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 4تر 1 له :د پاڼو شمیره

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

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، ال په غاړه ده دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکو: یادونه

            
 ۲۸/۶۰/۲۶۰۲                                              پوهندوی آصف بهاند                                               

 تخیل اوتخییل څه شی دي؟ انځور،
 دویمه برخه

 تخییل توپیرونه: دتخیل او

مخه ویل کیږي  د پیژندنې په برخه کې ترټولو تخییل د د تخییل بحث پیل کیږي. د تخیل نه چې تیرشو، له انځوراو

ریښه  تخییل دویي)لغت( کارونې په تاریخ پسې وګرځو، که چیرې د شعربنسټ دی. د په څیر انځور تخییل لکه د چې:

 لیدل کیږي چې هغه مهال په بله بڼه کارول شوی دی. وختونوته رسیږي او ارسطو یې د

» یا « دشعرفن»په خپل مشهورکتاب  مخه ارسطو د خییل ویی)لغت( ترټولودت په استناد، مدارکو او اوسنیواسنادو د

 فارسي ژبوکې د عربي او چې په پښتو، په بڼه کارولی دی،« میمس» تخییل د ارسطو، کې کارولی دی.« کتاب الشعر

وي محمد مول د کتاب الشعر، الف:! زیاتې څرګندتیا له پاره وګورئ )د محاکات یا تقلید په بڼه راوړل شوی دی.

 (۶۲ترجمه عبدالحسن زرین کوب،ص  فن شعر، ارسطو، ب: مخ.   ۵۱اسراییل پښتوژباړه،

 او په ژباړو پوهانو اسالمي دورې د مضموني ارتوالي له امله د شفیعي کدګني وایي چې نوم وړي محاکات د

مخیل کالم  چې د ل شوی دی،پرتخییل ژباړ لږ لږ تشبیه او کله د محاکات، کله د میمس، کله د شرحوکې دغه نومونه،

 رنه اخستل شوی دی. جاج و

هماغه  محاکات په بڼه راوړل شوي دي، هغه څه چې د شرحوڅخه په ډاګه څرګندیږي، کتاب له ژباړې او د ارسطو د

 مخ(۰۳شعرفارسي، تخییل په بڼه کاروي.)صورخیا ل در فالسفه یې د څه دي چې ځینې نورشارحان او

وایي چې له محاکات څخه همدغه  څرنګوالي په باب ډیری څیړونکي سره په یوه نظر دي او تخییل دویي د د دغه راز

 شارحانواو ژباړونکو، ځینو د« کتاب الشعر»دتخییل جاج اخستل کیږي اوداټکی هلته ښه څرګندیدای شي چې د 

 کوي چې د دې ټینګار ځینې ال په تخییل سره یوشی ګڼي. استعاره او پام وشي چې تشبیه،  نظریاتوته هغو پوهانو

دتخییل دویي  له هغه څخه مطلب همدغه تخییل دی او محاکات ویی راغلی دی، ارسطوپه رساله کې هرځای چې د

ذهن په  شاعرد موخه له نوم وړي ویي څخه د ارسطو د څخه ارته ده. تشبیه له کلماتو محاکات او مفهومي سیمه د

 ځلون دی. ل څرګندون اویوډو انځور طبیعت یا بهرنۍ نړۍ د پرده کې د

 پوهانو ځینو له تخییل څخه د انسان ایجادي تفکرجوړوي. په بهیرکې د تخلیقولو او رامنځ ته کولو شعرد تخییل د

بڼه تعبیر  تقلید په محاکات او مفسرینوهغه د ژباړونکواو اوسنیو او پخوانیو کتاب الشعر موخه هماغه شی ده چې د

 شو:دلته دی چې ویالی  نو کړی دی،

 وییونو تشبیه د تقلید او محاکات، منطقي متونوکې د په فلسفي او په زړه پورې دي. خواږه او ،په تخییل کې هرڅه ښه

یوډول  تفکیر ماهیت له مخې د پوهاند رحیم الهام عقیده لري چې تخییل د تخییل ویي غوره ځای نیولی دی. په پرتله د

دالډیرې پیژندنې له امله یې په  تجریدول او صفاتو او ځانګړنو ي دمطالعه کیدونکي ش په شعورکې د تفکیر دی او

بنسټیزه پایه تجرید  نود تفکیر وایي؛ تعقیلي تفکیر یا مجرد یا منطقي تفکیر دغه ډول تفکیرته، ډلوکې ترکیبول دي. ټاکلو

 مهمواو یوې ډلې د د پدیدو او څیزونو چې د مغزي فعالیت دی، انسان یومنطقي عمل او په خپله تجرید د او دی،

وګړي ټول څیرمه الملونه او اړوندې  دهماغې ډلې دهر جالکول دي او را ایستل او پاکول، شریکوځانګړتیاوو

انسان  د دانساني کارپربنسټ باندې منځ ته راغی، ژبې سره جوخت، او په اصل کې له شعور تفکیر ځانګړنې را اخلي.

 دعملیو تفکیر انسان دغه مهال د غوره شیانوباندې وه، او کیه پرمحسوساتوت تفکیر یوکې د بشپړتیایي پوړ په لومړنیو
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 په نویو ډلوکې یې ترکیبول. تجریدول او تصورونه، ادراکونه او لکه احساسونه، په ترڅ کې خپل بصري ایماژونه،

په تعمیم  دمفرداتو او په تجرید محسوساتو لیدل کیدونکو او ټاکلو بشپړتیا تراغیزې الندې د تولید د وروسته یې بیا د

په تکوین باندې پیل  مفهومونو بیا د ولواو په ایجاد په دې ډول یې لومړی په دې توګه دعامو تصورونو الس پورې کړ.

دماهیت  د بهیرد سپړلوله مخې، دپوړیو رامنځ ته کیدو د شعوري اروا پوهنیزې پروسې له بابته او وکړ ... تخییل هم د

 مخونه ( ۷۶ــ   ۷۶د هجري یا د ، له نظره تفکیردی ... )

 تخییل د یووالي څرګندوی دی. د ناورته مفهومونو څخه دا پایله ترالسه کیږي چې تخییل له اره د له دې ټولوخبرو

هرکله چې له طبیعت څخه نوم وړي  انسان ایجادي تفکرجوړوي او په بهیرکې د تخلیقولو او رامنځ ته کولو شعرد

په بڼه  انځورونو انسان په ذهن کې د د سمون ومومي او شیان سره انډول او جونه اوسره جال جا سره ورته او

ژبې په  په بڼه د انځورونو دغه واقعیت د انسان په ذهني واقعیت باندې بدلیږي او په پای کې د رامنځ ته کیږي او

 په نامه یادیږي. شعر د واسطه،

 ب:توپیرونوپه با تخییل ترمنځ د تخیل او د او اوس لږ

څنګه چې په مخکینیوبحثونوکې وویل شول دمحاکات،تقلید اوتشبیه دکلماتوپه پرتله دتخییل ویی غوره ځای نیولی 

دی،اوداموهم وویل چې تخییل دماهیت له مخې دغیرتعقیلي تفکیریوډول دی اوتفکیردڅیړل کیدونکي شي 

ل دي.دغه راز تفکیردواقعي بهیرله مخې دځانګړنواوصفاتوتجریدول اودالپیژندنې له امله،په ټاکلوډلوکې ترکیبو

دمفهومونوساده راغونډول،ردیف کول یا په یوه لړکې سره پیل نه دي،بلکې دجاجونوترمنځ دټاکلواړیکو،سره تړلی 

 سیستم دی،داسې اړیکې چې دمادي نړۍ اوعیني واقعیت انګازه ده.

 هرهغه څه چې د هماغسې ګڼل کیږي او تخیل په باب هم د په باب ویل کیږي، تفکر په دې ډول هرهغه څه چې د

پروزن « تفعل » تخییل په هکله هماغسې ګڼل کیږي؛ یوازې په دې توپیر چې تخیل د  تفکیر په باب ویل کیږي، د

 فعل په مانا کارول کیږي. تخییل د نوم په مانا او پروزن چې تخیل د« تفییل»        اوتخییل د    

 د تخییل نوم ورکړی دی، د جادویي ځواب چې ورته مو ل کیږي چې هغه ترکیبي اوتخییل په باب دا هم وی د دغه راز

له خاص  له توپیرسره د ورته والي، یاسمون موندلوکې را څرګندیږي. په انډول کیدو ځانګړنو یا توپیرلرونکو مخامخو

آشنا  او خه په زړوڅ سمون موندلو او له انډول کیدو له استازي سره دفرد، ګروهې، له تصورسره د سره دعام،

 له زیاتره نظم څخه، له زیاتره حالت څخه ترمعمول)نظم(، له احساس څخه ترعاطفې، تاندوالي، نویتوب او شیانوکې د

کله چې طبیعي له  احساس سره مل وي او دایمي منضبط حکم چې له ژوریا توند اشغال او له داسې همیشني او

ستاینه  شاعر له پلوه د زموږ تابع او شرایطو وضع د طبیعت، د نوهنر هم آهنګ کوي یي؛ مصنوعي سره ګډوي او

 مخ( ۶۷دهجري یاد، زیاتومعلوماتوله پاره وګورئ: اشتیاق تابع ګرځوي.)د د زموږ

 او تصور  د تخییل ترمنځ هم ډیرنری تارموجود دی. تخیل او د نو ترمنځ پوله ډیره نرۍ ده، تصویر که دتصوراو

 بیا تصویر جوړیږي. او یوڅه په باب ښه تصورکول دي، کې باید وویل شي چې لومړی دتوپیرپه برخه  تصویرد

له هماغه  کلماتوڅخه په ګټې اخستنې سره، او شعري تجربو بیا له خپلو یوڅه په باب ښه تصورکوي، شاعر لومړی د

 څه په باب خیال اویو لومړی د تخییل په باب همدا مطلب صدق کوي. تخیل او د غه راز د تصورنه تصویرجوړوي.

 بیا وروسته له لږکار څخه تخییل ورنه جوړیږي. تخیل کیږي او

که  دغه راز تخییل ورنه جوړوي. په تخیل باندې کارکوي او تخییل ډیرنازک سرحد داسې دی چې شاعر تخیل او د

ارادتآ  اوتغییر ل کیږي،تغیرکولوته وی او په خپله بدلیدو نوتغیر تغییر سره پرتله کړو، تخییل له تغیر او تخیل او

شاعرارادي  تصویرته هم باید د ارادي کارویل کیږي او شاعر دې استدالل له مخې تخییل ته د د بدلولوته وایي.

 کاروویل شي.
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 نو تعلیم له ویي سره وتلو، تخییل کلمات د تصویراو د تعلم له ویي سره او تخیل کلمې د تصوراو په همدې ډول که د

تخیل که په لومړي  نوتصوراو تعلیم ورزده کولوته ویل کیږي، څنګه چې تعلم زده کولوته وایي او برابرې سره خیژي.

 تخیل د ځکه نوویالی شوچې تصوراو تخییل ورزده کول ګڼالی شو؛ او نوپه مقابل کې تصویر ګام کې زده کول وګڼو،

 تخییل یې ورزده کول دي. تصویراو شاعر زده کول او

لکه څنګه چې یادونه وشوه د  تخییل سره څه نا څه یوه مانا لري او روري دي چې تصویراودې خبرې یادول هم ض د

 .نور دي او رمز اسطوره، استعاره، کنایه، مجاز، هغه تشبیه، دواړو ارکان یودي او

 بحثونوکې وویل شول چې د تخییل کلمه د په مخکینیو په لوړولوکې تخییل ډیر لوړنقش لري. شعري ارزښتونو د

تشبیه له ویینوڅخه ارته  محاکات او کلمې مفهومي سیمه د تخییل د یا داچې د برابره ده او کات له ویی سره سمه اومحا

 مناسبه ده. او

یووالي  د ناورته مفهومونو پایله اخستل کیږي چې تخییل په اصل کې د پیژند)تعریف( له څیړنې څخه دا تخییل د د

هرکله چې له  انسان ایجادي تفکرجوړوي او په بهیرکې د یاتخلیقولو ولورامنځ ته ک شعرد تخییل د څرګندوی دی.

 انسان په ذهن کې د د سمون مومي، شیان سره انډول او مفاهیم او سره جال نوم وړي سره ورته او طبیعت څخه،

په  انځورونو ددغه واقعیت  انسان په ذهني واقعیت باندې بدلیږي او په پای کې د په بڼه رامنځ ته کیږي او انځورونو

 شعرپه نامه بیانیږي. ژبې په واسطه د بڼه د

کوم  شعرنه شو ورته ویالی. ځکه که په شعرکې تخییل نه وي، په خپله شعرتخییل دی. نودلته دی چې ویالی شو،

ې پرته له هغو ی تخییل درلودونکی وي، او انځورونو باید د په نامه یودبل په څنګ کې ایښودل کیږي، شعر لغات چې د

 :نوهمدا یې ځای دی چې وویل شي په نامه نه شویادوالی؛ شعر د

 تخییل یعنې شعر. شعریعنې تخییل او

 تخییل نقش ډیرلوړاومهم دی. په لوړولوکې د شعري ارزښتونو دلته دا پایله ترالسه کیږي چې د

 ت سرحد ته یې رسوي،دشعری شعرته ژوند وربښي او تخییل شته والی، او انځور څنګه چې ښکاره شوه په شعرکې د

 کې تخییل ټاکونکی رول لري. په لوړولو شعري ارزښتونو ځکه نو وایوچې د

نږدې کیدلوپایله  او واده کولو وییونو)لغاتو( د شعرد په تاریخ کې یوپیژند داسې راغلی دی چې: پیژند)تعریف( شعرد د

نوي  نوتازه او في اړیکې سره ټینګوي،)لغات( یوبل ته نږدې کیږي اوخپلې عاط نوله همدې امله چې وییونه ده.

ژان  شعوراړیکې له شي سره ټینګوي. رتخییل دی چې د همدا انځوراو او تخییل رامنځ ته کیږي،  انځورونه زیږي او

ینا انځور  په بله و شعوراړیکه له شي سره وټاکي. تخییل وییونه کوالی شی چې د او انځور پل سارترویلي دي چې د

 تخییل نقش ډیر نږدې کیدوکې د په نږدې کولواو د لغاتو رخاص ډول دی اوظهو تخییل په شعورکې دیوه شي د او

نوبیا به یې  ،وانخلي تخییل څخه کار او نږدې کولوپه وخت کې له انځور د وییونو د که چیرې شاعر ارزښتناکه دی،

شعریت کړۍ ته نه شي  چې د دنظم دپیژند له مخې به یې لغات څنګ په څنګ سره ایښي وي، شعرنه وي ویالی او

پیژند په تاریخ  د دشعر تخییل پر شته والي باندې ټینګارشوی دی او او انځور په شعر کې هرکله د کیدالی.ورنږدې 

 تخییل شته والی ډیراړین دی. انځوراو کې په سلوکې اته نوي پیژندونه داسې دي چې په شعرکې د

شوې ده چې که  ثابته دا هم تخییل شته والی ډیرضرور دی، انځوراو اوس اوس ټول په دې پوهیږي چې په شعرکې د

 او ښه نه شي لیږدول کیدالی. او منځپانګه ژر شعر اوریدونکي ته هیڅ کله د نولوستونکي او په شعرکې ښکال نه وي،

 تخییل او دهمدې دلیل له مخې ټینګارکیږي چې په شعرکې د تخییل دی، همدغه انځورونه او ښکال شعر څنګه چې د



  

 

 

 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

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

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

 

خپل شعرپیام نوروته په ښه  نې سره کوالی شي دتخییل څخه په ګټه اخیست ځکه چې شاعرله انځورنقش ډیرلوړدی،

 نوروله پاره دمنلووړوګرځي. ده شعر د همدې تخییل په مرسته د د شان ورسوي او

 پای
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