دکتور لعل زاد
لندن ،فبروری ۲۰۱۷
پیشینه کاربرد واژه های دانشگاه و پوهنتون در کشور
========================================
پیشگفتار
مدت زیادی می شود که گفتگو بر سر کاربرد واژه های دانشگاه و پوهنتون در کشور داغ بوده است .در این بررسی
فشرده بصورت مستند نشان داده می شود که واژه دانشگاه سال ها پیش از اختراع واژه پوهنتون و پس از آن مروج
بوده است .دلچسب تر اینکه پیشینه کاربرد آن در کشور ما پیشتر از کاربرد آن در کشور ایران است.
اولین موسسه تحصیالت عالی در کشور
اولین موسسه تحصیالت عالی در کشور به نام »فاکولته طبی« با فرمان نادر شاه در اول عقرب  ۱۳۱۱ایجاد می شود
)ص  ۱۱۰و  ۱۲۱سالنامه  .(۱۳۱۱بعد ،فاکولته حقوق و علوم سیاسی در  ،۱۳۱۷ساینس در  ۱۳۲۱و ادبیات )پشتو( در
 ۱۳۲۳عمال شروع می شوند .مفکوره ایجاد دانشگاه پس از ایجاد این چهار فاکولته بوجود آمده و پوهنتون )دارالفنون(
کابل با فرمان ظاهر شاه به تاریخ  ۲۵حمل  ۱۳۲۵افتتاح می شود )ص  ۸۳د کابل کالنی  .(۱۳۲۴/۲۵طوریکه در
سالنامه کابل )ص  ۷۶د کابل کالنی(  ۱۳۲۴/۲۵زیر عنوان »تاسیس پوهنتون افغانستان« دیده می شود ،واژه های
پوهنتون ،دارالفنون و یونیورسیتی در یک پراگراف به کار رفته اند:
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در صفحه  ۸۲همین سالنامه )د کابل کالنی  (۱۳۲۴/۲۵گفته می شود که واژه های پوهنتون و پوهنزی به عوض
دارالفنون و فاکولته در یکی از مجالس وزارت معارف به تصویب رسیده است:

اصولنامه  ۱۶ماده ای دانشگاه نیز در ص  ۸۴این سالنامه داده شده و داکتر مجید به حیث »کفیل ریاست پوهنتون«
مقرر می شود )ص  .(۸۷در این اصولنامه سه رتبه »استاد ،مدرس و معاون« )پروفیسور ،اسوشیتید پروفیسور و
اسیستانت( به حیث درجه های علمی استادان پذیرفته شده و مدت خدمت روسای پوهنزی ها و پوهنتون سه سال می
باشد )ص :(۸۵
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3

قانون جدید تحصیالت عالی )ص  ۱۹۷سالنامه  (۱۳۳۶/۳۷در سال  ،۱۳۳۶شش رتبه علمی را برای استادان دانشگاه
های کشور تصویب می کند )پروفیسور  -پوهاند و پوهنوال؛ اسوشیتید پروفیسور  -پوهندوی و پوهنمل؛ اسیستانت -
پوهنیار و پوهیالی(:

در همین سال اعضای پشتو تولنه نیز از امتیازات مشابه برخوردار می شوند )ص  ۱۸۴سالنامه :(۱۳۳۶/۳۷

از بررسی سطحی  ۲۰سالنامه کابل ) (۱۳۳۰ - ۱۳۱۱و یک جریده آریانا صرف به چهار مورد کاربرد واژه دانشگاه
پیش و پس از اختراع واژه پوهنتون اکتفا می شود .مورد اول ،کابرد واژه دانشگاه در گزارش وزارت معارف در اوایل
سال  ۱۳۱۳است )ص  ۹۳سالنامه  (۱۳۱۳که پیشتر از ایجاد رسمی دانشگاه تهران ) ۱۵دلو  (۱۳۱۳است ):(۱
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مورد دوم ،کاربرد واژه »دانشگاه کابل« در مقاله امین اهلل زمریالی در ص » ۲۴۷د کابل کالنی«  ۱۳۲۰است:

مورد سوم ،کاربرد واژه دانشگاه )پس از اختراع واژه پوهنتون( توسط جناب حبیبی »مورخ نامدار« کشور در شماره
اول مجله آریانا در سال  ۱۳۳۰است:
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مورد چهارم کار برد واژه دانشگاه )پس از اختراع واژه پوهنتون( در مورد تقرر دکتور جاوید )ص  (۱۹۸و مقاله او )ص
 (۳۰۸در سالنامه  ۱۳۳۰/۳۱است:

اگر مطبوعات کشور بصورت وسیع مورد بررسی قرار گیرد ،شاید دهها مورد کار برد آن را پیش و پس از اختراع واژه
پوهنتون داشته باشیم .اما طوریکه این سند سفارت امریکا در کابل نشان می دهد ) ۱۳جوالی  ،(۱۹۶۳با کاربرد این
واژه پس از سال های ۱۳۴۰مخالفت جدی آغاز می شود ):(۲
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این مخالفت به خصوص پس از »دری« سازی زبان پارسی در قانون اساسی  ۱۳۴۳شدت اختیار نموده و از کاربرد
آن در مطبوعات و رسانه ها قاطعانه جلوگیری می گردد ) (۳که در حقیقت نشان دهنده عملی سازی فرمان پیشین
ظاهر شاه در عقرب ) ۱۳۱۵ص  ۲۰۶سالنامه  (۱۳۱۵مبنی بر »پشتو  -سازی« سراسری کشور است ).(۴
نتیجه گیری
طوریکه در فرمان ایجاد »پوهنتون افغانستان« در حمل  ۱۳۲۵دیده می شود ،واژه های دارالفنون و یونیورسیتی نیز
در کنار واژه پوهنتون به کار رفته ،اما از واژه دانشگاه چشم پوشی شده است .درحالیکه واژه دانشگاه سال ها پیش
از اختراع واژه پوهنتون )و پس از آن( در مطبوعات کشور مروج بوده و یکجا با واژه های یونیورسیتی ،دارالفنون و
دارالعلوم کاربرد داشته است .همین بررسی کوتاه ،پیشینه کاربرد آن را )اوایل سال  (۱۳۱۳به  ۱۲سال پیش از اختراع
رسمی واژه پوهنتون و پیشتر از ایجاد رسمی دانشگاه تهران ) ۱۵دلو  (۱۳۱۳می رساند .شاید بررسی های بیشتر،
دهها مورد کاربرد آن را در ادوار پیشتر نشان دهد ) ۶ ،۵و  .(۷اما با تشدید پروسه های پشتو  -سازی ،افغان -
سازی ،تاریخ سازی و اسطوره  -سازی در کشور از کاربرد آن در سال های بعدی )پس از  (۱۳۴۰جلوگیری می شود.
——————————————————————————————————————
 .۱تاریخچه دانشگاه تهران؛
http://ut.ac.ir/fa/page/200/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DA%86%D9%87

 .۲عالیمی مبنی بر تاکیدات بیشتر باالی زبان پشتو از طرف حکومت افغانستان .سفارت کابل .جوالی 1963؛
http://www.ariananet.com/modules.php?name=Artikel&file=print&sid=9596%20http://www.goftaman.com/daten/fa/articles/part10/a

 .۳موضوع" :فارسی -دری" منحیث زبان رسمی .سفارت کابل 23 .می 1964؛
http://www.ariananet.com/modules.php?name=Artikel&file=print&sid=9575

 .۴سواد فرمان ظاهرشاه )ص  ۲۰۶سالنامه کابل (۱۳۱۵؛
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 .۵برگه فیسبوک فهیم رسا ۲۷ .اپریل ۲۰۱۶؛

https://www.facebook.com/fahim.rasa/posts/1263315347014644

 .۶سایت آرمان ملی .با این تصمیم مجلس جاسوسان پاکستان خجالت بکشند؛
http://armanemili.com/detail.php?pid=9104

 .۷برگه فیسبوک داکتر مهدی ۳۰ .جون ۲۰۱۶؛
https://www.facebook.com/m.mehdi2012/posts/10206352497320462
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یاد داشت :یکتعداد جراید و آثاری که از دوره امان اهلل و اوایل نادرشاه  -ظاهرشاه در تارنما ها اپلود شده ،بعضی
اوراق مهم آن ها کنده و بعضی جا ها پاک شده است .چنین به نظر می رسد که دستگاه سانسور دولتی متوجه این
مسایل بوده و تا حد امکان تالش کرده اند که جعل کاری های خویش را پنهان سازد .به گونه مثال ،در کتاب »تاریخ
ادبیات افغانستان« که سال نشر آن  ۱۳۳۰است ،چنین دست خوردگی در »عرض مرام« دیده می شود:

صفحه »عرض مرام« در بعضی چاپ ها وجود ندارد )جلد آبی( و یا آن را اینگونه تغییر داده اند:
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