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 به استقبال از روز جهانی زن
 پیشنهاد اعطای لقب  "استاد  ادب دری"

 برای خانم صالحه وهاب واصل و  پوهندوی خانم شیما غفوری
           

متوجه حفظ فرهنگ واالی افغانی در مهاجرت بوده و  1811آئینه افغانستان از بدو تأسیس خود در سال  مجلۀ        
صفحه( را بنام "بخش فرهنگی"، شامل اشعار و مسایل ادبی، مختص نموده بود.  52یک بخش مجالت ) در حدود 

تاد محمد طاهر هاتف حیات داشتند، در گذشته ها که دوستان محترم من مرحوم پوهاند محمد نسیم نگهت و مرحوم اس
مشاعره هایی ترتیب میدادیم و در انجام آن به اساس قضاوت داورهای ذیصالح جوائز و القابی منظور و اعطاء 

درین مدت به اساس پیشنهاد این مجله و منظوری داورهای ذیصالح دو ملک الشعراء در مهاجرت انتخاب  –میگردید 
 -هر هاتف به رحمت حق پیوسته و دومی استاد محمد نسیم اسیر الحمدهلل حیات دارندشدند که اولی استاد محمد طا

هکذا برای هفت شاعر واالمقام افغان به اساس قضاوت داوران ذیصالح لقب "استاد ادب دری" اعطا گردیده است. 
محمد طاهر هاتف  ایکاش همۀ آن داوران ، خصوصاً دوست گرامی و همکار قدیمی من، پوهاند نسیم نگهت و استاد

ماندم. بازهم جای شکر است که  یکعده استادان، شاعران و  حیات میداشتند، تا در تقدیم این پیشنهاد من تنها نمی
  دانشمندان در  مهاجرت هنوز الحمدهلل حیات دارند تا این پیشنهاد را بدقت مورد بررسی و ارزیابی قرار دهند.

که دانشمندان، شاعران و ادب پروران به این طالب العلم داشته اند، و به اساس بهر حال، به اساس اعتمادی          
مسؤولیتی که در حفظ و انکشاف فرهنگ افغانی در مهاجرت در خود احساس میکرده ام، و آنرا قسماً در نقد اشعار 

 انکشاف در میدیای افغان نیز و تقریظ دیوانهای شعراء در مجلۀ آئینۀ افغانستان اداء کرده ام، معهذا همیشه مراقب این
بوده ام. خوشبختانه ادب زبان دری در مهاجرت شگوفان شده و ابداعات زیادی از قلم و طبع افغانهای مهاجر در 
میدیای افغان نشر گردیده است، و بازهم باید خوشبختانه بگویم که سهم زن افغان  درین انکشاف بسیار برازنده بوده 

ادی از قلم و طبع  خانم های افغان در میدیای مهاجرین و بیشترین و برازنده ترین آنها در است. اشعار و مقاالت زی
و محترمه  صالحه وهاب واصلجرمن آنالین منتشر شده که از آنجمله اشعار دو خانم، محترمه  –وبسایت وزین افغان 

 ن قرار گرفته اند.از زاویۀ علوم بدیع و بیان و صنایع ادبی، مورد توجه م پوهندوی شیما غفوری
 

من این دو خانم را که یکی در هالند و دیگری در جرمنی زندگی میکند، ندیده ام و از نزدیک نمی شناسم،          
رمن ج –حتی با آنها صحبت نکرده ام، اما اشعار و مقاالت شانرا از طریق بخش )آرشیف نویسندگان( وبسایت افغان 

از آنجائیکه در جملۀ شاعران افغان که از طریق و  -آنالین بدقت خوانده ام، چونکه هر یک در آنجا آرشیفی دارد 
مجلۀ آئینه افغانستان به دریافت لقب "استاد ادب دری" مفتخر گردیده بودند، خانمها شامل نبوده اند، چونکه آثار کافی 

بر غزلی که از حضرت موالنای   صالحه واصل وهاباز قلم شان هنوز تراوش نکرده بود، بعد از آنکه مخمس خانم 
پنداشته شده، منتشر گردید، تصمیم گرفتم نمونه های اشعار این دو شاعرۀ برازندۀ افغان را به خدمت استادان ادب  بلخ

و دانشمندان افغان جهت ارزیابی تقدیم نمایم. هر یک ازین دو شاعرۀ افغان اشعار زیاد دارد، ولی من از آرشیف آثار 
 ام که شما آنها را در صفحات بعدی میخوانید.شان نمونه های  به انتخاب خود برون نویس کرده 

 

اثر درج شده که بیشتر از یک ثلت آن  89به بعد  5115از سال  صالحه وهاب واصلدر آرشیف آثار خانم          
منظوم میباشد. عالوه بر نمونه های انتخابی من، اشعاری با عناوین ذیل نیز در آرشیف وی و در حافظۀ "بخش 
کلتوری" پورتال وجود دارند: )شرم از خدا(، )آزادی مرگ(، )بیا ای هموطن(، )به کی گویم(، )آزادی(، )بربادی 
وطن(، )سرمۀ گلو(، )گیاه هرزه(، )آزادی در بند(، )شیر زخمی(، )ستارۀ معصوم(، )افتخار ملت افغان(. در اشعار 
این شاعرۀ افغان از سبک های خراسان و هند، هردو پیروی شده است، اما سبک خراسان درین اشعار اش بیشتر. و 

ک نیز سروده است. آثار منظوم دیگرش که من تا سال زندگی در اروپا اشعاری به سبک کالسی 52در تحت تأثیر 
حال فرصت مطالعۀ آنها را نیافته ام، به عنوان )مروارید گمشده( ،)صفای دل(، )گوهر ناب(، )عالم یقین( و )بیکران 
عشق( که قبالً بطور مستقل چاپ شده اند. خانم واصل با داشتن استعداد سرشار نویسندگی، نثر سلیس و جذاب مینویسد، 

از جملۀ شش داستان کوتاهی که نوشته، دوتای آن: )قصاص زن گمنام( و )صغرا( برای قلمش لقب استادی کمائی  و
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در رسامی و نقاشی نیز استعداد سرشار داشته و تابلو های او در نمایشات هنری  صالحه وهاب واصلکرده است. خانم 
 در چند کشور اروپایی چانس اشتراک یافته است.

 

میخوانیم که پدرشان مرحوم محمد غوث و نیکۀ شان مرحوم محمد صالحه وهاب واصل در آرشیف خانم            
واصل نام داشته و تخلص )واصل( را از نیکۀ خود و استعداد شاعری را از پدر خود به ارث برده است. صالحه جان 

فوق لیسانس را در رشتۀ تجارت و در شهر کابل تولد یافته، لیسۀ زرغونه را تمام کرده، تحصیالت لیسانس و ما
 11مارکتنگ تعقیب نموده وهم در کشور هالند تحصیالت مسلکی نرسنگ و کمپیوتر و حسابداری را تکمیل و مدت 

سال در شفاخانه های مختلف این کشور خدمت نموده است. خانم واصل ابتداء به حیث عضو و همکار با انجمن زنان 
 5111برای سه سال منحیث مدیر مسؤول مجلۀ )بانو( کار کرد، در سال  5118ل در سا –روشن در هالند شامل شد 

تا حال  5115نخست به حیث مدیر مالی کمسیون سرتاسری زنان هالند انتخاب گردید و بعد از دو سال از سال 
سخت مسؤولیت ریاست این کمسیون را عهده دار است. خانم صالحه وهاب واصل یکتن از مبارزین و مدافعین سر

ایجاد کرد که با  (OFoundationمؤسسۀ خیریه ای را با همراهی پسرش به نام ) 5111حقوق زن بوده، در سال 
اشعار و مقاالت زیادی پیرامون احقاق حقوق زن نوشته و در ده سال اخیر در تمام جلسات و  موفقیت به پیش میرود.

 کنفرانسهای حقوق زن در اروپا اشتراک نموده است. 
 

که از حضرت موالنای بلخ پنداشته شده،  در معرفی اشعار خانم صالحه واصل، اول مخمس او را بر غزلی          
  که مورد پسند افغانهای مهاجر قرار گرفته و آنرا با تبصره های خوش بینانه استقبال کرده اند. نویسم می

                                                                              
 ای قوم به حج رفته کجائید کجائید

 
 ای خویش پرستان دمی از خویش برآئید
 تـا کـی بـه در کـعـبـه  و بـتـخـانـه درآئید
 غـآفـل  ز خـداونـد  دل خـویـش  چـرائید

 ای قـوم به حـج رفـتـه کجـائید کجـائید                                                      
 مـعـشـوق هـمـیـنـجـاسـت بـیـائید بیائید                                                      

 
 ای مـحـو جـهـان عــدم  و خـانـۀ خـمـار

 لـک دوارای غـافـل از حـیـرتـگـۀ آن مـا
 کان دیـد بـصـررا به پـس مـژه تو بـیـدار 

 مـعـشوق تـو همسایۀ دیـوار به دیـوار                                                       
 دربـادیـۀ سرگـشته شما در چه هـوائید                                                       

 
 دش بـنـشیـنـیـددرکعـبۀ جـان گر به سجـو

 وزبـاغ فـنـا  گـرگـلـی ازعشـق بـچـیـنـیـد
 ونـدر حـرم جان به پـنـاهـگـاش  امـیـنـیـد

 گر صورت بی صورت معشوق ببینید                                                       
 و هم کعبه شمائید  هم خواجه وهم خانه                                                       

 
 بـا قـافـلـۀ عـمـر  چـه  رنـدانـه  بـرفـتـیـد
 تـکـرار بـه هـر در، پی جـانـانـه برفـتـیـد
 بـیـهـوده و بـیـحـاصل و دیـوانـه بـرفـتـیـد

 ده بـار از آن راه  بـدان خانه بـرفـتـیـد                                                       
 یـکـبـارازیـن خـانـه بـریـن بـام برآئـیـد                                                       
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 دروصف حـرم صد در توصیف بسفـتـیـد
 ازشوق رسیدن به درش عـمـری نـخـفـتید

 ر رازی نـهـفـتـیـددر پـردۀ مـسـتـور نـظـ
 آن خانه لـطـیـفـست، نشـانهـاش بگـفـتـید                                                        
 از خـواجـۀ  آن خـانـه نـشانی بـنـمـائـیـد                                                       

 
 چیست آن خم محراب که برسجده خمیدید

 ـواف گـرد جـمـال کی دویـدیـدوز بهـر ط
 جـزهـاتـف جان از کـی صدایی شـنـیـدیـد

 یک دسـتـه گـل کـو اگر آن باع بـدیـدیـد                                                        
 یک گوهر جان کواگر از بـحـرخـدائـیـد                                                        

 
 ز پـردۀ غـفـلـت بــدرآئـیـد و شویـد شـادا

 سـازیـد بـه دل گـنـج  پـریـخـانـه ای آبـاد
 شـادی بـکـنـد رنـج وصالـش  بـدل ایجاد

 با ایـن هـمـه آن رنـج شما گـنـج شما بـاد                                                        
 افـسوس که بـرگـنـج شما پـرده شمـائـیـد                                                           

                                                                                                                                     
تخمیس سکتگی و نواقص عروضی ندارد، در مورد ارتباط معانی غزل موالنا و تخمیس فوق من تبصره نمی کنم، 

صنایع ادبی در چند مصراع آن به مشاهده میرسد، و آنطوریکه شاعر خودش هر بیت موالنا را تعبیر نموده، سه 
مصراع به هر بیت افزوده که از زاویۀ بدیع و بیان بی عیب است. آنچه را شعر میخوانند رویهمرفته مولود عواطف 

ت آن با عقاید و جهان بینی شاعر تعلق میگیرد، اما من آثار کافی این شاعرۀ محترمه را تا و احساسات میباشد و ماهی
حال نخوانده ام تا در ارتباط به جهان بینی اش اظهار نظر بتوانم. اینقدر عرض میکنم که غزل فوق که  به موالنا 

 نیده ام که ذیالً به عرض میرسانم:منسوب گردیده، به ذات خود یک غزل انقالبی است و من درین باره روایاتی ش
 

سال قبل در یک روز عید شش نفر دوستان پدرم، به شمول مرحوم عبدهللا خان )افغان نویس( و مرحوم  52حدود 
محمد امین خان خوگیانی، طبق معمول به خانۀ ما تشریف آورده بودند. در ضمن صحبت مرحوم )افغان نویس( 

نامعلوم باالی همین غزل موالنا سروده شده بود. وظیفۀ من در آن صحبت مخمسی را خواند که توسط یک شاعر 
"چایدار باشی" بود، فقط چای و شیرینی باب پیش میکردم و در غیر آن سراپا گوش بودم. حاضرین همه با بیدل و 

 گفت "غزلموالنا آشنا بودند. مخمس مذکور دو سه بار خوانده شد، کسی میگفت "این شاعر المذهب بوده"، کسی می
والنا مرحوم م –موالنا خودش کفر است، چونکه با طعنه و کنایه مسلمانان را از رفتن به خانۀ کعبه منصرف میسازد" 

محمد امین خان خوگیانی میگفت در غزلی که بنام موالنا مسمی شده "نوجیه کفر وارد است"، اما شاید این غزل از 
مهمان دیگری میگفت که در ایران ازین مخمس  –النا جابجا کرده باشند موالنا نباشد و ایرانیها آنرا در دیوان مو

قتی و –بسیار و بطور مبالغه آمیز استقبال و تخمیس شده و شاید شاعر همین مخمس  که خوانده شد، هم ایرانی باشد 
یل گفت: "من که از پدرم سؤال شد، او دیوان موالنا را از طاق بر گرفت و همان غزل را خواند و چیزهایی ازین قب

 –این دیوان را هر روز میخوانم، مانند و شبیه این غزل در مثنوی غزلی نخوانده ام، اما این غزل در مثنوی هست 
از یکطرف جهان اسالم موالنا را مفسر قران و مثنوی را ترجمۀ قران میشناسند، و از جانب دیگر با این غزل مواجه 

د اسالمی در تضاد قرار دارد، اما درک سخن موالنا که در تحت چه نوع شرائط استیم که کلمات و عبارات آن با عقای
اینقدر میدانیم که عارف دیگری ) منصور( نیز "ان الحق"  –روحی و عرفانی این غزل را سروده بما معلوم نیست 

ا پرسیدم و جواب گفته است ..."  پدرم اضافه کرد که روزی از عالمه سلجوقی  نظر او را درباب همین غزل  موالن
او این بود که "المعنی فی بطن شاعر" این صحبت در حدود دو ساعت دوام کرد و ذهنیت این مجلس که حاضرین آن 
همه آگاه و معتقد به شریعت اسالمی و وارد در ادب دری و پشتو بودند، ازینقرار بود که این غزل از موالنا نیست و 

یکه یک نسخۀ این رساله به خدمت موالنا شناس معروف افغان جناب استاد در غیر آن این غزل کفر است. از آنجائ
 محمد اسحق نگارگر نیز تقدیم میشود، امید است نظریات ایشانرا پیرامون این غزل موالنا نیز بشنویم.
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ت دارم، این ادر جامعۀ سنتی افغانستان بار دیگر من از استقبال یا تخمیس این غزل نشنیده و ندیده ام. تاجائیکه معلوم
در وبسایت  5119غزل منسوب به موالنا بار اول در امریکا توسط محترم )ف. بری( تخمیس و بعداً در سال 

  5111)روشنایی( نشر گردیده است. بار دوم محترم ملک الشعراء مهاجرین محمد نسیم اسیر این غزل را در سال 
جرمن آنالین منتشر ساخته و یکی دوبار دیگر نیز  –فغان میالدی، آنهم به تقریب موسم حج، تخمیس و در وبسایت ا

 5111بار سوم محترمه خانم صالحه وهاب واصل این مخمس را در اخیر ماه سپتمبر  –به تکرار منتشر شده است 
در مقدمۀ هر یک از  –جرمن آنالین نشر شده است  –به مناسبت حلول عید سعید اضحی سروده و در وبسایت افغان 

اخیر الذکر، استاد اسیر و خانم وهاب مطالبی نوشته اند که بیانگر مناسبت تخمیس و خوانش شان از غزل دو مخمس 
 موالنا میباشد.  

 

سؤال آخر پیرامون این غزل موالنا برای امت اسالم اینست که در صورتیکه رب العالمین )ج( خودش ادای فریضۀ 
امر و مقرر فرموده، چطور میتوان به  -بداخل شرایط معین  – حج را در جملۀ فرایض پنجگانه در قران به مسلمین

اساس یک غزل یک شاعر )ولو موالنا باشد(  رفتن حج را مذموم خواند؟ باوجود این غزل منسوب به موالنا، رفتن 
 سال گذشته به تدریج به مراتب بسیار بیشتر شده است. 111حج در 

ن و احساس و قدرتی که ازین اجماع تبارز میکند، در آن استحکام و در کتابها آمده که در رفتن حج، اجماع مسلمی
 بقای دین مبین اسالم مضمر است  !       

    
تراوش نموده "ارج گزاری" نام دارد  5111شعر دیگری که از طبع سرشار خانم صالحه وهاب واصل در ماه سپتمبر

قریظ استاد سیستانی که اخیراً بشکل کتابی طبع گردیده، بجای تو به استقبال یک مقالۀ عالی و مستند کاندید اکادمیسین 
برین کتاب سیستانی،  این شعر سروده شده است. این شعر را که به صنعت )مدح ( تعلق میگیرد، اینک مرور می 

 :مکنی
 

 (1)حقیقت زایـد هـردم، خامۀ پـربـارسیستانی .....     شهامت بارد از هر جمله و گفتار سیستانی       
 (5دفاع از واقعیت ها وحـق تاریخ این ملـت .....      به صدق و باور و ایمان باشد کار سیستانی )     
 زبان بی هراس و همت سرشار سیستانی  ن بنگر   ت ساز وطدرین دور حساس و سرنوش     
 (9اقرار سیستانی ) به تـاریـخ معاصر افتخارمـا کـالم اوسـت  .....     بنازم جرات و احساس و هم    
 غـرور مـیهـن و تـثـبـیـت استرداد استقالل  .....    بیرون میریزد از هر لمحۀ افکار سیستانی    
 (  1برای روسیاهی های خصم ملت و میهن  .....      فقط کافیست یک حرف کم از بسیار سیستانی )    
 گل دانش بچینیم یک سر از گلزار سیستانی بیا )واهب(سر تعظیم خـم سازیم به پای او .....        

 
 ( در هر دو مصراع صنعت )توریه یا ایهام( به مشاهده میرسد: )حقیقت زاید(، )شهامت بارد( .1)
 ( : درین دو مصراع صنعت )مراعات النظیر( به مشاهده میرسد.9( و)5)
 ار( دو معنی متضاد اند.( درین مصراع صنعت )طباق و تضاد( به مشاهده میرسد، زیرا )کم و بسی1) 

                                                                                                                                                   
که تاریخ  ستایش نیز گویند، اگر بمنظور تصاحب ثروت و مقام و قدرت بکار رود صنعت )مدح( که آنرا حمد و

ادبیات دری مملو ازین مثالها است، در آنصورت یک عمل مذموم پنداشته میشود. اما خانم صالحه وهاب واصل این 
صنعت را در مورد یک افغان فقیر و مهاجر بکار برده که عمر او با کتاب و تحقیق و دفاع از حقوق و نوامیس ملت 

ثر تازۀ استاد سیستانی تحت عنوان "دفاع از ارزش های ملی، وظیفۀ افغان سپری گردیده و غزل باال به استقبال از ا
افغان مهاجر در امریکا و اروپا،  52عناصر ملی است !" سروده شده که خیلی بجا و مناسب و به موقع بوده است. 

 به شمول دانشمندان و اهل خبره، نیز از کتاب استاد سیستانی تقدیر و ستایش نموده اند.
 

 گری از اشعار خانم صالحه وهاب واصلنمونه های دی
 

 خون بها
                  وطـن تـرا ز غم و رنـج آفـریـده خـدا ....... تـرا ز جـمـع همه کـائـنـات کـشـیـده خـدا                                         

 ( 1دمیده خـدا...  )ز ابر تو همه خون قطره قطره میبارد.         به آسـمان تو از خون شفق 
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 دیـوار پـر نـم
بـس هـواها و هـوسـهـا  دم بــدم داریـم ما .....گـوهـر آدم شدن در ریـشه کم داریـم ما                                      

            عقده ها برسینه و مهر خموشی روی لب .....  از خس دست کسان این چشم نم داریـم ما                        
 ( 5خانۀ خود سوختیم با دست خود آتش زدیم ......  از برای  شادی  بیگانه  غم داریم ما )

 
 شـکـنـجـه

         از شـدت شـکـنجه رسـن گریه مـیـکـنـد......... .. شـالق از نـوازش تـن گریه مـیکـنـد                                            
 (9ـجـال دهـن بـاز کردن است........... .در سـینه ام نـواز َوَهـن گریه میکند )مـا را کـجـا م

 خاک  مـن
 کلبه ای کز دست دشمن شد خراب خاک منست...... آنکه از دست جهالت، شد عذاب خاک منست

 ..آنکه باغ و گلشنش بهتر ز رضـوان گـفـتـه انـد...... زآتش جانسوز نفرت،  شد کباب خاک منست .....
 

 پـرچـم شـبـرنگ
 کاش میخواندی ز چشمم قصه های جنگ را.........قصۀ دامان  پر از خون فرزند، رنگ را
 کآش میشـد در نگاهـم بـود تصـویر سـتم.........تاکه مردم می شناخت این دیو بی فرهنگ را

 (1شبرنگ را ...))واهبا( بنویس از سوز زبـان و اشک چـشـم ........ قـصـۀ سی سـال ظلم  پرچم 
 

 دیـار وطـن
 عـمریـسـت کـز د یـار وطن دور رفـتـه ایـم......... بس درد های دل  که  به هــمـدل نـگـفـتـه ایـم

 چـنـدان فـشـرده ظـلـم سـتـمـگـر که  هر کدام ........ در غـنـچه سوخـتـیـم  و نه چون گل شگـفـته ایم
 وم و دیـن.........افـشانـد عــدو  و مـا هـمـه غـافـل  بـخـفـتـه ایـمتـخـم نـژاد پـرسـتـی و تــبعـیـض قـ

 (2د ر دام جـهـل  بـَرده  بــدسـت عــدو شـدیـم..........یـک دانـه هـم ز گـوهـر دانـش  نه سـفـتـه ایـم... )
 

 دفاع از حق زن
 نـدیـدم این حقیقت را عـیانهست فـریـاد دفـاع از حـق زن درهر زبان...........لیک مـن هـرگـز 

 تا توانستـند بردند نـفـع سـوء از نـام زن ..........گـه بـنـام حـق، گـهـی قـانـون تـأمـین و امـان
 نام زن در انتخابات هر طـرف عنـوان  زر..........در عـمـل تصویب قانونی که شد نـنـگ زمان

 (5.دیگر این زن نیست آن بی دست و پا و بی زبان  )ای ستمگر ای تو خون آشام تأریخ، ای جالد........
 

 آتـش بـربـادی
 خـون سـخـن به تـیـغ سـتـم ظالمانه ریـخـت............. اشک چـمـن زچـشـم صبـا محـرمانه  ریـخـت

 یـخـتخـشـکـیـده خـنـده  تا که به لـبـهـای نستـرن............. بـاران غــم  ز ا بــر الــم  دانـه  دانـه ر
 (1انسـانـیـت کـه جـوهـر الـطاف  ایـزد است .............شـد نـنـگ و از نهاد بشر، این زمـانه ریـخــت ...)

 
 بـهـار دل

 بـرخـیـالــم چـیـده بـودم  الله هـای انـتـظـار............ تـا که بـرفـرش زمـیـن باشـم دمـی کـایـد بـهـار
 روی گل............ گـل کـنـد خـمـپـاره  بـا  نـاز تـبـسـم،  از خـمـارچشم گلشن از خوشی شبنم چکـد بر

 (1دیده وا کن رمز گلشن را نـگر در قلـب خاک ........... کـز دل هـر دانـه بـیـرون میـدهـد گـوهـر هـزار...)
 

 انـسـان
 ـل  و دانـسـتـه  و دانـاسـتازجـمـلـۀ مـخـلوق خـداونـد  کـه  ایـنجـاسـت...........انـسـان زهــمه عـاق

 صـد حـیـف که بـر دل بـبـرد حسرت هستی .......... امـا نـظـرش  بـسـتـه بـه  خـوبـایـی دنـیـاســت
 بـیـنـد نه بـخـودعــظـمـت  و  آوای خـدایـی.......... .زیـنــرو هـمـه  در فـکـر تـوقـع   و تـمـنـاسـت

 (8ـن...........از نـارسـی  بر باور خود  بـند تـقاضـاسـت ... )چون آب شـود قالـب هر مکـر دروغـی
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 ای قـلـم

 ای  قــلــم  از  آتــش  جــانــم  نــویــس ..............از تـن  پــر  درد  و  بـریــانــم  نــویــس
 ـویــسسـیـل طـوفـان زایـی چـشمـم را بـنـوش ............. حـسـرت  چـشـمـان  گــریـآنـم  نـ

 در زبا نم قفل خاموشـی  زد ند..................شو زبانم،  هرچه مـیـدانـم  نـوِیـس
 پردۀ ایمـــان در ســر میکنـم....................... پشت پرده کفـر عریــانم نویس

 (11)زنــــدۀ جسمم روانم کشتــه انــــد............... ای قلـم، این قتــــل پنهـــانم نویس 
 

 کـودک مـیـهـن
 بنازم چهرۀ معـصوم و زردت کودک میهن ..........بـمـیـرم از بـرای  آه ســردت کـودک میهن

 هزاران چند عمرت رنج دادندت ابرمردان...........نکردند لحظه ای درمان دردت کودک میهن.....
 

 مـادر یا خـالـق بـعـد از خـداونـد 
 خلـقـت  است .........مـادر بـمـا ز ایـزد یـکـتـا فـضـیـلــت استمـآدر نـمـای قـدرت دنـیـای 

 (11فــردوس را بـزیـر قــدم هـاش مانده رب........کـو را مـقـام، بـعـد خــدا درعـبـادت است ... )
 

 تـوانـایـی زن
 واهدخـدا ازطـاقــت مـن مـخـزن فــوالد مـیـخـواهـد.......زهر انگشت من یک تیشۀ فرهاد میخ

 خـدا قـلـب مـرا آمـاج  درد وغـصه  وغــم کرد......کنون هرحجره ام از آن خدایم داد میخواهد
 (15لت وضرب وزدن، سنگساروتوهین کرد تقدیرم .....چسان با اینهمه  از من روان شاد میخواهد ؟...)

 
 جـنـازۀ  سـخـن

 ـی بـزیـر تـیـغ جـهـالـت بـه تـاب و تـبدسـت سـتـم  بـریــده  سـر  و  گــرد ن ادب  ........مـعـن
 هر کـلـمـه در اسـارت  و هـر جمـله در قـفـس ........مرگ سخن  اگـر بــشـنـیـدی مکــن عجب
 ترکـیـب کـلـمـه هـای ز مـعـنی تهـی به شعـر....... فـریاد  و اشـک  اهـل قـلـم  را  شـود  سـبــب

 ـواد.........زخـمی بـه حـال مـرگ کـنـد  زنـدگـی طلبد ا نــش بدسـت  فضل  فـروشـان  بیس
 (19امروز قتل و غارت و دزدی و خون  و مرگ.........جـای سـوا د و دانـش و علم اسـت منتخـب...)

 
 هــر روز بـگـیـرم  از دل خـود خـبـرت ............ ای  مـالـک  دل، شـوم  بـقـربـان  سـرت

 (11بـه دربــار خــدا............ کـآ مـروز بـبـیـنـم  از قـضـا یـک نـظـرت ... )هــر  روز کـنـم  دعــا  
 

 روزی  که  تـنـم با  نـفـس آمـیـخـتـه انـد........... .در رگ رگـم از عـشـق تو خون  ریخـتـه انـد
 (12ـو انـگـیخـتـه انـد ... )هــرجــا  ز لـطـافـتـی  بــدیـدنـد رنـگـی ............  زان  خـصـلـت  نـیـکـوی ت

 
 تـرا  تـصـویـر مـیـسـازد  دو چـشـم  بـیـقـرار مـا......... مـیـان سـیـنـه پـنـهان مـیکـنـد بی اخـتـیـار ما

 لـذت چون مـوج دریـا مـیـزنـد صدغوطه در جانم.........دمـی که مـی نـشـیـنـی لحظه ای تو در کنار ما
 (15من بیتوچسان بگذشت.......چـرا صـیـدت نـگـردیـدم، نکردی تو شکار ما....)همی خون میخورم کین عمر 

 
 (.11چـشمـم  بخواب  و روی تو در پیش دیده ا م..........یارب چـه شـد که نـیـمـۀ شـب  آفـتـاب دمـیـد ... )

 
 (11روی  هـالل تــو  شـوم....  )خـواب دیـدم  که بـه جـای  مــۀ  نـــو آمــده ای ......... ای  فــدای  خـم  ابـ

 
 (18من و ماهـتـاب هـر شـب تا سـحـر بیدار میمانیم.........مـن از شـوق خیالت، او زخلوتهای ما هردو... )

 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 

 11تر 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 

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

 

 (51ایـن بـود  آرزوی  دلـم  د ر تـمـام عـمـر.........بـا چـشـم نـیـمـه خـواب  به روی تو بنگرم... )
 

 (51ست، من با دلـم درپیچ و تاب.... دل با غـمـت پـیـچـان، اما وصلت خیال باطلی...)عـشقـت مرا پـیـچـیـده ا
 

 (55دیـگـر بـخـواب مـی نـزنـم دیـده را بـهـم........ کـیـن لـحـظـه را بـه فـال نـکـویـی گـرفـتـه ام ....)
 

 (59ز سـر ما باشـد ..... )قـدم یـار مقامـیسـت کـه در سـجـدۀ  آن ......... خـاک هـم پیشـقـدم تر 
 

 (51تـا دیــده دیــد دیــدۀ دلدار دیـده بـسـت........... هـچه که دیـده دیـده ز دیـد دو دیـده بـود ....)
 

 (52لـب روی لـب  مـیـان لـبـانـش  لـب قـدح............ لـب مـیـگـزم ز بـازی لـب هـا به روی لـب... )
 

 حضورهیچ کسی .......... که خـود قـسـم به دروغــت گـواه مـیـگـردد ......مـخـورقـسـم به سخن در 
 

 (55در ال بــالی گـرمـی یــا د تــو گــم  تـنـم ........... ای  آتـش نـهـان شـده د ر دل  بـیـا بــرون ....)
 

 (51را  سـمـا  شـنـود ... )و را به گـوش نـشستـه است پـنـبـۀ غـفـلـت ........ و گـرنــه  نـالـۀ قـلـب مـ
 

 (51بـا نـسـبـتـم به مـاهـت رویـم سـیـاه کـردم........... بـخـشـا به ایـن گــدایــت، دانـم گـنـاه کـردم....  )
 

 (58بـه هـان و نـی نـکـنـد عـاشـقـان دل بــا ور............ که هردو زادۀ عـقـل است و عـقـل دشـمـن دل ...)
 

 (91ـن زا ده را روز اول نشناختم .......... من مسلمان دیـده بـودم در گـمان این گـبـر را ...)ایـن بـرهـم
 

 (.91دیـده پـیـچـانـد به چـشـمـم خواب های مست را...... مـن فـضـای گـرم آغـوشـت کـنـم تـعـبـیـر آن... )
 

 (95ـقـه هـا هـزار به پـآیـم شـکـسـتـه اسـت...)دیـوانـگـی نـهـایـت عـشـق اسـت گـفـتـه انـد..........زیـن حـل
 

 (99دیــروز فـکـر امــروز، امـروز فـکـر فـردا.......... فـردا که حـال شـد، خـودم از حـال مـیـروم ....)
 

نمونه های فوق هر کدام از یک غزل انتخاب شده، اما این شاعره طبع خیلی روان و اشعار زیاد دیگری هم دارد و 
عنوان درج شده اند.   89جرمن  آنالین  تحت  –ع مقاالت و اشعار او تنها درسه سال اخیر در فهرست افغان مجمو

نشر شده و دقایق قصاص یک زن  5119از جملۀ مقاالت قابل ستایش او ""قصاص زن گمنام"" است که در سال 
دقیق و ماهرانه به قسم یک پارچۀ جذاب  مظلوم را که از دور در تاریکی شب و از ورای پنجره مشاهده کرده، بسیار

 ادبی نوشته است. 
     

        
(  در مصراع اول ) رنج و غم(  صنعت )مراعات النظیر( است : یعنی جابجا کردن معانی که بهم نسبت داشته 1) 

 باشند: عهد کردم ز کم و بیش جهان غم نکنم ....در عروسی و عزا شادی و ماتم نکنم )مرحوم سردار رحیم شیون(
یعنی هرگاه شاعر یک کلمه را بدو معنی استعمال در مصراع دوم ترکیب )کشیده خدا( صنعت ) توریه و ابهام( است 

                     -کرده باشد 
 شاعر)کشیده( را درینجا بمعنی )محروم ساخته( استعمال کرده است .

 در بیت دوم ) ابر، میبارد، قطره قطره، آسمان( و هم )خون، شفق( صنعت )مراعات النظیر(  است.
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در مصراع سوم )عقده، مهر( و )سینه ، لب( صنعت )مراعات  –م به دم( ( در مصراع اول )هوا، هوس(، )د5)
 النظیر( است.

در مصراع ششم )شادی، غم( صنعت )طباق  –در مصراع پنجم )سوختیم، آتش زدیم( صنعت )مراعات النظیر( است 
 و تضاد( است،  یعنی       

 استعمال کلمات در معنی متضاد.
 
ق، گریه( صنعت )مراعات النظیر( است، یعنی استعمال معانی مختلف که بهم (  درین دو بیت ) شکنجه، شال9) 

 نسبت داشته باشند. 
 
م در بیت سو -( در بیت اول و سوم صنعت )حسن تعلیل ( بکار رفته )یعنی علت و سبب امری را بیان کردن(1)

 .صنعت )تشبیه( به مشاهده میرسد، زیرا )ستم( به )دیو بی فرهنگ( تشبیه شده است
 
در بیت سوم کلمات )نژاد پرستی، تبعیض  –( در بیت دوم )فشرده، غنچه، شگفته( صنعت )مراعات النظیر( است 2)

در بیت چهارم کلمات )دام جهل، برده )غالم(، عدو( معانی  –قوم، دین( و )تخم، افشاند( صنعت مراعات النظیر است 
 متضاد دارند، صنعت )طباق و تضاد( است .

 
هکذا درین سه بیت صنعت )لف و نشر( به مشاهده میرسد  –، دوم و سوم صنعت )حسن تعلیل ( است ( بیت اول5)

)یعنی در اصطالح علم بدیع هرگاه کلمات در یک مصراع با کلمات در مصراع دوم از لحاظ معانی انطباق داشته 
 باشند ، )لف و نشر( پنداشته شوند.( 

 و ) بی دست و پا ، بی زبان( صنعت )مراعات النظیر( است .در بیت چهارم ) ستمگر، خون آشام، جالد( 
 
( باید گفت که بعضاً در یک بیت بیشتر از یک صنعت به مشاهده میرسد.  در مصراع اول )خون( و )تیغ( کلمات 1)

هکذا ترکیبات )خون سخن( و )اشک چمن( بمعنی مجازی  –متضاد است که به صنعت )طباق و تضاد( تعلق میگیرد 
استعمال شده، زیرا نه سخن خون دارد و نه چمن اشک، این هردو مورد به صنعت )توریه یا ایهام( تعلق میگیرد، آنها 

در بیت دوم کلمات )خنده، لب(، )ابر، با ران(،  –یعنی استعمال کلمات دارای دو معنی، معنی قریب و معنی بعید 
یکه )خشکیدن خنده از لبهای نسترن ( سبب ) ریختن )غم، الم( به صنعت )مراعات النظیر( تعلق میگیرند، در حال

باران غم از ابر الم( شده،  این طرز افاده به صنعت )مبالغه( تعلق میگیرد، یعنی صفات خوب یا خراب شخصی، 
 چیزی یا صحنه ای را طوری بیان کردن که بعید از عقل و محال جلوه کند.

 
یرا کلمات در مصراع اول از نظر معانی با کلمات مصراع دوم ( در بیت اول صنعت )لف و نشر( دیده میشود، ز1)

در بیت دوم از)چشم گلشن از خوشی شبنم چکـد(، به صنعت  –انطباق دارد: الله ها در فرش زمین به انتظار بهار 
یدن ک)مجاز( تعلق میگیرد، یعنی کلمات نه بمعنی اصلی بلکه به مناسبتی بمعنی غیر وضعی استعمال میگردد، )شبنم  چ

 از چشم گلشن( مثال خوب این مدعاست. 
 
در بیت دوم )حسرت  –( در بیت اول )انسان مخلوق خدا: عاقل و دانسته و دانا( صنعت )مراعات النظیر( است 8) 

در بیت سوم )در عدم آوای  –هستی( با )خوبایی دنیا( در تضاد قراردارد و به صنعت )طباق و تضاد( تعلق میگیرد 
 در فکر توقع و تمنا بودن( –انسان  خدایی از جانب

                                                                                                                                                    
چهارم  در بیت -و محال جلوه کندبه صنعت )مبالغه( تعلق میگیرد، یعنی مطلب را طوری افاده کردن که بعید از عقل 

)آب شدن قالب( بمعنی غیر اصلی یعنی بدو معنی بکار رفته، چونکه هرگاه قالب آب شود، محتوای  آن از بین میرود، 
لهذا به صنعت )توریه یا ایهام( تعلق میگیرد. مرحوم سردار رحیم شیون این صفت را در بیت زیر خوب افاده کرده 

      است:
 ه های تو خراب ......... ای خانه خراب تا بکی صبر کنیکردند تمام خان
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اما ترکیبات )سیل طوفان زایی چشمم بنوش( به صنعت )مبالغه(  –( درین سه بیت صنعت )تمنا( بنظر میرسد 11)
و)آتش جان( و )قفل خاموشی( که هر کدام بمعنی مجازی آن بکار رفته و شعر را جذاب و رنگین ساخته ، به صنعت 

 )توریه و ایهام( تعلق میگیرد. 
 
التفات در لغت به چیزی توجه کردن و در اصطالح بدیع  انتقال  -ات( دیده میشود( درین دو بیت صنعت )التف11)

در مصراع  –در مصراع اول به حکم مخاطب التفات شده  -متکلم و یا مخاطب و غایب و معکوس آنهم درست باشد
  لتفات شده استدر مصراع سوم به حکم مخاطب و در مصراع چهارم به حکم متکلم ا –دوم به حکم متکلم التفات شده 

 
( درین سه بیت در مجموع صنعت )مبالغه( دیده میشود، یعنی افراط و زیاده روی و توقعات باالتر از قبول عقل، 15)

اما درعین زمان صنایع دیگری نیز به مشاهده میرسد، مثال)مراعات النظیر( در مصراع سوم )درد، غصه، غم(  و 
)لت، ضرب، زدن، سنگسار، توهین( که در مجموع معنی )شکنجه( را  در مصراع پنجم  صنعت )جمع( دیده میشود

 و اینک در صنعت )جمع( –دارد، صفت )جمع( گفته میشود، یعنی درین مصراع  چهار کلمه بیانگر یک معنی  است 
 نشاط آور، طراوت بخش، و نزهت خیز و روح افزاء.....به صد بستان مینو ناز دارد باغ دو مثال تقدیم میشود: 

 پغمانش  )هاتف(
 :یک پادشاه را دریک بیت آورده استشاعری تمام صفات اسپ 

 سرین و سـم و ساق و سینه و کتف و میان او ..... ستبر و سخت باریک و فراخ و فربه و الغر
 

)سرین = ستبر(، )سم = سخت(، )ساق = باریک(، ) سینه = فراخ(، )کتف = فربه(، )میان = الغر( . قابل ذکر 
ه چون شاعر در مقابل هریک از برازندگی های این اسپ یک صفت ارائه کرده، درین بیت صفت )مدح( را است ک

 نیز میتوان شامل دانست. 
 
درین پنج  بیت در مجموع صنعت )مبالغه( دیده  -( نمیدانم درین بیت در مصراع دوم )معنی( است یا )یعنی(؟ 19)

عین زمان در –نظر شاعر قابل قبول باشد، اما دیگران به مشکل بپسندند میشود، یعنی افراط در افاده و توقعات که ب
در مصراع نهم صنعت )جمع( دیده میشود : )قتل، غارت، دزدی، خون، مرگ(  ترکیباتی از قبیل ) بریده، 

 تیغ(،)اسارت، قفس(،)مرگ سخن( این مبالغه را دلپذیر ساخته است..
 
در مصراع دوم التفات  –در مصراع اول التفات به حکم غایب  –یرسد ( درین دو بیت صنعت )التفات( بنظر م11)

 در مصراع سوم التفات به حکم متکلم و در چهارم التفات به حکم غایب صورت گرفته است. –به حکم متکلم 
 
( و ترکیب )رگ، رگم -از غایب به مخاطب  -( درین بیت صنعت )التفات( به مشاهده میرسد: از متکلم به غایب  12)

 صنعت )حسن تعلیل(  است. 
 

اما  –مخاطب/  -مخاطب /متکلم –غایب / متکلم  -( درین سه بیت در مجموع صنعت )التفات( بنظر میرسد: متکلم15
و مصراع اخیر)چرا صیدت نگردیدم، نکردی تو شکار ما(  -بیت سوم درعین زمان واجد صنعت )لف و نشر ( است

 یک افادۀ بدیع است.. 
 
هکذا از  –یعنی علت و سبب حادثه ای را بیان کردن  –( درین بیت صنعت )حسن تعلیل( به مشاهده میرسد 11)

 صنعت )تشبیه( استفاده شده که )روی معشوق( را )آفتاب( خوانده است. 
 
 ( درین بیت صنعت )تشبیه( بنظر میخورد : )مۀ نو( = )هالل خم ابرو(.11)
 
 بیت مرحوم سردار)شیون( به طور نمونه تقدیم است : -یل( به مشاهده میرسد( درین بیت صنعت )حسن تعل18)

 در چمن سرو ترا  دیده سر افگنده به خاک  ..... وجه شرمندگیش قامت دلجوی تو بود
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 بیت دیگری از مرحوم )شیون( بطور نمونه : -( درین بیت صنعت )حسن تعلیل( به مشاهده میرسد51)

 قوس قزح  ...... این نگون سازی اش از هیبت ابروی تو بود واژگون در نظر آمد به فلک
 
( درین بیت صنعت )تجنیس( بنظر میرسد، یعنی استعمال کلمات متشابه در یک بیت که در معنی متغایر باشند: 51)

 ربیت ذیل از مرحوم )شیون ( بطو -کلمۀ )پیچیده( در  مصراع اول معنی متفاوت دارد با )پیچ و تاب( و) پیچان( 
 نمونه : باید همه  در پیش  خدا  داد روند .... تا  داد رس ملک خدا داد شود

 
 این بیت بطور مثال تقدیم میشود : -( درین بیت صنعت )حسن تعلیل( به مشاهده میرسد 55)

 درین زمین چو تو خورشید طلعتی بوده است  ...... و گر نه ماه بد ور زمین نمی گردید
 
 یک مثال مبالغه از مرحوم استاد )هاتف( : -)مبالغه( به مشاهده میرسد( درین بیت صنعت 59) 

                                               
 ز هجر دوست چنان پیر و ناتوان شده ام ...... که چند بار اجل آمد و مرا نشناخت

 
 یک مثال از یک شاعر: –رفته(   کلمۀ دیده هشت بار بکار  :(( درین بیت صنعت )تجنیس( به مشاهده میرسد51)

 چو طفالن ز چوگان  و از گوی گوی ..... می  ارغوان بر لب جوی  جوی
 
 یک مثال از یک شاعر : –( درین بیت صنعت )تجنیس( دیده میشود: )کلمۀ لب هفت بار بکار رفته( 52)

 به لبان شکرین تا بلبان آوردی .....  به لبان تو که جانم بلبان آوردی.
 
 ( درین بیت صنعت )طباق و تضاد( به مشاهده میرسد : )گم  به مقابل برون( ،) تن به مقابل  دل( .55)
 
 ( درین بیت صنعت )مبالغه( دیده میشود، مثالً: 51)

 ز سیل دیدۀ من نوح را خبر سازید.... که ساز کشتی دیگر کند که طوفان است 
 
 ( درین بیت صنعت )مبالغه( دیده میشود، مثالً: 51)

 کس از عقیق نمیبرد نام اگر میشد.....نگین لعل تو در خطۀ یمان پیدا )هاتف(
 
 ( درین بیت صنعت )طباق و تضاد( دیده میشود : )هان به مقابل نی(، ) عقل  به مقابل دل(.58)
 
 رهمن زاده و گبر  به مقابل مسلمان(.( درین بیت صنعت )طباق و تضاد( دیده میشود : ) ب91)
 
 ( درین بیت صنعت )مراعات النظیر( دیده میشود : ) دیده، چشم، خواب( .91)
 
( درین بیت صنعت )تجاهل( بنظر میرسد، یعنی خود را دانسته نادان قراردادن، و خود را گول زدن. مثال این 95)

 صنعت در بیت )هاتف(:
 زند خود را .... . ولی نجوای وی در گوش من هـوشـیـار را ماندچو رندان بر در دیوانگی  دل می

 
ولی در مصراع دوم  –( درین بیت صنعت )تکرار حسن( دیده میشود: )دیروز، امروز، امروز، فردا، فردا( 99)

ارد، د)فردا که حال شد( حال درینجا بمعنی مجازی و غیر اصلی بکار رفته و با )از حال میروم( در تباین معانی قرار
لهذا صنعت )صنعت طباق و تضاد( باشد. بیتی از واقف الهوری در صفت )تکرار حسن(: واقف قدری عشق بیاموز 

 بیاموز....خوبست که انسان هنری داشته باشد . 
------------------------------------------------------------------------ 
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 11تر 11 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 

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

 

 

 محترمه پوهندوی میرمن شیما غفوری
 

جرمن آنالین اقتباس شده است: خانم شیما غفوری تحصیالت ثانوی  –خلص سوانح این شاعرۀ افغان از وبسایت افغان 
را در لیسۀ رابعۀ بلخی و تحصیالت لیسانس و مافوق لیسانس را در رشتۀ انجنیری زراعت در کشور بلغاریه تکمیل 

بحیث استاد تا رتبۀ پوهندوی تدریس کرده و در سال  نموده ، سالیانی در کدر علمی پوهنځی زراعت پوهنتون کابل
با شوهر و اوالد هایش مجبور به ترک وطن گردیده  و در کشور جرمنی  بحیث مهاجر پناهنده شده است. در  1885

شعر و مقاله بنام پوهندوی شیما غفوری درج شده  91به بعد  5119ستون آرشیف نویسندگان وبسایت مذکور از سال.
اشعار او )افق گنگ(، )مادر افغان(، )عشق و نفرت(، )چشم براه(، )گالیۀ زنان( و غیره شامل میباشند.  و در جملۀ

مقاالت پوهندوی شیما غفوری در مسایل اجتماعی و خاصتاً به دفاع از حقوق زن نشر شده، قلم توانا دارد و به نثر 
 سچۀ دری مسلط میباشد. 

 
 سه غزل بحیث نمونۀ کالم منظومش اقتباس شده که اینک آنها را میخوانیم: از جملۀ غزلیات پوهندوی شیما غفوری،

 مــادر افـغـان
 (1دانـی چـه بـود نـامـم، ایـنـسـت قـبـای مـن .........چـآدر بـسـرم سـه گـز، شـش مـتـره  بـپـای مـن  )

 (5حـالــم، فــرســو د ه  کـاله  مـن  )پـیـراهـن سـرخ مـن رنـگ دل و گـل دارد ........آشـفــتــه کـنـد  
 

 (9درگـوشـۀ ایـن جـامـه صد پاره جگر دارم .........د ر نـیـمـه را ه  خـود  بـشـکسـتــه کــمــر دارم  )
 (1درظـاهــر آرامــم، قـلـبـم  چـو گــل آتــش .........خـاکـسـتــرخـامـوشـم، بــنـهــفــتــه  شــرر دارم  )

 
 (2تـۀ دلـبـنـدـم درخـاک سیه خوابـیـد..........وان پـارۀ دیـگــر هــم،  درمـلـک عـجـم پـائـیـد  )یـک تـو

 (5تـاهـمـرۀ بــیـبـاکـم جـانـش بـوطـن بـسپـرد......... یک عـاجـزه هم دل را در سنـگ زمـان سـائـیـد  )
 

 ـیــوه زن نـا دان، بـیـچـاره  چـه  مـیـدانـدامـا چـو مـرابـیـنـی، فـکری بـسـرت آیـد : ....... کـیـن ب
 (1او را نه سخن برلـب، نی کـفـش بپای وی...........ایـن بـی سـر وسـامـان را دوسـتـی نـمـی  شـایـد )

 
 یـارا ! سـخـنـی دارم، کـو قـدرت گـفتـاری؟..........از شـوره چمن خواهم، کـو فـرصت یک کـاری ؟

 (1دردم توچه میدانی ؟..........کـان تـوتـه زمین دانـد، چون رست به او نـاری ! ) لفظم بتو معنی نیست، 
 )نــار درین مصراع بمعنی آتـش(

 
 عیش تو وعجزمن، "مرهـون" شهیدان است .........مـا را مـبـراز یـادت، گـرچه که نـه  آسان است

 (8ه بـه ایـن مـاتـم هر مـادر افـغـان است ...)درجـوی وطـن جـاری، خـون دل ودلــبـنـد م.........بـنـشـستـ
 

 آ ز ا  د ی
 (11چـلـچـراغ  ا و نـگـرد د  رهـنـمـای زنـدگـی ........تـا بـه قـلـبـم شـمـع آزا دی نـگـرد د مـشـتـعـل   )

(                          11گـرمـرا قـمـچـیـن کند چون طفل دیـو  نـفـس ........کـی تــوانــم الف آزا د ی زنــم  بـا اهــل  دل  )  
                                   (15)  کسب آزادیست مشکل،  حفظ آن مشکلتراست........تـابـکـی بـی فـکـر وعـلـم، از پــی گـفـتـار دل 

(                           19گـروطـن درجـهـل بـاشـد، مـلـتـش آزاد نـیست.......مـلـت جـاهـل شـود درطـول تـاریـخ مـضمـحل   )
(                           11گـر دل من صـیقـل ازبـغـض وجفـاکاری نـشد......کـی تـوان از دیـگـران طـمـع وفـای مــحـتـمـل ؟ )

(                           12ـن ها مـا نـگـردد، هـیـزم خودکشته ایم.......مـن زنـم آتـش بـتـو، تـوجـان مـن را مـتــصـل   )گر زم
 15فـخـر افـغـان زیـسـتـن در کـلـبـۀ آزادی است .......سـازبـهـرکـلبـه اش ازاشک والفت، آب  وگــل   )
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 11تر 15 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 

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

 

 بـرخـیـر ای زن
را که بـچـشـم تو دیـده ام.......... هـر آهـی را کـه از لـب ســردت شـنـیـده ا م                                               هـرقـطـره اشـکـی 

                                                              (                                11چون قطره ای ز دم  به نگاهم  رسیده است .......... بـر قـلـب مـن چـو تـیـغ بـران خـلـیـده اسـت   )
 عربی بمعنی خون است ( )"دم" در

(                                       11هـرداغ سبزی را که به پـشتـت  نهـاده است.........قـمـچـیـن خـشـم شـوهـرمـغـرور ومـسـت تــو  )
 تا این ..........چــنــیــن بــه بــنــد بـــود  پــا   و دسـت تـــو هرگزنمیتوان به سرشکـم فرونـشست

                مویت که راز لیل  سیه در درون اوست یـا..........جــلــوۀ لـطـیـف  طــال  را نــهــفــتــه اســت                               
 (18.بـار سـفـیـد بـرف عــظــیــم را گـرفـتـه است  )چـون شـاخـه های سرو و زمستانی درخـت .........

         امـا عـزیـز مـن لـب تـو  تـا بـکـی چــنـیـن......خاموش وخشک و پر ازهراس ازصدای مرد                                           
 (51ی  زبــان و جـفــآی مـرد  )قــلـب اسـیـر تـو گـل مـن،  تـا بـکـی بـــود......آ ز ر د ه  ا ز جـفـا

 
پوهندوی شیما غفوری بعد از آموختن زبان در کشور آلمان در رشته های مالی و قرضداری و جذب خارجیها 
)انتیگریشن( تحصیل کرده و هم در امور اجتماعی رضاکارانه خدماتی انجام داده تا اینکه بحیث رئیسه )انجمن 

ه فعال بنام )انجمن کمک  رسانی به افغانها( نامیده میشود انتخاب گردیده  و ازین غیرانتفاعی صنایع دستی افغانها( ک
طریق به افغانها  در جرمنی و هم بداخل افغانستان  کمک  میرساند وهم برای انکشاف سهم فعال زن افغان در امور 

 یب کرده است.اجتماعی و رسیدن به مرحلۀ تساوی حقوق زن  از طریق قلم و قدم مبارزۀ  جدی را تعق
پوهندوی شیما غفوری درین اواخر سفری به کابل داشته و ضمن دیدارها با موسسات اجتماعی و جامعۀ مدنی و 

 ف زنان افغان به دولت افغانستان"" طرح پیشنهادی برای موقز حقوق زن، پیشنهادی  تحت عنوان انجمن های مدافع ا
شر جرمن آنالین ن –پیشنهادات او در میدیای کابل وهم در افغان  –ت ماده به حکومت افغانستان تسلیم کرده اس 11در

                شده اند.
جرمن آنالین نقل شده، و در حالیکه چشمان  –یادداشت : اشعار هردو شاعر از آرشیف هایشان از وبسایت وزین افغان 

باهات تایپی رخ داده باشد، شاعران محترم ساله نیز چندان روشنایی ندارند، اگر در نقل اشعار اشت 11این تایپست 
 خودشان لطفا آنرا تصحیح نمایند. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

دون ردیف دارد، یعنی ( ملتفت میشوید که غزل ذیل در شش بند سروده شده و هر بند، مانند رباعی، دو بیت ب1) 
مصراع سوم هر بند با سه مصراع هر بند دارای عین قافیه نمیباشد، و در هر شش بند این صنعت )حذف ردیف( 

                                           این صنعت را شاعران نو کار رعایت نمیتوانند.                                                                                    –بکار رفته 
هر سه دارای  –( درین بیت صنعت )مراعات النظیر( دیده میشود :)قبا، جامه، شش متره ایزار(، )سرخ، دل، گل 5)

 عین رنگ(: یک بیت بطور نمونه ازین صنعت تقدیم میشود:                
 ت و کابوس نیستتا نظر بر چهره ها می افگنی ....... غیر ترس و وحش

( در بیت اول صنعت )حسن تعلیل(، یعنی مطلبی را در قید قوافی بیان کردن : یک نمونۀ این صنعت ازمرحوم 9)
 )شیون( : عمریست  فلک دشمن من گردیده ..... دل پر غم و دردمند تن گردیده

قلب گل آتش(، ) خاکستر خاموش  ( در بیت دوم صنعت )طباق و تضاد( به مشاهده میرسد: )ظاهر آرام  به مقابل  1)
 به مقابل  نهفته شرر( .  

  پاره( . –)توته  -: ) )خاک سیه، ملک عجم(میشود ( درین بیت صنعت )مراعات النظیر( دیده2)
 ه دیگر اینک-(: )بیباک  به مقابل  عاجزه(، ) دل به مقابل سنگتضاد( دیده میشود( درین بیت صنعت )طباق و 5) 

 )عاجزه( بمعنی غیر حقیقی بکار رفته و اینهم  صنعت )توریه و ایهام( است. 
غایب/(  یک نمونه ازین صنعت از  –متکلم/ غایب  -: )مخاطبمیرسد ( درین بیت صنعت )التفات( به مشاهده1)

 نیست                               مرحوم شیون: مرنج از بیش و کم، سودی نبخشد قیل و قال ...... دیوانه را راه گریز از حلقۀ زنجیر
غایب(: یک نمونه ازین صنعت:  صبح آمد -( درین بیت صنعت )التفات( دیده میشود: )مخاطب، متکلم/ مخاطب1)

 یار بر بالین من از ناز گفت ...... آفتابت بر سر آمد، برنمی خیزی هنوز ؟
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 11تر 19 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 

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

 

هکذا در مصراع  -مقدسات )شهیدان( و)جوی خون وطن(( درین بیت صنعت ) تلمیح( دیده میشود ، یعنی اتکاء به 8)
دوم )که نه انسان است( بمعنی مجازی بکار رفته که صنعت )توریه یا ایهام( است. یک نمونه از صنعت )تلمیح(: 
 حسن یوسف دم عیسی ید بیضا داری ..... آنچه خوبان همه دارند تو تنها داری )اتکاء به مقدسات: یوسف، عیسی )ع( 

ین غزل در مقطع خود بی ردیف و بی قافیه است، اما قوافی در هفت بیت ماهرانه حفظ شده، و اینهم یکی از ( ا11)
 صنایع ادبی به ارتباط )ترک ردیف( بشمار میرود که در اشعار شاعران نو کار نتوان یافت.

هم نسبت داشته باشند:  ( درین بیت صنعت )مراعات النظیر( دیده میشود، یعنی استعمال معانی در شعر که با11)
یک مثال ازین صنعت: جز فساد و کفر و فحشاء و شراب  خصلت  -(11کلمات)چلچراغ، شمع، مشتعل( در بیت نمبر )

 این  دله و دیوس نیست  
( درین بیت صنعت )توریه و ایهام( دیده میشود، یعنی استعمال کلمه ای که دو معنی داشته باشد، مثالً )گر مرا 15)

د( که بمعنی مجازی بکار رفته است. یک مثال ازین صنعت: )رسید تیغ بکف، صبح بر سرم دلدار.....که قمچین کن
یغ = تیغ دوم ) افتاب کشیده ت –آفتاب کشیده است تیغ، سر بردار(  درین بیت تیغ اول کارد یا خنجر آله قاتله است 

 آفتاب طلوع کرده( معنی دارد.
مخاطب( و )جهل، جاهل( نیز در جملۀ صنایع بشمار آید. یک  –ه میشود:)غایب ( درین بیت صنعت )التفات( دید19)

    مثال ازین صنعت:   ز دل کشیدم صداهای زنـده بـاد افغان ....... بـروی گـنـبـد نیلیست تا خـرام هال ل  
( :                                        غایب( : یک مثال ازین صنعت  از )سعدی–( درین بیت صنعت )التفات( دیده میشود : ) متکلم 11)

 ازین حدیث گذشتیم و یک سخن باقیست ...... تو خوش حدیث کنی )سعدیا( بـیـا و بـیـار .
( درین بیت صنعت )توریه و ایهام( دیده میشود، یعنی شاعر کلمه ای بکار برد که دارای دو معنی باشد: )هیزم 12)

هکذا درین بیت )هیزم و آتش( نمودار صنعت )طباق و تضاد( باشد.                                               –ته خود کشته( بمعنی مجازی بکار رف
مثال )توریه و ایهام( : کردند تمام خانه ها ی تو خراب ..... ای خانه خراب تا بکی صبر کنی؟ )خانه خراب( دو 

صبح تا شام ..... نه مسجد نی کلیسا میگذارم : )صبح، شام(، ) معنی دارد. مثال )طباق و تضاد(: ز بهر جستجویت 
 )مسجد، کلیسا( .      

)"ساز"  در مصراع دوم   –( درین بیت صنعت ) طباق و تضاد( دیده میشود : ) اشک، الفت(، )آب ، گل( 15) 
 صیغۀ امر فعل ساختن است(:  یک مثال از صنعت طباق و تضاد :                            

 در من یک ذره اثر ساقی  نـی و سـوسـۀ دنـیـا، نـی فکر و غم عقبا ......  جز می نکند                   
( درین بیت صنعت )مراعات النظیر( دیده میشود ، یعنی استعمال معانی در شعر که باهم نسبت داشته باشند: ) 11)

 یک مثال از)شیون(:          –اشک، چشم(،      )آه، لب(، )خون، تیغ( 
 بیجا سخن نبود:) )نکتایی، کالر، یخن(.ترا نکتایی و کالر، مرا تنها یخن نبود....اگر گویم خیانت کرده ای، 

در مصراع  -( در مصراع اول صنعت )توریه و ایهام( دیده میشود : )داغ سبز( که بمعنی مجازی استعمال شده11)
)پا، دست( نیز در جملۀ صنایع بشمار   -دوم صنعت )مراعات النظیر( به مشاهده میرسد: ) خشم، مغرور، مست( 

 روند.
در مصراع دوم )جلوۀ لطیف  –ل صنعت)تشبیه( بنظر میخورد: )موی به لیل)شب(تشبیه شده( ( در مصراع او18)

در مصراع سوم و چهارم )بار سفید شاخه های زمستانی درخت( به )برف( تشبیه  –طال( به )موی زرد( تشبیه شده 
یر شده، نمونۀ  بسیار این دو بیت که در آن سه  رنگ موی )سیاه، طالیی و سفید ( بسیار عالی تصو –شده است 

 عالی صنعت )تشبیه( میباشد .
در بیت دوم )اسیر،  –( در بیت اول صنعت )مراعات النظیر( دیده میشود : ) خاموش، خشک، پر از هراس( 51)

ولی در مصراع چهارم )جفای زبان( که بمعنی مجازی )دشنام دادن یا دروغ گفتن(   –آزرده( نیز عین صنعت است 
 صنعت  )توریه  یا    ایهام( است . استعمال شده، 

 پیرامون صنایع ادبی و اصطالحات خاص آن
سال قبل درین باره دو مقاله در مجلۀ آئینه افغانستان نوشته بودم، شعراء و دانشمندان افغان نیز نظریاتی  12حدود 

حومین  استاد قاری عبدهللا مشکل درین بود و هنوز هم هست که علماء و ادبای افغانستان از قبیل مر -ارائه کردند
خان و استاد صوفی عبدالحق بیتاب که هردو ملک الشعراء وقت خود بودند، هر کدام در علوم بدیع و بیان رساله 

 –روض قافیه و ع –فن معنی( بقلم مرحوم استاد قاری عبدهللا و )علم بدیع  -هایی نوشته بودند، از قبیل ) قواعد ادبیه
این رساله ها در پوهنځی ادبیات تدریس میشد، ولی   –علم معانی( بقلم مرحوم استاد بیتاب  –ن گفتار روان در علم بیا

هکذا کتب و رساله درین باب از ایران نیز مورد استفاده  –اصطالحات و نامگذاری صنایع ادبی مشابه و یکسان نبود 
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 11تر 11 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 

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

 

ا مشکلتر ساخته بود. برای رفع این قرار میگرفت که وضع انتخاب عناوین و نامگذاری اصطالحات صنایع ادبی ر
مشکل من  در امریکا از مرحوم مغفور ملک الشعراء استاد محمد طاهر)هاتف( تقاضا کردم تا بمنظور معیاری ساختن 
این اصطالحات  رساله ای تدوین کنند. استاد مرحوم به تقاضای من لبیک گفتند، بشرطیکه من هم حتی المقدور در 

تاد )هاتف( اکثر نمونه های صنایع ادبی )ابیات( را از دیوان مرحوم سردار محمد رحیم )شیون( زمینه همکاری کنم. اس
انتخاب کردند، اما عناوین صنایع را از قدما )قاری، بیتاب و امثالهم( انتخاب نمودند، اگرچه من طرفدار تغییر و تبدیل 

تاد هاتف  در شش شماره مجلۀ آئینه افغانستان نشر این عناوین بودم و استم، اما فرصت اینکار میسر نشد و رسالۀ اس
گردید. گویا بار اول همه صنایع ادبی مربوط به علوم )معانی، بدیع و بیان( به ابتکار مرحوم استاد)هاتف( قسماً بشکل 

 معیاری ترتیب  اما با اصطالحات قدیمی نشر گردید.
کیفیت معانی می افزاید، و تشخیص این صنایع نیز از صنایع ادبی شعر را برازنده، جذاب و دلنشین میسازد و بر 

طریق معیارهای علوم معانی، بدیع و بیان میسر میباشد. به عقیدۀ مرحوم استاد )هاتف( "" بیان در لغت بمعنی ایضاح 
و ظاهر ساختن و در اصطالح عام بیان قواعدی است که بوسیلۀ آن یک  مصراع یا یک جمله به عبارات مختلف 

ود. با دانستن علم بیان به اسرار و آئین و رسوم کالم ادبی آشنا میشویم و علم بیان را " علم رمز گشایی سخن آورده ش
ادبی خوانده اند."" در اشعار دو شاعرۀ افغان انواع صنایع و ظرافت های ادبی به مشاهده میرسند که در حدود توان 

که یک پروژۀ ادبی  به اساس معیارهای علوم معانی و بدیع و در نمونه های باال توضیح شده اند. این بار اول است 
بیان تحت ارزیابی قرار میگیرد، ولو نقایص زیادی هم داشته باشد، هدف من از تقدیم این پروژه  اینست تا شاعران 

 و ادیبان افغان این نوع ارزیابی را تعقیب کنند تا افغانها با صنایع ادبی خوبتر آشنا گردند.   
ی تشخیص صنایع ادبی شامل در اشعار خانم صالحه واصل وهاب و پوهندوی خانم شیما غفوری از رسالۀ من برا

مرحوم استاد)هاتف( استفاده کرده ام که شاید شاعران و دانشمندان دیگر با این عناوین و اصطالحات و یا با تشخیص 
صنایع ادبی تا کنون بشکل معیاری در نیامده من  موافق نباشد، که حق مسلم شان است، زیرا از یک جانب نامگذاری 

و از جانب دیگر  دریک بیت بعضاً بیشتر از یک صنعت به مشاهده میرسد که مثالهای آن در باال آمده است. اینهم 
کامال مفهوم و مجاز است اگر مثالً کسانی صنعت )التفات( و صنعت )طباق و تضاد( را به نامهای دیگری معرفی 

 کنند.
 

 این پیشنهاد به دانشمندان ذیل ارسال گردیده و بعد از وصول نظریات آنها به قسم یک رساله نشر خواهد شد: 
 
 جرمنی  -( جناب استاد محمد نسیم اسیر، ملک الشعراء افغانها ی مهاجر1
 انگلستان –(  جناب استاد محمد اسحق نگارگر، شاعر، ادیب و موالنا شناس افغان 5
 امریکا –بدالوهاب فرزانه )غافل(، شاعر و بیدل شناس افغان ( جناب استاد ع9
 جرمنی  –( جناب استاد عبدالصمد وهاب زاده )فریار( شاعر، ادیب و بیدل شناس افغان 1
 امریکا –( جناب استاد سید عبدالقادر)جاهد( ، شاعر، ادیب و بیدل شناس افغان 2
 جرمنی  –ب و بیدل شناس افغان ( جناب استاد خلیل هللا ناظم باختری ، شاعر، ادی5
 ( جناب پوهاند غالم صفدر پنجشیری، سابق آمر دیپارتمنت های دری و عربی، پوهنتون کابل1
 امریکا –( جناب پوهاند داکتر ذبیح هللا التزام، شاعر، ادیب و بیدل شناس افغان 1
 هفرانس --( جناب ولی احمد نوری ادیب، نویسنده و سنگر دار زبان سچۀ دری 8

  امریکا                                                                                                                        -( جناب استاد عبدالرشید بینش ، خطاط نامدار، ادیب، نویسنده، نقاد ادبی 11
 امریکا –فغان ( جناب استاد عبدالعلی نور احراری، شاعر، ادیب و محدث ا11
 امریکا –( جناب استاد داکتر سید عبدهللا کاظم، نویسنده و نقاد مسایل علمی و ادبی 15
 سویدن –( جناب کاندید اکادمیسین استاد محمد اعظم سیستانی نویسنده و نقاد مسایل علمی و ادبی 19
 جرمنی  –( جناب آقای سید مسعود فارانی، شاعر، نویسنده و نقاد ادبی 11

 نشر خواهد شد.  اً کرده اند، متعاقبنظریات دانشمندان محترمی که تا کنون رسیده و پروژه و القاب را منظور 
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