
 د رحمان باباپه شاعرۍ کښې يو ټپه ييز غږ 

A Phoneme of Tappa in the poetry of Rahman Baba 
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ABSTRACT 

Speaking of popularity, perhaps Rahman Baba is lucky enough to have no rival at all. In this 

realm, even the great Khushal Khan Khattak, his contemporary can’t match him. A question 

arises as what is the cause of it? So, without any hesitation, one can conclude that because 

Rahman Baba had got the top secrets of Pashtoowali. In the Mughal era, where people were 

oscillating politically and religiously between the two extremes, his feet were able enough to 

glue to the slippery ground by gripping hold of the folkloric values of Pashtoon code of conduct. 

Of course, Rahman Baba’s contemporary Khushal Khan Khattak was more vigilant to 

Pashtoonwali and its values as he is the perfect emblem of Pashtoonwali but Abdul Rahman 

Baba has paid attention, more or less, to all these dimensions and manifestations. Yet, in the 

realm of style Rahamn Baba completely defeats his rival poet. His thoughts are sublime but his 

matchless style has conspired to make him a ruler of the kingdom of Pashto poetry. This paper 

uncovers some characteristics of the matchless style of Rahman Baba that borrows a lot from 

folk wisdom and especially from the most popular genre of folk poetry, Tappa.   
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 پېرايهمقبوليت اسباب: اولسي ادبي د رحمان بابا د 
د رحمان بابا د مقبوليت او شهرت پرعلتونو تقريباً د ټولو پوهانو او اديبانو رايې يوه ده دلته د منلي او وتلي پلټونکي او 

د  څيړنکار   بيا  ځل  يو  رايې  مرحوم  مومند  کامل  خان  محمد  دوست  ښاغلي 

 راخستلو جرات کوو دوي په دې حقله ليکي:

کښې   .1 کالم  په  بابا  رحمان  معنوي  "د  او  لفظي  ډېرې 

خوبۍ دي خو د مقبوليت سبب يې زيات تر د ژبې سالست،  

انتهايي   او  ساز  و  سوز  پناه  بې  صداقت،  جذباتو  د 

صوفياوو   د  نه  دې  لۀ  عالوه  دي  ګرځېدل  درد  او  جذب 

د   حقله  په  بابا  رحمان  د  خاص  و  عام  د  او  احترام 

 i  بزرګۍ خيال هم دې مقبوليت کښې اضافه کړې ده" 

يو د دوي  د کام دوه خوبۍ پر ګوته کوي چې  بابا د شاعرانه کالم  اقتباس د رحمان  ل مومند صاحب پاس ورکړل شوی 
آييډيالوجي )فکر( راښيي او بل د دوي اسلوب )فن( دی ديني او مذهبي مينه او تصوفي افکار او مسلمه اخالقيات هم د دوي  

وي اسلوب چې د دوي فکر سره پر متوازنه توګه غاړه غاړۍ دی  د دې آييډيالوجي نه راتوکېدلي ګالن دي پر بل لوري د د
هاغه ټولې خوبۍ لري چې بره کامل مومند صاحب ذکر کړې دي، ډاکټر راج ولي شاه خټک )هللا پاک دې يې وبخښي!( 

کوي   چې زۀ يې تر څه حده د کامل مومند صاحب ادبي جانشين بولم د رحمان بابا په اسلوب کښې يوه نکته داسې پر ګوته
 چې هغه  موږ خپل منزل ته نيژدې کوي: 

"يوه لويه خوبي يې د ژبې د کمال ده ډېر علمي اصطالحات يې په خوږه ولې ساده او روانه ژبه 
فکر   د  ولې  راښکونکی دی  زړۀ  او  انداز خوږ، شيرين، ساده  بابا  د رحمان  بيان کړي دي  کښې 

ې هم په داسې انداز کښې بيان کړی  جرړې يې ډېرې ژورې هم دي باريک، نازک او لطيف خيال ي
دی چې اولسي پوهې ته هيڅ ګراني لري دا شايد ځکه چې رحمان بابا تر ډېره حده د اولس ژبه  

 ii  پکارولې ده"

او ال يې د ژبې په حواله هغه اپروچ استعمال    د اولس ژبه پکارولې دهزۀ به دلته د دې ويلو جسارت وکړم چې ال خو يې  
يعني دوي په خپله شاعرۍ کښې ښۀ په خالص   دی  (descriptive)لري او هغه اپروچ تشريحي  کړی دی چې عوام يې  

  (purism)مټ د عربۍ او د پارسۍ ژبې لغتونه راوړي دي او لکه د ژبې د صفايۍ د عالمانو يې د ژبې د سوچه والي  

خو دا د بابا خپل اولس ته د ورنيژدې کېدو يوه زاويه ده چې د دوي شاعرانه تعامل په دې ګواهي  2هيڅ خيال نۀ دی ساتلی 
ورکوي په دې اړه د دوي د سوچ يوه بله زاويه هم ده چې چيرته دوي د خپله شاعرانه لهجه د ډکشن د تنګې دايرې نه  

په دغه    3و خپل ارزښتناک اسلوب ترې رغويوباسي او په يو ستر تناظر کښې يې خپلې اولسي ژبې ته ورنيژدې کوي ا
رغاوڼه کښې د ژبې روزمره و محاوره او متل هم دي، د ژبې پارولي بڼه هم ده، د عوامي يا اولسي ادب نه اخذ و استفاده  
هم ده او په تېره تېره يو اولسي سوچ هم دی چې رحمان بابا دا هر څه په نظر کښې ساتلي دي او خپل شعري اسلوب يې  

 کشيد کړی دی او چيرته هله يې دا دعْوی کړې ده چې:    ترې
 چېېېې دا نېېېور شېېېاعران کانېېېدي ه ېېېه نېېې  کېېېا

 iiiرحمېېېان کېېېړی نېېېوی نېېېوی اجت ېېېاد دی
 

 

 د رحمان بابا د اولسي ادبي پېرايې خط و خال 
 زما تر فهمه د رحمان بابا د شعري ژبې مهمې نکتې دا دي:  

 اولسي استدالل  په شعري ژبه کښې  اول: د رحمان بابا

 عوامي يا اولسي ادب نه اخذ و استفاده  دد رحمان بابا په شعري ژبه کښې دويم: 

 عوامي يا اولسي ژبې نه اخذ و استفاده د  د رحمان بابا په شعري ژبه کښې دريم:

 (phoneme)يوه اولسي ټپه ييزه غږيزه واحده  د رحمان بابا په شعري ژبه کښې څلورم: 

 خو دلته موږ لۀ اولنيو دريوو تېرېږو او د څلورمې نکتې ذکر په تفصيل سره کوو

 د رحمان باباپه شاعرۍ کښې يو ټپه ييز غږ
د پښتو په اولسي شاعرۍ کښې د ټپې خاتمه زياتره په النديني، واز او په خولۀ کښې مخکښې ادا کېدونکي خپلواکه غږ /ه/  

(lower, front, open vowel /a/)   کېږي چې دا د پښتو په خپلواکه غږونو کښې د ټولو نه چيګ ادا کېدونکی صوت

غو دپاره  اختتام  د دې صنف  اولس  پښتني  شايد ځکه  فني   ره کړی ويدی  په  ټپې  د  چيګوي،  اواز  سندرغاړي  دلته  چې 

ولې زۀ دلته د دې اصول په    ivجوړښت کښې د دويمې مصرعې "په آخر کښې ارومرو ]/م/ + /ه/ يا /ن/ او /ه/ راځي" 

ون  پنځو پوړيو کښې وضاحت کول غواړم چې په الندې ډول دي ځکه چې د /م/ او /ن/ راتلل د پښتو د فونالوجي مطابق اړ 

 بدلون مومي:

 اول: د ټپې دويمه مصرعه به په هرحال کښې په /ه/ ختمېږي او دا آفاقي خبره ده

اخلي لکه    (morpheme)ونه/ مانيزه واحده  -دويم: که د ټپې اخرنی لفظ تذکيري اسمي بڼه لري او د جمع حالت يې د /

 ني جوړښت اولنی شرط پخپله پوره کېږيالس ـــــ السونه؛ ګرېوان ــــ ګرېوانونه او داسې نور نو د ټپې د ف

 
 –بايد په دې حواله د رحمان بابا د لساني مطالعې يو پراجېکټ منظور شي او کار پرې وشي  2

 –او زموږ دا اوسنی ليک هم د دې سره تعلق لري  3
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نه/ ختمېږي لکه مينه، وينه او داسې نور نو د ټپې د فني جوړښت  -که د ټپې اخرنی لفظ تانيثي اسمي بڼه لري او په / دريم:

 اولنی شرط دلته هم پخپله پوره کېږي

د کمزوري اتصالي ضمير نخښه ده نو    م/ اختتام مومي چې -څلورم:  که د ټپې اخرنی لفظ فعلي بڼه لري او په بېواکه غږ /

 ه/ اخلي لکه د خورم نه ـــ خورمه؛ ژاړم نه ـــ ژاړمه او داسې نور-دا ټکی يواځې /

ي/ اختتام مومي نو د پښتو د غږيز نظام د اصولو ترمخه به د  -پنځم: که د ټپې اخرنی لفظ فعلي بڼه لري او په خپلواکه غږ /

   –/ن/ راځي او بيا /ه/ لکه راځي + ن + ه = راځينه  (gliding)ن ياد شوي غږ نه پسه اول تلفظي معاو

د بره ذکر شوي مانيز صوت وجود که يو طرفته د دې اولسي صنف ـــ ټپې قدامت په ګوته کوي نو پر بل لوري د دې  

يو ادبي صنف کښې مانيز آواز/ په  ثابتوي ځکه چې  په اولسي او عوامي وينه او رګونو کښې  يا آواز شته والی  آوازونه 

ژبې خواږۀ  او عوامي  اولسي  د  شواهد  او  داللتونه  لساني  دا  بلکې  مومي  نۀ  رغاوڼه  په خال کښې خو  کليه/کليې  قواعدي 

    –ثابتوي او دارنګ د ژبې روايت ته يو دوام وربخښي 

نۀ؟ نو د دې    اوس يوه پوښتنه دا کېدالي شي بره ذکر شوی مانيز غږ )د څلورمې پوړۍ( اوس زموږ د ژبې برخه ده که 

ځواب زما د معلوماتو تر مخه په نفي کښې ده د پښتنو يوۀ ګړدود کښې هم دا غږ په الزمي توګه پاتې نۀ دی او که شته هم 

په حالت کښې دی البته د پنځمې پوړۍ غږ اوس بېخي لۀ مېنځه تللی دی، په هر    (free variation)دی نو د ازادانه تغّير  

ا غږ خوندي کړی  دی ګني د عوامي ادب نه د ژبې په تاريخي بڼې استشهاد نشي کېدالي  حال زموږ اولسي صنف ټپې د

ځکه چې دا ژبه سينه په سينه د يونسل نه بل نسل ته انتقال مومي او ژبه چونکې لکه د يو ژوندي سري هره ګړۍ تغَير و  

په خپل وجود کښې دننه د ارتقاء پړاوونه ترسره کوي نو عجيبه د ژبې پخوانۍ  تبدل مومي او  نۀ ده چې د اولسي ادب  ا 

نخښې نۀ دي خوندي کړې بلکې عجيبه دا ده چې د اولسي ادب دا نخښې ولې او څنګه ساتلې دي؟ نو دا خبره چې "داسې  

 vډېرې نارې او سندرې اوس هم ژوندۍ دي چې د پښتو ژبې او اولسي ادب د قدامت او لرغونتوب تعيّن پرې کېداي شي"

څه خو د تامل وړ ده چې په ژبنيزه حواله دا ممکنه نۀ ده، اوس نو د رحمان  بابا په شاعرۍ کښې د دې ټپه ييز غږ باقيات 

 شته؟ نو په دې وروسته خبره کوو اول د پير روښان د مکتب په شاعرانو کښې د دې غږ سرۀ ګورو:  

ه شاعرانو کښې ُمال ارزاني خوېشکي په يو نظم "در  پ  4د رحمان بابا نه مخکښې په پښتو شاعرۍ کښې د روښاني مکتب 

په اخرکښې دغه صوت   /ازاروي/ د فعل  د  راوړل شوې ده چې  رعيت" کښې الندينۍ مصرعه درې ځله  بادشاه و  بيان 

 خوندي شوی دی:

 viچېېېېېېېېېېېېېې رعيېېېېېېېېېېېېېت ازاروينېېېېېېېېېېېېېه
 

ه  اخرکښې ثبت شوی دی چې  او بيا د مرزا خان انصاري په دغه الندينيو شعرونو کښې همدغه غږ د /وي/ او /لري/ پ

 زموږ د بره ذکر شوي وضاحت د څلورمې پوړۍ مطابق به اخر کښې /نه/ ورپورې تړل کېږي:  

 عشېېېېېېېېېق پېېېېېېېېېه عقېېېېېېېېېل ښايسېېېېېېېېېته دی
 عقېېېېېېېېل بېېېېېېېېې عشېېېېېېېېقه نېېېېېېېې  وينېېېېېېېېه
 بېېېېېېېېېاطن واړه پېېېېېېېېېه  ېېېېېېېېېاهر کښېېېېېېېېېې

 viiهېېېېېېېېر  ېېېېېېېېاهر بېېېېېېېېاطن لرينېېېېېېېېه
 

نې راوړلو نه پس د ټپه ييز اهنګ دغه کړۀ وړۀ د  د روښانيانو د دوو نماينده شاعرانو د کالم نه په دغه حواله د يو څو نمو

سره تړلي هغه ټول مظهرونه چې موږ يې بره   د کتلو هڅه کوو او د دې غږ  په تفصيل سره  په کالم کښې  بابا  رحمان 

 يادونه کړې ده سره د رحمان بابا د کالمه دلته پښ کوو:  

 ا آفاقي خبره ده: اول: د ټپې دويمه مصرعه به په هرحال کښې په /ه/ ختمېږي او د

ترڅو چې د بابا په کالم کښې مطلق د دې اواز چې زۀ ورته ټپه ييز غږ وايم خبره ده نو د دوي په ديوان کښې د شپېتو نه 

 5زيات غزل هم په دغه غږ سر ته رسېږي او که چيرته د "الف" د پټۍ غزل هم وروشمارکړو نو دا تعداد د سلو نه اوړي

– 

اخلي لکه    (morpheme)ونه/ مانيزه واحده  -دويم: که د ټپې اخرنی لفظ تذکيري اسمي بڼه لري او د جمع حالت يې د /

 الس ـــــ السونه؛ ګرېوان ــــ ګرېوانونه او داسې نور نو د ټپې د فني جوړښت اولنی شرط پخپله پوره کېږي:

پوره کوي دلته د مزيد توضيح دپاره صرف په يوه مقطع بسنه  د رحمان بابا په کالم کښې داسې غزل شته چې دا شرط  

 کوو:

 ژونېېېېېېېدي کانېېېېېېېدي د دنيېېېېېېېا کاروبارونېېېېېېېه

 viiiد خېېاورو انبارونېېه  6په مړو پرېواتېې 
 

نه/ ختمېږي لکه مينه، وينه او داسې نور نو د ټپې د فني جوړښت  -که د ټپې اخرنی لفظ تانيثي اسمي بڼه لري او په / دريم:

 پخپله پوره کېږياولنی شرط دلته هم 

 د بابا په ديوان کښې د دې شرط پوره کوونکی دا شعر وځيروئ:

 زۀ بېېه نېېوره نېې  کېېړم پېېه خوبېېانو بانېېدې مينېېه
 ixمينېېه د خوبېېانو وچېېوي د صېېورت وينېېه

 

 
 –امکان شته چې دا غږ د پټې خزانې د دور په شاعرانو کښې هم وي خو خبره اوږدېږي ځکه نو دلته ورنه صرِف ن ر کوو  4

 -په /ه/ او /ا/ کښې د اوږدوالي توپېر دی خو هرکله چې دواړه د فونيمک نوعيت حامل دي او مانا کښې فرق راولي نو ځکه يې ن  سره ګډوو 5

ل/ راځي، يا خو بابا پخپله د  -وګړي اتصالي ضمير /ۀ/ د شمال مشرق پښتو ده ګني په نورو معياري پښتو کښې دلته /  دا "پرېوات " کښې د ډېر 6

   –اولسي پېښورۍ پښتو نه استفاده کړې ده او يا مرتّبينو چې د دې ګړدود سره تعلق ساتي دا مورفيم بدل کړی دی 
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 / بېواکه غږ  په  او  لري  بڼه  فعلي  لفظ  اخرنی  ټپې  د  که  کمزوري  -څلورم:   )يو(  وګړي  وړومبني  د  مومي چې  اختتام  م/ 

ه/ اخلي لکه د خورم نه ـــ خورمه؛ ژاړم نه ـــ ژاړمه او داسې  -مير نخښه ده نو دا ټکی په اخر کښې يواځې /اتصالي ض

 نور:

د ټپه ييز غږ د دې اصول الندې داسې ټپې په عمومي توګه د واحد متکلم د صيغې لۀ طرفه وي او ډېرې ټپې داسې دي  

شاعرۍ په نورو صنفونو کښې په عمومي توګه او په غزل کښې  چې د عاشق لۀ لوريه پکښې د زړۀ کرب بيان شوی دی د 

په خصوصي توګه د واحد متکلم صيغې سره دا درد او سوز منسوب شوی دی، وګورئ د بابا النديني شعرونه د ثبوت د  

 پاره چې پکښې مددګار فعل /کوم/ او اصلي فعلونه /ګرځوم/ او /غړوم/ د ټپه ييز غږ /ه/ په ګاڼه پسولل شوي دي:  

 څېېېېو بېېېېه صېېېېبر پېېېېه جفېېېېا ديېېېېار کومېېېېه
 څېېېو بېېېه مېېېوم د نمېېېر و مېېې  تېېېه ګرځومېېېه
 دا هېېم ژونېېد دی چېېېې يېېار نېې  ويېېېنم پېېه سېېېترګو

 xزۀ رحمېېېېېان پېېېېېه ج ېېېېېان سېېېېېترګې غړومېېېېېه
 

ي/ اختتام مومي نو د پښتو د غږيز نظام د اصولو ترمخه به د  -پنځم: که د ټپې اخرنی لفظ فعلي بڼه لري او په خپلواکه غږ /

 /ن/ راځي او بيا /ه/ لکه راځي + ن + ه = راځينه: (gliding)پسه اول تلفظي معاون ياد شوي غږ نه 

د ټپه ييز غږ دا شرط ډېر مهم په دې دی چې د دې جواز او استناد سوا د ټپو او د ټپو په اساس والړو سندرو نه عالوه بل 

چيرته نشته تر دې چې په اوسمهاله پښتو ژبپوهنه )ګړدودونه( کښې يې هم نظير نشي پيدا کوالي د دې نه اندازه کېږي چې  

ته د رحمان بابا تر وخته پورې څه نه څه وله دلته يې د بابا د ديوان نه دا يواځنی مثال  اوسنۍ پښتو دا ځانګړتيا بايللې ده الب 

 راوړو:   

 راشېېېېه نجېېېېومي زمېېېېا دپېېېېاره فېېېېال وګېېېېوره

 xiتللېېېی يېېېار بېېېه کلېېېه لېېې  سېېېفره راييشېېېينه
 

 

 نتيجه 

زيات دي چې دوي   د بابا د شعر خواږۀ د نورو شاعرانو په مقابله کښې ځکهټول بحث نه موږ په دې نتيجه رسو چې د دې 

په  په عوامي او اولسي لهجه او روزمره او محاوره ولړي  تر خپله وسه کوښښ کړی دی چې خپل شعري ژبه او اسلوب  

د پښتو د اولسي شاعرۍ يو صنف ټپې نه هم په خالص مټ اخستنه کړې ده چې يو طرف ته يې د دوي  دغه لړ کښې دوي  

 –د شعر ښکال زياته کړې ده او په بل لوري دا هم جوتېږي چې زموږ ټپه څومره زړه او وختنۍ ده 
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