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 ۲۷/۴۰/۲۴۰۲                             نجیب سخی
 افغانستان و مسألٔه زبان

 ))قسمت دوم و آخر     
 

میدهد؛ تاجکها که بزبان دری صحبت میکنند ، و دری زبان تکلمی بخش وسیعی از افغانستان کنونی را تشکیل    
باشندگان خراسان قدیم هستند ، که سرزمین شان از بلخ تا نیشاپور و از مرو تا هرات ، سیستان و  ها اصلا  این

ها یعنی پارسی دری ادامٔه زبان سغدی و تخاری است ، که وارث مستقیم زبان  نیمروز را در بر میگرفت ؛ زبان این
 . اوستائی هستند

یاالت امپراطوری اسلمی بود ، مقدار مالیات خراسان که بخزانه مأمون الرشید خراسان یکی از ثروتمندترین ا 
میرخته ازتمام متصرفه های اسلمی بیشتر بود. ابن خلدون این ارقام را میدهد؛) بیست وهشت ملیون درهم ، 

ی هزار دوهزار خشت نقره چهار هزار رأس اسپ تاتاری  ، هزار تن بنده ،  بیست وهفت هزار دست جامه ،س
  !رطل هلیله (  ؛ این اعداد مالیات بر عایدات است ؛ تصور شود که عایدات این سرزمین چه مقدار بوده

  
تاجکها در قرن سیزدهم میلدی بنا بهمین ثروت مادی و بلند آوازگی فرهنگی مورد تهاجم قشون مغل قرار گرفتند ، 

ها چیره   خراسان دفاع کردند؛ اما چنگیز یکبار که بر اینکه در برابر هجوم مغل های وحشی ؛ تاجکان  بشدت از 
گردید؛  در بدل این مقاومت بقتل عام تجکها و ویرانی خراسان دست زد ؛ در حقیقت خراسان بحیث واحد اقتصادی 

م و سیاسی و تاجکها بحیث باشندگان آن ؛  از همین عصر ببعد ازبین میروند. تاجکهائیکه از دم تیغ چنگیز جان سال
بدر بردند بمثابٔه اقلیتهادر زیر سلطٔه ازبکهای شیبانی ، ترکمنهای صفوی و ترکهای بابری هند ادامه حیات نمودند، 

شود   ملیون تخمین می که امروز در حدود هفتصد سال بعد از عبور چنگیز  نفوس تاجکها بین بیست  تا بیست و دو
یست میکنند ؛ ازاین جمله در حدود هفت ملیون در تاجکستان ، ، که در سه کشور افغانستان ، تاجکستان و ایران ز

 )۰۲شاید ده ملیون در افغانستان و دو یا سه ملیون در مناطق شرقی  ایران کنونی متوطن هستند .)
 

تمام شعر ادب ، اخلق ، فلسفه، مذهب و تاریخ کشور های هند ، خراسان و فارس بزبان همین تاجکها ، یعنی 
عهد اسلمی تا عصر ما نوشته شده است و بزرگترین ذخیرٔه شعر هنری و موزون بشریت  در پارسی دری از 

 . زبان همین تاجکها گنجانیده و سروده شده است ، این نشانٔه از عینیت ، قدامت ، تاریخ وتمدن این زبان است
ای تحصیلی از ایران آوردند م سند ه ۰۶۹۲و ۰۶۹۴یک سلسله دانشمندان ساخت ایران ما داریم ، که بعد از سالهای

، این افراد تمام تاریخ با شکوه این زبانرا، که با ایران هیچ رابطٔه ماهوی ندارد با تبلیغات غیر مستقیم شعوری و یا 
غیر شعوری شان ؛ در پای ایران ریختند؛ این دانشمندان ساخت ایران شاید در موردزبان پارسی چیزهای زیادی 

 موضوع اساسی را در باره زبان پارسی باینهاتدریس نکردند ؛ آموخته باشند ؛ اما دو
 

 تاریخ حقیقی زبان پارسی،  -۰       
  نتیجٔه  این عدم شناسائی  آنشد ،که فاصله میان ادیب و زبانشناس نا محسوس گردید و هر ادیب خود را  زبان   

تسمیه و دیگر خصوصیات این زبان بخود حق شناس نیز تلقی میکند ؛ لهذا  در مورد تاریخ ، ساختمان و وجهه 
قضاوت نامستند را دادند ، یعنی درتاریخ  این زبان قیاس را جاری  نمودند ، که قیاس کردن  در توضیح تاریخی 

    .  یک عینیت جرم است
 

 . آواز و ساختمان آوازی  زبان پارسی - ۲       
بان گفتار و تحریر هرروز وسیعتر شد ؛ امروز کار بجائی رسیده نتیجٔه این نا آشنائی آنست ، که فاصله بین ز     

 .فکر قلمبدست تعین میکند ؛نه مردمیکه بآن مکالمه مینمایند  که خیر و شر زبان ما را روشن
همین دانشمندان برخلف تصور عام ضربات « خدمات»از اینجاست که زبان پارسی دری افغانستان در مجاورت   

مانع رشد وتکامل آتیٔه آن گردیده است؛ مثلا ترویج شعر باصطلح نو، که افراد زیادی شب شدید برداشت ، که 
خوابیدند و فردا صبح از خواب شاعر بلند شدند ،  این وضعیت ضربٔه جبران ناپذیری در پیکر شعر اصلی 

 عروضی  ، موزون ، مقفی  و هنری تاریخی ملت ما  وارد کرد؛
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صطلح کتابی نوشته بنام  انشأ واملی زبان فارسی دری او حرف همزه را ُجز الفبای یکی از همین دانشمندان با 
زبان دری نمیداند ! باوجود اینکه موالنا ، جامی و سنائی بیدل ، و دیگر بزرگان اینحرف را در کلمشان وسیعاّ 

 )               ۰۱محو نموده است )بکار برده اند؛ چون اینحرف نزد ایرانیها مخرج تلفظی ندارد ؛ لهذا اوآنرا کاملّ 
                           

دولت ایران که در قرن شانزدهم و هفدهم بوسیله صفوی ها ترکیب و تاسیس گردید ؛زبان و تبار رهبری ایندولت   
 . بود تا شروع قرن بیستم ترک و ترکمنها بودند؛ لهذا زبان اصلی و رسمی شان ترکیبی از فارسی شیرازی وترکی

روسیه تزاری که از اواخر قرن هجدهم پیشرفت بجنوب را آغاز نمود؛  مناطق ترک قفقازی ، ارمنی  و آذری را 
م ایران در معاهدٔه ترکمانچای ۰۱۲۱از پیکر دولتی که صفوی ها بوجود آورده بودند جدا کرد؛ تا اینکه در سال 

ا داد ، که این حوادث ساحٔه زبان  ترک را درین کشور تمام گرجستان ، ارمنستان و شمال آذربائیجانرا بر وسه
محدود کرد ؛ لهذا در اواخر قرن نزدهم دولت قاجاریه زبان فارسی شیرازی فارس) اینرا باید دانست ،که فارس و 

در » جانب زیر عنوان  ایران دو مفهوم تاریخی  جدا و متفاوت از هم هستند، درین مورد خواننده میتواند نوشته این
که در ارشیف نویسندگان افغان جرمن انلین موجود است مراجعه کند (، و زبان دری « حاشیٔه اظهارات پور پیرار 

 . شهر های نیشاپور توس و سرخس را بزبان رسمی  دربار و دولت خود تحول داد
یس از ترس پیشرفت م؛  ایران از ساحٔه نفوذ روسها کاملا خارج گردید ؛ اما انگل۰۶۰۷با ختم تزاریت در سال  

بلشویزم و آزادی خواهی امان اله در افغانستان؛ ایرا نرا  منطقٔه تحت حمایٔه خود در آورد ، که انقلب مشروطیت و 
 .  ظهور رضا خان در حریکٔه قدرت ایران ؛ پی آمد اولیٔه همین سیاست است

ا تصرف کرده بود ؛ همه را  در دسترس دولت انگلیس که تمام ذخیره زبان وادب پارسی دری  بابری های هند ر  
م  در پیوند با مذهب شیعه امامیه ، که مؤسس وموجب وجود آنست ؛ ۰۶۱۲ایران قرار داد؛ این کشور در سال 

ها و  رسماا خود را ایران نامید و زبان فارسی شیرازی را زبان رسمی خود خواند؛ در حقیقت زبان دری نزد ایرانی
ه تاریخی وقدامت زمانی ندارد . از اینجاست که، امروز نفیس ترین وپر ارزش ترین آثار دولت ایران هیچگونه پای

تاریخی زبان دری را دوباره نویسی ؛ در حقیقت بزبان فارسی ایرانی ترجمه میکنند ؛ حتی در اصول انشائی اشعار 
 .این بزرگان را برهم میزنند« دری » موالنا ، حافظ و دیگر عرفا مداخله کرده ، نا آگاهانه تناسب عروضی کلم 

های بزرگ ملل مستعمره آنست، که حدود سیاسی شان نه بر اساس مواضع  طبیعی و حد بخشی  یکی از بدبختی 
های لسانی و روایتی بوجود آمده ؛ بلکه زادٔه مداد و خطکش بوده ،که در دفتر کار ماموران انگلیسی امتداد یافته و 

که اکثریت وسیع از تاجکها ، یعنی دری زبانان روی زمین ؛ درکشوری زیست میکنند  اند ؛ از اینجاست ترسیم شده
که افغانستان نامدارد ، اکثریت وسیع افغانها در کشوری زیست میکنند که پاکستان نامدارد ؛ ایران که در مبدأ ترک 

م نام ۰۶۱۲کشور در سال  زبان بود ، خود رامالک و صاحب زبان پارسی تاریخی معرفی میکند ؛ در حالیکه همین
تاریخی فارس را دور ریخت و اسم صفوی ایران را بر گزید ، که این اسم در هیچ کتاب حقیقی تاریخ ؛ چون تاریخ 
بیهقی ، حدودالعالم و اثر ابن خلدون و دیگران ؛  حتی ذکر هم نشده است! زبان پارسی که زیاده از دوهزار سال 

 ! کیت قومی در آمده که تنها سه صد سال عمر دارندتاریخ مکتوب و تفسیر دارد؛ بمال
جرگٔه از هیچمدانان تاجک وجود دارند ، که بنسبت تبعیضات زبانی  میخواهند در وحدت و تمامیت این ملت درز و 
کسر وارد کنند ؛ غافل از اینکه در تاجکستان موجوده سالهاست که دیگر تاجکی وجود ندارد ؛ اگرقرار باشد  زبان 

را بحیث سند و هویت و ملیت شان بشناسیم ؛ زیرا شهر تاشکند که از نام تاجک مشتق شده است ،پایتخت  تاجکی
ازبکستان است ، رسم الخط تاجکی ، که تمام تاریخ ، هویت ، سنت و روایت تاجکان بآن نوشته شده؛ صد سال است 

ستان کنونی ؛ نسبت بزبان تاجک تا ده که بسیرالیک تغیر کرده است؛ هر فرد از ملت هفت یا هشت ملیونی تاجک
 . برابر  در زبان روسی بهتر میخوانند ، مینویسند و صحبت میکنند

دستٔه دیگری که بایران زدگی معروف هستند ؛ بکمک دولت ایران فرستنده های وسائل ارتباط جمعی  بوجود 
م  ، که ۰۶۷۲-۰۶۹۲بینی کشیدٔه سالهای اند، که عملا جدائی طلب هستند ؛ همچنان  دستٔه از چپی های خط  آورده

ها که در پارینه خود را دموکرات  زبان پارسی را در سایٔه نشرات حزب توده ، توفان و پیکار و... آموختند ؛ این
مینامیدند؛ اکنون دست به سانسور مستقیم میزنند،اگر درمورد زبان دری و تاریخ و قدامت آن صحبتی بعمل آورید !، 

نوشته میکند، یعنی جرأت (   و سایت گفتمان « جرئت» سایت آریائی ) خودرا آریایی و اسم خود را که مثال انرا
جانب   )مراجعه شود بنوشتٔه این اند و... ؛این سایتها  دست برادری و تعاون با همین دانشمندان ساخت ایران داده

 .)ایران زدگی و سانسور در سایتهای افغانی
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اجرت؛ تنها سرگذشت هموطنان مهاجر ما درایران مایٔه عبرت است؛ اگرچه اکثریت مدت سی سال جنگ و مه  
ها  خود را با ایرانی ها هم مذهب و هم روایت میدانستند؛ عدٔه در زیر بار کار های شاقه جان دادند، وقسمتی هم  آن

هیکه زنده ماندند ؛ در زیر در میدانهای جنگ ، که ولی فقیه برای بقای خود دامن میزد ؛ گوشت دم توپ شدند؛ گرو
 . چماق  سپاهیان و محافظین انقلب اسلمی خورد ونا چیز گردیدند

 
ایران معاصر کشوری  هست ، که عایدات پطرول پایٔه مادی و مذهب شیعه بنا سنگ ایدیالوژک آنرا بوجود آورده 

خواهد شد  ؛ از اینجاست که در شهر است ؛ اگر فردا یکی ازین دو واحد ازبین برود؛ ایرانهم پارچه و مضمحل 
وجود دارد؛ حتی یک مسجد … تهران صومعٔه یهودی ، کلیسای عیسوی ، عبادتگاه زردشتی ، بهائی ، ارمنی و  

اهل تسنن درین شهر یافت نمیشود ؛ در حالیکه قبل از پیدایش صفوی ها اقلا شصت فیصد باشندگان حدود ایران 
در مبادی اسلم تاهنگام ظهور شاه اسمعیل صفوی همگی  »در تاریخ نادری آمده  کنونی اهل سنت و جماعت بودند؛

هرجا که علم علی میگفتند نام :» (،ویا تقی بهار میگوید ۰۰« )ایشان خلفای راشدینرا  خلیفه علی التحقیق میدانستند 
 )۰۲«  ) عدل عمر هم گفته میشد باسم رسول نام چهار یار نیز یاد میشد 

برابر پیشرفت و قدرت صفوی ها باشندگان این مرز وبوم سه راه بیشتر درمقابل نداشتند ؛ شعیه میشدند ، اما در  
 . کشته میشدند ویا فرار میکردند

دیری نخواهد گذشت که ایران زده های که بخواهند با افغانستان ببرند؛ در تحت حاکمیت ایران  ؛ یکی ازین سه راه 
آنوقت مقام شهروند درجه دوم و سوم را در ایران اسلمی بدست خواهند آورد ، که این   را باید انتخاب کنند و تازه

 .  وضعیت را صفوف طبقٔه عام ،  وطنداران هزارٔه ما در طول سی سال گذشته آزموده اند،  و هنوز هم میآزمایند
هزاره، تاجک، ازبک و یاهر  وحدت ما دربطن ملت افغان یگانه تضمین بقا و استمرار ماست ؛ اگر پشتون باشیم،

 . ملیت دیگر عضواین خاک
 
بر تمام کسانیکه بزبان دری سخن میگویند ومینویسند ؛ فرض است تا خصوصیات تحریری و تلفظی این زبانرا ؛  

چنانچه از اجداد و نیاگان بما رسیده است ، حفظ کنیم و ادامه بدهیم ؛دوباره نویسی و ایرانی نویسی آثار تاریخی 
ی زبان پارسی دری را شدیداا تحریم و تکفیر کنیم ؛ تلفظ تقلیدی و تقلبی کلمات راکه تلویزوینهای وابسته بر ما وادب

شود، و  تحمیل میکنند با تمام قوا رد و تشهیر نمائیم   ؛ تا گرد باد منحوسیکه  از سرحدات غربی داخل کشور می
ر است ، که میخواهند اصالت ،  قدامت وعینیت تاریخی این این چکیدٔه ذهن و خیاالت قرون اوسطائی حاکمان آندیا

زبانرا زیر سوال ببرند ، و زبان دری را وابسته بایران جلوه دهند ؛ تا جای و موقعیت تاجکانرا در وحدت ملی 
افغانستان متزلزل بسازند؛ نباید باین هرزه باد هاو پطرودالرها فرصت عمل داده شود ؛زیرا خاکفروشها و فرهنگ 

 .فروشانراتاریخ در عین ترازو وزن میکند
         انتهی                                                                

 یادداشتها و اسناد    
   

م دو ملیون و یکصدهزار میداند ، که این تعداددری زبانان  ۰۶۱۹ارانسکی تعدادتاجکهای افغانستانرا در سال   -۰۲
تان نبوده ؛ تنها تعداد تاجکها بود .  تاجکهای تاجکستان را آنوقت  در حدود یک ملیون تخمین میکند، ساکن افغانس

 .که افغانستان بزرگترین جمعیت تاجکان ، یعنی دری زبانان جهانرا دارد
 ش ؛ این پروفیسور نآگاهانه۰۱۶۰چاپ کابل سال  ۰۱۶املو انشأ فارسی دری نوشته پروفیسور رهین ، ص -۰۱ 

      !موجودیت حرف همزه را در زبان دری نفی میکند
 ۲۷۲تاریخ نادری  ص -۰۰ 
 ج سوم۲۰۷سبک شناسی تقی بهارص – ۰۲ 
 


