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 ۰۲1۱۱۲1۱1۲               عبدالباري جهاني
 

 ي او اجتماعي پلوهتأریخالف لیله و لیله د 
 برخهلمړی 

 

څه باندي لس کاله مخکي زما استاد او ملګري مرحوم محمد انور نومیالي ماته له ډنمارک څخه په ټلفون کي  
ما یې ډیر تود هرکلی وکړ او دا مي ورته وویل چي د . دیه د ترجمې کار یې پیل کړی لوویل چي د الف لیله و لی

خو خپلو ملګرو ته مي وویل چي د نومیالي . پښتو ژبي دغه لوی او الزم خدمت له تا پرته بل څوک نه سي کوالی
کشکي یې دا کار یو څه مخکي . صاحب روغتیایی حالت او عمر ښایی د دې لوی کار د بشپړیدلو اجازه ورنه کړي

څه موده مخکي زما . زما له مرحوم استاد سره ریشتیا هم عمر وفا ونه کړه او کار نیګمړی پاته سو. وایپیل کړی 
محمدمعصوم هوتک په ټلفون کي راته وویل چي د الف لیله ولیله ترجمه  ملګري همصنفي او د وړوکتوب د وختونو

ورته وویل چي تر دغه بهتر کار کول تقریبا ه او ما کولو ته یې مال تړلې ده؛ د خپلی ترجمې یوه برخه یې را ولیږل
ده چي دونه لوی کار ته . ده وروسته را څخه وغوښتل چي زه د مقدمې لیکلو کار پر غاړه واخلم. غیر ممکن دی

له بده مرغه چي ما الف لیله و لیله ډیر پخوا لوستې وه او . اوږه ورکړې وه نو مایې هم ناز پر مځکه نه سو اچوالی
زه مجبور سوم چي د دې لوی کتاب پاڼي له سره واړوم را . وه لوستې هي مي هم په جدي نظر نپه هغه وخت ک

خدای دي . د مقدمې په نوم مي یو څو پاڼي توري کړې. واړوم او ځیني نکلونه خو له سره په بشپړه توګه ولولم
 . وکړي چي د فکلوري نکلونو د څیړونکو لپاره ګټوري وي

او په غور یې ولولي  علومیږي خو که سړی ښه ورته ځیرسيلومړي سر کي یوازي افسانې مدا نکلونه په  
نو ګوري چي په دې نکلونو کي د اسالمي نړۍ، او په تیره بیا د عربانو کلتوري او عنعنوي ارزښتونو ډیر څرګند 

ه تیره بیا عصري، پ البته د فوکلوري نکلونو او. او سړی بیخي د هینداري نوم ورکوالی سي انعکاس کړی دی
او فوکلوري کیسو ترمنځ له بلي خوا ډیر زیات توپیر موجود  تأریخریالیسټیکو، داستانونو تر منځ له یوې خوا او د 

په عصري داستانونو . فوکلوري کیسې لولي نه بلکه، ، داستانونهجدي لوستونکي باید په دې پوه وي چي دوی. دی
خو په فوکلوري کیسو کي . پوښتنه کوي او ولي؟ او څرنګه؟ ورته وایی کي لوستونکی هر ځای له لیکوال څخه

یو لوی پاچا . په فوکلوري کیسو کي یو عادي بزګر د یوه لوی استاد او عالم په توګه دالیل وایي. خبره داسي نه وي
چي د نکل  د یوه پاچا زوی،. د یوه عادي بازاري سړي عقل نه لري؛ او چي هر څوک هر څه ورته ووایی هغه مني

یریاني، په یوه ځل لیدلو ورباندي پدونه ښایسته وي چي ښایستې پیغالني او ښځي، حتی شا اصلي قهرمان وي، هم
میني سي، هم دونه هوښیار وي چي په لومړۍ ځواني کي یې د فقهي څخه نیولې تر منطق او نجوم پوري ټول علوم 

او هم داسي پهلوان وي چي لوی پوهان او عالمان سیالي ورسره کوالی نه سي وي او زده کړي  خالص کړيداسي 
دغه راز دیبان او له هغوی سره د انسانانو مقابله او جنګونه، پیریانان، جادو او  .چي د زرو تنو په جنګ ورځي

ښارونه هغه څه دي چي  منتر او په بیزو او سپیو د انسانانو بدلول، شاپیریاني، کوه کاف او تر اوبو الندي د دیبانو
، ځکه چي ځای پرځای د لوستونکو له سوالونو سره مخامخ زر کاله مخکي په داستان کي چا نه سوای یادوالیحتی 
خو څرنګه چي فوکلوري نکلونه د عادي او بې معلوماتو خلکو لپاره ویل کیږي او لیکل کیږي، نو هر څومره  .کیدی

خو سترګه ور او . زه د اوریدونکو او لوستونکو لپاره په زړه پوري ويچي مبالغه پکښی زیاته وي په هغه اندا
د په هغو کي د خلکو د فوکلوري نکلونو مبالغو، بې منطقیو او د ناممکناتو برخي ته نه ګوري بلکه لوستي خلک 

حتی پاچاهانو د او استبداد او خرافاتو ته د خلکو او  یخپل سرد ، د پاچاهانو عمومي پوهني، و، مذهبي عقایدوعنعنات
  .عقیدې اندازه لګوالی سي

ي قضاوت ورباندي کیدالی سي چي تأریخمقایسه کیدالی او نه سي سره ځکه نه  تأریخفوکلوري نکلونه له  
سر چینه یې یوه وي خو تر هغه وخته پوري چي یو لوی . د لویو سیندونو په شکل منځته راځيفوکلوري نکلونه 

و بیا یوه لوی سمندر یا لوی جهیل ته لویږي، په سل ګونو او ښایی په زرګونو وړې او لویی سیند ورڅخه جوړیږي ا
فوکلوري نکلونه هم تر هغه وخته پوري چي پر کاغذ . ویالې او واړه او لوی رودونه ورسره یو ځای سوي وي

ل سوي وي او کله کله ښایی له خوله او سینه پر سینه نقباندي لیکل کیږي په سل هاوو او یا په زرګونو ځله خوله پر 
د الف لیله و لیله نکلونه ښایی په لس هاوو ځله لیکل سوي او وروسته بیا  .اصلي سرچینې سره بیخي سر ونه خوري
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ځیني نکلونه ښایی سل کاله او ځیني ښایي په سل هاوو . له ټولو لیکل سویو متنونو څخه یو متن جوړ سوی وي
په دې جریان کي نو . په خولو کي ګرځیدلي او بیا تر قلم او کاغذ پوري رسیدلي وي کلونه د لوستو او نالوستو خلکو

ي اشتباهاتو ته ځکه ګوته نه سي نیول کیدالی چي تأریخ. بلکه حتمي دي ي اشتباهات نه یوازي ممکنتأریخل هر ډو
د دلچسپۍ لپاره منځته  تونکوي پیښو د تشریح کولو لپاره نه بلکه د اوریدونکو او لوستأریخفوکلوري نکلونه د 

ه هغه اندازه به یې اوریدونکي زیات وه او په هغه اندازه پهر څومره چي به یو نکل په زړه پوري وو . وي راغلي
د الف لیله و لیله د نکلونو پیل د ساساني د مثال په ډول . به یې د نکلچي او نکلچیانو خولۍ په غوړو کي وه

ا پوښتنه نه سي کوالی چي شهرزاده څرنګه یوه ساساني دیا لوستونکي  شاهنشاهانو څخه کیږي خو اوریدونکي
شهنشاه ته د هارون الرشید پاچا د زمانې کیسې کوي؟ ځکه چي د ساسانیانو د وروستني پاچا د وژل کیدلو په زمانه 

نان په نوم یو که د یوه نکل لومړۍ جملې ته چي وایي د یو یا مثالا  .کي خو د هارون الرشید ورنیکه زیږیدلی نه وو
نو سړی باید دا . ي اشتباه دهتأریخد نکل پیل یوه لویه ! د روم په مځکه کي د فارس په ښار کي واکمن ووچي پاچا 

ي حقایقو بیان نه تأریخد خو که سړی نکل واوري او یایې ولولي نو ګوري چي د نکل هدف . نکل بیخي ونه لولي
او له مرګ څخه د ژغورلو واک لري، پند او عبرت او د دې خبري کول دي چي یو پاچا، چي د خلکو د وژلو بلکه 

د وزیر یا کوم بل حسود او مغرض په څخه کار واخلي او تش  عقلڅرنګه باید په خپلو قضاوتونو کي له احتیاط او 
 .قول بیګناه انسانان قتل نه کړي

ه پښتانه یې الپ لیال بولي، د هغو سل ګونو نکلونو یوه مجموعه ده چي څه یې په الف لیله و لیله، چي زیاتر 
هند،ایران، افریقا او نورو سیمو کي ایجاد سوي او څه یې پخپله په بغداد او دمشق کي ورباندي زیات سوي او یا په 

هم چي ډیر څیړونکي او که څه . نورو سیمو کي پر ایجاد سویو نکلونو باندي له سره کار سوی او لیکل سوي دي
دربارونو کي  په لیکواالن په دې عقیده دي چي دا نکلونه زیاتره له هند څخه د عربانو ښارونو ته تللي او د هغوی

یې وروستی شکل اخیستی دی، خو که سړی د نکلونو موضوعاتو او نومونو ته متوجه سي نو ګوري چي دې 
یې فکر وسي، د ډیرو زیاتو کلتوري سیمو سفرونه کړي او ښایی د نکلونو، تر هغه چی د یوې سرچینې په باره کی 

البته . سل هاوو او ال زرهاوو کلونو په جریان کي بشپړ سوي او بیا یې نو دغه وروستی شکل غوره کړی وي
وروستنی ترتیب سوی شکل یې، چي تر موږ پوری را رسیدلی، او په بیلو بیلو اروپایی او اسیایی ژبو ترجمه سوی 

قهرمانان یې زیاتره مسلمانان دي حتی ډیري زیاتي شاپیریاني، دیوان او پیریانان یې . عربي او اسالمي دی دی،
مه وایی او زیاتره د نکلونو له قهرمانانو سره په داسي کارونو کي مرسته کوي چي د دوی له مسلمانان دي، کل

 . ممکن نه دي مرستي پرته یې کیدل او عملي کیدل
زر کاله  څه باندي، چی ر عرب مورخ مسعودي په خپل کتاب مروج الذهب و معادن الجوهر کيمشهو 

دی وایی دا  .وایی چي دا افسانې له هندي، فارسي او رومي سرچینو څخه ترجمه سوي دي مخکي یې لیکلی دی،
. زر او یوه شپه بولي کتاب د هزار افسانه یا هزار خرافه په شکل ترتیب سوی دی چي خلک یې الف لیله ولیله یا

 (مخ ۰1۲مروج الذهب لومړی ټوک )
د مسعودي له لیکني څخه څرګندیږي چي د الف لیله و لیله په نوم نکلونه څه باندي زر کلونه مخکي د عربو  

په نوم د نکلونو  هله دې څخه مخکي د هزار افسان. په ټولنه کي رواج وه او د کتاب په شکل را غونډ سوي وه
ه و دمنه په څیر، د میالد څخه مخکي کلونو ته لپه دې حساب ښایی د دې نکلونو عمر، د کلی. مجموعه موجوده وه

خو د الف لیله و لیله مشهور انګریز مترجم ریچارډبرټن د دغي مجموعې په ملحقاتو کي د الطاف پر . ورسیږي
ماته د دغي کیسې د    Alexander J. Cothealکزانډر کوتیلافسانه باندي د مقدمې په ترڅ کي لیکي چي الی

پاچاهانو ډیری زیاتي د قلمي نسخې یوه کاپي را واستوله او پر هغې باندي لیکل سوي وه چي دا یو کتاب دی چي 
ریچارډ برټن لیکي چي د کتاب په پای کي د نسخې د نقلولو . و لیله کیسې پکښي راغلي دي افسانې او د الف لیله

په دې حساب موږ ګورو چي پر دې کیسو باندي، . میالدي کال کیږي 1۰۶۱یټه راغلې ده چي په انګریزي حساب ن
که چي د الطاف په کیسه کي د کافي یادونه سوې ده او کافي پخپله تر ځ. لږ ترلږه، یو نیم زر کلونه کار سوی دی

یا ، د نورو زیاتو فوکلوري کیسو د لیکونکو قلونکیند الطاف د کیسې لیکوال یا . نه لری تأریخپنځه سوه کاله زیات 
په داسي حال کي چي توپ . په څیر، دونه بیخبره دی چي د هارون الرشید په زمانه کي د توپ یادونه کوينقلونکو 

، چي د دوهمي هجري پیړۍ وروستي کلونه کیږي، لږترلږه پنځه پیړۍ 1۹۱ـ 1۷۲د هارون الرشید له زمانې څخه 
 . ونو، فتوحاتو او جشنونو میدانو ته ور ولویدیوروسته د جنګ

دا چي الف لیله و لیله به څو ځله لیکله سوې او څو ځله به یې ښایی لیکل سوي متنونه ورک سوي وي،  
که د هزار افسانه نوم قبول کړو نو د الف لیله و لیله د موجودو نکلونو مجموعه خو په هیڅ . څه نه سو ویالیموږ 
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 او ال. سیږی او باید چي ډیر نکلونه پاته وي چی باید د نکلونو په دې لوی کتاب کي راغلي وایرو ته نه رتوګه ز
داسي ویل کیږي چي . یوه عقیده پر دې ده چي زر حتما د زرو د عدد په معنی نه بلکه د بیخي ډیرو په معنی ده

انسایکلو پیډیا آف اسالم لومړی ټوک ). ل کړلوټشهرزاد زر کتابونه را جمع کړل، یعني بیخي زیات کتابونه یې را
اوړي وچه مه ور چي تر سلو وپ» د سلو عدد ډیر لوی بلل کیدی  ، د زرو عدد ال څه چي،په پښتنو کي (مخ ۱۰۰
په کندهار کي، او ښایی په نورو پښتني سیمو کي « سل په اللي پور دي دا یوه یې پې د بنګړو»او یا دا چي «خوره

د سلو حساب هم چا نه کاوه بلکه شل ډیر لوی عدد وو او خلکو به د اتیا پر ځای حتی ه ډول وه، به هم خبره دغ
هم تر  هپه دې حساب ښایی هزار افسان. څلور تومنه یا څلور شلي او یا د یوسل څلویښت پر ځای اووه تومنه ویل

کیدلو دپاره، دونه حوصله نه وي کړې ، خپلي خطا ته د متوجه ښایی زرو نکلونو ډیر کم وي او شهریار پاچا هم
 .چي زر او یوه شپه د خپلي میرمني شهرزاد کیسو ته غوږ ونیسی

، د نورو ټولو فوکلوري کیسو په څیر، پر کاغذ باندي تر لیکل کیدلو مخکي په لس د الف لیله و لیله نکلونه 
په نکلونو کي د نومونو له مخي د بیلو . دلي ديځله خوله پر خوله سوي او تغیرات یې لی ، او ال په سل هاوو،هاوو

په نکلونو کی د هند، ایران، بین النهرین، مصر او تر یوه ځایه پوري . بیلو کلتوري حوزو د نفوذ څرک لګوالی سو
د سیند باد په څیر هندي نومونه، د علی بابا او خاتون په څیر ترکي نومونه، د شهرزاد، دنیا . د ترکانو څرک وینو

خو د نکلونو له چوکاټ او د . او شاه زمان په څیر ایراني نومونه پکښی وینو؛ البته زیاتره نومونه عربي ديزاد 
لکه ته باید دا کار ونه کړې کنه نو د پالني په څیر به له . طرز څخه یې هندی سبک له ورایه ښکاري هاوډلو ل

هغه کتاب ). ه څرنګه وه؟ او دلته نکل پیل کیږيمقابل لوری پوښتنه کوي چی د پالني کیس. ستونزو سره مخامخ سې
 (مخ ۱۰۰

هزار افسانه ده چي  الف لیله و لیله لومړنی اساس هغهځینی ایراني محققین هم په دې عقیده دي چي د عربي  
 ایراني زردشتیانو له هندي سرچینو څخه اخیستي وي خوانیو داستانونو ځیني برخي ښایید دغو پ. هندي ریښه لري

دوی وایی داسي هم ویل کیږي چي دا کتاب تر . او ځیني نښي یې تر اوسه پوري په الف لیله و لیله کي پاتي دي
لیف سوی او بیا د سکندر له زمانې څخه وروسته ایران ته راغلی او په زړه پارسي هخامنشیانو مخکي په هند کي تأ 

 (۱۱افسون شهریار ص ) .ترجمه سوی وي او هزار افسانه نوم ورباندي ایښودل سوی وي
ګواکي الف لیله ولیله، په دغه  ”په ایران کي د فوکلوري کیسو مشهور څیړونکی جالل ستاري وروسته لیکي 

نه دی؛ دې کتاب د څو پیړیو په  تألیفاوس زموږ په الس کي دی، د یوه سړي او یا یوه ملت او قوم  شکل چي همدا
و په دې اوږده سفر کي یې ډیرزیات عجایب لیدلي دي او له هغو څخه یې یوه جریان کي د ټول عالم دوره کړې ده ا

کړي او کله کله خو یې یو  اضافههر قوم او هري قبیلې د خپل ذوق سره سم یو څه ورباندی . توښه برابره کړې ده
د د بیلو بیلو رزاهش. بشپړ داستان پکښي ور زیات کړی دی، او په ډیره اوږده زمانه کي دغه کمال ته رسیدلی دی

 یو لیکونکی نه. یوه کتابخانه ده ،کتاب نه بلکه ،الف لیله و لیله دې توګه نو هپ. قومونو او ملتونو په ژبه خبري کوي
زیاتو نکلچیانو برخه پکښي اخیستې ده او په منځنیو پیړیو کي د ټول ختیځ د اولسي ادبیاتو یوه  ولري بلکه ډیر

پر ایراني نکلونو باندي  مګر سره له هغه چي. نې پکښي وینواو موږ د پیړیو افسا ؛خزانه پکښي جمع سوې ده
ونه زیات سوي او یا ورسره نښلول سوي دي، ویالی سو چي که د الف لیله و لیله اصلي سرچینه هند او کلعربي ن

داستانونه یې عربو  ایران دی د دې کتاب اوسنی شکل د مسلمانانو او عربانو د کار نتیجه ده، ځکه چي ډیرزیات
  (۰۲هغه کتاب  ص ) ”جوړ کړي او دې نکلونو ته یې اسالمي بڼه ورکړې ده

د ایران په زرهاوو ویل کیږي چي مسلمانانو د ایران د ښارونو او والیاتو د پرله پسې فتوحاتو په لړ کي  
ښایی د هزار افسانه په . ځکه وسوځول چي فکر یې کاوه زردشتي او خرافي عقاید پکښي راغلي ديقلمي کتابونه 

نوم کتاب هم، چي ویل کیږي د الف لیله و لیله زیاتره او یا ټولي کیسې ورڅخه اخیستل سوي دي، په دغه لړ کي 
ړنۍ کیسه، چي اصلي موضوع د الف لیله و لیله لوم. سوځول سوی وي او موږ یې هیڅ نسخه په الس کي نه لرو

د افسانې اصلي قهرمانان د ساساني کورنۍ دوه . یې د ښځو بې وفایی ده، د ایران له خاوري څخه پیل کیږي
عرب . پاچاهان، شهریار او شاه زمان او د لوی پاچا یا شاهنشاه شهریار د وزیر دوې لوڼي شهرزاد او دنیازاد دي

سو او افسانو دغه مقدمه او روح ښایی ځکه ایراني پاچاهانو او شهزاده ګانو ته کیسه لیکونکو د الف لیله و لیله د کی
په ورپسې کیسو کي . منسوب کړی وي چي د خپلو ښځو لپاره یې دومره بې وفایی او ناپاکي شرم او عار بللی وي
د زردشتي له  او حتی. چي هر ځای د مجوسي یا زردشتي نوم یادیږي نو چنداني په ښه سترګه نه ورته کتل کیږي

 .نامه سره خو لعنتي استعمالیږي
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، د الف لیله و لیله د مقدماتي نکل په اصلي کیسه له هغه ځایه پیل کیږي چي د ساسانیانو یو شاهنشاه، چي 
. د چین او هند پر ټاپوګانو حکومت کاوه، مړکیږي او د هغه دوه زامن شهریار او شاه زمان پاته کیږي اساس یې،

. ایتخت کي، چي نوم یې معلوم نه دی، پاچا کیږي او شاه زمان په سمرقند کي پاچا کیږيپد خپل پالر په  شهریار
شاه زمان د خپل . شل کاله وروسته، شهریار غواړي چي خپل ورور شاه زمان ووینی؛ هغه خپل پایتخت ته وربولي

ته ګوري چي د ده ګرانه میرمن د یوه حبشي غالم ورور د لیدلو دپاره د روانیدلو په شپه، ناڅاپه کورته ستنیږي او هل
د . خپله میرمن او غالم دواړه وژني او په شنه زړه د خپل ورور پاچهۍ ته روانیږي. سره، د ده پر پالنګ، پرته ده

خپل ورور په پاچهي کي له څه مودې تیرولو وروسته یوه ورځ، چي ورور یې ښکار ته تللی دی، خپله ورینداره 
له هغې سره شل تنې ملګري سهیلیاني هم جامې باسي  .شاهي باغ کي د یوه حبشي غالم سره مینه کويویني چي په 

او دی ګوري چي هغه هم لس تنې د ملکې ملګري او نور لس تنه سپین مخي ځوانان دي، او ټول په بیغمه زړونو په 
و هغه ټوله کیسه پخپلو سترګو ویني کله چي خپله کیسه او د ورینداري نکل خپل ورور ته کوي؛ ا .عیش لګیا کیږي

نو دونه خواشینی کیږي چي خپل ورور شاه زمان ته وایی چي راځه د پاچهۍ څخه الس واخلو او مخ پر غرونو او 
هم پیدا کړو چي له هغه سره په دغه اندازه بې وفایی سوې وي او  دښتونو ونیسو؛ ګوندي موږ داسي یو بل څوک

دوی دواړه روانیږي او تر څو ورځو مزلونو وروسته یوه ورځ د دریاب پر . تر دیکنه نو تر دې ژوند خو مرګ به
. غاړه ناست دي چي له لیري له اوبو څخه یو لوی دیب راوزي، چي یو لوی فوالدي صندوق یې پر سر نیولی دی

ې پر زنګانه دیب له صندوق څخه یوه ښایسته میرمن راباسي او د هغ. یوې ګڼي وني ته پورته کیږي دوی له ویري
ه ونه کي، دوه پاچاهان ویني او له هغوی څخه پښایسته میرمن، پاس . سر ایږدي او سمدستي په درانه خوب ویدیږي

وروسته له دواړو څخه د هغوی . د میني غوښتنه کوي؛ د دیب د راویښولو په تهدید یې میني کولو ته مجبوروي
انګشتري اخلي او له خپل جیب څخه پنځه سوه اویا انګشتري ورته را باسي او ورته وایی چي له دغسي لنډ وخت 

 . اخیستې ده یې یوه انګشتره د نښانی په توګه سره یې له هر چا سره مینه کړې ده له هغه څخهڅخه په ګټي اخیستلو 
خپلي پاچهی ته روانیږي او ژمنه کوي چي بیا به هیڅکله واده  ن د دې پیښي له لیدلو څخه وروستهشاه زما 

ره شپه به له یوې ښایستې پیغلي هشهریار ژمنه کوي چي . ونه کړي او د ژوند تر پایه پوري به یوازي پاته سي
ځکه چي، د ده په عقیده، د مځکي پر مخ یکي یوه پاکه ښځه نسته . سره واده کوي او هغه به د واده په سهار وژني

شهریار د خپلي میرمني، د حبشي غالم او د هغې د ټولو سهیلیو له وژلو څخه . او په ښځي باور نه سي کیدالی
د شهریار د . ه مالتړي؛ هره شپه یوه ناوې وژني او په دې توګه درې کاله تیریږيوروسته هري شپې واده کولو ت

خپلي خور دنیازادي ته وظیفه . وزیر لور شهرزاده د بیګناه نجونو د ژغورلو په منظور له پاچا سره واده کوي
ترتیب زر او یوه  په دې. غوښتنه وکړي د اورولوورکوي چي هره شپه یا د شپې په پای کي له دې څخه د یوه نکل 

  .کیږي يشپه تیریږي او پاچا ته خدای درې اوالدونه ورکوي او د پاچاهۍ نجوني له حتمي مرګه ژغورل
د نکل په اساس، شهریار د ساساني شاهنشاهانو په لړ کي یو مقتدر پاچا دی او د وزیرلور شهرزاده، د زرو  

. اده کوي، او د واده له لومړۍ شپې څخه خپل نکلونه پیل کويکتابونو له لوستلو څخه وروسته، له هغه سره و
په داسي . شهرزاده په خپلو زیاترو نکلونو کي هارون الرشید ته د یوه پخواني عادل پاچا یا خلیفه په توګه اشاره کوي

اندي یوه د ساسانیانو د وروستي پاچا دریم یزدګرد د وژل کیدلو څخه څه ب (۶۲۹-۷۶۰) حال کي چي هارون الرشید
سوب دی، نیا موږ د سیف الملوک په نکل کي، چي د سلیمان پیغمبر زمانې ته م. نیمه پیړۍ وروسته پاچا سوی دی

وینو چي پاچا خپل زوی سیف الملوک او د وزیر زوی سعدالملوک په پنځه کلنی کي پر یوه لوی عالم شاګردان کړل 
هغوی لس کلن سول نو یې نورو استادانو ته وسپارل چي  کله چي. او هغه د قرآن شریف لوستل او لیکل ور وښودل

اوس نو سړی دا سوال نه کوي چي قرآن شریف خو د . هغوی غشي ویشتل، د توري جنګ او پهلواني وروښودل
سیف الملوک ته خپل استاد . سلیمان علیه السالم د زمانې څخه زیات وکم یو نیم زر کاله وروسته نازل سوی دی

ي او جغرافیایی پلوه بې اعتباره دي تأریخداسي نو د الف لیله و لیله تقریبا ټول نکلونه له . کاوهڅرنګه هغه تدریس 
او د دې ګڼو نکلونو د لیکل کیدلو او ترتیبیدلو په وخت کي، واقعیتونو ته د توجه پر ځای، ټاکلو اهدافو ته توجه 

ه لري چي د هغوی څخه د یوه قوم یا کلتوري ګټ کثر دغه ډول وي؛ خو لوستل یې ځکهفوکلوري نکلونه ا. سوې ده
ونو کي یا تأریخډیري تاریکي پاڼي او پیښي، چي په لیکلو  تأریخحوزې ذهنیتونه، د کلتوري ودي اندازه، کله کله د 

نه وي راغلي او یا له منځه تللي وي، او دغه راز په یوه پراخه سیمه کي پر یوې او بلي کلتوري حوزې باندي د 
 .یزو او اړیکو په باره کي ګټور معلومات راکويمتقابلو اغ

کي د الف لیله و لیله د نامه له یادیدلو څخه موږ اټکل کوالی سو چی د دې نکلونو لیکل  تأریخد مسعودي په  
په  ، د ډیرو زیاتو نکلونو، ترجمه کیدل به د هارون الرشید او د هغه د زوی مامون الرشیدکیدل او یا له فارسي څخه
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ف په نوم نکل کي، چي د هارون اطالوختونو کي، چي د عباسي خالفت طالیی عصر دی، پیل سوي وي؛ مګر د 
الرشید زمانې ته منسوب کړه سوی دی، د توپ یادونه، چي د هارون له زمانې څخه تقریبا پنځه پیړۍ وروسته د 

د پنځه لسمي پیړۍ په نیمایی ادونه، چي ایله جنګونو میدانونو ته را ووت، او دغه راز په همدغه نکل کي د کافي ی
یعني د هارون الرشید ل زمانې څخه زیات و کم اووه سوه کاله وروسته استعمال سوه، دا ښیی چي پر دې  کي،

دا نکلونه په عمومي صورت دوې . نکلونو باندي تر زر کاله زیات کار سوی، او د نني ورځي شکل یې اخیستی دی
په نکلونو کي زیاتی او کمی  و د خپلي غوښتني او طبیعت سره سمستاني برخه ده، چي نکلچیانیوه یې دا. برخي لري

پر دې دنیا جنتونه جوړ کړي او یا یې داسي بد خپلو قهرمانانو ته یې نو چي زړه یې غوښتي دي، . راوستلی دی
مرغۍ ور په برخه کړي او د داسي ستونزو او مشکالتو سره یې مخامخ کړي دي چي سړی یې پردې دنیا دوږخ 

او ښایست یې سینه پرسینه انتقالیدل غیر  لطافتبله یې ادبي، او په تیره بیا منظومه برخه ده، چي په دغه . بلالی سي
 . ي وي او یا وروسته جال کار ورباندی سوی ويال سوي او لیکل سوقلم انتق اید چی قلم پرممکن دي او ب

ه لومړي سر کي د پالف لیله و لیله زیاتره د کلیله و دمنه په شکل تریب سوې ده؛ دا نکلونه، که څه هم،  
ر سي تقریبا ټول نکلونه د سات تیرې او د ژمي د اوږدو شپو د تیرولو وسیله ګڼله کیږي، خو چي سړی ورته ځی

د شهریار په څیر یوه ظالم شنهشاه سره، چي هره شپه له یوې ښایستې نجلۍ . خاصو اهدافو لپاره لیکل سوي دي
سره واده کوي، او سبا ته یې وژني، او په دې توګه د خپلي ښایستې میرمني د خیانت کسات د بیګناه نجونو څخه 

پاچا ته باید دونه په زړه پخپله ښیی چي ورپسې باید داسي نکلونه راسي چي  اخلي، د شهرزادي د واده کولو فیصله
په نکلونو کي باید . پوري وي چي که د نکل نیمایی برخه نن شپه واوري باقي پاته برخه یې باید ورڅخه پاته نه سي

اصطالح په ځنګله کي دونه پندونه نغښتي وي چي شهریار ته دا ثابته کړي چي ټولي ښځي په یوه رنګ نه دي او په 
البته ټولي کیسې د ښځو پر وفا او پاکۍ باندي شاهدي نه ورکوي او شهرزاده په پنځمه شپه . کږې او سمي لښتي سته

د سوداګر د هغي ښځي کیسه کوي چي د میړه په غیاب کي له بل سړي سره جوړه ده؛ او سوداګر د خپلي ښځي په 
شهرزاد د . غه د ښځي د ناروا اړیکو کیسه یې ورته کړې دهشیطانت خپل هغه هوښیار طوطي وژني چي د ه

ګواکي تر . نکلونو په جریان کي د نورو داسي ښځو یادونه هم کوي چي کړه وړه یې د پاکو ښځو سره مناسب نه دي
د نکلونو د  یحت. یوې اندازې یې د انډول د ساتلو کوښښ کړی دی؛ او یوازي د ښځو د مدافع وکیلي حیثیت نه لري

یریان ته چي دی یې د خپلي معشوقې د خوب په خونه کي نیولی دی پل کیدلو په دیارلسمه شپه خو یو شهزاده هغه پی
چي د شهزاده د سر پرې کولو په برخه کي یې د پیریان امر نه دی ښځي د سر پرې کولو امر ورته کوي هغي او د 

زما د سر له وهلو څخه  ،نه عقل او نه وفا لريچي  ،که یوه ښځه! وایي چي اې غښتلې او قهرمان پیریانهمنلی ،
د داسي ښځي، چي په ژوند کي  ، د یوه نارینه په حیث،انکار کوي او دا کار ناروا او غیر قانوني بولي؛ زه څرنګه

 مي لیدلې نه ده، سر پرې کړم؟
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