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 04/09/2015                    م. داؤد ملکیار

 

 و عرفی رسمی و خواهشی از لقب داران اندر باب القاب،
 

 لی در آنگی"، نوشته بودم، وعنوان "عالمه و عالم، زیر به تائید و ادامۀ نوشتۀ محترم داؤد موسیکه  این نوشته را
رای مطالعه بدیگر، موضوع تفویض القاب، درین پورتال تازه گردیده است،  چون باربود، اینک  ر نیافتهموقع اقبال نش

 نمایم. و ابراز نظر دوستان این پورتال تقدیم می
 

یکه در مورد محترمانمنفی گرایی  ۀاین تبصره و پیشنهاد را که هیچگونه انگیزصاحب نظران خیراندیش،  ،امید است
یک  حیث بهبا دید بیرون از خود، و آنهم صرف برای شان لقب استادی، اخیراً پیشنهاد شده، در آن دخیل نبوده است، 

 رد و یا تأئید نمایند.را،  با حسن نیت آن بگذرانند و پیشنهاد از نظر
 

نقدر به خاطر ندرت آن در افغانستان آ "،عالمه"لقب  کهتوان گفت  میمتعدد و مروج در کشور ما، در مورد القاب 
در  یول ده است.مندانه بکار گرفته ش سخاوت صورته وجود آنکه در بعضی موارد ببحث بر انگیز نبوده است، با

از  کنند"، و "به شاخی باد می را ، در وطن ما آنموسیداؤد محترم به گفتۀ  تاد"، قضیه چنین نیست، واس"لقب  مورد
 احب، مانند: پروفیسور ص دارند ارتباط افرادبه درجۀ تحصیل، رتبۀ کاری و شغل که  یدیگر آن گذشته، القاب مختلف

 ،صاحب، مدیر صاحب، قوماندان صاحب، ظابط صاحب، وکیل صاحبمعاون رئیس صاحب،  متخصص صاحب،
، پاچا صاحبیا تعداد دیگر مانند سردار صاحب، آغا صاحب )سید(،  و و غیره، انجنیر صاحب، باشی صاحب و غیره

که به موقف اجتماعی و ده های دیگر حضرت صاحب، خان صاحب، بای صاحب، مولوی صاحب، حاجی صاحب، 
شیر آغا، گل آغا،  :مانند شوند و بآلخره القاب خانوادگی ده میوبه آن افزگیرند،  اد ارتباط مینسب افر قوم وو یا 

 و دده برازندگی اشخاص را تبارز می الله گل، الله کو، و صد های دیگر که همه به نحویشرین آغا، آغه الله، 
داخل این جمع شده و  ،دباش کرده میر عرفی احترام تملق( بطو )بدونمخاطب خود را با استعمال این القاب، مردم 
 سازد. را طویل تر می القابطوالنی ست یل این

 

ای بازدید بر ، بعد از بیست و پنج سال،به این عرف و عادت چندان توجه نکرده بودم، تا وقتیکه چند سال قبلقبالً من 
ان و گاهی هم با دفاتر سرکاری و کارم گاهی با ترمیم و تعمیر ساختم ، سردر کابل در هنگام اقامترفتم و  از وطن

می افتاد، متوجه شدم که مردم نظر به سر و صورتم و یا طرز لباسم، و یا از روی لطف، القاب مختلف را برایم 
، بدون تعلل، حاجی دیدند پیراهن و تنبان( میطور مثال اگر مرا با لباس وطنی )د. دارن مندانه ارزانی می سخاوت

دند ز رفتم، مرا انجنیر صاحب صدا می میغربی جایی دیگر با پیراهن و پطلون  کردند و اگر در صاحب خطاب می
من مستحق هیچکدام آن  ، در حالیکهکردند و یا اگر با دریشی با مردم روبرو می شدم، مرا رئیس صاحب خطاب می

  نباشد: برای دوستانی خالی از دلچسپشاید نقل آن،  بیاد دارم که را سخاوتمندانۀ القابمثال دیگری از تفویض  .نبودم
 

 موسیقی وبرنامۀ هفته وار در یکی از برنامه های تلویزیون افغانی خارج از وطن که ماه قبل  حدود سه یا چهار
کند و مجری برنامه به تیلفون های شنوندگان هم جواب میدهد، یک تیلفون کننده به مجری برنامه  پخش می تفریحی

کشید و چند سال است درین راه کار کرده اید.  ب کنیم، چون بسیار زحمت میپیشنهاد کرد که باید شما را استاد خطا
رار و هم بر گفتۀ خود اص. تیلفون کننده بازشما لطف دارید ولی من استاد نیستم :مجری برنامه تشکر کرده گفت که

ظاهر یون تلویز زیر پردۀر چند دقیقه بعد تر، کلمۀ "استاد" در پهلوی نام این برنامه ساز، د پیشنهادش را تأکید کرد، 
لقب  دادن یسه به این مثال، می بینیم که)با مقا .پهلوی نام این آقا، همیشگی گردیدادی در شد و از آن پس، لقب است

ین عالی رتبۀ مأموراز توسط چند تن "طوریکه محترم داؤد موسی حکایت کرده بودند که ، به استاد مهوش"استاد" 
ورد، خ نظر نمیه نه تنها غیر عادی ب، "تفویض شده بود شنود، بعد از یک سلسله گفت و وزارت اطالعات و کلتور

    . (بوده استهم خیلی بجا  بلکه حقا و
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به  ال راؤستان؟ و باید اولتر ازهمه، این سم در مملکت فقیری مثل افغانحال باید پرسید که چرا این همه القاب، آنه
ن سر منشأ آ، تا دنبال ریشه و ریخی آن گردیمأجویای علت فرهنگی و ت و نشمندان و جامعه شناسان راجع بسازیمدا

 آن بهتر است و یا مانند حالت حد اقلاستعمال وجود دارد؟ و آیا  و وفرت رفته و بیابند که آیا ضرورتی بدین کثرت
 کنونی، حد اکثر آن؟؟

داکتر و ماستر، در امریکا و اروپا،  دانند که با وجود ملیون ها که در ممالک غربی زندگی کرده اند، می دوستانی
کند. رؤسای جمهور، صدراعظم ها، وزرای کابینه، سناتوران، وکالی کانگرس،  ندرتاً کسی ازین القاب استفاده می

کترا و یا ماستری و، استادان پوهنتون ها، معلمان مکاتب وغیره، اکثراً درجۀ دروال ها، رؤسای کمپنی هاښاگورنرها، 
خاطر ارتباطش با کلتور کشور آلمان، کلمۀ داکتر را ه که ب "هنری کیسنجر"نای چند تن مانند داکتر د. به استثدارن

ه ند و صرف بکن کنند، ملیون های دیگر، از استعمال اینگونه القاب اضافی خود داری می پهلوی نامش استعمال می
 کنند. اکتفا می ز" که معادل "خانم" یا "میرمن" استس  کلمۀ "م  یا و ،  "شاغلی"یا   "آقا "که معادل "مستر"، کلمۀ

 

د و نخطاب میک "استاد"م آور دیگر را نه ، و ده ها نا"چایکوفسکی" موسیقی، کسی "موزارت"، "بتهوفن"،در دنیای 
یا  لز دکنز ور، چاکسی شکسپیدر دنیای هنر و ادبیات،  یا"، بلکه صرف با نام اصلی شان یاد میشوند. عالمه"نه 

تاین، شیننان بزرگ مثل اسحاق نیوتن، البرت او یا در دنیای ساینس، فزیک دانان و ریاضی داارنست همینگوی را، 
 برند. نام می استیفن هاکنز را بدون هرگونه پیشوند و پسوندی،

 

ارگی ، بیچآن ریخی و فرهنگیأهمه القاب در کشور های فقیر، برعالوۀ دالیل ت یکی از دالیل عمدۀ استعمال اینشاید 
تصادی موقعیت دارند و خصوصاً برای آنانیکه در زیر ، که در الیه های مختلف اجتماعی و اقو احتیاج مردم باشد

 هر قدر رقابت کنند. وتالش و باید  ،گیرند و برای بدست آوردن حد اقل مایحتاج قرار میمراتب  ۀسلسلاین هرم 
یشتر ند، و یا مجال بنبیشتر متواضع باشند و گردن خم کنند، ممکن کمکی برای رسیدن شان به آن حد اقل کرده بتوا

ر راه د و دتواند ازین امتیاز، ولو ناچیز باشد، بهره گیرممکن است عنوان دار و لقب دار نیز ببیابند. در عین زمان، 
، عقده های حقارت و یا خود بعضی مواردو گاهی هم در رسیدن به مطلوبش خود را در موقعیت بهتر حس کند 

 .تسکین بخشد شیفتگی اش را
 ، میدنو باعث دلخوشی افراد گردعناوین، ضرری به جامعه نداشته استعمال تا جائیکه این افراط در بنده، به نظر 

معنی اصلی و ارزش خود را که دیگر  شود پدیده آنقدر زیاد و "مال خور" میاین د ولی وقتی تواند نادیده گرفته شو
 القاب علمی و اکادمیک عمل رفته رفته بهی این وقت ق کرد، و یانمیتوان بین اصل و بدل تفریاز دست میدهد، یا 

انند جاهای دیگر، داکتر، ماستر و لیسانس را م یا از فابریکه های تقلب در پاکستان، منابع انترنتی وکند و  سرایت می
روی آن بحث های جدی صورت  در آنصورت، وقت آن رسیده خواهد بود تاکنند،  ماشین چوچه کشی عرضه می

و مجازات متقلبین، باید از طرف مردم خبیر برعالوۀ اقدامات قانونی از طرف مراجع ذیصالح، برای کشف  گیرد و 
 و منور نیز درین زمینه، موقف گیری جدی و پیگیر صورت گیرد.

 

منفی مواجه شود و یا گفته شود که چون خود درجۀ  با عکس العملدر مراحل اول،  این پیشنهاد ممکن است گرچه
 شاید بهتر می یا وماستری ندارد، از روی بخل و عدم رواداری، چنین پیشنهادی را در میان گذاشته است،  داکتری و

با وجود ولی گشت،  تا آن شک هم مرفوع میشد،  می یک نفر داکتر و یا پوهاند مطرحاین پیشنهاد از طرف  ،بود
 نمایم: میو خالصه مطرح قرار آتی ، پیشنهادم را دوستان ز آن باکی نداشته، برای نظر یابیا این اگر و مگر ها،

 

 :وفمعراطمینان دارند، به مصداق گفتۀ هم و درایت خود فبه و که دارای القاب علمی استند تحصیل کرده های ما اول: 
 

 "گل آنست که خود بوید، نه آنکه عطار گوید"،
 

م ماستر، دیپلوپوهندوی، ، پوهاند، پوهنمل، داکتر، اکادمیسنپروفیسور، از استعمال عناوین: طور داوطلبانه  اگر
 خوبی خواهد بود.  سر آغازاجتناب ورزند،  ،و غیره ، کاندید اکادمیسینانجنیر

 

فی را کااد نمایند، و آناگر نویسندگان ما، مخاطب شان را صرف با کلمات: محترم، جناب، آقا، شاغلی و امثالهم یدوم: 
د شان مور را بطور عادتی در نوشته هایو غیره  عالیجناب و معظم، عالیقدر دانشمند کلمات مانند: و وافی بدانند، و

 یگمندان شان قرار گرفته و به آهستروش شان، تدریجاً مورد تقلید پیروان و اخالص استفاده قرار ندهند، بآلخره این 
 در جامعه عمومیت پیدا خواهد کرد.
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سط نوشته ها و یاد داشت ها، برای جلب موافقت سوم: اگر این پیشنهاد، از طرف نویسندگان و اهل خبره، تدریجاً تو
ابق سدوران های . گرچه به تناسب واقع خواهد شدمؤثر  یقیناً ده شود، یرساننیز ، به توجه آنان در داخل کشوراراکین 

ب"، و یا "الف آبت بود، مانند: "عالیقدر شجاعت مکه برای هر مقام، القاب مشخص و مختص به آن مقام، شرط کتا
با توجه  شده است، ولی کاهش آمده و کوتاه ترو امثالهم، در سال های اخیر  ان، جاللتمآب سردار اعلی"الف نش

ته، به مرور زمان ناپدید و نویسندگان و اهل خبره، و متعاقباً پیروی دیگران از آنها، ممکن است این عادت، رفته رف
 با عرض حرمت.  ریخ گردد.أجزء ت

 
 پایان
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