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 (پایانیقسمت ) در رابطه به اسم و گروه های قومی خواجه و دهگان

 تقدیم به خانواده های محترم فارانی ها

قسمی به نظر می رسد که دهگانان در گذشته  افراد صاحب جاه و مکنت، امرای با صالحیت محل های زیست و زندگی 

ای محلی سیستان بوده اند، نیز از طایفه پشه ییان و از خیل و تبار کیانیان و شان بوده و از روزن این قلم دهگانانی که امر

اسپه ها و به احتمال زیاد اخالف شاهان همان سلسله شاهان قدیم خواهند بود که امروز نیز یک شاخه ایشان در ساحات 

البته که این واژه شکل پارسی شده کنرها به اسم دهگان زیست دارند و به هیأت یکی از اقوام در آن ساحه بسر می برند. 

به نظر می رسد و شاید هم این واژه در اصل مربوط زبان و فرهنگ پشه یی باشد.  مرا اسم های محالت و اقوام باشنده 

قدیم و امروز سرزمین ام به این باور می سازد که زردشتیان بعد از شکست از دست ارجاسب تورانی به سرزمین های 

عد به سرزمین پارس مهاجرت نموده و در همان ساحات مسلط شده باشند و هم دست به تشکیل حکومت غور و سیستان و ب

محلی در سیستان نیز زده اند. داستان جنگ رستم و اسفندیار در شاهنامه ها نمایانگر جنگی میان مهاجران و مردم محلی و 

اهان کابل و ازدواج با رودابه دختر مهراب شاه کابلی بومی را بازتاب می دهد و نیز رابطه و پیوند پدر رستم)زال( با ش

نیز نمایانگر یک رابطه اجتماعی ست که ممکن بعد از فروکش اختالفات جنگ های دوران ویشتاسب با ارجاسب، روابط 

بعد از  حسنه دو باره در میان دو کتله مردم هم تبار و هم زبان احیا و برقرار گردیده باشد. به نظر من دورۀ رستم و زال

دورۀ زردشت است زیرا ُرستم با آن عظمت و بزرگی و نام آوری که در شاهنامه ها از آن یاد گردیده، در اوستا اسمی از 

او نرفته است. و از نظر این قلم ویشتاسب پدر داریوش یکی از امرای محلی سیستان و از نوادگان ویشتاسب، شاِه هم 

ب کوروش مصدر خدمت و در چند جایی به حیث ساتراپ از طرف او گماشته عصر زردشت خواهد بود که بعداً در رکا

شده است و داریوش پسرش بعد از کمبوجیه و متالشی شدن قدرت خانوادگی کوروش به سلطنت رسیده است. باوجودیکه 

مین حواله نموده در چند نوشته قبلی ام زردشت را بنا به دالیلی از کشور امروزی ایران و مدفن اش را نیز به همان سرز

( اما درین نوشته اذعان می نمایم که زردشت از 36-36بودم. ر.ک:)ریشه واژه های پوهنتون و دانشگاه. همین قلم صص

اهالی سرزمین های غربی قُله تراجمیر خواهد بود و این ادعا را در یکی و دو نوشته اخیرم نیز نموده ام و از جمله 

ین قلم پورتال افغان جرمن(. در یک نوشته یی از بزرگان قلم که آن یادداشت ها از ر.ک:)وه رود و زادگاه زردشت. هم

نزدم مفقود گردید، معلومم شده است که کوروش وقتی به سرزمین افغانستان امروزی به قصد سرکوبی طایفه سرمت های 

رحمی برخورد می نماید. در عملیات آنسوی دریای آمو پا می نهد در مناطق کاپیسا و بگرام با مردم این سامان به شدت بی

هایش که ویشتاسپ پدر داریوش نیز در رکابش بوده است، ممکن می دانم که آن شدت عمل نسبت به باشندگان این ساحات 

که هنوز یکی از جایگاه های پشه ییان است و در گذشته نیز بوده است را ناشی از حس انتقام جویانۀ  قتل زردشت و 

اراضی می دانم. این موضوع نیز برایم می نماید که ممکن است زردشت منسوب و برخاسته از  حواریونش در همین

همین سرزمین ها خواهد بود. دلیِل باالتر از این وجود ندارد که اکثر محققین و مفسرین اوستا، زبان اوستایی را بیشتر با 

 ران.زبان مردم شرق ایران نسبت و ارتباط می دهند تا زبان مردم غرب ای

پس خواجه ها که به منزلۀ قوِم بزرگی در این سرزمین ها زیست دارند از روزن این قلم بازماندگان همان دسته های قومی 

قدیم همین سرزمین و به خصوص اخالف شاهان سلسله های باستان خواهند بود چنانکه خواجه های هرات و غور 

تواری شده از مربوطین ویشتاسب و زردشت ، و خواجه ها و بازماندگان خانواده های کیانی های شکست خورده و م
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میران دیار والیات شمالی و سادات کنرها، بیشتر بازماندگان کیانیان جا مانده و اوالده بخش کیانیانیان غالب و مسلطی که 

خواجه ها در بر علیه گشتاسب به سرکردگی ارجاسب که خود یک کیانی بود و قیام نمودند، خواهند بود. یک مجمع از 

والیت لوگر نیز بسر می برند که آن طایفه نیز با همین گذشته پیوند خواهند گرفت. پس روی این اصل ممکن خواهد بود 

که خواجه ها بازماندگان نسل کیان و آریایی تباران همین سرزمین ها بوده باشند تا عرب و عرب زاده گان. وقتی فردوسی 

مرز و بوم را از زبان دهقان روایت می کند، در حقیقت  دهقانان عصر خود را  حکایات و داستان های گذشته این

بازماندگان همان سلسله شاهان قدیم می دانسته که روایات و داستان های گذشته نسل اندر نسل چون میراث خانواده در نزد 

ش حکایت کیومرث چنین بیان شان محفوظ بوده است. وی بطور غیر مستقیم از اصالت تباری دهقانان هم عصرش در بخ

 می دارد:

 سخن گوی دهقان چه گوید نخست

 که نام بزرگی به گیتی که جست

 که بود آن که دیهیم بر سر نهاد

 ندارد کس آن روزگاران به یاد

 مگر کز پدر یاد دارد پسر

 بگوید تو را یک به یک در به در 

 که نام بزرگی که آورد پیش

 بیشکه را بود از آن برتر ان پایه 

 

آمده « دخیو»هیأت ست که در بعضی جا ها در اوستا بهی اوستایی)دنگو(» دئینگو»واژۀ دند از این دیدگاه از ریشه واژۀ 

همین قلم( دهیو  08شده است. ر. ک: )آرامگاه مهر. ص « دهیو»ست که در فرس هخامنشی،ییهمان واژهاست و این

شود، ولی بعد از عصر زردشت، امروزه ده، اطالق به محلۀ کوچکی می شده است و« ده»همان است که در زبان پارسی 

که داریوش در یکی از کتیبه شده است قسمیسرزمین های بزرگی میکه در زمان هخامنشیان نیز دهیو اطالق بهچنان

امزدا من پادشاه اینها )هستند( دهیو ها )سرزمینها( که از آن من شدند و بخواست اهور» هایش در بهستون چنین گوید: 

( پس واژۀ ده در زبان 068های گاتها، ص ر.ک: )یادداشت« شان شدم: پارس، شوش، بابل، آشور، عربستان، مصر...

پارسی امروز از ریشه واژۀ دهیو است. ر.ک: )کلمه پتهمن. پورتال افغان جرمن. همین قلم( کلمه دند نیز که شکل متحول 

از ساحات مربوط کشور ما برجا مانده « دند شمالی»و « دند پتان»اسم اماکنی چون  دئینگو و دخیو خواهد بود در ترکیب

 است.

ساخته شده است و گان در اصل پسونِد « گان»و « ده»پس واژه دهقان که تعریب دهگان پهلوی است، این کلمه از دو جزء 

عبیر و توجیه نمود. امروز کلمه دهقان فقط متصف به داشتن ودارایی است. بناً کلمه دهقان را می شود صاحِب ده معنا و ت

به کشاورز و برزگر استعمال می گردد اما دهگان در گذشته صاحب و بزرگ ده بوده است، و هم چنانکه در باال تذکر 

رفت دهیو )ده( در گذشته های پیش از اسالم در برگیر مناطق بزرگی همچون کشور بوده  و نه به کوچکی امروز. می 

که کلمات دئینگو، دخیو و دهیو ریشه به واژۀ دسیو در زبان سانسکریت خواهد داشت.  از آنجایی که خواجه در باید افزود 

فرهنگ ها به  مهتر و سرور و بزرگ معنا گردیده به احتمال زیاد که همان معنای دهگان را ارائه و افاده می داشته است. 

باستانی را از زبان دهگان و دهگانان یا دهقان روایت می  دری به خصوص فردوسی حکایات-وقتی شعرای زبان پارسی

کند بخوبی می رساند که دهگانان در زمانه او نیز از جایگاه بزرگ اجتماعی برخوردار بوده اند و هم قسمی که برداشت 

ه آن داستان ها می گردد دهگانان دوره و عصر او دوده و اخالف دهگانان یا خواجگان باستانی و پیش از اسالم بوده اند ک
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سینه به سینه تا به روزگار فردوسی به ایشان  چون افتخارات خانوادگی و تباری به ارث مانده بوده است. گذشته از دیگر 

 ابیات فردوسی در همین مورد به دو  بیت زیر که در آغاز داستان کک کهزاد و کیومرث آورده است، اکتفاء می نماییم:

 چنین گفت دهقان دانش پژوه 

 مر این داستان را ز پیشین گروه

........... 

 سخن گوی دهقان چه گوید نخست

 که نام بزرگی به گیتی که جست

در زندگینامه شاعر بزرگ و هم عصر فردوسی، فرخی سیستانی نیز آمده است که فرخی از سیستان بود و خدمت دهقانی 

کردی از دهاقین سیستان. پس معلوم می گردد که در زمانۀ فرخی هم عصر فردوسی نیز دهاقین قشِر زمیندار و صاحب 

ا اجاره و مزد باالی زمین های شان می گماشته اند. با زمین های مزروع و قابل کشت بوده اند که کشاورزانی را ب

یادآوری اینکه یکی از دهگانان بزرگ عصر او که امیر و شاه محل نیز بوده می توان امیر خلف بانو را که مقبره اش در 

 مسماست، یادآور شد. « خواجه خلف»نزد مردم سرپل به اسم 

و شاخه ی از ملت گجر اند. یک بخش این قوم که در سرزمین سند  یکی از شاخه های بزرگ قوم خوجه یا خواجه، شعبه

)نواحی سفلی دره سند( کشور امروزی پاکستان بسر می بردند، از همان ابتدای هجوم لشکر اسالم به سپه داری محمد بن 

نانکه در باال قاسم، به دین اسالم مشرف شده و قرار اطالع بعد از آن ملقب و مخاطب به خوجه)خواجه(گردیدند. اما چ

یادآوری شد از آنجایی که کلمۀ خواجه)خوجه( از زبان و فرهنگ عرب نیست، به یقین که اسم این طایفه از ابتدا می باید 

خوجه)خواجه( بوده باشد. همچنان این موضوع دلیل محکم و استواری شده می تواند که شاخه های دیگر خواجه ها را نیز 

خوجه های کشور پاکستان و هندوستان فعالً بیشتر پیرو مذهب اثنا عشری و قومی اند  عرب و عرب زاده نگیریم. شعبه

بسیار منسجم و متحد. این شاخه قوم خوجه چنانکه گفتیم مربوط ملت گجر و در اصل از ایالت گجرات کشور هندوستان 

یل قوم زدران بوده باشند که در اند. در اینجا همین قدر اشاره می نمایم که ممکن است این قوم مربوط شاخۀ خواجه خ

گذشته های دور تاریخی از سرزمین پکتیا به صوب شرق مهاجر و سکنی گردیده باشند و امروز مربوط قوم و ملیت گجر 

محسوب و منسوب گردیده اند. اقوام گجر و پنجابی ساکن شبه قاره هند البته که آریایی تبار اند و بعد از گذار و پشت سر 

 افغانستان امروزی در سرزمین های شبه قاره هند مهاجر و مسکون گردیده اند. گذاری سرزمین
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