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  بخش سوم

  گويند؟» تاجيک کوهی « و »  چهغل« چرا شغنانی ها را 

  
  »ثابتی « نوروز علی : تتبع و نگارش

ليسانسه زبان و ادبيات دانشگاه تعليم و تربيه کابل، و کانديد دوره ماستری 
  .انگلستان –، دانشگاه ليورپول »مديريت پروژه« غيابی برنامه 

   2012 نوامبر 14: تاريخ

  ، بدخشانفيض آباد

  

  . ، اساسن ريشۀ سياسی دارند»ملی « ، و ترکيب های ديگر با واژه »هويت ملی « ، »زبان ملی « مقوله هايی چون، ملت، 

با کاربرد اين واژه ها در عرصه سياسی، مولفه های هويت اجتماعی، قومی، فرهنگی، زبانی، و عقيدتی اقوام اقليت تحت 
می شود، در اصل، با  قوم اقليت بنام هويت ملی تحميلر اجباری باالی يک بخاطری که، آنچه بطو. الشعاع قرار می گيرند

  .هويت اصلی آنها هيچ مطابقت ندارد و با اين شيوه آنها از تمام مولفه های اصلی خود محروم می گردند

تا حدی است که از جملۀ اقوام پاميری  و عقيدتی قوم شغناندر اين مقاله کوشش شده که هويت قومی، اجتماعی، زبانی، 
هستند و يا هويت خود را بگونه ديگر ) غرچه(آيا شغنانی ها، افغان، تاجيک، تاجيک کوهی، غلچه . مشخص شده است
  .اين مقاله به اين نوع سواالت پاسخ ارانه خواهد داد مشخص می کنند؟

  آيا شغنانی ها افغان هستند؟
زبان ها، الفت را الپت، فکر را پکر، فرهاد پشتو . شتو وجود ندارددر زبان پ /ق / مانند آوای / ف / همه می دانيم که آوای 

  .را پراد، و الف را الپ تلفظ می کنند، صرف همان تحصيل کردگان آنها از اين امر مستثنی هستند

در اليات از ديگر وسوالی شغنان تشکيل شد، معلمين زمانی که مکتب ابتدائيه در ولطبق روايات شفاهی از مردمان شغنان، 
بقول . از قضا يک شخص پشتو زبان هم بحيث معلم پشتو در آنجا ايفای وظيفه نموده است. آنجا استخدام گرديده بودند

مه : لم می خواست درس بدهد، گفته کهو زمانی که مع ،»لطيفه « بوده پشتو کتاب درس در ، عنوان 1شاگردان همان دوره
» تاه قصه کو« که معنای » لطيفه « تلفظ می کنم، اما شما » لتيپه« بوده که من  منظورش اين. بگوييد لتيپهلتيپه، ميگم و شما 
/ اين گفته ها، دال بر اين است که در زبان پشتو، آوای . در شغنان به يک مقوله تبديل شده است اين قصه. است، تلفظ کنيد

جای خود را به / و / است که چگونه آوای در اينجا جای تأمل . است» اوغان « اصلن » افغان « وجود ندارد و لفظ / ف 
  .خالی کرده است/ ف / آوای 

                                                            
  .اين حکايت را از مال محمد حسن از دهکده دريو ولسوالی شغنان شنيدم  1
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افغان و افغانيان در شاهنامۀ « دوکتور خوش نظر پامير زاد در اين مورد تحقيقات خوبی کرده که طی مقاله ای تحت عنوان 
طور » اوغان « و » افغان « ت وزين خاوران به نشر سپرده بود که در آن آنرا از طريق سايت وزين سيمای شغنان و ساي» 

  .همزمان استفاده شده است

کار برد داشته است و فردوسی اين هر دو لفظ را بطور مترداف بکار برده » اوغان « و هم » افغان « در شاهنامه، هم واژه 
روسی موجود در زبان / غ / است و چون آوای » يزغالم « که در اصل » يزغالم « و » يزگالم « مانند، واژه های . است

  .استفاده نموده اند/ گ / از آوای / غ / نيست، روس ها به عوض آوای 

هنوز واژه افغان را . افغان را پارسی زبانان باالی آنها مانده اند. می گويند نه افغان» اوغان « حاال هم، پشتون ها خود را 
اوغان و يا . گويند»  = Awghu ، و يا َاوغُ وغـُوَا« و در لهجه هزارگی » ن ۈن، و يا اوغـۈـغـڤا« هم در زبان شغنانی 

، فغانستان زندگی می کنندگری که در خطه سياسی اپشتون ها است، و فعلن به شکل تحميلی باالی اقوام ديقبيلۀ افغان نام 
رکمن ها، ، شغنانی ها، واخانی ها، منجانی ها، ازبيک ها، تاتار ها، ت)پارسی وان ها(پارسی زبان ها . اطالق می گردد

« يعنی » اوغان « اشکاشمی ها، گجر ها، براهوی ها، همه بنام نورستانی ها، بلوچ ها، پشه ای ها، قرغيز ها، عرب ها، 
  2.بر عکس نهند نام زنگی کافور :ضرب المثل مشهوری است که می گويند. ياد می گردند» پشتون 

که شغنانی  را در هويت خود منحل کنندبا اين قسم، اوغان ها، می خواهند که هويت ديگر اقوام مقيم خطه سياسی افغانستان 
ولی از نقطه . ياد می گردند» اوغان « در افغانستان، بنام شغنانی ها هم های هم از اين سياست بر حذر نمانده اند، و حاال 

  .هستند، نه اوغان» ےنۈنږخ« نظر قوميت، شغنانی ها 

  آيا آنها تاجيک هستند؟پس نيستند،  اگر شغنانی ها اوغان

  . مورد کاوش صورت گيرد و سپس به اين نکته می پردازم» تاجيک « در اين قسمت اول بايد، واژه 

تحت دوکتور صاحب نظر مرادی در کتاب خود، . دانشمندان در قسمت وجه تسميه تاجيک هم تحقيقات فراوانی نموده اند
وی . است اختصاص داده» تاجيک « ژه پيرامون وانوشته اش را )  305 – 300(در صفحات » بدخشان در تاريخ « عنوان 

هم خوانده می شود و به »  DO-TIK« آمده است که »  DODIK= داديک « که در متون فقهی اوستا واژه  نوشته است
بخش منثوری از اوستا بوده و شامل احکامی راجع » داتها = داته « همزمان « . آمده است» عادل « و » داد گر « معنای 

  ».به رهنمايی مردم در اين جهانست و آن مختص به قوانين و احکام و آداب و معامالت می باشد

در کتاب سوم خود در مورد حوزۀ مالياتی کوروش کبير ) ونان در دوره باستانتاريخ نويس ي(مرادی می نويسد که هرودوت 
اهالی حوزه (»  GANDARA) = گنداهاری ها(گنداری ها « و »   SATTAQUE= ساتاگيدی ها « در بخش هفتم از 

و مسکونين آنجا را )  يعنی پشاور، غزنی و باميان(کابلستان از جنوب سلسله کوه های پارا پاميزوس تا اتک در پورا شاپورا 
خانيکف مستشرق . ن: وی می افزايد که. ياد کرده است»  OPARYE= آپارتيته « و »  DODIKE= داديکه « طايفه 

می توان . در تلفظ چينی می باشد» تاجيک ها « روسی از کار برد مکرر اين اصطالح نتيجه می گيرد که اين واژه مترادف 
صورت های » دايتيا، داديک، داتيک دادی، داديکس، داشی، ته آ چی، ته آچژی، تايوچی « : گفت که اسامی و کلماتی چون

  .گوناکون از يک نام بوده اند که در مورد تاجيکان بکار گرفته شده اند

« و » تاخ « يا » توه « و » تاه « طباطبايی از لحاظ زبان شناسی و جود دو صورت . استاد م: دوکتور مرادی می افزايد
به فتح و ضم حرف اول کلمه » طخارستان « و » تخارستان « را با ضبط اسم » تــُخارستان « در شکل چينی کلمۀ   »توخ 

/ و / د / و همچنين قلب آوا های / خ / و / ج / و / ش / و / ژ / و / س / و / ت /امکان قلب و تبديل آوا ها به . توجيه می کند
« و  »تاش « ، و »تاج « و » تاژ « و » تات « يکديگر زمينۀ وسيعی برای اشتقاق  به/ ج / و / چ / و / ل / و / ر/ و / ت

سرچشمه و ريشه ) و از پيشگامان قومی تاجيکان » تخار « گهوارۀ تشکل قوم (در جزء اصلی از نام تــُخارستان » تاخ 

                                                            
  .حاکم وقت در قسمت بی همتی او سروده است» همت خان « اين ضرب المثل از رباعی محمد افضل سرخوش که در هجو    2

  بر دولت بی فيض دماغت مغرور             ای پنجۀ تو ز دامنی دولت دور
  بی همتی و نام تو است همت خان             بر عکس نهند نام زنگی کافور
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« ، و »تاژيک« ، »تات « ه پديد آمدن ، در زبان چينی و زمين»ته آ چژی « و » توخلو « ، و »توهولو « ، »تاهيا « اصلی 
در شهر های ) تلفظ می گردد » شاش « که در عربی ( چاچ « ، و »تاش « ، »ازان « را در نام ترکی » تاجيک 

  .شکل گرفته است) تاجکند(و تاشکند ) تاشقرغان(تاشکورکان 

  :است که نوشته) 325. در ص 401پاورقی شماره (، آقای مرادی در پاورقی اينکهجالب تر 

بر اساس فرهنگ . بوده که آن معنی شهر تاجيکان می باشد» تاجکند « ، در اصل »تاشکند « گمانی وجود دارد که نام « 
، تبديل »شهر سنگی « ستيزی و هويت زدايی هايی که در روند تاريخ دامن زده شده است، اين نام را به تاشکند يعنی 

   ».به فرسنگ های طوالنی از اين شهر دور واقع شده اند اين در حاليست که سنگ و کوه. کرده اند

   .جای تأمل است آقای مرادی با چه جسارتی اينرا ادعا نموده است که قرين به واقعيت نيست

  :مثلن سعدی شيرازی می گويد. است» شکر « در پارسی مترادف واژه » قند « واژه 

  داشت قند گفتی بجای سمر،يکی شاهدی در سمر قند داشت                 که 

  :حافظ شيرازی هم اين دو واژه مترادف بکار برده است

  پارسی که به بنگاله ميرود قند شکن شوند همه طوطيان هند             کين شکر

  .ويا موالنا جالل الدين محمد بلخی هم گفته است

  ريزی نشد شکرکار                 تا که شاگردی  قـنـّاد هيچ شاگردی نشد

، سمرقند، و تاشقند که کسی از )خوقند(يارقند، قوقند : وجود دارند که عبارتند از» قند « در آسيای ميانه شهر هايی با پسوند 
« به معنای » تاش « در ترکی واژه . است» شکر « معادل واژه » قند « در زبان ترکی واژه . آنها انکار کرده نمی تواند

 در قريه پسی باغ وردوج که ساکنين آنجا م قريه جات، بد تاش، و تاش فوالد در فيض آباد بدخشان،نا: مانند. است» سنگ 
سنگ زرد « ياد می کنند که به معنای » سريغ تاش « د، صخرۀ کالنی را بنام ياد می شون» اهل مغل « ترک هستند و بنام 

  .است» 

وره ساخته می شود که برايش قند سفيد که از ب(ه سخت بوده ، نوعی قند ساخته شده است ک)تاشکند امروزی(چاچ چون در 
ياد » قند خشتی« ويا » قند سنگی « يعنی » تاشقند « ، و بخاطر سختی آن، ترکها آنرا بنام )هم می گويند»  قند خشتی« 

ياد می » قند خشتی «بنام هم ن نوع قند در پارسی دری آ. مانده اند» تاشقند « نموده اند و سپس محل توليد همان نوع قند را 
  .که جناب مرادی آنرا ادعا نموده است» ی قلعه سنگ« است نه » قند خشتی« واژه ترکی معادل به » تاشقند « گردد که 

روسی » تاشکند « بنابراين، واژه  .وجود ندارد/ ق / تاشکند شکل روسی واژه تاشقند است، زيرا که در زبان روسی آوای 
  .تعبير می شود» تاجکند « است، و چقدر مزخرف آن به » تاشقند « شده واژه 

باز به معنای » تاش « در اينجا، . هم نام دو ناحيه يکی در بلخ افغانستان و ديگری در واليت سينکيانگ چين است تاشقرغان
در زبان . باشد »ديوار « جاييکه چهار اطراف آن « ، و يا »حصار « ، و يا »قوريه « به معنای » قورغان « و » سنگ « 

» پرچين « به شکل وسيع و با عين معنی استفاده می گرديد که در پارسی بنام » قــُرغـَن « به شکل » قورغان « شغنانی هم 
  .چنانچه ناصر خسرو گفته است .هم ياد می شود
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  3پر ميوه دار دانا در های او حکيمان            ديوار و ز حکمت وز ذو الفقار پرچين

تنگی « آمده است و خود » پرچين سنگی « ، و يا »قوريه سنگی « ، »حصار سنگی « اين، تاشقـُرغان، به معنای بنا بر 
شايان را گرفته است و شايد ترک ها بهمين می دهد که مانند حصار جلو کشور گ تاشقرغان در بلخ به اين معنی شهادت

رغان واليت سينکيانگ چين، شغنانی ها هستند که در آنجا بنام باشندگان ناحيه تاشق. منظور نام آنرا تاشقرغان گفته اند
  .ياد می شوند و جغرافيای آنجا هم شاهد اين مدعا استهم » تاجيک « و » سريقولی «

اما، نام . ال مثبت است، هويت قوم و يا محل از بين می رود؟ تا جايی جواب من برای اين سويک محل آيا با نامگذاری
« مثلن نام خود آقای . آنها عرب شده اند؟ نخيرهويت آيا . استافراد در افغانستان همه عربی اکثريت اسامی محالت و 

م، آقای مرادی آيا با گذاشتن اين نا) صاحب، نظر، مراد(همه از واژه های عربی تشکيل گرديده است » صاحب نظر مرادی 
با گذاشتن نام محل، اصليت قوم آن به تحليل نمی  .است) تاجيک ( ؟ همه می دانند که او پارسی زبانشده است» عرب تبار« 
اند که اين ولسوالی آيا کدام وقت عرب ها دعوی نموده . است» جبل السراج « مثلن در واليت پروان نام يک ولسوالی . رود

  از آنها است؟

اشکنت هم گفته اند و اين موضوع در آثار در قديم به تاشکند چاچ ، شاش ، بينکنت و ش: نظر به نوشته آقای محسن پاک آيين
اما معروفترين نام قديمی .ابوريحان بيرونی، ، محمود کاشغری ، عليشير نوايی و ظهيرالدين محمد بابر نيز ديده می شود

ت نام چاچ در ادبيا .گفته اند /شاش/وجود ندارد،عربها به اين شهر  /چ/ی آوای عرب در زبانچاچ بوده است و چون  تاشکند،
  .بسيار بکار رفته شاهنامه فردوسیدر  فارسی بويژه

» کند « و ديگر ريشه سغدی » سنگ « به معنای ) تاش ( بعضی از نويسندگان، تاشکند را دو کلمه دانسته که يکی ترکی 
چطور ممکن است معنای جزء اول واژه از يک زبان و جزء دوم آن از ديگر  4.دانسته اند) شهر سنگی ( داشته و به معنای 
ه شهر است، پس در اينصورت، سمرقند، قوقند و يار قند در ترکيب خود واژ» کند « فرض کنيم که معنای . زبان ساخته شود

  قبول شود؟» شهر « را دارند، آيا اين ترکيب به معنای ) کند –قند « 

  .شکل معّرب آنست» قند « واژه اصيل پارسی بوده و » کند « واژۀ 

  ؟زبان پارسی، دری، و يا تاجيکی
  :نوشته است که ،)در وبسايت فارسی بی بی سی به نشر رسيدهکه (اش  اد خدا سيم الدين ُاف در يک مقالهد

و شوش ) 15- 8سطرهای (، شاه هخامنشی در سنگنبشته های خويش در نقش رستم )قبل از ميالد 486-522(داريوش اول 
که ترجمه واژه به واژه اين سخن . خود را هم پارسی و هم آريايی و از نژاد آريايی معرفی می کند) 14-7سطرهای (

  :داريوش در هر دو اين سنگنبشته چنين است

  ».پسر ويشتاسپ، هخامنشی پارسی، پسر پارسی، آريايی، از نژاد اريايی... اه بزرگ شاه شاهانمن داريوش ش«  

در مورد نسبنامه ) 13-6سطرهای ( اين عبارت را خشايارشا، پسر داريوش نيز در يک سنگنبشته اش در تخت جمشيد 
 . خويش تکرار کرده است

می دانيم، وی زبان اين سنگ نبشته را نه پارسی، ) 92- 89، سطرهای 4ستون (همچنان که ما از کتيبه داريوش در بيستون 
ورا مزدا اين ـبه خواست اه: داريوش شاه گويد« : خوانده است که ترجمه آن چنين است » آريايی« يعنی  » آريا« بلکه 

                                                            
 موجود در سايت انترنتی گنجور ،آنالين،  197قصيدۀ شماره ديوان اشعار، ناصر خسرو بلخی،  3 
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عالوه بر اين . آريايی بود، هم روی لوح، هم روی چرم تصنيف شد) زبان( که من کردم؛ عالوه بر اين به) من است(نوشته 
را همه من اين نوشته  ،پس از آن. من هم نوشته و هم خوانده شد پيِش. عالوه بر اين نسبنامه ترتيب دادم. پيکر خود را بساختم

 ».مجا در ميان کشورها فرستاد

استان يا زبان عهد هخامنشيان نه با نام کشور و واليت پارس، بلکه با نام از اين سنگ نبشته چنين برمی آيد که زبان فارسی ب
بوده وآنها خود را پارسی گفته اند، ولی » پارس « يعنی سر زمين آنها بنام (  .قوم و يا مردم آريايی خوانده می شده است

  .)خوانده اند» آريايی « زبان شان را بنام زبان 

که در اين دوره، آريايی های ساکن پارس،  هاطالق شد» آريايی « بزبان دوره ساسانی  ، دراصطالح پارسيک يعنی پارسی 
  .گفته اند» پارسی « هم محل سکونت خود را و هم زبان شان را 

اين . گفته شده است »آريايی« بنا بر بازيافتهای باستان شناسی در افغانستان در يک سنگ نبشته باختری زبان اين کتيبه نيز 
در مورد زبان در مثال باختری در سرزمين باختر و به طور عموم  » آريايی«دليل تاريخی اثبات آن است که اصطالح 

، ياد شده که »اری « در تخارستان قديم، زبان آريايی را بنام زبان  .خراسان نيز مثل زمان هخامنشيان استفاده می شده است
  .است» آريايی « باز معادل 

مثلن در جغرافيای بدخشان، در هر دره، قومی متفاوت از . در آريا نای باستان، تيره ها و قبيله های متعددی زندگی کرده اند
يزغالمی ها، شغنانی ها، اشکاشمی ها، واخانی ها، منجانی ها، وردوجی ها، : مثلن. نگاه زبانی زندگی کرده است

بخاطر مفاهمه و مراوده بايد، زبانی که همه . و زبان منحصر بفرد خود بوده اندسرغيالنی ها، که هر کدام دارای فرهنگ 
چون در دوران شاهان کوشانی، يفتلی و ديگر شاهان بايد يک زبان معياری را . اين اقوام بحيث مشترک استفاده می کردند

بنا بر اين، زبان . صورت پذيردو مفاهمه ار ه شود تا با ساير اقوام تبادل افکدر دربار و حتی در ادارات قلمرو شان بکار برد
درباری، « و يا زبان » در « به زبان » آری « در نتيجه، زبان . را زبان بين المللی و بين االقوامی قبول نموده اند» آری« 

ياد می » دری  «ن هم بنام ياد نموده اند که امروز در افغانستا» دريک « تبديل گرديد و آنرا بنام » و يا زبان رسمی دربار
  .شود

شکل (با نام پارسيگ ) آری، آريايی(اين زبان ) ميالدی 651- 224(در زمان ساسانيان : آقای سيم الدين اف می نويسد
ساسانی خوانده شده که پارسی و معرب آن  نرس، مرکز شاهنشاهی هخامنشی و بعديعنی منسوب به پا) اشکانی آن پارسيک

از (دريگ  –همچنين عنوان ديگر اين زبان، يعنی دری نيز به اصطالح زمان ساسانيان . فارسی ادامه همين اصطالح است
همچون عنوان زبان در برابر  نارتباط دارد که آن بعد) »منسوب به دربار« يعنی  » يگ -«  و پسوند  »دربار«  –در 

  .هم صفت آن به کار رفته استپارسی و 

) آری و آريايی« بنابراين، نتيجه گرفته می شود که زبان پارسی، دری، و تاجيکی، يک زبان بوده که در دوره باستان بنام 
  .ياد شده و اکنون در سه کشور مختلف بنام های مختلف ياد می شود

  واژه های تات، تاجيک، تازيک، و تازی
از ت، تاجيک، تازيک، و تازی، دوکتور يحيی ذکا مقاله ای نوشته کرده است که گره بعضی اما در مورد واژه های تا

  : وی می نويسد. معمای اين واژه ها را گشوده است

اند، ولی  ی آن سخنان بسيار گفته و نوشته شناسان درباره دانشمندان و شرق. ای دارد ، داستان دراز و پيچيده»تات«ی  واژه
  دانسته نشده که اين واژه از چه زبانی است و ريشه و معنی آن چيست ؟هنوز هم به درستی 

دانند و برآنند که اين واژه نامی است که از سوی ترکان  ی ترکی می ا را  واژه» تات«شناسان  گروهی از دانشمندان و زبان 
  . درا می رسانانه بيگ، و پست ، خوار: در زبان ترکی معنی » تات«به زير دستان شان داده شده است، زيرا 

دات تصغير آ(=  »چيک«و ) زيرست(=  »تا«را سرشته از دو بهر » تاجيک«ی  آلمانی واژه» مارکوارت«پروفسور 
گويد که ترکان مردم زيردست خود، به ويژه ايرانيان را با  و می تمعنی کرده اس» زيردست کوچک «دانسته، آن را ) ترکی
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که اکنون بيرون از ) ماورالنهر(ورارود  ايران نژادان و پارسی زباناِن است که گروهی ازجا اند و از اين اين نام خوانده
ها داده شده است، ناميده  های ترکشان به آن  که از سوی همسايه» تاجيک«برند، با همان نام  مرزهای سياسی ايران به سر می

  .شوند می

از ) عرب(= »تازيک«و » تاجيک«، »تات«گويند که  و میانند د ی ايرانی می ا يک واژهر» تات«برخی از دانشمندان نيز 
ن  که يونانيان و روميان مردم بيگانه را اهمچن. است) انيران(ر ايرانی و مردم غي» بيگانه«يک ريشه و هر سه به معنی 

و تازيک  ناميدند، ايرانيان نيز بيگانگان را تاچيک می» اعجمی«و » گنگ =  عجم«را غير عرب ها  و عرب» بر بر«
ها  ها که مردمی غير ايرانی بودند، نهاده شده و تا امروز که آن گفتند و همين نام است که از زمان ساسانيان بر روی عرب می
  .ناميم، بازمانده است می» تازی«را 

                             :          گويند  به خود گرفته است می» غير ترک«و » ايرانی«سپس معنی   که چه گونه اين واژهاين ۀدربار
به همان معنی در زبان ترکی به کار رفت و » تاچيک«ی  پس از درآميختن ترکان آلتايی با فارسی زبانان ورارود، واژه

 اند به خود داده  و در واقع نامی را که ايرانيان به بيگانگان می. ناميدند» تاجيک«، »ترک«ترکان، فارسی زبانان را در برابر 
 .باز گردانيدند شان
که سپس » تازيک«: گويند  هم ريشه ندانسته می» تازی«و » تازيک«را با » تاجيک«و » تات«ی  ديگر،  واژه ای  دسته

که از مردم يمن را » طی«ی  چون ايرانيان قبيله درست شده،» ايک«ی نسبتِ  با نشانه» طايی«ی  تازی شده است،  از واژه
» تاژيک«و منسوب به آن را » تاژ«ناخته، و  با آنان بيش تر از همه رفت و آمد داشتند ـ ها ش بودند پيش از ديگر عرب

ايرانيان را  ۀها، هم انيان و روميان و عربکه يوننانچ. ناميدند» تازيک«ها را  عرب ۀتند، سپس آن را تعميم داده، همگف می
  .خواندند ای از ايرانيان بود، می که تنها  نام تيره» فرس«و » پارس«

» ايرانی«و  »غير ترک«به مانک » تازيک«و »  تاژيک«، »تاجيک«، »تاچيک«، »تات«های پيشينيان، همه جا  در نوشته
معنی شده و در کتاب اوغوزی » هالفارسي«، »تات«) ۴۶۶تاليف(کاشغری » لغات الترک«که در ديوان نانبه کار رفته، چ

طبقات «در کتاب . نامد به ويژه ايرانی، را تات می) ازبيک (مردم غير اوغوز ) تاليف سده ی هشتم يا نهم(» ده ده قور قود«
  .به معنی تازيک و تاچيک يعنی فارسی زبان به کار رفته است» تات«ی  واژه) ۶۵٨تاليف (» ناصری

» تات«رود، در ترکی عثمانی  به کار می» بارباروس«و » بيگانه و وحشی«،» ترک«نی به مع» طاچيک«در زبان ارمنی 
 سکونترفته و  نجا می را که از اين سوی رود ارس بدامردم قفقاز، ايرانيان و مرد. به معنی خوار و پست و بيگانه است

را » تاتک«و » تات«و نيز و بيابانی است  بيگانه خارجی، : به معنی » تاچيک«ردی ـُدر زبان ک. نامند می» تات«اند  گرفته
ريای باالی د(های ورای دريای مازندران  ترکمن. گويند می» تاتی«و زبان عربی را  دبرن ها به کار می عرب ۀدربار

 .خوانند برند و به ويژه مردم خيوه را با اين نام می های ايرانی به کار می تاجيک ۀرا دربار» تات«) مازندران
های  ر بخشتبريز و ديگ) اهل حق(های  گوران. نامند می» تات«گويند، مردم فارسی زبان را  که به ترکی سخن میها  قشقايی
معنی مرد دانا و باسواد و شهرنشين » تات«های مردم تبريز  ها و مثل  در افسانه. نامند می» تات«ان نيز ديگران را جآذرباي
  .دارد

کدام  ولی از هيچ. دهد های گوناگون نشان می های گوناگون اين واژه را نزد مردمان و تيره ای معنی اين چند مثال باال تا اندازه
  . شود و اين که از کدام زبان است، باز نمی  ها، راهی به روشنیِ  معنی واژه از اين

سفيدرود و مازندران شرقی و طالش  ۀپيرامون همدان و قزوين و کران های تاتی بايد گفت که در ها و زبان تات ۀو اما دربار
نامند و زبانشان نيز  می» تات«هايی از مردم هستند که خود را  و آذربايگان و در بيرون از ايران ـ افغانستان و قفقاز ـ تيره

ها  آنی  توان همه ی نمیشناس ها با هم جدايی بسيار دارند و روی اصول زبان ولی برخی از اين گويش. شود خوانده می» تاتی«
خوانده » کردی«های گوناگونی که به نام  توان گويش چون آن که نمیگرد آورد، هم»  تاتی«زير نام ) تن که هسناچ(را 
  .فراهم آورد» گويش کردی«شود، همه را زير نام  می

به ) الق و قشالقيي(های چندی نيز به حال کوچرو  ايل  داغ، جا نيست در اين جا يادآوری شود که در بخش ارسباران و قره بی
نامند، خواه به زبان ترکی ـ که با  می» تات«دانند و ديگران را که بيش تر ده نشينند  برند که خود را ترک نژاد می سر می

 .ترکی آنان چندان جدايی  ندارد ـ  سخن گويند، خواه به زبان تاتی
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و نيز مردم . تی زبان نيستی مردم تاه و تنها ويژهدر نزد آنان معنی عام ايرانی نژاد يافت» تات«ی به عبارت ديگر، واژه
که به غان و آستارا نشيمن دارند، با آنبه آن سوی دشت م»  فرين خدا آ«ارس، مردمی را که از پل  ۀجنوبی رودخان ۀکران

  .نامند می» تات«را ) جلفا و باکو(نامند و از پل به اين سو  می» کرد«کنند،  وگو می  ترکی گفت

  مختلف تاريخی و جديد در باره ريشه شناسی کلمه تاجيکفرضيه های 

 )نوشته سيم الدين اف در وب سايت فارسی بی بی سی(

 خوانده می شدند  » دجيک« و  »تاجيک« ، »دئی« بوده، پارتها و اشکانيان  »دئی« تاجيک نام قبايل 

 » دديک« به معنای پيشوا و  » تگاس« است و همريشه با کلمه يونانی  » تای« تاجيک از 

 در زبان سکايی است » تژی« تاجيک از ريشه 

 » تات« تاجيک همريشه است با نام مردم ايرانی 

 » تاج« تاجيک صفت منسوب است از واژه 

 » طای« تاجيک صفت منسوب است از نام قبيله عربی 

 است »عرب«به معنای  »تاژيک« و  » تازيک« تاجيک صورت ديگری از

مورد  19هنوز از نيمه اول عصر  "تاجيک"ساس چند پژوهش خاورشناسان که اينک ذکر می کنيم تاريخ تشريح نام بر ا
با استناد  » در مورد مردم بخارا« کالپروتا در يک مقاله اش . م 1823هنوز سال . توجه دانشمندان غرب قرار داشته است

فارسی زبانان ساکن فارس، افغانستان، تخارستان و ( » اجيکت« سن مارتن آورده که . به تحقيقات به طبع نرسيده ژ
خوانده می شدند، با  »دجيک« و  » تاجيک« ، » دئی« بوده، پارتها و اشکانيان که  » دئی« همان نام قبايل ) ترانساکسيانا

 .اين نامها ياد می گرديدند

از اين جا چنين برمی آيد که . از نگاه آواشناسی قابل قبول است » دجيک« و  » تاجيک« ، » دئی« سه شکل آوايی اين نام 
»  تاجيک« :دو نظر پيشنهاد کرده است » تاجيک« خانيک اف در مورد شرح نام . و. ن. پارتها خود را تاجيک می ناميدند

قبل از ميالد  5و  6نهای به معنای پيشوا، حکمران که در آثار يونانی قر » تگاس« و رابطه آن با کلمه يونانی  » تای« از 
خانيک اف در . و. ن ن،دبع. در آثار نويسندگان يونانی يکسان می داند » دديک« اين مؤلف نام تاجيک را با . ياد می شود

منسوب دانسته است، که اين بر پايه شرح عاميانه اين نام از جانب مردم بنياد  » تاج« اثر ديگر خويش تاجيک را با کلمه 
 .می يابد

 يلنام تاجيک با آوردن چندين دالاين تشريح . معنی کرده اند » طای« گروه ديگر دانشمندان اصطالح تاجيک را از نام قبيله 
يکی از دليلهای معتمد در مورد ارتباط نداشتن نام تاجيک به تازی به معنای عرب اين در . شدرد  50در آغاز سالهای  قاطع

ساکنان آسيای ميانه به حيث همسايگان نزديک مردم چين می باشد که اين  –گرديدن تاجيکان يکی از سالنامه های تبتی ياد 
 .دليل قبال معلوم نبود

برشتام پيدايش نام تاجيک را قبل از دوران عرب دانسته آن را به زبان تاجيکی کهن مردمان تخارستان به . دانشمند ديگر آ
 .در زبان سکايی می داند » تژی« اجيک را از ريشه هزارساله قبل از ميالد نسبت می دهد و نام ت

« عده ای از دانشمندان غرب و چند تن از دانشمندان روس بر اساس شکل فارسی ميانه کلمه تاجيک يا تازيک به معنای 
را گروه  اما اين همگونی يا شباهت اوايی در مثال نام اين دو مردم مختلف. نام تاجيک را نيز به عرب نسبت داده اند » عرب

 .ديگر دانشمندان با آوردن دليلها رد می کنند
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چند تحقيقات بعدی در رابطه با نام تاجيک . نيز از نگاه زبان شناسی و تاريخی رد گرديده است » تات« ارتباط نام تاجيک با 
ارسی دری يا کالسيک فرهنگنامه های پ. بنياد ايرانی اين اصطالح را همچون نام مردمان آريايی اين سرزمين ثابت می کند

به معنای عرب »  تازی« نيز در شرح نام تاجيک معلومات آورده اند که ذکر چندی از آنها به خاطر ارتباط نداشتن آن به 
 .مهم می باشد

تازيک و تاژيک بر وزن و معنی تاجيک است که غير « ؛ )شرفنامه منيری( » غير عرب و غير ترک –تازيک « از جمله 
در لغات ترکی به معنی اهل « آن که ترک و مغول نباشد، « ، » طايفه غير عرب باشد« ؛ )برهان قاطع( دعرب و ترک باش
  .در برخی فرهنگ نامه ها شرح ديگر اين نام نيز جای دارد). غياث اللغات، آنندراج( » فارس نوشته اند

تاجيکی معنای خيلی وسيع دارد که حدود اصطالح : ميگويد که خاورشناس افغان مقيم آلمان، غالم جيالنی داوریآقای 
آقای دادخدا منابع زيادی را در مورد مردم . جغرافيايی گويندگان آن اقال سرزمين افغانستان و آسيای ميانه را تشکيل ميدهد

 :از آن جمله صرف پيشنهاد اول و آخرين می تواند اينجا مورد مداقه قرار گيرد. تاجيک و زبان تاجيکی ذکر کردند

سعی کرده است يک ) ١٩٩٣يگ گواهی باستانی در باره نام تاجيک، سال ( شمند آلمانی ورنر سوندرمن در مقاله ای دان
  .نسخه خطی سغدی مکشوفه از تورفان را تفسير کند و درين مورد به کشف بزرگی نايل شده است

ه واژه تاژيک در ماوراالنهر برای مانويان درين متن آمده است ک. متن اين نسخه حاکی ازهدايايی است در مورد نيايش دينی
 .يعنی به زبان تاجيکی قرائت می کردند »  پرتاژيگنی آواک« بکار رفته است که نيايشهای خويش را به 

دانشمند آلمانی روديگر شميد گفتار سوندرمن را اينطور تعبير ميکند که واژه تازی نام فارسی است برای اعراب که در واقع 
اينها کسانی بودند . لمان است، يعنی افراد بومی اين سرزمين ها که بدين اسالم گرويدند هم بدان نام منسوب شدندبه معنای مس

که به عنوان مسلمانان تازه در فتوحات سرزمين های شرق نقش مهمی را ايفا کردند و از طريق سخنگوی زبان مسلمانان در 
  .واژه های دری و تاجيکی منسوب اندآنجاها به سخنگوی زبان فارسی مبدل شدند که به 

با اين کشف پس گويا مساله حل شده است اما بعضی آثار کشف شده بزبان باختری که يک قسمت کوچک آن از طرف 
خوانش و منتشرشده است اينطور تفسير می شود که گويا واژه  (٢٠٠٠اسناد باختری، سال ( دانشمند انگليسی سيمز ويليامس 

 .عنی عرب باشدباختری تازيگو بم

ايران شناس بزرگ آلمانی . در يک سکه از امپراطوری هان در چين به زبان باختری نيز اصطالح تازيک به کار رفته است
قيصر روم شاه بزرگ کسيکه : هلموت همباخ موفق شد تا در تازه ترين خوانش از اين سکه لقب شاه چينی را اينطور بخواند

ين دانشمند فکر ميکند که اگر خوانش وی در مورد کلمه آخر درست باشد، بايد تازيکانو به ا. است ) تازيکانو( فاتح عرب 
  .عرب ترجمه کرد

از جملَه نسخه های باختری که چند سال قبل در افغانستان کشف شد، يک تعداد کم آنرا سيمز ويليامس در يک جلد تحت 
که عبارت از فروش زمين شخصی بکس ديگريست و در يک سند . منتشر کرد» ٢٠٠٠اسناد باختری، سال « عنوان 

اميد است که مردم باميان، : ميالدی است جمله ايست که خوانش آن چنين است ٧۵٨باختری مصادف با  ۵٢۵مربوط سال 
آقای سيمز ويليامس کلمه تازيگو باختری را عرب ترجمه ميکند چرا که در . راضی باشند… ترک، تازيک و مردم محل 

 .درهم تازيگ سيمين فروخت ۶٠ر شده است که فروشنده زمين خويشرا به بهای همين سند ذک

با توجه به متن يک کتيبه ديگر که سال گذشته در باميان کشف شد و بنده خوانش آنرا : افزوده است غالم جيالنی داوری
« : اين کتيبه چنين آمده استدر . عنقريب منتشر خواهم کرد واژه تازيگ نمی تواند به عرب يا منسوب به عرب ترجمه شود

اين ستوپه را من الخيس پسر خراس، شاه گازان از زمنگان در . ميالدی ماه سبول بود که اين بنا آباد شد ٧٢۴درسال 
  .» بنا کردم] تازيگو خرو[ حضور شاه ترک و شاه تازيگ 

چرا که غير ممکن به نظر ميرسد که کسی در . به معنای شاه عرب نيست" تازيگو خرو"از اين جمله بر می آيد که عبارت 
بر عکس از منابع دوره اسالمی . منطقه ای يک معبد بودايی بنا کند و حکمران عرب در بنا و يا در گشايش آن شرکت کند
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شکن معروف بودند و در هر جا که می چنين بر می آيد که اعراب در شرق ايران به بت 
 .رسيدند معابد بودايی را ويران می کردند

بايد نتيجه گيری کرد که منظور از شاه ترک و شاه تازيگ شاهان محلی ترکی و تاجيکی 
  .هستند که در آنزمان در منطقه باميان و يا نواحی آن حکمروايی می کردند

 

واژه تاجيک هم بشکل تژيک، و تاژيک از طرف ترکان به پارسی زبانان حواله گرديده 
هميشه در زبان پارسی تناوب داشته و جايگزين يکديگر / ژ / و / ج / بين واج های . است

تاج، و پارسی زبانان بدخشانی، ژاله را جاله، و منيژه = باج؛ تاژ = باژ : مانند. می شده اند
  . می کنندرا منيجه تلفظ 

که تاج مانند بوده و يا نوک آن مانند تاج برجسته بوده  ی ها کاله هايی می پوشيده اندزردشت
ه های اخير در ميان مردم مروج بودتا سال  هم گفته اند و» تيز خود « آنرا کاله  است که

. شيده اندپو )گويند »پـُمهـن « که به شغنانی آنرا ( که آنرا از پشم گوسفند و يا پت موی بز 
  . تصوير زير مبين اين ادعا است

     

کالهای که در اين تصوير . اين تصوير باالی سنگی در پرسی پاليس حک گرديده است
» ايزيک « ويا تصوير زير از . نشان داده شده است دارای تاج و يا نوک تيز است

(Issyk) شهزاده ساکايی در قزاقستان به تصوير کشيده شده است.  

و » تژيک « داشتن و پوشيدن کالهايی که تصاوير هم نشان داده شدند، ديگران آنها را با 
و » تاج « و يا » تاژ « تبديل شد که در اينجا » تاجيک « گفتند که بعدن به » تاژيک « يا 

و » پارسيک «که در واژه های » تاج « که پسوند نسبتی است منسوب به » ـ يک « پسوند 
  .»دربار « و » پارسی « پسوند نسبتی است منسوب به » يک  - « د هم پسون» دريک « 

» تژ، و يا تاژ « از دو جز ترکيب گرديده که » تژيک و يا تاژيک « بدين ترتيب، واژه 
  .دو معنا را افاده می کند» ـ يک « ) پسوند(بوده و واژه » تاج « بمعنای 

که از » تاجدار« بمعنای » تاج « صفت نسبتی است منسوب به اسم » ـ يک « پسوند : اول
  .همان کاله زردشتی ها مأخوذ گرديده است

، يک پسوند تصغير است که هنوز هم بين پارسی زبانان خصوصن در بدخشان و تخار و همچنان در »ـ يک « د پسون: دوم
، »رخشانيک « ، رخشانه را » آدينيک« ، آدينه را »پاينديک « پاينده را : مثلن. زبان شغنانی به وفرت موارد استعمال دارد
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هر جان، در خوا= يخـِک « ، »پدِرک، پدر جان = تـَهـِتک « ، »برادرک = راِدک ڤ« ، و در شغنانی »ثرياک « ثريا را 
  .، وغيره»گنچشکک = چـِک ڎو« ، )خواهُرک(لهجه پارسی بدخشانی خـَُورَُک 

اگر آوای ماقبل آن فتحه باشد، معنای توهين، تحقير، نفرت . ودبا معنای مختلف بکار می ر» ـ ک « در زبان شغنانی، پسوند 
را می دهد و همچنان، معنای اسم تصغير  و اگر آوای ماقبل آن کسره باشد، معنای، دوستی و محبت. و بيزاری را می دهد

  .را می رساند

اسم تصغير ساخته که معنای » ـ ک « خيَرک، شيَرک، دارجـَک، عاشوَرک، مهَدک، نظَرک که در اينجا پسوند : مانند
  .تحقير، اهانت و بيزاری را می رساند

اسم تضغير ساخته که » ـ ک « پسوند خيِرک، شيِرک، دارِجک، عاشوِرک، مهِدک، نظِرک که در اينجا : دوم در شکل
ک ـَښمـَ، )ستاره چه(ـَک ځتهرښ، )اسپ چوبی(ارَجک ڤ، )آسياب خورد(خدارجک . اظهار دوستی و محبت و شفقت است

  ).تصغير باقال است که برای ژاله بکار می رود(

. است» تاجداَرک « ، »تاجيک « به استناد به وجه اسم تصغير در زبان پارسی و شغنانی، به اين نتيجه می رسيم که معنای 
ين واژه عام گشته و اين اسم تصغير را، بيگانگان باالی پيروان دين زردشت بخاطر داشتن کاله تاج مانند، مانده اند که بعدن ا

بوده » آری، و يا آريايی « حتی پارسی زبانان هم اين اسم را قبول نموده اند و حاال خود را تاجيک می گويند که در اصل 
  .اند

هم » شانه بسر « و يا » شانه سرک « که آنرا  تاج دارد » هد هد « بخاطر اينکه  گويند» تاجدارک « در ايران، هدهد را 
در زبان پارسی گويند،  abubaakدر لهجه کابلی، هدهد را اتوتک، در بدخشانی پـَپوک، و در شغنانی ابوبهک   .می گويند

  .ياد می کنند» تاجدارک « ياد می کنند و گلی ديگری را هم بنام » تاج خروس « گلی را هم بنام 

گويند » پـَکال « گويند و در شغنان آنرا » ول پک« ) کالهی که مردم عامه می پوشند نه کاله نظامی(در زبان پارسی کاله را 
ميشود که » پکول دار« به معنای » تاجدار « به اصطالح عامه کنونی » تاژيک « معنای . گويند» پکالک « و کالهک را 

می گويند که اين اصطالح را بخاطر پوشيدن پکول خاص زردشتيان در مراسم خاص، » پکالک دار « در زبان شغنانی آنرا 
   .ديگران باالی آنها مانده اند» پکول واال « و يا » پکول دار « نهارا تاژيک به معنای آ

در  .مشهور است» پکول چترالی « مروج بوده که در بين مردم بنام »  پکول« پشمی  کاله يکنوع در ميان اقوام بدخشانی 
ع و گسترده از همين پکول چترالی که بنام کاله مجاهدين بطور وسي دورۀ جهاد، و همچنان در دورۀ مقاومت در افغانستان،

در حالی که پوشيدن اين نوع پکول در فرهنگ کوهستانی بدخشان و پنجشير، . نورستانی هم مشهور است استفاده نمودند
ان نورستان، و چترال از دير باز وجود داشته است، اکنون بيشتر مردم از اين پکول استفاده کمتر می کنند و حتی کسانی هم

احمد شاه مسعود، قهرمان ملی کشور، از اين نوع پکول . پکول را ميپوشند، از طرف بعضی افراد توهين و تحقير می گرديد
پکول واال « دخشان را و پنجشيری ها و مردم ب» پکول « استفاده نمود، و اکنون بخاطر آن بعضی ها اورا بطور تحقير آميز 

و  1320پشم و پوست حيوانات به عنوان لباس استفاده نموده اند و تا سال های  مردمان شغنان که از. خطاب می کنند» 
پوستينـَکی « کمتر دسترسی داشته اند، در خارج از محيط شغنان آنها را » وينچ ښ= کتان  « به لباس های نخی مانند  1330

  . است» پوست پوش « ، و »پشمينه پوش « خطاب می کردند که بمعنای عام » چموس « و يا » 

. ن تا اکنون ادامه داشته است، از دورۀ باستابر مبنای طرز لباس پوشی آنها يک قوم و يا يک قبيله بنا براين، نامگذاری
پوش پوستی ی ، و دارنده چارق و يا پا»پکول واال « و يا » پکول « ، دارنده کاله چترالی »تاژيک «دارنده کاله مجوسی، 

  .مانده شده است انباالی اين مردماز طرف ديگران ) هخ در شغنانی پـِ(» چموس « بنام 

گفته » دری « است که بعدن در دربار شاهان از آن کار گرفته شده  و » آريايی « بنابراين، زبان تاجيکان همان زبان آری 
  .اد نمودندي» تاژيک « در دورۀ زردشتيان پوشيده اند، بنام » تيز خود « شده، و اين مردم را بخاطر اينکه کاله 
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ياد شده و در » آری و يا آريايی « ، يک زبان بوده که در دورۀ باستان بنام )فارسی= پارسی ( رانیتاجيکی، دری، و ايزبان 
فارسی (در افغانستان بخاطر اينکه اقوام پارسی زبان . را بخود گرفتپارسی دوره ساسانيان در کشور پارس، صفت نسبتی 

در دورۀ  . ياد نمودند» دری « با هم در ارتباط نباشند، زبان پارسی را در افغانستان بنام زبان پارسی دری، و بعدن بنام ) وان
  . کی و بعدن بنام تاجيکی ياد شدشوروی، نام کشوری بنام تاجيکستان عرض وجود نمود و زبان آنها را اول پارسی تاجي

« گويندگان همۀ اين زبان ها را تمام کنون اتا  ها ، شغنانی)دری، تاجيکی، ايرانی و يا فارسی(با وجود اين همه تمايز 
ياد می ) يعنی گوينده زبان پارسی(» فارسی وان « می گويند که خود پارسی زبانان در افغانستان خود را » ن ۈبـ ےپارس
  .کنند

، همۀ پارسی زبانان آريايی بوده، و زبان آنها هم آری و يا آريايی بوده که در دورۀ باستان به صفت )قوميت(از نگاه اتنيکی 
که (پارسی . گفته است» دری « يک زبان بين االقوامی بکار رفته و زبان رسمی دربار شاهان بشمار رفته و بخاطر آن آنرا 

نام (دو صفت نسبيت هستند منسوب به پارس و تاجيکستان که نام کشورها هستند هر و تاجيکی ) معرب آن فارسی است
  ).قديمی ايران پارس بود

آنها تابعيت خود را . ، و آستراليا، اقامت دارند)نيو زيلند(مثلن انگليس ها، در انگلستان، کانادا، امريکا، زيالند جديد 
اليايی و يا زبان کانادايی، و غيره ، ولی زبان خود را بنام زبان آستريندکانادايی، امريکايی، نيوزيلندی، و آستراليايی می گو
  . نمی گويند، بلکه نام زبان خود را انگليسی می گويند

ی، يمن، عراق سوريه، لبنان، فلسطين، مصر، عربستان سعود: مانند. ويا عرب ها، در کشور های مختلف زندگی می کنند
می گويند و نمی گويند » عربی « می گويند و زبان خود را زبان ... آنها تابعيت خود را سوری، عراقی، مصری . وغيره

در کشور های مختلف زندگی می ) دری زبانان(به همين سبب، آريايی ها . زبان عراقی، زبان يمنی، زبان قطری وغيره
اژه های سياسی هستند که بخاطر شگاف در بين اين قوم که پارسی و تاجيکی و. است» دری « کنند، ولی زبان آن همان 

  .ر گرفته می شوديک حربۀ سياسی از آن کافرهنگ، زبان، ادبيات، و تاريخ مشترک دارند، به صفت 

  

را تاجيک کوهی انی ها و ديگر اقوام ساکن پامير زمين تاجيک کوهی چيست و چرا شغن
  گويند؟

. بوده است» غـَلچه « يا » رچه غـَ« يکی از نام های تاجيکان کوه نشين بنام  « : رادی نوشته استدوکتور صاحب نظر م
« و يا » غرچه « و » کوه « در زبان اوستايی » غـر « مثل . ترکيب قدمت اين واژه قدمت و ريشه کهن آنرا می رساند

. است» ناحيه کوهستانی « ای به معن» غرچستان « و » غـرچ « ، و »کوه نشين « و » کوهستانی « به معنای » غلچه 
شاهزاده نشين عليحده ای را ) پنجم هجری شمسی (که پيش از آغاز قرن يازدهم ميالدی  )مرو ( ناحيه بخش عليای مرغاب 

را بکار برده و » غرجه « شائر، محقق انگليسی بيشتر از همه اصطالح . ناميده ميشدند» غرچستان « تشکيل می دادند که 
نان کوالب، مسچاه، پامير، قراتگين، درواز، روشان، شغنان، واخان، بدخشان، زيباک با سنگليچ، و منجان می گويد که ساک

بقلم گيگر  در مجموعه مطالبی که در فقه اللغة ايرانی بزبان آلمانی. می ناميدند» غلچه « وغيره را همسايگان ترک ايشان 
ن مشترک ساکنان ايرانی دره پامير بدخشان که بهر دو گويش سخن را نام و عنوا» غلچه « ديده ميشود که نويسنده کلمۀ 

  5».درواز، کوالب، قراتگين، و بدخشان از ناحيه اخير الذکر مستثنی گرديده اند. ميگويند، ميداند

  .کوه سفيد= سپين غر : مانند. را ميگويند» کوه « در پشتو هم » غر « همه می دانيم که واژه 

» کوه « واژه » غر « را ترکان بر همسايگان خود گذاشته اند، که هدف آنها از کاربرد » رچه غ« و » غر « اما، واژه 
در بين ترکان و اقوام آريايی در گيری ها و کشمکش های زيادی وجود داشته، و اين لقب را ترکان بخاطر . نبوده است

غرچه « را گويند، و » قحبه و فاحشه « » غر « سی در ترکی و همچنان در پار. توهين، و تحقير اقوام آريايی بکار برده اند
                                                            

  310. همانجا، ص  5
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اين نوع اصطالحات اين اقوام بر يک ديگر برچسپ زده . است» حرامزاده « و يا به اصطالح عام » اوالد فاحشه « يعنی » 
« ل همان يکی معاد. را ببينيم، فرهنگ فارسی دکتر محمد معين، دو معنی برايش ارائه داده است» غلچه « اگر واژه . بودند

را که عبارت از روستايی » غلچه « اگر معنای دوم . »ده « يعنی » روستا « است که ذکر شد و ديگری به معنای » غرچه 
بخاطری که . است درست فرض کنيم، پس در اينصورت، اين نام را ترکان نه، بلکه پارسی زبانان باالی اين اقوام مانده اند

زبان های و ، ی مناطق تحت قلمرو خود اعالم کرده اندو زبان رسم» دربار « زبان ) اپارسی ر(وقتی آنها زبان خود را 
  .ندکار برد ندارند، گفته ا» دربار «  ديگر را زبان های دهاتی و يا روستايی که در

نورستانی ها، پشه ای : مانند(آنها هم در کوه ها زندگی می کنند گويندگان که ( را  اگر اينچنين است، پس چرا ديگر زبان ها 
  !تاجيک کوهیيعنی غرچه و يا غلچه : چقدر بی معنانمی گويند؟ ) روستايی(غلچه ای ) غيره و ها

و يا درۀ درواز ساکنين پارسی زبان در هر نقطه ای که زندگی می کند، بنام غرچه يا نمی شود که از جمله : جالب تر اينکه 
در حالی که آنها هم کوه نشين هستند و  .ری ها و دروازی ها غرچه گفته نمی شوندچرا پنجشيرا ميتوان نام برد، که پنجشير 

تاجيکان و پنجشيری ها، اگر معنای غرچه، تاجيک کوه نشين قبول شود، آيا دروازی ها . مناطق آنها هم صعب العبور است
  آيا آنها شهر نشين اند؟ کوه نشين نيستند؟

سی بی بی سی با محمد جان شکوری، گزارشگر بخش فاراسفند يار آدينه، ای که  در قسمت تاجيک بودن پاميريان، مصاحبه
  :انجام داده در اين مورد از اين ايشان پرسيده

مثًال در بدخشان . شوند زبانها هم شامل تاجيک می گوييم، بسياری از غيرفارسی می » تاجيک« اما وقتی « : اسفند يار آدينه
به همين دليل، . گويند مردمانی هستند که زبانشان فارسی يا تاجيکی نيست، زبان ديگر است، اما آنها هم خود را تاجيک می

 يرند؟گ گوييم، شايد آنها بيرون از اين دايره قرار می می » تاجيکی« وقتی اگر ما فقط زبان فارسی تاجيکستان را 

ها اگر چه زبانهای گوناگونی دارند، زبانشان تاجيکی نيست، ولی  مثًال، بدخشی. نه، آنها هم تاجيک هستند. شايد :شکوری
  .شان تاجيک هستند خود

نباشد، خود آن قوم چگونه تاجيک شده می تواند؟ اين بدان معنا است که مثلن در ) پارسی(وقتی که زبان يک قوم تاجيکی 
در اينجا خود شان تاجيک هستند، معنايش . نيست، ولی خود شان پشتون است» پشتو « بگويد، زبان فالن قوم افغانستان 

  .اينست که در تاجيکستان زندگی می کنند

= غرچستان « لکت شانرا ماست و ماطالق گرديده » هزاره « گان برای قوم در شاهنامۀ فردوسی، غرچه، غلچه، و غرچ
  :بيات شاهنامۀ فردوسیا.  آمده است )غرجستان

  تا در بوم بست غرچگاندر                 از ايران به کوه اندرآيم نخست 

........................................         ......................................... 

 موبدان  غرچگانبخاری و از               چغانی و ختلی و بلخی ردان 
  پرست نيايش کنان پيش ايزد            سم به دست باژ و بربرفتند با 

.....................................            ................................... 
  6کجا پشت پيل آوريدی به زير           بود بر سان شير غرچگان ۀش

باالی اقوام پاميری گذاشت که هم از نقطه نظر اتنيکی هم لفظ غرچه و يا غلچه را نمی توان هم باالی مردم هزاره و 
  .، و هم از نقطه نظر زبان با هم تفاوت کلی دارند)سيما شناسی(، هم از نقطه نظر انترو پولوژی )قوميت(

                                                            
  173فردوسی، شاهنامه، اندر ستايش سلطان محمود، بيت شماره   6
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  .مصعبی در يک شعر خود گفته است

  جهانا، همانا فسونی و بازی                 که با کس نپايی و با کس نسازی

..........  

  صدو بيست ساله است يک مرد غرچه       چرا شصت و سه زيست آن مرد تازی

همان توهين اين و  نبوده »کوه نشين « و يا مرد »  هزاره« ، مرد » مرد غرچه« کار برد از مصعبی مراد در بيت فوق 
ت که در اين بيت مصعبی، اس) ص( ازی کنايه از حضرت محمد مرد ت. است» بدکيش « و » بدرگ « ن است که معنای آ

مقايسه گرفته شده است که هدف از نقطه نظر طول عمر ) ص(را با آنحضرت  ) يعنی جاهل، نادان، و ابله (مرد غرچه 
شخص، عابد، صالح، ديندار و خدا يک با است » مرد غرچه « و بد کيش که همان يک شخص شرير، بد دين  اش مقايسه

آن شخص طالح تا ساليان زياد عمر می کند و آن شخص . از نقطه نظر طول عمر است است» رد تازی م« پرست که همان 
  .عمر کوتاه است، زندگی نموده است صالح، شصت و سه سال که به نظر شاعر يک

را زردشتيان در مقابل پيروان کيش ) و يا غلچه( پاس، غرچه واژه هايی، چون بد رگ، ديو صفت، بد کيش، کافر، ناس
زمانی بخشی ار مردم آريايی دين اجداد شان را که عبارت از مهر پرستی بود، رها . بکار بسته اند) پرستان مهر(ميترايی 

حفظ را زردشتی گرويدند، و بخشی ديگر از اقوام آريايی دين جديد را نپذيرفتند و دين و آيين اجداد شان نمودند، و به دين 
  .و کافر خوانده اند نمودند، آنها را بد کيش، کافر، بد رگ، ديو صفت،

است، خشايار شاه، فعاليت های دينی خود را شرح داده است » ديو « مثلن متن زير که کتيبۀ خشايار شاه است که بنام کتيبۀ 
  7.که ترجمۀ آن چنين است

آنگاه بخواست اهورا مزدای من، آن سرای . پرستيده می شدند) ديوه(در اين ايالت ها، مکانی بود که سابقًا خدايان دروغی « 
سابقًا خدايان دروغين پرستيده می تو نبايد خدايان باطل را بپرستی، جايی که : خدايان باطل را بر افکندم، و اعالم کردم که

  ».ا پرستيدمشدند، همانجا من اهورا مزدا ر

ارجاسپ پادشاه تورانيان . در اينجا ذکر می گردد) ارجاسپ(و ارژاسپ » گشتاسپ « ويا قطعه کوتاه از حماسۀ ويشتاسپ 
  . ير بنام سرور خيونيان هم ياد شده استاست که در قطعه ز

ن سوی است کيست که مرکب آن بچۀ ده ساله ای که بدا: سرور خيونيان از فراز تپه ای نظر افگند و گفتآنگاه ارجاسپ « 
  »جنگاوران دارد و متهورانه همانند زرير سپهساالر ايرانی می جنگد؟ 

به غفورف . از قول بخيونيان همان شغنانی های باستانی بوده اند، که دکتور خوش نظر پاميرزاد هم اين نکته در اثر خود 
  :قسمی که نوشته است .ثبوت رسانيده است

بعضی از محققان امروزه خيونيان را با خياأآنه نام طايفه ايکه در اوستا ذکر شده، ربط می  غفورف می نويسد که. ب« 
برطبق متن اوستا آنها . آنها دشمنان زردشتيان می باشند: در اين ادعا او گفتۀ مارکوارت را دليل آورده و نوشته است. دهند
  ».می باشند» بد کيش « و » بد رگ « را 

  8.تم قهرمان معروف سکاييان است که در متن سغدی بدست آمده استمتن زير از داستان رس

                                                            
بر گرفته از فرهنگ فارسی معين يک جلدی، بر اساس فرهنگ فارسی شش جلدی دکتر محمد معين، واحد پژوهش و برنامه ريزی انتشارات .   7

  .  3. ، تهران، ص 1383معين، چاپ چهارم، 
8 
   14. محمد معين، همان، ص  
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آنان به . رستم فورًا باز گشت، و چون ديوان چنين ديدند به زودی سواران و پيادگان را با هم بکشتند. رخش پذيرفت« 
ولی اورا . فرار کندذاريد مگ. و ديگر نخواهد نتوانست با ما بجنگداکنون جرأت سردار محو شده : يکديگر فرياد زدند

  .مکشيد، بلکه دستگيرش کنيد تا وی را بی رحمانه شکنجه دهيم

  ».آنگاه رستم باز گشت. آنان به تعقيب رستم پرداختند. ديوان يکديگر را به شدت بر می انگيختند و با يکديگر فرياد می زدند

را ) خيونيان(شانرا ) پادشاه(ند، حتی سرور فردوسی هم، آنطوری که پيروان زردشت، خيونيان را کافر و بد کيش گفته ا
  .چنين توصيف می کند

  9گرگ کجا پيکرش، پيکری پير             ز ارجاسپ ترک آن پليدی سترگ

به استناد به متون فوق، تثبيت می گردد که زردشتيان، اقوام و افرادی که به دين شان نگرويده بودند، آنها را ديوان، 
. خوگ و گرگ گفته اند) سرور شانراحتی ( يش، بدرگ، و حتی به استناد بيت فوق فردوسی آنها را اهريمنان، کافران، بد ک

« را هم باالی خيونيان مانده اند که » غرچه « اين همه دشنام ها و افتراهات، واژه اين بی مناسبت نخواهد بود که در رديف 
مثلن در خوگچه، يعنی چوچه . را می دهد» چوچه « معنی » ـ چه « است و پسوند » قحبه « و » فاحشه « به معنای » غـَر 
  .استآمده و بدين ترتيب غرچه و غلچه به معنای اوالد غر و يا حرامزاده . خوگ

و » روستايی « است و غرچه و يا غلچه به معنای » ِده « و » روستا « معنای  به» غلچه « در اين اواخر، به استناد اينکه 
  . ياد نموده اند» زبان های کوهستانی « که آنرا » غلچه ای « است که زبانهای پاميری را زبان های » دهاتی « يا 

. گويند که هنوز در زبان پشتو مورد استعمال دارد» غر  = گر «را » کوه « درست است که در زبان سانسکريت، و اوستا، 
  ).سفيد کوه(مانند سپين غر 

اما، مايه تعجب اينجا است که زبان های پشه ای، نورستانی، و ديگر زبان های رايج در افغانستان و تاجيکستان هم زبان 
  های مردمان کوه نشين هستند، چرا آنها را غلچه نمی گويند؟

در ولسوالی های مايمی، نسی، شکی، کوفاب، خواهان، راغستان، کوهستان، ياوان، (شير و ساکنين درواز ساکنين دره پنج
دوکتور صاحب نظر مرادی . درايم، شهر بزرگ، يمگان و ديگر جاها در تاجيکستان، پارسی زبانان را غلچه نمی گويند

را بکار برده و می گويد که ساکنان » ه غرچ« اصطالح نگليسی بيشتر از همه شائر، محقق ابه نقل از ) 310.ص .همان(
کوالب، مسچاه، پامير، قراتگين، درواز، روشان، شغنان، واخان، بدخشان، زيباک با سنگليچ، و منجان وغيره را همسايگان 

ميشود که نويسنده  در مجموعه مطالبی که در فقه اللغة ايرانی بزبان آلمانی بقلم گيگر ديده. می ناميدند» غلچه « ترک ايشان 
درواز، . را نام و عنوان مشترک ساکنان ايرانی دره پامير بدخشان که بهر دو گويش سخن ميگويند، ميداند» غلچه « کلمۀ 

  ».کوالب، قراتگين، و بدخشان از ناحيه اخير الذکر مستثنی گرديده اند

ان کوهستانی و صعب العبور تر از شغنمناطق ۀ که از جملاست، پس چرا درواز را » ی تاجيک کوه« اگر غلچه، به معنای 
  را تاجيک کوهی نمی گويند؟ باشندگان آنجاو واخان است، 

همان توهينی بوده که ديگران بر اقوام پاميری وارد نموده و اکنون آن را » غرچه « و يا » غلچه « اين بدان معنی است که 
  .د گرديدبه تاجيک کوهی برگردان نموده اند، که با منطق باال ر

در شمال هندوکش در امتداد سرزمين « : به نقل از احمد علی کهزاد نوشته است که) 120. ص(دکتور خوش نظر پامير زاد 
اکسوس و عالقه های گرد و نواح پامير شاخه های آريايی نژاد زندگانی می کنند که عادات قديمی عصر ويدی مخصوصن 

  ».اوستايی در ميان آنها ديده می شود که از اين شاخه ها يکی غلچه نام دارد يادگار های زندگانی و آيين و رسومات عصر

                                                            
  . 14، پادشاهی گشتاسپ صدو بيست سال بود، بيت شماره 8فردوسی، شاهنامه، بخش   9
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  :نوشته است) 234. ص(به نقل از نويسنده های کتاب عصر اوستا ) 109. ص(دکتور پامير زاد 

اين ديدگاه او . فالوی در تاجيک های کوهستانی، نشانه های بيشتر نياکان را نظر به تاجيک های شهر نشين می بيند . ج او« 
  :خود را اينطور بيان نموده است

کليه اختالفات و . وجود ندارد غلچه های کوه نشين و تاجيک های شهر نشينشخصن عقيده دارم که تفاوت چندانی بين 
امتيازاتی که بين آنها وجود دارد، تنها علت معلول علت کلی است که از عزلت يکی و از اجتماعی بودن ديگری سرچشمه 

اين مطلب بدان معنا است که تاجيکان کوه نشين و يا غلچه يی ها به علت نداشتن ارتباط با طوايف و قبايل ديگر، . دمی گير
در حالی که تاجيک های شهر نشين با علت ارتباط با قبايل . خون پاک و آريايی خود را در رگهای خويش حفظ نموده اند

آنها با بوميان بوده است، خلوص نژادی و پاکی خون آريايی خود را از  مختلف و داشتن مراودات اجتماعی که نتيجه زندگی
  ».دست داده اند

« شغنان، تذکر دادم که شغنانی ها، وطن خود را » وجه تسميه « پيش از اين در بخش دوم، اين مقاله تحت عنوان 
منسوب نمودن شغنانی ها به غرچه، . می گويند»  ڤِز ےنۈنـږخـ« و زبان خود را »  ےنانږخـ« ، و قوم خود را »نۈنـږخـُ

تيز « اگر شغنانی ها، پيرو دين زردشت بوده اند، و از همان کاله  .ديگران باالی آنها مانده اندرا غلچه، و يا تاجيک کوهی 
که شغنانی ها گفته اند، درست است ) نېپکالک دار(استفاده نموده باشند، در اينصورت اگر آنها را تاژيک زردشتيان » خود

که سرکردۀ آنها بنام ) اجداد شغنانی ها(اما، شواهد تاريخی مبين آنست که خيونيان . در زمره تاجيک ها، محسوب می گردند
ارجاسپ با زردشتی ها کار و زار و پيکار نموده است و دين آنها را هم نپذيرفته اند، پس يقينن که از همان کاله ها استفاده 

  بگويند؟» ژيک هاتا« ا آنها را ند، پس چرننموده ا

  ):121. ؛ پاميرزاد، ص284. ص. تاجيکان(غفوُرف می نويسد . دوکتور خوش نظر پامير زاد از قول ب

در اين ادعا او گفتار . ربط می دهند) نام طايفه ايکه در اوستا ذکر شده(بعضی از محققان امروزی، خيونيان را با خيااََآنه « 
و » بد رگ « بر طبق متن اوستا، آنها . دشمنان زردشتيان می باشند) خيونيان(آنها : آورده و نوشته استمارکوارت را دليل 

  .می باشند» بد کيش « 

تاب مذهبی زردشتيان است، معلوم می شود که اين مردمان در برابر آيين نوخاسته زردشتی عکس العمل شديد چون اوستا ک
ين گرويده اند، مورد ضربه قرار داده و اين ضربات آنچنان سخت و کوبنده بوده که نشان داده و کسانی که به اين اين آي

  ».عقدۀ خويش را در اظهارات مذهبی در کتاب بر آورده ساخته است) زردشتيان(طرف مقابل 

و ، »غرجستان « و يا » غرچستان « در شهنامه فردوسی، از غرچه، و غرچگان نام برده شده است که محل سکونت آنها 
، »هزاره جات « ، »غرجستان « اطالق شده، و اکنون هم همان منطقه را » هزاره « است که بر قوم » واليت غور « فعلن 
  :در ابيات مختلف در شهنامه فردوسی چنين آمده است .می گويند» هزارستان « و يا 

  در غرچگان تا در بوم بست                 از ايران به کوه اندرآيم نخست 
....................................                  ....................................  

 بخاری و از غرچگان موبدان                    چغانی و ختلی و بلخی ردان 
  نيايش کنان پيش ايزدپرست                 برفتند با باژ و بر سم به دست 

................................................................                              ....  

 10.پيل آوريدی به زير ژندهکجا                         شه غرچگان بود بر سان شير

                                                            
  173فردوسی، شاهنامه، اندر ستايش سلطان محمود ، بيت   10
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غلچه يا (را چرا زبان غرچه ای » هزارگی « گفته اند، پس زبان » غرچه « را بخاطر کوه نشينی آنها، » هزاره « اگر قوم 
  نمی گويند؟) ای

  :آمده است...... ، غرچه به معنای ابله، نادان، و از شاعران مختلفدر ابيات زير 

  جهانا، همانا فسونی و بازی                که با کس نپايی و با کس نسازی

.........................................          ............................................  

  چرا شصت و سه زيست آن مرد تازی       غرچهصدو اند ساله زيد يکی مرد 

  )مصعبی(                                                                             

 
  ).573تاريخ بيهقی چ اديب ص . (را اجل آمده بود بدان سخن فريفته شد غرچهآن 
 

 اين در گشاد؟ غرچهکدام ابله                  که دادکه ره سوی اين رز شما را 

 ) گرشاسبنامه، اسدی(                                                                

 بکوشيد هم پشت با گرز و تيغ             چيست چندين گريغ غرچگانکزين 
  ) گرشاسبنامه، اسدی(                                                               

 
 بخنديم باری بدو يک زمان                         ٔ بی کمان غرچه بود ابلهی 

 ) گرشاسبنامه، اسدی(                                                               
 نيست او را چو همای اصل کريم           چو جغد دمن است  غرچه غراين 

 )خاقانی(                                                                      
 روستا غرچگاند و ان برزن غرزنان            من عزيزم مصر حرمت را و اين نامحرمان 

  )خاقانی(                                                                               

 است قدح خر روستا غرچهفعل سگ              رنج دلم را سبب گردش ايام نيست 

 )خاقانی(                                                                             

 که پرده دار نباشد که پرده در نبود               مگذار غرچکانبه پای پردگيان را به 

  )سوزنی(                                                                         

 نبود غرهمی خورند که جفت مليح                     رباط چهارسو سوگند غرچگانچو 

  )سوزنی(                                                                            

 را مانی غرچهروستائی و                      بفريبد دلت به هر سخنی
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 )بديعی(                                                                        
 درگذر زين سرای مردم خوار                  فريب  غرچهدر گذر زين سرای 

  )سنائی(                                                                           

با ابيات فوق ثابت شد که هدف از غرچه، جاهل، نادان، و بی تميز است، که اين واژه را ديگران باالی اقوام پاميری نهاده 
  .است، آورده است» فاحشه « و » قحبه « ه به معنای که قبلن توضيح دادم ک» غر « و خاقانی آنرا مترادف با همان . اند

 روستا غرچگاند و ان برزن غرزنان            من عزيزم مصر حرمت را و اين نامحرمان 

  .روستا را در يک رديف آورده است) حرامزادگان(در کوی و برزن با غرچگان » زنان غر = غر زنان « که 

را بيگانگان باالی اقوام پاميری بخاطر توهين و تحقير مانده اند، و اقوام » غلچه = غرچه « ، لفظ ارائه داليل فوقبنابر 
 .نمی شناسند» هويت « پامير زمين هيچگاه خود را با اين نام و اين 

  

  در چين، تاجيکستان، و افغانستانها هويت شغنانی 
. شغنانی ها در سه کشور مختلف سکونت دارندو يا بعبارت ديگر، . منطقه شغنانی ها، در بين سه کشور تقسيم شده است

  .جدول زير، مبين هويت شغنانی ها در اين سه کشور است

 زبان رسمی  زبان  قوميت  مذهب  ملت  دين   تابعيت
سکونت 

 )ناحيه/ولسوالی(  نام پدر  نام  شماره

، اويغوری
 چينايی

 ےنۈنږخ  ےنۈنږخ
شيعه امامی 
اسماعيلی 
 نزاری

 چينايی  اسالم  چين  تاشقرغان  قربان  شيرين 1 

پارسی 
، )تاجيکی(

 روسی
 ےنۈنږخ  ےنۈنږخ

شيعه امامی 
اسماعيلی 
 نزاری

 تاجيک  اسالم  تاجيکستان  شغنان  قربان  شيرين 2 

پارسی 
 ، پشتو)دری(

 ےنۈنږخ  ےنۈنږخ
شيعه امامی 
اسماعيلی 
 نزاری

 افغان  اسالم  افغانستان  شغنان  قربان  شيرين 3 

   

دارای هويت مشترک هستند که عبارتند از هويت قومی، هويت دينی، هويت اگر ديده شود، شغنانی ها، در اين سه کشور 
تمايز و يا سبب جدايی اين قوم شده دو چيز است  آنچه که سبب .مذهبی، هويت زبانی، هويت اجتماعی، و هويت تاريخی اند

  .است» زبان رسمی ملی « و ديگری » ملت « که يکی 

اعالم اينکه، يک زبان، زبان رسمی و زبان ارتباطی کل جامعه است، به معنای : می گويد) 10. ص(هدايت سلطان زاده 
اعالم ارزش سمبوليک بر تر نه فقط آن زبان، بلکه هويت آن گروه جمعيتی و يا ملی است که زبان آن، زبان رسمی کشور 
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« و تمايز خود از ديگر مليت ها عمل می کند و گويی مرز تشخيص  از اينرو، زبان بصورت واسطۀ تبعيض. بيان شده است
تصادفی نيست که وقتی يک زبان، زبان رسمی کشور اعالم شود، بقيه زبان های متداول در بين . است» بيگانه « از » خود 

ی ذهنی انسان در از نظر تاريخی، هويت يعنی تواناي. مليت های ديگر در همان کشور نيز، زبان بيگانه شمرده می شود
، نخستين محرکه در توسعه انسان بوده و زبان عامل عمده ای در اين تمايز گروه های »ديگران « از » خود « متمايز کردن 

» ديگری« در برابر » خود « تصوير قابل اّتکايی از يعنی، هويت فرد تا آنجا رشد می يابد که . انسانی از هم بوده است
دائی ترين بعد هويت در ساختن جامعه بشری بوده است که در آن، زبان نقش و وسيلۀ اوليه و صيقل قوميت، ابت. ارائه دهد

در عين حال، زبان . را بر عهده می گيرد» هويت قومی « يافته ترين واسطه در کنش و واکنش ميان افراد در پی ريزی 
  .شاخص ترين عامل تمايز يک قوم و مليت از ديگری است

بکار رفته است که در متن قرآنکريم هم به » فرقه دينی « و » دين « و در اسناد دينی و ادبی به معنای ملت، در گذشته 
  .يعنی دين و آيين ابراهيم. ملت ابراهيم: مثلن. همين معنا آمده است

« رانسوی و ف» ناسيون « در عربی نيست، بلکه اين معادل واژه های » ملت« ، معادل واژه »ملت « در زبان پارسی، واژه 
فرانسوی مشتق   = naitre)زاييده شدن « از ديدگاه ريشه شناسی از فعل » ناسيون « واژه  .انگليسی است nation)= نيشن 

« يا » برخاسته از خانواده « کار برد محدود داشته، و به معنای » ناسيون « تا قرن شانزدهم ميالدی، واژه . گرديده است
اين واژه به ) همزمان با پايان جنگ های صليبی(در قرن سيزدهم ميالدی . از آن کار گرفته ميگرفتند» برخاسته از تبار 

 nature« در اصل از واژۀ التين  naitreزيراکه فعل . بکار می رفت» ک سر زمين می زيستند جماعتی که در ي« معنای 
= ناسيون « مفهوم بنا براين، . است» طبيعت « ، و در پارسی معادل آن )در انگليسی نيچر( » ناتور « بر گرفته شده و » 

، امروزه بجای )که به زبان التين نزديک تر است(ايی در زبان اسپاني. در هم تنيده شده است» طبيعت = ناتور « با » مردم 
  11.نيز است» طبيعت « را بکار می برند که بمعنای  (naturaleza)از واژه » مليت « 

زبان « ، و »هويت ملی « ، و اعالم نمودن »وحدت ملی « و يا » ملت واحد « هويت دادن اجباری، يک قوم در زير لوای 
و » ملت « که واژه های  يک ملت کوچک است» هويت تاريخی، فرهنگی، و زبانی « و انحالل باعث نا ديده گرفتن » ملی 

  .واژه های سياسی هستند» ملی « 

قسمی که در باال تذکر يافت، قوم يکپارچه شغنانی را که از نقطه نظر تاريخی، زبانی، فرهنگی، اجتماعی، عقيدتی با هم 
آنها را از هم بريده و در سه مملکت، سه قسم شناخته می » هويت ملی و دولت «  ارتباط تنگاتنگ دارند، همين واژه سياسی

اگر چه جبر تاريخ اين سه هويت را باالی آنها قبوالنده ولی در واقعيت امر آنها چنان وجوه  .تاجيک، افغان، و چينايی: شوند
  .عميق نا گسستنی دارندمشترک 

يک پشتو زبان ( شعر زير که عروج خان    .یيو د ېاور کښاو په پ ېتانه په کابل کښپ: قسمی که پشتون ها گويند
  :است، مسئله فوق خوب وا نمود شده است) پاکستانی

 نه خو رور د پنجابي شوم، ښه يی ګڼي ټول افغان             زړه می سوزې چي اوګورم زه پښتون د پاکستان
 

 پرواه مه کړه د جهان وفادار دخپل وطن شه،                       اے پښتونه ڼګياليه پښتونخوا په تا نازيږي
 

 سترګې ټيټې به شي پا تی چی خپل اوګوري ګريوان           ولې هر غدار سړې په ناموس د ستا حملې کړي
 

 هر دښمن سره په جنګ دي د دې زمکۍ فرزندان             پښتونخوا د غيرت خاورې زيږولي باتوران دي
 
 که پښتون دی که افغان دی د يو څا نګې دوه ګالن                      اريخ يوه شجره ده پيښوکه د کابل دهيو ت

                                                            
، هويت، پژوهشکدۀ تحقيقات استراتژيک مجمع مصلحت 19گروه پژوهش های فرهنگی و اجتماعی، پژوهش نامۀ شماره   11

  لحی اميرینظام، زير نظر دکتر سيد رضا صا
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  12 خپل وطن په مينه مړه يم، خوږ وطن زما جانان                       غيرتمنه پښتنه يم، عروج خانه په نامه يم

تعريف می »  د يو څا نګې دوه ګالن« اگر پشتون ها در هر جای دنيا قوم خود را بيگانه نمی شمارند و خود را با عبارت 
  .در صورتی که اينها هم يک قوم هستند. کنند، پس چرا بين فارسی، دری، و تاجيکی فرق می گذارند

مس تر چين ات، تاجيکستان، ات  ےنۈنـږو دسگه خ. يو دی ې، او په دوشنبه کې، په تهران کېپارسی وان هم په کابل ک
همينگونه شغنی هم در چين، . يو دی ې، او په افغانستان کې، په تاجيکستان کېشغنی په چين ک ېهمداس( ٿافغانستان ييو

  ).تاجيکستان، و افغانستان يکی است

، برای شغنانی ها، خود يک هويت »چينايی = ختای « ، و »تاجيک « ، »افغان « پس اگر چنين است، آيا ساختن هويت 
  زدايی نيست؟

عجيب است که اين قوم شغنان با تمام مشترکاتی که دارند، در کشور های مختلف بنام های مختلف ياد می گردند که صرف 
گرديده است وجهی که سبب تمايز اين قوم در سه کشور . يک وجه باعث گرديده که اين قوم در سه کشور از هم مجزا گردند

اين بار سياسی بطور قهر آميز سبب شده تا هويت اصلی قوم شغنان . عبارت از ملت و هويت ملی است که بار سياسی دارد
را در تاجيکستان، تاجيک، در ) نېي ےنۈنـږخ(چطور شغنانی ها . در سه کشور منحل گردد و دليل آن آشکار است

  ).را تاجيک می نامند) سريقولی(در چين اقوام واخی و شغنانی (گويند  افغانستان، افغان، و در چين آنها را چينايی

مسئله ملی، و ملت سازی يک مسئله سياسی است و مسئله زبان ملی، مؤلفه هّويت قومی، فرهنگی، زبانی، و اجتماعی را 
  .بغرنج تر ساخته است

اين روش يکی  همخون، هم فرهنگ، و همزبان بامسئله پشتونيزه کردن اقوام ديگر در سرحدات افغانستان، و جدايی اقوام 
مند بود که با اسکان دادن پشتون ها در مرز های شمالی افغانستان می خواست که ترکمن ها، ازبيک هاز اهداف محمد گل م

 ها، تاجيک ها، شغنانی ها، و ديگر اقوام ساکن بخش شمالی افغانستان، با اقوام هم پيوند خود در تماس نباشند تا سبب
  .را از هم دور نگهدارند يد اقوام ساکن دو کرانه رود آموو با اين شيوه با اغتشاش قومی نشود

در شغنان به بهانۀ  1349رسميت بخشيدن زبان پشتو در ولسوالی شغنان و تدريس تمام مضامين نصاب تعليمی بعد از سال 
اينکه زبان پشتو با زبان شغنانی نزديک است، خود يک مسئله سياسی بود تا با اين شيوه شغنانی های مقيم افغانستان با زبان 

در حالی که شغنانی ها با زبان پارسی دری از هر نگاه نزديکی دارند اولين . و فرهنگ شغنانی های مقيم تاجيکستان شود
تمام کتب مذهبی، از جملۀ تأليفات ناصر خسرو، به زبان . ی، زبان دوم جهان اسالم بعد از زبان عربی استاينکه زبان پارس

با پشتونيزه کردن اهالی شغنان، محروم کردن آنها از هويت مذهبی، زبانی، فرهنگی و اجتماعی بود، که خوش . پارسی است
  .بختانه دير نپاييد

پشتون ها در افغانستان، سبب تحريک قوم گرايی ديگر اقوام در افغانستان گرديد و اين ، (chauvinism) نيزممسئله شوِو
مسئله بعد از بميان آمدن کشور های ترکمنستان، ازبکستان، تاجيکستان، قرغيزستان، قزاقستان، ارمنستان، گرجستان، و 

ثيرات خود را باالی اقوام ساکن در افغانستان هم آذربايجان بيشتر شعلۀ شوونيزم را در بين اقوام در آسيای ميانه گرديد و تا
  .گذاشت

در ايران بلوچ ها، کرد ها، لـُر ها، . مسئله ملت سازی و اعالن زبان ملی در ايران، سبب تحرک اقوام ديگر در ايران گرديد
رسی زبانان ملت هستند؟ آيا زمانی که مسئله ملت به ميان می آيد، آيا تنها پا. اقوام زندگی می کنند.... آذری ها، عرب ها و 

ملت نيستند؟ زمانی که مذهب جعفری در ايران مذهب رسمی و زبان پارسی زبان رسمی ) ترک های مقيم ايران(آذری ها 
  ند؟و هويت اجتماعی خود محروم نماند اعالن گردد، آيا اقوام ديگر ساکن در ايران از هويت مذهبی، هويت زبانی،

                                                            
   http://www.pashtunforums.com/showthread.php?t=29996، (Pashtun Forums)پشتون فورمز  12 
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در ايران بوجود آمد که گويا کـُرد ها، بلوچ ها، آذری ها، خود يک ملت هستند که » ستم ملی  «اصطالح اين مسئله بود که 
و زبان ملی، ملی، هويت و سازی است با تحميل نمودن ملت  هم از فارسی متفاوتزبان شان و مذهب شان سنت و جماعت، 

نا رضايتی خود را ابراز داشتند و هنوز » ی ستم مل« با مسئله  ت الشعاع قرار گرفته و آنها در واکنش به آنهويت آنها تح
  .هم در اين زمينه تقال می کنند

   

  نتيجه گيری
تا هويت اصلی موضوع مورد بحث اين مقاله هويت شغنانی ها بود که در کشور های مختلف تا حدی کوشش شده است 

در اين نوشته مختصر تا . در هويت اقوام ديگر منحل کنندکه يک هويت سياسی است، هويت ملی  شغنانی ها را توسط مولفه
شهری، نه افغان، و نه چينايی هستند و ، نه تاجيک کوهی، نه تاجيک )غلچه (جايی کوشش شد بر اينکه شغنانی ها نه غرچه 

چين در نزديکی از اينکه شغنانی ها در سه کشور افغانستان، تاجيکستان، و . هستند»  ےنۈنږخ« از نقطه نظر قوميت آنها 
هم از شاخه زبان های پاميری است و شغنانی ها  زبان شغنانی. فالت پامير متوطن هستند، آنها از جملۀ اقوام پاميری هستند

 .نه افغان و نه تاجيک، بلکه پاميری هستند

اش نمودن هويت خود حتی بعضی ها از ف. ولی افرادی هستند که نا خود آگاه، هويت خود را به اين و يا آن نسبت می دهند
که عبارتند از مولفه ( بعضی ها فکر می کنند که مولفه های هويت آنها . در هراس هستند و يا برای خود ننگ می دانند

سبب عقب ماندگی ذهنی و رشد انکشاف فکری خود شان و يا فرزندان شان شده است، و می ) عقيدتی، فرهنگی، و زبانی 
  . ها، هويت جديدی را برای بسازندخواهند با دوری از اين مولفه 

کوچه و بازار، نشان دهنده بيزاری از هويت اصلی در خانه، ) شغنانی(بلی، ننگ و عار نمودن صحبت کردن زبان مادری 
 !خود است که اليناسيون بد تر از اين چه بايد باشد
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