
 په هندي سبک کې د مدعا المثل دریځ او د کاظم خان 
 شیدا مدعا المثلونه  

 پوهیالی سراج احمد حبیبیلیکوال:            

 لنډیز 

د فارسي او پښتو ادب په شاعرانو کې د نورو سبکونو په منډ تلونکو شاعرانو پهه پرتلهه 

د هندي سبک شاعران تر ډېهر  د وونهد وورو او  ن تهه تهه ورکهو  شهوي او سهه د  سهمندر 

څخه یې د ووند د تجربو ډېهر  نایابهه مررلهر  راویهستلې ديد د د  یهو امهه ښهایي دا وي 

چههې د هنههدي سههبک شههاعران هههر وخهه  د مهه مون پههه افریههن  او بکههرو مو ههوعاتو پههسې 

ګرځېده او هر  یو  یې دا هڅه کوسه چې د خپه شعر د اډانې سپهار  داسهې مو هوم ومومهي  

چې نورو تر اوسه پور  پر  شخوند نه وي وهلید همدا سبب دی چهې د دوی شهعرونه مهو 

د ووند هر کنج او کنار ته رسوي او په تجربو او مشاهد  سر  یې کهوای شهو چهې د نهورو 

خلکو په پرتله چې د دوی شاعرۍ یې نه د  مطاسعه کړ  سه ووند سر  ډېر اشنا شود په پهښتو 

ادبیاتو کې د هندي سبک بشپړوونکی شاعر کاظم خان شیدا دی  کوم چې هندي سهبک یهې د 

خپه عروج معراج ته ورساو د د هغه په ټوسه شاعرۍ او په ځانګړي توګه پهه هغهه شهعرونو 

کې چې د مدعا اسمثه صنع  کاروه شوی د ووند ډېر  وور  تجربې او مشاهد  وینهود پهه 

همد  اساس د ووند سر  د ا ښه اشنا کېدو او نیږد  کېدو په پار به یهې سوسهتونکو تهه د د  

 بیتونو سوسته او  ن خپلې حافظې ته سپاره بې ګټې نه ويد 

 کاظم خان شیدا، هندي سبک، مدعاالمثل او د کاظم خان شیدا مدعا المثلونه. بنسټیز ویونه: 

 سریزه 

په پښتو او فارسي ادبیاتو کې هندي سبک د نورو سبکونو په پرتلهه  یهو سهه خهورا سهوړو 

هنري او ادبي ځانګړتیاوو او ځانتیاوو سرونکو سبکونو څخه ګڼهه کهېږيد خهو د د  ار ښه  



سر  سر  یې بیا د د  دواړو وبو په ههنري او ادبهي څهېړنو کهې مو هوعا  ډېهر نهه شهاربه 

کېږي او چېرته چې دا کار شوی هم دی  په هغه کچهه چهې ا مهه و  سهه مه  څخهه یهې بیها د 

ابهام نه د  پورته شو د په پښتو ادب کې خو حتی سه سویه سر  د سبک پېوندنې او سهبکپوهې 

په اړ  ډېر څه نه سیده کېږي  سه مقاسو او رساسو پرته  کومو کسانو چهې د سهبک پېونهدنې پهه 

باب په پښتو ادبیاتو کې کتابونه هم کښلي  یوا   او یوا   یهې کتابونهه تدریهسي بڼهه او اړ  

پهه افغانهستان کهې د پهښتو معاصهر شهعر «سري  نه مطاسعوي؛ سکه د استاد محمد رفیق رفیهق 

او » پهښتو شهعر سهبکونه«د حکیم  ڼییمل د د  »سهبک پوههه«  د استاد اجمه ښهکلي »سبکونه

داسې نورد دا ټوه د وخ  د  رور  په اساس کښه شوي دي  ښه به دا وي چې پهه پراخهه 

کچه د هر شاعر او سیکواه په سبک باند  ځانګړی کار وشي او د سهبک واړ  ځانګړتیهاو  

او ځانتیاو  یې په ګوته شيد ځکه هغه کسان چې اوس یې موږ د یو  مکتب رړي هم بوسهو  

د سههبکونو تههرمن  یههې ګههن توپیرونههه موجههود ديد کههاظم خههان شههیدا د هنههدي سههبک پههیرو او 

پشپړوونکی ګڼه شوی  خو د هندي سبک د نورو شاعرانو په پرتله یې سهبک د هغهوی سهر  

د ځینو ورته ټکو ترڅنګ خورا ډېر توپیر هم سري  چهې د د  مقهاسې پهه تهر  کهې ههم ځهای 

ځای ورته نغوته شهو  د د دا مقاسهه چهې د کتهاب خانهه یهي روه نهه پهه اسهتکاد  سهر  کهښه 

شو   په هندي سبک کې د مدعا مثه د درې  او د کاظم خهان شهیدا د سهبک پېونهدنې د سهړۍ 

یو  کړۍ بویه وګڼه شي  نه بشپړ ځنځیرد نورو سیکواسو او څېړونکو ته دا وړاندی  کهوم چهې 

دا ځنځههیر بههشپړ کههړي او د د  ترڅنههګ د بههه هههر شههاعر او سیکههواه د سههبک پههه هههر اړ  

ځانګړی کار وکړيد تر څو د هر شاعر او سیکواه د سبک ځانګړتیاو  په ګوتهه او پهه ټوسهه 

 کې د پښتو ادب د سبک پېوندنې دا تشه ډکه شيد 

 مدعا المثل

مدعا اسمثه په ادبي فنونو کې د بدیعي ښکالوو څخه یو  ښهکال د   چهې پهه کهې شهاعر د 

سپهار  د   خپه بی  په یو  مصرم کې یو  ادعا وکړي او په بله مصرم کې د خپه ادعها د  بهاد

 یو  مثاه د موندسو هڅه؛ سکه: 

 نا وســی  وی نه اخلـــــــي ادب 

 او د سیوري نخه نه نیسي رطب

په پورته بی  کې حمید مومند د نا وسی  وی د نه تربیې د ادعا سپار  د هغې خرمها ککهر 
 (۶۶/ ۶)کړی چې په سیوري کې وي او هیڅ مېو  نه نیسيد 

مدعا مثه د هنهدي سهبک  «کې کاږي:  »جادوګر هنر«استاد اسدهللا ر نکر په خپه اثر 
شاعري خورا مهم خصوصی  دید دسته د مرکبې تشبیه روند  څو مشبه او مشبه به موندسهی 
شو  خو سه مرکبې تشبیه یې فرق دا دی چې په مدعا مثه کې شاعر هم یو کهني مکهوم عیني 

 (۲/۶  ۲/۹//)»کوي او هم د تشبیه په راوړسو سر  د یو  ادعها ثهابتوه او توجیهه کهوه رهواړي
 عبداسحمید مومند وایي: 

 چې دانه په خاورو پټه شي خوشه شي 

 په ګـــــوګه دننه وســـــاته ارمان چپ
                                                 (۰۱ /۷۶ ) 
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دسته هم د مشبه او مشبه به ګڼې اړیکې وینهود )خهاور ( او ګوګهه  ارمهان او دانههد چهې 

 ټوه یو ځای د د  رونډ بی  انځور بشپړويد 

د مهدعا مثهه بنیهاد پهه تهشبیه واړ دید پهه «په ټوسه کې د استاد اسدهللا ر نکر پهه وهوه: 

هغه بی  کې چې مدعا مثه وي  معموا په یو  مصرعه کې شاعر یو  ادعا وکړي او په بلهه 

 (د  ۳۶۷/ /)»مصرعه کې د ادعا د ثابتوسو سپار  مثاه راوړي

 په پښتو ادبیاتو کې د هندي سبک پشپړوونکی شاعر کاظم خان شیدا وایي: 

 ګرداب وګور  دریاب حلقه به بګوه کا 

 هیڅ تقصـــــــــیر د صغیر مه کو  کبیر  
                                                         (۲ /۲۲ ) 

 »هیڅ ڼقمیی  د یمری   مو کملی ک می ی «دسته وینو چې شیدا د خپلې ادعا سپار  چې هغه 

د   صغیر سه ګرداب سر  او کبیر سه دریاب سر  په یو  تشبیهي تار پېیلهي دي او وایهي؛ سکهه 

څرنګه چې یو کوچنی ګرداب هم دریاب حلقه بګوه کوای شي  درهسې یهو کوچهنی ماشهوم 

 هم یو وخ  کوای شي چې ډېر سوی سوی کسان هم راوپرځويد 

 په هندي سبک کې د مدعا المثل دریځ 

مدعا اسمثه په هندي سبک کې د شروي شاعرۍ د به ههر سهبک پهه پرتلهه سهوړ او جهو  

مقام سري  د هندي سبک  پر منډ تلونکی داسې یو شاعر به هم نه وي  چهې پهه شهعرونو کهې 

یې د  د تشبیه  مجا   کنایې  استعار  او ځینو نورو هنري ادبي ښکالوو تر څنهګ د مدعها 

 اسمثلونو تله درنه نه ويد 

په هندي سبک کې د مدعااسمثه د دری  په اړ  دوکتور مجاور احمد  یار هم په خپه اثهر 

دره انځوری  چم په هندي سبک کې  یا  پر کار اچوه کېږيد «کې کاږي: » پښتو بدسمېچ«

سه دره پلو  په پښتنو پلیونیو کهې حمیهد پهه ههر ډوه  خهو شهیدا پېخپهور  سهه مهیر ا بېهده سهر  

 (د۲۳۱/ ۷)»سیاسي کړ 

د د  یهو امههه دا دی چهې د هنهدي سهبک شههاعران تهه د مه مون پهه افریهن  او بکههرو 

مو وعاتو پسې ګرځېده  د دا ډوه مو وعاتو د وړاند  کوسو سپار  مدعا اسمثهه تهر بهه ههر 

هنري ادبي صنع  رور  صنع  دید ځکهه پهه مهدعا اسمثهه کهې شهاعر د خپلهې ادعها د  بهاد 

سپار  سه فطر  او ووند څخه یو مثاه راوړي  پهه همهد  اسهاس دوی فطهر  او وونهد تهه پهه 

وور نظههر ګههوري او پههه کههې پههه بکههرو او نههوو مهه امینو پههسې سههرګردانه ګرځههيد صههایب 

 اصکهاني وایي: 

 یک عمر می توان سخن ا   سف یار ګک  

 در بند  ن مباه که م مون نماند  اس 
                                                        (۲ /۶/ ) 

د دوی همههد  ډوه خههبرو دوی پههه وونههد کههې پههه نههوو مو ههوعاتو او مهه امینو پههسې 

سرګردانه کړي وو او سه همد  امله یې په شعرونو کهې د ووندانهه ګهن او ناڅرګنهد اړخونهه 

رابرسېر  شوي دي  دوی خو هډو خپلې تجربې او موندنې هم په خپه شهعر کهې بهار بهار نهه 

 په هندي سبک کې د مدعا اسمثه دری  او د کاظم خان



 تکراروي  د نورو هغوی خو پر ځای پرېږدئد

 کاظم خان شیدا  

کاظم خان شیدا په پښتو ادبیاتو کې د هندي سبک بشپړونکی ګڼه شوی او پرته سه دېهوان 

 څخه یې به کوم اثر نه دی را پاتېد 

کههاظم خههان شههیدا د افهه ه خههان کههشر  وی  د اشههرف خههان نمههسی او د خوشههحاه خههان 

هـه ق( ۰۰/۳هـه ق( کهاه کهې  یږېهدسی او پهه )۰۰۳۱کړوسی دید په راسب ګمان سر  پهه ) 

 (د۷۷۲/ ۳)کاه کې وفا  شوی دی 

د د  د ووند او هنر په باب تهر اوسهه پهور  پهه څهېړنو کهې سهه ډېهرو پټهو او نها څرګنهدو 

اړخونو څخه پرد  نه د  پورته شو   د د  املونه تر ډېر  برید  دا دي  چې یهو خهو خپلهه د 

شیدا په شاعرۍ کې د خپه ووند په باب ډېر څه نهه دي ککهر شهوي او بهه یهې شهاعري ههم د 

پښتو ادب د نورو شاعرانو روند  سهاد  او اسهانه نهه د   چهې  ن د سهږ  مطهاسعې څېړونکهي 

 د  هم د خپلې مو وم د اثبا  سپار  استداه پر  وکړای شيد شیدا خپله وایي:

 د شانې په دود پیدا کړ  رسا فکر

 باریکي سري  ما د اشعار  سکې  
                                         (۹/۷۲۳ ) 

 کړ  یې وا  سکه ګر  د تورو  سکو 

 باریکي ســـــــري تمام دېوان  ما
                                           (۹ ///) 

 روږ شه و ماته که درس  انصاف یې 

 نه سخن چین یې نه سخـــن باف یــې 

 تر مـوی نا ک دی د شیدا شعــــــــــر 

 هله یې سوسه که موی شــــګاف یــــــې
                                                   (۹/۳۰۷) 

نو دا د همد  موی شګافو څېړونکو او سوستونکو سپار  د د  د شعر کښلو نتیجه د   چهې 
نن وخ  یې موږ د ووند او هنر په باب ډېر څه نه سرود موږ چهې پهه د  مقاسهه کهې د د  پهه 
شعرونو کې د مدعا اسمثلونو د پلټنو کار پیلوو  د موی شګاف  دعو  نهه کهوو او نهه ځانونهه د 
د  وړ بوسو چې د د  د موی شګافو څېړونکو او سوستونکو په کتار کهې د  ودرېهږو  خهو د 

 د  د حق اداینې سپار  د خپلې راړ  خالصونې هڅې خامخا پر ځان ا مې بوسود 
 د کاظم خان شیدا مدعا مثلونه

کاظم خان شیدا چې په پښتو ادبیاتو کې د هندي سبک بشپړوونکی ګڼه شهوی  ښهایي یهو 
امه یې دا هم وي  چې د  هم د د  سبک پهر منهډ تلونکهو نهورو شهاعرانو رونهد  د تهشبیه  

 مجا   کنایې او استعار  ترڅنګ په پراخه کچه مدعا اسمثلونه کاروسي ديد 
 کاظم خان شیدا وایي: 

 د دریاب سه سردجوش  د حباب  ړ  چوي

 شیدا وطــــع د  امید بــــــویه سه خپلــــــــو
                                                        (۹ /۰۹/ ) 
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شاعر په دویمه مصرعه کې ادعا کړ  د   چې سه خپلو نه بویه د ته سپهار  د مرسهتې او 

ښو تمه ونه شيد دی په سومړی مصرعه کې همهدا خهبر  د یهو  مثهاه پهه توګهه داسهې وا ه  

کوي؛ وایي: څنګه چې حباب سه دریاب نه پیدا شوی او سهه همهد  خاندانهه دی  خهو کلهه چهې 

دریاب په سرد جوش  راشي نو د همدره تر  پیدا شوي حبهاب  ړ  وچهوي  درهسې چهې تهه 

 هم یو  مقام ته ورسېږي  نو ستا پر د  مقام به د  د واړو خپلو  ړونه وچويد 

په د  بی  کې تشبیهي رابطې وینو: د دویمې مصرعې شیدا سه دریهاب سهر  او خپهه سهه 

 حباب سر  تشبیه شوي ديد 

کې  دعا  ل ثد د ڼش یو لو کل نۍ څخو  «جادوګر هنر»استاد اسدهللا ر نکر په خپه اثر 

 ګڼي  خو سه تشبیه سر  یې توپیرونه بیا دا ښیي: 

( ـ په مدعا مثه کې د مثاه راوړسو سه ار  د یهو  ادعها د ثهابتوسو هڅهه روانهه وي  ۰)

 مګر په عادي تشبیه کې درسې هڅه نه ويد 

 ( ـ په مدعا مثه کې معموا مشبه او مشبه به تر یو   یا  ويد۲)

 ( ـ په مدعا مثه کې د تشبیه توري ) سکه  هسې  په شان ددد( نه ويد ۷)

 (د۳۶۳  ۳۶۷/ /)( په مدعا مثه کې دا امکان  یا  دی چې د تشبیه وجه بیان نه شي۳)

پخوانیو ادبپوهانو پهه سهلګونو بهدیعي صهنعتونه معرفهي کهړي دي چهې ځیهنې یهې ههنري 

ار ښ  نه سري او د ځینو هنري ار ښ  یې  یا  نه دید مدعا مثه په هغو سږ شمېر بدیعهي 

د کههاظم خههان شههیدا د (د   ۳۶۳/  /)صههنعتونو کههې شههامه دی چههې خههورا سههوړ ادبههي ار ښهه  سههري

 شاعرۍ ښکال تر ډېر  حد  د مدعا مثلونو  ېږند  د د 

 دی وایي: 

 د نکس په بستګــــ  کې حــباب پایــــــي

 ډېر  رور دی که پوهېږ  په ککتار کې
                                                       (۹/۲/۲ ) 

شیدا په پورته بی  کې دا ادعا کوي  څومر  چهې انهسان ډېهر رږېهږي همهارومر  ډېهر  

خطاو  هم کويد د مو وم د ا ښه و اح  سپار   دی په سومړۍ مصرم کهې را تهه وایهي 

چې: سکه څرنګه چې حباب تر هغهه وختهه وونهدی پهاتې وي  تهر څهو یهې چهې خوسهه نهه وي 

خالصه کړ د دره را  تر هغې پور  چې انسان خوسه پټه نیوسې و   تر هغې بهه یهې وونهد 

 په ښه توګه تېرېږي او سه کړاوونو څخه به په امان ويد 

 نرم چوب وي همېشه رکا د کرم

 شیدا مه شه مرد خاسي سه سیاسته
                                          (۹ /۰۶۹) 

د د  بی  په دویمه مصرم کې شیدا راته وایهي: چهې بویهه ههر سهړی د نرمه  ترڅنهګ 

تندم اجي یا د د  په اصطالح سیاس  هم وسريد ځکه ډېر کارونه پهه نرمه  سهر  نهه کهېږيد 

شیدا د د  ادعا د ثبو  سپار  وایي سکه څرنګه چې د چینجهي رهکا یهوا   سرګهي دي  درهسې 

 ډېر چینجو ته ورته کسان هم یوا   او یوا   په سوټي یا سرګي سر  سمېږيد    

 په هندي سبک کې د مدعا اسمثه دری  او د کاظم خان



په مدعا مثه کې استداه وي  خهو شهاعرانه اسهتداه چهې د منطهق پهه  ور نهه بلکهې د 

خپلې ښکال پهه  ور پهه سوسهتونکي بانهد  اثهر پرېباسهيد د تهشبیهي اسهتداه سهه ار  ممکهن 

 (د ۳۶۳/ /)مت ادو نتیجو ته ورسېږو

په پاسني بی  کې د ځینو کسانو سپار  چهوب یها د شهیدا سیاسه  درسهوده  هروري ګڼهه  

شوي وو  خو په اند  بیتونو کې چې د د  اډانه هم په مدعا اسمثه واړ  د   بیها بهرعکس د 

 داسې کسانو سپار  نرمي توصیه شو : 

 په نرم  کو  عالج د ســــر کشانو

 د اته سمبه په اور د ګوهر نه مري
                                              (۹/۲۷۲) 

 او یا:

 د سېالب موج په بند د ګرداب کېوځي

 په نرم  کوم تسخیر د تند خــــــویانو
                                                (۹ /۰۹۶) 

د شیدا په اند  بیتونو کې هم چې سومړی یې پهه وونهد کهې اسهبابو تهه د ډېهر  اړتیها او 

 دویم هغه یې بیا برعکس خبر  کوي  مت ادو نتیجو ته رسېږو:

 

 د صور  په وو  څه شي بې اسبابه

 په شبنم کې کوم نهنګ شــناوري کا
                                                (۹ /۰۱۱) 

 او: 

 شیدا مه کـــو  تکیه په اســــــباب باند 

 ررق په  ب کې سه شنا  سر  ګوهر شي
                                                   (۹ /۲۳۰) 

د کاظم خان شیدا مهدعا اسمثلونهه د هنهدي سهبک د نهورو شهاعرانو پهه پرتلهه دا ځانګړتیها 
ډېر  پاسي چې د هغوی په مدعا اسمثلونو کې تر ډېر  ادعا په سومهړۍ مهصرم او مثهاه یهې پهه 
دویمه مصرم کې وي  خو د کاظم شیدا په مدعا اسمثلونه کهې بیها بهرعکس تهر ډېهر  ادعها پهه 
دویمه مصرم کې او مثاه یې په سومړۍ هغې کې ويد یوا   دا پورتنی بی  او ځینې نهورو 
هغوی یې دا ځانګړنه نه سري او د هندي سبک د نورو شاعرانو مدعا اسمثلونهه تهه ورتهه ديد 
خو په ټوسه کې یې تهر ډېهر  پهه د  دویمهه ګټګهورۍ کهې مهدعا اسمثلونهه راځهيد انهد  مدعها 

 اسمثلونه خو یې ټوه همدا ځانګړنه سري: 
 و حباب ته ســــر فـــــــرو کا دریابــــــونه
 ګوري سپک په درنه سترګه چې درانه وي

                                                                                                        (۹ /۲۷۹)     

 په یو  ودم عصا ځي تر تا وړاند 

 مستعد په سږ اسباب کا ډېر کارونه
                                                                                               (۹ /۲۲۷)                    
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 صدف اس وطر  ته نیسي په دریاب کې

 ب رګي د صور  څه کړ   معنی رواړ 
                                                                      (۹ /۰۲۰) 

 د رڼا په شب روی د شمعې سر ځي

 شیدا مه اخله پـــــــرد  سه خکیه را  
                                                    (۹ /۰/۲) 

 چې سه  اڼو کټوري رواړي وګړي

 اثر نشته د جمشېد سه انجـــــــــمنه
                                                                  (۶ /۰۲۶  ) 

حنهان «یو  بله ځانګړتیا یې چې استاد اسهدهللا ره نکر پهه خپهه اثهر جهادوګر ههنر کهې د 

ڼ  عنل ن الندې ل ڼو نرلڼو کړې، هرو د  دی چې شید  لو  دعا  ثلمو د  »بارک ي مدعا مثلونه

اخالوي پیغامونو او د ووند د تجربو د بیان سپهار   یاتهه اسهتکاد  کهړ  د   خهو د هنهدي سهبک 

نههورو شههاعرانو سکههه حمیههد مومنههد او حنههان بههارک ي تههر ډېههر  یههوا   د مجهها ي حههسن د 

 (د  ۳۶۹/ /) انځورونې سپار  کاروسی دی

د استاد اسدهللا ر نکر خبر  به په خپه ځان سمه وي  خو که په ټوسه کې مدعا اسمثهه تهه 

ډېر دو  وشي  دا نه یوا   د کاظم خهان شهیدا مهدعا اسمثلونهه دا ځانګړتیهاوي سهري  بلکهې د 

هر  مهدعا اسمثهه یهو  ځانګړنهه دا د   چهې تهر بهه ههر ادبهي صهنع  او ښهکال ډېهر  د وونهد 

تجربې په کې رانغهښته کهېږيد ههر چېرتهه چهې پهه کهوم بیه  کهې مهدعا اسمثهه رارلهی  هلتهه 

خامخا سوستونکی د ووند د تجربو ګڼې نایابه مررلر  موندسی شهي او د هغهه بیه  سوسهته او 

بیا حافظې ته سپاره به ورته بهې ګهټې نهه ويد انهد  څهو بېلګهو تهه تهم کهېږو  چهې د هنهدي 

سبک د بېالبېلو شاعرانو سه دېوانونو څخه په همد  پار راخیسته شهوي  چهې  مهوږ دا ادعها 

 ښه  باد کړای شي:  

 سه خام  جوه و خروه خېوي سه دېګه

 وي سه خپلــــې پختګ  پختګان چـــــوپ
                                                     (۰۱ /۷۶) 

 جوړ شي شخصی  سه ســـــوړو ځوړو نه

 خوړ  چې یې خوا کې نه وي رر نه دی
                                                        (۰ /۷/۱) 

 وروځو د  نسکور ځکه په اور کړم دسنوا  

 تاو د اور دارو دی د ســــــړمو د چیچلــــــو
                                                      (۲ /۰۷۰) 

 هم  ناک سړی که خوار وي دوستمن وي

 څاڅکي ګــــــــور  نه کوي سه دریا طمعه

                                                      (/ /۹۶۹) 

وینو چهې پورتهني ټهوه بیتونهه مهو د وونهد پهه یهو  تجربهه او مهشاهد  کهې سهه ځانهه سهر  

شریکوي او سه ووند سر  د اشهنا کېهدو پهه پهار ډېهر څهه تهر   د  کهوای شهود د د  بحه  د 

 په هندي سبک کې د مدعا اسمثه دری  او د کاظم خان



حسن اختتام په پار د کاظم خان شیدا د  ځینو نورو بیتونو ته هم چې  ههم د وونهد پهه تجربهو 

 او هم پر مدعا مثلونو سر  مااماه دي رور  کوو: 

 د بې کس په ماتم کله چا نعــــــر  کړ 

 څوک په مرګ د شمعې وسید  رمګین چا
                                            (۹ /۰۱۹) 

  ورور دي افتاد  تر ګــــــردن کشو

 ته په بند وي د دریاب ګردان د موج
                                                           (۹ /۰۰۶) 

 احتیاج د محتاج ورک بلند نظـــر کا

 د  فتاب سه چشمې جام مهتاب سبرې  کړ
                                                              (۹ /۰۲۳) 

 بلندان د دنیا پس  دي که یې وینې

 نه کړ  هسک سه ځمکې سر سوړو کمرو
                                                             (۹ /۰۹۲) 

 د سخت  په پېچ او تاب د مرد نرمي ځي

 چې په دوک شي پومبه ځان کاندي رشته
                                                               (۹ /۰۶۶) 

 مناقشه 

د هندي سبک د شاعرانو سه ګڼو ځانګړتیاوو او ځانتیاوو څخه یو  هم په پراخهه پېمانهه د 

مدعا اسمثلونه کاروه دي  کهه څهه ههم د مهدعا اسمثهه ترڅنهګ دوی د بهدیع او بیهان د فنونهو د 

نورو صنعتونو په کاروه هم ډېر اوڅار ديد خو په ټوسو کې یې مهدعا اسمثهه چهې سهه  ر  یهې 

بنیاد پر تشبیه اېښوده شوی دی  د دوی سپار  په ښه توګه د خپلې موخهې د څرګنهدوسو وسهیله 

ګڼالی شود په مدعا اسمثه کې معمواً شاعر د خپه بی  په یو  مصرم کې یهو  ادعها کهوي او 

په بله مصرم کې د هغې ادعا د  بادوسو سپار  یو مثاه راوړي  د دره دومر  ډېرو مثهاسونو د 

موندسو سپار  دوی فطر  ته مخه کوي او نوي نوي مو وعا  پیهدا کهويد پهه همهد  اسهاس 

 دوی ته د م مون پنځوونکي شاعران هم ویه شوي ديد 

په پښتو ادبیاتو کې څرنګه چې کاظم خان شهیدا د هنهدي سهبک بهشپړوونکی شهاعر ګڼهه 

شوی دی  د د  یو امه ههم د هغهه سهه خهوا د هنهدي سهبک د ټوسهو ځانګړتیهاوو او ځانتیهاوو 

راخپلوه دي  چې په د  ټوسو کې یې تر ډېر  پام د د  مدعا اسمثلونو ته ور اوړيد  ن سهه د  

مخې خو یې اسهتاد مجهاور احمهد  یهار د مهیر ا بېهده چهې د فارسهي ادب د هنهدي سهبک یهو 

 نوموتی شاعر دی  بېخپور  سیاه ګڼيد 

 پایله 

د د  بح  د پایلې په توګه ویالی شو چې مدعا اسمثه په هندي سبک کې د بدیع او بیهان 

د نورو فنونو او صنعتونو په پرتله یو سوړ او جو  مقام سهريد مهدعا اسمثهه شهعر تهه د خپلهې 

هنر بهښوونکې وړتیها تهر څنهګ د وونهد د تجربهو او مهشاهدو د رانغهښتلو بېخپهور  وړتیها او 
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ځانګړتیا هم سريد په همد  اساس د هندي سبک د شاعرانو سه خوا چې پهه شهعرونو کهې یهې 

تههر ډېههر  د وونههد ډېههر  نایههابې مررلههر  پرتههې دي او پههه همههد  پههار مهه مون پنځوونکههي 

شاعران ګڼه شوي  ډېر کاروه شوی دید د هندي سبک پهه شهاعرانو کهې ههم هغهه شهاعران 

چې د مدعا اسمثلونو په پرتله یې د بدیع او بیان نهورو صهنعتونو او ښهکالوو تهه پاملرنهه ډېهر  

 کړ   د ووند وور  تجربې ډېر  نه مومود 

په پښتو ادبیاتو کې د هندي سبک چې بنسټ یې عبداسحمید مومند ایهښی ،  کهاظم خهان    

شیدا بشپړوونکی ګڼه شهوی دی  د د  یهو امهه ههم خپلهه د مومنهد او د د  د سهبک د نهورو 

پههاسونکو شههاعرانو پههه پرتلههه د کههاظم خههان شههیدا سههه خههوا د هنههدي سههبک د ټوسههو ځانګړتیههاوو 

راخپلوه او په ځانګړي توګه د مدعا اسمثلونو ډېهر کهاروه ګڼهالی شهو  هغهه نهه یهوا   مدعها 

اسمثلونه په خپلو شعرونو کې ډېر کاروسي  بلکې د د  سبک د نورو شاعرانو په پرتلهه یهې د 

ووند د تجربو او مشاهدو د وړاند  کوسو چوپړ ته هم ډېر ووف کړي ديد په همهد  اسهاس د 

نوموړي هغه بیتونه چې مدعا اسمثلونه په کې کار شوي موږ او تاسې ته د ووند ډېر تیهار  او 

ناڅرګند اړخونه روښانه کوای شي او د ووند د ا ښه پېوندنې او شناخ  پهه پهار بهه یهې پهه 

 حافظو کې خوندي کوه بې ګټې نه ويد 

 وړاندیزونه 

ـ  د سبک پېوندنې په برخه کې په پښتو ادبیاتو کې تر د  دمه ډېر سهږ کهار شهوی دی  ۰

په تېر  بیا د هندي سبک په اړ  ډېر څه نهه تهر سهترګو کهېږي  څهېړونکو او کهر  کتونکهو تهه 

 بویه چې په د  برخه کې هم اس په کار شيد 

ـ د کاظم خان شیدا چې په پښتو ادبیاتو کې د هندي سبک د سرارو او بهشپړوونکو سهه ۲

ډسې څخه ګڼه کېږي  د ووند په باب ډېر څه نه سیده کېږي  په د  برخه کې هم بویه څېړنهې 

 وشي  تر څو سه ووند څخه یې د ابهام پرد  پورته شيد 

ـ د کاظم خان شیدا نه یوا   دا ووند تر ډېهر  پهه تیهارو کهې پهټ دی  بلکهې د ههنر سهه ۷

بکر  څخه یې هم ا تر اوسه په هغه کچه چې ا مه و   پلهو نهه دی اخیهسته شهوید پهه د  

 برخه کې هم پراخو څېړنو او پلټنو ته  رور  دی  بویه چې تر سر  شيد 

 

 اخځلیکونه 

 د کابه: افغان مسلکي مطبعهد غزل بڼ(د ۰۷/۱ـ پسرسی  محمد صدیقد )۰

 د کندهار: بېنوا فرهنګي ټوسنهد شعرستان(د ۰۷/۹ـ درمه  احسان هللاد )۲

د کابههه: دویههم چههاپد دانههه خپرندویههه پښښوتو بښښدلم  (د  /۰۷۲ـهه  یههار  مجههاور احمههدد )۷

 ټوسنهد 

د کابهه: د سهاپي د د پښوتو ادبیښاتو تښارین منځښنر دوره(د  ۰۷۲۶ـ  ېور   ېوراسهدیند )۳

 پښتو څېړنو او پراختیا مرک د 

 په هندي سبک کې د مدعا اسمثه دری  او د کاظم خان



د د حنیهف خلیهه تهدوین  سهری    د کاظم خان شیدا د ښوان(د ۰۷۲۳ـ شیدا  کاظم خاند)۹

 یادښتونه او وییپانګهد پېښور: دانه خپرندویه ټوسنهد 

 د جاله اباد: میهن خپرندویه ټوسنهد ادبي فنون(د ۰۷/۹ـ شېر اد  محمد  واد)۶

د ننګرهههار: دویههم چههاپد د لرغونښښې شښښاعرن  ړنښښې(د  ۰۷/۹ـهه صههمیم  محمههد  صههفد )۶

 مومند خپرندویه ټوسنهد 

 د پېښور: دانه خپرندویه ټوسنهد د علي خان د وان(د ۰۷۲۷ــ علي خاند )۲

 د ننګرهار: مومند خپرندویه ټوسنهد جادو ر هنر(د ۰۷/۷ـ ر نکر  اسدهللاد ) /

د د محمهد  صهف صههمیم د عبدالحمیښښد مومنښښد کلیښښا (د  ۰۷۲۶ـه مومنهد  عبداسحمیهدد ) ۰۱

 اوډون او وییپانګهد پېښور: دویم چاپد دانه خپرندویه ټوسنهد 
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