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 5812-80-11 داکتر سید خلیل هللا هاشمیان

 دو شاعرۀ نامدار افغان ازتقدیر 

جرمن آنالین به خاطر خواهند داشت که در ماه مارچ سال جاری   -همکاران محترم پورتال وزین افغان

صفحه  15ین قلم در به احترام از مقام واالی زن و به استقبال از روز بین المللی زن، یک نقد ادبی از ا

باالی اشعار دو شاعرۀ نامدار افغان در مهاجرت، هر یک محترمه خانم صالحه وهاب واصل و محترمه 

جرمن آنالین تقدیم  شده بود که در بخش برگزیده های این  –خانم  شیما غفوری، به پورتال وزین افغان

 (پیشنهاد اعطای لقب "استاد ادب دری") پورتال برای مدت دو هفته افتخار نشر یافته بود. عنوان آن نقد 

 ""برای آن دو شاعره بود.

ه را ب نقد شعر عموماً از زاویۀ ارزشهای اجتماعی صورت میگیرد، ولی بطور استثنایی گاهی هم شعر

اساس معیار های عروضی یا معیار های علم بدیع و بیان میتوان مورد نقد و ارزیابی قرار داد. من این 

دو شاعره را ندیده و نمی شناسم، اما اشعار نغز و مقاالت شان را درین پورتال خوانده ام و در اشعار 

لتفت شده ام. همین برجستگی در این دو شاعرۀ افغان انواع صنایع ادبی و افاده های ظریف ادبی را م

اشعار آنها مرا واداشت تا کالم منظوم این دو شاعره را به اساس معیار های علم بدیع  و بیان تحت 

مطالعه قرار دهم که البته رول علم معانی نیز درین ساحه مبرهن است. دلیل دیگر این بود که نقد صنایع 

ورۀ مهاجرت، به استثنای یک رساله به قلم مرحوم سال د 48ادبی به ندرت صورت میگیرد. در مدت 

ملک الشعراء محمد طاهر هاتف که در معرفی علم بدیع و بیان در مجله آئینه افغانستان نشر شده بود، 

نقد شعر از نگاه علم بدیع و بیان در هیچ یک از نشرات برون مرزی دیده نشده و این اولین چنین تحقیق 

فتم این مشغلۀ قدیم ادبی را بیاد ادب دوستان بدهم تا شاعران و ادیبان افغان می باشد، بنابران تصمیم گر

در مهاجرت آنرا مورد مشق و تمرین قرار دهند، زیرا صنایع ادبی شعر را برازنده، جذاب و دلنشین 

 خوانده اند."وسیلۀ رمزگشایی سخن ادبی"  می سازد، از آنجاست که علم بیان را
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جرمن آنالین تحت مطالعه قرار داده  –شاعره را که از آرشیف پورتال افغان  نمونه های اشعار این دو

نمونه( می باشد، در اشعار میرمن  58از میرمن شیما غفوری  -نمونه 80ام ) از میرمن صالحه واصل 

)توریه یا ایهام، مراعات النظیر، طباق و تضاد، حسن تعلیل، تشبیه، صالحه واصل صنایع ادبی از قبیل 

و در اشعار میرمن شیما غفوری حسن( ا نشر، مبالغه، مجاز، تمنا، التفات، تجنیس، تجاهل، تکرار لف و

)حذف یا ترک ردیف، مراعات النظیر، حسن تعلیل، طباق و تضاد، التفات، تلمیح، توریه یا صنعت 

فته است ربه مشاهده رسیده است. در بعضی ابیات آنها بیشتر از یک صنعت ادبی بکار ایهام و تشبیه( 

 که اینک  چند نمونه از کالم هر کدام ازین دو شاعره از باب مثال تقدیم میشود:

 صالحه وهاب واصل  : "آتش بربادی"از غزل 

 خون سخن به تیغ ستم ظالمانه ریخت  =====  اشک چمن ز چشم صبا محرمانه ریخت

       ابـر دلـم دانـه دانـه ریـخت        خشکیده خـنـده تا که به لـبهای نسـترن =====   بـاران غـم ز      

تعلق میگیرند، " ستم و ظلم ، اشک و )طباق و تضاد(  "خون و تیغ " مفاهیم متضاد اند و به صنعت

اند،   و در حالیکه )خشکیدن خنده از لبهای )مراعات النظیر(  چشم ،  ابر و باران، غم و الم" صنعت

گر گویند. ازجانب دی)مبالغه( الم( شده، این طرز افاده را صنعت نسترن( سبب )ریختن باران غم از ابر 

ترکیبات "خون سخن" و "اشک چمن" بمعنی مجازی آنها بکار رفته، زیرا نه سخن خون دارد، و نه 

تعلق میگیرند، یعنی بکار بردن کلمات به دو معنی: )توریه و ایهام( چمن اشک، این دو مورد به صنعت 

 ید.معنی قریب  ومعنی بع

 صالحه وهاب واصل :"خون بها" از غزل 

 وطن تـرا ز غم و رنـج  آفـریـده خـدا ===== تـرا ز جمع همه کائنات کـشیده خدا 

 ز ابر تو همه خون قطره قطره می بارد ===== به آسمان تو از خون شفق دمیده خدا

است، یعنی جابجا کردن )مراعات النظیر( "رنج و غم"، "آفرینش و خدا"، "وطن و کائنات" صنعت 

است، ( )توریه یا ایهام معانی که بهم نسبت داشته باشند، " کشیده خدا" به معنی برون ساخته خدا، صنعت

یعنی هرگاه شاعر یک کلمه را به دومعنی استعمال کند، "ابر، قطره قطره باران، آسمان"،"خون و شفق" 

)توریه و ایهام( از خون شفق دمیدن" صنعت است، از "ابرخون باریدن" و ")مراعات النظیر( صنعت 

 است ، زیرا در هر دو مورد کلمات به معنی مجازی استعمال شده اند.

 صالحه وهاب واصل :"پرچم شبرنگ "  از غزل  

 کاش میخواندی ز چشمم قصه های جنگ را =====  قـصـۀ دامـان ُپـر از خـون  فرزند، رنگ را

 تـصـویر  سـتـم =====  تا که مردم می شناخت این دیو بی  فرهنگ راکاش میشد در نـگـاهـم  بـود 
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 )واِهبا( بنویس از سـوِز زبـان و اشک چشـم =====  قـصـۀ سـی سـال ظـلـم پـرچـم شـبـرنگ را

را تشکیل داده، در مصراع )مراعات النظیر( در مصراع اول کلمات " جنگ، خون، رنگ" صنعت 

 است، در)مراعات النظیر(  شناختن" و "ستم، دیو، بی فرهنگ" صنعتدوم کلمات "نگاهم، تصویر، 

است، یعنی علت و )حسن تعلیل(  مصراع سوم "سوز زبان، اشک چشم، ظلم پرچم شبرنگ" صنعت

 در هردو نمایان است، اینها اند:)حسن تعلیل( سبب حادثه ای را بیان کردن، دو بیت دیگر که صنعت 

 )حسن تعلیل( ار میمانیم = من از شوق خیالت، او ز خلوتهای ما هردومن و مهتاب هر شب تا سحر بید

 )حسن تعلیل(این بود آرزوی دلم در تمام عمر= با چشم نیمه خواب به روی تو بنگرم  

 دو بیت از یک غزل :  –نمونۀ اشعار خانم شیما غفوری 

 کو فرصت یک کارییـارا ! سخـنی دارم، کـو قـدرت گـفـتـاری  ===== از شوره چمن خواهم، 

 لفظم بتو معنی نیست، دردم تو چه میدانی ===== کان توته زمین دانـد، چون است بر او ناری

تضاد(  )طباق و" شوره، چمن" صنعت  )مراعات النظیر(،در مصراع اول "سخن، گفتار" صنعت 

است، چونکه شوره چمن را می سوزاند. در مصراع دوم "لفظ، معنی" ، "درد، نار= آتش" صنعت 

بکار رفته، یعنی: یارا، میخواهم )التفات(  از لحاظ معانی درین دو بیت صنعت –است )مراعات النظیر( 

وره از شچیزی بتو بگویم، اما قدرت گفتن ندارم و آن اینست که: اگر فرصت کاری به من داده شود، 

)التفات( اما معنی سخنم را که تو نمی فهمی، دردم را چطور حس میتوانی ! صنعت  –چمن می سازم 

 یعنی ملتفت ساختن مخاطب بیک مطلبی.

 شیما غفوری :  "برخیز ای زن"از غزل 

 مویت که راز لیل سیه در درون اوست ===== یا جـلـوۀ لطیف طـال را نـهـفـتـه است

 د و زمستانی درخـت ===== بار سفید برف عظیم را گرفته استچـون شاخه های سر

ت اس)تشبیه(  در مصراع اول "موی، لیل سیاه" ، " جلوۀ لطیف طال" )بمعنی رنگ زرد طالئی( صنعت

در مصراع دوم " شاخه های سرد و زمستانی درخت، بار سفید برف عظیم"، یعنی موی زن بیچاره  –

 است .)تشبیه( ترین نمونۀ صنعت از سیاهی به سفیدی گرائیدن، به

 : "مادر افغان"از غزل  

 دانـی چه بـود نامـم، اینست قـبـای من  ===== چادر بسرم سه گز، شش متره بپای من

 ـد حا لـم، فـرسـوده کـاله منپیراهن سرخ من رنگ دل و گل دارد  ===== آشـفـته کـن
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است، "رنگ سرخ، دل )مراعات النظیر( "نام، قبا"، "چادر، شش متره بپا = ایزار" "سر، پای" صنعت 

است، "شش متره بپا" به معنی مجازی یعنی )ایزار(  و "کاله" به معنی ظیر( )مراعات النو گل" صنعت 

 شده اند.است، یعنی کلمات به دو معنی استعمال )توریه یا ایهام( چادر استعمال شده، صنعت  

 شیما غفوری :" مادر افغان"   از غزل 

 یک توتۀ دلبندم در خاک سیه غلتید ===== وان پـارۀ دیگـر هم ، در ملـک عـجـم پائید

 تا همرۀ بیباکم جانـش بـوطن بسپرد ==== یک عاجزه ام دل را در سنگ زمان سائید

حقیقی  معنی غیره "عاجزه" ب است،)مراعات النظیر( ، "خاک سیه، ملک عجم" صنعت "توته، پاره"

و "دل را در سنگ زمان سائیدن" به معنی )از صبر کار گرفتن و خانه مانده شدن(، در  رفته،  بکار

کار گرفته شده، یعنی کلمات را به معنی غیر حقیقی آنها استعمال ایهام(  )توریه وهردو مورد از صنعت 

کار گرفته شده، یعنی مادر بدبخت مطلبی لتفات( )ااز نظر علم معانی درین دو بیت از صنعت   -کردن

را میخواهد به مخاطب برساند: یک فرزندم وفات کرد، دیگرش آواره و مهاجر شد، همراه دیگرم در 

 جنگ کشته شد، دخترم خانه مانده شد...

 -دناین چند مثال را مشت نمونۀ خروار ذکر کردم تا هموطنان محترم به ماهیت این نقد ادبی ملتفت گرد

در پیشنهادی که قبالً نشر شده بود به خاطر پختگی کالم و صنایع مختلف ادبی که در اشعار این دو 

شاعره به مشاهده رسیده، از یکعده دانشمندان و ادبای نامدار افغان در مهاجرت تقاضا شده بود تا اشعار 

را برای هر  د ادب دری()استاآنها را تحت مطالعه و ارزیابی قرار داده، در صورت استحقاق، لقب 

با ارسال نظرات مثبت توأم با عکس های شان  دانشمنداناین  د. جای مسرت است که یک منظور نماین

را برای محترمه خانم صالحه وهاب واصل و محترمه خانم شیما غفوری منظور  )استاد ادب دری(لقب 

 نموده اند. که شما همه روزه نظرات شان را در پورتال افغان جرمن آنالین مشاهده و مطالعه می توانید.

قابل تذکر میداند که استاد صالحه وهاب واصل و استاد شیما غفوری هر کدام تحصیالت عالی را قبالً 

سویۀ مافوق لیسانس تکمیل نموده اند و استاد شیما غفوری لقب علمی )پوهندوی( را از پوهنځی  به

زراعت پوهنتون کابل دریافت نموده بود. دیوان اشعار، مقاالت و آثار متعدد هر کدام  قبالً در میدیا نشر 

 شده که از طریق گوگل در صفحات مختلف قابل دریافت است. با عرض احترام

 لقب پرافتخار " استاد ادب دری" به دو شاعرۀ نامدار تبریک باد

 پروفیسر د خلیل هللا هاشمیانداکتر سی

 انگلیسی و زبانشناسی در پوهنځی ادبیات پوهنتون کابل -سابق استاد مضامین ادبیات دری

 تا امروز  1800مدیر مسؤول مجله آئینه افغانستان در کلفورنیا از 
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