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 2تر 1 له :د پاڼو شمیره
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 ئمن یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  

 2312/  30/  03 عبدالرشید بینش

 تقدیر از دو شاعرۀ توانای افغان

دوست گرامی ام آقای داکتر سید خلیل هللا هاشمیان یک پروژۀ ادبی را برای نقد و اظهار نظر به من فرستاده است. 
های اشعار دو شاعرۀ افغان، محترمه صالحه وهاب واصل و محترمه شیما غفوری به اساس معیار درین پروژه نمونه 

 «استاد ادب دری»های علوم معانی و بدیع و بیان توسط داکتر هاشمیان مطالعه و ارزیابی شده و آنها را مستحق لقب 
 شناخته است.

دم دارم قبالً شناخت و معرفت حاصل کرده ام با محترمه صالحه وهاب واصل از طریق آثار پنجگانۀ شان که نز
که نقدی هم پیرامون پختگی و متانت سروده ها و کیفیت شعری و اشارات « بیکران عشق»مخصوصاً اثر شان به نام 

و کنایات ادبی آن مجموعۀ دل انگیز نوشته و این خانم یع و بیان مطالعه کرده را یک شاعرۀ بی همتا خوانده بودم.خوش 
رۀ با استعداد دیگر محترمه پ.هندوی شیما غفوری  را از طریق نمونه های اشعار شان درین پروژۀ ادبی شدم شاع

 هم شناختم و با پختگی کالم و مهارت شان در نظم که صنایع ادبی معاییر بالغت را استادانه بکار برده، آشنا شدم.
رین پروژۀ ادبی را به اساس معیار های علوم معانی مندرج د از آن جای که استاد هاشمیان اشعار این دو شاعرۀ توانا

و بدیع و بیان مطالعه کرده و در حالیکه من صالحیت نوشتن تقریظ و نقد ادبی را بر خود نمی بینم، اما خوشحالم که 
همیشه  با ادب و شعر عالقه مند بوده امو با صنایع شعری یک خورده معلومات دارم. چونکه از موهبت تلمیذ و 

س جنت مکان محمد ابراهیم خلیل بهره مند بودم و علوم شعری و ادبی را از ایشان فرا گرفته و حسن خط را هم تدری
از آن مرحوم یاد گرفته ام. هکذا چند صباحی از شاگردی و مصاحبت های شاد روان ملک الشعراء استاد عبدالحق 

بطور مثال  با شیوۀ تحلیل این پروژه قدری آشنا سازم.بیتاب در گذشته بر خوردار بوده ام. بنابرآن سعی کردم خود را 
 یک نمونه از کالم هر یک از دو شاعره را آنطور که استاد هاشمیان تحلیل کرده، ذیالً مطرح میسازم. 

 
 سرودۀ خانم صالحه وهاب واصل:« توانایی زن»چند مصراع از شعری به عنوان 

 
 دـــــواهــوالد میخـــزن فـــدا از طاقت من مخــــخ
 دــــاد می خواهــرهــر انگشت من یک تیشۀ فــــزه
 ردـــــم کـه و غـاج درد و غصـــدا قلب مرا آمــــخ

 دـــــدایم داد می خواهـر حجره ام از آن خـــکنون ه
 لت و ضرب و زدن، سنگسار و توهین کرد تقدیرم

 دـــــا این همه از من رواِن شاد می خواهــــچسان ب
 

درین سه بیت در مجموع صنعت مبالغه دیده می شود )مخزن فوالد ، تیشۀ فرهاد( یعنی افراط و زاده روی و توقعات 
باالتر از قبول عقل )دادخواهی از خدا( اما در عین زمان صنایع دیگری نیز به مشاهده می رسد، مثالً صنعت مراعات 
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 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

مصراع پنجم )لت، ضرب زدن، سنگسار، توهین( که  النظیر در مصراع سوم )درد، غصه و غم( و صنعت جمع در
 در مجموع یک معنی، شکنجه را در بر دارند. 

صنعت جمع را در علم بدیع )اجماع صفات( یا )اجماع تضاد ها( نیز می نامند، مثالً در مصراع اول بیت مرحوم ملک 
 الشعراء استاد محمد طاهر هاتف در وصف پغمان:

 
 هت خیز و روح افزاءنشاط آور، طراوت بخش و نز

 انشــــاغ پغمـــــاز دارد بـــتان مینو نــــه صد بســب
 
 
 

 نمونۀ دیگر از کالم مقبول شیما غفوری:
 

 اــمویت را که راز لیل سیه دردون اوست ی
 تــه اســـــال را نهفتــــــف طـــوۀ لطیـــــجل

 انی درختـــــرد و زمستــچون شاخ های س
 ه استــــــم را گرفتــبرف عظید ـــــبار سفی

 
که استاد هاشمیان در ابیات فوق به اساس علم بدیع صنعت )تشبیه( را مشاهده کرده است: در مصراع اول "موی" به 

 در مصراع سوم –در مصراع دوم "جلوۀ لطیف طال" به )موی زرد( تشبیه شده است  –دلیل "لیل" )شب( تشبیه شده 
در مصراع چهارم " موی رنگ سفید  برف" را اختیار کرده  –و زمستانی درخت" "موی" چون "شاخه های سرد 

 است. گویا سه رنگ موی ) سیاه، طالیی و سفید درین دو بیت نمونۀ بسیار عالی صنعت )تشبیه( می باشد. 
د ادب دری" مقصد من از ذکر این دو مثال این بود که در پروژۀ ادبی که استاد هاشمیان به منظور اعطای لقب "استا

برای دو شاعرۀ واالمقام ترتیب کرده، در حدود شست نمونه از اشعار ایشان به پیروی از اصطالحات علم بدیع 
ارزیابی و معرفی شده، این مطالعۀ علمی و طاقت فرسا توسط استاد هاشمیان قابل تقدیر و تمجید است. هکذا کیفیت 

شعار دو شاعرۀ افغان مشاهده کردم و هر یک را خواندم که به شعری و اشارات و کنایات عرفانی و ادبی که در ا
الفاظ سچه و خوش آهنگ زبان دری سروده شده، من به حیث موسپیدی که عمر دراز را طالب العلم دبستان ادب 
دری بوده ام لقب شاندار و با عزت  استاد ادب دری را برای محترمان خانم صالحه وهاب واصل و خانم شیما غفوری 

شن ادب دری از اشعار و سروده های ک عرض میدارم و امیدوارم درخت  گلی مناسب دانسته و برای شان تبریخی
 شان بیشتر شکوفان گردد. 
سالها در پوهنتون  کابل تدریس کرده اند و در نتیجۀ مظالم   داکتر سید خلیل هللا هاشمیان  کهدر باب دوست گرامی ام 

سی سال به این طرف با تأسیس و من مجبور به فرار و مهاجرت شده اند، از مدت  دورۀ اشتغال و کمونستی مانند
یع مجلۀ آئینۀ افغانستان در کلیفورنیای برای حفظ و شکوفانی فرهنگ و ادب ملی افغانستان در مهاجرت ابتکارات زتو

 ذیقیمتی انجام داده و زمینۀ بروز استعداد ها را فراهم ساخته اند. 
 2312دهم مارچ 

 بدالرشید بینشع
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