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 گزارشد الرښود استاد 

څېړنیزې پروژې رسلیــک دی  -))د اديب څېړنې میتودولوژي(( د هغې علمي

اکــاډمد د ژبو او ادبیـاتو مرکز د پښـــتو ژبې او ادبیــاتو انســـتیتوت د  چې د علومو

ادبیاتو او متنپوهنې څانګې غړي څېړنوال محمدنبي صــالحي د څېړنپوه علمي پوړ 

پړه ـــ( باوري کورنیو او بهرنیو رسچینو څخه په استفاده بش114پاره له )ته د لوړاوي ل

 کړې ده.

میت او د مب  پروژه د څېړونکي پر رسیزې رسبیره چې په کې د موضــوع اهمیت،

ه میتود( او څرنګوايل بیان شوی، شپږ څپرکي، پایله، وړاندیزون) تررسه شوي څېړندود

یې د الرښـود اســتاد په حی  د تر رسه شــوي خذونو لیکلړ لري، زه أ او په پای کې د م

 په الندې رشحه او تفصیل وړاندې کوم: نظرکار د څرنګوايل په اړه خپل 

څېړنـه پـه عـام ډول د لیکنې په یوې ځانګړې الره او روش د ناڅرګند حقیقت 

پلټنه او سپړنه ده. په بله وینا: د یوې ټاکلې موضوع په باب رښتینې، ژوره او عاملانه 

ده چې په کې حقایق، واقعیتونه او مســایل تحلیل او تفســیر کېږي. څېړنه د یو  پلټنه

نګه څچې لړ داسـې قواعدو او مقرراتو ټولګه ه  بلل  شـو چې موت ته دا را ښیي، 

 کول  شو د یوې ځانګړې موضوع په باب واقعیتونه او حقیقتونه وپلټو.

همیت لري. و ټاکونک  اڅېړنه د برشي پوهې په وده او پرمختیا کې سرت ارزښت ا

انسان د خدای ورکړي فکري ځواک او استعداد په وسیله د خپلو تجربو، مشاهدو، 

وې ورځې سیدل  او له یپلټنو او څېړنو په پایله کې د پرمختګ اوسني پړاو ته را ر 

وړاندې روان دی. د برشي تاریخ په اوتدو کې له حرضت آدمه تر  بلې ته مخ پر

چې هر لومړی نسل خپله پوهه د تجربو، څېړنو او پلټنو د  دی،دې دمه دا دود و او 

 ږدوي.ېږدوي او دغسې یې ورپسې نسل ته لېو په توګه خپل ه  مهايل نسل ته لنتیج

په دې کې شک نشته چې د هرې بریالد څېړنې پای او السته راوړنه یوه موندنه 

بنسټیزه  لپاره یوهوي؛ نو څېړنه په واقعیت کې د حقیقت موندنې او تر السه کولو 

او ادب د پراختیا او پرمختیا لپاره څېړنه ډېره اړینه  الره ده. دا چې د پوهې، عل ، هرن



 

 ب

ر د مادي او معنوي اړتیاوو د پوره کولو لپاره د علومو او فنونو د ـده، نو ځکه د بش

بېالبېلو برخو او څانګو پوهان څېړنې کوي او له همدې څخه په نړۍ کې د علومو 

ماهیت، اهمیت او ارزښت ښه را اختیا او پرمختیا په موخه موت ته د څېړنې د پر 

 يش. جوتېدل 

 -يپه دې علمیوه غوره څېړنه او غوره څېړونک  خپلې ځانګړنې لري چې هغه 

څېړنیزه پروژه کې په مناسب تفصیل رسه بیان شوي دي، دلته مهمه خبه د اديب 

ړي نې، څېړنې او مطالعې لپاره خپل ځانګڅېړنو په میتودولوژي ده، ادبیات د پېژند

 اديب څېړنې د میتودولوژۍ نوم ورکړی دی.  د اصول لري چې ادب پوهانو هغو ته

و ږي چې له یو مشخص، د منلې))میتود(( داسې یوې منل شوې کړنالرې ته ویل ک

وړ، منطقي، منظ  پالن او طرحې رسه تطبیق او پل  يش. دلتــه چې خبه پــه اديب 

رې اړه لري، نو بنســټیزه پوښــتنه په کې دا ده چې اديب څېړنې او مطالعات څېړنو پو 

ــې ټاکلې او منلې الرې  باید څرنګه تر رسه يش؟ آیا د دې ډول څېړنو لپاره ه  داس

او روشــونه شــته چې هر ډول ادب پوهنیزې څېړنې پرې ويش؟ ځواب یې ))هو(( 

  پر هغو الرو او دی، خو پـه دې توپیر چې موت نشـــو کول  ادبیـات ه  کـ  مــ

یعي بطریقو چې پـه طبیعي علومو کې کـارول کېږي وڅېړو او مطالعه یې کړو. د ط

میتود( پرتـه چې هغـه ه  ځینې څېړونکي پــه ډېر لږ علومو د عیني الرې او روش )

توپیر چې په ادبیاتو کې داســې عمومي اصــول پلټي چې پر کصيل تصــوراتو، لکه: 

والړ وي، آديب پدیدې ) آثار( له دې الرې د عینیـت، عمومیـت او قطعیـت باندې 

عیني واقعیتونو پـه توګه په بشـــپړه بې طرفد رسه مطالعه او څېړي، نو د اديب څېړنو 

علمي  -ریحي میتود، پرتلیز میتود، اديبـلپاره خپل ډېر مشهور میتودونه او الرې تش

 څېړنیز میتودونه دي چې څېړونک  هغه په دې څېړنه کې را پېژين.

ديب څېړنې او مطالعاتو لپاره د میتودولوژۍ موضوع اهمیت او مبمیت ته په د ا

کتنـه د علومو اکـاډمد د ژبو او ادبیاتو مرکز د پښـــتو ژبې او ادبیاتو انســـتیتوت په 

غه یې د هڅېړنیزې کړنالرې او پالن کې د اديب څېړنې میتودولوژي شــامله وه چې 



 د الرښود استاد ګزارش

 ج

ه څېړنوال محمدنبي صـــالحي ت څېړنیزې پروژې پـه توګـه -یوې شـــپږکلنې علمي

و . نوموړي د افغانســتان د علومده ســپارلې وه چې زما په الرښــوونه یې بشــپړه کړې

ــته موضــوع د ټاکلیو مفرداتو له  اکاډمد د عايل شــورا تر تادید او تصــویب وروس

مخې پـه شـــپږو لویو څپرکوکې د لویو، من نیو او څنګزنو رسلیکونو الندې په دې 

 ترتیب بشپړه کړه:

لــه رسیــزې وروســته چــې پــه کــې د موضــوع اهمیــت، مبمیــت، څېړنــدود او 

د څېړنیــزې موضــوع د تــررسه کیــدو څرنګــوال  بیــان شــوی، پــه لــومړي څپرکــي 

ــه اړه د مخــه شــوی خــور ــانوي او د موضــوع پ اورکــار  کــې د موضــوع شــالید بی

ــه کــړې او پــر هغــو  د تحلــیيل پېژنــدنې او کــره کتنــې پــه تــرر کــې د هغــو ارزون

ــې د ــات کــړی دی.  ی ــوب زب ــوب او کــره ت ــوره ت ــې پ ــر رسه کــړې څېړن ــې ت خپل

دویـ  څپرکـ  څېړنـه څـه تـه وایـي؟ یـوې ټـولنیزې پوښـتنې بانـدې پیلېـږي چــې 

ــه،  ــې موخ ــره د څېړن ــدنې رسبې ــطالحي پېژن ــوي او اص ــر لغ ــې پ ــې د څېړن ــه ک پ

ــو رسه اړیکــې،  ــو او فنون ــورو علوم ــه ن ــه او ل ــې ډولون ــت، د څېړن ارزښــت او اهمی

غـــوره څېړنـــې او ښـــه څېړونکـــي ځـــانګړنې پـــه مناســـب تفصـــیل رسه د یـــوې 

ــه کــې  ــزه پېژندن ــه هراړخی ــې پ ــه لوســتونکو رسه د څېړن ــان شــوي چــې ل داســې بی

 مناسبه او پر ځای مرسته کول  يش.

درېی  څپرک  د اديب څېړنې څېړندود) میتودولوژي( ته ځانګړی شوی چې نه 

ېل اصول بلکې د اديب څېړنې بېالبیوازې د اديب څېړندود په باب مفصل بح  لري، 

او الرې، د اديب مطالعاتو او اديب څېړنو ډولونه )د ادبپوهنې اصيل او فرعي څانګې: 

تر ځانګړو  (تاریخ، اديب پرتلنه او متنپوهنه اديب تیوري، اديب کره کتنه، اديب

غو هرسلیکونو الندې د اديب مطالعاتو او څېړنو د مهمو برخو په توګه راپېژين او د 

له ځانګړو څېړندودونو مو ه  خبوي. په څلورم څپرکي کې د اديب څېړنې عميل 

الرې چارې ښودل شوي چې د موضوع ټاکنه، د الرښود استاد ټاکنه، د څېړنې نقشه 

او خاکه جوړول، د موادو د رسچینو پلټنه او پېژندنه، راټولونه، مطالعه او یادښت 



 

 د

ې په سته د څېړنې لپاره د یو څېړندود ټاکنه په کاخیستنه او د هغو ډلبندي او بیا ورو 

ترتیب رسه په مناسب تفصیل رسه تشـریح شوي دي، پن   څپرک  د اديب څېړنې 

د پړاوونو ترشیح ته ځانګړی شوی چې په ترتیب رسه په کې د اثر د لیکلو رشایط 

فسیر، د ت او وختونه، د څېړنیز اثر د بیان ژبې او د افادې طرز، د معلوماتو تحلیل او

ې رسیزه، د اثرمنت، د څېړن) څېړنیز اثر په جوړښت او چوکاټ کې شاملې برخې

پایله، عميل وړاندیزونه، ضمیمې، د څېړنیز اثر بیا کتنه( پورې اړوند موضوعات بیان 

شوي دي، وروست  یا شپږم څپرک  د یو څېړنیز اثر د بشپړتابه تخنیکي اړخونه 

ذ ښودنې معارصې الرې چارې )ملن لیکونه او د راپېژين او په ترتیب رسه د مأخ

و ځاینومونه، وګړنومونه او د آثار ) منابعو او رسچینو لیکلړ(، تعلیقات، نوم ښود

نومونه( چې معارصه څېړنه یې د څېړنې تخنیکي اړخونه ګڼي، د الزمو ترشیحاتو په 

هغو رسچینو  دترر کې راپېژين او د ټولو بحثونو په لنډیز او پایلې، وړاندیزونو او 

)اخ لیکونو( په لیکلړ چې د دې څېړنې په بشپړولو کې ور څخه ګټه اخیستل 

 شوې، دغه څېړنه پای ته رسېدلې ده.

تررسه شوي کار شالید ته په کتنه ه  دا څرګندېږي  د د موضوع په اړه د مخه

ې تر دا مهاله په چاپي رسنیو) اخبارونو، ډېرې لږې خورې ورې لیکنې او ژباړ چې 

جلو( او یا په ځینو چاپي آثارو کې په ضمني توګه شوې وې، خو کوم ځانګړی م

دې موضوع څېړنه، د دې وخت یوه ډېره  څېړنیز اثر نه و لیکل شوی؛ نو ځکه د

مهمه اړتیا بلل  شو. موضوع د خپلې څېړنیزې موخې، اهمیت او مبمیت له مخې د 

ري، خو علمي رسچینو ته اړتیا لیوې پراخې او هر اړخیزې څېړنې لپاره ډېرو معتبو 

دري( کې هغو ته الس رس  لویه ستونزه وه، له  او زموت په ميل او رسمي ژبو )پښتو

ښه مرغه چې زموت څېړونکي په انګریزي او اردو ژبې پوهېدنې دا ستونزه تر ډېره 

حل کړه او په دې بریال  شو چې د هغې له برکته یې د خپلې څېړنې لپاره ډېر نوي 

زړه پوري معلومات تر السه کړل چې د هغو پر م  یې دا دی خپله څېړنه په  او په

 ټاکيل وخت د دفاع تر درشله راورسوله.



 د الرښود استاد ګزارش

 ه

ـــتـاد په توګه تادید او تصـــدیقوم چې څېړونکي د دې علمي  زه د الرښـــود اس

ګام زما پر الرښـــوونو او  پروژې د څېړنیزې چـارې د رس تـه رســـولو لپـاره ګـام پر

کوم بدلونونه او سمونونه چې د هر ځل کتنې په مهال په نښه  سـپارښتنو عمل کړی،

او سـپارښت شوي، هغه یې په پام کې نیويل او تر الزم سمون او بدلون وروسته یې 

یو ځــل بیــا زمــا لــه نظره تیر کړي، زه یې پــه دې برخــه کې د زغ ، حوصـــلې او 

 زیارګالنې ستاینه کوم.

ـــتـاد پـه توګه ددې علميد الرښـــود ا ڼې او بزې پروژې د من پانګې څېړنی -س

 :  ځینې ځانګړنې داسې بیانوم

څېړونکي د څېړنې د اکـاډمیکو اصـــولو له مخې دا پراخه موضـــوع په لویو،  -

من نیو او څنګزنو رسلیکونو باندې په داسې مناسبه توګه ویشلې چې د هرې برخې 

څېړنیز  ېاړوندې موضوع په پېژندنې کې یې په شننې او الزمو توضیحاتو رسه د هغ

 حق په مناسب ډول اداء کړی دی. 

د معـارصو اکـاډمیکو څېړنیزو اصـــولو رسه ســـ  یې د نویو بـاوري کورنیو او  -

ــپړه کړې، معلومای رسچینې یې په  ــتفاده خپله څېړنه بش بهرنیو رسچینو څخه په اس

ــه کړي، لومړی یې په ملن لیک او بیا په ټولیز ډول د  ــمېرو رسه په نښ منت کې په ش

 ب په پای کې د مأخذ ښودنې له اکاډمیک اصل رسه س  راوړي دي.کتا

څېړونکي په موضـــوع پورې د اړوندو مســـایلو د وړاندې کولو په چارو کې  -

بریال ، استداللونه او څرګندونې یې مدللې او منطقي تسلسل یې پوره رعایت کړی 

 ه ددی. پــه اثر کې نوې خبې او نوي ټکي ه  تر ســـرتګو کېږي. لــه دې املــ

 څېړونکي نوښتګرې هڅې د ستاینې وړ دي.

ـــد موضـوعاتو په څېړنه او سـپړنه کې یې زیات تش -   ، ریحي څېړندود کارولـ

خو د اړتیا په وخت کې یې د موضـــوعاتو د شـــننې لپاره کره کتنیز)انتقادي( میتود 

 ه  کارول  دی.



 

 و

ه نه وند لیکنې ســـبـک یې روان او د عـام پوهاوي وړ دی، لفظي او معنوي کړکې 

 دي. ېلري، لیک نخښې یې په مناسب ډول کارول

دې پورته یادونو او ځینو نورو ښــیګڼو او ځانګړتیاوو ته په پاملرنه زه د څېړنوال 

څېړنیزه پروژه په علمي او مســـلکي لحاث مثبته او  -محمدنبي صـــالحي دغه علمي

ه څېړنوال لبریالد ګڼ .که یې د الیحې له مخې د ترفیع نور رشایط پوره کړي وي، 

علمي پوړ څخه د څېړنپوه علمي رتبې ته د لوړاوي وړ یې بومل. دوی ته د څښــنت 

تعال  له درباره ال بریالیتوبونه غواړم او د علومو اکاډمي د ژبو او ادبیاتو مرکز ته یې 

اندیز ړ وله اثر څخه د معنوي ګټې اخیســتنې د عامیدو په موخه د چاا او خپراوي 

 کوم.

 په درنښت

 پوه دوکتور سیدمح  الدین هاشميڅېړن

 د دایرةاملعارف مرکز -د علومو اکاډمي

 ملریز کال د کب د میاشتې یوولسمه ۸۹۳۷د 

 



 

 ز

 تقریظ

 د افغانستان د علومو اکادمي د ژبو او ادبیاتو مرکز محرتم ریاست ته!

ـــتـاســـې د  ( ګڼه لیک له مخې، د ښـــاغيل 646/649ملریز کال د ) 1696/ 1/4س

ي صـــالحي پر تحقیقي پروژې خپل نظر په الندې ډول وړاندې څېړنوال محمـدنب

 کوم:

 د پروژې معريف او جوړښت

تر  ()د اديب څېړنې میتودولوژي()د څېړنوال محمد نبي صـــالحي پروژه چې د 

ـــرسلیک الندې بشپړه شوې او د رسمحقق علمي رتبې حصول ته کان د ده، شپږ دیـ

 څپرکي لري. 

ته وقف دی چې معموالً دا وړ بحثونه د  لومړی څپرک  یې مقـدمـای مبـاحثو

میکو تحقیقي رسیزو کې راځي. ښــاغيل مفلف د خپل اثر ددغســې پروژې په اکا

پن ه نور څپرکي د څېړنې او د اديب څېړنې د میتودونو او روشونو د بېالبېلو اړخونو 

معريف تـه وقف کړي دي او پـه پای کې یې نتیجه، وړاندیزونه او د خپلو مأخذونو 

 ست ه  راوړي دي.فهر 

 د پروژې رضورت

د نن ورځې علمي متایالت دا دي چې د علومو او پوهو په ټولو څانګو کې د 

هرنونو په شمول، هر ډول څېړنې د یو میتود په رڼا کې کېږي او د معارص تحقیق 

 ي اوـټول اصول او ضوابط په کې مراعاتېږي، دا تحقیقات که د اکادمیکو؛ تدریس

له خوا رسته ريس او یا د یو شخص له خوا، د معارص تحقیق د تحقیقي مفسساتو 

اصولو او موازینو پر بنا د تحقیقاتو د عامیدلو لپاره پکار دي چې د څېړونکیو د 

رهنامیي او د معارصې میتودولوژي د خپلولو لپاره، اکادمیک مفسسات الرښودي 

نې و محققان د څېړ آثار تهیه او چاا کړي، څو د علومو او پوهو د بېالبېلو څانګ



 

 ح

، میتودونه او ضوابط زده کړي؛ دغو اساساتو ته په پاملرنه خپلې څېړنې نوې هروشون

او اکاډمیکي کړي. که موت ځوانو محققانو ته الرښودي آثار وړاندې نه کړو؛ نو بیا 

 د اکادمیک تحقیق هیله ه  باید و نه لرو. 

لوژي( )د اديب څېړنې میتودو همدې رضورت ته په پاملرنه د ژبو او ادبیاتو مرکز 

په نامه پروژه طرح کړه او د تطبیق لپاره يې د ژبو او ادبیاتو مرکز ډېر تکړه غړی 

 څېړنوال محمد نبي صالحي وټاکه. 

ښاغل  صالحي د ژبو او ادبیاتو مرکز ډېر فعال او هڅاند غړی دی او د ډېرې 

دې برخه ت کړي او پتاندې ځواند څخه یې د ادبپوهنې په ځینو څانګو کې تحقیقا

 ګي تالش په نتیجه کې یې دا ضخی  اثرکې د تجربې خاوند دی او د خپل همیشه

 بشپړ کړ.

 د استفادې موارد

د اديب څېړنې د میتودولوژي په نامه آثار په عام ډول د ادب پوهنې د بېالبېلو 

څانګو محققانو ته د تحقیق الرې ورښیي؛ نو ځکه د ادبپوهنې د اصيل اوفرعي 

انګو، لکه: اديب تاریخ، اديب نقد، اديب تیوري، سبکپوهنې او نورو څانګو څ

محققان ترې استفاده کول  يش، د ادبپوهنې په فرعي څانګو کې منت څېړنه، 

کتابپوهنه او مأخذ پوهنه، د تحقیق خپل اصول لري. د دې څانګو محققان کوالی 

رښوونو کتابونو له ال  يش په ځینو برخو کې )د اديب څېړنې میتودولوژي( غوندې

استفاده وکړي، خو په اختصايص برخو کې دا وړ کتابونه د منت څېړونکیو او 

کتابشناسانو پوښتنو ته ځواب نيش ویالی ځکه چې د متونو اوکتابونو )کتابشنايس( 

 تحقیق ځانته خپل اصول اومعیارونه لري. 

 و ځینو فرهنګيلنډه دا چې دا وړ الرښودي آثار د ادب پوهنې د ټولو اصيل ا

څانګو څېړونکیو ته کلیدي ارزښت لري، ځکه د دې ډول کتابونو له الرښوونو په 

استفاده محقق خپل تحقیقات له عنعنیي روشونو رابايس او پر اکاډمیکو اصولو برابر 

 یې بشپړوي.



 تقریظ 

 ط

 مأخذ او د لیکنې روش

 هښــاغيل صــالحي د خپل اثر په بشــپړولو کې د پښــتو، دري او انګریزي ژبو ل

مأخذونو استفاده کړې، لیکنه یې روانه او ښه ده، زیار یې ایستل  دی چې د لیکنې 

 ژبه یې ددې وړ آثارو د لیکند ژبې خصوصیات ولري.

د لیکوالد هر ژانر کـه اديب او هرني وي، ژورنالیســـتیک یا علمي او تحقیقي وي، 

ت له السه ارزښ خپله ژبه لري، که د یو ژانر آثار د بل هغې پر ژبه ولیکل يش، خپل

 ورکوي.

 نتیجه

پـه ټاکل  زماين مقطع کې د څېړنوال محمد نبي صـــالحي په ډېر زیار اوتالش 

دغـه تهیه شـــوی اثر)د اديب څېړنې میتودولوژي( د علومو اکادمي د ژبو او ادبیاتو 

مرکز د رسمحقق علمي رتبې تـه د ترفیع لـه ځینو نورو آثـارو رسه وکتل يش، دا اثر 

 ل ک  نه دی. ترې په هېڅ ډو 

ده په معینه دوره کې دا اثر بشپړ کړی دی، له دې چار رسه مربوط یې خپل نور 

وجایب او وظایف ه  رس ته رسويل دي، نو ځکه یې زیار او هڅه د قدر وړ بومل 

او محرتمو مربوطو مراجعو ته پیشنهاد کوم چې د دغه اثر د بشپړولو له امله د 

 ومني. رسمحقق علمي رتبې ته د ده ترفیع

 رسمحقق زمل  هېوادمل

 

  



 

 ي

 تقریظ

ل کال د زمري د میاشتې د لومړۍ نېټې د  ۸۹۳۱د ژبو او ادبیاتو د مرکز د 

ېړنې اديب څ»ګڼه لیک په ملتیا د ښاغيل څېړنوال محمد نبي صالحي د  ۹۵۷/۹۵۱

مأخذونو څخه په استفاده د « 114» څېړنیز اثر چې له  -نوم  علمي« میتودولوژي

مي رتبې ته د ترفیع په منظور کښل ، ما ته د تقریظ لپاره راسپارل شوی څېړنپوه عل

 دی.

څېړنوال محمد نبي صالحي له هغو کسانو څخه دی چې د څېړندود یا میتود 

ډېر ټینګ پلوی دی، نو ځکه یې هڅه دا وه چې نورو ته ه  په دغه برخه کې څه 

د اديب څېړنې »وړاندې کړي، نوموړي خپله دغه هڅه په عمل بدله کړه او 

ړ څېړنیزې پروژې باندې یې کار پیل ک -تر رسلیک الندې په علمي« میتودولوژي

چې دا دی له ډېرو هڅو او هلو ځلو وروسته یې بشپړه کړه، مخکې له دې چې د 

 دې اثر په اړه څه ووای ، غواړم په لنډو ټکو کې پر میتود خبې وکړم:

(Methodله آره یوناين کلمه ده چې له د ) وو برخو څخه جوړه دهMeta))  او

(hodos ،چې اصيل معنا یې الره او لوری دی یعنې د یوه مرام د تررسه کولو طریقه )

یا هدف ته د رسېدو الره یا د یوه فعالیت د تنظیمولو طریقه، که په لنډو ټکو کې 

 ووای  په سیستامتیکه او منظمه توګه د یوه کار رسته رسول دي.

په بېالبېلو وختونو کې د علمي او څېړنیزو چارو د سمبالښت  څېړونکو او پوهانو

او رسته رسولو په منظور، په یوه نه یوه بڼه له میتود څخه کار اخیست  دی چې دا 

 چاره د ځینو بدلونونو په منلو رسه تر ننه ه  روانه ده.

کوم میتودونه شته او کوم یې ډېر  -دا چې په اوسني وخت کې څومره او کوم

کېږي، په دې موضوع باندې بح  نه کوم ځکه چې د اثر لیکوال ورباندې  کارول

خبې کړې دي، خو دومره باید ووای  چې هر لیکوال او څېړونک  د موضوع 

 اهمیت او اړوندې رشتې ته په کتو له یوه نه یوه میتود څخه ګټه اخيل.



 تقریظ 

 ك

ر لکـه څنګــه چې یو معامر د یوې وداند پـه جوړولو کې لــه ډېر دقــت نــه کــا

خپل ځای کاروي، لیکوال او څېړونکي  -اخيل؛ ټول مواد او وســادل هر یو په خپل

ته ه  بویه چې د یوه اثر په کښلو کې د څېړنې وړ او اړین مواد له ټاکيل میتود رسه 

 خپل ځای یې وکاروي. -س  تنظی  او پر خپل

ه یو بکـه چېرې موت د یوه علمي اثر لپـاره ټـاکل  میتود و نـه لرو، لـه اثر څخـه 

ــمه  ــتونکو څخه به الره ورکه کړي. که چېرې په س )معجون مرکب( جوړ او له لوس

الر حرکت وکړو او قدم پر قدم پر مخ الړ شـــو، د خپل اثر لپاره یو ټاکل  میتود په 

رسلیک  ،پام کې ونیسـو، د څېړنې وړ موضـوع د څېړنې له اصولو رسه برابره وڅېړو

او  ریحيــــل رسه ســ  او برابر کړو، د اثر تشــیو له ب)عنوان او معنون( او مضــمون 

ېالبېلې پرېتوب هېر نــه کړو، بیتودیکي وڅېړو، د نقــد پر مهــال بېتحلیيل برخې م

موضوعګانې بې ترتیبه یوه له بلې رسه ونه نښلوو، نو ه  به مو یو غوره او د منلو وړ 

ـــاثر کښل  وي او ه  به مو د فرهنګ په بډاینه کې خپله کارنده ون ه کړې ررس ډه تـ

وي، همـدارنګـه بـه مو لوســـتونکو او مینـه والو تـه یو غوره او د اســـتفادې وړ اثر 

 وړاندې کړی وي.

پـه هر حـال، راځ  اصـــيل موضـــوع ته، د ښـــاغيل صـــالحي د اديب څېړنې 

میتودولوژي نوم  اثر رسبېره پر رسیزې شـــپږ څپرکي، پــایلــه وړانــدیزونــه او د 

 مأخذونو فهرست لري.

ه کې چې د اثر د دروازې حیثیـت لري لـه معمول رسه ســـ  له لیکوال پـه رسیز 

مقدمای خبو وروسته خپل اثر لنډ معريف کړی، د خپلې څېړنې میتود یې ښوول ، 

د موضـوع پر مبمیت، هدف، انتخاب او نورو اړوندو مسللو یې چې په رسیزه کې 

 یې راوړل اړین دي خبې کړې دي.

شــالید او پســمنظر بح  کړی دی چې په لومړي څپرکي کې یې د موضــوع په 

پـه کې یې پر نورو خبو رسبېره ځیني هغـه مه  آثار چې په دې اثر کې ترې زیاته 
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استفاده شوې او له موضوع رسه یې مستقیمې اړیکې لرلې معريف او د اړتیا پر مهال 

 یې نقد کړي ه  دي.

ې د د څېړن« څېړنـه څه ته وایي؟» پـه دوی  څپرکي کې چې رسلیـک یې دی: 

ښــې پېژندنې په منظور، دغه موضــوع په اوو بېالبېلو عنوانونو کې په نســبتاً مفصــله 

 توګه څېړلې ده او د موضوع حق یې ادا کړی دی.

 لد اديب څېړنې میتودولوژی تر بح  الندې نیو  ېک  څپرکي یدرېپه د دې اثر 

 ې او نوموړې موضوع په اتو بېالبېلو رسلیکونو کې څېړل شوې ده.شو 

لورم څپرکي کې په عام ډول پر دې بح  شـــوی چې له اديب څېړنې او د په څ

ــتل کېدای يش. په دغه څپرکي  ــولو څخه په عمل کې څنګه ګټه اخیس هغې له اص

کې د موضـــوع او الرښـــود په ټاکنه، د څېړنې د نقشـــې او خاکې په جوړولو او په 

ې د هرې یو څېړنیزو چارو کې په نورو اړوندو موضـوعګانو الزمې خبې شوي او 

 ځانګړنې او اهمیت په ګوته شوی دی.

د رسالې پن   څپرک  د اديب څېړنې د لیکنې د پړاوونو په اړه مواد په ځان کې 

لوماتو ، د افادې طرز، د معژبه رانغـاړي چې د اثر د لیکلو پـه رشایطو رسبېره د بیـان

ه اړه پ تحلیل او تفســیر او نورې اړوندې موضــوعګانې را چاپېروي چې لیکوال یې

له خپل توان رسه ســـ  د موجودو مأخذونو په رڼا کې هر اړخیزې خبې او بحثونه 

 کړي دي.

په شپږم او وروستي څپرکي کې د څېړنیز اثر د بشپړتابه تخنیکي اړخونه روښانه 

ــودنه، ملنلیک، ببلیوګرايف او په موضــوع پورې نور  ــوي دي، لکه د مأخذونو ښ ش

 اړوند مسادل.

ې، وړاندیزونو او د مأخذونو په فهرست رسه پای ته رسېدل  دی. دغه اثر په پایل

باید ووای  چې ما نوموړی اثر ټکي پر ټکي لوســت  دی، ښــاغيل لیکوال ته مې د 

ې يش او همدارنګه د هغو حذفځینو هغو موضــوعګانو په اړه چې باید له اثر څخه 

مي، الزمې بدلون ومو ټکو پـه اړه چې د اثر په بېالبېلو برخو کې ور زیات يش او یا 
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مشـورې او وړاندیزونه مخې ته ایښي دي چې محرتم صالحي په ورین تندي منيل 

دي، د بېلګې پـه توګه په لومړي څپرکي کې د ادبیاتو له ســـاحې پرته د نورو آثارو 

زه د  ؛پېژنـدنه او د ده له خوا په تنده لهجه د آثارو یا مطالبو نقد کول یادوالی شـــو

 تای  او مننه ورڅخه کوم.عمل س نیک ده دغه

ـــــب ایـد ووای  چې د اديب تیوري او میتودولوژۍ پـه برخه کې لیکوال د پخې ـ

  تمو کلونو کې یې د نوې اديب تیوري نومېتجربې خاوند دی ځکه چې آن په شــپ

ې کې د رسیز ادبیاتو اثر خپور شـو چې زما د ادعا ښـه شاهد دی، همدارنګه یې په 

 یو چې د ده د دې اثر لیکلو ته یې الر اواره کړې ده.لیکلو له دوده ه  خب کړي 

که په لنډو ټکو کې ووای ، په عام ډول په اديب څېړنو او په خاص ډول د دې اثر په 

 کښلو کې د ښاغيل صالحي زیار د ډېرې ستاینې وړ دی.

ــلو کې ه  زیات زیار ایســتل   - لیکوال د هغه د تېرو آثارو په څېر د دې اثر په کښ

دغه زیار او مښـود د دې سبب شوی چې یو نسبتاً غوره او د استفادې وړ  چې د ده

 اثر ولیکي.

لیکوال له خپل توان رسه س  هغه څه چې د یوه اثر په څېړنه او لیکنه کې باید  -

 په پام کې ونیول يش، نه دي هیر کړي.

ي، بریده مراعات کړي دپـه ټوله کې یې د لیکوالد او څېړنې اصـــول تر ډېره  -

 «.پړ دی هل وسبنده تر خپ»یي چې: وا

د څېړنې ژبه یې روانه او پې لتیا په کې نه تر سرتګو کېږي، لنډه دا چې د هرې  -

 سویې لوستونکي ترې ګټه اخیستل  يش.

ــا  ــو ځــل بی ــار ی ــه د لیکــوال زی ــه کښــلو کــې د هغ ــر پ ــای کــې د دې اث ــه پ پ

ــه ټــاکلو الیحــو او مقرراتــو رسه ســ   ــور ســتای ، کــه چېــرې نومــوړي ل د ترفیــع ن

اړونـــد رشایـــط بشـــپړ کـــړي وي، د څېړنـــوالد لـــه علمـــي رتبـــې څخـــه یـــې د 

ــال   ــه د څښــنت تع ــدیز کــوم او ده ت ــدو وړان ــه د لوړې ــې ت ــوه علمــي رتب  )ج(څېړنپ



 

 ن

فرهنګــي چــارو پــه تــررسه کولــو کــې یــې د  -لــه دربــاره روغتیــا او د نــورو علمــي 

 الزیاتو بریالیتوبونو غوښتنه کوم.

 په درنښت 

 نرصهللا نارص  څېړنپوه

 د برشي علومو د برخې مرستیال

 



 تقریظ 

 س

 تقریظ 

 د ژبو او ادبیاتو مرکز محرتم ریاست ته!

ـــتاســـو د  ګڼه مکتوب په ځواب کې په ډېر درنښـــت رسه ۸/۵/۸۹۳۱/ ۹۵۳/۹۶۴س

 داسې لیکو.

دا یوه جوته خبه ده چې د څېړنې الرې او ګودرې هامغســـې چې اوس دي، 

دونه دا معنا لري چې د یوې الرې یا د یوه اسلوب په پیل کې همداسې نه وې. دا یا

ـــته یوه داســـې بڼه اختیاروي چې  منظمېدل وخت غواړي او تر ډېر کارکولو وروس

هغــه د علومو پــه یوه برخــه کې د یوه منيل اومنظ  چوکــاټ شـــکــل اختیــاروي. 

څېړونکي په همدې چوکاټ کې را نغښــتې نورمونه په پام کې نیســـــــي او خپلې 

ې غزوي او بشپړوي یې. دغه نورمونه د ميتودولوژي په نوم یادېږي. دا څېړنې ال پس

به ښه وي چې دلته د ميتود په ویي باندې لږ ت  شو او په اړه یې یو څه ووایو، ځکه 

موت همدغه وی  د بڼې په نه بدلون رسه په څېړنو کې کاروو او په خبو کې یې ه  

ه نه وي بده ب ،باره کې یو څه ووایو استعاملوو، خو مخکې له دې نه چې د میتود په

کـه د څېړنې پـه مورد کې دوه درې ټکي یاد کړو. زما په خیال خو څېړنه د هغه څه 

الس ته راوړل دي چې یو څوک یې په لټه کې وي او دې ته ســـرتګې غړوي چې 

تر ګوتو یې کړي. دا کـار هغـه وخـت کېـدای يش چې ســـړی د کړنګونو څخه را 

 روان يش. وګرځي او په سمه الر

میتود داســـې یو وی  دی چې له ګرامري پلوه په ځینو ژبوکې ښـــ ینه او په یو 

شمېر نورو کې نارینه لغت بلل شوی دی. موت په دې ځای کې د دې سپیناوي رسه 

څـه کـار نـه لرو، ولې د دې نومونې پېژندل پر ځای عمل دی. په همدې علت باید 

 ي.دا ووایو چې میتود څه ش  دی اوڅه ته وای

( په یوه منظ  سـیست  باندې جوړې شوې الرې ته وایي چې  Methodمیتود )

د علمي معلوماتو او یا ه  د عميل پایو د السته راوړلو لپاره خدمت کوي. یا داسې 



 

 ع

( زه تر دې زیات د 1ه  ویل  شـــو چې ميتود د پالن رسه ســـ  وړاندې تګ دی. )

ې پروژې د اوډنې یادونه په لنډ ډول څېړنیز  -په اړه څه نه وای  او د دې علميميتود 

 .کوم

ــالید په برخه کې  -د دې علمي څېړنیزې پروژې لومړی څپرک  د موضــوع د ش

دی. په دې څېړنه کې ځینې آثار په ډېر ښــه ډول معريف شــوي او په ښــه کاڼي تلل 

شوي دي. لیکوال په دې څېړنه کې عناد نه دی کړی او هر کتاب یې داسې معريف 

 .ه  کمول ی په کې نور څه نه زیاتول  يش او نه کړی دی چې سړ 

 د اثر لیکوال دوی  څپرک  پـه ))څېړنه څه ته وایي؟(( رسلیک باندې پیل کړی

. څېړنـه یې را ښـــودلې او یـادونــه یې کړې ده چې څېړنــه لرغون  کــار دی. د دی

 لیکوال دا یادونه موت د دې رسه اشنا کوي چې څېړنه خورا اوتد تاریخ لري. طبیعي

خبه ده چې انسجام به یې د اوسني منظ  شوي چوکاټ غوندې نه و، ځکه هر څه 

ـــتاد  د وخـت پـه تېرېـدو او کـار پـه وجه د ښـــه وايل پوړیو ته ور پورته کېږي. اس

صـالحي په ډېره روانه ژبه د څېړنې پیل او د هغې نه متامېدونکې لړۍ ښودلې او په 

څېړنیزه پروژه کې خونـدي کړي  -دې اړه یې د پوهـانو نظرونـه ه  پـه خپلــه علمي

دي. دا عمـل د څېړنې د اهمیت پېژندلو په برخه کې یوه پرځای کړنه ده. د همدې 

څپرکي په ترر کې دا ه  ویل شوي دي چې یو محقق باید د څېړنې په وخت کې 

خپله بېطريف وسـای. دا یادونه ډېره ارزښـتمنه ده، ځکه داسـې څېړونکي شته چې 

عصـب جوتوي او د دې ناروا عمل لپاره څېړنه یوه وسیله او ښه په څېړنه کې خپل ت

مـدرک بويل. پـه همدې څپرکي کې په دې ه  ټینګار شـــوی دی چې څېړنه باید 

موخه ولري او سیستامتیکه وي. د همدې څپرکي په اوتدو کې د څېړنې په ارزښت 

 داو اهمیت باندې ګټورې خبې شــوې دي او یادونه شــوې ده چې په څېړنه کې 

ـــتــاد د دې یــادونې ملګری ی ، ځکــه کــه یو  څېړونکي نظر اړین دی. زه د اس

څېړونک  په څېړنه کې په دې باندې وخت ضــایع کوي، باید چې نظر یې په څېړنه 

                                                 
 مخ.۱۱۳، کال م۸۳۱۲په آملاين ژبه کې د پردیو لغتونو قاموس، من های ،  .1
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کې یو لوری ولري. پــه همــدې څپرکي کې د نورو ګټورو خبو او څرګنــدونو پــه 

 وه شو، باید چېڅنګ کې دا ه  ویل شوي دي چې که غواړو په یوه يش باندې پ

د څېړنې خوا ونیســـو. دا ټک  خورا ارزښـــتمن دی، ځکـه چې د ټولنیز پرمختګ 

بنسـ  پر څېړنه والړ دی. که څېړنه نه وي، ت  السونه به هيڅکله ه  ډک نه يش. 

ی دی. رېح شو ـپه همدې څپرکي کې د څېړنې ډولونه په ګوته شوي او هر ډول تش

ډول یې بېله او ځانته ساحه لري. دا تفکیک، دا یوه ډېره ښه کړنه ده، ځکه چې هر 

ــته کول  يش. په دې څپرکي کې  د هر ډول څېړنې په پېژندنه کې په زړه پورې مرس

د تحقیق ډولونه را ښیي چې استاد صالحي د موضوع تل ته السونه ور اوتده کړي 

دي او ت  ځان یې نه دی تېر کړی، بلکې موضــوع یې ډېره ښــه شــاربلې ده او تر 

پولې( النــدې یې وتی نــه دی پرې ایښـــ . دا څپرک  زمــا پــه انــد د یوې )مېرې

 ځانګړې رسالې تومنه لري. 

درېی  څپرک  د اديب څېړنې میتودولوژي تر رسلیک الندې پیل شـــوی دی. په 

اديب میتود باندې خبې شـوې دي. د میتود اصـل ښودل شوی او د میتودولوژي د 

ـــریح شوی و د دی. د اثر د لیکوال ژبه پې لتیا نه لري ا نومونې رسه په روانه ژبه تشـ

ــوع په محتوا او هدف باندې  ــړی د یوې موض هر ډول ابهام څخه پاکه ده، ځکه س

په اســـاند رسه پوهېدای يش. د همدې څپرکي په ترر کې دا ه  ویل شـــوي دي 

چې پـه څېړنه کې باید د لیکوال خپل نظر وي. دا یو ښـــه فکټور دی، ځکه چې د 

ــتنه ه  دا ده چې د لیکوال نظر په خپله ملن کې را ونغاړي. مطالعې او  څېړنې غوښ

که داســـې نه وي د له الســـه وتيل وخت ازار به یې په غاړه وي. په همدې څپرکي 

او په ډېره روانه او سلیسه ژبه  ې اصـول او الرې نه دي هېرې شويکې د اديب څېړن

ه ورکوي. په همدغدي چې لوســـتل یې لوســـتونکي ته ډېر معلومات  يبیان شـــو 

څپرکي کې په څېړنه کې د میتود په پیروي باندې ټینګار شــوی دی او دا یادونه ه  

علمي باور نه لري. زه دا یادونه  ،شـــوې ده چې لـه میتود نه پرته هره څېړنه چې وي

ګټمنـه بومل، ځکـه چې یاد اصـــل ته پاملرنه زموت څېړنې او لیکنې بې وټه کوي. د 
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اديب مطالعاتو او اديب څېړنو په ډولونو باندې بح  شـــوی  همدې لړۍ په لړ کې د

دی او دغه برخه ه  په ډېره ښه توګه څېړل شوې ده. د دې لپاره چې سړی ډېر څه 

ترې زده کړي، بـایـد چې کتاب ته مراجعه وکړي، ځکه په څو ټکو کې یادونه یې 

دې ښـــه نټولـه من پانګه نه يش را ښـــودالی. په دې څپرکي کې په اديب تیوري با

بح  شــوی دی چې لوســتل یې لوســتونکي ته ډېر مواد او معلومات ورکوي. په 

همدې څپرکي کې د اديب تیوري د مطالعې موضوع او ساحه په نخښه شوې ده او 

مشـــرحه لیکنه ور باندې شوې ده. کله چې یو څوک دا برخه لويل، د اديب تیوري 

يش او مطلوب هدف په کې د فعـالیت چاپېریال او اهمیت ښـــه ورته څرګندېدای 

 موندالی يش.

همــدارنګــه پــه همــدې څپرکي کې د اديب تیوري او اديب کره کتنې توپیر پــه 

مـدلـل ډول رسه جوت شـــوي دي او که څوک د دې رسه عالقه لري چې دوی په 

توپیر ال ښه وپوهېږي، د اثر لوستل په هیڅ وجه بې ګټې نه دي. په دې څپرکي کې 

ور او که یو څوک یې لږ په غ يې په زړه پورې خبې شـــو پـه اديب کره کتنـه باند

رسه ولويل، د اديب کره کتنې په اړه ډېر څه تر الســه کول  يش. په دې پســې څېرمه 

خ ، د اديب تـاریخ ميتودولوژي، داديب تاریپېژنـدنـهپـه اديب تـاریخ، د اديب تـاریخ 

، لوستل یې ېتیوري او نورو اړوندو موضـوعاتو باندې تفصیيل خبې او لیکنه شو 

ســـړي تـه ډېرې اړینې الرې ګودرې ورښـــیي او کـه څوک په څېړنه او لیکنه کې 

پـاملرنـه ور ته وکړي، د یوه ښـــه لیکوال او څېړونکي نوم خپلوالی يش. پورتنیو او 

نورو ټکو تـه په کتو رسه دا په ډاګه ویالی شـــ  چې د اثر لیکوال په هره برخه کې 

له یې هره موضـــوع په ډېره عامفهمه ژبه ښـــه بې ک ې زحمت ایســـتل  او پله په پ

 سپڼلې او څېړلې ده. 

څلورم څپرک  ))د اديب څېړنې عميل الرې چــارې(( تر رسلیــک النــدې پیــل 

شـــوی او پـه دې اډانـه کې یې، پـه اتو څنګزنو رسلیکونو باندې علمي بح  کړی 

ه او شدی. په دې څپرکي کې د موضـوع ټاکنه، د الرښـود اسـتاد ټاکنه، د څېړنې نق
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خاکه جوړول، د موادو د رسچینو پلټنه او پېژندنه، د موادو راټولونه، د موادو مطالعه 

او یادښـت اخیسـتل، د یادښتونو ډلبندي، د څېړنې لپاره د میتود ټاکنه باندې په زړه 

پورې لیکنه شـوې او د پورته یادو شوو موضوعاتو پېژندنه او تحلیل په ډېر مناسب 

دی. د دې لپـاره چې یو څوک پـه دې اړه پوره معلومــات ډول رسه تر رسه شـــوی 

خپـل کړی، ښـــه الره دا ده چې دا څپرک  په اثر کې دننه وګوري او ویې لويل، تر 

څو پـه هره برخـه کې د پوهانو له نظرونو او څرګندونو څخه ډېر څه زده کړي او په 

 خپل کار او څېړنه کې ګټه ترې واخيل.

 وونو ته ځانګړی شوی دی. د اثر لیکوال په دېپن   څپرک  د اديب لیکنې پړا

څپرکي کې تر لســـو پورې په بېالبېلو رسلیکونو باندې څېړنه کړې او د هر رسلیک 

اهمیـت او اړتیـا یې پـه ډېره ښـــه توګه په ګوته کړې ده. زما په نظر خو د لیکوال له 

ــیپونه دي او  ه کوم کخوا یاد شــوي رسلیکونه، په واقعیت کې اړین او پر ځای پرنس

لیکوال، څېړونک  او یا محصل یې له پامه و نه غورځوي، ښې پایلې به خپلې کړي 

او پـه څـه يش پســـې چې ګرځي، هغه به تر ګوتو کړي. په دې څپرکي کې په دې 

 الندې جزیاتو باندې خواري او کار شوی دی:

، د ېاثر د لیکلو رشایط او وختونـه، د څېړنیز اثر د بیـان ژبه او د افادې طرز ی د

و نورو .. ا.معلومـاتو تحلیـل او تفســـیر، د څېړنیز اثر جوړښـــت او چوکاټ، رسیزه

مهمو اړخونو باندې ډېره ښــه تفصــیيل لیکنه شــوې او په هره برخه کې ډېر مه ، د 

پام وړ اصـول او معلومات را ټول شوي دي. که سړی د هر فصل څخه یو څو مه  

ظ بي کتاب ترې جوړېږي چې د تقریټکي ه  راواخيل، نو یوه رساله یا وړوک  جی

رسه به جوت توپیر ولري، ځکه نو بیا ه  دا یادونه کوم چې د کتاب د لوســتلو اړتیا 

 ډېره ده.

ــپړتابه تخنیکي اړخونه((  ــپږم څپرکي کې))د څېړنیز اثر د بش د اثر لیکوال په ش

 هپه رسلیک باندې ت  شوی او د مأخذونو د ښودنې الرې چارې او ملنلیکونه یې پ

ډېر مرشح ډول په روانه ژبه ښوديل دي. په دې برخه کې یې ه  د بهرنیو او کورنیو 

پوهانو نظرونه له پامه نه دي غورځويل. ده په دې څپرکي کې را غونډ کړي مسایل ډېر 
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ښـــه تعریف کړي او څېړيل دي او دا ترې څرګنـدېږي چې لیکوال پـه مجموع کې د 

 ځکـه نو پـه دې ټینګار کوي چې په لیکنه او څېړنې د اصـــولو رسه پوره بلـدتیـا لري،

 باید یادونه وکړم چې په همدې څپرکي .څېړنـه کې بـاید اصـــولو ته ژوره پاملرنه ويش

کې د تعلیقــاتو اهمیــت ه  لـه یـاده نــه دی غورځول شـــوی او د اثر لیکوال د هغوی 

ل و ارزښـــت نه دی هېر کړی. ملنلیکونه او د هغوی ډولونه یې په نخښـــه کړي او هر ډ

یې په فصـــیحه ژبه څرګند کړي دي. کله چې یو څوک د ملنلیکونو برخه وګوري، نو 

ــنایي پیداکوي چې هر  ــاند رسه په هر ډول باندې پوهېدای يش او د دې رسه اش په اس

ـــته د منابعو او رسچینو په لیکلړ باندې  ملنلیـک خپل ځای ځایګ  لري. تر دې وروس

( په ډېر ښــه ډول رسه واضــح Indexه  ګټورې خبې شــوې دي. ورپســې نومښــود )

تر نامه الندې د  Indexشـــوی دی او کتـل یې ســـړي ته د دې توان وربښـــي چې د 

 اشخاصو... او نور نومونه په مرتب ډول په یوه اثر کې ځای پر ځای کړي. ،ځایونو

یو د پاســه ســلوکورنیو او بهرنه څېړنیزه پروژه کې څ -اســتاد صــالحي په دې علمي

اخیســـتې ده. زه د دې اثر په اړه خپل نظر په الندې ټکو کې داســـې آثـارو څخه ګټه 

 جوتوم:

 د اثر محتوا او من پانګه علمي جوله لري. -  

 ژبه یې روانه او سلیسه ده.  -

 لیک نخښې یې د امکان تر بریده پورې په پام کې نیولې او کارولې دي. -

 دا اثر د باوري رسچینې په توګه د باور وړ دی. -

 ن، استادان او څېړونکي پوره ګټه ترې اخیستالی يش.محصال  -

 د علومو اکاډمي د مرشتابه نه مې هیله دا ده چې ژر تر ژره یې د چاا تابیا وکړي. -

ـــتــاد صـــالحي د څېړنپوه د علمي رتبې وړ بومل او د هللا )ج( لـه دربــاره د نورو   زه اس

 بریاوو هیله ورته کوم. په قل  او مټو یې برکت شه. 

 پوه موالجان تڼیوالڅېړن

  د ژبپوهنې د څانګې مرش
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 د ژبو او ادبیاتو مرکز قدرمن ریاست ته! 

ګڼه لیک په ځواب کې چې ))د اديب  ۹۲۱پر  ۹۲۷نېټې د ۲۵/۱/۸۹۳۱ســتاســې د 

څېړنیزې پروژې تر رسلیک الندې اثر په برخه کې و،  -څېړنې میتودولوژي ( علمي

 وم:په اړه یې خپل نظر داسې څرګند

څېړنه په اصل کې یوه منظمه او سیستامتیکه هڅه ده چې په مختلفو بڼو او 

شکلونو رسه رس ته رسېږي. پوهانو د ښې، کامیابې او غوره څېړنې د رس ته رسولو 

لپاره د میتود شته وال  الزمي بلل  دی. د میتود او میتودولوژي اصول او پرنسیپونه 

ز دي. همدا اصول او پرنسیپونه، یو څېړنی د معارصې څېړنې په برخه کې ډېر رضور

کار له رسرسي او سطحي حالت څخه لرې کوي او د معیاري څېړنې پر خوا یې 

 بیایي.

ژه ه  تحقیقي پرو -زما تر مطالعې الندې ))د اديب څېړنې میتودولوژي(( علمي

د څېړونکي له خوا د همدې لوړ مقصــد په خاطر لیکل شــوې ده او محقق په دې 

ډېرې هلې ځلې کړې دي. دغـه کتـاب د موضـــوع عنوان، شـــالید او د  برخـه کې

موضـــوع اهمیـت او ارزښـــت لـه مخې خورا مه  اثر دی. نوموړی اثر په رسیزې 

رسبېره چې د مقدمه لیکنې د تیوري له اصـولو رسه سمه او پر ځای لیکل شوې ده، 

ه د هر لتــشـــپږ څپرکي، پــایلـه، وړانــدیزونــه او د رسچینو لیکلړ لري چې موت بــه د

 څپرکي په اړه خپل نظرستاسو په وړاندې څرګندکړو.

لومړی څپرک  د موضــوع شــالید ته ځانګړی شــوی او په هغه کې پر کوم اثر 

ـــــباندې چې علمي تبصـــ ره شـــوې ده، په بشـــپړناپييلتوب رسه د هغه اثر د مثبتو ـ

 -ر رسه پـه دې برخــه کې د دغې علمياوکمزورو اړخونو یـادونــه ه  شـــوې ده. و 

ړنیزې پروژې د لیکلو علمي اړتیا ه  بیان شـــوې ده. څېړونکي په دې برخه کې څې

ــته نوموړي آثار په لنډیز او ډېره علمي  ــوي کار د تاریخ ې له بیانولو نه وروس د ش

ــوي او یا له دغې  ــوع په اړه لیکل ش ــیوه باندې معريف کړي چې د اړوندې موض ش
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ې ا پېژين، بلکې د اړتیا پر مهال یموضوع رسه نږدې تړاو لري. دغه آثار نه یواځې ر 

 نقد کړي ه  دي.

په دوی  څپرکي کې د څېړنې پر موضـوع منظمې او سیستامتیکې خبې شوې 

دي او تر بېالبېلو څنګزنو رسلیکونو الندې د نوموړې موضـــوع پر اصـــولو او الرو 

 وې ده.ــچارو، ارزښتونو او تاریخي اهمیت باندې مفصله څېړنه ش

اديب څېړنې میتودولوژي(( ته وقف شوی دی او په هغې کې  درېی  څپرک ))د

د اديب میتود پېژنــدنې او د اديب څېړنې میتودولوژي د اصـــولو او الرو چــارو او د 

متنپوهنې په ګډون یې د بېالبېلو علومو په اړه دغه موضوعات تر ځانګړو رسلیکونو 

په پای کې  ر رسلیکرېح کړي او د هـالندې په خورا سلیسه ژبه په مفصله توګه تش

 یې، له خپلې څېړنې نه مثبته نتیجه تر السه کړې او راوړې ده.

څلورم څپرک  د اديب څېړنې د عميل الرو چـارو پـه برخـه کې دی. څېړونک  

ــايس موضــوعاتو باندې غږېدل ، د موضــوع  په دې برخه کې د اديب څېړنې پر اس

وره ت محســوســه اړتیا غټاکنې په برخه کې یې د څېړونکي خپل انتخاب او د وخ

ـــتاد په  بللې، د څېړنیزې موضـــوع د ښـــې څېړنې پـه برخـه کې یې د الرښـــود اس

هراړخیزې همکارۍ، د څېړنې پر نقشې او خاکې جوړونې، د موادو پر راټولونې او 

 د هغو پر ژورې مطالعې او شننې باندې ژورې خبې کړې دي.

کي دې څپرکي کې څېړونپن   څپرک  د اديب څېړنې پړاوونو پــه اړه دی. پــه 

په خورا محققانه ډول، د موضـــوعاتو د مختلفو برخو د انســـجام په برخه کې ډېرو 

 ګټورو الرښودي ټکیو ته ځای ورکړی دی.

محقق په شـپږم څپرکي کې د یادې موضوع تخنیکي اړخونه ډېر ښه را سپړيل 

په  نېاو څېړيل دی. هغـه څـه یې روښـــانه کړي چې د ځوانو څېړونکو لپاره د څېړ 

برخـه کې حیـای اهمیـت لري. دا څپرک  ه  د نورو څپرکیو پـه شـــان په مختلفو 

ــل شــوی چې په هره برخه کې د موضــوع له څېړنې  څنګزنو رسلیکونو باندې وېش

له دې معلومېږي چې په یوه معیاري  وروسـته، د لیکوال خپل نظر را څرګند شـوی.



 تقریظ 

 ث

حقق خپل نظر د ډېر ارزښت وړ څېړنه کې، دموضوع د تحلیل او ارزونې په اړه د م

کې د موضـــوع اړوند هر څه په دی. پـه هره برخـه کې د الزمو څرګنـدونو په ترر 

لیل او منطق رسه بیان شوي دي او په څېړنه کې یې د حق او حقیقت پېژندلو قوي د

په برخه کې ګڼ شــمېر الرې چارې په ګوته کړې دي. د دغو الرو چارو په پام کې 

څېړونک  په ډېرې اساند رسه په دې توانېږي چې له باطل دریځ نیولو رسه، ځیرک 

نـه خپلـه الره بېلـه او خپـل ځـان د حقیقت تل ته ورســـوي. دا هغه څه دي چې د 

 نوموړي محقق د دغې څېړنې بنسټیز هدف یې ه  بلل  شو. 

د څپرکیو پــه پــای کې د اثر نتیجــه، وړانــدیزونــه او رسچینې ه  د اثر د علمي 

رو چارو برابر راوړل شـــوې دي. د اثر نتیجه مثبته ده، وړاندیزونه یې انســـجام پر ال 

 عميل بڼه لري او رسچینې یې ه  معتبې دي. 

د یـادونې وړ بولو چې د دې څېړنیز اثر ټول څپرکي په ډېره دقیقه او ژوره توګه 

ــای  ــاس ــپړنې په ترر کې احس ــوعاتو د ارزونې او س ــوي. لیکوال د موض څېړل ش

ړی، په بشپړې حوصلې رسه یې د واقعیتونو د میندلو الرې چارې قضـاوت نه دی ک

ښـودلې او هغه یې په معقوله او سـنجیده ژبه داسې وړاندې کړې چې د لوستونکي 

 د لید افق پراخوي او هغوی نوښت او ابتکار ته هڅوي.

 پر پورتنیو یادونو رسبېره دا اثر نورې ځانګړنې ه  لري:

 د لیکنې ژبه یې معیاري ده. -

 مأخذ ښودنه یې په علمي او اکاډمیکو اصولو برابره ده. -

 ګڼ موضوعات یې نوي او ابتکاري دي. -

 د څېړنې ټاکيل موازین او پرنسیپونه یې په پام کې نیويل دي.  -

څېړونکي د ټولې څېړنې پـه بهیر کې له فروعاتو ډده کړې او په هره برخه کې یې  -

 س پورې کړی دی.د اصيل موضوعاتو په څېړلو باندې ال 
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پـه پای کې زه څېړنوال محمدنبي صـــالحي ته د دې خوراګټور او مغتن  اثر د 

بشـــپړولو د زړه له کومې مبارکي وای  او د څېړنپوه علمي رتبې ته یې د ترفیع وړ او 

 مستحق بومل.

و څېړنیزو آثارو په لیکلو کې د ال زیات -پـه راتلونکي کې ورته د دغســـې علمي

د دې لپـاره چې د افغـانســـتـان ځوان نســـل د اديب څېړنې  .لـه کومبریـالیتوبونو هی

ــتان د  ــیپونو رسه په هراړخیزه توګه بلد يش، د افغانس میتودولوژي له اصــولو او پرنس

 علومو اکاډمي محرتم مقام ته یې د چاا سپارښتنه ه  کوم.

 په درناوي

 څېړنپوه عبدالشکور قیومي

 ړید پښتو څېړنو د بین املليل مرکز علمي غ
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 رسیزه 

څېړندود د ( Literary Research Methodologyد اديب څېړنې ميتودولوژي)

)میتود( پـه رڼـا کې د اديب آثـارو علمي څېړنه کوي، يعنې په نوي ډول يې تحليل، 

د اديب څېړنې میتودولوژي موت ته راښــیي چې تر الس الندې  تعبري او تفســريوي.

ندو موضوعاتو راوړلو ته اړتیا نه شته. باید بې موضوع کې د اضايف مقدمو او نا اړو 

رضورته د کتاب حج  زیات نه يش. تکراري او نا اړوند موضوعات زموت له علمي 

پرمختګ، ترقد او پراختیا رسه نه یواځې مرســـته نه کوي، بلکې له علمي تحقیق نه 

ــونو او کاپي کولو پرت ــوعاتو، اقتباس بل  همو لرې کوي. هغه څېړنې له تکراري موض

څـه نـه دي. دغه ډول کرغېړن میتود لوســـتونک  د حقیقت له اصـــيل منت نه لرې 

کوي. په داســـې حال کې چې باید هر نوی تحقیق د لوســـتونکو لپاره نوې خبې 

ـــي متایالت زیات وو، دغه  ولري. زموت په څېړنو کې د ځینو کسانو له خوا شخصـ

 رۍ ته کاتي. ډول لیکنې زموت څېړنیز بهیر له علمي تګالرې بې ال 

پـه دې برخـه کې د پخوانیو څېړونکو په الس کې ډېر لږ مواد وو. زیاتره آثار د 

څېړنې پر ځینو اړخونو بــانــدې لیکــل شـــوي دي. ځینې یې لــه بهرنیو منــابعو پــه 

ــوي دي، ډېره تیوریکه بڼه لري  ځانګړې توګه له انګلیيســ او اردو ژبو نه ترجمه ش

و د الرښوونې لپاره بسنه نه کوي. له دې امله په پښت او د اديب څېړنې د ټولو پړاوونو

اکاډمیکه څېړنه ډېره مهمه، اړینه او محسوسه  ژبه کې )د اديب څېړنې میتودولوژي(

ړنیزې څې -وه، ځکـه د پښـــتو ژبې او ادبیاتو انســـتیتوت دا موضـــوع د یوې علمي

  دغه ما ه پروژې پـه توګـه ما ته را وســـپارله چې اکاډمیکه څېړنه ور باندې وکړم.

کار ته غاړه کېښـوده او د دې علمي کار د موضوع اهميت دا د  چې د دغه اثر په 

ليکلو رسه بـه پـه دې برخـه کې يو ځـانګړی علمي اثر رامن ته يش او هغه ټکي به 

 تعال  هللاشاءښه روښانه يش چې د معیاري او ستندرد تحقیق لپاره رضوري دي. ان

ر به په دې برخه کې اســـايس پوښـــتنو ته وړ او زما تر الس الندې بشـــپړ شـــوی اث
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مناسـب ځواب وویل  يش او هغه تشه چې په روانه څېړنیزه پروسه کې شته، هغه به 

د دې اثر پـه لیکلو او بشـــپړولو رسه ډکـه يش. مـا پـه دې برخه کې د خپل توان او 

اســـتعـداد پـه انـدازه کـار کړی دی او په زیات تکلیف رسه مې دغه اثر برابر کړی 

دی.کېـدای يش ځینې تېروتنې ه  ولري، خو دا باید په زغرده ووای  چې ما دا کار 

یواځې د علمي تر فیع د تر الســـه کولو په منظور نه دی کړی، بلکې زما مقصـــد د 

علم  او اديب جوهر د ښـــې ســـاتنې، پالنې او د علمي تحقیق د روان بهیر په لویه 

وع تـه اوته ورکړه چې زموت په الره کې د ډیوې رڼـا ده، ځکـه مې نوموړې موضـــ

ــتونکو ته نوي مواد  ــته وکړي او درنو لوس اديب څېړنو کې له نور پرمختګ رسه مرس

وړاندې يش. د موضـــوع د جدي اهمیت په پام کې ســـاتلو رسه مې د اديب څېړنې 

 میتودولوژي موضوع باندې څېړنه پیل کړه.

ره ښــه تونکو ته ډېد دې اثر د لومړي څپرکي)شــالید( له لوســتلو به درنو لوســ

روښانه يش چې په پښتوکې په دې برخه کې ډېر لږکار شوی دی. په دې اړه زیاتره 

ــف او  ــوي دي. د څېړنو ټول څېړندودونه بهر کش آثار په بهرنیو ژبو باندې لیکل ش

رامن ته شـــوي دي، د افغاين پوهانو له خوا یواځې هامغه میتودونه معريف شـــوي 

کي په دې اړه له ګڼو ســـتونزو رسه مخامخ دي.کومو دي. لـه دې امله ځوان څېړون

پوهـانو او څېړونکو چې لـه مـا مخکې پـه دې برخه کې کوم کار کړی دی، د هغو 

ـــتایلو وړ دي، مګر زما په اند نیمګړې دي او بشـــپړې نه دي.  څېړنې او لیکنې د س

ا څېړنیزه پروژه کې د موضـــوع مبمیت د -همدغه ټکي ته په کتو رسه په دې علمي

موضـــوع د خپل علمي مکلفیت د تررسه  (د  چې ما )د اديب څېړنې میتودولوژي

کولو تر څنــګ د ځوانو څېړونکو د څېړنیزو مهــارتونو د لوړولو او د اديب څېړنو د 

مینـه والو د مســـلکي روزنې لپـاره غوره کړه. دا څېړنه د پخوانیو څېړنو په پرتله ګڼ 

 یې دا دی چې په ځانګړې توګه د اديبتوپیرونـه او ارزښـــتونـه لري: لومړی توپیر 

څېړنې میتودولوژي په اړه لومړن  خپلواک او مستقل اثر دی او د میتودیک تحقیق 

نږدې بشــپړ میکانیزم په کې تشــــــرېح شــوی دی. دوی  توپیر یې دا دی چې ما د 
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ی کړي دي چې هغه نوي، دغې موضـوع په اړه ګڼ شـمېر داسې ټکي ځای پر ځا

ومات دي چې په دې وروستیو وختونو کې د څېړونکو تر منځ د ډی  معلتازه او اپ

علمي بحثونو پایله ده. درېی  ټک  دا دی چې په علمي څېړنو کې ډېر ښـــه اثر هغه 

دی چې څېړونکي په کې د موضـــوع د ســـپړنې حق په ښـــه توګه ادا کړی وي، د 

ه کې د نتکنیکي اړخونو لـه پلوه یې معیـارونه پوره کړي وي او محقق په خپله څېړ 

 ی يش. اثر دغه ځانګړنه ه  لري. الوستونکي قناعت حاصل کړ 

که څه ه  په دغې موضوع باندې په سیمه اونړۍکې ګڼ آثار لیکل شوي دي،  

مګر په افغانستان کې په دې مهمه موضوع باندې داسې آثار لکه څنګه چې الزمه 

ېرک  وسه پورې ډمسلکي تنده پرې ماته يش، ال تر ا -ده، د ځوانو څېړونکو علمي

او علمي  خال، څېړنیزې -کتابونه او خالته په هېواد کې دننه ځینې تدریيس دي. دل

مقالې وې، خو په ځانګړې توګه کوم خپلواک اثر نه و لیکل شوی. تل مې دا هڅه 

وه چې د علمي ترفیع لپاره د وظیفوي مکلفیت له مخې په یوه داسې علمي اثرکار 

ې وارزي. ه  د مرکز له لرلیدي)دورمنای ( پالنونو رسه وکړم چې په کارکولو باند

برابر وي او ه  د راتلونکو څېړنو لپاره څه نا څه مواد برابر يش چې له نېکه مرغه ما 

 ته همدغسې یوه موضوع د څېړنې لپاره راوسپارل شوه. 

ــتل  -د دې علمي ــپړولو لپاره له کتابتوين څېړنې څخه کار اخیس څېړنیز اثر د بش

یتود غوره تحلیيل م -ی. د اديب څېړنې میتودولوژي د څېړنې لپاره ترشیحيشوی د

شـــوی او کلـه نا کله له کره کتنیز میتود ځحه ه  کار اخیســـتل شـــوی دی چې د 

ه دې ډول په دې اغېزمنه څېړنه ــــتحقیق د الرښوونې او څارنې دنده پر غاړه لري. پ

( ارزښـتونه او اصلونه په Scientific methodکې په خپل ذات کې د علمي میتود)

پــام کې نیول شـــوي دي. پــه دې اړه مې ډېر کوښـــد دا و چې د اديب څېړنې 

میتودولوژي موضــوع د مســتندو او باوري رسچینو او منابعو په رڼا کې په هراړخیزه 

 توګه وڅېړل يش. 
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هغه پوهان چې پښــتو ژبې ته کارکول مه  ګڼي باید په دې پوه شــ  چې زموت 

او د هغوی علمي پـایلې د میتودپوهنې لــه الرې ال غني او بهرتې  تحقیقي کــارونـه

کېـدای يش. د دې لپاره چې په راتلونکي کې د خپلو اديب او علمي څېړنو کیفیت 

لوړ کړو، معیاري او ســـتندرد يش او له نړیوالو معیارونو، موازینو او ارزښـــتونو رسه 

تودونو ې د ټاکل شـــوو میبرابرې وي، بـایـد پـه کلکه رسه په خپلو علمي کارونو ک

پیروي وکړو. د میتود له غوراوي رسه د څېړنې چوکاټ او سیست  بدلېږي، په څېړنه 

کې د ګـډوډي او انـاريش مخـه نیول کېږي، څېړنـه لـه بې خونـده حـالت، عامیانه، 

دودیزې او امـاتور شـــکـل نـه راوځي، هر څـه د څېړنیز قانون تابع کېږي او په دې 

ســـیســـتامتیکه بڼه اختیاروي. زموت په راتلونکو علمي څېړنو ډول، څېړنه منظمه او 

کې بـه هغـه آثـار د کامیابد او د ژوندي پاتې کېدو ډېر چانل ولري چې د څېړنې 

 او میتودونو باندې عیار شوي وي. په وړ او مناسبو الرو چارو 

( 114ما د دې اثر د ټاکلو موضوعاتو په څېړنې او بشپړولو کې په ټولیزه توګه له )

 یستې ده.آثارو څخه ګټه اخ (کورنیو او بهرنیو) اردو، عريب او انګلیيس ،پښتو، دري

غواړم د دغه اثر د بشـــپړتابه د څرنګوايل په اړه یو څو ټکي بیان کړم چې دا اثر 

تحقیقي پروژې د ټولو څپرکیو  -څنګـه ولیکـل شـــو؟ د دې لپـاره چې زما د علمي

ــانه يش، له معمول رسه  ــه روښ ــوي موضــوعات ښ ــ  په هر څپرکي کې څېړل ش س

 موضوعات په الندې ډول در پېژنو:

تحقیقي پروژه یوه رسیزه، شپږ څپرکي، پایله، وړاندیزونه او مأخذونه  -دا علمي

ــوې دي چې ټولې برخې په  ــې اوبدل ش لري. د اثر ټولې برخې یوه له بلې رسه داس

هغو کې  او په خپل منځ کې ښـــې منظمې منطقي اړیکې او ارګانیک پیوندونه لري

   بشپړ میکانیزم څېړل شوی دی. د اديب څېړنې میتودولوژي تقريباً 

د اثر لومړی څپرک  د موضــوع شــالید ته ځانګړی شــوی دی. په دغه څپرکي  

کې د یـادې موضـــوع پر مخینـه باندې علمي بح  شـــوی دی. پر څېړنیزو آثارو 
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ـــره شـوې ده او په ناپيیيل ډول ارزول شوي  نې دي. د اديب څېړ باندې علمي تبصــ

 میتودولوژي اثر د رامن ته کولو، لیکلو او بشپړولو حیای ارزښت بیان شوی دی. 

 ( څنګزنو رسلیکونو په۷) پـه دوی  څپرکي کې، د څېړنې عمومي مفهوم د اووه

ـــانه ټکو دڅېړنې پېژندنه، د څېړنې موخه او  ترر کې بیان شـــوی دی. په ډېرو روښ

ت، د څېړنې ډولونه، له علومو رسه د څېړنې اړیکې هدف، د څېړنې اهمیت او ارزښ

ـــرېح شوې دي. د دې ټکي یادونه شوې ده  او د څېړنې او څېړونکي ځانګړنې تشـ

چې پــه اکــاډمیکو او علمي مرکزونو کې کلــه چې د څېړنې نوم اخیســـتــل کېږي، 

منظور علمي څېړنه ده. دغه راز څېړنه یو علمي فعالیت دی او دا شــان څېړنه باید د 

د مشـــخص میتود پر بنســـ  تر رسه يش. په علمي څېړنه کې د  تیوري پـه رڼا کې

څېړونکي علمي صــــداقــت او علمي بې طريف ښـــکــاره وي. د تحقیق بهیر یوه 

دومداره پروســه ښــودل شــوې ده او په هغې کې مطلق حکمونه او وروســت  ټک  

تمي و حاابدي  نشـــته. په دې معنا چې څېړنیزکار هیڅ وخت او هیڅ چېرې قطعي،

 نه شو بلل . په څېړنه کې هر علمي فعالیت د نسبي بشپړتیا د اصل تابع دی.

د کتاب درېی  څپرک  د اديب څېړنې میتودولوژي ته ځانګړی شـــوی دی او د  

تحقیقي پروژې یو ډېر مه  او اسايس څپرک  دی. په دغه څپرکي کې  -دې علمي

ېړنو ې، د اديب مطالعاتو او اديب څد اديب میتود پېژندنه، د اديب څېړنې اصول او الر 

 )اديب تیوري، اديب کره کتنه، اديب تاریخ( اديب ډولونه، د ادبپوهنې اسايس څانګې

ــوي دي. د اديب میتود  ــبي پرتلنه او متنپوهنه توضــیح ش یف، منل مشــخص تعرنس

شـــوي پرنســـیپونه، الرې چارې او د اديب مطالعاتو پر بنســـټیزو څانګو باندې رڼا 

 ده. اچول شوې 

په څلورم څپرکي کې د ادب  څېړنې عميل الرې چارې ښودل شوې دي. د 

څېړنې لپاره د موضوع انتخاب، د موضوع له ټاکلو مخکې د مطالعې اړتیا جدي بلل 

شوې ده. د موضوع ټاکنه د ابتدایي لیکلړ، انکشايف فهرست او اوټالین جوړول او 

ود پړاو بلل شوی دی. د الرښ ه مد څېړنیز کار پیل د علمي څېړنیز کار تر ټولو 
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استاد علمي الرښوونې ډېرې اړینې بلل شوې دي. د څېړنیز کار د نقشې او خاکې د 

جوړولو، د موادو د رسچینو پلټنې او پېژندنې، د مطالعې په دوران کې په یادښت 

اخیستلو باندې ټینګار شوی دی. د موادو راټولونې، د یادښتونو ډلبندي او د څېړنې 

د میتود ټاکنه او په میتودیک کارکې باوري منابع او روایت کوونکي معلوم وي  لپاره

او بیا په دغه بهیر کې د لومړي الس مأخذ ځانګړی ارزښت لري. په څېړنه کې د 

 معتبو منابعو شتون په ریفرنل پسې د ریفرنل لټون د څېړنیز اثر اعتبار زیاتوي.

ېړنیز پړاوونه څرګند شوي دي. د څ په پن   څپرکي کې د اديب څېړنې د لیکنې 

اثر د لیکلو رشایط او وختونه ښودل شوي، د څېړنیز اثر د بیان ژبه او د افادې طرز 

په داسې ډول ترشېح شوی چې باید د څېړنیز اثر ژبه له هر ډول ابهاماتو او پې لتیاوو 

حلیل او تمه، علمي او د لوستونکي لپاره د پوهېدو وړ وي. د معلوماتو هف پاکه، عام

تفسیر باندې بح  شوی دی. په څېړنه کې د معلوماتو ارزونه، سپړنه او په دې برخه 

کې د څېړونکي خپل نظر اغېز او رول حتمي بلل شوي دي. د اديب ښکارندو تحلیل 

او تفسیر ډېر مه  کار دی چې په عین حالت کې دا کار ستونزمن ه  دی. د 

نکي بنسټیزه دنده ده او هغه کوالی يش د دې معلوماتو راټولونه او ارزونه، د څېړو 

کار لپاره تر الس الندې منابع ښې وګوري، هض  یې کړي او په دې توګه خپل نظر 

او علمي تحلیل ته روغه او د اثر لوستونکي د اطمینان وړ الره پرانیزي. پر دې ټینګار 

د  هشوی دی چې څېړونک  د څېړنې په هر پړاو کې ذهني حضور ولري. همدارنګ

څېړنیز اثر پر جوړښت او چوکاټ بندي، د رسیزې پر لیکلو، د اثر مرکزي 

برخې)منت( په ترتیبولو، د څېړنې پایلې او د مطلوبې نتیجې په تر السه کولو، عميل 

 چول شوې ده.اوړاندیزونو، ضمیمې او د څېړنیز اثر بیا کتنې باندې رڼا 

ه ځانګړی شوی نیکي اړخونو تد کتاب شپږم څپرک  د څېړنیز اثر د بشپړتابه تخ

دی. د رسچینو ښودلو اصول او الرې چارې روښانه شوې دي او دا په ګوته شوې 

ده چې د څېړونکي په وړاندې یوه سرته ستونزه د منابعو د کره کولو مسلله ده او 

خنیکي ت -څېړنیز اثر د تنظی  شوې پوهې ټولګه ده چې باید ه  په علمي -علمي
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په دې برخه کې د څېړونکو د تکنیکونو د انتخاب معیارونه بنسټونو والړ وي. 

سموال ، باوري توب، سمه کارونه او پرځای استعامل دی. د دې لپاره چې 

څېړونک  د جعيل سندونو ښکار نه يش، د کاغذ او رنګ تشخیص او ژبند ارزونه، 

پاره ل په څېړنه کې ځانګړی اهمیت لري. د معلوماتو د سموايل او کره توب د تثبیت

له کره او لومړي الس منابعو نه ګټه اخیستنه خاص ارزښت لري. یو مسلکي او 

ژمن)متعهد( څېړونک  په هغه وخت کې په ډېر ډاډ رسه د راغونډ شوو معلوماتو په 

ول ټورې کوالی يش چې د ده قضاوت د راارزونه، تحلیل او تفسیر باندې الس پ

وځي، هوایي خبې نه وي، بلکې د خپلې شوو معلوماتو له چوکاټ نه د باندې و نه 

 په الساو مدارک ه   څېړنې او ارزونې په وخت کې مشخص سندونه، مأخذونه

کې ولري. ورپسې د ملن لیکونو راوړل او د هغو عميل اړخونه ه  په نظر کې نیول 

شوي او بیان شوي دي، د علمي بح  لنډیز او پایله تشـرېح شوې ده او د اثر په 

ېړونکي له خوا د مشخصو، تحلیيل او عميل وړاندیزونو د پای کې د څ

ټولګې)مجموعې( په راوړلو باندې تاکید شوی دی. پر دې ټینګار شوی چې 

ښاغل  څېړونک  باید درانه لوستونکي د اثر لوستلو په پای کې داسې خويش نه 

کړي، لکه یو څوک چې په یوه څلورالرې کې ودرېږي او حیران وي چې پرکومه 

والړ يش. هغه څېړونک  چې د څېړنې میتودولوژي له اصولو رسه بلد وي، نورو خوا 

ته ښه الره ښودل  يش چې ما د دې موضوع څېړنیز کار تر دغه ځایه پورې 

راورساوه، تاسې په دغو لوریو او استقامتونو کې خپل راتلونکي څېړنیز مزله ته دوام 

 دیزونو راوړل دومره ارزښتناکتحقیقي اثر په پای کې د وړان -ورکړئ. د هرعلمي

دي؛ لکه یو څوک چې په توره تیاره کې یوه څېړونکي ته ډیوه او څراغ ولګوي. د 

 له تر الس الندې څېړنیزې موضوع هر څپرکي په پای کې د موضوع د راټولولو او

و لنډیز لنډو کرښو کې نتیجه ا ه د مطلوبې نتیجې اخیستلو په خاطر په یو څوڅخ

  شئ. له شپږم څپرکي وروسته د اثر پایله، وړانديزونه او مأخذونه کتل  او لوستل

 راوړل شوي دي. 
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ـــتاد  -علمي دغېد   تحقیقي پروژې د بشـــپړتـابه په کار کې د قدرمن الرښـــود اس

څېړنپوه دوکتور سـیدمح  الدین هاشـمي له نیکو الرښوونو څخه مننه کوم چې دا 

رستې یاتې کړې او خپلې علمي ماثر یې په پوره حوصـله کتل ، ډېرې ښـېګڼې ورز

 یې له ما څخه نه دي سپمولې. 

همداشان ښاغيل عزت هللا ادیب، بصیر سلیامنخیل او یحی  انوري ته کورودان   

وای  چې د موضوع اړوند یې انګلیيس رسچینې زما په واک کې راکړې. له مسعود 

 مننه کوم پښتون، څېړنوال محمد آصف احمدزي او څېړندوی محمد داؤد ناظ  نه

چې یو څو پښتو او دري کتابونه یې راکړي وو. د څېړونکي محمد یعقوب 

عبدالرحیمزي دې ه  کور اباد وي چې د یوه عريب مأخذ په ترجمه کې یې له ما 

 رسه مرسته وکړه. 
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