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 قومیت چیست و چه مشخصه هایی دارد؟
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 ۲۰1۹فبروری  ۲۷

 

 

                                                                               در این روزها بازار سیاست در داخل وخارج کشوور بور مسوایتم تمرکوز یافتوه کوه تاودادی از 

               بنیاد آن برتری                                                                   افراد و اشخاص تالش مم ورزند تا هویت قومم ای را متبارز بسازند که بر 

                                                                              قومم خویش را نشان بدهند. هرچند اوضاع آشفتۀ کشور که روز تا روز آشوفته تور موم شوود 

                                                                          بووا داشووتن  وودها زخوور بوور پیموور خووویش زخوور خووونین دیهووری از ایوون نا یووه بووه آن  ووالوه مووم 

                                                                              گووردد. ایوون تاووداد افووراد از سیاسوویون مووا کووه از بابووت هویووت متووم چنووان ت یدسووت انوود کووه بووه 

                                                              مم اندازنود و توالش موم ورزنود هور آن چوه بوه دسوت شوان برسود بوه نوار خوود             هرچیزی دست

                                                                                    قتمداد کنند، بدون آن که به ماهیت سخنان خویش توجه کنند با ا ساسات و هیجوان تموار آن را 

  .                       در هرجا زمزمه مم نمایند

 

                                                                         در رابطووه بووه ایوون مسوواته از نووار راوویم دوجووت و وودت متووم جنووات اشوور   نووم در مطبو ووات 

                                                                     شر رسید که قرار است پنج والیوت جدیود بوه تاوداد والیوات افوزوده شوود. در قطوار          خبری به ن

                                                                                    این پنج والیت جدید یمم هر به نار پامیر شنیده شد که رایم دوجت جمته ای را بر آن افوزوده 

  .                                                                    بود که اقوار پامیری نیز  ق دارند که دارای تشمیالت اداری جداگانه باشند

 

                                                    ردازر جوای دارد یوادآوری کونر کوه از سواجیان زیوادی اقووار                             قبل از آن که به ا ول موضووع بپو

                                                                             پامیری که در کنار سا ل دریوای پونج زیسوت دارنود و دایموا در ماورط ق ور طبیاوت هسوتند، 

                                                                          نسووبت  وودر توجووه  مومتووداران والیووت همووین خواسووته را از دوجووت هووای وقووت داشووتند کووه در 

                       ت کتبم و شوفاهم خواسوتار                                                     دورۀ ریاست جم وری جنات  امد کرزی چندین ها بار به  ور

                                                                                والیت جدیدی به این نار بودند که و ده های گرر آن جنات آن ها را دجهرر موم سواخت. وجوم 

                                                                           هرگز جنبۀ  متم نیافت. قرار ماتور  امود کورزی هور بواری کوه موم خواسوته تشومیل والیوت 
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      کوردن   ٲ                              ن بدخشوان قورار موم گرفوت و از امضو                                        جدید را امضاء کند زیر فشارهای ماامته گورا

  .           من ر  مم شد   آن 

 

                                                                                   این روزها که باز بازار کمپاین های انتخاباتم بار دیهر داغ شده، و دۀ راویم جم وور فاتوم 

                                                                                  هر بار دیهر با ث شوده توا تاودادی از ایون تیموه داران قوومم سرو ودا را بتنود کورده انود. بوه 

  ه                                                                             ستستۀ ایون سرو ودا هوا م وا بۀ داکتور جطیو  پودرار در دنیوای مجوازی هت توۀ ای را بوه را

                                                                         انداختووه اسووت. بوورای ب توور واضووه شوودن مسوواته م ووا به مو ووو  را ضوومیمه مووم کوونر تووا بووه 

  .                                           م توای این م ا به خواننده دسترسم داشته باشد

 

                                                                               پدرار اد ا دارد که راویم جم وور قوور تاجیو  را بوه  ود قوور ت سویر موم کنود و باود نوار موم 

 . . .                                                     گیرد که پامیری، شغنم، واخانم، وخم، یفتتم، ش ربزرگم و

                                                                        در بخش دیهری مم گوید که روشان یو  اسور م ول اسوت، پوامیر یو  جوای اسوت، بوه زبوان 

  .                                                                پامیری گپ مم زنند. او با شدت تاکید مم کند که این ها تاجی  ها اند

                                                                                   جاجت است اگر به این گفته های آقای پدرار تأمل شوود. وقتوم موا از شوغنان نوار موم گیوریر بوه 

                                               هووا کسووانم انوود کووه در شووغنان زنووده گووم دارنوود و دارای                                ی ووین نووار جووای یووا م وول اسووت و شووغنم 

                           ر  موم زننود. هموین طوور اسوت    (      شغنانم   ) ״ ے    ږنۈن   خ   ״                              هویت مشخص خود اند که به زبان

                                   واخوانم(  و بت دارنود. یفتتوم هوا کوه در  ) ״      ښیموار ״                                   واخانم که در واخان به زبان خود شان 

                            بوه زبوان ازبموم مماجموه دارنود.                                                        یفتل زنده گم دارند، برخم ها به زبان فارسم و تاوداد دیهور 

                                                                        در ش ربزرگ مردمان به زبان فارسم گپ مم زنند. روشوان درسوت اسوت کوه یو  نوار یو  

                                                                           منط ووه اسووت. امووا روشووانم هووا دارای هویووت مشووخص قووومم انوود کووه زبووان روشووانم از قوودیمم

                                                                                   ترین زبان های آریایم است که هر اکنون تاداد زیادی از کتمات زبان اوسوتایم در ایون زبوان 

  .               م فوظ مانده است

 

                                                                                 با مشخ اتم که تذکر یافت تاکید آقای پدرار بور تاجیو  بوودن ایون اقووار سوواجم را ختوق موم 

                                                                          کنوود کووه آیووا پوودرار از ایوون مشخ ووه هووای یوو  قووور بووم خبوور اسووت یووا ایوون کووه مووم خواهوود بووا 

                                                                               ا ساسات و هیجان اد ای رایم جم ور اشر   نم را به چاجش بمشد که گویا به ایون اقووار 

                                                                              پامیری را داده است؟ ویا بار دیهر کمر بربسته تا از والیت شدن پامیر جتوگیری کند؟    نار 
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                                                                          بووه هوور  ووورت بوورای دریافووت پاسوول بووه ایوون سوووال هووا ببینوویر کووه هویووت قووومم شووغنانم هووا،  

                                                                                   واخانم ها و دیهر اقوار این مناطق دقی وا  چوه اسوت؟ در گوار اول بایود دریافوت کوه قومیوت چوه 

                                        ا ی  قور را از قور دیهر متمایز مم سازد؟                  است و کدار مشخ ه ه

 

                                                دیا، دانشونامۀ آزاد دریافوت کوه نوشوته شوده اسوت: قوور  ی پ                               پاسل این پرسش را مم شود از ویمی 

                                                                            گروهم از انسان هاست که ا ضای ان دارای ویژه گم های نیایم، و ا ل و نست ی  سان 

  .              یا مشترک هستند

                                  ی قوومم ا توت دارای مشوترکات فرهنهوم،                                          مشخ ات قومیت این گونه آمده است که گروه ها

                                                                                زبانم، رفتاری، و مذهبم هستند که مممن اسوت بوه آبواء و اجوداد شوان برگوردد. یوا بور اسوام 

                                                                                 وامل دیهری به وجود آمده باشند. بنابر این ی  گروه قومم مم تواند یو  جاماوۀ فرهنهوم 

  .        نیز باشد

 

                        دات و رسوور، باورهوا، طورز                                                    دانشمندان جاماه شونام اباواد دیهوری چوون فرهنور، هنور،  وا

  .                                                                            پوشش جبام، انواع و ن وه های ت یۀ  ذا را نیز از این مشخ ه ها به  سات مم آورند

 

                                                                                 بر اسام این تاریفات ببینیر که میان شغنانم ها و تاجی  های بدخشان چه وجوه مشوترکم از 

  :                      این مشخ ه ها وجود دارد

                   هوای کتوم میوان آن هوا                                در تمار  ر وه هوای فرهنهوم تفواوت                از نظر فرهنگی: -１

                                                                  دیووده مووم شووود. اگوور بووه مراسوور  روسووم هوور دو قووور توجووه کنوویر.  روسووم شووغنانم 

                                                                        یادگاری از دوران باستان آریایم هاست. چه از نظر طرز جبام  روم و شه مرد و 

                                                                      چه از نظر ت یه  ذا، چه از نظر م ول برگوزاری کوه شوغنانم هوا مراسور  روسوم را 

                                             های پامیری شو رت یافتوه وجوم در ا ول هموان یادگوار                     امروزه به نار خانه )          در "چید"

                                                وجم  روسم تاجیمان بدخشوانم موا اموروز در مرکوز والیوت    (                جر یا جمشید" است   "ور

                                                                 در  وواجون هووای مجتوول  روسووم و در م ووالت در خانووه هووا برگووزار مووم گووردد.  تووم 

                                                                       اجوورای موسووی م میووان ایوون دو قووور در ایوون مراسوور هوور متفوواوت مووم باشوود. شووغنانم هووا 

                                                              سووی م خوواص چووه در مراسوور  روسووم بووه نووار د  سوواز دارنوود کووه توضوویه آن از   مو

                                                                     و تۀ ایون نوشوتار بیورون اسوت و چوه در مراسور تازیوت و سووگواری کوه ایون نووع 

                                                                  موسووی م مراسوور تازیووت در شوومل و موواهیتش در ج ووان منفوورد اسووت. یمووم دیهوور از 

           اری از جشون                                                             رسومات فرهنهم که میان اکثریت اقوار افغانستان مشترک است؛ برگوز

                                                                        نوروز مم باشد که تاجی  های بدخشان نیز نوروز را گراموم موم دارنود. اموا جاجوت 
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                                                                       است که در شغنان به  نووان نووروز جشونم برپوا نموم گوردد. در شوغنان ایون روز بوه 

                                                                             نوان "خدیر ایار" که سه روز را در بر مم گیرد؛ برگزار مم شود و این خدیر ایوار 

                                              زرتشت با آوردن دین جدید آن را متغم ساخت کوه در                           همان یادگار جمشیدی است که 

                                                                             مناطق دیهر شمل این  ید تغییر یافت مهر این اقوار پوامیری انود کوه بوا قبوول قربوانم 

                                                                          هزاران فرزند شان میراث نیاکان را پاسدار شدند. پم ماتوور اسوت کوه شوغنانم هوا و 

 .                                   تاجیمان بدخشان اقوار جدید از هر اند

 

                                                اجی  هوا در بدخشوان بوه زبوان فارسوم تمتور موم کننود در  ت                   از نقطۀ نظر زبان: -２

                             شغنانم( انود کوه بوا زبوان فارسوم  )    نے"  ۈ  ږن                                          اجم که شغنانم ها دارای زبانم به نار "خ  

                                                                        به  ورت کل متفاوت است. زبان فارسم را زبانشناسان در جمتۀ زبان هوای ایرانوم 

            ایرانوم شورقم                                                             ربم قرار مم دهند در  ورتم که زبان شغنانم در جمتۀ زبان هوای 

                                                                        قرار مم گیرد که زبانشناسان هفوت زبوانم را کوه درمنواطق اطورا  دریوای پونج زنوده 

                                                                            گم دارند به نار زبان های پامیری شناخته اند که شوغنانم یموم از آن هوا اسوت. بورای 

                                                                    یوو  امت ووان هریوو  از بوورادران تاجیوو  یوو  بووار آزمووایش نمایوود کووه آیووا نووار زبووان 

                                                 رده مم توانند و چوه انودازه در تتفوظ آن موفوق خواهنود          را تتفظ ک        شغنانم(  )    نے"  ۈ  ږن    "خ  

   (ӡ )   ځ  ،         )خاکسوووتر(   ݑیر   (θ ) ݑ                                   در زبوووان شوووغنانم هفوووت  ووودا بوووا ایووون  ووورو         بوووود. 

   څ  ،      )چووووووت(      ڎارگ (δ ) ڎ    ،  (    )شووووویر    ښوڤد   (̌  x̌ )   ښ  ،                    )خورد، از جووووونم مونوووووث(َ ِ  َځِتووووو 

( C) چراغ(، ِ    ِڅروا (         ڤ (V)   ڤِودیرر    ِ )( ږ   و  ،         ) جواروتɣ  (ېولِ   ِږنځ  )شوامل گفتوار و           ) زنجیور             

                                                                          نوشتار است. اما در زبان فارسم ایون  وداها از مماجموه خوارج گردیوده انود. از نظور 

                                دارند. گرامر زبوان شوغنانم و زبوان                                            ساختمان زبان شغنانم و زبان فارسم با هر فرق 

                                                                           فارسم کال  متفاوت است. جذا دیده مم شود که زبان های فارسم و شغنانم جدا از هور 

  .        مم باشند

 

                                                     مردمان شغنان مات د به شویاۀ اسوما یتم بووده در  وورتم کوه                از نظر مذهبی: -３

       از نظور                                                                      تاجیمان بدخشان تادادی به   یدۀ سنم و تاودادی هور شویاۀ اسوما یتم انود کوه

  .                                     مذهبم میان این دو قور فرقیت وجود دارد
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                                                                              از تفاوت های باالیم نتیجوه  ا ول موم شوود کوه شوغنانم هوا قوور جداگانوه بووده و در ترکیوت 

                                                                              تاجی  شامل کردن به دور ان ا  و نو م زورگویم است که ساجیان متمادی در برابر ایون 

  .                  مردر ا مال شده است

              کوه ایون دو قوور      اسوت                                       جبام،  ادات و رسور، باورها، ت یۀ  ذاها                  تفاوت ها در هنر،         هر چنان 

                                                                                را از هر متمایز مم سازد. پم شغنانم ها قور جدا از قور تاجی  است. و این موضو  گیوری 

  .                                                                      سیاسم است که اقوار را بدون درنظرداشت مشخ ات قومم درجن بست منمر مم شوند

                             منجوانم، سونهتیچم، اشماشومم نیوز                                                     همین تفاوت ها میوان تاجیموان بدخشوان بوا اقووار واخوانم،

                                                                                   وجود دارد. از این که این ممیزه های قومیت در میان واخانم ها، اشماشمم ها، منجانم هوا، 

                                                                        شووغنانم هووا و روشووانم هووا بووه  ووورت  مووور مشووترک انوود کووه ایوون اشووتراکات سووبت شووده تووا 

       ی مسومم                                                                        دانشمندان و پژوهشهران  ر ۀ فرهنور، زبوان، تواریل ایون اقووار را بوه نوار پوامیر

                                                                                ساختند که ش رت پامیری بودن این اقووار نوه وابسوته بوه راویم جم وور افغانسوتان اسوت بتموه 

                                                 دانشمندان ج ان این نار را به این اقوار داده اند.

 

 :                                                        به چند نمونه ای از گفتار این دانشمندان در مورد پامیری ها  

       ای، از                بوه گوروه منط وه                     هوای پوامیری یو  ت سویر                                   دیا، دانشونامۀ آزاد آموده اسوت: زبان ی پ       در ویمی

                                هووای پووامیر و  ووواجم رودخانووه پوونج و                                          هووای ایرانووم شوورقم اسووت، کووه توسووط مردمووان کوه      زبان

  .   شود                     آبریزهای آن تمتر مم

                                                                            در سایت گیل آمرد اجتموا م، فرهنهوم، تواریخم،  تموم نوشوته شوده اسوت: یانوم زبوان شوان 

                             ران، بوه آنچوه ایرانیوان باسوتان                                                       پامیری ها( به دجیل دور بودن از تاخت و تاز  رت ها و دیهو )

                                                                    َ             مم گفتند نزدیمتر است. خانواده زبان های پوامیری، از زبوان هوای ش وغنم و یَز  الموم گرفتوه 

نجم، َوخم، سنهتچم، ایشماشیمم و َ                        تا زبان های م    .               را دربر مم گیرد  …                    

 

  :                                                                           پاخاجینه  تم کتابم را به نار زبان های پامیری تاجی  نموده است؛ با این مشخ ات

 .                  ءج  پاخا جینه، ت.ن  مو

                                        موجوو  ت.ن. پاخاجینووه ؛ متوورجر ماههوول سووتیمان    (         زبووان روسووم ب )  ״               زبان ووای پووامیری ״       نوووان 

 .                         دوست ؛ م تمر ف یمه ابداجم

                                                                              مشخ وات نشوور کابول : اکووادمم  تووور جم ووری افغانسووتان، موودکز زبان وا وادبیووات انسووتیتیوت 

 .    1311               متیت ای برادر, 

 

http://www.shughnan.com/wp-content/uploads/2013/08/zabon-pamiri-pakhalina.pdf
http://www.shughnan.com/wp-content/uploads/2013/08/pamirski-yazik-pakhalina1.pdf
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                              شناسوان شووروی نویر قورن پیشوتر در                                               دجچست است که کامنسمم یمم از برجسته ترین ایوران 

                                                                                  بارۀ زبان های پامیری و فتمتور موردر پوامیر در دانشوهاه هوای بوزرگ دنیوا منجمتوه: دانشوهاه 

                                                                                      سوربن در فرانسه، در دانشهاه های آجمان، ایتاجیا، ناروی، اوکراین، قرقیزستان، تاجیمستان، 

  .   است                                                            ارمنستان، ترکمنستان و سایر جاها سخنرانم کرده و تدریم نموده

 

                                                                                  با این   ایق از زنده گم مردر پامیر آیوا نوار پوامیر را راویم جم وور اهودا کورده یوا شخ ویت 

                                                                             های بزرگ  تمم و اکادمم که  تم این نوع نامهذاری در ذات خوود بینظیور اسوت و هور آن 

  .                                                                    که منمر این ا ل شود، ف ط مم خواهد که افتات را با دو انهشت پن ان سازد

 

                                                                 ه بیشتر برای ما پامیری ها قابل دقت است مساته تاکید جنات پودرار بور                   در این م ا به آن چ

                                                                               درهر فشردن قومم موم باشود. موم گویود بواز اگور چ وار ایاجوت در شومال را در اختیوار داشوته 

                                                                                    باشر ، باز کسم تاجی  را به واخانم و شغنانم و بدخشانم ت سیر کرده مم تواند؟ فودراجم موا 

                                             کووزی بووود بوواز یفتتووم و شووغنم و واخووانم و شوو ربزرگم                             را نجووات مووم دهوود. اگوور  مومووت مر

  .     میشود

 

                                                                             جیت است که پدرار هد  نظار فدراجم را سورکوت اقووار پوامیری سواکن بدخشوان ماوین موم 

                                                                                کند که با دریافت چ ار ایاجت فدرال به  سات واخانم و شغنانم مم رسد کوه چطوور خوود را 

                            مم در زیور توأثیر  موموت مرکوزی                                                باز شوغنم یوا واخوم بهوینود. هنووز کوه مسواته شوناخت قوو

                                                                             قرار دارد و پدرار در موض  مخواج  ایون  موموت اسوت ت ومیر درهور کوبیودن ایون اقووار را 

                                                                             مووم گیوورد و فووردا اگوور بووه م ووار  وواکر دسووت یافووت. سرنوشووت پووامیری هووا از هوور اکنووون ماتووور 

  .         خواهد بود

 

              ای اقووار سواکن                                                               در دنیای امروزی موض  و موق  هر روشنفمر تأمین  وداجت و مسواوات بور

                                                                              کشور موم باشود کوه ایون امور در ایجواد و ت ویوه جاماوۀ مودنم مت وور بووده موم توانود و بوم. 

                                                                               جاماۀ مدنم نوید بخش ایجاد فضای دیموکراسم در پرتوو قوانون اسوت کوه بوا تطبیوق و تامیوق 

                                                                              ش روندی نظار  ادالنه به وجود آمده مم تواند. این امر چه در  مومت هوای مرکوزی و چوه 

                                                                          مت فدرال  ا ل شده مم تواند و بم. نظار فدرال که بر بنیواد قوانون و دیموکراسوم       در  مو

                                                                               متمووم باشوود، ی ینووا  تووامین  ووداجت در آن امیوودبخش خواهوود بووود. در  یوور آن در چنووین وضووایت 

                                                                                آشفته و درهر وبرهر نظار فدرال همان شاار شوما تطبیوق خواهود شود کوه ف وط هویوت اقووار را 



 

 ر زاد دکتور خوش نظر پامی                                     ۷                                    شغنان سمیاینشرات اداره  
 

                                                             های فرهنهم و تاریخم نمونه از آن زمانه های دور بواقم مانوده انود                        که هزارها سال با داشته 

  .                به نابودی بمشانم

 

                                                                      امیدواریر که خبر پنج والیت جدید باز هر یمم از و وده هوای انتخابواتم نبووده            خالصۀ سخن:

                                                                             بنابر ضرورت  یواتم اقووار پوامیری کوه در طوم هوژده سوال  مومتوداری نظوار نووین بوا تموار 

                                                                    وق   ۀ این اقوار زیر پا بود  متم گردد. و نمتۀ دیهر قابل دقوت ایون                    شدت کوبیده شدند و

                                                                                 است که اگر والیتم به نار پامیر ایجواد موم شوود بوه فرزنودان اقووار پوامیری فر وت کوار داده 

  .                                                                     شود و از زیر سایۀ ماامته گران والیت جدید اجتاسیم به دور نهاه داشته شود

 

              و من اجتوفیق

 

 

 

 

 


