررخ زورر زترردوررڼ ز مز رلرررر ز تالوررر ز ررر زترررردزورڼم

ز ېسزومز دې زو زلد و  ز ررمزورزم ررګررردې زورازورغ زلرد 

زېزترررو   ررروزترر زتررير  ز رررررررررمزڼررمرررمز تالمزودزوس زبرر زځ

زمزحرررمي زلررر زلرررو ز رر رل ز مزنررر يز ررررمروميز ې زتررررمزلر

ز  زلرررر زګررردېوررر زوررر ز   ز ررررمزنزچازې  يرررررترررو   ررريزم ر

ز  زووونزت رتازو زتڼ ز ررررررمزرتازم ېوويررررررم ز ازتو زت

ز  زلرررروميز ررررمرر زنررروز  ز ررم   زنوزې رررنرېوزوررغرررږ ررررمزم ررر

ز ٢٢:ز٢٨)زززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز

 

دا دواړه نظمونه چ  د سوال و ځواب په بڼه راغلي، په پښتو لرغونېو 

نظمونو ک  هغه نظمونه دي چ  پر يو بل په ک  نيېوک ، تنقيېد او د 

 معقول ځوابونه ليدل کېږي.هغو 

 

د ابو هاشم ابن زيد السرواني په لومړنۍ منظومه ژباړه ک  هم د نقېد 

 څرک شته:
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 ))ژبېېه هېېم ښېېه وينېېا کانېېدي چېې  يېې  وينېېه

 د  اونېېېېد پېېېېه ال  کېېېې  زر او درهمونېېېېه

 ور ورلېېېېه ورځېېېېي وينېېېېا يېېېې  اوريبېېېېژ

 د درهېېېم  اونېېېدان تېېېل وي پېېېه وياړونېېېه

 کېېه درهېېم يېې  ځنېې  ورک سېېو سېېي نتلېېی

 ر نېېېړۍ يېېې  وي پېېېه  ېېېړو پېژندنېېېهپېېې

 کېېېه بېېېډای سېېېوڼي وبېېېولي  لېېېک وايېېېي

 دا وينېېېېېا ده رښېېېېېتاينه لېېېېېه رښېېېېېتونه

 کېېېېه بېېېېېوزلی ووايېېېېي رښېېېېتيا  بېېېېره

 نېېېور ووايېېېي دا  ېېېو سېېېوڼي دی تېرونېېېه

 هېېو درهېېم ښېېندي هېېر چېېا لېېه لويېېه بر ېېه

 د درهېېېم د  اونېېېد هېېېر ځېېېای پرتمونېېېه

 در هېېېم ژبېېېه ده کېېېه څېېېوک ژبېېېور کېېېېږي

 (.٢: ۹۱ندي قتالونه.((  )ده وسله که څوک پېرې کا
 

 

په دې ژباړل شوي شعر ک  د ټولن  د افرادو له  وا، مېادي شېيانو، 

او ارزښېت نيوکېه  ، سېرټيهۍپيسو او مالي پانګ  ته پر زيا  احترام

شوې ده، شاعر،  لک ا القي ارزښتونو ته رابولي او په ټولنه کې  د 

مادياتو پر نامعقول رول باندې نيوکه کوي. که څه هېم دا شېعر يېوه 

عراقي شاعر )محمدابن  الد( ويلی دی، محتوا ي  هم د هغه و ت د 

عربي ټولن  ټولنيزو واقعيتونو ته ورګرځي،  و شاعر داسې  ټېاکل  

حتوا ته اشاره کړې، چ  په هره ټولنه ک  د همدې يوشان ارزښېت م
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ولس سوه کاله تېرېږي،  و بيا هم دا دو ته نږدې  هلرونک  ده. له هغ

 محتوا نه ده بدله شوې او تقريباً په همدې بڼه کارول کېږي.

د )شيخ اسعد سوري ويرنه هم د نقد ځين  ځانګړتيېاوې لېري، لېه 

تقاد، له ظلمه فرياد او نور هغه څه دي چ  په فلکه ګيله، پر نا والو ان

 دې قريده ک  د نقد څرک لګوي:

 ))د فلېېېک لېېېه چېېېارو څېېېه وکېېېړم کوکېېېار 

 زمولېېوي هېېر ګېېل چېې   انېېدي پېېه بهېېار

 هېېر غهېېول چېې  پېېه بيېېديا غوړېېېده وکېېا

 ريېېېژوي يېېې  پېېېاڼ  کانېېېدي تېېېار پېېېه تېېېار

 ډېېېېر مخونېېېه د فلېېېک څ ېېېېړه شېېېنه کېېېا

 ډېېېېر سېېېرونه کېېېا تېېېر  ېېېاورو النېېېدې زار

 واکمېېن لېېه سېېره  ېېول پرېباسېېي مېېړ شېېي د

 د بېوزلېېېو وينېېې  تېېېوی کانېېېدي  ونخېېېوار

 څېېېه تېېېېری څېېېه ظلېېېم کانېېېدې ای فلکېېېه!

 سېېتا د السېېه نېېه دی هېېېڅ ګېېل بېې  لېېه  ېېار

 پېېېه ويرژلېېېو، لورنېېېه کېېېړې پېېېه زړه کراړيېېېه

 پېېېېېر نتليېېېېېو اوروې د غېېېېېم ناتېېېېېار

 کلېېېېه غورځېېېېوې واکمېېېېن لېېېېه پالزونېېېېو

 کلېېېه کښېېېېنوې پېېېه  ېېېاورو کېېې  بېېېادار

 ونېو دې نېن بيېا يېو غشېی وويشېتزمو  پېر زړ

 ودې ژوبللېېېېه پېېېېه دې غشېېېېي هېېېېېزار
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 پېېر سېېوريو بانېېدې ويېېر پرېېېو  لېېه پاسېېه

 محمېېېد واکمېېېن چېېې  والړی پېېېه بېېېل دار.(( 

                                                                    (٩١-٩٩: ٩١) 

)شيخ اسعد سوري( د )امير محمد سوري( د دربار شاعر و او کله چ  

د )اميرمحمد سوري( د )سلطان محمود( د لښکرو په ال  اسير او بيا 

، ده دا قريده ويل  وه، په دې قرېيده کې  د ډېر ظلم له امله مړ شو

زمان  پر جبر په دې  اطر انتقاد شوی، چ  ول  عدل او انرېاف پېه 

لک نه شکايت شوی چ  له دليل پرته تنکېي ګېالن ک  نه شته، له ف

رژوي. که څه هم دا قريده په   ل ذا  ک  يوه ويرنه يېا مرثيېه ده، 

 و د قريدې په منځ ک  ګڼشمېر داس  بيتونه شته چ  انتقادي او 

 کره کتنيزه روحيه لري.

په لرغون  دوره ک  نور هم داس  نظمونه او شعرونه شته چ  د نقېد 

  و او  راځو منځنۍ دورې ته: څرک ترې لګي، 

 

 منځنۍ دوره: -ب

د پلويانو د اثېارو  هد پښتو ادبياتو منځنۍ دوره له پير روښان او د هغ 

له مهاله پيلېږي. د روښاني پير شاعرانو او ناظمانو په کالمونو ک  هم 

د نقد ډېر مواد شته او کله چ  د روښاني غورځنګ پر ضد د )ا ونېد 

دروېزه( تحريک پيل شو، نو بيا د دواړو  واوو له  وا د يو بل پر ضېد 

(، د )پيېر ليکن  وشوې،   له د )ا وند دروېېزه( )مخېزن االسېالم

روښان( د ) يرالبيان( پر وړاندې يو غبرګون دی. د روښان او د هغه 
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د پلويانو او همدارنګه د ا وند دروېزه او د هغو د پلويېانو تنقيېدونو 

اکثره مذهبي محتوا درلودله، اسا  ي  هم پېر مېذهبي اساسېاتو د 

ا هم نظرياتو ا تالف و، ادبي يا هنري بر ه ي  ډېره بډايه نه وه،  و بي

 راز  د نثر او نظم په بڼه دواړو  واوو يو پر بل تنقيدونه کړي دي. دغېه

 يو بل هم ارزولي دي. او د هر يو پلويان

 د روښاني پېر شاعر )دولت لواڼی( د )ميرزا ان روښاني( په باب وايي:

زور څز فغررزم ز و  وز عدز   ز  زم 

زم زو زخ  زعصدز ازل زودزچرز  زب  دزې 

 مخلص په باب وايي:د علي محمد 

ز)) ررررر زطبعر وز از م زق  

ز رررر ز رررالمزمُ زعررر رزم 

ززوررررررم زم رزوخڼصزمېل  زز     

ز  ٠٢١:ز٢٢مموزم ېزورررر زتف نزم    ز)ززززززززززززززززززززززززز

       

د ا وند دروېزه او د هغه د پلويانو له  وا پېر روښېان او د هغېه پېر 

زياتره د مذهبي مسايلو پر محور راڅر ي، که پر اثېارو پلويانو نيوک  

ي  هم نيوک  کړي، نو د مذهبي مالحظاتو له مخ  دي، هنري جوهر 

 او يا د کالم د ښکالييز اړخ له مخ  نه وې.

نو دلته   لېه  وشېال د يېو  ، و کله چ  د  وشال بابا پېر ته راځو

ږي، څرنګېه مفکر او نوښتګر سترګور کره کتونکي په توګه څرګنېدې
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چ   وشال بابا د کره کتن  په بر ه ک  ډېر ګهېور او اساسېي کېار 

کړی، نو دلته الزمه ده چ  پر کره کتونکي  وشال او دده پر انتقادي 

 روحي  زيا  بحس وکړو.

 ده:  وشال تر هر چا دمخه کره کتنه له   له ځانه پيل کړې

هنېر بېالبېېل ))د  وشال بابا ژور او تېز نظر د ژونېد هېره  ېوا او د 

ډګرونه په   ل کالم ک  رانغاړلي دي، داس  ي  کره کتنه، نيوکېه او 

بيا د سمون الره هم له ياده نه دي ايستل .  وشال بابا لکېه څنګېه 

چ  د پښتو ژب  او ادب پالر ګڼل کېږي، داس  په علمي، ټولنيز، ادبي 

 او سياسي ډګر ک  هم يو ستر او ژور کره کتونکی دی.

ي ښکارندې )شعر( څخېه رانيېول  بيېا تېر يېوې لېوړې له يوې هنر

ټولنيزې پېښ  او عمل پورې چ  هر يو دده په نظر نيمګېړی معلېوم 

شوی، هغو ته ي  د انتقاد ګوته نيول  او بيا ي  د سمون الره هم ورپه 

 ګوته کړې ده.

 وشال بابا يو زړور کره کتونکی و، نه ي  د چا مدح کولېه او نېه يې  

اړتيا لرله،  وشال له فکري، اقترادي او ټولنيز پلوه په ځانستاين  ته 

داس  يو دريځ ک  و، چ  د سېالم انتقېاد ل ېاره يې  وړ  ېفتونه او 

ظرفيتونه لرل، نو ځکه  و ده له   ل ځانه نيول  تر   لو اوالدونېو، 

کورنۍ، قبيل  او ټولو پښتنو پورې څه شی چ  په ک  د انتقېاد وړ وو 

نيوکه ي  پرې کړې، همداس  ي  په ادبېي او هغه ي  څرګند کړي او 

سياسي بر ه ک  د سمون او ا الح ل اره ډېرې نيېوک  کېړې دي. د 

 وشال بابا د نيوک  محتوا ځکه پر  لکو ښه لګېږي چ  حقيقتونېه 

 څرګندوي او د رښتياين  پر بنسټ والړه ده.
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بابا دومره ا القي جرئت لري، چ  که په ځان ک  ي  هېم نيمګړتيېا 

 هغه نه پهوي او په ډاګه ي  وايي:وي 

 ))د مغېېېول نمېېېک مېېې  و ېېېوړ شېېې ږ پېېېېړۍ

 مېېېېا د زرو پکېېېې  روغېېېې  کېېېېړې بېېېېېړۍ

 رعيېېېت مېېې  يوسېېېفزيه درسېېېت  هېېېک وو

 پېېه عېېز  او پېېه حرمېېت کېې  يېې  څېېه شېېک و

 د مغېېېېول ل ېېېېاره مېېېېا تېېېېورې وهلېېېې 

 پښېېېتنو بېېېه راتېېېه کېېېړې ډېېېېرې کنځلېېې .(( 

                                                                   (٩١٢: ٩٢.) 
 

 يادا چ :

 چېې  منرېېب مېې  د مغېېول  ېېوړ يېېو ملېېک وم

 چېې  منرېېب دمغېېول نېېه شېېته او  ملېېک يېېم.

 

 وشال بابا بيا په دويم ګام ک  پر   لو ځينو زامنو او د کورنۍ پر غړو 

چ  دده پر وړاندې په ناحقه راوالړ شوي يا ي  نافرماني کړې او يا هم 

ودرېېدلي، سېخت انتقادونېه کېړي او د هغېو د   ل ولېس پرضېد 

 شخريتونه ي  څېړلي، شنلي او څېرې ي  ورته څرګندې کړې دي:

 

 ))نېېېا  لېېېف مېېې  حوالېېېه کېېېړ پېېېه تقېېېدير

 نرېېېېيحت وربانېېېېدې نېېېېه کانېېېېدي تېېېېاثير

  ېېوی  رېېلت چېې  ازلېېي وي نېېه نېېورکېږي

 پېېېه ارشېېېاد او پېېېه تلقېېېين د کامېېېل پيېېېر



                      کره کتنه /نيمه پېړۍ يون

2121١ 
 

 بېېد فرزنېېد دې  ېېدای د هېچېېا پيېېدا نېېه کېېا

 په  رېلت يې  پېالر پېه ځېان دی مېور پېه ويېر.(( 

                                                                          (٢١: ٩٩.) 

 يا دا چ :

 ))زمېېېا زويېېېه د ننېېېګ نېېېه دي غړيهېېېار دي

 پېېېرې پېېېوهېږم چېېې  همېېېه واړه مېېېردار دي

 نېېه يېې  لويېېه اندېښېېنه نېېه يېې  لېېوی کېېار شېېته

 تيېېېېېار ديد مغولېېېېېو وطبېېېېېاخ وتېېېېېه 

 د منرېېېېب د اضېېېېافو  بېېېېرې کانېېېېدي

 پېېېه عېېېز ، پېېېه حرمېېېت کلېېېه  بېېېردار دي

 اتفېېېاق، يګېېېانګي يېېې  سېېېره نېېېه شېېېته

 همګېېېېي روان پېېېېه بېلېېېېه بېلېېېېه الر دي

 نېېه د نېېوم دي نېېه د شېېرم نېېه د ننېېېګ دي

 اندېښېېېېن  يېېېې  د نېېېېاکس، د ناسېېېېردار دي

 شېېېکايت لېېېه نېېېورو مېېېه کېېېوه  وشېېېاله

: ۳چ    ل زويه هم په ننېګ لېه تېا ويېزار دي.(( )

۱۹۳.) 

                                      

 چېېې  پيېېېدا دي همګېېېي زمېېېا لېېېه ځانېېېه

 کېېه پنځېېو  دي کېېه شېې ېته دي داغ د زړه دي
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 يېېېېو و پېېېېالر نيکېېېېه تېېېېه نېېېېه شېېېېو

 همګېېېېېېي د مېېېېېېور پېېېېېېه شېېېېېېان

 

                                        

 نفېېېس امېېېاره دیاشېېېرف سېېېر تېېېر سېېېره 

 پېېېه حسېېېد پېېېه حماقېېېت کېېې  اواره دی

                                        

 د مېېېېېور پېېېېېالر نيکېېېېېه تېېېېېه نېېېېېه دي

 دا نېېېېېېېېاکس دي البېېېېېېېېل  شېېېېېېېېان

 پېېېه ژونېېېدون مېېې    ېېېل ځېېېای ورکېېېړ

 بانېېېېېېېېدې زه شېېېېېېېېوم مهربېېېېېېېېان

                                            

 هيېېو څېېو ال پېېه کېې  افېېت شېېول تېېر دا ميانېې

 څېېوک ))بهېېرام(( غونېېدې بېېدبخت بخيېېل شېېي

                                            

 چېې  هېېېڅ کېېار نيېېولی نېېه شېېي اسېېتوار

 پېېه شېېامت يېې   ېلخانېېه شېېي تېېار پېېه تېېار

 څوک ))سېدو(( غونېدې نېامراد عبدالزوجېه شېي

 پېېه تنګسېېه لېېه   لېېه پېېالره شېېي ويېېزار

 څېېوک ))مېېالو(( غوندې))جلو((غونېېدې پيداشېېي

 سراسېېېېېر واړه نېېېېېابود او نېېېېېا بکېېېېېار.
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 مېېېرګ  د نېېېا اهلېېېو سېېېبا بېګېېېاه غېېېواړم

 دعېېېېېېېا مېېېېېېې  داده اهلل اهلل غېېېېېېېواړم

 زمېېېېا توبېېېېه ده د بهېېېېرام لېېېېه  يېېېېره

 دده لېېېېه شېېېېره امېېېېان پنېېېېاه غېېېېواړم.

 

                                            

 روغ نېېېه دی بهرامېېېهزمېېېا زړه لېېېه چېېېا نېېېه 

 د هرچېېا سېېره مېې  زيسېېت دی لېېه ناکامېېه

 نور دې نېوم زمېا پېه زويېو کې  حسېاب مېه شېه

 د  وشېېېال  هېېېک وينېېېا پېېېه دا تمامېېېه.

 

                                           

 چېې  پېېه ځېېای يېې  نېېا قابېېل زويېېه  ېېاني کېېا

 د  وشېېېال  ېېېاطر پېېېه دا پېېېاره پېېېاره دی.

 

  ل ځان او هم پر   لو زامنو نيوکه لکه څنګه چ   وشال  ان پر 

کوي او نيمګړتياوې ي  رابرڅېره کوي داس  پر   ل  قبيل  ) هکو( 

هم نيوک  او انتقادونه لري او د هغو له ځينو عملونېو او نيمګړتيېاوو 

 څخه هم نا وښي څرګندوي.
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 لېېه  هکېېو نېېه مېې  هېېومره زړه نېېا وښ دی

 چېېې  توبېېېه دهمګېېېي  هېېېک لېېېه نامېېېه

 ېڅ  بېېېردار نېېېه ديد نعمېېېت پېېېه قېېېدر هېېې

 نېېوم  هېېک بېېه مېې   ېېالص نېېه وي لېېه انعامېېه

  هېېېک واړه د دودام دي کېېېېه يېېې  ګېېېېورې

 څېېوک بېېه څېېه غېېواړي د   لېېو لېېه دودامېېه

 د وفېېېېا پېېېېه ځېېېېای همېېېېه واړه جفېېېېا ده

 چېېې  بېېېه ماتېېېه رسېېېېده لېېېه   لېېېه قامېېېه

 که په تېوره  هېک   ېل کېړې ګنې    ېل شېي

 کنېېه هېېېڅ بېېه يېې    ېېل نېېه کېېړې لېېه اکرامېېه.

                                           

 چېېېې  زمېېېېا ا تيېېېېار يېېېې   ېېېېوار کېېېېړ

  ېېېېدای دې  ېېېېوار هغېېېېه  هېېېېک کېېېېا.

                                        

 ))درسېېېېېت  هېېېېېک زمېېېېېا پېېېېېه دور

 نېېېېېېېېېامور شېېېېېېېېېو پېېېېېېېېېه دوران

 کېېېېه  هېېېېک پېېېېه مځکېېېېه پېېېېرو  و

 پېېېېا  مېېېې  يېېېېووړ پېېېېه اسېېېېمان.((

                                                              (۶۹ :۹۶-۹۸.) 

                                      

 تفحېېص کېېېه څېېوک د  ېېېو  زړونېېو کانېېېدي

 د   ېېل قېېام لېېه السېېه ورک  وشېېال  هېېک دی.
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 وشال بابا د  هکو تر انتقادي دايرې او نيوک  وروسته، پښتانه پېه 

انتقادي دايره ک  دا ل کړي او هغه نيمګړتياوې چ  په پښتنو   له 

ک  دي هغه ي  يوه يوه څېړل  ده. په پښتنو ک  بېه د  وشېال بابېا 

غوندې هېڅ داس  بل  لوی ليکوال تر سترګو نه شي، چ  د بابېا پېه 

څېر د پښتنو پر رواني چلند او ټولنيز ژوند بلد وي او هغو ته يې  پېه 

ې کچه ځای ورکړی وي.  وشال بابا د   ل فطري   لو اثارو ک  په د

بغاو  او ژور فکر له مخ  د پښتنو نيمګړتياوې هم څېړلي او نيېوک  

ي  پرې کړي دي. د  وشال بابا اثار د پښتنو د ژوند هندارې دي، چ  

د هغوی ښېېګڼ  او بېدګڼ  ټېول  پېه کې  پېه ښېه روښېانه ډول 

 څرګندېږي:

 لېېېېېوني شېېېېول پښېېېېتانه پېېېېه منرېېېېبونو

 يېېېه مېېېا ژغېېېورې لېېېه هسېېې  غضېېېبونو. دا

                                  

 پښېېېتانه لکېېېه مګېېېس وربانېېېدې ګرځېېېي

 ورتېېېېه ايښېېېېی دی مغېېېېل د حلېېېېوا تېېېېال.

                                 

 شېېېېرم دی ننېېېېګ دی کېېېېه ډار د سېېېېر دی

 سېېېمه مېېې  پرېښېېېوه ځېېېای مېېې  غېېېر دی

 پښېېېېتانه واړه دمغېېېېول شېېېېوروا  ېېېېوري

 ا شېېېېور و شېېېېر دی.ماتېېېېه يېېېې  پېېېېات  د

                                 

 پښېېېتانه پېېېه عقېېېل پوهېېېه څېېېه نېېېاکس دي

 کوټېېېېه سېېېې ي دقرېېېېابانو د جېېېېو  دي
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 اوښ لېېه بېېاره پېېه ولجېېه پېېه کېېور ورغلېېی

 پېېېه ولجېېېه د اوښ د غېېېاړې د جېېېر  دي.

                                      

 

 درسېېېت جهېېېان پېېېه ناپوهېېېانو سېېېره ډک دی

 ه پکېې  وګېېورې افغېېان دی.ولېې  زيېېا  کېې

                                    

 

 کېېه رښېېتيا وايېېم شېرشېېاه دا هسېې  نېېه و

 لکېېېه مېېېو  يېېېو نېېېن پيېېېدا لېېېه کوهسېېېتانه

 پښېېتانه چېې  بېې  ننګېېي کېېا څېېوک يېې  څېېه کېېا

 ګورسېېېتان لېېېره بېېېه درومېېېو لېېېه ارمانېېېه.

                                    

 

 ړي مونېدل شېي))که په نور  لکېو کې  ښېه سې

 ولېېې  ښېېېه سېېېړي بېېېه لېېېږ وي افغانېېېان

 هېېېره چېېېار د پښېېېتانه ترمغېېېل ښېېېه ده

 اتفېېېاق ورسېېېره نېېېه شېېېته ډېېېېر ارمېېېان

 د بهلېېېېېول او د شېرشېېېېېاه  بېېېېېرې اورم

 چېې  پېېه هنېېد کېې  پښېېتانه وو بادشېېاهان

 شېې ږ او اووه پيېېړۍ يېې  هسېې  بادشېېاهي وه

 چېې  پېېه دوی پېېورې درسېېت  لېېک وو حيېېران
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 ور شېېوليېېا هغېېه پښېېتانه نېېور وو دا څېېه نېې

 يېېا د ېېدای دی او  دا هسېې  شېېان فرمېېان

 کېېېه توفيېېې  د اتفېېېاق پښېېېتانه مېېېومي

 زوړ  وشېېال بېېه دوبېېاره شېېي پېېه دا ځېېوان.((

                                                         (۶۶ :۶٢۹-۶٢۱.) 

                                      

 پښېېېېېېتانه د ادم زاد لېېېېېېه زاده نېېېېېېه دي

 عفريېېېت دی کېېېه د ديېېېو دي کېېېه د دد دي.د 
 

 وشال بابا د پښتنو ترڅنګ مغول هم د   ل انتقاد پېه دايېره کې  

شامل کړي دي. د  وشال بابا د ژوند او مبارزې يوه زياتېه بر ېه لېه 

مغولو سره په دوستۍ اودښمنۍ ک  تېره شوې ده. لکه څنګېه چې  

لوم وو. نو ځکېه بابا ته پښتانه معلوم وو، داس  ورته مغول هم ښه مع

 و ي  د هغوی ظلمونو، بدو عملونو او نورو نيمګړتياوو ته هم نغوتېه 

کړې او انتقادونه ي  پرې کړي دي. مغول پاچېا )اورنګزېېب(، چې  د 

 وشال بابا د سياسي مبارزې يو اړخ ورسره تړاو لري، د بابا په کېالم 

 هم. ک  ډېر زيا  ياد شوی او غندل شوی دی او همدارنګه نور مغول

 تفېېاو  د   ېېل پېېردي وربانېېدې نېېه شېېته

 کېېه يېې  ګېېورې اورنګزېېېب بادشېېاه ګمېېراه دی

 دا الڅېېېه چېېې  هندوسېېېتان تېېېوره تيېېېاره ده

 پېېېه هېېېر ځېېېای دده د  ويېېېه بويېېېه اه دی

 د اورنېېېګ بادشېېېاه پېېېه دور ارام نېېېه شېېېته

 چېېا ويېېل چېې  جهېېان ځېېای د ارامګېېاه دی
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 کېېه زينېېت و تېېه يېې  ګېېورې يېېو يزيېېد دی

 اهېېل اهلل دی. کېېه طاعېېت وتېېه يېې  ګېېورې

 

 

 

 

 

 

 

 ))پېېالر يېې  پېېه بنېېد، ورور يېې  بنېېد بنېېد کېېړ

 ځېېان يېې  هېېم شېېيخ، هېېم دانشېېمند کېېړ

 او  پېېه غېېزا کېې    ېېل ځېېان غېېازي بېېولي

 (.۶٢: ۶۱) په څو څو رنګ ي ،   ل ځان څرګند کړ.((

 

                                                  

  انېېېان يېېېې  واړه تېېېېالو   ېېېېوان کېېېېړل

 د هنېېېد هنېېېدوان يېېې  دانشېېېمندان کېېېړل

 و ېېت داورنېېګ دی عمېېل يېې  هېېېڅ نېېه شېېته

  ېېو کتابونېېه يېې  پېېه عېېالم ګېېران کېېړل.

 

                                                    

 ېخررررازمز ې  رررر ز ررررر زم زز

خرررررر   
)ج 
 ځينررررازخبرررردزم ز

 

 مزورردزچرررزتسرر ازورر ز سزميز

 و ز خالصز ر زور زلبررسزميززز
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 شېېېيخان ډېېېېر دي لېېېور پېېېه لېېېورددې دور 

 اورنګزېېېېېېب بادشېېېېېاه د واړو دی انځېېېېېور

 پېېه هغېېه چېېاړه قلېېم سېېازکا قېېرآن کښېېي

 پېېېه هغېېېه چېېېاړه شېېېهرر پېېېرې کېېېا د ورور.

 

 

 نو ځکه  و  وشال بابا دداس  واکمن اطاعت نه کوي:

ز طرعازمز ېلو  ودزځک ز  ز  م

زخڼيفر زمز ور ازو ز   ز رفدزم  

 هم انتقادونه لري:بابا د نورو مغولو په باب 

زمزون زو زتخازچازعرلمګيدز  نرتا

زوررر زخررڼکوز ر ىزمز تمررزوردېرررررررروت ززز

بابا د مغولو پرضد په مبارزه ال  پورې کېوي او د پښېتنو د يېووالي 

هيله کوي، چ  ټول پښتانه بايد له کندهار تر اټکه د ننګ په کار ک  

 ستم نه ځان  الص کړي.پټ اوښکاره سره يو شي، چ  د مغولو له 

 ټېېېول پښېېېتون لېېېه کنېېېدهاره تېېېر اټکېېېه

 سېېره يېېو د ننېېګ پېېه کېېار پېېټ او اشېېکار.

                                         

 ناګهېېان  پېېه دا ملېېک فسېېاد بنيېېاد شېېو

 د مېېا هېېم د تالفېېۍ کېېار را پېېه يېېاد شېېو

 



 نيمه پېړۍ يون/ کره کتنه

21211 
 

 

 نېېېن د واړو پښېېېتنو پېېېه ننېېېګ والړ يېېېم

 والړ يېېمدا چېې  هسېې  پېېه هېېر در هېېر درنېېګ 

 چېې  پښېېتون شېېوم پېېه داهسېې  سېې ينه  يېېره

 نور مې   ېدای مېه کېړه مغېول وايېم پېه څيېره.

                                 

 و مغېېېول و تېېېه بېېېه نېېېن کېېېړم اټېېېک پولېېېه

 ملېېک بېېه  ېېالص کېېړم د مغېېول لېېه غالېېه غولېېه.

 

 وشال بابا نه يوازې په ټولنيز ژوندانه ک  د ټولنيزو نيمګړتياوو نقاد 

پر دغو بر و ي  نيوک  کړي، بلک  پر هغه چا ي  هېم سېخت   دی او

نيوک  کړي، چ  د ريا عباد  ي  د   ل ژونېد د اړتيېاوو د  ېړوب 

وسيله ګرځولی او  لک پرې تېرباسي.  وشال تېل دا ډول شېيخان 

 غندلي او له دې ډول ماليانو سره ي  ورانه ده.

 حقيقېېي سېېجده هغېېه ده چېې  د يېېار پېېه لېېور يېې  کېېړې

 تېېه چېې  سېېجده شېېي دا سېېجود دی مجېېازي. و کعبېې 

 

 

 هر چېرته چ  ګرځ  په الحول ورنه تېرېږه

 سل بال په زړه ک  سل دان  تس   په غاړه.
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 د ابلېېيس غونېېدې مکرونېېه يېې  پېېه زړه کېې 

 پېېه فريېېب کېې  تېېر ابليسېېه ال مېېاهر دی.

                                

 

 ډېر دي چې  تېر تېا نېه،   ېل ځېان ملېک کېا

 پېېېه ښېېېو  بېېېرو، ځېېېان پېېېه فلېېېک کېېېا

 نغېېوذ بېېاهلل، چېې  ښېېه يېې  ځيېېر کېېړې

 شېېيطان تېېر ځېېان پېېورې، لکېېه کېېودک کېېا.

                                  

 

 پېېه  ولېېه يېې  ذکېېر پېېه زړه کېې  نېېور فکېېر

 فسېېېېېېاد د دور دانېېېېېېا شېېېېېېيخان دي

                                  

 

 ))چېې  د کنېېز د قېېدوري شېېي ځېېان مېېال کېېا

 هېېر حېېالل حېېرام پېېه ځېېان بانېېدې روا کېېا

 نېېه د کنېېز پېېه دقيقېېو څېېه  بېېر شېېوي

 نېېېه پېېېه مېېېخ د قېېېدوري مبرېېېر شېېېوي

 کتابونېېه پېېه سېېر کېېېږدي ځېېان مېېال کېېا

 پېېه هېېر کلېېي علېېت ګرځېېي ټګېېي غېېال کېېا

 کېنېېېي شېېېرع پرېکېېېوي پېېېه رشېېېوتونو

 ځېېېان قاضېېېي کېېېا پېېېه غلېېېط روايتونېېېو
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 و هرچاتېېېېه مسېېېېل  د سېېېېخاو  کېېېېا

   لېېېه  ونېېېه ډکېېېوه بلېېېه غېېېار  کېېېا

 پېېه مسېېجد راځېېي پنځېېه و تېېه اذان کېېا

 چېې  ذکېېا  سرسېېايه نېېه وي مسېېجد وران کېېا

 د ميېېېراث مالونېېېه  ېېېوري لېېېه ظالمېېېانو

 نېېوم پېېه ځېېان بانېېدې کېېېږدي د عالمېېانو

 پېېه دا هسېې  علېېم برنېېد کېنېېي مېېال يېېي

 و عېېېالم تېېېه ميېېېراث  ېېېور د انبيېېېا يېېېي

 نه ي  کښل زده، نېه لوسېتل زده، تېل ټګېل کېا

 کېېېا تعويذونېېېه ورکېېېوي پېېېه دروغ کښېېېل

 پېېه نېېاروغ يېې   وښېېي ال زياتېېه تېېر روغ شېېي

 څښت، تعويذ، دعېا، هيکېل کې  پېه دروغ شېي

 ال رنځېېور غريېېب  ېېحت نېېه وي مونېېدالی

 چېېې  ا ېېېون وي ا يسېېېتو تېېېه ور نيېېېوالی

 که په ورکړه ک  څه درنېګ څېه  ېو تعطيېل وي

 پېه غوغېېا پېېه شېېور و شېېر يېې  قېېال و قيېېل وي

 چېېې  دا زر هسېېې  ناسېېېازې کېېېا اغېېېازې

 ب حا ېل کېا پېه ناسېازې  ل مقرېود مطلېو

 چ  څوک تر  له  دايه نېه کانېدي غلېول کېا

 ا  به پرېږدي زين بېه بانېدې پېه جاهېل کېا.((

                                                           (۶۸ :۹۱-۹۱.) 
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 شېتهپه  وله کليمه لولي نمونځ روژه کاندي کېافر 

 دعېېوې کېېا د شېېيخيه، تېېر شېېيطانه ال بتېېر شېېته

 لېېه کېېوره لوټېېه وا لېېي، اسېېتنجا لېېره روان شېېي

 تقوی تر هس  حده، په ولجه يې  وړي کېه زر شېته

 يوځېېای الېېوده نېېه دی پېېه دا هسېې  دروېشېېانو

 په دا دور که ګورئ دا ناپېاک پېه هېر کشېور شېته

 چ   اص د زمان  دي حال يې  دادی، نېور وګېړي

 د کلي دی  الي نوم باندې بشر شته د غوا وو د  رو

 چېې  حېېال د پرهېزګېېار و سراسېېر واړه دروغ شېېو

 رښتيا غواړي له چانېه چيرتېه پېات  دا هنېر شېته.

 

                                      

 شېېېيخان چېېې  هسېېې  او ده نمونځونېېېه کېېېا

 پېېېه کېېې  باغونېېېه اسېېېونه جونېېېه کېېېا

 په ک  رنګېين رنګېين ګنېډي وريښېمين سېکڼي

 د سېېې ينو د سېېېرو ګنجونېېېه کېېېا. پېېېه کېېې 

 

                                 

 نمېېېونځ، روژه چېېې  د ريېېېا دپېېېاره کېېېېږي

 لېېېه اسېېېمانه بېېېه لعنېېېت بانېېېدې اورېېېېږي.
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 کتابونېېېېه د اسېېېېمان د ځمکېېېې  لېېېېولي

 پېېه عمېېل يېې  فېېرق د ځمکېې  د اسېېمان دی.

 پېېېه بېېېاطن يېېې  زړه ګومېېېان سېېېره تړلېېېی

 پېېېه ظېېېاهر ويېېېل پېېېه ژبېېېه مسېېېلمان دی

 پېېه  بېېرو کېې  يېې  فېېيض مونېېده نېېه شېېي

 مذبېېذب پېېه قېېول پېېه عهېېد پېېه پيمېېان دی

 پېېه طاعېېت پېېه عبېېاد  کېې  کېېه بلعېېم شېېي

 پېېه ا ېېر انېېس پېېه نغوتېېه بېې  ايمېېان دی

 زه  وشېېېال  هېېېک بنېېېده د هغېېېه چېېېايم

 چېې  يېې  رو د زړه د  ېېول  سېېره يکسېېان دی.

 

                                  

 تېېېل قېېېرآن د وړانېېېدې ايښېېېی قېېېرآن لېېېولي

 ولېې  هېېېڅ عمېېل يېې  نېېه وي پېېه قېېرآن.

 

              

 

 وشال بابا د يو لوی مفکر او ساالر اديب په توګه، ادبي بر   هم له 

نظره نه دي غورځولي، د   لو ليکوالو ادبي نيمګړتياوو ته يې  هېم 

ګوته نيول ، آن پر داس  ليکوالو ي  نيوک  کړي، چ  تر ده وړانېدې 
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پرې چا د انتقاد جرئت نه شو کوالی،  و ده د   ل فنان ذهن او ژور 

   د هغوی اثار وتلل او نيمګړتياوو ته ي  ګوته ونيوله.ليد له مخ

تر بابا دمخه ډېر لوی شخص چ  مذهبي شهر  او اغېزي  تر ليکنېو 

چ  چا پرې د انتقاد کولو جرئېت نېه  ،زيا  و، هغه )ا وند درويزه( و

شو کوالی او هغه و ت په ټولنه ک  مطرح شخص او ليکېوال و،  ېو 

 او بيا ي  پرې داس  نيوکه وکړه: وشال بابا د هغه اثار وتلل 

 درويېېېېزه لېېېېه يېېېېوه لېېېېوري راپيداشېېېېو

 پېېه لېېږ علېېم پېېه دا ملېېک کېې  لېېوی مېېال شېېو

 د روښېېېېان  يرالبيېېېېان يېېېې  وليېېېېدلی

 هغېېېه هېېېم مجهېېېول بيېېېان و ناسېېې ندلی

 ده چ   وش  ميېدان بيېا مونېد سېخنګوی شېو

 پېېه ويېېل کېې  يېې  چېې  زړه و هسېې  تېېوی شېېو

 درويېېزه چېې  بيېېان کېېړی   ېېل کتېېاب دی

 مخېېزن االسېېالم کېېړی جنېېاب دی نېېوم يېې 

 کېېه يېېوه مسېېره پېېه شېېل بلېېه پېېه سېېل ده

 نامربوطېېېېېه ناموزونېېېېېه پېېېېېه ويېېېېېل ده

 مسېېېل  لېېېس نظېېېم کېېېړي پېېېه پښېېېتو دی

 درتېېه څېېه وايېېم چېې  څېېه دي د ايسېېتو دي.

 

د ا وند درويزه د )مخزن( په باب زياتوي چ  دا يېو مجهېول او بې  

 وزنه کتاب دی او هغه د عربي قريدې بو يري ترجمه ښيي.
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 هېېر هېېر بيېېت د قرېېيدې چېې  در مرجېېان دی

 پېېېېه پښېېېېتو کېېېې  تراوربشېېېېو ال ارزان دی

 قرېېېېېيده د بو ېېېېېيري ترجمېېېېېه کېېېېېړې

 عربېېېي يېېې  تېېېر پښېېېتو مضېېېحک راوړې.

  

                                    

 مخزن م  د ا ون چې  تمېامي پېه نظېر کښېېو 

 په دې ک  عرو  نه شته نېه يېو بحېر مېا مونېدلی

 سېېېره جېېېوړ کېېېړیيېېېو کتېېېاب دی درويېېېزه 

 د سېېوا   لېېک يېې  لېېه کېېل علمېېه مېېوړ کېېړی

 نېېا معقېېول مجهېېول بيېېان پېېه کېې  بېې  ځايېېه

 پېېه کېې  بېېد د حسېېين وايېېه يزيېېد سېېتايه

 پېېېه حيېېېر  بېېېه واړو ګېېېوت  وچيچلېېې 

 د ا ېېېون پېېېه مخېېېزن چېېېاګوت  کښېېېېول .

 

 و هغه چا چ  پوره او کره شعر ويلی،  وشال بيا هغه سېتايلی دی، 

 لکه ميرزا  ان انراري:

 انه په پښېتو کې  مېا ميېزان مينېدلی نېه دیله چ

 ميېېرزا پېېه دا زبېېان کېې  ويېېل کېېړي دي تللېېي.

 

 وشال بابا په يوه قريده ک  د ځينو نورو شېاعرانو ارزونېه داسې  

 کوي:
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 يېېو پېېه حېېال او پېېه ماضېېي کېې  داسېې  نېېه و

 چېې  ښېېکاره يېې  د  بېېرو راتېېه  ونېېد کېېړ

 د ميېېېرزا دېېېېوان مېېې  ومنېېېډه پېېېه ګېېېوډي

 کی زمنېېد کېېړمسېېخره مېې  ارزانېېي  ويشېې

 کېېېه دولېېېت و کېېېه وا ېېېل و کېېېه دا نېېېور وو

 پېېه  بېېرو مېې  د هېېر يېېوه ريشېېخند کېېړ

 کلمېېې  مېېې  ورتېېېه سېېېازې کېېېړې د قنېېېدو

 د اوربشېېو پېېه ډوډۍ چېې  بېېه يېې  شېېخوند کېېړ.

                                                  

 

 هېېېېېېر چېېېېېې  الف وهېېېېېېي د شېېېېېېعر

 نېېېېېېېېن پېېېېېېېېه دا دور دي ډېېېېېېېېېر

 م ېېېېدای دې نېېېېه کېېېېا چېېېې  بېېېېه وايېېېې

 حېېېېېېال د ديېېېېېېو تېېېېېېېر و بېېېېېېېېر

 څېېېېوک پېېېېاوي څېېېېوک نېېېېيم پېېېېاوي دي

 قلنېېېېېدر پېېېېېه کېېېېې  نېېېېېيم سېېېېېېر

 چېېېېې  د مېېېېېو ه پېېېېېه حسېېېېېاب دي

 هېېېېېڅ مېېېې  نېېېېه دی وا ېېېېل هېېېېېر

 بېېېېېېل دولېېېېېېت فقيېېېېېېر درې پېېېېېېاوه

 نېېېېه تېېېېرې څېېېېو سرشېېېېاهي سېېېېېر.
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 د هغېېېه شېېېاعر دانېېې  وشېېېه پېېېه ژبېېېه

 ي پېېېه مېېېال.چېېې  د شېېېعر دردانېېې  پلېېېور

 

                                                   

 د هغېېه شېېاعر مېېخ تېېور شېېه چېې  پېېه طبعېېه

 و هېېېېر در و هېېېېر دربېېېېار و تېېېېه والړ وي.((

                                                                 (١١-٨١: ٢٢.) 

 

مکالمه تبادلېه شېوې، د  وشال بابا او رحمان بابا ترمنځ هم شعري 

 وشال د رحمان بابا د شعر پر يوه بيت نيوکه کړې او ويلي دي، چ  

د هغه پېر وړانېدې  بيا  رحمان بابا او په   ل منځ ک  تناسب نه لري

 غبرګون ښودلی دی:

زخررو رررلز ېزمېلرر رزواز الوررزمي

ز  ز حمررزو زوښ وزژب زعرلمګيدز م

ز

ز و   وزخو رلز ېز وز مزت زخټک ز

زځر ز  زمز حمررزمزت بنزل ز و زفدم 

 

که چېرې  وشال بابا د رحمان بابا پر شېعر نيوکېه نېه وای کېړې، د 

رحمان بابا له دې غبرګون سره نه مخامخېده. همدارنګه د رحمان بابا 

په کالم ک  چ  د سترو انساني او روحاني ارزښتونو پالونکی او له دې 

خ کره کتونکی دی، دده په کالم او ارزښتونو څخه د سرغړونکو ډېر پو
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. پېه پښېتو هېم د ده پلويانو ک  د کره کتن  ډېر څرکونېه ښېکاري

کالسيکه دوره ک  کره کتنه د نظم په بېالبېلېو فورمونېو کې  ډېېره 

څرګندېږي،  وشال نه يوازې د يوه کره کتونکي په توګه د نظېم پېه 

ټولنيز کېره  کړې، بلک  د يو هبر ه ک    ل کره کتنيزه  بريا څرګند

کتونکي په توګه ي  په   ل نامتو اثر )دستار نامه( ک  هم د ټولن  د 

سمون الرې چارې په ګوته کړي او د ټولنمشر؛ دستار سړي ل اره يې  

 کره معيارونه هم په ګوته کړي دي. 

د  وشال د شاعرانو زامنو په کالم ک  هم د کره کتن  بېلګ  شېته.  

 اشرف  ان د  وشال د شعر د ارزون  په باب وايي:

 ))اوالً بېېېېېه د اسېېتاد لېېېېېېېه حېېېېاله وايېېم

 چېې  يېې  شېېېعر جهېېانګير لکېېه د قمېېېر دی

 پېېه پښېېتو ژبېېه چېې  شېېعر چېېا بيېېان کېېړ

 د همېېېېېېېه وو نظېېېم سېېېتوري، دی نمېېېر دی

 نمېېېر وايېېې  مهجېېېوره څېېېه  ېېېوبي د هغېېېه

 چېې  يېې  نېېام دهېېر نيېېولی سېېر پېېه سېېر دی.((

                                                          (٩٩١-٩٩٢: ١.) 

 د   ل شعر په باب وايي:

 ))په پښتو ژبه م  سيال د شعر نه شته

 د معنو په جهان شاه اشرف  هک يم.(( 

                                                  (٢ :۸۱.) 
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د حميد بابا او کاظم  ان شيدا په شېعرونو کې  هېم د کېره کتنې  

 څرکونه شته:

ز))مزحمي زل زفکد زو زوو   زعرمزخڼ 

زمز  برررف وزقررر  ،زنررر ز م زبو  رزبرف

زمزحمي زمزويناز وټزب ز ررد زېېځررري

ز  زودوزځيدز يزق  زم ر،زم  رزصد ف   ززززززززز

ز  ٠٠١:ز٢٢)ززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز

د کاظم  ان شيدا  هک په دېوان ک  ) د پښتو شعر حسب حال( تر 

عنوان الندې چ  کومه او ده مثنوي چا  شوې ده، د دې مثنوي له 

مطالع  څخه مو  ته د پښتو شېعر پېه بېاب د شېيدا انتقېادي نظېر 

دا مثنوي د پښتو شاعرۍ د هغه مهال د ادبي کره کتنېو پېه  ښکاري.

 (.٢: ۹۶لړۍ ک  حسابوالی شو. )

پيرمحمد کاکړ هم د پښتو شاعرانو د شعرونو د فکر او ښکال د ارزون  

 په ترڅ ک  وايي:

 ))تل په شعر کې  هېم سېيال د  وشېال نېه شېته

 کېېه څېېه درشېېت دی، دا دده سېېخندان شېېعر

 ه ښېېاييکېېه څېېوک بحېېر مېېواج وايېېي ورتېې

 په دېېوان کې  يې  مونېده شېي هېر سېان شېعر

 هېېېڅ تېېر شېېعره د رحمېېان بېېه ډېېېر کېېم نېېه وي

 و منرېېف تېېه د  هېېک  وشېېال   ېېان  شېېعر
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 د ميېېېرزا شېېېعر بېېېه جېېېوړ وای ولېېې  درېغېېېه

 پېېېه وحشېېېي الفېېېاظو ده کېېېړو ويېېېران شېېېعر

 چېې  انرېېاف زه پيرمحمېېد کېېړم الفېې  نېېه کېېړم

 په همعرېرو کې  مې   ېوښ دی د ځېان شېعر.((

                                                                      (۸۸ :۱۸.) 

 

دا لړۍ نوره هم غځېږي، )عبداهلل کندهاری( د )احمدشاه بابا( د شعر 

 د ارزون  په باب وايي:

 

ز ېزودزبياز ازم مز و ززم زودز زلز ازعشقز ېېززم ز

زرررد زتر زم مم زمې  ېزترررررررزحرقيقازم ز ر زورجر زم 

زو ز ک وز ازډېدزوررررررودزم زومزعرلمزم زومز رررعدزم 

زچازمم زمېرررررو رزويررررد زم زو زتحقيقزتد زويررررررد زم 

زوش م زوررررر زمقرررررر رررقزم  زتدزويد ،زبررڼکازفر رررقزم 

ز

د تېمورشاه دراني د زمان  شاعر )بېدل هشنغري( په   ل دېوان ک  

 با د کالم د مزاياوو په باب وايي:د عبدالرحمن با

 ))چېې  مشېېهور پېېه پښېېتو ژبېېه يېې  دېېېوان دی

 شېېېېعراوو کېېېې  هغېېېېه عبېېېېدالرحمن دی

 قېېال و حېېال يېې  سېېره سېېم زيېېا  وکېېم نېېه دی

 مسېېېېلم ځکېېېېه د هېېېېر دانېېېېا نېېېېادان دی
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 پېېېېه سېېېېلطان الشېېېېعرا دی ملقېېېېب دی

 چ  ي  بيت مررع پېه هېر ځېای کې  برهېان دی

 دغېېېېه واړه ځيېېېېېر کېېېېي د برېېېېېير  ده

 فکېېر شېېکريز کېېړی بيېېان دی.((چېې  يېې  

                                                             (۱ :۸۶۸-۸۶۹.) 

پېه زړه  هدوره ک  )کره کتنه( يو يا منځنۍ د پښتو ادب په کالسيکه

، چ  پراخ بحس او او دو ليکنو ته اړتيا لري،  و مو  موضوع ده پورې

ه کتن  سره سره د اشنايۍ ل اره دا څو بېلګ  يوازې ددې دورې له کر

 وړاندې کړې.

 

 اوسنۍ دوره: -ج

د ادبياتو په تاريخ ک  يوه ستونزمنه مسله هم د ادبي دورو ټاکنه ده. 

ادبي دورې د تاريخي او سياسي هغو په شان نه دي، چ  ثابت مهېال 

په غېږ ک  رانيسي، د يوې ادبېي دورې تېاثيرا  پېه بلېه کې  هېم 

محسو  وي او د يوې دورې افکار او اغېز بل  ته هېم غځېېږي. پېه 

کتن  د پيل مسله هم داس  يوه مسله ده. د پښتو ک  د اوسنۍ کره 

افغانستان يو نوميالی څېړونکی او ادب وه )سرمحق  زلمی هېوادمل( 

وايي: ] ادبي کره کتنه په اوسنۍ مانا په پښتو ادبياتو کې  د شېلم  

پېړۍ د لومړۍ نيمايي په دوران ک  پيل شوې ده. دغه مهال لر او بېر 

سرکاري او ولسېي ادارې فعېال   ک  د پښتو د ودې او پرمختيا ل اره

شوې، نوي ادبي جريانونه او د پرمختلل  نړۍ ادبي نظريېا  د هنېد، 
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ايران او اروپا له الرې پر پښتو ادبياتو اغېېزمن واقېع شېول او زمېو  

ځين  فرهنګيان او ادب وهان د ادبي کره تن  د پخوانيو شرقي سنتي 

 برو، نويو مسالو او  ا ولو تر څنګه د ادبي کره کتن  په باب له نويو

نويو نظريو څخه هم  بر شول او زمو  ادبياتو ته هم ادبي کره کتنې  

له نويو غوښتنو او نويو ځانګړنو سره الر پيدا کړه،  و له هماغه و ته 

تر ننه پورې، لکه څنګه چ  ښايي هس  نه، بلک  ماته ګوډه تر مو ه 

 راورسېده.(( 

ن  په باب تيوريکو اثېارو تېه سرمحق  زلمی هېوادمل د ادبي کره کت

اشاره کوي، وايي: ))که چېرې مو  ووايو چ  په پښتو ک  د ادبي کره 

کتن  د مختلفو  واوو په باب الرښودي اثار نه شته، نو دا هېم سېمه 

 بره نه ده،  و که چېرې مو  دغه اثار په پښتو کې  د ادب ېوهن  د 

طق  په نورو ژبو ک  د نورو څانګو د اثارو په پرتله له يوې  وا او د من

ادبي کره کتن  په  روص کې  د الرښېودو اثېارو د موجوديېت پېه 

تناسب له بل   وا مطالعه کړو، نو ښکاره به شي چ  زمو  په ژبه ک  

 دغه اثار ډېر لږ، بلک  ناڅيز دي.((

م ۶۳۳۱سرمحق  زلمی هېوادمل وايي: )) د ارواښاد سيدرسول رسېا )

م( کېال ۶۳۱۹ندر مومند )تنقيېد( ) د مړ( )ادبي تنقيد( د ښاغلي قل

م کېېال چېېا (، د مولېېوي ۶۳۱۹چېېا ( او نظميېېا  )ترجمېېه( ) د 

يل له  وا ترجمه کړی )کتاب الشعر(، د پروفيسور محمد فمحمداسرا

نواز  ان طاير له  وا د موالنا حالي د )مقدمه شعر و شاعری( پښېتو 

لېواالنو او ترجمه، داس  مستقل اثار دي، چ  مطالعه ي  د ادبي نقد 

زده کوونکو ته ب  ګه  نه ده،  و د يادون  وړ  بره داده چ  لوړ ياد 
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شوي اثار د کره کتن  د معيارونو، ادابېو، روشېونو، ډولونېو او نېورو 

ځانګړنو په باب ډېرې  برې نه لري. د مثال په ډول د سېيد رسېول 

او رسا )ادبي تنقيد( زياتره د شعر په باب د بحثونو پر محېور چېورلي 

 ددې لړۍ ځين  نور اثار همداس   دروا له.

چ  ايا په پښتو ک  د ادبي کره کتنې  پېه  ،دلته بايد دا يادونه وشي

باب مشخص الرښودي اثار هم شته او که نهه ددې پوښېتن  ځېواب 

هم مثبت دی، په لوړو يادو شوو اثارو ک  هم ځين  الرښودی ارزښت 

ريدې او د پېښور پېه )الر، لري. پر دې سربېره کابل مجل ، د زېري ج

رهبر( او نورو مجلو ک  هم کله ناکله د ادبېي کېره کتنې  پېه بېاب 

الرښودي اثار   اره شوي دي، چ  مو  په دې  رېوص کې  ددغېو 

 اثارو له پدله هم سترګ  نه شو پهوالی.

پر دغو متفرقو مقالو سربېره د کانديد اکاډميسن روهېي پېه )ادبېي 

کتن  په  روص ک  ځين  مطالب   اره  څېړن ( نومي اثر ک  د کره

شوي دي، چ  د کره کتن  د معرفۍ، تاريخي پېس منظېر، هېدفونو، 

ا ولو او معيارونو او ادابو په  روص ک  بحثونه لري. ددې اثر د کره  

کتن  بحثونه له هغه چا سره ښه مرسته کوالی شي، چ  غواړي ځان 

 د کره کتن  پر مسايلو پوه کړي.

ه بل اثر ) د ادب او فولکلېور پېه بېاره کې ( هېم د همدا ډول دده پ

کتن  دروشونو په باب يوه ليکنه شته، چ  عنواني ي  دی: ) پېه  کره

ادبي کره کتنه ک  د )ول ، څومره، څنګهه( پوښتنو ته ځوابونېه(. دا 

ليکنه هم په تيوريکو اثارو ک  حسابېدی شېي.  کانديېد اکېاډميس 

ه دې بر ه ک  کړي دي، له هغېو محمد رحيم الهام چ  کوم کارونه پ
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نومي اثر ک  د )ادبي  (هم سترګ  نه شو پهوالی، دده په )ادبي مسال 

کره کتنه( او )زمو  د دوران د ادبي کره کتن  مسېال ( تېر عنېاوينو 

نومي مجموعېه  (افغان ياد)الندې دوی ليکن  راغلي دي. دغه راز په 

ه موندالی شو، چې  ک  هم مو  د کره کتن  په باب دده يوه ښه مقال

الرښودی ارزښت لېري. د اسېتاد پوهانېد دوکتېور تېږي او اسېتاد 

 سعدالدين ش ون ددې بر   ليکن  هم د هېرولو نه دي.

( ۶۹٢۱ -۶۹٢٢ګل افضل ټکور چ  د زېري جريدې له بېالبېلو ګڼېو )

څخه ي  د ادبي نقد په  روص ک  ددې جريدې د اقتراح مضېامين 

نامه ي  په يوه مجموعه ک  چېا  کېړي  ټول کړي او د کره کتن  په

دي، د دې ټولګ  ځين  ليکن  هم الرښودی ارزښت لېري او د کېره 

 کتن  نوي زده کوونکي ګهه ځن  پورته کوالی شي.

دغه راز د متن د نقد په باب هم زمو  ژب  تر وروستيو کلونېو پېورې 

م الزم تيوريک اثار نه درلودل او زمو  پوهانو چ  په دې ساحو ک  کو

کارونه کول، زياتره د عنعنوي ميتودونو تابع وو او يا ي  هم يو پر بېل 

پس  د اقتدا پر اسا  دا کار سرته رساوه.(( سرمحق  زلمی هېوادمل 

زياتوي: ))ماته   له د متن نقد په باب کومه الرښېودې او تيوريکېه 

مقاله نه وه معلومه، په وروستيو کلونو ک  چې  مېا د مېتن د نقېد، 

و تدوين په باب ځين  مقال  له اردو ژبې  څخېه پېه پښېتو تحقي  ا

ترجمه کړي، په هغو ک  ځين  مطالب داس  هم شته، چ  د مېتن د 

نقد په باب الرښودی حيثيت لرالی شېي. د څلوېښېتمو کلونېو پېه 

جريان ک  کابل مجل  د استاد رښتين يوه ليکنه چا  کړې ده، چ  

مسايلو بحس کوي، نېه د  زياتره د  طي نسخو د ترحيح او تدوين پر
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 و لکه چ  دمخه م  عر  وکړ، دغه اثار او مقال  په هېڅ ډول ،نقد

کافي نه دي او زمو  فرهنګي موسسو ته ښايي چ  لېه ځوانېو کېره 

کتونکو او په  اص ډول له هغو کره کتونکو سره چ  پر  ارجي ژبو نه 

دي پوهېږي، د مرست  په منظور په پښتو ک  نوي او نور ډېېر الرښېو

 اثار وراضافه کړي.((

د پښتو ادبي کره کتنه په بر ه ک ، په تېره بيا په معا ره دوره کې  

چ  د کره کتن  په باب کومه بله پوښتنه مطرح کېږي، هغېه د کېره 

کتن  د وې  ساح  ديه په کومه بر ه ک  کار شېوی او پېه کومېه 

مل بر ه ک  نور کار په کار دی. دې پوښتن  ته سرمحق  زلمی هېواد

 ځواب وايي: 

))کوم  عملي کره کتن  چ  د شلم  پېړۍ په دوران ک  زمو  کېره 

کتونکو او ادب وهانو په پښتو ک  کړي دي، زما د عقيدې او مطالع  له 

 مخ  په څلورو ساحو ک  دي:

) د تخليقي اثېارو کېره کتنې ، ب( متنېي کېره کتنې ، ج( د  -الف

باب کره کتن ، د( د کېره ادب وهن  د ځينو څانګو د تحقيقي اثارو په 

 کتونکو پر کره کتنو، کره کتن . 

کې   جنوبي پښېتونخواهد روان  پېړۍ په دوران ک  لر او بر او حتی 

پښتو نقادانو د پښتو د تخليقي اثارو د نقد په  روص کې  يېو څېه 

کارونه کړي دي او د همدې لړۍ په کارونو ک  په لسېګونو تخليقېي 

ګړي شعرونه، د کيسو مجموع ، د پښتو اثار، د اشعارو مجموع ، ځان

د يوې دورې شعري بهير او نور تخليقي اثار ي  نقد کړي او له   لېو 

برداشتونو سره سم يې  دا ډول کارونېه سېرته رسېولي دي. دا ډول 
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نقدونه په طلوع افغان، کابل مجله، زېري، ا الح، انيس، هېواد، ولس، 

شهباز، هېېواد، وحېد ،  رهبر، الر، ننګيالی، جمهوريت، ژوند، پښتو،

 انجام او نورو ورځ اڼو، مجلو او جريدو ک    اره شوي دي.

په دې لړ ک  ډېرو ښاغلو قلم چلولی دی، چ  د څو تنو نومونېه يې  

دادي: استاد عبدالحی حبيبي، استاد الفت، استاد رښېتين، پوهانېد 

کتېور مجېروح، پوهانېد وعبدالشکور رشاد، ارواښاد شهيد پوهاند د

حبيب اهلل تږی، کانديد اکاډميسين سېرمحق  محمد ېدي   دوکتور

روهي، سعدالدين ش ون، داکتر مجاوراحمد زيار او حبيب اهلل رفيېع. 

په پېښور ک : دوست محمد  ان کامل، قلندر مومند، ايېوب  ېابر، 

همې   ليل، مهدي شاه پاچا، تقي شراب هاشمي، قمر راهي، افضل 

قاضي احمد سېعيد، ولېي محمېد  رضا، اياز داودزی، ربنواز اورکزی،

شويان، محمد اعظم اعظم، پروفيسور محمد نواز ان طاير. په کوټېه 

 ک : پروفيسور سيال کاکړ،  احبزاده حميداهلل او نور...

کتور لطيېف بهانېد،  ېال  وزمو  په ځوانو نقادانو ک  زرين انځور، د

داهلل محک، ګل افضل ټکېور، نورمحمېد سېهيم او نېورو يرشيد، عب

نومونه د يادون  وړ دي. د تخليقي اثارو د نقد پېه لېړ کې  د اسېتاد 

ش ون مقاله معا ر پښتو شعر ته يېوه کتنېه او د زريېن انځېور اثېر 

)شعرونه او نقدونه( د يادون  وړ اثار دي، چ  زمو  ځوان کره کتونکي 

 ښه ګهه ځن  پورته کوالی شي.

و، نېو ان د که چېرې د متن د تحقي  سواب  مو  په پېام کې  ونيسې

نولسم  پېړيو له لومړۍ نيمايي څخه په اروپا کې  د پښېتو متونېو د 

چا  او نشر په لړ ک  مو  په ځينو متني اثارو ک  د مېتن د تحقيې  
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بېلګ  راپيداکوالی شو، چ  دا لړۍ تر ننه پورې د  تيځ وهېانو پېه 

کې   جنېوبي پښېتونخواهحلقو او دغه راز افغانستان، پښېتونخوا او 

ده. په دې تحقيقي متونو ک  ځين  د متني کېره کتنې  لېه  راروانه

ا ولو سره برابر تهيه شوي دي. د متني کره کتونکو په لړ ک  مېو  د 

لوی استاد پوهاند عبېدالحی حبيبېي، پوهانېد عبدالشېکور رشېاد، 

پوهاند محمد رحيم الهام، استاد عبدالروف بېنوا، استاد رښتين، بسم 

ينواری، حبيب اهلل رفيع، سېرمحق  اهلل ځيرمن، سرمحق  دوست ش

عبداهلل بختانی او زلمی هېوادمل او نورو؛ په پېښور ک  د: استاد کامل 

مومند، قلندر مومند،  نوبر حسين مومند، همېي   ليېل،  يېال 

بخاري او ځينو نورو نومونه نه شو هېروالی، دغو يادو شويو کسانو هر 

تدوين احيا او بيا چا  يو د پښتو زيا  متون په تحقيقي ډول ترتيب، 

 کړي دي، چ  د ځينو کارونه د کره کتن  بر   هم لري.

د تخليقي اثارو او زړو متونو ترڅنګه په پښتو کې  د تحقيقېي چېا  

شوو اثارو کره کتن  هم شوي دي. دغه کره کتن  زياتره د هغو کسانو 

دي، چ  د نقد په نورو ساحو ک  ي  هم کار کېړی دی، لکېه: اسېتاد 

استاد رشاد، استاد رښتين، استاد کامل، محمېد نېواز  ېان  حبيبي،

 هک، قلندر مومند،  نوبر حسين مومنېد، سېرفراز  ېان عقېاب 

 هک، ايوب  ابر، حبيب اهلل رفيع، همي   ليل، عبداهلل بختېانی، 

دوست شينواری، پروفيسور سيال کاکړ، زلمېی هېوادمېل، پوهنمېل 

 حکيم حليم او نور.

ينا: ]په دې کره کتنو ک  زياتره د پښتو ادبېي د ښاغلي هېوادمل په و

تاريخ، تذکرو او دغه ډول پر معلوماتي مقالو کره کتن  شوې دي، چ  
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که په مجلو او ورځ اڼو ک    رې شوي دغه ډول کره کتن  وشمارو، 

له دغه ډول کېره کتنېو څخېه  به نو شمېر به ي  ډېر او د شي. دلته

 مجموعو ک  چا  شوي دي: ، چ  پهوځين  هغه کره کتن  يادې کړ

پښتو چا  اثارو ته يوه کتنه. دا د پوهاند رښتين يوه مقاله ده چ   -۶

د پښتو تذکرو ځين  عمده تېروتن  يې  ښېوولي دي. دا مقالېه پېه 

 )پښتو چاپي اثار( نومي مجموعه ک  چا  شوې ده.

د پروفيسور سيال کاکړ ځين  دغه ډول کېره کتنې  د )کسېي د  -۸

يکوال( دواړو ټوکونو او )ادبي انځور( نېومي مجموعېه لمن  پښتانه ل

 ک  چا  شوي دي.

د همي   ليل يو نقد )د يو تنقيد بازګشېت( د يېوې ځېانګړې  -۹

رسال  په توګه په پېښور ک  چا  دی. دا نقد د لوی  ېان  وشېال 

 هک په باب د ښاغلي فضل احمد غازي د يوې کښل شوې مقال  په 

قد کېدی شي سړی د کره کتن  )کره ځواب ک  ليکل شوی دی. دا ن

کتنه( وبولي،  و په واقعيت ک  دا کره کتنه، کره کتنه نه بولم او هغه 

دا چ  د غازي مقاله کره کتنه نه ده، په دې ک  يو لېړ عنېديا  دي، 

 سړی هر ډول عندي  برې کره کتنه نه شي بلالی. چ 

 يرالبيېان  د ښاغلي قلندر مومند )پهه  زانه فی الميزان( او ) د -۱

تنقيدي مطالعه( مقدمه داس  نقدونه دي، چې  زه يې  پېه دغسې  

څېړنو ک  ضرور يادوم،  و دا يادونه ددې مانا نه لري، چ  زه ورسره 

مواف  يم، زه د دغو نقدونو په سلو ک  له نوي  برو سره مواف  نه يم 

ولم. او دغه اثار د نقد له ا ولو او معيارونو ډېر په کروهونو لرې اثار بې

ما د دغو دواړو نقدونو د ځينو بر و په رد ک  )د محمد هوتک ژونېد 
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او مزار( او )د پښتو د ادبي تاريخ د منابعو پېژندنه او ارزيابي( او نېورو 

اثارو ک  څه ليکلي دي. له دې نقدونو سره نه يوازې زه، بلک  زما په 

 څېر په لسګونو نور ليکوال او ادبي محققين هم نه دي مواف .

د پښتو د ادبي تاريخ له منابعو څخه د ځينو اثارو کېره کتنېه، دا  -٢

مقاله د )زلمي هېوادمل( ده او د پښتو د ادبېي تېاريخ ميتودولېوژي 

نومي مجموعه ک  چا  شوې ده. په دې مقاله ک  د پروفيسور دورن 

ع( د  ريستو مات  پر مقدمه، فرهنګ ادبيېا  پښېتو ۶٨٨۶ -۶٨۱٢)

ل او د هشنغر ادب نومو اثارو باندې کره کتنه دوهم جلد، د پښتو غز

 شوې ده.

د پښتو د ادبي تاريخ د منابعو پېژندنه او ارزيېابي، دا کتېاب هېم  -۱

)زلمي هېوادمل( ليکلی دی او د پښتو د ادبي تاريخ د ځينېو منېابعو 

تاريخي تېروتن  په ک  له وس  سېره سېم  شېوې دي. دا کتېاب د 

 بېالبېلو بر و ک  د نقد بر   هم لري.منابعو د پېژندن  ترڅنګه په 

د سرفراز  ان عقاب  هک ځين  نقدونه پېه  وشېحاليا  او د  -٢

تواريخ حافظ رحمت  اني او ا القنام  نقدونه ي  په  وشالنامه ک  

 چا  شوي دي.

د لوی استاد عالمه عبدالحی حبيبي ځين  کره کتن  په ))پښتو  -۳

 چا  شوي دي.نثر ته کره کتن (( نومي مجموعه ک  

د کره کتنو کره کتن  او همدا راز ځوابي کره کتن  هم زمو  د پښېتو 

 کره کتن  په ساحو ک  شامل  دي.
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په افغانستان ک  ددې لړۍ پخوانۍ کېره کتنې  هغېه دي، چې  پېر 

کال په انيس ورځ اڼ  ک  نشر شوي دي. د )ترين( په  (هې. ش۶۹۸۸)

نامه يوه ليکوال د پښتو پر شعري بهير يوه انتقادي ليکنه پېه انېيس 

پخوانيو، لکېه  وشېال  رک  نشر کړې ده، ددې مقال  ځين  بر   پ

بابا، حميد بابا او نورو باندې انتقاد و، دې انتقادي ليکن  زمو  د هغ  

رولي او دده پر کره کتنه ي  کره کتن  کېړې دي زمان  ادبا او شعرا پا

او يا دا چ  د ده ځوابي کره کتن  ي  کښلي دي. په دې لړ ک  ډېرې 

کره کتن  کښل شوي، د ځينو کره کتونکو نومونه ي  دا دي: اسېتاد 

عبدالروف بېنوا، استاد سيد شمس الدين مجروح، حيدر ژوبل او نور. 

د کره کتن  عنوان و: )) ايا ح   د لوی استاد پوهاند حبيبي ددې لړۍ

 لرو چ  پر پخوانيو تنقيد وکړوه((

ځوابي کره کتن  زياتره د اثارو د ليکوالو له  وا د نقادانو پېر نقېدونو 

ليکل شوي دي، چ  مثالونه ي  ډېر دي، لکه: د )ميا شرف( د پښېتو 

عروضو پر چاپي نسخه کره کتنه، چ  د استاد رشاد له  وا شېوې ده 

مجل  چا  کړه او استاد رښتين يې  ځېواب ويلېی دی، دا او و م  

ځواب هم په و مه مجله ک  چا  شوی دی، يا لکه پر )ادبي ستوري( 

چ  استاد رښتين کومه کره کتنه وکښله، استاد حبيب اهلل رفيع ي  

هې ش کال پېه ۶۹٢۱ځواب ووايه دا دواړې کره کتن  د کابل مجل  د 

 دوو ګڼو ک  نشر شوي دي.

هې ش کېال پېه ګڼېو کې  چې  د ۶۹٢۱ز د زېري جريدې د همدا را

زبردست، فقير احمد ا وند ېل او احمد دپجکۍ او د )طب نېام ( او 

کتنې   )بازنام ( د ځينو لغاتو په باب کوم  کره کتن  او ځوابي کېره
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نشر شوي، دا هم ددې لړۍ يوه کړۍ ده، دا کره کتن  د استاد رشاد، 

مي هېوادمل له  وا ليکلی شوي دي. استاد رښتين، استاد رفيع او زل

د کره کتنو کره کتن  څو کاله دمخېه د ليکوالېو انجمېن پېه ځينېو 

محافلو ک  ښ  باب شوي، زرين انځور په دې لړ ک  ګهور کارونه کړي 

 دي.

د ګل افضل ټکور پر شعرونو چ  سرمحق  دوست شينواري کوم نقد 

ليکلی و، د هغه پر نقد بيا زرين انځور نقد کړی دی، دا نهضت ډېر ښه 

پرمخ روان شوی و. د کره کتنو، د کره کتن  بل ډېر ښه مثال د قلندر 

ع ۶۳٢۱مومند د )پهه  زانه فی الميزان( نقد دی، چ  لومړی ځل پر 

د يوې مقال  په ترڅ ک  نشر کړ. دده پر کېره کتنېه  کال پښتو مجل 

دغو الندې ښاغلو کره کتن  وليکل  او نشر شوې: پروفيسور سېيال 

کاکړ، عبدالرحيم مجذوب، همې   ليل او نورو،  و کله چ  دا کېره 

کتنه د کتاب په شکل نشر شوه، نو لومړی ځل زرين انځېور او ا ېف 

پېښور ک  ي  چا  او   ور کېړ  ميم پرې يو کتابي اثر وليکه او په 

چ  ))د په   زان  ميزان رښتيا ميزان دیه(( نېومېږي. ددې لېړۍ 

  نورې کېره کتنې  هېم شېته چې  د ټولېو يېادول  بېره او دوي.[ 

                                                                                                                        

(۹۶ :٢-۶٨.) 

ددې ترڅنګ يو شمېر  تيځو پوهانو هم د کره کتن  په بر ه ک  کار 

کړی چ  دلته يې  نومونېه د يېادون  وړ دي او همدارنګېه د افغېان 

 ليکوالو چ  په متفرقه ډول ي  کار کړی دی.
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 د کره کتنې په برخه کې متفرقه کار: -د

ه ليکوال شېته، پر پورتنيو ځانګړو اثارو سربېره يو زيا  شمېر پښتان

چ  په پښتو کره کتنه ک  ي    له ونډه ا يست ، د پورتنيو ځانګړو 

اثارو ترڅنګ ي  د کره کتن  په بر ه ک  ځين  نېورې ليکنې  هېم 

  رې شوي، چ  هغه ال په دې اثارو ک  شامل  نه دي،  ېو د هغېو 

ليکوالو ترڅنګ چ  مستقل او متفرقه ليکن  ي    ېرې کېړي، پېه 

يکوال نور هم شته چ  د کره کتن  په بر ه ک  يې  داس  ل لسګونو

عملي او نظري کارونه کړي او متفرقه ليکن  ي  په بېالبېلو و تونېو 

ک  په چاپي رسنيو ک    رې شوي دي، په دې ليکوالو کې  بهرنېي 

ليکوال هم شامل دي او   له پښتانه ليکوال هېم. دلتېه بېه د هغېو 

و چ  پر متفرق ډول ي  د پښتو بهرنيو او پښتنو ليکوالو نومونه وا ل

 کره کتن  په بر ه ک  ليکن  کړي دي.

   تيځ وهان: -۶

پروفيسور برنهارډ ډورن، ميجرهاري جېارج راورټېي، ډاکتېر هنېري 

والسهر بيلز، جيمز ډارمستتر، سېي. ای. بېډلف، ډاکتېر ميکنيېزي، 

سراولف کيرو، سرايولن هاول، پادري هيېوز، والديميېر واسېيلوويچ 

 کوشيف.

او ځين  نور، دغو ښاغلو  تيځ وهانو د پښتو ژب  بېالبېل متفېرق او 

مستقل منظوم او منثور اثار راټول کړي، اوډلي، متني سمون يې  پېه 

ک  کړی، په سم ډول ي  ثبت کړي، تحليېل کېړي دي، د مېرګ لېه 

 طره ي  ژغورلي ځين  ي  د   ل ژوند پر مهال چا  کړي او ځين  
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ه نورو  تيځ وهانو او افغان ليکوالو چا  ي  د دوی تر مړين  وروست

کړي دي. د  تيځ وهانو په دې کاروزيار ک  د کره کتن  بر ه هم له 

ياده نه شي ايستل کېدی او دا بر ه ي  هم  ورا مثمره او ګهوره ګڼل 

 کېږي.

 

 پښتانه کره کتونکي:  -۸

هغه پښتانه چ  مستقل کره کتنيز اثار ي  ليکلي د دوی پېه ګېډون 

ېر داس  نور ليکوال هم شته چ  په متفرقه ډول ي  ليکنې  ګڼ شم

په چاپي   رونو ک  چا  شوي دي. دلته به يېوازې د هغېو نومونېه 

وا لو، پوهاند عالمه حبيبي،استاد ګل پاچا الفت، موالنا قيام الېدين 

 ادم، پوهاند اکاډميسين عبدالشکور رشاد، استاد عبدالروف بېنېوا، 

، کانديد اکاډميسين محمد ېدي  روهېي، پوهاند  دي  اهلل رښتين

زيار، استاد حبيب اهلل تېږی، اسېتاد سېعدالدين  پوهاند مجاوراحمد

شېې ون، سېېرمحق  عبېېداهلل بختېېانی  ېېدمتګار، سېېرمحق  زلمېېی 

هېوادمل، سرمحق  نورمحمد نعيم، زرين انځور، ډاکتر لطيف بهانېد، 

 اسد اسمايي، اسداهلل غضنفر، نورالحبيېب نثېار، مرېطفی سېالک،

عبدالمالک همت، ا ف  ميم، عبېدالخال  رشېيد، ايمېل پسېرلی، 

 ، عبدالغفور لېوال او نور...اجمل پسرلی، محمدمعروم هوتک

همدارنګه په پښتونخوا ک  مولوي احمد، قاضي عبدالسالم زيېارتي، 

دوست محمد کامل، نرراهلل  ېان سېفر،مهجور  ويشېکی، شېعيد 

يېل، سيد ابرشېاه ګوهر، مجروح يوسفزی، زبير حسر ، حنيف  ل
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 ېېابر، ميېېا سېېهيل انشېېا، همېېې   ليېېل، قنلېېدر مومنېېد، 

محمدعبدالشېېکور، عقېېاب  هېېک، ايېېاز داودزی، دوکتېېور اسېېرار، 

 پروفيسور  احب زاده حميداهلل... او ګڼ شمېر نور.

په افغانستان ک  د فعالو او کره کتونکو له جمل  څخه يو هم ښاغلی 

کلونو ک  د عملي او نظري کره زرين انځور دی. ده په ش ېتمو لمريزو 

کتنو ډېرې بېلګ  ټولن  ته وړاندې کړي چ  اکثره ي  ډېرې مېوثرې 

واقع شوي او تر يوه حده ي  د پښتو شعر د شعاري کېدو مخه ونيوله. 

لکه څنګه چ  دمخه يادونه وشوه زرين انځور پېه دې بر ېه کې  د 

چ  د عملي  )شعرونه او نقدونه( په نوم يو مستقل اثر  هم ليکلی دی

کره کتن  يوه ښه بېلګه ي  ګڼالی شو. دلته به له دې کتېاب څخېه 

))په پښتو اوسني شعر ک  د نوښت مساله( يوه ليکنه د عملېي کېره 

 کتن  د بېلګ  په توګه وړاندې کړو.

 په معا ر پښتو شعر ک  د هنري نوښت مساله:

داده، د شعر او ټولو هنري څانګو يوه اساسي او بنسېهيزه ځانګړتيېا 

وي. دغه نوښت بايد د شعر په رګ رګ ک  وليدل شي  يچ  بايد نو

او که ددغه عنرر شته والی سوچه له ياده وويستل شي، نو هغه شعر 

به څو کرښ  وي، کاغذ بېه پېرې تېور شېوی وي، د جېوړونکي يېا 

لوستونکي او اورېدونکي، و ت به پرې نيول شوی وي،  و شعر به نه 

 خه به  الي وي.وي او له هنري ارزښت څ

زمو  ځين  معا ر شېعرونه همداسې  دي او زمېو  ځينې  معا ېر 

شاعران او د نن ورځ  شاعران همداس ، هغه نوښت چ  بايد شېعر 
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ي  ولري، زمو  په شاعرۍ ک  ورته ډېره پاملرنه نه کېږي او دا زمو  د 

معا ر پښتو شعر يو ستر بحران دی. ددې  برې يو علېت دا کېېدی 

ين  شاعران )ب  ضرورته( شعر ونه ليکي. که شعر د شي چ  زمو  ځ

يوه ژور ضرور  له مخ  وليکل شي يا وويل شي شايد پېه دغېه ژور 

ضرور  ک  د يوه نوښت څرک هم وليدل شي يا بايد وليدل شېي. د 

)کنستانتين فدين( په نامه يو ليکوال ليکي: ))يو ليکوال يوازې، هغه 

شخره او دروني هيله او اړتيا چ  يوه م ،و ت بايد قلم ته ال  کړي

هغه دې کار ته اړ کړي. که يو داس  څه ليکي چ  د نورو له کار سېره 

توپير ونه لري، نو ا الً ي  د څه ل اره ليکيه ا ر لېه دې ځنې  څېه 

لذ  وړلی شيه تل او په هره الره ک  بايد يو انسان هڅه وکړي چې  

ار الره پيدا کړي.   ل ځان پيدا کړي او د ليکن  په کار ک  د   ل ک

ليکوال بايد د هنر په هره څانګه او هره بر ه کې    ېل  القيېت، 

 انفراديت او ځانګړی توان وښيي..((

همدغه  بره ده چ  شاعر بايد   له الر پيدا کړي او هر شعر که پېه 

مجموع ک  د شاعر د مشخر  الرې الرويان وي، بايد پېه جېال ډول 

 رو يت، ابتکار او نوښت ولري او هم د هغه هر يو شعر يو ځانګړی 

د هغه هر يو شعر هم د ضېرور  د جالوالېي پېر بنسېټ بايېد د يېو 

 مشخص  رو يت لرونکی وي.

شايد ځين  کسان د ابتکار په بحس ک  د شېکونو درلېودونکی وي، 

يان  دا چ  د تقليد او ابتکار په لړ ک  ورسره پوښتن  پيېدا شېي. د 

چ  وايي: ))... هېڅ داس  يو هنري يوه ليکونکي نظر په دې ډول دی 

او ادبي اثر نه شته چ  هغه ته له يوې مخ  ابتکاري ووايېو، حتېی د 



                      کره کتنه /نيمه پېړۍ يون

21126 
 

شاعرانو او ليکوالو په  يالي تراابداعاتو ک  هم د نورو هنرمنېدانو د 

ا ليدلی شو. په دې توګه هر ډول ابتکار تېر يېوې ز يال د ترکيب اج

ی دی.  و دغه موشګافي او اندازې په بل ځای پورې تړلی او راغال شو

زيا  افرا  په هېڅ ډول له پوه  او منط  سېره سېر نېه  ېوري. د 

)ګويته( او )شکسې ير( ل ېاره فولکلېوري او ولسېي کيسې  او زاړه 

پېښليکونه د کار ماده شمېرله کېدله. داس  لکه تيږه او چونه چ  د 

نکي د کار ا لي مواد ګڼل کېږي ايېا کېېدی ومعمار او مجسمه جوړو

چې   ،شي سړی معمار او مجسمه ساز هم په دې  بره مالمت کېړي

ول  د   ل کار ا لي ماده يان  تيږه او چونه   له نه  لقوي چ  له 

 طبيعت نه ي  ا لي.((

معمار او مجسمه جوړوونکی په دې  بره نه شي مالمتېدی،  و کېه 

هغه ټکي په ټکي د کوم بل مجسمه جوړوونکي کار تقليد کړي، څوک 

 ته د هنرمند نوم ورنه کړي.به ور

ليکوال يا شاعر هم په طبيعت ک  له يېوې اجتمېاعي پديېدې)ژب ( 

څخه د   ل کار د وسيل  يا مادې په توګه کار ا لي. که هغه د نمون  

په ډول يوازې د ولسي کيسو او فلکلېوري ادبيېاتو ثبتېوونکی وي او 

د نېه   ل هنري نوښت ي  نه وي ورسره ملګری، نو شاعر يا هنرمنې

دی، د فلکلور يا ولسي ادب د راټولوونکي نېوم بايېد ورکېړي او پېه 

همدې ډول که د هغه په کار ک  د   ل ولس د ادبي جريان له تېېرو 

 تجربو سره توپير ونه ليدل شي بيا هم شاعر يا هنرمند نه دی.

په ټولو هنري ادبي پديدو ک  ا لي او د پېام وړ موضېوع داده چې  

غواړي ووايي يا څه واييه که غواړي يو داس  څه هنرمند يا شاعر څه 
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ووايي چ  تر هغه مخک  ويل شوي او حتی په ښه توګه ويل شېوي، 

نوبيا ويلو او يا اورېدلو ته ي  ضرور  څه دیه له همدې کبله  ېو د 

يوه ښه شعر ويل يا د يوې نوې هنري يا شعري  بېرې کېول دومېره 

وايي: )) د يوه ښېه  سخت ګڼل شوي لکه يو علمي کشف. يوه شاعره

شعر ويل دومره سخت دي او دومره غور، کار او زيار غواړي لکه د يوه 

علمي کشف غوندې. فکر کوم هر هغه څوک چ  په هنري کار بو ت 

دی، لومړی بايد   ل ځان جوړ او بش ړ کړي بيا له   ل ځانه رابهېر 

شي او   ل ځانته هم د هستۍ د يوې بر   په توګه وګوري. پېه دې 

توګه به هغه وکولی شي   لو ټولو فکرونو، حسونو او غوښتنو ته يېو 

 عمومي حالت وروښيي.((

کله چ  په يوه شعر ک  د يوه کشف په اندازه دقت او غېور الزم دی، 

نو ايا داس  شاعري به څومره په درد  وړونک  وي او څومره به نوې 

ې او د وي. د )علمي کشف(  بره دلته د مفاهيمو پر اسا  ياده شېو

 دقت او پاملرن  د راوړلو ل اره ورته اشاره شوې ده.

هره هغه  بره چ  نوې نه وي، شعر نه دی  و هره نېوې  بېره هېم 

شعر نه دی. هره نوې  بره د شعر تر حده بايد راښکونک  او ښېکل  

شي، بيا ي  يو سړی د شعريت پر امکاناتو باوري کېدی شي. هس  له 

بېېرې څخېېه شېېعر نېېه شېېي سېېاده، سېېطحي او سرسېېري نېېوې  

جوړېدی.داس   بره يا موضوع چ  د شعر جوړولو استعداد ولري او 

يو با الحيته شخص ) چ  بايد شاعر ورته وويل شي( هغه تر شعريته 

ورسوي. يو ليکوال کا ي: ))ساده ګي د شعر لوی  فت دی.  ېو پېه 

دې شر  چ  هغه پيغام، هغه ليد او هغه تجربه چ  رابرسېره کېوي 
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تذله نه وي، هغه  يال يا )اميج( چ  په شعر کې  وي هرومېرو ي  مب

بايد داس  وي چ  په عادي ورځني ژوند ک  که څه هم مو  ورسېره 

مخامخ کېږو،  و د شعور مرحل  ته ي  نه شو را ايستلی.((او د شاعر 

ابتکار په همدې ک  دی چ  هغه د )شعور( تر مرحل  او د )شعر( تېر 

ره تجربه چ  تېر دې ځايېه راورسېېدله مرحل  ورسوي او د ژوند ه

)شعر( دی او هغه چ  ي  دغېه تجربېه تېر دې ځايېه رارسېول  ده 

)شاعر(. هره تېره شوې تجربه که په هماغه بڼه بيا بيا تکرارېږي، شعر 

نه شي ورته ويل کېدی، دا ځکه چ  د يوه شعر د جوړښت او سکښت 

ليکي: )) شاعر  يو ا لي ټکی )نوښت( به په ک  نه وي. يو بل ليکوال

هغه څوک دی چ  له ژوند څخه ي  ځانګړی او نوی مفهوم مونېدلی 

وي. هغه د بيان په قالب ک  نغاړي او نورو ته ي  انتقالوي. يو تېازه او 

 اص مفهوم ځکه چ  که نورو پيدا کړی او بيان کړی وي، د شاعر د 

دويم ځلي لهون هڅ  بېهوده شمېرل کېږي... ته که نړۍ هماغه ډول 

ګورې چ  يوه بل شاعر بيان کړې وي، ښه به دا وي چ    ل و ېت 

او زمو  و ت ضايع نه کړې، ځکه له همدغه ځايه څرګنېدېږي چې  

 شاعر نه ياستئ!((

وايي چ  محمود طرزي په   لو ليکنو ک  له يو غربي منتقېد څخېه 

نقل قول کوي چ : )) هغه څوک چ   د لومړي ځل ل اره ي  د   ل  

مين  مخ له ګل سره تشبه کړ، شاعر و او هغه څوک چ  د دويم ځل 

ل اره ي  دا کار تکرار کړ، ب  شعور!(( شايد د شعر د نوښت په بحېس 

ره يو څه )افراطي( ترور شي،  و په مجموع ک  د غربي منتقد دا  ب
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ک  د پرنسي  له پلوه جالبه  بره ده. تقليد که په هره پيمانېه وي، د 

 غندلو او ردولو وړ دی.

زمو  په معا ر شعر ک  ددغس  تکراري شعري تجربو زيات  او پرلېه 

پس  نمون  ليدل کېږي. د يوه معا ر شاعر يوه مشهوره څلوريزه ده 

 چ : 

 دی په ډيوه چ  ستي نه شي پتنګ نه

 بلبل نه دی چ  په ګل فريادي نه شي

 زړه ي  مه بوله تور کاڼی د  حرا دی

 په ليدو د ز مي زړه چ  ز مي نه شي

او زمو  د راوروسته شاعرانو له  وا همدغه  بره اړول شېوې را اړول 

شوې ده.  و د دې پر ځای چ  ښه او له نويو تجربو سره يوځای شي، 

ډول مبتذله شوې، تکراري شوې او سخته کمزرې شېوې په سرچ ه 

 ده. يوه نمونه ي  زمو  د يوې ځوان  شاعرې)!( دغه شعر دی:

 ښه هغه دی چ  د بل په درد دردمن وي

 په ليدو د ز مي زړه ي  زړه غمجن وي

ا الً ي  شاعر څه غواړي وواييه هغه څه چ  دا ي  غېواړي ووايېي، 

وګه ويل شوي دي. دې ب  ځايېه مخک  ويل شوي و تر دې  په ښه ت

  ل ځان ستړی کړی دی. که زمو  په اوسني شعر ک  ابتکار نه وي، 

که دغه ډول انفراديت )په   ل عمومي هنري مفهوم سره( په ک  نه 

وي او که نوي مفاهيم او نوي مضامين په ک  نه وي، نو چېرې به هم د 
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نېه شېي. د  منل شوي معا ر شعر او د نمونه يي شعر په بڼېه تائيېد

))شعر او هنر(( ليکوال ليکي: )) هغه هنرمند د ازادۍ دعېوا کېوالی 

شي چ  ذوق، سليقه او فکر ي  د بل چا اسير نه وي. مقلېد څرنګېه 

ازاد دیه هغه څوک چ  د ذوق او فکر ال  او پښ  ي  بند وي چې  

هډو د  ال ون امکانا  ي  هم نه شي ليدل کېدی، ولې  د شېعري 

ي! غواړي ازاد وي، ددې ل اره چې  بنېدي پېات    لواکۍ غورې کو

شيه ازاد وي چ  له ځايه ونه  وځېدی شي، ازاد وي چ  د بدمرغو 

بنديزونو زنځيرونه ونه شلوالی شي! شايد دا د ازادۍ يوه نېوې بڼېه 

وي)!( زما په فکر په هنر ک  هم د ټولن  په څېر د ازادۍ ل ېاره هلې  

د ازادۍ د لهولو  اوند بايېد پېر ځل  په کار دي، جرا  په کار دی او 

  ل ځان متکي وي... ازاد هنرمند هغه دی چ  پر   ل ځان بانېدې 

په باور لرلو سره له هغه څه نه   ل ذهن  الص کړي چ  نورو ورتېه 

بښلي دي. داس  ګومان وکړي چ  تر هغه وړانېدې هېچېا هېم ددې 

ل ېاره  پرا   دنيا د و ف ل اره تکل نه دی کړی او هغه د لومړي ځل

موظف شوی دی چ  نړۍ هم   لېه وپېژنېي او هېم يې  نېورو تېه 

وروپېژني. که کوم هنرمند پر دغه الر الړ او کوم سوغا  ي  له ځانېه 

سره راووړ، د هغه دغه ډالۍ به تازه، نوې او د زيا  ارزښېت لرونکې  

 وي...((

په ادبياتو او يا په شعر ک  د تقليد پېر ځېای او د بېل پېه پېل د پېل 

دلو پر ځای د )نوښت( ا لي کيفيت په دې ک  پرو  دی، چ  د ايښو

شاعر په قلم او ژبه بايد د ولس ادبيا  او د ولس ژبه غني شي د ژب  

پر وړاندې او د ژب  د ادبياتو پر وړاندې شاعر ستر مسووليت لري. په 
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شعر ک  هره کلمه بايد حساب شوې وي. د هغه هر شعر او د شعر هر 

ژب  د ذ يرې ل اره يوه نېوې او حسېاب شېوې او  نوی مفهوم بايد د

معتبره پانګه وي. د نړۍ يو نامتو منتقد )تي، ا ، اليېو ( ليکېي: )) 

  له ژبه له هغه شکل څخه چ  وه په پرا ه، پاکېه او دقيقېه توګېه 

راتلونکو ته س ارل،دا دی د شاعر په عنوان د شاعر سېتر او ممکېن 

 برياليتوب((.

دومره کار وکړي دا به رښتيا هم لوی برياليتوب که شاعر د ژب  ل اره 

وي او هغه چ  شاعر دی بايد هم دومره بريېاليتوب وګهېي. زمېو  د 

پښتو ژب  په کالسيک شعر ک   وشال، رحمن او حميد او نورو ځکه 

مخکښان ګڼل کېږي چ  هغوی   له ژبه بډايه کړې ده. هغوی د ژب  

زمو  د شعر ځلندې او په شعر ک  مفاهيم وضع کړي دي او ځکه  و 

بلندې څېرې دي او ډيوې. د  وشال په شعر ک  که له يېوې  ېوا د 

و ت د پښتني ټولن  د ژوند دايرة المعارف پرو  دی، نو له بله پلوه 

هغه پښتو ژبه د شعري پرېمانه نويو او  و و مفاهيمو لېه الرې غنېي 

ان کړې ده. شايد زمو  ځين  کالسيک شاعران د همدغو الرو الرويې

چ  ځکه ي  شهر  نه دی موندلی او د مخکښانو نېوم نېه دی  ،وي

 ورکړ شوی.

زمو  د معا ر پښتو شعر د ځينو او زياترو شاعرانو نيمګړتيېا پېه دې 

ک  ده چ  هغوی نه يوازې دا چ  دې ټکي ته پاملرنه نه کوي، بلک  

 ا الً ورته دا  بره مطرح هم نه ده.

وي ي ، غني کوي ي  نه، ب  وسه هغوی ژبه بډايه کوي نه، نيستمنه ک

کوي ي  او دا څومره لويه بدمرغي ده! څومره د افسو  وړ  بره ده! 
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هغوی ددې پرځای چ  د ژب  پانګه بډايه کړي حتی د ژب  له تېرې او 

موجوده پانګ  څخه هم په سمه توګه کار نه شي ا يستلی او دا زمو  

 د شعر ستره نيمګړتيا ده.

د پرمختګ له بهير سره سم د ټېولن  ادبېي   بره داده چ  د ټولن 

بهير هم بدلون مومي او بايد بدلون ومومي. دا يوه ډېېره عمېومي او 

حتی )چوکاټي(  بره ده،  و زمو  ځين  اوسني او ځوان شاعران له 

دغه منل شوي )چوکاټي( پرنسي  سره هم زياته اشېنايي نېه لېري. 

د ليلېی او مجنېون هماغه تېرې  برې، همغه تېر مفاهيم او هماغېه 

کيس  او مفهومونه او هماغه زړې شېوې تکېراري  بېرې د نويېو او 

اوسنيو شعرونو په نامه وړاندې کوي. د )ژوند او فن( ليکوال او شاعر 

ليکي: ))... د امير کروړ او بېټ نيکه زمانه د  وشال او د رحمېن لېه 

 زمان  بدله وه. ځکه ي  په شاعرۍ ک  د و ت د بدلون پېه لحېاظ د

موضېېوعاتو او اقېېدارو تبېېديلي واضېېحه ښېېکاري. د  ليېې  او 

عبداالکبر ان اکبر زمانه د  وشال او د رحمان زمانه نه ده، نو ځکېه 

ی... د سوسيايهي له وپه مناسبت بدل ش مان ي  د ادب اقدار هم د ز

بدلون سره به د ادب انداز بدلېږي، که دا د چا  وښه وي هم او که نه 

 چ  که بېټ نيکه وايي: وي  وښه نو هم، ځکه
 

زت رزو زوين زو زودزځر  ززلو  زخ    زلو  زخ    

زټول زژېيزو ز   يز ازز دزې  زم زم  رېيز ا

نو په   ل ساده ماحول ي  په پاک ذهن او زړه عکس غورځولی دی. 

 دغه و ت دغه د معاشرې ژوند و. که  وشال ووايي چ :

زونځ زې کز رزوښ ورزخو  ز رزوغ زمزبڼ زو څزلي لىز  ز يزتدزم زونځ 
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 نو د و ت حاالتو ورته دا احسا  وربښلی و، ځکه داس  وايي...((

زمو  په معا ر پښتو شعر ک  نېه يېوازې دا چې  د پرمختېګ دغېه 

مجموعي بهير ته په شعوري توګه پاملرنه نېه کېېږي، بلکې  د تېېرو 

شعري تجربو او د تکراري او زړو مفاهيمو هماغه زياته تکېراري بڼېه 

 چ  او  مبتذله ده، رواج لري.

کومه بله  بره چ  دلته ي  يادول ضروري دي، هغه داده چ  د ژوند 

د تجاربو ځين  عادي بر   زمو  د معا ر شعر زيات  نمون  جوړوي، 

داس  نمون  چ  نه په ک  شعري ابتکار شته او نه هنري تخيل. زمو  

چې  څېومره  د يوه اوسني   اره شوي شعر يوه بر ه لولېو او وينېو

         عادي  برې ديه

 څومره تکرار شوې او منل  شوې  برې:    

 

 

 

 

 

 

 

 

  رررررر زم زچرررررازوررررروهزتررررر زوحبرررررازبښررررريززز

  رررر زم زچرررازوعمرررر زبررر زېيزمز رررويزژې ررر زز

  ر زم زچرازبر زګنر ز ېزګګر  زخ مر ز ر يزززززز

  ررررر زم زچررررازبرررر زې   زتررررد زې ې رررر ز رررر ي

  رررر زم زچرررازترررين ې  زخيررر ېيزوررر ز ررردېززز

  ررررررر زم زمزترررررر   رېوزمزمورررررراز رررررررونزز

  ررر زم زچررازبرر ز  رر زبيمررر يزې  رر ز رر يزززززز

م زچرررازمزلررروهوزبررر بخ  زوررردز ررر ززز رررر ز  

  رررر زم زچرررازنررروکز ررر ز ررريزتمبرررولىزبيررررزز

  ر زم زچازب زووهزودوزوخزوردزې   ر وزځروززز

 

  ررر زم زچررازورروهزترر زترر دز عمررازبښرريزز

  رررر زم زچررراز ررر يزتررر زبررر ز  نرررازبښررريزز

  رررر زم زچرررازبررر زترررول ز ونيرررازبښررريزززز

  ررر زم زچرراز ررر ګدېزترر زېحرر تزبښرريززز

  رررر زم زچررراز  ررروزتررر زطرررد ېتزبښررريزززز

  زترررعرمتزبښررريز رررر زم زچرررازبشررردزترررزز

  ررر زم زچررازصررحاز ېزتررالوازبښرريزززز

 وررروهزترررر ز ترررر حکرمز ترررر قروازبښرررريز

 نررردېزچرررازمزترررر  خزتررر زحد رررازبښرررريززززز

  ررر زم زچررازبرر زورروهزترر زم زګررد تزبښرريز
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وګورئ! سم   برې دي او معقول   برې! د کار ارزښت همدومره او 

 بره دا ده چ  له دغو  برو سره او له حتی تر دې هم زيا  دی،  و 

دغو نريحتونو سره د شاعر  القيت څه شی دیه همدومره  بېرې 

چ  )کار ښه دی، ډېر ښه دی، بېخي زيا  ښه دی( دا  و نو عمومي 

 برې او د شعر ل اره حتی سطحي  بېرې دي، شېاعر څېه غېواړي 

م ووايي او په څه ډول ي  غواړي وواييه شاعر په دغه شعر کې  کېو

نوي ټکي بيانول غواړيه هېڅ نوی ټکی نه شته هماغه زوړ واعظ دی 

 او زړې  برې.

يا مثالً دا چ  د دهقان ارزښت او مقام د زيات  ستاين  وړ دی،  و که 

زمو  معا ر شاعر د هغه د دريځ تشريح کول غواړي، بايېد دا کېار د 

 نويو موضوعګانو او نويو مفاهيمو له الرې وکېړي، پېه دې ډول چې 

سړی پوه نه شي چ  کوم شعر دی او که د نباتاتو د پوهن  کوم فرل! 

 د يوه نوي شاعر يو شعر ته پاملرنه کوو:

ز))ګد   زموقر    

ز ر س  ز کر يزګڼز  زز   ىزووتمزمزب ر 

زمزځرررو رزبررزګدز   ظر زز برترتزې   زبي   

ز  ر زب شمرررر ز و  يززېطنزووز ر ز و  ي

زګد   زموقر  

زوررررر زم رر زممزې د ززورنب ز نمزې رررررد زز

زلرر زچر  زو ز و زډ  ززو ز   زبرراز مزې د 



 نيمه پېړۍ يون/ کره کتنه

21115 
 

ز  ر زباز مر ز و  يززېطنزووز ر ز و  ي

ز ېزګد   زموقر  !   

او په همدې ډول دروا له، زمو  ځين  نېور شېعرونه. پېه دغېه ډول 

 شعرونو ک  يوازې  برې شته او څرګنده ده چ  يوازې  برې شېعر

نه شي کېدی. شعر بايد يو نوی ټکی او د بيان يو نېوی ډول ولېري او 

دغه بيان بايد يوازې د شاعر په ژبه او قلم پورې منحرېر وي. ځکېه 

چ  هغه شاعر دی، هغه بايد ددې  الحيت لرونکی وي او د هغه پېه 

 قلم او ژبه ک  بايد دومره توان پرو  وي.

ا او يوه بلېه نيمګړتيېا داده زمو  د معا ر پښتو شعر يوه بله ځانګړتي

چ  که يو ځل  کوم شاعر يوه نوې، يوه ښه او يوه شېعري او هنېري 

 بره وکړه، هماغه  بره بيا هنګام  پيدا کېوي او هېر شېاعر يې  د 

تقليد ل اره راپاڅي. هماغه ډول شېعر ليکېي،  ېو تېر ا ېل شېعره 

 کمزوری او مبتذل. يوه نمونه وړاندې کېږي:

په دې موضوع چ  زه شاعر يم او دا چ  شاعر  يوه لوی معا ر شاعر

بايد څنګه ويه يو ښکلی شعر ليکلی دی، يوه ډېره لېږه بر ېه يې  

 داس  ده:

 

ز  زمزوحدېوروزېلسو ررروز رعدزت زمزتڼررطررزمزم بر ې وز رعد

ز  زمزو ررر يزمزقررريرورو وز رعدزترر زمزخرمرو وز ېزګروو وز رعد

ز مبررر ې رروز رعدز ې  زمز  ږميززرعدرررررت زمزور رر زمز قبرلو وز زز

ز  زو ز    رز ازمزودګو وز رعدزو زبزووز رررازمز ررر ې روز رعدزت 
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ز  زمزبررر وررد رروزبرررر   ررو وزژ  ززررر زمز  کرمد روزوسدليوزبدېښنرت

ز  زتبرېېرز ازمزت غو وزځال   زت زور رويز ازمزبررزوو رروز ررڅر

رانو قلمونه را يستي دي او همدغه چيغ  ي  او وروسته نو زمو  شاع

شروع کړي دي چ : بس زه د ولسونو شاعر او زه دردونېو او غمونېو 

شاعر او زه د پاڅونونو شاعر او همدغس  نورې  برې چ  د لومړني 

ښکلي او ا لي شعر ب  ځايه تحريف په ک  ليدل کېږي. يا يېوه بلېه 

 ل و ت ک  يو ډېر ښکلی نمونه: زمو  يوه بل معا ر نامتو شاعر په  

شعر زمزمه کړ. داس  شعر چ  زيات  هنګام  او انګازې يې  جېوړې 

کړې. شعر د   ل و ت يو لوی پيغام په ډېر هنري ډول په   ل ځان 

 ک  نغښتی و، يوه بر ه ي  داس  ده:

 نسيم ووې د ګل غو  ک 

 بدل شو د ياران  رنګ

 غلی شانته انقالب دی

 بدلوي د زمان  رنګ

 نوي رنګونهورسره 

 رنګا رنګ تحولونه

 کړي سمسور به راغ راغونه

 موسم بل دی هم بل شوی

 د بلبل د تران  رنګ

 غلی شانته انقالب دی
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 بدلوي د زمان  رنګ

 دړې وړې زوړ رباب دی

 زوړ مطرب  انه  راب دی

 زوړ اهنګ د روح عذاب دی

 هم شو نوی د نغم  رنګ

 غلی شانته انقالب دی

 بدلوي د زمان  رنګ

 ی دام نوی  ياد دینو

 نوی چل نوی بيداد دی

 نوی آه نوی فرياد دی

 هوښياري  يد لره بويه

 بدل شوی د دان  رنګ

 غلی شانته انقالب دی

 بدلوي د زمان  رنګ...

ددغه ښکلي شعر تر   رېدو وروسته، بيا هم زمو  شېاعرانو مېالوې 

 وتړل ، مه  ي  راونغښت  او قلمونه ي  راوا يستل، هېڅ داس  شعر

به نه وي چ  د )نوي( نوم به په ک  نه و ا يستل شوی. هر څه نوي، 

شاعر نوی، شعر نوی، ژبه نوې، قلم نوی، سېاقي نېوی، پيالېه نېوې، 

 ميخانه نوې او پيمانه نوې.
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زمو  زياتو شاعرانو   لو شعرونو ته دغېه ډول )نېوی(  ېو تکېراري 

 رېدل .شکل ورکړ. هماغه  برې ډېرې ډېرې او ب  ځايه ب  ځايه کا

دغه ډول تقليدي شعرونو زمو  د مطبوعاتو پاڼ  ډک  کړې. ددې پرله 

 پس  لړۍ يو )نمونه يي( شعر دلته ليکو:

 موسېېم نېېوی بهېېار نېېوی ارغېېوان تېېازه تېېازه

 چمېېن نېېوی ګلشېېن نېېوی بلېېبالن تېېازه تېېازه

 محفېېل نېېوی شېېاعر نېېوی سېېاقيان تېېازه تېېازه

 ربېېاب نېېوی سېېرود نېېوی نغمېېه  ېېوان تېېازه تېېازه

 جانېېان نېېوی عاشېېقان تېېازه تېېازهعشېې  نېېوی 

 جمېېال نېېوی و ېېال نېېوی سېېره لبېېان تېېازه تېېازه

 جهان نېوی زمېان نېوی سېور اسېمان تېازه تېازه

 دوران نېېوی ژونېېدون نېېوی ارمغېېان تېېازه تېېازه

 تقېېدير نېېوی تېېدبير نېېوی طېېرازان تېېازه تېېازه

 جنېېت نېېوی نعمېېت نېېوی جنتيېېان)!!( تېېازه تېېازه

 ... يېېال نېېوی فکېېر نېېوی طراحېېان تېېازه تېېازه

 ر نېېوی تعميېېر نېېوی نقاشېېان)!( تېېازه تېېازهمعمېېا

 طبيېېب نېېوی درمېېل نېېوی هېېم درمېېان تېېازه تېېازه

 شېېربت نېېوی ګېېيال  نېېوی تشېېنګان تېېازه تېېازه

 معلېېم نېېوی تېېدريس نېېوی شېېاګردان تېېازه تېېازه

 شکل نېوی مضېمون نېوی هېم عنېوان تېازه تېازه

 بيېېېان نېېېوی ادب نېېېوی اديبېېېان تېېېازه تېېېازه

 نثېېر نېېوی نظېېم نېېوی شېېاعران تېېازه تېېازه
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 نېېوی بوسېېتان نېېوی ګلسېېتان تېېازه تېېازه بېېاغوان

 له  زان دې پېه امېان وي سېره ګېالن تېازه تېازه

 

ښه نو دا  برې، دا ليکن  او دا ډول تش  قافي  شېعر ګڼېل کېېدی 

 شيه نه! نه! هېڅکله هم نه!

زمو  په معا ر پښتو شعر ک  که د عشقي سندرو جاج هم وا يستل 

اغېه زړې  بېرې او شي، له بده مرغه چ  په زياترو شعرونو کې  هم

هماغه تکراري  برې بيا بيا تکرارېږي. د سر زوري او سېرتېري مېين 

ل اره هماغه لېونی مجنون نن هم زمو  د شعر سمبول دی. هماغېه د 

قرنونو ليلی ال زمو  د شعر د ښايست اتله ده او هماغه سرې شونډې، 

زرين شال، تورې سترګ  او تورې زلف  ال زمو  شېعري مفېاهيم دي 

په ډېرو لږ توپيرونو سره د يوه او بل شاعر له  وا په شعر ک  پېه  چ 

پرله پس  ډول کارول کېږي او که د قافي  ضرور  وي، نېو بيېا  ېو 

او سره شېونډان هېم د معا ېر  زرين شاالن، تور چشمان، تور زلفان

 شاعر د شعر مضامين جوړېدالی شي.)!(

سندره هم بايد د قرنونو له سېندرو سېره تېوپير  اعرد نن ورځ  د ش

 ولري.

دا يو عمده ضرور  دی او دا ځکه چ  که مو  وايو: ) معا ېر پښېتو 

شعر(، نو بايد د   ل عرر ټول  رو يا  له ځانه سره ولري او کېه 

نه  و که ي  تاريخ او د شاعر نوم ورسره ونه کښل شي، شايد معلومه 

او پرون ويل شوی او که په لسمه يېا نه شي چ  دغه يا هغه شعر نن 

دولسمه هجري پېړۍ ک . او بيا دا چې  کېه زمېو  د شېعر مفېاهيم 
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همداس  په مبتذل ډول دوام وکړي شايد د معا ر شعر د رشد ل اره 

د امکاناتو په لهون ک  مو څه برياليتوب په بر ه نه شي. د يوه تقريباً 

چ  څېومره ښېه او ښه عشقي شعر نمونه دلته وړاندې کوم او وينو 

 وا ه شعري مفاهيم په ک  کارول شوي دي. دا د پخوا و ت يو شعر 

 دی  و يو نسبي ابتکاري شعر ي  ګڼالی شو:

زچررراز   زتررررالشزمزت   لوزلديززززززززززت ي وزورررګدزخرريرلزمزچرروېلروزلدي

زيم زوڼ زېخازمزتڼوز  تڼڼوزلدزززززززززز ې ک زب زنوزېيزو ز   ګوزمزت دګو

زېحشيزخوزخو زمزتدو  لوزلديززززززززززمزېصرر زصيرر زورر زمعرز  مز ڼررر ز ي

زم زورررد رررر زذېقزمز لرررروتررڼوزلديززززززززززمزخرررررلزم  رررازوررر زورررو ز   ز لررو ي

زخطزموز رروبررازمز  ېتڼرروزلررررديززززززززززوررر ز کڼرريزورخز ازخن مرز  ز ېتي

زم زترربدزېخرازمز رررږې لررروزلرديززززززززززبررر ز ترررق ز ووزنو؟ رررر ېز ررخدوز

ز وبازمزخ  زګدېرو رزنيدلرررروزلررردي زززززززززززززلکرر زترررحدزترررګردزو زوين ز ازت ر

ز

معا ر شاعر بايد   ل شعر ته د واعظ د  برو يا د نا ح د پند رنېګ 

نيمګړتياوو پر وړانېدې ور نه کړي. هغه بايد په شعر ک  د لويو او وړو 

راپورته شي او په   ل شعر ک  داس   برو ته ځای ور نه کړي چې  

له ده پرته پرې حتی ټول عادي  لک هم پوهېږي. هغه بايد ژورتياوې 

راوس ړي او په ډېر دقت ي  راوس ړي. هغه بايد په   ل شېعر کې  د 

    ل  ژب  ل اره نوي مفاهيم وړاندې کړي. د غني دغه شعر همداس

 يو نوښت لري او دقت ورته په کار دی:
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 ))پيداي ((                                                   

ز  زخيرلز  رررررررررررمزخ  زخوبز  ،زمزخز ېزورزځررزل زتر ز  زوخ ڼ زګو 

زمزخررر  زترررولز ررررر ،زمزخ  زترلز  زمزخرررر  ز رررمز رر ،زمزورررررس  ز  

زمزخ ررررر زتو ز رررررر ،زمز  ورررررز رر ز ر ز  زوخ ررررڼ زګو  ېزورځررزل ز

زمزګررررررڼو رررررروز ررر ،زمزخررررز رز رررررر زمزخوبررو رروز ررر ،زمز  ګو ررروز ررر 

زمزخنرر  ز رررر ،زمزخررررو رلرررر ز ررررر ز ېزورزځررزلرر ز ررمز  زوخ ڼ زګو 

زمزبرررررر ر ز ررررررررر زمزلررررررررولررررر ز ررر ز ررررررررررر مزېصررررررلز رررر زمزخرررررمر ز

زمز ورريررررر ز رررررررر ،زمز  رررررررررررز ررررررررر ز ېزورځررزل زژې  ېرز  زوخ ڼ زګو 

زمز رررررررمو ررررروز رررر زمزتررروم ز رررررررر زمزترررررررير ېز رررر ،زمز ررررر دېز ررررررررر 

زمزژې ررررر ېرز رررررر ،زمزورررس  ز ررر زل زودګز  زوخ ڼ زګو  ېزورزځررز

زمز لو ررروز رررر ،زمزځرررررو  رررر ز رررررر زمزوررررررسدلرررريزمز ېرررررر ېزګڼرررروز رر 

ز

 بره رالنډوو او وايو چ  د نن ورځ  شاعران بايد يوازې ) بېرې( د 

ېړيو پېړيو پخوا زمانو شعر په نامه وړاندې نه کړي. د نن ورځ  شعر د پ

شعر نه دی.  و زمو  ځين  شاعران نه يوازې دا چې  د نېن ورځې  

شاعران نه دي، بلک  هغه د پېړيو پېړيو پخوانۍ عنعنه ي  هم نېه ده 

 ياده او نه پرې پوهېږي.

ح  شيدا( يو بيت زمو  د معا ر پښتو شعر د ابتکار يېا لاو د )فضل ا

  ي  معا ر شعر او معا ر شاعر تقليد د بحس د پای ټکی جوړوي. مو

 ته  طاب ګڼو:

 تېل ي  وچېږي   ل  وين  په ک  ژر واچوئ 

 هس  نه مړه شي د جونګړو مو ډيوه مېېلګرو!((    

                                                                                 (۹ :۸۱-۱۱.) 
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لکه څنګه چ  دمخه يادونه وشېوه، پېر ليکوالېو  ادبي بهيرونه:

سربېره يو شمېر ادبي او علمي مرکزنو هم و ت پر و ت د کره کتن  

عملي غونډې جوړې کړي، له هغ  جمل  څخه په ش ېتمو کلونو ک  

د افغانستان د ليکوالو ټولن  او په تېره بيا د هغ  د ځوانېو ليکوالېو 

جوړول ، دې غونډو   ل  څانګ  و ت پر و ت کره کتنيزې غونډې

  ل تاثيرا  درلودل. د تنظيمي جګړو پر مهال دا غونډې له منځېه 

الړې. وروسته په اويايمو کلونو ک  په پېښور ک  افغان ادبي بهير جوړ 

شو، په دې بهير ک  هره اوونۍ د کره کتن  غونډې جوړېدې، وروسته 

پکتيا، کندوز،  بيا په کوزه پښتونخوا، کابل، ننګرهار، کندهار،  وست،

واليتونېو او علمېي ، بلخ، لغمان او د هېواد په ګڼ شمېر نورو سېيمو

مرکزونو ک  ادبي  وځښتونه رامنځته شول. په دې بهيرونېو کې  د 

کره کتن  په سوونو عملي بېلګ  وړاندې شوي چ  تر دې دمه ي  په 

  کتنيزې غونډې او  هم ښ هېواد ک  ساری نه و ليدل شوی، دا کره

 ز ک  روان  دي.په در

  



 نيمه پېړۍ يون/ کره کتنه

21111 
 

 

 د پنځم څپرکي لنډيز 

 

له هغه و ته چ  په پښتو ادبياتو ک  ليکنی ادب رامنځته شوی، نېو 

کره کتنه هم ورسره ټوکېدل  ده. البته دا کره کتنه لېه ادبېي اثېارو 

څخه جال د مستقلو اثارو په توګه نه ده ترالسه شوې، کله چ  مو  په 

نو د کره کتن  محتويا  ي  هم  لرغوني دوره ک  پښتو ادبيا  ګورو،

په متن ک  تر سترګو کېږي. په لرغون  دوره ک  د )شيخ رضی لودي( 

او )نرر لودي( په شعري مناظره يا مکالمه ک  د نقد لومړني څرکونېه 

شته، د ابو هاشم ابن زيد السرواني په لومړني ژباړل شوي شېعر کې  

قريده هم کره هم د کره کتن  محتويا  راغلي، د شيخ اسعد سوري 

کتنيزه او انتقادي مالګه لري او همدارنګه د ځينو نورو شېاعرانو پېه 

 شعرونو د کره کتن  ځين  ځانګړن  ليدل کېږي.

د پښتو ادبياتو په منځنۍ دوره ک  بيا د لرغون  هغ  په انډول د کره 

کتن  بر ه زياته شوه، د روښاني دورې د شاعرانو په اثارو ک  د کېره 

  راغلي، که څه هم دا نيوک  اکثره پر مذهبي اساساتو کتن  محتويا

راڅر ېدل ، د ا وند دروېزه او د هغه د پلويانو اثار چ  يوه بر ه ي  

د روښاني غورځنګ پر وړاندې غبرګون و، هم انتقادي محتويا  لري. 

تر هغه وروسته بيا ) وشال( په ډېره غوڅه ژبه د دواړو جريانونو پېر 

تنه کړې ده. د  وشال په منظومو او منثورو اثېارو اثارو ډاګيزه کره ک

دواړو ک  د کره کتن  جوهر شته،  و په منظومو اثارو ک  يې  کېره 
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کتنيز جوهر زيا  ځلېږي. تر  وشال وروسته هم د منځنۍ دورې ګڼ 

شمېر شاعرانو په   لو شعرونو ک  د کره کتن  محتوا ځای کېړې، د 

و د شعرونو شننه او ارزونه کېړې شعر او نظم په ژبه ي  د نورو شاعران

څومره پاملرنېه  ده.  و په منځنۍ دوره ک  چ   وشال کره کتن  ته

کړې، بل هېڅ شاعر او ليکوال د کره کتن  په بر ه ک  دومره کار نېه 

دی کړی.  وشال له   ل ځانه نيول ، بيا تر   ل  کېورنۍ، قبيلې ، 

  ل ځېای کېره کتنېه ټولو پښتنو او ټولو افغانانو پورې پر هر يوه پر 

کړې ده. پر   ل چاپېريال او په هغو ک  ي  د ماليانو او نورو په ګډون 

پر بېالبېلو ټولنيزو کرکترونو ټينګ  نيوک  کړي او په دې دوره ک  د 

 يوه لوی کره کتونکي په توګه څرګند شوی دی.

د پښتو معا رو ادبياتو په بېالبېلو پړاوونو ک  کره کتنې  تېه زياتېه 

 نه وشوه.پاملر

ددې دورې په بېالبېلو پړاوونو ک  بېالبېل  ادبي ټولن  جوړې شوې، 

کره کتنيزې غونډې ي  جوړې کړې او مستقل اثار ي  رامنځته کړل. 

د سيدرسول رسا )ادبي نقد(، قلندر مومند )تنقيد( د مولوي محمېد 

ل له  وا ترجمه کړی )کتاب الشېعر(، د کانديېد اکاډميسېين فياسرا

روهي )د کره کتن  تاريخي پس منظېر او معيارونېه(، د محمد دي  

پوهاند محمدرحيم الهام )ادبي کره کتنه( او ځين  نور اثار د يېادون  

 وړ دي.

د شلم  پېړۍ  بهير ک  د پښتو کره کتن  په بر ه ک  ګېڼ شېمېر 

ليکوالو لکه، استاد عبدالحی حبيبي، استاد الفت، استاد  ېدي  اهلل 

شکور رشاد، پوهاند دوکتور بهاوالدين مجروح، رښتين، پوهاند عبدال
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دوکتور حبيب اهلل تږی، کانديد کاډميسين محمد دي  روهي، استاد 

سعدالدين ش ون، دوکتور مجاوراحمد زيار، حبيب اهلل رفيېع، زريېن 

انځور، لطيف بهاند، دوست محمد  ان کامل مومند، قنلېدر مومنېد، 

هي، اياز اباچا، افضل رضا، قمر ر هايوب  ابر، همې   ليل، مهدي شا

داودزی، محمداعظم اعظم، پروفيسېور سېيال کېاکړ،  ېاحب زاده 

 حميداهلل او نور ګڼ شمېر ليکوال او کره کتونکي د يادون  وړ دي.
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 د پنځم څپرکي  پوښتنې او سپارښتنې

 

په پښتو ليکني ادب کې د کره کتنې څرک له کومه وخته ليدل -2

 کېږي؟

ادب په منځنۍ دوره کې کومو ليکوالو پر يو بل کره کتنې او يا د پښتو -1

 نيمه کره کتنې کړي دي؟

 د خوشال د کره کتنې، کرکرتونه، چاپېريال او محتويات کوم دي؟-1

ايا موږ په پښتو لرغونې او منځنۍ دورو کې د خوشال په شان بل کره -1

 کتونکى لرو؟

 ده؟ خوشال ولې کره کتنې ته ډېره پاملرنه کړې-5

د پښتو د معارصو ادبياتو په پيل کې کومو ليکوالو کره کتنې ته ډېره -6

 پاملرنه کړې ده؟

په معارصه دوره کې له پښتو اديب اثارو رسه د کره کتنيزو اثارو انډول -2

 برابر دى؟

 په معارصه دوره کې کوم کره کتنيز اثار د تائيد او کوم د تامل وړ دي؟-1

ديب بهريونه هم دکره کتنې د بهري لپاره موثر د ليکلو اثارو ترڅنګ ا-1

 دي او که نه؟

کومې ستونزې دي چې په معارصه دوره کې يې پښتو کره کتنه ډېرې -2١

 ودې ته پرې نښوده؟
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 سپارښتنې

هغه پښتو اثار او کره کتونکي په ګوته  محرلين دې په   لو څېړنو-۶

 چ  په دې اثر ک  ي  يادونه نه وي شوي. ،کړي

محرل دې له   ل ليدلوري پېه معا ېره دوره کې  د پښېتو هر -۸

 کتن  پر ستونزو يوه تحليلي او څېړنيزه ليکنه وکړي. کره
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 شپږم څپرکى

 د کره کتنې ډولونه

څومره چ  د ادبياتو محتوايي او شکلي ډولونه زياتېږي، د کره کتن  

هېم  چارې  ډولونه او د ادبياتو د تشريح او توضيح ميتودونه او الرې

 ورسره زياتېږي.

ادب وهانو کره کتنه د   ل  محتوا او تخرص له امله پر بېالبېلو بر و 

وېشل  ده. سره له دې چ  پر بېالبېلو ډولونو او په تېېره بيېا د کېره 

کتن  د وې  پر ثابت شمېر د کره کتونکو د نظر يووالی نه شته،  ېو 

سر کې  پېر  پر دې ټول ادب وهان متف  دي، چ  کره کتنه په لومړي

 وېشل کېږي. (عملي کره کتن  )نظري او دوو ډولونو:

]نظري نقد يو لړ ا ول او روشونه رانغاړي، چ  د همدغو روشونو پېه 

مرسته په نظري کره کتنه ک  له ادب او هنر سره د مربوطو مسايلو او 

جاج ي  ا يستل کېږي او د ادبېي مېچونېو او  ،مباحثو ارزونه کېږي

 تخليقي اثارو د معيارونو تجزيه او تحليل کېږي.چڼولو له الرې د 

د کېره  ادب څه شی دیه کره کتنه څه ارزښت لريه له تخلي  سېره

کتن  څه ارتبا  دیه نقاد څه مقام لريه او د بېالبېلو ژانرونو د فنېي 

ا ولو تشکيل او تحليېل، د  وښېګڼو او بدګڼو د ټاکلو ل اره د الرښود

ره د ځوابونو پيداکول، د نظري نقد کار دغو او داس  نورو پوښتنو ل ا

دی. يوازې دانه، بلک  د لوړو ټولو پوښتنو پر ټولو ځوابونو نقد هم پېه 
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کتنه، د کره کتن  کره  نظري نقد ک  شاملېږي، يا په بله ژبه نظري کره

 ده. هم کتنه

کله چ  د نظري نقد د وضع شويو ا ولو په رڼا ک  او يا د يېوې بلې  

د ادبي تخليقي اثارو ښېګڼ  او بدګڼ  وښودل شي، ذريع  له الرې، 

نو دې کار ته بيا عملي نقد ويل کېدی شي. د عملي او نظري نقد لېه 

جال او ځانګړو يادونو څخه مطلب دا نه دی، چ  ګونېدې مېو  کېره 

کتونکی هم په عملي کره کتونکو او نظري کېره کتونکېو سېره جېال 

  يېو کېره کتېونکی د کوالی شوه ا لي  بره داس  نه ده، ځکه چ

 کتن  د نظريو د جوړون  تر څنګه عملي نقد هم کوالی شي. کره

د يو څېړونکي په وينا: )) د کره کتن  د نظريو او عملېي کېره کتنې  

ترمنځ بېلتون تر زياته حده مرنوعي دی،  و په دغېو دواړو ډولونېو 

 ک  توپير کول کاري ثابتېږي. دا پوښتنه چ  ادب څه شی دیه او يا د

يو  اص ادبي اثر د ځانګړنو د ښودلو عمل که څه هم په   لو منځېو 

 و دغېه دواړه د يېو ځېانګړي  ،ک  سره مربو  او هماهنګ ښکاري

نوعيت لرونکی دی او د هغو ځانګړې مطالعه په يقيني ډول د اثر پېه 

 پوهېدنه ک  د  راحت او اسانتيا سبب ګرځي.((

ولرو، د نظري  جوړون  ل اره چې  په دې لړ ک  دا هم بايد په نظر ک  

څومره اساسي او ژور فلسفيانه شعور، منطقي استدالل او رسا ذهېن 

ته اړتيا ليدل کېږي، هماغومره زياتره نقادان لېه دې ذهنيېت څخېه 

محروم دي، نو له همدې امله د   لو نظرياتو په رڼا ک  پر   لو نظريو 

وم سېتر نظريېه والړ عملي کره کتونکي ډېر لږ پيېدا کېېږي. کېه کې

کتونکي  جوړوونکی دومره همه ګير ثابت شي، چ  ډېر نور نظري کره
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ترې بالواسطه يا بال واسطه ګهه وا لي، نو په دغس  مېواردو کې  د 

دالی کېې ک  ټينګ پېات  حالتهغ  نظري  انفراديت يوازې په هغه 

 په پهو سترګو د چا تقليد، ونه کړي.شي، چ  دوی 

څه نوره هم روښانه شي، غواړو د نظري او ددې ل اره چ  موضوع يو 

عملي کره کتن  په باب لږ څه نوره رڼا هېم واچېوو او د کېره کتنې  

 ډولونه له همدې نظري کره کتن  پيل کړو:

 

 نظري کره کتنه:-۶

هېم دی. دا ډول نقېد د  Literary Aesthticsد نقد ددغه ډول بل نوم  

ک  پېر مبېاحثو او نظريېاتو تنقيدي مسايلو په باره  بېالبېلو ادبي او 

د  نقېد مو  دا ډول وايي پر همدې اسا  ځين  ادب وهان  برې لري.

نه شو منالی. ځکېه د ارسېطو لېه  په توګه ډول يځانګړکره کتن  د 

پېه نقېادان ټول نيول  د نن ورځ  تر کره کتونکو پورې  څخهبوطيقا 

پېه نظرياتو پر نوي کولېو او جوړولېو مرېروف دي.  پرله پس  ډول د

 J.C.Scaliearانګلستان ک  د اس انيا او ايهاليا د کره کتونکو په څېېر 

ع( ک  نظرياتي نقد ۶٢٢۱تر اغېز الندې د )سډني( په زمانه ) vivesاو 

 De,poeticalلږو ډېر ظهور وکړ او په غالب ګومان د )رچرډ ډيلز( کتاب 

کتاب  کوالی شو، د نظرياتي نقد په الره ک  لومړنی اثر حساب کړو. دا

ع( کال   ور شوی دی. په ش اړسمه پېړۍ ک  )سډني( تر ۶٢٢۹پر )

بالعموم لومړنی انګرېزي نقاد منېل  دی ټولو زيا  مشهور شو، ګواک 

پېه بېاب د نظريېاتو کېږي،  و دده د مشهور تاليف د ليکن  تېاريخ 
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ع( کال پای تېه ۶٢٨۱دی. عام قيا  دادی چ  دا اثر پر ) ا تالف دی

شوی دی، البته دا کتېاب دده  بش ړع کال ۶٢٨۶ا پر رسېدلی دی او ي

په ژوند ک  چا  نه شو، بلک  دده تر مړين  نهه کالېه وروسېته پېر 

ع کال چا  شو. ددې کتاب دوه ايډېشنه   اره شوي دي، پېه ۶٢۳۱

او په بل ايډېشن کې   Anapology for poetireيوه ايډېشن ک  ي  نوم 

ی و او له دې څخه ښکاري چې  راغل The Defence of poesieي  نوم 

 مسوده ي  ب  عنوانه وه.

دا د نظرياتي نقد پيل و او تر دې وروسته ددغه ډول نقد په پانګه ک  

راغېېی او لکېېه: )هېېابس(، )اډيسېېن(، )بېېرک(، )کېېولرج(،  الیزيېېاتو

)ميتوارنولډ(، )اوتی(، )ا  ايليت( او نورو له ادبياتو او نقد سره تړلېي 

 ايلو سره اشنا کړل.مباحس له فلسفيانه مس

لنډه دا چ  نظري نقد د يوه ادبي اثر د ارزون  په باب نظر ي  وړاندې 

کوي، په حقيقت ک  د نقاد د نظريو يوه مجموعه ده چ  په دې ک  د 

 کره کتن  معيارونه پرنيس ونه او ميتودونه ټول شاملېږي.

 

 عميل کره کتنه:-۲

عملي کره کتنه د کره کتن  تطبيقي اړخ دی. په دې کره کتنېه کې  

هغه ا ول، معيارونه او پرنسي ونه چ  په نظري کره کتنه او يا هېم د 

کره کتن  په نورو ډولونو ک  بيان شوي، هغه په عمل ک  پلي کېېږي 

يا د هغو په رڼا ک  يو اثر شنل کېږي. عملي کره کتنه تر نظېري هغېو 
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  دلته ټول معيارونه او پرنسي ونه عمالً پر يېو اثېر ځکه سخته ده چ

 تطبيقېږي.

عملي کره کتنه له عملي بېلګو پرته ممکنه نه ده. يو اثر بايد موجېود 

وي، چ  پر هغه د کره کتن  عمليه تطبي  شي. په دې مرحلېه کې  

 بايد له ډېر احتيا  څخه کار وا يستل شي. 

وي،  و دا ا تالفېا  لېه  له نظري کره کتن  سره د نظرياتو ا تالف

عملي کره کتن  سره ډېر زيا  دي، که په عملي کره کتن  ک  له ډېر 

دقت څخه کار وانه  يستل شي، نو د کره کتن  او کره کتېونکي پېر 

وړاندې ډېرې ستونزې راوالړوالی شي. ) په پښتو اوسني شعر کې  د 

ه نوښت مساله( ليکنه چ  مخک  راوړل شوه، د عملي کره کتن  يېو

بېلګه ده، چ  دلته د شعر يا نظم عملي بېلګ  راوړل شوي او پر هغو 

کره کتنه شوې ده. عملي کره کتنه کېدی شي د هنري ادبي اثر پر هر 

 ډول ترسره شي.

 

 تاريخي کره کتنه:-۹

تاريخي نقد يا کره کتنه د نقد يو ډول دی، چ  ځينو کره کتونکو هغه 

ډول معرفي کړی دی. د )کېره د نقد يو ځانګړی ښوونځی او ځينو يو 

 ځين مو دې ډول کره کتن  ته  څ رکي ک ښوونځي(  کتنيز او ادبي

اشاره کړې ده. بايد وويل شي چ  د ادب په تخلي  ک  ډېر او بېالبېل 

اثېر د عوامل د ل لري، د ادبي ايجاد ګر لېه  ېوا قلېم او چتېول او 

شعور تېه  ايجادول کومه ميخانيکي بڼه نه لري، بلک  د هغه تخليقي
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 اص جهت ورکول، په پوره اندازه يو پېچلی عمل دی. څنګه چ  ډېر 

زېېږي،  ځله د محرکاتو او عواملو له يوځای کېدو څخه  اص نظېر را

ددغو عواملو او محرکاتو شننه او بيا د هغو د اهميت ټاکنه د نقد پېه 

مهمو مسايلو ک  راځي، ددغه مقرد ل اره پر ادب او ادبېي ايجېادګر 

د تاريخي حاالتو او حوادثو د اغېزمنۍ کتل او جېاج ا يسېتل  باندې

الزمي برېښي او په نقد ک  تاريخي نظريه يا ښوونځی د همدې اړتيا د 

پوره کولو ل اره رامنځته شوی دی. )عابد علي عابېد( پېه   ېل اثېر 

 )ا ول انتقاد ادبيا ( ک  کښلي دي:

لسېم  پېېړۍ لېه  )) په تاريخي لحاظ د ادبي انتقاد منظم پيل د اوه

ع کال د )دن لز( فلسفي رساله )نېوی ۶۱٢٢ابتداء څخه شوی دی. پر 

علم(   ره شوه. دا رساله د تاريخ پر فلسفه بحس کوي. په دې رساله 

ک  غالباً په تاريخ ک  لومړی ځل د ادب د اجتماعي تعبيېر کوښېښ 

وشو او وروسته تر دې دغه تروير ډېر زيا  مقبوليت وموند، چې  د 

او  يله دې لوري په کېار د ولاو ادبياتو مطالعه او تشريح او تعبيرهنر 

دا  بره واضح شوه، چ  د ادبياتو او هنر د پوهېدن  ل ېاره الزم دی، 

مطالعېه  بايد هغه سياسي، اجتماعي، تاريخي او فرهنګي حاال  ټول

 اغېز الندې ايجاد شوي دي. ي  تر ادبيا  شي، چ 

ره )جانسن( دغه ډول نظر وړاندې کړی له زماني او مکاني اړخ سره س

دی، لکه: )) د يوه تخليقي اثر په باره ک  د سم  پرېکړې ل اره مو  اړ 

يو، چ  د هغ  زمان  عمومي فضا ځانته ښکاره کړو او دا وښيو، چې  

د  لکو غوښېتن  څېه ډول وېه او ادبېي ،  لکو څه ډول ژوند کاوه



                      کره کتنه /نيمه پېړۍ يون

21111 
 

ه څېه ډول وسېايل ايجادګر د  لکو د غوښېتنو د پېوره کولېو ل ېار

 استعمال کړي دي.((

په څېر تاريخي نقاد نېه  Edmondscherer)جانسن(، د )ايډمنډ شيرر( 

و،  و له دې اقتبا  څخه ضرور دومېره څرګنېدېږي چې  پخوانيېو 

نقادانو ته هم د تاريخي عواملو ارزښت څرګند و او پېر اهميېت يې  

 پوهېدل.

)ايډمنډ شېيرر( لېه زمېان  د تاريخي نقد منظم پيل د فرانسوي نقاد 

کېالی( انتقېادي يڅخه ګڼالی شو. ده پر )ملهن( باندې د )والهر(او )م

نظريا  مطالعه کړي وو. )شيرر( پر دې  برو ټينګار کاوه چې  د يېو 

ادبي اثر په انتقادي مطالعه ک  بايد تر ټولو دمخه شخري  وښه يا نه 

و او اثېر تېه د  وښه او د   ل  زمان  ادبي تعربا  يوې  واته کېږد

  لو شرايطو په رڼا ک  کتل په کار دي. ددې مقرد د ښه ترسره کولو 

ل اره د ادبي اثر د مفرل  او هر اړ يزې کتن  تر څنګ د ادبي اثېر د 

ماحول او په هغه زمانېه  ، ايجاد ګر شخري ژوند، د هغه د ژوند زمانه

ر ده او ک  د سياسي، اجتماعي او ادبي عواملو شننه او کتنه هم ضرو

دا بايد ښکاره شي چ  دغو عواملو پر ادبي اثر بانېدې پېه څېه ډول 

 مثبت يا منفي اغېز ښندل  دی.

په څېر )شيرر( هېم لېه معيېار  (Rechard Moulton) د ريچارډ مولهن

ټاکن  او درجه بندۍ سره مخالف دی، دده په  يال د نقاد وظيفېه دا 

اد وظيفه داده چ  دی په نه ده، چ  دی د ادبي اثارو بيه وټاکي، د نق

بېطرفۍ سره د تاريخي او نورو عواملو په رڼا ک  ادبي اثر وشني او بيا 

د اثر د معيار او ارزښت پرېکړه لوستونکي ته پرېږدي. فرانسوي نقېاد 
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)سان( د )شيرر( نظرياتو ته زياته پرا تيا ورکړه. پهه دې نه وي چې  

پيېل کېړی و. د  )سان بو(   ل علمي ژوند د طب له مطېالع  څخېه

ته هم په  ۍهمدې ل اره دی په نقد ک  د نسل او نسلي وراثت اغېزمن

زيا  اهميت قايل دی او په همدې علت دی وايي چ  د ادبي اثر تېر 

مطالع  دمخه د ادبي ايجاد ګر مطالعه هم ضروري ده. ده يو ځل يېو 

ځای ويلي وو: )) زه ادب او ادبي تخلي  له انساني تنظيم څخه کېوم 

 ېل څيز نه ګڼم((.ب

د )سان بو( نظرياتو ته بيا بل فرانسوي نقاد )داالتين( زياتېه پرا تيېا 

ورکړه، )تين( د ادب د تفهيم او د تخليقي محرکاتو د شنن  ل اره پېر 

  لو وضع کړيو ا ولو تر دې حده ټينګار کاوه چ  هغو د يوې  ا   

)نژادي ماحول داده:  هحيثيت ځانته غوره کړی و، هغه فارمول ل فارمو

( ددې نظري  له مخ  اديب د   ل  زمان  پيېداوار شېبهاو د تخلي  

دی هغه له يو  اص نژاد سره تړلی دی او په يو جال ټولنه ک  زېږېدلی 

د  ا ېو  شېېبودی او سربېره پر دې د کوم ځانګړي مقام او تاريخي 

اثراتو له يوځای کېدو څخه دده شخريت جوړ شوی، ادبي شېعور او 

يقي استعداد په يو مخروص قالب ک  اچوي او په يو  اص ډول د تخل

 .جامه وراغوندياظهار 

تاريخي کره کتنه له دې امله هم ډېر اهميت لري، چ  لومړی ځل ي  

د هغو اجتماعي عواملو تاريخي محرکېاتو او نېژادي اثراتېو اهميېت 

څرګند کړ چ  په يو ډول نه يو ډول د اديب شخريت پېه يېو  ېاص 

  اچوي او د تخليقي شعور ل اره ي  په يو مخروص انداز کې  قالب ک

سره تنظيموي. څنګه چ  تاريخي نقد يوازې هغو مسايلو ته اهميېت 
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ورکوي، چ  سرو کار ورسره لري، نو د همدې ل اره ډېر ژر ي   ېامۍ 

 هم څرګندېږي.

ارنلډ( ځان له افرا  او تفريط څخه ساتي او د تاريخي نقېد پېه  وي)مت

متوازن نظر ورکوي، دی ليکي: )) په موجوده زمانه  ډېر زيا باره ک  

پېه  يادوه همک  تاريخي نقد ډېر مهم او مشهور دی،  و ددې  برې 

يوازې ددې مطالع  له الرې د ادب سم تفهېيم  که ووايو چ  ،کار ده

  دا يوه  طرناکه نظريه ده.(( نوکېدی شي 

عبدالحسين زرينکېوب بيېا د د ايران مشهور ليکوال او کره کتونکي 

که چېرې يو کېره کتېونکی د يېوه تاريخي کره کتن  په باب وايي: ))

ادبي اثر د تحليل او ارزون  ل اره، تاريخي حوادثو، يا هم تاريخ پېورې 

نورو اړوند مسايلو ته ال  وروړي، يا هم د يو شاعر شعر څېړي او يا د 

ثېارو تېاريخي قېدامت هغه همعرره شاعرانو اثار تحليل کېږي، يا د ا

څېړل کېږي، دغه ډول کره کتن  ته تاريخي کره کتنه ويل کېېږي. دا 

ډول کره کتنه د کره کتونکي د استعداد په انډول د هغه ډېر زيار تېه 

اړتيا لري، ځکه چ  په دې ډول کره کتنه ک  يوه اثر تېه لېه ذوقېي 

نېري ليدلوري ډېر نه کتل کېږي. ځکه نو کره کتونکی د يو اثېر لېه ه

درک او ارزښت څخه عاجزېږي. په دې ډول ويالی شو چې  تېاريخي 

 ((کره کتنه د يوه شهکار ادبي اثر پر واقعي تحليل نه بريالی کېږي.

 

 ترشيحي او توضيحي کره کتنه: -۴

کال دمخه انګرېزي نقېد قېانون  (ع۶۱۱۱)د )جارج واټن( په  يال تر 
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لومړنی نقاد دی، چ   ونکی او يا نظريه جوړونکی نقد و. )ډرايډن(ړجو

( نومي اثر ک  ي  توضيحي نقد په عېام او Dramatic poesieپه   ل )

کال چا  شو او په يوه  (ع۶٨۸٨)پراخ مفهوم استعمال کړ. دا کتاب پر 

کتېر ډاوينا د نقد تاريخ له ده څخه پيلېېږي او پېر همېدې اسېا  )

اظ جانسن( دی د ))نقد بابا(( بللی دی؛ پېه دې بېاب دده   ېل الفې

رايډن ب  له شکه د انګرېزي نقد بابا ګڼالی شو، ځکه چې  ډدادي: ))

 ده لومړی ځل ادبي اثار د ستاين  د ا ولو په رڼا ک  راوپېژندل.((

 

 :ښکالييزه کره کتنه -۵

ادب وهان په دې نظر دي چ  د ښکالييز نقد او د هغېه د ا ېولو تېر 

مطالع  او کتن  دمخه د ښکال پوهن  اجمالي مطالعه هم ضروري ده، 

ځکه چ  له ښايسته زيات  زمان  څخېه، د شېاعرۍ او نېورو ښېکلو 

هنرونو په نقد ک  ښکال پوهنه له ډېرو مهمو مباحثو څخېه شېمېرل 

هم مهمه ده، چ  په ښېکال  پلوهه له دې کېږي. د ښکال پوهن  مطالع

پوهنه ک  د )کروچه( په څېر فالسفه هم تېر شېوي دي، د )کروچېه( 

مفکورې د ادبي نقد پر معيارونو او له هغه سره پر ټولو مباحثو له يوې 

 نوې زاوي  څخه رڼا اچوي.

)ذموقراطيس( لومړنی فيلسوف دی، چ  د هغه په اقوالو ک  مېو  د 

ځين  اشارې پيداکوالی شو،  ېو دده افکېار د  بابښکال پوهن  په 

ده په منظمه توګه د ښکال  ،اساسي اهميت نه لري اړهښکالپوهن  په 

پوهنيزو مفکورو د وړاندې کولو کوښښ نه دی کړی او دا  و افالطون 
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و، چ  په منظم ډول ي  دې  وا ته مخه وکړه او په   لو اثارو ک  ي  

 او قوانين تدوين کړل.له ښکالپوهن  سره تړلي ا ول 

او  په دې بر ه ک  له تاريخي کرونولوژيک بحس څخېه تېرېېږو او 

ا لي مسئل  ته راځو او ګورو چ  حسن او د هغه رنګارنګ مظاهر په 

نه يو ډول انساني ژوند اغېزمن کېړی دی،  ېو تراوسېه د هغېه د  يو

ماهيت ژوره مطالعه النه ده شوې او په همېدې علېت د هغېه جېامع 

ف مو  نه شو وړاندې کېوالی. دا پېه دې مانېا چې  لېه  ېالص تعري

جسماني نظري لوري نيول  تر  وفيانه نظرياتو پېورې پېه دې بېاب 

بېالبېلو  لکو د کره کتن  زيارونه ايستلي دي او د ځېوانۍ د  ېوب 

غوندې، د ښکال هم په سلګونو تعريفونه دي،  ېو  بېرې ال هسې  

اده چې  د نېکېۍ، شېر،  يېر، بنياد نه دی پيدا کړی او ددې وجه د

محبت او نورو په څېر حسن هم يو مجرد کيفيت دی. ارسطو چې  د 

استنباطي منط  د تعريف ل اره څومره قواعد وضع کړي دي، د هغېو 

اطالق د هغو پر مجردو کيفياتو نه شي کېېدی، دغسې  د رنګونېو د 

 حسي تاثر، له محسوسولو سره مو  د ژېړ، سور او نيلي رنګ تعريف نه

ده چ  حسېن ګېوري او د هغېه لېه  مرغيشو کوالی. دا د انسان بد

ساحرانه کيفياتو مدهوش کېږي،  و   ل دغه احساسا  په الفېاظو 

ک  نه شي راوستالی، پر همدې اسا  د حسن په باره ک  چ  کېوم 

 تعريفا  وړاندې شوي دي، هغه يوازې د الفاظو شعبده بازي ده.

دا راپيدا کېږي، چ  حسېن انسېان  يوه ډېره با اهميته پوښتنهاو  

څنګه متاثر کوالی شيه او ددې وجېه څېه ده چې  د ګېالب ګېل، 
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کهکشان، سرې شونډې، نيلي سترګ ، شف ، د بېوډۍ ټېال او نېور 

 څنګه پر انسان تاثير کوالی شيه

په دې لړۍ ک  د ښکال او د هغه د ليدونکي ترمنځ يوه اړيکه يا رشته 

دی، مو  په ښکال ک  لېه اسېراره  ته لوی اهميت حا ل  شته او هغ

کش  حس کوو او مو  ددغه کش  له امله په ښکال ک  يېوه  يو ډک

لېوالتيا محسوسوو. دلته بيا سوال پيداکېږي، دا لېوالتيا د څېه شېي 

 هدهه دا لېوالتيا تخيل رازېږول  ده زېږنده

د ښکال په باب تر لوړې اجمالي او لنډې يادون  وروسته، د ښېکالييز 

نقد وار رارسي،  و په پيل ک  يوه  بره څرګنده په نظر راځي، چ  د 

پېه وسېيله کې  نقد هره طريقه تر يوه حده پورې د اظهار او ابېالغ 

 و ښکالييز نقد، د نقد له نورو ښېوونځيو پېر دې  جذابت پيدا کوي،

دې نقد ک  د ښکال او ښکالييزو مسېايلو مطالعېه د  پيلېږي، چ  په

تنقيد اسا  نه منل کېږي او پر دې سربېره کوم بل څيز هم نه مني، 

زړه د همدې ل اره يو ښکالييز نقاد په ادبي تخليقاتو ک  د حسېن او 

کې  اساسېي اهميېت  قضاو  ته په   ل راکښون د ځانګړنو تحليل

 ورکوي.

شهوره او زياته ده،  و زياته پخوانۍ نه د ښکال پوهنيز نقد ا طالح م

 ده، حال دا چ  د حسن فلسفه، حسن او ښکال زيا  پخواني دي.

دا چ  د ښکالييز نقد ا طالح ول  پخوانۍ نه ده، وجه ي  داده چ  د 

 ښکال پوهن  ا طالح تر دوو سوو کلونو زياته پخوانۍ نه ده.
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 Aesthetics ع( تر هر چېا دمخېه د ښېکال۶٢۱۸ -۶٢۶۱)بام ګارټن( )

ا طالح وضع کړه. دا ا طالح ډېره پخوانۍ نه ده،  و دغه الفاظ بې  

حده پخواني دي. او دا ټول له دوو يوناني لفظونو څخه مرکب شېوي 

پېه وسېيله  حواسودي او مطلب ي  داس  شی دی چ  د پنځه ګونو 

ي  درک کېدل ممکن وي،  و )ګارټن( دا پخ له تر لغوي حده پېورې 

 او په عام ډول ي  د ښکال فلسف  ل اره استعمالوي.نه محدودوي 

د ښکالييز نقد اساسا  د حسن د هغو مظاهرو پر ادراک پورې تړلېي 

اثېر د دي، چ  ادبيا  ي  پېه يېو نېه يېو ډول اظهېار وي. د ادبېي 

شعوري ژورتيا چ  کله د حسن لېه  ېور  منلېو سېره  پنځوونکي

وي، نو دا بيا ښېکالييز اظهار بڼهمرسته کوي او يا ي  په يوه ځانګړي 

تخلي  دی. ښکالييز نقد هم د ښکال او هنر له بېالبېلو  ورتونو سره 

تر حده زياته لېوالتيا لري، چ  ښکال څه شی دیه او تر دې هم مهمه 

دا چ  څه شی ښکال نه دهه ايا د حواسو په وسېيله د حسېن بشې ړ 

قادر دیه ادراک ممکن دیه ايا ادبي ايجاد ګر د بش ړ حسن په اظهار 

ايا لوستونکی په ادبي اثر ک  د حسن د وړانګو د ليدن   او کره کتن  

د  الحيت حامل دیه له دغو سوالونو او ځوابونو څخېه د ښېکالييز 

نقد معيارونه جوړېږي،  و که په دقيې  ډول وکتېل شېي، دا ګېرده 

 سوالونه د نوعيت په لحاظ فلسفيانه دي.

په ادبي تخلي  ک  د حسن د مخروص کيفيت د اندازه کولو ل ېاره د 

مېچ ا طالح استعمالوي. پېه دې ضېمن کې  کلېه کلېه د  ښکالييز

جمالياتي حسن د ا طالح نوم هم اورېدل کېږي او د همدغه حسېن 

په وسيله هر انسان له ښکال څخه تر يېوې انېدازې پېورې د  ونېد 
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کال د ادراک ل اره انسان پنځه د ښ ګن ا يستلو  الحيت پيدا کوي. 

ګونو حواسو ته اړ دی،  و له دغه ادراک سره تړلي کيفيېا  د   ېل 

او په روح ک  مسېتي  څ  ب  حده لطف له امله د انسان په زړه ک  

شديد ښکالييز حس  د څښتنانوپيداکوالی شي. د لطيفو احساساتو 

ر او په نسبي ډول زيا  قوي وي. همدا حس لومړی د ايجېادګر شېعو

بيا د همدې ښکال تر اغېزې الندې دې  ،وجدان په يوه بڼه اغېزمنوي

  ل دغه کيفيا  په يوه ځانګړي قالب ک   ،ايجاد ته تمايل پيداکوي

اچوي او د نړيوالو مخ  ته ي  د يوه هنري اثر په بڼه وړاندې کوي. په 

ک  د لطيف حس، سېليم مېذاق، ذوق او وجېدان غونېدې  ترڅدې 

ستعمالېږي او ددې ټولو مطلب دادی چ  د همېدغو ا طالحا  هم ا

ذوقونو په مرسته انسان له يوه هنري اثر او د هغه له بېالبېلو کيفياتو 

څخه د  وند ا يسېتلو  ېالحيت لېرالی شېي. تېر دغېو اساسېي 

ا طالحاتو وروسته بايد ووايو، چ  ښکالييز نقېد، د نقېد لېه نېورو 

ېلوالي لېه املېه ځينې  سره په ځينو اساسي مسايلو ک  د ب ډولونو

اساسي توپيرونه لري، يان  دا چ  د ادبي اثېر د تشېريح، تفهېيم يېا 

ارزښت ټاکلو ل اره د هغه د بېالبېلو اجزاوو يا مهمو  رو ياتو تحليل 

نه کوي، دويمه دا چ  د اثر د ارزښت د ټاکن  ل اره پرېکړه  و کوي، 

هنري  م او کو ې و دغه پرېکړه د نقد پر ځينو ا ولو، يا ژبنۍ قاعد

زيېار نېه باسېي او ددې مقرېد ل ېاره لېه   ټينګښتباندې د  طربقي

پخوانيو مهمو انتقادي نظرياتو څخه د مرست  غوښتلو کوښېښ نېه 

 کوي.
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 زېږندهښکالييز نقد په ا ل ک  )ادب د ادب ل اره( د مفکورې ضمني 

و. ددې نظري  له مخ  ادب له ژوند سره کوم تعل  نېه درلېود او پېر 

اسا  ښکالييز نقد هم له ژوند او د ژوند له مختلفو مظېاهرو  همدې

 شلوي. اړيکيسره   ل 

 )ادب د ادب ل اره( نظري  په څېر ښکالييز نقد هېم د جېان رسېکن

(John Ruskin )ن  او ا الق پالن  پر ضد يېو عکېس ود معيار  وښو

العمل ګڼالی شو او ښايي پر همدې اسا  وي چ  ښکالييز نقاد هېم 

شی چ  د ښکال او له هغ  څخه د حا ل شوي  وند  الف هر هغه 

د  (Walter peter) وي، د هغو پر مستردولو ټينګېار کېوي. والترپيهېر

 Theښکالييز نقد مهم مخکښ ګڼالی شو، ده چې  د   ېل کتېاب )

Reaiscance ک  د کومو  ياالتو بيان کړی دی، هغېه پېه  سريزه( په

کله چ   بنسټسريزې پر  حقيقت ک  د ښکالييز نقد نچوړ دی. ددې

 پر دغېه  بېرهښکالييز نقاد د کوم ادبي ايجادګر د اثارو شننه کوي، 

چ  دغه اثر پر ذهن څېه ډول نښې  پرېېږدي او  یپه کار د فکرورته 

اغېزمني ي  تر کومه حده ثابتېږيه ښکالييز نقاد دغه ډول سېوالونه 

ه څېه پيداکوي: دغه ادبي اثر څه شی دیه ددغه اثر له مطالع  څخې

 که نه پيدا کېېږيزېږيه له هغه څخه  وښي پيداکېږي  ډول اثرا  را

 او باال ره دغه  وښي څه ډول  وښي دهه

دده په فکر د ښکالييز نقاد فريضه هم ده، چ  هغه د ادبي اثېر هغېه 

د  ونېد  بنسېټ واوې راڅرګندې کړي، چې  د   ېل حسېن پېر 

زو اغېزمنيو د ک  به ده د ځينو ښکاليي ترڅموجبا  جوړوي. په دې 
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چ   هي  پر دې  بره هم رڼا اچولبه او ورسره  اوهما ذونو وضاحت ک

 دغه اغېزمني څنګه رامنځته کېږي.ه

په اوسنۍ زمانه ک  د ايهالوي فيلسېوف )کروچېي( افکېارو هېم پېر 

ښکالييز نقد ژور اغېز پرې ايښی دی. هغه پېه ښېکال پوهنېه کې  د 

(Expressionism له )ی پېه ځينېو بر ېو کې  څخه دی. د بنسهګرو

)والترپيتر( او )اسکرووايلډ( ته نږدې دی. د مثال پېه ډول )کروچېه( 

او  ارجي حقيقت ليکن  مخېالف دی. دی لېه  مو  هم د هر ډول 

ادب څخه له ښکال له پرته د بل  هرې افادې د اوچتولو مخېالف دی. 

د ښکالييزو کيفيتونو پر سېم ابېالغ بانېدې  پنځونود ادبي  (کروچه)

نګار کوي. په نقد ک  تجزيه، تحليل او عقلي جواز ضروري او مهېم ټي

نه ګڼي، دده په فکر په يوه هنري اثر ک  د حسن د بش ړ ابالغ قېو  

په   له يو ضرور  دی، نو پر همدې اسېا  پېه هنېري اثېر کې  د 

ي  داقت تالش ب  ګه  کار دی، ځکېه چې  قا القو، مقرد او منط

دی. د تخلي  د ښکال په دې جهان  تخلي  ځانته د ښکال   ل جهان

ک  د عقل نه، بلک  د وجدان سکه چلېږي. هغه، تجزيه او تحليېل د 

نقد ل اره نا ضروري څيز ګڼي، دده په فکر مانا،  ور، مېواد، اډانېه او 

اسلوب دا ګرده عنا ر په يو ناوېشلي لوړوالي کې  د ښېکال د ابېالغ 

هغېه څخېه ګهېه له وجدان څخه مرسته غواړي او لېه  ،سبب ګرځي

 ددې چارو تحليل ممکن نه دی. طريقو سرهاوچتوي، چ  په علمي 

 د )کروچه( په فکر تخلي  تر څلورو مرحلو وروسته بش ړېږي.

 اغېزمن کېږي. پنځوونکیتر ټولو دمخه  -۶
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تر دې وروسته د   ل تخيل او ښکالييز ذوق په مرسته په يو نوي  -۸

ه کار ا لي، چ  دی ورتېه ډول د   ل ذهن او وجدان له امتزاج څخ

(Expression.وايي ) 

ښکالييز  وند  پنځوونکیله دغه وجداني ترکيب او امتزاج څخه  -۹

 .ا لي ) په دې  وند ک  دده د اثر لوستونکی هم شريک دی(

تر دې وروسته دغه ټول  اغېزمنۍ او د هغوی ښکالييز ترتيېب، د  -۱

ډاکهر ) .لو جوګه کېږياواز او اهنګ په بڼه نورو ته د رسېد ،وينا، رنګ

دا هغه کره کتنه بيا د ښکال ييزې کره کتن  په باب وايي)) (رينکوبز

ده چ  په يوه اثر ک  د هغ  له  ا   محتوا پرتېه د هنېر ښېکالييز 

جوهر څېړي. ددې ډول کره کتن  اسا  او ريښه کوالی شو په اروپا 

ه امريکا ک  د )ادګارالن پېوه( پېه نظريېاتو کې  ک  د )کاليريج( او پ

هنر ته د ښکال پېژندن  له ليدلوري ګوري او په هنر  (پوه الن)ومومو. 

ک  د ا القو عنرر پردی ګڼي، د ده په نظر هنرمند ته چ  کوم شېی 

چ  کومه  ا ه نظريه بيان کړي او کېوم فکېر  یاهميت لري دا نه د

ده چ  پر لوستونکي يو واحېد او څرګند کړي، بلک  هغه ته دا مهمه 

ټوليز تاثير پرېباسي. دده په نظر ادبي اثار هغه ودانۍ ده چ  يو معمار 

ي  جوړوي،  و کوم څه چ  په دې ک  ارزښت او اهميت لري، د هغ  

 انډول او هماهنګي ده.

ارنا ( )هنر د هنر ل اره( ادبي ښوونځي هم په يوه پپه فرانسه ک  د )

تن  بيان توجيه کوي. که څه هم )هنېر د هنېر ډول د همدغ  کره ک

کتور هوګو( اعالن کړ،  و وروسته يل اره( تعبير د لومړي ځل ل اره )و

بيا )تئوفيل ګويته( د هغه پر توجيه او دودون  ال  پورې کړ. هغېه د 
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هنر په باب وايي: )) د هنر ګهه څه شی دیه ښېکليتوب، ايېا همېدا 

الوتونکي او نور هغه شيان چ  بشر کافي نه دهه لکه ګلونه، عطرونه، 

نه شي کوالی له   ل  لېوالتيا سره سم ي  تغير او ضايع کېړي. پېه 

ټوليز ډول هر هغه څه چ  ګهور شي، نور نه شي کوالی ښکلي اوسي، 

 ((ځکه چ  ورځني ژوند ته دا لېږي.

 حکمي کره کتنه: -۱

چې   دا کره کتنه د يو لړ داس  ا ولو او معيارونو لېه مخې  کېېږي،

دمخه وضع شوي. کره کتونکی د نقد پر و ت پخواني ټاکلي معيارونه 

مخ  ته  دي او د هغو په رڼا ک  د ادبي اثر په هکله حتمېي فيرېله 

چ   ،ورکوي. ادب وهان په دې کره کتنه ک  يوه لويه نيمګړتيا دا ګڼي

چ  په ادب کې   ،د کره کتن  دا روش له هغو اديبانو سره زياتی دی

کتنې  دا  قايل دي. په لنډه وينا ويلی شو چ  د کره ته بدلونارتقا او 

الره په ادب ک  د نويو الرو چارو د رامنځته کېدو پر وړاندې لوی  نډ 

 دی.

 کره کتنه: ارواپوهنيزه -۷

ډېېر زوړ نېه دی،  اوډول ارواپوهنيز يا اروايي کره کتن  ښېوونځید 

ونو د انساني فکر څنګه چ  په ډېره لږه موده ک  اروا پوهنيزو تحليل

لوری بدل کړ او د مذهب، معاشرې، ا القو او ښکال په ا ولو او طريقو 

ک  ي  د يو نوي انقالب هنګامه توده کړه، دغس  ارواييز نقد هېم د 

ادبي او تخليقي نظريو په پوړيو ک  اساسي بدلونونه راوستل، وينېا او 

 شو. ج د برابرولو سببيپيغام د بېالبېلو تجربو ل اره د ته
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د اروايي کره کتن  اسا  د )فرويد( په نظرياتو کې  نغښېتی دی، د 

وروستيو اروا پوهانو نظرياتو ورته ژوروالی وباښه او حتی نېن د ايېرا 

 تراو د هغ    په بڼه ارواپوهن (Ira progoff Depth psycoloty) پروګوف

ه څنګ اروايي نقد زياته پرا تيا موندل  ده. د اروايي نقد تېر نقادانې

مطالع  دمخه پر دې  بره پوهېدل په کار دي، چ  نن په ادبياتو ک  

د ارواپوهنيزو مباحثو مقبوليت او يېا پېه نقېد کې  د ارواپېوهن  د 

کتن  لېه دغېه  دا مطلب نه دی، چ  د کره منښتا طالحاتو د عام 

 ګههښوونځي څخه ړومبی هېڅکله کوم نقاد له ارواپوهن  څخه کومه 

نه لېه دې دا پوهېېدل پکېار دي، چې  يېوازې د  کړې او پورته نه ده

)فرويد( او )ايدلر( او )رژنګ( غوندې د لويو مفکرينو تعليماتو په ادبي 

کره کتنه ک  اروايي مسايل رادا ل کړل او له دغو مسايلو څخه يې  

چلنېد او . څنګه چ  روحيا  د انساني ذهن او دده د ګهه وا يسته

ښکاره  بره ده، چ  لېه ارواپوهېانو د تفهيم نوم دی، نو دا  کړو وړو 

څخه دمخه هم ځينو  لکو او ايجاد ګرانو له دغس  ذهني کيفيتونو 

سره لېوالتيا لرله. همدا وجېه ده چې  لېه اوسېنۍ ارواپېوهن  او د 

ارواپوهن  له ا طالحاتو څخه نا بره پخوانيو نقادانو، ځين  داسې  

 ځېالبرېير   اروايي څرګندون  کړې وې، چ  په هغو ک  ارواپوهيز

( چې  دی اروايېي David Daisches، لکه: )ډيوډ ډيشېز( )هو  موندل

( Ionپوهه ان تر افالطونه پورې رسوي. دده په فکر افالطون چ  پېه )

که د ادبي تخلي  د عمل پېچلتياوې په کوم ډول څرګندې کړې وې، 

 اړه لري. پورې هغه په نفسياتي طريق 
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 کتېابګوټي( په   ېل Lon Ginusهمدارنګه ايهالوي نقاد الن جينس )

(On the subline  ک  د   ل  ادبي نظري  د څرګندولو په تېرڅ کې )

ځين  داس  افکار څرګند کړي، چ  هغه مو  د اروايي نقد تر عنوان 

کتن  په بېاب  )ډاکهر زرينکوب( د ارواپوهنيزې کره الندې راوړی شو.

چ  د شاعر  په دې ډول کره کتنه ک  کره کتونکی هڅه کويوايي: ))

او ليکوال باطني او رواني احوال درک او بيان کړي او د هغه استعداد، 

ځواک او هنري ذوق وسنجوي، د هغه د عواطفو او تخيالتېو ځېواک 

وټاکي او له دې الرې هغه تاثيرا  چ  د چاپېريال، دودونو او ټېولن  

له  وا ددې جريان پر ټوکېدو واردېږي، مطالعه کړي. ځکېه نېو کېره 

ونکي، د ادبي اثارو د پوهېدن  ل ېاره ارواپېوهنيزو ارزښېتونو تېه کت

پاملرنه مهمه ګڼي او د کره کتن  د نېورو ډولونېو او بر ېو د ېولي 

دروازه ي  ګڼي، په حقيقېت کې  شېعر او ادب د شېاعر او ليکېوال 

 ارواپوهنه ګڼي.

د انسان د روح د ليدلورو څېړنه لېه ډېېر پخېوا څخېه د يونېان پېه 

ر ک  موجوده وه، وروسته بيا په اروپا ک  د )راسېين(، ډراماتيک شع

سېکي( پېه شېان ا ف)شکس ير(، )ايبسن(، )متيرلينګ( او )داستايو

شخا و دې پلهن  ته دوام ورکړ او دې سره يو نوی فکېري فلسېفي 

بهير، ددې سبب شو چ  ادبيا  د ارواپوهن  له نظره وڅېړي او دا د 

 و تاثير و.)فرويد( )يونګ( او )ادلر( د نظريات

د )فرويد( په نظر: د انسان روان د مېرګ او ژونېد د غريېزې تېرمنځ 

کشمک  دی. د انسان ارامي د هغه ژوند د غريېزې بريېاليتوب او د 

 (.۱۶-۸۶: ۶٨نارامۍ هغه ي  د مرګ د غريزې برياليتوب دی.[)



                      کره کتنه /نيمه پېړۍ يون

21151 
 

له لوړو عمومياتو نه چ  ورتېر شو اروايي نقد په عمومي ډول د اثېر  

  لي:جاج داس  ا

_ د ايجادګر د شخريت د نفسي اسا  پيداکول او بيا د هغه په رڼېا 

 ک  د تخليقي شخريت مطالعه.

_ د ارواپوهنيزو ا ولو په شياق او سباق کې  د مخرو ېو تخليقېي 

 پلهنو تشريح او توضيح او بيا د هغه د ادبي مرتب  ټاکنه.

اروايي د اروايي نقد د عمل د دايرې له دې ټکو څخه څرګندېږي، چ  

يوه و ت د تخليقي عمل او ايجادګر له مطالع  څخه  رکره کتونکي پ

يوې نتيج  ته درسېدو کوښښ کوي. تخليقي عمل د ايجاد په ډګېر 

ک  د ځينو داس  مخرو ېو تعبيراتېو سېبب ګرځېي، چې  دده د 

شخريت ل اره د ځينو ارواپوهنيزو ګهو باعس کېږي او هغه د يوه لېه 

کتونکی يېوازې  ه الزمي ګڼي. که اروايي کرهمطالع  سره، د بل مطالع

په ايجادګر پورې ځان محدود کړي، نو دا به د روحېي معېالج د کېار 

 بره وي او که ددې برعکس دی په تخليقاتو ک  د اروايېي مسېايلو 

لهون وکړي، نو دا به بيا د غشي ويشتونکي  بره شي. له اروايي نقد 

د ايجادګر د شخرېيت او د نقد هم  ټولنيزڅخه دمخه تاريخي نقد او 

چلند د محرکاتو د پېچلتياوو پر پوهېدنه ټينګار کوي،  و په اروايېي 

 ته زيا  ارزښت ورکول کېږي. ې نقد ک  دې چار

د )فرويد( د الشعور نظريه او د هغ  پر نتايجو بنېا د اروايېي تحليېل 

نظريه او  هم متنازع فيه حيثيت لري،  و دلته زمو  ددې نظري  له 

 ويېلښه والي او يا بدوالي سره کوم کار نه شته دلته يېوازې دومېره 

کافي دي چ  اروايي تحليل، ارواپوهن  ته يوه نوې پرا تيا ورکېړه او 
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ي  ور وباښه، لکه څنګه چ  د ژوند او هنر د نورو څانګو پېه ژوروالی 

ږي. کېې څېر ي  ادبي نقد هم له اغېزمنتيا څخه په امان ک  نه پېات 

)فرويد( د نفسي تحليل نظريه د عربي ناروغانو د شفا ل اره وړاندې 

کړې وه. اما تر ده وروسته د ده شاګردانو او مقلدينو زيېات  څېړنې  

ي  مواد راټول کېړل. ددې  بابوکړې او د اروايي مسايلو د اهميت په 

نظري  ځلېدلو پراخ حيثيت غوره کړ. که څه هم )فرويد( نه ادبي نقاد 

و نه ده د   لو نظرياتو په رڼا ک  د ادبي نقد طريق  تېدوين کېړي و ا

دي.  و هغه )داستايوفسکي( او نور وو، چ  پر دې موضوع ي  مقال  

وليکل  او د )موناليزا( پر  ال  )ليو ناردو( يې  هېم مفرېله مقالېه 

وليکله. اما د دغو ليکنو لومړنی مقرد د ادبي مباحثو تفهېيم نېه و، 

د هغه د کارونو دتنوع د څرګندتيا ل اره د شېواهدو  بلک  د جنس او

 ټولول وو.

تر )فرويد( وروسته د ده شېاګردانو او لېه ارواپېوهن  سېره د ژورې 

د ادبي شېننو  ډوللېوالتيا لرونکو کره کتونکو په پرله پس  او پېيلي 

او د ليکوالو د حاالتو د څېړن  ل اره د اروايي تحليل څراغ روڼ کړ. په 

د )فرويد( د شاګرد او د هغه د مشېهور سېوانح ليکېونکی  دې لړ ک 

)دکتر ارنست جونز( ځانګړې يادونه په کار ده. دی پېه   ېل کتېاب 

(Hamlet and Oedipus )پلېوهه اروايېي لې( ک  د )شکس ير( )هملت 

 (Dr.J.C. Bucknil)کال دکتر، جي، سي، بکنل  (ع٨١٨٢)  تحليلوي، پر

( ک  تېر )دکتېر ارنسېت Psy chloty of Shakespeareپه   ل کتاب )

جونز( څڅه څه وړاندې دا  بره کړې وه، چې  د )هملېت( انتقېادي 
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د )هملېت( اروايېي  همطالعه د ارواپوهن  له الرې پکېار ده، ده   لې

 مطالعه وړاندې کړه.

 کتېر هېنس سېاشاپه دې لړۍ کې  د )فرويېد( يېو بېل شېاګرد د

 (Dr. Hans sachs ) شکس ير( يوه بلېه نوم هم ا يستالی شو. ده د(

( د ارواپوهن  د ا ولو له مخ  مطالېه Measure for measureډرامه )

( ډېر مشهور دی. ده د ځينېو Crative unconsciousکړه. د ده کتاب )

ځانګړو ادبي اثارو له مطالع  سره سره د ادبياتو اروايي تحليېل هېم 

 وکړ.

بله مهمه فريضه د ادبي اثارو له اروايي تشريح سره سره د اروايي نقد 

د ليکوال يا شاعر د اروايي جوړښت ټاکنه او بيا د هغه په رڼېا کې  د 

هغه د تخليقي اثارو شننه او کتنه ده.ځين  و تونه دغس  شنن  او 

کتن  يوازې په تخليقي اثارو پورې محدودې پاتېږي، ځين  و تونېو 

چ  دغه تخليقېا   کېدی شي دا په ډاګه کړي نک  ددې  برې لهو

ومه حده پورې د ليکوال د اروايي جوړښت او له دغېه جوړښېت تر ک

 څخه د رازېږېدلو پېچلتياوو زېږنده دي.

د اروايي جوړښت د پيداکولو ل ېاره لېه النېدې طريقېو څخېه کېار 

 ا يستالی شو:

د ادبي ايجادياتو له تجزي  څخه دداس  طريقو را ايستنه چې  د  -۶

هم رڼا واچوي. ددې مقرد  هغو په مرسته د ايجادګر پر نفسي وارداتو

او وشېنل  شېي ل اره  و په کار دي، چ  دده ټول ايجادي اثار وکتل

ضرور مخ  ته پراته وي، چ   ېشي. که نه وي دا س  تخليقا   و د
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تحقيقاتي اثارو د ارزښت له لرلو سره سره د اروايېي  استازو د مهم او

 اهميت لرونکی هم وي.

 ارجي واقعاتو سره سره شخرېي  د ژوند له )ليکوال( د ايجادګر -۸

 طوطو، ورځ اڼو، د ځان ليکلوسوانحو، اعترافېاتو ،تېذکرو او نېورو 

دغس  اثارو په مرسته د ليکوال دشخريت او دده تخليقي ذهنيت د 

دده د ژونېد د مهمېو اروايېي  دې جوړوونکو عواملو له ټاکن  څخېه

دياتو عمومي حوادثو پته ولګوي او بيا دې د هغو په رڼا ک  دده د ايجا

ځانګړي ادبي اثار تر څېړن  الندې ونيسېي. دا  دې شننه وکړي او يا

طريقه ډېره ګهوره او د مخنۍ طريق  په پرتله څو ځله زياته سېمه او 

 ترسېره ده او زيات  اروايي څېړن  ددې طريقې  پېه وسېيله  وندي

)بربايرن( باندې د   ل  مقېال   پر کېدی شي. کله چ  )هربر  ريد(

کنه پيل وکړ، نو ده نه يوازې   ل نقادانېه مسېلک څرګنېدکړ، پر لي

پېه بلک  د اروايي څېړن  اهميت ي  هم ددې طريق   په کالب کې  

کړ، د ده په وينا: ))د بايرن د ژوند او هنر د نوي طېرز د شېنن   ډاګه

کېدی شي، د اسېتناد  وړ وي او هغېه دا  يوه طريقهل اره يوازې همدا 

او د ژوند له نورو شخري کيفيتونېو  و، ليکونومنظوم وټول ددهچ  د 

 څخه مو  په بش ړ ډول ځان  بر کړو.((

د لوړو يادو شويو دوو طريقو له يو ځای کولو څخه کېوالی شېو،  -۹

درېيمه طريقه هم وضع کړو، يان  دا چ  د ايجادګر د ژوند حېاال  او 

 اوکتنېه ، بيا د هغو کېښودل شيڅنګ په څنګ سره  پنځون دده د 

او بيا دې ځانګړی ايجادي اثار د ژوند د ځانګړو حوادثو د  شننه وشي
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اروايي پېښو او حاالتو تابع شي، نو دا طريقه به هغه و ت زياته ګهوره 

 او سودمنه واقع او په زړه پورې پايله به ترې ترالسه شي.

د )داستايوفسکی( ژوند په ځانګړي ډول يو ښه داسېتان دی او دده 

 The( او )The Gambler, the House of the deadکېه: )ځين  ناولونه ل

idiot او نور دده د ژوند د بېالبېلو دورو ښکارندوی دي. ده څو کالېه )

په )سايبريا( ک  تېر کړي دي. دده لېومړی نېاول د ده د ژونېد ددې 

دورې په باره ک  دی. دغس  )منشي پريم چنېد( هېم دروا لېه. دا 

ليوالتيا نه جواز کن يوازې ددې طريق  طريقه په زړه پورې  و ده، لي

پيداکوي، بلک  دا د کره کتونکي وظيفه ده چ    لو لوستونکو تېه 

داس  شواهد پيدا کړي، چ  د هغو په رڼا ک  د تخلي  ځينې  نېوي 

څنګونه راڅرګند کړي او پر هرې ځانګړتيا ي  له يوې نوې زاوي  رڼېا 

تخليې  پېس منظېر واچوي او يا د تخليقي محرک له ټاکن  څخه، د 

روښانه کړي او بيا ي  ارزښت او بها وټېاکي. ددغسې  مقا ېدو تېر 

 بش ړون  وروسته، بيا نو ددې طريق  کارول جواز لري.

د ارواپوهانو ل اره د ټولو اساطيري فرضيو يا پخوانيو مفکېورو تائيېد 

ارواپوهانو پر شاعرانه لېونتوب ډېر غور کړی او هغه  ضرور نه دي،  و

کړی هم دی. اروايي حاال  او پېښ  پخوا هم پېښېېدل  او  ي  تائيد

او  هم پېښېږي، د افهام او تفهيم ل اره تېوپير يېوازې لېه ژبې  او 

ک  د )رژنګ(  برې د اورېدو  ترڅ ا طالحاتو څخه پيداکېږي. په دې

دي: )) د هنرمند رباني لېونتوب تر  طرناکه حده پورې د ناروغتيا له 

تر يوې زمان  په اروايي نقېد کې  ددې نظريې  حاالتو سره اړه لري، 

 وتر ژورو څېړنو وروسېته ددې نظريې  پېر  ېالف د  ،سکه چلېدله
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احتجاج اواز لوړ شو، دا طلسم باطل شو او پېه مخېالفتونو کې  يې  

)اليلي ترننګ( د ځانګړي اهميت لرونکی دی، هغه په   ل مضېمون 

(Art and neurosis)   مو  تېه ددې  : وويل  ډېر مشهور دی ک  چ ((

حقيقت ياد ساتل په کار دي، چ  اديب د   ل کار د ځانګړتياوو لېه 

درلودلو مجبور دی.  ارتبا مخ  له يو ډول نه يو ډول فانتيزي سره په 

دده کار دادی چ  که دی د   ل الشعور اظهارول وغواړي، د وسايلو 

و دغېه رنګارنګي دده د الشعور د جامو د بدلولو زيار باسي،  و د جام

بدلون ځان پهول نه دي، بلک  حقيقت دادی چ  که چېرې يو اديېب 

د   لو تخليقاتو له   ل ذا  او باطن څخه د ځان پاللو کولو کوښښ 

 وکړي يو څه زيا  دده شعور په څرګند ډول مخ  ته راځي.((

ځينې   بېابد ادبي تيورۍ مولفينو، )رنه ويليک( او نورو هم په دې 

چې  ايېا  ،وی د فکر بنيادي پوښېتنه دا دهښ   برې کړې دي. د د

سبب ګرځيه  يا محرک عربي  لل د اديب ل اره د موضوع د تخلي 

د دوی په عقيده عربي  لل د تخلي  موجب ګڼل يوه غلطه نظريېه 

 و په انتقالي ډول کېدی شېي يېو  او له سړي څخه الره ورکوي،  ده

ال نېاروغ اديب پر عربي  لل مبتال وي، مګر د عربي  لل هر مبېت

 ادبي ايجادګر نه شي کېدی.

 

 متني کره کتنه: -1

ناګېانو او قرينېو سېره ، مامتني کره کتنه لوستونکی د متن له رموزو

اشنا کوي او د يوه اثر د  حت او سقم په باره ک  ژوره څېړنه کوي. د 
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متني کره کتن  هدف دادی چ  د مختلفو نسخو له مخ  د يوه اثېر 

سم  پېېړۍ تېر نيمېايي پېورې د متنېي لنوا لي متن احيا کړي. د 

ي.  ېو ړنسخه ال  ته راو ښهکتن  عمده هدف دا و چ  تر ټولو  کره

اکثرو کره کتونکو ددې هدف د تحق  ل اره کېوم منلېی مېتېود نېه 

يو نوی تخنيک رامنځته کړ چې   (کالم۶٨۹۸) ردرلود. )کارل خين( پ

تنېه او مرحل  په نظر کې  نيېول شېوې دي: بيېا ک یپه هغه ک  دو

( ک  ټول  هغه نسخ  پلهل کېږي چ  recensionسمونه. په بيا کتنه )

احتماالً له لرغونو نسخو سره اړه لري او د يوې مشکل  پروسې  پېه 

مه مرحله ک  يترڅ ک  هر ډول جزييا  په نظر ک  نيول کېږي. په دو

د ټولو نسخو له پرتلن  څخه ا لي نسېخ  تېه ډېېره ورتېه نسېخه 

 ( ويل کېږي.emendationمرحل  ته سمون  ) ترتيبېږي چ  دې

 

 مارکسستي کره کتنه:-1

نقېد پېه څېېر لېه ټېولن  او  ټولنيزمارکسستي نقد هم د تاريخي او 

معاشرې سره تړلو عواملو ته اهميت ورکوي او دا ښيي چ  ټولنېه او 

اثره کوي. په لومړي نظر د ټېولنيز تمعاشره اديبان او ادبيا  څنګه م

کتن   مارکسستي نقد ترمنځ کوم توپير نه محسوسېږي. د کرهنقد او 

دواړه ښوونځي له انساني معاشرې څخه بحس کوي،  و دا يو شانوالی 

او تاريخي نقد له معاشېرې ټېولن   ټولنيزسطحي دی او دا ځکه چ  

سره لېوالتيا لري،  و د ټولن  او معاشرې له جوړوونکېو او اساسېي 

تعلې  نېه سېاتي. د کېره کتنې  دواړه  عنا رو او محرکاتو سره کوم

انساني معاشره، لکه څنګه چ  ده هس  مني.  و  يا ډولونه ښوونځي
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کله چ  مارکسستي نقاد دغه مسايل تر کتن  الندې نيسي، د کومو 

چ  معاشره جوړه شوې ده، نو د هغېو محرکېا  شېني او  بنسټ  پر 

سستي نقد . د کره کتن  له نورو ښوونځيو څخه د مارکي  تجزيه کوي

د بېلتون يوه اساسي وجه داده، چ  ددغه نقد پيېل  ېاص د ادبېي 

مقا دو ل اره نه و او دا نقد تر يوې اندازې پورې له اروايي نقېد سېره 

دا دواړه ښوونځي د ادبي نظرياتو او نقادانه غورځنګونو ، نږدېوالی لري

 دي. زېږندهزېږندوی نه دي او دا دواړه د ځانګړو علومو ضمني 

ادي ايجادياتو په رڼا ک  چ  څوک د ادب مطالعه کوي، نو هغېوی د م

د  ټولن ايجاد د تفريح څيز نه بولي، بلک  وايي چ  تخلي ، د فرد او 

همېشني ارتبا  او طبقاتي مبارزې ترجماني کوي. په اشتراکيت کې  

شعور، فکر او تخيل هم د مادي حقيقتونو او اقترادي عواملېو تېابع 

په دې سيستم ک  مادې او د هغ  مظاهرو تېه  وي، پر همدې اسا 

؛ حال دا چ   يال او شعور ته ثانوي. په ورکول کېږياساسي اهميت 

مارکسيستي نقد ک  د ادبياتو د مطالع  ل اره له اجتمېاعي حېاالتو، 

طبقاتي وې  او د تاريخ د مادي عواملو جايزه ا يستل تر حده زيا  

سم  تجزي  پرته پېر ادبيېاتو  ضروري برېښي او ددغو ټولو عواملو له

سم تنقيد نه شي کېدی. د نقد نور ښوونځي، لکېه: ښېکالييز نقېد، 

ارزښېت نېه  ډېېر زيېا لوړو يادو شويو عواملو ته  ،اروايي نقد او نور

بيا دا  ورکوي، اما مارکسستي نقد او د کره کتن  دا ډول نور ښوونځي

ب  ګه  بولي چې    يوازې ناموزون ، بلک نه د ادبياتو ل اره ډول فکر 

مارکسستي نقادان پر اروايي نقد او  ځکه نو. له سړي څخه الر ورکوي

د نقد پر نورو ښوونځيو انتقادونه لېري او د نقېد دغسې  نظريې  د 
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پانګوالي نظام مولود ګڼي. په مارکسستي نقد ک  ادبيېا  د ژونېد او 

په مادي ارتقاء ک  شېريک بېولي او وايېي چې  ددې ارتقېا د  ټولن 

هم وړاندې کوي. د مارکسستي نقاد په ګروهه که  انځورېالبېلو پوړيو ب

چېرې ادب د ژوند پرا ه او پېچل  مبارزه ک  د عوامو ترجماني ونېه 

کړي، نو له دغه ډول ادبياتو څخه کومه ګهه نه ده مترېوره. لنېډه دا 

انسېان وي، لکېه  مزدور چ  په دې ډول نقد ک  د ادب او ژوند مرکز

ګور کي( ويلي دي: )) زمو  د ليکنو هيرو او قهرمېان  چ  )مارکسسم

بايد مزدور وي، يا په بله وينا هغه زيار کښ انسېان چې  پېه زيېار او 

زحمت ژوند کوي.(( د مارکسستي نقد له مخې  )ادب د ادب ل ېاره( 

چې  لېه  لکېو الره  ده نظريېه داس  دا وايي نظريه غلطه ده. دوی

او وايي چ  دا ډول ادبي نظريا  د عوامو پېه اسېتثمار کې   ورکوي

دغېه ډول پر همدې هدفمن ادب چ  موثريت لري. ادب د ژوند ل اره 

نقد څومره زور اچوي، ښايي. تر دې دمخه د نقد يوه ښېوونځي هېم 

کړي. د مارکسستي نقاد ل ېاره اساسېي ي نه و ټينګار پرې دغه رنګه

شېمک  کې  د کېوم  طبقې  سوال دادی چ  اديب په طبقېاتي ک

حمايت کويه څنګه هغه د پرېوتو ارزښتونو او مراتبو سندرې وايي او 

د مړه نظام بولل  بوليه او که په ژوند کې  د ماديېت  ېفت کېويه 

او ه ورکوي او پرمخ دروميه که دی  تهعوامو او زيار کښانو  پاڅونوالو

ادبېي  د زيار کښانو او  لکو دوست وي، نېو دا سېمه  بېره ده او د

تخليقاتو مقرد همدا دی او دا دی د مارکسستي ادبي نقېد مقېام او 

 منزل.
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 ې کره کتنه:قانون جوړوونک -۶۱

ددغه ډول نقد کار د عملي نظريو په بيان ک  ددغس  ا ېولو وضېع 

ده، چ  هغو ا ولو او قوانينو ته په پاملرنه شاعر ښه شعر ويالی شي 

ابو شعرونو د  اميو ښوول او د او په دې ډول نقد ک  د نقاد کار د  ر

ښو شعرونو د ويلو ل اره تر مشېورې ورکولېو پېورې محېدودېږي. د 

که تېر شو، پېه ه ( له استثنايي مثالSir Philip Sidney) سرفل  سډني

ټوله ش اړسمه پېړۍ ک  او د اوه لسم  پېېړۍ تېر نيمېايي پېورې د 

کو لږه،  و و. له دغه ډول نقد سره د لوستون شکلانګرېزي نقد همدا 

د ليکوالو او شاعرانو ډېره لېوالتيا وه. په اوه لسمه پېېړۍ کې  جېان 

( ددغه نقد او راتلونکي نوي نقد ترمنځ د يوې John.Drydinډرائيدن )

کړۍ حيثيت غوره کړ. ددغه نقد قوانين قوي، ا ول ي  ګېران او تېر 

 وړ نه و، بلکې  زغمي ، نه يوازې د  رۍکره کتن  الندې اثر سخت ګي

کله کله دغه روشونه د تخليقاتو ل اره ضېرر رسېوونکي هېم وو، پېر 

همدې اسا  کله چ  ددې کره کتن  زور ما  شو، نو بيا د همېې  

 .هشو ه متروک طريقه ل اره د کره کتن  دا

 

 کره کتنه:  هټولنيز  -۶۶

پر درېو  شېبود تاريخي نقد نظريه ي  د نژاد، چاپېريال او د تخلي  د 

يا د ځينو په ا ېطالح  ټولنيزبنيادونو متکي ښوول  ده، دغه رنګه د 

و عنا رو څخه يوازې د چاپېريال له عنرېر ېاجتماعي نقد له دغو در

سره سروکار لري او ماحول په ژور ډول تر کتنې  او تجزيې  النېدې 



                      کره کتنه /نيمه پېړۍ يون

21161 
 

نيسي. په دې نقد ک  نقاد له چاپېريال سره تړلي بېالبېل عوامل لېه 

حدب  هېندارې څخه مطالعه کوي. د ادبي اثارو د تخليې  او د يوې م

ايجادګر په تشکل ک  د ټولو اجتماعي محرکاتو تېالش تېه اساسېي 

ادبي نقېد تېه د اجتمېاعي عواملېو د يېوې او دا کار  ي،اهميت ورکو

 څانګ  حيثيت ورکوي.

نقېد  ټولنيزتر ټولو دمخه ددې  برې څرګندونه الزمه ايسي، چ  په 

عواملو غوندې ا طالحا  پېه   لېه  ټولنيزوک  ټولنه، چاپېريال او 

، چې  پېه ه لويه دايره دهمحدوده مانا نه استعمالېږي، بلک  ټولنه يو

هغ  ک  کلتوري عنا ر او تمدني عوامل هم شامل دي. څنګه چ  د 

ټولن  په تشکل ک  کلتوري او تمېدني محرکېا  اساسېي حيثيېت 

انګړې مطالعه هم په   ل ذا  ک  مو  تېه پېه پيداکوي، نو د هغو ځ

 علم ک  نوي څنګونه روښانه کوي.

که څه هم په يوه ټولنه ک  ځين  انګېرن ، رواجونه او رسمونه يا هم 

ښېکاري،  ېو پېه  او   لسېريکږن  او نور په څرګنده ازاد،  ،کرک 

ک  ي  د پېړيو  شاليدحقيقت ک  دا ټول يو له بله سره اړه لري او په 

ړيو لرې زمانو انساني شعور ځای لري. يوه عقيده په يوه ټولنه کې  پې

په اسانۍ سره ريښه ځغلوي او وده مومي او همدا عقيده بيا پېه يېوه 

نيالګي په ډول مړاوې کېږي. دا  بېره ولې   پرديبله ټولنه ک  د يو 

داس  دهه دې او دې ډول نورو پوښتنو ته د ځوابونو د برابرولو ل ېاره 

ته مخه شي. د انسان او د انسان پېه  )بشر پوهن ( االنسانبايد علم 

کلتوري تغيراتو مقايسه يي کتنېه بېه  هم ال  د جوړ شوي تمدني او

اوسنيو معاشېرو  ه د پخوانيو نا متمدنو ټولنو او بکېږي او په دې ډول 
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په دې مانېا ېږي، څرګند توپيرونهاو  ورتوالیترمنځ د فکري مسيرونو 

او اوسنی په کومو بر و ک  سره يو شی څرنګوالی چ  پخوانی فکري 

او په کومو بر و ک  سره توپيرونه لري. دغه ډول مسايل هېم مېو  د 

 په رڼا ک  حلوالی شو. بشر پوهن 

چې  تېر ټولېو  ده دي، يېو دا دندېدوه مهم   کره کتونکي ټولنيزد 

رجحانېا   يدمخه بايد له يوې  ا   ټولن  او معاشرې سېره  تړلې

بايد وټاکي، پېه دې  شاليدړي او د يوې ځانګړې زمان  ذهني تجزيه ک

، چ  يلړۍ ک  بايد د ټولن  له هرې هغ  څانګ  څخه مرسته وغواړ

د راپيداکېېدو  ليېدلوروپه يو نه يو ډول دده په مطالعاتو ک  د نويېو 

او د هغېه د جوړوونکېو تمېدني  شېاليددغه ذهنېي  د .ګرځيسبب 

د همېدغو پېه  کېره کتېونکی چ  اهميت لري،  ځکهعنا رو تجزيه 

 ، ادبي تخليقا  مطالعه کوي.پنځوونکيد ادبي  مرسته

د ادبي تاريخ د مطالع  په بهير ک  که مو  له ځينو استثنايي مثالونو 

تېر شو، نو راڅرګندېږي، چ  په بېالبېلو زمانو کې  د ځينېو  ا ېو 

فکرونو او نظرونو څراغ روښان شوی دی او د همدغس  فکرونېو تېر 

 ټېولنيزغېزې الندې يو  اص ډول ادبي اثار تخلي  شوي او همېدا د ا

په مرسته دا اندازه لګېوالی شېو،  ونقد تر ټولو لويه ګهه ده، مو  د هغ

چ  په يوه  ا ه زمانه ک  څنګه او څه ډول د يوې زمان  ادبي ايجاد 

ه او څېه ډول بېلېېدی او نګګر د بل  زمان  له ادبي ايجادګر څخه څ

 يهتوپيرېدی ش

 سوال ځواب )هډسن( داس  ويلی دی: مسل  يا ددې
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نقد څخه په  ټولنيزپه انګرېزي ادبياتو ک  د ناولونو د مطالع  ل اره له 

 اص ډول ګهه پورته کېږي او ددې وجه داده چ  په نېاول يېا لنېډه 

کيسه ک  ليکوال ژوند ته د هغه په ټولنيز مفهوم ګوري. کېدی شي د 

 ليېدلوريژوند ته هم له يو  اص  ،ي ويبالکل شخر څرنګوالی نظر 

څخه وګوري او لوستونکو ته ي  هم له يوې مخرېوص زاويې  څخېه 

وښيي،  و بيا هم دی کوالی شي، چ  د ټېولن  بېالبېېل ترېويرونه 

نقد په دې ساحه ک  ډېېر ګهېور  ټولنيزوړاندې کړي، د همدې ل اره 

 شي. تمامېدی

 نقد پر اسېا  ټولنيزد )چارلس دکنز( او )کي لنګ( ، )ايډمنډولسن(

کړې ده. همدا ډول د )همفری هاو ( د کتاب ))ډکنېز    له مطالعه

څخېه د  ټولنيز نقدورلډ(( نوم هم په دې لړۍ ک  يادوالی شو. که له 

ک  ګهه وانه  لو، نو د هغو  کره کتنههر ډول ناول او لنډې کيس  په 

، چ  پر پورته شيګهه ضرور ترې  بايد ناولونو او افسانو په نقد ک   و

ټولنيزو مسايلو بحس کوي او که نقاد پر دغس  اثارو د بحس پر و ت 

عمېل  کی، نو دا په   له يو الر ورپه  کړيله ټولنيزو عواملو سترګ  

د دغس  اثارو د نقاد  او ضرور  هم دی. دلته د يوې بل   برې يادونه

ر  رو ياتو د هماغ  ټولن  پ هغه داده چ  نقاد بايد ل اره الزمي ده،

  له د ټولن  په بېاب  په پوه وي. که چېرې نقاد ته يز ژوندانهاو ټولن

څه نه وي معلوم، نو دی به څنګه حقيقت راوس ړي او پر حقيقت بېه 

 پوه شيه

ته دا فکېر پيېدا شېي، چې   کسانوله لوړو مثالونو څخه ښايي ځينو 

 ېو  ،يادب ل اره الرښودی ارزښت ولر کسييزنقد به يوازې د  ټولنيز
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 بره داس  نه ده، شعري تخليقا  هم مو  ددغه ډول نقد په مرسته 

 کتالی او شنالی شو.

په دې کره کتنه ک  د ټولن  او ادبياتو ارتبا  څېړل کېږي، پر ادبياتو 

کتنه تل  د ټولن  او پر ټولن  د ادبياتو اغېزې شنل کېږي. ټولنيزه کره

ګڼي. ځکه نېو وروسېتيو ادبيا  د ټولن  او ټولنيز چاپېريال محرول 

کره کتونکو هڅه کړې چ  په ادبياتو ک  هېر ډول تحېول او بېدلون 

يوازې په ټولنه ک  د ټولنيزو بدلونونو له ليدلوري بيان کېړي. د دوی 

په نظر که شعر د شاعر د زړه د عواطفو ترجمان او ژبه ده،  و کوم څه 

ن او مکېان چ  دا عواطف ي  راټوکولي هغه د ژوند له چاپېريال، زما

پرته بل څه نه دي. ځکه نو د شخص د عواطفو او احوال د دقي  درک 

 ل اره د ټولنيزو حوادثو د علومو له پيداکولو پرته بله الر نه شته.

چې   ،نامتو فرانسوي کره کتونکی )هي وليت تېن( پېه دې نظېر دی

ټولنيز چاپېريال(( او ))نژاد(( محرېول دي. دده ))ادبيا  د ))زمان(( 

 نظر ټولنيز حوادث او احوال د دغو درېو پورتنيو عواملو نتيجه ده.په 

 

 ه کره کتنه: يکترومان -۶۲

يک نقد د روماني ادبي غورځنېګ محرېول دی، پېر همېدې ترومان

اسا  که چېرې مو  رومانيت يا روماني ادبي غورځنګ په پام ک  ونه 

کېوالی. د نيسو، نو بيا مو  د رومانتيک نقد کتنه او مطالعه نېه شېو 

هم پرمختيېا  کره کتن   رومانتسيزم له پرمختيا سره سم رومانتيک

او  نېه  ؛وموندله او د هغه له زوال سره دې ډول نقد هم زوال وموند
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تېر سېترګو  نقېدروماني ادبي غورځنګ ژوندی دی او نه رومانتيک 

، رومانيت، رومېاني احسېا ، رومېاني فکر کېږي،  و رومان، روماني

او نېېور داسېې  الفېېاظ او ا ېېطالحا  نېېن هېېم  فکېېرطېېرز، رومېېاني 

ي  داده چ  له اسېتعمال سېره  په زړه پورې  بره استعمالېږي،  و 

نېه شېو پيېداکوالی، پېه ډېېرو  قاطعيتسره ي  په مفهوم ک  کوم 

 تېر زياتېه حېدهک  دا مفهوم د غوټ  د  ال ېون  پرځېای  حالتونو

له هغېه سېره پېه  انجړبنجړ او پېچلی بهير پيدا کوي. په رومانيت او

مبېاحثو کې  رومېان د کيلېي حيثيېت لېري، د رومانيېت د  اړوندو

څرګندون  ل اره په عام ډول له کالسيکيت سره د هغه موازنه کېدی 

شي،  و په دې ترڅ ک  دا  يال ساتل په کار دي، چې  د رومانيېت 

برعکس کالسيکيت د کوم ادبي غورځنګ نوم نه دی او دا يېوازې د 

ادبي تخليقاتو د ازمېښت ل اره د يوه ځانګړي فکري  ښکلو هنرونو او

ډول نوم دی. په غالب ګومان تر ټولو دمخه )ګويته( پر رومانيت باندې 

بحس پيل کړی و، د هغه په قېول ))رومانيېت  مفهومد کالسيکيت پر 

طريقېه د ناروغي ده او کالسيکيت روغتيا((. د مقايسوي بحس دغېه 

ن بېالعموم د کالسېيکيت او رومانيېت او راتلونکی نقېادا منلو وړ ده

موازنه کوي او پر دې هم بايد پوه شو چ  څه شی چې  کالسېيکيت 

دی، هغه رومانيت نه دی، په بله وينا که مو  کالسيکيت مثبت فر  

 د رومانيت  رو يا  راڅرګندېږي. ي  په حالت ک  نف کړو، نو د 

ښېتنه او برعکس رومانيت د زمان غو زمکله چ  )شال دال( د کالسي

حيثيېت ورکېړ. د عمېومي ته يېو  يزمنو ي  کالس ،د و ت اواز ومانه

لېومړی رومېاني  پنځون اساسي ادبي  ټول   همدې نظري  پر اسا 
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بڼېه غېوره کېوي.  هدی او بيا تېر عېام  مننې  وروسېته کالسېيک

ک  رومانيت په ادبياتو ک  لېه  سريزه)ويکتورهوګو( د )کراسول( په 

 تو سره مرادف باله.ازادۍ  وښوونکو رجحانا

رومانيېت  د کالسيزم د پردې تر شاپيداکېږي چ   پوښتنهاو  دلته 

واب د رومانيت له دې تعريېف ځددې  برې  په څه ډول موجود دیه

څخه، چ  )هر بر  ريد( وړاندې کړی دی، ترالسه کېږي. دده په فکر 

د رومانيت ا ول  په دې ترور ک  نغښتي دي، چ  هغه ته د تخيل ))

، چ  دوه عنرېر سېره ید ځواکشي او دا هغه  لووي (قو  )رغانده

عنا رو څخېه  ډول ډوليوځای کوي او يوه نوې جامه ور اغوندي. له 

 ته هنري اثر ويلی شو.(( سکښترازېږېدلی دغه وحد  يا 

قو  دی، چ  په هره دوره ک  جېاري وي او  رغاندهپه بله وينا همدا  

 وي.برابري او زمينه ورته د رومانيت د تشکل سامان راټولو

چ  د روماني غورځنګ او روماني نقېد د  دي هغه اساسي مباحس اد

 تفهيم ل اره د يو تناظر حيثيت ا تياروي.

ذهن ته ددې  برې س ارل  وړاندېد رومانيت د غورځنګ تر مطالع  

په کار دي چ  تر ډېرو و تونو پورې انګرېزي، فرانسېوي او جرمنېي 

 ګامپه  ګامالتيني تخليقا  د نقد د ا ولو په رڼا ک  ادبيا ، يوناني او 

ه پرمخ درومي، چ  نتيجه ي  د انفرادي فکر په مرګ ک  ځان ښېکار

 .کوي

په انګلستان ک  )ډرايډن( او په جرمني ک  )ويلک مېين( تېر ټولېو 

دمخه د يوناني ا ولو او ضوابطو د زنځيرونو دما تولو زيار ويوسېته او 
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کاوه، چ  مو  د   ل عرر ازاد ترجمانان يېو.  پر دې  بره ي  ټينګار

په انګلستان ک  تر )ورډزورتهې ( پخوا )وليم بليک( لومړی شېاعر و، 

چ  انګرېزي شاعري ي  له يوناني اثراتو څخه وژغورله او پر دې  بره 

ي  ټينګار کاوه چ : ))مو  ته په   لو ادبياتو ک  د رومن يېا يونېاني 

مو  ته يوازې له   ل تخيلي قو  څخه، مثالونو څه ضرور  نه شته، 

 ضرور  دی.(( لوۍچ  زمو  له روماني قو  سره تړلی دی، د پ

)بليک( شاعري يو الهامي څيز باله او تر دې حده ازادي  وښوونکی 

و، چ  له پخوانيو عروضو څخه ي  د ځان ژغورلو هڅه کوله، )بليک( 

ګاڼېه او ددې الهېامي څيېز  ي  يو او شاعرۍ ل ود تخيل قو  ته قاي

د نويو قالبونو پر لهون ټينګېار کېاوه، نېو پېر  مفهوم د بيان ل اره ي  

 همدې اسا  نقادان د رومانيت اثرا  د همده له ليکنو څخه پيلوي. 

( ډېر مهم نقاد و، د هنري کېارونو LeSSingپه جرمني ک  )لسينګ( )

ک  ي  په هنري اثر ک  پېر ښايسېت او د    په ترڅمطالع داو ادبياتو 

هغه د اغېزمن  پر ځانګړنو زيا  ټينګار کاوه. پر دې سربېره )ګويته( 

د علم د حرول ل ېاره رومانيېت ))  او ځينو نورو فيلسوفانو ويل چ 

يوه ذريعه ده، لکه څنګه چ  جذبا ، احساسا  او مسر  تر مناسب 

ېګڼ  سبب ګرځېي او لېه او موزون حالت الندې زمو  ل اره د  ير ښ

همدغه حالت څخه مو  د پوه  او محبت د حرول په الره ک  ممکنه 

 مرسته ترالسه کوالی شو.((

لنډه دا چ  مسر ، حسن او جېذبا  د رومانيېت اسېا  جېوړوي، 

ک  ځين  داس  سوالونه هېم رامنځتېه  سريزه( په   له تهې)ورډزو

شوې، لکه: شاعر کړي چ  تر هغه و ته پورې جدي توجه نه وه ورته 
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څوک دیه شاعر له کومو تخليقي عمليو څخه تېرېږي او په کوم ډول 

پيداکويه دا داس  سېوالونه  لېوالتياذهني حالت ک  هغه تخلي  ته 

نقېېد کېې  اساسېېي حيثيېېت پيېېداکوي.  پېېوهنيزدي، چېې  پېېه اروا

( په شاعرۍ ک  ژب  ته په  اص اهميت قايېل دی او دی تهې)ورډزور

ادبي تخلي  سره تړلي جذبا ، احساسا  او د هغو  زيار باسي چ  له

ژب    ل منځي روابط څرګند کړي. څنګه چ   کوټل د اظهار ل اره د 

له، نو د همدې ل ېاره وهغه د فطر  او ادبي ايجادګر هماهنګي  وښو

ساده او له ترنع څخېه د پېاک  ژبې  ، هغه د فطر  په څېر د سم 

 تلقين کاوه.

ظم لومړنی او اساسي مقرد يوازې د  داقت د )کولرج( په فکر د يو ن

ترجماني نه ده، نظم بايد  وښي هم وبښي، دی وايي، کېه څېه هېم 

بښلو ترڅنګ  داقت هېم   وشالۍپه مجموعي ډول د  بايد شاعري

د نظم ل اره د  وښۍ بښل لومړنی شر  دی. يو نظېم   وابالغ کړي، 

نظمېي  وي، هېومره   ېل بريالیچ  څومره د  وښۍ په انتقال ک  

حيثيت هم لرالی شي او ښه نظم هغېه دی، چې  لوسېتونکي تېه د 

 وښۍ اسباب برابر کړي. ددې کار ل اره شاعر ته ښايي، چ  د ژبې  

وکړي، ځکه چ  د موزونو او مناسبو الفاظو د  پاملرنه واته هم زياته 

استعمال له الرې د  وښۍ د انتقال په الره ک  بريالی کېدی شي، په 

 :هد غور وړ د ويناده دا الندې  دې بر ه ک  د

الفېاظ پېه  ډېر ښهالفاظو استعمال نثر دی،  و کله چ   ډېر ښو)) د 

ډېر ښه هنري ډول استعمال شي، نو هغه بيا شعر شي.(( د همېدې ))

شېاعري  ښېهچ   ي  ل اره ده د شاعرۍ ل اره معيار وضع کړ او ويل
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ي. کېه هغه ده چ  د هغ  له هر ځل لوستو څخه  وښي ترالسه شې

کېوم اثېر نېه  سره د الفاظو په تغيير او تبديل ک  چېرې په کوم شعر

تېر  (( پرېوځي، نو هغه شعر بېکاره او د شعريت درجه ي  پرېوت  ده.

)شېيلي( ګېڼالی  کره کتونکی( او )کولرج( وروسته درېيم تهې)ورډزو

( او )کېېولرج( مفکېېورو ژوره اغېېېزه رتهېېېشېېو، پېېر ده هېېم د)ورډزو

هم د دوی په شان الهامي قو  ته قايل و او شېاعري  درلوده.)شيلي(

او عروضو پر  نوي  د جذباتو او احساساتو د اظهار وسيله بلله. د قيدو

دده په فکر تخليقي اظهار د يوې  د،وړاندې ده هم باغيانه فطر  درلو

ژب  له الرې کېدی شي. روماني نقد او رومېاني شېاعري پېه  منظم 

ا ل ک  د هغه و ت په لرغون الي انګلستان ک  يو داس  بغېاو  و، 

ي  ځان څرګند کړ. په روماني نقد ک  چې  پېر  ه کچهچ  د تخلي  پ

حسن، مسر ، جذباتو او احساساتو کېوم ټينګېار شېوی و، د هغېو 

، لکېه څنګېه تېز وال ډېر  ک  په وروستيو ادبي غورځنګونو غبرګون

 ټينېګچ  نورو ادبي غورځنګونو او د کره کتنې  نېورو ښېوونځيو 

 نقدونه پرې وکړل.

 

 کره کتنه:تحلييل  -۶۹

)ډيوډ ډيشنز( د کره کتن  دغه ډول د يو ځانګړي ښوونځي په توګېه 

نه مني. دده په ګروهه دا د ادبياتو د پوهېدن  يېوه طريقېه ده، چې  

ک  لهوالی شېو. ددې ډول نقېد  کره کتنومثالونه ي  مو  په پخوانيو 

کتر جانس( او )کولرج( او نېورو کېړې ډايادونه، )ارسطو(، )ډرايدن(، )

د )ډيوډ ډيشنز( نظريه ومنو او تحليلي نقد تېه د يېوه ده. که چېرې 
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ځانګړي ښوونځي مفهوم ورنه کړو او په پراخ مفهېوم يې  اسېتعمال 

 تحليلي ګڼالی شو.ه طريقه کړو، نو بيا د نقد هر

که له عمومياتو تېر شو، نو دا ډول نقد د کره کتن  د يو ښوونځي پېه 

مشهور کړ او دی  Wiliam Epsonتوګه تر ټولو دمخه )وليسم ايم سن( 

ي  تر ټولو مهم الرښود ګڼالی شو. )وليم( د )دريچېاردز( شېاګرد و. 

پهه  څخه )ريچاردز( چ  له الفاظو سره کومه لېوالتيا لرله، هغه له چا

پېر  هغېهپناه  بره نه ده، څنګه چ  ده هم د   ېل نقېد بنسېټ د 

انيزو هېم د الفېاظو لېه بېالبېلېو مې نظر دهد نظرياتو بنا کړی دی، نو

د  يې   څنګونو څخه پيدا شوی، د بېالبېلو پيغامونو ځېانګړې کتنېه

 .ګاڼه  ل کار ا لي مقرد 

د )ايم سن( په فکر د شاعر، شعر د جال جذباتو او احساساتو له مخ  

غوره کوي، بلک  دا د ژب  استعمال دی، چ  هغه له  نه ممتاز حيثيت

عامو  لکو او نثر ليکونکو څخه بېلوي، يا په بله ژبه شاعري د ژب  د 

 منلو نوم دی. بڼ  ديوې ځانګړي 

د )ريچاردز( په فکر نقاد د الهام په مرسته ژب  ته يېو نېوی  ېور  

 بنسېټوربښي، دغه نظريا  بيا )ايم سن( د   لو انتقادي نظرونو د 

په توګه ومنل، په دې بر ه ک  دده څېه اسېتداللونه دادي، چې  د 

شاعرۍ اسا  ژبه ده او د ژب  اساسي پيغام رسول دي. پېر همېدې 

پېر  نګه چ  د شېاعرۍ مېاڼۍراسا  شاعري هم يو پيغام دی، نو څ

والړه ده، نو د پيغام له تحليلي مطالع  څخه درې مسال  مخ   پيغام

 ته راځي:
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منلو دمخه د شاعر جوړښت  مهال يا د پيغام د عمل تر رپد تخلي   -۶

 ذهني کيفيتونه څه ووه

کوم بدلون کوم  ک  ذهن په ددې پيغام په نتيجه ک  د لوستونکي -۸

 هراځي

که چېرې مو  د پيغېام جېايزه وا لېو، نېو دا پيغېام د شېاعر او  -۹

 هلوستونکي ذهنونه له څو ډوله کيفيتونه سره مخامخوي

پيغام له امله د شاعر او لوسېتونکي پېه اذهېانو کې  د د  )ريچاردز(

روحياتي مطابقتونو مطالع  او د هغه روحي اهميت  واته هم  توجېه 

 کړې وه.

لنډې يادون  څخېه دا څرګنېدېږي  پورتنۍله  و د )ايم سن( د افکار

لکېه چ  تحليلي کره کتونکی د ادبي اثر د تفهيم ل ېاره الفېاظو تېه 

برابر، برابر داس  طلسمي اهميت ورکېوي،  څنګه ي  چ  زړه غواړي،

دی پېه زيار باسېي.  روښانولوچ  له هغو سره د تړلو ټولو مفاهيمو د 

چ  د لوستونکي او ليکوال ترمنځ الفاظ د پيغام رسېولو  دې نظر دی

نو پر همدې اسا  کره کتونکي ته پکار دي، چې  دی د  ،وسايل دي

 تر دې وروسېته ، بر وي الفاظو د استعمال له ټولو ممکنو توکو څخه

. دا د کره کتنې  دې لوستونکي ته ټول مربو  مفاهيم ورتفهيم کړي

هدف او دا هم د کره کتونکي کار دی. د همدې ل اره د کره کتن  پېه 

دې ښوونځي ک  پر ادبي اثارو د پرېکړې پر و ت د مرتب  د ټاکلو څه 

 ندونو د ښېوولواړتيا نه پېښېږي او په دې توګه د ليکوال د افکارو او ا

، لکه څومره چ  د پيغام دی. څنګه چ  لريهومره ارزښت نه  په څېر
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ډول کېره کتنې  تېه  ېد بنسېټلفظ د پيغام کيلي ده، نو پر همدې 

 يوازې الفاظ په زړه پورې دي.

تر زياته حده لېوالتيا، د  تېيځ، د  تحليلي کره کتن له الفاظو سره د 

کره کتن  له هغه روايت سره، چ  کېره کتېونکی يېوازې د  ېرف و 

نحوې او د بيېان د علېم پېر اسېا  د اشېعارو ښېېګڼ  او بېدګڼ  

څرګندوي، ډېر نږدېوالی لېري. د  تېيځ پېه زيېاترو تېذکرو کې  د 

 دغه ډول جريان درلود. کتن  کره

په باب پرېکړه د نقد اسا  ګڼل کېږي، د اثر د مرتب  ټاکنه او د هغه 

 و د کره کتن  دغه ښوونځی دا دواړه توکه مسېتردوي. د تحليلېي 

کره کتونکو په فکر پرېکړه يو فلسفيانه عمل دی. کره کتونکی بايد د 

کار وا لي او د ادبېي  ناپېيلتوب څخهيو ساينس وه په شان له بش ړ 

يم ايم سن( ويلي دي: اثر تشريح او توضيح وکړي، لکه څنګه چ  )ول

)) د نوي تحليلي نقد په هر پړاو ک  دې لوسېتونکی د ا ېلي مېتن 

، دا چ  لوستونکی د نقېاد لېه تشېريحاتو سېره باسيمراجع  ته اړ 

،  ېو د کېره مهمه نېه دهموافقه کوي يا ي  نه کوي، دا  بره هومره 

کتونکي د استدالل او د بحس د پوهېدو ل اره ده ته د ا ېلي مېتن د 

تاطانه مطالع  اړتيا پېښېږي، دا چ  لوستونکی د کېره کتېونکي مح

داليل نه مني دا پر کره کتونکي کوم اغېز نه لري، ځکه چ  تحليلېي 

کره کتونکی يوازې   له رايه څرګندوي او پر نورو ي  د منلو هڅه نه 

 کوي.((
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 کره کتنه:استقرايي  -۶۴

 .Profډ مولهن( )پروفيسور )ريچار بنسهګرد کره کتن  ددغه ښوونځي 

Richord Moulton دی. دده په فکر کره کتنه هم بايد د سېاينس پېه )

د کره کتونکي وظيفه دا نه ده، چې  د تخليقېاتو  ،څېر بېطرفي ولري

ښېګڼ  او بدګڼ  څرګندې کړي او د هغوی ادبي مرتبه وټېاکي. دده 

تر په وينا: )) نن سبا د کره کتن  په مروجو طريقو ک  د مرتب  ټاکنه 

ټولو زيا  ارزښت لري او ددغېه مقرېد ل ېاره د پرتلې  لېه الرې د 

 تخليقاتو د مقام د ټاکن  زيار ايستل کېږي.((

 دی د معيار پالن  تر نامه الندې کېدونکو کره کتنو، نقادانه پرېکړو او

سخته نيوکه کوي او د استقرايي نقد  هڅ مرتب  ټاکن  پر هر ډول  د

ادبي مقام داس  بيانوي: ))ددې ډول کره کتنې  مقرېد دادی، چې  

 د استقرايي علومو په لړۍ ک  شامله کړای شي.(( ېادبي کره کتنه د

په نقد ک  د اثر د مرتب  د مقام د ټاکن  ل اره مېوازن  او مقايسېوي 

زمان  کره کتنه پېر  مطالع  ته بنيادي ارزښت ورکول کېږي او د هرې

وړ نېه دي، دده پېه  لوهغ  باور کوي،  و )مولهن( ته دا مسايل د من

 ګالنو نورواو  يو ګل د ګالبو د بوټو يو پېژندونکی لکه څنګه چ وينا: 

بېالبېل ګېالن  ټول وايي، بلک  دی نه يو ته ښه او بل ته بد په ډله ک 

 اليد ودې او زياتو بولي او هر يو په ځانګړي ډول مطالعه کوي، د هغو

قوانين پيدا کوي، دغه ډول نقاد هم ددې ح  نه لري، چ  دی د دوو 

شاعرانو د کالم موازنه او مقابله وکړي او بيا دې يو پېر بېل وړ ثابېت 

کړي، استقرايي نقاد د معيار پالن  تر نامه النېدې لېه ټولېو نقادانېه 

ينسېي نظرياتو سره مخالفت کوي. د هغه په فکر څنګه چې  پېه سا
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پوهنو ک  له ا ولو او قوانينو د باندې کوم عمل نه شېي نافذېېدی، 

بلک  د زيات  مطالع  په منظور مشاهده او تجربه د   ېل لهېون لېه 

الرې د الرښود په توګه قبلوي، نو دغه ډول نقاد هم بايد تر هېر څېه 

دمخه له موجودو ا ولو، پخوانيو رواياتو او د کره کتن  له فورمولونو 

ان وساتي او د ساينس وه په څېر د ايجاد ګر د ټولو ايجادياتو څخه ځ

تر مطالع  وروسته پر هغو د کره کتن  ل اره، د کېره کتنې  د ا ېولو 

لهون وکړي، ګنې  دا ډول نقېد د دوو بېالبېلېو شېاعرانو د کېالم او 

اندېښنو جاج د يو معيار په وسيله نه ا لي، بلک  د هر يوه د اثارو تر 

  وروسته، د ځينو الرښودو طريقو له الرې لهون کوي ځانګړې مطالع

طريقو  په رڼا ک  د هر يوه د اثارو شننه او تحليېل  غواو يوازې د همد

کوي. د استقرايي نقد ا ول له معيار پالن  سره مخالفت لري او هېر 

ادبي  نف او هر اديب په ځانګړي ډول مطالعه کوي او د هر اثېر پېه 

هم بدلېږي. دا ډول نقد نه څوک غټ ثابتوي  مطالعه ک  نقادانه ا ول

کوي. )مولهن( ليکلي دي: ))استقرايي نقېد د ادبېي  غندنهاو نه د چا 

، استقرايي نقد د ساينسي څېړنېو غندن  ته اړتيا نه لرياثر تعريف يا 

په څېر د اثر کتنه او مطالعه کوي، دا ډول نقد ادبي قوانين، په ادبېي 

م د فطري مظاهرو په څېر له ارتقايي عمل اثارو ک  لهوي او ادبيا  ه

 سره تړلي بولي.((

د کره کتن  په ځينو ښوونځيو په  اص ډول په ښېکالييز نقېد کې ، 

ذوق او وجدان ته اساسي اهميت ورکول کېږي،  و استقرايي نقد ي  

مستردوي، لکه څنګه چ  ساينس وه د   ل  ځاني  وښې  يېا نېه 

نو او له هغو څخه پر استخراج  وښ  پرځای پر تجربه، مشاهده، څېړ
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، نو ددغس  بېطرفۍ توقع لېه نقېاد ډډه لګويشويو استثنايي جولو 

څخه هم کېدی شي او دا په دې مانا چ  نقاد بايد د ذوق په نامه لېه 

  ل  شخري  وښ ، نه  وښي او د معيار پالن  له تعرباتو څخېه 

 لوړ وي او په يوه بېطرفه موقف ک  دې کره کتنه وکړي.

تقرايي نقد تعرب او تنګ نظري غندي او د کېره کتنې  د زيېا  اس

 درنښت او قطع  کولو زيار باسي.

چ  ادب لېه  او هغه دا  استقرايي نقاد يو اساسي حقيقت هېروي   و

احساساتو او جذباتو سره اړه لري او اديب د هغو تر اغېز الندې ژونېد 

ه  ېاص داس  انځوروي، چ  د لوستونکي هېجانا  او احساسا  پې

ډول اغېزمن کړي،  و ساينس وه برعکس د ژونېد دا اړخ نېه وينېي، 

تجربېو پېه رڼېا کې   يځکه هغه هر څه د علمي مشاهدو او البراتوار

ويني. سربېره پر دې د ادبي اثر په تخلي  کې ، اجتمېاعي، روحېي، 

اقترادي او تاريخي محرکا  مهم نق  ادا کوي، اسېتقرايي نقېد دا 

 .ګرده له پامه غورځوي

شته، ساينس وه د طبيعت  توپيردغه ډول د ژب  په استعمال ک  هم 

د پيداکولو ل اره پر ا طالحاتو انحرار نه کوي، بلک  په ليکنه کې  د 

( وضع کوي او Signsکفايت او په تفهيم ک  د سهولت ل اره اشارا  )

هره نقطه له   ل  لغوي مانا سره سمه استعمالېږي،  و پېه ادبيېاتو 

په مجېازي او نېا لغېوي مانېا  نه يوازې ښندلو ل اره الفاظ ک  د اغېز

، بلک  د مبالغ  او ادبي  نايعو په مرسته په نا شېعوري ېږياستعمال

 مفهوم د پاکولو کوښښ کوي. ډول د له قطعيت څخه
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لنډه دا چې  د سېاينس او ادب لېه دې مقايسېوي مطېالع  څخېه 

ار او ارزښېت راښکاري، چ  په اساسي ډول د دواړو ترمنځ کوم معيې

شريک نه دی، نو بيا د يوه د پوهېدن  ل اره له بل څخه څنګېه ګهېه 

 پورته کېدی شيه

ی دی. پېر ځد کره کتن  استقرايي ښوونځی د منازع  وړ يېو ښېوون

)مولهن( سربېره )ګريوز(، )مس سېهل( او ځينېو نېورو هېم پېه دې 

، د نقادانو دا ښوونځی نه دی منلی ښوونځي ک  نوم پيدا کړ. اکثريت

( Speculative Instrumentمثال په ډول )ريچارډ( په   ېل مضېمون  )

 Scienceک  دا ډول نقد يوه مضحکه بلل  ده. )هر بر  د نګل( پېه )

and litery Criticism ک  پر ساينسي کره کتنه سخت انتقاد کړی دی )

او د کره کتن  دا ډول ي  مسترد کړی دی. همدارنګه )ايس، ايليېت( 

( ک  په څرګندو ټکو ک  ويلېي For ntiers Criticismمضمون )په   ل 

 دي:

 ساينس جوړېدی شي.(( څخه هغه له ))نقد نه ساينس دی او نه

 

 پرتلييزه کره کتنه:  -۶۵

د مقايسوي نقد له مطالع  څخه ددې  برې څرګندول ضروري دي، 

چ  مقايسوي نقد يوه طريقه ده او دا د کره کتنې  کېوم مخرېوص 

ښوونځی نه دی. دا طريقه د ادبي تخليقېاتو لېه مېوازن ، مقېابل  او 

 څخه د اثر د معيار او مرتب  د ټاکن  زيار باسي. پرتلن 
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حاتو تېر شو، نو په عامېه ذهنېي که له نقادانه بحثونو او علمي ا طال

سطح ک  هم لوستونکی په شعوري او يا نا شعوري ډول په   لو ادبي 

پرېکړو ک  له مقايسوي نقد څخه کار ا لي، لکه د ډېرو اديبېانو لېه 

ته ځانګړی ارزښت ورکول او يا پر يوه موضېوع د  يوه ته  څخه جمل 

د ک  د مقايسېوي څو اثارو له جمل  څخه د يوه  وښونه، په عام ژون

نقد عام مثالونه دي. د ادبي نقد په تاريخ ک  ډېرو مهمو نقېادانو لېه 

مقايسوي نقد څخه کار ا يستی دی، لکه: له )درايدن( او )جانسېن( 

واتي(، )ايس ايليت( پورې نقېادان. کېه د  ارنلد ويڅخه نيول  تر )مه

 هرې مفکورې نقادان دي، دوی په يو نه يو ډول لېه مقايسېوي نقېد

څخه کار ا يستی دی. په عام ډول د دوو ليکوالو مقايسوي موازنېه، 

مقايسوي نقد ګڼل کېدی شي. ددې نقد تر ټولو منلی شېکل دا دی، 

چ  د دوو شاعرانو تر مقايسوي مطالع  وروسېته يېوه تېه تېرجيح 

ورکول کېږي،  و ددې ترجيح ل اره بېطرفي الزمېي شېر  دی. کېه 

طرف نه وي، نو ګن  دا نقد، نقد نه چېرې نقاد په   ل قضاو  ک  بې

دی. د مقايسوي نقد پر پورته ډول سربېره ددې نقېد بېل ډول دادی 

چ  د يوې ژب  په ادبي اثارو ک  د يوې ځانګړې موضوع اثار او اشعار 

پورې په مقايس  ډول تحليل او تجزيه شي. د مثال په  پايهتر  پيلهله 

ج ا يستل کېېږي. پېه دې ډول د يوې ژب  په ادبياتو ک  د ويرنو جا

نقد ک  يوازې دانه ويل کېږي، چ  چا د ويرن  په تکنيک  پرتليزډول 

ک  ښه تجربه کړې ده او چا په ک  نوې موضوعا  ورځای کېړي دي، 

 بلک  دا هم ورسره ويل کېږي چ  د چا مرثي  ډېرې ښ  دي.
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 نقد وروستی  ور  دادی، چ  د دوو يا زياتو ژبو يا هېوادونو پرتليزد 

د ادبياتو يو  اص ادبي ژانر د ليکوالو او ويناوالو د بېالبېلو اړ ونېو د 

 څرګندون  په منظور په مقايسوي ډول مطاله شي.

  وبېالبېل  بڼ  البته د نقاد ل اره ګهورې  دي،  کره کتن د مقايسوي 

ددې مانا دا نه ده چ  د نقد دا طريقه له  اميو او اعتراضېونو څخېه 

ده. د نقد پر دې ډول تېر ټولېو لېومړنی اعتېرا  دادی، چې  د  لرې

او  طبع   په يوې کورنۍ ک  دوه وروڼه بېالبېل انارواپوهن  له مخ  

 رو يا  لري، رواني تمايال  ي  سره بېل دي، نو بيا څنګه کېدی 

شي چ  د دوو ادبي ايجادګرو مقايسوي مطالعه دې وشي، هغېه هېم 

ان دي او په يوه عرر ک  اوسېېدلي ديه په دې دليل چ  دواړه اديب

 په اروايي لحاظ دا ډول مطالعه ناممکنه ده.

له دې او داس  نورو اعتراضونو څخه لږ تر لږه ضېرور دا څرګنېدېږي 

له دې نقادانه مطالع  څخېه چې    وچ  مقايسوي نقد ګهه ور دی، 

کوم نتايج ترالسه کېږي، د هغو د نتايجو په باره ک  د احتيا  سېاتل 

 (.۱۹-۹۸: ۹۶) پکار دي.[

 

 لغوي کره کتنه: -۶۱

]دا په يوه ادبي اثر ک  د ژب  او ګرامر د ا ولو، قاعېدو او ګرامېر لېه 

کارون  سره سروکار لري او همدا بر ه ارزوي. څرګنده  بره ده چ  

يوه کلمه هغه و ت کوالی شي   ل مانا په ښه ډول وښندي چ  په 

 وکارول شي.ښکل  او ظريفانه ډول پر   ل ځای 



                      کره کتنه /نيمه پېړۍ يون

21116 
 

له هغه پرته د کلم  مانا له ستونزو سره مخامخېږي او دې سره د يوه 

اثر ارزښت راټيهېږي. ځين  کره کتونکي بيا په دې نظر دي چ  د ژب  

له معمولو قواعدو څخه سرغړاوی، په ژبه ک  يو ډول تحول او حرکت 

رامنځته کوي او دا کار د يوه اثر جذابيت څرګنېدوي،  ېو دې سېره 

ه ځين  نور بيا په دې نظر دي چ  ليکوال بايد د ژب  نور نورمېال سر

قواعد مراعت کړي او   ل کالم ته هماهنګي ورکړي، پېه دې بر ېه 

ک  بايد مانا له ابهام سره مخامخ نه کړي. کره کتونکي بايد ليکوال ته 

چ  تر کومه حده د ژب  له قواعدو سېرغړاوی کېوالی  ،څرګنده کړي

 يده بايد د ژب  قواعد مراعت کړي.شي او تر کومه بر

د کلم  سمه کارونه، د ښېکلو تعبيراتېو او نېورو شېياتو پنځونېه او 

جوړونه او دا چ  يوه کلمه د جمل  په کوم ځېای کې  راشېي، هغېه 

مسايل دي چ  په لغوي کره کتنه ک  پرې بحېس کېېږي. مترادفې  

کېره شکلي پلوه وي که له محتوايي پلوه، هم پېه لغېوي له کلم  که 

 کتنه ک  راځي.((

 

 فني کره کتنه: -۶۷

دا کره کتنه په نثر او نظم دواړو ک  د بالغت بېالبېل فنون څېېړي، د 

هغوی ارزښت او اعتبار مطالعه کوي. ددې کره کتن  بنسټ په يونان 

ک  د )ارسطو( او )اريستاک( او پېه روم کې  د )هېورا ( لېه  ېوا 

ايښودل شوی دی او د سکندريه د پوهانو له  وا پالل شوی دی. پېه 

ک  هم دا مهمه کره کتنه ګڼل کېږي، په عربېي  عربي او فارسي ادب

ادب ک  د )قدامة بن جعفر(، )ابېو هېالل عسېکري( او )عبېدالقاهر 
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 جرجاني( په شان پوهانو دې کره کتن  ته ډېر کار کړی دی.

په فارسي ادب ک  )رشيد الدين وطوا ( او )شمس قيس رازی( ددې 

په دې کېره  کره کتن  ا ول او قواعد وضع کړي دي. په عمومي ډول

کتنه ک  د مانا، بديع او بيان په ګډون د بالغت پر ټولو اړ ونو بحېس 

کېږي.  و د هغ  پر ا ولو او قواعدو پوهېدل ددې مانا نېه ورکېوي 

چ  ليکوال يا شاعر دې د يو اثر په پنځونه بريالی شي،  ېو پېر دې 

ا ولو پوهېدل له ليکوال سره د يو اثر په ښکال ک  مرسېته کېوالی 

 شي.

 

 اخالقي کره کتنه: -۶۸

په دې کره کتنه ک  ا القي ارزښتونه د کره کتن  اساسي ا ل ګڼل 

کېږي، کېدی شي د ادبي کره کتن  ډېر پخوانی ډول وي. اپالتون پېه 

شعر او ډرامه ک  د هغو ا القي او ټولنيزو تاثيراتو ته توجه کوي، لېه 

شېي د  شعر او ادب څخه ي  په همدې  اطر انکار کاوه چې  کېېدی

ځوانانو ا القو ته زيان ورسوي. )ارسطو( هم په دې بېاور دی چې  د 

شعر په تېره بيا د تراژيدي هدف بايد د نفېس ترېفيه او تذکيېه وي. 

)هورا ( بيا د شعر ارزښت د هغه په ګهورتيا او ښکال ک  ګوري.  پېه 

هر حال اکثره پخواني مفکران د شعر او ادب روزنيز او ا القي اړخ ته 

 وو.  قايل

په اروپا ک  په منځنيو پېړيو ک  يوازې د کليسا پلويانو، په دې  اطر 

ه، د لېچ  شعر د ا القو په  ېدمت کې  نېه و، د شېيطان غېذا ګڼ

اوولسم  پېړۍ کالسيکانو هم د شعر ل اره د ظاهري ښکال ترڅنېګ 
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ا القي هدفونه هم الزم ګڼل. په اتلسمه پېړۍ ک  فرانسوي )ديدرو( 

ازايلو غندنه، او د عيبونو راس ړنه د هر ډول هنر اهداف پاکي پالنه، د 

ګڼل. ويل به ي  )) د يو ادبي اثر هدف دادی چ  په سړي ک  د مين  

او تقوا روحيه وروزي او له وحشت څخه ي  لېرې کېړي.(( د همېدې 

پېړۍ انګليسي ليکوال )دکتر جانسون( په دې نظر دی چې  شېاعر 

 ښکل  انځور کړي((. بايد نړۍ لکه څنګه چ  ده تر هغ  

او ګڼ شمېر نورو کره کتونکو د  (تولستوی)د شلم  پېړۍ په پيل ک  

ادبياتو پر ا القي اړخ ټينګار وکړ او نورو ليکوالو او کره کتونکو هم دا 

 الره تعقيب کړه.

د کره کتن  دغه پوره بېالبېل ډولونه چ  هم د کره کتن  د بهيرونېو 

شوي دي، دلته مو په لنډيز سره معرفي او هم د ښوونځيو په نامه ياد 

کړل،  و يو زيا  شمېر ادب وهانو چ  کله هم د کره کتن  ښوونځيو 

ته اشاره کړې، نو هلته ي  ادبېي ښېوونځي معرفېي کېړي دي، ددې 

ښوونځيو تشخص ي  په واقعيت ک  د کره کتن  د ښوونځيو تشخص 

د  پوهېانو چ  ځينېو سربېرهپورته ډولونو  رګڼالی دی. د کره کتن  پ

 ځينې  ي دي، د کره کتنې کړکره کتن  د ښوونځيو په نامه هم ياد 

فتېوايي، محاکېاتي، عينېي،  ،  ډولونه، لکه تاثراتي، نيوهيومانيستي

 ې کره کتن  او ځين  نورکلتوري، انطباعي - وري يا شکلي، ټولنيزه

 و پورتني ډولونه ي  هغه دي چ  ډېر کارول شوي او ال هم  هم شته،

 ي.کارېږ
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 د شپږم څپرکي لنډيز

ښوونځيو( په څ رکېي کې  يادونېه )د ادبي لکه څنګه چ  دمخه مو 

 د کره کتنې  وکړه، يو شمېر ليکوالو او څېړونکو د کره کتن  ډولونه،

ي سره څنګ په څنګ څېړلي، يو بل ک  ډېر ځښوونځي او ادبي ښوون

ډولونېه او نغښتي او يو بل سره اوډل شوي، په تېره بيا د کره کتنې  

ښوونځي، دلته غواړو د کره کتن  د ډولونېو پېه بېاب ډېېرې لنېډې 

 څرګندون  وکړو:

: نظري کره بر و وېشل کېږي لويو  کره کتنه په لومړي پړاو ک  پر دوو

او په نظري کره کتن  ک  د کره کتن  فکري  عملي کره کتنه کتنه او

ي. پېه عملېي ليدل لوری، نظرونه، پرنسي ونه، ا ول او معيارونه راځ

کره کتنه ک  عمالً يو اثر تر څېړن ، ارزون  او شېنن  النېدې نيېول 

 .کېږي

د کره کتن  له بېالبېلو ډولونو څخه يو قانون جېوړونکی نقېد دی. دا 

 ډول کره کتنه د عملي او علمي نظريو د بيان ل اره ا ول وضع کوي.

پېريال له په تاريخي کره کتنه ک  يو ادبي اثر د تاريخي شرايطو او چا

 مخ  ارزول کېږي.

په ټولنيزه کره کتنه ک  بيا په يوه اثر ک  د نژاد، چاپېريال او تاريخي 

 شېبو رول ارزول کېږي.

کتنې   يک نقد ک ، مسر ، ولول ، رومانيت ددې ډول کېرهتپه رومان

 اسا  جوړوي.
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په ښکال ييز نقد ک  په يوه هنري ادبي اثر ک  د هغه اثر د ښکال ييېز 

 يل او تجزي  ته زياته پاملرنه کېږي.اړخ تحل

په تحليلي کره کتنه ک  کره کتونکی ناپېيلی پات  کېږي. په دې ډول 

کره کتنه ک  د ادبي اثر پيغام تحليلېږي، پر لوستونکي ي  اغېېز تېه 

پام کېږي، روحياتي مطابقتونو ته پام کېږي،  و کره کتېونکی کومېه 

 فيرله يا حکم نه  ادروي.

ره کتنه ک  وايي چ  کره کتنه بايد د ساينس په څېېر په استقرايي ک

ب  طرفه وي. ددې ډول کره کتن  هدف دادی چ  ادبي کره کتنېه د 

 استقرايي علومو په لړۍ ک  شامله شي.

په مارکسيستي کره کتنه ک  د ټولن  او ادبياتو ترمنځ اړيکي شېنل 

 کېږي.

ځوونکي نفسېي په ارواپوهنيزه کره کتنه ک  په يوه ادبي اثر ک  د پن

اسا  ته توجه کېږي او د هغه په رڼا ک  د تخليقي اثر د پنځېوونکي 

 شخريت څېړل کېږي.

په مقايسوي او پرتليز نقد ک  بيا د کره کتونکي له  وا د يوه ليکوال 

اثر د بل ليکوال له اثر سره پرتله کېږي او يا هم د يېوې ژبې  د يېوې 

و سېره مقايسېه کېېږي. دورې اثار د هغ  ژب  د بل  دورې لېه اثېار

همدارنګه د کره کتن  نور ډولونه چ  پر هر يوه ي  په   ل ځای ک  

 رڼا اچول شوې ده.
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 د شپږم څپرکي پوښتنې او سپارښتنې

 

 نظري کره کتنه کوم  کره کتن  ته واييه-۶

 عملي کره کتنه څه ډول کره کتنه دهه-۸

 يک نقد څه ډول نقد دی، بنسهګر ي  څوک ديهترومان-۹

تحليلي کره کتنه څه ډول کره کتنه ده، چېرته رامنځتېه شېوه او -۱

 پلويان ي  څوک ديه

 د استقرايي کره کتن  اساسي محتويا  څه ديه-٢

 ايا مارکسستي کره کتنه او  هم د چلند او تطبي  ساح  لريه-۱

د ارواپوهنيز نقد بنسهګر څوک دی او ددې کره کتن  اساسا  پر -٢

 څه شي والړ ديه

 ا پرتليزه کره کتنه يوه ګهوره او ممکنه کره کتنه دههاي-٨

 ښکالييز نقد څه ارزښت لريه-۳

 پر پورتنيو کره کتنو نورې کره کتن  کوم  ديه-۶۱
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 سپارښتنې

  هر محرل دې له دې پورتنيو کره کتنو څخه يوه په نښه او

 پر هغ  دې ځانګړې څېړنيزه ليکنه وکړي.

  دوه په نښه او يېوه دې  محرلين دې په يادو کره کتنو ک

له بل  سره پرتله کړي او په ټولګي ک  دې په ګړنېي او يېا 

او د هغېوی  کېړي ليکني ډول نورو محرلينو تېه وړانېدې

 پوښتنو ته دې ځواب ووايي.

 

  



 نيمه پېړۍ يون/ کره کتنه

21111 
 

 

 اووم څپرکى

 د کره کتنې اصول او معيارونه

 

کره کتنه د يوه علم په توګه ځانګړي ا ول او معيارونه لېري،  ېو دا 

معيارونه د ساينسي هغو په شان فکس او کانکرېهي نېه دي، لکېه د 

ټولنيزو علومو د نورو بر و په شان، دلته هم معيارونه د يېوه نسېبي 

 تواف  تر حده پورې دي.

د ارزون  ليد لوري هم کله کله توپير کوي. کره کتنه اکثره د شکل او 

ارونېه څېه محتوا د ځانګړنو له مخ  ترسره کېږي. د شکل ل اره معي

ديه او د محتوا ل اره څه معيارونه په کار ديه ))هنري يېا ادبېي اثېر 

کوم  ځانګړن  لريه د ادبي اثر مضمون مهم دی که ي  شېکله کېه 

شکل مهم دی نو  رو يا  ي  څه ديه که مضېمون تېه ارزښېت 

ورکول کېږي، په هغو ک  کوم اړخ تېر نېورو دمخېه دیه ښېکالييز، 

ي او که بل څهه په ادبي اثېر کې  څېومره ا القي، عقيده يي، سياس

واقعيت او څومره تخيل شته او افاده ي  په کوم سېبک شېوې دهه د 

ادبي اثر هدف او غر  څه دیه تر ال  الندې متن ثقه دیه د ادبېي 

اثر ژبه  ريحه او  و ه دهه د ادبي اثر د تخلي  چاپېريېال څېه ډول 

نه کېوم ديه اثېر دیه له عرري معيار سره سم ي  ښکالوې او عيبو
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ابتکاري دی که مبتذل او تکراريه د ليکېوال دريېځ او پېه اثېر کې  

کلتوري انعکا  څنګه دیه اثر په کوم ادبي جريان پورې اړه لريه د 

ليکوال هدف او ارزښتونه څه ديه ايا ادبي عنعن  پېه کې  مراعېا  

 (.۹۱-۹٢: ۸۱شوي دي او داس  نورې پوښتن  او غوښتن ...(( )

ادب وهانو د کره کتن  د معيارونو په باب بېالبېل نظريېا  که څه هم 

څرګند کړي چ  پر   ل ځای به ورته اشاره وشي،  و دوه معيارونېه 

يا ا ول ي  تر نورو زيا  مطرح ګڼلي دي، غواړو په پيل کې  د کېره 

 کتن  دې دوو ا ولو او معيارونو ته په لنډيز سره اشاره وکړو:

 

 معيارونه:مطلق اصول او  -۶

ک  يو لړ داسې   يو شمېر ادب وهان په دې نظر دي چ  په کره کتن  

مطل  ا ول او معيارونه شته چ  هغه پر هر ځای او هر زمان ک  پېر 

يوه ادبي اثر د تطبي  وړ دي. ښکاره پيغام، ا القي ارزښتونه، تروير 

 او نور هغه معيارونه او ا ول دي، چ  د هغو په رڼا ک  يېو ادبېي اثېر

ارزول کېدی شي او يو ادبي اثر بايد دا ځانګړن  ولري، چ  ورته ادبي 

اثر ووايو، دا ا ول او معيارونه د زمان او مکان حدود نېه پېژنېي، پېه 

واقعيت ک  نړۍ شموله دي او د هرې ژب  پر ادبي اثېر د تطبيې  وړ 

 دي.

 نسبي اصول او معيارونه: -۲

چ  د کره کتنې  ا ېول او  يو شمېر نور ادب وهان بيا په دې نظر دي 

معيارونه مطل  نه دي، بلک  نسبي دي، يو کره کتونکی يو اثر ته لېه 
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يوې زاوي  ګوري او بل ورته له بل ليدلوري. په دې کتنه کې  د کېره 

کتونکي شخري نظر، فکر او ذوق هم د يل دی او د اثېر چاپېريېال 

ر کېوي، د هم، چ  دا ډول د بل کتونکي له اثر او چاپيريال سره توپي

دوی په نظر د کره کتن  ا ول او معيارونه د ساينسېي فورمونېو پېه 

شان مطل  نه دي، بلک  نسبي دي، دا دواړه نظري    ل پلويېان او 

مخالفين لري او دواړه   ل   ل داليل. ددې ل اره دا داليېل ال ښېه 

څرګند شي او همدرانګه د کره کتن  نور ډولونه او معيارونه راته پېه 

شي،   ل بحس به پس  وغځوو. که څه هم مېو  د کېره کتنې  ډاګه 

ډولونو ته په ش ږم څ رکي ک  اشاره کړې،  و دلته يو ځل بيا غواړو 

د کره کتن  ځين  ډولونه او د هغو معيارونو ته په لنډيز سېره نغوتېه 

 وکړو او په دې بر ه ک  د ځينو ادب وهانو نظريا  هم څرګند کړو:

کتونکی او ادب وه استاد محمد دي  روهي د  د افغانستان نامتو کره

کره کتن  د ا ولو او معيارونو په باب وايي: )) ايا په کېره کتنېه کې  

( معيارونه او ا ول شتهه په دې بر ه ک  دوه Universelجهانشموله )

ډوله نظري  ليدل کېږي: ځين ، معيارونه نسبي ګڼي او وايي چې  د 

شخري ذوق او څک  تابع دي او له کره کتن  معيارونه له يوې  وا د 

بل   وا د هر کره کتونکي معيارونه د هغه له نړۍ ليد او د تفکېر لېه 

څرنګوالي څخه مشت  کېږي. پر دې اسا  د ادبي اثېارو ارزيېابي د 

جهانشموله قوانينو غېږې ته ځان س اري او په عندي بڼه پات  کېږي. 

سربېره پېر نسېبي ځين  نور د مکلفيت پر  وا دي او ادعا کوي چ  

معيارونو ځين  مطل  معيارونه هم شته چ  پر ټولو ادبي اثارو په هېر 

هر ځای ک  او هر و ت د تطبي  وړي دي... د مثال په توګه مو  حتی 
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په شلمه پېړۍ ک  د )هومر( له حماس  څخه  وند ا لو او لېه هغې  

چ  لګښت ي  تر عادي فلمونو زيا  دی.  ،څخه داس  فلمونه جوړوو

)هومر( د ژوند داستان د روايتونو په غبېار کې  پېټ شېوی دی او  د

هېڅوک په يقيني توګه نه پوهېږي چ  دی چېرته او څه و ت پيېدا 

شوی دی. په يوه حساب دی له نن څخه نږدې )درې زره( کاله مخک  

ژوندی و.  و د ادب په نېړۍ کې  هېڅو ېت نېه دی مېړ شېوی. د 

تاريخي شهر  او ارزښېت لېري )سوفوکليز( د )اودي ( ډرامه دومره 

کتابونه ورباندې ليکل شوي  کتابتونچ  د )فيورټي( په ا طالح يوه 

دي. همدارنګه د )شکس ير( او )مولير( ډرام  ال تراوسه د نېړۍ پېه 

 اکثرو تياترونو ک  ښودل کېږي.

ادبي اثار په هېر  په دې ترتيب مو  ګورو چ  يو زيا  شمېر کالسيک

اين  او پېاملرن  وړ ګرځېېدلي دي او د و ت او هر ځای کې  د سېت

ادبياتو په تاريخ ک  لوړ مقام لري. دغس  نېامتو اثېار هرومېرو ګېډ 

ارزښتمن  رو يا  لري چ  د تاريخ پر پيکر باندې د قيمتي غميو 

په شان ځړېدلي او ځلېدلي دي او   ل ارزښت ي  له السېه نېه دی 

ادب ځينې   ورکړی، نو ويالی شو چ  سربېره پېر نسېبي معيېارونو،

مطل  معيارونه هم لري چ  د زمان او مکان له قيودو څخېه ازاد دي. 

ددغو ا ولو او معيارونو تشخيص او پلهنه طبعاً مشکل کار دی،  و له 

موجوديت څخه ي  سترګ  نه شو پهوالی. له بل   ېوا د نسېبيت د 

نظري  پلويان همېشه پوښتنه کوي چ  ايېا د کالسېيکو اثېارو کېره 

الی شېي يېو ډول معيارونېه ومنېيه د مثېال پېه توګېه کتونکي کو

)شکس ير( يوه وتل  او نامتو ادبي څېره ده،  و کلېه چې  دده اثېار 
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ارزيابي کېږي مختلف کېره کتېونکي دده د اثېارو مختلېف اړ ونېه 

ستايي، ځين  ي  مضمون ته پاملرنه کوي او ځين  يې  شېکل تېه، 

سايکالوجۍ بر ېه پېه ځين  ي  ټولنيزه قرينه ک  ګوري او نور ي  د 

نظر ک  نيسي. ځين  ي  د )نږه( هنر په تله کې  تلېي او نېور يې  د 

ا القي ارزښتونو له موازينو سره برابروي. پر دې اسا  ويېالی شېو 

چ  د کره کتونکو معيارونه بيا هم نسبي بڼه غوره کېوي او نېه شېو 

  کوالی چ  يو مطل  او د ټولو له  وا منل شوی معيار ورباندې تطبي

کړو. له دې پورتنيو کتنو څخه دې نتيجې  تېه رسېېږو چې  د کېره 

 (.۱۹-۱۶: ۶٢) کتونکو نظرونه يو له بله توپير لري.((

پوهاند عبدالقيوم قويم چ  )نقد ادبي( په نامه ي  يو کتېاب ليکلېی 

دی او په پوهنتون ک  د نقد مضمون تدريسي اثر ګڼل کېږي پېه دې 

اثر د ارزون  ل اره بېالبېل معيارونه  نظر دی چ : )) کره کتونکی د يوه

په پام ک  نيسي،  و ښه کره کتونکی همغه دی چ  يو معيار مطلې  

ونه ګڼي. پوهاند قويم د لفظ يا کلم  د کارون  څرنګوالی د کره کتن  

بل معيار دی په دې بر ه ک  د )لوناچارسکي( يېو مثېال ورکېوي او 

چ  وغواړي پېه همغېه  وايي، چ  د )مايافسکي( په شان په هره بڼه

ډول ي  ترکيبوي. د پوهاند قويم په نظر په يو اثر ک  د هنري ارزښت 

ارزونه د کره کتن  بل معيار دی، کره کتونکی يو اثر د هغېه د   ېل 

هنري ارزښت له مخ  ارزوي. نوښت، ابتکار او نويوالی بل معيېار دی 

د  چ  کره کتونکی ي  په پام کې  نيسېي. ټېولنيز پرنسېي ونه هېم

 (.٨۱: ۸۶معيارونو له جمل  څخه ګڼل کېږي.(( )
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په ادبي کره کتنه ک  پر مطلقو معيارونو نه تواف  او د نسبي معيارونو 

رنګارنګي او څو اړ يزوالی ددې سبب شوی چ  ډول ډول معيارونېه 

رامنځته شي، د کره کتن  هر ښوونځي د يوه اثر د تحليل او ارزونې  

کړي دي، يو ښوونځی يو اثر له ښکالييز، بل ل اره يو لړمعيارونه وضع 

ي  له فکري، بل ي  له رواني، بل ي  له شکلي او بل ي  له بېل اړ ېه 

څېړي،  و ددې ټولو ترمنځ مشترک ټکي هم شته، مشېترکا  دادي 

چ  د کره کتن  معيار دا معلوموي چ  يو ادبي اثر رښتيا هم ادبي اثر 

ه عادي کالم څخه د ادبي کالم دی که نهه ادبي جوهر لري او که نهه ل

 بېلول دا د کره کتن  دنده ده.

ددې ل اره چ  د کره کتن  پر معيارونو مو يو څه رڼا اچولي وي، ښېه 

به وي چ  دا معيارونه د بېالبېلو ادب وهانو او د کره کتن  د بېالبېلېو 

ډولونو له نظره هم وګورو چ  يو ادب وه او د کره کتن  يېو ډول د يېو 

اپالتېوني کېره ))ر د څېړن  او شنن  ل اره کوم ليد لوري لري: ادبي اث

کتنه ادبي اثارو ته د ا القي او سياسېي هېدفونو لېه نظېره ګېوري. 

اپالتون پر )هومر( او د يونان پر ځينو نورو شاعرانو باندې د ا القېي 

ارزښتونو پر بنا ځين  انتقادونېه کېړي دي او ويلېي يې  دي، هغېه 

ته نه لوستل کېږي چ  د درواغو، ټګېۍ او بې  شعرونه دې ماشومانو 

کوي چ  د داس  شعرونو ويونکي  وړانديززړه توب در  ورکوي. دی 

دې د )اتن( له ښار څخه وشېړل شېي. نېو د اپالتېون د کېره کتنې  

معيارونه د ا القو او ګه  پر بنسټ درېدلي دي. ليکن د )ارستو( پېه 

 لي جوړښت، منطقېي او نظر د يوه ادبي اثر ارزښت بايد د هغه په دا

 وري  رو ياتو ک  وپلهل شي. په بله ژبه، ارستو که څه هېم پېه 
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ادب ک  د ا القي ارزښتونو په مقابل ک  ب  تفاوته نه پات  کېږي،  و 

دده په عقيده ادبي اثارو ته بايد د ادب له نظره وکتل شي. په حقيقت 

ډول د ک  ويالی شو چ  د )ادب د ادب ل اره( مفکېوره پېه مسېتتر 

 لومړي ځل ل اره د ارستو له  وا وضع شوې ده.

د کره کتن  دوه نور متضاد معيارونه د مطلقيت او نسبيت له مفکورو 

سره اړه لري. د مطلقيت پلويان وايي که چېرې کره کتنېه عنېدي او 

ذهني شکل غوره کړي، انارشي او ګډوډي به منځته راشي چ  دا کار 

. د مطلقيت پلويان ټينګار کوي چې  د به ادبياتو ته ډېر زيان ورسوي

ادبي اثارو په ارزيابي ک  همېشه بايد فقط يو ډول معيارونه او ا ېول 

تطبي  شي. له بل   وا نسبيون عقيده لېري چې  د ادبېي اثېارو د 

ارزيابۍ ل اره د جهانشموله او مطلقو معيارونو موندل يېو ناشېونی او 

ختلفو فلسفي تمايالتو او ناممکن کار دی. معيارونه نسبي دي او له م

نړۍ ليدونو سره اړه لري. د مثال په ډول، يېوه طبقېاتي ټولنېه کې  

استثماروونک  طبقه ادبياتو ته يوازې د تفنن او تجمل له نظره ګوري 

او د هغو په زعم ادبيا  بايد فقط د سرګرمۍ او تفريح وسيله وي. په 

د  لکو  داس  حال ک  چ  استثمار شوې طبق  غواړي چ  ادبيا 

لمسولو او د هغېوی د طبقېاتي شېعور د لوړولېو وسېيله  ،د ويښولو

 وګرځي.

د تفسيري انتقاد پلويان ادعا کوي چ  کره کتونکی کوالی شېي پېه 

شخري او بېطرفه معيارونېه وضېع کېړي. د دوی پېه  نانسبي توګه 

عقيده، هر ادبي اثر يو سند دی. د کېره کتېونکي وظيفېه داده چې  

ډول وڅېړي او   ېل  (اوبژکتيف)او ا لي کرکتر ددغه سند ماهيت 
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عندي تمايال  په ک  دا ل نه کړي. کله چ  يو ادبي اثر د بېالبېلېو 

تعبيري کره کتونکو له  وا وڅېړل شي د هغه ا لي څېره په روښانه 

 توګه ليدل کېږي.

متني کره کتنه لوستونکی د متن له رموزو او معناګانو او قرينو سېره 

يوه اثر د  حت او سقم په باره ک  ژوره څېړنه کوي. د  اشنا کوي او د

متني کره کتن  هدف دادی چ  د مختلفو نسخو له مخ  د يوه اثېر 

 ا لي متن احيا کړي. 

د متني کره کتن  په بر ه ک  چ  تاريخي سابقه هم ولري او يېا پېه 

ا طالح د تاريخي متنونو، هغه څه نظم وي که نثر، کېره کتنېه ډېېر 

، ددې ډول کره کتن  او دا چ  له کومو معيېارونو څخېه دقت غواړي

بايد په ک  کار وا يستل شي، ښه به وي چ  د هېواد د يېو پيېاوړي 

ليکوال کانديد اکاډميسين پوهاند محمدرحيم الهام يوه داس  ليکنه 

چ  يېو تېاريخي مېتن يې  د متن ېوهن  او سېبک وهن   ،را وا لو

 :  عملي کره کتنه هم کېړې دهميتودونو له مخ  ارزولی او پر هغه ي

 محمد هوتک او محمد يو شاعر دی که بېل  کسان ديه]

سرمحق  زلمی هېوادمل د ليننګراد د  تيځ وهن  د انستيتيو  په 

د يوې  طي نسخ  په پای ک  د  (فوايدا شريعت) طي کتابونو ک  د 

))محمد(( په نامه د يوه شاعر يوه غزله مونېدل  ده. ده دا غزلېه ))د 

پښتو ادبي تاريخ  طي منابع(( په رساله ک  رانقل کړې او ويل  يې  

دي، چ  ښايي دغه ))محمېد(( د ))پهې   زانې (( مولېف ))محمېد 

ونېدي هوتک(( وي چ  دغه يوه غزله ي  په دې نسخه ک  نقل او  

شوې ده. هېواد مل دغه غزله له هغ  غزل  سره پرتله کړې ده، چې  
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محمد هوتک د په   زان  په پای ک  د   ل شعر د نمون  په توګېه 

راوړې ده او دې نتيج  ته رسېدلی دی، چ  د فوايدا شريعت د قلمي 

نسخ  غزله چ  دده د کتاب ))د پنځم  بر   يوولسمه نمره غزلېه 

څخه پرته د بل شاعر نه شي کېدی.((  و سره له ده، له محمد هوتک 

دې هم، ښاغلی هېوادمل چ  يېو دقيې  او ځيېرک سېرمحق  دی، 

غواړي چ  دغه مساله نوره هم وس ړله شي چ  مبادا ده پېه   ېل 

دغه قضاو  ک  اشتباه کړې وي. نو له مانه ي  هېم وغوښېتل چې  

قضېاو    له رايه په دې باب ک  څرګنده کړم، چ  که دی په   ل 

ک  تېروتلی وي   له سهوه ا الح کړي. ما د سرمحق  هېوادمېل دا 

غوښتنه ومنله او دا دی هڅه کوم چ  که وکېوالی شېم د پرتليېزې 

 سبک پوهن  د ا ولو په رڼا ک  دغه مساله وڅېړم.

  سوال:

پېه  (فوايېدا شېريعت)ايا هغه غزله چ  هېوادمل په ليننګراد ک  د 

ده  (محمد هوتک) طي نسخه ک  موندل  ده د په   زان  د مولف 

 چ  التراوسه پېژندلی شوی نه دیه (محمد)که د کوم بل 

دې سوال ته د يوتقريبي سم ځواب د موندلو ل ېاره لېومړی د هغېه 

 ميتود چوکاټونه راوړم چ  دلته ي  تطبيقول غواړم.

نهو بر و باندې پېه  د ځينو پوهانو په عقيده، د سبک وهن  ساحه پر

 دې ډول وېشله کېږي:

 سيمه ييز واحد سبک -۶

 ملي سبک      -۸
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 په يوه دوره ک  د يو ملت د سبک شريک  ځانګړتياوې -۹

 د يو دريځ، مکتب يا نهضت سبک -۱

 د يو ليکوال فردي سبک -٢

 د يو ليکوال فردي سبک د ليکوالۍ په يوه  ا ه دوره ک . -۱

 د يو اثر سبک -٢

 يو اثر د يوې بر   سبکد  -٨

د يو عرر سبک چ  پر ټولو يادشوو هنري پوړيېو بانېدې اغېېزه  -۳

 کوي.

 دوو غزلونو په بر ه ک  د دوو فرضيو د اقام  امکان شته: وددغ

 لومړۍ فرضيه:  دا دوې غزل  به د دوو تنو وي.

 دويمه فرضيه:  دا دوې غزل  به د يوه شاعر وي.

ميتود نه کار ا يستالی شېو.  ورتهره له د دواړو فرضيو د ازمويلو ل ا

ساحو کې  هغېه  (نه ګونو)زمو  لومړۍ هڅه به دا وي چ  په پاسنيو 

غزل  د قرين ، منطې  او کميېت لېه  هچوکاټ پيدا کړو، چ  دغه دو

مخ  په ک  واچوالی شو. پات  دې نه وي، چ  د يوې علمي فرضېي  

 کميت ډېر اهميت لري. dataد سموالي او نا سموالي د ثابتولو ل اره د 

وي، همغومره د څېړن  نتيجه ډاډمنه  هزيات dataيعن  هر څومره چ  

، يعنې   ېرف لېه دوو لنېډو هد هکم هډېر dataوي.  و له بده مرغه 

غزلونو څخه د سبکي عنا رو او ددغو عنا رو دجوړښېت د کليېت 

 پشانتيا او بېلوالی په يقيني توګه نه شو معلوموالی.
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 ه هڅه ونه س موو. و مو  به   ل

 رانقلوو: د محمد هوتک غزل: dataاو    له 

 سېېاقي، پاڅېېه، د سېېرو ملېېو ډک يېېو جېېام را

 سېېېتا لېېېه غمېېېه نېېېا ارامېېېه يېېېم، ارام را

 بېې  لېېه ميېېوو د سېېهار ننېېدارې څېېه کېېړمه

 پسېېېرلی سېېېو، د  وښېېېۍ ښېېېه پيغېېېام را

 دنيېېېا پاتېېېه ده، ښېېېادي مېېېو يېېېو ګېېېړۍ ده

 يېېو ګېېړۍ مېې   ېېوښ کېېه، مېېی کېېړی انعېېام را

 بېلتېېون پېېه تېېاريکو کېې  مېې  زړه شېېين سېېود 

 رڼېېېا لمېېېر د جېېېام د ميېېېوو پېېېه ظېېېالم را

 ناکېېېاميو د دنيېېېا مېېې  کېېېام راتېېېريخ کېېېا

 چېې  مېې   ېېو  کېېا کېېام، تر ېېه و مانېېا کېېام را

 نه نشا  سته، نېه مسېتي سېته، نېه رنېدي سېته

 چېې  سېېم رنېېد هغېېه اوبېېه علېېی الېېدوام را

 پېېه اوبېېو مېې  سېېوړ زړګېېی لېېږ څېېه راتېېود کېېه

 ک يېېېو هسېېې  جېېېام را.محمېېېد تېېېه د اور ډ

 

 د محمد غزل:

 نېېه کېېړې پېېه هېچېېا بانېېدې  ېېرفه هجرانېېه، تېېه

 يار دې لېه مېا بېېل کېړ مېا پېه دوه سېترګو کاتېه

 دا ترابه مېا نېه ول چې  بېه يېار لېه مېا جېدا کېا

 ځکېېه مېې  پېېه ځيېېر د يېېار و مېېخ وتېېه کاتېېه
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 مه وايه  نېدان ګېل دې بېېل کېړی لېه بوسېتانه

 والړه پېېېه ارمېېېان بلبېېېل لېېېه ګلېېېو الواتېېېه

 تېېور باڼېېه دې غشېېي نېېاوکي کېېړه مېېا پېېه وژنېې 

 ولېې   ېېرفه نېېه کېېړې، تېېر زړګېېي مېې  و اتېېه

 نجونېېه زلمېېي واړه تېېورو  ېېاورو لېېره درومېېي

 تېېېور اوبېېېل و څڼېېې  و لحېېېد تېېېه پرېواتېېېه

 والړه د ... کېېېېېېړه والړه نېېېېېېه سېېېېېېتنېږې

 يېېار يېې  ځنېې  بېېېل کېېړئ محمېېد يېې  وناتېېه

 

ازمېويالی په کومو چوکاټونو کې    dataاو ، راشئ وګورو چ    له 

 شو:

په دې چوکاټ ک  څېړل کېدی   dataسيمه ييز واحد سبک: زمو   -۶

 شي.

 ملي سبک: په دې چوکاټ ک  څېړل کېدی نه شي. -۸

په يوه دوره ک  د يو ملت د سبک شريک  رو ېيتونه: پېه دې  -۹

 چوکاټ ک  هم څېړل کېدی نه شي.

شي  د يو دريځ، مکتب، يا نهضت سبک: په دې چوکاټ ک  هم نه -۱

 څېړل کېدی.

 د يو ليکوال فردي سبک: په دې چوکاټ ک  څېړل کېدی شي. -٢

د يو ليکوال فردي سبک د ليکوالۍ په يوه  ا ه دوره ک : په دې  -۱

 چوکاټ ک  نه شي څېړل کېدی.



 نيمه پېړۍ يون/ کره کتنه

211١5 
 

د يو اثر سبک: په دې چوکاټ ک  هره غزله لېومړی جېال څېېړل  -٢

 کېدالی او بيا دواړه سره پرتله کېدی شي.

يو اثر د يوې بر   سبک: په دې چوکاټ کې  نېه شېي څېېړل د  -١

 کېدی.

د يو عرر سبک چ  پر ټولو ياد شوو هنري مرحلو بانېدې اغېېزه  -۳

 کوي. په دې چوکاټ ک  هم څېړل کېدی نه شي.

 لومړی:

 د سيمه ييز واحد سبک په چوکاټ ک .

دواړه غزل  د ژبنيز جوړښت له مخ  په لهجوي لحاظ په دې الندينيو 

 ړيو ک  تحليل او پرتله کوو:پو

 فونو لوژيک جوړښت. -۶

 لګزيک جوړښت -۸

 مورفولوژيک جوړښت -۹

 سنيتا کتيک جوړښت -۱

مو  پوهېږو، چ  د محمد هوتک لهجه د کندهار داده، چ  په   له د 

 په   زان  د نثر متن ي  ثابتوي.

 فونولوژيکه پرتله: -الف

فونتيکي ځانګړتياوې  د پښتو په ګرافيمي سيستم ک  ددې ژب  ټول 

نه شي منعکسېدی. په غزله ک  ، سره له دې هېم، د پهې   زانې  د 
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قلمي نسخ  د ليک دود له مخې  يېوازې يېوه کنېدهارۍ ځانګړنېه 

 موندالی شو:

سو، زړه شين سو، نه نشا  سته، نه مستي سته، نه رنېدی  ی))پسرل

 سته، چ  سم رند.((

ټول مشتقا  په ) ( ويېل دکندهار په لهجه ک  د ))سول(( د مادي 

کېږي او دغه فونيم په همدې کلمه ک  د نورو لهجېو لېه )ش( سېره 

 تقابل لري:

 نورې لهج   کندهار

 شوم   سوم

 شوو   سوو

 شوی   سوی

 شوئ  سواست

 شو   سو

 شول   سول

 

 و د محمد په غزله ک  د کنېدهار د لهجې  د فونيميېک جوړښېت 

 بېلګ  نه شته.
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 لګزيکه پرتله: -ب

محمد هوتک په غزله ک  د کندهار د لهج   اص لګزيکي عنا ېر د 

نه ليدل کېږي.  و د محمد د غزل  د دويم بيت په لومړۍ مررع ک  

د ))ترا(( کلمه او د ))مانه ول(( جمله چ  د نورو لهجېو لېه ))مېا نېه 

ويل(( سره تقابل لري، د کندهار د لهج  څرګندې لګزيکې  بېلګې  

 په مقطع ک  چ  وايي: دي. همدغس  د محمد دغزل 

 يار ي  ځن  بېل کړئ محمد ي  وناته

 نورې بېلګ  شته دي: ))کړئ(( او ))ناته((. هد کندهار د لهج  دو

کی(( شکل ) چ  مورفولوژيک  رلت هېم  -په کندهار ک  د ))کړئ

کېه(( سېره  -دی( د واحد غايب د  يغ  ل اره د نورو لهجو له ))کېړ

ل(( له مادې څڅه ما په   لېه پېه نېورو تقابل لري او ))ناته(( د ))نت

لهجو ک  نه دی اورېدلی او زما له پوه  سره سم دغه شېکل هېم د 

 کندهار د لهج  مميزه ګڼل کېدی شي.

 مورفولوژيکه پرتله: -ج

د محمد هوتک په غزله ک  د ))کېا(( او ))را(( شېکلونه د ))کېړ(( او 

((؛ ))دبېلتېون پېه ځای؛ ))پاته ده(( د ))پېات  ده رراکه(( پ –))راکړه 

ځېای ))کاتېه، الواتېه،  رتاريکو ک (( د ))بېلتانه په تاريکيو ک (( پې

و اته، پرېواته، وناته(( د ))کو ، الو ، و و ، پرېوو ، وکو  ) چ  

 رځای او ))وما ناکام را(( د ))ما ناکام ته راکه(( پ رمانه دی اورېدلی( پ

ځای ټول د کندهار د لهج  مورفولوژيک مميزا  څرګندوي. پېه دې 
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غزله ک  ))کا(( او ))کړ(( دواړه راغل  دي. په همدې توګېه ))نجونېه 

 زلمي واړه(( بايد د نورو لهجو په شان ))نجون  زلمي واړه(( وي.

نو د مورفولوژيک جوړښت له مخ  د محمد شعر د کندهار د لهجې  

 . ورا زيا  مميزا  لري

 سنتاکتيکه پرتله: -د

 رد محمد هوتک په غزله ک  ))يو ګړۍ دی(( د ))يېوه ګېړۍ ده(( پې

ځای؛ ))رڼا لمېر(( د روڼ  رځای؛ او بله پال ))يوګړۍ(( د ))يوه ګړۍ(( پ

ځای ) چ  په  رځای، )) ناکاميو ددنيا(( د ))دنيا دناکاميو(( پ رلمر(( پ

دهار د لهجې  او د پهه  زانه ک  ډېر زيا  راغلی دی( کارون  د کنې

 محمد هوتک د سبک له مميزاتو څخه دي.

ځای؛  رد محمد په غزله ک  )) په دوه سترګو(( د )) په دوو سترګو(( پ

ځای ))يار له مېا جېدا کېا(( د  ر)) د يار ومخ وته(( د )) د يار مخ ته( پ

 رځای او ))ولحد ته(( د ))لحد ته(( پې ر))يار له مانه )څخه شکه( (( پ

 ن  د کندهار د لهج  د عباراتو د جوړون  مميزې دي.ځای کارو

له دې پرتل  څخه دا نتيجه ال  ته راځي چ : د محمد په غزله ک  د 

کنېېدهار د لهجېې  فونولوژيېېک عنرېېر نېېه شېېته، مګېېر د لګزيېېک، 

مورفولوژيک او سنتاکتيک جوړښتونو او عنا رو له مخې  د سېيمه 

پېوره يقېين سېره  ييز واحد سبک دومره کافي ځانګړن  لري چ  په

په شان کندهارۍ لهجه لرلېه او نېو  (محمد هوتک)د  (محمد)ووايو: 

 ځکه کندهاری دی.
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 دويم: د فردي سبک په چوکاټ ک 

نا دواړه ټېوټ  غزلې  دي. د اپه متعارفه م شکلي جوړښت: -الف

(( بيته لري او د وزن ۱(( بيته او د محمد دا ))٢محمد هوتک غزله ))

مومند د هغ  غزل  غبرګون دی چې  داسې  له مخ  د عبدالحميد 

 شروع کېږي:

ز لرر يزمزوررحبازتررررررو ېزګررررررررذ  ز  

زو زموز ې ز ازمزت يزتمن  زتر ز  

چ  د فاعالتن فاعالتن فاعالتن عروضي وزن لري.  و د محمد غزلېه 

بېل وزن او بېله قافيه لري او د مفتعن مفتعن مفتعن فع په عروضېي 

 وزن که ده.

مد هوتک د غزل  د مطلع لومړۍ مررع او د مقطېع وروسېتۍ د مح

مررع د ))جام(( شايګانه قافيه او د محمد د غزل   مطلېع او دويېم 

بيت د ))کاته(( شايګانه قافيه لري. د محمد هوتک د غزلې  د دويېم 

ن  ))پسرلی سو د  وښۍ ښه پيغېام را(( د وزن ابيت دويمه مررع، ي

پسرلی سېو د  وښېيه ))وستله شي: سکته ګي لري او بايد داس  ول

 ن :اښه پيغام را((. د محمد د غزل  د پنځم بيت دويمه مررع، ي

))تور اوربل و څڼ  و لحد ته پرېواتېه(( ګرامېري نيمګړتيېاوې لېري: 

لومړی دا چ  ))تور اوربېل و څڼې (( بايېد ))تېور اوربېل او څڼې (( 

ور اوربېل او ولوستل شي او دويم دا ))پرېواته(( فعل دوه فاعلېه: ))تې

څڼ (( لري،  و فعل مفرد دی او د عدد له نظېره د جملې  ددې دوو 
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توکونو ترمنځ مطابقت نه شته. د ګرامري جوړښت په لحاظ بايد دغه 

 مررع په دې ډول وي: ))تور اوربل او څڼ  و لحد ته پرېوتل((.

نو دشکلي جوړښت په لحاظ دواړه شعرونه نيمګړتياوې لري، په تېره 

شايګانه څخه د ځان ژغورلو پروا نه ده ساتل  لهاړو غزلو ک  بيا په دو

 شوې. 

دواړه غزل  لريک  رېلت لېري؛  ېو د  محتوايي جوړښت: -ب

دواړو ا لي تيمونه سره توپير لري. د محمد هوتک په شعر ک ، شاعر 

ساقي ته  طاب کوي او شراب ترې غواړي او ډېېر شېراب غېواړي او 

اړي چ  شاعر د سېاقي لېه غمېه مدام ي  غواړي او شراب ځکه غو

غمجن دی، نو په پسرلي ک  هم له ښادۍ نه بر ه نه لري. د بېلتانېه 

په تاريکو ک  ي  زړه شين دی. په دنيا ک  ناکامه دی، نشا ، مسېتي 

او رندي نه لري او دنيا هم ب  بقا ده. په شعر ک  د عرفېاني روحيې  

د موضوع د سوز او  ميميت منعکس شوی دی. د غم او ښادۍ د تضا

شعر محتوا ته فلسفي رنګ او د دنيا ب  بقاتوب ورته ديني، عرفېاني 

پرداز ورکوي، دغه ټوټه که څه هم غزله ده او په غزلېو کې  عرفېاً د 

موضوع وحد ، چ  شراب غوښتل او ددغ  غوښتن  داليل دي، په 

عېاطفي قېو   -ډېره ښه وجه ساتل شوي دي او شعر ته ي  منطقي

 ورکړی دی.

د په   ل شعر ک  ))هجران(( ته  طاب کوي او سېر ترپايېه  و محم

دغ  موضوع ته انکشاف ورکوي. دغه ټوټه په حقيقت ک  ))مرثيېه(( 

ده، ځکه د شاعر محبوبا داس  تلل  ده، چ  بيا نه راسېتنېږي: تېور 

اوربل او څڼ  ي  په لحد ک  پرېوت  دي. په دغه شعر ک  ))هجران(( 
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م  د   ل  محبوب  پېه مېرګ کې  د ))مرګ(( سمبول دی. شاعر ه

غمجن دی او هم په   له   ل ځان ته تسل ورکوي. په دې شعر ک  

هم عرفاني روحيه منعکسه ده او دا چ  وايي نجېون  او زلمېي واړه 

تورو  اورو لره درومي د   ل ځان د تسل ل ېاره منطقېي اسېتدالل 

عېاطفي قېو   -کوي او د محمد هوتک په شان   ل شعر ته منطقي

کوي. په دې شعر ک  هم د موضوع وحد  او تماميت ساتل شېوی ور

دی. نو دواړه شعرونه په سبکي لحاظ عمومي پشېانتياوې لېري او دا 

 فرضيه قوي کوي، چ  دواړه شعرونه به د يوه سړي وي.

 درېيم هنري جوړښت:

ن  اپه دې بر ه ک  بايېد ددغېو دواړو غزلېو د  يېال  ېورتونو )يې

استعاراتو، کناياتو، اسېاطيرو، سېمبولونو او  ايماژونو( چ  تشبيهاتو،

تشخيراتو )يعن  د بېځايه شيانو ذيروح انګېارلو( شېرحه او پرتلېه 

 وشي.

د محمد هوتک په شعر ک  طباق، تجنيس او استعارې، مګر ډېېر لېږ 

ن  ايماژونه په ک  کم دي،  و د شعر ژبه، وزن، د الفاظو اراغلي دي، ي

دي، چ  دغه ټوټه ماته سهل محتنع انتخاب او رواني په دې حد ک  

 غوندې برېښي او په نسبي  ور  يو ښه مکمل شعر دی.

 و د محمد غزل ايماژونه ډېر لري. سمبول لېري، تشېخيص لېري، د 

اشعا   فت په ک  شته او په عمومي توګه د محمد هوتک تر شېعر 

هنري بډايتوب لري، مګر د محمد هوتک د شعر په شېان روانېي نېه 

 ا ترار د رعايت په  اطر له تفريل نه تېرېږم.لري. زه د 



                      کره کتنه /نيمه پېړۍ يون

21121 
 

 نتيجه:

ن  دواړه د امحمد هوتک او محمد د يوه سيمه ييز سبک پيروان، ي -۶

کتيېک او لګزيېک    لو شعرونو د فونولوژيک، مورفولوژيک، سنيتا

ن  اجوړښتونو په لحاظ بېخي مشارکت لري. نو دواړه د يوې سمي ، ي

 د کندهار دي.

په ويلو ک  پوره مهار  لري او دواړو د شعر پېه دې  دواړه د غزلو -۸

 ډول ک  د موضوع تماميت او کليت سالتی دی.

ن  په ادواړه په   لو شعرونو ک  په قافيو ک  ))شايګان(( لري، ي -۹

 دې بر ه ک  ب  پروا دي.

د دواړو د غزلو په محتوا ک  په فکري، عاطفي لحاظ يو ډول طرز  -۱

 ليدل کېږي.

وجوها  دې فرضي  ته قو  ورکوي، چ  ګوندې دغه دغه مشترک 

ن  دواړه د محمېد هوتېک د قريحې  ادواړه غزل  د يوه شاعر وي. ي

 محروال  دي.

ددې فرضي  قو  عجالتاً په سلو ک  اتياو ته رسېږي، شل پېه سېلو 

ک  نور هغه و ت اثباتېدی يا زمو  دغه فرضيه بالکېل نفې  کېېدی 

نور منظوم يا منثور اثار هم پيدا  شي، چ  د محمد هوتک او د محمد 

شي او زمو  د کميت د څېړن  ل اره دومره کافي شېي، چې  د غېوڅ 

 (.21-51: ۸قضاو  علمي امکان ميسر شي.[)
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دا وه د سبک وهن  او متن وهن  د ا ولو لېه مخې  د يېوه تېاريخي 

منظوم متن ارزونه. غواړو او  د کره کتن  په باب   ېل بحېس نېور 

دا څرګندوو چ  د کره کتن  بېالبېل ډولونه د کومېو پس  وغځوو او 

بېالبېلو معيارونو له مخ  يو اثر ارزوي يان  دا چ  د کره کتنې  هېر 

 ډول د يو اثر د ارزون  ل اره   ل   ل معيارونه لري.

انطباعي )ام ريسيونيستي( کره کتنه پر دې ا ل والړه ده، چې  يېو 

کتونکی  غېزه کوي. دلته کرهادبي اثر پر کره کتونکي باندې څه ډول ا

 د يوه اثر تر لوستلو وروسته   ل احسا  او   له انطباع څرګندوي.

د )اناتول فرانس( په عقيده، انطبېاعي کېره کتنېه: )) د شېاهکارونو 

ترمنځ د يوه حسا  روح مېاجراجويي ده((. ام ريسيونيسېتي کېره 

ن پېامۍ کتنه، د ځينو په عقيده، درومانتيک انفراديت او معا رې ځا

زېږنده ده. انطباعي کره کتونکی په دې پس  ډېېر نېه ګرځېي چې  

واقعيت څه شی دی، بلک  دی تاثرا  او برداشېتونه انځېوروي او د 

هغو له مخ  پر يوه ادبي اثر باندې قضاو  کوي او داس  ښکاري، لکه 

 يو څوک چ  پر  لکو باندې د هغو د څېرو له مخ  قضاو  کوي.

انديويېدو )کره کتنه د افراطېي ذهنيګېرۍ او پر دې اسا  انطباعي 

که د چا له قياف  ، لکه پورته چ  يادونه وشوه، کوي استازيتوباليزم 

څخه ي  ښه راغلل نو هغه سړی ښه دی او کېه بېالعکس د شېخص 

څېېېره يېې  پېېه لېېومړي نظېېر  وښېېه نېېه شېېوه نېېو دا د ليېېدونکي 

ړتيا )ام ريسيونيست( تقرير نه دی، بلک  د ليدل شوي شخص نيمګ

ده چ  ول  ي  د ليدونکي په ذهن ک  په زړه پورې انطباع نه ده پرې 

 ايښ .
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د ژبنۍ کره کتن  له نظره، ادب يو داس  هنر دی چ  د ژب  لېه الرې 

تحق  مومي. له دې امله په هر ادبي اثر ک  ژبه څرګند او عمده نق  

لري او حتی ويالی شو چ  د ادبي اثر تحليل په واقعيت ک  يېو ډول 

ژبنی تحليل دی. د ژبنۍ کره کتن  پلويان له يوې  وا د يوه ادبي اثر 

مخه  ناسم پوهاویناګان  روښانوي او په دې وسيله د امفهومونه او م

نيسي. له بل   وا، دوی لوستونکي د الفاظو او عباراتو لېه ښېکال او 

اغېزې څخه  بروي. په ژبنۍ کره کتنه ک  ژبه فقط د ژب  په حيس نه 

کېږي، بلک  دلته ژبه په   له د يوه  نعت او هنر بڼېه غېوره ازمايل 

 کوي.

اکثر ادبي اثار ساده او بېطرفه الفاظ په داس  قرينه ک  اسېتعمالوي 

چ  هلته يو ارزښت پيداکوي. يو معنوي پس منظر زېږوي، څو ډولېه 

سيوری پيداکوي او کله کله   له کلمه له منځه ځي  و سيوری يې  

ژبه له علمي ژب  سره توپير لري ځکه چ  ادبي ژبه پات  کېږي. ادبي 

غالباً رمزي او سمبوليکه وي او کېدی شي چ  په يوه و ت کې  تېر 

ناوې پيدا کړي. د )ليوي يڅر( اتريشي ژب وه او مورخ پېه ايوې زيات  م

 نظر بايد ژب وهنه او ادبي کره کتنه سره يوه شي.

ص مقېام او شېهر  د کره کتن  په ډولونو ک  تاريخي کره کتنه  ېا

لري. که څه هم کره کتنه په لرغونو و تونو ک  موجېوده وه،  ېو د 

اکثرو ادبي مور انو په عقيده، تاريخي کېره کتنېه لېه اوه لسېم  او 

چې  غېوره  ،اتلسم  پېړيو څخه د هغ  په ا لي مفهوم پيل کېېږي

ي  )درايدن( او )جانسن( دي. )درايدن( عقيده درلوده چې   استازي

تر يوې اندازې په ))يوه عرر( پورې اړه لري. د )جانسن( پېه هر شاعر 



 نيمه پېړۍ يون/ کره کتنه

21125 
 

نظر: )) د دې ل اره چ  پر اوسني و ت باندې قضاو  وکړو هغه بايد 

 له تېرې زمان  سره پرتله کړو.((

سره له دې، تاريخي کره کتنه په نولسمه پېړۍ ک  دوو تنو فرانسوي 

تين( په ليکنو ليکوالو )شارل اکوبستين سن بوو( او )هي ولت ادولف 

ک  تبارز او عموميت پيدا کوي. )سن بوو( ويېل چې  دی غېواړي د 

ادبياتو طبيعي تاريخ وليکي. ده پر بيو ګرافي باندې زور واچېاوه او د 

يوه ادبي اثر ))شخريت(( ي  د ليکوال له شخريت سره تاړه. دده په 

 نظر مو  تر هغه پورې چ  ليکوال په سمه توګه ونه پېژنېو دده ادبېي

: )) لکېه څنګېه چې  ونېه والیتخلي  هم په سمه توګه نه شو ارزياب

 هماغس  ي  مېوه.((

ده يو ګام مخک  والړ او د طبيعي پوهنو  تر د )سن بوو( شاګرد )تين(

له مېتود څخه د پيروي په اثر ي  د علت مقول  ته پاملرنېه وکېړه او 

انکشېاف   ل ادبي تحليل ته ي  د علت او معلول د بيانولو له الرې 

ورکړ. دده په پوهه د ادبي کره کتن  معيارونه: ملي کرکتېر، تېاريخي 

دوره او ټولنيز چاپېريال وو. ويل کېږي چ  په راوروسته ک  )ټېولنيز 

کلتوري ميتود( هم د )تين( له نظري  څخېه الهېام ا يسېتی دی. د 

ک  ډېر زيا  نفوذ وکېړ  لويه وچه)سن بوو( او )تين( نظريو د اروپا په 

حتی په هماغه پېړۍ ک  ي  امريک  ته هم الره پيدا کړه. اروپېايي  او

 ونې کره کتونکو د )سن بوو( او )تين( په پيروۍ د ادبېي اثېارو د ارز

کوښښ کاوه چ  د ليکوال د تفکر څرنګوالی، دده بيوګرافي،  پرمهال

دده تاريخي او ټولنيز چاپېريال او د هغېه ادبېي منبېع وڅېېړي. پېه 

کال پورې همدغه تاريخي کره کتنه مروجه وه،  (م۶۳۸۱)امريکا ک  تر 
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 و تر دغ  نېه  وروسته د فورماليزم له مقاومت سره مخامخ شوه او 

 کال ي  دفاعي حالت غوره کړ. (م۶۳۸۱)پر 

کال د کتېرې  (م۶۳۹۱)د نوبل د جايزې وړونکی )سن کلو ليويس( پر 

په ډول تاريخي کره کتن  ته د اشارې پېه تېرڅ کې  وويېل: ))زمېو  

امريکايي پروفيسوران داس  ادبيا   وښوي چې  څرګنېد، سېاړه 

او بالکل ب  روحه وي. که په لنډ ډول ووايو تاريخي کره کتنه  تخلي 

ک  د متن ا الت، ژبني  رو ېيا ،  رمهالپون  د يو ادبي اثر د ارز

تونه، ادبي عنعن ، د ليکوال د ژوند جزييېا ، د مېادي کلتوري ارزښ

 کلتور اغېزې او د هماغه اثر ټول منابع په نظر ک  نيسي.((

ځکه  ،د ا القي، مقايسوي او قضايي کره کتنو له تفريل څخه تېرېږو

په اسانۍ سره پوهېدی شو چ  په ا القي کره کتنېه کې  يېو اثېر د 

. مقايسوي کره کتنه هم ادبېي ا القي ارزښتونو په تله ک  تلل کېږي

اثار سره پرتله کوي او زيار باسي چ  په دې وسيله د ))عرېر روح(( 

کشف کړي او قضايي کره کتنه هم د يو لړ منېل شېوو معيېارونو پېر 

اسا  د يوه اثر ښېګڼه او بدګڼه بيانوي او زياتره ا القي بڼېه غېوره 

 کوي.

پېه انګلسېتان او د  (Formalist criticism وري يا شکلي کره کتنه )

امريک  په متحده اياالتو ک  ډېر زيېا  عموميېت لېري او پېه دواړو 

هېوادونو ک  په وروستيو څو لسيزو ک  يو مسلط مېتود ګڼل کېږي. 

فورماليزم په ادبياتو ک  يو ريالستي ضد تمايل دی، چ  پر هغېه يېو 

زيا  شمېر ادبي مکتبونه، لکه کيوبيزم، نېږه هنېر، سېور ريېاليزم، 

 دادايزم، پيوريزم، فاويزم، ټاچيزم او پريمهيويزم ګډ شوي دي.
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ددې ادبي مکتب مشترک  رو يا  دادي چ  هنېر لېه واقعيېت 

څخه لرې کوي، شکل ته د مضمون په نسېبت تېرجيح ورکېوي او د 

شکل   لواکي او لومړيتوب ته قايل دي. ددې مکتب تيوريکي ا ېل 

سره اړه لري او بايېد لېه  دادی چ  ګويا هنر يوازې له  وند او ښکال

ټولنيزو مفکورو او د  لکو له حياتي اړتياوو څخه لرې وسېاتل شېي. 

فورماليستي کره کتنه کله کله د )ارستويي کره کره کتن ( پېه نامېه 

هم يادېږي او ددې علت دادی چ  د )ارستو( په نظر يو ثابت، اليزاله 

 و متغيره ده.او ايډيال شی دی، په داس  حال ک  چ  ماده نيمګړې ا

)ارستو( په ادبياتو ک  پر شکل او جوړښت باندې تکيه کېوي او هېر 

څومره چ  به يوه ادبي اثر ک  شکل کمال او بش ړتيا ته نږدې وي، په 

هماغه تناسب ي  بديعي او هنري ارزښت زياتېږي. ماده په هغه و ت 

ک  کمال ته رسېږي چ  له ايډيال سره عياره شي. په دې وروسېتيو 

چې  مېاده پېه  ،ونو ک  ځين  بورژوا فزيک پوهان هم ادعا کويو ت

  ل نهايي تحليل او تجزيه ک  پر شکل منتهېي کېېږي او شېکل د 

جهان د پيدايښت مبدا ده. دغه فلسفه له علمي فلسېف  سېره پېه 

متضاد قطب ک  واقع شوې ده او کوم علمي ارزښت نه لري. جهان له 

لص شېکل وجېود درلېودالی اشکالو څخه نه دی جوړ شوی او نه  ا

 شي.

او  به راشو د فورماليستي کره کتن  عمده  رو ياتو ته. تر ټولېو 

دمخه بايد ووايو چ  فورماليستي کره کتنېه د تېاريخي کېره کتنې  

عکس العمل دی. فورماليست کره کتونکی وايي چ  د يوه ادبي اثر د 

په اثېر کې  ل اره د ليکوال څېړنه په کار ده. په   له ليکوال  ون ارز
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مدغم شوی دی او د   ل تفکر څرنګوالی ي  په   ل اثر ک  ښوولی 

دی. په دې ترتيب، فورماليست نقاد د هغو عواملوله تحليل څخه ډډه 

کوي چ  ليکوال ي  د ټاکلي اثر تخلي  ته مجبور کړی يا هڅولی دی. 

فورماليست کره کتونکی د اوضاعو او د چاپېريال لېه تحليېل څخېه 

ه چ  پېه دې  ېور  کې  د بورژواټېولن   رو ېيا  وېرېږي ځک

ا ېلي ماهيېت  (انډيويېډواليزم)رابرسېره کېږي او د فردي ازادۍ او 

افشا کېږي. فورماليست هڅه کوي پر ادبي اثر باندې فشار واچوي او 

هغه د ليکوال له شخريته بېل کړي او له ماضي څخه ي  جال کېړي. 

اثر ايجاد کړی وي. نو بايد داس  ښکاري، لکه چ  ليکوال په  ال ک  

د هغه جوړښت او شکل مطالعه شي. مثالً بايېد وکتېل شېي چې  د 

ليکوال په ليکنه ک  تضاد شته که نهه د تکرار او نوښېت بر ېه يې  

څومره ده او داس  نور. د )شيکاګو( مکتب چ  د فورماليسېتي کېره 

کتن  يو ډول دی پر هر ادبېي اثېر بانېدې د  ونېد او لېذ  معيېار 

يقوي. يو شمېر نور کره کتونکي پېر ادبيېاتو بانېدې احرېاييوي تطب

قامو  تطبيقوي. ځين  نور، لکه انالوجستان د شېعر د جوړښېت د 

او اجېزا يې  مطالعېه کېوي. د  کېويڅېړن  ل اره هغه ټېوټ  ټېوټ  

فورماليستي نقد په باره ک  ويل شوي چ  هغه د ښکال پېژندن  لېه 

تمايالتو له پلوه ارستو کراتيک او  نظره کالسيک، د ټولنيزو او سياسي

 د مذهبي عقايدو له اړ ه محافظه کار دی.

د کره کتن  له ډولونو څخه يېوه هېم ټېولنيزه کلتېوري کېره کتنېه 

(Socio-cultural cri ticism  ده. دا کره کتنه په   لو معيېارونو کې )

تاريخي کره کتن  ته ډېره ورته ده  و له هغ  څخه يو څه توپير هېم 
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. )اډميونډويلسن( په   له مشېهوره مقالېه )د ادبيېاتو تېاريخي لري

تفسير( ک  ټولنيزه کلتوري کره کتنه داس  تعريفوي: )) د اجتماعي، 

اقترادي او سياسي اړ ونو له پلوه د ادبياتو تعبير او تفسير(( ټولنيزه 

کره کتنه، د تاريخي کره کتن  پر  الف، د ليکوال تاريخي پس منظر 

بي اثر منابعو، متن، ژبنيو کيفيتونو، ژانر او عنعناتو ته فقېط او د يو اد

يوه عبوري کتنه کوي او پر همدې موضوعاتو باندې زيا  توقېف نېه 

 کوي.

دلته کره کتونکی د يوه ادبي اثر اړيکي له ژوند سره ) په تېره بيا لېه 

سياسي، ا القي او کلتوري  واوو سره( مطالعېه کېوي. د ټېولنيزې 

کتن  په منځته راتګ ک  د )اپالتون(، )هيګل(، )تېين(، کلتوري کره 

ارنولډ( اغېزه ليدل کېږي، ځکه چ  )اپالتون( پېه  )مارکس( او )مهيو

شعر ک  د التزام پلوی دی او شعر ته د ا القي او سياسي هدفونو له 

( ۶٨۸۸ -۸۹مخ  ارزښت ورکوي او يا ي  نف  کوي. )هيګل( هېم د )

چ  ادب د ټېولنيز ژونېد  ،ينګار کړی وپه لکچرونو ک  پر دې ټکي ټ

مظهر او د ټولن  د مسلطو افکارو انعکا  دی. )تين( تو ېيه کېوي 

چ  ادبي کره کتنه بايد ملي کرکتر، تاريخي دوره او ټولنيز چاپېريال 

بنسټ ايښودونکو دا ثابته کېړه  نړۍ ليدپه نظر ک  ونيسي. د علمي 

لسېفي او هنېري چ  توليدي اړيکي د هر ډول سياسي، حقېوقي، ف

مفکورو او موسساتو بنسټ )زيربنا( ګڼل کېږي او په دې ترتيب مېو  

نه شو کوالی ادبيا  د توليد طرز له چوکاټ څخېه دبانېدې مطالعېه 

کتنه کې  پېر ا القېي، فکېري او  ( هم په ادبي کرهډارنول کړو. )مهيو

وي او فورماليستي کره کتنېه ردوي. ځينې  لګ ډډهټولنيزو معيارونو 
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بورژوا مفکرين په ساده ګۍ سره ټولنيزه کلتوري کره کتنه )اپالتوني( 

بولي او ځين  نور هغه )چ  ال ( ته منسوبوي او پلويان ي  په تېور 

لست ک  نيسي. مګر حقيقت دادی چې  د ټېولنيزې کلتېوري کېره 

کتن  پلويان مختلف  درج  لري او ټول يو ډول سياسي تمايېل نېه 

ا القي او کلتوري بر و -  نور ي  ټولنيزولري. ځين  سياسي او ځين

ته زياته پاملرنه کوي،  و په عمېومي ډول درې واړه لېه نېږه هنېر او 

فورماليزم سره مخالف دي. د )ګريبشېتاين( پېه عقيېده د ټېولنيزې 

 کلتوري کره کتن  عمده  رو يا  دادي: 

کېدالی شي چ  د  ولادبي اثر په هغه  ور  ک  په سمه توګه ارز -۶

ېريال او کلتور په غېږ ک  دننه مطالعه شي او د يوې ځېانګړې او چاپ

مجردې پديدې په نظر ورته ونه کتل شېي. هېر ادبېي اثېر د پېچلېو 

 ټولنيزو او کلتوري عواملو محرول دی.

د يوه ادبي اثر مفکورې د هغه د شکل او تخنيک په اندازه اهميت  -۸

مون او مفکورو په نيک په   له تر يوې اندازې د مضخلري. شکل او ت

واسطه ټاکل کېږي او له هغه څخه الهام، ا لي هېڅ عمده اثر تر هغ  

پورې د ادبياتو قلمرو ته الره نه شي پيداکوالی تر څو پورې چې  پېر 

. سطحي، مبتېذل  لګويونه  ډډهژورو، مهمو او ګهورو مفکورو باندې 

 ی.او له شرار  نه ډک  مفکورې يو اثر ته مقبوليت نه شي ورکوال

هر ادبي اثر بايد د کلتور ا القي او منل شوي ارزښتونه مېنعکس  -۹

 کړي او له ژوند سره نه بېلېدونک  اړيکي ولري.

 په ادبي اثر ک  بايد التزام او مسووليت نغښتل شوي وي. -۱
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ادبي اثار طبقاتي ماهيت لري او له ټېولنيزو غوښېتنو او اړتيېاوو  -٢

 څخه ځان نه شي جال کوالی.

ه کتونکی د تېرو زمانو او اوسنيو ادبيېاتو پېه مقابېل کې  لېه کر -۱

کوي او د هر نسل اړتياوې د   ېل و ېت د  چلندمسووليت نه ډک 

 معيارونو پر اسا  په نظر ک  نيسي.

ي  يو  هپه همدې ترتيب، د کره کتن  ځين  نور ډولونه شته چ  اکثر

ه عمېومي له بله جزيي توپيرونه لري او يو په بل ک  متدا ل دي. پې

ډول، د بورژوا ټولن  کره کتنه د لېوړو او منځنيېو طبقېو عاليې  او 

ذهنيتونه منعکسوي. البته په دغه ټولنه ک  ځين  کره کتن    ېل 

معيارونه له انتقادي رياليزم څخه را ا لي او د ک يتاليسېتي ټېولن  

مزمن  ناروغتياوې، استثمار او اقترادي بحرانونه، مليتاريزم، هې ېي 

 کانګېستريزم او د ډول ډول جنايتونو شبک  افشا کوي.ګري، 

د نولسم  پېړۍ له نيمايي نه راپدېخوا يو شېمېر مترقېي ليکوالېو او 

لېه  پانګوالۍهنرمندانو د ټولنيزو، دموکراتيکو ايډيالونو د تحق  او د 

جغ څخه د  لکو د پرګنو د  ال ون ل اره پرا   مبارزې پيل کېړې 

سېتروليکوالو، لکېه: )سېتاندال(، )بېالزاک(، دي. د انتقادي رياليزم 

)ډيکنز(، )ګوګول(، )تورګنيف(، )ګنچاروف(، )شيدرين(، )نيکراسوف 

، د مالکانو پلوۍليف تولستوی(، )دپين( او نورو د انتقادي رياليزم په 

ا ولو پر ضد ب  امانه قلمي مبارزه کېړې ده  وبورژوازي او بيروکراتيک

ستونکو او انقالبېي روشېنفکرانو څخېه او   ل قهرمان ي  له زيار اي

و تونېو کې  )چېارلي چېاپلين(،  راوروسېتهانتخاب کړی دی. پېه 

)همينګوی(، )ګرين( او نورو د  لکېو د ازادۍ، سېول  او نېکمرغېۍ 



                      کره کتنه /نيمه پېړۍ يون

21111 
 

ل اره   ل غږونه پورته کړي دي. يو شمېر کېره کتېونکي د انتقېادي 

ي  د اثارو د رياليزم په پله روان شوي دي، د هغو هدفونه او معيارونه 

په بر ه ک  تطبي  کړي دي. د ټولنيزې کره کتن  ډېره لېوړه  ونهارز

مرحله د سوسيالستي رياليزم پر معيارونو باندې والړه ده چ  عمېده 

پرنسي ونه ي  پرولتاري ليکوالو او شاعرانو، لکه: )ماکسيم ګورکي( او 

)د بيان بيدني( له  وا وضع شوي دي. ددې مکتب عمېده ا ېول د 

د ژونېد د واقعيتونېو روښېانول، مترقېي  ليدلوريله  نړۍ ليدلمي ع

کارګري ايډيالوژي ته ځان وقفول، د  لکو  ېدمت، سوسياليسېتي 

هيومېېانيزم، انهرنيشېېنليزم تېېاريخي اي هيميېېزم، د ذهنيګېېرۍ او 

فورماليزم ردول، د سول ، ازادۍ، برابرۍ او نېکمرغۍ ل اره کار کېول 

 (.٢٢-۱۱: ۶٢دي.[)

چ  د کره کتنې   ،  پورتنيو ډولونو ته په کتن  ويالی شود کره کتن

هر ښوونځی او هر ډول د يوه اثر د ارزون  ل اره   ل   ل معيارونېه 

هر  بيا  لري، نسبي او مطل  معيارونه دواړه موجود دي او ددې ترمنځ

 .لري يا هر ډول   ل   ل معيارونه یښوونځ

  



 نيمه پېړۍ يون/ کره کتنه

21111 
 

 

 د اووم څپرکي لنډيز

 

دی، هر علم   ل ځانګړي ا ول او معيارونه لېري. کره کتنه يو علم 

 ادب وهانو يو و ت د  کره کتن  دوه ډوله معيارونه په ګوته کړي وو.

دا چې  وايه (. معيار يوه ته ي  )نسبي معيار( ويل او بل ته ي  )مطل 

دا دواړه معيارونه پر يوه اثر د تطبيې  وړ دي، پېه دې بر ېه کې  د 

الف و او ال هم شېته. د شېکل او محتېوا ادب وهانو ترمنځ د نظر ا ت

معيارونه هم مطرح وو او دي، ځينو د يوه اثر د ارزون  ل اره شکلي او 

ځينو نورو محتوايي مهم ګڼل. د ځينو ادب وهانو پېه نظېر د ځينېو د 

ارزون  ل اره نسبي معيارونه د تطبي  وړ دي،  و ځين  پېه دې نظېر 

  معيارونه هم شته چ  د دي چ  په ادبياتو ک  يو شمېر داس  مطل

هرې ټولن  پر ادبياتو يو شان د تطبي  وړ دي. ځين  نور معيارونه هم 

مطرح دي چ  هغه هم اکثره د کره کتن  له ډولونو سرچينه ا لي، د 

چ  يوه ادبي  ،ساري په توګه انطباعي کره کتنه پر دې ا ل والړه ده

 اثر پر کره کتونکي باندې څه ډول اغېزه کړې ده.

ژبنۍ کره کتن  له نظره بيا ادب داس  يو هنر دی چې  د ژبې  لېه د 

الرې تحق  مومي، له دې امله په هر ادبي اثېر کې  ژبېه څرګنېده او 

عمده نق  لري او حتی ويالی شو چ  د ادبي اثر تحليل په واقعيېت 

ک  يو ډول ژبنی تحليل دی. تاريخي کره کتنېه بيېا   ېل ا ېول او 
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کتنه په يوه اثر ک  ا القي مسايل څېړي،  معيارونه لري، ا القي کره

 وري يا شکلي کره کتنه   ل، فورماليستي   ل او همداسې  هېر 

 و په مجموعي ډول، ب   لري، ډول کره کتنه   ل ا ول او معيارونه

طرفي، ب  تعربي، علميت او دقت د کره کتن  هغه معيارونه او ا ول 

 شي.دي چ  د کره کتن  په هر ډول ک  بايد مراعت 
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 د اووم څپرکي پوښتنې او سپارښتنې

 

 د کره کتن  نسبي ا ول او معيارونه کوم ديه-۶

 د کره کتن  مطل  ا ول کوم ديه-۸

 او نسبيت نظرياتو ک  پر کوم يوه ټينګار په کار دیه مطلقيتد -۹

 هاو معيارونه ي  څه دي متني کره کتنه کوم مسايل څېړي-۱

  و وېشل کېږيهد سبک وهن  ساحه پر کومو بر-٢

 د شکلي کره کتن  ځانګړن  کوم  ديه-۱

ايا يو ادبي اثر پر يو مهال د مطلقيت او نسبيت ا ولو په رڼېا کې  -٢

 څېړل کېدی شيه

 په کره کتنه ک  نړۍ شموله معيارونه شتهه-٨

 د ارستو او اپالتون د کره کتنيزو نظرياتو ترمنځ توپيرونه کوم ديه-۳

 کوم ليد لوري څېړيهژبنۍ کره کتنه ادب له -۶۱
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 سپارښتنې

  په دې څ رکي ک  د سبک وهن  د ا ولو له مخې  پېر که

متن شوی عملي کره کتنه تاسې  تېه د منلېو وړ وهه، نېو 

 علتونه ي  وليکئ!

  ،محرلين دې په   له  وښه د نظم او نثر يوه ټوټه وټاکي

هغه دې د کره کتن  د يو ډول ا ولو په رڼا کې  وارزوي او 

 ټولګي ک  دې   لو ټولګيوالو ته واوروي.په 
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 اتم څپرکى

 د کره کتونکي ځانګړتياوې

 

لکه څنګه چ  هر علم ځانته   ل ا ول، معيارونېه او ميتودولېوژي 

لري، کره کتنه هم د ادب وهن  د يوې ځانګړې څېانګ  او پېوه  پېه 

هم د يوه عېالم او  یتوګه ځانګړي معيارونه او ا ول لري. کره کتونک

ادب وه په توګه مشخص عام او  اص معيارونه لري. که کره کتونکی د 

ونه لري، نو هېڅو ت ، کره کتن  ل اره الزم ظرفيت، کيفيت او معيار

سالمه کره کتنه نه شي کېوالی، د ځانګړتيېاوو، وړتيېاوو او معيېار د 

 ېل نشتوالي په حالت ک  کره کتنه له   ل علمي مسيره وځي او  

پوهنيز  رو يت له السه ورکوي، لکه څنګه چ  کره کتنه علم دی، 

دغس  اجرا کوونکی يا رامنځته کوونکی ي  هم بايېد عېالم وي او د 

علم د   ل  ټاکل  بر   پر ټولو حدودو  بر او واکمن وي. ادب وهانو 

د کره کتونکي ل اره يو لړ ځانګړتياوې او ځين   اص  ېفا  ټېاکلي 

چ  دا  رو يا  ولري، کوالی شي په تېول پېوره دي. هر کتونکی 

کره کتنه وکړي؛ له تېروتنو ځان وژغوري، د ليکوال په اثر ک  سمون 

راولي، نيمګړتياوې ي  لرې او ليکوال ته د بريېاليتوب مسېير او الره 

اسانه کړي. په دې ځانګړتياوو ک  پوهه او برير ، عېدل او انرېاف، 

ټينګار، زړورتيا، د کره کتنې  د ادابېو ناپېيلتيا، ب  تعربي، پر ا ولو 
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 سره  درناوی او ځين  نورې ځانګړتياوې شامل  دي، دلته به په ترتيب

 پر دې بر و لنډ لنډ بحس وکړو:

 

 پوهه او بصريت: -2

د کره کتن  په باب دا  بره ثابته ده چ  کره کتنه علم دی، نه هنر.  

نځوونکی هنرمند. کره کتونکی په حقيقت ک  عالم دی او ليکوال يا پ

هغه چاته عالم ويل کېږي چ  د پوه  پانګه يا علمي زېرمېه ولېري. 

څوک چ  ځانته کره کتونکی وايي، د پوه  او برير  لرل ورته  ورا 

ضروري دي. کره کتونکی د همدې پوه  په برکت د يوه اثر تيېاره او 

مبهم ګوټونه روښانوي، نيمګړتياوې ي  په ګوتېه کېوي او حېل الرې 

کره کتونکی ))ه ښيي. د يوه روسي ليکوال )لوناچارسکي( په وينا ورت

د شاعر يا ليکوال استاد يا پالر دی،  و که چېرې لېه کېره کتېونکي 

 ((څخه ډېره وړه تېروتنه وشي، نو  بره سرچ ه کېږي.

نو ځکه  و پوهه او برير  يا ژورليد د کره کتونکي ل اره يو اساسېي 

پوه  په برکت د يوه اثېر د تحليېل، توکی دی. کره کتونکی د   ل  

ارزون  او شنن  ل اره معيارونه ټاکي. کله چ  پر يوه اثر باندې د هغه 

د تحليل او شنن  ل اره علمي معيارونه تطبيې  شېي، ليکېوال هېم 

ورسره تواف  کوي، په دې ډول د ټولن  پرمختګ او د يوه اثر سېمون 

 ته الره اوارېږي.

و اثر څېړنه او ارزونه په تيارو ک  د هېدف له پوه  او برير  پرته د ي

په نښه کول دي. نه يوازې مطلوب  نتيجې  تېه نېه رسېېږي، بلکې  
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کره کتونکي او هم ، معکو  جانبي عوار  هم راټوکوي. د کره کتن 

ددې عام  پروس  پر وړاندې د مخالف ټوکېدو ته هېم الره اوارېېږي. 

 واز نه لري.ب  پوه  او بريرته کره کتنه کول ا الً هېڅ ج

 

 عدل او انصاف:  -1

د ژوند په هر ډګر ک  د عدل او انراف ټينګښېت د هغې  پديېدې د 

ژوند د دوام او ثبا  سبب کېږي. که چېرې د يوې موضوع په حل ک  

له عدل او انراف څخه کار وا نه  يستل شېي، د لنېډ و ېت ل ېاره 

  مقاوم کېدی شي، هغه موضوع ثابته او يا د منلو وړ شي،  و دا ثبا

او دايمي نه دی. که د يوې ادبي پديدې په تحليل، ارزونه او شننه ک  

هم د عدل او انراف عنرر کمزوری وي، هغه تحليېل ډېېر دوام نېه 

کوي، په رد ک  ي  د شنن  زيا  احتمال راپيېداکېږي او همدارنګېه 

ټولو هغو  واوو ته چ  په يو نه يو ډول له موضوع سره لېوالتيا لري د 

وړ نه ګرځي. نو ځکه د کره کتن  ا ول کره کتونکي ته تو ېيه  منلو

کوي، چ  په   لو تحليلونو، ارزونو او وروستۍ نتيجه کې  لېه ډېېر 

دقت، عدل او انراف څخه کار وا لي. که يوه ادبي موضوع له علمېي 

پلوه هم څېړل شوې وي،  و د متواترو داليلو په لړۍ ک  عېدالت او 

نو بيا هم کره کتنېه لېه سېتونزې سېره  انراف نه وي مراعت شوی،

کتونکي ته هم مشکال  پيداکېدی شي. نو ځکه د  مخامخېږي او کره

پوه  او برير  ترڅنګ د عدل او انراف درلودنه د کره کتونکي يوه 

 ځانګړنه ګڼل کېږي.
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  ناپېيلتيا: -1

د کره کتونکي يوه بله ځانګړتيا، ب  طرفي يا ناپېيلتيا ده. که چېېرې 

کتونکي د يوه اثر په ارزونه ک    له ناپېيلتيا وسېاتله او   ېل کره 

شخري، فکري، عقده يي، سياسي او نور تمايال  يې  د ارزونې  پېه 

بهير ک  دا ل نه کړل، نو ښکاره  بره ده چ  د بري پر لوري ي  يېو 

ګام پورته کړی دی. ناپېيلتيا ددې زمينېه برابېروي چې  عېدالت او 

کتونکی د ناپېيلتيا ا ل تېر  چېرې يو کره انراف هم تطبي  شي. که

پښو الندې کوي، نو کوالی شي د   لې  پېوه  پېه زور د يېوه اثېر 

ښېګڼ  د بدګڼو کچ  ته راټيه  کړي. د عام لوسېتونکي ذهېن ډېېر 

کتونکي په شان د يوه اثر په بېاب  نازک دی، هغه د يوه ليکوال او کره

ازې د  وند او د مالوماتو هغومره ژور فکر نه کوي، لوستونکی يو اثر يو

د زياتون  ل اره لولي،  و که يو کره کتونکی وغواړي، له   ل  پوه  

ناسمه ګهه وا لي، ناپېيلتيا ته ژمن نه وي، عدالت هم تر پښو النېدې 

کړي، نو کوالی شي د عامو لوستوالو ذهن کېږې  واتېه بېوځي. پېه 

و  فاتو ک    د کره کتن  علم د کره کتونکي په ځانګړنو ااهمدې  

 ناپېيلتيا هم د يو مهم عنرر په توګه انګېري او پر هغ  ټينګار کوي.

 

  ناتعصبي: -1

له کين ، بغض، تعرب او شخري غرضونو څخه ځان لرې ساتل د کره 

کتونکي يو بل  رو يت دی. تعرب، عربيت چې  د )عرېبه( لېه 
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 ريښ  سره تړاو لري، داس  يو حالت دی چ  انسان په ک  نورمال نه

وي. هر هغه څوک چ  عربي تکليف  نه وي؛ فکري تمرکز ي  پرځای

ولري، طبعاً ناروغ ګڼل کېږي، عربيت يا تعرب اکثره و ت د نورو پر 

وړاندې د توپيري چلند په مانا هم کارېږي. تعربي چلند فکري اسا  

نه لري، زيا  و ت له نامعقول احسا ، شخري اغراضو او ځاني ګهو 

که يو څوک په يوه کار ک  له تعرب څخه کېار څخه سرچينه ا لي. 

ا لي مانا دا چ  د تفکر عنرر ي  کمزوری دی. يو کره کتېونکی کېه 

وغواړي د يوه ليکوال يا د هغه د اثر په ارزونه ک  له تعرب څخه کار 

وا لي، هغه کوالی شي په يوه اثر ک  کوچنۍ نيمګړتيېا ډېېره غهېه 

ري ته هم بېدلون ورکېړي. دا وښيي، د اثر په باب د لوستونکي ليدلو

هڅه نه يوازې د يوه اثر د منفي ارزون  سبب کېږي، بلک  د ليکېوال 

استعداد هم مړاوی کوي، د ليکوال او کره کتونکي تېرمنځ د کرکې  

سبب هم ګرځي، په نتيجه ک  د ادبياتو د ودې پر بهيېر نېاوړه اغېېز 

)د کېره کوي. د ايران يو نامتو کېره کتېونکی )رضېابراهني( وايېي: )

کتونکي کار دا نه دی چ  ب  ځايه ستاين  وکړي او په غرضي ډول د 

 هغېه، ي، بلک  هغه ادبياتو ته ليدلوري ورکو وښيييو اثر ب  ارزښته 

. کره کتېونکی بايېد د   ېل ي  ژغورياو له ابتذال څخه  کوي بډايه

په اړه د  لکو ذهېن روښېانه  وګهور کار له امله د ادبياتو د نيمګړتياو

(. ۶۹: ۱.(( )ديي او د ادبياتو د پنځون  ل اره بايد يو ښه بنسټ کېږکړ

مو  په   له ټولنه ک  د کره کتن  په نوم داس  بېلګ  لرو چې  لېه 

. دا یا يسېت سرچ هسياسي، مذهبي او ان شخري تعرب څخه ي  

ډول کره کتن  د کره کتن  عمومي بهير ته  ورا زيان رسېوي. ددې 
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رب عنرر په کې  شېامل و، د يېوې عملېي ډول کره کتنو، چ  د تع

 بېلګ  کيسه به درته وکړم.

)) د ډاکتر نجيب اهلل د حاکميت پرمهال به په کابل ک  د افغانستان د 

و ت پر و ت د کره کتن  غونډې جوړول ، )د  لکو  ،ليکوالو ټولن 

ديموکراتيک ګوند( د يوه غړي د لنډو کيسو يوه ټولګه چېا  شېوې 

ا ټولګه کره کتن  ته وړاندې شېي. د کېره کتنې  وه، ټاکل شوې وه د

يوه بل غړي دنده ا يسېت   ګوند ل اره د همدې  لک ديموکراتيک

وه. سره له دې چ  ليکوال او کره کتونکی د يوه ګوند غړي وو،  و د 

يوه ګوند دوو بېالبېلو فرکسيونونو پورې ي  اړه درلودله، زړې دښمنۍ 

او تعرب رامنځته  کېړی و. کلېه  او سيالۍ د دواړو ترمنځ ذهني واټن

چ  پر ټولګ  ))کره کتنه(( پيل شوه، نو له ورايه د سياسي تعرېب، 

غچ او نيوک  څرک ترې ولګېد. د کره کتن  ډېرې بر ې  د سياسېي 

افکارو تاثير الندې وې. په غونډه ک  ناست يو شمېر کسېان يې  پېر 

ليکوالو پر غونډه تاوجنه شوه، يو شمېر ازادو  ،سياسي افکارو ووېشل

)کره کتن ( )کره کتنه( وکړه. غونډه له سېتونزو ډکېه شېوه، ډېېره 

بېخونده او پيکه پايته ورسېده، د ليکوال او کره کتونکي ترمنځ کرکه 

نوره هم پس  زياته شوه. زه او  هم دا دواړه ليکوال پېژنم. له هغې  

 و ( کاله تېر شوي، ۸٢نږدې ) )ددې اثر تر ليکلو پورې( نېه  تراوسه

بيا هم د هغه )ليکوال( او )کره کتونکي( ترمنځ زړه بداوی دوام لري. 

(( دغس  کره کتن  چ  د تعرب عنرر په ک  د يل وي، کره کتنه 

له ا لي مسيره اړوي، نو ځکه  و ادب وهن  د کره کتونکي ل ېاره دا 

ضروري ګڼل  چ  په   ل ذهن او فکر ک  هېڅ ډول تعرب ته ځېای 
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ډول تعرب څخه ازاده کره کتنه په حقيقېت کې   ور نه کړي، له هره

 رښتين  کره کتنه ده.

 

 پر اصولو ټينګار: -5

نه يوازې په کره کتنه ک ، بلک  د ژوند په هره بر ه ک  چ  ا ول او 

پرنسي ونه تر پښو الندې شي، توازن له منځه ځي او ګډوډۍ تېه الره 

 ول مراعېت اوارېږي. که يو کره کتونکی د کره کتن  پر مهال   ل ا

کړي، لوستونکو ته ښه نتيجه په ال  ورکوي، ليکوال ترې نه  وابدی 

 کېږي او د ادبياتو ودې ته هم الره برابرېږي.

چ  پر   ل استاد )اپالتون( به  ،د ارستو په باب دا  بره مشهوره ده

ي  ډېرې نيوک  کول . ارستو د علم پر ا ولو والړ سړی و. د حقيقت 

په لهه ک  و، نو ځکه ي  د پوښتونکو په ځواب ک  ويل چ : ))   ېل 

استاد اپالتون راباندې ګران دی،  و حقيقت تر هغه هم راباندې ګران 

ک  نيولو سره هڅه، دی.(( نو يو څوک چ  د حقيقت د ا ولو په پام 

پلهنه او نيوکه کوي، پر چا ډېر بد نه لګي.   له ليکېوال هېم د کېره 

کتن  پر ا ولو پوهېږي. ا ول او پرنسي ونه د علمي الرښوونو په رڼا 

ک  تنظيمېږي او ټاکل کېږي. کله چ  ليکوال وګوري، کره کتونکی د 

ي، دا علمي ا ولو په رڼا ک  کره کتنه کوي، حساسيت ورسره نه ښېي

ډول علمي کره کتنه تر هر چا زياته په   له د ليکوال په ګهه ده، نېو 

څوک نه غواړي چ  ګهه له السه کړي. کره کتنېه پېر   لېو ا ېولو 

ټينګار کوي، کره کتونکي ته په کار دي چ  د کره کتن  پر مهېال دا 
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ا ول په پام ک  ونيسي، د کره کتن  د نورو ا ولو ترڅنېګ، همېدا 

و انراف، ناپېيلتيا، ب  تعربي، زړورتيا او نور چ  د کېره پوهه، عدل ا

کتونکي د شخريت رغوونکي توکي دي، دا ټول په حقيقت ک  د کره 

کتن  ا ول هم دي، نو که يو کره کتونکی غواړي عادالنه کره کتنېه 

وکړي، بايده دي چ  د کره کتن  پر ا ولو ټينګار وکړي او هغه عملي 

 کړي.

 

 زړورتيا: -6

د، ګوتنيونه، نيوکه که په هر نيت وي، په واقعيت کې  يې  هغېه انتقا

څوک کوالی شي چ  يو ډول جرئت ولري، نيوک  که مثبت  هم وي، 

په لومړي ګام ک  د مقابل لوري يو ډول حساسيت راپاروي. نيوک  هر 

ځای سخت  وي، په تېره بيا په هغو ټولنو ک  چ  د تحمل کلتور پېه 

يوکو ډېره او ده سابقه ونه لري. په  تيېزو ک  عام شوی نه وي او د ن

ټولنو په تېره بيا زمو  په ټولنه ک  د تشدد په انډول د تحمل کلتېور 

ډېر عام نه دی. نو ځکه  و دلته د سمون په نيت نيوکه هم په   لېه 

سمونچاري ته د دښمنۍ مانا لېري. دلتېه داسې  مېدبرو او مفکېرو 

ترڅنګ جرئت او زړورتيا هېم  چ  د فکر او تدبر ،اشخا و ته اړتيا ده

ولري. په لومړي ګام ک  زړورتيا يو څه ستونزه راوالړوي،  و وروسته 

ي  مېوه  و ه وي. که يو څوک د يوچا پر ټولېو نيمګړتيېاوو، پېه دې 

 اطر چ  حساسيت راوالړ نه شي، سترې په  کړي، نو د نيمګړتياوو 

ای کې  تسلسل به همداس  وغځېږي. داس  هم نه ده چ  په هر ځې

 يېو سېړی بايد له زړورتيا څخه کار وا يستل شي. زړورتيا هغه و ت
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هدف ته رسي چ  له هغ  سره معقول تفکېر، منطې  او پېوره علېم 

ملګری وي. کله کله داس  هم وي چ  يو ليکوال يا کېره کتېونکی د 

يوه اثر پر ټولو نيمګړتياوو  بر وي،  و د ويلو جرئت ي  نه لري، د ب  

نيمګړتيا همداس  پات  شي. دلته د پېوه  او جرئېت جرئتۍ په وجه 

ترمنځ يو منطقي انډول په کار دی، د استاد الفت په نظر کله کله ډېره 

احتيا  درج  ته پورتېه  مضرپوهه وهم تقويه کوي او ان يو څوک د 

کوي. کره کتونکي ته زړورتيا په کار ده،  و معقوله زړورتيېا، داسې  

په ګاڼه سمبال وي. زړورتيېا داسې  يېو زړورتيا چ  د علم او منط  

عنرر دی چ  که کره کتونکی د کره کتن  نور ټول عنا ر ولري،  و 

چ  دا عنرر ورسره نه وي، له هغېو يېوه څخېه هېم کېار نېه شېي 

 ا يستالی.

 

 د کره کتنې د ادابو درناوى: -2

يوه کره کتونکي ته په کار دي چ  د کېره کتنې  د ا ېولو او ادابېو 

. که کره کتونکی په   له د کره کتنې  ا ېول او اداب درناوی وکړي

مراعت نه کړي، نو نورو تطبيقوونکو څخه دې هم د هغو د منلو هيله 

نه کوي. زمو  په ټولنه ک  اکثره و ت داس  وي چ  مېو  لېه نېورو 

څخه د قوانينو او ا ولو د تطبي  هيله کوو،  و   له ورته غېاړه نېه 

والېو او نېورو  لکېو تېرمنځ واټېن  دو، همدا علت دی چ  د وينېا 

رامنځته کېږي او پر ويناوالو د باور کچه راټيهېږي. د کېره کتنې  پېه 

ادابو ک  د س کو س ورو کلمو د کارون  جواز نه شته، د چا تحقيېر او 

نه شته، يوازې د علمي ا ولو له الرې چې  د ژبې   ځایتوهين ل اره 
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وم انتقېال ضېروري ټول مهار  او  و لني ورسره ملګري وي، د مفه

دی. ژبنی تفاهم او د  و و کلمو کارونه د کره کتن  د ادابو يوه بر ه 

ده، د مقابل لوري د شخريت  ونديتوب بل عنرر دی چ  بايد پېام 

 ورته وشي.

که چېرې په يوه کره کتنه ک  د هغ  اداب مراعت نه شي، نو طبيعي 

، نېو کېره  بره ده چ  د کره کتن  تطبيقي اړخ ته سخت زيان رسي

کتونکي ته په کار دي چ  د کره کتن  ادابو ته دقي  پېام وکېړي، د 

همدې ادابو مراعتول په حقيقت ک  د کره کتونکي د شخريت يېوه 

 بر ه جوړوي.

د پورتنيو ځانګړنو ترڅنګ ځينو ادب وهانو، ژبنېي مهېار ، تجربېه، 

عاطفي مشارکت، فردي ا الت، پلهنېه، ذهنېي روښېانتيا او نېورې 

تياوې هم د کره کتونکي ل اره ضروري ګڼي او دا مميزا  د هغه ځانګړ

 د کار په ښه والي ک  موثر ګڼي.
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 د اتم څپرکي لنډيز
 

پوهېه ځانتېه   ېل  ه لکه څنګه چ  کره کتنه يېو علېم دی او هېر

معيارونه لري، دغس  د يوه عالم په توګه کره کتونکي ته هم ځينې  

  اص معيارونه او ځانګړن  په کار دي.

د کره کتونکي د ځانګړنو له جمل  څخه يوه دا ده چ  دی بايد پوهه 

ولري او په   له څانګه ک  تخرص او تجربه ولري، بې  پېوه  کېره 

و برير  پرته د يوه اثر څېړنه او ارزونېه کتنه ممکنه نه ده. له پوه  ا

 ا الً په تيارو ک  د هدف په نښه کول دي.

عدل او انراف د کره کتونکي بله ځانګړنه ده. که يوه ادبي موضوع له 

علمي پلوه هم څېړل شوې وي،  و که د متواترو داليلو په لړۍ ک  په 

ک  عدالت نه وي مراعت شوی، نېو کېره کتنېه لېه سېتونزې سېره 

 خامخېږي.م

ناپېيلتيا او ب  طرفي د کره کتونکي بله ځانګړنه ده، چ  که کره کتنه 

ک  مراعت نه شي عدالت زيانمنېږي او په نتيجه کې  عادالنېه کېره 

 کتنه نه رامنځته کېږي.

کره کتونکي ته په کار دي چ  د کره کتن  پر مهال ځان له هېر ډول 

 تعرب، کين  او شخري بغض څخه وژغوري.
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بايد پر   لو ا ولو ټينګار وکړي او د کره کتن  پر مهال  ینککره کتو

هغه عملي کړي. که دکره کتن  ا ول مراعت شي، لوستونکو ته ښه 

نتيجه په ال  ورکوي، ليکوال ترې نه  وابدی کېږي او د ادبياتو ودې 

 ته هم الره برابرېږي.

کتنې   کره کتونکی بايد زړور او باجرئته وي، که يو کره کتونکی د کره

پر نورو ټولو ا ولو برابر وي،  و چ  د هغو ا ولو د تطبي  جرئت ونه 

کتونکي ل اره  ورا  لري، ا الً کره کتنه نه شي کوالی، نو جرئت د کره

 ضروري دي. 

که يو کره کتونکی دا ځانګړن  ونه لري، هغه د يوه کره کتېونکي پېه 

 توګه ا الً پېژندل کېدی نه شي.
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 نې او سپارښتنېد اتم څپرکي پوښت
 

 دههنه ممکنه  ول  له پوه  پرته کره کتنه-۶

 ايا هر پوهاند کره کتنه کوالی شيه-۸

که په کره کتنه ک  له عدل او انراف څخه کار وانه  يستل شېي -۹

 څه به وشيه

 ناپېيلتيا په کره کتنه ک  څه رول لريه-۱

 په کره کتنه ک  تعرب د هغ  روغتيا ته څه زيان رسويه-٢

 سالم  کره کتن  ل اره ا ول څومره موثر ديهد -۱

که يو کره کتونکی د کره کتن  ټول معيارونه او ځېانګړن  ولېري، -٢

  و چ  جرئت ونه لري، کره کتنه کوالی شيه

د کره کتن  د ادابو مراعتول د کره کتونکي او ليکوال ترمنځ د څه -٨

 ډول اړيکو سبب ګرځيه

پورتنيو ځانګړتياوو تېه پاملرنېه  ايا زمو  په ټولنه ک  کره کتونکی-۳

 کويه

 د کره کتن  ا ول اوايا داس  الرې چارې شته چ  کره کتونکی -۶۱

 ځانګړن  عملي کړيه
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 سپارښتنې

  محرلين دې د کره کتونکي ځانګړنو څخه په   له  وښه

 يوه ځانګړنه غوره او پر هغ  دې تحليلي ليکنه وکړي.

  ځين  نورې ځانګړن  محرلين دې پر يادو ځانګړنو سربېره

هم په ګوته او   لو ټولګيوالو ته دې په ليکني او يا ګړنېي 

 ډول په ټولګي ک  تشريح کړي.
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 نهم څپرکى

د کره کتنې ګټې، د ادبياتو او نورو علومو  

 په وده کې د هغې اغېز

 

کره کتن  د ادب وهن  د يوې مهم  څانګ  او د يوه تحليلي علم پېه 

په وده ک    ل رول لوبوالی دی. له هرې علمي توګه د بشري علومو 

 بيېا څانګ  سره ي  چ  کره کتنه ملګرې نه وي او پر هغې  څېانګ 

کتنه ونه شي، هغه علمي څانګه مطلوب  نتيج  ته نه رسېږي او لېه 

ګڼو تېروتنو سره مخامخېږي. کره کتنه په همدې نيت کېېږي چې  د 

يکوال ياعالم چ  د کره نيمګړتياوو او تېروتنو مخه ونيسي. هر هغه ل

کتن  له محوره وځي او يا کره کتن  ته غاړه نه  دي، دا مانا لري چ  

نه غواړي   ل کړی کار يا اثر ي  ا الح شي. کره کتنه علم دی، علم 

له چا سره شخري دښمني، کينه او عداو  نه لري، البته کېدی شي 

نو تر اغېېز کره کتونکی کله کله د شخري تمايالتو، غرضونو او مرضو

الندې راشي،  و که علم تر دې اغېزو الندې راغی، هغه نو بيا علم نه 

دی. د علم او هنر ترمنځ توپير په همدې ک  دی، چ  علم شخرېي 

تمايال ، عواطف، احساسا ، کين  او عداوتونه نېه منېي او يېا دې 

پديدو ته په ک  ځای نه شته. هغه يوه پېښه، پديده او يا موضوع لېه 
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 ونو نه څېړي،  و هنر بيا، چ  ادبيا  ي  هم يېوه بر ېه ده، دې اړ

يوه پديده د عواطفو او احساساتو له ليدلوري څېړي. نو کره کتنه هغه 

علم دی چ  د يوه علم په توګه ي  ګهه هرې بر   تېه مترېوره ده. 

دلته غواړو د کره کتن  د عملي او نظري ګهو په باب او دا چ  د علم 

و  واوو ته ي  څه ډول ګهه رسېږيه پر هرې بر   او ادب د ډګر کوم

 لنډه لنډه رڼا واچوو:

 

 عامو لوستوالو ته يې ګټې: -2

ليکنی وي که ګړنی يا ترويري، لکه هنېري  ،کله چ  پر يوه هنري اثر

فلم، ډرامه، سهيج ډرامه يا اورېدنی وي، لکه راډيويي ډرامه او يا هېم 

رو تېروتنو د پېښېېدو امکېان نور، نو که کره کتنه پرې ونه شي، د ډې

شته، که کره کتنه تر   راوي دمخه وشي، نو ګهه يې  داده چې  تېر 

  رېدو دمخه د تېروتنو مخنيوي کېدی شي،  و که يو اثر نشېر تېه 

چمتو وي او د کره کتن  د وړانديز شويو نظريو د تطبي  امکان په ک  

ي، لېه نه وي، نو که د نشر پرمهال کره کتنه هم ورسېره   ېره شېو

لوستونکي، اورېدونکي او يا هم کتونکي سره ډېېره مرسېته کېوالی 

شي، چ  د اثر د   رېدو پر مهال د هغه په باب سم قضېاو  وکېړي. 

يوه لوستوال ته د يو اثر پېه بېاب د کېره کتنې  ګهېه داده چې  ))د 

لوستونکي د زيا  و ت د ضايع کېدو مخه نيسي او هغه اثر چ  پېه 

لوستالی، د کره کتن  د لوستن  له الرې ي   څو ورځو ک  ي  نه شي

ډېر ژر د محتوا پر روح او د ليکوال په مو ه او غر  پوهېدالی شي. 

بل دا چ  د اثر په اړه د ګهورو معلوماتو په ورکولو او يا د تياره ګوټونو 
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د توضيح او تشريح له الرې، د لوستونکي معلوماتي پانګه زياتوي او د 

سربېره پر دې د اثر ادبي ارزښېتونه درک او  پوه  سطحه ي  لوړوي،

 (.۹۹-۹۸: ۸۱له ښو او بدو اړ ونو ي   برېږي.(( )

کره کتنه يو عام لوستونکی، کتونکی، ليدونکی يا اورېدونکی له ګڼېو 

تېروتنو ژغوري او د يوه اثر په باب ي  قضاو  اسانه کوي. په تېره بيا 

و مسايلو په باب ليکل هغه اثار چ  د حقوقي، مذهبي، تاريخي او نور

شوي دي. په حقوقي اثارو ک  د يوې کام )،( ، نېداي  )!( او يېا هېم 

ټکي ).( بېځايه کارونه ستر حقوقي پرابلمونېه پيېدا کېوالی شېي. د 

مذهبي اثارو او افکارو په باب ليکلي اثار او يا هم په هغو کې  جزيېي 

مذهبي  تېروتنه لوی عقيدوي بحران ټوکوالی شي. په همدې  اطر د

مسايلو په تشريح، توضيح او تفسير ک   ورا دقت په کار دی، حتېی 

يوه چاپي يا ژبنۍ تېروتنه هم کوالی شي په ټولنه کې  لېوی بحېران 

رامنځته کړي. په هنري او ادبي اثارو ک  تېروتنه د اثارو ښکال ته زيان 

رسوي؛ ډېر غټ ټولنيز بحران نه راټوکوي،  و په تېاريخي، مېذهبي، 

او حقوقي اثارو ک  تېروتنه د لوی ټولنيز او فکېري کېړکېچ  سياسي

سبب کېږي. د ليکوالو له  وا تېروتنه کېدی شي قردي وي او يا هم 

کتونکي دنده ده چ  تېروتن  ي  سم  کړي،  نا شعوري،  و دا د کره

که کره کتنه د يو اثر تر   رېدو دمخه وشي، نو ډېره ښېه ده،  ېو دا 

کار تل ځکه ممکن نه دی چ  يو اثر   ور نه شي، نو څنګه به د کره 

کتونکي او لوستوالو ال  ته ورشي. د اثارو تر  رېدو وروسېته کېره 

يو اثر لولي، نو که هممهاله د  کتنه ډېره باب ده، کله چ  يو لوستوال

هغه اثر په باب شوې کره کتنه هم ولولي، نو په اثېر کې  لېه شېويو 
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تېروتنو څخه به  بر شي او په يوه اثر ک  هغه شېعوري او ناشېعوري 

تېروتن ، چ  کېدی شي د لوستوال ذهنيت کو  او بل   واته بوځي، 

وستوال پېه له هغو څخه به  بر شي. کله کله داس  هم وي چ  يو ل

بش ړ ډول يو اثر نه وي لوستی، يا ي  و ت نه وي پيدا کړی، نو که د 

هغه اثر په باب سالمه او عادالنه کره کتنه ولولي، نو داسې  ده لکېه 

نږدې ټول اثر ي  چ  لوستی وي. اوسنۍ زمانه، چ  و ېت پېه کې  

رښتيا هم لکه سره زره دی، د او دو رومانونو کتنه او لوستنه سېخت 

دی، پر هغو باندې شوې کره کتنه او يا د هغو پر شېکل او محتېوا کار 

شوې کره کتنه ددې سبب کېږي چ  لوستونکي ته د هغو اثېارو پېه 

باب ذهنيت ورکړي. کله کله کره کتونکی په   لېه کېره کتنېه کې  

لوستونکو ته د يوه اثر د هغو بر و پېه بېاب چې  مېانيز يېا شېکلي 

احتيا  په قيد( سره ي  ولېولي. مشکال  لري، تو يه کوي چ  د ))

 څېه ت  همدا ټکی هم ليکوال ته دا پيغام رسوي، چ  پېه اثېر کې 

مشکال  شته، همدا يو ترکيب دا پيغام رسوي چ  لوستونکی د اثېر 

لوستو ته ډېر ځير شي او په اثر ک  پر راغل  محتوا ژر باور ونه کېړي. 

د کره کتن  نېور تر هغه پورې چ  د دې اثر د تحليل او ارزون  ل اره 

مواد ترالسه شي، لوستونکی هوښياروي. کره کتنه د يېوه اثېر روح، 

محتوا او بڼه ټول تشريح کوي. لوستونکي ته ددې زمينه برابروي چ  

د مبهمو او پېچلو ټکو د مانا تل ته ورکښته شي، او هغه څېه چې  د 

ليکوال هدف دی، هغه ته په اسانۍ سره الره پيدا کړي. کره کتېوکی 

ه حقيقت ک  لوستونکي ته داس  يوه غذا تياروي چ  له هر اړ ېه پ

پاکه،  افه، ب   طره او ب  ضرره وي. داس  لکه يو اش ز، چ  ډېرې 

ښ  وريج  تيارې کړې وي، ښ   وندورې،  و بيا هم کومېه شېګه 
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ترې تېره شوې وي، کره کتونکی دې شېګ  تېه هېم متوجېه دی او 

ر پلو په منځ ک  يوه نيمه شګه لوستونکي ته ښيي چ  ګوره د  وندو

هم شته، احتيا  کوه چ  د  وراک پر و ت دې تر غاښ النېدې نېه 

 شي.

 

 ليکوالو ته يې ګټې: -1

کره کتنه د عامو ګهو ترڅنګ ځين   ا   ګه  هم لېري. د  ا ېو 

يوه ګهه همدا   له ليکوال ته ده، په حقيقت ک   ي  ګهو په جمله ک 

که ليکوال لږ هم له زغم څخه کار وا لي، نو د کره کتن  تر ټولو زياته 

ګهه   له ليکوال ته رسېږي. د کره کتن  په واسطه د ليکوال اثر  فا 

کېږي، ښکلی کېږي، نيمګړتياوې ي  له منځه ځي او ټولن  ته يو پوخ 

کتنه کوالی شي ليکوال له ډېرو سترو تېروتنو اثر وړاندې کېږي. کره 

او ګهه ليکوال تېه  يوژغوري. د يوه اثر د ښه والي او پو والي نېکنام

منسوبېږي،  و د سمون چارې او زيېار يې  بېل څېوک ګېالي. کېره 

په حقيقت ک  هغه پټ  دمتګار دی چ  څېوک  او کتونکی کتونکی

کوي. د کره کتن  پېه  ي  نه ويني،  و وړيا کارونه او  دمتونه ترسره

حالت ک  يو ليکوال د   ل اثر تر چا  او   راوي وروسته هم   لو 

تېروتنو ته متوجه کېږي او د بيا چا  په حالت ک  هغه سموي او يېو 

 بش ړ اثر ټولن  ته وړاندې کوي.

کره کتنه ليکول ان له سترو عقيده يي، مېذهبي، ژبنېۍ او ان ملېي 

ليکوال نه غېواړي داسې  تېروتنې   تېروتنو ژغوري، سره له دې چ 
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وکړي،  و کله کله داس  پېښېږي، نو که د يېوې ليکنې  تېر شېا د 

کتن  وروستی فلتر موجود وي، ددې ډول تېروتنېو مخېه نيېول  کره

هم  او تجرب  کېږي. کېدی شي په دې بر ه ک  يو دوه عملي بېلګ 

مېو  اندې کړو: ))يو و ت ما )هيله( مجله چلوله، په دې مجله کې ړو

ليکني او ژبني معيار ته ډېره پاملرنه کوله. د ليکنو په محتوياتو کې  

مو غر  نه درلود،  و ژبنی او ليکنېی معيېار مېو پېر ټولېو ليکنېو 

تطبيقاوه. له همدې کبله ليکوالو زمو  له  وا، په ليکنو ک  د ژبني او 

ليکني سمون په اړه ډېر غبرګون نه ښود،  و بيا هم ځينې  ليکېوال 

 وو چ  شديد غبرګون ي  ښوده.داس  

يوه ورځ يو مال  يب، چ  نوی ليکوال شوی و، مجل  ته يوه ليکنېه 

راولېږله. ))اسالم د افرا  او تفريط په منځ ک ((. ليکنه که څه هېم د 

محتوا له پلوه بډايه وه،  و ګڼ  اماليي او انشايي تېروتن  ي  لرلې . 

په بڼه، چ  اکثره په ک   دا ليکنه هم په پښتو ک  د معمول ماليي نثر

مبتدا او  بر وړاندې وروسته کېږي، ليکل شوې وه. نوي ليکوال پېر 

اماليي تېروتنو سربېره، ګرامري تېروتن  هم کوي. )لېه، د، پېر، پېه، 

سربېره، برسېره، تر دې، له دې( او داس  ګڼ شمېر نور عنا ر، چ  د 

. د يوې جمل  د رغښت اساسي توکي ګڼل کېېږي، سېم نېه کېاروي

مال يب په ليکنه ک  هم دا ډول تېروتن  ښ  ډېرې وې. مېو  چې  

معموالً د هر ليکوال پر ليک د پښتو د معياري امېال او انشېا قېوانين 

تطبيقول، د مال يب پر ليکنه مو هم دا عمليه پل  کړه. په پايله کې  

بدلون راغی،  و  يو څه د مال  يب په ليکلي متن ک  له شکلي پلوه

مغه وه، چ  مال  يب غوښت  وه او يا د هغه هدف و. تېر محتوا ي  ه
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هر څه دمخه مو لومړی سرليک سم کړ. ))اسالم د افرا  او تفريط په 

منځ ک .(( مو ))اسالم د افرا  او تفريط تېرمنځ(( بانېدې واړوه. څېو 

ورځ  وروسته مال يب دفتر ته تشريف راوړ او شديد غبرګېون يې  

نه ک  السوهنه کېړې؛ مېا يېو شېی وښود چ  تاس  ول  زما په ليک

ليکلی تاسو بل شوی ترې جوړ کړی دی. مو  ورته وويل لږ ارام شېه! 

ټول  ستونزې به په ګډه حل کړو. مو  مال يب ته وويل، چ  ستاسو 

ليکنه د محتوا له مخ   ورا غني وه، ايا تاسو نه غېواړئ چې  سېتا 

شېي.  ليکنه لکه څنګه چ  ستا هدف و، همغس   لکو ته وړانېدې 

مال  يب وويل: ول  نه، مو  وويل مو   و همدا کار کېړی دی. هغېه 

وويل څنګهه عنوان مو ول  بدل کړیه مو  ورته وويېل: سېتا هېدف 

دادی چ   اسالم د عدالت او اعتدال دين دی او هېڅ ډول افېرا  او 

تفريط په ک  نه شته، نه هم افرا  او تفريط تېه اجېازه ورکېوي او دا 

له نظره مردود دي، هغه وويل، بالکل: مو  وويل: دلتېه دواړه د اسالم 

 و جمل  د ترکيب له مخ  کامالً ستاسو د هدف او مقرد معکوسېه 

مانا ورکوي، مانا دا چ   دای مه کړه، اسالم، داس  دين دی چ  هم 

په ک  افرا  دی او هم تفريط يا هم اسالم په افرا  او تفېريط او يېا د 

مال يب وويل استغفراهلل زما هدف کېامالً  هغو دواړو په منځ ک  دی.

ستاسېو د  يې  ددې برعکس دی. مو  ورته وويل: اوسېنی جوړښېت

ا لي مفهوم افاده کوي. ) اسالم د افرا  او تفريط ترمنځ( دا جمله دا 

مانا ورکوي چ  اسالم داس  يو دين دی چ  د افرا  او تفريط ترمنځ 

ه ستاسو په بل ترکيب ک  يوه منځنۍ او معتدله الره تعقيبوي.  و هغ

يوازې ) په منځ ک ( ترکيب د ټول  جمل  هدفمنه مانا سرچ ه کېړې 

ده. ) په منځ ک ( دا مانا ورکوي لکه يو څوک، شی يا شيان چ  د يو 
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بل شي په منځ ک  وي. يو سړی يا ډله د سيند يا سيندونو پېه مېنځ 

د يېا ک  دي، د ډوبېدو احتمال ي  شته،  و يو څوک يا ډلېه د سېين

کوي چ  په يوه ټېاپو کې  دي، يېا د ور دا مانا سيندونو ترمنځ دي، 

سيند او وچ  ترمنځ دي، د ډوبېدو او له منځه تلو هېڅ  طر ي  نېه 

شته، يو سړی د اور اورونو په منځ ک  دی، ډېر سخت حالت دی،  و 

سړی د اورونو ترمنځ دی، د مرګ له  طره بچ دی، نو دلته يوازې ) په 

و )ترمنځ( ترکيب، مانا ته دومره بدلون ورکوالی شېي، نېو منځ ک ( ا

کله چ  مو مال يب ته وويل، ستا هم هدف نېک و او هم محتوا ډېره 

 و ه وه،  و کوم شکل چ  ستاسو د   ل مقرېد د افېادې ل ېاره 

کارولی، هغه شکل يا ترکيب ستا محتوا ته سل پېه سېلو کې  زيېان 

مال ېيب توبېه وويسېتله  رسوه، نو ځکه مو  په ک  تغيېر راوسېت،

استغفراهلل، زه په دې ليکنه نږدې کفر ته پورته شوی وم،  ېدای دې 

درسره ښه وکړي چ  زما په ليکنه ک  دې ال  وهلېی.(( تېر هغېه 

وروسته مال يب مو  سره د پوره قلمي همکارۍ ژمنه وکړه او مو  ته 

ی چ  د ليکن  په شکلي بڼه ک  هر ډول بدلون راوړال ،ي  واک راکړ

اثر تر چا  دمخه د کره کتن  عملي بېلګه وه چ  ډېېره  د يوه شو. دا

ګهه ي    له ليکوال ته رسېدل ، لوستونکي هم لېه ا ېالح شېوې 

ليکن   وند ا يستی،  و هغه چا چ  د دې ليکن  په سېمون کې  

ونډه ا يست ، هغه تردې ليکن  پورې د عامو لوستونکو له نظره پټ 

لي بېلګه به هم وړاندې کېړو. پېه همېدې پات  شوی دی. يوه بله عم

د )مستورې شېال(  ليکنه )هيله( مجله ک  يوه ورځ يوه ليکنه راغله،

)مستوره شال( د افغانستان يوه تکړه ښځينه ليکوالېه او وه په باب. 

شاعره وه. په اويايمو لمريزو کلونو ک  ي  له دې نړۍ   ل ابدي سفر 
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کنه راولېږله: )) د مستورې شال وکړ. يوه ليکوال د هغ  په اړه يوه لي

 انشېياييغمجنه مړينه((. په دې ليکنه ک  که څه هم محتېوايي او 

تېروتن  نه وې،  و دا ډول عنوانونه دومره تکراري او سولېدلي دي، 

چ  نور ي  د کليش  بڼه   له کړې او لوستونکو ته ډېېر  ونېد نېه 

رګ په شال ورکوي. مو  ددې ليکن  سرليک بدل کړ: )) مستوره د م

ک ((. دا عنوان هم اهنګين  شو، هم نوی شو، هم يې  مانېا ښېکل  

شوه. )مستوره( نوم دی او )شال( تخلېص،  ېو دلتېه )مسېتوره( د 

مرګ د انسان ل اره پرده او  ؛)مرګ( په )شال( ک  داس  مستوره شوه

پوښ دی، مرګ ددې پر ده شوه او جمل  عاطفي مانېا پيېدا کېړه. دا 

ډېر  و  او عاطفي و. تر چېا  وروسېته  جوړښت ليترکيب تر هغه او

 ډېرو لوستوکو دا سرليک  وښ کړی و.

ډېرو کسانو راته وويل، چ  مو  دا ليکنه يوازې د عنېوان پېه  ېاطر 

ولوستله، لوستونکو فکر کاوه چ    له ا لي ليکوال دا عنوان غوره 

ن  کړی دی.   له ليکوال له ما څخه ډېره مننه وکړه چ  ما ي  د ليک

عنوان ښکلی کړی دی. په دې ډول تر چا  دمخه کره کتنه او يا پېه 

ټوليز ډول کره کتنه ليکوال ته څومره موثره ګهه رسوي. د يېو اثېر د 

ښېګڼ  امتياز تر ډېره حده ليکوال ته ځي،  و د سمون د زحمت بار 

پر کره کتونکي پرېوزي،  و دې سره سره بيا هم کم ليکېوال دې تېه 

کره کتونکو ټول   برې ومني. ا لي  بېره دا وي  چ  د ،حاضرېږي

چ  يوه ليکنه يا يو اثر د يو ليکوال ل اره داس  وي لکه د هغه   ېل 

اوالد. د يوه اوالد تولد، روزنه او پالنېه د مېور او پېالر  ېورا زحمېت 

غواړي، هر چاته   ل ماشوم ښکلی او ب  عيبه ښکاري، څوک چ  د 
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باب  برې او قضاو  کېوي، ډېېره  چا د ماشوم د عيب اوبدرنګۍ په

سخته  بره ده چ  مور او پالر ي  ټول   برې ومني، ليکنه او يو اثر 

ډېر زحمت، د سختو عېاطفي او ان  ههم همداس  دی، ليکوال هغه پ

ستونزمنو فکري شرايطو تر چتر الندې ټوکولی وي، هغېه تېه   ېل 

ه سېتړی زحمت او کار ډېر ارزښتناک ښکاري، کله کله ليکوال دومېر

وي او پر   ل اثر ي  دومره زحمت ګاللی وي، چې  د چېا د  بېرو د 

اورېدو اوسېله هم نه لري، نو ځکه د نقد او ان سالم  کره کتنې  پېر 

وړاندې هم غبرګون ښيي. زه د يوه مجل  د ايډېهر په توګه عمېالً لېه 

ګڼو داس  ستونزو سره مخامخ شوی يم چ  ليکوالو پېه کې  منفېي 

، نو په دې  اطر يو ځل مجبور شېوم، د )ليکېوال(، غبرګون ښودلی

په نامه يوه ليکنه وکړم او په هغه  يا کتونکی )لوستونکي( او )ايډېهر(

ک  هغه ټول مسير تشريح کړم، چ  دا درې کهه ګورۍ  لک ورسره 

مخامخ دي. په دې ليکنه ک  راغلي چ  د يوې ليکن  د ښېه والېي 

يي  وند او لذ  ي  لوسېتونکي امتياز ليکوال ته راجع کېږي، محتوا

ته،  و د سمون زيار او زحمت ي  ټول د کتونکي، بيا کتونکي او کېره 

کتوکي پر غاړه وي. دلته کره کتونکی د زحمت هغه قرباني دی، چې  

په امتياز ک  شامل نه دی،  و په مسوليت ک  ورګډ دی، نو په لنډيز 

ليکوال په ګهه ده  چ  کره کتنه تر ټولو زياته   له د ،سره ويالی شو

 او بيا لوستونکو ته!
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 ادبياتو ته يې ګټې: -1

کله چ  د ادبياتو له تعريف سره مخامخېږو، نو بېالبېل تعريفونه مخ  

ته راځي. نه پر يوه تعريف د نظر تواف  شته او نېه هېم پېر بېالبېلېو 

تعريفونو،  و په ټولو ک  داس  مشترک ټکېي شېته چې  د ادبيېاتو 

ځانګړتيا په ک  ښکاره کېږي. د ادب د کلم  د ريښې  پېه محتوا او 

باب هم ا تالف شته، دا چ  دا کلمه څنګه د جامدو شيانو له شېکل 

څخه معنوياتو ته را انتقال شوه، په دې ک  هم د نظر ا تالف شته، يو 

روايت داس  هم دی چ  پخوا ي  د مثمرو ونو نېامثمر شېا ونه لېه 

ه د ودې الره اواره شي، ادبيېا  يې  منځه وړل چ  مثمرو شا ونو ت

هم يوازې همغه کالم ته وايه چ  س وره، س ک  او ستغ  کلمې  پېه 

ک  نه وې، يوازې  و ې، پست  او داس  کلم  په ک  پېات  کېېدې 

چ  د انسان پر ذهن، فکر او زړه ښ  لګېدې. طبيعي  بره ده چ  له 

کېدل اسانه س وره څخه د ناس وره، له تر و څخه د  و و کلمو جال 

 کار نه دی. د ليکوال تر څنګ د کره کتونکي مرست  ته هم اړتيا ده.

کره کتنه تر ټولو دمخه   له ليکوال دې ته متوجه کوي چ  د ادبياتو 

په پنځونه ک  له ډېر دقت څخه کار وا لي، ليکېوال پېه   لېه پېه 

حقيقت ک  کره کتونکی شېي، مخکې  تېر دې چې  ليکنېه يې  د 

نظره ورسي،   له ي  په سېمون کې  بر ېه ا لېي. کتونکي تر  کره

کتن  په برکت ژب  ته يو شېفاف او ګهېور ادب وړانېدې کېېږي،  کره

کتنه ادبيا  له انحرافه ژغېوري او لوسېتونکو تېه همغېه بر ېه  کره

رسېږي چ  نيمګړې او ناګهورې بر ې  يې  تېرې لېرې شېوې وي. 

اړه يېو بېل سېره کتنه د يوه علم او ادبيا  د يوه هنر په توګه دو کره
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کتنه د ادبياتو د فلتر کولو او شفافولو يوه ښېه  نږدې اړيکي لري؛ کره

کتنه نه وي، مو  نه شو کوالی ټېولن  تېه ښېکلي  وسيله ده، که کره

دې حالت ک  د عادي  بېرو او ادبيېاتو تېرمنځ په ادبيا  ډالۍ کړو، 

د  پول  له منځه ځي. که کره کتنه وي هغه بريد چ  او  د کره کتن 

شتوالي له امله د ادبياتو او عادي  برو ترمنځ رامنځته شوی، هغه به 

له منځه الړ شي، د ادبياتو هنري جوهر به کمزوری شي او د ادبيېاتو 

ي. نو همدا کره کتنه ده وړاساسي هدف )ښکال پنځون ( ته به زيان وا

چ  ادبيا  ي  د يوه ژبني هنر په توګه د ناادبي کېالم لېه ورګډېېدو 

 ژغورلي دي.څخه 

 

 د پوهې پراختيا ته يې ګټې: -1

کره کتنه يو علم دی او علم همغه څه ته وايي، چ  پېر تجربې  والړ 

وي. پوهه د نورې پوه  د  دمت او پرمختيا سبب کېږي، نېړۍ چې  

نن کوم حد ته رسېدل ، دا د علم او د او دو تجربو د تسلسل برکېت 

م او تجرب ، کره کتنېه او دی. علم په کره کتنه پخېږي، که پر يوه عل

بيا کتنه ونه شي، هغه د اثبا  او علم پړاو ته نه رسېږي. علېم   لېه 

ددې اجازه ورکوي چ  دی دې بيا بيا تجربه شي، کره کتنه دې پېرې 

وشي تر هغه پورې چ  يو تجربه يي او واقعي حيثيت   ل کړي. کېه 

هرې بر ې   کره کتنه نه وای، علم دومره پرا تيا نه موندله. د پوه 

ته کره کتنه په کار ده. هم ټولنيزو علومو او هم ساينسي علومو تېه. 

لکه څنګه چ  يو ځل د مخه مو يادونه وکړه، د )ارسطو( پېه بېاب دا 

نيېوک  کېول ، چېا  (اپالتون)پر  به ي  تل  بره ډېره مشهور ده چ 
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ورته وويل چ  اپالتون دې استاد دی  فه به شي ، ارستو ورته وويل: 

اپالتون راباندې ګران دی،  و علم او حقيقت راباندې تر هغېه هېم ))

ګران دی.(( دې  برې ک  ډېر غټ مفهوم پرو  دی. اپالتېون هېم د 

ارستو په نيوکو نه  فه کېده. د )سقرا ( د علم فلسفه هم پر پوښتنو 

او ګروېږنو والړه وه، تر هغه به ي  يو انسېان پوښېته چې  هغېه يېو 

قرا  د مرګ تر بريده ورسېد،  ېو د ټېولن  د واقعيت ته ورسوي. س

سمون ل اره ي  له کره کتن  ډډه ونه کړه. د سقرا  قرباني د علېم د 

پرا تيا سبب شوه. د )ګاليله( په ګډون د نړۍ ډېر پوهان د   ل  کره 

کتن  او تېز نظر له امله قرباني شوي،  و د   ل  قربانۍ په برکت ي  

هر عالم چ  د بل عالم له  وا کره کتنه  علم ته پرا تيا ورکړې ده. پر

 او الرښوون  شوې، هغه   لو تېروتنو ته متوجه شوی، د همدغه ټکر

 الپسې  په نتيجه ک ، نوي فکرونه او نوې تجرب  راټوکېدل  او علېم

 پرا تيا موندل  ده.
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 د نهم څپرکي لنډيز

 

وسېيله ده، کره کتنه نه يوازې د ادبياتو د پرمختيا ل اره يېوه ګهېوره 

نورو ډګرونو د ودې ل اره هېم يېوه ګهېوره  د پوه  او د ژوند د بلک 

 وسيله ده.

کره کتنه د يو اثر د لوستلو ل اره تر ټولو دمخېه لوسېتوالو تېه ګهېه 

رسوي. د لوسېتونکو د زيېا  و ېت د ضېايع کېېدو مخېه نيسېي، 

لوستونکي په اسانۍ سېره د يېوه اثېر پېر روح او محتېوا پېوهېږي، 

ي له انحرافه ژغوري، د هغوی معلوماتي پانګه زياتوي او هغو لوستونک

 له تېروتنو ژغوري.

ليکوال ته يې  ګهېه داده چې  د هغېه اثېر ښېکلی او  ېفا کېوي، 

نيمګړتياوې ي  له منځه وړي او ټولن  ته ي  يو پوخ اثر وړاندې کوي. 

کره کتنه ليکوال ان له سترو عقيده يي، مذهبي، ژبنۍ، علمي او ملي 

تنو ژغوري. کره کتنه ليکوال دې ته متوجه کوي چ  د ادبياتو په تېرو

 پنځونه ک  له ډېر دقت څخه کار وا لي.

کره کتنه ادبيا  له انحرافه ژغوري او لوستونکو ته ي  همغېه بر ېه 

کتنه د  رسېږي چ  نيمګړې او ناګهورې بر   ترې لرې شوې وي. کره

سره نږدې اړيکي لري. کره يو علم او ادبيا  د يوه هنر په توګه يو بل 
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يوه ښه وسيله ده. که کره کتنه نه  رڼولوکتنه د ادبياتو د فلتر کولو او 

 وي، مو  نه شو کوالی، ټولن  ته ښه ادبيا  وړاندې کړو.

 په دې حالت ک  د عادي  برو او ادبياتو ترمنځ پول  له منځه ځي.

کره کتنه د يوه علم په توګه د نورو علومو د پرمختګ سېبب کېېږي. 

علم پر تجربه والړ دی. که پر يوه علم څو ځله کره کتنېه ونېه شېي، 

. د همدې کره کتن  له کبله د تجرب  اړتيېا سمون نه رامنځته کېږي

پيداکېږي او د تجرب  د تکېرار پېه نتيجېه کې  علېم د پو ېوالي او 

 ي.پرمختيا پړاو ته رسېږ
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 د نهم څپرکي پوښتنې او سپارښتنې

 

 عام لوستونکي ته د کره کتن  ګهه څه دهه-۶

که کره کتنه نه وي، لوستونکی له کومو ستونزو سره مخامخېېدی -۸

 شيه

 کره کتنه ليکوال ته څه ګهه رسويه-۹

که ليکوال کره کتنه ونه زغمي، له کومو زيانونو سره مخامخېېدی -۱

 شيه

جزيي او اساسي تېروتن  د کومو بحرانونېو سېبب په ليکوالۍ ک  -٢

 کېدی شيه

 کره کتنه ادبياتو ته کوم  اساسي ګه  لريه-۱

 د پوه  په پرا تيا ک  د کره کتن  رول څه دیه-٢

 ادبياتو ته د کره کتن  ګهه څه دهه-٨

 کره کتونکی د ليکوال او لوستونکي ترمنځ کوم رول لوبوالی شيه-۳

په ادبي، ټولنيزو او نورو ډګرونو کې     مو  ول له کره کتن  پرته -۶۱

 هنه شو کوالیپرمختګ 
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 سپارښتنې

 

محرلين دې د کره کتن  د عملي ګهو په بېاب داسې  يېو مثېال -۶

 چ  دوی ورسره عمالً مخامخ شوي وي. ،وړاندې کړي

هر محرل دې د يوه لوستونکي په توګه، د کره کتن  د ګهو په باب -۸

 يوه يوه ليکنه وکړي.
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 لسم څپرکى

 موږ ولې له کره کتنې ډارېږو؟

 

څومره چ  زمو  فرهنګي په تېره بيا ادبېي شېتمني ده، د هغېو پېه 

انډول د کره کتن  په بر ه ک  زيا  اثار نه لرو. دا کار به ډېر علتونېه 

ولري، له علتونو څخه به ي  يو المل دا وي چ  د تاريخ په او دو کې  

بر ه همغه ده چ  د نالوستو شاعرانو زمو  د ادبي شتمنيو يوه درنه 

له  وا رامنځته شوې ده. په تېره بيا پښتو ولسي ادب. کره کتنه بيا د 

چ  په دې بر ه ک   ،لوستو اشخا و هغه هم د همغو لوستو اشخا و

تخرص او مسلکي زده کړې ولري، کار دی. دا ډول اشخاص زمېو  د 

سېالم  کېره  ادبي پانګ  د مجموع  ظرفيت په تناسېب کېم دي. د

کتن  نشتوالی بل علت دی چ  دلته د کره کتن  پېر وړانېدې  نېډ 

دی. کله چ  په ټولنه ک  سالمه کره کتنه نه وي، نو د هغ  پر وړاندې 

د زغم کلتور هم له منځه ځي، ددې زمينه نه برابرېږي چ  کره کتنه 

عامه شي. دلته به هڅه وکړو چ  دې اساسي پوښتن  ته چ ، )مېو  

 کره کتن  ډارېږو( د څو غهو داليلو له مخ  ځواب پيدا کړو.ول  له 
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 د کره کتنې ناعامواىل: -2

ټولنيز او ان سياسي چاپېريال ک  د هغو د نورو ، په ادبي ژب  د پښتو

اړوندو پديدو په انډول کره کتنه ډېره عامه نه ده، نو کله چ  يو شېی 

کېېږي. همېدا په ټولنه ک  عام نه وي،  لک هم ورسېره نېه رو دي 

ناعاموالی ددې سبب کېږي چ  دلته کره کتنه لکه څنګه چ  الزمه 

 ده، همغس  وده ونه کړي.

د پښتو ژب  نامتو ليکوال سرمحق  زلمی هېوادمل وايي: )) زمو  پېه 

فرهنګي چاپېريال ک  يا په عام ډول د پښتنو په ټولو فعالو فرهنګي 

ږه روغېه زياتېه حوزو ک  د کره کتن  څه څرکونه لګېېږي، مګېر لې

 د د پښتنو په فرهنګي چاپېريال ک  کره کتنېه، لکېه د دوی .رنځوره

چاپېريالونو هس  عامه نېه ده. مانېا دا چې  زمېو  د پښېتو  وګاونډي

مطبوعاتو په لمن ک  ال کره کتن  ته، لکه څنګه چ  ښايي ځای نېه 

شته. کله ناکله يوه نيمه کره کتنه او يا د کره کتن  پېه نامېه ځينې  

 يکن  مو  په   لو مطبوعاتو ک  وينو.ل

 و که د پښتنو ګاونډي راوا لو، د ساري پېه توګېه د اردو ژبيېو پېه 

فرهنګي چاپېريال ک  له پاکستانه نيول  تر هنېده، بنګالېه او حتېی 

سريالنکا پورې چېرې چ  د ا ردو ادب او اردو ژبيو د فرهنګ پېه اړه 

ې نقدونه پرې ليکل کېږي. کتاب چاپېږي، له يوه نيول  ان تر لسو پور

دا کار دا ښيي چ  جامعه کتاب ته ارزښت ورکوي. کره کتېونکی لېه 

  ل فرهنګ سره مينه لري. د لوستونکو او ليکوالو د ب  الريو مخېه 

نيسي او له   ل رسالت سره دواړو ته الرښوونه کوي،  و زمېو  پېه 

دې  فرهنګي چاپېريال ک  ډېر لږ پېښېږي، چ  پر يو نشر شېوي اثېر
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نقد وشي. که کله کېږي هم نو په رنځ يو ا ته نقد به وي او سالم نقد 

  و هس  د طالعو  بره ده.

ددې علت دادی چ  سالم  کره کتن ، لکه څنګه چ  ښايي زمو  په 

فرهنګي چاپېريال ک  وده نه ده موندل . ځين  سېالم نقدونېه کېه 

ې دي، چې  شوي يا کېږي، هغه د ناسالمو پر وړاندې دومره ب  اغېېز

څوک اهميت هم نه ورکوي. رنځورې کره کتن  زياتره د شخري حب 

او بغض پر محور چورلي. نقاد په ک  د يوه کينه کښ او انتقېامجو پېه 

 (. ۸-۶: ۶٢څېره ک  څرګندېږي، چ  د نورو د تعجيز زيار باسي.(( )

نو د همدغو علتونو له امله کره کتن  زمو  په ټولنه ک  پرا تيا عېام 

 يا عاموالی نه دی پيدا کړی. منښت

 

 د زغم کلتور نشتواىل: -1

په هره ټولنه ک  چ  ا تناق حاکم وي، د فکر وزرونه تړلي وي. انتقاد 

عام نه وي، هلته د تحمل او زغم روحيه ډېره کمزورې وي. هره نيوکه 

او نوی فکر د کين ، دښمنۍ او شخري عقدې په مانا انګېرل کېېږي. 

ولسېواکۍ پېر بنسېټ   لې  ژونېدنۍ چېارې هغه ټولن  چ  نن د 

سمبالوي، رسنۍ په ک  ازادې دي او سالم انتقېاد پېه کې  دود دی، 

هغوی د زمان  له يوې او دې تجرب  تېرې شوې دي. ګېڼ قېوميزې، 

ګڼ سياسي او ګڼ مذهبي ټولن  د يو بل له زغملو او تحمل پرته بلېه 

يا به هېم يېو بېل الر نه لري، يا به د وېشن  او پاشن   وا ته ځي او 

زغمي. رسنۍ هم د تحمل د کلتور په عامولو ک  ډېر رول لري، رسنۍ 
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په  نا ويل   برې، چ  يو و ت پر عقدې او بيا پېر فزيکېي ټکېر او 

عمل بدلېږي، په ډاګه کوي او له نا ويلو  برو څخه د عقدو د جوړېدو 

مخنيوی کوي. البته رسنۍ هم   ل حدوحېدود لېري او د عقېدو د 

و په پلمه بايد د نورو نويو عقدو د ټوکېدو سبب نه شي. البتېه ايستل

که بريدونه او ا ول ي  تر پښو الندې شي، نو رسنۍ هم په ټولنه ک  

 د غه  انارشۍ سبب ګرځېدالی شي.

د متحمل  يا زغموال  يا نازغموال  ټولن  دوه څرګندې بېلګ  هندي 

وحيه ډېره پيېاوړې او افغاني ټولن  دي. په هندي ټولنه ک  د تحمل ر

ده، مېېذهبي عنا ېېرو، د ټېېولن  جېېوي حالېېت، د نفوسېېو د شېېمېر 

څومروالی او نورو ټولو عواملو په دې جوړښت کې    ېل   ېل رول 

لرلی دی. هندي ازادو او دولتي رسنيو دواړو د تحمل کلتور په عامولو 

ک    له ونډه لرل  ده. هند د ازادو رسېنيو او ولسېواکۍ يېوه او ده 

ري. همدا تجربه او د هغ  متواتر تکېرار، د هنېدي ټېولن  د تجربه ل

پرمختګ او پيوستون سبب شوی دی. له يوه هندي عالم څېو څخېه 

چ  د هندي ټولن  د بري راز په څېه کې  دیه هغېه  ،پوښتنه وشوه

وويل: ))زمو  د بري راز په دې ک  دی چ  يو بل مو زغملي او تحمېل 

کړي دي.(( که چېرې په هندي ټولنه ک  زغم او تحمل نېه وای، نېو 

سلګونو مذهبونو، ژبو او قومونو منسوبو اشخا و به څنګه يو بل سره 

چ  نن هندي ټولنه  ،مدا کلتور دید ګډ ژوند ګوزاره کولهه د تحمل ه

د پرمختګ پړاوونه وهي. دلته زمو  په ټولنه ک  د رسنيو يېوازې دوه 

، د تجرب  پېښ  شېوي دي: لېومړۍ تجربېه د ولسېواکۍ لسېيزه وه

او  اعليحضر  محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پېر مهېال رامنځتېه شېوه
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م ل( کلونه دي. په لومړۍ هغ  ک  هې۶۹۳۶-۶۹٨۶دويمه هغه همدا )

  ل    ل  ستونزې وې او په دويمه ک  هم د ترېنعي ولسېواکۍ، 

تنظيمي زورواکېۍ او نېا سېالمو رسېنيو سېتونزې شېته، وارداتېي 

ديموکراسي او پېيلو رسنيو نه يوازې د زغم کلتور عام نه کړ، بلک  په 

ځينو بر و ک  ي  نوي مشکال  هم راوټوکول. د ټولن  نېور مېدني 

نه دي چ  د زغم کلتور عام کېړي. لکېه بنسهونه هم دومره پياوړې 

څنګه چ  په ټولنيز او سياسي ډګر ک  ستونزې وې، داس  په علمي 

رسنيز او ادبي ډګر ک  هم د تحمل کلتور ډېر پياوړی نه و او نه دی، د 

تحمل کلتور د سالم  کره کتن  ل اره يو ښه بستر دی. پياوړی افغان 

د افغاني ټېولن   (پاچا الفتاستاد ګل )مفکر او کره کتونکی  ،ليکوال

ر  ته متوجه شوی، هغه د  ال ون الره هم په ګوته کړې. د يدې نق

الفت په نظر هره ټولنه چ  غواړي سمون او پرمختګ په ک  رامنځته 

شي، هلته بايد پر فکر، نظر او انتقاد بنديز نه وي، کله چې  پېه يېوه 

عېالج الره پيېدا  ټولنه ک  فکر ازاد وي، هلته د ډېرو مرضونو ل اره د

کېدی شي. الفت   له مفکوره د )ب  ګناه بندي( په نامه په يوه نثېر 

ک  ډېره ښه ځلول  ده، هغه د ټولن  د نجېا  ل ېاره ددې بنېدي د 

 ال ون هيله کوي، وايي: )) پرېږدئ! دا ب  ګناه بندي پرېېږدئ. مېه 

وېرېږئ، د ده په ازادولو ک  هېڅ  وف او  طېر نېه شېته. فسېاد او 

 ار  له ده څخه نه پيداکېږي.شر

 دده بندي کول لويه ګناه ده.

دی هغه يوسف دی، چ  د ب  ګناهۍ په سبب په زندان ک  لوېېدلی 

 دی.
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که دی له زندانه راوالوزي ستاس  اينده سنجوالی شي او ستاسې  د 

 بل  ورځ  غم  وړالی شي.

 پرېږدئ! دا ب  ګناه بندي پرېږدئ.

که دی  الص شو ستاسو انتظام به په ډېر ښه شان وکړي. ستاسې  

 و ي به ماړه کړي، ستاس  بربنډ به پټ کاندي. 

 تاس  دغه ښکلی موجود په تورو څاګانو ک  مه غورځوئ. 

 په زندانونو ک  ي  مه اچوئ!

 پرېږدئ دا ب  ګناه بندي پرېږدئ!

 رونه وکړي.دی به ستاس  د ګډو وډو او پرېشانه  وبونو  حيح تعبي

 ډېرې سخت  مبهم  او مجمل  غوټ  به پرانيزي.

 دی د راتلونکي حال پېشبيني کوالی شي.

 د طبيعت په رمزونو او اسرارو پوهېږي.

 د جوي او فلکي اوضاعو اقتضاا  ورته معلوم دي.

 پرېږدئ! دا ب  ګناه بندي پرېږدئ!

 د ده په ازادولو باندې علم او پوهه زياتېږي.

 او ړانده بينا کېږي. وطن رڼا کېږي

 دی له   لو جفاکارو ورونو سره هم ښه سلوک کوي.

 دی ډېر پېچومي اواروالی شي.



                      کره کتنه /نيمه پېړۍ يون

21161 
 

 دی ډېرې کږې سموالی او ډېر مشکال  حل کوالی شي.

 ما  وب ليدلی، چ  دا بندي  ال ېږي او د سلطنت په کرسۍ کېني.

 ښه فکر وکړئ!

 دا بندي څوک دیه

 پس له ډېر فکره وايم!

 (.۶۱-۶۸: ۶ر!(( )فکر دی فک

ټولنه ک  فکر بندي وي، پېه  يوه چ  په پورې   د الفت په نظر تر هغه

ټولنه ک  د سمون هيله نه شو کوالی. هر هغه انتقاد يا نيوکېه چې  

فکري اسا  ونه لري، پر کين  بدلېږي، کېه مېو  غېواړو پېه   لېه 

فرهنګي حوزه ک  سالمه کره کتنه عامه کړو، نه يوازې بايد   ل فکر 

کړو او د نورو   ل فکر نورو ته بيان  ازاد کړو، بلک  پراخ ي  هم کړو.

 د فکر او نيوک  د زغملو کلتور هم دود کړو.

 

 د ساملې کره کتنې کمواىل: -1

زمو  يو زيا  شمېر کره کتونکي په دې نظر دي، چ  زمو  په هېېواد 

ک  کره کتنه عامه نه ده او ان په ځينو و تونو او ځايونو ک  ورسېره 

حساسيت هم ښودل کېږي، علت ي  دادی چ  دلته له پيله بيېا تېر 

دې دمه کره کتنه د يو سالم بهير او سالم مسير له فلتره تېره شېوې 

کتن  د شخري کين  او انتقېام لېه مخې  ترسېره  نه ده. ځين  کره

شوي دي. سرمحق  زلمی هېوادمل ددې ډول ليکنو په باب وايي: )) 
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ددې ډول کره کتنو، ليکواالن زياتره د کره کتن  د ليکلېو  ېالحيت 

هم نه لري، بلک  د ځينو ځانګړو مالحظاتو پر بنياد د نقد په نامه يېو 

وی هم په ک  نه وي. د اثر پر ځای څه ليکي، چ  د کره کتن  د ادابو ب

پر ليکوال ډېر ګړېږي. د نقد د داس  يوې ناسالم  فضا د موجوديېت 

 اوندان، حتی د سالم نقد ليکلو ته هم زړه  وړتيا  په  ور  ک  ډېر د

نه ښه کوي او دا ځکه چ  زمو  په فرهنګي چاپېريال ک  پېه دې اړه 

د، د اثر ليکوال د   ل ذهنيت ډېر مغشوش دی. پر يو اثر هم سالم نق

ځان ل اره س کاوی بولي. که څوک د يو چا پېر اثېر سېالم نقېد هېم 

وليکي، د اثر ليکوال ددې پرځای چ  له کره کتونکي مننه وکېړي، د 

ځواب په نامه ي  ښکنځلو ته مه  رانغاړي. ځواب  و ورسره وي نېه، 

وع سې کاويو شېر ، بيا نو په اوتو بوتو سر شي او په شخري تعرضونو

وکړي او تر ټولو ي  جالبه دا چ  زمو  په فرهنګي چاپېريال ک  هېم 

په دې متهمېږي چ  د نورو مخه نيسي، هر څه  هم سالم کره کتونکی

 اسېتعدادي  ځانته اجاره کړي دي. په همدې اسا  زمېو  زيېاتره د 

 اوند کره کتونکی د سالم  فرهنګ په ګهه نقد ليکلو ته زړه نه شېي 

 (.۹: ۶٢) ښه کوالی.((

هغه  ،سرمحق  زلمی هېوادمل په دې بر ه ک  يو مثال وړاندې کوي

وايي: )) ښه م  په ياد دي چ  د تېرې ميالدي پېړۍ د نوييمو کلونېو 

په جريان ک  )د پښتو ادبياتو تاريخ( په نامه يو کتاب په پېښور کې  

 اسېتعدادچا  شو. ډېرو ښاغلو دا کتاب لوستی و، چ  ځين  پک  د 

هم وو. د کتاب پر نيمګړتياوو ي  داس   برې کول  چ  هم  اوندان 

د ليکوال په ګهه وې او هم د لوستونکو ل اره ګهېورې وې،  ېو دغېو 
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کسانو يوه هم دا جرا  نه شو کوالی چ    ل   برې وليکي، ځکېه 

 بل ډول انګيري.(( روېرېدل چ  د دوی د  ير کار به نو

ه بايد په زغرده وکړو چ  سرمحق  زلمی هېوادمل زياتوي: )) دا  بر 

زمو  په فرهنګي چاپېريال او ټولو فرهنګي حوزو ک  له کېره کتنې  

وېره   ره ده، هم ليکوال او شاعر له کره کتن  وېرېږي او هم سېالم 

کره کتونکی. همدې وېرې د سالمو کېره کتنېو مخېه نيېول  ده او د 

فرهنګ  وا و ي دا جرا  نه شي کوالی، چ  علمېي، تحقيقېي او 

 ادبي اثار د نقد له علمي موازينو سره سم نقد کړي.

دا چ  ايا پښتنو عالمانو او د فرهنګ د الرې الرويانو د سېالم  کېره 

کتن  د ودې، دودېدو او د نقد پر ا ولو او ادابېو د کېره کتونکيېو د 

سمبالتيا ل اره څه کړي دي او که نهه ددې بر   په ځواب ک  بايېد 

څه ګامونه اوچت شوي دي،  ېو پا ېه نېه ووايو چ  په دې الره ک  

دي. په دې مشخره ساحه ک  مو  څه اثار لرو مګر ډېر نه دي، زمېو  

يو شمېر ليکوالو د تاليف او ترجم  له الرې ځين  اثار وړاندې کېړي 

چ  له لوسته ي  سړی د کره کتن  د ا ولو او معيارونو، ادابو او  ،دي

ی شي.  و که څوک د پښتنو ډولونو په باب څه معلوما  ترالسه کوال

تېر کاندي، نو  هپه فرهنګي حوزو ک  د کره کتن  روان جريان له نظر

پوه به شي چ  زمو  زياترو کره کتونکيو د کره کتن  په باب حتی په 

   له ژبه ک  موجود اثار هم نه دي لوستي.

د کره کتن  اوسنی روان جريان که سړی له نظره تېر کاندي سړی په 

يقين سره ويالی شي چ  دا جريان يو سالم جريېان نېه دی. نېاوړې 

ډېرې لري او د بدمرغۍ  بره په ک  دا ده چ  له دې رنځور حالتېه د 
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کره کتن  د ايستلو ل اره کومه هڅه هم نه ليېدل کېېږي. د سېالم  

 (.۱-۹: ۶٢) م  پيروان هم ډېر دي.((هغ  په پرتله د ناسال

د ژبو او ادبياتو پوهنځي يو بل استاد بريالی باجوړی هم پېه دې نظېر 

دی او )د کره کتن  ډولونه( اثر په سريزه ک  وايي: )) له دغو ستونزو 

څخه يوه په پښتو ک  د کره کتن  د تيوريکو اثارو نشتوالی دی. کوم 

پخوا په دغه بر ه ک  ليکل شوي ځانګړي کتابونه او ليکن   چ  ډېر 

او پرابلمونو ځېواب  ستونزو  دي، د ګوتو په شمار دي، چ  د موجودو

 (.۶: ۹۶نه شي ويالی.(( )

تر هغه پورې چ  پورتنۍ ټول  نيمګړتياوې پوره نه کړو او د کره کتن  

په بر ه ک  عملي او نظري کار، ونه کړو، د کره کتن  کلتور عېام نېه 

 که  کره کتن  څخه لهر دود نه کړو، نو تر هغه پورې کړو، د تحمل کلتو

 بېه وېېره د  لکېو وېېره وي او داهغه معقولېه وي، کېه نامعقولېه، 

 احساسېږي.
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 د لسم څپرکي لنډيز

 

زمو  په ټولنه ک  زيا  و ت له کره کتن  سېره حساسېيت ښېودل 

کېږي. يو زيا  شمېر ليکوال زړه نه ښه کوي چ    ل اثر کره کتن  

ړاندې کړي. دا کار بېالبېل عوامل لري. د کېره کتنې  ناعېاموالی ته و

ددې علتونو له جمل  څخه يو علت دی. د پښتنو په ادبي، ټېولنيز او 

ان سياسي چاپېريال ک  د هغو د نورو اړوند پديدو په شان کره کتنه 

ډېره عامه نه ده، نو کله چ  يو شی په ټولنه ک  عام نه وي،  لک هم 

دي کېږي، همدا ناعاموالی ددې سبب کېږي چ  دلتېه ورسره نه رو 

کره کتنه لکه څنګه چ  الزمه ده، همغس  وده ونه کړي. پېه پښېتو 

اثارو په انډول د کره کتن  اثار زيا  نه دي، ان  ادبي ک  د چا  شويو

 د ادبي اثارو کره کتنيزې اړتياوې نه شي پوره کوالی.

يې  د کېره کتنې  د  د زغم کلتور نشتوالی بل علت دی، چ  دلتېه

عامولو مخه ډب کړې ده. دلته د زغم کلتور ډېر عام نه دی. کله چ  د 

تحمل کلتور عام وي د کره کتن  عملي تطبيې  تېه ډېېره ښېه الره 

اوارېږي. هر څومره چ  دلته د تحمل کلتور زياتېږي، کره کتنې  تېه 

رول الره اوارېږي. کره کتنه د تحمل او زغم کلتور په عامولو ک  مهم 

 لري.
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زمو  په ټولنه ک  چ  يو شمېر کره کتن  ترسره شوي، په هغېو کې  

کله کله شخري عقده او کينه هم د يېل شېوې ده. دا کينېه ددې 

سبب شوې چ  سالمه کره کتنه له ځنډ و  نډ سره مخ شېي. کلېه 

چ  په ټولنه ک  سالمه کره کتنه له ځنډ و  نډ سره مېخ شېي، نېو 

ه کتنه نه رامنځته کېږي. کله چې  پېه ده چ  روغه کر  بره طبيعي

د کره کتن  د عامېدلو ل اره بستر کتنه نه وي، نو  ټولنه ک  سالمه کره

. د سالم  کره کتن  ل اره يو څه ګامونه پورته شوي،  ېو نه برابرېږي

بيا هم پوره او پا ه نه دي. دغه ټول عوامل ددې سبب ګرځېي چې  

ددې وېرې د  تمولېو  ا شي.دلته له کره کتن  څخه يو ډول وېره پيد

ل اره په کار دي، ټول هغه عوامل پېه دقېت سېره وارزول شېي چې  

مخک  مو يادونه وکړه او په پوره تدبير سره د هغو د اواري ل اره کېار 

 وشي.
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 د لسم څپرکي پوښتنې او سپارښتنې
 

 زموږ کره کتنه له کومو ستونزو رسه مخامخ کړې ده؟ د کره کتنې ناعامواه-۶

که کره کتنه عامه واى، زموږ په فرهنګـي حـوزه کـې بـه اوس د کـره کتنـې -1

 احتامه حالت څنګه و؟

 د کره کتنې په پراختيا کې د زغم کلتور څه رول لري؟-1

ښـې کـره کتنـې پـر وړانـدې څـه سـتونزې د ، د ساملې کره کتنـې کمـواه-1

 ټوکوه دي؟

 پراختيا کې څه رول لري؟ د استاد الفت په نظر د فکر ازادي د کره کتنې په-5

 

 سپارښتنې

 ختيا او عېامولو ممحرلين دې په هېواد ک  د کره کتن  د پر

 ل اره   ل تحليلي نظر په يوه ليکنه ک  وړاندې کړي.

  هر محرل دې د پښتو کره کتونکو له جمل  څخه يو تن پېه

  له  وښه غوره او د هغ  د کره کتنيزو نظرياتو په باب دې 

 او په ټولګي ک  دې ټولګيوالو ته واوروي.يوه ليکنه وکړي 
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 يوولسم څپرکى

 په پښتو ژبه د کره کتنې چاپ شوي کتابونه

 

که څه هم په پښتو ژبه ډېر ادبي اثار چا  شوي؛ د پښتو شېعر و ادب 

لمن ډېره پرا ه ده، هم د شکل او هم د محتوا له مخ  د پښېتو ادب 

شعري فورمونو له مخ  لمن له رنګارنګ غميو ډکه ده. که د شکل يا 

نړۍ هېڅ ژبه ورسره سيالي نه شېي کېوالی.  پښتو ادب وڅېړو، نو د

زياتره هغه شعري فورمونه چ  د نړۍ په نورو ژبو په تېره بيا  تيېزو 

ژبو ک  شته، هغه اکثره پښتو را  ل کړي دي. د لويديز ادب شېعري 

 هم يي،فورمونه په تېره بيا ازاد شعر چ  ځين  ورته س ين شعر هم وا

د  تيزو ژبو او ادب د يوې  پښتو د پښتو ژب  په لمن ک   وندي دي.

بېلګ  په توګه ټول هغه شعري فورمونه چ  په عربېي ژبېه کې  دود 

دي، پښتو ورته په   له لمن ک  ځای ورکړی دی، لکه غزل، مثلېس، 

مستزاد، مخمس، قطعه، رباعي، مثمن، مسد ، معشر، ترکيب بنېد، 

 ..ترجيع بند او نور.

پښتو ژب  له جاپاني ژب  څخه هم د )هايکو( شکل  را  ل کړی، لېه 

چ  د څلوريزې په شان يو فورم دی، هېم  ک  دري سره ي  دوه بيتۍ

مشترک حالت لري،   له د پښتو ځېانګړي شېعري فورمونېه، لکېه 
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لنډۍ، بګتۍ، سروکي، چاربيت ، کاکړۍ، ببوالل  او نور يې   ېو يې  

نورو ژبو ک  ي  ساری نه ليدل کېېږي، داس    ل دي چ  د نړۍ په 

په تېره بيا لنډۍ چ  د پښتو ژب  يوه امتيازي پانګه ده او د نړۍ هېڅ 

شعر ورسره د سيالۍ جوګه نه دی،  و د پښتو ژب  له دې پرا   لمن 

سره سره د کره کتن  اثار بيا دومره زيا  نه دي، يو علت ي  شايد دا 

تخررېو اشخا ېو لېه  ېوا وي چ  کره کتن  اکثره د لوسېتو او م

رامنځته کېږي،  و د پښتو ادب د لمن د غوړېېدو پېه بر ېه کې  د 

لوستو ليکوالو ترڅنګ نالوستو شاعرانو او ناظمانو هم پرا   هڅې  

او د پښتو ادب د پانګ  يوه درنه د همدې نالوسېتو ولسېي  کړي دي.

ادبياتو له  وا بش ړه شوې ده،  ير علتونه ډېر دي، مخک  مېو هېم 

ته نغوته وکړه  و او  راځو د کره کتن  په باب چا  شېوي اثېارو ور

دلته به هغو مستقلو اثارو ته اشاره وکړو چې  پېه افغانسېتان او  ته! 

پښتونخوا ک  دکره کتن  په بر ه ک  ليکل شوي او په ځانګړي ډول 

 چا  شوي دي.

 

 په افغانستان کې: -الف

ته نغوته کېوو، چې  پېه په دې بر ه ک  د هغو ليکوالو مستقلو اثارو 

افغانستان ک  زېږېدلي دي، په  هه افغانان دي، که څه هېم د تېېرو 

او يېا  يا لېر افغانسېتان لسيزو د حوادثو په بهير ک  کوزې پښتونخوا

نورو هېوادونو مهاجر شوي او يا ي  کتابونه تر هېواده بهر چا  شوي 

کې   دي. په دې ک  يو شمېر ليکوال داس  هم دي، چ  پېه هېېواد

اوسېدلي،  و کتابونه ي  تر هېواد بهر چا  شوي، دا ګهه ګورۍ مو د 
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کتابونو د چا  د موقعيت له مخ  په پام ک  نېه ده نيېول ، بلکې  د 

هغوی د زېږېدن  جغرافيه مو په پام ک  نيېول  ده. نېو ځکېه مېو  د 

پښتونخوا د پښتنو افغانانو کهه ګورۍ په جال ډول په پام کې  نيېول  

مړی به د افغانستان مېشتو افغانانو مستقل کره کتنيېز اثېار ده. نو لو

 معرفي کړو:

 

 ادب او اديب کره کتنه: -2

دا اثر ښاغلي عبدالمالک همت ليکلی دی، په دې اثر ک  د ژبېاړې او 

تاليف دواړه بر   شامل  دي، ليکوال  ورا زيار په ک  ګاللی دی، نه 

راټول شوي، بلک  د ادب، يوازې د کره کتن  په باب په ک  معلوما  

ادب وهن ، د ادب ښوونځي، د ادبياتو شننه او څېړنه هم په ک  راغلي 

( مخونه لري. ادب او ادب وهنه، ادب د اسېالمي ۱۱٨دي. دا اثر ټول )

نظري  له مخ ، ادب او ادب وهنه د اوسنۍ  لويديزې نظري  له مخ ، 

پخېوا څخېه  ادبي کره کتنه، مفهوم او ارزښت، ادبي کېره کتنېه لېه

تراوسه، اسالمي کره کتنه، دري کره کتنه، اردو کره کتنه او پښتو کره 

کتنه ي  اساسي سرليکونه دي. تر دغه هر يو اساسي سرليک الندې 

بيا څو نور څنګزني سرليکونه دي، چ  هره موضوع ي  په هر اړ يېز 

م(، ۸۱۱۱ډول څېړل  ده. دا اثېر پېه ښېکلي قطېع او  ېحافت پېر )

ل په کويهه ک  د  حاف نشراتي موسس  له  وا د يو زر ل( کا۶۹٨٢)

او دا اثر چ  او  لولئ په دې ک  هم د  ټوکو په شمېر چا  شوی دی

همدې اثر )ادب او ادبي کره کتنه( اثر څخه زياته ګهه ا يستل شوې 

 ده.
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 کره کتنه: -۸

دا ا الً د هغو بېالبېلو ليکوالو د کره کتنيزو ليکنو يوه ټولګه ده، چ  

 -۶۹٢٢په زېري جريده کې  پېه متېواتر ډول   ېرې شېوې دي. د )

ل( کلونو په بهير ک  په زيېري جريېده کې  دوه افتراحګېان   ۶۹٢۱

  رې شوې، د همدغو افتراحګانو له امله د کره کتن  په بر ېه کې  

دې جريدې ته   لې  ليکنې  ور ولېږلې ، زېېري بېالبېلو ليکوالو يا

جريدې دا ليکن  په   لو پاڼو ک    ېرې کېړې. دې ليکنېو ځينېو 

دوديزه بڼه درلودله او ځين  ي  د لويديزې کره کتن  په رڼا ک  ليکل 

 شوې وې. 

)افضل ټکور( دا ليکن  د زېري جريېدې لېه پېاڼو راټېول  او د يېوې 

ل( ۶۹۱٢م،۶۳٨۱ې. دا اثر پېر )ځانګړې مجموع  په توګه ي  چا  کړ

کال د افغانستان د قومونو او قبايلو چارو وزار  له  وا په کابل کې  

چا  شوی دی. په دې اثر ک  د )ادبي نقد( په نامه د عبېدالرحيم، ) 

ادبي انتقاد( په نامه د متعمد شنيواري د )نقد او نقد کوونکي( په نامه 

ستاد بېنوا او ځينو نېورو د غوث  يبري، د )نقد څارنه دې وشي( د ا

 ليکوالو ليکن  راغلي دي.

 پښتو نثر ته کره کتنه: -۹

دا د عالمه پوهاند حبيبي د ليکنو يوه ټولګه ده چې  کېره کتنيېزې 

ليکن  په ک  راټول  شوې دي. دا ليکن  ا ېالً اسېتاد حبيبېي تېر 

ل( کال دمخه کړې دي او د هېواد په بېالبېلو چېاپي   رونېو ۶۹٢٢)

وې دي. دا ليکن  د سرمحق  زلمي هېوادمېل پېه زيېار ک  چا  ش
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ل( کال ي  د افغانسېتان د علومېو ۶۹۱۱م، ۶۳٨۶راټول  شوي او پر )

اکاډمۍ له  وا چا  کړي دي. په دې اثر ک  د تاريخ په بهيېر کې  د 

پښتو نثر پر لوړ ځوړ  بېرې شېوي، د )روښېاني( پېېر پېر نثېر او د 

د )ګېوهر  ېان  هېک( د  ) وشال( د کورنۍ پر نثر بحس شوی دی.

)قلب السير پښتو(، )پښتو نثر په تېاريخ مر ېع کې ( او )ژبې  او د 

 تکامل قوانين( په نوم ليکن  هم په دې اثر ک   وندي دي.

 ادبي څېړن : -۱

ادبي څېړن  د ادب وهن  په بر ه ک   ورا مهم اثر دی. دا اثر کانديد 

( ۱۸٢ه )اکاډميسين محمد  دي  روهي ليکلی دی، لېومړی ځېل پې

ل( کال د ننګرهار پوهنتون د ښېوون  او ۶۹۱۱م،۶۳٨۶مخونو ک  پر )

روزن  پوهنځي له  وا   ور شوی دی. دا اثر دويم ځل په پېښور ک  

د دان  کتابتون له  وا هم په ښکل  قطع او  ېحافت چېا  شېوی 

اثر په عمومي ډول څلور بر   لري؛ په لومړۍ بر ه ک  يې   ياددی. 

دويمه ک  ي  )ادبي کره کتنه(، په درېيمه کې  يې   )ادبي تيوري( په

)ادبي ميتودونه، ادبي مکتبونه( او په څلورمه ک  ي  )ادبېي تېاريخ( 

څېړل شوي دي. په ټوليز ډول دا د ادب وهن  په بر ه ک  يېو  ېورا 

او پېه جامع کتاب دی، ددې اثر د کره کتن  باب هم  ورا غنېي دی. 

پېس منظېر او معيارونېه(( تېر  بر ه ک  د ))کره کتن  تېاريخي دې

سرليک الندې د کره کتن  د پېژندن ، موضوعګانو او مسالو، تاريخي 

پس منظر، ا ولو او معيارونو، ډولونو، هېدفونو او دنېدو پېه هکلېه د 

لويديز ادب او کره کتن  له ا ولو سره سم بحس او څرګندون  شوې 

 شوي دي. دي. د کره کتن  په بحس ک  د کره کتن  آداب هم تشريح
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 شعرونه او نقدونه:  -٢

شعرونه او نقدونه د تکړه کره کتونکي زريېن انځېور اثېر دی. دا اثېر 

ل( کال په کابل ک  چا  شېوی دی. دا اثېر د کېره ۶۹۱٢م، ۶۳٨۸پر)

کتن  په تېره بيا د پښتو شعر او هغه هم معا ر شعر په بر ېه کې  د 

اثېر کې  د پښېتو عملي کره کتن  يوه ښه بېلګه ده. ليکوال په دې 

معا ر شعر ځينو نميګړتياوو ته اشاره کړې، څرګنېدې بېلګې  يې  

راوړي، د هغو پر نيمګړو بر و ي  څرګندې نيوک  کړي او د حل الرې 

ي  په ګوته کړي دي. دې اثر پېر   ېل و ېت عملېي تېاثيرا  هېم 

وشيندل او تر يوه بريده ي  د پښتو شعر د شعاري کېېدو او انحېراف 

 مخه ونيوله.

 ادبي مسال : -۱

د کانديد اکاډميسن پوهاند محمد رحيم الهام اثر دی. په دې اثر کې  

د پوهاند الهام پنځه عنوانه بېالبېل  ليکن  او دوه بېالبېلې  ژبېاړې 

ل( کال په کابل ک  د افغانستان ۶۹۱٢م، ۶۳٨٨شامل  دي. دا اثر پر)

( ته ۸۱۱)د ليکوالو د ټولن  له  وا   ور شوی دی. د مخونو شمېر ي  

رسېږي. د کره کتن  په دې اثر ک  د کيڼ  ايېډيالوژۍ د پلېوي کېره 

کتونکو او همدارنګه د لويديځوالو کره کتونکو دواړو نظريېا  راټېول 

 شوي دي.
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 د کره کتن  ډولونه: -٢

د کره کتن  ډولونه د سرمحق  زلمي هېوادمل اثر دی. په دې اثر ک  

لي چ  د کره کتن  په اړه د سرمحق  زلمي هېوادمل هغه ليکن  راغ

دي. په دې ليکنو ک  د پښتو کره کتن  پر تاريخي سوابقو، تيوريکېو 

اثارو، د کره کتن  پر ستونزو او نورو اړوندو مسايلو بحس شوی دی. د 

سرمحق  زلمي هېوادمل پر ليکنو سربېره په دې اثر ک  څلېور هغېه 

له  ېوا لېه  چ  د کره کتن  په اړه دي او دده ،ليکن  هم راغلي دي

( کال ۶۹٢۱م،۶۳۳۶اردو ژب  څخه پښتو ته ژباړل شوي دي. دا اثر په )

 د افغانستان د ليکوالو د ټولن  له  وا په کابل ک  چا  شوی دی.

 ادبي او تاريخي سمون : -٨

م، ۶۳۳۸دا د پوهاند  دي  اهلل رښتين کره کتنيز اثېر دی، چې  پېر )

يو شمېر هغو ځېانګړو ل( کال چا  شوی دی. په دې اثر ک  د ۶۹٢۶

اثارو او متفرقه ليکنو تېروتنو ته اشاره شوې چې  چېا  شېوي دي. 

پوهاند رښتين ددې اثارو تېروتنو ته متوجه شوی، د هغو سمون يې  

ضروري او د ادب په ګهه ګڼلی دی، پر هغو ي  بېالبېل  ليکن  کړي او 

پر   ل و ت ي  په مجلو او جريدو ک    رې کړي دي. تېر متفېرق 

 ا  وروسته ي  بيا په دې اثر ک  راټول  او  وندي کړي دي.چ

 منشور )کره کتنه(: -۳

م، ۸۱۱۱منشور )کره کتنېه( د مرېطفی سېالک اثېر دی، چې  پېر )

ل( کال په پېښور ک  دان    رندوي  ټولن    ور کړی دی. دا ۶۹٢۳
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( مخه لري. ددې اثر په لومړيو بر و ک  پېر ادب، شېعر، ۶٢۱اثر ټول )

ښکال، تاريخ او ادب، معاني، بيان او بديع، فلسفه او شاعري، ا القو، 

تخلي  او مطالع  باندې بحس شوی دی. په دې اثر کې  د  تيېزې او 

د يوه تدريسي  (منشور) لويديزې کره کتن  آرونه هم بيان شوي دي.

کتاب په بڼه ليکل شوی، د ادب پوهنځي محرلين ترې د کره کتنې  

يا مرستندوی درسي اثر په توګه هم ګهېه په بر ه ک  د يوه تدريسي 

 ا يستالی شي.

 د په   زان  ميزان رښتيا ميزان دیه -۶۱

دا د زرين انځور او استاد محمد ا ف  ميم ګېډ اثېر دی، چې  پېه 

پېښور ک  چا  شوی دی. په دې اثر ک  د اسېتاد  ېميم او زريېن 

کو انځور يو څو هغه ليکن  راغلي دي، چ  د قلندر مومند د هغو نيو

په اړه ليکل شوي، چ  ده په   ل اثر ))پهه  زانه فی الميزان(( کې  

راوړي دي. دې اثر ک  هڅه شوې، د علمي داليلو له مخې  د قلنېدر 

مومند يو زيا  شمېر هغو انتقادونو ته منطقي ځواب وويل شي چې  

 هغه د په   زان  پر بېالبېلو  واوو څرګند کړي دي.

 ادبي کره کتنه: -۶۶

اثېر  يېاددا اثر اجرالدين اقبال له عربي څخه پښتو تېه ژبېاړلی دی.  

( ۶۹۱ټېول ) ،مرري ليکوال ډاکتر محمېد مندورمرېري ليکلېی دی

( ټوکو په شمېر دانې    رندويېه ټېولن  پېه ۶۱۱۱مخونه لري او د )

 پېښور ک  چا  کړی دی.
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 د پښتو غزل تنقيدي جاج: -۶۸

چ  دان    رندويه ټولن  په  ،دا د ځوان ليکوال طاير ځالند اثر دی

( ل ۶۹۳۶( ټوکو په تيراژ په پېښور کې  پېر )۶۱۱۱( مخونو ک  د )۶۱٢)

کال چا  کړی دی. په دې اثر ک  تروف او پښتو نوی غزل، د غېزل 

کړه وړه، پښتو غزل ک  رواني اړ ونه، غزلګو شاعر څوک دیه، پښتو 

ا پېه پښېتو غزل او عالمت نګاري، پښتو غزل او انځورګري، حمزه باب

غزل ک  د بدلونونو موجد، پښتو غزل په سروتال ک ، پښتو غزل پېه 

نويو پړاوونو ک ، د پښتو نوي غزل تنقيېدي جېاج او د پښېتو غېزل 

راتلونکی، مسايل څېړل شوي دي. په مجموعي ډول دا اثېر د پښېتو 

 غزل د ارزون  او کره کتن  په بر ه ک  يو ځانګړی اثر دی.

 خي پس منظر او معيارونه:د کره کتن  تاري -۶۹

ل( ۶۹٨۱د کانديد اکاډميسين محمد دي  روهي اثر دی، چې  پېر )

کال د محمد دي  روهي فرهنګي ټولن  له  وا په پېښور ک  چېا  

شوی دی. په دې اثر ک  راغلي محتويا  همغه دي چ  اکثره ي  پېه 

ادبي څېړن  اثر ک  راغلي دي،  و دلته د يوه ځانګړي اثر پېه توګېه 

 چا  شوی دی. هم

 کره کتنه:  -۶۱

استاد پوهنوال عبېدالخال  رشېيد ليکلېی او د اتيېايمو کلونېو پېه 

وروستيو ک  د هندوستان په نوي ډيلي ک  چا  شوی دی، دا کتاب 

( څ رکي لري،د کره کتن  تاريخچه په ک  بيان شوې، کېره کتنېه ۸)
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لونه پېه ي  د يوه علم په توګه ارزول  او همدارنګه ي  د کره کتن  ډو

 ګوته کړي دي.

 د پښتو شعر اوسمهالي بهير کره کتنه:  -۶٢

ل ( کال په کابل کې  چېا  ۶۹٨۶د عبدالغفور لېوال اثر دی، چ  پر )

شوی دی. په دې اثر ک  د پښتو د اوسني شعر په تېره بيا د طالبانو د 

واکمنۍ تر  تمېدو پورې يو شمېر مخکښو شاعرانو پر شعرونو باندې 

 شوې، هغه څېړل شوې، شنل شوي او ارزول شوي دي.کره کتنه 

 

 په پښتونخوا کې: -ب

ک  هم د څېو  يا لر افغانستانپر افغانستان سربېره په کوزه پښتونخو

لسيزو په بهير ک  د کره کتن  ځين  مستقل کتابونه چا  شوي دي. 

پر   لواکو اثارو سربېره ځين  نور داس  اثار هم چا  شوي، چ  يوه 

کره کتن  پر محور راڅر ي،  و نورې بر   ي  د ادبياتو  بر ه ي  د

يا ادب وهن  نورې بر   رانغاړي. دلته به يوازې ځانګړو اثارو ته اشاره 

 وکړو:

 کتاب الشعر: -۶

د بوطيقېا  (ارسېطو)دا کتاب ا الً د يونان د نامتو فيلسوف او حکيم 

(Poeticsژبېاړلی او د ف( پښتو ژباړه ده. دا اثر )مولوي محمد اسرا )يل

پېښور پوهنتون د پښتو اکاډمۍ مشر )موالنا عبدالقادر( پرې بيا کتنه 
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ک  د پښتو اکاډمۍ پېښور  پهل( کال ۶۹۹٢م، ۶۳٢٨اثر پر ) يادکړې. 

 له  وا چا  شوی دی.

لکه څنګه چ  څرګنده ده، بوطيقا د شعر او شاعرۍ په اړه پېه نېړۍ 

پښتو ک  ددې اثر ژبېاړه منظم اثر ګڼل کېږي، دغس  په  ک  لومړنی

هم د کره کتن  په بر ه ک  لومړنی ژباړل شوی اثېر ګڼېل کېېږي. د 

ارسطو په دې اثر ک  پر شاعرۍ باندې عمومي او متوازن نظر ښندلی، 

د شاعرۍ ډولونه ي  بيان کړي، جنګي شاعري ي  توضېيح کېړې، د 

کره کتونکو اعترا  او هغو ته د ځواب ورکولو ا ول ي  بيېان کېړي 

ي. د ارسطو دا اثر د )نظميا ( په نامه )قلندر مومند( هم ژباړلی دی د

 ل( کال ي  په پېښور ک    ور کړی دی.۶۹۱۸م، ۶۳۱۹او پر )

 ادبي تنقيد: -۸

چې  )ميېا  ،د کره کتن  په بر ه کې  دا يېو وړوکېی کتېابګوټی دی

( مخونو کې  ۶٨٢سيدرسول رسا( ليکلی دی، په وړه جيبي کچه په )

د )يونيورسهي بوک ايجنسي( له  وا چا  شېوی دی. په پېښور ک  

)ميا سيد رسول رسا( ددې اثر په ليکلو ک  د کره کتن  په بر ه ک  

د نړۍ له ډېرو نامتو اثارو څخه ګهه پورته کېړې ده. ددې اثېر ځينې  

بر   بش ړې ژباړې دي او ځين  بر   ي  د )رسا(   ل تحليلونېه. 

له  تيزو او لويديزو دواړو ا ولو  په دې اثر ک  که څه هم د کره کتن 

څخه ګهه ا يستل شوې،  و ډېری بحس ي  د ښکلو هنرونو، ادبياتو، 

شعر او شاعرۍ پر محور راڅر ي. ځين  ليکوال وايي د کره کتن  په 

 انډول ددې اثر د ادب وهن  نورې بر   درن  دي.
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 تنقيد: -۹

ژباړلی شېوی  تنقيد د کره کتن  په بر ه ک  د )قلندر مومند( له  وا

د نېامتو   Hudson(W.Hاثر دی. دا اثر ا الً د )ويليم هنري هډسېن( )

( د يېو څ رکېي An Introduction to the study of literatureکتېاب )

( ل اره يوه بر ېه ده او  MAلنډون او ژباړه ده. دا اثر د ماسهرۍ دورې )

کتابګوټي په د يوه مضمون په توګه هم تدريسېده،  و د يوه ځانګړي 

ل( کال په پېښور ک    ور شوی دی. ټېول ۶۹۱۸م، ۶۳۱۹بڼه هم پر )

( مخونه لري. دا اثر د کره کتن  د مانا او مفهوم، اړتيا، د کره کتن  ٨۱)

د ځينو ښوونځيو، د کره کتونکي د دندو او  الحيتونو، د کره کتن  د 

 تاريخ او ځينو نورو موضوعګانو په اړه ګهور معلوما  لري.

 پهه  زانه فی الميزان: -۱

پهه  زانه فی الميزان د )قلندر مومند( يو انتقادي اثر دی چ  د )په  

 زان ( په اړه ي  ليکلی دی. دا اثر )قلندر مومند( د نږدې شلو کلونو 

شېوی دی. قلنېدر او پيا په پېښور ک  چېا  په بهير ک  ليکلی دی. 

ل ېاره هڅېه کېړې او مومند په دې اثر ک  د په   زان  د ))بطالن(( 

ځين  داس  داليل ي  راوړي چ  دده په   ل نظېر ده تېه مناسېب 

ښکاره شوي دي. يو زيا  شمېر ليکوال، ادب وهان او کره کتونکي بيا 

چ  په دې اثر ک  راغلي نظرونه د قلنېدر مومنېد د  ،په دې نظر دي

شخري عقدې زېږنده دي، نو ځکه ورته د کره کتن  يو ناپېيلی اثر نه 

ي ويل کېدی، پر همدې بنسټ ددې اثر د رد په باب څو بېالبېل اثار ش

 وليکل شول.
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 ادب څه دیه -٢

دا د )سردار حبيب الرحمن سحر يوسفزي( د کره کتنيزو ليکنو يېوه 

ل( کال ۶۹۸۱م، ۶۳۱٢( مخه لري، لومړی ځل پر )۸٢۱ټولګه ده، چ  )

ی دی. پېه م( کلونو په پېښور ک  چا  شېو۶۳۳۱( او )۶۳٨۱او بيا پر )

دې اثر ک  د کره کتن  په باب بېالبېل معلومېا ، دغېه راز د شېعر، 

ډرام  او نورو ادبي فورمونو په باب توضيحا  راغلي دي. د لويېديزو 

او  تيزو سترو کره کتونکو نظريا  هم په ک  راغلي دي. له دغه اثر 

څخه د کره کتن  په بر ه ک  د يوه تدريسي اثر پېه توګېه هېم کېار 

 ل شوی دی.ا يست

 پښتو افسانه: -۱

پښتو افسانه يو کره کتنيز اثر دی چ  )محمد اعظم اعظېم( ليکلېی 

ل( کال په پېښېور ۶۹٢۹م، ۶۳٢۱( مخونو ک ، پر )۶۳۸دی. دا اثر په )

اثر ک  لنډې کيس  او ناولونه څېړل شوي  يادک  چا  شوی دی. په 

ميېا او د پښتو لنډو کيسو په باب عملېي کېره کتنېه شېوې ده. د )

سيدرسول رسا( په نظر ددې تنقيېدي اثېر ژبېه متوازنېه، نغښېت ، 

سکښته او راښکل  ده، په لنډو موزونو جملو ک  ي  ډېر څه ويلي او 

د موجوده زمان  د تنقيد له معياري ا ولو سره  ،هر څه ي  چ  ويلي

 سم ي  ويلي دي.
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 مقدمه د شعر او شاعرۍ: -٢

نواز طېاير لېه اردو څخېه مقدمه د شعر او شاعرۍ پروفيسور محمد 

پښتو ته ژباړل  ده. د اثر ليکوال د اردو ژب  نامتو کره کتونکي )الطاف 

م( کېال پېه ۶۳٨۶،ل۶۹۱۱حسين حالي( دی.  د کتاب پښتو ژباړه د )

اپريل ک  د پېښور پوهنتون د پښتو اکاډمۍ له  وا چا  شوې ده. په 

کتنه شوې، د کېره دې اثر ک  د اردو ژب  د ادبياتو پر څرنګوالي کره 

کتن  عام ا ول بيان شوي دي. د کره کتن  دا ا ول اکثره د نړۍ د 

 نورو ژبو پر ادبياتو هم د تطبي  وړ دي.

 پهه  زانه تول پارسنګ: -٨

دا د کوزې پښتونخوا د يېو نېامتو څېړونکېي )همېې   ليېل( يېو 

چ  په پېښور ک  چا  شېوی دی. دا اثېر ا ېالً د  ،کتنيز اثر دی کره

در مومند( د اثر د) پهه  زانه فی الميزان( د هغو شکونو، نيوکو او )قلن

چ  هغه په   ل دې اثر کې  پېر )پهېه  زانېه(  ،انتقادونو ځواب دی

څرګند کړي دي. په دې اثر ک  يو پر يو د )قلندر مومند( نيوکېو تېه 

 ځواب ويل شوی دی.

 د  يرالبيان تنقيدي مطالعه: -۳

ل( کېال پېه ۶۹۱٢م( ، ) ۶۳٨٨چ  پېر )دا د قلندر مومند يو اثر دی 

( تېه رسېېږي. ۹٢۱پېښور ک    ور شوی دی. د مخونو شمېر يې  )

قلندر مومند په دې اثر ک  د  يرالبيان پر هغه چا  چې  پېه فوټېو 

افسيټ ډول په کابل ک  چا  شوی او د  يرالبيان پر هغه متن چې  
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واړو په پېښور ک  د پښتو اکاډمۍ له  وا   ور شېوی دی، پېر دې د

بحس کړی دی. د قلندر مومند په نظر هغه متن چې  دی يې   نومتنو

څخه ا يستل شوی، چ  د درېيم متن  نوکره بولي له دغو دواړو متنو

بڼه لري. د ) پهه  زانه فی الميزان( په شان د قلندر مومند پر دې اثر 

هم د نورو کره کتونکو له  وا نيوک  شوي او هغه ي  سالمه کره کتنه 

 بلل . نه ده

 د رنګ او بو قافله: -۶۱

ل( کال په ۶۹٢۱م، ۶۳۳۶چ  پر ) ،دا د ډاکتر اقبال نسيم  هک اثر دی

( تېه ۱۱۸پېښور ک  چا  شوی دی. د کتاب د ټولو مخونېو شېمېر )

رسېږي. دا اثر د تحقي  او تنقيد يو امتزاج دی يان  دا دوه بر   پېه 

مومند(، )کامګار ک  رانغښتل شوي دي. په دې اثر ک  د )عبدالحميد 

 هک(، )کاظم  ان شيدا( او )علي  ان( پر ژونېد، شېاعرۍ او هنېر 

باندې څېړنه او کره کتنه شوې ده. دا اثېر د يېوه تدريسېي کتېاب د 

معيارونو په پام ک  نيولو سره ليکل شوی دی او هڅه شوې چې  زده 

کوونکي ورڅخه د يوه ادبي تدريسي اثر په توګه ګهه پورته کېړي. دا 

 د ليکوال د ډېرو کلونو د زيار او کار ثمر دی.اثر 

 پښتو ادب ک  تحقي  او تنقيد: -۶۶

ل( کال د کېوزې ۶۹٢۱م(، )۶۳۳٢چ  پر ) ،د  احب شاه  ابر اثر دی

پښتونخوا د پښتو ادبي جرګ  له  وا چا  شوی دی.  ېاحب شېاه 

 ابر تر دې اثر دمخه د پښتو اکثره هغه تحقيقي او کره کتنيز اثار له 

چ  دده د اثر د ليکلو تر و ته پېه پښېتو کې  چېا   ،نظره تېر کړي
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، ګهه او اهميت پېه شوي دي. ده په   ل دې اثر ک  د کره کتن  اړتيا

ګوته کړي او پر يو شمېر اثارو ي    ل کره کتنيز نظر څرګنېد کېړی 

 دی.

 څېړنه او کره کتنه: -۶۸

ل( کال په پېښور ک  ۶۹٨۸م، ۸۱۱۹چ  پر  ) ،د داود ان داود اثر دی

چا  شوی دی. دا اثر ا الً د کره کتن  په بر ه ک  د داود ان داود 

ه ده. په دې ټولګه ک  د کره کتنې  پېر د څو بېالبېلو ليکنو يوه ټولګ

تاريخ  برې شوي، پر دې بحس شوی چ  پښتو ادب کې  څېه ډول 

د لويديزوالو او  تيزوالو د نظرياتو پر بنسټ  او که  هکره کتنه پکار ده

په   له د پښتني چاپېريال له مزاج سره سمه کره کتنهه په دې اثېر 

تن  په بر ه ک  زمو  ک  هغو ستونزو ته هم نغوته شوې چ  د کره ک

  په ټولنه ک  موجودې دي.

 ادبي کره کتنه:-۶۹

)ډايوني سيس الن جانس( ليکلی او حنيف  ليل پښتو تېه ژبېاړلی  

ل( کال په پېښور ک  دان    رنېدوي  ۶۹۸۸م، ۸۱۱۹دی. دا اثر پر )

 ټولن  چا  کړی دی.

پر پورتنيو ځانګړو اثارو سربېره يو زيا  شمېر پښتانه ليکوال شېته، 

چ  په پښتو کره کتنه ک  ي    له ونډه ا يست ، د پورتنيو ځانګړو 

اثارو ترڅنګ ي  د کره کتن  په بر ه ک  ځين  نېورې ليکنې  هېم 

  رې شوي، چ  هغه ال په دې اثارو ک  شامل  نه دي،  ېو د هغېو 

تقل او متفرقه ليکن  ي    ېرې کېړي، پېه ليکوالو ترڅنګ چ  مس
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سلګونو داس  ليکوال نور هم شته چ  د کره کتن  په بر ه ک  يې  

عملي او نظري کارونه کړي او متفرقه ليکن  ي  په بېالبېلو و تونېو 

ک  په چاپي رسنيو ک    رې شوي دي، په دې ليکوالو کې  بهرنېي 

 ليکوال هم شامل دي او   له پښتانه ليکوال هم. 

د پورتنيو ځانګړ اثارو ترڅنګ کېدی شي، د نړۍ په نورو بر و،   له 

افغانستان او کوزې پښتونخوا ک  په پښېتو ژبېه د کېره کتنې  نېور 

اوسه نه  ځانګړي اثار هم ليکل شوي او چا  شوي و او زما ال  ته تر

ي رارسېدلي او يا هم زه پرې  بر شوی نه يم،  و دا هغېه ځېانګړي 

  د چا  او څرنګوالي پر باب معلوما  ترالسه کېړي اثار وو چ  ما ي

 دي.
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 د يوولسم څپرکي لنډيز
 

په پښتو ژبه يو شمېر کره کتنيز اثار چا  شوي،  و دا اثېار د پښېتو 

ادبياتو په نورو بر و ک  له چا  شويو اثارو سره متوازن او متناسېب 

پر متفرقه کارونو سېربېره  د ليکوالو نه دي. د کره کتن  په بر ه ک 

او همدارنګه د  يا لر افغانستان ، هم په لره پښتونخواافغانستانهم په 

نړۍ په ځينو نورو بر و ک  ځين  کېره کتنيېز اثېار چېا  شېوي او 

 همدارنګه يو شمېر کره کتنيز بهيرونه رامنځته شوي دي.

ره د مستقلو اثارو په لړ ک  د عبدالمالک همت اثېر )ادب او ادبېي کې

شېوې )کېره کتنېه(، د پوهانېد  هکتنه(، د افضل ټکور له  وا راټولې

عبدالحی حبيبي )پښتو نثر ته کره کتنه(، د سرمحق  محمد ېدي  

روهي )ادبي څېړن (، د زرين انځور )شېعرونه او نقدونېه(، د پوهانېد 

محمد رحيم الهام )ادبي مسال (، د سرمحق  زلمي هېوادمل )د کېره 

انېېد  ېېدي  اهلل رښېېتين )ادبېېي او تېېاريخي کتنېې  ډولونېېه(، د پوه

ن (، د مرطفی سالک )منشور(، د زرين انځېور او محمدا ېف وسمو

 ميم ګډ اثر )د په   زان  ميزان رښتيا ميېزان دیه(، د اجرالېدين 

 اقبال ژباړه )ادبي کره کتنه( او ځين  نور اثار د يادون  وړي دي.

ړه )کتاب الشعر(، د ژبا فيلپه کوزه پښتونخوا ک  د مولوي محمداسرا

سيدرسول رسا )ادبي تنقيد(، د قلندر مومند )تنقيد(، د سردارحبيب 

اهلل سحر يوسېفزي )ادب څېه دیه(، د محمېداعظم اعظېم )پښېتو 

افسانه(، د  احب شاه  ابر )پښېتو ادب کې  تحقيې  او تنقيېد( او 

 ځين  نور اثار د يادون  وړ دي.
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 د يوولسم څپرکي پوښتنې او سپارښتنې

په افغانستان ک  د کره کتن  په اړه چا  شوي اثار، زمو  په ټولنه -۶

 ځواب ويالی شيه څومره ک  د کره کتن  ټولو اړتياوو ته

په پښتونخوا ک  د کره کتن  چاپي اثار له چاپي ادبي اثېارو سېره -۸

 انډول برابروالی شيهڅومره 

 ول  په پښتو ژبه د کره کتنيزو چاپي اثارو شمېر کم دیه-۹

د نړۍ له مهمو ژبو څخه د کره کتنيز اثارو ژباړې ته څېومره اړتيېا -۱

 دهه

په دې چا  شويو اثارو ک  کوم اثار د عملي کره کتن  څرګنېدې -٢

 بېلګ  ديه

 سپارښتنې

  هر محرل دې د کره کتن  په دې چاپي اثارو کې  يېو اثېر

  وښ او هغه دې تحليل کړي.

  کره کتنيزو چاپي محرلين دې د نويو چا  شويو او يا هغو

اثارو په باب   لو ټولګيوالو ته معلوما  ورکړي، چ  په دې 

 اثر ک  ي  يادونه نه ده راغل .
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 وروستۍ پايله
 

ددې اثر په بېالبېلو بر و ک  مو په پښتو ک  د کره کتن  د ستونزو په 

باب رڼا واچوله. دا ستونزې ال هم دوام لري. په کره کتنه ک  مو  نېه 

يوازې په محتوايي بر ه ک  ستونزې لېرو، د اثېارو څېومره والېی او 

څرنګوالی مو لکه څنګه چ  بايد وای، هغس  نه دی او زمو  اړتياوې 

بر ه ک  هم ستونزې يا شکلي  ړوبوالی. دغس  په ليکنۍ نه شي  

 لرو.

ځين  مهم نومونه، په تېره بيا، ځين  بهرني نومونه، هغه د اشخا ېو 

وي که د ځايونو، بېالبېل ليکوال ي  په بېالبېلو ليکبڼو ليکي. په دې 

اثر ک  هم همدا ستونزه شته. ما چ  له کومو ا ځونو څخه په دې اثر 

بېل  ه ځای ک  په يوپه يو نومونهليکوالو ځينو کړې، د  ک  ګهه پورته

. د ساري په توګېه يد شوي په بل ډول ليکلځای ک  بل  او په  ډول

ځينو ليکوالو ارستو )ارسطو( ليکلی، اپالتېون، )افالطېون، افالتېون، 

اپالطون( سوکرا  )سقرا ، سقرا ( او همدارنګه نور نومونه ي  پېه 

اکثرو بهرنيو نومونو په ليکبڼو ستونزه شته، نورو ډولونو ليکلي دي. د 

چ  دنومونو په ليکنه ک  يو څه يووالی راولېم،  ېو  ،ما کوښښ کړی

بيا هم د نومونو بېالبېلو ليکبڼو د ثبت له کبله ستونزه پوره اواره نېه 

چې  د ا ېلي محتېوا پېه  ،شوه. د نومونو ترڅنګ مېا هڅېه کېړې

يو ډول ليکل کېېدې او   ونديتوب سره په ځينو کلمو ک ، چ  پخوا

او  ورو ورو يو واحد معيار ته دا لېږي، په نوې دوديزه بڼه ولېيکم. 

له ځينو )دري( اثارو څخه ما ځين  متنونه ژباړلي، دا ژباړه هم ټکېي 

 پر ټکي نه ده، کوښښ م  کړی چ  ا لي مفهوم او لنډيز راوا لم. 
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ک  هم يو څه  او ژباړو ددې ترڅنګ م  د ځينو ليکوالو په هغو ليکنو

لېه  په   له کړي او يا ي  دوی يا ژبنی او ليکنی سمون راوستی، چ 

،  و په پښتو جملو ک  ي  د ژباړې کمزوري ېو  نورو ژبو څخه ژباړل

او ليکنۍ تېروتن  له ورايه ښکارېدې، په هغو ک  م  هم پېه داسې  

 چ  محتوا ته ي  هېڅ ډول زيان ونه رسي. ،ډول سمون راوړی

ک  م  هڅه کړې چ  څومره ژبه اسانه کېدی شي، همغېه په دې اثر 

ژبه وکارول شي. په اثر ک  يو منطقي تسلسل په پام ک  نيول شېوی 

ی شول، الدی. هغه اثار چ  دلته په پښتو او دري ژبو ک  ترالسه کېد

له هغو اکثرو ګهه ا يستل شوې ده.  و دې سره سره بيا هم د داس  

يېاوې ونېه لېري او يېا ډېېرې کمې  يو اثر په توګه چ  هېڅ نيمګړت

نيمګړتياوې لري، هغه حالت ته ال ډېر مزل پات  دی. کله چې  دا اثېر 

  ور شي، د محرلينو، لوستوالو او ليکوالو ال  ته ورشي او يا هم په 

تدريسي ډګر ک  د تدريس عملي بڼه   له کړي، نو په تطبيقي ډګېر 

. زه هيله من يم ک  به ي  ګڼ  ستونزې او نيګړتياوې راڅرګندې شي

چ  قدرمن لوستونکي او ګران محرلين دا نيمګړتياوې په ګوته او په 

ليکنۍ بڼه ي  ما سره شريک  کړي. د بيا بيا چا  په حالت ک  بېه دا 

نيمګړتياوې يوه په بل  پس  له منځه وړو او تر هغه پورې بېه دا کېار 

 شي. تعقيبوو چ  په نسبي ډول، يو معياري تدريسي اثر ورڅخه جوړ

 په درناوي

 پوهندوی محمد اسمعيل يون
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 کابـل پـوهنتون 

 ژبو او ادبياتو پوهنځي

 پښتو څانګه

 ادب تاريخ

 )د پښتو ادبياتو لرغونې دوره(

 

۹۳۱۴  
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 کتاب پېژندنه:

 ادب تاريخ  د کتاب نوم: 

 محمد اسمعيل يون  لـيکـــــوال: 

 ل کال۶۹۳۴  ليکمهال:

 (۴۶) د ليکوال د خپرونو لړ: 

 د افغانستان ميل تحريک، فرهنګي څانګه  خـپرونـدی: 

   www.melitahrik.com   وېــبپـاڼـه:

 ضياء ساپی  ډيـزايـنګر: 
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 د تحريک يادښت

کـال پـه پيـل کـې لـه خپلـو ګرانـو  )ل ۶۹۳۹(د افغانستان مـيل تحریـک د       

هېوادوالو رسه ژمنه کړې وه چې د دې کال په بهري کې به )شـل عنوانونـه( بـېال 

بېل ديني، علمـي، اديب او ټـولنيز اثـار خپلـې ټـولنې تـه وړانـدې کـوي. مـيل 

(مه نېټه پوره او د يوې پرمتينې غونډې ۲۸تحریک دا ژمنه د ياد کال د کب پر )

وانونه علمي اثار هېوادوالو ته وړاندې کړل. ميل تحریک په ترڅ کې يې شل عن

ل( کال په بهـري کـې بـه انشـاء هللا د  ۶۹۳۴په ياده غونډه کې ژمنه وکړه چې د )

( عنوانه بېالبېـل علمـي اثـار ټـولنې تـه ۶۱۱خدای )ج( په نرصت ټول ټال سل )

و وړاندې کوي. وبيعي خـربه ده چـې دا اسـانه کـار نـه دی، ډېـر زيـات زيـار ا

زحمت ته اړتيا لري، خو ميل تحریک ټينګ هوډ کړی چې خپله دا ژمنه به هم 

د تېرې ژمنې په څېر عملی کوي. دا اثر چې ستاسو په الس کـې دی د همـدې 

)سل عنوانونو( ژمنه کړو اثارو له جملې څخه دی، چې د چـاپ جامـه اغونـدي. 

زړه پـورې  ميل تحريک هيله لري چې له دې اثر څخه بـه زمـوږ هېـوادوال پـه

ګټه پورته کړي. ميل تحریک له ټولو هغو ليکوالو، ژباړونکو، سمونچارو، ماه او 

معنوي مرستندويانو او چاپ چارو څخه چې ددې اثارو د چاپ په دې ټول بهري 

کې يې يو بل رسه مرسته او ملګرتيا کړې او دا فرهنګي بهري يې بريـالی کـړی، د 

  ورته وايي.زړه له کومې مننه کوي او کور وداين

 د هېواد د فرهنګ د ښېرازۍ په هيله

 د افغانستان ميل تحريک فرهنګي څانګه
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 تقريظ:

 ))ادب تاريخ(( يو غوره تدرييس اثر

د پښتو ادبياتو د بېالبېلو دورو په باب ډېر کتابونه ليکل شوي دي.  ېو 

څرنګه چ  ددې ادبياتو لمن ډېره پرا ه ده، نو نېورو ال زيېاتو اثېارو او 

تحليلي ليکنو ته اړتيا شته. علمي او تحليلي اثار ادب لوسېتونکو تېه 

ددې زمينه برابروي چ  د يوې ژب  د ادبياتو ماهيت او د هغو تېل تېه 

ورکښته شي. د ادبياتو پيغام په ښه ډول درک کړي او بيا دا پيغام نورو 

 ته هم په ښه ډول انتقال کړي.

ه اثار ليکل شوي دي: يېو هغېه د پښتو ادبياتو د تاريخ په باب دوه ډول

ډول اثار دي چ  په   له د ژبو او ادبياتو پوهنځيو د استادانو او علمي 

مرکزونو د څېړونکو له  وا ليکل شوي او دويم بيا هغېه ډول اثېار دي 

چ  د بېالبېلو ليکوالو له  وا له   ل  ژب  او ادبياتو سېره د مينې  او 

 ادبي ذوق له مخ  ليکل شوي دي.

مړي ډول اثارو ک  بيا دوه ډوله اثار دي: يو هغه دي چې  علمېي، په لو

تحليلي او تدريسي اړخ لري او بېل هغېه ډل اثېار دي چې  علمېي او 

 تحليلي ارزښت او اهميت لري،  و تدريسي بڼه نه لري.

د )ادب تاريخ( تر نامه الندې دا اثر چ  تاسو په ال  ک  دی، دا د هغو 

ک  دی چې  هېم علمېي اړخ لېري، هېم  ګوتو په شمار اثارو په جمله

 تحليلي او هم تدريسي اهميت او ارزښت لري.

کلنه( او په استادۍ کې  ۹۱استاد محمد اسمعيل يون په ليکوالۍ ک  )

کلنه( تجربه لري، دا اثر ي  د همدې او دې تجربې  پېه رڼېا کې   ۸۹)

 ليکلی دی.
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تېدريس ( کلونو په بهير ک  ادب تاريخ مضمون ۸۹استاد يون د تېرو )

کړی او په ادب تاريخ مضمون ک  ي  هم تر ډېره حده همېدا لرغېون  

دوره تدريس کړې، نو يو څوک چ  دوه لسېيزې پېه متېواتر ډول يېو 

مضمون تدريس کړي، ب  له شکه چ  تر هر چا زيا  د همغه مضېمون 

بېالبېلو  واوو ته متوجه کېږي. پخوا چ  په دې بر ه کې  کېوم کېار 

کل شوي، هغه ورته هېم ښېه معلېوم دي او نېوې شوی او کوم اثار لي

اړتياوې ورته هم ښ  محسوسېږي. استاد يېون دا اړتيېاوې احسېا  

 کړي او په دې اثر ک  ي  هغو ته ځواب ويالی دی.

دا اثر د ادب وهن  د دريو اساسي څانګو )ادب تيوري، ادبي کره کتنې  

جالېب دی، او ادب تاريخ( د ا ولو په رڼا ک  ليکل شوی دی. ټول اثېر 

 و ماته ي  لغوي شننه او ارزونه هم ډېره جالبه وبرېښېده. په لرغېون  

دوره ک  چ  کوم شعرونه ليکل شوي، نه يوازې له هنري، تېاريخي او 

ټولنيز ليدلوري ارزول شوي، بلک  له لغوي او ژبني پلوه هم ورته کتنه 

د هر شعر کلم  په ګوته شوي دي: کوم  کلم  پښېتو ديه  ،شوې ده

کوم  دري او کوم  عربيه په پښتو ک  بيا کوم  متروک  ديه کېوم  

نيمه متروک ، کوم  له دورانه نه دي غورځېدلي او کوم  بيا راژونېدۍ 

 شوي دي. دې ټولو ته په دې اثر ک  اشاره شوې او راس ړل شوې دي.

هر څ رکی   ل لنډيز او   ل  پوښتن  لري. که يو عام لوسېتونکی د 

ي بر ه ونه لولي او يوازې لنډيز ي  هم له نظېره تېېر يو څ رکي تفريل

کړي، نو د هغه څ رکي له عمومي محتوا سره اشېنا کېېږي، تفرېيلي 

بر ه او د پوښتنو بر ه ي  بيا محرلينو ته ډېره ضروري ده. پوښېتن  

داس  جوړې شوي چ  محرلين ي  ځوابونه په مېتن کې  مونېدالی 

ي کېار ل ېاره هېم  ېورا شي. ځين  پوښتن  ي  د محرلينو د کېورن
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ضروري او مهم  دي. مانا دا چ  دا اثېر د داسې  تدريسېي ا ېولو او 

اړتياوو پر بنسټ ليکل شوی چ  محرل او استاد دواړه مجبوروي پېه 

ګډه په تدريسي بهير ک  بر ه وا لي او د درسېي بهيېر دوه مسېاوي 

 واوې وګڼل شي. دا کتاب ټول څوارلس څ رکي لري، يوه سريزه چې  

ې کتاب د ليکلو طرز او اړتيا په ک  روښانه شوي او يوه پايله چ  په دد

هغ  ک  له لوستونکو او محرېلينوڅخه ځينې  غوښېتن  شېوي او 

همدارنګه د پښتو لرغون  ادب پر عمومي ځانګړنو يو ځېل بيېا بحېس 

شوی او نچوړ ي  وړاندې شوی دی. بله ښه  بره داده چې  د اثېر پېه 

ټول هغه اثار معرفي شوي چ  تر دې دمېه د سريزه ک  د )ادب تاريخ( 

پښتو ادبياتو په باب په افغانستان، پښتونخوا او په نېورو ځېايونو کې  

 ليکل شوي دي.

که څوک غواړي د ادبياتو په باب   له مطالعه الپس  وغځوي، نېو پېر 

دې کتاب سربېره هغو اثارو ته هم مراجعېه کېوالی شېي. ددې اثېارو 

ه باب د ټولو ليکل شويو اثارو يو لنډ جاج هېم معرفي د پښتو ادبياتو پ

مو  ته په ګوته کوي او دا فکر هم راکوي چ  په دې بر ه کې  د نېورو 

 څومره اثارو د ليکلو اړتيا احساسېږي.

ددې کتاب ژبه  ورا  و ه، روانه، عېام فهمېه، کېره او معيېاري ده. د 

 لوستو پر و ت محرل او عام لوستونکي ترې زيېا   ونېد ا يسېتی

شي. زه نور نه غواړم ددې اثر په باب تر دې زيا  څه ووايم، په پای ک  

دومره وايم چ  د )ادب تاريخ( دا اثر د تدريسي ا ولو پېه رڼېا کې  د 

ژبه ليکل شوی، نه يوازې د کابل پوهنتېون د  يتدريس پهتدريس ل اره 

ژبو او ادبياتو د پښتو څېانګ  د لومړيېو ټولګيېو ل ېاره ګهېور دی، زه 

من يم چ  د هېواد ټول دولتي او  رو ي پوهنتونونه به لېه دې  ههيل
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اثر څخه د   ل تدريسي اثر په توګه ځکه ګهه وا لي چې  دا د لېوړو 

زده کړو وزار  د تدريسي کاريکولم د محتوياتو په رڼا ک  ليکل شېوی 

دی او هغه ټول محتويا  رانغاړي چ  د کابل پوهنتون او لوړو زده کړو 

د )ادب تاريخ( د مضون په چوکاټ ک  د پښتو ادبيېاتو د  وزار  له  وا

لرغون  دورې ل اره په پام ک  نيول شوي دي. استاد پوهنېوال محمېد 

اسمعيل يون د پوهاندۍ علمي رتب  ل اره په دې اثر ک  هغه ټېول پېه 

 پام ک  نيولي، دلته ي  ځای کړي او په ښه ډول ي  څېړلي دي.

د استاد يون له  وا دا ليکل شوی اثېر  زه د پوهاندۍ علمي رتب  ل اره

پوره، بش ړ او کره ګڼم، له ټولو مربوطو څانګو څخېه هيلېه کېوم چې  

استاد يون ته ددې مغتنم تدريسي اثر د ليکلو لېه املېه د )پوهانېدۍ( 

علمي رتبه منظور کړي او د کتاب د چېا  ل ېاره اقېدام وکېړي، ددې 

ی)ج( له درباره د او د ترڅنګ استاد محمد اسمعيل يون ته د لوی  دا

ژوندانه ، زياتو پرمختګونو او د هېواد د فرهنېګ د بېډاين  ل ېاره د ال 

 زيا  کار و زيار هيله لرم.

 په زيا  احترام

 پوهاند محمد  ابر  ويشکی

 د پښتو څانګ  استاد

  



 نيمه پېړۍ يون/ ادب تاريخ

21١١1 
 

 تقريظ:

 يوه اوږده تجربه او يوه ښه نتيجه

د ژبېو او ادبيېاتو  استاد پوهنوال محمد اسمعيل يون د کابل پوهنتون

پوهنځي د پښتو څانګ  لېه فعېالو اسېتادانو څخېه دی. ده د   لې  

کلن( بهير ک  زيا  شمېر علمي او ادبېي اثېار   لې  ۹۱ليکوالۍ په )

ټولن  ته وړاندې کړي دي. په دې اثارو ک  يو شمېر داسې  اثېار هېم 

دي،  شامل دي چ  ده په پوهنتون ک  د   لو علمي رتبو ل اره ليکلي

لمي، څېړنيز، تحليلي او تدريسي بڼه لري او له ځينو دې ډول اثېارو ع

څخه ي  همدا او  د هېواد په پوهنتونونو ک  ګهه پورته کېږي. دا اثېر 

)ادب تاريخ( چ  او  زمو  په ال  ک  دی هم علمي او تدريسي بڼېه 

لري. استاد يون دا اثر د )پوهاندۍ( علمي رتب  ل اره ليکلی دی. دا اثر 

تو ادبياتو لومړۍ يا لرغون  دوره رانغاړي. په دې اثر کې  د پښېتو د پښ

څانګ  درسي مفردا  چ  د لوړو زده کړو وزار  له  وا منل شېوي او 

( ۸۹تائيد شوي، هغه ټول په ک  شامل دي. په   له استاد يېون لېه )

کلونو راهيس  د کابل پوهنتون د ژبو او ادبيېاتو پېوهنځي پېه پښېتو 

يس مرروف دی، د تدريس يوه او ده تجربه لري او له څانګه ک  پر تدر

نېکه مرغه د کوم مضمون په باب چ  ده دا اثر ليکلی له نېږدې شېلو 

کلونو راهيس  همدا مضمون په تېره بيا د پښتو ادبياتو همدا لرغون  او 

بيا منځنۍ دوره تدريسوي هم. نو يو څوک چ  په يوه واحېد مضېمون 

جربه لري، که هغه په ياد مضېمون کې  د ک  د تدريس او ده او پخه ت

شاملو موضوعاتو په باب يو علمي او تدريسي اثر ليکي، نو پوره باور دی 

 چ  هر اړ يز به ي  ليکي او تر نورو به ي  ښه ليکي.
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استاد پوهنوال محمد اسمعيل يېون د پښېتو څېانګ  پېه موافقېه د 

کېړه چې  پوهاندۍ علمي رتب  ل اره همدا )ادب تاريخ( موضوع ثبت 

هدف ورڅخه د پښتو ادبياتو د لومړۍ يا لرغېون  دورې د ټېول بهيېر 

څېړنه او ارزونه وه. د څانګ  هيله هم همدا وه چ  په دې بر ېه کې  

داس  يو اثر وليکل شي چ  نه يوازې پښتو څانګه، بلکې  د هېېواد د 

نورو پوهنتونونو اړوندې څانګ  هم د يېاد مضېمون پېه بر ېه کې  د 

البېلو اثارو له تدريس څخه هېم  ال ې  شېي او يېوازې متفرقو او بې

داس  يو واحد تدريسي اثر چ  مفردا  ي  د لوړو زده کړو وزار  لېه 

 وا تائيد شوي او منل شېوي وي، وليکېل شېي. دا مفېردا  بايېد د 

تدريسي ا ولو په رڼا ک  وڅېړل شي، تحليل شي، ارزونه ي  وشېي او 

حرلينو سربېره عام لوستونکي داس  يو اثر ورڅخه جوړ شي چ  پر م

 ترې هم موثره ګهه پورته کړي.

له نېکه مرغه چ  استاد پوهنوال محمد اسمعيل يون دا اړتيا پوره کړه، 

په دې بر ه ک  ي  دا ګهور اثر وليکه. دا اثر يوه سريزه، يېوه پايلېه او 

څوارلس څ رکي لري. په سريزه ک  اسېتاد يېون د دې اثېر د ليکلېو 

ګوته نيول  چ  تر زياته حده په ک  له کتېابتوني څېړنې  ميتودونو ته 

کار ا يستل شوی او د عملي تدريس تجربه هم ورسره ملګرې شېوې 

ده. په همدې سريزه ک  ي  ټول هغه اثېار هېم معرفېي کېړي چې  د 

لرغون  دورې په ګډون د پښتو ادبياتو په باب ليکل شوي دي. دا کېار 

ي چ  د پښتو ادبياتو د مطالع ، لوستونکو او محرلينو سره مرسته کو

څېړن  او شنن  په بر ه ک  ورته ا ځونه او اثار تيار معلوم وي او دوی 

 کوالی شي په اسانۍ سره هغه ترالسه کړي.

لکه څنګه چ  استاد يون ورته اشاره کړې ده دا اثر د کتابتوني څېړن  
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او عملي تدريسي تجرب  په رڼا ک  ليکل شوی، رښتيا هېم همداسې  

ه، دا کتاب په ا ل ک  يو تدريسي اثر او د تدريسي تجرب  پر بنسېټ د

ليکل شوی دی، بايد همداس  وای، استاد يون په   له هم تدريسېي 

تجربه لري، زمو  د څانګ  او نورو اړوندو څانګو اړتيا هم يو تدريسي اثر 

 ته وه. له نېکه مرغه چ  دا اړتيا ددې اثر په ليکلو سره  ړوبه شوه.

( څ رکي لري، په هر څ رکېي ۶۱نګه چ  يادونه مو وکړه دا اثر )لکه څ

ک  تر تحليل شوې او ارزول شوې موضوع وروسېته د همغې  بر ې  

لنډيز راغلی دی او ټول اړوند معلوما  په ډېرو مختررو ټکو ک  بيېان 

شوي او ورپس  د همغه اړوند څ رکي پوښتن  دي. د هر څ رکي لنډيز 

چ  په تفريلي بر ه ک  لوسېتل شېوي  لوستونکي سره مرسته کوي

مطالب ي  بيا په ذهن ک  له سره تداعي شي او يا که چېېرې پېر يېوه 

مهال د هر څ رکي لوستلو ته و ت ونه لېري، لنېډيز يې  ولېولي. لېه 

محرلينو سره بيا تفريل او لنډيز دواړه مرسته کوي چ  تفريل ي  د  

س ارلو په نيت ولېولي  تفريلي معلوماتو ل اره او لنډيز ي  حافظ  ته د

او پوښتن  بيا دا مرسته کوي چ  محرل پېه کېار واچېوي، د اړونېدو 

پوښتنو ځوابونه د کتاب د متن په تفريلي بر ه ک  پيداکړي. پوښتن  

مجبوروي چ  د ياد مضمون په بر ه ک  کورنۍ دنېدې  ته محرل دې

محرل وا لي او په دې بر ه ک  سيمينارونه وليکي. مانا دا چ  دا اثر 

او استاد دواړه هڅوي چ  په تدريسي بهير ک  د دوو فعالو  واوو پېه 

توګه بر ه وا لي. نو ځکه  و مو  دې اثر ته د يوه ښه تدريسي اثر پېه 

( شاعرانو او يو تېن ۸۸سترګه ګورو. په دې اثر ک  د لرغون  دورې د )

 نثر ليکونکي پر ژوند او د کالم پر بېلګو هر اړ يز بحس شوی، هېم لېه

شکلي پلوه او هم له محتوايي پلوه د دوی اثار تحليېل شېوي دي. لېه 
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شکلي پلوه د لرغون  دورې د نظم بر ه پر  دوو بر و وېشل شوې ده: 

هغه شعرونه چ  په ملي اوزانو ک  ويل شوي او هغه فورمونه چې  لېه 

نورو ژبو او په تېره بيا له عربي ژب  څخه راغلي دي. له عربي ژب  څخه 

شعري فورمونو ک  )قريده، غزل، مثنوي او ربېاعي( څېېړل  په راغلو

شوي او د ولسي ادبياتو په بر ه ک ، لنډۍ، بګتۍ، سېروکي او نېږدې 

 ټول پښتو فورمونه معرفي شوي او تحليل شوي دي.

په دې اثر ک  له ګڼو ا ځونو څخه ګهه پورته شوې،  و   ل تحليلېي 

 .نظر او تدريسي تجربه هم ورسره ملګرې شوې ده

(کالېه کېېږي پېر تېدريس ۹۱زه د   ل  تجرب  پر بنسټ چ  نږدې )

بو ت يم، وايم چ  دا اثر يو ښېه غېوره تدريسېي اثېر دی او اسېتاد 

پوهنوال محمد اسمعيل يون چ  د کوم مقرد ل ېاره ليکلېی، د هغېه 

ل اره ي  پوره او کره ګڼم. زما له نظره دا اثر د )پوهاندۍ( علمېي رتبې  

اثر دی، نو ځکه  و له ټولو اړونېد څېانګو، ادارو او  ل اره ښه او مناسب

لوړو مقاماتو څخه هيله کوم چ  استاد يون ته ددې اثر د بش ړتابه لېه 

امله د )پوهاندۍ( علمي رتبه منظور کړي او همدارنګېه ددې کتېاب د 

 چا  په بر ه ک  ژر اقدام وکړي.

تو بريېاوو د هېواد د ملي فرهنګ د ښېرازۍ او استاد يون تېه د ال زيېا

 هيله کوم

 په ډېر درناوي

 پوهاند يارمحمد يزال

 د پښتو څانګ  استاد
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 تقريظ:

 د پښتو لرغوين ادب په باب يو نوی اثر

 له يوه نوي تعبري او تفسري رسه

د ژبو او ادبياتو پوهنځي د پښتو څانګ  اسېتاد ښېاغلي پوهنېوال 

د  محمد اسمعيل يون د پوهاندۍ علمېي رتبې  لوړېېدا تېه د څېانګ 

استادانو د پرېکړې له مخ  د ادب تاريخ )لرغېون  دوره( تېر سېرليک 

الندې په نږدې )ش ږ نيم سوه( مخونو ک  په ترتيب سره په الندې ډول 

   ل تدريسي اثر بش ړ کړی دی:

دغه علمي اثر له ټاکلو مفرداتو سره سم پېه لېومړي څ رکېي کې  

پښتو څېو ادبېي دورې ادبتاريخ څه ته واييه ادبي تذکره څه ته وايي، 

لري، تر لرغون  دورې دمخه پښتو ادب او په   لېه د پښېتو ادب پېر 

لرغون  دورې باندې بحس شوی دی. په دويېم څ رکېي کې  د پښېتو 

لرغونو ادبياتو حوزې )غور، کسي غر او ملتان( راپېژندل شوي دي، تېر 

څو د هغه دور دغه مهم مرکزونه د شاګردانو ادبي هڅ  الپس  ګړندۍ 

ړي، په درېيم څ رکي ک  ي  د پښتو لرغونو ادبياتو څېرې لکه: اميېر ک

کروړ، بېټ نيکه، شيخ اسمعيل،  رښبون او نور راپېژندلي دي، دغس  

په څلورم څ رکي ک  ي  د پښتو ژب  اړيکي له نورو)عربي او دري( ژبو 

سره وړاندې کړې دي، په پينځم څ رکي ک  يې  د لرغېون  دورې پېر 

مشترک( بحس کړی دی، په ش ږم څ رکېي کې  يې  د نظم )ولسي او 

لرغون  دورې په نثر بحس کړی، دا ځکه چ  دغه بر ه ډېره لېږه ده او 

 ځانته په مستقل سمستر ک  د تدريس جوګه نه ده.
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په اووم څ رکېي کې  د پښېتو لرغېون  دورې متروکې  کلمې  او 

جغرافيوي نومونه س ړل شوي دي، همدارنګه اتېم څ رکېي کې  پېه 

ن  دوره ک  پر لومړنۍ ژباړه بحس شوی او څېړل شوې ده، دغس  لرغو

په نهم څ رکي ک  د شيخ رضي لودي پاړکی او په غبرګون کې  يې  د 

نرر لودي پاړکی او د اسمعيل د نارو )څلوريځېو( پېه غبرګېون کې  د 

، په لسېم څ رکېي يد ياو س ړل شو ي رښبون څلوريځ وړاندې شو

ورمونه، لکه: وياړنه، ويرنه او نور تر بحس ک  د لرغونو ادبياتو محتوايي ف

الندې نيول شوي دي، ورپس  په يوولسم څ رکي ک  د لرغون  دورې 

اسالمي افکار، حماسي افکار، ملي افکار او نور سې ړل شېوي دي، پېه 

دولسم څ رکي ک  د لرغون  دورې عمومي ځانګړن  ښودل شوې دي، 

کيفيت او کميت بحس  په ديارلسم څ رکي ک  د لرغون  ادبي دورې پر

شوی او په څوارلسم څ رکي ک  د لرغونېو ادبيېاتو مهمې  ټېولنيزې، 

، تر څو د لرغون  شوي سياسي څېرې او حادث  تر څېړن  الندې نيول

دورې ټولنيزې او سياسي څېرې وپېژندل شي او د حاالتو او حادثو پېه 

 اړه معلوما  ترالسه شي.

حمد اسمعيل يون دغه تاليفي پورته ټکيو ته په پاملرن  د ښاغلي م

 اثر په دې ډول ارزوم:

دغه تاليفي تدريسي اثر له نويو ا ولو او ميتودونېو سېره سېم  -۶

 ترپايه پورې په معياري بڼه ليکل شوی دی.

اوسه پورې د پښېتو ادب تېاريخ لېومړۍ )لرغېون ( دورې د  تر -۸

يا به هېم غس  تدريسي اثر نه درلود، يا به د چ هر په بڼه تدريسېده او 

د ناتکميل  تدريسي محتوا له اثارو څخه کار ا يستل کېېده، زه فکېر 

 کوم چ  ددې اثر په رامنځته کېدو سره به دغه  ال ډکه شي.
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په دې اثر ک  په راټوله شوې ډېها ډېر زيېار او زحمېت ويسېتل  -۹

 شوی دی، تعبير او تفسير ي  ښه او په زړه پورې دی.

ليفي اثر ک  د اهميت وړ موادو څخه د ښاغلي ليکوال په دې تا -۱

کار ا يستل شوی، اوډون ي  سيستماتيک دی او منځ انګه يې  هېم 

ډېره ښه ده، نو ځکه ي  بکروالی او نوښت په   ل ځای ډېر مهېم دی، 

دا ځکه چ  په دې بر ه ک  دا لومړنی ګام دی، کېدی شېي چې  پېه 

يې  د الرې  راتلونکي ک  تر دې ال زيا  ښه اثر وکښل شي،  و دا بېه

 مشال وي.

ددې اثر په ليکلو ک  له پخوانيو او اوسنيو مستندو او معتبېرو  -٢

مدارکو څخه کار ا يستل شوی، چ  دغه اثر ته ي  ښېکلی  ونېد او 

 رنګ وربښلی دی.

ژبه ي   وندوره، ساده، روانه او سليسه ده، غوټ  او ابهېام نېه  -۱

 لري.

ون دغه علمېي تدريسېي د پورته ش ږو مادو له مخ  زه د ښاغلي ي

اثر  مثبت ارزوم او له مربوطو چارواکو څخه هيله کوم چ  ددې اثېر د 

بش ړاوي له امله ښاغلي يون ته د پوهاندۍ علمي رتبه منظور کړي، او 

هم ي  د ژر چا  س ارښتنه کوم او ليکوال ته ي  په راتلونکي کې  تېر 

 دې د ال زياتو برياوو هيله لرم.

 په درنښت

 داجان حق الډاکتر محم

 د پښتو څانګ  استاد
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 رسيزه

( کالېه ۸۹ل( کال پورې پېوره )۶۹۳۹ل( کال څخه بيا تر )۶۹٢۶له )

کېږي چ  زه )يون( د کابل پوهنتون د ژبو او ادبياتو پوهنځي په پښتو 

څانګه ک  پر تدريس بو ت يم، د تدريس ډېره بر ېه مې  پېه   لېه 

تر پوهنځي  م څانګه ک  پر مسلکي او اساسي مضامينو او کمه بر ه 

و او په   له په   ل پوهنځي ک  په نېورو فرعېي بهر په نورو پوهنځي

څانګو ک  د پښتو ژب  او ادب پر تدريس تېره کړې ده. په دې ټول بهير 

ک  له ځينو وقفو پرته چ  هغه هم د جګړو او ځينو نېورو عواملېو لېه 

امله رامنځته شوي، د تدريس ټول جريان م  په منظم ډول پرمخ وړی 

ه )ادب وهنه( مضمون تدريس کړی او په دی، په   له څانګه ک  ما اکثر

ادب وهنه ک  هم )ادب تاريخ( او په ادب تاريخ ک  بيېا هېم تېر ډېېره 

لومړۍ يا لرغون  دوره او بيا منځنۍ دوره. لرغون  يا لومړۍ دوره مې  

ځکه ډېره تدريس کړې چ  ما اکثره لومړي ټولګي ته تدريس کاوه چ  

درلودل. په لومړي ټولګي کې   دوه يا درې )الف، ب او ج( ټولګي به ي 

له تدريس څخه زما هدف دا و چ  يو  و نوي محرلين پر تدريس پيل 

کوي، زړونه او ذهنونه ي  تازه وي، دا مهال که دوی ته پا ه بنسېهونه 

کېښودل شي، نو د دوی د ذهنېي او فکېري اعمېار ل ېاره ډېېر ګهېور 

ول تشريح شي، د پرېوزي، نو که د ادبياتو پيل دوی ته په ښه او منظم ډ

دوی مينه او لېوالتيا ورسره زياتېږي،   ل   ل تشبثا  هم کوي نو ما 

هم د همدغه هدف ل اره کوښښ کاوه لومړي ټولګي ته تدريس وکړم. د 
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)ادب وهن  بنسهونه( او )ادب تاريخ( دواړه مضمونونه مېا تدريسېول. د 

 پښتو څانګ  د لومړي ټولګي په همدې لومړي سمستر ک  محرېلين

له ادب، ادبياتو، ادب وهن ، ادب تاريخ، ادب تيوري او ادبي کره کتنې ، 

اديب، ادب وه، شعر،شعار، نظم، نثر او ګڼو نورو ا طالحاتو او مفېاهيمو 

 ير نېو دا ادب څېه  ،سره مخامخېدل، يوه اساسي پوښتنه به همدا وه

شی دیه ددې پوښتن  په ځواب ک  به ما دوی ته نه يېوازې لېومړني 

ا  او تعريفونه وړاندې کول، بلک  لېه دې سېره اړونېد پېورتني معلوم

ا طالحا  به م  هم ورته تعريفول. د ادب وهن  بنسهونه هغه مضمون 

و چ  د پورتنيو ا طالحاتو تعريفونېه او مفېاهيم يې  مشخرېول. دا 

مضمون م  نږدې پنځه لس کاله متواتر تدريس کړی، له دې الرې مې  

او راپوهاوي مستقيم اړيکي ټينک کړي او  له محرلينو سره د پوهاوي

يوه مثبته تجربه م  ترالسه کړې ده. د دې تجرب  يوه بر ه دا وه چ  

محرل بايد شخراً په تدريس ک  د يوه ګډونوال په توګه مطرح شېي. 

ما نه يوازې دوی ته کتابي تعريفونه او توضيحا  وړاندې کول، بلک  د 

  ل   ل تعريفونه او مفاهيم، دوی نظريا  م  هم ا يستل، دوی به 

انګېرن  او نظرونه هم وړاندې کول او بيا به مو په ګډه هغه تعريېف تېه 

ترجيح ورکوله چ  کلونه کلونه به پرې پوهانو کار کېړی و، د هغېوی د 

تجرب  نچوړ به و، حقيقت او واقعيت سره به ي  سمون درلود، اديبېانو 

ه بايېد څرګنېده شېي چې  پېه او ادب وهانو ته به د منلو وړ و. دا  بر

ټولنيزو علومو ک  تعريفونه د ساينسي تعريفونو په بڼېه نېه دي، چې  

مطل  او ثابت دي، د نظرونو اجماع ته اړتيا نه لېري، د زمېان او مکېان 

موقعيت پرې هم اغېز نه کوي، ځکه چ  پر تجرب  والړ دي. هېر هغېه 

ا تالف نه وي، علم چ  پر تجرب  والړ وي، د هغه په تعريف ک  د نظر 
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 و ادبيا  چ  يو ژبنی هنر او ټولنيزه پديده ګڼل کېېږي، د ساينسېي 

تعريفونو په چوکاټ ک  نه را ايسارېږي. په داس  يو حالت ک  د استاد 

او محرلينو ترمنځ د مفاهيمو د لېږد رالېږد، پوهېاوی او راپوهېاوی، د 

نل  ورا مهم ګڼ شمېر سره ورته او بېالبېلو تعريفونو وړاندې کول او ش

 دي.

د )ادب وهن  بنسهونو( ترڅنېګ مې  )ادب تېاريخ( مضېمون هېم 

تدريساوه، د لومړي ټولګي د لومړي سمستر ل اره د تدريسي کاريکولم 

له مخ  د پښتو ادبياتو )لومړۍ يا لرغون ( دوره غوره شېوې ده، چې  

نږدې نهه سوه کاله ادبي بهير رانغاړي. ددې مضمون د تدريس په بر ه 

د استاد او محرېل دواړو رابطېه او همکېاري ملګېرې وه. د دواړو ک  

مضامينو د تدريس پرمهال نه يوازې محرېلين پېه مسېتقيم ډول پېه 

تدريس ک  بر وال وو، بلک  ما دوی ته د کورني کېار پېه بڼېه د ادب 

تاريخ د همدې دورې او ادب وهن  د مضمون ټول  اړوندې موضوعګان  

ي سيمينارونه ترتيبول. دا موضېوعګان  د او دوی به پرې علم ورکول 

کتابتوني او ساحوي څېړن  په بڼه څېړل کېدل ، د شنن  او ارزون  بڼه 

ي  هم درلوده. دوی به چ  کله   ل سيمينارونه بش ړ کړل، نېو دوی 

ته بيا ددې مجال ورکول کېده چ    ل سيمينارونه په   ېل ټېولګي 

ېږن  وکړي، دې کېار بېه د ک  ولولي او نور محرلين ترې پوښتن  ګرو

محرلينو استعداد هم ښکاره کاوه، د هغوی جرئت به ي  هېم زيېاتوه، 

نيمګړتياوو ته به هم متوجه کېدل او ترڅنګ به ي  د اړوند مضمون او 

 په هغه ک  د شاملو محتوياتو له پرا تيا سره هم مرسته کوله. 

ه ل( کال م  داس  يو کار وکړ چې  د لېومړي ټېولګي پې۶۹۸۸پر )

بېه مضېمون کې  د لرغېون  دورې  (ادب تاريخ)لومړي سمستر ک  د 
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( محرلينو ووېشل ، هر يو ته م  ٢۱( موضوعګان  م  پر )٢۱شامل  )

وويل چ  دا مو د سيمينار موضوع شوه، ښه ي  وڅېړئ، وي  شېنئ او 

که چېرې ښ  ليکن  مو وکړې، نو د يوه کتاب په بڼه به ي  چا  کړو او 

ومړي سمسېتر راتلونکېو محرېلينو تېه بېه د يېو د همدې ټولګي د ل

مرستندوی درسي کتاب په بڼه کار ورکړي. څه زما مثبت فشار و او څه 

هم د محرلينو مينه، لېوالتيا. دوی ټولو   ل سيمينارونه بش ړ کېړل، 

( ليکن  مو په يوه واحد کتاب ک  راټول  او )د پښتو ادب لرغېون  ٢۱)

ل( کېال چېا  او بيېا مېو د ۶۹۸۳) دوره( نوم مو ورکړ، کتاب مېو پېر

محرلينو د تشوي  په  اطر د ځينو محرلينو د والدينو په ګډون ورته 

د کتاب پرانيست  يوه پرا ه غونډه هم جوړه کړه. لوسېتونکي او  دا 

اثر په چاپي او برېښنايي بڼه ترالسه کوالی شي. دا په افغانسېتان کې  

ټولګي محرلين دې په  څه چ  په نړۍ ک  به لومړی ګام وي چ  د يوه

  له د   ل ځان ل اره درسي يا مرستندوی درسي کتېاب وليکېي او 

عمالً دې ترې نور محرلين ګهه پورته کړي. تر دې کال وروسته م  پېه 

( ۶۸۱بل لومړي ټولګي ک  بيا محرلينو ته چ  ټول شمېر يې  نېږدې )

ړنه، تنو ته رسېده، کورنۍ دندې يا سيمينارونه وس ارل،  و دا ځل څې

شننه او يا هم س ړنه نه وه، دا ځل يوازې ژباړه وه. هغوی ټولو تېه مې  

وويل، هر څوک چ  پر هره ژبه پوهېږي، له همغ  ژب  څخه دې پښتو 

ته يو يو اثر وژباړي. له سياسي اثارو پرته بل هېر ډول، علمېي، ادبېي، 

څېړنيز او نور اثار ژباړالی شي. محرلينو ته م  درې مياشېت  و ېت 

ړ او ورته م  وويل چ  دا ژباړه مو د کورني کار او يېا سېيمينار پېه ورک

توګه درمحاسبه کوم او تر سيمينار هم زيات  نمرې لري. دوی   ل کار 

( عنوانه بېالبېېل ادبېي، تېاريخي، ۶۶۱ته او ه ورکړه او په پای ک  ي  )
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 علمي او نور اثار وژباړل، دا هم په نړۍ او سيمه ک  يوه ب  سارې بېلګه

ده چ  د يوه ټولګي محرلين دې   ل  ټولن  ته پر يوه و ت دومېره 

اثار ډالۍ کړي. دا اثار که څه هم ددې کتاب د ليکلو تر و تېه نېه دي 

چا  شوي  و اکثره ي  د چا  وړ دي او زمو  د ټولن  د علمي او ادبي 

 اړتياوو د  ړوب ل اره ي  چا  ضروري دی.

ر استاد ته په کېار دي، د له دې سريزې څخه م  هدف دادی چ  ه

تدريس په بهير ک    له تجربه الپس  پخه او بل پښت ته ي  وړانېدې 

کړي، محرلينو ته ددې مجال ورکړي چ  هغوی په تدريسي بهير کې  

د يوې اساسي بر   په توګه ګډون وکړي، نه يوازې دا چ  د يېوه بې  

 .د له مخاطب په توګه يوازې د اورېدونکي په رول ک  پات  شي

کله چ  ما د )پوهاندۍ( علمي رتب  ل اره د تېز  موضوع ټاکله، نو 

د پښتو څانګ  له مشرتابه او استادانو سېره پېه مشېوره مې  د )ادب 

تاريخ( همدا )لومړنۍ يا لرغون ( دوره غوره کړه، څانګ  هېم پېه تېېر 

تدريسي بهير ک  زما ماضي او تېرې تجرب  ته په کتو سېره لېه يېادې 

افقه وکړه، د ژبو او ادبياتو پوهنځي او د لوړو زده کېړو موضوع سره مو

وزا  هم موضوع تائيد کړه. تر هغه وروسته م  په دې بر ه ک  د ټولو 

ليکل شويو او متفرقو اثارو په راټولولو ال  پورې کړ. که څېه هېم پېه 

ټوليز ډول د پښتو ادب تاريخ او په تېره بيا د لرغون  دورې په باب ګېڼ 

يکل شوي، اکثره ي  پر   ل ځای او پر   ل و ېت ګهېور شمېر اثار ل

دي،  و داس  يو بل اثر ته هم اړتيا وه چ  د تېرو ليکلېو شېويو اثېارو 

مزاياوې هم ولري او په همدې مشخره بر ه ک  د يوه او ده تدريسي 

 بهير نچوړ او تجربه هم ورسره ملګرې وي.

ادبياتو پوهنځيو د نو په دې  اطر م  په ټينګه وپتېيله چ  د ژبو او 
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پښتو څانګ  محرلينو ته داس  يو تدريسي اثر وليکېل شېي چې  د 

پښتو ادب لرغون  دوره هم په ښه ډول توضيح او تشريح کړای شي او 

محرلينو ته هم ددې مجال ورکړي چ  د تدريس پرمهال په تدريسېي 

بهير ک  د يوه فعال عنرر په توګه مطرح شي. دلته غواړم په دې  بر ه 

هغو ټولو اثارو ته هم په لنډيز سره نغوته وکړم چې  د پښېتو ادب   ک 

تاريخ د همدې لرغون  دورې په باب ليکل شوي او يا هم لېه دې دورې 

 سره اړيکي لري. 

په دې اثارو ک  يو شمېر هغه اثار شامل دي چ  په مشخص ډول د 

پښتو لرغونو ادبياتو يا هم لرغون  دورې ته ځانګړي شوي دي. ځينې  

نور بيا داس  اثار دي چ  په مجموعي ډول د پښتو ادبياتو او پېه تېېره 

بيا د هغو د بېالبېلو دورو؛ منځنۍ او يا کالسيک  دورو په بېاب ليکېل 

 شوي او څه ناڅه ي  پر لرغونو ادبياتو هم رڼا اچول  ده. 

د پښتو ادبياتو پر شکلي او محتوايي اړ ونو هم ځين  اثېار ليکېل 

د پښتو ادبياتو د لرغېون  دورې منظېوم او منثېور شوي، چ  هغو هم 

 کالم د بېلګو په توګه را ا يستي او هغه ي  شنلي او ارزولي دي.

د يادون  وړ ده، چ  دا کار به لوستونکو او محرلينو تېه د پښېتو  

لرغونو ادبياتو په باب د شوي کار، تحليل، ارزون  او شنن  يو جېاج او 

لين او لوستونکي کوالی شي د ال زياتو انځور وړاندې کړي. درانه محر

معلوماتو ل اره يادو اثارو ته هم مراجعه وکړي او له هغو څخه هم   لېه 

   له ګهه پورته کړي.

تر کومه ځايه چ  د ادبي تاريخ ليکن  په بهير پورې اړه لېري، لېه ]

ادبي څېړنو جوتېږي چ  په معا ر مفهوم د ادبي تاريخ ليکن  بهيېر د 

ې پېړۍ د دويم  لسيزې له لومړيو کلونو څخه راپيلېږي او روان  لمريز
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تراوسه ي  په دې تېرو اوو اتو لسيزو ک  ډېر ورو پرمختيېايي حرکېت 

لرلی دی. مو  دلته ددې پرمختيايي يون ارزونه او د ليکل شويو ادبېي 

تاريخونو کره کتنه نه کوو، يوازې ليکلي ادبي تاريخونه او ادبېي تېاريخ 

 ډېر لنډيز سره درپېژنو:ډوله اثار په 

))د پښتو ادبي تاريخ د منابعو پېژندنه او ارزيابي(( اثر ليکوال دغېه 

ليکل شوي ادبي تاريخونه او ادبي تاريخ ډوله اثار په مناسېب تفرېيل 

سره معرفي کړي دي، مو  ي  د نوموړي اثر په حواله په ډېر لنډيز سره 

 درپېژنو:

په معا ر مفهوم د ادبي تاريخ ليکن  بهير  تاريخچه شعر پښتو:

د ارواښاد پوهاند عبدالحی حبيبي له )تاريخچه شعر پښتو( نومي اثېر 

څخه کېږي. ځينو بيا دغه اثر ادبي تاريخ ډوله اثارو ک  شېمېرلی،  ېو 

ځينو بيا له دې امله چ  د ادبي تاريخي دورو وېې  او ځينې  نېورې 

تاريخ بللی دی. ارواښاد استاد دغه ځانګړن  لري، د پښتو لومړنی ادبي 

اثر په دري ژبه ليکلی او په پرله پس  ډول په )طلوع افغان( ک    ېور 

(مه نېهه ي    رېدنه ۶۹ل( کال د زمري د مياشت  پر )۶۹۶۱پر ) ،شوی

اثر په دې وروستيو ک  په کندهار ک  په کتابي بڼه  ابش ړه شوې ده. )د

 هم   ور شوی دی.(

دا د پوهاند  دي  اهلل رښتين ليکلی اثر  ريخ:د پښتو د ادب تا

ل کال ي  ادبي جايزه ګهل  وه( او لېومړی ځېل پېر ۶۹۸۹دی چ  پر )

 ل( کال د پښتو ټولن  له  وا چا  شوی دی.۶۹۸٢)

دا د پښتو ادب يوه لنډه رساله ده، چ  اجمل  هېک  پښتو ادب:

 وې ده.م( کال په اردو ژبه ليکلی او تراوسه څو ځله   ره ش۶۳۱٢پر )
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م( کېال ۶۳٢۶دغه کوچنی ادبي تاريخ ډوله رساله پر ) پښتو ادب:

 ،  و د ليکوال نوم پرې نه دی ليکل شوی.ېپه کراچۍ ک  چا  شو

په اردو ژبه ليکېل شېوی ادبېي  ادبيا  سرحد لومړی ټوک:

م( کېال پېه ۶۳٢۹ليکلېی او پېر ) نيتاريخ ډوله اثر دی، چ  رضا همدا

 الهور ک  چا  شوی دی.

انستان ادبيېا  پېه لرغونېو زمېانو کې  )پښېتو د افغ

ارواښاد غالم جيالني جاللي د پوهاند عبېدالحی حبيبېي د  ادبيا (:

پښتو ادبياتو تاريخ لومړی ټوک او پوهاند  دي  اهلل رښتين د پښېتو د 

ادب تاريخ پر بنسټ ليکلی او   ل  څېړن  ي  هم ورسره ملې  کېړي 

 دي.

دا ادبېي تېاريخ اسېتاد  د پښتو ادبياتو تاريخ دويم ټېوک:

ل( کال د کابل پوهنتون پېه چوکېاټ کې  د ژبېو او ۶۹۸۹حبيبي پر )

ادبياتو پوهنځي تر تاسيس وروسېته ليکلېی او بيېا لېومړی ځېل پېر 

و ځلېه چېا  او څل( کال په کتابي بڼه چا  شوی او بيا تر ننه ۶۹۹۸)

   ور دی.

ر ) د يادون  وړ ده چ  ارواښاد عالمېه پوهانېد حبيبېي دمخېه پې

ل( کال د پښتو ادبياتو تاريخ لېومړی ټېوک کښېلی، چې  لېه ۶۹۸۹)

ل( کال څخه تراوسه څو ځل چا  شېوی او پېه درېېيم چېا  ۶۹۸٢)

ل( کال پرې ډېرې زياتون  هم شوي. دا اثر د ادبيېاتو پرځېای د ۶۹٢۱)

پښتو ژب  تاريخ دی، نو ځکه )د پښتو ادبي تاريخ د منابعو پېژندنېه او 

 هغه د ادبي تاريخونو په لړ ک  نه دی معرفي کړی.( ارزيابي( اثر ليکوال
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دغېه ادبېي تېاريخ ډولېه اثېر سېلطان  پښتو عالقېايي ادب:

م( کال د  رو ي ۶۳۱۹ ابر ليکلی او د کويه  اولس مجل  د )محمد

 ( مخونو ک  چا  شوی دی.۹۱۱-۸۱۶ګڼ  په )

دا يېو لنېډ ادبېي تېاريخ ګېوټی دی، چې  اسېتاد  لغة البشتو:

 ي ليکلی او په عربي ژبه په قاهره ک  چا  شوی دی.حبيبپوهاند

د پوهانېد حبيبېي عربېي رسېاله پېر  نظری به ادبيا  پشتو:

ل( کېال د ۶۹٢٢ل( کال سمندر غورياني دري ته ژباړل  او پېر )۶۹٢۱)

 کابل پوهنتون د ژبو او ادبياتو پوهنځي له  وا چا  شوې ده.

پوهانېد  دا يېو درسېي مېتن دی، چې  د پښتو ادبياتو تاريخ:

ل( کال د کابل پوهنتون د ژبو او ادبيېاتو پېوهنځي د ۶۹۱۹رښتين پر )

پښتو څانګ  د څلورم ټېولګي محرېالنو تېه ليکلېی دی. دا اثېر پېر 

ل( کال دويم ځل ل اره بيا چا  شوی، چ  تر لومړي چېا  پېه ۶۹۱۱)

 ک  زياتوالی راغلی دی.

دا هم يو درسېي مېتن دی، چې  پوهانېد  د پښتو ادب تاريخ:

عبدالحی حبيبي د کابل پوهنتون د ژبو او ادبيېاتو پېوهنځي د پښېتو 

ل( کېال ۶۹۱٢څانګ  د درېيم ټولګي د زده کړياالنو ل اره ليکلی او پر )

 په ګستتنر ډول چا  شوی دی.

دا هم پوهاند عبدالحی حبيبي د کابل  د پښتو ادب لنډ تاريخ:

پوهنتېېون د ادبيېېاتو پېېوهنځي د پښېېتو څېېانګ  د څلېېورم ټېېولګي 

ل( کال د پوهنتون په چا   ونېه ۶۹۱٢کړياالنو ل اره ليکلی او پر )زده

 ک  ګستتنر شوی دی.
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يوه ادبي تاريخ ډوله رساله ده، پښتو زبان و ادب پر ايک نظر: 

م( کېال د ۶۳۱٢ه ليکلې  او پېر )چ  فقير حسين ساحر پېه اردو ژبې

 پښتونخوا په پېښور ک  چا  شوې ده.

دا ادبي تاريخ محمېد عبېا   پښتو زبان اور ادب کی تاريخ:

م( کال د پښتونخوا په پېښور کې  ۶۳۱۳مدني په اردو ژبه ليکلی او پر )

 چا  شوی دی.

دا په اردو ژبېه د  تاريخ ادبيا  مسلمانان پاکستان و هند:

هند او پاکستان د مسلمانو  لکو د ژبو او ادبياتو د تاريخونو يوه او ده 

لړۍ ده، چ  د ديارلسم ټوک په پيل کې  يې  د پښېتو ادبيېاتو سېتر 

( مخونو  وندي کړی دی. د ادبي تېاريخ دا ديارلسېم ۶۸۹څ رکی په )

الهېور  م( کال د پنجاب پوهنتون له  وا د پاکستان پېه۶۳٢۶ټوک پر )

 ک  چا  شوی دی.

په پښتونخوا پېښور ک  لومړنی ليکل شېوی بشې ړ روهي ادب: 

ادبي تاريخ دی، چ  پروفيسور محمد نواز طېاير پېه دوو ټوکونېو کې  

م( کال د پېښور پوهنتون پښتو اکيډيمۍ لېه  ېوا ۶۳٢۸ليکلی او پر )

چا  شوی دی. )دا ادبي تاريخ اردو ژب  تېه هېم ژبېاړل شېوی او پېه 

 نوم چا  دی.( همدغه

د پښتو ادبياتو د تاريخ دا لېړۍ د کابېل  د پښتو ادبياتو تاريخ:

پوهنتون استاد پوهنوال ډاکتر زېورالدين زېور په دريو ټوکونېو کې  د 

ادبيېېاتو پېېوهنځي د محرېېلينو ل ېېاره، لېېومړی ټېېوک لرغېېون  دوره 

ل( او درېيم ټېوک معا ېره ۶۹٢٢ل(، دويم ټوک منځنۍ دوره )۶۹٢۳)

ل( کال ليکل ، دا اثار د کابل پوهنتون پېه چاپخونېه کې  ۶۹۱۱دوره )
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ګستتنر شوي دي. )وروسته بيا دا درې واړه ټوکونه جال جال لېومړی د 

ساپي د پښتو څېړنو او پرا تيا مرکز، بياد مومند   رندويه ټولن  او په 

 دې وروستيو ک  د ميهن   رندوي  ټولن  له  وا چا  شوي دي.(

د منابعو پېژندنه او ارزيابي( تر اثر وروسته بېل )د پښتو ادبي تاريخ 

اثر چ  مو  ته د پښتو ادبياتو په باب ليکل شوي اثار راپېژنېي هغېه د 

پښتو ادب تاريخ )کره کتنه( اثر دی. په دې اثر ک  ادبېي تېذکرې هېم 

 معرفي شوي دي.

البته د پښتو ادب تاريخ )کره کتنه( اثر ليکوال ځينې  هغېه ادبېي 

راپېژني چ  د پښتو د ادبي تېاريخ د منېابعو پېژندنېه او تاريخونه هم 

لمري( څخه وروسته چا  شېوي يېا ۶۹۱٢ارزيابۍ اثر د تاليف تر کال )

ليکل شوي دي. مو  دلته د نوموړي اثېر پېه اسېتناد يېوازې د ادبېي 

 تاريخونو او د هغو د ليکوالو نومونه راوړو:

تو ادبياتو تاريخ د پښ -۸تاريخچه شعر پښتو )د پوهاند حبيبي(،  -۶

د پښېتو د ادب تېاريخ د  -۹لومړی ټوک )پوهاند عبدالحی حبيبېي(، 

د پښتو ادبياتو تاريخ دويم ټوک )پوهاند  -۱پوهاند  دي  اهلل رښتين، 

د پښېتو ادبيېاتو  -۱د پښتو ادب تاريخ )پوهاند حبيبي(،  -٢حبيبي(، 

 -ياتو تېاريخد پښتو ادب -٢تاريخ منځنۍ دوره )ډاکتر زېورالدين زېور(، 

د پښتو ادبياتو تاريخ )لرغون   -۸اوسنۍ دوره د ډاکتر زېورالدين زېور، 

د پښتو  -۳لومړی ټوک )سرمحق  زلمی هېوادمل(،  -او منځنۍ دورې(

ادبياتو تاريخ دويم ټوک )معا ره دوره( )کانديېد اکاډميسېين محمېد 

و د افغانستان ادبيا  په لرغونو زمېانو کې  )پښېت -۶۱ دي  روهي(، 

د پښېتو ادبيېاتو معا ېر تېاريخ  -۶۶ادبيا ( )غالم جيالني جاللېي(، 

پښتوادب د پېړيو په پوړيو ک  )حبيېب اهلل  -۶۸)شهسوار سنګروال(، 
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د پښېتو  -۶۱لغة البشېتو )پوهانېد عبېدالحی حبيبېي(،  -۶۹رفيع(، 

د پښېتو ادب تېاريخ  -۶٢ادبياتو تاريخ )پوهاند  ېدي  اهلل رښېتين(، 

د پښتو ادبيېاتو لنېډ تېاريخ )پوهانېد  -۶۱حبيبي(،  )پوهاند عبدالحی

د پښتو ادب لنډ تاريخ )څېړنوال سېيد محېی  -۶٢عبدالحی حبيبي(، 

تاريخ ادبيا  افغانستان )محمېد حيېدر ژوبېل(،  -۶۸الدين هاشمي(، 

پښېتو ادب )د ليکېوال نېوم يې   -۸۱پښتو ادب )اجمل  هک(،  -۶۳

د پښېتو شېعر و  -۸۸اثر(، پښتو ادب )عبدالحليم  -۸۶معلوم نه دی(، 

پشتو زبېان ادب کېی مخترېر  -۸۹ادب تاريخ )شېرافضل بريکوټی(، 

د پښتو ژب  او ادب تاريخ )پروفيسېور  -۸۱تاريخ )عبداهلل جان عابد(، 

 حنيف  ليل(.

د پښتو ادبي تېاريخ د منېابعو )دلته ځين  هغه ادبي تاريخونه چ  

اوي وروسته چا  شېوي او نومي اثر تر چا  او   ر (پېژندنه او ارزيابي

يا ليکل شوي د پښتو ادب تاريخ )کره کتنه( اثر په حواله يې  پېه ډېېر 

 لنډيز درپېژنو:

څېړنوال سېيد محېی الېدين هاشېمي  پښتو ادب لنډ تاريخ:

ل( کال د ۶۹۸۹ -۶۹۸۸) پر ليکلی، د پښتو ادبياتو لنډ تاريخ دی، چ 

 ی.( ګڼو ک  پرله پس    ور شوی د۳٢-۱٢ با مجل  په )

دا ا الً د  دري ژب  او ادبياتو تېاريخ  تاريخ ادبيا  افغانستان:

دی، محمد حيدر ژوبل ليکلی، لومړۍ بر ه ک  د پښتو ژب  او وروسته 

 د پښتو ادبياتو په اړه ډېرې لنډې څرګندون  لري.

ل( کال وروسته څېو ۶۹۸۸ل( کال او بيا تر )۶۹۹۱دا اثر لومړی پر )

   له  وا چا  شوی دی.ځله د ميوند   رندوي  ټولن
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دا ادبي تاريخ شېر افضل بريکېوټي  د پښتو شعر و ادب تاريخ:

ل( کال په پښتونخوا پېښور ک  چا  او   ور شوی ۶۹٢۱ليکلی او پر )

 دی.

دا ادبېي تېاريخ پېه  پشتو زبان اور ادب کی مخترر تاريخ:

ل( کېال پېه پښېتونخوا ۶۹۸۱اردو ژبه عبداهلل جان عابد ليکلی او پر )

 ښور ک  چا  شوی دی.پې

د پښېتونخوا پېښېور پوهنتېون د  د پښتو ژب  او ادب تاريخ:

پښتو ادبياتو د ماسهرۍ د پروګرام د لومړۍ پېارچ  )مضېمون( ل ېاره 

م( کال په پښتونخوا پېښېور ۸۱۱۱پروفيسور حنيف  ليل ليکلی او پر )

 ک  چا  شوی دی.

 حنيف  ليل په پشتو زبان و ادب کی تاريخ )ايک  اکه(:

م( کېال پېه پښېتونخوا ۸۱۱۸اردو ژبه ليکلی ادبي تاريخ دی، چ  پر )

( مخونېو کې  ٢۱۸پېښور ک  د يونيورسهي بکس پبلشرز له  وا پېه )

 چا  او   ور شوی دی.

پر دغو اثارو سربېره په وروستيو ک  يو شمېر نور اثار چ  د لرغون  

 ادبي دورې په باب ليکل شوي دي، په دې ډول دي:

ل( ۶۹۸۸دا هغه اثر دی چې  پېر ) لرغون  دوره:د پښتو ادب 

کال د کابل پوهنتون د ژبو او ادبياتو پوهنځي د محرلينو له  ېوا پېه 

ل( کال د يون کلتوري يون له  ېوا چېا  ۶۹۸۳ګډه ليکل شوی او پر )

( بېالبېل  ليکن  ٢۱( محرلينو له  وا )٢۱شوی دی. په دې اثر ک  د )

بي دورې او له هغ  سېره پېر تړلېو راټول  شوي چ  ټول  د لرغون  اد

موضوعاتو راڅر ي. دا کتاب هم دلرغون  دورې د ادبياتو په باب  ورا 
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 مهم اثر دی.

د پوهنمل سيدغني غنېي لېه  ېوا  د پښتو لرغون  شاعري:

ليکل شوی او په ننګرهار ک  د مومند   رندويه ټولن  له  وا لېومړی 

مي ترفيع ل اره ليکېل ل( کال چا  شوی دی. دا اثر د عل۶۹۳۸ځل پر )

شوی او ټول شنل شوي او ارزول شوي موضوعا  ي  پر پښتو لرغون  

شاعرۍ راڅر ي. دا اثر د پښتو لرغون  شاعرۍ د څېړن  او پېژندن  په 

 بر ه ک  يو ا ترا ي اثر ګڼل کېدی شي.

دا اثر استاد )فريد هالل( ليکلی  د پښتو ادبياتو لرغون  دوره:

کتاب   رندويه ټولن ( له  وا په ښېکل  قطېع او او په جالل اباد ک  )

  حافت چا  شوی دی.

دا هم د پښتو لرغونو ادبياتو په باب څېړنه او شنه ده او د ښوون  او 

روزن  پوهنځي او د دارالمعلمينو د استادانو، محرېلينو د يېو شېمېر 

پوښتنو او اړتياوو د رفع کولو ل اره ليکل شوی دی. اثر ډېېره تفرېيلي 

 ه لري،  و د لوستونکو او محرلينو ل اره ګتور اثر ګڼل کېدی شي.بڼه ن

( ليکنېو ټولګېه ده چې  دوه ۶۶د زرين انځور د ) د زړو پاڼو تول:

ليکن  ي  د پښتو لرغونو ادبياتو شنن  ته وقف شوي او نېورې يې  د 

ل( کېال د مومنېد ۶۹۳۱کالسيکو ادبيېاتو پېه بېاب دي، دا اثېر پېر )

 چا  شوی دی.   رندوي  ټولن  له  وا

))پورته مو د پښتو ژب  ځين  ادبي تاريخونه او ادبي تاريخ ډوله اثار 

چ  په افغانستان او پښتونخوا ک  چا  شوي وو. په ډېر لنېډيز سېره 

دروپېژندل، د هغو پر منځ انګ ، محتوياتو او نورو ځانګړنو مو ډېر بحس 

ګوتېو پېه  نه کړ،  و دلته ددې  برې يادونه ضروري بولو چ  له څو و



                      ادب تاريخ /نيمه پېړۍ يون

21١11 
 

تاريخونه په عنعنوي او زياتره شمېر ادبي تاريخونو پرته، زمو  د ادبياتو 

دوديزه بڼه ليکل شوي او د ادبي تېاريخ ليکنې  معا ېر معيارونېه، د 

ليکن  ا ول او الرې په پام ک  نه دي نيول شوي. سربېره پېر دې پېه 

بهير، چ  له پښتو ژبه او ادب ک  په معا ر مفهوم د ادبي تاريخ ليکن  

پيالم  ي  لږو ډېر اتيا کلونه تېرېږي، د نورو ګاونډيو ژبو پېه ځېانګړې 

توګه د پارسي او اردو په پرتله ډېر ورو او په ا طالح د مېېږي پېه پلېه 

روان دی او په پښتو ک  د يو جامع او عمومي ادبي تاريخ او يا د هېرې 

ره اکېاډيميک  او ادبي دورې په اړه د يو ځانګړي ادبي تاريخ ليکن  ل ا

 (٢۶۸ -٢۱۱: ۱٢) هر اړ يزې څېړن  ته اړتيا شته.((

ما په   ل دې اثر ک  د لوړو زده کړو وزار  له  وا د ژبو او ادبيېاتو 

پوهنځي د پښتو څانګ  د همدې لرغون  دورې ل اره د ترويب شېوي 

کاريکولم ټول محتويا  په پام ک  نيولي او هغو ته م  داس  څېړنيزه، 

شننيزه او تدريسي بڼه ورکړې چ  محرلين په ک    ل ځان شېامل 

( څ رکي لري. په لومړي څ رکېي ۶۱ه سريزې پرته ټول )وګڼي. دا اثر ل

ک  ي  لومړۍ يا لرغون  دوره تشريح شوې، ادب تاريخ، ادبېي تېذکره 

څه ته واييه پښتو څو ادبي دورې لريه دا مسايل تشېريح شېوي، تېر 

لرغون  دورې دمخه پښتو ادب ته هم نغوته شوې او بيېا د پښېتو ادب 

م څ رکي ک  د پښتو ادبياتو لېوي  لرغون  دوره شنل شوې ده. په دوي

حوزې؛ غور، کسي غر، ملتان او نورې سيم  تشريح شوي او په درېېيم 

څ رکي ک  له امير کروړه رانيول  تر شيخ محمد  الح پېورې د پښېتو 

(بېالبېل  څېرې؛ د هغوی د کالم بېلګ  تشريح شوي، هم د ۸۳ادبياتو )

وی دی. پېه څلېورم دوی ژوند ته کتنه شوې او هم ي  کالم ارزول شې

څ رکي ک  له نورو ژبو، له عربي او دري سره د پښتو ژب  اړيکي څېړل 
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شوي، په پنځم څ رکي ک  د لرغون  دورې نظم پر دوو بر و: د پښېتو 

  ل يا ولسي ادبياتو فورمونه، لکه لنډۍ، بګتۍ، سروکي او نور څېېړل 

ه، شوي او هم له نورو ژبو څخه راغلېي نظمېي فورمونېه لکېه، قرېيد

 رباعي، غزل، مثنوي او نور ارزول شوي دي.

په ش ږم څ رکي ک  د لرغون  دورې نثېر: د سېالو و مېه، تېذکرة 

االوليا او نور څېړل شېوي دي. اووم څ رکېي کې  د لرغېون  دورې د 

ادبياتو لغوي شننه شوې، متروک  کلم ، پخوانۍ کلم  او جغرافيېايي 

غون  دوره ک  منظومه نومونه شنل شوي دي. په اتم څ رکي ک  په لر

 ژباړه، د هغ  فورم، هنري ښکال او د هغ  پرتلنه څېړل شوي دي.

په نهم څ رکي ک  په لرغون  دوره ک  د شيخ رضي لودي او نرېر 

لودي، د اسمعيل او  رښبون او همدارنګه د سلطان بهلېول لېودي او 

 ليل  ان نيازي ترمنځ لومړنۍ مشاعرې او مناظرې څېړل شوې دي. 

م څ رکي ک  د لرغونو ادبياتو محتوايي فورمونېه لکېه وياړنېه، په لس

ويرنه، ستاينه، ساقينامه او نور څېېړل شېوي او رزول شېوي دي. پېه 

يولسم څ رکي ک  د لرغونو ادبياتو فکري څرنګوالی، اسېالمي افکېار، 

غنايي افکار، سياسي افکار، ملي او نور افکېار څېېړل شېوي او شېنل 

ي ک  د لرغون  دورې عمومي ځانګړنو تېه شوي دي. په دولسم څ رک

نغوته شوې، ددې دورې د ادبياتو   ل چاپېريال، نږه والي، د نورو ژبېو 

اغېزو، لوړتيا او ځوړتيا ته ګوته نيول شوې ده. په ديارلسم څ رکي ک  

د لرغون  دورې د ادبياتو څرنګوالي او څومره والي يا کيفيت او کميېت 

پرتله شوي دي. په څوارلسم څ رکي ک  د ته اشاره شوې او يو بل سره 

لرغون  دورې موثرې سياسي او ټولنيزې څېرې او حادث  بيان شوي او 

کرونولوژي راغل  ده او په همدې وروستۍ بر ه ک  د اثر پايله پېښو د 
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چ  په عمومي ډول ي  د لرغوې ادبي دورې ځانګړن   ،يا نتيجه راغل 

وړ ده چ  د هر څ رکي پېه پېای  يو ځل بيا په ګوته کړي دي. د يادون 

ک  د هغه څ رکي محتوايي لنډيز او د محرلينو د فکر کارون  ل اره د 

هغه څ رکي اړوند پوښتن  هم راغلي، چ  نه يېوازې محرېلين بېه د 

تدريس په بهير ک  له دې پوښتنو سره مخامخېږي او هغوی بېه ورتېه 

يېو دنېدو يېا ځوابونه پيدا کوي، بلک  دا پوښتن  بېه دوی تېه د کورن

سيمينارونو په بڼه هم ورکول کېږي، هغوی به په دې بر ه ک  ال ډېېره 

پلهنه او څېړنه کوي، تشريحي، توضيحي، لنډ او تفريلي ځوابونېه بېه 

 ورته پيدا کوي.

دلته ددې  برې يادونه هم ضروري بولم چ  دا اثر د پښتو ادبيېاتو 

وروستنی، دا د تېرو  د لرغون  دورې په باب نه لومړنی اثر دی او نه هم

ليکلو شويو اثارو په دوام يو بل اثر دی چ  د هغو پخوانيو اثارو ګهورې 

مزاياوې په ک  هم  وندي دي او نوې زياتون  هم لري. تر دې وروسته 

به نور اثار هم ليکل کېږي چ  کېدی شي ددې اثېر لېه ځينېو ګهېورو 

وليکل شي، بشېري  واوو ګهه پورته کړي او ال ښه پوره او کره اثر ترې 

ژوند د نورو تجربو او تېرو کارونو تداوم دی، علم هم پر يوه ورځ نېه دی 

رامنځته شوی، د يوې ژب  د ادبياتو څېړنه هم په يوه، دوو يا څو اثېارو 

ک  نه شي رالنډېدالی، هر اثر له يوه يا څو ليدلورو څخه د يوې ژب  پر 

ري له مخ  ليکېل شېوی، ادبياتو رڼا اچوي. دا اثر هم د تدريسي ليدلو

چ  محرلين ورڅخه څرنګه ښه ګهه پورته کړي او ځان پېه تدريسېي 

 بهير ک  شامل وګڼي.

په دې اثر ک  له کتابتوني څېړن  څخه زيا  کار ا يسېتل شېوی 

دی. کتابتوني څېړنه او ارزونه دلته ځکه ډېره کارېدل  چ  دا د لرغون  
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ږي ټول يا هېم اکثېره دورې ادبيا  دي، په دې بر ه ک  سړی مجبورې

هغه اثار ولولي چ  تر دې وړاندې ليکل شوي، دا اثار يو پېر بېل پسې  

تعقيب او تحليل کړي او وي  ارزوي او بيا   ل  ليکن  ته مسير وټاکي. 

ساحوي څېړنه دلته ځکه ډېره عملي نه برېښي چ  او  ددې امکېان 

و نېيم او هلته دې د زر ي ينه شته چ  څوک دې يوې ساح  ته الړ ش

او يا دې د  يپلهنه پيل کړ او علمي زر کلونو پخوانيو اثارو به باب عملي

. البتېه دا کېار ممکېن دی چې  يهغه و ت ليکل شوي اثار بيا مېوم

پخواني ادبيا  دې د هغو په پاب د پخوانيو اثارو ترڅنګ د ادب ېوهن  

وشنل او ادب تيورۍ د ا ولو او نورو نويو اثارو په رڼا ک  وارزول شي او 

 شي.

په دې اثر ک  د پښتو ادب د لرغون  دورې په باب له اکثرو پخوانيو 

او نويو ليکل شويو اثارو څخه ګهه پورته شوې او   له تدريسي تجربېه 

هم ورسره ملګرې شوې ده. هيله ده درنو لوستونکو ته هغېه هېدف او 

پيغام په ښه ډول ورسوي چ  ددې اثر د ليکلو پرمهال په پام ک  نيول 

 شوی و. 

په دې اثر ک  دا ټکی هم د يادون  و بولم، لکېه څنګېه چې  مې  

يادونه کړې، تر دې اثر دمخه هم د پښتو لرغونو ادبياتو په بېاب پېاموړ 

شمېر اثار ليکل شوي او په دې اثر ک  هم ورڅخه ګهېه پورتېه شېوې، 

ځينو ځايونو ک  لکه د ليکوالو د پېژندن  په بر ه کې  لېه دې اثېارو 

منظم ډول يوه بر ه رانقل شوې، ځکه چ  د پخوانيو ليکوالېو څخه په 

د پېژندن  په بر ه ک  ډېر کم څه نوي زيا  شوي،  و په دې بر ه ک  

بيا هم د نورو ليکوالو د اثارو پرتلنه ورسره شوې، کوم ځای کې  چې  

پخوانۍ امال او انشا ک  کوم سمون ته اړتيا وه، له سمون څخه هم کېار 



                      ادب تاريخ /نيمه پېړۍ يون

21١11 
 

تحليل په بر ه ک  پر پخوانيو شننو سېربېره نېورې ا يستل شوی، د 

زياتون  او س ړن  هم پرې زيات  شوي، نو ځکه  و که درانه لوستونکي 

د يوه اثر په ا يستل شوي متن ک  ځينې  بدلونونېه ګېوري، نېو دا د 

همدغه نوي عرر د اړتيا مطاب  ترسره شوي، د يوه ليکوال د پخېواني 

ور تحليلونه هېم ورزيېا  شېوي دي. تحليل په دننه دننه ک  ځين  ن

ددې ترڅنګ تر يوه حده هڅه شوې چ  د لرغوني دورې پېر ادبيېاتو 

زمو  د ادب وهانو له  وا د شويو تحليلونو محتوا راوا يستل شېي، نېه 

کټ مټ متن او کومو ځايونو ک  چ  د متن کټ مټ را انتقال ته اړتيېا 

 دی. وه، هلته متن په همغه واحده بڼه را انتقال شوی

په پای ک  غواړم د پښتو څانګ  لېه مشېرتابه او درنېو اسېتادانو؛ 

پوهاند محمد  ابر  ويشکي، پوهندوی بخېت ميېر وزيېري، پوهانېد 

يارمحمد يېزال، پوهنېدوی دوکتېور محمېداجان حق ېال، پوهنېوال 

رفي  رفي  او نورو څخه د زړه له تله مننه وکړم چې  لېه پيلېه  محمد

وي تر بريده پورې ي  له ماڅخه   لې  ټېول  رانيول  او د اثر د بش ړا

ممکنه مرست  ونه سې مول . همدارنګېه قېدرمن ورور ضېياءالرحمن 

ضياء، چ  ددې اثر په کم وز، ډيزاين او سمون ک  ي  زيا  زيار وګالېه 

قدردانۍ وړ بولم.  له  و و محرلينو او ګرانو لوستونکو څخېه  ډېرېد 

ه د تدريس او لوستو پرمهال هم هيله کوم چ  ددې اثر تر چا  وروست

دې اثر ته ښه ځير شي او کله چ  ي  هر ډول نيمګړتيا ته پام شو، نېو 

له ما سره دې اړيکي ټينګ کړي، چ  هغه نيمګړتيا حېل او پېه نېورو 

 چاپونو او يا هم برېښنايي بڼه ک  ي  سمون راولو.

 په درناوي

 د افغاني ادب د ال غوړېدو په هيله

 ل يونپوهنوال محمد اسمعي
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 لومړی څپرکی

 لومړۍ يا لرغونې دوره

څرنګه چ  ادبيا  په ژب  او ژبه بيا په قوم يا ملت پورې اړه لري، نو 

ښه به وي چ  دلته په پيل ک  د پښتنو د ا ل و نسب او د پښتو ژبې  

ب په بېاب پوهېانو هم لږ تم شو. د پښتنو د ا ل او نسد ريښ  په باب 

دي: ))افغېاني پوهېان پښېتانه اکثېره د بېالبېل نظرونه څرګند کېړي 

لرغون  با تريا  لک ګڼي، يو شمېر نا افغان معتبر ليکوال هم پېه دې 

عقيده دي چ  پښتانه په وروسته زمانه ک  له شمال څخه راغلي دي. 

او وروسته بيا مهاجرين  وپښتانه يو و ت د غور په غرونو ک  متمرکز و

 (۸۱۸: ۱۸)دونه ي  منلي دي.((غوی ژبه او دوورسره يوځای شوي او د ه

 

))ځينو تاريخ وهانو پښتانه سامي نژاده ګڼلي،  و موجوده پوهه او 

ه بيا دا يوه افسانه ګڼي. نويو علومو تاريخي نمقايسوي ژب وه -تاريخي

واقعيتونه او د پېښو ډېر تياره اړ ونه د فني وسايلو په مرسته روښانه 

 د لويو بشري کورنيو په ډله کړي او دې نتيج  ته رسېدلي چ  پښتانه

 (٢: ۶۸)هندو اروپايي او په هغو ک  بيا اريايي با تري توکم دی.((  ک 

 

د نورو بېالبېلو تېاريخي شېننو، څېړنېو، تېاريخي اسېنادو او ټبېر 

پېژندونکو وروستی نچوړ او نتايج هم دادي چې  ))پښېتانه د اريېايي 
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قومونو له جمل  څخه يو قوم دی او دا قوم يا قبيله پېه لسېو اريېايي 

قومونو ک  تر ټولو قوي او غښتلی قوم و.(( ))پښتو ژبه د ژبېو د هنېدو 

، د ارياني څانګ  د  تيزو ژبو په ډله ک  يېوه مطېرح او  اروپايي کورنۍ

 پاموړ ژبه ده.(( 

))معا ره ژب وهنه د تاريخي او پرتليزې ژب وهن  د يوې نظري  پېه 

حکم اريايي مړې او ژوندۍ ژب  او لهج  پر دوو لويو څانګو وېشي چ  

 هره يوه ي  بيا دوه دوه ښا ونه لري:

 لومړي با تري ژب :

ا تري ژب : لکه ساکي، پښېتو، اورمېړي او پېاميري جنوبي ب -الف

 ژب .

شمالي با تري ژب : لکه سوغدي، يغنوبي،  وارزمي، الياني او  -ب

 اوسيتي.

 دويم ايراني ژب :

جنوبي ايراني ژب : لکه زړه فارسي، منځنېۍ فارسېي، نېوې  -الف

 فارسي، تاتي، بختياري او کومزاري.

تاليشي او غلياني.((ي، څشمالي ايراني ژب : کوردي، بلو -ب

(۶۸ :۸) 

م( کال په ټوله نړۍ کې  د ۸۱۶٢المعارف له مخ  پر ) ةد نړۍ د داير 

( مليونو تنو اوړي.  و دا ټول )ش ېته مليونه تنېه( ۱۱پښتنو شمېر تر )

پښتانه په پښتو ژبه  برې نه کوي، يو زيا  شمېر ي  داس  دي چې  

   له ژبه ي  هېره کړې ده.

ځين  نور ي  بيا داس  دي چ  کورنۍ او مورنۍ ژبه ي  پښېتو ده، 

 و د ښار، دفتر او بازار ژبه ي  بله ده. کېدی شي د نړۍ په کچه له هرو 
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دريو پښتنو څخه يوه ي    له ژبه هېره کېړې وي،  ېو لېه نسېلي او 

روحي پلوه له پښتونولۍ څخه نه دي تېر شوي، ځان پښتون بولي او پر 

اړ هم کوي. په هندوستان او اوسني پاکستان ک  په ډلېه پښتونولۍ وي

ييز او کتله يي ډول نسلي پښتنو   له ژبه هېره کړې او يېا هېم پېرې 

چ  شېمېر يې  مليونونېو تنېو تېه رسېېږي. د  ،هېره کړای شوې ده

افغانستان په يو شمېر لويو ښارونو او نورو سيمو لکه کابل، هرا ، فراه 

ېر پښتنو په ډله ييز او کتله يي توګه   لېه او نورو ک  هم يو زيا  شم

ژبه هېره کړې ده، سره له دې چ  له نسلي او کلتوري پلوه ي  له   ل 

قوم سره رابطه نه ده شلېدل ،  و له ژبني پلوه ورتېه سېخت زيانونېه 

المعارف چ  په نړۍ ک  د سلو ټېا  يېا ګېڼ  ةاوښتي دي. نړيوال داير

ک  ي  پښتو په دوو هېوادونو ک   ست   ور کړی په هغهېويونکو ژبو ل

په پاکستان ک  ي  د څلورو ګڼ ويونکو ژبو په ډلېه کې   ؛ياده کړې ده

ياده کړې چ  تر اردو، پنجابي او سندهي وروسته څلورم مقام لېري او 

په افغانستان ک  ي  د لومړۍ ژب  په توګه ياده کړې چ  تر بل  هېرې 

د نړۍ په سلو ټا  او ګڼ ژب  زيا  ويونکي لري. سره له دې چ  پښتو 

ويونکو ژبو ک  حسابېږي او که ټول ويونکي ي  په پام ک  ونيول شېي، 

( مخکښو ژبو ک  حسابېږي،  و بيا هم لکېه څنګېه ۱۱-۹۱د نړۍ په )

املو او ګڼو داليلو لېه املېه چ  په کار ده، پښتو ژب  ته د بېالبېلو عو

ل عوامل لري چ  هغومره کار نه دی شوی چ  په کار و. دا کار بېالبې

د ټولو څېړل ي  يو جال بحس غواړي. دې سره سره چ  پښېتو تېه 

ډېره سرکاري يا دولتي پاملرنه نه ده شوې،  و بيا هم پښتو ژبې  د 

ولس په مټ   ل ځان ساتلی او د نورو قوي ژبو له يرغل سېره يې  

مقابله کړې ده. ځکه  و نو ))پښېتو تېه د ژب ېوهن  پېه ا ېطالح 

محافظه کاره ژبه ويل کېږي او انګليسي ژب  ته يېوه )ځانسات ( يا 

( هره هغه ژبه چ  د پښتو ژبې  پېه موقعيېت او ۹۸: ۱۶ره ژبه.(()ژبخو
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حالت ک  واقع وای، ځان ي  د قوي سياالنو پېه مقابېل کې  نېه شېو 

ساتالی. د پښتو ژب  په دفاعي سيستم ک  د نېورو عواملېو ترڅنېګ 

تو   ل   ل رول لرلېی دی. د ادبيېاتو ادبياتو او په تېره بيا ګړنيو ادبيا

ده چ  ))ادبيا  يو ژبنی هنر ګڼل کېږي.(( کله چ   يوه ځانګړنه همدا

ژبه نه وي ادبيا  نه شته، څرنګه چ  ژبه د ادبياتو بنسټ ګڼل کېېږی، 

دغس  ادبيا  هم د ژب  په ښکال، ځېال او بقېا کې    ېل رول لېري. 

ژبه رامنځته کېږي او بيېا طبيعي  بره ده چ  لومړی په يوه ټولنه ک  

ادبيا ، نو د ژب  يو معمول تعريف همدا دی چ  ))د پوهولو او راپوهولو 

 (۱۱ :۱)وسيله ده((

نوم دی چ  انسان پرې   ېل مطالېب  اوازونواو يا هم )) ژبه د هغو 

بيانوي، دېته په عربي ک  )لسان يا لغت(، يوناني ک  ورته )يوغو (، په 

ويج( په پارسي او اردو کې  ورتېه )زبېان( پېه انګرېزي ک  ورته )لينګ

 سنسکريت ک  ورته )جوا( او په پښتو ک  ورته )ژبه( وايي.(( 

(۸۸ :۸۱-۸۶) 

کله چ  ژبه رامنځته شي، ورو ورو وده کوي او د بېالبېلو مفېاهيمو 

او ضرورياتو د  ړوب ل اره کارېږي. ادبيا  هېم د انسېان د اړتيېاوو د 

و ل اره کارېږي او ادبي ژبه هم د همدې اړتيېا نامستقيم بيان د پوره کول

پر بنسټ رامنځته کېږي. کله چ  په يوه ټولنه کې  ادبيېا  رامنځتېه 

شي، بيا په هغه ټولنه ک  ورسره ټول  تړل  نورې ا ېطالحګان  لکېه، 

ادب، اديب، ادب وه، ادب تيوري، ادب تاريخ او نور رامنځته کېږي. ددې 

ر تعريف، هدف او ماهيت باندې ښه پېوه ل اره چ  مو  د)ادب تاريخ( پ

شو، ښه به وي چ  تر هغه وړاندې څو پورتنيو نومونو يا ا طالحاتو تېه 

 هم لږ تم شو او هغه هم په لنډيز سره معرفي کړو:
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 ادب

ادب په هره ژبه ک  ځانته   ل لغت لري، په انګليسېي کې  ورتېه 

(politeness( په التيني ک  ورته ،)urbanitateپه ،)  ورتېه فرانسوي ک 

(lapolitesse( په روسي ک  ورته )вежливость او نورو ژبو ک  ورته نور )

په عربي، پښتو، دري، اردو او ځينو نورو ژبو کې  )ادب(  .لغتونه کارېږي

کلمه په يو شان او تقريقاً په يو مفهوم کېارېږي. )ادب( د ژب ېوهن  لېه 

 ناګان  لري.مخ  د بل هر لغت په څېر لغوي او ا طالحي ما

پښتو تشريحي قامو  ک  ي  د لغوي پېژندن  په اړه داس   -پښتو

تميېز، تهېذيب،  -۸عز ،  اطر، لحېاظ، سېړيتوب.  -۶راغلي دي: )) 

 (۹۱: ۳حيا، پرده، تربيت، پالنه.(( ) -۱علم، پوهه، زده کړه.  -۹تعظيم. 

پېه  )فرهنګ معېين(د فرهنګ ادبيا  پښتو درېيم ټوک ليکوال د 

ادب لغوي مانا: ))فرهنګ، پوهه، هنر، ښه سېلوک، تاديېب او  حواله د

 تنبيه را يست  ده.(( 

پوهاند عبدالحی حبيبي د پښتو ادبياتو تاريخ په لومړي ټوک کې  

ليکي: ))ادب په عربي ژبېه کې  ښېېګڼ  او کناسېت او د ژبې  او زړه 

ظرافت او ذکاو  ته وايي، چ  ظرافت او حسن تبادل يې  لنېډ لغېوي 

ی.((  اما په ا طالح کې  ادب پېه دې ډول تعريفېېږي: ))ادب تعريف د

هغه پوهنه يا هغه رياضت دی چ  سړی د هغ  په وسيله يو فضيلت او 

يوه ښېګڼه له ښېګڼو څخه مومي يا له تېروتنو او  طاوو څخه ژغېورل 

کېږي.  ال ه: دا چ  ادب د لغت او ا طالح له مخ  ښېګڼه ده، چې  

اتي او په  وی او  ل  اړه لري، چ  بيېان سړی له  طا او بدو څخه س
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 (۶: ۶۱ي  د ا القو د علم کار دی.(( )

اثر ک  داسې  راپېژنېي:  (ادبي بحثونه)ګل پاچا الفت ي  په استاد 

))ا ل ي  )هذب( دی، ب  عيبه په مانا. د هذب کلمه پېه ا ېل کې  د 

هغ  ون  ل اره استعمالېدله چ  ځين  څانګ  او ځين  ښا ونه به ي  

ع شول او  افه به شېوه، وروسېته دا کلمېه لېه محسوسېياتو نېه قط

معنوياتو ته رانقل شوه او هغه چاته هم وويل شوه، چ  عيبونه به يې  

ورک شول، يان  مهذب به شو. اهل لغت ټول په دې باندې متفې  دی 

چ  د مهذب کلمه د يو کامل انسان ل اره د ون  له تهذيبه رانقل شوې 

م  )ذ( په )د( بدل شو او دغه ابدال په عربي کې  ده... نو د هذب د کل

ډېر مثالونه لري. لکه: هذم= هذب، جذم= جدم... نو هذب هدب شو او 

 هدب په ادب بدل شو.

ځين  وايي چ  په يوناني ژبه ک  اديب هغه چاته ويل کېېده چې  

 برې به ي   و ې وې او د ښه اواز او ښ  نغم   اوند به و، نو هر کله 

يوناني لغتونه يو له بل سره ګډ شوي دغه لغېت هېم لېه  چ  عربي او

 (۱-٢: ۱يوناني څخه ا يستل شوی دی.(( )

ليکوال په يو ځانګړي سرليک ک  د ادب د کلمې   )ادبي بحثونه(د 

تاريخ داس  بيانوي: ))ځين  وايي چ  دا کلمه )ادب( د جاهليېت پېه 

ه ادبېي پو ت  زمانه او د اسالم په ابتداء ک  نه وه، ځکه چ  نه د هغه

اثارو ک  راغل  او نه په قرانکريم ک  شته، بلک  لومړی ځل دا کلمه په 

 دې نبوي حديس )ادبنی ربی فاحسن تاديبی( ک  ذکر شوې ده.

)دا حديس محدثينو په دغو الفاظو نه دی ضبط کېړی( ځينې  نېور 

وايي چ  دا کلمه د جاهليت په زمانه ک  هم وه او دا چ  د هغه و ېت 

رو او قرانکريم ک  نه شته، ددې دليل نه شېي کېېدی چې  دا په اشعا
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کلمه په هغه و ت ک  هډو موجوده نه وه، دوی د   ل  مدعا د ثبو  

ل اره دا دليل راوړي. کوم و ت چ  دا کلمه په حديس او يا د ا حابو يا 

د تابعينو په اقوالو ک  راغله او هېچا ي  د مانا او مفهوم پوښېتنه ونېه 

ده چ  پخوا هم وه او ارتجالً نه ده ويل شوې. وايي چ  دا  کړه، معلومه

کلمه د حضر  علي)ر ( پېه اقوالېو کې  هېم ډېېره راغلې  ده او د 

د بني تميمو مشېهور  طيېب  )جاهليت په و ت ک  )اکثم بن سيقي

 ذکر کړې ده.((

همدا ليکوال د ادب تعريف سرليک الندې ليکي: ))لغوي مانېا  ېو 

چ  له چا سره او يا کوم شېي سېره اليې  او  ي  تهذيب ده او څه شی

مناسب وي هم ادب ورته ويل کېږي، لکه د مجلېس اداب، د معاشېر  

 اداب او داس  نور...

ا طالحاً: ادب هغه پوهه ده، چ  انسان په   له وينا او بيېان کې  

 طا او غلطۍ څخه ساتي، ځکه ادبي علوم هماغه بلېل کېېږي چې  د 

غلط او  حيح،  و والی او پيکه توب ښيي او وينا ښه والی او بدوالی، 

 په منثور او منظوم کالم ک  د فراحت او بالغت له  وا بحس کېږي.

د ادب په تعريف ک  ويل شوي چ  ادب د ښو الفاظو پېه وسېيله د 

  لو احساساتو او ادراکاتو يا د زړه د  برو ښکاره کول او د اورېدونکو 

ې د افکېارو او روحېي حېاالتو په ذهن ک  کېنول دي، يان  ادب يېواز

اظهار نه دی، بلک  له يوه ذهنه بل ذهن ته انتقال او ابالغ هم پېه کې  

 ملحوظ دی.

دا انتقال که په ښه ډول او مهار  سره وي، چ  هم پېه کې  ښېه 

کلما  انتخاب شوي وي او هم د کلماتو د ښه ترکيب او ښه اسېتعمال 

ادب ورته ويل کېېږي. په لحاظ د فراحت او بالغت مراعا  شوی وي، 
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 (۸: ۱که داس  نه وي نو عادي  برې دي.(( )

پوهاند  دي  اهلل رښتين په   ل اثر )د پښتو د ادب تېاريخ( کې  

ادب داس  راپېژني: ))ادب د عربو په لغت ک  د پوه ، ځيرکۍ، بلن  او 

د هر شي د اندازې ساتلو په ماناوو راغلی دی او په ا طالح ک  ادب په 

ی: يو نفسي ادب دی، چ  ا القي فضيلت او ښېېګڼ  تېه دوه ډوله د

ادب دی چ  له دې څخه مطلب په ښه طريقه ويل او  يوايي او بل درس

 ليکل او   ل مطلب ښکاره کول دي.

ادب علم په اوله مانا د ا القو له علم څخه عبار  دی او په دويمېه 

ډولونېه مانا د ادب علم هغه پوهنه ده چ  د ويلو، ليکلو او ښې  وينېا 

راښيي او د نظم او نثر حاال ، ښه والی، بدوالی او نورې مرتب  بيانوي. 

په دې لحاظ هغه ټول  پوهن  چ  سړي ته د وينا ډولونه په ښه طريقه 

ليکل او ويل زده کوي هغه د ادب علم بلل کېږي. هر کله چ  د نظم او 

دوه الرې نثر د علومو د بيان، د تاريخ د ليکلېو او د پوهولېو راپوهولېو 

دي، نو په دې دواړو ک  مهار  پيداکول او په دې واسطه   ل مطالب 

او  ياال  بيانول او ښکاره کول د ادب غايه او غر  ګڼل کېږي. د نوي 

 (٢: ۸۱ادب په مفهوم ک  انتقادي روح لرل هم دا ل دي.(( )

د ادب د  )پوهاند محمېد رحېيم الهېام مسال ( اثر ليکوال )د ادب

ه تفريل سره بحس کړی چ  دلته يې  پېه پژندن  په اړه ا طالح د پې

 لنډيز سره ځين  څرګندون  را ا لو:

د ادب د کلم  د اشتقاق په بر ه ک  ډېرې  برې شوي دي، يوه ))

ډله لغت پوهان د ادب ريښه د اوستايي )دب( له ريښ  سېره مربوطېه 

سېتان( ګڼي، چ  د ليکلو مانا لري او مونډ ي  د دري ژب  )دبير(، )دبير

او ښوونځي ماناوې لېري،  يپه کلمو ک ، چ  د ليکوال، منشي، ښوونک



 نيمه پېړۍ يون/ ادب تاريخ

21١12 
 

راپات  دی. ځين  وايي چ  ادب د )ادي و ( له يوناني کلم  څخه چ  

د ليکلو مانا لري، عربي ته ورغلی دی، ځين  نور بيا ادعا کوي چ  ادب 

په ا ل ک  د عربي له هذب څخه مشت  شوی، يا ددې کلم  اوښېتی 

 (۸: ۱) ( (شکل دی.

د )ادب مسال ( ليکوال وايي چ  ماته دغه ټېول  ادعېاوې سېم  

برېښي او ددغو کلمو په شان ي  ترادفي بولم، نه تاريخي. ليکوال دې 

بر ه ک  د ادب د مقول  د مفهوم د څرګندولو ل اره د عربو د مشېهور 

ليکوال او څېړونکي )طه حسني( او دده د همکارانو هغه اسېانه او پېه 

الدبي(( نومي اثر کې  يې  ورې تشريح راوړې، چ  په ))التوجيه ازړه پ

 راوړې ده:

 ادب دوې ماناوې لري: يوه  ا ه مانا او بله عامه مانا.))

د ادب مادې د اسالم په پيل ک  پر دوو بېلو،  و سره نږدې ماناګانو 

 باندې داللت کاوه:

رياضېت لومړی نفس ته د ا القي ښېګڼو او تعليم او تمرين ل ېاره 

ورکول او بله له دغه رياضت څخه اغېزمن کېدل، ګهېه ا يسېتل او د 

 ښو ا القو کسبول.

وروسته بيا دغه مقوله د تعليم او ښوون  په مانا مسېتقله شېوه او 

مودب د فاعل اسم په  يغه د ))ښوونکي=معلم(( د ا طالح د انېډول 

داللېت  په توګه استعمال شوه او د ادب کلم  پر هغو معلوماتو بانېدې

کاوه چ  ښوونکي به زده کوونکو ته له شعر او کيسو، ا بار، انسېاب او 

او  ولنورو هغو څيزونو څخه چ  د ماشوم د نفسي تهذيب ل اره ده کار

  .يا ي  ورسره له علم او پوه  څخه په  وند ا يستلو ک  مرسته کوله

د ادب او تاديب د کلمو استعمال په اسالمي لومړۍ پېړۍ کې  رواج 
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موند، په دې و ت ک  عربي ثقافت يوازې دوه جنب  درلودې: دينېي و

ثقافت او غير ديني ثقافت. په ديني ثقافت ک  قرآن، احاديس او ورسره 

مربو  موضوعا  او په غير ديني ثقافت ک  شېعر، ا بېار، انسېاب او 

ورسره متعل  موضوعا  شامل وو. دغه ديني ثقافېت بيېا وروسېته د 

دويمه او درېيمه هجري پېړۍ ک  پر عربي ژبنيېو ادب موضوع شوه. په 

پوهنو باندې پيل وشو، نحو،  رف او لغت وهنه د   لواکو علمي څانګو 

په بڼه رايج شول. په همدې ترڅ ک  د ادب د مقول  ميدان پرا ېوالی 

وموند او په نظم او نثر او د هغه په شرحه او کره کتنه، ا بار، انساب او 

 (۱ :۹)ې ي  داللت وکړ.((پر عربي ژب وهنه باند

د ياد اثر ليکوال پر فطري او اکتسابي ډولونو باندې د ادب وېې ، د 

غور او تامل وړ بولي او يادونه کوي چ  حتی سليم عقل هم حکم کوي 

چ  د هغو شيانو محتويا  چ  متقدمانو پر فطري او اکتسابي بانېدې 

 وېشلي دي، ټول اکتسابي دي.

پېژندن  په اړه ليکي: ))پخوا ادبېي علېوم نوموړی د ادبي علومو د 

هغو پوهنو ته ويل کېدل چ  د بليغ  وينا الرې چېارې او احېوال يې  

ښودل، نو ادبي علوم د ژبنيو علومو او ژبنيو اثارو پر ټېول  مجمېوع  

باندې اطالق کېدل، د ادبي علومو دغ  ارتې  سېاح  پوهېان دې تېه 

  پر بېالبېلو او سره جال،  و مجبور کړل چ  د څېړن  د اسانتيا ل اره ي

 (۱: ۱بيا هم مربوطو څانګو ووېشي.(( )

د ادب مسال  ليکوال د ادبي علومو د څېانګو پېر پخېواني وېې  

 مفرل بحس کړی، چ  دلته ي  په لنډيز سره ځين  بر   را ا لو:

عربي او نورو پوهانو ليکلي، چ  د ادب علم منظوم او منثور کالم ))

ه لحاظ مطالعه کوي... د ادب د علم موضوع کالم د فراحت او بالغت پ
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دی او څرنګه چ  کالم له کلمو څخه جوړېږي، نو ادبي علېم د کلمېاتو 

 ډولونه او حالتونه څېړي.

اديب بللېی دی او لېه عېالم  ،زمو  پوهانو د ادبي علومو څېړونکی

څخه ي  بېل کړی دی، يان  د دوی په عقيېده کېه څېوک د متېداولو 

څانګه ک  تخرص ترالسه کړي، عالم نومېږي،  و کېه د  يوهعلومو په 

علومو په لويو باغونو ک  له هرې څېانګ  څخېه يېو ګېل وشېکوي او 

ليکوال يادونه کوي چې :  ((ګلدسته ورنه جوړه کړي، اديب بلل کېږي.

زمو  پخواني پوهان پر څانګو باندې د ادبي علومو د وې  په موضوع ))

ي  پر )اتېو( څېانګو، ځينې  يې  پېر ک  يو نظر نه لري. ځين  پوهان 

)دولسو( او ځين  نور ي  پر )څوارلسو( څانګو وېشي. که ددې موضوع 

په باب ټول  نظري  سره يوځای کړو، نو ادبي علوم لومړی پر دوو لويېو 

څانګو د ا لي او فرعي په حيس او بيا هره څانګېه پېر   لېو ځېانګړو 

ک  دغېه څېانګ   ښا ونو باندې وېشل شوې ده، چ  دې الندې وې 

 )شلو( ته رسېږي.

د ادب د علم ا ول پخوا هغو علومو ته ويل کېېدل چې  د ادبيېاتو 

ا لي او اساسي موضوعا  ي  څېړل او له کېالم يېا کلمېو سېره يې  

 مستقيم اړيکي درلودل. پر دې الندې ښا ونو وېشل شوي دي:

د لغت علم )لغت وهنه( مفرد لفظونه ي  د ا ل، نوع  او مېادې  -۶

 په لحاظ څېړل.

د  رف علم: مفرد لفظونه ي  د  ورتونو او شکلونو پېه لحېاظ  -۸

 څېړل.

د اشتقاق علم، د لفظونو تېرمنځ ګېډ اړيکېي يې  د ا ېالت او  -۹

 فرعيت په لحاظ څېړل.
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د نحوې علم: د لفظي شکلونو ترکيب او د ا ېلي ماناګېانو لېه  -۱

 ايرادولو څخه ي  بحس کاوه.

وي ماناګانو پرته د افادو طريق  او ډولونه ي  د معاني علم: له لغ -٢

 څېړل.

د بيان علم: د مانا کيفيت او څرنګېوالی يې  د څرګنېدتوب او  -۱

 مهموالي له نظره څېړل.

 د عروضو علم: د شعرونو وزنونه او بحرونه ي  مطالعه کول. -٢

د قافي  علم: د بيتونو د پای د کلمو د شکلونو څرنګېوالی يې   -۸

 څېړه.

بديع علم: د کالم لفظي او لغېوي ښېېګڼ  او ښېکالوې يې  د  -۳

 څېړل .

د ادب د علم فروعا  هغو ته ويل کېدل چ  له ادبيېاتو سېره يې  

بنسهيز او نېغ اړيکي نه لرل،  و په نامسېتقيمه توګېه يې  لېه ادبېي 

موضوعاتو سره تعل  درلود او د ادب د علم د مرستيالو علومو په بڼېه 

 ندې ښا ونو باندې وېشل شوي دي:پېژندل کېدل، پر دې ال

 د  ط علم: د ليک او ليکن  انځورونه ي  څېړل. -۶

نقد الشعر يا قر  الشعر: د منظوم کالم کيفيتونه او څرنګېوالی  -۸

 ي  څېړل.

 د انشاء علم: د منثور کالم کيفيتونه او څرنګوالی ي  څېړل. -۹

طريق  او  د محاضراتو علم: د حاضر ځوابۍ او بديهه ويلو ا ول، -۱

 کيفيتونه ي  څېړل.

د تاريخ او قرص علم: د تېرو دورو د  لکېو احېوال اوضېاع او  -٢

 دودونه ي  څېړل.
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 د انسابو علم: د کورنيو او قبيلو   لوي او اړيکي ي  څېړل. -۱

د مسالک او ممالک علم: د ښارونو، قرېبو او کليېو نومونېه او  -٢

 اوضاع ي  څېړل.

نو پېژندنه، منبع او د کېارولو ځايونېه يې  د امثالو علم: د متلو -۸

 څېړل.

د تدوين علم: تدوين شوي شعرونه او د هغو مرنوعه ترکيبونېه  -۳

 ي  څېړل.

د اغلوطاطو علم: هغه لفظونه او ترکيبونه ي  څېړل چ  د ژب   -۶۱

 له قياسي قواعدو سره ي  سمون نه درلود.

لېه سېموالي او  د روايت علم: د رواياتو له احېوال او د روايېت -۶۶

 ناسموالي څخه ي  بحس کاوه.

له هغو تعريفونو څخه چ  پخوانيو عربي او  تيزو پوهېانو د ادب د 

علم ل اره راوړي دي، څرګندېږي چ  زمو  د پخوانيو پوهانو په نظېر د 

ادب د مقول  مفهوم او مدلول له ژب  سېره او د ادب د علېم مانېا لېه 

او  ي  مو  د يوې مقول  په توګه  ژب وهن  سره برابره وه. ادبيا  چ 

کاروو په عربو ک  ي  رواج نه درلود او د اټکل له مخ  لېه ترکېي ژبې  

 (۳: ۱.(( )يد يڅخه زمو  ژبو ته راغل

په )اريانا دايرة المعارف لومړي ټوک( ک  د ادب د کلم  د پېژنېدن  

ر په اړه داس  لولو: ))که څه هم د نورو ټولنيزو علومو او فنونو پېه څېې

ادب کوم داس  ټاکلی او ځانګړی تعريف نه لري چ  هر چېرې د هر چا 

ل اره يو شان د منلو وړ وي. له دې سره سره د ادب وهانو او څېړونکو له 

 وا چ  د ادب د کلم  د لغوي او ا طالحي توضيح، تعبير او پېژندن  

 په بر ه ک  څه ويل شوي دي هغه ډېر مشترک ټکي سره لري.
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کلمه ده، چ  ځينو فرهنګونو ي  لغوي مانا: روزنېه،  ))ادب(( عربي

ښه معاشر ، ښه کړه وړه، ا الق او نمانځنه را يست  او په ځينو ک  

ي  مانا پوهنه، ځيرکي، فرهنګ او هنر راغل  دي. پخوا به د ادب کلمه 

په عامه توګه ا طالحاً د لغاتو،  ېرف، نحېوې، معېاني، بيېان، بېديع، 

تاريخ پېر علومېو  او ل، د قرائت ا ول، انشاءعرو ، قافيه، د  ط ا و

اطالق کېدله، کله کله په عام مفهوم د يوې ژب  ټولو ليکلو اثارو ته هم 

ادبيا  ويل شوي دي،  و او  ي  دغېه لفظېي او ا ېطالحي تعبيېر 

بدلون موندلی او د اجتماعي علومو او فنونو د يېوې سېترې او مهمې  

دی چ  ټولنيز واقعيتونه او حقاي  څانګ  په توګه هغه ژبنی هنر او فن 

په ک  د ژبې  پېه وسېيله د ذهنېي ترېويرونو او انځورونېو لېه الرې 

 څرګندېږي.

په بله وينا: هره هغه ممتازه وينا که ګړنۍ )شفاهي( وي، که ليکنۍ، 

 نظم وي که نثر،  و چ  هنري ارزښت ولري، ادب بلل کېږي.(( 

(۸ :۸٢۸) 

ادب داسې  راپېژنېي: ))د علېم سيد رسول رسا په ادبي تنقيد ک  

ادب يا لهريچر يو جامع تعريف او تشريح که د دنيېا د موجېود  يېال 

مطاب  وکړای شي، نو هغه به دا وي چې  د انسېاني زړه لېه جېذباتو، 

احساساتو او انساني ميالن نه لبريزه تجربه چ  د ادبي الفاظو په شکل 

  د ويېونکي، ک  په يو داس  جامع او ښکلي رنګ ک  وړاندې شي، چ

ليکونکي يا اديب مطلب پر اورېدونکي يا لوستونکي باندې پېه مکمېل 

طور واضح شي، چ  د هغه د زړه جذبا  او احساسا  هم هغېه شېان 

اديب په زړه ک  د ليک پر و ت رالړزېدلی  د راولړزوي، لکه څنګه چ 

او راپارېدلی وي او دغه شان لوستونکي يا اورېدونکي د اديب د زړه لېه 
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وې مخرو   ادبي تجرب  پوره  ونېد وا لېي. يېان  ادب يېوازې د ي

احساساتو او جذباتو د ادبي الفاظو په ذريعه اظهار نه دی، بلک  له يېو 

ذهن نه بل ذهن يا له يو زړه نه بل زړه ته انتقال او ابالغ هېم پېه کې  

 (٢۶: ۱٢ملحوظ دی.(( )

ړي چې  د )ادب څه دیه( ليکوال ي  ګڼ شمېر پېژندن  وړاندې ک

يوه په ک  داده: ))ادب د اديب د   ل ځان يا جهېان پېه هکلېه هغېه 

اظهار دی، چ  په ک  د هغه محسوسا ، جذبا  او تخيل ګډ وي، هغه 

که په هره موضوع ليکي، ول   ېالص د بهرنيېو څيزونېو او هېم هغېه 

شانت  په ساده ژبه نقشه نه وړاندې کوي، بلک    ل تخيل او احسا  

رنګ ګډ کړي، چ  د هر چا د  وند څيز شي. پېه دې ورسره په داس  

اولني اثر کوونکي څيز ښکل  شاعرانه ژبه او جذبه وي. په دې بانېدې 

په جذباتو ک  هم هغه شانت  وړې لوي  څ   پيدا شي، لکه چ  اديب 

محسو  کړي وي او تر هغه پس که عقل ترې فايده والړولی شي او هر 

 (٢۹: ۱٢)تلی شي، نو وي دې.((څه ترې په ښه منطقي انداز راويس

نوموړي ليکوال په   ل پورتني اثر )ادب څه دیه( ک  د يو شېمېر 

بهرنيو ادب وهانو هغېه پېژنېدن  هېم راوړي چې  د ادب يېا ليهريچېر 

(Literature  د کلم  د تعريف او پېژندګلوۍ ل اره ي  په   لو اثارو ک )

 ا لو:وړاندې کړي دي. مو  دلته ځين  دا پېژندن  را 

))که له مو  نه دا پوښتنه وشي، چ  ادب وايي څه ته، نو زمو  لېوی 

لوی نقادان به په دې وينا مجبور شي چ : که له ما نه پوښتنه نه کوې، 

نو زه پرې پوهېږم او که له ما نه پوښتنه کوې، نېو بيېا پېرې هېېڅ نېه 

 پوهېږم.((

 )سنټ اګسهن انګرېزي ادب وه(
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نه وي، ول  ادبي  ېداقت يېا ادبېي په ادب ک  منطقي رښتيا  و 

 رښتيا په ک  موجوده وي. )ارسطو(

 بل ليکوال )ارنلډبيټ( بيا وايي:

))زه به تاسو ته دا ووايم چ  لهريچر )ادب( څه ته واييه نه! زمېا دا 

ارمان دی چ  ما تاسو ته دا بيانولی شوای، ول  زه به داس  ونه کېړای 

رڼا غورځولی شېي، اشېارې  شم، هېڅوک دا نه شي بيانولی په دې راز

 ورکېدی شي، بس تر دې نه زيا  هېڅ نه شي کېدی.((

 )هيډسن( ليکي:

)) ادب پر دغو کتابونو او  رف پر دغو کتابونو باندې مشېتمل دی، 

چ  اول د   ل  موضوع او د بيان د چل لېه کبلېه د عېامو  لکېو د 

  وښ  څيز شي، دويم په دوی ک  د ژب  او د بيېان د ښايسېت پېوره

 پوره  يال ساتل شوی وي.((

هيډسن په بل ځای ک  د ادبي اثر مقرد داس  ښودلی دی: ))ول  

د يو ادبي کتاب مقرد که هغه په معلوماتو ک  زياتوالی راولي او که نه، 

 د جمالياتي ذوق تندې سړول دي.((

د انګرېزي ژب  کره کتونکی )سکاټ جيمس( د ادب پېژندن  په اړه 

ن  لري او يوه ادبي پنځونه )تخليې ( لېه نېاادبي په زړه پورې څرګندو

ليکن  څخه داس  بېلوي: )) په يو ادبي تخلي  او ناادبي تخليې  کې  

بېلګوټ ډېر ژرکېږي. هغه په دې رنګ چ  د کوم تخلي  مو  جاج ا لو 

 که د هغه په هکله دا پوښتن  وړاندې کړي:

 کوم  دعوې چ  شوې دي هغه غلط  دي که  حيحه -۶

 ونه له منطقي پلوه سم دي او که نههدليل -۸

پر کومو  برو چ  ي  بحس کړی دی هغه له دغ  مسئل  سره  -۹



 نيمه پېړۍ يون/ ادب تاريخ

21١15 
 

نيف به نا ادبي وي. مثالً رڅه تړون لري او که نهه نو دغس  تخلي  يا ت

د اقترادياتو په هکله يو کتاب يا پر سياست يوه رسېاله. ولې  د کېوم 

سره زمو  څه کار نه وي. ترنيف په مطالبو ک  چ  له رښتيا او دروغو 

کوم څه چ  مو  ي  په منطقي تله تلل ضروري ونېه ګڼېو، د کېوم پېه 

هکله چ  مو  د   ل ښايست له ذوق نه کار ا لو، کوم چ  زمېو  پېر 

يف دی او دغېو رېنتخيل او وجدان باندې اثېر وکېړي. هغېه ادبېي ت

اثر  ( د )تخلي  او تنقيد(٢۹: ۱٢تخليقاتو ته )اغېزناک ليک( وايي((. )

ليکوال هم د ادب د پېژنېدن  ل ېاره د بهرنيېو پوهېانو څرګنېدون  را 

 ا يست  چ  ځين  ي  دلته را ا لو:

 ليکوال )ميتهوارنلډ( وايي:

 ))ادب د انساني ژوند تفسير دی.((

 نامتو ليکوال )نيومن( ليکلي دي:

))د ادبياتو مراد د ژب  په ذريعه د  يال څرګندول دي،  يال څخه 

تخيل احساسا ، راي ، استدالل او د انساني دمېاغ نېورې م  مراد د 

 کيس  دي.((

 بل ليکوال )هيډسن( ويلي دي:

))د ادب کار دادی چ  معلوماتو ک  ي  ترقي يا وده وي او کېه نېه، 

 و چ  په کوم ډول يوه موضوع وړاندې کوي، هغه دومره  وندوره وي 

 چ  د انسان ښکالييزه تنده ماته کړي.((

تنقيد( اثر ليکوال د ادب د پېژنېدن  پېه اړه د بهرنيېو  د )تخلي  او

ادب وهانو د بېالبېلو نظرياتو د وړاندې کولو په پای ک  د ادب تحليلي او 

 تشريحي پېژندنه په دې ډول کوي:

))هر څه چ  په ژوند ک  دي، هغه په ادب ک  شېته، حقېه  بېره 
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ړون لېري، داده چ  ادب هډو د ژوند له تجربو سره نه پرې کېدونکی ت

ځکه  و ادب د ژوند اظهار، يان  څرګندونه ګڼل کېېږي. ادب دی کېه 

ژوند، دواړه يو بل نه ځان نه شي  ال ولی، که ادب له ژوند نه ډېر څه 

ا لي، نو ژوند ته ورکوي هم ډېر څه، د ادب عملي او ښکالييز اړ ونه د 

ژوند د ګڼو فيضو څرګندونه کوي، ادب نېه يېوازې زمېو  احساسېا  

لړزوي، ورسره ورسره زمو  د معلوماتو پانګه هېم درنېوي. مطلېب دا را

هغه څيزونه چ  مو  ترې  بر نه يو ادب ترې مو ه  بروي، همدغېه د 

ادب د عملي اړخ په کارنامو ک  شامله کارنامه ده. بل د ادب جمالياتي 

اړخ دی، چ  د ښکال ، حسن او جمال په نامه يادېږي، لنډه دا چ  ادب 

د عروج او زوال په مرحلو ک  ډېر لوی ال  لري او حقه  بره د يو قوم 

داده چ  د يو قوم د اجتماعي ژوند ټول اړ ونه د ټولو فنونو په نسبت 

 (۹۳-۹۸: ۸۶په ادب ک  تر ټولو نه زيا  جو  دي.(( )

د )پښتوادب پوهنه( ليکوال هم د ادب په اړه د يېو شېمېر بهرنيېو 

په   لو اثارو ک  ي  د ادب د تعريف ادب وهانو پېژندن  را يستي، چ  

 په باب وړاندې کړي، مو  ي  دلته ځين  پېژندن  راوړو:

 ليکوال )ډسکود ( وايي:

 ))هغه معلوما  چ  له کتابونو څخه نه حا لېږي ادب دی.((

 ليکوال )بروک( ليکلي دي:

))د اليقو ښځو او سړو ليکلي احساسا  او  ياال  په داس  رنېګ 

 لوستونکي ترينه  وند وا لي.((څرګندول چ  

 بل ادب وه )امرسن( وايي:

))ادب د انسان هغه کوښښ دی، چ  هغه په ک  د   ېل حالېت د 

 غلطيو تالفي کوي.((
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ليکېوال د ادب کلمې  د ا ېطالحي  (پښتو ادب وهنېه)په   له د 

پېژندن  په اړه داس  څرګندون  کړي دي: )) ادب هر څوک لولي، ول  

ده، چ  په غم ک  هم  وشالي راولي، د ژوند نېه  چ  ادب هغه سندره

د مزې ا يستلو ل اره انسان ک  نوې جذبه راپاروي،  و ادب نېه  ېو 

مادي څيز دی، چ  مشاهده ي  وکړای شي او نه د ساينس څه کوټل  

فرموله ده، چ  سمالسي د انسان ذهن ته کوز شي. په دې هکله ډېېر 

ژورتيا او پرا تيا له کبلېه د بحثونه شوي دي،  و ول  د   ل  معنوي 

 ادب يو جامع تعريف په لنډو ټکو ک  چا تراوسه نه دی کړی.(( 

( ا ېطالح Literatureادب ته په لويديز ک  د ليتراتوره يا ليتريچېر )

کارول کېږي، چ  ا الً له التنين کلم  څخه ا يستل شوې، چ  مانېا 

 (٢۱: ۱٢ي  توری )حرف( دی.(( )

ه( اثر ليکوال ليکي: ))او  پېه لويېديز کې  د )ادب تيورۍ اساسون

 معموالً د )ليتراتوره( کلمه په دوو ماناوو استعمالېږي: 

د يوې موضوع په باب د ليکلو اثارو مجموعه، د هنېري او ادبېي  -۶

 نايعو موجوديت يا نه موجوديت په ک  اهميت نه لري، لکه د طب په 

 باب ليتراتوره )ادبيا ( او داس  نور.

هنري اثار چ  د بداعت او ښېکال، يېان  د ادبېي  ېنايعو هغه  -۸

مراعا  په ک  شوی وي. په دغه وروستۍ مانا په  تيځ او لويديځ کې  

 په يوه مفهوم استعمالېږي...

بديعي ادب د هنر يوه داس  نوعه ده، چې  د  لکېو پېر ذهېن او 

روحياتي نړۍ باندې زښته ډېره اغېزه کوي، د تفکر طرز او احسا  ي  

ي او د انساني ا القو، بشري عواطفو په سمون او هغو ته په سېالم روز

تشکل ورکولو ک  لوی ال  لري. څومره چ  ليکوال د   ل چاپېريال 
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او   ل  ټولن  د ژوند پېر رمزونېو پېوه او د هغېو رسېا افېاده کېوي، 

هماغومره دده د اثارو لوستونکي ته له دغو رمزونو څخه پېرده پورتېه 

 (۹: ۹۶ولن  ښه او بد درک کوي.(( )کېږي او د   ل  ټ

د ادبي مطالعاتو په لړ ک  تل دا پوښتن  رامخ  ته کېږي، چ  څېه 

 شی ادبيا  ديه او څه شی په ادبياتو ک  نه شو شمېرالیه

دا پوښتن  ظاهراً ډېرې ساده او سطحي برېښي،  و ځوابونه ي  بيا 

 هومره اسانه نه دي.

 ه ليکي:د )ادب وهنه( اثر ليکوال په دې هکل

))د لويديځ يو ادب وه )اډوان ګرينال( د يوې ژب  ټول چا  شېوي او 

 طي اثار په ادبياتو ک  شمېري، که مو  د نوموړي دا پورتنی نظر ومنو 

او د يوې  ژب  ټول چا  شوي او  طي اثار ادبيا  وګڼېو، نېو بيېا نېور 

خ، ټولنيز او سايسني علوم )لکه فزيک، کيميا، بيولوژي، هندسه، تېاري

جغرافيه او...( څنګه د ځانګړو علومو او فنونو په توګه مطېرح کېوالی 

شوه پر همدې اسا  ويالی شو، چ  د يوې ژب  ټول اثېار ادبيېا  نېه 

 (۸: ۱۸دي.(( )

دلته د ادب او ادبياتو د لغوي او ا طالحي مانا پېه بېاب د بحېس دا 

  وره وره لمن راټولوو او د پايل  په توګه وايو:

ادب جمع ده او په نننيو ادبي څېړنو ک  ي  يېوه ډېېره  ))ادبيا  د

عامه پېژندنه داس  ده، چ  ادبيا  د اجتماعي علومو او فنونو د يېوې 

سترې او مهم  څانګ  په توګه هغه ژبنی هنر او فن دی چې  ټېولنيز 

واقعيتونه او حقاي  په ک  د ژبې  پېه وسېيله د ذهنېي ترېويرونو او 

 . يا په بله وينا:انځورونو له الرې څرګندېږي

))ادبيا  د يوې ژب  د ليکلو  او ناليکلو هنري اثېارو مجمېوع  تېه 
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  او منلې  ويل کېږي.(( دغه پورتنۍ څرګندون  د ادبياتو يېوې کېوټل

پېژندن  ل اره داس  هم افاده کوالی شو: ))هره هغه وينا چ  ګړنۍ وي 

 که ليکنۍ، نظم وي که نثر،  و چ  هنېري ارزښېت ولېري ادب بلېل

 (٢۸: ۱٢کېږي.(( )

هغه چاته ويل کېږي چ  ادبيا  رامنځته کوي، ليکېوال او  اديب:

شاعر دواړو ته د اديب ا طالح کارېږي. يان  هر هغېه شېخص چې  د 

 هنري ادبياتو د پنځون  سبب کېږي، هغه اديب دی.

 (ليکېوال)کلم  د انډول ل اره  (اديب)مو  په پښتو ک  د  ليکوال:

مه مانا هغه چاته ويل کېږي چ  ليک کوي که هغه کاروو، ليکوال په عا

د ژوند په هره بر ه ک  وي،  و په ځانګړې او  ا ېه مانېا د ليکېوال 

مانا همدا ادبيېا   ،کلمه هغه چاته کارول کېږي چ  هنري ليکن  کوي

 پنځوي.

هغه چاته ويل کېږي چ  شعر ليکي، شعر هم پېه حقيقېي  شاعر:

مانا. يان  دا چ  کالم ي  هنري ارزښت ولري او له ناظم سره ي  تېوپير 

 په همدې هنري ارزښت ک  دی.

هغه چاته ويل کېږي چ  نظم جوړوي. نظمونېه معمېوالً لېه  ناظم:

هنري ښکال څخه ډېر بر من نه وي،  و وزن او اهنېګ يې  اساسېي 

 بر ه ده.

))په لغت ک  د مرغلرو پېيلو، ترتيبولو، سينګارولو، شعر ويلو  نظم:

( او په ا طالح ک  ))همغه کالم ۸: ۹٢او وزنوال کالم ته ويل کېږي.(( )

اهنګ ولري.(( په يوه نظم ک  کېېدی شېي پېر وزن او  دی چ  وزن او

اهنګ سربېره هنري ښکال هم ځای پرځای شوي وي، دې حالېت کې  
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نظم پر   ل نظمي جوړښت سربېره شعري کيفيت هم   لوي،  و که 

 يوازې د نظم بڼه   لوي.  بيا ښکالييز کيفيت ونه لري يو موزون کالم

شيندلو او پاشلو ته وايي، په ))نثر  عربي کلمه ده، په لغت ک   نثر:

ا طالح ک  همغه کالم ته وايي چ  مقيد وزن او اهنګ نه لري.(( البته 

مسجع نثر د  وند، لذ  او ضرور  ل اره ځای نيم وزن او اهنګ لېري 

او ځينو بر و ک  پر قافي  سربېره له رديف څخه هم بر من وي. ځينو 

 ه نثر وايي.نورو بيا يوازې د وزن له قيد څخه ازاد متن ت

)) نثر په لغت ک  پاشلو او تيتولو ته وايي،  و په ا طالح ک  هغېه 

 (۱۶: ۸۸کالم دی چ  د وزن له قيد څخه ازاد وي.(( )

لنډه لنډه کيسه، لنډه کيسه، منځنۍ کيسه، او ده کيسه او يا هېم 

 او د داستان د منثورو فورمونو له مشهورو ډولونو څخه دي.

ار ډېر ډولونه لېري، نېږدې هېره محتېوا چې  له مانيز پلوه ادبي اث

رانغاړي تقريباً په همغه نامه يادېدالی شي. لومړی شخص چ  ادبيېا  

ي  د محتوا له مخ  ډلبندي کړل، ارسطو و چ  په   ېل اثېر )کتېاب 

الشعر( يا )بوطيقا( ک  ي  ادبي اثار پر دريو ډولونو: ))اپيېک، )رزمېي( 

( په پښېتو کې  هېم ۶ :۶)ووېشل.(( ليريک، )غنايي( او ډراماتيکو اثارو

او حبسېي  (مرثيې ) ددې کته ګوريو ترڅنګ وياړن  )فخري ( ويرن ،

شعرونه هم شته، دې ټولو ته به پر   ل ځېای نغوتېه وکېړو. دا پورتېه 

مسايل چ  مو  ي  يادونه وکړه، طبيعي  بره ده چ  د يوې پوه  لېه 

ه اړتيا لري چ  ادبي مخ  شنل کېږي او ارزول کېږي او يو پوه يا عالم ت
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اثار تحليل کړي، وي  ارزوي. هغه علم چ  ادبيا  له هېر اړ يېز پلېوه 

څېړي هغه ته )ادب وهنه( وايېي، ښېه بېه وي چې  دلتېه لېومړی پېر 

ادب وهن  او بيا د هغ  پر بېالبېلو څانګو لږ بحس وکېړو. لېه دې بحېس 

يېاتو څخه مو هدف دادی چ  کله هم د ادب تاريخ له نظره د پښتو ادب

لرغون  دوره څېړو، نو د ادب وهن  له څانګو او د هغ  له ا ېولو سېره 

 اشنا کېدل راته ضروري دي.
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 ادبپوهنه
 

د ))ادب(( او ))پوهنه(( له يوځای کېدو څخېه جېوړه  ادب پوهنه:

کلمه ده، چ  لغوي مانا ي  د ادب يا ادبياتو پېژندنه يا د هغ  په هکلېه 

پوهه او زده کړه ده. په عام مفهوم ادب وهنه هغه پوهه ده چ  د ادبياتو 

په هکله څېړنه کوي يا په بله وينا: هغه پوهنه چ  ادبيا  مطالعه کوي 

 لل کېږي. ادب وهنه ب

 د ادب وهن  يوه بله پېژندنه په دې ډول ده:

))ادبي اثار، شعر او هنري نثر د هنر له ډولونو څخه دي او د ټېولنيز 

شعور يوه بڼه ده، هغه پوهنه چ  د ټولنيز شعور دغه بڼه مطالعه کوي د 

 (۶۶۸: ۱٢ادب وهن  په نامه يادېږي.(( )

دبي مطالعا  دوه ځانګړي )ادبيا ( او )ادب وهنه( ادبي څېړن  او ا 

ا طالحا  دي، که د دوی ترمنځ نږدې اړيکي شته، نو ترڅنګ يې  د 

بېلتون داس  ليکه او کرښه هم شته چ  دوی په   له،   له ځانګړتيا 

 او جالوالی څرګندوي.

د )ادبي تيوري او ادبي کره کتن  اثر ليکوال په دې اړه ليکي: ))پېر 

ي څېړن ، ادبي مطالعا  او ادبيا  باددې بايد وپوهېږو چ  ادب وهنه، 

يو له بله څرګند توپير لري، په دې مانا چ  )ادبيا ( يو ژبنی هنر دی او 

 )ادب وهنه( د هنر د بېالبېلو اړ ونو علمي مطالعه ده.

دا هم جوته ده چ  ))ادب وهنه د کلم  په علمي مفهوم ساينس نه 

 (۶:  ٢پوهه ده.(( )دی،  و د نورو ټولنيزو علومو په لړ ک  يو ډول 
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د ادبياتو او ادب وهن  ترمنځ يو ډېر ستر توپير دادی چې  ادبيېا  

تخليقي اړخ او جنبه لري، اديب ي  رامنځته کوونکی او پنځوونکی دی 

او ادبي مطالعا  يا ادبي څېړنه )ادب وهنه( د ادب په هکلېه د يېو ډول 

نکی د نېورو پوهن  ترالسه کول يا زده کړه ده. په دې مانا چ  لوسېتو

 تخلي  کړي ادبي اثار لولي او تر تحليل وروسته پرې ځان پوهوي.

همدې محتوا ته په کتنه ادب پنځوونکی يا تخلي  کوونکی هنرمند 

دی او ادبي مطالعه کوونکی د لوستونکي او زده کوونکي پېه ډلېه کې  

 شمېرل کېږي.

لړ ک  لېه ))ځينو بيا د ادبياتو او ادب وهن  ترمنځ د اړيکو ښودلو په 

دې توبير څخه له يوې مخ  سترګ  په  کړي او ويلي ي  دي: څېوک 

چ  په   له اديب نه وي او ادبي ليکنه ونه کړای شي، پېر ادبيېاتو نېه 

پوهېږي، نو ځکه بايد ادب څېړونکی او ادب ېوه يېا د ادبيېاتو مطالعېه 

هم اديب وبولو، يان  يو څوک هغه و ت د بل پېر شېعر او يېا  یکوونک

نثر باندې پوهېدی شي چ  په   له ي  شعرونه ويلېي او ادبېي هنري 

 (۶۱: ۱۸نثري ليکن  ي  کړې وي((. )

په داس  حال ک  چ  واقعيت داس  نه دی، د بېلګ  په توګه: مو  

ډېر داس  نالوستي ولسي شاعران لرو چ  نه ي  ادبيا  مطالعه کېړي 

عنوي  ېنايع او نه م ياو نه ي  د شعر فنون لوستي دي، نه لفظي بديع

پېژني، نه ورته تشبيه، استعاره، کنايه، مجاز، قافيه او د هغ  ارکېان او 

عيبونه معلوم دي،  و داس  غوره ادبي منظوم اثار ي  تخلي  کېړي او 

پنځولي دي، چ  ډېر ستر هنري او ادبي ارزښتونه لري. همدارنګه ډېېر 

لو فنونو او داس  ادب وهان او ادبي څېړونکي هم پېژنو چ  د شعر پر ټو

تالزماتو پوهېږي،  و نه شعر جوړوالی او نه هم ادبېي ټوټېه يېا لنېډه 
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 کيسه او نور ادبي ژانرونه ليکالی شي.

نو ويالی شو چ : ادبيا  او د ادبياتو په هکله پوهه او معلوما  دوه 

 بېل شيان دي، ادب په   له د اديب نوښت او پنځونه )تخلي ( دی.

ادب تيوري، ادبي کېره کتنېه،  :  لريادب وهنه درې اساسي څانګ

 ادب تاريخ.

 هددې ترڅنګ ادبي تذکره، متن پوهنه او کتاب وهنه د ادب وهن  پې

څنګزنو څانګو ک  راځي، دلته غواړو د ادب وهن  پر همدغو اساسي او 

 فرعي څانګو هم لنډه رڼا واچوو:

))ادبي تيوري(( له ))ادبي(( او ))تيوري(( دوو توکېو  ادب تيوري:

خه جوړه کلمه يا ا طالح ده چ  له ))ادب(( څخه مقرد د ))ادب په څ

تول پوره(( اثار دي او د تيوري مانا ))نظري ا ول((، نظري پوهېه يېا د 

نظرياتو ټولګه ده چ  په دې ترتيب د ))ادب تيوري(( مانا د ادب په اړه 

 (۶۱: ۶۱نظري  او ټوليز ا ول ګڼل کېږي. )

تيوري هغه پوهنه ده چې  د ادبيېاتو پېر په ا طالحي توګه ))ادبي 

ماهيت، مبتدا، غايه، ارزښت، رسالت او پرمختګ رڼېا اچېوي او دغېه 

 .مسايل څېړي((

د ))ادبي تيوري(( د پېژندن  ل اره ادب وهانو يو شمېر توضېيحي او  

تشريحي څرګندون  کړي، چ  ډېر سره ورته ټکي لري، دلته ي  ځين  

 را ا لو:

حمد  دي  روهي وايي: ))ادبي تيېوري هغېه کانديد اکاډميسين م

ايېه، ارزښېت، رسېالت او دا، غپوهنه ده چ  د ادبياتو پر ماهيېت، مبې

 انکشاف باندې بحس کوي.((
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دوکتور اسداهلل حبيب وايي: ))ادب تيوري د ادبي پديېدو يېا اثېارو 

ټولنيز ماهيت، د ځانګړنو پرمختيا، قانونمندي او ټولنيز نقې  مطالعېه 

بي اثارو د ارزښت مونېدن  د څېړنې  ل ېاره عېام ا ېول کوي او د اد

 ټاکي.((

 يو بل تعريف ک  راځي.

))ادب تيوري د ادبي مطالعاتو ل اره هغه منظمه او منسجمه الره ده 

چ  پر يوې نظري  والړه وي او د هماغ  نظري  پر بنسټ د ادبي متونو 

 مطالعه کوي.(( ځين  نور تعريفونه ي  په دې ډول دي:

تيوري هغه علم يا پوهه ده چ  د ادبي اثارو ټولنيز ماهيېت، ))ادب 

 ځانګړن  او د ادب د ودې او پرمختګ قوانين مطالعه کوي.((

 د )ادب تيورۍ اساسونه( اثر ليکوال وايي:

))ادبي تيوري د ادب وهن  يوه ډېره مهه څانګه ده، چ  د هنرمند له 

ذهني وده او انکشاف  وا د ژوند د ترسيم او د هغه د درک، د ټولن  پر 

د بديعي اثارو د ارزښت معلومولو، د بديعي اثارو د انواعو، د هغو د افادو 

د الرو، د ليکوالو د سبکونو، ادبي مکتبونو او داسې  نېورو تحقيې  او 

 (۱: ۹۶څېړنه کوي.(( )

))ادب تيوري د ادب وهن  ستره او اساسېي څانګېه ده چې  د ادب 

پرا تيا ټاکلي پړاوونېه، د ودې او انکشېاف ټولنيز ارزښتونه، د ادب د 

تاريخي عنعنه، د ادبي اثارو اساسي فورم او نورې ځانګړن  څېړي او د 

ادبي موادو د څېړن  ل اره عمومي الرې او ا ول ټاکي.(( يو لنډ تعريف 

ي  دادی: ))ادب تيوري د ادب د بېالبېلو بر و او مسايلو پېه هکلېه د 

 (۶۱۸-۶۱٢ :۱٢نظرياتو مجموعه ده.(( )

د ادبي تيوري په اړه دې پورته بېال بېلو پېژندنو له مخ  ويلی شېو  
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چ  په عامه توګه په ادب تيورۍ ک  د ټولن وهن  د علمي قوانينو لېه 

مخ  د ادب او ټولن  ترمنځ د اړيکو، د ادبياتو د پيدايښت د عواملو، د 

و مضېمون ادبي مکتبونو، ميتودونو او سبکونو، په ادبياتو ک  د شکل ا

څرنګوالی... او د بېالبېلو ادبي انواعو او ژانرونو په هکله بحس او څېړنه 

 کېږي.

د ادب تيوري ترڅنګ ادبي کره کتنه هم د ادب وهن  مهمه څانګېه 

ګڼل کېږي، د ادبي کره کتن  لغوي او ا طالحي ماناوو ته ځکه تمېېږو 

ثر څنګېه چ  دا دواړه له ادب تاريخ سره مرسته کوي چ  د يوې ژب  ا

 په ښه ډول وڅېړل شي.

په پښتو ژبه او ادب ک  د عربي ژب  د )نقېد( او  ادبي کره کتنه:

)تنقيد( او د انګرېزي ژب   د )کرټسيزم( د کلم  ل اره کره کتنه وضېع 

شوې ده، نو الزمه ده چ  لومړی ي  په دغو ژبو ک  لغوي مانا او مفهوم 

   راوا لو:وپېژنو او بيا ي  بېالبېل  ا طالحي پېژندن

فرهنګ عميد د )نقد( د کلم  د لغوي مانا په اړه ليکي: ))نقد عربي 

کلمه ده، مانا ي  سره کول يا کره کول، د کره او کوټه پيسو جال کول، د 

کالم د عيبونو او ښېګڼو څرګندول او هم د هغو پيسېو پېه مانېا چې  

 (۳۶۱: ۹۸سمالسي ورکول کېږي، د نسيه  الف )ضد(.(( )

و تشريحي قامو  څلورم ټوک د کره کتن  د کلم  مانېا پښتو پښت

داس  کړې ده: ))کره کتنه پښتو کلمه ده، لغوي مانا ي  نقېد، انتقېاد، 

کرټسيزم )انګرېزي( رښتين  قضاو ، ادبي نقد يا د انتقېاد فېن... او د 

ادبي کره کتن  مانا: وينا پېژندنه، د  بېرو سېنجونه، د ادبېي اثېارو د 

ژندنه او د هغو له شرح  او تفسير څخه عبار  ده، ارزښت او قيمت پې
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 په داس  توګه چ  د هغو اثارو ښه او بد او منشاء وپېژندل شي.(( 

(۶۶ :٢۱۳) 

د )ادبي تيوري او ادبي کره کتن ( اثر ليکوال په لويديځه نړۍ ک  د 

عربي نقد د کلم  يا ا طالح مفهوم په هکله ليکلي دي: ))په لويديځه 

( عربي ا طالح او کلم  معادل په انګليسېي ژبېه کې  نړۍ ک  د )نقد

(criticism(  په فرانسوي ژبه ک )locritique ) او(  په الماني ژبه کkritik )

کارول کېږي، دا ټول  ا طالحګان  چ  په پورته دريو ژبو ک  مو يادې 

چ  د )حکم او  ، ( څخهcritesکړې ريښه ي  يوه ده او له يوناني کلم  )

( کلمېه د )قضېاو  کولېو( krineinلري، مشت  شوي دي. ) قاضي( مانا

 (۱۶-۱۱: ٢مانا ورکوي.(( )

په پښتو ژبه ک  د )کره کتن ( لغوي مانا ژوره، پخه، په غور او دقت 

 کتنه او ارزونه ده.

تر کومه چ   بره د ادبي کره کتن  )ادبېي نقېد( پېه ا ېطالحي 

څېړنيېزو اثېارو کې  پېژندن  پورې اړه لري، په دې هکله په بېالبېلېو 

بېالبېل  توضيحي او تشريحي پېژندن  راغلي دي، چ  تر ډېېره سېره 

 ورته ټکي لري، مو  ي  دلته ځين  را ا لو:

د )اشنايی با نقد ادبی( اثر ليکوال ي  داس  راپېژنېي: ))ادب نقېد 

)کره کتنه( چ  هغ  ته وينا سنجونه، وينا پېژندنه او وينا پوهنېه هېم 

ي اثارو له ارزښت موندن  يا پېژندن ، تشريح او تفسير ويل کېږي، د ادب

څخه عبار  دی، چ  د هغ  په نتيجه ک  دا جوته شېي چې  ددغېو 

اثارو ښېګڼ  او بدګڼ  )ښکالوې او نيمګړتياوې( يا ښه او بد څه دي او 

د هغو منشاء کومه ده. ځينو د نظر  اوندانو ي  د پېژندن  په اړه ويلي 

لو غوره څيز، چ  پېژندل شوی او يا د انسان په دي: په نړۍ ک  د ترټو
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فکر او ذهن ک  دی د هغو د پېژندن  ل اره داس  هڅ  او هلې  ځلې  

 دي چ  له شخري مو  ، غر  او ګه  څخه لرې او  ال   وي.((

 (۸٢ :۸۶) 

او امريکېا  (دايېرة المعېارف)د )ادبي څېړن ( ليکوال د برېتانيکېا 

ه کتن  پېژندن  داس  راوړي دي: ))کره په حواله د کر (انسايکلوپيډيا)

کتنه د هنرونو په باره ک  يوه مستدللېه او سيستماتيکه مباحثېه ده، 

چ  د هغو تخنيکونه او محرولونه توضيح او ارزوي. په دې ترتيب کره 

کتنه له استيتيکو کتنو )ښکال پېژندنو(، عکس العملونو او کېره کولېو 

 سره توپير لري.(( 

 دايرة المعارف په حواله ليکي: او د امريکا نا

))د يوه هنري اثر تنقيح، ارزونه او له هغه څخه انطباع ا يسېتنه د 

 (۶۱٢: ۸۹استيتيکي تجرب  يوه حتمي او ضروري بر ه ده.(( )

د )ادبي تيوريو او ادبي کره کتن ( اثر ليکوال ي  داسې  راپېژنېي: 

هنېري او ښېکال  ))ادبي نقد )کره کتنه( هغه پوهنه ده چ  ادبي اثار د

پېژندن  د پديدو په توګه مطالعه کوي، د پوهن  په دې څانګه ک  د پام 

وړ يا موجود اثر له نورو ادبي اثارو سره له اړيکو لرلو پرته په يېوازې يېا 

 ( ٢۹: ٢ځانګړي توګه ارزول کېږي.(( )

اريانا دايرة المعارف ادبي کره کتنه )نقد( او نقېاد پېه توضېيحي او 

 داس  رامعرفي کوي:  تشريحي بڼه

))ادبي کره کتنه )نقد( د ادب وهن  يوه ستره او مهمه څانګېه ده. د 

نقد لغوي مانا فرهنګونو: وينا پېژندنېه، د  بېرو سېنجونه، رښېتينی 

قضاو  او د ادبي اثارو ارزښت معلومونه را ا يست  ده. په عربېي کې  

چلو( دينارونو او پخوا د )نقاد( ا طالح په عامه توګه د ا لي او کوټه )نا
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ه ادبي ا ېطالح د پدرهمونو بېلوونکي شخص ل اره کارېدله،  و او  

وينا يا ليکن  د ښو او بېدو اړ ونېو )ښېېګڼو او بېدګڼو يېا عيبونېو( 

 معلوموونکي ته نقاد يا )کره کتونکی( وايي.

ادبي کره کتن  ته )ادبي تنقيد( يا )ادبي نقد( هم وايي، چ  لغېوي 

ل دي او کره کتونکی يا )ناقد( هغه څوک دی چ  د مانا ي  محاکمه کو

نقد په وسيله د اثارو د ښه والي او بېدوالي يېا څرنګېوالي پېه هکلېه 

 لوستونکي ته يوه پرېکړه  ادروي.

ادبي کره کتونکی د يو ادبي اثر د ژورې او هر اړ يزې مطالع  په لړ 

د ک  هغه تشريح او توضيح کېوي او د اثېر د محتېوا پېر ا ېلي روح، 

ادبي اثر د رامنځته کولو پر ا لي مو ه او غېر   د ليکوال پر پيغام او

لوستونکی پوهوي او د کره کتن  د ټاکليو ا ولو په رڼا ک  يې  ادبېي 

 ښکال، ښېګڼ  او بدګڼ ، نيمګړتياوې او کمزورتياوې بيانوي.

يا په بله وينا: لوستونکي ته د اثر هر اړخ او د ليکوال فکر او غېر  

 (۸٢۶: ۸نه توګه ورښيي.(( )په اغېزم

و ادبيا  پښتو( درېيم ټوک ليکوال ي  د پېژنېدن   ند )فرهنګ زبا

په اړه ليکلي دي: )) ادبي کره کتنه د ادب وهن  درېيمه اساسي څانګه 

ده، د  تيځ او لويديځ په ژبو ک  ي  ډول ډول پېژندن  وړاندې شېوي، 

ادي چ  کره کتنه د په زياترو پېژندنو ک  ي  اساسي او بنسهيز ټکي د

يوه اثر ښه او بد يا ښکلي او بدرنګ اړ ونه ارزوي. د ادبي کېره کتنې  

 عمومي مو ه د و ت ل اره د هغ  ارزښت موندل يا معلومول دي.(( 

(٢٢ :۶٢) 

  د پېژنېدنو پېه اړه د د )ادب او ادبي کره کتنه( ليکوال د کره کتن

ته ي  د کره کتن  د و ادب وهانو نظريا  راوړي دي چ  دلځينو لويديز
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بېالبېلو اړ ونو د پېژندن  ل اره د نوموړي اثر په حواله په لنډيز سره را 

 ا لو:

 ( ويلي دي:Mathew Arnoldانګرېزي کره کتونکی او شاعر ميتوارنلډ )

)) په نړۍ ک  چ  ډېرې ښ   برې شوي او يا کېوم ښېه او غېوره 

او عامون  د هيئت  اندونه رامنځته شوي دي، د هغو د ب  پرې پېژندن 

 نوم کره کتنه ده.((

المعارف ک  ي  ليکلي دي: ))کره کتنه د هغه عمل  ةپه ايهالوي داير

يا ذهني  وځښت نوم دی، چ  د يو شي يا ادبي ټوټ  د هغو ځېانګړنو 

 توپير وکړي، چ  ارزښت ولري.((

يو جرمني عالم په دې اند دی: ))کره کتنه )يا ادبي ښکال پېژندنېه( 

ځانګړې توګه دا ويني چ  يوه ليکنه يا ادبي ټوټه )اثېر( تېر کومېه په 

بريده د ښکال د هغو قوانينېو او قواعېدو مطېاب  ده، چې  د ترېنيف 

 (۶۸۳: ٢۱پرمهال منل شوې ده.(( )

نامتو کره کتونکی )لوناچارسکي( د ادبي کره کتونکي د کېار د الرو 

يد تر ټولو لومړی چارو په هکله داس  نظر څرګندوي: ))کره کتونکی با

د اثر محتوا او د هغه ټولنيزه منځ انګه وڅېړي، بيا له ټولنيزو ډلو سره 

د هغه د اړيکو تر څرګندولو او پر ټولنيز ژوندانه باندې د هغه د اغېېزو 

تر ټاکلو وروسته د هغه فورم )بڼې  او شېکل( تېه پېام اړوي او د اثېر 

هغو پايلو ترالسه کولو بنسهيزو مو و سره د فورم اړيکي معلوموي او د 

سره مرسته کوي، چ  د اثر له زيا  اغېز او هنري بيان څخېه عبېار  

 (٢: ۹۱دي.(( )

 )س نګارن( وايي:

 ))کره کتونکی د انتقاد په ترڅ ک  دغو پوښتنو ته ځواب ورکوي:
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 هنرمند د څه څرګندولو ل اره کوښښ کړی دیه  -۶

 ايا په   ل مرام ک  بريالی شوی دیه -۸ 

غو پوښتنو پس  جو ت درېيمه پوښتنه راوالړېږي: ايا هغه څه په د

 (۶۱۱: ۸۹چ  هنرمند څرګند کړي دي په څرګندولو ارزيه(( )

د )اې ای رچرډز( په اند: )) کره کتنه د يو انراف لرونکېي ليکېوال 

شننه، مدللېه څېړنه او په پای ک  ي  د ښېکالييزو ارزښېتونو پېه اړه 

 پرېکړه کول دي.((

د ادبي ا طالحاتو فرهنګ ک  د ادبي کره کتن  په هکلېه  )ابرامز(

ليکي: ))ادبي کره کتنه د ادبي اثارو تعريف، تو يف، طبقه بندي، شننه 

 او ارزونه ده.((

ی د )کادن( د تعريف له مخ : ))ادبي کره کتنه هغه هنر يېا علېم د

، شنن ، تفسير او څېړن  ته ځېانګړی چ  د ادبي اثارو پرتلن ، س ړن 

 دی.(( شوی

عربي ليکوال )احمد امين( وايي: ))کره کتنه د ادب وهانو په ا طالح 

د هر هنري اثر چ  موضوع ي  ادب، يا انځور، يا موسيقي وي، درسېته 

ارزونه، د هغه د   ل ځاني ارزښت س ړنه او د هنر په ورشو ک  د هغه 

د کچ  ټاکنه ده او هغه ملکه چ  دغه ارزونه رامنځته کېوي، ذوق دی 

و دا ذوق کوم بسيط او ساده شی نه دی، بلک  له ډېرو شېيانو څخېه ا

مرکب دی، چ  ځين  ي  د عقل له قوې او ځين  ي  د شعور له قېوې 

 څخه عبار  دي.((

)دکتور هاشم  الح مناع( د   ل اثر )بدايا  فی النقد االدبي( ک  

ليکي: )) کره کتونکو د کره کتن  ډول ډول ا طالحي ماناوې کړي دي، 

چ  د ټولو لفظونه بېل بېل،  و مانا ي  يوه ده.(( نوموړی د يېو شېمېر 
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يو جامع تعريف وړاندې کېوي: ))کېره داس  پېژندنو تر راوړلو وروسته 

کتنه د هنري کار ارزول، له هر اړ ه د هغه ارزښېت ټاکېل او پېر هغېه 

باندې د اغېز ښندونکو عواملو شنل، س ړل، علت ښوول، پېژندل او د 

بتو او منفي  واوو څرګندول او بيا پر هغه باندې حکم کېول هغه د مث

 دي.((

)ډاکتر سيرو  شمسيا( په   ېل اثېر )ادبېي نقېد( کې  د ادبېي 

کتن  د پېژندن  په هکله داس  وايي: ))د ادبي کره کتن  تعريف د  کره

پخوانيو پوهانو په اند له هغه تعريف سره چ  نن مهېال کېېږي، تېوپير 

 وهانو په اند له کره کتن  څخه مو ه معمېوالً دا وه لري. د پخوانيو ادب

چ  د يو اثر عيبونه بيان کړي، يا ي  د الفاظو د څرنګوالي په هکله څه 

ووايي، يا ووايي چ  مانا له بل اثر څخه ا يستل شوې ده او په ټېوليزه 

توګه د لفظ او مانا له څرنګوالي څخه وغږېږي، البته دغه مانا په   له د 

غت څخه هم په ګوته کېږي، ځکه نقد له )کره( څخه د )کوټېه( نقد له ل

 کمېزوروبېلولو ته وايي، په دې ډول پخوانيو کره کتونکو کار زيېاتره د 

 نقاطو ښودل وو.(( داکتر شمسيا زياتوي:

))په لرغوني لويديځ ک  هم  بره دغس  ده، د )ويبستر( پېه نامېه 

  کا ي ]د کره کتن  کېار لغت، مانا داس يا د ويي (criticism)فرهنګ د 

چ  معموالً عيب لهول دي[ اما په اوسني نوي پېر ک  لېه ادبېي کېره 

کتن  څخه مو ه د اثر د عيبونو څرګندول نه دي )که څه هېم کېېدی 

شي دې چارې ته هم نغوته ولري.( ځکه ادب کره کتنه د لومړۍ کچې  

ک  زيا  )لومړۍ درج ( او مهمو اثارو څېړنه کوي او په دې ډول اثارو 

تر دې چ  د ضعف ټکي ارزښت ولري، د قو  ټکي مطرح دي. ځکه نو 

ادبي کره کتونکی هڅه کوي د هغه لوړې کچي ادبي اثېر پېه شېننه او 
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تحليل سره لومړی د هغه جوړښت او مانا لوستونکو ته څرګنده کړي او 

، توضېيح يد يبيا هغه قوانين چ  ددغه ادبي اثر د سترتوب المل شو

و ادبي کره کتنه له يوه لوري د اثر په څرګندونه ک  د ادبي کړي، ځکه ن

قوانينو کارول دي او له بله پلوه د هغو تازه او ممتازو ا ولو کشف دی، 

 چ  په دغه اثر ک  نغښتي دي.((

)شمسيا( وړاندې ليکي: ))ادبي کره کتنه يو  الق کار دی او ادبي 

کره کتونکی بايد د اثر د څښتن په کچه د ذوق او  القيېت څښېتن 

وي. البته په دې توپير چ  ليکوال او شاعر د فضيلت څښتن دی،  و 

د ادبي پوهنو پر ټولو اړ ونو  بر نه دی. په داس  حال ک  چ  ادبي 

ه ټولو علومو سره په دقيقه توګه اشنا وي، چ  له کره کتونکی ښايي ل

هغو ټولو څخه د اثر د لوړتيا د الملونو په شننه او څېړنه ک  د افزارو 

په توګه کار وا لي. په دې ډول کېدی شي د ادبياتو او د هغو د اړوندو 

مسايلو په غوړېدو ک  د ادبي کره کتن  پر ارزښت پوه شو. ځکه پېه 

ادبيا  تل تر تله متحول او ژوندي پات  کېږي.  کره کتن  سره لومړی

د ځکه کره کتونکی د لوړو کچو ادبي اثارو په څېړنه کې  لېه هغېو د 

کار ا لي چ  په کار ورځېي او   ېل پېه  څخه وسيلو له هغ  بر  

  له ځين  زاړه علمي او فني وسايل له منځه ځي او دويېم د لېوړو 

وسايل کشېفوي او د   ېل  کچو اثارو په څېړنه ک  نوي معيارونه او

هېواد ادبياتو ته ي  وړاندې کېوي. پېه دې ډول لوسېتونکی د کېره 

اثېار  يکتونکي په مرسته داس  معيارونه تر السه کوي، چ  لوړ کچې

وپېژني، سطحي اثارو ته پام وانه ړوي او ددې ترڅنګ ددې المل هېم 

ګرځي چ  ادبي او فرهنګي بهير   ل درست او سم مسير تېه برابېر 

ړ. ګواک  کره کتونکی په نا مستقيمه توګه  لکو تېه ورښېيي چې  ک
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کوم اثار ب  ارزښته دي او په دې سره کېدی شي پر فرهنګي کېارونو 

 ېهه اچوونکي هم د ناوړه ګه  ا يستن  مجال ونه مومي.((

(۱٢: ٢۸۶- ٢۸۸) 

د )برسمند سخن( اثر ليکېوال )ډاکتېر نېادر وزيېن پېور( د ادبېي 

ن  په اړه ډېرې مفرل  څرګندون  لري، چ  دلته ي  کتن  د پېژند کره

 ځين  ټکي په لنډيز سره را ا لو:

))نقد )کره کتنه( په لغت ک  له نا الرېو زرو څخېه د چانېدي زرو 

بېلول او په ادبي ا طالح د ادبي اثارو ارزښت پېژندنه او ارزښت ټاکنېه 

کتنه  د( يا کرهده. د کره کتن  )نقد( د پېژندن  په اړه بايد ووايو چ  )نق

يوازې په ادبي چارو پورې مربوطه نه ده او کېدی شي چ  پر هېر ډول 

 علمي، فني، هنري، فلسفي، تاريخي او نورو ډول ډول اثارو ترسره شي.

تر کومه چ   بره په ادبي کره کتن  پورې اړه لري، کله چ  زمېو  

 لکېو پېه په ټولنو ک  د )نقد( يا )انتقاد(  بره راپورته کېږي، د ځينو 

ذهن ک  سمالسي )د عيب لهون ( په مانا او مفهوم افېاده کېېږي. پېه 

داس  حال ک  چ  له نقد څخه هدف هېڅکله هم يوازې نورو ته د يېو 

ادبي اثر ناوړه، کمزورې يا نيمګړې  واوې ښوول او په ګوتېه کېول نېه 

دي، بلک  له نقد څخه هدف د يو ادبي اثر ارزښت پېژندنه او نورو ته د 

و ښودنه ده، ځکه که د يو ادبي اثېر پېر معنېوي ارزښېتونو بانېدې هغ

کتونکي  پوهېدل د ټولو  لکو ل اره ممکن او شوني نه دي، د نقاد يا کره

د هڅ  او کوښښ په نتيجه ک  د هغه اثر ټول   واوې د کره کتېونکي 

په وسيله په ژوره توګه تر غور او څېړن  الندې نيول کېږي او بيا هغه د 

ر نتيجه او ارزښت ټاکنه نورو ته   روي.  و له بده مرغه زمېو    ل کا

په ټولنه ک  ډېر ځله کله چ  واورېدل شي پېر هغېه يېا دغېه کتېاب 
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کتنه )نقد( شوی،  لکو ته دا فکر پيېداکېږي چې   امخېا د اثېر  کره

عيبونه او کمزورۍ په ګوته شوي، ځکه چ  زمو  په ټولنه ک  څوک له 

 (٢۸۹-۱٢:٢۸۸بله هيله او توقع نه لري.(( ) نقاد )کره کتونکي( څخه

د ادب وهن  ددې څانګو تر پېژندن  وروسته او  راځو   ل  ا لي 

موضوع )ادب تاريخ( ته! ادب تاريخ هم د ادب وهن  له اساسي څېانګو 

څخه ګڼل کېږي، څرنګه چ  ادب تاريخ دلته مو  ته د يوه مضمون پېه 

څېه  وان په توګه ي  وڅېړو، د يو مستقل عن توګه مطرح دی، نو غواړو

ناڅه په تفريلي ډول دلته دې بحس ته تم شو او د ادب تاريخ په بېاب 

چ  ادب تاريخ څه ته واييه او بيېا  پوښتن  پيل کړو دې  ل بحس له 

 :همدې پوښتن  ته توضيحي ځواب پيدا کړو
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 ادب تاريخ څه ته وايي؟

 

)ادب تاريخ( له )ادب( او )تاريخ( دوو توکو څخه جېوړه يېا رغېول  

د ادب کلم  د لغوي او ا طالحي مانا په باب  .شوې کلمه يا ا طالح ده

مو دمخه بحس کړی دی. او د )تاريخ( لغوی مانا نېهه، و ېت، سېنه، د 

کوم شي د و ت تعينول او د هغه کتاب نوم چ  تېرې پېښ  بيانوي او 

په ځانګړې توګه د بشري پېښو مجموع  تېه وايېي، ))  په ا طالح ک

چ  اجتماعي، سياسي، اقترادي، علمي، ادبي او کلتوري اوضېاع او د 

پېښو د اړيکو څرنګوالی د علت او معلول پر اسا  په ک  څېړل شوی 

هر شي د تېر و ت مطالع   او ثمرې پرې بنا شوې وي. په عامه توګه د

 (۳۹۱: ۶۱ته تاريخ وايي.(( )

له ا طالحي پلوه د ادب تاريخ د پېژندن  ل اره د بېالبېلو ادب وهانو 

او څېړونکو له  وا يو لړ توضېيحي او تشېريحي څرګنېدون  وړانېدې 

 :شوي، دلته ي  ځين  ډېر عام  پېژندن  وړاندې کېږي

 پوهاند عبدالحی حبيبي ي  داس  راپېژني:

او احوال چ   ))د يوې ژب  ادب تاريخ ټول هغه تحوال  او لوړتياوې

 (۶۱: ۶٢له ابتداء څخه ورپېښ شوي، بيانوي.(( )

پوهاند  دي  اهلل رښتين په   ل اثر )د پښتو د ادب تاريخ( کې  د 

ادب تاريخ پېژندنه داس  کړې ده: ))د ادبياتو تاريخ ډېېر عېام مفهېوم 
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لري او په عامه مانا د يو ملت د علمي، ادبي، فکري ترقۍ او يا تنېزل د 

 (۸: ۸۱ن ته د ادبياتو تاريخ ويل کېږي.(( )حاالتو بيا

د پښتو ادبياتو تاريخ )معا ره دوره( ليکوال ي  څو پېژندن  په دې 

 ډول را ا يستي دي: 

د ادب تاريخ هغه پوهنه ده چ  د هنري ادبياتو د پيدايښت او  -۶))

 ودې جريان له تاريخي شرايطو سره د ارتبا  په ترڅ ک  څېړي.

نسان ژوند، لکېه څېومره چې  پېه ادب )هنېري ادبي تاريخ د ا -۸

 ادبياتو( ک  تجلي کړې ده، رابرسېره کوي.

د يوې ژب  ادبي تاريخ بايد د هغ  ژب  د ويونکېو د کلتېور پېه  -۹

 (۶۳-۶۸: ۸۱چوکاټ ک  وڅېړل شي.(( )

اکاډميسين دوکتور عبداالحمد جاويد د )دري ژبې  د ادبيېاتو پېه 

تاريخ هغه بحس دی چ  د يوې ژبې  باب( په   ل اثر ک  وايي: ))ادب 

د ادبي افکارو وده، تسلسل، د کيفيت څرنګوالی او له منځه تلل په ک  

 څېړل کېږي.((

ادب تيوري اساسونه( اثر ليکېوال يې  داسې  راپېژنېي: ))ادب ) د 

تاريخ د تاريخي پرا تيا او انکشاف، د تاريخي اجتمېاعي شېرايطو او د 

ړي او د تاريخ په جريان ک  د بېال بېلو هغو د چاپېريال له پلوه ادب څې

 (٢: ۹۶تاريخي پوړيو اهميت او اغېزه په ګوته کوي.(( )

د ))پښتو ادبياتو ا طالحي قامو (( ليکوال ي  داسې  راپېژنېي: 

))ادب تاريخ په عامه توګه د نړۍ او په  ا ه توګه د يو هېواد او قېوم د 

نېدې نيسېي، چې  د ادبياتو د پرمختګ جريان مطالعه او تر څېړن  ال

تکامل په مختلفو ټاکلو او ځانګړو دورو او مرحلو ک  څرګند شېوی وي 

او همدارنګه د ځانګړو ليکوالو اثار هم تر تحليل او څېړن  الندې نيول 
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 کېږي. په بله وينا:

ادب تاريخ په مختلفو سياسي، اجتماعي او اقترادي پېښېو کې  د 

سي او په دغه جريان کې  د ادب پرمختيايي جريان تر څېړن  الندې ني

 مختلفو اثارو ارزښت او مقام ټاکي.

په لنډ ډول سره: ادب تاريخ د ادبي جريېان پرمختېګ او مختلفې  

 (۸: ۸٢پديدې او ټاکل  دورې تر څېړن  الندې نيسي.(( )

د ))فرهنګ ادبيا  پښتو(( درېيم ټوک ليکوال ليکي: )) ادب تاريخ 

بي پرمختيا بهير څېړي او په تېرڅ د ادب وهن  يوه څانګه ده، چ  د اد

ک  ي  د ډول ډول ادبي پديدو ځای او ارزښت ټاکي. ادب تاريخ کلېه د 

يوې ټولن  او يا سيم  د ادبي جرياناتو پرمختيا په تاريخي دورو او کله 

 هم په يوې ټاکل  دوره ک  تر مطالع  الندې نيسي.((

تېاريخ پېه اړه د د ))پښتو ادب تاريخ )کره کتنه( اثر ليکوال د ادب 

ګل محمد نورزي د کابل مجل  ))ادب پېژندنه(( ليکن  په حواله داس  

توضيحي څرګندون  را يستي دي: ))د ادبياتو تاريخ د يوه فرهنګ او 

ثقافت د پېژندګلوۍ ل اره تر ټولو غوره وسيله ده، چ  د هغه په مرسته 

کومو الملونېو پېه پوهېږو ادبي اثار، افکار او ادبيا  له څه تغيراتو او د 

 (۹۱: ۱۱وسيله له ننني پرمختګ يا مخځوړ سره مخامخ شوي دي.(( )

که د ادب تاريخ پورتنۍ بېالبېل  پېژندن  په غور سره ولولېو، ډېېر 

شريک ټکي به په ک  وګورو، لېه دې ټولېو څخېه د ادبيېاتو تېاريخ د 

خ پېژندن  ل اره داس  مشترک ټکي وړاندې کوالی شو: ))د ادبياتو تاري

هغه پوهنه ده چ  د تاريخ د بېالبېلو پېړيو په پوړيو کې  د يېوې ژبې  

علمي، ادبي لوړتيا او ځوړتيا څېړي او د ټولنيزو چاپېريالي شېرايطو او 

حاالتو په رڼا ک  د ادبي ودې او تنزل د پېښو ا لي عوامېل پېه ګوتېه 
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 (۸۱-۸۹: ۱۸کوي.(( )

 د ادب تاريخ موضوع:

ه ده او په ادبي اثارو کې  د بشېري څومره چ  د ادب موضوع پرا 

پوهنو او انساني معلوماتو او اطالعاتو ډېرې بر   چ  د شعر او ادبېي 

نثر په بڼه بيان شوي، د ادب په ساحه ک  مطالعه کېږي، دغس  د ادب 

 تاريخ موضوع هم ډېره پرا ه ده.

پوهاند عبدالحی حبيبي د پښتو ادبياتو تاريخ په لومړي ټوک ک  د 

تاريخ د موضوع په اړه ليکي: ))د يوې ژب  ادب تېاريخ ټېول هغېه ادب 

تحوال  او لوړتياوې او احوال چ  له ابتدا څخه ورپېښ شوي، بيانوي، 

نو لکه د ادب موضوع چ  ډېره ارته او پرا ه ده د ادب تاريخ موضېوع 

 هم دغس  ده:

د ژب  پخوانی حال او وروستني انقالبونه او ټول تحوال  ښيي. پېه 

ه ک  چ  څه علوم او فنون موجود وي، تاريخ يې  څرګنېدوي، پېه ژب

تفريلي توګه د يو ملت د فکري او علمي لوړتيېاوو احېوال او اوضېاع 

کتابونېه او علمېي  دویليکي، د ټولو پوهېانو د ژوندانېه پېښې  او د 

 (  ۶۶ -۶۱: ۶۱کارنام  او اثار ښيي.(( )

ک  لفظي او فکر د ادب تاريخ موضوع داده چ  په پرله پس  پېړيو 

بدلونونه وڅېړي او مقرد ورڅخه دا وي چ  د ويناوو او افکارو تېرمنځ 

توپير پيداکړي او بيا ورڅخه د منطقي او فکري الرو ل اره بنسهونه پيدا 

کړي. سربېره پر دې ادب تاريخ زمو  د فرهنګ له تېېر تېاريخ سېره د 

ه کومو حوادثو پېژندن  ښه وسيله ده. دا مو  ته په ګوته کوي چ  مو  ل

 لوړتيا او ځوړتيا څخه تېر شوي يو او اوسني حالت ته رسېدلي يو.
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د پښتو ادبياتو تاريخ )معا ره دوره( ليکوال د ادبي تاريخ د موضوع 

په اړه داس  نظر لري: ))د ادبي تاريخ د موضوع په باب بېالبېل  نظري  

ب څرګندې شوې دي. ددې نظريو په قطب ک  هغه نظريېه ده چې  اد

تاريخ د فرهنګ له تاريخ سره يو شانته ګڼي. ددغ  نظري  پېر اسېا  

ادب تاريخ د يو ملت د علمي، ادبي، فکري او هنري ترقېۍ يېا تنېزل د 

 حاالتو بيان او د تاريخ د هرې دورې د حاالتو څرګندونکی دی.

په دغه تعريف ک  ساينس، فلسفه، عقايد، هنر او نېورې کلتېوري 

ه دې ترتيېب د ادب ا ېطالح د فرهنېګ پديدې هم شېامل  دي. پې

 مترادفه ګڼل شوې ده.

په بل قطب ک  هغه نظريېه ده چې  ادب تېاريخ د ادبېي تېذکرې 

سطح  ته راټيهوي او په هغه ک  د کرونولوژۍ پر اسا  د شېاعرانو او 

 اديبانو د ژوند حاال  او اثار معرفي کوي...

 دي:ددغو دوو قطبونو ترمنځ ي  مهم تعريفونه په دې ډول 

ادب تاريخ هغه پوهنه ده چ  د هنېري ادبيېاتو د پيدايښېت او  -۶

 ودې جريان له تاريخي شرايطو سره د ارتبا  په ترڅ ک  څېړي.

ادب تاريخ د انسان ژوند لکه څومره چ  يې  پېه ادب )هنېري  -۸

 ادبياتو( ک  تجلي کړې ده، رابرسېره کوي.

کېو د کلتېور پېه د يوې ژب  ادبي تاريخ بايد د هغ  ژب  د ويون -۹

 چوکاټ ک  وڅېړل شي.

اوسنی عمومي تمايل دادی چ  ادب تاريخ بايد ژبنېي هنېري اثېار 

)ګړني او ليکني( له هغو شرايطو سره پېه ارتبېا  کې  وڅېېړي چې  

 (۶۳-۶۸: ۸۱نوموړي اثار په ک  ايجاد شوي دي.(( )

دې پورتنيو څرګندونو ته په پاملرنه که مو  د يوې ژب  ټول هغېه 
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اثار په پخوانۍ ا طالح ادبيا  وبولو، چ  د بېالبېلو علومېو او ليکلي 

فنونو په اړه دي )لکه کيميېا، بيولېوژي، هندسېه، رياضېي، تېاريخ، 

جغرافيه، فلسفه، اقتراد او...( نو په دې  ېور  کې  د ادب تېاريخ 

موضوع ډېره پرا ېږي او ټول علوم او فنون او د هغو تاريخي بهيېر او 

څرنګوالی د ادبياتو دتاريخ نېه، بلکې  دعلومېو او د ودې او پرمختيا 

فنونو تاريخ بولو او که چېرې ادبيا  د يوې ژب  هنري او تخليقي اثار 

وي، نو په دې  ور  ک  بيا يوازې همدغه ډول ادبي اثار د ادبياتو په 

تاريخ ک  مطالعه کېږي او د ژب  هر ډول اثار د ادبياتو په تاريخ ک  نه 

ر ډول اثار ال څه چ  او  هغه منظوم اثار هم، چې  ځايېږي. د ژب  ه

هنري او ادبي ارزښتونه نه لري، په ادبياتو ک  نه شمېرل کېږي، نېو د 

ادبياتو په تاريخ ک  هم د مطالع  مورد نه لري. لکه ځينې  مېذهبي 

، طبي، تاريخي او جغرافيايي او نور ډول ډول مسايل، چ  زمو  يفقه

بيان شوي،  و هنري او ادبي ارزښتونه ي  په ژبه )پښتو( ک  په نظم 

 ((په نشت حساب دي.

کله کله له ځينو  لکو سره دا پوښتنه وي چې  ادبېي تېذکره او 

ادبي تاريخ دواړه د يوه ليکوال پنځون  مطالعه کوي او  وندي کېوي 

اړو ترمنځ توپير څه دیه يا هم ځين  لوستونکي ي  يو  ي ، نو ددې د

، نو ددې په  اطر چ  د دواړو ترمنځ توپير بل سره نه شي توپيروالی

وشي، ښه ده چ  ادبي تذکره هم په لنډيز سره دروپېژنېو او لېه ادب 

 تاريخ سره ي  توپير هم په ګوته کړو:
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 اديب تذکره څه شی دی؟

 

 ةد ادبي تذکرې د لغوي او ا طالحي پېژندن  په اړه په اريانېا دايېر

المعارف )پښتو( لومړي ټوک ک  داس  راغلي دي: ))تذکره عربي کلمه 

ده چ  لغوي مانا ي  فرهنګونو: ذکر، بيان، يادښت، يادونه، تبرره او د 

پېژندن  پاڼه ښودل  او په ا طالح ک  هغه اثر ته ويل کېږي چ  په ک  

، د پوهانو، عارفانو، ديني او ملي مشاهيرو او نورو نومياليو شخرېيتونو

 د احوالو، ژوند پېښو او اثارو پېژندنه کېږي.

په ادبي او فرهنګي مطالعاتو ک  ادبي تذکره هغه اثر ته ويل کېېږي 

چ  د شاعرانو او ليکواالنو ژوند پېښ  او اثار په ک  معرفي شېوي وي 

او ضمناً په ک  د هغوی د منظومو او منثورو ليکنو بېلګ  هم  ونېدي 

 (۸۱: ۸وي.(( ) ېشو

 تذکره ليکن  عمومي ا ول:د ادبي 

سرمحق  زلمي هېوادمل په   له يوه مقاله ))ادبي تېذکره او ادبېي 

تاريخ(( ک  د تذکره ليکن  پر ا ولو مفرل بحس کړی چ  دلته ي  په 

 لنډيز سره ځين  ټکي را ا لو:

 ))د تذکره ليکن  عمومي او کُلي ا ول داس  ښودالی شو:

ذکره بايد د شاعر، ناظم يا ت د شاعر يا ليکوال بش ړ احوال: -۶

ليکوال نوم، تخلص، مستعار نومونه، د زوکړې نېهه، د پالر نوم، کېورنۍ، 

قوم، زده کړې، استادان، دوستان، شاګردان، کورنۍ وضعه، د اوسېېدو 



 نيمه پېړۍ يون/ ادب تاريخ

21١21 
 

ځای، سفرونه، عقيده، مذهب، عرفاني الره )که ي  ولري( که شاعر مړ 

کوال پر څو ژبو پوهېېده وي د مړين  نېهه، مړستون، دا چ  شاعر يا لي

 او دې ته ورته نورې  برې.

په ادبي تذکره ک  دې د شېاعر يېا  د شاعر اثار او ايجادا : -۸

ليکوال د ژوند پېښو ترڅنګ د هغه منظوم يا منثور اثېار هېم معرفېي 

 شي.

د شېېاعر او ليکېېوال د اثېېارو د شېېکلي او موضېېوعي ځېېانګړنو  -۹

او تبرره د تذکره ليکېونکي  څرګندونه دې وشي،  و پر هغو کره کتنه

 نه، بلک  د ادبي کره کتونکي او ادبي مورخ کار دی.

د شاعر او ليکوال د ژوند پېښو او اثېارو د پېژنېدن  ترڅنېګ د  -۱

هغوی د شعرونو او نثري ليکنو بېلګ  راوړل. د کالم يا ليکنو د بېلګېو 

 په راوړلو ک  بايد د تذکرې ليکوال: 

ل منظم اثار په ال  ک  وي له هغو څخېه که د شاعر يا ليکوا -الف

دې داس  ځانګړې بېلګ  راوا لي چ  د هغه د فکر او هنېر ارتقېايي 

 بهير ورڅخه جو  شي.

که شاعر يا ليکوال څو اثره ولري له هغو څخه دې څېو نمېون   -ب

 را وښ  کړل شي.

که د نظم يا نثر يوه بېلګه په ال  ک  نه وي په هغه  ور  ک   -ج

 ليکونکی پړ نه ګڼل کېږي.(( ادبي تذکره

 د ادبي تذکرو ډولونه:

د اردو ژب  پياوړی ليکوال )ډاکتر علمدار حسين بخاري( په   لې  

هغ  مقال  ک  چ  په ))ادبي تاريخ نويسي(( اثر ک  د ))اردو شېاعرو 
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کا تذکری اور ادبی تاريخ نګاری(( د بېالبېلو ځانګړنو لېه مخې  ادبېي 

 او وېشل  دي:تذکرې پر ش ږ ډوله ښودل  

هغه ادبي تذکرې چ  په هغو ک  يېوازې د پيېاوړو شېاعرانو او  -۶

 ليکواالنو د ژوند حاال  او د کالم بېلګ   وندي شوې وي.

هغه ادبي تذکرې چ  په ک  د يادون  وړ اديبان راغلي او د هغو  -۸

د نظم او نثر زيات  بېلګ  په ک  وي،  و د ژوند مفرل حاال  په کې  

 ي. لکه بياضونه او نورې غورچاڼ ټولګ .راغلي نه و

هغه تذکرې چ  په ک  ديوې ژب  شاعري پر بېالبېلېو پړاوونېو  -۹

وېشل شوې وي او له دې ډول تذکرو څخه مو ه د يوې ژب  د شاعرۍ 

 د ودې او پرمختيا ښودنه وي.

هغه ادبي تذکرې چ  د يوې مخرو   يا ځانګړې ادبېي دورې  -۱

 د شاعرۍ څرګندويي کوي.

هغه تذکرې چ  د يوې سېيم  يېا يېوې ډلې  د شېعر او ادب  -٢

 استازيتوب کوي.

هغه ادبي تذکرې چ  يوازينۍ مو ه ي  د شعر او ادب کره کتنه  -۱

 او سمون وي.((

، دويم ټوک ک  ي  ادبي تذکرې پېر دوه يپه فرهنګنامه ادبي فارس

 ډوله وېشل  دي:

ژبې  ټېول  ه ک  پېه عېام ډول د يېوېپعامه ادبي تذکره: چ   -۶

شاعران معرفي کېدی شي. لکه پېه دري ژبېه کې  د عېوفي ))لبېاب 

 الباب((.

 ا ه ادبي تذکره: هغه تذکره چ  په يوې  ا   زمان  پېورې  -۸

اړوندېږي او په ک  د هغ  ځانګړې زمان  شاعران پېژندل کېږي، لکېه 
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په دري ژبه ک  د احمدبيګ ګرجي ))تذکره اراء(( چ  ليکوال په ک  د 

 زمان  شاعران معرفي کړي دي.((  ل  

 د ادب تاريخ او ادبي تذکرې توپيرونه:

دمخه مو لومړی ))ادب تاريخ(( او بيا ))ادبي تذکره(( پېه لېږو ډېېر 

تفريل دروپېژندل او له هغ  څخه دې پايل  ته ورسېدو چ  تذکره په 

عامه توګه د تاريخ پوهن  څانګه ده او په تاريخي څېړنو پورې اړه لري، 

په ادبي مطالعاتو ک  ))ادبي تاريخ(( او ))ادبي تذکره(( د تاليف دوه  و 

 ځانګړي او جال ډولونه دي. چ  يو له بل سره لږو ډېر اړيکي لري.

په ځانګړې توګه ادب تاريخ په زياتو مواردو ک  پر ادبي تېذکره ډډه 

لګوي،  و ادب تاريخ ادبي تذکره نه ده او دغس  ادبي تذکره هېم لېه 

عيارونو سره سم ادبي تېاريخ نېه دی. د دواړو تېرمنځ جېو  اوسنيو م

توپيرونه شته د )ادبي تاريخ او ادبي تذکره( مقال  ليکوال دا توپيرونېه 

داس  ښودلي دي: ))کېدی شي په يوې ادبي تذکره ک  د يوې ژبې  د 

بېالبېلو دورو او په بېالبېلو جغرافيوي سيمو او ان فرهنګي حوزو ک  د 

و، ناظمانو او ليکواالنو احوال او اثار مطالعېه شېي او دا اوسېدلو شاعران

معرفي، کېدی شي په الفبايي سيستم يا د سيمو په لحاظ او يېا هېم د 

تاريخي تقدم او تا ر له مخ  په کرونولوژيک سيستم ترتيب او تنظيم 

 شوې وي. حال دا چ  په ادب تاريخ ک  دا روش نه تعقيبېږي.

ې اثار، ليکوال او شېاعران پېه   لېه په ادب تاريخ ک  د هرې دور

دوره ک  د ادبي پېښو او ادبي جرياناتو د انکشاف پېر اسېا  څېېړل 

 کېږي.

د ادب تاريخ په مورد ک  دا  بره هم د هېرولو نه ده، چ  پېه ادب 
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تاريخ ک  د يوې ژب  د ټول  جغرافي  اثار نه شي مطالعېه کېېدی او دا 

، چ  تر مختلفېو سياسېي، ځکه چ  په بېالبېلو جغرافيوي سيمو ک 

اقترادي او اجتماعي سيستمونو الندې واقېع وي، هېورې د ادبيېاتو 

ايجاد او ودې شرايط هم توپير سره لري او مو  نه شو کوالی چ  د يوې 

ژب  ګرده اثار، چ  په بېالبېلو هېوادونېو کې  تېر بېالبېلېو اجتمېاعي 

 مطالعه کړو. شرايطو الندې ي  وده موندل  وي،  په يو ادب تاريخ ک 

د مثال په توګه که مو  او  يوه پښتو تذکره ليکو کېدی شېي پېه 

دې تذکره ک  په افغانستان، پښتونخوا، جنوبي پښتونخوا، پاکسېتان، 

کشمير، هند او بنګال ک  ځين  تېر شوي شاعران، چ  په پښتو ژبېه 

ي  اثار پرې ايښي وي، سره يوځای معرفي کړو،  و په ادب تاريخ کې  

د ادبي پديدو د ايجاد او ودې مراحل لېه سياسېي، اجتمېاعي او هلته 

اقترادي شرايطو سره په ارتبا  ک  مطالعه کېږي. مو  نه شو کېوالی 

چ  په دغو ګردو سيمو او هېوادونو ک  ايجاد شوي ادبيا  په يوه ادبي 

 تاريخ ک  يوځای سره مطالعه کړو.

دورو ک  چې   کله چ  څوک پښتو ادب تاريخ ليکي، نو په پخوانيو

ددغو سيمو بر ليک په سياسي، اجتماعي او اقترادي لحېاظ سېره د 

يوه واحد يا سره مشابه نظام په وسيله ټاکل کېده، دومره مشېکل نېه 

دی محسو  ځکه نو مو  کوالی شو چ  په لومړيو دوو پخوانيېو دورو 

ک  دغه ګرده ادبيا  په يوه واحد ادبي تاريخ ک  راوړو،  و په معا ره 

ره ک  چ  په ادبياتو ک  د تجدد، معا ريت او نويوالي نښ  په دغو دو

ټولو سيمو ک  پر يو و ت نه دي څرګندې شوي او تر يو ډول شېرايطو 

الندې ي  وده نه ده موندل ، حتی د پښتونخوا او بلوچستان په سېيمو 

ک  دغس  توپيرونه ښکاره دي. حال دا چ  په معا ره دوره ک  دغېه 
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يوه سياسي سيستم الندې واقع دي. دا په دې مانا چ  دواړه سيم  تر 

په بلوچستان ک  د معا رو ادبياتو انکشاف او ودې جريان د پښتونخوا 

په پرتله  ډېر ورو پرمخ درومي، نو ځکه مو  د پښتونخوا او بلوچسېتان 

 معا ر ادبيا  هم په يوه واحد ادبي تاريخ ک  نه شو څېړالی.

ک  د ادبي او هنري اثارو د ليکوالو او  کېدی شي په ))ادبي تذکره((

شاعرانو ترڅنګ ځين  ناظمان هم معرفي شي، د شرقي ژبو تذکرې د 

دغس  ناظمانو په معرفيو، احوالو او اثارو ډک  دي،  و پېه ادب تېاريخ 

 ک  د ناظمانو او هر ډول ليکوالو اثار د مطالع  ځای نه لري.

نېور لېوی واړه توپيرونېه د تذکرې او ادبي تاريخ ترمنځ دا او داس  

شته او مو  کوالی شو د تاليف ددغو دواړو ډولونو د مطېالع  سېاح  

 (۱۱۸: ۱٢سره بېل  کړو.(( )

له پورته څرګندونو څخه جوتېږي چ  ادبي تذکره او ادب تېاريخ د 

تاليف دوه ځانګړي ډولونه دي، چ  هېڅکله بايد يو شی ونه ګڼل شي. 

ل او شاعران راپېژنېي او د هغېو لېه ځکه چ  ادبي تذکره يوازې ليکوا

اثارو سره مو اشنا کوي،  و ادب تاريخ بيا د يوې ژب  ادبيا  له تاريخي 

پېښو سره په اړيکه ک  تشريح او توضيح کېوي، نوميېالي ليکېوال او 

شاعران هم راپېژني او د هغوی د اثارو ادبي او هنري ارزښتونه هم او په 

ثارو او د هغو ليکوالو او شاعرانو لېه يوه ځانګړې ادبي دوره ک  د دغو ا

دريځ څخه مو هم  بروي. البته دا بېله  بره ده چ  د ادب تاريخ پېه 

ليکنه ک  ادبي تذکرې د يوه ا ځ او سرچين  په توګه   ل لوړ ارزښت 

او اهميت لري. د ادب وهن  پر دې اساسي څانګو تربحس وروسته او  

و ته هم په لنډيز سره اشېاره غواړو د ادب وهن  فرعي يا څنګزنو څانګ

 وکړو:
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 د ادب وهن  فرعي څانګ :

په ادبي څېړنو ک  د ادب وهن  يو شمېر فرعي څانګ  هېم ښېودل 

 شوي دي، چ  دلته ي  په لنډه توګه درپېژنو:

د فرهنګ ادبيا  پښتو درېيم ټېوک ليکېوال د ادب ېوهن  فرعېي 

 څانګ  داس  راپېژني:

انګو سېربېره دا النېدې فرعېي ))ادب وهنه پر ا لي او بنسهيزو څې

 څانګ  هم لري:

الف: د ادب وهن  تاريخ، چ  له څېړونکو سره د ادب ېوهن  د هېرې 

 څانګ  د ودې او پرمختيا په پېژندنه ک  مرسته کوي.

 ب: متن پوهنه

 ج: کتاب پوهنه

سربېره پر دې ادب وهنه له فلسف ، ښکال پېژندن ، هنر پېژنېدې او 

 (۶۶ -۶۱: ٢٢) .((ژب وهن  څخه مرسته غواړي

کانديد اکاډميسن محمد  دي  روهي د ادب وهن  د فرعي څېانګو 

 په اړه ليکي:

))ادب وهنه ځين  فرعي څانګ  هم لري، لکه: ادبي هيسهوروګرافي 

)د ادبي تېاريخ ليکنې  ميتودولېوژي( سېبک پېژندنېه، بيبلېوګرافي 

شېان د  )کتابښود( او ډراماټرجي، البته ډراماټرجي د سينماتوګرافي په

هنر پوهن  جال څانګه ده. اوسنی تمايل دادی چ  هغه د ادب وهن  په 

 ساحه ک  ونه څېړل شي.(( 

د ادب وهن  د فرعي څانګو په پورتني وې  ک  سبک پېژندنېه يېا 

سبک پوهنه هم د ادب وهن  يوه فرعي څانګه بلل شوې،  ېو اوسېني 

ا ېلي څانګېه  زياتره ادب وهان سبک پېژندنه يا پوهنه د ادب وهن  په

)ادبي تيوري( پورې اړوند ښاخ بولي او د ادب وهن  فرعي څانګه ي  نه 
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 ګڼي.

 دوکتور اسداهلل حبيب د ادب وهن  فرعي څانګ  داس  راپېژني:

))ادب وهنه پر ا لي څانګو سربېره ځين  فرعي څانګ  هېم لېري 

 چ  هغه د ادب وهن  د تاريخ ليکنه، متن پوهنه او کتاب پېژندنه ده.

الف: د ادب وهن  د تاريخ ليکل مېو  د ادب ېوهن  د هېرې ا ېلي 

څانګ  له تاريخي ودې او پرمختيا سره اشنا کوي او د هرې څانګ  لېه 

سترو السته راوړنو څخه په استفاده د برياليو څېړنېو د ترسېره کولېو 

 الرې چارې برابروي.

ويو ب: متن پوهنه، اثر له هر ډول اشتباهاتو او له بهر څخه وارد شې

مطالبو څخه پاکوي او د اثر له ليکوال سېره د مېواردو پېه پېژندنېه او 

 تشخيص ک  مرسته کوي.

ج: د ليکوال د اثارو په کتاب پېژندنه کې  پېه لنېډو څرګنېدونو او 

توضيح سره، چ  د هغو کتابونو د بېالبېلو چاپونو په اړه چ  د نومېوړو 

چ  له عمومي ادب وهن  اثارو په هکله ليکل شوي او د هغو اثارو په اړه 

څخه بحس کوي، ليکل کېږي. دغه ډول  څېړن  له لوستونکو يا مطالعه 

کوونکو سره دا مرسته کوي، چ  د زيېا  شېمېر کتېابونو او   رونېو 

 ترمنځ د   ل   وښ  او اړتيا وړ څه په اسانۍ سره ترالسه کړي.(( 

(۶۸ :٢ ) 

وسېته او  د ادب وهن  د اساسي او فرعي څانګو تېر پېژنېدن  ور

راځو د   ل بحس بل  موضوع ته او هغه دا چ  دې پوښتن  تېه بايېد 

ځواب پيداکړو چ  ادبي دورې څنګه ټاکل کېږيه غواړو ددې پوښتن  

ځواب د ادب وهن  د همدې اساسي او فرعي څانګو د ا ولو په رڼا کې  

 ترالسه کړو.

  



                      ادب تاريخ /نيمه پېړۍ يون

21١1١ 
 

 

 اديب دورې څنګه ټاکل کېږي؟

 

رڼا ک  ادبيا  څېېړو، نېو يېوه مهمېه کله چ  مو  د ادب وهن  په 

پوښتنه په ک  دا رامنځته کېږي چ  ادبي دورې څنګه ټاکېل کېېږيه 

نوې دوره له پخوانۍ څخه څومره اغېز ا لېي. ايېا ادبېي دورې هېم د 

سياسي تاريخ د دورو په شان مشخره نېهه، پيل او پای لري او که نېه 

په دې نظر دي چ  ادب وهان په عمومي ډول  هيوه په بل  ک  دا لېږي

يوه ادبي دوره هغه و ت تشکيلېږي چ  ادبيا  يې  داسې  کمېي او 

کيفي ځانګړن  ولري چ  تر هغ  پخوانۍ ي  توپير اوچت څرګند شي. 

د زمان او دوالی او لنډوالی په ک  قيد او شر  نه دی. څرنګه چ  يوه 

ادبي دوره په بله ک  تدا ل او امتداد پيداکوي پېه دې  ېاطر اسېانه 

 بره نه ده چ  يوه دوره له بل  څخه په يوه مشخره تېاريخي نقطېه 

ک  جال شي، دا حالت د نړۍ د اکثرو ژبو په ادبياتو ک  پېښ شوی دی. 

په ادب تاريخ ک  يوه موضوع هم د ادبي دورو د وې  مسله ده، دلتېه 

غواړو په دې پوه شو چ  د ادب تاريخ له نظره ادبي دورې څنګه ټاکېل 

 ه يوه له بل  بېلېږيهکېږي او څنګ

د ادبياتو د تاريخ ډېره ستره او مهمه بنسهيزه دنده د تاريخ په او دو 

ک  د يوې ژب  د ادبياتو مطالعه او پر بېالبېلو ادبي دورو د هغو وېشېنه 

 ده.

د يادون  وړ ده چ  په ادب تاريخ ليکنه ک  د ادبي دورو تشېخيص 
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زياتېه پاملرنېه او کېړاو  او ټاکل يو ستونزمن کار دی او د ادبېي مېورخ

 غواړي.

د ادبي دورو وې  ل اره کوم ټېاکلی او منلېی معيېار نېه شېته او د 

بېالبېلو ژبو ادب تاريخ ليکونکو په دغه بر ه کې  ځېانګړي ځېانګړي 

 معيارونه کارولي دي.

د ))ادب وهنه(( اثر ليکوال د ادبي دورو د وې  په اړه د يو ټېاکلي او 

مل داس  ښودلی دی: ))د ادبي دورو د وېې  منلي معيار د نشتوالي ال

په بر ه ک  تر ډېره د يوه ټاکلي معيار د نشتوالي يو سېتر علېت دادی 

چ  ځين  ادبي جريانونه په اسانۍ سره   ل ځای نوي ادبي جريان ته 

نه  وش  کوي. کله کله د يو ادبي جريان ريښ  ډېرې پخوانۍ وي، پېه 

شاف په دوران ک  ښايي يېو بېل تدريجي توګه وده مومي. د هغه د انک

قوي ادبي جريان رامنځته شي او يا له منځه والړ شېي. لنېډه دا چې  

ادبي مکتبونه، ادبي تمايال  اکثره داس  نه دي چ  له کېوم سياسېي 

رژيم سره رامنځته شي او د هغه له سقو  سره سم ب  له ځنډه محېوه 

ځېای پېات  شي. کله کله شرايط بدل شوي وي،  و ادبي عنعنېه ال پر

 (۸٢: ۱۸وي.(( )

کانديېېد )د پښېېتو ادبيېېاتو تېېاريخ )معا ېېره دوره( اثېېر ليکېېوال 

هم د ادبي تاريخ په ليکنه ک  د ادبي  (اکاډميسين محمد  دي  روهي

دورو د ټاکن  او وې  موضوع له ستونزو ډکه بللې  او د ادبېي دورو د 

وې  د مسل  په اړه ي  مفرل بحس کړی، چ  په لنډيز سره ي  ځين  

 ټکي را ا لو:

))د ادبي تاريخ ليکن  ميتودولوژۍ يوه لويه سېتونزه د ادبېي دورو 

و په دې اړه له بېالبېلېو الرو او ميتودونېو ټاکنه ده. ادب تاريخ ليکونک
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 څخه کار ا يستی دی، چ  ځين  ي  دادی:

 د ادبي ژانرونو، ادبي سبکونو يا ادبي مکتبونو پر اسېا  د -۶

 دورو ټاکنه:

د دورو د وې  ل اره ددې ميتود يا الرې ښېېګڼه داده چې  د ادب 

 ېل کې  د ي  د معيار په توګه ټاکلی دی. ادب تاريخ پېه ا ذاتي تطور

ادبي جرياناتو تاريخ دی، نو کله چ  يو ادبي مکتب   ل ځای بل ادبي 

مکتب ته پرېږدي د ادب تاريخ بله دوره پيلېږي. ادبي مکتبونه کېه لېه 

يوې  وا له ټولنيزو، اقترادي او سياسي پېښو سره اړه لري، لېه بلې  

 وا نسبي   لواکي هم لري. د ادبي دورو د ټېاکن  ددغې  الرې يېوه 

تره ستونزه داده چ  ادبي ژانرونه او ادبي مکتبونه کله کلېه پېر يېو س

و ت پيلېږي. د بېلګ  په توګه: په پښتو ادبياتو ک  اکبېر زمينېداروی 

لومړنی شاعر دی چ  د مثنوي او غزل بېلګ  ي  تېر مېو  رارسېېدل  

دي، نو دغه دوره په پښتو ادبي تاريخ ک  په څه نامه ياده کړوه د غېزل 

همدارنګه په اروپېا کې  د سېمبوليزم،  يهوبولو او که د مثنودوره ي  

م( ۶۸۸۱-۶۳۸۱دادائيزم او سورياليزم ادبي مکتبونه پر يو ټاکلي و ت )

 راټوکېدلي دي او په يو ادبي چاپېريال ک  ي  وده کړې ده.

 د پاچهانو د کورنيو پر اسا  د دورو وې : -۸

ا له توضيح او تحليېل د دورو د وې  دا الره د ادبي پديدو د پرمختي

سره مرسته نه شي کوالی. ادبي سبکونه، مکتبونه او ژانرونېه د کېوم 

پاچا يا واکمن په حکم يا دستور منځته نه راځي او د هغه مړينه هم پېر 

 ادبي جريان کومه ځانګړې اغېزه نه لري.
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اقترادي فورماسيون د تيورۍ پېر بنسېټ د -د ټولنيز -۹

 ادبي دورو وېشنه:

پلويان د ادب تاريخ د دورو وېشنه هم د پنځېو تېاريخي  ددې الرې

دورو له مخ  کوي. ددې نظري  د پلويانو په اند ادب د ټولنيز شعور يو 

شکل دی، چ  د بنسټ  له بدلېدو سره سم بدلون مومي، يېان  کلېه 

 چ  توليدي مناسبا  بدلون مومي په ادب ک  هم بدلون راځي.

د وې  دغېه نظريېه )تيېوري( د  د يادون  وړ ده، چ  د ادبي دورو

ادبي تاريخ په بر ه ک  په بش ړه توګه د تطبي  وړ نه ده. د مثېال پېه 

توګه په پانګوالي نظام ک  په اروپا ک  د سورياليزم، دادايزم او داسې  

نور زيا  شمېر ادبي مکتبونه رامنځته شوي، ان دا چې  کمونيسېتي 

ادب تاريخ کې  د يېوې  ادبيا  هم په دغه دوره ک  ايجاد شوي، نو په

تاريخي دورې تر سرليک الندې د ټولو ادبي جريانونو شرحه له ستونزو 

 ډکه ده.

د تاريخي، سياسي او ټولنيزو پېښېو پېر اسېا  د  -۱

 ادبي دورو وېشنه:

ددغ  الرې له مخ  په ادب تاريخ ک  د دورو وې  هم لېږو ډېېرې 

پر ادبي بېدلون نيمګړتياوې لري. که څه هم سياسي او ټولنيزې پېښ  

او تحول باندې اغېزه لري،  و هغه د ادب تاريخ ا لي موضوع نه ګڼېل 

 کېږي. د ادب تاريخ ا لي موضوع په   له ادب دی.((

استاد محمد  دي  روهېي د ادبېي دورو د وېې  پېه اړه د   لېو 

څرګندونو په پای ک  وايي: ))او  نو پوښتنه راوالړېږي چې  د ادبېي 

څه شی دیه ددې پوښتن  په ځېواب کې  ويېل دورو د وېشن  معيار 
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کېدی شي چ  د ادبي اثارو د محتوا او شکل په بدلون سره نوې ادبېي 

دوره پيلېږي. ادبي تحول بايد ا لي معيار وي ليکن بايد زيار وايسېتل 

شي، چ  د ادبي تحول علتونه څرګند شي. البته دا احتمال شته چې  

ومره نېږدې وي چې  ادبېي ځين  و تونه ادب او سياست يو له بله د

تحول او سياسي تحول يو ګډ نوم غوره کړي، لکه په پښتو ادب کې  د 

روښانتيا دوران.(( ليکوال په پای ک  وړانديز کړی چ  دده په انېد پېه 

ادب تاريخ ک  د ))ادبي دورې(( پرځای د ))ادبي دوران(( کلم  کارول 

بله پيل شېي غوره دي. ځکه چ  يوه دوره پای ته نه وي رسېدلي چ  

او لوړې څوک  ته ورسېږي. د مثال په توګه: د رياليزم دوره چ  دمخېه 

پيل شوې ده ال تراوسېه دوام لېري او ددغې  دورې پېه او دو کې  د 

نيچرليزم )ناتوراليسم( سمبوليزم، اګزيستنتاليزم او سورياليزم په شان 

 يو شمېر ادبي مکتبونه راوټوکېدل او ثمرې ته ورسېدل.

(( کلم  مقرد دادی چ  په يوه دوره ک  ښايي ډېر نېور د ))دوران

ادبي جريانونه د شهر  اوج ته ورسېږي. دغسې  لېوړې څېوک  يېا د 

 (۱۱۱ -۱۹٢: ۱٢شهر  اوج د ))دوران(( په نامه يادېږي.(( )

د ادبياتو د تاريخ د دورو د وې  په باب د پښېتو ادبيېاتو )معا ېره 

ګندونو ک  مېو  د ادبېي دورو د دوره( اثر د ليکوال په دغو پورتنيو څر

وې  بېالبېل  الرې وپېژندل  او په ترڅ ک  ي  د هغو له ځانګړتياوو او 

نيمګړتياوو هم  بر شو او په پای ک  د ليکوال هغه نظر مو هم ولوست 

 چ  د ادبي دورو د وې  په اړه ي  وړاندې کړی دی.

اکاډميسېين کانديېد )د ))ادبياتو تاريخ مسال (( د مقال  ليکېوال 

د ادبي دورو د وې  په اړه داس  نظر لري: )) که د  (محمد انور نوميالی

ادبي اثارو کيفيت ي  ډېر وي او هم ي  د کلتوري اوښېتونونو لېه پېړاو 
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سره د کيفي تغير نښ  څرګندې وي، نو کېېدالی شېي چې  د ښې  

دقيق  پېژندن  او ترنيف ل اره ي   ا ه دوره بنېدي وټېاکو،  ېو دا 

بندي هېڅ الزمه نه ده، چ  بايد د نېه  او کرونولوژۍ په اعتبېار دوره 

وي. کېدی شي چ  د ادبي اثارو د نوعيت يا د کوم شاعر په نامه او يا د 

 کوم  بل  مبداء پر بنا ي  تثبيت کړو.

د  ا و دوره بنديو په مورد ک  به ښه دا وي چ  د هرې ژب    ل 

ره بندي ي  منځته راوړو. که محتويا  په پام ک  ونيسو او ځانګړې دو

په دې مورد ک  د نورو ژبو تقليد کوو او يا د هغو له دوره بنېديو څخېه 

تقليدي استفاده کوو، نو څرنګه چ  محتوا ي  تفاو  سره لري. ارومرو 

پر ډېر مشکل ا ته کېږو. ځکه چ  يوه ژبه ښايي په   له يوه دوره ک  

بله ژبه بيا په هم هغه زماني  د کميت او کيفيت له پلوه ډېره شتمنه،  و

حد ک  بېخي بېل تاريخي جريان ولري، چ  د بل  ژب  ل اره کفايت نه 

کوي، د هرې ژب  د ادبياتو تاريخي ترنيف هم بايېد د هغې  ژبې  پېه 

 (۸۳: ۱٢محتوا ک  تثبيت شي.(( )

شوروي ادب وه )عبدالنبي ستار زاده(، په   لېه مقالېه کې ، چې  

دري ژبه ))دوره بندی ادبيا  از نګېاهی روش  پوهنمل لطيف ناظمي په

شناسی(( تر سرليک الندې ژباړل  ده، د ادبي تاريخ د دورو د وېې  او 

 ډلبندۍ طرحه داس  وړاندې کړې ده:

))کوالی شو ووايو چ  د ادبياتو په دوو ډولونو ډلبندۍ يان  علمېي 

 او عملي ډلبندۍ ک  الندې طريق  راڅرګندېږي:

 و پر بنسټ د ادبياتو د دورو وې .د واکمنو کورني -۶

 د زماني بهير پر بنسټ د ادبي دورو وې . -۸

 د ادبي ښوونځيو، سبکونو او ژانرونو پر بنسټ د ادبي دورو وې . -۹



                      ادب تاريخ /نيمه پېړۍ يون

21١16 
 

 د ټولنيزو، سياسي او تاريخي پېښو پر بنسټ د ادبي دورو وې . -۱

 (۱۱۶: ۱٢د عامو تاريخي دورو پر بنسټ د ادبي دورو وې (( ) -٢

)ادب وهنه(( ليکوال د ادبي دورو د وې  په اړه د مفرل بحس په د )

يوه بر ه ک  ليکي: ))په لويديزه نړۍ، په ځانګړې توګ د انګرېزي ژب  

په ادب تاريخونو ک  د ادبي دورې د ټاکلو يو معيار دادی چ  هره دوره 

يا عرر د يو نوميالي استازي ليکوال او اديب په نامېه يېادېږي، لکېه د 

( عرر، )س نسر( عرر او داس  نور او يا ادبي دورې د پېړيو پېه )چاسر

نوم نومول کېږي، لکه د )پنځلسم ( پېړۍ ادبيا ، د )اتلسم ( پېېړۍ 

ادبيا  او داس  نور. ځين  و ت ي  بيا د مسلطو ادبي مکتبونو په نوم 

 نوموي، لکه د) کالسيزم( عرر، د )رومانتيسيزم( عرر او نور.

  د ادبي دورو په وېې  او ټاکنېه کې  هېم دغېه زمو  په ادبياتو ک

ستونزه موجوده ده. په پښتو او دري ژبو، چ  د ادبياتو د تاريخ په نېوم 

کوم اثار ليکل شوي، ليکواالنو ي  پرته له دې چ  په ادب ک  د فېورم 

او محتوا د کمي او کيفي بدلون، د ادب د ودې او انکشاف جريېان او د 

ي له   ل   وښ  او ذوق سره سم يې  د هغه عوامل په پام ک  ونيس

 ادبي دورو وې  په عنعنوي توګه کړی دی:

او چېا د کورنيېو  چا پر هېواد باندې د بهرنيو يرغلګېرو د تېاړاکونو

شخړو او اشخا و ترمنځ د سياسي واک د لېږدېدو، ځينو بيا د سياسي 

نو او نظامونو د بدلون او اوښتون او ځينو نورو د ادبي جرياناتو او مکتبو

د هغو په را  ک  د نومياليو اديبانو په نوم ادبي دورې وېشل  او ټاکل  

 دي.

بايد ووايو چ  دغه پورتني وېشونه او د ادبېي دورو د ټېاکلو او بېلولېو        

الرې هېڅکله هم د يوې ژب  د ادبياتو د ودې او انکشاف د تاريخي سير له 
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 (۱۸ :۸۸)(تشريح او روښانولو سره مرسته نه شي کولی.(

ليکوال د ادبي دورو پر وې  باندې د مفرل بحس په پای ک  د ادب 

تاريخ ليکونکي تېه الرښېوون  او س ارښېتن  کېوي: ))د ادب تېاريخ 

ليکوال ته الزم دي چ  هغه بايد تر هرڅېه لېومړی پېر ادبېي تيېوري 

وپوهېږي، چ  د هغ  له مخ  د   ل  ژب  د ادبي اثارو مطالعه وکړي، 

 ادب تاريخ په واقعيت ک  د ادبي تيوري د تطبي  ډګر دی:ځکه چ  د 

  ،د ادبي تاريخ ليکوال بايد د هرې دورې د  لکو لېه ټېولنيزو

ديني، مذهبي او سياسي عقايدو، تاريخي ټېولنيزو حېاالتو، پېښېو، د 

ادبي غورځنګونو او تحريکونو يا ادبي مکتبونو او جريانونو، پېه هکلېه 

د ادبي تاريخ دورې په سېمه او مطلوبېه  هر اړ يز معلوما  ولري، چ 

 توګه وټاکلی يا ووېشلی شي.

  د ادب تاريخ په هره دوره ک  بايد د هغ  دورې د نوميېاليو او

استازو ادبي څېرو د ژوند پېښو، د ټولنيزو حاالتو، شرايطو او مسېايلو 

پر وړاندې د دغو استازو اديبانو دريځ،  لکو او ټولن  ته د دغو اديبانو 

ارو او افکارو د پيغام په ترڅ ک  د ځانګړو ا ولو او مشخرېاتو لېه د اث

مخ  د غوره ادبي اثارو په هکله قضېاو ، د رامنځتېه  شېويو ادبېي 

غورځنګونو او جريانونو مناسبه پېژندګلوي او د دغو ادبي مکتبونېو او 

سبکونو د رامنځته  کېدو، ودې، انکشاف، اغېزو او لېه منځېه تللېو د 

ن  په هکله يوه هر اړ يزه او جېامع سې ړنه او څېړنېه عواملو د ښود

 الزمي ده.

  يوازې د يو يا بل شاعر او ليکوال د ژوند پېښ ، د نظم او نثر د

بېلګو راا يستل په هېڅ ډول د ادبياتو تاريخ نه شو بلېالی، بلکې  د 

يوې ادبي تذکرې نوم ورکوالی شو، چ  البته د ادبياتو د تاريخ ليکن  
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 پر   ل ځای لږو ډېره ګهه پورته کېدی شي. پرمهال ورڅخه

  ادب تاريخ سربېره پر دې چ  مو  ته په هره ادبي دوره کې  د

هغ  دورې نوميالي استازي او مشهور اديبان او د هغېوی ارزښېتناک 

ادبي اثار راپېژني، د هغه عرر او دورې د ټولنيزو، عقيده يي، سياسي، 

م زمو  مخ  تېه  دي، چې  علمي، فرهنګي او نور حاالتو يوه نقشه ه

ددغو اثارو اديب په ک  روزل شوی، ادب په کې  رامنځتېه  شېوی، د 

بېالبېلو عواملو له مخ  ي  د لوړتيېا او ځوړتيېا پړاوونېه وهلېي دي. 

څومره چ  په ادبي تاريخ ک  د هرې دورې او عرر روحيه او د پېښېو 

اثېر د  انځور هر اړ يز او جامع وي، په هماغه کچېه يې  د ليکېوال او

 (۸۳-۸۸: ۱۸معقوليت او مقبوليت چانس زيا  دی.(( )

د ادبي دورو د ټاکلو د عامو ا ولو لېه مخې  او  راځېو د پښېتو 

 ادبياتو د تاريخي دورو ټاکلو ته. 

د پښتو ادبياتو د تاريخي دورو د ټاکلو پېه بر ېه کې  هېم د نظېر 

ړانېدې ا تالفا  شته، ښه به وي چ  دلته د پښتو ادب وهانو نظريا  و

کړو او بيا په پای ک  د هغو د نظرونو له ټولګ  څخه وروستۍ نتيج  ته 

 ورسېږو.
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په پښتو ادب تاريخونو کې 

 د اديب دورو وېش
 

دمخه مو يادونه وکړه چ  په ادب تاريخونو ک  د ادبي دورو وېې  

په باب د ساينسي فورمولونو په شان کوم ثابت او منلي ا ول او معيار 

ياترو ادب تاريخ ليکونکو يا پېه عنعنېوي بڼېه د نېورو ادب نه شته او ز

تاريخونو په تقليد او يا هم د   ل ځانګړي ذوق له مخ  د ادبي دورو د 

وې  چاره ترسره کړې ده. په پښتو ادب تېاريخونو کې  هېم دا دود او 

عنعنه پالل شوي دي، مو  دلته د پښتو ادب تاريخونو له جمل  څخېه 

د ادبي دورو وې  را ا لو، کتنه ورته کېوو او پېه  په ځينو تاريخونو ک 

پايله ک  په پښتو ادب تاريخونو ک  د دورو د وېې  وروسېتۍ او د يېو 

نسبي معيار په توګه منل شوې طرحه، چ  په عمل ک  پل  شوې هېم 

ده، وړاندې کوو. دا نظري  استاد محمد  دي  روهي هم راټول  کړي او 

ول  دا نظري  وړاندې کړو او ورپس  بېه کتنه ي  ورته کړې ده. مو  به ټ

 د استاد روهي نظر، شننه او ارزونه هم وړاندې کړو:

پوهاند عبدالحی حبيبي )د پښتو ادبياتو تاريخ( په لومړي ټوک ک  

ل( کال په کابېل پوهنتېون کې  د ادبيېاتو پېوهنځي د ۶۹۸۹چ  پر )

و تاسيس پرمهال ددغه پوهنځي د محرالنو ل اره ليکل شوی، د پښېت

ادبي تاريخ دورې څلور ښودلي او يادونه ي  کړې چې  د هېرې دورې 
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 ل اره به د ادب تاريخ ځانګړی ټوک ليکي. استاد حبيبي ليکلي دي:

)) زه په دې کتاب ک  د پښتو ادب دورې پر څلور ډولېه وېشېم . د 

 پښتو ادب تاريخ به څلور ټوکه وي، په دې ډول:

ک  به دا وښودل شي چې   ( لومړۍ دوره، اول ټوک: په دې دوره۶)

تر اسالم دمخه د پښتو ژبه وه که يهه د ژب  موقعيت په پخوانو اريايېانو 

 ک  څه وه او پښتو له زړو اريايي ژبو سره څه نسبت لريه...

( دويمه دوره يا دويم ټوک: د پښتو ژب  دويمه دوره د اسالم لېه ۸)

 رسېږي...( هجري کال پورې ۶۱۱۱ابتداء څخه شروع کېږي او تر زر )

( هجېري څخېه ۶۱۱۱( درېيمه دوره او درېيم ټوک: دا دوره لېه )۹)

( هجري پورې رارسېږي... په دې دوره ک  پښتو ۶۹۱۱شروع کېږي تر )

ادب ښه وده کړې ده، په نظم او نثر ک  ډېر تحوال  پېښ شېوي دي او 

 نوي مکتبونه رامنځته  شوي دي.

څخه شروع کېېږي او د ( ۶۹۱۱( څلورمه دوره يا څلورم ټوک: له )۱)

( کالو پرمختګ او لوړتيا راښيي، د نوي ادب د نوو ۱۱ژب  د وروستنيو )

  تحوالتو څرګندونه کوي، د ژب  د عرري نهضت تاريخ دی.((

(۶۱ :٢-٢) 

په دې ترتيب استاد حبيبي د پښتو ادبياتو تاريخ پېر څلېورو دورو 

مړی ټېوک وېشلی دی. د لومړۍ دورې ل اره يې  د ادبيېاتو تېاريخ لېو

ليکلی، چ  د ادبياتو پرځای د پښتو ژب  تاريخ دی او د دويمې  دورې 

ل اره ي  دويم ټوک ليکلی، نور ي  د ادبياتو د پوهنځي د پښتو څانګ  

د درېيمو او څلورمو ټولګيو محرالنو ل اره درسي نوټونه ليکلي، چ  په 

 دي. دې وروستيو ک  د ))پښتو ادبياتو لنډ تاريخ( په نوم چا  شوي 

( کې  د اند  دي  اهلل رښتين په   ل اثر )د پښتو د ادب تاريخپوه
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 پښتو د ادبي تاريخ دورې څلور بللي او داس  ي  راپېژندلي دي:

ع( څخېه شېروع او تېر ٢۶۸))اوله دوره: له دويم  هجري پېېړۍ )

ع( کال پورې رسېږي. )د سوريانو، غوريانو او لوديانو ۶۱۳۱هې( يا )۳۱۱)

 عرر(.

ع( پېورې ۶۱۸٢هجېري ۶۶۱۱( هجري څخه تر )۳۱۱وره: له )دويمه د

 ده )د بابر او د هغه د اوالدې زمانه(.

ع( ۶۸۹۱-هجېري۶۸٢۱( هجري څخېه تېر )۶۶۱۱درېيمه دوره: له )

 پورې رارسېږي )د هوتکو او سدوزو زمانه(.

ع( څخېه راپېدېخوا شېروع ۶۸۹۱-هجري ۶۸٢۱څلورمه دوره: له )

 (۸: ۸۱ۍ دوره(( )شوې ده )د محمدزو عرر او اوسن

دغس  په نورو ادبي تاريخونو ک  هم د ادبي دورو د وې  مساله يا 

د دغو دوو ادبي تاريخونو په تقليد او يا هم د   ل ذوق له مخ  د ادبي 

 دورو وې  شوی او شمېر ي  تر دې لږ يا ډېر ګڼل شوی دی. 

لکه څنګه چې  دمخېه مېو يادونېه وکېړه، کانديېد اکاډميسېين 

روهي د ادبي دورو د وې  په باب د اکثرو پښتو ادب وهانو  دي   محمد

يېوه هېر اړ يېزه شېننه او  ي  نظري  راټول  کړي او په دې بر ه ک 

 ارزونه کړې چ  دلته ي  يادول  ورا ضروري دي. استاد روهي وايي:

  د ادبي دورو د وې  ل اره بايد يو منطقېي معيېار ک))تر هرڅه مخ

خ  بايد د هرې دورې ځانګړتياوې وښودل وټاکل شي. ددغه معيار له م

شي. که چېرې هماغه معيار پر ټولو ادبي دورو باندې د تطبيې  وړ نېه 

 وي، نو د ادبي دورو ترنيف   ل اعتبار او ارزښت له السه ورکوي.

د پښتو ادبي تاريخ ليکونکو د ادبي دورو د ټاکلو ل اره له بېلو بېلېو 

پوهانو او استادانو کار د قېدر وړ معيارونو څخه کار ا يستی دی. ددغو 
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دی،  و د يوناني فيلسوف )ارستو( دا  بره به نه هېروو چ  ويلي يې  

وو: ))  ل استاد اپالتون راباندې ګران دی،  و حقيقت تر هغه نه زيا  

راباندې ګران دی.(( نو ددې ل اره چ  د ادبي دورو د نوي ډيېزاين پېه 

ته به يوه انتقادي کتنه وکېړو.  باب قضاو  وکړای شو پخوانو معيارونو

علمي څېړنه ددې غوښتنه کوي چ  بايد په ټاکل  ساحه کې  د نېورو 

 پوهانو کارونه ارزيابي شي.

د پښتو ژب  لوی ادبي مورخ عالمه حبيبېي د   ېل اثېر )د پښېتو 

ادبياتو تاريخ، لومړی ټوک، درېيم ټوک( ک  په حقه ګيله کوي چ  دده 

ته په دېرشو کلونو ک  هېڅوک ميدان ته د کتاب تر لومړي چا  وروس

رانغی چ  دده له  وا پيل شوی کار تکميل کړي. لوی استاد د همدغه 

کتاب په سريزه ک  ليکي: ))زما هيله هغه و ت دا وه چ  دا کتاب بېه 

سمدستي د لومړي  نف د محرالنو په کار ورشېي او بيېا چې  دغېه 

ه کړو ل اره الړ شي او په کوونکي استادان شي او  ارج ته د لوړو زد زده

لوړو پوهنتونونو ک  لوست وکړي، نو به دوی د   ل  پوهن  په رڼا ک  

نوې او ژورې څېړن  وکړي او ښايي چ  تېر دې ډېېر ښېه او ګهېور او 

محققانه کتابونه پر همدغه موضوع باندې وکا ي... مګېر زه چې  او  

 ګورم هغه اميد م  ترسره نه شو.((

حبيبي غوښتنه او پراخ نظري مېو  تېه اجېازه  د لوی استاد پوهاند

راکوي چ  لومړی دده په ياد شوي کتاب کې  ادبېي دورې تېر بحېس 

الندې ونيسو. پوهاند عبدالحی حبيبي د پښتو ادب دورې پېر څلېورو 

بر و وېشل  دي: په لومړۍ دوره ک  دا کوښېښ شېوی دی چې  تېر 

و ترمنځ د پښتو اسالم دمخه د پښتو ژب  موجوديت او د نورو اريايي ژب

ژب  موقعيت تثبيت کړي. دويمه دوره د اسالم له ابتېدا څخېه شېروع 
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هې.ق( ۶۱۱۱هې.ق( کاله  پورې رسېږي. درېيمه دوره له )۶۱۱۱کېږي او تر )

هې ق( ک  پای ته رسېږي. څلورمېه دوره ۶۹۱۱کاله څخه پيلېږي او په )

 هې ق( څخه شروع کېږي.۶۹۱۱له )

بي دورو تر معرفي کولو وروسته ليکېي: ارواښاد پوهاند حبيبي د اد

))زه دا منم چ  زما کار او سعی به  ورا ابتدايي وي، مګر هيله لرم چ  

وروستني پښتانه به دا چاره ښه بش ړه کړي او دا بڼ بېه د تحقيې  او 

 پلهن  په ګلونو ښه ښکلی او سمسور کړي  و:

 باغ د ګلو به سمسور وي مو  به نه يو

 شور وي مو  به نه يوه پرې ېد بلبلو ب

پوهاند حبيبي د ادبي دورو په وې  ک  د قدماوو الره نيول  ده، په 

دې مانا چ  ))د لغاتو فلسفه((، ژبه او ژبنۍ پوهن  هم د ادب جز بولي. 

په اوسني و ت ک  د ژب  د تاريخ حساب له ادبي تاريخ څخه جال دی 

دې نيسي. کېه ځکه چ  ادبي تاريخ يوازې هنري ادبيا  تر څېړن  الن

ژب وهنه او ادب وهنه د علم جال څانګ  وګڼو نو لومړۍ دوره د پښتو په 

ادبي تاريخ ک  ځای نه لري. البته کېدی شي چ  په سريزه کې  ورتېه 

 اشاره قدرې وشي.

دويمه  بره داده چ  د ادبي دورو په دغه وې  ک  کېوم  مهمې  

مثال په توګېه فرهنګي او ادبي پېښ  په نظر ک  نه دي نيول شوې. د 

هې ق( د څلورم  ادبي دورې پيالمه ګڼل کېږي. چ  دغه دوره د ۶۹۱۱)

امير عبدالرحمن  ان له پاچهۍ سره مترادفه ده. په دغه و ت ک  د 

ادبي تحول څرک نه لګېږي، بلک  په ادبي لحېاظ شېنډه دوره ده. لېه 

قرين  څخه ښکاري چ  د کتاب مولف ګرد عدد او د پېېړۍ د پيلېېدو 

 ته توجه کړې ده. معيار
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تر پوهاند حبيبي  وروسته استاد  دي  اهلل رښتين د پښتو ادبياتو 

يو پياوړی مورخ دی او د ادبي تاريخ په غنا او روښانولو ک  ي  د قدر وړ 

 دمتونه کړي دي. پوهاند رښتين په   ل اثر )د پښتو د ادب تېاريخ( 

 ک  ټول  ادبي دورې پر پنځو دورو وېشل  دي.

ل وې  ک  تر اسالم نه مخک  دوره حذف کړې ده، ځکېه ده په   

چ  په هغه زمانه ک  د پښتو د ادبي اثارو کوم څرک نېه دی لګېېدلی. 

البته په دې وروستيو و تونو ک  داس  اسناد ال  ته راغلي دي چې  

ق. م( په حدودو ک  د )مالنده پڼو( په نامه يېو کتېاب پېه  ۶٢۱وايي د )

ژبه ترجمه شوی دی او په  (پالي)کتاب په پښتو ژبه کښل شوی و، دغه 

هغه ک  يادونه شوې ده چ  نوموړی کتاب له پښتو ژب  څخېه ژبېاړل 

شوی دی. څرنګه چ  د پښتو کتاب السته نه دی راغلی، نېو د ادبېي 

دورو په وې  ک  تر اسالم نه مخک  زمانه په حساب ک  نېه ده نيېول 

 شوې.

هېې( ۶۱۱اوله دوره له ) پوهاند رښتين ادبي دورې داس  ټاکلي دي:

هېې( پېورې. ۶۶۱۱هې( نه تېر )۳۱۱هې( پورې، دويمه دوره له )۸۱۱نه تر )

هېې( پېورې. څلورمېه دوره لېه ۶۸٢۱هې( نه تېر )۶۶۱۱درېيمه دوله له )

هېې( نېه ۶۹٢۱هېې( پېورې . پنځمېه دوره لېه )۶۹٢۱هې( نه تر )۶۸۱۱)

 راپدېخوا.

وع کې  د په دغه وې  ک  ځين  ښېګڼ  ليدل کېږي  و په مجمې

معيارونو په لحاظ د تامل وړ برېښي. نوموړي پوه د لومړۍ دورې د ادبي 

 رو ياتو په باره ک  ډېر په زړه پورې تحليېل کېړی دی. ده دويمېه 

دوره له ميا روښان څخه پيل کړې ده. دغه نظر هم معقول ښکاري  و 

د دومره بايد ووايو چ  الزمه نه وه دويمه دوره د بېابر پاچېا او د هغېه 
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اوالدې په نامه ياده شي. همدارنګه څلورمېه دوره يې  د محمېدزيو د 

سلطنت له پيلېدو سره تړل  ده او د پنځم  دورې په وې  کې  چې  

هغه هم د محمدزيو د سلطنت ادامه ده، تدا ل ليدل کېېږي. د کتېاب 

مولف ادبي دورې له پاچهي کورنيو سره په ارتبا  ک  سېاتلي دي. پېه 

باندې د سياسي او اقترادي عواملو اغېزه له پامېه  دغه اثر ک  پر ادب

غورځېدل  ده او يا لږ ارزښت ورکړ شوی دی. کله کله د پاچهي کورنۍ 

په بدلېدو سره د استاد او دده د سبک پيرو )لکېه رحمېان بابېا او دده 

شاګرد محمد يونس( ادبي دورې سره بيلېېږي، يېان  د ادبېي تحېول 

ګڼل شوی دی،  و دغه معيېار هېم پېه پرځای د پاچهانو تاريخ معيار 

سيستماتيک ډول نه دی مراعا  شوی. د کتاب په اولېه دوره کې  )د 

پښتو د ملي ادب ځين  بر  ( تر عنېوان النېدې د پښېتو افسېان ، 

نکلونه، وړې قر ، نارې، د پښتو لنډۍ او پښتو متلونه معرفېي شېوي 

 دي.

ادب ا ېطالح دلته څو ټکي د پاملرن  وړ دي. لومړی دا چ  د ملي 

د فوکلوري ادب پرځای استعمال شوې ده. فوکلوري ادب د ملېي ادب 

يو ټوک دی. ليکنی ادب هم د ملي ادب ټوک ګڼل کېږي. دويم دا چې  

د فوکلوري ادب بېلګ  )نمون ( چ  په اول  دورې پېورې اړه ولېري د 

سند په توګه نه دي راغلي. فوکلوري ادب به غالباً تر اسالم نه مخکې  

ه ک  موجودو او ال تراوسه دوام لري، نو ښايي چ  په يوې  ا ې  زمان

ادبي دورې پورې ونه تړل شي، په تېره بيا چ  کوم سند هم ال  ته نه 

وي راغلی. درېيم دا چ  ښاغلي مولف ګمان کړی دی چې  د نکلونېو 

نارې په رښتيا سره د نکل د پرسېوناژونو ايجېاد دی. څلېورم دا چې  

رومانونه هم د پښتو په اوله ادبي دوره ک  معرفي ښاغلی مولف د اروپا 
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کوي په داس  حال ک  چ  د اروپا رومانونه په اروپېا پېورې اړه لېري. 

پنځم دا چ  په اوله دوره ک  پښتو ناول نه دی ليکل شوی. مېو  ددې 

کتاب پر موضوعاتو نور څه نه وايو  و  رف دومره يادونه کوو چ  پېه 

کنه يو ارزښتمن کېار دی، د قېدر پېه هغه و ت ک  د داس  کتاب لي

سترګه ورته ګورو. )د افغان ياد( پېه کتېاب کې  چې  د غېالم محېی 

افغان په ياد د مقالو يوه مجموعه ده؛ پوهنمل نورمحمېد غمجېن  الدين

تميل )په پښتو ادبياتو ک  د ادبي ټوټو ونډه او تاريخي سير( تر سرليک 

بحس کېړی دی. پوهنمېل  الندې د پښتو ادبي تاريخ پر دورو باندې هم

غمجن د پښتو ادبياتو دورې پر څلورو بر و وېشل  دي: لېومړۍ دوره 

هې ق( پورې رسېږي. دويمه ۳٢۱له دويم  هې ق پېړۍ څخه پيلېږي تر )

هې.ق( پېورې  ۶۸۱۱هې ق(  يان  روښاني نهضت څخه تر ) ۳٢۱دوره له )

دې د دوام کوي. ورپس  نوې دوره شروع کېږي چ  پر افغانسېتان بانې

انګرېزانو حمله ي  معيار ګڼلی دی. بيا معا ره يا اوسېنۍ دوره راځېي 

 هې.ش( کال څخه پيلېږي.۶۹٢٢چ  له )

په دغه وې  ک  د معيار انتخاب او بيېا د معيېار سيسېتماتيک او 

منسجم تطبي  دواړه د تامل وړ برېښي. د معيار په انتخاب ک  سيستم 

ي او ځينې  پېه هجېري نه ليدل کېږي. ځين  کلونه په هجېري قمېر

 شمسي راغلي دي.

کله چ  ښاغلی ليکوال لومړی او دويمېه دوره يېادوي، بيېا نېو د 

ترتيبي عدد سلسله پرېږدي، د نوې دورې او اوسنۍ دورې په نامه بېل 

معيار انتخابوي. د نوې دورې نوم هم مناسب نه دی، ځکېه سېړی نېه 

تېر نېوې  پوهېږي چ  په نوې پس  به څه شی راځي. ښاغلی ليکېوال

دورې وروسته معا ره يا اوسنۍ دوره ټاکل  ده، په دې حسېاب نېوې 
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دوره په ا ل ک  زړه دوره ده. دويمه  بره داده چ  په ليکلي ادب ک  

د انګرېزانو تر يرغل وروسته تر شلم  پېړۍ پورې کېوم عمېده ادبېي 

تحول نه ليدل کېږي له دې امله د انګرېزانو لومړی يرغل د نوې ادبېي 

د پيلېدو معيار نه شي ګڼېل کېېدی. درېيمېه  بېره داده چې  دورې 

هې.ش( د انګرېزانو د لومړۍ حمل  تېاريخ بللېی ۶۸۱۱ښاغلی ليکوال )

دی، په داس  حال ک  چ  دغېه حملېه اوه لېس کالېه وروسېته پېه 

 ع( ک  ترسره شوه.۶۸۹۸)

څلورمه  بېره چې  تېر ټولېو مهمېه ده هغېه داده چې  د اميېر 

هې.ش( کېال پېورې د پښېتو  ۶۹٢٢نه تر ) محمد  ان له و ت دوست

ادبياتو په تاريخ ک  څرګند ادبي تحول راغلېی دی، معا ېر ادبيېا  د 

امير حبيب اهلل په پاچاهي ک  پيل شوي دي او بيا د محمدظاهر شاه د 

پاچهۍ په زمانه ک  د ادبي تاريخ بل پړاو پيل شوی دی، ليکن ښېاغلی 

هې .ش( نېه تېر ۶۸۱۱وي او له )ليکوال پر دغو ادبي تحوالتو سترګ  په

هې ش( کال پورې ټوله يېوه ادبېي دوره ګڼېي. ) د ادب تيېورۍ ۶۹٢٢)

د پښېتو ليکلېي ادب د )اساسونه( مولف سرمحق  دوست شېينواري 

مکتبونو، سبکونو او ميتودونو په پوړيو ک ( تر عنوان النېدې د پښېتو 

هغېه کې  د ادبي تاريخ پر دريو پړاوونو وېشلی دی: لومړی پړاو چ  په 

)ملنده پڼو( کتاب او د )سره کوتل کتيب ( ته هم د پښتو د پېانګ  پېه 

توګه اشاره شوې ده. دا پړاو د هغه په واقعي مانا له اميېر کېروړ څخېه 

شروع کېږي او مولف همدغه د ليکلي ادب لومړی پړاو بېولي. دده پېه 

نظر، د اسعد سوري قريده ))په پښتو شعر ک  د تجدد پړاو دی((  ېو 

سره له دې دغه قريده هم د ليکلي ادب په لومړي پړاو پورې اړه لري. 

دويم پړاو له بايزيد روښان سره پيلېږي. دغه پېړاو تېر فرعېي عنېوان 
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الندې شرح شوی دی: روښاني مکتب، د رحمان بابېا سېبک، هنېدي 

مکتب، د هوتکيانو دوره، نورې دورې. ورپس  د ادب نوی پېړاو چې  د 

و ت نه شروع کېږي شرح شوی دی. دغه پېړاو  امير شېرعلي  ان له

 )د انتقادي رياليزم پيدايښت( په نامه يو فرعي عنوان لري.

 (پېړاو)پرځېای د  (دورې)په دغه پورتني وې  ک  ښاغلی مولف د 

 کلمه غوره بلل  ده.

په دې وروستيو و تونو ک  د پړاو کلمه زياتره د مرحلې  پېه مانېا 

ننه ځين  مرحل  د پړاوونو پېه نامېه استعمالېږي، يان  ديوې دورې د

 يادېږي.

د پورتني وې  په باره ک  به په لنډه توګه څو ټکو ته ګوته ونيسېو. 

لومړی دا چ  د سره کوتل کتيبه د پښتو په ادبي پانګه ورګډول زيېاتو 

 باوري څېړنو ته انتظار باسي.

دويم دا چ  محترم مولف سبک، مکتب او مېتود جال شيان ګڼېي 

نيف ک  يوه ا طالح د بل  پرځای استعمالوي. درېيم دا چ   و په تر

د  وشال بابا په شان ستر شاعر او مفکر د جال سبک  اونېد نېه دی 

ګڼل شوی. څلورم دا چ  په ترنيف ک  انسېجام نېه شېته، مولېف د 

سبکونو يا مکتبونو لړۍ پرېږدي د هوتکيانو دوره او نورې دورې پيلوي. 

و د امير شېرعلي  ان له باچاهي نېه پيېل پنځم دا چ  د ادب نوی پړا

کوي  و دداس  اثارو بېلګ  نه شي پيداکولی چ  معا ر ژوند به کې  

مېېنعکس شېېوی وي. هېېره ادبېېي دوره د هغېې  دورې د  رو ېېياتو 

درلودونکو اثارو سره پيلېږي،  و چ  په   له اثار موجود نه وي، ادبي 

ره کې  ځينې  اثېار دوره هم وجود نه لري. د امير شېرعلي  ان په دو

 شته  و د کوم ادبي تحول پيالمه نه شي ګڼل کېدی. 
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د پښتو د ادبي تاريخ د دورو د وې  په بر ېه کې  د اکاډميسېين 

کانديد محمد انور نوميالي هم يېوه طېرح وړانېدې کېړې ده. ښېاغلی 

نوميالی د )ادبي دورې( د ا طالح پرځېای د )ادبېي دوران( ا ېطالح 

استدالل کوي چ  ))نن ورځ تاريخ پوهېانو د دورې غوره ګڼي او داس  

او دوران ترمنځ توپير په مرسومي توګه تثبيت کړی دی.(( د مثال ل اره 

دوی دوره هغه بولي چ  د يوې پروس  د پيدايښت، انکشېاف او زوال 

درې سره مرحل  په هغ  ک  سرته رسېدل  وي او له بلې  وروسېتنۍ 

 ر ولري.نوې دورې څخه ي  ټول مشخرا  توپي

 و دوران داس  حالت ته وايي چ  د هغه په ترڅ کې  ال د يېوې او 

بل  دورې ترمنځ تاريخي بېلوالی نه وي راغلی اما په هغه  ېور  کې  

 رف د نوې دورې مخکني محتويا  تبارز کوي او انکشاف يې  د زړې 

 محتويا  نف  کوي.((

ه کتېاب د ښاغلي نوميالي دغه يادونه پرځای او سمه ده،  و په دغ

ک  مو  د ادبي تاريخ عنعنه په پام ک  نيول  ده، د پښتو د ادبي تېاريخ 

 په بر ه ک  د دورې کلمه هم  دق کوي.

د محترم نوميالي په عقيده د پښتو ادبياتو ل اره په مجموعي توګېه 

 درې دورانه ټاکالی شو:

 د شفاهي ادبياتو دوران. -۶

 د  وشال د کتبي ادبياتو دوران. -۸

 عا رو کتبي ادبياتو دوران.د م -۹

دغه وې  هم د تامل وړ دی. لېومړی دا چې  د  وشېال د کتبېي 

ادبياتو له دوران څخه مخک  دوران د شفاهي ادبياتو دوران بلل شوی 

دی، په داس  حال ک  چ  د اسعد سوري او ښېکارندوی قرېيدې، د 
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شيخ متي عرفاني شعر او د زرغون  ان ساقي نامه په فوکلور کې  نېه 

اځي او د   لو  رو ياتو له پلوه له فوکلوري ادب سره څرګند توپير ر

لري. دويم دا چ  د روښانيانو عرفاني اثار هم په فوکلور ک  راځېي پېه 

 داس  حال ک  چ  دغو اثارو ته څوک فوکلور نه شي ويالی.(( 

(۸۱ :۸۸-۹۸) 

استاد روهي د   ل تحليل په ترڅ ک  د   ل  طرح  په باب هېم 

وي او وايي: ))تر دغو پورتنيو يادونو وروسته به ددغېه کتېاب يادونه ک

طرح وړاندې شي. ښايي دغه طرح هم وروستنۍ طرح نه وي د ادبياتو 

استادان کوالی شي په راتلونک  ک  نوې طرح وړاندې کړي. پېه دغېه 

کتاب ک  د پښتو ادبي تاريخ پر دريو عمده دورو وېشل کېږي: لرغون  

معا ره )اوسېنۍ( دوره. هېره دوره پېر پړاوونېو دوره، منځنۍ دوره او 

وېشل کېږي.((  و مخک  تر دې چ  د استاد روهي له  ېوا د پښېتو 

ادبي دورو وې  ته راشو، ښه به وي چ  دې پوښتن  ته چ  پښتو څو 

ادبي دورې ديه هم ځواب ورکړو، دا پوښتنه د پښېتو ادب لېه اکثېرو 

 مينوالو سره مطرح ده.
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 دورې لري؟پښتو څو اديب 

 

لکه څنګه چ  مو د پښتو ادبياتو د دورو د وېې  د څرنګېوالي پېه 

باب د بېالبېلو پښتو ادب وهانو نظرونه راوړل چ  زيا  ورته والی او څه 

نا څه توپيرونه په ک  وو،  و د ادبي دورو د شمېر پېه بېاب د پوهېانو 

تو ترمنځ د نظرياتو ا تالف ډېر کم دی، اکثره په دې نظر دي چې  پښې

ادب تاريخ پر دريو لويو دورو وېشل کېږي چ  کېدی شي هر يېوه يې  

بيا پر   ل وار پر څو پړاوونو ووېشل شي،  و پر دريو دورو اکثره متف  

دي. لکه څنګه چ  دمخه مو يادونه وکړه استاد روهي دا ټول نظريېا  

سره پرتله کړي، شنلي او ارزولي دي او د هغو له منځه ي  د نچېوړ پېه 

درې دورې غوره بلل  دي. استاد روهي پېه   ېل اثېر )د پښېتو  توګه

معا ره دوره( ک  دا درې دورې داس  په ګوتېه کېړي  -ادبياتو تاريخ 

 دي: 

 لرغون  )پخوانۍ دوره(:

پخوانۍ دوره چ  په هغ  ک  قبيلوي نظېام مسېلط ښېکاري، تېر 

ش اړسم  ميالدي پېړۍ پورې دوام کوي. د تحريري اسنادو له مخ  په 

دبي تاريخ ک  دغه دوره له امير کروړ څخه پيلېږي او د بايزيد روښېان ا

تر ظهور او پاڅون پورې رسېږي. په ش اړسېمه مېيالدي پېېړۍ کې  د 

پښتونخوا په  تيځه بر ه ک  د هند مغلي سېلطنت پېه زمانېه کې  
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فيوډالي توليدي مناسبا  منځته راځي او په ادبياتو کې  هېم بېدلون 

 ليدل کېږي. 

وره د ټولنيزې ارواپوهن  او فرهنګي عنعنې  لېه پلېوه د پخوانۍ د

)ريګويدا( او د )اوستا( له سندرو او ګاڅونو سره ورته والی لري. د ځينو 

ادب وهانو په عقيده، د ريګويدا او اوستا د سندرو او ګاڅونو او د پښېتو 

د لرغونو سندرو موضوعګان  او قالبونه سره ورته دي. د پخوانۍ دورې 

وعګان  د نمانځن  سندرې، وياړن  )قومي تفا ر(، ويرنې ، عمده موض

مينه، بېلتون او ا القي ښوون  دي چ  په هغو ک  پېچلي تخېيال  او 

يع چندان  نه ليدل کېږي. د غوريانو د واکمنۍ په دوره ک  د  نالفظي 

قريدې جوړونه، يو نوی پړاو ګڼل کېږي، ځکه چ  په دغو قريدو ک  

 شعر سره فا له منځته راغل  ده. له پاستورال )د ش نو(

 و پېه هغېو  ،که څه هم قريدې له درباري ادب سره نږدېوالی لري

ک  د پاستورالو سندرو روحيه هم سېاتل شېوې ده، د پښېتنو قبيلېو 

مشران او واکمنان د يووالي او قبيلوي قدر  د سېمبولونو پېه توګېه 

سېي ستايل شوي دي. که دغه قريدې د هغه و ت لېه عربېي او فار

قريدو سره پرتله کېږي. د پښتنو واکمنان د قومي يووالي د سمبولونو 

او  وا و يو دوستانو په توګه ستايل شوي دي. شاعر د  ل  او انعام د 

ا يستلو ل اره شعرونه نه وايي او نه په ستاينه ک  له اغراق څخه کېار 

ا لي. په داس  حال ک  چ  د فارسي ژب  شعر د عربېي شېعر د وزن 

اوسېه  ي کوي. د پښتو د لرغونو اريايانو د سندرو وزن سېاتي. تېرپيرو

پورې پښتو شعر همدغه  رو يت سېاتلی دی، يېان  د شېعر وزن د 

څ   )فشار، اکسنټ( او د هجاوو )سېالبونو( د شمېر پر اسېا  ټاکېل 

 کېږي.
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 منځنۍ دوره:

منځنۍ ادبي دوره له ش اړسم  ميالدي پېړۍ څخه تر شلم  پېړۍ 

کېېوي. د پښېېتو ادبيېېاتو منځنېېۍ دوره لېېه سياسېېي او پېېورې دوام 

ايډيالوجيکي مبارزې سره پيلېږي،  و دغه مبارزه د فيوډالي شېرايطو 

له چوکاټ څخه دباندې نه وځي. ميا روښان د يوې مېذهبي فرقې  د 

الرښود په توګه په توره او قلېم مبېارزه کېوي. د روښېانيانو او  هکېو 

ير ته متوجېه شېوي دي. روښېان او ادبيا  په عمده توګه تبليغ او تنو

 وشال  هک دواړو د پښتنو د   لواکۍ او ملي حاکميت ل اره توده او 

سړه جګړه پرمخ بيول  ده. سړه جګړه يان  د قلم له الرې مبارزه يېوه 

فکري سيستم ته اړتيا لري. روښېانيانو د عرفېان لېه الرې د  لکېو د 

رځان متکي کېېدلو د سياسي شعور د لوړولو، په هغو ک  د  ودۍ او پ

احسا  د ويښولو ل اره اهنګوال ادبي اثار ايجاد کړل او په دې توګه د 

 کتبي ادبياتو پانګه رامنځته شوه.

 وشال  هک پښتو ادبيا  د مضمون، شکل او قالب له پلوه غنېي 

کړل. ده د فارسي )په حقيقت ک  د عربي( ژبې  ټېول قالبونېه )لکېه 

مس او نور( او لفظي او معنوي  نايع مثنوي، غزل، قريده، رباعي، مخ

په پښتو ادب ک  راوستل. د مضمون له پلوه دده په اثارو ک  ډېر زيا  

 نوښتونه ليدل کېږي چ  د هغه و ت په شرايطو ک  ساری نه لري.

د منځنۍ دورې ادبيا  د مضمون او شکل په لحاظ د پخوانۍ دورې 

دبياتو کې  د لرغونېو له ادبياتو سره جو  توپير لري. ددې دورې په ا 

سندرو وزنونه متروک شول، کالسيک معنوي او لفظي  نايع په پښتو 

ادب ک  باب شول، د مفکورې په لحاظ سيستماتيک اثار منځته راغلل 
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او پېچلي تخيال  د پښتو ادب په بڼ ک  راوټوکېدل. په دغه و ت ک  

ا، د پښتو ادبياتو د سيم  له ادبياتو رنګ وا يسېت. د افکېارو ژورتيې

تخيل رنګيني او د قالبونو تنوع د منځنۍ ادبي دورې غېوره ځېانګړن  

ګڼل کېږي. دا څرګنده  بره ده چ  د روښانيانو عرفان، د  وشېال د 

شيدا  ملي تشخص احسا ، د رحمان بابا ادبي بالغت، د حميد او کاظم

 نازکخيالي د پخوانۍ ادبي دورې په اشعارو ک  نه ليدل کېږي.

دوره ک  درې مهم پړاوونېه د فکېري، سياسېي او  په منځنۍ ادبي

هنري ځانګړن  له مخ  د تشخيص وړ دي چ  غوره استازي يې  پېه 

فکري لحاظ د روښان پلويان، په سياسي لحاظ  وشال  ان  هېک او 

 په هنري لحاظ رحمان بابا، حميد، شيدا، حنان بارکزی او نور دي.

 معا ره يا اوسنۍ دوره:

اوسنۍ دوره د شلم  پېړۍ له دوهم  لسيزې د پښتو د ادبي تاريخ 

 څخه پيلېږي.

م( کال د ډيورنډ د تحميلي کرښې  پېه ۶۸۳۹دا بايد ووايو چ  پر )

اثر د ادبي تحول اوسنۍ دوره په لره او بره پښېتونخوا کې  د سياسېي 

جريانونو د جالوالي په سبب يو شانته انکشاف نه کوي،  و پيالمه يې  

 يوشانته ده.

دننه پښتو ادبيا  پېه اوسېنۍ دوره کې  درې مهېم د افغانستان 

پړاوونه لري: د روښانتيا پړاو، د ويښتيا پړاو، د اوښتون پړاو، څلورم پړاو 

 چ  کېدی شي د سمون پړاو ي  وبولو نوی پيل شوی دی.

د وروستي پړاو څرنګوالی په هېواد ک  د سياسي ثبېا  لېه راتلېو 

 ډول نه دی تثبيت شوی. سره اړه لري او تراوسه ي  هويت په څرګند
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د اوسنۍ ادبي دورې ادبيا  د منځنۍ دورې ادبياتو سره د محتوی، 

شکل، ژانرونو او قالبونو له پلوه څرګند توپير لري او د ادبي تحول نوې 

 دوره بلل کېدی شي.

د مضمون او محتوا له پلوه د اوسنۍ دورې په ادبياتو ک  نوي فکري 

نېشنليزم، سوسېيالېزم، لېبراليېزم ( او نېوي او سياسي تمايال  )لکه 

زم او نور(، نوي ادبي ژانرونه، )لکه ناول، لنډه يتودونه )لکه رياليهنري م

کيسه، نوی شعر، ادبي ټوټ ، طنز او نور( رامنځته شوي دي. پېه ادبېي 

قالبونو ک  هم د تران ، نوي شعر، منثور شعر په ايجادولو سره تنوع او 

( او نوره ډول ډول رنګينېي پېه ۱۸-۹۸: ۸۱).(( نوښتونه منځته راځي

 ک  ليدل کېږي.

ل( کال وروسته پښتو ادبي بهير پېر دوو ۶۹٢٢يو شمېر ليکوالو تر )

بر و وېشلی، يوې بر   ته ي  استوګن ادبي بهير او بلې  تېه يې  نېا 

استوګن ادبي بهير ويلی دی. استوګن په دې مانا چ  د هېواد په دا ل 

نا استوګن هغه چې  د مهېاجر  او کېډوالۍ پېه  ک  رامنځته شوی او

چاپېريال ک  رامنځته شوی، ځينو بيا همدا بهير ي  د هنري ارزښت له 

مخ  د )شعر( او )شعار( پر څانګو هم وېشلی، هغه شعرونه چ  شعري 

ارزښت ولري هغو ته ي  شعر او هغه چ  هنري ارزښت يې  کمېزوری 

 دی. یي  شعاري پړاو ويل ته وي، هغه

مو  د استاد روهي او نورو ليکوالو او پښتو ادب وهانو ټول نظرونه که 

نو په وروستي تحليل کې  دې نتيجې  تېه  ،سره تحليل او تجزيه کړو

رسېږو چ  پښتو ادب تاريخ په مجموعي ډول پېر همېدې دريېو لويېو 

)لرغون ، منځنۍ او اوسنۍ( دورو وېشل کېږي چ  هره دوره ي  بيا په 

 وونه يا ځوړتيا او لوړتيا لري.  ل منځ ک  نور پړا

  



                      ادب تاريخ /نيمه پېړۍ يون

212١6 
 

 

 تر لرغونې دورې دمخه پښتو ادب

 

لکه څنګه چ  څرګنده ده، په هره ژبه ک  لومړی ادبيا  رامنځتېه 

کېږي او بيا ادبي څېړن  يا د ادب وهن  علېم، چې  د همېدې علېم د 

بېالبېلو څانګو له مخ  ادبي دورې وېشل کېږي، د ادبيېاتو ماهيېت او 

کېږي او يوه ادبي پديده د معيارونو پر بنسټ له ناادبي اهميت په ګوته 

ليکنو څخه جال کېږي، څرنګه چ  ادب وهنه پر شتو او ال  لرلو ادبېي 

پديدو بحس کوي، نه پر  يالي او ناشتو اثارو، نو ځکه  و کله چې  پېر 

پښتو ادبياتو بحس کېږي،  بره د امير کروړ تر ال  لرلي شعر يا کېالم 

ا په دې مانا نه ده چ  تر امير کروړ وړاندې يېا پښېتو وړاندې نه ځي، د

ژبه نه وه يا ي  ادبيا ،  و ادب تاريخ پر همغو اثارو بحېس کېوي چې  

عمالً په ال  ک  دي، څرنګه چ  د امير کروړ تر منظوم  وياړن  دمخه 

مو  بل ليکلی منظوم يا منثور کالم په ال  ک  نه لرو، نو ځکېه  ېو د 

د لومړۍ دورې پيل هم له همدې ويېاړن  سېره اړه  پښتو ادبياتو تاريخ

پيدا کوي. البته د ژب وهن  په رڼا ک  د پښېتو ژبې  لرغونتيېا تېر دې 

وړاندې لسګونو پېړيو ته رسېږي. څرنګه چ  يېوه ژبېه موجېوده وي، 

طبيعي  بره ده چ  ادبيا  ي  هم شېته،  ېو دا چې  ددې ادبيېاتو 

ه او  زمو  په ال  ک  نه شته، ليکل  بېلګ  د زمان  د نا والو له امل

 ادب تاريخ په باب څه نه شي ويالی. د نو ځکه  و ي 

دلته يو ځل بيا يادونه کوو چې  ښېايي درنېو لوسېتونکو سېره دا 
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پوښتنه پيدا شي، چ  د پښتو کوم پخواني ادبي اثار چ  زمو  پېه واک 

ک  دي او مو  پرې دلته  برې کوو، هغه  و د اسالمي دوران د دويم  

پېړۍ دي، ايا تر دې دمخه او تر اسالمي عرر دمخه زمانو پښتو اثار نېه 

 شته او يا نه دي ترالسه شويه

ددغس  احتمالي پوښتنو په ځواب ک  بايد وويېل شېي، چې  تېر 

اسالمي عرر دمخه هم د پښتو اثارو د موجوديت ځين  څرکونه له مو  

پېه شاليد سره شته، چ  د ګرانو لوستونکو د معلوماتو او ددې بحس د 

 ه ي  دلته يوازې تشه يادونه وکړو:توګه ب

هندوستان ک  پاچهۍ . له هغو يونانو با تري باچهانو څخه چ  په ۶

ته رسېدلي دي، يو هم )مناندر( نومېږي، ددغه )مناندر( د حکومېت او 

پاچاهۍ زمانه مور انو د دويم  قبل الميالد پېړۍ په اواسطو ک  ټاکل  

 ده.

)مناندر( نسبت نورو يونانو با تري پاچاهانو ته له هنېدي رسېومو 

ه( پېه نامېه ډنېسره ډېر بلد و او په هندي رواياتو کې  دا سېړی د )مل

يادېږي. دغه مناندر باچا به په مختلفو علمي او مذهبي موضوعاتو کې  

باچېا چې  لېه بېودايي  دېله عالمانو او روحانيونو سره بحثونه کول، 

ه ډحکيم )ناګه سينه( سره کوم بحثونه کړي دي، دغو بحثونو ته )ملنې

ابونو ه پڼهو د بودايي مذهب له ډېرو مهمېو کتېډپڼهو( وايي او دغه ملن

 څخه ګڼل کېږي.

څېړونکي عقيده لري چ  ددغه کتاب ا لي مېتن پېه زړه پښېتو 

برابر شوی و، چ  هغه پښتو متن او  ورک دی، اما ددې پښېتو مېتن 

 )پالي( ترجم  شته.

هم په   ل  يېوې  (پوهاند ميرحسين شاه)د هېواد نامتو تاريخ وه 
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پاچا چې  تېر ليکن  ک  همدا موضوع ياده کړې ده، هغه وايي: ))هغه 

( کاله دمخه پښتو متن ورته منسوب دی  په هندي روايېاتو ۶٢۱ميالد )

ه يا منانېدر پېه هنېدي تعبيېر يېو ډه( په نامه يادېږي، ملنډک  د )ملن

هوښيار او پوه سړی و او په مذهبي بودايي رواياتو ک  هېم لېوړ مقېام 

 لري. پوهان، روحانيون او مذهبي  لک به د شاه په دربېار کې  د تېل

ل اره ټول وو، پاچا به له هغوی څخه ګهه پورته کوله، شاه او عالمانو بېه 

پر علمي موضوعګانو بحثونه سره کول. دپاچېا )منانېدر( لېه معروفېو 

ه پڼهو( ډد )ملن ،بحثونو چ  له بودايي حکيم )ناګاسينه( سره ي  کړي

په نامه يادېږي او د بودايي مذهب له ډېر مهمو کتابونو څخېه شېمېرل 

ي. ددغه کتاب ا لي متن په پخوانۍ پښتو ژبه برابر شوی و چ  له کېږ

بده مرغه ا لي متن ي  او  په ال  ک  نه شته، اما اثار ي  په )پالي( 

ژبه په )سيلون(، )برما( او )سيام( ک  ساتل کېږي. ددې پښتو کتېاب د 

پالي ژباړې پخوانۍ نسخه چ  په څلورمه ميالدي پېړۍ کې   طېاطي 

 له يو بودايي معبد څخه السته راغل  ده.(( شوې، د جاپان

 (۱۶ :۱۱-۱۶) 

( ۶٢۱ددې ډل  څېړونکو د څېړنو له مخ  دا ښکاري، چ  تر ميالد )

 کاله دمخه ال پښتو ژبه ددې جوګه وه، چ  کتاب په ک  وليکل شي.

. د هندوستان د راجستان ايالت په يوه پخواني مندر )معبد( کې  ۸

مجموعه پيدا شوې ده، چ  په مجموعه کې  د د څو ژبو د اشعارو يوه 

راغلو څو شعرونو ژبه پښتو ده. ددې مجموع  له وجېوده )روشېن الل 

ملهوتره(  بر کړي يو، هغه وايي: ددې مجموع  هغه اشعار چ  پښېتو 

(  ط ليکل شوي دي، اشعار يې  د لنېډيو غونېدې ديواناګريدي، په )

 . دا شېعرونه تېرجوړښت لري، دا شعرونه ځين   ا   دعاګېان  دي
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اوسه نه دي څېړل شوي، ددې شعرونو څېړنه او تحليېل بېه څرګنېده 

کړي چ  دا شعرونه کله ليکل شوي ديه د چا ديه د  ط ډول ي  مو  

په دې باوري کوي چ  دا شعرونه به تر اسالم دمخه زمانو کې  ليکېل 

 شوي وي.

له دې يادونو څخه ښکاري چ  تر اسالمي عرېره دمخېه هېم پېه 

ه پڼهو( د کتاب ا لي پښېتو ډاثار ليکل شوي،  و دا چ  د )ملنپښتو 

متن زمو  په واک ک  نه شته او له راجستان ايالت څخه ترالسه شېوي 

په )دوناګري(  ط ليکلي پښتو اشعار څېړونکو ال نه دي کتلي او نه ي  

دي څېړلي، نو ځکه مو  تر اسالمي عرره دمخه پر پښتو اثارو له لېوړو 

نو پرته نور څه نه شو ويالی، نو ځکه  و د پښېتو لرغونېو لومړنيو يادو

 (۸٢-۸۱: ٢۹ادبياتو بحس له موجودو السته راغلو اثارو څخه پيلوو.(( )

پر دغو دوو مواردو سربېره ښايي ځين  نور داس  اثار هم ومينېدل 

شي، چ  تر اسالمي عرره دمخه د پښتو اثېارو د ايجېاد ښېکارندويي 

و مواردو ته اشاره وکړه، چ  د پښتو د ادبېي وکړي،  و دلته مو دغو څ

 تاريخ د لومړۍ دورې په تاريخي پس منظر ک  ي  يادونه ضروري ده.

 تر دې بحس وروسته او  راځو د پښتو ادبياتو لرغون  دورې ته!
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 د پښتو ادب لرغونې دوره

 

د لرغون  ادبي دورې په باب ادب وهانو لېه  ېوا بېالبېېل نظريېا  

وروستی نظر چ  د نورو ادب وهانو د نظرونېو تېر شېنن  ورکړل شوي، 

وروسته ورکړل شوی، هغه د استاد روهي نظر دی چ  مو  مخک  هېم 

ورته اشاره وکړه. د پښتو ادبياتو د لرغون  دورې د پيل په باب د استاد 

روهي نظر پراخ مستدلل او منطقي برېښي، کېدی شي يو زيا  شېمېر 

د پيل په باب د مناسب نظر پېه توګېه  ادب وهان همدا نظر ددې دورې

 محاسبه کړي.

))د پښتو د ادبي تاريخ لومړۍ دوره له دويم  هجري پېېړۍ څخېه 

پيلېږي او د لسم  هجري پېړۍ تر پايه ان د يوولسم  پېړۍ تر لومړيېو 

کلونو پورې دوام کوي. ددې دورې کوم ادبي اثار چ  زمو  په واک کې  

دورې ډېر منظم او بشې ړ اثېار زمېو   دي، زياتره متفرق اثار دي، ددې

څېړونکو تراوسه نه دي ترالسه کړي، يا دا چ  تراوسه نېه دي کشېف 

 شوي او يا له منځه تللي دي.

ددې دورې اثار سره له دې چ  متفرق دي،  و تېاريخي تسلسېل 

لري او زمو  په هېواد ک  له پېښو شويو تاريخي او فکري جرياناتو سره 

شېوي دي او هېم دغېه اثېار د   لېو شېکلي او  په ارتبا  ک  راپيدا

جوړښتي  رو ياتو، د بيان د ډول او د موضوعي ځېانګړنو لېه پلېوه 

ځين  ګډې وجه  لري، چ  د همېدغو مشخرېاتو او   ېل تېاريخي 

قدامت له امله مو  د پښتو دغه ګرده ترالسه شوي متفرق اثار د پښتو 
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 د ادب تاريخ په لومړۍ دوره ک  مطالعه کوو. 

انۍ دوره چ  په هغ  ک  قبيلوي نظېام مسېلط ښېکاري، تېر پخو

ش اړسم  ميالدي پېړۍ پورې دوام کوي. د تحريري اسنادو له مخ  په 

ادبي تاريخ ک  دغه دوره له امير کروړ څخه پيلېږي او د بايزيد روښېان 

تر ظهور او پاڅون پورې رسېږي. په ش اړسېمه مېيالدي پېېړۍ کې  د 

  د هند مغلي سېلطنت پېه زمانېه کې  پښتونخوا په  تيځه بر ه ک

فيوډالي توليدي مناسبا  منځته راځي او په ادبياتو کې  هېم بېدلون 

 ((ليدل کېږي.

( زيېا  بېالبېېل ۸۸په دې لرغون  دوره کې  پېه ټېوليز ډول تېر )

( ۹۹شاعران معلوم دي. ددې شاعرانو د کالم مجموعي بېلګ  نېږدې )

له شېعره  (امير کروړ)ا چ  د عنوانو منظومو ټوټو ته رسېږي. په دې مان

پورې د بېالبېلو شاعرانو د کالم بېلګ  پېه  (شيخ  الح)رانيول  بيا تر 

د سليمان  سربېره ( شاعرانو۸۸دې دوره ک  د مطالع  وړ دي. پر يادو )

ماکو نثر هم په همدې لرغون  دوره ک  ځای لري چ   ورا  و  او پېه 

 زيا  ارزښت وړ دی.پښتو ادبياتو ک  له تاريخي پلوه د  ورا 

پخوانۍ دوره د ټولنيزې ارواپوهن  او فرهنګي عنعنې  لېه پلېوه د 

)ريګويدا( او د )اوستا( له سندرو او ګاڅونو سره ورته والی لري. د ځينو 

ادب وهانو په عقيده، د ريګويدا او اوستا د سندرو او ګاڅونو او د پښېتو 

دي. د پخوانۍ دورې د لرغونو سندرو موضوعګان  او قالبونه سره ورته 

عمده موضوعګان  د نمانځن  سندرې، وياړن  )قومي تفا ر(، ويرنې ، 

مينه، بېلتون او ا القي ښوون  دي چ  په هغو ک  پېچلي تخېيال  او 

يع چندان  نه ليدل کېږي. د غوريانو د واکمنۍ په دوره ک  د  نالفظي 

دو ک  قريدې جوړونه، يو نوی پړاو ګڼل کېږي، ځکه چ  په دغو قري
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 له پاستورال )د ش نو( شعر سره فا له منځته راغل  ده.

پوهانو د امير کروړ وياړنه، د بېټ نيکه مناجا ، د شيخ اسماعيل او 

 رښبون نارې او همدارنګه د ملکيار هوتک سندره او نور شعرونه لېه 

 زړو اريايي سندرو سره ورته او نږدې بللي دي.

 و پېه هغېو  ،نږدېوالی لري که څه هم قريدې له درباري ادب سره

سندرو روحيه هم سېاتل شېوې ده، د پښېتنو قبيلېو  وک  د پاستورال

مشران او واکمنان د يووالي او قبيلوي قدر  د سېمبولونو پېه توګېه 

ستايل شوي دي. که دغه قريدې د هغه و ت لېه عربېي او فارسېي 

نو قريدو سره پرتله کېږي. د پښتنو واکمنان د قومي يووالي د سمبولو

دوستانو په توګه ستايل شوي دي. شاعر د  ېل  او انعېام   واو  وا و 

ا يستلو ل اره شعرونه نه وايي او نه په ستاينه ک  له اغېراق نېه کېار 

ا لي. په داس  حال ک  چ  د فارسي ژب  شعر د عربېي شېعر د وزن 

اوسېه  پيروي کوي. د پښتو د لرغونو اريايانو د سندرو وزن سېاتي. تېر

و شعر همدغه  رو يت سېاتلی دی، يېان  د شېعر وزن د پورې پښت

څ   )فشار، اکسنټ( او د هجاوو )سېالبونو( د شمېر پر اسېا  ټاکېل 

 کېږي.

د تخنيک په دې بر ه ک  د پښتو پر لرغون  شېاعرۍ  شعر د پښتو

همغه عام قوانين د تطبي  وړ دي چ  هم پېر پښېتو  شعر هم د پښتو

تطبي  وړ دي. دا جوړښت څ يز  ليکل  شاعرۍ هم پر ګړنۍ شاعرۍ د

البوتونيک دی. پوهاند ډاکتر مجاور احمد زيار په دې بېاب ې جيز يا س

وايېېي: ))پښېېتو شېېعر د جېېوليز جوړښېېت او تخنيېېک لېېه پلېېوه پېېه 

سېالبوتونيک ډول پورې اړه لري، نه په سېالبېک او عروضي )متريک( 

ک دی، پورې، کله چ  وايو د پښتو شعر رغاونيز تخنيېک سېېالبوتوني
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 (۱: ۸۸دوه عنرره مو سترګو ته ودرېږي: څ ه او وزن.(( )

له دويم  هجري قمري پېړۍ څخه د پښتو ادبياتو د لرغون  دورې 

د پيل په باب دا نظريه په واقعيېت کې  د اکثېرو پښېتو ادب وهېانو او 

تاريخ وهانو د نظرياتو نچوړ دی او يوه اتفاقي نظريېه ده. لېوی اسېتاد 

وهاند  دي  اهلل رښتين، کانديد اکاډميسن محمد عبدالحی حبيبي، پ

 دي  روهي، سرمحق  زلمی هېوادمل، سرمحق  سيد محېی الېدين 

هاشمي، نورمحمد غمجن او نورو ګڼو پښتو ادب وهانو چ  کوم نظريا  

ورکړي، اکثره په همدې نظر دي چې  د پښېتو ادب لرغېون  دوره لېه 

اغلي شعر څخه پيلېږي او السته ر لههې ق( کال يان  د امير کروړ ۶۹۳)

هې ق( کال پورې چ  د روښان د ژوند او مبارزې کلونه دي، ۳۹۱بيا تر ) 

مبارزو له پيل سېره نېه قطېع  دتر دې دمه رسېږي. البته د روښانيانو 

هې ق( کال پورې رسېېږي چې  وروسېتی ۶۱۱۱کېږي، تداوم ي  ان تر )

په حدودو  هې ق(۶۱۱۱دی چ  د ) (شيخ محمد  الح الکوزی)شاعر ي  

 ک  ي  ژوند کړی دی.
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 د لومړي څپرکي لنډيز

 

په لومړي څ رکي ک  مو په تفريل سره د لرغېون  دورې د پيېل،  

ادب تاريخ، ادبي تيوري، ادبي کره کتن ، په مجموعي ډول د ادب وهن  

پر اساسي او فرعي څانګو، ادبېي تېذکرې، ادبېي دورې څنګېه ټاکېل 

دورې دمخه پښېتو  ادبي کېږيه پښتو څو ادبي دورې لريه تر لرغون 

يلو په باب په نسېبتاً تفرېيل سېره معلومېا  ادب او نورو اړوندو مسا

 ړو د همدغو درسونو لنډيز ته راشو:وړاندې کړل، او  غوا

د پښتو ادب لرغون  دوره د دويم  هجري پېړۍ له نيمېايي څخېه 

پيلېږي او دا ځکه چ  په همدې زمانه ک  يو ليکل شوی شعر تېر مېو  

د په   زان  په  يوه وياړنه ده چ  (امير کروړ)رارسېدلی دی، دا شعر د 

وسيله مو  ته رارسېدلی او په   زان  بيا په   ل وار سره له نورو اثارو 

 څخه رانقل کړی دی.

ادب تاريخ د ادب وهن  يوه څانګېه ده چې  د تېاريخ پېه بېالبېلېو 

لوړتيېا او ځوړتيېا  ؛پړاوونو ک  د يوې ژب  د ادبيېاتو وده او پرمختېګ

 څېړي.

  له هر پلوه څېړي او مطالعه کوي ادب وهنه هغه علم دی چ  ادبيا

ي . ادب وهنه د )ادب تاريخ، ادبېي کېره کتنېه او ادبېي تيېوري( درې 

 اساسي څانګ  لري.

ادبي دورې د ادب وهن  د ا ولو پر اسا  ټاکل کېېږي، يېوه ادبېي 
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دوره هغه و ت رامنځته کېږي چ  په ادبياتو ک  د پخېوا پېه انېډول 

 کيفي او کمي بدلون محسو  شي.

و ادب وهانو تر دې دمه پورې پښتو ادبي دورې پېر دريېو لويېو پښت

دورو وېشلي دي؛ لرغون  دوره چ  د دويم  هجري پېړۍ لېه دويمې  

يولسم  هجري پېړۍ پورې رسېږي، دويمېه  ترنيمايي څخه پيلېږي او 

يا منځنۍ دوره چ  د لسم  هجري پېړۍ له نيمايي پيل او د يوولسم  

سي او معا ره دوره چ  د امير حبيېب اهلل هجري پېړۍ تر پايه پورې ر

 ان پر و ت د سراج اال بار جريدې او په پښتو ادبيېاتو کې  د نويېو 

ل( کال پورې رارسي، البته دا دورې بيېا ۶۹٢٢څ و له پيل څخه بيا تر )

په   ل وار سره بېالبېل پړاوونه هم لري. طبيعي  بېره ده، هغېه دوره 

نامه يادوو، تر دې دمخه هم پښتو  چ  او  ي  مو  د لرغون  دورې په

ادبيا  موجود وو،  و مو  ي  تر دې دمه کومه ليکلې  بېلګېه نېه ده 

ترالسه کړې، د بېلګ  د نشتوالي مانا دا نه ده چ  ادبيا  به نه وو،  و 

 په ادب تاريخ ک  تر ډېره حده پر ليکلو ادبياتو بحس کېږي.

لېږي، تر روښېانيانو د پښتو ادب لرغون  دوره چ  له امير کروړه پي

هې ق( حدودو پورې امتداد پيدا کېوي. د پښېتو  ۶۱۱۱رسېږي او ان تر )

شعر بېالبېل انواع په   له لمن ک  رانغاړي، محتوايي او شکلي بېالبېل 

فورمونه په ک  موجود دي،  قريدې، مثنوي، غزل او رباعي فرمونه هم 

شته  و ډېرې  په همدې دوره ک  را  ل شوي دي. د پرديو ژبو اغېزې

زيات  محسوس  نه دي، لومړۍ منظومه ژباړه هم په همېدې لرغېون  

 دورې پورې اړه لري.
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 د لومړي څپرکي پوښتنې

 

 ادب تاريخ څه ته واييه 

 ادب وهنه څو څانګ  لريه 

  د پښتو ادبياتو لرغون  يا لومړۍ دوره له کومه پيل او تر کومېه

 و ته رسيه

  ترمنځ توپيرونه څه ديهد ادب تذکرې او ادب تاريخ 

 د ادبي دورو د ټاکن  معيارونه څه ديه 

 ادب تيوري څه ته واييه 

 ادبي کره کتنه څه ته وايي او ادبياتو ته ي  ګهه څه دهه 

 د ادب وهن  فرعي څانګ  کوم  ديه 

 ادبيا  څه ډول تعريفوالی شوه 

  د پښتو لرغونو ادبياتو په باب د لېس عنوانېو بېالبېلېو ليکېل

 و نومونه وا لئهشويو اثار
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 دويم څپرکی

 د پښتو لرغونو ادبياتو لويې حوزې

 

د هرې ژب  په يوه مشخره جغرافيه ک  چ  ګڼ او يېا هېم پېاموړ 

شمېر ادبي اثار رامنځته شي، هغه يوه فرهنګي يېا ادبېي حېوزه ګڼېل 

کېږي، حتمي نه ده چ  دا ادبي حوزې دې د اثارو د کميت او کيفيېت 

وي، يا دې يو بل سره سل په سلو ک  په رابطه ک  له پلوه سره يوشان 

وي او يا دې هم يوه پر بل  اغېزه ولري، کېدی شي متقابل  اغېېزې او 

 و چ  په يوه مشخره جغرافيايي ساحه ک  بېالبېل  ،رابط  هم ولري

اثار راوټوکېږي، هغه د يوې ادبي حوزې بڼه   لوي. پښتو ادبيا  هېم 

وروسته دورو ک  بېالبېل  ادبي حوزې لري په لرغون  دوره او هم په را

چ  دلته ي  يوازې په لرغون  دوره ک  د مهمو حوزو يادونه کوو. البته 

دا په دې مانا نه ده چ  پښتو ادب په دې زماني بهير ک  نورې حېوزې 

نه درلودل  او يا به په نورو سيمو ک  ادبي اثار نه وي رامنځتېه شېوي، 

و او د تاريخي اثارو په توګه مطېرح دي،  و کوم څه چ  مو  دلته يادو

هغه دادي چ  د نورو سيمو په انډول له دې سيمو څخه زيا  ليکلېي 

 اثار ترالسه شوي دي. 

))کله چ  سړی د موجودو او ال  ته راغلو پښتو ادبي اثارو پخواني 

اسناد مطالعه کوي، نو راښکاري، چ  دغه لومړني اثار په ځينو داسې  
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ه شوي، چ  هلته د پښتنو   ل محلي حکومتونه او مراکزو ک  رامنځت

قبيله يي نظامونه وو او پښتانه هلته د   ل ملېي هويېت او سياسېي 

 اقتدار  اوندان وو.

به دغو مراکزو ک  يو لرغونی مرکز او د پښتنو پخوانی ټاټوبی )غور( 

 غره( لمن  دي او درېيم ي  هم )ملتان( دی. يدی، بل مرکز ي  د )کس

ر دې چ  په دغو دريو مراکزو ک  د پښتو پېر ايجېادي  و مخک  ت

ادبياتو  برې وکړو، ښه به وي دا  بره له ياده ونه باسو، چ  د دويم  

هجري پېړۍ شاو وا په غزني ک  دلويکانو شاهي کورنۍ موجېوده وه، 

چ  تر )ګردېز( او )زابلستان( پورې سيم  ي  پېه ولکېه کې  وې او د 

 ورنيو سره ي  روابط هم درلودل.منطق  له سيمه ييزو شاهي ک

هېې ق( ۶۸۱د غزني د لويکانو د کورنۍ يو سړی )جوير( نومېده، چ  د ) 

په حدودو ک  ي  د ژوند زمانه وه، ددې کورنۍ قېدر  د )سېبکتګين( 

هې ق( په وسيله  تم کړای شو. د لوی اسېتاد مرحېوم پوهانېد ۹۱٢)

نژادي تقارب لېه عبدالحی حبيبي د څېړنو له مخ  د لويکانو د کورنۍ 

غلجي پښتنو سره ښکاره دی او دغه غلجي پښتانه له زابلستان څخه 

تر غزني پورې ځمکو ک  له پخوا څخه مېشت وو او او  هېم مېشېت 

 دي.

د غزني د لويکانو د کورنۍ د يوه لويېک يېو پښېتو بيېت مېو  تېه 

رارسېدلی دی. د بيت د ويونکي نوم نېه دی څرګنېد،  ېو د ) انېان 

هې ق( کېال ژونېدی ۶۱۹ نچل شاه کابلي( معا ر و او پر )لويک( او )

 ښکاري.

دغه بيت لوی استاد پوهاند عبېدالحی حبيبېي د سېلطان سېخي 

سرور د کراماتو د يو  طي کتاب له يو حکايت څخه رانقل کېړی دی او 
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 په اوسنۍ امال استاد داس  ليکلی دی:

 په زمي غزنه ښخېد لويک لويانو بايله لويا

 راغلوم )بلوم( ممله تازيو په مالکښه تور به ب

 دا لوړ بيت تر تاريخي تحليل وروسته داس  تفسير شوی دی:

څنګه چ  د غزني  انان لويک په جبري ډول مسلمان شوی و، نو 

له کابله يو بل لويک دا لوړ بيت ورواستاوه، چ  دا الندې مفهوم ځنې  

 ا يستل کېږي:

ښخ شو، لويېا  ېو ))های افسو ! لويک بت د غزني په ځمکه ک  

  له لويي بايلوده، زه به لښکر درواستوم ته د تازيانو )عربېو( ملګېري 

 مه کوه.((

د بيت له ژبني تحليل څخه داس  نتيجه ا يستل شوې ده، چ  د 

اسالمي عرر په لومړيو پېړيو ک  پښتو په شرقي  واوو ک  پهلوي ژب  

 ته نږدې وه.

دې لنډې يادون  وروسېته د غزني د لويکانو ددغه يو پښتو بيت تر 

بېرته   ل ا لي مقرد ته راګرځو او د پښتو ادبيېاتو د ټوکېېدو هغېه 

لومړني درې مرکزونه يا حوزې ښيو، چ  په اسالمي لومړيو پېړيو کې  

هلته پښتو اثارو د ايجاد زمين  درلودې او د پښتو هغه لومړني ليکلېي 

 وکېدلي دي.((اثار چ  مو  ترالسه کړي دي، په دغو دريو سيمو ک  ټ

 (٢۹ :۸۱-۸٢) 
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 غور اديب حوزه

 

غور د افغانستان يوه لرغون  او تاريخي سيمه ده چې  د پاچېاهيو  

سلسل  په ک  تېرې شېوې دي او ددې سېيم  پاچهېانو د اسېالم د 

 مقد  دين د  ورولو په چارو ک  هم لويه بر ه درلودل  ده.

سيمه شامله ده،  د پښتو په لرغونو استوګنځايونو ک  يوه هم د غور

چ  د غور پر سوريانو سربېره د پښتنو د ځينو نورو قبايلو نسبت هېم 

 له دې سيم  سره ښکاره دی.

په پښتنو قبايلو ک  يوه لويه قبيلېه، د )غېوري( يېا )غوريېا ېلو( 

پښتنو ده، چ  د تاريخي اثارو او نسبي تحقي  د کتابونو د روايېاتو لېه 

ن( په اوالد ک  د )غوري( په نامه د مخ  د )کند بن  رشبون بن سړه ب

يو تن ذکر راځي. د )مخزن افغاني( د روايت له مخ  ددې سړي ا ېلي 

نوم )شيخ ابراهيم( و،  و څنګه چ  په غور ک  زوکړی و، نېو ځکېه د 

)غوري( پېه نامېه مشېهور و او اوالده يې  تراوسېه د )غېوري( او يېا 

څلېور لېوي  قبيلې  )غوريا ېل( په نامه يادېږي. په غوري پښتنو ک  

شامل  دي: )دولت يار،  ليل، زړاني او څمکني(، چې  بيېا دې هېرې 

 قبيل  ته نورې لسګون  پښتن  قبيل  او پښ  منسوب  دي.

د غور د مرکز )چغچران( چ  په دې وروستيو ک  ي  د )فيروز کوه( 

په نامه ياد کړ،  تيځ ته او  هم د )دولت يار( په نامه يو کلېی شېته، 

 غوري پښتنو د دولت يار د قبيل  له نامه سره اړه لري.چ  د 
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))د استاد پوهاند عبدالشکور رشاد د څېړن  له مخ  دغېه غېوري 

هې ق. مړ( تر بريدونو وروسته له غور څخېه ۱۸۱پښتانه د چنګېز ان )

 کوچېدلي دي، مخ په جنوب او شرق رالېږدېدلي دي.

قبيلېو د اوسېېدو  پر غوريا ېلو پښتنو سربېره د نورو ډېرو پښتني

پخوانی ټاټوبی هم غور و او ډېرې پښتني قبيل  له دې سېيم  څخېه 

نورو سيمو ته تللي او  ورې شېوې دي. لېه دغېو تېاريخي روايېاتو او 

اسنادو ښکاري چ  د اسالمي عرېر پېه لومړيېو کې  د غېور زيېاتره 

 اوسېدونکي پښتانه وو او د دوی ژبه پښتو وه.

ارواښاد مير غالم محمد غبار په   ېل زمو  د هېواد نوميالی مورخ 

يو اثر )افغانستان و نګاهی به تاريخ آن( ک  ليکلېي دي چې  د غېور 

قديمي اريايي ژب  د و تونو په تېرېدو سره   ل ځېای ځينېو محلېي 

لهجو او پښتو ته پرېښود او د غور سيمو تېه د پښېتنو د پرلېه پسې  

له پاچهي کورنيو څخه  مهاجرتونو له امله دا ژبه هلته عامه شوه. د غور

يوه کورنۍ د سوريانو ده، په )طبقا  نا ېري( کې  د )قاضېي منهېاج 

السراج جوزجاني( د ليکنو له مخ  د ضحاک )پښتو: سهاک( په اوالده 

ک  دوه وروڼه وو، چ  د يو نوم )سور( او د بل )سام( و، سور يې  مشېر 

رېره دمخېه ورور او پاچا و او دا بل ي  د لښکرو مشر و، تر اسېالمي ع

 دوی په غور ک  پاچاهي درلوده.

د غور دغه سوري شاهي کورنۍ په تاريخونو ک  د )شنسبانيانو( په 

نامه هم مشهوره شوې ده او دا ځکه چ  ددې کورنۍ يېو مشېر نيکېه 

شنسب )شين اس ( نومېده، چ  د پالر نوم ي  ) رنک( و، دا شنسب 

ور پاچېا منېل د حضر  علي)ر ( په زمانه ک  مسلمان شوی او د غې

 شوی دی.
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د شنسب زوی امير پوالد و، چ  د   لو پلرونو نوم ي  بيا راژوندی 

کړ. هغه و ت چ  )ابو مسلم مروزی( د )بني اميه( اميران له  راسېان 

څخه وشړل او د )بني عبا ( په پلوۍ ودرېد، نېو اميېر پېوالد د غېور 

هۍ د لښکرې د ابو مسلم په مدد وکوچېول  او د )آل عبېا ( د پاچېا

ټينګښت ل اره ي  ډېرې هڅ  وکړې. د امير پوالد د پاچهۍ مرکز د غور 

نېو يې  پاچېاهي زامنېو تېه  ،په )مندي ( ک  و، کله چ  دی وفاتېده

 ورسېده.

د پښتو د ادبي تاريخ يوه مهمه سرچينه پهه  زانه ده، په دې کتاب 

)لرغېوني  يک  د معتبرو پخوانيو کتابونو، لکېه د شېيخ کهېه متېي ز

پښتانه( او د محمد بن علي البستي )تاريخ سوري( په اسېتناد راغلېي 

هې ق( کال ۶۹۳دي، چ  د امير پوالد سوري زوی، امير کروړ و، چ  پر )

 د غور په مندي  ک  پاچا شو.

امير کروړ د غور کالوې: بالشتان،  يسار، تمران، برکوشېک او نېور 

يو )مندي ( او بل )زمينداور(  ونيول. دده پاچهي دوه مرکزونه درلودل،

و. امير کروړ ډېر غښتلی پهلوان و، چ  په يوازې ځان به له سېلو تنېو 

سره جنګېده، ده هم د عباسي دعو  په جنګونو ک  ګډون درلېود او 

 ډېرې برياوې ي  ترالسه کړې.

امير کروړ عادل پاچا و او پر دې سربېره ده په پښتو اشعار هم ويل. 

هې ق( کال د پوشنج په جګړو ک  مړ شېو او پرځېای ۶٢۱امير کروړ پر )

 ي  دده زوی )امير نا ر( پاچا شو.

د امير کروړ کوم شعر چ  په   زان  راوړی دی، د سر بنېد يې  دا 

 دی:
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 زه يم زمری پر دې نېړۍ لېه مېا اتېل نسېته

 په هند و سند و پر تخېار او پېر کابېل نسېته

 لېېه مېېا اتېېل نسېېته -بېېل بېېه زابېېل نسېېته 

 

عر د پښتو تر ټولو پخوانی ال  ته راغلی شېعر دی چې  د دا لوړ ش

 )اميېر کېروړ(اسالمي عرر په دويمه پېړۍ ک  د غور يوه پښتانه پاچا 

 سوري ويلی دی.

تر دې شعره بل پخوانی شعر تر اوسه نه دی ترالسه شېوی، امکېان 

لري په اينده ک  د امير کروړ تر شعره ډېر پخواني پښتو اشېعار کشېف 

 شي.

غور د پښتنو يو لرغونی ټاټوبی و، دغېه رنګېه تراوسېه  څنګه چ 

معلوم ال  ته راغلی پخوانی شعر هم همدغ  سيم  ته منسېوب دی، 

نو پر دې اسا  مو  غور د پښتو ادبياتو د ايجاد په لومړنيو مراکزو کې  

 (۹۱-۸۱: ٢۹تر ټولو پخوانی مرکز بللی شو.(( )

ندوی غوري هېم د پر امير کروړ سربېره شيخ اسعد سوري او ښکار

غور دربار ته منسوب شاعران وو، چ  هر يو داس  غرا قريدې وويل  

 چ  د پښتو ادب په تاريخ ک  بل ځای ساری نه لري.

 د شيخ اسعد سوري قريده:

زمزفڼ زل زچررررر ېزنرر زې  مز و ر 

  وولويزودزګ زچازخر  يزو زب ر 

 

ز
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ز ېزمز کر   ې ز و ي:

زتينګر ې  مزوسدليز کڼو کيزبيرز  لز

زبيرز ازېلو  زوررر ز رررررردې وز رررررراز لو رر 

د هنري ښکال او فکري محتوا له مخ  دواړه د هنر په ګاڼه پسولل  

 قريدې دي.

ددې بحس په نتيجه ک  بايد ووايو چ  غېور، لکېه څنګېه چې  د 

اوسېه ال د پښېتو  پښتنو په لرغونو ټاټوبو ک  شامل دی، دغه رنګه تر

 جاد لومړنۍ سيمه هم ګڼل کېږي.ادبياتو د اي
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 کيس غر اديب حوزه

 

)) د پښتنو په لرغونو اسېتوګنځايونو کې  يېوه ډېېره مشېهوره او 

تاريخي سيمه د سليمان د غرونو لمن  دي، ددې غرونو لمنې  د شې ږ 

سوو کيلو مترو په شاو وا ک  او دوالی لري او پښتانه له ډېرې لرغون  

تعداد د دغو ډېرو مشهورو غرونو په لمنېو کې  اوسه په کافي  زمان  تر

 استوګنه لري.

 يدغه د سليمان غرونه په ځينو کتابونو او تاريخي اثارو ک  ) د کس

غره( په نامه هم راغلي دي او د جنوبي پښتونخوا، بلوچستان، دېېرو او 

غېره پېه  يد کندهار د شاو وا  لک او  هم د سليمان غرونه د کس

 نامه يادوي.

غره په لمنو ک  له ډېېرې پخېوا زمېان  څخېه  يد کس څنګه چ 

پښتانه مېشت وو، نو دوی د   ل  ټولن  له شرايطو او د دوی په ټولنه 

ک  له مسلطو فرهنګي نورمونو سره برابر ادبيا  هم درلېودل او دغېه 

ادبي روايا  او د ادبي اثارو د ايجاد بهير په ګړنۍ او ليکنۍ بڼه له ډېرې 

اوسه پورې ددغه بختور غره په لمنېو کې  د مېشېتو پخوا زمان  نه تر

 قبايلو ترمنځ، جريان لري.

په سلګونو پښتانه شاعران ددې غرونو په لمنو ک  روزل شوي او د 

پښتو د ولسي ادب يوه عمده او بهانده چينه د همدغو غرونو په لمنېو 

ک  د مېشتو پښتنو په سيمو ک  موجوده ده. د پښتو ادبيېاتو پېه دوو 
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غره پېه لمنېو  ياالوليا( او )پهه  زانه( ک  د کس ةو تذکرو )تذکرلرغون

 ،ک  د ځينو اوسېدلو پښتنو ځين  زاړه او پخواني شاعران  وندي دي

چ  ددغو اشخا و او اشعارو زمانه زمو  مور ېانو د درېيمې  هجېري 

پېړۍ له اوايلو ان تر څلورم  او پنځم  هجري پېړۍ پېورې ګڼلې  ده، 

د پښتو په لومړنيو ادبي اثارو ک  درېږي، نو ځکه مو  څنګه چ  دا اثار 

غر( د پښتو ادبياتو د ايجاد په لومړنيو دريو مراکېزو کې   يهم )د کس

 حساب کړ.

غره په لمنو ک  د روزل شويو شاعرانو په ډله ک  تېر ټولېو  يد کس

معلوم پخوانی سړی، شيخ بېهنی دی چ  د ژوند زمانه يې  د درېيمې  

 اټکل کېدی شي. هجري پېړۍ شاو وا

ک  راوړی  (تذکرة االوليا)د شيخ بېهني يو مناجا  سليمان ماکو په 

دی، چ  د پښتو د زړو اشعارو په لړ ک  ډېر مهېم شېعر دی او ځينې  

داس  ټکي ي  له پاړکي څخه ترالسه کېږي چ  په فکېري لحېاظ لېه 

د يا ډېرو زړو اريايي افکارو سره تړاو لري. د شيخ بېهني د مناجاتو يو بن

 دوه بيتونه دادی:

 ستا په مينه په هرځايېه   لويه  دايه، لويه  دايه

 .ټوله ژوي پېه زاري کې    غر والړ دی درناوي ک 
 

پر شيخ بېهني سربېره د اسالمي عرر په درېيمه او څلورمه پېېړۍ 

ک  ددې سيم  دوه نور شاعران هم مو  ته معلوم دي، چ  ځين  اثېار 

پورې رارسولي دي. په دغو شاعرانو ک  يو هم ي  پښتو تذکرو تر مو ه 

شيخ اسمعيل دی، چ  د ده دوه پاړکي زمو  په واک ک  دي. په دغېو 

االوليا( پېاڼو او بېل يې  )پهې   زانې (  ةدوو پاړکو ک  يو ي  د )تذکر

  وندي کړی دی.
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 د شيخ اسماعيل د لومړي پاړکي يو دوه بيتونه دادي:

زچرراز بڼررييزلعررينز ررکر  زتررريززززززززززززززززززززززززت ښ  زې   زلرررر ز بررڼيس 

زټررررولز رررر يز ررررو  زتيررررر  زترررريزززززوڼرر  زې  رر زوررڼو رر زتي
ز

 داده:پاړکي لومړۍ بر ه يا څلوريزه ي   د دويم

 مخ ک  بېلتون دی  کېېه يون دی يون دی

 .ځي  رښېبون دی  غره څخه يېه کسېلې
 

 ةتېذکرد شيخ اسماعيل په دوو راغلو پاړکو ک  يې  لېومړی پېه )

االوليا( ک  او دويم ي  په )پهه  زانه( ک  راغلی دی، د شيخ اسماعيل 

د غره په لمنو ک  دغه و ت د يو بل پخېواني  يپر پاړکو سربېره د کس

ويناوال د وينا نمونه هم په   زان  تر مو ه رارسېول  ده، دا وينېاوال 

  رښبون دی، چ  د کالم يا پاړکي يو بند ي  دادی:

 مېې  وسېېوه پېېه کېېور بانېېدې بېلتانېېه نېېاره

 نه پېوهېږم چې  بېه څېه وي پېېښ پېه وړانېدې

 لېېه   لوانېېو بېېه بېلېېېږم پېېه سېېرو سېېترګو

 .دواړه سېېېترګ  مېېې  پېېېه وينېېېو دي ژړانېېېدې

 

پورته تاس  د دريو تنو پښتنو ويناوالو اشعار ولوستل، چ  دغو دريېو 

تنو د اسالمي عرر د درېيم  او څلورم  پېړۍ په حېدودو کې  ددغېه 

 (٢۹ :۹۸-۹٢)غره په شاو وا ک  ژوند کړی دی.((تاريخي 
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 او نورې سيمې ملتان اديب حوزه

 

د مور انو او تاريخي کتابونو له ليکنېو څخېه معلېومېږي، چې  د  

لومړيو دوو اسالمي پېړيو په شاو وا ک  پښېتانه پېه کېافي تعېداد د 

سليمان د غرونو له لمنو او د پښتونخوا لېه سېيمو د سېند او پنچېاب 

 سيمو ته ورغلي او هلته مېشت شوي وو. 

مي پېړيو ک  په ))ځين  مور ان په دې نظر دي چ  په لومړيو اسال

)سند( او )ملتان( ک  د اسالمي حکومتونو د ټينګښت يو دليل په هغو 

د پنجاب او سند سيمو ته کوچېېدلي  .سيمو ک  د پښتنو موجوديت و

پښتانه د   ل شجاعت او نارينتوب له پلوه په سيمه ک  د راجاګانو او 

 محلي حکومتونو د توجه وړ وو.

بر و او ملتان ک  له اوسېېدونکو  له همدې امله د پنجاب په غربي

هې ق( په شاو وا ک  د الهور ۹٢۱پښتنو څخه )شيخ حميد لودي( د )

او پنجاب د راجا له  وا له ملتانه نيول  تر لغمانه پورې د پرتو شېاو وا 

سيمو واکمن وټاکل شو او )راجا جي اله( د دغو پښتنو د حکومېت پېه 

ړ او پېه دې توګېه د وسيله له   لو غربي سرحدونو ځېان ډاډمېن کې

څلورم  هجري پېړۍ د دويم  نيمايي په جريان ک  د ملتان په لوديانو 

ک  د شيخ حميد لودي له  وا د لوديانو د واکمنۍ بنسټ کېښول شېو 

ه اسالمي عرر ک  د هند پېه يېوه بر ېه کې  پ هاو په دې ډول پښتان

ره قدر  ته ورسېدل، چ  د غربي پنجاب پر ځينو بر و او ملتان سربې
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د پښتونخوا او اوسني افغانستان ځين  سيم  ي  هم تر ال  النېدې 

 وې او د پاچهۍ مرکز ي  ملتان و.

تر شيخ حميد لودي وروسته د لوديانو د پېاچهۍ سلسېله دده پېه 

کورنۍ ک  جاري وه، په شيخ حميد  پس  دده زوی )نرېر( او بيېا يې  

کېورنۍ پېات  لمسی )داود( د ملتان د لودي کورنۍ واکمنېان وو، ددې 

 هې. ق( پورې هلته وو.۱۹۸شوني تر )

د ملتان د لودي شاهي کورنۍ يادونه مو په دې ځای ک  ځکه وکړه 

چ  له دغ  شاهي کورنۍ څخه دوه تنه داس  کسان مو  تېه ښېکاره 

دي چ  په پښتو پاړکي ځن  پات  دي، نو د همدغو دوو تنېو پخوانيېو 

ملتان سيمه د پښتو ادبيېاتو د پښتنو ويناوالو د شتوالي له امله مو  د 

 ايجاد په لومړنيو مرکزونو ک  وشمارله.

د ملتان د لودي شاهي کورنۍ په دوو تنو وينېاوالو کې  يېو )نرېر 

 لودي( دی او بل )شيخ رضی لودي( دی.

د نرر لودي او شيخ رضی لودي لږ احوال او اشعار )شيخ احمد ابن 

ی ا بار اللېودي( کې  سعيد اللودي( په   ل کتاب )اعالم اللوذعي ف

 هې ق( کال ک  ليکل شوی دی.۱۸۱ه )پراوړي دي. دا کتاب 

ددغو دوو لودي پښتنو اشعار او احوال بيا )کامران  ان سېدوزي( 

په   ل کتاب )کليد کامراني( ک  دمخني ياد شوي شيخ احمېد ابېن 

 سعيد اللودي د کتاب له مخ  راوړي دي.

ک  د کندهار په )ښهر  فا( ک   کال هې ق(۶۱۹۸کليد کامراني په )

ليکل شوی دی او ددغه کليد کامراني له مخ  بيا دغه اشعار او احوال 

)محمد هوتک( په )پهه  زانه( ک  ا يستي دي، په دې ډول مو  وينېو 

چ  د ملتان د لوديانو اشعار په دريو واسطو تر مو ه پېورې رارسېېدلي 
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د )شېيخ حميېد لېودي(  دي. په دغو دوو تنو ويناوالو ک  )نرر لودي(

زوی دی، چ  تر   ل پالر وروسته په ملتان ک  پاچهۍ ته هم رسېدلی 

هې ق( شېاو وا ۹۳۱دی. د پاچهۍ زمانه ي  استاد عبدالحی حبيبي د )

 ښوول  ده.

ددې کورنۍ بل ويناوال )شيخ رضی لودي( دی، چې  دی د شېيخ 

 حميد لودي وراره او د نرر لودي د اکا زوی و.

ي د شيخ حميد لودي د پاچهۍ په زمانه ک  د اسالم شيخ رضی لود

د مقد  دين د تبليغ ل اره پښتونخوا ته تللی و. پهه  زانه وايي، چې  

په غره ک  ګرځېده او ډېر  لک ي  مسېلمانان  يدی )دوه کاله( د کس

 کړل.

په   زان  د دغو دوو سره تره زامنو )شيخ رضی لېودي( او )نرېر 

ي او دا پاړکي د ليکونو ) طونو( پېه بڼېه لودي( دوه پاړکي  وندي کړ

تبادله شوي دي. په دې پاړکو ک  لومړی پاړکی د شېيخ رضېی لېودي 

 دی، ددې پاړکي يو دوه بيتونه دادي:

 ګېېروه دې زمېېو  وکېېوراوه  د الېېحاد پېېه لېېور دې ترپلل

 تېېېا پېېېه تېېېورو تېېېوراوه  ېهېه زيار نېېېمېېو  روڼېېلی پ

 

نرر ته ورسېد، نو ي  ده ځواب ووايه  کله چ  دا ليک په ملتان ک 

 چ  يو دوه بيتونه ي  دادي:

 زه لرغېېون  ېېو ملحېېد نېېه يېېم سوم د الحاد په تور، تورن

 کېېه ملحېېد يېېم د دښېېنه يېېم  ا دښنه هس  تو راکړیزم
 

په دې دوو لوړو شعري ټوټو ک  شيخ رضی د   ل اکا زوی )نرېر( 

يې  او د پلېرو ته ويلي دي، چ  ته له سېنته او   لې  الرې اوښېتی 
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 عقيدوي الر دې پرېښ  ده.

نرر په ځواب ک  ويلي چ  زه پر سنت ټينګ يم، کوم تورونه چې  

 د الرې د پرېښودو په باره ک  پر ما لګول شوي دي، هغه دروغ دي.

په دغو شعرونو ک  راغل   برې له ځينو تاريخي وقېايعو سېره اړه 

اړ يېو چې  دغېه  لري، چ  د اشعارو د مفاهيمو د پوهېدو ل ېاره مېو 

 تاريخي مسايل لنډ تشريح کړو.

د ملتان لودي شاهي کورنۍ د غزني له پاچهانو سره په رقابت کې  

واقع وه او تل به د غزني د پاچهانو له  وا د ملتان پېر لوديېانو حملې  

کېدل  او تر هغ  چ  د دې کورنۍ د پاچهۍ سلسله د غزنوي پاچهېانو 

عقيده دي چ  د ملتان پر لوديېانو له  وا  تمه شوله. مور ين په دې 

د قرمطيت او الحاد تورونه هس   وش  بابيزې  برې دي او د همدې 

تور په وسيله د غزني پاچهانو د ملتان د لوديانو د ټکولو ل ېاره ځانتېه 

يوه پلمه پيداکوله. که نه وي د ملتان لوديېان هېم مسېلمانان وو او  د 

کېدی شول چ  يو مسېلمان غزني پاچهان هم مسلمانان وو، نو څنګه 

پاچا دې پر بل لښکرکشي وکړيه همدا علت و، چ  د ملتان پر لوديانو 

د الحاد او قرمطيت تورونه لګول کېدل او دا ي  ښېوول چې  دوی لېه 

اسالمي سنته او اسالمي الرې اوښتي دي او په دې توګه يې  د دوی د 

چ  تاسې  د وهلو او پر دوی د حمل  ل اره شرعي جواز پيداکاوه. لکه 

)نرر لودي( په ځوابيه پاړکي ک  ولوستل، نرر د الحاد تورونه رد کړي 

 دي او ويلي ي  دي، چ  زه مومن يم او پر   له پخوانۍ الره ټينګ يم.

ملتان يو له هغو سيمو څخه ګڼل کېږي چ  پېه اسېالمي څلورمېه 

پېړۍ ک  هلته د پښتو ادبياتو د ايجاد زمين  موجودې وې. ملتان پېه 

اوسه معلومه لومړنۍ سيمه وه چ  پښتو ادبيا  په  واني هند ک  ترپخ
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ک  ايجاد شوي دي. تر دې زمان  وروسته د اسالمي عرر په بېالبېلېو 

او هلتېه مېشېت  پېړيو ک  پښتانه د هندوستان ډېرو سيمو ته تللېي

شوي دي. د دوی له مېشتېدو سره په هندوستان ک  د پښتو ژبې  او 

ودې زمين  هم برابېرې شېوې دي او پېه وروسېتيو ادبياتو د ايجاد او 

اسالمي پېړيو ک  پر ملتان سربېره د هندوستان په ډېرو نورو ښېارونو 

ک  پښتو ادبيا  ايجاد او پښتو اثار وليکل شول، چې  دا جريېان لېه 

 څلورم  هجري پېړۍ نه تر نن ورځ  پورې راروان دی.(( 

(٢۹ :۹۱-۹۳) 

رضېي لېودي او نرېر لېودي په همدې لرغون  دوره ک  پر شېيخ 

او د  (سلطان بهلېول لېودي)سربېره مو  د ملتان د بل پښتون واکمن 

دوه څلوريزې هم لرو چې  يېو  ( ليل  ان نيازي)شاعر  هغه د دربار د

بل ته ي  د سوال او ځواب په بڼه ويل شوي او د هغوی د پېژنېدن  پېه 

 بر ه ک  به پرې پوره بحس وشي.

و ترڅنګ، د هندوستان ځين  نور ښارونه ورته دريو غهو مرکزونپد 

ا وهمدا راز د هېواد نورې سيم  لکه: غزني، بُست، زمينداور او نېورې 

سيم  هم شته چ  هم په لرغون  دوره ک  او هم تر هغ  وروسته پېه 

 ک  پښتو ادبيا  ټوکېدلي او وده ي  کړې ده.
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 د دويم څپرکي لنډيز

 

وښوول، چ  د اسالمي عرر  په تېر بحس ک  مو  هغه درې مرکزونه

په لومړيو پېړيو ک  د پښتو لومړني اثار په همدې مرکزونو کې  ايجېاد 

شوي دي. دا مهال پښتانه په زيا  تعداد ک  په همدې سيمو ک  پراته 

غر او ملتان، درې داس  مرکزونه وو، چ  پښېتنو پېه  يوو، غور، د کس

يلېه يېي نظېام ک    ل محلي حکومتونه درلودل او يا ي  تر   ل قب

 الندې په ک  ژوند کاوه.

د پښتونخوا، افغانستان او پخواني )روه( نورو سېيمو کې  پښېتانه 

 واره وو، د سند او پنجاب لمنو ته هم په کافي تعداد ک  رسېېدلي وو 

او د پنجاب په يوه  ورا لرغوني ښار )ملتان( ک  ي  حکومت هم جېوړ 

 کړی و.

ايجاد شوي دي، هغه ادبيا   ))په دې مرکزونو ک  چ  کوم ادبيا 

 دا الندې  رو يا  لري:

( په اسالمي لومړيو پېړيو ک  ايجاد شوي پښېتو ادبيېا  د   لېو ۶

سېندرې دي، چې  د   شکلي جوړښتونو له مخ  د پښتو هغه لرغېون

بيېاتو سېره نږدېېوالی لېري او د   ل جوړښت له پلوه له زړو اريايي اد

ان د پښېتون ولېس تېرمنځ و   ل شعري اوزان دي، چ  دغه اوزپښت

موجود او مروج وو او دا نمون  راڅرګنېدوي چې  د اسېالمي عرېر د 

لومړيو څلورو پېړيو په دوران ک  په دغو مراکزو ک  ايجاد شوي پښېتو 

 اشعار په   لو دغو لرغونو ملي اوزانو ک  ويل کېدل.
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( په دغو سندرو ک  ډېر پېچلي موضوعا  او افکار نېه دي بيېان ۸

د هغه زمان له غوښتنو او د پښتنو موقعيت ته په پاملرنېه   شوي، بلک 

د مفا رې او پر حربي او پوځي کارنامو وياړ، له   ل قوم او کورنۍ سره 

مينه ددې سندرو د بيېان اساسېي موضېوع ده. د اسېالمي اساسېاتو 

 حمايت هم د دغو سندرو په بيانونو ک  شامل موضوعا  دي.

و پاړکي، لکه چ  د شکلي جوړښت ( د اسالمي لومړيو پېړيو پښت۹

له پلوه   له ملي بڼه لري او د نورو ژبو د شاعرۍ اغېزې پر دې شعري 

اوزانو او اشکالو نه ليدل کېږي، دغه رنګه د نورو ژبو اثرا  هم پېر دې 

اشعارو زيا  نه ليدل کېږي، يو نيم د عربي ژب  او نورو ګاونډيتوب ژبو 

دا ډول ا يستن  د اسالم د پاک  لغت هم په دغو اشعارو ک  شته، چ 

درشې  لېه املېه   دين له راتګ، له نورو ژبو سره د ګاونډيتوب او راش

 طبيعي عمل دی.

( په دې مراکزو ک  ايجاد شوي اشعار ساده دي او ډېېرې هنېري ۱

رنګينۍ نه لري او په ځينو ک  د هنر تومنېه ډېېره نېه ليېدل کېېږي. 

پيېل کېړی دی او د هنېري ويناوالو سک سيخ د   ل مطلب پر ويلېو 

رنګينو ډېر  يال ي  نه دی ساتلی،  و دا  بره هم بايد هېره نېه کېړو 

چ  ددې پړاو په اشعارو ک  ځين  ي  په ساده ګۍ کې  هېم ښېکلي 

 (۱۸-۱۱: ٢۹دي.(( )

يو مرکزونو ک  مو  د امير کروړ سوري، شيخ اسېعد وپه دغو دريو ل

ل،  رښبون، شېيخ سوري، ښکارندوی غوري، بېټ نيکه، شيخ اسمعي

رضی لودي، نرر لودي، سلطان بهلول لودي او ځينېو نېورو شېاعرانو 

 بېلګ  لرو چ  پښتو ادب پرې روښانه دی.
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 د دویم څپرکي پوښتنې

 پښتو لرغون  ادبي دوره څو لوي  ادبي يا فرهنګي حوزې لريه 

 په غور ادبي حوزه ک  کوم  ادبي څېرې راټوکېدل  ديه 

  ځانګړن  کوم  ديهد ملتان ادبي حوزې 

  پر )غور( )کسي( او )ملتان( ادبي حوزو ول  د نورو ژبو د ادبياتو

 تاثيرا  نه ليدل کېږيه

 په )کسي غره( ادبي حوزه ک  کوم شاعران ټوکېدلي ديه 

  په )غور(، )کسي( او )ملتان( ادبي حوزو ک  د پښتو ژب  او ادب د نږه

 ه ګوته کړئ!والي علتونه کوم دي، ددې حوزو ادبي ځانګړن  پ

 کومو پښتنو واکمنو په دې حوزو ک  شعرونه ويلي ديه 

  په غور، کسي او ملتان ادبي حوزو ک  شعرونه په کومو وزنونو ک  ويل

 شوي دي.
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 درېيم څپرکی

د پښتو لرغونو ادبياتو څېرې 

 او د کالم بېلګې

 

پښتو لرغون  شاعري يا د پښتو ادبياتو لومړنۍ يا لرغون  دوره څه 

کاله زمانه په غېږ ک  نيسي، په دې ټول زماني بهير کې  کېېدی  کم زر

شي په سلګونو يا زرګونو شاعران او ليکوال تېر شوي وي،  و زمو  په 

د کومو شاعرانو يا ليکوالو د  .ال  ک  او  د هغوی ليکلي اثار نه شته

کالم بېلګ  چ  په دې څه کم يېوه زريېره کې  د ادب وهېانو ال  تېه 

( يا نږدې دېرشو تنو ته رسېږي، دلتېه ۸۳ټول شمېر ) ورغلي، د هغوی

غواړو همدا شاعران يا ناظمان دروپېژنو، د هغوی د کالم بېلګې  درتېه 

 م له شکلي او مانيزه پلوه وڅېړو.وړاندې کړو او هم ي  کال

اوسېه پېورې دا شېاعران د ادب تېاريخ پېه  د يادون  وړ ده چ  تر

بېالبېلو اثارو ک  په لنډيز او تفريل سره معرفي شوي، ما تر ډېره حده 

کوښښ کړی چ  دا ټول اثار سره پرتله کړم، د هغوی شنن  او ارزونې  

هم راوا لم،  و په ځينو اثارو ک  پېژندن  نسېبتاً يېو شېان وې،  ېو 

ژندن  په بر ه ک  چ  ماته تر ټولېو ارزون  ي  يو څه توپير درلود. د پې

 و  او کره متن ښکاره شو، هغه د لوی استاد حبيبي د پښتو ادبيېاتو 

تاريخ  )دويم ټوک( متن و چ  هم ي  تاريخي تسلسل ته ډېر پام کېړی 
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و او هم ي  د متن ژبه  ورا  و ه وه، د لوی استاد ارزونه او شننه هېم 

ي وروسته چ  زمو  نورو ليکوالو  ورا  و ه او ژوره وه، تر استاد حبيب

هم د ادب تاريخ کوم اثار ليکلي، د استاد حبيبي متن ي  د اثېر محېور 

جوړوي، نو ما هم غوره وبلله چ  دلته د استاد حبيبېي مېتن د دې د 

لرغون  دورې د ليکوالو يا شاعرانو د پېژندن  په بر ه کې  د اساسېي 

لومېا  هېم پېر همېدې محور په توګه راشي او نور نوي او وروستي مع

چورليز راوڅر ي، البته د شنن  او ارزون  يا څېړن  پېه بر ېه کې  د 

نورو ليکوالو له اثارو، د متن له اوسنيو معيارونو څخه هېم ګهېه پورتېه 

ه او ارزونېه هېم ورسېره ملېه شوې ده او همدارنګه   ل تحليل، شنن

ه چې  شوي دي،  و د پېژندن  په بر ه ک  د متن ډېره بر ه هماغه د

د استاد حبيبي په   ل اثر )د پښتو ادبياتو تېاريخ( دويېم ټېوک کې  

 کارول  ده.
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 امري کروړ )جهان پهلوان(

 هې( حدود۶۹۳)

په پښتو ادب تاريخ ک  امير کروړ هغه ادبي، سياسي او ملي څېېره 

ده چ  تر ده دمخه ال تر دې دمه د بل کوم شاعر يا ليکوال ليکلی اثېر 

نو کله چ  د پښتو ادب تاريخ پېر ليکنېۍ بر ېه  نه دی ترالسه شوی،

 برې کېږي، نو پيل ي  له همدې امير کروړه کېږي. په تېاريخونو کې  

راغلي چ : )) د سوريانو د شنسب کهول مشهور و، دوی د غور پر غرو 

پاچاهي کوله، دا شنسب د  رنک زوی و، چ  د اسالم پېه پيېل کې  

ر شو، د   لو پلرو نوم ي  بيېا ژوندی و، دده زوی امير پوالد ډېر مشهو

ژوندی کړ، کوم و ت چ  ابو مسلم مروزي د )بني اميېه( اميېران لېه 

 راسانه وشړل او د )بني عبا ( په پلوۍ ټينګ ودرېد؛ نو امير پوالد د 

غور لښکر د ابو مسلم مرست  ته بو  او د عبېا  کېورنۍ د پاچېاهۍ 

و او پر ټېول  ک  دې (ل اره ي  ډېر کارونه وکړل، دده مرکز په غور )من

غور ي  حکومت کاوه چ  مړ شو، نو ي  امار  زامنو ته پات  شو، بيا نو 

 د )امير بنجي نهاران( تر و ته د دوی احوال معلوم نه شو.

دا روايت د  راسان مشهور مېورځ )منهېاج سېراج جوزجېاني( د 

، وايي چې  اميېر پېوالد د ی)منتخب تاريخ نا ري( په حواله کښلی د

هېې( ۶٢۱هې( معا ر و )بنجي نهاران( د هارون الرشيد )۶۹۳م )ابومسل

له درباره عهد او لواء راوړه او بيا نو ددې کورنۍ يو بېل مشېهور پاچېا 

هې( معا ر دی. لېه دې ۸۳۱-۸٢۱اميرسوري يادوي، چ  د آل  فار )
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څخه ښکاري چ  د )شنسب( له و ته يان  د اسالم له پيل څخه بيا د 

د تر و تو پورې د )سور( کېورنۍ امېار  الره، سلطان محمود او مسعو

 و په  واشينۍ سره ددغو شاهانو احوال مور ينو ته په تفريل نه وو 

معلوم، نو يوازې د څو تنو نومونه ي  ياد کړي دي. وروسته چ  د غېور 

پاچاهان پر غزنوي کورنۍ غالب شول، دا ټول له سوري کورنۍ څخه وو 

ارستان، سيستان، زابل او کابل پاچېاهي او د دوی کورنۍ پر باميانو، تخ

کوله، هندوستان هم دوی فتح کړ او د ګنګا تر څنډو پورې ي  سلطنت 

ورسېد. د پښتو ادبي اثار داس  ښکاره کوي چ  دغ  سېوري کېورنۍ 

)پښتو( ويله او په دوی ک  د پښتو ادب غېوره او  ېورا ښېه زاړه اثېار 

 پيداشوي دي.

په روايت ک  راغلي، امير پوالد د لکه څنګه چ  د )طبقا  نا ري( 

هې( په شاو وا ک  د غور مشهور سوري پاچا و، په دغو و تو ک  ۶۹۱)

د  راسان  لکو غوښتل چ    ل هېواد ازاد کاندي، ددغه تحريک په 

سلسله ک  د  راسان يو مشهور سړی )ابو مسلم مروزي( راپور ته شو، 

پاچا )مروان( ما  کړ  چ  د  راسانيانو په کومک ي  د )بني اميه( ا ر

هې( ي  په کوفه ک  )ابوالعبا  علي بن عبداهلل بن عبېا ( ۶۹۸او پر )

پر  الفت کېناوه. د سوريانو کورنۍ چ  د غور او  راسان له مشېهورو 

واکوالو څخه وه، له ابو مسلم سره ملګېرې وه، د پهې   زانې  مولېف 

حوالېه  محمد هوتک د )شيخ کهه متي زي( د ))لرغوني پښېتانه(( پېه

 هس  وايي:

زوی و او دا اميېر  يچ  ))امير کروړ جهان پهلوان د امير پوالد سور

په جګړو ک  د ابو مسلم  راساني کلک ملګری او بريالی مل و.(( کېه 

څه هم نور مور ان د امير کروړ نوم نه ا لي او منهاج سراج ت  دومره 
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مګر محمد بن وايي چ  پس له امير پوالده دده زامن د غور واکوال وو، 

علي البستي په )تاريخ سوري( ک  د امير پوالد يو زوی چ  امير کېروړ 

جهان پهلوان سوري غوري دی، ستايي او دده پښتو اشعار رانقلېوي او 

داس  ښکاري چ  امير کروړ جهان پهلوان ډېر شجاع، اديب او د قلېم 

 او تورې څښتن و.

 زان ( مولف د که څه هم )تاريخ سوري( او  نه شته،  و د )په  

)لرغوني پښتانه( په حواله د امير کروړ په باب الندې معلوما  مو  تېه 

 س ارلي دي.

الوا لين شيخ کهه متي زی غوريا ېېل پېه   ېل  ة))نقل کا: زبد

کتاب لرغوني پښتانه ک  چ  دی نقل کا له تاريخ سوري څخه چ  پېه 

وايي چ :  بالشتان ي  کتلی او موندلی و، شيخ کهه عليه الرحمه هس 

 په تاريخ سوري ک  راوړي:

هېې( سېنه ۶۹۳امير کروړ د امير پوالد سوري زوی و، چ  په کېال )

هجري د غور په مندې  ک  امير شو او ))جهان پهلوان(( ي  باله. وايي 

چ  د غور کوټونه او د بالشتان او  يسار او تمران ماڼۍ او بېر کوشېک 

فت ک  ډېر کومکونه وکېړل. ي  ونيول او د رسالت له کهوله ي  په  ال

نقل کا چ  امير کروړ ډېر غښتلی او پهلوان او پېه يېوه تېن لېه سېلو 

جنګاورو سره جنګېده، ځکه ي  نو کروړ باله چ  معنی ي  ده کلک او 

سخت. وايي چ  امير کروړ به په دوبي زمينداور ک  و او هلته ي  ماڼۍ 

ی ک  ي  ښکار درلوده، چ  کټ مټ د مندې  په شان وه او په دغه ځا

اميران له پېړيېو پېه کاوه او عشر . په تاريخ سوري ک  راوړي چ  دا 

غور او بالشتان او بست ک  وو او د هغه )سور( نوم  له اوالده دي، چې  

د سهاک له پښته وو. امير پوالد په هغېه دعېو  کې  شېريک و، چې  
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ستی ابوالعبا  سفاح د بين اميه سره جګړه کړله او ابو مسلم ي  هم مر

و. شيخ کهه عليه الرحمه له تاريخ سوري نقل کا چ : امير کروړ عادل او 

ضابط او د ښ  وينا  اوند و، ده به هر کله شعرونه ويل. پېه کېال سېنه 

( هجري د پوشنج په جګړو ک  مړ شو او تېر ده وروسېته يې  زوی ۶٢۱)

 امير نا ر ايوادونه ضبط کړل او د غور او سور او بسېت او زمينېداور پېر

 (۹۸-۹۱: ٢۶مځکو  اوند شو.(( )

د امير کروړ د کورنۍ او پاچاهۍ په باب دغه لوړ معلومېا  د تېاريخ 

سوري په حواله مستند او ټينګ دي، که څه هم نېور مېور ين دده د 

نامه څرګندونه نه کوي،  و اساساً دا بيان له نورو تاريخي متونو سېره 

کورنۍ او د دوی معا ر   مخالفت هم نه لري. امير پوالد او د سوريانو 

او کومکونه له ابو مسلم سره دا ثابتوي چ  دوی په غور ک  لېوی ال  

درلود او په دې  تاريخونه متف  دي،  و پهه  زانه د لرغوني پښتانه په 

حواله له تاريخ سوري څخه دا  بره هم  ښکاره کوي چ  په هغه و ت 

  سوري  لک په ک  د سوريانو ژبه پښتو وه او لکه چ  او  هم ځين

کروړ  بادغيس ک  پښتو وايي، د دوی پخوانو نيکونو هم پښتو ويله. امير

تراوسه هم په پښتنو ک  په افسانوي ډول مشهور دی، مثالً که څېوک 

وغواړي چ  د يوه شي قدامت بيان کړي، نو وايي: د کروړ له و تو دی، 

د پښېتو مانا دا چ  کروړ د پښتنو يو پخوانی تاريخي پهلوان دی چې  

 (  ۱۱۶-۱۱۱: ۶۹ژب  پخوانی شاعر هم ګڼل کېږي.(( )

 د پښتو ډېر زوړ او پخوانی شعر هم همدغه امير پورې تړلی دی.

د پښتو په  ورا زوړو او پخوانيو ادبي اثارو ک  چې  تراوسېه زمېو  

ال  ته راغلي دي د امير کروړ سوري شعر تر ټولېو پخېوانی دی، چې  

ياړنه بلل  او ځينو يو حماسي شعر ګڼلېی ځينو ادب وهانو دا شعر يوه و
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چ  وروسته به بيا په دې باب لږه زياته رڼا واچوو، دا شعر په   زان  د 

 تاريخ سوري په حواله  وندي کړی دی. 

هغه و ت چ  د پښتو په ګاونډيو او  ويندو ژبو ک  ال د شاعرانو او 

  د ليکوالو د کالم کوم  څرګندې بېلګ  نه دي رامنځته شېوي، زمېو

پښتونخوا په غربي څنډو او د بادغيس، هرا  او غور په سېيمو کې  د 

پښتو ژب  د شعر غږونه اورېدل کېدل او زمو  توريالي مشېران لکېه د 

تورې پر ميدان چ  پهلوانان وو، دغس  د ادب او شېعر پېر ډګېر هېم 

 دمخه وو.

داس  ښکاري چ  په سوريانو ک  د پښتو شعر د اسېالم لېه پيېل 

هېې( څخېه ۶۱۱و، ځکه چ  د امير کروړ د ژوند و ت تر )څخه موجود 

وروسته شروع کېږي او بيا مو  وينو چ  په دغو سوري  لکو او هېم د 

هې په حدودو ۱۱۱غور په اوسېدونکو ک  د سلطان محمود تر عرره د )

تو شعر ازانګ  پورته وې، نو له دې څخه ثابتېږي، چې  د ښک ( هم د پ

ر سوو کالو ک  )غور( او )سوري قبايېل( د اسالمي دورې په لومړيو څلو

پښتو شعر او ادب زانګو وه او په دغو  و تونو کې  پښېتو ژبې  پا ېه 

 اشعار او ادبي اثار درلودل.

 پهه  زانه د امير کروړ سوري يو شعر داس  رانقلوي:

))په تاريخ سوري محمد بن علي البستي داس  کښلي دي چې : د 

امير کروړ ډېرې سوب  وکړل ، نو ي  عباسي دعو  په جنګونو ک  چ  

دا بيتونه وويل چ  وياړنه ي  بولي. هغه دادی چ  شېيخ کهېه عليېه 

 (۹۸: ٢۶الرحمه له تاريخ سوري رانقل کړي دي(( )
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زې ر   زمز ويدز دې زګ ررزو ڼو ر

 ودزموز  يزل زورز ت ز س     ز رررمز ود 

زېزودزتخر ز ېزو ز رب ز س   ودزون زېزتن 

ز س   ل زورررز تر ز-ز س     ب ب زودز

زځيزبدېښنرزودزويدنمنوزبر  و  شىزمزونزوا

ز ررو ررمز رد رلرمزور زتښ   ې روزبر  و وررردزژېبررڼ 

ز س رر  لر زورررز ترر ز-زبر  و ودزورت  ې و

ز ورزمزبد وزودخولزترېېږيزوس زو ز من زو زې ر 

زوځک ز ېږميز دې  ز ر  مزل ر  مز سزل زتوزوا

ز س   لرر زورررز ترر ز-ز ېګر   مې    مز  و

زود تزېزګدېمزي  ولز   وزم  ورزمزتو وزتد

زېزتخر زبوليز ومز ورزو ز مېم  دجزېزبرويرر

ز رررس ررر  لرر زورررز ترر ز-زو ز ېم   زو    ې ز م

ز شيزلو يزډ  يزم نز  نخ  ودزودې ز ور

زنرنډېزځرمزتښ يزوڼنز  نخ  مزوررد ردېمزوررد

ز س   ل زورز ترر ز-ز  نخ  ويز  رز

زوازمزتو وزو زوخزتو ېز    مز   جزتوب 

ز ررر  زېلو  ې زمز ولزمزترو  و زبرم  يزوا

ز سررررر   لررر زورررز ترررر ز-زې    ت سدزوازتدبو 

زېګررر ېزلررد زلررو زورر د ې رن ز رررروم خررر ڼو

ز  زبرومز  ز از ې   ز وم مې زو زډ ډ ن 

ز س   ل زورز ت ز-ز  وم ت ز ازېم  

زوازې نرزم ېويز  زو زځنډېزو زټرل ودزلو وز دې
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ز ومزوررازبررروليزوررردزم  ر زت ر و ل   يز ورزم 

ز تررررر ز رس رر  لرررر زورررز-زوير  وز رل و زې ځوز  و

 

 ددې شعر شننه، ارزونه او ځانګړتياوې:

تحليېل ادب وهانو د امير کروړ شعر له بېالبېلو ليېدلوريو او  ېواوو 

کړی او د هغه ځانګړن  يې  پېه نښېه کېړي دي. د سېرمحق  زلمېي 

 :هېوادمل په وينا

))د امير کروړ سوري ال  ته راغلېی لرغېونی شېعر دغېه النېدې 

 ځانګړن  لري:

( د امير کروړ سوري ال  ته راغلی پاړکی چ  د په   زانې  پېاڼو ۶

ره برابېر مو  ته رارسولی دی، د متونو د استناد له معمولو نورمونېو سې

دی، دا ځکه چ  په   زان  دا متن )د امير کروړ سوري شعر( د )شيخ 

کهه متي زي( له )لرغوني پښتانه( څخه ا يستی دی او د په   زانې  

مولف د لرغوني پښتانه ما ذ، هم راښوولی دی، چ  هغه د )محمد بن 

دا په دې مانېا چې  شېيخ کهېه د علي البستي( )تاريخ سوري( دی او 

ړ په باب معلوما  او دده شعر له )تاريخ سوري( څخه ا يستی کرو امير

 دی.

د تاريخ سوري ما ذ معلوم نه دی، چ  پېه دې کتېاب کې  بېه د 

کروړ سوري شعر له کومه ځايه ا يستل شوی وي، ډېېر احتمېال  امير

شته، چ  دا پاړکی دې د ويلو له و ته د تاريخ سوري د تاليف تر و ته 

هې ق حدود( په شفاهي ډول د  لکو په منځ ک   ور راغلی وي  ۱٢۱)

او د رواياتو حافظو دې تر )محمد بن علي البستي( پورې رارسولی وي، 
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مو  په ولس ک  موجوده ده او د پښتو ډېر ادبي اثېار دا عنعنه تراوسه ز

په کليو او بانډو ک  د پېړيو په ترڅ ک  سينه په سينه انتقالېږي. د امير 

کروړ سوري د شعر د انتقال او ضبط روش د شرقي څېړنو لېه معمولېو 

روشونو سره سل په سلو ک  مواف  دی، نو ځکه مو  ورته يېو مسېتند 

 متن ويلی شو.

ر کروړ ال  ته راغلی شعر د اشعارو د معنېوي ډولونېو لېه ( د امي۸

پلوه وياړنه يا فخريه ده، چ  شاعر   ل  برياوې، سېوب ، مېړانې  او د 

 هغه زمان له شرايطو سره سم   ل افتخارا  په ک  بيان کړي دي.

د دا ډول شعرونو ويل هغه و ت په عربو او عجمو ک  بېاب وو او د 

  دغه ډول اشعارو الره درلوده. د امير کروړ منطق  په ادبي جرياناتو ک

د شعر له روحي  سره د برابرو اشعارو او اثارو ځين  بېلګ  د اسېالمي 

عرر د لومړيو پېړيو په شاو وا ک  د سيم  په ژبو ک  سېړی ليېدالی 

 شي.

له دې څېړنو څخه نتيجه ا يستالی شو، چ  د امير کېروړ شېعر د 

 جاد شوی دی.  ل زمان له روحي  سره برابر اي

( د شکلي جوړښتونو له پلوه د امير کروړ وياړنه نېه د شېرق لېه ۹

دېواني شعري ډولونو، لکه قريده، غزل، ترکيېب بنېد، ترجيېع بنېد، 

مخمس، مسد  او نورو سره يوشانوالی لري او نه سل په سېلو کې  د 

پښتو شاعرۍ له   لو ملي شعري انواعو او اوازونو، لکه چاربيتو، بدلو، 

و، لوبو او کسرونو سره يوشانوالی لري، نو ځکه ښاغلي حبيب اهلل بګتي

رفيع دغه ډول سندرې د پښتو لرغون  سندرې بلل  دي او لېه   لېو 

څېړنو څخه ي  دا نتيجه ايستل  ده، چ  دا ډول لرغېون  سېندرې د 

زړو اريايي سندرو او د پښتو د ولسي سندرو ترمنځ د اترال يوه کېړۍ 
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ر شکلي جوړښت ي  د اوستا د )يشتونو( له ځينېو ده. د امير کروړ شع

بر و سره پرتله کړی، ددغو يشستونو او د امير کروړ د شعر ترمنځ ډېر 

 نږدېوالی ليدی شو.

کانديد اکاډميسين محمد  دي  روهي ويلي دي، چ  د امير کروړ 

وياړنه د اوستا له )زامياديشت( او )مهريشت( او د )ريګويدا( له ځينېو 

 پرتله کېدی شي.سندرو سره 

( د امير کروړ شعر د ژبنيو او لغوي څېړنو له نظره هم د توجېه وړ ۱

دی، ځين  ترکيبونه او لغا  پېه دې شېعر کې  شېته، چې  د پښېتو 

لغت وهانو او ژب وهانو ل اره د تحقي  زمين  لري. که څېه هېم د اميېر 

لېه کروړ د شعر له ويلو کابو څه دپاسه دوولس نيم سوه کاله تېرېږي او 

هغه و ته چ  تر مو  رارسېدلی په غالب ګومېان يې  پېه شېفاهي او 

تحريري ډول د انتقال بېالبېل مراحل تېر کړي دي، په دغس  مېواردو 

ک  هرومرو په متن ک  د السوهنو او د کلمېاتو او لغېاتو د ترکيبونېو د 

تبديلۍ امکانا  شته،  و موجوده بڼه ي  ځينې  داسې  ترکيبونېه او 

په عامه پښتو ژبه ک  ي  ځين  او  متېروک دي او دا  لغا  لري، چ 

امکان شته، چ  د پښتو په ځينو غرنيو لهجو ک  ال تراوسېه موجېود 

 وي.

( د امير کروړ د شعر ژبه ال تراوسه   له رواني لري، سېره لېه دې ٢

چ  ځين  لغا  ي  په عامه پښتو ک  نه استعمالېږي،  و بيا همدا ژبه 

نه ده او کېدی شي چې  ځينې  لوسېتونکي دا ډېره سخته او نا اشنا 

سوال وکړي، چ  په دې څه دپاسه دولس نيم سوو کلونو ک  په پښتو 

 ک  ډېر زيا  ژبنی تحول نه دی راغلیه

دغس  احتمالي پوښتنو ته په ځواب ک  بايد ووايو چ  پېه پښېتو 
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ژبه ک  د تغيير او تحول پروسه د اروپايي ژبو او حتی د پښتو د ځينېو 

يو ژبو په څېر نېه ده او دا ځکېه چې  ددې ژبې  د ويونکېو پېه ګاونډ

اجتماعي اقترادي ژوند ک  هس  تحول نه دی راغلی، لکه د نورو هغو 

چ  راغلی دی. په ژبه ک  د تحول پروسه د ژب  د ويونکو د اجتماعي، 

 اقترادي او فرهنګي ژوند د تحول له پروس  سره متناسبه ده.

ر ک   د انتقال دومره او ده جريان پېه که چېرې د امير کروړ په شع

ترڅ ک  د تغيراتو او السوهنو احتماال  هم په پام ک  ونيسو، نو بيېا د 

 ده د شعر پر ژبه د څه ويلو مجال نه پاتېږي.

( د امير کروړ د شعر له مطالع  څخه سړي ته تر يوه حده د شاعر ۱

عبېدالحی فکري سير او د هغه زمان د پښتنو روحيه او هغه د اسېتاد 

 حبيبي  بره له   ل ټبر سره د امير کروړ مينه ښه ترا څرګندېږي.

( د امير کروړ تر زمان  وروسته تر څو پېړيو پورې په غېور کې  د ٢

پښتو ادب د ايجاد زمين  نورې وې او د هغه و تني غور په توابعو کې  

 (۹۸-۹۱: ٢۹د پښتو ډېر نور اثار هم ايجاد شوي دي.(( )

بېنوا د امير کروړ د شعر پېه بېاب وايېي: ))البتېه  استاد عبدالروف

دغس  اشعارو ته پاک، س ېڅلي، ملي اشعار ويلی شو، ځکه چ  ملېي 

لوړ احساسا  په داس  توګه په ک  ځای شوي دي، لکه څنګه چ  له 

يوه پښتون پهلوان څخه ي  هيله کېږي او يېو پښېتون پهلېوان بايېد 

 (۹۸: ٢) ړي...((همداس  د   ل  مېړان  احساسا  څرګند ک

د امير کروړ شعر لېه عېادي محېاورې ))ځين  نور ليکوال بيا وايي: 

سره يو څه توپير لري، ګڼ شمېر  پخواني کلما  ي   ونېدي کېړي، د 

نورو ژبو له ا تالطه لری دی، ژبه يې  روانېه ده، د ژبې  پرا ېوالی او 

و پو والی ورڅخه څرګندېږي، په ملي اوزانو ک  ويل شوی، دده د   ل
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احساساتو او جذباتو ښکارندويي کوي، د پښېتو شېاعرۍ د پو ېوالي 

څرګندونه کوي، کروړ په ک  د يوه غښتلي کرکتر او پهلوان پېه توګېه 

څرګندېږي، پرځان باندې د پښتنو د ډاډمنتيا روحيه څرګندوي. د يېو 

 ((عادل، مستحکم او مدبر حاکم انځورنه کوي.

ول ددې شعر ځانګړن  داس  استاد عبدالحی حبيبي بيا په ټوليز ډ

 په ګوته کړي دي: 

( د پښتو دا زوړ شعر چ  د دويم  هجري پېړۍ له لومړۍ بر   ۶)]

و ادا، لغاتو او کلمېاتو لېه څخه راپات  دي، له ظاهري پلوه يان  د ژب  ا

روص رنګ او زمو  د اوسنۍ ژب  او له محاوروي جريان سېره مخ  مخ

سوچه کلما  په کې  راغلېي دي  توپير لري، ډېر داس  لغا  او پښتو

چ  او  متروک او مهجور دي او په عمومي محېاوره او ادب کې  نېه 

 استعمالېږي.

ددې شعر له ژبنۍ پلهڼ  څخه سړی دا نتيجه ا يستالی شي چې  

په دغه لومړنۍ دوره يان  په اوله او دوهمه هجري پېړۍ ک  پښتو ژبېه 

په غور ک  د نورو ژبو له ا تالطه سوچه وه او دا سېوچه تېوب او نېږه 

هې( پورې هم ساتلی دی او هر څومره چ  په اسېالمي ۱۱۱والی ي  تر )

تېرېږي، هغومره ژبه له سوچه توبه لرې کېږي او نور  دوره ک  پېړۍ پرې

عنا ر پرې ګډېږي. تاس  دا شعر له سره تر پايه وګورئ يېو عربېي يېا 

پارسي لغت په ک  نه شته، ځين  لغا  که ي  له پخوانو اريايي ژبو سره 

مشترک وي، وي به. د ځينو کلماتو ګرامري کيېف او اشېتقاقي ډول دا 

ا قوي بنيه او غښتل  بنسهونه درلېودل او د راښيي چ  پښتو ژب  پخو

ايتمالوجۍ له پلوه ي  ډېرې مزاياوې او ځانګړن  درلودل  چ  او  ي  

په  واشينۍ سره بايللي دي، مېثالً پېه دغېه شېعر کې  د کلمېاتو د 
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 سا تمان او جوړښت له پلوه داس  مواد شته چ  او  ي  نه لرو:

شتقاتو سره موجېود وو پخوا ډېر مرادر په ژبه ک  له   لو م الف:

چ  او  يوازې له هغو څخه يوه س که ريښه مو  ته پېات  او نېور لېه 

منځه تللي دي، مثالً: يون )تګ او کوچ(، يرغل )هجوم( ر  )ت  ( چ  

او  شته، مګر مردري او فعلي  ورتونه ي  ورک شوي دي،  ېو پېه 

لېو دغه شعر ک  د يونم )ځم( يرغالم )هجوم کوم( رپي )رېږدي( پېه ډو

شته، نو چ  مشت  افعال ي  مستعمل وو، بايد د غو مادو ته په ژبه ک  

د )يونل، يرغالل، رپل( مرادرو ته هم قايل شو چ  او  مسېتعمل نېه 

 دي.

زړن )دالور( دښن )دښېمن( پلېن )پيېاده( او  مسېتعمل او  ب:

ژوندی نه دي،  و داس  ښکاري چ  )ن( د نسبت يا فاعليت ادا  په 

لومړۍ کلمه له زړه او دويمه لېه )دښ( يېان  )عيېب او پای ک  لري او 

زشتي( او درېيمه له پل )قدم( څخه جوړ شوی دی، چ  اوسني اشکال 

 پلی. -دښمن -ي  دادي: زړه ور

ځين  پخواني کلما  چ  دې زاړه شېعر لېه زړې ژبې  څخېه  ج:

را وندي کړي دي د ژب  پخواني وسېعت او پرا تيېا څرګنېدوي او دا 

د ژب  ډېر مواد او ښه ښه کلما  په  واشينۍ سره له  ښکاره کوي چ 

السه وتلي دي، مثالً په دې شعر ک  )من(  ورا لرغون  کلمه ده، چې  

په سنسکريت ک  هم وه او  مو  په   له مستعمله ژبه ک  د )منېل( 

مردر لرو او مشتقا  ي  هم وايو،  و ريښه ي  نه ده راته معلومه چ  

 دا مردر له کومه شوی دی.

که دقي  شو د )منل( مردري عنرر )من( دی چ  په سنسېکريت 
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ک  د )زړه(، )روح( او )ارادې( مانا لري. )ابو ريحېان البيرونېي( وايېي، 

چ : )من( ا الً زړه ته وايي، څرنګه چ  د ارادې محل او ځای زړه دی، 

نو په   له اراده هم )من( بولي او په دې شعر ک  هم )مېن( د )ارادې( 

ورکوي او له دغ  مادې څخه د اريايانو د يوه پخواني پالر او مشهور مانا 

مقنن )مانو( نوم هم جوړ شوی دی، چ  د )منونکي( او )فکر کوونکي( 

مانا لري او دا ټول اسناد پر دې داللت کوي چ  )من( پخېوانۍ اريېايي 

 کلمه ده، چ  په پښتو ک  هم وه.

او  ي  مو  نه لرو. دغس  )دريځ( هم پخوانۍ پښتو کلمه ده، چ  

که د ژب  د ا ليت له پلوه ددغ  کلمې  عنرېر تېه وګېورو بايېد لېه 

)درېدل( او )ځای( څخه جوړه شوې وي، داس  دوه نورې کلم  هم په 

پخوانيو اشعارو ک  شته لکه  اتيځ د  تلو ځای )مشېرق( لويېديځ د 

 لوېدلو ځای )مغرب(.

پېه دې ډول د  له دغو لرغونو الفاظو څخه ښکاري، چ  پخوا ژبې 

ظروفو نومونه درلودل چ  ورو ورو محوه شېوي دي. فقېط دغېه درې 

 کلم  او  د په   زان  د اشعارو په استناد راته پات  دي.((

( د مانا له پلوه هم دا لومړی شعر ډېېر قېديم دی،  دا شېعر لېه ۸)

حماسي اشعارو څخه چ  د دنيېا د ادب يېوه غېوره بر ېه ده دا يېو 

ښه ګڼله کېږي. د شاعر لوړ حماسېي مقېام او دده د برجسته او غوره ن

تورې غلبه او بری ښه ترويروي، شاعر  د   ل پا ه شېعر او غښېتل  

قريح  په مرسته   له وياړنه په داس  ډول کوي، چې  يېوه توانېا او 

مقتدر شاعر ته ښايي. له دغ  وياړن  څخه د امير کرو ملي مينېه او د 

ګندېږي او دغه د شعر يوه زړه ټوټه   ل ټبر د پالن  احساسا  ښه څر

ده چ  سړی د هغ  زمان  د پښتنو ا القي او روحي کيفيت ښه ځن  
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معلوموالی شي او د شاعر د احساساتو د محېيط هېنېداره ده، چې  د 

 پخواني ژوند مختلف پلوونه په ک  ښکاري.

( د شعر عروضي کيف او وزن هم د غور وړ دی او دا څرګنېدوي ۹) 

پخوا د عروضو او بحر له پلوه هم پا ه اشعار درلېودل او چ  پښتو ژب  

دغه مخروص بحرونه له  ورا زړې زمان  څخه په شعر ک  موجېود وو 

او ددې ژب  عروضي او بحري هويېت او څرنګېوالی بېېل دی او پېوره 

استقالل لري او د عربو د ) ليېل بېن احمېد( )علېم العېرو ( ال دې 

شعارو مخرېوص ملېي او پښېتني ځمک  ته نه و راغلی، چ  دلته د ا

عرو  او بحور موجود وو او تراوسه هم دغه اثار په ملېي اشېعارو کې  

پات  دي چ  د پښتو د علم او ادب په تدوين او ترتيب ک  ښايي دغېو 

(  ۱۱٢-۱۱۱: ۶۹مخرو و بحرو او اوزانو تېه  ا ېه توجېه وشېي.(( )

ولي او هېم استاد حبيبي د کروړ دا شعر تر ډېره حده يو حماسي شعر ب

 يوه وياړنه يا فخريه. 

ځين  نور پښتو ادب وهان هم د استاد حبيبي په شان د کروړ شېعر 

يو حماسي شعر بولي او ځين  ي  ال يوه حماسه بولي، د پښتو ادب يوه 

نوميالی کره کتونکی )زرين انځور( ي  حماسه بولي او وايي: ))حماسېه 

 ډول حماسه ده. د جنګ د و ت سندره ده او جنګ د   ل و ت يو

کروړ په جګړوو ک  شعرونه ويلي او په شعرونو ک  ي  جګړې کړې 

دي. دا هم د عمل حماسه ده او هم د شعر، دا هم د تورې حماسه ده او 

 هم د وينا، دا هم د ميدان حماسه ده او هم د  برو او کتاب.

کروړ هم د شعري او هنري شعر ايجادګر و او هېم د ميېدان حماسېه 

په لومړي شعر ک  ښايي د کروړ شېعر يېوه فېردي حماسېه  جوړونکی.

معلومه شي،  و تر دقت وروسته سړی پوهېدی شي چ  دا حماسه يوه 
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اجتماعي حماسه ده. په دې مانا چ  کروړ تشه د ځان ستاينه نه کېوي، 

هغه غواړي   ل ټبر او  لک په يوه  ا ه تاريخي مقطېع کې  تثبيېت 

 (۱-۶: ۹م په توګه ي  وځلوي.(( )کړي او د يوه باتور او مېړني قو

 و سرمحق  زلمی هېوادمل بيا د امير کروړ شعر يوازې وياړنه بولي 

او له حماسي شعره ي  توپيروي، هغه وايېي: ))د اميېر کېروړ ال  تېه 

راغلی شعر د اشعارو د معنوي ډولونو له پلوه وياړنه يا فخريېه ده چې  

زمان له شرايطو سره سېم شاعر   ل  برياوې، سوب ، مېړان  او د هغه 

 (۹۱: ٢۹افتخارا  په ک  بيان کړي دي.(( )

بېالبېلو نظرياتو او شننو کې   پهد امير کروړ د شعر په باب د پوهانو 

يو زيا  شمېر مشترک ټکي شته. ټول پر دې متف  دي چ  دا شېعر د 

پښتو په   لو ملي اوزانو ک  ويل شوی چ  زړو اريايي سندرو ته ورته 

ل بن احمد فراهدي د عروضي سيستم تابع نېه دی. رزمېي دی. د  لي

محتوا هم لري،  و ددې ترڅنګ اکثرو وياړنه هېم بللې ، د ويېاړن  او 

حماسي شعر ترمنځ هم توپير شته چ  مو  به ي  بيا پېر   ېل ځېای 

يادونه وکړو.  و په دې  بره اتفاق دی چ  د کروړ په دې کالم کې  د 

زيا  دي. شعر ډېېر روان دی، لېه دې وياړن  عنا ر تر بل هر عنرره 

څخه ښکاري چ  نه يوازې پښتو شعر به تر دې وړاندې ښېه پړاوونېه 

وهلي وي، بلک  کروړ به هم نور زيا  شعرونه ليکلي وي، چ  شعر ي  

دې مرحل  ته رسېدلی دی. په دې شعر ک  د بل  ژب  هېڅ کلمېه نېه 

لمېن دا مهېال  شته، دا  بره ددې مانا ورکوي چ  د پښتو ژب  د شعر

ډېره پرا ه وه. دا شعر )اته( بنده لري چ  د لېومړي بنېد لېومړۍ دوه 

( څ   دی،  و درېيمه مسره چ  په واقعيت ک  له ۶۱( )۶۱مسرې ي  )

( څ ې  لېري د سېر لېومړۍ ۱( )۱دوو وړو مسرو څخه جوړه ده، بيا )

مسرې ي  بيا په  بل منځ ک  همقافيه دي او د لومړي بند دواړه وړې 
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رې ي  په   ل منځ ک  ګډه قافيه لري. د نورو بندونو دوه لېوي  او مس

يوه وړه مسره ي  بيا په   ل مېنځ کې  همقافيېه دي او څلورمېه وړه 

مسره ي  بيا د کسر يا تکرار په توګه راځي )له ما اتل نه سته( هغه پېه 

ټولو بندو ک  يو شان ده. له ش ږم بند پرته چ  هغه هم د مسرو د څ و 

له مخ  له لومړي بند سره مساوي دی، د نېورو ټولېو بنېدونو  د شمېر

( څ   لري او لنډه قافيه واله مسره ي  چ  د ۶٢( )۶٢لوي  مسرې ي  )

( څ   لري. ځين  بندونېه ٢( )٢او دو مسرو قافيه تعقيبوي، هغه بيا )

 و ځين  يې  پېر قافيېه  ېتم شېوي دي. پېه  ،ي  رديفونه هم لري

زابل، ميرڅمنو، تښتېدنو، ماتېدنو، وياړ، لتاړ،  مجموعي ډول )اتل، کابل،

اوجاړ، جروم، اودوم، روم، دښمن، پلېن، زړن، مخسېور، سېور، تربېور، 

پېرزوينه، روزنه، ودنه، ټال، ستايوال، کال( ي  د قافي  کلم  دي چې  

په هر بند ک  دا کلم  په   ل منځ ک  ګډه قافيېه جېوړوي. )نسېته، 

څخه، وکړه وکړه، )کوم کوم( هغه کلمې  نسته، باندې باندې، راڅخه را

 دي چ  په   ل منځ ک  ګډ رديفونه جوړوي.

په کالم ک  د څ و د شمېر تساوي او تناسب، د  ج پرځای کارونېه 

هغه عوامل دي چ  دا نظم ي  د مشترک وزن په تار تړلی دی. د نېورو 

ژبو د کلمو نشتوالی ددې نظم بله ځانګړنه ده. يوازې )بېاداري( کلمېه 

ېدی شي له دري ژب  سره مشترکه وګڼل شي. نور نو له سېيمه ييېز ک

نومونو لکه، )هند، سند، تخار، کابل، زابل،هرا ، جروم، غرج، باميېان، 

روم، مروه، هريرود، زرنج( هغه کلم  دي چ  په ټولو ژبو ک  تقريباً پېه 

يوه شکل، يوه مانا او يوه تلفظ کارول کېږي. د نورو ژبو کلم  په ک  نه 

 ته.ش
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 هاشم د زيد رسواين زوی

 )هې۸۳٢ -۸۸۹(

لکه څنګه چ  دمخه ي  يادونه وشوه په لومړۍ او دويمه اسېالمي 

پېړۍ ک  د پښتونخوا لويديزې  واوې او د غور ځمک  د پښتو ادب د 

پالن  او ودې زانګو وه او دغه سوري کورنۍ وه چ  له دوی څخه د غور 

او ډېر مشهور شاهان او فاتحان د شاهنشاهۍ مشهوره کورنۍ پيداشوه 

لکه )سلطان غياث الدين او معزالدين محمد( او نور په کې  راووتېل او 

ددغ  کورنۍ د واکمنۍ پرمهال بيا غور د پښتو شېعر او ادب ټېاټوبی و 

چ  د دوی د دربار شاعران به وروسته تاس  وپېژنئ،  و له ټولو ادبېي 

ځای په نږدې ځمکو ک  پلهنو څخه داس  ښکاري چ  د غور او د هغه 

پښتو يوه ادبي او درباري ژبه وه او د پښتو لومړني اثار هم په دغو سيمو 

 پورې اړه لري.

تر جهان پهلوان امير کروړ وروسته چ  بل پخوانی ادبي اثېر زمېو  

ګوتو ته راغلی، تقريباً سل کاله دده تر عرر وروسته دی او دا ادبي نښه 

لمند د غاړو په هغو ښارو پورې اړه لري، هم د غور په جنوبي  وا او د ه

چ  په هغو و تو ک  ي  روښېانه مېدنيت درلېود او او  وران دي. د 

پښتو بل شاعر او اديب چ  تر امير کروړ وروسته مېو  تېه معلېوم دی 

بن زيد السېرواني البسېتي( دی چې  دده اشېعار او ا)ابومحمد هاشم 

لرغوني پښتانه( څخېه احوال هم د په   زان  مولف د )شيخ کهه( له )

 چ  دلته ي  کټ مټ را ا لو: ، نقل کړي
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ابو محمد هاشم ابن زيد السرواني البسېتي  -الفرحاء ة))ذکر د زبد

رحمة اهلل عليه... په لرغوني پښتانه ک  هس  حکايت کېا شېيخ کهېه 

رحمة اهلل عليه چ  ابو محمد هاشم د هلمنېد پېه سېروان پېه سېنه 

هې( قدسي زېږېدلی او په بست ک  ي  له علما او فرحا لوسېتنه ۸۸۹)

ه کلو کلو د لويو ائمه وو څخه سمع وکړه او وروسته والړ، په عراق ي  پ

چ  څرګند و په ابی العيناء سره ي  په بغداد کې   -او ابن  الد -وکړه

عمرونه تېر کړل او له هغه ي  د عربي بالغت او اشعار ولوسېتل او پېه 

( هجري قدسي کال له عراقه بېرته راغی درې کاله وروسېته پېه ۸۳۱)

عربي او فارسي او پښېتو  بست ک  وفا  شو، نقل کا، چ  ابومحمد په

شعرونه ويل او هغه و ت چ  دده استاد ابن  الد ړوند شو، نو ده بېه 

په ادب ک  د عربېو  -ي   دمت کا او د هغه څخه به ي   وا ه شعرونه

ابومحمد له عربي څخه په پښتو د   ل استاد ډېر شعرونه هم  -اورېدله

 (٨٩ - ٨٢: ۱۵)را اړولي دي.(( 

له هغو شاعرانو څخه دی چ  په عربي ژبه ښه ابوهاشم سرواني يو 

پوهېده، لکه پهه  زانه چ  وايي: په کلو کلو د علم او ادب د زده کېړې 

ل اره په بغداد ک  مېشت و او د عربو د ادب له هغه مشهوره استاده ي  

 استفاده کړله، چ  ابن  الد نومېد او په ابي العيناء معروف و.

په بست ک  ي  ژوند تېراوه او هېم  هاشم په سروان ک  زېږېدلی او

هې( کال مړ دی. د په   زان  له ليکه ښېکاري چې  دا ۸۳٢هورې پر )

سړی د پښتو ژب  ليکوال هم و او ده په پښتو يو کتاب کښلی و، چې  

په هغه ک  ي  د عربو د اشعارو فراحت او بالغت بيان کړي وو او نېوم 

 ي  د ))سالو و مه(( و.

کتاب او  نه شته او د پښتو پېه منثېور  په  واشينۍ سره چ  دا
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ادب ک  چ  د کوم لومړني کتاب نوم مو  تېه معلېوم دی، همدغېه د 

))سالو و مه( ده چ  ))د نسيم رېګستان(( مانا لري او داس  ښېکاري 

 چ  دا کتاب به د پښتو له لومړنيو مولفاتو څخه و.

 د هاشم اشعار:

  ک  دی، د په  ددې عالم او اديب سړي کوم شعر چ  زمو  په ال

 زان  په ذريعه له ))لرغوني پښتانه(( څخه رانقل شېوی دی. لکېه دا 

کتاب چ  ترريح کوي هاشم سرواني د دريو ژبو شاعر و، هم يې  پېه 

پښتو او هم په عربي او فارسي اشعار ويل،  و دده عربي يا فارسي کوم 

  په شعر د په   زان  مولف نه دی رانقل کړی، که ي  فارسي شعر زمو

 ال  ک  وای، نو به يقيناً ددې ژب  له لومړيو شاعرانو څخه هم وای.

 پهه  زانه ليکي:

))ابن  الد چ  يو ظريف او اديب سړی و، په يېو شېعر يې  درهېم 

: ٢۶)ستايلی دی او ابو محمد هغه شعر داس  په پښېتو را اړولېی دی((

۱۱) 

 

 ژبېېه هېېم ښېېه وينېېا کانېېدي چېې  يېې  وينېېه

 زر او درهمونېېېهد  اونېېېد پېېېه ال  کېېې  

 ژبېېېور ورلېېېه ورځېېېي وينېېېا يېېې  اوري

 د درهېېېم  اونېېېدان تېېېل وي پېېېه وياړونېېېه

 کېېه درهېېم يېې  ځنېې  ورک سېېو، سېېي نتلېېی

 پېېېر نېېېړۍ يېېې  وي پېېېه  ېېېړو پېژندونېېېه

 کېېه بېېډای سېېوڼی وبېېولي  لېېک وايېېي

 دا وينېېېېا ده رښېېېېتيانيه لېېېېه رښېېېېتونه
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 کېېېه بېېېېوزلی ووايېېېي رښېېېتيا  بېېېره

 نېېېېور ووايېېېېي دا  وسېېېېوڼي دی تېرونېېېېه

 ښېېندي هېېر چېېا لېېه لويېېه بر ېېه هېېو درهېېم

 د درهېېېم د  اونېېېد هېېېر ځېېېای پرتمونېېېه

 درهېېم ژبېېه ده کېېه څېېوک ژبېېور کېېېږي

 ده وسېېله کېېه څېېوک پېېه کانېېدي قتالونېېه.

 

دا )اوه بيته( چ  زمو  ال  ته راغلي دي، د پښتو ژبې  د درېيمې  

 هجري پېړۍ ادبي ډول،  بغه او رنګ راښيي.

 شننه، تلنه او ارزونه:

ند شخص دی چ  پښتو ته ي  له عربي ژبې  ابوهاشم لومړنی څرګ

څخه ژباړه کړې، ژباړه ي  دومره پخه او کره ده چ  د ژباړې رنګ پېرې 

غالب نه دی، نږه پښتو لغتونه ي  په ژبېاړه کې  کېارولي، دا وييونېه د 

  ل  زمان  د ژب  څرنګوالی پېه ګوتېه کېوي، هغېه مهېال د ژبې  د 

ژباړې له مخې  پښېتو  پرمختګ او تحول بهير هم څرګند وي د همدې

ژبه د  تيزو ژبو په تېره بيا د عربي ژب  د شعر له شېکلي جوړښېتونو 

 سره نږدې او اشنا کېږي.

د امير کروړ تر شعر وروسته دا ژباړل شوی شعر دويمېه بېلګېه ده 

چ  زمو  په ادبياتو ک   وندي ده. د پښتو دا منظومه ژباړه چ  مو  له 

روړ له هغه لومړني شعره سره يې  پرتلېه تحليلي پلوه ارزوو او د امير ک

 کوو، نو له مقايسوي تحليله داس  نتيجه ا لو:

( په دويمه هجري پېړۍ ک  پښتو ژبه او شعر له لغېوي پلېوه تېر ۶)
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ډېره حده سوچوالی درلود،  و په درېيمه پېړۍ ک  د عربي ژب  لغېوي 

ايونو او ادبي اغېزې پرې شوې دي او د عربي فکر او ادب اثر په هغو ځې

ک  غالب شوی، چ  د عربو د حکومت اثر هلته ډېر و، يان  په  راسان 

او د پښتونخوا پر غربي څنډو تر زابلستان او کابل پورې د عربي ژب  اثر 

   ور شوی و.

( په درېيمه هجري پېړۍ ک  ال پښتو ژب  ځين  هسې  لغتونېه، ۸)

شېعر کې  کلما  او تعابير درلودل چ  او  نه شته او د هاشم په دې 

 وندي دي، مثالً )وياړونه،  ړی، سوڼی، بلل، تېرونېه، چې  او  يې  

تېری  -سوڼی ويشتل -وياړل -مثالً وياړ -ريښ  په ژبه ک  بل راز شته

 کول.

( د هاشم دغه ټوټه شعر د بحر او وزن له پلوه هم عربي بحورو او ۹)

او عروضو ته نږدې دی، په داس  حال ک  چ  د امير کروړ شېعر و زنېاً 

 عروضاً ځانته  اص رنګ او  بغه لري.

عربي وزن ته نږدېوالی په دې مانا نه دی چ  په بش ړ ډول د عربېي 

ژب  شعري يا نظمي اوزان پرې د تطبي  وړ دی.  و څرنګه چې  دا لېه 

عربي ژب  څخه پښتو ته لومړی ژباړل شوی شعر دی، نو طبيعي  بېره 

ثيرا  لري،  و بيېا ده چ  د عربي ژب  د شعري جوړښت   ل   ل تا

هم دا شعر د څ يز  جيز جوړښت له مخ  د بښتو د عام شعر د شعري 

 قواعدو تابع دی.

( د شکلي جوړښت له پلوه ځينو دا شعر يو پاړکی بللېی، ځينېو ۱)

قطعه او ځينو ورته کوم  اص نوم هم نه دی ټاکلی. ددې نظېم عربېي 

 و نېور ترپايېه د بڼ  ته که وکتل شي، نو د پيل بيت ي  مقفی نه دی، 

غزل فورم تعقيبوي، يان  د يوې ب  مطلع  غزل بڼه لري، پښتو ژبېاړه 
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ي  مطلع هم لري. پر پښتو بڼه ي  د غزل قېوانين د تطبيې  وړ دي. د 

غزل په ډولونو ک  يو هم ب  مطلع غزل دی، عربي متن ته ي  پېه لېږ 

حېده  احتيا  سره ب  مطلع غزل ويالی شو او پښتو بڼ  ته ي  تر ډېره

د غزل فورم ويالی شو. په   له د غزل عام فورم دادی چ  مطلع بايد 

ولري يان  د سر لومړی بيت ي  مقفی وي او د نورو ټولو بيتونو دويمېه 

مقفی مسره ي  د مطلع قافيه تعقيب کړي، رديف په ک  ا تياري وي، 

  و که يو ځل راوړل شو بيا ي  راوړل حتمي دي. 

لسو بيتونو پورې رسېدی شي. د غېزل بېل  د بيتونو شمېر تر پنځه

 شکل دادی چ  په پورته بڼه ک  رديف )=( هم ورسره يوځای شي.

د هاشم ابن زيد سرواني منظومه ژباړه چ  ګورو، نو پښتو ژباړه ي  

تر ډېره حده د غزل فورم را  لوي، د سر بيت ي  په پښتو ک  مقفېی 

 دی:

 ژبه هم ښه وينا کاندي چ  ي  وينه

 په ال  ک  زر او درهمونه د  اوند

)وينه( او )درهمونه( ي  د قافي  کلم  دي. )نه( )نه( ي  ګډ غږونېه 

دي، نورې ټول  مقفی مسرې يان  د قافي  کلم  ي  )وياړنه، پېژندونه، 

رښتيونه، تيرونه، پرتمونه، او قتالونه( د مطلع  قافيېه تعقيبېوي، پېه 

ې قافيه له نورو قافيو مطلع ک  يوازينی توپير دادی چ  د لومړۍ مسر

سره دوه مشترک غږونه او نورې ټول  قافي  ي  درې مشترک غږونېه 

 لري.

نو که دا ژباړه د غزل فورم وګڼل شي، نو دا به په پښتو ک  لېومړنی 

غزل هم وي. که څه هم او  پر دې تواف  دی چ  لومړنۍ غزله د اکبر 

وري غېزل، هېم د زمينداوري له  وا ويل شوې ده. البته د اکبر زميندا
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فورم له مخ  غزل دی او هم د محتوا له مخ .  و دا ژباړه تر ډېره حده 

 يوازې د فورم له مخ  غزل ګڼل کېدی شي، نه د محتوا له مخ .

نو ددغو څرګندونو او نتايجو تر لوستلو وروسته وايو چ  ابو محمد 

هاشم په پښتو ادبي تاريخ ک  د عربي فکېر او ادبېي تحېول لېومړنی 

تازی او ښکارندوی دی او دده دا يوه قطعه شعر د   ل عرر د ادبي اس

 حالت څرګندونه په ښه ډول کوي.

له محتوايي پلوه دا شعر ا القي مسايل تشريح کي، ا القي پيغېام 

لري او انسان په نامستقيم ډول دېته هڅوي چ  د دنيا مېال او متېاع 

، مال او متاع تېر پورې زړه ونه تړي. که څه هم يو شمېر  لکو ته درهم

هرڅه زيا  ارزښت لري،  و دا کار په اساسي مانا د انسان د ژغېورن  

الر نه ده. شاعر لوستونکي ته په نامستقيم ډول ا القي پيغام رسېوي 

 او نفسي تذکي  ته ي  رابولي.

له لغوي پلوه دا غزل د نورو ژبو تر ډېر اغېز الندې نه دی، که څه هم 

ژباړه ک  معموالً لومړنۍ ژبه   ل اغېز ښندي،  و دا يوه ژباړه ده او په 

په دې شعر ک  )قتالونه، درهم( عربي کلم  دي ) اوند( له دري ژبې  

سره ګډه کلمه ده. نورې ټول  پښتو کلم  دي. ځين  کلم  ي  اوسنۍ 

ژبه ک  متروک  ګڼل کېږي، لکه )سوڼي،  ړو(  و نورې کلم  ي  او  

 ک  دي.هم په ورځنۍ محاوره ک  کارېدون
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 شيخ رضی لودي او نرص لودي

 هې(۹٢۱-۱۱۱)

د شيخ رضی لودي او نرر لودي نومونه او پېژندنه ځکه دلته يو پېر 

بل پس  راوړو، چ  د دوی السته راغلي نظمونه يو بل سره اړيکي لري 

او دوی دواړه له کورني پلوه هم يو بل سره ارتبا  لري،  و مخکې  تېر 

کالم بېلګو ته الړ شو، لومړی به لوديان لږ  دې چ  د دوی پېژندن  او د

 په لنډيز سره دروپېژنو.

لوديان هم لکه سوريان د پښتنو يېوه مشېهوره کېورنۍ ده چې  د 

هې( په  تيېزه پښېتونخوا کې  ۹۱۱سلطنت او مشرتابه مرکز وه او تر )

ددې کورنۍ د پاچاهانو نومونه اورېدل کېږي، څرنګه چ  دا کورنۍ هم 

چاهۍ او هم په ادب ک  نوم لري، نو ځکه  و ضېروري په واکمنۍ او پا

 ده چ  په لنډيز سره ددې کورنۍ يادونه وشي.

)لودي( دپښتنو يوه قبيله ده، چ  دغه کورنۍ هم له دغ  قبيلې  

څخه وه او  د غزني د لومړيو پاچاهانو)ال تګين( او )سبګتګين( په عرر 

ګرهېار او هې( له دې قبيل  څخه )شيخ حميېد( پېر نن۹۳۱-۹٢۶ک  )

پېښور تر ملتانه واکمنۍ درلوده او تر ده وروسته )نرر( چ  زوی ي  و، 

هېې( ۹٢۱پاچا شو او ملتان ي  د سلطنت مرکز و. شيخ حميد لودي د )

په شاو وا ک  د )راجه جي پاله( له  وا له لغمانه تر ملتانه واکمېن و د 

لې  هې( په شاو وا ک  چ  پر )جي اله( له غربي  وا کېوم  حم۹٢۶)

کېدې، حميد له ده سره کومک کاوه او پېه دا ېل کې  يې  ازادي او 

استقالل درلود،  و بيا چ  )سبګتګين( پاچا شېو، نېو حميېد روغېه 
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هې( چ  سلطان محمود پر ملتان حملېه ۹۳۱-۹۳٢ورسره وکړه او پر )

وکړه، د شيخ حميد لمسی )ابوالفتوح داود( له دې کورنۍ څخه پاچا و، 

هې( دمخه سلطان محمود دی ونيېو او ۱۱۸ و تر )نو ي  )ججه( ومنله 

هېې( د ۱۱۶په غزني ک  ي  بندي کړ، )ګردېزی( ليکي، چ : محمود پر )

ملتان قرامطه سره ومروړل او )داود بن نرر( ي  غزني ته راوسېت او د 

 )غورک( په کال ک  ي  بندي کړ او هورې ومړ.

يېت تېه که څه هم پخواني مور ين د )شيخ حميد( د کورنۍ افغان

اشاره کوي،  و )فرشته( ترريح کوي چې  دوی پښېتانه وو او تېر ده 

وروسته نور مور ين هم لکه )حيېا   ېان( پېه )حيېا  افغېاني( او 

)شېرمحمد( په ) ورشيد جهان( او )مليسېن انګرېېز( )د افغانسېتان 

تاريخ( ک  دوی پښتانه بولي،  و ځين  اوسني مور ان ددې کېورنۍ 

دوی عربي نژاده ګڼي، مګر د په   زان  مولف هم پښتونواله نه مني او 

 دوی پښتانه بللي او پښتو اشعار ي  ځن  رانقل کړي دي.

پهه  زانه   ل سند هم ښيي او دا مطالب له )کليد کامراني( څخه 

نقل کوي او کليد کامراني هم له يوه کتابه اقتبا  کېوي چې  )اعېالم 

هېې( د ۱۸۱ا کتاب پر )اللوذعي في ا بار اللودي( نومېده، ځکه چ  د

يوه لودي سړي له  وا کښل شوی دی، نو د دوی د پښتونوال  مهېم او 

زوړ سند هم دغه دی او مو  کوالی شو چې  ددې کتېاب پېر ترېريح 

 اعتماد وکړو.

له دې کورنۍ څخه پخوانيو مور انو درې تنه )حميد، نرېر او داود( 

يېد يېو وراره ذکر کړي دي، چ  پاچاهان وو،  و پهه  زانه د شيخ حم

)شيخ رضی( هم يادوي چ  ده له   ل تربور سره يوه شعري معارضېه 

 او مناقشه کړې ده.
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د لوديانو دا سلطنتي او ادبي کورنۍ که څه هېم سېلطان محمېود 

منحله کړه او تر داود وروسته بل پاچا پات  نه شېو،  ېو وروسېته هېر 

وميېالي و ت لوديان په تاريخ ک  نوم لري. له دې څخېه مشېهور او ن

هې( بيا د ټول هند سلطنت نيسېي او د لېودي ۸٢٢ لک راوځي، پر )

هې( پورې په هند ک  دوام کوي، سلطان بهلېول، ۳۹۸پاچاهانو برم تر )

سکندر او ابراهيم ددې قبيل  مشهور شاهان دي چې  د پښېتو ادب 

( ۱٢۳-۶۹:۱٢٢مميزه له دوی سره د سلطنت پېه ډول ملګېرې ده.(( )

ران يا ليکوال د تاريخي تسلسل له مخې  راوړل څرنګه چ  دلته شاع

کېږي، نو دلته لومړی شيخ رضی لودي او بيا نرر لودي ته نغوته کېږي 

او بيا به نور لودي شاعران پر   ل ځای معرفي کېږي. نېو او  راځېو 

 شيخ رضی لودي او نرر لودي ته.

شيخ رضی او نرر لودي دواړه د شيخ حميد له کېورنۍ څخېه دي 

د )حميد( وراره او )نرر( ي  زوی دی او د مور انو په وينېا  چ  )رضی(

تر شيخ حميد وروسته دده زوی نرر پاچا شوی دی او رضی سېلطنت 

 ته نه دی رسېدلی.

د پښتو ژب  ددغو دوو پخوانو شاعرانو احېوال پهېه  زانېه داسې  

 راوړي:

))ذکر د امير الفرحا شيخ رضی لودي: پوه شه په دې چ  کېامران 

هې( هجري يو کتاب ۶۱۹۸ ان ابن سدو  ان په ښهر  فا ک  په سنه )

وکېښ چ  کليد کامراني ي  نوم و په دې کتاب کامران له کتابه د شيخ 

هې( ي  کښېلی او نېوم يې  ۱۸۱احمد بن سعيد اللودي چ  په سنه )

بار اللودي(( دی هس  نقل کا چ  شيخ رضېي ))اعالم اللوذعي في ا 

لودي د شيخ حميد وراره و چ  شيخ حميد په لمتان پاچا شو يېو يې  
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  ل وراره پښتونخوا ته ولېږه، چ  د هغو غرو  لک د اسالم دين تېه 

راولي. شيخ رضي راغی دوه کاله د کسي په غرو ګرځېده او هلتېه يې  

شيخ حميد زوی په ملتان ډېر مخلوق مسلمان کړ، نقل هس  کا نرر د 

ک  د مال حده له استازو سره کېناست او له دوی څخه يې  د الحېاد او 

اسماعيلي فرق  عقايد زده کړل او وګورهېدی د دوی په اعتقاد ملحېد 

شو، چ  شيخ حميد رحمة اهلل وفا  شو، نو ي  پرځای نرر کېناست او 

رضېي چې  د الحاد ترويج ي  غوره کړ او قرامطه ي  راوسېتل. شېيخ 

سوچه مسلمان و   ل تربور نرر ته ي  داس  پاړکی وکښل او ور واي  

 ستول:

زګرررررررردې زموز ورررررررروهزې ررررررررو  ې زز رردوڼررر زلو زموزترررررحرمزوررمز ل

زترررررررررررزورررررررررر زتررررررررررو ېزتررررررررررو  ې ز رررررررر  ررر ز  رررڼىزوررروهز ې رررو

زچررررررررررررررررازموزګو رررررررررررررررراز   ې ز  لاررردېورررازګرررورزېلرررد رررل

زچررررررررررررازوڼرررررررررررردېزموز  رررررررررررررزې زز ررر ېسز   ز زدې زمورررغ زګرررو

ز ررررررر زوررررررردزنررررررروزوررررررروز  رررررررررې زززززورلوميزت رزو ز رو زت  ز 

زلررررررروميز ررررررر ز رررررررازوررررررر ز ررررررررې زززازل ز  رل ررروز ررر زورررد ز ررر ص

ز.ځڼررررررررررو زورررررررررر ز  رررررررررررې زززې زمز ررردېوررر ووهز  رزم زت رزل زګ

ز

شيخ احمد لودي هس  نقل کا، چ  نرر لودي هس  د شيخ رضي 

 غبرګون وکاوه:

 

ز  زلد ررورزخرروزوڼحررر ز رر ز رررمززززز لرررحرمزور زتو ،زتو رزتروممز

ز رررر زوڼحرررر ز ررررمزمزم ررررن ز ررررمزز وررررزم ن زورررسازترو   رر  

زتو   ررروزنخررر زوررر زتدوڼررر ز رررمززززلرررر ز تالورر ز رررر زترررردزوررررڼمرر 

ز ېسزومز ردې زور زلد و ر ز رمززززززګدې زوازوغ زلررد و ررررررىزم 
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زېتو   رررررروزترررررر زتيررررررر  ز ررررررمزززمز تالمزورررردزوسررر زبرر زځڼم

زمزحميررر زلررر زلرررو ز  رلررر ز رررمززززمزلرررررروميز ې زتن رررريز ررررررم

ز  زلررررر زګدېوررررر زوررررر ز   ز رررررمززززتررررو   ررريزم رررنزچرررازې  ي

ز  زورروونزت رتررازورر زتڼرر ز ررمزززم ز ازترو زترررتازم ېوررررو 

ز  زلرررروميز مرررر زنرررروز  ز ررررم زززززمزم رررنروزې نررررېوزوررررغررررررږ 

ز

ول پهه  زانه د   لو قوي اسنادو پر بنسټ ددغو دوو تنېو په دې ډ

پخوانو پښتنو مشرانو اشعار مو  ته س اري چ  د پښتو په ادبي تېاريخ 

ک  ډېر مهم دي او هم د ژب  په تحول ک  ښ  نتيج  ځن  ايسېتالی 

 شو:

 ارزونه، شننه او پايله:

ځينېو ځينو ادب وهانو دا شعرونه يا نظمونه پاړکي )قطع ( بللېي او 

هم د پښتو د ولسي شاعرۍ کسرونو ته ورته بللي، دواړه نظمونه ديني 

محتوا لري، د نورو ژبو اغېزې پرې نه شته، يوازې د عربي ژب  يېو څېو 

لغتونه لري او ځين  متروک کلما  چ  او  نه کارول کېږي، پر هغېه 

مهال  د پښتنو او پښتو ژب  او ادب وده او پرا تيا ورڅخه معلېومېږي، 

 غام په ک  نېغ په نېغه انتقالوي.پي

سرمحق  زلمی هېوادمل، د ملتان د شاهي کورنۍ ددې د پېاړکو د 

ارزښت په باب وايي: ))د ملتان د لودي شاهي کورنۍ د دوو تنېو غېړو 

نرر لودي او شيخ رضی لودي پاړکي د پښتو په پخوانيو منظومو اثېارو 

اوالو د پېاړکو لېه ک  شامل پاړکي دي او د همدغو دوو تنو پښتنو وينې

امله مو  تر غور او د سليمان تر غرونو وروسته ملتان درېيم مرکز بولو، 

 چ  پښتو منظوم  په ک  ايجاد شوې دي.
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دا منظوم  د   لو شکلي جوړښتونو له املېه پېه ظېاهري ډول د 

شرقي شاعرۍ قطعو ته ورته پاړکي دي،  و مو  ته دا راښکاري، چ  دا 

اعرۍ کسرونو ته ډېر ورته دي او دا دوه پاړکي پاړکي د پښتو د ولسي ش

مو  د پښتو د لرغونو سندرو په جمله ک  شامل ګڼېو، چې  وروسېتيو 

اشکالو ي  د کسرونو په بڼه تحول موندلی دی او او  هم مو  د کهېواز 

او بنو د مروتو او ګنډه پورو په سيمو ک  ډېر کسېروال شېاعران پيېدا 

 کوالی شو.

کي د يوې مناقش  بڼه لري، چې  پېه غالېب په معنوي لحاظ دا پاړ

ګومان د ليکونو په بڼه تبادله شوي دي او د اسالم د مقد  دين او لېه 

محمدي سنتونو څخه د پېروۍ په دفاع ک  ويېل شېوي دي. پېه يېوه 

پاړکي ک  رضی، نرر ته ويلي دي، چ  تا   له اسېالمي الره پرېښې  

زه پېر   لېه الره ده، په ځواب ک  ي  نرر، رضی ته کښلي دي، چې  

ټينګ يم، زما په باره ک  چ  تا څه اورېدلي دي، هغه د دښمنو تورونېه 

دي، چ  په دې حساب دواړه پاړکي په يو ډول د اسالم په دفېاع کې  

 ويل شوي دي.

په دې دواړو پاړکو ک  ځين  داس  ژبني او ګرامري ترکيبونه ليدل 

نه لري، دغه ډول په کېږي، چ  نن په عامه پښتو ک  د استعمال موارد 

دې پاړکو ک  ځين  داس  لغا  هم شته چ  په عامه پښتو ک  ي  مږ 

نه استعمالوو پر دې اسا  هم دا دواړه پاړکي د ژبنيو څېړنو له پلوه هم 

 د اهميت وړ دي.

په دې پاړکو ک  د هنر پلوش  نه ځلېږي او د څلورم  هجري پېړۍ 

پېه نظېم کې  راوړې  د معمولي پښتو په چوکاټ ک  ي  ساده  بېرې

 (۱۱-۹۳: ٢۹دي.(( )
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لوی استاد عبدالحی حبيبي بيا وايي: ))د رضی او نرر دا اشعار چ  

مو  ګورو او د پښتو له مخنيو او وروستنيو اشعارو سره ي  مقابله کوو، 

 نو دا څو ځانګړن  تر سترګو کېږي:

هې( تر حدودو پورې ال د پښتونخوا پر شېرقي  ېواوو د ۹٢۱(: د )۶)

ي ژب  اثر لږ و، که څه هم د هاشم سرواني نظم د لوديانو تېر عرېر عرب

دمخه دی،  و څرنګه چ  د پښتونخوا پر غربي څنډو د عربېو د فکېر، 

حکومت او ادب اثر ډېر و، نو د هاشم سرواني په نظم ک  دغه اغېزې په 

څرګند ډول ښکاري،  و د لوديانو نظمونه که څه هم تر هاشم وروسته 

و سوچه توب او د ژب  نږه والی او څرګندوالی ي  قېوي دي،  و د پښت

 دی او د عربي ژب  لږ اثر ښکاره کوي.

(: د لوديانو له دغو نظمونو څخه ځين  مړه او متروک مواد السته ۸)

راځي او په دې  ا يت ک  د امير کروړ شعر ته ورته دي او دغېه اثېار 

دې ژب  په شرقي مو  ته راښيي چ  د غزنوي دورې تر لومړيو پورې ال 

 وا ک  مخروص ډول او رنګ درلود، چ  وروسته ي  هغه رنګ بېدل 

 شو.

د ساري په توګه د )تور( يان  تهمت له مادې څخه په دغېو وينېاوو 

ک  )تورن( د  فت په ډول او )تورا( په مردري مانا او فعل ي  )توراوه( 

او هم )توراني( داس  کلمېا  دي چې  او  نېه شېته، دغسې  هېم 

راوه( او )رغا( او )رغاوه( او نور ډېر نادر مواد لېري چې  او  مېړه )وکو

 دي.

(: له دوو عربي لغاتو )الحاد( او )سنتي( څخېه ښېکاري چې  د ۹)

عربي ژب  اثر په دغو و تو ک  ت  په ديني ا طالحاتو پورې محدود و 

او دغس  عربي ا طالحا  په ژبه او ادب ک  ننوتلي وو،  ېو د ژونېد 

 ن  تش  وې.نورې څانګ  ځ
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(: له دغو ويناوو څخه ښکاري چ  په دغو و تو کې  د پښېتنو ۱)

نفوذ او د پښتو د   رتيا لمن شرقاً تر ملتانه وه او د پښتونخوا له غېرو 

څخه پښتانه د شرق لوري ته ډېر   اره شوي او د ژب  ادبي نفېوذ يې  

 هم له بادغيس او هراته د اباسين تر څنډو او ملتانه   ور شوی دی.

(: لودي سلطنتي او ادبي کورنۍ که څه هم له پښېتونخوا څخېه ٢)

لرې په ملتان ک  مېشته وه،  و دوی   ل پښېتني تهېذيب  ونېدي 

کړی و،   له ژبه ي  ساتل  وه او د اسالم سوچه  ېدمتګاران وو، دوی 

غوښتل چ  د پښتونخوا په ټولو غرو ک  د اسالم رڼا   ره کاندي، لکه 

همدې مقرد د سليمان په غېرو کې  تبليېغ چ  شيخ رضی لودي په 

کاوه او د لوديانو د الحاد  برې فقط د دښېمنانو او د دوی د سياسېي 

مخالفينو او رقيبانو ) د سبکتګين د کورنۍ( پروپاګند و، ځکه چ  نرر 

لودي په   ل نظم ک  له ځانه ښه دفاع کېړې او   ېل عقايېد يې  د 

 (٢۱۱-٢۱٢: ۶۹پخوانيو په ډول د سنت تابع بللي دي.(( )

( له شکلي پلوه د شيخ رضي لودي نظم يا پاړکی تر ډېره حده ب  ۱)

مطلع غزل ته ورته دی. يوازې د سر بيت لومړۍ مسره ي  لېه قېافي  

څخه ازاده ده، نور ټول بيتونه ي  چ  قافيه لري، د سر بيت د دويمې  

مسرې قافيه تعقيبوي، رديف نه لري، هندسي جوړښت ي  په دې ډول 

 دی:

_______________ 

a_______________ 

_______________ 

a_______________ 

_______________ 

a_______________ 

 ترپايه



 نيمه پېړۍ يون/ ادب تاريخ

21261 
 

ټول اوه بيتونه لري، د څ يز  جيز جوړښېت لېه مخې  د پښېتو د 

عام  شاعرۍ د قوانينو تابع دی. د څ و شمېر ي  سېره مسېاوي دی. 

  وروسته  ج ا لېي. د ( څ   لري او هرې درې څ ۸هره مسره ي  )

 نرر لودي نظم بيا نهه بيتونه لري.

د سر بيت ي  مقفی نه دی دويمه مسره ي  قافيه لري، نېور مقفېی 

بيتونه ي  بيا همدا لومړۍ قافيه تعقيبوي. رديف هم لري ) نه، دښېنه، 

ترپله، لرغونه، تياره، کهاله، اړه، تله، زه( ي  د قافي  کلم  دي )يم،يم( 

ي  وروسته په يوه شکل او يوه مانا تکرار راغلېی رديېف ي  چ  تر قاف

 دی. هندسي جوړښت ي  په دې ډول دی:

______________ 

=a______________ 

______________ 

=a______________ 

______________ 

=a______________ 

 تر پايه

( څ   لري او دا قاعده پېر ۸د څ و د شمېر له مخ  هره مسره ي  )

يوشان د تطبي  وړ ده. دا نظم هم د فورم لېه مخې  د بې  ټولو مسرو 

مطلع غزل فورم ک  شاملېدی شي. له محتوايي پلوه دواړه شعرونه يېا 

نظمونه مذهبي، عقيده يي ا القي روحيه منعکسوي او په پښتو ک  د 

سوال او ځواب په بڼه لومړنۍ مناظره، مشاجره يا مشېاعره هېم ورتېه 

ې پر   ل ځای لږه نوره رڼا هېم واچېول ويالی شو، چ  وروسته به پر

 شي.
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 بېټ نيکه

 هې(۹٢۶)

مخک  تر دې چ  بېټ نيکه معرفي کړو، تر هغه وړاندې ضروري ده 

 چ  د پښتنو يوه بله تاريخي کورنۍ پېژندن  ته تم شو.

د پښتنو په تاريخ ک  يوه ډېره مشهوره کورنۍ شته چ  مو  يې  د 

تخمينوالی شېو، کېه څېه هېم ددې هې( وروسته ۹۱۱وجود و ت تر )

کورنۍ په باب په پښتو مور ينو ک  ډېېر متفېرق او ډول ډول روايېا  

شته او سړی نه شي کوالی چ  په ښکاره او څرګند ډول د دوی احوال 

وليکي،  و له ملي عنعناتو څخه چ  تراوسه د پښتنو په منځ ک  شته 

شېي او  او هم له تاريخي ليکنو څخه سړی ځن  نتيجې  ا يسېتالی

 ددې کورنۍ د نومياليو سړيو حال لږ لږ ځن  څرګندوالی شي.

ددې کورنۍ لومړی مشر پښتون بابا )پهان( دی چ  نوم ي  )کيس( 

و. د کسي غره )سليمان غره( ته منسوب او عربي نېوم يې  مور ينېو 

)عبدالرشيد( کښلی دی چ  ده درې زامن درلودل او د پښتنو مشهور 

 رجال او نيکونه دي:

 ل بېټ يا بېهنی، دويم سړبن او  درېيم غرغښت وو.او

له ملي عنعناتو او تاريخي ليکنو څخېه داسې  ښېکاري چې  دې 

کورنۍ د غور له غرو څخه د کس  غره )سليمان غره( ته لېږد کړی و او 

په دغه غره ک  اوسېدل او هلته دا کورنۍ ډېره شوه او ډېر شهر  يې  

   د پښتو ژب  شاعران هم وو.وموند او داس  سړي په ک  پيداشول چ
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د پښتنو مور ان له پخوا زمان  څخه ددغس  لوي  کورنۍ احېوال 

او د سړيو نومونه ليکي، تر ټولو دمخه  ورا زوړ مورخ سليمان ماکو دی 

چ  دی په   له تذکرة االوليا ک  د بېېټ نيکېه، سېړبن او اسېمعيل 

د ليک نتيجېه احوال لږ لږ ليکي او هم د دوی اشعار  وندي کوي، دده 

 داده:

))بېهنی د کس  پر غرو باندې اوسېده، د  دای په عباد  بو ت و، 

سړبن دده ورور او اسمعيل ي  زوی و چ  سړبن په زويتوب قبول کړی 

 و. د اسمعيل مرقد د کس  په غره ک  دی.((

))له دې کورنۍ څخه يو بل مشهور سړی  رښېبون دی چې  پهېه 

و احوال ذکر کوي، دا سړی هم د سېړبن  زانه او نور مور ان دده نوم ا

زوی دی، د کس  په غره او د کال  په )غونېډان( کې  اوسېېده او پېه 

هې( وفا  شو. وروسته به پر   ل ځای د دوی پېر ۱۸۸)مرغه( ک  پر )

اثارو او ژوندانه  برې وشي. دلته يوازې دومره وايو چ  مور ېان ددې 

ه )ايين اکبري(  او نعمت کورنۍ پر وجود متف  دي او ابوالفضل مورخ پ

اهلل هروي په )مخزن افغاني( ک  ددغ  کورنۍ رجال او شهر  بيېانوي 

 هې( په شاو وا ک  کښل شوي دي.۶۱۱۱او دا دواړه کتابونه د )

د پورته بحس لنډيز دادی،له زرو کلونو راپدېخوا چ  کوم عنعنا  او 

ی ادبي تاريخي کتابونه موجود دي ددغ  کورنۍ شهر  راښيي او د دو

اثار او اشعار هم رانقل شوي دي چ  د پښتو په ادبي تېاريخ کې  ډېېر 

اهميت لري او د لرغون  دورې په اثارو ک  غوره،  ونېدور او لېه ملېي 

-۶۹:۱۱٢احساساتو ډک همدغېه منقېول اشېعار او سېندرې دي.(( )

۱۱۳  ) 

بېېت  او  راځو د بېټ نيکه پېژندن  او د کالم شنن  تېه:
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ډېر شهر  لري، له پخوانۍ زمان  څخېه مور ېانو  نيکه په پښتنو ک 

دده نوم او حال ليکلی دی او په پښتني عنعنه ک  هم دا سړی يو  ورا 

 لوی پښتون او مشهور نيکه ګڼل کېږي.

ددې عنعن  تردي  په  ارجي مور ينو ک  د اکبر مغولي پاچېا د 

 هې( په دې ډول کوي: ))پېه پښېتنو۶۱۱۱دربار مورخ ابوالفضل عالمي )

 ک  درې وروڼه بېهنی، غرښت او سړبن ډېر مشهور نيکونه دي.((

د بېټ نيکه نوم په تاريخونو ک  )بېهنی( او )بهن( هم راغلېی دی او 

هې( ي  )مخزن افغېاني( تېاليف ۶۱۶۸نعمت اهلل هروي )نورزي( چ  پر )

کړی دی، هم د شيخ بېهنېي او دده د اوالدې مفرېل احېوال راوړي او 

و ته حواله ورکوي چ  )مجمع االنسېاب( ، )معېدن ځينو نورو تاريخون

ا بار احمدي( او )تاريخ ابراهيم شاهي( لېه هغېو څخېه دي او تېر ده 

دمخه کښل شوي دي. تر نعمت اهلل وروسته ا وند دروېزه ننګرهېاري 

هې( پورې ژوندی و، هم د شيخ بېهنېي او دده اوالد ذکېر ۶۱۱۸چ  تر )

ګڼي،  و تر دغو ټولو يو پخوانی کوي او د پښتنو له مشاهيرو څخه ي  

او زوړ کتاب چ  د بېټ نيکه ذکر او دده اشعار پېه کې  راغلېي دي، د 

بارک  ان د زوی )سليمان مېاکو( )تېذکرة االوليېا( ده چې  پېۍ پېر 

هې( ليکل شوې ده، ددې کتاب هغه يو څو پاڼ  چ   وندي پات  ۱۶۸)

چ  په روزګار د شيخ بېهني ذکر داس  کوي: ))نقل هس  کاندي يارانو 

نومېده او پر شيخ بېهني هېم  ېورا د شيخ بېهني دده ورور چ  سړبن 

ګران و، سړبن نه درلود زامن او هر کله به ي  ويل   ل ورور تېه، بېهنېي 

  ل زوی اسمعيل ورکاوه او لوی شو د سړبن په کاله،  دای مهربېان د 

  تېېر اسمعيل په برکت، سړبن ته نريب کړه دومره زامن چ  او  تر و

 (۸۹: ۹۸شو ګڼوڼ د هغو...(( )
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 نعمت اهلل هم دغه عنعنه په مخزن افغاني ک  هس  ليکي:

))نقل است که سربنی برادر کالن بيتنی مفلېس بېود و از سېعاد  

فرزند هم محروم بود، روزی سربن بخانه برادر  ود کېه شېيخ بيتنېی 

 باشد امده عر  کرد. که ای برادر! دعای تېو دربېاب جميېع  اليې 

مستجابست، درباب من توجه نميفرمانی. حضر  شيخ بيت فرمود که 

يک پسر مرا ببر و پرورش نما... ا ر االمر شېيخ پسېر  ېود اسېمعيل 

 (۱٢۶: ۶۹راببرادر  ود سربنی داد...(( )

په دې ډول زمو  د لومړي مورخ سليمان ماکو قول که څه هېم تېر 

ربط او نږدېوالی سېره نعمت اهلل څلور سوه کاله دمخه دی  و يو له بله 

لري او دا ښکاره کوي چ  تر زرم هجري کال مخک  هم د بېټ نيکه له 

 بابته پښتنو پرله پس  او مستند روايا  درلودل.

د بېټ نيکه نور احوال مو  ته نه دي معلوم او نه دده د ژوند و ېت 

مور انو ترريح کړی دی، يوازې د په   زان  له ليکلو څخه ښېکاري 

د بېټ نيکه زوی نيو، د  رښبون معا ر و او دغه سړی پر چ  اسمعيل 

هېې( ۱۱۱هې( مړ شوی دی، نو چ  د اسېمعيل د ژونېد و ېت د )۱۶۶)

هې( په حدود ک  ژوندی ۹٢۱حدود وي ښايي چ  پالر او اکا ي  هم د )

 وي.

 د بېټ نيکه اشعار:

د پښتو په پخوانو اشعارو ک  د بېټ نيکه يو مناجا  ډېر قيمتي دی 

 ادبي ټوټه سليمان ماکو په )تذکرة االوليا( ک  هس  راوړې:او دا 

))نقل کاندي چ  شيخ بېهنی س ين  يری شو، نو ده بېه هېر کلېه 

څښتن ستايه او رب ته به ي  در واست کاوه چې  زمېا پېه کهېول او 
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سړبن او غرښت په کهول برکت کېږده! بادار قبول کړ، دده در واسېت 

نقل کېاوه شېي چې   -وی په کهولاو ډکه شوه، ځمکه د پښتنخا د د

حضر  شيخ بېهني به ډېر تر ډېره دا سندرې لولول  او کس  غره کې  

 (۸۱: ۹۸به ګرځېده په ش  .(( )

زترررر رزورررر زوينرررر زورررر زورررردزځر رررر ززززززززززلرررررررررو  زخرررر    زلررررو رررر زخ    

زټولررررررررر زژېيزوررررررررر ز   يز رررررررررازززززز رررردزې  زم زم  رررررېيز ررررررررررررا

ز ورروهز  ررږميزميزورر ز ررازوڼنررازززززرررررررررر  زميزمز رررررررررردېزلرررمنرررررررازززززمل

زلو رررررر زخ   رررررر زلو رررررر زخ   رررررر ززززززززم زېګرررررررر يزډېرررررررردز ررر وزخ    

ز***زززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز

زېې زبو ګرر زم ېې ز ررو ګىزم ززززززز زم رررررررروهز ې زبررررررږز ورر  زلررمل

زبرررر زمزچرررررزورررر زوڼرررر زتڼرررر ز رررر ز رررروززززززوهزو ش  ز ورررز ازوررين زت ررررو

زمزورررررررررررر ېزېم زلرررررررررررر زترررررررررررررزم زززززززوس ز ېزوځک ز غښ  زت رزم 

زلو رررررر زخ   رررررر زلو رررررر زخ   رررررر  زززززز ررررررر   رررررزم زخررن زت رررررلررررم زو

 

 :د بېټ نيکه د شعر شننه او ارزونه

هې( په حېدودو ۹٢۱لکه څنګه چ  دمخه وويل شول دا شعر د ))) 

پورې اړه لري، له الفاظو او کلماتو ي  هم دغه مطلب ښېکاري، داسې  

لغا  او کلما  په ک  راغلي دي چ  او  ي  ځين  په دغو ماناوو مړه 

دي، مثالً )ژوی( او  څوک د مخلوق او حيوان په مانا نه کاروي يوازې 

ي  کله کله وينو او که دغه کلمه په فعلي مانا وا لېو  په زړو ادبياتو ک 

يان  )ژوند کوي( دا تعبير هم زوړ دی او او  مستعمل نه دی دغسې  

هم هسک دلته د اسمان په مانا دی او دا کلمه په دغه مفهوم ډېره زړه 
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ده او لکه چ  تاسو دمخه د امير کېروړ او نرېر لېودي پېه کېالم کې  

سک باله  و او  هر لوړ شي تېه هسېک ولوستل، پخوا ي  اسمان ه

وايو او دا لغوي تحول وروستنی دی، لکه د عربي )سما( چ  اسمان ته 

هم وايي او د هر ځای لوړې  وا ته هم وايي. پر دې شعر د پرديېو ژبېو 

اغېزه هم لږ ده او له هغو زړو اثارو څخه دی چ  په غرو ک  ويل شوي، 

وي لکه د امير کروړ او لوديانو  د عربي او پارسي ژبو له اغېزو څخه ت 

اشعار، د بېلګ  په توګه په ټول شعر ک  يوه پردۍ کلمه نه شته، يوازې 

د ) دای( مشترکه کلمه لري چ  هغه هم ښايي د پښتو په ريښو کې  

ډېره نږدې وي او ددې سوچه توب علت هم دادی چ  بېټ نيکېه پېه 

بو اثر نېه و شېوی. د سليمان غره ک  بېل اوسېده او پر ژبه ي  د نورو ژ

شعر وزن او عرو  ي  هم د پښتنو ملي بدلو ته ډېېر ورتېه دي او يېو 

تکرارېدونکی کسر لري )لويه  دايه لويه  دايه( چ  دغه پخوانی ادبي 

رنګ تراوسه هم د پښتنو په بدلو ک  ليدل کېږي او ښکاري چ  دا يېو 

پلېوه هېم پخوانی اريايي مزيت دی. دا شعر د مضمون او ادبي فکر لېه 

-پخواني اريايي سندرو ته ورته دی. په پخوانيو اريايي اقوامو ک  )کوله

کهول( څومره اهميت درلوده، پر دغه کهېول بانېدې اکثېر اجتمېاعي 

تشکيال  بنا کېدل، دوی هر کله   ل  کورنۍ او کهولونېه ډېېرول او 

کورنۍ ي  د ټولو نعمتونو مرکز ګڼله.(( د بېېټ نيکېه دا شېعر کېه لېه 

ويدا( سره مقابله کړو، نو د مضمون له پلوه له دې مناجېا  سېره )ريګ

نږدېوالی لري: )) دای د ژوندون واکمن دی، مالېک الملېک دی، دی 

ښاغل  کورنۍ سړو ته ورکوي، نو  دايه! مو  ستا مريېي يېو! بې  لېه 

 (۱٢۱-۶۹:۱٢۸اوالده. ب  ښېګڼ  مو، مه وژنه!...(( )

که څه هم زمو  ځينو ادب وهانو د بېټ نيکه دا شعر له محتېوايي او 
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شکلي پلوه پخوانيو اريايي سندرو ته ورته بللی او وايي چې  لېه هغېو 

سره زيا  مشترکا  لري،  و که له شکلي پلوه ي  وڅېړو لېه عربېي 

ژب  څخه له يوه راغلي شعري فورم )مثنوي( سره هم تر يوه حېده اړخ 

ه فورم دی چ  هر بيت ي  مستقله قافيه لري، ځين  لګوي. مثنوي هغ

بيتونه ي  پر قافي  سربېره کېدی شي، رديفونه هم ولري،  ېو د ټولېو 

مسرو د څ و شمېر ي  سره مساوي وي او يو مشترک وزن تعقيبېوي، 

 هندسي جوړښت ي  په دې ډول دی:

a_______________ 

a_______________ 

b_______________ 

b_______________ 

c_______________ 

c_______________ 

د بيتونو وروستی شمېر ي  معلم نه دی، ځين  بيتونه کېه رديفېه 

 ولري، نو يوازې په رديف ک  ي  شکل لږ تغير وي.

=d_____________ 

=d_____________ 

د بېټ نيکه دا شعر دوه بندونه لري چ  د هر بند په پای کې  يې  

کسر تکرارېږي، چ  د لېومړي بيېت لېومړۍ )لويه  دايه لويه  دايه( 

مسره هم ده. له دغه تکراري کسر پرته که هر بيت ي  په جال جال ډول 

وڅېړو، نو د مثنوي فورم ته ورته دی. هر بيت ي    له مستقله قافيېه 

لري، ځين  بيتونه ي  رديفونه هم لري،  ېو ټېول يېو مشېترک وزن 

اوي دی، هره مسره ي  تعقيبوي، د مسرو د څ و شمېر ي  هم سره مس
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( څ   لري او تر پايه همدا جوړښت تعقيبوي. له محتېوايي پلېوه دا ۸)

شعر يو مناجا  ګڼل کېږي چ  بنده له   ل رب څخه په عذر او زارۍ 

   له مدعا غواړي.

لکه څنګه چ  يادونه وشوه دا شعر زړو اريايي سندرو ته ورته دی، 

نېو جزيېي توپيرونېو پرتېه  و دا  بره هم د يادون  وړ ده چ  له ځي

مثنوي فورم ته هم نږدې دی.  و له عربي څخه د راغلي مثنوي فېورم 

ټول  رو يا  نه رانغاړي، نو ځکه  و په وروسېتي تحليېل کې  زړو 

اريايي سندرو ته ورته ي  ځکه بلالی شو چ  دا ځانګړن  په ک  زيات  

 دي.
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 شيخ اسمعيل

 هې( حدود۱۱۱)

 

اسماء الرجال  اوندان ليکي: چ  اسمعيل په د پښتنو مور ان او د 

ا ل د بېټ نيکه زوی و او لکه چ  دمخه مېو ولوسېتل د   ېل تېره 

 )سړبن( په کور ک  لوی شوی و، نو دی په ))سړبني(( مشهور دی:

لکه څنګه چ  سليمان ماکو ليکي: اسمعيل د بېټ نيکه په کور ک  

ورې وفا  شېو، دا لوی شوی و او د سليمان په غره ک  مېشته او هم ه

 مورخ وايي:

))د اسمعيل مرقد واقع دی د کس  پېر غېره چې  زه هلتېه تللېی 

 (۹۸ :۹۶)وم...((

دغه روايا  نعمت اهلل هم کټ مټ په مخزن ک  داس  تاييد کېړي 

 دي:

))چون اسمعيل بسن رشدی رسيد از رياضا  شاقه بمراتب واليېت 

... شېيخ رسيد و اين شيخ اسمعيل سړبنی پسر حضېر  بيېټ اسېت

اسمعيل سړبنی قد  سره  احب عباد  و رياضت شاقه بود مقتدای 

وقت بعلوم لدنی کاشف اسرار طريقت و حقيقېت بېوده در واليېت روه 

چون بوطن مالوف رسيدند به مقام  واجه منزل ګرفتنېد و  اليې  از 

جاهای دور بمالزمت شتافتند...(( ))سليمان ماکو او  واجه نعمېت اهلل 

وايي چ  د اسمعيل د ژوندانه ځای سليمان غر و، بل ځای هروي دواړه 
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نعمت اهلل ترريح کوي چ  دده مزار په هغه ځېای کې  دی چې  )وازه 

 وا( ي  بولي او وازه  وا د سليمان د غره په لمنو کې  ده، عېالوه پېر 

دغه پهه  زانه ک  هم د اسمعيل احوال ليکل شوي او وايي چ  دی د 

هېې( دی، نېو ۱۶۶  د  رښبون وفا  په ) رښبون معا ر و، څرنګه چ

 (۶۹:۱٢۱-۱٢۱)مو  د اسمعيل د ژوند عرر هم دغه ګڼو.((

اسمعيل د   ل  کورنۍ مشهور عابد او  ېدای دوسېت سېړی و د 

مخزن افغاني له رواياتو څخه ښکاري چ  دی له   له کوره په سياحت 

 هم تللی او له لويو اولياوو سره ي  ليدنه کتنه هم شوې وه.

 اسمعيل شعرونه:د 

د اسمعيل شعرونه مو  ته په دوو وسيلو رارسېدلي دي؛ لومړی شعر 

ي  هغه دی چ  )سليمان ماکو( په   له تذکره ک  په دې ډول رانقېل 

 کړی دی.

))نقل کاوه شي چ  شيخ ملکيار ستانه بېه تېل تېر تلېه د شېيخ 

 اسمعيل ستر ستانه پاړکي ويل او  غ به ي  کاوه دا شيخ د سېړبن زوی

 شعر ي  دادی: (۹۸: ۹۸و.(( )

زچرررراز بڼررررييزلعررررينز ررررکر  زترررريز رررښ  زې رر  زلرر ز بررڼيس تر

زټررررررولز رررررر يزتررررررو  زتيررررررر  زترررررريزيرررروررڼ  زې  رر زوررڼو ر زت

ز ررررروسزمزوررررريزوررررر ز ټرررررر  زتررررريززززيزل ز بڼريس رر  زې  رزترت

ز ررررررروز رررررررازوڼررررررر ز نررررررر    زتررررررريززدزچرز بڼييزخدسز ر رررر زوررر 

ز رررروزوررررردز ررررو زمزې ررررردز ررررر  زتررررريززززتررو زرر زوررييزترر  زت  ز بڼ
ز

د اسمعيل يو بل شعر چ  دده پر کورنيو احساساتو داللت کېوي، د 

 په   زان  ليکوال ي  په دې شرح ليکي:
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))هس  وايي، چ  يو وقت  رښېبون بابېا او اسېمعيل د سېړبن او 

بېهني نيکه په مخ ک  ناست وو، د دوی کېور و د کسې  پېه غېره نېو 

له  وا په تګ او ر رت مېاذون شېو، اسېمعيل  رښبون د پالر او تره 

 (۶۸: ٢۶نيکه داس  نارې وکړل (( )

زورررررررخز رررررررازب ڼ رررررررورزم زز رر ز رررورزم ز رررورزم 

زځرررررررررررريزخد رررررررررررربورزم زززلرررررررر ز ساز ررررد زنخ 

زخد رررررررررررررررررررررررررربورزې ې  زز ررررررررررررررر زې ې  زې ې  

ز وررررررررزې ررررررردزتررررررر زګرررررررو  ززتررررر زچازب ڼ ورز ررر و

زترررررررررو وز د ررررررررريزلررررررررر ززززرازلرررر چرررررازځازوررد ر

زځررررررريزنررررررر زبد رررررررازلررررررر زززوررررمرررزېلريزورررررررترررررررر 

زخد رررررررررررررررربورز ررررررررررررررررر  ززمزخرررررر   زموررررررررررررررر  

ز ورررررررررررروهز  ررررررررررررولزې   ززچررررازورر رردزورروز  ز  و

ز رررررررررر زورررررررررازب ڼ رررررررررږيزززز   زورررررررررررررراز و ررررررږي

زځررررررررررزورررررررر زترررررررروځ ږي ززبررر ڼ ورز ررررررراز ې زم 

ز

ه څنګه چ  مو يادونه وکړه اسمعيل يو روحاني شخريت او لېه لک

متروفينو سره مل سړی و، نو ځکه دده په لومړني شعر کې  د وعېظ، 

تلقين او نريحت رنګ شته او ځن  عربي لغا  هم په ک  راغلېي دي 

چ  دده روحاني ژوند ښکاره کوي اما دويم شعر ي  په ملي وزن دی او 

و او اهنګ ښکارندويي کېوي او پېردي د پښتو ژب  د مخرو و عروض

لغا  هم نه لري، نو ځکه ويالی شو چ  دا شعر هم د پښتو ژب  په زړې 

دورې پورې اړه لري او په هغو اشعارو ک  حسابېږي چ  د نورو ژبو اثېر 

لږ پرې شوی دی. داس  نارې تراوسه هم د پښتو ژبې  پېه افسېانو او 
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خروص دي او په يېوه نکلونو ک  شته چ  شعري وزن او عرو  ي  م

  اص اهنګ ويل کېږي.

د شکلي جوړښت له مخ  د شيخ اسمعيل لومړی شعر د هغه غزل 

بڼه لري چ  مطلع نه لري. يان  د سر بيت يې  مقفېی نېه وي يېا يې  

لومړۍ مسره قافيه نه لري. له دغه توپير پرته نور د غزل د فورم شکلي 

 . قوانين پرې د تطبي  وړ دي. يان  داس  بڼه لري

________________ 

=a_________________ 

________________ 

=a_________________ 

________________ 

=a_________________ 

 تر پايه

دلته درېيمه مسره هم قافيه او هم رديف لري،  و که هغه قافيه او 

 رديف راغلي هم نه وای، څه ستونزه نه پېښېدله.

مسرو د څ و شمېر سره مساوي  د څ يز جوړښت له مخ  ي  د ټولو

( څ   لري، البته د څلورم بيت د لومړۍ مسېرې ۸دی، هره مسره ي  )

يوه څ ه کمه ښکاري  و دا کېدی شي، د زمان  په تېرېدو سره يو څېه 

ترې لوېدلي وي او يا هم د ) رڅ( په تلفظ ک  څه بېدلون راغلېی وي. 

يبوي. )ښېکاره، نورې ټول  مسرې سره برابرې څ   لري او يو وزن تعق

تياره، کهاره، ننداره، ناره( ي  د قافي  کلمې  دي او )سېي سېي( يې  

رديف دی. دويم شعر ي  چ  زمو  تاريخ ليکونکو او ادب وهان هغه زړې 

ک  پنځه بندونه دي چ  هر بند ي  په اوسېني  نارې ګڼلي، په واقعيت
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 ا طالح يوه څلوريزه جوړوي. څلوريزه هغه ډول شعري فورم دی چې 

څلور مسرې لري، د څ و شمېر ي  سره مساوي دی، لومړی بيېت يې  

قافيه لري او د دويم بيت دويمېه مسېره يې  د لېومړي بيېت قافيېه 

 تعقيبوي، رديف په ک  ا تياري دی.

 لومړۍ بڼه

a_______________ 

a_______________ 

_______________ 

a________________ 

 

 دويمه بڼه:

=a________________ 

=a________________ 

______________ 

=a_______________ 

 

دلته يو واحد نظم له پنځه و څلوريزو څخه جوړ شوی، هر بند ي  د 

يوې څلوريزې بڼه لري،  و څلوريزه يا رباعي بيا دېته وايي چ  څلېور 

مسرې ولري، تر هغو زيات  نه وي،  و دا شعر بيا پنځه بندونېه او شېل 

دی، هره مسره  رو د څ و شمېر ي  سره مساويمسرې لري. د ټولو مس

( څ   لري. لومړی بند ي  پر قافي  سېربېره رديېف هېم لېري، ٢ي  )

)يون، بېلتون،  رښبون( د لومړي بند د قافي  کلمې  دي، )دی، دی( 

ي  رديف دی. په دويم بند ک  )وروره، وروره، ګېوره( د قېافي  کلمې  
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کرغ ، برغ ( د قافي  کلم  دي، رديف نه لري، درېيم بند ک  )مرغ ، 

او )له، له( ي  رديف دی، په څلورم بند ک  )دپاره، ياره، واړه( د قېافي  

کلم  دي، رديف نه لري، البته )واړه( ک  د قافي  د اوسنيو معيارونو له 

مخ  يو څه عيب ليدل کېږي. په پنځم بنېد کې  )رپېېږي، بلېېږي او 

ه دې ډول که مېو   دې سوځېږي( د قافي  کلم  دي، رديف نه لري. پ

شعر ته ګورو نو د پښتو په همغه پخوانۍ ا طالح دا بېالبېل  نېارې دي 

چ  د څلوريزو بڼه هم لري، په   ل منځ ک  يوه ارتبېاطي مانېا او يېو 

مشترک وزن لري او څ يز جوړښت ي  د څلوريزو په شېان دی. ټېول 

 دی.نظم يوه محتوا تعقيبوي او د هغه   ل يار او ورور بېلتون 
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 خرښبون

 هې(۱۱۱)

په پښتو ک   رښبون ډېر شهر  لري، د مشېهور )سېړبن( زوی و 

چ  د بېټ نيکه وراره کېږي او ددې کورنۍ يو معروف شېاعر دی، دده 

درې زامن )کند، زمند، کاسي( هم  ورا مشهور دي او پهه  زانېه يې  

احوال داس  ليکي: ))د پښتون بابا د کسې  د عبدالرشېيد لمسېی و، 

 اوند ده ته ښکاره کماال  او کراما  ورکړي وو، د  دای پېه عبېاد  

به بو ت و، نقل کا چ : د پالر په ژوند ک  ال ر رېت شېو او د   لېو 

اوالدو سره راغی له کس  څخه غوړې مرغۍ ته او کله به والړ د غنډان 

غره ته او هلته به ي   دای ستايه او نمانځه او په کال ک  به يو وار تلی 

  ل تره بېهني نيکه ليدنه به ي  کوله او پس له وفاتېه بېه يې  هېم د 

زيار  ته ورتلی،  رښبون بابا د شيخ اسمعيل سره چ  د بېهني نيکېه 

زوی و، لوی شو او هغه و ت چ   رښبون د کس  له غره غنډان تېه 

 (۶۸: ٢۶راته، نو اسمعيل بابا په ده پس  ډېر وژړل...(( )

  ليکوال هغه داسېتان رانقلېوي چې  تر دې وروسته د په   زان 

دمخه ي  د اسمعيل په احوال ک  يادونه وشوه او د اسمعيل هغه نارې 

ليکي چ  د  رښبون په فراق ک  ي  کړې دي. پهه  زانه د  رښېبون 

د هغه غبرګون )ځواب( اشعار هم نقل کړي چ  د اسمعيل د نېارو پېه 

و ادب وهېانو دا غبرګون ک  د  رښبون له  وا ويل شوی وو. زمو  ځين

 اشعار څلوريځ )مربع( ګڼلي دي:
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 د  رښبون بابا څلوريځ

 بېلتانېېېه نېېېاره مېېې  وسېېېوه پېېېه کېېېور بانېېېدې

 نېېه پېېوهېږم چېې  بېېه څېېه پېېېښ وي پېېه وړانېېدې

 لېېېه   لوانېېېو بېېېه بېلېېېېږم پېېېه سېېېرو سېېېترګو

 دواړه سېېېترګ  مېېې  پېېېه وينېېېو دې ژړانېېېدې

                                             *** 

ری کېېېئ  اسېېېمعيله سېېېتا نېېېارو مېېې  زړګېېېی سېېېُ

 بېلتانېېېه  رښېېېبون بيېېېا لېېېه تېېېا پېېېردی کېېېئ

 نېېه هېرېېېږي کېېه مېې  بيېېا نېېه سېېتا يېېادی کېېئ

 پېېه چېېړو د ويېېر بېېه پېېرې سېېي دزړه مرانېېدې

                                           *** 

 ځمېېه ځمېېه چېې  او د يېېون مېې  دی و مېېخ تېېه

 ديېېېا نېېېه څېېېوری بېېېه اچېېېوم و تېېېرخ تېېېه

 بېېه مېې  وي بېېس د زړه وسېېخ تېېهستاسېې  يېېاد 

 کېېه دا مځکېېه غرونېېه ټېېول سېېي النېېدې بانېېدې.

 

))پهه  زانه وايي چ   رښبون د   ل عمر په پای ک  په مرغه ک  

ساکن شو او دا مرغه يا غوړه مرغه هغه ځای دی چ  د کندهار شرقي 

جنوبي  واته د ارغسان او کال  ترمنځ د کو ک او سېليمان غېره پېه 

او لکه دمخه چ  وويل شول،  رښبون د غنډان پېه لمنو ک  واقع ده 

غره ک  هم اوسېده، چ  دا غر هم د کال   واته د ترنک په ناوه کې  
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 دی.

هې( کال په مرغه ک  وفا  شو اوالد ي  هم هورې ۱۶۶ رښبون پر )

اوسېده،  و دده د زوی کاسي زامن بېرته د کسي غېره او پښېين تېه 

په ننګرهار،  يبر او پېښور کې    ېاره تللي وو او د کند او زمند اوالد 

 شول.

داس  ښکاري چ  د  رښبون اوالد ډېر شوی او وروسته د پښېتنو 

هېې( ميېرزا شېهرخ د ۸۸۱ډېر قبايل دده په نامه يادېدل، لکه چ  پر )

هرا  تيموري پاچا کندهار ته راغی، نو د غزنين مشېران او د پرمېل او 

 ته راغلل. رشواني افغانانو مشران دلته دده حضور 

دا روايت د هرا  د دربار مورخ عبېدالرزاق سېمرقندي راوړی او دا 

ځن  ښکاري چ   رشواني ) رښبوني( پښتانه په دغو و تونېو کې  

 (۱۸۱: ۶۹هم په غزني او وازه  وا ک  پراته وو.(( )

 

 :ارزونه او شننه

))د  رښبون دا ځوابي څلوريځ شعر له دې پلوه چې  تقريبېاً ټېول 

د نورو ژبو کلما  نه لري، نو ددې ژب  په ادبي اثېارو کې   پښتو دی او

اهميت لري او دا ښکاره کوي چ  تر دې و ته ال په پښتو ک  د پېردو 

 ژبو کلما  ډېر نه وو ګډ شوي.

ددې نظم جوړښت په پښتو ک  له عربي څخه راغلو شعري فورمونو 

زې سره پوره سمون نه  وري، که څه هم د سر لومړی بند ي  د څلوري

بڼه لري او د دوو نورو بندونو درې مسرې ي  په   ېل مېنځ کې  هېم 

قافيه دي او څلورمه مسره ي  بيا د لومړي بند د مقفی مسېرو قافيېه 
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 تعقيبوي.

 يان  دا چ  هندسي بڼه ي  په دې ډول ده:

a_______________ 

________________ 

a________________ 

a________________ 

=b_________________ 

=b________________ 

=b________________ 

a________________ 

=c________________ 

=c________________ 

=c_______________ 

a_______________ 

 

په لومړي بند ک  )باندې، وړاندې، ژړانېدې( د قېافي  کلمې  دي، 

رديف نه لري، په دويم بند ک  )سوری، پردی، يادی( د قېافي  کلمې  

کئ( ي  رديف دي او د څلورم  مسرې )مراندې( يې  د لېومړي )کئ، 

بند قافيه تعقيبوي، په درېيم بند ک  )مخ، ترخ، سخ( د قافي  کلم  او 

) نه، نه( ي  رديف دی او په څلورمه مسره ک  )باندې( ي  د لومړي بند 

زمو  ځينو ادب وهانو دا نظم مربع )څلوريځ(  قافيه تعقيبوي. که څه هم

له عربي څخه راغلی مربع فورم په دې شعر ټېول ځکېه نېه ګڼلی،  و 

تطبيقېږي چ  مربع فورم څلور مسرې او څلو بنده لري چ  هر بند ي  



                      ادب تاريخ /نيمه پېړۍ يون

21211 
 

په   ل منځ ک  مقفی وي، په دې مانا چ  هر بند يې  څلېور مسېرې 

لري چ  درې مسرې ي  بيا په   ل منځ ک  ګډه قافيه لري او څلورمه 

افيه تعقيبوي، د لېومړي بنېد څلېور مسره ي  د لومړي بند د مسرې ق

واړه مسرې په   ل منځ ک  هم قافيه وي. مربع ټول څلور بندونه لري، 

نو ځکه ي  څلوريځ يا مربع ګڼي،  و دلتېه ټېول درې بندونېه دي، د 

څلورم  مسرې قافيه ي  د لومړي بند قافيه تعقيبوي، دلته د بندو لېه 

مخ  بيا مربع تېه ورتېه مخ  مثلس ته ورته دی او د مسرو د شمېر له 

والی لري، د لومړي بند ټول  څلور مسرې ي  هم په   ل منځ ک  هېم 

قافيه نه دي، دغه راز د دويم بند د درېيم  مسرې په قافيه او رديف )يا 

دی کئ( هم د همدې بند له نورو قافيو او رديفونو سره له ګرامري پلوه 

خه د راغلېو فورمونېو يو څه بېلوالی ښکاري. په دې ډول نو له عربي څ

مثلس او مربع دواړه فورمونه پرې په بش ړ ډول د تطبي  وړ نه دي،  و 

د دواړو يو څه ځانګړن  په ک  شته، د څ و د شېمېر لېه مخې  ټېول  

 ( څ   لري.۶۸( )۶۸مسرې يوشان دي، )

سرمحق  زلمي هېوادمل بيا په   ل اثېر  د پښېتو ادبيېاتو تېاريخ 

  د دغو دريو تنو شاعرانو )شيخ بېهنېی، )لرغون  او منځنۍ دورې( ک

 شيخ اسماعيل او  رښبون( يوه ټوليزه ارزونه کړې، هغه ليکي: 

( دغه درې کسه شېيخ بېهنېی، شېيخ اسېماعيل او  رښېبون د ۶

اسالمي عرر په درېيمه پېړۍ او د څلورم  پېړۍ پېه شېاو وا کې  د 

نو کس  په غره ک  اوسېدلي دي او د هغه زمان ددې سيم  پېه پښېت

ک  د نوم او شهر   اوندان وو. دلته بايد دا  بره هېره نه کړو، چ  د 

دوی تر زمان  دمخه پښتانه په غور او د سليمان په غرونو او د اوسېني 

افغانستان اوروه په سيمو ک    ل سياسي او ملي شهر  ته رسېدلي 
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وو او حتی د دوی تر زمان  دمخه ي  د هندوستان سيمو ته هېم نفېوذ 

 .کړی و

( د کس  د غره په لمنو ک  د پښتو اثېارو د دغېو دريېو لومړنيېو ۸

هستوونکو له ډل  څخه د شيخ بېهني د ژوند زمانه هم همدغه مهېال 

ټاکل کېدی شي، ځکه دا دواړه هم عرره وو او دواړو يو د بل په بېلتانه 

ک  سوې نارې ويل  دي. په مخزن افغاني کې  د نعمېت اهلل هېروي د 

د اسماعيل قبر په وازه  وا ک  واقع دی او وازه  وا هم ليکن  له مخ  

 د سليمان د غرو په لمنو ک  واقع ده.

( د کس  د غره په لمنو ک  دغه لومړني ايجېاد شېوي پېاړکي د ۹

  لو جوړښتي  رو ياتو له مخ  د پښتو د لرغونو سندرو په جملېه 

ري ک  حسابېږي. يوازې د اسماعيل يو پاړکی په شکلي لحاظ په ظېاه

ډول قطع  ته پاتېږي.  و مو  وايو، چ  دا ټوټه شعر د شرقي شاعرۍ د 

قطع  ټول شرايط د وزن او تول له نظره نه لري او زمو  د پښتو کسرونو 

 په ابتدايي ډولونو ک  ي  دروالی شو.

( دغه اشعار په موضوعي لحاظ د بېالبېلو موضېوعاتو بيېانوونکي ۱

 دي:

  يوه اورنۍ الهي مينېه پېه ډېېرو الف: د شيخ بېهڼي په مناجا  ک

ساده الفاظو ک  بيان شوې ده او مو  له دغه مناجاته څخه پېه پښېتو 

ادبياتو ک  د عرفاني افکارو د پيداکېدو لومړنی او ابتدايي څرکونه هېم 

 ايستالی شو.

ب: په دغه مناجا  ک  شيخ بېهنی د   لو  لکو د زياتېدو هيلېه 

ړو اريايي ادبياتو ک  هم بيان شوي څرګنده کړې ده، دغس  افکار په ز

دي. استاد عبدالحی حبيبي د شيخ بېهني دغه مناجا  د ريګويدا لېه 
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ځينو سندرو سره مقايسه کېړی دی او د شېيخ او د ريګويېدا د يېوې 

 سندرې ترمنځ ي  مشابهتونه ښوولي دي.

ج: د شيخ بېهڼي د مناجا  له مطالع  څخه د هغه و ت د پښېتنو 

 هم ښکاري. د ژوندانه اشکال

د: د شيخ اسماعيل يو پاړکی دينېي او اسېالمي روحيېه لېري او د 

همده بل پاړکی او د  رښبون پاړکی د کورنۍ د غړو ترمنځ، د مين  او 

 محبت روحيه تمثيلوي.

هې : د کسی د غره په لمنو ک  دغه ايجاد شوي لېومړني پېاړکي، د 

  اشعارو ک  د پښتو په لومړنيو پاړکيو ک  حسابېږي، نو ځکه په دغس

هنري ښېګڼو او ښکال پلهنه چندان مورد نه لري،  و بيا هېم د شېيخ 

 بېهڼي په مناجا  ک  يوه ساده او ابتدايي ښکال ليدل کېږي.
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 شيخ اسعد سوري

 هې(۱۸٢)

د سوري کورنۍ تاريخي احوال مو دمخه څه ناڅه روښانه کړل او دا 

ړني اثار په دې کورنۍ راته څرګنده شوه چ  د پښتو پخواني او ډېر لوم

 پورې اړه لري او کله چ  دوی سلطنت درلود، ادبي ذوق هم ورسره و.

له دې ټبره د پښتو يو بل مقتدر اور ژبی شاعر هم راوتلی دی چې  

نوم ي  )اسعد( او د )محمد( زوی و، دا شاعر په لرغون  دوره کې  ډېېر 

 زانې  د هې( په شاو وا کې  ژونېدی و، پهې  ۱۱۱لوړ مقام لري او د )

 )لرغوني پښتانه( په حواله له تاريخ سوري څخه داس  نقل کړی دی.

))شيخ کهه په کتاب ک  د لرغوني پښتانه له تاريخ سېوري هسې  

نقل کا چ : اسعد سوري په غور ک  اوسېده او هلته د سوري  انېدان 

په پادشاهۍ ک  ډېر عزتمند و شيخ اسعد د محمد زوی و چ  په کېال 

ري په بغنين ک  وفا  شو شيخ اسعد ډېر ښه اشعار هې( هج۱۸٢سنه )

ويل نقل کا چ  سلطان محمود غازي پر غېور بانېدې د اميېر محمېد 

سوري سره جګړه وکړه او په اهنګرانو ي  محرور کا په دې و ت شيخ 

اسعد هم د اهنګران په کوټ ک  و، هغه و ت چ  سلطان محمود امير 

ه، نو امير محمد سوري چ  محمد سوري ونيو او بندي ي  بو  غزني ت

 ورا زړور او عادل ضابط امير و، له غيرته د بند مړ شو او شېيخ اسېعد 

: ٢۶چ  دوست و د امير محمد سوري پر مرګ ي  سېاندې وويلې .(( )

۹۸) 

په دې ډول اسعد سوري د په   زان  په قېول پېه اهنګېران کې  
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عر لکېه د اوسېده او وفا  ي  د )زمينداور( په )بغنين( ک  دی، دا شېا

سوري له ټبره چ  و د پادشاهانو په دربار ک  معتبر هېم و او لېه اميېر 

محمد سوري سره ي  اشنايي او دوستي لرله. امير محمد سوري د غور 

له مشهورو شاهانو څخه دی چ  )قاضي منهېاج سېراج( يې  احېوال 

 داس  راوړی:

ير ))... چون تخت با مير محمود سبکتګين رسيد امار  غوريان با م

محمد سوری رسيده بود ممالک غور را ضېبط کېرده ګېاهی سېلطان 

محمود را اطاعت نمودی و ګاه طري  عريان سې ردی و تمېرد ظېاهر 

کردی تا سلطان محمود بالشکر ګېران بجانېب غېور امېد و در قلعېه 

اهنګران محرر شد و مدتها ان قلعه نګاه داشت و قتال بسېيار کېرد و 

لعه فرود آمد و بخدمت سېلطان محمېود بعد از مدتها بطري   لح از ق

پيوست و سلطان او را با پسر کهتر او که شي  نام بود، بجانب غېزنين 

برد چون بحدود ګيالن )نزديک غزنه( رسيد امير محمد سوری برحمت 

ح  پيوست بعضی چنان روايت کنند: که او چون اسير شېد از غايېت 

زير نګين زهېر  حميت که داشت طاقت مذلت نياورد،  اتمی داشت در

 (۶۹ :۱۸۸-۱۸۹)تعبيه کرده بود انرا بکار برده در ګذشت.((

د امير محمد سوري د مرګ په باب د په   زان  او طبقا  نا ېري 

هې( لېه ۱۱٢روايت يو راز دی، بيهقي هم ليکي چ  سلطان محمود پر )

 بست او جنوبي  وا پر غور حمله وکړه او وي  نيو.

هې( و چ  د سلطان محمود له  وا د ۱۱۶ابن اثير وايي: دا جنګ پر )

هرا  حاکم )التونقاش( او د طو  حاکم )ارسالن جاذب( پر اهنګېران 

راغلل او ابن سوري له لسو زرو لښکرو سره د دوی سر سېخت جنېګ 

وکړ،  و په پای ک  دی ونيول شو او په زهرو ي  ځان مړ کړ. )حمېداهلل 
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، چ  سوري د غور پاچا له سېلطان محمېود سېره مستوفي( هم ليکي

جنګ وکړ څو په پای ک  دی مړ شو، د پارسي شاعر عنرري هم په يوه 

 قريده ک  چ  د سلطان مدح کوي دې جګړې ته داس  اشاره کوي:

 ګرفتن پسر سوری و کشادن غور

 هراينه نتوان کرد در سخن مضمر

ي په غور ک  د مور انو له دغو رواياتو ښه ښکاري چ  محمد سور

د سلطان محمود لوی معا ر رقيب او پايتخت ي  اهنګران و او زمو  د 

پښتو ډېر مقتدر او لوی شاعر اسعد هم له دې پاچا سره هورې اوسېده 

او ددغه پاچا د دربار يو قريده ويونکی شاعر و. د په   زان  مولېف د 

ده( لرغوني پښتانه په ذريعه له تاريخ سوري څخه يېوه بوللېېه )قرېي

رانقلوي چ  شيخ اسعد سوري د امير محمد سوري په ويرنه )رثاء( ک  

 ويل  وه او هغه داده:

 

 د فېېېېلک لېېېه چېېېارو څېېېه وکېېېړم کوکېېېار

 زمولېېېوي هرګېېېل چېېې   انېېېدي پېېېه بهېېېار

 هرغهېېېول چېېې  پېېېه بيېېېديا غوړېېېېده وکېېېا

 رېېېېژوي يېېې  پېېېاڼ  کانېېېدي تېېېار پېېېه تېېېار

 ډېېېېر مخونېېېه د فلېېېک څ ېېېېړه شېېېنه کېېېا

 النېېېېدې زارډېېېېېر سېېېېرونه کېېېېا تر ېېېېاورو 

 د واکمېېن لېېه سېېره  ېېول پرېباسېېي مېېړ سېېي

 د بېوزلېېېېو وينېېېې  تېېېېوې کانېېېېدي  ونخېېېېوار

 چېې  لېېه برمېېه يېې  زمېېری رپېېي ځنګلېېو کېې 

 لېېېېېه اکوبېېېېېه يېېېېې  ډاري تېېېېېېرو جبېېېېېار



                      ادب تاريخ /نيمه پېړۍ يون

21211 
 

 هېېېېم يېېېې  غشېېېېي سېېېېکڼي ډال د ژوبلېېېېورو

 رسېېېېتمان ځنېېېې  ځغېېېېال کانېېېېدي پېېېېه ډار

 چېېې  يېېې  مېېېال وي نېېېه کږېېېېږي پېېېه غښېېېتليو

 دا فلېېېېک پېېېېر وکېېېېا څېېېېه کېېېېاري ګېېېېوزار

 يېېېېوه ګېېېردښت يېې  پرېباسېېي لېېه برمېېه پېېېېه

 نېېه يېې  غشېېی نېېه لينېېدۍ وي نېېه يېې  سېې ار

 څېېېه تېېېېری څېېېه ظلېېېم کانېېېدې ای فېېلکېېېېه

 دی هېېېڅ ګېېل بېې  لېېه  ېېاره سېېتا لېېه ال  نېې

 پېېېه زړه کراړيېېېه ېپېېېه ويرژلېېېو لېېېور نېېېه کېېېړ

 پېېېېېر نېېېېتليېېېېېو اوروې د غېېېېم نېېېاتېېار

 هېېېڅ روغېېی مېې  پېېه زړه نسېېته سېېتا لېېه ځېېوره

 پېېېېېه ژړا ژړ مېېېېېين لېېېېېه يېېېېېار بېلېېېېېوي

 لېېېه تېريېېېو دې اوښېېې  څېېېاڅي لېېېه اورېځيېېېو

 ځنېېې  ژاړي پېېېه ورټ ورټ سېېېتا لېېېه شېېېنار

 نېېه بېېه ال  وا لېې  لېېه ځېېوره نېېه بېېه لېېورې

 نېېېه بېېېه مېېېال کېېېړې لېېېه بېوزلېېېو لېېېه تېېېرار

 نېېېه بېېېه زړه وسېېېوځوې پېېېه هېچېېېا بانېېېدې

 نېېېه بېېېه پرېېېېوځ  لېېېه ګردښېېېته لېېېه مېېېدار

 نېېېه بېېېه و ېېېل کېېېړې مېېېين لېېېه بېېېل مينېېېه

 ټ ونېېېېېه د افګېېېېېار نېېېېېه بېېېېېه درملېېېېې 

 سېېتا لېېه السېېه دي پراتېېه ژوبېېل زګېېېروي کېېا

 هېېېر پلېېېو تېېېه ټ ېېېي زړونېېېه پېېېه ځېېېار ځېېېار

 کلېېېېه غېېېېوڅ  کانېېېېدې مرانېېېېدې د زړګيېېېېو
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 کلېېېېېېه تېرباسېېېېېې  وګېېېېېېړی هوښېېېېېېيار

 کلېېېېېه ټکېېېېې  واچېېېېېوې پېېېېېر نېېېېېازوليو

 کلېېېه څېېېېرې کېېېړې ګرېېېېوان د نمنځېېېي چېېېار

 کلېېېېه غورځېېېېوې واکمېېېېن لېېېېه پالزونېېېېو

 کلېېېېه کېنېېېېوې پېېېېه  ېېېېاورو کېېېې  بېېېېادار

 زړونېېېو دې نېېېن بيېېېا وويشېېېت زمېېېو  پېېېر

 ودې ژوبللېېېېېه پېېېېېه دې غشېېېېېي هېېېېېزار

 پېېېر سېېېوريو بانېېېدې ويېېېر پرېېېېوو  لېېېه پاسېېېه

 محمېېېېد واکمېېېېن چېېېې  والړی پېېېېه بېېېېل دار

 يېېېېو وار شېېېېو اسېېېېير پېېېېه ال  د ميرڅمنېېېېو

 انتقېېېېال يېېېې  وکېېېېړ قبېېېېر لېېېېه بېېېېل وار

 پېېېېېېه سېېېېېېماو يېېېېېې  ودان اهنګېېېېېېران و

 پېېېه ټيکنېېېه وو پېېېر درسېېېت جهېېېان اوڅېېېار

 ښېېېېېو د محمېېېېود د ژوبلېېېېورو پېېېېه ال  ک

 چېېې  غزنېېېه تېېېه يېېې  بېېېاتلی پېېېه تلېېېوار

 ننګيېېېېاليو لېېېېره قيېېېېد مړينېېېېه ده ځکېېېېه

 سېېېه يېېې  والوتلېېېه هسېېېک تېېېه پېېېر دې الر

 تېېېر نېېېړۍ يېېې  غېېېوره  ېېېاورې هېېېديره کېېېا

 د زمريېېېېو پېېېېه بېړيېېېېو کلېېېېه وي څېېېېوار

 پېېه دې ويېېر د غېېور وګېېړي تېېور نمېېري شېېول

 پېېېېه دې ويېېېېر رڼېېېېا تيېېېېاره سېېېېوله د ښېېېېار

 ګېېېوره څېېېاڅي راڼېېې  اوښېېې  لېېېه دې غرونېېېو

 ونګېېېې  سېېېېاندې لېېېېي پېېېېه شېېېېورهاردا کړ
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 نېېېېه هغېېېېه زرغېېېېا د غرونېېېېو د بيېېېېديا ده

 نېېېېېه د زرکيېېېېېو پېېېېېه مسېېېېېا دی کههېېېېېار

 نېېېه غهېېېول بيېېېا زرغېېېونېږي پېېېه الښېېېونو

 نېېېه بېېېامي بيېېېا مسېېېيده کېېېا پېېېه کهسېېېار

 نېېېه لېېېه غرجېېېه بيېېېا راځېېېي کېېېاروان د مشېېېکو

 نېېېه رادرومېېېي غېېېور تېېېه بيېېېا جېېېوپ  د شېېېار

 د پسېېېېېرلي اوره تېېېېېودې اوښېېېېې  توينېېېېېه

 ه کېېېېړي نثېېېېارمرغلېېېېرې بېېېېه نيسېېېېان نېېېې

 دا پېېېېه څېېېېه چېېېې  محمېېېېد والړ لېېېېه نړيېېېېه

 پېېېه ويرنېېېه يېېې  سېېېو غېېېور ټېېېول سېېېوګوار

 نېېېه ښېېېکارېږي هغېېېه سېېېور د سېېېور پېېېه لتېېېو

 نېېېېه ځلېېېېېږي هغېېېېه لمېېېېر پېېېېر دې ديېېېېار

 چېېې  بېېېه نجليېېېو پېېېه نڅېېېا پېېېه کېېې   ندلېېېه

 چېېې  بېېېه پېغلېېېو کېېېا اتېېېڼ قطېېېار قطېېېار

 هغېېه غېېور پېېه ويېېر ناتېېار د واکمېېن کښېوسېېت

 رهغېېېه غېېېور سېېېو د جانېېېدم غونېېېدې سېېېوړا

 ال  دې مېېېا  سېېېه ای فلکېېېه چېېې  دې وکېېېا

 محمېېېېد غونېېېېدې زمېېېېری د مړينېېېې  ښېېېېکار

 شېېېېين زړګېېېېی فلکېېېېه ولېېېې  ال والړ يېېېې 

 ای د غېېېور غرونېېېو پېېېه څېېېه نېېېه سېېېوئ غبېېېار

 مځکېېې  ولېېې  پېېېه رېږدلېېېو نېېېه پرېېېېوځ 

 النېېېدې بانېېېدې سېېېه چېېې  ورک سېېېي دا شېېېعار

 چېې  زمېېري غونېېدې واکمېېن ځېېي لېېه جهانېېه
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 چېې  څېېوک نېېه کېېړي پېېه نېېړۍ بانېېدې قېېرار

 تېېېا ای محمېېېده د غېېېور لمېېېر وې سېېېخ پېېېه

 پېېېه نېېېړۍ بېېېه نېېېه وي سېېېتا د عېېېدل سېېېار

 تېېه پېېر ننګېېه وې والړ پېېه ننېېګ کېې  مېېړ سېېوې

 هېېم پېېه پېېر ننګېېه دې پېېه ننګېېه کېېا ځېېان جېېار

 کېېه سېېوري دې پېېه تېېګ ويېېر کانېېدي ويېېرمن سېېول

 هېېم بېېه ويېېاړي سېېتا پېېه نېېوم سېېتا پېېه ټبېېار

 پېېېه جنېېېت کېېې  دې و تېېېون زمېېېو  واکمنېېېه

 غفېېېېار.هېېېېم پېېېېه تېېېېا دې وي ډېېېېېر لېېېېور د 

 

 ددې بولل  ارزونه او شننه:

په پښتو لرغوني ادب ک  شيخ اسعد سوري لومړی معلېوم سېړی 

دی، چ  دده شعر د پارسي د همعررو شاعرانو له اثارو سره نږدېوالی، 

هې( پېه حېدودو ۱۱۱ادبي رابطه او قرابت لري. دا  و ښکاره ده چ  د )

ه ښېه ډول روزل ک  د پارسي ادب د ساماني  شاهانو په دربارو کې  پې

شوی و او بيا د غزنويانو په دربارو ک  چ  د پارسي شاعرانو د تجمع او 

راټولېدو ځای و، هم ال پس  روزل کېده. پېه دې و تېو کې  سېلطان 

محمود په غزني ک  سلطنت کاوه، نو ډېر نوميالي پارسي شېاعران پېه 

 غزني ک  راټول شوي او د قريدې ويلو د عروج و ت و.

فر ي، عسجدي او نورو هغو پارسي شاعرانو چې  د  که د عنرري،

غزني په دربار ک  وو، اثار او اشعار وکتل شي، نو دا ښکاري چې  دغېه 

مهال شاعرانو او عموماً قريدې ويلو ته مخه کړې وه او پر دغه و ېت 
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دغه ادبي فن بش ړ او پوخ شو. غزني او د غور لتي سره نېږدې دي او د 

زونو ضرور روابط سره درلودل، نو ځکه مو  ادب او مدنيت دغو دوو مرک

لکه په غزني ک  چ  په دغو و تو ک  ډېر قريده ويونکي وينېو، پېه 

غور ک  هم ددې ادبي ميالن او ذوق اثر ښکاره دی که تاسېو د اسېعد 

سوري د مرثي  دغه غرا قريده له نورو هغو پښتو اثارو سره چ  هم په 

وي دي. څنېګ پېه څنېګ دغو و تو ک  په غرو او دښتو ک  ويل شې

 کښېږدئ. نو ب  له کتن  او پلهڼ  څخه دا الندې نتايج ال  ته راځي:

( د وزن او عروضي کيفيت له پلوه دا قرېيده د پارسېي د او دو ۶)

قرايدو په ډول ويل شوې ده او د څ يز  جيز جوړښېت لېه مخې  د 

 پښتو د   ل شعري جوړښت تابع ده.

ومړی له فلکه شېکوه کېوي او ( شاعر د پارسي قريدو په ډول ل۸)

فلک غندي، بيا نو   ل مطلب ته مخه کوي چ  د محمد سېوري ويېر 

دی او دا تېښته يا ورتګ کټ مټ د پارسی قرېيده ويونکيېو پېه ډول 

 دی.

( په دې قريده ک  ډېر پارسي او عربي کلما  راغلېي دي او دا ۹)

  ډېر ښکاره کوي چ  په دغو و تو ک  د غور پښتو  الره نه وه، بلک

 پارسي لغت ورسره ګډ شوي وو.

( سره له دې چ  په دې قريده ک  ډېر عربي او پارسي کلمېا  ۱)

شته، بيا هم ډېر نادر او پخواني پښتو لغا  لري او دا ځن  ښکاري چ  

تر دغه و ته ال پښتو ژبه په غور ک  د لغاتو او کلماتو له پلېوه ارتېه او 

ډېر مغتنم ادبي مواد له السېه غني ژبه وه او تر دې دورې وروسته ي  

 ايستلي دي چ  په لغوي شننه ک  په ورته نغوته وشي.

( دا قريده په سالست، بالغت او ادبي ښېګڼو کې  د پښېتو لېه ٢)
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لومړۍ درج  اشعارو څخه ده او دا ښکاره کوي چې  اسېعد يېو ډېېر 

مقتدر او زبردست شاعر و، چ  په  ورا ښه ډول يې  د محمېد مېرګ 

د   ل وير تاثرا  ي  هم په استادۍ او مهېار  پېه دې  تروير کړی او

 قريده ک  ځای کړي دي.

وګورئ شاعر د قريدې په پيل ک  فلک په غايېب ډول غنېدي او 

دده ظلمونه بيانوي، بيا له )څه تېری څه ظلم کاندې ای فلکه!( بېرته له 

غيابه حاضر او مخاطب ته رجوع کوي او له مغايب  څخه مخېاطب  تېه 

کاندي. دا مخاطبه تر هغه ځايېه ده چې  د ګرېېز يېا تېښېت  التفا  

ص( موقع ده، وايي: )زمو  پر زړونو دې نن بيا يو غشی وويشېت( ي)تخل

 ترپايه...

په مرثيه قريدو ک  د غزنويانو له عرره دا رسم و چې  شېاعر بېه 

کوښښ کاوه د   ل مړه ممدوح  ېفا  او ښېېګڼ  پېه داسې  ډول 

وښيي چ  د هغه مقام د  لکو په نظر ک  ډېر لوړ ثابېت شېي او دده د 

مرګ د وير اسباب او علل هم وښيي. لکه استاد )ابوالحسن علېي بېن 

ه مرثيه ک  د غزني د ښار پمحمود( جولوغ سيستاني( چ  د )سلطان 

 :دی حسرتناک منظر او د  لکو وير او ناورين څرګند کړی

 شېېهر غېېزنين نېېه همانسېېت کېېه مېېن ديېېدم پېېار

 چه فتاده اسېت کېه امسېال دګرګېون شېده کېار

 

د اسعد سوري په بوللېه )قريده( ک  هم د محمد د مرګ پر و ت 

 شوی دی:د غور ويرجن او غمناک منظر په ښه ډول تروير 

))په دې وير د غور وګړي تور نمري شېول  ترپايېه... اسېعد   لېه 

استادي په دې قريده ک  ښه ښکاره کېړې ده، دی د غېور د ويېر او 
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ناورين مناظر هس  ترويروي، چ  په مقابل ک  د  وښۍ، مسېر  او 

نشا  پخواني رنګين تراوير هم ښيي، وايي: په هغو غرو ک  چې  بېه 

هار کاوه او د غور پېغلو نجونو به نڅاوې او اتڼونه مست  زرک  په مساکه

په ک  کول، او  هلته ماتم او ويېر پېرو  دی. هېېڅ هغېه نشېا  او 

  وښ  نشته.

د فر ي او اسعد سوري د شاعرانه تخيل او تروير تېرمنځ دومېره  

فرق دی، چ  فر ي د غزني د ښاريانو غمګين منظېر ښېودلی دی، د 

و او لښکرو د وير حالت ي  تروير کېړی دی، حاجيانو، عامالنو، درباريان

چ  يوه نارې غلبل  وهل ، نورو دوکانونه تړلي وو او له يوه  ولۍ ورکه 

وه او د بل پګړۍ، په غاړه ک  کالوه شېوې وه او لېه ميرزايېانو څخېه 

مشواڼۍ ورک  وې، سرونه ي  په دېوالو وهل او ځينو پر سرونو السېونه 

 نه چيچلي وو!!!نيولي او بعضو  لکو   ل السو

په يوه ښار ک  د وير او ماتم مناظر هم دغه وي چ  فر ي ترېوير 

کړي دي،  و که دا شاعرانه تروير او ترسيم د اسېعد سېوري لېه دې 

بيتونو سره مقابله کړئ، وبه وينئ چ  د غزني په تروير ک  د جمال او 

 ښکال بر ه نه شته او د غور ښکال او ښايست د وير او غم پر و ت هېم

ترسيم شوی دی او دا د شاعر استادي، مهار  او ښېکال  وښېونه ده 

 چ  په تروير او محاکا  ک  ي  ډېر قو  پيدا کړی دی:

 ګېېوره څېېاڅي رڼېې  اوښېې  لېېه دې غرونېېو

 دا کړونګېېی سېېاندې لېېي پېېه شېېور هېېار

 نېېېه هغېېېه زرغېېېا د غرونېېېو د بيېېېديا ده

 نېېېه د زرکيېېېو پېېېه مسېېېا دي کههېېېار

 ونېېه غهېېول بيېېا زرغېېونېږي پېېه الښېېون
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 نېېه بېېامي بيېېا مسېېېده کېېا پېېه کهسېېار

 نه لېه غرجېه بيېا راځېي کېاروان د مشېکو

 نېېه رادرومېېي غېېور تېېه بيېېا جېېوپ  د شېېار

 د پسېېېرلي اوره تېېېودې اوښېېې  توينېېېه

 .مرغلېېرې بېېه نيسېېان نېېه کېېړي نثېېار

 

اسعد د بولل  په پای ک  د   ل وير احساسېا  پېه  ېورا قېو  

 ښکاره کوي، اسمان ته وايي چ  ول  ال والړ ي ه

ی د غور غرونو ول  نه غبار کېږئه ای مځک  ول  په زلزله نه ا

 کښېوځ .

دا  طابونه په يوه داس  ډول کوي چ  د محمد د مېرګ د واقعې  

اهميت او غمجنتوب ښه ښکاره کېږي او دا هم د شعر يېو ډول کمېال 

 دی چ  مخاطب ته هس  احوال تروير کړای شي.

ي روح ترجماني کوي، د قريدې په پای ک  اسعد د پښتنو د هغه مل

چ  د دوی ټول اشعار پرې ډک دي، که څه هم د محمد پر مېرګ ډېېر 

وير کوي او دا ماتم دومره دروند ګڼي چ  بايد ځمکه چاودل  او اسمان 

نسکور شوی وای،  و چ  دی د ننګ او نامو  په الره مړ شېوی دی، 

الر  نو ي  په نامه هم وياړي او په داس  مرګ چ  د ننګ او نامو  پېه

 ک  وي، افتخار هم کوي:

ز  زتو يزموزو زت زې دز ر  يزې دونزتول

 (۱۳۱: ۶۹ټېبار(( ) ومزبرر زې ررر يزتررر رزورررر ز ررررومزت رزوررر 

دا ډول ملي روحيه د پښتو پېه ولسېي او ليکلېي ادب دواړو کې  

  وندي ده.
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( بيتونه ۶۳( بيته ده چ  )۱۱))د شيخ اسعد سوري دا قريده ټوله )

ي  تمهيدي دي او په دې بيتونو ک  شېاعر د فلېک د ظلېم او تېېري 

مناظر په  ورا استادۍ بيانوي. بيا وروسته فلېک تېه  طېااب کېوي. 

( دي او تر دې  طېابي بيتونېو وروسېته ۶۶دغس   طابي بيتونه بيا )

شاعر   ل ا لي مقرد ته راځي چ  هغه د اميېر محمېد سېوري پېر 

ه غم ترسيمول دي. د قريدې وروسېتۍ مړينه وير او ماتم کول او ددغ

بر ه شاعر پر يوې داس  اجتماعي او ا القي نتيج  ودرولې  چې  د 

پښتنو له ملي عنعناتو سره سمون  وري او د پنځم  پېړۍ په پيل ک  

 د غور د سوري افغانانو د ملي احسا  ښکارندويي کوي.(( 

(٢۹ :۱۱-۱۱) 

عد سوري پېه دې لکه څنګه چ  دمخه مو يادونه وکړه، د شيخ اس

د دري او  .پښتو، دري او عربي :ژبو لغتونه کارېدلي (دريو)قريده ک  د 

عربي تاثيرا  دا و ت تر پخوا زيا  څرګند شوي دي. په دې قرېيده 

ک ، )بهار،  ونخوار،  ار، افګار، بادار، هزار، دار، جهان، هديره، کهسار، 

نيسان، سوګوار، ديار، جاندم، غبار، س ار( او ځين  نېورې دري کلمې  

 دي، ددې ترڅنګ يو شمېر داس  کلم  هم په ک  شته چ  په پښېتو

کېاروان، مشېک، جوپېه، جېار، ) او دري ک  يوشان کارول کېږي، لکه

پر دري سربېره په دې قريده کې   .او ځين  نورې کلم  (بيديا، ګوزار

ل، محمېد، پام وړ شمېر عربي کلم  هم شته، لکه )فلېک، مېدار، و ې

محمود، امير، انتقال، قيد، نثار، قطار، شعار، قرار، عدل، جنت، غفار( او 

 عربي کلم  دي.ځين  نورې 

په دې شعر ک  ځين  نورې داس  کلم  هېم کارېېدلي چې  او  

ډېرې نه کارېږي، په ا طالح متروک  دي يا نيمه متروک  دي او يا هېم 
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او  په پخوانۍ بڼه نه کارول کېږي. لکه زمولوي )مړاوي کوي(، اکېوب 

)جالل(، تېرو )تېری، ظلم(، سکڼي )غوڅوي(، ژبلور )جنګي، س اهي(، 

  )عالج به ي  ونېه کېړې(، )تېښته(، ترار )مضطرب(، نه به درملځغال 

(، نمنځي چار )زاهد او انراف(، ټيکنېه )عېدالت(، اوڅېار ټکه ) اعقه

)ظاهر او ښکاره(، باتلی )د بوتلي پخوانی شکل(، سه )ساه، روح(، بېړۍ 

)زوالنه(، څوار ) بر(، زرغا )زرغونتيا، شېينوالی(، مسېا )موسېکا، تېر 

ا(، الښ )د غره کمېر(، بېامي )د يېوه ګېل نېوم(، غېرج شونډډې  ند

)غرجستان(، جوپه )قافله(، شار )د غرجستان د مشرانو لقېب(، دويېم 

او توده دښته(، رېږدله )زلزله(، سخ )ښېه حېال(، سېار  ېسوړار )سور

)ساری(، ټبار )ټبر، کورنۍ(، تون )ځای( او ځين  نورې کلم  دي چې  

 شکل ډېرې نه کارول کېږي. او  په ژبه او محاوره ک  په دې

د شکل له پلوه لکه څنګه چ  مو دمخه يادونه وکړه دا يوه بشې ړه 

 :بوللېه يا قريده ده چ  د و ت په معيارونو برابرې درې بر ې  لېري

تشبيب يا تغزل يا د پيل بر ه، ا لي مطلب يېا د مو ېوف سېتاينه او 

ه بر   لېري. درېيمه بر ه   ل ممدوح ته دعا ده، دا قريده دا درېواړ

( بيتونه لري. د مقفی مسرو د څ و شېمېر يې  پېه ۱۱دا قريده ټوله )

( څ   او د نېامقفی ۶۶  ل منځ ک  سره برابر دی يان  هره مسره ي  )

( ۶۸يېان  دا چې  ) ،بيا په   ل منځ ک  سره برابر دی ي  مسرو شمېر

ک  يوه قاعده داده چ  په غزل او قريده ک   نظم څ   لري. په پښتو

( څ   ولري، شاعر يا ناظم په ځينو و تونېو ۶۶کله چ  مقفی مسرې )

او که زياته يې  نېه  يمقفی مسرو يوه څ ه زياته کړ ک  اړ وځي چ  د

کړي، نو وزن نه پوره کوي، دا حالت ډېر عام نه دی، يوازې پېه همېدې 

يوولس څ يزو مسرو او ځينو نورو استثنايي حاالتو ک  په نورو مسېرو 
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ي. دا قريده رديېف نېه لېري )کوکېار، بهېار، تېار، زار، ک  هم پېښېږ

 ونخوار، جبار، ډار، ګوزار، س ار،  ار، ناتار، يار، شنار، ترار، مدار، افګار، 

 ار، هوښيار، جار، بادار، هزار، وار، څار، تلوار، الر، څوار، ښار، شېرهار، 

، کههار، کهسار، شار، نثار، سوګوار، ديار، قطېار، سېوړار، ښېکار، غبېار

شعار، قرار، سار، جار، ټبار او غفار( يې  د قېافي  کلمې  دي. د   ېل 

تحليل د وروستۍ نتيج  په توګه وايو چ  د محتوايي فورم له مخ  دا 

نظم يوه مرثيه يا ويرنه ده او د شکل له مخ  يوه پوره قريده. د ويرن  

 په باب به پر   ل ځای رڼا واچول شي.
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 شيخ تيمن کاکړ

 حدودهې( ٢٢۱د )

شيخ تيمن د )کاکړ نيکه( زوی د پښتو له پخوانيو شېاعرانو څخېه 

دی چ  د په   زان  مولف دده احوال او اشعار د شيخ بستان بړيڅ له 

)بستان االوليا( څخه رانقل کړي دي. وايي چ  شيخ تيمن د کاکړو لېه 

سيم  )کاکړستان( څخه د غور  واته والړ او هلته مېشت شېو او دده 

اوسه هم په غور ک  شته او په تيمني قبيل  پورې اړه لري، په اوالده تر 

  له تيمن زاهد او عابد سړی و، کله کله به له غوره  وب ته تللېو او د 

  ل پالر کاکړ ليدنه به ي  کوله، په غېور کې  دی پېه )کجېران( کې  

اوسېده، چ  د غور جنوبي بر ېه ده او د )زمينېداور( شېمال شېرقي 

 مور انو هم )کجوران( يا )کجران( ليکلی دی. واته پرته ده او 

د بستان االوليا په روايت چ  په   زان  رانقېل کېړی دی، شېيخ 

تيمن کاکړ د )عالوالدين  ان حسين سام( معا ر و چ  ددې پاچېا د 

هې( حدود دی او هم ددغه پاچېا پېه عرېر پېه ٢٢۱سلطنت و ت د )

 کجران ک  وفا  شوی دی.

زما پالر داود ان په بستان االولياء ک  د د په   زان  مولف وايي: 

شيخ تيمن دغه الندې شعر لوستلی و او ما له   له پالره واورېېده، دا 

شعر په پښتو قديمو اشعارو ک  ښه عشقي نښه ده، د وزن، الفېاظو او 

 کلماتو له پلوه  الص او سوچه پښتو شعر ګاڼه شي:

 ګهېېېېيځ رڼېېېېا د لمېېېېر   ېېېېره سېېېېوه
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 سېېېېوه زمېېېېا پېېېېر کېېېېور د ويېېېېر نېېېېاره

 د بېلتېېېېېون ورځ تېېېېېوره تيېېېېېاره سېېېېېوه

  غ سېېېېو ناڅاپېېېېه چېېېې  بېلتېېېېون راغېېېېی

                                        *** 

 زړه مېېېېې  لېېېېېه دې ويرنېېېېې  شېېېېېين دی

 پېېېېېېېه ژړا ژاړم څېېېېېېېه نېېېېېېېاورين دی

 زرغېېېېون لېېېېه اوښېېېېو مېېېې  سېېېېادين دی

 پېېېه نېېېول نېېېولېږم چېېې  تېېېا ون راغېېېی

                                         *** 

 ه بېېېه بيېېېا يېېېم نېېېه بېېېه بيېېېا راسېېېينېېې

 نېېېه بېېېه تيېېېاره شېېې ه زمېېېا رڼېېېا سېېېي

 نېېېېه بېېېېه شېېېېهۍ راتېېېېه پخېېېېال سېېېېي

 بېلېېېېږي پېېېېر يېېې  او  د يېېېون راغېېېی

                                         *** 

 د څښېېېتن پېېېار دی هېېېېر مېېې  نېېېه کېېېړې

 آغليېېېېه مېېېېخ چېېېې  پېېېېه يانېېېېه کېېېېړې

 اور بېېېېېل دې پرېښېېېېېوی واتېېېېېه کېېېېېړې

 پېېېېر مېېېېا د بېېېېل اور کېېېېړاوون راغېېېېی.
 

د شيخ تيمن دا لوړ شعر چ  په سوچه پښتو دی او ملي وزن لېري 

له هغو اشعارو څخه ګڼل کېږي، چ  غنايي )ليريېک( او د موسېيقيت 

غږونو سره ي  اړه ده او لکه پښتو اکثېر  ي وا هم لري او له عشقي تغن

 عوامي اشعار چ  په  و ه او  اص غږ غږول کېږي.

م، فقط له دغه يوه شعره دومره د تيمن نور حال مو  ته نه دی معلو

ښکاري چ  تيمن به يو عاش  مشربه سړی و او کله کله به ي  د   لو 

عاشقانه جذباتو په شور او هيجان ک   وا ه شعرونه ويل، دده د شېعر 
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ژبه س ېڅل ، پاکه او س ينه ده او اشعار ي  هم روان، سليس او  وا ه 

 شعر  اص مقام لري.دي او د لرغونو شاعرانو په ډله ک  د تيمن 

 

 د شيخ تيمن د شعر شننه او ارزونه:

لکه څنګه چ  زمو  ادب وهانو يادونه کړې د شيخ تيمن دا شعر لېه 

لېه  د ملېي اوزانېو هم سوچه پښتو کلمو څخه رغېدلی دی او وزن ي 

مطاب  دی. په دې شعر ک  رښتيا هم ټول  نږه پښتو کلمې   وزن سره

کارول شوي يوازې د )تا ون( کلمه کېېدی شېي لېه دري ژبې  سېره 

مشترکه وي. نورې ټول  پښتو کلم  دي، ځين  داس  پښتو کلم  پېه 

ک  هم کارېدلي چ  او  نه کارول کېږي او يا هم ډېرې کمې  کېارول 

روک  ګڼل کېږي. لکه )سېادين(، کېږي، په ا طالح متروک  او نيمه مت

)نول(، )نوليزم(، )شهۍ(، )پېر(، )يانه(. ددې ترڅنګ )ګهيځ، بېلتېون، 

زرغون، يون، کړاوون( او نورې کلم  هم سوچه پښتو کلم  دي  و په 

اوسنۍ پښتو ک  هم په ورته مانا کارول کېږي. د شکلي جوړښېت پېه 

ه رغېدلی، يېان  باب ي  بايد وويل شي چ  دا شعر له څلورو ټوټو څخ

څلور بندونه لري. د سر بند درې لومړۍ مسرې ي  په   ل مېنځ کې  

هم قافيه دي او څلورمه مسره ي  بيا بېله قافيه او رديف لري. د نېورو 

درې بندونو هرې درې مسرې ي  بيا   ل    ل  قېافي  او رديفونېه 

د لري،  و د هر بند د وروستۍ مسرې قافيه او رديف ي  د لومړي بنېد 

وروستۍ مسرې د قافي  او رديف تابع دي. هندسي جوړښت يې  پېه 

 دې ډول دی:

 

=a___________________ 

=a___________________ 

=a___________________ 
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=b___________________ 

=c___________________ 

=c___________________ 

=c___________________ 

=b___________________ 

=d___________________ 

=d___________________ 

=d___________________ 

=b___________________ 

=f___________________ 

=f___________________ 

=f___________________ 

=b___________________ 

د هندسي جوړښت له مخ  دا نظم تر يوه حده په عربي ژبه کې  د 

ڼ  سره نږدې دی  و له همدې مثلس سره يو شعري فورم )مثلس( له ب

ي  بيا توپير په دی ک  دی چ  هلتېه د بنېدونو شېمېر هېم درې او د 

مسرو شمېر ي  هم درې دی. د لومړي بند هره او د نورو دوو بنېدونو د 

 درېيم  مسرې قافيه ي  د لومړي بند قافيه تعقيبېږي.

وانين پېه په دې ډول نو دا شعر د مثلس او مربع دواړو فورمونېو قې

بش ړ ډول نه را  لوي، نو ځکه د وروستۍ نتيج  په توګه بايېد ورتېه 

 همغه ملي سندره يا ترانه ووايو.
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 ښکارندوی غوري

 هې( حدود٢۸۱د )

د پښتو له پخوانيو قريده ويونکو څخه يو ډېر مقتدر او د غښېتل  

دی، چ  د غور و او پالر ي  )احمد( د غېور  (ښکارندوی)قريح   اوند 

د فېروز کوه کوټوال و، داس  ښکاري چ  د ښکارندوی کورنۍ د   ېل 

عرر عزتمن او معتبر  لک وو او د غور د پاچاهانو په دربار ک  ورته په 

درنه سترګه ليدل کېدل، په   له ښکارندوی به کله په )غور( ک  ژوند 

او )بست( ک  هم اوسېېده، د ده د ژونېد  کاوه او کله کله به په )غزنه(

شرح هم د په   زان  مولف له )لرغوني پښتانه( څخه رانقل کوي، چ  

ددغه کتاب  اوند هم هغه له )تاريخ سوري( څخه را ا يست  ده، دی 

ښکارندوی د   ل عرر عالم او شاعر پښتون و او د )سېلطان )) وايي:

يې  ډېېر عېز  او  شهاب الدين محمد سام شنسباني( په حضور کې 

)سلطان غياث الدين غوري( پېه  د اعتبار درلود او ددغه پاچا او هم ي 

ستاينه ک  ډېرې قرېيدې ويلې  وې او د غېور د سېالطينو د دربېار 

پښتون شاعر و، داس  ښکاري چ  ښکارندوی به تل د غور سېالطين 

په پښتو قريدو ستايل او محمد بن علي د تاريخ سوري مولف ليکلېي 

ما په بست ک  د ښکارندوی د اشېعارو او بوللېو غېټ کتېاب دي چ  

 ((وليده.

دا د پښتو پخوانی قريده ويونکی شاعر به تل د غور لېه سېالطينو 

سره په جګړو او جنګي سفرونو ک  ملګری و او هم د دېوان  اوند دی 

چ  دده له دېوانه د تاريخ سوري ليکوال يوه پښتو قريده نقل کړې وه 
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ه تاريخ سوري څخه شيخ کهه په   ل )لرغوني پښتانه( او دغه بوللېه ل

ک  وکښله او له لرغوني پښتانه څخه محمد هوتک په )پهه  زانه( ک  

وساتله. دا قريده چ  او  زمو په ال  ک  ده، ښکارندوی د )محمېد 

سام( په ستاينه ک  ويل  ده او هند ته د هغه سلطان يو سفر انځوروي 

 ته ځي او څنګه پر اټک تېرېږي.چ  څنګه د سلطان لښکر هند 

ښکارندوی د پخو قريده ويونکو په ډول لومړی يو غرا، ډېر لېوړ او 

د پسرلي مناظر د غېرو او رودو پېه زړه پېورې او  ، وندور تشبيب لري

 ښکلي تراوير په دغه تشبيب ک  انځېوروي، وروسېته نېو د سېلطان 

( او په  ېورا معز الدين )شهاب الدين( ستاين  ته وردانګي )ګرېز کوي

استادۍ او اقتدار دده د لښکرو يرغلونه انځوروي. دا قريده کټ مټ د 

غزني د دربار د پخو شاعرانو فارسي قرايدو ته ورته ده. دلته به لومړی 

 د ښکارندوی قريده راوړو او وروسته به ي  شننه او ارزونه وکړو:

 

 د پسېېرلي ښېېکلونکي بيېېا کېېړل سېېينګارونه

 نېېو کېې  اللونېېهبيېېا يېې  ولونېېل پېېه غرو

 مځکه شېنه الښېونه شېنه لمنې  شېن  سېوې

 طيلسېېېېان زمېېېېردي واغوسېېېېته غرونېېېېه

 د نيسېېېېان مشېېېېاط  ال  د مچېېېېېدو دی

 مرغلېېېېرو بانېېېېدې وښېېېېکلل بڼونېېېېه

 د غهولېېېو جنېېېډې  انېېېدي و رېېېېدي تېېېه

 زرغونېېېو بڼېېېو کېېې  نېېېاڅي زلمېېېي جونېېېه

 لکېېه نېېاوې چېې  سېېور ټيېېک پېېه تنېېدي وکېېا

 هسېېې  وګاڼېېېل غهولېېېو سېېېره پسېېېولونه
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 وره و ونېېېېو ليېېېېهمرغلېېېېرې چېېېې  ا

 پېېه ځېېال يېې  سېېوه راڼېېه   ېېاره دښېېتونه

 زرغونېېو مځکېېو کېې  ځېېل کېېا لکېېه سېېتوريه

 چ  پېر هسېک بانېدې ځلېېږي سې ين ګلونېه

 سېېې ين  واورې ويلېېېېده کانېېېدي بهېېېېږي

 لکېېېه اوښېېې  د مېېېين پېېېر ګرېوانونېېېه

 هېېېر پلېېېو رڼېېې  والېېې  بهانېېېدې  انېېېدي

 لېېه  وښېېېيه سېېر وهېېېي لېېه سېېېينګړونه

 هېېېېېر پلېېېېېو د ګلېېېېېو و م دی لېېېېېونلی

 وا راغلېېېه لېېېه  تنېېېه کاروانونېېېهتېېېه 

 د مسېېيح پېېه پېېو بېېه مېېړو ژونېېدون بيامونېېد

 پسېېرلی مګېېر مسېېيح سېېو پېېه پوکړونېېه

 لېېه مېېړو  ېېاورې يېې  اغلېېی ګېېل راويوسېېت

 وچ بيېېېديا او غېېېر يېېې  کړلېېېه جنتونېېېه

 سېېړی جېېا جېېي چېې  رامشېېت کېېړ رامشېېتګرو

 ګهېېيځ چېېوڼي چېې  پېېه بېېڼ وکېېا  غونېېه

 پېېه بېېربڼ چېې   غ د چوڼېېو نغو ېېېده سېېي

 سېېېره پيېېېودي اشېېېلکونهتېېېه وا چنېېېدي 

 د زلمېېېا ټېېېاپی راغلېېېی دی پېېېر جنېېېډيو

 لکېېېه پېغلېېېه غېېېوټۍ کانېېېدي مکېزونېېېه

 د پوپلېېېو مېېېخ سېېېور کېېېړی پسېېېرلي دی

 يېېېو د بېېېل پېېېه غېېېاړه اچېېېوي السېېېونه

 د هېندارو پېه څېېر غرونېه سې ين وړنګېن دي
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 چېې  پېېر واورو بانېېدې ځېېل وکېېا لمرونېېه

 په غورځنګ غورځنګ له  ېول  ځګونېه باسېي

 نېېدي سېېيندونهلکېېه شېېڼ هېېاتي شېېڼا کا

 نېېه بېېه چېېوڼي پېېه سېېتايه د ګلېېو مېېوړ سېېي

 نېېه بېېه مېېوړ سېېم د سېېلطان پېېه  ېېفتونه

 د شنسېېېېب د کهالېېېېه  تلېېېېی لمېېېېر دی

 د پسېېېرلي پېېېه دود ودان لېېېه ده رغونېېېه

 د ښېېندو اورو يېې  درسېېت اېېېواد زرغېېون کېېړ

 لېېېه قرېېېداره تېېېر ديبلېېېه يېېې  يونونېېېه

 پېېه زابېېل چېې  د بېېري پېېر نيلېېي سېې ور سېېي

 رونېېېهپېېېه الهېېېور يېېې  د مېړانېېې  ګزا

 نېېه يېې  څېېوک مېېخ تېېه دري د ميرڅمنېېو

 نېېه يېې  تېېورې تېېه ټينګېېېږي کلېېک ډالونېېه

 د اسېېالم د ديېېن شېېهاب د نېېړۍ لمېېر دی

 تورسېېېتهان يېېې  کېېېړ رڼېېېا پېېېه جهادونېېېه

 هره پېال چې  دی پېر هنېد و سېند يرغېل کېا

 رڼېېېېوي تېېېېوره نېېېېړۍ پېېېېه شېېېېهابونه

 پېېه پسېېرلي چېې  يېې  تېېېرون پېېر اټېېک وکېېا

 غېېېاړه غېېېاړه يېېې  تېېېرې سوللېېېېه زړونېېېه

 ه ده غوندې روڼ سېتوری پېه هسېک ځلېينه ب

 کېېه څېېه پورتېېه سېېي لېېه غېېوره ډېېېر مېړونېېه

 نېېه بېېه راولېېي جګېېړن د سېېيند پېېه لېېوري

 بېېري څېېوک د هنېېد   ېېاره ښېېهرونه بېېهنېېه 
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 نېېه بېېه څېېوک زلمېېي د غېېور سېېره راغونېېډ کېېا

 د داور تېېېورې بېېېه چېېېېرې کېېېا ځلونېېېه

 يېېو  اونېېد شېېهاب الېېدين دی چېې  يېې  وکېېا

 نېېهپېېه هېېر لېېوري هېېر اېېېواد تېېه يرغلو

 په جوپو جوپېو جګېړن يې  هنېد تېه يېون کېا

 چېېې  د غېېېور بېېېادار همېېېت وکېېېا زغلونېېېه

 نېېن پېېه سېېيند بانېېدې تېرېېېږي يرغېېل کانېېدي

 پېېه پېېرتم يېې  زمېېري رېېېږدي پېېه ځنګلونېېه

 څ ېېان سېېيند يېې  هېېم لېېه ډاره اياليېېي کېېا

 پېېېېر او و وړي د غوريېېېېانو ښېېېېه ايړونېېېېه

 پېېه هېېر کېېال اټېېک دده ښېېه راغلېېی کانېېدي

 ته سېېالونهغېېوړوي پېېه څنېېډو   ېېل پاسېې

 پښتونخوا ښېکلي زلمېي چې  زغلېي هنېد تېه

 نېېېېو اغليېېېېه پېغلېېېې  کانېېېېدي اتڼونېېېېه

 زرغېېېون   تېېې  اغوسېېېت  وي دې غرونېېېو

 بېېېټ بيېېېديا هېېېم پسېېېوللي وي ځانونېېېه

 هېېر ګهېېيځ چېې  لمېېر څرکېېېږي لېېه  تيځېېه

 څېېو چېې  يېېون کېېا د لويديځېېه پېېه څنډونېېه

 کېېه برېځېېر وي کېېه غرمېېه وي، کېېه برمېېل وي

 لونېېهکېېه لرمېېل کېېه لمېېر لوېېېد کېېه ترم

 د شېېهاب جګېېړن بېېه نېېه کښېېېني لېېه زغلېېو

 نېېه بېېه پرېېېږدي دا زلمېېي   ېېل بهيرونېېه

 زمېېري کلېېه کېېا ي ځېېان لېېه يرغلګريېېو
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 څېېېو يېېې  نېېېه کامېېېا  مهونېېېه ورمېږونېېېه

 پېېه هنېېد کېې  یيېېا بېېه جېېګ کېېا د بريېېو رپېې

 يېېا بېېه پرېېېږدي هېېم پېېه دې چېېاره سېېرونه

 يېېېا بېېېه وران کېېېا بودتونونېېېه د بمبڼېېېو

 اېوادونېېهيېېا بېېه سېېره کانېېدي پېېه وينېېو 

 پېېه رڼېېا اوسېې  تېېه تېېل د ديېېن شېېهابه

 نېېوم دې تېېل وه پېېر دريېېځ پېېه نمېېزد کونېېه

 څېېو راڼېېه شېېي سېېتا پېېه تېېوره د هنېېد لوريېېه

 څېېو چېې  نسېېت کېېړې لېېه نړيېېه بودتونونېېه

 سېېتا پېېه زېرمېېه دې  اونېېده لېېوی څښېېتن دی

 مو   و ستا پېه مرسېته يونېه څېو چې  يونېه.

 

 شننه، ارزونه او تلنه:

ندوی غوري د قريدې په باب   ل نظريا  پښتو ادب وهانو د ښکار

څرګند کړي دي. استاد پوهاند حبيبي وايي: ))د ښکارندوی دا قريده 

د پښتو ادب يو شهکار دی او د شاعر مهار  او اسېتادي او د قريحې  

غښتلوالی او س ېڅلتوب ځن  ښکارېږي. لومړی مزيېت چې  پېه دې 

غت دی، چ  هېڅ قريده ک  ليدل کېږي د کالم سالست، رواني او بال

غوټه او ابهام نه لري او شاعر په  ورا مهار    ل مقا د په سېاده او 

 س ېڅلو عباراتو ادا کوي.

که څه هم ښکارندوی ښاروال او درباري سړی و،  و کالم ي  د غرو 

د ژب  کلکوالی او استحکام لري او د پښتو ډېر نادر لغا  او مواد په ک  
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  مو  ته دا راښيي، چې  پښېتو  ېورا شته چ  پخوا ژوندي وو. دا لغا

پرا ه ژبه وه او او  ي  ډېر پخواني کلما  له رواجه لوېدلي دي، لکېه 

 اتيځ، لويديځ، لرمل، برمل او نور چ  او  ي  په عو  ک  مو  عربي 

 يا دري کلما  وايو.(( وروسته به ي  په تفريل سره لغوي شننه وشي.

پسرلي کوم  ښېکل  ))ښکارندوی چ  د قريدې په تشبيب ک  د 

، د وطن له ښکليو دښتو او غرو څخه ي  الهام يد يمنظرې تروير کړ

ا يستی دی، دده حساسه قريحه د مناظرو په تروير ک  ډېره ګړندۍ 

ده، د پسرلي زرغونتوب، د ګلو غوړېده، د نسېيم نڅېا او ښېه بېوی، د 

غوټيو د پېغلو په شان مکېزونېه، د بلبالنېو  ېوا ه  غونېه، د نيسېان 

مرغلرې پاشل، د لمر وړانګ  پر غرونو س ينو واورو لوېدل او هغه لکېه 

هېنداره ځلول، د سيندونو مستي او غورځنګ دا ټول د وطن د پسرلي 

طبيعي او ښکلي مناظر دي، د پښتونخوا د جمال نښ  دي چ  شېاعر 

 ي  په ترسيم او محاکا  ک  استادي او مهار  ښکاره کړی دی.

وانه مېو  تېه ېڅخه چ  د ښکارندوی له د له دغ  بولل  )قريدې(

پاته ده معلوموالی شو، چ  دا شاعر په ادبېي فنونېو او د بالغېت پېه 

اساساتو ک  هم پوخ و، دده اشعار له ښکليو تشبيهاتو او اسېتعارو ډک 

دی او اسلوب ي  کلک او پا ه دي.  و دا  بره هم بايد هېره نه کېړو 

ی قريده هم له سره ترپايه پېر چ ، لکه د پښتو نور اشعار د ښکارندو

طبيعت والړه ده او لکه د دري د ځينو شاعرانو په شان په   ېل شېعر 

ک  د هيئت، نجوم، فلسف  او نورو علومو ا طالحا  نه ګېډوي او پېه 

کالم ک  ي  هېڅ راز دروندوالی، تکلف او ب   وندي نه شته او پېه دې 

له طبيعي، حسي مزيت ک  دی )منوچهري( ته ډېر ورته دی. چ  هر ک

 او د طبيعت په لمن ک  نغښتي اشعار وايي.
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په دې قريده ک  پر )سيند( باندې د غور د سلطان د لښکرو عبور 

تروير شوی دی او شاعر په دغه پسرلي کې  د سېيند څ ېانتوب او د 

پېغلو اتڼونه او د دنيا ښکال او د غرونو زرغونېدل په داسې  ډول راوړي 

مو په استقبال ک  دي او اټک هم هېر کېال، دي، چ  دا ټول د دغو زل

ګ( پر مځکه غوړوي، چ  د سېلطان د لښېکرو ې  ل پاسته سالونه )ر

 زلمي پر تېر شي.

څ اند سيند هم سلطان ته اېل دی او د غوريانو کښتۍ پر او و وړي، 

که څه هم له دې يرغله، د زمريو زړونه په ځنګلو ک  رپېږي،  و بيا هم 

لطانه سره دومره ده، چ  زړونه يې  د تېرېېدلو د  لکو مينه له دې س

ل اره پلونه کړي دي. تاس  قريده سر تر پايه وګېورئ، ټېول طبيعېي 

انځور لري او له مافوق الطبيعه مبالغو او حشوياتو څخه پاکه ده او دا د 

يوه شاعر قدر  او مهار  ثابتوي، چ  د طبيعت په لمن او دايېره کې  

پرته ادا کړي او   ېل ممېدوح کېه هېم   ل مقا د له طبيعي مبالغو 

ستايي د يوه انسان په ډول ي  ستايي او د هغه ا لي او حقيقي مقېام 

 (٢۱٢ -٢۱٢: ۶۹ساتي.(( )

لکه څنګه چ  مو اشاره وکړه، په دې قرېيده کې   لغوي شننه:

ګڼ شمېر داس  پښتو زاړه لغتونه کارېدلي چ  او  په پښتو کې  نېه 

دې    ي  متروک ګڼل کېږي. دلته غواړو دکارېږي، يا لږ کارېږي او ځين

 ډول لغتونو مانا ته لږ تم شو:

بوللېه )قريده(، ښکلونکی ) سېينګاروونکی(، ولونېل )وپاشېل(، 

طيلسان) قبېا(، وښېکلل )ښېکلی يې  کېړ( او  دا فعېل نېه وايېو، 

جنډۍ)ګل(، ټيک) د تندي پسول(، وګاڼل) په ګاڼه ي  سينګار کېړل(، 
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) نثار ي  کړ او  ون ي  وکړ(، ځېال) ځلېېدل(، اوره) ورېځ(، و ونوليه 

سينګړ)سنګالخ، سيند غاړه(، لونل )پاشېل (، پېو کړونېه) پوکېول( ، 

جاجي)فکر کوي(او  دا فعل نېه شېته، رامشېت ) سېاز او سېرود(، 

رامشتګر )سازنده(، چوڼۍ)بلبل(، بربڼ، )لوړ بېاغ(، نغو ېده)اورېېده(، 

دي)نظم کېېوي( چنېېډی) ښېېايي چېې  د شېېاعر مانېېا بېېه لېېري( پيېېو

ښايي د ځوانۍ په مانا بېه  -اشلکونه)اشعار(، زلما)او  نه ده مستعمله

وه له زلمي څخه(، ټاپي )او  معين و ت ته وايي( يوپل) ښېايي د يېو 

ګل نوم به و او  دا نوم پر سړيو ايښودل کېېږي( وړنګېن )ښېايي لېه 

وړانګ  څخه جوړ شوی  فت وي(، شېڼ او شېڼا) ښېايي د مسېت او 

مانا و،  و او  نه شته( چوڼی) ښايي له چوڼېدل څخه بېه د  مستۍ په

بلبل په مانا و(، د يادون  وړ ده چ  تر همدې لغېت وروسېته تشېبيب 

تمامېږي او تخلص شروع کېږي. شنسب د غوريانو د لوی نيکه نېوم و 

)طبقا  نا ري( د پښتو شين اس  به وي. کهول) کېورنۍ(، راغېه ) د 

ورو )د ښندلو ورېځو(، اېواد) اوسنی هېواد غره لمن او دښته( د ښندوا

دی(، قردار) په اوسني بلوچستان ک  يو ښار و چ  او  ي   ضېدار 

بولي(، ديبل) د عربو بحيرې پرغاړه يو ښار و، او  کراچۍ تېه نېږدې( 

يون )تګ( نيلېی )يېو ا (، دري) درېېږي( سېتهان پخېوانی شېکل، 

شېته(،   ستهان)ستان،ځمکه، استوګنځی، پېه سنسېکريت کې  هېم

تېرون) تېرېدل، عبور(، ښايي له تېرېدل څخه پخوا په بلېه مانېا و  ېو 

او  نه شته. جګړن ) ظاهراً له جګېړې څخېه د جنګېي پېه مانېا و ، 

بري)فتح کوي، له بري څخه،  و او  د بېرل مرېدر نېه شېته( داور 

)اوسنی زمينداور(، ځلونه ) د ځل جمع ده، ځلېدل( زغلونېو) د زغېل 

و تاز(، پرتم ) دبدبه(، اياليي ) له اېل څخه د اطاعت پېه  جمع ده، تا ت
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مانا(، ايړ )يوه دسته کښتۍ( سال )ميده شېګه(،  تې  )البسېه، او  

 ت کميس ته وايي( بټ، بيديا تود بيابان(، پسولل له )پسېول زېېور( 

څخه پخوانی مردر دی چ  او  ي  فعلي مشتقا  نه ويېل کېېږي.(، 

رک )لمر اته( څخه  و او  ي  فعلېي ګيهځ ) سحر(، څرکېږي) له څ

)پخوا د مشرق په مانا و، د  تلېو ځېای،  ډول نه دی مستعمل(،  اتيځ

 و او  عام نه دی.( لويديځ) پخوا د مغرب په مانا و،  و او  عام نېه 

لوېدل ځای(، څنډه) او  اف  او کنارې ته وايي،  و څنډونه نېه  -دی

)مازيګر( ، ترمل )ماښام( ،  شته(، برېځر) ضحی( برمل )ماپښين( ، لرمل

مل )به د مهال مخفف وي چ  او  و ت ته وايي(، نو بايېد مېل )لېوړ 

مهال( او لرمل )کوز مهال( ترمل )تور مهال( وي. بهيېر) قطېار(، ځېان 

)تېښته(، يرغلګری )متهاجم(، رپی )ښايي د رپېېدل لېه ريښې   کښل

پرځېای او  څخه پخوا د بيرغ په مانا و،  و او  نه شته، د پرېېږدي 

 کېږدي وايو، سر به پرې کېږدي.(

بودتون )بتکده او  دا کلمه نه شته،  و پخوا وه په زړه پښتو کې  

بود )بت( و او تون د ظرفيت ادا  دي. بمبڼ ) د هندوانو پيېر(،  دريېځ 

)پخوانۍ کلمه ده د امير کروړ په شعر ک  هم راغل  ده، ښايي منبر تېه 

 اتيځ( )لويديځ( نمزدک) ښايي پخوا يې  ي  ويله د درېدلو ځای لکه 

مسجد ته ويل او  نه شته(، په زړه پارسي ک  هم مزګېت مسېجد و. 

 (٢۱٢-٢۱۱: ۶۹(( )( او نورې کلم حمايت ) نست) نابود(، زېرمه

له شکلي پلوه لکه څنګه چ  دمخه يادونه وشوه، دا يوه بوللېه يېا 

دويمېه  قريده ده چ  د شيخ اسعد سوري تېر قرېيدې وروسېته دا

قريده ګڼل کېږي، قريده هغه ډول فورم دی چ  ))د غزل په شېان د 

سر لومړی بيت ي  مقفی وي، د نورو بيتونو د هر بيت دويمه مسره ي  
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، قريده په شکل او جوړښت ک  ويقافيه لري او د مطلع  قافيه تعقيب

له غزل سره کوم  اص توپير نه لري، توپير يې  دادی چې  د غېزل د 

( څخېه ۶۱( پورې وي او د قريدې له )۶٢( څخه تر )٢ر له )بيتونو شمې

( يا هم تر دې زياتو بيتونو پورې رسېږي. هندسي جوړښت يې  ۸۱۱تر )

 :په دې ډول دی، لومړی هغه قريده چ  قافيه لري،  و رديف نه لري

a________________ 

a________________ 

________________ 

a________________ 

________________ 

a________________ 

 ترپايه

 

 بڼه چ  قافيه او رديف دواړه لري: او هغه

 

=a________________ 

=a________________ 

________________ 

=a________________ 

________________ 

=a________________ 

 ترپايه

د ښکارندوی غوري قريده لومړی بڼه لري، رديف نېه لېري او پېه 
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رسېږي. )سينګارونه، اللونه، غرونه، بڼونه، جونه، پسولونه، قافي  پايته 

دښتونه، ګلونه، ګرېوانونه، سينګړونه، کاروانونېه، پوکړونېه، جنتونېه، 

 غونه، اشلکونه، مکېزونه، السونه، لمرونه، سيندونه،  فتونه، رغونېه، 

يونونه، ګزارونه، ډالونه، جهادونه، شهابونه، زړونېه، مېړونېه، ښېهرونه، 

، يرغلونه، زغلونه، ځنګلونه، ايړونېه، سېالونه، اتڼونېه، غرونېه، ځلونه

ځانونه، څنډونېه، ترملونېه، بهيرونېه، ورمېږونېه، سېرونه، اېوادونېه، 

)ونېه ونېه( يې   او نمزدکونه، بودتونونه او يونه( ي  د قافي  کلم  دي

دا قريده د محتوايي فېورم لېه پلېوه يېو  :ترمنځ مشترک غږونه دي

مدحيه بيا هغه ډول مانيز فورم ته ويل  يا ده. ستاينه مدحيه يا ستاينه

کېږي چ  په هغه ک  شاعر له پيله ترپايه د   ل ممدوح ستاينه کړې 

وي. لکه څنګه چ  د امير محمد سوري قريده په وير او ماتم، شکايت 

وايېي،  (ويرنېه)او درد پيلېږي او په وير پای ته رسېږي، نو ځکه ورتېه 

ي دا قرېيده لېه سېره ترپايېه د سېلطان دغس  د ښکارندوی غېور

قريده ويېل  (مدحيه)معزالدين په ستاينه راڅر ي، نو ځکه ورته يوه 

کېږي. دې قريدې د   ل و ت د قرايدو ټول  ځانګړن  پوره کړي او 

ان د   ل و ت تر نورو قرايدو لوړه او طبيعي انځورګري لري، نو ځکه 

 ي  په تول پوره او کره بوللېه ګڼالی شو.
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 ملکيار غرشني

 هې( حدود٢۸۱)

غرشين د پښتنو يو مشهور ستانه قوم دی، چ  پخوا ي  يو وچ غېر 

شين او اباد کړی و، نو ځکه دوی )غرشين( بېولي، دا قېوم د کنېدهار 

  واوو ک  اوسي.

ملکيار له دغه قومه يو  ورا سېتانه او مشېهور سېړی دی، چې  د 

نعمېت اهلل . راوړی دیپښتنو مور انو دده ذکر په   لو مشاهيرو کې  

هروي ليکي، چ  )ملکيار( د )شيخ ابېوبکر طوسېي( معا ېر و او پېه 

)ډيلي( ک  ي  يوځای درلود چ  )سېلطان شېهاب الېدين غېوري( د 

 ملتان د يرغل پر و ت ده ته بښلی و او دده مرقد هم هورې دی.

دا روايت چ  نعمت اهلل کښلی دی، څو سوه کاله دمخېه سېليمان 

راوړی دی او ځن  ښکاري چ  د ملکيار د ژوند و ت ماکو هم دغس  

د )سلطان معز الدين غوري( عرر و او دی پېه جګېړو کې  د سېلطان 

هې( حملېه ٢٢۶ملګری هم و، ځکه چ  سلطان لومړۍ پال پر ملتان پر )

 کړې وه، نو دده د ژوند زمانه هم په دغو و تو ک  تخمينوالی شو.

ي: ))نقل کاوه شي چې  ماکو دده په احوال ک  هس  ليک سليمان

په روزګار د غازي شهاب الدين چ  په ډيلي ک  هغېه سېتر واکمېن 

ټاټوبی وروښانده او هم هورې مړ شو. نقل کاوه شي چ  په جوبله ک  

مسلمانان تر شا والړه او کفارو بری وکړ. ليرې نه وه چې  مسېلمانان 

کيېار شي د کفارو په کهارو پوپنا او دښنه بری وکړي، ناڅاپه شيخ مل

راغی او پر دښمن ي  يرغېل وکېاوه او ډېېر زښېت يې  ووژل، نېورو 
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مسلمانانو هم د ملکيار تر اړخ تورې وکښ  او سېره ومېروړل )يې ( 

دښنه، ستر څښتن دوی ته په مېړانه د شيخ ورکړه لو سېوبه او بېری 

 چ  پخوا هم نه و په بر ه شوی د چا، هېڅکله په هېڅ ځای ک .((

 (۹۸ :۸۱-۸٢) 

د سليمان ماکو له دغه بيانه ښکاري چې  ملکيېار يېو غښېتلی او 

توريالی سړی هم و او د تورې او ادب لېه څښېتنانو څخېه و چې  لېه 

سلطان سره ي  په جهاد او جګړو ک  ملګري کوله، داس  ښکاري چ  

ملکيار پر جنګياليتوب او تورياليتوب سربېره، ادبي ذوق هم درلود، په 

ورو پښتو شاعرانو اشعار ي  تل لوستل، لکه چ    له هم شاعر و او د ن

سليمان ماکو د شيخ اسمعيل سړبني شعرونه د ملکيار له  ول  رانقل 

کړي دي. د زهد، تروف او عرفان له پلوه هم ملکيار ښه شهر  لري او 

مور ان دده له نامه سره )پران( هم ليکي او دده عرفاني شهر  دومره 

وه کاالېه وروسېته سېلطان فېېروز شېاه ډېر و، چ  تخميناً دوه نيم س

ښار جوړ کړ، نېو هلتېه دې  (فېروز اباد)هې( ډهلي ته نږدې ٢۳۱-٢۸٢)

پاچا د )شيخ ملکيار پران( په يادګار يو سرای هم جوړ کړ چې  د هغېه 

هې( کال ذکر کوي، لکه چ  ٢٢۸عرر مورخ )ضياءالدين برني( ي  پر )

ه او هم هورې مړ شو مور ان ترريح کوي، ملکيار په ډهلي ک  اوسېد

او په دغه ښار ک  د شيخ ابوبکر طوسي له مزاره سره يوځای ښېخ دی 

او د سليمان ماکو د وينا له مخ  په هغه ميدان ک  چ  شيخ ملکيار د 

سلطان معزالدين له لښکرو سره يوځای جنګېېده او نېږدې و چې  د 

جنګ سلطان لښکر ماته وکړي، نو دې توريالي اديب او عارف د ننګ او 

يوه سندره وويله او لښکريان ي  همت، شېجاعت او توريېاليتوب تېه 

په پای ک  بريالی شول او د جنګ پر ډګر يې   تر هغه چ تشوي  کړل، 
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سليمان ماکو ليکي: په جوبله ک  ملکيار دا پېاړکي .سوبه په بر ه شوه

 وويل، چ  غازيان وپارېدل او په څېر د زمريو ورتوی شول:

ز  و مزمزب زم زووز د  زم ز ېسزنښ نزووزو زم 

ز رر  رر روزګرررو ئززز

ز زم ررنښ نزووزو

زونګولازتدزوز  ئزنزووزودوز  ئرم زتو وزت دوز  ئ

ز زلرر زبررر زتښر وررنررززز

زښ نزووزور زم ررنززز

زچاز وديز و  زرو رررر رررورررردزبرررديز ز  زټين ز  ېز  ې  

زخر زم ررر ترالمز  نززز

زم  زررررنښ نزووزوززز

زمز  ربزو زوالزتئزئررررررېخو زتررررررولز رررټررز ر  ر وز  تئ

زم منزووز وسز  ئززز

ز زم ررروزوررنښ نزو

 :شننه او ارزونه

))د ملکيار دا شعر چ  د پخوانيو قومونو د حماسياتو او رجز رنېګ  

لري له هغو سندرو څخه دی، چ  پخوانيو پښتنو به د جګړې پر ميدان 

ويل  او مقرد ي  دا و چ  د زلمو احساسا  تاوده کړي او پر جنګ ي  

ښه وپاروي. ددې شعر عروضي کيف، الفاظ او کلما  سوچه دي او لکه 

)ولسي( اشعارو په څېر يو تکرارېدونکی کسر )غبرګ( هم  د نورو ګړنيو

لري، چ  د هر بند په پای ک  ويل کېېږي او دا د پښېتو د مخرو ېو 

اشعارو يو ښه  ا يت دی. شاعر په حقيقت ک  يو مبلغ هم دی او پېه 

هرځای او هره موقع ک  د   لو ويناوو د اغېزمنتيا ل اره د بيان طرز او 
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ده وينا پر اورېدونکيو باندې ښه اغېزه وکړي اسلوب داس  ټاکي چ  د

 او د شعر مقرد ي  حا ل شي.

د غوري سلطان د جنګيېاليو د پېارولو  لکيارپه دې پاړکي ک  هم م

ل اره دوی ته داس   طابونه کړي دي چ  بايد په اورېدلو ي  متاثر شوي 

وي او په دوی ک  يو ملي او ديني هيجان پيداشېوی وي، دا پېاړکی لېه 

نومونو پرته نور ټول سوچه پښتو دی. په دې پاړکي ک  )مال( د ملګرۍ او 

چ  د اسعد سوري په قريده کې  هېم  همراهۍ په مانا هغه زړه کلمه ده

راغل  وه )نه به مال کړي له بېوزلو له ترار(، له دې څخه هم ښکاري چې  

دا پاړکی د پښتو ژب  په لرغون  دورې پورې اړه لري، په دغه و ت کې  

ال داس  پخواني کلما  مړه نه وو او له استعماله نه وو لوېېدلي. د پښېتو 

وره کې  چې  ګېورو د جهېان پهلېوان په پخوانيو اشعارو او لرغېون  د

کروړ سوري تر شعر وروسته دا لومړی جنګي اثر دی،  و فېرق يې   امير

دومره دی چ  امير کروړ په   ل شعر ک  د يېوه زبردسېت او غښېتلي 

قايد رنګ لري او د يوه نوميالي اتل )قهرمان( په ډول شېعر وايېي،  ېو 

ي چ  ملي احساسا  ملکيار دلته د يو مبلغ په دود  برې کوي او غواړ

په ديني تبليغ و وځوي، له   ل عرفاني مقامه هم کار وا لي او د شعر 

په وسيله د لښکرو روح تقويه کړي، نو ملکيار په پخوانيو شېاعرانو کې  

هم عارف و، هم شاعر، هم جنګيالی او دا درې سره  واوې ي  پېه شېعر 

 (٢۶۱-٢۶۹: ۶۹ک  شته.(( )

ه وکړه په دې شېعر کې  نېږه پښېتو لکه څنګه چ  مو پورته يادون

کلم  راغلي دي. يوازې )غازيانو( ک  )غېازي( عربېي ريښېه لېري او 

)اسالم( عربي کلمه ده، نورې ټول  کلم  ي  پښېتو دي. دا نظېم ټېول 

درې بندونه لري، هر بند ي  پنځه مسرې لري،  و پنځمه مسره ي  په 
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 ټولو بندونو ک  تکرار يا د کسر بڼه لري. 

ورې  بره  و داده چ  د ټولو مسرو د څ و شمېر ي  سېره په زړه پ

( څ   ده او بله  بېره پېه کې  ٢( )٢هم مساوي دی، هره مسره ي  )

داده چ  په ټولو درې بندونو ک  څلورمه مسره له قېافي  څخېه ازاده 

ده،  و له وزن څخه ازاده نه ده، همدا هره څلورمه ب  قافي  مسېره او 

کيد بڼه هم لري چ  اورېدونک  ته روحيېه پنځمه مسره د محتوايي تا

او  ، دينېيورکوي، دا شعر د پښتو د   لو ملي اوزانېو تېابع دی، ملېي

 حماسي محتوا لري.
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 تاميني

 هې( حدود٢۸۱د )

 و دا  ،د تايمني په نامه مو  د پښتنو يو پخوانی اديب او شاعر پېژنو

نه ده ښکاره چ  ددې شاعر نوم تايمني و که د تايمني قوم ته منسوب 

 و، چ  دا قبيله په غور ک  اوسي.

د غوري شاهانو په عرر ک  لکه نور مشهور پښتانه شعراء چ  تېېر 

اوسېه  شوي دي يو له هغو څخه )تايمني( دی، چ  دده ځين  اشعار تر

سلطان غيېاث (په ياد دي، د هم د زمينداور په غرو او رغو ک  د  لکو 

دده يو شعر په زمينداور ک  ميندل  چ  څرنګه ،معا ر و )الدين غوري

شوی دی، نو دا په ټينګه ويالی شو چې  دی بېه پېه زمينېداور کې  

اوسېده، او لکه څنګېه چې  څرګنېده ده ددغېه سېلطان پاچېاهي د 

و.  هې( په حدودو ک  وه، نو د تايمني ژوند به هم په دغه عرر ک ٢۸۱)

 تر دې زيا  نور دده احوال نه لرو.

ش کال( چ  ۶۹۶۱) رپ))استاد عالمه حبيبي د تايمني په باب وايي: 

زه د هلمند په کليو او لتو ک  ګرځېدم، په يوه کلي ک  د ش   د زلمېو 

هلته به ځينو په  وا ه  غ نارې  ،بنډار و او د نشا  او مسر  بزم تود و

به بدل  او سندرې ويل ، ددې بنډار پېه کول  او ځينو به نڅل او بعضو 

يوه  وا ک  يو س ين  يری ناست و که څه هم زمان  نتلی و او وېښتان 

ي  تک س ين وو،  و  ېوش ارواح سېړی و او زړه يې  ځېوان و. دې 

س ين  يري د زمينداور په غرو ک  د زلميتوب ښ  ش   ورځ  تېېرې 

ک    له ځواني  اورې کړې وې او د هلمند پر غاړو ي  د مين  په دنيا 
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کړې وه، د سترګو ديد ي  لږ شوی و،  و زړه ي  بينېا و، غو ونېه يې  

درانه وو،  و سد ي  پرځای و، زلمو ده ته په درنه سترګه کتل او ده هم 

په   لو  و و سندرو، بزمونه تودول، د   ل زلميتوب کيس  بېه يې  

چ  ده  ،ې افسان کول  او د هلمند د غاړو او داور د ودانۍ او مدنيت زړ

ته له تېرو نيکونو څخه رسېدل  وې، بيانول  به ي . دې س ين  يري په 

  لو سندرو ک  د تايمني په نامه دا شعر په ملي وزم او  ېو ه لهجېه 

 (٢۶٢: ۶۹)ولوست، چ  د پښتو يوه زړه ادبي ټوټه ده:((

 

 نېېېېن زه  غېېېېېږم پېېېېه  ېېېېفت د سېېېېلطان

 چېېېې  دی بېېېېادار غېېېېازي ملېېېېک د جهېېېېان

 کېېېېوه او غېېېېور رڼېېېېا لېېېېه ده ده د فيېېېېروز

 هېېېېم د تېېېېېرو تېېېېورو برېښېېېېنا لېېېېه ده ده

 چېېې  تېېېوره وکېېېا ي چړتېېېون کېېې   ېېېالي

 غلېېېيم يېېې  کلېېېه کېېېړي پېېېه تېېېوره سېېېيالي

 غيېېېېاث الېېېېدين د غېېېېور زمېېېېری عاليشېېېېان

 د اسېېېېالم ديېېېېن دده پېېېېه تېېېېوره روښېېېېان.

                             *** 

 مېېېېا د ))داور(( پېېېېه مځکېېېېه وليېېېېد ))ارم((

 څېېېېر و بېېېڼ ښېېېه  ېېېورمدا د جنتېېېت پېېېه 

 د فېېېېېېروز کېېېېېوه پېېېېېه دود ودان دی نېېېېېا

 ښېېېکلی هېېېر ګېېېل څېېېه ښېېېه  نېېېدان دی نېېېا

 دلتېېېېېه کړونګېېېېېي دي  غونېېېېېه کېېېېېوي

 اوبېېېېېېه بهېېېېېېېږي سېېېېېېرودونه کېېېېېېوي
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 هېېېېر سېېېېړی ګېېېېوري چېېېې  والړ وي اريېېېېان

 کېېېېېړي ننېېېېېدارې د  داونېېېېېد د بسېېېېېتان

                              *** 

 غيېېېېاث الېېېېدين د جهېېېېان لمېېېېر دی نېېېېا

 ر بهېېېېره ور دی نېېېېاعېېېېالم لېېېېه ده ډېېېېې

 هنېېېد يېېې  روښېېېانه پېېېه اسېېېالم کېېېی نېېېا

 لېېېه ځېېېان   ېېېوښ  يېېېر االنېېېام کېېېی نېېېا

 چېې  يېې  پېېه غېېور کېې  نيلېېی زيېېن کېېی نېېا

 پېېېېر کېېېېافرانو يېېېې  نېېېېاورين کېېېېی نېېېېا

 تېېېېل دې بېېېېری وي د غېېېېازي پېېېېر ميېېېېدان

 زه تېېېېېايمني سېېېېېتاينه کېېېېېړم د سېېېېېلطان.

 

استاد حبيبي زياتوي: ))د تايمني له اشعارو څخه فقط دومره مو  ته 

ت  دي او په دې ک  دی زمينداور ستايي او ددې ځای تاريخي وداني پا

او مدنيت بيانوي، دی په زمينداور ک  د ))ارم(( بېاغ سېتاينه کېوي او 

وايي چ  د فېروز کوه په ډول ودان دی. د تاريخ له پلهڼ  ښکاري، چ  

دغه )ارم( په )داور( ک  يو باغ و، د غوري عرر يو مورخ )منهاج سېراج 

 ي( هم ددې باغ ارم ياد داس  کوي.:جوزجان

))ثقا  چنين روايت کرده اند: کېه سېلطان غيېاث الېدين در اول 

جوانی معاشر عظيم بود و شکار دوست و از حضر  فيېروز کېوه کېه 

رالملک زمستانی بوده هېيچ ارالملک او بود تا بشهر زمين داور که داد

 افريده را مجال نبودی که شکار کردی...

باغی سا ته بود انرا باغ ارم نام نهاد و الح  درميېان  در زمين داور
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دنيا مثل نزاهت و طراو  ان باغ هيچ پادشاهی رانبود و طول او بقېدر 

 دو ميدان وار زياد  بود...((

منهاج سراج د غوري عرر يېو مشېهور سېړی دی چې  د غېوري 

ر شاهانو په دربار ک  اوسېده، د باميانو، فېروز کوه، هرا  او زمېين داو

 مدنيتونه ي  په   لو سترګو ليدلي دي. 

د تايمني پښتون شاعر دغه بدله هم ددغه مورخ د بيان ښه تاييېد  

 کوي او دا دوه معا ر اديبان د غوريانو د ثقافت استازي دي.((

 (۶۹ :٢۶٢-٢۶٢) 

د تايمني دغه شعر روان او ساده دی او ضېمناً  شننه او ارزونه: 

پښتو ولسي اشعار په وزم هم ويل کېږي، حماسي  وا هم لري او لکه د 

که څه هم ظاهراً د عروضي اشعارو په تقليد د قافي  تر ا ېولو النېدې 

،  و د پښتو د پخوانيو او اوسنيو ازادو سندرو رنګ لري او د اکثرو ید

بيتونو په پای ک  دترنم )نا( راغلی دی او دا  ا يت د ملي اشعارو دی 

 چ  په ترنم ويل کېږي.

کاري چ  تايمني په شعر ک  د پخوانيو او  ا ېو وطنېي داس  ښ

اسلوبو تابع و،  و بيا هم د ماحول اثر پرې شوی او ښايي د پارسي ادب 

 اغېزې پرې لوېدل  وي، چ  دده له دغه يوه شعره ښه ښکاري.

لکه څنګه چ  پورته يادونه وشوه د تايمني پورتنی شعر يا بدله تېر 

له فورمونو سره سمون  ېوري او لېه ډېره حده د پښتو ولسي شعرونو 

عربي څخه راغلي فورمونو سره توپير لري،  و دې سره سره د پښېتو 

  ل چ  کوم څرګند فورمونه دي، د هغو ټولو يو هم پرې سل په سېلو 

ک  د تطبي  وړ نه دي. دا بدله )درې( بندونه لري چ  د مسرو د شمېر 
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 او د څ و د څومره والي له امله سره يوشان دي.

مشترک وزن تعقيبوي د لومړي بند لومړی بيت ي  مقفېی دی او د 

همدې بند وروستی بيت ي  بيا د لومړي بند مطلع تعقيبوي او د دويم 

قافيه تعقيبېوي،   او درېيم بند وروستي بيتونه ي  د لومړي بند د مطل

ځين  بيتونه ي  پر قافي  سربېره رديفونه هم لري،  و ځين  يې  پېر 

رسي. په ټوليز ډول پېرې د پښېتو   ېل څ يېز  جيېز  قافي  پای ته

جوړښت د تطبي  وړ دی. د محتوايي فورم له پلوه دا بدله تر ډېره حده 

مدحيه يا ستاينه ګڼل کېږي، چ  شاعر په ک  له پيله ترپايېه د   ېل 

ممدوح )غياث الدين غوري( او د هغه د تورو ستاينه کېوي. لېه لغېوي 

بي کلم  شامل  دي، دري کلم ، لکېه: پلوه په دې شعر ک  دري او عر

)فيروز کوه، بادار،  الي،  ورم، سرود،  داوند، بستان، جهېان، بهېره 

ور، ميدان( او ځين  نورې کلمې  دري دي. ) ېفت، سېلطان، غېازي، 

ملک، عاليشان، اسالم، دين، جنت، عالم،  يراالنام، کېافر( او ځينې  

هېم لېري چې  پېه  نورې کلم  بيا عربي دي. دغه راز مشترک  کلم 

)سېيالي،  نېدان،  :لکه ، پښتو او دري دواړو ک  يوشان کارول کېږي

زين( او ځين  نورې. پښتو سوچه کلم  هم په ک  ډېرې دي، د متروکو 

کلمو څخه يوه هم )چړتون( دی چ  او  په پښتو ک  نېه کېارېږي. د 

تايمني له شعر څخه داس  ښکاري چ  دا مهال پښتو ادب تېه د دري 

بي ژب  ادبي اغېزې رارسېدلي او تر نورو پخوانيو شعرونو په کې  او عر

 دا اغېز زيا  محسو  دی.
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 قطب الدين بختيار

 هې(۱۱۱)

قطب الدين د )احمد( زوی د )موسی( لمسی په قوم پښتون بختيار 

او د   ل عرر له نومياليو عرفانو څخه و، چ  تراوسه هم په هند کې  

دا سېړی نېه دی پېژنېدلی او دده د  لوی شهر  لري. پرديو مور ېانو

پښتونوال  ذکر ي  نه دی کړی،  و پښتنو مور انو دی د پښېتنو پېه 

عرفاني مشاهيرو ک  راوړی دی. نعمت اهلل په )مخزن( ک  دده مناقېب 

په تفريل سره راوړي او داس  وايي: ))حضر   واجېه قطېب الېدين 

سی است ساکن بختيار کاکي قد  اهلل سره نام پدر ايشان احمد بن مو

اوش بود که از توابع بغداد است و تولد ان برګزيېده، درسېنه پانرېد و 

هفتادوپنج اتفاق افتاد، چون سال عمر ايشان به بيست و پېنج رسېيد 

حضر  معين الدين سجزی بآن مکان تشريف اورد  واجه قطب الدين 

بختيار دست انابت بذيل هدايت ايشېان در آورده مريېد شېد... بعېد 

شيخ جالل الدين متوجه هندوستان شېدند، در بلېده ملتېان  برفاقت

 بغوث العالم شيخ بها الدين زکريا مالقا  نمودند...((

په دې ډول نعمت اهلل د پښتنو مورخ، قطب الدين بختيېار د   ېل 

کتاب په ډېرو ځايو ک  ))قطب افغان(( بولي او دده د نورو هم قوميېانو 

جه يحيی بختيېار، شېيخ شېهاب مشاهيرو نومونه هم راوړي، لکه  وا

بختيار، شاه ابوبکر بختيار او نور... دا  ېو ښېکاره ده، چې  بختيېار د 

پښتنو يو  ورا مشهور او ستانه قوم دی، څرنګه چ  دوی تر راوروسته 

و تونو پورې هم د سليمان غره په شاو وا ک  پووندګلي او سوداګري 
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يې    بېر، نېو کوله ځکه نو پردي مور ان د پښتنو پېه دغېه نېه وو

تې  لېه ده سېره بختيېار ليکېي، الدين پښتون نه دی ليکلی؛  قطب

)فرشته( تاريخ وايېي، چې : دی پېه )اوش( کې  زوکېړی دی چې  د 

ماورالنهر له ښارو څخه و. )ابو الفضل عالمېي( هېم دی د )فرغېان ( د 

 )اوش( بولي.

)اوش( يا )اوچ(  و دوه زاړه ښارونه وو، چ  د )سيحون( پر هغه بله 

غاړه ودان وو. )ابن  رداذبه( وايي: دا يو لوی کلی و چ  له )قبا( څخېه 

اوه فرسخه لرې و او )اوزګند( ته لس فرسخه پرو  و، )ياقو ( هېم دا 

دوه کلي بېل بېل يادوي )اوش( له )فرغان ( څخه او )اوچ( د سېيحون 

پرغاړه ګڼي، نو که مو  د نورو مور انو دغه قول چ  قطب الېدين پېه 

ک  اوسېده، ومنو ځکه چ  دده پښېتونواله پښېتنو مور ېانو )اوش( 

تردي  کړې ده، نو دا ويالی شو چ  دده نيکه يا پالر به هغې   واتېه 

تللی او قطب الدين به هلته زوکړی وي. دلته دا  بره هم د غېور وړ ده 

پېه   لېه تېذکره کې  ددې  (سليمان مېاکو)چ  زمو  پښتون مورخ 

 :الدين ذکر داس  کړی دی قطب

))نقل کاوه شي چ  بختيار ستر ستانه و، له ده څرګنېد شېوي دي 

هغه کراما  چ  مو  وکښل او وويل، موسی چ  سېتر پېالر د قطېب، 

تللی و له بختيېارانو څخېه او مېشېت و پېر اېېواد چې  سېيند بالېه 

دا روايت  و د قطب الدين د نيکه تګ له   له وطنه   (۹۸ :۹۸)سي.((

پرځای )سند( ښيي که مو  دقت وکړو، په سند ثابتوي،  و د ماورالنهر 

دغو و تو يو ښار ودان و چ  )اوچ يېا اوچېه( بلېل کېېده،  رک  هم پ

مور ان ي  د سلطان معز الدين غوري په فتوحاتو ک  له ملتېان سېره 

يوځای راوړي او دا ښکاري چ  )اوچ( د سند يو مشهور ښار و، نو که د 
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ک  اوسېېدلي وي، ځکېه چې  د قطب الدين پالر او نيکه په دغه ښار 

قطب او دده د پالر نور عرفاني معا ران هم په ملتان ک  وو، نېو بېه د 

سليمان ماکو قول سم وي. په هر  ور  قطب الېدين  ېو پښېتون و، 

چ  نيکه ي  له   له قومه بختيارانو څخه تللی دی يا د سند په )اوچ( 

کېه دمخېه چې  يا د ماورالنهر په )اوش( ک  اوسېده او وروسته يې  ل

 وويل شول په )هند( ک  شهر  موندلی دی.

قطب الدين د )مخزن افغاني(، )آيين اکبري( او )مخبرالوا لين( په 

هې( د عمر ۱۹۱هې( کال او )فرشته ۱۹۹(مه )۶۱قول د لومړۍ  ور پر )

( کال وفا  او په ډهلي ک  ښخ شو، چ  تراوسه ي  مېزار ډېېر ٢۸پر )

 (٢۸۶-٢۸۱: ۶۹مشهور دی.(( )

 د قطب الدين اشعار:

د قطب الدين علمي او عرفاني شهر   و له تېرو ليکنو څخه تاس  

ته ښکاره شو، چ  دا نوميالی بختياری پښتون په عرفېاني دنيېا کې  

څومره لوړ مقام لري او د اولياوو اکثر تذکره ليکونکي دده احوال ذکېر 

 کوي،  و دا عارف د پښتو يو  ورا ښه شاعر هېم دی، چې  سېليمان

ماکو ي  په   له تذکره ک  د مناقبو تر شرح  وروسېته يېوه عشېقي 

سندره هس  رانقل کوي، څرنګه چ  سليمان دده معا ر دی، نو يې  

 قول د منلو وړ هم دی. ماکو وايي:

))بختيار په پښتو سندرې کړينه، اوښ  تويونه،  دای ته نارې کړي 

 غلبل  کړي، پاړکی لرينه، چ  يو دادی:

ز  ترر زېګررو  زورررڼرررو راززو  زتو  ز  ې دزواز   زت

زل زخوهون ز  ګيز و اززورر زبرر ڼ ورز ررازموزېبرررتم

ز  ت زېګو  زوڼو اززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز
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ز  ت زېګو  زوڼو ازززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز

زاز  ګىزتوځيودزګ يزوززمزبررر ڼ ورز ې ې رررر زبررر زمي

زترروځررمز  زلکررر زو ڼررروځيززلررررر و رررىز رررم زمزوررررررررريناز

ز  ت زېګو  زوڼو ازززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز

ز  ت زېګو  زوڼو ازززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز

ز  ګريزب زم  ې ز ورررزورر ززز رررو ېلرررررىزموز ې برررر زم 

زو ز ې زتو زوازګوګ زم زز  زبخ ير زخرې وز  دوزتوم

ز  ت زېګو  زوڼو اززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز

ز  ت زېګو  زوڼو ازززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز

 

 :شننه او ارزونه

 په دې شعر ک  د پښتو شعر زوړ اغېز څرګند دی، يوه پردۍ کلمېه

پرې ګډه نه ده او د ادا ډول ي  هم ساده، اما ډېېر بليېغ دی. د مينې  

واردا  او د مين د زړه احساسا  ي  ښه په ک  څرګنېد کېړي دي دا 

شعر لکه اوسني پښتو ولسي شعرونه تکرارېدونکی غبرګ )کسر( هېم 

 لري.

داس  ښکاري، چ  قطب افغان د مين  په دنيا ک  تېاوده جېذبا  

و، چ  دده معا ر دی دغه عشقي احساسېا  پېه لرل او سليمان ماک

 داس  ډول بيانوي:

غلبل  کړي او د عش  سندرې لېولي.(( لېه دغېو  ،نارې ))ژاړي او

عشقي نارو او سندرو څخه يوه لوړه سندره او  مو  ته پات  ده، چ  د 

 ښکاره کوي. شاعر د زړه درد او سوزناکه جذبا 

قطب يو فارسي لوی دېوان هم لري، چ  ټول عشقي غزليا  دي او 

له هغو څخه هم دده عشقي جذبا  ښکاري،  و په پارسېي کې  دده 
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اشعار ډېر ښه، بليغ او روان نه دي، ځکه چ  ا لي او مورنۍ ژبېه يې  

هغس  اشعار نه دي ويلي چ  د پارسېي  ي  پښتو وه، نو ي  په پارسي

په اکثرو پارسېي اشېعارو کې  يې   ؛بله وکړيله لوړو شاعرانو سره مقا

 تعقيد او شعري عيبونه شته. 

لکه څنګه چ  يادونه وشوه، د بختيار شعر د پښتو د ولسي اشعارو 

وزن لري، بدلو ته ورته دی، ټول درې بنده لري، هر بند ي  څلور مسرې 

 و له ځينو نورو کسرونو سره چ  يوه مسېره پېه  لري، لري او يو کسر

تکرارېږي، توپير لري. دلته هم په حقيقت کې  يېوه مسېره د کسر ک  

کسر په توګه راځي،  و همغه مسره بيا ځکه غبرګېږي چ  وزن پېوره 

کړي او د ويونکي  وله په وزن ډکه شي. د نورو پښتو شعري فورمونېو 

کوم مشخص فورم پرې سل په سلو ک  د تطبي  وړ نه دی. د سر بند او 

رې د جوړښت له مخ  د قطع  تر قاعېدې د دويم بند څلور څلور مس

الندې راتالی شي او وروستۍ بند ي  د څلوريزې،  و په مجموعي ډول 

ټول شعر د بل کوم  اص فورم تر قاعدې الندې نه راځي. نو ښه به وي 

چ  د پښتو د   لو ولسي فورمونو لېه جملې  څخېه يې  وګڼېو. دوه 

ي  له رديف څخه هېم  لومړني بندونه ي  رديفونه نه لري او درېيم بند

بر من دی، د څ و د جوړښت له مخ  ي  د ټولېو څ ېو شېمېر سېره 

( څ ې  لېري او همېدا ددې ۸مساوي دی يان  دا چ  هره مسره ي  )

 سبب شوي چ  ټول نظم په يوه واحد وزن سره وتړي.
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 سليامن ماکو

 هې(۱۶۸)

د پښتو ادبياتو د لرغون  دورې په نثېري بر ېه کې  چې  د کېوم 

ليکوال ليکنه ترالسه شوې هغه سليمان ماکو د بېارک  ېان  ېابزي 

 ماکو زوی دی، چ  د کندهار په ارغستان ک  اوسېده. د ماکو قوم تېر

اوسه هم لږ تعداد هورې اوسي او په ابېداليو )درانېو( کې  شېاملېږي. 

سليمان ماکو له دې قومه يو پوه ليکوال راوتلی دی او د پښتونخوا پېه 

حتونه کړي او د   ل عرر مشېهور روحېاني او ادبېي غرو ک  ي  سيا

 رجال ي  ليدلي دي.

هې( تللی وم او د پښتونخوا په غېرو ۱۶۸دی په   له وايي، چ : پر )

او رغو ګرځېدم او د لويانو مراقد م  ليدل او پلهل، داس  ښکاري چ  

سليمان ماکو تر دغه مفيد او ګهور سفر وروسېته موفې  شېو چې  د 

)تذکرة االوليا( وليکېي  د احوالو په باب يو اثريو بزرګانو پښتنو د نوميال

او د دوی ويناوې او اشعار په دې کتاب ک   وندي کړي، په  واشينۍ 

سره چ  دا کتاب او  ورک دی، يوازې لومړي اووه مخه ي  زمو  ال  

 ته راغلي دي.

سليمان ماکو د پښتنو پخوانی مورخ او نثر ليکېونکی دی او دده د 

ګهور کتاب دغه څو مخه د پښتو ژب  او رجالو د تېاريخ ل ېاره  نفيس او

داس  مفيد ثابت شو چ  د ادب او پښتنو تاريخ ي  تېر ابېده مرهېون 

 دی.
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تذکرة االوليا که څه هېم يېوازې اوه ډک مخونېه  د د سليمان ماکو

ترالسه شوي،  و له تاريخي پلوه دا اوه مخونه هم  ورا ارزښېتمن دي 

ره د طاليي اثارو مثال لري. پېه دې اوو مخونېو کې  او د پښتو ادب ل ا

)بېټ نيکه، ملکيار غرشين، شيخ اسماعيل او قطېب الېدين بختيېار ( 

معرفي شوي او د هغو د کالم بېلګ  په ک  راغلي دي. د نثر بر ه يې  

چ  د شاعرانو معرفي رانغاړي، په سليمان ماکو پورې اړه لري او د نظم 

ورې. په عمومي ډول د سېليمان مېاکو نثېر بر ه ي  اړوندو شاعرانو پ

 و ، روان، ساده او له ځانګړي اهنګه ډک دی چ  په  ا ېو ځېايونو 

ک  ي  سجع کارول  چ  دده نثر ته ي  زياته ښکال ورکړې ده. د نثر يو 

 دوه پراګرافونه به ي  د بېلګ  په توګه راوړو:

امالن ))مراقد د اوليا او وا لينو م  پلهل او په هېر لېوري مې  کې

موندل او د دوی په  دمت ک   اک ای وم او هر کله پېه سېالم ورتېه 

 والړ((

))نقل هس  کاندي يارانو چ  په روزګېار د شېيخ بېهنېي دده ورور 

چ  سړبن نومېده او پر شيخ هم  ورا ګران و، سړبن نه درلود زامېن او 

 هر کله به ويل   ل ورور ته...((

سليمان ماکو د نثر د ځانګړنو لوی استاد پوهاند عبدالحی حبيبي د 

په باب وايي: )) تر سليمان دمخه د پښتو نثر کومه منثوره نمونه مو  ته 

نه ده معلومه چ  پخوا به د پښتو نثر څنګه وه او څه سبک او ډول ي  

الرهه  و د سليمان د نثر پو والی او متانت دا راتېه څرګنېدوي، چې  

دغېو  پارسي نثر چ  هم په ددغه عرر نثرونه به دغس  پا ه وو لکه د

پوخ او  و  و، د پښتو نثر به هم ښه او غزنوي او غوري دورو ک  متين، 

 د فراحت ا ولو ته نږدې و.
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د سليمان ماکو نثر که په تحليلي سترګه وليدل شي، تر دغو الندې 

دريو عواملو الندې ي  نشو و نما راته ښکاره کېږي او پېه هغېه ادبېي 

 ندلی و هم دا درې عوامل موجود وو:ود مومحيط ک  چ  دې نثر وج

د پښتو ژب    ل اثر چ  سېليمان پښېتون و او د پښېتو ژبې   -۶

نثر پر ادبېي بنيېه او  د نو طبيعي ده چ  دغه عامل به دده ،ويونکی و

جوړښت پوره اثر درلود او ښايي چ  تر ده دمخېه چې  کېوم نثېاران 

 د اثر الره.موجود وو، د هغو د ليکلو سبک به هم پر ده درون

په پارسي ژبه ک  چ  کوم ادبي حرکت موجود و او د سېليمان  -۸

 ماحول ي  نيولی و، ضرور به ي  دده پر نثر هم اثر کړی وي.

په دغه عرر ک  پاړسي نثر رشد موندلی و، هم په غزني، هم په  -۹

 راسان او هم په هند ک    ل عروج ته رسېدلی و. تېاريخ بيهقېي او 

د محمد عوفي لباب االلباب او جوامع الحکايا  او تاريخ  زين اال بار او

سيستان او بيا طبقا  نا ري او نور کتابونه ددغه عرر مهم منثور اثار 

دي؛ ځکه چ  پښتو هم ددغه ادبي چاپېريال په منځ ک  ژوند کاوه، نو 

 ي  اغېزې هم طبيعي دي.

کېړی  په دغه عرر ک  عربي ادب او عربي ژب  هم پوره او بش ړ اثر

و. په   له پارسي نثر هم په ابتداء ک  تر دغه اثر الندې نشو ونما وکړه. 

هې( په حدودو ک  چ  کوم پارسي منثور کتابونه وليکل شېول، ٢۱۱د )

د عربي ژب  اغېزې په ک  څرګندې دي، ځکه چ  پښتانه هم له عربي 

ر ثقافت سره په دغه زمانه ک  پوره ارتبا  لري، پر پښتو هم د عربي اثې

 شوی دی.

د سليمان ماکو په حياتي محيط ک  دغه درې سايقه موجود وو، 

چ  هر يو پر ادبي تحول او د ليک او نثر پر ډول باندې طبعاً اثر کوي 
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 او زه هم تر دغو دريو عواملو الندې د سليمان نثر تحليلوم.(( 

(۶۹ :۱۱۸-۱۱۱) 

بر ېه کې  د سليمان ماکو د نثر په باب به وروسته د نثر په اړونده 

پوره تفريلي بحس کېږي،  و او  دلته په لنېډيز سېره وايېو چې  د 

سليمان ماکو نثر  ورا  و  او روان نثر دی.    ل پښېتو لغتونېه هېم 

لري، )دري( او )عربي( ژبو لغتونه هم پېه کې  کارېېدلي دي، ګرامېري 

جوړښت ي  د پښتو له اوسنۍ محاورې سره ډېر اړخ نېه لګېوي،  ېو 

عرر محاورې سره برابر وي، تکلف او ترنع په کې  کېدی شي د   ل 

نه شته، ځين  لغتونه ي  او  مړه يا متروک ګڼل کېږي،  و اکثره ي  

او  هم زمو  په ورځنۍ محاوره ک  کارېږي. د سليمان ماکو د تذکرې 

بش ړ متن نه دی ترالسه شوی که ټول متن وای، نو پوره باور و چې  د 

تېره بيا د نثر بر ه به ترې ډېېره ښېه  هغه و ت د بښتو ادبي بهير په

څرګنده شوې وای،  و دا څو مخونه چ  ترالسه شېوي دي، لېه هغېو 

 څخه هم د سليمان ماکو د نثر قو  ښکاره کېږي.

د سليمان ماکو په تذکره ک  د نظم بر ه هم د زيا  اهميت وړ ده، 

ک  دا بر ه نوره هم سوچه او نږه پښتو ده. سليمان ماکو په دې تذکره 

د پښتو ډېر پخواني نظمونه  وندي کېړي او د زمېان  لېه توپانېه يې  

ژغورلي، چ  په   ل ځای ک  ي  په تفريل سره د هرې بر   يادونه 

 کېږي.
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 شيخ متي

 هې(۱۹۹-۱۸۸)

دا مشهور عارف او متقي شاعر له پښتنو غوريا ېلو څخه دی، چ  

دمخه ي  احوال دده لوی نيکه ) رښبون( هم د پښتو اديب او شاعر او 

 او اثار تاسو ولوستل.

شيخ متي د )عبا ( زوی و، چ  عبا  د )عمر( او عمر د ) ليېل( 

زوی و،  ليل د )غوريا( او غوريا د )کند( او کند د ) رښېبون( زوی و. 

دا مشهوره کورنۍ د  رښبون تر مرګ وروسته په ارغسېان، پښېين او 

وڼه هم درلودل چ  پېښور ک  سره   ره شوه او شيخ متي دوه نور ور

)حسن( او )امران( نومېدل د امران مزار تراوسه د کو ک پېر غېره دی، 

چ  هغه غر دده په نامه ))د  واجه امران غر(( هم بلل کېېږي او يېوه 

 ور ي  ))بي بي  اال(( چ  قبر ي  تراوسه هم په پښين کې  مشېهور 

 نامه تېر دی او په کال  ک  د ترنک پر غاړه د )) اال کلی(( هم ددې په

هې( ۱۸۹اوسه باله شي، چ  دا به په ژوند هلته اوسېده. شيخ متي پر )

هې( کېال ۱۸۸( کالو په عمر د ترنک پر غاړه پر )۱٢کال زېږېدلی او د )

وفا  شوی دی، دده مزار تر اوسه د کندهار شمال شرقي  وا ته تقريباً 

دی پېه  ( ميله لرې پر يوه غونډۍ واقع دی، چ  )کال ( ي  بولي او٢۱)

)کال  بابا( مشهور دی، ده   ېل ژونېد هېم د ترنېک پېر غېاړو او د 

 )غونډان( په غره او د )کال ( په حدودو ک  تېر کړی دی.

د شيخ متي کورنۍ په ) ليلو غوريا ېلو( ک   ېورا مشېهوره ده، 

دوی د پېښور له رغو څخه بېرته د کندهار  واوو او د ترنک غېاړو تېه 
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معروف وو او پښتنو مور انو ي  ذکر ډېر راوړی  والړل، په علم او عرفان

دی. نعمت اهلل په )مخزن( او ا وند دروېزه پېه   لېه تېذکره )حيېا  

افغاني(  او نور مور ان ددې کورنۍ احوال پېه  تفرېيل ذکېر کېوي او 

ددغ  عرفاني کورنۍ  لک تراوسه هم د کنېدهار د ))نېاکودک(( پېه 

مور ان، عارفان تېېر شېوي کلي ک  اوسي، په دوی ک  ډېر شاعران، 

دي. تر  رښبون وروسته هم ښايي، چې  دوه پېېړۍ پېه دې معروفېه 

کورنۍ ک  ډېر مشاهير او شعراء تېر شوي وي، چ  زمېان  د دوی اثېار 

سره مروړلي او پرېولي دي،  و دوه پېړۍ وروسته د پښتو شعر يو  ورا 

ځ ک  دنيېا ښاغلی او عارف اديب مو  پېژنو، چ  د مغولو د تاړاک په من

 ته راغلی او هغه نو شيخ متي دی.

 د شيخ متي ا القي او عرفاني شهر :

شيخ متی په پښتنو ک  لوړ ا الق او عرفاني شهر  لېري او لکېه 

ځين   ورا لوړ مشاهير دی هم د ))بابا(( په لقب يادېږي او پښېتانه دا 

لقب هر چاته نه ورکوي. يوازې هغه کسان په دې نامه بلل کېږي، چې  

په دوی ک  د علم يا عرفان يا بل لوړ  دمت له مخې  ومنېل شېي او 

: کړي. د په   زان  مولف وايي، چ  ګرده  لک ي  په ))بابايي(( قبول

))شيخ متي لوی زاهد او عابد او پر  دای مين سړی و، عالم او د ديېن 

 مرشد و او روحاني ژوند ي  کاوه.((

اوسه  او روايا  تر مشهور عارف په باب ال  لک ډېرې کيس  غهدد

نېېه کېې  لېېه هېېم نقېېل کېېوي، دده کرامېېا  بيېېانوي، پېېه پهېېه  زا

الطراي (( څخه يو حکايت دده د ښو ا القو په باب رانقل شوی  ))افضل

دی، چ  دلته په لنډيز سره ورته اشاره کوو: ))يوه ورځ شيخ متی پر الر 
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  تېرېده، چ  هلته ډېرې ډبرې پرت  وې او الر ي  بنېده کېړې وه، چې

دغه ځای ي  وليد، نو څو ش   متواتر راغی او له هغ  الرې څخه يې  

ډبرې او کاڼي ايسته کړل، يوه دهقان د ش     له ځمکه اوبوله، ده ته 

ي  وويل: ته د  دای دوست ي  او ټول  لک ستا احتېرام کېوي، نېو 

دون  زحمت ول  پر ځان تېروې او دغه الر پاکوې، شيخ متېي هسې  

 وه ګړۍ د  لکو  دمت تر هر څه ښه دی.((ځواب ورکړ، چ  ي

 د شيخ متي اوالد او کورنۍ:

شيخ متي په   ل  کورنۍ ک  علم، زهېد او تقېوا او ادب پېه ارث 

پرېښوول او تر ده وروسته له دغ  کورنۍ څخېه عارفېان، شېاعران او 

 يادونه وکړو: به ي  مولفان راووتل، چ  په ډېر لنډيز سره

رنۍ په )متي زي( شهر  لېري او دده په پښتنو ک  د شيخ متي کو

له زامنو څخه )حسن( او )يوسف( ډېر مشهور دي، چ  د يوسېف زوی 

هې( په حدودو ک  تېر ٢٢۱)شيخ کهه( يو لوی ولي او د پښتو مولف د )

شوی او د )لرغوني پښتانه( کتاب ي  ليکلی دی، بل مشهور عارف لېه 

بن سلطان( دی، دې کورنۍ څخه )شيخ قدم بن محمد زاهد بن ميرداد 

ه سر هند ک  پچ  سلطان هم د شيخ کهه له زامنو څخه و، شيخ قدم 

هې( په حدودو ک  ژوندی و، دده ۳۱۸وفا  شوی او هورې ښخ دی، د )

هېې( ۳٢۱زوی )شيخ قاسم( هم مشهور ولي او مولېف دی، چې  پېر )

االوليا افغان( مولف دی، ددې شيخ قاسم له زامنو  ةزېږېدلی او د )تذکر

څخه )شيخ کبير باال پير( هم په تقوا او عرفان مشهور و، چ  دده زوی 

هې( زوکړی او ))تاريخ افغېاني(( او )اوليېای ۶۱۸۱)شيخ امام الدين( پر )

افغان( دده ليکلي اثار دي، له دې علمي کورنۍ څخه ا رنېی مولېف او 

هې( په حدودو ک  ي  د کندهار پېه ۶۸۹۱، چ  د )شاعر )ميا نعيم( دی
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 ))ناکودک(( کلي ک  ژوند کاوه.

 د شيخ متي اشعار او اثار:

شيخ متی د پښتو يو  ورا لوی  وفي او عرفاني شاعر دی،  ده پېه 

غونډان )د کندهار د کال  يو غر( ک  يو کتاب کښلی و، چ  نوم ي  و 

ي چ  دا کتاب په کال  ک  ))د  دای مينه(( او د په   زان  مولف واي

دده پر مزار پرو  و او زايرانو )کتونکو( به لوست، اکثر عرفاني اشعار او 

مناجاتونه وو او په داس  ډول ويل شوي وو، چ  پر  لکو به ي  ډېېره 

اغېزه کړله او زړونه به ي  ويل  کول، پېه  واشېينۍ سېره چې  ددې 

شته،  و د په   زان   وفي او مقتدر شاعر اشعار زمو  په ال  ک  نه 

مولف ي  دغه يو عارفانه  و ه او مهيجېه منظومېه لېه   لېه پېالره 

 اورېدل  او داس  ي  رانقل کړې ده:

 پېېېر لويېېېو غېېېرو هېېېم پېېېه دښېېېتو کېېې 

 پېېېه لېېېوی سېېېهار، پېېېه نيمېېېو شېېې و کېېې 

 پېېېېه غېېېېاړه  غ او پېېېېه شېېېېېلو کېېېې 

 يېېېېاد ويرژليېېېېېو پېېېېه شېېېېې ېلو کېېېېې 

 ټېېېېول سېېېېتا د يېېېېاد نېېېېارې سېېېېورې دي

 ننېېېېېېېدارې ديدا سېېېېېېېتا د مينېېېېېېې  

                               *** 

 جنېېېېډی زرغېېېېون کېېېېه پېېېېه بيېېېېديا دی

 د بېېېېېريڼ  واتېېېېېه پېېېېېه  نېېېېېدا دی

 ترنېېېېېک چېېېېې   ېېېېېړ دی پېېېېېه ژړا دی

 دا ټېېېېېول اغېېېېېېز د مينېېېېې  سېېېېېتا دی

 ټولېېېېه ښېېېېکال ده سېېېېتا لېېېېه السېېېېه
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 ای د پاسېېېېېېېوالو پاسېېېېېېېه پاسېېېېېېېه!

                            *** 

 کېېېه لمېېېر روښېېېانه مېېېخ يېېې  سېېې ين دی

 ا د سېېېېې و ميه تنېېېېېدی وريېېېېېن دیبيېېېېې

 کېېېېېه غېېېېېر دې ښېېېېېکلی پېېېېېرتمين دی

 لکېېېېېه هېنېېېېېداره مېېېېېخ د سېېېېېين دی

 سېېېېېېېتا د ښېېېېېېېکال دا پلوشېېېېېېېه ده

 دا يېېېېې  يېېېېېو سېېېېې که ننېېېېېداره ده

                           *** 

 دلتېېېېېه لېېېېېوی غرونېېېېېه زرغېېېېېونېږي

 د ژونېېېېد و مېېېې  پېېېېه کېېېې  چلېېېېېږي

 بېېېېېېېېوراوې شېېېېېېېېاو وا کړېېېېېېېېېږي

 سېېېېترګ  ليېېېېدو تېېېېه يېېېې  هيښېېېېېږي

 ټولېېېېېه تېېېېېه يېېېېې !لويېېېېېه  اونېېېېېده! 

 تېېېېل د نېېېېړۍ پېېېېېه ښېېېېکلېده يېېېېې 

                           *** 

  اونېېېېېده! ښېېېېېکلی سېېېېېتا جمېېېېېال دی

 ښېېېکاره يېېې  لېېېور پېېېه لېېېور کمېېېال دی

 کېېېه ورځ کېېېه شېېې ه کېېېه پېېېېړۍ کېېېال دی

 سېېېېېتا د قېېېېېدر  کمکېېېېېی مثېېېېېال دی

 سېېېېېېتا د لورونېېېېېېو يېېېېېېو رڼېېېېېېا ده

 دلتېېېېېېه چېېېېېې  جېېېېېېوړه تماشېېېېېېا ده

                             *** 

 دا سېېېېتا د مينېېېې  کېېېېور دیزړه مېېېې  
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 سېېېېوی د عشېېېې  پېېېېه سېېېېوځند اور دی

 ر  يېېېې  و تاتېېېېه سېېېېتا پېېېېر لېېېېور دی

 بېېې  لېېېه دې هېېېېڅ دی ورک يېېې  پلېېېور دی

 سېېېېتا جمېېېېال پېېېېه ليېېېېدو ښېېېېاد دی

 کېېېېه نېېېېه وي دغېېېېه نېېېېور بربېېېېاد دی

                              *** 

 پېېه غېېرو کېې  سېېتا د عشېې  شېې ېلکی دی

 ددې نېېېېېړۍ پېېېېېه عشېېېېې  سېېېېېمی دی

 کېېېه پنېېېډ نېېېری دیکېېېه غېېېټ، کېېېه ووړ، 

 سېېېېتا د جمېېېېال ځېېېېری هېېېېر شېېېېی دی

 چېې  پېېر دنيېېا مېې  سېېترګ  پېېرې سېېوې

 سېېېېتا د جمېېېېال پېېېېه ننېېېېدارې سېېېېوې

                              *** 

 

 نېېېېه هسېېېېک نېېېېه مځکېېېېه وه، تېېېېورتم و

 تيېېېېېاره   ېېېېېره وه ټېېېېېول عېېېېېدم و

 نېېېېېېه دا ابلېېېېېېيس، نېېېېېېه يېېېېېې  ادم و

 سېېېېېتا د جمېېېېېال سېېېېېوچه پېېېېېرتم و

 چېېې  سېېېو ښېېېکاره ښېېېکل  دنيېېېا سېېېوه

 پېېېېر لېېېېوري يېېېې  رڼېېېېا سېېېېوه د پېېېېنځ

                           *** 

 زه چېېېې  څرګنېېېېد پېېېېر دې دنيېېېېا سېېېېوم
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 د ښېېېېکلي مېېېېخ پېېېېه تماشېېېېا سېېېېوم

 سېېېتا پېېېر جمېېېال بانېېېدې شېېېيدا سېېېوم

 لېېېېه   لېېېې  سېېېېه  راجېېېېال سېېېېوم

 پېېېېېېېه ژړا ژاړم چېېېېېېې  بېلتېېېېېېېون دی

 يمېېېېه پردېسېېېېی بېېېېل مېېېې  تېېېېون دی

                         *** 

 وګړيېېېېېېېو! ولېېېېېېې  ))متېېېېېېېی(( ژاړي

 يېېېېې  اورئ غېېېېېاړې غېېېېېاړې سېېېېېورې

 څېېېه غېېېواړي څېېېه وايېېېي څېېېه بېېېاړي

   ېېېېل تېېېېون او کېېېېور و کلېېېېی غېېېېواړي

 چېېوڼی چېې  بېېېل سېېي نيمېېه  ېېوا سېېي

 .تېېېېل يېېېې  د بېېېېڼ پېېېېه لېېېېور ژړا سېېېېي

 

 :شننه او ارزونه

پښتو ادب وهان د شيخ متي شعر د تروفي، عرفاني او فلسفي اړخ  

وايېي: ))د ترڅنګ هغه د فکري غنا او پو والي له پلوه پوخ شعر بولي، 

اړخ مو  ته دا جوتوی چ  په پښتو شېعر او شېعري کېالم کې   اشعر د

فکري غنا ان له پخوا موجوده وه. په دې شعر ک  مو  داس  پو ېوالی 

او فکري غنا ليدالی شو چ  د يوې پياوړې فرهنګېي غنېا نماينېدګي 

دا جوتوي چ  پښتانه شاعران له تروف او عرفېان  ،کوي. دا  بره هم

وو، په دې بر ه ک  ي  زيات  شتمنۍ درلودې،  و دا چ  ال سره اشنا 

تراوسه نه دي ترالسه شوي، يو عمده دليل ي  دا کېدی شېي چې  د 
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پښتنو سيمه تل د لويديځ،  تيځ او منځنۍ اسيا د يرغلونو او تاړاکونو 

د تېرېدو الره ده. د اوسني جنګ په څېر، په تېرو جنګونو ک  زرګونېه 

و او کاروانونو په پښو ک  لتاړ شېوي او لېه منځېه فرهنګي اثار د اسون

تللي دي. پر دې اسا  ده چ  مو  د فکري جريانونو د تحليل له پلېوه 

 (٢۸: ۹۱لږ مواد او اثار ولرو.(( )

د شيخ متي دا لوړ شعر په پښتو اشعارو ک   ورا ډېر اهميت لري او 

پيل کې  دا يوه داس  نمونه ده چ  د عرفاني او تروفي شعر په سر او 

 درېږي.

د منځنۍ اسيا په پاړسي اشعارو ک  عرفاني رنګ د غزنويېانو لېه ]

عرره ښکاري. سنايي، شيخ فريد الدين عطار او مولينا بلخي )رومېي( 

هې( په حدودو ک  پارسي شعر د ترېوف ۱۱۱ددې ډل  مشران دي. د )

 يوه غوره او غهه زېرمه لري.

واقف سېړی و  داس  ښکاري چ  شيخ متي د   ل عرر پر تروف

او دده دا شعر ثابتوي چ  ده په عرفېان او ترېوف کې  پا ېه افکېار 

درلودل او د پښتو د متروفو شاعرانو امام ګڼېل کېېږي، چې  تېر ده 

وروسته په دغه فکر او دغه ډول ډېر اشعار د روښانيانو، عبدالقادر ان 

 هک، رحمان بابا او نورو له  وا ويلی شوي دي،  و د شيخ متي اشعار 

په عرفاني دنيا ک  يو مخروص  وند، رنګ او قيمت لري، چ  په نورو 

عرفاني او تروفي اشعارو ک  نه شته، ځکه چ  دی مخرو اً په   ل 

شعر ک  جمالي افکار او نظريا  څرګندوي او کاينېاتو تېه د ښېکال او 

 جمال پلهلو په سترګه ګوري.

ته يې   شيخ متي له هغو لومړيو شاعرانو څخه دی، چ  پښتو شعر

يو فلسفي ښکلی رنګ ورکړی او د جماليت ټکی ي  ښه روڼ کړی دی، 
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دده فکر تل له مادي  وا څخه معنوي او الهي افکارو ته تمايل لري، له 

مادي اشعارو څخه تل معنوي او مافوق الطبيعه نتايج ا لي او يوازې د 

 مادياتو په ستاينه ک  ځان نه ډوبوي.

  له هغه عرره چ  انسان لومړۍ پېال ))له  ورا پخوانۍ زمان ، بلک

پر دې دنيا سترګ  غړول  دي، نو ده ته د کاينېاتو د ليېدن  او کتنې  

  وند پيدا شوی او پر دې نړۍ ي  ډېر ښکلي موجودا  ليدلي دي.

دې ښکال انسان تر   ل اثر الندې نيولی او دده د فکر او عقالنيېت 

يدا شېوې ده، لېه په سلسله ک  د ښکال  وښوون  او جماليت جذبه پ

هغه و ته چ  فلسفي ميالن او د شيانو په حقايقو ک  فکر کېول پېه 

انسانانو ک  ډېر شوي دي، نو له )افالطون( او )ارسطو( څخېه رانيېول  

بيا تر )کانټ( او )هوم( متا رو فيلسوفانو پورې ټولو پر ښکال او ښېکال 

ل دغېه م( په علمېي ډو۶٢۱۳پېژندنه بحثونه کړي او مخرو اً کانټ )

مباحس ترتيب کړل، دی وايي چ : جمال يو مسېتقيم او بې  غرضېانه 

لذ  او هس  يو  وند دی، ج  د بل مقرد او غر  ل اره نه دی، بلک  

په   له دی مقرد دی او فنون هم د حسن او ښکال د اظهېار وسېايل 

دي، مثالً د  برو فنون او د رقص او پېښو فن او رسامي او نور هېر يېو 

ال او جمال ترجماني کوي، د کانټ په علمي تعبير، جمال يو ځانته د ښک

ب  غرضانه او سيده سم  وند دی، چ  انسان مستقيماً په فطري ډول 

رابطه ورسره لري،  و هغه و ت چ  نظر پوخ شي او د انسان کاته پېه 

غور او تدقي  وشي، نو له ښکال او جمال څخه ښکلوونکي ته ميل کوي 

د  .و ابدي او جاويدان نېور او تل ېات  رڼېا پلهېياو په مادي ښکال ک  ي

عرفان په دنيا ک  د انسان دا لومړی قدم دی او هغه و ت چ  له اثره 

موثر او له موجوده موجد ته الر ومومي، نو د )اهلل نورالسماوا  واالر ( 
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پر اسا  د جمال پر  نندارو بو ت شي او د مين  په درياب ک  هسې  

 نوره بل څه نه ويني. الهو شي چ  ب  له هغه 

د شيخ شعر هم اساساً پر دغو جمالي او عرفاني افکارو بنېا شېوی 

دی، دی وايي: که لمر او س و مۍ روښانه دي، که پېر دښېتونو بانېدې 

ګالن  اندي، که په پسرلي د ځمک  مخ زرغونېږي، که په غېرو کې  د 

او  مين  ش ېلۍ غږېږي که بوراوې پر ګلو کړېږي، دا ټول د يېوه ابېدي

تل ات  جمال مظاهر دي او انسان تل ددغه جمال په مينه ژوندی پېايي 

او هر شی د جمال يو ځری دی. انسان په   له هم د قدر  له فيا  او 

ښکلي چين  راوتلی دی، نو په دې دنيا ک  هم پر ښکال مين دی او تل 

ميل لري، چ  بېرته   ل پرېښي وطن او ښکل  مرجع ته والړ شي، نو 

ي هم کټ مټ دغه فکر ترويروي او د نورو روحاني او عرفېاني شيخ مت

شخريتونو غوندې   ل  روحېاني سېرچين  تېه لېوالتيېا او مېيالن 

 پيداکوي.

د شيخ متي له دغه يوه شعره دده لوړ عرفاني او فکري او فلسېفي 

مقام ښکاري، دی هم لکه د نورو پخو عارفانو په شان هغس  فکر کوي 

د کايناتو له مناظرو او ښکلو مزاياوو څخه عرفاني او په جمالي فکر ک  

او روحاني نتايج ا لي او د جمال منبع فيا  ته رجوع کېول غېواړي، 

هغه چ  انساني روح له هغ  منبع فيض مومي چ  ))و نفخت فيه مېن 

روحي(( عالوه پر دغو عرفاني لوړو افکارو چ  شيخ متي په   ل شعر 

رز او ژبه  ورا  و ه ده، په روانېو، ک  څرګند کړي دي، دده د افادې ط

سليسو او  و و اشعارو ک  ي  لوړ او مغل  فلسفي مطالب هس  ځای 

کړي دي، چ  دده د ساده او  وا ه شعر په ترڅ کې  هسې  ښېکاري، 

 لکه  ورا معمولي او سهل مطالب. 
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دا چ  شيخ متي د جماليت مقا د په  و ه او جميلېه ژبېه ويلېي 

 ده، په شعر ک  ي  د غږ ښکال يان  موسيقيت دي، د ژب  او وينا ښکال

هم پټ دی او دده شعر اساساً د پښتنو د بدلو پر وزن په  وا ه غږ ويل 

کېږي، نو ده ګن  د ښکال ډېر فنون په دغه شعر ک  سره يوځای کېړي 

دي، ا ل شعر پر جمالي فکر او نظرياتو باندې بنېا دی، ژبېه يې  هېم 

ه او تغنېي هېم پېه غږيېزه ښېکال او ښکل  او جميله ده او د شعر وين

 (٢۱۹-٢۱۱: ۶۹) [موسيقي پورې اړه لري.

د ژبني جوړښت له مخ  دا شعر هم په هغو شعرونو ک  راځي چې  

نږه پښتو لغتونه په ک  راغلي دي. لکه: )غاړه ) په پښتو ک  مجازاً د نل 

نغمه ده(، ويرژلی ) غمجن(، جنډی يا زونډی ) پخوانيو ګل ته ويل(،  و 

 ي  هم د ګل په مانا دی او ځين  پښتانه ي  د نامه پېه ډول )جنېډاو

 ان، جنډو  ان يا ژوندی  ان( وايي، بربڼ  )لوړ بېاغ( او  دا کلمېه 

ژوندۍ نه ده. اغېزه) اغېز، اثر(، پاسوال )سېاتونکی، حېافظ( دا کلمېه 

ښايي پاچا هم پاسوال بلېل کېېده. پېرتمين ) د پېرتم  ،پخوا ويل کېده

 (هم پرتمين کارول کېږي ،پرتم د شکوه او جالل پېه مانېا. اوند؛ او  

ښکال ) د ښکلي له ريښې   (،د دربار په مانا ،سين ) د سيند مخفف دی

څخه د جمال په مانا(، کړېېدل ) چېاپېر ګرځېېدل، طېواف(، هېيښ ) 

حيران(، لورنه ) مهرباني(، سوځند ) سوزان(، ر )ت  ،رپېدل(، پلېور 

م له ريښ  څخه پخوا ويل کېده )  الح او )قيمت(، سمی او سما ) د س

سموالی(، ځېری ) قا ېد(، هسېک )اسېمان(، پېرتم )دبدبېه(، پېنځ 

پخوا د  لقت او پيداښت په مانا و، نو پنځ بايد مخلوقېا  او  ؛)پنځېدل

سهه)بېخ(، تون)ځای(، سورې)نارې(، غاړې) غاړې( ، باړل  (،جهان وي

 انا و(، چوڼی) بلبل(.)او  نه شته ښايي پخوا د نفع غوښتلو په م

يو څو دري لغتونه او يا هم پښتو او دري مشترک لغتونه په ک  هېم 

شته، لکه )بيديا، برباد، سهار،  اوند، تماشا، سوچه( دري کلم  دي. او 
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ځين  عربي کلم  لکه )جمال، کمال، مثېال، قېدر ، عشې ، عېدم، 

 ابليس،  ادم( او ځي  نورې هم په ک  شته.

مخ  هم لکه پورته چ  يادونه وشېوه پېر دې د شکلي جوړښت له 

شعر له عربي ژب  څخه د راغلو شعري فورمونو قواعد نه تطبيقېږي، دا 

نظم ټول لس بندونه لري چ  هر بند ي  ش ږ مسېرې لېري. د ځينېو 

بندونو مسرې ي  د قافيو ترڅنګ رديفونه هم لري،  و ځين  بيېا لېه 

  يو ځانګړی کسر لېوېږي، رديفونو څخه ازادې دي. د هر بند په پای ک

چ  يو بيت لري. او مسرې ي  په   ل منځ ک  ګډه قافيه لري، ځين  

کسرونه ي  د قافي  ترڅنګ ګډ رديف هم لري، د بندونو څلور مسرې 

ي  د څلوريزې بڼه لري،  و کسرونه چ  ورسره زيا  شېي، دا شېکل 

  بدلوي، د ټولو مسرو د څ و شمېر ي  سره مساوي دی، هره مسره يې

( څ   لري، البته يوه نيمه مسره ک  د کلم  د اوسني تلفظ او بڼې  ۳)

له مخ  بېوزني احساسېږي. څرنګه چ  دا شعر نسل په نسل تر مېو ه 

رارسېدلی، نو کېدی شي د ځينو کلمو د اوسنۍ او پخوانۍ بڼې  تلفېظ 

ک  بدلون راغلی وي. له محتوايي پلوه لکه څنګه چې  دمخېه وويېل 

ني او تروفي شعر دی چ  په پښتو ک  تقريباً د   ېل شول، دا يو عرفا

 ډول ستر عرفاني شعر ګڼل کېدی شي.
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 بابا هوتک

 هې(-٢۱۱-۱۱۶)

بابا هوتک هم د ترنک د ناوې له مشهورو پښتنو څخه دی، چ  هم 

د عرفان او هم د مشرتوب  فا  لري او پېر دغېو ښېېګڼو سېربېره د 

پښتو ژب  يو ډېر نامي شاعر هم دی، د مور انو په قېول دی د )بېارو( 

له کېورنۍ څخېه،  (بابا غلجي)هم د  (تولر)زوی او د )تولر( لمسی و او 

ه پښتنو ک  مشهوره ده او د بېټ نيکه لېه معېروف چ  دا کورنۍ هم پ

 اندانه راوتل  ده، چ  ډېر اديبان او مشران پېه کې  تېېر شېوي او د 

غاړو د پښتنو مشېرتوب پېه دغې   پرهې( په حدودو ک  د ترنک ۱۱۱)

کورنۍ پورې اړه درلوده. بابا هوتک له دغ  کورنۍ څخېه يېو نوميېالی 

ېږېدلی او دا ځای او  هم په دغه هې( په اتغر ک  ز۱۱۶مشر و، چ  پر )

نامه مشهور او د کال  جنوب شرقي  واته د هوتکو او تو ېو مسېکن 

دی، څرنګه چ  د بېټ نيکه د کورنۍ،  الح او تقېوا مشېهوره وه، نېو 

هوتک هم عمر په عباد  او  الح تېراوه، په پښتنو کې  دده کرامېا  

. بابېا هوتېک د مشهور وو او د سردارۍ او بادارۍ مقام ي  هېم درلېود

مغولو په دوره ک  لومړی پښتون شاعر دی چ  د   ل وطن دفاع يې  

کړې او د مغولو پر وړاندې په جګړو ک  ي  ال  درلود، دده د رشېد او 

هې( حدود دي چ  دغه و تونه د مغولو د واک د ٢۱۱زلميتوب عرر د )

  رېدا او د دوی د سلطنت د ارتقاء دوره ده، دا هغه و ت دی چې  د 

ه د لوړتيا زمانه تېېره شېوې وغوريانو عظمت کښته شوی او د فېروز ک

ده، په هرا  ک  )آل کر ( او په سيستان او  راسان ک  نېور محلېي 
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امراء له مغولو سره اوبه غلبېلوي او ش ه او ورځ ورسره تېروي، پښتانه 

اکثر يا د مغولو له تاړاکه غرو ته  تلي دي، يا د ارغنېداو او ترنېک پېه 

ګانو ک  ژوند کوي، له دوی سره جنګونه کوي.   له   لواکي او ورشو

 ازادي ساتي، چ  د ازادۍ دا جګړې د په   زان  مولف هس  بيانوي:

))نقل دی، چ  په هغه و ت ک  به هر ځل مغولو د ارغنداو پر غاړو 

لوټ کاوه، اتغر او اوالن او کال  به ي  تاال کول. بابا هوتک   ل قومونه 

او د سره غر سره ي  پر مغولو شخړه بوتله، په دې جګړه ک  راټول کړل 

مغول تاال شول او پښتنو ګړنديو ډېر ووژل، ماته   ل پېالر داود ېان 

داس  نقل وکا، چ  سور غر په دغه ورځ د مغولو په وينو داسې  لژنېد 

 (۸: ٢۶شو، چ  پلوشو د لمر به برېښانده کا...(( )

ونه کړي دي، تل ي  د ارغنېداو ))بابا هوتک له مغولو سره ډېر جنګ

پر غاړو د دوی د تاالو دفاع کوله او پښتانه چ  په )اتغر( او )مرغه( ک  

پراته وو، دده تر مشرتابه الندې د وطن په دفاعي جګړو ک  شېامل وو، 

هې( کېال ٢۱۱دا زړور مشر او س ين  يری د عمر پر نهه اويايم کال پر )

 وفا  شوی دی.

خ ک  بابا هوتک لومړی شېاعر دی، چې  د د پښتو شاعرۍ په تاري

مغولوال  پر  الف ي  شعر ويلی دی او دی د هغو ټولو شاعرانو پېشېوا 

ګڼل کېږي، چ  په وروستيو دورو ک  د مغولو مخ  ته درېېدلي او پېه 

 قلم يا توره ي  په وطني دفاع ک  بر ه ا يست  ده.

ي، د د بابا هوتک يو تود حماسي شعر چ  په ملي وزن غېږول کېېږ

 په   زان  مولف د   ل پالر له  ول  په هس  ډول رانقلوي:

))د مغولو په يوه شخړه ک  پښتانه لږ او ب  قوتېه وو، چې  د سېرو 

مغولو پېښه راغله: د بابا هوتک يو څو   لوان ومړل، ده پېه لېوړ  غ دا 
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حماسي سندره وويله او   ل زلمي ي  په جګړه ک  تاوده کېړل، څېو 

 (، هغه سندره داده:۱۱-۱٢: ۶۹د(( )باندې بری وموندوی په دښمنانو 

 پېېېېر سېېېېور غربېېېېل راتېېېېه نېېېېن اور دی

 وګړيېېېېېېه جېېېېېېوړ راتېېېېېېه پېغېېېېېېور دی

 پېېېېر کلېېېېي کېېېېور بانېېېېدې مغېېېېل راغېېېېی

 هېېېم پېېېه غزنېېېي هېېېم پېېېه کابېېېل راغېېېی

                                    *** 

 غښېېېېتليو ننېېېېګ کېېېېړئ دا مېېېېو وار دی

 مغېېېېېېل راغلېېېېېېی پېېېېېېه تلېېېېېېوار دی

 ناتېېېېار دی پېېېېه پښېېېېتنخا کېېېې  يېېېې 

 پېېېېر کلېېېېي کېېېېور بانېېېېدې مغېېېېل راغېېېېی

                                    *** 

 مرغېېېېېېې  غښېېېېېېېتليو راسېېېېېېېئ آ د

 پېېېېېر ننېېېېېګ والړ د پښېېېېېتنخا سېېېېېئ

 تېېېېورې تېېېېېرې غشېېېېي تېېېېر مېېېېال سېېېېئ

 پېېېېر کلېېېېي کېېېېور بانېېېېدې مغېېېېل راغېېېېی

                                    *** 

 زلمېېېېېو پېېېېېه غشېېېېېيو کېېېېېړئ وارونېېېېېه

 د تېېېېېېېېېرو تېېېېېېېېورو ګوزارونېېېېېېېېېه

 ور وړانېېېېېدې کېېېېېړئ   ېېېېېل ټهرونېېېېېه

 پېېېېر کلېېېېي کېېېېور بانېېېېدې مغېېېېل راغېېېېی
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                              *** 

 زمېېېېېېا د زلمېېېېېېو وينېېېېېې  بهېېېېېېېږي

 ځمکېېېې  او غرونېېېېه پېېېېه سېېېېره کېېېېېږي

 ميرڅېېېېېېېی ځغلېېېېېېېي او ترهېېېېېېېېږي

 پېېېېر کلېېېېي کېېېېور بانېېېېدې مغېېېېل راغېېېېی

                              *** 

 پښېېېېتنو هلېېېېئ پېېېېه غېېېېره جنېېېېګ دی

 وی رنېېېېګ دیسېېېېور غېېېېر پېېېېه وينېېېېو د د

 مهېېېېېېېال د تېېېېېېېورې دی د ننېېېېېېېګ دی

 پېېېېر کلېېېېي کېېېېور بانېېېېدې مغېېېېل راغېېېېی

                              *** 

 زلمېېېو پېېېر ننېېېګ ځانونېېېه مېېېړه کېېېړئ

 دښېېېېن پېېېېه غشېېېېيو مېېېېو پييېېېېه کېېېېړئ

 د پښېېېېېتنخا ځمکېېېېې  سېېېېېاته کېېېېېړئ

 پېېېر کلېېېي کېېېور بانېېېدې مغېېېل راغېېېی.

 

 :شننه او ارزونه

ددې نظم ژبه  و ه او له تکلفه تشه ده،  ېو لکېه  د ځينېو نېورو  

پخوانيو شاعرانو په شان مړه او نادر لغا  نه لري، وزن ي  هېم د ملېي 

بدلو دی، مکرر کسر لري،  و د قافي  او نيم عروضي وزن التېزام يې  

کړی دی، د شاعر فکر هم ډېر مستقيم او د حماسي دورې استازی دی. 
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پښتنو وطنېي احسېا  او د مينې  د سېاتن  تېاوده د هغ  زمان  د 

احساسا  ځن  ښکاري، چ  دغه افکار هم د مغېولي دورې د پښېتو 

هې( پورې په پښتو شېعر کې  پېه ښېه ډول ۶۱۱۱شعر شمزۍ ده او تر )

 وندي شوي دي. د لغوي جوړښت له پلوه لکه څنګېه پورتېه يادونېه 

شان داس  کلم  نه  وشوه، دا نظم لکه د ځينو نورو پخوانيو نظمونو په

لري چ  او  دې متروک  وي، يا دې په ژبه ک  نه کارول کېېږي او يېا 

دې هم داس  کلم  وي چ  مانا ي  څه ناڅه بدلېه شېوې وي، ټېول  

کلم  چ  په دې شعر يا نظم ک  کارېدلي، او  هم په همغېه پخېوانۍ 

و او کارېدونکي دي. ټول  پښتو کلم  ي  کارولي، د نورو ژبې ۍبڼه ژوند

کلم  په ک  نه شته،  و دا ټول  کلم  او  هم په همغه پخوانۍ بڼېه 

کارول کېږي، يوازې )ميرڅی( هغه کلمه ده چ  او  په ژبه ک  ډېره نه 

کارول کېږي او تر بابا هوتک وړاندې امير کروړ هم په   ل شېعر کې  

 کارول  ده.

د شکلي جوړښت له مخ  دا نظم هم په هغو نظمونو ک  راځي چ  

ل  ژب  شعري يا نظمي قواعد پرې د تطبي  وړ نه دي، د   ل  ژب  د ب

پښتو ملي اوزانو سره سمون  وري، په ا طالح د ولسېي بېدلو رنېګ 

لري، ټول نظم )اوه بندونه لري(، هر بند ي  څلور مسرې لري، د هر بند 

درې مسرې په   ل منځ ک  قافيه لري او ځين  ي  رديفونه هم لېري، 

رمه مسره ي  په ټولو بندونو ک  چ  د کسر په توګېه  و د هر بند څلو

راځي، هغه يو شان ده. )پر کلي کور باندې مغل راغی(، همدا کسر چ  

تکراري او ټينګاري بڼه لري، د شعر مانا ته قېو  ورکېوي، وزن او مانېا 

دواړه بش ړوي او د حماسي شعر وروستی قو  او هدف پوره کوي. لېه 
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( سېالبه لري،  و د کسر مسېره ۳ره مسره )کسر پرته د ټولو بندونو ه

شېمېر ددې  مسېاوي ي  لس څ   لري. له کسر پرته د مسرو د څ ېو

سبب شوی چ  نظم مشترک وزن پيداکړي او د کسر مسره بيېا ددې 

وزن راتاو کړي، په ا طالح وي  تېړي  هم سبب شوې چ  هم اهنګ او

مخېه اشېاره او هم پر هدف ټينګار وکړي. له محتوايي پلوه لکه چې  د

وشوه دا يو حماسي شعر دی چې  پېر ملېي احساسېاتو والړ دی او د 

 همدې شعر په برکت يوه لويه سوبه د پښتنو په بر ه شوه.
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 شيخ ملکيار هوتک

 هې( حدود٢۱۳د )

شيخ ملکيار د بابا هوتک مشر زوی و او له   له پالره ي  ادب، توره 

پالر د پښتو شاعر او هم د او مشرتوب په ارث وړی و، دی هم لکه   ل 

  ل قوم مشر و، د پالر تر مرګ وروسته ي  د مشرتابه پګړۍ پېر سېر 

 کړې وه.

( کالو ۸٢هې( دی د پالر د وفا  پر و ت د )٢۶٢دده د زېږېدو کال )

له لسو سړو سره بېه  ،زلمی و، دی جسماً هم قوي او غښتلی پهلوان و

وروسېته د ملېي دفېاع  ي  يوازې مقابله کوله، د بابا هوتک تر وفېا 

وظيفه هم دده پر غاړه لوېدل  وه او د مغولېو د يرغلګېرو لښېکرو پېه 

 مقابل ک  د پښتنو ملي مشر ګڼل کېده.

ملکيار د کال  د )سيوري( په لتو ک  له   ل قوم سره اوسېېده او 

اوسه هم هوتک په ک  اوسېږي، ده په سيوري  دا هغه ځای دی چ  تر

نۍ ته راوباله، کارېزونه ي  وکښل، نو مغولېو ک    ل قوم زراعت او ودا

چ  ددې ځای زراعتي عمران وليده، پر )سيوري( ي  هم يرغل وکېړ او 

د پښتنو مېن  ي  ور وران  کړې، دلته هوتک او د دوی مشېر ملکيېار 

مجبور شول، چ  )مرغې (، ) وب( او )وازې  ېوا( يېان  د )سېيوري( 

وطن ال، توريالی او پوهاند شاو وا ته سره متفرق شي،  و ملکيار چ  

ي  د   لواکۍ جهېاد  د دوی پر ضدمشر و، د مغولو مخ  ته ودرېده او 

جاري وساته، په پای ک  پر مغولو بريمن شو او سيوری ي  بېرته ونيېو، 

اوسېه  دغه ځای ي  بيا ودان کړ. دا کورنۍ د ترنک په ورشوګانو ک  تر
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تېک ورور و، )تېو ی( ال هم شهر  لري، د ملکيار تره چې  د بابېا هو

)نور بابا( هم د ملکيار معا ېر او ملګېری و. زوی  )تو ي(نومېږي او د 

دوی لکه   ل پلرونه روحاني ژوند هم درلود او تل په پښتنو کې  پېه 

هې( وروسته د تو ي له ۶۱۱۱ الح او تقوی مشهور وو او په پای ک  تر )

ګزېېب مشهور مشېر راوو ، چې  د اورن ي(سلطان ملخ)کورنۍ څخه 

معا ر دی،  و د بابا هوتک له پښته هغه مشهور ملي قايد او ازاديخواه 

پښتون پيدا شو، چ  مو  ي  حاجي مير ان نيکه )ميرويس  ان( بولو 

هې( په حدودو ک  د پار  د  فوي کېورنۍ لېه اسېارته ۶۶۸۱او ده د )

  ل قوم وژغوره، په کندهار ک  ي  د پښتنو د استقالل بيرغ لوړ کړ او 

 وسته دده اوالدې تر ا فهانه پاچاهي وکړه.ور

 پهه  زانه د ملکيار په باب دا نقلونه ليکي:

ي کور ته والړ او د   ېل تېره ))يوه ورځ ملکيار بابا د   ل تره تو 

( ي  وليد، چ  غشی تېره کا، ملکيار ځن  پوښېتنه وکېا، زوی )نور بابا

ستا مالتړ يېم، چ  تربوره دا څه کړېه هغه ويل: د مغولو په جګړو ک  

ملکيار بابا دعا وکړه ورته، چ  تربوره! اتل سوبمن اوس ، وايي، چ  هر 

په جګړه ک  بری موند او ماته ي  د هېچا په يېاد نېه  (نور بابا)و ت به 

 ده.

هس  نقل کا، چ  يوه ورځ د مغولو تاړاک پر سېيوري راغېی او 

 ، ځمنيوهغه و ت د ملکيار بابا په کال ک  څوک نه وو، پرته لېه ښې

بابا چ   بر سو ژر ي  ځان هغه کوټ ته ورساوه او په يو تن ي   نور

مغول وشړل او ډېر ي  مړه کړل، دا ټول د ملکيار بابا د دعېا برکېت 

 (۶۱: ٢۶) و...((

له دې رواياتو څخه دې کورنۍ او د ملکيار شخريت ته د پښېتنو د 
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کتېل او ذهنيت او فکر نسبت ښکاري چ   لکو په څه احترام ورتېه 

 دده مقام ي  څومره لوړ ګاڼه.

 د ملکيار شعرونه:

داس  ښکاري چ  ملکيار د مينې  ډک زړه درلېود او د عشې  او 

مين  پر الر ي  قدم واهه او کله کله به ي  عشقي سندرې هېم ويلې . 

پهه  زانه دده يوه داس  عشقي سندره رانقلوي چ  په پښتو اشېعارو 

ډېر قيمت لري او  اص د يوه سېاده  ک  د وزن، بحر او مضمون له پلوه

او عشقي پښتني فکر ښکارندويي کوي، داس  سېندرې د پښېتو پېه 

ولسي شعر ک   ورا ډېرې دي او په يوه  ورا مست او طنان غېږ ويېل 

کېږي، چ  د پښتنو د مخرو و الحانو او موسيقۍ يو  و  ترنم او لحن 

 دی.

د رود پېر  ملکيار د طبيعت په س ېڅل  لمن ک  دا عشقي سېندره

غاړه د س ين  س و مۍ په ښکل  رڼا ک  غږول  ده، دده  طاب څ اند 

د  ،رود او ډک سين ته دی چ  دده او محبوب  ترمنځ حايل شېوی دی

مين  اور ده ته قرار نه ورکوي او دی داس  ترور کوي چ  دا اور ځکه 

چ  ډېر تېز دی، نو د سين څ   ، توپان او د سېل زيږې اوبه به وچې  

 .کړي

د سين پرغاړه ناست دی، نه شي تېرېدالی، نو د محبوب  کلي ته د 

س و مۍ په ذريعه   ل احترام وړاندې کوي او په پای ک  دې څ انېده 

 ه قو   طاب کوي او ترې اوړي.پسېل ته د مين  

د ملکيار دا د عش  ش ه او د مين  ويناوې د پهې   زانې   اونېد 

 داس  نقل کوي:

هې( ک  په پسرلي ترنک ډېر ډک ٢۱۳سنه )))هس  نقل کا، چ  په 
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شو، په سختو نېزو او په يوه مياشت ي  چړ ونه موند او  ورا ډک غاړې 

غاړې بهېده، ملکيار بابا چ  د ترنک څنډو ته راغی هس  سندرې يې  

 (۶۱: ٢۶ويل .(( )

ز ر وزتدز ر وزززززززززززززږيرر  ررد  زبررتزززززززززززززتد  زب  ږي

زوررررخىزررررر ورز  ګ

زخ  ز لىز و  ي

زېچز رزوخرې  زمزز ز ېم ررررررد ررررمزتزز  ز ېم ز ېم 

زوويرررىزوررچاز  ګ

ز ڼ زتوم ررررزخرررر و

ز ز زې  رر   ز زز ززمزب ڼ ورزم ر ززززززززززززززززززز  ز  ززم ز  ززم 

زىررردزژ لررررررر زې ررررو

زمز بورزم ررررر ز رررو

زم ز ې زب زېچز رززاز ې زم وو ز   زز  ز ې زم ز ې زم ززز

ز ررزې ررررردز  ررررررمزې 

زب زډېدزو ز ې زم 

ز ررررررې  ې زرررررې تز رررت ينازت وهويز ررروتررررمنځ ز ررر ززززززز

زچازتد  زټرلز  م

ز ررررررت رزل زخولګي

زب  زوڼکير زم زوزتو رز  ئررررررر ېبززززززززززززززززززززز  زخ ېزخ ېزز

زازل ز ر زم رررررررتررروززز

ززازګر ررزم  ررررتوبز 

 :شننه او ارزونه

له لغوي پلوه دا شعر له نږه پښتو کلمو څخه رغېدلی، د بلې  ژبې   

کلمه په ک  نه شته، ځين  کلم  ي  داس  دي چ  او  ي  ځينو تېه 
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مانا ډېره څرګنده نه برېښي، نېز )سېالب( چړ )د اوبېو هغېه وروسېتۍ 

سره راځي(، سېوده  )ډاډ او اطمينېان(، بر ه چ  اوبه په ک  په تېزۍ 

د سېالب  س و  اشاک(، سېوان، )سېهولت او رعايېت(، ) نېزه وړی

سوب )حاضر( چ  او  په ژبه ک  ډېر زيا  نه کارول کېږي، پېه تېېره 

 بيا سوده او سوان.

له شکلي پلوه هم دا يوه ځانګړې ولسي بدله ده چ    له د پښتو 

 د   لو قواعدو تابع ده.شعر وزن او اهنګ لري او د پښتو 

ټول ش ږ بندونه لري، هر بند ي  پنځه مسرې، د سر د لومړی بنېد 

درېيمه او پنځمه مسره ي  مشترک اهنېګ لېري، د سېر لېومړۍ دوه 

مسرې ي    لمنځي قافيه لري. په حقيقت ک  يېوه مسېره دوه ځلېه 

بيا   ېل  هتکرارېږي. د دويم او درېيم بند لومړۍ دويمه او پنځمه مسر

منځ ک  هم قافيه دي، پنځم او ش ږم بند بيا له نورو سره يو څه جزيي 

توپير لري، لنډه دا چ  دا داس  يوه ولسي بدله ده چې  د پښېتو لېه 

ځانګړې موسيقۍ سره اړخ لګوي او د نورو مقيدو قافيوالو وزنونو کېوم 

  اص فورم پرې د تطبي  وړ نه دی. له محتوايي پلوه يوه عشقي بدلېه

 ده چ  د طبيعي مين  اظهار په ک  له ورايه ښکاري.
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 اکرب زمينداوري

 هې( حدود٢۸۱د )

په پښتو لرغون  ادبي دوره ک  اکبر زمينداوری يو پوخ شېاعر تېېر 

وايي: ))اکبر  د ده په باب لوی استاد عالمه عبدالحی حبيبيشوی دی. 

اثېار هېم زميندواری د پښتنو له نوم ورکو شاعرانو څخه دی، چ  دده 

ورک دي او يوازې يو څو پاڼ  ي  په زمينداور ک  ما ميندل  وې چ  دا 

 (٢٢۸: ۶۹نوم ورکی شاعر د هغو پاڼو په مرسته وپېژندل شو.(( )

تاس  چ  تر دې وړاندې په بېالبېلو بر و ک  ولوسېتل،  څنګه لکه

)داور( زمو  د وطن يو معروف واليت او ډېر عمر د اسالم له پيل څخېه 

مغولو تر تاړاکه د مدنيت او ثقافت مرکز و مشهور ښارونه ي  لېرل  بيا د

 او )اکبر( هم په دغه ځای ک  زېږېدلی و.

دا شاعر هم د مغولو د دورې په پيل ک  ژوندی و او د هغو شېاعرانو 

له مخکښانو څخه دی چ  دوی په   لو اشعارو ک  د مغولو له تاړاکېه 

ي دي. دی په يېو بيېت کې  لشکوې کړې دي، يا ي  د هغو مظالم ليد

 هس  وايي:

 د مغلو تمر هس  پېېېېېه اور وسوم

 چ  به هېر په دې ماتم زمينداور کړم

له دې بيته ښکاري چ  دی د )ګوډ تيمور( معا ر دی، ځکېه چې  

هېې( پېورې ۸۱٢ -٢٢۶)تمر( د تيمور پخوانۍ امال ده او دې  پاچا لېه )

هې( ٢۸۱ه دغو کلونو )سلطنت کړی دی، نو د اکبر د ژوندانه عرر هم پ

د  کې  هېې(۸۱۱حدودو ک  ټاکالی شو، ځکه چې  اميېر تيمېور پېه )
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 افغانستان نور ځايونه ونيول او له کابله ي  د هند  واته حرکت وکړ.

 د اکبر شعرونه:

د اکبر ډېر لږ اشعار د زمان  له انقالبه  وندي پات  دي، يېوازې لېه 

د دېوان  اونېد و او پېه  څو زړو پاڼو څخه مو  باور کوالی شو، چ  دی

شعر ک  ي  غزل او مثنوي مو  ته پات  دي. اکبر که څه هم په عروضي 

ډول لکه پارسي غزليا  ويلي دي،  و په ملي وزن هم دده د شعر يېو 

څو نمون  شته او دده دغه مخروص ډول پښتو اشعار او نور عروضېي 

مينې  د غزليا  دواړه سليس او  وا ه دي. په دې مثنوي ک  اکبېر د 

 دنيا ډېر نازک حالونه او احساسا  تروير کړي دي:

 مثنوي

 زه عاشېېېېې  يېېېېېم يېېېېېار هېېېېېم نيېېېېېز

 نېېېېېېور څېېېېېېه نېېېېېېه لېېېېېېرو تميېېېېېېز

 يېېېېېېو پېېېېېېر بلېېېېېېه عاشېېېېېېقان يېېېېېېو

 پېېېېه   ېېېېل عشېېېې  کېېېې   ېېېېادقان يېېېېو

 يېېېېو پېېېېر بېېېېل پسېېېې  رنځېېېېور يېېېېو

 چېېېې  نېېېېږدې نېېېېه يېېېېو مهجېېېېور يېېېېو

 عشېېېې  کېېېېه ښېېېېه دی کېېېېه بېېېېال دی

 پيېېېېېېېېداکړی زمېېېېېېېېو  مېېېېېېېېوال دی

 کېېېېېه  غ نېېېېېه کېېېېېا عاشېېېېېقان څېېېېېوک

 مېېېېړه سېېېېي دوی پېېېېر دا جهېېېېان څېېېېوک

  ېېېېېېېېو بېېېېېېېېه دواړه شېېېېېېېېهيدان وي

 کېېېېېېېېه رښېېېېېېېېتيني مسېېېېېېېېلمان وي
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 زه کېېېېه مېېېېخ پېېېېه اوښېېېېو سېېېېور کېېېېړم

 زړه کبېېېېېېاب  ېېېېېېور  تنېېېېېېور کېېېېېېړم

 اليېېېېېېېې  دا چېېېېېېېې  دا زه وکېېېېېېېېړم

 څېېېه تهمېېېت بېېېه پېېېېر يېېېار نېېېه کېېېېړم

 ولېېېېېې  هرځېېېېېېای زه بېلتېېېېېېون کېېېېېېړم

 بيېېېېېېا د سېېېېېېرو اوښېېېېېېو، رژون کېېېېېېړم

 هېېېېم اشېېېېنا  ېېېېوار کېېېېړم هېېېېم ځېېېېان

 نبيېېېېېېا تهمېېېېېېت کېېېېېېړم پېېېېېېر دورا

 کېېېېه نېېېېژدې کېېېېه پېېېېر هېېېېېواد يېېېېم

 زه دده پېېېېېېه  يېېېېېېال و يېېېېېېاد يېېېېېېم

 چېېې  غېېېه ښېېېه ديېېېدن يېېې  يېېېاد کېېېړم

 پېېېه تېېې   يېېېال يېېې   ېېېاطر ښېېېاد کېېېړم

 دی زه چېېېېېېې  ژاړم مېېېېېېېراد مېېېېېېې  دا

 چېېېېې  اشېېېېېنا لېېېېېه مېېېېېا جېېېېېال دی

 کېېېېه مېېېېو  بيېېېېا سېېېېره  وشېېېېحال سېېېېو

 چېېېې  محکېېېېوم زمېېېېو  و ېېېېال سېېېېو

 زه د يېېېېار سېېېېم، يېېېېار مېېېې    ېېېېل سېېېېي

 زه بلبېېېېل سېېېېم، يېېېېار مېېېې  ګېېېېل سېېېېي

 بانېېېېېدې ت ېېېېېېږم پېېېېېه سېېېېې ين مېېېېېخ

 چېېېېې  دی  انېېېېېدي تېېېېېرې جېېېېېارېږم

 د ليېېېېدو شېېېېېربت يېېېېې  نېېېېېوش کېېېېېړم

 غېېېېېېم د هجېېېېېېر فرامېېېېېېوش کېېېېېېړم

 سېېېېېره کښېېېېېېنو پېېېېېه  نېېېېېدا سېېېېېو
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 پېېېېېه دا تېېېېېېر احېېېېېوال ګويېېېېېا سېېېېېو

 چېېېې  تېېېېېر سېېېېوي پېېېېه هجېېېېران دي

  وشېېېېېېېال شېېېېېېېېوي غمېېېېېېېېازان دي

 لېېېېه غېېېېه پسېېېېه بېېېېه  ېېېېحبت کېېېېړو

 زده زړونېېېېېېه بېېېېېېه راحېېېېېېت کېېېېېېړو

 چېېېېې  غمېېېېېاز پېېېېېاڅي لېېېېېه ميانېېېېېه

 همنشېېېېېېين شېېېېېېم لېېېېېېه جانانېېېېېېه

 غمېېېېېاز لېېېېېه ميانېېېېېه دور سېېېېېيچېېېېې  

 نېېېور کېېېه شېېې ه وي هېېېم بېېېه نېېېور سېېېي

 ولېېېېېې  يېېېېېېار زمېېېېېېا  واهېېېېېېان دی

 بيېېېېا پېېېېه عشېېېې  کېېېې  پهلېېېېوان دی

 ډېېېېېېر نفېېېېېر  کېېېېېا لېېېېېه غمېېېېېازه

 رب دې دی کېېېېېېېېېېېېا سېېېېېېېېېېېېرفرازه

 زه هېېېېر څېېېېو چېېېې  بانېېېېدې چېېېېور يېېېېم

  ېېېېېو دده پېېېېېه پنېېېېېد مېېېېېامور يېېېېېم

 کېېېېېېه زلمېېېېېېی دی  ېېېېېېو عاقېېېېېېل دی

 بيېېېېا د عشېېېې  پېېېېه کېېېېار کامېېېېل دی

 تېېېېر مېېېېا زيېېېېا  د عشېېېې  پېېېېه کېېېېار دی

 هېېېېېم معشېېېېېوق هېېېېېم مينېېېېېه دار دی

  ېېېېو پېېېېه   لېېېېه تېېېېرې جېېېېال شېېېېوم

 مېېېېېدام سېېېېېر پېېېېېه واويېېېېېال شېېېېېوم.
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 :شننه او ارزونه

په دې مثنوي ک  اکبر د عش  او مينې  هغېه نېازک او  ونېدور ]

يو له بله سېره  ي  حالونه تروير کړي دي، چ  عاش  او معشوق دواړه

غواړي، يوه د انجذاب او ايتالف قوه په ټولو کايناتو ک  ساري ده، چې  

 عارفان هغه عش  بولي او نور پوهان ي  د جاذب  په نامه يادوي.

د کايناتو په اتومي ذراتو ک ، چ  دا عالم ځن  جوړېږي، يېوه قېوه 

بيا پېه پرته ده چ  تل دوی سره نښلوي، دغه قوه په انساني افرادو او 

اجتماعاتو ک  هم تاثير لري، عارفان له دغه تجانس او مجېاذب  څخېه 

چ  ))عش (( ي  بولي، دا نتيجه ا لي چ  بدن او مواد  و په مېادي 

دنيا ک  يو له بله عالقه سره لري او يو بل غواړي،  و د انسان  ))روح(( 

تر مادي لوړې يوې بل  مرجع ته ميل کوي، ولې  چې  دا ))روح(( پېه 

 بتداء ک  هم له هغ   وا راغلی دی.ا

اکبر په   له مثنوي ک  دا  بېره چې  عشې  پېه حقيقېت کې  

معشوقه او جذب يوه مجاذبه ده، په ښه ډول ادا کېړې ده او د روم لېه 

 موالنا سره همغاړې شوی دی، چ  وايي:

ز  زچازژ  مزود مزوازم م 

زچررراز  نرزلرر زورررزګررالزم 

ا او نېاره پېه ))ازجېدائی هېا شېکايت ځکه چ  موالنا هم هېره ژړ

 [ميکند(( تعبير کړې ده. 

د اکبر زمينداوري دا شعر لکه څنګه چ  يادونه وشوه پېه مثنېوي 

فورم ک  ويل شوی دی. دا په واقعيت ک  په پښتو ک  لومړنۍ مثنېوي 

وه چ  تر دې دمه السته راغل  ده. البته تر دې وړانېدې هېم داسې  
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ته نږدې دي، لکه د بېټ نيکه مناجېا   نظمونه شته چ  مثنوي فورم

 و پوره او کره مثنوي همدا ده چ  زمينداوري ويل  ده. په دې مثنوي 

ک  له لغوي پلوه د دري او عربي ژبو دواړو   ل   ل تاثيرا  شته دي. 

په دې مثنوي ک  )نيز، جهان، دوران، ديدن، مېراد، نېوش، فرامېوش، 

ور، دوران، مېامور، همېې ( او ګويا، غماز، ميان،  واهان، سرفراز، چې

ځين  نورې دري کلم  دي. )په   له مثنوي، عاشې ، تميېز، عشې ، 

 ادق، مهجور، شهيد، محکوم، و ال، هجېر، نفېر ، عاقېل، کامېل، 

 معشوق( او ځين  نورې بيا عربي کلم  دي.

پښتو، دري او عربي د درې واړو ژبو کلم  چ  په دې مثنېوي کې  

ک  نېه شېته چې  او  دې پېه عېادي  کارېدلي دي، داس  کلم  په

محاوره ک  له دورانه غورځېدل  او يا دې متروکې  شېوې وي، بلکې  

ټول  هغه کلم  چ  په دې نظم ک  کارېدلي هغه او  هم په ورځنېۍ 

 ژبه ک  کارېږي.

د مثنوي فورم چ  هر بيت ي    لمنځي قافيه لري، رديف په کې  

قيېد نېه دی، دا ټېول  ا تياري دی او د بيتونو وروستی بريد ي  هېم

قوانين پر دې نظم د تطبي  وړ دي. لېه محتېوايي پلېوه دا د مينې  او 

عش  يوه مثنوي ده چ  مرکزي او يا هم ټوله محتوا ي  همدا د مينې  

او محبت  برې دي، نور ټولنيز، سياسي، مذهبي او نور مسايل په کې  

مثنېوي نه دي دا ل شوي. يان  دا چ  په لنډيز سره ورته يوه عشقي 

 ويالی شو.

د اکبر له حيا  او احواله مو  نه يو  بر،  و يوازې له يو څو شعرونو 

شېاعر  څخه دده د فکر ډول معلومېږي او ښکاري چ  د   ل عرر يو

ادب پوه سړی و او هغه ادبي تمايال  او ذوقونه چ  دده په عرر ک   او
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جرياناتو کې  يې  وو، ده ته ښکاره شوي وو او همدارنګه په دغو ادبي 

مخرو اً د پښتنو شاعرانو روحي ميالن او ذوق هم ساتلی و، چ  دده 

 له دغ   ورا مست  پښتو بدل  څخه ښکاري:

 زه چ  په مينه معشېوقو د بنګېړو شېرنګ لېره ځېم

 زه د هجېېران د بېلتانېېه د تېېورو جنېېګ لېېره ځېېم

 زه اپوتېېه يېېم پېېه هجېېران سېېره قېېرار نېېه لېېرم

 اميېېد کېېار نېېه لېېرمهجېېر مېې  او د شېېو د و ېېال د 

 بېلتون په  ولېه راکېړې څ ېېړې زه ال عېار نېه لېرم

 .وم د معشوق پر سينه پرو  زه تېور لونېګ لېره ځېم

                            *** 

 ځين  ي  ول  څوک عاش  څو رنګ په تېورې کانېدي

 پر  ېوار مېين د شېها هېومره هېورې ژورې کانېدي

 بېې  نيېېازه نکېېا چېې  پلېېو لېېه مخېېه ليېېرې کانېېدي

 چ  راوپاڅي په ا الص چ    ل څو رنېګ لېره ځېم

                            *** 

 اول  و تېه نجلېۍ پېه عشې  بانېدې اقېراره شېول 

 اور دې راپېېورې کېېی نېېور کښېنسېېت  قېېراره شېېول 

 هېڅ ګفتګېوی لېه عشېقه نېه کېوې بېېزاره شېول 

 .يو وار  و ووايېه قېرار چې  د يېار څنېګ لېره ځېم

 

بدله ک  هم داس  لغتونه نه دي کارېدلي  د اکبر زمينداوري په دې

چ  هغه دې او  متروک شوي وي.  يوازې اپوته )پرېشان( او څو رنګ 

 کارېږي. نه ) ز مي( په اوسنۍ محاوره ک 

)معشوق، هجر، قېرار،  :د عربي او دري ژبو کلم  په ک  هم کارېدلي
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و ال، ا الص، عار، عاش ، قرار( او ځينې  نېورې عربېي کلمې  دي. 

 يد، بی نياز، ګفتګوی، بېزار( ي  دري کلم  دي.)ام

دا بدله هم په هغو فورمونو ک  نه ده ويل شېوې چې  ډېېر زيېا  

معمول دي. د پښتو ولسي ادب له نورو بدلو سره ورته ده. البته بېدل  

هم داس  نه دي لکه د غزل او مثنوي او يا نور فورمونه چ  تېر ډېېره 

 حده ثابت شکلونه لري.

بنده لري، د سر بند ي  ش ږ مسرې او دوه نور بندونېه  دا بدله درې

ي  هر يو څلور څلور مسرې لري. د سر لومړی بيت ي  په   ېل مېنځ 

ک  ګډه قافيه لري چ  په حقيقت ک  مطلع ګڼل کېږي او درې مسرې 

يا ش ږمه مسېره  ۍنورې ي  په   ل منځ ک  ګډه قافيه لري او وروست

په نورو دوو بندونو ک  بيا د هېر بنېد ي  بيا د مطلع  قافيه تعقيبوي. 

درې مسرې په   ل منځ ک  ګډه قافيه جوړوي او د څلورم  مسېرې 

قافيه ي  بيا د مطلع د قافي  تابع ده. هر بند ي  پېه   ېل مېنځ کې  

 ځانګړي رديفونه هم لري.

بدل  د ټولو مسرو د څ و شمېر سره مساوي دی، يان  دا چ   دېد

څ ې  ده. همېدا څ يېز  جيېز جوړښېت د  (۶٢( )۶٢مسره ي  ) هره

مشترک وزن او اهنګ د ټينګښت سبب شوی دی. له محتوايي پلوه د 

زمينداوري دا بدله هم د هغه د مثنوي په شان عشقي محتوا راټولېوي 

 او انځوروي.

 او  راځو د اکبر زميندواري دوو غزلونو ته!

 د   ېېېل ځېېېان لېېېه حيرانېېېۍ څېېېه ويېېېل کېېېړم

 پهېېول کېېړم د عشېې  ويېېر بېېه تېېل پېېه   لېېه

 مېېېا مېېېدام لکېېېه بېېېورا پېېېر ګلېېېو ګښېېېت کېېېړ

 او  بېېه ځېېم پېېه سېېر تېېور سېېر فېېراق د ګېېل کېېړم
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 د غمېېېاز لړمېېېون بېېېه زه پېېېه لمبېېېه کښېېېېږدم

 ځينېې  هېېېر بېېه د يېېار بېېزم ګېېل او مېېل کېېړم

 زمېېېا د يېېېار د مينېېې  اور پېېېه زړه کېېې  بېېېل دی

 زه بېېه سېېر او مېېال ښېېندم ديېېد بېېه حا ېېل کېېړم

 د بېلتېېېېون لېېېېه ويېېېېره ژاړم اوښېېېېک  وينېېېې 

 ))اکبېېر(( پېېر   ېېل اشېېنا د سېېر ښېېندل کېېړم. زه

                                  *** 

 چېېې  مېېېدام زه سېېېتا و مېېېخ وتېېېه نظېېېر وړم

 د بېلتېېېېون لېېېېه بيېېېېرې زړه زېېېېېر و زبېېېېر وړم

 کېېه پېېه مېېا دې حکېېم وشېېي چېې   ېېادم شېېه

 دغېېېه سېېېتا د نغېېېري سېېېور انګېېېار پېېېر سېېېر وړم

 چېې  جمېېال پېېه مهېېر او مينېېه راښېېکاره کېې 

 هېېېوا د مينېېې  پېېېر وړم شېېېين تېېېوتي شېېېم پېېېه

 چېېې  ګفتېېېار دې پېېېه ښېېېه مينېېېه راتېېېه وسېېېي

 نېېېو بېېېډای سېېېم کېېېوټ  کېېېوټ  دُر ګېېېوهر وړم

 کېېه مېې  وژنېې  کېېه مېې  پېېېرې رضېېا سېېتا ده

 سېېېتا و غشېېېي تېېېه مېېېدام مو ېېېه ځيګېېېر وړم

 چېې  جمېېال دې پېېه هجېېران کېې  را پېېه يېېاد شېېي

 هغېېېېه دم پېېېېه ترېېېېور شېېېېمس وقمېېېېر وړم

 سېېېتا د تېېېورو څڼېېېو  يېېېال هسېېې  طويېېېل دی

 .کېېې  دغېېېه فکېېېر زه ))اکبېېېر(( وړمتېېېل پېېېه زړه 

 

د اکبر زمينداوري دا دواړه غزل  د فورم او محتوا دواړو لېه پلېوه د 
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غزل په تول پوره دي. په لرغون  دوره ک  مو  ځين  داس  بېلګ  لرو 

 ېو  ،چ  يا د شکل له پلوه غزل ته ورته وې او يا هم د محتوا له پلېوه

ړو له پلوه دې د غزل پېه داس  بېلګ  نه وې چ  د شکل او محتوا دوا

 تول پوره او کره و ېږي. د اکبر دا دواړه غزل  دا ځانګړن  لري.

د غزل شکلي تعريف دا دی چ  مطلع او مقطع ولري، يېان  د سېر 

بيت ي  په   ل منځ ک  ګډه قافيه ولري او د نورو بيتونو د هېر بيېت 

کې   دويمه مسره ي  په قافيه ک  د مطلع قافيه تعيب کړي، رديف پېه

ا تياري دی،  و که مطلع ک  يوځل راوړل شو، نو په نورو مقفی مسرو 

ک  ي  راوړل حتمي کېږي. دا دواړه غزلې  رديفونېه لېري، د غېزل د 

( پورې اټکل کېږي، د اکبر زمينداوري ۶٢( څخه تر )٢بيتونو شمېر له )

لومړی غزل )پنځه( بيته او دويم ي  )اوه( بيتونه لري. په لومړي غېزل 

ويل، پهول، ګل، مل، حا ل او ښندل( د قافي  کلمې  دي، )کېړم ک  )

کړم( ي  رديف دی او په دويم غزل ک  بيا )نظر، زبر، سر، بر، پر، ګوهر، 

 ځيګر، قمبر او اکبر( د قافي  کلم  دي، )وړم وړم( ي  رديف دی.

( دی او د دويېم ۶۸( )۶۸د لومړي غزل د مسرو د څ و شېمېر يې  )

( څ   دی، له لغوي پلېوه پېه لېومړي ۶۸( )۶۸)غزل د مسرو شمېر هم 

غزل ک  )مدام، بورا، غماز، مل، ديد( دري کلم  دي او )عش ، فېراق، 

 بزم، حا ل( عربي کلم .

په دويم غزل، ک  )مدام، زېر و زبر، مهر، پر، ګفتېار، دُر او  ګېوهر(( 

دري کلم  او ) ترور، شمس، قمر،  يال، طويل، فکر او په   له اکبېر( 

کلم  دي، څرنګه چ  ددې شېعرونو فېورم هېم د غېزل دی او  عربي

محتوا ي  هم تغزلي او غنايي مسېايل دي، نېو ځکېه دېتېه د غېزل د 

 معمول تعريف له مخ  پوره غزل  ويالی شو.
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 سلطان بهلول لودي

 هې وفا (۸۳۱هې، ۸٢٢)واکمني 

ددې کتاب په يوه بر ه ک  مو د لوديانو د کورنۍ په باب لنېډه رڼېا 

واچوله، چ  دې کورنۍ تر غزنوي سلطنت دمخه په ملتان کې  پښېتو 

ژبه او پښتني ثقافت   ور کړی و، که څه هم هغېه کېورنۍ د سېلطان 

هې( په شاو وا ک  ي  واکمنېي ۱۱۶محمود په ال  له منځه الړه او د )

ي قوم بقايا په هند ک  وه او له دوی څخېه ډېېر  تمه شوه،  و د لود

هې( کال بيا لېه دې لوديېانو پښېتنو ۸٢٢حربي مشاهير راووتل او پر )

د پښتنو د سلطنت اسا  کېښود او هغه  (ابوالمظفر بهلول شاه)څخه 

ي  بيا   ره کړه چ  څلور نيم  پېړۍ دمخه د لوديانو د واکمنۍ په  رڼا

 ړنګېدو سره پهه شوې وه.

دوستان په پاچاهانو ک  يو معروف سړی ) ضر  ان( د ملېک د هن

هېې( کېال د ډهلېي پېر ۸۶٢الشرق ملک سليمان زوی دی، چ  پېر )

هېې( پېورې ۸۱٢پاچاهي کښېناست او دده له کورنۍ څخه څو تنو تر )

پاچاهي وکړله، چ  دوی ) ضر  انيه پاچاهان( بېولي، د  ضېر  ېان 

ل پر تخت کېناست، څرنګېه هې( کا۸٢۱زوی )معزالدين مبارکشاه( پر )

چ  دا کورنۍ له پښتنو پاچاهېانو سېره محشېوره او هېم د پښېتنو د 

 لک وو، نو د دوی په سلطنت ک  پښتنو او په تېره بيا لوديانو  ځمک 

ډېر اعتبار درلود او ملک سلطانشاه لودي د مبارکشاه په زمانېه کې  د 

الم  ېان(( پېه هې( د ))اس۸۹۶سرهند امير و او ددغه پاچا له  وا پر )
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نامه هم مخاطب او سرلوړی شوی و او له مشهورو  لکېو څخېه ګڼېل 

کېده. د سلطانشاه )اسالم  ان( ورور ملک کاال )کالو( نومېده، چ  دی 

هم لکه   ل ورور د عرر لېه مشېهورو سې ه سېاالرانو څخېه و، پېه 

مبارکشاهي عرر ک  ي  په اکثرو جګړو ک  بر ه لرله او يېو مشېهور 

هم له   ل پالر او اکا سره وروزل شو،  (ملک بهلول)ه زوی سړی و. دد

څرنګه چ  سلطانشاه لودي ډېر پلوی امير او په هند ک  د غټ ځواک 

 اوند و، نو ده   ل وراره ملک بهلول ښېه وروزه او تېر   ېل مېرګ 

 وروسته ي  په هند ک  پرېښود.

يې   ملک بهلول زړور، مدبر او پوه پښتون و، د اکا تر مرګ وروسته

استقالل وموند او د هند پښتانه ي  سره راغونډ کړل، دوی تېه يې  د 

لوديانو تېر شوی شوکت ور په ياد کړ او وي  غوښتل چ  بيېا د لېودي 

سلطنت مشال روڼ کړي، لومړی ده د پښتنو په ملګرۍ سرهند او ټول 

هې( پېر ربيېع ۸٢٢پنجاب ونيول، وروسته ي  ډهلی هم فتح کړ او د )

 :لکه ، م ک  د هند پر پاچاهۍ کېناست او پښتانه سرداراناالول يا محر

قطب  ان لودي، دريا  ان لودي او نور ي  د ځېان ملګېري کېړل او د 

هند هرې  واته ي  ښکاره فتوحا  وکړل، دی د سېلطنت پېر و ېت 

( کالو سېلطنت وروسېته پېه ۹۸)ابوالمظفر بهلول شاه( بلل کېده، تر )

هېې( وفېا  شېو او تېر ده ۸۳۱پر )ډهلي ک  )قربه جاللي( ته نږدې 

وروسته ي  زوی )سلطان سکندر( پرځای کېناست او دې کېورنۍ تېر 

 هې( پورې په هند ک  پاچاهي کوله.۳۹۸)
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 :د سلطان بهلول لودي شعر

سلطان بهلول لودي، لکه د تورې او تدبير  اوند چ  و، دغس  ي   

ادبي ذوق هم درلود او کله کله به ي  شعر هم وايه، دده په دربار ک  به 

په پښتو  برې او مشاعرې کېدې او دا لودي سلطان لکه   ل اسالف 

)د ملتان لوديان( د پښتو ژب  شاعر هم و او دده يو شعر د په   زانې  

 ط کړی او دده احوال ي  هم داس  کښلي دي.مولف ضب

))په مخزن افغاني ک  نعمت اهلل هس  کښلي دي چ  ملک بهلول 

د ملک کاال زوی و، په هندوستان ي  د سلطنتت لوا هسکه کړه او دغه 

ملک له لودي طايف  څخه و له ډېرې زمان  دې لودي ټبر سلطنت کېا 

تېر وفېا  راهيسې  په هند ک ، ملک بهلول په سرهند د اسېالمخان 

استقالل وموند او تر جنګونو په وروسته ي  پر دهلي  طبېه او سېکه 

ووهله، پاني پت، الهور، هانسي او حرار او تاګور ي  د ملتان تر څنېډو 

پورې ونيول او د هندوانو د راجګانو سره ي  سخت جنګونېه وکېړل او 

لم اته دېرش کاله ي  پر هندوستان سلطنت وکېا او ډېېر عېادل او عېا

 هې( کال وفا  شو، لکه چ  وايي:۸۳۱پادشاه و په )

 به هشت  د و نود چهار رفت از عالم

  ديو ملک ستان و جهانکشا بهلول

د سلطان بهلول عليه الرحمه وفا  په تبه د جاللي په قرېبه کې  

 (٢۱: ٢۶و...(( )

تر دې وروسته د په   زان  مولف د محمد رسول کالتوال د بيېا  

چ   ليل  ان د سلطان بهلول د دربار شاعر يوه پښتو په حواله ليکي 

رباعي د سلطان په ستاينه ک  ويل  وه، چ  دغه رباعي به وروسېته د 



                      ادب تاريخ /نيمه پېړۍ يون

21126 
 

 ليل  ان په احوال ک  راوړل شي، وايي چې  سېلطان هغېه ربېاعي 

 واورېدله، په ځواب ک  ي  دا رباعي سم له السه وويله:

زوڼ زب ز   ورز  مزو زې    ز  ت 

ز ې  رررځازمزم م،زلررر زوررررت ګرررو  ز

زخولزوازمزعررر لزوررر زم ېز ېڼزم 

زګررر ررزبررر ز ېبزووويز ورزل ز ت 

تاس  چ  وروسته د  ليل  ان رباعي هم ولولئ، د سلطان بهلول 

د ارتجالي شعر کمال به درته معلوم شي، عالوه پر ادبي ښېګڼو لېه دې 

ر هم څرګنېدوالی شېو، يوې رباعي څخه مو  ددغه پښتانه سلطان فک

چ  ده د مملکت د ودانۍ او عمران فکر درلود او په انراف او عېدالت 

 ي  حکمراني کوله.

سلطان بهلول د پښتنو د لودي ټبېر د شېوکت او لوړتيېا داسېتان 

دويمه پال تازه کړ او هم دی د پښتو ژب  مربي، شاعر او اديب و،  و پېه 

يوازې يوه رباعي ي  د يوې  واشينۍ سره چ  نور اثار ي  ورک دي او 

 يتيم  مرغلرې په ډول په پهه  زانه ک  مومو.

 :شننه او ارزونه

که څه هم له سلطان بهلول لودي څخه يوازې همدا يوه څلېوريزه  

رسېدل ،  و له دې يوې څلوريزې څخه هم د هغه د شاعرۍ را تر مو ه

شعري قو  او کمال ښکاري. يو څوک چې  تېر دې وړانېدې شېعري 

تجربه، قريحه او پانګه ونه لري او پر شعري مهارتونو واکمن نه وي، هغه 

هېڅکله سم له السه داس  حلوريزه نه شي ويالی چ  هم دې له حال 

سره مناسبه وي، هم دې د شاعرۍ ماضي انځور کړي او هم دې شعري 

 ښکال ولري.

 له لغوي پلوه دې څلوريزې ک ، )دُر او جهان( دري او )زيب، عدل او
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ملک( عربي کلم  دي، نور شعر له پښتو کلمو څخه رغېېدلی، ځينې  

هم په دې شعر ک   ونېدي  نږه پښتو کلم  چ  او  نه کارول کېږي

( او  نه کارول کېږي. په نورو ګڼو رواياتو ک  هم دي، لکه )راسه،  ول

د بهلول لودي د پښتو پالن  او عدالت کيسې  راغلېي دي. د سېلطان 

په )تاريخ داودي( ک  راغلي: )) ويند روزی که بېر بهلول لودي په باب 

تخت نشست در ان هفته برای نماز حاضر شد. مال قېادن کېه يکېی از 

اکابر ان شهر بود، برای  طبه  واندن بر منبر بر امد،  طبه بېه اتمېام 

رسانيد وقت فرود امدن  فت: سبحان اهلل عجب قومی پيدا شدند نمی 

د زبان ايشان اينست که مادر را مور می دانم پيرو دجال در ايشان باش

 ويند و برادر را ورور می  ويند وديه را شور می  ويند و سېياه را تېور 

می  ويند و ديگر را نور می  ويند. در اين  فتن سلطان بهلول رومېال 

را بر لب  رفته تبسم کنان  فت: مال قادن بس کن که ما هم بنده  ان 

په ډېر سړيتوب او اوسېله ي  پوه کړ. نو  ( يان ۶۹٢ -۱۱:۶۹۱ دايم.(( )

په پښتو شعر ويل له پښتو سره د هغه د مين  څرګندونه کوي. د فورم 

له مخ  دا نظم يوه څلوريزه يا رباعي ده، چ  د هغ  ټېول ارکېان يې  

پوره کړي، رباعي همغه ډول فورم دی چ  څلور مسرې ولېري، د سېر 

سرې قافيه ي  هم د مطلع  دواړه مسرې ي  قافيه لري او د څلورم  م

قافيه تعقيبوي، د مسرو د څ و شمېر ي  سره مساوي وي، قافيه په ک  

حتمي او رديف په ک  ا تياري دی. په دې رباعي کې  )راسېه، پاسېه، 

السه( د قافي  کلم  او )سه سه( ي  مشترک غږونېه دي، رديېف نېه 

تېېر  د لري، هره مسره ي  لس لس څ   ده. د رباعي محتوا د سېلطان

نېک عېزم ښېکارندويي کېوي او د يېوه  د عدالت او د راتلونکي ل اره

 هوډمن واکمن نېک تکل څرګندوي.
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 خليل خان نيازی

 هې( حدود۸۳۱د )

نيازي د پښتنو يوه قبيله ده چ  د لوديانو يوه پښه شمېرل کېېږي، 

دوی له لوديانو سره يوځای په هند ک    اره شوي دي. په افغانستان 

بېالبېلو سيمو لکه کندهار، غزني، کابل، لغمان پروان، کندوز  ک  هم په

او نورو سيمو ک  اوسېږي. له دوی څخه هېم پېه هنېد کې  مشېهور 

جنګيالي او مشران راوتلي دي، د لوديانو او سوريانو په دوره کې  يې  

ډېر مشاهير درلودل، مثالً )هيبت  ان نيازی( د شېرشېاه سېوري پېه 

(( په  طاب د الهور حکمران و، نيازيېان د و ت ک  د ))اعظم همايون

لوديانو او سوريانو غښتلي ملګري وو او تراوسه ي  هم بقايا په هند ک  

شته. له دې قبيل  څخه يو تن هم معتمد او اديب و او په   زان  دده 

 يو مدحيه رباعي راوړې ده، پهه  زانه وايي:

چ : په  ))محمد رسول کالتوال په   ل بيا  ک  هس  کښلي دي،

هندوستان د برسا  په موسم  ليل  ان نيازي هس  رباعي انشا کړه 

( ، دا رباعي ٢۸: ٢۶او د سلطان بهلول پادشاه په مخه ک  ي  وويله(( )

 په دې ډول ده:

 ه پاسېېهېېېې ېېړې ورېځېې  ژاړي ل

 ه السېېهېکوېلېېه  غ کېېا، بېلتېېون لېې

 يه هغه لېوني ګېوهر پېه  ېول سېتا

 دا مرحبېېا کېېه سېېتا، زمېېو  مواسېېه
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د  ليل  ان ددې رباعي په ځواب ک  پښتون شهنشاه هغه رباعي 

ويل  ده، چ  دمخه دده په احوال ک  راغله. په  واشينۍ سره چې  د 

 ليل  ان نور اثار زمو  ال  ته نه دي راغلي او داس  ښکاري، چې  د 

 سلطان بهلول د دربار پښتون شاعر او د هغه ښه معتمد شخص و.

 :شننه او ارزونه

په لوړه رباعي ک   ليل  ان په ډېر ښه  ېور  د   ېل ممېدوح  

ستاينه د رجوع په  نعت ک  کړې ده، لومړی د ورېځ  ژړا او د کوېل  

د بېلتانه غږ بيانوي، بيا په دويم بيت ک  رجوع کوي او د لومړي بيېت 

مطالب نقض کوي، د ستاين  ل اره په بل رنګ هغه مقرد وايي. دده دا 

وه چ  سلطان بهلول لودي ي  سم له السه ځواب رباعي ددې سبب ش

ووايي، دا په واقعيت ک  يو ډول مشاعره هم ده. په دې څلوريزه ک  له 

)مرحبا( او )کويله( پرته نورې ټول  کلم  پښېتو دي )مرحبېا( عربېي 

کلمه ده. )کويله( بيا په هند ک  يو ډول  وش اوازه مرغۍ ده. )لوني( د 

وي، ) ول( تاج ته وايي او )موا ( سېاتندوی پاشلو او ښورولو مانا ورک

ته. د محتوايي فورم له مخ  دا په مدحيه يا ستاينزو شعرونو ک  راځي 

چ  شاعر په ک  د   ل ممدوح تو يف کوي. د فورم لېه پلېوه لکېه 

څنګه چ  يادونه وشوه دا يوه څلوريزه يېا ربېاعي ده. )پاسېه، السېه، 

شېمېر  څ ېوه لري. د مسرو د مواسه( ي  د قافي  کلم  دي او رديف ن

( څ   لري. که څه ۶۱ي  سره مساوي دی، يان  دا چ  هره مسره ي  )

( څ ې  ښېکاري. ۳هم د سر لومړۍ مسره ي  د اوسني تلفظ له مخ  )

 و کېدی شي د و ت په تېرېدو سره کوم لفظي بدلون په ک  راغلېی 

يزې يا وي او يا هم د هغه و ت څ يز تلفظ په بل ډول وي. پر دې څلور

 د رباعي فورم ټول شرايط د تطبي  وړ دي. ،رباعي
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 زرغون خان نورزی

 هې( حدود۸۳۱د )

نورزي د پښتنو يوه لويه طايفه ده، چ  پېه فېراه، هلمنېد، هېرا ، 

ارزګان او د هېواد په نورو سيمو ک  اوسي او زرغون  ان په دوی کې  

مولېف د  يو لوی جنګيالی او اديب سړی تېر شوی دی، د په   زانې 

دوست محمد کاکړ د )غرغښت نام ( په حواله ليکي، چ  زرغون  ان 

ا الً د نوزاد )زمينداور( و او د قوم مشرتوب ي  کاوه، په دغو و تو ک  

چ  د ماورالنهر شيباني  ان پر هېرا  او سيسېتان يرغېل وکېړ، نېو 

زرغون  ان د وطن له مدافعينو څخه ګڼل کېده او له يرغلګرو سره ي  

هې( هېرا ،  راسېان او ۸۳۶جګړې کړې وې. زرغون  ان پر ) سخت 

عراق )پار ( ته سفر وکړ او چ  شيباني  ان پر سيستان راغېی، نېو 

زرغون  ان له   ل قومه سره له وطنه دفاع کوله او   لېه ازادي يې  

 ساتله.

داس  معلومېږي، چ  زرغون  ان يو ملي قايد، د وطن ازاديخېواه 

و، عالوه پر دغه د قلم او علم  اونېد هېم و، مدافع او جنګيالی سړی 

لکه د ازادۍ د جګړو پر ډګر چ  په مېړانه درېده، دغس  هم د علېم او 

و، لکېه پهېه  زانېه چې  د دوسېت ادب په ميدان ک  پوخ شهسوار 

زرغون  ان  ورا ډېر عمر ژونېدی و او د ))کاکړ له روايته ليکي: محمد

هېې( د کنېدهار پېه ۳۸۶)نهايت ضعف او س ين  يرتوب پر و ېت پېه 

 ((دهراو  ک  وفا  شوی دی.
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 د زرغون  ان دېوان او شعرونه:

زرغون  ان د پښتو ژب  ښه شاعر او د دېوان  اوند دی، چې  دده 

هې( له )مال ايوب تيمني( سره و او پر دغه ۳۶۸ديوان په کجران ک  پر )

کال چ  دوست محمد کاکړ هرا  ته ته، هلته ي  دا دېېوان کتلېی و، 

( پاڼ  ي  درلودې او دغه سړي په   ل کتاب )غرغښت نامه( ۹۱۱چ  )

ک  له هغه دېوانه دا دوه يځ )مثنوي( نقل کړی دی چ  د په   زانې  

 لف هم له هغه کتابه را ا يستی دی:مو

 

 ساقينامه

 ېېېېاقېېېېېي پېېېاڅېېېېېه پيالېېه راکېېړهېېېس

 مېېېېېرور يېېېېېار مېېېېې  پخېېېېېال کېېېېېړه

 لېېېمبو کېېېېړهېېېېېېه ېېاوبېېېه تېېېېېېوي  پ

 اور مېېېېې  مېېېېېړ پېېېېېه دې اوبېېېېېو کېېېېېړه

 ونېېېېچه ګېېېل کېېېېاېپېېېېسرلېېېېی سېېېېو غېې

 زلفېېېېېېې  تېېېېېېېاوې د سېېېېېېېنبل کېېېېېېېا

 ېېېېور و فېېېېېېېغان کېېېاېېبېېېېېېلبالن شېېېېې

 کړېېېېېېېېدن پېېېېېېېه ګلسېېېېېېېتان کېېېېېېېا

 زاهېېېېېېېد وځېېېېېېېي  ېېومېعېېېېې  څخېېېېه

 شېېېېېېراب پيېېېېېېري ميخېېېېېېان  څخېېېېېېه

 هېېېېېېر سېېېېېېړی پېېېېه مېيېېېېو مسېېېت دی

 دې بهېېېېېېېېار کېېېېېېېې  ګل رسېېېېېېېېت دی

 اغېېېېېېو کېېېېېې  سېېېېرې لمبېېېې  ديپېېېېېه ر
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 د غهولېېېېېېېېېېېېېو ننېېېېېېېېېېېېېدارې دي

 جهېېېېان ټېېېېول سېېېېور او زرغېېېېون سېېېېو

 وچ راغېېېېېېه ښېېېېېېکلی ګلګېېېېېېون سېېېېېېو

 ېب کېېېاېېېېېېېېېور و شعېېېېېسېېېېړي ټېېېول ش

 يېېېېېېېاران  کانېېېېېېېدي طلېېېېېېېب کېېېېېېېا

 ېاران  دیېېېېېېېېېېېېبهېېېېېېېېار و ېېېېت د ي

 ښېېېېېېېېه موسېېېېېېېېم د پيمېېېېېېېېان  دی

 ېېېېېاڅه بهېېېار دیېېېېېېېېنېېېېېو سېېېېېاقي پ

 نېېېېېېن ژونېېېېېېدون سېېېېېېبا رفتېېېېېېار دی

 پاتېېېېېېېېېېېېېېېېېېه مېېو  بېېه ځونېېېېهدنيېېا 

 تېېېېېورو  ېېېېېاورو کېېېېې  بېېېېېه يونېېېېېه

 پيمانېېېېېېېه ډکېېه لېېېېېېېېېېېېېېه مېېی کېېېېړه

 بېېېېېېزم تېېېېېېود پېېېېېېه پيېېېېېېاپی کېېېېېېړه

 چېېېېېېېېېېېې  يېېېېېېېېېېېېېېو دم سېېمه ازاد

 ناښېېېېېېاد زړه مېېېېېې  سېېېېېېينه ښېېېېېېاد

 ساقېېېېېېېېېېي پاڅېېېېه وقېېېېت د ګېېېېېېل دی

 پېېېېه جوشېېېې  کېېېې   ېېېېم د مېېېېل دی

 وېېېېېېېشو دیوقېېېېېېېېېېېېېېېت د ميېېېو د 

 د پيېېېېېېېېېېېېېالو د ډکېېېېېېېېېېېېېېدو دی

 هغېېېېېېېېېه څېېېېېېوک او  د پېېېېېېېېغور دی

 چېېېې  يېېېې  جېېېېام تېېېې  و نسېېېېکور دی

 

 مسېېېېېېېېېتان ګېېېېېرځي پېېېه بېېېاغو کېېې 
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 مسېېېېېتي کانېېېېېدي پېېېېېه راغېېېېېو کېېېېې 

 ال  پېېېېېېېېېېېېېه ال  دي يېېېېېاران  کېېېېېا

 يېېېېو پېېېېېه بېېېېېل نېېېېاز و نخېېېېېرې کېېېېېا

 مېېېېېېېېېېېېېېېجنون و ېېېل لېېېه لېېېيال دی

 د جمېېېېېېېېېال پېېېېېېېېېه تماشېېېېېېېېېا دی

 بېلتېېېېون سېېېېته نېېېېه غمجېېېېن سېېېېته، نېېېېه

 نېېېېه مهجېېېېور، نېېېېه ځيګر ېېېېون سېېېېته

 تېېېېېېر تېېېېېېا وګېېېېېېرزمېېېېېېېېه راسېه

 سېېېېېاقي يېېېېېو ګېېېېېړۍ پخېېېېېال سېېېېېه

 ولېېېېېېېور را رېېېېېېېېلماتېېېېېېېه جېېېېېېېام د 

 چېېېې  يېېېېو تېېېې  سېېېېي ډک يېېېې  نېېېېور را

 اور مېېېې  بېېېېل د زړه پېېېېېېېېه کېېېېور کېېېېړه

 لېېېه هېېېر چېېېا هېېېر څېېېه يېېې  تېېېور کېېېړه

 چېېې  بېېېل څېېېه نېېېه وي الېېېېېېېېېفت وي

 ټولېېېېېېېېېه مهېېېېېېېېېر و محبېېېېېېېېېت وي

 ا ېېېېېېېالص وي او  ېېېېېېېېېفا وي ټېېېېېېېول

 تيېېېېېېېاره ورکېېېېېېېه سېېېېېېېي رڼېېېېېېېا وي

 لېېېېه زړه کېېېېم غېېېې  او دغېېېېېېېل سېېېېي

 جهېېېېېان ټولېېېېېه ګېېېېېل او مُېېېېېل سېېېېېي

 سېېېېېېاقي سېېېېېېتا مهېېېېېېر مطلېېېېېېوب دی

 نېېېېېېو بهېېېېېېار ځکېېېېېېه  مرغېېېېېېوب دی

 

 کېېېېه سېېېېتا لېېېېور پېېېېېېېېېېېرزو نېېېېه وي
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 نېېېېو بهېېېېار بېېېېه پېېېېه څېېېېه ښېېېېه ويه

  ونېېېېد بېېېېه نېېېېه کېېېېار رنېېېېګ د ګلېېېېو

 بېېېېې  مسېېېېېتيو، بېېېېې  لېېېېېه مُلېېېېېو

 شېېېېېېېېور تېېود سېېينېېېېېېه بېېه بېېزم پېېېېېه 

 نېېېېه نغمېېېې  نېېېېه بېېېېه سېېېېرود سېېېېي

 نېېېېېېو سېېاقي پېېېېېېېېېېېېېېاڅه بهېېار دی

 بېېېېېېېېېزم تالېېېېېېېېېه اميېېېېېېېېېدوار دی

 يېېېېېاران ناسېېېېېت سېېېېېترګ  څلېېېېېور دي

 سېېېېېتا د جېېېېېام پېېېېېه اميېېېېېد نېېېېېور دي

 تېېېېېېه هېېم راسېېه عنېېېېېېېېېېېېېېېېايت کېېړه

 بېېېېېېېزم تېېېېېېېود د محبېېېېېېېت کېېېېېېېړه

 لېېېه سېېېېېېرو ملېېېو څخېېېه ډک جېېېام کېېېړه

 د يېېېېېېېارانو يېېېېېېې  انعېېېېېېېام کېېېېېېېړه

   سېېېېېېېېوړ بېېېزم پېېېه مېېېی تېېېود سېېېيچېېې

 د رنېېېېېېدانو غېېېېېېو و سېېېېېېرود سېېېېېېي

 د جهېېان ويېېېېېېېېېېر و غېېم هېېېېېېېېېر کېېا

 يېېېېو دم ښېېېېه پېېېېه عشېېېېر  تېېېېېر کېېېېا

 چېېې  پېېېه مېېېخ کېېېېې  مېېېو بېلتېېېون دی

 .لېېېېېېه جهانېېېېېېه سېېېېېېبا يېېېېېېون دی

 

 :شننه او ارزونه

د زرغون  ان د ساقينام  دغه مثنوي، د نهم  هجري پېړۍ له هغو  
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اثارو څخه ده، چ  له پارسي سره پېه ښېه ډول د پښېتو ژبې  ا ېتال  

په دغه پېړۍ ک  هغه پښتانه چ  په سمو او ښارو ک  ي  ))ښکاره کوي. 

ژوند کاوه، په پوره ډول د پارسي ادب تر اثر النېدې راغلېي دي، لکېه دا 

شمېر پارسي او عربي کلم  لري، دغس  هم تخيېل او د مثنوي چ  ګڼ 

شاعر د ادا طرز او د کالم نوعيت هم تر يوه حده پارسي ته ورته دی او په 

دغو و تو ک  چ  کوم ادبي جريان په منځنۍ اسيا او  راسان ک  و، دا 

ساقينامه ي  ښه استازولي کېوالی شېي، د پارسېي ژبې  پېه پخوانيېو 

هې( له حېدودو، ۱۱۱غزنوي دورې څخه يان  د ) شاعرانو ک  مخرو اً له

بزمي اشعار او  مريا  ډېر شېوي دي، اکثېر شېاعران لکېه عنرېري، 

منوچهري، عسجدي او نور د   لو قرايدو تشبيب او نسيب په بزمي او 

 مري مضامينو سره کوي، وروسته )سنايي( او نور متروف شېاعران د 

ا نشه او کيف په عرفاني عرفان په کهوريو ک  د وحد  شراب څښي او د

 ډول په   لو اشعارو ک  نغاړي.

دا عرفاني کيف په ډېرو بزمو ک  د ميو او رنګينو جامونو په نشه هېم 

اوړي او دغس   مري اشعار په مثنوي ک  پېه ښېه ډول ځېای مېومي  

)نظامي ګنجوي( ډېرې ساقينام  لري، )عمر  يام( په   لو رباعياتو ک  

ه ښه نمونه دنيا ته پرېږدي، په پای ک  په مثنوي د  مري اشعارو يوه ډېر

سبک ک )ساقي نامه( ويل يو بېل فن ګرځي، په پارسېي ادب کې  يېو 

 مخروص رنګ مومي او شاعران ي  تقليد کوي.

عبدالنبي فخر الزماني چ  د پارسي ژب  ساقي نام  يې  سېره يېوه 

  هې( يو غونډ کتاب ي  د )ميخان ( پېه نامېه ځنې۶۱۸۸ځای کړې دي )

، حافظ، جامي او نورو او د نظامي، عراقي،  سرو دهلوي ترتيب کړی دی

پارسي شاعرانو ساقي نام  سره يوځای کوي، چ  ځين  له دغو سېاقي 
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هې. مړ( ساقي ۶۱۸٢نامو بېل بېل کتابونه ګڼل کېږي او د ظهوري تهراني )

 نامه تقريباً زر بيته ده.

دوی به له ساقي څخه د په دغو ساقينامو ک  د شعراوو الر دا وه چ  

سرو ميو آرزو کوله، د ساقي، جام،  راحي او ميو  فا  به ي  بيانول، د 

دنيا ب  وفايي او په  وښۍ سره يو څو ورځ  ژوندون تېرول او بېزم پېه 

ميو تودول، د ساقينام  عمومي مضمون و. شاعر به په سې ک مثنېوي 

ه يې  پېه کې  فورم ک  دا مطالب ليکل او اثرناک الفېاظ او کلمېا  بې

 استعمالول.

لنډه ي  دا چ  عجمو شاعرانو د عربو د  مريه اشعارو تقليد وکېړ او 

ورو ورو د )ساقي نام ( ويلو سبک په پارسي ادب ک  پيدا شېو، د نېورو 

اسيايي ژبو شاعرانو ي  هم تعقيب وکړ،  و په سېاقينامو کې  د شېاعر 

او د مستانو پېه مهار  او استادي دا وه چ  د مستۍ احوال تروير کړي 

شان  برې وکړي، د استادانو ساقينام  ټول  له مستۍ، وجېد او ذوقېه 

ډک  دي او هغه شاعران چ  په سېاقينامه کې  مسېتي نېه کېوي او د 

عاقالنو په څېر ګډ وي، د دوی ساقينام  د ادب له پلوه ښې  نېه ګڼېل 

 کېږي.

له په پارسي ساقينامو ک  که څه هم د) ظهوري( ساقينامه  ورا مفر

او هم  و ه ده، د مستۍ او ميخورۍ مختلف مناظر ښيي،  و کالم ي  د 

مستانو په څېر نه دی. د مستانو  برو ته نېه دی ورتېه او د يېوه نارمېل 

سړي وينا ده، نو ځکه دده ساقينامه هم عمومي مقبوليت نه لري او دده 

 ( بيتو نه درنېږي.۱۱زر بيته د  واجه حافظ تر )

پښتو ساقينامه ک  د استادانو پر الر تللېی او  زرغون  ان هم په دې

مستانه وينا ي  کړې ده، دده شعر روان او  برې ي  هېم د مسېتانو پېه 
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څېر دي، ځکه نو ده ته يو کامياب او پوخ سېاقينامه ويېونکی وايېو او دا 

ساقي نامه هم د پښتو له پخو اشعارو څخه ګڼو، ځکه چ  ده پېه   ېل 

ال غوښېتنه او هېم د عبېاراتو روانېي، شعر ک  د احساساتو څ  ، ښېک

رشاقت او  و  سالست سره يوځای کړي دي او په دې ټولو شېيانو کې  

لکه څنګه چ  مو دمخه يادونه وکړه، په دې مثنوي ک  د  ((کامياب دی.

دري او عربي ژب    ل   ل اغېز پرو  دی، )فغان، ګلسېتان، ميخانېه، 

م، پيمانېه، رفتېار، نابينېا، می، بهار، ګل رست، جهان، ګلګون، بهار، موس

جوش، تماشا، ځيګر ون، مهر، مرغوب، پيرزو، سېرود، اميېدوار، اميېد، 

رند( او ځين  نورې دري کلم  او همدا راز يو شېمېر يې  پښېتو او دري 

ګډې کلم  دي، پر دري سربېره عربي کلم  هم په ک  زيېات  دي، لکېه 

قت، ناز، مجنون، )ساقي، زلف، زاهد،  ومعه، شراب، شعب، طلب، بزم، و

ليال، و ل، جمال، مهجور، الفت، محبت، ا الص،  فا، مطلوب، عنايېت، 

انعام، عشر ( او ځين  نورې عربېي کلمې  دي. د دومېره ګڼېو دري او 

عربي کلمو له شتوالي څخه دا ښکاري چ  دامهال پېر پښېتو ادب ددې 

رېل( ژبو   ل   ل اغېز پرو  و. متروک  کلم  په ک  نه شته، يوازې د )

کلمه چ  )د مهربانۍ او روادارۍ( مانا ورکوي، او  نه کېارول کېېږي. د 

د مثنوي ټول شرايط پوره کوي، هم ي  د کميېت  دې نظمفورم له مخ  

پېوره  تالزمېا او هم ي  د محتوا د کيفيت له پلوه د مثنوي د فورم ټول 

( ۸کړي دي. د مسرو د څ و شمېر ي  سره مساوي دی، هره مسره يې  )

لري، ځين  بيتونه ي  د نورو مثنويانو پېه شېان رديفونېه لېري او  څ  

ځين  نور ي  پر قافيه پای ته رسي. د محتوا له مخ  لکه څنګه په پيېل 

ک  ورته اشاره وشوه دا يوه ساقينامه ده، په دې مانا چ  محتوا يې  پېر 

  مريه مسايلو، ګل او مل راڅر ي.
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 زرغونه کاکړ

 هې( حدود۳۱۱د )

شعر په تاريخ ک  دا لومړۍ ښځه ده چ  مو  ي  پېژنېو او د د پښتو 

شاعرانو په ډله ک  په لومړي کتار ک  درېږي. که څه مېرمنو په پښېتو 

ولسي ادبياتو ک  زياته ونډه لرل  ده،  و په ليکلي ادب ک  ي  ډېېرې 

بېلګ  تر دې دمه نه دي ترالسه شوي. يو شمېر ادب وهان په دې نظېر 

ري ادب په تخلي  ک  د پښتنو مېرمنېو بر ېه تېر دي چ  ))د فولکلو

نارينه وو څخه زياته ده،  و څرنګه چ  د دوی تخليې  کېارو نومونېه 

د څېړونکو  ،معلوم نه دي، نو له دې کبله د ادب دا دومره پرا ه ميدان

د مطالع  او تحقي  په دوران کې  د کېوم   ا ې  پښېتن  اديبې ، 

( دوی لنډۍ، ۸۸: ۸۳بېدی.(( )شاعرې يا څېړونک  نوم ته نه شي منسو

د ميندو سندرې، د واده سندرې، ساندې، نيمکۍ، کاکړۍ، بېابوالل ، )

تر ډېره حده د مېرمنو د فکر، درد، سېوز،  (د اتڼ نارې او فالونه، چيغان

 انګېزو او فکر محرول ګڼي. 

په پښتو ادب ک  زرغونه کاکړه لومړنۍ پښتنه مېرمن ده چې  پېه 

   د کالم بېلګه تر مو ه رارسېدل  ده.پښتو ليکلي ادب ک  ي

دا شاعره مېرمن د کندهار د پنجوايي وه، د پالر نوم ي  )مېال ديېن 

محمد کاکړ( و او دې د   ل عرر مروج علېوم زده کېړل، د فرېاحت 

احکام ي  ولوستل او د فرحاوو اشېعار او اثېار يې  وويېل. زرغونېه د 

نېر او تېورې  اونېدان سعداهلل  ان نورزي په نکاح ک  وه، د علم او ه

زامن ي  درلودل، دې مېرمن  د   ل عرر په شېاعرانو کې  شېهر  
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شيخ مرلح ) هې( د۳۱۹درلود او ددې اشعار به ي  لوستل. زرغون  پر )

په پښتو شعر ترجمېه کېړ. دا مېېرمن  (بوستان)پارسي  (الدين سعدي

عالوه پر شعر او ادب د ښه  ط  اونده هم وه او د  ط ډېر اقسام يې  

ليکالی شول، داس   وش  طه وه چ  کاتبانو به ي  له  طه زده کړه 

دې په   ل ښه  ط )) کوله او لکه د په   زان  مولف چ  ليکلي دي:

  ل پښتو کړی بوستان کښلی و چ  مرغلرو يې   ېط تېه عېاجزي 

 ((کوله.

 د زرغون  کاکړ شعرونه:

سام هېم د په   زان  په روايت زرغون  غزليا  او د اشعارو نور اق 

درلودل، چ  په فرحاوو ک  مشهوره وه،  و په  واشينۍ سره چ  له 

پښتو بوسېتانه يېو  له هغو څخه او  کومه نمونه نه لرو، يوازې د هغ 

حکايت د په   زان  مولف رانقل کړی، چ  د زرغون  د کالم سالست 

 او متانت ځن  ښکاري.

مخرو ه ډله که مو  په پښتو ادب ک  د ا القي شاعرانو ل اره يوه 

نو زرغونه به له   ل بوستانه سره د هغو په سېر کې  والړه وي،  ،ومنو

ځکه چ  تر دې دمخه يو ا القي شاعر چ  مستقل اثر ولري، مو  تېه 

نه دی معلوم او زرغونه د شيخ سعدي د بوستان په منظومېه ژبېاړه د 

 ا القي شاعرانو له ډل  څخه بلالی شو.

او د زرغون  له بوستانه پېات  دی، هغه حکايت چ  زرغون  ژباړلی 

 دادی:

 

زچرررازلررر ز ررررتوزورررمزخررروه زم ززززيص زم رررررررررازقرررر لرررازورررررر ې ېرر

زبر ز ررررررر زچرررررررازېز ې ررررررر   ززر ر رررررررررررررررررر زې ځزتررررردزوررررمز خرر 

زوررررر ز ونررررر ز رررررازت دېررررر لىززڼىررررررررررررررررر ز  ېتررررررمررروررررلرررررررر زحر

ز  چ رررررررر ز  لرررررررراز رورورررررررر زز ررررررورررررر زبرررررررزلرررررخرې وزچ  دوز
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زورررر ز  رررردېزورررر زخرررررې ېزخرررر زززززرروز ررک ررررازتررررردز رررررررخز ېزتررررور

زمزخ رر زوررخزورر زور  رر ېزترروزززززوررررښوزترررردز رررر ز کرررربر رررز ر زور

زو چررازورر ز ې ز ررازتررمز سررکزززرر ز ې ررررمزمزبررررررراز  زې  ررررررررررررچررر

ز ررررررزبررررر زلرررررږز رررررکو ز ووررررر زز زې ورررررر رر زبرررر زنررررردېزبرررررر ز  ررررلر

زلرر زلررو ناز ررازځررررزورردوز رر زززززدوز  ررررز  رررررووررر رروزځرررروزورررررو

زخ   زتر ز ر زتريز ر   ز  ر ززززززز ررررو يزترررر زګررررررزتررنوکزچازځ

ز رررررر ز ررررر زم زلررررروزخبرررررد زوررررر زز زم رررررر زوررر زګف ر ز رررريزتررررو ررررلرر

زتکبررردزبررر زموزتررر زځرررو ز رررر زززززرررررو ز رررر زموزتردزلررررو  عزبررررررترر
ز

 :شننه او ارزونه

د زرغون  کاکړ ددې حکايت له مخ  الزمه ده چ  د پښېتو ادب  

 ښتو حکايتي اثارو ته هم لږ تم شو:په لرغون  دوره ک  د پ

اثېارو د زرغون  کاکړ له دې حکايت سره په پښتو ک  د حکايتي 

لړۍ هم پيلېږي، له ا طالحي پلوه ځين  په دې نظر دي چ  حکايت 

د لنډې کيس  داس  يو ډول دی چ  په هغه ک  ا القي درسونه يېا 

مسايل نغښتي وي، دا درسونه يا مسايل د حکايت په وروستۍ بر ېه 

ک  لوستونکو ته په ډاګه کېږي. د حکايت کرکترونه يېا شخرېيتونه 

حه شيان وي، کله چ  حيوانېا  د حکايېت د سړي، څاروي يا ب  رو

شخريت په توګه څرګندېږي، نو د انسان په شان  برې کوي او لېه 

  ل ځانه انساني احساسا  څرګندوي، حکايتونه معموالً په داسې  

ډول ليکل کېږي چ  لوستونکی په اسانۍ سره پېر هغېو پوهېېدالی 

ليمي ادبيېا  شي. هغه ادبيا  چ  په حکاياتو ک  کارېږي، هغو ته تع

 هم وايي.

د زرغون  کاکړ حکايت هم داستاني بڼېه لېري او د حکايېت لېه 

تعريف سره سم پوره حکايت ګڼل کېږي. حکايتونه په پښتو ادبيېاتو 
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ک  معموالً په منظوم ډول افاده کېږي،  و دا په دې مانا نېه ده چې  

ړني نثري حکايتونه نه شته، په کليو او بانډو ک  له پخوا زمانو څخه ګ

حکايتونه، کيس  يا داستانونه وو چ   وله په  وله له يوه پښته بل 

 ته لېږدېدلي دي.

په پښتو لرغونو ادبياتو ک  لږ تر لږه مو  دوه داس  اثار لېرو چې  

داستاني بڼه لري او د حکايتي يا کيسه ييز بيان لرونکي دي، پېه دې 

حمد کاکړ ک  يو په   له د زرغون  کاکړ حکايت دی او بل د دوست م

 هېم )غرښتنامه( ده چ  هغه هم په مثنوي فورم ک  ويېل شېوې او

 ه لري.ڼحکايتي ب

له لغوي پلوه د زرغون  کاکړې دا نظم لېه پښېتو، دري او عربېي  

کلمو څخه رغېدلی دی. دري کلم  په ک  کم  )رويدار، ګفتار( دي او 

ر، )قوم، له ))بېا(( پرتېه يزيېد، شېک .کومه بله مشترکه کلمه که لري

شکوه، تواضع او تکبر( بيا عربي کلم  دي، نور ټول نظېم لېه پښېتو 

کلمو څخه جوړ شوی. ژبه ي  روانه،  و ه او پسته ده، همغېه کلمې  

چ  په دې نظم ک  کارېدلي او  هم په ژبه کې  کېارېږي، متروکې  

کلم  په ک  نه شته. د فورم له مخ  دا يوه مثنوي ده چ  هېر بيېت 

ځين  بيتونه يې  رديفونېه هېم لېري. ټولېه  ي  ځانګړې قافيه لري،

( بيته ده. د مسرو د قافيو شمېر ي  سېره مسېاوي، هېره ۶۸مثنوي )

( څ   لري. يو روان، سليس او  و  شعر دی چ  په ۸( )۸مسره ي  )

مانا او تلفظ دواړو ک  ي  څوک له ستړيا او  نډ سره نه مخېامخېږي 

شېي. کېه د زرغېون  او په اسانۍ سره ترې  وند او لذ  ا يستالی 

کاکړې دېته ورته د کالم نورې بېلګ  ترالسه شوې وای، نېو د پښېتو 

 ادب لمن به پرې ډېره ښکل  شوې وای.
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 رابعه

 هې( حدود۳۸۱د )

تر زرغون  کاکړ وروسته بله شاعره مېرمن رابعه ده، چ  دا هم پېه 

هغه عرر په کندهار ک  اوسېدله. ددې شاعرې نور احوال مو  تېه نېه 

ښکاره، د په   زان  مولف ي  په لنډ ډول هسې  معرفېي کېوي،  دي

))حال ددې شاعرې ماته نه دی معلوم سوی،  و لږ څه چ  ښکاره ده، 

هغه هس  ده چ  دا شاعره د قنېدهار وه او پېه دوران د محمېد بېابر 

 (۶۳۱: ٢۶پادشاه ي  ژوند کاوه.(( )

ي  هم درلود،  پهه  زانه رابعه د ډېرو اشعارو  اونده ګڼي، يو دېوان

 و په  واشينۍ سره چ  ددې له اشعارو څخه بله نمونه نه ده ليېدل 

شوې، يوازې د هغه کتاب مولف د   ل ملګري )محمد طاهر جمرياڼي( 

 له  ول  دغه رباعي رانقلوي:

ز ممز رررازوځکازېت ز  ت ورز ررررررر

زوررر ز ې زمز مز ازتو زل وورز ررررررر

زځکامې ېز از ېغز ر،زودوخزمزو

ز  ررررررومز ازمزوغ زمل  زب ڼ ورز ررررررر

 :شننه او ارزونه

له دغ  يوې رباعي څخه چ  د رابع  له کالمه مېو  تېه پېات  ده،  

دومره معلوموالی شو چې  رابعېه د پښېتو د لېومړنۍ ادبېي  دورې د 

وروستۍ بر    ښه شاعره ده او په کالم ک  يې  جزالېت او سالسېت 
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چ  اشعار به ي  هم عشقي وو او دېوان بېه  دواړه ليدل کېږي او ښايي

 ي  د پښتو له ښو اثارو څخه و.

د رابع  دا څلوريزه له لغوي پلوه له سوچه پښتو کلمېو جېوړه ده، 

يوازې )ادم( او )دوزخ( ي  عربي کلمې  دي، د هجېران د سېوز او درد 

تروير په ک  انځوروي، لکه څنګه چ  يادونه وشوه دا نظم د فورم لېه 

رباعي يا څلوريزه ده. )راستون، لړمون او بېلتون( ي  د قافي   مخ  يوه

کلم  دي، )کا، کا( ي  رديف دی، د جوړښت له مخې  د څلېوريزې يېا 

رباعي ټول  رو يا  پوره کوي، هره مسره ي  )لېس ( )لېس( څ ې  

 لري.

)زرغونه کاکړ( او )رابعه( د پښتو ادب پېه لرغېون  دوره کې  هغېه 

ر مو ه ي  د کالم بېلګ  رارسېدل  دي، تر ښځمن  شاعران  دي چ  ت

دې وروسته بيا مېرمن نېکبخته ده چ  پر   ل ځای بېه پېرې بحېس 

وشي، تر دې دريو شاعرانو زيات  د نورو ښځينه شاعرانو څرک نه لګي، 

 و دا په دې مانا نه ده چ  په لرغېون  دوره کې  دې نېورې ښېځينه 

و عواملېو لېه املېه پېه شاعران  هېڅ نه وي، لکه څنګه چ  د بېالبېل

لرغون  دوره ک  مو    له زياته ادبي پانګه له السه ورکېړې، نېو ددې 

اټکل هم کېدی شي چ  په دې دوره ک  به د نورو ادبي اثارو په شان د 

ښځمنو شاعرانو ادبي پانګه هم له السه وتل  وي.  و د زرغون  کاکړې 

بېلګو څخېه دا  او همدارنګه د رابع  او مېرمن نېکبخت  له دې شعري

جوتېږي چ  پښتنو مېرمنو هم پښتو ادب ته ډېر څېه ورکېړي،  ېو د 

 زمان  نا والو د هغو يوه زياته بر ه له مو ه مروړلي ده.
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 دوست محمد کاکړ

 هې( حدود۳۸۱د )

دوست محمد د )بابړ  ان کاکړ( زوی دی، چ  د کاکړستان په ژوب 

، چ  يېو کتېاب يې  د ک  اوسېده، دده پالر هم عالم او شاعر سړی و

))تذکره غرغښت(( په نامه نظم کړی و، دوست محمد علېم او ادب لېه 

پالره په ارث وړي وو او د کاکړو د علمي او ادبي )عشيرې( يو پخېوانی 

 اديب دی.

هې( له ژوبه هرا  ته والړ او هلتېه يې  د )کېاکړ بابېا( ۳۶۹دی پر )

امه(( نظم کېړ او هې( ي    ل يو کتاب ))غرغښت ن۳۸۳زيار  وکړ، پر )

 د غرغښت نيکه احوال ي  په ک  په مثنوي وليکه.

لکه پهه  زانه چ  ليکي: د دوست محمد کاکړ )غرغښت نامه( هغه 

حکايا  وو چ  بابړ ان د ))تذکره غرغښت(( په نامه نظېم کېړي وو، 

څرنګه چ  هغه کتاب ورک شوی و، نو دوسېت محمېد د ))غرغښېت 

له. دا کتاب په لږ و ت ک  د پښېتنو پېه نام (( په نوي نامه بيا وپېود

ادبي محافلو ک  مشهور شو، څرنګه چ  ا القي منظوم  ي  لرل ، نو 

يو درسي او تدريسي کتاب ګڼل کېده او پښتنو هلکانو بېه در  کې  

لوست. په کندهار ک  د په   زان  د مولف کورنۍ چ  يو باذوقه ادبي 

پېه )توبېه( کې  کهول و، دوی هم ددې کتاب نسخ  د کېو ک غېره 

ميندل  وې او په کورنيو مکتبو ک  ي  د درسي کتاب په توګه هلکېانو 

ته لوست، داس  ښکاري چ  )غرغښت نام ( د غرغښېت نيکېه لېه 

احواله زيا  ځين  نور مضامين هم درلودل، لکه څرنګه چ  د زرغېون 

 ان ساقينامه چ  دمخه ي  يادونه وشوه، هم د په   زان  مولف لېه 

ام (( څخه رانقل کړې ده او هم دا الندې حکايت په کاکړ ))غرغښت ن

پورې چ  د غرغښت له اوالدې څخه دی، اړه لري، څرنګېه چې  او  
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 ددغه کتاب نسخه نه شته، نو تر دې زيا  نور څه نه شو پرې ويالی.

 ))غرغښت نامه(( د پښتو ژب  په ا القي شېاعرۍ کې  د زرغېون 

ی کتاب دی، له دغه يېوه حکايتېه تر بوستان راوروسته ډېر پخوان کاکړ

چ  په   زان  ځن  رانقل کړی دی، معلومېږي، چ  لنډه مثنېوي وه 

 او ژبه ي  هم سليسه او روانه وه:

 حکايت له غرغښت نام  څخه

 

  

 لرررررررررررر ز  کررررررررررررر وز ې  ررررررررررررازم 

  و وحمرررررررررررر ز ررررررررررررر  ز  ېيزم ز

 مز يکو ررررررروزلررررررر زخرررررررولازې  ررررررريز

 چرررررررراز ررررررررر  ز يکرررررررر ز  ورررررررر زېزز

 تررررر زتررررردزتررررر ز رررررازعبررررررمتز ررررررززززز

  ې ررررازورررر زلمررررر ځوېو رررر از رررراز

  ررر ز ررررازخرررروبز ررر ز ررررازخررررو  کزېزز

 چررررازبرررر ز  نرتررررازورررر زلمر ځنرررر ززززز

 ې ځز رررررررازټولررررررر زوررررررر زقعررررررر  زې زز

 ترررررر ز ررررررازترررررريدزمز ورررررروتز رررررررززز

  رررررردقزبرررررر زترررررر زورررررر زذ ررررررد  زېزززز

  ررررررو ز ررررررر  ز رررررررازعبررررررررمتز ررررررررز

 تررررر دګازوټرررررازترررررووزلررررر زخوبررررر 

 وسرررررازخررررروبز رررررازېليررررر زګد  ررررر 

 ې  رررررررررررريز  ز ررررررررررررر   ز ې رررررررررررر ز

 ترررررررر رزقرررررررر مز ورررررررررزورررررررردز  زم ز

  ځنررررررررررر  ررررررررررر  زېزې ځزموزم زلمر

 ېلرررررررازورتررررررر زلررررررر زتررررررررز رررررررو زميز

 ځررر زګ ررررمز ررر  زوررردزتررررزفرررد زم زززززز

  ررررررررررررو زې ځزګ رررررررررررررمز ف رررررررررررر 

 نرررروکزچررررازترررر زلمررررن زېز ېژ ز رررررز

 لرررروو  ز رررردهزمزم ررررنزومرررر  زم ززز

 لرررررررر زترررررررررزورترررررررر زمې   زميز رررررررر ززز

 وسرررررررررررازتوګررررررررررر زحکر رررررررررررازم 

 چررررراز رررررازفررررري زتررررر زګرررررر يزم زز

 چررررررازونښرررررراز رررررراز  ترررررر ز ررررررر ي

 ېلررررررو زنښرررررر نزلرررررر زترررررر زعربرررررر ززز

 وررررردزموزليررررررر ز ررررراز  ر رررررراز رررررررزز

 ېزوررررررررررررر ز رررررررررررررر ېزېوې وررررررررررررر زژ 

 عبرررررررررمتز ررررررررازژې رررررررر ېزژې کزېزز

  ربررررررررر ز  ررررررررروتزوررررررررر زتررررررررر ر ن زز

  رررررر  ز ررررررازوررررررمز ررررررو زتررررررج  زې ززز

  ررررررو زګولررررر ز ررررررازقررررروتز رررررررزززوررررر ز

 وررررررررردزتررررررررربرز ېزوررررررررردزب ګرررررررررر زېزززز

 ورررررررردزګنررررررررر ز رررررررراز رررررررر  واز رررررررررز

 وررررر ز ررررر وز ررررر وز رررررازېزې ښررررر وب 

 چررررررراز د ښررررررراز رررررررييزون ر ررررررر ز

 لرررررر زترررررررزخررررررو ز مرررررر ز  کخو رررررر ز

 ورترررررررررررو ز رررررررررررازموزقرررررررررررد  زم ز

 مزنښرررررررررررر نزعبرررررررررررررمتز   رررررررررررر  

 ځررررازموزورررر ز ررررو زميززز رررر از ېزې ز

 م زورررررمززتررررر رزمز رررررر وزقرررررد زم زز

 ترررررررررردز ڼررررررررررروز ڼرررررررررروزلمر ځررررررررررر زز

 ورررررر زګ رررررررمزبرررررر ز ررررررازوررررررو  ز رررررررززز

 بيرررررررررررزخرررررررررر وازمزخڼررررررررررقز  زم 

 ځررررررررزخبرررررردز رررررر  ز رررررر زلرررررر زم نرررررر ز
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 :شننه او ارزونه

چ  له غرغښت نام  څخه زمېو  پېه  ا القي مثنوي ټوټه هدا يو 

ال  ک  ده، د پښتو د ا القي شعر غوره نمونه ګڼل کېږي. د منځنۍ 

اسيا په شاعرۍ ک  ا القي بر ه له پخوا څخه ګډه ده، هر شاعر کېه 

څه هم اساساً بزمي يا رزمي وي، په شعر ک  ا القېي پانګېه لېري، د 

 وټ  شته. پارسي شاعرانو په لومړنيو اشعارو ک  هم ا القي ټ

شهيد  ،هې حدود(۸٢۱له اکثرو پخوانو شاعرانو لکه ابو سليک )د 

هېې حېدود( او نېورو څخېه ۹۱۱) د  يرودک ،هې حدود(۹۱۱بلخي ) د 

ا القي ټوټ  او اشعار رانقل شوي دي، د فردوسي شهنامه هم غېوره 

ا القي پانګه لري، اما په مستقل ډول د پارسي پخوانی شېاعر چې  
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اب ي  نظم کړ، ابو محمد بديع بلخېي دی، چې  د ا القي مستقل کت

هې حدود( دې سړي د )نوشېېروان ۱۱۱سلطان محمود معا ر دی، د )

پندنامه( په پارسي نظم کړه او تر ده وروسته سېنايي غزنېوي، نظېام 

ګنجوی، نا ر  سرو، علوي او نور ډېر شاعران راغلېل او پېه   لېو 

يي غزنېوي )حديقېة اشعارو ک  ي  ا القي بر ه ډېره کېړه، د سېنا

الحقيقه( د ا القو او تروف پوخ او ب  مثاله اثر دی، د نا رو  سېرو 

)روشنايی نامه( او )سعاد  نامه( هم په فلسفي ا القي رنګ کې  د 

پارسي ژب  ډېر ښه اثار دي،  و د شيراز شيخ سعدي پېه   لېو دوو 

کتابو )ګلستان او بوستان( دا بڼ هس  ښېکلی او تېازه کېړ، چې  د 

 قي شاعرۍ دوه شهکاره ګڼل کېږي.ا ال

په پښتو شعر ک  هم يو ا القي مستقل کتاب ښېايي چې  دغېه 

))غرغښت نامه(( وي او ددې کتاب له وجوده مېو  څېرک ايسېتالی 

شو، چ  د پښتو ا القي شاعرۍ هم په پخوانۍ دوره ک  رواج درلود 

رسېي او له دې پلوه هم دا ژبه ب  پانګ  نه ده، څرنګه چ  عموماً د پا

ژب  ا القي اشعار د مثنوي په ډول دي، نو ))د غرغښت نام (( مولف 

هم   ل کتاب په مثنوي ک  پيودلی دی او وروسته چ  په پښتو ک  

هم ځين  مستقل ا القي کتابونه نظم شوي دي، په مثنوي فورم ک  

دي. ددې کار يو علت شايد دا وي چ  د مثنوي فورم په اسانۍ سېره 

 و پيغامونو د ځايون  ظرفيت لري.د زياتو مطالبو ا

له دغ  يوې بېلګ  څخه چ  له ))غرغښت نام (( څخه پات  ده، 
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داس  ښکاري، چ  د کتاب ژبه ډېره روانه وه او مقا د ي  هېم لنېډ 

لنډ ادا شوي دي، حشو او زوايد نه لري، له ابهامه  الي شعر دی او دا 

ربي کلما  په هم ښکاره کوي، چ  په دغو و تو ک  ډېر پارسي او ع

 پښتو ادب ک  دا ل شوي او د تابعيت ح  ي  پوره موندلی و.

د زرغون  ان ساقي نامه  و تاس  ولوسېتله، هغېه د هلمنېد او 

ارغنداو د غاړو او ورشوګانو ژبه وه، څرنګه چ  له پارسي ژبې  سېره 

نږدې او ګاونډۍ وه، بايد هېم د پارسېي اثېر پېر لوېېدلی وای،  ېو 

ژوب او د سليمان د غره په لمنو ک  نظم شېوې  ))غرغښت نامه(( په

ده،  و سره له دې هم د هغ  ساقينام  له ژب  سره څه ښکاره فرق 

نه لري او له دې څخه نتيجه ا لو چ  په دغو و تېو کې  د پښېتنو 

 ا تال  ډېر شوی او ژب  يو متحد او مثبت ادبي معيار موندلی دی. 

څېه هېم دا مهېال د البته ددې  برې يادول هم ضروري دي، که 

پارسي ادب لمن ډېره پرا ه شوې وه او پر پښتو ادب ي  له ژبنېي او 

محتوايي پلوه اغېز درلود،  و په )غرښت نامه( کې  د پارسېي ژبې  

ژبنی اغېز ډېر نه ښکاري، يوازې درې څلېور پارسېي کلمې  پېه دې 

مثنوي ک  تر سترګو کېږي، لکه )جهان، اراسېته، پنهېان( او ځينې  

ه مشترک  کلم ،  و د عربي ژب  د کلمو کمی پېه کې  نېه نورې سر

شته. څرنګه چ  دا شعر اساساً ديني محتوا لري، نو د ديني محتوا د 

بيان ل اره عربي کلمو ته زياته اړتيا ده، نو ددغس  اړتيا ل اره ليکوال، 

ناظم ياشاعر شعر اړ دی چ  د   ل پيغام د بيان ل اره له همدې کلمو 
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کړي، په دې نظم ک  )روايېت، حکايېت، نورمحمېد،  څخه ګهه پورته

راوي، فيض، زاهد، عابد، عباد ، رياضېت، قعېده، سېجده، الهېو ، 

قو ، غرق، ذکراهلل، سالمت، جهاد، فر ، قر ، افضل، شر ، ديېن، 

 دمت،  ل  اهلل، مجاهد، نور،  دمت، معريت، غزا، سلطان، غياث، 

ټول نظم نېږدې پنځېه وفا ، رضا( او ځين  عربي کلم  دي، يان  د 

 لس سلنه.

( ۹۹پر دې نظم د مثنوي فورم پوره د تطبي  وړ دی، ټوله مثنوي )

بيتونه لري، ځين  بيتونه ي  د نورو مثنوياتو په شان قافيه او رديېف 

دواړه لري او ځين  ي  په قافي  پايته رسي. د مسرو د څ و شمېر ي  

وزن  ( څ ې  لېري. مشېترک۸سره مساوي دی؛ هېره مسېره يې  )

تعقيبوي، روان، ساده او عامه فهمه نظم دی، محتوا ي  ديني ا القي 

 مسايل دي چ  له سره تر پايه همدا يوه موضوع رانغاړي.
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 شيخ عيسی مشواڼی

 هې( حدود۳۱٢) 

مشواڼي د پښتنو يو قوم دی چ  د کاکړو يوه پښه ګڼله کېږي، يوه 

سيمو کې  اوسېي، نېور بر ه ي  په کونړ، د کابل په کوهدامن او نورو 

شاو وا سوداګري کوي او له پخوا څخه د هند په لتو کې  هېم   ېاره 

 شوي دي.

شيخ عيسی هېم لېه دې قومېه د پښېتو ادب د لرغېون  دورې د 

وروستي پړاو شاعر دی، چ  د شېرشاه سوري پښتانه شهنشاه معا ر 

و، نعمت اهلل هروي په )مخزن افغاني( ک  دده د ژوندانه بيېان ليکېي، 

چ  د هند په )دامله( ک  اوسېده او هلته ي  مځک  او پهېي درلېودل، 

شېرشاه ته چا وويل چ  شيخ عيسی شراب  ېوري،  ېو د شېرشېاه 

 سړی چ  ورغی په  راحي ک  شيدې وې.

د شيخ عيسی احوال د په   زان  مولف هم کټ مټ لېه )مخېزن 

افغاني( څخه نقل کوي او وايي چې  دی لېوی ولېي و او د  ېدای پېه 

 توحيد ک  ي  په پښتو، پارسي او هندي شعرونه ويل.

دده نور احوال مو  ته نه دي معلوم،  و چ  شېرشېاه سېوري پېر 

هې( د هند پر تخت کېنسېتلی دی، نېو مېو  د شېيخ عيسېی د ۳۱٢)

 هې( وروسته ټاکالی شو.۳۱۱ژوندانه و ت تر )
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 د شيخ عيسی شعرونه:

ندي يېو يېو شېعر مخزن افغاني د شيخ عيسی پښتو، پارسي او ه

رانقلوي،  و په  واشينۍ سره دغه اشعار کابتانو مسخ کېړي دي. پېه 

ښه ډول نه ويل کېږي، د په   زان  مولف هم له مخزنه دده يو پښېتو 

 شعر داس  رانقل کړی دی:

 پېېه   لېېه کېېار کېېړې،   لېېه انکېېار کېېړې

 کلېېه مېې   ېېوار کېېړې ،کلېېه بېېادار يېې 

 پېېېه  ېېېفتونو، تېېېه  ېېېو قېېېادر يېېې 

 کلېېه مېې  نېېار کېېړې ، کېېړېکلېېه مېې  نېېور 

 پېېېه دې شېېېيونو ، ))عيسېېېی(( حيېېېران دی

 کلېېه اغيېېار کېېړې. ،کلېېه مېې  يېېار کېېړې

 

 :شننه او ارزونه

له دغو بيتونو  څخه ښکاره ده، چ  شيخ عيسی له پخو متروفينو  

څخه و او په هغه شان وينا لري، لکه د هرا   واجېه انرېاري او نېور 

 وي.عارفان چ  له  دايه سره راز او نياز ک

د نعمت اهلل له ليکن  څخه معلېومېږي چې  شېيخ عيسېی يېوه 

))رساله(( درلوده چ  د دريو ژبو اشعار ي  په ک  ليکلي وو، چې  لېه 

 یهغو څخه ي  يو پښتو لوړ شعر، يو پارسي بيت او څو هندي اشېعار د

په مخزن ک  نقل کوي او په دې ډول شيخ عيسی له هغو پښتنو څخه 

هند ک  هم ساتل  وه او په دغه دور ک  د يېو دی چ    له ژبه ي  په 

ګډ افغاني او هندي ثقافت ممثل و. داس  ښکاري چ  د شيخ عيسېی 
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پورتنی شعر هم پوره نه دی رانقل شوی، کېدی شي د او ده شېعر يېو 

بند ي  رانقل شوی وي، ځکه له دې شعره داس  ښکاري چې  نېورې 

مانېا د پېوره بيېان  بر   به ي  هم وي. شعر له مانا ډک ښکاري، نو د

ل اره د نظم امتداد ته اړتيا احساسېږي. که څه هم د نظم په وروسېتۍ 

بر ه ک  )عيسی(   ل نوم هم راوړی او دا کېار معمېوالً د شېعر پېه 

وروستي بند يا بيت ک  ترسره کېږي،  و په ټوليز ډول چې  مېو  دې 

ري چ  درې بيتيز شعر ته ګورو او د هغه مانا ته، نو داس  ورڅخه ښکا

مانا ټوله نه ده  ال ه شوې او کېدی شي نورې بر ې  يې  وي چې  

نقلوونکي نه وي رانقل کړې. په دې شعر ک  له لغېوي پلېوه )بېادار( د 

پارسي ژب   کلمه ده. )انکار، قادر،  فت، نور، نار او اغيار( عربي کلم  

 ېاص فېورم  دي، څرنګه چ  دا نظم ش ږ مسرې لري د کوم کوټلي او

فورم ته هم په بش ړ ډول ځکه نه وردا لېېږي  را  لوي، د غزلبڼه نه 

چ  د بيتونو شمېر ي  د هغه تر معمول تعريفه کم دی. د سېر لېومړی 

بيت ي  مقفی دی، د دوو نورو بيتونو قافيه ي  هم د سېر بيېت قافيېه 

تعقيبوي. )انکار،  وار، نار او اغيار( ي  د قافي  کلم  دي، )کړې کړې( 

و شمېر ي  په همېدې ډول غځېېدالی ي  رديف دی. که چېرې د بيتون

وای او همدا وزن و اهنګ ي  تعقيب کړی وای، نو کېدی شېي د مېات  

غزل  بڼه ي    له کړې وای. ماته غزل دېته وايي چ  يوه مسره ي  په 

واقعيت ک  په منځه مال ک  نيمه وي، يان  دا چ  د مسرې ټول  څ   

م  يوې او نيم  بلې  ي  د اهنګ له پلوه پر دوو بر و وېشل کېږي. ني

 واته پات  کېږي، تر نيمايي پورې وزن يا اهنګ ځي بيا  نډ يېا ځنېډ 

واقع کېږي او بيا نيمايي اهنګ د مساوي څ و په شمېر سره جېوړېږي، 

نو دېته ماته غزل وايي. دلته هم وګورئ همدا حالت دی )په   له کېار 
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ه انکار کړې( ( څ   يو اهنګ دی بيا لږ وقفه )  ل٢کړې( تر دې ځايه )

( ٢د هغه په تعقيب بل اهنګ دی چ  دا هم پنځه څ ې  دي، نېورې )

مسرې هم همدا حالت لري. )کله بادار ي (، )کله م   وار کېړې(، )تېه 

 و قادر ي (، )په  فتونو( )کله م  نور کړې(، )کلېه مې  نېار کېړې(، 

)عيسی حيران دی(، )په دې شيونو(، )کله م  يار کړې( او )کله اغيېار 

کړې(. ټول يو شان قاعده تعقيبوي، يان  دا چ  هره مسره ي  پېر مېال 

ماته ده، نو ځکه ورته ماته غزل وايي. که دې نظم ترپايه د غزل بيتونېه 

 پوره کړي وای، نو د مات  غزل  تر قاعدې الندې راته.

 

  



 نيمه پېړۍ يون/ ادب تاريخ

211١5 
 

 

 شيخ بستان بړېڅ

 هې( حدود۳۱۱د )

 رڅخه دی او پېال شيخ بستان د پښتنو له ادبي او روحاني نومياليو

ي  د کندهار په )ښوراوک( ک  اوسېده، چ  نوم ي  )محمد اکېرام( او 

روحاني سړی و، دی قوماً بړېڅ و، له ښوراوکه والړ د هلمند پر غاړه ي  

دروېشانه ژوند کاوه او پر عباد  به بو ت و. بستان لېه   لېه پېالره 

ر او سېياحت فيض وموند او د ځوانۍ په عمر ک  هند ته والړ او په سېي

 مشغول شو.

دې افاقي سير زمو  شاعر پوخ کړ او د فطر  پر مطالعه بو ت شو. 

شيخ بستان د پښتو ژب  شاعر، ليکوال او مولف دی، چ  مور ان يې  

ښه پېژني او دده روحاني شهر  هم تر ادبي  وا لېږ نېه و، نعمېت اهلل 

 مورخ ليکي:

مانه ک  مېشېت ))په ځوانۍ ک  له روهه هندوستان ته راغی، په س

شو او د تجار  په لبا  ک  ي  ځان پهاوه، تل به ي  حزين  ور  ويل 

 او  لک به ي  په دردناک حالت ژړول.((

د مخزن له دې بيانه زمو  د شاعر ا القي هويت ښه ښېکاري او دا 

څرګندوي چ  شيخ بستان سياح او ګرځند سړی و او د عمر تېر پايېه 

د عمر په ا ر ک  د بستان ملګری و  هم پر سياحت بو ت و، نعمت اهلل

او له ده څخه ي   وارق ليدلي وو، دی وايي چ  د درياب په سفر کې  

د بستان مل وم، چ  د ګجرا  احمداباد ته راغلو، شيخ راته وويل چ  

(مېه ۶۶زما عمر تمام دی او هم دل  د جمع  پر ورځ چ  د ربيع الثاني )
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ماس ښين تر لمانځه وروسته  هې( کال د اسهال په مر  د۶۱۱۸وه، پر )

 مړ شو او هم هورې ښخ شوی.

 تاليف او شعرونه:

شيخ بستان که څه هم پر کور ناست سړی نه و او عمر ي  په سير او 

سياحت تېراوه،  و بيا هم کوم و ت چ  د جهان لېه مطېالع  فېارغ 

 شوی دی، نو ي  قلم را ا يستی او په پښتو ي  ښه اثار ليکلي دي.

هې( کال   ل وطن ته راغی او ۳۳۸کاله دمخه دی پر )ترمرګ څلور 

د   لو مطالعاتو نتايج ي  په يوه کتېاب کې  راټېول کېړل چې  نېوم 

 ي ))بستان االولياء(( و.

د په   زان  له بيانه ښکاره ده، چ  دا کتاب هم د روحاني  لکېو 

تاريخ و او هم د پښتنو رجالو او مشاهيرو اشعار او احوال په ک  وو، لکه 

  محمد هوتک د   ل پالر په روايت چ  دغه کتاب ي  د ښېوراوک چ

د حسن  ان په کور ک  ليدلی و، د شيخ تېيمن اشېعار او احېوال لېه 

))بستان االولياء(( څخه رانقل کړي دي. له دې څخه نو دا  بېره ښېه 

کاري چ  بستان االولياء د پښتو شاعرانو احوال او اشعار هم درلېودل 

  ل اشعار هم په ک  راوړي وو او په دې مقرد د  او عالوه پر دې شيخ

په   زان  مولف هم ترريح کوي، نو بستان د   ل عرر شاعر، مولف 

د  ،او مورخ سړی و چ  په پښتو ي  اشعار ويل او روحاني ژوند ي  کاوه

عش  او مين  په اور سوی و. محمد هوتک د   ل پېالر لېه  ېول  د 

د ولسي شعر په وزن ده او لېه دې شيخ بستان يوه بدله رانقلوي، چ  

څخه ښکاري چ  د بستان په شعر ک  )لکه نعمت اهلل چ  هم ليکلېي 

 او ترنم  وا غالبه وه. يدي( د تغن
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 :شننه او ارزونه

دا بدله د پښتو د ملي شعر يو  اص وزم راښيي، چ  تکرارېدونکی  

او تېرنم يېو  ېاص مزيېت  يکسر هم لري او په ملي وزمو کې  د تغنې

څرګندوي، داس  اشعار د غږ يا وزن د پوره کولو او د موسيقيت ل ېاره 

کله کله د کلماتو په پای ک  ځين  اهنګين لغتونه لري چ  هم د شېعر 

څ يز جوړښت بش ړوي او هم د ترنم ل اره غږ ته دوام ورکوي، چ  پېه 

ه لېومړي پښتو عروضو ک  دغه کيفيت ډېر ليدل کېږي. ددې بدل  پې

بند ک  د بيت ا ر ته د مانا د تکميل ل اره فقط )کئ( کېافي وو،  ېو د 

ترنم ل اره )نا( ورسره نښتی دی. دا وروستۍ بر ه د ګرامېر لېه مخې  

 بالکل زايده ده،  و د وزن او موسيقيت له پلوه ضروري ګڼل کېږي.

 مزوينررراز ې زموز وررررز  ګرررىزې  رررازوررر ز  ګرررر ز رررئز ررررزززززززززز

 خرررومزبررر زې ڼ رررږمزچرررازوررراز   زوررردزتررررزوف رررورز رررئز ررررززززززززززززز

  ې ررکازوررازنرررنيزورردزګدېررو رز رروزې  ز ظرردز رر زودورررزززززززززززززززز

 

  وررررزوررردزحررررلزچرررازوررردېتز  ځرررو ز مررر زتررر ززززې ررر ز ظررردز

 لرر ز   زوررازنرررنيزې نررازتررو زورر زې نرروزخ رر ز مرر زترر زززززززز

  ې ررکازوررازنرررنيزورردزګدېررو رز رروزې  ز ظرردز رر زورردزورررززززز

 

 لررررررر زم م ،زترررررررو  زتررررررر ز رررررررر وز ېز ڼبڼرررررررازېومررررررر ززز

  رررررروزچرزوررررررازچ رررررردوز رررررر ز   مز رررررر زټيکرې رررررر زې ررررررنمززز

  ې ررکازوررازنرررنيزورردزګدېررو رز رروزې  ز ظرردز رر زورردزورررززززز

 

 حرلرررررر زترررررر ز رررررراز  زبرررررررم   ز ګررررررر مزخرررررروهېز  ېزلرررررر ز

 مزخ رر زعررزتزورر ز ې ز))بسرر رر  زترر ز رر  زمزو رردز ررن لززز

  ې ررکازوررازنرررنيزورردزګدېررو رز رروزې  ز ظرردز رر زورردزورررززززز

 

  ررررررررازتررررررررر زېز ررررررررر ز ررررررررئز ررررررررررززززز

 ځررررررررررزورررررررراز بررررررررورز ررررررررئز رررررررررزززز

   تررررررررررر زګرررررررررررذ ز ررررررررررر زودوررررررررررررززز

 

 ورررررررر زې رررررررردز رتررررررررو ز مرررررررر زترررررررر زز

 وررررررررررر ز ې زګڼبررررررررررر ز مررررررررررر زتررررررررررر 

   تررررررررر زګرررررررررذ ز ررررررررر زوررررررررردزوررررررررررزز

 

  ررررررررررررررردهوزترررررررررررررررو وزومررررررررررررررر زز

   حررررررررررراز   ررررررررررر زې رررررررررررنمز ررررررررررر ز

   تررررررررر زګرررررررررذ ز ررررررررر زوررررررررردزوررررررررررزز

 

  ررررررررررررررازمزب و لررررررررررررررروزومرررررررررررررررد  ز

  ررررررررر وزلررررررررر زګنروررررررررر زګو  ررررررررر ززز

   تررررررررر زګرررررررررذ ز ررررررررر زوررررررررردزوررررررررررزز
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که څه هم دا بدله د پښتو پر سېوچه وزن و اهنېګ سېوره ده، لېه 

عربي وزنونو څخه لرې ده،  و له لغوي او ژبني پلوه ددې ژبو  پارسي او

له کلمو څخه لرې نه ده پات  شوې، )مفتون، زبون، ګذر، بېادار، اګېاه، 

همراه( دري کلم  او )نظر، حال، راحت، عز ( او ځين  نېورې عربېي 

 کلم  دي.

دا بدله څلور بندونه لري، هر بند ي  له دريو لويو او دريو وړو مسرو 

ه جوړ دی لوي  مسرې په   ل منځ ک  د سېېالبونو د شېمېر لېه څخ

( څ   لېري او پېه وړو ۶٢مخ  سره مساوي دي، يان  هره مسره ي  )

( څ   لېري، نېورې ۱مسرو ک  )ځان م  زبون کئ نا( څخه پرته چ  )

( څ   لري. د لنډو او او دو مسېرو د څ يېز جوړښېت ٢ټول  مسرې )

ه پوره کړی او د يوې  و ې او پوره دغه سمون د نظم وزن او اهنګ سر

 موسيقي وال  بدل  رنګ او  وند ي  ورته په بر ه کړی دی.
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 عيل رسور لودي

 هې( حدود۳۱۱د )

علي سرور په قوم )شاهو ېل( لودي و، چ  د هندوستان لېه هغېو 

لودي اديبانو او عارفانو څخه ګڼل کېږي، چ  دمخه مو  ذکر کړل. دده 

افغاني بيانوي او د په   زان  مولف ي  هېم د احوال او  وارق مخزن 

))تحفة  الح(( کتاب په حواله احوال راوړی او داس  ښکاري، چ  دی 

متقي، پارسا او متروف سړی و، د   ل عرر رهبېر بلېل کېېده او پېه 

 ملتان ک  به ي  ژوند کاوه.

علي سرور د ارشاد او تدريس حلقه درلوده او ډېر  لک ي  مريدان 

په وعظ او ارشاد ک  تېر شوی دی او د لسم  پېړۍ په پای  وو دده عمر

 ک  ژوندی و.

نعمت اهلل مورخ وايي چ  علي سرور د ملتان د کهرور )کېرور( پېه 

کلي ک  اوسېده، مستجاب الدعوا  و او د ېرش کاله او د، ونه غځېېد 

او نه ښويېده، يوه ورځ يوه نايي سر ور رايه، وي  ويل، چ  )شيخ نجم 

ری( به په يوه کتنه  لک د کشف  اوندان کول، علي سېرور الدين کب

ورته وويل چ  دا  و اسانه کار دی، نو چ  نايي له   له کاره فارغ شو، 

بل حال پرې راغی، د کشف درج  ته ورسېده او په عباد  او رياضېت 

مشغول شو، له دې کيس  څخه د علي سرور د ژونېد ډول او د  لکېو 

ښه ښکاري او د ))تحفة  ېالح(( لېه روايتېه نظر چ  ده ته ي  درلود، 

څرګندېږي، چ  دی د  لکو مرجع و او عرفاني او علمي مشکال  بېه 

 ي  دده په فکر حلول.
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 د علي سرور لودي وينا او شعرونه:

 الح(( په حواله د علي سرور لودي يو تقريېر  ةپه   زان  د ))تحف

 هس  رانقل کړی دی: ))يوه ورځ سوال ځن  وشو چ : 

 ))پس ترا هر لحظه مرګی رجعتی است

 مرطفی فرمود دنيا ساعتی است((

څه مقرد لريه زمو  مرګ و رجعت کله دايم او مستمر دیه او کېه 

دا مرګ و رجعت دايم او مستمر وي، نو به حيېا  بعېدالمما  متعېدد 

شي او د تناسخيانو عقيده به شي. هغه عارف رباني هس  جواب ورکا، 

بدنه، ذا  دايماً ثابت او بدن متحلل دی، هسې   چ  ذا  ماسوا دی له

چ  وايي: ))انت ان ال ببدنک فان بدنک فی التحلل و ليس عندک منه 

 بر، فانت وراء هذه االشياء(( دغه مرګ و رجعت بدني دی، نه ذاتي او 

هرکله چ  تحلل وموند سابقه ذراتو نو ي  پرځای درېږي الحقېه ذرا  

ا دتحق  نشتتوالی ثابتوي او هغه چې  او همدغه تجدد دی، چ  د دني

 مرطفی عليه السالم وويل: ))الدنيا ساعة(( رښتيا کوي((

په دې تقرير ک  د علي سرور د تروف پا ه افکار ښکاري، د تروف 

او فلسف  يوه پخوانۍ عقيده دا وه چ  د اجسامو اتومي ذرا  مسلسالً  

فېاني او نېورو فنا کېږي او پر ځای ي  نوي نوي درېږي، څرنګه چې  د 

ذراتو دغه تسلسل تل جاري دی او نوي اجزاء د پخوانيېو ذراتېو ځېای 

ډکوي، نو څوک د جسم په فنا نه پوهېږي.  وفيان وايي چې  مېادي 

دنيا د الهي اسماوو مظهر ده او موجودا  د  دای تعېالی د کمېاالتو د 

تجلی مظاهر دي، ځکه چ  په تجلی ک  تکرار نه شته او پر يېوه شېي 

اً يو راز تجلی نه کېږي )کل يوم هو فی شان( نو جاللي اسماء تېل مکرر

له موجوداتو څخه ))وجود(( قلع کوي او جمالي اسماء يې  تېر   لېو 
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تاثيراتو الندې راولي او بېرتېه ))وجېود(( ورکېوي او دغېه مسېله ))د 

 مثالونو تجدد(( بلل کېږي.

شيخ ابو طالب مکي وايي: ))التجلی فی  ېور  واحېدة لشېخص 

واحد مرتان وال فی  ورة واحد لالثنين((،  وفيان له دې پرلېه پسې  

فنا څخه دا نتيجه ا لي، چ  دغه فنا په حقيقت کې  د ))اثبېا (( او 

))وجود(( بنسټ ده، ځکه هر کله چ  لومړی  ور  فنېا کېېږي، نېو 

دويم  ور  ي  په مترقي ډول پرځای درېږي او که دغه فنا نه وای، نو 

نه و تکميل شوی، نو ګويا ))عدم او فنا(( د ))ارتقېاء او به ))وجود(( هم 

تکامل(( وسيله ده. له علي سروره چ  د کوم پارسېي بيېت پوښېتنه 

 شوې وه، هغه د موالنای بلخي )رومي( له مثنوي څخه دی.

د علي سرور په تقرير ک  هم تاس  ددې عرفاني  برې شرح وينئ 

اري، ده د  بېرې د او دده عرفاني مقام او علمېي منزلېت ځنې  ښېک

څرګندولو ل اره د حضر  شيخ االشېراق شېهاب الېدين سېهروردي 

هې مقتول( له اقوالو څخه ځين  عربي جمال  رانقل کېړي دي، ٢۸٢)

 چ  هغه هم د غه مسله بيانوي. 

او  چ  د علي سرور د عرفاني تقرير وضاحت د نېورو عارفېانو د 

کړو، چ  د په   زانې  بيان په ترڅ ک  وشو، نو به دده يو غزل رانقل 

مولف هم له ))تحفة  الح(( څخه اقتبا  کړی دی او ښه عرفاني رنګ 

 لري.

 

 غېېېېېزل

 محبېېت پيالېېه مېې  نېېوش کېېړه پېېه مجېېاز کېې 

 د حېې  نېېور ويېېنم پېېه سېېترګو د ايېېاز کېې 
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 درسېېت وطېېن راتېېه دريېېاب سېېو بېې  ديدنېېه

 ديد م  نه شي مګېر  ېدای مې  سېبب سېاز کېي

 سېېر پورتېېهکېېه زه مېېړ شېېم هېېم لېېه ګېېوره کېېړم 

 ناګهانېېېېه چېېېې  دلبېېېېر راتېېېېه اواز کېېېېي

 کېېه مېې  سېېر غېېوڅ د رقيېېب پېېه تېېېره تېېېغ سېېي

 هم بېه ځېم کېه دلبېر غوښېت پېه مهېرو نېاز کېي

 ناسېېېت وو يېېېو لېېېه بلېېېه اًزه ويېېېار مېېېدام

 پېېر غمېېاز دې بېېاري کېېاڼي د غېېم سېېاز کېېي

 ګېېېران بېلتېېېون بېېېه د هغېېېو مينېېېو وينېېېه

 چ  تېل ناسېت وي پېه  لېو  کې  سېره راز کېي

 غمېېېازان سېېېوه بېېې  حسېېېابهای )سېېېروره( 

 پېېاک اهلل دې  ېېور  تېې  بېې  مغېېزه پيېېاز کېېي.
 

 :شننه او ارزونه

د سرور لودي دا غزل له محتوايي پلوه پر ديني اساساتو راڅر ېي، 

 دای پېژندنه، د طبيعت د اسرارو کشف، عرفان او تروف ددې غېزل 

منځ انګه ده. شاعر په ژور ډول د مانا تل ته ورکښته شوی، څرنګه چ  

  له په عرفاني ژونېد کې  د  ېدای پېژنېدن  بېالبېلېو الرو تېه  دی

رسېدلی، نو غزل ي  هم له همدغو معنوي الرو ډک دی، له لغوي پلېوه 

په ک  دري او عربي دواړه کلم  موجودې دي، تروفي ا طالحا  هم 

په ک  څرګند دي. )نوش، ديدن، ديد، مګر، ساز، ناګهانه، دلبېر، مهېر( 

، مجاز، ح ، نور، وطن، سبب، مېداماً،  لېو ، دري کلم  دي. )محبت

 حساب، اهلل،  ور ( او ځين  نورې عربي کلم  دي.
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( بيتونه لري، )مجاز، اياز، ساز، اواز، ناز، راز او پيېاز( ٢دا غزل ټول )

ک ( ي  رديف دی.  و په دې غزل کې  د  –ي  د قافي  کلم  دي )ک  

وه يا څو مورفيمونه رديف له معمول تعريف سره سم چ : رديف همغه ي

يا کلم  دي چ  تر قافي  وروسته په يوه شکل او يوه مانا تکرار راځي، 

دلته هس  نه ده. دلته په لومړي بيت ک  )ک ( د مکاني اوستر بل مانا 

ښندي، لکه په کور )ک (  و په نورو بيتونو ک  بيا د )ک ( پرځای )کي( 

و ځکه دلته د )کې ( چ  د )کړي( فعل عاميانه تلفظ دی، هغه راځي، ن

او )کي( په مانا ک  توپير ليدل کېږي. دلته نو سړی ويالی شي چ  پېه 

رديف ک  عيب ليدل کېږي، يا لږ تر لږه د رديف له معمول تعريفه وځي. 

له همدغه جزيي توپير پرته نور د غزل فورم ټول معيارونېه پېرې پلېي 

ره يې  کېږي. د مسرو د څ و شمېر ي  هم سره مساوي دی، هره مسې

( څ   لري. په عرفاني او تروفي بر ېه کې  دا غېزل   ېل ۶۸( )۶۸)

 ځانګړی مقام لري.

  



                      ادب تاريخ /نيمه پېړۍ يون

21121 
 

 

 مېرمن نېکبخته

 هې( حدود۳۱۱د )

 )اشنغر(د پښتو له شاعرو مېرمنو څخه ده، ددې کورنۍ د پېښور په 

ک  اوسېده او پالر نيکه ي  روحاني  لک وو او د )ممن زيو( مرشېدان 

د   ل عرر عالم او عابد  )شيخ اهلل داد مموزی(ګڼل کېدل، ددې پالر 

چ  په   ل کتاب ))اوليای افغېان((  )شيخ امام الدين(سړی و او لکه 

ک  کښلي دي، نېکبخته هم عارفه او زاهده مېرمن وه، ديني علوم ي  

لوستلي او عمر ي  په رياضت او عبېاد  تېېراوه، دې کېورنۍ د   ېل 

رنۍ سره چ  د پېښور په لتو کې  و ت له يوې بل  عرفاني او ادبي کو

د مرحېوم شېيخ متېي اوالد او مشهوره ده،  ېښي وکېړه، دا کېورنۍ 

هې( د شيخ متي يوه لمسي ته پېه نکېاح ۳٢۶و، نېکبخته پر )تسلسل 

ورکړه شوه، چ  )شيخ قدم( نومېده او د )محمد زاهد متي زي( زوی و، 

ښېتنو لېه هې( )ميا قاسم افغان( وزېېږاوه، چې  د پ۳٢۱نېکبخت  پر )

 عرفاني او علمي رجالو څخه دی.

پهه  زانه د ))اولياء افغان(( به حواله ليکېي، چې  نېکبختې  پېر 

هې( يو کتاب د ))ارشاد الفقراء(( په نامېه وکېېښ، چې  د پښېتو ۳۱۳)

ا القي او تلقيني اشعار په ک  وو او د فقير مشربو  لکو ل اره نرېايح 

 او وعظونه وو.

هې( وروسته يوه ۶۱۱۱ه پښتو ادب ک  تر )لکه څنګه چ  مو  وينو پ

ډله ناظمان او ليکوال شته چې  د دوی د منظومېاتو مضېامين فقېط 

 وعظونه او ديني نرايح دي.
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ډېر کتابونه په دې ډول نظم شوي دي، چ  ددغو ديني منظومېاتو 

 ډېره پخوانۍ نمونه مو  د نېکبخت  په منظوماتو ک  مومو.

ظان، ماليان او ديني مرشېدان وو، دغه ډله نظم کوونکي عموماً واع

چ  د عباداتو او ا القو په  روص ک  به ي  لنېډې لنېډې منظېوم  

جوړول  او د نېکبخت  منظوما  هم داس  دي، چ  د نمون  پېه ډول 

ي  دلته رانقلوو، دا نمونه د په   زان  مولف له ))ارشاد الفقراء(( څخه 

 را ا يست  ده:

 نريحت

 ترررررررررر ز ررررررررررر  ز  ررررررږم مزخررررررررررر   زحررررررررررقز

ز رررررررررررررو وز رررررررررررررو وزې نررررررررررررررزودېرررررررررررررږم 

 م رررررررررررررريرزورررررتررررررررررر زلرررررررررررررررررر زورررررردزچرررررررزم ز

زوررررررررر زز خرررررررررالصز رررررررررازځنرررررررررازبڼ رررررررررږم 

 نررررررررروزقررررررررروتزلرررررررردوزورررررررررررررر زځرررررررز رررررازز

زترررررررررردزمز ررررررررررر زورررررررررر ز  رررررررررررز  ررررررررررږم زززز

 ځررررررررررررزلرررررررررر زبرررررررررررر  زخررررو رررررررررر زژ ررررررو  زز

ز   زوررررررررررررر زذ ررررررررررررردزمز رررررررررررررر زبڼ رررررررررررررږم زز

 ررريرررررررررزبرررررررررر زموزم نرررررررررر ز رررررررررريزز رررررر زم ر

ز ېسزلرررررررررررر زب رررررررررررردوزځنرررررررررررراز ېررررررررررررږم زز

 ټولرررررررررررررررررررر ز ررررررررررررررررو  يزحسربررررو رررررررررررررر ز

ز رررررررررر زموز ې ررررررررررا،ز رررررررررر زموزو ررررررررررږم ززز

 م رررررررررررريرزترررررررررردکزېورررررررررر ز رررررررر زوررررررو ز ررررررا

ز مزبقرررررررررررررزورررررررررررردزلررررررررررررو يزوښررررررررررررازهم ززز

ز
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 :شننه او ارزونه

ختېه مېرمن نېکبخته د دين او ا القو پېه وړانګېو منېوره او نېکب 

مېرمن وه، لکه څنګه چې  يادونېه وشېوه، ددې شېعر لېه ا القېو او 

نريحتونو څخه ډک و، تراوسه پورې مو  د زرغون ، رابع  او نېکبخت  

درېواړو د کالم يوه يوه بېلګه ياده کړه، د زرغون  او نېکبخت  کالم پېر 

ا القي، روحاني او عرفاني مسايلو راڅر ي او د رابع  تر يېوه حېده د 

او بېلتون سوز بيانوي. مېرمن نېکبخته په دې کالم ک  له لغوي عش  

پلوه له عربي ژب  څخه ګهه ا لي، د دري ژب  کومه کلمه پېه کې  نېه 

شته او که وي هم نو هغه به مشترکه ګڼل کېږي. )ح ، ا الص، قېو ، 

رضا، ذکر، کل، حساب او بقا( عربېي کلمې  دي. )زړه پېه ذکېر د يېار 

ه(بيا )د پېچلو يا په يو شي  کې  د تېاوول(و مانېا بېلږده( مسره )بلېږد

ورکوي چ  او  په پښتو ک  نه کارول کېږي، د نظم نورې ټول  کلم  

ي  پښتو دي، د فورم له مخ  دا يو غزل ګڼل کېږي، )پرېږده، بلېېږده، 

کېښږده، رېږده، مېږده، پښ   ده( ي  د قافي  کلمې  دي، رديېف نېه 

مېږده( په مسره ک  د قافي  عيېب  لري. يوازې )که دې اوښ  که دې

ليدل کېږي، ځکه په ټولو قافيوالو کلمو ک  ) ده،  ده( مشترک ټکېي 

دي،  و دلته )مېږ( يو مستقله کلمه ده د مېږې، لنډيز دی، يېان  )ې( 

توری ترې غورځېدلی او )ده( يو مرستندوی فعېل دی، دلتېه دا دواړه 

)ده( لېه بېل ځايېه را سره يوځای شوي دي. يان  ) ( له يوه ځېای او 

ا يستل شوي دي.  و په مجمېوعي ډول دا نظېم پېه ا القېي ګاڼېه 

پسولل شوی او هم د وزن له پلوه رواني لري. د ټولو مسرو د څ و شمېر 

( ٢( څ   لري. ټېول نظېم لېه )۸ي  سره مساوي دي، هره مسره ي  )

 بيتونو جوړ دی.
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 شيخ محمد صالح الکوزی

 هې( حدود۶۱۱۱د )

محمد  الح په قوم )الکوزی( او د کندهار په )جلېدک( کې  شيخ 

( ميلېه لېرې د ۹۱اوسېده. دغه ځای د کندهار شمال شرق ته تقريباً )

 کابل پر الر واقع دی او تراوسه هم هلته د الکوزو ټبر اوسي.

شيخ  الح مو  د په   زان  په مرسته پېژنو او دغېه کتېاب دده د 

  ده، داس  وايي چ  شيخ يو عېالم او اشعارو بېلګه هم مو  ته رارسول

عابد سړی و او په علم او تقوا ي  په  لکو ک  شهر  درلود، و تونېه 

ي  په تدريس او د  لکو په ارشاد تېرول. منزوي او په ګوښه ک  ناست 

سړی و، علمي او روحاني استغنا دی له دنيوي جوالنېه منېع کېاوه او 

لېس څېراغ و، د تېدريس همېشه د   لو شاګردانو او مخلرېانو د مج

حلقه ي  د شاهانو تر دربار او عز   وښه وه، نو ځکه تل د تېدريس او 

 مز رفاتو څخه فارغ او مستغني و. دنياييارشاد په حلقه ک  له 

هې( دمخه زېږېدلی و او پر ۶۱۱۱داس  معلومېږي چ  شيخ  الح تر )

وازې هغه و ت دده د علمي شهر  ، تقوا او فضيلت غږ لوړ و، چ  نه ي

پر کندهار، بلک  پر ټول  پښېتونخوا د دوو لويېو ام راطوريېو يېان  د 

هندي تيموريانو او  فويانو جګړې په پرلېه پسې  ډول جېاري وې او 

پښتنو ارام نه درلود، د شيخ  الح په و ېت کې  د کنېدهار  ېوبدار 

هې( کېال يې  د )جېالل ۶۱۱۹)والي( )شاه بيګ  ان کابلی( و، چ  پر )

هې( پورې هم په کندهار ۶۱۶۱اچا په امر کندهار ونيو او تر )الدين اکبر( پ

 ک  واکمن و.
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 پهه  زانه د شاه بيګ او شيخ  الح داستان داس  رانقلوي:

نقل دی چ  شاه بيګ  ان د کندهار  وبدار، شيخ محمد  ېالح ]

وغوښت، چ  کابل ته والړ شي او هلته  لکو ته فېيض ورکېړي او پېه 

ه هدايت وکا، شيخ محمد  الح ورته وکښل، تدريس د علومو طالبانو ت

چ : ))ما له طمع د عز  نه شته او په دنيا پس  تګ نېه غېواړم، زمېا 

داس  مقرد دی چ  دنيا ماته راشي نه چ  زه والړ شم دنيا پس ، که 

زما عز  غواړې، ما پرېږده او په دنيا پس  م  مه مسافر کوه...(( چې  

)ما هم ستا عز  مقرود و، نېه دغه  ط ورسېد شاه بيګ  ان وويل: )

 (۶۱۱: ٢۶) [ب  عزتي...

له دې روايته مو  د شيخ  الح د ژوندانه طرز او دده د تفکر  ېبغه 

معلوموالی شو، چ  د نفس پاکوالی، پوهه، تقوا، استغنا ټول ورسره وو 

او دغه  فا  او مزايا ده په دغه غزل ک  سره يوځای کېړي دي، چې  

 و: یږلشاه بيګ  وبدار ته ي  لې

 د ليلېېېېی د مينېېېې  فېېېېيض هېېېېر سېېېېبا وړم

 بېهېېېوده منېېېت بېېېه ولېېې  د بېېېل چېېېا وړم

 چېې  اشېېنای د شېې   ناڅاپېېه پېېه ال  کښېېېو 

 روښېېان زړه پېېه ګوګېېل پېېټ لمېېر پېېه سېېما وړم

 پېېېر دنيېېېا کېېېه تجېېېار  څېېېوک د دنيېېېا کېېېي

 زه د زړه پېېېه بېېېازار بېېېار د عشېېې  سېېېودا وړم

 کېه پېر تخېت مېې  د سېليمان سې ور کېړې سېېړيه

 ښېېېه عمېېېل پيشېېېوا وړمعاقبېېېت  ېېېاورو تېېېه 

 بېې  لېېه عشېېقه  وشېېحالي پېېر مېېا حرامېېه

 زه  ېېالح کېېه پېېه  ولېېه  ېېوښ پېېه زړه ژړا وړم.
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 د شيخ  الح ويناوې او شعرونه:

داس  ښکاري چ  شيخ  الح د شاګردانو او مخلرېانو يېوه لويېه 

حلقه درلوده او دده اشعار، اقوال او احوال به هغو ليکل، د په   زانې  

 الح(( يې  نېوم و او دا  ةحواله ورکوي، چ  ))تحفمولف پر يوه کتاب 

کتاب د شيخ يوه شاګرد )مال اهلل يار( دده په نامه کښېلی و او پېه دې 

کتاب ک  د شيخ  الح احوال، اشعار او اقېوال راټېول شېوي وو، يېوه 

مجموعه وه، چ  محمد هوتک له هغو اشعارو څخه لوړ غزل او هېم دا 

 الندې پښتو غزل رانقل کړی دی:

 

 چېې  پېېه زړه يېې  غشېېی څېېرخ سېېي د چشېېمانو

 روغ بېېېېه نېېېېه سېېېېي پېېېېه دارو د طبيبېېېېانو

 چ  نېور تېن لېه رنځېه  ېالص پېه زړه رنځېور وي

 دا د زړه دارو جېېېېوړ نېېېېه کېېېېړه حکيمېېېېانو

 مګېېېر اهلل چېېې  حبيېېېب دی هېېېم طبيېېېب دی

 کېېېېار سېېېېازي کېېېېا د  وارانېېېېو رنځورانېېېېو

 هېېېېڅ اثېېېر رابانېېېدې نېېېه کانېېېدي عالمېېېه!

 نوښېېېېېه ويېېېېېل دُر و ګېېېېېوهر د نا ېېېېېحا

 نرېېيحت زړه غېېواړي، زړه نسېېته ګوګېېل کېې 

 زړه مېېېې  وړی پېېېېه منګولېېېېو  وبرويېېېېانو

 کېېه )) ېېالح(( غونېېدې د زړه پېېه وينېېو پېېايئ

 نېېېور دولېېېت پېېېر دنيېېېا نسېېېته طالبېېېانو
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 :شننه او ارزونه

د شيخ  الح له دغو دوو غزلو څخه ښکاري چ  دی د پښتو ژبې   

داس  يو شاعر دی، چ  شعرونه ي  د هنري ښکال له مخ  د منځنېۍ 

کچ  شعرونه ګڼل کېدی شي. کالم ي  ساده او روان دی او د کندهار د 

پښتو محاورې يوه نمونه ده. سره له دې چ  د کالم اسا  ي  ترېوف، 

ه،  و دی دا مفکوره په غنايي او تغزلي الفاظو عرفان او د  دای مينه د

ک  رانغاړي او ظاهراً   ل کالم ته عشقي رنګ ورکوي، له لغېوي پلېوه 

ي  په کالم ک  د عربي ژب  لغتونه څرګند دي، يو څو دري لغتونه هېم 

لري. په لومړي شعر ک  ي  )بېهوده، پيشوا( دري کلم ، )فيض، منېت، 

، حرام( او ځين  نورې عربي کلمې  سما، تجار ، عش ، عاقبت، عمل

 دي. د فورم له مخ  ي  لومړی کالم هم د غزل فورم   لوي.

( بيتونه لري، )سبا، چا، سما، سودا، پيشوا او ژړا( يې  د ٢ټول نظم )

( ۶۸قافي  کلم  دي )وړم وړم( ي  رديف دی، د نظم هره مسېره يې  )

 څ   لري.

، )چشېمان، په دويم غېزل کې  هېم دري او عربېي لغتونېه شېته

، دُر ګوهر،  وبرويان،( ي  دري کلم  دي، )طبيېب، حکېيم، يکارساز

اهلل، حبيب، اثر، عالم، نا ح، نريحت،  الح، دولت، طالېب( دا ټېول  

عربي کلم  دي، پر دې نظم هم د غزل فورم د تطبي  وړ دی، دا نظېم 

 ټول ش ږ بيتونه لري، )چشمانو، طبيبانو، حکيمانو، رنځورانو، نا حانو،

 وبرويانو، طالبانو( ي  د قافي  کلم  دي )انو ، انو( ي  مشترک غږونه 

دي. هره مسره ي  )دولس( څ   لري او ټول يو مشترک وزن تعقيبوي، 

يوازې د درېيم بيت لومړۍ مسره او د پنځم بيت لومړۍ مسره د ) ج( 
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له مخ  څه ستونزه لري چ  که د شاعر له مقرود تلفظ سره سم وويل 

غه وزني ستونزه هم له منځه ځي، د ساري په توګه که د )اهلل( شي، نو ه

ا شي، او )نريحت( په کلمو ک   ج د شاعر له مقرود تلفظ سره سم اد

نو وزني ستونزه له منځه ځي،  و په اوسني شکل د پنځم بيت همېدا 

 مسره يوه څ ه کمه برېښي.

له شيخ  الح څخه نيول  بيا تر )دوسېت محمېد کېاکړ(  يادونه:

ورې کوم وروستي شاعران چ  مو  په لرغون  دوره ک  شامل کېړل، پ

علت ي  دا و چ  دوی د لرغون  دورې يو تسلسل دی، لېه شېکلي او 

محتوايي پلوه د دوی اشعار د لرغون  دورې له نورو شاعرانو سره کېوم 

غوڅ توپير نه لري. ځينو درنو لوستونکو او قدرمنو محرېلينو تېه بېه 

و   و د لرغون  دورې په پېژندنه ک  وويل چ  پوښتنه پيداشي چ  م

هېې( ۳۹۱هې( څخه نيول  بيا تر روښان يا روښېانيانو )۶۹۳دا دوره له )

پورې رسېږي، دلته  و ځين  داس  شاعران هم وپېژندل شول چ  تر 

( وروسته ي  ژوند يقيني دی. په دې باب بايد وويېل شېي  دا هې۳۹۱)

مه دوره له روښان يېا روښېانيانو  بره سمه ده چ  د پښتو ادبياتو دوي

څخه پيلېږي.  و ادبي دورې داس  نه دي، لکه سياسي دورې چ  پېه 

غوڅ ډول له يوې نېه  څخه پيلېږي، ادبي دورې يوه په بله ک  تدا ل 

هې( کال داس  نه دی چ  پر همدې ۳۹۱پيداکوي. بله  بره دا ده چ  )

د لېومړي کلونېه نېهه هر څه پيل شول، تردې وروسته د روښان د ژونې

پيلېږي او څو لسيزې وروسته هغه مذهبي، سياسي او فرهنګي مبارزه 

کوي، بيا اثار ليکي، بيېا يې  د کېورنۍ غېړي او نېور پلويېان دده الره 

تعقيبوي بيا اثار پنځوي او تداوم ي  ان د يوولسم  پېړۍ وروستيو تېه 



                      ادب تاريخ /نيمه پېړۍ يون

21111 
 

 رسېږي. کله چ  ددې اثارو شکل او محتوا وکتل شېي، نېو لېه تېېرې

دورې سره اوچت توپير په ک  ليدل کېږي، ان له دغو څو تنو شېاعرانو 

)دوست محمد کاکړ، شيخ عيسی مشواڼي، شيخ بستان بېړېڅ، علېي 

سرور لودي، مېرمن نېکبخته، شيخ محمد  الح( سره ي  په شېعرونو 

ک  اوچت توپير دی او کوم شاعران چ  مو  ياد کړل د دوی شعرونو د 

شعرونو سره   ل تسلسل او ارتبا  ساتلی، نېو لرغون  دورې له نورو 

ځکه  ومو  د تاريخي او محتوايي تسلسل له مخ  پېه لرغېون  دوره 

 ک  شامل کړل.
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 د درېيم څپرکي لنډيز

 

په درېيم څ رکي ک  مو د پښتو ادبياتو د لرغون  دورې ټول  څېرې 

دې  وپېژندل ، امير کروړ جهان پهلوان او دده وياړنه، زه يم زمېری پېه

نړۍ له ما اتل نسته، د هغه ددې وياړن  شننه، د هاشم ابن زيد سرواني 

د منظوم  ژباړې، )ژبه هم ښه وينا کاندي چ  ي  وينه( ارزونه او   له 

دده پېژندنه، د شيخ رضی لودي او نرر لودي پېژندنه او ددوی تېرمنځ 

تور تورن  د منظوم کالم تبادله )د الحاد په لور دې ترپلل( او )د الحاد په

شوم( پرتلنه او شننه، بېټ نيکه او د هغه مناجاب )لويه  دايېه لويېه 

 دايه(، د شيخ اسمعيل پېژندنه او د هغه پاړکي او نارې )تېښته وکېړه 

له ابليسه( او )که يون دی يون دی(،  رښبون او د هغه نارې )بېلتانېه 

)د  هاو د هغېه قرېيد ناره م  وشوه په کور باندې(، شيخ اسعد سوري

فلک له چارو څه وکړم کوکار(، شيخ تيمن کاکړ پېژندنه او د هغه شېعر 

)ګهيځ رڼا د لمر   ره شوه(، د ښکارندوی غېوري پېژندنېه او د هغېه 

بيېا يې  ولونېل پېه  -قريده )د س رلي ښکلونکي بيا کړه سينګارونه

کالم )څښېتن  هغه د  غرونو ک  اللونه( د ملکيار غرشين پېژندنه او د

ی، او  مو يرغل دی( شننه، د تايمني پېژندنه او د کالم )نېن مو مل د

زه غږېږم په  فت د سلطان( ارزونه، قطب الېدين بختيېار او د هغېه د 

او د نثېر  کالم )د بېلتون اورونه بل دي( شننه، د سليمان ماکو پېژندنه

، د شيخ متي ژوند او د کالم )پر لويو غرو هم په دښتو ک ( شننه، شننه
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وتک ملي مبارزه او د کالم )پر سور غېر بېل راتېه نېن اور دی( د بابا ه

پېژندنه، د شيخ ملکيار هوتېک پېژندنېه، مبېارزه او د کېالم )ترنېک 

ترنک بهېږي( ارزونه، د اکبر زمينداوري د ژونېد پېژندنېه او د  -بهېږي

هغه د مثنوي )زه عاش  يم يار هم نيز( د هغه بدله )زه چې  پېه مينېه 

رنګ لره ځم( او غزلونه ي  )د   ل ځان له حيرانۍ معشوقو د بنګړو ش

، د سېلطان ارزونهڅه ويل کړم( او )چ  مدام زه ستا و مخ وته نظر وړم(

بهلول لودي او  ليل  ان نيازي پېژندنه او د هغو د څلوريزو )ملک به 

د شېننه،زرغون کړم په ورکړه السه( او ) ړې وريځ  ژاړي له پاسېه( 

زرغون  ان نورزي پېژندګلوي او د هغه د ساقينام  )ساقي پاڅه پياله 

راکړه( ارزونه او شننه، د زرغون  کاکړ ژوند او د هغ  د منظوم حکايت 

)اورېدل  م  قيره ده( شننه، د دوست محمد کاکړ ژونېد او د هغېه د 

غرښتنام  )له نېکانو روايت دی( ارزونېه، د شېيخ عيسېی مشېواڼي 

  له انکار کړې( شېننه،  -او د هغه شعر )په   له کار کړېپېژندګلوي 

د شيخ بستان بړېڅ پېژندګلوي او د کالم )د مين  اور دې زمېا زړګېی 

وريت په انکار کئ نا( شننه او ارزونه، د علي سرور لودي ژوند پېژندنېه 

او د غزل )محبت پياله م  نوش کړه په مجېاز کې ( شېننه، د مېېرمن 

او د هغ  د يوې نا حانه شعر )د  دای ح  تېه نېکبخت  پېژندګلوي 

غاړه کېږده( تحليل او د شيخ محمد  الح الکوزي پېژندګلوي او د هغه 

غزلونه )د ليلی د مين  فيض هر سبا وړم( او )چ  پېه زړه يې  غشېی 

څرخ شي د چشمانو( شننه او ارزونه راغلي دي. په واقعيېت کې  پېه 

شوي د هغو ټولو پېژندنه او د لرغون  دوره ک  چ  څومره شاعران تېر 

کالم شننه په دې څ رکي ک  راغلي،  و البته د کالم بېالبېل ليدلوري 

ي  په نورو څ رکو ک  هم څېړل شوي  و دا د لرغون  دورې پېه بېاب 
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 اساسي څ رکی دی.

دلته غواړو د همدغه څ رکي په رڼا ک  چ  د لرغون  دورې زياتېه 

ر ځانګړنو ته هم لنېډه کتنېه وکېړو، بر ه رانغاړي، د لرغوني ادبي بهي

البته عمومي ارزونه به وروسته هم راشي،  و دلته غواړو په يېاده دوره 

 ک  د پښتو ادبي بهير په تېره بيا د شعري بهير يو عمومي جاج وا لو.

لکه څنګه چ  دمخه مو څو ځايه يادونه کړې، د پښتو ژب  لېومړی 

لومړيو کلونو پورې اړه لري  ادبي اثر او شعر د هجر  د دويم  پېړۍ په

او ددې ژب   ورا پخوانی شاعر چې  تراوسېه مېو  تېه معلېوم دی د 

سوريانو د کورنۍ پهلوان امير کېروړ د اميېر پېوالد زوی دی، چې  پېر 

هې( کال په فوشنج ک  مړ شوی دی او بل هم د لويکانو يېو بيېت ۶٢۱)

عران دي دی، تر دې وروسته  نو د پښتو شعر نښ  ډېرې دي او ډېر شا

چ  د سليمان په غره او د پښتونخوا په نېورو ځېايو کې  اوسېېدل او 

ځين  په ملتان او هند کې  وو. د پښېتو ادب لرغېون  دوره بېالبېلېو 

ادب وهانو ارزول  ده. استاد حبيبي چ  د پښتو ادبياتو لوی استاد دی، 

دا دوره ډېره ښه ارزول  ده. هغه وايي: ))دې شاعرانو تېه لېه عمېومي 

ن  څخه مو  دا نتيجه ا لو چ  پښتو د اسالم په لومړيو کلونو کې  کت

هې( پورې په ټوله پښتونخوا ک  له بادغيس او هراته رانيول  په ۱۱۱تر )

غور، زابل او د هلمند او ارغنداو په ورشوګانو او د سليمان غره په لمنو، 

غېو پېښور او ننګرهار ک  تر ملتانه ويل کېده او ددې ژب  ويونکي په د

ورشوګانو ک  له بادغيسه تر اباسينه پورې   اره وو، مهم مرکزونه ي  

غور او د سليمان غره لمن  وې، په دې لومړۍ دوره ک  چ  مو  يې  د 

هې( پورې رارسېږي، پېه پښېتو ۱۱۱پخوانيو او قدماوو دوره بولو او تر )

ډول ډول اشعار ويل شوي دي، چ  د مضېمون لېه پلېوه حماسېي او 
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په ک  ډېر دي او د ستاين ، مدح  او ويرن  او رثايه، پند او عشقي اثار 

 نريحت او ا القي تلقيناتو ځين  شعري ټوټ  هم شته.

هې( کلونو د بېالبېلو ادبي تمېايالتو او جېذباتو ٢۱۱دا اشعار چ  د )

ښکارندويي کوي اکثر د پښتو ژب  د مخرو و عروضو او اوزانو په ډول 

هېې( ۱۱۱ويېل شېوي دي،  ېو تېر ) چ  سندرې او پاړکي ي  بېولي،

راوروسته ځين  داس  اشعار هم شته چ  د عربي او پارسي عروضو او 

قافيو ته نږدې دي، لکه ځين  قرايد چ  د غور په دربار ک  ويل شوي 

 جمع: بولل ( بولي.-دي او په پښتو ي  )بوللېه

په لرغون  دوره ک  د شعر ژبه عموماً  الره پښتو وه او اکثېر زاړه 

عار د نورو ژبو کلما  هېڅ نه لري او که په ځينېو کې  څېه پېردي اش

کلما  وي، هغه هم ډېر لږ دي. هغه اشعار چ  په غرو او رغو ک  ويېل 

شوي دي، د نورو ژبو له اثره  ېالي دي،  ېو ځينې  اشېعار چې  تېر 

هې( راوروسته په ښارو، مدني ځايونو او دربارونو ک  ويېل شېوي ۱۱۱)

د کلماتو ګډون په ک  ښکاري او دا د محيط هغېه  دي، لږ لږ د نورو ژبو

 کلک اثر دی، چ  تل پر ادب باندې لوېږي.

د لومړۍ دورې ټول منقول اشعار عموماً د پښېتنو د روحيېاتو او د 

دوی د محيط د اثر، د غرو او رغو د مناظرو او د دوی د اجتماعي شعور 

سېا  او او ملي جذباتو ښکارندويي کوي، هغېه ا ېالق، افکېار، احسا

 مناظر ترويروي، چ  د پښتنو په محيط ک  موجود وو.

په دغو اشعارو ک  د پښتو ډېر داس  کلما  او لغا  هم شته چې  

او  ژوندي نه دي او په اوسنۍ پښتو ک  نېه اسېتعمالېږي، دا لغېا  

نومونه او  فا  هم دي او ځين  مرادر يا افعال هم شته چ  او  ي  

 څوک نه وايي.
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ې اشعار اکثر د پښتو ژب  د فراحت او سالسېت لېه د لرغون  دور

پلوه  ورا سليس او روان دي، تعقيدا  نه لري. ابهام او تکلف نه په ک  

ليدل کېږي، پېچلي او نغښتلي عبارا  نه لري، د اداء طېرز او اسېلوب 

 ډېر ساده، روان او د سهلو وړ دي. ي 

ن يې  د پخوانيو د شعر يوه مهمه ښېګڼه داده چ  د شېعر مضېمو

سره نښتی او پېودلی او مسلل دی، تېر دې دورې وروسېته چې  نېور 

شاعران په پردو اشعارو رو دي شول، دغه  ا يت ي  بايلود. د پارسي 

شعر د  راسان پر سبک چ  د سامانيانو، غزنويانو او سېلجوقيانو پېه 

دوره ک  کوم شعرونه ويل شوي دي. هم دغه ښېګڼه لري،  و وروسته 

 ضمون تسلسل له منځه وو .دغه د شعر د م

د پخوانيو شاعرانو په تروير او تخيل ک  عموماً د محيط اثر دومېره 

ټينګ دی، چ  اکثر تشبيها  او استعارې ي  طبيعي او محيطېي دي، 

د بڼ تازګي او د اوبو شورهار د پسرلي ښکال او د غېرو او رغېو ښېکل  

طي الهامېا  دي نندارې د پېغلو اتڼونه د زرکو کههار او نور داس  محي

چ  د پخوانيو د شعر د شمزۍ کړۍ دي او هر شاعر ي  هم په ستاينه، 

هم په رثايه، هم په عشقي جذباتو او سېندرو او هېم پېه تبليېغ کې  

( هجري کلونو وروسته پښتو ادب د مغلو د تاړاک له ۱۱۱ترويروي. تر )

 امله د مقاومت رنګ ا لي، څلور پېړۍ پښتانه له مغلو سره پېر جګېړه

 بو ت دي او په مجموعي ډول ادبيا  له همدې حالت اغېزمن کېږي.

د هجر  د ش ږم  پېړۍ له پيله بيا تر پايه پورې په پښتونخوا کې  

دوه لوي  سلطنتي کورنۍ وې چ  په لومړيو ک  د غزنوي شاهانو لوي  

کورنۍ سلطنت کاوه، دوی په پښتنو ګډ شوي وو او د شرقي پښتونخوا 

وو، بيا نو د غوريانو د کورنۍ شاهان غالب شېول او پښتانه ي  ملګري 
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پر تخارستان، باميانو،  راسان، زابل، غور، هرا  او شرقي پښتونخوا د 

دوی ال  بر و، دوی په هند ک  هېم ډېېر فتوحېا  وکېړل او د غېور 

شاهنشاهي ي  له  راسان او امو څخه د ګنګا تر څنډو پورې ورسوله. 

له او د دوی پېه دربېار او مملکېت کې  غوريانو پښتو ادب ته توجه کو

مشهور شاعران تېر شوي،  و د ش ږم  پېړۍ په وروستيو کې  دغېه 

هې( وروسته د مغولېو د تېاړاک لېومړۍ ٢۱۱کورنۍ ضعيفه شوه او تر )

هې( حدود وو چ  له مغولو ۱۶۸څ   پر بلخ، غور او  راسان راغل . د )

په دغېو و تېو څخه د چنګېز  ان وحشي لښکرې تر امو راواوښتل ، 

ک  د پښتونخوا شمالي  واوې لکه تخارستان، بلخ، باميان، غرسېتان 

)غرجستان(  ورا معمور وو، مشهور ښارونه ي  لرل. بېادغيس، مېرو، 

هرا ، غور داس  ښکلي او ودان ښارونه درلودل چ  په هغو و تو ک  

د منځنۍ اسيا د تهذيب او علم مرکزونه وو،  لک په ډېره هوسايۍ پېه 

اوسېدل، علماء، شعراء، اديبان او پوهنوال ډېېر وو،  ېو د چنګېېز ک  

 ان وحشي لښکر او دده د زامنو  ونړۍ قوه پر دې ودانېو ښېارونو او 

ښکليو مدنيتونو هس  راتوی شول چ  له لويو ښارو څخېه يې  يېوه 

ونونه ي  بتودانۍ روغه پرې نښوده او ښکلي ښارونه ي  وران کړل، کتا

وينو ولړل  او اکثر  لک ي  ووژل، پات  ي  غرونو وسول، ځمک  ي  په 

 ته و تل.

پښتانه په دغو و تو ک  ډېر د شرقي پښتونخوا په غېرو کې  وو، د 

سليمان د غره په شاو وا او د کابل په جنوبي  وا څه ناڅه لېه تاړاکېه 

 وندي وو او   ل استقالل ي  ساتلی و،  و د پښتونخوا سيم  مغولو 

نيول  وې، په دغو و تو ک  پښتنو اديبان لرل او   له ژبه ي  روزلېه، 

لو لوټ چ  پر پارسي ادب اغېزه وکړه او د ادبياتو افکېار او د لکه د مغو
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بيان طرز ي  ورواړاوه، دغس  دې  ونړۍ واقع  پېر پښېتو ادب هېم 

  له اغېزه وکړه. د مغولو سلطه او اقتدار څلور پنځه پېړۍ او د شو، د 

چنګېز ان د کورنۍ  ونړي تاړاکونه ال نه وو ساړه شوي، چې  لېه دې 

هې( په حدودو کې  راوو ، دا )ګېوډ ٢٢۶ک سړی د )کورنۍ يو بل سفا

تيمور( و، چ  ده هم پر دې ځمکه   ل تاړاکونه شروع کړل او په کلېو 

دا اور ال نه و مړ شوی او هرې  واتېه  ،کلو ي  دا  واوې سره ورېږدول 

ي  دودونه ښکارېدل، چ  بيا يو بل  ونکار او د ډېر کلېک زړه  اونېد 

هې( په حدودو ک  بيا پښتونخوا سېره ۳۶۱د )هم له دغه ټبره راوو  او 

ونښتېځله او د وين  تويولو او تاړاک سلسله ي  هس  جاري وسېاتله، 

دا سړی )بابر( و چ  له پښتنو سره ي  ځانګړې دښېمني وه او د دوی 

 سرونه ي  ورېبل.

په دې ډول له هغه و ته چ  د پښتنو غوريانو د عظمت جنډۍ تېر 

بيا نو دې قوم د مغولو له السه ښېه ورځ  هې( وروسته کښته شوه،۱۱۱)

ونه ليده او څلور پېړۍ ي  په دغه اړو دوړ ک  سره تېېرې کېړې، ويې  

وژل، ووژل شول، وجنګېدل، جنګونه ورسره وشېول، کلېه بېه يې  د 

چنګېز د لښکرو په وينو   ل غرونه لړل، کلېه بېه تيمېور د دوی پېر 

به بابر او اکبر او نېورو  کورونو په زابل او ننګرهار ک  غدۍ اچول ، کله

په دوی پس  تورې راکښل  وې. په دې  ونړي او  طرناک حالت کې  

هم پښتنو   ل ځانونه ساتلي وو، دوی د   لو زلمو پېه وينېو   لېه 

ځمکه او   ل غرونه  وندي کول، څو پېړۍ زلمو غشېي او تېورې لېه 

  السه ونه غورځول، دوی پر   ل استقالل مين وو او دغه مرغلېره يې

ساتله، څو ي  و  و، پر دې غرو به د دوی د زلمو ټهرونه س ر وو او تل 

به د   ل وطن ل اره په وينو ک  رغښتل، په دې ملي مبارزه ک  لکه د 

زلمو تورې چ  ځلېدې، د اديبانو ژب  هم هغس  چلېېدې، دوی   ېل 
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قوم ويښاوه او د وطن دفاع او استقالل ساتلو ته ي  والړ وو، دوی   له 

واکي په توره او قلم ساتله، ډېر شېاعران او اديبېان وو، چې  ددې   ل

ملي جهاد پر ميدان والړ وو او تل به ي  زلمو ته په   لو اشعارو د وطن 

ساتن  تبليغ کاوه او تورې به ي  وهل ، نېو د مغولېو دورې لکېه نېور 

ضعيف اقوام دوی مړه نه کړل، بلک  ژوندي ي  کړل، دوی ي  زمول نه 

  ملي روحيه ي  په ک  پياوړې کړه، چې  دا روح د دوی پېه کړل، بلک

ادب ک  ښه ځلېږي او د مغولو دوره په يوه ادبي دفاعي تبليېغ امتيېاز 

 (٢۹۸ -٢۸٢ :۶۹مومي.(( )

سرمحق  زلمی هېوادمل چ  د پښېتو ادبيېاتو تېاريخ لرغېون  او 

منځنۍ دورې تاريخ ي  ليکلی د لرغون  ادبي دورې د عمومي ارزونې  

رڅ ک  وايي چ  په دې دوره ک  اثېار لېه کمېي پلېوه زيېا  نېه په ت

زماني نا والو لېه منځېه وړي دي، د  د اثار ادي،ددې علت دادی چ  د

سليمان ماکو له تذکرة االوليا پرته چ  څو پاڼ  ي  مو  ته رارسېېدلي، 

نور ټول اثار په متفرق ډول ترالسه شوي دي. که څېه هېم ددې اثېارو 

ي  زيا  دی. ددې اثارو په کمي او کيفېي لحېاظ کميت کم  و کيفيت 

انکشاف کړی، د شکل او مضېمون دواړو لېه پلېوه يې  وده کېړې ده. 

بېالبېل معنوي فورمونه رامنځته شوي لکه وياړنه، ويرنېه، سېاقينامه، 

ستاينه او حکايتي اثار، د نورو ژبو له ادبياتو سره هم په دې دوره کې  

رباعي او قرېيدې فورمونېه را  ېل اړيکي پيداشوي، د غزل، مثنوي، 

شوي، د نورو ژبني تاثيرا  هم پرې ليدل کېږی او همدارنګېه ځينې  

نورې ځانګړن  چ  په بېالبېلو بر و ک  ورته اشاره شوې او نور بحېس 

 به هم پرې وشي.
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 د درېيم څپرکي پوښتنې

 

 پښتو لرغونی ادب ول  د امير کروړ له شعره پيلېږيه 

  وياړنه ده که حماسههامير کروړ شعر 

 ابوهاشم ابن زيد سرواني د چا شعر له کوم  ژب  وژباړهه 

  د شيخ رضی لودي او نرر لودي د پاړکو د ليکلو او تبادل  علتونه

 څه ووه

 د بېټ نيکه مناجا  کوم  ځانګړن  لريه 

 ول  شيخ اسمعيل او  رښبون يو بل ته پاړکي وويله 

 ل کوم وه له محتوايي د شيخ اسعد سوري د قريدې د ليکلو عام

 پلوه دا قريده په کوم فورم ک  راځي وي  ارزوئه

  شيخ تيمن کاکړ په لنډ ډول راوپېژنئ او د کالم ځانګړن  يې  پېه

 ګوته کړئ!

  د ښکارندوی غوري قريده له هنري پلوه وارزئ او دا هم څرګنده

 کړئ چ  کوم محتوايي فورم لريه

 د کالم اغېز او ارزښت  ملکيار غرشين ته ول  غرشين وايي، د هغه

 په ګوته کړئ!

  د تايمني شعر لومړی ځل چا، چېرته او څنګه ترالسېه کېړ، ددې

 شعر محتوا وشنئ!

 !قطب الدين بختيار راوپېژنئ او کالم ي  وارزوئ 

 االوليا ک  کوم شاعران معرفي  ةسليمان ماکو څوک وه او په تذکر

 شوي ديه



                      ادب تاريخ /نيمه پېړۍ يون

21111 
 

 په ګوته کړئه د شيخ متي د شعر ا القي او عرفاني ارزښت 

 و ته څه کړيه او د کالم ارزښت ي  څرګند کړئ.نبابا هوتک پښت 

 !شيخ ملکيار هوتک د چا الره تعقيب کړهه کالم ي  وارزوئ 

  اکبر زمينداوري پښتو ته کوم نظمي فورمونه ډالېۍ کېړله دده د

 کالم ځانګړن  په ګوته کړئ!

   يو بېل سلطان بهلول لودي او  ليل  ان نيازی په کوم فورم ک

 سره شعري مکالمه او تبادله وکړهه توضيح ي  کړئ!

 سوري کورنۍ پښتني فرهنګ ته څه ډالۍ کړي ديه 

 !د زرغون  ان ساقينامه په کوم فور ک  ده واضح ي  کړئ 

  زرغون  کاکړ   ل منظوم حکايت له کوم  ژب  او د چېا لېه اثېر

 څخه ژباړلی او هم ددې د کالم ارزښت توضيح کړئ!

 بي نېکبخته معرفي کړئ او د کالم ارزښت ي  په ګوته  رابعه او بي

 کړئ!

  دوست محمد کاکړ   له غرښتنامه په کوم فورم ک  نظم کړې او

 کومه محتوا ي  په ک  ځای کړې دهه

   شيخ عيسی مشواڼي په کومو ژبو شعرونه ويلي، په پښتو ک  يې

 د بېلګ  ارزښت توضيح کړئ!

  واضح کړئ چ  په کوم فورم شيخ بستان بړېڅ راوپېژنئ او دا هم

 ک  ي  شعر ويلی دیه

  علي سرور لودي څه ډول شخريت و، د کالم ارزښت ي  په ګوتېه

 کړئ!

  شيخ  الح په لنډيز سره راوپېژنئ او د کال م ارزښت ي  په ګوتېه

 کړئ!
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 څلورم څپرکی

 له نورو ژبو رسه د پښتو ژبې اړيکي
 

ګاونېډيتوب او نېورو د نړۍ د بېالبېلو ولسونو او  لکېو تېرمنځ د 

ټولنيزو، سياسي او اقترادي روابطو ټينګښت پر فرهنېګ هېم   ېل 

مستقيم اغېز لري. څومره چ  فرهنګونه او ژبې  سېره نېږدې کېېږي 

همغومره ي  بيا دا اغېزې پس  زياتېږي. ژبني اړيکي د ادبېي اړيکېو د 

څرنګه چ  ادبيا  يو ژبنی هنر ګڼل کېږي، نېو  .ټينګښت سبب ګرځي

  يو شاعر د بل  ژب  له ادبياتو څخېه الهېام ا لېي نېو ژبنېي کله چ

تاثيرا  هم ژب  ته را انتقالېږي، په تېره بيا هغه ژب  چ  د ريښې  لېه 

پلوه سره نږدې وي، لکه پښتو او دري او يا هم عربي چ  له پښتو سره 

په يوه واحد ليکدود ليکل کېږي. که څه هم عربېي د سېامي ژبېو پېه 

ري،  ېو څرنګېه چې  د ديېن او مېذهب ژبېه ده او کورنۍ پورې اړه ل

همدارنګه له پښتو، دري او ځينو نورو  تيزو ژبو سره ګډ ليکدود لري، 

نو ځکه ي  پر  تيزو ژبو په لومړي ګام ک  تر زيات  کچ  پر دري او بيا 

پر پښتو ژبه   ل   ل تاثيرا  لېري. نېه يېوازې ګېڼ شېمېر دينېي 

له عربي څخه دري او پښتو ته راغلېي، ترمينالوژي، مفاهيم او پيغامونه 

بلک  يو زيا  شمېر ادبي  نايع او نظمي فورمونه هېم پښېتو او دري 

ان وزنونه هېم د عربېي   و ژبو له عربي څخه را  ل کړي، د دري ژب 

عروضو له قاعدې سره  برابر شول،  و پښتو ژب  د   ل جوړښېت لېه 
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عربي څخه يې  له  ؛مخ    ل ځانګړی نظمي يا وزني جوړښت وساته

يوازې ځين  ادبي کلم ، ا طالحا  او فورمونه را  ل کړل، تر پښېتو 

پر دري ژب  د عربي تاثيرا  زيا  دي، ځين  کلم  چ  له دري څخېه 

پښتو ته راغلي هغه هم په واقعيت ک  لومړی له عربي څخه دري او بيا 

 پښتو ته راغلي، دلته غواړو پر پښتو ژب  د همېدې عربېي او دري ژبېو 

 اغېز او له پښتو سره د هغو اړيکي وڅېړو.

عربي ته مو ځکه لومړيتوب ورکېړ چې  ددې ژبې  اغېېزې زيېات  

محسوس  دي، په تېره بيا د نظمي فورمونېو پېه را  لولېو کې ، پېه 

ښتو ژب  له دري څخه هېڅ نظمي فورم نه دی را پحقيقت ک  که ووايو 

چ  په دري ژبه ک  . دا کوم فورمونه کړې نه وي مو ا يستی مبالغه به

کارېږي، دا هم په حقيقت ک  له عربي څخه دري ته ورغلېي، او پښېتو 

بيا يا مستقيماً له عربي څخه او يا هم د دري ژب  له الرې را  ل کېړي 

 دي. نو ښه به وي چ  لومړی د عربي ژب  اغېزې او اړيکي وڅېړو.

ياتو سره که چېرې مو  د پښتو ادبياتو په تاريخ ک  د نورو ژبو له ادب

د پښتو ژب  او ادبياتو د ارتبا  د څرک ايستلو کوښېښ وکېړو، نېو دا 

څرک په درېيمه هجري پېړۍ ک  ايستلی شېو. دلتېه غېواړو همېدغو 

 نيو او ادبي اغېزو ته اشاره وکړو:ژب
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 له عريب ژبې رسه اړيکي

 

طبيعي  بره ده چ  افغانستان ته د اسالم لېه راتېګ او  ورېېدو  

سره سم عربي ژبه هم زمو  په هېواد کې  دود او پېه   رېېدو شېوه. 

څرنګه چ  پاک قران په عربي ژبه او د اسالم ارکان او احکام پر عربېي 

بيا پېر  دري او پښېتو دواړو ژبېو د  هژبه وو، نو پر ټولو  تيزو ژبو په تېر

او ادب اغېز ورځ تر بل  څرګندېده، دا  بره هم د يېادولو وړ  عربي ژب 

ده چ  ادبي تاثيرا  تر مذهبي تاثيراتو لږ وروسته څرګندېږي، نېو پېه 

دې  اطر لومړی يوه ژبه پر ژب  او بيا ي  ادبيا  پر ادبياتو   ل   ېل 

اغېز ښندي، څرنګه چ  په پښتو ژبه د هغېه و ېت زيېا  او څرګنېد 

په ال  ک  نه شته، نو ځکه  و په غوڅ ډول څه نه  مذهبي متون زمو 

شو ويالی چ  پر پښتو ژبه به د عربېي ژبې  او مېذهبي ترمينېالوژۍ 

تاثيرا  څومره وو.  و اټکل کوالی شو، کله چ   لکو د اسېالم ديېن 

منلی نو ديني يا مذهبي ترمينالوژي هم ژب  ته راغل ،  و دا چې  پېه 

نه شته، نو ځکه ي  دقي  و ت نېه پښتو ژبه ليکلی متون په ال  ک  

شو په ګوته کوالی،  و کوم څه چ  زمو  په ال  ک  دي همدا لرغوني 

منظوم متون دي چ  له دې څخه پر پښتو باندې د نورو ژبو د تېاثيراتو 

 څرک لګېږي.

))د لرغوني پښتانه په استناد د ابومحمېد هاشېم علمېي او ادبېي 

هې( تېر ۹۱۱ګندېږي چ  د )ژوندون راښکاره کوي او داس  ورڅخه څر

حدودو پورې د عربو مدنيت، د عربي ژب  سېلطه او د عربېي ادابېو او 
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علومو اثر د پښتونخوا په اکثرو بر و ک    ور شوی و او ددې ځمکې  

غربي  وا ډېره تر دې اثر الندې وه. که څه هم په دغه عرر ک  د غربي 

ې اسېتقالل هې( تر بيرغ النېد۸٢۳-۸۱٢پښتونخوا  لکو د آل طاهر )

وموند او څه نا څه د پارسي ژب  ادب هم په دغو زمانو ک  ژوندی شېو، 

 و عربي علمي، ادبي او درباري ژبه وه او پوهانو   ل اثار په دغه ژبېه 

ليکل. په  راسان ک  د عربي ژب  ډېر ليکوال او پوهان وو چ  دوی د 

) ېالح  عربو د مدنيت او ادب په   رولو ک  ښه  دمتونه وکړل. مثالً

هې( ۸٢-۸۶بن عبدالرحمن سيستاني( د )حجاج بن يوسف( په امر له )

دواوين او دفاتر له پارسي څخه عربي ته نقل کړل او ډېر علما پر عربېي 

علومو بو ت شول، لکه ابو  الد وردان کابلي موسوم په )کنکر( چ  د 

هې( له ملګرو څخه و او د حجاج لېه ظلمېه ٢۱-۱۱)علي بن حسين( )

وتښتېده، يا )بشار بن برد( د عباسي دربار ړونېد شېاعر چې   مک  ته

هې( وژل شوی دی. يا )ابو عمرو شمر بن ۶۱٢ا الً د تخارستان و او پر )

حمدوية الهروي( چ  د عربي ا بار او اشعارو پوهاند و، د عربي ژبې  د 

هې( مړ شو. يا )ابو حاتم سهل بېن ۸٢٢لغت کتاب ي  هم کښلی او پر )

( ۹۸( چ  د عربو په لغت، شعر او نحو ک  عېالم و او )محمد سجستاني

کتابونه ي  ليکلي دي چ  له هغو څخه کتاب المعمرين ) د لندن چا ، 

م( مشېهور دي ۶۸۹٢م( او کتاب النخله )د ايهاليا د پالرمو چا ، ۶۸۳۳

هې( مړ دی، )احمد بن ابو طاهر طيفور  راساني( ۸٢٢او دا عالم هم پر )

( کتابونه ي  ليکلي او تېاريخ بغېداد )د اليزيېک ٢۱هې. مړ( چ  )۸۸۱)

هېېې. مېېړ( د ۹۸۸م( يېې  مشېېهور دي، ابېېو زيېېد بلخېېي )۶۳۱۸چېېا ، 

 وراالقاليم او نورو ډېېرو کتېابونو  اونېد، )ابېو داود سجسېتانی( د 

هې مړ( او نور ډېېر پوهېان او عالمېان لېه ۸٢٢)معروف سنن(  اوند )
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 و ادابو ستوري دي.پښتونخوا څخه وپاڅېدل، چ  د عربي علومو ا

له دې متونو څخه څرګندېږي، چ  د درېيم  هجري پېړۍ په تېرڅ 

ک  د بست د سروان د سيم  يو افغان چ  )ابو محمد هاشم ابن الزيد 

السروانی( نومېده، عراق ته والړ او هلته ي  ددې ځای له علماوو سېره 

ور و، هغه ناسته والړه درلوده او له )ابن  الد( چ  په )ابي العينا( مشه

سره ي  په بغداد ک  ډېر عمرونه تېر کړل او له هغه څخېه يې  عربېي 

 بالغت او اشعار ولوستل.

لومړنی نظم دی چ  له  د ابو هاشم سرواني له  وا ژباړل شوی نظم

عربي ژب  څخه پښتو ته ژباړل شوی دی. په دې ک  )درهېم،  لې  او 

دي. دغه راز د  قتالونه( هغه عربي کلم  دي چ  پښتو ته دا ل  شوې

شيخ رضی لودي او نرر لودي په دواړو شعرونو ک  د عربي ژب  کلمې  

کارول شوي دي، )الحاد، ملحد، اسالم، سنتي( کلمې  عربېي دي، پېه 

  له )شيخ رضی( لودي، )نرر( لېودي او )حميېد( لېودي د درېېواړو 

نومونه عربي دي، بيا وروسته ورپس  د شيخ اسعد سوري قرېيده ده 

فورم له عربي ژب  راغلی او هم د عربي ژبې  د يېو شېمېر   چ  هم ي 

کلمو څرک په ک  څرګند دی، لکېه: )فلېک، مېدار، و ېل، محمېد او 

محمود، امير، انتقال، قيد، نثار، قطار، شعار، قرار، عدل، جنت، غفار( او 

نورې عربي کلم  دي چ  په دې قريده ک  راغلېي دي. پېه   لېه د 

ی، له دې څخه معلومېږي چ  عربي ژبېه )شيخ اسعد( نوم هم عربي د

دا و ت دومره عامه شوه چ  پښتنو ک  مطرحو کسانو لکه په   لېه 

محمد سوري، شيخ اسعد سوري او نېورو عربېي نومونېه ايښېي وو. د 

)امير( کلمه هم دا و ت عامه شوې ده. )کروړ( ي  ځکه )امير( باله چ  

 د )امار ( شرعي ا طالح عامه شوې وه.
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کارندوی غوري قريده ده، چ  په هغه ک  هم )لعلونه، ورپس  د ښ

، سلطان،  فت، اسالم، دين، شهاب، جهاد( او ځينې  نېورې طيلسان

عربي کلم  دي چ  ځينو سره ي  پښتو روستاړي هم يوځېای شېوي 

 دي.

تر دې وروسته چ  نور کوم شاعران راغلي، وار په وار ي  په   ېل 

 او دا لړۍ همداس  دوام کوي. کالم ک  د عربي ژب  کلم  کارولي دي 

د ملکيار ، تايمني، شيخ تيمن، قطب الدين بختيار، بهلېول لېودي، 

 ليل  ان نيازي، زرغېون نېورزي، زرغېون  کېاکړ، رابعې ، بېي بېي 

نېکبخت ، شيخ عيسی مشواڼي، شيخ  الح  او نورو ټولو شاعرانو پېه 

هغېوی د شعرونو او د ماکو د نثر په بېلګو ک  عربي کلم  شته چې  د 

کالم د شنن  په ترڅ ک  ورته اشاره شوې ده. د عربي ژب  د لغتونېو د 

کارون  او تاثير ترڅنګ په لرغون  دوره ک  قريده، مثنېوي، غېزل او 

څلوريزه هغه څرګند نظمي فورمونه دي چ  له عربي څخه پښېتو تېه 

راغلي دي، د قريدو په بر ه ک  د شيخ اسعد سوري او د ښکارندوی 

ې مو د بېلګو په توګه يادې کړې. په مثنوي فېورم کې  د غوري قريد

اکبر زمينداوري، زرغون  کاکړ، زرغون  ان نېورزي او دوسېت محمېد 

کاکړ بېلګ  يادوالی شو او د غزل فورم ک  بيا د اکبر زمينداوري، بېي 

بي نېکبخت  او شيخ محمد  الح الکوزي د کالم بېلګې  د يېادون  وړ 

کالم. د څلوريزو په بر ېه کې  سېلطان  دي او هم د علي سرور لودي

بهلول لودي او  ليل  ان نيازي څلوريزې يادوالی شو، د قطع  فورم 

بيا د يادو نورو فورمونو په شان ډېر څرګند نه دی،  و البته قطع  تېه 

ورته نظمونه ويل شوي دي، يا لږ تر لږه يو نظم د څو قطعو د مجمېوع  

اسي ادبيا  په دې دوره ک  تېر بڼه لري. په محتوايي بر ه ک  هم حم
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سترګو کېږي، وياړنه يا فخريه، ويرنه يا مرثيه اشعار چ  په عربېو کې  

باب وو، پښتو ک  ي  هم څرکونه او بېلګ  ليدل کېږي. د ټوليزې پايل  

په توګه بايد ووايو چ  په پښتو لرغوني ادبي دوره په )نظېم( او )نثېر( 

( ۱۶۱۱نږدې ش ږ زره او سېل ) دواړو ک  د دري او عربي کلمو په ګډون

( ۶۸۱کلم  کارېدلي چ  له هغ  څخه ي  تقريباً يو سل او څلېور اتيېا)

عربي کلم  دي چ  د ټولو کارېدلو کلمېو نېږدې درې اعشېاريه درې 

 ( سلنه جوړوي.۹،۹)
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 له دري ژبې رسه اړيکي

 

د عربي ژب  ترڅنګ پښتو له دري ژب  سره هم د يوې ګاونېډۍ او 

توګه   ل   ل اړيکي ساتلي دي. دري ژبې  تېه ځکېه د  ور ژب  په 

چ  دواړه ژب  د هندو اروپېايي کېورنۍ، اريېايي  پښتو ) ور( ژبه وايي

څانګ  غړي دي، پښتو بيا په  تيزو ژبو ک  او دري بيېا پېه لويېديزې 

  کلمې  بېډلګۍ ک  راځي. په پښتو لرغونو ادبياتو کې  هېم د دري ژ

  څخېه کېوم بېپښتو ته له دري ژکارېدلي دي. د عربي ژب  معکو  

شعري فورم نه دی را انتقال شوی،  و دا  بره له حقيقت څخه لرې نه 

ده چ  ووايو د عربي ادب تاثيرا  لومړی دري ته او بيا همداس  پښتو 

ته رالېږدېدلي دي. دري تر عربي ژب  وروسته د ديني او درباري ژب  په 

له ) دوه بيتي( پرته چ   توګه په سيمه ک    ل   ل تاثيرا  درلودل.

د دري ژب    ل فورم ګڼل کېږي، نور نو دري ټول هغه نظمي کالبونېه 

کاروي چ  په عربي ژبه ک  دود دي. لکه مثنوي، رباعي، قطعه، غېزل، 

قريده، مثلس، مربع، مخمس، ان تر معشر پورې ټول هغه فورمونه چ  

دي، دري ي  هېم په عربي ژبه ک  دود وو او نورو  تيزو ژبو ته لېږدل  

کاروي. د يادون  وړ ده چ  قافيوال نظمونه لکه مخک  چ  مو يادونېه 

وکړه د عربي ترڅنګ په  تيزو ژبو او د نړۍ په نورو ژبو ک  هم باب وو، 

يان  په دې مانا چ  له عربي ژب  څخه تقليد نه دی شوی، البته شعري 

ګه چ  قافيه په يا نظمي فورمونه له شکلي پلوه نورو ژبو ته راغلي، څرن
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دې ژبو ک  باب وه، نو ځکه ي  د فورم په را  لولو ک  کومه ستونزه نه 

وه، رديف چ  په عربي ژبه ک  تر قافيه والو نظمونو وروسته باب نه وو، 

 و په پښتو، دري او ځينو نورو  تيزو ژبو ک  دود و، هغه هېم ورسېره 

 مل شو.

تو او دري ژبې  د ابوهاشم سرواني په ژبېاړه کې  ) اونېد( د پښې

مشترکه کلمه ده. د شيخ اسعد سېوري پېه قرېيده کې  بيېا )بهېار، 

 دري کلم  دي. ې ونخوار،  ار، بادار، هزار، دار، کهسار( او ځين  نور

د ښکارندوی غوري په قريده ک  )کاروان، مګر، بيديا، مکېز،ګزار، 

اوليېا کې   ة اوند، بادار(  دري کلم  دي، د سليمان مېاکو پېه تېذکر

ې او ځينې  نېور ( ا ،  اک ای، بزرګ، روزګار، مهربان، در واستس)

د پښتو ادب بېه ليکلېو همداس  د دري ژب  اغېزې دري کلم  دي او 

متونو ک  محسوس  دي. دا اغېزې له لرغون  دورې پيلېږي، منځنېۍ 

دورې ته راځي، بيا معا رې دورې او ان تر ننه دوام مېومي. پېر يېادو 

اعرانو هم په   لېو نظمونېو کې  دري کلمې  شاعرانو سربېره نورو ش

 کارولي دي.

، شېيخ ن، تايمني، قطب الېدين بختيېارملکيار غرشين، شيخ تيم

متي، بابا هوتک، ملکيار هوتک، اکبر زمينداوري،  ليل  ېان نيېازي، 

زرغون  کاکړ، رابع ، نېکبخت ، دوست محمېد کېاکړ، شېيخ عيسېی 

و په   ل کالم کې  دري مشواڼي، شيخ بوستان بړېڅ او شيخ  الح ټول

کلم  کارولي چ  د هر شاعر د شعر په لغوي شننه کې  ورتېه اشېاره 

 شوې او دلته ي  د تکرار د مخنيوي په  اطر له بيا يادون  څخه تېرېږو.

سربېره پر دې په لرغوني ادبي دوره ک  ډېرې داس  کلمې  شېته 

 ري.چ  د پښتو او دري ژبو ترمنځ مشترک  دي او يا هم ګډه ريښه ل
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له دې څخه ښکاري چ  پښتو او دري ژب  په ماضي ک  لېه يېوې 

بل  ګډې ژب  يا ژبو سره ګډه ريښه لري. هغه ژب  چ  ګډه ريښه سره 

بل   ېلري، ګاونډۍ وي،  ويندې وي، ګډ ليکدود ولري، هغه ژب  پر يو

  ل څو اړ يز اغېز ښندي، نو له دري ژب  سره د پښتو اړيکي طبيعي 

چ  دري ژبه د علم، دفتر او دربار ژبه وه، نېو دغېه  حالت لري. څرنګه

سياسي، علمي او دفتر قو  هم ددې سبب کېده چ  دري نه يوازې پر 

بلک  د سيم  پر نورو ژبو هېم   ېل   ېل تېاثيرا  پرېېږدي،  ،پښتو

 رو اً پر ليکني ادب، البتېه پېر ولسېي ادب بيېا دا تېاثيرا  ډېېر 

هم ډېر سوچه ي   چه او شعر محسو  نه دي، هلته پښتو ژبه ډېره سو

 پات  شوی دی.

په مجموعي ډول لکه څنګه چ  دمخه مو يادونه وکړه په لرغېون  

( کلمې  ۱۶۱۱دوره ک  په نظم او نثر ک  ټول  نږدې  ش ږ زره او سېل )

( دري ۶۶۱کارېدلي چ  له هغ  جمل  ي  نږدې يېو سېل او څېوارلس)

( سلنه ۶،۸۱څلور اتيا) کلم  چ  د ټولو کارېدلو کلمو نږدې يو اعشاريه

 جوړوي.
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 د څلورم څپرکي لنډيز

 

له نورو ژبو څخه د پښتو ژب  د اړيکو د څېړلو په ترڅ ک  دا په ډاګه 

شوه چ  پښتو ژبه په لرغون  دوره ک  له عربي او دري ژبو دواړو سره 

ژبنۍ، فرهنګي او ادبي اړيکي لري. دا مهال پر پښتو ادب د عربي ژبې  

 تاثيرا  ورو ورو زياتېږي، د پښتو منظوم او منثور کالم په دواړو بېلګېو

ه بڼېه پېک  د عربي ژب  اغېز ليدل کېږي. ژبنۍ اغېزې چ  د لغتونېو 

څرګندېږي، زيات  ښکاره دي،  و ګرامري تاثيرا  ي  ال محسو  نېه 

دي، د لغوي تاثيراتو ترڅنګ له عربي ژب  څخه شعري فورمونېه يېا د 

نظم چوکاټونه هم پښتو ته دا ل شوي دي او پښتنو شاعرانو په همدې 

ڼ شمېر شعرونه ليکلي دي. لکېه قرېيده، ربېاعي، فورمونو ک  هم ګ

غزل، مثنوي او ځين  نور فورمونه هم په څنګزني ډول په لرغون  دوره 

 ک  پښتو ادبياتو ته دا ل شوي دي.

د عربي ترڅنګ د دري ژب  ژبنۍ اغېزې هم په پښتو منثور او هېم 

منظوم کالم ک  څرګندېږي،  و دا تاثيرا  يېوازې د لغتونېو پېه بڼېه 

جوتېږي،  و کوم ځانګړی نظمي فورم له دري څخه پښتو تېه نېه دی 

راغلی. د لرغون  دورې په لومړي پړاو ک  د عربي او دري پېه ګېډون د 

پښتو ادب نه ښکاري، پښتو شعرونه پخوانيو اريايي نورو ژبو تاثيرا  پر 

سرودونو ته ډېر نږدې دي.  و د لرغون  دورې په دويم او نورو پړاوونېو 

ک  بيا د عربي او دري ژبو تاثيرا  څرګندېږي،  و له دې دوو ژبو پرته 
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بيا د نورو ژبو تاثيرا  نه څرګندېږي. ځکه چې  دا مهېال د نېورو ژبېو 

حسوس  نه وې. د عربي تاثيرا  ځکه زيېا  وو اغېزې په سيمه ک  م

چ  عربي د دين، مذهب، دفتر، دربار، سياست، علم او ادب ژبېه وه او 

تر شا ي  غټ سياسي، اقترادي، مذهبي او علمي قېو  پېرو  و. تېر 

عربي وروسته دري هم ورته ځانګړن  لرل  او په دويم رديف ک  راځي، 

رلودل. پر پښتو ژبه د عربېي نو ځکه ي  پر سيمه   ل   ل تاثيرا  د

ژب  تاثيرا  هم د شعري فورمونو او هم په ژبنۍ بر ه ک  له لغوي پلوه 

محسو  وو و او د دري ژب  اغېزې بيا تر يوه حده د شعري محتېوا او 

همدارنګه د لغتونو په بر ه ک  محسوس  دي. د يېوې شېمېرن  لېه 

 اعشاريه درېدرې  مخ  د عربي ژب  د لغتونو کميت په سلو ک  نږدې

يو اعشاريه څلور  ( او د دري ژب  د وييونو کميت په سلو ک  نږدې۹،۹)

 ( ته رسېږي.۶، ۸۱) اتياوو
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 د څلورم څپرکي پوښتنې

 

 پر پښتو لرغونو ادبياتو د کومو ژبو تاثيرا  څرګندېږيه 

  په لرغونو دوره ک  د دري او عربي کلمو مجموعي شمېر څو سلن  تېه

 رسېږيه

 وره ک  له کوم  ژب  پښتو ته شعري فورمونه دا ل شوي په لرغون  د

 ديه

 د دري ژب  تاثيرا  د لرغون  دورې له کوم پړاوه پيلېږيه 

 پښتو او دري د ژب  د کورنۍ له پلوه څه اړيکي سره لريه 

 عربي ژبه د ژبو په کوم  کورنۍ پورې اړه لريه 

 کوم  ژب  په اسانۍ سره يوه پر بل    ل تاثيرا  پرېږديه 
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 پنځم څپرکی

 د لرغونې دورې نظم

 

د ادبياتو د اوسنيو تعبيرونو له مخ  د يوې ژب  ټول ليکلېي  او نېا 

 ليکلي منظوم او منثور هنري اثار ادبيا  ګڼل کېږي.

لکه څنګه چ  دمخه مو هم يادونه وکړه او ټينګار مو وکړ چ : هېر 

د  ډول ليکن  او  څوک په ادبياتو ک  نه شمېري. يېوازې هغېه اثېار

 ادبياتو تر عنوان الندې د مطالع  ځای لري، چ  هنري ارزښت ولري.

د ساري په ډول، مو  هر منثور اثر چ  د علومو او فنونو په بېالبېلو 

وي او يا هر منظوم اثر، چ  د تاريخ، جغرافيې ،  یڅانګو ک  ليکل شو

طب او نورو علومو او فنونو تشريح ته وقف شوی وي، په ادبياتو ک  نه 

ولو، بلک  هغه اثار هنري او ادبي بولو، چ  له تخيلېه رازېږېېدلي او د را

ژوند واقعيتونه په هنري ډول منعکس کړي؛ پر لوستونکو او اورېدونکي 

  ل  اص ظريفانه او ښکلی هنري اغېز ولېري او د هغېو هنېري ذوق 

تسکين کړي. دغه ادبي، هنري اثر بايد په داس  يو ژبني چوکاټ کې  

، چ  هم د ټولنيز ژوند هېنداره وي، هم په لوسېتونکي، وي یبيان شو

 اورېدونکي ک  يو عاطفي احسا  پيداکړي او ښکالييز ارزښت ولري.

ادبياتو ته يو ژبنی هنر هم وايي، هنر او علم دواړه واقعيتونه بيانوي، 

 و هنر واقعيتونه په نامستقيم او علم بيېا پېښې  پېه مسېتقيم ډول 
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توپير د واقعيت په نامستقيم او مستقيم بيان ک  بيانوي. د هنر او علم 

 دی.

د ادبياتو ددغه تعبير، ساده او ابتدايي تشريح ته پېه پاملرنېه او  

 مو  ګورو چ  پښتو ژبه دغس  هنري، ادبي اثار لري او که نهه

ددې پوښتن  ځواب مثبت دی او مو  چ  د   لې  ژبې  )پښېتو( 

زمان  نه تر ننه پورې ددې ژبې  ادبي زېرم  وپلهو، نو وينو چ  له پخوا 

ويونکو هنري، ادبي اثار ايجاد کړي دي، چ  هم ي  ګړنۍ )ناليکلي( او 

 هم ي  تحريري )ليکلي( نمون  موجودې دي.

پر همدې اسا  کله چ  مو  پښتو ادبيا  وايو، نو مو  مجبېورېږو، 

چ  دا ادبيا  لومړی پر ناليکلو او ليکلو ادبياتو ووېشو او د شېکل لېه 

خ . پر نثر او نظم  و دلته مو  په دې څ رکي ک  پر نظم  برې کوو. م

نظم بيا پر دوو بر و وېشو لومړی پښتو ولسي يا ګړني ادبيېا  چې  د 

پښتو په   لو ملي اوزانو يا فورمونو ک  ويل شوي دي او دويم د نظېم 

هغه بر ه يا هغه فورمونه دي چ  له نورو ژبو په تېره بيا له عربي ژبې  

پښتو ته راغلي دي. دلته غواړو لومړی پښتو ولسي ادبيا  يېا د څخه 

 نظم فورمونه تشريح کړو.
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 د پښتو وليس شاعرۍ فورمونه

 

ولسي ادبيا  د پښتو ادبياتو ډېره درنه بر ه جوړوي: ))دا به مبالغه 

نه وي او نه به کومه تېره يا زياته  بره وي، که ووايو چ  د سېيم  پېه 

ګړنيو ادبياتو د سرشارو چينو د لرلو له امله په لېومړي ژبو ک  پښتو د 

 کتار ک  والړه ژبه ده.

دا چ  د پښتو د شفاهي ادبياتو زېرم  نسبت نورو ژبېو تېه زيېات  

 دي، ددې  برې غټ علت دادی، چ  په پښتنو ک  سواد له پخوا نه تر

اوسه ال سم نه دی عام شوی او زمو  د  لکو يوه زياته سېلنه د   لېو 

 و سياسي، ټولنيزو، اقترادي، فرهنګي او جغرافي عواملو له املېه  ا

له ليک لوسته محرومه پات  ده. په دغس  ټولنو ک  چ  سواد نېه وي 

عام، د ليکلو ادبياتو پرځای د شفاهي ادبياتو د ټوکېدو زمينې  ډېېرې 

 زيات  موجودې وي.

همدا علت دی، چې  د شېمالي پښېتونخوا، افغانسېتان، جنېوبي 

خوا، سند، پنجاب او کشمير په زياترو پښتني سيمو ک  او  هم پښتون

د ګړنيو ادبياتو بېالبېل  نمون  ايجادېږي او د دغو سيمو په ښارونو ک  

د پښتو د ګړنيو ادبياتو د ايجاد زمين  محېدودې دي او ان لېه منځېه 

تلل  دي. په پښتو ک  د شفاهي ادبياتو دغه بېالبېل ډولونېه او ددغېه 

تو زياتوالی سړی په دې باوري کوي، چ  زمو   لکو که زيا  ډول ادبيا

سواد نه درلود،  و هنري ذوق او احسا  ورسره وو او   ل دغېه ذوق 



 نيمه پېړۍ يون/ ادب تاريخ

21111 
 

 او احسا  ي  ددغو ادبياتو په بېالبېلو کالبونو ک  ځاياوه.

زمو   لکو د پېړيو په او دو ک    ل ارمانونه،   ل   وښۍ،   ل 

ولنيز ژوند کړه وړه په دغو ګړنيو ادبياتو غمونه،   ل  مين  او د   ل ټ

ک  بيان کړي دي. دغه ادبيا  لکه چ  ي  له نامه ښکاري، پېه ګړنېي 

ډول  وله په  وله انتقال شوي او د انتقال په دې بهير ک  ي  کليوالي 

موسيقي هم   ل نق  ادا کړی دی.  و د انتقال دې لړۍ تر يوه و ته 

ځه تللو سره دغه و ت پر و ېت ايجېاد دوام کړی او د رواياتو په له من

شوي شفاهي ادبيا  هم له منځه تللي دي او لکه هغه  حرايي ګېالن 

 په   ل سر راټوکېدلي او د باغوان له پالن  پرته له منځه تللي دي.

څنګه چ  په هره ټولنه ک  شفاهي ادبيا  سينه په سينه انتقېال 

يو پورې نه رارسېي. مومي، نو ځکه ي  لرغوني شکلونه تر وروستيو پېړ

او  چ  مو  د پښتو د شفاهي ادبياتو کوم  ثبت شوې بېلګ  لرو، له 

ځينو استثنايي مواردو پرته په تاريخي لحاظ ډېرې لرغون  نه دي،  ېو 

مفکوره او ليدلوری په ځينو دغه ډول سندرو ک  لرغونی دی او ورسره 

نو روايېت ي  د ځينو انواعو شکلي جوړښتونه هم له ډېرو لرغونو زمېا

کوي او له هغو اريايي سندرو سره نږدېوالی او نښتون لري، چ  زرګونه 

کاله دمخه په دې  اوره ک  ايجاد شوې، پالل شوې او روزل شوې دي. 

د پښتو د شفاهي سندرو يوه مهمه ځانګړنه داده چ  په غاړه )لحېن( 

 ويل کېږي.

ه ځين  د پښتو شفاهي ادبيا  بېالبېل ډولونه لري، چ  دغه ډولون

سيمه ييز دي، دا په دې مانا چ  په يوه  ا ه جغرافيه يي سيمه کې  

ايجادېږي او په نورو پښتني سيمو ک  چندان باب نه دي،  ېو ځينې  

ډولونه ي  په ګردو هغو سيمو پورې اړه لري، چ  ددغېه ډول ادبيېاتو، 
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 ايجاد، وده، مينه وال او روزونکي لري.

البېلو ډولونو د ثبت او ټولولو ل ېاره د پښتو ددغو ګړنيو ادبياتو د بې

څه دپاسه سلو کلونو راپدېخوا کار پيل شوی او تر ټولېو دمخېه پښېتو 

 شفاهي ادبياتو ته غربيان متوجه شوي دي.

انګرېزانو د هند پر نيمه وچه د   ل واک په دوران ک  د شېمالي او 

جنوبي پښتونخوا او افغانستان له سېيمو د پښېتو د شېفاهي ادبيېاتو 

و پوهانو ددغسې  کېارونو زنمون  راټول  او ثبت کړې دي، چ  د لويدي

م( کال کار تر ټولو ارزښتمن ۶۸۳۱-۶۸۱۳په لړ ک  د جيمز ډارمسههر )

دی، ده د پښتو د شفاهي ادبيېاتو نمېون  پېه   ېل مشېهور اثېر )د 

پښتونخوا د شعر هار و بهار( ک   وندي کړې او دا کتاب يې  لېومړی 

 په پاريس ک  چا  او   ور کړ. م( کال۶۸۸۸ځل پر )

زمو  په هېواد ک  هم د پښتو د شفاهي ادبياتو د نمونو ثبت ته لېه 

 شلم  پېړۍ راپدېخوا پاملرنه شوې ده.

هېې.ش ۶۹۱۱په افغاني پوهانو ک  ارواښاد غالم محی الدين افغېان )

مړ( دا کار تر هرچا دمخه کړی دی او په )سراج اال بار افغانيه( ک  ي  

 متلونو نمون  چا  کړې دي. د پښتو

تر ده وروسته په کندهار  ک  د )پښتو ادبي انجمن( په جوړېدو سره 

او بيا په کابل ک  د )پښتو ټولن ( له تاسيس سره سم زمو   وا ېو و 

ادب دوستانو د پښتو د شفاهي ادبياتو دغو مرغلرو ته ډېره توجه وکړه 

نمون  ي  ثبت او  وندي  او د پښتو د شفاهي ادبياتو د بېالبېلو ډولونو

ل کېال مېړ( د ۶۹٢۸کړې. په دې کسانو ک  ارواښاد محمد ګل نوري )

لوی ح   اوند دی، ده د پښتو د شفاهي ادبياتو د ځينو ډولونو ډېېرې 

  وندورې او زيات  نمون  راټول  کړې دي.
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تر نوري وروسته په افغانستان ک  د پښتو ژبې  تکېړه ليکېوال او 

يع(، په پښتونخوا ک  )پروفيسور محمد نواز  ېان شاعر )حبيب اهلل رف

طاير( او په جنوبي پښتونخوا ک  نوميالي ليکوال او شاعر )ولي محمېد 

 ان سيال کاکړ( نومونه د يادون  او منن  وړ دي، دوی چ  د پښېتو د 

شفاهي ادبياتو د ټولولو او څېړنو په الره ک  کوم کارونه کېړي دي، پېه 

فيت او کميت له نظېره لېږ سېاری مومېو. د وروستي بهير ک  ي  د کي

پښتو شفاهي ادبياتو او پښتني فولکلور تيوريکي او علمي مطالع  پېه 

الره کېې  د )کانديېېد اکاډميسېېين محمېېد  ېېدي  روهېېي(، )کانديېېد 

اکاډميسين عطايي( او )سرمحق  دوست شينواري( کارونه او نومونېه 

 نه شو هېروالی.

ک  ډېرو نورو ځوانانو د پښېتو د  زمو  دغو  وا و و او په راوروسته

شفاهي ادبياتو بېالبېل ډولونه معرفي کړي او نمون  ي  ورته لېه ولېس 

څخه راټول  او  وندي کړي دي. او  ددغېو ښېاغلو کېارونو تېه پېه 

 پاملرنه د پښتو د شفاهي ادبياتو ډولونه په الندې ډول ښيو:

 رفيېع د پښتو د ګړنيو ادبياتو په څېړونکو ک  ښېاغلی حبيېب اهلل

يوازينی سړی دی، چ  د پښتو منظوم شېفاهي ادبيېا  يې  د   لېو 

 ځينو  رو ياتو له امله پر دوو بر و وېشلي دي:

يان  هغه سندرې چ  ويېونکي يې  نېه دي   ( عام  سندرې:۶)

ښکاره او په ګرد ولس پورې اړه لېري، لکېه: لنېډۍ، سېروکي، نېارې، 

 لنډکۍ، د ښادۍ بدل  او نور...

په دې سندرو ک  ي  هغېه سېندرې راوړې  سندرې:(  ا   ۸)

دي، چ  اکثر د نالوستو ولسي شاعرانو له  وا جېوړېږي او يېا جېوړې 
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شوې دي، يان  شاعران ي  معلوم کسان دي، لکېه: چېاربيت ، بېدل ، 

 بګتۍ، لوب ، داستان، مقام، کسرونه او نور...

تو پېه دا لوړ وې  تر ډېره حده پرځای دی او د پښتو د ولسي ادبيېا

ډېرو څېړنو ک  منل شوی دی. دا  ا   سېندرې سېره لېه دې چې  

زياتره د نالوستو ولسي شاعرانو له  وا ويېل شېوې دي، د   رېېدو او 

انتقال جريان ي  هم کټ مټ هماغس  دی، لکېه د پښېتو د شېفاهي 

ادبياتو عام  سندرې او دا  ا   سندرې هم زياتره ليکلېی ډول نېه 

 شفاهي ډول انتقالېږي. لري او سينه په سينه په

 و د  ا و سندرو په باب د يادون  وړ ټکی دادی، چ  دا سېندرې 

په ټولنه ک  د مشخرو افرادو له  وا ويېل شېوې دي، د ځينېو دغېو 

سندرو د اشارو او قراينو له مخ  ي  هم د ويونکي د ژوند مهال او هېم 

مو   د سندرې د ويلو تقريبي زمانه ټاکل کېدی شي او پر همدې اسا 

دغو کسانو او د دوی دا ډول ايجادياتو ته د پښېتو د ادبېي تېاريخ پېه 

 ځانګړو ادبي دورو او ادبي پړاوونو ک  د مطالع  ځای ورکوالی شو.

پر همدې اسا  دا ډول سندرې سره له دې چ  ډېره زياتېه بر ېه 

ي  شفاهي ده او ځين  ځانګړتياوې ي  هم له شېفاهي عېامو سېندرو 

بيا هم ګرده هغه  رو يا  چ  د پښتو د ګړنيو  سره يو شی دي،  و

ادبياتو عام  سندرې ي  لري، پر دغو سندرو کټ مټ د تطبي  وړ نېه 

 (٢-۶: ۶۹دي.(( )

 و څرنګه چ  دا سندرې يا شعرونه د پښتو په ملي اوزانو ک  ويل 

شوي، نورو پښتو ولسي ادبياتو سره اړخ لګوي، د ځينېو يې  ليکلېی 

، نو ځکه ي  دلته د لوستونکو د اشېنايي ل ېاره تاريخ هم معلوم نه دی

په مجموعي ډول د ولسي يا ګړنيو ادبياتو کوم فورمونه چ  دلته  .راوړو



 نيمه پېړۍ يون/ ادب تاريخ

21151 
 

معرفي کېږي، دا ټول په لرغون  دورې پورې اړه نه لري، په تېره بيا هغه 

لکه ځين ، بګتۍ، چاربيت ،  ،ولسي ادبيا  چ  شاعران ي  معلوم دي

فورمونه او په هغو کې  ويېل شېوې محتېوا  سروکي او نور،  و ځين 

پخوانۍ ريښه لري، په مجموعي ډول دا فورمونه ډېر پخواني دي،  و په 

هغو ک  ويل شوې او افاده شوې محتوا کېدی شي ډېره پخوانۍ نه وي 

او د لرغون  دورې له ادبياتو سېره همزولې  نېه وي، څرنګېه چې  دا 

له مخې   نوړوي او د شکلوفورمونه د پښتو شاعرۍ يا نظم يوه درنه جو

پخوانۍ ريښ   لري، نو ښه ده چ  لوسېتونکي او محرېلين تېرې يېو 

له دې فورمونو هم ښه  بر شي او لېه نېورو ژبېو  ؛عمومي جاج وا لي

څخه له راغلو فورمونو سره ي  هم توپير وکړي. دادی دلته پېه ترتيېب 

و ژبېو سره د پښتو ژب    ل ولسي يا ملي فورمونه درپېژنو چ  په نور

 ک  نه شته او يوازې د پښتو ژب    ل مال ګڼل کېږي.

 لنډۍ: -2

تر ټولو کوچنی شعري  ډېر پخوانی،  و لنډۍ په پښتو شاعرۍ ک     

فورم دی، د مانا د ځواک او لېږد له پلوه نه يوازې پېه پښېتو شېاعرۍ، 

 بلک  په نړيواله شاعرۍ ک  ي  ساری ليدل شوی نه دی.

حاظ ډېرې ښکل  دي، انځورونه په کې  پېه زياتره لنډۍ په هنري ل

 ورا لوړه هنري بڼه اوډل شوي دي، په ساده ګۍ کې  دومېره ښېکل  

ويل شوي، چ  زمو  په شفاهي سېندرو کې  نېورې سېندرې ددغېو 

  رو ياتو له امله له لنډيو سره سيالي نه شي کوالی.

د لنډيو ويونکي نه دي معلوم، لنډۍ د عام ولس مال دی، يو ش ون، 

اوښبه، يو بزګر او په زياته کچه زمو  کليوالي ښځمن  ددې لنډيو په يو 
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 ايجاد ک  بر ه لري.

لنډۍ ته ټيکۍ، مررۍ، ټ ېه، اواز، بدلېه او سېندره هېم وايېي او دا 

بېالبېل نومونه د بېالبېلو ځايونو په اعتبار دي. يېان  د پښېتنو پېه يېوه 

او کله چ  لنډۍ پېه سيمه ک  ورته لنډۍ وايي او بله ک  ورته ټ ه وايي 

سروکي او نيمکۍ ک  راشي، نو په دغه  ور  کې  )ټيکېۍ( ورتېه هېم 

 وايي. دلته به د لنډيو نومونو ته هم لنډه کتنه وکړ:

))د کندهار او پکتيا  لک ورته لنډۍ وايي دا په دې مانا  لنډۍ: -۶

چ  لنډۍ په کندهار ک  يو ډول مار دی که سړی وچيچي ورڅخېه نېه 

په لنډيو ک  دومره شعري قو  موجود دی، چ  تاثير يې  رغېږي، يان  

له هغه مار سره چ  نوم ي  لنډۍ دی برابېر دی، دغېه راز کېېدی شېي 

 لنډۍ د   ل لنډ ترکيب او جوړښت له مخ  هم لنډۍ وبلل شي.

د يوسفزيو ټبر او هغه پښتانه چ  په پېښور ک   مررۍ يا ټ ه: -۸

اوسېږي هغوی ي  د مررۍ يا ټ   په نوم يادوي، چ  دا هم علت لري او 

هغه داس  چ  مررۍ په پښتنو ک  يو ډول مشهوره تېوره ده چې  پېه 

جګړو ک  ورڅخه ډېره استفاده شوې ده، يان  زمېو  لنېډۍ د مرېرۍ 

 تورې غوندې اغېزه ښندالی شي.

د ا لي مطلب په مانا ده، يان  زمو  په هره لنډۍ ک  دا  :ټيکۍ -۹

توان موجود دی چ  په ښه هنري شکل ک  زمو  د مطلېب ټکېي بيېان 

 کړي، په دغه وجه د مشرقي او وردګو  لک ورته ټيکۍ وايي.

 ،يادونه بايد وشي چ  مررۍ يا ټ ه او ټيکۍ معياري نومونېه نېه دي

 ټول پښتانه هغه نه پېژني.

مو پورته يادونه وکړه، دغه نومونېه پېه يېوې مشخرې   څرنګه چ 
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سيم  پورې تړل کېږي، يوازې )لنډۍ( نوم دی چې  ټېول پښېتانه يې  

 (۶۸-۶۶: ٢٢پېژني.(( )

د لنډيو ددغه ستر ارزښت په پام ک  نيولو سره يېو زيېا  شېمېر 

 ادب وهانو د هغو راټولون  او شنن  کار ته او ه ورکړې ده.

و پخوانی کار د هندوستان د يوه نواب )محمد په دې بر ه ک  تر ټول

هې ق( کال شېاو وا پېه   ېل فرهنېګ، ۶۸۸٢ارتضا ان( دی. ده د )

 )ارتضايي( نومي کتاب ک  ځين  پښتو لنډۍ ثبت کړې دي.

)ډارمستتر( په  تيځ پوهانو ک  د لنډيو د ثبت کار کړی دی او پېه 

د محمېد ديېن افغانستان ک  مرحوم نوري، مرحوم استاد بېنوا، ارواښا

ژواک، په وروستيو ک  ښاغلو عبېدالکريم پتنېګ، ارواښېاد مرېطفی 

جهاد او د پښتو ټولن  د فولکلور څانګ  دغه ډول لنډۍ راټول  کېړې 

دي، د لنډيو په ځانګړو مجموعو او يا د فولکلور د نورو مجموعو په ترڅ 

 ک  ي  چا  کړې دي.

)ګل ټ ې ( پېه په جنوبي پښتونخوا ک  ښاغلي )ګل محمد کاکړ( د 

نامه د پښتو لنډيو څلور مجموع  چا  کړې دي او په پېښور ک  پښتو 

اکيډيمي د )روهي سندرې( په نامه د لنډيو دوې ښ  مجموع  چېا  

کړې دي. د لنډيو په بر ېه کې  د پيېاوړي شېاعر سېليمان اليې  او 

 څېړونک  سلما شاهين کار هم د ځانګړې يادون  وړ دی.

ګردو پښتنو ک  د ټولو لنډيو ټوله زېرمه نه  دا راټول  شوې لنډۍ په

ده، بلک  يوه بر ه ي  راټوله شوې ده او نورې ډېرې داس  لنېډۍ پېه 

 اوسه ال د کاغذ پرمخ نه دي ليکل شوې. ولس ک  شته چ  تر

په لنډيو ک  د پښتنو د کليوالي ژوند او د دوی د کلتور د بېالبېلېو 

بېالبېلېو موضېوعاتو پېورې  اړ ونو ځانګړنو انعکا  موندلی دی او په
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مربوط  لنډۍ مو  د   لو دغېو شېفاهي سېندرو پېه مجموعېه کې  

 ميندالی شو.

وانونو ک  ځينې  لنېډۍ هېم ېکه څه هم د پښتو په ځينو لرغونو د

راغل  دي، لکه: د )حسين( په دېوان ، د )سيد غېالم ننګرهېاري( پېه 

رو ليکوالېو، دېوان او ځين  نورو دېوانونو ک ، همدا راز د ځينو معا ې

لکه: )بهايي جان  احبزاده(، مرحوم ) الح محمد هوتک(، ) احبزاده 

محمد ادريس( او نورو هم د لنډيو د جوړولو  واتېه توجېه کېړې ده او 

ځين  لنډۍ ي  ويل  يا جوړې کړې هم دي،  ېو دا لنېډۍ د پښېتو د 

عامو لنډيو يا هغو لنډيو په څېر چ  په ولېس کې  ايجېاد شېوې دي، 

، ادبي او هنري ارزښتونه نه لري او د لفظي جوړښت له مخې  ښکالييز

هم ليکلي ادب ته ورته دي. د پښتنو په کليوالو سيمو، غرو، رغېو، درو 

او د ش نو په کېږديو ک  د پښتو لنډيو ډېره زېرمه شېته. چې  ځينې  

دغس  لنډۍ د پښتو د ولسي ادبياتو ځينو  وا و و له ولسه راټېول  

 کړې دي.

څ ېو يېا دوو  (۸۸)د لنډۍ کمال په دې ک  دی، چ  مجموعېاً پېه 

د لنېډۍ   په دې مانېا چې  مسرو ک  دروند مانيز بار او ښکال لېږدوي.

څ   لري، لنډۍ قافيه نه لري،  ېو د  (۶۹)او دويمه  (۳ ) لومړۍ مسره

دويم  مسرې په پای ک  يوه اهنګينه کلمه لري، چې  د لنېډۍ ټېول 

ډۍ بايد د زور )ه( په واول يېا غېږن اواز پايتېه اهنګ بش ړوي. هره لن

په پای ک  دا زور )ه( رانه شي نو اهنګ يې  نيمګېړی  که رسېدل  وي.

پات  کېږي. لنډۍ د پښتو ژب  د فونولوژيکي )غږيز( جوړښت تېابع ده 

او د هغ  پر بنسټ جوړېږي. په نورو ژبو ک  د دې ډول شعر )البته پېه 

شوی نه دی او نه نورو ژبو ته د لنډۍ همدې وزن او اهنګ( څرک ليدل 
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 په ژباړه ک  ددې اهنګ ساتل شوی دی.

پر ټولو لنډيو باندې يو قانون د تطبي  وړ دی، يان  دا چ  د هېرې 

څ   وي. د هرې  (۶۹) ي  او دويمه (۳)لنډۍ لومړۍ مسره بايد حتمي 

څ ېه او د دويمې  مسېرې  (اتمېه)او  (څلورمه)لنډۍ د لومړۍ مسرې 

 څ ه،  جنه وي. لکه: (دولسمه)او  (اتمه) (څلورمه)

 امانتي م  ګور ک  کېږدئ

 که يار  بر شي ما به   ل وطن ته وړينه               

  جيز جوړښت په دې ډول دی: -ددې لنډۍ څ يز

U U U–U U U–U 

U U U–U U U-U U U–U 

له مانيز پلوه لنډۍ پر بېالبېلو ډولونو وېشل کېدی شي. د پښېتني 

ټولو ډګرونو انځورنه په ک  کېدی شي او شوې هېم ده، ټولن  د ژوند د 

 و د شکل او جوړښت له مخ  لنډۍ همدا يو ټاکلی شېکل او قېانون 

 لري.

 دلته به يو څو لنډۍ د بېلګ  په توګه وړاندې کړو:

 يوه وعده راسره وکه

 چ  د  را  په پله به يوځای سره ځونه         

 

 ستا به واده زما به مرګ وي

 ستا به ډولۍ زما به کټ  اورو ته وړينه          

 
 

 ول  دې بد راسره وکړه
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 زما همدغه هيله وه چ  يار لرمه

 

څرنګه چ  په لنډيو ک  د وروستۍ مسرې وروستۍ کلمه اهنګينه   

وي او د وروستۍ څ   اهنګ ي  لوړ او تر هغ  دمخه څ   اهنګ يې  

( نو دلته کېدی شي د لنېډۍ هندسېي          لوېدلی شان وي )           

 جوړښت داس  ترسيم شي:

_______________ 

______________________ 

 

))څرنګه چ  لنډۍ ډېېر لنېډ شېعر دی، تېاريخي قېدامت او بڼېه 

معلومول ي  اسانه کار نه دی،  و په مجموعي ډول لنډۍ د ګړني ادب 

پخېوانۍ زمېان  تېه  ډېره لرغون  بر ه ده چ  تاريخ ي  تېر زر کلونېو

 رسېږي.

مثالً يوه مشهوره لنډۍ ده، چې  زر کلېن قېدامت لېري دا لنېډۍ د 

) الو( معشوق  ويل  ده. ) الو( د )غزنوي محمېود( لېه پښېتنو سې ه 

ساالرو څخه يو مشهور س ه ساالر و، کله چ  دا پوه شوه چ   ېالو لېه 

 له:  ل لښکر سره له جنګه بېرته راستون شو، نو دا لنډۍ ي  ووي

 چ  د  الو لښکرې راغل 

 زه به ګومل ته د   ل يار ديدن ته ځمه

له پورتنۍ لنډۍ څخه دا ښکاري چ  لنډۍ )زر کالېه( دمخېه يقينېاً 

موجوده وه، ښايي تر دې لنډۍ مخک  ډېرې نورې لنډۍ هم ويل شېوې 

وي چ  ډېر تاريخي اسناد په ک   وندي وي،  و او  يا بېخي له منځه 

ه او سهه اوښت  وي. له بل   وا په لنډيو کې  د پښېتنو تللي يا به ي  بڼ
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ژوند د اجتماعي او اقترادي اړيکو څرګندون  شېوې دي، پېه مختلفېو 

بر و ک  ي  د ژوند عکاسېي کېړې او حتېی د هېېواد د تېاريخ ډېېرې 

 حساس  مرحل  هم په لنډيو ک  رانغښتل شوي دي، لکه:

 که په ميوند ک  شهيد نه شوې

 ب  ننګۍ ته دې ساتينه دايږو الليه   

دغه لنډۍ چ  د ميوند د تاريخي پېښ  څرګندونېه کېوي، زمېو  د 

 لکو د حماسو په تاريخ ک  لوړ مقام لري، او  دغه لنډۍ زمو  تېاريخ 

ته وردا له شوې او د تاريخ جز ګرځېدل  ده، نو دغس  نورې لنډۍ هېم 

ريخي لرو چ  په تاريخي لحاظ ډېر اهميت لري، ډېېرې بېار ارزښېته تېا

پېښ  مو  ته منعکسوي او ډېر معتبر اسناد مو  تېه پېه ال  راکېوي.(( 

(٢٢ :۳-۶۱) 

 س و ميه سر وهه را ېږه

 يار م  د ګلو لو کوي ګوت  رېبينه   

دا لنډۍ هم ډېر قدامت لري او ويل کېېږي چې  زړو اريايېانو بېه د 

 س و مۍ رڼا ته لو کاوه او دا لنډۍ هم د هغه و ت زېږنده ګڼل کېږي.

لکه څنګه چ  مو دمخه يادونه وکړه لنډۍ د محتوا له پلوه تقريباً د 

ژوند د هرې بر   انځورګري کوي چ  ددې ټولېو بر ېو څېېړل او د 

 بحس غواړي.

 و د جوړښت په باب ي  يو ځل بيا يادونه کېوو چې  )) د دويمې  

غږ راوړل حتمېي او  (aمسرې په وروستۍ څ ه ک  ي  د فتح  يا زور )

له دې اهنګين غږ پرته نه لنډۍ پوره کېږي او نه ي  وزن. ضروري دي، 

لنډۍ مقيد وزن لري او له دې ټاکلي وزن څخه وتالی نه شي. لنډۍ تر 

هرې دريو څ و وروسته ) ج( ا لي يان  هره څلورمه څ ه ي   جنېه 
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ده او دا قانون پر ټولو لنډيو يوشان د تطبي  وړ دی. ))د وينا پرمهال پر 

( دلتېه بېه د ۱۱: ۶۳لوېدونکي زور ته  ېج وايېي.(( ) سېالبونو باندې

لوستونکو د معلوماتو د ال زياتولو ل اره څو لنډۍ د څ و او څو لنېډۍ د 

  ج له پلوه سره وشنو:

 

 د څ يز جوړښت له مخ :

 په سترګو بيا د رنجو زور که

 د مسافر جانان دې غږ دی چ  راځينه  

 اوله مسره:

 که _زور _جو_رن _د_بيا_ګو_ستر_په 

 دويمه مسره:

 نه_ځي _را _چ  _دی _غږ _دې _نان_جا_فر_سا _م  _د 

پورته لنډۍ ک  مو وليدل چ  لومړۍ مسره ي  نهه څ ې  او دويمېه 

 مسره ي  ديارلس څ   لري.

 که د يار غږ راباندې وشي

 مال به  يرا  کړم سر به زېری ورکومه

 اوله مسره:

 شي._و _دې_ بان_را_غږ_يار_د_که 

 مسره: دويمه

 مه._و _که_ور_ری_زې_به _سر _کړم _را _ ی _به _مال 

همدغه ډول که هره لنډۍ وګورو او پر څ و ي  ووېشو لومړۍ مسېره 

 ي  نهه او دويمه مسره ي  ديارلس څ   لري.
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دغه راز په پښتو لنډيو ک  لکه دمخه چ  مېو يادونېه وکېړه د  ېج 

ر  )څلورمېه( او موضوع داس  ده، لومړۍ مسره ي  چ  نهه څ   لري پې

)اتمه( څ ه ي   ج راوړل کېږي. او په دويمه مسره کې  چې  ديېارلس 

 څ   لري پر )څلورمه(، )اتمه( او )دولسمه( څ ه  ج راوړل کېږي.

 د بېلګ  په توګه الندې لنډۍ ګورو.

 که پس  مرم مرګ م  پرځای دی

u u u  /u u u    /u  

 زما پر سر ي  جېل  ان  منل  دينه  

  u u u  /u u u  /u u u  /u  

 راځه راځه ديدن م  وکه

u u u  /u u u  /u  

 د سرتخت  راباندې  دي پناه ي  کړمه

   u u u  /u u u  /u u u  /u  

 ستا له يارۍ به توبه نه کړم

u u u  /u u u  /u  

 (۶۱-۶۹: ٢٢( )(که جالدان م  سر له تورو سره وړينه

  u u u  /u u u  /u u u  /u  

 رسوکى )نيمکۍ(: -1

سروکی د پښتو ولسي سېندرو يېو ځېانګړی ډول دی، چې  بېالبېېل    

فورمونه يا شکلونه لري. ځين  پښتانه سروکی )نيمکۍ( بولي او د پکتيا پېه 

 منګلو ک  د )پام( په نوم يادېږي.

سروکی د پښتو ولسي سندرو د نورو ا نافو په څېېر د پښېتون قېام د 

او د  لکو د ملي، اجتماعي او روحېي ځېانګړنو  زياترو کړو وړو انځورنه کوي
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 عکاسي په ک  شوې ده.

سروکی معموالً د لنډيو په واسطه بش ړېږي، داس  چ  لومړی سېروکی 

ويل کېږي، بيا ټيکۍ )لنډۍ( ور اچول کېږي. له سروکو سره ټول  لنډۍ ويل 

کېږي،  و هغه لنډۍ چ  د سروکي له موضوع سره ارتبا  ولري،  ونېدورې 

لنډۍ وار په وار بدلېږي،  و سروکی د هرې لنډۍ پېه پېای کې  مکېرر وي. 

 راځي. لکه:

 

  انه راځه دلبره

 ډک  الرۍ د جنکو لندن ته ځينه

 د جنکو قدر ي  کم که

 امان اهلل ته دې  دای لوڼ  ورکوينه

  انه راځه دلبره

 ډک  الرۍ د جنکو لندن ته ځينه

 

لري، چ  لېومړۍ مسېره يې  سروکی کله يو بيتيز وي، يان  دوه مسرې 

او ده او دويمه ي  لنډه وي او کله ي  دويمه مسره او ده او لومړۍ ي  لنېډه 

وي، کله درې مسريز، څلور مسريز او پينځه مسريز هم وي، چ  دلته به د هر 

 يوه بېلګه راوړو:

 دوه مسريز سروکی چ  لنډۍ هم ورسره مله ده:

 

 اال يو غږ وشو

 يدانونهراغل  مه وای د جبو په م

 د لمندار کميس مېرمن 
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 اال يو غږ وشو

 اور له لمن  باروې ستي دې کړمه

 اال يو غږ وشو.

 

 درې مسريزه سروکی:

 پس  ورجګ کړه سره السونه

 لنډ کړه د ټيکۍ مزي دې

  ال به دې وران شي.

 

 څلور مسريزه سروکی:

 تورې سترګ   ماري

 درته کړم ناله زاري

 د زړه ز م م  کاري

 ستا په ياريشوم رسوا 

 پينځه مسريز سروکی:

 بي بي شېرين 

 زېړې ګل 

 راباندې واچوه

 يوه لونګۍ 

 جوړه السونه

زلمی هېوادمل ليکي: )) سروکی بېالبېل فورمونېه لېري چې   سرمحق 

ځين  ي  ډېر زاړه دي او د اوستايي ګاتونو له )هو شتاتره( او )اهونار( سېره 
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 (۱۶-٢۳: ۶٢(( )په تول او وزن ک  برابر  ېږي

 دويمه او درېيمه بېلګ  ي  دادي:

 شين کميس راوړی کمر بند م  دی تر مال

 و غازي امان اهلل                                        

 

 مين چ  شومه په ګل ببو

 (۶۱: ۹۱و )ستي ي  کړمه په سرو لمب
 

 د درې مسريز سروکي شکلونه:

تر دويم  او ده وي يو ډول ي  هغه دي، چ  د سر لومړۍ مسره ي  

او دويمه ي  تر درېيم . بل ډول ي  دادی، چ  د سر لومړۍ او درېيمېه 

مسره ي  د څ و د شمېر له مخ  برابرې وي او هم قافيه وي،  و دويمه 

 مسره ي  قافيه نه لري او هم لنډه وي.

 دويمه بېلګه ي  داده:

 پورې د جانان کډې بارېږي

 زم ورسره ځمه

 (۳-۸: ۹۱ي. )رېږکله م  مين زړګی  ب

 

 څلور مسرييز سروکی:

هغه ډول چ  ټول  مسرې ي  قافي  ولري او د څ و شمېر ي  سره 

 مساوي وي.

بله بېلګه ي  داده، چ  څلور واړه مسرې ي  ټول  قافيه وال  نه وي 

 او هم ي  د څ و شمېر سره برابر نه وي، لکه دا سروکی:
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 ګودر غاړه اجاره

 ما ب  وروره مه ک 

 ما سره جوړهورورې 

 (٢: ۹۱و )شرنګ دې د بنګړ

سربېره پر دې د سروکو نور ډېر ډولونه هم شته لکه هغېه سېروکي 

 چ  د ښځ  او نارينه ترمنځ د سوال او ځواب په توګه ويل کېږي لکه:

 جانانه راشه ديدن وکړه ښځه:

  فه زړګی م  ښه کړه  

 سبا بېلتون دی  

 

 ګل  سبا ته به درځمه نارينه:

  فه کومهتا نه   

 ښکلی ژوندون دی  

 بله بېلګه:

 ښځه:      ان دالور  انه، توره دې لونګۍ شمله دې ال مزه کوينه.

 ګل  بي بي ګل ، تورې سترګ  سره السونه ال مزه کوينه.     نارينه:

 

سروکي هم شته، چ  په بېالبېلو سيمو پېورې  نوردغه راز يو شمېر 

اړه نيسي، په لنډ ډول هغه د سر محق  زلمي هېوادمېل پېه وينېا: ))د 

 سروکو د فورمونو شمېر  ورا زيا  دی.((

 د اتڼ نارې: -۹

د اتڼ نارې، لکه له نامه څخه ي  چ  معلومېږي، يوازې په اتڼ ک     

  ووايي هم  ونېد نېه ويل کېږي، پر ناست  نه ويل کېږي، که څوک ي
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د اتڼ  .کوي. ښځ  هم په ښاديو ک  اتڼ کوي او نارينه هم. د نارينه وو

نارې ښځ  هم په   ل اتڼ ک  وايي،  و ښځ  ځانته بېل  مخرو   

په   ل اتڼ ک  نه وايېي. د نارينېه وو د  هغه نارې هم لري، چ  نارينه

رکاتو سره سم  اتڼ نارې پر ډول ډول او بېل بېل وزن د اتڼ چيانو له ح

ويل کېږي، لکه ورو اتڼ، يو بغله اتڼ، دوه بغلېه اتېڼ، درسېت اتېڼ، د 

ايشلي اتڼ، د ناست  اتڼ د پروت  اتڼ، د پروت  دوه بغله اتېڼ، چ ېه و 

 : هې(۱۱. )راسته اتڼ، غلی اتڼ او..

ددې هر ډول اتڼ له حرکاتو سره سم ناره له   ل وزن څخه اړوي او 

 په نوي وزن ي  وايي.

اتڼ نارې معموالً درې او څلور مسېرې لېري،  ېو هېم پېه درې د 

مسريزه او هم په څلور مسريزه ناره ک  د مسرو د څ ېو شېمېر سېره 

مساوي نه وي. په درې مسريزه ناره ک  لومړۍ او درېيمه مسېره سېره 

 هم قافيه يا هم اهنګه وي، وروستۍ يا درېيمه مسره معموالً لويه وي او

 :و کوچنۍ ويدويمه مسره ي  تر ټول

 

 چه  چ  په پښو دې کړې چوټ 

 ځوانان دې لېوني کړه

 زاړه  واران دې وايستل له ګه 

په پورتن  ناره ک  )چوټ ، ګه ( د قافي  کلم  دي. لومړۍ مسېره 

 څ   ده. (۶۶)او درېيمه  ( ٢)، دويمه مسره (۶۱)

 واوړئ د هوا مرغانو واوړئ

 مساپر م  دورې تللي
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 راوړئمرغانو په وزرو ک  ي  

 

څ ې   (۶۶)او درېيمېه  (٨)، دويمه (۶۱)په دې ناره ک  لومړۍ مسره 

 ده )واوړئ او راوړئ( ي  د قافي  کلم  دي. 

ددرې مسريزو نارو بل ډول دادی، چ  د قافي  ترڅنګ رديف هېم 

 لري لکه:

 کميس م  تر لمن  ګالګل دی

 د  يال کميس م  دادی

 چ  اورونه لګوي هغه ال بل دی

په دې ناره ک  )ګل او بل( د قافي  کلم  دي. )دی، دی( ي  رديېف 

 څ   ده.  (۶۸)اودرېيمه (  ٢)، دويمه (۶۶)دی. لومړۍ مسره 

کله کله په درې مسريزه ناره ک  داس  هم پېښېږي، چ  لومړۍ او 

شمېر له مخ  سره مساوي وي. لکېه پېه دې د وروستۍ مسره د څ و 

 ناره ک :

 ې چاړه دههلکه چ  س ين موټی د

 ما به  ولګۍ درکړه

 هلکه  و ريباره دې ميره ده

 څ   ده. (۶۶)او درېيمه هم  (۱)دويمه  (۶۶)ددې نارې لومړۍ مسره 

د اتڼ نارو بل شکل دادی، چ  څلېور مسېرې ولېري، ددې هېرې 

مسرې د څ و شمېر له بل  سره مساوي نه وي. لومړۍ او درېيمه مسره 

څلورمه ي  تر هغو دوو نېورو لېوي  وي. ي  نسبتاً کوچنۍ او دويمه او 

 معموالً لومړۍ، دويمه او څلورمه مسره ي  سره هم قافيه وي. لکه:
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 دله دله دله

 کوتره يم راغل  له کابله

 يا به کابل   ل کم

 يا به راوړم د کابل ژېړه بلبله

 (۶۸)او څلورمېه  (۱)درېيمېه (  ۶۶)دويمه مسېره  (۱)لومړۍ مسره 

 له او بلبله( د قافي  کلم  دي. بله بېلګه:څ   ده. )دله ، کاب

  انه زمو   انه

 دا ستا  اني دې  دای نه کي بېرانه

 ملکونه دې رعيت کړه

 د دښمن کال دې وکښه د ميدانه.

او  (٢)، درېيمېه (۶۶)، دويمېه (۱)په دې ناره کې  لېومړۍ مسېره 

  .څ   ده. ) انه، بېرانه او ميدانه( ي  د قافي  کلم  دي (۶۸)څلورمه 

 دويمه بڼه:

د څلور مسريزو نارو بل ډول دادی، چ  د قافي  ترڅنګ رديف هم  

 لري. لکه:

 څه کم د چا څه کم

 پر   ل غولي والړه يم کاته کم

 يار که م  نادان دی

 د بل پر ښايستو به ي  ور نه کم

او  (۱)، درېيمېه (۶۱)، دويمېه (۱ )په پورتنۍ ناره ک  لومړۍ مسېره

ده. )څه، کاته، ورنه( ي  د قافي  کلم  دي. )کم، څ    (۶۶)څلورمه ي  

  .کم( ي  رديف دی
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 د څلور مسريزې نارې بله بېلګه داده:

 پوړنی م  ابي دی

 له  ياله م  غبرګ کړی پر تندي دی

 مابه اتڼ وکړای

 : بېالبېل(۱۱ی )دا ستا د بابا کلی ر شندي د
 

او  (۱)، درېيمېه (۶۶)، دويمېه (٢)په پورتنۍ ناره ک  لومړۍ مسېره 

څ   ده. )ابي، تندي او ر شندي( د قېافي  کلمې  دي.  (۶۶)څلورمه 

 )دی، دی( رديف دی. 

پر پورتنيو يادو شکلونو سربېره د اتڼ په ځينو نارو ک  د قېافي  او 

څ و د شمېر په حساب لږ شان بدلون ښکاري،  و ډېر عېام نېه دی. د 

 همدا وو، چ  پورته ي  يادونه وشوه. ډولونهاتڼ د نارو اساسي 

 

 غاړې )کاکړۍ(: ۍکاکړ  -۴

غاړې چ  کاکړۍ لنډۍ يې  هېم بېولي، د پښېتو ولسېي  ۍکاکړ   

ادبياتو يو  و  ډول دی، چ  راز راز موضېوعا  )رزم او بېزم د پښېتو 

ټولنيز، اقترادي شرايط، کلتوري، ديني او عقيده يي مسېايل، سېاده 

ولسي افکار، ټوک  او ټکال  او د پښتني کلتور بېالبېل اړ ونه،  ويونه 

 تنګه غېږ ک  رانغاړي.په   له لنډه  (او رواجونه

لنډۍ که څه هم له نامه څخه يې  لېه کېاکړو سېره تړلې   ۍکاکړ

د ټولو پښتنو ا يل مال دی او په پښتنو ک  داس  کام   ومعلومېږي، 

نه شته چ  ددې لنډيو په جوړولو ک  ي  لږه يېا ډېېره ونېډه نېه وي 
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ا يست . دغه ډول له نورو ټ و څخه يو جېال او بېېل شېی دی، چې  

به زيا  و کېم  ل( کال پورې۶۹٢٢)وار کاکړو نښلولي دي او تر  لومړی

 پنځو  زره کاکړي لنډۍ جوړې شوې وي.

کاکړي لنډۍ له دوو مسرو څخه جوړې وي، چې  کلېه کلېه يې  د 

دواړو بر و سېالبونه سره برابر او کله کله توپير سېره لېري او د دواړو 

ړې چې  هېره غا ۍبر و وروستي توري ي  سره يو رنګ وي. هغه کاکړ

 مسره ي  اته اته سېالبه وي:

 

 ښايست  که ستا رضا ده

 ستا د قام بېدي پېر مېېاده

 

 هغه غاړې چ  يوه مسره ي  اته او بله نهه سېالبه وي:

 شين  الۍ نجون  الښ  دي

 پېېه الره ځېي لېېه  ندا شنې  دي

 

 هغه غاړې چ  يوه مسره ي  اوه سېالبه او بله ي  اته سېالبه وي:

 ال  نه تړو ګړۍتر 

 مو  ملنګان يو شين  الۍ

 اوه سېالبه غاړې:

 د بوټو تڼۍ تړم

 (٢۱-٢٢: ۶٢) د شاکار مېل  ته ځم

 



 نيمه پېړۍ يون/ ادب تاريخ

21122 
 

 

 ببوالله: -5

ببوالله د پښتو ادب هغه مخروص شعري فورم يا سندره ده، چ  د 

واده پر لومړۍ ورځ، کله چ  د ناوې سر وغوړوي او د واده پر مخروص 

د ناوې تر  وا ښځ  ګډې وډې شاو وا سېره  تخت ي  کېنوي، د ورا او

کېني او ناوې په منځ ک  ناسته وي، نو دا ښځ  دغه سندرې په ګېډه 

 وايي.

کله کله د ببوالل  له ا لي متن سره يوه بله مسره هم يوځای کوي 

او بيا ي  په ترنم ک  وايي، دا مسرې بېالبېل  دي، چ  د   ل  مانا لېه 

نامه يادېږي. لکه ) دوه دوه تاره ا لي( ) ور مخ  ببوالله هم د هغ  په 

 ښادي( او )ښه رورا(، بېلګ  ي  دادي:

 

 دوه دوه تېېېېېېېېېېېاره ا لېېېېېېېېېېېي

 ګيسېېېېېېو ورو ورويېېېېېې  بېلويېېېېېېه

 نېېېېېېېاوکۍ مېېېېېېېوده ناندانېېېېېېېه

 تېېېېر غرمېېېې  مېېېې  يېېېې  ځنډويېېېېه

                                      

  ېېېور ښېېېادي دې مېېېه سېېېه پاتېېېه

  ېېېور ښېېېادي دې مېېېه سېېېه پاتېېېه

 مېېېېېېېېو ده ېېېېېېېېور ښېېېېېېېېادي 

 د کم لېېېېېې  ژۍ يېېېېېې  تېېېېېېورې

 د کم لېېېېېې  ژۍ يېېېېېې  تېېېېېېورې
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  ېېېېېېېېور ښېېېېېېېېادي مېېېېېېېېو ده

 اللېېېېېی پېېېېېر ننېېېېېګ مېېېېېين دی

  ېښېېېې  نېېېېه باسېېېېي سېېېېرتورې

  ېېېېېېېېور ښېېېېېېېېادي مېېېېېېېېو ده

                                          

 ښېېېېېېه رورا ښېېېېېېادي دې وسېېېېېېه

 شېېېېېېاه سېېېېېېالمتي دې وسېېېېېېه

 شېېېېېېين بادرنېېېېېېګ او بېېېېېېورا وړی

 شېېېېېېين بادرنېېېېېېګ اوبېېېېېېو راوړی

 :ک(۱۱)ليېېدلی چېېا پېېه  ېېوب نېېه دی
 

ببوالل  عموماً درې مسرې لري. د مسرو د څ ېو شېمېر يې  سېره 

مساوي وي، د پښتو اکثره ببوالل  د څ و د شمېر له مخ  )اته( څ ې  

وي او دا قانون تقريباً پر ټولو ببواللو تطبيقېږي. کېدی شي د لنډيو پېه 

يېو  شان د ببواللو وزن هم ځانګړی وي،  و پر لنډيو بيا پر مطل  ډول

 قانون تطبيقېږي،  و په ببواللو ک  يو څه شکلي بدلون شته.

په ببواللو ک  قافيه شته. د ببواللو لومړۍ او درېيمه مسره په   ل 

 منځ ک  هم قافيه وي،  و دويمه ي  له قافي  ازاده وي. 

 .دغه راز ځين  ببوالل  تر قافي  وروسته رديف هم لري

شي دويمه مسره هېم قافيېه په ځينو استثنايي حاالتو ک  کېدی 

ا تيار کړي او هم کېدی شي د څ و په شمېر ک  کومه څ ه زياته او يا 

کمه شي،  و د ببواللو عمومي شکل او جوړښت همدا دی، چې  درې 

مسرې لري، هره مسره ي  اته څ   لري، لومړۍ او درېيمه مسېره يې  
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لېه  هم قافيه وي، که د څ و په شمېر ک  زياتی او کمښت راشېي، نېو

ورايه ي  په وزن ک  کمی احساسېږي. د ترنم او موسيقۍ پېر و ېت د 

ببواللو له مسرو سره )ها ببوالله ال له وای( يو ځېای کېېږي او د شېعر 

 کم وز برابرېږي؛

 لکه: 

 اوښ والړ زنګېېېون تړلېېېی )هېېېا( ببواللېېېه

 اوښ والړ )وای، وای( زنګېېېېون تړلېېېېی )وای(

 ، اللېهتر هغو به ي   الص نه کم )وای( ببواللېه

  :ح(۱۱)څو زما جان )وای وای( نه دی راغلېی )وای(
 

 دلته به د ببواللو څو بېلګ  وړاندې کړو:

زودز و زتو ز ېوبر زځ ېږي

زوغ زلو زموزت دګرازېخو ي

 چررازمزوررال زورر ز رو ز ر ېږي

 

، )ځړېېږي( او )نېازېږي( (٨)، د څ و شمېر ي  (۹)دمسرو شمېر ي  

 ي  د قافي  کلم  دي. 

 
 

 بله بېلګه:ډول د همدې 

زودز و زمې ز   و  ز رل 

ز وررررزګررررزې ترررر زې  زم 

ز سز از  زې ځيزمزخيرل 

د ببوالل  بل شکل دا دی، چ  تر هماهنګو اهنګينو کلمو يا قافي  
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 وروسته بله کلمه يا رديف هم ولري. دا ي  بېلګ  دي:

 تر بالښت الندې انار دی

 داس  زوم مو دروستلی

 نامتو د کندهار دیچ  

 

 بله بېلګه:

 ناوکی ګوت  د سرو دي

 تر دسمال ي  را ايستلي

 : بېالبېل(۱۱)چ  سکه لېورونه څو دي          

په لومړۍ ببوالله ک  )انار، کندهار( او په دويمه ک  )سرو او څېو( د 

قافي  کلم  دي. په لومړۍ ک  )دی، دی( او په دويمه کې  )دي، دي( 

 .رديفونه دي

 چاربيته: -6

چاربيته د پښتو ملي شعري فورمونو هغه ډول دی، چ  هېر بنېد    

ي  تر څلور مسرو څخه کم نه وي. زياتره چاربيت  په ملي موسيقۍ ک  

ځانته په زړه پورې اهنګونه او  و ې نغم  لري او د دې ل اره چاربيت  

څلور بيتو او يا تر څلورو مسېرو څخېه  تربلل کېږي، چ  بندونه ي  يا 

بېخي کم نه دي. په چاربيته ک  همېشه يوه او ده موضوع چې  اکثېراً 

 عشقي او حماسي وي )لکه د قريدې او مثنوي په شان( افاده کېږي.

چاربيته د فورم له مخ  په عمومي ډول پر دوو لويو بر ېو وېشېل 

 کېږي:

 ساده چاربيته. -۶
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 زنځيري چاربيته: -۸

ه دوه ډوله چاربيت  بيا پېه   ېل وار سېره د مسېرو د شېمېر دغ

برابروالي او دوالي او لنډوالي له مخ  پر ډېرو نورو ډولو وېشل کېېږي؛ 

لکه: د څلورو، پينځو، ش ږو، اتو، نهو او لسېو مسېاوي لنېډو يېا او دو 

 مسرو زنځيري چاربيته.

 و وېشېل له مانيز پلوه چاربيته پر عشقي، تاريخي، رزمي او نورو بر

کېږي. د ساده چاربيت  يوه بېلګه، دا چاربيته د نوښار د محمېد ديېن 

 ده.

 څوک به پيدا نه شي د فرهاد او شيرينۍ په شانمطلع:    

 يوځای به څوک نه شي د ادم او در انۍ په شان      

 

 بند:

ز وځر زب زنوکز  ز يزلک زېزعررر قزفردوررم  

زازفد رمررررررررزوسرررتر زبر ز رراز ولرروزورررر ز  رنزز

ز زوررد مررررو  يزځک زحرص ز از رررې ز از   زخزز

ز  وزب ز ازخبدوزمزطوطرزمز ر ې  زو ز ررزز

 

ز رر وزبرر ز ررازخبدوزمزوجنورزم زوشغو زې ز        بند:

زب زب ز ازن ز  زېېزخوزو زخول زب ز ازليالزې ز  ززززززز

 نه ېچز  زلررک زم  زمزخرررې رر زورر زموز  رررزې ززززززز

زبيرزب زګدځ   زورر زموزوسازمزلررر و  زورر ز ررززززززز

 

ز   ررىزقررطبزخرررزچاز   ې رزل ز   يزېز  ز وزززززززبن :
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زتدزو زټي زې رر  زېزځررک زوررتازلرر زوزېز  ز وززززززز

زودېتزېزلک زو  زتدېز ر ز ازلر ز ررير ېز  ز وززززززز

ز وسز ازو زځيګدز  زلک زتو وز  د   زو ز ررززززززز

ز

ز وسز ازو زځيګدز  زچرررراز   جرزعر قزو زويدز وزززززززبن :

زترر ز ررازتدزتررن  زې و زوم شزمزځررزو زې دز وزززز

زيدز رررووررر زورررالزبررر رم ز ررريمبوز ځکررر زمت ررګزززز

ز ٠:ز٢۲وررڼ  زظڼمز  ز   زم ز رررګدم زمزخررر  زورر ز رر)ززز

په دې ډول ساده چاربيته ک  له ځين  استثنايي حالت پرته، د ټولو 

مسرو د څ و شمېر سره مساوي وي. د هر بند وروستۍ مسره په قافيه 

 ک  د مطلع  له مسرو سره يو شان وي.

ا څرګندونه کېږي، چ  پېه د پښتو ولسي شاعرۍ په باب ډېر ځله د

دې فورمونو ک  ويل شوي شعرونه اکثره د نالوستو شېاعرانو زېږنېده 

دي. دا  بره مطلقه نه ده، په همدې فورمونو ک  د هېېواد يېو شېمېر 

نومياليو لوستو شاعرانو هم شاعري کړې ده، لېه هغې  جملې  نېه د 

پرتېه  همدې چاربيت  په فورم ک  په ساده چاربيته ک  له پورتني ډول

نور ډولونه هم راتالی شي. دلته به د ساده چاربيت  د يو بېل ډول دوه 

 بېلګ  راوړو. لومړۍ بېلګه ي  د جرار  يب ده:

زت زتو زلک زوررر وتززززززمزتررر دګررروزوررخزوررازېتروز ر  زت رزمزوخزو ز و 

زمزتدېز ې کوز رقوتززززززدې رررترېز   زو زور وتز ازخ  ز  نرزت زې مز 

ز

زتررررثرريدزبرر زمزلمبازېيزززززز  زې  مزت رزو زوخزوازم زګرو  ز سيزې    زمي

زم زترېزب زمز ررغڼازېيززززززېېښ  زمزوخزل زترې زتر زوررر زتررر زتررد زورد ت زمي

زم ز ې زب زمزحررمڼازېيززززززحبشوزت زحيد رز مزورر زفررد  ز ررازې خرررترر زمي
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زررزبوتررررروعڼومزب ز يزوززززززدې رررررررررب ز  يز زت ينزوخزموزوعد  ز رروز ور حرر

ز ۲٢-۹١:ز٠٢)

په دې ډول فورم ک  د سر لومړۍ او درېيمه مسره د څ و د شمېر     

له مخ  په   ل منځ ک  سره برابرې دي او يو شان قافيېه تعقيبېوي. 

دويمه او څلورمه مسره بيا په   ل منځ ک  د يو شان قافي  لرونک  او 

د څ و د شمېر له مخ  سره برابرې وي، د هر بند لوي  مسرې په   ل 

و د شمېر له مخ  سره برابرې او په   ل منځ ک  يو شان منځ ک  دڅ 

قافيه تعقيبوي او وړې مسرې ي  په   ل منځ ک ،  و د هر بند د پای 

بيا د مطلع  د لېوي  او وړې مسېرې د قېافي  او  ېمسر ېاو وړ  لوي

. په ټوليز ډول ټول  لوي  مسېرې لېه لويېو او يشکلي جوړښت تابع د

  د شمېر له مخ  برابرې وي. وړې مسرې له وړو سره د څ و

دې ته د ورته چاربيت  يوه بله بېلګه هېم راوړو. دا د مېال مقرېود 

 چاربيته ده:

 مطلع:

زز ينزخرلزموزو ز مرلز  ښىزمزې ېځوزو زويو  

زځرررڼ ږيز   فرررررررشررزززززززززززز

زز ې بررر زموز لرررولزلرررک زبررخمرررر زموزبررن زورر زبن 

ز  وو ت ز   زچشمررزززززززززززززززز

 بند:

زڼىز رررررلررر زې   ررر زتررجززنرررررر ينزخرلزموزو زوشرلز  ښىزمزې ېځوزو زوربي

زررالز رررررر  ګىزوازې ې ززرينررررر ررررديزورررو  ز لرررفزخررررو ه زموزمې   ز ررررف ررر

زګيڼاز رز زلد ررررررنوکزنززينررررررر  خزلدوزګبينزخول زموز يد نزترررد زموزعرررن

ززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز

ز   رررازموز  زخرررررررقررززززازندګن ززززززززررررررګرررمرلزم  ررر  ز ب،زلرررررررردوز رررسبزم ت

زررزترت ز مبخ  ررر ېغزځزر رررروزززززززززررررررررګررررمرلز   رررررر  ز بزلررردمز رررسبزمزورررررچررر 

زازبازېخ  رررررچاز    ز زر رروزززززززرررررعررررررګرررزز د بزت  ز از ررر يزورر ز   زمزخرروب
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زخ  رررلرررردو زطبرررررررررع زتزوزززززززررررترررر زخ  زوسرېيزګرررررررو  زت رزم زځو زمز رم    

زرررررررررتر زې ې  زم زبررررررررررريززززن ززززرررژې   زب زموزودوز  زهممز ورررررزخ   زو ز ومزتوګ

ز ٠۹-٠٢:ز٢۲)زززززززززززززززززززززززززززززز

زنځيري چاربيت  ته اته مسريزه چاربيته هم   زنځيري چاربيته:

 وايي، په دې باب يو ليکوال وايي:

هغه چاربيت  چ  اته مسرې لري هغ  ته عوامي چاربيته ويلی شو، 

ځکه چ  د عامو شاعرانو په ا طالح ک  چاربيته وايي همدې ته چې  

څلور بيته او اته مسېرې وي، پېه دې ډول چېاربيتو کې  د سېر دواړه 

مسرې په   ل منځ ک  هم قافيه نه وي، بلک  اوله ي  په يېوه قافيېه 

ه. او بيا د هر بند په پای ک  چ  کوم بيت راځي د وي او دويمه ي  په بل

هغه بيت د دواړو مسرو قافيه د مطلع  د دواړو مسرو له قېافي  سېره 

مسرو چاربيته پېر درې  (٨)يوشان وي. عبدالحکيم اثر هم همدا راز د 

 ډولونو باندې وېشي:

يو قسم هغه ده، چ  د هر بند اول درې بيتونه يان  ش ږ مسرې  -۶

ل کور ک  سره په يوه قافيه وي او وروستی بيت د چېاربيت  ي  په   

 له مطلع  سره مواف  وي. ددې بېلګه داده:

 مطلع:

 شېېېاګرده اول نېېېص د الهېېېی پروردګېېېار دی

 استاده بېل حېديس د محمېد نبېي حضېر  دی
 

 :بند      

 شاګرده په جهان ک  جبرائيېل نېومی ملېک دی

 استاده  اص مقېام د ده اووم اسېمان فلېک دی

 شاګرده ټول وجود ي  د زنځير حديده کلېک دی



 نيمه پېړۍ يون/ ادب تاريخ

21121 
 

 استاده سېر تېر پايېه پېه وزرو بانېدې چېک دی

 شاګرده د رحمت په رب ک  ډوب لکه سېمک دی

 استاده ما په دې  بره هېم ويسېتلی شېک دی

 ب  حده ښايسته د نور په شان شېعله انګېار دی

 جد باد په شان ته ګرځي په هوا بانېدې اوچېت دی

 

 بند:

 نېوم ويلېی نېه شېم ويېرول کېاشاګرده زه يې  

 اسېېتاده هغېېه دادی چېې  د روحېېو قبضېېول کېېا

 شېېاګرده قبضېېول د ګنهکېېارو پېېه زلېېزل کېېا

 اسېېتاده بختېېورو تېېه پېېه پېېوزه بېېو د ګېېل کېېا

 شاګرده غټ عذاب دی چ  زورونه پېه ګوګېل کېا

 اسېېتاده پېېه سېېختۍ د بېېدو روحېېو وښېېکل کېېا

 کمبختو ګنهګېارو تېه پېه دغېه شېان قهېار دی

 يې  مقېرر ورلېه جنېت دیچ  سم ي  په شرف 

 

 بند:

 شېاګرده زه ډوب شېوی د غمونېو پېه دريېاب يېېم

 استاده زه د غره الندې حرار پېه پېېچ و تېاب يېم

 شاګرده په تهمت باندې تک تېور لکېه غېراب يېم

 استاده ال  م  مروړم پېه ارمېان لکېه ذبېاب يېم

 شاګرده زه غريب بنېده د پېاک غنېي وهېاب يېم

 اب يېماستاده شکر وايم چې  مسېلمو کې  حسې

 مرګی م  رانېژدې شو نن سېبا لېه مې  رفتېار دی

 (۸۸: ٢۱))مياګل(( د ګهکي ژاړي چ  په مخ ک  مې  قيامېت دی)
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 په پورتني فورم ک  د ټولو مسرو د څ و شمېر سره مسېاوي دی. د

سر لومړی بيت يا مطلع په   ل منځ ک  د قافي  ا تالف لېري. دواړو 

ی. د هر بند ش ږ مسرې په مسرو ک  قافيه حتمي او رديف ا تياري د

  ل منځ ک  يوه قافيه تعقيبوي؛ اومه او اتمه مسره ي  په قافيه ک  د 

 مطلع  د لومړۍ او دويم  مسرې تابع ده.

 د اته مسريزې چاربيت  دويم ډول: -۸

په دې ډول چاربيته ک  د سر يو بيت، چې  د مطلعې  پېه توګېه    

راځي. لومړۍ مسره ي  ځانته قافيه لري، د دويم  مسرې په منځ کې  

ي  يوه قافيه راځي، چ  د لومړۍ مسرې له قافي  سره سمون  وري، 

 و د دويم  مسرې وروستۍ قافيه ځانته جال او د لومړۍ مسېرې لېه 

د هر بند لومړۍ، درېيمه، پينځمه مسره، په قافي  سره سمون نه لري. 

  ل منځ ک  هم قافيه وي او هم د دويم ، څلورم  او ش ږم  مسرې 

په منځ ک  راغل  قافي  هم د نوموړو مسرو د قافيو بڼه تعقيبوي،  ېو 

د دويم ، څلورم  او ش ږم  مسرې په پای ک  نېورې قېافي  راځېي، 

او  هګڼل کېږي، د بنېد اومې چ  دا بيا د نوموړو مسرو   لمنځي قافي 

 د مطلع  د شکلي سکښت تابع وي. مسره هاتم

 

 لکه په دې الندې مثال ک :

 

 د ښايسېېت اواز دې الړو پېېه عېېالم کېې  لېېور پېېه لېېور

 زه دې سوی يېم پېه اور، ټيېک دې کېوز کېړه لېه جبينېه

 د ښايسېېېت اواز دې الړو پېېېه کابېېېل پېېېه هندوسېېېتان

 ځکېېه ناسېېت يمېېه حيېېران، رارسېېېږي يېېا نرېېيبه
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 عاشېېقي ده ډېېېره ګرانېېه ځېېي د اوښېېکو مېې  بېېاران

 پرې م  لونېد شېولو ګرېېوان، پېوه نېه شېوم لېه ترتيبېه

 پېېېه هېېېر چېېېا بانېېېدې تېرېېېېږي د فېېېاني دور دوران

 څېېوک راځېېي څېېوک تېېرې روان، کانېېدي ياروتېېه قريبېېه

 بېېارې   ېېل دی کېېه پېېردی دی راکېېوي راتېېه پېغېېور

 سترګ  نېه شېمه نيېولی ګېوره ډوب يېم سېتا پېه مينېه.

                                                   

 بېېارې   ېېل دي کېېه پېېردي دي راکېېوي راتېېه تهمېېت

 کتېېی نېېه شېېمه اوچېېت پېېه يېېارۍ کېې  د بېې  ننګېېه

 چېرې تا کتلېی نېه دي لکېه سې ي تېه چې  کېړې سېت

 تېېاو چېې  راغېېی پېېه  ېېور ، تېېه لېېه مانېېه کېېوې څنګېېه

 جېېاروتی نېېه شېېمه بېرتېېه رب دې نېېه کېېا څېېوک عېېاد 

 شونډو په شربت، کيېف يې  زيېا  ويېنم لېه بنګېهد سرو 

 پېېېه رڼېېې  زنېېې  دپاسېېېه دې  الونېېېه درې څلېېېور

 ما پرې تل کړی دی زور،  ونېد يې  زيېا  دی لېه ګبينېه

 

                                         

 

 د نېېېرۍ زنېېې  لېېېه پاسېېېه دې  الونېېېه دي قطېېېار

 تېېورې زلفېې  دې تېېار، تېېار دي پرتېې  لکېېه ورېځېې 

 دې پېېخ شېېوي دي د مينېې  دوه انېېارپېېه سېېينه کېې  

 ورتېېه پېېرو  يمېېه بيمېېار، دارو مېې  د مېېر  يېې 

 رب دې نه کا څېوک پېه رنېځ کې  سېتا د مينې  ګرفتېار

 نېېن دې ځېېان کړلېېو سېېينګار، بېګېېاه مېې  پېېه اور سېېوزې
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 کله زېر شي کلېه بېم شېي سېره ګنګېري دې کېوي شېور

  (۶۳-۶۸: ۸۱) قدم ا لي په ټکور، ښاپېرۍ راغل  لېه چينېه.

 

پورتنۍ چاربيت  د لومړي بند د وروستۍ مسېرې پېه مېنځ کې  د 

)سترګ  نه شمه نيولی ګوره ډوب يم ستا په مينه( ک  )سترګ  نه شم 

نيولی( بر ه ک  قافيه  طا شوې،  و په نورو بندونو ک  پورتنی شکل 

په پوره ډول تعقيب شوی دی. د يادون  وړ ده، چې  پېه پېورتني ډول 

 شمېر سره مساوي وي. چاربيته ک  د مسرو د څ و

د اته مسريزې زنځيري چاربيت  بل ډول دادی، چ  ټوله مقفی  -۹

وي او هر بيت او هره مسره ي  په   ل منځ ک  قافي  لري. يوه بېلګه 

 ي  داده:

زوررر زې رزلررررک ز رررورر زمزلررريالزوررر زلررربوزتررو 

ز  ک ز  ز رررازبررررر بررررر زتررردېن زځيز غڼازمز ې 

ز

زژې   ز وررررزصرو تز  زرررينښ  ېځررررريزوررررت 

زتدم   زنرر زحرررکماز ر ز ورز   ز از  ز مګين

زچرررررازم ز ررريزوررر ز ف ر زګو ګديز از ويز و 

زززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز

زې ځرررررمرر زوررر  رررګردز فرر ر زورراز ويزخو  

زمزترر ينزتن يزو زتدزوررر زبرررن ې ب زوازبرن ز

ز رترر ز ررر مزوررر زوررررندزخد بزبرر زموز  مزژې  

ز ٢٢-٢٠:ز٢۲)زذقررنزورررازورررز زم  ز ينزخرررلزواز ممزخو 

په دې ډول چاربيته ک  له ځينو مسرو پرته د نورو اکثېرو مسېرو د 

څ و شمېر سره مساوي وي. په مطلع کې  د لېومړي او دويېم بيېت د 
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لومړيو مسرو قافي  سره يوشان وي او د دويمو مسرو قافي  په   ېل 

منځ ک  يو شان وي. د هر بند د درېو بيتونو د درېو لومړيو مسرو قافيه 

نورو مسرو قافيه بل شان وي،  و د څلورم بيت رغښت يو شان او درېو 

 او بڼه د مطلع د بيت تابع وي. 

 د ډېرې قافيه لرونک  زنځيري چاربيت  يوه بله بېلګه داده:

 مطلع:

 کله به راوړې دواړه بېس دې دي رنګېين شېيرين

 سېې ين دې جبېېين زريېېن مېېخ دې ځلېېېږي
 

 بند:

 کلېه بېېه راکېېړې دواړه لېب شېېا  او ملهېېم  ېېنم

 کېېړه سېېتم هېېر دم پېېه غضېېب ښېېورېمېېه 

 سرې دې منګېول  همېې  وړې زړونېه قلېم قلېم

 ا لېې  قېېدم پېېه چېېم سېېترګ  دې تېېورې

 په در دې پرو  يم همې  غواړم سېتاکرم محکېم

 لېېېرې کېېېړه غېېېم الېېېم کېېېه رب تېېېه ګېېېورې

 نن دې پېه غېاړه بانېدې زانګېي لېونګين رنګېين

  (۸۹: ۶٢.)س ين دې جبين زريېن مېخ دې ځلېېږي

 

ت  ک  د سر لومړی بيت يا مطلع په لېومړۍ په دې ډول چاربي

مسره ک  يو شان دوه قافي  موجودې وي. د دويم  مسېرې تېر 

نيمايي پورې بيا يو شان دوه قافي  چ  د لومړۍ مسرې له قافي  

سره يوشان وي، راځي او د مسرې په پېای کې  اهنګينېه کلمېه 
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 راځي چ  له دې قافيو سره په جوړښت ک  توپير لري.

لېري او د   لومړۍ مسره ځانته يېو شېان دوه قېافيد هر بند 

دويم  مسرې په پای ک  يوه ځانګړې قافيه؛ درېيمېه مسېره لېه 

لومړۍ مسرې سره په قافيه ک  يو شان وي څلورمه د دويم  پېه 

شان وي، پينځمه د لومړۍ او ش ږمه د دويم  په شان وي او هېم 

نېد د د څلورم  او ش ږم  مسرې په منځ ک  راغلې  قېافي  د ب

لومړۍ مسرې د قافي  تابع وي، اوومه مسره د لېومړي بيېت يېا 

مطلع د لومړۍ مسرې په شان وي او اتم  مسرې د منځ قافي  د 

مطلع  د لومړۍ مسرې د قېافيو تېابع وي او پېات  بر ېه يې  د 

مطلع  د دويم  مسرې پات  بر ه وي؛ د مطلع  د دويم  مسرې 

او  (۶۱)لېومړۍ مسېره  تکرار وي. په دې چاربيته ک  د سر بيېت

څ   ده. د بند لومړۍ، درېيمه، پينځمه او اومه مسره  (۶۶)دويمه 

څ ې   (۶۶)څ   او دويمه، څلورمه، ش ږمه او اتمه مسره  (۶۱)هم 

 لري.

 

 مقام: -2

ځين  پښتانه ي  رباعي هم بولي، پښتانه ولسي مجلسيان يې  د    

مجلسونو په پيل ک  وايي، مقامونه نسبتاً ورو، او ده او په داس  تال او 

اهنګ ويل کېږي، چ  ټول مجلس چو  شي او پوره غو  يې  نيېولی 

لوبه، چاربيتېه  سم السيوي، کله چ  مقام  الص شي نو سندرغاړی 

او يا بګتۍ يا غزله پيلوي، چ  اورېدونکي سم له السه لېه هغېه ارام او 
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 غلي حالت نه راويښ او په شور او زو  ي  راولي.

د مقامونو مضمون معموالً ټولنيز او ا القي وي او د پنېد او عبېر  

ښه مطالب لري، عشقي مقامونه هم شته، مقامونه لکه د دېواني غزلېو 

ت لري، د لومړي بيت دواړه مسرې ي  په يوه قافيه وي او داس  جوړښ

د نورو بيتونو لومړۍ مسرې ي  له قافي  نه ازادې او دويم  مسرې ي  

له لومړي بيت سره قافيه تړي. له درېو څخه نيول  تر پينځېو او شې ږو 

بيتونو پورې وي. د مقام هره مسره دولس يا يوولس څ   وي له دېواني 

 ير دادی:غزلو سره ي  توپ

يو  و ي  ژبه ډېره ساده، عام فهمه او ولسېي وي او بېل د ولسېي 

سندرو د قافيه تړن  پر اسا  د سره ورته غږونه قافيه کېول پېه کې  

عادي  بره ده، ځکه دغه سندرې په شفاهي بڼه منځته راغلي، نه پېه 

ليکنۍ بڼه. بل دا چ  ويونکی ي  ولسي شاعر وي، د سېالبونو شېمېر 

ا دولس وي. دا چ  د ولسي سندرو دغه فورم ولې  مقېام ي  يوولس ي

 بولي بايد وويل شي چ  د مقام نوم ورسره په څو سببه وړ دی:

دا چ  د مقام لغوي مانا )ځای( دی او دغه سندرې د پښېتو پېه  -۶

چاربيتو، غزلو، بګتيو او بدلو څخه مخکې  ويېل  ترادبي مجلسونو ک  

يل او د نېورو ولسېي نظمونېو کېږي، په دې حساب نو مقام د مجلس پ

ل اره انتظام برابروي او  لک دې ته متوجه کوي چې    ېل ځايونېه 

 ونيسي او په کرارۍ سره مجلس واوري.

دا چ  په مقام ک  پندونه او نريحتونه بيانېږي، نو کېدی شېي  -۸

چ  سړی د مقام پر موضوعاتو عمل وکړي او يېو لېوړ ا القېي مقېام 

وروستۍ  بره سمه او مانېا لرونکې  ده او  ونيسي، له دې کبله چ  دا

نوم له نومول شوي سره برابر دی، دا سندرې په دې نامه يېادې شېوې 
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دي، که چېرې دا سندرې مقام وبولو، نو يوه بله ګهه به مو هم کړې وي 

او هغه دا چ  د دېواني سندرو له رباعي سره به مو د مغالط  مخنيوی 

تان يو مقام چ  په دغه مقام ک  کړی وي. دلته به د ولسي شاعر ګلس

د )بحس( دکلم  عاميانه تلفظ )با ( له لبا  او  ېالص سېره قافيېه 

د دا مقام ټول پنځه بيته دی چ  څلېور بيتونېه يې  دلتېه شوی دی. 

 بېلګ  په توګه راوړو:

 د کېېېېم ا ېېېېلو لېېېېه يېېېېارۍ نېېېېه وا لېېېېه ال 

 مېېېېه غېېېېولېږه د هغېېېېو پېېېېه تېېېې  لبېېېېا 

 هد کېېېېم ا ېېېېلو يارانېېېېه د  ېېېېره سېېېېورلي د

 عاقبېېېت بېېېه دې پېېېه کنېېېده کېېېړي را ېېېالص

 لېېېه کېېېم ا ېېېلو نېېېه وفېېېا کلېېېه مونېېېده شېېېي

 دا متېېېل دی پېېېه هېېېر ځېېېای کېېې  عېېېام و  ېېېاص

 

 چېېې  لېېېه لېېېرې نېېېه يېېې  ګېېېورې ورنېېېه تښېېېته

 (۳۶-۸۳: ۶٢)ګلسېېېتانه ورسېېېره مېېېه کېېېوه بېېېا 

 

سره له دې چ  زمو  يو زيا  شمېر ادب وهانو او ليکوالو   يادښت:

رم بللی،  ېو زه چې  دې فېورم تېه ))مقام(( يو ځانګړی جال ادبي فو

ګورم، له غزل سره ي  په هندسي جوړښت ک  کوم  ېاص تېوپير نېه 

شته، نو ځکه ويالی شو، چ  ))مقام(( يوه محتوا ده نه جېال ځېانګړی 

فورم. تر هغه پورې چ  زمو  ادب وهېان پېه مطلې  ډول )مقېام( يېوه 

ول )مقام( محتوايي مسئله وګڼي نه شکلي، تر هغه پورې زه په دوديز ډ

د همدې فورمونو په چوکاټ ک  محاسبه کوم،  و بيا هم زمېا نظېر او 
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 وړانديز دادی، چ  مقام فورم نه دی، محتوا ده.

 بدله: -٨

د پښتو په ځينو سيمو ک  په عام ډول ټول  ولسي سندرې لکېه:    

لنډۍ، سروکي، د واده سندرې، چاربيت ، نيمکۍ او نورې بدل  بېولي، 

مطلب د ولسي  ا و سندرو له هغه ځانګړي فورم څخه  و دلته زمو  

 دی، چ  پښتانه مجلسيان ي  ملي غزل  يا ولسي غزل  بولي.

دغه سندرې هم لکه د ولسي سندرو د نېورو فورمونېو پېه څېېر د 

عربي عروضو او بحرونو په شعري چوکاټ ک  نه ايسارېږي او د اريېايي 

 بنسټ ويل کېږي.ژبو د شعرونو په شان د سېالبونو او څ و پر 

بدل  عموماً شفاهي دي او مجلسيان ي   وله پر  وله يو بېل تېه 

 و د بدلو ليکل  او پخوانۍ بېلګ  هم لرو؛ تراوسېه زمېو  پېه  ،س اري

ليکلو اسنادو ک  د شيخ بستان بړېڅ بدله له لومړنيو السته راغلو بدلو 

ندې څخه ده، چ  د لسم  پېړۍ په وروستۍ لسيزه ک  تر زرم کال وړا

 ويل شوې ده.

بدل  له شکلي پلوه په لومړي سر ک  پر ساده او س رو بدلو وېشېل 

کېږي او بيا ي  هر ډول په   ل کور ک  د مسرو د شېمېر او مسېرو د 

او دوالي لنډوالي او برابروالي پر اسا  پر ډېرو نورو بر و وېشل کېږي. 

بنېد درې  د بدلو هر بند اکثراً تر دوو مسرو زيا  وي، چ  کله ي  هېر

مسرې، کله څلور مسرې اوکله ال زيات  مسرې هم لري، چ  د ) لکېو 

سندرې( مولف په شکلي لحاظ بدل  پر پينځلسو ډولو وېشېلي او کېه 

 پلهنه وشي ښايي تر دې هم زيا  ډولونه ولري.

ولسي بدل  لومړی يو کسر )مطلع( لري او ورپس  ي  بندونېه وي، 



                      ادب تاريخ /نيمه پېړۍ يون

21111 
 

مسرې څخه جوړ وي، چې  بيېا د  کسر ي  له يوې او دې او يوې لنډې

قافيه يي تړون له مخ  له هر بند سره قسماً يا ټول تکرارېږي. د سېاده 

هې کال مړ( د بدل  سر او ۶۱۱۸بدل  په بېلګه ک  د شيخ بستان بړېڅ )

 يو بند راوړو:

 

زوطڼع:

ز ې کازوازنرنيزودزګدېو رز وزې  ز ظدز  زودزور

ز  ترر زګررذ ز  زودزورز

ز

زبن :

ززخررروهېز  ې ررروزلررر زحرل زت ز از  زبرم   ز ګر مز

ز ازمزبررر و لروزومد  

ززمزخ  زعزتزو ز ې )بس رر زت ز   زو دز ن ل

ز  يزل زګنر زګو   

ززررر زودزوررظدز ررکازوازنرنيزودزګدېو رز وزې  ز رر ې 

ز  ت زګررذ ز رر زودزور

 

په دې ډول بدله ک  يو ځل د سر لومړی بيت چ  يېوه مسېره يې  

او ده او بله ي  لنډه، يان  تقريباً د هغ  تر نيمايي وي. د بند هره او ده 

مسره ي  تقريباً د لومړي بيت له او دې مسرې او لنډه يې  لېه لنېډې 

سره برابره وي. د بند هر بيت په   ل منځ ک  هم قافيه وي او د بنېد 
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 ک  د بدل  لومړی بيت بيا تکرارېږي. په پای 

 

س ره بدله، د بدل  بل ډول دی، دې ک  ګڼ شمېر قافي  موجودې 

وي، دې ډول بدله ک  هم د مسرو او دوالی او لنډوالی موجود وي،  و 

والي او لنډوالي سره ي  د بندونو د دد سر د لومړي بيت د مسرو له او 

ته د ښاغلي جرار د س ري بدل  مسرو او دوالی او لنډوالی برابر وي. دل

 کسر او يو بند وړاندې کېږي:

 

 مطلع:

 دا دی جنګېږي د ګوګل دپاسه هار که مار

 چ  لري زار په  وار کوي تاثير

 بند:

 پر ما شوې تېری ستا په مينه ک   وارۍ زارۍ

 ال  د يارۍ جارۍ راکړه محکم

 پرسان م  وکړه ساه م  راغله تر مرۍ پرۍ

 رقم زلف  چورۍ نرۍ رقم

 ورکړه چ  بايلو زړه  نم ستا په ر سار انار

 سينه ګلزار ))جرار(( مه کړه تا ير.
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 لوبه: -1

لوب  هم د ولسي  ا و سندرو يو ځېانګړی او جېال شېعري ډول    

دی، چ  له بګتيو څخه هم چابک  ويل کېږي. لوب  تېر ډېېره حېده د 

ته جوړښت لنډيو په  م ک  رنګ شوي، کله کله ي  بندونه لنډيو ته ور

  لوي او کله بيا په وزن او رواني جوړښت ک  لنډيو ته ورتېه بندونېه 

 لري.

ځين  کسان لوب  له بګتيو سره ورته بولي، په داس  حال ک  چې  

لوب  د يوه ځانګړي شعري فورم په توګه له بګتيو سره يېو د ويلېو پېر 

و ت توپير لري او بل دا چ  د لوبو دکسر مسرې اکثره و ت سره پېه 

دا شان نېه دي. لېوب  لېه  بيا په مجموعي ډوليوه قافيه وي او بګتۍ 

نيمکۍ سره هم جو  توپير لري، ځکه په نيمکۍ ک  لنډۍ کېټ مېټ 

راوړل کېږي او په لوبه ک  په   له لنډۍ نه راځي او بل دا چ  لوبېه د 

ولسي سندرو له عمومي بر   سره چ  ويېونکي يې  معلېوم وي، اړه 

ويلې   لري. دلته به د لوب  يوه بېلګه راوړو چ  ولسي شاعر محمد نور

 ده:

 لوبه:

 غمونه لرې کړه له ما عاجز غمګينه

 راتاو شه لونګيه   

 ودې ويشتم روغه دې نه کړم

 نوره ياري درسره نه کړم     

 بل دې په سرو شونډو نتکۍ زانګي مينه

 راتاو شه لونګينه           
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 پا  په بامو ګرځ  کوترې

 دلبرېزما د  و  زړګي 

 چ  شال پر سر کړې څنګه ښه ښکارې سنګينه

 راتاو شه لونګيه       

 

 

 د محمد نور فقيره بخته

 څنګه راپرېوت  له تخته

 بخت م  کوټه شو ا  م  الړ سره له زينه

 (۶۱۱-۶۱۶: ۶٢) راتاو شه لونګينه

په دې ډول لوبه ک  د سر لومړۍ مسره او ده او دويمه لنډه وي. بيا 

د هر بند دوه لومړۍ مسرې په   ل منځ ک  هم قافيه وي او هېم يې  

څ   سره برابرې وي. د بند درېيمه مسره د لوب  د سېر بيېت )کسېر( 

سره په قافيه او د څ و په شمېر ک  يو شان وي او ورپس  د سر بيېت 

 رار په ډول راځي. دويمه مسره د تک

 داستان: -2١

داستانونه د ولسي ځانګړو سندرو د يوه ځانګړي فورم پېه توګېه د 

شکل او مضمون دواړو له پلوه ځانته  اص سکښت او بېېل جوړښېت 

لري او د ولسي ادب هر څېړونکی پر دې پوهېږي، چې  زمېو  ولسېي 

د شېکل ادبيا  د مضمون له پلوه، زمو  د ولس د قامي ژوند هنداره او 

له پلوه هم زمو  د ژب   اص ملي اهنګونه دي، چ  زوړ اريايي اسېا  
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لري او پښتانه مجلسيان ي  په ځېانګړي وزن او  ا ېه لهجېه وايېي. 

داستانونه هم د ولسي  ا و سندور د نېورو فورمونېو پېه څېېر او ده 

ماضي لري او د لومړي ځل ويلو ځای او نېهه ي  معلومه نه ده، يوازې د 

هغه بېلګ  چ  د په   زان  په واسطه السته راغلېي، څلېور  داستانو

سوه کلن عمر لري؛ په پهه  زانه کې  دحېافظ عبېدالطيف اڅکېزي د 

)سوی او اوښ( فولکوريک کوميډي او انتباهي داستان راغلېی، چې  

 دلته ي  يو کسر او يو بند وړاندې کېږي:

 غو  ونيسۍ يارانو د اوښ او سوی قره سوه

  ورا ډېره  و ه سوه                                               

 يو سوی د اوښ اشنا سو  

 ب  حده ي  همرا سو   

 ياري به ي  کوله يو له بله ي  يارانه سوه

  ورا ډېره  و ه سوه                    

داستان د ډېرو او دو مضامينو د بيان ل اره پوره زغم لري. مطالېب 

ديني، رزمي او تاريخي وي، لکه په ا القي بر ېه ي  عموماً فولکوري، 

 ک  د ولسي شاعر غالم شاه د حاتم طايي د سخاو  روايتي داستان.

 په وړاندې زمانه ک  يو فقير و مستانه

 غوښته ي  شهزادګۍ پاچا ته ودرېده

 په عشقي بر ه ک  د سيف الملوک او بدرۍ جمال  داستان:

 تهروان شو شهزاده سيف الملوک باغ ارم 

 سفر د جدايۍ دی ر رت غواړي له پدره

په ديني بر ه ک  د حضر  ابراهيم  ليل اهلل د  ېداقت، حې  او 
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 رښتيا ويلو روايتي فولکوري داستان

 د نمرود په زمانه ک 

 راغلی په کيسه ک 

 پيدا شو ابراهيم  ليل اهلل دوست د اکبر و

 بېشکه پيغمبر و              

يلو پر و ت د تفېريح او جلېب ل ېاره داستان ويونکی د داستان و

لنډۍ هم وايي، چ  د داستان  وند نور هم زياتوي. ځينې  پوهېان او 

اديبان د ولسي  ا و سندرو دغه فورم عربي مثنوي او قريدو سېره 

يوشان بولي او وايي چ  ولسي داستانونه د عربي مثنوي او قريدې په 

ر داليل شته، چ  د پيروۍ ويل شوي دي. بايد ووايو چ  دلته داس  ډې

هغو له مخ  مو  ولسي داستانونه له کتابي مثنوي سره يو ډول نه بولو 

او لومړی اريايي فورم او دويم تقليدي شېکل ګڼېو، لېومړی دا چې  د 

ولسي داستان د زنځير د سرکړۍ له لرغونېو اريېايي سېرودونو سېره 

سي نښلي او د عربي مثنوي او قريدو په پيروۍ نه دي ويل شوي. د ول

داستانونو ويونکي معموالً ولسي او نالوستي شاعران دي. دغه ولسېي 

سندرې ټول  قافيه يي ازادۍ لري او هغه شرطونه چې  پېه مثنېوي او 

 قريدو ک  شته، ولسي داستانونه ي  پر منلو مکلف نه دي.

د ولسي مثنوي ډوله داستانونو په څېر نورې سندرې هم په پښېتو 

ورته دي، لکېه د بېېټ نيکېه مناجېا ، د ادب ک  لرو، چ  مثنوي ته 

شکلي جوړښت له مخ  دغه مناجا  هم د مثنوي په ډول دي،  ېو د 

االوليا مولف يې  سېندره بېولي. دغېه ډول د کېاکړيو فېورمي  ةتذکر

جوړښت هم د مثنوي په ډول دی، مګر هېچا له مثنوي سره يو شی نه 
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سي داستان يو دی بللی او نه ي  مثنوي ته غاړې ويل  دي. دا هم د ول

 څو بيتونه:

  ېېېان بابېېېا د چکېېېدرې چېېې  پېېېه سېېېفر الړ

 لېېېه دنيېېېا نېېېه د حېېې  لېېېور تېېېه برابېېېر الړ

 ظريف  ان لعل بېېګ تېرې پېات  ماشېومان شېول

 مېېوري  مخکېې  مېېړه وه دواړه يتيمېېان شېېول

 چېې  يېې  لېېور بېېي بېېي کېېو پېېات  شېېوه يتيمېېه

 يرېېېېده بېېېه لېېېه دښېېېمن ظېېېالم غليمېېېه
 

 دا هم د يوه بل داستان يوه بر ه:

 نېېن مېې  وليېېد عجيبېېه ښېېکلی داسېېتان

 طلسېېېما  بېېېه درتېېېه واړه کېېېړم بيېېېان

 د يمېېېېن يېېېېو شېېېېهزاده و زمېېېېا يېېېېاره

 (۳٢-۳۱: ۶٢) يوه ورځ ښکار ته وواتېه لېه ښېاره
 

پورتني داستانونه که څه هم په مثنوي فورم ک  راغلي،  و هر يېو 

 تر پايه يوه موضوعي کيسه تعقيبوي.

دا ډول داستان په پښېتو کې  پېه څېو ډولېه دی. مېثالً د حېافظ 

عبدالطيف  ان اڅکېزي د )سېوی او اوښ( فولکوريېک کوميېډي او 

انتباهي داستان داس  دی، د کسر لومړۍ مسره او ده او دويمېه يې  

لنډه،  و دواړه په   ل منځ ک  هم قافيه وي. ورپس  بنېد راځېي. د 

منځ ک  هم قافيېه او لنېډې دي. بند د سر لومړۍ دوه مسرې په   ل 

درېيمه مسره ي  د کسر له لومړۍ مسرې سره په او دوالي او قافيه ک  

يو شان وي. د بند څلورمه مسره هماغه د کسر د دويم  مسرې تکرار 
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 دی. 

د حضر  ابراهيم  ليل اهلل د  داقت داستان په دې فورم ک  دی، 

په څ و کې  برابېرې  چ  لومړی دوه لنډې هم قافيه مسرې چ  تقريباً

دي، ورپس  يوه او ده مسېره چې  د هغېو دواړو مسېرو د څ ېو لېه 

مجموعي شمېر سره ي  څ   برابرې دي او ځانته بېلېه قافيېه لېري، 

ورپس  يوه لنډه مسره راځي، چ  په قافيه ک  له درېيم  او پېه څ ېو 

 ک  له دويم  مسرې سره برابره وي. 

، دا دی، چ  هر بيېت يې  بل ډول داستان چ  زيا  عموميت لري

ځانته قافيه لري،  و د ټولو بيتونو دمسرو دڅ و شمېر ي  سېره برابېر 

 .وي

د داستان په باب به دا  بېره معقولېه وي، چې  ووايېو   يادښت:

داستان داس  يوه محتوا ده، چ  په بېالبېلو شعري فورمونو، لکه غزل، 

ک  ځايېدالی او قريده، مثنوي او د پښتو نظم په نورو ولسي فورمونو 

دا فورمونه ورته کارېدالی شي،  ېو ددې ترڅنېګ داسې  ځېانګړي 

فورمونه هم شته، چ  د پښتو له نورو ولسېي شېعري فورمونېو سېره 

ورتوالی لري،  و د داستان ل اره کېارول کېېږي،  ېو بيېاهم دې ډول 

ولسي فورمونو سره توپير په ک  ليدل کېېږي، کېه دې ډول فېورم يېا 

د داسېتان له نورو فورمونو سره څرګند توپير ولېري،  چ  فورمونو ته 

له معقوليت څخه به لرې نه وي،  و په مجموعي فورم نوم ورکړل شي، 

ډول داستان تر زياته حده کيسه ييز بيان دی چ  په بېالبېلو فورمونېو 

 ک  وړاندې کېدالی شي.
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 بګتۍ: -22

په پښتو ولسي شعرونو ک  دغه فورم ځانته د  وند او رنېګ بېېل 

بازار لري، بګتۍ پښتانه مجلسيان او سازيان له مقام، چاربيتو او بېدلو 

څخه کله وروسته او کله هم په منځ او پای ک  په يوه ګرم تېال او وزن، 

 و په ورو او نرم اواز )اهنګ( د مجلس د رنګ د بدلولو او د اورېدونکو 

وښۍ او  وشالۍ زياتولو ل اره وايي. د بګتيو د اورېدلو پر و ت پېه د  

مجلس ک  ټول حاضر کسان په ولولو راځي، اتوما  ټول ښورېږي او له 

 مجلس نه  وند ا لي.

بګتۍ هم د بدلو او چاربيتو په څېر کسر لري،  و کسر ي  معمېوالً 

پېه  يو بيت )دوه مسرې( وي. بندونه ي  هم ډېرې مسرې نېه لېري او

عمومي توګه د څلورو مسرو په شاو وا ک  وي. د بندونو شمېر ي  هم 

محدود وي،  و بيا هم د بګتيو د بېالبېلو بېلګو   لمنځېي توپيرونېه 

ډېر دي. په بګتيو ک  هم هر ډول عشقي، تاريخي او افسانوي کيسې  

 په لنډ ډول بيانېږي، دا ي  هم يوه بېلګه ده:

 

 وزيرسېېېېېېېتان بانېېېېېېېدې جنګونېېېېېېېه

 ېزان وايېي چې  سېبا بېه جنېګ لېه ځونېهانګر

 انګرېېېز ويلېېي چېې   اونېېده څېېه اسېېرار دی

 په سترګو نېه ويېنم غازيېان، پېه مېا ډزهېار دی

 نريب م  نه شېته، بېری، بنېد مې  شېو توپونېه

 

 فقيېېېېر ويلېېېېي دا سېېېېتا ال  دې را دراز وي
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 کېېه د بغېېداد مېړنېېی ځېېوان زمېېا همېېراز وي

 پېېه شېېان د  هېېو بېېه دې بنېېد کړمېېه بمونېېه

 

 ان بانېېېدې  ېېېو نېېېن سېېېبا جګېېېړې ديوزيرسېېېت

 غازيېېېانو ال  کېېې  پېېېوالدي تېېېورې تېېېېرې دي

  (۳۳-۳۸: ۶٢) ما شېرافضل ي  پېه شېعرو کېړل  ېفتونه.

 

دا ډول بګتۍ د سر بيت د څ و د شمېر له مخ  له لنډيو سېره يېو 

شان وي. يان  دا چ  د لنډۍ لومړۍ مسره هم نهه او دويمه ديېارلس 

نه لري چ  لنډۍ ي  لېري  رو ېاً څ   ده،  و په وزن ک  هغه وزن 

لومړۍ مسره د بندونو دوه مسرې ي  په   ل منځ کې  هېم قافيېه او 

درېيمه ي  د کسر يا د سر بيت له قافيه سره يو شان وي. د بګتۍ سېر 

بيت له لومړۍ مسرې پرته نورې ټول  مسرې د څ و په شمېر ک  سېره 

  مساوي وي.

په پښتو ولسي ونو سربېره پر پورتنيو يادو، څرګندو او مطرحو فورم

شته، چ  په هغو ک  هم ادبياتو ک  د نظم يو شمېر نور داس  فورمونه 

د ولس ځينو ستونزو، ربېړو، دودونېو، تېاريخي روايېاتو، نيمګړتيېاوو، 

دردونو، نا والو او د چاپېريال پېښو انعکا  موندلی دی. دا فورمونه په 

 دې ډول دي:

رې، لنېډکۍ، سېول ، برغېازي، منظوم فالونه، د بي بي دست  سند

سلسل ، انګۍ يا چغيان، د ميندو سندرې، د ماشومانو سندرې، د وړو 

مشاعرې، کيس ، د ځوانانو سندرې، محلي پارچ  يا ولسېي ننېدارې، 

ساندې، نکلونه، د ښادۍ سندرې، تاريخي نارې، سنځر  ېل  نېارې، د 
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ا پېورتني مروتو کسرونه، سوز واني او ځين  نور. څرنګه چ  د نظم د

فورمونه د پښتو نظم د ځينو نورو ولسي فورمونو لکه لنډۍ، سېروکي، 

 نورو کاکړي غاړې، د اتڼ نارې، ببوالل ، چاربيت ، بدل ، لوب ، بګتۍ او 

په شان ډېر دود او اغېز نه لري، نو دلته ي  يوازې د هر يوه د بېلګ  په 

 راوړلو سره بسنه کوو.

 منظوم متلونه:

زنن زچازډېلزموزېيزو 

زلررر زېورررررڼوز رررازن ز ن 

ز

ز ويدزچازظڼررمز ررر زېي

ز  ې زب زودزټولزم ر زېي

ز

زفرلو  :

زمزګررررنازورر زوررررنر و

زتو زچدګزېوريز ر و

ز  دزمزخ   زتررر دېږي

ز خڼکوز ر  ئز ن   و

 د بي بي دست  سندرې:

 د دوهېېېۍ ملنګېېې  سېېېر دې ولېېې  تېېېور دی

 سېېر مېې  داسېې  تېېور دی پېېر مېېو  هېېم

 لېېېوی ديېېېن د محمدرسېېېول اهلل دی ښېېېه

 ال الېېېېېېه اهلل محمېېېېېېد رسېېېېېېول اهلل
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 برايېېېېېېي د شېېېېېېېرعلي د لېېېېېېور واده و

 ملکېېی پېېه ورا رالېېی لېېه ښېېه زړګېېي يېې 

 د سېېېېېېېترګو کسېېېېېېېي سېېېېېېېره وو

 ښېېېه لېېېوی ديېېېن د محمدرسېېېول اهلل دی

 ال الېېېېېېېېېېه اهلل محمدرسېېېېېېېېېېول اهلل

 لنډکۍ:

 ته چ  جېواري کېړې مېا بېه بايېه کېړې مينېه

 مېې  درکوينېېهمېېه راپسېې  ژاړه ووړکيېېه نېېه 

 .جېېګ کېېړه مړوندونېېه جلېېۍ غېېېږې لېېه درځمېېه
 

 شول :

 شول  ټکومه ټکوم تا به واده کمه

 په  دای م  دې قسم وي وپالني ته به دې ورکمه

 شول  ټکومه ټکوم زه پالنی نه کوم

 په  دای م  دې قسم وي پالنی زوړ دی که ي  وه کمه

 ده کړمهاشول  ټکومه ټکوم تا به و

 وي و پالني ته به دې ورکمهپه  دای م  دې قسم 

 شول  ټکومه ټکوم زه پالنی نه کوم

 په  دای م  دې قسم وي پر ما لوی دی که ي  وکمه.

 برغازي:
 

 بېېېېېازار ميېېېېېان دی  ېېېېېولګۍ راوړه

 چېېېېېېېرګ اذان دی  ېېېېېېېولګۍ راوړه

 لېېېېېېوړ سېېېېېېهار دی  ېېېېېېولګۍ راوړه
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 زمېېېېېېا تلېېېېېېوار دی  ېېېېېېولګۍ راوړه
 

                                

 راځېېېېېه چېېېېې  ځېېېېېو راځېېېېېه وړې

 د ګېېېېل ګېېېېېډۍ راځېېېېه چېېېې  ځېېېېو

 نېېېېن سېېېېبا راځېېېېه چېېېې  ځېېېېو

 

                                

 الکېېېېېانو کېېېېېور مېېېېېه چېېېېېېرې دی

 د الل ټکېېېېېېر مېېېېېېه چېېېېېېېرې دی

 دمسېېېېتۍ غېېېېولی مېېېېه چېېېېېرې دی
 

 سلسل :

 راوتلېېېېېېی پېېېېېېر سېېېېېېحر يېېېېېېم

 زه د ښېېېېېو نجونېېېېېو اجېېېېېل يېېېېېم

 پېېېېه شېېېېان د سېېېې ينکي مېېېېار يېېېېم

 .د هېېېېر چېېېېا تېېېېر اوده تېېېېر يېېېېم

 

 چغيان:انګۍ يا 
 

 زه پېېه   ېېل کېېور کېې  وم پېېه راحېېت

 بابېېېک  رڅېېېه کېېېړم پېېېه ډېېېېر دولېېېت

 پېېه پېېردي کېېور کېې  مېې  نشېېته عېېز 

  ېېېود بېېېه ژړا کېېېړم پېېېه هېېېر سېېېاعت
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 شېېېېېينکۍ کېېېېېوتره وم ښېېېېېورېدمه

 نېېېه چېېېا نيومېېېه نېېېه چېېېا کتمېېېه

 پېېېه هېېېر يېېېو ټکېېېي بېېېه پرېوتمېېېه

 نېېېېېن ناولېېېېېده يېېېېې  کېنسېېېېېتمه
 

 د وړومشاعرې:

 ځېېېېېېېېېېېای اور سېېېېېېېېېېېيچوددې 

 چرګېېېېېېه راغلېېېېېېه بېېېېېې  بچېېېېېېو.

 

 ددې ځېېېېېېېېېېای او ددې ډنېېېېېېېېېېډه

 تيېېېېېر پېېېېېرو  دی شېېېېېل برغنېېېېېډه

 

 تېېېېېېېېېه وايېېېېېېېېېه غېېېېېېېېېنم

  بېېېېېېېېېېېېرې دې مېېېېېېېېېېېېنم.

 

 کيسۍ:

 په يور  ځي اسمان ته 

 چار چاپېره ټول جهان ته )د سترګو ليد( 

 

 دپاسه راغی سور بلوڅ 

 اغوستي ي  دي پنځه پنځو  )پياز( 

 د ځوانانو سندرې:

 ابکه له کمه رال  
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 له بلخ و بخارا 

 په شا دې څه شی دي

 ورېځ او باران

 ماين  دې څو دي

 ويل ي  اووه

 نومونه ي  څه دي

 ويل يوه چيخته ده

 يوه بخته ده

 يو ترګوګ الندې ورسته ده

 يوه اسمان ته غږېده

 پچکولمه ي  وشلېده يوه س ينه زليخا ده.

 

 محلي پارچ  يا ولسي نندارې:

 تمثيلي پارچ : -۶

 

 ابۍ وئ وئ مرم

 بچی کوم ځای دې  و ېږي

 بچی کوم ځای دې  و ېږي

 ابۍ ګېډه م   و ېږي

 ابۍ ګېډه م   و ېږي

 ګولۍ به درته راوړم

 نه  ورمه ګولۍ
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 دا ګولۍ له زارو ډک  دي

 نه  ورمه ګولۍ

 دا ګولۍ له زارو ډک  دي

 ابۍ ګېډه م   و ېږي

 بچی کوم طبيب دې  وښ دی

 بچی کوم طبيب دی  وښ دی

  ان طبيب م   وښ دی پرې رغېږمه دا )پالنکی(

 نه  ورمه ګولۍ دا ګولۍ...

 

 کميډي پارچ : -۸

 

 ما بورې نانګه  وړل

 زامن م  بال و وړل

 هی هی اجي ډومبک

 ما بورې ګذر راوړی

 دوی د  اورو ډک  وړلی

 هی هی اجي ډومبک

 

 عادي پارچ : -۹

 د يوې تاريخي پېښ  په باب:

 نېېواب مېېړ کېېړ پېېه ځنګلېېه کېې  نوابېېه ګېېل

 وينېې  يېې  راغلېې  پېېه راده کېې  نوابېېه ګېېل
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 د نېېېواب سېېېترګ  غهېېې  غهېېې  نوابېېېېه

 په هر ميدان يې  اړوي لکېه سېکروټ  نوابېه ګېل

 نېېېېواب دې پېېېېټ مېېېې  تېرويېېېېه نوابېېېېه

 دلته م   ور ده او ورور مېه را بېروئ نوابېه ګېل.

 

 ساندې:

 په لنډيو ک  ساندې:

 )پالنکی( د  اورو الي  نه دی

 بالکۍ په سينګارونهدا )پالنکی( دې ورته جوړه کړي 

 که نور دې هر څه ميراتېږي

 ميرا  دې مه شه دا د غاړې تاويزونه

 ب  وروره  ور په کوڅه راغله

 .ناره ي  وکړه ش ه به چا کره کومه

 

 د نکلونو نارې )غږونه(:

لکه د ادم او در و په نکل ک  چ  د در و رويبېاره )اسېتازې( ادم 

پر   ل  ښځ  توتيا داسې  غېږ  ان ته د در و احوال وروړي، نو ادم 

 کوي:

 )نکلچي وايي( ادم وويل:

 زما توتيا عز  ي  وکړه

 دغه استازی د در و راغلی تاته

کله چ  در انۍ د   ل  ملګرې بسوګۍ واده ته ځي، نو مېور يې  منېع 
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 کوي او داس  غږ کوي:

 ته چ  دې واده ته ځ  سال م  نه ده

 او  وتنه د همداس  نجونو نه ده

 وايي:در و 

 تر قيامته به کوې تورې ماتورې

 ځان به جوړ کړم دواړه سترګ  به کړم تورې

 د بسو واده ته ځم ادکۍ مورې.

 د ښادۍ سندرې:

 د کونج مېرمن  پاڅه که دې زړه شي

 هومره  و پانه څ  چ  پالنکی  ان دې لونګۍ په ال  درته رانه شي

 

 

 زمو ه ناوې تيله داره ده نه ژاړي

 نوم ي  ا ل ( لغت  و وري دا به ښه ژاړي.چ  د )مېړه 

 

 تاريخي نارې:

 د هوتکو د دورې:

 څوک  بر وو چ  تقدير به کوي داس 

 شاه حسين به نادر نيسي

 بيا به ي  نورې د ايران ته بندي باسي

 

 د احمدشاه بابا د و ت:

 که زمری دی شاه ولي د جنګ زمری دی
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 له سنګرو ي  ايستلی مېړنی دی.

 

 نارې:سنځر  ېل  

 سعداهلل ول په پښ  ک  م  اځغی دی

 اځغی مه راڅخه کا ۍ

 تر ما الندې د اودولو اوسلی دی

 

 شاه نادر ويل زما له دا غونډيه ډار سي

 دوست محمد پروزلی

 دوست محمد پرېکړې راولياړ سي

 

 د مروتو کسرونه:

پروفيسور محمد نواز طاير د مروتو د کسېرونو پېه بېاب وايېي: ))د 

ادبياتو تاريخ قديمي هم دی او وسيع هېم. ددې ژبې  ابتېدايي پښتو 

شاعري چ  او  په   ل هغه روايتي رنګ ک  موجوده نېه ده،  ېو د 

ويدونو او اوستا په ګاتو او اشلوکونو ک  محفوظه ده، دا د لنېډي بحېر 

شاعري ده، ول  او  ي  په پښتو ک  د اوو سېالبو د مثنوي په  ور  

 ک  رواج موجود دی.

غ  ژب  ددغه قديم شعر يو قسم د )لرليکل يا غنايي( شېاعرۍ دد

دی چ  دا  نف په يوناني ادب ک  د )هېومر( پېه )اوډيسې ( نېوم  

عالمګيره منظومه ک  ليدل کېږي او دغېه لريکېل شېاعري چې  پېه 

پښتونخوا ک  د مروتو د کسرونو په رنګ کې  دوام لېري، ال او  هېم 

 (۶۸-۶۶: ۸۳ژوندۍ او مقبوله ده.(( )
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 د سر )مطلع( يو دوه بېلګ :
 

 ډېرې اندېښن  م  په زړګي شوې راچاپېرې

 ښکل  محبوبه پېزوان په شونډو رپېده

 

 د مروتو يو کسر:

 چ  په تا باندې بڼيا هغه به وشي

 چ  په تا باندې بڼيا نوره به نه شي

 سلطان  ېل موسيان ګنجيو لشکري شي

 الهي په تا باندې راول   واري

 .باندې راول  آه سخته واري په تا 

 

 سوز  واني:

 د نوراهلل شاعر يوه سوز  واني:

 يارانو ټول په وسل  وو يو السونه

 نن بهار دی کربال

 شاميان نږدې شو ورته وتړو  فونه

 تور غبار دی کربال

 ورځ د لسم دی د علي د زويو ننګ دی

 بېدار شو و ت د جنګ دی

 عباسه وروره مخک  وا له نشانونه

 : بېالبېل(۶٢. )دی کربالنن ګلزار 

پر پورتنيو بېلګو سربېره په بېالبېلو سيمو ک  د پښتو ولسي ادبياتو 
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نورې بېلګ  هم شته چ  ډېره محلي بڼه لري او دلته يې  لېه څېړنې  

 تېرېږو.

 د پښتو د وليس ادبياتو ارزونه او شننه:

د پښتو ولسي ادبياتو د فورمونو تېر پېژنېدن  وروسېته بېه ګرانېو 

کو او  و و محرلينو ته څرګنده شوې وي، چ  پښېتو ژبېه د لوستون

شفاهي ادبياتو يوه بډايه زېرمه لري، د پښتو د شفاهي ادبيېاتو  زانېه 

بېالبېل ډولونه لري، دا ډولونه دومره ډېر او رنګارنګ دي، چ  د سيم  

 په نورو ژبو ک  کېدی شي شفاهي ادبيا  دغس  ډېر ډولونه ونه لري.

ادبياتو  زانه لکه چ  تاس  تېه معلومېه شېوه، د پښتو د شفاهي 

ځينو ښاغلو پښتو څېړونکو او فولکلور ټولوونکو راټوله کېړې ده،  ېو 

ددې شفاهي ادبياتو يوه عمده زېرمه ال پېه ولېس کې   ېوره ده او د 

 ټولولو انتظار باسي.را

دا  بره بايد هېره نه کړو چ  د پښتو شفاهي ادبيا  په ګردو هغېو 

ک  پيداکېږي، چ  هلته ال د ښاري ژوند مناسېبا  نېه پښتني سيمو 

 دي باب شوي او  لک د   ل کليوالي ژوند د شرايطو تابع دي.

ددې  برې مانا داده چ  شفاهي ادبيا  په هغو سيمو او  لکو ک  

د رامنځته کېدو او ايجاد زمين  لري، چ  سواد په ک  عام نه وي، کله 

ت پيېدا کېړي، نېو هلتېه بيېا د چ  په يوه ټولنه ک  سواد څه عمومي

شفاهي ادبياتو د پيدايښت زمين  محېدودېږي او ځېای يې  ليکلېي 

 ادبيا  نيسي.

))د پښتو د شفاهي ادبياتو کومه ذ يره چ  تراوسه راټولېه شېوې 
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ده، د هغ  له مطالع  څخه سړي ته ددې ډول ادبياتو ځين  ارزښتونه 

 څرګندېږي، چ  دا ارزښتونه په الندې ډول ښيو:

( د پښتو شېفاهي ادبيېا  سېره لېه دې چې  د   لېو شېکلي ۶

جوړښتونو له پلوه رنګارنګ دي، دغه ډول د پښتنو د اجتماعي، ملېي، 

سياسي او فرهنګي ژوندانه ټولو  واوو، ددې ادبياتو په بېالبېلو ډولونو 

ک  انعکا  موندلی دی او ددغو ادبياتو له څېړنو څخه مو  د پښتنو د 

 ډېره دقيقه استفاده کوالی شو.فرهنګ په څېړنه ک  

( هغه څه چ  د پښتنو د ژوند د بېالبېلو  واوو پېه بېاب پېه دې ۸

ادبياتو ک  بيان شوي دي، ډېر طبيعي رنګ لري له هر ډول السوهنو او 

 ترنعي  برو څخه پاک دي.

د اجتماعي څېړنو د بېالبېلو بر ېو څېړونکېي کېوالی شېي، ددې 

ځينو بيان شويو  برو څخه د ا ېلي او ادبياتو په ځينو ډولونو ک  له 

 اساسي موادو په توګه استفاده وکړي.

پښتو شفاهي ادبيا  د   لو اجتماعي ارزښتونو ترڅنګه په هنېري 

لحاظ هم د بحس وړ ادبيا  دي. ددې ادبياتو په ځينو ډولونو ک  ښکال 

 او ترويرونه په ډېر لوړ هنري انداز سره غاړه غړۍ شوي دي.

ادبيا  د پښتنو د عام ولېس او د دوی د کليوالېو  ( پښتو شفاهي۹

 لکو د هنري ذوق او فکري ودې د څرګندولو په بهير ک    ل نقې  

 لري.
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ددې ادبياتو مطالعه دا راښيي، چ  که زمو  عام ولس لېه ښېاري او 

متمدن ژوند څخه لرې په غرو، درو، بيدياوو، دښتو او کېږديو ک  هېم 

نګه ي  د اجتماعي او محيطي مسايلو ژوند کړی دی، د هنري ذوق ترڅ

په باب  اص فکر هم درلود. د دوی دغه ډول فکري او هنري ځانګړن  

 ) رو يا ( مو  ددغو ادبياتو په بېالبېلو ډولونو ک  ليدالی شو.

لنډه دا چ  پښتو ژبه د   لو ليکلېو ادبيېاتو ترڅنګېه د شېفاهي 

تو د ادبېي ادبياتو داس  قيمتي ذ يرې هم لري، چ  مېو  يې  د پښې

 (۸۸-۸۱: ٢۹تاريخ په مطالعاتو ک  له پامه نه شو غورځوالی.(( )

دلته ددې بحس په پای ک  يو ځل بيا يادونېه کېوو چې  د يادښت: 

پښتو ولسي ادبياتو دا بر ه مو ځکه پورته تشريح کېړه چې  قېدرمن 

لوستونکي او  وا ه محرلين د   لو ولسي ادبياتو له زېرمې  الپسې  

ه له دې چ  ددې ادبياتو يو زيا  شېمېر بېلګې  پېه ښه  بر شي. سر

لرغون  دورې پورې اړه نه لري،  و شکلونه ي  له ډېرې پخېوا زمېان  

څخه رامنځته شوي او ځين  بېلګ  يې  هېم د لرغېون  ادبېي دورې 

 زماني محدودې ته وردا لېږي.

د   ل  ولسي ادبي پانګ  او د هغې  د جوړښېتونو تېر پېژنېدن  

  ل  موضوع دويم  بر   ته راځېو او هغېه دا  د تهوروسته او  بېر

چ  په لرغون  ادبي دوره ک  له نورو ژبو څخه کوم ادبي فورمونه پښتو 

 ته راغلي او يا پښتو هغه   ل کړي دي.
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 له نورو ژبو څخه د نظم راغيل فورمونه 

 

د پښتو اثارو کوم اسناد چ  تر مو ه رسېدلي دي، ددغو اسنادو له 

تر ټولو پخوانی ليکل شوی او ثبېت شېوی ادبېي اثېر د  مخ  د پښتو

 دويم  هجري پېړۍ دی.

له دويم  هجري پېړۍ نه تراوسه پورې په زرګونو شاعران، ناظمان 

او ليکوال په دې ژبه ک  تېر شوي دي، چ  په پښتو ژبه يې  کتابونېه 

وانونه ي  ترتيب کړي دي او له نورو ژبو څخه يې  ېليکلي او د اشعارو د

اشعار او اثار په پښتو ترجمه کړي دي، چ  دغه ګرده اثېار او  زمېو  

فرهنګي زېرمه جوړوي،  و په  واشينۍ سره بايد ووايېو چې    ليکل

ددې ليکلو اثارو يوه ډېره درنه بر ه د زمان  نا والو زمېو  لېه السېه 

تروړل  ده. په مجموعي ډول دې ته ځکه ټوله فرهنګي زېرمه وايو چ  

و پېړيو په بهير ک  ټول ليکل شوي اثېار ادبېي، هنېري ددې نږدې لس

ارزښت نه لري او مو  له   ل تعبير سره سم دلته يوازې د هنري، ادبي 

ارزښت لرونکي اثار په ادبياتو ک  راولو او په دغه کتاب ک  بحس باندې 

 کوو.

د پښتو د ليکلو اثارو کومه زېرمه چ  او  معلومه ده، په هغو کې  

ر اثار شامل دي، چ  په منثورو ک  له مسېجع او قافيېه منظوم او منثو

والو نثرونو نه نيول  د نن ورځ  تر روانو، ساده او د هنر او ښکال په ګاڼه 

 سمبال نثرونه هم شامل دي.

 او په منظومو ک  مو  په عام ډول څلور ډوله شعري ژانرونه وينو:
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))دا ډول سندرې د   لو شکلي  ( د پښتو لرغون  سندرې:۶)

جوړښتونو له مخ  نه د شرقي شاعرۍ له دېواني شعري ډولونېو سېره 

کټ مټ يو شی دي او نه ي  ټېول  ځانګړتيېاوې د پښېتو لېه ولسېي 

سندرو سره يوشانوالی لري. نو همدا علت دی، چ  زمو  ځينېو منلېو 

هغېه ادب وهانو، لکه ښاغلي حبيب اهلل رفيع دا ډول سندرې د پښېتو 

لرغون  سندرې بلل  دي، چ  د زاړه اريايي دوران د شعري اشېکالو او 

اوسنيو ولسي ادبياتو ترمنځ د اترال د کړۍ حيثيت لرالی شي.(( چ  

مو  ورته د پښتو ادبياتو د لرغون  دورې د شاعرانو د کالم د شېنن  او 

 ارزون  په بر ه ک  اشاره وکړه.

پښېتو پېه ليکلېي ))د  ( د شرقي شاعرۍ شعري ډولونه:۸)

زېرمه ک  يوه غهه بر ه د هغو شعري ډولونو ده چ  د شرق د نورو ژبو، 

لکه: پارسي، عربي، اردو، ترکي او نورو په شاعرۍ ک  هم موندل کېږي. 

پښتو هم دغه شعري ډولونه له   لو نورو ګاونډيو ژبو څخه ا يسېتي 

عېه، دي، چ  په دغو شعري ډولونو ک  مو  قريده، غزل، ربېاعي، قط

مثنوي، مربع، مخمس، مسد ، مسبع، مثمن، معشېر، ترجيېع بنېد، 

 ترکيب بند او نور شعري انواع يادوالی شو.((

))د پښتو پېه  ( د پښتو د ولسي ادبياتو شعري ډولونه:۹)

ليکل شوې او ثبت شوې زېرمه ک  ځين  داس  شعري انواع هم شته، 

ژبېو پېه  چ  دا ډول شعرونه د   ل شکلي جوړښت له مخې  د نېورو

شاعرۍ ک  نه شي موندل کېدی او که په ځينو هندي ژبو، لکه: هندکو 

او اردو ک  وميندل شي، نو هغو هم له پښتو ادب څخه ا يست  دي او 

د پښتو ادبياتو په تقليد او يا د پښتنو له  وا د دغو ژبو په شاعرۍ ک  
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 د پښتو د ولسي ادبياتو ځين  ډولونه باب شوي دي.

عرونه زياتره ګړنۍ بڼه لري،  ېو د   لېو شېفاهي دا ډول ولسي ش

اشکالو ترڅنګه دا ډول ادبيا  ځين  پخواني ليکل شوي اسېناد هېم 

لري او زمو  ډېرو لوستو شاعرانو هم د شرقي شاعرۍ د نېورو ا ېنافو 

ترڅنګه د   ل  شاعرۍ په دغو ملی چوکاټونو ک  هم شېاعري کېړې 

 ده.((

لسېي شېاعرۍ يېا نظېم چ  په همدې څ رکي ک  مو )د پښېتو و

 فورمونه( په عنوان ک  په تفريل سره معرفي کړل.

))د شلم  پېړۍ په جريان ک  د شېرقي  ( نوي ادبي ډولونه:۱)

شاعرۍ او د پښتو د ولسي شاعرۍ د شعري ډولونو ترڅنګه پښتو ادب 

 .ځين  نوي ادبي ډولونه هم را  ل کړل، لکه: ازاد شعر او س ين شېعر

سربېره دغه مهال په پښتو ادبياتو کې  د لنېډې  پر ازاد او س ين شعر

کيس ، ناول او ډرام  ليکل هم پيل شوي دي او دغو دريو ادبي ډولونو 

( ددې ۸۹-۸۸: ٢۹هم زمو  په معا رو ادبياتو ک  وده مونېدل  ده.(( )

 ،ترڅنګ )هايکو(، )ټ يزې( او ځين  نور شعري فورمونه هم دود شېوي

يوازې پښتو لرغون  ادبيا  څېړو، نو   و څرنګه چ  مو  په دې اثر ک 

په کار ده چ  يوازې هغو شعري فورمونو ته نغوته وکړو چ  په همېدې 

لرغون  دوره ک  له نورو ژبو څخه پښتو ته راغلي او پښېتو کې  بېاب 

شوي دي. البته لکه څنګه چ  مو يادونه وکړه ګڼ شېمېر داسې  نېور 

وروسته پښتو کې   نظمي فورمونه هم شته چ  تر لرغون  ادبي دورې

باب شوي،  و نه غواړو پر هغو دلته بحس وکړو، يوازې هغو فورمونو ته 

 نغوته کوو چ  په لرغون  دوره ک  پښتنو شاعرانو کارولي دي.
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 قصيده: -۶

قريدې ته په پښتو ک  )بوللېه( وايي.   له قريده عربي کلمېه )) 

لېه مرېدره ده. په لغت ک  )قرد کړای شوي( ته وايي. دا نوم د قرد 

اترال، سموالی، برابېري او سېوچه  ،، چ  معنا ي  استقامتیجوړ شو

په عربي ا طالح ک  هغه شعر و چ  د بيتونو شمېر به يې  تېر . توب و

   (۱۱-۱٢: ٢۳.(( )کم نه و (۶٢)يا  (۶۱)

دا هغه شعري فورم دی، چ  د غزل په شان د سر لومړی بيت يې  

مه مسره يې  قافيېه ولېري او د مقفی وي. د نورو بيتونو د هر بيت دوي

مطلع  قافيه تعقيب کړي. قريده په شکل او جوړښت کې  لېه غېزل 

سره چندان توپير نه لري، توپير ي  دادی، چ  د غزل د بيتونو شمېر له 

يا تر  (۸۱۱)څخه تر  (۶۱)پورې وي او د قريدې بيا له  (۶٢)څخه تر  (٢)

دې هم زياتو بيتونو پورې دی. پخوانۍ قريدې له مانيز پلوه هېره يېوه 

 اکثره پر درېو بر و وېشل شوې دي:

د قريدې لومړۍ بر   ته تغزل يا تشبيب وايي چ  په هغې  کې  

شاعر تر ا لي موضوع دمخه د طبيعت ستاينه کوي. د قريدې دويمه 

يېا تشېبيب وروسېته بر ه د هغ  ا لي موضوع ده. دا بر ه له تغزل 

پيلېږي او په دې ک  شاعر د   ل ممدوح سېتاينه کېوي. د قرېيدې 

ممدوح ل اره د  درېيمه بر ه دعائيه بولي چ  په هغ  ک  شاعر د   ل

 د بښن  او هوساين  غوښتنه کوي.ه  دای)ج( له دربار

په اوسنيو قريدو ک  پورتني نورمونه چندان په پام ک  نېه نيېول 

ينو نورو شعري فورمونو په شان، په قريده ک  هېم کېږي. د غزل او ځ

رديف ا تياري دی،  و که مطلع ک  راوړل شو، نېو پېه نېورو دويمېو 
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يېو هغېه  :مسرو ک  ي  راوړل حتمي کېږي. قريدې دوه شکلونه لري

ډول دی، چ  رديف نه لري او بل هغه ډول دی، چې  رديېف ولېري. د 

هغه شکل ک  راځي چ  پښتو لومړۍ معلومه السته راغل  قريده په 

 رديف نه لري.

په پښتو ک  ښکاره، څرګنده، پوره او کره السته راغلې  قرېيده د 

شيخ اسعد سوري ده چ  مو  مخک  پرې تفريلي  بېرې کېړې دي. 

 ددې قريدې مطلع ده:

 ک له چارو څه وکړم کوکارېېد فل

 زمولوي هر ګل چ   اندې په بهار

تر شيخ اسعد وړاندې مو  په پښتو ک  د پوره قريدې بېلګې  نېه 

لرو،  و د شيخ اسعد سوري قريدې له کره والي څخه مو  ته دا څرک 

لګي چ  پښتو قريدو تر دې پخوا د تمرين، تجرب  او زېرم  يېو پېوخ 

بهير تېر کړی چ  دا قريده دې پړاو تېه رسېېدل  ده. دا قرېيده لېه 

پلوه په تول پوره او کره قريده ده. تر شېيخ  هنري، شکلي او محتوايي

اسعد سوري وروسته د ښکارندوی غوري قريده هم له هنري، شکلي 

او محتوايي پلوه، عربي او پارسي قرايدو سره پوره سيالي کوالی شېي 

 ډېرې ښ  تابلوګان  لري.  په بر ه ک او د طبيعت د انځورن  

 د پسرلي ښکلونکي بيا کړه سينګارونه

 ېې  ولونېېل په غرونو ک  اللونهبېيا ي

څرنګه چ  ادب تاريخ پر السته راغلو اثارو بحس کوي ځکه نو مېو  

ويالی شو چ  د پښتو قريدو د معلوم تاريخ پيېل لېه شېيخ اسېعده 

پيلېږي، ښکارندوی قريده الپس  وپاللېه،  و بيا د لرغون  دورې تېر 

ر هغو بحس وکړو پايه پورې مو  د نورو داس  قرايدو څرک نه لرو چ  پ

 او يا ي  له دې قرايدو سره پرتله کړو.
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 غزل:  -۲

په پښتو شاعرۍ ک  غزل يو له هغو شعري چوکاټونو څخه دی، چ  

ډېر عام مقبوليت لري. د پښتو اکثرو شاعرانو د غزل په فورم ک  زيا  

قلم چلولی دی. په همدې وجه  و غزل په پښېتو کې  د ځينېو نېورو 

انډول زيا  ظرافت او لطافت ته رسېدلی دی. د غزل شعري فورمونو په 

ښکال او ظرافت په دې نور هم زيا  شول، چ  دې فورم ته د پښېتني 

چاپېريال زيات  انځورن  وردننه شوې، ځوانو پښتنو شاعرانو تېه هېم 

غزل داس  يو فورم دی، چ  د دوی قلم په ک  ښه ازمېښېت کېوالی 

ک    ل وزن ښه پوخ کړي،  شي. اکثره ځوان شاعران په همدې فورم

پر قافي ، رديف، څ و او د نظم پر ځينو نورو توکو ځان واکمن کړي، نو 

بيا نورو شعري فورمونو ته مخه کړي. پخوا به د غزل په فورم ک  هغېه 

مسايل راتلل، چ  په ټوليز ډول ي  غنايي او عشقي مسايل پېه   لېه 

د له نېورو رنګارنېګ غېږه ک  رانغاړل، وروسته بيا د غزل ځولۍ د ژون

ګلونو ډکه شوه او او  غزل تر دې بريده رسېدلی، چ  په يېوه مسېره 

 ک  ي  نا وال  او په بله ک  ي  د ژوند د  و و رنګارنګي بيانېدی شي.

د غزل د دومره عام مقبوليت او زيا  استعمال يوه وجه شايد همدا 

پېه وي، چ  د يو مانيز پيوستون اوتسلسل ترڅنګ د غزل هېر بيېت 

ا طالح ځانته پاچا دی او په ځانګړي او   لواک ډول ډېر دروند مانيز 

 بار پورته کوالی شي.

غزل لکه چ  له نامه څخه ي  ښکاري عربي کلمه ده  او له همېدې 

پښتو ته راغلی دی. له مانيز پلوه نورو هغو شېعرونو  دا فورم ژب  څخه

غزل ويل کېېدی  ته، چ  غزليز، عشقي يا غنايي مانيز بار لېږدوي، هم
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 شي،  و د فورم له پلوه بيا غزل ځانګړې بڼه او شکل لري.

غزل معموالً هغه شعري چوکاټ ته وايي، چ  مطلع ولېري، يېان  د 

سربيت ي  اکثراً مقفی وي او د بل هر بيت دويمه مسره ي  قافيه ولري 

( بيتونېو ۶٢-٢او د مطلع  قافيه تعقيب کړي، د بيتونو شمېر ي  لېه )

ي. د څ و شمېر ي  معموالً سره برابر وي. په ځينو  ا و غزلېو پورې و

ک  کېدی شي د غز ل هغه مسرې چ  قافيه نه لري، يوه څ ه تر قافيه 

څ يز څخه نيول  بيا تر  (٢)والو مسرو څخه زيات  شي. په پښتو ک  له 

څ يزو پورې غزلونه شته. قافيه په غزل ک  اساسي توک دی،  و  (۶٢)

 دی.رديف ا تياري 

هر کله که په مطلع ک  تر قافي  څخه وروسته رديف راوړل شېو، د 

همغه رديف راوړل په ټولو قافيه لرونکو مسرو ک  حتمي ګڼل کېږي. په 

 پښتو شاعرۍ ک  د غزل فورم دا الندې بڼ  لري:

 ب  رديفه غزل: -۶

 هغه غزل دی، چ  رديف ونه لري او پر قافيه پای ته رسېدلی وي. 

د غزل د فورم هغه بڼه ده، چ  د قافي   کی غزل:رديف لرون -۸

ترڅنګ رديف هم ولري. رديف هغه يوه يا څو کلم  دي چ  تر قېافي  

 .وروسته په يوه شکل او تر ډېره زياته حده په يوه مانا تکرار راځي

دا هغه ډول غېزل دی، چې  دوه بېالبېلې   دوه قافيز غزل: -۹

ای تر قافي  څخه دمخه او يا د قافي  ولري. مانا دا چ  د دوو مسرو د پ

مسرو په منځ ک  بله قافيه موجوده وي. په مطلېع کې  دوه بېالبېلې  

قافي  موجودې وي. د نورو مسرو قافي  د مطلع    له   لېه قافيېه 

تعقيبوي، که چېرې تر هرې قافي  وروسته رديفونه راغلي وي، نېو تېر 
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هم په همغه هرې تعقيبوونکي قافي  څخه وروسته د هغ    ل رديف 

 بڼه تکرارېږي. 

د دوه قافيه ييزو غزلو بل ډول دادی، چ  لومړۍ قافيه د مطلع  د 

مسرو په منځ ک  راځي، ورپس  بيا رديف راځي، ورپس  بيا بله قافيېه 

او بيا ورپس  رديف. د مطلع  هره قافيه ځانته ځانته رديفونه او ځانته 

ځانته قافي  لري، يان  دا چ  د وروسته مسرو قافي ، په مطلېع کې  

 في  تعقيبوي. راغل  قا

)ماته غزل( ورته ځکه وايي چ  په منځه مېال کې   ماته غزل: -۱

ي  د هرې مسرې په منځ ک  د اهنګ يوه وقفه راځي. په همدې مېنځ 

ک  د څ و د شمېر له مخ  هر مسره پر دوو مساوي بر و وېشل کېږي، 

  په لرغون  دوره ک  د شيخ عيسی مشواڼي شعر چ  د مات  غزللکه 

و که چېرې د بيتونو شمېر ي  پوره وای نو د پوره مات  غزلې  بڼه لري ا

 اطالق پرې کېدی شي. 

زو زخ ڼ ز ر ز  وزو زخ  ز  کر ز  و

  ڼ زبررررم  ز رررمز ڼ زوررررازخو  ز ررر و

دلته )په   له کار کړې( د لومړۍ مسرې لومړۍ بر ه چې  پنځېه 

ده چې  دا  څ   لري )په   ل انکار کړې( د لومړۍ مسرې دويمه بر ه

هم پنځه څ   لري او په دويمه مسره ک  بيا )کله بېاداريم( د دويمې  

مسرې لومړۍ بر ه او )کله م   وار کړې( ددې مسرې دويمه بر ه ده 

چ  دواړه سره مساوي دي )پنځه( پنځه( څ ې  لېري همېدا انېډول، 

 تعادل او توازن هره مسره ماتوي، نو ځکه ورته ماته غزل وايي.

اهنګ دا وقفه تر قافي  وروسته راځي او کله د رديف يېوه کله کله د  

بر ه هم ورسره نيسي او بيا تر هغه وروسته وقفېه او بيېا نېور رديېف 

   راځي.
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هغه غزل دی، چ  يوازې مطلېع نېه لېري،  ب  مطلع  غزل: -٢

يان  د سر لومړی بيت ي  مقفي نه وي. د لومړي بيت دويمه مسره يې  

نو د دويمو مسرو قافيه يې  د لېومړي بيېت د قافيه لري او د نورو بيتو

دويم  مسرې قافيه تعقيبوي. که چېرې د لومړي بيت د دويم  مسرې 

تر قافي  وروسته رديف راغلی وي، نو د نورو قافيه والو مسرو رديفونه 

 هم همدا بڼه لري.

بې   په پښتو ک  لومړۍ معلومه او السته راغل  منظومه ژباړه هم د

غزل له فورم سره سمون  وري. د په   زان  پېه حوالېه ابېو  مطلع 

هې( ک  د يو عراقي شاعر ۸۳٢-۸۸۹محمد هاشم ابن زيدالسرواني په )

چ  مو  مخک  پېرې پېر  محمد ابن  الد يو شعر په پښتو ژباړلی دی.

    ل ځای تفريلي بحس وکړ.

لرغون  شاعرۍ ک  د شيخ رضی لودي او نرر لودي ترمنځ دغه راز 

 ی شعري سوال او ځواب هم له همدې فورم سره ورته والی لري.شو

په پښتو ک  د فورم له پلوه ب  مطلعو غزلونه په لرغېون  دوره کې  

شته،  و ادب وهانو هغه بش ړ غزلونه نه دي ګڼلي، ځينو ته ي  پېاړکي 

او ځينو نورو ته ي  نور  طابونه کړي دي، د شيخ رضی لېودي او نرېر 

طلع  له نشتوالي پرته نور د غزل فورم ته ورته دي. لودي پاړکي هم د م

پوهانو چ  دا پاړکي بللي او غزل  ي  نه دي بللي يو علت ي  شېايد دا 

وي چ  دلته د نظم ټول بيتونه يو بل سره تړلي او يوه مسلسېله مانېا 

تعقيبوي، د غزل يوه ځانګړنه بيا دا هم ده چ  هر بيت يې    لواکېه 

ه بل بيت ي  ورسره مل هم نه شي، نو پوره مانا ځانګړې مانا هم لري، ک

ورکوي. د شيخ رضی او نرر لودي نظمونه بيا په مجموعي ډول يو لوی 

پيغام يو بل ته لېږدي، د سوال او ځواب په بڼه افاده شوې يو بل سېره 
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مانيز تړاو لري، په   ل منځ ک  ي  هم بيتونه له مانيز پلوه يو بل سره 

 تړلي ښکاري.

تو ک  بش ړ غزلونه چ  هم د شکل، هم د مانېا او هېم د  و په پښ

محتوا له پلوه ورته پوره غزل ويلی شو، هغه د اکبر زمينداوري غزلونېه 

 دي. د اکبر زمينداور د يوه غزل لومړی بيت دادی:

 د   ل ځان له حيرانۍ څه ويل وکړم

 د عش  وير به تل په   له پهول کړم

قافي  کلم  دي، )کړم، کړم( ي  په دې غزل ک  )ويل( او )پهول( د 

( څ ې  ۶۸رديف دی، محتوا ي  عشقي يا غنايي ده. هره مسېره يې  )

 لري. دويم غزل ي :

 د اکبر د دويم  غزل  مطلع داده:

 چ  مدام زه ستا و مخ و ته نظر وړم

 د بېلتون له بېرې زړه زېر و زبر وړم

په دې غزل ک  )نظر او زبر( د قېافي  کلمې  دي، )وړم، وړم( يې  

( څ   ده. ۶۸مسره ي  )رديف دی، رديفواله غزله ورته ويالی شو. هره 

 ني محتوا لري.دا غزل هم غ

تر اکبر زمينداوري وروسته )علي سرور لودي(، )مېرمن نېکبختې  

غېون  او شيخ  الح( د غزل په فورم ک  شعرونه ويلي دي.  و پېه لر

دوره ک  تر ټولو بش ړ او پوره غزلونه هغه لومړني غزلونه دي چ  اکبېر 

زمينداوري ويلي دي. نو ځکه  و زمينداوري ته د پښتو غزل موسېس 

 هم ويل کېږي.
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 مثنوي:  -۹

دوه يزه )مثنوي( هغه ډول شعري فورم دی، چ  هر بيېت يې  پېه 

ي  ثابت نېه    ل منځ ک  ګډه قافيه لري )مقفی وي(، د بيتونو شمېر

دی. په ټولو قافيه والو شعري چوکاټونو ک  مثنوي تر ټولېو  ېالص او 

لوی شعري فورم دی. شاعر کوالی شي په دې شعري فورم کې    ېل 

مقرد تر وروستي بريده بيان کړي، ځکه نېو اکثېره شېاعران د لويېو 

موضوعګانو د بيان په غر  دا فورم انتخابوي، لکه ابوالقاسم فردوسي 

اهنام  د ليکلو ل اره دا فورم وټاکه. په مثنوي ک  که شاعر په چ  د ش

يوه قافيه ک  له ستونزې سره مخ شي، نو بل  ته تلالی شي. په مثنوي 

ک  هر بيت ځانته قافيه لري، کېدی شي ځين  بيتونېه يې  رديفونېه 

ولري او ځين  ي  ونه لري،  و د ټولو بيتونو وزن مشترک وي او د څ و 

مشترک الوزنه او  ،مساوي وي. مانا دا چ  مثنوي مقفیشمېر ي  سره 

 د مساوي څ و لرونکی فورم دی.

لکه دمخه چ  مو يادونه وکړه په مثنوي ک  کېېدی شېي ځينې  

 .بيتونه رديف لرونکي وي او ځين  په قافيه  تم شوي وي

په پښتو ک  لومړنی سړی چ  مو  تېه تېر دې دمېه معلېوم دی او 

هغه اکبېر زمينېداوري دی. البتېه تېر اکبېر بش ړه مثنوي ي  ليکل ، 

زمينداوري مخک  هم د مثنوي فورم ته ورته نظمونه ليکل شوي،  ېو 

په بش ړه مثنوي ک  ځکه نه حسېابېږي چې  وروسېتۍ بر ې  يې  

کسرونه لري او يا د بېالبېلو بندونو بڼه لري. لکه د بېټ نيکه مناجېا  

م بڼه لري.  و بش ړه چ  د هر بند له کسر پرته بر ه ي  د مثنوي فور

 ده مثنوي چ  تر دې دمه څرګنده ده همدا د اکبر زمينداوري مثنېوي
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 چ  د سر درې بيتونه ي  دادي:

ز رررو زنررر ز ررر زلررررررردمزترررميررررررزز  زعررررر قز رمز ر زومز يز

زو زخ  زعشقز ازصرمقررز وز وزترررردزبڼ زعرررر قررز رررو

زررراز رررږموز ررر ز وزو جو ز وچز وزو زب زوساز  ځو ز و

( بيتونه لري. د زرغېون  ېان ۸۸د اکبر زمينداوري دا مثنوي ټول )

نورزي ساقينامه هم په مثنوي فورم کې  ويېل شېوې ده. د سېر درې 

 بيتونه ي  دادي:

زوررردې ز رررر زورازوخالز   زتررررقيزوررررن زويرل ز     

زو زو زموز ېبوز    ې زوازز ېبررر زترررو ازوررر زلمبوز   

ز لرررفازتررررېوزمزتنبررر ز ررزوسدلىزتوز و چ زګ ز رر

تر زرغون  ان نورزي وروسته، زرغون  کاکړ هم د سعدي بوسېتان 

 يو حکايت په مثنوي فورم ک  نظم کړی دی. د سر څو بيتونه ي  دادي:

زچازل ز رتوزومزخوه زم زز ې ې لازوازقيص زم 

زرررر ز  زچازېز ې    بررزززمز خ رردزو زې ځزت ر 

زو ز ون ز ازت دې لى    ززل زحمرورررر ز  ېترررررررررڼى

دغه راز د دوست محمد کاکړ غرښت نامه هم په مثنوي فورم کې  

 ويل شوې ده.

زمز د ښ نروازمزتدزنوزبي و  زو زموزډېلزمي:

زسازتوګ زحکر ازم ررررررروززوز ې  ازم رررررر ز  کر رررررل

زچاز ازفي زت زګر يزم ززم زحم ز ر  ز  ېير و و

زچازونښاز از  ت ز ر يززو وزل زخولازې  يرررمز يک
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 رباعي:  -۴

رباعي يا څلوريزه هغه ډول شعر دی چ  له عربي ژب  څخه  دري او 

پښتو ته راغلی دی. دا فورم څلور مسرې لري چ  د څ و د شېمېر لېه 

هغه کې  مخ  سره مساوي وي. له ځينو استثنايي حاالتو پرته چ  په 

کېدی شي د درېيم  مسرې يوه څ ه ي  د قافيه والو مسرو تېر څ ېو 

زياته وي. نور نو اکثره د څ و د شمېر لېه مخې  سېره مسېاوي وي. د 

رباعي لومړی بيت مقفی وي، درېيمه مسره يې  قافيېه نېه لېري او د 

څلورم  مسرې قافيه ي  د مطلع  قافيه تعقيبوي. د غزل په شان پېه 

رديف ا تياري وي،  و کله چ  د رباعي په مطلع ک  څلوريزه ک  هم 

راشي، په څلورمه مسره ک  به ضرور بيا همغه رديېف تکرارېېږي. پېه 

پښتو ک  د بېالبېلو څ و په شمېر ربېاعي ويېل شېوي دي،  ېو لېس 

څ يزې څلوريزې په ک  زيات  دي، رباعي اکثره په تول تلل  دي، هغېه 

د اهنګ له مخ  تقريبېاً پېر رباعي چ  لس څ يزې دي، هره مسره ي  

دوو بر و وېشل کېږي، پنځه څ   ي  يوه  وا او پنځه ي  بله  وا پېه 

 (۹۳-۹۸: ٢۳تول تلل  وي.(()

په پښتو لرغون  ادب ک  د څلوريزې په فورم او تول شعرونه ويېل 

شوي دي او ځينو شاعرانو بيا څلوريزې د يوه نسبتاً او ده شعر د بر و 

رولي دي لکه د شيخ اسمعيل او  رښېبون نېارې يا بندونو په توګه کا

چ  له څو څلوريزو رغېدل  دي،  و دا هره څلوريزه بيېا د محتېوا لېه 

مخ  او هم د اهنګيز ارتبا  له مخ  له   لو نورو اړوندو څلوريزو سره 

تړلي او ټول  په ګډه يوه مانا او محتوا بش ړوي. په لرغون  دوره ک  پېه 

همغه د  ليل  ا نيېازي او سېلطان بهلېول  تول پوره او کره څلوريزه
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لودي دوه څلوريزې دي چ  د پښتو له نورو څلوريزو سره بش ړ سمون 

لري، هره مسره ي  لس لس څ   ده او همدا لېس څ يېز جوړښېت د 

شال  ېان پښتو پر اکثرو څلوريزو د تطبي  وړ دی، تر هغه وروسته  و

همدې لس څ يز  جيز  څلوريزې په د رباعياتو په ګډون اکثرو شاعرانو

 دي.جوړښت ک  ويلي 

پر قريدې، غزل، مثنوي او رباعي سربېره ځينو ادب وهانو په پښتو 

لرغون  دوره ک  د پاړکي )قطع ( او )مربع( فورمونو يادونه هم کېړې، 

 و که د لرغون  دورې نظم ته ډېر ځير شو، قطع  او مربېع تېه ورتېه 

سل پېه سېلو کې  ددې  و داس  نه دي چ  مو   ،نظمونه ويل شوي

فورمونو اطالق پرې وکړو. يا دې هم د قريدې، غزل، مثنوي او ربېاعي 

په شان وي چ  د هر يو فورم ل اره پوره او کره بېلګ  په ک  پيدا کړو، 

نو ځکه دلته له قطع ، مربع او د نورو هغو عربي نظمېي فورمونېو لېه 

دورو کې  تشريح او توضيح څخه تېرېږو چ  د پښتو شاعرۍ په نېورو 

 باب دي،  و په لرغوني دوره ک  ي  پوره بېلګ  نه شته.
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 د پنځم څپرکي لنډيز
 

ډوله شعري يا نظمي فورمونه لري، لومړی ي    ېل پښتو ژبه دوه 

فورونه دي او بل هغه شعري فورمونه دي چ  له نورو ژبو او په تېېره 

 شوي دي.بيا له عربي څخه پښتو ته راغلي او دلته په پښتو ک  باب 

د پښتو   ل فورمونه بيا پر دوو ډولونو وېشل کېږي؛ لومړی عام  

سندرې دي چ  ويونکي ي  معلوم نه دي او په ګرد ولېس پېورې اړه 

لري، لکه لنډۍ، سروکي، نارې، لنډکۍ، د ښادۍ بدل  او نورې. دويېم 

 ا   سندرې دي چ  په دې سندرو ک  هغه سندرې شاملېږي چ  

رانو له  وا جوړې شوې دي، يان  شاعران يې  د نالوستو ولسي شاع

معلوم کسان دي، لکه چاربيت ، بدل ، بګتۍ، لوب ، داسېتان، مقېام، 

کسرونه او نور، مو  په دې څ رکي ک  پر دې دواړو ډولونېو تفرېيلي 

بحس کړی او د بحس په نتيجه ک  دا راته څرګنده شوه چ  دا د پښتو 

ددې پانګ  يوه درنه بر ه راټوله ادبياتو يوه درنه او غوښنه بر ه ده، 

شوې،  و الهم زياته بر ه ي  په ولس کې   ېوره وره پرتېه ده او د 

راټولولو اړتيا ي  احساسېږي، ددې ډول ادبي فورمونو د محتېوا يېوه 

بر ه په لرغون  ادبي دورې پورې اړه پيداکوي،  و يوه زياته بر ه ي  

،  ېو شېکلونه يېا تر لرغون  ادبي دورې وروسته رامنځته شېوې ده

فورمونه ي  پخواني دي او لرغون  دورې او په همغه زماني بهيرپورې 

اړه لري. دا ډول شعرونه او سندرې زمو  د ټولنيز، سياسي او کلتوري 

او د همغه چاپېريالونو انځورنه کوي. دويېم ډول  يچاپېريال زېږنده د

غلېي شعري فورمونه بيا هغه دي چ  له عربي ژب  څخه پښتو تېه را

 دي او پښتنو شاعرانو هغه کارولي او پښتو ک  ي  دود کړي دي.

لکه قريده چ  پېه لرغېون  دوره کې  شېيخ اسېعد سېوري او 
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ښکارندوی غوري له دې فورم څخه ګهه پورته کړې او په ښه ډول ي  

کارولی دی. غزل چ  اکبر زمينداوري، علېي سېرور لېودي، مېېرمن 

ارولی دی، درېيم د مثنېوي نېکبخت  او شيخ  الح محمد الکوزي ک

فورم دی چ  اکبر زمينداوري، زرغون  ان نورزي، زرغون  کاکړې او 

دوست محمد کاکړ کارولی دی. څلورم فورم د )رباعي( دی چې  لېه 

عربي څخه پښتو ته راغلی، ښ  بېلګ  ي  د  ليېل  ېان نيېازي او 

سلطان بهلول لودي په څلوريزې ک  راڅرګندېږي. پر يادو فورمونېو 

ربېره قطع  او مربع ته ورته فورمونه هم په پښتو لرغون  ادبي دوره س

ک  کارېدلي،  و د يادو فورمونو داس  بش ړې بېلګ  نه دي ترالسېه 

شوي چ  په بش ړ ډول دې پېرې يېاد فورمونېه تطبيې  شېي. پېه 

مجمووعي ډول پښتو لرغوني ادبي دوره د نظمي يا شعري فورمونو له 

 د   لو ملي فورمونو تله ي  ډېره درنه ده. پلوه  ورا بډايه ده،  و

په لومړۍ کهګورۍ فورمونو ک ، لنډۍ، سروکي، نيمکۍ، بګتېۍ... 

او نور شامل دي. په دويمه کهګېورۍ کې ، قرېيده، غېزل، ربېاعي، 

مثنوي، مربع، مخمس، مسد ، سبع، مستن، معشېر، تېرجيح بنېد، 

ره کې  ترکيب بند او نور شعري انواع شامل دي چ  پېه لرغېون  دو

  نورو بېلګې د يوازې د قريدې، غزل، رباعي او مثنوي بېلګ  لرو او

 په نورو دورو ک  شته.

د فورمونو له پلوه پښتو ادبيا  هم په لرغون  دوره ک  او هم پېه 

او له دې پلوه د سېيم  هېېڅ  يوروستيو نورو دورو ک   ورا بډايه د

 بله ژبه ورسره سيالي نه شي کوالی.
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 پوښتنې د پنځم څپرکي
 

  په لرغون  دوره ک  د نظم ډولونه پېه ټېوليز ډول پېر څېو بر ېو

 وېشالی شوه

 !د پښتو   ل نظمي فورمونه کوم ديه نومونه ي  وا لئ 

  په لرغون  دوره ک  له عربي ژب  څخېه کېوم شېعري يېا نظمېي

 فورمونه په پښتو ک  باب شوي دي.

   څېه ډول پښتو ژبه د شعري فورمونو له پلوه په لرغون  دوره کې

 ارزوئه

 د لنډۍ فورم تشريح کړئه 

 پښتو ولسي ادبيا  د فورم له پلوه پر څو بر و وېشالی شوه 

 !سروکی څه ډول شعري فورم دیه تشريح ي  کړئ 

 !کاکړۍ غاړې او د اتڼ نارې تشريح کړئ 

  چاربيته څه ډول فورم دیه څو ډولونه لريه 

  !لوبه څه ډول فورم دیه تشريح ي  کړئ 

  نئ!بګتۍ راوپېژ 

  !د پښتو ولسي ادبياتو ارزښتونه تشريح کړئ 

  له کومو ژبو څخه پښتو ته کوم ادبي فورمونه راغلي ديه 

  .پښتو لرغونو ادبي دوره ک  چا د رباعي فورم کارولی دی 

   د پښتو غزل موسس څوک دی او کله ي  په پښتو ک  غزل وليکه

 او بيا کومو شاعرانو ورپس  د غزل فورم تعقيب کړه

 ومړی ځل د مثنوي فورم وکاراوه او کومو شاعرانو بيا ورپسې  چا ل

 همثنويان  وليکل 
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 شپږم څپرکی

 د لرغونې دورې نرث

د اريايي ژبو او اقوامو پخواني کتابونه او ادبي اثار ټول منظېوم دي، 

( انا( )راماياتالکه )مهابهار ،)ويدا(، )اوستا( او )سنسکريت( زاړه کتابونه

او نور ټول يو راز ازاد نظم دی، چ  ښايي د تغني او تېرنم پېه ډول بېه 

غږول کېدل، دا  بره چ  نظم تر نثر په ادبېي اثېارو کې  دمخېه دی، 

يوازې په اريايي ژبو پورې هم اړه نه لري، په اکثرو ژبو ک  دغسې  وي، 

که څه هم اساساً ژبه منثورې  برې دي،  و داس  منثورې  بېرې د 

او يوازې په ليېک او تحريېر سېره  ونېدي  پات  کېږيياد نه  لکو په 

کېږي،  و  لک منظوم  ويناوې په يادوي او پښت پر پښت ي  انسان 

  لو نويو نسلونو ته س اري، له هم دغه جهته تر هغه و ته چ  ليېک 

او تحرير په يوه قوم ک  ډېرېږي، نو د دوی ادبي اثار هغه منظوم  ټوټ  

اد وي او له يوې سين  بل  ته ورنقلېږي، څو پېه دي، چ  د  لکو په ي

پای ک  د ليک په ډول  وندي شېي او کتابونېه ځنې  جېوړ شېي، د 

همدغو الملونو له کبله د اکثرو اقوامېو پخېواني اثېار او ادبېي نښې  

منظوم  دي او نثر ت  د کتابو په ذريعه له ليکنيو و تونو څخه ساتل 

م دغسې  دي او  ېورا زړې شوی دی، د پښتو د پخواني ادب اثېار هې

سندرې او ادبي ټوټ  چ  زمو  ال  ته راغلې  دي، منظېوم  دي او د 

هېې( ۱۱۱منثورو اثارو بېلګه ي  ډېره لږه پات  ده او لکه څنګه چ  تېر )

پورې مو  منظوم اثار لرو، هغس  منثور اثار نه دي رامعلوم او که څه وو 
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هې( ک  بيا مو  ۱۶۸)هغه هم زمان  له منځه وړي او ورک شوي دي. په 

د يوه داس  منثور اثر بېلګه لرو چ  د شاعرانو او لويانو ژوند ليک او د 

االوليا ده چ   ةکالم بېلګ  په ک   وندي دي. دا د سليمان ماکو تذکر

 هغه هم يوازې څو مخونه ي  ترالسه شوي دي.

که څه هم محمد هوتک په پهه  زانه ک  ليکلي دي، چ  ابومحمد 

الزيد السرواني )د سالو و مه( په پښتو ژبه ليکلې  وه، چې  هاشم ابن 

ترالسه شوې. دلتېه غېواړو د پښېتو نثېر د  ههغه هم تر دې دمه نه د

پيالم  او په دې دوره ک  د پښتو پر السته راغلو بېلګو لږ پېه تفرېيل 

 ا واچوو:سره رڼ

))که چېرې مو  د پښتو ال  ته راغلي لرغوني اثار، چ  د پښېتو د 

تاريخ په لومړۍ دورې پورې اړه لري، له نظره تېر کړو، نو دا اثار که ادبي 

له يوې  وا د کميت په لحاظ لږ دي، نو له بل   وا د نورو دورو په پرتله 

متفرق هم دي او په دې دورې پورې مربو  منظم اثار زياتره تر مو  نېه 

 دي رارسېدلي او يا دا چ  نه دي کشف شوي.

د لومړۍ دورې په ال  ته راغلو اثارو ک  د نثر د پښتو د ادبي تاريخ 

بر ه تر نظم هغ   واره هم ده او د قدامت له پلوه وروستۍ هم. دا پېه 

دې مانا چ  زمو  د معلوم نظم تاريخ تر نثر هغه پخوانی دی. دا جريان 

په ځينو شرقي ژبو ک  د نظم او نثر د پيدايښت له رواياتو سره سېمون 

بو د ادبياتو تاريخونه چ  مو  وګورو، هلته نظېم لري. د زياترو شرقي ژ

تر نثر لرغونوالی لري. د مثال په ډول دري، اردو، هندکو او بلوچي ژبېو 

 ک  هم د ال  ته راغلي نظم بېلګ  تر نثر هغ  پخوانۍ دي.

مو  چ  د   ل ادبي تاريخ په لومړۍ دوره ک  د نثر جاج ا لو، نېو 

 راته ښکاري چ :
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و منثورو اثارو ک  د ډېرو يوازې نومونه تر مو ه ددې دورې مربوط -۶

رارسېدلي دي. دا نومونه او ددغو اثارو وجود د نورو  ارجي منابعو پېه 

مرسته ثابتېږي،   له اثار يا تراوسه نه دي موندل شوي او يا دا چې  د 

 زمان  توندو سيليو ورسره وړي دي.

ړ اثېار او  هغه اثار چ  بېلګ  ي  تر مو ه رسېدلي دي او بش  -۸

 نه شته.

پر دې دوره د بحس په ترڅ ک  مو  اړ يو چ  د هغو اثارو يادونه هېم 

وکړو چ  وجود ي  د نورو اثارو په مرسته ثابت دی او پر هغو اثېارو بېه 

هم بحس وکړو چ  يوه بر ه ي  مو  ته رارسېېدل  ده. دلتېه غېواړو د 

 تاريخي تسلسل له مخ  ددې اثارو يادونه وکړو.

 

 

 سالو وږمه:د 

د هغو اثارو له جمل  څخه چ  نومونه ي  د نورو اثارو لېه مخې  ))

مو  ته رارسېدلي، يو اثر هم د ))سالو و مه(( نومېږي چ  د په   زان  

هې ق زوکړی( ي  لېه وجېوده مېو  داسې  ۶۱۸۹مولف محمد هوتک )

  بروي:

))نقل کا: چ  ابومحمد په پښتو يو کتاب کښلی و چ  په هغه کې  

عربي د اشعارو فراحت او بالغت بيان کړی و او نوم ي  و د سالو  ي  د

 و مه((

هېې ق( ۸۳٢ -۸۸۹دا کتاب ابومحمد هاشم ابن الزيېد السېروانی )

ليکلی و. دا  راحت شته چ  کتاب په پښتو و. دا چ  کتاب منثېور و، 

په پهه  زانه ک  ي  ښکاره څه نه دي ويلي، اما د: ))په پښتو يو کتېاب 
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له جمل  څخه سړی اټکل کوالی شي چ  دا کتاب به پښتو  کښلی و((

 نثر و.

که دا کتاب وای، نو بيا بايده وو چ  مو  د پښتو نثر پيل له همېدې 

کتابه کړی وای. ارواښاد پوهاند دوکتور زهير چ    ل اثر ته ))د پښتو 

نثر زرکلن تاريخ(( نوم ورکړی و، هغه د پښتو نثر پيل له همدې کتابېه 

 کړی دی.

 و مو  دلته د ))سالو و مه(( کتاب په باب د په   زان  لېه لېوړې 

اقتباسي ټوټ  څخه زيا  څه نه لرو، نه پرې اضافي هوايي بحس کېول 

په کار دي او نه د پښتو نثر تاريخ له دې روايته پيلوو، ځکه دا يادونه د 

 (۶٢۱: ٢۱بحس او ګروېږن  ل اره څه نه لري.(() 

 

 تذکرة االولياء:

نګه چ  مو دمخه يادونه وکړه د پښتو نثر د پيېل پېه بېاب لکه څ 

بېالبېل نظرونه شته،  و ډېری ادب وهان په دې نظر دي چ  پښتو نثېر 

د هغه د ښکاره، څرګند او السته راغلی نثر له بېلګو څخه پيلېېږي، دا 

االوليا( دی. پښتو ادب وه سېرمحق  زلمېی  ةنثر د سليمان ماکو )تذکر

هېوادمل چ  د پښتو ادبياتو تاريخ )لرغون  او منځنۍ دورې(، )د پښتو 

 يې  نثر اته سوه کاله( کتابونه او نور ګڼ شمېر ادبېي ا ترا ېي اثېار

چ  د پښتو نثر تاريخ د سېليمان مېاکو لېه  یليکلی، هم په دې نظر د

 وايي: االوليا( څخه پيلېږي، هغه  ة)تذکر

))زه د پښتو نثر تاريخ د پښتو له معلوم نثره پيلوم. د پښتو تر ټولېو 

االوليا(( دی،  ةپخوانی منثور اثر د سليمان ماکو سابزي د پښتو ))تذکر
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چ  له بده مرغه د کتاب ټول متن تراوسه نه دی ترالسه شېوی، تې  

 څلور پاڼ  ي  زمو  په واک ک  دي.

څو پاڼ  لوی اسېتاد ارواښېاد پوهانېد د پښتو ))تذکرة االولياء( دا 

عبدالحی حبيبي په غالب ګومان د روانې  هجېري شمسېي پېېړۍ د 

دويم  لسيزې په جريان ک  موندل  دي. کله چ  زمو  مرحوم اسېتاد 

))تاريخچه شعر پښتو(( ليکه، دا پاڼ  ي  نېه وې مونېدل ، ځکېه پېه 

اسېتاد لېه تاريخچه ک  ي  ددې پاڼو د محتوياتو يادونه نېه ده کېړې. 

ل( کال راپدېخوا د پښتو د زړو اثارو د لهون په سلسله ک  کليېو ۶۹۶۱)

پر کليو ګرځېده او د همدې پلهنو په لړ ک  ي  دا پاڼ  هم د هلمنېد د 

)ادم  ان( کلي په جوما  ک  د يو زاړه چېاپي کتېاب پېه مېنځ کې  

موندل  وې او څو کاله دوی سره نالوست  پرت  وې.  و کله چ  يې  د 

ل( کال د ګڼ  ل اره ))تاريخچېه سېبکهای اشېعار ۶۹۶۳بل کالنۍ د )کا

پښتو(( نوم  رساله ليکله، نو ددې پاڼو په لوسېت بريېالی شېوی و او 

ددې پاڼو محتويا  ي  په دې رساله ک  شامل کړل، د ا ېلي نسېخ  

پاڼ  ي  هلته زنګوګراف هم کړې. تېر دې رسېال  يېو کېال وروسېته 

وک چا  شو. پېه دې کتېاب کې  هېم پېه ))پښتانه شعراء(( لومړی ټ

االولياء(( ک  د راغليېو شېاعرانو احېوال راغلېل او د پښېتو  ة))تذکر

االولياء(( ا لي پاڼ  عکسي هم په ک  چا  شوې. پېر دغېو  ة))تذکر

ل/ ۶۹۱۶االوليا د مستقل  رسال  په بڼه پر ) ةدوو چاپونو سربېره تذکر

ه  وا چا  شوې ده. پېر م( کال د افغانستان د علومو اکاډيمۍ ل۶۳۸۸

دې چا  د استاد حبيبي يو نوی يادښت هم چا  شېوی دی. پېه دې 

 (۶٢٢: ٢۱) شوي دي.(( ياالولياء(( پاڼ  هم زنګوګراف ةچا  ک  د ))تذکر

سرمحق  زلمی هېوادمل ليکي: ))د تذکرة االوليا په مستقل چېا  
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موجېودې ک  چ  کله وار د ا لي پاڼو  عکسي چا  ته راورسېد، نو دا 

 طي پاڼ  ما له مرحوم استاد څخه وا يست  او مطبع  ته م  د چا  

ل اره يوړې، چ  په مطبعه ک  مو عکسونه ځن  وا يستل، نو م  پاڼ  

بېرته استاد ته وس ارل . کله چ  ما پاڼ  بېرته استاد ته س ارل ، نو م  

دغه و ت ددې پاڼو په باب ځين  پوښتن  هېم لېه مرحېوم اسېتاده 

چ  دغه پوښتن  او ځوابونه او ددغو  طي پاڼو معرفي زمېا پېه  وکړې،

هغه مفرله مقاله ک  راغلي دي، چ  م  د امير کروړ سوري د دولېس 

سوه پنځوسم تلين  د نړيوال سيمينار په وياړ پر همدې تذکره کښېل  

 ده.

ل( ۶۹٢۳االولياء دا مستقله بڼېه پېر ) ةد يادون  وړ ده، چ  د تذکر

المه حبيبي د څېړنو مرکز له  وا په پېښور ک  چا  کال دويم ځل د ع

شوې ده. له دې چا  سره د تذکرې د موجود متن، مقدم  او تعليقاتو 

 انګرېزي ترجمه هم مله ده او مترجم ي  ښاغلی  وشال حبيبي دی.

( سانتي متره او د هر 21x21االولياء(( د  طي پاڼو قطع ) ةد ))تذکر

( پورې کرښ  د تذکرې په ۳( نه تر )۶٢مخ کرښ  ي  مختلف  دي. له )

بېالبېلو مخونو ک  کښل شوي دي. څنګه چ  نسخه بش ړه نه ده، نېو 

ځکه ي  د کښن  تاريخ نه معلومېږي. کاغذ ي  سېالم او د شېکل لېه 

مخ  زوړ نه ښکاري،  و هغه کسان چ  په نسخه پېژندنه کې  مېاهر 

شکل لېه  دي، هغوی وايي چ  د کاغذ ظاهري شکل غولوونکی وي. د

مخ  ډېر سالم کاغذونه زاړه وي، مګر بالمقابل د شکل لېه مخې  زاړه 

 کاغذونه زاړه نه وي.

وکتله، نو کاغذ ي  زما سترګ  هم وغولول ، لېه  کله چ  ما دا نسخه

مرحوم استاد نه م  ددې نسخ  د کاغذ په باب وپوښتل، هغېوی وويېل 
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کوکېاڼی بالېه او  چ  دا کاغذ غالباً  وقندي دی، چ  په کندهار ک  ي 

ددې نسخ  قدامت سړی دوه سوه پنځو  کاله دمخه تخمېين کېولی 

شي. د کاغذ سياهي او د نسخه پېژندن  د ځانګړنو لېه املېه اسېتاد دا 

 (۶٢٢: ٢۱نظريه قايمه کړې وه.(( )

سرمحق  زلمی هېوادمل وايي: )) د  طي پاڼو د محتوياتو پېه بېاب 

يزه او د څلېورو پښېتنو وينېاوالو بايد ووايو چ  په دې پاڼو ک  يوه سر

مشايخو يا د مولف )ماکو( په اند وليانو لږ احېوال او د وينېاوو نمېون  

راوړل شوې دي. ددې تذکرې سريزه د مولېف پېه بېاب لېږ معلومېا  

 لوستونکي ته وړاندې کوي او د کتاب د ليکلو هدف هم راښکاره کوي.

  تر دغو اساسي ددې کتاب د ليکوال په باب زمو  په ادبي پلهنو ک

څو  برو چ  ده په سريزه ک  کړي دي، باال نور څه نه دي راغلي او نه 

مو دده په باب نور څه په واک ک  دي.((  ېو مخکې  تېر دې چې  د 

االوليا د ارزښتونو ماهيت او اهميت په باب څه ووايېو، غېواړو د  ةتذکر

 هم تم شو.االوليا ځانګړتيا، لرغونتيا او لغوي شنن  ته لږ نور ة تذکر

 االوليا مو  په لومړي ګام ک  پر دوو بر و وېشالی شو: ةتذکر))

د سليمان ماکو   له ليکنه چ  په نثر ده او د شاعرانو ژونېد  –الف 

 ليک په ک  راغلی دی.

 ک  د شاعرانو راغلی کالم چ  په نظم دی. هپه تذکر –ب 

په عمومي ډول دسليمان ماکو نثېر    د سليمان ماکو نثر: –الف 

 و ، روان، ساده او له ځانګړي اهنګه ډک دی. په  ا و ځېايونو کې  

 ي  سجع کارول  چ  نثر ته ي  زياته ښکال وربښل  ده.

دلته به د سليمان ماکو د نثر څو جمل  راوړو او بيا به وروسته دده 

 دنثر پر څرنګوالي بحس وکړو.
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سليمان زوی د بارک  ان ماکو سابزي چ  په ))... زه غريب  اورې 

وياله د ارغستان هوسېږم او په دې مزکو پايېږم، په سن دولېس شې ږ 

سوه دهجري تللی وم او د پښتنخا په راغو او کليو ګرځېدم او مراقد د 

اوليا او وا لينو م  پلهل او په هر لوري م  کامالن موندل او ددوی په 

 په سالم ورته والړ...((  دمت ک   اک ای وم او هر کله

))... نقل هس  کاندي يارانو چ  په روزګار د شيخ بيهني کې  د ده 

ورور چ  سړبن نومېد، او پرشيخ هم  ورا ګران و، سېړبن نېه درلېود 

 زامن او هر کله به ويل   ل ورور ته...((

))... نقل کاوه سي چ  په روزګار د غازي شهاب الدين چ  پر کفېر 

يار چ  غرشين ستانه و هم ملګری و دشهاب الدين يرغل و، شيخ ملک

چ  په ډيلي ک  هغه ستر واکمن ټاټوبی ور وښانده، او هم هېورې مېړ 

 سو...((

  ستر ستانه و، له ده نه څرګنېد چ)) ... نقل کاوه سي چ  بختيار 

 سوي دي، هغه کراما  چ  مو وکتل او وويل...((

چ  مو  په عمومي ډول پورتنيو څو جملو او د سليمان ماکو نثر ته 

ماکو نثر د دريو ژبو له لغتونو څخه جوړ دی.  نظر کوو، نو له ژبني پلوه د

. دګرامري جوړښت لېه مخې  هېم د دري -عربي، ج -پښتو، ب -الف

ځين  پخوانۍ متروکې   -هې -پښتو له اوسنۍ محاورې سره توپير لري

 کلم  هم لري چ  دلته پرې رڼا اچوو:

کېه پېه عمېومي ډول د  ښتو لغتونه:دسليمان دنثر پ –الف 

په نږه پښتو نثرونو ک   تر يوه حدهسليمان ماکو نثر ارزول کېږي، نو دا 

حسابېدالی شي، ځکه دپرديو ژبو تاثيرا  پرې ډېر کېم دي او ان کېه 
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نورو ژبو دومره کلم  به ضېرور  او  هم څوک يو پښتو نثر ليکي، نو د

کوم په عادي ډول رانه د نورو په ک  کاروي، لکه   له چ  زه دا ليکنه 

ژبو کلم  کارول کېږي، نو د سليمان ماکو له نثر څخه داس  ښېکاري 

( تاثيرا  پېر پښېتني ادبېي دريچ  هغه و ت د پرديو ژبو ) عربي او 

چاپېريال وو،  و دومره زيا  نه وو چ  ټول نثر متاثر کېړي. دلتېه بېه 

ی، استازی، روښېان، لو)دده د نثر سوچه پښتو لغتونو ته اشاره وکړم: 

وياله، هوسېږم،  اورې، راغه، کلی، پلهېل، لېوری، مونېدل، څښېتن، 

پاڅېدل، وينا، لولي، ش ه، ستانه، کېول، سېندرې، يرغېل، غرشېين، 

او داسې   (ملګری، ستر، واکمن، بری، مروړل، پاړکی، څرګند، مېشېت

 نور...

م د سليمان ماکو په نثر ک  کارول شوي اکثره پښتو لغتونه او  ه

په   له هماغه پخوانۍ مانا او مفهوم او هماغه شکل کارول کېېږي. د 

سليمان ماکو د نثر له پو والي څخه داس  ښکاري چ  پښتو نثر به تر 

دې پخوا ښه او د مزل کړی وي، چ  د سليمان ماکو د مهېال داسې  

 پخ  مرحل  ته رسېدلی دی.

ان د سېليم   د سليمان ماکو په نثر ک  عربي لغتونه: –ب 

ماکو په نثر ک  يو شمېر عربي لغتونه هم شته،  ېو دا اکثېره داسې  

لغتونه دي چ  مذهبي او عقيده يي مفاهيم لېېږدوي، دا ډول لغتونېه 

اکثره او  هم دمذهبي ا طالحاتو په بڼه موجېود دي او ترجمېه يېا 

 انډولونه ي  ډېر ممکن نه برېښي.

ک    ل  اغېزې  عربي ژب  د اسالم تر راتګ وروسته په افغانستان

ارسي ژبېه او وروسېته پېر پښېتو ژبې  پوښندل ، دا اغېزې لومړی پر 
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ارسېي ژبېه او  هېم پمحسوس  شوې،  و د پښتو په انډول ي  پېر 

 تاثيرا  زيا  دي. دلته به څو عربي لغتونو ته اشاره وکړو:

الوا لين، مراقد، حمد، برکت، نريب،  لی اهلل عليه وسلم،  ةقدو)

غريب، هجري، اوليا، آل، اما بعد، نقل، عباد ، مبارک، واقېع، قبېول، 

 او ځين  نور... (کفر، شيخ

د سېليمان   لغتونېه:  دريد سليمان ماکو په نثر ک   –ج 

د  لغتونه ډېر کم دي.  ېو دريماکو په نثر ک  د عربي لغتونو په انډول 

استاد عالمه عبدالحی حبيبي په نظر د سليمان ماکو پر نثر د فارسېي 

ژب  د هغه و ت د نثر څه اغېزې شته، د سليمان ماکو تر عرر نېږدې 

دوه سوه کاله دمخه د غزنويانو په عرر ک  فارسي نثر ډېېر پرمختېګ 

ساده او عام فهمه و، لنډې لنډې جمل  ي  لرلې  او  ،کړی و، ډېر روان

او تکلف څخه  الي و. د سليمان ماکو نثر هم ساده، سليس او  له ابهام

روان دی، جمل  ي  هم لنډې لنډې دي، ابهام، ترنع او تکلف نه لري. 

دفارسي نثر دهغه و ت د و  لنيو د څه ناڅه اغېزمنۍ ترڅنېګ يېو 

سې ا ، )شمېر لغتونه هم د سليمان په نثر ک  ليېدل کېېږي، لکېه: 

 او ځين  نور... (ربان، در واست اک ای، بزرګ، روزګار، مه

سېره لېه دې   د سليمان ماکو دنثر ګرامري جوړښت: –د 

نثر ک  زياتره سوچه پښتو لغا  کارېدلي او ليکنی متن  په چ  د ماکو

ي  هم سړي ته ډېر  وند ورکوي،  و دې سره سره ي  ليکنۍ بڼه لېه 

 عام  محاورې او همدارنګه د پښتو ژب  له اوسني ګرامېري جوړښېت

اړخ نه لګوي. د نثر دا حالت کېدی شي د دوو عواملو له وج   ډېر سره

رامنځته شوی وي: کېدی شي دهغه و ت دپښتو محاورې ژبېه همېدا 
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شان يادې ته ورته وه، يا هم نثر په دې بڼه ليکل کېده او يا هم دعربي 

هغ  پر پښتو پرېوتی وي. دماکو د نثېر پېه  دري او د دريژب  تاثير پر 

ځينو جملو ک  مبتدا او  بر، فاعل او فعل، مضاف او مضاف اليه سېره 

وړاندې وروسته شوي دي. دا کار دپښتو له اوسني ګرامر جوړښت سره 

توپير لري، کېدی شي د لرغون  دورې نثر همدا بڼه درلوده.  و بيېاهم 

و دهغېه دپلويېانو او همدارنګېه د د سليمان ماکو نثر، د پير روښېان ا

ا وند دروېزه او دهغه د پلويانو تر نثر ډېر زيا   ېو ، سېوچه او روان 

دی؛ تکلف، ترنع او ابهام په ک  نه شته. دلته بېه دمېاکو دنثېر څېو 

ترکيبونه راوړو او بيا به دپښتو ژب  د اوسني ګرامر جوړښت ا له بڼېه 

 هم ورسره وليکو:

 اوسنی ګرامري جوړښت        د سليمان ماکو نثر

 

 

 

 

 

 

او داس  نور ترکيبونه او نورې جمل . دلته مو  د سليمان ماکو پېه 

نثر ک  ګورو چ  نثر له عام  محاورې څخه لرې شوی دی. پېه پښېتو 

مه قاعده همدا ده چ  اول فاعل راځي بيا فعل، اول مبتدا وي او ک  عا

 بيا  بر،  و د سليمان په نثر ک  دا قاعده تر ډېره حده معکوسه ده.

 مزلرررررررو زخرررې رررررر زې  رررررمزحرررررم زېزتررررر رسز

 چازم زبررم  زمز و ينروز ېز حمرازمزثرقڼيررنوزززززززز

 ورررررررر زې ررررلرررررررر زمز   ررررررررس ررزوررروت رررررررږمزز

 ورد قرررررر زمز ېليرررررز ېزې صررررڼينوزوررررازوڼټرررر ز

  ېزتررررڼر رررررررررازېچرررررېملرررررررررررازمزوررررښرررررررررررروز

 زتررر بررررررررنز رررررررررررررررر زم لررررررررررررررومز  وررررررررررررررررنزززززززز

  ېزوررررررردز ڼررررررر زبرررررر زې ررررر زخررررر  زې ې زتررررر زززز

 

 ملررررررو زخرررې رررررر زحررررررم زېترررررر رسزې  ررررررمزز

 چررازمز و ينرروزبرررم  ز ېزمزثقڼينرروز حمررازم ززز

 مز   ررس رررررررررررزورررررررر زې ررررلرررررررر زورروتررررررر ږمز

 مز ېليرررررز ېزې صررررڼينوزود قرررر زوررررازورررررڼټ زززز

 ترررررڼر ررررررررازوررررررررازېچرررررررېملا ېزمزوررررررررررښوز

 ترررررررر بررررررررررنز  وررررررررررنز ررررررررررررر زم لررررررررررررررررومل

  ېزورررد ڼرررررر زبررررر ز رررررازخررررر  زې ې زترررر زې رررر 
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د   دسلميان ماکو په نثېر کې  پخېواني لغتونېه: -هې 

سليمان ماکوپه نثر ک  پر هغو سوچه پښتو کلمو سربېره چ  او  هم 

په پښتو ک  استعمالېږي، ځين  داس  نور پښتو لغتونه هم شته چې  

يا او  نه کارېږي او يا هم په لږ شان لفظي تغير او تحول سره کارېږي، 

يان  متروک  کلم  په ک  شته او متحول  کلم  هم په ک  شته. دلته 

 ډول کلمو ته هم اشاره وکړو:به دې 

 

ز ېتن زبڼ زو زتذ دةز  ېليرز از ر ې لازبڼ 

زز

زوښ و خو ززززوښ نخر

زودت  ز و  و کىززززززودت ور

ز)و زوخو   زبڼ ز ېسزو دې  زم  

زې ڼاززززلولولا

ز)ګن  زوخو   زبڼ ز اززززګوبڼ 

زو دې  زم  ز

زوو زونرززززو نر 

زم منززززم ن 

زتو وز)وخو   زبڼر ز راز ېسززززززززززززززززززز ټر ې

زو دې  زم  زززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز

زډېدز  رتززززډېدز  ا

ز م دززززګڼور

ز و   ززززز ول
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ز   رررومز)بميررررز ڼمررر زورررمزززززززبميرز)بووير 

ز ېسزو دې  زم  ززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز

زو عقرررر ز رررروز)زم زبڼرررر زوررررمزززززېګدېو  

ز ېسزو دې  زم  ززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز

نورې کلم  چ  او  يا متروک  دي او يا ي  هم بڼه کې  او ځين  

االوليا ک  ددغس  مړو او پخوانيېو کلمېو  ةبدلون راغلی دی. په تذکر

 شتوالی ددې تذکرې لرغونتيا او ځانګړتيا په ګوته کوي.

االوليا ک   ةپه تذکر  االوليا ک  د نظم بر ه: ةپه تذکر –ب 

د نثر په انډول د نظم بر ه نوره هم نږه او سوچه پښېتو ده. ددې يېوه 

وجه دا ده چ  پښتانه شاعران له   ل ولس سره ګډ اوسېدل او ولس 

هغه و ت معموالً د غرو په لمنو ک  اوسېده. دغرو لمن  پېه طبيعېي 

ژبېو  دريډول د پرديو ژبو له اغېزو څخه لرې او  وندي وې. عربېي او 

اکثره د دربارونو له الرې   ل تاثيرا  ښندل، نو هغه شاعران چ  لېه 

درباره لرې وو، له دې تاثيراتو  وندي وو. دا چ    له د سليمان ماکو 

په نثر ک  دعربي او فارسي ژب  تاثيرا  شېته، ددې وجېه داده چې  

کتابونېه لوسېتي وي او دا ژبو  دريکېدی شي، سليمان ماکو دعربي او 

االوليا ک  ټېول )څلېور( ټېوټ   ةترې را  ل کړی وي. په تذکرتاثير ي  

شعرونه راغلي دي. چ  لومړی ي  د بېټ نيکه مناجا  دي، دويم يې  د 

شيخ ملکيار غرشين يو پاړکی دی، درېيم ي  د شيخ اسماعيل يو پاړکی 

 او څلورم ي  د قطب الدين بختيار يو نظم دی.

کلمه راغل  چ  هغه هم  د بېټ نيکه په شعر ک  يوازې د )  دايه(

سره مشترکه ګڼل کېږي، نور په ټول شعر ک  د بل  ژب  کلمېه  دريله 
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نه شته. دملکيار غرشين په شعر ک  د ) اسېالم( او )غازيېانو( کلمې  

راغلي چ  ريښه ي  عربي ده، نور ټول شعر ک  د بل  ژبې  کلمېه نېه 

 شته.

ين( کلم ، چ  د شيخ اسماعيل په شعر ک  يوازې د ) ابليس( او ) لع

عربي دي نور د بل  ژب  لغتونه په ک  نه شته او د قطب الدين بختيار په 

شعر ک  بيا ګرد سره د بل  ژب  کلمه نه شته، ټول سوچه پښتو لغتونېه 

االوليا کې   ةدي. له دې پورتنيو څرګندونو دا ښکاره کېږي چ  په تذکر

له ماکو سره هم  راغلي شعرونه ) د قطب الدين بختيار له شعر پرته( چ 

ترمهاله پخوا ويل شوي دي. ځکېه  مهاله ګڼل کېږي، نور شعرونه دماکو

نو دې ټولو شعرونو ک  د پرديو ژبو تاثيرا  له کېوم  يېوې دوو کلمېو 

 السېته پرته نه ترسترګو کېږي، زمو  له پورتنيو  برو څخه دا نتيجېه

پخېواني او االوليا ک  راغلي شعرونه دماکو تر نثېر  ةراځي چ  په تذکر

زيا  سوچه دي او اکثره په ملي اوزانو ک  دي، په   له د سليمان نثر 

هم تر يوه حده سوچه، روان او شفاف ګڼل کېږي او د پښېتو ډېېر زاړه 

 (٢۸-٢۸ :۱۸)((لغا  په ک  کارېدلي دي.

سرمحق  زلمی هېوادمل بيا ددې کتاب د هدف او سرچينو په باب 

د احوالو او ويناوو ضبط دی او په کتاب  وايي: ))د کتاب هدف د کامالنو

ک  راوړي معلوما  ي  له اورېدنو او د پښتنو په هغه و تنۍ ټولنه ک  

د تشو شفاهي معلوماتو او رواياتو په بنېا کښېلي دي، ځکېه چې  پېه 

موجوده پاڼو ک  کوم کتاب يا بل ليکلي سند ته حواله نېه ده ورکېړل 

چ  په تذکره ک  راغلي پېاړکي شوې. له دې سره دا هم زړه ته لوېږي، 

 به ي  هم د  لکو له  ولو ليکلي وي.

د تذکرې په موجودو پاڼو ک  د څلورو کسانو، لکېه شېيخ بېهنېي، 
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شيخ اسمعيل، ملکيار غرشين او قطب الدين بختيار کاکي لږ احوال او 

د شعرونو بېلګ   وندي شوي دي. دا څلور کسه په تاريخ ک  معلېوم 

وروسته نورو مور انو هم د دوی احوال کښېلی  لک دي، تر سليمان 

 دی.

که څه هم سليمان ماکو ددغو کامالنو د ژوند د زمان  په باب څه نه 

دي ليکلي، له رواياتو او اورېدنو څخه دغه ډول مقرد ترسره کېدی هم 

نه شي،  و زمو  وروستيو محققانو چ  ددې پېاڼو محتويېا  تحقيې  

مرسته ي  ددغو څلورو تنو د ژونېد  کړي دي، د نورو تاريخي ليکنو په

زمانه هم ټاکل  ده او له   لو برداشتونو سره سم ي  ددغو څلورو تنېو 

 احوال سره بش ړ کړي دي.

هې ق( کال وروسته کښېل شېوی دی او تېر دې نثېر ۱۶۸دا اثر تر )

دمخه مو  د پښتو د بل نثر نمونه، نه لرو او ورسره له دې منثورو ټوټېو 

ېلګ  هم له مو  سره نه شته، چ  پېه مقايسېه يېي سره د بل معا ر ب

ډول ي  ارزيابي کېړای شېو. د تحېول يېا انحطېا  څرکونېه ځينې  

ووايستالی او يا ي  هم د سبک پر ځانګړتياوو څه  برې وکړای شو. دا 

نثر د پښتو نثر ليکن  يو ځانګړی سبک دی، چ  د نېورو اسېنادو تېر 

 واوسو. پيداکېدو پورې ي  بايد ځانګړتيا ته قايل

د همدغو موجودو پاڼو له مخ  مو  دا نثر په موضېوعي لحېاظ پېه 

علمي نثرونو ک  مطالعه کوالی شو، چ  د   ل و ت له شرايطو سېره 

سم او د هغه و ت د مسلطو فرهنګي جريانونو تر اغېز النېدې ليکېل 

شوی دی او په نسبي ډول د مسلطو فرهنګي او ادبي جريانونو اغېېزې 

 پرې ښکاره دي.

په دې نثر ک  جمل  لنډې، لنډې راغلېي دي، مطلېب پرېکېړی او 
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 کوټلی ادا کوي، وضاحت لري او پېچل  نه دي.

په دې منثېورو ټوټېو کې  د پښېتو ځينې  زاړه لغېا ، تعېابير او 

ا طالحا  شته، لکه: تڼاک  وچاودل  د پښو، ډېېر زښېت يې  ووژل، 

اټوبی، نړۍ، وګروهېد، پاړکی، ستر څښتن، ګڼون، دښن، جوبله، کول، ټ

، مېنه، هسک او نور... ددې زوړ متن زاړه لغا  او تراکيېب څسوب،  ر

 دي.

د ماکو نثر د ځينو ژبنيو ښېګڼو ترڅنګه ناوړې هم لري،  بر ي  پر 

مبتدا، مضاف پر مضافه اليه او مو وف پر  فت مخک  کړي دي لکېه: 

وايم حمد و س ا  د لوی  اوند، يا زه غريېب سېليمان زوی د بېارک 

 ان ماکو سابزی، چ  په وياله د ارغستان هوسېږم... يا  دای مهربان 

عيل په برکت سړبن ته نريب کړه دونی زامن چ  او  تېر و  اد اسم

 تېر سو ګڼون د هغو، يا په غره د کسي... يا په څېر د زمريو...

زمو  اکثر مشران څېړونکي په دې عقيده دي، چ  که څېه هېم د 

غښت ک  د دري او عربي ژب  اغېزې مني،  و سليمان نثر د جملو به ر

له دې سره سره دا نثر ساده نثر دی، لکه ارواښاد  ادم چ  ويلي دي: 

))سره له دې چ  د سليمان ماکو په نثر ک  د عربي رنګ شته، مګر دا 

رنګ دومره کمزوری دی چ  دده کالم يې  د فرېاحت څخېه نېه دی 

کنېه ده چې  څېوک ايستلی، که مو  ورته  لک ملتفت نېه کېړو مم

ېچيېده جملې  نېه پورباندې پېوه هېم نېه شېي. سېليمان او دې او 

مستعملوي، نو ځکه دده نثر د يوې طبيعي مکالم  او مراحب   ور  

 غوره کوي...((

االوليا د نثر په باب ويل شوې لېومړۍ نظريېه ده،  ةدا نظريه د تذکر

لې  ده. تېر ځکه ارواښاد  ادم دا مقاله ددې پاڼو د   رېدو پر کال ليک
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دې نظري  وروسته چ  چا څه ويلي ټولو د الفاظو په تغييېر دا  بېره 

تاييد کړې ده، چ  د عربي او دري د ځينو اغېزو له منلو سره سېره دا 

، ساده ګي په ک  شته، نه ډېېر ګېران دی نثر عمومي مکالم  ته نږدې

 .دی او نه ډېر اسان، بلک  د ساده نثر يوه متوسطه نمونه ګڼل شوې ده

اما د پښتو نثر د څېړن  په يو کتاب ک  راغلي، چ  : ))د سېليمان 

ماکو نثر څه عربي، څه فارسي او څه پښتو دی.(( د سليمان د نثېر پېه 

باب دغس  يوه ارزيابي سمه نه ايسي او دا ځکه چ  عربي او فارسېي 

کلما   و نورو ليکوالو هم تر دې زيا  په   لو نثرونو کې  ا يسېتي 

دا نه وايو چ  دا نثرونه څه عربي دي، څه فارسېي او څېه دي،  و مو  

 پښتو، بلک  د ا يستنو تناسب په ک  څېړو.

د سليمان په نثر ک  د يوې برابرې ساده ګۍ او روانۍ ترڅنګه کلېه 

کله د ځينو جملو په پای ک  سجع او موازنه هم رعايت شوې ده، لکه: 

يېږم.(( يا لکه: ))مراقد ))په وياله د ارغستان هوسېږم او په دې زمکو پا

د اولياوو او وا لينو م  پلهل او په هر لوري م  کامالن موندل، يېا پېه 

جوبله ک  ملکيار دا پاړکی وويل: چ  غازيان وپارېدل... او نېور... دغېه 

رنګه د ځينو افعالو په پای ک  د ترنم ل اره )نه( هېم نښېلوي. بختيېار 

 نور... سندرې کړينه، پاړکي لرينه او داس  پس 

 االوليا ارزښتونه: ةد پښتو تذکر

االوليا دغه څو پاڼ  که څه هم کمي ارزښت ي  لېوړ  ةد پښتو تذکر

نه دی،  و په کيفي لحاظ دومره ارزښتمن  ثابت  شوې دي، چ  زمو  

د ادبياتو د او ده زنځير ځين  ورک  کړۍ ي  سره کوشېر کړې. له دغو 

 پاڼو زمو  فرهنګي تاريخ ته دغه الندې ګه  مترورې دي:
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غون  نمېون  شېته، چې  په دې پاڼو ک  د پښتو شعر ځين  لر -۶

تاريخ ي  څلورم هجري قرن ته رسېېږي او دا نمېون  د لرغونتابېه پېر 

اهميت سربېره د پښتو شعر ځين  لرغوني ډولونه هم په ال  راکېوي، 

چ  د پښتو شعر د اوازانو او انواعو  په څېړنو ک  نه شي هېرېېدالی او 

رو پېاړکو هم د پښتو شعر په تاريخ ک  مو  ددې تذکرې پر همدغو څلو

 ډېر څه بنا کوالی شو.

د پښتو نثر تر ټولو قديمه مکشوفه نمونه له همدې پاڼو ترالسېه  -۸

کېږي او سمالسي مو  د   ل نثر تاريخ له همدې پاڼو پيلوو. دا پاڼ  په 

اوومه هجري پېړۍ ک  په پښتو ک  د نثر ليکن  سبک او ډول راښېيي 

نثر ليکن  عمومي طرز او دا ترې ښکاري چ  په هغه و ت ک  د پښتو 

 په دې ډول و.

د تذکرې دا پاڼ  که څه هم لږې دي،  ېو د پښېتو د يېوه زاړه  -۹

کتاب څو پاڼ  دي. تر دې کتاب دمخه مو  ته د پښتو بل کتاب نېه دی 

ترالسه شوی او په پښتو ک  د کتاب ليکن  د سوابقو په پلهنه کې  دا 

دا و ت د پښېتنو پېه  تمامېږي او دا راښيي چ  يپاڼ  مو  ته ډېر کار

ځينو حلقو ک  د کتاب ليکن  ذوق پيدا شېوی و او پښېتانه هېم دې 

 برې ته متوجه شوي او هڅېدلي وو، چ  د سيم  د مسلطو فرهنګي 

جريانونو په بڼه دوی هم په   له ژبه ک  کتابونه وليکېي. دا کتېاب د 

  ل و ت د مسلطو ذهني شرايطو تر اغېز الندې ليکل شېوی دی، دا 

دې مانا چ  لوستو پښتنو سره دا فکر پيدا شوی و چ  په دوی ک   په

د تېرو شويو کامالنو احوال سره راټول کاندي چ  نور لوستي پښېتانه 

 ترې  بر شي.

ددې کتاب موجوديت دا راښيي چ  دا و ت پېه پښېتنو کې   -۱



 نيمه پېړۍ يون/ ادب تاريخ

21112 
 

سواد يو څه عام شوی او د لوستو کسانو شمېر هومره و چ  د کتاب د 

 ورته حس کېده. ليکلو ضرور 

د ډېرې  واشينۍ ځای دی، چې  دا کتېاب بشې ړ نېه دی 

ترالسه شوی، که چېرې دا کتاب ټول د  دای)ج( په مرحمېت 

راپيدا شي، نورې ډېرې  برې به ترې برسېره شېي او زمېو  د 

لرغوني ادب او فرهنګ د بش ړتيا په مراتبو ک  به تېرې ډېېره 

 (۶۱۳-۶۱٢: ٢۱ګهه پورته وشي.(( )

ګه چ  مو دمخه يادونه وکړه، د پښتو د نثر تاريخ د څېړلېو لکه څن

په ترڅ ک  مو  ته په لومړۍ دوره ک  د ځينو نورو داس  کتابونو نومونه 

مخ  ته راځي، چ  نثر بلل شوي،  و او  په ال  ک  نه شته، غېواړو 

 سره دددې کتابونو يادونه هم وکړو:په لنډيز 

 

  تاريخ سوري: 

ليکلی، دا پښتون مورخ لېه هغېو نومورکېو محمد بن علي البستي 

مولفانو څخه دی، چ  د مغولو د تاړاک په ابتدا ک  ژونېدی و، دده لېه 

احواله نور هېڅ معلوما  نه لرو، پرته له دې چ  دی د هلمند د غاړو يو 

سړی و او د تاريخي بست اوسېدونکی و، د پالر نوم ي  )علېي( و او ده 

و پاچاهانو احوال ي  له پخېوا پېه کې  يو کتاب ليکلی و، چ  د سوريان

ضبط کړي وو، ))تاريخ سوري(( او  ورک دی، يېوازې د پهې   زانې  

مولف ي  د شيخ کهه متي زي د )لرغوني شعراء( په حوالت نوم ا لېي 

او داس  ښکاري چ  دا کتاب د شيخ کهه په ال  ک  و او په )لرغېوني 

ي وو. د تاريخ سوري يو پښتانه( ک  ي  ډېر مواد له دغه کتابه رانقل کړ
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څه ابحاث او محتويا  مو  ته په دوو واسطو السته راغلېي دي، شېيخ 

کهه په )لرغوني پښتانه( ک  ځنې  رانقېل کېړي دي او لېه )لرغېوني 

پښتانه( څخه د په   زان  مولف )محمد هوتک( په   ل کتاب ک  را 

 ا يستي دي او هغه مواد او پات  اثار دادي:

 وال او دده يو پخوانی حماسي شعر او وياړنه.د امير کروړ اح -۶

 د اسعد سوري احوال او دده قريده. -۸

 د ښکارندوی احوال او دده قريده. -۹

له دغو پات  اثارو څخه ښکاري چ  محمد بن علېي د پښېتنو پېه 

تاريخ او ادب ک  ښه او ثقه معلوما  درلودل او لکه )لرغوني پښېتانه( 

اديب او پلهونکی سړی و او په بسېت چ  له ده څخه روايت کوي، دی 

ک  ي  د ښکارندوی د قرايدو يو غټ دېوان موندلی او له هغېه څخېه 

 ي  دده يو غرا قريده په   ل )تاريخ سوري( ک  رانقل کړې ده.

داس  ښکاري چ  د محمد بن علي )تېاريخ سېوري( مشېهور و او 

و او تر شيخ کهه هم دا کتاب د غور په بالشتان )والشتان( ک  موندلی 

هې( حدود ال دا کتاب موجود و، ځکه چ  بستي بېه ٢٢۱دغه عرره د )

هې( دمخه ژوند کاوه او بايد دده د ژوندانه و ت د اټکل په ډول ٢۱۱تر )

هې( پورې وټاکو، ځکه چ  د ښکارندوی عرر هم د  ۱٢۱هې تر ٢۸۱له )

هې( حدود دي اوددې شاعر احوال او شعرونه ده په تاريخ سوري ٢۸۱)

 ضبط کړي وو.ک  

د تاريخ سوري په  روص ک  د په   زان  له ليکنو څخه دومېره 

ښکاري، چ  يو په پښتو ليکل شوی تېاريخ و او د سېوريانو د کېورنۍ 

، يوازې د حربي او سياسي پېښو تاريخ نېه و، لاحوال ي  له پخوا بياناو

( ډېر با بره او سترګور مېورخ يبلک  ادبي رنګ ي  هم درلود او )بست
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ځکه چ  ده د پاچاهانو احوال او حربي او سياسي وقايع رانقل کړي و، 

او هم ي  د دوی د کالم نمون  راوړې وې او هغه قريدې ي  پېه   ېل 

کتاب ک  ساتل  وې، چ  د غوري پاچاهانو په دربارونو ک  پېه پښېتو 

ويل کېدې، له دې څخه ښکاري چې  )تېاريخ سېوري( د سېوريانو او 

، سياسي او حربي تاريخ و، که څېه هېم ددغېه غوريانو د عرر يو ادبي

تاريخ نسخه او  نه شته،  و د په   زان  له يادونو څخه ي  اهميېت 

 ښه ښکاري او دا د پښتو ژب  يو  ورا قيمتي کتاب و.

دا  بره هم بايد هېره نه کړو چ  راورټي مستشرق د احمدشاه بابا 

الملېوک( و،  ةتر عرر وروسته يو تاريخ موندلی و، چ  نوم يې  )تېذکر

ددې کتاب په ما ذونو ک  يو کتاب )تاريخ سالطين سوريه( هېم دی، 

سوريه( همغه د محمد بن  سالطين  و دا نه شو ويالی چ  دغه )تاريخ

 علي تاريخ وي که بله

 اعالم اللوذعي فی ا بار اللودي:

احمد د سعيد زوی او د لوديانو له ليکوالو،  دی. احمد لودي ليکلی  

اديبانو او مور انو څخه دی، چ  د اووم  هجري پېړۍ پېه مېنځ کې  

کېامران  ېان سېدوزي پېر ))ژوندی و، محمد هوتېک ليکېي، چې : 

هې( يو کتاب د )کليد کامراني( په نامه وکېښ او په دغېه کتېاب ۶۱۹۸)

اچاهېانو احېوال نقېل ک  ي  د احمد لودي له کتابه د ملتان د لودي پ

 ((کړ.

هې( يو کتاب کښلی و چې  ۱۸۱شيخ احمد د سعيد لودي زوی پر )

نوم ي  )اعالم اللوذعي فی ا بار اللودي( و، هغه و ېت چې  کېامران 

 ان )کليد کامراني( ليکه، دغه کتاب ي  هم په ال  ک  و او د پښتنو 
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د  لودي پاچاهانو احوال او اشعار يې  لېه دې کتابېه نقېل کېړل، چې 

  زان  مولف هم له کليد کامراني څخه په   له  زانه ک  وساتل. په 

داس  ښکاري چ  احمد لودي په   ل کتاب ک  ددغېو لوديېانو د 

پاچاهي کورنۍ احوال ليکلي وو او د دوی پښتو شعرونه ي  هېم راوړي 

وو، په شرقي مور انو ک  )محمد قاسم فرشته( هېم د شېيخ حميېد 

ولي او له سلطان محمود سېره د دوی جګېړې کورنۍ لوديان پښتانه ب

 ليکي.

څرنګه چ  محمد قاسم په   ل کتاب کې    ېل ما ېذ نېه دی 

ښودلی، نو دا نه وه معلومه چ  ددې کورنۍ پښتونوالی په کوم تاريخي 

سند ثابت دیه لکه چ  ددې عرر ځينو مور انو د شېيخ حميېد لېه 

)جلېم بېن  پښتونګلوۍ څخه انکار کړی او وايي چې  دغېه کېورنۍ د

هېې( وروسېته د ۹۱۱شيبان( عربي نژاد واکمن له نسله ده، چې  تېر )

ملتان لومړی قرمطي پاچا و،  و د په   زان  مولف د )کليد کېامراني( 

په ذريعه ددې کورنۍ پښتو شعرونه له ا بار اللودي څخېه راوړي دي، 

چ  دا کتاب ددغ  کورنۍ په تاريخ ک  يېو ټينېګ او زوړ سېند ګڼېل 

له دې انتخابه چ  په لوړ ډول له )ا بار اللودي( څخه مو  ته  کېږي. ب 

اوسېه پيېدا  رارسېدلی دی، ددې کتاب پته نه شته او نه ي  نسخه تېر

شوې ده،  و د په   زان  له ذکره څخه دومره نتيجه ا يستالی شېو 

هې( راوروسته چ  د پښتو د نثر ليکلو کومه سلسله شروع ۱۱۱چ  تر )

رن تر ا ره پورې هم جاري وه او احمد لودي هم شوې وه، هغه ددغه ق

د پښتو له دغو پخوانيو ليکوالو څخه دی چ  کتاب ي  د کامران  ېان 

 سدوزي تر عرره په يوولسمه هجري پېړۍ ک  ال هم موجود و.
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 لرغوني پښتانه:

دا مدق  مورخ او د پښتو ژب  لوی ليکوال د  دی. شيخ کهه ليکلی  

و ادبي کېورنۍ څخېه دی، چې  د شېيخ مرحوم شيخ متي له علمي ا

يوسف زوی او د شيخ متي لمسی و. شيخ متېي )کېال  بابېا(   لې  

کورنۍ ته علم، تقوا، عرفان او ادب پېه ارث پرېښېوول او ډېېر علمېاء، 

مور ان او عارفان په ک  پيدا شول، چ  د شېيخ يوسېف تېر مړينې  

کې  ډېېر وروسته له ده څخه اوه زامن پات  شول او شيخ کهه په دوی 

مشهور و. د شيخ مور بي بي )مراد بخته( نومېده چ  په  هه )زمنېده( 

 وه.

دې نوموړي عالم د پښتنو د رجالو او مشاهيرو پېه تېاريخ کې  يېو 

نفيس کتاب وکېښ چ  نوم ي  )لرغوني پښتانه( و، دا کتاب پښتو و او 

ډېر ځله دا کتاب يېادوي او داسې   (محمد هوتک)د په   زان  مولف 

چ  ددغه مورخ يواځينی مهم ما ذ همدغه و او د په   زان   ښکاری

 د ليکلو پر و ت ي  په ال  ک  و.

د شيخ کهه د ژوندانه و ت يقيناً نه دی معلوم،  و د په   زان  په 

هې( وفا  شوی دی، ځکه چ  د ۱۸۸روايت دده نيکه )شيخ متي( پر )

ده، نېو بايېد د  مور انو په اتفاق يوه پېړۍ د دريو پښتونو ل اره مقېرره

هې( شاو وا وګڼل شېي. د شېيخ ٢٢۱شيخ کهه د ژوندانه و ت هم د )

کهه اوالد که څه هم د پېښور په شمالي بر و ک  پراته وو،  و داسې  

ښکاري چ  په   له دی سياح سړی و، ځکه محمد هوتک په ښېکاره 

ليکي چ  شيخ کهه د محمد بن علي البستي کتاب )تاريخ سوري( پېه 

  ليدلی و. بالشتان يا والشتان  و د غور مشهور ښار و، چ  بالشتان ک
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امير پوالد سوري نيولی و او د بيهقي په ضېبط )ګېورو  کالهې(۶۹۳پر )

الشت( او د منهاج سراج د طبقا  نا ري په يېوه نسېخه کې  )غېور 

والشت( راغلی دی او دا ښار د تکينا باد )د هلمند او کندهار حدود( او 

نځ پرو  و او د سيستان په تاريخ کې  )واسېتان( د غور د مندې  ترم

 ضبط شوی دی.

نو چ  شيخ کهه )والستان( ته راغلی و او د غور دغه ښار ي  ليدلی 

و، ښکارېږي چ  د پښتونخوا غربي او جنوبي  واوې به ي  هم کتلېي 

وي او هم له دغه جهته به دده معلوما  د پښتنو د تاريخي رجېالو پېر 

 احوال ډېر شوي وي.

شيخ کهه نفيس تاريخي کتاب )لرغوني پښتانه( چ  له نامه څخه  د

ي  هم د کتاب اهميت ښه ښکاري او  نه شته، لکه چ  ومو ويېل دا 

کتاب له محمد هوتک سره و او د په   زان  غوره ادبي بر ېه لېه دې 

کتابه اقتبا  دی او محمد دا هم ليکي چ  د شيخ کهه يو مهم تاريخي 

 چ  دمخه ي  ذکر وشو. ما ذ )تاريخ سوري( و

د شيخ کهه د اوالد په باب  واجه نعمت اهلل هروي مفرالً معلوما  

راکوي چ  ده اته زامن درلودل، د زلو مغدورزۍ له نسه: سلطان، ثابت، 

حاجي سليمان ممي، له دويم  مېرمن  څخه چ  هغه هم زلو نومېېده 

تبسا  چ  په  هه اکازۍ يوسفزۍ وه: ابراهيم، ملک پاجي وو. هغه مق

د په   زان  مولف له )لرغوني پښتانه( څخه کړي دي، داس  ښېکاره 

کوي چ  )لرغوني پښتانه( د ادبي، سياسي او نورو نوموړو پښېتنو يېو 

عمومي تذکره وه. د پاچاهانو، پوهېانو، شېاعرانو او جنګيېاليو  لکېو 

احوال او شعرونه په ک  ثبت شوي وو او دا کتاب چ  د پښتو د نثېر او 

يوه غوره ذ يره وه، پېه  واشېينۍ سېره چې  او  ورک دی او  نظم
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 هې( ال محمد هوتک سره و.۶۶۱۸نسخه ي  چا نه ده ليدل ،  و پر )

له )لرغوني پښتانه( څخه د په   زان  په ذريعه دغه مغتېنم مېواد 

 مو  ته پات  دي:

د امير کروړ احوال او شعرونه، چ  شيخ کهه هم له تاريخ سوري  -۶

 کړي دي. څخه اقتبا 

د شيخ اسعد احوال او شعرونه، چ  شيخ کهېه هېم لېه تېاريخ  -۸

 سوري څخه اقتبا  کړي دي.

د ښکارندوی احوال او شعرونه، چ  شيخ کهه هېم لېه تېاريخ  -۹

 سوري څخه اقتبا  کړي دي.

 د هاشم سرواڼي بستي احوال او شعرونه. -۱

او  شيخ کهه متي زی غوريا ېل د پښتنو يو عارف او زاهېد مېورخ

نثرليکونکی مشهور سړی دی، چ  د ادبياتو په تاريخ ک  بېه تېل دده 

نوم ژوندی وي. که څه هم د يوه ليکوال او مولف په ډول دی مېو  لېه 

په   زان  څخه پېژنو،  و د يوه مشهور عارف او ملي سېړي پېه ډول 

 دمخه نعمت اهلل هروي هم دی په   ل مخزن ک  معرفي کړی دی.

 د شيخ ملي دفتر:

االبرار واالشرار( ک  د  ةهې ق( په )تذکر۶۱۸۸-۳۱۱ا وند دروېزه )  

 (تاريخ افاغنه) شيخ ملي د وې  يادونه کړې ده. شيخ ميرداد  ليل په

ک  د شيخ ملي د دفتر يادونه کړې ده او دا  بره بيا )پير معظم شاه( د 

ياد شوي تاريخ افاغنه په لنډيز )تواريخ حافظ رحمت  اني( ک  داس  

ړې ده: ))ګويند چ  شيخ ملی نهايت متدين، متقېی، قېايم الليېل راو

رته به چ  ته  دمتګار به کېوزه د اوداسېه ې ايم الدهر سړی و. هر چ
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ي  ورسره ګرځوله او دی ماتحت د ملک احمد مقتدا د درست مندړ و. 

دی د هرې چارې د هر مهم غمخور و، همګی کلي، ملکونه ت ه په ت ېه، 

 شلی وو...((ېدفتر  تلي وو او ده وکور په کور دده په 

هې ق( هېم ددې دفتېر  ۶۶۱۱ -۶۱۸۸سربېره پردې،  وشال  هک )

 يادونه په دې ډول کړې ده:

زو زتو تز ازميزمې زنيز ز  زخفيزميز  زګڼي

زوررخزرزمزم ېېررز زم ز رررزمف ررردزمز يرررخزوررررررررررڼي

دي،  ېو  نورو منابعو ک  هم ددغه دفتر د موجوديت يادون  شوي

( يادون  د پام وړ ۶۳۱۱ -۶۸۸٢انګرېز  تيځ پوه )هانري جارج راورټي( )

دي. ده د   ل ليکلي پښتو ګرامر په سريزه ک  لېه نثېر ليکونکيېو د 

شيخ ملي نوم د پخواني ليکوال په توګه ياد کړی دی او دده د ليکلېي 

تاريخ يادونه ي  کړې ده. نوموړي د   ل  پښتو ډکشنرۍ د سريزې په 

 ( مخ ک  هم ددې دفتر يادونه کړې ده.۶٢)

ځينو نورو  تيځ وهانو هم د راورټي د همدې يادون  پر اسا  پېر 

( چ  د ۶۸۳۱ -۶۸۱۳دې کتاب  برې کړې دي، لکه جيمز ډارمسههر )

))پښتونخوا د شعر هار و بهار(( ک  د شيخ ملي د کتاب په باب کښلي 

پښتو کښېل شېوی دي: ))داس  مشهوره ده چ  لومړی کتاب چ  په 

دی او ددې سوبمن ټبر د بېلو بېلو پښو ترمنځ د سوا  سيمه وېشېله 

پېه نامېه بېولي چې  د  (شيخ ملېي)شوې ده(( ددې کتاب ليکوال د 

يوسفزو مشر و. مشهوره ده چ  په دې کتاب کې  داسې  دودونېه او 

رواجونه مشروع ښوول شوي وو چ  له اسالمي شرع  سره برابېر نېه 

د هغ  له  وښ  پرتېه مېېړه کېول، لېه بلې   ېوا  دي، لکه نجلۍ ته

مشهوره ده چ  د سوا   لک د اسالم دين ته په غاړه ايښېودلو کې  
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ډېر ټينګ دي، له همدې کبله  وشال  ان  هک لېه يېوې  ېوا لېه 

شرع  نه ب  الرې او له بله پلوه په دين ک  زيا  تعرب دواړه د   ېل 

   غندي:دې بيت په الندې بڼه ک  د کناي  په جامه ک

زو زتو تز ازميزمې ز فد ز وزخفيزم زب زګڼي

ز ررروزوررخزرزمزم ېېررز زم زبرر زمفرر دزمز يخزوررڼي

د  وشال بابا د لوړ بيت ددې بڼ  په لومړۍ مسرۍ ک  د ))کفېر(( 

 کلمه په نورو ضبطونو ک  ))څيزه(( او ))کاره(( راغلي دي.

هېې ق(  ۸۸۱ک  ) د شيخ ملي د دفتر د ليکلو کال په افغاني منابعو

تېواريخ )کال ښودل شوی دی، اما پروفيسور محمد نواز  ېان طېاير د 

هې ق( شېاو وا اټکېل ۳۹۱په سريزه ک  دا کال ) (حافظ رحمت  اني

 کړی دی.

ددغو لوړو يادو شويو اسنادو او  ارجي منابعو د يادون  لېه مخې  د 

و ځکه شيخ ملي دفتر وجود ثابت دی، څنګه چ  دا دفتر او  نه شته، ن

 (۶٢۶-۶۱۳: ٢۱تر دې زيا  پرې څه نه شي ويل کېدی.(( )

  د کجو ان تاريخ: 

و ډکشنرۍ په يرن مستشرق ليکي چ  راورټي د پښتمارګن سه

يو پښتو  ( ان کجو راڼيزي)مقدمه ک  کښلي دي، چ  له ده سره د 

تاريخ شته چ  په هغه ک  د پښتنو تاريخي حوادث او وقايع ليکلي 

 دي.

هېې( ۳۱۱ –م ۶۱۳۱ددې تاريخي کتېاب د ليکنې  و ېت راورټېي )

ښوولی دی،  و داس  ښکاري چ   ان کجو د شيخ ملېي تېر عرېر 

وروسته د پښتنو مشر و، تراوسه ددې کتاب په باب نور څه معلوما  نه 
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لرو،  و دومره ويالی شو چ  په سوا  او اطرافو ک  له يوسفزو څخېه 

اوسېه لېه  دي. د حيا   ان په قول تر اوسه )راڼيزي( پراته يو قوم تر

دغو يوسفزو څخه درې کورنۍ مشهورې وې، چ  يوه لېه دغېو دريېو 

بېن  دي، چ  ازي د علي زوی او علي بن راڼی بن اکو (ازي  ېل)څخه 

يوسف دی. د ازي  ېلو دغه مشهوره کورنۍ )کجو کور( بولي چ  پخوا 

وا  ک  ش ږ زره د دوی نفوذ او واک  ورا ار  و،  و او  په پاسني س

هې( په شېاو وا کې  ددغې  ۶۸۸۱کوره په دوی پورې اړه لري، چ  د )

نومېده او بل ځای حيا   ان وايېي، چې   ( حبت  ان)کورنۍ مشر 

 ان کجو د شېرشاه معا ر و، چ  دغه  بره هم سمه ښکاري، نو دغه 

مشهور کاجو يا کجو  ان د پښتنو يو  ورا نوميالی مشر و، لکېه چې  

د علم څښتن و او دده يو تاريخي کتېاب راورټېي ليېدلی او شيخ ملي 

موندلی و، په  واشينۍ سره چ  او  ورک دی او ښايي چ  د برېتانيا 

په موزيمونو ک  پيداشي، ځکه چ  د راورټي ټول کړي کتابونېه تېر ده 

وروسته نه دي ضايع شوي او اکثر د لندن په موزيمونو ک   وندي دي. 

ل عرر ک  تر ټولو لوی او مقتدر او غښېتلی وايي چ   ان کجو په   

ملک و او هغه جنګ چ  په شيخ ټ ور )زاړه نوښار( ک  واقع شېوی و، 

 ان کجو ي  قايد و او په پښتنو ک  تېر شېيخ ملېي او شېيخ احمېد 

 وروسته  ان کجو ډېر شهر  پيداکړی و.

که څه هم د  ان کجو کتاب مو  نه دی ليدلی،  و دومېره ويېالی 

تاب به د شيخ ملي د )دفتر( په ډول يو تاريخي او قېانوني شو چ  دا ک

کتاب و، چ  د  ان کجو له  وا د )دفتر( د تکميل ل اره ليکل شوی او 

 د پښتو ژب  يو تاريخي او قانوني منثور اثر دی.

 ان کجو د ټولو  ښي، محمدزيو، اتمان  ېلو، ګېدون او ترکالڼېو 
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و لک زلمي له دغېو قبيلېو قبايلو مشر و او د شيخ ټ ور په جنګ ک  ي

هې( کال دوی ۳۸۹هې( حاضر کړي وو او تر دې دمخه پر )۳٢٢څخه پر )

باجوړ او د يوسفزو اوسنۍ سيمه ټوله نيول  وه او دالزاک ي  لېه دغېو 

سيمو څخه ايستلي او د شيخ ملي قوانين ي  د ځمکو پېه وېې  کې  

 جاري کړي وو.

ترمنځ پر يېوه لويېه د  ان کجو قبر تراوسه هم د سوابۍ او مردان 

ي  بولي له )شاه  (کجو غونډۍ)ک  پرته ده او  (سرميره)غونډۍ چ  په 

بابېا  (ګجو ان)منرور( څخه ش ږ ميله لرې واقع ده او  لک ي  او  

تلفظ کوي او دا د يوسفزو د سيم  ډېر مشهور زيار  ګڼل  (ګجوان)يا 

لېه فرعېي قبيلې   (بېزاد  ېلو)کېږي. وايي چ  د ګجو ان کورنۍ د 

څخه وه او دده اوالد تراوسه هم په )کالبټ( ک  شته او د پالر نوم يې  

 و. (قره  ان)

د ګجو ان يا کجو ان پر و ت چ  کوم جنګونه د پښتنو قبايلو په 

منځ ک  شوي دي، دا ښکاره کوي چې  د شېيخ ملېي د سېوله ييېز 

او تحريک، روغ  او سم  غېږ غلېی شېوی او د يوسېفزو او دالزاکېو 

  ېلو ترمنځ د روغ  او مين  پر ځای جګړې لويدل  وې. غوريا

دلته نو مو  د شيخ ملي موثر او مرلح شخريت، د  ان کجېو لېه 

 يوازې حربي او  اني شخريت څخه بېلوالی شو. 

 ةد پورته يادو شويو اثارو ترڅنګ مور انو د شيخ قاسېم د )تېذکر

هم د  وفيانو او اوليېاوو االوليا( يادونه هم کړې ده. چ  په دې اثر ک  

احوال ثبت شوي،  و په  واشينۍ سره چ  ددې اثر متن هم تراوسېه 

 نه دی ترالسه شوی.
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 د شپږم څپرکي لنډيز

 

د السته راغلو اثارو له مخ  په لرغون  ادبي دوره ک  نظم تېر نثېر 

پخوانی دی. نه يوازې په پښتو، بلک  د نړۍ په اکثرو ژبو ک  همدا حال 

منظومو ادبي اثارو لرغونوالی ي  تر نثېري اثېارو زيېا  دی،  دی چ  د

ددې علت دادی چ  نظم په حافظه ک  پات  کېږي، سينه په سېينه او 

 وله په  وله له يوه پښت څخه بل ته لېږدول کېږي. د پښتو منظېوم 

 هې( کال پورې رسي.۱۶۸هې( او د نثر بېلګه ي  تر )۶۹۳اثر نمونه )

ري اثارو يادونه شوې ده، يو هغېه اثېار دي پښتو ک  د دوو ډولو نث

چ  يوازې نومونه ي  د نورو اثارو په مرسته تر مو ه رارسېدلي،  و پېه 

  له د اثارو بېلګه او متن ي  په ال  ک  نه شته، لکه )د سالو و مېه( 

االوليا( دمخه ليکل شوې،  و او  ي  مېتن زمېو  پېه  ةچ  تر )تذکر

ار دي چ  د هغو يو څېه بېلګې  هېم ال  ک  نه شته. بل هغه ډول اث

االوليېا  ةاالوليېا. تېر تېذکر ةترالسه شوي لکه د سليمان ماکو تېذکر

لکېه د محمېد البسېتي  ،وروسته هم د ځينو نثري اثارو يادونه شېوې

)تاريخ سوري(، د احمد بن سعد لېودي )اعېالم اللېوذعي فېی ا بېار 

ر( او ځينې  اللودي(، د شيخ کهه )لرغوني پښتانه(، د شيخ ملي )دفتې

نور چ  متنونه ي  السته نه دي راغلي،  و د همدې اثارو په برکېت د 

پښتو ادب د لرغون  دورې يو شمېر منظوم اثار او د شاعرانو احوال تېر 

مو ه رارسېدلي دي.  و د نثر بېلګه چ  يو څه متن ي  پېه ال  کې  

 شته هغه د سليمان ماکو تذکره ده.



 نيمه پېړۍ يون/ ادب تاريخ

21151 
 

بر و مشېتمله ده؛ د ليکېوال   لېه د سليمان ماکو تذکره پر دوو  

وينا چ  په نثر ده او په اثر ک  د معرفي شويو شاعرانو د کالم بېلګې  

چ  په نظم دي. دواړه بېلګ  ي  د لرغون  دورې   ل رنېګ او   ېل 

  ل  وند لري. د سليمان ماکو نثر ک  پر پښتو کلمو سېربېره چې  د 

لم  هېم کارېېدل  متن ا لي او اساسي بر ه جوړوي، دري او عربي ک

همغاړی نه دی،  ېو کېېدی عادي محاورې سره اوسنۍ دي. دا نثر له 

. ګرامري جوړښت ي  د شي د   ل و ت ورځنۍ محاورې ته نږدې وي

پښتو له اوسني ګرامري جوړښت سره څه ناڅېه تېوپير لېري، ځينې  

داس  متروک  کلم  هم په ک  کارېدل  چ  او  په پښتو محېاوره او 

 ژبه ک  نه کارول کېږي.يا هم ليکنۍ 

د سليمان ماکو تذکره مو  په دې باوري کوي چ  دغېه مهېال پېه 

پښتنو ک  ددغس  اثارو د ليکلو ذوق پيدا شوی و او له پښتنو علماوو 

غوښتل چ  ددې ژبې  د شېاعرانو وينېاوې او ا ېول  ځينو ي  څخه 

 راټول کړي.

کتېو سېره  االوليا اهميت او ارزښت ته پېه ةپښتو ادب وهان د تذکر

 وايي:

( په دغو ال  ته راغلو پاڼو ک  د پښتو ډېېر زاړه اشېعار  ونېدي ۶

شوي دي، که چېرې دغه پاڼ  نه وای ترالسه شوې، نو به مو  له دغېو 

 اشعارو نا بره وو.

( په دې پاڼو ک  د پښتو د څلورو تنېو پخوانيېو وينېاوالو: شېيخ ۸

بختيېار کېاکي  بېهني، شيخ اسماعيل، ملکيار غرشين او قطب الېدين

 اشعار او لږ احوال  وندي دي.

( د همدې پاڼو له الرې تر ټولو لرغون  ال  ته راغلی پښتو نثر تر ۹
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مو ه رارسي او هم د اووم  پېړۍ په لومړيو و تونو ک  د پښتو يو تکړه 

ليکوال او مورخ مو  ته راپېژني چ  هغه   لېه ددې تېذکرې ليکېوال 

 سليمان ماکو سابزی دی.

االوليا ليکل مو  په دې  ةاوومه هجري پېړۍ ک  د پښتو تذکر( په ۱

باوري کوي، چ  دغه مهال په پښتنو ک  ددغس  اثارو د ليکلېو ذوق 

پيدا شوی و او له پښتنو علماوو څخه ځينو ي  غوښتل چ  ددې ژبې  

 د شاعرانو ويناوې او احوال راټول کړي.

مي او دينېي د پښتو ژب  پخواني ليکوال سليمان ماکو د   ل اسال

ذهنيت او د هغه زمان د مسلطو فکري او فرهنګي جريانونو تېر اغېېز 

الندې د هغو پښتنو اولياوو احوال راټول کړي، چ  دده پېه قېول يې  

 ويناوې )اشعار( پرېښي دي.
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 د شپږم څپرکي پوښتنې

 

  د هغو منثورو اثارو نومونه وا لئ چ  د نورو اثارو له مخ  ي  نومونېه

 متنونه ي  نه دي ترالسه شوي.  وتر مو  رارسېدلي 

 د پښتو د نرث تاريخ کومې پېړۍ ته ريس؟ 

 په تذکرة االوليا کې د پخوانيو نرثونو بېلګې ولې نه شته؟ 

  ئ؟تذکرة االوليا چا ليکلی، ارزښت او اهميت يې په ګوته کړ 

 په تذکرة االوليا کې کوم شاعران معريف شوي دي؟ 

 !د تذکرة االوليا د ګرامري جوړښت سکښت وشنئ 

  د پښتو د السته راغلي نظم او نثر د بېلګو ترمنځ څومره واټن موجېود

 دی، علت ي  څه دیه

 د نړۍ په اکثرو ژبو ک  ول  د نظم بېلګ  تر نثر پخوانۍ ديه 

 ا د کومو ژبو لغوي اغېز ښکاريهاالولي ةد سليمان ماکو پر تذکر 

 االوليا پر څو غهو بر و وېشالی شوه ةد سليمان ماکو تذکر 
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 اووم څپرکی

 

 د لرغونې دورې د ادبياتو لغوي شننه

 

ک  ځين  داس  لغتونه کېارول  او ادبياتو په پښتو لرغون  شاعرۍ

شوي، چ  او  يا نه استعمالېږي يا په هغه مانا نه کارول کېږي او يا په 

د ژب  تحول تاريخ دا په ډاګه کوي چې  پېه لږ تغير سره کارول کېږي، 

هره ژبه ک  دا ډول ادلون بدلون يو طبيعي بهير دی او په ژبېو کې  دا 

ۍ او په مجموعي ډول پېه ډول بدلون پېښېږي، په پښتو لرغون  شاعر

ټوله ژبه ک  دا ډول تغيرا  يو طبيعي حالت دی. ياده دوره ک  د اميېر 

کروړ په شعر، د ابو هاشم سرواني په ژباړه، د شيخ اسمعيل او  رښبون 

په نارو، د شيخ رضی لودي او نرر لودي په پاړکو، د سېلطان بهلېول او 

او ښېکارندوی  ليل  ان نيازي په څلوريزو، د شېيخ اسېعد سېوري 

د شيخ متي، بابا هوتک، ملکيار غرشين په شېعرونو،  ،غوري په قريدو

د زرغون  کاکړ په حکايت، د شيخ تيمن، شيخ عيسی مشېواڼي او پېه 

مجموعي ډول د لرغون  دورې د ټولو شاعرانو پېه کېالم کې  ځينې  
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داس  کلم  کارېدلي چ  زړه ريښه لېري، سېوچه پښېتو کلمې  دي، 

او او  هم کارېږي او يو کم شمېر ي  بيا داسې  دي هغوی هم کارولي 

چ  هغوی کارولي  و او  د ژب  د کارون  له دورانه غورځېېدلي دي. 

يان  متروکي شوي دي. که څه هم مو  د هر شاعر د کېالم پېه لغېوي 

 و دلته غواړو د موضوع د ال روښانتيا ل اره  ،شننه ک  ورته نغوته کړې

يا نغوته وکړو او ددې کلمو يو عمومي جاج دې دواړو ډولونو ته يو ځل ب

 وا لو. 

دلته لومړی متروکو کلمو ته نغوته کوو او بيا هغو کلمو ته چ  پخېوا 

 کارول شوي او او  هم کارېدونک  دي.
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 مرتوکې کلمې

 

متروک  کلم  په ژبه ک  هغو کلمو ته ويل کېږي چ  پخوا پېه ژبېه 

ېږي، يا پرېښودل شوي وي ک  کارېدل  دي،  و او  په ژبه ک  نه کار

او د استعمال له دورانه غورځېدلي وي، ځای ي  نورو کلمو نيېولی وي 

په پښتو لرغونو ادبيېاتو . او يا هم په ک  زيا  شکلي بدلون راغلی وي

ک  هم دا ډول کلم  شته چ  دلته به يې  د ځينېو يادونېه وکېړو. دا 

 کلم  د بېالبېلو شاعرانو په کالم ک  راغلي دي.

 مير کروړ په وياړنه ک . من ) زړه، اراده( )غشی د من مې  ځېي د ا

برېښنا پر ميرڅمنو باندې(. په دې مانا چ  د زړه، ارادې، عېزم او 

 هوډ غشی م  پر دښمنو باندې لګي.

 :دښمن  ميرڅمن 

 :جنګ  ژوبله 

 :چاره، عالج  اودوم 

 :تاج   ول 

 :دښمن: )ډاري دښن راڅخه(  دښن 

 :راڅخه()رپي زړن  زړور:  زړن 

 :بری، سر رويي  مخسور 

 :دوی په ډاډينه ښه بامم.(   تربيه کوم:  بامم( 
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د هاشم ابن زيد سرواني په شعر ک  بيا ) ړو( ) بدۍ( پېه مانېا دی 

چ  او  متروکه ده او همدارنګه )سوڼي( د )دروغو( مانېا لېري چې  

 او  په دې بڼه په ژبه ک  نه کارول کېږي.

بيا) کوراوه( کلمه چ  د )باطلولو(  د شيخ رضی لودي په پاړکي ک 

مانا لري، او  متروکه ده، رغا )بېزاری( چ  او  په دې مانا نه کارېږي، 

 و )لويېه  ،)ورځ لوی( د )قيامت ورځ ( په مانا او  په دې بڼه نه شته

 ورځ( او  هم د قيامت په مانا په ولس ک  کارېږي.

نا او )تېوراوه( د د نرر لودي په شعر ک  بيا )دښن( د )دښمن( په ما

تورپورې کولو يا تهمت تړلو په مانا راغلي چ  او  په ژبه کې  پېه دې 

 بڼه نه کارېږي.

د اسمعيل په شعر ک  )کهاره( کلمه چ  )د تورې( مانا ورکوي او  

متروکه ده، په بل شعر ک  ي  بيا )کرغه( چ  )توره او وچه ځمکه( مانا 

( کلمه چ  د )ګه ، مقرد او لري، او  متروکه ده، او همدارنګه )برغ 

نفع ( مانا لري، او  نه کارول کېږي، )يانه( د )سفر( په مانا او )څوری( 

د )سفر رڅ( په مانا د  رښبون په شعر ک  متروک  کلم  دي. )سخ( 

 چ  د ) وښي او نېک فال( مانا ښندي، هم او  په ژبه ک  نه کارېږي.

وي کول( او  ډېره د شيخ اسعد سوري په شعر ک : )زمولوي(، )مړا

 نه کارول کېږي.

 شان او شوکت، دبدبه( )له اکوبه  ي  ډاري تېروجبار(  اوکوبه(

 يان  له شان شوکت او دبدب  څخه ډېر زورور هم ډارېږي.

  تېرو )تېری( ژوبلورو )جنګي ،س اهي(، ويرژلو )غمجن(، ژړاژړ

 )شور و فرياد(، ورټ ورټ )د ژړا حال(، شنار )ظلم( تېرار )مضېطرب(،
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نمنځی چار )زاهد او عابد(، سما)سم، ا الح، عدالت(، بېړۍ )زوالنېه(، 

څوار ) بر( تور نمري )تورکالي(، لي )لولي(، زرغا )شينوالی(، سوړار يا 

سوراړ )وچه او توده دښته( او ځين  نورې داس  کلم  دي چې  او  

 په ژبه ک  نه کارول کېږي او يا هم په لږ و ډېر تغير کارول کېږي، يېان 

 دا چ  پخواني شکلونه ي  او  متروک شوي دي.

   د شيخ تيمنن په شعر ک  بيا )نول( د )پرېشانۍ( په مانېا او

 معمول نه دی.

د ښکارندوی غوري په قريده ک  بيا اشلکونه ) د شعرونو پېه  

(  و او  په دې مانا نه کېارول کېېږي او د ژبې  لېه يمانا کارول شو

 دورانه غورځېدلي دي.

 :ښکارندوی د )طاعت او تابعيت( په مانا کېارول ،  ېو  اياليي

او  په دې بڼه نه کارول کېږي. البته )ايل( کولو يا حرارولو مردر يېا 

ريښه او  هم په ژبه ک  شته، )بېل ي  کړه ايل ي  کړه(، د انګرېېزي 

ښکېالک يو سياسي فورمول هم و، چ  پښتو ک  ي  مانا په دې شکل 

 راوړې ده.

 :په مانا راوړې چ  او  په ژبه  (بېړۍ يا کښتۍ)د  ايړ يا ايړونه

 ک  نه کارېږي.

  بربڼ: د )پورته باغ( په مانا او  ډېره معمول نېه ده،  ېو کېه

پورته يا کښته دوه باغونه وي، لر يا بر باغ يا لر او  بر بڼ لېه اسېتعماله 

لرې نه برېښي، )لر( او )بر( او همدا راز )بڼ( کلم  او  هم په جال جال 

 په ورځنۍ محاوره ک  کارېږي. ډول

 .ونوليه )نثارول(، اورو )وريځ( او  نه کارول کېږي  
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 :چ  د )غرم ( په مفهوم راغلی، هم او  نېه کېارول  بريځر

 کېږي.

 و او  ي  کارونه نه شته. ،برمل: د ماس ښين مانا لري  

 :د بتانو ځای چ  او  يې  ځېای پارسېي  بتکېدې    بودتون

ي سره او  نورې ګڼ  کلم  نښېلول شېوي، نيولی، د تون له روستاړ

لکه پوهنتون، روغتون، روزنتون ، بډ )سيال( مانا ښندي دغېه راز پېه 

ټوليز ډول د لرغونو دورې د شاعرانو په شعرونو ک  ، ترمېل )ماښېام(، 

ترپلل )تښتېدل(، ټيکاونه )راحېت، ارام(، ټيکنېه )عېدالت، انرېاف(، 

ر کوي(، چنېډي )شېاعر(، جنډي )ګلونه(، جاندم )دوزخ(، جاجي )فک

چوڼي )بلبل(،  څورنګ )ټ ي(، ځری )استازی(، ځغال )تېښته(،  ونول 

)شيندل، تيت(،  ړ )بد(،  تې  )جېام (، روده )الره(، ر  )رپېېدل( 

روغی )سېالمتي(، رامشېت )سېاز او سېرود(، رغېا )بېېزاري(، رېېل 

ه )پېرزوينه(، زمولوي )مړاوي کوي(، ژوبلور )جنګيالي، عسکر(، ژوبللې

)ز مي کېدل(، ژوبله )جنګ(، سوران )توپان(، سوب )حاضر(، سوبمن 

)فاتح(، ستايوال )ستايونکی(، سکڼي )پرې کوي(، سار )ساری، مثال(، 

سينګړونه )ډبرين، ډبريز(، سېال )ميېده شېګه(، سېادين )شېودياره 

ځمکه(، سور ) وښي(، سېود )ډاډ، اطمينېان(، شېڼ )مسېت(، شېڼا 

ښهاڼه )ښېګڼه(، غو ن ) بر(، کړونګی  )مستي(، ښکلل )سينګارول(،

)ابشار(، ګاڼل )د زېوراتو بندول(، لته )سيمه( ، لرمل )مېازيګر(، ملونېه 

)ملګري(، مخسور )برياليتوب(، مال )ملګرتيا(، نېېز )سېېالب(، نمېنځ 

)احترام، ستاينه(، ناره )د شعر يو ډول(، نغو ېده شي )واورېدل شېي(، 

ويرژلی )غمځ لی(، ودنېه )روزنېه،  نومړ )نوموړی(، نمزدک )جوما (،
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پرمختګ(، وړانګن )وړانګ  لرونکی( او ځين  نېورې هغېه کلمې  دي 

چ  او  په پښتو ک  په دې بڼه او شکل يا ډېرې نه کېارول کېېږي او 

نه کارېږي. البته ددې کلمو ريښه او  هم په پښتو  هم ځين  ي  هېڅ

ک  شته او نورې کلم  ورڅخه رغېدل  دي او يا يې  هېم پېه ا ېلي 

 حالت ک  يو څه بدلون راغلی دی.

ددې ترڅنګ ځين  داس  کلم  هم شته چې  ريښېه يې  ډېېره 

پخوانۍ ده، پخوا په لرغوني ادب ک  کارېېدل  او او  هېم پېه همغېه 

و په ځينو بر و ک  په ډېر کم مېانيز او لفظېي تغيېر شکل، همغه مانا ا

سره په ژبه ک  کارول کېږي، دېته پخوانۍ  و کارېدونک  کلم  وايو او 

 دلته غواړو دې ډول کلمو ته هم نغوته وکړو:
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 کې کلمېنپخوانۍ خو کارېدو 

 

لکه څنګه چ  دمخه مو يادونه وکړه په پښتو لرغوني ادب ک  ګېڼ 

کلم  کارېدلي چ  ځين  ي  متروک  شوي،  و يو شمېر سوچه پښتو 

زيا  شمېر ي  په همغه پخواني شکل او محتوا او  هم کارول کېېږي 

او يا هم لږ شان لفظي او مانيز بدلون په ک  راغلی دی. دلته غواړو دې 

ډول کلمو ته هم په لنډيز سره اشاره وکړو.  و دا په دې مانا نه ده چ  

م  دي چ  په پښتو لرغوني ادب ک  کارېدلي دا ټول  هغه پښتو نږه کل

دي، هغه کلم  چ  پخوا کارېدل  او کټ مټ په همغه شېکل او همغېه 

مانا او  هم کارېږي، هغه په دې کلمو ک  شامل  نه دي،  ېو دا هغېه 

کلم  دي چ  په پخوانيو ادبياتو ک  کارول شوي او پېه وروسېتيو يېا 

ه ي  يو ځل بيا د ژونديو کلمېو اوسنيو ادبياتو ک  د بيا کارېدن  له امل

 بڼه   له کړې، چ  ځين  ي  دادي:

 

  )اوجاړ، چ  او  په لږ لفظي بدلون سره د ) راب، ړنګ او ويجاړ

 په مانا کارول کېږي.

 د )پهلوان( او قهرمان په مانا اتل 

 او اثر په مانا، اغېزه، اغېزمن، اغېزناک تاثيرد  اغېز 

 او مملکېېت پېېه مانېېا: هېېېوادنی،  هېېېوادد  ايواد

 هېوادوال، هېوادنۍ مينه

 پېه مانېا: څېار، اوڅېار،  مشهورد څرګند او  اوڅار

 څارندوی، څارن، څارمن
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 د پېېالوي او نماينېېده پېېه مانېېا: اسېېتازی،  استاځی

 استازيتوب

  (: اغل  او ښاغلی، اغل  هنرمندهښايسته) اغل 

 (: ستر پاسوال، مل پاسوالساتونکی) پاسوال 

 (: پرتمينېه غونېډه، پېرتمين د عز   اوند) پرتمين

 کنفرانس

 ( افغانۍ۸۱( افغانۍ، پلور )۶٢(، پېر ) رڅول) پلور 

 مهال(: په اوسني پېر ک  ډېر کارونېه نوبت) پېر ،

 شوني دي.

 (: پېرل او پلورل د سېوداګرۍ دوه ا يستل) پېرل

 بر   دي.

 (: ستا د مين  په تور تورن شوم.تهمتي) تورن 

 چوپ   لک راروان دي.(: جوپقافله) جوپه   

 څ ېېان، څ انېېده، د کېېونړ څ انېېده (: څ ېېه) څ ان

 ده.سين

 (: څنډه، د کمره څنډهغاړې، څنډې) څنډونه 

 (: ځغاستل، تلل ځغاسته.تېښته) ځغال 

 (: د تورې ځال، ځېال )نېوم(، ځېال برېښېدل) ځال

 مجله.

 تيځ(:  تيځ فرهنګېي ټولنېه، لمر  اته)  اتيځ  ،

  تيځ ښار )جالل اباد(.

 (: او  درملتون، درملځی.عالج، دارو) درمل 

 (: بيرغ.رپېږي)       رپي 

 (: احمد ډېر ژبور سړی دی.تېز ژبی) ژبور 

 (: نارې سورې وهي.فرياد او نارې) سورې 
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 (: سين، اباسين، اباسين سېالبسيند) سين 

 (: سوځنده اورونهسوځوونکی)       سوځند 

 (: سم سمکی، سمونسم)       سمی 

 (: سوبمن هم ورڅخه رغېدلی دی.فتحه) سوبه 

 (: پخه سههاسا ، تهداب، بېخ) سهه 

 (: د ميندو ساندېوير ماتم)        ساندې 

 (:  د شخړې حلجګړه)        شخړه 

  (: ښځمن  شاعران ښځ )        ښځمن 

 (: د چهک غبرګون قطعهعکس العمل) غبرګون 

 کوټ، بهي کوټ، کوټوال(: کال، قلعه) کوټ 

           کور، کهول، کهول مجله کورنۍ 

 (: کړېېېدلی، طېېواف ځورېېېدل ګرځېېېدل،) کړېدل

 ځورېدلی

 (: ګواښ،  طر، ګواښنهتهديدول) ګواښل 

 (: او  يو ځل بيا دود شوې، پوهه او عقيده) ګروهه

 ګروهه يان  علم او عقيده.

 کارېږي.(: لور، لورين، او  ډېر پېرزوينه) لور 

 (: لرغون  دوره، لرغوني ادبيا .پخوانی) لرغونی 

 (: د   لېواکۍ د کليېزې لمانځنېه يېا ستاينه) لمانځنه

 نمانځنه.

 (:  په غم ک  لتاړ دی. راب) لتاړ 

 (: د زړه مرانېېدې مېې  تنابونېېه، د زړه رګونېېه) مراندې

 .سست  دي

 (: هېواد مېشېتی، بهېر مېشېتی، پراته، ساکن) مېشت

 مېشتي، مېشتغالی )کم (.کابل 
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 (: منښت، ګرانښت.قبلول) منښت 

 (: سېالب وړی نېزه وړي تېه هېم ،  س  اش) نېزوړی

 ال  اچوي.

 (: احمد په نست يا نشت حساب دی.نابود) نست 

 (: اسکېرلی، نتلی، کړېدلیغمجن) نتلی 

 (: وياړ، وياړنه، وياړمن.فخريه) وياړنه 

 ويرمن. (: ويرنه، وير، ماتم،غمجن) ويرمن 

 رڼا:  ځلېدل، نوراهلل ځل  ځل 

 (: هېښ حيران شوم.حيرانېږي) هېښېږي 

 ۶۱: ۱۹: حرکت، پرمخيون، الريېون() حرکت يون-

۸۹) 

او ځين  نورې هغه کلم  دي چ  په يو څه لفظي او مانيز بدلون او 

  په ځينو بر و ک  په   له بڼه او  هم کارول کېږي.

په سوونو او زرګونو داسې  کلمې  دي پر پورتنيو يادو کلمو سربېره 

چ  په لرغونو ادبياتو ک  کارېدل  او او  هم په همغه شکل او همغېه 

مانا کارول کېږي، چ  په حقيقت ک  ټوله ژبه جوړوي،  و مېو  دلتېه 

يوازې ځينو متروکو کلمو او بيا هغو لرغونو کلمو ته نغوتېه وکېړه چې  

کېدلو او کارون  وروسته يوځل پخوا کارېدل  او د زړو متنونو له ترالسه 

بيا راژوندۍ شوي او په معا رو متنونو او ورځنۍ محاوره کې  تېرې د 

فعالو او کارېدونکو کلمو په توګه کار ا يستل کېږي، يوازې همدې ډول 

  کلمو ته مو نغوته وکړه.
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 جغرافيايي نومونه

 

افغانسېتان هر هېواد لرغوني جغرافيايي نومونه لري، نو زمو  هېواد 

ډېر لرغوني جغرافيايي نومونه لېري.  هم چ  پنځه زره کلن تاريخ لري،

د  غېواړو دلتېهچ  په بېالبېلو تاريخي متونو ک   وندي شوي دي. ))

 و او په لنډيز سره ي  معرفي کړوا لوځينو هغو مشهورو سيمو نومونه 

شېوې چ  د پښتو لرغونو ادبياتو د نظم او نثر په بېلګو ک  ي  يادونه 

 ده:

 :د جنوبي غور مشهور ښېار و، چې  ځينېو مور ينېو  بالشتان

 هم ليکلی دی. (والشتان)

 : د غزنويانو او غوريانو په و ت ک  مندي  مشهور ښار  مندې

زي او جوزجاني ي  ېګرد ،بيهقيمشهورو تاريخ ليکونکو: و، چ  

 يادونه کړې ده.هم 

 :د  ان دورو کې  (غېوري)او  (غزنېوي)دا کال په  د  يسار کال

ښتو لرغونو ادبيېاتو کې  يې  پاو په  مغولو تر تاړاکه مشهوره وه

 ممبي پورې اړه لري.يادونه راغل  ده، 

 :واتېه   تېيځچې  د غېور  ،د تيموري قبيل  ځای دی تمران 

 پرو  و.

 :يان  لوړه ماڼۍ وه چ  فيروزکوه ک  پرته وه. برکوشک 

  :لرې يو ښار و.په قول له هراته لس فرسخه  (ياقو )د شنج 
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 :چې  د غېور او  غرج يا غرجستان هغه سېيمه ده غرجستان

پيل تر امو پورې او په لويديځ ک  تېر مرغابېه او  ههرا  له شمال

 مروالرود پورې رسېږي او په  تيځ ک  له بلخ سره نښلي.

  :په اوسني بلوچستان ک  يېو ښېار دی چې  او  يې  قردار

 بولي. ( خدار)

 :په نوم شېوې  (رمنديه)په اوستا ک  د هلمند يادونه د  هلمند

بسېت )( کاله وړاندې تاريخ لري چې  د ۹۱۱۱دا سيمه تر ميالد )

 ي  مهم دفاعي ښار و. (ښار

  :دا هم يو لرغونی جغرافيايي نوم دی، ځکه د يونان يېو پکتيکا

ق.م( هم په   له 115 -111) (هيروډوټ)مشهور تاريخ ليکونکي 

د پښېتنو ذکېر کېوي، دی د پښېتنو  چ  ه ک مشهوره جغرافي

هېواد )پکتيکا( په نامه يادوي او په پکتيکا ک  د سليمان غر، د 

د سه ګاني غونډۍ تاريخي ځايونه  او د ګومل سيند ،جرکني غر

لږ څه معلوما   هم د ګومل د سيند په باره ک  دلته بهچ   ،دي

 .وړاندې کړو

 :جنېوب  واتېه د  ګومل سيند د پکتيکا واليېت  ګومل سيند

سليمان له غره سره مستقيم تېېر شېوی چې  ان تېر جنېوبي 

وزيرستان پورې امتداد لري، دايمي اوبه نه لري،  و د بارانونو په 

 موسم ک  په ک  اوبه ډېرې وي.

 :تر  ،ډېرې دفاعي کالګان  لريچ  دا يو تاريخي واليت دی،  غور

الدين اباده ټولو مشهوره کال ي  د قيرر کال ده چ  سلطان عالو

 کړې وه او بل د )مينار( جام دی.
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 : هرا  د هېواد له غربي واليتونېو څخېه دی چې  ډېېر  هرا

تاريخي واليت دی. سکندر مقدوني د هرا  ښار د ))اتاکان(( يېا 

))ارتکايا(( په نوم ياد کړی دی. پر دې  اوره يونانيانو، کوشانيانو، 

 .ی دیواک چلوليفتليانو، ساسانيانو او تيموريانو 

 :)اريايانو مرکېز و چې  بېل نېوم يې  د  ود پخواني بخدي )بلخ

 ښار و چ  دا هم يو لرغونی ښارګوټی و. (بيرغونو)

دا غر ډېر مشهور غر دی چ  د کال  شمال شرقي  واته  سور غر:

هر ځل مغولو د ارغنداو پر غېاړو  د مغلو د يرغلونو پرمهال بهواقع دی. 

  .به ي  تاال کول الن او کال اواتغر،  ،لوټ کاوه

 د کال  په شمال  تيځ ک  يوه سيمه ده  :يتاز 

 د کندهار په جنوب  تيځ ک  پرته سيمه ده  :توبه 

 د کندهار له جنوب لويديځ نه تر سيسېتان   :جروم  

 ده. پورې سيمه                    

 ده. د کندهار په شمال  تيځ ک  پرته سيمه  :جلدک 

 سيمه دههلمند ته نږدې يوه   :داور 

 کراچۍ ته نږدې يو ښار دی  :بلېد 

  کندهار په شمال شرق ک  يوه سيمه دهپخواني د   :ديراو 

 د سليمان د غره په شمالي لمنو ک  پرته سيمه  : وب 

 د کال  او شاه جوی ترمنځ غر دی  :غنډان 

 په بلوچستان ک  يو ښار دی  :قردار 
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 د سليمان غر  :کسي غر 

 تيځ ک  پرته دهد کندهار په جنوب   :مرغه  

 د غزني په جنوب  تيځ ک  يوه دښته ده :وازه  وا)). 

(۹٢ :۹۹۶-۹۹۱) 

 

او دغه راز ځين  نور جغرافيايي نومونه چ  د شاعرانو د پېژندن  په 

 بر ه ک  ورته پر   ل ځای اشاره شوې ده.
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 د اووم څپرکي لنډيز

 

هغېه په پښتو لرغونو ادبياتو ک  ځين  داس  کلم  کارېدلي چې  

او  په ژبه ک  نه کارېږي، په ا طالح متروک  ګڼل کېږي، ددې کلمېو 

که استعمالېږي هم نو په لږ و ډېر مانيز او  ؛شکل او مانا او  بدل شوي

من، بامم، مخسور، ورځ لېوی، )شکلي بدلون سره به کارول کېږي. لکه 

او ځين  نورې کلم . دا ډول کلم  او  په ژبېه کې   (دښن، ميرڅمن

عمولي نه دي او ځای ي  نورو کلمو نيولی دی. دويم هغه کلم  ډېرې م

دي چ  پخوا په زړو متونو ک  کارېدلي بيا له  ولو څخېه غورځېېدلي 

 و کله چې  زاړه متېون ترالسېه شېول هغېه مطالعېه او د ګهې  وړ 

وګرځېدل، نو دا لغتونه هم بېرته راژوندي شول او او  په ورځني ژوند 

 او محاوره ک  کارېږي.

ا کلم  يا نومونه دومره  وا ه وو چ  استعمال ي  په ژبه کې  تېر د

نورو ورځنيو کلمو هم زيا  شو، د هغوی د ريښ  له مخې  نېور نېوي 

لغتونه هم جوړ شول. دا ډول لغتونه ځينو اشخا و د   لېو کورنيېو د 

اتېل، هېېواد، )غړو د نومونو او تخلرونو په توګه هم غوره کېړي، لکېه 

او نورې چ  له هغېو څخېه بيېا پېه  (، دريځ، څارهسک، يون، پاسوال

اتلولي، اتلوال، هېوادنی، هېوادوال، الريون، پرمخيون، مل )ترتيب سره 

او ګڼ  نورې داس   (پاسوال، ستر پاسوال، دريځوال، څارندوی، څارمن

کلم  جوړې شوې چ  او  زمېو  پېه علمېي، فرهنګېي، سياسېي، 
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کېږي، هم د مانېا لېه مخې   ټولنيزې او حقوقي ترمينالوژۍ ک  کارول

 و ې دي او هم د شکل له مخ ، دا کار ددې سبب شو چ  زمو  يېوه 

زياته بر ه لرغون  ژبنۍ پانګه  وندي شي، دې کار سره نېه يېوازې دا 

چ  هغه زړه پانګه  وندي شوه، بلک  د اوسنۍ ژب  د البډاين  سېبب 

وره کې   هم شوه، درېيمه بر ه هغه کلم  دي چ  پخوانۍ او اوسنۍ د

په يوه شکل او يوه مانا کارېدلي او کارېږي، پر هغو ځکه دلته بحس نېه 

کوو چ  هغه کلم  له شمېره وت  دي، که زمو  ژب وهان او ادب وهان د 

پښتو د پخوانيو کلمو په مرسته نورې نوې کلم  جوړې کړي، نو هم به 

 د ژب  پانګه زياته شي او هم به ژبه الپس  بډايه او  و ه شي.

 

 د اووم څپرکي پوښتنې

 

 متروک  کلم  څه ته واييه 

  په پښتو لرغونو ادبياتو ک  کوم  کلم  متروکي ديه 

  کوم  زړې کلم  او  يو ځل بيا په پښتو ک  کارېږيه 

  د زړو او پخوانيو کلمو بيا کارول او راژوندي کول ژب  ته څه ګهه لريه 

  په پښتو لرغونو ادبياتو ک  د کومو جغرافيايي نومونو يادونه شوې دهه 
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 اتم څپرکی

 لرغونې دوره کې لومړنۍ منظومه ژباړه

 

په پښتو لرغونو ادبياتو ک  د ژباړو او په تېره بيېا د منظومېو ژبېاړو 

ډېرې بېلګ  نه دي ترالسه شوي، دا په دې مانا نه ده چ  دا و ت بېه 

،  و دا چ  تر دې دمه ي  بېلګې  نېه دي ترالسېه ېژباړې نه وي شو

شوي، علت ي  دادی چ  زمو  ډېېره پخېوانۍ ادبېي پانګېه د زمېان  

له السه تروړل  ده، د زمان  د نا والو ترڅنېګ د ژبېاړو د  زمو  نا والو

کمښت يوه وجه شايد دا هم وي چ  دا و ت له نورو ژبو سره د پښېتو 

ه چ  ترالسه شوې دا هم له دې املېه اړيکي ډېر پراخ نه وو، کومه ژباړ

وه چ  يو افغان ليکوال )ابوهاشم ابن زيد السرواني( له   ل وطنېه د 

علم په لهه عراق ته تللی و او هلته ي  له عراقېي شېاعر )محمېد ابېن 

 الد( سره شاګردي کړې، عربي ژبه ي  زده کړې او بيا ي  د نومېوړي 

ي  تر دې دمه زمېو  ال   شعرونه پښتو ته ترجمه کړي، چ  يوه بېلګه

ته راغل  ده. ښه به وي چ  دلته ا ل شعر او ژباړه يې  دواړه راوړو او 

 بيا به ي  پر بېالبېلو اړ ونو  برې وکړو:
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ددې منظوم  ژباړې د عربي او پښتو متن تر کتن  وروسته او  

راځو دې پوښتن  ته چ  لومړۍ ژباړه کوم فورم لري، غواړو دې لومړی 

 پوښتن  ته يو مناسب ځواب پيدا کړو.

 

  

 وښ و

 ژبرر زوررمز رر زې نرررز ر رر يزچرراز ررازې نرر ز

 مزخرې ررر زوررر ز سز ررراز  ز ېزم ومو ررر 

 ژبررررو زې لرررر زې ځرررريزې نرررررز رررراز ې يزز

 مزم وررمزخرې رر  رزترر زېيزورر زې ر ې رر زززز

   زم ومز ازځينازې کزتيززتيز  ڼى

 ېيزوررر زخررر ېزو  ې  ې ررر زوررردز ررر يز رررا

  رر زبررډ  زتررو ىزېبرروليزخڼرر زې  رريززز

 م زې نررررررزم ز  ررررر ير ي زلررررر ز  ررررر و  ززز

  لىزېې  ررررريز  ررررر يرزخبرررررد  ررررر زب رررررو

  ررو زېې  رريزم زخرروزتررو ىزم زت دې رر زززز

 ورروزم وررمز ررن يزورردزچرررزلرر زلو رر زبدخرر زز

 مزم ورررمزمزخرې ررر زوررردزځرررر زودتمو ررر زززز

 م ورررمزژبررر زم ز ررر زنررروکزژبرررو ز  رررږيززز

 م زېترڼ ز ر زنروکزور ز ر ر يزق رلو ر  زززززز

 

 عدبي

 ورررنز رررررزبمڼررر زم ومرررينزتعڼمرررا

  ررررررف ر ز  ررررررو  ز لکررررررالمزفقررررررر ززز

 ېتقررر مز لفصرررحرمزفرتررر معو ز ليررر ز

 ې    رررررر زبررررررينز لررررررو  زوخ ررررررر زز

 م ومرررر ز لڼ ررررىزفررررىز يسرررر زززلررررو ز

 لد   رررررررررررر ز ررررررررررررد لبد  زحررررررررررررر زز

  رز لغنرررررررررىز ذ زتکڼرررررررررمز رذبرررررررررررزز

 قررررلوزصررر قازېزوررررز طقرررازوحرررر ز

 ېز ذ ز لفقيرردز صررربزقرررلوزلررمزتصرربزز

 ېز ررررذباز رررررزوررررذ زېزقڼرررراز ررررال ز

 چرز لرررر   ومزفررررىز لمررررو ظنز ڼ رررررززز

 تکسررررروز لدګررررررلزو ربررررر زېزګرررررال ز

 ف رررىز لڼسرررررزلمرررنز   مزفصررررح  ززز

 ېزورررررىز لسرررررالقزلمرررررنز  مزق رررررر زز

 



 نيمه پېړۍ يون/ ادب تاريخ

21112 
 

 

 لومړنۍ ژباړه کوم فورم لري؟

 

دې ژباړې ته د فورم له پلوه ځينو ليکوالو د )قطع ( نوم ورکېړی او 

ځينو ورته هېڅ نوم نه دی غوره کړي. او  راځو دېته چ  دا منظومېه 

ده که بل فورمه د قطع  معمول تعريف دا دی: هغېه فېورم ژباړه قطعه 

دی، چ  دوه بيتونه يا څلور مسرې لري، د سر بيت ي  مقفېي نېه وي، 

 و د هربيت دويم  مسرې ي  په   ل منځ ک  مشترکه قافيه لري. دا 

فورم له عربي ژب  څخه دري او پښتو ته راغلی دی. هندسي جوړښت 

 ي  په دې ډول دی:

______________ 

a______________ 

_____________ 

a_____________ 

 

رديف په ک  ا تياري، کېدی شي وي  لري او کېدی شي ويې  نېه 

لري، په عام ډول ددې  برې يادول هم ضروري دي چ  رديف په پيل 

ک  په عربي ژبه ک  نه و، دا د عجمي شاعرانو ا تراع ده چ  تر قافي  

ديف هم رامنځته کېړ. دې منظېوم  وروسته ي  د يوې اړتيا له مخ  ر

ژباړې ته چ  مو  ګورو، نو سربيت ي  په عربي ژبه ک  مقفېی نېه دی، 

يان  مطلع نه لري.  و پېه پښېتو کې  بيېا مقفېی ښېکاري )وينېه او 
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درهمونه( ي  د قافي  کلم  دي )نه، نه( ي  مشترک غږونه دي. د نورو 

سېرې يېا مقفېی بيتونو د دويمو مسرو قافيه ي  د سر بيت د دويم  م

که په عربي بڼه ک  ي  د بيتونو شېمېر دوه وای،  ،بيت قافيه تعقيبوي

يان  ټول  څلور مسرې ي  درلودالی او ټوله موضوع ي  په همدې دوو 

بيتونو ک   ال ه کړی وای، نو بيا په پوره ډول د قطع  په چوکاټ ک  

 و او  چ  په عربي بڼه ک  هم د بيتونو د شېمېر لېه مخې  د  ،راتله

قطع  تر حدودو اوړي او د غزل چوکاټ ته دا لېږي، نو په عربي کې  

هم ورته قطعه نه شو ويالی، بلک  د غزل حدودو ته دا لېېږي. ځينېو 

ليکوالو دې ډول فورم ته ي  مطلع غزل ويلی چ  يوازې د سر بيت ي  

 ل د غزل چوکاټ تعقيبوي.مقفی نه دی،  و نور ټو

او که پښتو متن ک  د سر بيت مقفی وګڼل شي، نو بيا  و تر ډېره د 

غزل قوانين پرې تطبيقېږي،  و د غزل د فورم له مخ  دلته هم يو څه 

 عيبونه په ک  ليدل کېږي.

څرنګه چ  د غزل د فورم هر بيت يوه مستقله مانا لري،  ېو دلتېه 

مانا له پلوه تر يوه حده تړلي ښېکاري،  ددې ژباړې بيتونه يو بل سره د

ټول بيتونه يوه واحده ا القي موضوع تعقيبوي او هر بيت يې  لکېه د 

غزل د نورو بيتونو په شان پوره او   لواکه مانا نه ورکوي، البته ځين  

بيتونه ي    لواکه مانا هم ورکوي،  و ټول بيتونه ي  بيا   لواک نېه 

فورم( نه را  لوي، البته له شکلي پلوه  دي، د محتوا له پلوه هم )غزل

 د نورو فورمونو په انډول غزل ته ډېر نږدې دی.
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 د لومړنۍ منظومې ژباړې هرني ښکال

 

دا ژباړه هم له فني پلوه په تېول پېوره او کېره ده او هېم د ژبنېي  

سکښت له مخ  د هرې مسرې د څ و شمېر ي  له بل سېره مسېاوي 

پېه  يې  هپه ک  نه احساسېږي، هره مسېر دی، وزني کمی او نيمګړتيا

( څ   لري، چ  دا له عربي څخه پښېتو تېه دراغلېو ۶۸مساوي ډول )

اکثرو شعري فورمونو يوه ځانګړنه ده، په تېره بيېا د غېزل، قرېيدې، 

 قطع ، رباعي او نورو.

شاعر چ  څه غوښتي هغه مطلب ي  په ډېر ښه ډول افاده کړی او 

ا کړی او موضوع ي  په ښېه ډول انځېور ژباړن هم د محتوا ټول ح  اد

کړې ده. دا شعر يوه ا القي ښکال لري. ا القي او انساني پيغامونه لېه 

عربو رانيول  تر عجمو پورې ټول يو شان دي، ان د ټول  انسېاني نېړۍ 

مشترک  رو يا  ګڼل کېږي. په دې شعر ک  چ  کوم پيغام راغلی، 

په دې اهميېت کې  هېېڅ  د مال، متاع او پيسو اهميت ي  بيان کړی،

بدلون نه دی راغلی، پخوا هم ځين   لک پيسو ته سرټيهي وو، نن هم 

درهمو ته سرټيهي دي. نن هم د سهيج او دريځ پر سر هغه  لېک والړ 

دي چ  زر لري او زور لري او پخوا هم همدا ډول  لک وو، نن هم ژبور 

پېه د اوسېني و ېت او پخوا هم وو.  لک د د دوی په  دمت ک  دي

ا طالح نننۍ رسنۍ هم چ  د سلګونو ژبورو يوه مجموعېه ده، د زر او 

زور  اوندانو په  دمت ک  دي. څه چې  د زور  اونېدان وايېي، دوی 
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اکثره همغه  بره تائيدوي او   روي، د زر د  اوند هر ځای او  هېم 

پرتم دی او وياړمن دي، او  هم هغه څوک چ  زور او زر لري که قتېل 

ي  مخه نه شي نيوالی، مو  ي  په   لېه ټولنېه کې   هم وکړي، څوک

راڼه مثالونه ګورو،  و که همدا  لک بيا ب  زره او ب  زوره شېي، نېو د 

عوامو په ا طالح  ړ غو ونه بيا ګرځي او څوک ي  سالم ته عليکم هم 

نه وايي. په ډېرو ټولنو ک  دا رواج دی چ  پېانګوال سېړی دروغ هېم 

يا اطالق کوي او که  وار او غريب سړی رښتيا ووايي، نو نور پرې د رښت

 بره هم وکړي، نو څوک ورته اهميت نه ورکوي، لکه چ  وايي د  وار 

مال په اذان څوک روژه هم نه ماتوي. رښتيا چې  درهېم، زر او زور هېر 

چاته لويه بر ه ورکوي، دا شعر په حقيقت ک  د درهم پر  اوندانو او د 

مستقيم انتقاد او اعترا  دی، چ  د رښتيا هغوی پر غوړوه ماالنو يو نا

او حقيقت پر وړاندې والړ دي. په دې نظم کې  کېوم   ا ې  ادبېي 

او لفظي پېچلتياوې، استعارې، کناي  او نادرې تشبيهګان  نېه   نايع

شته،  و د شعر ا القي پيغام دومره ښکلی او قوي دی، چې  د نظېم 

وعي ډول دا ژبېاړه هېم د نورو بر و ته د چا ډېر پام نه کېږي. په مجمې

د هغه و ت  هم ژباړې د مهارتونو، لفظونو او د پيغام د انتقال له پلوه او

 د ژباړې د امکاناتو له مخ   ورا پوره او کره ژباړه ګڼل کېږي.
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 د لومړنۍ ژباړې ژبنۍ پرتلنه

 

د ژبنۍ ښکال لېه مخې  ښېکل   د ابو هاشم سرواني منظومه ژباړه 

ژباړه برېښي، زېږې کلم  په ک  نه شته او ان د عربي ژب  اغېزې هېم 

پرې ډېرې کم  برېښي، يوازې، )درهم،  ل ، قتالونه( پېه کې  عربېي 

)دولېس  نېږدې کلم  دي، نورې ټول  نږه پښتو کلم  دي، له نن څخه

ر نېه دی، دا سوه کاله( کاله مخک  د داس  ژباړې ترسره کوله اسانه کا

چ  ابوهاشم سرواني عربي ژبه زده کړې وه او د ابن  الد شاګرد و، نو 

پر دواړو ژبو پوره واکمن و. هر څوک چ  پر دواړو ژبو حاکم وي او   له 

هم شاعر وي، نو هغه ددې قدر  پيداکوي چ  داس  ژباړه وکړي. کله 

لېومړۍ چ  څوک له يوې بل  ژب  څخه   ل  ژب  ته ژباړه کوي، نو د 

ژب  اغېزې، په شعوري، قردي، ناقردي او ناشعوري ډول او يېا هېم د 

له امله دويم  ژب  ته انتقالېږي، په تېره بيا کېه دا دواړه ژبې   الچارۍ

سره ګډه لغوي زېرمه ولري، له يوې کورنۍ څخه وي او يا هم يو واحېد 

 ليکدود تعقيبوي. 

پښتو د اريېايي  پښتو او عربي ژب  يو ليکدود تعقيبوي، که څه هم

ژبو او عربي د سامي ژبو په کورنۍ پورې اړه لري،  و د ديني، مېذهبي، 

اقترادي او کلتوري اغېزو له امله عربي ژبه د اسالمي نړۍ پر ټولو ژبېو 

او په تېره بيا پر  تيزو ژبو   ل  ېاص تېاثيرا  لېري. ټېول دينېي او 

رو کلمو تېه مذهبي مرطلحا  له عربي ژب  څخه دې ژبو ته تللي او ډې

عربېي چاپېريېال  ناشونی برېښي، سرواني که څه هم پهي  انډول هم 
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ک  ډېر و ت تېر کړی و، عربي ژبه ي  ښه زده وه او طبيعېي  بېره وه 

چ  په داس  يو حالت ک  ضرور د لومړۍ ژب  د ژباړې اغېېز ښېکاري، 

 و سرواني له )دريو عربي( کلمو پرته چ  هغه هم يو ي    ېاص نېوم 

و چ  د هغه ژباړه ممکنه نه وه، پېه حقيقېت کې  يېوازې دوه  )درهم(

چ  )قتال( ته ي  هم د جمع  مغفېن  يکلم  )قتالونه( او ) ل ( کارول

حالت ورکړی )ونه( ي  ورسره يوځای کېړي. ) لې ( هېم تېر ډېېره د 

) لک( په بڼه کارول کېږي، ) اوند( له دري سره ګډه کلمه ده، نېورې 

  دا ټول  سره راټول  کړو او له پښتو کلمو نو ټول  پښتو کلم  دي. چ

سره ي  پرتله کړو، نو يوه )سلنه( کلم  هم نه جوړوي. په دې مانا چ  

د سرواني دا نظم په نږه پښتو ژباړل شوی. د سرواني دې ژباړې ته پېه 

کتو سره سړی داس  نتيجه ا يستالی شي چ  دده له  وا نور ژباړل 

و دا د ژباړو او بيا هم د منظومو ژباړو شوي شعرونه به هم همدا ډول و ا

په تاريخ ک  يو ب  ساری عمل او مثال دی چ  يو څوک دې له نېږدې 

هېم ژبو څخه ژباړه هم وکړي او د هغو د لغتونېو لېه کېارون  دې ډډه 

 وکړي. 
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 د اتم څپرکي لنډيز

 

په لرغون  ادبي دوره ک  مو  تر دې دمه دوه منظوم  ژبېاړې لېرو: 

ابو هاشم ابن زيد السرواني منظومه ژباړه ده او بله د زرغون  يوه هم د 

کاکړې منظوم حکايت دی چ  د شيخ سعدي له بوستانه ي  راژبېاړلی 

دی. پښتو لومړنۍ منظومه ژباړه  ورا  و ه، روانه او له پيغامه ډکه ده. 

ډېر ښه ا القي پيغام لري، ناظم پر ژباړه او دواړو ژبېو  ژباړه دا منظومه

او پښتو( پوره واکمن دی. په دې منظومه ژباړه ک  د نورو ژبو )د  )عربي

عربي او دري( کلم  په نشت حساب دي، عربي کلم  له )درهم( پرتېه 

ټول  دوه )قتال( او ) ل ( دي چ   ل  لغت هېم پېه اوسېني مغفېن 

شکل ک  د ) لک( په بڼه افاده کېږي او ډېر زيا  افغاني شېوی ګڼېل 

مشترک لغت دی. دا لومړنۍ منظومه ژباړه  سره کېږي. ) اوند( له دري

کومېه  په ټوليز ډول په نږه پښتو ترسره شوې او عربي کلم  پېه کې 

اړې څخېه ښېکاري چې  ابېو هاشېم بسلنه نه جوړوي. له دې ژ پاموړ

سرواني نه يوازې يو ښه ناظم او ژباړن و، يو ښه شاعر هم ګڼل کېېدی 

سېتعداد، قريحېه او د شي، ځکه چ  په دې ژباړه ک  ي  هم شېعري ا

کالم قو  په ښه ډول معلومېدی شي. د فورم له پلوه دا نظم په عربېي 

 و په پښتنو منظومېه  ،متن ک  له ب  مطلع  غزل سره سمون  وري

 ژباړه ک  تر ډېره حده پرې د غزل فورم زيا   رو يا  تطبيقېږي.

 په ټوليز ډول دا ژباړه د پيغام د انتقال، ژبنېي جوړښېت، د نظېم د

سليسوالي او نورو مزاياوو له امله يوه ښه، پوره، کره او په معيار برابېره 
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منظومه ژباړه ګڼل کېږي. که ددې شاعر، ناظم او ژباړن نورې منظېوم  

وای، نو د پښتو ادب لمن به پرې ال ښايستته شوې  ېژباړې ترالسه شو

 وای.

 

 

 د اتم څپرکي پوښتنې

 

  چا له  وا ترسره شوې دههپښتو ک  لومړنۍ منظومه ژباړه د په 

   په پښتو ک  دويمه منظومه ژباړه په کوم فورم کې  او د چېا لېه  ېوا

 ترسره شوې دهه

 په لومړنۍ منظومه ژباړه ک  د عربي ژب  تاثيرا  څومره ديه 

 ي او نورو ژبو اغېېز کېم ليېدل ول  په لومړنۍ منظومه ژباړه ک  د عرب

 کېږيه

  نظم شوېه د هنېري ښېکال او  لومړنۍ منظومه ژباړه په کوم فورم ک

 ا القي پيغام ه باب ي  رڼا واچوئه
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 نهم څپرکی

لرغونې دوره کې لومړنۍ 

 مشاعرې يا مناظرې

 

مشاعره په ادبياتو ک  هغه عمل ته ويل کېږي چ  د دوو او يا زياتو 

شاعرانو له مشترک عمل څخه رامنځته شي. لکه څنګه چ  منېاظره، 

مناقشه، مفاهمه، مباحثه يا  برې اترې د يوه شخص له  وا نه ترسېره 

کېږي، بلک  بل لوری، همکار، ملګری او يا مخالف هېم لېري، دغسې  

ته ويل کېږي چ  پر يوه و ت يا مهال يا هم پېه  مشاعره هم هغه عمل

بېالبېلو و تونو ک  د څو تنو شاعرانو لېه  ېوا رامنځتېه شېوي وي. 

مشاعرې هم پر څو بر و وېشل کېږي: مقيده يا طرحي مشېاعره چې  

شاعران په ک  د يوه شاعر يوه مسره يا بيت د نورو مخ  ته  دي او نور 

تعقيبوي. يان  د همغه بيېت پېه  هنګاشاعران بيا همغه بيت، وزن او 

اقتفا يا پلوۍ شعرونه وايي. ازاده مشاعره چ  د يوې محتوا په مناسبت 

او يا هم له کوم مناسبت پرته جوړېږي او شاعران په ک  په ازادانه توګه 

 ګډون کوي او   ل کالم اوروي.

دا ډول مشاعرې په پښتو لرغونو ادبياتو او بيا راوروسته کالسېيکه 

  هم شته، په معا ره دوره ک  ي   و شمېر تر حسابه تېر دی دوره ک

 او او  هم دا لړۍ الپس  دوام لري.



                      ادب تاريخ /نيمه پېړۍ يون

2111١ 
 

په پښتو لرغونو ادبياتو ک  مو  لږ تر لږه درې داسې  مشېاعرې يېا 

منظوم  مباحث  لرو چ  شاعرانو يا ناظمانو يو بل ته په نظم ک    ل 

نو دويمېه نېه  ،ایپيغام رسولی دی. که ددې شعرونو لومړنۍ بر ه نه و

رامنځته کېدله، دا ډول شعرونه يو بل سره تړلي دي. حتمي نه ده چ  

د پوره او کره مشاعرې اطالق پرې وشي،  و که مو  پېه پښېتو کې  د 

مشاعرې څرک لګوو، دا ډول لومړنۍ مشاعرې، منظومي مباحث  او يېا 

هم منظوم  محتوايي مناقش  له ياده نېه شېو ايسېتالی. دا مقيېدې 

عرې نه دي او لکه څنګه چ  دمخه مو يادونه وکېړه پېه اوسېنيو مشا

معيارونو ورته پوره او کره مشاعرې هم نه شو ويلی،  و که د مشېاعرو 

په باب بحس کېږي، نو دا ي  لومړی السته راغل  بېلګ  ګڼېل کېېدی 

 ول مشاعرو ته په لنډيز سره اشاره وکړو:ډشي. دلته به دې 
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 لوديشيخ رضی لودي او نرص 

 

لکه څنګه چ  مو د شيخ رضی لودي او نرر لودي په پېژندنه کې  

وويل، دواړه د لودي کورنۍ غړي او يو د بل د تېره زامېن کېېږي، پهې  

 زان  د دغو دوو تره زامنو دوه بېالبېل پاړکي  وندي کړي دي. په دې 

ک  لومړی پاړکی د شيخ رضی لودي دی چ  د کسي له غره څخه يې  

ل اکا زوی )نرر لودي( ته استولی او دويم پاړکی يې  د ملتان ک  د   

 چ  هغه بېرته دده په ځواب ک  ورلېږلی دی. ،نرر لودي دی

 د شيخ رضی پاړکی دادی:

زګررررررررردې زموز وررررررررروهزې رررررررررو  ې زز زلو زموزتدوڼ ررررحرمزوررررمز ل

زترررررررررررزورررررررررر زتررررررررررو ېزتررررررررررو  ې زززز ررررررر  ررر ز  رررڼىزوررروهز ې رررو

زچرررررررررررررررررازموزګو ررررررررررررررررراز   ې ز  لاردېورررازګرررورزېلرررد رررل

زچرررررررررررررازوڼررررررررررررردېزموز  ررررررررررررررزې ز ردې زموز ېسز   ز رررغ زګرررو

ز ررررررر زوررررررردزنررررررروزوررررررروزم  ررررررررې زززززلوميزت رزو ز رو زت  ز و

زلررررررروميز ررررررر ز رررررررازوررررررر ز ررررررررې ززززز ز  رل ررروز ازلررر زورررصد ز ررر 

ز.ځڼرررررررررررو زوررررررررررر ز  ررررررررررررې زززمې زدېو ررررر ووهز  رزم زت رزل زګ
ز

 د نرر لودي پاړکی:

ز  زلد رررررورزخررررروزوڼحررررر ز ررررر ز رررررمززززو رزتومررو زترررمز لحرمزو زت

ز رررررر زوڼحرررررر ز ررررررمزمزم ررررررن ز ررررررمزززززسازتو    يررررزم ن زوررر و

زتو   رررررروزنخرررررر زورررررر زتدوڼرررررر ز ررررررمزز رررڼمررردوررر زتررر ز ررر ز تالورررل

ز ېسزوررررمز رررردې زورررر زلد و رررر ز ررررمززززازوغ زلد و ىزم رردې زورررګ
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زمزحميرر زلرر زلررو ز  رلرر ز ررمززززمررريز ررروميز ې زتن رررمزل

ز  زلرررر زګدېورررر زورررر ز   ز ررررمزززازې  يررريزم نزچرررو   رررت

ز  زووونزت رتازو زتڼ ز رمزززويررم ز ازتو زترتازم ېو

ز  زلررروميز مررر زنررروز  ز رررم زززززږ ررر ز ررررېوزورررمزم نوزې ن

ز

دا دواړه نظمونه يو بل ته د مشاعرې، مناظرې، مفاهم  او مبېاحث  

د شيخ رضی لېودي  په بڼه وړاندې شوي دي. په نظمونو ک  نرر لودي

شکونو، نيوکو او اعتراضونو ته ځوابونه ويلي او د ځان س يناوی ي  هم 

 کړی دی.

په دې سوال او ځواب ک  د څلورم  هجري پېړۍ پرمهال د پښېتو 

نظم څرنګوالی په ګوته کېږي، د هنري ارزښتونو کچېه څرګنېدېږي. د 

مېذهبي ژب  څرنګوالی ورڅخه ښکاري، پر نظم او شعر باندې واکمنېه 

 فضا څرګندېږي.

له دې پاړکو يا مشاعرو څخه دا ښکاري چ  دا مهال پښتو شاعري 

د عوامو او  وا و پر ذهن واکمنېه وه، مېذهبي مبلغينېو او د و ېت 

واکمنو شعر يا نظم د   ل پيغام د لېږد او افادې ل ېاره تېر ټولېو ښېه 

 وسيله ګڼله او د زړه غوټه ي  د نظم په چوکاټ ک  اوراوله.

چېرې همدا  برې په يوه نثري ليک ک  سره تبادله شوې وای، که 

دومره  وند به ي  نه و، نه به ي  پر يوه بل دومره تاثير ښندلی و او نېه 

 به تر مو ه پورې رارسېدلی و.

که چېرې شيخ رضی لودي د   لو مېذهبي احساسېاتو تېر تېاثير 
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چېېرې ده  الندې نه وای راغلی، نو دا نظم ي  نه شو ليکلی او بيېا کېه

  ل دا نظم د نرر لودي د عملونو پر وړاندې هغه ته د يوه غبرګون په 

توګه نه وای ورلېږلی، نو نرر لودي هم هغه نظم هېڅکله نه ليکه چ  د 

شيخ رضی لودي د نظم په ځواب ک  ليکلېی و. دا د نظېم پېه بڼېه د 

 مذهبي عقايدو د مالتړ ل اره دفاعي څرګندون  دي. په پښتو ک  ي  له

 لومړنيو مشاعرو، نظمي مباحثو او يا هم مناقشو څخه ګڼالی شو.
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 شیخ اسمعيل او خرښبون
 

 

 

د شيخ اسمعيل او  رښبون د کورنيو اړيکو په بېاب مېو دمخېه د 

هغوی د پېژندن  په بر ه ک  بحس وکړ، نه غواړو هغه بيا تکېرار کېړو. 

ونيوه، نو د شيخ کله چ   رښبون له کوره په وتو شو او د سفر الره ي  

 اسمعيل له  ول  ورپس  دا سوې نارې ووت :

زوخکرررررررررررازب ڼ رررررررررررورزم ز رر ز ررورزم ز رورزم 

زخد ررررررررررررربورزم زځررررررررررررري لرر ز ررسيز ررد زنررخ 

زې ې  زخد ررررررررررررررررررررررررررررربور ررررررررررر زې ې  زې ې  رر 

زې ررررررردزتررررررر زګرررررررو  ززز ورررررررر تررررر زچازب ڼ ورز  و

ز د ررررررررررازلرررررررررر ززتررررررررررو و چرررازځرررازورررد ازل 

زنررررررر زبد رررررررازلررررررر زززځرررررررا ررمزېلرررررريزورررررتررررر ررورر

زورررررررررررررررررر  زخد ررررررررررررررررربور مزخرررررررررر   زموررررررر  

ز  رررررررررررررولزې   ز وررررررررررررروه چرررازورر دزووز  ز  و

زوررررررررررازب ڼ ررررررررررږيزز ررررررررررر  رررررررازې رررررڼ ږير   زو

ز.ورررررررر زترررررررروځ ږيززځرررررررررر بر ڼ ررورز رراز ې زم 
ز

کله چ   رښبون د اسمعيل دا سوې ساندې واورېدې، نو د هغه پر 

زړه ي  هم تاثير وکړ او په   له يوه بله ناره يا نظم ک  يې  د هغېه درد 

 ته داس  ځواب ورکړ:

 

 بېلتانېېېه نېېېاره مېېې  وسېېېوه پېېېه کېېېور بانېېېدې

 نېېه پېېوهېږم چېې  بېېه څېېه پېېېښ وي پېېه وړانېېدې



 نيمه پېړۍ يون/ ادب تاريخ

21115 
 

 لېېېه   لوانېېېو بېېېه بېلېېېېږم پېېېه سېېېرو سېېېترګو

 دواړه سېېېترګ  مېېې  پېېېه وينېېېو دې ژړانېېېدې

ری کېېئ  اسېېمعيله سېېتا نېېارو مېې  زړګېېی سېېُ

 بېلتانېېېه  رښېېېبون بيېېېا لېېېه تېېېا پېېېردی کېېېئ

 نېېه هېرېېېږي کېېه مېې  بيېېا نېېه سېېتا يېېادی کېېئ

 پېېه چېېړو د ويېېر بېېه پېېرې سېېي دزړه مرانېېدې

 ځمېېه ځمېېه چېې  او د يېېون مېې  دی و مېېخ تېېه

 ديانېېېېه څېېېېوری بېېېېه اچېېېېوم و تېېېېرخ تېېېېه

 ستاسېې  يېېاد بېېه مېې  وي بېېس د زړه وسېېخ تېېه

 .کېېه دا مځکېېه غرونېېه ټېېول سېېي النېېدې بانېېدې

 

ه چ  ګورو، نو مو  ته په لرغون  ادبي دوره ک  دې سوال او ځواب ت

د لومړنۍ مشاعرې څرکونه راپه ګوته کوي. او  هم داس  شاعران ډېر 

دي چ  يو بل ته ي  پيغام په نظم ک  ويالی او ځواب ي  هم پېه نظېم 

 ک  ترالسه کړی دی.

په دې مشاعره يا نظمي مباحثه ک  د سفر مجبوريتونه، د بېلتېون 

او  ن او يو بل سره د نږدې دوستانو يا هم ورونېو مينېهدرد، سوز،   ګا

 وا و ي څرګنده شوې ده. که اسمعيل بابا د  رښبون په فراق کې  

  ل  نارې په نظم ک  نه وای ويل  او  رښبون بيېا دا نېارې نېه وای 

اورېدل  او يا ي  پرې تاثير نه وای کړی، نو پوره باور دی چ  هغېه هېم 

وايه، همدې حالت د يوې مشاعرې يا نظمېي  ورته په نظم ک  ځواب نه

 مباحث  بڼه   له کړې ده.
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 خليل خان نيازی او سلطان بهلول لودي

 

 ليل  ان نيازی د سلطان بهلول لودي د دربار شاعر و، دوی دواړو 

يو بل ته د )رباعي( په بڼه دوه نظمونه اورولي چ  دا هم د مشېاعرې او 

نيازي سلطان بهلېول لېودي تېه  مباحث  بڼه لري. لومړی  ليل  ان

   له رباعي داس  وويله:

زلرررررر زورترررررر ززخرررررر وزې ېځررررررازژ  يز

زب ڼ رررررورزلررررر ز تررررر ز و ڼررررر زهغز رررررر

زورر زخررولزترر رزززز رر زوغرر زلررو يزګرروودززز

ز ورررروهزوو ترررر زم زودحبرررررز رررررزترررر ر

ز

 

 وروسته بيا سلطان بهلول لودي د هغه په ځواب ک  وويل:

 و زې    ز  تررر  وڼ زب ز   ورز  م

زمزم مزلرررر زوررررررررترر   ې ېررررځاګرررو  ز

زعررر لزور زم ېز ېڼزم  خرررولزورررررازم

زوروويز ورزل ز ت  ګرر ررزبرررر ز ېرررب

 

د  ليل  ان نيازي رباعي ددې سبب شېوه چې  سېلطان بهلېول 

لودي هم غبرګون وښيي او دا غبرګون هم په همغه بڼه او همغه فېورم 

زي څرګنېد کېړی و، نېو دا دواړه ک  څرګند کړي چ   ليل  ان نيېا
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 څلوريزې هم يو بل سره اړيکي لري، د مباحث  او مشاعرې بڼه   لوي.

دا په حقيقت ک  په پښتو لرغون  شاعرۍ ک  درېيمېه مشېاعره او 

مباحثه ګڼل کېږي. تر دغو دوو لومړنيو څلوريزو وروسته چ  په پښتو 

همېدې لېس ک  کوم  څلوريزې يا رباعيان  ويل شوي، اکثېره يې  د 

څ يز جوړښت تابع دي او پښتو څلوريزې تر ډېره حده همدا جوړښېت 

 او سکښت تعقيقوي.
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 د نهم څپرکي لنډيز

 

په پښتو لرغونو ادبياتو ک  نه يوازې د بېالبېلو شېعري فورمونېو او 

محتوايي فورمونو ډولونه شته، مشاعرې او مشاعرو ته ورته ادبي هڅ  

په چوکاټ ک  يو بل ته   ېل پيغېام  هم ترسره شوي. شاعرانو د نظم

رسولی، د يوه بل سر ي   الص کړی، د هغوی شکونه ي  رفع کړي، يو 

 بل ته ي  س يناوی کړی او ابهاما  ي  لرې کړي دي.

لږ تر لږه درې داس  بېلګ  لرو چ  د مشاعرو شېکل لېري. شېيخ 

رضی لودي او نرر لودي ترمنځ مشاعره يا مباحثه ، د شيخ اسمعيل او 

 رښبون ترمنځ لفظي مباحثه او د  ليل  ان نيازي او سلطان بهلول 

لودي ترمنځ د څلوريزو تبادله چ  يو بل ته د سوال او ځواب پېه بڼېه 

دي، که ددې مباحثو يا مشاعرو لومړۍ بر ه نه وای، دويمه نېه شېوه 

رامنځته کېدالی چ  دې هر يو بيا   ل   ل علتونه درلودل. که مېو  

تو ک  د مشاعرو څرک لګوو او تاريخي تسلسل ته ځو، نو په پښتو ادبيا

نه شو کوالی دغو دريو مشاعرو او هغو ته پر ورته بېلګو سېترګ  پهې  

کړو، البته دا په دې مانا نه ده چ  دا مشېاعرې د اوسېني و ېت لېه 

معيارونو او ډولونو سره برابرې دي او په کار هم نه ده چې  د اوسېنيو 

 يارونو له مخ  دې وارزول شي.مشاعرو او د همغو د مع
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بله جالبه  بره په دې مشاعرو ک  دا ده، چ  د شيخ اسمعيل نارو 

ته  رښبون په ناره ځواب ويالی او سلطان بهلول لودي بيېا د  ليېل 

 ان نيازي رباعي ته په رباعي ځواب ويالی، نو ځکه  ېو د هغېو ګېډو 

و او مباحثو  رو ياتو لرونکي دي چ  په عام ډول په مشاعرو، مناظر

 ک  کارېږي.

 

 د نهم څپرکي پوښتنې

 

 ايا په پښتو لرغونو ادبياتو ک  د مشاعرو څرک شتهه 

  په لرغون  ادبي دوره ک  د مشاعرو يا مباحثو علتونه څه ووه 

   د شيخ رضی لودي او نرر لودي د پيغامونو د تبادل  هدف څه و او دا

 پيغامونه ي  په کوم چوکاټ ک  افاده کړله

 غون  ادبي دوره ک  څو نظمي مباحث  يا مشاعرې ترسره شېوي، په لر

 نومونه ي  وا لئ!

  يو شاعر بل شاعر يا ناظم ته په کوم فورم ک    ل غبرګېون څرګنېد

 کړی دیه
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 لسم څپرکی

 د لرغونو ادبياتو محتوايي فورمونه

 

په پنځم څ رکي ک  مو د لرغونو ادبياتو د نظم فورمونو يا شېکلونو 

ته اشاره وکړه چ  په هغو ک  هم په ملي اوزانېو کې  د پښېتو   ېل 

ځانګړي فورمونه، لکه: لنډۍ، بګتۍ، نيمکۍ، کاکړۍ، چېاربيت  او نېور 

شامل وو او هم مو له عربي او نورو ژبو څخه راغلېي شېعري فورمونېه، 

ه، رباعي، مثنوي او نور وڅېړل. دغس  مو په لرغېوني لکه: غزل، قريد

دوره ک  مشاعره يا منظومه مباحثه وڅېړله، او  غواړو په يېاده دوره 

ک  معنوي فورمونو يا شکلونو ته هم اشاره وکړو. معنوي يېا محتېوايي 

فورمونه په مانا او محتوا پورې اړه لري، په شکل پورې اړه نه لري، په هر 

او د يوه معنېوي فېورم بڼېه ي ورته مانا انتقال شي فورم ک  کېدی ش

. البته کېدی شي فورم هم د ځينو لويو تفريلي محتواوو په   له کړي

 لېږد ک    ل رول ولېري،  ېو واړه فورمونېه د لنېډې مانېا او او ده

فورمونه د او دې مانا ل اره کارول کېږي د ساري په توګه په يوه قطعېه 

الی يو او ده تراژيکه او يا بلېه پېښېه بيېان يا رباعي ک  مو  نه شو کو

کړو،  و غزل، قريده او مثنوي بيا د منځنيو او او دو پېښو يا غميزو د 

بيان ل اره په نسبي ډول ښ  وسيل  دي، په تېره بيا مثنوي فورم چ  

شاعر يا ناظم په ک  ډېر ازاد ال  لري. د دنيا لوی او او ده داسېتانونه 

ک  راغلي اکثره ي  په مثنوي فورم کې  ويېل  چ  په منظومو فورمونو
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شوي دي. د ارسطو له  وا دا ادبياتو د عمومي ډلبندۍ ترڅنګ چ  د 

بر ېو  تمثيلېيادبياتو محتوا ي  ))پر غنايي، حماسي او ډراماتيکو يېا 

( او  هم دا نظريه د ادبيېاتو د مجمېوعي محتېوا د ۶: ۶وېشل  وه(( )

برېښي، نېورو ادب وهېانو هېم ځينې  ډلبندۍ له پلوه د تائيد او پاموړ 

محتوايي فورمونو ته اشاره کړې چ  له هغ  جمل  څخه وياړنه، ويرنه، 

ستاينه، حبسيه، رثايه،  مريه )ساقينامه( او ځين  نور فورمونېه دي، 

په پښتو ک  اکثره دا ډول معنوي فورمونه شته،  و دلته مېو  غېواړو 

اچوو چ  پېه پښېتو لرغونېو يوازې پر هغو محتوايي فورمونو لنډه رڼا و

ادبياتو ک  ي  څرګندې بېلګ  تر مو ه رارسېدلي دي. په دې فورمونېو 

ک  وياړنه، ويرنه، ستاينه،  مريه يا ساقينامه، شامل دي. دلته غېواړو 

 په ترتيب سره پر دې هر ډول معنوي فورم رڼا واچوو:
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 وياړنه يا فخريه

 

وياړنه يا فخريه هغه ډول شعرونو ته ويل کېږي چ  پېه هغېو کې   

شاعر يا ناظم   ل  سوب ، برياوې، مېړان ، تورې او اتلولۍ بيانوي او پر 

هغو فخر کوي، يا هم د يو بل اتل پر اتلولۍ وياړ کوي او يا په ټوله ک  د 

  ل قوم اتلولي بيانوي او پر هغوی ويېاړي. کلېه کلېه ځينې   لېک 

ه( او )وياړنه( يوه له بل  سره مغالطه کوي، دواړه يو شان بېولي، )حماس

داس  حال ک  چ  وياړنه پر   لو کارنامو وياړېدل او حماسه د يوې  رپ

جنګي پېښ  کيسه ييز بيان دی. ددې ل اره چ  د حماس  او ويېاړن  

په توپير پوه شئ، ښه به وي چ  دلته لومړی پر حماس  څه ناڅېه رڼېا 

 واچوو: 

))د )ح، په زور( د شجاعت او زړه ورتوب مانا لېري او لېه  سه:حما

ډېرو زړو او مهيجترينو ادبي انواعو څخه ګڼل کېږي. حماسه د ادبيېاتو 

په موضوعي يا معنوي ډولونو ک  يو ډول دی چې  د يېو ملېت، قېوم، 

قبيل  او يا شخص د مېړانې ، تېورې کيسې  او جنګېي کارنېام  پېه 

انوي. حماسه معموالً په مثنوي کالېب کې  حکايتي او داستاني ډول بي

 وي.

په حماسه ک  يوه اساسي موضوع د اتل ده. هره حماسېه يېو اتېل 

لري. د شرقي ادبياتو مشهورې حماس  د فردوسي شېاهنامه، د اسېد 

 واسېېي ګرساسېې نامه، د دقيقېې  بلخېېي ګشتاسېې نامه، د هنېېدوانو 

ارو له مجمېوع  او نورې دي. حماسه د حماسي اشع يانا، رامااتامهابهار
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څخه جوړېږي. کېدی شي حماسه منثوره هم وي، لکه د اسدي طوسي 

د منظوم  ګرشاس نام  ما ذ منثوره ګرشاس نامه وه. نو ځکېه  ېو 

وايي: حماسه په لغت ک  زړورتوب او د شجاعت په مانا راغل  ده او په 

ا طالح ک  هغو منظومو او منثورو اثارو تېه وايېي چې  د جنېګ پېه 

ک  د سترو مېړنو او اتالنو د زړورتوب او رشاد  حکايت کوي.  ميدانونو

په بل عبار  حماسه هغه وضعي اثېار دي چې  د يېو قېوم يېا فېرد د 

 پهلوانيو، مېړانو، اتلوليو او افتخاراتو بيانونه لري.

د حماسېېو منشېېا لرغېېون ، تېېاريخي، دينېېي او د پهلوانيېېو 

په )ادبي ډولونېه( نېومي داستانونه دي او يا هم تخيلي داستانونه دي، 

څنګه چ  حماسېه د انسېاني ژونېد د لومړنيېو دورو  ؛کتاب ک  لولو

 اطرا  جوړوي، نو ځکه دا  اطرا  د کيسو او شفاهي افسانو په بڼه 

سينه په سينه نقلېدل، تر هغ  چ  وليکل شول، د بېلګ  په توګېه د 

 فردوسي تر زمان  پورې د رستم او سهراب داسېتان تېدوين شېوی او

 ليکل شوی نه و.

په پښتو ک  شفاهي او هم ليکلي منظوم او منثور حماسي اثار لرو. 

په منثورو شفاهي حماسو ک  مو  د ادم  ان او در انۍ، موسی  ېان 

او ګلمکۍ، فتح  ان او رابيا او نور نکلونېه لېرو او پېه ليکلېو منثېورو 

ړ( هې. ق م۶۶٢۱حماسي پښتو اثارو ک  مو  د محمد امين سرپرېکړي )

)جګړه د محمود افغان او نيول د ا فحان( نېومي اثېر او همدارنګېه د 

ه. ق زوکړی( د برېښنا يا  ېدۍ حماسېي اثېار ۶۶٢۱حافظ نورمحمد )

 يادوالی شو، چ  دواړه منثورې حماس  دي.

د بېلګ  په توګه: په پښتو ادب ک  ) ادم  ان او در ېانۍ(، )فېتح 

نکلونېه حماسې  دي، مګېر   ان او رابيا( او )موسی جان او ولي جان(
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 منطوم  ي  نوې او تر منثورو رواياتو ډېرې وروستۍ دي.

دی، دی د محمد امېين سېرپرېکړي  اثر د حافظ نورمحمد :برېښنا 

 زوی و.

 احمدشاهي شاهنامه: د حافظ ګل محمد مرغزي اثر دی.

کېدی شي او ده وي، کېدی شي لنېډه وي. روسېي او د  :حماسه

 شرقي اروپا پوهان وايي: کېدی شي حماسه وړه، منځنۍ او لويه وي.

کله کله د وياړن  او حماسي شعر ترمنځ هم توپير نه کېږي، نو ددې 

تېوپير پېوه شېو، دلتېه غېواړو  رل اره چ  د حماسي شعر او وياړن  پ

 شاره وکړو:حماسي شعر ته هم په لنډيز سره ا

دا اشعار هم د رزم و جنګ وياړ، افتخار او مبېارزې  حماسي شعر:

او يا جنګ ته د جنګياليو د تشوي   برې رانغاړي، په بله وينېا دا ډول 

اشعار په  لکو ک  د مبارزې، روحيه پياوړې کېوي، د ولېس  د عوامېو 

اعتراضونه، پر اش او د  لکو جنګي روحيېه منعکسېوي. زمېو  پېه 

ادبي دوره ک  د بابا هوتک، ملکيار غرشين او تايمني سېندرې لومړنۍ 

رزمي او جنګي شعرونه دي او بش ړ حماسي اشعار ي  بلالی شو،  ېو 

 حماس  نه دي. 

وياړنه يا مفا ره په لغت ک  فخر کولو، د لويۍ اظهارول، پېر   ېل      

 ره ځان وياړل، فخر، مباحثا  او ناز ته وايي او په ادبي مباحثو ک  مفا

يا وياړنه هغه شعر ته ويل کېږي چ  شاعر په کې  د   لې  کېورنۍ او 

قبيل  افتخارا ، سخاو ، شجاعت او پر نفس واکمني، د کمال تر حده 

ي. په شرقي ادبياتو ک  دا ډول اثار د فخري  پېه وپه عالي قرينه ويلي 

نامه يادېږي.  وياړنه د حماسي اشعارو په فروعاتو ک  مطالعه کېږي. په 
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 : بېالبېل(٢۸پښتو ک  ي  نمونه د امير کروړ شعر دی.(( )

،  اکثرو ادب وهانو په پښتو ک  د امير کروړ شعر وياړنه يا فخريه ګڼل

 و ځينو ورته حماسي شعر هم ويالی دی. د حماس  او حماسي شېعر 

ترمنځ هم توپير موجود دی، لکه څنګه چ  مو پورته حماسي شېعر او 

و د هغو له مخ  د امير کروړ شعر په حماسېي حماس  ته نغوته وکړه، ن

شعر ک  نه راځي او حماسه  و ورته بېخي نه شو ويالی. کله چ  هم د 

امير کروړ شعر يا نظم له هر پلوه ارزوو، نو د وياړن  ځېانګړن  پېه کې  

زيات  دي. د شاعر د ستاين  محور په   له   ل ځان دی، د وياړ ټوله 

زه يم زمری پر دې نړۍ له ما اتل نه  :راځي پاملرنه ي  د ځان پر چورليز

له  –شته، په هنددو سندو پر تخار و پر کابل نه شته. بل په زابل نه شته 

 ما اتل نه شته.

که پر دښمنو ي  د ارادې غشي ځي، پر ژوبله او ما  شويو بانېدې 

که د بريو پر ول ي  هسک په وياړ او نمانځنه تاوېږي او يا  ،يرغل کوي

ه سو ځمکه رېږدي، غرونه تاوېږي، ايوادونه ويجاړېږي، نو دا ي  د ا  ل

 دده د تورې زور دی. 

که د تورې تر ش ول الندې ي  هرا  او جروم دی او يا ي  هم غرج 

و باميان، تخار او نور تر اودې الندې دي، يا ورڅخه په مروه ک  غشېی 

و ګوازرېږي، دښمن ورڅخه ډارېږي، ان زړور  لک هم ورڅخه رپېېږي ا

د هريرود پر څنډو ځي نو پلن ورڅخه تښتي، دا ټول دده د تېورې زور 

دی، که بيا   ل  سوب  هم يادوي، نو پر   ل  تورې د وياړ پېر محېور 

 څر ي.

که د زرنج سوبه يادوي، نو هم په حقيقت ک    له بريا يادوي او دا 

بريا بيا د   ل کهول بری هم ګڼي او د سور د کهول وياړ هم، پېه پېای 
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ک  د   ل  مهربانۍ او لورېين  په باب غږېږي، چ    لو وګړو لره لور 

پېرزوينه کوم، دوی په ډاډ سره روزم، پالنه يې  کېوم او د پرمختيېا او 

ودې الرې چارې ورته برابروم، د همدې تورې مېړان  او اتلولۍ له املېه 

ما دي چ  وايي: پر لويو غرو م  دنيا درومي نه په ځنډ و په ټال، نړۍ ز

له ما اتل  -په ورځو څو مياشتو کال -ده نوم م  بولي پر دريځ ستايوال

 نه شته.

دې کالم  ته چ  ګورو نو زياته محتوايي بر ه يې  د   ېل ځېان، 

  ل  تورې او   ل  مېړان  پر محور راڅر ي، نو ځکېه  ېو ورتېه د 

وياړن  د ځانګړنو له مخ  وياړنه يا فخريه کالم ويالی شو. تر لرغېون  

ورې وروسته په نورو دورو ک  هم فخريه يا وياړنيز شعرونه شته،  ېو د

څرنګه چ  هغه زمو  د بحس موضوع نه ده، نو د وياړن  د يوې عملېي 

 بېلګ  په توګه د امير کروړ پر همدې يوې وياړن  بسنه کوو.
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 ويرنه

ويرنه هغه ډول مانيز يا محتوايي فورم دی چ  شاعر په ک  د   ل  

دوست، عزيز، اتل يا ممدوح د مړين ، غم، درد او يا هېم   ېل ځېان، 

  ل  کورنۍ او بل چا په باب غم څرګند کړی وي، په لنډه مانا ويرنه پر 

غميزه باندې د غم او درد څرګندولو ته وايي. په پښتو لرغونېو ادبيېاتو 

محتوايي فورم شته چ  ښه بېلګه ي  د شيخ اسعد سوري هغه  ک  دا

قريده ده چ  د محمد سوري پر مړين  ي  ويل  ده. دا شعر د شېکل 

له پلوه يوه قريده او د محتوا له پلوه يوه ويرنه ګڼل کېېږي، د مرثيې  

ځانګړن  هم په ک  شته، ځکه چ  د محمد سوري د مرګ بيان کېوي. 

د فلک له چارو فرياد کېوي بيېا د   ېل  یړپه دې ويرنه ک  شاعر لوم

ممدوح تو يف کوي او په پای ک  ورته دعا کوي او وايي چ  په جنت 

ک  دې مکان شه. شيخ اسعد سوري په پيل ک  د فلک له چارو ځکېه 

کوکارې وهي چ  د س رلي ګالن رژوي او هر غېاټول چې  پېر بيېديا 

ډېر مخونه يې   وغوړېږي، هغه ي  پاڼ  پاڼ  رژوي، همدا فلک دی چ 

په څ ېړو شنه کړي او ډېر سرونه ي  تر  اورو الندې ښخ کړي دي. لېه 

ډېرو واکمنو ي  د واکمنۍ تاج کښته کړی او د ډېرو بېوزلو وينې  يې  

توي  کړي دي. له فلک څخه تر شکايت او د هغه له ظلمونو څخېه تېر 

 ي او   ل  ګيل  مان  ورته بيانوي:فرياد وروسته هغه ته  طاب کو

زنررر زترررر د زنررر زظڼمز ر  وز  زفڼک !

زت رزم ت ز  زم زوررررررر څزګ زبازل زخر 

بيا ورته وايي چ  په زړه کلک ي ، پر غمجنو او ويرژلو د غم ناتارونه 
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 طاب  ته په همدې ډول دوام ورکوي. فلک ته تر  طابي  ېاوروي او د

پر   ل ممدوح غم بيتونو او له هغه څخه تر فرياد او شکايتونو وروسته 

 فګان څرګندوي او بيا فلک ته وايي:او  

 کله غورځوې واکمن له پالزونو

 کله کښېنوې په  اورو ک  بادار

فلک نه بيا شکايت کوي او ورته ووايي چ  نن دې يو ځل بيا زمېو  

پر زړونو يو غشی وويشت او په دې غشي دې په زرګونو زړونېه ژوبېل 

دې وېر پرېو  او دا له همدې امله چې  کړل، دې کار سره پر سوريو بان

 محمد سوري له دې نړۍ څخه الړ.

د شاعر په وينا د محمد سوري پر مرګ د غور ټېول  لېک ويېرمن 

شول او د ښار رڼا پرې تياره شوله، له غرونو څخه د غم اوښک  څاڅي، 

په غرونو او رغونو ک  هغه ښېرازي نه شته او نه د زرکو هغېه پخېوانی 

د غم، درد، فرياد او شکايت تر څرګندولو وروسېته   ېل کههار. شاعر 

 ه کوي:ممدوح ته د دعا السونه پورت

زو زګناز ازموزېتورز ووهزې  من 

زورررمزوررردزترررررزموزېيزډېدزلو زمز فر 

دا قريده چ  له سره تر پايه ګورو، نو په هر بيت ک  يې  د غېم او 

شو، پېه ځينېو نېورو وير ترويرونه ښکاري، نو ځکه ورته ويرنه ويالی 

شعرونو ک  هم د غم ساندې ښکاري،  و د شيخ اسعد سوري قريده 

 له پيله تر پايه د غم او وير انګازې لري.

قريده د محتوا له پلوه له پيله په غم او فرياد پيلېږي او په پای ک  

په غم او دعا پايته رسېږي. نو ځکه ي  د محتوا او مانا له پلوه يوه پوره 

 ی شو.ويرنه ګڼال
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 ستاينه

 

هغه ډول شعري فورم ته ويل کېږي چ  شاعر په ک  زياتره د   ل  

ممدوح ستاينه کړې وي. په ستاينه ک  د برياوو ذکر کېږي، مات  ډېرې 

نه يادېږي او شاعر په ک  د   ل ممدوح پر بريا د  وشالۍ اظهار کوي. 

په پښتو لرغونو ادبياتو ک  د ښکارندوی غوري قريده د سېتاين  پېه 

م ک  راتالی شي. دا قريده چ  د پسرلي په تو يف پيل محتوايي فور

ه پېشوې، د   ل ممدوح د بريا په تو يف پايته رسېږي. ښېکارندوی 

. د ښېکارندوی او د هغه مناظر انځوروي پيل ک  د پسرلي يادونه کوي

( بيته لري چ  د )سلطان شهاب الدين غوري( ۱٢غوري قريده ټوله )

وه پرل سې  تو ېيف يېا ريده په يېپه ستاينه ک  ويل شوې ده. دا ق

 تشبيب پيلېږي:

زمزوسدليز کڼو کيزبيرز   زتيرررررررنګر ې  

زبرررريرز رررررازېلرررررو  زوررر ز دې وز رررررراز لو  

زوځک ز ن ،ز  و  ز ن ،زلمناز ناز وو

زطيرررررڼسررز وررررررردېميزې  ررررررروت  ز دې  

مدوح ستاين  ته راځي او د س رلي تر ستاين  وروسته بيا د   ل م

د   ل ممدوح په باب وايي لکه څنګه چ  چوڼي د جنډيو په  ېفتونو 

نه مړېږي، زه هم د سلطان پېه  ېفتونو نېه مړېېږم،   ېل ممېدوح د 

)شنسب( له کوره يو را تلی لمر ګڼي او داس  يو پسرلی ي  بولي چ  
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ابېاد  له اوکوبه ي  غرونه رغونه ودان دي. د ښندو اوروي  ټول هېېواد

کړی، له )قرداره( تر )دېبله( ي  ټوله سيمه زرغون کړې ده. پېه زابېل 

چ  د بري پر نيلي سور شي، نو پر )الهور( د مېړانې  ګوزارونېه کېوي، 

دښمنان ددې توان نه لري چ  دده مخ  ته ودرېېږي، دده تېورې تېه 

د اسېالم د ديېن شېهاب او د ديېن لمېر دی،  ،ډالونه تېاب نېه لېري

په جهادونو رڼا او روښانه کړل، هر ځل او هر و ت چ   )تورستهان( ي 

دی پر هند و سند يرغل کوي، توره نړۍ په شهابونو باندې روښانوي. د 

قريدې پيل، منځ او پای ټول په همدې ستاينو امتداد پيېداکوي، بيېا 

پای ي  هم په ستاينو پای ته رسي او بيا   ل ممدوح ته دعاګان  کوي 

ځ، مسجد ابه الره دې روښانه وي، نوم دې پر درياو وايي چ  د دين شه

 او هرځای ک  ځالنده اوسه:

زنوز    زترررررريزت رزو زتو  زمزون زلو   

زنرررررروزچررررازورتز  وزل ز    زبومتو و  

زت رزو ز ېدو زموزخرې   زلو زنښ نزېي

ز ووهزخوزت رزو زودت  ز و  زنوزچاز و  

ستاينو او  فتونو ډکه ده، نو ځکه  ېو دا قريده له سره تر پايه له 

 يوه ښه بېلګه ويالی شو. ين ورته د ستا

ښتو لرغونو ادبياتو ک  ځين  نور داس  شعرونه هم شېته پالبته په 

چ  څه ناڅه د ستاين  ځانګړن  لېري،  ېو د ښېکارندوی غېوري دا 

قريده تر ډېره حده دا ځانګړتياوې لري او په تول يوه پوره سېتاينيزه 

 ورته ويالی شو. قريده
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 ساقينامه

 

 مريه يا ساقي نامه د شېعر يېو معنېوي ډول دی چې  د فخريېه  

اشعارو په فروعاتو ک  شاملېږي، په دې ډول اشعارو ک  به شاعرانو له 

مېل او  ېراحي  ،ساقي څخه د شرابو ارزو کوله، د ساقي، جېام، ګېل

 فتونه به ي  بيانول، د دنيا ب  وفايي به ي  ښودله او شېاعرانو بېه دا 

ويل غوښتل چ  د دنيا څو ورځ  ژوندون بايېد پېه  وښېۍ، بېزم او 

مينوشۍ تېر شي، دا ډول اشعار په عام ډول د مثنوي په متقارب بحېر 

 ک  ويل کېدل.

ر( وايېي: د پښتو ادبياتو يو نوميېالی کېره کتېونکی )زريېن انځېو

ورې شېاعرانه ډول دی پ))ساقينامه د  تيځ په شاعرۍ ک  يوه په زړه 

 چ  د شرق ډېرو شاعرانو په ک    له شاعرانه طبع ازمويل  ده.

د فورم يا قالب له پلوه زياتره ساقي نام  د )مثنوي( په بڼېه کښېل 

بند او ترکيب او نورو کالسيکو شعري قېالبونو پېه  عشوي،  و د ترجي

 و ک  هم د ساقينامو بېلګ  شته دي.چوکاټون

د موضوع له پلوه زياتره )ساقينام ( د رندانېه او مسېتانه شېېبو د 

هيلو او يا د همدغو شېبو د انعکا  په څنګ ک  د نړۍ بې  وفېايي او 

فنا او د همدې فنا د غم له امله د ساقي څنېګ تېه د پنېاه د وروړلېو 

 (۸۹: ۹شېب  انځوروي.(()

ی حبيبي په وينا ))دې ډول شعرونو پېه عربېو د لوی استاد عبدالح
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ک  له پخوا څخه رواج درلود، بيا عجمي شېاعرانو دغېه ډول شېعرونه 

ويل او په همدې تقليدي ډول په پارسي شاعرۍ ک  د  مريه اشېعارو 

ويل او د ساقي نامو جوړول پيل شول او ددغو ژبو د ادبيېاتو تېر تېاثير 

ه ويل بېاب شېوي دي.(( پېه الندې په پښتو شاعرۍ ک  هم ساقي نام

پښتو ک  هغه تر ټولو پخوانۍ ال  ته راغل  ساقينامه چې  زمېو  پېه 

( بيتېه ۸۳واک ک  ده، د زرغون  ان نورزي ساقينامه ده چ  ګېرده )

هې( کال ي  ۸۳۶ده. زرغون  ان نورزی د نوزاد له نورزو څخه و چ  پر )

 ېان  هرا ،  راسان او عراق ته سفرونه وکېړل، کلېه چې  شېيباني

هېې( کېال دده ۳۶۹سيستان ته ورسېد، ده ورسره جنګونه وکړل، پر )

پښتو دېوان بش ړ شوی و، دې دېوان درې سوه پاڼ  درلودې چ  يېوه 

ساقينامه ي  مو  ته رسېدل  ده، چ  دلته به ي  څو بيتونېه وړانېدې 

 کوو:

زورررررردې ز ررررررر زوررررررازوخررررررالز رررررر  زترقيزورن زويرل ز   رررر  

ز ې زوررررازورررر زوررر زموز ېبرررررروز ر  زززرررررر  رربوز رم ېب زتو ازو زل

زوسرررردلىزترررروز و چرررر زګرررر ز رررررزززززب ز   رررررر لفازترېوزمزتن

ز

شاعر وايي، د پسرلي و ت دی، غونچ  ګالن شوي، نېو تېه هېم د 

سنبل زلف  تاوې کړه، بلبالن په شور و فغان راغلي دي او پر ګلسېتان 

ځي او له ميخان  څخه  څخه  ګرځي راګرځي او کړېږي، زاهد له  ومع

شراب ا لي، نو هر سړی چ  ګورې په ميو مست دی او په دې پسرلي  

ک  د ګالنو پالنه کوي، په غرو رغو ک  لمب  بل  دي، مانا دا چ  غاټول 

ول جهان سور او شين دی، وچ غرونه هم په ګلو ټپه ک  غوړېدلي دي، 

پوښل شوي دي، هر سړی شور او  وشالي کېوي، د يېاران  غوښېتنه 
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کوي. پسرلی د يارانو و ت دی او هم د پيمان  د اوچتولو مهال دی، نو 

 بيا ساقي ته  طاب کوي چ :

 نن ژوندون سبا رفتار دی  نو ساقي پاڅه بهار دی

 

ټولو پخوانی ساقينامه د ساقينام  ويلو په دې ډول د پښتو دغه تر 

ټول هغه اداب او  رو يا  رانغېاړي، چې  شېعر پوهېانو دغېه ډول 

 شعرونو ته د معيار په توګه ټاکلي دي.

ددې ساقينام  مطالعه راښيي، چ  دغه و ت پښتو ادبيا  د نورو 

 شرقي ژبو ادبياتو ته ښه نږدې شوي وو.

ترڅنګ د حماسي او مرثيېه  د وياړن ، ويرن ، ستاين  او ساقينام 

شعرونو ځين  ځانګړن  هم شته،  و داس  شعرونه په ک  نه شته چ  

پر هغو دې د بش ړې حماس  او يوې پوره مرثي  حکم وشي. نو ځکېه 

دلته د محتوايي فورموو پر همېدغو څلېورو ډولېوو )ويېاړن ، ويرنې ، 

 نه کوو.ستاين  او  مري  يا ساقينام ( او د هغو پر اړوندو بېلګو بس
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 د لسم څپرکي لنډيز
 

د پښتو ادبياتو په لرغون  دوره ک  د ځينو معنوي فورمونو بېلګې  

زيات  څرګندې دي، وياړنه يا فخريه چ  د امير کېروړ شېعر يې  ښېه 

بېلګه ده، )ويرنه( چ  د شيخ اسعد سوري قرېيده يې  ښېه بېلګېه 

لګه ده ګڼالی شو، )ستاينه( چ  د ښکارندوی غوري قريده ي  ښه بې

او ساقينامه چ  د زرغون  ان نورزي مثنوي ي  څرګنده بېلګېه ده. د 

امير کروړ د شعر محتوا پر ځان باندې د باور، ځان سېتاين  او پرځېان 

باندې د وياړ پر محور راڅر ي. شاعر پرځان فخر کوي او   ل ځان په 

  له ستايي. د شيخ اسعد سوري ويرنه بيا د هغه د ممدوح، دوست او 

غور واکمن )امير محمد سوري( د غمګين ژوند داسېتان او د هغېه د د 

پاچاهي ړنګېدو ته ځانګړې شوې، چ  له پيله بيا تر پايه له غمه ډکېه 

ده او په قريده ک  يو غمګين داستان بيېانوي. د ښېکارندوی غېوري 

ستاينه بيا د )سلطان شهاب الدين غوري( ستاين  ته وقف شوې او پر 

يرغل او فتح  ستايي. قريده ټوله له ستاين  ډکېه هند باندې د هغه 

ده او د   ل ممدوح پر ستاين  راڅر ي. د زرغون نورزي ساقينامه بيا 

د ساقي، ميو، ميخان ، ګل ومل، پسرلي، عي  او عشر  پېر چېورليز 

 راڅر ي. 

د پورته معنوي فورمونو ترڅنېګ د رزم او بېزم او د ژونېد د نېورو 

د ځينو نورو شعرونو بېلګ  هم په لرغېوني  ډګرونو په محتواوو سمبال

 معنېوي و دلته د همېدغو څلېورو ډولونېو  ،دوره ک  محسوس  دي

 فورمونو پر يادون  بسنه کوو.
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 د لسم څپرکي پوښتنې

 

 د امير کروړ شعر د معنوي فورمونو په کوم ډول ک  راځيه 

 معنوي او شکلي فورمونه يو بل سره څه ډول اړيکي لريه 

  ته وايي او پښتو لرغون  ادب ک  چا ويرنه ويل  دههويرنه څه 

 د وياړن  او حماس  ترمنځ څه توپير موجود دیه 

   ستاينه کوم ډول معنوي فورم دی، په پښتو لرغوني ادب ک  يې

 بېلګه په ګوته کړئه

  ساقينامه څه ډول معنوي فورم دی، پښتو کې  لېومړۍ معلومېه

 ساقينامه چا ويل  دهه
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 يوولسم څپرکی

 

 لرغونو ادبياتو فکري څرنګوالی د

 

د ادبياتو يوه ځانګړنه داده چ  د هغ  پېه هنېداره کې  هېر څېه 

هېم ويېل  ((وجدان))ځلېږي، په همدې  اطر ادبياتو ته د يوې ټولن  

کېږي. وجدان ورته ځکه وايي چ  په ادبياتو ک  دروغ نه ويل کېږي، د 

ادبياتو اسا  پر واقعيت او رښتيا والړ دی. ټولن وهان په دې نظېر دي 

چ  که غواړې د يوې ټولن  متن، بطن، زړه او ذهن مطالعه کړې او هغه 

لع  له وشن ، نو بايده دي چ  ادبيا  ي  مطالعه کړې. د ادبياتو د مطا

الرې مو  د اړوندې ټولن  روحياتو ته وردا لېدی شو. طبيعي  بره ده 

چ  د هرې ټولن  په ادبياتو ک  تنوع او فکري رنګارنګي موجوده وي. 

همدا فکري رنګارنګي ددې سېبب ګرځېي چې  د ټېولن  د بېالبېلېو 

ډګرونو انځورنه وکړي.  پښتو ادبيا  په تېره بيا د لرغون  دورې ادبيا  

طبيعتاً دا رنګارنګي لري. پښتو ادبيا  له   ل چاپېريال څخه رنګ هم 

او  وند ا لي، څه چ  د ټولن  په متن ک  دي هغه د پښتو شېاعرانو 

په کالم ک  ځلېږي، کله چ  جګړه پېښه شېوې، نېو د رزمېي افکېارو 



 نيمه پېړۍ يون/ ادب تاريخ

21522 
 

انعکا  په ک  ښکاري، که د بزم دوران راغلی، بيا د بزم رنېګ ا لېي، 

پړاو راغلی، نو بيا پرځان باندې د باور روحيه پيېاوړې  که د وياړ او فخر

شوې، وياړن  رامنځته شوي، ملي افکارو وده کړې او دا افکار په شېعر 

ک  ځلېدلي دي، ديني تفکر چ  زمو  ولس ورته ډېر معتقېد دی، پېه 

پښتو لرغوني ادب ک  په څ و دی، يېان  دا چې  بېالبېېل، اسېالمي، 

افکار په ک  ځلېږي. دلته غواړو په پښېتو غنايي، حماسي، ملي او نور 

لرغون  شاعرۍ يا لرغوني ادب ک  همدې رنګارنګيو ته نغوته وکېړو او 

 ته ي  لږ تم شو: غهو بر و
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 اسالمي افکار

 

په پښتو ادبياتو ک  د اسالمي افکارو څرک د څلورم  هجري پېړۍ 

غ نيمايي ته رسي. په همدې و ت ک  لودي شېاهانو د اسېالم د تبليې

ل اره هرې  واته هل  ځل  وکړې دا هل  ځل  که له يوې  وا د تېورې 

تر سيوري الندې وې، نو بله  وا د فکر پلوش  هم ورسېره مېل وې، دا 

فکري پلوش  د شيخ رضی لودي او نرر لوددي په پاړکو ک  هم ډېرې 

 ديني او و ښ  ځلېږي، چ  د دواړو د مناقش  ا لي علت اسالمي فکر

په همدې پېړۍ ک  د بېټ نيکه مناجا  دي چې  همېدا  ګروهه وه. بيا

ديني اسالمي روحيه لري او تر هغه وروسته د شيخ اسمعيل يو پېاړکی 

 دی چ  وايي:

زيچاز بڼييزلعينز کر  زتزت ښ  زې   زل ز بڼيس 

زرريتټرررولز ررر يزتو  زتير  ززوڼ  زې  ررر زوڼو  ز ي

ز وزح ز   زومزوم  زګڼيزچا:

 يت وز ازوڼ ز ن    ززخدسز  ز  زودزچرز بڼيي

 

بيا د ش ږم  هجري پېړۍ په جريان ک  د اسالمي فتوحاتو کارنام  

او د اسالم د مقد  دين د   رولو ل اره د غوري افغان شېاهانو هڅې  

 زمو  د هېواد او منطق  په تاريخي کتابونو ک  راغلي دي.

د غور شاهانو چ  د هندوستان ځمکو ته د اسالم د مقد  ديېن د 

  رولو په منظور لښکرې ورلېږل . په دغو لښکرو ک  د پوځ ترڅنګېه 
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علما، اسالمي مبلغين، شاعران او  وفيان هم شامل وو، لکه دمخه مو 

چ  يادونه وکړه، د پښتو ژب  شاعر )ښېکارندوی غېوري( بېه هېم د 

 ( له لښکرو سره ملګری و.)سلطان شهاب الدين غوري

د پښتو ادبياتو کوم  پخوانۍ بېلګ  چ  تر مو ه رارسېدل  دي، په 

هغو ک  ځين  داس  اثار شته، چې  د اسېالم د   رېېدو او اسېالمي 

فتوحاتو د مالتړ ل اره ويل شوي دي. د اسالمي فاتحانو ستاينه ي  کړې 

څولو او پارولو ده او د اسالم په ننګه د جنګېدونکو اسالمي لښکرو د ه

هڅه په ک  شوې ده. ددغسې   رو ېياتو لرونکې  يېوه د ملکيېار 

 غرشين سندره ده، ملکيار غرشين په   له سندره ک  وايي:

زو و مزمزب زم ز ېسزووز د  زم زنښ نزووزو زم 

زنښ نزووزو زم زز ر  ر وزګو ئ

 بيا   لو پلويانو ته وايي چ :

زونګولازتدوز  ئم منزووزودوز  ئزززززززززززتو وزت دوز  ئ

زنښ نزووزو زم ززنڼ زب زتښ و

هغه بيا پر   لو سرتېرو او   لو مالتړو باندې غږ کېوي چې  بېری 

 زمو  په بر ه دی، زړونه او هوډونه ورته ټينګ کړئ:

زچاز وديز و  زو زبديز و   ززز ز  زټين ز  ېز   ې  

زنښ نزووزو زم ز تالمز  نخ زم 

ر غرشين په پای ک  پر   لو غازيانو غږ کوي چ  د سېلطان ملکيا

شهاب الدين غوري مال وروتړئ، د دښمن مال غوڅه کړئ، لوی څښتن 

 زمو  مل دی او مو  ته به بری راکوي:

 د شهاب په مال سئ     ټول شاو واسئ           غازيانو راسئ

 څښتن مو مل دی دښن مو غوڅ کئ
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ددې سبب شوه چ  پښتانه غازيان پېه د ملکيار غرشين دا سندره 

جګړه ک  بری ومومي. دا جګړه د اسالمي مفکورې پر بنسېټ والړه ده 

او شاعر هم په دې عقيده دی چ  څښتن ي  مل دی او دوی د اسېالم 

 د بريا او د اهلل تعالی د رضا ل اره مبارزه او جګړه کوي.

سېندرو دا لوړه سندره د   ل جوړښت له پلوه د پښتو په لرغونېو 

ک  شامله سندره ده او شاعر د اسالمي لښکرو د روحي  د لوړولو او د 

 اسالم په ننګه جنګ ته د دوی د هڅولو په منظور ويل  ده.

 چې  لکه څنګه چ  مو د ملکيار غرشين په پېژندنه ک  ويلېي وو،

د پښېتو پېه ادبېي او  اودی د پښتنو غرشين قبيل  ته منسېوب دی 

تاريخي څېړنو او د  وفيانو او علماوو په تذکرو ک  د )ملکيار غرشين( 

 په نامه شهر  لري.

ملکيار غرشين د سلطان شهاب الدين غوري د زمېان  سېړی دی، 

کله چ  سلطان شهاب الدين غوري د اسالمي فتوحاتو په منظېور پېر 

هم دده ملګری و.  هندوستان لښکر کشۍ کول ، نو دغه شاعر او عارف

هېې ق( کېال پېر  ٢٢۶لومړی ځل پر ) الدين څنګه چ  سلطان شهاب

ملتان حمله کړې وه، نو دغه رزمي سندره هم زمو  د ادبي مور انو په 

اثارو ک  ددغه و ت ګڼل شوې ده. د ملکيار غرشين په شان )تايمني( 

هم د   ل  زمان  د واکمن )سلطان غياث الدين غوري( ستاينه کېوي 

 اسالم دين دده په توره روښان دی: و وايي چ  دا

 د تايمني سندره:

زچازم زبررم  ز رر يزوڼر زمزګ رررزززززززززز نز  زه رر ږمزورر زصفرررازمزتڼطرررر

زورررمزمزت ررردېزترررو ېزبدېښرررنرزلررر زم زم زززززززمزفيدې ز و ز ېز ررو ز  رررزلررر زم زم 

زور زترو  زتريرليززز ڼيمز از ڼر ز ر يززززززززززچازتو  زې رهيزچ تورز  يزخرلي
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ز يرررررثز ل  نزمز و ز ود زعرليشررززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز

زمز تررررالمزم ررررنزمم زو زتررو  ز ې ررررررززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز

شاعر وايي، ما د داور په ځمکه د ارم باغ وليد چ  د جنت په څېېر 

فيروزکوه په شان ودان او هر ګل يې  لېه  وښېۍ ښه ښېرازه بڼ و، د 

څخه  ندان و، د اوبو ابشارونو دلته اوازونه کول، اوبو سېردونه ويېل، 

اک د بېاغ و بسېتان دې ښکال ته هر سړی حيران والړ و او د  دای پې

يعت سېتاينه کېوي او هېم سېلطان تايمني هم د طب ننداره ي  کوله.

ي  د اسالم دين روښېانه دی، الدين ستايي چ  د تورې په برکت  غياث

تايمني د   ل شعر په وروستي بند ک  سلطان غياث الدين د جهېان 

لمر ګڼي، دده په توره هند ک  د اسالم دين وغوړېد، دا داس  يو واکمن 

و چ  کله به په غور ک  پر ا  سور شو، نو پر کافرانو به ناورين راغی او 

ه بری او کاميابي په بر ه دد ېبيا وروسته دعا کوي چ  په هر ميدان د

 وي:

 غېېېياث الېېېدين د جېېېهان لېېېمر دی نېېېا

 عېېېېالم لېېېېه ده ډېېېېېر بهېېېېره ور دی نېېېېا

 هېېند يېې  روښانېېه پېېېه اسالم کېېېئ نېېېا

 لېېېه ځېېېان   ېېېوښ  يراالنېېېام کېېېئ نېېېا

 چېې  يېې  پېېه غېېور کېې  نيلېېي زيېېن کېېئ نېېا

 پېېېېر کېېېېافرانو يېېېې  نېېېېاورين کېېېېئ نېېېېا

 دانتېېل دې بېېری وي د غېېېېازي پېېېېر مېېېي

 .زه تېېايمني ستاينېېېېېېه کېېېېړم د سېېېېلطان

 

د ملکيار غرشين او د تايمني ددې شعرونو ارزښت په دې کې  دی 
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چ  د اسالم د مقد  دين د   رېدو او اسالمي فتوحاتو پېه مالتېړ او 

درناوي ويل شوي دي. همدا دوه پښتو سندرې زمو  په واک کې  دي، 

دا  ويېل شېوې دي، چ  دواړه د ش ږم  هجري پېړۍ پېه دوران کې 

 سندرې دغه الندې ځانګړن  لري:

( په دې دوو سندرو ک  د ملکيار غرشين سندره د پښتو د لرغونو ۶

سندرو په قالب ک  ويل شوې او بله د تايمني سندره د پښتو د ولسېي 

شاعرۍ له انواعو څخه د يوې ساده چاربيتي په قالب ک  جوړه شېوې 

 ده.

د تايمني تېر چېاربيت  دمخېه بلېه دلته د ويلو وړ  بره داده چ  

 اوسه نه ده کشف شوې. پخوانۍ چاربيته مو  نه لرو او يا تر

ددې چاربيت  موجوديت مو  ته راښيي، چ  د شې ږم  پېېړۍ پېه 

جريان ک  زمو  د شاعرۍ ملي لرغونو اشېکالو ورو ورو   ېل ځېای د 

پښتو د ولسي شاعرۍ اوسنيو اشکالو تېه پرېښېوده او چېاربيت  لېه 

  هجېري پېېړۍ راپېدېخوا د پښېتو پېه ولسېي شېاعرۍ کې  ش ږم

 رانښلېدل  دي.

( په دې سندرو ک  د ملکيار غرشين سېندره د سېلطان شېهاب ۸

الدين د اسالمي فتوحاتو په يوې تاريخي پېښ  پېورې مربوطېه ويېل 

 شوې ده، هغه پېښه مور ينو داس  راوړې ده:

و او نېږدې يو ځل د سلطان پر لښکرو د کفر د لښکرو قو  زيا  ش

وو چ  د اسالم لښکر مات  و وري، نو د پښتو شاعر )ملکيار غرشين( 

چ  په دې لښکرو ک  شامل و، دا سندره وويله چ  اسالمي لښکر ي  

جنګ او مېړان  ته وهڅاوه او مسلمانان، لکه زمريان د کفر پر لښېکرو 

راتوی شول او سوبه د افغان سلطان شهاب الدين غوري د لښکرو پېه 
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 شوه. نريب

زمو  شاعر د لښکرو د هڅولو او پارولو ل اره ډېر مناسب کلما  پېه 

  له سندره ک  استعمال کړي دي، چ  او  هم د پارولو  اص قېو  

 لري.

د تايمني سندره، سره له دې چ  درې بنده ي  زمو  پېه واک کې  

دي، د سلطان غياث الدين غوري په ستاينه ک  ده، دده د پاچهۍ شان 

دبدبه ي  ستايل  ده،  و د سندرې په موجود متن ک  يېو و شوکت او 

بند داس  هم راغلی دی، چ  په هند ک  دده اسالمي فتوحا  په ک  

ستايل شوي دي او د اسالم د   رېدو په لړ ک  ددغه سلطان هڅه هم 

 ستايل شوې ده.

( ددې دواړو سندرو غټ ارزښت په دې کې  دی، چې  پېه دواړو ۹

موضوعا  او مسايل له تاريخي پېښو سره سېل سندرو ک  بيان شوي 

په سلو ک  سمون لري او د غوريانو د عرر په مشهور تېاريخي کتېاب، 

)طبقا  نا ري( او نورو ډېرو تاريخي کتابونو ک  دغه مسايل او وقېايع 

چ  زمو  د دغو شاعرانو سندرې ورپورې اړه لري، ټول په تفريل سره 

 بيان شوي دي.

( دا سندرې سره له دې چ  په کمي لحېاظ ډېېرې نېه دي،  ېو ۱

کيفيت ي  لوړ دی او هغه هم په دې مانا چ  په ش ږمه هجېري پېېړۍ 

ک  زمو  د ولس رزمي روحيه او د غور د افغېان شېاهانو لېه حربېي او 

اجتماعي کارنامو سره د پښتنو شاعرانو عالقه او مينه ترې څرګندېږي، 

دبدبه، جالل او شوکت مو  ته راښېيي او هېم د د غور د افغان شاهانو 

اسالم له مقد  دين سره زمو  د  لکو او مشرانو د مين  ښکارندويي 

کوي. لکه څنګه چ  مو په پيل ک  يادونه وکړه، په لرغوني ادبېي دوره 

ک  پر ملکيار غرشين او تايمني سربېره زمو  د نورو شاعرانو په کېالم 
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ر له ورايه څرګنېدېږي، د بېېټ نيکېه د ک  هم اسالمي او عرفاني افکا

مناجاتو روح هم اساساً پر اسالمي تفکر والړ دی، انسان او په تېره بيېا 

عابد انسان له  دای)ج( څخه په زاريو   ل مقرېود غېواړي او ورتېه 

د شيخ رضېی  .لويه  دايه لويه  دايه -وايي دا وګړي ډېر کړې  دايه

ښنه هم له اسالمي افکارو الهام لودي او نرر لودي ترمنځ مناقشه، اندې

ا لي، د تشوي  غهه  بره هم همدا وه چ  شيخ رضی لودي پر نرېر 

لودي باندې شک څرګندکړی و چ  ګن  دی له   ل  ګروه  اوښېتی 

او نرر لودي بيا هغه د دښمنو دسيسه بولي او د   ل تره زوی ته وايي 

تورانو څخېه  -چ  دی له   ل  عقيدې نه اوړي، )له اسالمه نه پرپلمه

په ترپلمه يم( او بيا د   ل تره زوی شيخ رضی لودي ته وايي: )د دښنو 

د سليمان مېاکو د تېذکرې د  . و زه يم(څزه لودي يمه  -وينا مه مغږده

ليکلو علت هم اسالمي افکارو ته ورګرځي، )مراقد د اوليېاوو بېه مې  

ه سمبال د شيخ متي شعر  و سر ترپايه د اسالمي عرفان په ګاڼ .پلهل(

د زرغون  کاکړ حکايت هم د اسالمي ا القو پر محور راڅر ېي، د  .دی

بي بي نېکبخت  په کالم ک  هم ستر اسالمي پيغامونه او ا الق ځېای 

، شيخ سرور يپرځای شوي، د دوست محمد کاکړ، شيخ عيسی مشواڼ

لودي، شيخ بوستان او نورو په  کالم ک  هم اسالمي افکار څرګند دي، 

د لرغون  دورې يو زيا  شمېر شاعران په حقيقت ک  همدا  پښتو ادب

شيخان، ديني موعظين او مذهبي مبلغين دي، پر هر يوه په   ل ځای 

ک  پوره بحس شوی دی. لنډه دا چ   د اسالمي افکارو بر ه په پښېتو 

 لرغوني ادبي دوره ک   ورا زياته او ډېره درنه ده.
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 غنايي افکار
 

ياتو په ال  ته راغلو نمونو ک  مو  د شې ږم  د پښتو د لرغونو ادب

هجري پېړۍ په بهير ک  ځين  داس  بېلګ  هم ترالسه کوو، چ  پېه 

 هغو ک  يوه س ېڅل ،  و سوځنده مينه انګازې کوي.

ددغس  اورنيو عشقي احساساتو لرونک  ادبي بېلګ  مو  ته يوه د 

االوليا او بله له په   زان  څخه ترالسه شېوې  ةسليمان ماکو له تذکر

 دي، چ  په الندې ډول به  برې ورباندې وکړو.

له دغس  سندرو څخه يوه سندره د شيخ تيمن کاکړ ده. دا سړی د 

هې ق( کال شاو وا ٢٢۱)سلطان عالوالدين حسين سام( معا ر و او د )

جران( په سيمو ي  د ژوند زمانه ده. دی په ) وب( او د پخواني غور د )ک

ک  اوسېدلی دی. دده يوه سندره د په   زان  مولف رانقل کېړې ده، 

 شيخ تيمن کاکړ په دې سندره ک  وايي:

 رڼېېېېېا د لمېېېېېر   ېېېېېره سېېېېېوهګهېېېېېيځ 

 زمېېېېا پېېېېر کېېېېور د ويېېېېر نېېېېاره سېېېېوه

 د بېلتېېېېېون ورځ تېېېېېوره تيېېېېېاره سېېېېېوه

  غ سېېېېو ناڅاپېېېېه چېېېې  بېلتېېېېون راغېېېېی

 

 يوه ويرنه بولي او وايي چ :او بېلتون شيخ له بېلتون څخه فرياد کوي 

 زړه مېېېېې  لېېېېېه دې ويرنېېېېې  شېېېېېين دی

 پېېېېېېېېه ژړا ژاړم څېېېېېېېېه نېېېېېېېېاورين دی
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 زرغېېېېون لېېېېه اوښېېېېو مېېېې  سېېېېادين دی

 پېېېه نېېېول نېېېولېږم چېېې  تېېېا ون راغېېېی

 

هغه د   ل  معشوق  و ال ته د يوه ستر ارمان په سترګه ګوري او 

وايي کاشک  چ  ژوندی يم چ  شهۍ )معشوقه( ي  غېږ ته ورشېي او 

ره پخال شي، دی د همدې ورځ  په ارمان دی  و وايېي چې  ده سله 

 :او  له ده څخه دده د معشوق  د بېلتون زمانه ده

 نېېېه بېېېه بيېېېا يېېېم نېېېه بېېېه بيېېېا راسېېېي

 نېېېه بېېېه تيېېېاره شېېې ه زمېېېا رڼېېېا سېېېېي

 نېېېېه بېېېېه شېېېېهۍ راتېېېېه پخېېېېال سېېېېي

 بېلېېېېېږي پېېېېېر يېېېې  او  د يېېېېون راغېېېېی

 

ورتېه  و دی بيا د تګ پرمهال هم   ل  معشوق  ته زاري کوي او 

وايي چ  په تګ  و ځ   و د  دای ل اره چ  الړه هم ش ، نو چ  زه 

 دې له ياده ونه وځم او هېر م  نه کړې:

 د څښېېېتن پېېېار دی هېېېېر مېېې  نېېېه کېېېړې

 آغليېېېه مېېېخ چېېې  پېېېه يانېېېه کېېېړې

 اور بېېېېل دې پرېښېېېېوی واتېېېېه کېېېېړې

 .پېېېېر مېېېېا د بېېېېل اور کېېېېړاوون راغېېېېی

 

چ  په کنېدهار دغه سندره د هغو بدلو ابتدايي شکلونو ته پاتېږي، 

او ددې سيم  په شاو وا منطقو ک  په  اص شور او جذب او ځانګړې 

 لحن )غاړه( ويل  کېږي او په دې سيمو ک  ي  س رې بدل  بولي.
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د شيخ تيمن په دې بدله ک  يوه مينه او يوه س ېڅل  پښتني مينه 

څ   وهي او په  ورا پرېولو الفاظو ک  ي    له مينه بيېان کېړې ده، 

   او  هم پر لوستونکي او اورېدونکي  اص اغېز ښندي.لوست ي

د پښتو بله عشقي سندره چ  تر مو  رسېدل  ده، هغېه د )قطېب 

 الدين بختيار کاکي(  وندوره زړه سندره ده.

لکه څنګه چ  دده په پېژندنه ک  مو ويلي وو، قطب الدين د احمد 

ته تللې  زوی د موسی لمسی دی، کورنۍ ي  له بختيارانو څخه )سند( 

او د سند پر )اوچ( ک  اوسېدل  ده. بختياران د پښتنو يوه ستانه قبيله 

ده، چ  د پښتنو د انسابو په کتابونو ک  ي  يادونه شوې او کورنۍ يې  

او  هم په کندهار او د سليمان د غره په لمنو ک  اوسي. قطب الېدين 

وی هې ق(  کال زېږېدلی دی، د اسېالمي معېارفو او عرفېان لې٢۸۱پر )

مراتب ي  ګهلي وو او په هندوستان ک  شېهر  تېه رسېېدلی و. پېه 

)مرا  االفاغنه( ک  ي  قطب الدين بختيار )د قطب افغېان( پېه لقېب 

 ستايلی دی.

د قطب الدين بختيار کاکي يوه د مين  سندره سېليمان مېاکو پېه 

 تذکرة االوليا ک  راوړې ده، چ  له څو بندونو جوړه ده، هغه وايي:

 وره ملوک ېېېېه وګېېېېېرات   زړه سوری سوری کړر مېېېوي

 ی کوک ېېېېېله  و منه زړګ دې وباسم  ېک ېلتونېېب هېېپ

 راته وګوره ملوک 

 راته وګوره ملوک 

 

بختيار بيا بېلتون داس  يو اور ګڼي چ  هېره شېېبه دده زړګېی 

سوځي او دی   ل  مين  دومره لېونی کړی چ  د پېلوځي په شېان 
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 پورته کېږي:لمب  ترې 

 هر ګړۍ م  زړګی سوځي  د بېېېېلتېېېون اورونه بل دي

 که پلوځ ېېېسوځم زه ل   ېلېېېونېېی يېېېمه د مېين

                                               

 نو ځکه  و پر   ل  معشوق  ټينګار کوي او ورته وايي چ :

 راته وګوره ملوک 

 راته وګوره ملوک         
 

  ل  معشوق  ته په  طاب ک  وايي چ  کله ته   ل اوربېل بيا 

نو دا کار زما پر زړه اور بلوي او د همدې اور له امله زه  اورې  ،غوړوې

ايرې کېږم او په دې اور م  ګوګل سوځي، نو ځکه  و د مهربېانۍ لېه 

 :مخ  راته وګوره

ز  ګىزب زم رزو زررررررررررررر ې ز و  زم ررررررر لىزموز ې برررو ېرررر 

ززز  زم رروګررازګرررررو ز ې زتو زو خ ير زخرې وز  دوزتومررر  زب

ز  ت زېګو  زوڼو ا   زز

ز  ت زېګو  زوڼو ا

د بختيار دا سندره که څه هم ډېره ساده ده،  ېو د اسېتاد الفېت 

  بره، يو موثر شعر او ښه نغمه ده او له يوه  و من زړه نه راوتل  ده.

وو زړو ترالسه شويو پښېتو سېندرو لېه د عش  او محبت د دغو د

 مطالع  څخه مو  دواړو سندرو ته دغه الندې  رو يا  ټاکالی شو:

( د عش  او محبت دغه دوه سندرې چ  شاعران ي  په شې ږم  ۶

پېړۍ ک  اوسېدلي دي او د يوې شاعر د اووم  پېړۍ د لومړۍ نيمېايي 

 يوه سېندره ډېر کلونه هم ژوندی و، د   لو شکلي  رو ياتو له پلوه

د پښتو بدل  لومړنی شکل دی. د بدل  دغه ابتدايي بڼه مېو  تېه دا  يا
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 بره هم راښيي، چ  زمو  د ولسي شعر د معمولو ژانرونو، لکه بدل  او 

چاربيت  د تشکل زړي همدا و ت زرغون شوي دي.  و د قطب الدين 

بختيار کاکي سندره   ل لرغوني شکلي  رو يا  لري او مو  ي  په 

ددې ښکارندويي کوي چې  پېه  دا لو لرغونو سندرو ک  حسابوو او  

لرغون  ادبي دوره ک  پښتو   ل شعري فورمونه ددې جوګه وو چ  د 

 ژوند د هر ډګر افکار او غوښتن  منعکس کړي.

( ددغو دواړو سندرو ژبه ډېره روانه او ساده ده،  و ځين  داسې  ۸

لهجو ک  ښېايي موجېود لغا  په ک  راغلي دي، چ  د پښتو په ځينو 

وي،  و په عامه پښتو ک  نه شته. په همدې ساده لغتونو ک  بيېا ژوره 

 مينه په ښه ډول انځور شوې ده.

( په دواړو سندرو ک  عش  او مينېه بيېان شېوي دي. دا مينېه ۹

سوځنده ده، ښايي ځين   لک ي  د يو معشوق مينه وبولي او ځينې  

و ک  د سوځندې الهېي مينې  بيا په دې عقيده دي، چ  په دې سندر

 انګازې  ورې دي.

په هر  ور  د دواړو ډوله مين  احسا  ځن  کېدی شي. پر شيخ 

تيمن کاکړ او قطب الدين بختيار کاکي سېربېره د بابېا هوتېک زوی د 

)ملکيار هوتک( هم )ترنک( ته يوه عشقي سندره ويل  ده چې  پهې  

  زان   وندي کړې ده.

ه سندره پهې   زانې  راوړې ده، چې  د ملکيار هوتک يوه  وندور

 دادی هغه هم دلته راوړل کېږي:

  ر و  ر وزتدز تد  زب  ږي تد  زب  ږي

زخ  ز لىز و  ي  ورز  ګىزخو
 

مکليار هوتک بيا ترنک ته  طاب کوي او ورته وايي چ   دای  و 
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 قرد ته ورسېږم او   له سوده وموم:دې وچ کا چ  زه   ل م

  اوند دی وچ کا روده د ترنک  که روده روده

 زما   له سوده چ  زړګی مومي

ړی چ  د سېالب څ و ملکيار، بېلتون يو سېالب ګڼي او زړه نېزه و

 پس  ا يستی دی:

 نېزه وړی زړه  نېز د بېلتون دی که نېز دی نېز دی

 په غم زبون دی  په وير ژړلی

 اور به وچ کا دا اور دی م په زړه  که اور دی اور دی

 بل ډېر په زور دی  نېزونهد وير 

چ    ل  معشوق  ته ي  سالم شاعر بيا س و مۍ ته  طاب کوي 

 ورسوي:

 وايهوورته   س ين  س و ميه  نمنځه يوسه

 ستا له  ولګيه چ  ترنک ټال کړم

بيا د سېالب  ړو اوبو ته  طاب کوي چ  ستاسو له السه ملکيار له 

 زغم وړ نه دی:لی ده ته د   له ياره جال دی او دا جال وا

 بېل ملکيار دی  اوبو سوان کړئ  که  ړو  ړو

 .سوب ي  جانان دی  پات  له يار دی

د ملکيار هوتک تر سندرې وروسته مو  په پښتو ادبياتو کې  هغېه 

سندرې چ  پوهانو د پښتو لرغون  سندرې بلل  دي، نه لرو. د ملکيار 

نده سندره ددې ډول سندرو وروستۍ سندره ده، چې  د يېوې سېوځ

 مين  بيان په ک  په  ورا ښکل  بڼه ک  وړاندې شوی دی.

دا سندره په  ورا ساده ژبه د محبت د يوه سوز په ملتيا له يېاره د 

يوه  بېل مين د زړه  برې دي. دا سندره د پښتو په زړو عشقي سندرو 
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 و پر دې زړو سندرو سربېره د پښېتو لرغېون   ک    ل ارزښت لري،

و په شعرونو ک  هم غنايي افکار ځلېږي. د اکبېر شاعرۍ د نورو شاعران

 زمينداوري مثنوي:

نور څه نه لرو تميز(، د هغه يوه بدلېه )زه  -)زه عاش  يم يار هم نيز 

زه د هجران د بېلتتانېه  -چ  په مينه معشوقو د بنګړو شرنګ لره ځم 

 د تورو جنګ لره ځم( او همدارنګ د هغه دوه غزلونه:

 څه ويل کړم )د   ل ځان له حيرانۍ

 د عش  وير به تل په   له پهول کړم(

د بېلتون له بېرې زړه زېر و  -او )چ  مدام زه ستا و مخ وته نظر وړم

لکېه  ،نورو شاعرانو د زبر وړم( ک  هم ظاهراً غنايي افکار په څ و دي او

( او نورو شعرونو ک  هم د غنېايي شيخ بستان بړېڅ، علي سرور لودي)

 نور. ږيافکارو څرک ليدل کې
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 حاميس افکار

 

هېې ق( د ۱۶٢د اووم  پېړۍ د دويم  لسېيزې پېه جريېان کې  )

افغانستان پر ځينو ښارونو او اسېالمي فرهنګېي مراکېزو د چنګېېز د 

تاالنګرو لښکرو حمل  پيل شوې. د دغو تباه کارو لښېکرو د جنګونېو، 

 وحشت او تاالن په نتيجه ک  ښارونه پر کنډواله بدل شېول، انسېانان

ووژل شول او فرهنګي مرکزونه ويجاړ شېول. عالمېان، شېاعران او د 

فرهنګ لوی شخريتونه يا ووژل شول او يا د   لو ټاټوبو پرېښوولو ته 

 اړ شول، کتابتونونه او کتابونه له منځه والړل.

دغه و ت زمو  په هېواد ک  د غزنويانو او غوريانو شېاهي کورنيېو 

پېر  ،پر شمالي بر و ي   وارزمشاهانو حکومت کاوه ؛واک  تم شوی و

سيستان او شاو وا سيمو د نيمروز محلي واکمنان مسلط وو، په هرا  

ک  )آل کر ( حکومت درلود او د افغانستان په  تيزو بر و ک  ځين  

 داس  کسان واکمن وو، چ  پخوا غوريانو ګومارلي وو.

ن ک  زمو  د هېواد پېر چنګېز او دده اوالدې د اووم  پېړۍ په جريا

بېالبېلو بر و حاکميت درلود او په ډېره بېرحمۍ ي  ددې هېواد بېوزلي 

ولسونه وژل او د تمدن او فرهنګ نښ  ي  له منځه وړل ،  و له دغېو 

ټولو بېرحميو سره سره زمو  د هېواد په بېالبېلو بر و ک  د چنګېېز او 

زمو  د هېواد نوميالي بيا د چنګېزي لښکرو پر وړاندې مقاومت روان و. 

مورخ ارواښاد مير غالم محمد غبار په   ل کتاب )افغانستان در مسير 

تاريخ( ک  د چنګېېز او دده د اوالد د تېاالن او تېاړاک پېر وړانېدې د 
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 افغانستان د بېالبېلو سيمو د  لکو د مقاومت بيانونه وړاندې کړي دي.

لی ولس و، نېو څرنګه چ  پښتون په سيمه ک  يو جنګيالی او توريا

د يرغلګر پروړاندې ي  مقابل  ته وردانګلي دي، د مقاومت دا روحيه په 

ادبياتو ک  هم منعکس شېوې ده. چنګېېز او دده د اوالد او بقايېاوو د 

لښکرو پر وړاندې د مقاومت موضوع هم د پښتو په لرغونو ادبياتو کې  

 منعکس شوې ده.

ه داس  سندره راوړې محمد هوتک په پهه  زانه ک  د بابا هوتک يو

ده، چ  د مغلو د تاالنګرو لښکرو پر وړاندې د افغانستان د يوې سيم  

 د پښتنو د مقاومت څرکونه ځين  ايستل کېږي، هغه سندره داده:

 

 بېېېېل راتېېېېه نېېېېن اور دیوسېېېېور غ پېېېېر

 وګړيېېېېېېه جېېېېېېوړ راتېېېېېېه پېغېېېېېېور دی

 پېېېېر کلېېېېي کېېېېور بانېېېېدې مغېېېېل راغېېېېی

 هېېېم پېېېه غزنېېېي هېېېم پېېېر کابېېېل راغېېېی

 

د مغلو د همدې وحشيانه يرغل د شنډولو په  ېاطر پېه بابا هوتک 

   لو پښتنو غږ کوي او ورته وايي چ :

 غښېېېتليو ننېېېګ کېېېړئ دا مېېېېو وار دی

 مغېېېېېل راغلېېېېېی پېېېېېه تلېېېېېوار دی

 پېېېه پښېېېتونخوا کېېې  يېېې  ناتېېېار دی

 پېېېر کلېېېي کېېېور بانېېېدې مغېېېل راغېېېی

 

بيا د مرغ  پر ژوبلورو او غښتلو غږ کوي چ  راپېاڅئ او  هوتک بابا
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 ودرېږئ او   ل  تورې تر مال وتړئ:ا پر ننګه د پښتونخو

 مرغېېېېېېې  غښېېېېېېېتليو راسېېېېېېېئ آ د

 پېېېېېر ننېېېېېګ والړ د پښېېېېېتونخوا سېېېېېئ

 تېېېېورې تېېېېېرې غشېېېېي تېېېېر مېېېېال سېېېېئ

 پېېېېر کلېېېېي کېېېېور بانېېېېدې مغېېېېل راغېېېېی
 

  لو ځوانانو او زلمو ته  طاب کوي چ    ل ټهرونه س ر کړئ پېه 

ل مو  پر کور او کلېي مغلېو يرغېتورو کلک ګوزارونه وکړئ ځکه چ  ز

 کړی:

 زلمېېېېو پېېېېه غشېېېېيو کېېېېړئ وارونېېېېه

 د تېېېېېېېېرو تېېېېېېېورو ګوزارونېېېېېېېه

 ور وړانېېېېدې کېېېېړئ   ېېېېل ټهرونېېېېه

 پېېېر کلېېېي کېېېور بانېېېدې مغېېېل راغېېېی
 

بابا هوتک د مغلو ظلم غندي او وايي چ  دوی زمېا د زلمېو وينې  

بهوي، سمه او غرونه پرې سره کوي،  و دې سره سره هغېه د پښېتنو 

 زلمو تورو ته نه ټينګېږي او ځغلي:

 د زلمېېېېېېو وينېېېېېې  بهېېېېېېېږيزمېېېېېېا 

 ځمکېېېې  او غرونېېېېه پېېېېه سېېېېره کېېېېېږي

 ميرڅېېېېېېېی ځغلېېېېېېېي او ترهېېېېېېېېږي

 پېېېر کلېېېي کېېېور بانېېېدې مغېېېل راغېېېی

 

 په دې ترڅ ک  پښتنو ته  طاب کوي:

 پښېېېېتنو هلېېېېئ پېېېېه غېېېېره جنېېېېګ دی

 سېېېور غېېېر پېېېه وينېېېو د دوی رنېېېګ دی
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 مهېېېېېېال د تېېېېېېورې دی د ننېېېېېېګ دی

 پېېېر کلېېېي کېېېور بانېېېدې مغېېېل راغېېېی

 

لمو غږ کوي چ  پر ننګه ودرېږئ، پر په پای ک  يوځل بيا پر پښتنو ز

مړه کړئ، د   لو پښتنو کلي،غرونېه او ځمکېه  نونهننګه او غير  ځا

 وساتئ او دښمن په   لو غشو وپييئ:

 زلمېېېو پېېېر ننېېېګ ځانونېېېه مېېېړه کېېېړئ

 دښېېېن پېېېه غشېېېيو مېېېو پييېېېه کېېېړئ

 د پښېېېېتونخوا ځمکېېېې  سېېېېاته کېېېېړئ

 .پېېېر کلېېېي کېېېور بانېېېدې مغېېېل راغېېېی
 

هر کله بېه چې  د مغلېو لښېکرو د  د په   زان  له بيان سره سم

)ارغنداو(، پر غاړو لوټ کاوه د )اتغر( او )بوالن( سيم  به ي  تاال کول ، 

نو ددې سندرې ويونکي )بابا هوتک(   ل  لک راټول کېړل او سېره 

 غره ته نږدې ي  له مغلو سره جنګونه وکړل.

 په دې جګړه ک  د پښتنو قو  لږ و او غليم ډېر و،  و کله چ  بابېا

هوتک په لوړ اواز دا سندره وويله نو زلمي به په جګړه کې  تودېېدل او 

 سوبه د پښتنو په نريب شوه.

دا سندره د   ل شکلي جوړښت له پلوه زمو  ادب وهانو د پښتو په 

لرغونو سندرو ک  حساب کړې ده. د مضمون له پلوه ي  محتوا رزمېي 

طن د دفاع مفکوره ده، چ  د پردو لښکرو او تاالنګرو په مقابل ک  د و

په ک  منعکس شوې ده او  لېک يې  د پېردو د تسېلط پېر وړانېدې 

 مقاومت ته رابللي دي.

که چېرې مو  د پښتو په لرغونو ادبياتو ک  د مقاومېت د مضېمون 

لرونکو ادبياتو لهون کوو، نو څرک ي  تر هر چا زيا  د بابا هوتېک پېه 
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 سندره ک  ايستلی شو.

ملکيار هوتک، چ  د زېږېدو کال ي  د پهې  د بابا هوتک زوی شيخ 

هې ق( راوزي. د پښتو يو داس  شاعر دی، ٢۶٢ زان  د ليکنو له مخ  )

چ  که د مقاومت سندرې ي  تر مو  نه دي رسېدل ،  ېو ده   لېه د 

 مقاومت په جنګونو ک  شرکت درلود.

ملکيار هوتک تر   ل پالر وروسته د   ل قوم مشېر و او د   لېو 

ادۍ ل اره ي  کارونه وکړل او کلېه چې  د پېردو يرغلونېه د  لکو د اب

)سيوري( پر سيمه شروع شول. ملکيار هوتک له پېردو سېره د پرلېه 

پس  مقاومت له امله له   ل  سيم  دفاع وکړه او پردي )مغل( ي  له 

   ل  سيم  وشړل.

د بابا هوتک پر دې حماسي شعر سربېره په لرغوني ادبياتو ک  د يو 

ر شاعرانو په شعرونو ک  په يو نه يو ډول حماسي رنګ شته، زيا  شمې

په   له د امير کروړ شعر که څه هم پوره وياړنه ګڼل کېږي،  و د تورې 

او مېړان  حماسي رنګ هم لري، د شيخ اسعد سېوري او ښېکارندوی 

غوري په قريدو ک  که څه هم له محتوايي پلوه ويرن  او ستاين  بلل 

 نېورو رونو رنګ هم لري. دغېه راز پېه ځينېوکېږي،  و د حماسي شع

 شعرونو ک  هم د حماسي رنګ څرکونه لګي.
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 ميل او نور افکار

 

په پښتو ک  حماسي شعر له ملي افکارو سره تړلی دی. کله چې  د 

يو حماسي حرکت تر شا ملي، وطني او قومي انګېزه او مفکوره والړه نه 

حماسي شېعر. پېه لرغېون  وي، نو نه حماسه رامنځته کېږي او نه هم 

دوره ک  چ  د بابا هوتک شعر کوم حماسي رنېګ ا يسېتی د هغېه 

علت دادی چ  دی د   ل قوم ازادي غواړي، همدغه د ازادۍ مفکوره 

او انګېزه ددې سبب شوې چ  بابا هوتک د مغلو پرضد د مبارزې ډګېر 

هم نور ځوانان وهڅوي او هم حماسېي شېعر  ،ته هم په   له راووځي

همدا شعر بيا ددې سبب کېږي چ  دښمن ماته و وري، تېر  ،ويوپنځ

هغه وروسته ي  زوی ملکيار هوتک هم د   ل پالر الره ونيوه، هم يې  

د قوم مشري وکړه او هم ي  له مغلو سره مقابله او هغوی ي  له   لې  

 سيم  وشړل.

که څه هم د ملکيار هوتک ډېر شعرونه نه دي ترالسه شېوي،  ېو 

يو شعر  وندي کړی. په شعر ک  د ترنک رود مخاطېب  په   زان  ي 

شوی د يوه سوزنده مين  انځورګري کوي، د شيخ اسعد سوري په شعر 

ک  هم د ملي او قومي افکارو انعکېا  ښېکاري، کېه محمدسېوري د 

پښتنو واکمن نه وای او شيخ اسعد سوري د هغه د دربار غړی نېه وای، 

ريده نه وای ليکل ، په قريده نو هېڅکله به ي  له درده ډکه داس  ق

ک  حاکمه غمجنه فضا، د سوريو د غم او ماتم انځورګري له ملي درد او 

فکر سره تړلي عنا ر دي. د ښکارندوی غوري په قرېيده کې  هېم د 
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سلطان شهاب الدين غوري پر برياوو چ  کوم وياړ کېږي او يېا د هغېه 

اري،  و ملي ستاينه کېږي، که څه هم اسالمي روحيه پرې حاکمه ښک

 فکر په ک  هم په نامستقيم ډول بيانېږي.

په   له د امير کروړ شعر پرځان او   ل قوم باور زياتوي او د ملېي 

) د مغلېو روحي  د پياوړتيا سبب ګرځي. د اکبر زميندداروي يو بيېت 

هېم د   چ  به هېر په دې ماتم زمينداور کړم( -تمر هس  په اور وسوم 

وړاندې د هغېه د ملېي فکېر  ګوډ تيمور او په مجموعي ډول د مغولو پر

ښکارندويي کوي. د ملکيار غرشين په سندره ک  که څه هم اسېالمي 

رنګ غالب دی،  و د شهاب الدين غوري مالتړ ي  د اسالمي انګېېزې 

ترڅنګ د ملي فکر ښکارندويي هم کوي او وايېي سېره لېه دې چې  

تېايمني  .څښتن مو مل دی او اسالم راڅخېه دی( )هېواد د بل دی  و

که د سلطان غياث الدين غوري توره ستايي او وايي چ  د اسالم ديېن 

دده په توره روښان دی، نو ورسره هغه د غور زمری هم بولي. همداس  

د نورو شاعرانو په شعرونو ک  په يو نه يو ډول ملي فکر او ملي انګېېزه 

ګ په لرغوني ادبېي دوره کې  د ژونېد پېر ځلېږي. د يادو افکارو ترڅن

محور راڅر ېدونکي نور افکار هم ځلېږي. لکه د اشخا ېو سېتاينه او 

ځلونه، د   ل چاپېريال ستاينه، د طبيعت انځورنه او نور،  و غېټ او 

څرګند افکار او تمايال  همدا وو چ  پورته مو ورته په لنډيز سره اشاره 

 وکړه. 

  



 نيمه پېړۍ يون/ ادب تاريخ

21511 
 

 

 د يوولسم څپرکي لنډيز

 

ادبيا  د   ل چاپېريال محرول دی، په پښتو لرغونو ادبياتو کې  

هم  د   ل چاپېريال انعکا  ليدل کېږي، که بريا ترالسېه شېوې، نېو 

هغه په ک  منعکس شوې ده، که غم راغلی نو د غم انځورګري په کې  

شوې ده. که د پرديو يرغل راغلی، نو د هغه د مقابل  ل اره هم حماسي 

ي، که لږه ارامه فضا رامنځته شوې، نېو بيېا عرفېاني شعرونه ليکل شو

افکارو هم شعر ته الره پيدا کړې، د فردي مين  انځورګري هم په کې  

ښکاري، يان  غنايي شاعري هم شته او همداس  د ژوند نور اړ ونېه، 

يان  په پښتو لرغون  شاعرۍ ک  د غنېايي، حماسېي، ملېي او نېورو 

نو چ  څه محسو  کېړي او دوی بېلګ  شته. شاعرا څرګندېافکارو 

ترې اغېزمن شوي، نو هغه ي  په   ل کالم ک  منعکس کړي دی. پېه 

پښتو لرغون  شاعرۍ ک  شعر په تېره بيا حماسېي شېعر ددې سېبب 

شوی چ  د جګړې لوری بدل کړي. مذهبي اشعار د مذهبي ليدلوريو د 

ړی، ل اره موثر ثابت شوي، ناسم پوهاوی ي  لېه منځېه و او غېز بدلون

غنايي شعرونو د شاعرانو زړونه ت  کړي، ديني او ا القېي شېعرونو د 

شاعرانو او ولس زړه تسکين کړی او د مقاومت ادبياتو ولېس، ټولنېه او 

او ولس ي  د هغوی مقابل  ته هڅېولی  يهېواد د پرديو له يرغله ژغورل

 دی.

لنډه دا چ  د پښتو ادب د لرغون  دورې لمن د بېالبېلو افکارو لېه 

پرمختېګ کوم لوري مرغلرو ډکه ده. څرنګه چ  ولسي او ټولنيز ژوند 
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کړی، ادبياتو ي  هم همغه بهير تعقيب کړی او همغه فزيکي پېښې  او 

فکري جريانونه ي  انځور کړي دي. که مو  غواړو لېه دويمې  هجېري 

پېړۍ څخه بيا تر يوولسم  هجري پېړۍ د پښتنو سياسېي، ټېولنيز او 

کړو، نو په ياده موده ک  بايد پنځول شوي پښېتو  کلتوري ژوند مطالعه

ادبيا  له نظره تېر کړو. دا ادبيا  په مجمېوعي ډول دپښېتنو د ټېول 

 تفکر يوه ډېره ښه هنداره ګڼل کېږي.

   

 

 د يوولسم څپرکي پوښتنې

 کوم افکار ځلېږيه ۍ ک پښتو لرغون  شاعر 

  په پښتو لرغون  شاعرۍ ک  اسالمي او عرفاني افکار وڅېړئه 

  د کوم شاعر په شعر ک  د مقاومت افکار زيا  ځلېږيه 

  ايا په پښتو لرغونو ادبياتو ک  د مين  سندرې شتهه 

   پښتو لرغون  شاعري د پښتنو د ژونېد د کومېو بر ېو انځورنېه

 کويه
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 دولسم څپرکی

 ېد لرغونې دورې عمومي ځانګړن

 

پښتو ادبيا  په لرغون  دوره ک  ځين  داس  ځانګړي  رو يا  

لري چ  راوروسته دوو نورو دورو ک  ي  هغه ځانګړن  د نورو ژبېو تېر 

اغېزې الندې راغلي دي، طبيعي حالت، نږه والی، سوچه والی، د ملېي 

وزنونو کارونه، د نورو ژبو د تاثيراتو نشتوالی  او يا هم ډېرې لږې اغېزې 

ورې عام  ځانګړن  دي. نه يوازې پښتو ادبيا ، بلک  د نېړۍ د ددې د

هرې ژب  ادبيا  يو لړ داس  ځانګړن  لري چ  هغه له نورو ژبو څخېه 

جال وي او ددې ژب    ل  رو يا  او پانګه ګڼل کېږي. په عام ډول 

بيا ځين  داس  ځانګړن  وي چ  هغه په ټولو ژبو کې  يېو شېان وي، 

، اهنګ، هنري ارزښت، ولوله يا احسا  او نور تخيل، عاطفه، درد، وزن

هغه  رو يا  دي چ  د نړۍ د ټولو ژبو په ادبياتو ک  يو شان دي او 

همدا عنا ر دي چ  ادبيېا  ورڅخېه جېوړېږي.  د ادبيېاتو بېالبېېل 

فورمونه بيا هغه وسيل  دي چ  د يوې ژب  ادبيا  له بل  سره تېوپير 

ډېر بډايه دي. ځين  ادب وهان د  کوي. پښتو ادبيا  د فورمونو له مخ 

پښتو ادبياتو د لرغون  دورې په باب وايي: ))د   ل چاپېريال منېاظر، 

غرني افکار، متانت، راڼه  او متين احساسا  لري، ملي سبک پېه کې  

ډېر تعقيب شوی، له ژبني پلوه دغه سندرې، ساده، س ېڅل  او سوچه 

ناجا ، ديني احساسا  ي، دعاوې، مددي. زړو اريايي سندرو ته ورته 
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او د  دای مينه په ک  ځلېږي. حماسي او جنګي احساسا  هم لېري، 

ديني موعظ  او نرايح هم په ک  شته. عشقي جذبا  او احساسېا  

هم لري، په لنډ ډول ويالی شو چ  د پښتو لرغېون  شېاعرۍ عمېده 

موضوعا  سندرې، قومي وياړن ، ويرنې ، مينېه، بېلتېون او ا القېي 

چ  په هغو ک  پېچلي تخيال  او لفظي  نايع دومېره نېه  ښوون  دي

 (۱٢-۱۱: ۹۹ليدل کېږي.(( )

دلته په دې څ رکي ک  لومړی غواړو پر پښتو لرغونو ادبياتو لومړی  

د   ل چاپېريال اغېزې وڅېړو، بيا به له لغوي پلوه دې ته نغوته وکېړو 

چ  پښتو لرغونو ادبياتو ک  د نږه والي او سوچه والي عنرر ول  زيا  

دی، د نورو ژبو اغېزې څومره او څرنګه ديه د پښتو ادبيېاتو لوړتيېا او 

ځوړتيا ته به هم نغوته وکړو، بيا به په مجموعي ډول د پښېتو لرغونېو 

ادبياتو عمومي ځانګړنو ته اشاره وکړو، يوه عمومي ډله بندي بېه يې  

 وکړو او عمومي جاج به ي  وا لو:
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 خپل چاپېریال

 

د هرې ټولن  ادبيا  د همغ  ټولن  لېه بطېن او چاپېريېال څخېه 

پېه  ،وي همغه په ادبياتو کې  ځلېېږي راټوکېږي، څه چ  په ټولنه ک 

همدې  اطر ادبياتو ته د ټولن  ضمير يا وجدان ويل کېږي، نو که مېو  

غواړو د يوې ټولن  د روحياتو عمومي جاج وا لو نېو بايېده دي چې  

ادبيا  ي  مطالعه کړو. پښتو ادبيا  هم د بل  هرې ژب  د ادبيېاتو پېه 

رغونو ادبيېاتو پېر مهېال څېر د   ل چاپېريال محرول دي، د پښتو ل

قومونه او ولسونه هم لکه د او  په شان زيا  په رابطه ک  نه وو، چ  

يو پر بل ډېرې اغېزې ولري، نو شاعر پات  کېده او   ل چاپېريال يې ، 

هر څه چ  د شاعر په   ل چاپېريال ک  موجود وو، همغه ي  د   ل  

 لول، نو ځکه تجرب  او شعري کيفيت په قو    ل شعري کالب ته دا

 و که مو  د پښتو ادبياتو لرغون  دوره ارزوو، نو تر ډېره زياته حده ي  

د   ل چاپېريال محرول ګڼو، البته ورو ورو د فورم او محتوا دواړو لېه 

پلوه د نورو ژبو تاثيرا  پرې راڅرګندېږي.  و په لرغون  ادبي دوره ک  

 د   ل چاپېريال تاثيرا  تر هر څه زيا  دي.

دې دوره ک  پښتو شعر کې  هغېه پېښې  راڅرګنېدېږي چې  په 

پښتون ولس په تېېره بيېا د دې ولېس مطېرح سياسېي، ټېولنيزې او 

 فرهنګي څېرې ورسره مخامخ شوي دي. 

د امير کروړ وياړنه د هغو پېښو يادونه کوي چې  شېاعر پېه   لېه 

ورسره مخامخ شوی، که دی يو واکمن، امير او پهلېوان نېه وای، نېو دا 
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شعر ي  نه شو پنځولی. دده شعر دده د   لېو اتلوليېو انځورنېه ډول 

کوي. د شيخ رضی لودي او نرر لودي کالم د مذهبي حوادثو او د هغو 

په باب د دوو شخريتونو د تعبيېر زېږنېده دی. د  رښېبون او شېيخ 

اسمعيل پاړکي هم د سفر د يوې حادث  انځېورګري کېوي، کېه دا دوه 

حادث  سره نه وای مخامخ شوي او بيېا دې  دوستان او ورونه د سفر له

حادث  د دواړو پر روحياتو او جذباتو اغېزه نه وای کېړې، نېو دا سېوې 

نارې نه رامنځته کېدل ، دا نارې د دوسېتانو د سېويو زړونېو او ولولېو 

انځورګري کوي. د شيخ اسعد سوري او ښکارندوی غوري قريدې هم 

ټول د هغه چاپېريېال زېږنېده  د څو بېالبېلو حوادثو يو تسلسل دی، دا

 دي چ  دا حوادث په ک  ټوکېدلي دي. 

د شيخ اسعد سوري قريده د يوې داس  غمجن  پېښې  انځورنېه 

کوي چ  شاعر په   له نږدې هغه لمس کړي، احسا  کېړي او پېرې 

دردېدلی دی. شاعر   ل يو نږدې دوست او مشر لېه السېه ورکېړی، 

ه فورم ک  ي    ل احساسا  شاعر دې پېښ  دردولی او د قريدې پ

او غبرګېېون څرګنېېد کېېړی دی.  ښېېکارندوی غېېوري هېېم د سېېلطان 

الدين غوري له فتوحاتو سره ملګری شخص و، داسې  ښېکاري  شهاب

سترګو ليدلي او په   ل کالم ک  ي  په ډېېره  وچ  حوادث ي  په   ل

هنري ژبه انځور کړي دي. تايمني هم د   ل سلطان سېتاينه کېوي او 

ظلمونېو انځورنېه  وغور زمري بولي، بابا هوتک بيا د مغلو د هغېهغه د 

کوي چ  د پښتونخوا پر غرونو او رغونو، کليو او بانډو او پښتنو راغلي 

دي. د نورو شاعرانو په شعرونو ک  چ  هم کوم حوادث انځور شېوي، 

اکثره ي  داس  حوادث دي چ  ددې ټولن  د ځانګړو حوادثو زېږنېده 

ريال محرول نه دي، دا د پردي محيط حوادث نېه دي دي او د بل چاپې
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چ  شاعر دې د هغو تر تاثير النېدې راغلېی وي او بيېا دې يېو شېعر 

پنځولی وي، داس  بېلګ  نه لرو، البته د ژباړې له الرې يو څېو داسې  

 شعرونه لرو چ  هغو ته به په   ل ځای ک  اشاره وکړو. 

انساني کړه وړه د او  په څرنګه چ  هغه مهال د ژوند چاپېريال او 

شان له بل چاپېريال سره ډېر په تما  ک  نه وو، نو ځکېه  ېو پښېتو 

 شاعري زياتره د   ل چاپېريال په محدوده ک  پات  شوې ده.

البته ځين  نظمونه چ  د مغلو د تاډاک په مقابل ک  ويل شېوي او 

 همدا رنګه په هند ک  د افغان شاهانو د فتوحاتو پېه بهيېر کې  ويېل

شوي، هغه له بهرنۍ پديدې سره د تما  په مسير ک  مطالعه کېېدی 

 شي او د ټوکېدو عامل ي  هم بهرنی عنرر ګڼل کېدی شي.
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 نږه والی

 

نږه والی او سوچه والی د پښتو لرغوني ادب يوه اساسېي ځانګړنېه 

ده، دا نږه والی په تېره بيا د لرغون  دورې په لومړۍ بر ه ک  ډېر زيا  

وروسته وروسته بيا په نورو پړاوونو ک  د نورو ژبو اغېېزې ورو ورو دی. 

زياتېږي.  و په لومړۍ مرحله ک  دا تېاثيرا  نېه ترسېترګو کېېږي. د 

( ۸۶٢کروړ شعر په مجموعي ډول له نېږدې دوه سېوه او اوولېس ) امير

کلمو څخه جوړ دی چ  سل په سلو ک  پښتو کلم  دي، د بلې  ژبې  

کېږي، پر شعر باندې حاکمه روحيه هم د پښېتنو کلم  په ک  نه ليدل 

د ځان باورۍ له روحي  څخه الهام ا لي،   له شاعر هېم واکمېن دی 

هم شاعر، پر ځان باوري او ډاډه دی. د شعر فورم هم په   له هېم زړو 

اريايي شعري فورمونو تېه ورتېه دی، د شېيخ اسېمعيل او  رښېبون 

خه جوړ دي. د بېټ نيکېه شعرونه هم سل په سلو ک  له پښتو کلمو څ

شعر ک  هم د نورو ژبو کلم  نه شته. په پښتو ک  لومړۍ منظومه ژباړه 

که څه هم له عربي څخه ژباړل شوې،  و په ټول شعر ک  يې  يېوازې 

)دوه درې( کلم  عربي دي. د نرر لودي او شيخ رضی لودي پېه دواړو 

ه پښېتو اوسه ي  پ شعري بېلګو ک  يوازې هغه کلم  عربي دي چ  تر

تېر اوسېه  ک  معادل نه شته؛ ديني ترمينالوژي ده او پښتو ک  ورتېه

انډولونه نه شته. د شيخ اسعد سوري او ښېکارندوی غېوري پېه  پورې

قريدو ک  که څه هم د نورو ژبو )عربي او دري( ژبو کلم  شېته،  ېو 



 نيمه پېړۍ يون/ ادب تاريخ

21512 
 

ډېره سوچه او نږه پښتو ويي پانګه ي  هم  وندي کېړې ده. د ملکيېار 

ندره ک  هم د )غازي او اسالم( له کلمو پرته نورې ټېول  غرشين په س

کلم  نږه پښتو دي، د فورم له مخ  ي  هم نږه پښتو وزن کارولی دی. 

د شيخ تيمن کاکړ عشقي ياغنايي سندره هم د ملي اوزانو پېه رنېګ، 

 رنګ شوې او له نږه پښتو کلمو څخه جوړه شوې ده.

له پلوه پېه ملېي وزن  د قطب الدين بختيار کاکي سندره هم د وزن

ک  ويل شوې او ټوله سندره له نږه پښتو کلمو څخه رغېدل  ده. د بابا 

هوتک شعر هم له نږه پښتو کلمو څخه رغېدلی دی، دا سندره حماسي 

رنګ لري، د نورو ژبو کلم  په ک  نه دي کارېدلي، د ملکيېار هوتېک د 

او هېم د ترنک سندره  و له هره پلېوه هېم د وزن، هېم د ادا د طېرز 

کارېدلو کلمو له مخ  يوه نېږه پښېتو سېندره ده. همداسې  د نېورو 

شاعرانو په شعرونو ک  هم پښتو شعر   ل نږه والېی تېر زياتېه حېده 

ساتالی دی. البته د نورو ژبو اغېزې هم پرې ورو ورو راڅرګندې شېوي 

 چ  دلته د هغه يادونه هم کوو:
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 د نورو ژبو اغېزې

 

يادونه وکېړه د پښېتو ادبيېاتو د لرغېون  لکه څنګه چ  مو دمخه 

دورې په لومړۍ بر ه ک  د نورو ژبو اغېزې نه ليدل کېږي، نه ي  ژبني 

تاثيرا  څرګند وو او نه هم د فورمونو له پلوه د کوم  ژب  شعري فورم 

په ک  په بش ړ ډول څرګند شوی دی.  ېو د همېدې دورې پېه نېورو 

څرګند شول. د عربي او دري ژب  د پړاوونو ک  بيا ورو ورو دا تاثيرا  را

ګوتېه  تاثيراتو څرکونه ولګېدل. دلته به لومړی د عربي ژب  تاثيراتو ته

 ونيسو:

له عربي ژب  څخه ځين  شعري فورمونه پښېتو تېه راغلېل، لکېه 

قريده، غزل، مثنوي او رباعي. د ساري په توګه د شيخ اسعد سوري او 

او سلطان بهلول لودي  ښکارندوی غوري قريدې، د  ليل  ان نيازي

څلوريزې، د اکبر زمينداوري، زرغون  ان نورزي، زرغېون  کېاکړې او 

دوست محمد کاکړ مثنوي او همدارنګه د زمينداوري، علي سرور لودي 

او نورو غزلونه او داس  نور. په لرغوني ادبي دوره ک  لږ تر لېږه همېدا 

منځتېه شېوي څلور نظمي فورمونه )قريده، رباعي، مثنوي او غزل( را

دي. د قطع  يادونه هم شوې  و د پورته فورمونو په شېان د بشې ړې 

 قطع  پخه بېلګه نه ده ترالسه شوې.

د شيخ رضی لودي او نرر لودي په نظمونو ک  د عربي کلمو څېرک 

راڅرګند شو. په لرغوني دوره ک  ابو هاشم سروانی لېومړنی سېړی و 
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دويمه ژباړه بيا له دري ژب   چ  ژباړه ي  پښتو ادب يا شاعرۍ ته راوړه،

 ېڅخه د زرغون  کاکړې په وسيله د شيخ سعدي بوستان څخېه شېو

 چ  د هغ  يو حکايت تر مو ه رارسېدلی دی.

په لومړنۍ ژباړو ک  د عربي ژب  ډېر کم شېمېر وييونېه پښېتو تېه 

دا ل شول او په دويمه ک  هم د عربي او دري ژبو يېو شېمېر کلمې  

يادو شعرونو په لغوي شننه ک  مو ورته نغوته  پښتو را  ل  کړې چ  د

 وکړه. 

شيخ اسعد سوري لومړی معلوم شاعر دی چ  په پښېتو کې  يې  

پوره او کره معياري قريده ويل  او بش ړه بېلګه ي  زمو  په ال  کې  

ده. نه يوازې دا فورم له عربي څخه پښتو ته راغلی، بلکې  يېو شېمېر 

ته دا ېل شېوي، د ښېکارندوی عربي او دري کلم  هم ورسره پښتو 

االوليا ک  له  ةغوري قريده هم همدا بڼه لري، د سليمان ماکو په تذکر

نامه څخه ي  نيول  بيا يو شمېر نورې عربي او دري کلمې  پښېتو تېه 

دا ل شوي، زرغون  ان نورزي بيا ساقينامه يا  مريه اشعار له عربېي 

او پارسي څخه په الهام ا يستو پښتو ته دا ل کړل، په دې ډول هم د 

يرا  پېر فورم، هم د محتوا او هم د ويي کارون  له مخ  د نورو ژبو تېاث

پښتو ادب باندې څرګند شول. د پښتو ژب  شاعرانو د يادو ژبو له ادبي 

زېرمو څخه د   ل  ژب  د ادبي پانګ  د البډاين  ل اره ګهه پورته کړه، 

  له ادبي پانګه او جوړښتونه ي  هم وساتل او د نورو ي  هېم را  ېل 

 کړل. 
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 لوړتيا او ځوړتيا

 

ک  له کمي پلوه ډېر کم ادبېي اثېار  د پښتو ادبياتو په لرغوني دوره

ترالسه شوي، دا دوره هم   له لوړتيا او ځوړتيا لري،  و څرنګه چ  د 

السته راغلو ادبي اثارو بېلګ  کم  دي، نو ځکه  و د لوړتيا او ځوړتيېا 

بېلوالی هم اسانه کار نه دی.  و ځينو السته راغلو بېلګو تېه پېه کتېو 

و ت له معيارونو سره سم ډېېرې سره سړی دا ويالی شي چ  د   ل 

ښ  بېلګ  دي،  و وروسته بيا دې بېلګو تداوم نه دی پيداکړی، مانېا 

دا چ   بره له لوړتيا څخه ځوړتيا ته رسېدل  ده، ښېه بېلګېه يې  د 

شيخ اسعد سوري او ښکارندوی غوري قريدې دي چ  نه يېوازې پېه 

يا يې  کېه لرغون  دورې ک  ي  په دې قو  تداوم نه دی پيداکړی او 

پيداکړی هم وي، مو  ته ي  بېلګ  نه دي رارسېدلي، د دواړو قرېيدو 

قو  ته چ  سړی ګوري، نو پوره باوري کېږي چ  دې شاعرانو به   له 

هم ډېرې قريدې ويل  وي، ان نور چاپېريال هم دې ډول قرايدو تېه 

مساعد و.  و د تداوم نورې بېلګ  ي  نه دي ترالسېه شېوي.  د اکبېر 

وري غزل او مثنوي هم ډېر قوي برېښي،  و تر هغه وروسته بيا زميندا

دا بهير نه دی تعقيب شوی او يا ي  هم کم  بېلګې  ترالسېه شېوي. 

 .همداس  د رباعي فورم په بر ه ک ، ژباړه هم په همدې ډول دروا له

ه( کالېه ود ابوهاشم سرواني تر منظوم  ژباړې څېه بانېدې )شې ږ سې

ړ د بل  ژباړې  و ه بېلګه لېرو،  ېو پېه دې وروسته بيا د زرغون  کاک

دومره لويه زمانه ک  بيا د ژباړې پوره تشيال ليدل کېږي، کله بيا هم تر 
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ځوړتيا وروسته بېرته لوړتيا رامنځته شوې،  و په مجمېوعي ډول پېه 

دې دوره ک  د کالسيک  دورې په شان داس  پړاوونه نه شته چ  پېه 

ه بل  څخه ډېېره لوړتيېا ولېري، مشخص ډول دې ددې دورې يو پړاو ل

لکه په منځنۍ دوره ک  چ  د  وشال پړاو تر روښانيانو زيا  پېراخ او 

 پرمختللی او له هنري پلوه پوره او کره دی. 

په لرغون  دوره ک  د يوه شاعر د ژوند او د هغېه د کېالم او د بېل 

موجود شاعر د ژوند او د کالم د بېلګو ترمنځ هم ډېر زيا  زماني واټن 

هې( او ابوهاشېم سېرواني ۶٢۱-۶۹۳دی. د ساري په توګه د امير کروړ )

هې( د ژوند ترمنځ نږدې )يو نيم سل( کاله زماني واټن دی. ۸۳٢ -۸۸۹)

په دې بهير ک  بيا مو  بله کومه ادبي بېلګېه نېه ده ترالسېه کېړې. د 

هې( څخه بيا د شيخ رضی لودي او نرېر ۸۳٢ -۸۸۹ابوهاشم سرواني )

هې( د ژوند ترمنځ نږدې )سل( کاله واټڼ دی. پېه دې ۱۱۱-۹٢۱لودي )

نږدې يوه پېړۍ ک  بيا هم د پښتو ادب کومېه بېلګېه مېو  تېه نېه ده 

رارسېدل . د شيخ رضی لودي او بېټ نيکه د ژوند تېرمنځ بيېا زمېاني 

( يو مناجا  لرو، د بېېټ هې۹٢۱واټن ډېر نه دی، دلته بيا د بېټ نيکه )

رنۍ د غړو  رښبون او اسمعيل ترمنځ هېم د ژونېد نيکه او د هغه د کو

هې( حدودو ک  تېېر ۱۱۱فا له زياته نه ده،  رښبون او اسمعيل بيا د )

شوي، نو دلته بيا په کم واټن ک  څو بېلګ  لرو. وروسېته بيېا د شېيخ 

هې( دا فا له هم ډېره زياته نه ده، په ۱۸٢اسعد سوري د ژوند زمانه د )

ريدې بېلګه لرو، ورپس  بيېا شېيخ تېيمن دې بهير ک  د يوې پخ  ق

( کاله يان  پاو باندې يېوه ۶۸٢هې( حدودو ک  دی چ  بيا ) ٢٢۱کاکړ )

پېړۍ تېرېږي،  و مو  ته په کومه ادبي بېلګه نه ده رارسېدل . تر هغېه 

هې( حدودو ک  بيا ښکارندوی غېوري ٢۸۱نږدې دېرش کاله وروسته )
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م په پښتو ادب کې  يېو لېوړه   له بېشانه قريده پنځول  ده او بيا ه

 هنري لوړتيا احساسېږي.

هېې( حېدودو کې  ٢۸۱ښکارندوی غوري سره بيا ملکيار غرشين )

هېې( ٢۸۱  له لورېينه پښتو ادب ته بښل  ده. ورپس  بيېا تېايمني )

حدود   ل ممدوح سلطا غياث الدين غوري ستايلی دی او بيا له شل 

ک  قطب الېدين بختيېار هې( حدودو ۱۱۱کلن زماني واټن وروسته په )

کاکي    له مينه وړې سندره پښتو ادب ته ډالۍ کېړې ده. د همېدې 

هې( ک  بيېا د بېارک  ېان زوی ۱۶۸ش ږ سوه هجري په حدودو ک  )

سليمان ماکو پښتو ادب ته دانګلي، نه يوازې نثر ي  پښېتو ادب تېه د 

ورو يوه تل ات  ميراث په توګه پرېښود، بلک  په   له تذکره ک  ي  د ن

 م بېلګ  هم  وندي کړي دي.شاعرانو ژوند او د کال

هې( په لنېډ ۱۸۸ -۱۹۹تر سليمان ماکو وروسته بيا شيخ متي بابا )

زماني واټڼ ک  د پښتو ادب لمن د عرفان، تروف او  دای پېژندن  په 

-۱۱۶مينه او لورېين  ډکه کړه. ورپس  په مترله زمانه ک  بابا هوتک )

ملي او حماسي شعر په رنګونو رنګ کړ او بيا هې( ک  پښتو ادب د ٢۱۱

هې( حدودو ک  ي  د   ېل پېالر ملېي او ٢۱۶ي  زوی ملکيار هوتک )

ادبي الره پس  تعقيب کړه. تر لږ ځنډ وروسته بيېا اکبېر زمينېداوري 

هې( حدود د داور پر ځمکه راوټوکېد او د پښتو ادب لمن يې  پېه ٢۸۱)

دې نږدې يوه پېړۍ وروسته بيا )غزل( او )مثنوي( دواړو ښکل  کړه. تر 

هې( حدودو ک  د سلطان بهلېول لېودي او  ليېل  ېان ۸۳۱ -۸٢٢)

هې( حېدودو کې  د زرغېون ۸۳۱نيازي څلوريزې لرو. هم مهاله بيا په )

 ان نورزي ساقينامه لرو چ  په پښتو ادب کې  د   ېل ډول لېومړی 

 هې( حېدودو کې  د۳۱۱معنوي فورم ګڼل کېږي. ورپس  مترله بيا په )
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زرغون  کاکړ منظومه ژباړه د پښتو ادب يو معنوي غمی دی. نږدې شل 

هې( حدودو ک  بيا د رابع  او دوست محمد کاکړ ۳۸۱کاله وروسته په )

هې( حېدودو کې  د شېيخ ۳۸۱د کالم بېلګ  لرو او ورپس  د همدې )

هې( حدودو ک  د شيخ بستان بړېڅ، علي ۳۱۱عيسی مشواڼي او بيا د )

بي نېکبخت  د کالم بېلګ  په ال  کې  لېرو او بيېا سرور لودي او بي 

هې( حدودو ک  د شيخ محمد  الح ۶۱۱۱تقريباً نيمه پېړۍ وروسته په )

کالم لرو او همدې سره د پښتو لرغون  ادبي دورې وروستی پېړاو هېم 

پايته رسېږي. دې ټول بهير ته چ  ګورو نو راته ښکاري چ  پښتو ادب 

څه کم يوه زريزه کې  ډېېرې لېوړې ژورې  ( کالو  يا۳۱٢نږدې ) وپه تېر

ليدلي،  و د زمان له دومره لوړو ژورو سره سره ي    ل ژوند يوې بل  

 دورې )منځنۍ يا کالسيک ( دورې ته وررسولی دی.
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 د دولسم څپرکي لنډيز

 

د لرغون  ادبي دورې په لومړي پړاو ک  پر پښتو ادب تر ډېره حېده 

محسو  وو، په حقيقت ک  دا ادبيېا  د   ل چاپېريال تاثيرا  زيا  

يوازې په   ل چاپېريال پورې تړلي وو، د نورو ژبو لکېه عربېي دري او 

نورو تاثيرا  پرې  ورا کم وو. په تېره بيا د لرغون  دورې په لومړي پړاو 

ک ، وروسته بيا ورو ورو د عربي او دري تاثيرا  هم راڅرګند شول. له 

لمو او له دري څخه د ژبنيو تېاثيراتو عربي څخه د شعري فورمونو او ک

په بڼه د هغوی د اغېزو را  لول محسو  شول، نږه والېی يېا سېوچه 

والی د پښتو د لرغوني ادب يوه ځانګړنه ده. دې دورې هم په   ل وار 

سره لوړتيا او ځوړتيا لرل  ده،  و دا لوړتيا او ځوړتيېا د السېته راغلېو 

ره زياته نه محسوسېېږي، پېه ځينېو اثارو د بېلګو د کموالي له امله ډې

و تونو ک  زيا  پرمختګ شوی، بيا ځنډ او  نډ پېښ شوی او بيا يېو 

څو ښ  بېلګ  ترالسه شوي دي. په مجموعي ډول په لرغېوني ادبېي 

دوره ک  د هغ  زمان  د معيارونو مطاب  داس  هنري اثار شېته چې  

والی،  ېو زمو  د اوسنۍ زمان  ادبي اثار هم ورسره سيالي نه شېي کې

ځين  داس  اثار هم په ک  شته چ  يوازې د نظم په چوکاټ ک  دي او 

 هنري قو  ي  ډېر قوي نه برېښي.
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 د دولسم څپرکي پوښتنې 

 د لرغون  ادبي دورې لومړي پړاو ک  ول  د نورو ژبو اغېزې نه وېه 

 له کومو ژبو پښتو لرغون  شاعرۍ ته شعري فورمونه دا ل شوله 

  او دري پرته پر پښتو لرغوني ادب د نورو ژبو تاثيرا  نېه ول  له عربي

 ښکاريه

 !پښتو لرغوني ادب ک  لوړتيا او ځوړتيا او يا ځوړتيا ا لوړتيا وارزوئ 

 !پر پښتو لرغوني ادب د   ل چاپېريال اغېزې وشنئ 
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 ديارلسم څپرکی

د لرغونې دورې د ادبياتو 

 کميت او کيفيت

 

ژب  د ادبياتو ارزونه اسانه کار نېه دی. له کمي او کيفي پلوه د يوې 

په تېره بيا دا چ  د ادبياتو د کيفيت او حجم معلومول د رياضېي کېوم 

فورمول نه دی، چ  د هغو له مخ  په اسانۍ سره د يو شېي حجېم او 

په نړۍ ک  ځين  داس  ژب  شته چ  لرغون  ادبي . کيفيت معلوم کړو

پانګه ي  زياته ده،  و د و ت په تېرېدو سره ي    ل هغه ادبي بېرم، 

شان او شوکت له السه ورکړی، ځين  نورې ژب  بيېا داسې  دي چې  

پخوانۍ پانګه ي  ډېره زياته نه ده،  و وروسته ي  وده کړې. د يونېاني 

وو چ  تر ننه پورې ي  ادبي نېړۍ تېر  ژب  لرغوني ادبيا  دومره بډايه

اغېزې الندې ده،  و په وروستيو څو پېړيو ک  ي  بيا هغه شان جېالل 

او عظمت نه درلود چ  تر ميالد وړاندې او لومړيو ميالدي پېړيو ک  ي  

( پېړۍ وروسته پېه غوړېېدو شېوه او ۶٢کوم قو  و. انګليسي ژبه تر )

ار په همدې ژبه ک  موجود دي، او  د نړۍ ډېر معتبر ادبي او هنري اث

پښتو ادبياتو او پښتو ژب  هم د   ل ژوندانه په بهير کې  د لوړتيېا او 

ځوړتيا، يا ځوړتيا او لوړتيا بېالبېل پړاوونه وهلي، د زمان  له سېختو او 

 ونړيو ناتارونو سره سره ي  تر مو ه ځان ژوندی رارسېولی او زمېو  د 
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تر مو ه پورې  وندي رارسېول  ده.  نيکونو د ادبي پانګ  يوه بر ه ي 

ددې لوړتيا او ځوړتيا د کږلېچن بهير  په باب مو دمخه هم رڼا اچېول ، 

 و دا چ  درانه لوستونکي او قدرمن محرلين د پښتو ادبياتو په تېره 

بيا د لرغون  دورې د شاعرۍ د کميت او کيفيت او بيا د هغو د دواړو د 

ترالسه کړي.  غواړو دلته ددې دورې  پرتلن  په باب لږ نور معلوما  هم

د شعرونو د څومره والي په باب هم څه ووايو او د هغوی څرنګوالی هم 

 له هنري پلوه يو ځل بيا له نظره تېر کړو.
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 څومره والی 

 

په پښتو لرغونو ادبياتو ک  هغه شاعران يا ليکوال چ  شېعرونه او  

( تنو ليکوالو او شاعرانو ۸۳نثرونه  ي  تر مو ه رارسېدلي د ټولو شمېر )

( ۹۹االوليا له نثر پرتېه ) ةته رسېږي چ  په مجموعي ډول ترې د تذکر

ټوټ  شعرونه تر مو ه رارسېدل  دي. دا شېعرونه د نظېم پېه بېالبېلېو 

فورمونو ک  ويل شوي چ  هم په ک  په ملي اوزانېو سېمبال شېعري 

ورمونه. البته فورمونه شامل دي او هم له نورو ژبو څخه راغلي شعري ف

پښتو ولسي يا ګړني ادبيا  په پورته شمېر ک  نه شاملوو، ځکه چ  د 

نه شو اټکلوالی،  و ياد شېمېر پېه لرغېون   او دقي  و ت هغو شمېر

دوره ک  پر ليکلو ادبياتو )شعرونو( راڅر ي. دا پانګه د او دې زمېان  

نځتېه )شاو وا نهه سوه کلونو( يان  نږدې يوې زريزې په ترڅ کې  رام

شوې ده. زمانه او ده  و د ترالسه شويو ادبي اثارو شمېر د زمېان  پېه 

انډول کم دی. دا چ  دا کميت ول  کم دی دا   ل   ل عوامل لري، د 

پښتنو افغانانو مېشت  سيمه سېليزې سېليزې او لسېيزې لسېيزې د 

ناراميو شاهدې وې، د جګړو مسلسل بهيرونه پر دې سيمه تېر شېوي 

دا چ  ادب او فرهنګ ي  غوړېدو ته نه دی پرې ايښېي، دي، نه يوازې 

سيمه ي  هم ب  ثباته کړې، تباه کړې او د  لکو د ليک لوست مخه ي  

هم نيول  ده. کوم ادبي اثار چ  له شتو نا والو سېره سېره رامنځتېه 

شوي، هغه هم د زمان  نورو نا والو له منځه وړي، غوره بېلګېه يې  د 

او نور هغه اثېار   (االوليا زياته بر ه ة، د تذکرسالو و مه، د  دای مينه)
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دي چ  تر مو ه ي  يوازې نومونه او ډېره کمه بر ه رارسېدلي، نور ټول 

د زمان  د نا والو ښامار له ستوني تېر کړي دي. نو په دې  اطر ويالی 

شو چ  د پښتو ادبياتو حقيقي او واقعي څومره والی تر هغه څېو ځلېه 

 په ال  ک  لرو.زيا  دی چ  او  ي  

))ددې لږوالي موجه علتونه ډېر شمېرل کېدی شي،  و دغه الندې 

 څو عوامل ي  څرګند برېښي:

کومه زماني مقطع چ  مو  ي  لومړۍ دوره بولو، زمو  لېه غېوره  -۶

کړي ترنيف سره سم له دويم  هجري پېړۍ څخه د لسم  هغې  تېر 

مېو  د پښېتنو وروستيو پورې دوام لري. په دې دوران ک  که چېېرې 

اجتماعي جوړښت، د ډېرو قبيلو کوچاني ژوند، پېه دوی کې  د سېواد 

  رېدو جريان او دې عملي  ته په پاملرنه لېه سېيمه ييېزو فرهنګېي 

جريانونو سره د اشنايي مساله وڅېړو، نو دا به راته ښکاره شي چ  په 

دې دوره ک  به په پښتو ک  زيا  ليکلي اثار نه وي رامنځتېه  شېوي، 

بته د پښتني ټولن  جوړښت ته په پاملرنه د ګړنيو اثېارو ايجېاد تېه ال

زمينه مساعده وه، شفاهي ادبيا  په تېره بيا شعرونه به پر دا و ت په 

دې ټولنه ک  ډېر ايجاد شوي وي، چ  ځينو ي  د همېدې مقطېع پېه 

جريان ک  کتابونو ته هم الره پيدا کړې او ځينې  يې  وروسېته ثبېت 

بر ه ي ، لکه چ  ددې اشعارو او اثارو ځانګړنه ده، د  شوي دي او زياته

 و تونو په تېرېدو سره له منځه تللي دي.

کوم اثار چ  په دې دوران ک  ليکل شوي او يا ايجاد شوي دي،  -۸

په بش ړ ډول تر مو  نه دي رارسېدلي. د ځينو نمون  يې  د وروسېتيو 

ړې ترالسېه منابعو په مرسته مو  ترالسه کړي دي، ځينې  هېم نيمګې

شوي دي او د ځينو هم له نومونو  بر يو،  و   له کتابونه مو په واک 
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ک  نه دي. ددې اثارو د نه ترالسه کېدو څو احتماله سړی له نظره لرې 

نه شي غورځوالی: يو احتمال دا دی چ  کېدی شي د لېومړۍ دورې د 

معلومو اثارو ځين  بش ړ متون  وندي پات  وي او يېو و ېت ښېکاره 

. دا کار لهون غواړي، لکه څنګه چ  معلومه ده پښېتنو پېه   لېو شي

اثارو پس  د دنيا ټول کتابتونونه نه دي لهولي. اما غالب احتمال دا دی، 

چ  ددغو اثارو کافي بر ه به د زمان  سېړو سېيليو ورسېره وړې وي، 

ځکه که مو  په همدې اسالمي پينځلسو پېړيو ک  د پښتنو سياسي او 

خ مطالعه کړو، نو د دوی پر ځمکو، ورشوګانو، څړځېايونو اجتماعي تاري

او غرونو د   لو او پرديو ډېر تاړاکونه راغلي دي، او دې جګړې او پرله 

پس  کورني کړکېچونه او جنګونه يې  ليېدلي دي. دغېو جنګونېو او 

 لېږدېدنو د دوی هغه لږ فرهنګي زېرمه هم  وندي نه ده پرېښ .

لمي داليلو له مخ  او ځين  يې  د ځين  کسان چ  د مختلفو ناع

 ا و اغراضو له مخ  زمو  پر لرغونو ادبياتو څه نيوک  لري، نو د دوی 

له اعتراضونو څخه به يو اعترا  دا و چ  د پښتو د زړو اثارو ا ځ ول  

 ورک دیه

زمو  مشرانو به ددغو  لکو په ځواب ک  ويل، چ  اول امکان لري 

ل که ورک هېم وي، دا کومېه ناشېون  ګرده  دغه اثار ورک نه وي او ب

 بره نه ده، ځکه که مو  د پښتنو د اوسېدنځايونو جغرافي موقعيت ته 

ګورو، نو د دوی سيم  له اووم  هجري پېړي څخه د دولسم  هجېري 

پېړۍ تر اواسطو پورې په بېالبېلو و تونو ک  د مغلو او نېورو ګاونېډيو 

قع شوي دي. بيا د تيمورشاه واکمنيو له  وا تر تا ت او تاراج الندې وا

هې ق( ۶۸۳۱دراني تر مړين  وروسته د امير عبدالرحمن  ان تر راتګه )

چ  زمو  په هېواد ک  د قدر  غوښتن  کوم  کورنۍ جګېړې روانې  
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وې او په همدې دوران ک  زمو  پر هېواد څو ځله انګرېزي قواوو او تېر 

بحراني حالت او دوی دمخه هم سکهانو يرغلونه وکړل، نو په دغس  يو 

د جنګ او مرګ ژوبل ، تا ت او تاراج په واکمنۍ ک  د فرهنګي زېرمو 

 وندي ساتل څه ګرانه  بره ښکاري او زمو  ډېېر اثېار ښېايي ددغېو 

 تاړاکونو په اثر له منځه تللي وي.

دا چ  په دې استداللونو به د مخالفينو قناعت حا ل شوی وي او 

پورې اړه ولېري،  ېو کېه چاتېه پېه که نهه دا به د دوی په   ل درک 

وروستيو لسيزو ک  د افغانستان له روان ناورين نه رازېږېدلي حېاال  

معلوم وي، نو په دې پوهېږي چ  په دې کلونو ک  د افغانستان د کليو 

او ښارونو د ورانيو او برباديو، چور، غار  او د  لکېو د مهېاجرتونو لېه 

موزيم لوټ شو، د کابل پوهنتون له  امله ډېر اثار له منځه والړل. د کابل

کتابتونه دوه نيم زره  طي نسخ  يا وسوځېدې او يېا غېال شېوې، د 

 طي نسخو شخري زېرم  په کابل، کندهار او نورو ځېايونو کې  لېه 

منځه والړې. دا چ  مو  د ساينس او تکنېالوجۍ او د وسېايلو پېه دې 

المي پېړيو اثار مو عرر ک  دا زېرمه ونه ساتلی شوه، نو که د لومړيو اس

د پرديو يرغلګرو چ اوونو ورسره وړي وي، نو دا کومه د هېښتيا  بېره 

 نه ده.

بله  بره چ  ضروري ده، هغه داده: مو  په   لو سترګو وليدل چ  

ل( کال وروسته د  لکو د کورونو پلهن  پيل ۶۹٢٢کله په کابل ک  تر )

ابونه نه پرېښوول شوې او د و ت واکمنو د   ل  ايډيالوژۍ مخالف کت

او درلودونکيو ته ي  جزاوې ورکول ، نو ډېرو  لکېو د حېاکم رژيېم د 

مذاق  الف کتابونه يا وسوځول او يا ي  په ځمکه ک  ښخ کړل. دغېه 

ل( کال په ثور ک  تنظيمونه د افغانستان پېر اداره ۶۹٢۶راز کله چ  د )
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  وو، د حاکم شول، دوی هم ټول هغه کتابونه چ  په تېر رژيم ک  چېا

تېر رژيم د ميراث په توګه يا   له وسوځول او يا د کتابونو  اونېدانو د 

دوی له وېرې وسوځول. دغس  جفاوې زمو  له فرهنګي زېرمېو سېره 

( ۶٢۹-۶۱۳: ٢۹.(()و ت پر و ت شوي دي، چ  دا ي  يو معا ر مثال و

 او دا لړۍ ال دوام لري.

اورينونو سره سره بيا هم د ، نا والو او ننوله دغو ټولو ستونزو، ناتارو

( تنېو ۸۸پښتو ادب په لرغوني دوره ک  مو  ته پېه مجمېوعي ډول د )

( ټوټ  شېعرونه ۹۹په مجموعي ډول ) چ شاعرانو شعرونه راپات  دي 

کېږي او همدارنګه د يو تن نثر ليکونکي )سليمان ماکو( د نثر بېلګه. د 

ونو څخه نېږدې شعري فورمونو د شمېر له مخ  د پښتو له   لو فورم

( بېالبېل فورمونه راپات  دي او دغه راز )قريده، غزل، مثنوي او ۸-۶۱)

 ېل وره ک  پښېتو تېه داد رباعي( څلور عربي فورمونه هم په لرغوني

 او ويرنېه، سېتاينه، وياړنېه) شوي دي. د محتېوايي وېې  لېه مخې 

دا ټول په لرغون  ادبي دوره ک  بېلګې  لېري. د سېليمان  (ساقينامه

و له   ل نثر پرته په پښتو لرغوني ادب ک  د ټولېو کېارول شېويو ماک

ته رسېږي او که د سليمان ماکو د نثېر  کلمو (٢۱٢۱) نږدې کلمو شمېر

( کلم  ۱۶۱۱( کلم  نورې هم پرې زيات  کړو نو دا شمېر به نږدې )۱۹۱)

دا چې   ،شي. دا د پښتو لرغون  ادبي دورې ټول ژبنی ادبي کميت دی

ومره کيفيت، څومره  وند او څېومره هنېر او ښېکال دې کميت ک  څ

   راځو د همدې موضوع څرنګوالي ته:ځای شوي او
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 څرنګوالی

د پښتو ادبياتو د لرغون  دورې له پيل څخه بيا تر دويم ، منځنېۍ  

يا کالسيک  دورې پورې د لرغون  دورې د هر پړاو شعرونه چ  مطالعه 

  ل  ځانګړن  لري. کلېه چې  د کوو، نو هر پړاو ي  د پو والي   ل  

امير کروړ شعر ته نظر کوو، نو دا راته څرګندېږي، چې  پښېتو شېعر د 

  ل بالغت، فراحت او فکري بلوغ ډېر پړاوونه وهلي دي، چ  داس  

يوې مرحل  ته رسېدلی دی. همدارنګه که مو  د شيخ اسعد سوري او 

وازې دوی ښکارندوی غوري قريدو ته ګورو، نو داس  ښکاري چ  نه ي

دواړو به ګڼ شمېر قريدې ويل  وي، بلک  په دې زمانه ک  به نور يېو 

شمېر داس  شاعران هم تېر شوي وي چ  دې  ته ورته قريدې به ي  

ويلي وي. د يو يا څو شاعرانو په څو شعرونو د يوې ژب  شعري بهيېر د 

پو والي داس  پړاوونو ته نه رسېږي.  و څرنګه چ  د زمان  نېا والو 

و  د ولس د ژوند ډېره زياته مادي او معنوي پانګه له منځه وړې، مو  زم

ي  د   ل  ادبي پانګ  او شتمنۍ له يوې زيات  بر   هم بې  بر ې  

کړي يو. پښتو لرغوني ادبيا  تر زياته بريده پورې د   ل چاپېريېال د 

تجربو محرول دي. البته په وروستيو پړاوونو ک  د نورو ژبو د ادبيېاتو 

ې هم پرې څرګندېږي،  و ددې دورې ادبيا  د ژبنېي جوړښېت، اغېز

ادبي سکښت او هنري تجربو له پلوه زياتره د   ل چاپېريال او  د حال 

و احوال محرول دي او د همدغه چاپېريال انځېورګري کېوي. پښېتو 

لرغونو ادبياتو زمو  د ژب  يوه درنه ژبنۍ پانګه  ونېدي کېړې ده. يېو 
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ه لغتونه چ  په ياده دوره ک  په ادبيېاتو کې  شمېر داس   وا ه او نږ

کارېدلي، هغه او  بېرته راژوندي شوي او زمو  د ادبي پانګه او ورځنۍ 

محاورې يوه بر ه ګڼل کېږي. پښتو لرغونو ادبياتو ک  پر ګڼېو شېکلي 

ملي افکار، اسالمي افکار،  ؛رنګارنګيو سربېره مانيزه رنګارنګي هم شته

فکار، حماسي تفکر، وياړن ، ويرن ، سېتاين ، عرفان او تروف، غنايي ا

  دي. هنري ارزښېت نمقاومتي افکار ټول د لرغون  ادبي دورې ځانګړ

هم په لرغون  دوره ک  جو  دی، عشقي سېندرې دي کېه ويرنې  او 

ستاين ، قريده ده که مثنوي، که غزل که رباعي په ټولو کې  هنېري 

ارزښتونو سېره يې   جوهر له ورايه ښکاري. که د   ل و ت له هنري

نو دا جوهر په ک  الپس  په قو  سره څرګندېږي. د   ېل  ،پرتله کړو

چاپېريال ډېره ښه انځورګري ي  هم کړې ده. د لرغون  دورې ادبيېا  

مو  ته نه يوازې د ادبياتو په توګه مطرح دي، بلک  په دې ادبيېاتو کې  

ي شوي يزې پېښ ، تاريخي حوادث هم انځور شوي او  وندنداس  ټول

چ  زمو  د هغ  زمان  د سياسي تاريخ  له روښانولو سره هم مرسېته 

کوي. د ټولن وه  ل اره دا ادبيا  د پښتنو د ټولنيز ژونېد او د هغېو د 

پېژندن  ښ  هندارې ګڼل کېږي. د پرديو پر وړاندې د يېوه غيرتېي او 

هېوادپال ملت د مبارزو تابلوګان  هم په همدې اثارو ک  کېتالی شېو. 

ډه دا چ  د لرغون  دورې ادبيا  د ادبياتو د   ل هنېري ارزښېت، لن

فني او تخنيکي عنا رو او هم د بېالبېلو افکارو د بيان له پلوه مو  تېه 

 ورا ارزښتمن دي او په انډوليز ډول په ياد زماني واټن ک  که دا اثار له 

و که کمي او کيفي پلوه د يو شمېر نورو شرقي او سيالو ژبو تر ادبي اثار

 زيا  او ارزښتمن نه وي، نو کم  و ترې په هېڅ وجه نه دي.
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 پرتلنه 

 

کله چ  د پښتو د لرغونو ادبياتو کميت او کيفيت سره پرتله کېوو،  

نو له کمي پلوه ي  تر مو  رارسېدل  بېلګ  تر هغه حالت او چاپېريېال 

 ورا کم  برېښي، چ  دا ادبيا  په ک  راټوکېدل  دي. همغېه مهېال 

هم لکه د غور، ملتان او کسي غره ترڅنګ نېورې وړې ادبېي حېوزې 

 بره ده چ  په يوه ادبي حوزه ک  يېو يېا څېو  موجودې وې، طبيعي

شعرونه نه راټوکېږي، د ترالسه شويو شعرونو په مقيېا  سېړی پېوخ 

ګومان کوالی شي چ  په هره ادبي حېوزه کې  بېه پېه لسېګونو نېور 

شاعران هم موجود وو.  و او  چ  مو  پر ال  لرلو اسنادو او بېلګېو 

په انډول زمو  د ادبيېاتو  بحس کوو، نو د څه کم يوې زريزې زمان  واټن

( ۹۹( شاعرانو )۸۸څومره والی زيا  نه دی، يان  په مجموعي ټول د )

ټوټ  شعرونه راپات  دي او د يوه تن نثر ليکېونکي نثېري بېلګېه،  ېو 

ددغه کميت په انډول بيا د کيفيت  وا  ورا درانېه برېښېي، هېم لېه 

را  ل کېړي او  شکلي پلوه دې دورې د شعر بېالبېل ډولونه يا فورمونه

هم محتوايي رنګارنګي لري. د پښتو د   لو شعري فورمونېو ترڅنېګ 

چ  د امير کروړ، ملکيار غرشين، بابا هوتک او نورو په شعرونو ک  يې  

بېلګ  تر سترګو کېږي، د غزل، رباعي، مثنوي، قريدې او نورو شعري 

 فورمونو بېلګ  هم په ک  ليدل کېږي. له ښکالييز پلېوه هېم د  لکېو

ادبي تونده ماتوي، نه يوازې ښه محتوا انتقالوي، بلک  ښکالييز اړخ ي  

هم د   ل و ت د ادبي معيارونو په انډول ښه برېښي. البته دې ټکېي 
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ته مو بايد پام وي چ  مو  د اوسنيو ادبياتو د معيارنو له مخ  لرغونېو 

ه مخ  ادبياتو ته کتنه نه کوو، بلک  د ادب تاريخ د معيارونو او ا ولو ل

ورته کتنه کوو، چ  د يوې ټولن  ادب د تاريخ په او دو کې  څېومره او 

څرنګه ګام پر ګام وده کوي. که د پښتو لرغونو ادبياتو کميت او کيفيت 

سره  پرتله کوو، نو د ټوليزې نتيج  په توګه ويالی شو چ  د کميت په 

هېم  انډول ي  د کيفيت تله درنه ده، يا په بله وينا په کم کميېت کې 

 زيا  کيفيت موجود دی. 

و د پښېتو د  ېعامه مقوله داده چ  )کيفيت په کميېت کې  وي( 

لرغون  ادب د کيفيت له مخ  مو  دا ويالی شو چ  پېه دې نېږدې زر 

کلن واټن ک  به پښتو شاعرانو په پښتو ژبه ډېر ادبي اثار وړاندې کېړي 

نګه چې  مېو وي،  و د زمان  نا والو ددې اثارو يوه زياته بر ه لکه څ

مخک  څو ځله يادونه وکړه، زمو  له السه تروړل  ده او دا څه چ  پات  

ده دا هم د زمان  له ډېرو ناتارونو ژغورل شوې او څه هېم د بخېت پېه 

االوليا او پهه  زانه نه وای، چې   ةوزرونو تر مو  رارسېدل  ده. که تذکر

نو او  به  ، زمو  د لرغوني ادب زياته بر ه ي  د مرګ له کومي ژغورل

دغه اثار چ  همدا او  زمو  په ال  ک  دي دا به هم تېر شوي او هېر 

شوي وو. ددې احتمال هم شته چ  زمو  د لرغون  او کالسيکي دورې 

ځين  نور ورک اثار چ  د زماني ګردونو الندې کړي، د و ت په تېرېدو 

نو د  سره ترالسه شي.  و او  چ  پر ال  لرلو لرغونو اثارو بحس کوو،

کميت يا څومره والي په انډول ي  د کيفيت يا څومره والېي تلېه درنېه 

 برېښي.
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 د ديارلسم څپرکي  لنډيز

 

د پښتو ادبياتو لرغون  دوره څه کم يوه زريزه زماني واټن رانغېاړي، 

( تنو شاعرانو او ليکوالو د کالم بېلګ  تېر ۸۳په دې دوره ک  د نږدې )

( ټوټ  شېعرونه ۹۹مجموعي ډول په ک  )مو ه رارسېدلي دي، چ  په 

او د نثر يوه بېلګه شامل دي.  و دا پېه دې مانېا نېه ده چې  زمېو  د 

شاعرۍ ټول حجم همدا دی، د زمان  نا والو زمو  ډېر تېاريخي ادبېي 

اثار له منځه وړي دي.  و دې سره سره چ  کوم اثار او  زمو  په ال  

له پلوه د  ورا ارزښېت وړ  و د کيفيت  ،ک  شته، د کميت له پلوه کم

وي. نږه والی، د هنري ښکال زياتوالی او د   ل چاپېريال ښه انځورګري 

. ملېي، اسېالمي، غنېايي، يددې دورې د ادبياتو له ځانګړنو څخېه د

حماسي او نور ډول ډول افکار په ک  ځلېږي. د کميت پېه انېډول يې  

( ۱۶۱۱نږدې ) کيفيت زيا  دی، په لرغون  شاعرۍ يا ټول ادبي بهير ک 

کلم  کارېدلي،  و ډېر دروند فکري، هنري او ښکالييز معنوي بار يې  

انتقال کړی دی. د ملي فورمونو ترڅنګ ي  له عربي ژب  څخه ځينې  

شعري فورمونه لکه قريده، غزل، مثنوي او رباعي هم را  ل کړي،  و 

دا ټول فورمونېه لکېه د پښېتو د   ېل شېعر سېېالبېتونيک )څ يېز 

له عام قانون سره سمون  وري. د لرغون  دورې د ادبيېاتو جوړښت( 

هنري او ښکالييز کيفيت او معنوي قو  ته چ  سړی ګوري، نو دا پېه 

ډاګه کوي چ  زمو  د لرغون  ادبي دورې کميت به طبعېاً تېر دې څېو 

ځله زيا  ځکه وي چ  د يو ملت ادبيا  چ  د پو والي دې پېړاو تېه 
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تجربه کېړې وي. کېه  ،او ده ادبي ماضيرسېدلی وي، هغوی بايد ډېره 

پښتنو شاعرانو په ملي فورمونو ک  شعرونه ويلي او که له عربي څخېه 

نو په ښه قو  ي  ويلي او دا د دې ښېکارندويي  ،په راغلو فورمونو ک 

کوي چ  دې شاعرانو دا فورونه ډېر کارولي او په هغېو کې  يې  پخېه 

و اثارو له مخ  د يادې دورې تجربه ترالسه کړې ده،  و بيا هم که د شت

 کميت او کيفيت سره پرتله کوو، نو د کيفيت تله ي  درنه ښکاري.

               

 د ديارلسم څپرکي پوښتنې

 په پښتو لرغون  ادبي دوره ک  د شعري کالم بېلګ  ول  کم  ديه 

 .په لرغون  دوره ک  د پښتو شعر کميت او کيفيت سره پرتله کړئ 

 کومو شاعرانو په ملي اوزانو ک  شعرونه ويلي ديهپه لرغون  دوره ک   

  دوره ک  له عربي ژب  څخه د نظم کوم فورمونه پښتو  ادبي په لرغون

 ته راغلي دیه

   په لرغون  دوره ک  د کوم ليکوال نثري بېلګه لرو او ول  د نثر بېلګې

 کم  ديه

 د يوې ژب  د ادبي اثارو د کيفيت ښه والي د څه شي څرګندونه کويه 

 په پښتو لرغوني ادب ک  په مجموعي ډول څومره کلم  کارېدل  ديه 

 پښتو لرغون  شاعري د څه شي انځورنه کويه 
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 څوارلسم څپرکی

په لرغونې اديب دوره کې موثرې 

 ټولنيزې، سيايس څېرې او حادثې

 

په هره ټولنه ک  مېوثرې ټېولنيزې، سياسېي او فرهنګېي څېېرې 

موجودې وي وي چ  په هغه ټولنه ک  د حوادثو سبب ګرځي او يا هم 

حېېوادث دي چېې  د شخرېېيتونو د ټوکېېېدو سېېبب ګرځېېي. همېېدا 

شخريتونه دي چ  بيا نورو حوادثو ته الره اواروي او يا هم د نا وښېو 

او واقعيت ک  شخريتونه پېه حوادثو مخه نيسي. په حقيقت احتمالي 

حادثو او حادث  په شخريتونو پس  ځي، دا دواړه پديدې يوه له بلې  

سره اړيکي لري. ټولنيز او سياسي شخريتونه د ژوندانه پېر هېر ډګېر 

  ل   ل اغېز لري، له هغ  جمل  څخه د ادبېي پديېدو او اثېارو پېه 

قيم ډول د رامنځته کولو ک    ل نق  لري، دوی په مستقيم او نامست

ادبي اثارو د رامنځته کېدو سبب ګرځي، په مستقيم ډول پېه دې مانېا 

چ  په   له هنري او ادبي اثار ليکي او په نامستقيم ډول پېه دې مانېا 

چ  نور ليکوال او شاعران هڅوي چ  ادبي اثار وپنځوي. کېه د اميېر 

محمد سوري واکمني نه وای او شيخ اسعد سوري د هغه له مهربانۍ نه 

وای بر من شوی، نو پوره يقين دی چ  د هغه مرګ پېر شېيخ اسېعد 

سوري تاثير نه کاوه او نه ي  هغه شان ويرنه ليکالی شوه چې  د اميېر 
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محمد سوري په مرګ ي  ويل  ده. يېا هېم کېه ښېکارندوی غېوري د 

سلطان شهاب الدين غوري د الرې ملګری او د دربار له لورېينو بر من 

زه قريده ي  هېڅکله نه ويله او نه ي  ويېالی نه وای  و هغس  ستاين

شوه که په   له امير کروړ د و ت امير او واکمن نېه وای نېو دغسې  

پرتمينه وياړنه ي  هېڅکله نه شوه ويالی او که ويل  ي  هېم وای، لېه 

واقعيت سره به ي  سمون نه درلود. مو  که څه هم پېه پښېتو لرغونېو 

سبتاً په تفريل سره معرفېي کېړي، ادبي دوره ک  ليکوال يا شاعران ن

 و هغه نورې سياسي يا ټولنيزې څېرې چ  په يو نېه يېو ډول يې  د 

ادبي اثارو په پنځونه ک  په مستقيم او نامسېتقيم ډول مېوثرې واقېع 

شوي، د هغو يادونه هم ضروري برېښي. غواړو دا ډول شخريتونه هېم 

په ټوليز ډول د ټولو  په ډېر لنډيز سره درته دروپېژنو. دې سره به مو  ته

هغو شخريتونو يو ټوليز تروير سترګو ته ودرېږي چ  زمو  د لرغونېو 

ادبياتو ټوله اوسنۍ السته راغل  شتمني د هغو د کارو زيېار محرېول 

ادبېي دورې د پېښېو  روسېته بېه د لرغېون ګڼل کېږي او تېر هغېه و

کې   کرونولوژي هم تاسو ته په ډېر لنډيز سره وړاندې کېړو. البتېه دې

ځين  هغه څېرې يو ځل بيا په لنډيز سره معرفي کېږي چ  هم ي  اثار 

پنځولي، هم ټولنيز، تاريخي، فرهنګي او سياسي شخريتونه دي او يېا 

 ي  هم په لرغون  ادبي دوره ک  يادونه راغل  ده.
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 ، ټولنيزې او فرهنګي څېرېسيايس

 امير کروړ د جهان پهلوان:

جهان پهلوان ي  شهر  مونېدلی دی، د امير کروړ سوري چ  په ))

دويم  هجري قمري پېړۍ شاعر دی. امير کروړ د اميېر پېوالد سېوري 

امير پوالد په غور ک  د ملک شنسب له زامنو څخېه و، چې   ،زوی دی

د امير کروړ يادونه مو يوځل بيا دلتېه ځکېه  غور ک  ي  پاچاهي کوله.

د ده ټولنيز، سياسي  وکړه چ  ده نه يوازې په   له شعر ليکلی، بلک 

او قومي اغېز ددې سبب شوی چ  وروسته په پښتنو ک  نور شاعران 

 هم راوټوکېږي.

پېر او .ق( د غېور پېه منېدي  کې  پاچېا ېهې۶۹۳امير کروړ پېر )

 په جنګ ک  وفا  شو. (فوشنج)هې.ق( کال د ۶٢۱)

 امير محمد سوري:

بط او اميرمحمد سوري په غور ک  د سوري پښتنو پاچا و، عادل، ضا

غيرتي واکمن تېر شوی، د سلطان محمود غزنوي له لښکرو سېره تېر 

او دې جګړې وروسته، د هغه لښکر ونيو غزني ته يې  اسېير بېو  او 

هلته په بند ک  ومړ. شيخ اسعد سوري په   لېه قرېيده کې  دده د 

چ  پېر  ،ژوند د وروستيو بر و داستان په ډېره تراژيکه بڼه انځور کړی

 يادونه وشوه.   ل   ل ځای ي 
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 نرر لودي:

و، د  واکمېننرر لودي د شيخ حميد لودي زوی، د لوديېانو دويېم 

هې.ق( په شاو وا ک  ي  حکومت کاوه، دی تر حميد وروسېته د ۹۳۱)

چ  په ملتان ک  دده واکمني د سند تر غېاړو او  ،هغه پرځای کېناست

و او  نرر لودي هم د پښتو ژب  شېاعر  .د سليمان تر غره پورې رسېده

 هم سياسي واکمن.

 شيخ رضی:

د لېودي  حميېدد شيخ رضی د شيخ حميد لېودي وراره دی چې  

واکمنۍ پرمهال او تر هغه وروسته ي  د اسالم دين د تبليغ ل اره ډېرې 

دده د پښتو ژب  له شاعرانو څخه و،  شيخ رضی لودي هل  ځل  وکړې،

شو چ  هغه ته د يو منظوم اعتراضيه کالم له امله )نرر لودي( مجبور 

 په ورته منظوم کالم ک    ل غبرګون وښيي.

 سلطان غياث الدين غوري:

غياث الدين غوري د غور د سترو واکمنو له جمل  څخه دی چ  د 

غوريانو د واکمنۍ او د اسالم د دين د پرا تيا ل اره يې  ډېېرې تېورې 

وهلي او په غوري واکمنو ک  ستر نوم لري. پښتون شاعر تېايمني دده 

 ه ستاينه ک  يوه چاربيته ليکل  او دی ي  د غور زمری بللی دی.پ

 سلطان شهاب الدين غوري:

 غوري( سلطان غياث الدين)د   ل ورور  غور سلطان شهاب الدين

د  د واکمنېۍ پرمهېالدی د   ېل ورور  ،تر مړين  وروسته پاچېا شېو

پېه  دهد  بريېاوېد و ت ډېرې  غوري مشر و او د غياث الدين ولښکر
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. دده په زمانه ک  د غوريانو پاچاهي د شېمال دييله ترالسه شوي وس

له  وا تر  وارزم او ماورالنهر او په هند ک  د هند په لويو بر ېو کې  

غاړه د هند د اړو  رهې.ق( کال د اباسين پ۱۱۸جاري وه. دا لوی پاچا پر )

لېه  ېوا  پېژانده شېخصد يوه نا الړ اوکرارولو ل اره هغ   واته  د دوړ

 وژل شو.و

 

 سلطان محمود غزنوي:

هې( وروسته د هغېه لېه و ېيت ۱۸۶-۹٨۳د سبکتګين تر مړين  )

پر تخت کېناست. پېه دې  اسمعيل سره سم د سبکتګين کوچنی زوی

و ت ک  محمود د  راسان حاکم و. کله چ  سلطان محمود د   ېل 

پالر له مرګه او د ورور له پاچاهۍ  بېر شېو، لېه اسېمعيل څخېه يې  

وغوښتل چ  له حکومت څخېه ال  وا لېي او دغېه چېارې ده تېه 

لېږ اخ و ډب  تېرپېه نتيجېه کې  ، وس اري،  و اسمعيل مخالفت وکړ 

د محمېود  ید غزني په شاو وا ک  مات  وکړه او غزن وروسته اسمعيل

 ال  ته ورغی. 

م( کال د غزني پر تخت کېناست، د سيستان عالقه 111)محمود پر 

يمين )د بغداد د  الفت له  وا په رسميت وپېژندل شو او د  ،ونيولهي  

( ځلې  پېر ۶٢لقب ورکېړل شېو. سېلطان محمېود غزنېوي ) (الدوله

د سومنا  جګړه ده، چ  پر ي  لويه جګړه  ،هندوستان يرغل کړی دی

، لکه چ  دمخه مو يادونه وکړه د محمېود ل پېښه شوې دهاهې( ک۱۶۱)

لښکرو له امير محمد سوري سره هم ډېر جنګونه وکړل، تېر جنګونېو 

وروسته د سلطان محمود لښکرو اميرمحمد سوري ونيو او بيېا يې  د 
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ري قريده د همېدې محمود په زندان ک  ساه ورکړه. د شيخ اسعد سو

 غمجن  پېښ  زېږنده ده.

 ابن  الد:

د ابو العينا د بش ړ نوم او شهر  پېه بېاب وايېي: )) ابېو  تاريخ وهان

عبداهلل محمد بن القاسم بن  الد بن ياسر بن سليمان، الهاشېمي بېالوالء 

 (يمېامي)الغرير، مولی آبي جعفېر المترېور( نومېوړی پېه ا ېل کې  د 

( نومي سيمه ک  زېږېدلی او په )برره( ک  رالېوی اوسېدونکی و، په )اهوز

شوی دی. همالته ي  د حېديثو علېم او ادبېي زده کېړې کېړې دي، پېه 

څلوېښت کلنۍ ک  په سترګو ړوند شو،  يره به ي  په نکريزو سره کولېه او 

هې ق( کال په برره ک  مړ شوی. نوموړی ډېېر ځيېرک، فرېيح، ۸۱۹پر )

 (۱۶-۱۱: ٢۱) ذهين او حاضر ځوابه انسان و.((

 سلطان بهلول لودي:

کې  دنيېا تېه راغېی، د  (کمانګرانو)هې.ق( کال د ملتان په 121)پر 

ځوانۍ په و ت ک  س اهي و، بيا ملک شو، سوداګرۍ ته ي  مخه کېړه 

او د   ل لياقت، مهار  او بهادرۍ په وجه د ډيلي پاچاهۍ ته ورسېده. 

ډيلی، پاني پت، ديبال ور، الهور، هاني، حرار، جون ور، بهرايچ، ناګور او 

پاچاهۍ ک  شامل  د ده په هندي ځمک  د ملتان تر څنډو پورې ټول  

هې.ق( کال د ربيع االول مياشت  پېر 15١)وې. سلطان بهلول لودي پر 

( کالېه پاچېاهۍ ۱۱اوولسمه نېهه په هندوستان ک  پاچا شېو او تېر )

جاللې   پههې.ق( کال د هندوستان د عاليګړ د ضلع  111)وروسته پر 

ک  وفا  شو. سلطان بهلول لودي د هندوستان عېادل او عېالم  کلي

ا و چ  په دربار ک  به ي  شاعران او عالمان پالېل او   لېه هېم د پاچ
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 (۸۳۱-۸۳۸: ۸(( )پښتو ژب  شاعر و.

 محمد بن علي البستي:

پښتون مورخ دی، د پالر نوم ي  علېي او د بسېت اوسېېدونکی و،  

په   زان  ي  د )لرغوني پښتانه( په حواله يادونېه کېړې ده. د ژونېد 

 مهم . او د )تاريخ سوري( په نامه ي  يوهې ق( حدود دي۱٢۱زمانه ي  )

 تاريخي اثر ليکلی دی.

 احمد سعيد لودي:

پښتو ليکوال او مورخ دی، د په   زانې  پېه حوالېه احمدسېعيد  

هې ق( کال يو کتاب ليکلی و چ  په دې کتاب ک  ي  د ۱۸۱لودي پر )

لودي بادشاهانو حاال  او اشعار راجمع کړي وو، د کتاب نوم ي  )اعالم 

 للوذعي فی ا بار اللودي( و.ا

 شيخ کهه متي زی: 

شيخ کهه متي زی، د شيخ يوسف زوی او د شيخ متي لمسېی و، د 

هې ق( حدودو ک  ي  ژوند کړی او د لرغوني پښتانه په نامه ي  يو ٢٢۱)

 مهم کتاب ليکلی دی، چ  په   زان  ترې زيا  اقتباسا  کړي دي.

 شيخ ملي:

الر نوم ي  شيخ يوسف و، چ  د نسب د شيخ ملي نوم )ادم( او د پ 

سلسله ي   رښبون ته رسي، دی د پښتنو مشر و او د ځمکو د وېې  

په باب ي  يو کتاب ليکلی و چ  د )شيخ ملي دفتر( په نامه مشېهور و. 

 هې ق( په حدودو ک  ي  ژوند کاوه.۸۹۱د )
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 کجو ان راڼيزی:

نو يېو و، دی د پښت ( ان احمد ان)د کجو ان راڼيزي ا لي نوم  

هې ق( په حدودو ک  ي  ژوند کاوه، ده د پښېتنو ۳۱۱ ان او مشر و، د )

په باب يو کتاب ليکلی و چ  د پښتنو تاريخي پېښ  او حاال  ي  پېه 

 ک  بيان کړي وو.

يېو او فرهنګېي شخرېيتونو سېربېره  ، ټولنيزوپر پورتنيو سياسي

په  شمېر نور سياسي شخريتونه هم په لرغون  دوره ک  تېر شوي چ 

ډول ي  پر پښتو ژب  او ادب   ل   ل تېاثيرا   او نامستقيم مستقيم

په ډېر  ي  هغه ډېر مشهور او مطرح کسان دلته و پرې ايښي دي،  و م

 معرفي کړل.سره  لنډيز

 

 د پېښو کرونولوژي

د لرغون  ادبي دورې په نږدې زرکلن ژوندانه ک  ګڼ  پېښ  تېېرې 

، لېه منځېه پنځونه، مړينه، د اثارو شوي، د يو ليکوال يا اديب زېږېدنه

تلنه او نورې حادث ، ټول  په دې پېښو ک  شامل  دي. دلته غواړو پېه 

 ډېر لنډيز سره دې ډول حوادثو ته اشاره وکړو:

 ((ق.م( څخېه تېر ٢۸۸) له پر و ت (لوی داريوش)د اريانا پاچا

 ق.م( د بېستون په غره ک  يوه ا القي حماسه رامنځته شوه.116)

  نهو( په نامه په پخوانۍ پښېتو پق . م( حدود د )مالنډه ۶۳۱)په

 يو کتاب وليکل شو.

  شوهې.ق( د غور په مندې  ک  امير کروړ پاچا 211)پر . 
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 (251 )د پوشنج په جنګ ک  امير کروړ وفا  شوهې.ق. 

  پر يېو ډبرليېک هې.ق( کال د لويکانو د کورنۍ يو بيت 261)پر

 .وبالهوليکل شو، پوهانو دا بيت پښتو 

  هې.ق( کلونو حدودو ک  د ابو محمدهاشېم 112 -هې.ق111)د

لېه عربېي ژبې   او پر همدې مهال زمانه دده ژوند د ابن زيد السرواني

 .ترسره شوه څخه پښتو ته لومړۍ منظومه ژباړه

 (151١١ -هې.ق١ )د شيخ رضي او نرر لودي کلونو ترمنځهې.ق 

 .يو بل ته ولېږل پاړکي   ل

  وليکل مناجا    ل بېټ نيکه حدودو ک هې.ق( 15١)پر. 

 (122حدود د )د ژونېد دورهاو  رښبون اسماعيل  شيخ هې.ق 

په بڼه يو بېل تېه نېارې لومړيو څلوريزو ک  د دوی د او پښتو ادب  ده

 وليکل .

 (115کال حدود د شيخ اسعد سوري )او زمانه ده ژوند د هې.ق 

 ندې کړه.ه وړاقريد نوموړي يوه پښتو ادب ته پر همدې مهال

 (55کال حدود د شيخ تيمن کاکړ د ژوند ١ )زمانه ده او پر هې.ق

 .ډالۍ کړشعر  يو    لپښتو ته  همدې مهال

  او  دی هې.ق( په شاو وا ک  د ښکارندوی غوري ژونېد51١)د

 .ه وړاندې شوهشاهکار قريد ادب يوه بله پښتو

  هې.ق( په شاو وا ک  د ملکيار غرشين ژونېد او پښېتو 51١)د

 پاړکي ويل. بل ک  د يوادب 

  هې ق( په شاو وا ک  د تايمني ژوند او د سلطان غياث 51١)د



                      ادب تاريخ /نيمه پېړۍ يون

21521 
 

 .د شعر ويل الدين په ستاينه ک 

 (6کال حدودو ک  د قطب الدين بختيار کاکړ د ژوند ١١ )هې.ق

 او پښتو ک  د قطب الدين سندره.

 (۱۹۹-611ک )د شيخ متېي ژونېد او دده کتېاب ) د  لونه،هې.ق

 . ي  شعر  دای مينه( او

  د باباهوتک ژوند او د مغولېو پېه  کلونو ک هې.ق( 21١-۱۱۶)له

 مقابل ک  دده شعر.

  هې.ق( حدودو ک  د شيخ ملکيار هوتېک ژونېد او دده 212)د

 .شعر

  هې.ق( کال په شاو وا ک  د اکبر زمينېداوري د ژونېد 21١)د

 دوره او پښتو ته د لومړي غزل او مثنوي راتګ.

  او او وا کې  د  ليېل نيېازي ژونېد هې.ق( کال په شې11١)د

 رباعي. لودي ته د هغه او د سلطان بهلولواکمني 

  د سلطان بهلول لودي ژوند او  ليل  کلونههې.ق(  111-۸۵۵)له

 ته د هغه رباعي.نيازي 

  هې.ق( کال په شاو وا ک  د زرغون  ان نورزي ژونېد11١)د، 

 . ليکلدده دېوان او د ساقي نام  

 (1کال ١١ )حدودو ک  د زرغون  کاکړ ژوند او پښتو ته د هې.ق

 سعدي د بوستان ژباړه.

  هې.ق( کال په شاو وا ک  د شيخ عيسی مشواڼي ژوند 1١١)د

 او دده يو شعر.
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  هې.ق( کال په شاو وا ک  د رابع  ژوند او ددې دېېوان 11١)د

 او رباعي. 

 (11کال حدودو ک  د دوست محمد کېاکړ ژونېد او د ١ )هې.ق

 .ليکل رغښت نامه(هغه کتاب )غ

  هې.ق( کال په شاو وا ک  د شيخ بستان بېړيڅ ژونېد16١)د، 

 دده کتاب )بستان االوليا( او دده يو شعر.

  کتېاب يې   ،علي سرور لودي ژوندد هې.ق( کال حدود 16١)د

 )تحفة  الح( او دده غزل.

  هې.ق( کال حدود د مېرمن نېکبخت  ژوند ، ددې کتاب 16١)د

 .ليکل شعر (نريحت)دې د )ارشاد الفقرا( او د

  هې( کال حدود د شيخ محمد  الح الکېوزي ژونېد او 2١١١)د

 (۹-۶ :۹۳)(( .ليکل غزل
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 د لرغونې دورې پای

 

لکه څنګه چ  دمخه مو وويل د پښتو ادب تاريخ لومړۍ يا لرغون  

دوره له دويم  هجري پېړۍ څخه پيل او يوولسم  هجري پېړۍ پورې 

يان  د لسم  هجري پېړۍ په منځيو ک  بيېا دوام مومي، تر دې دمخه 

په پښتو ک  يو بل عرفاني غورځنګ پيلېږي، روښاني غورځنګ ورتېه 

دده د کېورنۍ غېړو دده روښېاني او  ،وايي، )روښان پير( يې  مشېر و

روحاني الره تعقيب کړه، روښېان وروسېته ډېېر پلويېان او مخېالفين 

پيداکړل چ  د عرفاني او پوځي مبارزې ترڅنګ اکثره د فکېر او قلېم 

 اوندان وو، روښانيانو د   ل  عرفاني الرې ل اره ادبي فورمونه د يوې 

او نثر پېر دواړو ډولونېو وسيل  په توګه وکارول،   ل افکار ي  د نظم 

ک  ځای کړل او دا ادبي فورمونه ي  د   ل فکر د بيان ل اره په مېنظم 

او سيستماتيک ډول وکارول، دا مهال له شکلي پلوه په ادبي فورمونېو 

ک  ګڼ شمېر اثار رامنځته شول چ  هنري کيفيت ي  ډېر اوچت نه و، 

پښېتو ادب وهېان، د   و وروسته ي  ښکلو ادبي اثارو ته الره اواره کړه،

پښتو ادبياتو د لرغون  دورې پای د همدغه روښېاني غورځنېګ پيېل 

ا مهال پېه ادبيېاتو ګڼي او وايي چ  د تېرې دورې د ادبياتو په انډول د

او کيفي بدلون راغی چ  له تېرې دورې سېره يې   ک  داس  يو کمي

توپيرونه روښانه او څرګنېد وو، نېو ځکېه  ېو ادب وهېان د روښېاني 

رځنګ ادبي فعاليتونه د لرغون  دورې د ادبياتو تر پای  وروسېته د غو
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دويم  ادبي دورې د پيل کلونه ګڼي چ  له همدې و تېه بيېا دويمېه 

دا چې   ،ادبي دوره پيلېږي او   ل   ېل پرمختيېايي پړاوونېه وهېي

روښانيان د لسم  هجري قمري پېړۍ په منځ ک  راټوکېدلي يېان  تېر 

هې ( کال پورې هم يېو ۶۱۱۱مو  دلته ان تر )هې ق( وروسته،  و ۳۹۱)

ک  ځای او مطالعه کړي، کېېدی شېي  ېشمېر شاعران په لومړۍ دور

ځينو ته دا پوښتنه پيداشي چ  هم دويمه دوره پيل شوې او تېر هغېه 

وروسته هم ځين  شاعران په لرغوني دوره ک  مطالعه کېېږيه مېو  د 

ړه چې  ادبېي دورې د ادبي دورو د وې  په بر ه ک  دا مسله واضح ک

تاريخي او سياسي دورو په شان نه دی چ  له يېوې تېاريخي مقطعې  

څخه پيلېږي او يا هم له يوې انقالبي پېښ  سره سم پيېل او پېر بلې  

پېښ  پايته رسي. ادبي دورې يوه پله بله کې  تېدا ل  يا مخالف  ورته

او  لري، د يوې نوې ادبي دورې تر پيل وروسته هم ځين  داس  ليکوال

شاعران وي چ  د فکري  ط، ادبي سبک او نورو ځانګړنو له امله لېه 

تېرې دورې سره اړيکي لري او يا هم د هغ  دورې تاثيرا  پرې   ېاره 

شيخ بستان بړېڅ، علېي سېرور لېودي، مېېرمن )وي. نو ځکه  و مو  

هم په لرغوني ادبېي دوره کې   (نېکبخته او شيخ محمد  الح الکوزی

کالم ځانګړن  له لرغون  دورې سره ټينګ ارتبا  لري راوړل، د دوی د 

 ادبېي دورې تسلسل دی. د بل  نوې دويم   او په واقعيت ک  د همغ

سره بيا هم د دغو څېو دورې د اثارو لومړيو نښو نښانو په راڅرګندېدو 

يادو شاعرانو د کالم تسلسل له تېرې دورې سره قطع نه شو او تېر دې 

هې ۶۱۱۱نو ځکه ) غېزې ډېرې څرګندې شوې،وروسته بيا د بل  دورې ا

 .لرغون  دورې د پای مهال ګڼل کېږيق( حدود د 
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 پايله

 

درنېو  نظېر مخک  تر دې چ  د وروستۍ پېايل  پېه توګېه   ېل 

لوستونکو سره شريک کړم، غواړم د لرغون  ادبي دورې وروستی نچوړ 

 چ  ددې دورې ځانګړن  په ک  راغونډې شوي دي، درنېو لوسېتونکو

 مخ  ته کېږدم او بيا به ددې اثر په باب   ل وروستی نظر څرګند کړم.

))د پښتو ادب تاريخ لومړۍ دوره له دويم  هجري پېړۍ څخه پيېل 

 کېږي او د يوولسم  هجري پېړۍ تر لومړيو پورې دوام کوي.

ددې دورې اثار د   لو ځانګړو  رو ياتو لېه املېه دغېه النېدې 

 ارزښتونه لرالی شي:

ښتو کوم اثار چ  په لومړۍ ادبي دورې پېورې اړه لېري، لېه ( د پ۶)

کمي پلوه ډېر نه دي او د هر شاعر او ليکوال محدودې شعري بېلګ  تر 

مو ه رارسېدل  دي. ددې دورې د ډېرو شاعرانو او ليکوالېو د کتېابونو 

نومونه مو  ته ښکاره دي،  و زياتره دا کتابونېه او دېوانونېه او  ورک 

 دي.

ينو لوستونکو سره دا پوښتنه راپيدا شي، چ  دا اثار نېو ښايي له ځ

 ول  ورک ديه

دغس  احتمالي پوښتنو ته په ځواب ک  بايېد وويېل شېي، چې  

افغانان د اسالمي عرر په بېالبېلېو پېړيېو کې  د پرديېو يرغلګېرو او 

مهاجمينو تر يرغلونو او تهاجماتو الندې راغلي دي، په دغېو يرغلونېو 
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ه مقابل ک  زيا  مقاومېت کېړی دی، پېه همغېه ک  چ  چا د پردو پ

تناسب ورته ضررونه هم متوجه شېوي دي او ټېول  مېادي او معنېوي 

شتمنۍ ي  له  اورو سره  اورې شوې دي. پښتانه د عربو لېه حملېو 

، بيا د چنګېز او تيمور،  بيا د نادر افشېار او نېورو يرغلګېرو تېر  نيول

چ  درلېودل دغېو حملېو مستقيمو حمالتو الندې راغلي دي. څه ي  

 وړلي او په ډېر ضعيف احتمال ويالی شو، چ  ښايي ډېر لږ اثار به لېه 

دغو تاړاکونو په امن ک  پات  وي، چ  هغه هم تراوسه ال نه دي ترالسه 

 شوي.

 ةد پښتو د لومړۍ دورې په اثارو ک  يوازې د سليمان ماکو د تېذکر

االوليا د بش ړ کتاب ځين  بر   مو  ته رسېدل  دي. په عمېومي ډول 

 د پښتو د ادب تاريخ د لومړۍ دورې متفرق اثار دي.

( که څه هم د پښتو د لومړۍ دورې اثار به کمي لحاظ لږ دي،  و ۸)

 به کيفي لحاظ ځين  دغه ډول اثار ډېر لوړ ادبي ارزښت لري.

جا ، د اکبېر زمينېداوري د غوري دورې قريدې، د شيخ متي منا

اشعار، د شيخ تيمن، شيخ بستان بدل  او هم د علېي سېرور او شېيخ 

محمد  الح الکوزي غزل  د   لو فکري ارزښتونو ترڅنګه لوړه هنري 

منځ انګه هم لري. ددې دورې ځين  نور اشعار که څه هم سېاده دي، 

  و په سادګۍ ک  يوه ابتدايي ښکال هېم ورسېره ملېه ده. ددې دورې

ځين  اثار نظمونه دي، چ  ناظم نېغ په نېغه   ل هدف په منظومېو او 

 څرګندو الفاظو ک  بيان کړی دی.

( ددې دورې اثار سره له دې چ  په کمي لحاظ لېږ دي،  ېو لېه ۹)

عي لحېاظ د انکشېاف څېرک دغو لږو اثارو هم مو  په شکلي او موضو

 ايستالی شو:
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دورې ادبي پديدې پېر  الف: ددې مهال اثار مو  ته راښيي چ  ددې

يوه حال والړې نه دي او نه يو ډول شعري انواع مو  په دې اثېارو کې  

ګورو، بلک  په دې دوره ک  پښتو شاعري پر   لېو عنعنېه يېي ملېي 

ورپس  غزل، مثنېوي او  ،اوزانو سربېره په پرله پس  پېړيو ک  قريده

تو رباعي چ  د شرقي شاعرۍ غټ شعري ډولونه دي،   ل کړل. د پښ

د ولسي شاعرۍ له ژانرونو څخه چاربيتي او بدل  هم په همېدې دوره 

ک    له بڼه   له کړې ده او د پښتو د لرغونو سندرو او شعري انواعو 

 ځای ي  نيولی دی.

ب: د مضمون په لحاظ هم د پښتو اثار پېه دې دوره کې  پرا تيېا 

لکه: د  پيداکوي، د ژوند بېالبېل موضوعا  په دې اشعارو ک  بيانېږي،

رزم او بزم  برې، ديني او عرفاني موضوعا ، ا القي پنېد و نرېايح، 

 وعظونه او نور ددې دورې په اشعارو ک  ليدالی شو.

ج: د شعر ځين  ځانګړي معنوي ډولونه، لکه وياړنه )فخريه(، ويرنه، 

ستاينه، ساقينامه او حکايتي اثار هم په همدې دوره ک  په پښتو شعر 

د امير کروړ سوري وياړنه، د زرغون  ېان نېورزي  ک  ځان څرګندوي.

ساقينامه او د دوست محمد کاکړ د غرغښت نام  ځين  حکايا  ددې 

 دورې د شعر د معنوي اقسامو ډېرې ښ  نمون  دي.

د امير کروړ وياړنه او د زرغون  ان ساقينامه د   ل جوړښت، ادبي 

وروسېتيو دورو قو  او شعري ځانګړنو له امله د پښتو ادبي تاريخ پېه 

ک  هم بل ساری نه لري. دا ډول اشعار مو  وروسته هم لرو،  ېو کېوم 

قو  او ادبي شور چ  د امير کروړ او زرغون  ان په وياړنه او ساقينامه 
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او د شيخ اسعد سوري او ښکارندوی غوري په قرايدو کې  شېته، پېه 

 وروستيو دې ته ورته اثارو ک  نه ليدل کېږي.

دې او پښتو اثار په دې دوره ک  مجېرد نېه دي ( پښتو ادبي پدي۱)

راپيدا شوي، بلک  د سيم  له ژبو او ادبياتو سره په ارتبا  ک  ي  وده 

موندل  ده. د درېيم  هجري پېړۍ په دوران ک  له عربي ژبې  څخېه 

پښتو ترجمه پيل شوه او ابو محمد هاشم د ابن  الد شعر په پښتو نظم 

پارسي ادب سره د پښېتو ادبيېاتو نېږدې ترجمه کړ او بيا راوروسته له 

اړيکي پات  شوې دي، پښتو ادبياتو په دې دوره کې  ځينې  معنېوي 

ارزښتونه له پارسي ادب څخه   ل کړي دي. دا  بره طبيعي هېم ده، 

ځکه پارسي دغه مهال په منطقه ک  مسېلطه فرهنګېي ژبېه وه. ډېېر 

اغېېزې د شاعران او فرهنګي اثار ي  درلودل، نو ددغس  يېوې ژبې  

 منطق  پر نورو ژبو حتمي دي.

له پارسي اثارو څخه پښتو ته ترجمه هم دغه مهال پيل شوې ده، د 

لسم  هجري پېړۍ په لومړيو کلونو ک  يوې پښتن  مېرمن  زرغېون  

 کاکړې د سعدي بوستان په پښتو نظم واړاوه.

( ددې دورې متفرق اثار د سيم  په لحاظ هم په يوه ځای ک  نه ٢)

جاد شوي، بلک  له غوره نيول  ان د هندوستان تر سيمو پېورې دي اي

پرتو ځمکو ک  ايجاد شوي دي او دا  بره پېر دې داللېت کېوي چې  

پښتانه دا و ت د غور او سليمان پر غرو سربېره د افغانستان، )روه( او 

 هندوستان په لتو ک    اره وو.
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چې  د  ( په دې دوره ک  مو  ځين  داس  متفرق اثار هېم لېرو،۱)

دربارونو له  وا ورته د توجه او پالن  څرک هم ځن  ايستالی شو، لکه 

د غور د شاهانو په دربارونو ک  د شاعرانو موجوديت او د دوی اثارو ته 

د هندوستان د افغان باچا سلطان بهلول لودي دربار هم دغېه  ،پاملرنه

 ډول  رو يا  درلودل.

ک  دي، زيېاتره د پښېتو ( ددې دورې کوم اثار چ  زمو  په واک ٢)

االوليا(  ونېدي کېړي دي، د  ةدوو لرغونو تذکرو )په   زان  او تذکر

لکه تايمني او اکبر زمينداوري اثار په متفرق ډول ترالسه شېوي  ،ځينو

دي. دغه اثار د منبع پېژندن  له پلوه کومه  ال نه لېري او لېه کېره او 

 باوري اسنادو څخه ګڼل کېږي.

غلي اثار د ژب  د لغاتو، ترکيبونو او نورو ګرامري ( دغه ال  ته را۸)

ژبنيو  رو ياتو او له نورو ژبو سره د اړيکو يو سيستماتيک تحول په 

ال  راکوي، د دې دورې لومړني اثار تر زياته حده د پښېتو   ېل زاړه 

په  ېاص  ،لغا  او ترکيبونه لري،  و په وروستيو پېړيو ک  له نورو ژبو

 سره نږدېوالی ښيي.ډول پارسي او عربي 

د پښتو د ادبي تاريخ لومړۍ دوره د پورتنيو  رو ياتو په لرلو سره 

نويو فکري ارزښتونو او يو تمايالتو، پای ته رسېږي او پښتو ادبيا  له نو

 تازه ادبي جريانونو سره يوې بل  پرمختلل  دورې ته دا لېږي.(( 

(٢۹ :۸۶- ۸۹) 
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نچوړ وروسته او  راځم ددې د پښتو ادب د لرغون  دورې تر دې  

 اثر په باب   ل وروستي نظر ته!

دا اثر چ  او  د درنو لوستونکو او  و و محرېلينو پېه ال  کې  

دی، ما  د   ل  پوهاندۍ علمي رتب  ل اره ليکلی دی. په دې اثر کې  

نږدې له ټولو هغو اثارو څخه ګهه ا يستل شوې چ  تر دې وړاندې پېه 

 .دې بر ه ک  ليکل شوي دي

تېر هر اثر په   ل   ل ځای ک    ل   ل ارزښېت لېري،  ېو دا 

اوسنی اثر زما په   ل نظر په واقعيت ک  پر څېړنې ، پلهنې ، ارزونې  

سربېره د همغو تېرو اثارو يو نچوړ هم ګڼل کېږي. هر څ رکی مې  تېر 

ليکن  وروسته نورو استادانو ته هم د سمون په  اطر ورلېږلېی او هېم 

رياتو څخه د ګه  ا يستو ل اره د هغوی ا الحي نظر م  د هغوی له نظ

يو نچوړ يېا لنېډيز هېم لېري او  یهر څ رک دی. هم په ک  شامل کړی

دا پوښېتن  ددې سېبب ګرځېي چې   .  ل  اړوندې پوښېتن  هېم

محرلين د هر څ رکي متن ته وردا ېل شېي، نېوې او زيېات  پلهڼې  

بب شي. شک نه وکړي، د هغوی د ليکوالۍ او ذهني قو  د پياوړتيا س

دا اثېر  چې  کلېه نوشته چ  دا اثر به ال هم ډېرې نيمګړتياوې ولري، 

د  او لوستونکي او محرلين ي  له نظره تېېر کېړي هيله ده چا  شي،

سمون ل ار ي    ل ليکلي نظرونه ماته راولېږي چ  په بل چېا  کې  

ا الح شي. يو اثر تر پرله پس  کتن  او سمون وروسېته د بشې ړتيا او 

ره والي پړاو ته رسېږي او دا کره والی هغه و ت رامنځته کېږي چې  ک
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اثر د لوستونکو په ال  ک  وي، نو ځکه  و له ټولو لوستونکو، استادانو 

او قدرمنو محرلينو څخېه هيلېه کېوم چې  پېه زغېرده ددې اثېر د 

نيمګړتياوو او نورو زياتونو او سمونو په بېاب راسېره   لې  مشېورې 

هيله همدا وه چ  په ټول هېواد ک  د ادب وهنځيېو شريک  کړي. زمو  

د پښتو څانګ  د محرلينو ل اره د لرغون  دورې په باب يېو واحېد او 

 کره اثر وړاندې شي چ  په ټولو يادو څانګو ک  د تدريس وړ وګرځي.

که چېرې دا تجربه بريالۍ شوه، نو بيا له اړوندو استادانو څخه هيله 

دورې او د هغو د اړوندو پړاوونو ل اره هم چ  د منځني او معا رې  مکو

له تحريلي او تدريسي کريکولم سره سم تدريسي اثېار وليکېي چې  

درانه لوستونکي او محرلين د پښتو ادبياتو ټول  دورې پېه مېنظم او 

 سيستماتيک ډول مطالعه کړي. 

په پای ک  يو ځل بيا له درنو لوستونکو څخه هيله کېوم چې  پېه 

ددې کتاب په متن ک  شوې تېروتنې  راوبښېئ او د به   لورېين    ل

 سمون ل اره به ي  راسره مرسته وکړئ!

 په ملي، فرهنګي او هېوادنۍ مينه

 ستاسو يون
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 د څوارلسم څپرکي لنډيز

 

ک  د ادبي څېرو ترڅنګ يو شمېر سياسي،  په پښتو لرغونو ادبياتو

ډول يې  ټولنيزې او فرهنګ ال  څېرې هم مطرح وې چ  په مجموعي 

ددې ادبي دورې په تشکل او جوړښت ک    له ونډه لرل  ده. ځينې  

څېرې بيا څو اړ يزې دي، هېم سياسېي اړخ لېري او هېم ادبېي. پېه 

مجموعي ډول ددې ټولو مطرح څېرو شمېر لسېګونو تېه رسېېږي. دا 

لسګونه څېرې په دې مانا چ  بېالبېلو اثارو يې  څېېره او اغېېزه پېه 

څرګنده کړې ده. بېالبېلو پېښېو هېم د ادبېي لرغون  ادبي دورې ک  

دورې په لوړتيا او ځوړتيا ک    ل اغېز لرلېی دی. پېه مجمېوعي ډول 

همدا څېرې او همدا حادث  دي چ  د پښتو ادب د لرغون  دورې ټول 

ادبيا  ي  محرول دي. مو  چ  کله د لرغون  دورې ادبيېا  مطالعېه 

راته ممکېن نېه برېښېي، دا کوو، ددې څېرو او حادثو له پېژندن  پرته 

څېرې او حادث  د اساسي علت او عامل په توګه د پېژندن  او مطېالع  

 وړ دي.

د پېښو کرونولوژۍ ته مو هم ځکه اشاره وکړه چ  يوځل بيا د تېېر 

 نږدې زرکلن ادبي بهير يو څرګنده انځور مو په ذهن ک  تېروبېر شي.

نظرونه لېري،  ېو  د لرغون  دورې د پای په باب ادب وهان بېالبېل

عمومي ا ول دادي چ  يوه ادبي دوره د بل  ادبي دورې له پيل سېره 

سمه نه  تمېږي، بلک  په هغ  ک  تدا ل لري. دا دوره بيا په بله کې  

تر هغ  امتداد پيداکوي چ  له تېرې دورې سره ي  په ادبي ځېانګړنو 
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تېر هېې ق( کلونېو ۶۱۱۱ک  څرګند توپير رامنځته شي، نو مو  چې  د )

حدودو پورې ځين  شاعران په لرغوني دوره ک  شامل کړل، علت يې  

 همدا و چ  له تېرې دورې سره ي  نږدېوالی او اړيکي درلودل.

 

 د څوارلسم څپرکي پوښتنې

 مطرح، سياسي او ټولنيزې څېرې د ادبياتو په وده ک  څه رول لريه 

  ادبېي هر محرل دې په لرغون  دوره ک  په   له  وښه د يوې يېوې

 څېرې پېژندنه وکړي او د دې څېرې اثار دې تحليل کړي.

   ول  د دويم  ادبي دورې تر پيل وروسته هم ځين  شاعران په لرغون

 ادبي دوره ک  د مطالع  ځای لريه

  پېښه او شخص يو بل سره څه ارتبا  لري او د ادبي اثارو پېه پنځونېه

 ک  ي  اغېز څه دیه

 ړن  په ګوته کړئهد لرغون  ادبي دورې عمومي ځانګ 
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 مهارت چاپخونه.

ل کـال. ۶۹۷۶زغم، احمدشاه. پښتو چاربيتـه )د پـوهنملۍ تېـزس(.  .16

 کابل: کابل پوهنتون.

ل کـال. ۶۹۱۶زېور، زېورالدين. د پښتو ادبياتو اصـطالحي قـاموس.  .12

 او ادبياتو پوهنځی.کابل: د ژبو 

ل کال. کابل: د ۶۹۱۳زيار، مجاوراحمد. پښتو شعر څنګه جوړېږي؟.  .11

 اوالعاتو او کلتور وزارت.

م کال. پېښور: پښـتو ۶۳۳۹شاه جهان، پښتو ادب کې د مېرمنو برخه.  .11

 اکاډمي.

 ، ناچاپ.ل کال. کابل۶۹۷۱. شېرزاد، تورخان. پښتو رسوکی .1١

ل کـال. کابـل: د ۶۹۱۵ه. شينواری، دوست. د ادب تيـوري اساسـون .12
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 چاپ او خپرونو دولتي کمېټه.

ل کـال. ۶۹۱۹عميد. فرهنـګ عميـد. )دويـم ټـوک، پـنځم چـاپ(.  .11

 تهران: امري کبري نرشات.

ل کــال. ۶۹۳۹غنــي، ســيد غنــي. د پښــتو ادبيــاتو لرغــونې شــاعري.  .11

 ننګرهار: مومند خپرندويه ټولنه.

 اب انتشارات.ل کال. پېښور. کت۶۹۷۳قويم، عبدالقيوم. نقد ادبی.  .11

کټوازی، نېک محمد. د پښـتو ادب لرغـونې دوره )پـه پښـتو لرغونـو  .15

ل کـال. کابـل: ۶۹۸۳ادبياتو کې جغرافيايي نومونه(. لومړی ټولګی. 

 يون کلتوري يون.

کرګر، محمد اکرب. د نـازو انـا یـاد )د شـيخ متـي يـو شـعر(. د محمـد  .16

 ولنه.ل کال. کابل: خوشال فرهنګي ټ۶۹۷۱اسمعيل يون په زيار. 

ل کــال. ۶۹۳۹ګامګــار، تقــي وحيــديان. وزن و قافيــه شــعر فارســی.  .12

 تهران.

ماکو، سليامن. تذکرة االولياء )د پوهاند عبـدالحی حبيبـي رسيـزه او  .11

 ل کال. پېښور: د عالمه حبيبي د څېړنو مرکز.۶۹۷۳تعليقات(. 

محمد الياس. د پښـتو ادب لرغـونې دوره )د لرغـونې دورې د پېښـو  .11

 ل کال. کابل: يون کلتوري يون.۶۹۸۳ومړی ټولګی. کرونولوژي(. ل

ل کـال. ۶۹۸۳مشواڼی، عبدالقيوم. د پښتو ادب تـاريخ )کـره کتنـه(.  .1١

 کابل: د افغانستان علومو اکاډمۍ.

مريحسین شاه کانديد اکاډميسـن، پښـتو څېړنـې )د پښـتو د يـوه زاړه  .12

 ل کال. کابل: د افغانستان علومو اکاډمۍ.۶۹۷۱کتاب په لټه کې(. 
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ل ۶۹۱۷نادر، عبدالجبار. پښـتو څېړنـې )پښـتانه د بهرنيـو لـه نظـره(.  .11

 کال. کابل: د افغانستان علومو اکاډمۍ. 

نارش، حکمـت هللا. د پښـتو ادب لرغـونې دوره )د پښـتو پـه لرغـونې  .11

شاعرۍ کې د ځينو مرتوکو او پېچلو کلمو ماناوې(. لـومړی ټـولګی. 

 ل کال. کابل: يون کلتوري يون.۶۹۸۳

 ل کال. کابل: پښتو ټولنه.۶۹۲۹حمدګل. ميل سندرې. نوري، م .11

نوميالی، محمد انور. د اديب تاريخ ميتودولـوژي ) د ليکنـو ټولګـه(.  .15

 ل کال. کابل: د افغانستان علومو اکاډمۍ.۶۹۱۷

ل کال. کابـل: ۶۹۸۲وزيری، بخت مري. پښتو فونولوژي مورفولوژي.  .16

 کابل پوهنتون.

ل کال. کابل: ۶۹۳۹څانګې.  هاشمي، سيد محی الدين. د ادبپوهنې .12

 ميهن خپرندويه ټولنه.

ــدين. ادب پوهنــه.  .11 ل کــال. پېښــور: د ۶۹۸۶هاشــمي، ســيدمحی ال

 اريک ګرځنده کتابتونونو اداره.

ل کــال. ۶۹۳۴هــالل، فريــد احمــد. د پښــتو ادبيــاتو لرغــونې دوره.  .11

 کابل: کتاب خپرندويه ټولنه.

ال. کوټــه: ل کــ۶۹۸۵همــت، عبــداملالک. ادب او اديب کــره کتنــه.  .5١

 صحاف نرشايت موسسه.

هوتک، محمد. پټـه خزانـه. )د پوهانـد عبـدالحی حبيبـي رسيـزه او  .52

 ل کال. کابل: د پوهنې وزارت.۶۹۹۳تعليقات(. 

)د دوکتــورا دورې  ل کــال،۶۹۳۲، هېوادمــل، زملــی. پښــتو حامســه .51
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 ل کال. کابل: کابل پوهنتون.۶۹۳۹دريس مواد(. 

ريخ )لرغـونې او منځنـۍ دورې(. هېوادمل، زملی. د پښتو ادبياتو تـا .51

 ل کال. پېښور: دانش خپرندويه ټولنه.۶۹۷۳

ل کال. کابل: دانش ۶۹۳۱هېوادمل، زملی. د پښتو نرث اته سوه کاله.  .51

 خپرندويه ټولنه.

ل کـال. ۶۹۱۱هېوادمل، زملی. فرهنګ ادبيات پښتو )درېيم ټوک(.  .55

 کابل: د چاپ او خپرولو دولتي کمېټه.

 ل کال. کابل.۶۹۱۱سندرې)دويم ټوک(.  هېوادمل، زملی. وليس .56

ل کال. کابل: د افغانستان ۶۹۳۹يون، ارين. لنډيو ته يوه لنډه کتنه.  .52

 ميل تحريک فرهنګي څانګه.

ل کال. کابـل: ۶۹۸۷يون، محمد اسمعيل. خوشال په خپل ايډيال.  .51

 يون کلتوري يون.

ل کـال. ۶۹۸۷يون، محمد اسمعيل. د پښتو شعر هنديس جوړښـت.  .51

 ن کلتوري يون.کابل: يو 

ل ۶۹۸۳يـون، محمـد اسـمعيل. د ډيـيل تخـت هېرومـه )يونليــک(.  .6١

 کال. کابل: يون کلتوري يون.

ل کـال. ۶۹۸۵ (،ژبخـوره ژبـه) ،ځـولۍ مجلـه يون، محمد اسـمعيل. .62

 کابل: کابل پوهنتون.
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 وروستۍ يادونه او غربګونه

 

دا کوم اثر  دی.  )نيمه پېړۍ يون( په څوارلسو ټوکونو کې راټول شوی

څوارلسم ټوک دی. دا زما د دې لړۍچې اوس ستاسو په الس کې دی، دا 

د ټول پنځوس کلن ژوند فکري او نظري پانګه او د دېرش کلنې ليکوالۍ 

ټوله مجموعه ده. دا ټول کليات له محتوايي يا مانيز پلوه ډلبندي شوي، 

ې کلياتو تاريخي تسلسل هم په پام کې نيول شوی. د يې تر ډېره بريده

کې، مستقل اثار، د بېالبېلو ليکنو ټولګې، ژباړې او د ځينو نورو ليکوالو 

عنوانو بېالبېلو اثارو  سوراټولونې شاملې دي. دا څوارلا ټوکه د پنځو

 ربېالبېلې مجموعې دي. دا پنځوس عنوانه اثار په تېرو دېرشو کلونو کې پ

چاپ شوي دي.  واره خپل وخت په ترتيب رسه يو وار او ځينې يې څو

ځينې ليکنې يې د اړتيا له مخې او يا هم د اخځ په توګه په دوو بېالبېلو 

اثارو کې راغيل او په دې کلياتو کې هم په همغه بڼه ځکه خوندي شوي 

چې که ځينې دا ډول ليکنې ترې ايستل شوې وای، نو د پخوانيو چاپ 

و. پر دې شويو اثارو ټول تاریخي تسلسل او معنوي تړښت له منځه تل

رسبېره په ليکنو او په ټوليز ډول ټولو اثارو کې هېڅ ډول مانيز بدلون نه 

. هره يدی راوړل شوی او په اصطالح د ورځې په نرخ نه دي اعيار شو 

غې زمانې د حاالتو انځورنه مليکنه او اثر د خپلې زمانې زېږنده و او د ه
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لوه، نو ما هم په کوي. زه هيله من يم کله چې درانه لوستونکي دا اثار 

لیکوال د يوه اصيل  وکې وګوري ځکه چې د هرې ليکنې او اثر شاته د هغ

 -کرکرت په توګه والړ وي. په دې کلياتو کې به د هېواد د تېر دېرش کلن

څلوېښت کلن ناورين بېالبېل انځورونه وګورئ، دا اثار به اوس څه ارزښت 

سل ته د دغې مشخصې خو هيله من يم چې راتلونکي ن ؟ولري او که نه

زمانې د حاالتو انځورنه وکړي او هغوی ته د مثبتو پيغامونو د لېږدونې 

 سبب يش.

 په ټوله انساين مينه

 ستاسو يون

 (مه۲۸ل کال، د کب )۶۹۳۱

 


