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 تجاوز مستقیم ایران بر فرهنگ افغانستان 
 

وم دمرادیان، داکتر سید مخ دقبل  بود که کنفرانسی با اشتراک یک هیات از افغانستان شامل داکتر داو زر رواچه

درین  .دایر شد در تهران افغانستانرائیۀ وی  رئیس اجنگبدالغفور لیوال، مجیب الرحمن رحیمی سخعرهین، 

ر این فرهنگستان حاضادبیات فارسی در ایران گفت  بان وعلی حداد عادل، رئیس فرهنگستان ز غالمکنفرانس 

 .فارسی در این کشور کمک کند )لغات( های افغانستان در زمینه تقویت ذخیره واژهاست به دولت 

فرهنگستان کرد، گفت: " گوی فرهنگی ایران و افغانستان در تهران صحبت می و گفت حداد عادل که در نخستین

رسی را برای لغات هزار معادل فا ۵۵زبان و ادبیات فارسی در ایران در طول فعالیت خود توانسته است بیش از 

ایم این کلمات را در اختیار دولت افغانستان قرار دهیم تا آموزش زبان فارسی در  خارجی پیدا کند و ما آماده

 ".تر شود مدارس این کشور راحت

به گزارش خبرگزاری فارس، رئیس فرهنگستان زبان و ادبیات ایران همچنین گفته که با همکاری افغانستان 

ف المعارة تاریخ افغانستان را در دایر خی وهای تاری مربوط به دانشمندان، علما و شخصیت توان موضوعات می

  .واهد بودخاین خود یک تجاوز و سرقت رسمی افتخارات تاریخی افغانستان که  .اسالمی ایران گنجانید

حداد عادل همچنین با اشاره به نقش "بنیاد سعدی" که مسئولیت گسترش زبان فارسی در خارج ایران را به عهده  

 ".مینه آموزش فارسی در افغانستان همکاری کندآمادگی کامل دارد تا در ز "دارد، گفت: "بنیاد سعدی

انه به فرهنگ و زبان دری و جاوزتچنین اظهارات می  بجای این که به ولی جای تاسف اینجاست که هیات افغان

ز جواب دندان شکن بدهد و ار بار زبان و ادب دری ی افغانستان و گذشته و تاریخ پ  ادبنت به کفایت و لیاقت ااها

نه تنها که این اظهارات او  ،رانهابا خصلت مزدور مآبانه و خدمتگد وطن دفاع کن ۀفرهنگ و زبان دو هزار سال

 دلیل عدمد. یکی از اعضای این هیات همنوا گردی یبطور ضمن بلکهافغانی رد نکرد اصۀ فرهنگ را با ادب خ

ران ستیزی" عنوان می کند و "ایدر افغانستان را نه تنها نا مأنوس بلکه بی مفهوم پذیرش لغات خود ساخته و 

 .داند را نا موجه می موجوددیگری مرز بخشی های سیاسی و تشکیل حدود افغانستان 

 مرادیان رئیس انستیتیوت مطالعات ستراتیژیک افغانستان و عضو این هیات می گوید: دداکتر داو

یکی، ژا لوهای ایدی ستیزی که در افغانستان وجود دارد، از جنبه ستیزی وجود دارد و ایران در افغانستان ایران"

 ".تباری و سیاسی است

http://www.arianafghanistan.com/
mailto:info@arianafghanistan.com
mailto:info@arianafghanistan.com
mailto:spineghar@gmail.com
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/Ghani_J/g_ghani_tajawoz_iran_bar_farhang.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/Ghani_J/g_ghani_tajawoz_iran_bar_farhang.pdf


  
 

 

 4از 2

ه از عالو رئیس اجرائیه و عضو دیگر این هیات دهللا عبهللادتر داکتر عبو مجیب الرحمن رحیمی سخنگوی دف

تشکیل افغانستان توسط خود افغانها منکر است و بی خبری او را از تاریخ و افتخارات افغانستان نشان از اینکه 

 می گوید: ،میدهد

اعی مه بود. بافت اجتعادالن : " بدین ترتیب سرحد بخشی ها غیریس ها ساختند و می افزایدافغانستان را انگل

ه داشته است" او همچنان قمنفی در منطملیت گرائی را در منطقه  به وجود آورد که عواقب و  بر هم زدمنطقه را 

 ماز زبان فارسی چشتا کوشش شده گفت: "ملت سازی در افغانستان بر اساس قومیت پشتون است و درین راس

ست هتر اینب ،رحیمی به این نظر است که برای رفع موانعی که در اثر سرحد بخشی ها به وجود آمدهپوشی شود" 

 .تاکید شودیک حوزۀ تمدنی که  بر 

بانان این کنفرانس در زیکی از میده  و داود مرادیان هم ایرانی بنام او مسمی شسعدی که همین بنیاد ت حضر

 همین بنیاد بود چه د ر سفته است:

 در دهان خرد مند چیست زبان

 کلـــید در گنـــج صـــاحب هـــنر

 د کسیبسته باشد چه دانچو در                                               

 که جوهر فروش است یا پیله ور

 توجه ،سانه های گروهی و اجتماعی داشتهکه باز تاب گسترده در رسوادی که به جریان این کنفرانس  هر کم

شان در افغانستان و نفوذ بر دستگاه نه تالش دارند به کمک عیادی های بوحاذنماید درک می کند که ایرانی ها م

ه نت های شان بادوام بدهند بلکه همچنان به اه فرهنگی افغانستاناریخی و حاکمه نه تنها به سرقت افتخارات ت

میکنند که حاضر اند افغانها را فارسی ادامه داده و پیشنهاد می گویند  «افاغنه»به طعنه آنها را  افغانها که گاهی

اهمیت و کفایت و پ ر باری زبان دری را چنین ارج حافظ شیرازی م الغیب درس بدهند. فراموش کرده اند که  کال

 :می گذارد

 د آگاهز شعر دلکش حافظ کسی شو

 که لطف طبع و سخن گفتن دری داند

 حضرت حافظ در جای دیگری می گوید:
                                  

                               

 چو عندلیب فصاحت فرو شد ای حافظ

 بشکنن گفتن دری ـتو قدر او به سخ                                          

 

ا دیگر ت ،نسل های آیندۀ افغانستان را با تاریخ و فرهنگ آنها بیگانه سازندو این ایرانی ها میخواهند نسل جوان 

هیچ افغانی در آینده از گذشتۀ شرمناک ایرانی ها و شکست های مفتضحانۀ آنها و مظالمی که صفویان در 

سجد جمین مرا که پنهرات تاریخی و بی مانند  امعمثل مسجد ج افغانستانن کرده اند و اماکن مقدس افغانستا

 کند.د، آگاهی حاصل حیوانات شان مبدل ساخته بودن )طویله( بلطبه اس جهان استدر  بزرگ و با عظمت 
 

 اختنبیگانه س .شده بزبان و ادبیات همان عصر نگاشته ن بازگو کنندۀ مدنیت و فرهنگ یک کشور است کهزبا

با فرهنگ و تاریخ گذشتگان آن ملت است و این چیزی بیگانه ساختن آنها  ،نسل های نو با زبان و آثار گذشتگان
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استفاده از هرج  و مرج آن بودند و امروز با  در آرزوی بر آورده ساختناست که ایرانی ها از سالیان دراز 

سانی می آ، به داده شددر باال تذکر می و زبانی که نمونه های از آن دامن زدن به نقاضت های قوو سیاسی 

 خواهند به این امیال شوم شان برسند.

ه بتوضیح بهتر اهمیت زبان یک ملت به حیث یکی از ارکان عمدۀ فرهنگ و هویت ملی و برای معلومات  برای

 ،و متجاوزین تقدیم می نماینده به دشمنان فرهنگ آنرا هراج می کنند و دو دست و یا عمدا   آنانی که از بی خبری

حیث جزء عمدۀ ه زبان یکی از ارکان عمده و حتمی هویت ملی یک ملت است و بمختصرا  اشاره می شود که 

تعریف فرهنگ می خوانیم که :  درشناخته شده است. فرهنگ هر ملتی از طرف جامعه شناسان و فرهنگیان 

"مجموع روش ها، عنعنات و اعتقاداتی که یک گروه را از گروه دیگر متمایز می سازد. فرهنگ از طریق زبان، 

  .از نسلی به نسلی انتقال می یابد"( هنر)و آرت ی، مناسک مذهبی، نهاد ها اشیای ماد

هستند که زبان محض برای "عضلۀ در دهن اطالق میشود ی زبان را جدا از لسان میگویند و به این عقیده برخ

م "زبان" به مفهوم عا بلعیدن غذا کمک  میکند" و برایمیشود و درنجیده ده و طعم غذا سکه به وسیلۀ آن غذا چشی

 . شود هاستفادباید  آن از کلمۀ "لسان"

  چنین تعریف شده است: زبان در فرهنگ عمید

فان، زبان،»  و متحرک که در دهان انسان و حیوان قرار دارد و با آن مزۀ چیز ها چشیده  زوان، عضو گوشتی ز 

 و بلع آن کمک می کند و انسان به وسیلۀ آن حرف می زند. به معنی لهجه و طرز تکلم او به جویدن غذ می شود

 (680)فرهنگ عمید صفحۀ  «هر قوم و ملت نیز می گویندو گفتار

مید .)فرهنگ عزبان، السنه جمع" و تشریح بیشتری ندارد »کرده است:  فرهنگ عمید "لسان" را اینطور تعریف

 (1028صفحۀ 

در زبان عربی هم "لسان" به هر دو معنی بکار برده شده هم برای "وسیلۀ چشیدن غذا و کمک در بلعیدن" و هم 

 برای "تکلم" برای هر دو مفهوم از "لسان" استفاده می شود. 

 the: )را چنین  تعریف می کند زبان  Free Merriam Webster (   )Dictionaryانگلیسیاما فرهنگ 

system of words or signs that people use to express thoughts and feelings 

to each other) 

به یکدیگر بکار می و احساس شان برای ابراز تفکر  روش و طرز کلمات و یا عالیمی که مردم» ترجمه: 

 «.برند

زبان، کالم، سخنگویی، »: را این طور تعریف میکند (Languageکلمۀ ) "حییمانگلیسی به فارسی "و فرهنگ 

و برای کلمۀ "زبان" که مراد آن "وسیلۀ  (273فارسی صفحۀ – انگلیسی) فرهنگ « تکلم، عبارت، کلمه بندی

بان و ادب دری برای هر دو منظور استعمال میشود ولی در زTongueچشیدن و کمک در بلعیدن" باشد کلمۀ  

 است.بکار رفته  نها همین کلمهر میرود و در متون قدیم دری هم تتنها کلمۀ "زبان" بکا

تم ای زندگی مردم سهمه شیرازه ه در افغانستانآن سال به اینطرف جنگ با ابعاد گسترده و وسیع  تقریبا  چهلاز 

 صادی و مالی و سیاسیافغانستان را درهم ریخت و اثرات نا مطلوب آن نه تنها در بخشهای اقت بال کشیدۀدیده و 

ه زمانی مهد تمدن بلکه در فرهنگ غنی این سرزمین با تاریخ کهن چندین هزار ساله، نمودار است کو اجتماعی، 

زبان دری و پشتو که از همین خطه ن به اقصی نقاط جهان پخش گردید. همین سرزمیبود که از  و مرکز فرهنگی
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مغل های هند  سال زبان رسمی دربارها صد  برایزبان دری نشأت نمود تا شرق میانه و جنوب آسیا حاکم شد و 

 گردید. 

زبان های پربار منطقه شده است. ولی جنگ خانمانسوز  زبان پشتو هم، که این سرزمین پرورشگاه  آنست، یکی از

ع  و اقسام دیگر و که با کودتای کمونیست ها و سپس تهاجم قشون سرخ شوروی سابق آغاز و تا امروز به انوا

گ  بش را بیشتر بر فرهناثرات نا مطلوبهانه های گوناگون جریان دارد،  به و تحمیلی نیابتی گیک جنبه حیث 

اب جافغانستان ای لتای اصیل ملهجه هوارد کرده است که توجه جدی را برای احیای زبان ها و دم ما و زبان مر

 میکند.

 و ترکیباتالزم می افتد که که زبان موجود یک جامعه جوابگوی نیاز مندی های همان جامعه باشد، در صورتی

جامعه حفظ گردد و ضرورتی به تبدیل نمودن و فرهنگ  کلمات و اصطالحات مروج حامل افتخارات و عنعنات

ر اینکه با انکشافات دیده نمی شود مگ ،چنین کلمات و اصطالحات که بخشی از بدنۀ اصلی همان زبان میگردد

که درین راستا می توان از فر  شافات  وارد زبان گرددم با چنان انکأترکیبات جدیدی توو  ءجدید و تازه اسما

  ، تحوالت عمدۀ سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نام برد.ورده های انکشافات تخنیکی و علمیآ

  ؟و یا می شود سخن بر این نیست که چرا برخی کلمات و یا اصطالحات وارد زبان دری و یا پشتو شده است

نات شئو ا فرهنگ واشیم باید از آنها، تا جائیکه باگر معادل این کلمات و اصطالحات را درین زبان ها نداشته ب

ته باشیم داش« تمرینات نظامی»ال ما در حالیکه ملی و افغانی ما نا سازگار نباشد، استفاده کنیم نه اینکه بطور مث

 کلماتی  بجایاستعمال کنیم، و یا هم را  «رزمایش»بجای آن  وم داشته باشدمفهاز سالها و قرنها مردم هم و برای 

  (اردو )ارتش (لچرخ با)موشک( تاجر )بازرگان(  هلی کوپتر ) ( راکتتنش) کشاورزی(، اختالف) زراعت

شاروالی )شهر  ) دادگاه ویژه( بازرس( ، محکمۀ اختصاصی، تحقیق کننده )()خاطی ، گنهکار)دادگاه( محکمه

ل معمول است و استعما ده ها کلمۀ دیگری که در نشرات برخی از رسانه های گروهی در افغانستان و داری(

  .ستهم برای مردم نیمی شود و قابل فهم و درک 

یعنی پس از دور اول انتخابات ریاست   2003تا  2001بدون دورۀ انتقالی  در دوره ای زمامداری حامد کرزی

روش سیاسی افغانستان با همه کشورها،  ،2013جمهوری تا پایان دورۀ دوم ریاست جمهوری او در سال 

  بانه و مصلحتی بود.آسایه، روش اغماض و سازش، تسلیم می همبخصوص کشورها

، نه تنها اینکه به تهاجمات فرهنگی این روشت آقای کرزی هم با پیروی از وزارت اطالعات و فرهنگ حکوم

بانهای ز کشورهای همسایه خاصتا  ایران و پاکستان توجهی نکرد بلکه برای ترویج اصطالحات و لغات جعلی در

 دری و پشتو دست بازی به گردانندگان رسانه های گروهی داد.

 

 پایان

 

 

 
 


