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 په پښتو ژبه کې د طنز لیکلو لنډ تاریخ
 
 

( Aesopد طنز تر ټولو پخوانۍ بېلګې د ژویو کیسې بلل شوي چې تر میالد شپږ پېړۍ مخکې په یونان کې ایزوپ )
ډرامو څخه یې  ( ۲۴)  اثار د یادولو وړ دی چې له  نامتو ډرامه لیکوال )اریستوفان( لیکلي دي. تر هغه راوروسته د  

ډرامې تر موږ پورې رارسېدلي دي. دا ډرامې که څه هم هغه مهال کومیډي ډرامې بلل کېدې او اوس   ( ۱۱یوازې )
بکونه دي. اوس طنزي  جال س   طنزي کومیډي بولي، خو د نوي وېش له مخې کومیډي جال او طنز   یې ځینې ادبپوهان

 (۱هغه طنز ته ویل کېږي چې انتقاد یې لږ او د خندا پله یې درنه وي. )   کومیډي
دوه نومیالي طنزي شاعران )جووینال(    که د معاصر طنز یا معاصر طنز ته ورته سبک خبره کوو، نو د لرغوني روم

ن درلودلي او هر لیکوال په نه یو ډول د دوی  او )هوراس( نومونه ذهن ته راځي. دې دوو شاعرانو په سلګونو الرویا
کاله مخکې لیکل شوی چې لومړني سیاسي طنزونه ورته ( ۳۵د سبک الروی بلل کېږي. د هوراس کتاب تر میالد )

ویالی شو. دا اثار که څه هم تر ډېره حده پورې هجوې ته ورته دي، خو هغه وخت ټولو طنزونو هجویه رنګ درلود  
 (۲ځنې راوزېږېد. )  وکړه چې اوسنی طنزاو ورو ورو یې وده 

ادبپوهان باور لري چې طنز له یوناني ژبې څخه عربي او له عربي څخه پښتو ته د ژباړې له الرې راغلی دی. د  
 دې خبرې د وضاحت لپاره به د عربي ادبیاتو شپږ دورې یادې کړو چې په دې ډول دي: 

 خکې کلونه بلل کېږي.د جاهلیت دوره چې تر اسالم یونیم سال کاله م: ۱
 د صدر اسالم دوره چې تر څلوېښتم هجري کال پورې دوام کوي.: ۲
 ه ق( پورې کلونه بلل شوي دي. ۱۳۲اموي دوره چې تر ): ۳
 ه ق( پورې کلونه بلل کېږي.۶۵۶عباسي دوره چې ): ۴
 ق( کال پورې دوام کوي.۱۲۱۳فترت یا تُرکي دوره چې تر )ه : ۵
 چې تر اوسه پورې ادامه لري.  دوره  نهضت یا معاصره: ۶

په عباسي دوره کې د یونان ځینې کتابونه عربي ژبې ته وژباړل شول چې په دې لړ کې ادبي اثار هم شامل دي.  
څرنګه چې تر عباسي دورې مخکې په عربي ادب کې له ځینو ټوکو، هجویه او هزلیه اثارو پرته د اجتماعي نظام،  

عربي ژبې ته   نه لیدل کېږي، نو اټکل کېږي چې طنز به هم له له یوناني څخه  څرک   انتقادي تفکر     حکومتولۍ او
د یادونې وړ دی    نوم   )ابن خالد( یا )ابوالعیناء(   له الرې راغلی وي. په دې دوره کې د نومیالي شاعر   د ژباړې

 ( ۳چې په بغداد کې اوسېده او په ظرافت او طنز کې یې ډېر شهرت درلود. )
د     شاعر ابومحمد هاشم سرواني   نامتو عالم او   پېړۍ کې د هلمند د سروان د سیمې او سېدونکيپه دریمه هجري  

ه ق( کال د هلمند په سروان  ۲۲۳)ابن خالد( یو طنزي ډوله نظم پښتو ته راوژباړه. ارواښاد سرواني په )  خپل استاد
او    له ابن خالد څخه د عربي ژبې د فصاحت سیمه کې زېږېدلی او د دیني زده کړو لپاره بغداد ته تللی دی. هتله یې

 ( ۴ته راستون شوی دی. ) خپل وطن  بالغت په برخه کې زده کړې کړې او بیرته 
لیکلې طنزي بېلګه په الس کې نه لرو، نو همدا ژباړه په پښتو کې   دا چې د ارواښاد سرواني یا بل لیکوال او شاعر

طنز ژباړه   لومړنی  دا  شو.  څه     ګڼالی  خندوونکی  که  او  هنري  لري،  نه  خصوصیات  ټول  طنز  معاصر  د  هم 
 کمزوری دی، خو که د خپل وخت په تول یې وتلو، نو د طنز ابتدایي بڼه ورته ویالی شو.  یې  اړخ

ادبیاتو لرغونې دوره له دوهمې هجري پېړۍ څخه پیل او بیا تر یوولسمې هجري پېړۍ، یاني روښانیانو   د پښتو 
او اخالقي تعلیمات دي     لمانځنې، قومي ویاړنې، ویرنې، مینه، بېلتون    دې دورې موضوعاتپورې دوام کوي. د  
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که څه هم ښکال لري، خو اکثره یې تش نظمونه    اثار لوړ تخیل او ادبي صنعتونه نه لری. د دې دورې   چې چندان 
 ( ۵او په وچو الفاظو سره هدف بیان شوی دی.)

د پاچاهانو په   دربارونو کې اوسېدلي دي. د هغه مهال درباري شاعرانو معموالً   په   ځینې شاعران او لیکوال د دې 
ستاینه کې قصیدې ویلې او درباري امتیارات به یې تر السه کول، خو کوم شاعر چې به تش الس پاته شو، نو په 

کړی. که له دربارونو څخه    هجوه او بدو ویلو به یې خوله پورې کړه، نو له دې امله درباري ادیبانو طنز ته پام نه دی 
تېر شوي دي. څرنګه چې    او عارفان   صوفیان   ته راشو، نو اکثره یې   شاعرانو او لیکوالو   دباندې نورو پښتنو

صوفیان اکثره بشري ټولنې ته دومره پام نه کوي، له خلکو ګوښه اوسېږي او په خپل ریاضت او عبادت بوخت وي، 
 یکلي.نو له دې امله یې طنزونه نه دي ل

هغه مهال د پښتو په ګاونډیو     دا ده چې د هرې ژبې ادبیات د خپلو ګاونډیو ژبو سره یو ځای پر مخ ځي.   بله خبره 
مهال هزلیه اثارو ډېر رواج درلود. په اتمه هجري پېړۍ کې د ایران   او هغه     طنز دومره چا نه پېژانده   ژبو کې
اثار ولیکل چې د فارسي ژبې ادبپوهان یې د اوسني    منظوم او منثور هزلیه لیکوال او شاعر عبید زاکاني څو     مشهور

طنز معادل ګڼي او زاکاني ته د طنز پالر وایي، نو ویالی شو چې په لرغونې دوره کې تر ښاغلي سرواني راوروسته 
 ښکاري.  پښتو ژبه کې د طنز څرک نه لیدل کېږي او دا بهیر په ټپه والړ  په

نځنۍ دوره له شپاړسمې میالدي پېړۍ څخه پیل او تر شلمې پېړۍ پورې دوام کوي چې په روښاني  د پښتو ادبیاتو م 
د دې دورې ادبیات په عمده ډول تبلیغ ته ځانګړي شوي او عرفاني ادبیات د وسیلې په توګه کارول     ادبیاتو پیل کېږي.

چې پیغام هم په عرفاني رنګ کې وړاندې  شوي دي. په دې دوره کې هنریت ته لږ پام شوی او پر پیغام ټینګار شوی  
 هدف یې د خلکو یو موټی کېدل و.  شوی او اصلي

په دې عصر کې پښتو ادبیات د مضمون    په منځنۍ دوره کې تر روښانیانو وروسته د خوشال خان ادبي عصر راځي. 
پښتو ادب کې تجربه کېږي.   او شکل له پلوه تر پخوا ډېر غني کېږي. د فارسي ژبې ټول قالبونه او ادبي صنعتونه په

لپاره د تصوف پر ځای قومي  د نظامي مبارزې تاکتیک هم بدلون مومي. د پښتنو د راویښولو او یو موټی کولو 
ارزښتونو ته پام کېږي. په دې بهیر کې د پښتنو اجتماعي ټولنیزو نیمګړتیاوو ته ګوته نیول کېږي، انتقادي تفکر وده  

هنری  پرتله  په  پخوا  د  او  د کوي  او اصالح غوښتنه  تفکر، ظرافت  انتقادي  پاملرنه کېږي. څرنګه چې  ډېره  ته  ت 
رغنده توکي بلل کېږي او خوشال بابا په دې دریو واړو ډګرونو کې مخکښ دی، نو هغه دی چې په اثارو کې     طنز

 یې طنز هم رازرغونېږي. 
تول پوره خېژي، نو ویالی شو چې د طنز   که د خوشال بابا په اثارو کې طنزونه ولولو، ځینې یې د معاصر طنز په

طنز    بنسټ د خوشال با با په وخت کې ایښودل شوی دی. څرنګه چې هغه مهال د پښتو ژبې په ټولو ګاونډیو ژبو کې
نه وه جال کړې، نو د خوشال بابا اکثره طنزي شعرونه هم هجویه او هزلیه رنګ     څخه پوره الره   له هجوې او هزل
با څخه رانیولې بیا د شلمې پېړۍ تر وروستۍ نیمایي پورې د بېالبېلو لیکوالو او شاعرانو په اثارو  لري. له خوشال با

مستقل طنزي اثار نه دي لیکل شوي او که لیکل شوي    کې طنزي څرک لیدل کېږي، خو د نوي طنز په تول پوره او
روستۍ نیمایي کې د پښتو ادبیاتو نوې  کله چې د شلمې میالدي پېړۍ په و   هم وي، نو زموږ الس ته نه دي راغلي.

بیرته نوې سا اخلي او د اجتماعي رسالت لپاره د یوې موثرې وسلې په     پیل کېږي، نور ورسره سم طنز هم دوره  
 توګه غوره کېږي.

ارزښتونه، وطنپالنه،  لکه بشري  او سیاسي تمایالت رامنځ ته شول  ادبیاتو کې نوي فکري  په  د معاصرې دورې 
په دې دوره کې له لویدیځ ادب څخه پښتو ژبې ته نوي ادبي ژانرونه،   ولسواکي، خپلواکي او داسې نور.    ملتپالنه،

 ( ۶ته ورسېد. )  بلوغ  میتودونه او سبکونه هم راغلل چې په دې بهیر کې پښتو طنز هم
ه. په لسګونو شاعرانو پخواني طنزونه اکثره د نظم په بڼه لیکل شوي، خو په دې دوره کې یې نثر ته هم الره وموندل

استاد محمد انور    لکه استاد الفت، استاد بېنوا، غني خان،   او لیکوالو په تول پوره طنزونه ولیکل او یا یې وژباړل
سعدهللا جان برق، منان ملګری، کاتب پاڅون، عبدالباري جهاني او داسې     نومیالی، عبداالحد وحید، ډاکټر اسرار، 

لیکلو تمرین پیل    د معاصر طنز   تونو کې نه یوازې دا چې پښتنو لیکوالو او شاعرانونور یادوالی شو. په دې وخ
کړ، بلکې نړیوال شاهکار طنزونه یې هم پښتو ژبې ته راوژباړل چې یوه بېلګه یې د ترکي شاعر او لیکوال عزیز  

ه پلوه ډېر پیاوړي دي، بلکې  نسین اثار دي. د دې دورې طنزونه نه یوازې دا چې د تخیل، هنریت او اجتماعي پیغام ل
 عدالتۍ په نښه شوي دي.   بې  په ډېره زړه ورتیا اجتماعي فساد او

د    طنز   د دې دورې طنزونو یوه نیمګړتیا هم درلوده چې هغه د معهدو او ګوندي لیکوالو سیاسي تمایالت وو. دوی
ې خوا ته پرې ایښي او یوازې یې خپل  د آلې په توګه کارولی دی. اجتماعي ناخوالي یې یو   سیاسي مفکورې لپاره

کله چې د ډاکټر نجیب هللا حکومت ونړېد، په افغانستان کې کورنۍ     د طنز په ژبه ځپلي دي، خو   سیاسي مخالفین
نو ورسره سم د آیډیالوژیکي سیالۍ میدان هم تش پاته شو او ټولو لیکوالو په ګډه ملي ارزښتونو  جګړې پیل شوې،  
هغه عمل یې په نښه     دې چې د خپل ګوندي سیال د ځپلو په فکر کې شي، هر هغه څوک او هرته پام وکړ. بې له  

نه یوازې دا چې په لسګونو طنزي اثار لري، بلکې د طنز د     کړ چې د ملي ګټو په الر کې خنډ و. اوس پښتو ژبه
 تیورۍ اړخ ته هم پوره پام شوی دی. 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 3تر 3 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 ماخذونه: 
 
 مخ  ۲۵ني لیکوال، کابل، د علومو اکاډمي، ه ش( بهر۱۳۹۴کاڼی، محمد طاهر،) : ۱
 مخ  ۸، کابل، دانش خپرندویه ټولنه، د طنز نړیوال تاریخ، لومړی ټوک ه ش(۱۳۹۵نظري، محمود، ): ۲
 مخ  ۴۵۳  ،پېښور ، دانش خپرندویه ټولنه،د پښتو ادبیاتو تاریخ ه ش(۱۳۸۴حبیبي، عبدالحی،)  : ۳
 مخ  ۵۸، کابل، د پوهنې وزارت، پټه خزانهه ش( ۱۳۳۹هوتک، محمد،)   :۴
 مخونه  ۸۳  – ۸۲   ، پېښور ، دانش خپرندویه ټولنه،د پښتو ادبیاتو تاریخ  ه ش(۱۳۷۹هېوادمل، زلمی، ) : ۵
 مخونه  ۴۲   – ۳۸  ،پېښور ، دانش خپرندویه ټولنه،د پښتو ادبیاتو تاریخ ه ش(۱۳۸۴روهي، محمد صدیق، ): ۶
 

mailto:maqalat@afghan-german.de

