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Abstract 
Sayings and statements are the important part of a language and grammarians have defined it 

differently. Sayings and statements are not constant according to their structures but according to 

meaning they are considered the unbreakable structures. These structures make subject and predicate in 

sentences. In this article different definitions will be introduced and a compact definition will be 

presented. As well as it will declare the positions of structures in sentences. As proverbs have 

resemblance with conversation according to their meanings but they also have some points of 

identification between them. I have investigated various references and finally have indicated the 

points that helps identify these differences. 
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 زیلنډ

د جوړښت له  ېاو څرګندن ې. ګړنشوي فياو د ګرامر پوهانو له خوا ډول ډول تعر يره برخه جوړوېډ ېګړنې او څرګندنې د ژب
د مبتدا او خبر  ېلو کدا غونډونه په غونډ ي.ږېکڼل ک ترکيبونه يدونکېه کينه تجز ېخو د مانا له مخي. ثابت نه و يداي شيک ېمخ

 . يجوړو ېبرخ
په غونډلو  يېبله موخه . کول موخه ده ېف وړانديو بشپړ تعريد ی کې دل او په پاېفونه سره اشنا کيلو تعرېال بېد بې کنه کيل ېپد
 ي.ځ څرګندول ديغونډونو در ېد د ېک

او په  يد ياړول ېلو ماخذو پاڼېالبېد ب ېماپس يم لره يلښت ټکېخو د ب يلر یوالېز پلوه نږديمتلونه له محاورو سره له مان ېدا چ
 .يد يپه ګوته کړ يلښت ټکېد ب ېي ېم ېجه کينت

 کلېدي کلمې: اصطالحې ترکيبونه،متلونه
 

 اصطالحې ترکيبونه،متلونه کلېدي کلمې:

 

 زهیسر
ره بيا د نحو د علم و اثارو کې ورته څو ډوله نومونې کاريږي د ژبپوهنيې په تييب چې زمونږ په ژبنياصطالحي ترک

د  ې. کله ناکله ي يري يې د متل سره د بريد او د بيلتون کرښه چندان نه پيژنېيوه برخه ده چې زمونږ د ځوان نسل ډ
نومونې د بيال بيلو ډولونو استعمال لوستونکي انديښمن کوي چې ګواکې دا سره بېلې او چال نومونې دي چې بېال بېل 

 چېمقالې په ليکلو سره اړ شوم چئ بېالبېلو اثارو کې دا موضوع په دقت سره وپلټم ددې څېړنېزې مفاهيم ليږدوي.
اوس دا ليکنه ترې جوړه شوه . بايد يادونه وکړم چې ددې ليکنې اړوند مآخذونه ماځکه لږ را اخستي دي چې په نورو 

 حتمي وو.يا نه وه . هلته تر دې که څه زيات نه وو نو لږ خو ڼتاثارو کې دومره وضاحت او رو
 

 موخې 
 دل .ېسره اشنا ک وپوهانو د څرکندون وبيال بيلد د ګړنو او څرکندونو په اړه  – ۱
 د ګړنو او متلونو توپيرونه په ګوته کول . – ۲
 مينه وال پردې پوهول. ېمحصالن او د ژب – ۳
 
 میتود  ېړنېد څ 

ل ېالبېړونکيو دڅېړني له پاره بېڅد خواپوهانو له د نو  يړل شېموضوع و څ ېړل شوېنا څ هيو ېله پاره چې دد
د  ېادبياتو ک يولستېره .ګړنو او څرکندونو بياپه ي، او البراتوار ي، ساحو يکتابتون: لکه يد يميتودونه غوره شو

ميتود ي ګټه پورته شو ي ده . چي له کتابتون ترېڅېړني له پاره  ېدد يو يشو ېمتل په باب چي کوم اثار وړاند
 ده. ېټه پورته شوګڅخه پکي پوره 

 او اصطالحات ېمحاور
 ترکیبونه ( ي) اصطالح 

 ي. فرازيالوژيک يدي ل نومونه ورکړېبېاللو څېړنو کې څېړنکېو او ژبپوهانو بېالبېپه ب ېاو اصطالحات چ ېمحاور
 نور . ېيمونه او داسډ، اي ېاو څرکندون ېاو اصطالحات ،ګړن ېواحدونه ، محاور

تر  ېپه برخو ک ېاو وييپوهن ېخو اوس د نحو يغوښتنه کوې ِجال څانګ ېد يو ېبپوهنواحدونه د ژ يفرازيالوژيک
 . ينيول کېږ ېالند ېڅېړن

 ۍدواړو ترمنځ د توپير يو نر ېدد ېله . چېاو اصطالح ب ېله ګڼلېاو اصطالحات : ځينو ليکوالو محاوره ب ېمحاور
 .ريږوېت ېکرښه هم شته خو دلته تر
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د خپل  ېهر ملت او ولس ي ېچي تعبيرونه دواحدونه : هغه  ياصطالح
په  ېژوندانه په چاپيلاير کې د خپلو عنعنو ، اخالقو ، روحياتو په چوکاټ ک

 ېپه خبرو اترو ک ې. دغه واحدونه نه يواز يرامنځ ته کو ېخپله ژبه ک
 .يکارول کېږي بللکې په لېکلو اثارونو کې هم ستره برخه لر

بشپړونکې  ېد لغوي پانګ ېخوا نه د ژباو اصطالحات که له يوې  ېمحاور
 خوند او رنګ هم لري. يبرخه ده نو له بله پلوه يو ادب

پوهاند مجاور احمد زيار په پښتو پښويه نومي اثرکې ليکي:ګړنې او 
څرګندنې د چا خبره د ژبې شاعرانه توکي دي ځکه دشعر غوندې سيده 

نو که په شعري يا بل څرګندونه نه کوي بلکې جوله يو څه او معنا يې بل څه.
کالب کې ځای ورکړ شي يو هنري انځور هومره راکښون او ښکال  هر ادبي

 (  ۳۲۴: ۲رامنځ ته کوي.)
: اصطالحات  ينومي اثر ليکوال ليک ېد پښتو اصطالحات او محاور

حيات وعنعنه واخالق و  ومحاورات تعابيريست که هر ملت موافق به محيط
اظهار مقاصد خود استعاره  یافريند و براروحيات خود در زبان خويش مي 

مقصد مستقل ميشود و  یميکند ، که بزکر محاوره فکر شنوند فوراً بسو
بدون اينکه ګوينده مقصد خود را بعبارات صريح بګويد اصطالحات و 

 الف ـ ب(:۶الضمير را ترجماني ميکند .) یزبان ماض یمحاوره خصوص
خپل چاپيلاير ، يې دچي يو ولس  ياصطالحات او محاورې:هغه تعبيرونه د

 ېپه خپله ژبه ک ې( غوښتنو له مخ يدودونو ، کړو وړو او ساييرو )روان
 ياو د خپلو موخو او اهدافو له پاره يې استعاره کو ياو رامنځته کو يځايو

. 
او اند )فکر( له  چړونې سره د اورېدونکې سوواو را ېد اصطالح په کارون

ويونکي يا  ېچ ېله د ېاو ب يلور ورځپر  ېد موخ يواره د کارونک
د زړه خبره  ېګړنه او اصطالح ي ي،وواي ېګړيدونکي خپله موخه ډانګ پييل

 (۶:۵.) يډاګيزه کو
 ېچې په نحوې چاپيلاير ک ید ترکيب ېيوه ګړنه )اصطالح( دکلمو داس

 یراتال ېبدلون پک ي.البته هر ډول ګرامريش یساتل يخپلواک يه لفظېلالبېب
 ېدونکې، نه تجزيه کي خو ګډه مانا چې د دغه غونډله اجزاوو السته راځ يش

 ( ۳۳: ۷) .يمانا به و
وييونو غونډ  ېجوړښتونه يا د داس يشو چې دا هغه ژبن ینو په لنډ ډول ويل

چې په پښوييز محيط کي هر راز راز اوښتنو او راوښتنو سره مخامخ  يو
له دغې  ېه ګډه ګړنيزه مانا چاوښتنو راوښتنو سره کوم ېله د شي. یداېک

دا غونډونه يا ترکيبونه د  دونکې وي.ېتوکونو څخه په الس راځې نه شنل ک
معنا له پاره کارول  ېيمېاو در ېاو تل د دويم ديمانيز پلوه د شنلو وړ نه 

 .يکېږ
مار له پاره چې  دلکه: د لستوڼي مار نه د لستوڼي له پاره کارول کېږې او نه 

 و مفهوم له پاره راغلي دي.دغه ترکيب د ي
چې  یلکه څنکه چې مونږ د مورفيم په برخه کې وايو چې هغه مانيز واحد د

نو محاوره او اصطالح  يد تجزيه کولو نه يې، بې معنا اوازونه السته راځ
د کومې  يهم لکه د مورفيم غوندې که تجزيه شي هغه معنا له السه ورکو

 په کار وړل کېږي.چې لپاره 
 

 او اصطالحاتو ځانګړنې: ېرد محاو
 .يد مانيز پلوه د شنلو وړ نه د - ۱
 .يسمالسي نه جوړيږ ېپه ژبه ک – ۲
 . يد يژباړل ناشون يپه ټک يټک ېته ي ېژب ېبل – ۳
 .يڅرکندول ستونزمن د ېپه ژبه ک ېمخينه ي – ۴
 . يمعنا له پاره کارول کېږ يتل د مجاز – ۵

 او اصطالحاتو ډولونه: ېد محاور
 .ياو اصطالحات په دوه لويو برخو ويشل کېږ ېرمحاو

 ېد فعل نښه پک ېچ يد ېاو اصطالګان ېيا نوميز : هغه محاور ياسم – ۱
 .يپه الندي ډول د ېي ېلګېب ېچ ینوم د ېمرکز ي ياو اصل ينه و
،  یغور ، د عقل پل ېمار ، د غاړ يټال ، د اسمان کټ ، د لستوڼ ۍدبوډ
، د کيدړ واده ............ او  یشين زمرو ورۍ ، د سترګو تور ،  نوک
 نور ېداس

دا هر يو د يو  ېچ يڅرکنديږ ېته که ځير شو نو دا تر وپورته ترکيبون
. يد ترکيب هره برخه خپله معنا لر ې. نه دا چيمفهوم له پاره کارول کېږ

(۱ :۷۶) 
فعل  يهغه که کومک يو يراغل ېچې فعل پک ي: هغه ترکيبونه د يفعل – ۲
 ېلګې. ب ېاو اصطالحات واي ېمحاور يته فعل ېد ې، چ يکه اصل او يو
 . ) د داکتري زرغوني پښتو نحوه( يډول د ېپه الند ېي

وهل ، سر ټکول ، پر ځمکه  یالس ته راوړل ، اور ته اچول ،سر تند
 غورځول ، شړومبو مچ کيدل ، الس تر زني کيناستل او داسي نور.....

 : یحاتو بيلوالله متل سره د محاورو او اصطال

په  یر ټکيله دې چې له محاورو او اصطالګانو سره د متل د توپ ېمخک
 ګوته کړم د متل يو لنډ تعريف راوړم.

د طرز تفکر د اظهار او څرکندولو موجز او لنډ  ېجامع ېويمتلونه د 
،  ېخپل افکار ، نظريات ، فيصل ېالر ې. جامعه له د يښکارندويان د

، نفرتونه ، خوښۍ ، پيشبنۍ ، او نور فکرونه  ېکرک ، قضاوتونه ، ېپريکړ
 (۱۹ – ۴.) ياظهارو

 يهم لر ېلښت ټکې،خو د بيد ېسره نږد ېد مانيزي پلوه متلونه او محاور
 (۳:۷۶.)يچې په الندي ډول بيانيږ

 . يد ېاو متلونه جمله او جمل ياو اصطالحات ترکيبونه د ېمحاور – ۱
 خو متلونه منظوم شته دي. يبڼه راځ او اصطالحات په منثوره ېمحاور -۲
 .يونه لر ېمحاوره ي يداي شېده خو ک يمتل لپاره تر شاه يو کيسه حتم – ۳
 ېلګو کېپه ب ېلو برخوکېالبېر پراخه او د ژوند په بېد متل مفهوم ډ – ۴

 شو،خو محاوره بيا دومره نه ده . یراوړال
دا تمه نه  خو د محاورو نه يلر ۍرنګا رنګ يتاريخ ېرېمتل ډ – ۵
د جملو بڼه  ېچ يهم پيدا ش ېر محاورېد ګوتو په شم ېداس يداي شې.کيږکې
 يو استثنا ده . ېدا هم په محاوره ک ېچ ير لږ او لنډ وېډ ېهو مفهوم ي يلر
 

 پایله 
 يد يلو نومونو راغلېالبېد ژبپوهانو له خوا په ب ېک ېژب ېپه يو ېمحاور
او  ې،اصطالحات، ګړنېورواحدونه،محا يډول فرازيالوژيک ېپه د

او اصطالح ترمنځ د توپير يوه نرۍ کرښه  ېيمونه ، دمحاورډاو اي ېڅرګندن
 . يشته،خو بيا هم زياتره په يوه او واحد مفهوم کاريږ

متونو يادب يهم زمونږ د ننۍ هنر ، بيا يبرخه جوړو يلغو ېژب ېديو
 برخه هم ده. هخوندور
 ېدي او څرګندېشو ېژند وړاندېپ يا اصطالح يو جامع تعريف او ېد محاور
ترکيب يا  يتر څنګ د متل او اصطالح ېدد ي.ه شويدګپه ډا ېي ېځانګړن
 ي.توپيرونه ښودل شويد يتر منځ هم ټاکل ېمحاور

 
s وړاندیزونه 
 يارز ېخو پد يتر اوسه په غونډله پوهه ځاي لر ېاو څرګندن ېګړن – ۱
 ېيې په اړه وروستي څېړن ي. که څېړونکيد ژبپوهنې يوه جال څانګه ش ېچ

 . يبه و ې، ګټور يکړ ېوړاند
خواره  ېد خلکو په سينو ک ېزياتره په کليو او بانډو ک ېمتلونه او ګړن – ۲

د څېړونکو له پاره به د  يراټول او وڅېړل ش تهرېکه چي. واره پراته د
 ي.څېړنې مواد پيدا ش

 
 اخځونه 

 .ي پښتو څېړنو مرکزل ه( .د ساپ ۱۳۸۸ريښتين،زيور،زرغونه .)  – ۱
 ټولنه. ل (. پښتو پښويه ، دانش خپرونديه۱۳۸۴زيار ، مجاور احمد .)  – ۲
ل (. د خوشال ادبي پښتو ، دانش خپرنديه  ۱۳۸۲زيار،مجاور احمد.)  – ۳

 .ټولنه
 .عالمه رشاد خپرندويه ټولنه(.  ۱۳۹۰ــ سليمي ، نسيم . ) ۴
د پښتني ، ګړني لرغوني شاعرۍ( . ۱۳۷۸محمد اصف . )، صميم -۵

 .او پراختيا ټولنه ېفرهنګ د ود
 .پښتو اصطالحات او محاوري(.  ۱۳۲۷نوري ،محمد ګل . ) – ۶
مومند  ،څرګندني او نوموني، ګړني( . ۱۳۹۱کډوال ، شاه محمود . ) – ۷

 . خپرندويه ټولنه
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