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 ۱۵/۱۲/۲۰۱۶         عمرزیمصطفی 
 

 معرفی دو کتاب
 

 (توښساختار هندسی شعر پ ،توښ)درست نویسی پ
 

 
 

رسمی پشتو، برداشته می شود. این کتاب  -ضمیمه ی منابع آموزش زبان ملی -با برگردان دری این کتاب، گام دیگر
با تجربیات بیش از دو دهه ی مولف آن در عرصه ی تدریس، از ویژه گی برخوردار است. در واقع توجه بر نیاز 

را در شمار کتاب هایی معرفی « ست نویسی پشتودر»ها، کاستی ها و دقت در کاربرد دستور عام و یک دست، کتاب 
می کند که نه فقط محصل زبان پشتو را برای نگارش درست، رهنمود است، بل با برگردان دری، کسانی که دانش 

 .از این کتاب استفاده کنند -مقدماتی زبان دارند، می توانند برای اصالح دشواری های نگارش
بتدیان پوهنتون، شاید در شمار کتاب هایی نباشد که آغاز الفبایی دارند، اما در سطوح م« درست نویسی پشتو»کتاب 

 .پس از آگاهی مقدماتی از زبان، این کتاب به عنوان متمم خوبی معرفی می شود تا به زبان پشتو، نگارش بهتر ارایه دهیم
تی سیاسی و تغییر رژیم هایی هرچند زمان طوالنی ست زبان پشتو، جزو زبان های رسمی ما قرار دارد، اما بی ثبا

نوشتاری زبان های رسمی  -که حتی در سطح ایدیالوژیک نیز رهروان بسیار همفکر ندارند، روند تعمیم و فهم کتابی
اجتماعی،  -سیاسی و تورید سلیقه، پا به پای بی ثباتی سیاسی -افغانستان را ایستایی داده است. تعقیب نصاب دولتی

ن را در جایگاهی قرار می دهند که اگر امروز دچار خدشه اند و تحاریف مقوله ی تهاجم زبان های رسمی افغانستا
فرهنگی، نام ها و واژه گان را اجازه نمی دهند در کلیشه ی یک دست، نقش بهتر ارایه ی آگاهی و ذهنیت مثبت ایفا 

 .کنند، بیشتر از همه بر می گردند بر انحراف سیاسی و نبود منابع مورد نیاز
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 :دآورییا
 

 دانش خپرندویه ټولنه )انجمن نشر دانش(«: توښدرست نویسی پ»ناشر کتاب 
کتاب فروشی دانش؛ رو به روی شرکت رحیم گردیزی، جاده ی «: درست نویسی پشتو»محل پخش و فروش کتاب 

 .دهن باغ، کابل -ده افغانان
 

 
 

سی، نوبت نشر این کتاب را به چند ، طرح جالبی بود که در دهه ی هفتاد شم«ساختار هندسی شعر پشتو»کتاب 
مراتبه رسانید و با برگردان دری آن، اینک در نوبت هفتم منتشر می شود. مولف کتاب با ارایه ی این طرح مدعا 
ندارد، بل پیرامون فهم انبوه شعر که آفرینش های زیادی را در زبان پشتو، همانند دری معرفی می کند، برای محصالن 

ات تعاریف، اصطالحات و نام ها را برای فهم انواع شعر کسل کننده می دانند، کمک می کند با و مشتاقانی که طبق
پیشنهادی کتاب، انواع شعر پشتو نیز  -شاخصه ی هندسی، شناخت شعر را تسهیل بخشند؛ که ضمیمه ی طرح تجربی

 .معرفی می شوند
نصابی نیستند، فرصت می  -فهم مقوالت علمی ضمایم معرفی انواع شعر پشتو در این کتاب، برای کسانی که دنبال

دهند با شناخت شعر پشتو، به ویژه قالب هایی که مخصوص زبان پشتو اند، خامه ی خویش را با آگاهی از آن ها 
 .بیازمایند

یا گونه ای از شعر پشتو که در انتقال مفاهیم با بدنه ی کوچک، حتی در مجامع علمی، شهرت جهانی دارد، « لندی»
فرهنگ  -حتی فراتر از نیاز -ه ی خوبی در زبان دری نیز خواهد بود تا پدیده ی شعر را که ضمیمه ی بزرگتجرب

 .ماست، برای انتقال مفاهیم، تنوع بخشیم
 دانش خپرندویه ټولنه )انجمن نشر دانش(«: ساختار هندسی شعر پشتو»ناشر کتاب 

روشی دانش؛ رو به روی شرکت رحیم گردیزی، کتاب ف«: ساختار هندسی شعر پشتو»محل پخش و فروش کتاب 
 دهن باغ، کابل -جاده ی ده افغانان

 

 انپای
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