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  ـرھنگِی ايرانـتھاُجـــِم فـ

  تھاجِم گـزنده  از تھاجِم خـزنده  تا

  ) اول قسمتِ  (

ھای ھمقماش آن  پيش از پرداختن به موضوع بايد بصراحت تام اع�م کنم که اين نوشته و نوشته
خاطر مخالفت با زبان صورت ميگيرد و نه ب ما ايرانیا مردم ايران و برادران نه بخاطر ضديت ب

افغانستان تأکيد  "زبان دری"نحوۀ  اين نوشته و امثالش فقط و فقط  بر استق�ل !!!نفارسی ايرا
دارد، و تأکيد دارد که افغانان بايد حافظ و حارس و نگھبان و نگھدار دری خويش باشند؛ ھمان 

      !!!دميکننگونه که از ديگر شؤون فرھنگی و ملی خود حراست و حفاظت و نگھداری و نگھبانی 

گپ زده شود، که در دو معنای متفاوت  "تھاجم"لغِت  در مورد نفسِ  در بدِو بحث 7زم می افتد که
  :به کار ميرود

در بسا مصادر باب تفاعل ــ و نه در تمام آنھا ــ . )1(ست عربی "لتفاعُ "مصدر باب  "تھاجم"ــ 
ــ  "تضاد"؛ قرار گرفتنھم در قبال ــ  "تقابل"مطرح است؛ مث�ً  "فعل بين چند جانب کتِ شارَ مُ "

گر يکد ــ از "تظاھر"ــ يکدگر را به نافھمی يا بی خبری انداختن؛  "تجاھل"باھم ضديت ورزيدن؛ 
ــ ضد و  "تناقض"ــ باھم رد و بدل کردن؛  "تبادل"؛ ــ باھم ظاھرسازی کردن پشتيبانی کردن

ــ ھمدگر  "تعاقب"ــ باھم فرق داشتن؛  "تمايز"ــ از يکدگر نفرت داشتن؛  "تنافر"يض ھم بودن؛ نق
در اصِل عربی  "تھاجم"به ھمين حساب کلمۀ . ــ بر يگديگر فخر فروختن "تفاخر"را تعقيب کردن؛ 
  .است "ھجوم متقابل"و يا  "ھجوم دوطرفه"يا  "بر يکدگر ھجوم آوردن"خود، در معنای 

بايد گفت . فارسی و پشتو در معنای کام�ً متفاوت بکار ميرود/ين کلمه مگر در اصط�ح دریــ ا
کار رفته اند؛ ه در زمرۀ اصط�حات عسکری ب ابتداءً  در زمانۀ ما "تدافع"و  "تھاجم"که مصادر 

  ".دفاِع ھمه جانبه"در معنای  "تدافع"و  "ھجوم گسترده و ھمه جانبه"در معنای  "تھاجم"
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سخن رود، معمو7ً منظور از مفھوم  "تھاجم"فارسی ھم وقتی از کلمۀ /بان عام دریدر ز
رد درين مقاله ھم که گِ . است، نه مفھوم اصلی آن "ھجوم و حملۀ گسترده"اصط�حی آن؛ يعنی 

است، که با اصل عربيش  "ھجوِم وسيع"ميچرخد، مراد از مفھوم اصط�حی آن يعنی  "تھاجم"کلمۀ 
  .سر نميخورد

و  "ما دریِ "نظر گرفته شود، اينست که بايد فرقھای بسيار و بارزی را بين  نکتۀ دوم که بايد مدِ 
، "تھاجم فارسی ايران بر دری افغانستان"قائل گرديم، در غير آن سخن گفتن از  "ايران فارسی"

ان و در سطور بعدی بر تفاوتھائی که بين دری افغانست. خواھد بود ُھـدهلغو و بيعبث، حديثی 
  .  فارسی ايران موجود است، نسبتاً به تفصيل گپ زده خواھد شد

سخن بر سر تھاجم فرھنگی است و بدرجۀ اول تھاجمی که از جانب ايران بر دری افغانستان عملی 
و سختکوش که ذکر خيری از ايرانيان دانشمند و بسيار 7زم است ولی در اول ميسزد . ميگردد

کار کرده اند، در زياد فارسی بسيار و ادبيات ترجمه و پرورش زبان  يم که در عرصۀ تأليف ونمائ
رنج ايشان از خواِن گسترده و حاصل دستــ خصوصاً در چند دھۀ اخير ــ نيز  افغانانحدی که ما 

من شخصاً متواضعانه مديون آثار بی شماری ميباشم که از . يمرده اکوسيع و بليغ  ه ھایاستفاد
  .ايرانيان بافرھنگ و دانشور تراويده اند و در دسترس ما نيز قرار دارند عرق جبين و کدO يمين

تأليف، تدوين يا ترجمه ميکند، ميخواھد اثرش به مردم خلق، که وقتی کسی اثری را است ُمَبرَھن 
ن و دوO مؤلف و مُ خالق و وسيعتر باشد، به ھمان اندازه به نفع  گيرندگانبرسد و ھرقدر طيف 

  .   و مطابق ميل ايشان ميباشدثار اين آ مرجِ تَ مُ 

ی اين را ندارد امعنفرھنگپژوه و مشتاق علم و ادب ان اما؛ برسميت شناختن و تقدير خدمات ايراني
بگويند، از ھر رھگذر قبول نمائيم؛ خصوصاً که در صدد کاپی کردن و تقليد  انايشکه ھرآنچه را 

نکته متوجه ھر اثر ديگر ھم ھست، از ھر  البته اين !!!!فارسی ايران برآئيم "ِمشخصات لفظی"
  !!!!!زبانی و از ھر جائی که برخاسته و در ھر مورد و موضوعی که نوشته و تدوين شده باشد

  :سخن ميگويم، نکات آتی مد نظر من است "تھاجم فرھنگی ايران"وقتی از 

خی وطن عزيز ما، ــ دستبرد بر تاريخ منطقه و خصوصاً تاريخ افغانستان و تاراج مفاخر تاري 1
 و سوگوارِ  رمکدّ  از گرديده و در دورۀکه از دھه ھا پيش و از زمان زمامداری خاندان پھلوی آغ

  .ُجمھوری فاشيستی اس�می بدون وقفه و بی امان ادامه دارد

  :ــ خصوصاً  مذھبیو قبيح شنيع ــ ترويج بدعتھای  2

  وينه زنی و زنجيرزنی و قمه زنی از قبيل س ؛"عاشورای حسينی"خاص مراسم شيوۀ ترويج ــ 

   ...زی منازل و معابر و موترھا و سياھپوشسا   

  "صيغه"بنام  "فحشای رسمی"ترويج ــ 

  که از پا تا سرش ماتم ميبارد  و سوگوار باصط�ح اس�می ترويج حجاب سياهِ  ــ

  ....و 

در ايران اين پروسه را خراب  دربدر و خانه مليونھا افغانِ و پناه گزيدن با تأسف که ُمھاَجرت 
 )2("يکھزار و چارصد سال گريه" به نعنوبنده ممقالۀ . سعت و شدت بيشتر بخشيده استوُ  ،سرعت

  .اندک روشنائی می اندازد ۀ بدعتھای عاشورادر زمين
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ــ تھاجم بر زبان دری افغانستان که در رستۀ اول مورد بحث اين مقاله قرار دارد و در ذيل بدان  3
  : ميپردازيمفصيل به ت

دومی  ه چينیمقدمدر واقعيت امر تمھيد و در عنوان مقاله از دو تھاجم سخن گفته شد، که اولی 
  :بوده است

ی متمادی از طريق آثار مطبوع ايرانی در ن و دھه ھاايغير فعال و بالقوه که در طول سالــ تھاجم 
 "تھاجم خزنده"ت و من آن را صورت گرفته اس "غير ملموس"و  "غيِر مستقيم"ھيئت و کسوت 

  .شباھت دارد "اغفال کردن"مينامم، چون سخت به مرحلۀ 

اين تھاجم است که مستقيماً از طريق مؤسسات تعليمی ــ  و شتابان چارنعل ،ــ مرحلۀ فعال، بالفعل
از طريق  راديو، تلويزيون و انترنت ــجرائد،  شموله وسائل ارتباط جمعی افغانی ــ ب تحصيلی و

وری اس�می ايران عملی جمھو خدائی خدمتگاران معاشخوران  ،پروردگانبه کمک ُعّمال،  و
مستقيماً در ما نامگذاری ميکنم، چون اقشار وسيع مردم  "تھاجم گزنده"اين نوع تھاجم را  .دشومي

  .ميگيرندگرفته اند و تيررِس گزنِد اين تھاجم قرار 

أثير و تميگرديد و ساحۀ  نحصرو کتابخوان ما م باسواد، تعليميافتهدر حالی که تھاجم اولی به قشر 
و بی امان ، تھاجم دومی تمام مردم افغانستان را روياروی بودمحدود  يارباريک و بس شتخريب

  . ھدف گرفته است

انتخاب شده با الھام از طبيعت وحشی و آزاِد شکارگاه  "تھاجم گزنده"و بعد  "تھاجم خزنده" تسميۀ
 "اغفال"و  "خزيدن"و " کشيک دادن"آن حيوانی درنده صيد کردن را از مرحلۀ ، که ضمن است

 "گزيدن"اصط�ح شغالی يافت، شتابان به ه شروع کرده و در وھلۀ حساس و وقتی که ميدان را ب

  !!!طعمه روی می آورد
  

  

  تفاوتھای زبان دری افغانستان و فارسی ايران

ميباشد که حدوداً دو  "زبان دری"و اصل ھم  بايد گفت که زبان دری و فارسی يک زبان است
اين زبان در افغانستان رسماً و قانوناً به لسان . در شمال افغانستان رونق گرفت پيشھزار سال 

معلوم و کام�ً طبيعی ست که . ياد ميگردد "فارسی"نام زبان ه و در ايران رسماً و قانوناً ب "دری"
در طول ساليان و قرون متمادی، نشو و نمای کام�ً  فمختلعين زبان در دو محيط از ھر نگاه 

  .امروزی درآمده استو متفارق متفاوت داشته، تا اينکه در ھيئت متمايز 

از بسا جھات به اساسات متمکن و اصيل خود باوفا  "دری افغانستان"استخوانبندی بايد گفت، که 
ضاً حتی ابتذا7ت غير قابل انکار دستخوش تحو7ت وسيع و بع "فارسی ايران"مانده، در حالی که 

وقتی و . ول دارنداتفاق ق ،ايران نيزکشور برين نمط دانشمندان باانصاف و واقعبين . ده استگردي
  !!!:)3(بفروشيم "زر ناسره"خود را به  "يوسف مصری" کهچه سبکسرانه است، چنين است، 

  :گويند "خيره سرِی محض"سطحينگرانه و يا از روی کام�ً بعض کسان 

  » .فارسی فارسی ست ھرجائی که باشد، ھمان قسمی که انگليسی انگليسی ست در ھرجا که باشد« 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    4

ميپذيرم؛ يعنی با مد نظر  "مشروط"را فقط  "خربوزۀ ناُبريد"من اين سخن کلی و سرپوشيده و بسان 
مشھودی که در محيطھای کام�ً مختلف و متفاوت بر زبان دری وارد  و تمايزاتِ  رفتن تفاوتھاگ

  :به نکوئی ميدانيم که ھر لسان از سه دستگاه ساخته شده است!!!! گرديده است

  ــ دستگاه گرامری يا دستوری که شامل صرف و نحو است   

  ــ دستگاه صوتی يا جھاز فونتيک

  غویــ دستگاه يا جھاز ل

تفاوتھای بين دری افغانستان و فارسی ايران در ھر ــ طوری که بعداً خواھيم ديد ــ به برداشِت من 
مجموعۀ "البته بارزترين و بزرگترين تفاوت در دستگاه لغوی يا . سه دستگاه زبان ديده ميشود

کمينه  بررسی اين. يست که در زبان دری ما و فارسی ايران استعمال ميگردند"لغات و کلمات
و باصط�ح شيرين عاميانۀ کابلی اجازه ميدھد بگويم که تفاوتھای بين دری و فارسی کم از کم 

و بد نيست . ست که بين انگليسی انگلستان و انگليسی اتازونی سراغ داريم در حد تفاوتھائی "ِمشکَ "
  :نويمآيرلندی بش و زبردست که تفاوت دو انگليسی را از زبان دو نويسنده و شاعر شھير

  :گويد )4(آسکار وايلد  

  ». انگليسھا و امريکائيان در واقع ھمه چيز مشترک دارند، البته به استثنای زبان« 

  :نويسد )5(و جارج برنارد شا 

  ». انگلستان و امريکا دو مملکتی ست که از طريق عين زبان از ھم متمايز ميگردند« 

ھم قبول کنيم، تفاوت بارز اين دو انگليسی از و " خوشطبعی"و  "طنز"اگر ھردو گفته را بحيث 
و در واقعيت امر چنين تفاوتی در سطوح مختلف ــ به شمول دستگاه !!! آنھا به مشام ميرسد

  .گرامری، دستگاه لغوی و ام�ئی و دستگاه فونتيک و تلفظی ــ اين دو انگليسی وجود ھم دارد

  :"فارسی ايران"و مقايسه اش با  "دری"و برويم بسراغ زبان خود ما 

  : صوتی و لغویدستوری،  ث�ثۀ جھازاتِ  گفته شد که زبان متشکل است از قب�ً 

مطالعات دوامدار و مقايسوی من اجازه ميدھد بصراحت بگويم که تفاوتھای بين دری افغانستان و 
ست  بارزترين تفاوت مگر در مجموعۀ لغات و کلماتی. در تمام سطوح ديده ميشودفارسی ايران 

کرده اند، که دری  فکر منتقدان، از ھمين خاطر که در دری افغانستان و فارسی ايران تداول دارند
ايز و متفارق ممتمجموعۀ لغات و کلمات متداول ھر يک و فقط ط افغانستان و فارسی ايران را فق

  :در سطور آتی به برخی ازين تفاوتھا اشاره ميکنم  !!!!!!ميسازد

بی شماری که ضمن سلسله ھای مختلف در پورتال  نھمار مستقل و مقا7تِ از خ�ل مقا7ت 
و در ام ده کرگر ــ نشر يھای دسايتوبقسماً در  ،قبل از آنــ و  "اد ــ آزاد افغانستانافغانستان آز"

از  "وارخر ۀنمونمشتی "بمانند و  اجمالی ند، ميتوان يک منظرموجود آرشيفھای چندگانۀ پورتال
  .ميرود هاشاربه نکاتی چند و معدود و موجز موضوع بدست آورد؛ درينجا در چوکات محدود 

بگويم که حراست و ھرچه تمامتر د مجدّ تأکيد  االه اشاره ای رفت، اما ميخواھم بگرچه در اول مق
را  ايران مردماز ارزشھای زبانی و نگھداری نحوۀ خاص دری افغانستان، نه معنای مخالفت با 

ايران از ايرانيان است و زبان فارسی ايران ھم مال کشور  !!!د و نه مخالفت با فارسی ايران رادار
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افغانان است و نگھداشت دری و  مايملک ز ما افغانستانخود شان، ھمان قسمی که وطن عزي
  .و فرھنگپرور ، بافرھنگدلسوز ،وطندوست س،احساشتوی افغانی ھم وظيفۀ افغانان باپ

  )ادامه دارد ( 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :توضيحات

ــ جھت کسب معلومات مزيد صرفی در مورد ابواب ث�ثی مزيد فيه، رجوع گردد به بخش پنجم  1
 ــ در آرشيف  2010اکتوبر  26ــ مؤرخ  »ــ ابواب ث�ثی مزيد فيه" بحثی از صرف عربی"«

  ".ان آزاد ــ آزاد افغانستانافغانست"پورتال در " ادبی ــ فرھنگی"و آرشيف مقا7ت  بنده

نشر گرديده و در  "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"پورتال ... ــ اين مقاله در صفحۀ مؤرخ  2
  .معروفی ــ قابل دسترس است لف پورتال ــ از جمله آرشيف خليلآرشيفھای مخت

   :روف ذيل استعبيت مــ اين جمله اقتباس از  3

  يوسف خــــــــود به زر ناسره بفروخته ايم

  !!!!افله سودا کرديمدل ما خوش که درين ق

  :  Oscar Willdeــ اصل جملۀ آسکار وايلد 4

The English have really everything in common with Americans, except of course, 

language. 

  : George Bernad Shawــ اصل گفتۀ جارج برنارد شا  5

England and America are two countries separated by the same 

language. 

  


