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 د عوامو ادب
 

 : پښتو، عربي، انګلیسي كيپه درو ژبو
 

 

 
 
لومړۍ څېړنه به د عوامو پر ادب یعني وګړنۍ ژبورۍ وي، د ملت د بداوت دوره داسي ده لكه د  

 وي. ساده وي، شعور او عاطفې ته یې نژدېكوچنیوالي وخت، په دې دوره كي یې ادب سپېڅلى او 

په پوړو كي لوړ خېژي، فكر یې لوړ خېژي، فكر یې هر څوني چي یو ملت د تمدن او حضارت 

پخېږي او د دنیا له مظاهرو سره اتصال مومي او فكر پكښي كوي، هم له دغه جهته د دغه ملت په 

 ادب كي د سلیم فكر او ژور نظر اغېزې لیدلي كېږي او طبعاً د دوى ادب دوه رنګه مومي :

 لري، بل عام ادب دئ چي د عوامو افكار څرګندوي. یوه ته راقي او لوړ ادب وایو، چي په خواصو اړه

هر څوني چي یو ملت لوړېږي، او عوام یې د خواصو په ډله ګډېږي نو د دوى عام ادب هم د خاص 
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 ادب پر خوا درومي، څو په پاى كي دواړه سره یو سي.

موالى مومي، په لوړ ادب هر كله علمي افكار ګډېږي، او ژبه یې هم خپرېږي،  لهجه یې تهذیب او س

 په هره پېړۍ كي آري او سټي ال ښه پسي ټینګېږي.

اما د عوامو ادب تل د روایت له پلوه خپرېږي، او تل په نوي توب او تحول لږېدو او ډېرېدو كي 

وي، هره ډله یې په خپل رنګ رنګوي او عصور یې سره اړوي را اړوي. دا ډول ادب تل بسیط 

هغه  ره كوي، د جمال او قوت او فضیلت خوا ته میل لري.عواطف او د انسان نفسي غرایز ښكا

 چي عرب د مدنیت او حضارت لوړي درجې ته ورسېدل، نو دوى هم دوه ډوله ادب درلود : وخت

 :هسك او راقي ادب

چي د دې ادب د تشكیل له پاره د دوى اشرافو له پخواني ادبه څخه مرسته وكړه او خپله ژبه یې په 

د ثقافت او علومو برخي یې پكښي ګډي كړې، خو دا لوړ ادب په عربو كي په ښه ډول خوندي او 

 خواصو پوري اړه درلوده.

 :اما د عوامو ادب

 هغه وخت پیدا سو، چي عرب په نورو اقوامو ګډ سول، او ژبه یې هم ارګجه سوه.

خاوندان سول، د انګلیسي ژبي ادب هم دوې خواوي درلودې، هغه وخت چي دوى مدني او د ثقافت 

نو انګلوسكسوني ژبه په التیني ګډه سوه، علوم او اداب یې ځانته وموندل، قواید یې مرتب او خوا و 

 شا یې ټول شیان سم سول، او د یوه لوړ او مترقي ملت ژبه سوه.

اما په عربي او انګلیسي كي د عوامو او خواصو د ادب انفصال، په دوه بېل ډوله وسو، او كیفیت یې 

 : سره بېل دئهم 

د عربو عامي ادب د فصیح او بلیغ ادب له خرابوالي څخه پیدا سو، اما په انګلیسي كي فصیح او كره 

 ادب د عامي ادب له لوړتیا څخه وزېږېده.

 نو ځكه دغه دوه ملتونه د ادب له پلوه دوه ډوله دي، د لوړ او كښته ادب اړیكي یې هم سره بېل دي.

ص او فصیح ادبه ډېر لیري دئ، اما انګلیسي عامي ادب له لوړ ادبه سره د عربو عامي ادب له خا

ښه اتصال لري او اړیكي یې ډېر سره ټینګ او كلك دي. د لوړ ادب خاوندان تل عامي ادب ته په 

درنه سترګه ګوري، او فصیح ادب تل له عامي ادبه څخه ګټي اخلي، اسالیب او صور یې تل غوره 

په ځان كي تحلیل كوي او هم له دې المله تل لوړ ادب له عامي ادبه څخه كوي، سندري او نغمې یې 

 لویي لویي ګټي اخلي.

عامي ادب او فصیح ادب، كه څه هم یو له بله د ژبي د سموالي او د تفكیر او نظر له المله توپیر 
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. چي سره لري، ډولونه یې هم سره بېل وي، خو بیا هم دا دواړه له یوې سرچینې څخه اوبه كېږي

 هغه خو د انسان نفس دئ.

لوړ ادب د تمدن او علم او د مترقي ټولنو په صفاتو ښكلى وي، خو عامي ادب هم د صدق او ساده 

 ګۍ او د فطرت د نژدېوالي صفتونه لري، چي دغه شیان د هر فن مرجع ګڼل كېږي.

ي، او تل د فطرت د لوړ ادب الفاظ تل پر معانیو باندي غالب وي، انځورونه یې تر جوهر قوي و

 لمني ته د رجوع او د راتللو احتیاج لري، او له عامي ادب څخه استفاده كوي او ورته اړ هم وي.

په انګلیسي كي عامي ادب تل اعتبار درلود، لویو ادباوو او نوموړو لیكوالو به هم ځان اړ ورته ګاڼه، 

 .ځاى وركړى دئ پخپلو لیكونو كي ادب څخه ډېر آثار غوره كړي اوشكسپېر، سپنسر، ملټون له عامي 

دوي له عامي ادب څخه خواږه الفاظ او تعابیر راواخیستل او پخپلو لوړو ادبي او شعري آثارو یې 

 ننه ایستل او هم له دې المله د راقي ادب سټه او بنیاد عامي ادب سو.

س وركړې، ډېرو خلكو د وګړو سندري سره راغونډي كړې او دغه مجموعې یې د شعراوو په ال

چي دوى په خپلو اشعارو كي تل له هغو څخه اخیستنه كوله او د نظم په اسلوب كي به یې تل هغه 

عامي سندري تر سترګو الندي وې، تر دې ځایه چي دغه وګړنۍ سندري د اتلسم قرن په ابتداء كي 

 د رومانسي ادبي نهضت سټي وې.

د الفاظو قیود او تقالیدو یې السونه او  وروسته چي د مدنیت الس د شعر ستوني ته ور ورسېده، 

پښې ټینګي ور وتړلې، دلته بیا خلك ملتفت سول او د متكلفو نظمو څخه یې مخ وګرزاوه، بیرته یې 

خپلي ملي سندري راواخسیتې، او ډېرو ادیبانو له هغو څخه د ادب مرغلري پخپلو خوږو اشعارو كي 

 راټولي كړې.

ړنۍ سندري داسي وې چي مضامین یې سحري او طلسمي او د منځنیو پېړیو )قرون وسطى( وګ

ځیني هم خراقي وه، او ځیني د تاریخ او خراقته یوه ګډوله وه. خو سره د دغه هم ټولي سندري د 

فطرت له میني څخه ډكي وې او د ښكلو مناظرو ستاینه یې كوله. نو له دې جهته ادیبانو له هغو څخه 

 ښه ښه مضامین اقتباس كړل.

ټلینډ ادیبان په دغه مرحله كي تر ټولو دمخه وه، دوى له خپل عامي ادب څخه ډېري سندري د سكا

راواخیستې، د شپنو او بزګرانو او سارانشینو څخه به یې د دوى ملي سندري راټولولې، د دوى كیسې 

 ،او نكلونه به یې اروېدل، او د دې كار له پاره به یې تل سفرونه كول، االن رمزي، روبرټ برنز

والټر سكوټ هغه شعراء دي چي دوى خپل اشعار د فطرت په لمن كي وویل، د بزګرانو او شپنو په 

 ډول یې سندري جوړي كړې.
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روبرټ برنز پخپله هم یو فالح سړى و، ده د فالحت كارانو ژوندون پخپلو سندرو كي انځور كړ، 

سردارانو د اسانو د سپارلۍ اما والټر سكوټ چي د یوې لوړي كورنۍ سردار و د منځنیو پېړیو د 

نغمې یې ژوندۍ كړې. ده له عامیانه ادب سره دوني مینه درلوده چي په ټول سكاټلینډ كي پسي 

وګرځېده او له الماني ژبي څخه یې دغسي سندري ترجمه كړې او په دې ډول یې په ګرده اروپا كي 

بساطت او رشتین شعور شهرت وموند. په دغه ادبي فضا كي چي د فطرت له ږغه ډكه وه او د 

رڼاوي پر ځلېدې، ورډ سورټ، كولر ډج، شیلي، كیټس غوندي شعراء پسي راغله، دوى هم له هغه 

ادبه ا لهام واخیست، چي د عوامو په سندرو خوندور سوى و، نو ځكه د دوى اشعار او آثار هم ډېر 

 خواږه او خوندور سول.

او تل د سارانشینو او ساده خلكو سره ملګرى  ورډ سورټ تر ټولو زیات د بساطت خوا ته والړى،

و، د دوى الفاظ به یې كټ مټ پخپلو اشعارو كي راوړل، د ده "شعري سندري" نومى كتاب له دغسي 

نغمو څخه ډك دئ، چي د كولر ډج په ملګري یې راټولي كړې او په یوه مقدمه كې د خپل نوي ادب 

 و او كیسو باندي والړي دي.سندر دوى د شعر آري برخي پر مليمسلك شرح كړ، چي د 

دې عامي ادب پخپله وروسته یوه نوې الر وموندله او هغه وخت چي په اجتماعي ژوندانه كي داخل 

یې د سو نو یې د فصاحت خوا ته هم مخه كړه او د عوامو د ژوندانه او عقلیاتو او افكارو ترجماني 

 خطابي اسالیب یې ټول ژوندي كړل.د دوى  دوى پخپله الفاظو او محاورو په تحلیلي ډول وكړه او

د هارډي په روایاتو او نكلو كي دغه روح ښه ښكاري، او دا څرګندوي چي عامي ادب څنګه د فصیح 

 ادب سره ملګري وكړه، او په څه ډول دا دواړه سره نژدې سول؟
 

 :ګلیسي حال و اوس به راسو عربي تهدا خو د ان

عوامو ادب ته هیچا په درنه سترګه نه كتل، لفظاً او معناً هر چا ځان د عربو په ژبه كي د ښاروالو 

 ځني ژغوره. عامي او سوقي الفاظ ډېر بد ورته ښكارېدل.

لكه والټر سكوټ چي د بزګرانو او سارایانو الفاظ او محاورات كټ مټ غوره كول او هري خوا ته 

تو او بادیو كي ورك وه چي د ژبي فصیح به پسي ګرځېده، دغسي د عربو پوهان او ادباء هم تل په دښ

كالم او اصیل اسالیب له هغو څخه زده كړي، د اعرابو اقوالو تل په مناظره او انشاء كي پاخه سندونه 

وه، دوى سوقي او بازاري تصاویر او معاني او الفاظ كورټ نه خوښول، بشار مشهور شاعر یې په 

 ې په داسي ساده او بسیط ډول كړې وه :دې بیتو سخت وكاږه چي د یوې مېرمني ستاینه ی

 ربـــــــابه ربـــــــــــه الببت

 تصب الخل في الزیت
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 لها عــــشر دجـــــــاجات

 ودیك حسن الصوت

دوى به ویل : چي داسي یو عامي موضوع او عامي تعبیر سوقي دئ او د "فصیح شعر" له پاره نه 

ذكر او ستاینه ډك وي، نه د بازاریانو. هلته باید تل  ښایي عربي شعر باید دروند وي او د مشرانو په

 اتالن وستایل سي، او د قهرمانانو ږغږغه پكښې وي.

له دغه جهته نو عربي شاعر كورټ د خپل كلي خلك نه ستایي، او لكه انګلیسي شاعر ګولډ مست 

ي، رې ستایلي دچي پخپل كتاب "پاته كلى" كي په ډېر حرارت او مینه د خپل كلي خلك او د دوى هدی

 عربي شاعر داسي نه كوي ځكه چي د شعر له پاره سوقي او عامي موضوع نه خوښوي.

د عربو نوموړي شاعران لكه ابو نواس، ابو تمام، كله كله د عوامو اقوال هم را اخلي، مګر دا ډېر 

 نادر پېښېږي، ابن اثیر وایي :

رسوله "و احسن من نور یفتقه الصبا" خو چي ابو تمام خپله یوه ښه قصیده تر دې مسرۍ پوري راو

دوهمه مسرۍ نه ورتله او پكښي ودرېده، یوه ورځ تېرېده سایل پر ږغ كړه : "من بیاض عطایاكم في 

 سواد مطالبنا" ابوتمام له دغه عامي كالمه ژر ګټه واخیسته او خپل هغه بیت یې داسي بشپړ كړ 

 "بیاض العطا یا في سواد المطالب".

ونه په عربي ادب كي ډېر لږ دي، عربو ادیبانو له عامي ادب څخه استفاده نه كوله، كه داسي مثال 

څه هم عامي ادب ته عربي تر انګلیسي ډېره اړه وه، مګر عربو دغه كار د ژبي ورانى ګاڼه، هغه 

وخت چي مسعودي او ابن ندیم ځیني د عامي ادب كیسې لكه الف لیله او نوري ولیدلې نو دوى په 

رته وكاته، او دغسي آثار یې د ادب په میدان كي نه منل، او نه یې د دغو لیكوالو كمال او سپكه و

 مهارت ته تن ایښووه.

اما كه د غور په سترګه ورته وګورو، د عربو وګړنى ادب تر فصیح ادب د موضوع او هم د فني 

او له هري خوا د ادب  ډولو له المله ډېر بشپړ دئ، بلكي وګړنى ادب د شعور تعبیر په ښه ډول كوي

وظیفه په ښه توګه ادا كوالى سي. حال دا چي فصیح ادب دا كار نه سي بشپړوالى، د ټولو عربو 

مستقل ترجمان هم نه دئ. د عربي ذهن او عربي نفس شومه نه سو ورته ویالى او نه یې د عربو د 

ر لوړ ادب دمخه او موفق ټولو افكارو نماینده ګڼالى سو، حال دا چي وګړنى ادب په دې الر كي ت

 دئ.

نو د عربو وګړنى ادب چي په خیالي آثارو ډك او په ښو ښو كیسو ښكلى سوى دئ په اكثرو خواوو 

 كي تر خاص ادب دمخه كېږي هم ال.
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ځكه چي اجتماعي كیسې ډېري په وګړني ادب كي سته او په خاص ادب كي هیڅ نه لیدلي كېږي او 

دئ او بحتري ډېر پكښي استاد دئ "كاذب خیال" دئ نو كه د هغه خیال چي شعراوو غوره كړى 

خاص ادب خاوندانو له وګړني ادبه څخه كیسې اخیستي واى او له عامیت څخه یې د تهذیب خوا ته 

بېولى او په سم فكر یې ښكلى كړى واى نو به دوى خپل ادب ته ډېر كومك رسولى واى او هم به یې 

 بشپړ كړى واى.

ډېر اوزان او قوافي داسي لري چي په فصیح ادب كي هغه نسته، او خواصو  د عربو وګړنى ادب

تشه قصیده غوره كړېده، او پر دې محدود ډګر سره ګرځي راګرځي، اما كه فصیح ادب له عامي 

ادب څخه هغه ډول ډول اوزان او قوافي اخیستي واى، لمن به یې په پراخه سوې واى. خو ادباوو 

رګه وكتل، او ټولي ښېګڼي یې پرېښووې، فصیح ادب تل د پخوانو آثارو وګړني ادب ته په سپكه ست

پر الر والړ او ځان یې له هر راز تحوله وساته او عربو هم د فصیح ادب په نامه د عوامو د ژبي 

ښېګڼي پرېښووې او له دغه خنده كورټ نه واته. نو ځكه فصیح ادب په تقلیدي پړي وتاړه سو، پر 

پاته سو هیڅ تجدید له بلي خوا نه ورته راغى، یوې خوا ته وګړنى ادب وچ خپل قدیم وضعیت كلك 

 كلك پاته سو بلي خوا ته خاص ادب.

ما د اروپا وګړو د صلیبي جګړو څخه د عربو د عامي ادب ښېګڼي ولیدلې، د دوى ملي سندري او 

سلك مانسي ادبي مكیسې یې ټولي كړې او پخپلو ژبو یې ترجمه كړلې تر دې ځایه چي د اروپا په رو

 كې لوى اثر كړى دئ.

ال خیه دئ له رشتیني شعوره ډك دئ او دد عربو وګړنى ادب تل د جامعې د خیال نمایند ،لنډې دا چي

هغه نازكۍ لري چي په فصیح ادب كي نه لیدل كېږي، كه خاص ادب له وګړني ادب سره ګډ سوى 

 واى نو به یقیناً یو بشپړ ادب ځني جوړ سوى واى.

*** 
 

تو د پښتر دې ځایه د عربي او انګلیسي وګړني ادب څېړنه لنډه لنډه وسوه، اوس غواړم چي لږ څه  

 :وګړني ادب ته هم كتنه وسي

یو خو شفاهي او وګړنى ادب دئ چي له پخوا څخه ځیني لنډۍ،  :پښتو ژبه هم دوه ډوله ادب لري 

ي تر اوسه پوري را رسېدلي دي او یا یې سندري، بدلي، نارې د پښتنو په خولو كي لوېدلي او معنعن

 اوس ملي شاعران جوړوي، او په ملت كي رواج دي.

دوهم ډول كتابي او لیك سوى ادب دئ چي دغه ادب كټ مټ لكه عربي خاص ادب غوندي جامد او 

 تقلیدي شى دئ او ادباوو له پخوا څخه پر یوه خاص حالت باندي په یوه مخصوصه جوله ساتلى دئ.
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 :خبري ته ځیر سو چيكه دې 

ادب د ملت له روحه نماینده ګي كوي، نو په ټینګه ویالى سو چي زموږ كتابي او لیكلى ادب دا كار  

 نه سي كوالى، او ډېر عناصر پكښي داخل دي چي له موږه پردي ال هم دي.

د پښتنو عواطف، احساسات، شعوري خواص، روحي كوایف، اجتماعي ښېګڼي ټول په شفاهي او 

ړني ادب كي سته چي زموږ پخواني لیكوال ادباء هم ډېر له دغه ادبه لیري دي. د وګړني ادب وګ

تعابیر مو سپېڅلي او ساده او بسیط او شعوري او رشتیني دي اما د كتاب او لیكلي ادب ژبه بېله ده، 

اعران ي شد لیك څښتنان تل د نورو عروض او اوزان پالي او تقلید یې كوي، مګر وګړني ادیبان او مل

ځانته دنیا لري، شعر یې بېل رنګ لري، سوچه اوزان او مخصوص عروض لري، هغه معاني او 

تصاویر او افكار چي د دوى په اشعارو كي راځي هم هسي جولې لري چي كټ مټ د پښتنو له روحه 

 زېږېدلي دي.

سوچه توب او  په دې ډول نو د پښتو وګړنى ادب په هره خوا كي هم د ملي او قومي المله هم د

 سپېڅلوالي له پلوه پر كتابي ادب غوره او غښتلى دئ.

تر اوسه چي څه سوي دي تېر سول، او ځكه چي د پښتو ادب د نوي تشكیل وخت ال اوس یا وروسته 

 راتلونكى دئ، نو ښایي چي زموږ شاعران او لیكوال تل د ژبي له وګړني ادبه څخه استفادې وكړي.

چي ګورو : په هغه كي هم ډېره برخه داسي ده چي كټ مټ د وګړني ادب  د پښتنو پخواني ادب ته

 :پكښي موندل كېږي، مثالً دا تعبیرروح 

 ! سپیني"كه سپیني سپیني، سپوږمیه

 سالم مي یوسه، د یار تر مېني"

قح وګړنى تعبیر دئ او د پښتو له خپله روحه سره هم سم دئ. په پټه خزانه كي د اسماعیل سړبني 

 ندره ده، چي خرښبون ته داسي خطاب كوي :یوه س

 !""كه وروره، وروره ! خرښبون وروره

 یا په بل ځاى كي د ملكیار شعر دئ :

 !""كه روده، روده! د ترنك روده

 :ه یوه ملي كیسه كي داسي ناره ستهدغسي د پښتنو پ

 "كه پاخه دي، د كالبست انګور پاخه دي"

ملي تعابیر دي، داسي ښكاري، چي پخوانو ادیبانو له وګړنۍ ژبورۍ  دا ډول تعابیر زموږ قح او سوچه

سره پخه عالقه درلوده، مګر وروسته چي مقلدین شعراء راغله، دوى ته دي خداى بخښنه وكړي، د 



 

                                                            salamwatanam@gmail.com 
 

ادب رنګ یې واړاوه، خو بیا هم ځیني اساتید لكه :رحمان، خوشحال، پیرمحمد سته، چي د دوى كالم 

ڼا اخلي، هغه سالست او بساطت او د شعور صدق چي په وګړني ادب كي د وګړني ادب له مثاله ر

سته، د دوى په كتابي اشعارو كي هم لیدل كېږي، او یو مهم علت چي دوى یې په ادبي دنیا كي بریالي 

 كړي دي، هم دغه دئ :

 ما په سترګو قبول كړى دا پېغور دئ     كه رحمان په عاشـقۍ مـــالمت كېږم
 

 دئ، پېغور پر سترګو منل هم د وګړني ادب څخه یو ښكلى تعبیر دئ. دا تعبیر سوچه ملي

پښتانه پخپله ژبه هسي خواږه خواږه اصطالحات او مخصوص اوزان او بحور لري چي كه د ادب 

په ارته اورشو كي ګډ سي، د ادیب له پاره به ډېر غنیمت وي. دغسي زموږ ملي كیسې او نكلونه 

 ښېګڼو ښكلي دي، چي ادباء ډېري استفادې ځني كوالى سي.هسي خواږه او د واقعیت په 

نو لكه وګړنى ادب چي پخوا شعراوو ته یوه رڼه ډېوه وه، دغسي هم بویه چي اوس په درنه سترګه 

 ورته وګورو، او تل ادبي ګټي ځني واخلو.
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