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 د کابل پوهنتون 

 د ژبو او ادبیاتو پوهنځي 

 افغانستاند پښتو څانګې استاد, 
 

 لرغونو ادبياتو محتوايي فورمونه پښتو د
 

 وني ليپوهاند دوکتور محمداسمع
 

 :مقدمه
 ۱۰۰۰هـ ق( کال څخه پيلېږي او بيا تر شيخ محمد صالح الکوزي ) ۱۳۹پښتو لرغوين ادبيات، چې د امري کروړ له شعر )

رانغاړي. په دې ټوله اوږده موده کې د ملن کې  هپه خپل ( شاوخوا کلونه زماين واټن۹۰۰هـ. ق کال( پورې رسېږي، نږدې )

( ټوټې شعرونه په الس کې لرو او يوه هم د سليامن ماکو له تذکرة االوليا څخه د هغه نرثي بېلګه. ۳۳( شاعرانو ټول )۲۸)

دا ټول ياد شعرونه د شکل له پلوه په بېالبېلو فورمونو کې ويل شوي دي، چې د پښتو خاص ميل فورمونه هم په کې شامل 

او د قصيدې، رباعي، غزل او مثنوي په شان فورمونه، چې په عريب ادبياتو کې باب وو، ورسته پاريس ته هم راغيل او  دي

بيا پښتو ته هم، په پښتو لرغونو ادبياتو کې دود وو. موږ دلته پر شکيل صنفونو بحث نه کړو، زموږ د بحث موضوع په 

 دي، په دې ليکنه کې غواړو پر همدې موضوع بحث وکړو: همدې لرغوين دوره کې معنوي يا محتوايي فورمونه

معنوي يا محتوايي فورمونه په مانا او محتوا پورې اړه لري، په شکل پورې ډېر تړيل نه دي. په اکرثو صنفونو کې کېدی 

محتواوو په يش ورته مانا انتقال يش او د يوه معنوي فورم بڼه خپله کړه. البته کېدی يش فورم هم د ځينو لويو تفصييل 

فورمونه د اوږدې مانا د لېږد لپاره کارول کېږي د ساري په  لېږد کې خپل رول ولري، خو واړه فورمونه د لنډې مانا او اوږده

توګه په يوه قطعه يا رباعي کې موږ نه شو کوالی يوه اوږده تراژيکه او يا بله لويه پېښه بيان کړو، خو غزل، قصيده او 

اوږدو پېښو يا غميزو د بيان لپاره په نسبي ډول ښې وسيلې دي، په تېره بيا مثنوي فورم چې شاعر يا  مثنوي بيا د منځنيو او

ناظم په کې ډېر ازاد الس لري. د دنيا لوی او اوږده داستانونه چې په منظومو فورمونو کې راغيل اکرثه يې په مثنوي فورم 

بندۍ ترڅنګ چې د ادبياتو محتوا يې ))پر غنايي، حاميس او کې ويل شوي دي. د ارسطو له خوا دا ادبياتو د عمومي ډل

( اوس هم دا نظريه د ادبياتو د مجموعي محتوا د ډلبندۍ له پلوه د تائيد او پاموړ برېښي، ۱ډراماتيکو برخو وېشلې وه(()

ه، حبسيه، خمريه نورو ادبپوهانو هم ځينې محتوايي فورمونو ته اشاره کړې چې له هغې جملې څخه وياړنه، ويرنه، ستاين

)ساقينامه( او ځينې نور فورمونه دي. په پښتو کې اکرثه دا ډول معنوي فورمونه شته، خو دلته موږ غواړو يوازې پر هغو 

محتوايي فورمونو لنډه رڼا واچوو چې په پښتو لرغونو ادبياتو کې يې څرګندې بېلګې تر موږه رارسېديل دي. په دې فورمونو 

اينه، خمريه يا ساقينامه او حکايت شامل دي. دلته غواړو په ترتيب رسه پر دې ډول ډول معنوي کې وياړنه، ويرنه، ست

 فورمونو رڼا واچوو.

 او نور... حامسه ،فورمونه، وياړنه، ويرنه، ستاينه، حکايات، حاميس شعر کليدي کليامت:
غو کې شاعر يا ناظم خپلې سوبې، وياړنه يا فخريه هغه ډول شعرونو ته ويل کېږي چې په ه وياړنه يا فخريه: -۱

برياوې، مېړانې، تورې او اتلولۍ بيانوي او پر هغو فخر کوي، يا هم د يو بل اتل پر اتلولۍ وياړ کوي او يا په ټوله کې د 

خپل قوم اتلويل بيانوي او پر هغوی وياړي. کله کله ځينې خلک )حامسه( او )وياړنه( يوه له بلې رسه مغالطه کوي، دواړه 

 شان بويل، په داسې حال کې چې وياړنه پر خپلو کارنامو وياړېدل او حامسه د يوې جنګي پېښې کيسه ييز بيان دی. يو 

)) د )ح، په زور( د شجاعت او زړه ورتوب مانا لري او له ډېرو زړو او مهيجرتينو اديب انواعو څخه ګڼل کېږي.  حامسه:

يو ډول دی چې د يو ملت، قوم، قبيلې او يا شخص د مېړانې او تورې حامسه د ادبياتو په موضوعي يا معنوي ډولونو کې 

کيسې او جنګي کارنامې په حکايتي او داستاين ډول بيانوي. حامسه معموالً په مثنوي کالب کې وي. په حامسه کې يوه 

د اسد خوايس اسايس موضوع د اتل ده. هره حامسه يو اتل لري. د رشقي ادبياتو مشهورې حامسې د فردويس شاهنامه، 

ګرساسپنامه، د دقيقې بلخي ګشتاسپنامه، د هندوانو مهابهارت، راماين او نورې دي. حامسه د حاميس اشعارو له 

مجموعې څخه جوړېږي. کېدی يش حامسه منثوره هم وي، لکه د اسدي طويس د منظومې ګرشاسپنامې ماخذ منثوره 

 ورتوب او شجاعت په مانا راغلې ده او په اصطالح کې هغو زړ  ګرشاسپنامه وه، نو ځکه خو وايي: حامسه په لغت کې
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منظومو او منثورو اثارو ته وايي چې د جنګ په ميدانونو کې د سرتو مېړنو او 

اتالنو د زړورتوب او رشادت حکايت کوي. په بل عبارت حامسه هغه وصفي اثار 

 بيانونه لري. دي چې د يو قوم يا فرد د پهلوانيو، مېړانو، اتلوليو او افتخاراتو

د حامسو منشا لرغونې، تاريخي، ديني او د پهلوانيو داستانونه دي او يا هم 

تخييل داستانونه دي، په )اديب ډولونه( نومي کتاب کې لولو، څنګه چې 

حامسه د انساين ژوند د لومړنيو دورو خاطرات جوړوي، نو ځکه دا خاطرات د 

نقلېدل، تر هغې چې وليکل شول،  کيسو او شفاهي افسانو په بڼه سينه په سينه

د بېلګې په توګه د فردويس تر زمانې پورې د )رستم او سهراب( داستان تدوين 

 شوی او ليکل شوی نه و.

په پښتو کې شفاهي او هم ليکيل منظوم او منثور حاميس اثار لرو. په منثورو 

شفاهي حامسو کې موږ د ادم خان او درخانۍ، موسی خان او ګلمکۍ، فتح 

ان او رابيا او نور نکلونه لرو او په ليکلو منثورو حاميس پښتو اثارو کې موږ د خ

هـ. ق مړ( )جګړه د محمود افغان او نيول د ۱۱۷۴محمد امني رسپرېکړي )

ه. ق زوکړی( د ۱۱۷۴اصفحان( نومي اثر او همدارنګه د حافظ نورمحمد )

 امسې دي.برېښنا يا خدۍ حاميس اثار يادوالی شو، چې دواړه منثورې ح

د بېلګې په توګه: په پښتو ادب کې ) ادم خان او درخانۍ(، )فتح خان او رابيا( 

او )موسی جان او ويل جان( نکلونه حامسې دي، مګر منطومې يې نوې او تر 

 منثورو رواياتو ډېرې وروستۍ دي.((

احمدشاهي شاهنامه: د حافظ ګل محمد مرغزي اثر دی، چې په نظم ليکل 

 سه هم په مثنوي فورم کې ده.شوی دی، دا حام

حامسه کېدی يش اوږده وي او کېدی يش لنډه وي. رويس او د ختيزې اروپا 

 پوهان وايي: حامسه کېدی يش وړه، منځنۍ او لويه وي.

کله کله د وياړنې او حاميس شعر ترمنځ هم توپري نه کېږي، په داسې حال کې 

 چې دا دواړه هم مانيز توپري لري.

رزم، جنګ، وياړ، افتخار او مبارزې او يا جنګ ته د جنګياليو  ))حاميس شعر د

د تشويق خربې رانغاړي، په بله وينا دا ډول اشعار په خلکو کې د مبارزې، 

د عوامو اعرتاضونه، پرخاش او د خلکو جنګي  روحيه پياوړې کوي، د ولس

ني روحيه منعکسوي. زموږ په لومړنۍ اديب دوره کې د بابا هوتک، ملکيار غرش

او تاميني سندرې رزمي او جنګي شعرونه دي، بشپړ حاميس اشعار يې بلالی 

 شو، خو حامسې نه دي. 

وياړنه يا مفاخره په لغت کې فخر کولو، د لويۍ اظهارول، پر خپل ځان وياړل،  

فخر، مباحثات او ناز ته وايي او په اديب مباحثو کې مفاخره يا وياړنه هغه شعر 

په کې د خپلې کورنۍ او قبيلې افتخارات، سخاوت، ته ويل کېږي چې شاعر 

شجاعت او پر نفس واکمني، د کامل تر حده په عايل قرينه وييل وي. په 

وياړنه د حاميس  رشقي ادبياتو کې دا ډول اثار د فخريې په نامه يادېږي.

اشعارو په فروعاتو کې مطالعه کېږي. په پښتو کې يې منونه د امري کروړ شعر 

 (۲دی.(( )

اکرثو ادبپوهانو په پښتو کې د امري کروړ شعر وياړنه يا فخريه ګڼلی، خو ځينو 

ورته حاميس شعر هم ويالی دی. د حامسې او حاميس شعر ترمنځ هم توپري 

موجود دی، لکه څنګه چې مو پورته، حاميس شعر او حامسې ته نغوته وکړه، نو 

ځي او حامسه خو د هغو له مخې د امري کروړ شعر په حاميس شعر کې نه را

ورته بېخي نه شو ويالی. کله چې د امري کروړ شعر يا نظم له هر پلوه ارزوو، نو 

د وياړنې ځانګړنې په کې زياتې دي. د شاعر د ستاينې محور په خپله خپل ځان 

دی، د وياړ ټوله پاملرنه يې د ځان پر چورليز راڅرخي: ))زه يم زمری پر دې 

ددو سندو پر تخار و پر کابل نه شته. بل په زابل نړۍ له ما اتل نه شته، په هن

 (۳له ما اتل نه شته.(( ) –نه شته 

که پر دښمنو يې د ارادې غيش ځي، پر ژوبله ورو او مات شويو باندې يرغل 

کوي. که د بريو پرخول يې هسک په وياړ او منانځنه تاوېږي او يا يې د اس له 

يجاړېږي، نو دا د ده د تورې زور سو ځمکه رېږدي، غرونه تاوېږي، ايوادونه و

دی. که د تورې تر شپول الندې يې هرات او جروم دي او يا يې هم غرج و 

باميان، تخار او نور تر اودې الندې دي، يا ورڅخه په مروه کې غشی 

ګوازرېږي، دښمن ورڅخه ډارېږي، ان زړور خلک هم ورڅخه رپېږي او د 

دا ټول د ده د تورې زور دی، که بيا هريرود پر څنډو ځي نو پلن ورڅخه تښتي، 

خپلې سوبې هم يادوي، نو پر خپلې تورې د وياړ پر محور څرخي. که د زرنج 

سوبه يادوي، نو هم په حقيقت کې خپله بريا يادوي او دا بريا بيا د خپل کهول 

بری هم ګڼي او د )سور( د کهول وياړ هم، په پای کې د خپلې مهربانۍ او 

ېږي، چې خپلو وګړو لره لور پېرزوينه کوم، دوی په ډاډ رسه لورېينې په باب غږ 

روزم، پالنه يې کوم او د پرمختيا او ودې الرې چارې ورته برابروم، د همدې 

تورې، مېړانې او اتلولۍ له امله دي چې وايي: پر لويو غرو مې دنيا درومي نه 

ورځو څو  په -په ځنډ و په ټال، نړۍ زما ده نوم مې بويل پر دريځ ستايوال

 له ما اتل نه شته. -مياشتو کال

ته چې ګورو، نو زياته محتوايي برخه يې د خپل ځان، خپلې تورې او  دې کالم

خپلې مېړانې پر محور راڅرخي، نو ځکه خو ورته د وياړنې د ځانګړنو له مخې 

وياړنه يا فخريه کالم ويالی شو. تر لرغونې دورې وروسته په نورو دورو کې هم 

وياړنيز شعرونه شته، خو څرنګه چې هغه زموږ د بحث موضوع نه ده،  فخري يا

نو د وياړنې د يوې عميل بېلګې په توګه د امري کروړ پر همدې يوې وياړنې 

 بسنه کوو.

 

))ويرنه يا مرثيه هغه ډول مانيز يا محتوايي فورم دی چې شاعر  ويرنه: -۲

، درد او يـا هـم خپـل په کې د خپل دوست، عزيز، اتل يا ممدوح د مړينې، غم

ځان، خپلې کورنۍ او بل چا په باب غم څرګند کړی وي، په لنډه مانا ويرنـه پـر 

غميزه باندې د غم او درد څرګندولو تـه وايـي. پـه پښـتو لرغونـو ادبيـاتو کـې دا 

محتوايي فورم شته چې ښه بېلګه يې د شيخ اسعد سوري هغه قصيده ده چـې د 

ده. دا شعر د شکل له پلوه يـوه قصـيده او د )محمد سوري( پر مړينې يې ويلې 

يا مرثيه ګڼل کېږي، ځکه چې د محمد سـوري د مـر   محتوا له پلوه يوه ويرنه

بيان کوي.(( په دې ويرنه کې شاعر لومړی د فلک له چـارو فريـاد کـوي بيـا د 

خپل ممدوح توصيف کوي او په پای کې ورته دعا کوي او وايي چـې پـه جنـت 

يخ اسعد سوري په پيل کې د فلک له چارو ځکه کوکارې کې دې مکان شه. ش

وهي چې د سپريل ګالن رژوي او هر غاټول چې پر بيديا وغـوړېږي، هغـه يـې 

زمولوي هر ګل چې خانـدي  –پاڼې پاڼې رژوي: د فلک له چارو څه وکړم کوکار 

په بهار . دی وايي، همدا فلک دی چې ډېر مخونه يې په څپېـړو شـنه کـړي او 

ه يې تر خاورو الندې ښخ کړي دي. له ډېرو واکمنو يې د واکمنۍ تاج ډېر رسون

کښته کړی او د ډېرو بېوزلو وينې يې تويې کړي دي. له فلک څخه تر شـکايت 

او د هغه له ظلمونو څخه تر فرياد وروسته هغه ته خطاب کـوي او خپلـې ګيلـې 

 مانې ورته بيانوي:
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 څـــه تــــېری څـــه ظلم کاندې ای فلکه!

 تا دالسه نه دی هـــــــېڅ ګل بې له خارس

 
بيا ورته وايي چې په زړه کلک يې، پر غمجنو او ويرژلو د غم ناتارونـه اوروي او 

دې خطابې ته په همدې ډول دوام ورکوي. فلک ته تر خطايب بيتونو او له هغه 

څخه تر فرياد او شکايتونو وروسته پر خپل ممدوح غم او خفګـان څرګنـدوي او 

 لک ته وايي:بيا ف
 

 کله غورځوې واکمن له پالزونو

 کله کښېنوې په خاورو کې بادار
 

له فلک څخه بيا شکايت کوي او ورته ووايي چې نن دې يـو ځـل بيـا زمـوږ پـر 

زړونو يو غشی وويشت او په دې غيش دې په زرګونو زړونه ژوبل کړل، دې کار 

)محمد سوري( له دې رسه پر سوريو باندې وېر پرېوت او دا له همدې امله چې 

 نړۍ څخه الړ.

د شاعر په وينا د محمد سوري پر مر  د غور ټول خلک ويرمن شـول او د ښـار 

رڼا پرې تياره شوله، له غرونو څخه د غم اوښکې څاڅي، په غرونو او رغونو کـې 

هغه ښېرازي نه شته او نه د زرکو هغه پخوانی کټهار. شـاعر د غـم، درد، فريـاد 

دولو وروسته خپـل ممـدوح تـه د دعـا السـونه پورتـه کـوي او او شکايت تر څرګن

 وايي:

 

 ې دې وتون زموږ واکمنهـنت کــه جــپ

 هـــم پـــر تــــا دې وي ډېر لور د غفار
 

دا قصيده چـې لـه رسه تـر پايـه ګـورو، نـو پـه هـر بيـت کـې يـې د غـم او ويـر 

عرونو کې هـم تصويرونه ښکاري، نو ځکه ورته ويرنه ويالی شو، په ځينو نورو ش

د غم ساندې ښکاري، خو د شيخ اسعد سوري قصيده له پيله تـر پايـه د غـم او 

 وير انګازې لري.

قصيده د محتوا له پلوه له پيله په غم او فرياد پيلېږي او په پای کې پـه غـم او 

دعا پايته رسېږي، نو ځکه يې د محتوا او مانا لـه پلـوه يـوه پـوره ويرنـه ګـڼالی 

 (۴شو.(( )

 

شاعر په کې زياتره د هغه ډول شعري فورم ته ويل کېږي چې  تاينه:س -۳

خپل ممدوح ستاينه کړې وي. په ستاينه کې د برياوو ذکر کېږي، مـاتې ډېـرې 

نه يادېږي او شاعر په کې د خپل ممدوح پر بريـا د خوشـالۍ اظهـار کـوي. پـه 

پښتو لرغونو ادبياتو کې د ښکارندوی غوري قصيده د ستاينې په محتوايي فـورم 

 په توصيف پيل شوې، د خپل ممـدوح کې راتللی يش. دا قصيده چې د پرسيل

د بريا په توصيف پايته رسېږي. ښکارندوی په پيل کې د پرسيل يادونه کوي او 

بيا خپله قصيده همداسې د خپل ممدوح په ستاينو او د هغه د فتوحاتو په يادونه 

( بيته لـري چـې د )سـلطان ۴۵پسې غځوي. د ښکارندوی غوري قصيده ټوله )

ه ستاينه کې ويل شـوې ده. دا قصـيده پـه يـوه پرلپسـې شهاب الدين غوري( پ

 توصيف يا تشبيب پيلېږي:

 ړه سيـــــــنګارونهــا کــکي بيــلونـد پرسيل ښک

 بــــيا يـــــې ولـــــونل پـــه غرونو کــــــې اللونه

 ې شوېـه، ملنې شنـه شنـه، الښونـځکه شنـم

 رونهطيـــــلسان زمـــــــرودي واغـــــــوسته غ

 
د سپريل تر سـتاينې وروسـته بيـا د خپـل ممـدوح سـتاينې تـه راځـي او د خپـل 

ممدوح په باب وايي، لکه څنګه چې چوڼي د جنډيو پـه صـفتونو نـه مړېـږي، زه 

هم د سلطان په صفتونو نه مړېږم، خپل ممدوح د )شنسب( له کوره يـو راختلـی 

رونـه رغونـه ودان دي، ملر ګڼي او داسې يو پرسلی يې بويل چې له اوکوبه يې غ

د ښندو اورويې ټول هېواد اباد کړی، له )قصـداره( تـر )دېبلـه( يـې ټولـه سـيمه 

زرغونه کړې ده. په )زابل( چې د بري پر نييل سور يش، نو پر )الهور( د مېړانې 

ده  ګوزارونه کوي، دښمنان د دې توان نه لري چې د ده مخـې تـه ودرېـږي، د

ــري،  ــاب نــه ل ــه ډالونــه ت د اســالم د ديــن شــهاب او د ديــن ملــر دی، تــورې ت

)تورستهان( يې په جهادونو رڼا او روښانه کړل، هر ځل او هر وخت چې دی پر 

)هند و سند( يرغل کوي، توره نـړۍ پـه شـهابونو بانـدې روښـانوي. د قصـيدې 

پيل، منځ او پای ټول په همدې ستاينو امتداد پيداکوي، بيا وروستۍ برخه يـې 

ته ريس او بيا خپل ممدوح تـه دعاګـانې کـوي او وايـي چـې د هم په ستاينو پاي

دين شهابه الره دې روښانه، نوم دې پر دريځ، مسـجد او هرځـای کـې ځالنـده 

 اوسه.

 
 ه ســــــي ستا په توره د هند لوريهــو راڼـڅ

 څــــــو چــــې مات کړې له نړيه بودتونونه

 ه دې خاونده لوی څښنت ويـرمـه زېـستا پ

 ه مرسته يونه څو چې يونه.ـا پـو ستـوږ خـم

 
دا قصيده له رسه تر پايه له ستاينو او صفتونو ډکه ده، نو ځکه خو ورتـه د مـانيز 

 فورم له مخې د ستاينې يوه ښه بېلګه ويالی شو.

البته په پښتو لرغونو ادبياتو کې ځينې نور داسې شعرونه هم شته چې څه ناڅه د 

ني سندره، چې د سلطان غيا  الـدين غـوري ستاينې ځانګړنې لري، لکه د تامي

 په ستاينه کې يې ويلې ده.
 

 فت د سلطانــه صــېږم پــن زه ږغــن

 لک د جهانـازي مــې دى بادار غـچ

 ا له ده دهــور رڼــوه او غــريوز کــد ف

 رېښنا له ده دهــورو بــېرو تــم د تــه

 اږي چړتون کې خايلـوره وکــې تــچ

 ه کړي په توره سيايلـلې کــليم يــغ

 ور زمرى عاليشانـيا  الدين د غــغ

 وره روښان.ـه تــن دده پــد اسالم دي

                    *** 

 ا د ))داور(( په مځکه وليد ))ارم((ـم

 ېر و بڼ ښه خورمــه څــنتت پـدا د ج

 اـه دود ودان دی نــوه پــېروز کــد ف

 اـښکلی هر ګل څه ښه خندان دی ن
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 ويــه کـونـړونګي دي ږغــه کــدلت

 ويــــه کــېږي رسودونــهــه بــاوب

 هر سړی ګوري چې والړ وي اريان

 داوند د بستانـدارې د خــړي ننــک

                       *** 

 ر دی ناـهان ملــدين د جــيا  الــغ

 اـر بهره ور دی نــه ده ډېــم لــالــع

 کی ناه اسالم ــې روښانه پــند يــه

 انې خوښ خري االنام کی ناــه ځــل

 چې يې په غور کې نيلی زين کی نا

 ی ناـاورين کــې نــو يــافرانــر کــپ

 دانـتل دې بری وي د غازي پر مي

 اينه کړم د سلطان.ـمني ستــايــزه ت

 
 

په دې بدله کې نه يوازې د سلطان غيا  الدين غوري سـتاينه کېـږي، بلکـې د 

وينـا: ))پـه دې کـې زمينـداور سـتايي او د دې ځـای تـاريخي  استاد حبيبي پـه

ودانۍ او مدنيت بيانوي. دی په زمينداور کې د )ارم( باغ ستاينه کوي او وايـي، 

 (۵چې د فريوز کوه په ډول ودان دی.(( )

 

ساقي نامه د شعر يو معنوي ډول دی چـې د خمريـه اشـعارو  ساقينامه:-۴

ل اشعارو کې به شاعرانو له سـاقي څخـه د په فروعاتو کې شاملېږي، په دې ډو 

رشابو ارزو کوله، د ساقي، جام، ګل، مل او رصاحي صفتونه بـه يـې بيـانول، د 

دنيا بې وفايي به يې ښودله او شاعرانو به دا ويل غوښتل چې د دنيـا څـو ورځـې 

ژوندون بايد په خوښۍ، بزم او مينوشۍ تېر يش، دا ډول اشـعار پـه عـام ډول د 

 تقارب بحر کې ويل کېدل.مثنوي په م

د پښتو ادبياتو يو نوميالی کره کتونکی )زرين انځور( وايي: ))ساقينامه د ختـيځ 

په شاعرۍ کې يوه په زړه بورې شاعرانه ډول دی، چې د رشق ډېرو شاعرانو په 

 کې خپله شاعرانه طبع ازمويلې ده.

ښـل شـوي، خـو د د فورم يا قالب له پلوه زياتره ساقي نامې د )مثنوي( په بڼه ک

ترجيع بند، ترکيب بند او نورو کالسيکو شـعري قـالبونو پـه چوکـاټونو کـې هـم د 

 ساقينامو بېلګې شته دي.

د موضوع له پلـوه زيـاتره )سـاقينامې( د رندانـه او مسـتانه شـېبو د هيلـو او يـا د 

همدغو شېبو د انعکاس په څنګ کې د نړۍ بې وفايي او فنـا او د همـدې فنـا د 

 (۶ه د ساقي څنګ ته د پناه د وروړلو شېبې انځوروي.(()غم له امل

د لوی استاد عبدالحی حبيبي په وينا ))دې ډول شعرونو په عربـو کـې لـه پخـوا 

څخـه رواج درلـود، بيـا عجمـي شـاعرانو دغـه ډول شـعرونه ويـل او پـه همــدې 

تقليـدي ډول پـه پـاريس شـاعرۍ کـې د خمريـه اشـعارو ويـل او د سـاقي نـامو 

شول او د دغو ژبو د ادبياتو تر تاثري النـدې پـه پښـتو شـاعرۍ کـې جوړول پيل 

هم ساقي نامه ويل باب شوي دي((. په پښتو کې هغه تـر ټولـو پخـوانۍ الس 

ته راغلې ساقينامه چې زموږ په واک کې ده، د زرغون خان نورزي سـاقينامه ده 

ې پـر ورزو څخـه و چـ( بيته ده. زرغون خان نـورزی د نـوزاد لـه نـ۲۹چې ګرده )

هرات، خراسان او عراق ته سفرونه وکړل، کلـه چـې شـيباين  هـ( کال يې۸۹۱)

هـ( کـال د ده پښـتو ۹۱۳خان سيستان ته ورسېد، ده وررسه جنګونه وکړل، پر )

دېوان بشپړ شوی و، دې دېوان درې سوه پاڼې درلودې چې يـوه سـاقينامه يـې 

 و:موږ ته رسېدلې ده، چې دلته به يې څو بيتونه وړاندې کو 

 

 مــرور يــار مــې پخال کــړه  سـاقـــــي پــاڅــه پياله راکــــړه

 اور مـې مړ پـه دې اوبـو کړه  اوبـه تــويــې پــه لــنبو کـــــــړه

 پــرسلــی سو غــونچه ګــل  زلـفـې تـاوې د ســنبـــل کـــــړه
 

ل زلفـې شاعر وايي، د پرسيل وخت دی، غونچې ګالن شوي، نو ته هم د سـنب

تاوې کړه، بلبالن په شور و فغان راغيل دي او پـر ګلسـتان ګرځـي راګرځـي او 

کړېږي، زاهد له صومعې څخه ځي او لـه ميخـانې څخـه رشاب اخـيل، نـو هـر 

کې د ګالنو پالنه کوي، پـه  سړی چې ګورې په ميو مست دی او په دې پرسيل

 دي، تول جهـان غرو رغو کې ملبې بلې دي، مانا دا چې غاټول په کې غوړېديل

سور او شني دی، وچ غرونه هم پـه ګلـو پوښـل شـوي دي، هـر سـړی شـور او 

خوشـايل کــوي، د يـارانې غوښــتنه کـوي. پرســلی د يـارانو وخــت دی او هــم د 

 پيامنې د اوچتولو مهال دی، نو بيا ساقي ته خطاب کوي چې:

 
 ي پاڅه بهار دیـاقـو سـن

 نن ژوندون سبا رفتار دی

 
 

ښتو دغه تر ټولو پخـوانی سـاقينامه د سـاقينامې ويلـو ټـول هغـه په دې ډول د پ

اداب او خصوصيات رانغاړي، چې شعر پوهانو دغه ډول شعرونو تـه د معيـار پـه 

 توګه ټاکيل دي.

د دې ساقينامې مطالعه راښيي، چې دغه وخت پښتو ادبيات د نـورو رشقـي ژبـو 

 ادبياتو ته ښه نږدې شوي وو.

 

و ادبپوهانو په معنـوي فـورم کـې شـامل کـړی حکايت هم ځين حکايت: -۵

دی. حکايت هغه ډول شعر ته وايي چې يوه پېښه په کې په داستاين ډول بيان 

شوې وي. اکرثه حکايتونه اخالقي، نصـيحتي او وعظـي محتـوا لېـږدوي او تـر 

ډېره حده په مثنوي فورم کې ويل کېږي، خو ځينې ادبپوهان بيـا حکايـت کـوم 

م نه ګڼي. که د ادبپوهـانو لـه اخـتاله رسه رسه حکايـت ځانګړی محتوايي فور 

هم يو ځانګړی محتوايي فـورم وګڼـل يش، نـو بيـا پښـتو لرغونـو ادبيـاتو کـې د 

هـ ق( حـدودو ۹۰۰حکايت ښه بېلګه د زرغونې کاکړ هغه حکايت دی، چې په )

کې ويل شو دی. دا حکايت اصالً د شـيخ سـعدي لـه بوسـتان څخـه پښـتو تـه 

 دا حکايت په دې ډول دی: ژباړل شوی دی.
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د زرغونې کاکړ لـه دې حکايـت رسه پـه پښـتو کـې د حکـايتي اثـارو لـړۍ هـم 

پيلېږي، له اصطالحي پلوه ځينې په دې نظر دي چـې حکايـت د لنـډې کيسـې 

داسې يو ډول دی چې په هغه کې اخالقـي درسـونه يـا مسـايل نغښـتي وي، دا 

يا مسايل د حکايت په وروستۍ برخه کې لوستونکو ته په ډاګـه کېـږي. درسونه 

د حکايت کرکټرونه يا شخصيتونه سړي، څاروي يـا بـې روحـه شـيان وي، کلـه 

چې حيوانات د حکايت د شخصيت په توګه څرګنـدېږي، نـو د انسـان پـه شـان 

خربې کوي او له خپل ځانه انساين احساسات څرګندوي، حکايتونه معمـوالً پـه 

داسې ډول ليکل کېږي چې لوستونکی په اسانۍ رسه پر هغـو پوهېـدالی يش. 

 هغه ادبيات چې په حکاياتو کې کارېږي، هغو ته تعليمي ادبيات هم وايي.

د زرغونې کاکړ حکايت هم داستاين بڼه لري او د حکايـت لـه تعريـف رسه سـم 

 منظـوم ډولپوره حکايت ګڼل کېږي. حکايتونه په پښتو ادبياتو کې معمـوالً پـه 

فاده کېږي، خو دا په دې مانا نه ده چې نرثي حکايتونـه نـه شـته، پـه کليـو او ا

بانډو کې له پخوا زمانو څخه ګړين حکايتونه، کيسې يا داستانونه وو چـې خولـه 

 په خوله له يوه پښته بل ته لېږدېديل دي.

اين بڼـه په پښتو لرغونو ادبياتو کې لږ تر لږه موږ دوه داسې اثـار لـرو چـې داسـت

لري او د حکايتي يا کيسه ييـز بيـان لرونکـي دي، پـه دې کـې يـو پـه خپلـه د 

زرغونې کاکړ همدا حکايت دی او بل د دوست محمد کاکړ )غرښتنامه( ده چـې 

هغه هم په مثنوي فورم کې ويل شوې او حکايتي بڼه لري. ))د رسمحقق زملـي 

اکړ د )غرښـت( او هېوادمل په وينا دا هم يو حکايت دی، چې دوست محمد کـ

دا حکايـت پـه دې  (۷کاکړ نيکه د احوالو په باب په پښتو نظم ليکلـی دی.(( )

 ډول دی:

 
 حکايت تر پايه په همدې ډول دوام کوي او په پای کې وايي:

 ول شمېر سوـه تـد غازيانو پ  وـڅــــو هــورې تــر دنــيا تــېر س

 وـرات سـاورو د هـه خـښخ پ  چې يــې هــلته هــم وفــات ســو

 مري د خدای په رضا باندې  ــدون کانــديــسې ژونــېړه هــمـ

لري او پـه حکـايتي  دې مثنوي ته چې ګورو، دا هم د حکايت زياتې ځانګړنې

 اثارو کې يې حسابوالی شو.

دلته يو ځل بيا يادونه کوو، چې که موږ د ادبپوهانو د نظر لـه اخـتاله رسه رسه 

په معنوي فورم کې محاسبه کړو، نو په پښتو لرغونو ادبيـاتو کـې  بيا هم حکايت

 دا دوه حکايتونه په همدې معنوي فورم کې شاملېدالی يش.

د وياړنې، ويرنې، ستاينې، ساقينامې او حکايت ترڅنګ د حاميس شعرونو ځينې 

بېلګې ځانګړنې هم شته، لکه د بابا هوتک او ملکيار غرشـني شـعرونه حـاميس 

، خو په دې ټوله لرغوين اديب دوره کې داسې شعرونه نـه شـته چـې شعرونه دي

 پر هغو دې د بشپړې حامسې حکم ويش. نو ځکه دلته د محتوايي فورموو پر 

همدغو پنځو ډولونو )وياړنې، ويرنې، ستاينې او خمريې يا )ساقينامې( او د هغـو 

 پر اړوندو بېلګو بسنه کوو.

 کايت دىــوګه حــسې تــه    ت دىــــو روايــېکانــه نـــل

 چې يې فيض تل جاري دى    دىاکړ راوي ـحمد کــورمــن

 نښت يې راته ښاييــې مــچ    ه خولې واييــو لــونــيکــد ن

 ه تل عابد وــوى څښنت لــل    د وـکه زاهــړ نيــاکــې کــچ

 يار يې رياضت کاـر دې لــپ    ې عبادت کاـل يــر تــل تــت

 و وېار ـــه نــــه ژړا و پــــــپ    ه ملانځووېـشپې يې روڼې پ

 دو ژواک وـې ژونــبادت يــع    نه يې خوب نه يې خوراک و

 نهــتايـه ســېوت پــه کــابــي    امنځنهــچې به کېناست په ل

 

 

 

 

 م خوږه دهــو هــه شاتــې لــچ  ـــې قــــــيصه دهـــې مــاورېـــدلــ

 دارــــې و رويــــد چــــزيــايــب  ــهـارـــد اخــتـــــر پــــــــه ورځ س

 ىـدلــېرېــې تــه کــوڅــه کــپ  ــىلــلـــه حــــمــامـــــه راوتــــــــ

 هــــامــــاپــــې نــړلــپه کــراچ  ـــهـرې خاورې چــــا لـه بــامـــــاي

 ړــــاورو خــه خــرو پــه ايــــــپ کړــمــــخ او ســــر يــــې ســـو کــ

 وېدو ســاکــه پــخ پــپل مــد خ ايـــزيـد پـــه شکــر کــښو ســــوــب

 م نسکورــې ســه اور کــې پــچ  چــــــې زه وړيــــــــم د بـــــل اور

 هـــومــوه کــږ شکــه لــــا بــــي لـــــه ايــرو بــــه څــــه بــد وړمـــه

 ان پرې کړـې ځــنې يــويــه لــل هــو پـــوهــانــو ځــــان ايــرې کـړ

 ه يس کړاى کتلــه نــاى تدــخ څوک چې ځــان تـه ګـــوري تــــل

 ه دهــــار نــــه کــــربه پــو خــل لــــويــــي تـــل پـــه ګفتار نـــه ده

 ا.ــوړ کــل ځــه دې تــــکرب بــت تـــواضع بــــه دې سـر لــــوړ کــــا
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