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پیشگفتار
بحثثه هویثثت قثثومی بعثثد از تثثدوین و تصثثویی قثثانون اساسثثی فعلثثی دولثثت جمهثثوری اسثثالمی
افغانستان از هر گثاهی مطثرم مثی شثود و توجثه رسثانه هثا را بخثود جلثی نمثوده اسثت .ایثن
شغنان غربی هم خیلثی اوج گرفتثه اسثت .بعضثی از آنهثا
بحه در میان برادران و خواهران
ِ
خثثود را تاجیثثک ،برخثثی پثثامیری ،برخثثی شثثغنانی ،و عثثده ای هثثم هویثثت خثثود را افغثثان مثثی
گویند  .وقتی که یک قوم ،تعریف واحد و مشخص از هویت قثومی خثود نداشثته باشثد ،بثه آن
«بحثران هویثت» ) (identity dilemmaمثی گوینثد .نگارنثده ایثن سثطور ،در اکتثوبر سثال
 ،2012یک ِس ری از مقاالت را از طریق تارنمای وزین سیمای شغنان به نشر رساندم ،ولی
شثثاید بیشثثتر دوسثثتان فرصثثت نیافتنثثد تثثا هم ثۀ آنهثثا را مثثرور کننثثد .موضثثو «قثثوم پثثامیری»
)(اصالً زبان پامیری) بثرای اولثین بثار بتثاریخ  14جثدی سثال  04( 1382جنثوری )2004
در زمان زمام داری حامد کرزی رئیس جمهوری انتقالی دولت جمهوری اسثالمی افغانسثتان
همان دورۀ ،درج قانون اساسی و از طرف لویه جرگه بثه تصثویی رسثید ،و بعثداً در سثرود
ملی افغانستان هم درج گردید .این موضو با پا در میانی نمایندگان ولسثوالی هثای شثغنان و
اشکاشثثثم در لویثثثه جرگثثثه درج قثثثانون اساسثثثی افغانسثثثتان گردیثثثد .از آن زمثثثان بثثثه بعثثثد ،ایثثثن
اصطالم (بنام «قوم پامیری» و یا «پامیری ها») در بین مردم جنجال آفریده و در ولسوالی
های مرزی بدخشان ،جاذبه و دافعه خود را دارد .یعنی ،بعضی ها خوشثبین و برخثی هثا بثد
بین با این نام و نشان هویتی هستند .بنابراین ،دوباره بر آن شثدم ،تثا چکیثده آن مقثاالت را بثا
کمی جرم و تعدیل ،برای عزیزان پیشکش نمایم ،تا کاری کرده باشیم که ما جوانان خثود را
از این پرتگاه مخوف بحران هویت ،بسوی ساحل مقصود برسانیم.
در این مقاله ،کوشش شده است کهه مووهوتاآ آ ه را بطهور ییهر نادادارادهه کهه در خهور
شایسته محیط اکادمیک باشد ،بطور شاید باید ا نای کهه ممنهن بهود ،از منهاب دسهت داشهته
در این مورد ،کار گرفته شد .موووتاآ زیر در محراق ونۀ این نز ه م باشند.
•
•
•
•
•

هویت چگوده شنل م پذیرد؟
هویت چیست بحران ّ
ّ
خاستگاه شغناد ها در بستر سیّال اریخ.
صوراآ برداشت ها در مورد اژۀ انیک.
ّ
شغناد ها :یلچه ای یا پامیری؟
نم بندی دتیجه گیری کل از این بحث.
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بخش اول
بحران هویّت چگونه شکل می گیرد؟
هویّت چیست و
ِ
?What is identity and how does the dilemma of identity formulate

قال از ایننه به اصل موووع بپردازم ،الزم م دادم ا بر موووع چیست هویت ،عاریف
مختلف آن در زمینه های متفا آ ،منث کو اه داشته باشم ا یک فهم نام از هویت معاد
مختلفه آن داشته باشیم ،بعد به سر اصل موووع میر یم.
تعریف هویت:
هویت در بخش های مختلف (نامعه شناس  ،ر ادشناس  ،فلسفه) بطهور دها همگهون عریهف
شده است .هویت در لغت تاارآ است از :آدچه که مونب شناسای شخص باشد.
در اصطالح فلسفه ،هویت تاارآ از حقیقت نزئیه است یعن هرگاه ماهیت با ش ّخص لحاظ
اتتاار شود ،آدرا هویت گویند (فرهنگ فارس دکتر محمد معین).
فرهنگ فارس تمید ،1اژه هویت را چنین معن کرده است.
هویت اسم است مأخوذ از اژۀ ترب «هویّة» م باشد.
 .1آدچههه از د هام ،دههام خههادوادگ  ،دههام پههدر ی گ ه هههای دیگههر کههه شههخص بههدان ههها شههناخته
م شود؛
 . 2حقیقت ش ء یا شخص که مشتمل بر صفاآ نوهری ا باشد؛ شخصیت؛ ذاآ؛
 .3هست ؛ نود.
همچنان ،هویت بهه معنهای ،شناسهای  ،شناسهای شخصهیت اسهت کهه اژه ههای متهرادآ آن در
» «Identification» «Authenticationمه باشهند (لغهت دامهۀ تالمهه
زبهان ادگلیسه
2
دهخدا ،زیر مدخل هویت) .
در زبان ادگلیس  (Identification) ،به معنای:
 )1شناسای  ،عیین هویت ،شخیص؛
 )2ا راق هویت ،کارآ شناسای ؛
 )3ین سازی؛ هم ذاآ پنداری ،احساس یگادگ ؛ خود را ین دادستن است.
اژه ادگلیسه ) (Identificationیهها ) (Identityبیشههتر بههه شههنل مخفههف ) (IDدوشههته مه
هویهت ،کهارآ شناسهای  ،شناسهنامه [تذکرره] اسهت (فرهنهگ معاصهر
شهود معنهای ،ا راق ّ
هزاره ادگلیس – فارس ).
1
2

حسن عمید ،فرهنگ فارسی عمید
لغتنامه دهخداد
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هویت قوم » (یوسهف  )1392 ،مه
مجتا معین یوسف در مقاله زیر تنوان «هویت مل
گوید :از مام عاریف که برای هویت بیان شده ،فقط د تنصر مهم مشترک را م وان بهه
ر شن مالحظه کرد:
ین مسئله همادندی افراد است ،بدین معنا که هویت باتهث مه شهود کهه افهراد بهر اسهاس یهک
سلسههله ی گه ههها شههرایط خهها  ،خههود را دزدیههک بههه هههم بیابنههد در اقه دههوت احسههاس
حدآ داشته باشند .د م اژه مایز به این معنا که هر هویت با مایز از سایر هویت
همدل
ها ا ست که شناخته م شود نها به افراد خاص که در در ن حوزه آن قهرار داردهد اقهالق
م شود به تاار ماد ر د اییار م شود.
اما پس از شناخت مفهوم هویت الزم است ا کم بها مللفهه هها تناصهر مهلدر در نهوین آن
دیز آشنا شویم.
برخ از تناصر هویت ساز به قور کل تاار ند از :سرزمین  ،زبان ادبیاآ  ،دین  ،آئهین
مناسک  ،د لت . ...
اما اگر بخواهیم عریف نام ری از آن اارائه کنیم باید بگوییم که:
ر اد ) شنیل م
«مللفه های هویت ازد بخش ،شناخت (ذهن ) ر ادشناخت (ر ح
شودد .بخش ذهن (با رها) شامل مجموتهه ارز هها ،اتتقهاداآ ،هنجارهها ،دمهاد هها قهرز
لق است ،بخش ر اد (احساس ) دیهز مجموتهۀ احساسهاآ ،محاّهت دفهرآ ،مایهل به
ریات  ،علق ،عهد نلیف را در بر م گیرد .نود ایهن مللفهه هها آگهاه دسهات بهه آدهها
مونب شنل گیری دوت «خهود» در یهک فهرد یها یهک انتمهاع (دسهته ،گهر ه ،نامعهه) مه
گردد»( .ابوالحسن )25 . : 1388 ،
به این مناسات ،ا ل هویت فردی ثایت م گهردد کهه کیسهت؟ از کجها اسهت؟ چهه کهاره اسهت؟
موقف ا چیست؟ ییره سوال های دیگر که هویت را شخیص م دهند.
هویت د گوده بر یک شخص ،گر ه  ،یا انتماع بر چسپ زده م شود.
ا ل :یهک فههرد ،یهک گههر ه ،یها یههک انتمههاع ،چنهد مللفههه را بهر مه شهمارد آدههها را اسههاس
هویت خویش قلمداد م کند؛
د م :یک فرد ،یک گر ه ،یا یک انتماع ،وسط فرد دیگر ،گر ه دیگر نامعهۀ ادسهاد ی
دیگر ،چند مللفه را اساس هویت آدها قرار م دهند.
برخ ها صرآ ،هویت را اساس فرد م دادند ،این مربوق به تلم ر ادشناسه مه گهردد.
ل  ،بعضه هها پها را فهرا هر گذاشهته مللفهه ههای چهون هویهت مله  ،هویهت قهوم  ،هویهت
فرهنگ  ،هویت مذها  ،هویت زباد ییره را شامل مهام ارز ههای یهک فهرد ،گهر ه یها
نامعه م دادند که موووع مورد بحث در تلم نامعه شناس است.
از دقطه دظر تلم ر ادشناس  ،کس که از هویت خود ادنار م رزد ،یها در مقابهل آن به
فا آ باشد ،برایش م گویند ،کهه « از خهود بیگادهه » شهده اسهت .خهود بیگهادگ را در زبهان
ادگلیس ه بنههام » «Alienationدر فرادسههوی بنههام « الیناسههیون» یههاد م ه کننههد .3ریشههه ایههن
3

دریا باری ،فرزانه (ربابه) ،بحران هویت چیست و چرا بوجود می آید.1391 ،
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اصطالح کلمه ال ینى » «aliusبه معناى «دیگر» است .پسهودد ) )-enدر زبهان ال ینهى صهفت
ساز اسهت .بنهابراین «alien» ،بهه معنهاى منسهوه بهه دیگهرى اسهت .از صهفت ) (alienفعهل
)(alienateساخته شده است ،به معناى «از آن شخص دیگر کردن» یا به تاارآ اوح ر،
«ادتقال به ییر» است .سپس از این کلمه ،اسم فعل ( (alienationبه معناى «ادتقال به ییر»
(الیناسهیون) سههاخته شهده اسههت .مهورد اسههتعمال اصههلى ایهن اژه در مسههایل حقهوقى اسههت بههه
معناى « سلب حقى از یک شخص ادتقال آن به شخصى دیگر» است .امها بها گذشهت زمهان،
مفهوم آن وسعه پیهدا کهرده در نامعهه شناسهى ،ر ان شناسهى ،فلسهفه حتهى ر ان پزشهنى
کههاربرد دارد .در ر ان شناسههى ر ان پزشههنى ،الیناسههیون تاههارآ اسههت از حالههت داشههى از
اختالل ر ادى یا به اصطالح« ،ر ادى» بودن است .الاته این معنا دیهز بها مفههوم حقهوقى کلمهه
ار ااق دارد؛ زیرا از یک سو بیمار ر ادى ،شخصى است کهه سهالمت تقهل خهود را از دسهت
داده اسههت (تقههل از ا سههلب شههده اسههت) ،از سههوى دیگههر ،قههادون پههاره اى از حقههوق چنههین
4
ى یا ارث ا ادتقال مى دهد.
شخصى را سلب مى کند به ل ّ
مسئله « خود » « دیگر » یا ) (otherness) (selfnessاز قهرن هجهدهم بهه ایهن قهرآ
در کشور های یرب بطور سی استفاده م شود که از خهود ،چهه شناسه داردهد ،دیگهران
را چگوده م شناسند .یا مسلمادان « خود » را چگوده م شناسند خود را به « دیگران»
چگودههه مه شناسههادند « ،دیگههران » آدههها را چگودههه مه شناسههند .همههۀ ایههن بههر مه گههردد بههه
شناس « خود » شناس « ییر» که در باال ذکر داده شد که فرد یا نامعه خاص از خهود
چه ارز های داردد ،دیگران در مورد آدها چه فنر م کنند ،همهه اینهها بهر مه گهردد بهه
مسنله « هویت» .چنادنه موالدا نالل الدین محمد بلخ در کتاه مثنوی گفته است:
« دیگران» را و ز«خود» دشناخته
اینه در پینار «خود» را باخته
در این دوشته کوشش بعمل آمده ا مام نوادهب « هویهت » را بطهور فشهرده بررسه دمهوده
باینیم که کدام توامل ساب « از خود بیگادگ » یا ساب « بحران هویت » م گرددد.
هویّت فردی از نقطه نظر روانشناسی:
کساد کهه بهه خهود بها ر دداردهد ارز ههای شهان را دشهناخته ادهد دمه دادنهد کهه :کیسهتند؟
کجایند؟ چه م کنند؟ به « بحران هویت» ماتال میشودد. 5
این افراد میخواهند صمیم بگیردهد ،امها چهون معیارههای مهورد قاهول خهود را ر شهن دنهرده
ادد ،برای ا خاذ کوچک رین صهمیم  ،دها وان ادهد اوهطراه ،سهراپای نهود شهان را فهرا
م گیرد .آدان در ادی ی ردید زددگ میننند به دا امیدی افسردگ دچار م شودد.

4
5

دریا باری ،همانجا.
دریا باری ،همانجا.
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هویت از نقطه نظر جامعه شناسی:
هویت انتمات ادسان بر پایه پنج مللفه أدیرگذار ،شنل م گیرد (فرهاد ترفاد :6)2011 ،
1ـ توامل نغرافیای ـ اقلیم ،
اریخ ،
2ـ توامل سیاس
3ـ توامل اقتصادی معیشت ،
4ـ توامل فرهنگ (زبان ادبیاآ هنر ،میراث اساقیری ،سنن آداه ،اتتقاداآ
آیینها رسوم)
5ـ مللفه های ربیت .
در زیر هر کدام اینها بطور فشرده معرف م شودد:
الف) عوامل جغرافیایی ـ اقلیمی:
به مجموته توامل گفته میشود که برگرفته از ی گ های مربوق به اقلهیم ،قایعهت آه
هوا است ،که در قر ن هزاره ها ،میتوادد بر دوع رفتار زیست محیط افهراد هأدیر گذاشهته
ههویت انتمهات خها  ،یها احسهاس علقه بهه خصهو را در یهک گهر ه ادسهاد  ،از گههذر
زددگ اریخ  ،ایجاد کند؛ بنابراین ،باید ریشه بخش از احساساآ مربوق به علق سهرزمین
را در این تامل ،نستجو کرد.
ب) عوامل سیاسی و تاریخی:
هاریخ مشهترک یهک گهر ه
به مجموته توامل گفته میش ود که متأدر از سردوشت سیاسه
خهها از ادسههان ههها اسههت .دقههت شههود کههه قت ه میگ هوییم« :یههک گههر ه خهها از ادسههانها»،
منظورمان همزمان ،آن گر ه از ادسادها هستند که میتوادند در میهان خهود ،شهامل گر ههها
دسته ههای متعهدد ادسهاد در حهوزه ههای گودهاگون نغرافیهای باشهند .یهاد مادهده ههای هاریخ ،
شادی ها ،یم ها داردها شنست ها پیر زی های مشترک ،از نملهه تهوامل هسهتند کهه
رخهههداد ههههای مشهههابه ،م وادنهههد هههأدیراآ
از منظهههر ح ّمهههل دهههوع دظهههام ههههای سیاسههه خههها
ماددگاری را بر احساس هویت مشترک بگذاردد.
ج) عوامل اقتصادی:
توامل اقتصادی در احراز هویت مشترک تاار ند از :شیوه ی ولید اقتصادی ،ر ابط ولیهد،
ولید امناداآ ولیهدی یهک گهر ه بهه خصهو از ادسهانها
سطح دوع ولید ،ابزار خا
که در یک اقلهیم مشهخص هاریخ  ،زدهدگ کهرده مینننهد .بسهته بهه ایننهه ایهن گهر ه ادسهاد
6

هویت یعنی چه؟ نوشته فرهاد عرفانی ،موجود در تارنمای انترنتی تابناک.
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 ،از گههذر یههک نریههان (ر دههد) ههاریخ  ،در هههر یههک از توامههل دههامارده ،متههأدر از
مفههر
چگودههه دظههام بههوده ادههد ،دارای ی گه هههای مشههترک م شههودد ،کههه ایههن ی گه ههها ،دههوت
خا از احساس مشترک علق اریخ را ایجاد میننند.

د) عوامل فرهنگی:
حت أدیر دوع ر ابط
توامل فرهنگ  ،توامل هستند که از گذر زددگ مشترک انتمات
اقتصهادی ،ایجهاد
ادساد حاکم بهر نوامه متهأدر از همهه توامهل اقلیمه  ،سیاسه  ،هاریخ
می شودد .ایهن هأدیراآ در صهورآ هدا م هاریخ  ،زمینهه ههای پیهدایش دهوت خها از نههان
بینه  ،اتتقههاداآ ،زبههان مشههترک ،هنههر سههنن آداه آیینهههای انتمههات منحصههر بفههرد را
فراهم م آ ردد .این توامل ،به دلیل ایننه در زمهاد دسهاتا قهوالد ایجهاد میشهودد ،بهه همهان
دسههات مادههدگار ر مسههتحنم ههر از توامههل دیگههر هسههتند بخههش اصههل از هویههت انتمههات
ادسان را شنل م دهند.
توامل فرهنگ به مر ر زمان غییر شنل میدهند ممنن اسهت ضهعیف یها قویهت شهودد،
د ره ای میشههههههودد.
امهههههها ریشههههههه هههههههای ههههههاریخ آدههههههها ،کمتههههههر دچههههههار حههههههوالآ آدهههههه
بسته بهه ایننهه ادسهان ،در هنگهام ولهد در کهدام حهوزه فرهنگه قهرار میگیهرد ،قایعتهأ احسهاس
هویههت انتمههات ا دارای مشخصههه هههای منحصههر بفههرد همههان حههوزه در آینههده میشههود .ایههن
مشخصه ها ،با ادسان رشد انتمات ی ا  ،از قرآ محیط زدهدگ  ،محهیط آمهوز  ،محهیط
کهههار مجموتهههۀ ر ابهههط انتمهههات  ،بهههه ی ،خهههود آگهههاه یههها دهههاخود آگهههاه ،زریهههق میشهههودد.
همچنین اراده ادسان بالغ ،کمتر میتوادد در این ماددگارهای ریشهه دار ،غییهر ایجهاد کنهد ،بلنهه
حد اکثر ،سمت سوی رفتار انتمات را میتوادد ا اددازه ای حت أدیر قرار دهد؛ بنابراین،
هویت فرهنگ  ،امری دیست که از کس گرفته شود یا بتوان به ز ر به ی حمیل گردد.

هـ) عوامل تربیتی:
آخرین تامل أدیرگذار در شنل گیری هویت انتمات ادسان ،تامل ربیت است .ایهن تامهل،
رفتاری حاکم بهر خهادواده،
خود برگرفته از توامل همچون ،دوع ر ابط اخالق ـ فرهنگ
همچنین نامعه است .
پر ر
آموز
هر یک از این سه حوزه ،بخش از حوزه دفوذ ربیت ادسان را شهنل م دهنهد ،له بسهته بهه
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ایننه هر یهک از توامهل دهامارده ،چقهدر گسهترده هر تمهل کننهد ادسهان مهورد دظهر را حهت
پوشش آموزه های خود قرار میدهند؛ ربیت ادساد را میتوادند در حهوزه دفهوذ خهود بگیردهد .
نامعه ـ بهه یه ه بخهش مربهوق بهه رسهادهها ـ سههم تمهده هری
پر ر
امر زه ،آموز
دسات به تامل خادواده ،بر تهده گرفته ادد شاید به همین دلیل دیز باشد که شابه بیشتری در
میان گر ه های ادساد  ،دیده میشود.
زبان و ایدیولوژی و پارادُرس (تناقض) هویت:
ادسان (چه یک فرد باشهد ،چهه یهک گهر ه ،یها یهک انتمهاع) مه وادهد زیهر دفهوذ هأدیر د
دیگری هویت کاذه است ،که از قرآ
گوده بر چسپ هویت در آید ،که ین هویت اصل
معاددین بر پیشاد همان فرد ،گر ه ،یا انتماع اپه ( ُمهر) زده م شود.
ومههاس س هاس ) (Thomas Szaasر ادشههناس مجارسههتاد – آمرینههای  ،هویههت ادسههاد را
7
چنین عریف دموده است:
در اقلیم سلطاد نادوران ،ر ال بر چنین قاتده ایست :بخور یا خورده شو.
اما در ملک سلطاد بشر :یا « عریف کن» یا « عریف شو».
این بدان معن است ،که هویت خود را (یعن خود را) معرف کن که کیست  ،یا دیگران را
به معرف م گیردد شاید عریف که مغایر مام مللفه های سازدده هویت شما باشد.
قههور مثههال :معادههدان ،ایههن گودههه هویههت را بههرای اسههماتیلیان راشههیده ادههد :رافضه  ،مالحههده،
قرامطه ،یا « چراغ کش» اینگوده شناسنامه (هویت) را بر اسهماتیلیان برچسهپ زده ادهد،
ا با این اسام هویت آدها را برای دیگران بشناسادند .در حال که خهود شهان ،خهود را بها ایهن
دام دشان ها برای دیگران به معرف دگرفته ادد .حته اژه اسهماتیلیه را دیگهران بهر آدهها
اقالق د موده ادد .هیچ گاه ،داصر خسر  ،حمید الدین کرماد  ،الملیهد فه الهدین شهیرازی یها
ابو یعقوه سجستاد خود را اسماتیل دگفته ادد .این اسم را دیگران بر آدها اقالق دمهوده ادهد
که یعن پیر ان امهام اسهماتیل (ع) پسهر امهام نعفهر صهادق (ع) .بهر تنهس ،داصهر خسهر
دیگههران خههود را « اهههل حههق» « ،شههیعت آل محمههد » ،گههاه هههم « فههاقم » هویههت قریقههۀ
مذها خود را معرف دموده ادد.
بدری ز یم ای داصا (دیوان داصر خسر )
فاقمیم ،فاقمیم ،فاقم
ا و ّ
از ایننه ،شهیعت بهه فرقهه ههای متعهدد قسهیم شهده ادهد ،بخهاقر ایننهه در میهان ایهن فرقهه هها،
هویت هر کدام مشخص باشهد ،اسهماتیلیان پیهر آقها خهان چههارم ،خهود شهان را چنهین معرفه
دمههوده ادههد :شههیعه امههام اسههماتیل دههزاری ،بهها ایههن مشخصههه ،از گههر ه شههیعه اسههماتیل
مستعلوی فنیک م گرددد .این بود مثال ساده از مقوله « عریف کن یا عریف شو ».
7

سلطانزاده ،هدایت ،زبان  ،اید ئولوژی و هویت ملی.2005 ،
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پس الزم است که قال از ایننه کس ما را عریهف کنهد بهرای مها یهک هویهت کهاذه بتراشهد،
خود مان ،خود ر ا معرف کنیم که کیستیم ا از نعل هویت ،هویت زدای مصئون بمادیم.
بعض از برادران ما در قسمت هویت ،به فها آ هسهتند ،مه گوینهد کهه در هذکره ابعیهت
ما ،بگذار که «شلغم» دوشته کنند ،ما همهه یهک هویهت نهام داریهم کهه تاهارآ از «ادسهادیت»
است ،بعض هها مه گوینهد ،کهه مها انیهک هسهتیم ،بعضه میگوینهد کهه مها پهامیری هسهتیم،
برخ خود را «شغناد » به شمار م آ ردد .داشتن هویت خا  ،به معنای متفها آ بهودن بها
دیگر هویت هاست ،ل هویت هها مه وادنهد ،در بعضه مهوارد مشهترک ههم باشهند .عریهف
نامع که در مورد هویت ،متفا آ بودن ) (diversityکثرآ گرایه ) (pluralismرا در
یک سخنراد خود ،اال حضرآ آقا خان چهارم ،پیشوای قریقه اسماتیلیان دزاری ،خوه به
صویر کشیده است.
هویت :چالش ها و فرصت ها در یک جامعه رثرت گرا از نظر واال حضرت آقا خان چهارم:
اال حضرآ آقا خان در مراسم افتتاح «نایزه ادرین کالرکسن برای شهر دهدی نههاد » در
ههاالر کههوئردر ) (Koerner Hallدر  21سههپتمار  ،2016در شهههر وردتههو ،کادههادا بخههاقر
دامزدی برای اخذ آن نایزه ،سخناد را بیان فرموددد .فقط منتخا از آن سهخنراد در مهورد
زبههاد  ،اخههالق شهههر ددی نهههاد  ،کثههرآ گرای ه در اینجهها آ رده
هویههت ،نههوع فرهنگ ه
8
میشود.
« ....آدچه که مهرا دگهران مه سهازد ،اینسهت کهه ،قته بعضه ایهن پیهام را بهه ایهن معنه مه
گیردد که فا آ های ما ،ب اهمیت هستند ،آدها باید دا دیده گرفته شودد ،یا در دهایهت زد ده
شودد .این وصیه خوه دیست .در حقیقت ،ایهن ییهر ممنهن اسهت ،.بله  ،فههم مها ادسهادیت
در د ما ،باید ال ما را برای یک محیط کثرآ گرای سالم بر ادگیزادد .امها اینگودهه هال
هم باید بر یک پاسخ دلسوزاده (همدل ) برای فا آ های مهم ما استوار گردد....
ادمود کردن ایننه فا آ های ما ب اهمیهت هسهتند ،بیشهتر مهردم را رییهب دخواههد کهرد ها
بینش های کثرآ گرای را بپذیردد .در حقیقت ،این شاید آدها را م گریزادد .مهردم میدادهد کهه
فا آ ها م وادند چالش برادگیز باشند ،ایهن مخالفهت انتنهاه داپهذیر اسهت ،کهه همنوتهان مها
م وادند بعض ا قاآ با آن دا سازگار باشند .قسم که خادم کالرکسن خیل تال گفته است
من گفته ا را در اینجا دقل قول م کنم « :راز هماهنگ انتمات اینست کهه زدهدگ کهردن
با مردم که ممنن است آدها را بطور خا د ست دم دارید».
من از این بیم دارم که حرآ زدن محض در مهورد ادسهاد بهودن مشهترک مها ممنهن اسهت بهه
ّ
مجزای مردم هدیهد شهودد .در اینصهورآ چهالش کثهرآ گرایه را
دظر رسد که هویّت های
م وان پیچیده ر کرد.
8

متن انگلیسی این سخنرانی در در تارنمای  AKDNموجود است.
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من کیستم؟ من چه کس هستم؟ ما همهه بایهد ایهن سهوال را مطهرح کنهیم .پاسهخ هها از ابسهتگ
9
های خادوادگ  ،تقیده ،نامعه ،زبان دشئت م گیردد که آن یک احساس سالم مصئودیت
ارز  10را ارائه م دهند .اما ،اگر به دظهر رسهد کهه فراخهواد بهرای کثهرآ گرایه  ،همهان
ابستگ های پیشین را ضهعیف مه کنهد ،پهس فراخهواد ندیهد ممنهن اسهت کهه مهلدر دااشهد.
پذیرفتن ارز های شهر ددی نهاد دااید به معنای کنار آمدن با پیودد های شهر ددی محله
یا مله باشهد .فراخهوان کثهرآ گرایه بایهد از مها بپرسهد ها بهه فها آ ههای مهان احتهرام قایهل
نوع را ادسجام بخشیم ،ده [بایهد] آدهرا به ارز
شویم ،اما [دااید] آدها را دادیده بگیریمّ ،.
بشماریم.
فراخواد به نهان -قن  ،فراخواد به همگون کهردن دیسهت .ایهن بهه معنهای صهریح کهردن
هویههت کس ه
هماسههتگ انتمههات  ،بههد ن حمیههل دمههودن همادنههدی (ادطاههاق) انتمههات اسههتّ .
ور رآ ددارد که در یک ددیای کثرآ گرا ضعیف شود ،بلنه ا ادهدازه ای ،بمادنهد یهک دهخ
ر شن در یک نۀ ردگاردگ حقق یابد.
11
د سال پیش ،زماد که ادریهن کالرکسهن سهخنراد مسه ) (Masseyرا در شهانه اس به
سه  (CBC)12ایههراد کههرد ،ی یههک تاههار را کههار بههرد کههه [پسههادتر] تنههوان کتههاه ا شههد:
« علّق ،پهارادُکس شههر ددی» .اژۀ «پهارادُکس» ( نهاقض) بطهور فشهرده چالشه را وصهیف
م کند که من آدرا به بحث گرفته ام.
13
شاید کلیدی برای حل پارادُکس شهر ددی این باشد ا در مورد الیه های باال هم هویّت فنهر
کنیم ،.با نود این ،ین م وادد به ابسهتگ ههای گودهاگون افتخهار کنهد – بهه تقیهده ای ،بهه
قوم  ،به زباد  ،به ملّت  ،به شههری ،بهه حرفهه ای ،بهه منتاه  ،حته بهه یهک هیم رزشه
هویهت
ین م وادد بعض از این هویّت ها را با بعض مردم بطور مشترک داشته باشد،
ّ
های دیگر را با بقیه [بطور مشترک داشته باشند].
نامعه دین خود من ،با قرائت یه ۀ مها از تقیهدۀ هاریخ اسهالم  ،بها افتخهار بنهام مسهلمادان
اسماتیل شناخته م شودد .اما ،ما هم یک حس ابستگ با مام نهان اسالم داریم ،آدچهه کهه
ما بنام ا ُ ّمت» م گوییم .در میان اُمت ،گوداگود هویّت ها بسیار زیاد اسهت – بیشهتر از آدچهه
که اکثر مردم م دادند – فا آ ها بر مانای زبان ،بر مانای هاریخ ،بهر مانهای ملیّهت ،قهوم
دیگهر دسهات ههای گودهاکون محله  .له  ،در تهین زمهان ،مهن یهک احسهاس ر بهه ُرشهد پیودهد
نهاد معن دار را در میان ا ّمت مشاهده م کنم.
نهوع خهود [در
زماد که پرسش هویّت ادساد در این زمینهه (پهس منظهر) دیهده شهود ،پهس ّ
نوع دلیل دم شود که ما دیهوار هها را
ذاآ خود] م وادد به تنوان یک «دعمت» دیده شودّ .
9

security
worth
 11لکچر ها و یا خطابه های مسې  ،یک سلسله از لکچر های پنج بخشی ساالنه هستند در مورد موضوعات سیاسی ،فرهنگی و یا فلسفی در کانادا
توسط یک دانشمند نام نهاد ارائه می گردند .این خطابه ها توسط وینسِنت مسې ) ،(Vincent Masseyفرماندار کل کانادا در سال  1961اساس
گذاری شد.
12
(شبکه خبر رسانی جهانی) بنگاه نشراتی کانادا CBC = Canadian Broadcasting Corporation News Network
13
overlapping layers
10
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دیست[ ،بلنهه] یهک برکهت
بر افرازیم ،بلنه بجای آن پنجره ها را باز کنیم .این یک بار د
اسههت .در آخههر ایههن نریههان ،مهها بایههد بههدادیم کههه زدههدگ کههردن همههرای ن ه ّوع یههک ر دههد چههالش
برادگیههز اسههت .مهها در اشههتااه هسههتیم اگههر فنههر کنههیم ایههن آسههان خواهههد بههود .کههار کثههرآ گرایه
همیشه کاری بسوی ّرق م باشد».
نقش زبان در تعیین هویت فردی و اجتماعی:
کالدر ن د ال بارکا ) (Caldron de la Barcaشاتر اسپادیای  ،سر ده است:

14

چه ب پر ا شجات ای اسپادیای ،
دلیر درم سخن،
که با زبان با شمشیر خویش فتح م کن .
از سر ده فوق استنااق م گردد کهه زبهان دهه نهها سهیله ای بهرای کهنش اکهنش بهین افهراد
یا برای اداره دستگاه د لت (چهه د لهت
یک نامعه ،یا سیله ای برای ار ااقاآ انتمات
ههای مهدرن چهه د لهت ههای ددیهای قهدیم) مه باشهد ،بلنهه زبهان منحیهث یهک ابهزار قههدرآ
ارز سماولیک در نامعه دیز شمرده م شود (با زبان شمشیر خویش فهتح مه کنه ) .بها
یا ملیت معین در نامعه م خواهد هویت خود را به
ا خاذ زباد معین ،یک گر ه نمعیت
تالم آدم اتالم کند ،همچنان هویت کهل نامعهه را فقهط بها هویهت خهود مشهخص مه دمایهد.
منطق آدهای که زبان خود را نها زبان حاکم در نامعه اتالم م کنند ،در اقعیت امر بطور
مستق یم یا ییر مستقیم ،ور رآ حنم دابودی زبان ههای دیگهر را در نامعهه اتهالم کهرده
ادد .ا آدجای که زبهان بهه تنهوان یهک اسهطه ار اهاق صهرآ در بهین ادسهادها مهورد اسهتفاده
قرار م گیرد ،شاید بتوان گفت که هیچ زبهاد « دیهت بهدی» را بیهان دمه کنهد یهک اسهطه
ار ااق ی ب قرآ است.
زبان دیز ومن ایننه یک اسطه انتمهات اسهت ،دارای ارز ههای متفها آ سهماولیک دیهز
هست .زماد که یک گر ه نمعیت  ،زبان خود را زبهان کهل نامعهه اتهالم کنهد ،از آن بعنهوان
یک مو ور (ماشین ،سیله) آیدیولوژیک یک مو ور سیاس  ،از نناۀ ار ااق زبان استفاده
م کند (مثال زبان پشتو در افغادستان یها پارسه در ایهران ،یها ازبینه در ازبنسهتان) .بها
این صف ،استفاده از زبهان ،بها دیهاآ معینه همهراه اسهت کهه در در ن ایهن اسهطه ار اهاق
زبان ار ااق
قرار گرفته است نزء الینفک آدست .اتالم ایننه ،یک زبان ،زبان رسم
کل نامعه است ،بمعنای اتالم ارز سماولیک سلطه نویاده ی ده فقط آن زبان ،بلنه هویهت
یها مله اسهت کهه زبهان آن ،زبهان رسهم کشهور بیهان شهده اسهت .از
بر ر آن گر ه نمعیت
اینر  ،زبان بصورآ اسطه اعهیض مهایز خهود از دیگهر ملیهت هها تمهل مه کنهد گهوی
 . 14سلطانزاده ،هدایت ،زبان  ،اید ئولوژی و هویت ملی.2005 ،

13
نوروز علی ثابتی

ادارۀ نشرات سیمای شغنان

مرز شخیص خود از بیگاده اسهت .ایهن یهک حقیقهت اسهت کهه قته یهک زبهان ،زبهان رسهم
کشوری اتالم م شود ،بقیه زبان های متدا ل در بین ملیت های دیگر ،در همان کشور دیز،
15
زبان بیگاده شمرده م شودد.
از دظر اریخ  ،هویت ،یعن وادای ذهن ادسان در متمایز کردن خود از دیگهران ،دخسهتین
محرکه در وسعه ادسان بوده زبان تامهل تمهده ای در ایهن مهایز گهر ه ههای ادسهاد از ههم
بوده است .یعن هویت فرد ا آدجا رشد م یابد که صور قابل ا نای از « خهود » در برابهر
« دیگران » ارائه م دهد.
قومیت ،ابتدایی ترین بـُعد هویت در ساختن جامعه بشری بوده است ،ره در آن ،زبان نقش و
وسیلۀ اولیه و صیقل یافته ترین واسطه در رنش و وارذنش میذان افذراد در پذی ریذ ی هویذت
قومی را بر عهده می گیرد .در عین حال ،زبان ،شاخص ترین عامل تمذای یذک قذوم و ملیذت
16
از دیگری است.
بهترین دلیل بهر ایننهه زبهان مل لفهۀ اساسه در سهاختن هویهت قومیهت هها بهوده اسهت ،مفههوم «
بهاال شهمردن موقعیهت
بربر» در ددیای باستان بوده اسهت .ایهن اژه را یودادیهان بهرای حفه
فرهنگ خود ،در مقابل ییر یودادیان ،ابداع دموده بوددد .معیار شخیص (هویت) یودادیهان از
دیگر اقهوام ،زبذان آدهها بهود .اژه بربهری )( (Barbarosبهه معنهای کسه کهه زبهان یودهاد را
بطور فصیح صحات کرده دتوادد) ،برای همه اقوام فرهنگ های اقراآ یودهان اقهالق مه
شد .اتراه هم کساد که بزبان ترب بطور فصیح صحات کرده دم وادسهت 17ا را بنهام «
تجم » یاد م کرددد که به معنای کج زبان یا گنگ یاد دمهوده ادهد .در حهال کهه خهود تهره
ها هم تجم گنگ هستند ،آدها هم آ ا های (پ ،چ ،ژ ،گ) را ادا کرده دم وادنهد .تجهم
بر ریت قلا اتراه بر دیگر اقوام.
بمعنای ییر تره بنار میرفت نهت سلطه نوی
هردر ) (Herderفیلسوآ ر شنفنر آلماد میگوید:
« آیا ملت ،چیزی گرام ر تزیز ر از سخن پدران خویش دارد؟ در کالم آن مهام اقلهیم
اددیشه ،سنت ها ،هاریخ ،مهذهب شهالوده ههای زدهدگ  ،مهام قلهب ر ح آن قهرار دارد.
محهر م کهردن یههک ملهت از سهخن از زبههادش ،بهه معنهای محههر م کهردن ی از نا دادهه ههرین
18
صفت ا ست .قلب هر مردمی با زبان او آفریده می شود».
تلقی رردن همگون سازی زبان بر مبنای یک ملت و یک دولت:
بعض اشخا  ،گر ه ها ،یا ملیت هها ،ملهت د لهت را ینه لقه مه کننهد (یهک زبهان
یک د لت) .در حال که این د مقوله ،کامال از هم ندا هستند.
15
16

همانجا.
همانجا.

( 17مثلن آوا های « ط ،ظ ،ه ،ذ ،م ،ص ،ض » ،را چنانکه عری ها آنها را ادا می کنند ،اگر ادا کرده نمی توانست ،اورا
عجمی ،یعنی گنگ می گفتند.
18
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دکتههور لعههل زاد م ه دویسههد :19د لههت را بایههد اساسهها متمههایز از ملههت دادسههت ،زیههرا کههه د لههت
تاارآ ازیک سازمان سیاس است که از لحاظ بیر د دارای قدرآ مستقل بوده از لحهاظ
در د دارای قدرآ حف دگهداری استقالل اقتدار کشور خویش م باشد .دااید این د را
با یندیگر به اشتااه گرفت.
جربه ا حاد نماهیر شور ی دشان دهنده اینست که د لتها ،هرقدرهم دیر مند باشند ،دمیتوادند
ا میههدارد کههه
پدیهد آ ردههده ی ملتههها باشههند .جربههه کا الودیهها مهها را بههه أمههل دربههاره شههرایط
درآن ،ملت های نود داردد ،بد ن ایننه صاحب ملت -د لت یا درصدد استقرار آن باشند.
20
همادطورکه رهارمل رئیس فعل کا الودیا میگوید:
کا الودیا ملت است بد ن د لت ،ما به د لت اسهپادیا علهق داریهم هیچگودهه مهایل بهه نهدای
قلا دداریم ،ما زبان فرهنگ خود را داریم .اکثریت کا الودیهای هها اددیشهه نهدای قلاه را
رد کرده میگویند که فقط دیازمند دهادهای هستند کهه بهه آدهها انهازه دههد بهه تنهوان یهک ملهت
زدهدگ کننههد دههه ایننههه بهه یههک ملههت -د لههت مسهتقل اههدیل شههودد .هویههت کا الودیهای ههها هها حههد
زیادی هویت فرهنگی و زبانی است .آنها هیچوقت ادعای ویژگی دینی ویا قومی نداشته ،بر
قلمذذرو اصذذرار نورزیذذده و برهویذذت سیاسذذی نیذ ت ریذذدی نداشذذته انذذد .ایههن دشههان میدهههد کههه بهها
نودینه هویت ها انهزا تناصهر زیهادی داردهد زبذان وفرهنذس سذتون فقذرات آدهرا میسهازد.
هرگهههاه اسهههپادیا بتوادهههد مشخصهههه چنهههد ههههویت خهههود رابپهههذیرد میتوادهههد پهههذیرای یهههک ار پهههای
دموکرا یک متحمل دیزباشد .برای ایننه چنین ا فاق بیافتد ،قال ازهمهه ،کا الودیهای هها بایهد
درداخل مرزهای د لت اسپادیا ،حس کنند که درخاده خود شان هستند قادر ادد به زبهان خهود
صحات دمایند انتماع خا خود را داشته باشند.
با نود اینهمه ،حت کشور های بزرگ که دم از دیموکراس (مردم ساالری) حقوق بشهر،
حقوق اقلیت ها م زدند ،د ر داخل کشور های شهان حقهوق اقلیهت چهه کهه اتهاده دشهده ،بلنهه
حقوق حقه شان را پایمهال ههم دمهوده ادهد .از نملهه کشهور ایهاالآ متحهدۀ امرینها را میتهوان دهام
برد ،که امرینائیان بوم (سرخ پوسهتان) را در زمهرۀ امرینهای حسهاه دمه کننهد .در حهال
کهه انهداد سهرخ پوسهتان امرینهای  ،امرینهای بههوده ادهد سهایر ملهت هها از  500سهال بهه ایههن
قرآ در آن قاره دفوذ دموده ادد.
سهو» ینه از
راسهل مینهز ) ،(Russell Meansهنهر پیشهه فعهال حقهوق سرخپوسهتان « ُ
سومین چهره مشهور سرخپوستان « الکو ای سو » است .مصاحاۀ ای را که در  23فار ری
 2012با صفحۀ  2ب ب س فارس ادجام داده ،گفته است:
من در شنم هیوال زددگ م کهنم کهه هیهوال را بطهور کنایهه آمیهز ،امرینها را گفتهه اسهت .قهوم
سرخپوست ایالت داکو ای ننوب از ههر حیهث متفها آ هسهتند :ده اد ،زبهان ،فرهنهگ ،له
همیشه سرکوه شده ادد .آدهها انهازه دداردهد ،بزبهان خهود (زبهان الکو ها) بنویسهند یها آمهوز
باینند( .برای معلوماآ بیشتر در مورد وعیت سرخپوستان ایالهت داکو های ننهوب بهه لینهک
19

لعل زاد ،هویت ،ملت ،داسیودالیزم در تصر حاور ،دسمار  ،2006لندن.

20

لعل زاد ،همان.
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زیر در پا رق مرانعه شود .اقعن نالب در تین حال نان دهنده است زماد کهه بیادهاآ
راسل مینز را م خوادید)21
اینچنین نریاداآ در دیگهر کشهور هها ههم نریهان دارد :مهثال در ازبنسهتان ،سهایر اقهوام سهاکن
ازبنسهههتان را ازبهههک ،در انینسهههتان ،سهههایر اقهههوام سهههاکن انینسهههتان را انیهههک ،در
افغادستان سایر اقوام دا همگون کشور را « افغان » م گویند.
گفتگوی که اسفند یار آدینه ،گزارشگر فارس به به سه بها اکادمیسهن محمهد نهان شهنوری
محقق دادشمند فقیهد انیهک ادجهام داده ،خیله نالهب عجهب آ ر اسهت .ایهن مصهاحاه زیهر
تنوان « زبان فارس آسیای میاده وربه ههای سهخت دیهده اسهت » دشهر شهده اسهت در ایهن
22
دوشته ،شمه ای از آدرا در اینجا دقل م کنم.
چون گویش مردم بخارا یک کم فا آ دارد ،برای فههم اصهل مطلهب ،نهای کهه الزم باشهد،
آدرا در میان کر شه [  ]...با گویش دری م دویسم ا برای خوادندگان آسادتر شود.
گ ارشگر (اسفند یار آدینه) :استاد ،قال از سال  ،1925پیش از آن کهه نمههوری انینسهتان
بنیههاد شههود ،مههردم آسههیای میادههه ،بههوی ه [در] شهههرهای سههمرقند بخههارا ،آیهها خههود را انیههک
میگفتند؟
شکوری :بهه قهور رسهم « انیهک» میگفتنهد ،لهینن در بهین وهیائیان [اههل سهواد] ،انیهک
گفتن بسیار ر اج دداشت .من در کتاه « خراسان است اینجا» حنایت کردم یک اقعه را که
خودم دیده بودم .در سال  1939در کشور شور ی سرشماری اههال [نمعیهت] برگهزار شهد.
همان قت من بچه [خورد] بودم ،در بخارا بودم.
چون آدهای که ر یخط [احصائیه گیری] م کرددد اهال را ،به خادۀ ما آمددد ،مهن بها تمهه ام
هر د در یک حویل بهودیم ،زدهدگ مینهردیم ،تمهه ام پیرسهال بهود ،لهینن بها سهواد از ددیها
اددک خاردار .قت که سوال کرددد که « ملت شما چیست؟» ،تمه ام گفت ،که «فارس» .بعد
به ا گفتنهد کهه «آه ،شهما فهارس هسهتید ،پهس ایراده هسهتید مگهر؟ پهس شهیعه هسهتید مگهر؟ آه،
شیعه است».
فارس ،این ایراد
بعد تمه ام گفت که « :د  ،د خدا دگاه دارد ،بچیم [بچه ام] ،من ایراد ده  ،مهن شهیعه ده ».
« خیر ،این قور که باشد ،فارس د  -دیه .که شما ،ملهت هان چیهه؟» .بعهد گفتنهد کهه « :خیهر،
بچه ام ،انیک دویسید ».
بعد آدها گفتند « :ایه آه ،شما فلغهـری مسهچاه مه ؟ ر یهد ،دااشهد مسهچاه -بهه .چهرا در ایهن
ناها گشتید؟»

 21برای معلومات بیشتر به لینک زیر مراجعه شود .اینجا
و همچنان ،وی سایت شخصی راسل مینز ،در لینک قابل دسترس است:
22

متن کامل گفتگوی اکادمیسن محمد نان شنوری حت تنوان « :زبان فارس آسیای میاده وربه های سخت دیده است»
16
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[ یعن این خود را که انیک م گویید شما از فلغر یا مسچاه که (شهر های در انینسهتان
کنود هستند) هستید؟ ا گر اینطور است پس بهه مسهچاه بر یهد .چهرا اینجها اقامهت داریهد؟ یعنه
اینجا ازبنستان است ده انینستان که شما ملت خود را انیک م گویید].
تمه ام گفتند « :ای ده ،بچه ام ،من کجا میرم این پیری -به ؟ من مسچای د ».
[باین بچیم ،من در این پیری کجا بر م؟ من مسچاه دیستم].
آدها گفتند « :خیر ،دااشد انیک د  .آه ،ک شما؟ من چه دویسم شما را؟»
[پس شما که انیک دیستید ،ملت شما چیست؟ هویت شما را چه بنویسم؟]
بعد تمه ام گفتند که « :خیر ،اکنون دویسید ،هرچه که خواهید».
بعههد ینههیش گفههت « :شههما ا ُزبیچن هـا (ازبههک زن ،بههه زبههان ر س ه ) افههز د کههه « :فرامههو
دننید من شومایه « ازبیچنا» م دویسم».
[ بعد ین از آدها گفت که شما یک «زن ازبک» هستید ،افز د کهه فرامهو دننیهد کهه مهن
شما را ازبیچنا (زن ازبک) م دویسم].
همین قور ،ا ل «فارس» گفت تمه ام خود را ،فارس قاول دشد کهه بعهد « انیهک» گفهت.
انیههک هههم قاههول دشههد کههه بعههد « ازبیههک» دگفههت خههود را بههه ی گفتنههد کههه « شههما ازبیههک
هستید »
گ ارشگر :شاید سردوشت هزاران دفر دیگر هم همین قور رقم خورد؟
شکوری :آری ،همین قور ،الاته این یک صادآ د  ،این گپ های که تمه ام گفت ،بسیار
کسان به سرشان این ر ز آمده بود ،به این گوده سلالها نواه م کافتند.
گ ارشگر :شما آن قت کودک چندساله بودید؟
شکوری :یگان چهارده ساله بودم.
ّ
گ ارشگر :آیا شما خود ان در آن زمان ا چه اددازه در باره ملت یا قوم ان م دادستید؟
شذذکوری :ههها ،مههن بعههد از آن کههه تمههه ام را « ازبیچنهها» دوشههتند ،از مههن پرسههیددد کههه « ویههه
ملتت چه؟» [ملت شما چیست؟] من گفهتم کهه « مهن انیهک هسهتم ».بعهد گفتنهد کهه « :آه ،ویهه
مادرکالدههت ازبیههک بودهاسههت ههو انیههک -م ه ؟» [از ههو مههادر کههالن اآ ازبیههک اسههت ههو
چطور انیک شده م واد ؟] من گفتم که « :ایهن کهس ،مهادرکالن مهن ده  ،ایهن تمهه مهن
است».
من گفتم کهه « :مهن انیهک ،ایهن کهس ههر چهه کهه باشهد ».بعهد گفهت « :ده  ،فنهر کهن ،چه بهه
[چههرا] ههو انیههک؟» مههن گفههتم« :همههین قههور ،انیههک» .بسههیار اصههرار کرددههد کههه « انیههک
دیست و هم» ،من گفتم « ،د  ،مهرا انیهک دویسهید ».بعهد « خیهر» گفهت چیهزی دوشهت بهه
دفتههر کههه مههن اکنههون دمی هدادم کههه ی چههه دوشههت « .انیههک» دوشههت ،یهها مههرا هههم «ازبیههک»
دوشت .هیچ ممنن دیست که مرا « انیک» دوشته باشد.
پیش از همان سر شماری اهال در شهر بسیار آ ازه شوشو [سر صدا] پیدا شد که « باز
ههم ر یخهط م کننهد ،بههاز چهه گهپ باشههد؟» .مهردم رسهیده بهود ،میگفتنههد کهه مقصهد از ر یخههط
کردن ما چه؟ بعضیها میگویند که « شهما خود هان را ازبیهک گوییهد» ،بعضه م گوینهد کهه «
انیک گویید».
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همههین قههور ،بههه معلههم هههای مهها دیههز سههفار شههده بههود .چنههد ر ز معلههم هههای مهها ،کههه بههه درس
درآمددههد ،ا ل میگفتنههد کههه « همههین قههور ر یخههط اهههال م شههود فههالن خیههل [گودههه] سههلالها
پرسان میشودد بعد ین از سلالها این که ملت هان را میپرسهند .همهین قهت شهما بایهد گوییهد
که ما ازبک .رفته ،به پدر مادر ان ،پیر کمپیرها [پیر زن ها] گویید که آدها هم خود شهان
را ازبک گویند .این نا ازبنسهتان ،مها در همهین ازبنسهتان زدهدگ داریهم ،پهس مها ههم ازبیهک
هستیم».
یک معلم خالآ این گپ زد :رشیدی که معلم زبهان ادبیهاآ بهود .گفهت کهه « ده  ،مها ازبیهک
ده ،شما در صنف انین  ،منتب انین خوادده ایستادهاید ،زبادتان هانین  ،خادهه -بهه [ در
خاده] انین گهپ می زدیهد ،شهما انیهک هسهتید .در ازبنسهتان زدهدگ کهردن مها چنهین معنه
ددارد که ما هم ازبیک هستیم .در ازبنستان ازبیهک هسهت ،ا هار هسهت ،قهزاق اسهت ،هرکمن
است ،ر سها هستند ،انینها هم هستند .در ازبنستان زددگ م کنیم ،لینن انیک [هسهتیم].
رفته ،پدر مادر ان بگویید که شما را « انیک» دویسادند ».این حرفهها را همهان معلهم مهان،
دامال رشیدی ،گفته بود .یک دفر خیله بها مها صهحات کرددهد ،مها را آمهاده کهرده بوددهد .لهینن
شاید همین گپ های معلم به من أدیر کرد که من ،ر زی که برای ر یخط آمده بوددهد ،سهخت
ایستادم ،که من انینم.
گ ارشگر :اما بعدا که بزرگتر شدید پاسپورآ یا شناسنامه گرفتید ،آدجا چه دوشته شده بود؟
شکوری :در شناسنامه من « انیک» دوشته شهده بهود از همهان ا ل ،چهون کهه مهن اینجها (در
د شناه) آمده ،شناسنامه [ ذکره] را اینجا گرفتم .امها بهرادرم کهه در بخهارا بهود شناسهنامه آن
نا را گرفته بود ،ازبیک شد.
گ ارشگر :آیا ا همین حاال در شناسنامه ا « ازبیک» دوشته شده است؟
شکوری :فاآ کرددد برادرم ،با همان (شناسنامه) ازبین  ،حاال دایره ههایش [دواسهه ههایش]
بنل ه ههانین را دمیدادنههد .دایههره هههای بههرادرم ،چنههد دایههره دارد ،از همادههها ینههیش ههانین
م دادد ،دیگرشان فقط به ازبن صحات میننند.
(مهتن کامههل گفتگهوی اکادمیسههن محمهد نههان شهنوری را در لیننه کهه در پهها رق اسهت ،قابههل
دسترس است)23
هویت خود را « انیک » م گوید ،مهامور آمهار احصهائیه مه گویهد کهه
باینید ،شنوری ّ
د اگر انیک هم باش  ،مهن در شناسهنامۀ ( هذکره) هان ،شهما را « ازبیهک» مه دویسهم .ایهن
هویهت اصهل افهراد انتمهاع را حهت الشهعاع قهرار مه
مسایل سیاسه اسهت بها ایهن ر
دهند.
در افغادستان هم ،حاال در ذکره ابعیت همه اقوام ساکن در کشور « افغان» دوشته م شود.

23

بی بی سی
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اکنهون ،مهها در کشهور دوبنیههاد سیاسه ای بنههام افغادسههتان زدهدگ مه کنهیم ،ایننههه در افغادسههتان
زددگ م کنیم ،به این معنا دیست که هویت اریخ  ،قوم  ،زباد ما ،حت دام « افغهان »
استحاله شود.
بنابراین ،ا یان (یا افغان ) بهه معنهای تهام خها ا  « ،پشهتون » اسهت چهون کشهور مها
حاال بنام افغادستان مسم گشته ،پس هویت مل ما هم « افغادستاد » باشد ده « افغان ».
تره ها یک قوم هستند ،ملت شان « تره » است ،له آدهها ملهت شهان را از د لهت شهان
فنیک م دهند .از دقطه دظر قومیت (ملت) ،خود را « تره » ،از دقطه دظر مرز بنهدی
سیاس (د لت) ،خود را تراق  ،سوری ،فلسطین  ،سعودی ،یمن  ،کهویت  ،مصهری ،ییهره
م گویند.
بنابراین ،اقهوام ییهر تهره سهاکن در ایهن کشهور هها ،ههم خهود را تراقه  ،سهوری .... ،مه
گویند ،ل ملت خود را تره دم گویند .د لت شان مشترک است ،ل ملت شان مختلف.
اقهوام ییهر پشههتون ههم در افغادسهتان ،کشههور شهادرا « افغادسهتان » ،ابعیههت سیاسه مربهوق بههه
کشوری با مرز بندی سیاس « افغادستان » ،خود را « افغادسهتاد » مه گوینهد دهه « افغهان
» که دام یک قوم است.
باینیههد ،هویههت سههازی هویههت زدای ه را کههه ازبیههک ههها در ازبنسههتان ،پشههتون ههها آدههرا در
افغادستان در پیش گرفته ادد .در ر سیه ،اقوام مختلفه چهون ا هار هها ،چچهین هها ،ازبهک هها،
گجر ها ،قزاق ها ،زددگ م کنند .ایننه در کشوری بنام ر سیه زددگ م کنند ،قومیت آدها
را دم وان بنام «ر س» دات واط کرد .دم شود که یک ازبهک را بگهوی کهه هو ر س
هست  ،ل در ذکره ابعیت ا دوشته م شود ،شهر دد کشور فدرا یف ر سیه.
پس اگر ما شناسنامه ( ذکره) را مالک معیار هویت قرار دههیم ،آن دیگهر هویهت کهاذه مه
وادد باشد .قسم که به ز ر باالی باشندگان انیک سمرقند بخارا قاوالدده ادد که ملت آدهها
باید ازبیک باشد.
در افغادستان هم ا چندی پیش ،هویت مردم «پشه ای» هم نز پشتون ها بهه حسهاه میرفهت،
داردد .شغناد ها ،اخاد هها ،منجهاد هها
در حال که پشه ای ها ،زبان فرهنگ متفا
هم چون در یک اقلیت قوم بوده ادد ،نز انیک ها به شمار آمده ادد .حاال اگر کس بگوید
که ذکره پدر ان را بایند که هویت شما آشنار شود ،این دیگر مالک شده دم وادد.
استاد ایلچ بیک حرکت ،یک ن از افراد خاهره در امهور مسهایل سیاسه از لسهوال شهغنان
است ،در نواب به این سوال ) (commentدر فیس بوک دظریه خوب ارائه کهرده اسهت کهه
باز گوی ا در اینجا ب منعفت دیست.
« بجای ایننه به ذکره پدرمان دظر اددازی کنیم  ،آیا بهتر دیست که به زبان مهادر نهان خهود
گو فرا دهیم ،زیرا با مالحظه هذکره ،ادهر ظلهم هویهدا مه گهردد ،از گهو دادن بهه زبهان
مادر نان ،هویت اصل هویدا میگردد».
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همۀ ما میدادیم که عداد اقوام اهل هنود «هند سیک» ساکن در افغادستان ،فعال  220فامیهل
مادده است 24.آیا عداد ما از شههر ددان اههل هنهود مها در افغادسهتان کمتهر اسهت؟ آخهر چهرا از
هویت اصل خود م شرمیم؟
ملت ،زبان ملی ،و پیامد های آن:
زبان ار ااق کل نامعه است ،به معنای اتالم ارز
اتالم ایننه ،یک زبان ،زبان رسم
یها ملته اسهت کهه زبهان آن،
سماولیک بر ر ده فقط آن زبان ،بلنه هویت آن گهر ه نمعیته
زبان رسم کشور بیان شده است .از اینر  ،زبان بصهورآ اسهطۀ اعهیض مهایز خهود از
دیگر ملیت ها تمهل مه کنهد گهوی مهرز شهخیص « خهود » از « بیگادهه » اسهت .صهادف
دیست که قت یک زبان ،زبان رسم کشور اتالم شود ،بقیه زبان های متدا ل در بین ملیت
های دیگر در همان کشور دیز ،زبان بیگادهه شهمرده مه شهود .از دظهر هاریخ  ،هویهت یعنه
وادای ذهنه ادسهان در متمهایز کهردن « خهود » از « دیگهران » ،دخسهتین محرکهه در وسهعه
ادسان بوده زبان تامل تمهده ای در ایهن مهایز گهر ه ههای ادسهاد از ههم بهوده اسهت .یعنه ،
هویت فهرد ها آدجها رشهد مه یابهد کهه صهویر قابهل ا ّنهای از « خهود » در برابهر « دیگهری»
ارائهه دههد .قومیهت ،ابتهدائ هرین بعهد هویهت در سهاختن نامعهه بشهری بهوده اسهت کهه در آن،
زبهان دقههش سهیلۀ ا لیههه صههیقل یافتهه ههرین اسهطه در کههنش اکههنش میهان افههراد در په
ریزی « هویت قوم » را بر تهده م گیرد .در تین حال ،زبان شهاخص هرین تامهل مهایز
25
یک قوم ملیت از دیگری است.
ادب به معنای « دین » « فرقه دین » بنار رفتهه اسهت
ملت ،در گذشته در اسناد دین
که در متن قرآدنریم هم به همین معنا آمده است .مثال :ملت ابراهیم .یعن دین آیین ابراهیم.
در زبان پارس  ،اژه « ملت » ،معادل اژه « ملت» در ترب دیست ،بلنه ایهن معهادل اژه
های « داسیون » فرادسوی « دیشن =  (nationادگلیس است .اژه « داسهیون » از دیهدگاه
ریشه شناس از فعل « زاییده شدن =  (naitreفرادسوی مشتق گردیده است .ا قرن شادزدهم
میالدی ،اژه « داسیون » کار برد محد د داشهته ،بهه معنهای « برخاسهته از خهادواده » یها «
برخاسته از اار » از آن کار میگرفتند .در قرن سیزدهم میالدی (همزمان با پایان ننگ های
صلیا ) این اژه به معنهای « نمهاتت کهه در یهک سهر زمهین مه زیسهتند » بنهار مه رفهت.
زیراکههه فعههل  naitreدر اصههل از اژۀ ال ههین «  » natureبههر گرفتههه شههده « دهها ور » ( در
ادگلیس دیچر) ،در پارس معادل آن « قایعت » است .بنا براین ،مفهوم « داسیون = مردم
» با « دا ور = قایعت » در هم نیده شده است .در زبان اسپادیای (که به زبان ال ین دزدیهک

24

بر گرفته شده از اردمای ادتردت

25

سلطانزاده ،همانجا.

لویزیون فارس د یچه له،
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ر است) ،امهر زه بجهای « ملیهت » از اژه ) (naturalezaرا بنهار مه بردهد کهه بمعنهای «
26
قایعت » دیز است.
فرق میان هویت قومی و هویت ملی:
مسئله قومیت گر ههای قوم تموما از زمان فر پاش کمودیزم در ا حاد نماهیر شور ی
سابق پایان ننگ سهرد بها نهدیت گرمه مهورد بحهث قهرار گرفتهه اسهت .ههم اکنهون مسهئله
گر هه در بسههیاری از کشههورهای نهههان نههود دارد ایههن امههر یههک پدیههده
نوتههاآ قههوم
قایع به شمار میر د.
دکتر داصر فنوه در مورد هویت قوم م گوید :معموال انماع بر سر این است که زماد
کهه زبههاد داریهم کههه بها زبههان مله متفهها آ اسهت مجموتههه ای از سهنتهای فرهنگه  ،پیشههینه
پهنه سرزمین داشته باشیم  ،این مجموته را م وان یک قومیت دادست.27
فرهنگ
در عریف دیگری از قومیت آمده است که « :قوم تاارآ از یهک نمعیهت ادسهاد مشهخص
بها یههک افسهاده انههداد مشهترک ،خههاقراآ مشهترک ،تناصههر فرهنگه  ،پیودههد بها یههک سههرزمین
28
اریخ یا قن میزاد از حس مناف مسئولیت است».
در عریف هویهت مله بایهد گفهت کهه ینه از مفهاهیم اساسه آن  ،مسهئله ههم دله بهین اتضهاء
نامعه دسات به احد سیاس مونود اسهت .در عریهف هویهت مله دنتهه اصهل ایهن اسهت کهه
فرد خود را تضو چهه احهد سیاسه ای مه دادهد ها چهه ادهدازه بها احهد سیاسه احسهاس
یگادگ م کند؛ به تاارآ دیگر مسئله این است که آیها افهرادی کهه از لحهاظ فیزینه در یهک
دظههام حنهومت خهها قهرار داردههد  ،خهود را از لحههاظ ر اده هههم
نغرافیهای سیاسه خها
تضو این دظام سیاس م دادند یا خیر؟ (قیصری )50 . : 1377 ،
هم دل با دظام سیاس حاکم است کهه ایهن
همراه
پس هویت مل دوت احساس یگادگ
همراه فقط در ظاهر کاف دیست ،بلنه باید پذیر قلاه افهراد اقاتهت محهض آدهها را در
پ داشته باشد.
عریف فوق نها بُعد سیاس هویت مل را مد دظر داشته از نناهه ههای دیگهر آن یافهل شهده
است .باید در کنارآن به ابعاد دیگر قضیه دیز دگاه کرد.
دکتر احمدی مسئله مرزهای مله را در ایهن زمینهه بسهیار مههم مه دادهد مه گویهد :امهر زه
مرزهای مل اهمیت عیین کننده ای در مقوله هویتهای مله داردهد معمهوال در ههر کشهوری
یههک هویههت مل ه بیشههتر نههود دههدارد .امهها ایههن هویههت مل ه دارای زیرمجموتههه هههای چههون
قوم است.29
هویتهای انتمات  ،صنف  ،آموزش  ،دین

انتمات  ،پ هش دامۀ شماره  ،19هویت ،پ هشندۀ حقیقاآ استرا یک مجم مصلحت دظام ،زیر
 26گر ه پ هش های فرهنگ
دظر دکتر سید روا صالح امیری
27
28
29

مجتبی معینی یوسفی ،هویت ملی و هویت قومی1392 ،
همانجا.
همانجا
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هم چنین در عریف دیگری م خهوادیم « :هویهت مله را بهه معنهای تاهور از هویتههای سهنت
همچون مذهب  ،قوم قایله به هویت های فراگیر ر م دادند .بر این اساس هویت مل هویت
است که افراد به نای ایننه خود را بر اساس علقاآ قوم  -قایله ای بشناسند  ،بر مانای علق
به ملت خا با نغرافیای مشخص دظام حنومت معین شناسای م کنند .هویت مل باید
آدچنههان فراگیههر باشههد کههه عارو ه بههین هویههت ا لیههه (یعن ه هویههت فههردی -قههوم ) هویههت
فراگیر(مل ) ایجاد دنند .بر این اساس م وان نود ملت خها  ،نغرافیها دظهام حنهومت
معیّن را ی گ های اصل هویت مل دادست» (بهمن قانار)72 : 1387 ،
یک دنته اساس که اینجا ور ری به دظهر مه رسهد ایهن اسهت کهه بایهد بهین د اژه «د لهت
مل » «هویهت مله » مهایز قائهل شهد .ممنهن اسهت در کشهوری د لهت مله شهنل بگیهرد امها
هویت مل در آن مونود دااشد .مثال اگر ساختار حنومت تراق را بررس کنیم م بینیم کهه
در تین حال که د لت مل در این کشور به نود آمده است ل ساختار آن کامال قوم است
هنوز در ادتخاباآ تراق یا حت لانان سهمیه های قوم رتایت م شود ،در افغادستان
هم همچنان.
دنته بعدی ایننه برای ایجاد ملت د لت مل  ،ادسجام فرهنگه الزم اسهت مسهئله مههم در
قوم است که اگر این قضیه بهه شهنل
فرهنگ محل
اینجا ایجاد ساز بین فرهنگ مل
مناسا مدیریت شود م وادد ادیل به یک فرصت شود باتث قویت حدآ مل شود.
هویت دادن اناهاری ،یهک قهوم در زیهر لهوای « ملهت احهد » یها « حهدآ مله » ،اتهالم
دمهودن « هویههت مله » « ،زبههان مله » باتههث دهها دیهده گههرفتن ادحهالل « هویههت ههاریخ ،
فرهنگ  ،زباد » یک ملت کوچهک اسهت کهه اژه ههای « ملهت » « مله » مللفهه ههای
هستند که بار سیاس داردد.
قههوم شههغناد کههه از دقطههه دظههر ههاریخ  ،زبههاد  ،فرهنگه  ،انتمههات  ،تقیههد از خههود هویههت
منحصر بفرد دارد ،ل این قوم اکنون ابعیت سه کشور را داردد – افغادستان ،انینستان،
د لت » آدها را
چین .ل  ،فقط ابعیت هویت مل آدها حت ادر مللفه سیاس « هویت مل
از هم ندا کرده دیگر مشترکاآ شان هنوز ین است .پهس مولفهه سیاسه هویهت مله  ،نهها
یگاده مللفه است که آدها را از هم ندا کرده است ،ل آدها پنج ا شش مللفه مشترک دیگری
داردد که هویت فرهنگ  ،قوم  ،زباد  ،تقید که بها سهایر سهاکنین ایهن سهه کشهور بعضه
شاخصه های هویت مشترک بعض شاخصه های هویت متمایزی داردد.
قسهم کههه پشهتون ههها میگوینههد« :پښذتانه پذذه رابذل رذذه او پذذه پښذاور رذذه یذو دی» مصههداق ایههن
ادتاست.
در شعر زیر که وسط تهر ج خهان ( یهک پشهتو زبهان پاکسهتاد ) سهر ده شهده اسهت ،مسهئله
فوق را خوبتر بیان م کند.
زړه م سوزې چي ا ګورم زه پښتون د پاکستان
ده خو ر ر د پنجابي شوم ،ښه ی ګڼي ټول افغان
اے پښتوده ڼګیالیه پښتودخوا په ا دازیږي
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فادار دخپل قن شه ،پر اه مه کړه د نهان
لې هریدار سړې په داموس د ستا حملې کړي
سترګې ټیټې به شي پا چ خپل ا ګوري ګریوان
پښتودخوا د ییرآ خا رې زیږ لي با وران دي
هر دښمن سره په ننګ دي د دې زمنۍ فرزددان
یو اریخ یوه شجره ده پیښو که د کابل ده
که پښتون دی که افغان دی د یو څا دګې د ه ګالن
ییر منه پښتنه یم ،تر ج خاده په دامه یم
30
خپل قن په مینه مړه یم ،خوږ قن زما نادان
اگر پشتون ها در هر نای ددیا ،قوم خود را بیگاده دمه شهماردد خهود را بها تاهارآ « د یذو
څا نګه دوه ګالن » عریف م کنند ،پس چرا بین فارس زبادان فرق م گذاردد زبان آدها
را به سه بخش قسیم م کنند – فارس (ایراد ) ،دری ،انین – در صور که اینها هم
یک قوم هستند یک هویت فرهنگ داردد؟
اگر چنین ادتا درست باشد ،پس :پارس ان هم په کابل کې ،په هران کې ،ا په د شناه کې
یو دی.
دسگه خږدـۈدے مس ر چین اآ ،انینستان ،اآ افغادستان ییوݑ (همداردګه شغن په چین
کههې ،پههه انینسههتان کههې ،ا پههه افغادسههتان کههې یههو دی .همینگودههه شههغناد هههم در چههین در
انینستان در افغادستان ین است.
پس اگر چنین است ،آیا ساختن هویت « افغان » « ،انیک » « ،ختهای = چینهای » ،بهرای
شغناد ها ،خود یک هویت زدای دیست؟ آیا این قوم با یک بحران هویت ر بر دم باشد؟
تجیههب اسههت کههه قههوم شههغناد بهها مههام مشههترکا کههه دارد ،در کشههور هههای مختلههف بنههام هههای
مختلف یاد م گرددد که صرآ یک نه باتث گردیده که هویت این قوم در سه کشور از هم
مجزا گرد د .نه که ساب مایز این قوم در سهه کشهور گردیهده اسهت تاهارآ از «ملهت »
«هویت مل » است که بار سیاس دارد .این بار سیاس بطهور قههر آمیهز سهاب شهده ها هویهت
اصل قوم شغنان در سه کشور استحاله شود دلیل آن ههم آشهنار اسهت .مسهئله مله  ،ملهت
سازی یک مسهئله سیاسه اسهت مسهئله زبهان مله  ،مللفهه ههای دیگهر را ( قهوم  ،فرهنگه ،
زباد  ،انتمات ) را بغردج ر ساخته است.
مسئله پشتودیزه کردن اقوام دیگر در سرحداآ شمال افغادستان ،نهدای اقهوام همخهون ،ههم
ین از اهداآ محمد گل مهمند بود که با اسنان دادن پشتون
فرهنگ ،همزبان به این ر
ها در مرز های شمال افغادستان م خواست که رکمن ها ،ازبیهک هها ،انیهک هها ،شهغناد
ها ،دیگر اقوام ساکن بخش شمال افغادستان ،با اقوام هم پیودد خود در ماس دااشند ا سهاب

30

پشتون فورمز )(Pashtun Forums

23
نوروز علی ثابتی

ادارۀ نشرات سیمای شغنان

قهههوم دشهههود د بههها ایههن شهههیوه بایهههد اقهههوام سههاکن د کرادهههه ر د آمهههو را از ههههم د ر

ایتشهها
دگهداردد.
رسمیت بخشیدن زبان پشتو در لسوال شغنان دریس مام مضامین دصاه علیمه بعهد از
سال  1349به بهادۀ ایننه زبان پشتو با زبان شهغناد دزدیهک اسهت ،خهود یهک مسهئله سیاسه
بود ا با این شیوه شغناد های مقیم افغادستان با زبان فرهنگ شغناد های مقهیم انینسهتان
بیگاده شودد .در حال که شغناد ها با زبان پارس دری از هر دگاه دزدین داردد ا ل ایننه
زبها ن پارسه  ،زبههان د م نهههان اسههالم بعههد از زبهان تربه اسههت .مههام کتههب مههذها  ،از نملههۀ
ألیفاآ داصر خسر  ،به زبان پارس است .بها پشهتودیزه کهردن اههال شهغنان ،محهر م کهردن
انتمات بود ،که خو بختاده ا دیر دپایید.
آدها از هویت مذها  ،زباد  ،فرهنگ
مسئله شهو دیزم ) ،(chauvinismپشهتون هها در افغادسهتان ،سهاب حریهک قهوم گرایه دیگهر
اقوام در افغادستان گردید این مسئله بعد از بمیان آمهدن کشهور ههای رکمنسهتان ،ازبنسهتان،
انینستان ،قرییزستان ،قزاقستان ،ارمنستان ،گرنستان ،آذربایجان بیشهتر شهعلۀ شهو دیزم
را در بین اقوام در آسیای میاده گردید ادیراآ خهود را بهاالی اقهوام سهاکن در افغادسهتان ههم
گذاشت.
مسئله ملت سازی اتالن زبان مل در ایران ،ساب حرک اقوام دیگر در ایهران گردیهد .در
ایران بلوچ ها ،کرد ها ،لـُر ها ،آذری هها ،تهره هها  ....اقهوام زدهدگ مه کننهد .زمهاد کهه
مسئله ملت به میان م آید ،آیا نها پارس زبادهان ملهت هسهتند؟ آیها آذری هها ( هرک ههای مقهیم
زبهان پارسه زبهان
ایران) ملت دیستند؟ زمهاد کهه مهذهب نعفهری در ایهران مهذهب رسهم
رسم اتالن گردد ،آیا اقوام دیگر ساکن در ایران از هویهت مهذها  ،هویهت زبهاد  ،هویهت
انتمات خود محر م دمادددد؟
این مسئله بود کهه اصهطالح « سهتم مله » در ایهران بونهود آمهد کهه گویها کهـُرد هها ،بلهوچ هها،
آذری ها ،خود یک ملت هستند کهه مهذهب شهان سهنت نماتهت ،زبهان شهان ههم از فارسه
متفا آ است با حمیل دمودن ملت سازی هویت مل  ،زبان مل  ،هویت آدها حت الشهعاع
قرار گرفته آدها در اکنش به آن با مسئله « ستم مل » دا روهایت خهود را ابهراز داشهتند
هنوز هم در این زمینه قال م کنند.
یک مسئله دیگر را اینجها قابهل هذکر میهدادم کهه زمهاد کهه مها از شهو دیزم از فاشهیزم سهخن
میههزدیم ،آیهها نههها هههدآ مهها از بههرادران پشههتون اسههت ،یهها کسههاد دیگههری هههم هسههتند ،کههه مه
خواهند برخ از اقوام را در پهلوی خود قرار دهند هویت خود را بر آدها حمیل کنند؟ یا
افرادی هستند که دا خود آگاه ،هویت خود را به این یا آن دسات م دهند .حت بعض ها از
فا دمودن هویت خود در هراس هستند یا برای خهود دنهگ مه دادنهد .بعضه هها فنهر مه
کنند که مولفه های هویت آدها ( که تاار ند از مولفه تقید  ،فرهنگ  ،زباد ) سهاب تقهب
رشد ادنشاآ فنری خود شان یا فرزددان شهان مه شهود ،مه خواهنهد بها
ماددگ ذهن
د ری از این مولفه ها ،هویت ندیدی را برای خود بتراشند؟
بل  ،دنگ تار دمودن صهحات کهردن بهه زبهان مهادری (شهغناد ) در خادهه ،کوچهه بهازار،
دشان دهنده بیزاری از هویت اصل خود است که الیناسیون بد ر از این چه باید باشد
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بخش دوم
سیّال آن در بستر تاریخ
خاستگاه هویت شغنانی ها و جریان َ
در بخش ا ل ،عریف نامع در مهورد «هویهت قهوم » بحهث گردیهد کهه انتمهات کهه دارای
زبان مشترک ،فرهنگ مشترک ،سرزمین مشترک داشته باشد ،بنام یک «قوم» یاد مه شهود.
هر کدام از این مللفه ها ،در مااحث گسهترده هر ،کهه شهامل ا نهوگراف  ،ادتهر پولهوژی ،ده اد
معیشهت  ،مللفهه ههای دیگهر چهون
شناس  ،زبان شناس  ،نغرافیا ،اریخ ،و انتمات
فرهنگ ،زبان ،مذهب را م وان دام برد که با در دظر گرفتن این مللفه ها ،نوه شابه
مایز یک قوم با سایر اقوام همجوار ساکن در منطقه مشخص م گردد.
در مورد چیست هویت ،هدایت سلطادزاده ،آدرا چنین عریف کرده است:
« قومیت ،ابتدای رین بـُعد هویت در ساختن نامعه بشری بوده است ،کهه در آن ،زبهان دقهش
سیلۀ ا لیه صیقل یافته رین اسطه در کنش اکهنش میهان افهراد در په ریهزی هویهت
قوم را بر تهده م گیرد .در تین حال ،زبان ،شاخص رین تامهل مهایز یهک قهوم ملیهت
از دیگری است31».
بنابر عریف فهوق ،ا لهین چیهزی کهه بهرای ادسهان هویهت مه بخشهد ،زبهان اسهت ،بعهد سهایر
مللفه های دیگر در عیین هویت دقش بسزای ایفها مه کننهد کهه در برگیردهده هاریخ مشهترک،
نغرافیای مشترک ،فرهنگ است .به أس به عریهف فهوق ،شهغناد هها یهک قهوم یها یهک
ملیت کامال مجزا از سایر اقوام ساکن در افغادستان هستند .در این مقاله کوشش بعمهل مه آیهد
ا در مورد قوم شغن (شهغناد ) مطالعها کهه ها کنهون صهورآ گرفتهه ،حته المقهد ر بطهور
فشرده ،به دگار گرفته م شود ،ا قت زیاد خوادندگان را در بر دگیرد.
مطالعا که در حیطهه اکادمیهک در مهورد شهغنان ،شهغنادیان ،پهامیری هها ،دوشهته شهده اسهت،
دیگر زبان دوشته شده ادد ،که چون دگاردده به این زبان هها
بیشتر شان به زبان های ر س
دسترس ددارد ،یک محد دیت در این حقیق فشرده به نود م آ رد.
در این دوشته ،بیشتر از سه مأخذ استفاده شده است کهه در محهیط اکادمیهک وسهط دادشهجویان
د رۀ مقطههههه کارشناسههههه ارشهههههد (ماسهههههتری) دکتهههههورا در پایهههههان دامهههههه ههههههای حصهههههیل
) (dissertationیا ز ) (thesisدوشته از آن دفاع دموده ادد.
مطالعۀ ماسوق که در مورد اار شناس شغناد ها صورآ گرفته ،وسط دکتر خهو دظهر
د لت دظر (پامیر زاد) صورآ گرفته که رسالۀ دکتورای خود را زیر تنهوان « هاریخ شهغنان
باستان» دوشته اسهت ،در سهال  1998آدهرا بهه ادسهتیتوآ هاریخ ا نهوگراف  ،اکهادم تلهوم
انینستان ،پیشنش دموده است.

31

سلطانزاده ،هدایت ،زبان  ،اید ئولوژی و هویت ملی.2005 ،
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سهراه شاه د لت شاه اآ ،رسالۀ پایهان دامهۀ حصهیل خهود در مقطه کارشناسه ارشهد زیهر
تنوان :شنیل حنیم هویت قوم پامیری در انینستان 32که در سال  2006به منتب فارغ
التحصیل تلوم انتمات  ،دادشگاه خنین خا ر میاده در رکیه ،پیشنش دموده است.
دیوید ستراه ) (David Straubرسالۀ پایان دامۀ حصهیل ی زیهر تنهوان :اسهماتیل هها
قرییز[ها]ی دریای آموی تلیا پهامیر هها در افغادسهتان :یهک هاریخ مختصهر قسهیماآ مهرز
هههای بههین الملل ه  33کههه در سههال  2013بههه دیپار منههت مطالعههاآ یوریشههیای مرکههزی ،دادشههگاه
اددیادا ،در ایاالآ متحده ،پیشنش گردیده است.
این سه رساله به مناب مأخذ مورد دیاز شان دسترس داشته ادد ،یک مأخذ خوب به شمار
میر دد .مناب مأخذی کهه در ایهن رسهاله بهه آدهها اشهاره شهده اسهت ،در خهور اهمیهت هسهتند،
زیههرا کههه در افغادسههتان بههرای ا لههین بههار ایههن په هش صههورآ گرفتههه اسههت .صههرآ دظههر از
بعضه از دوشههته هههای کههه در آن دیههدگاه شخصه پههامیر زاد آمههده ادههد .ایههن رسههاله راهگشههای
حقیقاآ گسترده ر در این زمینه است.
پههامیرزاد ،خاسههتگاه دیاکههان شههغناد هههای فعل ه را در ا سههتا دیگههر منههاب از نملههه کتههاه
پر فیسور بابا نان یفور اُآ ،اریخ دگار فقید انیک (در ادهری بنهام انینهان در هاریخ )
مشخص دموده است .ی م گوید که در ا ستا قوم بنام «خیاآاده» آمده است که بعدا این دام
در مناب دیگر بنام «خیودیان» آمده است .با لفظ کهه بها اژه کنهود « ُخږدهۈدے یه ن» دارد،
دتیجه گیری م کند ،که خیودیان همین ُخږدۈدے ی ن (شغناد های) فعل هستند.
تاریخ باستان و میانه:
در دادشنامۀ آدالین ایرادینا زیر مدخل اژه  Chionitesچنین دوشته شده است:
درکتههههاه ا سههههتای ددیههههداد ) (Vendidadدههههام سههههیزده اُمههههین ملههههت (قههههوم) را بنههههام چخههههرم
) (Chakhremیاد م شود که بنام کخره ) (Kakhraهم یاد م شود .محل سنودت ایهن قهوم
ذکر دشده ،مگر در ددیداد این قوم را شهجاع صهادق ) (surem ashavanemعریهف مه
کند ،قوم که مرده های خود را م سوزادده ادد .فلنس  (Felix)34مه گویهد کهه در ا سهتا
در یشت ها در بند های  31 30یشت  19بنهد  87خڤیهاآن ) (Khvyaonمشخصها دشهمنان
س هنت پهلههوی
شههاه یشتاسههپ [گشتاسههپ] ،پادشههاه حمایههت کننههده زر ُشههت بههوده اسههت .بعههدا در ُ
به انگلیسی:
The Formation and Consolidation of Pamiri Ethnic Identity in Tajikistan
33
به انگلیسی:
The Ismailis and Kirghiz of the upper Amu Darya and Pamirs in Afghanistan: A micro-history of delineating
international borders
32

34

Wolfgang Felix, Originally Published: December 15, 1991; Last Updated: October 18, 2011. This article is
available in print.Vol. V, Fasc. 5, pp. 485-487
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) ،(Pahlaviخڤیان در نملۀ دشمنان پیر ز ( 454ا  484میالدی) در دارد ا بها هفتالیهت هها
(یفتل ) در اخیر قرن پنجم میالدی بوده است.35
در زیر قطعه ی کو اه از ح ماسۀ پینار یشتاسپ (گشتاسب) ارژاسپ (ارناسپ) ذکر شهده
است.
ارناسب ،سردار لشنر خیودیان بوده است.
« آدگاه ارژاسپ (ارناسب) سر ر خیودان از فراز په ای دظر افگند گفت :آن بچه ده ساله
ای که بدادسوی است ،کیست؟ که م رکب ننگا ران دارد سالح ننگا ران دارد متهوراده
36
همادند زریر سپهساالر ایراد م ننگد».
دظر به دوشتۀ ُ لف گادگ فهیلنس ) (Wolfgang Felixکهه خیهود هها ) (Chionitesبیشهتر
در کتههاه ههها اینگودههه دههام شههان آمههده اسههت ،Hyon ،Xiiaona ،Chionitae ،Xionites :در
37
اینجا حرآ ” “Xمأخوذ از یوداد بوده/ ،خ /لف م گردد.
خیود ها را بنهام ههون ههای سهرخ ههم مه گوینهد .چهون در بعضه زبهان هها آ ای /خ /نهود
ددارد ،به تو آن آ ای /هـ /یا /ح /را استفاده دموده ادد .فیلنس مه دویسهد کهه خیهود هها
یهههک قایلهههه بهههوده ادهههد کهههه اصهههلیت دههه اد ایرادههه (آریهههای ) داشهههته ادهههد احتمهههاال در باکتریههها
(بخهدی/بلخ) راد ساکسهیادا (پهار دریهها ،مها راء النههر) ،سهر زمینه کهه در مسهیر دریهای آمههو
قهههههرار دارد .مناههههه دهههههام آدهههههها از زبهههههان پارسههههه میادهههههه (زبهههههان پهلهههههوی) خڤیهههههان  /هڤیهههههان
) (Khvyon/Hvyonمشتق گردیده است ( .اردر ،صص ، 529-525 .ب ل ،32a ،1990 ،
38
 )945 .در ا ستا بنام خڤیاآده/هڤیاآده  Khvyaona/Hvyaonaآمده است.
فلینس به یک مناع استناد م کند که برای ا لین بهار از خیودهان در هاریخ در قهرن چههارم
میالدی از آن یاد شده است .ا به یک اریخ دویس ر م – یوداد بنام امیهادوس مارسهلینوس
)( (Ammianus Marcellinusبهاه  ،16فصهل  ،9بنهد  )4در ار اهاق بهه ننهگ شهاپور د م
( 379 – 309میالدی) پادشاه ساساد با ر م ها دوشته اسهت .شهاپور د م در زمسهتان سهال
 357 – 356بهها خیههود ههها کوسههن (کوشههاد ههها) ( = ایرادشهههر) (مههارکوارآ36 . ،
شماره  ،)5ین ننگ را بر تلیه لشنر ر م ساخته است.
گیالد (یک قایله که دام گیالن در ننوه شرق بحیرۀ خزر
در سال  358میالدی ،خیویاد
از آن مشتق شده) در ار ش شاپور خدمت کرده ادد (امیادوس ،بهاه  ،17فصهل  ،7بنهد  )1مه
گویههد کههه خیههود ههها کوشههاد ههها ) (Cuseni = Kushansبههاج گههذار خههراج پههرداز بههه
ساساد ها بوده ادد .در آن دارد ،خیود ها کوشاد ها یک قشون اصهل را سهاخته بوددهد (
( 35بیل ”،1954 ، “Bailey
مدخل .)chionites.

20 .؛ کلیمه ” ، “Klimaصص 123-122 ،120-119 .ذکر شده در دادشنامۀ آدالین ایرادینا زیر

 36یار شاقر ،احسان ،میراث ایران ،ألیف سیزده ن از خا ر شناسان ،مجموته ایران شناس  ،نلد هشتم ،فصل هفتم ،زبان فارس  ،دوشته هار لد
التر بیل  ،رنمه دکتر محمد معین ،صص ،1336 ،.222 – 219 .هران
Eduljee, (n.d.), Zor oa st r i an Her i t a ge

37

همادجا Ibid,

38
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در صفوآ دیگر قشون الااد ها ،گیالد ها ،ساکا ها بوده ادد) .در سال  359که شهر امیده
)( (Amidaدیار بنر کنود در ننوه شرق رکیه) محاصره شده بود (امیهادوس19.2.3 ،؛
گوبهل .)287 . ،II ،شهههر امیههده بعههدا وسههط امپرا ههور ر م ،کاسههتنتینوس د م ()317-361
محافظت شد قشون شاپور ،در ازه شرق شهر را محاصره کرد .در یک داهردی کهه میهان
آدها در گرفت ،پسر گر ماا س ) (Grumbatesپادشاه خیودان ،کشته شد .امیادوس از مراسهم
ننازه ی ه سوختاددن میّت آن برسم ی ه بطور اوح گزار داده است.
دوشتۀ امیادوس در مورد خیودان کوشادیان ،کامال مطابق به متن شاهنامۀ فرد س است.
شههغن ) ُ
شههگن ( = ُ
در شهههنامۀ فرد سه در ابیههاآ مختلههف ،دههام قههوم ُ
شههگنان (= شههغنان) در
پهلو ی کوشاد ها هفتالیت ها ( = یفتله هها) آمهده اسهت کهه مجموتهۀ اینهها را بنهام ورادیهان
خوادده است.
فرد س ه بهها ایههن ابیههاآ ،داههرد رسههتم را بهها ورادیههان (کوشههاد ههها ،شههغناد ههها دیگههر اقههوام
مسنون ـُخارستان ،سغد پار دریا (ما راء النهر)) را خوه به صویر کشیده است.
بیههت زیههر در شههاهنامۀ فرد سهه  ،شخصهه بنههام کههاموس کوشههاد  ،سههردار فرمادههده تمههوم
کوشاد ها شغناد ها به دست رستم کشته شده است.
کـُشاد

ُ
شگن

ز کاموس شان یره شد ر ز

گـُردان بلخ

لخ

قسم که امیادوس گفته است کهه قشهون شهاپور د م در ننهگ اُمیهده بها ر مه هها ،متشهنل از
اقوام مختلف بوده که زیاد رین سهم را در آن کوشاد ها ،خیود ها ،آلااد ها ،گیالده هها
شنیل داده ادد ،در ابیاآ زیر هم در شهنامه همین استنااق م گردد.
قههوم کشههاد (کوشههاد ) ،قههوم سههقاله (اسههال ) ،قههوم شههگن (شههغن ) ،قههوم هههری ( هرکههان،
سرخان دریا از اعهاآ ازبنسهتان
گرگاد ) ،چین
هندی ،قوم پهلوی ،قوم چغاد (فعال بنام ُ
در دزدین رمذ)  ،قوم ُختـل (ختالن = کواله) ،ر م (آلااد ).
کشاد
ز چین

از این مرز ا پیش دریای سند
هری از پهلوی
ز سقاله

هند
سقاله شگن
شگنی ز هند ی

*****
که منشور شمشیر رستم دخوادد
ز سقاله چون کـُندر شاه سند

شگنی هری دمادد
کشاد
شمیران شگنی شنگل ز هند
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ایننه اریخ دویسان گفته ادد که هون ها (خیودیان) سه قایفه بوده ادد که ین ههون ههای سهفید
(یفتل ها) ،هون های سرخ (شغناد ها) ،هون های سیاه (شاید ینه از اقهوام دیگهر باشهد).
زره (نوشن) سرخ ،پرچم سرخ آدها را هون های سرخ گفته
اینها را بخاقر لااس ننگ
ادد .39زبان آدها که متفا آ بوده ،در ابیاآ فرد س بطور اوح بیان شده است.
دگر گوده نوشن دگرگون کاله
دگر گوده نوشن دگرگون کاله
درفش دو آیین دو وشه ای
یغ زهر
پراگنده بر دیزه

هری سپاه
شگنی
کشاد
نهاد شده سرخ زرد سیاه
زبان دگرگون به هر گوشه ای
شمیران شگنی سرافراز دهر

د کتور صهاحب دظهر مهرادی (  )208 .بهه دقهل از دکتهر خهو دظهر پهامیر زاد ( )28 .
پهلهوی ،از یفتله هها ،بنهام «
دوشته است که « :در برخ از مناب اریخ آریای زردشهت
هون ها » ،یا « خیودیان» « ،خیاأآده » « ،خه (گ) دادهه» ،در مأخهذ سهریاد بنهام « هپتهال »،
در یودههاد « ابههدل » یهها « هفتالیههت » یهها « اپطههالیتو » ،در منههاب بیزادس ه ههها « ه هـُن –
هودهای سفید) م گفتند .در مناب ارمن « هپتال » یا « هدیل» « ،یتال » ،در پارس «
یفتال » « یفتل » ،در ترب « هیطال » ،در مناب چین « ایده » « ایهدین » ،در منهاب
ختای « ا اپتیت ،لف قدیم ا ایئپ – یهت) ،در منهاب هنهدی « هودها = خودها » دهام
دهاده ادد».
دکتور صاحب دظر مرادی ادامه داده است که:
« اگر ین از دام های این د دمان یا ین از قاایل مشمول نامعه یفتل را « خـُگنادهـه » یها
« خـ ُ دادـه » [ خـُږ دـۈدے ] قاول دماییم ،این قایله از اار مهردم شهغنان خواههد بهود کهه قهن
خود را « خ دان» [ خـُـږدـۈن ] خود را « خ داد » [ خـږدـۈدے ] میگفته ادد .خ داد هها
از قدیم ا کنون در د قر آ ر د آمو در بدخشان زدهدگ مه دماینهد بزبهان شهغناد  ،کهه از
شاخه های زبادهای آریای قدیم میااشد ،نلم م کنند.».
مرادی پامیر زاد گفته ادد که هون ها قایفه ای از یفتل ها هستند ،ل این دظریه به آسهاد
رد م گردد ،چون خیودیان در حنومت کنفدراسیود با کوشاد ها قرار داشته ادد ،بعهدا ایهن
خیودیان به سه گر ه سفید (یفتل ) ،سرخ (شغناد ) ،سیاه (شاید سغدی باشد؟) قسیم شده ادد.
در این صورآ ،یفتل ها ،شاخه ای از خیودیهان (ههون هها) هسهتند مه وادنهد د بهرادر بهر
خاسته از یک د دمهان حسهاه شهودد .فعهال ههم ایهن د قهوم در همسهایگ ینهدیگر در بدخشهان
زددگ م کنند فقط در ایهن ا اخهر لسهوال دهو شهنیل اریهنج خهواه ایهن د لسهوال یفتهل
شغنان را از هم ندا دموده اسهت .در حهال کهه ها پهیش از حنومهت کهرزی ،مهرز بهین ایهن د
لسوال را کو ل کلوج اقرچه بود.
 39انگلیس ها در زبان خود آوای /خ /را ندارند ،و آنها نام هایی در آن آوای  /خ /وجود دارد ،آنرا به شکل  /هـ  /و  /م  /تلفظ می کنند .مث ً
ال «
واخان» را « واهان» و صبح بخیر را « صبح بهیر» تلفظ می کنند .این بر مبنای تجربه نویسنده است که یک همکار مجارستانی داشتیم ،وی
همیشه میگفت :صبح بهیر .به این دلیل ،خیون ها را به هون ها تلفظ نموده اند.
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قت که ما دام از شغنان یا قوم شغن میاریم ،دیگران فنر م کنند که ما متعصب هستیم
در مورد یک قوم خورد فنر م کنیم .قت که م گوییم «قوم شغنان» ،در دظر دیگران فقط
یک لسوال کنود شغنان نلوه م کند .این نار اریخ بوده که شغناد ها از شهر هها رادهده
شددد به کوه ها پناه برده ادد ،با نود آدهم شهاهان شهغنان از خهان آبهاد قنهدز در افغادسهتان
در قرییزستان ،چترال هودزا در پاکسهتان ها سهریقول در چهین بهرای
گرفته ا شهر ا
شاهان شغنان در قلعه بر پنجه باج خراج م پرداخته ادد .النورد بدخشان در صهرآ آدهها
بوده آدرا به شهر های کاشغر ختن در چین به فر میرسادیددد.
تاریخ از قرن هجده به این طرف:
دظر به دوشته میهرزا سهنگ محمهد بدخشه  ،مللهف هاریخ بدخشهان ،شهاه دجه خهان ،ینه از
شاهان شغنان بود که بغیر از چاه آه ،بهر مهام سهاحاآ بدخشهان ،خهار کنهدز ( ها خهان آبهاد)
حاکمیههت داشههته اسههت معههادن لعههل النههورد بدخشههان در صههرآ ی بههوده اسههت .دویسههنده
اریخ بدخشان دگاشته است که:
«  ...در زمان حنومت شاه دج خان النورد در مملنت ختای [چین] بهای مام یافت کهه
یک سیر سنگ بدخشان [النورد] به هزار پادصهد ر پیهه رسهید در ایهن بهاه چنهان قهدین
مام فرمود که ریزه سنگ از آن بدست احدی از اکابر اصهایر [بزرگهان خهوردان] دمه
افتههار هههم بههراین النههورد ،خزینههه ای معمههور از دقههود یههاماوی دقههره ای اننههاس امتعههه
اقمشه از هر ننس بهم رسادید( ».سنگ محمد ،اریخ بدخشان.)57 . ،
دې الیاس ) (Ney Iliasمهامور هنهد بر هادوی کهه در سهال  1883از پهامیر گذشهته از قریهق
سریز (در آن زمان هنوز نهیل سریز شنیل دشده بود) بهه بر نهگ در قلعهه امهر [رۈمهأر]
در ر شان که پایتخت زمستاد شه یوسف تل خان (آخرین شاه شهغنان) بهوده ،از آدجها دیهدن
دموده است .در تر راه متونه شده که قرییز های که در پهامیر ردهگ کهول رمهه خهود را
م چرادده ادد به حاکم شغنان ار ُق (باج خراج) پرداخت م دموده ادد (الیاس.)26 . ،
در زمان میران شغنان ،قرییز های که قرآ ساحل چپ دریای مریاه اقامت داشتند ،برای
میران شغنان باج خراج م پرداختند ،بعد از ایننه افغان ها یوسف تل خان را در سهال
 1883خل قدرآ کرددد ،آدها از مام ناههای کهه بهرای شهاهان شهغنان بهاج خهراج میداددهد،
خراج مطالاه کرددد .اما در سوم اکتوبر سال (  )1886زماد که الیاس در چمگان (دام محل
در پهامیر) بهوده ،شهنیده اسهت کهه چینه هها از کنهار راسهت دریهای مریهاه مهام قرییهز ههها را
احضار کرده بوددد از آدها درخواست بهاج (مالیهه) مه کرددهد .قرییهز هها از شهاهان شهغنان
همیشه در هراس بهوده احسهاس امنیهت دمه کرددهد ،ایهن مسهئله بعهد از ایننهه یوسهف تله
خان ،آخرین شاه شغنان ین از خواهرادش را در سال  1870در تقد دناح یعقوه بیگ ،میر
کاشغر در آ رد ،شدآ پیدا کرد .بخاقری که این رشته داری شاهان شغنان را قوی ر ساخت
ر ابط آدها رفت آمهد آدهها بهه قهرآ کاشهغر زیهاد شهد در تهر راه امهوال اننهاس
قرییز ها زیاد ر به چپا ل میرفت.
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دگر ال نان د ) ،(John Woodمهامور هنهد بر هادوی ،در ننهوری سهال  1838از اخهان
باز دید دموده ،شب در خند د مهمان شاه ورای (شاه خند د) بوده ،بعد فردای آن ر ز کهه
به قرآ اخان باال حرکت م کند ،در تر راه دزدیک خند د ،خرگاه های قرییز هها را
م بیند .به عداد  100خادواده با  2000ی گا  4000 ،گوسفند 1000 ،رأس شتر د کوهاده
در آدجا نود داشته ادد .آدها گفته ادهد کهه فقهط یهک سهال شهده کهه آدجها را اقامهت گهاه زمسهتاد
برای خود ساخته ادد .این محل از قرآ مراد بیگ ازبک که در آن زمان میر قطغهن (کنهدز)
بوده ،به ساب که قرییزها همخون ی بوده ادد ،بعد از اینه اخهان را سهخیر کهرده ،ناههای
مشخص را برای آدها ادعام بخشیده است ( .د ،صص.)325 – 324 .
د ساکنین فیض آباد نهرم را انیهک گفتهه ،حنمرادهان قطغهن را ازبهک ،اخهاد هها را
خ گفته است ،که این هم مایز این اقوام را دشان میدهد .ی افز ده است:
«  ...در ر شان شغنان ،اهال آن شیعه هستند ،لااس آدها مشابه به لاهاس اخهاد هاسهت،
خاده های مسنود آدها تین شنل را داردد .در شغنان فعال  300خادوار زدهدگ مه کننهد کهه
قاال وسط مراد بیگ قندزی چور چپا ل شد [ .د اینرا از قول تاد الرحیم خان ،شاه قلعهه
پنجه در اخان بیان دموده است] .دفوس ر شان بیشتر است هنوز تین خادواده هها را دارد.
این هر د لسوال  ،باج خراج مشترک را ساالده به [میر] قندز مه پردازدهد کهه  15یهالم
(برده) است در مقابل آن ادعام م گیردد .زبان آدها خا است .در ازی ها انیک هسهتند
به پارس صحات م کنند ( ».د.)379 . ،
د ادامه مه دههد کهه بعهد از سهال  ،1830بدخشهان سهاحا کهه وسهط مهراد بیهگ چهور
چپا ل شده بوددد ،یا زیر سلطۀ ا بوددد ،در ساحل شمال دریای آمو ،دفوس شان کم شهد
بیشتر مردان آدها گرفتار در دشت های قندز امام صاحب در زمین ننگل با الق هها،
ازبک ها کار شاقه را باالی شان م کرددد .راکم این بیگاده هها کهار در مزرتهه ننگهل،
در آن بهها الق مههرداه ییههر صههح  ،از آن زمههان هها کنههون  25000خههادوداه یهها در حههد د
 100000دفر بوده از آن میان  6000دفر ا سال  1838زدده مادده بوددد .در قت بسیار کم
(در حد د  8سال) ،عداد لفاآ آدقدر زیاد بهوده کهه ایهن بهه یهک وهره المثهل اهدیل شهد :اگهر
مرگ م خواه  ،قندز بر  .د م گوید :در زمان وقف ما در امهام صهاحب عهداد کثیهری
از کوالب ها در آدجا آ رده شددد.
یک وره المثل هنوز در میان مردم شغنان بدخشان است که از خراب اینه لشنر ازبهک
های قطغن به این محل ارد کرده ادد ،باز گو کننده آن د رۀ است.
د زدده قن یابد د مرده کفن.

هر نا که رسد سُم اسپ قطغن

31
نوروز علی ثابتی

ادارۀ نشرات سیمای شغنان

ائتالف میران فیض آباد و شغنان بر علیه قشون افغانی:
میر فیض آباد بنام میر تالم ،خواهر زاده شاه شغنان ،شه یوسف تل خان بوده اسهت .زمهاد
که میر تهالم در فهیض آبهاد از قهرآ قشهون افغهان شنسهت مه خهورد ،بهه قهرآ زیاهاک مه
گریزد از مامای خهود ،شهه ی وسهف تله خهان کمهک مه خواههد .لشهنر فهیض آبهاد لشهنر
شغنان یک ائتالآ بهر وهد افغهان هها شهنیل داده ،در قریهه نهگ ربهاق بهاال (ربهاق کنهود در
زیااک) پینار را آیاز م کنند .لشنر شغنان فیض آباد اه مقا مت در مقابل قشهون افغهان
دیا رده ،فرار کرده ادد .میر تالم بهه قهرآ در از گریخهت ،شهۀ شهغنان بها آقسهقاالن (ریهش
سفیدان) شغنان مصلحت کرده که مام اتضای خادواده ا را از قریق ر شان به بر نگ،
از آدجا به راشارآ ادتقال داده شودد .زماد که آدها به راشارآ برسند ،شاه شغنان هم همرای
لشنر خود از قریق خار ق ادی ینهد رفتهه در پهامیر بها خهادواده ا پیوسهته ،بهه قهرا
رفته با ر س ها ار ااق أمین کرده ،به کمک
کول منزل گزینند .بعد از آدجا بطرآ ا
ر س ها ،افغان ها را در شغنان شنست دهند40.
این دوشته هم مایّ ن اینست که قراکول از اعاآ شغنان بوده ،که شاه شغنان میخواست در آدجها
قریزسههتان
پنهاه باههرد ،مههرز حنومهت شههغنان بههه مهرز حنومههت ههزار ر سهیه در شهههر ا
منته شده است.
قرن  ،19قرن تبر تقسیم ملکیت شغنانی ها توسط روس ها ،انگلیسی ها ،و چینی ها
شرایط سیاس قهرن دهوزدهم قهدرآ قلاه امپرا هوران اسهتعمار قلاهاد چهون امپرا هوری
زار ر سیه ،امپرا وری بریتادیای کایر ،امپرا وری وسعه قلاادۀ چین ،سیل ناداده ای را
بر اقوام ساکن در منطقهه پهامیر زد .قهوم شهغناد ههم ،کهه در د قهرآ سهاحل ر د پهنج سهننه
ننرال گولهد
گزین بوده ادد ،از این پدیدۀ شوم سیاس در امان دمادددد .ننرال کافمان ر س
سمیث ادگلیس  ،به دمایندگ از د امپرا ور ابر قدرآ ( زار ر س بریتادیای کایر) ،دریای
پنج را منحیث مرز میان د قلمر ( مزر میان د قدرآ سیاس بزرگ ،ده منحیث مرز میان
افغادسهتان انینسههتان فعله ) قلمههداد دمهوده قه معاههده آدههرا بهه امضهها رسهادیددد ،بیشههتر
اقوام پامیری بشمول قوم شغنان را از هم متالش دموددد قور دلخواه سرزمین شادرا به د
امیر دشین سیاس (امارآ افغادستان امارآ بخارا) قسیم دموددد .با این ر  ،قوم متجادس
پامیری را از هم « در حقیقت با شمشیر» ندا دموده بر هویت اقوام آن حوزه ،در افغادستان
« افغان » در انینستان « انیک » بر چسپ زددد.

40

بر گرفته از تاریخ بدخشان ،نوشتۀ قربان محمد زاده ،آخوند سلیمان ،و سید شاه فطور.
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خود آگاهی هویت طلبی در بین شغنانی ها:
شهههغناد هههها ،چنهههدین نهههه متشهههابه متمهههایز بههها سهههایر اقهههوام سهههاکن در بدخشهههاداآ (بدخشهههان
افغادستان ،بدخشان انینستان ،بدخشان پاکستان ،بدخشان چین) داردد.
در سفر دامه ها یاد داشت های نهادگردان ،انیک به کساد مه گفتنهد
در مناب اریخ
که به زبان پارس نلم م کرددد .مثال در شغناد کساد که بهه زبهان پارسه سهخن بگوینهد،
آدههها را بههه دههام «پارسههے بههۈن» م ه شناسههند آدههها هههم خههود را «فارس ه ان» یعن ه «پههارس
زبان» م گویند .این اصطالح انیک ،در قرن بیستم ظهور کرد به ا ج خود رسید ،بوی ه
بعد از شنیل نهوریت دو بنیاد بنهام «نمههوری سوسیالیسهت شهور ی انینسهتان» در ا حهاد
قت که پرسهان شهود کهه هانین چیسهت بهه کهدام زبهان گهپ مه
نماهیر شور ی قت.
زدهههد؟ نهههواه ا خیلههه کو هههاه آدسهههت .هههانین ینههه از لهجهههه ههههای زبهههان پارسههه اسهههت.
انینستان ،به معن سرزمین انیک است ،احتماال یک قایله از د رۀ پیش از اسالم (قال
از قرن هفتم میالدی) باشد .دظر به کتابخادۀ کادگرس  1997مطالعه کشور انینستان ،بسیار
مشنل اسهت کهه خاسهتگاه کلمهۀ انیهک را بطهور شهاید بایهد عریهف کهرد ،بخهاقری کهه ایهن
اصطالح در قرن بیستم ساخته شد بخهاقر مناقشهه بهر سهر ایننهه آیها هرک اهاران یها آریهای
41
ااران ساکنین اصل آسیای میاده بوده ادد.
برای ا لین بار در د ران شهور ی ،در سهال « ،1924نمههوری سوسیالیسهت شهور ی خهود
مختار انیک»
) (Tajik Autonomous Soviet Socialist Republilcزیهر اداره ازبنسهتان شهنیل
شههد ،چههون ایههن ههها رتیههت امیههر بخ هارا بوددههد ،امهها در سههال « ،1929نمهههوری سوسیالیسههت
شهور ی خهود مختهار انیهک» ) )(Tajik Soviet Socialist Republilcیها (Tajik
) SSRبطور مستقل شنیل شد ،له انینهان اصهل سهمرقند بخهارا زیهر سهلطه نمههوری
سوسیالیست شور ی ازبنستان ) (Uzbek SSRمادددد.

41
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تالش های شیرین شاه شاه تیمور ) (Шириншо Шотемурدر استرداد استقالل
تاجیکستان از ازبکستان.
شیرین شاه شاه یمهور ،در ا ل دسهمار  1899در دهنهدۀ پارشهنیف داحیهه شهغنان الیهت خهود
مختار بدخشان کوه  ،نمهوری انینستان ولد شد .ی در سال  1918در یک فابرینهه در
اشههنند کههار کههرد .در سههال  1921در حلقههه سیاسه در آمههد بههه تنههوان تضههو ههیم سیاسه –
دظهام بهه پامیرهها فرسهتاده شههد .شهیرین شهاه در سهال  1925بهرای ا لههین بهار بها قشهون سههرخ
شور ی ارد خارغ شد .از سال  1923ا  1924به صفت اسهتاد در شهعاۀ اقلیهت ههای قهوم
در کمیته مرکزی حزه کمودست کار کرد در تین زمان رهار حزه کمودست بود .ا ین
از چهههره هههای بههارز آیههاز گههر اسههتقالل قلا ه نمهههوری خههود مختههار سوسیالیسههت شههور ی
انینستان از نمهوری سوسیالیست شهور ی رکسهتان در سهال  1924بهود .در سهال 1927
ی دماینده  Tajik ASSRدر  Tukistan SSRبود .در سال  ،1929ی اصهرار رزیهد
موفق شد ا الیت سغد را به  Tajik ASSRومیمه کنهد .در همهان سهال ،ی هال کهرد ها
 Tajik ASSRرا از اداره  Uzbek SSRخهارج دمایهد نمههوری مسهتقل بنهام نمههوری
سوسیالیست شور ی انینستان را أسیس دماید .بیشتر از اریخ دویسان را تقیهده بهر اینسهت
اسهتقالل قلاه  Tajik ASSRاز  Uzbek SSRسهاب شهد ها
کهه اقهدام ی بخهاقر نهدای
رقاایش تلیه ا ا هام بانددد که گویا
بههههها سهههههازمان داسیودالیسهههههت وهههههد
شهههور ی دسهههت دارد بنهههابر ایهههن
ا هام در مسهنو وقیهف شهد ،بعهدا
وسط دادگاه تهال (سهتره محنمهۀ)
دظههههام ا حههههاد نمههههاهیر شههههور ی
) (USSRمحنهههوم بهههه شهههدید هههرین
نزا شد .ی در  27اکتوبر 1937
42
اتدام گردید.
اصال ،بعد از ایننه شیرین شاه استقالل انیک ها را از ازبنستان گرفهت ،در انینسهتان ههم
مذها ) از حقوق حقه خود بر خوردار باشند ،بهدین خهاقر
میخواست که اقلیت ها (زباد
بود که الیت خود مختار بدخشان کوه را بنیاد دهاددد .ی م خواست که شغنان یربه را
با شغنان شرق ینجا سازد ،شاید همین توامل بوددد که محرم بیک ر شاد  ،در  02اپریل
( 1928برابههر بهها ر ز ینشههناه 30 ،حمههل  1304هجههری خورشههیدی  26رمضههان الماههارک
 1343هجری قمری) با  800دفر باالی قلعهه بهر پنجهه در شهغنان قیهام کهرد ( الدیمیهر بهاینو،

42

بر گرفته از دانشنامۀ آزاد ویکی پیدیا.
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 43.)2002بیشتر صاحب دظهران را دظهر بهر اینسهت کهه شهیرین شهاه را بخهاقر د مووهوع
اتدام کرددهد .ا را بهه تنهوان یهک «داسیودالیسهت قهوم گهرا» «خهرده هویهت قلهب» کهه مه
خواست بهرای زبهان شهغناد در ا حهاد شهور ی رسهمیت باخشهد .ی گفتهه اسهت کهه کشهور
انینستان است ،ل زبهان مهادری ا شهغناد اسهت .بهرای ی بسهیار بها اهمیهت اسهت ها
برای زبان مادری ا هم خدمت کند .د م ،قیام محرم بیک را (که در شغنان بنام محرم بلوا)
یههاد مه شههود ،را بههه ی دسههات داددههد .چههون دامههه هههای مههردم شههغنان یربه را ی بههه حههزه
کمودسههت رسههادده اسههت کههه فعههال در آرشههیف مونههود هسههتند .در ایههن زمینههه ،قربههان تلههم شههاه،
گزارشنر بخش فارس ب ب سه در انینسهتان حقیقهاآ گسهترده ای ادجهام داده حته بهه
مسنو سفر کرد مهام آرشهیف مله د ران کمودسهت را زیهر ر کهرد در سهال ()2009
کتاب را به تنوان «شیرین شاه شاه تیمور :قهرمان تاجیکستان» ألیف کرده است.
خه ملیهت ههای
در سر شماری شهور ی در سهال ههای  ،1937 1926ر شهاد  ،شهغن
نداگاده متمایز به شمار میرفتند .این بعد از مرگ شهیرین شهاه ،در سهال  1937بهود کهه ایهن
44
گر ه های ملیت مجاور شددد ا به تنوان « انیک» دات رانستر شودد.
در سال ها  ،1980مناقشهه در انینسهتان در مهورد حالهت رسهم زبهان ههای پهامیری بوقهوع
پیوسههت .بعههد از اسههتقرار اسههتقاللیت انینسههتان در سههال  ،1991ملیههت گرای ه پههامیری ا ج
گرفههت حههزه سیاسهه داسیودالیسههت پههامیری بنههام «لعههل بدخشههان» در الیههت خههود مختههار
بدخشههان کههوه قههدرآ را در دسههت گرفههت .ظههاهراآ وههد د لههت در مرکههز الیههت در شهههر
خار ق برگزار شد ،در سال  ،1992آدها خود را یک کشور مستقل اتالم کرددد ،ل بعهدا
آدرا ملغ قرار دادد .در بین سالهای  1992ا  ،1997در ننگ داخل انینستان ،پامیری ها
از «ا حادیه اپوزیسیون انیک» حمایت م کرددد ،ل در د شناه قریان یپه بطور دسته
45
نمع دسل کش شددد.
خ ها خود را «ښیک» م گویند زبان خودرا «ښیک ار ،یا ښیک زیک» مه گوینهد،
شغناد ها خود را « ُخږدۈدے» زبان خود را هم « ُخږدۈدے» م گویند.
اُلوفسن ،در سال  1899-1898از اخان ،اشناشم یاران دیدن کرده (الفسن ،صهص- 59.
 ،)60در مورد این قوم چنین گفته است:
«  ....اخهاد هها خههود را اخهاد  ،اههال اشناشههم خهود را اشناشهم  ،یههاراد هها خههود را
یاراد م گویند .در قومیهت (ا نهوگراف ) آدهها در بهین یلچهه هها قاقهه بنهدی مه شهودد ،از
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رکسهتان

اار آریای ها یا انیک هستند – یا بعاارآ دیگر ،آدهها مادنهد انینهان بخهارا
از یک اار بوده ،بناء ،شاید درست رین مشخصه آدها « انینان کوه » م باشد.
زبان اصل در مام درۀ پنج ،شغن است که ین از زبان های پارس (ایراد قدیم) است که
خ نلّم م گردد .اما مام این داحیه ها
وسط شغناد ها ،در شغنان ،یاراد  ،اشناشم
یک لهجۀ خها شهغناد دارد کهه فها آ بهین آدهها کهم بهوده مهردم مه وادنهد بهه آسهاد گهپ
یندیگر را بفهمند .در اخان یک زبان قهدیم دیگهر ایراده مادنهد شهغنان نهود دارد کهه نهها
بعض از مردمان بلند ر اه ر (از دگاه موقهف انتمهات ) بهه آن صهحات مه کننهد .ایهن زبهان
کهن ایراد اخاد ها ،د بار ه منحیث یک لهجۀ محله پدیهد آمهده اسهت .مهام مهردم اخهان بها
ایههن زبههان صههحات م ه کننههد ،مطههابق بههه قاتههده ،اقفههال کههدام زبههان دیگههری را دم ه دادنههد
احتماال با همسایگان شان در دیگر داحیه ها داد معامله داردد ،زبان شهغناد را بعهدا یهاد مه
گیردهد .از ایننهه در اخهان شهرق آدهها در دزدینه قرییهز هها زدهدگ مه کننهد ،مه وادنهد
46
زبان رک (قرییزی) را یاد داشته باشند».
دظههر بههه دقههل قههول از مههردم اخههان ،دریاچههه مههو ز ) (Mutzبعههد از مسههافۀ  25میههل در
دزدین اج (سلسله کوه بطرآ شمال) باال م شود که در آدجا مهرز را بهین اخهان شهغنان
م سازد (گوردن.)154 . ،
استقرار قرغی ها در پامیر:
هیون سادگ [ښیون څـُنگ = شوان ځادگ] ) (Hwin Tsang = Xuanzangیهک زایهر
مالغ بودای چینه کهه در قهرن هفهتم مهیالدی (بهین سهال ههای  )645 – 629بخهاقر بازدیهد از
مزار ها معابد بودای به هند سفر دموده بهود ،در سهال  64447مهیالدی از بدخشهان پهام ر
گذشته است ،در سفردامه خود بنام س  -یو -ک (خاقراآ نهان یره) 48کهه وسهط سهاموئل
بیل ) (Samuel Bealبه ادگلیس بر گردان شده است ،چنین دوشته است.
«  ...در سمت شمال شرق این کشور ،بعد از د ر زدن کوه ها گذشهتن از میهان دره هها در
یا چیزی در این حد د ،ما
امتداد راه های سرشیب خطرداک بعد از ق مسافه  700ل
پ -م ه ُ -ل )[ (Po-mi-loپههامیر] رسههیدیم .مسههاحت ایههن ادی از شههرق بههه یههره
بههه ادی ُ
از شمال ا ننوه  100ل م باشد .تال ه بر این ،این ادی در میان کهوه ههای
 1000ل
سودگ -لینگ [ څوڼگ -لڼگ] ) (Tsung-Lingموقعیت دارد ،بنا برین ،در آدجها وفهان بهاد
برآ در فصل های بهار ابستان از اینسو به آدسو بطور مدا م م زد .زمین آن همیشه
یخ زده بوده ،سازه تلف در آدجا بسیار کمیاه است ،خم که در آدجا کاشته م شود ،به
دمر دم رسد .مام این منطقه صحرا بوده ،هیچ کس در آدجا اقامت ددارد».
46

Olufsen, O (1904), Through the Unknown Pamirs (Wakhan and Garan), 1988-1989, The 2nd Danish Pamir
Expedition, London, William Heinemann.
 1372 47سال پیش از امروز ( .)2016و یا  23سال بعد از هجرت حضرت مح مد از مکه به مدینه ،در زمان آخرین سال خالفت حضرت عمر
(رض).
 48ترجمه کتای به انگلیسی توسط بیل طبع لندن  1884میالدی
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مارکو پولو ،سیاح ینس (ایتالیای ) کهه در قهرن سهیزده مهیالدی (سهال  1274مهیالدی )49از
داحیههه پههامیر دیههدن دمههوده در فصههل بیسههت دهههم در سههفر دامههه ا از پههامیر چنههین یهها آ ری
دموده:
«  ....آن نلگۀ مر ف را که بنام پامر [ پامېر ] مس ّم گردیده است ،در مدآ د ازده ر ز راه
م وان پیمود ،در مام این مدآ شما هیچ باشنده ای را در آدجا دم بینید ،الزم است کهه
در آیاز سفر وشه آذ قۀ راه را با خود بر گیرید .ار فاع کوه ها به قدری بلند است که هیچ
پردههده ای در دزدینه قلههه کههوه ههها دیههده دمه شههود ،چقههدر ماالغههه (شههاید) فنههر شههود کههه اگههر
صدیق کنم که از گزددگ سردی هوای آدجا ،آ ش را که ر شن م کنید ،تین گرم ایرا که
در سطح پایین ر م وادد داشته باشد ،ددارد ،ده تین ادر را در پختن یذا ولید م کند.
بعد از ادجهام همهین سهفر د ازده ر زه ،بهه سهمت کهه در حرکهت هسهتید ،هنهوز ههم چههل ر ز
دیگر از باالی کوه ها از میان دره هها – گذشهتن از بهاالی دریها هها پهنهای صهحرا ،بهد ن
ایننه کس از باشندگان آدجها را یها نلهوه ای از گیاههان سهاز را در آدجها بهه مشهاهده دشهینید،
بطور د امدار راه پیمای م کنید .بدین خاقر ،مام مواد خوار بار را باید همرای خود بهر
گیرید».
از دوشته های هیوان سودگ مارکو پولو استنتاج مه گهردد کهه ها قهرن سهیزدهم ،کسه در
پامیر اقامت دداشته است.
در زمان قسهیم بنهدی عیهین مهرز سیاسه میهان ادگلهیس هها ر س هها در سهال  ،1895در
پامیر خورد پامیر کالن هیچ قرییزی در این حیطه سهننه گهزین داهوده اسهت .در سهال ههای
پامیر های زیر سلطه ر س ها،
پسادتر قرییز ها ،دظر به محیط سیاس در رکستان شرق
قرییز ها بدادجا مهانرآ کرددد .در بهین سهال هها  ،1940 1930ا حهاد شهور ی از قهدرآ
دظام کار گرفت مرز را بر ی قرییز ها بست حت باالی مهردم قرییهز در پهامیر ههای
متعلق افغادستان یور برد .با پیر زی حزه کمودست در چین ،در رکستان شرق در سهال
 1949مرز کو ل اخجیر به ر ی مهانرین اادل کاال بین افغادسهتان چهین بسهته شهد .در
دیمه قرن بیستم جارآ آزاد مهانرآ در پامیر بین شور ی ،افغادستان ،چهین کهامالق قطه
گردید.
دظههر بههه دوشههته ن .الیههاس ) )Ney Elyasکههه در سههال  132( 1886 1885سههال پههیش از
دوشتن این نز ه) گفته است که قرییز های که در پامیر ردگ کول سهنودت داردهد ،خهود را
از رتیهت شههاه شههغنان دادسههته مربهوق تالقههۀ (داحیههه) ر شههان بهوده ادههد .ی همچنههان خههاقر
قرییز در مجا رآ یندیگر زددگ کرده ار ااقاآ فرهنگ
دشان ساخت که مردم شغن
داردد .در یک محل که بنام «پالیز» [پال ځ] دام دارد ،اهال آن بیشتر شان شغن بوددهد ،له
با معامال که بها همسهایگان قرییهز خهود داردهد ،بهه زبهان رکه [قرییهزی] ههم صهحات مه
کنند .قرییز ها در پینار ها در صفوآ شغناد سهم م گرفته ادد .در حملۀ ای که شغناد ها

49
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در سال  1830باالی سریقول در چین حمله کرددد ،زدان سریقول را اختطاآ دموده ادد( .ن.
الیاس43-42 ،26 . ،؛ دیوب .)203 . ،
سههر آ رل اسههتاین ) ،(Sir Aurel Steinدر  18سههپتمار سههال  ،1928از قههرآ پههامیر بههه
شاخدره فر د آمده ،د ر این مورد چنین دگاشته است :پس از تاور از نلگه های سی به یک
دهنده کوچک رسیدیم که وسط مهانرین ر شاد اشغال شده بود ،بعد از پیمودن  11میل ما
به یک سهرزمین پهامیر -مادنهد رسهیدیم کهه سرشهار از تلهف بهود کهه آدهرا بنهام نوشهن گهاز مه
گویند [گاز در شغن چمن یا مریزار را گویند ،در لهجه دری بدخشه «مغهزار» گفتهه مه
شود] .در آدجا ما  10دفر از افراد قرییز را دیدیم که در آدجا نو د سر [کـل نو ،نو پهو
دار =  ] oatکشت م کرددد ،اما هنوز در خیمه های دمدی خود (خرگاه) زدهدگ مه کرددهد.
آدها بدادجا در این ا اخر به ازگ آمده ادد .از وران بیگ ین از محاسن سفیدان شاخ دره
پرسههیدم کههه ی گفههت زمههاد در اینجهها  3000خههادوار شههغن زدههدگ مینرددههد ،ایههن یههک کمه
ماالغه گوده است ،ل بهد ن شهک ،محتمهل بهه دظهر میرسهد .از اینجها ها ساسهیق کهول [نهیهل
بوگین] در پامیر تل چور د ر ز منزل است .نوشن گاز زماد وقف گهاه [کهار ان هها]
مرکز ذخیره مهم برای بازرگادان بوده که از قریق شغنان پامیر ،از پامیر به شهغنان تاهور
دموده ادد .یک قلعه یراده در آدجا دیده شد که زماد چهل سهال پهیش وسهط شهغن هها اشهغال
شده بود .از نوشن گاز به قرآ ادی یند ،از قریق مسیر د زخ دره راه دارد ما ایهن را
پیموده به ادی یند رسیدیم( .آ رل استاین ).)882 . ،(Sir Aurel Stein
اما ،پامیر خورد پامیر کالن از اعاآ میر اخان بوده برای مدآ قوالد از سننه خهال
بوده ادد (یعن کس در آدجا زددگ دنرده است) ( .را ر .)43 . ،گوردن دوشهته اسهت کهه
ملنیت میر اخان ،اغ دُماا یرب  ،از قرآ مسیر دریا ،پامیر های خورد کهالن ،پهامیر
تل چور ،ادی ی آقتا در قهرآ یهره اسهت .ی همچنهان دریافتهه اسهت کهه در معنه
پامیر تل چور به اخان علق دارد ،اما دفوذ میر اخان در آدجها وسهط قرییهز ههای ابعیهت
شغنان ،کمردگ شده که آدها قاق معمو ل تادآ داشتند ا به اختیار خود آن سر زمین را بد ن
کدام مسئله اشغال کنند( .النس  ،صص.)79-72 .
در سال  ، 1876د لت زار ر سیه ،باالی خان دشهین قوقنهد حملهه کهرد داحیهه فریادهه را بهه
قلمر خود اوافه دمود ،بعد به وسعه قلمر خهود بهه پهامیر شهر ع کهرد .در سهال ،1886
زمههاد کههه گههوردن از پههامیر م ه گههذرد در ادی قههزل آرآ 1000 ،دفههر را از خههادواده هههای
رکان قاچاق قرییز مه بینهد کهه آدهها  7سهال پهیش بها مهتهر خهود بنهام تاهد الرحمهان ،بهدادجا
مهانرآ کرده ادد( .گوردن.)119 . ،1873 ،
د الیاس (  )52 .دفوس تالقه زیااک را بر شمرده که شامل زیااک ،اشناشم یاران م
شود.
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محل سکونت
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اگر در سال  ،1883عداد قرییز ها در اشناشم  20خاده بوده ،پس آدها چهه شهددد؟ آیها وسهط
تاد الرحمان خ ان در آدجا اسنان داده شهده بوددهد ،پهس رفتنهد .دیگهر در ایهن زمینهه ووهیح
دداده است.
در سال  ، 1889اکار شاه ،ین از بازماددگان آخرین شاه شغنان (شهه یوسهف تله خهان) ،بهر
تلیه افغان هها قیهام کهرد ،امها شنسهت خهورد در ادهر شنسهت ی بهه عهداد بیشهتر از 2000
خهههادوادۀ شهههغن بهههه قهههرآ پهههامیر سهههریقول در چهههین فهههرار کرددهههد ،مگهههر وسهههط حنومهههت
امپرا وری چینگ عقیب م شددد به افغان ها باز گردادده م شددد که با آدها خیل ظالماده
بد رفتاری م کرددد .گر مب چفسن  ،قت که ا در پامیر سفر دمود ی خهود مهرده هها
زخم ه هههای شههغناد ههها را در پههامیر دیههده اس هت .در تههین زمههان ،همتههای ادگلههیس ا بنههام
فرادسس یادگ هزبند در سال  1891در سریقول پناهندگان شغناد را دیده است.
در سال  ،1883امیر تاد الرحمان خان ،یک دفر قریز را بنام یفار خان قرییز ،بحیث حاکم
( لسههوال) اخههان عیههین کههرد قرییههز ههها را در پههامیر خههورد پههامیر کههالن نابجهها کههرد .در
د ران حنومههت داری تاههد الرحمههان خههان ،بههه عههداد  6000خ ه از خادههه خههود بههه چتههرال،
هودزا ،سریقول اعید شددد ،میر اخان بنام تل مردان به مهتر چترال ،بنام امان ال ُملهک
پناهنده شده است( .هرمان کر سمان ،صص.)235 – 215 .
در کتاه سراج التواریخ ،ألیف فی ض محمد کا ب هزاره ،آمده است که :چون مردمان سواحل
قیام م کرددد ،ی قرییز ها را ین از متحدین باالقوۀ خهود در
دریای پنج همیشه شور
قسمت کنتر ل داشتن بر پامیر در مجا رآ د لت های زار ر سیه چینگ حمایهت مینهرد.
قرییز ها در کابل در دربار تاد الرحمان خان رفت آمد مینرددد برای آدها دستور داد که
در دزدیک سرمه ا (سمن ا ) اقامت گزینند از قرییز های د ر بهر بیعهت بگیردهد ها
از امارآ کابل اقاتت دمایند .همچنان به دقل از سراج التواریخ ،قشهون افغهاد ناهرا خهادواده
های قرییز را در شغنان اسنان داد (الاته شغنان آدطرآ آمو در یند شاخ دره).
دظر به گفته شهراد (  ،)43 .قرییز ها بخاقر بستن مرز چین در ایدُماا  ،با محافظین
سهرحدی گهوا منهدادگ ) (Guomindangدر گیهر شهددد ،دظهر بهه ژان بهو ی شهور (Jean
) Bowi Shorکه ی پهامیر افغادسهتان را در آگسهت سهپتمار  1949دیهده اسهت ،قرییهز هها
حت رهاری رحمان قل در ابستان سال  ،1949بعهد از ایننهه یهک فرمادهده هشهت مرزبهان
چین را کشتند ،به پامیر افغادستان فرار پناهنده شددد 50.در خزان سال  ،1943قرییز هها
”Shor, After You, Marco Polo, pp. 199, 222, 263-265; Shor. “We Took Highroad in Afghanistan.
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50

در مریاه بر تلیه رژیهم شهور ی بغها آ کرددهد بعهد از آن شورشهیان در خهاک افغادسهتان
گریختند در دتیجۀ ننگ 21 ،دفهر از قرییهز هها بهه شهمول د دفهر از خهوادین آدهها در پهامیر
51
کالن کشته شددد (فرادک بلیس.)195 . ،2006 ،
در سال  ،1978بعد از پیر ز شدن ادقاله دور در افغادستان ،قرییز ها پامیر را رک کرددد
(شهههراد  )1984 ،بههه پاکسههتان مهههانرآ کرددههد .در سههال  ،1978مههام قرییههز هههای (280
یورآ) قال از حملۀ شور ی به افغادستان ،پامیر را رک کرده بیشهتر دارایه خهود را رهها
دمههوده فقههط  6000چهههار پهها را بهها خههود برددههد .رحمههان قههل ،خههود بههه عههداد  16000بههز
گوسپند ،بیشتر از  700ی گا  15 ،اسپ 18 ،شتر د کوهادهه را مادهده بهود .در مجمهوع،
به عداد  42000چهار پا (دُر دامان 1978؛ شههراد  )1979در آدزمهان در پهامیر بهود .در
سههال  ،1982رحمههان قههل بههه شهههر ادهها ول شههرق در رکیههه پناهنههده شههد ی را  1132دفههر
قرییز همرای کرددد .رحمان قل در سال  1990در رکیه فاآ دمود .ل به عداد  200دفر
قرییز از رفتن به رکیه ابا رزدیددد در سال  1979به سر پرسهت تادالرشهید خهان کهه بها
ریاست اقالتاآ مخف ر سیه ) (KGBرابطه بر قرار دموده بود ،به انهازۀ وهیاء الحهق،
رئیس نهمور قت پاکستان ،آدها در پامیر اشغال شده شور ی مسنن گزیددد از آن زمان ا
حاال در آدجا اقامت داردد (دُر دامان 1978؛ شهراد  .)1979دظهر بهه دفهوس شهماری سهال
 ،1999عداد آدها در پهامیر کهالن  102یهورآ (یه دی) ،در پهامیر خهورد  135یهورآ (در
52
مجموع  235یورآ) بوده است.
دوشته فوق این را میرسهادد کهه سهنودت قرییهز هها در پهامیر مادسهته بهه سهنودت قنهدهاری هها
(پشتون ها) در شیوه (دشت های کرس کـُردگ) م باشد .با این استدالل که قندهاری ها در
ماه های ابستاد رمه خود را به مرا شیوه م آ ردد ،آیا گفته م وادیم که بگوییم «شیوه»
از قندهاری ها است؟ آدها کوچ ادد سنودت اصل دداردد .پهس قهوم قرییهز ههم در پهامیر،
چنین است که کوچ بوده ادد از مردمان بوم پامیر داهوده در ایهن ا اخهر در آدجها سهننه
گزین شده ادد ،آدهم بخاقر ایننه دیگر در محل سنودت اصل خود که حت سلطه ا حهاد
نماهیر شور ی نمهوری خلق چین در آمده بوددد ،بخاقر پرداخت مالیاآ بدادجا درفتند،
امیر تاد الرحمان خان برای شان کمک کرد ا در مربوقاآ افغادستان در پامیر نابجا شودد.
ناحیه سریقول ،وجه تسمیه ،و زبان سریقولی:
دظر به دوشته دگر ال نان د ( ،)332 . ،1841که م خواست سرچشمۀ دریای آمو را
پیدا کند ،زماد که با قرییز ها در اخان از این بابت سوال کرده است ،آدهها بدرسهت نهواه
آن هستیم در یک نهیله در بهام ددیها [پهامیر] یافهت مه
داده ادد که ... « :چیزی که در کا
51

Frank Bliss. Social and Economic Change in the Pamirs (Gorno-Badakhshan, Tajikistan). London: Routledge,
2006, p. 195.
52
Kreutzann, Hermann (2003), Ethnic Minorities and marginality in the Pamirian Knot: survival of Wakhi and
Kirghiz in a harsh environment and global context, Institute of Geography, Friedrich Alexander University ErlangenNuremberg, Kochstr. 4/4, D-911054 Erlargen, Germany.
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شود ،راه که بدادجا باید پیموده شود از قریهق درۀ سهریقول بهدادجا مه هوان رسهید ،از
قرآ شمال آن دره داحیه ،به مستوج در چترال خا مه م یابد کهه بنهام چتهرال دره [قهرآ
سرحد بر ییل] هم یاد م شود  .گر ه راهنمای دگر ال نان د ،به نهیل بنام سرینول (=
ساریق کول = نهیل زرد) رسیددد کهه بتهاریخ  20 19سهال  1838از آدجها دیهدن دموددهد،
د کشف این نهیل را به افتخار ملنه بریتادیای کایر بنام «نهیل ینتوریا» دات کرد.
اکنون داحیه ای در الیت خود مختار سیننیادگ چین ،در اشقریان بنام سریقول یاد م شود
زبان مردم آن هم بنام سریقول مشهور اسهت کهه ینه از لهجهه ههای شهغناد مه باشهد .در
مههورد ایننههه چههرا ایههن لهجههۀ زبههان شههغناد ،به سههریقول مشهههور شههده اسههت ،دههه نههها مهها بلنههه
کا شگران دیگر ،از نملۀ دگرمن گوردن ،مهامور هنهد بر هادوی را بهه نسهتجوی نهه سهمیه
این دام ا داشته است؟ ی گفته است که معنای دام «سهریقول» یهک مووهوع مهورد بحهث در
میان دویسندگان نغرافیا دگاران بوده است .در این ا اخهر ،ایهن دهام تمومها پذیرفتهه شهده کهه
این از اژه های رک رکیب گردیده ،که «ساریق» (سریق) به معنای «زرد» «کهول» بهه
معنای « ادی» است در این رکیب معنای آن « ادی زرد» است .گوردن بهه دقهل از حسهن
شاه ،ال سریقول بیان م کند که شاید این دام شنل حریف شده ،اژه فارس «سری کوه»
باشد ،مووع که دارای ار فاع بلند باشد .در پیدا کهردن یهک ادی در پهامیر ایهدُماا  ،مهن
بههه ووههیح اآ ال ه فنههر م ه کههردم کههه ووههیح ی شههاید درسههت باشههد .از ایننههه شههاید اژه
پارس «سری کوه» رنمۀ حت اللفظ اژه رک ایدُماا باشد که هر د یهک معنه را
میرسادند که « قله کوه» است .هیچ چیز شاید محتمل ر از این دااشد کهه سهریقول هها پارسه
زبان از ایننه در آن ادی سننه گزیده ادد ،برای آن یک دام پارس را برای آن مادده ادد ،که
رنمه حت اللفظ اژه معادل رک ا باشد (گوردن.)120 ،
اما سریقول ها به زبان سریقول که لهجه ای از زبان شغن است ،صحات م کنند.
گوردن م افزاید که شش میل بطرآ یره نهیل [زرکول] ،ما به کلاه ههای یهران قرییهز
ههها کههه از سههنگ گههل سههاخته شههده ادههد ،همچنههان بههه گورسههتان شههان رسههیدیم (گههوردن. ،
 .)128گوردن ادامه م دهد :زماد که ما بطرآ نهیل (زرکول) ر اده شدیم ،ما در ناهای
رسیدیم که بنام « بُن ،بیخ ،پایان کول»« ،میان برابر کول»« ،باال سر کهول» یهاد مه
شددد .سری کول به کراآ ذکر میشد بخاقری که آن وقف گاه کار ان بوده ،از ایهن نها بهه
آساد استنتاج م گردد که دام این نهیل از این دام گرفته شده است .قته از گهر ه راهنمهای
سفر در این خصو پرشس شد ،آدها گفتند که دام این کول کالن است که نهیل دیگر به این
کالد در این ساحه نود ددارد( .گوردن.)162 . ،
دوشههته هههای د کههه دره ای کههه از قریههه لنگههر کشههت بههه قههرآ نهیههل زرکههول میههر د ،بنههام
سههریقول دره ( یهها درۀ سههریقول) مشهههور اسههت ،دههام آن نهیههل هههم سههاریق کههول (بههه معنههای
نهیل زرد» آمده است .ما میدادیم که مام نهیل های پامیر به زبان رک ادد ،مثال یشهیل کهول
(= نهیل ساز) ،قرا کول ( = نهیل سیاه) ،ساریق کول (= نهیل زرد) ،ییره.
ل  ،چرا شغناد های داحیه اشقریان را سریقول گویند؟ قراین اریخ دشان میدهد که این
قههوم در دزدینه نهیههل سههاریق کههول (زر کههول کنههود ) زدههدگ مینههرده ادههد ،بعههد بههه قههرآ
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اشق ریان مهانرآ دموده ادهد ،کهه در آدجها بها لهجهۀ خاصه کهه نلهم دمهو ده ادهد ،آن لهجهه بهه
اقامت گاه اصل شان ،دسات داده شده است .مثال ،ر شاد در ر شان ،یزیالم در یزیالم،
خ در اخان ،منج در منجان ،سنگلیچ در سهنگلیچ زیاهاک نلهم مه شهودد .پهس لهجهه
سریقول هم به ساکنا ن سریقول دسات داده شده است .اگر قول گوردن را در دظر بگیهریم کهه
سریقول ،معادل ایدُماا است ،ساکنین آدجا این دام رک را به پارس برگردادده ادد ،بهاز
این معن را میرسادد که باشهندگان پهامیر ایهدماا  ،ههم سهریقول ههای شهغناد بهوده ادهد .در
مورد ایننه گوردن کلاه های قرییز ها را دیده که از سنگ گل بوده است ،در مورد دظریه
ا هم ردید نود دارد .قرییز ها که در تصهر مها (در قهرن بیسهت یهک) هنهوز در یهورآ
(ی دی) زددگ م کند کوچ ادد ،اقامت گاه دایم دداردد ،چگوده در قرن دوزده ،خادهه
گله در پهامیر داشهته باشهند .ایهن سهریقول ههای شهغناد بهوده ادهد کهه کلاهه ( بهه
ههای سهنگ
شغناد ی ل) در ایهالق ههای خهود داشهته ادهد ،بعهد بنها بهر دها مسهاتد بهودن شهرایط نهوی یها
شرایط سیاس که به دف آدهها داهوده ،آدجها را هرک کهرده ادهد ،بعهدا قرییهز هها در محهل آدهها
قرار گیرد ،شاید گره این دخ گشوده شود.
سننه گزین شده ادد .اگر آن گورستان مورد کا
یک دنته نالب را در یاد داشت آ رل استاین ) (Sir Aurel Steinکا شهگر باسهتان شهناس
ادگلیس یافتم .ایشان م دویسند که :در منطقه اینه سلسله کوه های یند شاخدره با هم صل
م شودد ،از قریق کو ل شتم ) (Shitamبه قرآ ر شان در حرکت بودیم .بعهد از پیمهودن
پیر یخ ها به مسافۀ یک دیم میهل ،مها بهه یهک اقامهت گهاه رسهیدیم کهه بنهام سذررولی خبَرگذه
) (Sarikoli khabegaرسیدیم که  13000فُت از سطح بحر ار فاع دارد ( .)884 .
در زبان شغناد  ،ښاـرگه به معنهای « شهب بها » یهک «اقامتگهاه شهب» اسهت کهه هنهوز ههم
یا خوابگاه سریقول که دال بهر
کاربرد دارد .معنای حت اللفظ این م شود :شب با
رفت آمد مردم سریقول ،شغنان ر شان بوده است .ا سال های اخیر که مرز ها بند داوده
است ،مردم شغنان سریقول با ههم رفهت آمهد داشهته ادهد بها ههم خهویش پیودهدی دزدیهک
داشته ادد.
قوم پامیری در تاجیکستان:
بر ملې  (Bromley)54استدالل مه کنهد کهه ر دهد قهوم سهازی بطهور حیها وسهط « رکیهب
قوم »« ،55همگون سازی قوم »« 56ینسان سازی بین االقوام » 57متأدر م گردد.
رکیب قوم به این معناست که آمیختگ چندین هویت قوم که از دقطه دظر زبان شناس
فرهنگ خویشا ددی ابستگ داشهته باشهند ،مهثال در مهورد شهغناد  ،ر شهاد  ،سهریقول
اینگوده مشخصاآ قوم داردد.
53

53

Davlatshoev, p. 96
Ibid, p. 96.
55
Ethnic Consolidation
56
Ethnic Assimilation
57
Interethnic Integration
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همگون سازی قوم بدین معناست که ادحالل یک گر ه یا یک قوم در یک گهر ه دیگهر کهه
بصورآ ینپارچه شایه بیایند .مثال همگون سازی پامیری ها با انیک ها که باتث ادحهالل
هویت اصل پامیر ها م گردد.
ینسان سازی یا ادیام بین االقوام بدین معناست که همزیست مشخصاآ فرهنگ مشترک
حس آگاه چندین قوم مختلف است ،ل بر خالآ همگون سازی قوم  ،این ساب حذآ
یههها ادحهههالل یهههک قهههوم دمههه گهههردد 58.اخهههاد  ،شهههغناد  ،اشناشهههم  ،زیاهههاک  ،منجهههاد ایهههن
مشترکاآ را داردد.
بوشنوآ اظهار میدارد (د لت شاه اُآ )97 . ،که پالیس مل شور ی هم در مرکز هم
در اقراآ داش از دظریه ای شد که ساختار سوسیالیزم مساب ادیام ملیت ها همراه با ملیهت
هههای مامیههت خههواه (مسههتاد) خواهههد شههد .بههدین خههاقر مههامورین رسههم آمههارگیری دف هوس
) (demographyاینگوده ملیت ها را از لیست شان بیر ن کشیددد ،اینگوده تمل در مقابهل
پامیری ها هم مسجل بود .در سر شماری سال  ،1939شمار اقوام همچنان عداد زبان ههای
آدها کم شد ،در سر شهماری ههای سهال ههای  1989 1959آدهها حته در لیسهت ههم شهامل
دشددد .از آن زمان به بعد پهامیری هها بها انیهک هها همگهون ) (assimilationشهددد بنهام
انیک یاد شددد .دظریه دادشمندان در این مسئله کامال بطور آشنارا چشهم پوشه شهد .مهثال
در سرشماری سال  ، 1959دادشمندان ذکر کرددد که حهذآ خه  ،شهغن  ،ر شهاد از داده
اقالتاآ ) (dataسر شماری با ر دد همگون سازی رکیب دمودن آدها با انیک ها بطور
اوههح دمه وادسههت بیههان کنههد از ایننههه آدههها یههک زبههان یههک فرهنههگ متفهها آ داشههتند .آدههها
همچنان ادتا کرددد که همگون سازی هم دم وادد در این مدآ کو اه ادنشاآ بیابهد .همگهون
سازی معموال در ادر یک غییر در زبان بونود م آید ،ل ملیت ههای پهامیری حته بعهد از
سر شماری  ،1959زبان های شان را حف دموددد .در سر شماری  1989د بارۀ تهین قصهد
59
نرار شد از ملیت های پامیری د باره چشم پوش صورآ گرفت.

اقوام غلچه ای و یا اقوام پامیری:
در مناب پارس ادگلیس اقوام ساکن پامیر شرق را بنام قوم یلچه زبان آدها را بنام زبان
های «یلچه ای» دات دموده ادد .این دادشمندان زبادشناس ر س بوددد کهه «زبهان پهامیری» را
مترادآ یا نای دشین «زبان های یلچه ای» کرددهد .چهون گوینهدگان زبهان ههای یلچهه ای،
در حههول حههو سههطح مر فه پههامیر از سههریقول گرفتههه هها یههزیالم در شههمال پاکسههتان در
هودزا گونال (زبان خ ) سنودت داشتند ،بر اساس این دظریه «پامیر» را مرکز محور
فنههر کههرده کههه در اقههرآ ایههن سههطح مر ف ه مردمههاد زدههدگ م ه کننههد کههه از هههر حیههث از
همسایگان شان متمایز بوده ادد – زبان ،فرهنگ ،مذهب ،قرز زددگ ییره.
58

Bromlei Yu, “Ethnic Processes in the USSR”, in Martha B. Olcott, (ed.), The Soviet Multinational State (Sharpe,
New York, 1990, p. 53.
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Valentin Bushkov, Lydia Monogarova, “Enthnic Process in Gorny Badakhshan”, Central Asia and Caucasus, No 5,
](2000), [Online
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منوچهر ستوده ،در مقدمه اینه بر هاریخ بدخشهان (دوشهتۀ سهنگ محمهد بدخشه ) دوشهته اسهت
(دیااچه :)21 . ،در دره های پامیر یرب ایرادیاد زددگ م کنند کهه همسهایگان انیهک
ایشان ،آدها را « یلچه» م خوادند ،ر س ها [آدها را] بنام «گـُردییه هانینې» (Gornije
)[ Tadjikiبه معنای انیک کوه ] م دامند (اسم که ر س ها به ایشان داده ادهد ،اسهم به
مسمای است ایلب بها انینهان داحیهه در از قهرا گین [ ادی رشهت] ،ادی زر افشهان
اشهتااه مه شهودد) یها بهه دهام «پام رسهنو دهر دی» ) (Pamirsku Narodyبهه معنهای «مهردم
پهامیر» خوادهده شهده ادههد .سهاکنان ایهن داحیهه خههود را « انیهک» مه دادنهد (دههام کهه بهاز ولیههد
اشههتااه خواهههد کههرد) همسههایگان خههود را در در از بههه زبههان ههانین سههخن مه گوینههد ،بنههام
60
«پارس گوی» م دامند.
در مورد زبان های یلچه ای به شنل ماسوق ،در بخش ،به فصیل بحث خواهد شد.

نتیجه گیری این بخش دوم:
این نز ه ،بهه شهنل نسهته گریختهه ،له بطهور فشهرده ،از شهغناد هها ،حضهور آدهها در
سیاسههت هههای منطقههه ای در آسههیای میادههه ،بههه بحهههث گرفههت .دههام شههغناد ههها در ا سههتا بنهههام
خڤیاآده/هڤیاآدهههههههه ) (Khvyaona/Hvyaonaدر آدهههههههار پهلهههههههوی بنهههههههام خڤیهههههههان  /هڤیهههههههان
) (Khvyon/Hvyonیههاد شههده اسههت .ایههن دههام پهلههوی ُخڤیههان کههه در ههاریخ بنههام «هههون ههها =
خیودان» یاد شده ادد ،حنومت مستقل داشته ادد ،در یک حنومت کنفدراسهیون بها کوشهاد
ها یفتل با هم میزیسته ادد .ایننه ُخڤیان پهلوی ) (Pahlaviبا « ُخږدۈن» فعل  ،شهابه لفظه
معنوی دارد ،هیچ شن باق دم مادد ،که از قوم کهه در ا سهتا از آن ذکهری آمهده ،همهین
شغنادیان کنود ادد .امیادوس مارسلینوس در قرن چهارم که کوشاد ها خیود ها با ر مه
ها در شهر دیار بنر (د ر رکیه فعل ) ننگیده ادد ،آن ننگ را با واحت بیهان مه کنهد ،کهه
سر لشنر خیودان بنام گر ماا س بوده است .ائتالآ دظام شغناد ها بها کوشهاد هها یفتله
ها را فرد س در شاهنامه ،هم بخوب بیان کرده است.
ُکشاد

ُ
شگن

دگر گوده نوشن دگرگون کاله

هری سپاه

این اریخ باستان ،دمایادگر اینست که قوم با هویت ی ه بنام «خڤیادیهان»ُ « ،
شهگنادیان» از
د رۀ های خیل قدیم مونود بوده ادد.
اریخ قرن  18قرن  19مشحون از ر ایت های مستندی است که شاهان شغنان بر بدخشان
از چتهرال ها سهریقول بهوده
زماد سلط داشته ادد که سعت حنومهت آدهها از قنهدز ها ا
است .سعت قلمر آدها گاه بزرگ گاه کوچهک شهده ،له آدهها ها سهال  1883مهیالدی
حنومت خود مختار در شغنان داشته ادد از سریقول گرفته ا پامیر ردگ کول قرا کول زیر
ابعیهت آدهها خهراج گهزار آدهها بهوده اسهت ،قسههم کهه از دوشهته ههای دهې الیهاس ،مهامور هنههد
60

منوچهر ستوده ،در دیباچه تاریخ بدخشان ،تآلیف میرزا سنگ محمد بدخشی ،دیباچه ،ص .بیست و سه.
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بر ادوی که از پامیر ،ر شان ،شغنان در سال های  1886 1885دیدن کرده ،چشم دید
خود را یاد داشت دموده است.
نان د ،مامور هند بر ادوی در سال  1838مهیالدی از اخهان دیهده ،در نریهان مسهافرآ
ا متونه شده است که به عداد  100خادوار قرییز در دزدین خند د در اخان نابجا شده
ادد .خود قرییز ها اتتراآ دموده ادد که برای مدآ ینسال بهوده در آدجها اقامهت گزیهده ادهد.
آدههها را مههراد بیههگ ازبههک ،میههر قطغههن بههه ز ر در آدجهها نابجهها سههاخته اسههت هها خههدمت بههرای
برادران همخون خود کرده باشد .همچنان ،د الیاس ،در سال  1883عداد سهاکنین قرییهز را
در اشناشم  20خادوار بر م شمارد ،ل بطور دقیق بیان دم کند که آیا ایهن قرییهز هها در
کدام قریۀ اشناشم مسنن گزین بوده ادد در کهدام سهال در آدجها آمهده باشهند .شهاید آدهها ههم از
نملۀ داقلین بوددد که مراد بیگ قطغن آدها را در اشناشهم بهز ر نابجها کهرده باشهد .بعهدا رد
پای این قرییز ها گم م شود ،شاید میران اخان شغنان پس بهه قهدرآ رسهیدن محله شهان
دست یافته ادد ،آدها را بیر ن رادده ادد ،یا خود آدها ا واع را موافق دیافته آن محهل را
رک کرده باشند.
همچنان مارکو پولو دتیجه گیری م شود که در پهامیر خهورد،
از دوشته های سیاحان چین
پامیر کالن ،پامیر تل چور ،احهدی مسهنن بهود بها دداشهته اسهت .نهها قرییهز هها در
ردگ کول قراکول که در دزدین ادی فریاده هستند ،قرییز ها در ایام ابستان رمۀ ههای
شان را م چرادده ادد .بعد از گستر حنومت امپرا هوری چینهگ ) (Qingدر چهین هزار
ر سههیه در مجهها رآ سههاحه نغرافیههای پههامیر ،و ه دمههودن مالیههاآ سههنگین بههر دامههداران
قرییز ،آدها را مجاور به مهانرآ از محل شان دموده ادهد کهه چنهدین مرا هب بهین قرییهز هها،
سربازان ر س درگیری های صورآ گرفته ،بعهدا آدهها از حنومهت هنهد
سربازان چین
بر ادوی خوشنود ر بوددد ،چون از آدها مالیاآ دمه گرفتنهد بهه شههر دشهین آدهها را دتهوآ
دنرده بوددد .بنا به درخواست مامورین هند بر ادوی ،امیر تاهد الرحمهان خهان در سهاحۀ زیهر
کنتر ل حنومت خود در پامیر خورد پامیر کالن برای شان اسنان داد .در حال که ا سال
 1895میالدی (مطابق به سال  1274هجری خورشیدی) ههیچ قریهزی در پهامیر خهورد یها
پامیر کالن بطور دایم زددگ دنرده است.
میههدادیم کههه قرییههز ههها از قریههق ز ر در اخههان اسههنان داده شههددد کههه در قضههیه مههراد بیههگ
ازبیههک ،میههر قطغههن کههه در د رۀ امیههر د سههت محمههد خههان میزیسههته ،کههامال مشهههود اسههت کههه
اخاد را اعید به تو آدها ،قرییز ها را در اخهان نابجها کهرده اسهت .بعهدا قرییهز در
پامیر خورد کالن وسط امیر تاد الرحمان خان بعد از سال  1895اسنان داده شهددد .بنهاء،
بعض که فنر م کنند ،پامیری ها ،قرییز ها هستند اصال از اریخ خود خار دداردهد .حالهت
قرییهز ههها در پهامیر ،مادنههد حالهت کنههود قنهدهاری ههها در شهیوه بدخشههان بهوده اسههت .آدههها در
فصل ابستان رمه های خویش را بخاقر چراددن به پامیر م آ رددد ،در تو آن به شاه
شغنان مالیاآ میداده ادهد ،چهون پهامیر ههای ردهگ کهول قراکهول از اعهاآ شهاه شهغنان ،زیهر
ادارۀ فرت ر شان بوده ادد .این دوشته ،حضور فعال گسهترده شهغناد هها اخهاد را در
پامیر دشان میدهد ،ب مناسات دیست که این مردم ادتا بننند که پامیر از اینها بوده است.
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ادگلیسه ایهن
قاال دام این اقوام زبان شهان ،بنهام زبهان یلچهه ای بهوده کهه در منهاب پارسه
مردم زبان شان به این دام شناخته شده ادد ،بعدا ر س هها بطهور ییهر تمهدی ،زبهان ههای
که در حول حو پامیر بوددد ،این زبان ها را در بین سال ها  1970 1960بنهام «گهر ه
زبان های پامیری» یاد کرددد .بعدا این دام در ترصه زبادشناس وسعه پیدا کرد ،این زبان
هها بهه تنهوان گههر ه زبهان ههای ایراده شهرق  ،متعلهق بههه زبهان ههای گههر ه پهامیری یهاد شههددد.
سههپس ،در مههورد ا نههوگراف ( یه ه گه هههای قههوم ) ،ادتر پولههوژی (سههیما شناسه ) ،ههاریخ
نغرافیای این منطقه ح قیقاآ گسترده ای از قهرآ اکهادم تلهوم ر سهیه در سهن پترزبهورگ
راه اددازی گردید .ال ها بهرای شهناخت هویهت اصهل ایهن قهوم ،از قهرآ شهیرین شهاه شهاه
یمور ،حذآ ملیت های کوچک از سر شماری های دفهوس ا حهاد نمهاهیر شهور ی ،بطهور
تمدی صورآ گرفت ا هویت های کوچک در ملیت های بهزرگ منحهل یها اسهتحاله شهودد.
خ
در آمار گیری (سر شماری) شور ی در سال های  ،1937 1926ر شاد  ،شغن
ملیت های نداگادهه متمهایز در ا حهاد شهور ی بشهمار میرفتنهد .له در سهال  ،1937بعهد از
اتهدام شههیرین شههاه شههاه یمههور ،لیسههت ایههن ملیهت ههها ،از فهرسههت اقههوام در سههر شههماری حههذآ
گردی د ،همه بنام انیک مسما شددد .ل این مهردم ،کسهاد کهه بهه زبهان پارسه گهپ میهزد،
ا را بنام «پارس گوی» به زبان شغناد بنام «پارسے بۈن» شهناخته میشهددد کهه بهر گرفتهه
از «فارس ان» ( = پارس زبان» است .حته هنهوز ههم در افغادسهتان شهنیده مه شهود کهه:
یا پارس زبان؟) دم گویند که پشتون هست یها
پښتاده یې که پارس ان؟ (پشتون هست
انیک؟
در ایهن دوشههته مختصهر کوشههش بعمهل آمههد ها سههیر هاریخ شههغنادیان را از د رۀ ا سههتا ،د رۀ
پهلوی ،کوشاد هها یفتله هها بهاز گهو شهود کهه ایهن قهوم از دیهر بهاز بهه ایهن قهرآ بها هویهت
مشخص خود شناخته شده ادد.
ا گر این مردم خود را پامیری بگویند ،حق با اینهاست چون آدها در این منطقه دفوذ ب چون
چرا داشته ادد ،ساکنین این منطقه پیش از هاهوق قهوم هرک اهار قرییهز بهه ایهن منطقهه بهوده
ادهد ،نهای دارد کهه خلهص خهود را پهامیر زاد ،پهامیر پهور ،پامیریهان ،پهامیری ،پهامیری دیهها،
ییره ادتخاه بننند.
گر ه زبان های ایراده شهرق  ،کهه قهاال بنهام «زبهان ههای یلچهه ای» یهاد مه شهددد ،بعهدا بنهام
«گر ه زبان های پامیری» یاد شددد یک ادتخاه بجاسهت .زیهرا کهه اژه یلچهه را هرک ههای
همسهایۀ شهان بهاالی شهان مادههده ادهد کهه معنهای آن «حههرام زاده مهادر بخطها» اسهت .یلچههه از
یرچههه گرفتههه شههده کههه در اینجهها حههرآ /ر /بههه حههرآ /ل /بههدل شههده اسههت« .یههر» بههه معنههای
«فاحشه» است .مثال در این بیت خاقاد رنوع شود.
یر زدان بر زن ادد

من تزیزم مصر حرمت را این دامحرمان

یرچگان ر ستا

بهه تههو ایننههه بهها ایههن دههام دشههان ،ایههن اقهوام حقیههر ههوهین شههودد ،آیهها «گههر ه زبههان هههای
پهامیری» از «زبههان ههای یلچههه ای» «اقههوام پهامیری» دسههات بههه «اقهوام یلچههه ای» ادتخههاه
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خوبتر دیست؟ ایننه گفته ادهد ،معنهای یرچهه « ،انیهک کهوه » اسهت ،یهک ادتهای به اسهاس
است که از قرآ ر س ها به این مردم برچسپ زده شده اسهت ها در قسهمت ملهت سهازی در
انینستان با مردمان دیگر به آساد رکیب گرددد ،یا همگون ) (assimilationشهودد .در
خه ههم
آخر من مام دادشمندان را به چالش م کشم در مورد ایننه داوآ کننهد کهه شهغن
انیک هستند.
اگر کس اتتهرا کنهد کهه اصهطالح قهوم پهامیری ،یهک اصهطالح هازه ارد اسهت ،ایهن یهک
موووع ب بنیاد است .زیرا بعض ها استدالل م کنند ،که پامیر دهام کهوه اسهت ،دهام کهوه،
دام یک قوم شده دم وادد .این هم یا از ب اقالت است یا م خواهند از این موووع بهه
آساد قفره بر دد .زیرا که ،هر قوم ،یا در کوه ،در یک ادی ،یا در یک نزیره زددگ مه
کند ،هویت شان بر م گردد بنام همان محل سهنودت شهان .مهثال ،آسهترالیال هها ،بخهاقری
استرالیای هستند که در قاره ای بنام آسترالیا زددگ م کنند .کوه دشینان قفقاز را بنام قفقازی
م گویند که دام یک کوه است.
یک سوال پیش م آید ایننه :آیا پیش از سهال  1947کهدام منهاد مسهما بهه «پهاک» بهوده یها
قوم بنام «پاک» نود داشته که محل سنودت یک قوم باشد پسودد منان ساز «سهتان» را
هیچ محل با این هویت ا سال  1947در
با آن تال ه دموددد ا «پاکستان» شود؟ هیچ قوم
دقشه نهان نود دداشته است .اکنون کشوری به ایهن دهام بها حهد د دغهور مشهخص در دقشهه
نها ن بونود آمده است .آیها از ایهن حقیقهت مه هوان کتمهان دمهود؟ هویهت یهک چیهزی متحهول
است ،یک چیز دابت دیست .کس که انیک بوده به آمرینا مهانرآ کرده باشهد ،بعهد از
د یا سه دسل خود را انیک گفته دم وادد ،دیگهر یهک امرینهای مهام تیهار خواههد بهود.
بنابر این ،هویت یک مل لفه متحول غییر پذیر است .چیزی که امر ز بنام هویت آدهرا قاهول
مه کنههیم،در آینههده دسههتخو غییههر خواهههد بههود .در ا ل ،دههام منطقههه ای بنههام اران بههوده بعههد
پارس شده ،در آدجا به زبان آریای صحات شده است .داریو کایر هم خود را آریای گفته
هم پارس  .چون زبادش آریای بوده محل سنودت ا  ،پارس .ل بعدا دام محل آدهها بهر
گویش آدها هم اقالق شد .بعدا کشوری بنام پارس ،سپس بنام ایران ظهور کرد.
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بخش سوم
تصورات ،و برداشت ها در مورد واژه تاجیک و خاستگاه زبان تاجیکی
قیاس ها،
ّ
در این دوشته ا ل مفهوم اژه « انیک » مهورد کننها قهرار گرفتهه عریفهاآ مختلفه کهه
بههرای ایههن اژه در ق ه قههر ن گذشههته ارائههه شههده بههه آدههها پرداختههه م ه شههود .پههس خاسههتگاه
انینههان ،پدیههد آمههدن کشههوری بهها احههد سیاس ه انینسههتان بونههود آمههدن زبههاد بنههام زبههان
انین در سال  1924بحث م گردد.

وجه تسمیه تاجیک:
دادشمند ان در قسمت نه سمیه انیک حقیقاآ فرا اده ادجهام داده ادهد .از نملهه پر فیسهور
رحیم مسلمادیان قاادیاد که از قرآ بنیاد دایرة المعارآ اسالم ایران دتهوآ شهد ها بها ایهن
بنیاد همناری دماید .ی برای مدآ ینسال حقیهق دمهوده یافتهه ههای خهود را در کتهاب گهرد
آ رده که تنوان « انینان در اریخ» است مام منهاب دسهت داشهته را در ظهرآ یهک سهال
در سال  1380خورشیدی در این کتاه نم آ ری دموده است.
ی ریشۀ این اژه « انیک» را درمتن ا ستا ،در متن اریخ دویسان یوداد  ،ر م  ،ارمن ،
کننا قرار داده است.
مفهوم این اژه را مورد کا
تره ،معن
61
پر فیسور قاادیاد به دقل از احمد فضل دوشهته اسهت کهه اژۀ «دادیهک» ) » (Dodikدر
ا ستا آمده که مشتمل بر متون فقه بوده است که این دام را به شنل «دا یک» (  )Dotikههم
خوادده ادد بهه معنهای « داد گهر » « تهادل » آمهده اسهت .همزمهان « دا هه = دا هها » بخهش
منثو ری از ا ستا بوده شامل احنام ران به رهنمای مردم در این نهادست آن مختص
به قوادین احنام آداه معامالآ م باشد( .قاادیاد 14 . ،؛ مرادی.)300 . ،
قاادیاد م دویسد که هر د آ ( اریخ دویس یودان در د ره باسهتان) در کتهاه سهوم خهود در
کایههر در بخههش هفههتم از « سهها اگیدی ههها» )« (Sattaque
مههورد حههوزۀ مالیهها کههور
62
قایفهههه « دادینهههه» )« (Dodike
گنهههداری هههها» )( (Gandaraدر مغهههره افغادسهههتان)
63
آپار یته» ) (Oparyeیاد کرده است (همادجا .)15 .
دور محمد امیر شاه  ،دادیک هر د آ را به معنای « انیک» قاول ددارد .ی م گویهد کهه
آدهها در پنتینها زدهدگ مینرددهد ،یعنه کههه پشهتون ادهد (قاادیهاد 16 . ،؛ امیهر شههاه . ،
64
.)89

61
62
63
64

تفضلی ،احمد ،تاریخ ادبیات ایران پیش از اسالم .به کوشش ژاله آموزگار ،تهران :سخن ،1362 ،ص.72 .
گنداری ها همان والیت گندهارا یعنی قندهار است.
هرودوت ،تاریخ هرودوت ،ترجمه و مقدمه و توضیحات و حواشی توسط هادی هدایتی ،تهران.1339 ،
امیر شاهی ،نور محمد ،دولت داری تاجیکان در عصر های  9تا  ،14دوشنبه ،امر علم.1999 ،
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از ایننه اژه «دادیک» در متون فقه ا ستا آمده ،معنهای آن دادگهر تهادل اسهت .ایهن اژه
حت هنوز هم در مسایل فقه  ،حقوق  ،تلوم انتمات کار برد دارد .مادند :تدل داد ،داد
گ ستری ،داد خواه  ،ییره .در کتاه شاهنامه هم به همین معن بنار رفته است.
به تود به تنار سرشته داود
و داد دهش کن فرید ن وی

فرید ن فرخ فرشته داود
به داد دهش یافت آن دینوی

در ا ستا اینطور بیان دشده است که از دهام قهوم بنهام «دادیهک» یهاد آ ری شهده باشهد .ایهن از
دوشته هر د آ است که دهام یهک قهوم را بنهام «دادینهه» یهاد مه کنهد ،ایهن ههیچ ار اهاق بها
اژه «دادیک» ا ستا ددارد.
قاادیاد م افزاید (  :)17 .در سالنامه های چین در سهده د م مهیالدی از قهوم بنهام ههای
« ههه آ ن ه » ) « (Taojiهها یههو چ ه » ) (Tayuchiیههاد شههده ،کههه احتمههال قههوی میههر د کههه
صورآ پیشین اژه « انیک» در گویش چین باشد 65.بنا بر پ هش بردشهتام ،یهک دویسهنده
چین در کتاه خود ،66ساکنان خارستان را «دا ش » ) (doshiگفته است.67
دکتر امیر شاه  ،ه آ ن « ه آچ ژی» را معادل به « انیک» قاول دم کند .ی گفتهه اسهت
68
که این حول اژه « خاری» است ده اژۀ « انیک».
69
ل  ،دویسنده این مقالهه « ،هه آچ ژی » را معهادل انیهک مه دادهم ،چهون هیهوان سهودگ ،
زایر چین ُ « ،خارا » را  ( To-ho-loو – هو – لو) یا « و – خو – لو » گفته است.
قاادیههاد دتیجههه گیههری م ه کنههد کههه کههار بههرد کلم ها چههون « :دایتیهها ،دادیههک ،دا یههک ،دادی،
دادینس ،داش  ،ه آ ژی ،ا یو چ » صورآ های گوداگون از یک دام بوده ادد که در مورد
انینان بنار گرفته شده ادد.
اما ،به دظر دویسنده این مقاله ،بیشتر این برداشت ها بهر پایهه قیهاس بهوده ،دمه هوان بها ایهن
چیزی را داوآ کرد.

 65سجادیه ،محمد علی ،باز هم تات و تاجیک ،تاجیک در مسیر تاریخ ،ص179 .
شکوری ،محمد جان ،خراسان است اینجا ،دوشنبه :دفتر فرهنگ نیاکان ،1996 ،ص28 .
 66تألیف سال  94یا  96هجری شمسی مطابق به  694میالدی.
 67نعمت اُف ،نعمان ،دولت سامانیان :تاجیکان در عصر های نه و ده ،دوشنبه ،عرفان.1989 ،
 68امیر شاهی ،نور محمد ،همانجا.
 69هیون تسانگ [ښی ِون څـُنگ = شوان ځانگ] ) (Hwin Tsang = Xuanzangیک زایر و مبلغ بودایی چینی که در قرن هفتم میالدی (بین سال
های  ) 645 – 629بخاطر بازدید از مزار ها و معابد بودایی به هند سفر نموده بود ،در سال  644میالدی از بدخشان و پامېر گذشته است ،در
سفرنامه خود بنام سی -یو -کی (خاطرات جهان غری) نوشته است .بر گردان توسط سموئیل بیل.
Beal, Samuel, Si-yu-ki (Buddhist Records of the Western World), Translated from the Chinese of Hiuen Tsiang (A.D.
629), in two volume, Kegan Paul, Trench, Trubner & Co. Ltd, London, 1960. V. II, Pp. 291- 297.
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نظریات دیگر در مورد واژه های تات ،سارت ،غرچه و مفاهیم آنها
دام های دیگری را که به انینان منسهوه هسهتند ،دهام ههای از قایهل :هاآ ،سهارآ ،یرچهه
است که گویها انینهان را بها ایهن دهام هها ههم یهاد دمهوده ادهد .در زیهر ،ههر کهدام ایهن دهام هها ،بهه
فصیل مورد بررس قرار م گیردد.
امها در مهورد اژه هههای هاآ ،انیهک ،ازیههک ،هازی ،د کتهور یحیه ذکها مقالهه ای دوشههته
70
کرده است که گره بعض از معمای این اژه ها را گشوده است .ی دوشته است:
اژۀ « هاآ» ،داسههتان دراز پیچیههده ای دارد .دادشههمندان شهرق شناسههان دربههارۀ آن سههخنان
بسیار گفته دوشته ادد ،ل هنوز هم به درست دادسته دشده که این اژه از چهه زبهاد اسهت
ریشه معن آن چیست؟
گر ه از دادشمندان زبانشناسان « اآ» را اژه ای رک میدادند برآدنهد کهه ایهن اژه
دام است که از سوی رکان به زیر دستان شان داده شده است ،زیرا « اآ» در زبهان رکه
معن  :خوار ،پست ،بیگاده را م رسادد.
پر فسور مهارکوارآ ) (Markwartآلمهاد اژه ای « انیهک» را یهک اژۀ رکیاه دادسهته
که اژک « ا» به معنای «زیرست» اژک «چیک» را ینه از آداآ اسهم مصهغر دادسهته،
آدههرا « زیردسههت کوچههک» معنهه کههرده اسههت .مههارکوارآ افههز ده اسههت کههه :رکههان مههردم
زیردست خهود را (بهه یه ه ایرادیهان را) بها ایهن دهام خوادهده ادهد از اینجاسهت کهه گر هه از
ایران د ادان پارس زبادان رار د (ما رالنهر) که اکنون بیر ن از مرزهای سیاس ایران
بسر میاردد ،با همان دام « انیک» که از سوی همسایه های ُرک شان به آدها داده شده است،
دامیده میشودد.
برخ از دادشمندان دیز « اآ» را یک اژۀ ایراد میدادند میگویند کهه « هاآ» « ،انیهک»
« ازیههک» از یههک ریشههه ادههد هههر سههه معنههای «بیگادههه» مههردم ییههر ایراده را میدهنههد.
همچنان که یودادیان ر میهان مهردم بیگادهه را «بربهر» تهره هها ییهر تهره را «تجهم =
گنگ » «اتجم » م دامیددد ،ایرادیان دیز بیگادگهان را اچیهک ازیهک میگفتنهد همهین
دام است که از زمان ساسادیان بر ر ی تره ها که مردم ییر ایراد بوددد ،دهاده شده ا
امر ز که آدها را « ازی» م دامیم ،بازمادده است.
لو ز ژههاک ) ،(Luts Rzehakاسهتاد رشهتۀ مطالعهاآ آسهیای میادهه در دادشهگاه هومالهت در
برلین دگاشته است که :اصل اژه « انیک» به « ازی» بر م گردد کهه ایرادیهان اتهراه را
« ازیک» گفتهه ادهد .یعنه ازدهده ،سهتیزه نهو بهد ی .بها ظههور دیهن اسهالم در آسهیای میادهه،
انیک «مسلمان» یک معنا را افاده م کرددد .این مفهوم بهر ایرادیهان دهو مسهلمان شهده دیهز
بنار برده میشد که در کشور گشای های مسلمان بخاقر گستر دین اسهالم در آسهیای میادهه
در قرن هشتم میالدی دقش عیین کننده ای داشته ادهد .ایهن دهام رفتهه رفتهه سهر زبهان هها افتهاد
چنان ادنشاآ یافت که کساد که به دین اسالم م گر یددد ،بنام « انیک» یاد م شددد .بعدا
70

ذکا ،یحیی ،در باره واژه های تات ،تاجیک ،و تازی ،زبان و ادبیات فارسی
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اصههطالح رکیا ه « ههرک انیههک» ر اج یافههت کههه قاایههل ههرک صههحرا دشههین را در مقابههل
ساکنین شهر ها قرار میداد( ».ژهاک ،1991 ،صص.)11 – 10 .
دربارۀ ایننه چگوده این اژه سپس معن «ایراد » «ییر هرک» را بهه خهود گرفتهه اسهت،
میگوینهههد  :پهههس از درآمیخهههتن رکهههان آلتهههای بههها فارسههه زبادهههان رار د (پهههار دریههها) ،اژۀ
« اچیک» به همان معن در زبان رکه بهه کهار رفهت رکهان ،فارسه زبادهان را در برابهر
« رک» « ،انیک» دامیددهد .در اقه دهام را کهه ایرادیهان بهه بیگادگهان میهداده ادهد بهه خهود
شان باز گردادیده شده است.
دسههته ای دیگههر ،اژۀ « ههاآ» « انیههک» را بهها « ازیههک» « ههازی» هههم ریشههه ددادسههته
میگوینهد  « :ازیههک» کههه سههپس ههازی شههده اسهت ،از اژۀ «قههای » بهها دشههادۀ دسههات «ایههک»
درسهت شهده ،چهون ایرادیهان قایلهۀ «قه » را کههه از مهردم یمهن بوددهد پهیش از دیگهر تهره ههها
شناخته ،با آدهان بیشهتر از همهه رفهت آمهد داشهتند ـ « هاژ» منسهوه بهه آن را « اژیهک»
م گفتنهههد ،سهههپس آن را عمهههیم داده ،همهههۀ ترههههها را « ازیهههک» دامیددهههد .چنادنهههه یودادیهههان
ر میان ترهها ،همۀ ایرادیان را «پارس» «فرس» که نها دام یره ای از ایرادیان بهود،
71
میخوادددد.
در دوشته های پیشینیان ،همه نا « اآ» « ،اچیک» « ،انیهک» « ،اژیهک» « ازیهک» بهه
«ییر رک» «ایراد » به کار رفته ،چنادنه در دیوان «لغاآ التهرک» کاشهغری « 72هاآ»،
به معنای «الفارسیه» آمهده اسهت .در کتهاه ا یهوزی «ده ده قهور قهود» ،73مهردم ییهر ا یهوز
(ازبیههک ) بههه ی ه ه ایراد ه  ،را ههاآ مینامههد .در کتههاه «قاقههاآ داصههری» 74اژۀ « ههاآ» بههه
75
معن ازیک اچیک یعن فارس زبان به کار رفته است.
در زبههان ارمنه «قاچیههک» بههه معنه « ههرک» «،بیگادههه حشه » «باربههار س» بههه کههار
میر د ،در رک تثماد « اآ» به معن خوار پست بیگاده است .مردم قفقاز ،ایرادیان
مردمه را کههه از ایههن سههوی ر د ارس بههدادجا رفتهه سههنودت گرفتههه ادههد « ههاآ» مینامنههد .در
زبان کـُردی « اچیک» به معن  :خارن  ،بیگاده بیاباد است دیز « هاآ» « ا هک» را
دربارۀ ترههها بهه کهار میاردهد زبهان تربه را « ها » میگوینهد .رکمنههای رای دریهای
مازددران (باالی دریای مازددران) « اآ» را دربارۀ انیک های ایراد به کهار میاردهد بهه
ی ه مردم خیوه را با این دام میخوادند.

71
72

73
74
75

ذکا ،همانجا.

الیف در 466هجری شمس
الیف در سده ی هشتم یا دهم
الیف در سال  658هجری شمس
ذکا ،همانجا.
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قشقای ها که به رک سخن میگویند ،مردم فارس زبان را « اآ» مینامند .گوران های (اهل
حق) اریز دیگر بخشهای آذربایجان دیز دیگران را « هاآ» مینامنهد .در افسهاده هها مثهـل
های مردم اریز « اآ» معن مرد دادا با سواد شهردشین دارد.
ایههن چنههد مثههال بههاال هها ادههدازه ای معن هههای گودههاگون ایههن اژه را دههزد مردمههان یرههههای
گوداگون دشان م دهد .ل از هیچ کدام از اینها ،راه به ر شهن ی معنه اژه ایهن کهه
از کدام زبان است ،باز دمیشود.
اما دربارۀ اآها زبانهای ا باید گفت کهه در پیرامهون همهدان قهز ین کرادهۀ سهفید
قههالش آذربایگههان در بیههر ن از ایههران ـ افغادسههتان قفقههاز ـ
ر د مازدههدران شههرق
یرههای از مردم هستند که خود را « اآ» مینامند زبان شان دیز « ا » خوادده مه شهود.
ل برخ از این گویشها با هم ندای بسیار داردد ر ی اصول زبادشناس دم وان همۀ
آدها را (چنان که هست) زیر دام « ا » گرد آ رد ،چنادنه دمیتوان گویشهای گودهاگود کهه
76
به دام «کردی» خوادده میشودد ،همه را زیر دام «گویش کردی» فراهم آ رد.
همچنههان ،در بخش ه از ارسههااران قههره داغ ،ایلهههای چنههدی دیههز بههه حههال کههوچر (یههیالق
قشالق) به سر میاردد که خود را رک د اد میدادند دیگران را که بیش ر ده دشینند « هاآ»
مینامند ،خواه به زبان رک ـ که با رک آدهان چنهدان نهدای دهدارد ـ سهخن گوینهد ،خهواه بهه
زبان ا .
به تاارآ دیگر ،اژه ی « اآ» در دزد آدان معنه تهام ایراده ده اد یافتهه نهها یه ۀ مهردم
ا زبان دیست .دیز مردم کرادۀ ننوب ر دخادۀ ارس ،مردم را که از پل «خدا آفهرین»
به آن سوی دشت مغان آستارا دشیمن داردد ،با آدنه به رک گفتگو م کنند« ،کرد» مینامند
از پل به این سو (نلفا باکو) را « اآ» م دامند.

سارت ها ریستند؟
دام دیگر انیک ها ،سارآ ) (sortاست .این دام را رکان قهدیم بهر انینهان مادهده ادهد .ایهن
اژه در د رۀ امپر ههوری ی چنگیزیههان شههدآ پیههدا کههرده ،آدههها ههرک هههای صههحرا دشههین را
« ههرک» پارسه زبادههان شهههر دشههین را «سههارآ» دامیههده ادههد (قاادیههاد 30 . ،؛ دادشههنامۀ
شور ی انیک ،ج .ا.)7 . ،
در پایان قهرن  19مهیالدی ( 13هجهری خورشهیدی) آمیهزه ای از انیهک هرک را کهه « د
رگه» هستند ،آدها را بنام « سارآ» یاد مینرده ادد .اژه « سهارآ» را از اژه سادسهنریت
« سههر ه رهههه» ) (sartthavahaبههه معنههای « بازرگههان» یهها « جههارآ پیشههه» بههر گرفتههه شههده
است (قاادیاد 30 . ،؛ دادشنامۀ شور ی انیک ،ج .ا.)7 . ،
قاادیههاد بههه دقههل از بطلیمههوس ،نغرافیهها دان یودههان باسههتان ،م ه دویسههد کههه « ینسههارآ » دههام
قههدیم « سههیر دریهها» اسههت کههه بعههد ههها وسههط تههره ههها ،بنهام « ر د سههیحون » اههدیل شههد،
بطلیمهوس دوشهته کهه « ینسهارآ هها» دهام قههوم اسهت کهه در کنهار ر د ینسهارآ زدهدگ مه
76

ذکا ،همانجا.
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کنند .این اصطالح در زمان یموریان بیشهتر ر اج پیهدا کهرده اسهت .چنادچهه امیهر تله شهیر
رک را با هم مقایسه دموده است ،در
دوای در کتاه محاکمة اللغت 77که اژه های پارس
ذیل لغت « سارآ» دوشته است که پارس زبادان را « سهارآ» گوینهد( .قاادیهاد .)32 . ،
مردم شناس ر س ،بنام الف .شیشوآ ) (Shishov, Aکه در مورد سارآ ها حقیقهاآ ادجهام
داده است ،چنین اظهار دظر مه کنهد « :بخهش زیهادی از آدهها زبهان مهادری خهود را بهه رکه
تو کرده ادد ....مردم خو قد قامت م باشند ،پیشاد باریک برنسته ،ر ی دراز
دراز داردد)( .همادجا.)33 . ،
رحیم قاادیاد  ،دویسنده کتاه « انینان در اریخ» دوشته است که در سال های  1980زماد
که د رۀ کارآموزی را در دادشهگاه د لته مسهنو گذرادیهده اسهت ،از دکتهر بهادو تاهد الرحمهان
ا ُ ه ،استاد اریخ در دادشگاه قراینده ،دقل کرده که قزاق ها ،انینان را «سارآ» م گویند.
فرضیه های مختلف تاریخی و جدید در باره ریشه شناسی رلمه تاجیک
داد خدا سیم الدین اُآ ،دادشمند شهیر انیک ،در مورد کلمۀ انیک دوشته است:78
انیک دام قاایل « دئ » بهوده ،پار هها اشهنادیان بنهام « دئه » « ،انیهک» « دنیهک »
خوادده م شددد .همچنان ،شش فرویه ی دیگر در این مورد نود دارد ،که قرار زیر لیست
م گرددد:
انیک از « ای » گرفتهه شهده اسهت همریشهه بها کلمهه یودهاد « هـگاس » بهه معنهای پیشهوا
است « ددیک » است.
انیک از ریشه « ی » در زبان سنای است
انیک همریشه است با دام مردم ایراد « اآ »
انیک صفت منسوه است به اژه « اج »
انیک صفت منسوه است از دام قایله ترب « قای »
انیک صورآ دیگری از« ازیک » « اژیک» به معنای «تره» است
بهر اسهاس چنهد په هش خا رشناسههان کهه اینهک ذکهر مه گرددههد هاریخ شهریح دهام « انیههک»
هنوز از دیمه ا ل تصر  19مورد ونه دادشمندان یره قرار داشهته اسهت .در سهال 1823
میالدی کالپر ها در یهک مقالهه ا « در مهورد مهردم بخهارا » بها اسهتناد بهه حقیقهاآ بهه قاه
درسهههیده ژ .سهههن مار هههـن آ رده کهههه « انیهههک » (فارسههه زبادهههان سهههاکن ایهههران ،افغادسهههتان،
خارستان رادساکسیادا (ما راء النهر)) همان دام قاایل « دئ » بوده ،پار ها اشنادیان که
« دئ » « ،انیک» « دنیک» خوادده م شددد ،با این دامها یاد م گردیده ادد.
سههه شههنل آ ایه ایههن دههام « دئه » « ،انیههک » « دنیههک » از دگههاه آ اشناسه قابههل قاههول
است .از این نا چنین برم آید کهه پار هها خهود را انیهک مه دامیددهد .ن . .خادیهک اُآ در
77

78

این کتای در سال  1499میالدی برابر با  905هجری شمسی تألیف شده است.

سیم الدین اُآ ،داد خدا ،دام زبان انین مناسب با دام ملت انیک است ،آگست  ،2004سایت ب ب س فارس :
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مورد شرح دام « انیک » د دظر پیشنهاد کهرده اسهت «:انیهک » از « های » رابطهه آن
با کلمه یوداد « گاس » به معنای پیشوا ،حنمران که در آدهار یودهاد قردههای  6 5قاهل از
میالد یاد م شود .این مللف دهام انیهک را بها « ددیهک » در آدهار دویسهندگان یودهاد ینسهان
م دادهد .بعهدن ،ن . .خادیهک اآ در ادهر دیگهر خهویش انیهک را بها کلمهه « هاج » منسهوه
دادسته است ،که این بر پایه شرح تامیاده این دام از نادب مردم بنیاد م یابد.
گر ه دیگر از دادشمندان اصطالح انیک را از دام قایله « قای » تره معن کرده ادد .این
شریح دهام انیهک بها آ ردن چنهدین دالیهل قهاق در آیهاز سهالهای  50رد شهد .ینه از دالیهل
معتمد در مورد ار ااق دداشتن دهام انیهک بهه هازی بهه معنهای تهره ایهن در ینه از سهالنامه
های ات یاد گردیدن انینان – ساکنان آسهیای میادهه بهه حیهث همسهایگان دزدیهک مهردم چهین
م باشد که این دلیل قاال معلوم داود.
دادشههمند دیگههر آ .برشههتام پیههدایش دههام انیههک را قاههل از د ران تههره دادسههته آن را بههه زبههان
انین کهن مردمان خارستان به هزارسال قال از میالد دسات مه دههد دهام انیهک را از
ریشه « ی » در زبان سنای م دادد.
تده ای از دادشمندان یره چند ن از دادشمندان ر س بهر اسهاس شهنل فارسه میادهه کلمهه
انیهک یها ازیههک بهه معنههای « تهره » دهام انیههک را دیهز بههه تهره دسهات داده ادههد .امها ایههن
همگود یا شااهت ا ای در مثال دام این د مردم مختلف را گر ه دیگر دادشهمندان بها آ ردن
دالیل رد م کنند.
ههاریخ رد گردیههده اسههت .چنههد
ار اههاق دههام انیههک بهها « ههاآ » دیههز از دگههاه زبههان شناس ه
حقیقههاآ بعههدی در رابطههه بهها دههام انیههک بنیههاد ایراده ایههن اصههطالح را همچههون دههام مردمههان
آریای این سرزمین دابت م کند .فرهنگنامه های پارس دری یها کالسهیک دیهز در شهرح دهام
انیک معلوماآ آ رده ادد که ذکر چندی از آدها به خاقر ار ااق دداشهتن آن بهه « هازی » بهه
معنای تره مهم م باشد.
از نمله در کتهاه شهرفنامۀ منیهری آمهده اسهت کهه ییهر تهره ییهر هرک را ازیهک گوینهد.
همچنان در لغت دامۀ برهان قاق آمده است که « ازیهک اژیهک بهر زن معنه انیهک
است که ییر تره رک باشد؛ قایفه ییر تره باشد؛ آن که رک مغول دااشد .در کتاه
لغت دامۀ ییاث اللغاآ آدندراج آمده است که در لغاآ رک به معن اهل فارس دوشهته ادهد.
در برخ فرهنگ دامه ها شرح دیگر این دام دیز نای دارد.
آقای یالم نیالد دا ری ،خا رشناس افغان مقیم آلمان میگوید کهه :اصهطالح هانین معنهای
خیل سی دارد که حد د نغرافیای گوینهدگان آن اقهال سهرزمین افغادسهتان آسهیای میادهه را
شههنیل میدهههد .آقههای دادخههدا سههیم الههدین اُآ ،منههاب زیههادی را در مههورد مههردم انیههک زبههان
انین ذکر کرددد .از آن نمله صرآ پیشنهاد ا ل آخرین م وادد اینجا مورد مداقه قرار
گیرد:
دادشههمند آلمههاد ردههر سههوددرمن در مقالههه ای زیههر دههام « یههگ گههواه باسههتاد در بههاره دههام
انیک ،سال  »1993سع کرده است یک دسخه خط سهغدی منشهوفه از ورفهان را فسهیر
کند درین مورد به کشف بزرگ دایل شده است .
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مهتن ایههن دسهخه حههاک ازههدایای اسههت در مههورد دیهایش دینه  .دریهن مههتن آمهده اسههت کههه اژه
اژیک در ما راالنهر برای مادویان بنار رفته است که دیایشههای خهویش را بهه « پر هاژیگن
آ اک » یعن به « زبان انین » قرائت م کرددد.
دادشمند آلماد ر دیگر شمید گفتار سوددرمن را اینطور عایر مینند که اژه ازی دام فارس
است برای اتراه که در اق به معنای مسلمان است ،یعن افراد بهوم ایهن سهرزمین هها کهه
بدین اسالم گر یددد هم بدان دام منسوه شددد .اینها کساد بوددد کهه بهه تنهوان مسهلمادان هازه
در فتوحههاآ سهههرزمین ههههای شهههرق دقهههش مهمههه را ایفههها کرددهههد از قریهههق سهههخنگوی زبهههان
مسهلمادان در آدجاهها بهه سههخنگوی زبهان فارسه ماهدل شههددد کهه بهه اژه ههای دری ههانین
منسوه ادد .
با این کشف پس گویا مسئله حل شده است اما بعض آدهار کشهف شهده بزبهان بهاختری کهه یهک
قسمت کوچهک آن از قهرآ دادشهمند ادگلیسه سهیمز یلیهامس ( اسهناد بهاختری ،سهال 2000
خوادش منتشرشده است) اینطور فسهیر مه شهود کهه گویها اژه بهاختری « هازیگو» بمعنه
تره باشد.
در یک سنه از امپراقوری ی «هان» در چین به زبان باختری دیز اصطالح ازیک به کار
رفته است .ایران شناس بزرگ آلماد هلموآ همااخ موفق شد ا در ازه رین خوادش از این
سنه لقب شاه چین را اینطور بخوادد :قیصر ر م شاه بزرگ کسینه فا ح تره « ازینادو»
اسههت .ایههن دادشههمند فنههر میننههد کههه اگههر خههوادش ی در مههورد کلمههه آخههر درسههت باشههد ،بایههد
ازینادو به تره رنمه کرد .
از نمله دسخه های باختری که چند سال قال در افغادستان کشف شد ،یک عداد کم آدرا سهیمز
یلیامس در یک نلد حت تنوان « اسناد باختری ،سال  »2000منتشر کرد .در یک سند کهه
تاارآ از فر زمین شخص به کس دیگري است مربوق سال  525باختری مصادآ با
 758مههیالدی اسههت ،نملههه اي اسههت کههه خههوادش آن چنههین اسههت :امیههد اسههت کههه مههردم بامیههان،
رک ،ازیک مردم محل … راوه باشهند .آقهای سهیمز یلیهامس کلمهه هازیگو بهاختری را
تره رنمه مینند چرا که در همین سند ذکر شده است که فر شهنده زمهین خویشهرا بهه بههای
 60درهم ازیگ سیمین فر خت.
یالم نیالد دا ری افز ده است :با ونه به متن یهک کتیاهه دیگهر کهه سهال گذشهته در بامیهان
کشف شد ی خهوادش آدهرا تنقریهب منتشهر خواههد کهرد ،گفتهه اسهت کهه :اژه ازیهگ دمه
وادد به تره یا منسوه به تره رنمه شود .در این کتیاه چنین آمهده اسهت « :درسهال 724
میالدی ماه ساول بود که این بنا آباد شد .این ستوپه را من الخیس پسر خهراس ،شهاه گهازان از
زمنگان در حضور شاه رک شاه ازیگ [ ازیگو خر ] بنا کردم » .
از این نمله بر م آید که تاارآ « ازیگو خهر » بهه معنهای شهاه تهره دیسهت .چهرا کهه ییهر
ممنن به دظر میرسد که کس در منطقه ای یک معاد بودای بنا کند حنمهران تهره در بنها
یا در گشایش آن شرکت کند .بر تنس از مناب د ره اسهالم چنهین بهر مه آیهد کهه اتهراه
در شرق ایران به بت شنن معر آ بوددد در هر نا که م رسیددد معابد بودای را یران
م کرددد.
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رکه

هانین

باید دتیجه گیهری کهرد کهه منظهور از شهاه هرک شهاه ازیهگ شهاهان محله
هستند که در آدزمان در منطقه بامیان یا دواح آن حنمر ای م کرددد .
د ظر دیگری هم نود دارد که اژه انیک ههم بشهنل یهک ،اژیهک از قهرآ رکهان بهه
پارس زبادان حواله گردیده است .بین اج های  /ج  / /ژ  /همیشه در زبان پارسه نها ه
داشههته نههایگزین ینههدیگر م ه شههده ادههد .مادنههد :بههاژ = بههاج؛ ههاژ = ههاج ،پارس ه زبادههان
بدخشاد  ،ژاله را ناله ،منی ه را منیجه لف م کنند.
زردشت ها کاله های م پوشیده ادد
که اج مادند بوده یها دهوک آن مادنهد
اج برنسته بهوده اسهت کهه آدهرا کهاله
« یههز خههود » هههم گفتههه ادههد هها سههال
های اخیر در میان مردم مهر ج بهوده
است که صهویر زیهر ماهین ایهن ادتها
است.
در دگارۀ باال ،سنگ در پرس پالیس حک گردیده است .کاله ههای کهه در ایهن صهویر دشهان
داده شههده اسههت دارای ههاج یهها دههوک یههز اسههت .یهها صههویر زیههر از « ایزیههک » )(Issyk
شهزاده ساکای در قزاقستان به صویر کشیده شده است.
با داشتن پوشیدن کاله های که در دگاره ها هم دشان داده شددد ،دیگران آدهها را « یهک »
یا « اژیک » گفتند که بعدن به « انیک » ادیل شد کهه در اینجها « هاژ » یها « هاج »
پسههودد « ـه یههک » کههه پسههودد دسههات اسههت منسههوه بههه « ههاج » کههه در
اژه هههای «پارسهههیک » « دریهههک » ههههم پسهههودد «  -یهههک » پسهههودد
دسات است منسوه به « پارس » « دربار ».
بدین ر یب ،اژه « یک یا اژیک » از د نز رکیب گردیده که
«  ،یا اژ » بمعنای « هاج » بهوده اژه (پسهودد) « ـه یهک » د
معنا را افاده م کند.
ا ل :پسههودد « ـ ه یههک » صههفت دسههات اسههت منسههوه بههه اسههم « ههاج »
بمعنای « اندار» که از همان کاله زردشت ها مأخوذ گردیده است.
شغناد  ،به این دتیجهه مه رسهیم کهه معنهای «
به استناد به نه اسم صغیر در زبان پارس
انیههک » « ،انههدارک » اسههت .ایههن اسههم صههغیر را ،بیگادگههان بههاالی پیههر ان دیههن زردشههت
بخاقر داشتن کاله اج مادند ،مادده ادد که بعدن این اژه عمیم یافته حت پارسه زبادهان ههم
این اسم را قاول دموده ادد حاال خود را انیک م گویند که در اصل « آری ،یا آریای »
بوده ادد.
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بنابراین ،زبان انینان همان زبان آری « آریای » است که بعدا در دربار شاهان از آن کهار
گرفته شده « دری » گفته شهده ،ایهن مهردم را بخهاقر ایننهه کهاله « یهز خهود » در د رۀ
زردشتیان پوشیده ادد ،بنام « اژیک » یاد دموددد.
اکادمیسن محمد نان شنوری ،دادشمند بزرگ انیک در کتاه « خراسان است اینجا» دوشته
است که « :از احتمال د ر دیست که پیدایش کلمۀ « انیک» به آیین زردُشت ابسهتگ داشهته
باشد ...به ر ایت « انیک» از « اج» گرفته شده است ،ابسته به ایننهه زردشهتیان کهاله هاج
مادندی م پوشیددد که آدرا « ان » « انیک» م گفتند( .شنوری28 . ،؛ ظهورالدین؛
79
قاادیاد .)20 . ،
تعاریف مختلف از زبان پارسی ،دری ،و تاجیکی
زباد که امر ز در انینستان بنهام هانین  ،در افغادسهتان بنهام پارسه ی دری ،در ایهران
کنود بنام فارس ( = پارس ) یهاد مه شهود ،در حقیقهت یهک زبهان بهوده کهه در د رۀ باسهتان
بنام « آری» یا «آریای » یاد شده این زبان در قر ن میاده بنام های پهلوی پار ( یا
پارس اشناد ) یاد شده است .در د ره ساسهادیان در کشهور پهارس ،صهفت دسهات پارسه را
بخود گرفت .در افغادستان بخاقر ایننه اقوام پارس زبان (فارس ان) با ههم ار اهاق دداشهته
باشند ،زبان پارس را در افغادستان بنام زبان پارس دری ،بعدا بنهام « دری » یهاد دموددهد.
نود دمود زبان آدها
در د رۀ شور ی ،در سال  1924دام کشوری بنام انینستان تر
را ا ل «پارس انین » بعدن بنام « انین » یاد شد.
با نود این همه مایز دامگذاری ها ،شغناد ها ا اکنون مام گویندگان همۀ این زبان ها را
بنام « پارسے بـۈن » یا «پارس گوی» یاد مه کننهد کهه خهود پارسه زبادهان در افغادسهتان
خود را « فارس ان » (یعن گوینده زبان پارس ) یاد م کنند.
از دگاه ا نین (قومیت) ،همۀ پارس زبادهان از ده اد آریهای بهوده ،زبهان آدهها ههم آری یها
آریای بوده که در د رۀ باستان به صفت یک زبان بین االقوام ( یا بحیث زبان (Lingua
 Francaبنار رفته زبان رسم دربار شاهان بشمار رفته بخاقر آن ،آدرا « دری » گفته
ادد .پارسه (کهه معهره آن فارسه اسهت) هانین ههر د صهفت دسهایت هسهتند منسهوه بهه
پارس انینستان که دام کشورها هستند (دام قدیم ایران ،پارس بود).
80
« زبان هر قوم آیینه جل ذهن اددیشۀ ا ست» از این دوشته حمید روها مهدد [اُآ] ( .
18؛ قاادیهاد  )27 . ،اسهتنتاج مه گهردد کهه حته در دامهه دگهاری – مههام دوشهته ههای کههه
ارد یا صادر م گرددد به زبان مردم محل یا بطور خلص به زبان درباری باید باشهند.
قسم که نار هللا زمخشری خوارزم  81گفته اسهت « :ایهن زبهان را از آن «دری» مه دامنهد
کههه همههه دامههه ههها د فتههر ههها دگههار دیههوان خراسههان بههدان زبههان دوشههته مه شههود هههر کههه
 79شکوری ،محمد جان ،خراسان است اینجا ،دوشنبه ،فرهنگ نیاکان ،1996 ،ص.28 .
یوسف اًف ،ظهور الدین ،تاجیکان در فرهنگ آریایی« ،بهار عجم».1999 ،
 80مدد ،حمید رضا ،زبان در عهد سامانیان و عبرت آن برای امروز « ،سامان» ،1999 ،شمارۀ .)84( 1-4
 81نعمت اُف ،نعمان ،دولت سامانیان ،تاجیکان در عصر های نه و ده ،دوشنبه :عرفان.1989 ،
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بخواهد ا به دیوان دامه دویسد ،باید که بدین زبان دویسد دام این زبان «دری» یا «پارسه
دری» از اژۀ «در» گرفته شده ،یعن  :زبهاد کهه در دربهار شهاه دیهوان ا بهدان سهخن مه
گویند (زمخشری26 . ،82؛ قاادیاد .)27 . ،
حته در آن د ران ،قاههری ،فسههیر را بههه ایههن زبههان دوشههت .بعههدا ایههن زبههان ،زبههان رسههم
دربار حنمرادان رک زبان گردید شگوفا ر شهد ،مهثال در د رۀ حنومهت ههای سهلجوقیان،
شهاهان رکهان
یزدویان ،یموریان ،بابریان ،دیگران .حت در دربار شاهان هند در دهل
تثما د در رکیه زبان رسم دربار بوده است .بدین مناسات است که این زبان را ،زبان د م
دین اسالم ،بعد از ترب میدادند.
در د رۀ سهههامادیان ههها د رۀ سهههلجوقیان یزدویهههان ،ههههیچ شهههاتری یههها دویسهههنده ای ،از دهههام
« انیک» استفاده دارده ادد .مثال داصهر خسهر  ،کهه از داحیهه قاادیهان کنهود انینسهتان بهوده
اسهت ،در کههدام کتهاه ا دنوشههته اسههت کهه ملههت ا انیههک یها بههه زبههان هانین شههعر مه
سراید .ی با صراحت گفته است که:
مرین قیمت د ُّر لف دری را
من ده آدم که در پای خوگان دریزم
فرد س  ،در کتاه شاهنامۀ حت یناار هم از دهام انیهک یهاد دنهرده اسهت ،دگفتهه اسهت کهه
شعر من به زبان انین است ،بلنه گفته به زبان پارس .
تجم زدده کردم بدین پارس
بس ردج بردم در این سال س
یا موالدا نالل الدین محمد بلخ سر ده است:
ساتت ر م بگو
پارس گو ساتت
داله ای کن تاشقاده درد محر م بگو
از نمال از کمال لطف مخد م بگو
خواه ر م خواه ازی من دخواهم ییر و
حاف در ابیاآ زیر ،زبان خود را گاه پهلوی ،گاه پارس  ،گاه دری گفته است این
اژه ها را به شنل مترادآ بنار برده است.
که لطف قا سخن گفتن دری دادد
ز شعر دلنش حاف کس بود آگاه
زین قند پارسي که به بنگاله مي ر د
شنر شنن شودد همه قوقیان هند
و قنــــد ا به سخن گفتن دري بشنن
چوتندلیب فصاحت فر شد اي حاف
درس مقاماآ معنوی
میخوادد د
بلال ز شاخ سر به گلاادگ پهلوی
ا خوانه م خورد به یزلهای پهلوی
مریان باغ قافیه سنجند بذله گوی
ا قرن سیزدهم ،اژه انیک در شعر شهاتران پهر آ ازه ددمهده اسهت ،بیشهتر زبهان خهود را
پهلوی ،پارس  ،پارس دری ،یا دری گفته ادد این اژه ها را به شنل مترادآ بنار برده
ادد ،هدآ آدها یک زبان بوده است.
مثال سعدی گفته است:
 82زمخشری خوارزمی ،جارهللا ابو القاسم محمود بن عمر ،پیشرو ادی و یا مقدمة االدی ،گرد آورنده سید محمد کاظم امام ،تهران :دانشگاه تهران،
.1342
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هزار بلال دستان سرای تاشق را

بااید از و سخن گفتن دری آموخت

یا دظام گفته است:
دظام که دظم دری کار ا ست

دری دظم کردن سزا ار ا ست

یا فرد س گفته است:
بس ردج بردم بدین سال س
ز سیمین زرین شتر ار ،س
مصری از پارس
زر م

تجم زدده کردم بدین پارس
قاق ها از نامه ی پارس
فز ن بود مردان چهل بار س

مام شاتران بزرگ زبان خود را پارس دری گفته ادهد ،دهه هانین  .در اینجها مهراد از نامهۀ
پارس به معنای نامۀ ا ی که در پارس یعن در ایران بافته شده است ،م باشد.
ابن الندیم از قول «تاهدهللا بهن مقفه » دركتهاه الفهرسهت کهه آدهرا در حهد د سهال  380هجهری
قمری دوشته است (الفهرست )22 . ،گفته است:
«  ....تادهللا بن مقف گوید :زبان های فارسه تاار نهد از :پهلهوی ،دری ،فارسه  ،خهوزی،
سریاد است  .پهلوی منسوه است به (پهله) که دام پنج شههر اسهت :اصهفهان ،ری ،همهدان،
ماه دها دد آذربایجان  .اما دری زبان شهر دشینان بود ،درباریان با آن سخن م گفتنهد
منسوه به دربار پادشاه است از میان زبانهای اههل خراسهان مشهرق ،زبهان مهردم بلهخ
در آن بیشتر است .اما فارس  ،زبان موبدان ،تلما امثال آدان بود ،مردم فهارس بها آن
سهخن مه گفتنهد .خهوزی زبهاد بهود کهه بها آن شهاهان امیهران در خلهوآ هنگهام بهازی
خوش با اقرافیان خود سخن م گفتند ،سریاد زبان همگاد  ،دوشتن هم دوت از زبان
سریاد فارس بود83».
در اریخ سیستان مسطور است که یعقوه لیث صفار زماد که د لت مسهتقل در شههر زردهج
سیستان أسیس کرد ،زبان پارس را  200سال پهس از ر د اسهالم بهه ایهران (یعنه در سهال
 254هجههری شمس ه ) بعنههوان زبههان رسههم ایههران اتههالم کههرد پههس از آن دیگههر کس ه حههق
دداشت در دربار ا به زبهاد ییهر از پارسه سهخن بگویهد ( هاریخ سیسهتان ،صهص– 214 .
 84.)217بعد از ی سامادیان این سیاست ا را ادامه داددد.
یهک دادشههمند دادمههارک بنهام کریسههتین سههن یهک دادشههمند ادگلیسه بنهام دینینههگ را تقیههدۀ بههر
اینست که اژه «دری» در اصل بر گرفته از «دهاری» بوده «دهار» دام اصل سرزمین
معهره «دههار» اسهت .زبهان ایهن
است که ما امر ز آن را به دام« خار» میشناسیم « خار» ّ
سرزمین هم در دخست «دهاری» ،سپس «دهری» سرادجام «دری» شده است.
83
84

ابن الندیم ،محمد بن اسحاق ،الفهرست ،ترجمه به پارسی از محمد رضا تجدد ،تهران ،انتشارات اساطیر ،1381 ،ص22 .
تاریخ سیستان ،تآلیف در حدود  ،725 – 445به تصحیح محمد تقی بهار (ملک الشعرا) ،تهران :معین .1381 ،صص.217 – 124 .
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این تقیده د خا ر شناس مسلم دیست .زیرا که دام قدیم این الیت ُخارا است ،قهول نهار
هللا زمخشری ابن الندیم معتار ر است .این صرآ یک فرویه است که بنیاد وعیف دارد.
زبان هخامنشیان و ساسانیان
ِ
هخامنشیان ساسادیان ،زبان خود را بنام «آریای » یا «آری» گفته ادد ده پارس  ،یها دری،
ده انین  .مهثال داریهو ا ل ( 486 -522قاهل از مهیالد) ،شهاه هخامنشه در سهنگ داشهته
های خویش در دقش رستم (سطرهای  )15-8شو (سطرهای  )14-7خود را هم پارس
از د اد آریای معرف م کند .که رنمه اژه به اژه این سخن داریو در هر
هم آریای
د این سنگ داشته چنین است:
« مهن داریههو شهاه بههزرگ شهاه شههاهان ...پسههر یشتاسهپ ،هخامنشه پارسه  ،پسههر پارسه ،
85
آریای  ،از د اد اریای ».
ایههن تاههارآ را خشایارشهها ،پسههر داریههو دیههز در یههک سههنگ داشههته ا در خههت نمشههید (
سطرهای  )13-6در مورد دسانامه خویش نرار کرده است.
همچنان که ما از کتیاه داریو در بیستون (ستون  ،4سطرهای  )92-89م دادیم ،ی زبان
ایهن سههنگ داشهته را دههه پارسه  ،بلنهه « آریهها » یعنه « آریههای » خوادههده اسهت کههه رنمههه آن
چنین است « :داریو شاه گوید :به خواست اهـورا مزدا این دوشته (من است) که من کهردم؛
تال ه بر این به (زبان) آریای بود ،هم ر ی لوح ،هم ر ی چرم صنیف شهد .تهال ه بهر ایهن
پینر خود را بساختم .تال ه بر این دسانامه ر یب دادم .پیش من هم دوشهته ههم خوادهده شهد.
پس از آن ،من این دوشته را همه نا در میان کشورها فرستادم».
از این سنگ داشته ها چنین برم آید که زبان فارس باستان یا زبان تهد هخامنشیان ده با دام
کشور الیت پارس ،بلنه بها دهام قهوم یها مه ردم آریهای خوادهده مه شهده اسهت ( .یعنه سهر
زمین آدها بنام « پارس » بوده آدها خود را پارس گفتهه ادهد ،له زبهان شهان را بنهام زبهان «
آریای » خوادده ادد).
اصطالح پارسیک یعن منسوه بهه پهارس ،در د ره ساسهاد بزبهان « آریهای » اقهالق شهده
که در این د ره ،آریای ههای سهاکن پهارس ،ههم محهل سهنودت خهود را ههم زبهان شهان را «
پارس » گفته ادد.
بنا بر بازیافتهای باستان شناس در افغادستان در یک سنگ داشته باختری زبان این کتیاهه دیهز
« آریای » گفته شده است .این دلیل اریخ ادااآ آن است کهه اصهطالح «آریهای » در مهورد
زبان در مثال باختری در سرزمین باختر به قور تموم خراسان دیز مثل زمان هخامنشهیان
استفاده م شده است .در خارستان قدیم ،زبان آریای را بنام زبان « اری » ،یاد شده که بهاز
معادل « آریای » است.
در آریادای باستان ،یره ها قایله های متعددی زددگ کرده ادد .مثال در نغرافیای بدخشهان،
در ه ه ر دره ،قههوم متفهها آ از دگههاه زبههاد زدههدگ کههرده اسههت :یزیالم ه ههها ،شههغناد ههها،
85

سیم الدین اُف ،همانجا.
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اشناشم ها ،اخاد ها ،منجاد ها ،رد ن ها ،سرییالد ها ،که هر کدام دارای فرهنگ
زبان منحصر بفرد خود بهوده ادهد .بخهاقر مفاهمهه مهرا ده بایهد ،زبهاد کهه همهه ایهن اقهوام
دیگهر شهاهان بایهد
بحیث مشترک استفاده م کرددد .چون در د ران شاهان کوشهاد  ،یفتله
یک زبان معیاری را در دربار حت در اداراآ قلمر شان بنار برده شود ا با سهایر اقهوام
بههین
اهادل افنههار مفاهمههه صههورآ پهذیرد .بنهها بههر ایههن ،زبهان « آری» را زبههان بههین الملله
االقوام قاول دموده ادد .در دتیجه ،زبان « آری » به زبان « در » یا زبان « درباری ،یا
زبان رسم دربار» ادیل گردید آدرا بنام « دریک » یاد دموده ادد که امهر ز در افغادسهتان
هم بنام « دری » یاد م شود.
سیم الدین اآ م دویسد :در زمان ساسادیان ( 224-651میالدی) این زبان (آری ،آریای ) بها
د ام پارسیگ (شنل اشناد آن پارسیک) یعن منسوه به پارس ،مرکز شاهنشهاه هخامنشه
معره آن فارس ادامه همین اصطالح است .همچنین
بعدا ساساد خوادده شده که پارس
تنههوان دیگههر ایههن زبههان ،یعنه دری دیههز بههه اصههطالح زمههان ساسههادیان – دریههگ (از در – «
دربههار» پسههودد «  -یههگ » یعن ه « منسههوه بههه دربههار») ار اههاق دارد کههه آن بعههدا همچههون
هم صفت آن به کار رفته است.
تنوان زبان در برابر پارس
بنابراین ،دتیجه گرفته م شود که زبان پارس  ،دری ،انین  ،یک زبان بوده که در د ره
باستان بنام « آری آریای ) یاد شده اکنون در سه کشور مختلف بنهام ههای مختلهف یهاد مه
شود .ل زبان باید به یک دهام شهناخته شهود .مهثال ادگلهیس هها ،در ادگلسهتان ،کادهادا ،امرینها،
زیالدد ندید (دیو زیلنهد) ،آسهترالیا ،اقامهت داردهد .آدهها ابعیهت خهود را کادهادای  ،امرینهای ،
یا زبهان کادهادای ،
زیالددی ،آسترالیای م گویند ،ل زبان خود را بنام زبان آسترالیای
ییره دم گویند ،بلنه دام زبان خود را ادگلیس م گویند.
یا تره ها ،در کشور های مختلف زددگ م کننهد .مادنهد :سهوریه ،لانهان ،فلسهطین ،مصهر،
تربستان سعودی ،یمن ،تراق ییره .آدهها ابعیهت خهود را سهوری ،تراقه  ،مصهری  ...مه
گویند زبان خود را زبان « ترب » م گویند دم گویند زبان تراق  ،زبان یمن  ،زبهان
قطری ییره .بهه همهین سهاب ،آریهای هها (دری زبادهان) در کشهور ههای مختلهف زدهدگ مه
ههانین اژه هههای سیاس ه هسههتند کههه
کننههد ،ل ه زبههان آن همههان « دری » اسههت .پارس ه
بخاقر شگاآ در بین این قوم که فرهنگ ،زبان ،ادبیهاآ ،هاریخ مشهترک داردهد ،بهه صهفت
یک حربۀ سیاس از آن کار گرفته م شود.
پدید آمدن ،ملت انیک زبان انین بیشتر یک مسئلۀ سیاس است .ا قرن بیستم ،حت در
انینستان کنود  ،کس دگفته که مهن بهه زبهان هانین صهحات مه کنهیم ،بلنهه مه گفتنهد مها
پارس گوی هستیم یا پارس بان هستیم .این مسئله بعد از اشهغال شهور ی از آسهیای میادهه،
مسئله پادترکیسم ،ندال بر سر این مسئله که آیا آریهای ههای از اقهوام بهوم آسهیای مرکهزی
بوده ادد ،یها اقهوام مربهوق بهه زبهان ههای آلتهای (قرییهز ،قهزاق ،ا هار ،لقه  ،ازبیهک ،هرکمن،
ا یز ،قرلق ،دیگران) ،بوقوع پیوست.
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مسئله ناسیونالیستی در آسیای میانه :هویت تاجیک در مقابل ترک
در فرهنگ فارس محمد معین فرهنگ فارس تمید 86در ذیل اژه « انیک» آمده است:
ییر تره ییر رک؛ آدنه به زبان فارس نلم کند؛ مردم فارس زبان
فرزدد تهره کهه در تجهم پهر ر یافتهه بهزرگ شهده باشهد .بیشهتر در مقابهل هرک اسهتعمال
میشود.
قایفهههای از د ه اد آریههن سههاکن رکسههتان افغههان ،پههامیر ،رکسههتان ر س کههه ایلههب بههه زبههان
فارس نلم م کنند.
از این عریفاآ از اژۀ « انیک» د مفهم برداشت م گردد کهه ینه تهام اسهت ،دیگهری
خا است .مثال در لغت دامه ههای ییهاث اللغهاآ ،آدنهدراج ،فرهنهگ فارسه تمیهد ،فرهنهگ
فارس معین ،فرهنگ فارس دهخدا ،شرفنامۀ منیری ،چنین آمهده اسهت :ییهر هرک ییهر
تره را انیک گویند .اگر بهه ایهن عریهف بطهور ژرآ بنگهریم ،ایهن عریهف بسهیار تمهوم
است ،هیچ گره ای را باز دم کند .بخاقری که ییر رک ییهر تهره را انیهک گوینهد،
پهس در ایهن صههورآ ،پنجهاب ههها بنگهال ههها ههم ییهر ههرک یها ییههر تهره هسههتند ،بها ایههن
عریف آدها هم انیک شده م وادند .با این عریف ،پشتون هها ههم مه وادنهد انیهک باشهند،
چون آدها هم ییر تره ییر رک هستند.
دنته نالب ر ایننه :اکار رسون زاد ،از انیک چنین عریف را بدست م دهد :دام انیک
از آیاز پیدایش ا دسات به مام پارس گویان تجم به کار رفتهه اسهت ( .ورسهون زاد. ،
.87)60
بابایف دیگران چنین دظر داردد که :قایله های بادیه دشین ایراد  ،مادند کوشادیانُ ،خاریان،
خیودیان ،کیداریان هیتالیان [یفتل ها] دیز در شهنیل خلهق انیهک سههیم بهوده ادهد (بابهایف،
49 .؛ قاادیاد .88)26 . ،
در رکیب انینان ،قهوم ههای یلچهه ای پهامیر ،پشهه ای هها ،آرمهول هها [ا رمهړی] دظهایر
ایشان بوددد (نا ید197 . ،؛ قاادیاد .89)26 . ،
این دوع عریفاآ ،هویت انیک را بیشتر سر در گم م کند .ا ل ،کوشادیان دیگهران شههر
دشین بوده ادد ،د م آدها را در شاهنامۀ فرد س بنهام ورادیهان یهاد شهده ادهد کهه دشهمن ایرادیهان
بوده ادد ،آدها را رک گفته است .مثال در مورد ارناسپ خیود گفته است.
کجا پینر  ،پینری پیر گرگ
ز ارناسپ رک آن پلیدی سترگ
قاادیاد  ،مردمان پشه ای را از نملۀ انینان حساه دموده ،در حال در افغادستان آدهها نهزء
قوم پشتون حساه شده ،در این ا اخر مستقل شده ادهد .آدهها خهود را دهه انیهک دهه پشهتون
86

حسن تمید ،فرهنگ فارس تمید ،سرپرست ألیف

87

تورسون زاد ،اکبر ،زبان :پیوند اصل ها و نسل ها« ،نامۀ پارسی» ،سال اول ،تابستان  ،1375شمارۀ  ،1ص.60 .
بابایف ،ق .امام اُف ،ش ،.تاریخ خلق تاجیک ،دستور تعلیم ،دوشنبه ،1998 ،ص.49 .
جاوید ،عبد الحمید ،سخنی چند در بارۀ تاجیک ها ،تاجیکان در مسیر تاریخ ،ص.197 .

88
89

یرایش :فرهاد قربادزاده ،داشر :اشج  ،چاپ دخست1389 :
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حساه م کنند ،بلنه خود را «پشه ای» م گوینهد .چنادچهه سهعید حقیقه  ،گزارشهگر فارسه
ب ب س  ،از قول دکتر مجا ر احمد زیار ،زباشناس افغان ،چنین دوشته است:90
زبههان پشههه ای ،زبههاد اسههت کههه نههز زبههان هههای هنههدی بههه شههمار م آیههد بههه شههاخه بههه دههام
«دردیک» علق دارد .همچنان ،ی به دقل از تزیز هللا شهلماچ ،ینه از گوینهدگان زبهان پشهه
ای است ،دوشته است :ما در حال حاور هم فارس م دادیم ههم پشهتو زمهاد کهه حهرآ
بزدیم کس دم دادهد کهه مها «پشهتون» « ،انیهک» ،یها «پشهه ای» هسهتیم ایهن مسهئله هادیر
پذیری زبان پشه ای از این زبان ها را دشان م دهد.
زبانهای داردی زیرشاخهای از زبانهای هند آریای ست کهه بهه دلیهل مجها رآ بها زبانههای
دورسهتاد  ،پیودهدهای مسهتحنم سهاختاری بها آنهها پیهدا کردهاسهت .دورسهتاد
ایراده شهرق
زبادیست که در شرق افغادستان بدان سخن گفته م شود .در ابتدا زبادشناسان زبهان دورسهتاد
را شهههاخهای از زبانههههای داردی فهههر م کرددهههد امههها امهههر زه قاهههق پ هشههههای گئهههورگ
مورگنشههههتیرده دههههر ژی ،زبههههان دورسههههتاد خههههود ینهههه از شههههاخههای مسههههتقل زبانهههههای
هند ایرادیسههت .زیههر شههاخه زبادهههای داردی تاههار نههد از :کشههمیری ،شههینه ،کلشههه ،چترالهه
91
( ُخوار) ،کنری ،پشه ای ،دورستاد .
ل مفهوم خا لف انیک اینسهت :کسه کهه بهه زبهان پارسه در آسهیای میادهه افغادسهتان
صحات بنند ،انیک است .به دظهر دویسهنده ایهن مقالهه ،اژه انیهک ،ههر عریفه کهه داشهته
باشند ،به معنای ییر رک ییر تره است ،ل بیشتر در مقابل رک بنار رفتهه اسهت کهه
معنای انیک شهر دشین از رک بادیه دشین بد ی را در قابل هم قهرار گرفتهه ادهد .مهثال
رده گر سه در کتاه «امپرا وری صحرا دوردان» دوشته است:
«  ...شاادان بینوای رک مغول در د ران خشنسهال از ر ی تلهف ههای کمیهاه شهنزار
ها از چشمه ساری که خشک شده بطرآ چشمه سار دیگری که ر به خشهن بهود ،ر ادهه
شددد ا رسان لرزان به اراو دائر به مناقق مزر ت مادند پچیل یا ما راء النهر م
رسیددد .قت که چشم شان به آن دواح دائر اراو مزر ع م افتاد مدهو معجز مدن
شهر دشینان مفتون محصوالآ فرا ان قصااآ پر از حاوباآ مأکوالآ فریفتهۀ جمهل
شهرستان ها میشددد( ».رده گر سه.92)4 . ،
کساد که مصر آ زراتت ،فالحت بازرگاد بوددد ،در شهر ها سننه گهزین بهوده ادهد،
رمهه
انیهک یها دهگهان (دهقهان) یهاد شهده ادهد .کسهاد کهه زدهدگ بهد ی ،صهحرا دشهین
حالت کوچیگری را داشته ادهد ،بنهام « هرک» یهاد شهده ادهد .صهحرا دشهین بهر تلیهه ده
چراد
دشین قرار میگیرد رک تلیه انیک .در این بیت دقیق در گرشاسهب دامهه ،اژه « هرک»
یا ایرادیان بنار رفته است.
در مقابل د اد آریای
90

حقیق  ،سعید ،زددگ زبادها  :۴زبان پشه ای ،سایت فارس ب ب س  01 ،دسامار 2008

91

بر گرفته از دانشنامۀ آزاد آنالین ویکی پیدیا

92

رنه گروسه ،امپراتوری صحرا نوردان ،ترجمه به پارسی توسط :عبد الحسین میکده ،شرکت انتشارات علمی و فرهنگی ،چاپ دوم.1365 ،
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ز ایرادیان نز فا کس ددید.

فا داید از رک هرگز پدید

یا داصر خسر  ،در بیت زیر در مورد خدمت در اداراآ حنومت سلجوقیان
چنین گفته است:
من ن چگوده بنده ٔ رکان کنم
بنده ٔ من بوددد
رکان ره
مرین قیمت د ُّر لف دری را
من ده آدم که در پای خوگان دریزم
یا قسم که فرد س گفته است:
ز ارناسپ رک آن پلیدی سترگ

یزدویهان،

کجا پینر  ،پینری پیر گرگ

م بینیم که « هرک» را یهار گر ،متجها ز ،خشهن ،ننگجهو ییهره گفتهه ادهد ،ایهن بخهاقری
است که «ایرادیان» یا همان پارس زبادان دیگر مجال گرفتن حنومت از آدها را دداشته ادد
آدها هرگوده ظلم عدی را بر ایرادیان (یعن اار آریهای ) ر ا داشهته ادهد .در آسهیای میادهه
بعد از ادحطاق حنومت آل سامان ،در سال  1004میالدی ا آخر قرن  ،20حنومت در دزد
هههرک اهههاران بهههوده اسهههت .خوارزمشهههاهیان ،سهههلجوقیان ،یزدویهههان ،چنگیزیهههان ،یموریهههان،
قراختائیان ،شیاادیان ،اشترخادیان ،مغوالن هند (بابریان) ،ییره.
چنادنه خوانه تاد هللا ادصاری گوید:
ای دل و بجان بر این بشارآ
تشق آمد تقل کرد یارآ
کز رک تجیب دیست یارآ
رک تجب است تشق  ،داد
یا سنای یزدوی گفته است:
ما خود ز و این چشم دداریم از ایراک

رک

و هرگز داود رک فادار

یا خاقاد گفته است:
رسم رکان است خون خوردن ز ر ی د ست
خون من خورد ددید از د ست در ر ی من
دظام هم گفته است:
یار از رک داردست کس رخت به هند دسپردست کس
در دوشته باال دیدیم که انیک دهام یهک قهوم داهوده ،بلنهه کسهاد کهه در ده یها شههر سهنودت
داشته ادد ،آدها را « انیک» گفته ادد ،که ود آن بادیه دشین صحرا دورد است.
در اشعار زیر ،انیک دشادۀ درم خوی
است.

مهربهاد

هرک دشهاده نهد خهوی

خشهودت آمهده
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مثال در این بیت موالدا نالل الدین محمد بلخ :
چست کن
یک حمله یک حمله ،شب آمد ارین

ُرک کن ،د درم

انین

یا در این بیت از دورالدین تاد الرحمان نام :
پیش هند ی چشم خودریزآ گشته رکان زبون ر از انیک
یا در این بیت شیخ سعدی:
شاید که به پادشه بگویند

ُرک و بریخت خون انیک

واژه دهقان به معنای شهر نشین و ایرانی است
اژه انیک بر گرفته از اژه پارس «دهگان» است چون در دوشته دادشمندان که قهاال ذکهر
گردید ،انیک را «دئ » هم گفته ادد .اژه «دهگان» کهه «دهقهان» شهنل تربه شهده آدسهت،
از د لف شنیل یافته که «ده» به معنای قریه است پسودد «گان» که پسودد لیاقهت دسهات
است معنای آن منسوه به ده است .این لف در قدیم به ایراد اصیل صاحب ملک زمهین
اتم از ده دشین شهردشین اقالق م شده است  .این اژه همچنان برابر بادیه دشین ،بد ی،
چادر دشین ،مقابل ازی ،مقابل رک ،مقابل بیگادهه اسهتفاده شهده اسهت .احتمهال مه ر د کهه
تره ها ،ایرادیان را به ساب اشتغال به زراتت آدها را «دهقان» گفتهه ادهد .دهگهان  ،در قهدیم
به معنه مالهک یها داردهده ٔ ده بهوده اسهت .چهون مالنهان ایراده دهقهان دامیهده مه شهده ادهد در
اسالم من باه اقالق نزء به کل ،همۀ ایرادیان را دهقان دامیده ادد.
فرد س در کتاه شاهنامه ،اژه دهقان را در مقابل اقوام دیگر ذکهر مه کنهد .مهثال در ابیهاآ
زیر:
وادگر گزید گر ادسایگان.
ازی پرمایگان
ز دهقان
*****
ز دهقان ازی ر م د اد
که نز مرگ را کس ز مادر دزاد
*****
د ادی پدید آید اددرمیان
ز ایران از رک از ازیان
سخنها به کردار بازی بود
ده دهقان ده رک ده ازی بود
یا فرخ سیستاد گفته است:
ستودگان بزرگان ازی دهقان

دهاد خوه ره مردم از ا گیردد
*****
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از ازی از دهقان ز رک ز دیلم

گوی که بینااره دل خلق ربوده ست
*****

چه تاری چه ازی چه دهقان

هر کس به تید خویش کند شادی
*****
که مستحق ر از ا ملک را شاه را

ز نمله ٔ همه شاهان ازی دهقان

همچنان ،داصر خسر هم اژه دهقان را همرای ازی آ رده است.
در این پهن میدان ز ازی دهقان
سواران ازدده را دیک بنگر
*****
چه چیز است این پیدای چه چیز است آن پنهاد
چه گفته ست اددراین ازی چه گفته ست اددر آن دهقان
*****
شنیدی گفته ای ازی دهقان
نهان رادیده ای آزمودی
در ابیهاآ بهاال کهه از سههه شهاتر پارسه گههوی (فرد سه  ،فرخه  ،داصههر خسهر ) چنهد مثههال
آ رده شد ،ماین آدست که «دهقان» دام یک قوم بوده است ،که با ازی ،ر م  ،رک  ،دیلم ،
تاری مقایسه شده در یک ردیهف آمهده اسهت .دقیقها کهه در اینجها ،لفه دهقهان ،نهای دشهین
ایراد اار آمده است که فعال به اژۀ « انیک» غییر یافته است.
ایراد
چند معنای دیگر اژه «دهقان» در ابیاآ زیر از فرد س :
دپیچد چرا خام گوی سخن
دداد که دهقان ز دین کهن
*****
چو بر باژ برسم بگیرد به دست
نهاددیده دهقان یزدان پرست
گر از شنگ آه بیند به خواه
دشاید چشیددش یک قطره آه
*****
که آن نامه ٔ نادلیقان بود
ده آیین پر مایه دهقان بود
*****
که ب باژ برسم دگیرد به دست
ین دین دهقان آ ش پرست
یا فرخ گفته است:
در سرای را خسر ان دماز بردد

چنادنه دهقان در پیش آذر برزین

یا قطران اریزی گفته است:
ز تنار بر مهش چنار ،ز سنال بر گلش چوگان
دلش چون قالۀ ازی رخش چون قالۀ دهقان
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یا تثمان مختاری گفته است:
در این در ر ی شاهان است ر ی قاله ٔ ازی
اگر چه خاک ایران است ر ی قالۀ دهقان
یا سوزد گفته است:
کند به قاله ٔ ازی ز بهر کدیه دماز

به دل به قالۀ دهقان کند دماز ادا

یا دظام گنجوی گفته است:
برآ رده د دی به چرخ بلند
زبرزین دهقان افسون زدد
*****
بمرد آ ش سوخت آ ش پرست
که چون دین دهقان برآ ش دشست
این ابیاآ از فرد س  ،فرخ  ،سهوزد  ،تثمهان مختهاری ،قطهران اریهزی ،دظهام گنجهوی
آ رده شد ،در اینجا مراد از اژه «دهقان» ،زردُشهت« ،دیهن زردشهت » اسهت .دهقهان بهه
معنای شخص دادا ،فهمیده ،با فراست را گفته ادد.
همچنان ،دهقان به معنای شخص دادا ،با جربه ،کس که زراتت فالحت را بدادد از
امههور آگههاه داشههته باشههد ،گفتههه شههده اسههت .مههثال در ابیههاآ زیههر از حههاف شههیرازی داصههر
خسر .
کای دور چشم من بجزاز کشته ددر ی.
دهقان سالخورده چه خو گفت با پسر
(حاف )
زیرا که شود خوار سوی دهقان شاخ که بر ا بر دمر دااشد
(داصرخسر )
در قاموس دری به ادگلیس محمد دسیم دگهت ،93زیر مدخل «دهقان» آمده است کهه ایهن اژه
معره اژه «دهگان» است که معنای رئیس ده یا مالک یا صاحب زمین معن شده اسهت
ّ
از اژه پهلهههوی دکهینهههان ) (dayheekaanگرفتهههه شهههده کهههه در ا سهههتا بهههه شهههنل دهیومهههه
) (dahyumaکهه از دهیههو ) (dahyuدریههـُو ) (darihuگرفتههه شهده کههه در سادسههنریت بههه
یهها دکگخههأن
شههنل دسیُههـو ) (dasyuآمههده اسههت .ایههن اژه در ر سهه بههه شههنل دخنههادن
) (дегханآمده است .در زبان پشتو به شنل «دیګهان» آمهده کهه معنهای « انیهک افغهاد » را
میدهد.

93

نگهت ،محمد نسیم ،دری – انگلیسی قاموس ،موسسه انتشارات آریانا ،دهکی نعلبندی قصه خوانی بازار پشاور.2010 ،

67
نوروز علی ثابتی

ادارۀ نشرات سیمای شغنان

در کتاه افغان قاموس (فارس  -پشهتو) ،94هألیف افغهاد دهویس در زیهر مهدخل «دهقهان» آمهده
است.
کل مشر ،ملک
کلیوال
بزګر ،دهنان ،کریځ ،کردد ی
در ذیل اژۀ « انیک» دوشته است :انک ،دیګان
همچنان در کتاه پښتو – دری قاموس ،95در ذیل اژۀ « دیګان» آمده است:
دیګههان اسههم مههذکر اسههت کههه معنههای آن « انههک» اسههت ،نمه مههذکر آن «دیګادههان» ،ملدههث آن
«دیګاده» نم ملدث آن « دیګادادې » است.
ایننه م گویند که اژه انیک ،از اژه « اج» گرفتهه شهده ،یهک خیهال پهردازی اسهت .زیهرا
معههره اژۀ پهلههوی « ههاگ» اسههت کههه شههنل هخامنشهه آن « نههه »
کههه اژه « ههاج» شههنل
ّ
) (takaاست.
در مورد ایننه دهقان یعن زراتت پیشه یا بازرگان است ،پوپوآ ،یک دادشمند گیاه شناس
ر س کهه در آسهیای میادهه په هش ههای ادجهام داده ،دوشهته اسهت :ههر نها کهه انینهان بسهر
میاردد ،آدار بقایای تال کشا رزی ،ادواع پر بار ارزشمند گیاهان دیهده مه شهودد( .مهس
اُآ146 ،؛ قاادیاد .)55 . ،
همچنان ،گریاننن ،الف .د .گفته است :ا نیک کس دااشد خواه سوداگر خواه ر حاد یا تمل
دار [مامور] ،اگر قدر ش رسد ،زمین دار است ،زمین خود را انهاره داده ،اکثهرا آدهرا چنهد
سال دم بیند ،ل همیشه م کوشد آدهرا بهه یهک انیهک انهاره بدههد .بهتهرین بایهاآ مهام
اک زار ها فقط به آدها متعلق ادد( ....گریاننن20 . ،؛ قاادیاد .)62 . ،
غلچه و یا غرچه ریست؟
دکتر تل احمد کهزاد ،اریخ دویس شهیر افغان در کتاه هاریخ ادبیهاآ افغادسهتان ( )12 .
دوشته است که .... :در دره ها کوه های این مملنهت [افغادسهتان]  20لهجهه زبهان مختلهف
بمشاهده رسیده که بعض مثل دستۀ یلچه یا زبادهای پامیری ا رمری پراچ نزء شاخه
شرق خادواده آریای م باشند .ی افز ده است :لهجه های دسته یلچه ای تاارآ است از:

94
95

افغانی نویس ،عبدهللا ،افغان قاموس (فارسی – پشتو) ،جلد اول (آ-ز) ،انتشارات خیری ،کابل 1388 ،هـ .ش.
حمید خپرندویه ټولنه ،پښتو – دری قاموس ،لومړی او دویم ټوک ،د پښتو ټولنی د لغاتو د څانگی له خوا ،کابل.2010 ،
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منجاد  ،اشناشم  ،زیااک  ،اخ  ،شغن  ،ر شاد  ،یغناب  ،96دج  ،یزیالم ییهره .ایهن
لهجه ها در دره های مختلف پامیر معمول است بعض از آدها متر ک شده ادد.97
آقای دکتر محمد معین در حاشیه برهان از دائرة المعارآ اسالم آردد :یلچه ،در فارسه بهه
معن ه ر سههتای اسههت بههه قههوم از د ه اد ایراد ه سههاکن افغادسههتان اقههالق م ه شههود کههه در
« خان» «بدخشان» اقامت داردهد بهه زبادههای ایراده کهه بها فارسه اخهتالآ داردهد ،نلهم
کنند (دایرة المعارآ اسالم ،افغادستان ،قا فرادسوی ،ج ،157 . ،1 .ستون .)2
د کتههور صههاحب دظههر مههرادی دوشههته اسههت « :ین ه از دههام هههای انینههان کههوه دشههین بنههام «
یـرچه » یا « یـلچه » بوده است .رکیب قدمت این اژه قدمت ریشه کهن آدرا م رسهادد.
مثل « یـر » در زبان ا ستای « کوه » « یرچه » یا « یلچهه » بهه معنهای « کوهسهتاد
» « کههوه دشههین » « ،یههـرچ » « یرچسههتان » بههه معنههای « داحیههه کوهسههتاد » اسههت.
داحیه بخش تلیای مریاه ( مر ) که پیش از آیاز قرن یازدهم میالدی (پنجم هجری شمس
) شاهزاده دشین تلیحده ای را شنیل م داددد که « یرچستان » دامیده میشددد .شائر ،محقق
ادگلیسه بیشههتر از همههه اصههطالح « یرنهه » را بنههار بههرده مه گویهد کههه سههاکنان کههواله،
مسههچاه ،پههامیر ،قههرا گین ،در از ،ر شههان ،شههغنان ،اخههان ،بدخشههان ،زیاههاک بهها سههنگلیچ،
منجان ییره را همسایگان رک ایشان « یلچه » م دامیددد .در مجموته مطالا که در فقه
اللغة ایراد بزبان آلماد بقلم گیگهر دیهده میشهود کهه دویسهنده کلمهۀ « یلچهه » را دهام تنهوان
مشترک ساکنان ایراد دره پهامیر بدخشهان کهه بههر د گهویش سهخن میگوینهد ،میدادهد .در از،
کواله ،قرا گین ،بدخشان از داحیه اخیر الهذکر مسهتثن گردیهده ادهد( ».مهرادی310 . ،؛
قاادیاد .)34 ،
قرن بیستم و سیاست بازی های ازبک سازی و تاجیک سازی در آسیای میانه
مسئله ملت سازی ازبک انیک یک مللفۀ سیاس بود ،بوی ه در د ران حنومت شهور ی
اصل آسیای میاده هستند یا
در آسیای میاده بر سر موووع ایننه آیا انینان مردم بوم
رک ها.
در بین سالهای  1924 1920خاداآ بخارا یک کشور مستقل بنهام «نمههوری خلهق بخهارا»
یاد میشد .مناقق شمال انینستان (یعنه خجنهد) ،مربهوق بهه ایالهت سهمرقند منهاقق شهرق
انینسهتان (یعنه مهام منهاقق کوهسهتاد پهامیر) متعلههق بهه ایالهت فریادهه بهود کهه ایهن هههر د
ایالت (سم رقند فریاده) وسط حنومت مرکزی رکسهتان ر س اداره میشهد .بعهد از بقهدرآ
رسیدن شور ی ها ،رکستان بنام نمهوری خود مختار در ا حهاد نمهاهیر شهور ی اهدیل شهد
(ژهاک.)2 . ،
ایننههه در ا حههاد نمههاهیر شههور ی چههرا ملههت سههازی شههر ع شههد ،ابسههتگ بههه منطههق فلسههفۀ
نامل بلشویک ها داشت که گفتند :ادقاله کارگر ها (پر لتاریها) زمهاد امنهان پیهر زی دارد
96
97

یغنابی در وادی زرفشان در تاجیکستان در نزدیکی دوشنبه تکلم می گردد.
کهزاد ،احمد علی ،تاریخ ادبیات افغانستان ،1330 ،صص.13 – 12 .
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دموکرا یک پ ریزی شود به شهنل گیهری یهک «ملهت احهد»
که پیش از آن ادقاله مل
ادجامد .از ایننه این پیش شرق در سر زمین های آسیای میاده نود دداشت ،بنهاء ،شهر ع بهه
اساس گذاری مل دموددد ا این کماودی را هر چه ز د ر رف دموده بهه ادقهاله پر لتاریهای
دست یابند ،این قرح در سال  1924تمل شد (ژهاک.)3. ،
از آدجا که زبان ،یگاده مللفه شهناخت هویهت انتمهات اسهت ،ملهت سهازی را بهر مانهای زبهان
رک ه
قههرار داددههد .اگههر بیشههتر مههردم آسههیای میادههه د زبادههه بوددههد بههه زبههان هههای پارسه
صههحات مینرددههد ،ههرک ههها زبههان پارسه را بههه چههالش کشههیددد ،مله گرایه (داسههیودالیزم)
رکستاد را گستر داددد .بنا براین ،ا سال  ،1924هیچ زبان ،بنام «زبان هانین » نهود
دداشهته اسهت ،پههس از سهال  ،1924بههه زبهان پارسه آسههیای میادهه« ،زبههان هانین » اقههالق
گردیههد در سههال  1929نمهههوریت مسههتقل بنههام انینسههتان شههنیل شههد .یعنه پههیش از سههال
 ، 1929کشوری به این دام مونهود داهوده اسهت .دکتهر نهالل متینه دوشهته اسهت :در مقالهه ای
«ا ل خویش ،د م در یش…» آمده است که در آیهاز ادقهاله بلشهوین  ،ایرادیهان سهمرقند بهه
أسیس «ادجمن دادش فارسیان» دست زده «ر زدامه ی پارس » به خط پارس – ترب به
دههام شههعله ی ادقههاله ( )1921 – 1919در ایههن شهههر منتشههر کههرده بوددههد ،هنگههام کههه ایههن
ر زدامه به تلت کماود خوادنده در اکتار  1919عطیل میشود ،کمیسیون رکستان (مأمور از
مسنو) لگراف دریافت مینند بدین مضمون که لنین خواستار دشر ر زدامه ی اقلیت هاسهت.
پس دشر شعله ی ادقاله در دسمار  1919از سر گرفته م شود .بدین نهت قریاا با اقمینان
میتوان گفت ا سال  1924که لنین زدده بود موووع «زبهان هانین » بهه نهای زبهان فارسه
98
مطرح داوده است.
گفتگوی که اسهفند یهار آدینهه (گزارشهگر بخهش به به سه فارسه ) بها صهفر تاهدهللا دادشهمند
انیک ادجام داده ی چنین پاسخ داده است که استعمال کردن ملت بنام انیک بجهای پارسه
یک هدآ سیاس بود .پیداست که فرقه باید م ادداختند حنومت م کرددد .نز فارس ما
زباد دداریم در قول هزار سال هم قوم انیک بوده ،اما هیچ نای که سهخن از زبهان مه
ر د ،زباد بنام « انین » نود دداشته است .این عایری است که استالین یارادش به ملت
ما بار کرددد .از سوی دیگر میدادید که در زمان استالین هیچ کس نرأآ رد کردن دداشت.
99
هر کس رد کرد ،سر از نش ندا شد.
یک دنته بسیار مهم اینست که ما« ،ایرادیان آسیای میاده» یا « انینان» هستیم ،چهون کلمهۀ
« انیههک» نههز «فههارس» معنههای دیگههری دههدارد ،پارس ه زبههان یهها ایراد ه پارس ه زبههان .در

98

متینی ،جالل ،صدر الدین عینی ،زبان فارسی ،و تاجیکستان ،ثور  ،1393موجود در سایت انترنتی زیر:
http://parsianjoman.org/?p=1171

 99آدینه ،اسفندیار ،گفتگو با صفر عبد هللا ،دانشمند تاجیک ،در بارۀ هویت ایرانی و تاجیکی 06 ،سپتمبر ،2014 ،موجود در تارنمای بی بی سی
فارسی.
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قدیمترین کتابها ،از نمله در دیوان لغاآ اللترک محمود کاشغری هم آمده است که « اژیهک»
100
همان فارس است.
تاهد القهادر محه الههدین ا ُآ دوشهته اسهت کههه پارسه زبادهان آسههیای میادهه را خهود را بخههاقری
انیک م گفتند که حهت فشهار بوددهد .آدهها را بهه د چیهز مهتهم مینرددهد .ا ل در قهت آمهار
گیری سر شماری قت که آدها خود را «پارس زبان» م گفتند ،آدها را مه گفتنهد پهس از
مملنت ما بیر ن شوید شما پارس زبان ایراد هستید ،پس به ایهران بر یهد ،یها آدهها را مه
گفتند ،و که پارس هست  ،پس ایراد هست  ،پس شیعه هست  .مردم بنا بر حساسیت سیاسه
خود را پارس گفته دتوادستند ،خود را « انیک» گفتند ،بعد زبان خود را زبان پارس گفته
مل گرای
دتوادستند ،آدرا انین گفتند که این پدیدۀ بدی به دسات حساسیت های سیاس
بونود آمد( .مح الدین اُآ375 . ،؛ قاادیاد .)69 . ،
گفتگوی که اسفند یار آدینه ،گزارشگر فارس به به سه بها اکادمیسهن محمهد نهان شهنوری
محقق دادشمند فقیهد انیهک ادجهام داده ،خیله نالهب عجهب آ ر اسهت .ایهن مصهاحاه زیهر
تنوان « زبان فارس آسیای میاده وربه ههای سهخت دیهده اسهت » دشهر شهده اسهت در ایهن
101
دوشته ،شمه ای از آن را در اینجا دقل م کنم.
گ ارشگر (اسفند یار آدینه) :استاد ،قال از سال  ،1925پیش از آن کهه نمههوری انینسهتان
بنیههاد شههود ،مههردم آسههیای میادههه ،بههوی ه [در] شهههرهای سههمرقند بخههارا ،آیهها خههود را انیههک
میگفتند؟
شکوری :بهه قهور رسهم « انیهک» میگفتنهد ،لهینن در بهین وهیائیان [اههل سهواد] ،انیهک
گفتن بسیار ر اج دداشت .من در کتاه « خراسان است اینجا» حنایت کردم یک اقعه را که
خودم دیده بودم .در سال  1939در کشور شور ی سرشماری اههال [نمعیهت] برگهزار شهد.
همان قت من بچه [خورد] بودم ،در بخارا بودم.
چون آدهای که ر یخط [احصائیه گیری] م کرددد اهال را ،به خادۀ ما آمددد ،مهن بها تمهه ام
هر د در یک حویل بهودیم ،زدهدگ مینهردیم ،تمهه ام پیرسهال بهود ،لهینن بها سهواد از ددیها
اددک خاردار .قت که سوال کرددد که « ملت شما چیست؟» ،تمه ام گفت ،که «فارس» .بعد
به ا گفتنهد کهه « آه ،شهما فهارس هسهتید ،پهس ایراده هسهتید مگهر؟ پهس شهیعه هسهتید مگهر؟ آه،
شیعه است».
فارس ،این ایراد
بعد تمه ام گفت که « :د  ،د خدا دگاه دارد ،بچیم [بچه ام] ،من ایراد ده  ،مهن شهیعه ده ».
« خیر ،این قور که باشد ،فارس د  -دیه .که شما ،ملهت هان چیهه؟» .بعهد گفتنهد کهه « :خیهر،
بچه ام ،انیک دویسید ».
بعد آدها گفتند « :ایه آه ،شما فلغهـری مسهچاه مه ؟ ر یهد ،دااشهد مسهچاه -بهه .چهرا در ایهن
ناها گشتید؟»
100

همانجا.
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[یعن این خود را که انیک م گویید شما از فلغر یا مسچاه که (شهر های در انینسهتان
کنود هستند) هستید؟ اگر اینطور است پس بهه مسهچاه بر یهد .چهرا اینجها اقامهت داریهد؟ یعنه
اینجا ازبنستان است ده انینستان که شما ملت خود را انیک م گویید].
تمه ام گفتند « :ای ده ،بچه ام ،من کجا میرم این پیری -به ؟ من مسچای د ».
[باین ب چیم ،من در این پیری کجا بر م؟ من مسچاه دیستم].
آدها گفتند « :خیر ،دااشد انیک د  .آه ،ک شما؟ من چه دویسم شما را؟»
[پس شما که انیک دیستید ،ملت شما چیست؟ هویت شما را چه بنویسم؟]
بعد تمه ام گفتند که « :خیر ،اکنون دویسید ،هرچه که خواهید».
بعههد ینههیش گفههت « :ش هما اُزبیچنههـا (ازبههک زن ،بههه زبههان ر س ه ) افههز د کههه « :فرامههو
دننید من شومایه « ازبیچنا» م دویسم».
[ بعد ین از آدها گفت که شما یک «زن ازبک» هستید ،افز د کهه فرامهو دننیهد کهه مهن
شما را ازبیچنا (زن ازبک) م دویسم].
همین قور ،ا ل «فارس» گفت تمه ام خود را ،فارس قاول دشد کهه بعهد « انیهک» گفهت.
انیههک هههم قاههول دشههد کههه بعههد « ازبیههک» دگفههت خههود را بههه ی گفتنههد کههه « شههما ازبیههک
هستید »
ین از نملۀ ماارزین سرسخت در قاال آزادیخواه انینان از زیر سلطه پادترکیست ها در
د ران شور ی ،یک نوان بر مند شغن  ،بنام شهیرین شهاه شهاه یمهور بهود .دیگهران از هرس
استالین چیزی دم گفتند به دُهل ا میرقصیددد ،ل ی در همان د رۀ برای اسهتالین دامهۀ
دوشته است که متن آن قرار زیر است:
برای ازبک ساختن زبان رسم در نمههوری بخهارا بهادهۀ مضهحن سهاخته ادهد ،یعنه ایننهه
زبان امیر بخارا ازبن اسهت ،پهس زبهان رسهم ایهن نمههوری ههم بایهد ازبهک باشهد « .زبهان
پارس زبان امیران [بخارا] بشمار میرفت ،هر چند که خود امیر ازبک بود ،در امهارآ ا
هم پارسه همچهون زبهان متمهدن ادبه  ،کهه دهه نهها در آسهیای میادهه ،بلنهه در کشهور فهارس
[ایران] افغادستان ،هند ستان دیز ادتشار یافته است ،به صفت زبهان د لته نهاری بهود .ایهن
چیز آخر دلیل ب معن  ،پوچ  .ناهالده است .مثل عقیب زبان ر س در ر سیه بعد ادقاله
[اکتوبر] به بهادۀ آدنه این زبان د لت حنومت پادشاه دینوالی د م بود( ».قربان تلم شاه،
103 .؛ قاادیاد .)64 . ،
شیرین شاه شاه یمور را بهه بهادهۀ ایننهه بها سهازمان داسیودالیسهت وهد شهور ی دسهت دارد
بنابر این ا هام در مسنو وقیف شد ،بعدا وسهط دادگهاه تهال (سهتره محنمهۀ) دظهام ا حهاد
نماهیر شور ی ) (USSRمحنوم به شهدید هرین نهزا شهد .ی در  27اکتهوبر  1937اتهدام
گردید.
نتیجه گیری بخش سوم
در بحث این دوشته از اژ ۀ انیک ،د مفهوم برداشت م گیرد که ین تام است دیگهری
خا  .تام ایننه دظر به عریف بسیاری از لغهت هها کهه ییهر تهره ییهر هرک را انیهک
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گویند .یعن رک ها تره ها مردمان بد ی صهحرا دشهین بهوده ادهد ،در مقابهل آدهها ،ده
دشهین ،شههر دشهین یها کسه کهه بهه امههور کشها رزی اشهتغال داشهت ،بنهام « انیهک» یهاد مه
شددد .قسم که اینها بنام «دهقان» یا دهگان هم یاد شده ادهد .امها ،مفههوم خها آن ،انیهک
به کس گفته میشود که به زبان پارس نلّم کند ،م باشد.
پدیدۀ زبان انین یک پدیده سیاس است دو ظهور است که ا قرن بیستم ( ها سهال )1924
ش اتری یا دویسنده ای دگفته است که من به زبان انین شهعر مه سهرایم یها مه دویسهم.
داصر خسر که از داحیه قاادیان انینسهتان اسهت ،زبهان خهود را دری پارسه گفتهه اسهت.
پارس دری گفته ادد .حاال در قرن بیست ینم از تین
حت سامادیان زبان خود را پارس
داحیه قاادیاد  ،پر فیسور رحیم قاادیهاد سهر بهر مه آ رد ،مه گویهد مهن بهه زبهان هانین
حرآ م زدم .اصال این موووع سیاس است بر م گردد به داسیودالیزم یا مل گرای
قوم که آیا ساکنین بوم آسیای میاده انینان بوده ادد یا ازبنان .بهدین خهاقر صهدر الهدین
تین اصطالح «زبان انین » را ابداع کهرد .اگهر میگفهت مهن پارسه گهوی (پارسه زبهان)
به ایران بر گرد .ر ی مجاوریت ،در سهال
هستم ،برایش م گفتند که پس و ایراد هست
 1924زبان پارس در آسیای میاده به «زبان انین » غییر یافت در سال  ،1929از بطن
این مولفۀ سیاس  ،یک نغرافیای احهد سیاسه بنهام انینسهتان شهنیل شهد .در افغادسهتان ههم
زبان پارس  ،ا ل بنام زبان پارس دری ،بعدا به شهنل اختصهار بنهام «دری» پدیهد آمهد .در
حال که در کتاه های قدیم « ،قرائت فارس » بود ده دری.
پامیری ها را نز
هدآ از این دوشته این بود ،آدها ی که پشه ای ها ،ا مری ها ،دورستاد
قوم « انیک» حساه م کنند ،یا بعض ها بطور خواسته یا دها خواسهته ،آگاهادهه یها دها
آگاهاده خود را « انیک» م گویند ،باید خاستگاه آن ،معنای آن ،کار بهرد آن ،مسهئله سیاسه
بودن آن ،دیگر مللفه های آدرا بدادند ،ا سر در گم دااشند.
در بخش چهارم ،بیشتر ر ی قوم یلچه ای انیک کوه بحث خواهد شد.
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بخش چهارم
شغنانی ها :غلچه ای یا پامیری؟
در بخههش سههوم ایههن نههز ه ،در مههورد اژه « انیههک» خاسههتگاه آن بههه فصههیل بحههث گردیههد.
اصال اژه انیک به معنای دهقان ده دشهین بهوده کهه در مقابهل بادیهه دشهینان هرک تهره
بنار رفته است.
یا شههر دشهین را داشهته ادهد بنهام دهه  ،دهها  ،شههری،
یعن کساد که زددگ ده دشین
صهحرا دشهین را
کشا رز (دهقان) شناخته شده در مقابل کساد کهه زدهدگ چهادر دشهین
داشته ادد ،بنام انیک یاد شهده ادهد .حته دهام مهام اقهوام ایراده (آریهای ) ،بنهام دهقهان یهاد شهده
است .مثال در این بیت فرد س در شاهنامه باینید:
د ادی پدید آید اددر میان
ز ایران از رک از ازیان
سخنها به کردار بازی بود
ده دهقان ده رک ده ازی بود
در بیت باال ،اژه «دهقان» با اژه «ایران» در بیت قال به شنل مترادآ بنار رفتهه اسهت.
یا ایراد است (ده ایران با حد د سیاس کنود  ،بلنهه ایهران
بدین ساب ،دهقان یعن آریای
بزرگ در دظر است)
یا قسم که فرخ گفته است:
از ازی از دهقان ز رک ز دیلم
گوی که به ینااره دل خلق ربوده ست
*****
چه تاری چه ازی چه دهقان
هر کس به تید خویش کند شادی
دیده م شود که دام دهقان ،در اینجا دام یک قوم پذیرفته شده که با دیگر اقوام به شنل رادآ
بنار رفته است.
پس این یک داوآ است که دام قوم ایراد  ،دهقان بوده است ،دهقان کس است که در ده م
دشهیند صههاحب ملههک زمهین اسههت قایعه اسهت کسه کههه بیابهادگرد زدههدگ صههحرای
داشته باشد ،دهقان دیست .در این معن در بخش قال به فصیل دوشته ام .بطور تام ،انیک
کسه اسههت کههه زدههدگ شهههر دشههین داشههته اسههت .در فرهنههگ فارسه حسههن تمیههد فرهنههگ
فارس معین انیک به معنای ییر رک ییهر تهره آمهده اسهت .یعنه هرک تهره بادیهه
دشین بوده ادد .در اینصورآ ،پشتون ها ،بنگال هها ،پنجهاب هها دیگهر اقهوام ههم بطهور تهام
انیک دهقان گفته م شهودد ،چهون آدهها ههم زدهدگ شههر دشهین داشهته ادهد .در زبهان پشهتو
انیک را «دیګان» م گوینهد .له بطهور خها  ،انیهک بهه کسهاد اقهالق میگهردد کهه در
خاده های شان به زبان «پارس » گپ بزدند که بنام «پارس گوی» یا «پارسه زبهان» یها
در زبان توام بنام «فارس ان» یاد م شودد.
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ایهن عریههف تهام از انیههک بههوده اسهت کههه مللفهه هویههت قههوم بعضه از اقههوام را یههامض
پیچیده ساخته است.
بابایف دیگران چنین دظر داردد که :قایله های بادیه دشین ایراد  ،مادند کوشادیانُ ،خاریان،
خیودیان ،کیداریان هیتالیان [یفتل ها] دیز در شهنیل خلهق انیهک سههیم بهوده ادهد (بابهایف،
49 .؛ قاادیاد .102)26 . ،
در رکیهب انینههان ،قههوم هههای قلچهه ای پههامیر ،پشههه ای ههها ،آرمهول ههها [ا رمههړی] دظههایر
ایشان بوددد (نا ید197 . ،؛ قاادیاد .103)26 . ،
اکار ورسون زاد از انیهک چنهین عریفه ارائهه میهدارد :دهام انیهک از آیهاز پیهدایش ا
دسات به مام پارس گویان تجم به کار رفته است ( .ورسون زاد.104)60 . ،
از عاریف باال دیده مه شهود ،کهه عریهف مشخصه از قهوم اهار انیهک دشهده ،بعضه هها
خیله تههام ادههد کههه حته اقههوام پشههه ای ا رمههړی را شههامل انیههک سههاخته ادههد ،در بعضه
عاریف نها نها پارس گویان را « انیک» گفته ادد.
از ایننه اقوام یلچه ای را بطور تام نزء انیک شمرده ادد ،این مقاله این موووع را مورد
مداقه قرار میدهد که چرا زبان های پامیری را بنام زبان های یلچهه ای یها چهرا خه هها
شغناد ها سایر اقوام کوهستاداآ بدخشان را بنام «قوم یلچه ای» میخوادند.
واژه غلچه ای از رجا به میان آمده است؟
ا لهین کسه کهه در مهورد زبهان ههای یلچهه ای حقیقهاآ دمهوده بنهام رابهرآ به  .شها (R.B.
) Shawبریتادیای است که در سال  1876کتاه حقیقه زیهر تنهوان « در مهورد زبهان ههای
سهریقول » 105دوشهته کهه از قریهق ژ ردهال مجتمه آسهیای بنگهال (Asiatic
یلچهه :خه
) Society of Bengalبه دشر رسیده است.
شا زبان های یلچه ای را چنین عریف دموده است :گویش های هستند که در دره ها به آدها
نلهم مه گهردد ایهن دره هها بهه ر یهب از سهطح مر فه پهامیر ) (Pamir Plateauبطهرآ
شرق یره آن سرا شیب شده ادد .آدها تضو یگ گر ه گهویش ههای خویشها دد بهوده کهه در
منطقه تلیای ر د اکسوس (ر د آمهو) بسهر مه بردهد .سهریقول  106نهها در شهرق پهامیر قهرار
دارد دریای آن ین از معا دین ر د یارکند است .ساکنین کهواله ،مچها [مسهچاه] ،قهرا گین
[ ادی رشههت] ،در از ،ر شههان ،شههغنان ،اخههان ،بدخشههان ،زیاههاک یهها سههنگلیچ ،منجههان
دیگهران وسههط همسههایگان ههرک اهار شههان تمومهها بنههام «یلچههه» شهناخته شههده ادههد .آدههها بیشههتر
خهواه بهه گهویش
مسلمادان شیع بوده ،برای افهام فهیم با یندیگر خواه به زبان پارسه
های خویشا دد دیگر شان صحات م کنند .آدها هم انیک یاد شده کهه معنهای اصهلیت ایراده
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بابایف ،ق .امام اُف ،ش ،.تاریخ خلق تاجیک ،دستور تعلیم ،دوشنبه ،1998 ،ص.49 .
جاوید ،عبد الحمید ،سخنی چند در بارۀ تاجیک ها ،تاجیکان در مسیر تاریخ ،ص.197 .
تورسون زاد ،اکبر ،زبان :پیوند اصل ها و نسل ها« ،نامۀ پارسی» ،سال اول ،تابستان  ،1375شمارۀ  ،1ص.60 .
)On Ghalchah Languages (Wakhi and Sarikoli
حاال تعداد زیاد واخانی هم در سریقول بسر می برند.
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105

را میدهد .این انینان یک قاقه ای از دفوس رکستان یرب را شهنیل میدههد کهه آدهها ههم
مادند ایراد ها با قایله های رک اار آمیخته شده ادد .اینها باشندگان اصل این سرزمین بهوده
از دسل ورادیان هستند هیچ گوده ادهری دیگهری از سهاکن بهودن کهدام قهوم دیگهر ،ییهر از
این اقوام اراد در آدجا دیده دم شود .انیک ها در نلگه ها گوده ای از پارسه را صهحات
م کنند که یک کم در قسمت لف اژه ها چند لغت خا  ،از زبهان پارسه ایراده یهک
کم فرق دارد .بدخش ها فقط همان گهویش را اقتاهاس دمهوده در ظهرآ چنهد قهرن اخیهر یهک
گویش یا با یک لهجه محل ای از آن زبان صحات مه کننهد کهه ایهن گهویش پارسه آدهها بهه
دریج با داد ستد از همسایگان خویشا دد شان به آدها راه یافتهه اسهت .فقهط بعضه از اقهوام
منز ی در دره های باال ر در ننوه شرق بدخشان مادده ادد که از ده اد اریهاد )(Aryan
زیر شاخه فرت ایراد ) (Persicدامیده م شودد که لغت رکیهب اژه ههای آدهها اینهرا بهه
ادااآ میرسادد .اریخ در مورد ر د آدها در مورد نایگاه فعل شان چیزی بیهان دمه کنهد،
همچنان معلوم دیست که آدها به این منان چه قت آمهده ادهد .فرهنهگ سهنت شهان ههم در ایهن
مورد چیزی بیان دم کند .شاید یگادۀ چیزینه اینها را بیان م کند ،زبان شان است .بهر بنیهاد
آن ،ما نایگاه نغرافیای آدها را در دظر م گیریم .اگر یک خط بطهور مایهل در ر ی یهک
برگه از باال از گوشۀ چپ به قرآ گوشه راست رسیم کنیم که آن دشان دهنده بخش قسیماآ
آب در هیمالیا -پامیر باشد .پس در میان این خط مایل بشنل افق از قهرآ چهپ آن یهک خهط
افق را رسم م کنیم که ا با آن یک زا یهه را بسهازد کهه ایهن خهط دماینهدگ از هنهد کش مه
کند .قاایل ( یا اقوام ) که ما در دظر داریم در زا یه حاده شهمال هنهد کش قهرار داردهد .در
حال که در قسمت زا یه منفرنه آن قاایل دیگری زددگ م کنند کهه بنهام دارد هها )(Dards
یاد م شودد .آدطرآ کوه های پامیر رکان کاشغری زددگ م کنند .با آدها ،یلچه های کدام
پیودد زباد دداردد.
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اگر آده ا دخستین قاایل مهانر بطرآ شرق د اد ایراد باشند ،ما باید وق داشهته باشهیم کهه
آدها هیچ گوده پیودهد ریشهه بها دیگهر همسهایگان شهان – یعنه بها دارد هها – دداردهد ،دسهات بهه
پیودههدی کههه بهها اسههالآ شههان ایراده ههها انینههان داردههد .در ق ه قههر ن متمههادی کههه آدههها در
همسایگ یندیگر ا قامت داشته ادد ،اادل اژگاد بهین آدهها صهورآ گرفتهه اسهت .دارد هها از
زبهان ههای هنهدی از یهک مناه اصهل
د اد هندی هستند .قسم که میدادیم زبان های ایراد
منشعب شده ادد .هر فرزدد برخاسته از آدها ،ادشعاباآ دیگری را بونود آ رده است .قسم
هندی خواهر ها هستند ،یلچه دارد ) (Darduاز دقطه دظر پیودد خویشا ددی
که پارس
ی زباد  ،بها ههم دختهران خالهه ) (cousinهسهتند مها بایهد ایهن ار اهاق متمهایز را در دوتیهت
107
زبان ها گویش آدها وق داشته باشیم (شا  ،صص.)2-1 .
زبادهههای داردیههک نههزء زبههان هههای «پیشههه چههه» م ه آینههد کههه شههامل کشههمیری ،شههینه ،کلشههه،
چتراله ( ُخههوار) ،کنههری ،پشههه ای ،دورسههتاد مه شههودد 108.امهها امههر زه قاههق پ هشهههای
گئههورگ مورگنشههتیرده دههر ژی ،زبههان دورسههتاد خههود ین ه از شههاخههای مسههتقل زبانهههای
هند ایراد است.

107

Shaw, Robert B. (1870), On Ghalcha Languages (Wakhi and Sarikoli), in Journal and Proceedingd of the Asiatic
Society of Bengal, 46, pp. 1-2.
 108بر گرفته از دانشنامۀ آزاد آنالین ویکی پیدیا
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بعد از ایننه رابرآ شا بریتادیای در سالهای  1877 1876در مورد زبان های سریقول ،
خ  ،شغناد حقیقاآ کهرد ،در سهال  1895ایوادهف ر سه در ایهن زمینهه حقیقهاآ دمهوده
است .ل حقیقاآ گسترده در این زمینهه در قهرن بیسهتم آیهاز شهده اسهت کهه در ایهن ترصهه
پر فیسهههور زر بهههین ) (Zarubinدر سهههالهای  1960 ،1937 ،1928 ،1924بهههه بدخشهههان
انینسههتان منطقههه پههامیر سههفر دمههوده حقیقههاآ گسههترده را ادجههام داده اسههت .ی بعههد از
دریافت پر ژه های حقیقاآ دادشمنداد چون سنال ا ه ،داد خدایف ،کرم شهاه یهف ،پاخالینهه،
ادلمان ،دیگران ،منتب ر س زبان های اقلیت ایراد را بنیاد دهاد .این شاید زر بهین بهوده
که دام یلچه را به پامیری ادیل کرده باشد .بخاقری کهه ر س ههای ا ل ایهن مردمهان را بنهام
« انیک کوه » م شناختند .این یک دام اشهتااه بهوده کهه بها دیگهر انینهان مغالطهه میشهد،
چون بسیاری از انینهان (کسهاد کهه بزبهان پارسه گهپ میزدنهد) در کوهسهتاداآ زدهدگ مه
کنند .بخاقر بیر ن بر آمدن از این بن بسهت ،ر س هها ،ایهن اقهوام را بنهام «مهردم پهامیر» یهاد
دموددد.
منوچهر ستوده ،در مقدمه اینه بر هاریخ بدخشهان (دوشهته سهنگ محمهد بدخشه ) دوشهته اسهت
(دیااچه :)21 . ،در دره های پامیر یرب ایرادیاد زددگ م کنند کهه همسهایگان انیهک
ایشان ،آدها را « یلچه» م خوادند ،ر س ها [آدها را] بنام «گـُردییه هانینې» (Gornije
)[ Tadjikiبه معنای انیک کوه ] م دامند (اسم که ر س ها به ایشان داده ادهد ،اسهم به
مسمای است ایلب بها انینهان داحیهه در از قهرا گین [ ادی رشهت] ،ادی زر افشهان
اشهتااه مه شهودد) یها بهه دهام «پام رسهنو دهر دی» ) (Pamirsku Narodyبهه معنهای «مهردم
پهامیر» خوادهده شهده ادههد .سهاکنان ایهن داحیهه خههود را « انیهک» مه دادنهد (دههام کهه بهاز ولیههد
اشتااه خواهد کرد) همسایگان خود را در در از به زبان انین سخن م گویند« ،پارسه
109
گوی» م دامند.
دکتر تل احمد کهزاد ،اریخ دویس شهیر افغان در کتاه هاریخ ادبیهاآ افغادسهتان ( )12 .
دوشته است که .... :در دره ها کوه های این مملنهت [افغادسهتان]  20لهجهه زبهان مختلهف
بمشاهده رسیده که بعض مثل دستۀ یلچه یا زبادهای پامیری ا رمری پراچ نزء شاخه
شرق خادواده آریای م باشند .ی افز ده است :لهجه های دسته یلچه ای تاارآ است از:
منجهاد  ،اشناشهم  ،زیاهاک  ،اخه  ،شهغن  ،ر شهاد  ،یغنهاب  ،110دجه  ،یزیالمه ییههره.
این لهجه ها در دره های مختلف پامیر معمول است بعض از آدها متر ک شده ادد.111
در مناب پارس ادگلیس اقوام ساکن پامیر شرق را بنام قوم یلچه زبان آدها را بنام زبان
های «یلچه ای» دات دموده ادد .این دادشمندان زبادشناس ر س بوددد کهه «زبهان پهامیری» را
مترادآ یا نای دشین «زبان های یلچه ای» کرددهد .چهون گوینهدگان زبهان ههای یلچهه ای،
در حههول حههو سههطح مر فه پههامیر از سههریقول گرفتههه هها یههزیالم در شههمال پاکسههتان در
هودزا گونال (زبان خ ) سنودت داشتند ،بر اساس این دظریه «پامیر» را مرکز محور
109
110
111

منوچهر ستوده ،در دیباچه تاریخ بدخشان ،تآلیف میرزا سنگ محمد بدخشی ،دیباچه ،ص .بیست و سه.
یغنابی در وادی زرفشان در تاجیکستان در نزدیکی دوشنبه تکلم می گردد.
کهزاد ،احمد علی ،تاریخ ادبیات افغانستان ،1330 ،صص.13 – 12 .
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فنههر کههرده کههه در اقههرآ ایههن سههطح مر ف ه مردمههاد زدههدگ م ه کننههد کههه از هههر حیههث از
همسایگان شان متمایز بوده ادد – زبان ،فرهنگ ،مذهب ،قرز زددگ ییره.
ریشۀ واژه غلچه در رجاست؟
پر فیسهههور رحهههیم قاادیهههاد بهههه دقهههل از الدمیهههر بار ولهههد دوشهههته اسهههت کهههه «یرچهههه» یههها
«یرچگان» دام دیگری است که در بارۀ انینان کوهستاد م گفته ادد .که در اینجها «یهر»
بههه معنههای کههوه اسههت .اژه یلچههه ،از «یرچههه» گرفتههه شههده اسههت کههه در اینجهها صههدای  /ل/
نادشین صدای /ر /شده است .مثال در اژه «دیوار» کهه در زبهان گفتهاری «دیهوال» ههم گفتهه
م ه شههود  .پههس یرچههه معنههای کوهسههتاد  ،یهها کههوه دشههین ،یرنسههتان بههه معنههای «داحیههه
112
کوهستاد » است( .قاادیاد  ،34 ،بار ولد)57 . ،
اژۀ «یر» از اژه سغدی «یر» گرفتهه شهده کهه معنهای «کهوه» را میدههد .همچنهان « یهر »
در زبان پشتو هم « کوه » را میگویند .مادند :سپین یر به معنای «کوه سفید» .این اژۀ ریشه
ا ستائ دارد در زبان های اسال ی (ر س  ،ا کراین  ،پولندی ،سلواک ) دزدیک به این
ا کراینه «گههوره» )  (гораدر پولنههدی )  (góraدر
لفه آمههده اسههت .مههثال در ر سه
سلواک هم (  )goraاست .بهه ایهن مناسهات بهوده اسهت کهه ر س هها ،اژه «یرچهه» را حهت
اللفظ رنمه کرده مردمان پامیر را )  (Gornije Tadjikiگفته ادد .همچنان هنوز هم در
انینستان ،بدخشان را بنام «گوردو بدخشان» یعن بدخشان کوه م گویند.
قهـله ) (qalaیهک اژه ای اسهت کهه در زبهان شههغناد کهار بهرد دارد .مهثال کسه کهه شههغن را
درست صحات کرده دتوادد در هنگام صحات بیشتر کلمهاآ فارسه را اسهتفاده کنهد ،بهرایش
م گویند که ا « قـله – پارسے گأپ ڎید» یعن به قله – پارس گپ میزدد .معن ا « دیمه
دیمهه پارسهه » گههپ میزدههد .قاادیههاد هههم در کتههاه ا
پارس ه » اسههت یهها «دیمهه شههغن
اصطالح «قلچه های پامیر» را استفاده دموده است (قاادیاد .)26 . ،
د کتور صاحب دظر مرادی دوشته است :داحیه بخش تلیای مریاه ( مر ) که پیش از آیاز
قرن یازدهم میالدی (پنجم هجری شمس ) شاهزاده دشین تلیحده ای را شهنیل مه داددهد کهه
« یرچستان » دامیده میشهددد .شهائر ،محقهق ادگلیسه بیشهتر از همهه اصهطالح « یرنهه » را
بنار برده م گوید که سهاکنان کهواله ،مسهچاه ،پهامیر ،قهرا گین ،در از ،ر شهان ،شهغنان،
اخان ،بدخشان ،زیااک با سنگلیچ ،منجان ییره را همسایگان رک ایشهان « یلچهه » مه
دامیددد .در مجموته مطالا که در فقهه اللغهة ایراده بزبهان آلمهاد بقلهم گیگهر دیهده میشهود کهه
دویسنده کلمۀ « یلچه » را دام تنوان مشترک ساکنان ایراد دره پامیر بدخشان کهه بههر د
گههویش سههخن میگوینههد ،میدادههد .در از ،کههواله ،قههرا گین ،بدخشههان از داحیههه اخیههر الههذکر
مستثن گردیده ادد113».

112
113

بارتولد ،والدیمیر ،تاجیکان ،در تاجیکان در مسیر تاریخ .ص.57 .
همانجا ،ص310 .
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اما ،دظر به دوشته شا که قاال ذکر شد ،اژه « یرچه » را رکان بر همسایگان خود گذاشته
ادد ،که هدآ آدها از کاربرد « یر » اژه « کوه » داوده است .در بین رکان اقهوام آریهای
در گیههری ههها کشههمنش هههای زیههادی نههود داشههته ،ایههن لقههب را رکههان بخههاقر ههوهین،
همچنان در پارس « یر » « قحاه فاحشهه »
حقیر اقوام آریای بنار برده ادد .در رک
را گویند « ،یرچه » یعنه « ا الد فاحشهه » یها بهه اصهطالح تهام « چوچهۀ حرامهزاده »
است .این دوع اصطالحاآ را این اقوام بر یک دیگر برچسپ زده بوددد .اگر اژه « یلچه »
را باینهیم ،فرهنههگ فارسه دکتههر محمههد معههین ،د معنه بههرایش ارائههه داده اسههت .ینه معههادل
همان « یرچه » است که ذکر شد دیگهری بهه معنهای « ر سهتا » یعنه « ده » .اگهر معنهای
د م « یلچه » را که تاارآ از ر ستای است درست فر کنیم ،پس در اینصورآ ،این دام
را رکان ده ،بلنه پارس زبادان باالی این اقوام مادده ادد .بخهاقری کهه قته آدهها زبهان خهود
را (پارس را) زبان « دربار » زبهان رسهم منهاقق حهت قلمهر خهود اتهالم کهرده ادهد،
یا ر ستای که در « دربار » کار برد دداردد ،گفته ادد.
زبان های دیگر را زبان های دها
اگر اینچنین است ،پس چرا دیگر زبان هها را ( کهه گوینهدگان آدهها ههم در کهوه هها زدهدگ مه
کننهد (مادنهد :دورسهتاد هها ،پشهه ای هها ییهره) یلچهه ای (ر سهتای ) دمه گوینهد؟ چقهدر به
معنا :یرچه یا یلچه یعن انیک کوه
نالب ر ایننه :پارس زبان در هر دقطه ای که زددگ م کند ،بنام یرچه یاد دم شهود کهه
از نمله ساکنین در از یا درۀ پنجشیر را میتوان دام برد ،کهه چهرا پنجشهیری هها در ازی
ها یرچه گفته دم شودد؟ در حال که آدها هم کوه دشین هستند مناقق آدها هم صعب العاور
اسههت .اگههر معنههای یرچههه ،انیههک کههوه دشههین قاههول شههود ،آیهها در ازی ههها پنجشههیری ههها،
انینان کوه دشین دیستند؟ آیا آدها شهر دشین ادد؟
در قسمت انیک بودن پامیریان ،مصاحاه ای که اسفند یار آدینه ،گزارشگر بخش فارس ب
ب س با محمد نان شنوری ،ادجام داده در این مورد از این ایشان پرسیده:
اسهفند یههار آدینهه « :امهها قته « انیههک» م گهوییم ،بسههیاری از ییرفارسه زبادههها ههم شههامل
انیک م شودد .مثال در بدخشان مردماد هستند که زبادشان فارس یا انین دیسهت ،زبهان
دیگر است ،اما آدها هم خود را انیک م گویند .به همین دلیل ،قت اگر ما فقط زبان فارس
انینستان را « انین » م گوییم ،شاید آدها بیر ن از این دایره قرار م گیردد؟
شنوری :شاید .ده ،آدها هم انیک هستند .مثال ،بدخش ها اگر چه زبادهای گودهاگود داردهد،
زبادشان انین دیست ،ل خود شان انیک هستند.
قت که زبان یک قوم انین (پارس ) دااشهد ،خهود آن قهوم چگودهه انیهک شهده مه وادهد؟
این بدان معنا است که مثال در افغادستان بگویند ،زبهان فهالن قهوم « پشهتو » دیسهت ،له خهود
شان پشتون است.
در گفتۀ اکادمیسن محمد نان شنوری که گفته بدخشاد هها زبهان شهان هانین دیسهت خهود
شان انیک هستند ،این معن را میرسادد که در کشوری بنام انینستان زددگ م کنند.
ژهاک دوشته است که اژۀ «یلچه» یک کلمه ای است با لحن بنهده دوازادهه حقیهر مردمهان
کوه دشین اقالق م کرددد .مثال سمرقندی ههای سهاکنان
شهر دشین برای مردمان ر ستای
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ادی زر افشان را بنام «یلچه» یاد مینرددد آدهها ایهن اژه را از خهود ّرد کهرده سهاکنان
دره یغنهاه را کهه بهه زبهان یغنههاب نلهم مه کننهد ،بنهام «یلچههه» یهاد دمهوده ادهد( .ژهههاک. ،
114
.)9
در شاهنامۀ فرد س  ،یرچه ،یلچه ،یرچگان برای قوم « هزاره » اقالق گردیده اسهت
مملنت شادرا « یرچستان = یرنستان) آمده است بعدا دام یرنستان به هزاره ناآ ادیل
شده است.
ابیا از شاهنامۀ فرد س :
در یرچگان ا در بوم بُست
از ایران به کوه اددرآیم دخست
*****
بخاری از یرچگان موبدان
بلخ ردان
ختل
چغاد
دیایش کنان پیش ایزد پرست
برفتند با باژ برسم به دست
*****
کجا پشت پیل آ ریدی به زیر115
شۀ یرچگان بود بر سان شیر
لف یرچه یا یلچه را دم وان هم باالی مردم هزاره هم باالی اقوام پامیری گذاشهت کهه
هم از دقطه دظر ا نین (قومیت) ،ههم از دقطهه دظهر ادتهر پولهوژی (سهیما شناسه ) ،ههم از
دقطه دظر زبان با هم فا آ کل داردد.
مصعا در یک شعر خود گفته است.
بازی
نهادا ،همادا فسود

با کس دسازی

که با کس دپای
*****
چرا شصت سه زیست آن مرد ازی
صد بیست ساله است یک مرد یرچه

در بیت فوق مراد مصعا از کار برد « مرد یرچه » ،مرد « هزاره » یا مرد « کوه دشین
» داوده این همان وهین است که معنای آن « بدرگ » « بدکیش » است .مرد ازی کنایه
از حضرآ محمد ( ) است کهه در ایهن بیهت مصهعا  ،مهرد یرچهه (یعنه ناههل ،دهادان،
ابله ) را با آدحضرآ ( ) از دقطه دظر قول تمر به مقایسه گرفته اسهت کهه ههدآ مقایسهه

ی تاجیکی :گفتاری در بارۀ تناسی هویت های زبان محور و محل محور ،ترجمه از آلمانی به
 114ژهاک ،لوتز ،پدیده ِ
فارسی ،مهرداد سعیدی .نشان اصلی در زبان آلمانی:
Rzehak, L.: Vom Persischen zum Tadschikischen, Sprachlishes Handeln und Sprachplanung in
Transoxanien zwisches Tradition, Moderne und Sowjetmacht (1900-1956), Wiesbaden, 1991
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ا یک شخص شریر ،بد دین بد کیش که همان « مرد یرچه » است با یک شخص ،تابد،
صالح ،دیندار خدا پرست که همان « مرد ازی » است از دقطهه دظهر قهول تمهر اسهت .آن
شخص قالح ا سالیان زیاد تمر م کند آن شخص صهالح ،شصهت سهه سهال کهه بهه دظهر
شاتر یک تمر کو اه است ،زددگ دموده است.
اژه هههای  ،چههون بههد رگ ،دیههو صههفت ،بههد کههیش ،کههافر ،داسههپاس ،یرچههه ( یهها یلچههه) را
زردشههتیان در مقابههل پیههر ان کههیش میترایه (مهههر پرسههتان) بنههار بسههته ادههد .زمههاد بخشه از
مردم آریای دین انداد شان را که تاارآ از مهر پرست بود ،رها دموددد ،به دین زردشت
گر یددد ،بخش دیگهر از اقهوام آریهای دیهن ندیهد را دپذیرفتنهد دیهن آیهین انهداد شهان را
حف دموددد ،آدها را بد کیش ،کافر ،بد رگ ،دیو صفت ،کافر خوادده ادد.
مثلن متن زیر که کتیاۀ خشهایار شهاه اسهت کهه بنهام کتیاهۀ « دیهو » اسهت ،خشهایار شهاه ،فعالیهت
های دین خود را شرح داده است که رنمۀ آن چنین است116.
« در ایههن ایالههت ههها ،منههاد بههود کههه سههابقا خههدایان در ی ه (دیههوه) پرسههتیده م ه شههددد .آدگههاه
بخواست اهورا مزدای من ،آن سرای خدایان باقل را بر افننهدم ،اتهالم کهردم کهه :هو داایهد
خدایان باقل را بپرست  ،نای که سابقا خدایان در یین پرستیده م شددد ،همادجا من اههورا
مزدا را پرستیدم».
یا قطعه کو اه از حماسهۀ یشتاسهپ « گشتاسهپ » ارژاسهپ (ارناسهپ) در اینجها ذکهر مه
گردد .ارناسپ پادشاه ورادیان است که در قطعه زیر بنام سر ر خیودیان هم یاد شده است.
« آدگاه ارناسپ سهر ر خیودیهان از فهراز پهه ای دظهر افگنهد گفهت :آن بچهۀ ده سهاله ای کهه
بدان سوی است کیست که مرکب ننگا ران دارد متهوراده همادنهد زریهر سپهسهاالر ایراده
م ننگد؟ »
خیودیان همان شغناد های باستاد بوده ادد ،که دکتور خهو دظهر پهامیرزاد ههم ایهن دنتهه در
ادر خود از قول ه .یفورآ به داوآ رسادیده است .قسم که دوشته است:
« ه .یفورآ م دویسد که بعض از محققان امر زه خیودیان را با خیا آادهه دهام قایفهه اینهه
در ا ستا ذکهر شهده ،ربهط مه دهنهد .در ایهن ادتها ا گفتهۀ مهارکوارآ را دلیهل آ رده دوشهته
است :آدها دشمنان زردشتیان م باشند .برقاق متن ا ستا آدها را « بهد رگ » « بهد کهیش »
م باشند».
مههتن زیههر از داسههتان رسههتم قهرمههان معههر آ سههناییان اسههت کههه در مههتن سههغدی بدسههت آمههده
است117.

 . 116بر گرفته از فرهنگ فارسی معین یک جلدی ،بر اساس فرهنگ فارسی شش جلدی دکتر محمد معین ،واحد پژوهش و برنامه ریزی انتشارات
معین ،چاپ چهارم ، 1383 ،تهران ،ص.3 .
ه ایران ،تألیف سیزده تن از خاور شناسان ،مجموعه ایران شناسی ،جلد هشتم ،فصل هفتم ،زبان فارسی ،نوشته هارولد
یار شاطر ،احسان ،میرا ِ
والتر بیلی ،ترجمه دکتر محمد معین ،صص ،1336 ،.222 – 219 .تهران
117

محمد معین ،همان ،ص14 .
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« رخش پذیرفت .رستم فورا باز گشت ،چون دیوان چنین دیددد به ز دی سواران پیادگان
را با هم بنشتند .آدان به یندیگر فریاد زددد :اکنون نهرأآ سهردار محهو شهده دیگهر دخواههد
دتوادست با ما بجنگد .مگذارید فرار کند .ل ا را منشید ،بلنه دستگیر کنید ها ی را به
رحماده شننجه دهیم.
دیوان یندیگر را به شدآ بر م ادگیختند با یندیگر فریهاد مه زددهد .آدهان بهه عقیهب رسهتم
پرداختند .آدگاه رستم باز گشت».
فرد س هم  ،آدطوری که پیر ان زردشت ،خیودیان را کافر بد کیش گفتهه ادهد ،حته سهر ر
(پادشاه) شادرا (خیودیان) را چنین وصیف م کند.
کجا پینر  ،پینری پیر گرگ118
ز ارناسپ رک آن پلیدی سترگ
به استناد به متون فوق ،ثایت م گردد که زردشتیان ،اقوام افرادی که به دین شان دگر یده
بوددد ،آدها را دیوان ،اهریمنان ،کافران ،بد کیش ،بدرگ ،حت به استناد بیت فوق فرد سه
آدها را ( حت سر ر شادرا) خوگ گرگ گفته ادد .این ب مناسات دخواهد بود که در ردیف
این همه دشنام ها افترائاآ ،اژه « یرچه » را هم باالی خیودیان مادده ادد کهه « یهـر » بهه
معنای « فاحشه » « قحاه » است پسودد « ـ چه » معن « چوچه » را م دهد .مهثلن در
خوگچه ،یعن چوچه خوگ .بدین ر یب یرچه یلچه به معنهای ا الد یهر یها حرامهزاده
آمده است.
در این ا اخر ،به استناد ایننه « یلچهه » بهه معنهای « ر سهتا » « ده » اسهت یرچهه یها
یلچه به معنای « ر ستای » یا « دها » است که زبادهای پامیری را زبان ههای « یلچهه
ای » که آدرا « زبان های کوهستاد » یاد دموده ادد.
درست است که در زبان سادسنریت ،ا ستا « ،کوه » را «گر = یر » گویند که هنهوز در
زبان پشتو مورد استعمال دارد .مادند سپین یر (سفید کوه).
اما ،مایهه عجهب اینجها اسهت کهه زبهان ههای پشهه ای ،دورسهتاد  ،دیگهر زبهان ههای رایهج در
افغادستان انینستان هم زبان های مردمان کوه دشین هستند ،چرا آدها را یلچه دم گویند؟
در ابیاآ زیر« ،یر» به معنای « فاحشه» «بد کاره» را میدهد.
دیست ا را چو همای اصل کریم
این یر یرچه چو نغد دمن است
(خاقاد )
یرزدان برزن ادد یرچگان ر ستا
من تزیزم مصر حرمت را این دامحرمان
(خاقاد )
فعل سگ یرچه است قدح خر ر ستا
ردج دلم را ساب گرد ایام دیست
(خاقاد )
به پای پردگیان را به یرچنان مگذار که پرده دار دااشد که پرده در داود
(سوزد )
118
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هم خوردد که نفت ملیح یر داود
(سوزد )
یرچه را ماد
ر ستائ
(بدیع )
درگذر زین سرای مردم خوار
(سنائ )

چو یرچگان رباق چهارسو سوگند
بفریاد دلت به هر سخن
در گذر زین سرای یرچه فریب

با ابیاآ فوق دابهت شهد کهه ههدآ از یرچهه ،ناههل ،دهادان ،به میهز اسهت ،کهه ایهن اژه را
دیگ ران باالی اقوام پامیری دهاده ادد .خاقاد آدرا مترادآ با همان « یر » که قالن ووهیح
دادم که به معنای « قحاه » « فاحشه » است ،آ رده است.
یرزدان برزن ادد یرچگان ر ستا
من تزیزم مصر حرمت را این دامحرمان
که « یر زدان = زدان یر » در کوی برزن با یرچگان (حرامزادگهان) ر سهتا را در یهک
ردیف آ رده است.
بنابر ارائه دالیل فوق ،لف « یرچه = یلچه » را بیگادگان باالی اقوام پامیری بخاقر وهین
حقیههر مادههده ادههد ،اقههوام پههامیر زمههین هیچگههاه خههود را بهها ایههن دههام ایههن « هویههت » دم ه
شناسند.
نتیجه گیری بخش چهارم:
باشههندگان اخههان ،شههغنان ،در از ،اشناشههم ،زیاههاک ،منجههان ،حت ه بدخشههان بنههام
اهههال
«یرچه» یاد شده ادد ،معنای آن «کوه دشین» یا «کوهستاد » است .از ایننه این مردم از
مردمان اریاد بوده ادد ،آدها را بنام انیک (آدهم انیک کوه ) گفته ادد .یرچهه را گفتهه ادهد
که معنای کوهستاد میدهد ،در اینجا «یر» به معنای «کوه» است ،ل از اژک «چهه» چهه
معن بر داشت م گردد؟ بهر ر یا که بوده باشهد ،اگهر ایهن اسهم از سهغدی ،پارسه  ،یها
رک هم مشتق شده باشد ،معنای آن نز حقیر وهین چیزی دیگری دم وادد باشد .ر س
ها ،این مسئله را درک کرده بوددد ،بجای اصهطالح حقیهر آمیهز « انیهک کهوه » ا ل ایهن
دام را به «مردم پامیر» (پامیرسنو در دا) غییر داددد .این یک دام با مسمای است گزینه
بهتر است که نایگزین «یلچه» یا « انیک کوه » شده است .در اینجا یهک سهوال مطهرح
م شود که آیا اصطالح «پامیری» یک اصطالح بجاست که وسهط ر س هها مطهرح گردیهده
است؟ نواه دگارددۀ این سطور ،مثات است .بل  ،ا ل ایننه اینهها را بنهام «قهوم یلچهه» داهت
دموده ادد ،یلچه را به معنای کوهستاد آ رده ادد بدین مناسات ر س ها آدها را « انیهک
کوه » گفته ادد .در هر صورآ اینها منسوه به کوه باشندگان کوهستان هستند .ل باشنده
کدام کوه بهرزن؟ نهواه نهز کهوه ههای پهامیر چیهزی دیگهری متصهور دخواههد بهود .انیهک
کوه  ،انیک کدام کوه پایه؟ نواه اینست :باشنده کوه های پامیری .پس یرچه یا یلچه به
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معنای «کوهستاد » است ،دام آن کوهستان «پامیر» اسهت ،بنهابراین ،بطهور اختصهار اهدیل
شدن «قوم یلچه های پامیری» به «قهوم یلچهه ههای پهامیری» ( یها بهه اختصهار «پهامیری»)
یک اسم با مسمای است .اگر یلچه یا یرچه ،یک دام حقیر آمیهز اسهت ،دهام «پهامیری» از
یک قرآ در خود کدام حقیری نای ددارد ،از قرآ دیگر دام با افتخاری است که صیت
آ ازه ا نه ان را در دوردیده است .اگر کس بهه ایهن دهام شهک یها اتتهرا داشهته باشهد
بگوید این یک دام ندید اسهت .ایهن مربهوق میگهردد بهه مقولهۀ ومهاس سهاس کهه گفتهه اسهت :یها
عریف کن یا عریف شو .ما دام را خود ما بر خهود مه گهذاریم خهود مهان را عریهف مه
کنیم که کیستیم .دام فیض آباد در انینستان « اشگرد» بود در بدخشهان دهام فهیض آبهاد ا ل
«نوز گون = نوز ن» بود .ا زمان زمام داری داکتر دجیهب هللا در بدخشهان کهدام سهاحه ای
بنام «شهدا» شناخته دشده بود ،اکنون ساحاآ زردیو سرییالن ینجا شده یک لسوال دو
شنیل بنام «شهدا» را گذاشته ادهد .پهامیری یهک اصهطالح بسهیار خهوب اسهت کهه همهه اقهوام
اقلیت لسوال های مرزی را م وادد زیر یک چتر ا حاد گرد م آ رد.
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بخش پنجم
جمع بندی و نتیجه گیری رلّی
ر دهد «ملههت » ملهت سههازی« ،زبههان مله » محصههول دیههدگاه ههای داسیودالیسههت در یههره
است که ب ار سیاس دارد .این مللفه سیاس ساب شده ا هویت اصل اقلیت ها را به مخهاقره
بیندازد ،زیراکه کشوری که زبان یک قوم را زبان رسم اتالن کنهد ،قایعه اسهت کهه زبهان
ههههای د م را از کهههابرد مههه ادهههدازد بهههه هههدریج مسهههئله همگهههون سهههازی ینردهههگ شهههوی
) (assimilationرا سرتت م بخشد .م سئله مل  ،ملت سازی یک مسهئله سیاسه اسهت
این موووع زبان مل است که مللفه ههای دیگهر را ( قهوم  ،فرهنگه  ،زبهاد  ،انتمهات )
را حت الشعاع قرار میدهد.
مسئله ملت سازی اتالن زبان مل در ایران ،ساب حرک اقوام دیگر در ایهران گردیهد .در
ایران بلوچ ها ،کرد ها ،لـُر ها ،آذری هها ،تهره هها  ....اقهوام زدهدگ مه کننهد .زمهاد کهه
مسئله ملت به میان م آید ،آیا نها پارس زبادهان ملهت هسهتند؟ آیها آذری هها ( هرک ههای مقهیم
زبهان پارسه زبهان
ایران) ملت دیستند؟ زمهاد کهه مهذهب نعفهری در ایهران مهذهب رسهم
رسم اتالن گردد ،آیا اقوام دیگر ساکن در ایران از هویهت مهذها  ،هویهت زبهاد  ،هویهت
انتمات خود محر م دمادده ادد .تین نریان در ازبنستان در بخهارا سهمرقند بهاالی پارسه
زبادان آدجا نریان دارد که از منتب خواددن به زبان خود شان محر م هسهتند ،بناچهار بایهد
به ازبن درس بخوادند .از چنین سیاست بازی ،اقوام اقلیت در افغادسهتان ههم بهر حهذر دمادهده
ادد ،ل خو بختاده قادون اساس فعل افغادستان در مورد زبان ها اقوام اقلیهت صهراحت
دارد منحیث زبان د م بطور رسم در ناهای که نلّم م گردد ،شناخته شده ادد.
در مورد همگون شوی یا همگون سازی ،رحیم مس اُآ دوشته است کهه :همگهون شهوی بهه
هههر دحههوی کههه باشههد – خههواه اناههاری خههواه دا قلاادههه – ادسههان را از هویههت ههاریخ ا
محر م م سازد معنویت برای ی ارز دخواهد داشت ،نامعه هم از اینگوده ادسان ها
آسهیب مه بینههد( .مههس اُآ25 . ،؛ قاادیههاد  119.)83 . ،در افغادسههتان ،اقههوام بههزرگ ههر
اقوام خورد ر را به اناار با هویت خود همگون ساخته ادهد .مهثال ،پشهتون هها ،پشهه ای هها را
«پشتون»  ،انیهک هها ،آدهها را انیهک مه گوینهد .له خهود شهان ،هویهت خهود را پشهه ای
میگویند که با دیگر اقوام افغادستان اریخ بیشتر از هزار سال داردد ،پس چهرا در هویهت یهک
قهوم دیگهر همگههون یها منحهل شههودد .سردوشهت بعضه از اقههوام ههم از ایهن سیاسههت بهر حههذر
دمادده است .اگر زماد همگون شوی انااری بهوده ،حهاال آزادی اقلیهت هاسهت چهرا بعضه
از د ستان ما دا قلااده خود را با دیگران همگون همردگ م سازدد؟
سیاست مداران ما در افغادستان از شو دیزم از فاشیزم قوم سخن میزدند ،آیا نها هدآ مها
از برادران پشتون است ،یا کساد دیگری هم هستند ،که م خواهند برخه از اقهوام را در
119

مس اُف ،رحیم ،تاریخ تاجیکان با مهر« ،کامالً سری» ،دوشنبه ،دانش ،1996 ،ص.25 .
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پهلوی خود قرار دهند هویت خود را بر آدها حمیل کنند؟ یا افرادی هستند که دا خود آگاه،
هویت خود را به این یا آن دسات م دهند .حته بعضه هها از فها دمهودن هویهت خهود در
هراس هستند یا برای خود دنگ م دادند .بعض ها فنر م کنند که مللفه های هویت آدهها
رشهد ادنشهاآ
( که تاار ند از مولفه تقید  ،فرهنگ  ،زباد ) ساب تقب ماددگ ذهن
فنری خود شان یا فرزددان شان م شود ،م خواهند با د ری از ایهن مللفهه هها ،هویهت
قوم دیگری را بر خود بر چسپ زدند.
شغناد ها ،قوم هستند که از دیر باز در این سرزمین زیسته ادهد کهه دهام آدهها در متهون کتهب
زردشههههههههت هههههههههم آمههههههههده اسههههههههت .دههههههههام شههههههههغناد ههههههههها در ا سههههههههتا بنههههههههام خڤیاآده/هڤیاآدههههههههه
) (Khvyaona/Hvyaonaدر آدههار پهلههوی بنههام خڤیههان  /هڤیههان ) (Khvyon/Hvyonیههاد
شده است .این دام پهلوی ُخڤیان که در اریخ بنام «هون ها = خیودان» یاد شهده ادهد ،حنومهت
مستقل داشته ادد ،در یک حنومت کنفدراسیون بها کوشهاد هها یفتله بها ههم میزیسهته ادهد.
معنوی دارد ،هیچ شن باق دمه مادهد،
ایننه ُخڤیان پهلوی با « ُخږدۈن» فعل  ،شابه لفظ
که از قوم که در ا ستا از آن ذکری آمده ،همهین شهغنادیان کنهود ادهد .امیهادوس مارسهلینوس
در قرن چهارم که کوشاد ها خیود ها که با ر م ها در شهر دیار بنر (د ر رکیه فعل )
ننگیده ادد ،آن ننگ را با واحت بیان م کند ،که سر لشهنر خیودهان بنهام گر ماها س بهوده
است .ائتالآ دظام شغناد ها با کوشاد ها یفتله هها را فرد سه ههم در شهاهنامه بخهوب
بیان م کند.
ُ
دگر گوده نوشن دگرگون کاله
هری سپاه
شگن
ُکشاد
این اریخ باستان ،دمایادگر اینست که قوم با هویت ی ه بنام «خڤیادیهان»« ،شهگنادیان» از
د رۀ های خیل قدیم مونود بوده ادد.
اریخ قرن  18قرن  19مشحون از ر ایت های مستندی است که شاهان شغنان بر بدخشان
از چتهرال ها سهریقول بهوده
زماد سلط داشته ادد که سعت حنومهت آدهها از قنهدز ها ا
است .سعت قلمر آدها گاه بزرگ گاه کوچهک شهده ،له آدهها ها سهال  1883مهیالدی
حنومت خود مختار در شغنان داشته ادد.
ادگلیسه
قاال دام این اقوام زبان شان ،بنهام زبهان یلچهه ای داهت شهده کهه در منهاب پارسه
مجود است .مثال در دوشته رابرآ شا ) (Robert Shawاین مردم زبهان شهان بهه ایهن دهام
شناخته شده است ،بعدا ر س ها بطور ییر تمدی ،زبان ههای کهه در حهول حهو پهامیر
بوددد ،این زبهان هها را در بهین سهال هها  1970 1960بنهام «گهر ه زبهان ههای پهامیری» یهاد
کرددد .بعدا این دام در ترصهه زبادشناسه وسهعه پیهدا کهرد ،ایهن زبهان هها بهه تنهوان گهر ه
زبههان هههای ایراد ه شههرق  ،متعلههق بههه زبههان هههای گههر ه پههامیری یههاد شههددد .سههپس ،در مههورد
ا نهوگراف ( یه ه ههای قهوم ) ،ادتر پولهوژی (سههیما شناسه ) ،هاریخ نغرافیهای ایهن منطقههه
حقیقههاآ گسههترده ای از قههرآ اکههادم تلههوم ر سههیه در سههن پترزبههورگ راه ادههدازی گردیههد.
ال ها برای شناخت هویت اصل این قوم ،از قرآ شیرین شاه شاه یمهور ،حهذآ ملیهت
های کوچک از سر شماری های دفوس ا حاد نماهیر شور ی ،بطور تمهدی صهورآ گرفهت
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ا هویت ههای کوچهک در ملیهت ههای بهزرگ منحهل یها اسهتحاله شهودد .در آمهار گیهری (سهر
خ ملیت های نداگاده
شماری) شور ی در سال های  ،1937 1926ر شاد  ،شغن
متمایز در ا حاد شور ی بشمار میرفتنهد .له در سهال  ،1937بعهد از اتهدام شهیرین شهاه شهاه
یمور ،لیست این ملیت ها ،از فهرست اقوام در سر شماری حذآ گردید ،همهه بنهام انیهک
مسما شددد .ل این مردم ،کساد که به زبان پارس گهپ میهزد ،ا را بنهام «پارسه گهوی»
به زبان شغناد بنام «پارسے بۈن» م شهناختند کهه بهر گرفتهه از «فارسه ان» ( = پارسه
زبان» است.
اگر این مردم خود را پامیری بگویند ،حق با اینهاست چون آدها در این منطقه دفوذ ب چون
چرا داشته ادد ،همچنان رابرآ شا دوشته که یلچه ها در دره های که از سطح مر ف پامیر
بطرآ شرق یره سراسیب م شودد ،زددگ م کنند .گر ه زبان های ایراد شرق  ،که
قاال بنام «زبان های یلچه ای» یاد م شددد ،بعدا بنام وسط ر س ها بنهام «گهر ه زبهان ههای
پامیری» یاد شددد یک ادتخاه بجاست .زیرا که اژه یلچه را رک ههای همسهایۀ شهان بهاالی
شان مادده ادد که معنای آن «حرام زاده مادر بخطها» اسهت .یلچهه از یرچهه گرفتهه شهده کهه
در اینجا حرآ /ر /به حرآ /ل /بدل شده است« .یر» به معنای «فاحشه» است .مثال در این
بیت خاقاد رنوع شود.
یرزدان برزن ادد یرچگان ر ستا
من تزیزم مصر حرمت را این دامحرمان
بهه تههو ایننههه بهها ایههن دههام دشههان ،ایههن اقهوام حقیههر ههوهین شههودد ،آیهها «گههر ه زبههان هههای
پهامیری» از «زبههان ههای یلچههه ای» «اقههوام پهامیری» دسههات بههه «اقهوام یلچههه ای» ادتخههاه
خهوبتر دیسهت؟ ایننهه گفتهه ادهد ،معنهای یرچهه « ،انیهک کهوه » اسهت ،ایهن ههم رنمهه حههت
اللفظ ر س اژه «یلچه» م باشد.
معنای انیک به شنل تام آن شهر دشین کشا رز «دهقهان» اسهت کهه قهاال بهه فصهیل در
آن مورد بحث شد ،شنل خا آن ،کس کهه بهه زبهان پارسه گهپ بزدهد « ،انیهک» اسهت.
این یرچه ها ،ا ل شههر دشهین دیسهتند د م بهه زبهان پارسه ههم صهحات دمه کننهد ،بلنهه بهه
زبان منحصر بخود که شهغناد  ،ر شهاد  ،اشناشهم  ،زیاهاک (سهنگلیچ ) ،خه  ،منجهاد
است ،صحات م کنند.
در اشناشم زیااک در ادر همگون شوی ،بیشتر ساکنین آدها زبهان مهادری خهود را از دسهت
داده ادد ،فعال به زبان پارس صهحات مه کننهد .ایهن مسهئله بهه د چیهز بهر میگهردد کهه ا ل
زیااک اشناشم از اعیت رتیت میران فیض آباد بوده ادهد ،ایهن ر دهد از دیهر بهاز زبهان
های بوم آدها را حت أدیر زبان پارس بدخشاد در آ رده است .همچنان ،شاه زیااک بنام
شاه تاد الهرحیم خهان کهه زبهان زیاهاک را کهه ددادسهته اسهت (فعهال نهها در قریهه ههای فهار ق،
اسنتول ،سنگلیچ ،چند قریۀ دیگر د ر از مرکز زیااک به ایهن زبهان بنهام زبهان سهنگلیچ
صحات م کنند) ،مردمان را فرموده است که دیگر در خاده های شان به پارسه گهپ بزدنهد.
ر شاد اسهت .له در
زبان اشناشم مادسته به فرق بین شغناد
فرق بین زبان زیااک
ادر همگون شوی ،بیشهتر سهاکنین آدجها زبهان مهادری شهان را از دسهت داده ادهد ،فعهال کهه بهه
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پارس صحات م کنند ،فنر م کنند که انیک هستند .در اینجا الزم است کهه خهاقر دشهان
سازم که قریه ای در لسوال خها بنهام «ده دهـو» اسهت کهه اههال آن هرک اهار هسهتند بهه
زبان ازبن صحات م کرده ادد .زماد که یک ریش سفید (کالن قوم) آدها قرآ فیض آباد
آمده زماد که با همراهادش به ازبن صحات مینرده ،د کادداران فیض آباد با آدها شوخ
م کنند قرز گپ زدن شان را به سخره م گیردد ،آدها زماد که به خاده های شان بر م
گرددد ،نلسه قوم م گیردد ،صمیم میگیردد کهه دیگهر بهه ازبنه صهحات دخواهنهد کهرد.
فعال ین از ساکنین آن قریه ،ازبن دم دادد خود را انیک م گویند .ل سیما تهرق
خون شان گواه بر ازبک بودن شان است.
اگر کس اتتهرا کنهد کهه اصهطالح قهوم پهامیری ،یهک اصهطالح هازه ارد اسهت ،ایهن یهک
موووع ب بنیاد است .زیرا بعض ها استدالل م کنند ،که پامیر دهام کهوه اسهت ،دهام کهوه،
دام یک قوم شده دم وادد .این هم یا از ب اقالت است یا م خواهند از این موووع بهه
آساد قفره بر دد .زیرا که ،هر قوم ،یا در کوه ،در یک ادی ،یا در یک نزیره زددگ مه
کننههد ،بنههام همههان محههل سههنودت ،هویههت شههان بههر م ه گههردد .مههثال ،آسههترالیال ههها ،بخههاقری
استرالیای هستند که در قاره ای بنام آسترالیا زددگ م کنند .کوه دشینان قفقاز را بنام قفقازی
م گویند که دام یک کوه است.
باشههندگان اخههان ،شههغنان ،در از ،اشناشههم ،زیاههاک ،منجههان ،حت ه بدخشههان بنههام
اهههال
«یرچه» یاد شده ادد ،معنای آن «کوه دشین» یا «کوهستاد » است .از ایننه این مردم از
مردمان اریاد بوده ادد ،آدها را بنام انیک (آدهم انیک کوه ) گفته ادد .یرچهه را گفتهه ادهد
که معنای کوهستاد میدهد .پس اگهر ایهن دهام را ههم پهذیریم انیهک کهوه  ،سهوال مطهرح مه
شود که :انیک کدام کوه؟ نوابش الاتهه کهوه پهامیر اسهت.پس بهدین ر یهب اگهر شهغناد هها را
چ انیک کوه بگویند چه پامیری در معنا این هر د یک مفهوم را میرسادند.
بهر ر یا که بوده باشد ،کهه یرچهه یها یلچهه ،از زبهان سهغدی ،پارسه  ،یها رکه مشهتق
شده باشد ،معنای آن نز حقیر وهین چیزی دیگری دم وادهد باشهد .ر س هها ،ایهن مسهئله
را درک کرده بوددد ،بجای اصطالح حقیر آمیز « انیک کوه » ا ل این دام را به «مردم
پامیر» (پامیرسنو در دا) غییر داددد .این یک دام با مسهمای اسهت گزینهه بهتهر اسهت کهه
نایگزین «یلچه» یا « انیک کوه » شده است .در اینجا یک سوال مطرح م شود که آیا
اصطالح «پامیری» یک اصطالح بجاسهت کهه وسهط ر س هها مطهرح گردیهده اسهت؟ نهواه
دگارددۀ این سطور ،مثات است .بل  ،ا ل ایننه اینهها را بنهام «قهوم یلچهه» داهت دمهوده ادهد،
یلچه را به معنای کوهستاد آ رده ادد بدین مناسات ر س ها آدها را « انیک کوه » گفته
ادد .در هر صورآ اینها منسوه به کوه باشندگان کوهستان هستند .له باشهنده کهدام کهوه
برزن؟ نواه نز کوه های پامیر چیزی دیگری متصور دخواهد بود .انیک کهوه  ،انیهک
کدام کوه پایه؟ نواه باشنده کوه های پامیری .پس یرچهه یها یلچهه بهه معنهای «کوهسهتاد »
است ،دام آن کوهستان «پامیر» است ،بنابراین ،بطور اختصار ادیل شدن «قوم یلچهه ای»
به «قوم پامیری» یک اسم با مسمای است .اگر یلچه یا یرچه ،یک دام حقیهر آمیهز اسهت،
دههام «پههامیری» از یههک قههرآ در خههود کههدام حقیههری نههای دههدارد ،از قههرآ دیگههر دههام بهها
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افتخاری است که صیت آ ازه ا نهان را در دوردیده است .اگر کس به ایهن دهام شهک یها
اتترا داشته باشد بگوید ایهن یهک دهام ندیهد اسهت .ایهن مربهوق میگهردد بهه مقولهۀ ومهاس
ساس که گفته است :یا عریف کن یا عریف شو .ما دام را خود ما بر خود م گذاریم خود
مان را عریف م کنیم که کیستیم .دام فیض آباد در انینستان « اشگرد» بود در بدخشهان
دام فیض آباد ا ل «نوز گون = نوز ن» بود.
ا تتههرا دیگههر ایننههه اگههر کسه بگویههد کههه پههامیری قرییههز ههها هسههتند ،ایههن هههم یههک سههخن دهها
بجاست .زیرا که قرییز ها داقلین هستند که وسط تاد الرحمان خان در پامیر ههای خهورد
کالن برای شهان نهای داده بهود .ایهن قسهم ههم قنهدهاری رمهه ههای شهان را در مرا ه شهیوه در
دشت های کرس ُکردگ در فصل ابستان م چرادند ،آیا ما بگوییم که شیوه از قندهاری ها
است؟
یک دنتۀ نالب را گوردُن ) )162 . ،1876( (Gordonمتذکر شهده گفتهه اسهت ،کهه در
بدخشان نای که زمین هموار بر بلندی قرار داشته باشد ،آدرا «پهامیر» مه گوینهد .ی چنهین
دوشته است :این دام [پامیر] به شنل یک اصطالح تام اارز پیدا کرده کهه بهه چهراه گهاه ههای
مر فه همههوار ،ادی ههها کههاربرد دارد ،هها ایننههه از چراگاهههای کههوه کههه فقههط در فصههل
ابسههتان قابههل دشههیمن هسههتند ،متمههایز گرددههد .ادی شههیوه کههه بطههرآ شههمال شههرق فههیض آبههاد،
پذامیر شذیوه »
بدخشان موقعیت دارد ،برای میله های ابستاد مشهور اسهت ،همچنهان بنهام «
ِ
120
یاد م گردد.
ل ما ا اکنون از کس دشنیده ایهم کهه شهیوه را ههم پهامیر میگوینهد .گهوردن ایهن مطلهب را از
کس شنیده که اقالع درست دداشته ،یا ایننه این برداشت شخص ا از اژۀ «پامیر» به
شنل تام م باشد که دگر ال گوردن  140سال پیش آدرا مطرح کرده است.
اژۀ شهغن قهدامت بیشهتر از اژۀ انیههک دارد .اژۀ انیهک بیشهتر از قههرن سهیزدهم بهه ایههن
قرآ ظهور کرده است .سامادیان که در آسیای میاده حنومت کرده بوددد ،ادتا دنهرده بوددهد
که ما انیک هستیم به زبان انین صحات م کنیم .ر دک  ،داصر خسهر  ،فرد سه ،
یا پارس دری صحات م کنیم .این اصطالح بیشهتر
دیگران گفته ادد که ما به زبان پارس
بخاقر مصلحت های سیاس بونود آمد .ا قرن بیستم ( ا سهال  )1924شهاتری یها دویسهنده
ای دگفته است که من به زبان انین شهعر مه سهرایم یها مه دویسهم .داصهر خسهر کهه از
داحیه قاادیان انینستان است ،زبان خود را دری پارسه گفتهه اسهت .ایهن بهر مه گهردد بهه
داسهیودالیزم یهها مله گرایه قههوم کههه آیهها سهاکنین بههوم آسههیای میادههه انینهان بههوده ادههد یهها
ازبنان .بدین خاقر صدر الدین تین اصهطالح «زبهان هانین » را ابهداع کهرد .اگهر میگفهت
بهه ایهران
من پارس گوی (پارس زبان) هستم ،برایش م گفتند که پهس هو ایراده هسهت
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بر گهرد .ر ی مجاوریهت ،در سهال  1924زبهان پارسه در آسهیای میادهه بهه «زبهان هانین »
غییر یافهت در سهال  ،1929از بطهن ایهن مولفهۀ سیاسه  ،یهک نغرافیهای احهد سیاسه بنهام
انینستان شنیل شد .در افغادستان هم زبان پارسه  ،ا ل بنهام زبهان پارسه دری ،بعهدا بهه
شنل اختصار بنام «دری» پدید آمد .در حال که در کتاه های قدیم « ،قرائت فارسه » بهود
ده دری.
دام ایران هم «پارس» بود که تره ها آدهرا «فهارس» خوادددهد ،یودهاد هها پهارس را بهه شهنل
«پـرس» خوادددد بعدا ادگلیس ها ،آدرا «پهـرشیا» زبهان آدهها را پهـرشن/پرژن )(Persian
گفتهه ادهد کهه از همهان پهارس پارسه اقتاهاس شهده اسهت .ایهن زبهان بنهام پارس /فارسه در
نهان شناخته شده بهود .در سهال  1314هجهری خورشهیدی (برابهر بها  )1935دظهر بهه ههدایت
رواه شاه پهلوی ،شاه پارس ،دام آن کشور به «ایران» ادیل شد ،ل زبان آن هنهوز پارسه
باقیمادده است.
مام کشور های آسیا که به پسودد منان ساز « ـــستان » مشخص شده ادد ،همه بخاقر مسایل
سیاسههه بهههوده اسههههت – مادنهههد افغادسههههتان ،انینسهههتان ،ازبنسههههتان ،قریزسهههتان ،قزاقسههههتان،
رکمنستان ،پاکستان ،دایستان ،ــستان های دیگر.
زبهاد سهخت
حاال بحث از هوی ت ،هویت سازی ،هویت زدای است ،اقلیت های قهوم
حت أدیر این پدیده سیاس آمده ادد .آیا پیش از سال  1947کدام مناد مسما به «پاک» بهوده
یهها قههوم بنههام «پههاک» نههود داشههته کههه محههل سههنودت یههک قههوم باشههد پسههودد منههان سههاز
ههیچ محله بها ایهن هویهت ها
«ستان» را با آن تال ه دموددد ا «پاکستان» شهود؟ ههیچ قهوم
سال  1947در دقشهه نههان نهود دداشهته اسهت .اکنهون کشهوری بهه ایهن دهام بها حهد د دغهور
مشخص در دقشه نهان بونود آمده است.
در قسمت ملت ملت سازی ،در د ران شور ی ،بوشنوآ اظهار میدارد (د لهت شهاه اُآ،
 )97 .که پالیس مل ش ور ی هم در مرکهز ههم در اقهراآ داشه از دظریهه ای شهد کهه
ساختار سوسیالیزم مساب ادیام ملیت ها همراه با ملیت های مامیت خواه (مستاد) خواهد شد.
بدین خاقر مامورین رسم آمارگیری دفوس ) (demographyاینگوده ملیت ها را از لیست
شان بیر ن کشیددد ،اینگوده تمل در مقابل پامیری ها هم مسجل بهود .در سهر شهماری سهال
 ، 1939شمار اقوام همچنان عداد زبان های آدها کم شهد ،در سهر شهماری ههای سهال ههای
 1989 1959آدها حت در لیست هم شامل دشددد .از آن زمان به بعد پامیری ها با انیک
ههها همگههون ) (assimilationشههددد بنههام انیههک یههاد شههددد .از دظریههه دادشههمندان در ایههن
مسئله کامال بطور آشنارا چشم پوشه شهد .مهثال در سرشهماری سهال  ،1959دادشهمندان ذکهر
کرددههد کههه حههذآ خ ه  ،شههغن  ،ر شههاد از داده اقالتههاآ ) (dataسههر شههماری بهها ر دههد
همگون سازی رکیب دمودن آدها با انیک ها بطور اوح دم وادست بیان کند؛ زیرا که
آدها یک زبان یک فرهنگ متفا آ داشتند .آدها همچنهان ادتها کرددهد کهه همگهون سهازی ههم
دم وادد در این مدآ کو اه ادنشاآ بیابد .همگون سازی معموال در ادر یک غییهر در زبهان
بونود م آید ،ل ملیهت ههای پهامیری حته بعهد از سهر شهماری  ،1959زبهان ههای شهان را
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حفه دموددههد .در سههر شههماری  1989د بههارۀ تههین قصههد نههرار شههد از ملیههت هههای پههامیری
121
د باره چشم پوش صورآ گرفت.
در اینجا ،دادشمندان زبادشناس چهون الدیمیهر بار ولهد چنهدین بهار اتتهرا کهرده کهه «مهردم
پامیر» ( پامیرسنو درد دا) از خود زبان متفا آ فرهنگ متفا آ با انینان داردهد ،بایهد
دظام کهار خهود
هوی ت آدها حف گردد این یک ظلم سری است ،ل دستگاه حنومت
را پیش م برد ا به اهداآ سیاس شان برسند.
ایننههه در ا حههاد نمههاهیر شههور ی چههرا ملههت سههازی شههر ع شههد ،ابسههتگ بههه منطههق فلسههفۀ
نامل بلشویک ها داشت که گفتند :ادقاله کارگر ها (پر لتاریها) زمهاد امنهان پیهر زی دارد
دموکرا یک پ ریزی شود به شهنل گیهری یهک «ملهت احهد»
که پیش از آن ادقاله مل
ادجامد .از ایننه این پیش شرق در سر زمین های آسیای میاده نود دداشت ،بنهاء ،شهر ع بهه
اساس گذاری مل دموددد ا این کماودی را هر چه ز د ر رف دموده بهه ادقهاله پر لتاریهای
دست یابند ،این قرح در سال  1924تمل شد (ژهاک )3. ،از آن پهس اقهوام پهامیری
هم بنام انیک یاد شددد.
قسههم کههه ر س ههها ،ا ل پههامیری ههها را «گوردییههه جین هې» ( انیههک کههوه ) گفتنههد ،بعههد
«پامیرسنو در دا» (مردم پامیر) ،ا سال  ،1925مام دواح کوهستاد پهامیر ،زیهر ایالهت
فریادههه بههود وسههط حنومههت رکسههتان ر س اداره میشههد .دههام آن از «گوردههو انیههک) بههه
گوردو -بدخشان (بدخشان کوه ) ادیل شد .ل این خطهه «خهود مختهار» اتهالن شهد کهه بنهام
) )Горно-Бадахшанская автономная областьیعنهههه الیههههت خههههود مختههههار
کوهسههتاد بدخشههان کههه بههه ادگلیس ه Gorno Badakhshon Autonomous Oblast
) (GBAOیاد میشود .این الیت زماد کهه در سهال  1929نمههوری سوسیالیسهت شهور ی
انینستان شنیل شد ،به این نمهوری تال ه گردید.
ل در قسمت دامگذاری این الیت کم دقت در کار است .ا ل بدخشان کوهستاد  ،آیا کهدام
ساحه دیگری از بدخشان بنام «بدخشان صحرای » بوده ،ا در مقابل آن ،برای این گفتهه شهود
بدخشان کوهستاد ؟ ایهن بدخشهان کوهسهتاد از همهان انیهک کوهسهتاد گرفتهه شهده اسهت.
مختار بخاقری که مردم این سهرزمین ،دارای زبهان ،فرهنهگ ،تقیهدۀ متفها آ بوددهد ،بهدین
خاقر آدرا مختار یا برای آن استقاللیت داخل داددد.
به اقتااس از ر سها ،ا یغور ها هم در چین ،سریقول ها خ ها را « ُجک» یا انیهک
کوه مادده ادد .در قسمت دامگذاری شهان گفتهه ادهد کهه آدهها انیهک اصهل مادنهد انینهان در
انینسههتان افغادسههتان دیسههتند ،ل ه آدههها از نملههۀ  56قههوم متمههایز در نمهههوری خلههق چههین
هستند که برسمیت شناخته شده ادد.
دام سهیننیادگ ههم در ا ل بنهام «منطقهۀ خهود مختهار سهیننیادگ » مادهده شهد .بعهدا سهیف الهدین
تزیزی ،رئیس این ز ن ،یک اتترا دامۀ شدید اللحن را به مائو سودگ رئهیس نمههور
رئیس حزه کمودست چین فرستاد .در آن دامه آمده بود که «استقاللیت را به کوه ها دریا ها
121

Valentin Bushkov, Lydia Monogarova, “Enthnic Process in Gorny Badakhshan”, Central Asia and Caucasus, No 5,
)(2000

92
نوروز علی ثابتی

ادارۀ نشرات سیمای شغنان

دم بخشند ،بلنه آدرا به یک ملیت خها میاخشهند .مهائو موافقهت کهرد در سهال  1955ایهن
منطقه را بنام «منطقۀ خود مختار سننیادگ ا یغور» غییر داددد .اما ایهن دهام نهها ر ی کایهذ
اسههت مههام قههدرآ سیاس ه  ،انتمههات  ،اقتصههادی در دسههت چین ه ههها اسههت دههه در دسههت
ا یغور ها.
کمودسهت ههها در چههین در شههور ی دریافتهه بوددههد کههه مردمههان بهوم پههامیر ،از هههر حیههث بهها
دیگران متمهایز بهوده ادهد کهه از نملهه زبهان ،فرهنهگ تقیهده را گفهت ،بخهاقر ایننهه حهت
أدیر فرهنگ های ملت های بزرگتر دیایند ،برای شان در امور داخل آدها استقاللیت داده ادد.
آدچه که در چین بنام انیهک یهاد مه شهودد ،ایهن دهام بهه یلهط بهر آدهها مادهده شهده چهون آدهها بهه
پارس گپ دم زدند ،آدها پامیری ها هستند.
بل  ،حاال که بخود آگاه رسیده ایم ،قادون اساس نمهوری اسالم افغادسهتان ایهن حهق را
به ملیت های اقلیت داده ا در شناسنامۀ های آدهها ( هذکره ابعیهت) دهام قهوم آدهها ذکهر گهردد ،بها
استفاده از این فرصت ،بهار همگهون شهوی – چهه ناهری چهه اختیهاری – را از شهاده ههای
خههود د ر بینههدازیم بخههاقر مصههلحت هههای گههرایش حزب ه  ،هویههت اصههل خههود را قربههاد
همگون شوی د سازیم هویت ما مادند یک دخ ر شن در یک پارچۀ بافته شهده ،بطهور ردگهین
پر و افشان باشد.
این دوشته یک مأخذ خوه برای کساد است که تالقمند ادد در زمینه معلومهاآ کسهب کننهد
همچنههان کسههاد کههه از ایههن مووههوع هههم بههه دحههوی از ادحهها قفههره م ه ر دههد ،نهههت ازدیههاد
معلوماآ شان خیل مفید مام خواهد شد.
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هویت قوم  ،آفتاه آدالین.
یوسف  )1392( ،هویت مل
 .6افغههاد دههویس ،تاههدهللا ،افغههان قههاموس (فارسه – پشههتو) ،نلههد ا ل (آ-ز) ،ادتشههاراآ خیههری ،کابههل،
 1388هـ. .
 .7امیر شاه  ،دور محمد ،د لت داری انینان در تصر های  9ا  ،14د شناه ،امر تلم.1999 ،
 .8بابایف ،ق .امام اُآ ،. ،اریخ خلق انیک ،دستور علیم ،د شناه.49 . ،1998 ،
 .9بار ولد ،الدیمیر ،انینان ،در انینان در مسیر اریخ.57 . .
چنهدگادگ قهوم » ،فصهلنامه مطالعهاآ مله ،
.10بهمن قانار،محمد تله «،)1387( ،هویهت ایراده
سال  ،9شماره .1
.11پامیر زاد ،خو دظر ،اریخ شغنان باستان ( زس د کتهورا) ،اکهادم تلهوم انینسهتان ،ادسهتیتوآ
اریخ ا نوگراف  ( ،حت دظر پر فیسر حق دظر دظر اآ) ،)1377( 1998 ،صص.12،28 .
 .12فضل  ،احمد ،اریخ ادبیاآ ایران پیش از اسالم .به کوشش ژاله آموزگهار ،ههران :سهخن،1362 ،
.72 .
 .13ورسون زاد ،اکاهر ،زبهان :پیودهد اصهل هها دسهل هها« ،دامهۀ پارسه » ،سهال ا ل ،ابسهتان ،1375
شمارۀ .60 . ،1
 .14نا ید ،تاد الحمید ،سخن چند در بارۀ انیک ها ،انینان در مسیر اریخ.197 . ،
 .15حسههن تمیههد ،فرهنههگ فارسه تمیههد ،سرپرسههت ههألیف یههرایش :فرهههاد قربههادزاده ،داشههر :اشههج ،
چاپ دخست1389 :
 .16حقیق  ،سعید ،زددگ زبادها  :۴زبان پشه ای ،سایت فارس ب ب س  01 ،دسامار ،2008
.17حمید خپردد یه ټولنه ،پښتو – دری قاموس ،لومړی ا د یهم ټهوک ،د پښهتو ټهولن د لغها و د څهادگ
له خوا ،کابل.2010 ،
 .18نا ید ،تاد الحمید ،سخن چند در بارۀ انیک ها ،انینان در مسیر اریخ.197 . ،

 .19دا ری ،یالم نیالد  ،دری
سایت فارس ب ب س :

انین زبان های شرق ایهران کههن 23 ،آگسهت  ،2004مونهود در

 .20دریا باری ،فرزاده (ربابه) ،بحران هویت چیست چرا بونود م آید.1391 ،
.21دهخدا ،تل اکار ،فرهنگ فارس ( ،ادالین)،
 .22ذکا ،یحی  ،در باره اژه های اآ ،انیک ،ازی ،زبان ادبیاآ فارس ،
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.23ردههه گر سههه ،امپرا ههوری صههحرا دههوردان  ،رنمههه بههه پارسه
فرهنگ  ،چاپ د م.1365 ،
ادتشاراآ تلم
.24ژههاک ،لههو ز ،پدیههده ی ههانین  :گفتهاری در بههارۀ ناسههب هویههت ههای زبههان محههور محههل محههور،
رنمه از آلماد به فارس  ،مهرداد سعیدی .دشان اصل در زبان آلماد :
Rzehak, L.: Vom Persischen zum Tadschikischen, Sprachlishes Handeln und .25
Sprachplanung in Transoxanien zwisches Tradition, Moderne und
Sowjetmacht (1900-1956), Wiesbaden, 1991
 .26سجادیه ،محمد تل  ،باز هم اآ انیک ،انیک در مسیر اریخ179 . ،
 .27سلطادزاده ،هدایت ،زبان  ،اید ئولوژی هویت مل .2005 ،
 .28سیم الدین اُآ ،داد خدا ،دام زبان انین مناسهب بها دهام ملهت انیهک اسهت ،آگسهت  ،2004مونهود
در سایت ادتردت ب ب س فارس :
 .29شنوری ،محمد نان ،خراسان است اینجا ،د شناه ،فرهنگ دیاکان.28 . ،1996 ،
 .30صفحه د ب ب س فارس  ،مصاحاه را راسل مینز « ،رهار سابق نناش سرخپوستان ،مهن در
شنم هیوال زددگ م کنم » 23 ،فار ری ،2012
 .31تلم شاه ،قربان ،راه کو اه پر حهوادث حیهاآ ،پیهام دادشهگاه خهار ق ،2000 ،بخهش  ،2شهمارۀ ،2
.103 .
 .32تمید ،حسن ،فرهنگ فارس تمید یک نلدی ،دشراآ بهزاد ،هران ،چاپ ا ل.1389 ،
 .33فرد س  ،ابو القاسم ،شاهنامه/http://ganjoor.net/ferdousi ،
 .34قاادیاد  ،رحیم مسلمادیان ،انینان در اریخ ،هران ،دسیم بخارا.1383 ،
 .35ترفاد  ،فرههاد ،هویهت یعنه چهه؟ ،1390 ،مونهود در سهایت ادتردته ابنهاک .در لینهک زیهر قابهل
دسترس است:
 .36تمید ،حسن ،فرهنگ فارس تمید یک نلدی ،دشراآ بهزاد ،هران ،چاپ ا ل.1389 ،
 .37قاادیاد  ،رحیم مسلمادیان ،انینان در اریخ ،هران ،دسیم بخارا.1383 ،
 .38قیصههری ،دههور هللا ( ،)1393قومیههت تههره هویههت مله در نمهههوری اسههالم ایههران .مونههود در
سایت ادتردت ذیل.
.39کهزاد ،احمد تل  ،اریخ ادبیاآ افغادستان ،1330 ،صص.13 – 12 .
گریهز از ایهران سهتیزی ،بهه مناسهات پهادزدهمین سهالگرد
 .40کیاد  ،آذر ،هویت زبان فارس هانین
صویب قادون زبان فارسه هانین در انینسهتان ،نهوالی  ،2004مونهود در سهایت فارسه به
ب س :
انتمههات  ،په هش دامههۀ شههماره  ،19هویههت ،پ هشههندۀ حقیقههاآ
 .41گههر ه په هش هههای فرهنگ ه
استرا یک مجم مصلحت دظام ،زیر دظر دکتر سید روا صالح امیری
.42لعل زاد ،هویت ،ملت ،داسیودالیزم در تصر حاور ،دسمار  ،2006لندن،
.43متین  ،نالل ،صدر الدین تین  ،زبان فارس  ،انینستان ،دور ،1393
 .44مرادی ،صاحب دظر ،بدخشان در اریخ (ج .ا ل د م) ،ادتشاراآ خیام ،کابل1388 ،
از سننه قدیم بوم آریادا هستند،1391 ،
.45مرادی ،صاحب دظر ،انینان آریای
.46منوچهر ستوده ،در دیااچه اریخ بدخشان  ،دلیف میرزا سنگ محمد بدخش  ،دیااچه . ،بیسهت
سه.
 .47میههرزا سههنگ محمههد بدخشه  ،ههاریخ بدخشههان ،بهها صههحیح حشههیه دکتههر منههوچهر سههتوده ،ملسسههه
فرهنگ نهادگیری ،چابخادۀ میهن.1367 ،
وسههط :تاههد الحسههین مینههده ،شههرکت
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اژه

 گهر ه په هش، فرهنهگ فارسه یهک نلهدی، فرهنگ فارس دکتر محمد معین،محمد معین.48
.1387  چاپ ا ل، هران،دامه دویس کتاه پارسه
، آفتاه آدالین، هویت قوم
) هویت مل1392( ، مجتا معین یوسف.49
1-4  شمارۀ،1999 ،» « سامان، زبان در تهد سامادیان تارآ آن برای امر ز، حمید روا،مدد.50
.)84(
.25 . ،1996 ، دادش، د شناه،» «کامال سری، اریخ انینان با مهر، رحیم،مس اُآ.51
.1989 ، ترفان، د شناه، انینان در تصر های ده ده: د لت سامادیان، دعمان،دعمت اُآ.52

 دهن دعلاندی قصهه خهواد، موسسه ادتشاراآ آریادا،  دری – ادگلیس قاموس، محمد دسیم،دگهت.53
.2010 ،بازار پشا ر
، ههران،  رنمه مقدمهه ووهیحاآ حواشه وسهط ههادی ههدایت،  اریخ هر د آ،هر د آ.54
.1339
( یهک زایهر مالهغHwin Tsang = Xuanzang) ]هیون سادگ [ښیون څـُنگ = شهوان ځادهگ.55
) بخهاقر بازدیهد از مهزار هها645 – 629 بودای چین که در قهرن هفهتم مهیالدی (بهین سهال ههای
 در، مهیالدی از بدخشهان پهام ر گذشهته اسهت644  در سهال،معابد بودای به هند سفر دمهوده بهود
. بر گردان وسط سموئیل بیل. ک (خاقراآ نهان یره) دوشته است- یو- سفردامه خود بنام س
Beal, Samuel, Si-yu-ki (Buddhist Records of the Western World), Translated from the Chinese of
Hiuen Tsiang (A.D. 629), in two volume, Kegan Paul, Trench, Trubner & Co. Ltd, London,
1960. V. II, Pp. 291- 297.

 نلد،  مجموته ایران شناس، ألیف سیزده ن از خا ر شناسان،  میراث ایران، احسان،یار شاقر.56
219 . صص، رنمه دکتر محمد معین،  دوشته هار لد التر بیل،  زبان فارس، فصل هفتم،هشتم
. هران،1336 ،.222 –
.1999 ،» «بهار تجم،  انینان در فرهنگ آریای، ظهور الدین،یوسف اآ.57
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