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 د الرښود استاد نظر

 وي« رــــــپيک»ه ــــد شعر لک« مضمون»

 وي« رخت و زېور»ې ي« رنګين الفاظ»

 «دواړه څيزه»رور دي دا ـــــــــــــــورته ض

 ربا تر ويـــــــــــــکه هر څو دل« رــــــپيک»

«کاظم خان شيدا»  

د پښتو پياوړی شاعر کاظم خان شيدا په دې وړه څلوريزه کې د شعر د بشپړې ماڼۍ انځور 

تالزم، تناسب او توازن يې په کې را ښودلی او په « بڼې»او « منځپانګې»ايستلی، د شعر د 

 .اړتيا او وړتيا را په ګوته کړې ده« شعريت»شعر کې يې د 

عادي ژبه خبرې دي چې د هر څه لپاره يو ټاکلی نوم او لغت لري، انسانان خپلې اړتياوې 

پرې پوره کوي او د افهام او تفهيم وسيله وي، کله به چې د انسان اړتياوې پوره شوې او 

ه وخت او يا د کار او ښکار پرمهال به يې د نو د يوازيتوب پ ې،خبرو به يې ستونزې حل کړ

خپل ذوق د تسکين لپاره له ځان سره زمزمې کولې او له خولې نه به يې منظم اوازونه اېستل 

 .او په دې زمزمو کې به يې په ښکلو الفاظو د طبيعت او چاپېر ښکال ستايله

ضمون ته د ښکليو ده چې د شعر م« عالي ژبه»هغه « رنګين الفاظ»د شيدا په تعبير همدا 

له همدې . کاليو او ګېڼې حيثيت لري او يوعادي مضمون د شعريت عالي مقام ته رسوي

امله ده چې يو منظوم کالم چې په رنګينو الفاظونه وي اوډل شوی، هغه شعر نه بلل کېږي؛ 

د نظم او شعر وېش له پخوا نه را روان دی، نظم د يوه مضمون د ادا لپاره وي او ګټه يې 

ي چې په حافظه کې ښه پاتې کېږي او دا مضمون تر ډېره په ذهن کې ژوندی ساتي، په داو

چې په پښتو کې هم ګڼې منظمومې لرو او  ،ختيځ کې نظمونه د همدې هدف لپاره ويل شوي

ديني، اخالقي، طبي او نور مضمونونه په کې ځای کړای شوي چې ښوونيزې او روزنيزې 

لرو چې ناظمان هم دي خو په نظمونو کې يې خپل هدف موخې لري، موږ داسې شاعران هم 

پاللی او په شعوري توګه يې په خپلو نظمونو کې له شاعرۍ نه ډډه کړې، په دې لړ کې 

په ډېر صراحت بيان کړی او د  ،چې يوه ديني منظمومه ده،خوشحال بابا په فضلنامه کې 

 :نظم او شعر ترمنځ يې روښانه کرښه را اېستلې ده 

 (هـ ق۰۱۳۳)دی« غفط»ال چې د دا سږ ک

 يو کتاب مې په نمط دی    

 چې يې نوی بنياد کښېږدم
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 يو يادګار په جهان پرېږدم

 «بې دقته»، «ساده نظم»

 «بې لغته»، «بې اشکاله»

 په خفيف بحر ويلی

 ځنې وتلی« تکلف»

 وي« يادول»په « اسان»چې 

 مختصر کښلی په کښل وي

 چې هر څوک ورته وګوري

 وښورينيک عمل وته 

« رخت او زېور»يې د هغه « رنګين الفاظ»په دې ترتيب کړوسي د شعر څېره روښانه کړې او 

، «، بې لغته«بې اشکاله»، «بې دقته» ، «ساده»بللي خو نيکه بيا د نظم نقشه را کښلې او 

 .يې بللی دی« مختصر»او « اسان»، «بې تکلفه» ، «بې رنګينو الفاظو»

دي کالم يې عالي مقام ته ورساوه او د خبرو په کور کې يې همدا رنګين الفاظ وو چې عا

راز ويي  –خوږې سندرې او شعرونه رامنځ ته کړل، بېال بېلو شاعرانو په رنګينو الفاظو راز 

 .لوبې وکړې او دا رنګين الفاظ يې په بېال بېلو پېرايو او ارايو کې وړاندې کړل

السه ورکړ، د غمي په شان وتوږل شول،  د دوی په اشعارو کې لفظونو خپل شکل او ثقل له

صفا شول، روڼه شول او بيا د سرو زرو په ريزه کارۍ کې سره واوډل شول او مسرۍ او بيت 

 .ترې جوړ شول

يا دا چې شاعر لفظونه په رنګونو بدل کړل، د هنر په برس يې مسرۍ او بيتونه ترې جوړ کړل 

 .او د يوې هنري تابلو بڼه يې غوره کړه

عبير شاعر د الفاظو له ګلونو نه د هنر په انبيق عطر وايستل او د ګل بوی يې په په بل ت

 .داسې معنوي ډول په کې وساته چې د تصوير پر ځای تصور ته لېږدي

لکه مچۍ چې ګلونه ،ور کړه  يهمدا راز ويالی شو چې شاعر الفاظو ته په دې ډول رنګين

 .په شاتو واړوي

 ر کړې او رڼه پرخه شوه چې بره يد خپل هنر په حرارت تبخيا شاعر د الفاظو روانې اوبه 

 .والو ته او اسمان ته يې د شعر زينې ترې جوړې کړې

بېل ډول  –ادب څېړونکو د شاعرانو دا تعبيرونه او تصويرونه سره بېل کړل او دا په بېل 

رو په رنګين شوي الفاظو يې په رنګونو او ډولونو ووېشل او د بديع، بيان، معاني او نو
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يې ادبي  ونامه يې فنون، اصول او ادبي قوانين ترې استخراج کړل او د شعر پردې ښکالو

 .څېړنو ته الره هواره کړه

کنايو، تلميحاتو،  روپه استعا« الفاظ» شوي   «رنګين»په دې ادبي څېړنو کې د 

ه ورو نوي کشفيات او نوي انواع پ –تجنيسونو او نورو ډولونو کې مشخص شول او ورو 

 .کې ترالسه شول

دی چې په پښتو ادب کې شاعرانو له هماغه « سېمبول»ددې رنګينو الفاظو په لړ کې يو هم 

لومړی سره په خپلو شعرونو کې راوړی خو په ادبي څېړنو کې ډېر لږ پام ور اوښتی او 

پښتانه څېړونکي هغه وخت ورته ځېر شوي چې په اروپا کې ادب څېړونکو کار پرې کړی 

 .مبول څېره يې روښانه کړې دهاو د سې

چې هم د شعر ويلو تجربه لري ) دا اثر چې ځوان شاعر او ليکوال ښاغلي عبدالغفور لېوال 

ليکلی د سېمبول په باب ګڼو باريکيو او نازکيو ته متوجه شوی او د ( او هم د شعر څېړلو

روښانه کړې نظري او تطبيقي مطالعې په رڼا کې يې په پښتو شاعرۍ کې د سېمبول څېره 

 .او په سېمبول يې بشپړ کتاب ليکلی دی

لې او ړلېوال صاحب د خپلې څېړنې په پېل کې د شعري سېمبولونو او سېمبوليزم مخينه څې

شاليد ته يې کتلي دي، څرنګه چې د سېمبول په څېړنه کې اروپايي ادبپوهانو ډېر کار کړی 

سېمبول يې په ماړه ډول په کې څېړلی له دې امله ده د ګڼو ادبپوهانو نظريې را اخېستې او 

بيا له اروپا نه ختيځ ته راغلی، د ترکي او ايراني پوهانو له نظره يې سېمبول ته کتلي او . دی

ورپسې د افغاني او پښتو ادبپوهانو څېړنو ته را رسېږي او په پښتو کې د سېمبولونو 

ې سېمبولونه په کې راغلي نمونې راوړي او هم په دې لړ کې د غربي شاعرانو هغه شعرونه چ

 .را ژباړلي دي

 ېد څېړنې په دوام يې په افغانستان کې د شعري سېمبولونو په اړه د ليکنو مخينه را سپړل

او په دې ترتيب يې د سېمبول څېره  ياو په دې لړ کې يې د پښتنو ادبپوهانو نظريې راوړ

 .ونکي ته ور پېژندلې دهلوستروښانه کړې او خپل 

کي کې يې د سېمبول پر پېژندنه خپله څېړنه کړې او د خوشحال بابا د په دوهم څپر

 :دستارنامې له دې بيت نه يې را نښلولې 

 ې دستار تړي هزار ديـــــچ

 د دستار سړي په شمار دي
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رنګين » او همدلته يې د دستار عادي لفظ چې د دستار او پګړۍ جامه ده او د دستار 

سېمبول دی څېړلي او سره بېل کړي او لوستونکي ته  ...چې د مشرۍ، مخکښۍ او « الفاظ

يې په عيني او عملي ډول ښودلي او بيا يې ګڼې نړيوالې او پښتني نمونې ور کړې او په 

 .ادب کې يې د سېمبولونو اړتيا جوته کړې ده

د کتاب درېيم څپرکی په پښتو شاعرۍ کې د سېمبولونو پر ايجاد بحث کوي او له نيکه 

خه کې د پښتو په لومړني الس ته راغلي پاړکي يعنې د امير کروړ د وياړنې مرغه په دې بر

 :په لومړۍ مسرۍ کې يو ژوندی سېمبول پيدا کوي 

 «زمری په دې نړۍ له ما اتل نشته مزه ي» 

او همداسې مخ ته راځي او د سېمبول په باريکه او رنګينه الر د څېړنې مزل کوي، د 

سېمبولونه، عرفاني سېمبولونه، ليريک او ښکالييز  سېمبولونو ډولونه شمېري، حماسي

 .سېمبولونه او نور را پېژني

څېړي او په « د پښتو په معاصره شاعرۍ کې د سېمبولونو نوښتونه» پرکی څد کتاب څلورم 

دې لړ کې يو شمېر هغه نمونې راوړي چې له پياوړيو او غښتليو سېمبولونو څخه ډکې دي 

 .ل په خپلو ويناوو کې راوړي دياو شاعرانو يې په ارادي ډو

د څېړنې په پای کې د خپل بحث نچوړ د نتيجې په توګه وړاندې کوي او بيا الزم 

 .وړانديزونه لري

په پای کې بايد ووايم ، چې ښاغلي عبدالغفور لېوال خپل دغه اثر د څېړنې له مروجو او 

مشورې پرې کړي ،  منل شويو معيارونو سره سم بشپړ کړی دی، ما ورسره  وخت په وخت

زه د نوموړي د الرښود استاد په توګه خپلې خبرې داسې .  بدلون مو پکې کړی او زياتونې

 : رالنډوم  

زما له نظره دا څېړنه د څېړندوی علمي پوړۍ ته د ختو لپاره وړ، کافي او درنه څېړنه ده او 

، ی چې په دې څېړنه دېان د څېړنوالۍ رتبې ته د لوړېدو وړتيا هم لري نو زما وړانديز داد

بلکې ژر تر ژره دې دا ګټور  ،سره له دې چې لېوال صاحب ته د څېړندويۍ ترفيع ورکړه شي

اثر چاپ هم شي څو ځوانان خصوصاً د ادبياتو د پوهنځيو محصلين او نور مينه وال ګټه 

 .ترې واخلي

 په درناوی

 څېړندوی حبيب اهلل رفيع

 راد افغانستان د علومو اکاډمۍ سالک

۰۹۳۱/۰/۰۹ 
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 زهسري

 

کتاب کې د ادبي مکتبونو ( ادبي څېړنې ) کلونه پخوا مې د ارواښاد استاد روهي په  

( دسېمبوليزم  ادبي مکتب او سمبوليستان )بېالبېل پاړکي لوستل ، چې په هغو کې 

ځينو تر دې وروسته مې د. ليکنې ، په نړيواله سطح د سېمبول ادبي ارزښت ته متوجه کړم 

نړيوالو شهکارونو د لوستلوپر مهال ، ډير ځله ددغو اثارو سېمبوليک اړخ ته پام وراوښت 

په تېره بيا ،چې په پښتو ادبي اثارو . او ورو ورويې دې ته هڅولم، چې په دې اړه څه وليکم 

کې دګڼو په زړه پورې سېمبولونو له شتون سره سره په دې اړه دبشپړو شننو او څېړنو 

دسېمبول کارونې له تيورۍ سره سم يې پر پښتو آثارو تطبيقي څېړنې لږې يا هم کمښت او 

 . په نشت شمار راته ښکاره شوې 

چې د علومو اکاډمۍ  دعلمي غړيتوب لپاره ، يې دسر ليک غوره ( لمريز۰۹۳۳) تېر کال 

ه دسرليک وړانديځ وکړ ،چې له نيکه مرغ( شعري سېمبولونه ) کولو راته وويل، نو ما  د 

داستادانو له مهربانۍ او هرکلي سره مخامخ شو، تر دې هوکړې وروسته  مې داستادانو په 

له نيکه . الرښوونه د رسالې دسرليکونو فهرست تنظيم کړ او درسالې پر ليکلو کار پيل شو

مرغه داکاډمۍ استادانو پرما ،ددې رسالې دعلمي چارو دبشپړاوي  لپاره زموږ دقدرمن 

يب اهلل رفيع الرښوونه ولوروله ، چې  دهغوی مرسته ان ال له پيله زما استاد څېړندوی حب

درسالې دليکلو په بهير کې مې استاد ته مراجعه کوله او دهغوی . دښه پرمختګ زيری شو

 .  له الرښوونو مې فيض اخيسته

دکار په پيل کې مې  دهغو اثارو پر بېلولو او پلټلو پيل وکړ ، چې دسېمبول پېژندنې او 

زما ډيره پاملرنه په کالسيکو او . ري سېمبولونو په اړه يې معلومات راکوالی شولشع

معاصرو پښتو شعرونو کې د سېمبول او سېمبولونو پلټلو ته وه ، ځکه د دغې ادبي 

نومونې د پيژندلو تر څنګ دهغې دتيورۍ تطبيقي هڅې، زما په نظر،  لږ تر لږه دوه ګټې 

 : درلودې 

يي شننې په مرسته يې پېژندل اسانه کېدل او هر ځېل يې له بېالبېلو  لومړۍ دا چې د بېلګه

بېلګو سره خپلې ځانګړتياوې راپېژندلی شوې او دوهمه ګټه يې داوه ،چې دا تصور مو هم 

ترالسه کوالی شو ، چې په پښتو ادبياتو کې دسېمبول کارونې لوړې ژورې اونن و پرون  

وه چې سېمبول وپېژنو ، په ارواپوهنه ، تاريخ او پر دې بنسټ اړتيا . څنګه او څومره دی

ټولنيزو چارو کې يې ونډه وارزوو، په ادبياتو کې يې ارزښت وپلټو ، په شعر کې يې 
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بنسټوال ځای ومومو او په پښتو کالسيک او اوسمهالي شعر کې يې بېلګې او څرنګوالی 

 . په ګوته کړو

 :نې رابرابرې کړېپه همدې پار مو درسالې د بشپړولو الندينۍ سرچي

دسېمبول او سېمبوليزم په اړه تيوريک معلومات، دنړيوالو شهکارونو يو شمېر بېلګې ، 

په ارواپوهنه ، تاريخ او پخوانيو ګروهو کې دسېمبولونو په اړه يو شمېر ليکنې ، هغه 

کالسيک او معاصر پښتو شعري متون چې د سېمبولونو په زړه پورې بېلګې په کې موندل 

شوې او په ځانګړې توګه په شعر کې د سېمبول دمناسب ځای، اړتيااو ارزښت په کيدای 

 . اړه ليکل شوي کورني او بهرني علمي تيسېسونه

ددې رسالې په لومړي څپرکي کې  دسېمبول د پېژندنې تر څنګ دشعري سېمبولونو او 

څنګه له  سېمبوليزم شاليد څېړل شوی او دې ته کتنه شوې ده چې دسېمبوليزم ادبي مکتب

لويديځه ختيځ ته راغی او دلته يې په ادبياتو کې يو نوی خوځښت راپيل کړ ، که څه هم په 

ختيځو ادبياتو په تېره بيا شعر کې دسېمبولونو کارونې تر دې پخوانۍ، بلکې يوه لرغونې 

مخينه درلوده،خو ديوه تعريف شوي او اصولو خاوند مکتب په توګه يې نوی حضور دنويو 

ـ فکري شرايطو زيږنده وه، چې په نولسمه پيړۍ کې ديوې اعالميې په خپرولو   ټولنيزو

 .  سره رامنځته شو

په دوهم څپرکي کې مو هڅه کړې چې په شعر کې دسېمبول پېژندنه وڅېړو ، مانا داچې 

دسېمبول له کلي او عام تصور څخه  يوې ځانګړې او مشخصې پيژندنې ته راغلي يو، چې 

دبي ـ هنري مفهوم بشپړ ه ونډه څيړل کيږي او له نورو شعري لوازمو سره په شعر کې ددغه ا

دسېمبولونو اړيکي، په نړيوالو شهکارونو او بېلګو کې يې ځای او اروايي زيږنځای 

 .  معرفي شوي دي

په درېيم څپرکي کې هڅه شوې ده په پښتو شاعرۍ کې دسېمبول کارونې مخينه ، ډولونه 

يې ونډه وپېژندل شي  او باالخره په څلورم څپرکي کې د او په کالسيکه شاعرۍ کې 

معاصرې پښتو شاعرۍ په يو شمېر بېلګو کې دسېمبولونو نوې کارونه ، ځای او 

موږ هڅه کړې ده د يوه سېمبول د رامنځته کيدو ، دودکيدو او . تکنيکونه معرفي شوي دي

.  ـ له بېلګو سره مل ـ  وڅېړو د نورو لپاره يې دتفهيم رواني او  هنري ګام پرګام پرمختګ هم

ددې تر څنګه مو پر دې هم رڼا اچولې ده ، چې په معاصرو پښتو ادبياتو کې غوره 

سېمبوليک اشعار او سېمبوليست شاعران کوم دي، چې له نيکه مرغه زموږ يو شمير ادبی 

 واښاداثار د سيمې او ان نړۍ په سطح ممتاز سېمبوليک اثاردي ، چې دلته يې لږترلږه د ار
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 . سيدبهاالدين مجروح ځانځاني ښامار په جرئت سره يادوالی شم

په ځانګړې توګه مو له داسې يوې څېړنې څخه  موخه  ، دهغو ادبي مفاهيمو الډيره پېژندنه 

سېمبولونه له . وه ، چې نن سبا هم په ادب تيوري او هم ادبي کره کتنه کې مهم ځای لري

و او تشبيهاتو سره اړيکي لري ، شعري سېمبولونه د شعري انځورونو ، اسطورو ، استعار

شعري ژبې پر څرنګوالي اغيز لري او ان د ژبې ځانګړې کارونه ټاکي ، سيمبول په شعر کې 

ځانګړي ذهني بستر او زمينې ته اړتيا لري ،ځکه خو موږ فکر کوو ، چې په دې اړه بحث نه 

ې د پورته يادوشويو جوليزو  او يوازې د شعر دتيورۍ يوه مهمه برخه ده ،بلکې څېړل ي

 . مانيزو توکيو په پېژندلو او داړيکوپه روښانولو کې هم مرسته کوالی شي

زه غواړم همدلته يې روښانه کړم ، چې دا څيړنه به خپلې نيمګړتياوې خامخا لري ، څومره 

 سرچينو ته چې زما الس رسېده او څومره چې په شاعرۍ کې زما خپلو تجربو راسره مرسته

کوله دا کرښې مې سره وکښلې ، زه په ډير درنښت او تواضع  له قدرمنو پوهانو ، ځوانو 

څېړونکيو ، ادبپوهانو او شاعرانوڅخه هيله کوم ، چې زما دغه هڅه بشپړه کړي او 

 . تيروتنې مې راسمې کړي

 دافغانستان د علومو اکاډمۍ له ټولو مشرانو ،غړيو ، دژبواو ادبياتو دمرکز او اړونده

څانګو له پوهو او پرما مشفقو استادانو څخه ډيره مننه ،چې ددې علمي پروژې په ګام ـ ګام 

 . کې يې زما الس نيولی دی

له خپل الرښود استاد دروند رفيع صاحب څخه ځانګړې مننه ، چې نه يوازې په دې اثر کې ، 

نه استاد په څېر خپله بلکې زما له تاند زلميتوبه يې په ادب او ادبي هلو ځلو کې د يوه مهربا

 .هيڅ راز مرسته او الرښوونه نده سپمولې

له خپلو دوستانو، همکارانو ، فرهنګي ملګريو او دخپلې کورنۍ له غړيو هم مننه کوم ، 

 . چې ددې رسالې دليکلو پر مهال يې له خپلو مهربانيو او مرستو څخه نه  يم هېر کړی

 اتو مينه والو ته دبحث وړ يوه موضوع يو ځل بيا په دې هيله چې دغه رساله دادبي 

 . وروپېژندلی شي ، تاسو درسالې دپيل کرښو ته ورسپارم 

 

 ښه مو غواړم

 عبدالغفور لېوال

 ۳۱، وری،  ۰۹۳۱

 کابل
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 لومړی څپرکی

 د شعري سېمبولونو او سېمبوليزم شاليد

 

سېمبولونه وټاکل د غږيزي لرغونيو انسانانو د هر شي، پديدې او مفهوم لپاره قرارداد

غږونو يوې سېمبوليکې مجموعې د يو څه مفهوم رساوه او بيا چې د غږونو دا مجموعې 

يو انسانانو ددغو غږونو لسره منظمې شوې ژبه يې رامنځ ته کړه، وروسته يو څه پرمختل

 ليک نو وټاکل او  چې سره يو ځای يې کړل( اشکال) سېمبولونه ( انځوريز) لپاره ليکني 

ترې جوړ شو، بيا ټولنيز شويو انسانانو هنري او مذهبي سېمبولونه او نښې رامنځ ته کړې 

چې د دوی د فرهنګ او تهذيب نښه شول، په دې توګه وينو چې سېمبولونه له ډېر پخوا 

څخه له انسانانو سره مل دي او انسانان د هغو له رامنځته کولو، پرې پوهېدلو او ورڅخه د 

 .منطق سره اشنا ديګټې اخيستنې له 

 :په پېل کې ليکي ( په ليدنيو هنرونو کې سېمبوليزم) آنيه ال يا فه د خپلې ليکنې 

 ...، چې هر څه سېمبوليک ارزښت موندالی شي يد سېمبوليزم تاريخ ښي» 

انسان د هغه تمايل له مخې چې سېمبول جوړونې ته يې لري، اشيا او شکلونه په 

انسان سېمبولونه ( ته زښت ډېر ارواپوهنيز ارزښت وربښياو هغوی ) سېمبولونو بدلوي 

 (۹۱۱انسان و سېمبولهايش.  ) «هم په مذهب او هم په ليدنيو هنرونو کې کاروي

هنروونو کې نه بلکې ( بصري) په دې توګه سېمبول او سېمبول جوړونې يوازې په ليدني 

 .وروسته په شعر او ادبي اثارو کې هم خپل د پام وړ ځای ومونده

( جمعي) ارزښته دېريو ټوليز ( فردي) د يوه انتزاعی قرارداد په توګه سېمبول تر وګړنيز 

 .ارزښت دی نو د همدې لپاره له نورو ټوليزو پوهنو سره اړيکي لري

يو يونانيانو به د خټو يا ګچو يوه ليکلې لوحه ټوټې ټوټې کړه او پخپلو منځونو کې نپخوا

يو ځای کولو له الرې  بل سره د همدغو ټوټو د بېرته سره  به يې وويشله چې بيا وروسته يو

وپېژندالی شي او يا هم د خپل ګډون د نښې په توګه به يې له ځانه سره ساتله يونانيانو 

اوسمهالې نوم  (Symbol )او د سېمبول . ويل (Sumbolon)همدغې لوحی ته سوم بولون 

دې توګه وينو چې دغه اصطالح ال  په . هم له همدغې يوناني ريښې څخه اخېستل شوی دی

له جوړښت او پيدايښت څخه ټوليز ارزښت لري، په يوه بل روايت کې داسې هم شته چې 

پخوانيو يونانيانو به خپلو مېلمنو ته د سوم بولون د لوحو ټوتې ور ويشلې او په دې توګه 
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ت ته د ورتلو له هغو سره د مېلمه پالنې او مينې نښې شريکولې، له ځانګړتيا څخه عمومي

خو د مهال په تېريدو سره د . نښه د سېمبول په تاريخي پېژندنه کې مرسته کويهمدغه 

سېمبول له کلېمې څخه د مانا اخيستل پيچلي شول او بېال بېلې پېژندنې يې رامنځته 

په ادبياتو کې د سېمبول ځانګړی اهميت هغه وخت ډېر د پام وړ شو چې په نولسمه . شوې

 .کې د سېمبوليزم ادبي مکتب رامنځته شوميالدي پېړۍ 

ل بودلر ردغه مکتب د نولسمې پېړۍ د پای په لسيزو کې د دريېو سترو شاعرانو هر يو ه شا

(Charles Baudelaire) (۰۳۳۰ ۰۳۱۵ـ) آرتور رمبو ،(Arthur Rimbaud) (۰۳۱۱ ۰۳۳۰ـ )

و، دغو دريېو له خوا مطرح ش( ۰۳۳۳ـ ۰۳۱۳) (Stephan Mallarme)او ستفان ماالرمه 

نوي ) همدوی د . واړو شاعرانو د اروپا په معاصره شاعرۍ کې يو د پام وړ بدلون راوست

د پېلوونکو په توګه هم ګڼل کېږي، که څه هم تر دوی وړاندې نامتو امريکايي شاعر ( شعر

په شعر کې د نويو سېمبولونو کارونه ( ۰۳۱۳ـ ۰۳۱۳) (Edgar Allan Poe)ادګار الن پو 

ته ورسوله، تردې بريده چې د اروپايي سېمبوليزم پالر شارل بودلر د ( اوج) وکې لوړې څ

له اثارو سره د بې کچې مينې له امله د هغه يو شمېر شعرونه او کيسې فرانسوي ( پو)هغه 

 .ته وژباړلې

هغوی هغه څه چې غواړي : د سېمبوليزم مخکښان په پېل کې په ابهام تورن وو، ځينو ويل 

شي ويلی او هغه څه چې نه يې غواړي ويې وايي داسې يې وايي چې نور يې ه ويې وايي ن

خو د دوی د اثارو په اړه قضاوتونه ژر بدل شول ډېر ژر هغوی مينه وال . پرې نه پوهېږي

 .وموندل او ډېرو هڅه وکړه چې د هغوی شعرونه تفسير او تعبير کړي

  :د ماالرمه په اړه لولو 

له، شعر يې بې مانا وګڼل شو خو ژر د هنر پوهانو وغوسه راوپار په پېل کې يې تمسخر او» 

او نور يې هم وهڅول  للکه ژيد، کلوول، والري، ګوګن او د بوسي دده شعرونه خوښ کړ

ډېر يې وايي د ماالرمه پر الره څوک نه والړل خو مينه وال . چې ځانونه يې په قدر وپوهوي

فن، سن پل رو، هانري دورنيه، ورنه ګېل او وو، داسې هم شو، چې ګوستاوګان، ويله ګري

  «.رلويي د هغه شاګردان شوليوروسته نامتو آندره ژيد، پل والري او پي 

(۱۳۰مکتب های ادبي )  

ورو د لويديځ پر ادبياتو خپل  –په دې توګه وينو چې سېمبوليزم او سېمبوليستانو ورو 

لستان، روسيې او جرمني ته اغېز زيات کړ، ژر ددغه مکتب الروي له فرانسې څخه انګ

نو شاعرانو وژباړل او وروسته ځوا ورسېدل، په انګلستان کې جرج مور سېمبوليک آثار
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انسن په لندن کې سره را آرنست داونسن او ليونل ج ،ريچارد لوګايی ين، ويليام باتلريتيز

ې مجالس يې جوړول لکه په فرانسه کې به چې د ساو د سېمبولېستانو هغغونډيدل 

 .الرمه په کور کې جوړېدلما

تردې بريده چې ديميتري په روسيه کې والربريوسف د سېمبوليزم د نهضت مشري کوله 

په نامه يو کتاب هم خپور ( سېمبولونه د)کې ۰۳۳۳ په   (D. Merejkovski)مرژکوفسکي

ځان د بودلر ( ۰۳۳۳ـ ۰۳۵۱)  (Hofmennsthal)نشتال ماپه جرمني او اوتريش کې هوف. کړ

رليزم او دنچالروی اعالن کړ او په هغه وخت کې يې جرمني ادبيات  ېرلن د الراو و

مارياريلکه ي چې د هغه دغه هڅه وروسته راينررومانتيزم په وړاندې ودرول، ويل کېږ

(Rainer Maria Rilke) بشپړه کړه.  

 )ختيځ ته هم د شلمې پېړۍ په پېل کې د سېمبوليزم اغېزې راورسيدې ترکي احمد هاشم 

لويديځ سېمبوليزم دود کړ، دغه شاعر ته د سره رنګ او په ترکي ادبياتوکې ( ۰۳۹۹ـ ۰۳۳۱

 .شاعر هم ويل شوي دي( غروب) لمر لويدو 

 :کې ليکي ( ادبي څېړنې) استاد محمد صديق روهي په خپل کتاب 

م کاظ) استعمال د پښتو ژبې د خيال پالونکي او نکته سنج شاعر ( رمزونو) د سېمبولونو » 

 :په الندې بيتونو کې ګورو ( شيدا

 د افتاب په کمند نه خيژم اسمان ته

 نه ږدم بار لکه شبنم پر دوش د ګلو

 همېشه يې  پېچ و تاب لکه جوهر دی

 ت آبادها حيرچې شيدا راغی تر د

بل په مرسته لوړ دی، چې زه نه غواړم په واسطه اودپه لومړي بيت کې د شاعر مقصد دا

شيدا دغه مطلب په څومره ښکليو او زړه  ،او يا د نورو د اوږو پيټی شم مقام ته ځان ورسوم

 .وړونکو الفاظو افاده کړی دی

 په دوهم بيت کې. د لفظ سېمبول دی( واسطې) د ( د افتاب کمند) دلته 

ګلو ) نګې ونې او د دد( چنار) په پښتو ادبياتو کې ... د دنيا سېمبول دی (بادآ حيرت)  

 :مبول دی د نجلۍ سې( څانګه

 ګوره چې وار دې خطا نه شي

 (۱۳۹ادبي څېړنې ) د ګلو څانګه دې په سر والړه يمه       
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د استاد روهي له دې څرګندونو ښکاري چې په پښتو کالسيکه مدونه او شفاهي شاعرۍ 

کې د سېمبولونو آګاهانه کارونه دود وه او پښتنو شاعرانو سېمبولونه ايجادول، مګر که 

نا د سېمبوليزم د لويديځ مکتب نښې د پښتو په اوسمهالې شاعرۍ کې څېړو په معاصره ما

نو زما په نظر يې راپېلوونکی ارواښاد پوهاند ( او که زه په دې اړه د قضاوت حق ولرم) 

بهاالدين مجروح دی، د نوموړي ځانځاني ښامار، د وطن مور او نااشنا سندرې د 

 .سېمبوليزم په تول پوره آثار دي

الروي يې معلوم وو، . ادبي او آن فکري خوځښت بڼه درلوده –زم د يوه منظم هنري سېمبولي

 ۰۳۳۱د سېمبوليزم اعالميه په . کولهڅخه يې پيروي ( اصولو) آرونو او له يو شمېر ټاکليو 

کال کې خپره شوه او دا يې وښوده چې دوی د ځانګړو فکري منظومو د رامنځته کولو هوډ 

 . لري

، سېمبوليزم د هغې ايدياليستي فلسفې تر اغيز الندې و، چې له د فکر له پلوه» 

کلونو کې خپل اوج ته رسيدلې وه، د ۰۳۳۱ميتافيزيک څخه يې ابهام اخيسته او په 

 (۱۱۹مکتب های ادبي ) «     .شوپنها ور عجيبې بدبينۍ پر سېمبولستو شاعرانو اغېز وکړ

) وو، دا ځل د خوشبينۍ  ينۍ سره الس او ګريوانبسېمبوليستان له عجيبې بد

له وتلو سره بدبينۍ او تخييلي ډار، وهم او پر ( رياليزم) او ريښتيا پالنې ( پوزيتوويزم

ځان ناباوري له سېمبوليزم سره ادبياتو ته ننوتله، هغه مهال چې په اروپا کې د منځنيو 

و په الس پېړيو اعتقادي اتکا ړنګه شوې وه، اقتصادي ځواک د ګوتشمېر وګړيو يا کورني

کې و، او نوې پوهنيزې، فرهنګي او اقتصادي ودې ټولو اروپا مېشتو وګړيو ته هوسايينه 

نه شوه ورکوالی، جګړو او سياسي سياليو هر څه زموللي وو، له اخالقي پلوه ښکېالکګرو 

حکومتونو، د هېومانيستو غورځنګونو قناعت نه شو برابروالی، په همداسې پېر کې 

ښت له بدبينۍ، ناهيلۍ، ماتې، د اخالقي کمزورتيا او په ټوليزه توګه د ټوليز اروايي جوړ

مانيز بحران  اسېيو شمېر کره کتونکي فکر کوي چې د .له احساس سره مخامخ و( ګناه)

 .سېمبوليزم راوزيږاوه

پو، بودلر، ورلن او رمبو تقريباً ټول له عجيبو رواني وسوسو څخه  امريکايي ادګارالن

هېڅ څوک ونه پوهيدل  په ځوانۍ کې مړ شو،( پو) ومتوب کې يتيم شوی ځوريدل، په ماش

 همحروم، بې وزلی او يتيم له يوه ښار نه بل ت ؛ته ورته و( پو) چې ولې، د بودلر ژوند هم ډېر 

رمبو او ولرن هم تر دوی په ښه . په وړاندې له عقدو ډک( اپيک) سرګردانه، د خپل پلندر 
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لو ليکل شويو شعرونو ته يې اور اچولی و، جامې يې بدلې حالت کې نه وو، رمبو چې خپ

 .کړې، اوږده ږيره يې پرېښوده او د وسلو سوداګري يې پېل کړه

ولرن هومره ډېر شراب څښل چې يوه ورځ يې په بروکسل کې پخپله مينه وال او پلوی شاعر 

 .ړې او هغه يې ټپي کړباندې د توپانې ډزې وک( رمبو) 

 (۱۹۱ادبي څېړنې )                                                                          

کره کتونکي فکر کوي، هغه سياسي، ټولنيز او اقتصادي بدلونونه، اختناق او بحران چې 

کې هم توپانونه را پورته  وپه فرانسې کې يې انقالب راوپاراوه، ددغو شاعرانو په ارواو

 .کړي وو

بلکې د يوه فکري  ،څېړنه يوازې د يوه شعري عنصر په توګه نه د شعري سېمبولونو

په توګه تر ( انقالب)ېښې او آن کالب ماتوونکي بدلون خوځښت، ټولنيز بدلون، فرهنګي پ

) په شاعرۍ کې منځپانګيز ځکه سېمبوليستانو نه يوازې . بحث الندې راتالی شي

د شاعرۍ هندسي جوړښت يې کالبونه او  (شکلي)جوليزبدلون راوست بلکې ( محتوايي

 .هم بدل کړ

د . د سېمبوليزم د مکتب همزولی ګڼل کېږي  (Vers Libre)په فرانسه کې آزاد شعر 

فرانسوي آزاد شعر ځانګړنه داوه چې د وزن لرونکو خو نابرابرو کالمي برخو يوه مجموعه 

جوړښت ته په ته ډېر د فکر او انځورونو وحدت او ر و حدبه داسې ليکل کېده چې د کالب ت

) په دې شعر کې کلېماتو پخپله سېمبوليکه مانا ښندله، مانا دا چې وييونه . کې پام کېده

يوازې د مفاهيمو د رسولو د وسايلو په توګه نه، بلکې په خپله د شاعرانه ارزښت ( کلېمات

و سېمبوليستانو د خپل. وې ځانګړنه وهنشاعرانه ژبې دله مخې ټاکل کېدل او دا په شعر کې 

 .ېر پام او زړه چاودون ټاکلډشعرونو کلېمات په 

د سېمبوليستانو له اثارو او ليکنو څخه ښکاري، چې ازاد شعر ددې المل شو، چې په » 

ارزښت ( غږيز او آهنګين) يا کلمه خپل ريښتونی ارزښت نظر خپل صوري ( ويی) شعر کې 

د کلېماتو » څه چې بودلر  سېمبوليزم هغه... ته ډېر د پام وړ وګرځوي او بيا يې مومي 

ګڼله، په شعر کې دود کړ دغو کلېماتو د ځانګړې موسيقۍ تر څنګ د بيان ډېر « موسيقي

 «.ځواک درلوده

(۱۱۵مکتب های ادبي )  

له سېمبوليکو مفاهيمو سره يو ځای نوی ازاد شعر هم له اروپا څخه ختيځو ژبو ته را 

 .ور مانيز او شکلي بدلونونه رامنځته کړلورسيد او د بېال بېلو ژبو په ادبياتو کې يې ژ
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ادبياتو ته  يد شلمې پېړۍ د لومړۍ نيمايي په پای او د دوهمې نيمايي له پېله پښتو او در

ازاد شعر د سېمبوليزم له نښو نښانو سره يو ځای راورسيدل، چې وروسته يې بيا ورو ورو 

روسته وروسته سېمبوليزم البته توپېر يې داو، چې و. وزلست شاعران ورولبپياوړي سېم

د بېال بېل رنګونه او خياالت نله يوازې بدبينۍ او نهيلۍ څخه خپله الره بېله کړه او د ژو

ټولنيزو، فرهنګي او اقتصادي بدلونونو  –دادې هېره نه وې چې سياسي . يې راونغاړل

فرهنګ او په زړه پورې ختيځ  يسېمبوليزم ته نوی رنګ ورکړ او دلته يې له بډای، لرغون

څخه ډېر څه ور خپل کړل، عرفان تغزلي غنا او معنويت د سېمبوليک بيان په مرسته په 

او هم له ( يشکل) ختيزه شاعرۍ کې داسې نوښتونه رامنځ ته کړل چې هم يې له جوليز 

 .هنري ځېل بډای او له نوښتونو ډک کړمنځپانګيز پلوه د شعر 

چې له ) شعرونو د يو څو بېلګو ازاده ژباړه دلته به د يادو شويو نامتو سېمبوليستانو د 

 :وړاندې کړو ( اړل شويژبپاړسي څخه را

 :له بودلر څخه 

 پيوندونه 

 طبيعت هغه مزدک دی، چې له ژونديو ستنو نه يې

 کله کله ګونګې ويناوې را بهېږي

 انسان په هغه مزدک کې د نښو له ځنګله څخه تېريږي

 چې هغه ته په اشنا نظرونو ګوري

 له لرې نه راغلې څو اوږدې انګازېلکه 

 او ژور يوون کې يپه يو پېچل

 رڼايي په پراختيا کې سره تاوېږي اود شپې 

 وږمې، رنګونه او ځوږونه يو بل تکراروي

 لکه د کوچنيو ماشومانو د بدن وږمې

 په څېر نازک او لکه چمن تک شنه( اوبوا)د 

 او نورې داسې وږمې

 يچې پاروونکې او تېر ايستونکې د

 غوسه ناکې او تيزې

 ددې ټولو ناپايه څېزونو په پراختيا کې

  مشک هکه عنبر، لکل
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 لکه د شاتو او کندرو ګډون

 چې د اروا او احساساتو د جذبې نغمه را پورته کړي

 او وترنګېږي     

(مخ۱۵۵اثر څخه د مکتب های ادبی « د شر ګالن» د بودله )    

 

 له آرتوررمبو څخه 

 ولږه 

 له کې کوم خوند ويکه مې په خو

 نو يوازې د خاورو او تېږو لپاره ده

 مرزه پرلپسې هوا خو

 او تېږي، سکاره او وسپنې

 ا وڅرخهرزما لوږې ! اې

 اې زما لوږوئ وڅرېږ

 د پوپنکونو په چمن کې

 ئاو د نيلوفرو زهر پر ښادۍ ورو

 چې ماتيږيئ رې وخوربهغه ډ

 د کليساګانو زړې ډبرې

 د زړو توپانونو شګې

 غه ډوډۍاو ه

 له پټو درو کې پرتې ديچې په ګرد

 ليوه تر پاڼو الندې کولې ايستلې

 له بدنه يې مړۍ وهلېد يوې چرګې 

 او دهغې ښکلې بڼکې يې توکولې

 زه هم د هغه په څېر اور اخلم

 کاهو او ميوې

 د راټولولو په تمه دي

 خو د ګوټپېر غڼه

 يوازې بنفشه خوري
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 کاشکې بېده شم

 کاشکې وځوښېږم

 ځای کېيمان په بلهارد سل

 د زنګار د مخ ښوروا روانه 

«کدرون»او له 


 سره ګډېږي اوځي  

  

 

(۱۳۰مکتبهای ادبی )                                 

 :له ترکي شاعر احمد هاشم څخه 

 پوړۍ

 په ستړيا به پردې پوړيو وخيژې

 په لمن کې به دې پاڼې وي د لمر په رنګ کې

 :ژړا وګورې  او يو ځل به اسمان ته په

 ېاوبه زرينې شو

 او ستا څېره 

 بې رنګه کېږي

 پردې تر بلې پورې ېله يو

 سره افق ته وګوره

 بيا لمر پريوځي

 ګلونه ټول سرکوزي شول، له سترګو نه يې وينې اوري

 بلبالن، لکه لمبې پر څانګو غلي ناست دي ياو خونړ

 اوبو بل شوي؟ رمګر اورونه پ

 يولې مرمر لکه مس داسې ښکار

 له پټی ژبې رنګ اخلي اروا

 سره افق ته وګوره

 بيا لمر پريوځي        

 

                                                 

 .کدرون دا ورشليم په ختيځ کې يو پخوانی سيند دی چې بحرالميت ته ورتوپېږي  
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 (۱۱۳مکتب های ادبي )               
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 دوهم څپرکی

 

 

 بول پېژندنهېسم

 

 چې دستار تړي هزار دي

 د دستار سړي په شمار دي

 خوشال خان خټک                                                                   

 

 

 .د خوشال خان خټک دا بيت د سېمبول پېژندنې لپاره تر ټولو څرګنده بېلګه ده

دلته د لومړۍ مسرې دستار هغه جامه ده، چې له سره راتاوېږي او پښتانه يې پګړۍ ، 

پټکی او لونګۍ هم بولي، عيني او فزيکي وجود لري او په دې بيت کې يې لومړی شعري 

ي مفهوم د داللت له مخې ټاکل شوی ئی يوازې د خپلې حقيقي مانا پر بنسټ په خپل شيځا

 .دی

يو سمبول دی او مراد « دستار» خو د دوهمې نيمبيتۍ دستار بيا په بل مفهوم دی، دا 

ورڅخه د يوه اجتماعي ايډيال شخصيت د ټولو صفاتو، مهارتونو، اخالقي معيارونو او 

اعر يې غواړي په يوه کلېمه کې تمثيل کړي او لوستونکی او اتلوليو مجموعه ده، چې ش

. له ټولو صفاتو سره ور وپېژني« د دستار سړی» اوريدونکی پرې وپوهوي، چې شاعر 

د سېمبوليکې کارونې وروسته ددغه سېمبول د شرحی لپاره « دستار سړی» خوشال بابا د 

شلو هنرونو او شلو خصلتونو خبرې کړي او د دستار سړی يې د (  دستار نامه) يو کتاب

خاوند بللی دی، چې په دې توګه خپل مخاطب د دستار د سېمبوليکو مفاهيمو په 

له دې ځايه ده چې په هنري ادبياتو ، په تېره بيا شعر کې د سېمبول . پراخوالي وپوهوي

ارزښت او ځای څرګندېږي، کله چې  موږ وايو په شعر کې د ژبې لنډون د شعر له جوړښتي 

کانو څخه دی، نو همدا سېمبولونه دي چې د ژبې لنډون ممکنوي او په لږو خبرو کې ډېر ار

 .او هراړخيزه مفاهيم تمثيلوي
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اوس به هڅه وکړو چې د سېمبول لپاره يو جامع تعريف ومومو، خو ښايي دا هېره نه کړو، 

ه چې سېمبول له خپل عمومي تعريف پرته نورې پېژندنې هم ښايي ولرې ځکه سمبول پ

ادبياتو کې، سېمبول په ارواپوهنه کې، سېمبول په ښوونيزو چارو کې او سېمبول په 

 .ساينس او نورو مواردو کې خپل تعريف او پېژند څه ناڅه بدلوي

خو دلته به هڅه وکړو چې له عمومي پېژندنې څخه ورو ورو ځانګړې هنري او شعري هغې 

 .ته ورنږدې شو

 :را پېژني ادبي دايرة المعارف سېمبول داسې 

سېمبول د نښې يا عالمت په مانا دی او په ادبي اصطالح کې هغه سبک ته ويل کېږي، ) 

 .(چې هر څوک په هغه کې يو څه ويني

«۱۱۳ –ادبي دايرة المعارف »  

څخه اخېستل شوی  (Sumbolon)په اصل کې له يوناني سوم بولون  (Symbol)سېمبول 

نښې ( رمز)په داسې حالت کې د. سره نښلولومانا لريچې د دوه  سره بېلو ټکو د تړلو او يا 

 .يا عالمې مانا لري

 «Net –مکتب های ادبي »

« پښتو بدلمېچ، پښتو شعر څنګه جوړېږي» پوهاند ډاکتر مجاور احمد زيار په خپل کتاب 

 :کې د سېمبول داسې پېژندنه لري 

او پښتو دا يې ( مادن)،پارسی « عالمت»يا سېمبل چې عربي انډول يې  (Symbol)سېمبول 

دي، په ټوليز ډول هغه څيز يا پديده ده ،چې له ځان پرته د يوه بل څيز يا پديدې ( پېالم) 

په ژبه او ادب او بيا شعر کې هغه ويی دی چې د آرې او ټاکلې مانا پر ځای . څرګندوی اوسي

دي مانا څخه آزا« لمر»يې يوه بله مانا راخپله کړې وي، لکه په اوسني شعر کې چې له 

په دوديز شعر کې له لمر څخه زياتره د عيني . په بله وينا لمر دا سېمبولوي. اخيستل کېږي

مخ دې لکه لمر او : په رغاونه کې کار اخيستل کېده لکه ... ( تشبيه، استورې ) انځورونو 

 . نور

«۳۳۱بدلمېچ »  

 

عر او ادب کې د له دې ټولو پېژندنو څخه ښکاري چې سېمبول داسې يوه نښه ده چې په ش

يوې ذهني مجموعې استازيتوب کوي او کله چې موږ په يوه کليمه يا يوه مفهوم کې ورسره 

مخامخ کېږو نو له هغه څخه دهغو ماناوو درک اخلو چې دغه کلېمه يا مفهوم د هغو د نښې 

 .په توګه ټاکل شوی دی
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 :په شاعرۍ کې د سېمبول ايجاد او اهميت 

حماسي او  –ې خوا، چې پخوانيو انسانانو خپل مذهبي له لرغونو زمانو را په د

هغه . فوکلوريک نظمونه جوړول پخواني سمبولونه په هغو کې موندل کېدای شي

تشبيهات او استعارې، چې په عامه ذهنيت کې کليشه کېدل، ورو ورو يې خپل ځای 

يا هم استعارې له يادولو او ( مشبه)هغه مهال چې تشبيهات پرته د . سېمبولونو ته پريښوده

له يادولو پرته يوازې د مشبه به او مستعار منه په راوړلو سره د تشابه او ( مستعار) د 

استعاري استدراک پروسه بشپړه کړي سېمبولونه رامنځ ته کېږي، د همدې لپاره، ده چې 

يو شمېر ادبپوهان ګومان کوي، چې د سېمبول لويديځ مفهوم  له يادو شويو ختيځو ادبي 

مو سره نږدې دی، خو زه فکر کوم چې سمبول تر ډېره بريده په شعر کې د انځور مفاهي

 :جوړونې هنر ته ور نږدې دی، که څه هم ډېر ځله د تشبيه او استعارې پرمختللې بڼه ښکاري

 :پوهاند زيار په خپل پښتو بدلمېچ کې ليکي 

اوړي  (Symbol)ول تشبيه او استعاره دواړه انځوره که عيني وي يا ذهني، هله پر سمب))

پاتې شي او له استعارې نه چې مستعارله ( مشبه به)لرې کړي او ( مشبه)چې له تشبيه نه 

                                                                .((                                                                                                                          پاتې شي( مستعار منه) هيسته شي او 

 «۳۳۵بدلمېچ »

په دې توګه وينو چې سېمبول د شاعرانه انځورونو بشپړوونکی دی د يوه شعري تصوير د 

ياتو مخامخ يادول د لنډون مخه نيسي او لوستونکي ستومانوي، چې د همدې ئټولو جز

کار اخلي او د خپلو انځورونو د بشپړاوي او رانغاړلو  لپاره شاعران له سېمبولونو څخه

 .لپاره د هرې ذهني مجموعې د نښې په يادولو بسنه کوي

لرغونې اسطورو، مذهبي او حماسي ارزښتونو، دودونو او ولسي انګېرنو، تاريخي 

پېښو، مينو او عاشقانه تجربو د انسانانو لپاره په زرګونو داسې سېمبولونه رامنځ ته 

که څه هم د ډېر تکرار له . چې په شعر کې يې راوستل په زړه پورې هنري هڅه بلل کېدهکول، 

امله کټ مټ د تشبيه او استعارې په څېر سېمبولونه سوليدل اوکليشه کېدل چې بيا 

شاعرانو هڅه کوله د زړو، سوليدلو او کليشه شويو سېمبولونو ځای نويو هغو ته تش 

کالسيک ارزښت داسې خوندي کاوه، چې داوږدو  کړي، خو يو شمېر سېمبولونو خپل

زمانو په تېرېدو سره يې خوند او رنګ نه بدلېده اسطورې له همداسې سېمبولونو څخه 

افسانوي يا عقيدوي ارزښتونو   -دي، پخپله اسطورې هغه سېمبولونه دي ،چې د تاريخي 

 .او پېښو له مخې يې شهرت موندلی وی
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ره په يوه مهال کې سېمبول هم دی خو په دې توپېر چې پر پوهاند زيار فکر کوي ،چې اسطو

او لوستنې اوريدنې له ( مشاهدې) سېمبول باندې پوهېدل اسانه دي او دا کار د کتنې 

الرې کېدون موندالی شي، خو اسطوره يي سېمبول د پوهېدنې لپاره څه غور و ژورتيا ته 

 .اړتيا لري

نګيزو، فکر، ژبې، خوبونو او ترهرڅه وړاندې د شعر له اساطيرو، تاريخ، عقايدو، رواني ا

انساني پوهې له پراختيا سره کلکې اړيکې لري، او دا ټول له سېمبولونو سره سرو کار 

 .لري، ځکه خو سېمبول د شعر يو رغوونکی رکن دی

 .په شاعرۍ کې د يادو شويو بشري تجربو په رڼا کې د سېمبول ونډه داسې ارزولی شو

 :سېمبول او شعر انساني باورونه، 

لرغوني بشريت له . له خورا لرغونې زمانې څخه انسانانو عقايد او باورونه خپل کړل

طبيعيت او ماورای طبيعيت سره داسې فکري اړيکې درلودې، چې د پرلپسې تفکر په 

پايله کې ځينو باورونو، پوهې او عقايدو ته ورسېده، انسانانو د همدې فکري بهير په 

بېلو مفاهيمو ته سېمبولونه وټاکل چې په خپل فکري پرمختګ کې ورڅخه اوږدو کې بېال 

 .ګټه پورته کړای شي

 :کې ليکي « د پخوانيو ارباب االنواعو په لټه» اريک فون رانيکن پخپل کتاب 

لوی » نړۍ زرګونه کاله په اسطورو کې ډوبه وه او د يو شمېر نامتو ستوريو نومونه لکه » 

او د دو لسګونو مېاشتو نومونه او « ، هېدار«ګوربت»، «هرکول »، «کوچنی اېږ» ، «اېږ

 «.سېمبولنه تر ميالد درې زره کاله پخوا ټاکل شوي دي

«۱۱درجستجوی خدايان باستان »  

لرغوني سېمبولونه د انسانانو د اوږده تفکر په پايله کې له هغو باورونو سره اړيکه لري 

، هر کله چې دغه باورونه متن ته راغلي نو ،چې دوی له خپلو تجربو څخه ترالسه کړی دي

پخوانيو انسانانو ډېر ځله خپل اعتقادي . ليکني او هنري سېمبولونه رامنځ ته شوي دي

متون په نظم کړي دي، ادبپوهان ګومان کوي، چې په ګڼو ژبو کې موزون کالم ژر حافظې ته 

يوه نسل څخه بل ته  سپارل کېدالی شو، او ددې لپاره ، چې مذهبي متون وساتل شي، له

ولېږديږي او السوهنه په کې ونه شي نو دا يې له ژبني پلوه خوندي کول؛ ددې خوندي کېدو 

په پخوانيو حماسو، . يوه الره داوه چې منظوم شي او بيا يې خلک حافظې ته وسپاري

مذهبي سرودونو، دعاګانو او فولکلوريکو، کيسه يي نظمونو کې بې شمېره سېمبولونه 

 .شو موندلی
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نومېږي د پخوانيو مصريانو د مهم رب النوع ( مړه شوي) د زاړه مصر يو لرغونی کتاب چې 

 :له خولې دا څو منظومې کرښې را ژباړو « حورس» 

 له ميليونونو کلونو راهيسې يم« حورس»زه 

 زه د پاچاهي د تخت و دريځ خاوند يم

 له بديو ورها خوا، زه د روزګار مساپر يم

 «۱۹... در جستجو »...                               ي ده او فضا اليتناه

د ټولې واکمنۍ يا ټولواکۍ سېمبول دی همدلته تاسو « د پاچاهي تخت او دريځ» دلته 

د هغه له فزيکي او مادي هستۍ سره چې له څه لرګي يا ) چې يوازې يو تخت يادريځ ئ وګور

 څه مانا لري؟( بل توکي څخه جوړ شوی دی

دې نظم کې د تخت او دريځ سېمبوليکه مانا مراد نه وای آيا د دومره زورور واکمن که په 

غواړي، دلته د دريځ او تخت « حورس»لپاره د تخت او دريځ يادول په کار و؟ ښکاره ده چې 

ريګ » سېمبولونه دده ټوله واکمني او ځواک تمثيل کړي د هنديانو په زاړه مذهبي کتاب 

 :کې يې لولو « ويدا

 ه مهال چې نه نيستي وه او نه هستيهغ

 نه هوا وه او نه تر ټولو لوړ اسمان

 په پېل کې تياره په تياره کې نغښتې وه

 ...او د ژوند ځواک په تشه کې پټ و 

 «۱۱... در جستجو »ټوټې                                          ۱ـ ۰د خلقت سرود 

شپه، تروږمۍ په « تاريکي»په اصلي مانا « تياره »دلته کټ مټ د خوشال بابا د شعر په څېر 

مانا راغلې خو دوهمه تياره د نيستۍ، تشې، موهوم اونامعلوم حالت لپاره د يوه په زړه 

 .پورې سېمبول په توګه کارول شوې ده

په دې توګه ګورو، چې سېمبولونه د مذهبي سرودونو په جوړښت کې له ډېر پخوا څخه شعر 

 .ته ور ننوتي دي

 :ورې، سېمبول او شعر اسط

» څخه جوړه شوې ده ( اسطار، اسطاره، اسطير، اسطيره اسطور، اسطوره)اسطوره له 

فکر کوي چې اسطورې داسې يو جمع نوم دی، چې مفرد نه لري خو ابوعبيده « سيوطی

په هر صورت ،ادبي دايرة المعارف اسطورې هغه . وايي چې اساطير د اسطاره جمع ده
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افي افسانې او کيسې بولي چې د مافوق الطبيعيه ځواکونو په اړه نسل په خرافي يا نيمه خر

 .نسل را پاتې وي

 .    دا په دې مانا چې اسطورې د پخوانيو انسانانو له عقايدو سره اړه لري

 «۱۱۹دايرة المعارف »                                                                   

 

د خلکو ترمنځ د افسانو هغو  Mythosويل کېدل  (Mythos)اطيرو ته په يوناني ژبه اس

منظومو بڼو ته ويل کېدی، چې د مذهبي او ديني مراسمو په لړ کې به د خلکو په منځ کې 

 .ويل کېدی

په مخامخ ټکي کې چې د عقل او پوهې مانا يې لرله کارېده، چې تر  (Logos)دا کټ مټ د 

 .څخه را پنځېدلې ګڼلې ډېره بريده يې له وهم او خيال

او آن غنايي ( ايلياډ او اډيسې) ، هم حماسې لکه(پاچا اديپ او پرومته)هم تراژيدۍ لکه 

منظومې لکه آشيل او اوليس هغه مشهورې اسطورې دي چې هم په خپل جوړښت کې ګڼ 

د بېلګې په توګه پاچا . سېمبولونه لري او هم وروسته پخپله په سېمبولونو بدلې شوې دي

يپ ال تر اوسه په ادبياتو او راواپوهنه کې د هغې عقدې سېمبول دی ،چې اوالدونه يې د اد

په دې توګه وينو چې په شعرونو کې د سېمبولونو اسطوره يي ونډه . والدينو په وړاندې لري

 .له پخوا څخه مهمه او د پام وړ وه

 

 :په شعر کې د سېمبول اروايي ريښي 

وې ادبي حوزې له ټوليزې ارواپوهنې سره نږدې اړيکې شعر د شاعر، لوستونکي او د ي

شعور څخه سرچينه اخلي او الهامي سرچينه ( ناخودآګاه)شعر د شاعر له ځان ناخبري . لري

يې د هنرمند تحت الشعور دی او هر کله چې د مخاطب له عاطفي او ښکالييز ذوق سره اړخ 

اړيکي لري، په دې مانا چې د شعر له خوبونو سره عجيب . ولګوي نو ښه شعر ګڼل کېږي

خوب د يو شمېر . شعر سېمبولونه ډېر ځله د خوبونو له سېمبولونو سره ورته دي

سېمبوليکو پېښو، اشياوو او يا کسانو يوه غير ارادي مجموعه ده چې د انسان په تحت 

الشعور کې زيرمه شوي دي، شعر بيا د همدغې الشعوري زيرمې هغه منظم تصورات دي 

ادي بڼه سره اوډل کېږي، ددې تصوراتو ظهور هم تر يوه بريده نيمه ارادي وي خو د چې په ار

څنګه ويلو، پيغام ورکولو، ژبني پسول او ښکالييزو تکتيکونو په مرسته يو هنري اثر 
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رامنځ ته کوي، چې له دې اړخه يې سېمبولونه رغوونکي عناصر دي په خوبونو کې هم 

 .يسېمبولونه همداسې رغنده ونډه لر

 :کارل ګوستاويونګ له اروايي پلوه سېمبول داسې را پېرني 

هغه څه چې موږ سېمبول بولو، يوه اصطالح يا نوم حتی يو تصوير دی، چې کېدای شي 

زموږ په ورځني ژوند کې د يوه مانوس شي ښکارندوی وي، خو له خپلې معمولې او ښکاره 

مبول د يوه مبهم، ناپېژندل شوي يا له سې. مانا څخه پرته يوه تلويحي ځانګړې مانا هم ولري

نو يوه کلمه يا شکل هغه مهال سېمبوليک ګڼالی شو چې ... موږ څخه د کوم پټ څه نښه ده 

سېمبول ناخودآګاهي . له خپلې ښکاره او مخامخ مانا څخه پرته په بل څه هم داللت وکړي

 «۳۳ـ ۰۱يونګ »      .         اړخونه لري، چې هېڅکله په دقيقه توګه تعريف شوی نه دی

تاسو وليدل چې د يونګ په نظر د سېمبول د ايجاد او تعميم ځينې عوامل د انسان له 

اروايي ځانګړتياوو سره اړيکي لري او د هغه پر اند د همدې لپاره د سېمبول دقيق تعريف 

 ستونځمن دی، ځکه تر هغو چې له اروايي پلوه د سېمبول کېدو په ټوله پروسه پوه نه شو،

سېمبول له شعر سره دقيقاً د انساني اروا . ددغه مهم هنري عنصر پېژندل به ستونځمن وي

 .په همدغه ځای کې تالقي کوي

که څه هم موږ به وروسته د سېمبول پر ارواپوهنيزو ځانګړنو تفصيلي بحث وکړو دلته 

نسان له همدومره يادونه کافي ده، چې په شعر کې د سېمبولونو ايجاد تر ډېره بريده د ا

 .اروايي پېښو څخه سرچينه اخلي

 :شاعرانه ژبه سېمبوليکه ژبه ده 

د ژبې فلسفي ارزښت له يوې مودې راهيسې د پام وړ ګرځيدلی په تېره بيا د ژبپوهنې او 

علمي مسايلو په اړه د نوام چامسکي تر نظرياتو وروسته پر ژبه بلځلي غور په هنري 

کړ، تردې بريده چې په معاصرو ادبي بحثونو کې ژبه  ادبياتو کې د ژبې اهميت ال پسې ډېر

يوازې دافهام و تفهيم د يوې وسيلې په توګه نه، بلکې په خپله د يوې هنري ښکارندې په 

 .توګه مطرح ده

 :کې ژبه له دوه ګونو اړخو پاموړ ګڼي « پښتو بدلمېچ»پوهاند زيار په خپل کتاب 

 .نديز اړخ يا ټولۍا –ـ ژب ۳ښکالييز اړخ يا ټولۍ او  –ـ ژب ۰

«۰۰۳بدلمېچ »  

 . په دې دواړو اړخونو کې ژبه سېمبولونو ته اړه ده
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اړخ کې چې پوهاند زيار يې په ژب ښکالييز اړخ کې راولي سېمبولونه ( شکلي) په جوليز 

انديز اړخ کې د  –هم د ژبې د لنډون او هم ښکالييز بډايينه کې مرسته کوي خو په ژب 

 ګڼل کېږيږ( اساسي رکن) يه کې سېمبول بنسټيزه ستن ئانځورونو او فکري ارا

کې د شعر او ژبې پر سېمبوليکه اړيکه « ادبيات څه دي» ژان پل سارتر پخپل نامتو کتاب 

 :په زړه پورې خبرې لري، هغه کاږي 

کارېږي، خو دلته وييونه هماغسې نه کارول ( کليمات) په شعر کې هم لکه نثر وييونه ... » 

نه کېږي بلکې هغو ته « استفاده»ېڅ نه کارول کېږي يعنې له ويېونو څخه کېږي و آن ه

حقيقت دادی چې شاعر له ژبې څخه د وسيلې په توګه کار ... ورکول کېږي « استفاده»

اخېستل پريږدي او شاعرانه چلند وسره کوي، شاعر هغه الره پريږدي چې له وييونو څخه د 

 .«وې نښې کار ورڅخه واخلييوه شي کار واخلي، ددې پر ځای چې د ي

 « ۰۵ـ۰۱ادبيات چيست»                                                                  

دلته د سارتر هدف دادی چې وييونه په شعر کې يوازې د مفاهيمو د لېږد وسايل نه دي، 

ې ځېر دی او نوموړی بل ځای ليکي چې شاعر وييونو ته داس. بلکې په خپله هنري توکي دي

په انځورګرۍ کې هر رنګ ديوه . مکث پرې کوي، لکه انځورګر چې په رنګونو مکث کوي

ذهني يا روحي حالت سېمبوليک استازيتوب کوي او په شعر کې وييونه  –ځانګړي فکري 

 .همدا دنده پر غاړه لري

ي او ورځنۍ په دې توګه موږ پايله اخلو ،چې شاعرانه ژبه سېمبوليکه ژبه ده نه د بيان عاد

 .ژبه چې موږ يې په خبرو اترو کې کاروو

 :شعر تخييل او سېمبول 

که څه هم اوسمهالې ادبپوهان دا لنډ او ساده . پخوانيو ادبپوهانو شعر مخيل کالم باله

تعريف د شعر لپاره کافي نه ګڼي، خو هم پخواني او هم اوسني کره کتونکي په شعر کې د 

 .يت او رغيزوال ارزښت منياهم( تخييل)او ( تخيل) خيال 

 :لومړی خيال او د هغه بېال بېل اړخونه وپېژنو  ئخو راځ

عربي نوم دی، او هغه ځواک ته ويل کېږي، چې د محسوساتو ګډ تصورات تردې : خيال 

 « ۰۱۰۳۱ـ ۵دهخدا.   ) ت غايب شي، په ذهن کې خوندي کويئوروسته چې د هغوی مادي هي

ال فعلي حالت بيانوي، چې کله د يوه څه، چا يا حالت عربي مصدر دی او د خي: تخيل 

تخيل تجربه صورت » : دهخدا د قطب الدين په حواله ليکي . صورت په ذهن کې وتړل شي
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ميگيرد بر وجهی که محتاج منتزع از ماده بود، تجريدی بيشتر چه خيال او را از ماده فرا

 «۱۱۱۱ –دهخدا « » ...نميشود به وجود ماده 

خييل هم عربي مصدر دی او دا د خيال مفعولي حالت دی، په دې مانا چې بل ت: تخييل 

 .چاته د خيال او تصور ورکولوته وايي

 :دهخدا د جامع الصنايع په حواله ليکي 

تخييل آنست که لفظ مشترک مشتمل معنی آورده شود، چنانکه سياق ترکيب بر يک » 

گمان بر معنی دوم رود و نظير  طوقبب معنی تام حاکی بود و مراعات نظير کرده آيد و بس

 «.و اين صنعت نزديک ايهام و خيال است. آن معنی تام نباشد

«۱۱۱۱ـ ۱دهخدا ـ »  

د شعر ليکلو په بهير کې د شاعر تخيل هغه ځواک دی چې شاعرانه تصورات او مفاهيم 

بشپړ رامنځ ته کوي خو دهغه د انځور جوړونې په ځواک پورې اړه لري چې د تخييل بهير 

په بله مانا . کړي مانا دا چې نورو ته دخپل تخيل منځپانګه څنګه په برياليتوب سره لېږدوي

د شاعر د تخييل کمال دادی چې موږ ته هماغه تصويرونه راولېږدوي چې دده په تخيل کې 

 .شته

 :کې ليکي « طال در مس»رضابراهني په 

برخه ده، دتخيل ځواک هغه شور د تصوير جوړونې ځواک د تخيل د ځواک تر ټولو غوره » 

او هيجان دی، چې هڅه کوي په يوه ځانګړې شيبه کې ګڼ احساسونه، اشيا او تجربې چې 

په بېال بېلو زمانونو او مکانونو پورې اړه لري سره راغونډ کړي، يو له بله سره يې منطبق 

 «۵۱ در مس طال«               ».يه کړيئکړي او په يوه ناپايه زماني شيبه کې يې ارا

د براهني همدغه تعريف له موږ سره مرسته کوي چې په دې ټوله پروسه کې د سېمبول مهمه 

موږ هم د تخيل . په حقيقت کې دا سېمبولونه دي، چې خيال ته خوځښت بښي. ونډه وپېژنو

 .او هم د  تخييل په بهير کې د مخاطب لپاره سېمبولونه کاروو( د ځان لپاره)په بهير کې 

ي په شعري انځورونو کې اشياوو ته ډېر اهميت ورکوي، نوموړي آن د شعر تعريف له براهن

 :همدې ټکي څخه داسې پېلوي 

شعر د داسې يوه ذهني حالت له رامنځ ته کېدو څخه زيږي، چې انسان ته د طبعيت په يوه 

محيط کې رامنځ ته کېږي، په دې مانا چې شاعر ته داسې حالت ور په برخه کېږي چې د 

اپېريال له اشياوو او يا انسانانو سره يو ډول ذهني اړيکې مومي، چې دا په خپله يو ډول چ
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طال » .          روحي اړيکې وي او په هغو کې اشيا خپل فزيکي او مادي حالت له السه ورکوي

 «۹در مس 

دغه کره کتونکی پرته له دې چې د خيال نوم ياد کړي هماغه د تخيل بهير شرحه کوي، چې 

 :وږ مخکې په تعريفونو کې هم نغوته ورته وکړه لږ وروسته ليکي م

سېمبول د يوه شي نښه ده او يا هم د اشياوو نښه آن د اشياوو او ژويو تر منځ د انساني » 

 « .حاالتو نښه يې ګڼالی شو

 «۳۰طال در مس»                                                                         

ه تخيل، تصور، اشياوو او شعر سره په ټولو اړوندو بحثونو کې سېمبول خپل ټاکونکی ل

 .ځای لري

په دې توګه پايله اخلو چې د شعر اصلي رامنځته کوونکی ځواک تخيل دی د تخييل په 

چې د تخيل او تخييل په بهير کې د ( اجزا) مرسته نورو ته رسول کېږي، هغه ټول توکي 

يې ئي دي خپل سېمبوليک ارزښت لري، سېمبولونه د خيال د اراشعري تصوير جوړوونک

هنري مرستندويان دي، د همدې لپاره په شعر کې تخيل او سېمبول ټاکنه سره غبرګوني 

 .دي

 :نړيوالې بېلګې 

 .له تاريخي پلوه ګڼ نړيوال مشهور ادبي آثار د ګڼو سېمبولونو لرونکي دي

چې له لومړنيو راپاتې منظومو ( ګېل ګمېش)  دنړۍ تر ټولو لرغونې، موندل شوې، حماسه

 .څخه ده له ښکليو او نويو سېمبولونو څخه ماالمال ده

په اوروک ښار کې ( بين النهرين يا ننني عراق)  (Mesopotamia)ګېل ګمېش د لرغوني 

هغه قهار پاچا و، چې د تلپاتې ژوند په لټه يې سفر ته مال وتړله، هغه چې دخپل نږدې 

مرګ ونه شو زغمالی فکريې وکړ، چې ځان له مرګه وژغوري، اسمانونو ( يدوانک)ملګري 

حماسه له . څخه د تلپاتې ژوند راز وپوښتي( اوته نه پيش تم)ته والړ، چې له خپل نيکه 

سره په جګړه وړاندې ( ديو) انکيدو سره د ګېل ګمېش له ملګرتوبه پېل کېږي، له هوم ببه 

وسته د اسمانونو له غضب سره مخامخ کېږي او خپل ځي، د اسماني غوايي تر وژلو ور

ملګری له السه ورکوي، چې دا پېښه يې د مړينې پر حقيقت پوهوي او د اسمانونو سفر ته 

يې اړ باسي، ګېل ګمېش له اسمانونو څخه ناهيلی او نيمه خوا راګرځي او باالخره ماته 

نکي چې د اساطيرو رواني اړخ خوري، کيسه له يوه اړخه ټوله سېمبوليکه ده، هغه کره کتو
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ته ډېر ارزښت ورکوي فکر کوي چې دا سفر د ګېل ګمېش په اروايي نړۍ کې ترسره شوی 

 .دی

 .او په حقيقت کې د داستان ډېرې پېښې سېمبوليکې دي نه واقعي

چې  ئپه هر صورت دا که هر څه وي، دننه په شعر کې تاسو ګڼ داسې هنري سېمبولونه وين

 .تر ننه بې جوړې ښکاري په ځينو برخو کې

د ګېل ګمېش په حماسه کې خوبونه ټاکونکي دي د ګېل ګمېش خوبونه، دهغه د مور 

خوبونه ټول د راتلونکې وړاندوينه کوي، کله چې ګېل ګمېش او انکيدو له هوم ببه سره د 

ددغې برخې ژباړه  ئجګړې لپاره سفر پيلوي نو پهلوان ګېل ګمېش درې خوبونه ګوري راځ

 : وګورو

 ګېل ګمېش پر غره وخوت» 

 شمش ته يې اوړه فديه کړل او ويې ويل

 ماته يو خوب راوله چې ښاد مې کړي! غره

 انکيدو ګېل ګمېش ته له باده پناه ورکړه

 او هغه ته يې د خوب بستر ورکړ، لکه دانه چې په غره بيده شي

 ګېل ګمېش الس تر زنې داسې پريوت، چې خوب ورغی

 .ې رويا وليده لکه د نارينه ژوندۍ نطفه چې ښځه بالربه کړياو په خوب کې يې داس

 :ګېل ګمېش چې را پاڅېد نو خپل ملګري ته يې وويل 

 غواړم د خپل خوب کيسه درته وکړم! ملګريه

 په کنده کې وړاندې تلو

 .خو موږ سره الوتلو، هسې چې مچان د پوزي پرنال الوځی

 نوانکيدو چې ددښتې بچی و، 

 : دخوب مانا وويله

 !ملګريه 

 ستا د خوب مانا ښه ده

 ستا خوب ارزښتمند دی

 !ملګريه

 هغه غر چې خوب دې ليدلی

 هوم ببه دی، چې په وينو به يې لژند کړو
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 او جوسه به يې په دښته  کې وغورځوو

 «.نو موږ له شمش څخه د نيکو ځواب واخيست

« ۵۵ـ ۵۱ګېل ګمېش »  

بيانوي خو پېښه په سېمبولنو تمثيلېږي د ګېل ګمېش درې خوبونه ټوله پېښه له وړاندې 

غر د هوم ببه لپاره، داسمان غريو او تالنده د آسماني غوايي لپاره، د رسۍ شکيدل د هغه د 

دوست انکيدو د مرګ لپاره او د زمريو بچي د هغوی د وروري او ملګرتوب لپاره عجيب 

 .سېمبولونه دي

وينا، د ګېل ګمېش ( سي دوري سابيت)سره د ګېل ګمېش ديالوګ، د ( اوته نه پيش تم)له 

خوبونه او نصحيت ټول د سېمبولونو په مرسته تمثيلېږي، په خپله د ( نين سون)دمور

انکيدو وحشي ژوند او بيا دمعبد له يوې کنچنۍ سره د هغه له څمالستلو څخه وروسته 

 .انساڼي ژوند ته را اوښتل ټول په زړه پورې سېمبولونه دي

ته د يونان مشهورې ډرامې که تراژيدي دي يا کوميډي تر ګېل ګمېش را وروس

 .سېمبوليکې ځانګړنې لري

( آتنه)په ايلياډ کې د . نامتو حماسې ايلياډ اواډيسې له سېمبوليک بيانه ډکې منظومې دي

 :په يوه ډيالوګ کې د آتنې دا سېمبوليک بيان را ژباړم ( آخيلوس) او 

 :ب ورکړ آتنې چې نيم رنګه سترګې يې درلودې ځوا» 

زه له آسمانه راغلې يم چې ستا غوسه را کمه کړم، غواړې چې فرمان مې ومنې؟ هغه واکمنه 

 « ...چې سپينې مټې لري او په زړه کې تاسو دواړه پرې ګران ياست زه يې رالېږلې يم 

«لومړی سرود۱۱ايلياډ »  

دانه بيان د واکمني سپينې مټې د برابرۍ او پاکۍ نښې دي، آتنه غواړي په دې هنرمن

وښيي چې واکمنه ال له خپل قهر، جبر او زوره کار نه اخلي او ګواکې دا يې رالېږلې ده چې 

 .اخيلوس ته د سپينو مټو، مهربانۍ او برابرۍ پيغام راوړي

د هومر بل مشهور شهکار اوډيسه چې د ټرای تر جګړې وروسته پېښې ښيي هم له 

 : يوه بېلګه يې وګورو ئسېمبولونو ډک دی، راځ

 :ته وايی ( اومه)يو ځل اوليس پهلوان 

دا د بنيادمانو نس دی چې هغوی ... يوس ته هم ګران يې ئاې اومه، چې ماته ډېر ګران يې ز»

ته النجې رامنځ ته کوي، د ژوند له سرګردانيو سره يې مخامخ کوي، رنځونه او پريشانۍ 

 «۹۱۹ اوډيسه«                                  »...ورته پېښوي
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د سرکوزيو د ساتونکي اومه خبرې اترې له اوليس سره يو څه فلسفي بڼه لري، اوليس 

غواړي وښيي چې انسان دخوړو، شهوت او عياشۍ غالم دی، دلته نس د ټولو نفسي 

خواهشاتو سېمبول دی، اوليس هڅه کوي اومه وپوهوي چې انسان د نس اوحرص له السه 

 .يانو د باور په څېرځان تباهۍ ته سپاري، کټ مټ د صوف

هغه نښې چې اوډيسه يې د داستان په پای کې کاروي، چې ميرمن او درباريان يې وپېژني 

ټول سېمبولونه دي او په دې توګه ګورو چې په لروغونيو حماسي شعرونو کې سېمبول 

 . څومره مهم ځای لري

ل په توګه پېژندل له تراژيديو څخه پاچا اديپ د والدينو په وړاندې د پټې عقدې د سېمبو

له اوديپوس څخه پوښتي چې هغه کوم حيوان دی  (Sphinx)کله چې ابوالهول . شوی دی

چې په سهار کې په څلورو پښو، په غرمې کې په دوو پښو او په ماښام کې په درو پښو 

 حرکت کوي؟

همدا معما . او پاچا ادويپ ځواب ورکوي چې دا د انسان ماشومتوب، ځواني او زړښت دی

 .پله د ګڼو کره کتونکيو په نظر يو سېمبوليک ديالوګ دیپخ

ښيي چې په ختيځ کې ډراماتيکو آثارو ( شاکونتاال) د زاړه هند يوه مشهوره ډارمه 

سېمبوليک جوړښت درلوده، په دې ډرامه کې شاکونتاال د مينې او وفا سېمبول دی، هغه 

هېره کړه د ( شاکونتاال) ينه وخت چې د دوشانتيه پاچا د يوې اوږدې مودې لپاره خپله م

پاچا او ملکې مينه، په باغ کې د دوی اشنا کېدل، اسمان ته د شاکونتاال ختل او بيا د 

دوشانتيه هغه درودنه چې په بېلتون کې يې وزغمل ټول سېمبوليک هنري جوړښت لري 

 :له دې ډرامي څخه يې ولولو  ئ،راځ

ښوده او پالزمينې ته راوګرځېدم هغې په ژړا و کله چې ما ګرانه شاکونتاال پري: پاچا ... » 

 کله به ما خپلې ماڼۍ ته بوځې او خپله ملکه به مې کړي؟: پوښتل 

 نو بيا تاسو څه ځواب ورکړ؟: ماتاويا 

هره ورځ ددې پرغمي ليکل شوی يو حرف : ما خپله ګوتمۍ ورکړه او ورته ومې ويل : پاچا 

کړ نو زما وزير به راشي او تا به دخپل مېړه کور ته ولوله او چې تا يې د سيالوونو راز پيدا 

 .راولي

 ...آه چې څومره کلک زړه مې درلوده چې خپله وعده مې هېره کړه دا زما له ساده ګۍ څخه و 

مګر څنګه داګوتمۍ راولويده او د کب په خيټه کې پټه شوه چې بيا کب نيونکي : ماتاويا 

 وموندله؟
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ادت کاوه او په دې وخت کې ګوتمۍ ورڅخه د ګنګا سيند ته ښايي زما شاکونتاال عب: پاچا 

 .«۱۱شاکونتاال» ... لويدلې ده 

د دوشانتيه او شاکونتاال د ګډ ژوند سېمبول ده او باالخره دهغوی په بېرته « ګوتمۍ»دا 

 .سره يو ځای کېدو کې مرسته کوي

د دانته قهرمان  په منځنيو پېړيو کې د دانته الهی کوميډي د پام وړ سېمبوليک اثر دی

جنت، دوزخ او برزخ ته سفر کوي او هلته له بېال بېلو خلکو سره ګوري، يو شمېر کره 

. سفر کيسه بيانويدکتونکي فکر کوي چې د دانته دا سفر دانساني روح بېالبېلو برخو ته 

 .دا اثر له ګڼو په زړه پورې سېمبولونو او سېمبوليکو پېښو څخه ډک دی

 :څو کرښې را ژباړم  د دوزخ د سفر د پېل

 د ژوند په نيمالره کې مې ځان په يوه تياره ځنګل کې وليده

 ما سمه الره ورکه کړې وه

 او څومره ويروونکی دی هغه وحشي، ګڼ او سخت ځنګل

 ...دومره تريخ چې مرګ لږ ورڅخه تريخ دی خو 

دوزخ »                             .         ننوتم خو کله چې له الرې ووتم ډېر خوبوړی ومرنه پوهېږم څنګه و

 «۳۰کمدی الهی 

شاعر دانته له همدې پېله تر پايه سېمبوليک سفر ته دوام ورکوي هغه له پيله وايي چې له 

سمې الرې وتل سړی دوزخ ته بيايي او انسان په دې نه پوهېږي چې له سمې الرې څخه وتلی 

لکه خوب خو هغه وخت چې انسان د  دی، دانته وايي چې له سمې الرې څخه وتل داسې دي

ا په خود شي او ايله پوه شي رژوند الره په يوه وحشي او ويرونکي ځنګل کې ورکه کړي نو 

 .چې دوزخ ته روان دی

او د دانتې  یسېمبول ديود دوزخ، برزخ او جنت هر اوسيدونکی، هره پېښه او هره نتيجه 

 .دغه ستر اثر يو کامل سېمبوليک شعر ګڼالی شو

 : ي ددغه اثر په اړه ليکيتاد روهاس

په دې مشهور اثر کې دانتې د ايټاليې اوضاع درمزونو او سېمبولونو په واسطه د خوب )) 

 (  ۰۱۳ادبي څيړنې ((                     ) او خيال په جهان کې شرح کوي

د فاوست تراژيدي په خپله يو ( ولنګانګ ګوته آلمانی شاعر او فيلسوف)د ګويټه 

په دې تراژيدۍ کې، فاوست د تلپاتې ژوند يا لږ تر لږ اوږدې . بوليک شهکار دیسېم

پلوري او په دې توګه يې غمجن برخليک ( مفيستو) ځوانۍ لپاره خپله اروا په شيطان 
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د فاوست معشوقه مارګريت هغه ماشوم وژني چې له فاوست څخه يې د مينې . پېلېږي

پل هر څه بايلي، کره کتونکي فکر کوي چې د يادګار و، فاوست دهوسبازۍ په لټه کې خ

مفيستو فلس شيطان په پېل . يا اماره نفس سېمبول دی( ايډ)ګويټه فاوست په انسان کې د 

 :کې فاوست ته وايي 

ته به دې ځواني، شهرت او ثروت بيا مومې خو لومړی بايد دغه سند په خپله وينه » 

اروا او جسم ماته سپارې چې د دوزخ په  السليک کړې چې تر ټاکلې مودې وروسته به خپله

 «۳۱۹دايرة المعارف ادبي «  »ابدي اور کې يې خپله جزا وويني

په نړۍ کې له سېمبوليستانو پرته هم ګڼو معاصرو شاعرانو په خپلو شعرونو کې نوي او په 

 .زړه پورې سېمبولونه کارولي دي

 Barbaraاو  Frank Sinarraزه غواړم دلته دټولې معاصرې شاعرۍ په استازيتوب د 

Streisand  دوه شعرونه چې زموږ د زمانې پياوړي شاعر عبدالباري جهاني را ژباړلي دي

، چې شاعر يې په ئشعر کې تاسو ددې نړۍ سېمبوليک هنري انځور وين« نوح»په . راوړم

 :څومره ښکال بيانوي 

 

 

 

 د پښتو په سُر او تال کې دغربي سندور شرنګ

 خواته د سرې زرغونې ها 

 

 چې نړۍ تپه تياره وي پاته نه وي اميدونه

 لپي لپي چې را اوري له آسمانه بارانونه

 تور وريځو تياره کړې د شينکي آسمان لمن وي

 په آسمان کې يوه الر ده پرې کېدای سي چې مزلونه

 هغه سره زرغونه الر ده د آسمان په کناره کې

 هله کړکيه دي پېل کېږي نور ور خالص دي واټنون

 ځي په وړاندې د لمر شاته يوه ځای ته غځېدلې

 يو قدم د باران شته بل جهان ته رسېدلې

 هغه سره زرغونه الر کې د بوډۍ ټال چې نومېږي
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 يوه ځای کې ډېر ور پورته شنه آسمان ته چې رسېږي

 يوه مځکه ده آباده شنه پټي يې معلومېږي

 يو وخت ماته مور ويلي په للو کې مې يادېږي

 ړ د بوډۍ ټال کې آسمانونه شنه ښکارېږيوايي لو

 چې څوک ورسېږي هلته ټول خوبونه ريښتيا کېږي

 هره ورځ راسره مله وي دا رنګين رنګين خوبونه

 چې تر وريځو يم لوړ تللی او ال لوړ اخلم ګامونه

 داسې ځای ته يمه تللی چې نور نه وي ارمانونه

 مځکه ټوله تر ما الندې زه وهمه وزرونه

 ته ما پيدا کې د بوډۍ د ټال لمن کېته به هل

 چې مرغه غوندې آزاد يم د خوبونو په وطن کې

 که مرغان سي تر آسمانه د بوډۍ ټال ته ختالی

 زه هم زور لرم په ځان کې زه هم ځان سم رسوالی

Barbara Streisand 

Over the Rain vow 

When all  the world is a hop less Jumble 

And the raindrops tumble all around 

Heaven opens a magic lane 

When all the clouds darken up the skyway 

There’s a rainbow highway to be found 

Leading from your window pane 

To a place behind the sun 

Just a step beyond the rain 

Some where over the rainbow 

Way up high 

There’s a land that l heard of once 

In a lullaby 

Some where over the rainbow 

Skies are bleu 

And the dreams that you dare to dream 

Really do come true 

Someday I’ll wish upon a star 

And wake up where the clouds are far behind me… 

Where troubles melt like lemon drops 

Way above the chimney tops 
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That’s where you’ll fine me 

Some where 

Over the rainbow 

Bluebirds fly 

Birds fly over the rainbow 

Why then of why can’t it? 

If all those little bluebirds fly 

Beyond the rainbow … 

Why…oh…why…can’t l? 

 نوح

 نه او زرغونه دهدا نړۍ وړه بېړۍ ده په رنګ ش

 په فضا کې ده روانه شاوخوا تپه تياره ده

 هم پر غرونو هم رغونو مخلوقات دي چې هستېږي

 هر يوه ته ځای معلوم دی په خپل خپل مقام پوهېږي

 زموږ په ټول کې هر يو نوح دی د هغه ځای يې نيولی

 هر يوه ته يو ژوندون دي په قسمت کې رسېدلی

 فضاتپو تيارو کې چې خوندي دغه ژوندون کړو د

 د سېليو په څپو کې په ناپايه توپانو کې

 موږ مجبور يو چې رهي سو په ګامونو د زمريانو

 د آسمان غېږي ته والړ سو په شهپر دعقابانو

 د سندور ږغ کو پورته په آهنګ د بلبالنو

 ژوند په مينه سوله وکړو پر نړۍ د انسانانو

 موږ دوخت ظالم څپېړو کړولي بېرولي

 وږ وېرې مو په مخ دي رڼي اوښکې بهولياو زم

 چې څه شپې د تنهايي دې په تيارو کې چې تېرېږي

 چې کلونه باندې اوړي ال سختېږی ال تر يخېږي

 مګر ګورو چې مومخته يو روښانه نور ځلېږي

 ماشومان هغه نور ويني هغوی ټولو ته ښکارېږي

 ها نړۍ چې موږ په ژوند کې د ياد ونو ده ايستلې

 ې دوی يې غواړي د دوی الره ورغلېها نړۍ چ

 چې روان سو چې رهي سو په ګامونو د زمريانو



شعري سېمبولونه                    www.samsoor.com عبدالغفور لېوال  

 د آسمان غېږي ته والړ سو په شهپر د عقابانو

 د سندرو ږغ کو پورته په آهنګ د بلبالنو

 ژوند په مينه سوله وکړو پر نړۍ د انسانانو

 دا بېړۍ له مخلوقاتو ورا په ورا داده ډکېږي

 چې هر څوک دلته اوسېږي په دې سر بايد خبر سي

 که ددې بيړۍ له منځه هر څه ځي هر څه ختمېږي

 بل د سيالي ځای مو نسته بل کور نه راته رسېږي

 برکت مو د ژوندون دی دا چې دلته حيوانان دي

 له وفا يې ډکي سترګې زموږ پر الر دوی هم روان دی

 موږ کوالی سو پيدا کو شنه باغونه جنتونه

 ر ته چې پرانيزي وزرونهنو به ګورو سپين سها

 موږ کوالی سو رهي سو په ګامونو د زمريانو

 د آسمان غېږي ته والړ سو په شهپر  د عقابانو

 د سندرو ږغ کو پورته په آهنګ د بلبالنو

 ژوند په مينه سوله وکړو پر نړۍ د انسانانو

 موږ مجبور يو چې روان سو په ګامونو د زمريانو

 شهپر د عقابانود آسمان غېږي ته والړ سو په 

 د سندور ږغ کړو پورته په آهنګ د بلبالنو

 ژوند په مينه سوله وکړو پر نړۍ د انسانانو

Frank Sinatra 

NOAH 

The world’s a tiny blue – green ark 

Afloat in darkest space 

And every creature lives his time 

And knows his special place 

And each of us in Noah 

Whit al life all in our care 

To keep against the darkness 

That’s flooding every where 

We’ve got to walk with the lion 

Soar with the eagle 

Sing with the nightingale 
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And live in love and pace 

The times have made us fearful 

And our fears have brought the tears 

The loneliness and darkness 

Have grown bitter with the years 

But a light is just beyond see 

And the children almost see 

A world the we’ve forgotten 

And the world they want to be 

We’ve got to walk with the lion 

Soar with the eagle 

Sing with the nightingale 

And live in love and pace 

The dark is getting crowded now 

And each of us must know 

When everything is finished here 

There’s no where else to go 

The beasts are here to bless us 

And the faith is in their eyes 

That we can find the garden 

And see that sweet dawn rise 

And we can walk with the lion 

Soar with the eagle 

Sing with the nightingale 

And live in love and pace 

We’ve got to walk with the lion 

Soar with the eagle 

Sing with the nightingale 

And live in love and pace 

 :د سېمبول ارواپوهنيز ارزښت 

له دې کلېمو څخه ځينې کلېمې د شاعرانه ښکال خاوند مفاهيم و چې نجلۍ يې له فکري ... 

 ...   څخه وژغورله ( ناورغي)بوختياوو اوناوړه حالت 

 «۱۱فرويد روانشناسی »     

د يوې د اوسمهالې ارواپوهنې يو نامتو پوه زيګموند فرويد، په خپله لومړۍ خطابه کې 

ځوانۍ نجلۍ کيسه کوي، چې رواني ناروغي يې درلوده، فرويد وايي چې د اغماض او 

نيمه بې هوښۍ په حالت کې يې له نجلۍ څخه ځينې کلېمات او مفاهيم راټول کړل 
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اووروسته يې د خبرو اترو په مرسته د درملنۍ داسې يو بهير پېل کړ، چې دنجلۍ 

 دغه مهم کلمات څه دي؟. ی شوایدناخودآګاه رازونه يې ورڅخه وموندال

د فرويد په نظر ددغې ناروغې د الشعور په ساحه . او ولې د نجلۍ د رنځ استازيتوب کوي

کې ډېر داسې څه شته، چې د څو کلېماتو او يا هم ځانګړيو مفاهيمو په مرسته پېژندل 

وسيله کېدای شي، هغه څه چې د نجلۍ د روان په پټو سمڅو کې شته ددغو سېمبولونو په 

د رواني تداوۍ يوه برخه . پېژندل کېدای شي د سېمبول اصلي زيږنځای همدغلته دی

 .وسايل هم سېمبولونه دي

تر فرويد وروسته کارل ګوستاويونګ په دې برخه کې ډېر پرمختګ وکړ او دغه تيوري يې 

 .د يوه علمي اصل په توګه زباد کړه

انسان او » اب کې  وليکلې چې دغه کتاب هغه د خپلو تجربو علمي السته راوړنې په يوه کت

 .نوموېږي« د هغه سېمبولونه

کله هم چې د سېمبول په اړه خبرې کېږي ددغې جالبې بشري پديدې په اړه ښايي د هغې 

سېمبول ډېر ځله د يوه رواني قرارداد په توګه د انسانانو ترمنځ د . اروايي اړخ هېر نه کړو

 . تداعي ګډه وسيله ده

نر کې يې هم ونډه له همدې ګډې سرچينې څخه ترالسه کړې ده ځکه هنرمن او په شعر او ه

شاعر کله چې سېمبول کاروي، په يو ډول ډاډه دی ،چې د هغه مخاطب هم ددغه سېمبول 

ټول مانيز چاپېريال او مدلول پېژندای شي، دا ډاډ د همغه رواني قرارداد پايله ده، چې د 

 .ي اروايي ژوند رامنځ ته کړی دیانسانانو ګډ تاريخي، قومي او فرد

يونګ په انساني اروا کې د شاته وهل شويوغوښتنو، احساساتو، عواطفو او عقدو پر 

رسوب غږېږي او بيا په دې رڼا اچوي چې څنګه د بېال بېلو رواني انګيزو له مخې او په 

ېښو کې هنر او شعر په دې پ. ځانګړيو حالتونو کې دغه هر څه بيا د شعور ساحې ته راځي

دانسان په شعور او الشعور کې د ټولو زيرمه شويو عواطفو اوعقدو . ژورې ريښې لري

تداعي د سېمبولونو په وسيله ترسره کېږي او په حقيقت کې شعر اوهنر ته هم سېمبولونه له 

نږدې ده ووايم چې شعر او هنر ته سېمبولونه د شاعر له اجازې او . همدې الرې ورننوځي

ره مومي، شاعر او هنرمند يوازې ددې سېمبولونو د ښکلي کولو او د جالبې ارادې پرته ال

 .يې هڅه کويئارا

 :يونګ ليکي 
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موږ د سېمبول د پېژندلو لپاره نه يوازې دا چې په خپله له سېمبول سره مخامخ يو بلکې د » 

سېمبول د رامنځ ته کوونکي وګړي له ټول تماميت سره سرو کار لرو چې د هغه فرهنګي 

 «۰۹۵يونګ «                  » .اليد څه ډول دیش

 :او بيا لږ وړاندې ليکي 

که څه هم خلک فکر کوي . د تخيل او شهود ځواکونه زموږ د پوهاوې لپاره خورا مهم دي» 

چې دا دواړه ډېر د شاعرانو او هنرمندانو لپاره مهم دي، خو دا په ټولو علومو کې په همدې 

 «۰۹۵يونګ »            «    . اندازه اهميت لري

سېمبولونه يوازې په فردي ناخودآګاه کې نه رامنځ ته کېږي ډېر ځله په ټوليزه ځان ناخبرۍ 

کې هم داسې تلپاتې سېمبولونه سر را پورته کوي چې د بشر په ګډ ( ناخودآګاه جمعي)

 .تاريخ کې د ډېرو انسانانو لپاره ګډ مفهوم تداعي کوالی شي

« انسان او د هغه سېمبولنه» هندرسن په ياد شوي کتاب . جوزف الد يونګ نږدې همکار 

 :کې په دې اړه په زړه پورې بحث لري، نوموړی ليکي 

يو شمېر سېمبولونه په هغه څه کې چې ډاکتر يونګ يې جمعي ناخودآګاه ګڼي، رامنځ ... » 

 .شوی دی ته کېږي او دا هغه برخه ده چې د بني نوع بشر په ګډ رواني ميراث کې خوندي

دا سېمبولونه د نوي انسان لپاره زاړه او نامانوسه دي او ده ته يې مخامخ درک او جذب 

 ...ستونزمن دی

موږ له يوه اړخه د همدغو سېمبولونو له هغو پېغامونو سره تړاو لرو چې ډېر پرې نه پوهېږو 

مينه او عالقه خو زموږ کړه وړه يې تر مخامخ اغېز الندې دي، مثالً د جګړې پر مهال زموږ 

 «  .دهومر، شکسپير او يا تولستوی له آثارو سره زياتېږي

«۰۱۹ـ ۰۱۳يونګ »   

هغه څه چې موږ يې قراردادي سېمبولونه بولو د همدغې ټوليزی ځان ناخبرۍ په ګډ مېراث 

 .کې ريښې لري

نوي او فردي سېمبولونه د فردي ځان ناخبرۍ زيږنده دي چې د يوه وګړي په رواني تجربو 

ې ريښه لري، خو که دغه سېمبول بيا او بيا کارول کېږي نو د ګډو قراردادي سېمبولونو ک

 .بڼه خپلوي

له ( فرد)د انسانانو ګډ رواني ميراث او د جمعي ناخودآګاه ارثي مشترکات د يوه وګړي 

رواني تجربو، دهغه په فردي ناخودآګاه کې زيرمه شوې عقدې، غوښتنې، غريزې شاته 

ل شوي عواطف، احساسات او فکرونه همدا راز له قومي شعور څخه په وهل شوي او ځپ



شعري سېمبولونه                    www.samsoor.com عبدالغفور لېوال  

ميراث وړل شوي ارزښتونه او باورونه د يوه انسان د تحت الشعور منځپانګه جوړوي، دا 

ټول د انسان پر رواني کړو وړو، تخيالتو، افکارو، باورونو، عقايدو، استعدادونو او 

رواني .  د انسان رواني ماهيت ټاکيشخصيت باندې ژور اغېز لري او په حقيقت کې 

سېمبولونه ددې ټولو استازيتوب کوي او له تحت الشعور څخه شعور ته د لېږد او تداعي 

په شعر، هنر او پوهه کې د سېمبولونو رواني ريښې له همدې ځايه . دنده پر غاړه لري

دغه انساني  سرچينه اخلي، نوې ارواپوهنې له پوهانو او څېړونکو سره مرسته وکړه چې په

په دې برخه کې د ارواپوهنې له نويو موندنو څخه وروسته د هنر، ښکال . حقيقت پوه شي

خوښوونې او شاعرانه تخيالتو په پېژندنه کې د پام وړ پرمختګونه رامنځ ته شول د همدې 

لپاره هم د شعر د شهودي اوالهامي سرچينې په هکله ګڼو پوښتنو تر يوه بريد ځواب 

 .خوانيو ادبي څېړونکو به يې په بېال بېلو نومونو تعبير کاوهوموند، چې پ

خو اوس د شعر اوهنر ډيره برخه الهامي او شهودي سرچينه د انسان په تحت الشعور کې 

پټ زيرمه شوي عواطف او غريزې ګڼل کېږي، چې د رواني سېمبولونو په مرسته په 

 .رته واييځانګړو حالتونو کې شعوري بيا څرګندېدل يا تداعي هم و

 :د خوشال بابادا بيت وشنو  ئپه ګد شعور کې د سېمبول د قراردادي بڼې په اړه راځ

 والړل و جنت ته چې په پوهه خبر نه وو

 والړل و دوزخ ته چې يې الفي د فرهنګ کړې

څه دی؟ آيا دا هماغه دانسان دننه پټ پروت دوزخ نه دی ، چې ځينې « دوزخ» په دې بيت کې 

 .دلو هڅه په ارادي بڼه کويخلک يې د پېژن

زرګونه کاله مخکې کله چې پاچا اديپ خبر شو چې په ناپامۍ يې خپل پالر وژلی او له 

هغه چې « بدبختي په پوهېدو کې ده» : خپلې مور سره يې واده کړی دی نو چيغه يې کړه 

ناخبره و، جنتي ژوند يې درلوده او کله چې په حقيقت خبر شو ژوند ورته سور اور 

 .ګرځېداو ځان يې ړوند کړو

 خوشال بابا څه وايي؟ ولې هغه څوک چې خبر نه دي جنت ته تلونکی ګڼي؟ 

دوزخ دغه د باخبرۍ سېمبول ولې دومره ويروونکی دی؟ د خوشال بابا او پاچا اديپ ګډ 

يا « !بدمرغي په پوهېدلو کې ده» رواني ځانګړي حالت دواړه دې پايلې ته رسولي دي، چې 

 .«دوزخ ته چې يې الفې د فرهنګ کړېوالړل و » 

کې يې « ځانځاني ښامار»ايا دادوزخ د انسان په روح کې پټ نه دی، چې د استاد مجروح په 

ت کې ئالروی د موندلو لپاره خپل روح ته ننوځي او دانته يې د بېال بېلو شخصيتونو په هي
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د کې په لټون وځي بيا مومي، ستر عارف ابوالمجد مجدود سنايي غزنوي يې په سيرالعبا

د موندلو لپاره د هغه له څنډو څخه تېرېږي آيا « اوريد يسه» او اورفيوس د خپلې معشوقی 

 خپل روح په شيطان پلوري؟( فاوست)نه دی، چې د هغه لپاره د ګويته  « نفس»دا دوزخ 

د روحي دوزخ، نفس، ګناه او په حقيقت د پوهېدو لپاره دغه ګډ سېمبول ولې ددې ټولو 

 رانو لپاره يو شان دی؟ شاع

له يوروپيدس څخه را نيولې تر خوشال بابا، له سنايي را نيولې تر استاد مجروح او دانته 

 .وګويته پورې ټول له يوه دوزخه کړېږي

 .د يوې رواني سېمبول په توګه کاروي« دوزخ»مهمه داده چې دا ټول 

ښه بېلګه به زموږ د زمانې مګر د يوې رواني تجربې په توګه د فردي سېمبول ټاکنې يوه 

 :نامتو سېمبوليست ارواښاد اسحق ننګيال په دې شعر کې وګورو 

 

 خوب 

 پريږده يوه بله پياله هم په سر واړومه

*** 

 بيګاه مې خوب ليدلی

 له سرو ګالبو پرښتو راته جامې اودلي

 ستوري مې زانګي د ګريوان په ليکو

 د السو غل مې رانه ورک دی

 شپو نه راته شپې راوړيستا د زلفو تورو 

 او د غنمو نارنجي فصل کري راته په سترګو کې

 د وږيو نارنجي خوبونه

*** 

 «۳۱۳ننګيال »پريږده يوه بله پياله هم په سر واړومه                     

د ) په مرسته خپل روح ته ننوځي، هلته « خوب»او « پيالې»شاعر په خپل دې شعر کې د 

او نورو سېمبولونه ( د غنمو نارنجي فصل) ، (د السو غل) ، (جامې پرښتو په الس د ګالبو

 .بيا مومي، شاعر له سېمبوليکو رنګونو څخه کار اخلي

دا د شاعر خپله روحي تجربه ده، له شعرسره زموږ د درک اړيکه ( نارنجي)او ( تور)، (سور)

هڅه کوو، خو له دې هم پر هماغو مشترکاتو والړه ده چې موږ يې د فکر په مرسته د موندلو 
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شعر څخه ريښتنی خوند هغه مهال اخيستالی شو، چې زموږ په الشعوري سابقه يا د يونګ 

په ژبه فرهنګي تاريخ کې له دې سېمبولونو او رنګونو سره غوټه کوم څه را تداعي کړای 

 .شي

رضابراهني په شعر کې ځانګړي روحي حالت ته ځانګړی اهميت ورکوي، هغه فکر کوي 

يوه شعر کې شاعر ځينې اشيا په خپل روح کې جذبوي، د براهني په نظر د اشياو د  ،چې په

. انتخاب دغه پروسه په ناخودآګاه بڼه ترسره کېږي، چې دده په نظر دا يوه عارفانه هڅه ده 

 :دی ليکي 

کېدو ( بېخود)په شعر ويلو کې يو عارفانه حالت وجود لري او يو ډول له ځانه د وتلو » 

چې په اشياوو کې ورکېږو، شاعر د معبود پر ځای له اشياوو سره سرو کار  حالت دی،

 «  ...لري

«۱طال در مس »  

له اشياوو سره د شاعر روحي اړيکه د سېمبولونو په مرسته رامنځ ته کېږي موږ په خپل 

ذهن کې د هر څه لپاره يو سېمبول لرو، زموږ په ځان ناخبري شعور کې همدا سېمبولونه 

اکنو نښو په توګه نه، بلکې د متحرکو او ان غير ارادي مفاهيمو په څېر ځانګړي يوازې د س

 .معنوي حالتونه رامنځ ته کوي خوبونه او شعرونه د همدې حالتونو زيږنده وي

سېمبول ارواپوهنيزه سرچينه لري، دا زموږ رواني فعاليت دی، چې سېمبولونه زيږوي او 

يتونو هنري تمثيل دی آن په خپله سرچينه کې له شعر چې د انسان د رواني حالت او فعال

که له دې بحث څخه پايله واخلو نو ويالی شو چې . سېمبولونو سره همزولې اړيکه ټينګوي

بلکې هنر د سېمبولونو په . د انسان په رواني دنيا کې هنر له سېمبولونو سره همزولی دی

 .مرسته له انساني اروا سره د اړيکو پول جوړوي

و سرسري شعرونه هغه دي چې دغه اړيکه په کې کمزوري وي او سېمبولونه يې د کمزوري ا

 .رامنځ ته کوونکي او مخاطب ترمنځ يو ډول روحي اړيکه ټېنګه نشي کړای
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 درېيم څپرکی

 په پښتو شاعرۍ کې د سېمبولونو ايجاد

 

ې ته رسېږي زما په نظر دا ال دقيقه نه ده ښکاره، چې د پښتو شاعرۍ لرغونتيا کومې زمان

تردې مخکې چې د غزل، قصيدې، رباعی، منثوي او نوور فورمونو څرک پښتو ته را 

) ورسېږي دغه قوم خپل بومي شاعرانه کالبونه درلودل، چې د مشهورو ولسي فورمونو 

تر څنګ يې شاعرانو خپل عواطف او احساسات په کې  ...(لنډيو، سروکو، نارو، غاړو 

اره يې يوه بېلګه بدلې دي، چې يو څو لرغونې بېلګې يې د پټې خزانې له بيانول زما لپ

 .برکته را پاتې دي

د سوري امير . غواړم په پټه خزانه کې د راغلي لومړي ترالسه شوي شعر څخه يې پېل کړم

 .کروړ وياړنه په سېمبول پېل کېږي

 (پټه خزانه...           )زه يم زمری په دې نړۍ له ما اتل نسته 

د مېړانې، زړه ورتيا، ځواک او و اک لپاره زمری يو نامتو سېمبول دی لرغونيو ولسونو 

ډېر ځله زمری د زړورتيا او ان هوښارۍ او پاچاهي لپاره د سېمبول په توګه کاراوه، عربو 

ته د اسد اهلل لقب ورکړی و او د لرغوني روم د ګالدياتورانو د ستديوم ( رض)حضرت علي 

 .زمري ودرول شوي وو په درشل کې دوه

. سوري امير کروړ غواړي له پېله دا زباد کړي چې ترده بل زړور او د واکمنۍ وړ کس نشته

 :ددغه مدبر په وياړنه کې نور سېمبولونه هم شته 

خول، هسک، ستايوال، دريځ، لوی غرونه او نور ټول هغه سېمبولونه دي، چې کروړ يې په 

 .يمو د رسولو لپاره کارويخپله لنډه وياړنه کې د ډېرو مفاه

په پټه خزانه کې راغلې بدلې ،چې زما په نظر د پښتو لرغونی ليکنی شعري کالب دی، هم 

 .ښکالييز سېمبولونه لري

 :د بېلګې په توګه د مال باز توخي د بدلې دا دوه سېمبولونه وګوري 

 په کار مې نه دی ستا بې مخه د جنت زيړی ګل

 سره وکړو خواله    راسه پر څنګ، راسه ليلې چې

 وم تا بندي کړمه قفس کې پر څه« باز»زه د غرو 

 ( پټه خزانه)يو وار مې خالص که، چې بيا زده کړم د وزر خپرول   
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د جنت زيړی ګل د ژوند دټولو ښو شرايطولپاره په زړه پورې او نوی سېمبول دی اودوهم 

لوړپرواز او فارغباله ژوند ددې تر څنګ چې د شاعر نوم هم دی خو دلته د آزادۍ، « باز»

مال باز توخي خپل نوم د خپل ايډيال ژوند لپاره د يوه په زړه پورې سېمبول په . سېمبول دی

 .توګه کارولی چې د الوتونکي تصور هم تداعي کوي

په ولسي شاعرۍ کې لنډۍ تر ټولو غوره سېمبوليک فورم دی، په لنډيو کې د ګودر، کټ، 

، پيغلتوب، موزيګي او سلګونو نور مفاهيم په زړه پورې منګي، ديوال، شمله، ټيکری

 .سېمبولونه دي چې شرحي ته اړتيا نه لري

په کالسيکه شاعرۍ کې خوشال بابا، کاظم خان شيدا او حميد موشګاف هغه شاعران دي، 

چې کالسيک سېمبولستان يې بللی شو، تردوی ور هاخوا رحمن بابا، دولت خان لواڼي او 

ګ متصوف شاعران د ګڼو سېمبولونو کاروونکي دي چې په خپل ځای به د روښاني غورځن

 .بحث پرې وشي

موږ په دې فصل کې په کالسيکه شاعرۍ کې د بېال بېلو سبکونو او مکتبونو پر بنسټ د 

منځپانګې له مخې د سېمبولونو يو ويش معرفي کوو، چې د اور څخه زباديږي، چې زموږ 

 .ارونې ته ارزښت ورکاوهکالسيکو شاعرانو څومره سېمبول ک

 

 

 :حماسي سېمبولونه 

د منځپانګې له نظره زاړه سېمبولونه حماسي سېمبولونه دي هغه اساطير چې د قومونو له 

 .اتلوليو څخه سرچينه اخلي هممهاله حماسي سېمبولونه هم دي

 :لومړی وګورو چې په ادبياتو کې حماسه څه ته وايي  ئراځ

له يوه ليکنه کې، چې د پښتو په ادب کې د حماسو په اړه سرمحقق زلمي هېواد مل په خپ

يې د ادبياتو د ماسټرۍ کورس ته د درسي لکچر نوټ په بڼه ليکلې ده د حماسې د تعريف 

 :په برخه کې ليکي 

حماسه د ادبياتو په موضوعي يا معنوي ډولونو کې يو ډول دی، چې د يو ملت، قوم، » 

... کيسې او جنګي کارنامې په حکايتي ډول بيانوي  قبيلي او يا شخص د مېړانې او تورې

که په حماسه کې اتل يو شخص يوه قبيله او يا يو ملت وي اما شرط په کې دادی چې د 

شخص، قبيلی، قوم او ملت کارنامې، تورې او مېړانې به يې په داستاني شکل بيان کړی 

 «.وي
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اشاره کېږي او يا د يوې  ډېر ځله په شعرونو کې د حماسو ذکر راځي، يوې حماسې ته

حماسي مشهورې شوې څيرې، پېښې، سيمې يا اشيأ د سېمبول په توګه کارېږي حماس 

 :شاعر خوشال بابا ليکي 

 په جهان نه و( رانجا)شور او شر به د 

 صورت پيدا نه وای په شور کې( هېر)که د 

 له مخه نه وای( درخانۍ)که خبر د 

 کې به ځنې څه غوښتل په کور( آدم خان)

خوشال بابا دوه عشقي حماسو ته اشاره کوي او د هېرو رانجا او آدم خان و درخانۍ په 

 .سېمبوليکه يادونه غواړي دواړه افساني زموږ مخې ته ودروي

خو حماسي سېمبولونه يوازې د نامتو حماسو تر يادونې پورې نه وي محدود په خپله د 

 .اړيکه حماسي کېدالی شي تداعي له نظره هم له اشياوو سره د شاعر رواني

 :نامتو کره کتونکی رضا براهني په دې اړه ليکي 

دا وينا، چې يوازې يو ډول حماسي شعر شته او هغه داسې شعر دی، چې د پهلوانانو، » 

اتالنو او د پهلوانۍ د پېښو په اړه خبرې کوي، ډېره بې مانا ښکاري؛ ځکه ځينې شاعران 

 .په اړه څه نه وای خو شعرونه يې حماسي ديهېڅکله د پهلوانانو او اتلوليو 

... کله حماسي شعر د انسباط پر لور شعر دی او دا د عارفانو له مفهوم سره په يوه مانا راځي 

حماسي شعر يعنې په اشياوو کې انسباطي او زورور حلول چې هر څه په کې مستانه او 

 (۰۹۱طال در مس ) «      .خوځنده څېره ولري

ې پېژندنې سره تر ټولو حماس شاعران خوشال بابا،  احمد شاه نيکه او حميد د براهني له د

 .دي

 :د خوشال بابا دا بيتونه څومره حماسي روح لري  

 مست يم، می پرست يم، رندي کړمه کړمه کړم

 واوره محتسبه، باده خورمه خورمه خورم

 نور شراب مې واړه نور عالم وته بخښلي

 ، مرمه، مرمالم و بې مې می دي پسې مرمه

 خلک راته وايي رنګ دې بيا زيړ شو عاشق شوې

 (۳۹کليات ) هېڅ منکري نه کړم خلکه شومه، شومه، شوم     

 او يا 
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 زه خوشال کمزوری نه يم چې به ډار کړم

 په ښکاره نارې وهم چې خوله يې راکړه

 .په هر صورت په داسې شاعرۍ کې راځو ځينو حماسي سېمبولونو ته

 دا عزم پس له بنده دی

 د خوشال د خاطر جزم

 يا نيولی مخ مکې ته

 يا مغولو سره رزم

يا ) د خوشال بابا لپاره تر بند وروسته ټول ژوند په دوو سېمبوليکو تړنګونو کې را لنډېږي 

يا مغلو سره ) د يو عرفاني او  معنوي ارام ژوندون په استازيتوب او بل ( نيولی مخ مکې ته

خوشال په کالسيکو شاعرانو کې هغه . ، حماسي دورې پېلولفعالې –د يوې سياسي ( رزم

شاعر دی چې د ژوند د هرې برخې لپاره په خپلو شعرونو کې بريالي سېمبوليک 

، (شاهين) ، (سمند)، (مردي)، (توره)، (باز)د خوشال لپاره . موقعيتونه رامنځ ته کوي

ه دي، بلکې د يوه پراخ ، او نور ګڼ حماسي سېمبولونه يوازې کلېمات ن(غشی)، (دستار)

 .سېمبوليک چاپېريال استازي دي، چې شاعر يې له موږ څخه د بشپړې تداعۍ تمه لري

وايي د همدغو سېمبولونو ( يو ډول حماسي روح)هغه څه چې رضا براهني ورته په شعر کې 

 .په مرسته د تشخيص او پېژندلو وړ ده

او نورو فورماليستو شاعرانو په  د حماسي سېمبولونو په مرسته د حميد او رحمان بابا

 .شاعرۍ کې هم حماسي روح موندالی شو

 :دحميد موشګاف دا څو بيتونه عجيب حماسي روح لري 

 څوک چې ما د يار له مينې اړوي

 غر د ماشي په وزرونړوي

 چې په ما د صبر دم لولي چف چف کا

 ګويا تندر په پوکلو سړوي

 چې اثر د يار په زړه نه کا څوک څه کا

 ه مې آه له بيخه غرونه نړويک

 بيا د دهر خزانه ده تشه شوې

 (۳۱۱حميد )په درو لعلو ژړوي               « حميد»چې 

 :يا 
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 سر زما سر کوزي نه مني د تاج

 ګڼه تاج زما و سرو ته دې محتاج

 تاج و تخت چې ګدايان شړي له دره

 پادشاهانو څخه اوسي ال عالج

 کېزه يې خر د ډېرانه ګڼم په حال 

 (۱۱حميد )دا چې ناست دي بې پروا په تخت و راج          

 :صوفي عبدالرحمن بابا هم کله کله حماسي چاپېريال په شعر کې داسې تمثيلوي 

 زغره واغونده مال وتړه په جنګ

 دغه پسه معرکه کوه د ننګ

 و بې ننګ و ته د ننګ خبرې مه کړه

 يا ځان وګڼه په خپلو وينو رنګ

 ځل مخ په هغه لور کاننګيالي چې يو 

 نور هېڅ نه ويني کوهی وي که ګړنګ

 هېڅ له ځانه له جهانه خبر نه وي

 چې چراغ په نظر کښيوځي د پتنګ

 د بلبلو و چمن و ته پروازوي

 د اورپښتي واتش وته غورځنګ

 اسمان زمکه دواړه ژامې د نهنګ دي

 (۳۰۳رحمان بابا )څه به زيست کا څوک په خوله کې د نهنګ    

حمن بابا په عرفاني او آرامه شاعري کې دا ډول انبساطي پاڅون له شاعرانه اشياوو سره د ر

نوی چلند دی، دا په الشعور کې د حماسو احساساتو فوران دی،چې دغه ملنګ شاعر 

 .مستوي او تورې و زغر ته الس اوږدوي

غزل توپير په پوښتنه داده چې د رحمن بابا له نورو صوفيانه او عاشقانه غزلونو څخه ددې 

 څه کې دی، چې ددغه ملنګ د حماسي روح استازيتوب کوي؟

يو شمېر سېمبولونه، دا سېمبولونه د شاعر د شعر له يوه نوي او متفاوت : ځواب ښکاره دی

په دې توګه موږ وينو چې . الشعوري، شهودي او الهامي چاپېريال څخه استازيتوب کوي

ونې برخه ده او د هر شاعر په شعرونو کې را حماسي سېمبولونه د انساني روح يوه لرغ

دا ضرور نه ده چې خامخا دې د پهلوانيو او اتلوليو کيسې :  څرګندېږي، د رضا براهني خبره
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شاعرانه بغاوت او سرکشي په خپله د حماسي روح هغه څپې دي چې، موږ يې په . بيان کړي

 .ډېرو شاعرانو کې موندلی شو

په مرسته تمثيلېږي او موږ د پښتنو شاعرانو په شعرونو  د بغاوت دغه څپې د سېمبولونو

 .کې داسې بې شمېره سېمبولونه موندالی شو

 :عرفاني سېمبولونه 

که له تاريخي مخينې يې تېر شو د څومره والي له نظره د پښتو ادبياتو د منځنۍ دورې په 

 . شاعرۍ کې تر ټولو ډېر له عرفاني سېمبولونو سره مخامخ کېږو

د ( ج)پېژندنې له ريښې څخه اخېستل شوی دی او په اصطالح کې د خدای عرفان د

 .پېژندنې لپاره د انسان معنوي او روحي هڅه ده

له نامه سر تړلی مسلک ګڼل شوی داچې ( صوفيانو)تصوف د وړينو جامو د اغوستونکيو 

يا د پر صفه ناست کسان ( اصحاب صفه) صوفيانو ته د هغوی د وړينو جامو يا اهل الصفه 

اوسيدونکو له امله دغه نوم ورکړل شوی په دې ډېر نه تم کېږو، په ( صوفونو)غارونو 

اسالمي تاريخ کې صوفيان د عرفان، زهد او عبادت هغه الرويان وو، چې پر ادبياتو يې د 

عرفاني ادبيات هغه ليکل شوي را پاتې اثار دي، چې د عرفان او . پام وړ اغېز درلودالی دی

يوه : صوفيانه يا عرفاني ادبيات په دوو برخو وېشل شوي. يې بيان کړي ويتصوف مسايل 

برخه آثار هغه دي چې د تصوف، صوفيانو، د تصوف مدارجو او احوالتو بيان کوي، دوهمه 

برخه اثار د نظم او نثر هغه مجموعه ده چې عرفاني افکار او تمايالت په کې په نثري ژبه 

 .بيان شوي وي

ه تاريخ کې يوه لويه برخه عرفاني اوصوفيانه ادبيات دي، چې په منځنۍ د پښتو ادبياتو پ

 .او نوې دورو کې د پام وړ ځای لري

صوفيانو، چې له هستۍ، انسان، عاقبت او نفس څخه ځانګړي تعبيرونه درلودل د خپلو 

 .افکارو د دودولو او نورو ته د رسولو لپاره ادبياتو او شعر ته مراجعه کوله

ته عبادت يوازې د دوزخ له ويرې يا جنت ته د ( ج)ا کوله چې لوی خدایصوفيانو ادع

سره د مينې لپاره او په آخرت کې د خپل خالق د ( ج)وررسېدو لپاره نه کوي، بلکې له خدای

ددوی عادتونه، ويناوې، فکرونه او باورونه کله کله د عامو خلکو . ديدار لپاره سعي کوي

متفاوت او په ځينو مواردو کې د زغم وړ نه وو، نو د همدې يا هم د وخت د علماوو له نظره 

لپاره دوی په خپل کالم کې ابهام، سېمبول او استعاري ويناوو ته پناه وړله، دا چې په 

عرفاني ادبياتو کې سېمبولونه ډېر، بېال بېل، په زړه پورې او د پام وړ دي دليل يې همدا 
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مخامخ او څرګندې نه شوې ويالی، دوی به  دی چې صوفيانو به د خپلو زړونو ټولې خبرې

مجازي دنيا د حقيقي دنيا د تمثيل لپاره جوړوله، کله کله به يې مجازي معشوقه يادوله 

 .خو مراد به ورڅخه حقيقي محبوب و

عارفو شاعرانو به د حقيقي دنيا د تمثيل لپاره مجازي دنيا جوړوله، معشوقه، شراب، 

ان، های وهوی، قيل و قال او داسې نورو سېمبولونو ساقي، زاهد، ميخانه، وصال، هجر

 .به د رمز  په ژبه د دوی فکرونه او غوښتنې ښکارولې

د روښاني مکتب پلوي شاعرانو د پښتو ادبياتو لويه برخه عرفاني شاعري کړې ده، خو تر 

هغو پرته رحمن بابا او نور شاعران هم شته چې ګڼ عرفاني سېمبولونه يې په شعرونو کې 

 .ندالی شومو

په پښتو شاعرۍ کې د يو شمېر عرفاني سېمبولونو بېلګې به د بېال بېلو شاعرانو له کالم 

 .سره وڅېړو

 :د رحمن بابا په يوه غزل کې څو عرفاني سمېبولونه 

 

 دجنت تر حورو تېر شه که يار غواړې

 کاندي نسيا نه خدای دې نقده د چا

 د ساقي له السه هسې باده نوش کړه

 ريا د څ کړه له زړه خيرېچې دې غو

 چې يې کسب عاشقي شي د دلبرو

 نظر نه کاندي په کسب د کيميا 

 عشق هنر د مخلصانو دی رحمانه

 نه حصلېږي مخلصي په روريا

 يو ګفتار در لره بس کاندي رحمانه

 (۱۱رحمان بابا )څه په هر ساعت پوښتنه کړې بيا بيا             

ړي ووايي چې د هغه مقصد حقيقي محبوب دی نه د حقيقي محبوب دی، شاعر غوا: يار 

جنت حورې هغه غواړي خپل حاضر و دايم و قديم محبوب ته ورسېږي چې نقده حضور لري 

 .حال دا چې د جنت حورې نسيا وعده ده

ساقي او د بادې نوش کول د طريقت سېمبول دی، چې د ريا په وړاندې د شاعر د عرفاني 

و، هغه څوک چې له حقيقي محبوب سره د عشق کارو بار پروتست سېمبول يې هم ګڼلي ش
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کار چې يو دنيوي کار دی نه ( کيميا)کوي هغه د دنيا په کاروبار څه غرض نه لري او د 

رحمن بابا د عرفان او تصوف وجودي منطق او ټول هدف په همدې څو سېمبولونو . خوښوي

  .کې بيانوي، چې نورو ګڼو عارفو شاعرانو هم تکرار کړی دی

 : ئد ميرزا خان انصاري دا سېمبوليک غزل ولول

 زه څرګند د محبت په ښه بنياد يم

 له نيستۍ هم په دا هستۍ آباد يم

 په ازل مې د اقرار په ژبه ووې

 تر ابده وفادار په خپل معياد يم

 امانت چې اسمان ځمکې وړای نه شو

 اوس يې زه په دا عاجز صورت عماد يم

 ځان وکړپه اختيار مې هسې ظلم په 

 له دې قصده د جهول په نامه ياد يم

 که د جهل بار مې لرې شي له سره

 (۳۳ميرزا خان ديوان ) بې ګومانه د صفي آدم اوالد يم               

انصاري د څو سېمبولونو په مرسته دعهدالست ټوله کيسه تمثيلوي دا له خالق ذات سره د 

، چې د هستۍ باعث شو، خدای پاک انسان د عشق او مينې جوهر او صفت و ( انسان)بنده 

څرګند د محبت په . ) ددې لپاره هست کړ چې خپل خالق يکتا و پېژني او عبادت يې وکړي

انسان په ازل کې له خپل رب سره تعهد کوي . او له نيستۍ څخه هستۍ ته راتلل( ښه بنياد

مت، د هغه کالم او حک( ج)چې دخپلې هستۍتر پايه به د بنده ګۍ سعي کوي، او د لوی اهلل

د هغه احکام چې زمکې او اسمان، غرونو او دښتو يې د ساتلو او زغملو وس نه درلوده 

د هغه د منلو ژمنه وکړه او دا ژمنه يې په خپل اختيار وکړه، ( د حضرت آدم اوالدې) انسان 

ګواکې نه پوهېده چې دومره ستر مسؤليت پر غاړه اخلي دلته د جبر او اختيار پېچلې 

 .لسفې ته اشاره کويف

اوالد کله ( حضرت آدم ع) زموږ متصوف شاعر ميرزا خان انصاري وايي چې د صفي اهلل 

دومره جهول شي چې خپل ازلي عهد او پيمان هيروې هغه عهد، چې په خپل اختيار يې 

د ټول بشريت ( زه)د انصاري . د بنده ګۍ لوی مسؤليت پر ځان منلی دی( ج)یکړی او د خدا

يوازې ميرزاخان نه دی، بلکې له بابا آدمه تردې دمه له ټول بشريت څخه ( زه)سېمبول دی دا 
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استازيتوب کوي دا د هماغه ګډ بشري ناخودآګاه ضمير غږ دی چې په سېمبوليکه بڼه د 

 .ن څرګندويميرزاخان انصاري په شعر کې ځا

د عهدالست کيسه اوږده ده خو زموږ عارف شاعر يې د يو شمېر روښانه سېمبولونو او 

 .سېمبوليکو شاعرانه اشارو سره ټوله او بشپړه را تداعي کوي

؛خان هم هستي د محبت او ئپر همدې زمکه د خوشال بابا دا درې سېمبوليک بيتونه وګور

 :عشق له برکته بولي 

 حقيقت دهد مجاز عاشقي عين 

 و معنو ته زينه ايښې د صورت ده

 تر ثرا تر ثريا که فهم وکړې

 په څلور کونجه غوغا د محبت ده

 په جهان به هېڅوک نه و که عشق نه وای

 (۰۳۱خوشال )د بدبه د عشق قايمه تر قيامت ده             

ه شيرازي خواجه حافظ په خپل يو مشهور غزل کې کټ مټ د عهدالست او عشق کيسه پ

 :يه کوي ائهمداسې سېمبولونو ار

 در ازل پرتو حسنت زتجلی دم زد

 عشق پيدا شد و آتش بر همه عالم زد

 جلوه ای کرد رخت ديد ملک عشق نداشت

 عين آتش شد از اين عزت و بر آدم زد

 عقل ميخواست کزاين شعله چراغ افروزد

 م زدهبرق غيرت بدرخشيد و جهان بر 

 ه رازما شاګبتمدعي خواست که آيد 

 دست غيب آمد و بر سينه نامحرم زد

 ديګران قرعه قسمت همه بر عيش زدند

 مديده ما بود که هم بر غم زدغدل 

 جان علوی هوس چاه زنخدان توداشت

 دست در حلقه آن زلف خم اندرخم زد

 حافظ آن روز طرب نامه عشق تونوشت

 (۰۱۳حافظ ) که قلم بر سر اسباب دل خرم زد               
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يخ عيسي مشواڼي الندنيو دريو بيتونو د درېيو بېال بېلو حالتونو د بشپړ تمثيل لپاره د ش

عجيب عرفاني سېمبولونه رانغاړلي دي، د جبر او اختيار په اړه د انسان ډياليکتيکي 

چې انسان يا بادار دی يا ( يکتياليکدو غالم  بادار)وسوسه، د هګل له تيزسونو سره سم د 

امحکوم او د همدې تنازع څخه د يوې ناپېژندل شوې خپلواکۍ په خوا غالم يا حاکم دی ي

ورڅکېږي، هېڅکله هم نه ور رسېږي ځکه مرګ تر ايډيالې خپلواکۍ لنډ دی او بل انسان 

 .بيا په همدې آزمويل شوې الره مزل کوي

و ور نږدي کېږي ا( اهلل نور السموات واالرض)ته ( رنو)انسان که له نفس سره مبارزه وکړي 

څخه جوړ شوی دی، ميالن مومي، ( نار)که د نفس ومني، نو شيطان الرجيم ته چې له اور 

انسان د خپل ايمان، علم او اعمالو د څرنګوالي او څومره والي له نظره د ( خاکي)خاورين 

 .نور او نار ترمنځ په نوسان کې دی

رې تړلی دی، دا ټول څه حقيقي محبوب ته نږدېوالی يا لرېوالی د انسان په خپلو اعمالو پو 

خو زموږ شاعر شيخ يې د  څو  ئکتابونه پرې کښالی شئ مدلل يې کړئ چې که وغواړ

 :عرفاني سېمبولونو په مرسته داسې بيانوي 

 په خپله کار کړې په خپل انکار کړې

 کله بادار يم، کله مې خوار کړې

 ته خو قادر يې په صفتونو

 کله مې نور کړې، کله مې نار کړې

 حيران دی په دې شيونو عيسې

 (۵۱پټه خزانه )کله مې يار کړې، کله اغيار کړې              

عرفاني سېمبولونه هومره رنګين، بېال بېل او په زړه پورې دي، چې د ټولو څېړل او سپړل 

يوه ځانګړې څېړنه غواړي، ځکه زما په فکر عارفو او صوفي شاعرانو تر ټولو ډېره 

او ددې لپاره، چې د درباري مفتيانو، زهادو، واکمنو او عامو  سېمبوليکه وينا کړې ده

وګړيو له ګواښ څخه په امان پاتې شي خپله مدعا يې په ښکليو، شاعرانه سېمبولونو کې 

نغاړلې ده، د همدې لپاره د شعري سېمبولونو ډېرې غوره بېلګې عرفاني سېمبولونه ګڼالی 

 .شو

 :لېريک او ښکالييز سېمبولونه 

ښونه انساني غريزه ده او له بشريت سره يو ځای زيږيدلې، وده يې کړې او له ښکال خو

طبيعي، کولتوري او فردي شرايطو سره يې بدلون موندلی، د طبيعت، هنري آثارو او بل 
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انسان ښکال تل د انساني روان پر وسوسو، عواطفو او انګيزو باندې ژور اغېز درلودالی 

 .دی

ې د ښکال حسن هېڅ پوله نه پېژني د ښکال پېژندنې يو چخوف فکر کوي چې په انسان ک

څېړونکی ويکتور روماتکو د انسان په ذهن و روان کې د ښکال خوښوونې د لرغونتوب او 

 :ودې په اړه ليکي 

د واقعيت ښکال، د طبعيت ښکال داسې څه ده، چې ذاتاً بدلېږي، هماغه ډول چې د زمان » 

تردې ور پورته د ښکال مفهوم . اړه زموږ تصور بدلېږياو شرايطو له ملتيا سره د ښکال په 

تل پراختيا مومي او نوې څېزونه هم را نغاړي، چې تردې مخکې نه تر سترګو کېدل، دا د 

 (۰۰۱زيبايي شناسي )«                          . انساني تاريخ په ټول بهير کې رامنځته کېږي

ښکال همدغه ځانګړتيا دا اند پياوړی کوي  له هنر سره د ښکال د اړيکو په بحثونو کې د

چې په هنر کې ښکال تل د سېمبولونو په مرسته تمثيلېږي او څرنګه چې د ښکال پېژندنې 

او ښکال خوښوونې اشيا، مفاهيم او تصورات  پراختيا او بدلون مومي د هغه تداعي 

ېږي، په هنر په کوونکي سېمبولونه هم زياتېږي، پراختيا مومي او په ټوليزه توګه نوي ک

 .تېره بيا شعر کې نوښت له يوه اړخه د همدغو سېمبولونو له نوي کېدو سره اړيکه لري

مثالً د طبيعت هغه برخه چې د انسان ارادې او الس په کې بدلون نه وي راوستی اوس زموږ 

لپاره ښکلې ښکاري، خو زرګونه کاله پخوا چې د زمکې لويه برخه الس ناخوړلې پاتې وه 

د طبيعت له يوې داسې منظرې سره د انسانانو عاطفي اړيکه داسې نه وه لکه نن چې  ښايي

 .ده

وايي دهند مرتازان ، مينان او حقيقت پلټونکي ځنګلونو ته ننوتل، هلته ځنګل په ډېرو 

شعرونو کې خپل سېمبوليک ارزښت لري خو مجنون بيديا ته تللی و، او د کهف ياران د 

 .ي ووغره يوې مغارې ته ننوتل

د چاپېريال توپېر د انسانانو د روحي سکون لپاره يو ايډيال طبيعي امن ځای خامخا 

مومي، د انسان روحي سکون له ښکال خوښوونکې غريزې سره اړيکي لري، دا يوازې ويره 

نه ده، چې موږ تالندې و بريښنا ته متوجه کوي، د بريښنا شيبه ښکلې ده، د انسان د روح 

باران، سپينه سپوږمۍ، پراخه دښته، د سمندر آرامه خو پراخه سينه  ځنګل، شړک: لپاره 

او د غرونو ويروونکي ګړنګونه د ښکال، ويرې، آرامۍ، سکون او تفکر ګډ طبيعي 

او يا د بل انسان په الس ( بل انسان) سوغاتونه دي، خو تردې هاخوا د ښکال نور مظاهر 

، چې يو شمېر څېړونکي دا هم د هم د ښکال سرچينې دي( هنر) رامنځته شوې ښکال 
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طبيعت د ښکالوو برخه يا لږ تر لږه د طبيعي ښکال دوهم انعکاس بولي دا ټول د سېمبولونو 

په مرسته زموږ ذهن ته را لېږدي او دا سېمبولونه دي چې د انسان لپاره له يوې پراخې 

اره شعر د هنر ښکال څخه د خوند اخېستلو او د غريزې د اوبولو امکان ورکوي، د همدې لپ

د يوه غوره استازي په توګه د ښکالييزو سېمبولونو ګڼ شمېر په ځان کې رانغاړي، بلکې 

دا شعرونه دي چې د انسان اروا د ښکال خوښوونکو ځواکونو تمثيل د سېمبولونو په 

 .مرسته کوي

 :يوه بېلګه  

ه ډول يو د ښکال سېمبول ده خو څ( په تېره بيا د څوارلسم پوره سپوږمۍ) سپوږمۍ 

شاعران د خپلې معشوقې مخ له سپوږمۍ سره تشبيه کوي دا يو تشبيهي حالت . سېمبول

دی، خو که انځورګر سپينه سپوږمۍ په تابلو کې انځور ګړي بيا هم غواړي ښکال وپنځوي 

دلته نو سپوږمۍ د محبوبې له مخ سره نه ده تشبيه شوې، بلکې پخپله د سپوږمۍ طبيعي 

ټ دا کار په شعر کې هم کيدای شي، که شاعر وغواړي چې د سپينې ښکال مقصد ده، کټ م

سپوږمۍ د ځال يوه شيبه د وييونو په مرسته انځور کړي، غواړي يوه طبيعي ښکال 

خو په درېيم حالت کې سپينه سپوږمۍ د مين او محبوبې ترمنځ د خبر رسوونکې . وپنځوي

 :رول لوبوي ( قاصدې)

 مونهسپينې سپوږمۍ اشنا ته وايه سال

 ګونګۍ شې ولې

 ...وه ګونګۍ شې ولې نه وايې حالونه 

اوس نو پوښتنه رامنځ  ته کېږي، چې دا سپوږمۍ ولې په بېال بېلو هنري چاپېريالونو کې 

 دومره مهمه ده؟

دی او دا د انسان هنرمند « شی»په نظر سپوږمۍ يو ( لکه رضا براهني) د ځينو کره کتونکو 

داسې عاطفي اړيکه ټينګوي او موږ ته داسې ښکال  سره« شي»ذهن دی، چې له دغه 

 .تمثيلوي، چې زموږ خوښېږي

په دې ټولو حالتونو کې سپوږمۍ د ښکال، رڼا، سپين والي، وچتوالي او يا طبيعي حالت 

 .لپاره د يوه منل شوي سېمبول په توګه زموږ په ذهن کې منل شوې ده

 :يوې کيسه ګۍ ته ځير شو  ئراځ

اسمان کې سپوږمۍ وليده، نو په ژړا يې پېل وکړ چې هغه ماته  وايي کوم ماشوم په

، پالر و مور حيران وو، چې څه وکړي، له ډېر کړاوه وروسته کوم هوښيار په يوه ئراکړ
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لوښې کې اوبه کېښودې چې ماشوم په کې د سپوږمۍ تصوير وليده نو غلی شو او له لوښي 

السه نه کړه ،بلکې د سپوږمۍ تصوير ماشوم سپوږمۍ تر. او اوبو سره يې لوبې پېل کړې

 .يې ترالسه کړ

زموږ ذهن هم د همدې ماشوم په څېر دی، د سپوږمۍ ښکال ته تږی ذهن د هغې په تصوير 

هم خپله تنده ماتوي او که نه د سپوږمۍ حقيقي نما داسې نده، لکه موږ ته چې ښکاري ، 

ډبرو جوړه ده او هيڅ ښکال  ده ، چې له تورو خاورو او( کره ) سپوږمۍ يوه تياره ګردۍ 

نلري ، دا له لمره د رڼا اخيستلو په حال کې د هغې يو ډير لرې تصوير دی ، چې موږ ته 

ښکلی ښکاري او د هغه ماشوم  په څير يې موږ هم له  يو ډول سېمبوليکې ښکال څخه خوند 

 .ع کړيپه مجموع کې ښکال ته تږی ذهن غواړي د سېمبولونو په مرسته ځان مشبو.   اخلو

 .په تغزلي شاعري کې سېمبولونه ډېر ځله د انساني ښکال پر مدار را څرخي

په تغزلي شاعري کې د ښکال ييزو سېمبولونو نوښتګر شاعران هغه دي، چې په شعرونو 

شعرونو شاعران فکر کوي، چې ( غنايي) د ليريکو . کې تصوير پنځونې ته اهميت ورکوي

 .ونده دهد ښکال مخامخ ستاينه وچه او بې خ

سېمبولونه مرسته کوي، چې لوستونکي په تدريج سره د ښکال ټول اړخونه په خپل ذهن 

 .کې تمثيل کړي او ورو ورو يې له لمس څخه خوند واخلي

 :له خولې ليکي ( ماالرمه)رضا براهني د نامتو سېمبوليست 

ې په وړاندې د د يو څه د نوم اخېستل د شعر درې پر څلورمه برخه خوند له منځه وړي، دد» 

 (۳۱۹طال در مس .      )«يوه شي تدريجي انګېرل ډېر خوند لري

په کالسيکو شاعرانو کې بيا هم خوشال بابا د ښکالييزو سېمبولونو هغه لوی پنځوونکی 

دی، چې د تغزلي ښکال ډېر نوي سېمبولونه يې هست کړي او يا يې هم قراردادي 

 .سېمبولونه د تخييل په ځواک نوي کړي دي

 که د ما د ږيرې يو ويښته تور نشته

 ال د ما و تورو زلفوو ته زړه شته

 تږي ولې تشنه لب بې ځايه ګرځي

 (۳۰۱کليات )چې نژدې ورته خوږې سړې اوبه شته     

موږ په زړبوډۍ کې د عشق او له مينې څخه د ټول خوند اخېستل په سترګو وينو خو خان دا 

 .هر څه په سېمبولونو کې نغاړلي دي
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ور ويښته، تورو زلفو ته زړه کېدل، تنده، خوږې سړې اوبه هغه ښکاره سېمبولونه دي چې ت

د خوشال بابا په زمانه کې يې نوي او فردي ګڼالی شو، چې زموږ سترګور  شاعر ايجاد 

 .کړي

 :د بابا دا غزل هم لولو 

 که د يار پسې څوک سپينې جامې رنګ کا

 اواره دې د نيمګړې دنيا ننګ کا

 ورځ دې پسې ژاړي يار دې غواړي شپه او

 که مين وي په ريښتيا ځان دې ملنګ کا

 و اشنای و ته د يار مينه څرګنده

 لکه قصد چې له ډيوې سره پتنګ کا

 دا دغم کښتۍ چې ګرځي په درياب کې

 يوه ورځ به يې ذرې ذرې نهنګ کا

 ښايسته بال دې وليده خوشاله

 (۳۱کليات )      اوس که زړه منع کوې سترګې دې جنګ کا      

سپينې جامې رنګول، ملنګ، قصد کول، د غم کښتۍ، ) د شعر په يوه ټوټه فکري زمکه 

هغه په زړه پورې سېمبولونه دي، چې ( درياب، نهنګ، ښايسته بال، دسترګوجنګ او نور

البته هېره دې نه . په کالسيک پېر کې يې د خوشال په څېر يو شاعر رامنځ ته کوالی شي

( واحد)ال چې د غزل د پېژندګلوي او جوړښت له مخې هر بيت بيل مانيز يوون وي، هغه مه

ګڼل کېده، د ټول غزل مانيز تړون نه خو اسانه و او نه هم د پام وړ، د يوې سېمبوليکي او 

انځورېزي اړتيا له مخې خوشال خټک دې چارې ته پام اړولی، چې ياد غزل يې يوه بېلګه 

 .ده

يو غزل به ولولو چې له لېريکو سېمبولونوماال مال (حنان بارکزي)د يو بل نازکخېال شاعر 

 :دی 

 بنفشه چې دې پيدا پرنسترين شو

 له غصې دې غم مېلمه زما حزين شو

 حيران کښېناست و تصوير ته د رخسار ستا

 چې ناظر ورته نقاش د چين ما چين شو

 له ما مه پټوه حال زه در خبر يم
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 شو مې هسې رنګ دوربين مرآتد زړګي 

 له دې غمه ولې نه ژاړم سرې سترګې 

 چې آشنای مې له رقيبه همنشين شو

 ستا له غمه نه يم څه يم چې دا هسې

 ال د دېرشو کالو نه يم موی مې سپين شو

 پښه په الر کې د عشق مه ږده بوالهوسه 

 پر دا الر باندې مانده روح االمين شو

 پر ګلشن دمخ دې عيش رقيبان کا

 (۳۵حنان ديوان ) مونو اباسين شو          دې د غ« حنان»دا 

) ، (سپين موی) ، (د عشق الره) ، (روح االمين) ، (اباسين) د حنان په زړه پورې سېمبولونه 

او نور ښيي چې دغه شاعر د غنايي په زړه ( نسترين)، (بنفشه) ، (د چين ماچين نقاش

 .دی پورې تجربو او د ښکال پنځونې له تصويري ځواکه برخمن شاعر

کله کله يو ځانګړی سېمبول د يو شاعر په شعر کې رنګارنګ حضور لري، د يوه شاعر لپاره 

شعور کې د ډېرو خاطراتو تداعي کوونکي ( ناخودآګاه)ځينې سېمبولونه پر ځان ناخبرې 

 .وي، چې داسې سېمبولونه پر تخيل او تخييل ځواکمن اغېز ښندي

د کاظم خان شيدا په شعرونو . ه ډک حضور بياموميله دې امله په شعر کې  پراخ او له نوښت

 :ددې سېمبول څو جلوې وګورو  ئهمداسې يو سېمبول دی، راځ( ينهئآ)کې 

 هر ناظر چې ننداره ستا د رخسار کا

 ينه وار کائستا صورت به زړه کې ځای آ

 :يا 

 ينه شوهئين ته دې حيرانه آئو آ

 تا چې هېره کړه له نازه خودبيني هم

 :او 

 د مخ پسې يې هسې بې تابي دهستا 

 ينې په خاطر زنګ وئچې پيدا دآ

په خپل ادبي عصر کې د نازکخېال حميد دا څو بيتونه هم په زړه پورې، فردي اونوي 

 :سېمبولونه لري 

 چې په خيال ستا د سرو شونډو نسکور پروت يم
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 د ايرو غوندې سپک شوی په اور پروت يم

 ېرا له را همساد قد د زړه په الس ک

 په کوڅه کې ستا د زلفو شب کور پروت يم

 زه که کک وای د پيغور باد به وم وړی

 ولې خاورې يم په در ستا په زور پروت يم

(۰۹۰ـ ۰۹۱حميد ديوان )    

په شعر کې د سېمبول مجرد ذکر د ابهام المل ګرځي او په شعر کې شاعرانه صميمت او 

يز رکن کې دهر سېمبول لپاره د يوه عاطفي ښکال ته زيان اړوي، نو دهمدې لپاره په يوه مان

بستر رامنځته کول اړين کار دی، په کالسيکو شاعرانو کې حميد موشګاف، کاظم خان 

شيدا او خوشال بابا په دې چاره کې برالسي شاعران ګڼلی شو او پورته شعر د حميد مومند 

 .همداسې يوه هڅه له ورايه ښيي

مه داده، چې يو سېمبول اوريدونکي اولوستونکي په غنايي او تغزلي سېمبولونو کې مه

 .ته د يوه ښکلي انځور بشپړ تصور تداعي کړای شي

دهغه د تداعي له بشپړتوب سره تړلی دی، دا په تېره بيا په يوه ( قوت)د سېمبول ځواک 

د بېلګې . داسې ذهني چاپېريال کې مهمه ده ، چې د يوه ټاکلي او مطلق مدلول نښه نه وي

ه اساطيري او حماسي سېمبولونو کې تاسو له يوې ټاکلې او واضح پېښې، په توګه پ

څېرې، کيسې او يا خاطرې سره  مخامخ ياست چې د دوهم ځلې ذهني تمثيل لپاره لنډه او 

مخامخ پروسه بشپړوي، په عرفاني مسايلو کې هم سېمبول تر يوه بريده د تصوف له هغو 

ي يې ژر درکوالی شي ، خو په ښکالييزو او فلسفي مفاهيمو سره اړه لري، چې لوستونک

غنايي مسايلو کې لوستونکی هر ځل د ښکال خوښوونې له يوې نوې تجربې سره مخامخ 

دی، که څه هم په کالسيکو متونو کې د ښکال په اړه د شاعرانو ذوقونه څه ناڅه کليشه 

نه، سپين سرې شونډې، د ويښته په څېر نرۍ مال، تورې اوږدې زلفې، لوړه و: شوي وو

تا به ويل ګردسره شاعران ديوې معشوقې په ستاينه لګيادي،  خو ... رخسار، تورې سترګې 

په نوي معاصر شعر کې ښکال يوازې د ميناتورۍ له ځانګړتيا څخه راوتلې ده او په ښکال 

پورې اړونده تجربې تر ډېره بريده فردي شوي دي، ځکه د ښکال خوښوونې له فردي تجربو 

نځ ته شوي هنر کې سېمبولونه يو څه ډېر مناسب چاپېريال ته اړتيا لري، چې څخه په رام

ټوله هغه ښکال او عاطفی ځواک تمثيل کړای شي چې شاعر او هنرمند يې غواړي خپل 

 .مخاطب ته ورولېږدوي
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غنايي او لېريک سېمبولونه ډېر ځله د حالت او حسي انځورونو په رامنځته کولو کې 

 .مرسته کوي

. د استدالل له مخې له اشياوو سره د عاطفي اړيکې له ټېنګېدو سره مرسته کوي د براهني

اشيا زموږ په ذهن کې را ژوندې کوي او داسې وړتيا ور بښي، چې زموږ د ښکال 

نه ده، ( پديده)خوښوونې تنده خړوبه کړای شي دلته سېمبول يوه واحده او مجرده ښکارنده 

 .استازيتوب کوي( مجموعې) بلکې د اشياوو د يوه غونډ 

 :دحنان بارکزي دا څو بيتونه ګورو 

 دا شبنم پر مخ د ګل دی قطرات

 که عرق دی پر رخسار باندې نقات

 دا يې تار د زلفو کوږ وخوله تر پريوت

 که افعي حلقه وهلې پر حيات

 په اول بازي د مينې په شطرنج کې

 (۰۳وان حنان دي) تاپه رخ کړ زما د زړه بادشاه را مات            

لومړی بيت ټول ددې لپاره يو تصويرې غونډ جوړوي چې موږ ته پر يوه ښکلي مخ د خولو 

د يوې داسې ښکال سېمبول دی چې شاعر يې د تشبيهي « رخسار» څاڅکي ترسيم کړي، 

توصيف په مرسته انځوروي خو په خپله رخسا وروستۍ موخه نه ده، د شاعر د معشوقې 

خو درېيم بيت بيا د . م بيت کې ال پسې ښکلې انځور شوې دهټوله ښکال داده، چې په دوه

څنګه د شاعر (په دواړو مانا وو) حالت په ترسيم کې مرسته کوي چې د معشوقې مخ يا رخ 

په درې واړه بيتونو کې موږ له يوه سېمبوليک غونډ سره مخامخ يو نه . د زړه بادشاه ماتوي

په يو ورته اشاره وکړو، يا يې د تفسير او له څو مجردو سېمبولونو سره چې وکړای شويو 

 .تعبير لپاره له خپل تخيل څخه کار واخلو

ځکه نو پايله اخلو؛ په غنايي اشعارو کې ، چې آر موخه يې د ښکال پنځول دي سېمبولونه 

له خپلو شاليدونو سره ډېر تړاو لري او ښايي د اشياوو له يوې مجموعې سره د احساسي 

په دې توګه موږ وينو چې په شعري . چاپېريال کې وڅېړل شي اړيکو په يوه ځانګړي

تصويرونو کې له تشبيهاتو او استعارو سره د سېمبول توپېر هم جوتېږي او دا زباتېږي، 

چې سمبول يوازې له يوې تشبيه يا استعارې سره نه، بلکې له يوې تشبيهي او استعاري 

چې که له خپلو ټولو تکتيکونو سره  مجموعې سره سرو کار لري او دا مجموعه هغه څه ده،

 .سمه رامنځته شي يو بريالی شاعرانه انځور جوړوي
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 څلورم څپرکی

 په معاصرې پښتو شاعرۍ کې د سېمبولونو نوښتونه

 

د کارونې ( په تېره بيا د نويو سېمبولونو) په اوسمهالې پښتو شاعرۍ کې د سېمبولونو 

څرګنده شوه چې پښتو شاعرانو د نړۍ له نويو ادبياتو يوه نوې څپه هغه مهال له ورايه را 

 .سره مخامخ اړيکه ومونده

ښايي همدلته يې څرګنده کړم، چې دا سېمبولونو ته يوازې د ځانګړي او آګاهانه پام 

اوښتلو تر بريده نه، بلکې په شعري زمکه کې له سېمبولونو څخه د ګټې اخيستلو د 

 .ګ څپه وهتاکتيکونو تر زده کړې پورې د پرمخت

پښتو شعر ته د سېمبول له نوې زمانې څخه يې که را پېل کړو نو د افغانستان په ادبي حوزه 

کې استاد بېنوا، سليمان اليق، استاد الفت، بهاالدين مجروح او نور نيو کالسيکان يې 

پيلوونکي دي اوپه پښتونخواه کې بيا دا لومړيتوب د غني خان او امير حمزه شينواري 

سياسي او  –ياد شويو شاعرانو د خپل مهال په داسې يوه هنري . ته وررسېږينومونو 

ټولنيز پېر کې شاعري کوله، چې د ښکال او هنر تر څنګ يې په شاعرۍ کې تعهد او ژمنتيا 

يې ئهم پاللـه، له غني خان پرته نورو يادو شاعرانو ډېر ځله سېمبولونو ته دنامخامخ ارا

 .لپاره پناه وړله

ه توګه نامتو ريفورميست ارواښاد الفت د خپلو خبرو د رسولو لپاره له د بېلګې پ

 :سېمبولونو څخه مرسته اخېسته، استاد روهي د هغه د يو شعر په اړه ليکي 

د ( زما خوب) کله کله خوبونه ويني، د الفت ( الفت)او ( غني)په پښتو ادبياتو کې هم » 

ر د خپل وخت پر استبداد، استثمار په دې خوب کې شاع. پښتو شعر مشهور شاهکار دی

او فجايعو باندې رڼا اچوي او داسې پېشګويي کوي، چې دظالمانو ماڼۍ به نسکورې شي 

 .او د عدالت لمر به راوخيژي

 :څخه يو څو بيتونه ( زما خوب)دادی 

 اوربل يې ما په خوب کې پريشان ليدلی دی

 ستا بخت خو مې رقيبه دغه شان ليدلی دی

 غاړه محبوبا شوه را حضوره د ګلو هار په

 بلبله دا وطن مې ګلستان ليدلی دی
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 کارغان به په کې نه وي بلبالن به په کې وي

 باغونه به سمسور وي ما باغبان ليدلی دی

 تعبير يې کړې ما په ظالمانو به چپه شي

 چپه کاکل مې خوب کې د جانان ليدلی دی

 مهار به دې په پوزه شي د سرو زرو خاونده

 شونډو د پاسه ما پېزوان ليدلی دیپه سرو 

 زه پټې سترګې نه يمه په هر څه اوس پوهېږم

 «په خالصو سترګو باندې ما جهان ليدلی دی

(۰۱۳ادبي څېړنې )   

استاد روهي ادعا کوې چې استاد الفت په دې شعر کې پر استبداد، استثمار او فجايعو 

 .مګر په شعر کې دا يو هم نه دي ياد شوي. باندې غږيږي

نوم اخيستی بلکې هغه ( فجايعو)نه د ( استبداد)، نه د (استثمار)استاد الفت نه د 

) ، (باغبان)، (چپه کاکل)، (کارغان)، (ګلستان)، (بلبل)، (ګلو هار)، د (رقيب)، (اوربل)

او نور سېمبوليک مفاهيم ياد کړي دي، نو ( پټې سترګې)، (پېزوان)، (سرې شونډې

 څخه داسې تعبير کړی دی؟استاد روهي ولې له دې شعر 

دا ځکه چې استاد الفت د خپلو سېمبولونو، سېمبوليک کالم او هغو قرينو، چې په شعر 

 . يه کويئکې يې شته همدغسې يو پيغام ارا

استاد روهي د استاد الفت خوب همداسې تعبير کړی دی، ځکه د شاعر په خوب کې 

 :سېمبولونه په ښکاره نارې وهي چې 

 ا په ظالمانو به چپه شيتعبير مې کړی م

 چپه کاکل مې خوب کې د جانان ليدلی دی

که استاد . شاعر مرسته کوي او کره کتونکی ټول مفهوم را اخلي. ښه خوب او ښه تعبير

 :الفت په خپل شعر کې د استثمار په وړاندې شعار ور کړي وای مثالً ليکلي وای 

 مړدې وي استبداد

 ژوندی دې وی عدل وداد

 ټول نابود شيظالمان به 

 ...زه يې وايم په فرياد 
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استاد الفت د . نو آيا استاد روهي به داسې شعر هم شاهکار ګڼلی وای؟ فکر نه کوم

سېمبولونو په کارولو سره نه يوازې هنر پنځولی، ښکال يې هسته کړې، د مينې، ښايست 

 .او بدلون خبرې يې کړي

اړ کړی، چې د هغه شعر شاهکار وګڼي  د استاد روهي په څېر ځېرمن کره کتونکی يې دې ته

 .او داسې شعر رامنځ ته کړي، چې زه او ته يې نن هم له لوستلو خوند و پند واخلو

د افغاني ادب په معاصره دوره کې دناقراردادي،نويو اوابتکاري سمبولونو کارول د 

ې يې شلمې پيړۍ له دوهمې نيمايي څخه را په دې خوا ډېر دود شول، چې په پښتو ادب ک

 .له سر الرو څخه يوهم ارواښاد استاد بېنوا دی

داستاد بېنوا په ګڼو شعرونو کې د نويو سمبولونو بېلګې موندالی شو، چې په شعوري 

ارزښت له مخې کارول شوي دي،خو زه يې په دې ليکنه ( سمبوليک)توګه د پيژندل شوي 

ه تاريخي  بستر کې د کې هغه مشهور تمثيلي شعر را اخلم ،چې د هماغه وخت او عصر پ

نومېږي او ( دکلورنځور)دا شعر . يوه ګڼمانيز اثر په توګه د ډېرې څېړنې او شننې وړ دی

 :داسې پېلېږي 

 

 د کلورنځور

 هاخوا، دې خوا

 غځيدلي هسک دنګ غرونه، ښکلوي د اسمان شونډې

 :پر سرويې تکې سپينې د سپينو واورو، او 

 پټ  په زړو کې يې لعلونه

 شنې لمنې وي د سروغاټو لوډ کېشنې تالې، 

 پښې يې روڼو چينو ور  وورو ورمينځلې ځليدلې

 نڅا ګډ د تنځرو کټکټ،ا خندا د زوکو، وي سندرې د بلبلو(په )  

 خو په دې خيالي جنت کې خپه سوې انګازه هم خپريدله، تيتېدله

 په ژړانده، وير لړلې لړزيدلی اسويلو يې دا ويله، 

 !ورو ورو ناڅي؟

 !و خاندي؟ورو ور

 هو، ددې غرو په لمنو د دښتونو په بستر کې،

 ناروغ پروت، له کلو کلو راهيسې،( يو)  
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 مړالنه و، خو مړ ژواندی، پروت بې حاله او بې توانه

 يې ناست و سرته،« خيرات خور»

 وې ګونډې وهلې، د رنځورجيب ته يې کتله ناست يې« دمګر»

 :پښو ته، او 

 ېژر ژر يې خوځولې پنډې شونډ

 ښۍ خواته وه وهلي، خپله ډډه ورته پروت يو غټ چلم و« خان»

 يې و کيڼ لور ته، پړسيدلی خېټور« ملک»ناست 

 د هغه ناروغۍ دوی ته وه، اختر

 ږيرې ته الس کئ ويې واهه دا هسې شخوند،« خيرات خور»

 دخيرات فکرونه بويه د رنځور حال دې بې خوند، 

 :يې کړله غاړه، ويې ټوخله سخت په زوره ويې ويله خان چلم کش کئ خپل خواته، بيا تازه 

 دا چې ساه په کې چلېږي دا هم ګوره برکت ستا د دعا دی» 

 دمګر غوڅه کړه لکۍ، د خان د ګپ تر چف  چف وروسته»

 :داسې د خپل ځان شوپه ستاينه  

 «چو کړی»ما هم پوخ دم پر »

 :وغړومبيد په زوره ويې ويل « ملک»

 هم ستا د دم اثر دی چې آرام پروت دیدا ! هو ملنګ بابا» 

 بې واکه بې دوا او بې غذا الدی ژوندی په دادنيا  

 :خيرات خور تسپې شمېرلې ويې ويلې »

 بيا هم بويه خيراتونه

 د مګر ونو ږل په زوره، وې چې 

 «حق ده صدقه رد بال»

 سرو ښوراونه« خان»خان ملک شول وارخطا خو 

 «ښه مو وويل مګر؟»

 پر غړمبوهله «خيرات خور»

 نه غواړې اګر مګر دا هم تاسې خان ياست چې تړې د خيرور، » 

 مالتړ شو خوله يې پريکړه په وينا،« خان»د « ملک»
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تاسې ښه واياست، خو ښايي چې د خان دا فکر وينه، څه چې پاتې ورنځور ته موږ ال وخته 

 :دي څټلي، نور څه پاتې نه دي ده ته، چې خيرات پرې وکوينه 

 شاوخوا کړه چف بيا يې داسې کړله پف« دمګر»

ته بيا کړې څه عجايبې؟ که يې څه نه درلودلی، مونږ ترې غوښته څه، بيا پرده څله » 

 «!!چاپېروو؟

 يې وويله« خيرات خور ته»په کټ کټ وخندله، « خان»

 ودې کړه پخه خبره ته وا څه به وي را پاتې؟»

 واتهکړه شمله شاته وي کتل  د غوجل خ« خيرات خور»

 :وی ويل په خوشالي

 «هغه هغه ده غواګۍ شي خيرات دې دا ګړۍ، چې بالوې وتښتينه» 

 څه وايې؟: وخښميد « ملک»

 دا غوا زما په وښو پايي

 بل د چا په مله تله نه ده

 څوک يې زما څخه به بيايي

 «دا زماده د چا نه ده

له مخه خان په خښم « خان»دا وخت   ، له بې تابيه، رنځور الس وغورځاونه، ونښتې د 

 .وغړومبله

په الس کې ال توان شته؟ دا عجيبه رنځور مار دی چې السونه غورځوينه، زما په خيال « اوه»

 «چې رنځور نه دی، هسې خوشې يو ټګمار دی، ژريې وتړئ  السونه

ټوټکه  غواړي پيريان رايې « بيا پيری پې راغی» بيا چف چف شروع کئ وې چې « دمګر»

 «شکرانی ورلره بويه« غلل ترغاړې

 خان پټکی له سره خالص کئ، ټينګ يې وتړل السونه، د رنځور وچ مړوندونه،

 .ودريد رنځور له درده، روڼې لږ کړې سترګې سرې  

 جوړې د وينو سرې کاسې

 يې کړه نارې بيا يې داسې کړې چغارې« فضل فضل« د مګر و ترهيدنه»

 شوې ټنيګوه يې خان کاکا، د رنځور سترګې پيريانۍ»

 خيرات خور هم وارخطا شو 

 راوړي يې کتاب کې، د پيريانو په دې باب کې»: وې 
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 وتړئ د رنځور سترګې، ويني تورې بالګانې 

 :وغړمبل چې « ملک»

 په کتاب عمل ضرور دی، درنځور کاته بې باک دي: هوکې» 

 «هوسا يي  ورلره بويه ويښول يې خطرناک دي

 :ټولووويل په ګډه  

 سترګې، باڼوګان يې لکه ژرګې وتړئ د رنځور»

 «چې له شره په امان شو

 شمله کړه څېرې، ټينګې وتړلې، سترګې، د رنځور« خيرات خور»

 رنځور بيا له ډېره درده پر هوښ راغی

 !رانه څه غواړئ ظالمو»

 ال مو زړونه ساړه نه دي؟

 تاسې زما هر څه کړه غصب

 النسونه ماړه نه دي؟                                                  

 زما د ځمکې سرې غلې، زما د باغ خوږې ميوې ټولې تاسې وڅټلې،

 زه مو پريښووم بې واکه ، بې

 اسرې، 

 ال نور څه غواړئ له مانه

 دغه تش کاته مو هم ال پيرزونه  دي ظالمانو

 چې مې سترګې راتړئ ستمګرانو

 :وباسئ يارانواخره زمانه ده توبې : په توبو ګډ شو وې « خيرات خور»

 د رنځور حال مو بتر شو پرتې وايي، ګډې وډې، په چټياتو خوشې سر شو

 ما ويل چې خيرات وکئ، خو دا تاسې نه منله

 :رنځور بيا په زګيروي سر شو خوله يې ورو، ورو پرانيستله 

چټيات نه دي رښتيا وايم، زما الس به وتڼاکې زما پښې به پړسيدلې په ستړيا به مې ګټلې »

 ا د الس او د پښتو ګټې، بيا به تاسې وڅټلېزم

 .تاسې هر څه خورئ خو نه خورئ زما رښتيا غم

 الس په خوله ورکيښود په چف يې کړه خوله وازه« دمګر»

 دا خبرې شيطاني دي، بدشګون دي بدشګون، اوس پيريان يې راغلل خولې ته
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 «ژر يې وتړئ دا خوله، چې فساد ترې والړېږي

 :يرات خور هم ورسره مل شو، ټولو وويل په ګډهوټوخله ملک، خان، خ

 هو په کار نه دي رنځور ته غږېدل ډېر » 

 «!ژر يې خوله ورپټوئ

 د رنځور خوله تړل کېږي خو دې وخت کې

 د درو له لرې منځه د زلمو پيغلو سندره

 د رنځور غوږ ته رسېږي

 «غلي شانته اوښتون دی بدلوي د زمانې رنګ» 

 خوبې واکه بېرته ولويد سره وخوځيد رنځور بيا،

 :خيرات خور په نارو سر شو »

 «خير، خير، دا څه زوږ دی، ناآشنا غوندې ښکارېږي، د رنځور حالت يې بد کا»

 :چف کړه بيا يې ووې « دمګر»

 نوي نوي پيريانان دي، راوتلي له درونه

 بدهېبته يې غږونه، د رنځور حال به بتر کا ژر يې وتړئ غوږ ونه 

 !نژدې شوه داسې شان اوريده کېږيد زلمو ناره 

 دړې وړې زوړ رباب دی»

 زړو مطرب خانه خراب دی

 زوړ آهنګ د روح عذاب دی

 نوی ساز نوی آواز دی

 هم شو نوی د نغمې رنګ

 غلې شانته اوښتون دی

 بد لوې د زمانې رنګ

 دا بيا څوک مستان دي، ناخبره ناپوهان دي،» ملک وغړمبيد چې 

ه بې له دې څلور قوتو بې له دې  څلور طاقتو بل هېڅ واک نه منل په دې پوه نه دي چې دلت

 «کېږي نه ځاېيږي

 :خان بريتونه تاو را تاو کړل او په ډډ ږغ يې وويله 

 مستان نه دي ليونيان دي پرېږدئ تاسې چې دوی راشي بيا به وګوري يارانو،» 

 چې سرونه يې داسې وکوټل شي لکه سرونه د مارانو 
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له راغله د زلميانو ودريدله د رنځور سرته نږدې داسې يې وکړه له پوښتنه په دې وخت کې ډ

 ګروېږنه

 «دا رنځور دی ستاسې مخکې که دلو بوده نانځکه ستاسې الس کې؟»

 خان ملک وقاريدله له پوښتنې د زلميانو په غضب يې وپوښتله،

 ويې ويله

 «ئ څوکتاسې څوک ياست؟ څه مو حق دی، د رنځور په حقله هېڅوک نه پېژن

 خيرات خور کتاب پرانيست حکم يې داسې کئ بيان 

 چپ شئ چپ شئ، کشرانو حق دی حق د مشرانو

 دې کتاب کې دي راغلي ما په دې سترګو ليدلي

 واک اختيار دی د خانانو څه چې کړينه ښه کوينه

 «يا د غټو ملکانو، نور حق څوک نه لرينه

 ملک وغړمبل له قصده

ې کار کې شولې سپينې خو تر اوسه زموږ مخ ته، داسې ونه زموږ تورې تورې ږېرې په د»

 «دريدل څوک

 له کوم غاره ياست راوتي  بياپه دی اټن کښيوتي 

 ځئ، ځئ ځئ په خپله الره زمونږ رنځور موکئ بې واره

 ناقراره شوتپېږي

 زلمو ناره باندې کړه چې 

 د رنځور حال چا بد کړی؟

 چا دې حال ته رسولی؟

 يې بندې خوله يې بنده،الس يې بند سترګې 

 په غوږو کې يې  ټوکرې،  

 دده هر څه تاسې يووړه که څاروي

 مځکې ټغرې

 ده ګټل تاسې څټل دی بې واک پروت بې اسرې تاسې وکړلې چړچې، 

 «دا کوم انسانيت دي؟

 چف کړ له کرار، تف يې کړه د خولې نسوار« دمګر»

 :بيا يې وکئ دا ګفتار  
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 «را ښايست انسانيت؟ مګر موږ انسانان نه يو چې»

 ياست خو انسانانو کې توپير دی»زلمو وويل 

 څوک بال رنځور ته، څوک دوا رنځور ته 

 تاسې هغه انسانان ياست چې رنځور و؟

 هر څه هر څه ځنې اخلئ بيا يې مټې  ورتړئ

 نه يې پرېږدې چې څه وويني يا څه و اوري، څه ووايي

 خو د خپل غرض دپاره، هر څه به کوئ

 «څه انسانيت دی؟دا نو 

 خان په کټ کټ وخندله ويې ويله

 که وار ستاسې شي زلميانو

 !څه به وکړئ مغرورانو

 دا يې ګز دا يې ميدان، دا رنځور انسان

 زلمو وکتل يو بل ته، سم شوه ټوله وتکل ته

 جوړ شو وځغل ته« خيرات خور»خان، ملک يې کړله لرې 

 پټ شو کودړي کې،«  دمګر»

 ګې د رنځور، هم السونه، هم غوږونه،زلمو پرانستلې ستر

 هم يې خوله، بيا يې پاڅوه رنځور،

 له کټه پر اوږو کې کړ اوچت

 خان ورته حيران حيران کتل

 !وای زماخاني؟

 :ملک بيا په حسرت، حسرت ويل 

 !وای زما ملکي؟

 !خيرات خور رټ رټ ژړل

 «!وای زما خيرات؟

 :دمګر له خواشينۍ شين شين کيده 

 «!ه؟وای زما شکران

 خو زلمو سرکړه هغه خپله ترانه

 «غلی شانته اوښتون دی بدلوي د زمانې رنګ»
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رنځور افغانستان . يوګڼمانيزسمبوليک شخصيت دی(رنځور)ددې شعر اصلي کرکټر 

دی، رنځور زموږ ملت دی، رنځور هغه ولس دی، چې د تراژيدۍ او کوميډۍ ترمنځ زانګي 

د سبموليکو آثارو يوه . رنځورو اوږو سپاره دياو خان وملک و دمګرو ميراث خور يې په 

ځانګړنه داده، چې له بېال بېلو سمبولونو څخه ، له هر عصرو زمان سره سم، نوي نوي 

دا ضرور نه ده، چې خان و ملک دې دهماغه وخت خان و . تعبيرونه اخيستل کيدای شي

سب سمبولونه دي دا نومونه د هر زورور لپاره منا. ملک وي ، چې استاد بېنوا پېژندل

موږ اوس . کيدای شي اوس هم ددې ملت اوږې نه وي سپکې او رنځور ال رنځور شوی وي.

هم د دمګرو د تزويرونو په جال کې راګېريو او ال هم يوه ځوان خوځون ته اړتيا لرو، چې را 

 « غلی شانته اوښتون دی بدلوي د زمانې رنګ» غږ کړي 

ی دی، خو زموږ رنځور ال نه دی رغيدلی، عجيبه ده استاد بېنوا دا شعر لسيزې پخواليکل

چې رنځور الهم له هماغه رنځه رنځېږي، د بې خبرۍ له رنځه، استاد بېنوا د خپل رنځور 

يو چا ورتړلي دي، زورورو، مکارو، د تزوير . سترګې، غوږونه، خوله او الس تړلي بللي دي

ر الهم د زورور په يرغمل کې دی او  ريا خاوندانو ،د دوستۍ په جامه کې دښمنانو، رنځو

فقط يرغمل نيونکي بدل شوي يرغمل نه دی خالص شوی، انقالبونه راغلل خو د ملک او .

خان پر ځای يو بل ډول زورور او بيا يو بل ډول، پردي او خپل هر چا رنځور ال پسې وتاړه 

اسۍ، دعدالت، دموکر. ،ويې زبېښه، ويې واهه، زخمي يې کړ ،خو رنځور خالص نه شو

بشري حقونو، سمون، ويښتيا، روښانتيا او اوښتون غږ الهم له لرې درو څخه راځي، دا د 

نړيوال کېدو بهير دی، خو د زلميو آزادي بښونکو، شعور ورکوونکو ډله الهم نه ده 

 :رارسيدلې چې ووايي 

 غلی شانته اوښتون دی بدلوي د زمانې رنګ

او السونه نه دي ور پرانيستي، ويښتيا،  مونږ ال د خپل رنځور سترګې، غوږونه، خوله

 .روښانتيا او اوښتون ته الهم د آب حيات غوندې اړتيا شته

استاد بېنوا د خپل شعر سمبوليک جوړښت ،تمثيلي زمينه او بستر داسې طرح کړي ،چې 

استاد بېنوا له . هر سمبول په کې په خپل هنري چاپېريال کې د بشپړ ذهني حرکت ځای لري

څخه ګڼ اجزا را معرفي کوي او همدا ده د انتزاعي اوعيني پديدو او مفاهيمو  «کُل»يوه 

 .ترمنځ داستدراکي پول جوړول
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استاد بېنوا که لومړنی نه وي نو الحق چې د پښتو معاصر شعر له لومړنيو سمبوليستو 

په تغزلي شعرونو کې دمجردو سمبولونو کاروونکو ته په معاصر مفهوم . شاعرانو څخه دی

وليست شاعران نه شو ويلی، سمبوليست شاعران هغه دي چې په خپلو شعرونو کې سمب

يوه سبموليکه پروسه د تصويرونو په مرسته داسې بشپړه کړي، چې لوستونکی د خپل 

فکر په مرسته د ټولو کلماتو او انځورونو تر شا پراته مفاهيم درک کړي او له دې 

 .ياستدارکي پروسې څخه يې هنري تنده خړوبه ش

د کلورنځور شعر همداسې يو شعر دی، په ښکلې انځوريزه وينا پيل شوی دی ،بيا وروسته 

 .په غير مستقيمه بڼه د سمبولونو معرفي ته راځو  او بيا د شعر  پېښې وينو

دهسکو دنګو . استاد بېنوا په شعر کې د سمبولونو د درک لپاره جالبې قرينې وړاندې کوي

يې سپينې واورې دي او په زړه کې لعلونه، يو ناروغ پروت  غرونو په لمن کې، چې په سر

هم ( دهسکو دنګو غرونو لمن)دی، ناروغ افغان ولس يا افغان وطن دی او ددې لپاره 

 .ښکالييز اوتصويری ارزښت دی اوهم د سمبول د پېژندلو لپاره په زړه پورې زمينه

ات، د وړو انځورونو عمودي له همدې ځايه بياد شعر تر پايه ټول تصويرونه، پېښې، کلم

اوافقي اوډون، کرکټرونه، اصطالحات او ترکيبونه له خپلو لومړينو او ښکاره مفاهيمو 

څخه ورهاخوا پټ خو ډېر په زړه پورې او منطقي نور مفاهيم هم څرګندوي اوزيرک 

لوستونکی خبروي، چې رنځور څوک او په څه حال کې دی، چا يرغمل  کړی او د خالصون 

يې څه کول په کاره دي؟ دا رنځور النه دی خالص خو له لرې درو څخه د زلمو او پېغلو لپاره 

 :غږ راځي، چې 

 غلی شانته اوښتون دی بدلوی د زمانې رنګ 

*** 

سليمان اليق د هغې دورې يو بل شاعر دی چې په شعرونو کې يې د سېمبولونو او 

 :د هغه يو شعر وشنو  له دې ليد لوري ئراځ. سېمبوليک شاليد منظم حضور وينو

 د شګو کور

 څه ده د ژوند د ماشومانو آواز

 چې سپېرو خاورو کې خوسی وهي

 له تشو شګو نه ماڼۍ جوړوي

 ګټې را باسي او ستمی وهي

 اې د کوڅو خورو ورور ملګرو

 چې نوې لوبه سازه کړو ئراځ
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 دغه شګلن کورونه ونړوو

 ځان له دې خاورو بې نيازه کړو

 کورونهدغه د شګو ناتمام 

 زور د سيالو او زلزلو نه لري

 دا تورې خاورې، دا فاني باغونه

 ارزښت د جنګ او د دعوو نلري

 چې هيلې څه رنګينې کړو ئراځ

 چې نوې ترانې ووايو ئراځ

 د زمانې په دې زړو غوږو کې

 د ژوندون نوې افسانې ووايو

 ملګرو اې خورو ورو ملګرو

 ئله دې ويرېږم چې ناښاد به ش

 توپانو مخې ته د زمانې د

 (۹۱-۹۳کيږدۍ )           ئبرباد به ش ئکه سره يو نش

ريښتيا هم هغه کوډله ده چې ماشومان يې د سيند ( د شګو کور) څوک خبر اليق څه وايي؟ 

نه شي کېدای؟ آيا کوم سياسي اند دود يا ( افغانستان) پر غاړه جوړوي؟ آيا دا د شګو کور 

 .الره نه ده؟ هر څه کېدای شي

وس نو اصلي سېمبول وپېژندل شو نور ټول سېمبولونه او سېمبوليک شاعرانه تړنګونه او ا

نوې )، (ژوند)، (ملګري)جوړښتونه همدې ته ورته مرستيال تعبيرونه درلودالی شي؛ 

او نور سېمبولونه د شاعر هغه مرستيال ( فاني باغونه)، (زلزلې)او ( سيندونه)، (لوبه

 .د آر موخې د څرګندولو لپاره شعر رامنځ ته شوي شاعرانه لوازم دي چې د هغه

په پورته شعر کې شاعر قراردادي سېمبولونه نه کاروي، هغه نوي سېمبولونه جوړ کړی دي 

 .او په نوي شاعرانه موقعيت کې يې داسې لوبولي چې د هغه ګرد سره مدعا تمثيلوي

ي شعر کې سېمبولونه هغه د سليمان اليق دغه تمثيلي شعر سېمبولونو ته اړ دی، په تمثيل

حضور نه لري، بلکې ( فردي) لوبغاړي دي چې د ستيج پر مخ د کرکټرونو په څېر، يوازې 

آرموخه ده، په تمثيلي شعر ( عمل)يا ( وينا)غواړي يو څه ووايي  يا يې وکړي ، چې دغه 

ازيتوب نه ده بلکې د يوې بلې مانا است( غايه) کې سېمبولونه کارتوکي دي، په خپله موخه 
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د اړتيا خبره هم ځکه رامنځ ته کېږي چې بې سېمبوله تمثيلي شعر د نندارې تش او بې . کوي

 .کرکټره ستيج ته ورته دی

د سېمبولونو د رنسانس د دورې تر ټولو پياوړې څېره ارواښاد پوهاند بهاالدين مجروح 

د استاد . ک اثر دیټول يو سېمبوليک او له نوښته ډ( ځانځاني ښامار) دده شاهکار اثر . دی

( اروايي ښامار) مجروح په ځانځاني ښامار کې د سېمبولونو شرح ما په خپل يو بل کتاب 

 ،(ښار)کې په پوره تفصيل سره کړې او هلته مې د 

، (شاليلی) ، (غرڅنۍ)، (سمڅه)، (ښامار) ، (الروی) ، (د ورک سمندر غاړې) ، (بيابان) 

د ځانځاني . او نور څېړلي دي( پرښته د تروږميو) ، (دوزخيان) ، (اژدها ستاينځای)د 

 .ښامار سېمبولونه د خپلو شاعرانه موقعيتونو له مخې نوي او ابتکاري دي

د انسان د نفس، خودۍ انانيت او ايګو لپاره عجيب ( ښامار)په دې اثر کې اصلي سېمبول 

پلټونکی دی ، تمثيلي ارزښت لري، ښار د انساني وجود يوه برخه ده الروی د حقيقت هغه 

په مرسته سفر ته مال تړي او د ( شاليال) چې غواړي د هستۍ په راز وپوهېږي هغه د مينې 

کې زېږي، وده ( زه)الروی ويني چې ښامار په . انساني روح تياره سمڅو ته سر ورښکاروي

 .کوي او يو مهال خپل زيږنځای نابودوي

ډېر نه تم کېږم، ځکه يو خو د بحث له په دې کتاب کې د ارواښاد مجروح پر ځانځاني ښامار 

تکراره ويره لرم او دوهم دا چې ددغه ستر سېمبوليک اثر شرح ددې اثر تر حوصلې وتلې 

ده، ښه به وي چې د ارواښاد مجروح يو بل سېمبوليک شعر د بېلګې په توګه راوړم، چې يو 

په تېره بيا تمثيلي  )خو يې سېمبولونه ټولو ته د پېژندنې وړ دي او بل دا چې په شعر کې 

د هر سېمبول لپاره ذهني انځورونې ځانګړی موقعيت جوړونه له ورايه په کې ( هغه کې

دا . ښکاره ده او د ځوانو شاعرانو لپاره د سېمبول کارونې روزنيزه بېلګه ګڼل کېدای شي

 : ئنومېږي ويې لول« د وطن مور» شعر 

 

 د وطن مور

  

  

 زمانه شوله آځره 

 ورمعجيبه خبرې ا

 مورته چا داسې وويلې دوطن
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 *** 

  

 الروی

  

 ! مورېدوطن  ای

 په ما ګرانی په زړه پورې

 زار قربان دی د ميرو شه

 دسپيرو شړو دشتو شه

 !خو لعنت دی په بچو شه

*** 

 موری په ما ګرانې دوطنای 

 نن اختر دی، بختور دی

 داکميس دی پرون تور وو

 نن هم تور دی

 خړ پرتوک دی څيری څيری 

 وی نه شون

 خو اختر دی مبارک شه

 ! ګرانی موری

*** 

 موریدوطن  ای 

 ښه دی ښه دی 

 چی پرتوک دی خړبخن دی

 څيری، څيری

 دهيچا نه په کاريږی

 نه خرڅيږی

 ځکه ستا بچی دير زښته نارينه دي

 خرڅوی دمور پرتوک هم

*** 
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 موری دوطنای 

 ستا بچی څنګه بچی دی؟

 انسان نه دی

 دی پخپله هم هيڅکله 

 يم" انسان"انته نه وايی ځ

 "زه مرغه يم"کله وايی 

 بيا پيښی کړی در مرغانو

 يم" ځناور"کله وايی 

 په څلورو شی روان بيا

*** 

  

 موریې دوطن ا

 ستا بچی خو انسان نه دی

 راته ووايه خپل راز اوس

 تاراوړی دی له کومه؟ 

 کوم اصله، له کوم ذاته، له کوم نسله؟؟ له

*** 

  

 موریدوطن  ای

 راته ووايه خپل راز اوس 

 ته چی پيغله ښايسته وې

 څه پسات درباندې وشو؟

 دانګړ ترشا بيديا کې 

 ستا کوم غل دالری مل شو؟

 يا دشپی په تروږمی کې 

 څه بال وه؟

 په پالنګ دروختله

*** 
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 ستا بچی وايي

 خو باچا د ځناورو" ځناوريم  

 زه يم زمری په دې نړی ترما اتل نشته

 ت، بل په زابل نشتهبل په کابل نش

  

 په رښتيا چی ځناور دی

 خو، باچا د ځناور

 بی کسانو، بی وزالنو ته شين پړانګ دی

 غوښی خوری دکونډو رونډو يتيمانو

 ماتوی ورور او تربور خپل

 چی زور زيات ورباندی برشي

 نو، ګيدړ شي

 چل وټی کړي

 ځغلوي درکور چرګان بيا

*** 

  

 دا عجيبه ځناور دی

 ر داسی کاتې نه کاځکه هيڅ ځناو

 چی قوی وی خپل خپلوان خوری

 خپل همنوعی ناتوان خوری

 بيا چی زور ورباندی برشی

 څوړ غوږونه لکه خرشی

 ماليې ماته

 ظلم او زور ته تسليميږی

 استبداد ته غاړه کيږدی

 هم دده له برکته

 استبداد راپيدا کيږی
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 ساتل کيږی

 هم بيداره، وفاداره

 دقدرت درګاه ستاتينه

 ړو جامو خاوند ته غاپی الپیدر ز

*** 

 ای دطن موری

 راته ووايه خپل راز اوس

 انسانان خو داسی نه وی

*** 

 کله وايي

 زه مارغه يم

 جګ پروازې، لوړ همتې

 ډرنيکه زما عقاب دآريانا دی

*** 

 موری خدای ته ګوره کيسه دی راته وکه دوطن ای

 چی مارغه ته څنګه واده شوی؟

 څه دروشو؟

 اسی نه کړیانسانان خو د

 هګی نشی اچوالی

*** 

 خو داڅرنګه عقاب دی؟

 بی غيرته؟

 چی شاهين پری راښکاره شي

 له اوچته

 داسرکوزی

 ووښو الندی پتيږی

 سرپه خاورو کې دننه

 لکی پورته
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 دی عقاب نه دی، تپوس دی

 لتوی په ديرانونوکې مردارې

 ګنده يی کړې شوديارې

*** 

 موری دوطن  ای

 په ما ګرانی 

 ورې په زړه پ

 دابچی که ستا بچی وي

 تف لعنت دی په داهسی زيږيدوشه

*** 

 

 مور

 الرويه، زما زويه

 ځوانی مرګ شې

 ګدې وډې نورې بس کړه

 تپوسونه رانه مه کړه

 پيغله مسته بې خبره د دنياوم

 په هوا به ګرځيدمه

 ترڅو نا څاپه لينګی مې په هوا شول

 خبر نشوم څه را وشو

 !ای زما نا اهله زويه

 پوس کړی؟څه ت

 دا زړی خبری ولی يادوي ته؟

 په پرهار باندی مې مالګی دوړوې ته

 تيروختونه خو تيرشوې 

 اوس ماښام دی

 شپه نږدی ده

 تيری شوی زمانی څه پکاريږی؟ 
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 دانن شپه راته بال ده

 دسبا ورځی ډاريږم

*** 

 په ما هر پسات چې کيږی 

 دشپی کيږی

 وهل کيږم، تړل کيږم

 په تورتم کې

 ی بيا خبرشمچی سبا ش

 چی بچو، خپلی بچو يمه تړلی

 يوه بل نوی ميړه ته يې واده کړی

*** 

 يو تربور يې وی شړلی

 بل تربورته يې ورکړې

 په دی شانی خرڅوی ما

 په ظالمو، مستبدو، زورورو

 په بار، بارې ودوي ما

 عمرتيرشو

 ناويتوب می نه ختميږی

 داچی وايی ته ورته تاريخ وای

 څه بيان کړی؟

 ايې،داسی و

 " يوه ناوی وه چی سل کرت واده شوه"

 .هغه زه يم

*** 

 اوس نو وايه

 چې په زور ظلم واده شي

 څو څو واره

 په جبری نکاح پالنګ ته راښکل کيږی
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 په رڼا ورځ سره دولی که راوړل کيږی

 بيا چی شپه شي توره شپه شي 

 په زور کټ کې تړل کيږی

 وهل کيږی

 چی تا ولی بکارت نه دی ساتلی

  

 س نو وايه او

 اوالد به څه اوالد وی؟ مور ددی هسی

 زما لږ غوندی اميد وو

 دا بچی به خدای رالوی کړی

 سړيتوب به له چا زده کړی

 دروند نظر به راته وکړی

 ظالمان به رانه وشړی هرخواته

 په خپل مينځ کی به سره کيني

 دانصاف او عدالت تړی به کيږدی

 خو ال اوس هم

 لدوی بچی دی، سړی نه شو

 يې يوه بيل بيل پلرونهمور 

 يو له بل سره دښمنی کړي، تربګنی کړي

 دوی په خپله را والړ شي

 يو ميړه راته پيدا کړی زورور

 واک اختيار په الس کې ورکړي

 بيا ژړا کړی واويال کړي

 ماته ناست وي

 راته وايي

 چی دا پالرمو پلندر دی

 په مونږ ظلم او ناروا کړی
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 !الرويه، زما زويه

 په ياد مې هغه شپه ده ښه

 زه بيده وم

 نا څاپی په ما خورې شوی منګولې

 څو له ځانه خبريدمه

 الس و پښی می وې تړلې

 خوله می بنده 

 دقرنونو تجربه تکراريدله

 شومه غلې

 ماوې، وکړی بچو وکړی هرڅه وکړی

 لږ لږ ورو ورو

 چی سبا سهار رڼا شوه

 نو کتل مې

 يو ميړه په کور کې ناست و

 بدهيبتی

 بد آشنا دتيرکلونو

 دا خو هغه ليونی زما سردار و

 چی له خدايه مرور و، تل بندګانوته په قارو

 يوه شيبه يی ماته شاکړو مرور شو

 الړو کيناست چيرته غلی

 په کلو کلونو وروسته اوس و بيا يو ځل راغلی

 زړه می ووی، څه خبريې، دغه زوړ آشنا چی بيا پت پت راغلی

 يې دی لکی پورې تړلېکوم آفت، کوم مصيبت 

 ذاتو ووې خو بچو بد

 دا سړی نوی سړی دی

 هغه نه دی

 زمانه ده نوي شوي

 پخوانی زمانې الړی
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 بيا به هيڅکله رانشي

 تيروختونه، زور ظلمونه

 نوی باب، نوی کتاب دی

 نوی ژوند دی

 انقالب دی

 دسبا دنيا رڼا ده

 تروږمی به نوری نه وی

*** 

 څو چی شپه شوله تورتم شو

 هم هغه ټکول وو راښکول وو بيا

 دقرنونو تجربه تکراريدله

 شومه غلی

 څه موده التيره نه وه

 چی زما بچی بدذاتی 

 راته راغلل

 په ژړا په واويال شول

 چی دا نوی پالر ترنورو هم ظالم دی

 هم وهل، هم ټکول کړي 

 هم وژل کړي

*** 

 !ای زما کمبخته زويه، الرويه

 دا زړی خبری ولی يادوی ته

 پرهارباندی مې مالګی ډوړوی تهپه 

 د تير وخت را يادول څه پکاريږی

 دانن شپه راته بال ده

 له سبا ورځی داريږم

 چی به کله ما تړی څوک

 دبل چا الس ته سپاری څوک
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مور د افغانستان سېمبول ده، بچې يې . باندې څه راغلل« د وطن مور»تاسو وليدل چې 

تمثيلي شعر هر کرکټر د يوه تاريخي وضعيت،  دي ددې( يا لږ تر لږه سياستوال) خلک 

کميس . شخصيت، موقعيت او پېښې سېمبول دی، هېڅ سېمبول تصادفي او پردی نه دي

آيا دا مو په سترګو ونه ليدل ايا په تېرو جګړو ! او بيا يې خرڅول( خړبخن رنګ) او پرتوګ 

همدې مور بچي د  ونه پلورل شول؟ ايا د( پرتوګ)کې ددې هېواد موزيمونه، شتمنۍ او 

پر وژلو، څيرلو،داړلواو لوټلو ځان اتل نه ګڼي، د زمري او يا بل ځناور کمال څه ( انسان)

 دی؟

 او کله چې پر همدې اتالنو زور راغی، آيا ګيدړان ترې جوړ نه شول؟

عجيبه ده، زموږ سېمبوليک شاعر په خپل دې شعر کې د خپلې هېوادنۍ مور د راتلونکې 

وړاندوينه کړې ده هر څه دهمدغو بچو له السه او بيا شکايت هم همدوی  يوه په زړه پورې

استاد مجروح په خپل دې سېمبوليک شعر کې د تاريخ پر دروغجنو وياړونو پورې . کوي

په دې شعر کې د استاد مجروح . خاندي او دا زبادوي چې موږ هومره هم د وياړلو وړ نه يو

او ( زمينه) دي، خو د سېمبولونو شاعرانه زمکه  ځينې سېمبولونه قراردادي او ځينې نوي

يې دومره دقيقه ده ( عمودي او افقي اوبدنه) د انځورونو اوډون . موقعيتونه ټول نوي دي

چې هر سېمبول د بيا بيا تداعي توان لري، د همدې لپاره يې وايم چې دا شعر د تمثيلي 

 .هشاعرۍ د زده کړې لپاره يو خورا جالبه روزنيزه بېلګه د

 

په پښتونخوا کې ستر سېمبولت او دځانګړي سبک خاوند شاعر غني خان دی، دغني خان 

دغه فلسفي شاعر د خپلو افکارو د تمثيل . ګڼ سېمبولونه سنت ماتوونکي او نوي دي

 ئراځ. لپاره په ځينو داسې سېمبولونو اتکا کوي چې ترده وړاندې نه دې کارول شوي

 :نوي سېمبولونه کوم دي  وګورو د غني په دې شعر کې ځينې

 يو ښار يې روان کړی د نرو نرو کوڅو دی

 يو خيال يې روان کړی د زړګي د تلوسو دی

 يو سر يې روان کړی ټکی سوز او ټکی ساز

 يو عشق د حقيقت جوړ دعشقونو د مجاز

 يو کور يې روان کړی د خوبونو د رنګونو

 د تورو تهترينو ګړنګبدونکو سرنګونو
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 سترګې يې ډکې د مستونهاو خاندي ليونۍ 

 وحدت يې روان کړی د لکهابت پرستو نه 

 او کله ليونتوب فلسفه ګل او صنم وايي

 او کله د مستۍ خبرې ډېرې په غم وايي

 سرې پاڼې ګل غوړيې مخ د شبنم پرې پټوي

 ( ۳۰۱کليات غني ) اوربل مست خوروي د سترګو غم پرې پټوي     

پخپله سېمبول دی غني څه غواړي ( تر شا ورک فاعلد ټولو خوځښتو ) ددې شعر پټ فاعل 

ووايي دا هر څه چاروان کړي؟ معشوق؟ څه ډول معشوق؟ او بيا ښار، خيال، سر، عشق، 

نور سېمبولونه د غني خان د ... کور، ليونی، وحدت، ګل، صنم، د ګل سرې پاڼې، شبنم او 

فسيرونو شتون د شاعرۍ ځانګړتيا همداسې ده، د ډېرو تعبيرونو او څو اړخيزو ت

 .سېمبوليک هنر يوه ځانګړتيا ده

موږ مخکې هم وويل ، چې شاعران ډېر ځله د اساطيرو له بيا را ژوندي کولو څخه د خپلو 

فکرونو د تمثيل لپاره کار اخلي، د اساطيرو دا ډول ګومارل هغوی په سېمبولونو بدلوي، 

مبوليکه کارونه کې نه يوازې دلته اسطورې خپل تاريخي روايتونه ساتي خو د شاعر په سې

دا چې په خپله په سېمبولونو بدلېږي، بلکې خپل تاريخي روايتونه هم له ځانه سره کاروي، 

 :غني خان له اسطورو سره دا ډول سېمبوليک چلند کوي 

 څوک د عيسی په شان

 مستي د دار اخلي

 څوک د غرور کاله کې

 د موسی الر اخلي

 څوک د رقيب په محل

 اخلي نوم د دلدار

 څوک ټول جهان غورځوي

 سترګې د يار اخلي

 غماز لږ وپېژنه

 اياز لږ وپېژنه

 اې د کڼو وطنه

 (۳۳۱کليات غني )اې د ړندو وطنه                          
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که څوک وغواړي د غني خان پر ټولو سېمبولونو، سېمبول جوړونو، او په شاعرۍ کې د 

زه بارو لرم چې يوه ځانګړې رساله پرې کښلی  سېمبوليکو موقعيتونو پر ايجاد کار وکړي،

 .شي

په اوسمهالې بڼه خو په کالسيکو فورمونو کې د سېمبولونو د کارونې او ايجاد بل 

د غزل بابا د پښتونولی، تصوف او غنايي موضوعاتو ګڼ . نوښتګر امير حمزه شينواری دی

دې نوښت سره يې په  سېمبولونه په سره ګډو شاعرانه موقعيتونه کې وکارول چې له خپل

 :را پېل کړ( عصر) پښتو شاعرۍ کې يو نوی پېر 

 نرګسي کاته پيدا شول د وختونو په لېمو کې

 پلوشې د ستنو خوی کړي په لېچنو پسرلو کې

 ستاد ښکليو ککو فيض دی دا داغونه ښکلي ښکلي

 ګرځېده د زړه غرڅه چې ستا د سترګو په ورشو کې

 ه حيران شومآينه د خپل جمال مې مخ ته ونيو

 دا خو ما رڼا کوله د اشنا په اننګو کې

 ارمانونه به په ضد وي ضبطه ګوره چې الړ نه شي

 څه وي کار د ماشومانودپۍ مخيو په جرګو کې

 ليونتوبه خود دې کم شول د زولنو پرهرونه

 جوړ خرد راوړی دام و په صورت د زولنو کې

 برخه زما هم شته! د پښتو څڼې وربل کې حمزه

 حساس به تل ژوندی وي په راتلونکو پښتنو کېدا ا

(۱۵د غزل په اننګو کې )  

 :يوه بيت ته يې يو څه تم شو  ئدا غزل ډېر په زړه پورې سېمبولونه لري خو راځ

 آينه د خپل جمال مې مخ ته ونيوه حيران شوم

 دا خو ما رڼا کوله د اشنا په اننګو کې

قراردادي سېمبول دی، ډېرو شاعرانو کارولی لپاره يو ( ځانولۍ)او ( خودبينۍ) ، (ايينه)

خو د حمزه شينواري په دې بيت کې يو ځانګړی ځای لري، د معشوق د ښکال راز د عاشق په 

مينه کې دی، شاعر غواړي ووايي چې دا خو زما د عشق ځل دی، چې د معشوقې اننګو ته 

ړم  آيينې، خپل جمال، د بيت تفسير بېال بېل اړخونه درلودالی شي، خو زه غوا. رڼا ورکوي

( زه)، رڼا، د آشنا اننګي سېمبولونه وسپړم آيينه د (زه ، خودي) مخ، حيرانتيا، ما 
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ښېګڼې، مينه او ( زه) يوازې د ( په دې شاعرانه موقعيت کې) انځورونکې ده، دا ځل 

ليدل دي له ( مخ) سېمبول دی، ( خپل جمال) عاطفه پکې ښکاري او ددې ټول تصوير لپاره 

دا ټول د شاعر په برخه دي، مګر د معشوق ( حيرانتيا) نه سره مخامختيا، رضايت او بيا ځا

د برخې سېمبولونه رڼا او اننګي دي، هر سېمبول په عرفاني، فلسفي او غنايي تفسير کې 

خپل خپل ځای لري، له عرفاني پلوه دا د انسان د هستۍ او خلقت راز ته اشاره ده ، چې د 

د انساني اشتياق انعکاس دی د خدای پېژندنې لپاره، چې . دی( اصل) ر آ( معرفت) پېژند 

له فلسفي پلوه د مينې يو عجيب تعريف دی، له . له حيرت او نږدې والي څخه حکايت کوي

ښکال سره د مينې اړيکه همداسې ده، دا د انسان عاطفي اړيکه ده ، چې د ښکال څومره 

د عواطفو رڼا ده، چې د معشوقې اننګي  والی ټاکي، شاعر غواړي ووايي چې دا دده

ځلوي، د ښکال پېژندنې له ټولو پېچلو مقولو څخه استازيتوب د څو سېمبولونو پر غاړه 

شاعر وايي د اشنا په ئ له غنايي پلوه هم دا بيت د ښکليو سېمبولونو خاوند دی، ګور. دی

په بل کې ګډون، آيا د رڼا کوله، له نږدې والي او مخامختيا سره سره يو ( ما) اننګو کې 

 يوې شيبې مينې يو په زړه پورې تصوير نه دي؟

که يوه کلمه ،په څو ډوله فکري او ذهني موقعيتونوکې خپله ونډه ترسره کړای شي، تر ټولو 

بريالی شاعرانه سېمبول يې ګڼلی شو؛ لکه د امير حمزه شينواري په همدې بيت کې مو چې 

 .وليدل 

لو څو بېلګې به دحمزه شينواري په بېال بېلو بيتونو کې وګورو د ښکلېو سېمبولونو د کارو

: 

 ګوره چې خندا کوي په سترګو کې

 کار د مسيحا کوي په سترګو کې

 

 عقله بس الر مې د صحرا وليده

 مخ کې به نور د بوړبوکو سره ځم

 

 چې هره الره اشنا ستا الره ده

 ستا کومه الر له غلچکو ډکه ده
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 ا د مخ په تصورفانوس مې تخيل شي ست

 هر څو که خيال د زلفو مې شبخون ګڼلی دی

 

 ښايست چې ملتفت شي ال سوا کړي اشتياق

 افسوس چې دا کريم خلکو قارون ګڼلی دی

 

 سپينې مې مړې شولې د تندې په ياد

 ډک چې سراب د بړبوکو ښکاري

 

 حمزه بهار ال د خيبره نه نه ځي

 ډېرې غوټۍ په غوړېدو ښکاري

 

: ، لکه ئيي بيتونو کې تاسو په زړه پورې قراردادي او نوي سېمبولونه ګورپه دغو بېلګه 

مسيحا، صحرا، بوړبوکۍ، الره، فانوس، شبخون، قارون، سپينې، سراب، بهار، غوټۍ 

په اوسمهالې غزليزه شاعرۍ کې د ارواښاد حمزه شينواري سېمبول کارونه ځکه . او نور

ېر يې هڅه کړې د معاصر ژوند انددود او نوی ډېره د پام وړ ده چې د ازادې شاعرۍ په څ

 .تخييل په خورا سېمبوليکه او خوږه ژبه شاعرانه کړي

حمزه شينواري يوازې د منځپانګې له پلوه نه، بلکې د شاعرانه توکيو او تکتيکونو له 

 .اړخه هم د معاصر غزل پيلوونکی دی

 :قراردادي سېمبولونه 

 .دي قراردادي او فردي يا ابتکاريسېمبولونه د نوښت له نظره دوه ډوله 

قراردادي سېمبولونه هغه دي چې پخوا کارول شوي دي او اوسني شاعران يې بيا په نوي 

شاعرانه موقعيت کې کاروي، خو فردي يا ابتکاري سېمبولونه هغه ځانګړي سېمبولونه 

پر ادبي دي چې د يوه شاعر له خوا وړانديزېږي او د لومړي ځل لپاره د سېمبول په توګه 

 :رضا براهني دغه ويش داسې تعريفوي . زيرمې ور اضافه کېږي

قراردادي سېمبول چې د عمومي سېمبولونو په توګه يې . سېمبول، معموالً دوه ډوله دی» 

ټول مني، دا ډول سېمبولونه د پخوانيو خلکو ذهنونو جوړ کړي او موږ ته را رسيدلي دي او 

خو ځينې داسې . ، شعر او تمدن برخه ګرځېدلي ديد پېړيو په اوږدو کې زموږ د فرهنګ
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يعنې يو شاعر يو څه له يوې . سېمبولونه هم شته چې د يوه شاعر له خوا رامنځته شوي دي

دنيا څخه د هغې دنيا د استازي په توګه ټاکي او نورو ته يې ورکوي او په تمه پاتې کېږي 

و ورسوي، يا هم په خپله شاعر دا کار چې نور هغه ټوليز کړي او د سېمبول په توګه يې تر ټول

 .کوي

لومړی ډول سېمبولونه لکه زموږ د عرفان سېمبولونه دي، عالم کثرت يا وحدت چې يوه 

شاعر جوړ کړي، دوهم پاللي، درېيم او څلورم تثبيت کړي دي، چې زموږ دفرهنګ يوه برخه 

ه خپل سېمبولونه نننی شاعر په خپل. خو دوهم ډول سېمبولونه هم ډېر دي. ګرځېدلي دي

طال در ) « .يو سېمبول کړای شي تشبيهی او يا استعاري اړخونه هم ولري. رامنځته کوي

 (.۳۳مس 

د معاصر شاعر درويش دراني د النديني ښکلي غزل په هر بيت کې تاسو يو شمېر قراردادي 

 : ئسېمبولونه موندلی ش

 په کومه خوله به دعوه کاندې چې فايده دې راوړه

 ه ځانه سره وړی و او شپه دې راوړهلمر دې ل

 قاتل به نه يې خو زه دومره ګواهي ورکوم

 توره دې تکه سپينه يووړه، تکه سره دې راوړه

 په داسې خلکو پسې کور ته ښاماران هم راځي

 خوشالي مه کوه په دې چې خزانه دې راوړه

 دا چې هر چاته څرګندېږي د هغه په شکل

 څهره دې راوړهدلته ښېښه د چا په کار نه ده، 

 په سمندر کې يو درويش په ډوبېدو و خدايه

 ته يې د مرستې په نيت راغلې کناره دې راوړه 

 (۳۱۳ستوري په لمن کې )   

سمندر او کناره هغه ( ايينه) ، ښامار، خزانه، ښېښه (سپينه او سره) لمر، شپه، توره 

مراد له  هغو ذهني ټولګو  قراردادي سېمبولنه دي چې موږ له واره پوهېدای شو چې د شاعر

 .څخه څه دی، چې دغه سېمبولونه يې په استازيتوب دلته ياد شوي دي

د بېلګې په توګه لمر له پخوا څخه د ورځې، رڼا، نېکمرغۍ، خپلواکي، ښېګڼې، 

. تودوخې، آن ښکال او ښه حالت لپاره د سېمبول په توګه کارول شوی او شپه يې پر عکس

 .يش دراني همدا سېمبولونه په نوي لحن يو ځل بيا کارولي ديزموږ اوسمهالې شاعر درو
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د قراردادي سېمبولونه څو ښکلي شاعرانه موقعيتونه د ځوان شاعر مصطفی سالک  ئراځ

 :په يو غزل کې هم وګورو 

 بتکده ښه ده، حرم را سره ښه دی

 ستا تصوير رقم رقم را سره ښه دی

 دا معما خو را ته حل کړه! زمانې

 ه، که قلم را  سره ښه دیتوره ښه د

 د سنګسار په تورو کاڼو باندې خوښ يم

 حجابونو کې صنم را سره ښه دی

 تر ابده زما تنده ماته مه شه

 د وصال تړون يې کم را سره ښه دی

 څه نسبت خو له لمر مخې سره جوړ شي

 (۵۳سندريزې چينې ) ګالبي سترګو کې نم را سره ښه دی          

توره، قلم، صنم، تنده او نور هغه قراردادي سېمبولونه چې پخوانيو سالک، بتکده، حرم، 

هم دهمداسې يوې تداعۍ لپاره کارولي و، يو ځل بيا په نويو شاعرانه شاليدونه کې 

ښکلي کارولې دي، ښايي ياده يې کړو چې د قراردادي سېمبولونو کارول، که په نويو 

ونو کې، په زړه پورې او خوندوره تداعي شاعرانه موقعيتونه کې وي، لکه په تېرو دوو غزل

 .درلودالی شي

قراردادي سېمبولونه هم په مشهورو او لږ معمولو ويشالی شو ځينې سېمبولونه خورا 

سوليدلي او کليشه شوي دي، ځينې يې ال يو څه نوښت درلودالی شي، مګر سېمبول 

ېمبولونو په اړه مهمه د قراردادي س. هېڅکله هم هومره نه زړېږي چې له کارولو څخه ووځي

داده، چې له نوې استعاري زمکې څخه را پاڅېږي او د ذهني موقعيتونو له عيني کولو سره 

 .کې خپل رول ادا کړي( پروسې) په يوه نوي بهير 

 :سېمبولونه ( ځانګړي)فردي 

لکه مخکې چې يادونه وشوه فردي يا ځانګړي سېمبولونه هغه دي، چې د يوه شاعر يا 

خوا د لومړي ځل لپاره کارول کېږي، د داسې سېمبولونو د تداعۍ او يا پوهېدلو هنرمند له 

 .اسانتيا لپاره کله کله شاعر هڅه کوي وړ قرينې هم راولي

ځانګړي » : رضا براهني د طال در مس کتاب په حاشيه کې د نويو سېمبولونو په اړه ليکي 

څو شعرونو کې د بيا بيا کارولو په سېمبولونه د وړانديځ، تداعي او تلقين پر بنسټ په يو 
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شاعر هڅه ... سېمبول تل القايي اړخ لري . مرسته له ځانګړتيا څخه د ټوليز کېدو په لور ځي

«             .کوي د عالمتونو په مرسته هغه مرموزه نړۍ را وښيي چې ددغو عالمتونو تر شا پټه ده

 (۳۳طال در مس )

لويو څه ابهام له ځانه سره لري خو بريالي شاعران ځانګړي سېمبولونه په لومړي ځل کارو

 .يې په داسې يوه بستر کې روزي چې لوستونکي ته يې کشفول يو بل هنري کيفيت وربښي

شعر کې يو شمېر ځانګړي سېمبولونه څېړو، خو « بيديا» د ارواښاد اسحق ننګيال په 

 :لومړی شعر 

 بيديا 

 سپېره بيديا ده په کې پل د بنيادم نشته

 و څو پېريان دي له پرديو غرو را غليي

 بربنډېږي، ناڅي، ناڅي

 چې تياره شي بيا سينې پر خپلو ميندو سړوي

 پر خواږه خوب پريوځي

*** 

 ړهد زهرو ونه ده وال

 پر بيزو ادې يې سيوری کړی

 بيزو د زهرو پرګي خوري هره ګړۍ ورځنې حمل اخلي

 د ورځې دېرش، څلويښت بچيان زيږوي

 لويښت ځوانان شيد ورځې دېرش، څ

 بيا قتلېږي

 خو بيزو ادې پرګې خوري

 او لګيا ده هره ورځ نوي بچيان زيږوي

 پيريان ګډېږي

 د بيزو ادې په ويره او پر خواريو خاندي

 چې شپه تياره شي

 بيا سينې پر خپلو ميندو سړوي

 پر خواږه خوب پريوځي

 سپيره بيديا ده په کې پل د بنيادم نشته   
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(۰۱۳ي سيندونه هم مر)    

دا شعر پخپل جوړښت کې له موجودو بېال بېلو ځانګړيو سېمبولونو پرته، د يوې ځانګړې 

دا څه ډول بيديا ده، چېرته ده، عيني حضور . خاوند شعر دی( زمينې) سېمبوليکې زمکې 

لري که ذهني، ټوليز انځور يې يو ځانګړي جوړښت لري، چې په کې دننه دغه ځانګړي 

 :سېمبولونه ګورو 

سپېره بيديا کې د بنيادم د پل نشتوالی، پېريان، پردي غرونه، بربنډه شي تر سينو  په

سړولو وروسته خوږ خوب، د زهرو ونه، بېزو ادې او د هغې حمل اخيستل هغه هم د زهرو له 

 .او بيا د هغو قتليدل( دېرش څلويښت بچيان زيږول) پرګو څخه 

ې پټې پېښې يا بلې ذهني نړۍ څخه چې دا شعر له کومئ د څو شيبو لپاره فکر وکړ 

 استازيتوب نه کوي، نو پوښتنه رامنځته کېږي، چې بيا نو دا هر څه څه مانا؟

آيا شاعر يو بې مانا انځور ترسيم کړی دی؟ نه، شاعر له لومړي سره غواړي د يوې ځانګړې 

( فردي) او فکر تمثيل د بېال بېلو ځانګړيو ( د اشياوو د مجموعې) پېښې، نړۍ ، 

 .سېمبولونو په مرسته وکړي

له پرديو غرونو څخه د پېريانو راتلل سياسي سېمبول ګڼالی شو، په دې توګه دا شعر يو 

سياسي پيغام لري، کېدای شي شاعر غواړي د خپل رواني تياتر کومه صحنه انځور کړي، 

 د همداسې صحنې سټيج دی، چې ډېر د ارواښاد( د بنيادم له پلونو تشه سپېره بيديا) 

مجروح د ځانځاني ښامار زېږنځای ته ورته دی، هلته واړه چينجی يو بل خوري او باالخره 

 .يويې دومره غټېږي چې په ښامار بدلېږي، دا ښامار په پای کې د ځان په خوړلو پېل کوي

کېدای شي ننګيال . د اسحق ننګيال په شعر کې هم پېريان پر خپلو ميندو سينې سړوي

ناول « سيوري»يوه پېښه تمثيل کړی، که تاسو د هغه ارواښاد د  غوښتل د خپل چاپېريال

، دا شعر د ئلوستی وي، نو درسره مرسته به وکړي، چې ددې شعر سېمبولونه هم وپېژن

سره ( لېوال) ارواښاد شاعر ددې شعر په اړه له ما . وژلو، قتلولو او تيري د کلونو شعر دی

سند راوړم، دا به ښه وي چې په خپله شعر په  اوږدې خبرې کړې وې، زه نه غواړم هغه خبرې

خبرو راولو او خپل خپل تعبيرونه ترې ولرو، د داسې انځوريزو او د نويو سېمبولونود 

 .خاوند شعر کمال او ښکال په همدې کې ده

( فردي)موږ په دې ليکنه کې د شعرونو د تفسير هوډ نه لرو، خو غواړم د ځانګړيو 

 .شعر در وپېژنمتصويرونو يو په زړه پورې 
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ده، دا ستاسو پام په لومړي سر کې دی ته را اړوي چې ( زمينه) بيديا يوه ذهني زمکه 

له څه ډول يوه عيني شوي ذهني چاپېريال سره مخامخ ياست وروسته خوځند ئ وپوهېږ

سېمبولونه چې په سېمبوليکو کړنو بوخت دي پخپلو منځونو کې يوه ارګانيکه اړيکه 

، چې ئه رامنځ ته کوي او په دې توګه تاسو د پېښو بهير هغه ډول تعقيبولري، يوه پېښه بل

شاعر غواړي دا چې وروستي شاعران به څومره وکړای شي دغه نوي سېمبولونه تکرار او 

ټوليز کړي، وخت به يې ځواب ووايي، خو وګڼه چې ځينې سېمبولونه هماغسې ځانګړي 

 .پاتې کېږي 

ق ننګيال په اوسمهاليو پښتنو شاعرانو کې د فردي څومره چې ما څېړلې ارواښاد اسح

د هغه يو بل شعر هم را اخلو  ئسېمبولونو د ايجاد تر ټولو مخکښ او بريالی شاعر دی، راځ

 :چې د فردي سېمبولونو بېلګې په کې ومومو 

 کب 

 سيند ال همغسې

 څپاند روان دی

 او دا سپين ږيری جاله وان

 خدايزده

 پر کومې دې شګلنې غاړې

 وب وړی دی، نه ويښېږيخ

 سترګه مې ورپېده

 او ستا د کور کوتره راغله

 ستا راکړی ګل يې

 زما شملې نه يووړ

 زه پوهېدم چې

 نن به داسې وشي

 او نور به هېڅکله

 !در ونه رسمه

 بېګا مې خوب کې

 له السونه ځنې

 (۰۱۱سيندونه هم مري ) کب لويدلی                        
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په داسې يوه رواني چاپېريال کې ځانګړی سېمبول دی، چې په دې  له السونو لويدلی کب

هم په ( راکړی ګل، شمله، سيند او نور: لکه ) شعر کې آن د يو شمېر قراردادي سېمبولونو 

سپينږيری جاله وان او د . نوي او ځانګړي شاعرانه چاپېريال کې له ځانه سره نوي کوي

ه ځانګړې سېمبوليکې پېښې دي، چې دغه ورکړي ګل وړل د کور د کوترې په وسيله هغ

 .شعر ته يو فردي هنري کيفيت بښي

خورا ځانګړي « سپي» د ځوان شاعر ښاغلي نور محمد الهو په دې شعر کې د  ئراځ

 :سېمبوليک کرکټر وګورو 

 

 درې پوښتنې

 

 له څه نه زيات ځورېږې؟! سپيه

 د خپل قام له ځانځانۍ نه: وې 

 مورکۍ دې شته ده؟

 مې پېژني هم نه هو خو اوس

 او پالر دې څوک و؟

 د خپل مطلب يو مسافرو

 زما د ښکلې نطفې تخم يې

 وکرلو په کوڅو کې

 (۳۳بالل په وينو کې)او خپله الړو                              

 

 :د نويو سېمبولونو د ايجاد څرنګوالی 

ال ورته جوړ کړای د نويو سېمبولونو په رامنځ ته کولو کې ښايي هڅه وشي مناسب چاپېري

شي د همداسې يوه چاپېريال په مرسته کوالی شو سېمبول ته عموميت او د قراردادي 

د فرانسې د نامتو سېمبولست شاعر ما الر مه په اړه ويل کېدل، چې په . کېدو توان وروبښو

شعرونو کې يې سېمبولونه تعقيدي دي او يوازې دده او دده د شعرونو ترمنځ پاتې شوي 

شعر کې هغه فضا او چاپېريال نشته، چې د سېمبول له بشپړې تداعې کوونکې  دي، په

 .سره مرسته وکړای شي( وظيفې) پازې 
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کې ليکي ( کلېمات)په کتاب کې په راغلې مقالې « هنرمند او د هغه مهال» ژان پل سارتر د  

شعرونو د ، چې بېشکه ما الرمه د فرانسې لوی شاعر دی خو ما هم خپل ډېر وخت د هغه پر 

باندې ( د کالم عمدي تعقيد)  (Hermentisme)پوهېدو لپاره تېر کړی دی، ګواکې هغه په 

يوه بېلګه تاسو مخکې د ارواښاد اسحق ( غوټه اچولو)  د داسې يوه تعقيد . اخته دی

 .شعر کې وليده« بيديا»ننګيال په 

ول مانا د شعر په د نوي سېمبول ايجاد د شعر او شاعرۍ يو تخنيکي کار دی خو د سېمب

 .منځپانګه او ټوليزې مانا پورې اړه لري

بريالي شاعران هڅه کوي د انځور جوړونې يا لږ تر لږه روښانه قرينو په مرسته نوي 

 .سېمبولونه معرفي کړي او ځان له تعقيد څه وژغوري

ې موږ به په دې اړه د پښتو د نوي پېر د شاعرۍ يو شمېر بېلګې هم وڅېړو خو تر هغه مخک

 :د وړ شاعرانه چاپېريال په اړه د پياوړي کره کتونکي رضا براهني څرګندونې ولولو  ئراځ

اوسي ( ژبه)يو عاشقانه سېمبول، کېدای شي د مينې د عاطفې د يوه ځانګړي اکر وياند » 

دغه څېزونه او آن کلمات هغه ځانګړي . لکه هغه څېزونه چې مينان يې يو بل ته ورکوي

چې مينانو ته يې لري ښايي نورو ته يې ونه لري، مګر دا چې دمينې او سېمبوليک مفاهيم 

مينانو يو ځانګړی چاپېريال جوړ کړای شي، چې بيا نور هم دهغوی سېمبولونه د عمومي 

د سېمبول د مفهوم ټوليز کېدل له دې ځايه . عشقي سېمبولونو په توګه وپېژني او ويې مني

د مفهوم څخه وټوليز کېدو ته وخوځېږي او هغه را پېل کېږي، چې سېمبول له خپل محدو

 (۳۱۱طال در مس ) «     .يو څه قراردادي، رسمي او عرفي کړای شي

د ذهني سېمبولونو عيني کېدل هم يوه هنري هڅه ده، چې د سېمبولونو په پېژندنه، ټوليز 

ه ذهني سېمبولونه هغه دي، چې د يو. کېدو او باالخره قراردادي کېدو کې مرسته کوي

او خوځنده ( اجزا) ذهني انځوريز جوړښت استازيتوب وکړي او ددې جوړښت ټول توکي 

حال دا چې په عينيت کې ښايي موږ د خپل . اړيکي يې يوازې په ذهن کې پېښېدای شي

فزيکي چاپېريال توکي وليدای شو او د هغو په مرسته د ذهني سېمبولونو په پوهېدلو 

 .بريالي شو

چې د سېمبول جوړونې بهير له اشياوو څخه پېل کېږي او په حقيقت رضابراهني فکر کوي، 

 .کې همدا اشيا دي، چې يا ذهني او يا هم عيني ماهيت لري
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دده په نظر ماالرمه يو له هغو شاعرانو څخه دی، چې د ذهني اشارو په مرسته ځانګړي 

ېلو استعارو په سېمبولونه د لوستونکي لپاره عيني يا حسي کوي او ګواکې دا کار د بېال ب

 .مرسته کوي

 :دلته موږ د انځور او سېمبول تر منځ اړيکو ته تم کېږو 

شعري انځورونه ډېر ځله د سېمبولونو په مرسته خپل هنري ارزښت زياتوي په حقيقت کې 

انځورونه هغه مناسبه زمکه يا بستر دی چې د سېمبول اړوندې ماناوې د يوه منظم جوړښت 

 .ويپه مرسته د درک وړ ګرځ

 :يو څو بېلګې وګورو  ئراځ

 (ئد ارواښاد د اسحق ننګيال د يوه شعردا برخې وګورو

 چا مې دمات، زخمي زخمي

 او مړاوې شوي خوب تعبير ونکړ

 چې مې د اوښکو د ګلونو نندارې ته

 ددې لرې وطنونو له باغونونه

 د شاتو مچۍ ولې راځي؟

*** 

 چا مې د زړه د وينو سين کې

 نه ليدلوينې څښونکي کبان و

 چې يې د مستو خنداګانو

 او پېالو له کړنګهار نه يې

 دې لوی کلي او ټول وطن ته خوب نه ورځي

*** 

 چا د آسمان له چاودې زړه

 زخمي سينې

 او له ويرجنو سترګو ونه پوښتل

 چې دسپوږمۍ ناوې

 د هسک د واټ په منځ کې

 د شهيدو ستورو وينو نه

 پر مخ ولې خالونه ايښي؟
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 ياو شپو ته بول

 د اسمان د طاليي بڼ

 د هر ګل او سرې غوټۍ

 (۱۰سيندونه هم مري) د زړه چاودون او شهادت کيسې        

) دې شعر د فرعي سېمبولونو تر څنګ يو لوی سېمبول په ځان کې نغښتی دی دا د شاعر 

دی ښايي په خپله افغانستان دی چې په بېال بېلو پاړ کو کې بېل ( موږ) او د افغانستان ( زه

 .بېل سېمبولونه د هغه استازيتوب کوي

او ( اصلي)خو هغه څه چې په دې شعر کې ډېر د پام وړ دي، هغه انځورونه دي، چې لوی 

مات او زخمي خوب، د . د انځورونو لويه برخه ذهني دي. فرعي سېمبولونه عيني کوي

يرجنې اوښکو د ګلونو ننداره، د زړه د وينو سين، د اسمان چاودې زړه او د آسمان و

سترګې، د سپوږمۍ ناوې او داسې نور ذهني تصويرونه، له دې سره عيني تصويرونه هم له 

ذهني هغو سره، د هنري منطق له مخې يوه په زړه پورې سمفوني يا توازن رامنځ ته کوي، د 

لرې وطنونو له باغونو څخه د شاتو د مچيو راتلل، وينې څښونکي کبان، د پېالو 

خو له آره د شاعر پيغام، د . طن او نور د عيني انځورونو بېلګې ديګړنګهار، لوی کلی، و

شاعر پوښتنه او د شاعر مرام سېمبوليک دی، هېڅ څوک ګواکې د شاعر پوښتنو ته ځواب 

په اړه پوښتنې کوي، شپه، وينې، زخمونه، شهيد ( موږ) او بلکې ( زه) نه وايي، شاعر د 

مفاهيم دي چې موږ د شعر پټ او اصلي  ستوري، زړه چاودون او شهادت هغه استعاري

ته ور نږدي کوي او د ماناوو په تداعي کې مرسته را سره ( يا سېمبوليک پيغام) سېمبول 

 :غواړم په دې برخه کې د ارواښاد اسحق ننګيال يو بل په زړه پورې شعر هم بېلګه کړم . کوي

 بيا د اسمان دروازې بېرته شوې

 باران دی چې ورېږي پسې

 رو وينو بارانخو د س

 زمکه شوه ټوله سر تر پايه پر چينو بدله

 د سرو لمبو په چينو

 دنيا مو ټوله په ناپايه سمندر واوښته

*** 

 بيا دعا د مرګ« نوح»

 د وخت د ګناکارو کړی
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 موږ ګناکار چېرته يو؟

 نه خو مو چاته ليوني ويلي

 نه مو پېريان د چا د عقل غله ګڼلي چېرته

 خو ځو ډوبېرو بېګناه

 د سرو اورونو د موجونو سين کې

 پر غرونو ناستې« جودي»اې د 

 بېړۍ« نوح»زموږ د 

 موږه په خپله ليوني يو

 او پېريانو رانه عقل وړی

 (۳۱سيندونه هم مري ) الس راکوې او که نه؟                  

د نجات او ژغورنې سېمبول دی چې « نوح» ددې شعر د اصلي سېمبول پېژندل اسانه دي، 

ته د ژغورنې الس ورکړي او پرې يې نږدي چې د لمبو او سرو « موږ» يد د شاعر بېګناه با

دا شعر موږ ته دا رازده کوي، چې د نويو سېمبولونو د ايجاد . وينو په سيالو کې ډوب شي

د شاعر کمال او توان په دې . لپاره څنګه له انځوريزې او تمثيلي زمينې څخه کار واخلو

 .انځورونو او تمثيلي خوځښتونو ايجاد دیشعر کې د برياليو 

تشبيهات او استعارې د سېمبولونو په روښانولو کې هغه ونډه لري، لکه په بحث يا 

د تشبيهاتو او استعارو اړيکې . يه کول لريئاستداللي نثر ليکنه کې يې چې د مثالونو ارا

رسته کوي، چې موږ تشبيهات م. له سېمبولونو سره ډېرې د پام وړ او يو څه پېچلې هم دي

د همدې . هم سېمبولونه وپېژنو او هم يې د استدراک له پړاوونو څخه هنري خوند واخلو 

لپاره زه فکر کوم، د نويو سېمبولونو د ايجاد پر مهال ښايي د تشبيه او استعاري بيان له 

 :د درويش دراني يو بيت وشنو  ئځواکه مرسته وغواړو، راځ

 ه پرهاره باسيلکه مرهم چې څنګه څړيکې ل

 داسې به دوی هم ظالمان له خپله ښاره باسي 

(۳۱۰ستوري په لمن کې )    

) دا بيت ټول تشبيهي بيت دی او لومړی سره له دوهمې سره د مشبه او شبه به اړيکه لري خو 

( دوی. ) داسې يو سېمبول دی چې موږ يې د سترګو په رپ کې د تداعي لټه پېل کوو( دوی

مفهوم ( تاکيدي) خلکو لپاره اشاري ضمير نه دی، بلکې يو ټېنګاري يوازې د يو شمېر 

 .لري چې ټول بيت ته يې ځانګړی کيفيت وربښلی دی
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د کلېمې تر شا « دوی»نه دی، شاعر غواړي د ( دوی ) د يوه عادي متکلم ( دوی) د شاعر 

 .ټول هغه څه را برسېره کړي چې دده هدف دی او موږ ورپسې ګرځو

 :بله بېلګه 

 :بداهلل پيکار وايي ع

 دغه ګالن چې رنګ د الل لري نګهت نلري

 (۰۳۳راز ) د ښکلېو زړونه دي د مينې حرارت نلري    

خوږ ) شاعر د ښکلېو زړونه له هغو ګلونو سره تشبيه کړي چې د الل رنګ لري خو نګهت 

و د سېمبول دی ا( د ښکلېو زړونه. ) نلري، ځکه چې دا زړونه د مينې حرارت نلري( وږم

ښکلېو د ټول ماهيت استازيتوب کوي، د ټولې مينې او د مينې د کمرنګۍ او سوړوالي، د 

دلته د شاعر تشبيهي هنر د . مينې له داسې جوهر څخه چې نه خوږوږم لري او نه حرارت

 .سېمبول د ځلولو او روښانولو لپاره کاريدلی دی

فکري پروسه له لوستونکي سره  د نويو سېمبولونو په ايجاد کې دا هم مهمه ده، چې هماغه

 .شريکه شي چې د شاعر له خوا د سېمبول ټاکلو پرمهال رامنځته شوي وي

دا په دې مانا، چې له اجزاو څخه ورو ورو کلي مفهوم ته ځان ورسوو او يا هم که له کلي 

مفهوم څخه يې پيلوو ښايي په تدريج سره اجزاوو ته ورشو او د رواني تلوسې په دننه کې له 

 .لوستونکي سره د سېمبول د تداعي په پړاوونو کې ملګري پاتې شو

يوه بېلګه به له موږ سره مرسته وکړي ، چې له دې اړخه د نويو سېمبولونو د ايجاد پړاوونه 

 :شعر وګورو ( نجلۍ، ټکه او ميړني) وپېژنو، د احمد تکل 

 تندر را کوز شو

 او غر ورپيده

 په نجلۍ هېڅ ونشول

 تندر را کوز شو

 اورمېږونه ټېټ کړل( مېړنيو) 

 خو دا ال هسکه غاړه لمر ته ګوري

 تندر را کوز شو، ټکه ولويده، غر ورپيده

 او مېړينو د نجلۍ جنازه

 په خپلو ټېټو اورمېږونو يووړه

 او اورميږونه نور هم ټېټ ښکاره شول
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 .... خو 

 دا ال هسکه غاړه

 (۱۱نده کرو) لمر ته ګوري                               

دې، خو شاعر يې په پوره « هسکه غاړه لمر ته کتل» په دې شعر کې کلي سېمبوليک مفهوم 

برياليتوب سېمبوليک توکي شرحه کوي، د تندر کوزيدل، د غره رپيدل، د ميړينو کوز 

اورمېږونه، يو ځل بيا د غرونو د رپيدو تکرار او بيا د جنازې يادول او باالخره لوستونکي 

 .ته ور رسېږي( او په کې لوی سېمبوليک مفهوم) و شوي ذهن کلي انځور په يوه چمت

يو ټوليز يا ګډ تاريخ لري، ټولې هغه ذهني خاطرې چې د يوه شي په اړه د يو شمېر ( شی)هر 

تاريخ جوړوي، هر نوی سېمبول له ( شي)وګړيو په ذهنيت کې شته په حقيقت کې د هغه 

شاعران ښايي دې ته ځير وي، چې هغه ګډ اړيکي، بريالي . همدغه تاريخ څخه ريښه اخلي

چې د هغو لوستونکي يې د اشياوو له تاريخي پېژندنې سره لري، څومره کوالی شي د 

 :سېمبول په پېژندنه، او تداعي کې مرسته وکړي کارل ګوستا ويونګ ليکي 

يو  ګڼ اشيا د انساني پوهې تر شا شته، موږ ډېر ځله سېمبوليک اصطالحات کاروو چې» 

 «  شمېر مفاهيم روښانه کړو، داسې مفاهيم چې موږ يې تعريف نلرو يا يې بشپړ نه پېژنو

(۳۱يونګ)    

د يونګ له دې خبرې پوهېدای شو چې ځېنې اشيا کامالً ذهني شتون لري او کېدای شي 

 .د اشياو ګډ تاريخ په دواړه ذهني او عيني اشياوو پورې اړه لري. ټوليز ذهني شتون ولري

 :له په يوه بېلګه کې روښانه کړو ئدا مس ئراځ

 :درويش دراني وايي 

 د شاه قاتل يې ويوست تر پلو الندې بهر

 (۳۱۳ستوري په لمن کې ) دلېره وه، دلېره وه، دلېره يوه شپه         

 

؟ درويش په خپله ځواب نه وايي، خو موږ پخپل ذهن يا لږ تر لږه (قاتل) ؟ او کوم (شاه) کوم 

يې هم او دا هم له ( قاتل)پېژنو او ( شاه) ودآګاه کې په دې اړه کوم څه لرو، دا لرغونې ناخ

ايا څوک به داسې هم وي، چې ووايي د . شاعر سره منو، چې د قاتل ژغورنکې شپه دلېره ده

وي ، بيا خو زموږ پياوړی شاعر ( نه ) درويش دا بيت ابهام لري؟ که د ډېرو کتونکيو ځواب 

مانا دا چې شاعر دې ته ځير دی، چې دخپلو . مخکې ورته اشاره وشوه هماغه کار کړی، چې

 .سېمبوليکو اشياوو ګډه ذهني تاريخي اړيکه يې سمه پاللې ده
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د پښتو شاعرۍ په اوسمهالي بهير کې زموږ ځوانو شاعرانو د نويو سېمبولونو د ايجاد 

ڼو مخکښانو په دغه ځانګړنې په پام کې نيولي دي، په تېره بيا د آزادې شاعرۍ د ګ

 .شعرونو کې داسې نوښتونه ليدل کېږي

دنويو سېمبولونو د ايجاد لپاره د نړيوالو ادبي بېلګو د لوستنې تر څنګ د ټولنيزو، 

سياسي او فرهنګي پرمختګونو اغېز هم د پام وړ دی اوس به راشو دې ته چې څنګه د 

 :ودې المل ګرځي  ټولنيز چاپېريال بدلون د نويو سېمبولونو د رامنځته کېدو او

 :سياسي بدلونونه 

دنولسمې پېړۍ له پای ته رسيدو او د شلمې پېړۍ له پېل سره يو شمېر سياسي مفاهيم 

خپلواکي، پرمختګ، ويښتيا، روښانتيا، مشروطيت، عدالت، : ادبياتو او شعر ته ننوتل

خونده، مګر برابري، د ښځو حقونه، پوهنه او نور داسې مفاهيم په لومړي سر کې وچ او بې 

د مهال د يوې اړتيا په توګه په شاعرۍ کې لرو بر کېدل، خو همدا چې افغان شاعرانو د 

داسې يوه نړيوال بهير تجربې ترالسه کړې، چې همداسې يو همزولی سياسي بهير هنري 

کړي او همدا پيغامونه د سېمبولونو او رمزونو په مرسته تمثيل کړای شي، دلته نو يو 

ښوونکو شاعرانو د هنري بيان داسې اړتيا ته پام وکړ او خپلې لومړۍ شمېر بدلون خو

تجربې يې پېل کړي، د شلمې پېړۍ د لومړۍ نيمايي ځينې را پيلوونکي شاعران دلته په 

افغانستان کې راواښاد استاد بېنوا، استاد الفت، استاد خادم، استاد پژواک، پوهاند 

 .يع، پوهاند زيار او نور ديمجروح، سليمان اليق، استاد حبيب اهلل رف

تر دوی وروسته چې سياسي بدلونونه ال پسې ډېر او رنګارنګ شول د سېمبوليستو 

شاعرانو يو بل نسل هم را وپنځېده، د ډيموکراسۍ ، سرو شنو انقالبونو او بيا وروسته 

د جګړه او . جګړو په بهير کې دا نسل پوخ شو او له ځانه سره يې پښتو شاعري هم پخه کړه

 .جګړې په وړاندې جګړه زموږ داوسمهالي ادب يوه لويه ځانګړنه ده

له جګړې څخه د کرکې د نسل په شاعرانو کې دنويو سېمبولونو ايجاد ډېر تر سترګو 

کېږي، ګڼ سېمبولونه داسې دي چې آن په نړيواله کچه د جګړې په وړاندې د بشري 

ل له نيکه مرغه ګڼ شمېر لري چې دا نس. بېسارې بېلګې يې ګڼالی شو( اعتراض) پروتست 

د ټولو نومونه يې دلته نشو يادوالی خو څو سر الرې يې، ارواښاد اسحق ننګيال، 

عبدالباري جهاني، درويش دراني، رحمت شاه سايل، عارف خزان، پير محمد کاروان او 

 .نور يادوالی شو
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 :ټولنيزه ويښتيا 

و کډواليو اوناوړه پېښو شاهد و، خو افغانستان په شلمه او يويشتمه پېړۍ کې د جګړ

ددې ټولو تر څنګ د پرمختيا، تمدن، نويو هنري تجربو د سيالو څپې دغه هېواد ته را 

ورسېدې او د خلکو په ذهنيت کې يې د ټکرونو يو عجيب توپان رامنځ ته کړ، له يوې خوا د 

ڼ و، او هغه د چا بېال بېلو حاکميتونو دجګړه مارو، مستبدو او بې رحمه ټوپکوالو درو ب

خبره چاله ډاره سوڼ نه شو ايستالی او له بلې خوا خلکو د حقيقتونو په پوهېدلو سره 

 .غوښتل د خپلو زړونو او فکرونو غږ پورته کړي

شاعران، چې دخلکو له منځه راپورته کېدل، د خلکو د فکرونو او زړونو د غږونو پورته 

رسالت ګاڼه نو په شعرونو کې يې سېمبولونو ته  کول يا لږ تر لږه په دې اړه څه ويل يې خپل

سانسور، اختناق، ډارول، د مرګ د هرې شيبې رواني حضور، شاعران مجبور . پناه وړله

کړل چې سېمبولونو ته پناه يوسي، خپل افکار او د زړه خبرې د سېمبولونو تر شا پټې کړي، 

، د هغه د مستبدو (رڅالود وطن د مور خ)، (ځانځاني ښامار) د ارواښاد استاد مجروح 

کرکټرونو تمثيل ددې دورې د اختناق زيږنده دي، که څه هم زموږ دغه ستر سېمبوليست 

خپل ټول هنري ايډيالونه د سېمبولونو په مرسته وړاندې کول، خو موږ ټول پوهېږو، چې 

په شعر او هنر کې د . ټوپکوال مستبدين يې پر سېمبولونو پوهېدل، ځکه خو يې شهيد کړ

 .ېمبولونو زور همدومره دیس

له ټکنالوژۍ، پوهې، تمدن، عصري افکارو او سياسي بدلونونو سره د ټوليز شعور 

( سېمبولونو) او ( بيان) ، (مفاهېمو) ، (ويېونو)د ټوليز شعور پراختيا د . پراختيا زياتېږي

 .لويې زيرمې ته اړتيا لري

که څه هم ) کافي نه وه،  (Vocabulary)اوس نو په يوه کلي کې د کاريدونکو کليماتو زيرمه 

زموږ ځينې شاعران او ادبي کره کتونکي د ژبې په اړه په بحثونو کې ګيله کوي، چې ولې 

يوازې د کلي کور اصطالحات نه کارول کېږي، حال دا چې د اوسنۍ نړۍ ټول مفاهيم په شل 

 (.ـ پينځه ويشت زره ويېونو کې نه شي رانغاړل کېدای

چې نوي سېمبولونه ( او يا يې هغوی اړ کول) ه شاعرانو سره مرسته کوله همدې پراختيا ل

 .رامنځ ته کړي او د خپلو افکارو په تمثيل کې دماناوو له نوي تداعي څخه مرسته وغواړي
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د بېنوا . دې ټولنيز پرمختګ د نويو سېمبولو له ايجاد او دودکېدو سره مرسته وکړه

د ( ښامار) د استاد مجروح ( توپان، چونغراوساحل)، د اليق (زنداني) د الفت ( رنځور)

او نور ( چنار)د کاروان ( غر، سيند، کب) د ننګيال ( سبزه کوب، کښتۍ، درياب) جهاني 

 .سېمبولونه د داسې بهير پېژندل شوي او ټولمنلي سېمبولونه دي

هم وکړې او که تر يادو شاعرانو را تېر شو، زلميو شاعرانو بيا په دې برخه کې نورې تجربې 

دومره بريالي سېمبولونه يې رامنځ ته کړل، چې د پښتو اوسمهالی ادب يوه په زړه پورې 

 .زيرمه يې ګڼالی شو

 

 :نوې ادبي تجربې 

د . په تېرو لسيزو کې د افغاني ادبياتو او بهرنيو هغو تر منځ نوي پلونه رامنځ ته شول

د افغانانو بلدتيا ورو ورو له نويو ادبي بهرنيو ادبياتو يو شمېر ژباړې او له نورو ژبو سره 

په وروستيو کلونو کې د ويبسايټونو، انټرنت او کمپيوټر . هڅو سره اشنايې زياته کړه

کارونې افغانان په نړيوال کلي ورګډ کړل، دې ټولو، افغان شاعران له نويو نوښتونو سره 

و او لوستنو زياتېدلو هم د ادبي تيوري، بېال بېلو هنري بحثونو او ادبي ليکن. اشنا کړل

زموږ ليکوال او شاعران له مدرنو ادبي مسايلو سره اشنا کړل، په شعر کې د کالسيکو 

انځور، سېمبول، اسطورې، د ژبې هنري ارزښت، )بالغي صنايعو تر څنګ نوي مفاهيم 

و دنويو شاعرانو لپاره د پام وړ نومونه شول او په دې توګه موږ وين (ايماژ، لنډون او نور

 .چې پښتو شعر له دې اړخه د خپل پرمخيون يوه نوي پړاو ته ننوت
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 :پايله 

 

او تر هر څه وړاندې موږ وينو، چې سېمبولونو د بشري تاريخ په بېال بېلو پړاوونو        

د لرغونيو انسانانو په عقايدو، باورونو، آثارو او . کې ځان را څرګند کړی دیي نښو بشر

او سېمبولونو څرکونه ال تر اوسه له تاريخپوهانو او ( نښو) و کې د ډېرو فرهنګي ميراثون

 .لرغونپوهانو سره مرسته کوي، چې لرغوني وپېژني

له همدې امله ادبياتو، چې د بشريت د غوښتنو هيلو اوګډو عواطفو هنداره ده، د        

 .سېمبولونو ډېرې نښې خوندي کړي دي

پخوا زمانې څخه، مهم او په زړه پورې ځای درلودلی دی،  په شعر کې سېمبولونو، له       

هنري  فکري  ـ  خو په نولسمه پېړۍ کې د سېمبولېزم د مکتب له رامنځ ته کېدو سره ددغې

په توګه خپل  (عنصر) د يوه جوړښتي توک يې پديدې ونډه ال پسې وځلېده او په شعر کې 

ه يو شمېر څېړنې کړي دي او د نويو تيورۍ پوهانو د سېمبول په اړ د ادب. ځای زبات کړ

 .ادبياتو په بهير کې يې د ټولو ژانرونو، په تېره بيا شعر يو مهم معنوي توک ګڼلی دی

مفهوم دی، چې د يوې پراخې ذهني شوې مانا لنډسېمبول د نښې يا نښانې په مانا هغه 

ې ده چې د د سېمبول کلمه له يوناني سوم بولون څخه اخېستل شو. استازيتوب وکړای شي

 .دوه بېلو ټکيو د سره نښلولو مانا لري

 او  په نړيوالو شهکارونو او لويو شعري اثارو کې سېمبولونه خپل ځانګړی ځای لري       

د پښتو شاعرۍ په کالسيکه . په پښتو ادبياتو کې هم ال له پخوا څخه کارول شوی دی

کلي کارونې له نظره ددغه ادبي زيرمه کې موږ هم د مانا له اړخه او هم د سېمبولونو د ش

په حماسي، عرفاني، تغزلي او ليريکو، . مفهوم بېال بېله او رنګارنګه کاروونه موندلی شو

سېمبولونه موندالی شو، چې موږ ته په ( انفرادي) نوي  او اشعارو کې ګڼ داسې قراردادي

 .ا په ګوته کوياستفادې په زړه پورې بېلګې ر دسېمبول اهميت اود کالسيکه دوره کې هم 

چې سېمبولونه ولې ادبياتو په تېره بيا شعر ته الره مومي،  داهم وليدل،موږ په دې اثر کې 

لومړی خو سېمبولونه د انساني اروا له ناخوداګاه سره نږدې اړيکې لري، د همدې لپاره د 

ې چې په خوب ک ،ه پورته کېږيټخوبونو په تعبير کې هم له هغو رواني سېمبولونو څخه ګ

    شعر له خوبونو، خيالونو، عواطفو او بشري احساساتو سره پيوند لري، او د شعر  . شته

چې د شعرونوالهامي او شهودي سرچينه په ،کې په دې تاکيد کېږيپه نوې پېژندنه    
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چې  څخه راځي، بيا فوران له حقيقت کې دهماغو عواطفو، افکارو، غريزواو احساساتو 

 .ي ديپه الشعور کې زيرمه شو

رساحی ته رالېږدول وباور داسې دی چې دغه عواطف د سېمبولونو په وسيله د شع      

له دې پرته په ټولنيز ژوند کې هم انسانان يو د . کېږي او شعر ته هم له همدې ځايه الر مومي

ژبه پخپله د قراردادي سيمبولونو يوه  .لپاره له سېمبولونو څخه کار اخلي يبل د پوهاو

 .ژبني سېمبولونه ديهم  جوړښت تهداب ده، ځکه خو د شعر مجموعه د

ارواپوهنې د يوه نوي علم په توګه د انساني اروا دغه ځانګړنه بشريت ته معرفي کړه، ځکه 

ادب کې سېمبول ورځ په ورځ زياتېدونکی اهميت ومونده، تردې بريده ( مډرن) خو په نوي 

منځ ته کړ او په را وروسته ادبي  هنري مکتب يې را –چې د سېمبوليزم معاصر ادبي 

 .مکتبونو يې هم خورا ژور اغېز پرې يوست

شعر چې له نړيوالو افکارو او اثارو سره د اشنايي له برکته ( معاصر) پښتو اوسمهالی       

سېمبولونو او د سېمبولونو استفادې ته يې په شعوري توګه  ،و ورننوتیه تيوه نوي پړاو

تيا د پړاو ادبياتو د دوو الملونو له مخې پر سېمبوليکه ژبه د ويښ. ځانګړی ځای ورکړ

ښکالييزې اړتيا له مخې چې نويو ادبياتو ورته اړتيا  –تکيه وکړه، لومړی د هغې هنري 

معاصرو غوښتنو او هيلو شعر ته الره موندلې  داسې  چې ډېرو،درلوده او دوهم ددې لپاره 

فت کېده، ځکه خو شاعرانو او هنرمندو ه وروسته پاتې افکارو کې يې مخالوه، چې پ

و د مخامخ بيان پر ځای خپل افکار په سېمبوليکو ويناوو کې وپېچل، مګر د ټوليز يباناد

 .شعور په را ويښولو کې يې خپله دنده ترسره کړه

معاصرو پښتنو شاعرانو، د ټوليز بدلون، پرمختګ، اصالحاتو او ټولنيزو ناخوالو د      

وه الرې ونيولې، يو خو يې دغه ارزښتونه په شعر کې ځای پر ځای کړل او څرګندولو لپاره د

له بلې خوا يې د شعاري کېدو، ابتذال او وچ بيان د مخنيوي لپاره هنري پسول ته پاملرنه 

ډېره کړه، چې دواړو الرو سېمبول کارونې ته اړتيا درلوده په دې توګه موږ وينو، چې په 

و هنريت پر بنسټ نويو يا فردي او همدا راز قراردادي معاصر پښتو شعر کې د اړتيا ا

سېمبولونو او يا هم د قراردادي سېمبولونو کارونې په نوي شعري زمينه او چاپېريال کې له 

 .ډېرې رنګارنګۍ او ښکالييزو ارزښتونو سره مل منظم او اګاهانه پرمختګ کړی دی

( په تېره بيا نوي شعر کې) ې چې په شعر ک،زموږ ددې څېړنې په بهير کې دا څرګندېږي 

سېمبول يو د پام وړ هنري عنصر او ارزښت دی چې ښايي د پېژندلو او کارونې لپاره يې نور 

 .ګامونه هم پورته کړای شي

 



شعري سېمبولونه                    www.samsoor.com عبدالغفور لېوال  

 :وړانديزونه 

 

په شعر، هنر، ادبياتو او بشري اړيکو کې د سېمبول اهميت او ارزښت ته په کتلو سره       

 :پای کې دغه ټاکلي وړانديزونه مطرح کړو  به ښه وي ددغې څېړنې په

 ادبي عنصر –ـ تردې وروسته د ادب تيورۍ په بحثونو او څېړنو کې ددغه هنري ۰

ې او کارونې لپاره ښايي علمي بحثونو ته تر ځانګړيو سرليکونو د ال پېژندن( سېمبول)  

ي د سېمبول او په تېره بيا په پښتو معاني او ادبي څېړنوکې ښاي. الندې ځای ورکړل شي

 .سېمبوليکو اثارو ارزښت ته پام ډېر شي

او عناصرو په لړ کې  مفاهيموـ د پښتو ادبياتو په تدريسي بحثونو کې ښايي د نويو ادبي ۳

شي،  شامل د سېمبول او سېمبوليزم تحليل او شننه لږ تر لږه د يوه ځانګړي لوست په توګه

خه کوالی شي د نړيوالو اثارو په ونکي له دې الرې څړځکه ځوان محصالن او ادبڅې

دنه او درک کې ال پسې بريالي ګامونه واخلي او له بلې خوا د خپلې ژبې د اثارو په ژنپې

 .ارزښتموندنه کې نوي بحثونه مطرح کړييزه پرتل

چې د پښتو ادبياتو په زړه او ،ـ د يوې ځانګړې څېړنې په ترڅ کې ښايي دا څرګنده شي ۹

کې سېمبوليک اثار کوم دي او نامتو سېمبولستان ( يا معاصرو اثاروپه تېره ب) نوې زيرمه 

څوګ ګڼالی شو، دا څېړنه کېدای شي يوازې په شاعرۍ کې نه، بلکې په داستاني ادبياتو، 

 .کې هم وڅېړل شي( ژانرونو)ځېلونو  او نورو (  تياتر)طنز، ډارمه 

لګې کوالی شي له موږ سره ددغه ه سطح دنامتو سېمبوليسټانو اثار يا د اثارو بېپـ د نړۍ ۱

ادبي مکتب په ال پېژندنه او د جزياتو او رموزو په کشف کې مرسته وکړي، ځکه  –هنري 

خو که په ځانګړې توګه پښتو ته د لويو سېمبوليسټانو آثارو ژباړل شي زموږ پر فرهنګي 

 .زيرمه به يوه په زړه پورې اضافه وي

مبوليکو اثارو پېژندنه او بيا يې نړيوالو ژبو ته په همدې ډول په پښتو ادبياتو کې د سې

ژباړه هم خورا ګټور بريښي، چې نړيوال وپوهوالی شو، چې افغاني ادب هم په دې برخه کې 

ګد فرهنګي ميراث څه ور اضافه کوالی  رپه زړه پورې اثار لري، او پښتانه هم د بشريت پ

 .شي

کوالی شو د ټولنيزې اصالح،  ته اړتيا شته، چې موږ څنګه ېـ يوې ځانګړې څېړن۱

ويښتيا، روښانتيا او باالخره د ټوليز شعور د ودې په پايله کې د يوه ريښتني بدلون په 

راوستلو کې د هنر او فرهنګي هڅو په مټ له سېمبول او سېمبوليزم څخه کار اخېستالی 
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رهبرۍ  شو، ځکه د نولسمې پېړۍ په اروپا کې سېمبوليسټانو د عامه ذهنيت په بدلون او

 .کې د پام وړ ځای خپل کړی و

ې که څه هم ما په دې څېړنه کې تر خپله وسه خواري کړ -ـ وروستی وړانديز مې دادی، چې ۱

خو باور لرم چې ډېر څه را څخه پاتې دي او په دې هم باور لرم چې په خپلو شننو او  -ده

 –ه بيا ځوانو څېړونکيو په تېر -قضاوتونو کې به ښوېيدلی او تېروتلی يم که نورو دوستانو

زما دغه نيمګړی کار بشپړ کړ او زما تېروتنې يې را سمې کړې، پر پوهې او ادبياتو به يې 

 .احسان کړی وي
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 : اخځونه  

 .ل، کابل۰۹۱۱، پښتو ټولنه، د ميرزا خان انصاري ديوان :ـ انصاري، ميرزاخان ۰

 .ل، کابل۰۹۹۱، پښتو ټولنه، ارکزي ديواند حنان ب: ـ بارکزی، حنان ۳

 .ل، تهران۰۹۱۵، کتاب زمان، طال در مس: ـ براهني، رضا۹

، د افغانستان د ليکوالو په زيار، د افضل ټکور دهسک پېغله:  ـ بېنوا، عبدالروف۱

 .کابل. ل۰۹۱۵انجمن، 

ه ت، کمې(هد بېال بېلو ليکوالو د مقالو ژباړ) ، زيبايي شناسي نوين: ـ پرتوي، مهدي ۱

 .ل، کابل۰۹۱۹دولتي طبع و نشر، 

 .ل، پېښور۰۹۵۳جرمني،  –د افغانستان د کلتوري ودې ټولنه  ،راز :ـ پيکار، عبداهلل ۱

 .ل، کابل۰۹۱۳د افغانستان د ليکوالو انجمن،  ،کرونده: ـ تکل، احمد ۵

سي ، له انګليد پښتو په سر او تال کې د غربي سندرو شرنګ: ـ جهاني، عبدالباري ۳

 .ل، کندهار۰۹۳۱ادبياتو څخه ژباړه، نارنج خپرندويه ټولنه، 

 ،دستار نامه: ـ خټک، خوشال خان ۳

، د عبدالقيوم زاهد مشواڼي په زيار، دخوشال خان خټک کليات: ـ خټک، خوشال خان ۰۱

 .ل، پېښور۰۹۳۵دانش خپرندويه ټولنه، 

جاع الدين شفا فارسي ژباړه، ، د ش(دوزخ) ، لومړی ټوک کمدي الهي: ـ دانته، اليګيري ۰۰

 .ل، تهران۰۹۳۱انتشارات امير کبير، 

شاهين ژباړه،  داد، د مهرد در جستجوی خدايان باستان: ـ دانکين، اريک فون ۰۳

 .، تهران۰۹۳۱نګارستان کتاب، 

، موسسه لغت نامه دهخدا، د تهران پوهنتون انتشارات، لغت نامه: ـ دهخدا، علي اکبر ۰۹

 .ل، تهران۰۹۵۵

، اردو ترجمه، پروفيسر طه خان، پښتو اکاډمۍ پېښور کليات رحمن بابا: ـ رحمن بابا ۰۱

 .ع، پېښور۳۱۱۱پوهنتون، 

 .ل، پېښور۰۹۳۱، دانش خپرندويه ټولنه، ادبي څېړنېـ روهي، محمد صديق، ۰۱

دويم چاپ،  ،(پښتو شعر څنګه جوړېږي؟) پښتو بدلمېچ : ـ زيار، پوهاند مجاور احمد ۰۱

 .ل، کابل۰۹۳۳دويه ټولنه، دانش خپرن

د ابوالحسن نجفی او مصطفی رحيمي ژباړه، کتاب  ادبيات چيست؟،: ـ سارتر، ژان پل ۰۵

 .، تهران(کال نامعلوم) زمان، لومړی چاپ 
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 .ل، کندهار۰۹۳۹، ميوند کلتوري ټولنه، سندريزې چينې: ـ سالک، مصطفی ۰۳

شارات علم و زنده ګي څلورم چاپ، ، انتدايرة المعارف ادبي: ـ سعيديان، عبدالحسين ۰۳

 .، تهران(کال نامعلوم)

 .ل، تهران۰۹۳۵، دوهم ټوک، انتشارات نګاه، مکتبهای ادبي: ـ سيد حسيني، رضا ۳۱

 .ل، تهران۰۹۳۱، نشر چشمه، (فارسي ژباړه) ، ګېل ګمېش: ـ شاملو، احمد۳۰

ر، د قومونو او قبايلو ، د زرين انځور په زياد غزل په اننګو کېـ شينواری، امير حمزه، ۳۳

 .ل، کابل۰۹۱۱دچارو وزارت، 

ل، ۰۹۳۱، انتشارات ګنجينه، يوان حافظ با معني کاملد: ـ شيرازی، محمد حافظ ۳۹

 .تهران

 .ل، کابل۰۹۱۱، د قومونو او قبايلو وزارت، دغني کليات: ـ غني خان ۳۱

مطبوعاتي  ، د مهدي افشار فارسي ژباړه، موسسهروانشناسي: ـ فرويد، زيګموند ۳۱

 .، تهران(کال نامعلوم) کاويان، لومړی چاپ

صدقي دري . ع. ، د مونيروويلميز له انګريزي ژباړې څخه د مشاکونتاال: ـ کاليداس ۳۱

 .ل، کابل۰۹۱۳ژباړه، بيهقي کتاب خپرولو موسسه، 

 .پېښور۰۹۵۳، خوشال فرهنګي ټولنه، وينو کې بالل په  :ـ الهو، نور محمد۳۵

 .ل، کابل۰۹۱۱، (پښتو ټولنه) ، د افغانستان دعلومو اکاډمۍکېږدۍ: ان ـ اليق، سليم۳۳

د کليد د  ،، د حبيب اهلل رفيع په زيارناآشنا سندرې: ـ مجروح، سيد بهاالدين مجروح ۳۳

 .ل، کابل۰۹۳۱ کتاب خپرولو اداره،

، د محمد آصف صميم په زيار، دانش د عبدالحميد مومند کليات: ـ مومند، عبدالحميد۹۱

 .ل، پېښور۰۹۳۱پرندويه ټولنه، خ

 .ل، پېښور۰۹۵۵، دانش خپرندويه ټولنه، سيندونه هم مري: ـ ننګيال، اسحق ۹۰

 .ل، کابل۰۹۹۳، د پوهنې وزارت، پټه خزانه: ـ هوتک، محمد ۹۳

ل، ۰۹۱۳، د سعيد نفيسي فارسي ژباړه، بنګاه ترجمه و نشر کتاب، ايلياد: ـ هومر ۹۹

 .تهران

د سعيد نفيسي فارسي ژباړه، شرکت انتشارات علمي و  ،اوديسه: ـ هومر ۹۱

 .، تهران ۰۹۵۹فرهنګي،

، د ابوطالب صارمي فارسي ژباړه، انسان و سمبولهايش: ـ يونګ، کارل ګوستاو ۹۱

 .ل، تهران۰۹۱۳انتشارات امير کبير، 


