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مقدمه و بیان مسئله
رخدادهای فجیعي چند سال گذشته در جهان بسیاری از افراد را در برابر پیدايش دوباره
ایازاحساساتورفتارهاييمتعجبساختکهگمانميشدديگرازآنهاخبرینخواهد


مجموعه
گناهتوسططالباندرافغانستان،حملههای

بودمانندنسلکشيقوميدرمیانمار،کشتارمردمبي

2
انتحاری در افغانستان و پاکستان و رفتارهای وحشیانه تکفیریها در سوريه .قبیله گرايي ،
هایوحشیانه،سربازکردننفرتهای


هایانساني،بروزخشونت
برخوردهایتعصبيمیانگروه
هایمتفاوتيبودندکهرسانههاصرفابهبرجستهکردنآنهاميپردازندبدون


دارو...صحنه

ريشه
آنکهتوضیحوتبینعمیقيدا شتهباشند.اينرويدادهابهاشکالمختلفتابهامروزادامهپیدا
رسدکههمهاينرخدادهاواختالفاتقومیتيپديدههاييمنبعث


کردهاستوطبیعيبهنظرمي
هرآنچهنشانهایاز

وقبايلعقبماندهازقافلهتمدندرنظرگرفتهشوندو 

ازجوامعابتدايي 2
ارتعريفشود.درهمهتنشهایقومي،چهآنهاکهتجاوزکاربودند،چهآنها

بياعتب
قومیتدارد ،
کهموردتجاوزواقعشدهبودند،چهآنهاکهازخشونتپرهیزکردهبودند،چهآنهاکهبيدفاعو

شونديعنيمجموعهایمبهم

سردرگمبودند،همگيدربرابرافکارعموميبايکديگريکسانمي
ردريافتبستههایغذاييوداروييهستند.ايندرحاليبودکهرابطهرسميو

کهتنهاسزاوا
غیررسميبرخيدولتهاباروسایگروهایمتجاوزدرگیرکامالحفظشدهاست .

دهندهنوعيگزينشبیندونوعازکنشگراناجتماعياست:ازيکسو


اينرفتارهانشان
هایبهرسمیتشناختهشدهيادرواقعملتهاييکهبهلحاظتاريخيدرقالبايندولتها


دولت
هاييکهازمنظربینالملليفاقدرسمیتو


وازسویديگر،جمعیت
شدهاند 
بهرسمیتشناخته 

حتي فاقد شکل به حساب ميآيند .در اين ديدگاه دولتها از حقوق بینالمللي برخوردارند
یتهایغیررسميويارسميمغضوبدولت،هیچ
کهجماعتهایفاقددولتوياقوم 


درحالي
انگاشته ميشوند .اين گروه از نگاه ديپلماسيهای دولتي يا نهادهای بینالمللي مخاطبان
شدهای به حساب نميآيند .اقوامي مانند تبتيها ،فلسطینيها ،اقوام افريقای جنوبي،
تعريف 

شیعیان بحرين و عربستان ،هزارههای افغانستان که به تعبیری بايد آنها را ملتهای ممنوعه
تازمانيکهسرزمینمعینيوبهرسمیتشناختهشده،پايتختومقرحکومتينداشته

بنامیم 
هایسرگردانبدوننمايندهوغیرمسئولبهشمارميآيند.ايندرحالياستکه


باشندجمعیت
درفاصلهسالهای 2393ـ 2391بسیاریازکشورهابهساختگيترينشکلممکن،باسفارش
يابدونسفارشقدرتاستعمارگرقبليخوددرسازمانمللپذيرفتهميشوندوبالفاصلهحق


tribalism
sociétés primitives

1
2
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استقاللواعمالحاکمیتبرایآنهابهرسمیتشناختهميشود”.حققومي“مفهومياستکه

درمرحلهبنیانگذاریقراردارد .

برای اينکه بتوان به اين بنیانگذ اری ،به عنوان يک پژوهشگر اجتماعي کمک کرد بايد
رويکردی را برای بازشناختن ،فهم و به رسمیت شناختن کنشگران تاريخي که در هیچيک از
مجموعههای اجتماعي تعريفشده در اسناد و کتب رايج جايي ندارند و حتي در پژوهشهای

ایبهآنهانميشوددرپیشگرفت .


شناختينیزاشاره

انسان
قوم هزاره يکي از اين اقوام است که هم اکنون اکثر جماعت مهاجر ساکن در ايران را
تشکیل ميدهد .بايد در اينجا اشاره کنیم که ”گروه قومي“ به عنوان واژهای که از گفتمان
جامعه شناختي غرب وام گرفته شده است ،مفهومي نارسا برای موضوعات بومي در کشورهايي

هاميشود(تاپر،

وافغانستانوسايرمناطقاستومانعازتحلیلظرافتهاوابهام

مانندايران 
هزارههايکيازاقوامافغانستانوبیشترآنهاشیعهمذهبهستند.در
.)32:2399بااينتفاسیر ،
افغانستانآنانسومینگروهقوميعمدهراتشکیلميدهند وبنابربرخيمنابعجمعیتآنها

تقريباً  29درصد جمعیت اين کشور را تشکیل ميدهد .مناطق هزارهنشین در افغانستان به
درقرنبیستممیالدیهزارههاشهرونداني درجهدومکشور

هزارهجات وهزارستان معروفاست.

نهارفتارميشد.بعداز

درافغانستان بودندوگاهيحتيازطرفدولتمرکزیبهعنوانبردهباآ
دستيابي به
کمهزارههابرای  


گروهکمونیستيخلقکم
کودتایسال 23۹9و بهقدرترسیدن 
حزبهای

برابرفعالیتهاييراآغازکردند ورهبرانهزارهمانند؛عبدالعليمزاری

حقشهروندی
بنیانگذاریکردند.بعدازخروجارتشسرخ ازافغانستانوپايانحکومتکمونیستي
سیاسيرا 
اهللافغانستانواردجنگداخليشد.هزارههاباساختنحزبوحدت سعيدر


بامرگدکترنجیب
حفظقدرتسیاسيخودکردند؛درسیاستجديدحزب،ديگرمذهب پايهاصلينبود وبیشتر
کوششميشدتاازتمامقوایهزارهيکانسجامکليبسازد(مژوند.)2322،

باورودنیروهایائتالفبهافغانستاندرسال 2332حکومتطالبانسقوطکرد.قانون
اساسي جديد ورود همه شهروندان افغانستان را به نظام حکومت اجازه ميدهد؛ از همین رو
هزارهها در انتخابات  2322توانستند  23درصد از کرسيهای مجلس افغانستان را از آن خود

اينحرکتسیاسيموردانتقادسیاستمدارانپشتونواقعشد .باوجودقوانینجديدکه

کنند.
داند؛اماهنوزهمحرکاتنژادپرستانهایعلیه


براساسآنحقوقهمهشهروندانرايکسانمي
صورتميگیرد.برایمثالدرسال 233۹قبايلکوچي،با

اينمردمدرافغانستانوپاکستان 
ودههانفرهرسالهدر
رهشدنهزارانتنازهزارههاشدند  

حملهبهروستاهایهزارگيباعثآوا
نانکشتهميشوند .

پيحمالتآ
ايران در بسیاری از موارد با هزارههای مهاجر از افغانستان و پاکستان مانند شهروندان
ايراني رفتار کرده است  و پس از حضور نیروهای ناتو در افغانستان و شدت گرفتن حمالت
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جنگجويان سلفي خصوصا در پاکستان ،ايران با وجود کمبود فضای آموزشي به هزارهها اجازه
برابرباايرانیاندادهاست .

تحصیالتعاليدردانشگاههاراباشرايطيتقريبا
عالوهبرتهديدهایقومیتي،زبانفارسياينجماعتدربرابرزبانپشتویقومحاکم،
هموارهموردنامهربانيبودهاست.بهباور برخيعلتاينکهحکومتهای پیشینومدافعزبان
پشتوخواستندکهزبانپشتورابرفارسيتحمیلکننداينبودکهاوالتصورميکردندپشتوانه
زباناموریملي،سیاسيوقومياستوازآنجاکهفرهنگزبانفارسيبهنامفرهنگوادبیات
شداينتصورشکلگرفتکهافغانستانازآنبهرهاینخواهدبرددرنتیجه


ايرانشناختهمي
تالششدتازبانپشتويگانهزبانرسميکشورقرارگیردوبهاينترتیباستقاللافغانستان
تقويت شود .ديگر آنکه حکام افغانستان ميپنداشتند با رسمیت بخشیدن به زبان پشتو و
توانندحکومتمداومتریداشتهباشند(.مايلهروی226:23۹2،ـ


سازیزبانفارسيمي

آشفته
فارسيزبانمادریدوقومهزارهوتاجیکدرافغانستاناستامااکثريتمردمافغانستانبا

.)229
آن تکلم ميکنند .اين زبان اگرچه به عنوان يکي از زبانهای رسمي کشور از سوی حکومت
افغانستان به رسمیت شناخته شده است اما دولتها و عناصر حاکم همواره کوشیدهاند
گذاریهای فرهنگي و


سیاست
محدوديتهای فراواني در راه رشد و تکامل آن ايجاد کنند .

گونه ای بوده که با تقويت و توسعه زبان پشتو به عنوان زبان اول در مراکز اداری
آموزشي به 
فرهنگيوآموزشيوحتيسیاسي،حوزهتأثیراتفرهنگيزبانفارسيرادربرابرآنتضعیفو
محدودگردانند(واعظي.)3۹:2392،
دوموضوعاساسيانسانشناختيدرموردمهاجرينهزاره

مادراينمقالهسعيداريمبه
هاودومزبانهزارهها.مفاهیمقومیتو


هایقوميهزاره

ساکندرايرانبپردازيم:نخستريشه
زبانبهعنوانعناصرهويتبخشيکجماعت،هموارهموردتوجهپژوهشگرانعلوماجتماعيو

سیاسيبودهومطالعهايندوميتواندبهدرکبهترازاينجامعهمهاجرمنجرشود .



چارچوب نظری
تاريخ همیشه بر پهنههای سرزمیني با نام کشور يا منطقه اتفاق ميافتد .کشور نقطه شروعي
براینامگذاریمردمساکندرآنبودهاست؛اماپذيرفتنينیستکهدرحوزهانسانييککشور

هابهصورتتفکیکناپذيریبايکديگرپیوندبخورند

وتماممردمدرهمهمناطقودرهمه 
زمان
زيستيکاملباشند.بايدتوجهداشتکهيکنامسرزمینيدارایتاريخچهای


ودوتمامیتدرهم
دريکزبانخاصاستوازهمینروريشهآنبهطورکليبسیارمتاخرترازسرزمینياستکه
گونهایخودسرانه
هابه 
داذعانکردکهمرزهایاينسرزمین 

امروزآننامرابرخودداردوباي
اندودرنتیجهتنهادرقالبهایزمانيمعینيمعنادارهستند .


تعیینشده
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تمامي کشورها در عصر حاضر بیش از هر چیز واقعیتهای نهادينه ،قانوني و آموزش
يبهشمارآيندکهانسانهايي

اندوبهندرتممکناستواقعیتهاييذاتامادیوطبیع


يافته
اند.هرچندکهانسانهایامروزی


خاص،زبانفرهنگوسبکزندگيخودرادرآنجابنانهاده
هاومرزهایپیشینمتفاوتهستند،اماهمهدولتهاتالش


باانسان
همچونمرزهایامروزی 
هایپيدرپيدرحدود


ولقرن
گونهایارائهدهندکهگوييهموارهدرط
دارندتاريخخودرابه 

جغرافیايي کنوني حضور داشتهاند .از سوی ديگر ،هر فردی به طور طبیعي تمايل دارد هويت
وجوکند.هويتميتوانددرچندينسطحممکنباشد


خودراآگاهانهدريکگروهخاصجست
تهای اجتماعي
و هر فردی ميتواند به صورت همزمان چندين هويت داشته باشد .بنا بر سن 
گوناگون اين هويت ها متفاوت هستند .هر انساني به اين يا آن تعلق خود در اهمیت بیشتری
ميدهد و اين تعلقها را در سلسله مراتبي از وفاداریهای دروني و پذيرفتهشده قرار ميدهد.

يابيافراددرگروه هاسرچشمهنیرویرواني،توازنوشکوفاييشخصیتياست.هويتبرای


هويت
وبیشامریآگاهانهوشاملگزينههاييبدونترديداست .


افرادکم
نظريه عمومي غالب در قرن نوزدهم به شدت بر طبقات اجتماعي ،آگاهي طبقاتي و
گیریهويتتاکیدميکردکهريشهدرامراقتصادیداشت.تاکیدبرامر


مبارزاتطبقاتيبرشکل
اقتصادیسببميشدتاواقعیتهایقوميکهريشهدرفرهنگدارندناديدهگرفتهشوند.امر

تعارضهاو

اجتماعيوامرقوميدومقولههمیشگيدرهمهجوامعهستندوميتوانندسرمنشأ

هاباشند.دربطنزندگيانسانهموارهپويايياقتصادیـاجتماعيازيکسووپويايي


سوتفاهم
هایقوميواجتماعيدرمقولهمجموعههای

قوميـفرهنگيازسویديگر اثرگذارهستند.گروه
هاييکههريکازعناصرآنهارانميتوانهموارهدراينيا


گیرند،يعنيمجموعه

قرارمي
مبهم2
بندیقومیتوگروههایقوميفقدانتعريفيا


درآنزيرمجموعهقرارداد.مشکلاصليمفهوم
وجودمعیارهایمتفاوتدرتعريفاست(احمدی .)23:23۹9،
هاوتحولآنهاراميبايست


هایقومينسبيبودنمرزها،منافع،تعارض

درتحلیلگروه
درنظرداشتوبايدبهسراغتحلیلواقعیت هایپیچیدهومتغییررفت.ازهمانابتداابهاماتو

آشفتگيهاييدرخصوصمفهوموتعريفقومیتوبنابراينهويتقوميوجودداشت.امروزهنیز

1
3
2
ساختبرخيترکیبهانظیرگروههایقومي ،هويتقومي ،سیاستقومي وناسیونالیسمقومي

درجامعهشناسيوعلومسیاسيآشفتگي موجودرادامنميزند(احمدی .)29:23۹9،برای

)پايههایخاص،
سهراهکاراصليميتواندموردتوجهقراربگیرد 2:

روشنشدن”هويتقومي“
شودمجموعهایگنگدر


عینيوذهنيهرگونهتعلقبهگروهمشخصشود.اينامرباعثمي
1

Fuzzy set
ethnic group
3
ethnic identity
4
ethnic politics
2
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بايدبدوننفيارزشنمادينوعاطفييعنيارزشهويتبخش،

قالبيکطرحترسیمشود )2،
هایرايجيراکهبههريکازاينقومیتهانسبتدادهميشودراپشتسرگذاشت)3،


قالب
بايدبتوانبرایتقابلسادهنگرانهمیانقومیتوملتراهکاریيافت .
هایسیاسي،رسانهایوحتي


کهبهشدتبرگفتمان
تقابلضمنياماريشهایملتوقوم

علمي تأثیر گذاشته است از همینجا ناشي ميشود .دو واژه قوم و ملت برای مشخص کردن
رودکهکامالقابلمقايسهاند.باوجوداين،ازمقايسهويا


کارمي
مردم،جمعیتهاوگروههاييبه

ایمورداحتراموحتيتقدسيافتهاست.

آنهااجتنابميشود.ملتواژه

درکنارهمقراردادن 
گووسپربالیملتاستکهرفتهرفتهباعملپیوستهتاريخيخودجايگزين


دولتاثر،سخن
ژهملتبهصورترايجيگويایدولتهاياکشورهااست.سازمانملل

معنایملتشدهاستووا
دهدواينخودنشاندهنده


هاوکشورهایداریحاکمیترادرخودجایمي

متحدصرفادولت
واگذاریحقسخنگفتنمردمبهدولتهااست؛بنابراينواژهملتبهتدريجازيکگروهانساني

شود.اينامرخودگويایاهمیتاساسيرابطهایاستکه


تقلمي
بهنهادنمايندگيآنمردممن
امروزهمهجوامعرابهنهادهایحاکمدرآنوبهسرزمینيکهآنهاپیونددادهاست.درمقابل
نهشده با يک سرزمین باشد به عنوان ملت شناخته
هیچ گروه انساني که فاقد پیوند نهادي 
شخصیتدادنبهچنینجماعتهاييوجودداشتهباشداز

نميشودودرصورتيکهتمايلبه

شود.جماعتهاييکهبهداليلي چونابهامدرحدودآنها،فقداننهادهای


واژهقوماستفادهمي
سرزمیني،عدمتوسعه،خردوکوچکبودناينامکانراايجادشدهاستکهاصوالوجودشان
زيرسؤالبرود .
اختالفاتيدرموردامکاني اعدمامکانبهدستآوردنملیتيککشوروحقانحصاری
وبیشآگاهانهبسیاریازناظرانانعکاسمييابد.


حقوقمربوطبههويتقوميدريکرويکردکم
اين ناظران در واقع میان دو موضع افراطي درگیرند :از طرفي ،رويکردی که تنها هويت قابل
بررسيومعتبرراهويتثبتشدهدراوراقهويترسميبهشمارآورندوازطرفديگررويکردی

ایازمشخصههاييمانند


کهبهنوعيهويتقوميواقعياشارهداردکهمبنایآنراگروهپیچیده
کنندهترين ويژگي ميداند .رويکرد دوم عمدتا مورد توجه انسانشناسان،

زبان به عنوان تعیین
پژوهشگرانمیدانيوياتحلیلگرانادبياست(برتون .)33:2393،


روششناسی پژوهش
ایموجودصورتپذيرفتهاستوجمعآوری


هایکتابخانه

بخشاولاينپژوهشبااتکابهداده
دستآمدهکهپژوهشگر
هاييبه 


هاعمدتاازخاللمصاحبه

هایبخشدومدرموردزبانهزاره

داده
مدادهاست.اينمصاحبههابهموضوعاتيدرمورد

درکارمیدانيخوددرشهرکقائمقمانجا
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رسیدباانجامپژوهشيزبانشناختيمتکيبراين


سبکزندگيآنهااختصاصداشتوبهنظرمي
پذيریدستيافت.گردآوریايندادههابهشدتتحتتأثیر


توانبهنتايجتامل
مصاحبههامي

چگونگيبرقراریارتباطپژوهشگرباافرادجامعهموردمطالعهبودهاست.فضاهایکليارتباطبا
مهاجرينافغانستانيبهطورکليميتوانددوحالتمتضادبهخودبگیرد،فضایاحتیاطوفضای

اعتماد .
 )2فضایاحتیاط :فضایاحتیاطدرهروضعیتيکهپژوهشگرايرانيبافردغیرايرانيدر
کشور ما تماس برقرار کند ،پیش ميآيد .اي ن فضا به هنگام تماس با مهاجرين افغانستاني به
داليلمتعددايجادمي شود،مهاجرافغانستانيبهمحضآنکهحسکندفردايرانيقصدنزديک

شدنبهاورادارد،بهطورآشکاروپنهانموضعمنفيميگیردوليدرنهايتشايدازترس،

هميشودکههرچهبیشترکنجکاوینشاندهد
پاسخنميگذارد.پژوهشگر متوج 


سواالتاورابي
بههمانمیزانکمترنتیجهميگیرد.

فضایاعتماد:درفضایاعتمادبهدلیلهمزبانيوتاحدودزيادیفرهنگمشترک

 )2
ايراني ـ افغانستاني ،برقراری تماس آسانتر است ،مهاجر افغانستاني پیوسته در جستوجوی
ومالقاتباايرانیانياستکهبهنظراوپذيراترميآيند.روابطانساني

وضعیتبهتر،کارپردرآمدتر
ایدرپیشپایاوقرارميگیرد،بهسهولت


هاييکهمردافغانستانيحسکندراهتازه

درموقعیت
برقرار ميشود .در اينجا پژوهشگر مالحظه ميکند که هرچه بیشتر به مسائل پاسخگوی خود
عالقهنشانبدهد ،بیشتربااوهمدردیکندوبیشترازاطالعاتخودهزينهکندپاسخگویخود
رابهسخنگفتنتشويقکردهاست .
جامعهمهاجرينافغانستانينهپرحرفاستونهشاداب.بنابراينميبايستيحوصلهبهخرج

شناختيتماسهایفردیوطوالني(ژرفانگر)رادر دستورکار


داديموبرایپژوهشيانسان

مي
خودقرارمي داديم.درواقع،خطبرقراریارتباطدوسويهاست.دريکسویآنپاسخگوودر

سویديگرآنپرسشگرانسان شناسقراردارد.تجربهبهمانشاندادهاستکهحداقلدرکشور

بندی از
خودمان ميتوان پاسخگويان را به چند دسته تقسیم کرد :مرتضي کتبي طبقه 
اسخگويانايرانيارائهميدهد .

پ

” بديهياستکهدرتحقیقاتاجتماعي،تعیینشرايطپاسخگويي،بهمنظورتعیین
ها،اصلياستضروری.اينشرايطراميتواندرنکاتزيرخالصهکرد :


معنایپاسخ
هاييکهپرسشگربههنگامتحقیقبازیميکند؛ 


نقشيانقش
بهکارميبرد؛

نوعياانواعبیانيکهوی
هاييکهپاسخگوبازیميکند؛


نقشيانقش
رابطهبینپاسخکنونيباپاسخياپاسخهایقبليوبعدی؛
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رابطهبینسؤالوتعدادسؤالباپاسخ]93:2396(“[...ـ .)99



محدوده مورد مطالعه
ميشود،
در جنوب شرقيترين نقطه شهر قم ،جايي که راهآهن قم ـ اصفهان از شهر خارج  
شبهجزيره بیاباني از شمال به شهرک منتظرالمهدیو از سه سوی
شهرک قائم قراردارد ،اين  
زمینهایبايروجودتا
بیابانهایبايرمنتهيميشود.ازسمتشرقتاحدود2کیلومتر 
ديگربه 
يابد.درسمتجنوبراهآهنقرارداردوپسازآنجزکويرچیزیديده


ادامهمي
محله يزدان 
نمي شود و در غرب يعني در مسیر جمکران و کاشان نیز تنها بیابان چشمانداز ما را تشکیل

مي دهد.هرچنداينشهرکدرنقشهازسمتشمالازطريقشهرکمنتظرالمهدیبهشهر

متصلاستامادرواقعفاصلهمعناداریمیانايندوشهرکحاشیهایقموجوددارد.

ایميماندکهازسهسویبهصورتمطلقوازيکسوبهصورت


ئمبهجزيره
شهرکقا
رسد.اينشهرکدرحاشیهشماليخطراهآهنقرارداردوبلوارقائماين


نسبيبهبیابانمي
شهرکرابهدوپارهشرقيـ غربي و خیابان اصلي شهرکيعنيخیابانشهیدبهشتيآنرابه
تقسیمميکند .تقاطعبلوارقائموخیاباناصليمیدانشهرکواقعشده

دوپارهشماليوجنوبي
استکهحکممرکزشهرکراداردوبادومشخصهبارزکالبدیشناختهميشود:اولمسجد

بزرگشهرکودومايستگاهاتوبوسکهمردماينشهرکرابهمرکزشهرقممنتقلميکند.
شهرک قائم با وجود جديدالتأسیس و کوچک بودن ،از همه امکانات شهری مورد نیاز برای
،گاز،تلفن،مدرسههای دخترانهوپسرانه در

زندگيمتعارفهمچونآب شرب،برق وروشنايي
حملونقل شهری ،مراکز خريد و ...
همه مقاطع ،بانک ،کالنتری ،مسجد و حسینیه ،سرويس  
برخورداراست .
زساکناناينشهرکراتشکیلدادهاندکهبیشتر

مهاجرينافغانستانينزديکبهنیميا
آنانازقومیتهزارههستند.قومیتديگرافغانستانييعنيتاجیکهادراقلیتهستند.دراين

شهرک،عالوهبرافغانستاني ها،اقوامديگرايرانيمانندبومیانقمي،اقواممهاجرترک،لروعرب

زندگيميکنند .


پیشینه هزارهها
پژوهش در مورد هزارهها به پیش از قرن نوزدهم برميگردد ولي هزارهشناسي طي صدسال
گذشتهپیشرفتچندانينداشتهاست.يکيبهدلیلشرايطدرونيکشورافغانستانکهعمومابه
صورتجامعهایبستهوفئوداليباقي مانده  استودومبهدلیلحائلبودناينکشورمیاندو

قدرتبزرگ استعماریانگلیسوروسومحدودشدنتوسعهاجتماعي،سیاسيوفرهنگيآن.
بااينوجودمیدانبراینظريهپردازیدرموردمنشأوتاريخاقوامگوناگوناينکشوربازبوده
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شناسانومورخانمختلفوسپسبهنقدونتیجهگیری


هایمهمانسان

است.دراينجابهنظريه
نظريههایمختلفدر
هزارههایافغانستان  
کليازآنهاميپردازيم.سیدعسگرموسویدرکتاب 
موردمنشاءهزارههارابهسهدستهتقسیمکردهاست :


نظریه بومی بودن هزارهها
شناسانغربيباتکیهبرمسیرجنگياسکندر،سفرنامههاواستناد


وشرق
پژوهشگرانافغانستاني
شناختي،تاريخي،جهانگردیوحتيجسمانيهزارههابرايننظريه

بهيکسلسلهشواهدز 
بان
تأکید کردهاند (الفینستون .)212 :23۹9 ،اين نظريه در ابتدا توسط پژوهشگر فرانسوی ژوزف
پييرفريه2درقرننوزدهمارائهشد(فريه.)222:299۹،ايننظريهرابرخيمحققانافغانستاني
دهاند (حبیبي1 :2312 ،؛ اخالقي .)99 :2393،حبیبي استدالل ميکند که
مورد تائید قرار دا 
شدومردماناطرافنیزهزارهنامیدهميشدند.


هزارهتنهابهمردمانمرکزافغانستاناطالقنمي
آنها نه تاتار و نه مغول هستند بلکه چنین تصور ميشود که بازماندگان هند و آريايي باشند.
).براساسمنابعيمانندنوشتههایراورتي،چنگیزخانهرگزازرودخانهسند

(حبیبي3:2312،
نگذشته است .اين پرسش مطرح ميشود که اگر هزارهها بازمانده لشگر چنگیز باشند چگونه
توانوجودهزاره هایپنجابيرادرآنسویسندتوجیهکرد؟(موسوی.)1۹:23۹3،ديگر


مي
تکهنامهزارهازنظرتاريخيبهدورانقبلازاشغالمغولبازميگردد؛

استداللحبیبيايناس
2
گرددوناميرابهسرزمینهاييميدهدکه


ازهندبازمي
وقتيجهانگردچینيهیوانتسونگ 
بعدهاسنتمارتین 3ازآنبهغزني(هوـساـله) وهزاره(هوـزاـله)تعبیرميکند(حبیبي،
 .)1 :2312دلی ل ديگر حبیبي اين است که سنت مارتین مواردی را نقل ميکند که هیوان
تسونگدرهمراهيبايکيازشاهانمنطقهافغانستانازشباهتعجیبآنهابهچینيهاسخن

زبانشناس آلماني بر اساس روشي آماری به اين
ميگويد (حبیبي .)9 :2312 ،میخائل وايرز  1

نتیجه ميرسد که میان مغوالن و مردم افغانستان روابط ريشهای وجود نداشته است (وايزر،
عقیدهميشود .


گونهباحبیبيهم

)واين
261-219:2333

نظریه اتصال هزارهها به قوم مغول
سربازانمغولکهباارتشچنگیزخانبهافغانستانآمدهاند،اجدادمردمانيهستندکهامروزهبه

هزارهشهرتدارند(ومبری.)232:2361،دراينجامسئلهتأثیراتزبانيوفرهنگياسکانموقت
يادائمقدرتهایاستعماریبرمجتمعاتانسانيمطرحاستکه طرفدارانزيادیهمدارد تا

1

Joseph Pierre Ferrier
Hivan Tsung
3
Saint Martin
4
Michael Weiers
2
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گفتهشده اغلب مردم هزاره خود را از بازماندگان قوم مغول ميدانند .اين مردم برای
آنجا که  
هاييمتوسلشدهاند.بسیاریازپژوهشگرانسیاسيمعاصربر

جره 
نامه
اثباتايننظريهبهتهیهش 
اينباورهستندکهحضورموقتودائمنیروهایاستعماریتغییراتوتوسعهبرگشتناپذيریدر

آورند.اينپديدهرانمونهایاز


سبکزندگيوساختاراجتماعيـزبانيجامعهبوميبهوجودمي
استعمارمهاجرميدانند(ارگیری .)39:23۹2،

والدينهزارهواژه”مغول“  رابهعنوانيکصفتبههنگامآموزشرفتاریفرزندانخود
برند.اينواژهدرگفت وگوهایروزمرهبهعنوانصفتيبرایيکعملدرستومؤدبانه


بهکارمي
بهکارميرودوضدآنعبارت”نامغول“است .



اوبچهمغولبِشِي(←)o, bača moqol bešiبچهدرستبشین
اوبچهمغولبخور( ←)o, bača moqol boxorبچهدرستبخور 

هايکساناستدرحاليکهبینسايراقوامافغانستانيچنین


اينکاربردبرایهمههزاره
اصطالحيوجودندارد(فرديناند .)39:2339،
سرانجاماينکهگفتهميشودکلمههزارهمعادلفارسي کلمهمغوليمینگيامینگانبه

هایدهصدوهزارنفرهتقسیمميکردند.


هالشکريانرابهگروه

است.ظاهرامغول
معني 2333
اصطالحاتيماننددهباشي(سرپرستگروهدهنفره)وصدباشي(سرپرستگروهيصدنفره)،
تانمتداولاست،ميتواند

شفا خانهصدبستر(بیمارستانصدتختخوابي)کهامروزهدرافغانس

ازاينتقسیمبندینظاميمغوليگرفتهشدهباشد(موسوی.)92:23۹3،گروهيازپژوهشگران

معتقدهستندکههزارهها بازماندگانسربازاننیکودریفرزندبزرگچنگیزونهخودچنگیز

خانهستند(بارتولد .)99:2333،دربینسیدهایهزاره،کسانيهستندکههنگامناسزاگويي
بهعام(هزارهها)ميگويند :


اُچوچهچنگیز(←)o, čoča čangizهای!بچهچنگیز! 

نظریه اختالطی بودن نژاد هزارهها
هاـمغولهانیستندبلکهترکیبياز


هاياترک

هافقطبازماندگانمغول

براساسايننظريه،هزاره
ا،افغانهاو...هستند.مغولهااغلبمناطقمفتوحهخودرا

ايندووديگرنژادهاچونتاجیکه

کردندوآنجاراپايگاهيبرایحمالتبعدیخودقرارميدادند؛امادرمواردی


زداييمي

جمعیت
که خود مردم بومي تسلیم ميشدند آنان خودشان را به تقسیم غنائم راضي ميکردند .در
شرايطي که سربازان مغول و ترک در بسیاری از مناطق افغانستان مرکزی جايگزين ساکنین
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هابهناچارتحتنفوذهمسايهفارسخوددرآمدندوازهمینرواحتمال


قبليشدهبودند،هزاره
داردکهزبانفارسيرابهعنوانزبانپذيرفتهباشند.درواقعنوعزبانيکههزارههایامروزباآن

سخنميگويندشباهتآشکاریباگويشساکنانهراتومشهدداردهمانگونهکهدرمورد

هانیزچنینشباهتهاييوجوددارد(موسوی.)96:23۹3يکياز


زبانوفرهنگترکـمغول
2
.اوکهمخالفنظريهترکيامغولخالصبودنهزارههااست

طرفدارانايننظريهمکاکر است
لبجغتائیانهستندکهدرزمانهایمختلفبین-2223

اعتقادداردکهاخالفسربازانمغولاغ
گرفتهاند.
اندکههزارهنام 


اندودرقرنشانزدهممردمانيراشکلداده

واردافغانستانشده
211۹
اينسربازانکهيامجردبودندوياهمسرانخودرابههمراهنیاوردهبودندبازنانبوميتاجیک
گوبرزبانتازهواردان


هایفارسي

واجکردند.خويشاوندیباتاجیک
نواحيمرکزیافغانستانازد
اثر گذاشت و اساس به جود آمدن گويش فارسي جديدی شد که هزارگي نام گرفت (کاکر،
هایعینيومطالعاتمعتبرودقیقبهنظرعدهای


ايننظريهباتوجهبهواقعیت
 2:23۹3ـ .)2
قابلقبولتلقيشدهاست .

نقد نظریههای سهگانه
اکنونسعيبرآناستکهسهنظريهباالدرموردهزارههاراازابعادمختلفبهنقدبکشیم .

نقد نظریه بومی بودن هزارهها
اندوپايهنظریخودرا


هامشغولداشته

رسدطرفدارانايننظريهبیشترخودراباواژه

بهنظرمي
هافينفسهشواهد


گونهشباهت

کهاين

اند،درحالي

استوارکرده
برکلمههایدارایآواهایمشابه

انسانشناختي يا زبانشناختي ايجاد نميکند و حتي ممکن است با اتکا بيجا بر آنها،

پژوهشهای قوم شناختي دچار گمراهي شوند .فرض اينکه هوـ زاـ له و هزاره از نظر ريشهای

ند،چیزیرااثباتنميکندزيراادعایماتنهابراساس

يکسانودرگذر زمانتحول يافته باش
فرضاستوبدونارائهشواهدبیشترنميتواندچندانقابلتوجیهباشد.درگويشهزارگيکلمه

هزارههمبرایمردموهمبرایسرزمینبهکارميرود :


مَهاَزرَهيُم(←)ma azra yomمنهزارههستم 
ازسرزمینهزارهآمدهام 

ازاَزرَهاَمادُم(←)az azra omâdom



Kakar

1
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تلفظصحیحاينواژهدوسیالبياَزرهاستوبنابرنظرتیمورخانفتشابهيبیننامقديم
سرزمینوهزارهجاتوجودندارد(تیمورخانف)23:2393،؛و طرفدارانايننظريهدرنهايت

هایسرزمینهایاطراف


ولياستودرزبان
بايدتوجیهکنندکهچرادهدرصدواژگانهزارگيمغ
اينواژگانوجودندارند؟درحاليکهازنظرتاريخيکلمنطقهافغانستانوايرانفعليبهاشغال
مغولهادرآمدهبود .


نقد نظریه پیشینه مغولی اقوام هزاره 
دراينکهمغولها

هابازنميگردد .


گويدتاريخمنطقههزارهبهقبلازمغول

ايننظريهبهمامي
ايران و افغانستان را اشغال کردهاند و هزارهها شباهت جسماني زيادی با مغولها دارند ترديد
بندیهزارههادرنژادمغولکافي


هابرایطبقه

گونهاستدالل

نیستاماناگفتهپیدااستکهاين
اوقرقیزهانیزبامغولها

ها،ترکمنه


نیستندچهدراينصورتدرموردشباهتفیزيکيازبک
هایپنجابيراچگونهبايدريشهيابيکرد.بايددانستکهتاکنون


چهتوجیهيوجودداردوهزاره
هیچ سندی با عنوان هزارههای مغول به دست نیامده است و هیچ پژوهشگری به هزارههای
ها،مغولهاوايماقهاسه

مغوليزبانبرنخوردهاست وما نیزمانندشرمنمعتقديمکههزاره
گروهقوميمتمايزهستند .

نقد نظریه اختالطی بودن نژاد هزارهها
ترازدونظريهقبليمينمايد،ناقصومبهماست.ازيکسو،اين


کهمعقول

ايننظريهدرحالي
توانآنرابرتمامگروههایقوميجهانتعمیمدادوازسویديگر


نظريهعمومياست،چهمي
تواندهويتونقشنژادهایمختلفرابهعنوانمنشأتشکیلقومهزارهبهدرستي


ايننظريهنمي
تبیینکند.بهاينترتیب،هرسهنظريهدرموردمنشأهزارههاازيکضعفعمدهمشترکرنج

ميبرندوآنتمرکزبرکلمه”هزاره“بهعنوانمبنایتحلیلآنهااست.

ترمنشأهزارههامستلزمفراتررفتنازناممردمانساکندر


اختدقیق
دستيابيبهشن

هزاره جات کنوني و رديابي ساکنان قديمي اين منطقه است .هرگونه پژوهش انسانشناختي و

قومنگارانه در مورد اين منطقه از افغانستان نیازمند سفرهای علمي به گذشتههای دور و به

الگوهایمهاجرتوپديداری  مرزهایجغرافیاييناشيازآندرمنطقهاست.ازديدگاهتاريخي،
آيین بودائي حداقل   2933سال قبل از حمله مغول به خراسان به طور وسیعي در جنوب
هندوکشحاکمبودهوساالنههزارانزائرچینيرابهبامیانميکشانیدهاست.درهبامیانيکياز

اقواممرتبطباآنبودهاست.اسنادباستانشناختيدربامیان،

مراکزگسترشبوديسمودرنتیجه
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نقاشي های اطراف مجسمه بودا و همچنین شکل فیزيکي تنديسها ثابت ميکند که چهره

فیزيکيمردمانمنطقهقبلازحملهمغولهمانگونهبودهکهامروزهزارههاهستند .

در يک نتیجهگیری ميتوان گفت که نه تنها مغولها ،تاجیکها ،ترکها ،افغانها
(پشتونها) ،ازبکها بلکه حتي عربها ،هزارهها در برهههای مختلف زماني آمیزش داشتهاند.

تريناقوامساکندرمنطقهوآمیزهایازنژادهاوگروههایقوميمختلف


هايکيازقديمي

هزاره
یازهمهمردمانباالبهصورتهایمختلف

هستندوساختارقبیلهایوزبانيآنهاتاحدزياد

تأثیرپذيرفتهاست .
واقعیتايناستکهگردآوریاطالعاتواسنادوشواهدوتوصیفانسانشناختيدقیق

يکقومياملت،کاریبسدشواراست،بهويژهزمانيکهموضوعريشهيابيآندرمیانباشد

هستند،ازسویديگرروايتهایشفاهيترجیحا

ي
زيراازيکسواسنادتاريخيمعموالناکاف 
دهندتاواقعیتهایتاريخي .


هایاجتماعيرابازتابمي

آرمان
داليلتنوعايننظريههابهشرحزيراست 

شناسبازبانفارسيوگويشهزارگيآشنايينداشتهاندوبه


اکثرپژوهشگرانهزاره
)2
منابعدستدوممتوسلشدهاند؛

 )2بسیاری از اطالعات مبتني بر گزارشهای کشورهای مختلف مانند انگلیس و روسیه
کردهاند؛ 
وجومي 


استکهطبعادرافغانستانمنافعسیاسيخودراجست
هاواعمالتبعیضنژادیآنهاعلیههزارههادرطولدو


انحصاریبودنقدرتپشتون
)3
قرنگذشتهبهيافتههایاجتماعيوتاريخيلطمهواردآوردهاست؛

مطالبيکهدرموردقومهزارهبهرشتهتحريرکشیدهشدهاندبیشتربخشيازمطالعات

)1
تردربارهايران،افغانستانوهند(پاکستانامروز)بودهاستوپژوهشنظاممند


تروکلي

گسترده
وعلميخاصيدرموردهزارههاکمترانجامشدهاست،همچنینايننوعپژوهشهاموردرضايت

هایحاکمقرارنميگرفتودلیلمرزهایکشورافغانستان،دردوقرناخیر،عمالبروی


قدرت
پژوهشگرانخارجيبستهبودهاست؛
 )9به دلیل اعمال مداوم تبعیض علیه هزارهها ،اغلب اسناد و مدارک دست اول و با
ایپنهانماندهاند(موسوی،

هایسیاسيوتاريخيمسلمدردستافرادوخانوادههایهزاره


ارزش
.)23۹3


گویش هزارگی
گويشهزارگي،گويشقومهزاره،يکياززيرمجموعههایزبانفارسيدریاستکهنسبتبه

سايرگويشهاشاهدکمترينتغییردرحوزهنظامآواييوگويشيبودهاست.اينگويشکهدر

منطقه هزارهنشین افغانستان (مرکز افغانستان) تکلم ميشود و يکي از مولفههای مهم هويت
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قومي هزارهها به شمار مي رود .گويش هزارگي از شاخه زبان پهلوی شمالي و به عبارتي جز
تعدادیواژههایعربي،ترکي ومغولي بهاينگويشواردشده

زبانهایکهنماوراءالنهراست.

است.واژههایترکيومغوليحدود23درصدازواژگاناينگويشراتشکیلميدهد(خاوری،

 .)26:2393
فارسيودریدوگونهسبکياززبانيواحدهستند.بهباوربرخيمتفکرانمانندژيلبر
فارسي زبان ارتباطات رسمي و ادبیات مکتوب کشور بوده است و دری در مکالمههای

الزار 2
يگرفتهاست.باتوجهبهآنکهزباندریسنتمکتوبينداشتهاست،
روزمرهمورداستفادهقرارم 
عناصرگويشيبهدرونآنراهمييابندوبدينترتیبزبانفارسيدریدوگويشاصليپیدا

مي کند :اول در ناحیه مشرق (خراسان) که عمدتا عناصر گويشي غیرفارسي ايراني يا پهلوی

اشکانيراجذبنمودودومدرجنوبغربکهازنظرواژگانودستوربافارسيمیانهياپهلوی
ساسانيپیوندداشت .
بعدازوروداعراببهايرانزبانعربينیزدرايرانفراگیرشدوبهعنوانزبانعلميو
اداریمورداستفادهقرارگرفت.درطيدوقرناولاسالمدو زباندردامنهفرهنگيايرانمورد
استفادهقرارميگرفت،زبانفارسيمیانه(پهلوی ساساني)کهدرحالنابودیبودوزبانعربي

کهروبهرشدواعتالنهادهبود.ازقرنسومبهبعددرسراسرايرانهمزماندوزباندرسطوح

مختلفمورداستفادهقرارميگرفتيعنيدریرابرایگفتار(دربینتودهمردم) و عربي به
لکرده).در
عنوانزبانعلمي،اداریودينيبهصورتگفتاریونوشتاری(دربینافرادتحصی 
مدتدوقرنبعديعنيسومتاپنجمهجری،گويششرقيدریکهعمدتادرخراسانکاربرد
داشتپايهواساسزبانادبيدرحالتکوينفارسيجديدراشکلداد.اينزبانبارهايياز
برخيويژگيهایگويشيوادغامعناصرعربيبهمیزانوسیعي تااوايلقرنششمهجریبه
صورتهنجارادبيدرآمدواينهمانزبانادبیاتقديماست .
اکنونديگرمسلمشدهاستکهبرخياشکالکهنهایکهممیزهدورهقبلازکالسیک

محسوب ميشدند تفاوتهای مربوط به گويشهای گفتاری همان عصر را که بعد از همگن و
اندرامنعکسميکردند(خاوری212:2399،ـ .)213

هنجاریشدنادبيمحو 
شده
گويشهزارههاجمعادارای 31حرفاستيعنيعالوهبر 32حرفزبانفارسيمعمول،

رودکهدرزباناردوآندورابهصورتتودمينويسند


دوحرفديگرنیزدرآنبهکارمي
(يزداني .)29:23۹2،اهمیتايندوحرفبیشتربهلحاظآوايياستوتلفظآنبهاينصورت
تودتلفظميشود(خاوری .)263:2399

استکهزبانبهسقفدهانميچسبدوصدای


Gilbert Lazard

1
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ویژگیهای گویش هزارگی مهاجرین
برای بررسي اجمالي گويش هزارگي ،سعي کرديم در مقايسه با زبان فارسي معیار در ايران،
وهمچنینبهويژگيهایدستور

حرکتهاحروفبررسيکنیم 

تفاوتهایگويشيرادر ابدال

زبانيگويشهزارگيدربعدفعل،ضمايرحروفاضافهوحروفتصغیربپردازيم.

تبدیل حرکات
 )2تبديلاِ( )eبهای( )i
شِن(←)šenشین( )šin
ابراهیم(←)ebrâhimايبراهیم( )ibrâhim
انسان(← )ensânاينسان( )insân
گردش(←)gardešگرديش( )gardiš
نوشت(←)neveštنويشت( (nevišt
کامل(←)kâmelکامیل( )kâmil
خجل(←)xejelخجیل( )xejil


 )2تبديلای()iبهاِ()e
ميروم(←)miravamمِرَوَم()meravam

ميخواهم(←)mixâhamمِخواهم()mexâham


 )3تبديلاُ()oبهاو()u
کجا(←)kojâکوجا( )kujâ
خُدا(←)xodâخودا( )xudâ
خُرسند(←)xorsandخورسند( )xursand
گُل(←)golگول( )gul


 )1تبديلاو()uبهاُ()o
روز(←)ruzرُز( )roz
خروس(← )xorusخُرُس( )xoros
فروخت(←)foruxtفرُخت( )foroxt
سوخت(←)suxtسُخت( )soxt


 )9تبديلاَ()aبهآ()â
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سعدی(←)sa’diسادی( )sâdi


 )6تبديلآن()ânبهاُ()o
حیران(←)heyrânحیرو( )heyro
هندوستان(←)hendustânهندوستو( )hendesto
زمستان(←)zemestânزمستو( )zemesto
پیران(←)pirânپیرو( )piro


 )۹تبديلاَن()anبهاُ()oدرافعال
گشتَن(← )gaštanگشتو( )gašto
خواندن( ←)xândanخواندو( )xândo
رفتن( ←)raftanرفتو( )rafto
گفتن( ←)goftanگفتو( )gofto

 )9تبديلآب()âbبهاُ()o
آفتاب(←)âftâbآفتو( )âfto
مهتاب(←)mahtâbمهتو( )mahto

تبدیل حروف
 )2تبديلس( )sبهش(:)šبرایمثالفعلنشستن()nešastanبهشیشتن()šištan
ينتبديلدرصرفاينفعلدرزمانهایگذشته(استمراریمطلقوبعید)قابل

بدلميشود.ا

تشخیصاست .
گذشتهمطلق:نشستم(←)nešastamشیشتم( )šištam
ميشیشتم( )mišištam
گذشتهاستمراری:مينشستم( ←)minešastam

گذشته بعید :نشسته بودم ( ← )nešaste budamشیشته بودم ( šište
 )bodam


بالمثليدربینمهاجرينوجودداردکهدرآنفعلنشستهبودم()budamnešaste
ضر 
)تلفظميشود 

بهصورتشیشتهبودم(šište budam
نامه کردم نامدی ،شیشته بودم کامدی ( mâme kardam nâmadi šište
 )bodam kâmadi
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 )2تبديلد()dبهی ()y
بادمجان(←)bâdemjânبايمجان()bâyemjân

 )3تبديلر()rبهل()l
سیر(←)seyrسیل()seyl

ویژگیهای دستور زبان گویش هزارگی
بررسيهمهجانبهدستورزبانيگويشهزارگيبهپژوهشهاینظاممندوگستردهنیازداردکهاز

حوصلهاينمقالهخارجاست.دراينجاتنهابهبررسيمختصریازافعال،ضمائر،حروفاضافهو
نشانههایتصغیرپرداختهخواهدشد .
افعال
 )2فعلکردنباحذفحرفر()rهمراهاست
کردن(← )kardanکَدَن( )kadan
خوابکرد(←)xâb kardخَوکَد( )xaw kad


بدلميشود

امرفعلکردنيعنيکُن()konبهکو()ko
بلندکن(←)boland konبالکو( )bal ko
کوششکن(←)kušeš konکوشیشکو( )kušiš ko


درگويشمهاجرينبرخيافعالبافعلکردننیزصرفميشود

نوشتن(←)nevešhtanنوشتهکدن()navešhte kadan
خنديدن(←)xandidanخندهکدن()xanda kadan
خوابیدن(←)xâbidanخوابکدن( )xâb kadan


درگذشتهافعالقیاسيساختگيمانندجنگیدن،خوابیدنترسیدن،فهمیدن،چرخیدنو
...رابهاينشکلنميساختند؛ زيرااينافعالازافعالسماعيمتداولدرنثرپهلویودرینبود

ودردورههایبعدبهوسیلهشعريادرضمننثرفنيبهقیاسافعالقديم کهازاساميساخته

بهوجودآمدهاند.درگذشتهبه

ميشدند مانندتنديدن،يازيدن،خنديدن،شتابیدنوسگالیدن 

جایساختنافعالمذکورافعالحربکردن،بیمداشتنفهمکردن،خوابکردنياخفتن،بلع
کردنمستعملبودهاست(بهار .)326:239۹،
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 )2فعلشدن
شدن(←)Šodanشودو()Šowdo
شود( ←)Šavadشود( )Šud

 )3فعلآمدن
آمدن(←)âmadanاَمدو( )amado
آمد(←)âmadاَمد( )amad
نیاد( ←)nayâdنیَه( )neya


 )1فعلپرسیدن
پرسیدن( ←)porsidanپورسانکدو()porsân kadoياپورسیدو( )porsido


 )9فعلگذاشتن
گذاشتن()gozaŠtanهشتن( )heŠtom
گذاشتم(←)gozaŠtamهشتُم( )heŠtom


نشانميدهند

 )6استمرارفعلراباافزودنرهييه
در حال انجام دادن است ( ← )dar hâl-e anjam dâdan astکده رهييه
( )kada rehiya
در حال خوردن است ( ← )dar hâl-e xordan astخورده رهييه ( xorde
 )rehiya


ضمیرها
 )2ترکیباضافهبهضمیر:برایاضافهکردنيکاسمبهضمیرهایشخصيمنفصلبه
استفادهميشود

جایکسرهازحرفاضافهاز()az
مدادِمن(←)dadâd-e manمدادازمَه()madâd az ma
لباسِتو(←)lebâs-e toلباسازتو( )lebâs az to

 )2ضمايرمتصل
خانهام(←)xâneamخانهمه()xânama

دستهايم(←)dasthayamدِستایمه()destây ma

ابروهايت(←)abru-hâ-yatقاشایتو( )qâsay to
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چشمهايت(←)češmhâyatچیمایتو( )čimây to

خانهاش(←)xâneašخانهشي( )xânaši



 )3ضمیراشاره
آنمَرد( ←)ân mardاُمَرد()o mard
بهآنشخصگفتم( ←)be ân Šaxs goftamاُآدمهگوفتوم( )o âdama goftom
ايناهاش(← )inâhaŠاِنَه( )ena
اوناهاش(← )unâhaŠاُنه( )onah
آنها(← )ânhâاوگونا()ogonâ

حروف اضافه
که( ←)keکي()ki
جاهاييکهگفتم(← )jâ-hâ-yi ke goftamجاهائيکيگفتوم( jâ-ha-i ki
 )goftom
در( ←)darدَ(:)daدرخانه( ←)dar xâneدَخانه()da xâna
به(←)beدَ(:)daبهکابل(←)be kâbolدَکابل()da kabol
با()bâقَدِ()gadبامجید()bâ Majidقَدِمجید()gad-e Majid


نشانههای تصغیر
همچونزبانفارسيرايجدرايران،حرفکبرایتصغیربهکارميرود 

خاتونکوچک( ←)xâtun-e kučakخاتونک( )xâtun-ak


حرفگنیزبههمراهميآيد 

برایگاهيبرایتصغیراسمهاعالوهبرحرفک،


خُرد( ←)xordخوردوگک( )xordogak
ريزه( ←)rizehريزگک( )rizagak


کهعمدتابااستفادهازمصاحبههاوضبط


شناسيدرحوزهزبان

اينپژوهشمختصرانسان
بندیشدهبود،بیشتربرتفاوتهاييمیانگويشهزارگياززبان


گفتارروزمرهمهاجرينجمع
ينتاکیدبهايندلیلبودکهروشنشوددامنهتفاوتهابه

رايجفارسيدرايرانتاکیدداشت.ا
تواناذعانکردکهاينگويشکامالميتواندبهعنوانيکگويش


هیچعنوانبزرگنیستومي
ايراني پذيرفته و حفظ شود .تفاوت عمدهای بین اين گويش با گويش مثال مشهدی مشاهده
هایايرانيزبانفارسيهمخوانيدارد.


شودوازنظرساختاریباسايرگويش

نمي





پژوهشهایانسانشناسيايران،دوره،3شماره2

212


نتیجهگیری
شناختيدرمورديکقومميتواندتصويرغیرواقعيازآنقومیتراتعديل


يکپژوهشانسان
گونهپژوهشهاباعثميشوددرککنیمکههرانسانهمانگونهکهبهيککشورتعلق


کند.اين
دارددارایتعلققومينیزهست.دراينجاسخنبرسرواقعیتيعمیقوفرهنگياستکهلزوما
ربطي به تعلق دولتي ندارد .اينکه در هر فرد اين تعلق قومي تا چه حد ذاتي ،انتخابشده،
بندیهایقوميدولتيبهخودیطبیعي
خودآگاهانهواغلبپیچیدهباشد،اينکهبرخيصورت 

بايدتوجهداشتکهدولتهاصاحبان

نیست،ميتواندسرچشمهدرکمتقابلمیانافرادباشد .

انحصاریقدرتبرانسانهانیستند.امروزهکرهزمینبیشازپیشبهصورتيککليگانهدرک

وبههمیندلیلتنوعطبیعيآنبايدبهوسیلهمعاهدههایفرادولتيحفظشود.دفاعاز

ميشود

گوناگونيزيستيبهعنوانيکامرالتزامآوربايدبیشازپیشمدنظرقراربگیرد.اينگوناگوني

منبعيبرایغنيشدنپیوستهانساناستودرستبههمیندلیلبايدازآندفاعکرد.تکثر
ها،دانشهامیراثياستکهبايدآنراحفظنمود.تنوعقومياساسپويايي


ها،فرهنگ

اقوام،زبان
قومي است و انسانیتي که از موجودات يک شکل درست شده باشد بدترين نوع توتالیتاريسم
گیریهایجديدسیاسينیستندکهصلح
هاوشکل 


است.اينسازوکارهایقومي،آگاهييافتن
شوندبلکهمقاومتهاياتصمیماتکورکورانهبرخي


کنندوسببکشتارهامي
جهانيراتهديدمي
هادلیلآناست.حقوقمردمواقوامهنوزپايهگذاری نشدهاست.باوجوداينگروهياز


دولت
هایقوميدردستيابيبهزمین،


طلبدکهحقوقگروه

ايناصولروشنهستند:ايناصولمي
مديريتبرسرزمینوحفظفرهنگوزبانآنقومبهرسمیتشناختهشود .
قوممهاجرهزارهدرايرانمانندسايرقومیتهایموجوددراينمنطقهموزايیکيدارای

ريشهتاريخيبسیارکهناست.ابهامدريافتننظريهدرستبرایيافتنريشهاينقومدربین

نظريه هایمختلفنشانازهمینقدمتدارد.فشارهایقومیتيوزبانيفراوانيدرطولتاريخ

حداقل  233سال گذشته ،اين قوم را در تنگناهای فراواني قرار داده است و حتي تا مرز
نسلکشي  وحذفنژادینیزپیشرفتهاست.هماکنونوضعیتزندگياينقومدرافغانستان

چنانپايدارنیست.درافغانستانهرآنممکناستفاجعهایبزرگرخدهد.هماکنونکه


آن
قومکشيباصالحمذهب،باحضورتکفیریهایوهابيدرمنطقهرايجشدهاست.درايراناين

درتهديدقومیتيوزبانيبهسرنميبرداماشرايطمناسبيندارد.مشکالت

قوممهاجرهرچند
هایدوموسوماينمهاجرينرابهشدتتهديدميکند.هنوزمشکلبهرسمیت


هويتينسل
اند،آنهارارنجميدهد.اينکه


شناختنمهاجرينيکهحتيپدرانشاننیزدرايرانبهدنیاآمده
سرنوشتقوميوساخت زبانييکقومتاايناندازهازنظرفرهنگيبهاقوامايرانينزديکباشد
آوردکهاينقومدرايرانبهسهولتپذيرفتهشود.درجامعهایکه


زمینهمساعدیرافراهممي
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ريزیسیاستگذاران


نیازبهباالبردنجمعیتدرآنبهصورتضرورتدرآمدهاستودربرنامه
شدهاست،درجامعهایکهانسجاممذهبيباالييدارداينکههنوز

پذيرفته 

بهعنوانيکاصل
چهسني،چهشیعه)وهمزبانخود

نتوانستهاستسیاستپايداریدرقبالمهاجرينهمکیش(
اتخاذکند،جایدرنگدارد.امیدمي رودبادرکوتشخیصبهترشرايطموجوددرسطحمليو

شمطلوبترازاينمهاجرينفراهمآيد.

بینالمللي،امکانپذير
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