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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 

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

 

 ۱۰/۱۰/۱۱۰۶         سنګروال شهسوار

 

 د شعر لفظي او معنوي ارزښتونه
 

 مونږ په تېر بحث کې د قافیه وال کالم په اړه وویل، چې دا ډول شعر باید قافیه ولري او د قافیې ټولې سنتي ځانګړتیاوې.
م تخیل د قافیه وال کالله دې سربېره قافیه وال کالم باید موزون وي او مخیل. په دې مانا چې په دا ډول شعر کې قافیه، وزن او 

 مهم توکي دي.
 په زړو قالبونو کې د نوي منځپانګې نوی رنګ او خوند، هنریت او شعریت چې ورو رو یې نوی او ازاد شعر ته الره پرانیسته.  

نۍ سپښتو ازاد شعر د پښتو د لرغوني، وګړني او اولسي اوزانو په رڼا کې د ودې او پرمختګ پړاوونه ووهل او په پای کې او
 منځپانګه او اوسنۍ بڼه خپله کړه.

په دې تړاو ویلی شو چې په پښتو ازاد شعر کې سېالبوتونیک وزن چې په خج ټینګار کوي د پام وړی دی، په دې مانا خج چې 
 په کومې څپې راشي نو د ازاد شعر له پیل نه تر پایه پورې به هماغه خجنه څپه څارل کېږي.

 ه قافیه بلکې د یوه ځانګړي ریتم او اهنګ درلودونکی وي.سپین شعر بیا نه وزن لري او ن
 یو مخیل کالم دی. منثور شعر بیا یوازې 

مونږ اوس په دغه څپرکي کې په دې غږېږو، چې د پښتو په هر ډول شعر کې، که هغه د پښتو ملي اوزان دي او که پښتو قافیه 
  عنوي ارزښتونه پکې څومره د پام وړ دي؟وال شعر، که هغه ازاد شعر دی او که سپین شعر... لفظي او م

 په شعر کې د نوښت او بداعت شتون د شعر لفظي او معنوي ارزښتونو ته الر پرانیزي.
دا چې وایو د شاعر نړۍ باید له شاعرانه انځورونو ډکه وي نو بیا خو غوره ده د شعر په دغو انځورونو کې د شعر معنوي او 

 لفظي نوښتونه ولټوو.
عر یوازې د شعر معنوي ښکال ته پام واړوي او د شعر لفظي ښایستونه هېر کړي او یا داسې لفظي انځورونه وکښي که چېرې شا

چې ځال او ښکال یې د معنوي انځورونو په پرتله تته وي، نو بیا هم دې ډول شعر ته وایو چې په دغه شعر کې شاعر معنوي 
فظي ښېګڼې بیا هغه دي چې شاعر د شعر د ښکال لپاره زړه راښکونکي نوښت او صنعت ته پاملرنه کړې ده. ولې په شعر کې ل

کلمات راوړي، لفظي ښایستونو ته تم کېږي او پاملرنه ورته کوي، خو د دې خبرې مانا دا هم نه ده چې شاعر یوازې د شعر 
 لفظي اړخ ته دومره پاملرنه وکړي چې د شعر معنوي خوا ترې بې مانا شي.

ي ارزښتونو په هکله له پخوانه څېړنې او انګېرنې روانې وې، یانې د شاعرانو د بېالبېلو شعرونو په اړه د شعر د لفظي او معنو
 که هغه د شعر په هر ډول قالب کې وو، هم څرګندونې شوې دي چې د پام وړ دي.

نوي ارزښتونو په اړه ل مړ( لومړی سړی وو چې د شعر لفظي او مع۶۹۲ددې پوهې په اړه په درېیمې لېږدي پېړۍ کې عبدهللا )
 یې د البدیع په نوم کتاب ولیکه چې اوه لس ادبي فنون پکې راغلي ول.

( دیارلس ۱۰( فنونو یې )۱۱ل مړ( هم د نقد قدامه په نوم یو کتاب ولیکه چې په )۰۱۳له نوموړي وروسته د جعفر زوي قدامه )
 ورسېد.( ادبي فنونو ته ۰۳نور فنون ور زیات کړل چې د ټولو شمېر دېرش )

مړ( درېیم تن وو چې د الصناعنین په نوم یې په نظم او نثر کې یو کتاب وکېښ چې پنځه دېرش   ل۰۹۳ابو هالل عسکري )
 ادبي فنون یې پکې راټول کړي وه.

ددې لیکنې بله ښېګڼه دا وه چې د فصاحت او بالغت ارزښتونو ته یې هم پاملرنه کړې وه. وروستیو څېړنو ښودلې ده چې اوس 
 د بې فنونو شمېر لسګونو ته رسېږي، چې د شعر د معنوي او لفظي ښېګڼو په اړه ډېرې بېلګې پکې په ګوته شوي دي. دا

د علوم البالغت ډولونه چې د شعر په لفظي، معنوي او د شعر په ادبي او هنري ارزښتونو غږېږي، ډېر د پام وړ دي. مونږ د 
 بدیع، بیان او معاني لنډه یادونه اړینه ګڼو:

: د یوه کالم فصاحت او بالغت څېړي، چې په لفظي او معنوي صنایعو )ښایستونو( وېشل کېږي، یا د یوه کالم ډولونه بديع(. ۱
 راپېژني، چې لفظي ښېګڼې لري او که معنوي؟

ې داسې بارتونو ک: دا هغه علم دی چې د یوه شي ټاکلې مانا په بېالبېلو ډولونو وړاندې کوي، یا یوه مانا په بېالبېلو عبيان(. ۶
بیان کړي چې یوه مانا د بلې په پرتله څرګنده وي، )د سکاګي( په اند بیان هغه علم دی چې د یوې مانا بېالبېلې الرې مونږ ته 

 را په ګوته کوي.
 استاد اسدهللا غضنفر وایي چې دغه تفاوت باید د تخیل په اساس وي او په دغه تعریف ټینګار کوي:

 فاوتو طریقو وړاندې کولو ته بیان وایي(.)د واحدې معنا په مت
: د معاني علم هم لکه د بیان په څېر د یوه کالم بېالبېل ډولونه مطالعه کوي، ولې توپیر یې په دې کې دی چې په بیان معاني(. ۰

 کې د بېالبېلو ماناوو ترمنځ په تخیلي اړیکې ټینګار کېږي او په معاني کې بیا په تعقل.
 ښایستونو کې ډېره پاملرنه د یوه کالم مانا ته کېږي، چې مونږ د دغه صنعت څو بېلګې د ساري په ډول راوړو:د بدیع په معنوي 

 :مراعات النظير(. ۱
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 4تر 2 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

 

دا هغه ادبي صنعت دی چې لومړی یو کالم یا د شعر یوه مسره ذکر شي او په دویمه مسره کې بیا د یاد شوي توکي اړیکې او 
 مالیمات څرګند شي.

 د، زلغې دې پاڼېقد دې شمشا
 ونه چنار، سینه چندړ لښتې السونه
*** 

 
 د ښایست مرغه د خط په پرو والوت
 د عاشق په زړه یو نرمه هوا راغله

 :لف ونشر(. ۶
دا هغه ادبي صنعت دی، چې د یوه بیت په لومړۍ مسره کې لومړی ځینې توکي د اجمال په بڼه یادېږي او بیا په بله مسره کې د 

 نا راوړل کېږي.هر توکي بله ما
 لف او نشر په دوه ډوله دی:

 مرتب لف و نشر  (.۱
 لکه:

 چې جانان مې څومره خوږ اغیار ظالم دی
 د پستو ګالنو منځ کې اغزي شنه وي

 غیر مرتب لف و نشر لکه:(. ۶
 د تیاره ماښام تندي نه تیاره الړه

 چې سپین مخ د جانان زلفو نه بهرشو
 :ايهام يا توريه(. ۰

م او ګومان په مانا دی، خو اصطالح کې هغه ادبي صنعت دی، چې شاعر داسې څو مانا لرونکې کلمې راوړي، چې ایهام د وه
 د لوستونکي پام نږدې او یا ظاهري مانا ته واړوي، خو موخه یې لرې او یا بله مانا وي.

لې مقصد ترې لرې مانا وي. دا هم په د یا په لنډه توګه وایو، یوه کلمه چې دوه ماناوې ولري، چې یوه لرې او بله نږدې وي و
 وه ډوله ده:

 : لکه چې وایي:مجرده توريه(. ۱
 څومره ښکلی راته ښکاري ستا اور بل
 چې ترې څومره لرې کېږي راځلېږي

دلته ښایې لوستونکی فکر وکړي چې موخه د )اوربل( نه د جانان پېکی دی، ولې اصلي مانا ښایې هغه وي چې کوچیان اور بل 
 بیا له هغه ځای کډه کوي نو د اور د سګروټو بڅرکي یې له لرې نه ګل وبل کېږي. کړي او

 : لکه چې وایي:مرشحه توريه(. ۶
 نازک وچولی دې چین وینم ملوکې

 په جبین دې ګوندې وزن د خال بار شو
 :تنسيق لصفات(. ۴

 خپل شعر کې وکښي. تنسیق د پېیلو په مانا هغه ادبي صنعت دی، چې شاعر یو د بل پسې څو صفتونه په
 نرۍ وریځې تورې سترګې سپین غاښونه

 لکه پرخې چې دسرو ګلو مېلمه شي
 :عارفانه تجاهل(. ۳
 هغه ادبي صنعت دی، چې شاعر یا یو څوک د یو شي په اړه بشپړ معلومات لري خو ځان ناخبره ښیې، علي خان وایي: 

 دا د دلبر مخ دی چې له شاله نیم لیده شي
 دی چې لیده شي نیم له غرهیا زېړ وتی نمر 

 :براعت الطلب(. ۲
 دې ادبي صنعت ته حسن طلب هم وایي، چې شاعر په رمز ښکلو او رنګینو کلماتو خپل جانان ته بلنه ورکوي.

 بورا زر شه زما د مینې نازولیه!
 د ګالنو کډې بار دي موسم کوچ کړي

 :تلميح(. ۱
 دی چې شاعر په خپل شعر کې یوې کیسې ته اشاره وکړه:تلمیح مالګین کولو ته وایي او هغه ادبي ښایست  

 چې ملوک ورته د ډنډ غاړه کې پټ شو
 بدرۍ راغله بدرګه کړه ښاپېریو
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 4تر 3 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

 

 :تشخيص او انطاق(. ۸
 دا هغه ادبي ښایست ته وایي چې شاعر یو بې سا توکي ته ساه ورکړي لکه د نازو انا دغه شعر:

 سحرګاه وه د نرګس لېمه النده
 یې له سترګو څڅېدهڅاڅکي څاڅکي 

 ماوېل څه دي ښکلیه ګله ولې ژاړې
 ده ویل ژوند مې دی یوه خله خندېده

 :حسن مطلع(. ۹
هغه ادبي ښایست ته وایي چې شاعر د کالم لومړۍ برخه په داسې زړه راښکونکو کلیماتو وړاندې کړي، چې لوستونکي یې دې 

 ته اړ شي چې تر پایه یې وڅاري.
 لکه د علي خان دغه شعر:

 چې د خیال په السو تن د دلبر نیسم
 د هلک په دود په الس کې قمر نیسم

 :حسن مقطع(. ۱۳
 هغه معنوي صنعت ته وایي چې شاعر خپل شعر په زړه راښکونکو کلیماتو پرته له کوم شرط نه پای ته ورسوي.

 :حسن تعليل(. ۱۱
 ا برخیز ادلون بدلون سره )ذهني( بڼه راخپلولی شي.زیاتره د عیني انځور په توګه کارول شوي، د اړوندو توکو له ټولیز ی

 ښکارندوي وایي:
 پر هر کال اټک د ده ښه راغلی کاندي 
 غوړوی پر څنډو خپل پاسته سالونه 

 :مبالغه(. ۱۶
 وکړي که هغه ښه وي یا بد او په درې ډوله دی:  هغه ادبي صنعت ته وایي چې شاعر له حده زیات د یوه شي ستاینه 
 :تبليغ -۱
 دا د مبالغې هغه ډول دی چې یو کالم د عقل او عادت له مخې د امکان وړتیا ولري لکه: 

 له خوشحال سره که کېنې یو څو کاله
 دا د غره خټک به واړه شاعران شي

 
 :اغراق -۶
 دا د مبالغې هغه ډول دی چې مدعا د عقل له مخې امکان ولري، ولې د عادت له مخې ناممکن وي. 

 ړګی پرهر پرهر کړد یار مینې مې ز
 راشه وګوره روغ ځای تر سترګو نشي

 :غلو(. ۰
 دا د مبالغې هغه شکل دی چې مدعا د عقل او عادت له مخې ناممکنه وی، لکه کامګار خان چې کښلی دي:

 میاشتې ځان که د آس نعل مېخونه ستوري
 چې د ناز په آس شي سور شهسوار زما

  :ايهام تضاد(: ۱۰
په خپلو کې متقابلې نه وي ولې د راغلو کلیمو رښتینې مانا وې، سره متقابلې وي، او لوستونکی په ایهام دوه داسې مانا وې چې 
 )وهم( کې واچوي لکه:

 چې د نېمې شپې چوپتیا به راخوره وه سره ناست وو
 شمعې اوښکې تویولې منګی تک شین په خندا وه

لې کله چې له اوبو ډک منګی په ګیالس کې چپه شي، نو دغه غږ یادونه: شمعه نه ژاړي خو وېلې کېږي، منګی هم نه خاندي و
 یې له خندا سره تشبې شوي دي.

 دلته اوښکې تویول د ژړا په حقیقي مانا خو د شمعې ویلې کېدل یې مجازي مانا ګڼالی شو.
 خندا د خندا په مانا ولې د منګي اواز بیآ مجازي دی.

  :ايهام تناسب(. ۱۴
 کلمې راوړل شي چې نامنسوبې ماناوې تناسب او تړاو سره ولري لکه: که په یو کالم کې داسې

 اوس پر څه محبت پټ ساتي کامګاره
 صراحي چې درته وویل قل قل

 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 

 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

 

 :تدبيج(. ۱۳
 د یوه بیت په یوه مسره کې د پرلپسې رنګونو راوړل لکه د طباق صنعت په څېر تدبیج ګڼل کېږي لکه: 

 تورې سترګې او سرې شونډې اوږدې زلفې
 زما زړه یې راتړلی لولپه شوم

  :تکرار حسن(. ۱۲
 هغه ادبي ښایست ته وایي چې شاعر په خپل شعر کې د یوې کلمې په تکرار باندې ټینګار وکړي.

 لکه:
 د هجران دښته کې شپې شوې په ما تېرې

 اوس د وصل تماشې په مینه مینه
 جانان نمانځمه د مینې په رنګونو

 مینهټوله شپه کوو کیسې په مینه 
نو کې شاعر هغه کلمو او توکو ته ډېره پاملرنه کوي، چې ښکال ییز اړخ یې ډېر د پام وړ وي، چې ود بدیع په لفظي ښایست

 مونږ دلته څو مثالونه د بېلګې په توګه راوړو:
 :تجنيس(. ۱
یو شی وي، ولې مانا دا هغه لفظي صنعت دی چې شاعر په خپل شعر کې داسې کلمې راوړي، چې د کلمو بڼه، لیک او لوست  

 یې توپیر ولري. لکه:
 چې اغیار راپسې واخیسته خپل لور

 ورختا شومه چې وتښتم کوم لور
 :ترصيع(. ۶
ترصیع په لغت کې د جواهرو پېیلو ته وایي او هغه لفظي ښایست دی چې شاعر د شعر هره برخه د بلې برخې په مقابل کې  

 راوړي لکه:
 په حالت د عاشقانو نظر بویه

 زیارت د شهید انوګذر بویه په
 :سجع(. ۰
دغه لفظي صنعت د قومري موزون اهنګ په مانا دی او د جملو هم اهنګې سجې ته وایي او په درې ډوله ده متوازي سجع،   

 متوازینه سجع، مطرفه سجع.
  :توشيح(. ۴

کړې، نو ترې یو نوم یا د شعر هغه ادبي ښایست ته وایي چې شاعر د خپل شعر لومړي یا د سرټکی او توري سره یو ځای 
 کومه مسره جوړه شي لکه:

 هللا راولې جانان ښکلی خندان
 سر مې لوړ شي هر رقیب ته په میدان

 د وصال زېری که وشي په ما باندې
 نو په مابه مهربان شي لوی سبحان

 سد( نوم ترې جوړېږي.کله چې د لومړۍ مسرې )ا( د دویمې مسرې د )س( او د درېیمې مسرې )د( سره یو ځای شي د )ا
 
 :ردالمطلع(. ۳

 کله چې شاعر د خپل شعر )بیت( یوه مسره د شعر په پاتې کې تکرار کړي، دې ته رد الملطع وایي لکه:
 د مینې څلي سل په سل ورانوي

 څوک یې باڼه څوک یې کاکل ورانوي
 زمونږ بلۍ ته هر پردی چې راشي

 مینه خو نه راوړي کابل ورانوي
 اڅي د غوسې سکروټېسترګو نه یې څ

 اغیار چې بیا د پیکي ګل ورانوي
 څوک یې رنجو او ښکو ته لپې نیسي

 څوک یې باڼه څوک یې کاکل ورانوي
د بدیع په لفظي او معنوي ښایستونو کې نور ادبي صنعتونه هم شته خو دلته یوازې د ساري په ډول د څو ادبي ښایستونو یادونه 

  وشوه.
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