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 و بیان مسئله مقدمه
گ سال چند فجیعي دوبارهرخدادهای پیدايش برابر در را افراد از بسیاری جهان در ذشته

شدديگرازآنهاخبرینخواهدایازاحساساتورفتارهاييمتعجبساختکهگمانميمجموعه

هایگناهتوسططالباندرافغانستان،حملهکشيقوميدرمیانمار،کشتارمردمبيبودمانندنسل

پاکستا و افغانستان در تکفیریانتحاری وحشیانه رفتارهای و گرايين قبیله سوريه. در ،2ها

هایهایوحشیانه،سربازکردننفرتهایانساني،بروزخشونتبرخوردهایتعصبيمیانگروه

پردازندبدونهاصرفابهبرجستهکردنآنهاميهایمتفاوتيبودندکهرسانهدارو...صحنهريشه

اينرويدادهابهاشکالمختلفتابهامروزادامهپیداآنکهتوضیحوتبینعمیقيدا شتهباشند.

هاييمنبعثرسدکههمهاينرخدادهاواختالفاتقومیتيپديدهکردهاستوطبیعيبهنظرمي

ایازهرآنچهنشانهماندهازقافلهتمدندرنظرگرفتهشوندووقبايلعقب2ازجوامعابتدايي

هایقومي،چهآنهاکهتجاوزکاربودند،چهآنهاارتعريفشود.درهمهتنشاعتببيقومیتدارد،

دفاعوکهموردتجاوزواقعشدهبودند،چهآنهاکهازخشونتپرهیزکردهبودند،چهآنهاکهبي

ایمبهمشونديعنيمجموعهسردرگمبودند،همگيدربرابرافکارعموميبايکديگريکسانمي

ايندرحاليبودکهرابطهرسميوردريافتبستهکهتنهاسزاوا هایغذاييوداروييهستند.

هاباروسایگروهایمتجاوزدرگیرکامالحفظشدهاست.غیررسميبرخيدولت

سودهندهنوعيگزينشبیندونوعازکنشگراناجتماعياست:ازيکاينرفتارهانشان

هاهاييکهبهلحاظتاريخيدرقالبايندولتقعملتشدهيادرواهایبهرسمیتشناختهدولت

الملليفاقدرسمیتوهاييکهازمنظربینوازسویديگر،جمعیتاندشدهبهرسمیتشناخته

مي حساب به شکل فاقد دولتحتي ديدگاه اين در بینآيند. حقوق از برخوردارندها المللي

قومکهجماعتدرحالي يا هیچیتهایفاقددولتو رسميمغضوبدولت، يا هایغیررسميو

مي ديپلماسيانگاشته نگاه از گروه اين بینشوند. نهادهای يا دولتي مخاطبانهای المللي

نميشدهتعريف حساب به تبتيای مانند اقوامي فلسطینيآيند. جنوبي،ها، افريقای اقوام ها،

هزاره عربستان، بحرينو کهشیعیان افغانستان ملتهای را آنها بايد تعبیری ممنوعهبه های

پايتختومقرحکومتينداشتهتازمانيکهسرزمینمعینيوبهرسمیتشناختهبنامیم شده،

آيند.ايندرحالياستکههایسرگردانبدوننمايندهوغیرمسئولبهشمارميباشندجمعیت

ترينشکلممکن،باسفارشختگيبسیاریازکشورهابهسا2391ـ2393هایدرفاصلهسال

شوندوبالفاصلهحقيابدونسفارشقدرتاستعمارگرقبليخوددرسازمانمللپذيرفتهمي

                                                           
1 tribalism 
2 sociétés primitives 
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مفهومياستکه“حققومي”شود.استقاللواعمالحاکمیتبرایآنهابهرسمیتشناختهمي

گذاریقراردارد.درمرحلهبنیان

بنیان اين به بتوان اينکه بايدگذبرای کمککرد اجتماعي پژوهشگر يک عنوان به اری،

بهرسمیتشناختنکنشگرانتاريخي فهمو برایبازشناختن، هیچ رويکردیرا يکازکهدر

پژوهشهایاجتماعيتعريفمجموعه حتيدر کتبرايججاييندارندو و اسناد در هایشده

رفت.شوددرپیشگایبهآنهانميشناختينیزاشارهانسان

را ايران ساکندر جماعتمهاجر اکثر اکنون هم استکه اقوام اين از يکي هزاره قوم

تشکیلمي که کنیم اشاره اينجا در بايد قومي”دهد. واژه“گروه عنوان گفتمانبه از ایکه

کشورهاييجامعه برایموضوعاتبوميدر مفهومينارسا است، شده شناختيغربوامگرفته

شود)تاپر،هاميهاوابهاموافغانستانوسايرمناطقاستومانعازتحلیلظرافتمانندايران

شیعهمذهبهستند.درآنهابیشتروافغانستاناقوامهايکيازهزاره(.بااينتفاسیر،2399:32

تشکیلمي بربرخيمنابعجمعیتآودهندافغانستانآنانسومینگروهقوميعمدهرا هانبنا

ت مي29قريباً تشکیل را کشور اين جمعیت دهددرصد هزاره. بهمناطق افغانستان در نشین

درجهدومکشور يشهروندانهادرقرنبیستممیالدیهزاره.معروفاست هزارستانو جاتهزاره

شد.بعدازنهارفتارميآوگاهيحتيازطرفدولتمرکزیبهعنوانبردهبابودند افغانستاندر

بهيابيدستهابرایکمهزارهگروهکمونیستيخلقکمبهقدرترسیدنو23۹9کودتایسال

هایحزب عبدالعليمزاریورهبرانهزارهمانند؛هاييراآغازکردندبرابرفعالیتحقشهروندی

پايانحکومتکمونیستيازافغانستانو ارتشسرخیکردند.بعدازخروجگذاربنیانراسیاسي

سعيدر حزبوحدتهاباساختناهللافغانستانواردجنگداخليشد.هزارهبامرگدکترنجیب

تروبیشپايهاصلينبود مذهبحفظقدرتسیاسيخودکردند؛درسیاستجديدحزب،ديگر

 (.2322)مژوند،تاازتمامقوایهزارهيکانسجامکليبسازدشدکوششمي

ورودنیروهایائتالفبهافغانستاندرسال قانون2332با حکومتطالبانسقوطکرد.

مي حکومتاجازه نظام به را افغانستان شهروندان همه ورود همینرواساسيجديد از دهد؛

انتخاباتهزاره در کرسي23وانستندت2322ها از آنخودمجلسهایدرصد از افغانستانرا

اوجودقوانینجديدکهب.شدواقعمدارانپشتوناينحرکتسیاسيموردانتقادسیاست.کنند

اماهنوزهمحرکاتنژادپرستانهبراساسآنحقوقهمهشهروندانرايکسانمي ایعلیهداند؛

صورتمياينمردمدرافغانستانوپاکستان باکوچيقبايل233۹درسالبرایمثالگیرد. ،

هانفرهرسالهدرودهندهاشدرهشدنهزارانتنازهزارهاحملهبهروستاهایهزارگيباعثآو

شوند.نانکشتهميآپيحمالت

هزارهايراند با موارد بسیاریاز پاکستانمانندشهروندانر افغانستانو از هایمهاجر

 رفتار استايراني حمالتکرده گرفتن شدت و افغانستان در ناتو نیروهای حضور پساز و

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4_%D8%B3%D8%B1%D8%AE
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%DA%86%DB%8C
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فضایآموزشيبههزاره کمبود وجود ايرانبا پاکستان، در اجازهجنگجويانسلفيخصوصا ها

.استبرابرباايرانیاندادهيتقريباهاراباشرايطگاهتحصیالتعاليدردانش

برابرزبانپشتویقومحاکم، زبانفارسياينجماعتدر برتهديدهایقومیتي، عالوه

برخيعلتاينکهحکومت بهباور است. نامهربانيبوده مورد مدافعزبانهمواره هایپیشینو

کردندپشتوانهحمیلکننداينبودکهاوالتصورميپشتوخواستندکهزبانپشتورابرفارسيت

زباناموریملي،سیاسيوقومياستوازآنجاکهفرهنگزبانفارسيبهنامفرهنگوادبیات

نتیجهشداينتصورشکلگرفتکهافغانستانازآنبهرهايرانشناختهمي اینخواهدبرددر

زبانپشتويگانهزبانرسميکش ورقرارگیردوبهاينترتیباستقاللافغانستانتالششدتا

آن ديگر شود. ميتقويت افغانستان حکام وکه پشتو زبان به بخشیدن رسمیت با پنداشتند

ـ23۹2:226تریداشتهباشند.)مايلهروی،توانندحکومتمداومسازیزبانفارسيميآشفته

رافغانستاناستامااکثريتمردمافغانستانبازبانمادریدوقومهزارهوتاجیکدفارسي(.229

مي زبانآنتکلم عنوانيکياز به اينزباناگرچه سویحکومتکنند. از هایرسميکشور

دولت اما است شده شناخته رسمیت به کوشیدهافغانستان همواره حاکم عناصر و اندها

محدوديت کنند. ايجاد آن تکامل و رشد راه در فراواني وگذاریسیاستهای فرهنگي های

اداریگونهآموزشيبه مراکز اولدر زبان عنوان به زبانپشتو توسعه تقويتو با که ایبوده

فرهنگيوآموزشيوحتيسیاسي،حوزهتأثیراتفرهنگيزبانفارسيرادربرابرآنتضعیفو

 (.2392:3۹محدودگردانند)واعظي،

شناختيدرموردمهاجرينهزارهدوموضوعاساسيانسانمادراينمقالهسعيداريمبه

ها.مفاهیمقومیتوهاودومزبانهزارههایقوميهزارهساکندرايرانبپردازيم:نخستريشه

بخشيکجماعت،هموارهموردتوجهپژوهشگرانعلوماجتماعيوزبانبهعنوانعناصرهويت

هدرکبهترازاينجامعهمهاجرمنجرشود.تواندبسیاسيبودهومطالعهايندومي



 چارچوب نظری
پهنه بر اتفاقميتاريخهمیشه منطقه يا نامکشور نقطهشروعيهایسرزمینيبا کشور افتد.

اماپذيرفتنينیستکهدرحوزهانسانييککشور؛گذاریمردمساکندرآنبودهاستبراینام

ناپذيریبايکديگرپیوندبخورندهابهصورتتفکیکزمانوتماممردمدرهمهمناطقودرهمه

ایزيستيکاملباشند.بايدتوجهداشتکهيکنامسرزمینيدارایتاريخچهودوتمامیتدرهم

ازسرزمینياستکهتردريکزبانخاصاستوازهمینروريشهآنبهطورکليبسیارمتاخر

باي برخودداردو بهداذعانکردکهمرزهایاينسرزمینامروزآننامرا ایخودسرانهگونهها

هایزمانيمعینيمعنادارهستند.اندودرنتیجهتنهادرقالبتعیینشده
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واقعیت چیز هر بیشاز حاضر عصر در قانونيتماميکشورها نهادينه، آموزشهای و

مادیوطبیعاندوبهندرتممکناستواقعیتيافته هايييبهشمارآيندکهانسانهاييذاتا

هایامروزیاند.هرچندکهانسانخاص،زبانفرهنگوسبکزندگيخودرادرآنجابنانهاده

انسانهمچونمرزهایامروزی همهدولتبا اما مرزهایپیشینمتفاوتهستند، و تالشها ها

به درپيدرحدودهایپيولقرنایارائهدهندکهگوييهموارهدرطگونهدارندتاريخخودرا

داشته اند.جغرافیاييکنونيحضور سویديگر، هويتاز طبیعيتمايلدارد فردیبهطور هر

توانددرچندينسطحممکنباشدوجوکند.هويتميخودراآگاهانهدريکگروهخاصجست

فردیمي هر صورتهمو به سنتواند بر بنا باشد. هایاجتماعيتزمانچندينهويتداشته

اهمیتبیشتریگوناگوناينهويت در آنتعلقخود اينيا انسانيبه هر متفاوتهستند. ها

اينتعلقمي وفاداریدهدو مراتبياز سلسله در را پذيرفتهها ميهایدرونيو قرار دهد.شده

ت.هويتبرایهاسرچشمهنیرویرواني،توازنوشکوفاييشخصیتياسيابيافراددرگروههويت

هاييبدونترديداست.وبیشامریآگاهانهوشاملگزينهافرادکم

و طبقاتي آگاهي اجتماعي، طبقات بر شدت به نوزدهم قرن غالبدر عمومي نظريه

تاکیدبرامرکردکهريشهدرامراقتصادیداشت.گیریهويتتاکیدميمبارزاتطبقاتيبرشکل

واقاقتصادیسببمي امرعیتشدتا هایقوميکهريشهدرفرهنگدارندناديدهگرفتهشوند.

هاوتعارضسرمنشأتواننداجتماعيوامرقوميدومقولههمیشگيدرهمهجوامعهستندومي

سووپوياييهاباشند.دربطنزندگيانسانهموارهپويايياقتصادیـاجتماعيازيکسوتفاهم

هایهایقوميواجتماعيدرمقولهمجموعهاثرگذارهستند.گروهقوميـفرهنگيازسویديگر

توانهموارهدراينياهاييکههريکازعناصرآنهارانميگیرند،يعنيمجموعهقرارمي2مبهم

هایقوميفقدانتعريفيابندیقومیتوگروهدرآنزيرمجموعهقرارداد.مشکلاصليمفهوم

(.23۹9:23تعريفاست)احمدی،وجودمعیارهایمتفاوتدر

بايستهاوتحولآنهاراميهایقومينسبيبودنمرزها،منافع،تعارضدرتحلیلگروه

هایپیچیدهومتغییررفت.ازهمانابتداابهاماتودرنظرداشتوبايدبهسراغتحلیلواقعیت

وميوجودداشت.امروزهنیزهاييدرخصوصمفهوموتعريفقومیتوبنابراينهويتقآشفتگي

وناسیونالیسمقومي1،سیاستقومي3،هويتقومي2هایقوميهانظیرگروهساختبرخيترکیب

جامعه دامنميدر علومسیاسيآشفتگيموجودرا شناسيو 23۹9زند)احمدی، برای29: .)

هایخاص،(پايه2تواندموردتوجهقراربگیرد:سهراهکاراصليمي“هويتقومي”روشنشدن

اينامرباعثمي ایگنگدرشودمجموعهعینيوذهنيهرگونهتعلقبهگروهمشخصشود.

                                                           
1 Fuzzy set 
2 ethnic group 
3 ethnic identity 
4 ethnic politics 
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بخش،بايدبدوننفيارزشنمادينوعاطفييعنيارزشهويت(2قالبيکطرحترسیمشود،

(3شودراپشتسرگذاشت،هانسبتدادهميهایرايجيراکهبههريکازاينقومیتقالب

نگرانهمیانقومیتوملتراهکاریيافت.بايدبتوانبرایتقابلساده

ایوحتيهایسیاسي،رسانهکهبهشدتبرگفتمانایملتوقومتقابلضمنياماريشه

همین استاز گذاشته ناشيميعلميتأثیر ملتبرایمشخصکردنجا و قوم واژه دو شود.

اند.باوجوداين،ازمقايسهويارودکهکامالقابلمقايسهکارميهاييبههاوگروهمردم،جمعیت

ملتواژهآنهااجتنابميقراردادندرکنارهم يافتهاست.ایمورداحتراموحتيتقدسشود.

سخن عملپیوستهتاريخيخودجايگزينگووسپربالیملتاستکهرفتهدولتاثر، رفتهبا

هاياکشورهااست.سازمانمللژهملتبهصورترايجيگويایدولتمعنایملتشدهاستووا

دهندهدهدواينخودنشانهاوکشورهایداریحاکمیترادرخودجایميمتحدصرفادولت

بنابراينواژهملتبهتدريجازيکگروهانساني؛هااستواگذاریحقسخنگفتنمردمبهدولت

ایاستکهشود.اينامرخودگويایاهمیتاساسيرابطهتقلميبهنهادنمايندگيآنمردممن

امروزهمهجوامعرابهنهادهایحاکمدرآنوبهسرزمینيکهآنهاپیونددادهاست.درمقابل

 پیوند فاقد که انساني گروه شدهنهينهادهیچ باشد سرزمین يک شناختهبهبا ملت عنوان

هاييوجودداشتهباشدازشخصیتدادنبهچنینجماعتشودودرصورتيکهتمايلبهنمي

چونابهامدرحدودآنها،فقداننهادهایهاييکهبهداليليشود.جماعتواژهقوماستفادهمي

ايجادشدهاستکهاصوالوجودشان سرزمیني،عدمتوسعه،خردوکوچکبودناينامکانرا

برود.سؤالزير

اعدمامکانبهدستآوردنملیتيککشوروحقانحصاریاختالفاتيدرموردامکاني

يابد.وبیشآگاهانهبسیاریازناظرانانعکاسميحقوقمربوطبههويتقوميدريکرويکردکم

هويتقابل تنها رويکردیکه طرفي، از افراطيدرگیرند: موضع واقعمیاندو اينناظراندر

اقهويترسميبهشمارآورندوازطرفديگررويکردیشدهدراوربررسيومعتبرراهويتثبت

هاييمانندایازمشخصهکهبهنوعيهويتقوميواقعياشارهداردکهمبنایآنراگروهپیچیده

تعیین عنوان به ويژگيميکنندهزبان انسانترين توجه مورد عمدتا دوم رويکرد شناسان،داند.

(.2393:33ادبياست)برتون،گرانپژوهشگرانمیدانيوياتحلیل

 

 شناسی پژوهش روش
آوریایموجودصورتپذيرفتهاستوجمعهایکتابخانهبخشاولاينپژوهشبااتکابهداده

آمدهکهپژوهشگردستهاييبههاعمدتاازخاللمصاحبههایبخشدومدرموردزبانهزارهداده

اينمصاحبهدرکارمیدانيخوددرشهرکقائمقمانجا بهموضوعاتيدرموردمدادهاست. ها
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شناختيمتکيبراينرسیدباانجامپژوهشيزبانسبکزندگيآنهااختصاصداشتوبهنظرمي

ميمصاحبه گردآوریايندادهتوانبهنتايجتاملها بهشدتتحتتأثیرپذيریدستيافت. ها

معهموردمطالعهبودهاست.فضاهایکليارتباطباچگونگيبرقراریارتباطپژوهشگرباافرادجا

توانددوحالتمتضادبهخودبگیرد،فضایاحتیاطوفضایمهاجرينافغانستانيبهطورکليمي

اعتماد.

فضایاحتیاطدرهروضعیتيکهپژوهشگرايرانيبافردغیرايرانيدر فضایاحتیاط: (2

پیشمي کند، تماسبرقرار ما ايکشور مهاجرينافغانستانيبهآيد. تماسبا هنگام به نفضا

شود،مهاجرافغانستانيبهمحضآنکهحسکندفردايرانيقصدنزديکداليلمتعددايجادمي

بهطورآشکاروپنهانموضعمنفيمي دارد، نهايتشايدازترس،شدنبهاورا گیردوليدر

شودکههرچهبیشترکنجکاوینشاندهدهميمتوجگذارد.پژوهشگرپاسخنميسواالتاورابي

 گیرد.بههمانمیزانکمترنتیجهمي

درفضایاعتمادبهدلیلهم (2 زبانيوتاحدودزيادیفرهنگمشترکفضایاعتماد:

تماسآسان برقراری افغانستاني، ـ جستايراني در پیوسته افغانستاني مهاجر است، وجویتر

آيند.روابطانسانيومالقاتباايرانیانياستکهبهنظراوپذيراترميوضعیتبهتر،کارپردرآمدتر

گیرد،بهسهولتایدرپیشپایاوقرارميهاييکهمردافغانستانيحسکندراهتازهدرموقعیت

مي پژوهشگرمالحظهميبرقرار اينجا در بهمسائلپاسخگویخودشود. بیشتر کندکههرچه

پاسخگویخودبیشتربااوهمدردیکندوبیشترازاطالعاتخودهزينهکندعالقهنشانبدهد،

رابهسخنگفتنتشويقکردهاست.

بايستيحوصلهبهخرججامعهمهاجرينافغانستانينهپرحرفاستونهشاداب.بنابراينمي

دستورکارهایفردیوطوالني)ژرفانگر(رادرشناختيتماسداديموبرایپژوهشيانسانمي

داديم.درواقع،خطبرقراریارتباطدوسويهاست.دريکسویآنپاسخگوودرخودقرارمي

شناسقراردارد.تجربهبهمانشاندادهاستکهحداقلدرکشورسویديگرآنپرسشگرانسان

مي طبقهخودمان کتبي مرتضي کرد: تقسیم دسته چند به را پاسخگويان ازبندیتوان

دهد.اسخگويانايرانيارائهميپ


بديهياستکهدرتحقیقاتاجتماعي،تعیینشرايطپاسخگويي،بهمنظورتعیین”

تواندرنکاتزيرخالصهکرد:ها،اصلياستضروری.اينشرايطراميمعنایپاسخ

کند؛هاييکهپرسشگربههنگامتحقیقبازیمينقشيانقش

 برد؛بهکارمينوعياانواعبیانيکهوی

 کند؛هاييکهپاسخگوبازیمينقشيانقش

 هایقبليوبعدی؛رابطهبینپاسخکنونيباپاسخياپاسخ
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(.99ـ2396:93)“]...[رابطهبینسؤالوتعدادسؤالباپاسخ



 مورد مطالعه محدوده
جنوبشرقي راهدر که جايي قم، شهر نقطه قمترين شود،ميارجخشهرازاصفهانـآهن

سویسهازمنتظرالمهدیوشهرکبهشمالازبیابانيجزيرهشبهاينقراردارد،قائمشهرک

تاوجودبايرهایزمینکیلومتر2تاحدودشرقسمتاز.شودميمنتهيبايرهایبیابانبهديگر

ويرچیزیديدهآهنقرارداردوپسازآنجزکيابد.درسمتجنوبراهادامهمييزدانمحله

بیابانچشمنمي تنها کاشاننیز جمکرانو مسیر غربيعنيدر در و تشکیلشود را ما انداز

هرچنداينشهرکدرنقشهازسمتشمالازطريقشهرکمنتظرالمهدیبهشهرمي دهد.

 ایقموجوددارد.متصلاستامادرواقعفاصلهمعناداریمیانايندوشهرکحاشیه

ماندکهازسهسویبهصورتمطلقوازيکسوبهصورتایميئمبهجزيرهشهرکقا

حاشیهشماليخطراهنسبيبهبیابانمي اينشهرکدر قائماينرسد. بلوار داردو آهنقرار

بهآنراشهرکيعنيخیابانشهیدبهشتياصليخیابانوغربييـشهرکرابهدوپارهشرق

تقاطعبلوارقائموخیاباناصليمیدانشهرکواقعشدهکند.تقسیمميدوپارهشماليوجنوبي

دومشخصهبارزکالبدیشناختهمي با داردو اولمسجداستکهحکممرکزشهرکرا شود:

بهمرکزشهرقممنتقلمي اتوبوسکهمردماينشهرکرا کند.بزرگشهرکودومايستگاه

 جديدالتأسیسو وجود با موردشهرکقائم شهری امکانات همه از برایکوچکبودن، نیاز

دردخترانهوپسرانههای،گاز،تلفن،مدرسهوروشنايي،برقشربزندگيمتعارفهمچونآب

مسجد کالنتری، بانک، مقاطع، سرويسوهمه ونقلشهریحملحسینیه، ، و خريد ...مراکز

برخورداراست.

اندکهبیشترزساکناناينشهرکراتشکیلدادهمهاجرينافغانستانينزديکبهنیميا

قومیتديگرافغانستانييعنيتاجیک هادراقلیتهستند.دراينآنانازقومیتهزارههستند.

ها،اقوامديگرايرانيمانندبومیانقمي،اقواممهاجرترک،لروعربشهرک،عالوهبرافغانستاني

کنند.زندگيمي

 ها پیشینه هزاره
هزارهپژ مورد برميوهشدر نوزدهم قرن پیشاز به هزارهها ولي شناسيطيصدسالگردد

گذشتهپیشرفتچندانينداشتهاست.يکيبهدلیلشرايطدرونيکشورافغانستانکهعمومابه

استودومبهدلیلحائلبودناينکشورمیاندوماندهيباقایبستهوفئوداليصورتجامعه

استعماریانگلیسوروسومحدودشدنتوسعهاجتماعي،سیاسيوفرهنگيآن.قدرتبزرگ

اينوجودمیدانبراینظريه پردازیدرموردمنشأوتاريخاقوامگوناگوناينکشوربازبودهبا
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گیریشناسانومورخانمختلفوسپسبهنقدونتیجههایمهمانساناست.دراينجابهنظريه

هایمختلفدرنظريههایافغانستانهزارهپردازيم.سیدعسگرموسویدرکتابکليازآنهامي

هارابهسهدستهتقسیمکردهاست:موردمنشاءهزاره



 ها نظریه بومی بودن هزاره

هاواستنادشناسانغربيباتکیهبرمسیرجنگياسکندر،سفرنامهوشرقپژوهشگرانافغانستاني

هابرايننظريهشناختي،تاريخي،جهانگردیوحتيجسمانيهزارهبانبهيکسلسلهشواهدز

تأکیدکرده 23۹9اند)الفینستون، :212 فرانسویژوزف(. توسطپژوهشگر ابتدا ايننظريهدر

(.ايننظريهرابرخيمحققانافغانستاني299۹:222درقرننوزدهمارائهشد)فريه،2يرفريهپي

دا قرار تائید دهمورد اند 2312)حبیبي، اخالقي،1: 2393؛ :99 کهحبیبياستداللمي(. کند

شدند.شدومردماناطرافنیزهزارهنامیدهميهزارهتنهابهمردمانمرکزافغانستاناطالقنمي

مي مغولهستندبلکهچنینتصور نه و تاتار نه آرياييباشند.آنها بازماندگانهندو که شود

هایراورتي،چنگیزخانهرگزازرودخانهسند(.براساسمنابعيمانندنوشته2312:3)حبیبي،

اينپرسشمطرحمي است. هزارهنگذشته اگر که باشندشود چنگیز لشگر بازمانده چگونهها

(.ديگر23۹3:1۹هایپنجابيرادرآنسویسندتوجیهکرد؟)موسوی،توانوجودهزارهمي

گردد؛تکهنامهزارهازنظرتاريخيبهدورانقبلازاشغالمغولبازمياستداللحبیبيايناس

دهدکههاييميگرددوناميرابهسرزمینازهندبازمي2وقتيجهانگردچینيهیوانتسونگ

کند)حبیبي،وهزاره)هوـزاـله(تعبیرميازآنبهغزني)هوـساـله(3بعدهاسنتمارتین

2312 دلی1: نقلمي(. را مواردی سنتمارتین استکه اين حبیبي هیوانلديگر که کند

هاسخنتسونگدرهمراهيبايکيازشاهانمنطقهافغانستانازشباهتعجیبآنهابهچیني

مي 2312گويد)حبیبي، میخائل9: اينزبان1وايرز(. اساسروشيآماریبه شناسآلمانيبر

مي مغوالنتیجه میان که ريشهرسد روابط افغانستان مردم و استن نداشته وجود وايزر،)ای

شود.عقیدهميگونهباحبیبيهم(واين2333:219-261



 ها به قوم مغول نظریه اتصال هزاره

اند،اجدادمردمانيهستندکهامروزهبهسربازانمغولکهباارتشچنگیزخانبهافغانستانآمده

(.دراينجامسئلهتأثیراتزبانيوفرهنگياسکانموقت2361:232هزارهشهرتدارند)ومبری،

دائمقدرت تاهایاستعماریبرمجتمعاتانسانيمطرحاستکهطرفدارانزيادیهمدارديا

                                                           
1 Joseph Pierre Ferrier 
2 Hivan Tsung 
3 Saint Martin 
4 Michael Weiers 
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 که مغولميشدهگفتهآنجا بازماندگانقوم از را خود هزاره برایاغلبمردم اينمردم دانند.

اند.بسیاریازپژوهشگرانسیاسيمعاصربرهاييمتوسلشدهنامهجرهاثباتايننظريهبهتهیهش

ناپذيریدراينباورهستندکهحضورموقتودائمنیروهایاستعماریتغییراتوتوسعهبرگشت

ایازآورند.اينپديدهرانمونهسبکزندگيوساختاراجتماعيـزبانيجامعهبوميبهوجودمي

(.23۹2:39انند)ارگیری،داستعمارمهاجرمي

رابهعنوانيکصفتبههنگامآموزشرفتاریفرزندانخود“مغول”والدينهزارهواژه

وگوهایروزمرهبهعنوانصفتيبرایيکعملدرستومؤدبانهبرند.اينواژهدرگفتبهکارمي

است.“نامغول”رودوضدآنعبارتبهکارمي


 بچهدرستبشین←(o, bača moqol bešiاوبچهمغولبِشِي)

بچهدرستبخور ←(o, bača moqol boxorاوبچهمغولبخور)

يکساناستدرحالياينکاربردبرایهمههزاره کهبینسايراقوامافغانستانيچنینها

(.2339:39اصطالحيوجودندارد)فرديناند،

کلمهمغوليمینگيامینگانبهشودکلمههزارهمعادلفارسيسرانجاماينکهگفتهمي

کردند.هایدهصدوهزارنفرهتقسیمميهالشکريانرابهگروهاست.ظاهرامغول2333معني

اصطالحاتيماننددهباشي)سرپرستگروهدهنفره(وصدباشي)سرپرستگروهيصدنفره(،

تواندتانمتداولاست،ميخانهصدبستر)بیمارستانصدتختخوابي(کهامروزهدرافغانسشفا

(.گروهيازپژوهشگران23۹3:92بندینظاميمغوليگرفتهشدهباشد)موسوی،ازاينتقسیم

نهخودچنگیزمعتقدهستندکههزاره بازماندگانسربازاننیکودریفرزندبزرگچنگیزو ها

کههنگامناسزاگوييدربینسیدهایهزاره،کسانيهستند(.2333:99خانهستند)بارتولد،

گويند:ميها(بهعام)هزاره



های!بچهچنگیز!←(o, čoča čangizُچوچهچنگیز)ا



 ها نظریه اختالطی بودن نژاد هزاره

هانیستندبلکهترکیبيازهاـمغولهاياترکهافقطبازماندگانمغولبراساسايننظريه،هزاره

هااغلبمناطقمفتوحهخودراهاو...هستند.مغولا،افغانهايندووديگرنژادهاچونتاجیک

امادرمواردی؛دادندکردندوآنجاراپايگاهيبرایحمالتبعدیخودقرارميزداييميجمعیت

مي تسلیم بومي مردم خود ميکه راضي غنائم تقسیم به را خودشان آنان درشدند کردند.

ترکدر سربازانمغولو مناطقافغانستانمرکزیجايگزينساکنینشرايطيکه بسیاریاز
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آمدندوازهمینرواحتمالهابهناچارتحتنفوذهمسايهفارسخوددرقبليشدهبودند،هزاره

هایامروزباآنداردکهزبانفارسيرابهعنوانزبانپذيرفتهباشند.درواقعنوعزبانيکههزاره

باگويشساکنانهراتومشهدداردهمانگونهکهدرموردگويندشباهتآشکاریسخنمي

(.يکياز23۹3:96هاييوجوددارد)موسویهانیزچنینشباهتزبانوفرهنگترکـمغول

هااست.اوکهمخالفنظريهترکيامغولخالصبودنهزارهاست2طرفدارانايننظريهمکاکر

-2223هایمختلفبینلبجغتائیانهستندکهدرزماناعتقادداردکهاخالفسربازانمغولاغ

اند.گرفتهاندکههزارهناماندودرقرنشانزدهممردمانيراشکلدادهواردافغانستانشده211۹

اينسربازانکهيامجردبودندوياهمسرانخودرابههمراهنیاوردهبودندبازنانبوميتاجیک

تاجیکنواحيمرکزیافغانستانازد خويشاوندیبا واردانگوبرزبانتازههایفارسيواجکردند.

گرفت)کاکر، نام هزارگي که گويشفارسيجديدیشد آمدن جود اساسبه گذاشتو اثر

ایهایعینيومطالعاتمعتبرودقیقبهنظرعدهايننظريهباتوجهبهواقعیت(.2ـ23۹3:2

قابلقبولتلقيشدهاست.

 

 گانه های سه ریهنقد نظ
هاراازابعادمختلفبهنقدبکشیم.اکنونسعيبرآناستکهسهنظريهباالدرموردهزاره

 

 ها نقد نظریه بومی بودن هزاره

نظریخودرااندوپايههامشغولداشتهرسدطرفدارانايننظريهبیشترخودراباواژهبهنظرمي

نفسهشواهدهافيگونهشباهتکهايناند،درحالياستوارکردههایدارایآواهایمشابهبرکلمه

زبانانسان يا نميشناختي ايجاد بيشناختي اتکا با است ممکن حتي و آنها،کند بر جا

ريشههایقومپژوهش نظر از هزاره و له زاـ هوـ فرضاينکه گمراهيشوند. ایشناختيدچار

اثباتنميباشافتهيتحولزماندرگذريکسانو تنهاند،چیزیرا ادعایما براساسکندزيرا

تواندچندانقابلتوجیهباشد.درگويشهزارگيکلمهفرضاستوبدونارائهشواهدبیشترنمي

رود:هزارههمبرایمردموهمبرایسرزمینبهکارمي


منهزارههستم←(ma azra yomمَهاَزرَهيُم)

امازسرزمینهزارهآمده←(az azra omâdomاَمادُم)اَزرَهاز



                                                           
1 Kakar 
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تلفظصحیحاينواژهدوسیالبياَزرهاستوبنابرنظرتیمورخانفتشابهيبیننامقديم

و(2393:23تیمورخانف،)جاتوجودنداردسرزمینوهزاره طرفدارانايننظريهدرنهايت؛

هایاطرافهایسرزمینولياستودرزبانبايدتوجیهکنندکهچرادهدرصدواژگانهزارگيمغ

کهازنظرتاريخيکلمنطقهافغانستانوايرانفعليبهاشغالاينواژگانوجودندارند؟درحالي

هادرآمدهبود.مغول



نقد نظریه پیشینه مغولی اقوام هزاره

مي مغولايننظريهبهما بهقبلاز بازنميگويدتاريخمنطقههزاره اينکهمغولگردد.ها هادر

اشغالکرده افغانستانرا هزارهايرانو مغولاندو شباهتجسمانيزيادیبا دارندترديدها ها

هادرنژادمغولکافيبندیهزارههابرایطبقهگونهاستداللنیستاماناگفتهپیدااستکهاين

ترکمننیستندچهدراينصورتدرموردشباهتفیزيکيازبک هااوقرقیزهانیزبامغولهها،

يابيکرد.بايددانستکهتاکنونهایپنجابيراچگونهبايدريشهچهتوجیهيوجودداردوهزاره

هزاره عنوان با هزارههیچسندی به پژوهشگری هیچ استو دستنیامده به مغول هایهای

نیزمانندشرمنمعتقديمکههزاره ما استو مغولمغوليزبانبرنخورده ايماقها، و سهها ها

گروهقوميمتمايزهستند.



 ها نقد نظریه اختالطی بودن نژاد هزاره

ازيکسو،اينترازدونظريهقبليميکهمعقولايننظريهدرحالي نمايد،ناقصومبهماست.

يگرهایقوميجهانتعمیمدادوازسویدتوانآنرابرتمامگروهنظريهعمومياست،چهمي

درستيتواندهويتونقشنژادهایمختلفرابهعنوانمنشأتشکیلقومهزارهبهايننظريهنمي

هاازيکضعفعمدهمشترکرنجتبیینکند.بهاينترتیب،هرسهنظريهدرموردمنشأهزاره

 بهعنوانمبنایتحلیلآنهااست.“هزاره”برندوآنتمرکزبرکلمهمي

هامستلزمفراتررفتنازناممردمانساکندرترمنشأهزارهاختدقیقيابيبهشندست

هرگونهپژوهشانسانهزاره است. رديابيساکنانقديمياينمنطقه شناختيوجاتکنونيو

علميقوم سفرهای نیازمند افغانستان از منطقه اين مورد در گذشتهنگارانه بهبه و دور های

مرزهایجغرافیاييناشيازآندرمنطقهاست.ازديدگاهتاريخي،الگوهایمهاجرتوپديداری

 حداقل بودائي جنوب2933آيین در وسیعي طور به خراسان به مغول حمله از قبل سال

کشانیدهاست.درهبامیانيکيازهندوکشحاکمبودهوساالنههزارانزائرچینيرابهبامیانمي

شناختيدربامیان،اقواممرتبطباآنبودهاست.اسنادباستانمراکزگسترشبوديسمودرنتیجه
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تنديسنقاشي فیزيکي شکل همچنین و بودا مجسمه اطراف ميهای ثابت چهرهها که کند

هاهستند.فیزيکيمردمانمنطقهقبلازحملهمغولهمانگونهبودهکهامروزهزاره

نتیجه يک ميدر مغولگیری تنها نه که گفت تاجیکتوان ترکها، افغانها، هاها،

ازبک)پشتون حتيعربها(، بلکه هزارهها برههها، در آمیزشداشتهها اند.هایمختلفزماني

هایقوميمختلفایازنژادهاوگروهتريناقوامساکندرمنطقهوآمیزههايکيازقديميهزاره

تاحدزيادهستندوساختارقبیله هایمختلفیازهمهمردمانباالبهصورتایوزبانيآنها

تأثیرپذيرفتهاست.

شناختيدقیقواقعیتايناستکهگردآوریاطالعاتواسنادوشواهدوتوصیفانسان

کاریبسدشواراست،بهويژهزمانيکهموضوعريشه يابيآندرمیانباشديکقومياملت،

ازيکسواسنادتاريخيمعموالناکاف ازسویديگرروايتيزيرا هایشفاهيترجیحاهستند،

هایتاريخي.دهندتاواقعیتهایاجتماعيرابازتابميآرمان

هابهشرحزيراستداليلتنوعايننظريه

زبانفارسيوگويشهزارگيآشنايينداشتهاکثرپژوهشگرانهزاره (2 اندوبهشناسبا

 اند؛منابعدستدوممتوسلشده

گزارشبسیاریا (2 اطالعاتمبتنيبر روسیهز انگلیسو هایکشورهایمختلفمانند

اند؛کردهوجومياستکهطبعادرافغانستانمنافعسیاسيخودراجست

هادرطولدوهاواعمالتبعیضنژادیآنهاعلیههزارهانحصاریبودنقدرتپشتون (3

 آوردهاست؛هایاجتماعيوتاريخيلطمهواردقرنگذشتهبهيافته

اندبیشتربخشيازمطالعاتمطالبيکهدرموردقومهزارهبهرشتهتحريرکشیدهشده (1

مندتردربارهايران،افغانستانوهند)پاکستانامروز(بودهاستوپژوهشنظامتروکليگسترده

درضايتهامورهاکمترانجامشدهاست،همچنینايننوعپژوهشوعلميخاصيدرموردهزاره

گرفتودلیلمرزهایکشورافغانستان،دردوقرناخیر،عمالبرویهایحاکمقرارنميقدرت

 پژوهشگرانخارجيبستهبودهاست؛

هزاره (9 تبعیضعلیه مداوم اعمال دلیل بابه و اول مدارکدست و اسناد اغلب ها،

اند)موسوی،ایپنهانماندهههایهزارهایسیاسيوتاريخيمسلمدردستافرادوخانوادهارزش

23۹3.) 



 گویش هزارگی
هایزبانفارسيدریاستکهنسبتبهگويشهزارگي،گويشقومهزاره،يکياززيرمجموعه

هاشاهدکمترينتغییردرحوزهنظامآواييوگويشيبودهاست.اينگويشکهدرسايرگويش

هزاره منطقه افغانستان( )مرکز افغانستان مينشین مولفهتکلم از يکي و هويتشود هایمهم
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ميقوميهزاره شمار به عبارتيجزها به پهلویشماليو زبان شاخه گويشهزارگياز رود.

بهاينگويشواردشده مغوليو ترکي،عربيهایتعدادیواژههایکهنماوراءالنهراست.زبان

د)خاوری،دهشراتشکیلمياناينگويگدرصدازواژ23هایترکيومغوليحدوداست.واژه

2393:26.)

بهباوربرخيمتفکرانمانندژيلبر فارسيودریدوگونهسبکياززبانيواحدهستند.

مکالمهفارسي2الزار در دری و است بوده کشور مکتوب ادبیات و رسمي ارتباطات هایزبان

دریسنتمکتوبينداشتهاست،است.باتوجهبهآنکهزبانگرفتهيمروزمرهمورداستفادهقرار

يابندوبدينترتیبزبانفارسيدریدوگويشاصليپیداعناصرگويشيبهدرونآنراهمي

پهلویمي يا ايراني گويشيغیرفارسي عناصر عمدتا که )خراسان( مشرق ناحیه در اول کند:

فارسيمیانهياپهلویاشکانيراجذبنمودودومدرجنوبغربکهازنظرواژگانودستوربا

ساسانيپیوندداشت.

بعدازوروداعراببهايرانزبانعربينیزدرايرانفراگیرشدوبهعنوانزبانعلميو

زباندردامنهفرهنگيايرانمورداداریمورداستفادهقرارگرفت.درطيدوقرناولاسالمدو

ساساني(کهدرحالنابودیبودوزبانعربيگرفت،زبانفارسيمیانه)پهلویاستفادهقرارمي

زماندوزباندرسطوحکهروبهرشدواعتالنهادهبود.ازقرنسومبهبعددرسراسرايرانهم

قرارمي عربيبهمختلفمورداستفاده و مردم( بینتوده )در برایگفتار گرفتيعنيدریرا

(.درکردهلیتحصاریونوشتاری)دربینافرادعنوانزبانعلمي،اداریودينيبهصورتگفت

مدتدوقرنبعديعنيسومتاپنجمهجری،گويششرقيدریکهعمدتادرخراسانکاربرد

اينزبانبارهايياز شکلداد. داشتپايهواساسزبانادبيدرحالتکوينفارسيجديدرا

ادغامعناصرعربيبهمیزانوبرخيويژگي اوايلقرنششمهجریبهسیعيهایگويشيو تا

واينهمانزبانادبیاتقديماست.درآمدصورتهنجارادبي

ایکهممیزهدورهقبلازکالسیکاکنونديگرمسلمشدهاستکهبرخياشکالکهنه

همگنوهایمربوطبهگويششدندتفاوتمحسوبمي از بعد که را هایگفتاریهمانعصر

(.213ـ2399:212کردند)خاوری،اندرامنعکسميشدههنجاریشدنادبيمحو

حرفزبانفارسيمعمول،32حرفاستيعنيعالوهبر31هاجمعادارایگويشهزاره

بهصورتتودميدوحرفديگرنیزدرآنبهکارمي نويسندرودکهدرزباناردوآندورا

بهلحاظآوايياستوتلفظآنبهاينصورتاهمیتايندوحرفبیشتر(.23۹2:29)يزداني،

(.2399:263شود)خاوریتودتلفظميچسبدوصدایاستکهزبانبهسقفدهانمي

 

                                                           
1 Gilbert Lazard 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%BA%D9%88%D9%84%DB%8C
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 های گویش هزارگی مهاجرین ویژگی
ايران، در فارسيمعیار زبان با مقايسه در سعيکرديم اجماليگويشهزارگي، برایبررسي

درتفاوت هایدستوروهمچنینبهويژگيهاحروفبررسيکنیمحرکتابدالهایگويشيرا

 زبانيگويشهزارگيدربعدفعل،ضمايرحروفاضافهوحروفتصغیربپردازيم.



 تبدیل حرکات

(iبهای) (eتبديلاِ) (2
(šinشین)←(šenشِن)

(ibrâhimايبراهیم)←(ebrâhimابراهیم)

(insânاينسان)← (ensânانسان)

(gardišگرديش)←(gardešگردش)

nevišt)نويشت)←(neveštنوشت)

(kâmilکامیل)←(kâmelکامل)

(xejilخجیل)←(xejelخجل)



 (e(بهاِ)iتبديلای) (2

 (meravamمِرَوَم)←(miravamروم)مي

 (mexâhamمِخواهم)←(mixâhamخواهم)مي

 

 (u(بهاو)oتبديلاُ) (3

(kujâکوجا)←(kojâکجا)

(xudâخودا)←(xodâخُدا)

(xursandخورسند)←(xorsandخُرسند)

(gulگول)←(golگُل)



 (o(بهاُ)uتبديلاو) (1

(rozرُز)←(ruzروز)

(xorosخُرُس)← (xorusخروس)

(foroxtفرُخت)←(foruxtفروخت)

(soxtسُخت)←(suxtسوخت)



 (â(بهآ)aتبديلاَ) (9











 2،شماره3شناسيايران،دورههایانسانپژوهش239



 

(sâdiسادی)←(sa’diسعدی)



 (o(بهاُ)ânتبديلآن) (6

(heyroحیرو)←(heyrânحیران)

(hendestoهندوستو)←(hendustânهندوستان)

(zemestoزمستو)←(zemestânزمستان)

(piroپیرو)←(pirânپیران)



 (درافعالo(بهاُ)anتبديلاَن) (۹

(gaštoگشتو)← (gaštanگشتَن)

(xândoخواندو) ←(xândanخواندن)

(raftoرفتو) ←(raftanرفتن)

(goftoگفتو) ←(goftanگفتن)

 

 (o(بهاُ)âbتبديلآب) (9

(âftoآفتو)←(âftâbآفتاب)

(mahtoمهتو)←(mahtâbمهتاب)

 

 تبدیل حروف

(šištan(بهشیشتن)nešastan(:برایمثالفعلنشستن)šبهش)(sتبديلس) (2

هایگذشته)استمراریمطلقوبعید(قابلينتبديلدرصرفاينفعلدرزمانشود.ابدلمي

تشخیصاست.
(šištamشیشتم)←(nešastamگذشتهمطلق:نشستم)

(mišištamشیشتم)مي←(minešastamنشستم)گذشتهاستمراری:مي

( بودم نشسته بعید: nešaste budamگذشته )←( بودم  šišteشیشته

bodam)



(nešastebudamالمثليدربینمهاجرينوجودداردکهدرآنفعلنشستهبودم)بضر

شود(تلفظميšište budam)شیشتهبودمبهصورت
( کامدی بودم شیشته نامدی، کردم  mâme kardam nâmadi šišteنامه

bodam kâmadi)
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 (y) (بهیdتبديلد) (2

 (bâyemjânبايمجان)←(bâdemjânبادمجان)

 (l(بهل)rتبديلر) (3

 (seylسیل)←(seyrسیر)

 

 های دستور زبان گویش هزارگی ویژگی
مندوگستردهنیازداردکهازهاینظامبررسيهمهجانبهدستورزبانيگويشهزارگيبهپژوهش

حوصلهاينمقالهخارجاست.دراينجاتنهابهبررسيمختصریازافعال،ضمائر،حروفاضافهو

هایتصغیرپرداختهخواهدشد.هنشان

 

 افعال

 (همراهاستrفعلکردنباحذفحرفر) (2

(kadanکَدَن)← (kardanکردن)

(xaw kadخَوکَد)←(xâb kardخوابکرد)



 شودبدلمي(koبهکو)(konامرفعلکردنيعنيکُن)

(bal koبالکو)←(boland kon)بلندکن

(kušiš koشیشکو)کو←(kušeš konکوششکن)



 شوددرگويشمهاجرينبرخيافعالبافعلکردننیزصرفمي

 (navešhte kadanنوشتهکدن)←(nevešhtanنوشتن)

 (xanda kadanخندهکدن)←(xandidanخنديدن)

(xâb kadanخوابکدن)←(xâbidanخوابیدن)



رسیدن،فهمیدن،چرخیدنوافعالقیاسيساختگيمانندجنگیدن،خوابیدنتدرگذشته

زيرااينافعالازافعالسماعيمتداولدرنثرپهلویودرینبود؛ساختند...رابهاينشکلنمي

کهازاساميساختههایبعدبهوسیلهشعريادرضمننثرفنيبهقیاسافعالقديمودردوره

اند.درگذشتهبهبهوجودآمدهمانندتنديدن،يازيدن،خنديدن،شتابیدنوسگالیدنشدندمي

جایساختنافعالمذکورافعالحربکردن،بیمداشتنفهمکردن،خوابکردنياخفتن،بلع

(.239۹:326بهار،)کردنمستعملبودهاست
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 فعلشدن (2

 (owdoŠشودو)←(odanŠشدن)

(Šudشود)← (avadŠشود)

 

 فعلآمدن (3

(amadoاَمدو)←(âmadanآمدن)

(amadاَمد)←(âmadآمد)

(neyaنیَه) ←(nayâdنیاد)



 فعلپرسیدن (1

(porsido(ياپورسیدو)porsân kadoپورسانکدو) ←(porsidanپرسیدن)



 فعلگذاشتن (9

(heŠtomهشتن)(gozaŠtanگذاشتن)

(heŠtomهشتُم)←(gozaŠtamگذاشتم)



 دهندنشانمييهرهياستمرارفعلراباافزودن (6

ا حال است)در دادن dar hâl-e anjam dâdan astنجام رهي ←( يهکده

(kada rehiya)

حالخوردناست) dar hâl-e xordan astدر رهي ←(  xordeيه)خورده

rehiya)



 ضمیرها

برایاضافهکردنيکاسمبهضمیرهایشخصيمنفصلبه (2 ترکیباضافهبهضمیر:

 شوداستفادهمي (azجایکسرهازحرفاضافهاز)

 (madâd az maمدادازمَه)←(dadâd-e manمدادِمن)

(lebâs az toلباسازتو)←(lebâs-e toلباسِتو)

 

 ضمايرمتصل (2

 (xânamaخانهمه)←(xâneamام)خانه

 (destây maدِستایمه)←(dasthayamهايم)دست

(qâsay toقاشایتو)←(abru-hâ-yatابروهايت)
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(imây točچیمایتو)←(ešmhâyatčهايت)چشم

(xânašiخانهشي)←(xâneašاش)خانه



 ضمیراشاره (3

 (o mardاُمَرد) ←(ân mardآنمَرد)

(o âdama goftomاُآدمهگوفتوم) ←(be ân Šaxs goftamبهآنشخصگفتم)

(enaاِنَه)← (inâhaŠايناهاش)

(onahاُنه)← (unâhaŠاوناهاش)

 (ogonâاوگونا)← (ânhâآنها)

  

 حروف اضافه

 (kiکي) ←(keکه)

 jâ-ha-i kiجاهائيکيگفتوم)← (jâ-hâ-yi ke goftamجاهاييکهگفتم)

goftom)

 (da xânaدَخانه) ←(dar xâneدرخانه)(:daدَ) ←(darدر)

 (da kabolدَکابل)←(be kâbolبهکابل)(:daدَ)←(beبه)

 (gad-e Majidقَدِمجید)(bâ Majidبامجید)(gad)(قَدbâِبا)



 های تصغیر نشانه

رودهمچونزبانفارسيرايجدرايران،حرفکبرایتصغیربهکارمي
(xâtun-akخاتونک) ←(xâtun-e kučak)خاتونکوچک



آيدحرفگنیزبههمراهميهاعالوهبرحرفک،برایگاهيبرایتصغیراسم
(xordogakخوردوگک) ←(xordخُرد)

(rizagakريزگک) ←(rizehريزه)



هاوضبطکهعمدتابااستفادهازمصاحبهشناسيدرحوزهزباناينپژوهشمختصرانسان

هاييمیانگويشهزارگياززبانبندیشدهبود،بیشتربرتفاوتگفتارروزمرهمهاجرينجمع

هابهينتاکیدبهايندلیلبودکهروشنشوددامنهتفاوترايجفارسيدرايرانتاکیدداشت.ا

تواندبهعنوانيکگويشتواناذعانکردکهاينگويشکامالميهیچعنوانبزرگنیستومي

تفاوتعمده حفظشود. گويشمثالمشهدیمشاهدهايرانيپذيرفتهو ایبیناينگويشبا

 خوانيدارد.هایايرانيزبانفارسيهمشودوازنظرساختاریباسايرگويشنمي
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 گیری نتیجه
تعديلشناختيدرمورديکقوممييکپژوهشانسان تواندتصويرغیرواقعيازآنقومیترا

شوددرککنیمکههرانسانهمانگونهکهبهيککشورتعلقهاباعثميگونهپژوهشکند.اين

نبرسرواقعیتيعمیقوفرهنگياستکهلزومادارددارایتعلققومينیزهست.دراينجاسخ

انتخاب ذاتي، حد چه تا قومي تعلق اين فرد هر در اينکه ندارد. دولتي تعلق به شده،ربطي

اينکهبرخيصورت باشد، اغلبپیچیده هایقوميدولتيبهخودیطبیعيبندیخودآگاهانهو

هاصاحبانبايدتوجهداشتکهدولتتواندسرچشمهدرکمتقابلمیانافرادباشد.نیست،مي

هانیستند.امروزهکرهزمینبیشازپیشبهصورتيککليگانهدرکانحصاریقدرتبرانسان

هایفرادولتيحفظشود.دفاعازوبههمیندلیلتنوعطبیعيآنبايدبهوسیلهمعاهدهشودمي

ازپیشمدنظرقراربگیرد.اينگوناگونيآوربايدبیشگوناگونيزيستيبهعنوانيکامرالتزام

منبعيبرایغنيشدنپیوستهانساناستودرستبههمیندلیلبايدازآندفاعکرد.تکثر

هامیراثياستکهبايدآنراحفظنمود.تنوعقومياساسپوياييها،دانشها،فرهنگاقوام،زبان

موجوداتيکشکلدرس از انسانیتيکه توتالیتاريسمقومياستو باشدبدتريننوع تشده

اينسازوکارهایقومي،آگاهييافتن هایجديدسیاسينیستندکهصلحگیریهاوشکلاست.

کورکورانهبرخيتهاياتصمیماشوندبلکهمقاومتکنندوسببکشتارهاميجهانيراتهديدمي

نشدهاست.باوجوداينگروهيازگذاریهادلیلآناست.حقوقمردمواقوامهنوزپايهدولت

ايناصولمي يابيبهزمین،هایقوميدردستطلبدکهحقوقگروهايناصولروشنهستند:

مديريتبرسرزمینوحفظفرهنگوزبانآنقومبهرسمیتشناختهشود.

هایموجوددراينمنطقهموزايیکيدارایقوممهاجرهزارهدرايرانمانندسايرقومیت

ابهامدريافتننظريهدرستبرایيافتنريشه اينقومدربینريشهتاريخيبسیارکهناست.

فشارهایقومیتيوزبانيفراوانيدرطولتاريخنظريه هایمختلفنشانازهمینقدمتدارد.

 اين233حداقل گذشته، مرزسال تا حتي و است داده قرار فراواني تنگناهای در را قوم

وحذفنژادینیزپیشرفتهاست.هماکنونوضعیتزندگياينقومدرافغانستانکشينسل

ایبزرگرخدهد.هماکنونکهچنانپايدارنیست.درافغانستانهرآنممکناستفاجعهآن

هایوهابيدرمنطقهرايجشدهاست.درايراناينقومکشيباصالحمذهب،باحضورتکفیری

برداماشرايطمناسبيندارد.مشکالتدرتهديدقومیتيوزبانيبهسرنميقوممهاجرهرچند

بهشدتتهديدميهويتينسل هنوزمشکلبهرسمیتهایدوموسوماينمهاجرينرا کند.

آمده ايرانبهدنیا رنجميشناختنمهاجرينيکهحتيپدرانشاننیزدر را آنها اينکهاند، دهد.

زبانييکقومتاايناندازهازنظرفرهنگيبهاقوامايرانينزديکباشدسرنوشتقوميوساخت

ایکهآوردکهاينقومدرايرانبهسهولتپذيرفتهشود.درجامعهزمینهمساعدیرافراهممي
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گذارانريزیسیاستنیازبهباالبردنجمعیتدرآنبهصورتضرورتدرآمدهاستودربرنامه

ایکهانسجاممذهبيباالييدارداينکههنوزشدهاست،درجامعهپذيرفتهبهعنوانيکاصل

زبانخودچهسني،چهشیعه(وهم)کیشنتوانستهاستسیاستپايداریدرقبالمهاجرينهم

رودبادرکوتشخیصبهترشرايطموجوددرسطحمليواتخاذکند،جایدرنگدارد.امیدمي

 ترازاينمهاجرينفراهمآيد.شمطلوبالمللي،امکانپذيربین
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