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 !فرهنگ وارسته و فرهنگ وابسته 

با   استقالل و وارستگی در  حفظ پایه سنگهای    فرهنگ آنست که افراد سنت و روایت اجدادی را 

بنیادی و تطبیق شرایط زمانی ،یعنی حذف عناصر پوسیده و دوران خورده؛ آنرا مراعات و تطبیق  

 . کنیم  

سنت آبائی را از یاد ببریم ؛به پدیده های مادی و معنوی    فرهنگ چنانست که رسم و  وابستگی در 

را مالک اقلیم ،پگاه و    دیگران چنگ بزنیم ،از آن اطاعت و پیروی کرده ؛اما درعین وقت خود 

 .بیگاهی ملتی معرفی کنیم ،که عالئق مشترک باو درحداقل قرار دارد 

 . جنبهٔ فرهنگی بظهور رسیدند  ماهمین دو درجریان قرن بیستم در وطن  

فرهنک مستقل در شروع قرن بیستم همراه با سراج االخبار و جنبش استقالل طلبی ،که فرهنگ  

 . حصول استقالل منتهی گردید  مستقلی از آن نشأت کرد ،و با 

  ود با خ…  استقالل وطن موجی از وطنپرستان، روشنفکران، شعرا ،نویسندگان ،روزنامه نگاران و  

 . همراه آورد 

کاین فرهنگ بعد از ختم    ادامه اشعار بزرگان ادب پارسی دری بود؛  به تعقیب و  دوره،   شعر این 

 . م نوده میزد و  شگوفه و حاصل میداد  ۱۹۵۰عصر امانی الی سالهای  

 . نام چند نفر ازین ثمرهٔ فرهنگ مستقل را اینجا ذکر میکنیم  

 م ،نمونه کالم ۱۹۰۶م وفات  ۱۸۷۹بلی  تولد  عبدالغفور ندیم پسر غالم حیدر کا  : ندیم    

 دلم بیاد تو خون گشته نوبهار این است  – زار این است زسینه داغ توگل کرده الله           

 م نمونه کالم ۱۹۳۳عزیزاله قتیل فرزند نصراله نائب السلطنه وفات در : قتیل    

 یش گیسوی کسی بو هم نداشت   خوب دیدم پ  –  دوش میزد در چمن سنبل زرنگ خویش الف      

خپلواکی            استقالل   
www.esteqlaal.net 
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تولد محمود  (  که  غالم محمد طرزی شاعر وادیب بود  ) فرزند غالم محمد طرزی  :محمود طرزی     

 م در استانبول  نمونهٔ کالم ۱۹۳۴م سال وفات  ۱۸۴۱طرزی  

 وقت سحر و ساحری بگذشت و رفت   – وقت شعر و شاعری بگذشت ورفت              

زبان پارسی و پشتو    دوه  که ب   ، شده    م در باالحصار کابل تولد ۱۸۷۶:عبدالعلی مسنغنی وردکی   

 : م  در کابل  نمونهٔ کالم۱۹۳۳میسرود  وفات  شعر

 هیچ است حرف تنگ دهان و کمر کنون   –حیف است وصف آن لب همچون شکر کنون            

 : م نمونهٔ کالم۱۹۴۳م  وفات  ۱۸۶۸حافظ عبداله قاری  تولد سال   :قاری ملک الشعرا  

 باز سودای کسی بیسر و سامانم کرد  – پنجهٔ شور جنون پاره گریبانم کرد                    

م  ۱۹۶۹م در کابل تولد شده وفات سال    ۱۸۸۹صوفی عبدالحق بیتاب در سال  : بیتاب    ا ملک الشعر

 : کابل ،نمونه کالم 

 ع کس مخر را برکی بفروشم بزور این متا – جامهٔ هستی فلک افگند بر دوشم بزور          

م نمونهٔ  ۱۹۶۱م تولد شده وفات در سال  ۱۸۸۴سال     فرزند ناظر محمد صفر در  :محمد انور بسمل  

 : کالم

 بوی وفائی برنخاست  طوفانها گل و  کرد  – از گلشن الفت هوائی برنخاست  بی غبار              

این شاعر آنقدر مشهر  .ر اسالم آباد  م د ۱۹۸۸م وفات  ۱۹۰۷تولد در کابل  سال    : خلیل اله خلیلی  

 ! است که بذکر کالم اش ضرورت نیست  

م وفات  ۱۹۸۰م تولد شده ودر کابل بسال   ۱۸۹۳در پنج تن پغمان  سال  :صوفی غالم نبی عشقری   

 . کرده است   

 .  عشقری نیز  بذکر نمونهٔ کالمش ضرورت نیست ؛زیرا همه مردم بکالم او مأنوس هستند   بابا 

مٔورخین چون  .  تند بزرگانی چون شایق جمال ، پریشان داوی ،هاشم شایق و دیگران  همچنان هس  

من در کمال عجز از بزرگانیکه اسمهای  .  کاتب فیض محمد هزاره ، مرحوم میر غالم محمد غبار  

 ! نشده ،عذر و بخشش میخواهم   محترم شان درین مقال یاد 

 : رند ادب و کالم این بزرگان دو اصل را باهم مشترک دا   

 . و دوصد ساله ادب پارسی دری بر مبنای کالم سخنسرایان ماضی ادامه میدهند   اول اینکه بنیاد هزار

 . دوم اینکه ستون فقرات شعر دری یعنی عروض و وزن شعری را همه مراعات میکنند 

متن کالم این سخنگویان نقطهٔ نظر و بینش شخصی هرکدام شانرا بیان میکند ؛همچنان در نثر نویسی  

شرایط    ریک باآنچه کز پدر و اجداد بجا مانده بود ؛بآن تجدید میثاق میکنند در حالیکه همه را با ه
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اری  عروزگار خودشان انطباق داده ،در حقیقت با فرهنگ اصیل و مستقل خود طرف هستیم  ؛که  

 ! .   ماست   اما از از کمبودها نیست ؛

با ترد ا۱۹۵۰  -۱۹۴۰نسل بعد از سالهای   ستقالل سیاسی و فرهنگی کشور  م ،که مصادف است 

میگوید    ۲۰۰۲کتاب یاغیستان پاریس  ۲۱۳میکائیل باری در ص )   بوسیلهٔ محمد نادر و جانشینان او  

، که وابستگی فرهنگی را دامن زدند  .(     را تحت ادارهٔ سری انگلیس قرارداد   نادر مجدداً افغانستان:

 . د م وارد صحنهٔ عمل گردی۱۹۷۰-۱۹۶۰و این نسل در سالهای 

اند،  نامیده  دموکراسی هم  دههٔ  باصطالح  آنرا  دو    سالهای شصت میالدی که  این حادثه  تدوام  در 

  جریان یا سازمان  سیاسی  پرچم و شعلهٔ جاوید عرض وجود کردند، که اولی سر از عین گریبان با 

ن  گرا و چی  که ایشان همین خواهر خواندگی را با احزاب روس  ها،  روسها میکشید و دومی با چینی 

اما    میرسید؛  مجموعی این جریانات بمشکل به دو سه هزار نفر  گرای ایران نیز داشتند ؛اگرچه تعداد 

ت رژیم کابل ،با نشرات پارنوگرافی اش چون زن روز  یعاز قبل مطبعهٔ فرانکلن تهران نظر به طب

ا  افرادی بودند کاین نشرات ر.  در فضای مطبوعاتی کابل مسلط شده بود  …  ،اطالعات هفتگی و  

ایران و دیگر تن فروشان   زنان سینمای  نیمه برهنهٔ  تماشا و کسب لذت از تصاویر  صرف برای 

 ! مطابع ایران شاهنشاهی خریداری مینمودند  

باصطالح اکادمیک این وابستگی را نمایندگی میکردند ، که   ها و شعله ئی ها بخش جدی و پرچمی

فرانکلن را بدون قید و شرط موعظه و ترویج مینمودند  مطبعه  (  ترکی    –ایرانی  )حتی طرز تحر یر  

تا    و   یکبار هم در بارهٔ تاریخ ،سنت و روایت زبان ملت ما بحثی بعمل نیاورد ،   زبده ترین اینها .  

ها که در    فرد این   یا نوشته ئی بیرون ندادند و پژوهشی نکردند ؛در عوض هر   امروز نمی آورند و 

  بیان را بقلم کشیده و متکی به شاملو ها بهبهانی  مین طرز لفاظی و سخن پراگنی دست باز داشت؛ ه

تاریخ و تمامیت سخن و سخنسرایان پارینهٔ  ه  بدین نهج ب   و .  خود را شاعر معرفی کردند  …  ها و  

 ! . پارسی دری هتک حرمت کرده و مرتکب اهانت شدند 

علمی و ادبی    که مقامات کابل نظر به طبعیت وابسته اش ، هیچگونه دستگاه یا موسسهٔ   مبرهن است،

م تا امروز   ۱۹۳۰را جهت تعین مسیر و کاوش در خصویات تاریخ ادب زبان پارسی دری از سال  

تاریخی اش و سنگپایه  دایرنکرد؛ داشته های  و  باتکا  ما کامالً  ادب  ه  لهذا زبان  ای محکم علم و 

ین خالی  هم  از.  دارد ؛تا کنون ادامهٔ زیست نموده است    سال عمر  خراسانی ،که زیاده از دو هزار

سلک    سنت و   این خواهر خواندها استفادهٔ سٔو کرده،  پژوهشی، نآگاهی تاریخی و عدم فضیلت ادبی ؛ 

و گوشهایشان حلقه    نثر پارسی دری با چشمان بسته در خاکدان ریختند؛  نظم و  را در   نیاکان سرهٔ ما 
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 . پوش دستان ارباب ترک تبار ایرانی شد  

خیلی زود اصول آوازی زبان    ت آن قرار داشتند؛نگین مطبعه فرانکلن و تراوشا  ها که زیر   این 

پرویز ناتل خانلری که زبان  .  دور ریختند ه  را مانند ایرانیها از ساحهٔ تدریس و آموزش ب  اجدادی ما

کتاب زبانشناسی اش    ۲۳۵در ص   ی زبان فارسیاصول آواز  مورد   مادریش ترکمنی غز بود؛اما در

زبان فارسی قابل    و قافیه مربوط عربی بوده در  علم بدیع و بیان وزن: » چاپ تهران چنین میگوید  

فنون ادبی در دبیرستانها تدریس نمیشوند؛ اگر بشود بان اسلوب    اکنون هیچ یک از  تطبیق نیستند،

 «. سودی از آن بدست نخواهد آمد 

؛زیرا  «  پارسی دری  »نکته قابل توجه درین بیانات آنست که او در مورد فارسی صحبت میکند و نه  

دانشمندان  »دست لغو کند؛اما    دوصد سال شعر عروضی پارسی دری را نمیتواند یک او هزار و  

که تفاوت و تباین بین پارسی دری و    این آگاهی و شناخت تاریخی و ادبی را نداشتند،  ما «  تقلبی

بر زبان    لهذا همین یاوه سرائی ترکمنی خانلری را   تعین و تشخیص کنند؛  فارسی شیرازی ایران را 

تحمیل   ما  مراعات    . کردند اجدادی  نظم  و  نثر  در  را  بیان  بدیع  قافیه  و  وزن  کسانیکه  پس 

با فارسی خانلری سر  ب  دارند،  کار   و   نمیکنند؛درحقیقت  درحقیقت  .  پارسی دری خراسانی  ه  و نه 

زیرا درعدم آموزش ادب اصول و تاریخ آن ؛قادر به ارائهٔ بینش   بارکشان فرهنگستان ایران هستند؛

 .   بست تسلیم شده بودند در بان او نبوده،خانلری و اربا برابر   متضاد در

خانلری گفته که عروض  »  یک افغان شریف و وطنپرست داشتم بمن گفت    من در بحث شعری ئیکه با 

خصوصیات آوازی    البته تعداد چنین افغانهائیکه  خود قواعد علمی و !« .  مربوط زبان فارسی نیست  

فرهنکستان ایران و ترک و ترکمن زاده هائی    ،پارسی دری را نمیشناسند ؛اما پیرو مطبعهٔ فرانکلن  

هستند ؛کاین وضعیت خصلت همین دو گروه و ایران گریختهای  …  چون ناتل خانلری ،احمد شاملو و  

 . آخوند مزاج است ، که تا امروز بدان پافشاری دارند 

استاد  آن    زیرا!  استاد بیتاب باوجود توقع و اصرار احمد شاملو باو دست نداد و دستش را نفشرد  

 . مرد؛ میدانست ، که شاملو دشمن زبان پارسی دری و فرهنگ هزار و دوصد سالهٔ آنست 

را از آواز و محتوای علمی آن یعنی شناخت کمیت هجاهی    ها زبان اجدادی ما  ئیه  ها و شعل  پرچمی

اصطالحات    از آن مشتی کلمات و   تهی کرده، در ذخیرهٔ تاریخی  زبان اجدادی ترکتازانه چنگ زده و

ر غیبت هرگونه قانون ،اساس و سلسله کالم مترادف ،مقفی و مٔوزون؛چنانکه خانلری دستور  را د 

.  خود را شاعر دری زبان و خراسانی خطاب مینمایند  و  داده بود؛همه را در کنار هم سفته میکنند ،

تعداد شاعران حقیقی شد    چنین باصطالح شاعران در ظرف کمتر از سی سال ؛چند ده برابر   تعداد 
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این باصطالح شاعران  !!.چند صد سال خلق کرده بود    طول هزار و   ریخ ادب پارسی دری در،که تا

طرفه تر از    و .  مقرر و منسوب میکنند …  جوهر حیوان و    کاشف کالم ،   استاد سخن ،  یکدیگر را

 . مینمایند    آن اینکه این فرهنگ وابسته و دنباله رو نشخوارگر را انکشاف زبان قلمداد 

اقالً پنج قرن بدینسو حیات مادی و معنوی ما در قید جامعهٔ دهقانی و گاو و آهن  واقعیت اینکه از   

هستی عینی او تحول    از مادیت و   جامعه ئیکه خود انکشاف نکرده چگونه زبانش مجزا  .قرار دارد 

معرفی مینمودند  …  ها که خود را پیروان مارکس انگلس ،لینن ،مائو تسه تونگ و    این .  نموده است ؟ 

در   اند؛  هیچمدانی قانون دیالکتیک مارکس و انگلس را به کاهدان تبدیل کرده  هت واز رخ سفا  ؛

تا  سال   با  ۱۹۳۰افغانستان که  تا امروز،که  و  ؛از سالهای شصت  ما حاکم بود  م فرهنگ مستقل 

چه تحولی بمفهوم جامعه شناسی کلمه رخ داده است ؟ به غیر از تنزل  .  فرهنگ وابسته درگیر هستیم  

 آن  آگاه نیست؟ س انکشاف در کدام قسمت حادث شده است ،که ملت از پ  ! !متواتر  

سه هزار روس پرور و چین پرور از افغانستان نمایندگی میکردند    آیا باشندگان کابل و ازانجمله دو

 ؟؟ 

ذهنیت قرون اوسطائی وارد قرن بیستم شده بودیم و در    حوادث چهل سال اخیر نشان داد که ما با

ازاینجاست که وابستگی فرهنگی را انکشاف زبان تصور  .  ذهنیت تا هنوز بسر میبریم  تداوم همین  

 .   مینمائیم  

    : فردوسی طوسی   هزار سال پیش فرمود  

 که تخم سخن را پراگنده ام  -----ام   ازین پس نمیرم که من زنده

صفوی   ؛ترکهای  کالم  این  وجود  اخذ  و  آبستن  از  بعد  سال  ویران  هفتصد   را  فردوسی  زادگاه 

 . شهر خراسان را مشهد نامیدند   کردند،یعنی نام توس را خاموش و نابود کردند و این 

سال بعد از آن رویداد؛ فرهنگستان ایران و شعر نو سرایان جهت قتل نام  و شیوهٔ سخنسرائی    هزار

 .        آستین بر زده اند  فردوسی دست و

تهی ان  

 

 

 

 

 


