هویّت چیست و بحران هویّت چگونه شکل می پذیرد؟
?What is identity and does the dilemma of identity formulate

بخش چهارم
شغنانی ها :غلچه ای یا پامیری؟

پژوهش و نگارش :نوروز علی ثابتی
تاریخ 31 :مارچ 2017
در بخش سوو ییوس سلهولق متوادر در موورد وی «تاجیو » و خاسوتگا ن بوق تیلویح بگود د.دیوالً ی و
وی تاجی بق معنای دهتا و ِد نشیس بود کق در متابح بادیق نشینا ت.ک و ع.ب بکار رفتق یستً
یعنووی کهووانی کووق زنووالدی د نشووینی و یووا ووش .نشووینی ری دی ووتق ینووال بنووا دِهووی دهوواتی ووش.ی و کشوواورز
(دهتا ) ناختق ال و در متابح کهانی ک ق زنالدی چوادر نشوینی و وگ.ی نشوینی ری دی وتق ینوال بنوا تاجیو
یاد ال ینالً حتی نا تموا یوووی یی.ینوی (نریوایی) بنوا دهتوا یواد وال یسوتً مو در ییوس بیوت ف.دوسوی در
اهنامق ببینیال:
نژیدی پالیال نیال ینالرمیا
سخنشا بق ک.دیر بازی بود

ز یی.ی و یز ت.ک و یز تازیا
نق دهتا نق ت.ک و نق تازی بود

در بیت باد وی «دهتا » با وی «یی.ی » در بیت وبلی بوق وکح متو.یدک بکوار رفتوق یسوتً بوالیس سوب
دهتا یعنی نریایی و یا یی.ینی یست (نق یی.ی با حالود سیاسی کنونی بلکق یی.ی بزرگ در نظ .یست)
و یا وهمی کق ف.خی دیتق یست:
دویی کق بق یکبار دل خلق ربود ست

یز تازی و یز دهتا وز ت.ک و ز دیلم

ًًًًًًًًًًًًًًً
ه .کس بق عیال خویش کنال ادی
دیال می ود کق نا دهتا

در یینجا نا ی

چق عب.ی و چق تازی و چق دهتا
وو پذی.فتق ال کق با دیگ .یووی بق کح ت.یدک بکار رفتق یستً

پس ییس ی ثبور یست کق ی نا وو یی.ینی دهتا بود یست و دهتا کهی یست کق در د موی نشوینال و واح ملو و
زمیس یست و طبیعی یست کهی کق بیابانگ.د و زنالدی گ.ییی دی تق با ال دهتا نیهتً در ییس معنوی در متاهوق وبلوی ی بوق
تیلیح نو تق ی ً پس تاجی بطوور عوا کهوی یسوت کوق زنوالدی وش .نشوینی دی وتق یسوتً در ف.هنو فارسوی حهوس عمیوال و
ف.هنو فارسوی معوویس تاجیو بووق معنوای ویو .توو.ک و ویو .عوو.ب نموال یسووتً یعنوی تو.ک و عوو.ب بادیوق نشوویس بوود ینووالً در
یینلورر پشتو ها بنگاهی ها پنجابی ها و دیگ .یووی هم بطور عا تاجی و دهتا دیتق می ونال چو ننشا هم زنالدی
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ش .نشینی دی تق ینالً در زبا پشتو تاجی ری «دیګا » می دوینالً وهی بطور خاص تاجی بق کهوانی یطو م میگو.دد کوق
در خانق های ا بق زبا «پارسی» دپ بزننال کق بنا «پارسی دوی» و یا «پارسی زبا » و یا در زبوا عووی بنوا «فارسوی
وی » یاد می ونالً
ییس تع.یف عا یز تاجی

بود یست مؤهیق هویت وومی بعضی یز یووی ری وامض و پیچیال ساختق یستً

بابایف و دیگ.ی چنیس نظ .دیرنوال کوق :وبیلوق هوای بادیوق نشویس یی.ینوی ماننوال کو وانیا تخخاریوا خیونیوا
کیالیریا و هیتاهیا [ییتلی ها] نیز در تشکیح خلق تاجی سشیم بوود ینوال (بابوایف صً 49؛ وبادیوانی صً
ً1)26
در ت.کیو تاجیکووا وووو هووای و لچووق یی پووامی .پشووق یی هووا نرموووهی هووا [یورمووشی] و نظووای .ییشووا بودنووال
(جاویال صً 197؛ وبادیانی صً ً2)26
و یکب .تورسو زید یز تاجیو چنویس تع.ییوی یریموق میوالیرد :نوا تاجیو
دویا عجم بق کار رفتق یستً (تورسو زید صً ً3)60

یز نوواز پیوالییش یش نهوبت بوق تموا پارسوی

یز تعاریف باد دیال می ود کق تع.یف مشخلی یز وو و تبار تاجی نشال بعضی ها خیلی عوا ینوال کوق
حتی یووی پشق یی و یورمشی ری امح تاجی ساختق ینال و در بعضی تعاریف تنشا و تنشا پارسی دویا ری
«تاجی » دیتق ینالً
م.د ینال ییس متاهق ییوس موووور ری موورد مالیووق وو.یر
یز یینکق یووی ولچق یی ری بطور عا جزء تاجی
میالهال کق چ.ی زبا های پامی.ی ری بنا زبا های ولچق یی و یوا چو.ی وخوی هوا و و نانی هوا و سوای .یوووی
کوههتانار بالخشا ری بنا «وو ولچق یی» میخویننالً
واژه غلچه ای از کجا به میان آمده است؟
یوهیس کهی کق در مورد زبا های ولچق یی تگتیتار نمود بنا ریب.ر بیً واو ) (R.B. Shawب.یتانیوایی
یست کق در سال  1876کتاب تگتیتی زی .عنوی « در مورد زبا های ولچق :وخی و س.یتوهی» 4بوود کوق
یز ط.یق ورنال مجتمع نسیایی بنگال ) (Asiatic Society of Bengalبق نش .رسیال یستً
او زبا های ولچق یی ری چنویس تع.یوف نموود یسوت :دوویش هوایی ههوتنال کوق در در هوا بوق ننشوا تکلوم موی
د.دد و ییس در ها بق ت.تی یز سطح م.تیع پامی (Pamir Plateau) .بط.ک .م و و.ب ن س.ی وی
ال ینالً ننشا عضو ی د.و دویش های خویشاونال بود کق در منطتق علیای رود یکهوو (رود نموو) بهو.
می ب.نالً س.یتوهی 5تنشا در .م پامی .و.یر دیرد و دریای ن یکوی یز معواونیس رود یارکنوال یسوتً سواکنیس
1
2
3

5

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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و نا ویخووا بالخشووا زیب واک و یووا
کووودب مچووا [مهووچا ] ووو.یتگیس [ویدی ر ووت] درویز رو ووا
سنگلیچ منجا و دیگ.ی توسط همهایگا ِ ت.ک تبار ا عموما بنا «ولچق» ناختق ال ینوالً ننشوا بیشوت.
مهلمانا یعی بود و ب.یی یفشا و تیشیم با یکالیگ .خوی بق زبا پارسی و خوی بق دویش های خویشاونال
گبت می کننالً ننشا هم تاجی یاد ال کق معنای ی لیت یی.ینی ری میالهالً و ییس تاجیکوا یو
دیگ .ا
طبتق یی یز نیو ت.کهتا و.بی ری تشکیح میالهال کق ننشا هم ماننال یی.ینی ها با وبیلق های ت.ک تبار نمیختق
ال ینالً یینشا با ونالدا ی ولی ییوس سو.زمیس بوود و یز نهوح تورینیوا ههوتنال و هویچ دونوق یثو.ی دیگو.ی یز
ساکس بود کالی وو دیگ .وی .یز ییس یووی یَرینی در ننجا دیال نمی ودً تاجی ها در جلگق هوا دونوق یی
یز پارسی ری وگبت موی کننوال کوق یو کموی در وهومت تلیوو وی هوا و چنوال ه وت خواص یز زبوا پارسوی
یی.ینی ی کموی فو.م دیردً بالخشوی هوا فتوط هموا دوویش ری یوتبوا نموود در رو.ک چنوال وو .یخیو .یو
گبت می کننال کق ییس دویش پارسی ننشا بق توالری بوا دید و سوتال
دویش و یا با ی هشجق مگلی یز ن زبا
با همهایگا خویشاونال ا ری یافتق یستً فتط بعضوی یز یوووی منوزوی در در هوای بواد تو .در جنووب و
.م بالخشا مانال ینال کق یز نژید یَریانی ) (Aryanزی .اخق ف.عی یی.ینی ) (Persicنامیال می وونال کوق
ه ت و ت.کی وی های ننشا یین.ی بق یثبار می.سانالً تاریخ در مورد ورود ننشا در موورد جایگوا فعلوی وا
چیزی بیا نمی کنال و همچنا معلو نیهت کق ننشا بق ییس مکا چق ووت نمال ینالً ف.هن و سنت ا هم
در ییس مورد چیزی بیا نمی کنالً ایال یگانۀ چیزیکق یینشا ری بیا می کنال زبا ا یستً ب .بنیاد ن ما
جایگا ج .یفیایی ننشا ری در نظ .می دی.یمً ید .ی خطی بطور مایح در روی ی ب.دق یز باد یز دو وۀ
چپ بق ط.ک دو ق ریست ت.سیم کنیم کق ن نشا دهنال بخش تتهیمار نبی در هیماهیا -پامی .با الً پس در
میا ییس خط مایح بشکح یفتی یز ط.ک چپ ن ی خوط یفتوی ری رسوم موی کنویم کوق توا بوا ن یو زیویوق ری
بهازد کق ییس خط نماینالدی یز هنالوکش می کنوالً وبایوح (و یوا یووویمی) کوق موا در نظو .دیریوم در زیویوق حواد
ماهی هنالوکش و.یر دیرنالً در حاهی کق در وهمت زیویق منی.جق ن وبایح دیگ.ی زنالدی موی کننوال کوق بنوا
دیرد ها ) (Dardsیاد می ونالً ننط.ک کو های پامی .ت.کا کا .ی زنالدی می کننالً با ننشا ولچق های
کالی پیونال زبانی نالیرنالً

3
نوروز علی ثابتی

ادارۀ نشرات سیمای شغنان

و ید .ننشا نخهتی وبایح مشاج .بط.ک .م نژید یی.ینی با نال ما بایال تووع دی تق با یم کق ننشوا هویچ دونوق
پیونوال ریشوق بوا دیگوو .همهوایگا وا – یعنو بوا دیرد هوا – نالیرنوال نهووبت بوق پیونوالی کووق بوا یسو ک ووا
یی.ینی ها و تاجیکوا دیرنوالً در طوی وو.و متموادی کوق ننشوا در همهوایگی یکوالیگ .یواموت دی وتق ینوال تبوادل
وی دانی بیس ننشا ورر د.فتق یستً دیرد ها یز نژید هنالی ههتنالً وهومی کوق میوالینیم زبوا هوای یی.ینوی و
زبا های هنالی یز ی منبوع ی ولی منشوع وال ینوالً و هو .ف.زنوال ب.خاسوتق یز ننشوا ینشوعابار دیگو.ی ری
بوجوود نورد یسووتً وهوومی کووق پارسووی و هنووالی خووویه .هووا ههووتنال ولچووق و دیردو ) (Darduیز نتطووق نظوو.
ی زبانی با هم دخت.ی خاهق ) (cousinههتنال و ما بایال ییس یرتباط متمایز ری در نوعیوت
پیونال خویشاونالی ِ
6
زبا ها و دویش ننشا تووع دی تق با یم ( او صً ً)2-1
زبانشای دیر ِدی جزء زبا های «پیشق چوق» موی نینوال کوق وامح کشومی.ی وینق کلشوق چت.یهوی ( خخوویر)
کن.ی پشق یی و نورستانی می ونالً 7یما یم.وز طبق پژوهشوشای دئوورگ موردنشوتی.نق نو.و ی زبوا
نورستانی خود یکی یز اخقهای مهتتح زبا های هنالویی.ینی یستً
بعووال یز یینکووق ریبوو.ر وواو ب.یتانیووایی در سوواهشای  1876و  1877در مووورد زبووا هووای سوو.یتوهی وخووی و
و نانی تگتیتووار کوو.د در سووال  1895ییوینووف روسووی در ییووس زمینووق تگتیتووار نمووود یسووتً وهووی تگتیتووار
دهت.د در ییس زمینق در و .بیهتم نواز ال یست کوق در ییوس ع .وق پ.وفیهوور زَ روبویس ) (Zarubinدر
سوواهشای  1937 1928 1924و  1960بووق بالخشووا تاجیکهووتا و منطتووق پووامی .سووی .نمووود و تگتیتووار
سووکال یَو دی ِد
دهووت.د ری ینجووا دید یسووتً وی بعووال یز دریافووت پوو.و هووای تگتیتووار دینشوومنالینی چووو َ
خالییف ک .ا یف پاخاهینق یِدِهما و دیگ.ی مکت روسی زبا های یولیت یی.ینی ری بنیواد نشوادً ییوس
ایال زروبیس بود کق نا ولچق ری بق پامی.ی تبالیح ک.د با الً بخاط.ی کق رو هوای یول ییوس م.دموا ری
بنوا «تاجیو کوووهی» مووی وناختنالً و ییووس یو نووا ی وتبا بووود کووق بووا دیگو .تاجیکووا م اهطووق میشووال چووو
بهیاری یز تاجیکا (کهانی کق بزبا پارسی دپ میزننال) در کوههتانار زنالدی می کننالً بخاط .بی.و بو.
نمال یز ییس بس بهت رو ها ییس یووی ری بنا «م.د پامی ».یاد نمودنالً
منوچش .ستود در متالمق ییکق ب .تاریخ بالخشا نو تق سن مگمال بالخشی نو تق یسوت (دیباچوق صً  :)21در در هوای
پامی .و.بی یی.ینیانی زنالدی می کننال کق همهوایگا تاجیو ِ ییشوا ننشوا ری « ولچوق» موی خویننوال و رو هوا [ننشوا ری] بنوا
«دـ خ.نیجق تاجیکې» )[ (Gornije Tadjikiبق معنای تاجی کوهی] می نامنال (یسمی کق رو ها بق ییشا دید ینوال یسوم بوی
مهوومایی یسووت و یول و بووا تاجیکووا ناحیووق درویز و ووو.یتگیس [ویدی َر ووت] و ویدی زر یفشووا ی ووتبا مووی ووونال) یووا بووق نووا ِ
«پامې.سکو نَ.ودی» ) (Pamirsku Narodyبق معنای «م.د ِ پامی ».خوینال ال ینالً سواکنا ییوس ناحیوق خوود ری «تاجیو »
می دیننال (نامی کق باز توهی ِال ی تبا خویهال کو.د) و همهوایگا خوود ری در درویز بوق زبوا تواجیکی سوخس موی دوینوال «پارسوی
8
دوی» می نامنالً

6

7

8

Shaw, Robert B. (1870), On Ghalcha Languages (Wakhi and Sarikoli), in Journal and Proceedingd of the Asiatic
Society of Bengal, 46, pp. 1-2.
بر گرفته از دانشنامۀ آزاد آنالین ویکی پیدیا،
منوچهر ستوده ،در دیباچه تاریخ بدخشان ،تآلیف میرزا سنگ محمد بدخشی ،دیباچه ،ص .بیست و سه.
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دکت .علی یحمال کشزید تاریخ نویس وشی .یف وا در کتواب تواریخ یدبیوار یف انهوتا (صً  )12نو وتق یسوت
کق ًًًً :در در ها و کو های ییس مملکت [یف انهتا ]  20هشجق و زبا مختلوف بمشواهال رسویال کوق بعضوی
م ح دستۀ ولچق یا زبانشای پامی.ی و یورمو.ی و پ.یچوی جوزء واخق و.وی خوانوید نریوایی موی با ونالً وی
یفووزود یسووت :هشجووق هووای دسووتق ولچووق یی عبووارر یسووت یز :منجووانی ی کا وومی زیبوواکی ویخووی و نی
رو انی ی نابی 9ونجی یز و می ووی ً .ییس هشجق ها در در های مختلوف پوامی .معموول یسوت و بعضوی
یز ننشا مت.وک ال ینالً10
در منابع پارسی و ینگلیهی یووی ساکس پامی. .وی ری بنا وو ولچق و زبا ننشوا ری بنوا زبوا هوای «ولچوق یی» ثبوت نموود
ینالً ییس دینشمنالی زبانشنا رو بودنال کق «زبا پامی.ی» ری مت.یدک و یا جای نشیس «زبا های ولچق یی» ک.دنوالً چوو
دوینوالدا زبووا هوای ولچووق یی در حوول و حوووش سوطح م.تیووع پوامی .یز سوو.یتول د.فتوق تووا یوزو و در وومال پاکهووتا در
هونزی و دوجال (زبا وخی) سکونت دی تنال ب .یسا ییس نظ.یق «پامی ».ری م.کز و مگوور فکو .کو.د کوق در یطو.ک ییوس
موذه طو.ز
سطح م.تیع م.دمانی زنالدی می کننوال کوق یز هو .حیود یز همهوایگا وا متموایز بوود ینوال – زبوا ف.هنو
زنالدی وویً .

ریشۀ واژه غلچه در کجاست؟

پ.وفیهور رحیم وبادیانی بق نتح یز وددِمی .بارتوهال نو تق یست کوق «و.چوق» و یوا «و.چگوا » نوا دیگو.ی
یست کق در بارۀ تاجیکا کوههتانی می دیتق ینالً کوق در یینجوا «وو ».بوق معنوای کوو یسوتً وی ولچوق یز
«و.چق» د.فتق ال یست کق در یینجا الیی  /ل /جانشیس الیی /ر /ال یستً م در وی «دیویر» کوق
در زبا دیتاری «دیویل» هم دیتق می ودً پس و.چق معنای کوههوتانی و یوا کوو نشویس و و.جهوتا بوق
11
معنای «ناحیق کوههتانی» یستً (وبادیانی  34بارتوهال صً )57
وی ۀ «و ».یز وی س الی «وَ ».د.فتق ال کق معنای «کوو » ری میالهوالً همچنوا « وو » .در زبوا پشوتو
هم « کو » ری میگوینالً ماننال :سپیس وو .بوق معنوای «کوو ِ سوییال»ً ییوس وی ۀ ریشوق یوسوتامی دیرد و در زبوا
هوای یسو وی (روسووی یوک.یینوی پوهنووالی و سولویکی) نزدیو بوق ییوس تلیووو نموال یسووتً مو در روسووی و
یوک.یینی «دور » )  (гораدر پوهنالی )  (góraو در سلویکی هم (  )goraیستً بق ییس مناسبت بوود یسوت
کق رو ها وی «و.چق» ری تگت یهلیظوی ت.جموق کو.د و م.دموا پوامی .ری )  (Gornije Tadjikiدیتوق
ینالً همچنا هنوز هم در تاجیکهتا بالخشا ری بنا «دورنو بالخشا » یعنی بالخشا کوهی می دوینالً
ووـ َ َلچق ) (qalachaیو وی یی یسوت کووق در زبوا و نانی کووار بو.د دیردً مو کهووی کوق و نی ری درسووت
گبت کو.د نتوینوال و در هنگوا وگبت بیشوت .کلموار فارسوی ری یسوتیاد کنوال بو.ییش موی دوینوال کوق یو «
ولچق – پارسے دأپ ڎیال» یعنی بق ولچق – پارسوی دوپ میزنوالً معنوی یش « نیموق پارسوی» یسوت و یوا «نیموی

 9یغنابی در وادی زرفشان در تاجیکستان در نزدیکی دوشنبه تکلم می گردد.
 10کهزاد ،احمد علی ،تاریخ ادبیات افغانستان ،1330 ،صص.13 – 12 .
 11بارتولد ،والدیمیر ،تاجیکان ،در تاجیکان در مسیر تاریخ .ص.57 .
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نی و نیمی پارسی» دپ میزنالً وبادیانی هم در کتاب یش ی وط
یست (وبادیانی صً ً)26

ِ «ولچوق هوای پوامی ».ری یسوتیاد نموود

دوکتور اح نظ .م.یدی نو تق یست :ناحیق بخش علیای م.واب ( م.و ) کق پیش یز نوواز وو .یوازدهم
مووی دی (پوونجم هجوو.ی مهووی ) وواهزید نشوویس علیگووال یی ری تشووکیح مووی دیدنووال کووق « و.چهووتا » نامیووال
میشوالنالً ووام .مگتووق ینگلیهوی بیشووت .یز همووق ی ووط « و.جوق » ری بکووار بوو.د و موی دویووال کووق سوواکنا
و نا ویخوا بالخشوا زیبواک بوا سونگلیچ و منجوا
کودب مهچا پوامی .وو.یتگیس درویز رو وا
ووی .ری همهایگا ت.ک ییشا « ولچق » می نامیالنالً در مجموعق مطاهبی کوق در فتوق یهل وی یی.ینوی بزبوا
نهمانی بتلم دیگ .دیال میشود کق نویهنال کلمۀ « ولچق » ری نوا و عنووی مشوت.ک سواکنا یی.ینوی در پوامی.
بالخشا کق بش .دو دویش سخ س میگوینال میالینالً درویز کودب و.یتگیس و بالخشا یز ناحیق یخیو .یهوذک.
مهت نی د.دیال ینالً»12
یما نظ .بق نو تق او کق وب ذک .ال وی « و.چق » ری ت.کا ب .همهایگا خود دذی تق ینال کق هوالک
ننشا یز کارب.د « وو » .وی « کوو » نبوود یسوتً در بویس ت.کوا و یوووی نریوایی در دیو.ی هوا و کشومکش
های زیادی وجود دی تق و ییس هت ری ت.کا بخاط .توهیس و تگتی .یووی نریایی بکار ب.د ینالً در ت.کوی
و همچنا در پارسوی « وو « » .وگبوق و فاحشوق » ری دوینوال و « و.چوق » یعنوی « یودد فاحشوق » و یوا بوق
ی ط عا « چوچۀ ح.یموزید » یسوتً ییوس نوور ی وط حار ری ییوس یوووی بو .یو دیگو .ب.چهوپ زد
بودنالً ید .وی « ولچق » ری ببینیم ف.هنو فارسوی دکتو .مگموال معویس دو معنوی بو.ییش یریموق دید یسوتً
یکی معادل هما « و.چق » یست کق ذک .ال و دیگ.ی بق معنای « روستا » یعنی « د »ً ید .معنوای دو
« ولچق » ری کق عبارر یز روسوتایی یسوت درسوت فو.ی کنویم پوس در یینلوورر ییوس نوا ری ت.کوا نوق
بلکوق پارسوی زبانوا بووادی ییوس یوووی مانووال ینوالً بخواط.ی کووق ووتوی ننشوا زبووا خوود ری (پارسوی ری) زبووا «
دربار » و زبا رسمی مناطق تگت ولم.و خود یع ک.د ینال و زبوا هوای دیگو .ری زبوا هوای دهواتی و
یا روستایی کق در « دربار » کار ب.د نالیرنال دیتق ینالً
ید .یینچنیس یست پس چ.ی دیگو .زبوا هوا ری ( کوق دوینوالدا ننشوا هوم در کوو هوا زنوالدی موی کننوال (ماننوال:
نورستانی ها پشق یی ها و وی ) .ولچق یی (روستایی) نمی دوینال؟ چتالر بی معنوا :و.چوق و یوا ولچوق یعنوی
تاجی کوهی!
جاه ت .یینکق :پارسوی زبوا در هو .نتطوق یی کوق زنوالدی موی کنوال بنوا و.چوق یواد نموی وود کوق یز جملوق
ساکنیس درویز و یوا درۀ پنجشوی .ری میتووی نوا بو.د کوق چو.ی پنجشوی.ی هوا و درویزی هوا و.چوق دیتوق نموی
ووونال؟ در حوواهی کووق ننشووا هووم کووو نشوویس ههووتنال و منوواطق ننشووا هووم ووع یهعبووور یسووتً یدوو .معنووای و.چووق
تاجی کو نشیس وبول ود نیا درویزی ها و پنجشی.ی ها تاجیکا کو نشیس نیهوتنال؟ نیوا ننشوا وش .نشویس
ینال؟

12

همانجا ،ص310 .
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در وهمت تاجی بود پامی.یا ملاحبق یی کق یسوینال یوار ندینوق دزیر وگ .بخوش فارسوی بوی بوی سوی بوا
مگمال جا کوری ینجا دید در ییس مورد یز ییس ییشا پ.سیال :
یسینال یار ندینق « :یما ووتی « تاجی » میدوییم بهیاری یز وی.فارسی زبانشا هم وامح تاجیو می وونالً
م در بالخشا م.دمانی ههتنال کق زبانشا فارسی یا تاجیکی نیهت زبا دیگ .یست یما ننشا هم خوود ری
تاجی می دوینالً بق همیس دهیح ووتی ید .ما فتط زبوا فارسوی تاجیکهوتا ری « تواجیکی » میدووییم وایال
ننشا بی.و یز ییس دیی .و.یر میدی.نال؟
کوری :وایالً نوق ننشوا هوم تاجیو ههوتنالً مو
تاجیکی نیهت وهی خود ا تاجی ههتنالً

بالخشوی هوا یدو .چوق زبانشوای دونوادونی دیرنوال زبانشوا

وال موی توینوال؟ ییوس بوالی معنوا
ووتی کق زبا ی وو تاجیکی (پارسی) نبا ال خود ن وو چگونوق تاجیو
یست کق م در یف انهتا بگوینال زبا ف وو « پشتو » نیهت وهی خود ا پشتو یستً
در دیتۀ یکادمیهس مگمال جا کوری کق دیتق بالخشوانی هوا زبوا وا تواجیکی نیهوت و خوود وا تاجیو
ههتنال ییس معنی ری می.سانال کق در کهوری بنا تاجیکهتا زنالدی می کننالً
هاک نو تق یست کق وی ۀ «ولچق» ی کلمق یی یست با هگس بنال نویزینق و تگتی .م.دما ش .نشویس بو.ی
م.دمووا روسووتایی و کووو نشوویس یط و م مووی ک.دنووالً م و سووم.ونالی هووای سوواکنا ویدی زر یفشووا ری بنووا
«ولچق» یاد میک.دنال و ننشا ییس وی ری یز خود ّرد ک.د و ساکنا در ی ناب ری بق زبوا ی نوابی تکلوم موی
13
کننال بنا «ولچق» یاد نمود ینالً ( هاک صً ً)9
در اهنامۀ ف.دوسی و.چق ولچق و و.چگا ب.یی وو « هزیر » یط م د.دیال یست و مملکت ان.ی
« و.چهتا = و.جهتا ) نمال یست و بعالی نا و.جهتا بق هزیر جار تبالیح ال یستً
یبیاتی یز

اهنامۀ ف.دوسی:
در و.چگا تا در بو ِ بخهت

یز یی.ی بق کو ینالرنیم نخهت

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ی تاج یکی :گفتاری در بارۀ تناسب هویت های زبان محور و محل محور ،ترجمه از آلمانی به
 13ژهاک ،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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بخاری و یز و.چگا موبالی
نیایش کنا پیش ییزد پ.ست

چ انی و ختلی و بلخی ردی
ب.فتنال با با و ب.سم بق دست

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
کجا پشت پیح نوریالی بق زی14.
ۀ و.چگا بود ب .سا ی.
هیو و.چق و یا ولچق ری نمی توی هم بادی م.د هزیر و هم بوادی یوووی پوامی.ی دذی وت کوق هوم یز نتطوق
نظ .یتنیکی (وومیت) هم یز نتطق نظ .ینت.و پوهو ی (سیما ناسی) و هم یز نتطق نظ .زبا با هم تیواور
کلی دیرنالً
ملعبی در ی

ع .خود دیتق یستً
کق با کس نپایی و با کس نهازی

جشانا همانا فهونی و بازی

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
الو بیهت ساهق یست ی

چ.ی لت و سق زیهت ن م.د تازی

م.د و.چق

در بیت فوم م.ید ملعبی یز کار ب.د « مو.د و.چوق » مو.د « هوزیر » و یوا مو.د « کوو نشویس » نبوود و
ییس هما توهیس یست کوق معنوای ن « بوالرگ » و « بوالکیش » یسوتً مو.د توازی کنایوق یز حضو.ر مگموال (
ص) یسوت کووق در ییووس بیوت ملووعبی موو.د و.چوق (یعنووی جاهووح نوادی و یبلووق ) ری بووا ننگضوو.ر (ص) یز
خص .ی .بال دیوس و بوال کویش کوق
نتطق نظ .طول عم .متایهق د.فتق ال یست کق هالک متایهق یش ی
خص عابال اهح دینالیر و خالی پ.ست کق هما « م.د تازی » یست
هما « م.د و.چق » یست با ی
یز نتطق نظ .طول عم .یستً ن خص طاهح تا ساهیا زیاد عمو .موی کنوال و ن وخص واهح لوت و
سق سال کق بق نظ .اع .ی عم .کوتا یست زنالدی نمود یستً
وی هایی چو بال رگ دیو یت بال کیش کاف .ناسپا و.چق ( و یوا ولچوق) ری زرد وتیا در متابوح
پی.وی کیش میت.ییی (مش .پ.سوتا ) بکوار بهوتق ینوال ً زموانی بخشوی یر مو.د نریوایی دیوس یجوالید وا ری کوق
عبارر یز مش .پ.ستی بود رها نمودنال و بق دیوس زرد وتی د.ویالنوال و بخشوی دیگو .یز یوووی نریوایی دیوس
جالیال ری نپذی.فتنال و دیس و نییس یجالید ا ری حیوو نمودنوال ننشوا ری بوال کویش کواف .بوال رگ دیوو ویت و
کاف .خوینال ینالً
م لس متس زی .کق کتیبۀ خشایار ا یست کق بنا کتیبۀ « دیو » یسوت خشوایار وا فعاهیوت هوای دینوی خوود
ری  .دید یست کق ت.جمۀ ن چنیس یستً 15

 14فردوسی ،شاهنامه ،اندر ستایش سلطان محمود ،بیت شماره 173
 . 15بر 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 .
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« در ییس ییاهت هوا مکوانی بوود کوق سوابتا خوالییا دروووی (دیوو ) پ.سوتیال موی والنالً ننگوا بخویسوت یهووری
مزدیی مس ن س.یی خالییا باطح ری ب .یفکنال و یع ک.د کق :تو نبایال خالییا باطح ری بپ.ستی جوایی
کق سابتا خالییا دروویس پ.ستیال می النال همانجا مس یهوری مزدی ری پ.ستیال ً»
ویا وطعق کوتا یز حماسۀ ویشتاسپ « دشتاسپ » و یر یسپ (یرجاسپ) در یینجا ذک .موی دو.ددً یرجاسوپ
پاد ا تورینیا یست کق در وطعق زی .بنا س.ور خیونیا هم یاد ال یستً
« ننگا یرجاسپ س.ور خیونیا یز ف.یز تپق یی نظ .یفگنال و دیت :ن بچۀ د ساهق یی کوق بوالی سووی یسوت
کیهت کق م.ک جنگاوری دیرد و متشورینق هماننال زری .سپشهادر یی.ینی می جنگال؟ »
نانی های باستانی بود ینوال کوق دکتوور خووش نظو .پوامی.زید هوم ییوس نکتوق در یثو .خوود یز
خیونیا هما
وول بً ویورک بق ثبور رسانیال یستً وهمی کق نو تق یست:
« بً ویورک می نویهال کق بعضی یز مگتتا یم.وز خیونیا ری با خیا نی َنق نا طاییوق ییکوق در یوسوتا ذکو.
ال ربط می دهنالً در ییس یدعا یو دیتوۀ موارکویرر ری دهیوح نورد و نو وتق یسوت :ننشوا د ومنا زرد وتیا
می با نالً ب.طبق متس یوستا ننشا ری « بال رگ » و « بال کیش » می با نالً»
متس زی .یز دیستا رستم وش.ما مع.وک سکاییا یست کق در متس س الی بالست نمال

یستً 16

« رخش پذی.فتً رسوتم فووری بواز دشوت و چوو دیووی چنویس دیالنوال بوق زودی سوویری و پیاددوا ری بوا هوم
بکشتنالً ننا بق یکالیگ .ف.یاد زدنال :یکنو ج.أر س.دیر مگوو وال و دیگو .نخویهوال نتوینهوت بوا موا بجنگوالً
مگ ذیریال ف.یر کنالً وهی یوری مکشیال بلکق دستگی.ش کنیال تا وی ری بی رحمانق کنجق دهیمً
دیوی یکالیگ .ری بق الر ب .می ینگیختنال و با یکالیگ .ف.یاد می زدنالً ننا بق تعتی رستم پ.دیختنوالً ننگوا
رستم باز دشتً»
ف.دوسی هم ننطوری کق پی.وی زرد ت خیونیا ری کاف .و بال کیش دیتق ینال حتی س.ور (پاد ا ) وان.ی
(خیونیا ) ری چنیس تو یف می کنالً
ز یرجاسپ ت.ک ن پلیالی ست.گ

کجا پیک.ش پیک.ی پی.

د.گ17

بق یستناد بق متو فوم ت بیت می د.دد کق زرد تیا یووی و یف.یدی کق بق دیوس وا نگ.ویوال بودنوال ننشوا
ری دیوی یه.یمنا کاف.ی بال کیش بوالرگ و حتوی بوق یسوتناد بیوت فووم ف.دوسوی ننشوا ری ( حتوی سو.ور
ان.ی) خوگ و د.گ دیتق ینالً ییس بی مناسبت نخویهال بود کق در ردیف ییس همق د نا ها و یفت.یمار وی
ث 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
16

محمد معین ،همان ،ص14 .
 17فردوسی ،شاهنامه ،بخش  ،8پادشاهی گشتاسپ صدو بیست سال بود ،بیت شماره .14
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« و.چق » ری هم بادی خیونیا مانال ینال کق « وـَ » .بق معنای « فاحشق » و « وگبوق » یسوت و پهوونال « ـو
چق » معنی « چوچق » ری می دهالً م لس در خودچق یعنی چوچق خوگً و بوالیس ت.تیو و.چوق و ولچوق بوق
معنای یودد و .و یا ح.یمزید نمال یستً
در ییس یویخ .بق یستناد یینکق « ولچق » بق معنای « روستا » و « ِد » یست و و.چق و یا ولچق بق معنوای
« روستایی » و یا « دهاتی » یست کوق زبانشوای پوامی.ی ری زبوا هوای « ولچوق یی » کوق ننو.ی « زبوا هوای
کوههتانی » یاد نمود ینالً
درست یست کق در زبا سانهک.یت و یوسوتا « کوو » ری «دو = .وو » .دوینوال کوق هنووز در زبوا پشوتو
مورد یستعمال دیردً ماننال سپیس و( .سییال کو )ً
یمووا مایووق تعجو یینجووا یسووت کووق زبووا هووای پشووق یی نورسووتانی و دیگوو .زبووا هووای رییو در یف انهووتا و
تاجیکهتا هم زبا های م.دما کو نشیس ههتنال چ.ی ننشا ری ولچق نمی دوینال؟
در یبیار زی« .و ».بق معنای « فاحشق» و «بال کار » ری میالهالً
نیهت یو ری چو همای ی ح ک.یم

ییس و .و.چق چو ج ال دمس یست
(خاقانی)
من عزیزم مصر حرمت را و این نامحرمان
(خاوانی)
رن دهم ری سب د.دش ییا نیهت

غرزنان برزن اند و غرچگان روستا

فعح س

و.چق یست وال خ .روستا

(خاوانی)
کق پ.د دیر نبا ال کق پ.د در نبود

بق پای پ.ددیا ری بق و.چکا مگذیر
(سوزنی)

همی خورنال کق جیت ملیح و .نبود

چو و.چگا رباط چشارسو سودنال
(سوزنی)

روستامی و و.چق ری مانی

بی.یبال دهت بق ه .سخنی
(بالیعی)

دردذر زیس س.یی م.د خویر

در دذر زیس س.یی و.چق ف.ی
(سنامی)
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با یبیار فوم ثابت ال کق هالک یز و.چوق جاهوح نوادی و بوی تمیوز یسوت کوق ییوس وی ری دیگو.ی بوادی
یووی پامی.ی نشاد ینالً و خاوانی نن.ی مت.یدک با هما « و » .کق وبلس توویح دید کق بق معنوای « وگبوق »
و « فاحشق » یست نورد یستً
و.زنا ب.ز ینال و و.چگا روستا

مس عزیز مل .ح.مت ری و ییس نامگ.ما

کق « و .زنا = زنا و » .در کوی و ب.ز با و.چگوا (ح.یمزیددوا ) روسوتا ری در یو
یستً

ردیوف نورد

بناب .یریموق ددیوح فووم هیوو « و.چوق = ولچوق » ری بیگانگوا بوادی یوووی پوامی.ی بخواط .تووهیس و تگتیو.
مانال ینال و یووی پامی .زمیس هیچگا خود ری با ییس نا و ییس « هویت » نمی ناسنالً
نتیجه گیری:
نا درویز ی کا م زیباک منجا و حتی بالخشوا بنوا «و.چوق» یواد وال
یهاهی و با نالدا ویخا
ینال و معنای ن «کو نشیس» و یا «کوههتانی» یستً یز یینکق ییوس مو.د یز م.دموا ی َریوانی بوود ینوال ننشوا
ری بنووا تاجیو (ننشووم تاجیو کوووهی) دیتووق ینووالً و.چووق ری دیتووق ینووال کووق معنووای کوههووتانی میالهووال در یینجووا
معنای «کوو » یسوت وهوی یز وی ک « َچوق» چوق معنوی بو .دی وت موی دو.دد؟ بشو .ت.تیبوی کوق بوود
«و ».بق
ِ
با ووال یووا ییووس یسووم یز سو الی پارسووی و یووا ت.کووی مشووتق ووال با ووال معنووای ن جووز تگتیوو .و توووهیس چیووزی
دیگ.ی نمی توینال با الً رو ها ییس مهئلق ری درک ک.د بودنوال و بجوای ی وط تگتیو .نمیوز «تاجیو
کوهی» یول ییس نا ری بق «م.د پامی( ».پامی.سکو نو.ودی) ت ییو .دیدنوالً و ییوس یو نوا بوا مهومایی یسوت و
دزینق بشت .یست کوق جوایگزیس «ولچوق» و یوا «تاجیو کووهی» وال یسوتً در یینجوا یو سوویل مطو .موی
وود کووق نیوا ی ووط «پووامی.ی» یو ی ووط بجاسوت کووق توسووط رو هوا مطوو .د.دیوال یسووت؟ جووویب
نگارنالۀ ییس سطور م بت یسوتً بلوی یول یینکوق یینشوا ری بنوا «ووو ولچوق» ثبوت نموود ینوال و ولچوق ری بوق
معنای کوههتانی نورد ینال و بالیس مناسبت رو ها ننشا ری «تاجی کوهی» دیتق ینالً در ه .وورر یینشوا
منهوب بق کو و با نالدا کوههتا ههتنالً وهی با نال کالی کو و ب.ز ؟ جویب جز کو های پامی .چیزی
دیگ.ی متلور نخویهال بودً تاجیو کووهی تاجیو کوالی کوو پایوق؟ جوویب با ونال کوو هوای پوامی.یً پوس
و.چق و یا ولجق بق معنای «کوههتانی» یست و نا ن کوههتا «پامی ».یسوت بنواب.ییس بطوور یختلوار
تبالیح ال «وو ولچق یی» بق «ووو پوامی.ی» یو یسوم بوا مهومایی یسوتً یدو .ولچوق و یوا و.چوق یو نوا
تگتی .نمیز یست نا «پامی.ی» یز ی ط.ک در خوود کوالی تگتیو.ی جوای نوالیرد و یز طو.ک دیگو .نوا بوا
و یا یعت.یی دی تق
یفتخاری یست کق یت نویز یش جشا ری در نوردیال یستً ید .کهی بق ییس نا
با ال و بگویال ییس ی نا جالیال یستً ییس م.بوط میگ.دد بق متوهۀ توما سا کق دیتق یست :یا تع.یف کس
و یا تع.یف وً ما نا ری خود ما ب .خود می دذیریم و خود ما ری تع.یوف موی کنویم کوق کیهوتیمً نوا فویض
نباد در تاجیکهتا «وی ِگ.د» بود و در بالخشا نا فیض نبواد یول « َجووز دوو = جووزو » بوودً توا زموا
زما دیری دیکت .نجی هللا در بالخشا کالی ساحق یی بنا « شالی» ناختق نشال بود یکنوو سواحار زردیوو
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و س.وی یکجا ال و ی وههویهی نو تشکیلی بنا « شالی» ری دذی تق ینوالً پوامی.ی یو ی وط
خوبی یست کق همق یووی یولیت وههویهی های م.زی ری می توینال زی .ی چت .یتگاد ِد.د می نوردً

بهویار
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