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 5تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ه دغه پتهښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  پنپه درافغان جرمن آنالین 

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

  
1۱/1۱/۴۱1۲         پوهندوی شیما غفوری

 «رسالۀ روش امالی زبان دری»در مورد  تأملی 

، اطالعات «در مورد رسالۀ روش امالی زبان دری»مطالعۀ بخش دوم مقالۀ محترم مسعود فارانی  تحت عنوان 
مسایل در رسالۀ  عضیجدیدی را برایم ارزانی نمود که از یک جانب خوشحال و از جانبی هم متأثر شدم، زیرا از ب

آگاه بودم و خوش باورانه به آن دلبسته بودم. وقتی مقاله را خواندم، اولین کاری را که کردم،  ناجدید کمپیوتری 
بل در روز های که از کشور سال ق ۴۴پیدا نمودم. را از بین کتاب هایم « الی زبان دریروش ام»رسالۀ اصلی 

ردیم و باالخره در ل باغ عمومی خریداری و در بکسی گذاشتیم و با خود آوفرار بودیم، این رساله را از پرو به 
سال قبل این رساله را برای آن خریدیم که برای فرزندان ما که در خارج  ۴۴ی ما جای گرفت.  قفسچۀ کتاب ها

ه ساحات این که کمپیوتر هم نوقت ها تصورآامالی زبان دری داشته باشیم. در بزرگ خواهند شد، سندی در مورد 
گیرد و فرزندان ما از این طریق امکانات وسیع را در دسترس خواهند داشت، برای ما مقدور نبود. ولی  را فرا می

 حاال این رساله مرا در مورد خاصی کمک نمود، که بر اساس آن این مقاله را مینویسم.  
 

کمپیوتری  ۀبرایم لینک رسال« بانو»ل مجلۀ ومسؤمدیر علومی  ل زمانی که دوست خوبم خانم ناهیدچند ماه قب
"روش امالی زبان دری" را فرستاد، بسیار خوش شدم و به یاد روزگاران قدیم این رساله را با شوق برای اولین 

موده و در مورد نظر شان را شریک ر دوستان نیز فرستادم. تا آنرا مطالعه نئبار مطالعه نمودم و آنرا برای سا
امالی زبان دری قبول نمایند تا نویسندگان و مطبوعات افغانی از  دآنرا به حیث استندرافتد،  اگر مقبول سازند.

خواست مهم عصر کنونی یعنی اختالفات امالیی نجات پیدا نمایند. به خصوص مشکل امالی زبان دری در مقابل 
 ی اطالعاتی حل گردد. جتکنالو

سؤاالتی مواجه گردیدم که مرا مستقیم به سوی کتابخانۀ و اما با مطالعۀ بخش دوم مقالۀ محترم مسعود فارانی به 
داری در کمپیوتری سازی رساله است، ایی نمود. تا اولین مسئله را که عبارت از امانتکوچکم و همان رساله رهنم

 امتحان نمایم. 
 در مورد رسالۀ اصلی و بخشی از آن بپردازم: میخواهم به ارائۀ معلومات مختصر ءدر ابتدا

 جلد در مطبعۀ تعلیم و 1۱1۱۱( در کابل به تیراژ شمسی)1۱۳۱"روش امالی زبان دری" در سال له یعنیرسا این
 به نشر رسیده است. اتحادیۀ نویسندگان ج.د.ا.تربیه از جانب 

عضو بیروی سیاسی کمیتۀ مرکزی ح.د.خ.ا. و رئیس اتحادیۀ نویسندگان آقای دستگیر پنجشیری به حیث  ءدر ابتدا
اتحادیۀ نویسندگان ....کمیسیونی را از استادان ار امتنان نموده و در بخشی از آن چنین آمده است: " اظه ج.د.ا.

 پوهنتون کابل، دانشمندان اکادمی علوم و اعضای مسلکی اتحادیۀ نویسندگان تشکیل داد. 
 اعضای اصلی این کمیسیون عبارت اند از: 

 پوهاند داکتر عبداالحمد جاوید .1
 م الهامپوهاند محمد رحی .2
 پوهنوال محمد عمر زاهدی .3
 واصف باختری .4
 اعظم رهنورد زریاب .5
 پوهنمل لطیف ناظمی .6
 پوهیالی پویا فاریابی" .7
 

)لینک رساله( خواهید دید که  "دانشپسند افغان"  سایت انترنیتی وبدر لینک رسالۀ پی دی اف کمپیوتری منتشرۀ 
 میتوان چنین دسته بندی نمود:این تغییرات را  رخ داده است. یک تعداد از جدیتغییراتی 

 انجمن نویسندگان افغانستان" تبدیل گردیده است. به " اتحادیۀ نویسندگان ج.د.ا."در رساله  کمپیوتری " تغییر اول:
 نامیده میشد.  اتحادیۀ نویسندگانسؤال: انجمن نویسندگان کدام دوره؟ صرف نظر از اینکه در وقت چاپ رساله 
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 5تر ۴ له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، وال په غاړه ده دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیک: یادونه

 

 جدید نظر شدۀ  کمپیوتری در مورد القاب اعضای اصلی کمیسیون  تغییر آمده است: در رسالۀ ت تغییر دوم:
 "اعضای اصلی این کمیسیون عبارت اند از:

 پوهاند داکتر عبداالحمد جاوید .1
 پوهاند محمد رحیم الهام .۴
 پوهنوال محمد عمر زاهدی  .۱
 واصف باختری .4
 اعظم رهنورد زریاب .5
 استاد  لطیف ناظمی .6
 استاد  پویا فاریابی" .7

با مقایسۀ دو لست اعضای اصلی کمیسیون در رسالۀ اصلی و رسالۀ کمپیوتری دیده میشود که در رسالۀ کمپیوتری 
ف ناظمی و پوهیالی پویا فاریابی تغییر به میان آمده است، یعنی در هر دو مورد به در مورد لقب های پوهنمل لطی

"یادداشتی بر چاپ دوم" در رسالۀ د گفت که در. بایلقب های علمی ایشان کلمۀ استاد ذکر گردیده است جای
کمپیوتری محترم پویا فاریابی نیز از تغییراتی نام برده است که یکی از آنها تغییر در القاب است. ایشان دلیل آن را 

 چنین تذکر داده اند:
ندۀ فارسی زبان "به جای برخی از واژه ها و اصطالحات دخیل و لقب های علمی برخی از استادان، که برای خوان 

ج در زبان فارسی دری آورده شد که معنی آن برای همه ئنگیز است، واژه ها و اصطالحات رانا آشنا و سؤال برا
  خوانندگان روشن و قابل فهم باشد..."

چرا القاب پوهاند داکتر عبداالحمد جاوید، پوهاند محمد رحیم الهام و پوهنوال محمد عمر زاهدی به گونۀ سؤال: 
 آمده است و تنها از دو نفر به کلمۀ استاد تغییر یافته است؟   اصلی

"سؤال برانگیز" نمی شنا بوده و برای شان این نام ها آیا تمام خوانندگان فارسی زبان به القاب پوهاند و پوهنوال آ
که از  ،ز بوده اندال برانگیبرای فارسی زبانان قابل درک نبوده و سؤلقب های علمی پوهنمل و پوهیالی  باشد، و تنها

رین استاد نبوده و تنها پوهاند و پوهنوال ئکلمۀ "استاد" تعویض گردیده اند؟ و یا: ساهمین سبب در متن کمپیوتری به 
 بوده اند؟ که القاب شان به کلمۀ استاد تغییر نیافته است؟ 

ضو را نشان میدهند. زاید بر در حالیکه باید دانست که همین القاب هستند که در مؤسسات علمی وزن و مقام هر ع
آن کلمۀ استاد در وطن ما به مسلک های مختلف داده میشود، مثالً در بخش موسیقی، و در زبان مردم یک تعداد 

مان القاب علمی شان رین متمایز میسازد، هئ. آنچه استادان پوهنتون را از ساکسبه کاران نیز استاد نامیده میشوند
 مورد از آن اغماض صورت گرفته است. سفانه در دو أمیباشد که مت

آشنایی نداشته باشد، طبعاً که القاب مخصوص آنرا هم نمیداند،  رگاه کسی با سیستم یک مؤسسۀ علمیبه نظر من ه
صرف نظر از اینکه به کدام زبان صحبت مینماید. برای اینکه این مشکل را برای آن عده از خوانندگان مقاله که به 

 ندارند، رفع نموده باشم، میخواهم به تشریح  مفهوم این القاب بپردازم:این القاب آشنایی 
 

 رتبۀ علمی وجود دارد. آنها عبارت میباشند از: در پوهنتون های افغانستان شش 
 پوهیالی، پوهنیار، پوهنمل، پوهندوی، پوهنوال و پوهاند. 

 
ی را نصیب گردیده و از در پوهنتون به حیث استاد جذب می گردند، لقب پوهیالکه با ختم دورۀ لیسانس  محصلینی
امزد معاش علمی را نیز مستحق میشوند. ولی ایشان باید برای یکسال به حیث ن ،عالوه بر معاش رتبوی اءهمان ابتد

به رتبۀ بعدی یعنی  ربرای اینکه شخص مذکو یشوند.بعد از آن به حیث پوهیالی یاد م ،پوهیالی ایفای وظیفه نموده
نماید، الزم است تا یک اثر علمی بِکر و یا ترجمه یک کتاب علمی را تهیه و در مجلس  ءرتبۀ علمی پوهنیار ارتقا

دیپارتمنت و در مقابل معاونیت علمی پوهنتون از آن اثر دفاع نماید. در صورت موفقیت میتواند به رتبۀ بعدی یعنی 
برای تمام ترفیعات علمی حتمی است، حد اقل فاصلۀ زمانی بین دو ترفیع علمی میباشد نماید. آنچه  ءپوهنیاری ارتقا

که آن سه سال میباشد. حداکثر آن تعیین نیست. چنانچه بعضی از استادان با سپری شدن سالهای طوالنی هنوز هم به 
ترفیع به یک رتبۀ علمی ضروری گردند. همچنان برای  یاب نمیعالی تر دست ۀرتبه های پائینتر باقی مانده و به رتب

است، تا در زمان بین دو ترفیع  حد اقل چهار مقالۀ علمی در مجله های پوهنتون و یا اکادمی علوم به نشر رسیده 
 باشد. 
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 5تر ۱ له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، وال په غاړه ده دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیک: یادونه

 

کسانی که ماستری دارند و تازه در پوهنتون به حیث استاد جذب میگردند، دفعتاً لقب نامزد پوهنیار را کمایی نموده 
 سال پوهنیار میشوند. که بعد از یک

ت کتگوری پوهنملی قرار دارد. این سه رتبۀ اول شامل یک کتگوری میباشند، که در حقیقبعد از پوهنیاری، رتبۀ 
اند. کتگوری دوم و بلندتر استادی در پوهنتون کابل نیز شامل سه لقب علمی است که  اولی در سطح ُرُتب علمی

وهنوال و پوهاند. برای رسیدن به این القاب شاخص های ترفیع علمی به عبارت میباشند از رتبه های پوهندوی، پ
همان پیمانه بلند تر بوده  و رسیدن به این القاب مشکل تر میگردد که این در حقیقت کتگوری پروفیسوری میباشد. 

 باید افزود که با بلند رفتن رتبۀ علمی معاش ها نیز متناسباً باال میرود. 
اصلی هر دو وظیفۀ آقای دستگیر پنجشیری در پای اسم شان تذکر رفته است، در حالیکه در  : در رسالۀتغییرسوم

 رسالۀ کمپیوتری مختصر گردیده است.
: در مورد کلمۀ پوهنتون نیز در متن کمپیوتری تغییر وارد گردیده است. یعنی به جای کلمۀ پوهنتون، تغییرچهارم

اطری هم قابل تعمق است که این کلمه در "اظهار امتنان" آقای دانشگاه آمده است. این مسئله به خصوص به خ
پنجشیری و "پیشگفتار" پوهاند الهام  که نوشتۀ مختص به خود آنها میباشد، تغییر خورده است. آوردن چنین تغییر 

 ." خوانده میشودتصرفدر کار های علمی نمیتواند هیچ نوع توجیهی را بپذیرد و این کار "تغییر" نه، بلکه "
آوردن تغییرات متذکره امانت داریی دست اندرکاران رسالۀ کمپیوتری را به صورت جدی زیر سؤال برده و  

 تضمینی را بر اصلیت رساله به جا نمی گذارد. 
 باید گفت که رسالۀ اصلی دو خصوصیت عمده دارد که میتواند آنرا اعتبار ببخشد:

دو دیگر اینکه نام استادان و دانشمندان تهیه گردیده است. از  نخست اینکه از جانب  یک اتحادیه یعنی جمعی
اما اینکه در نوشتن رسالۀ اصلی هم سهم علمای مشهور زبان شور برای آن اعتبار علمی میدهد. سخنوران بزرگ ک

شناسی به کدام پیمانه بوده است، سؤالی دیگری میباشد که این مسئله را آقای فارانی در مقالۀ خویش به تفصیل 
 یشتر تذکر داده اند.ب

 
 «زبان دری در مورد رسالۀ روش امالی»قسمت دوم  -نباید زبان را ابزار سیاسی ساخت

 
یعنی رسالۀ کمپیوتری موجود، لل جبران ناپذیر وارد کرده است. ر رسالۀ کمپیوتری خو اما تغییرات متذکره به اعتبا

به نام تهیه کننده های کنونی بهتر باشد رسالۀ جدید کمپیوتری  دیگر آن رسالۀ اتحادیۀ نویسندگان آنوقت نمیباشد. شاید
پذیرفته شدۀ انجمن نویسندگان ج.د.ا.   آن نشر گردد. ایشان میتوانند تذکر بدهند که رسالۀ کمپیوتری بر اساس رسالۀ

  ؛ساخته شده است، نه اینکه اصل آن است. زیرا
 

از لحاظ ظوابط علمی این درست نیست که رسالۀ  که توسط اشخاص  انفرادی تجدید نظر شده باشد، زیر نام 
در این رساله  نیز  استادان نامی افغانستان به نشر برسد. در حالیکه دیدیم که حتی به نوشته های شخصی آنها

 تصرف شده است. 
 

حاال سؤال دیگر مطرح میگردد که آیا محتویات  این رساله از لحاظ امالی زبان دری تا چه اندازه از گزند تغییرات 
 به امان مانده است. در این مورد توجه دانشمندان زبان شناسی را آرزو مینمایم. 

 
ی اطالعاتی جی به خصوص نظر به مقتضیات تکنالورد سازی زبان درباید بگویم که اینجانب شخصاً طرفدار استند

به حیث زبان و زبان پښتو بوده و از هر تالشی در این مورد پشتیبانی مینمایم. رسیدن به استندرد سازی زبان دری 
 بوم خصوصیات ر زبان های این مرز وئف تاریخی و جغرافیایی خویش با سامردم افغانستان که در انکشاهای 

د، خواهان برخورد علمی، نمختص به خویش را کسب کرده و در بین مردم ریشه های محکمی را دارا میباش
ی اطالعاتی میباشد. در این مورد استفاده از سلیقه جکلیه زبان شناسان و علمای تکنالوصادقانه و دور از تعصب 

 دشوار و طوالنی خواهد ساخت. های شخصی این تالش ها را ناکام ساخته و راه رسیدن به این هدف را 
جالب این است که در رسالۀ اصلی نیز یک مشکوکیت ایجاد گردیده است. من در اینجا عکس رسالۀ را که  تذکر:

در دست دارم برای تان میگذارم. این رساله با تصویر رسالۀ که توسط محترم فارانی به چاپ رسیده است تفاوت 
 دارد.
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http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/farani_m_nabaiad_zaban_ra_abzare_siasi_sacht_2.pdf
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 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، وال په غاړه ده دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیک: یادونه
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