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

بخش سوم
تصورات ،و برداشت ها در مورد واژه تاجیک و خاستگاه زبان تاجیکی
قیاس ها،
ّ

پژوهش و نگارش :نوروز علی ثابتی

تاریخ 30 :مارچ 2017

در این نوشته اول مفهوم واژه « تاجیک » مورد کنکاش قرار گرفته و تعریفات مختلفیی کیه بیرای ایین واژه
در طی قرون گذشته ارائه شده به آنها پرداخته می شود .پس خاستگاه تاجیکان ،پدید آمدن کشیوری بیا وا ید
سیاسی تاجیکستان و بوجود آمدن زبانی بنام زبان تاجیکی در سال  1924بحث می گردد.
وجه تسمیه تاجیک:
دانشمندان در قسمت وجه تسمیه تاجیک تحقیقات فراوانی انجام داده اند .از جمله پروفیسور ر یم مسلمانیان
قبادیانی که از طرف بنیاد دایرة المعارف اسالمی ایران دعوت شد تا با این بنییاد همکیاری نمایید .وی بیرای
مدت یکسال تحقیق نموده و یافته های خود را در کتابی گرد آورده که عنوان «تاجیکیان در تیاریخ» اسیت و
تمیام منیابد دسیت داشیته را در ییرف ییک سییال در سیال  1380خورشییدی در ایین کتیام جمید آوری نمییوده
است.
وی ریشۀ ایین واژه «تاجییک» را درمیتن اوسیتا ،در میتن تیاریخ نویسیان یونیانی ،رومیی ،ارمنیی ،و عیرم،
معنی و مفهوم این واژه را مورد کاوش و کنکاش قرار داده است.
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پروفیسور قبادیانی به نقل از ا مد تفضلی 1نوشیته اسیت کیه واژ «دادییک» ) » (Dodikدر اوسیتا آمیده کیه
مشتمل بر متون فقهی بوده است که این نیام را بیه شیکل «داتییک» (  )Dotikهیم خوانیده انید و بیه معنیای «
داد گر » و « عادل » آمده است .همزمان « داته = داتهیا » بخیش منویوری از اوسیتا بیوده و شیامل ا کیامی
راجیید بییه رهنمییایی مییردم در اییین جهانسییت و آن مخییت بییه قییوانین و ا کییام و آدام و معییامالت مییی باشیید.
(قبادیانی ،ص14 .؛ مرادی ،ص.)300 .
قبادیانی می نویسد که هرودوت (تاریخ نیویس یونیان در دوره باسیتان) در کتیام سیوم خیود در میورد یوز
مالیاتی کوروش کبیر در بخش هفتم از « ساتاگیدی ها» ) (Sattaqueو « گنیداری هیا» )( (Gandaraدر
مغرم افغانستان) 2و طایفه « دادیکیه» ) (Dodikeو « آپارتیتیه» ) (Oparyeییاد کیرده اسیت (همانجیا ص.
3
.)15
نییور محمیید امیییر شییاهی ،دادیییک هییرودوت را بییه معنییای «تاجیییک» قبییول نییدارد .وی مییی گوییید کییه آنهییا در
4
پکتیکا زندگی میکردند ،یعنی که پشتون اند (قبادیانی ،ص16 .؛ امیر شاهی ،ص.)89 .
از اینکه واژه «دادیک» در متون فقهی اوستا آمده ،معنای آن دادگر و عادل است .ایین واژه تیی هنیوز هیم
در مسییایل فقهییی ،قییوقی ،و علییوم اجتمییاعی کییار بییرد دارد .ماننیید :عییدل و داد ،داد گسییتری ،داد خییواهی،
وغیره .در کتام شاهنامه هم به همین معنی بکار رفته است.
فرشته نبود

به عود و به عنبر سرشته نبود

فریدون

فرخ

به داد و دهش یافت آن نیکویی

تو داد و دهش کن فریدون تویی

در اوستا اینطور بیان نشده است که از نام قومی بنام «دادیک» یاد آوری شده باشد .این از نوشته هیرودوت
است که نام یک قوم را بنام «دادی ِکه» یاد می کند ،و این هیچ ارتباطی با واژه «دادیک» اوستا ندارد.
قبادیانی می افزایید (ص :)17 .در سیالنامه هیای چینیی در سیده دوم مییالدی از قیومی بنیام هیای «تیه آ جیی»
) (Taojiو « تا یو چی » ) (Tayuchiیاد شده ،که ا تمال قوی مییرود کیه ریورت پیشیین واژه «تاجییک»
در گویش چینی باشد 5.بنا بر پژوهش برنشتام ،یک نویسنده چینی در کتام خود ،6ساکنان تخارستان را «دا
شی» ) (doshiگفته است.7

 1تفضلی ،احمد ،تاریخ ادبیات ایران پیش از اسالم .به کوشش ژاله آموزگار ،تهران :سخن ،1362 ،ص.72 .
 2گنداری ها همان والیت گندهارا یعنی قندهار است.
 3هرودوت ،تاریخ هرودوت ،ترجمه و مقدمه و توضیحات و حواشی توسط هادی هدایتی ،تهران.1339 ،
 4امیر شاهی ،نور محمد ،دولت داری تاجیکان در عصر های  9تا  ،14دوشنبه ،امر علم.1999 ،
 5سجادیه ،محمد علی ،باز هم تات و تاجیک ،تاجیک در مسیر تاریخ ،ص179 .
شکوری ،محمد جان ،خراسان است اینجا ،دوشنبه :دفتر فرهنگ نیاکان ،1996 ،ص28 .
6
7

تألیف سال  94یا  96هجری شمسی مطابق به  694میالدی.
نعمت اُف ،نعمان ،دولت سامانیان :تاجیکان در عصر های نه و ده ،دوشنبه ،عرفان.1989 ،
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دکتر امیر شاهی ،ته آ جی «ته آچ ژی» را معادل به «تاجیک» قبول نمی کند .وی گفته است که ایین تحیول
8
واژه «تخاری» است نه واژ «تاجیک».
ولی ،نویسنده این مقاله « ،ته آچ ژی » را معیادل تاجییک میی دانیم ،چیون هییوان تسیون  ،9زاییر چینیی« ،
تُخارا » را ( To-ho-loتو – هو – لو) و یا «تو – خو – لو » گفته است.
قبادیانی نتیجه گیری می کند که کار برد کلماتی چون « :دایتیا ،دادیک ،داتیک ،دادی ،دادیکیس ،داشیی ،تیه
آ ژی ،تا یو چی » رورت های گوناگون از یک نام بوده اند که در مورد تاجیکان بکار گرفته شده اند.
اما ،به نظر نویسنده این مقاله ،بیشتر این برداشت ها بر پایه قیاس بوده ،و نمی توان با ایین چییزی را ثبیوت
کرد.

نظریات دیگر در مورد واژه های تات ،سارت ،غرچه و مفاهیم آنها
های دیگری را که به تاجیکان منسوم هستند ،نیام هیایی از قبییل :تیات ،سیارت ،و غرچیه اسیت کیه گوییا
نام ِ
تاجیکان را با این نام ها هم یاد نموده اند .در زیر ،هر کدام این نام هیا ،بیه تفلییل میورد بررسیی قیرار میی
گیرند.
اما در مورد واژه های تات ،تاجییک ،تازییک ،و تیازی ،دوکتیور یحییی قکیا مقالیه ای نوشیته کیرده اسیت کیه
10
گره بعضی از معمای این واژه ها را گشوده است .وی نوشته است:
یخنان بسییار گفتییه و
واژ «تیات» ،داسییتان دراز و پیدییده ای دارد .دانشییمندان و شیر شناسییان دربیار آن سی ِ
نوشته اند ،ولی هنوز هم به درستی دانسته نشده که این واژه از چه زبانی است و ریشه و معنی آن چیسیت؟
گروهی از دانشمندان و زبانشناسان «تیات» را واژه ای ترکیی میداننید و برآننید کیه ایین واژه نیامی اسیت
که از سوی ترکان به زیر دستان شان داده شده است ،زیرا «تات» در زبان ترکی معنیی  :خیوار ،پسیت ،و
بیگانه را می رساند.
پروفسور مارکوارت ) (Markwartآلمانی واژه ای «تاجیک» را یک واژ ترکیبی دانسیته کیه واژک «تیا»
بییه معنییای «زیرسییت» و واژک «چیییک» را یکییی از آدات اسییم ملییغر دانسییته ،آن یرا « زیردسییت کوچییک»
 8امیر شاهی ،نور محمد ،همانجا.
 9هیون تسانگ [ښی ِون څـُنگ = شوان ځانگ] ) (Hwin Tsang = Xuanzangیک زایر و مبلغ بودایی چینی که در قرن هفتم میالدی (بین سال
های  ) 645 – 629بخاطر بازدید از مزار ها و معابد بودایی به هند سفر نموده بود ،در سال  644میالدی از بدخشان و پامېر گذشته است ،در
سفرنامه خود بنام سی -یو -کی (خاطرات جهان غرب) نوشته است .بر گردان توسط سموئیل بیل.
Beal, Samuel, Si-yu-ki (Buddhist Records of the Western World), Translated from the Chinese of Hiuen Tsiang (A.D.
629), in two volume, Kegan Paul, Trench, Trubner & Co. Ltd, London, 1960. V. II, Pp. 291- 297.
10

ذکا ،یحیی ،در باره واژه های تات ،تاجیک ،و تازی ،زبان و ادبیات فارسی ،موجود در سایت انترنتی زیر:

http://aryaadib.blogfa.com/post-97.aspx
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معنی کرده است .مارکوارت افزوده است که :ترکیان میردم زیردسیت خیود را (بیه وییژه ایرانییان را) بیا ایین
زبانیان ورارود (میاورالنهر) کیه اکنیون
نام خوانده اند و از اینجاست کیه گروهیی از اییران نیژادان و پارسیی
ِ
رک شیان بیه
بیرون از مرزهای سیاسی ایران بسر میبرند ،با همان نام «تاجیک» که از سوی همسایه های ت ُ ِ
آنها داده شده است ،نامیده میشوند.
برخی از دانشمندان نیز «تات» را یک واژ ایرانی میداننید و میگوینید کیه «تیات»« ،تاجییک» و «تازییک»
از یک ریشه اند و هر سه معنای «بیگانه» و مردم غیر ایرانی را میدهنید .همدنیان کیه یونانییان و رومییان
مردم بیگانه را «بربر» و عرم ها غیر عرم را «عجم = گنی » و «اعجمیی» میی نامیدنید ،ایرانییان نییز
بیگانگان را تاچیک و تازیک میگفتند و همین نام است که از زمان ساسانیان بر روی عرم هیا کیه مردمیی
غیر ایرانی بودند ،نهاده شده و تا امروز که آنها را «تازی» مینامیم ،بازمانده است.
لییوتز ژهییاک ،اسییتاد رشییتۀ مطالعییات آسیییای میانییه در دانشییگاه هومبلییت بییرلین نگاشییته اسییت کییه :ار ی ِل واژه
«تاجیک» به «تازی» بر میی گیردد کیه ایرانییان اعیرام را «تازییک» گفتیه انید .یعنیی تازنیده ،سیتیزه جیو و
بدوی .با یهور دین اسالم در آسیای میانه ،تاجیک و «مسلمان» یک معنا را افاده می کردند .این مفهوم برا
ایرانیان نو مسلمان شده نیز بکار برده میشد که در کشیور گشیایی هیای مسیلمان بخیاطر گسیترش دیین اسیالم
در آسیای میانه در قرن هشتم میالدی نقش تعیین کننده ای داشته اند .این نام رفته رفته سیر زبیان هیا افتیاد و
چنان انکشاف یافت که کسانی که به دین اسیالم میی گرویدنید ،بنیام «تاجییک» ییاد میی شیدند .بعیدا اریطال
ترکیبییی «تییرک و تاجیییک» رواج یافییت کییه قبایییل تییرک رییحرا نشییین را در مقابییل سییاکنین شییهر هییا قییرار
میداد( ».ژهاک ،1991 ،ر .)11 – 10 .
دربیار اینکییه چگونییه اییین واژه سی س معنییی «ایرانییی» و «غیییر تییرک» را بییه خییود گرفتییه اسییت ،میگوینیید :
پییس از درآمیخییتن ترکییان آلتییایی بییا فارسییی زبانییان ورارود (پییار دریییا) ،واژ «تاچیییک» بییه همییان معنییی در
زبان ترکی به کار رفت و ترکان ،فارسی زبانان را در برابر «ترک»« ،تاجیک» نامیدنید .و در واقید نیامی
را کییییییییه ایرانیییییییییان بییییییییه بیگانگییییییییان میدادهانیییییییید بییییییییه خییییییییود شییییییییان بییییییییاز گردانیییییییییده شییییییییده اسییییییییت.
دسیییته ای دیگیییر ،واژ «تیییات» و «تاجییییک» را بیییا «تازییییک» و «تیییازی» هیییم ریشیییه ندانسیییته میگوینییید :
«تازیک» که س س تازی شده است ،از واژ «طایی» با نشانۀ نسبت ِ «اییک» درسیت شیده ،چیون ایرانییان
قبیلۀ «طی» را که از مردم یمن بودند پیش از دیگر عرم ها شناخته ،و با آنیان بیشیتر از همیه رفیت و آمید
داشتند ـ «تاژ» و منسوم به آن را «تاژیک» میگفتند ،سی س آن را تعمییم داده ،همیۀ عرمهیا را «تازییک»
نامیدند .چنانکه یونانیان و رومیان و عرمها ،همۀ ایرانیان را «پارس» و «فرس» کیه تنهیا نیام تییره ای از
11
ایرانیان بود ،میخواندند.
در نوشتههای پیشینیان ،همه جا «تات»« ،تاچیک»« ،تاجییک»« ،تاژییک» و «تازییک» بیه «غییر تیرک»
و «ایرانی» به کار رفته ،چنانکه در دیوان «لغات الترک» کاشیغری« 12تیات» ،بیه معنیای «الفارسییه» آمیده

11
12

ذکا ،همانجا.

تالیف در 466هجری شمسی
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است .در کتام اوغوزی «ده ده قور قود» ،13مردم غیر اوغوز (ازبیک ) بیه وییژه ایرانیی ،را تیات مینامید.
در کتییام «طبقییات نارییری» 14واژ «تییات» بییه معنییی تازیییک و تاچیییک یعنییی فارسییی زبییان بییه کییار رفتییه
15
است.
در زبان ارمنی «طاچیک» به معنی «ترک» «،بیگانه و و شی» و «بارباروس» به کار مییرود ،در ترکیی
عومانی «تات» به معنی خیوار و پسیت و بیگانیه اسیت .میردم قفقیاز ،ایرانییان و مردمیی را کیه از ایین سیوی
رود ارس بدانجا رفته و سکونت گرفته اند «تات» مینامند .در زبان کیـُردی «تاچییک» بیه معنیی  :خیارجی،
بیگانه و بیابانی است و نیز «تات» و «تاتک» را دربار عرمها به کار میبرنید و زبیان عربیی را «تیاتی»
میگوینیید .ترکمنهییای ورای دریییای مازنییدران (بییا ی دریییای مازنییدران) «تییات» را دربییار تاجیییک هییای
ایرانیییییییییی بیییییییییه کیییییییییار میبرنییییییییید و بیییییییییه وییییییییییژه میییییییییردم خییییییییییوه را بیییییییییا ایییییییییین نیییییییییام میخواننییییییییید.
قشقایی ها که به ترکی سخن میگویند ،مردم فارسی زبان را «تات» مینامند .گیوران هیای (اهیل یق) تبرییز
و دیگر بخشهای آقربایجان نیز دیگران را «تات» مینامند .در افسیانه هیا و مویـل هیای میردم تبرییز «تیات»
معنی مرد دانا و با سواد و شهرنشین دارد.
اییین چنیید موییال بییا تییا انییدازه ای معنیهییای گونییاگون اییین واژه را نییزد مردمییان و تیرههییای گونییاگون نشییان
میدهد .ولی از هیچ کدام از اینها ،راهی به روشنی ِ معنی واژه و این که از کدام زبان است ،باز نمیشود.
و امییا دربییار تاتهییا و زبانهییای تییاتی باییید گفییت کییه در پیرامییون همییدان و قییزوین و کرانییۀ سییفید رود و
مازندران شرقی و طالش و آقربایگان و در بیرون از ایران ـ افغانستان و قفقاز ـ تیرههیایی از میردم هسیتند
یان شیان نییز «تیاتی» خوانییده میی شیود .ولیی برخییی از ایین گویشهیا بیا هییم
کیه خیود را «تیات» مینامنید و زبی ِ
جدایی بسیار دارند و روی ارول زبانشناسی نمی توان همۀ آنها را (چنان که هست) زیر نیام «تیاتی» گیرد
آورد ،چنانکه نمیتوان گویشهیای گونیاگونی کیه بیه نیام «کیردی» خوانیده میشیوند ،همیه را زییر نیام «گیویش
16
کردی» فراهم آورد.
همدنان ،در بخشی از ارسیباران و قیره داغ ،ایلهیای چنیدی نییز بیه یال کیوچرو (یییال و قشیال ) بیه سیر
میبرند که خود را ترک نژاد میدانند و دیگران را که بیش تر ده نشینند «تات» مینامند ،خواه به زبیان ترکیی
ـیییییی کییییییه بییییییا ترکییییییی آنییییییان چنییییییدان جییییییدایی نییییییدارد ـ سییییییخن گوینیییییید ،خییییییواه بییییییه زبییییییان تییییییاتی.
بییه عبییارت دیگییر ،واژهی «تییات» در نییزد آنییان معنییی عییام ایرانییی نییژاد یافتییه و تنهییا ویییژ مییردم تییاتی زبییان
نیست .و نیز مردم کرانۀ جنوبی رودخانۀ ارس ،مردمی را که از پل «خدا آفرین» به آن سوی دشیت مغیان
و آستارا نشیمن دارند ،با آنکه به ترکی گفتگو میکنند« ،کرد» مینامند و از پل به این سیو (جلفیا و بیاکو) را
«تات» مینامند.
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ی هشتم یا نهم
تالیف در سده ِ
تالیف در سال  658هجری شمسی

15

ذکا ،همانجا.
ذکا ،همانجا.
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سارت ها کیستند؟
نام دیگر تاجیک ها ،سارت ) (sortاست .و این نام را ترکان قدیم بر تاجیکیان مانیده انید .ایین واژه در دور
ی چنگیزیان شدت پیدا کرده ،و آنها تیرک هیای ریحرا نشیین را «تیرک» و پارسیی زبانیان شیهر
ام رتوری ِ
نشین را «سارت» نامیده اند (قبادیانی ،ص30 .؛ دانشنامۀ شوروی تاجیک ،ج .ا ،ص.)7 .
در پایان قرن  19میالدی ( 13هجری خورشیدی) آمییزه ای از تاجییک و تیرک را کیه « دو رگیه» هسیتند،
آنهیییییا را بنیییییام « سیییییارت» ییییییاد میکیییییرده انییییید .واژه « سیییییارت» را از واژه سانسیییییکریتی « سیییییرته ڤهیییییه»
) (sartthavahaبییه معنییای « بازرگییان» و یییا «تجییارت پیشییه» بییر گرفتییه شییده اسییت (قبادیییانی ،ص30 .؛
دانشنامۀ شوروی تاجیک ،ج .ا ،ص.)7 .
قبادیییانی بییه نقییل از بطلیمییوس ،جغرافیییا دان یونییان باسییتان ،مییی نویسیید کییه « یکسییارت » نییام قییدیمی « سیییر
دریا» است که بعد ها توسط عرم ها ،بنام « رود سیحون » تبیدیل شید ،و بطلیمیوس نوشیته کیه « یکسیارت
ها» نام قیومی اسیت کیه در کنیار رود یکسیارت زنیدگی میی کننید .ایین اریطال در زمیان تیمورییان بیشیتر
رواج پیدا کرده است .چنانده امیر علی شیر نوایی در کتام محاکمة اللغت 17که واژه هیای پارسیی و ترکیی
را با هم مقایسه نمیوده اسیت ،در قییل لغیت « سیارت» نوشیته اسیت کیه پارسیی زبانیان را « سیارت» گوینید.
(قبادیییانی ،ص .)32 .مییردم شییناس روس ،بنییام الییف .شیشییوف ) (Shishov, Aکییه در مییورد سییارت هییا
تحقیقات انجام داده است ،چنین ایهار نظر می کند « :بخیش زییادی از آنهیا زبیان میادری خیود را بیه ترکیی
روی دراز دراز دارند).
عوض کرده اند ....مردمی خوش قد و قامت می باشند ،پیشانی باریک و برجسته،
ِ
(همانجا ،ص.)33 .
ر ییم قبادییانی ،نویسینده کتیام «تاجیکیان در تیاریخ» نوشیته اسیت کیه در سیال هیای  1980زمیانی کیه دور
کییارآموزی را در دانشییگاه دولتییی مسییکو گذرانیییده اسییت ،از دکتییر بییانو عبیید الر مییان اُوه ،اسییتاد تییاریخ در
دانشگاه قراغنده ،نقل کرده که قزا ها ،تاجیکان را «سارت» می گویند.

فرضیه های مختلف تاریخی و جدید در باره ریشه شناسی کلمه تاجیک
دا ِد خدا سیم الدین اُف ،دانشمند شهیر تاجیک ،در مورد کلمۀ تاجیک نوشته است:18
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این کتاب در سال  1499میالدی برابر با  905هجری شمسی تألیف شده است.

 18سیم الدین اُف ،داد خدا ،نام زبان تاجیکی مناسب با نام ملت تاجیک است ،آگست  ،2004موجود در سایت انترنتی بی بی
سی فارسی:
http://www.bbc.co.uk/persian/arts/story/2004/08/040729_mj-taj-language.shtml
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تاجییک نییام قباییل « دئییی» بییوده ،و پارتهیا و اشییکانیان بنیام « دئییی» « ،تاجیییک» و « دجییک » خوانییده مییی
ی دیگر در این مورد وجود قرار دارد ،که قرار زیر لیست می گردند:
شدند .همدنان ،شش فرضیه ِ
▪
▪
▪
▪
▪
▪

تاجیک از « تای » گرفته شده است و همریشه با کلمه یونیانی « تیـگاس » بیه معنیای پیشیوا اسیت و
« ددیک » است.
تاجیک از ریشه « تژی » در زبان سکایی است
تاجیک همریشه است با نام مردم ایرانی « تات »
تاجیک رفت منسوم است به واژه « تاج »
تاجیک رفت منسوم است از نام قبیله عربی « طای »
تاجیک رورت دیگری از« تازیک » و « تاژیک» به معنای «عرم» است

بر اساس چند پژوهش خاورشناسان که اینک قکر می گردند تاریخ تشریح نام «تاجییک» هنیوز از نیمیه اول
علر  19مورد توجه دانشمندان غرم قیرار داشیته اسیت .در سیال  1823مییالدی کالپروتیا در ییک مقالیه
اش « در مورد مردم بخیارا » بیا اسیتناد بیه تحقیقیات بیه طبید نرسییده ژ .سین مارتیـ ِن آورده کیه « تاجییک »
(فارسی زبانان ساکن ایران ،افغانستان ،تخارستان و ترانساکسیانا (ماوراء النهر)) همیان نیام قباییل « دئیی »
بییوده ،پارتهییا و اشییکانیان کییه « دئییی » « ،تاجیییک» و « دجیییک» خوانییده مییی شییدند ،بییا اییین نامهییا یییاد مییی
گردیده اند.
سه شکل آوایی این نام « دئی » « ،تاجیک » و « دجیک » از نگیاه آواشناسیی قابیل قبیول اسیت .از ایین جیا
چنین برمی آید که پارتها خود را تاجیک می نامیدند .ن .و .خانییک ا ُف در میورد شیر نیام « تاجییک » دو
نظر پیشنهاد کرده اسیت «:تاجییک » از « تیای » و رابطیه آن بیا کلمیه یونیانی « تگیاس » بیه معنیای پیشیوا،
کمران که در آثار یونانی قرنهای  5و  6قبل از میالد یاد می شود .این مؤلف نام تاجیک را با « ددییک »
در آثار نویسندگان یونا نی یکسان می داند .بعدن ،ن .و .خانیک اف در اثر دیگر خیویش تاجییک را بیا کلمیه
« تاج » منسوم دانسته است ،که این بر پایه شر عامیانه این نام از جانب مردم بنیاد می یابد.
گروه دیگر از دانشمندان ارطال تاجیک را از نام قبیلیه « طیای » عیرم معنیی کیرده انید .ایین تشیریح نیام
تاجیییک بییا آوردن چنییدین د یییل قییاطد در آغییاز سییالهای  50رد شیید .یکییی از د یییل معتمیید در مییورد ارتبییاط
نداشتن نام تاجیک به تازی به معنای عرم این در یکی از سالنامه های تبتی یاد گردیدن تاجیکان – سیاکنان
آسیای میانه به یث همسایگان نزدیک مردم چین می باشد که این دلیل قبال معلوم نبود.
دانشییمند دیگییر آ .برشییتام پیییدایش نییام تاجیییک را قبییل از دوران عییرم دانسییته آن را بییه زبییان تییاجیکی کهیین
مردمان تخارستان به هزارسیال قبیل از مییالد نسیبت میی دهید و نیام تاجییک را از ریشیه « تیژی » در زبیان
سکایی می داند.
عییده ای از دانشییمندان غییرم و چنیید تیین از دانشییمندان روس بییر اسییاس شییکل فارسییی میانییه کلمییه تاجیییک یییا
تازیک به معنای « عرم » نام تاجیک را نیز به عرم نسبت داده اند .اما این همگونی ییا شیباهت اواییی در
موال نام این دو مردم مختلف را گروه دیگر دانشمندان با آوردن د یل رد می کنند.
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ارتباط نام تاجیک با « تات » نیز از نگاه زبان شناسیی و تیاریخی رد گردییده اسیت .چنید تحقیقیات بعیدی در
رابطه با نام تاجیک بنیاد ایرانی این اریطال را همدیون نیام مردمیان آرییایی ایین سیرزمین ثابیت میی کنید.
فرهنگنامه های پارسی دری یا کالسیک نیز در شر نام تاجیک معلومات آورده اند کیه قکیر چنیدی از آنهیا
به خاطر ارتباط نداشتن آن به « تازی » به معنای عرم مهم می باشد.
از جمله در کتام شرفنامۀ منیری آمده است که غیر عرم و غیر تیرک را تازییک گوینید .همدنیان در لغیت
نامۀ برهان قاطد آمده اسیت کیه « تازییک و تاژییک بیر وزن و معنیی تاجییک اسیت کیه غییر عیرم و تیرک
باشد؛ طایفه غیر عرم باشد؛ آن که ترک و مغول نباشید .در کتیام لغیت نامیۀ غییال اللغیات و آننیدراج آمیده
است که در لغات ترکی به معنی اهل فارس نوشته اند .در برخی فرهن نامیه هیا شیر دیگیر ایین نیام نییز
جای دارد.
آقای غالم جیالنی داوری ،خاورشناس افغان مقییم آلمیان میگویید کیه :اریطال تیاجیکی معنیای خیلیی وسیید
د ارد که دود جغرافیایی گویندگان آن اقال سرزمین افغانستان و آسیای میانه را تشکیل میدهید .آقیای دادخیدا
سیییم الییدین اُف ،منییابد زیییادی را در مییورد مییردم تاجیییک و زبییان تییاجیکی قکییر کردنیید .از آن جملییه رییرف
پیشنهاد اول و آخرین می تواند اینجا مورد مداقه قرار گیرد:
دانشییمند آلمییانی ورنییر سییوندرمن در مقالییه ای زیییر نییام « ی ی گییواهی باسییتانی در بییاره نییام تاجیییک ،سییال
 »1993سعی کرده است یک نسخه خطی سغدی مکشوفه از تورفان را تفسیر کنید و دریین میورد بیه کشیف
بزرگی نایل شده است .
مییتن اییین نسییخه ییاکی ازهییدایایی اسییت در مییورد نیییایش دینییی .درییین مییتن آمییده اسییت کییه واژه تاژیییک در
ماوراالنهر برای مان ِویان بکار رفته است که نیایشهای خویش را به « پرتاژیگنی آواک » یعنیی بیه « زبیان
تاجیکی» قرائت می کردند.
دانشمند آلمانی رودیگر شمید گفتار سوندرمن را اینطور تعبیر میکند کیه واژه تیازی نیام فارسیی اسیت بیرای
اعرام که در واقد به معنای مسلمان است ،یعنی افراد بیومی ایین سیرزمین هیا کیه بیدین اسیالم گرویدنید هیم
بدان نام منسوم شدند .اینها کسانی بودند که به عنوان مسلمانان تازه در فتو یات سیرزمین هیای شیر نقیش
مهمی را ایفا کردند و از طریق سخنگوی زبان مسلمانان در آنجاها به سخنگوی زبان فارسی مبدل شدند که
به واژه های دری و تاجیکی منسوم اند .
با این کشف پس گویا مسئل ه ل شده است اما بعضی آثار کشف شده بزبان باختری کیه ییک قسیمت کوچیک
آن از طییرف دانشییمند انگلیسییی سیییمز ویلیییامس ( اسییناد بییاختری ،سییال  2000خییوانش و منتشرشییده اسییت)
اینطور تفسیر می شود که گویا واژه باختری « تازیگو» بمعنی عرم باشد.
ی «هان» در چین به زبان باختری نیز اریطال تازییک بیه کیار رفتیه اسیت.
در یک سکه از ام راطوری ِ
ایران شناس بزرگ آلمانی هلموت همباخ موفق شد تا در تازه ترین خیوانش از ایین سیکه لقیب شیاه چینیی را
اینطور بخواند :قیلر روم شاه بزرگ کسیکه فاتح عرم « تازیکانو» است .این دانشمند فکر میکند که اگر
خوانش وی در مورد کلمه آخر درست باشد ،باید تازیکانو به عرم ترجمه کرد .
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از جمله نسخه های باختری که چند سال قبل در افغانستان کشف شد ،یک تعیداد کیم آنیرا سییمز ویلییامس در
یک جلد تحت عنوان « اسناد باختری ،سال  »2000منتشیر کیرد .در ییک سیند کیه عبیارت از فیروش زمیین
شخلی به کس دیگري است و مربوط سال  525باختری ملادف با  758میالدی است ،جمله اي است که
خوانش آن چنین است :امید است که مردم بامیان ،ترک ،تازیک و مردم محل … راضی باشند .آقای سییمز
ویلیامس کلمیه تیازیگو بیاختری را عیرم ترجمیه میکنید چیرا کیه در همیین سیند قکیر شیده اسیت کیه فروشینده
زمین خویشرا به بهای ِ 60درهم تازی سیمین فروخت.
غالم جیالنی داوری افزوده است :با توجه به متن یک کتیبه دیگر که سال گذشته در بامیان کشف شد و وی
خوانش آنرا عنقریب منتشر خواهد کرد ،گفته است که :واژه تازی نمی تواند به عرم یا منسوم بیه عیرم
ترجمیییه شیییود .در ایییین کتیبیییه چنیییین آمیییده
اسییت « :درسییال  724میییالدی مییاه سییبول
بود که این بنا آباد شید .ایین سیتوپه را مین
الخیییییس پسییییر خیییییراس ،شییییاه گیییییازان از
زمنگیییان در ضییییور شیییاه تییییرک و شییییاه
تازی [ تازیگو خرو] بنا کردم » .
ت
از ایییین جملیییه بیییر میییی آیییید کیییه عبیییار ِ
«تیییازیگو خیییرو» بیییه معنیییای شیییاه عیییرم
نیست .چرا که غیر ممکن به نظر میرسد که کسی در منطقه ای یک معبد بودایی بنا کنید و کمیران عیرم
در بنا و یا در گشایش آن شرکت کند .بر عکس از منابد دوره اسالمی چنین بر می آید که اعرام در شیر
ایران به بت شکن معروف بودند و در هر جا که می رسیدند معابد بودایی را ویران می کردند.
باید نتیجه گیری کرد که منظیور از شیاه تیرک و شیاه تازیی شیاهان محلیی ترکیی و
تاجیکی هستند که در آنزمان در منطقه بامیان و یا نوا ی آن کمروایی می کردند .
نظر دیگری هم وجود دارد کیه واژه تاجییک هیم بشیکل تژییک ،و تاژییک از طیرف
ترکان به پارسی زبانان واله گردیده اسیت .بیین واج هیای ج و ژ همیشیه در
زبان پارسی تناوم داشته و جایگزین یکدیگر می شده اند .مانند :باژ = بیاج؛ تیاژ =
تاج ،و پارسی زبانان بدخشانی ،ژاله را جاله ،و منیژه را منیجه تلفظ می کنند.
زردشتی ها کاله هایی می پوشیده اند که تاج مانند بوده و یا نیوک آن ماننید تیاج برجسیته بیوده اسیت کیه آنیرا
کاله « تیز خود » هم گفته اند و تا سال های اخیر در میان مردم مروج بوده است که تلویر زیر مبیین ایین
ادعا است.
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در نگار با  ،سنگی در پرسی پالیس ک گردیده است .کاله های که در این تلیویر نشیان داده شیده اسیت
دارای تاج و یا نوک تیز اسیت .وییا تلیویر زییر از « ایزییک » ) (Issykشیهزاده سیاکایی در قزاقسیتان بیه
تلویر کشیده شده است.
بییا داشییتن و پوشیییدن کییاله ه یایی کییه در نگییاره هییا هییم نشییان داده شییدند ،دیگییران آنهییا را « تژیییک » و یییا «
تاژیک » گفتند که بعدن به « تاجیک » تبدیل شد که در اینجا « تاژ » و یا « تاج » و پسیوند « ـی ییک » کیه
پسوند نسبتی است منسیوم بیه « تیاج » کیه در واژه هیای «پارسییک » و « درییک » هیم پسیوند «  -ییک »
پسوند نسبتی است منسوم به « پارسی » و « دربار ».
بدین ترتیب ،واژه « تژیک و یا تاژیک » از دو جیز ترکییب گردییده کیه « تیژ ،و ییا تیاژ » بمعنیای « تیاج »
بوده و واژه (پسوند) « ـ یک » دو معنا را افاده می کند.
اول :پسیوند « ـی یییک » رییفت نسییبتی اسییت منسییوم بییه اسییم « تییاج » بمعنییای « تاجییدار» کییه از همییان کییاله
زردشتی ها مأخوق گردیده است.
به استناد به وجه اسم تلغیر در زبان پارسی و شغنانی ،به این نتیجه میی رسییم کیه معنیای « تاجییک »« ،
تاجدارک » است .این اسم تلغیر را ،بیگانگان با ی پیروان دیین زردشیت بخیاطر داشیتن کیاله تیاج ماننید،
مانده اند که بعدن این واژه عام گشته و تی پارسیی زبانیان هیم ایین اسیم را قبیول نمیوده انید و یا خیود را
تاجیک می گویند که در ارل « آری ،و یا آریایی » بوده اند.
بنابراین ،زبان تاجیکان همان زبان آری « آریایی » است که بعیدن در دربیار شیاهان از آن کیار گرفتیه شیده
و « دری » گفته شده ،و این مردم را بخاطر اینکه کاله « تییز خیود » در دور زردشیتیان پوشییده انید ،بنیام
« تاژیک » یاد نمودند.
م « خراسان اسیت اینجیا» نوشیته اسیت کیه« :
اکادمیسن محمد جان شکوری ،دانشمند بزرگ تاجیک در کتا ِ
از ا تمییال دور نیسییت کییه پیییدایش کلمییۀ «تاجیییک» بییه آیییین زرد ُشییت وابسییتگی داشییته باشیید ...بییه روایتییی
«تاجییک» از «تیاج» گرفتیه شیده اسیت ،وابسیته بیه اینکیه زردشیتیان کیاله تیاج ماننیدی میی پوشییدند کیه آنییرا
19
«تاجی» و «تاجیک» می گفتند( .شکوری ،ص28 .؛ یهورالدین؛ قبادیانی ،ص.)20 .

تعاریف مختلف از زبان پارسی ،دری ،و تاجیکی
ی دری ،و در ایییران کنییونی بنییام
زبییانی کییه امییروز در تاجیکسییتان بنییام تییاجیکی ،در افغانسییتان بنییام پارسییی ِ
فارسی ( = پارسی) یاد می شود ،در قیقت یک زبان بیوده کیه در دور باسیتان بنیام « آری» و ییا «آرییایی
» یاد شده و این زبان در قرون میانه بنام های پهلوی و پارتی (و یا پارسی اشکانی) یاد شده است .در دوره
ساسانیان در کشور پارس ،ریفت نسیبتی پارسیی را بخیود گرفیت .در افغانسیتان بخیاطر اینکیه اقیوام پارسیی
 19شکوری ،محمد جان ،خراسان است اینجا ،دوشنبه ،فرهنگ نیاکان ،1996 ،ص.28 .
یوسف اًف ،ظهور الدین ،تاجیکان در فرهنگ آریایی« ،بهار عجم».1999 ،
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زبان (فارسی وان) با هم ارتباط نداشته باشند ،زبان پارسی را در افغانستان بنام زبیان پارسیی دری ،و بعیدا
بنییام « دری » یییاد نمودنیید .در دور شییوروی ،در سییال  1924نییام کشییوری بنییام تاجیکسییتان عییرض وجییود
نمود و زبان آنها را اول «پارسی تاجیکی» و بعدن بنام «تاجیکی» یاد شد.
بیا وجیود ایین همیه تمیایز و نامگیذاری هیا  ،شیغنانی هیا تیا اکنیون تمیام گوینیدگان همیۀ ایین زبیان هیا را بنییام «
پارسے بـۈن » و یا «پارسی گوی» یاد می کنند که خود پارسی زبانان در افغانستان خیود را « فارسیی وان
» (یعنی گوینده زبان پارسی) یاد می کنند.
از نگاه اتنیکی (قومیت) ،همۀ پارسی زبانان از نژاد آریایی بوده ،و زبان آنها هم آری و ییا آرییایی بیوده کیه
در دور باستان به رفت یک زبان بین ا قوامی (و یا بحییث زبیان  (Lingua Francaبکیار رفتیه و زبیان
رسمی دربار شاهان بشمار رفته و بخاطر آن ،آنرا « دری » گفته اند .پارسی (که معیرم آن فارسیی اسیت)
و تیاجیکی هیر دو ریفت نسیبیت هسیتند منسیوم بیه پیارس و تاجیکسیتان کیه نیام کشیورها هسیتند (نیام قییدیمی
ایران ،پارس بود).
« زبان هر قوم آیینه تجلی قهن و اندیشۀ اوست» از این نوشته مید رضا مدد [اُف]( 20ص18 .؛ قبادیانی،
ص )27 .استنتاج می گردد که تی در نامه نگاری – تمام نوشته هیایی کیه وارد و ییا ریادر میی گردنید بیه
21
زبان مردم محل و یا بطور خل به زبیان دربیاری بایید باشیند .قسیمی کیه جیار ه زمخشیری خیوارزمی
گفته است « :این زبان را از آن «دری» می نامند که همه نامه ها و دفتر ها و نگارش دیوان خراسیان بیدان
زبان نوشته می شود و هر کیه بخواهید تیا بیه دییوان نامیه نویسید ،بایید کیه بیدین زبیان نویسید و نیام ایین زبیان
یار شییاه و دیییوان او بییدان
«دری» و یییا «پارسییی دری» از واژ «در» گرفتییه شییده ،یعنییی :زبییانی کییه در دربی ِ
سخن می گویند (زمخشری ،22ص26 .؛ قبادیانی ،ص.)27 .
تییی در آن دوران ،طبییری ،تفسیییر طبییری را بییه اییین زبییان نوشییت .بعییدا اییین زبییان ،زبییان رسییمی دربییار
کمرانان ترک زبان گردید و شگوفا تر شد ،موال در دور کومت های سیلجوقیان ،غزنوییان ،تیمورییان،
بابرییان ،و دیگییران .تییی در دربییار شییاهان هنیید در دهلیی و شییاهان ترکییان عومییانی در ترکیییه زبییان رسییمی
دربار بوده است .بدین مناسبت است که این زبان را ،زبان دوم دین اسالم ،بعد از عربی میدانند.
در دور سامانیان تا دور سلجوقیان و غزنوییان ،هییچ شیاعری و ییا نویسینده ای ،از نیام «تاجییک» اسیتفاده
نبرده اند .موال نارر خسرو ،که از نا یه قبادییان کنیونی تاجیکسیتان بیوده اسیت ،در کیدام کتیام اش ننوشیته
است که ملت اش تاجیک و یا به زبان تاجیکی شعر می سراید .وی با ررا ت گفته است که:
من نه آنم که در پای خوگان نریزم

لفظ دری را
مرین قیمتی د ُِر ِ

 20مدد ،حمید رضا ،زبان در عهد سامانیان و عبرت آن برای امروز « ،سامان» ،1999 ،شمارۀ .)84( 1-4
 21نعمت اُف ،نعمان ،دولت سامانیان ،تاجیکان در عصر های نه و ده ،دوشنبه :عرفان.1989 ،
 22زمخشری خوارزمی ،جارهللا ابو القاسم محمود بن عمر ،پیشرو ادب و یا مقدمة االدب ،گرد آورنده سید محمد کاظم امام ،تهران :دانشگاه تهران،
.1342
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فردوسی ،در کتام شاهنامۀ تی یکبار هم از نام تاجیک یاد کرده است ،و نگفته است که شعر من بیه زبیان
تاجیکی است ،بلکه گفته به زبان پارسی.
و یا مو نا جالل الدین محمد بلخی سروده است:
ناله ای کن عاشقانه درد محرومی بگو

پارسی گو ساعتی و ساعتی رومی بگو

خواه رومی خواه تازی من نخواهم غیر تو

از جمال و از کمال و لطف مخدومی بگو

افظ در ابیات زیر ،زبان خود را گاهی پهلوی ،گاهی پارسی ،و گاهی دری گفته است و این واژه ها را به
شکل مترادف بکار برده است.
که لطف طبد و سخن گفتن دری داند

ز شعر دلکش افظ کسی بود آگاه

زین قند پارسي که به بنگاله مي رود

شکر شکن شوند همه طوطیان هند
چوعندلیب فلا ت فروشد اي افظ
بلبل ز شاخ سرو به گلبان

پهلوی

تو قنــــد او به سخن گفتن دري بشکن
میخواند دوش درس مقامات معنوی

مرغان باغ قافیه سنجند و بذله گوی

تا خواجه می خورد به غزلهای پهلوی

تا قرن سیزدهم ،واژه تاجیک در شعر شاعران پر آوازه نآمده است ،و بیشتر زبان خود را پهلیوی ،پارسیی،
پارسی دری ،و یا دری گفته اند و این واژه ها را به شیکل متیرادف بکیار بیرده انید ،و هیدف آنهیا ییک زبیان
بوده است.
موال سعدی گفته است:
هزار بلبل دستان سرای عاشق را

بباید از تو سخن گفتن دری آموخت

و یا نظامی گفته است:
نظامی که نظم دری کار اوست

دری نظم کردن سزاوار اوست

و یا فردوسی گفته است:
بسی رنج بردم بدین سا ِل سی
ز سیمین و زرین شتروار ،سی
ز رومی و ملری و از پارسی

عجم زنده کردم بدین پارسی
ی پارسی
طبق ها و از جامه ِ
فزون بود مردان چهل بار سی
12
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تمام شاعران بزرگ زبان خود را پارسی دری گفته اند ،نه تاجیکی.
ابن الندیم از قیول «عبیده بین مقفید» دركتیام الفهرسیت کیه آنیرا در یدود سیال  380هجیری قمیری نوشیته
است (الفهرست ،ص )22 .گفته است:
«  ....عبده بن مقفد گوید :زبان های فارسی عبارتند از :پهلوی ،دری ،فارسیی ،خیوزی ،و سیریانی اسیت.
و پهلوی منسوم است به (پهله) که نام پنج شهر است :ارفهان ،ری ،همدان ،ماه نهاوند و آقربایجان .و اما
دری زبان شه ر نشینان بود ،و درباریان با آن سخن می گفتند و منسوم به دربیار پادشیاهی اسیت و از مییان
زبانهای اهل خراسان و مشر  ،زبان مردم بلخ در آن بیشتر است .و اما فارسیی ،زبیان موبیدان ،و علمیا و
اموال آنان بود ،و مردم فارس با آن سخن می گفتند .و خوزی زبانی بود که با آن شاهان و امیران در خلوت
و هنگام بازی و خوشی با اطرافیان خود سخن می گفتند ،و سیریانی زبیان همگیانی ،و نوشیتن هیم نیوعی از
زبان سریانی فارسی بود23».
در تییاریخ سیسییتان مسییطور اسییت کییه یعقییوم لیییث رییفار زمییانی کییه دولییت مسییتقل در شییهر زرنییج سیسییتان
تأسیس کرد ،زبان پارسی را  200سال پیس از ورود اسیالم بیه اییران (یعنیی در سیال  254هجیری شمسیی)
بعنوان زبان رسمی اییران اعیالم کیرد و پیس از آن دیگیر کسیی یق نداشیت در دربیار او بیه زبیانی غییر از
24
پارسی سخن بگوید ( تاریخ سیستان ،ر .)217 – 214 .
یک دانشمند دانمارکی بنام کریستین ِسن و یک دانشمند انگلیسی بنام دینین » انگلیسیی را عقیید بیر اینسیت
که واژه «دری» در ارل بر گرفته از «دهاری» بوده و «دهار» نام اریلی سیرزمینی اسیت کیه میا امیروز
آن را بیییه نیییام« تخیییار» میشناسییییم و «تخیییار» معیییرم «دهیییار» اسیییت .زبیییان ایییین سیییرزمین هیییم در نخسیییت
«دهاری» ،س س «دهری» و سرانجام «دری» شده است.
این عقیده دو خاور شناس مسلم نیست .زیرا که نام قدیمی این و یت تُخارا است ،و قول جیار ه زمخشیری
و ابن الندیم معتبر تر است .این ررف یک فرضیه است که بنیاد ضعیف دارد.

زبان هخامنشیان و ساسانیان
ِ
هخامنشیان و ساسانیان ،زبان خود را بنام «آریایی» و یا «آری» گفته اند نه پارسی ،یا دری ،و نه تیاجیکی.
موال دارییوش اول ( 486 -522قبیل از مییالد) ،شیاه هخامنشیی در سین نبشیته هیای خیویش در نقیش رسیتم
(سطرهای  )15-8و شوش (سطرهای  )14-7خود را هم پارسی و هم آریایی و از نژاد آرییایی معرفیی میی
کند .که ترجمه واژه به واژه این سخن داریوش در هر دو این سن نبشته چنین است:
23
24

ابن الندیم ،محمد بن اسحاق ،الفهرست ،ترجمه به پارسی از محمد رضا تجدّد ،تهران ،انتشارات اساطیر ،1381 ،ص22 .
تاریخ سیستان ،تآلیف در حدود  ،725 – 445به تصحیح محمد تقی بهار (ملک الشعرا) ،تهران :معین .1381 ،صص.217 – 124 .
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« من داریوش شاه بزرگ شاه شاهان ...پسر ویشتاسی ،،هخامنشیی پارسیی ،پسیر پارسیی ،آرییایی ،از نیژاد
25
اریایی».
این عبارت را خشایارشا ،پسیر دارییوش نییز در ییک سین
در مورد نسبنامه خویش تکرار کرده است.

نبشیته اش در تخیت جمشیید ( سیطرهای )13-6

همدنان که ما از کتیبیه دارییوش در بیسیتون (سیتون  ،4سیطرهای  )92-89میی دانییم ،وی زبیان ایین سین
نبشته را نه پارسی ،بلکه « آریا » یعنی « آریایی » خوانده است که ترجمیه آن چنیین اسیت « :دارییوش شیاه
گوید :به خواست اهـورا مزدا این نوشته (من است) که من کردم؛ عالوه بر این بیه (زبیان) آرییایی بیود ،هیم
روی لو  ،هم روی چرم تلنیف شید .عیالوه بیر ایین پیکیر خیود را بسیاختم .عیالوه بیر ایین نسیبنامه ترتییب
پیش من هم نوشته و هم خوانده شد .پس از آن  ،من این نوشته را همه جا در میان کشورها فرستادم».
دادمِ .
از این سن نبشته ها چنین برمی آید کیه زبیان فارسیی باسیتان ییا زبیان عهید هخامنشییان نیه بیا نیام کشیور و
و یت پارس ،بلکه با نام قوم و یا مردم آریایی خوانده می شده است ( .یعنی سر زمیین آنهیا بنیام « پیارس »
بوده وآنها خود را پارسی گفته اند ،ولی زبان شان را بنام زبان « آریایی » خوانده اند).
ارییطال پارسیییک یعنییی منسییوم بییه پییارس ،در دوره ساسییانی بزبییان « آریییایی » اطییال شییده کییه در اییین
دوره ،آریایی های ساکن پارس ،هم محل سکونت خود را و هم زبان شان را « پارسی » گفته اند.
بنا بر بازیافتهای باستان شناسی در افغانستان در ییک سین نبشیته بیاختری زبیان ایین کتیبیه نییز « آرییایی»
گفته شده است .این دلیل تاریخی اثبات آن است که ارطال «آریایی » در مورد زبان در مویال بیاختری در
سرزمین باختر و به طور عمیوم خراسیان نییز مویل زمیان هخامنشییان اسیتفاده میی شیده اسیت .در تخارسیتان
قدیم ،زبان آریایی را بنام زبان « اری » ،یاد شده که باز معادل « آریایی » است.
در آریانای باستان ،تیره ها و قبیله های متعددی زندگی کرده اند .میوال در جغرافییای بدخشیان ،در هیر دره،
قییومی متفییاوت از نگییاه زبییانی زنییدگی کییرده اسییت :یزغالمییی هییا ،شییغنانی هییا ،اشکاشییمی هییا ،واخییانی هییا،
منجانی ها ،وردوجی ها ،سرغیالنی ها ،کیه هیر کیدام دارای فرهنی و زبیان منحلیر بفیرد خیود بیوده انید.
بخاطر مفاهمه و مراوده باید ،زبانی کیه همیه ایین اقیوام بحییث مشیترک اسیتفاده میی کردنید .چیون در دوران
شاهان کوشیانی ،یفتلیی و دیگیر شیاهان بایید ییک زبیان معییاری را در دربیار و تیی در ادارات قلمیرو شیان
بکار برده شود تا با سایر اقوام تبادل افکار و مفاهمه رورت پذیرد .بنا بر این ،زبان « آری» را زبیان بیین
المللی و بین ا قوامی قبول نموده اند .در نتیجه ،زبان « آری » به زبان « در » و یا زبان « دربیاری ،و ییا
زبان رسمی دربار» تبیدیل گردیید و آنیرا بنیام « درییک » ییاد نمیوده انید کیه امیروز در افغانسیتان هیم بنیام «
دری » یاد می شود.
سیم الدین اف می نویسد :در زمان ساسانیان ( 224-651میالدی) این زبیان (آری ،آرییایی) بیا نیام پارسیی
(شکل اشکانی آن پارسیک) یعنی منسوم به پارس ،مرکز شاهنشاهی هخامنشی و بعدا ساسانی خوانده شیده
25

سیم الدین اُف ،همانجا.
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که پارسی و معرم آن فارسی ادامه همین ارطال است .همدنین عنیوان دیگیر ایین زبیان ،یعنیی دری نییز
به ارطال زمان ساسانیان – دری (از در – « دربار» و پسوند «  -ی » یعنی « منسوم بیه دربیار»)
ارتباط دارد که آن بعدا همدون عنوان زبان در برابر پارسی و هم رفت آن به کار رفته است.
بنابراین ،نتیجه گرفته می شود که زبان پارسی ،دری ،و تاجیکی ،یک زبان بوده که در دوره باستان بنام «
آری و آریایی) یاد شده و اکنون در سه کشور مختلف بنام های مختلف یاد می شود .ولیی زبیان بایید بیه ییک
نام شناخته شود .موال انگلیس ها ،در انگلستان ،کانادا ،امریکا ،زیالند جدید (نییو زیلنید) ،و آسیترالیا ،اقامیت
دارند .آنها تابعیت خود را کانیادایی ،امریکیایی ،زیالنیدی ،و آسیترالیایی میی گوینید ،ولیی زبیان خیود را بنیام
زبان آسترالیایی و یا زبان کانادایی ،و غیره نمی گویند ،بلکه نام زبان خود را انگلیسی می گویند.
وییا عییرم هییا ،در کشییور هییای مختلیف زنییدگی مییی کننیید .ماننیید :سیوریه ،لبنییان ،فلسییطین ،ملییر ،عربسییتان
سعودی ،یمن ،عرا وغییره .آنهیا تابعییت خیود را سیوری ،عراقیی ،ملیری  ...میی گوینید و زبیان خیود را
زبان « عربی » میی گوینید و نمیی گوینید زبیان عراقیی ،زبیان یمنیی ،زبیان قطیری وغییره .بیه همیین سیبب،
آریییایی هییا (دری زبانییان) در کشییور هییای مختلییف زنییدگی مییی کننیید ،ولییی زبییان آن همییان « دری » اسییت.
پارسی و تاجیکی واژه های سیاسی هستند که بخاطر شگاف در بین این قیوم کیه فرهنی  ،زبیان ،ادبییات ،و
تاریخ مشترک دارند ،به رفت یک ربۀ سیاسی از آن کار گرفته می شود.
پدید آمدن ،ملت تاجیک و زبان تاجیکی بیشتر یک مسئلۀ سیاسی اسیت .تیا قیرن بیسیتم ،تیی در تاجیکسیتان
کنونی ،کسی نگفته که من به زبیان تیاجیکی ریحبت میی کنییم ،بلکیه میی گفتنید میا پارسیی گیوی هسیتیم و ییا
پارسی بان هستیم .این مسئله بعد از اشغال شوروی از آسیای میانیه ،مسیئله پانترکیسیم ،و جیدال بیر سیر ایین
مسییئله کییه آیییا آرییایی هییای از اقییوام بییومی آسیییای مرکیزی بییوده انیید ،یییا اقییوام مربییوط بییه زبییان هییای آلتییایی
(قرغیز ،قزا  ،تاتار ،لقی ،ازبیک ،ترکمن ،اوغز ،قرلق ،و دیگران) ،بوقوع پیوست.

مسئله ناسیونالیستی در آسیای میانه :هویت تاجیک در مقابل ترک
در فرهن

فارسی محمد معین و فرهن

فارسی عمید 26در قیل واژه «تاجیک» آمده است:

 .1غیر عرم و غیرترک؛ آنکه به زبان فارسی تکلم کند؛ مردم فارسی زبان
 .2فرزند عرم که در عجم پرورش یافته و بزرگ شده باشد .بیشتر در مقابل ترک استعمال میشود.
 .3طایفهای از نیژاد آریین سیاکن ترکسیتان افغیان ،پیامیر ،و ترکسیتان روس کیه اغلیب بیه زبیان فارسیی
تکلم میکنند.

26

سن عمید ،فرهن

فارسی عمید ،سرپرست تألیف و ویرایش :فرهاد قربانزاده ،ناشر :اشجد ،چاپ نخست1389 :
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از این تعریفات از واژ «تاجیک» دو مفهم برداشت می گیردد کیه یکیی عیام اسیت ،و دیگیری خیاص اسیت.
ی غیییال اللغییات ،آننییدراج ،فرهنی فارسییی عمییید ،فرهن ی فارسییی معییین ،فرهن ی
مییوال در لغییت نامییه هییا ِ
فارسی دهخدا ،و شرفنامۀ منیری ،چنین آمده است :غییر تیرک و غییر عیرم را تاجییک گوینید .اگیر بیه ایین
تعریف بطور ژرف بنگریم ،این تعریف بسیار عمومی است ،و هیچ گره ای را بیاز نمیی کنید .بخیاطری کیه
غیر ترک و غیر عرم را تاجیک گویند ،پس در این ریورت ،پنجیابی هیا و بنگیالی هیا هیم غییر تیرک و ییا
غیر عرم هستند ،با این تعریف آنهیا هیم تاجییک شیده میی تواننید .بیا ایین تعرییف ،پشیتون هیا هیم میی تواننید
تاجیک باشند ،چون آنها هم غیر عرم و غیر ترک هستند.
نکته جالیب تیر اینکیه :اکبیر ترسیون زاد ،از تاجییک چنیین تعریفیی را بدسیت میی دهید :نیام تاجییک از آغیاز
پیدایش اش نسبت به تمام پارسی گویان عجم به کار رفته است( .تورسون زاد ،ص.27)60 .
بابایف و دیگران چنین نظر دارنید کیه :قبیلیه هیای بادییه نشیین ایرانیی ،ماننید کوشیانیان ،تُخارییان ،خیونییان،
کیداریان و هیتالیان [یفتلی ها] نیز در تشکیل خلق تاجیک سهیم بیوده انید (بابیایف ،ص49 .؛ قبادییانی ،ص.
.28)26
در ترکییب تاجیکییان ،قییوم هییای غلدیه ای پییامیر ،پشییه ای هییا ،آرمییولی هیا [اورمییوی] و نظییایر ایشییان بودنیید
(جاوید ،ص197 .؛ قبادیانی ،ص.29)26 .
این نوع تعریفات ،هویت تاجیک را بیشیتر سیر در گیم میی کنید .اول ،کوشیانیان و دیگیران شیهر نشیین بیوده
اند ،دوم آنها را در شاهنامۀ فردوسی آنهیا بنیام تورانییان ییاد شیده اسیت کیه دشیمن ایرانییان هسیتند ،و آنهیا را
ترک گفته است .موال در مورد ارجاس ،خیونی گفته است.
ز ارجاس ،ترک آن پلیدی سترگ

کجا پیکرش ،پیکری پیر گرگ

قبادیانی ،مردمان پشه ای را از جملۀ تاجیکان سیام نمیوده ،در یالی در افغانسیتان آنهیا جیزء قیوم پشیتون
سام شده ،و در این اواخر مستقل شده اند .آنها خود را نه تاجیک و نه پشتون سام می کننید ،بلکیه خیود
را «پشه ای» می گویند .چناندیه سیعید قیقیی ،گزارشیگر فارسیی بیی بیی سیی ،از قیول دکتیر مجیاور ا مید
زیار ،زباشناس افغان ،چنین نوشته است:30

27

تورسون زاد ،اکبر ،زبان :پیوند اصل ها و نسل ها« ،نامۀ پارسی» ،سال اول ،تابستان  ،1375شمارۀ  ،1ص.60 .
بابایف ،ق .امام اُف ،ش ،.تاریخ خلق تاجیک ،دستور تعلیم ،دوشنبه ،1998 ،ص.49 .
ج اوید ،عبد الحمید ،سخنی چند در بارۀ تاجیک ها ،تاجیکان در مسیر تاریخ ،ص.197 .

30

قیقی ،سعید ،زندگی زبانها  :۴زبان پشه ای ،سایت فارسی بی بی سی 01 ،دسامبر  ،2008موجود در:

28
29

http://www.bbc.com/persian/afghanistan/2008/12/081201_ram_languages_4.shtml
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زبان پشه ای ،زبانی است که جز زبان های هندی به شمار میآید و به شاخه بیه نیام «دردییک» تعلیق دارد.
همدنان ،وی به نقیل از عزییز ه شیلماچ  ،یکیی از گوینیدگان زبیان پشیه ای اسیت ،نوشیته اسیت :میا در یال
اضر هم فارسی می دانیم و هم پشتو و زمانی که رف بزنیم کسی نمی داند که ما «پشتون»« ،تاجییک»،
و یا «پشه ای» هستیم و این مسئل ه تاثیر پذیری زبان پشه ای از این زبان ها را نشان می دهد.
زبانهای داردی زیرشاخهای از زبانهای هندوآریاییست که به دلیل مجاورت با زبانهای ایرانیی شیرقی و
نورستانی ،پیوندهای مستحکم ساختاری با آنها پیدا کردهاسیت .نورسیتانی زبانیسیت کیه در شیر افغانسیتان
بییدان سییخن گفتییه میشییود .در ابتییدا زبانشناسییان زبییان نورسییتانی را شییاخهای از زبانهییای داردی فییرض
میکردنیید امییا امییروزه طبییق پژوهشییهای گئییورگ مورگنشییتیرنه نییروژی ،زبییان نورسییتانی خییود یکییی از
شاخههای مستقل زبانهای هندوایرانیست .زیر شاخه زبانهیای داردی عبیار تنید از :کشیمیری ،شیینه ،کلشیه،
31
چترالی ( ُخوار) ،کنری ،پشه ای ،و نورستانی.
خاص لفظ تاجیک اینست :کسی که به زبیان پارسیی در آسییای میانیه و افغانسیتان ریحبت بکنید،
ولی مفهوم
ِ
تاجیک است .به نظر نویسنده این مقاله ،واژه تاجیک ،هر تعریفی کیه داشیته باشیند ،بیه معنیای غییر تیرک و
غیر عرم است ،ولی بی شتر در مقابل ترک بکار رفته است که معنیای تاجییک شیهر نشیین و از تیرک بادییه
نشییین و بییدوی را در تقابییل هییم قییرار گرفتییه انیید .مییوال رنییه گروسییه در کتییام «ام راتییوری رییحرا نییوردان»
نوشته است:
«  ...شبا نان بینوای ترک و مغول در دوران خشکسالی از روی علف های کمیام و شینزار هیا و از چشیمه
ساری که خشک شده بطرف چشمه سار دیگری که رو به خشیکی بیود ،روانیه شیدند تیا ترسیان و لیرزان بیه
اراضیی دائیر و بیه منییاطق مزروعیی ماننید پدیلییی ییا میاوراء النهیر مییی رسییدند .وقتیی کییه چشیم شیان بییه آن
نوا ی دائر و اراضی مزروع میی افتیاد میدهوش معجیز تمیدن شیهر نشیینان و مفتیون محلیو ت فیراوان و
قلبات پر از بوبات و مأکو ت و فریفتۀ تجمل شهرستان ها میشدند( ».رنه گروسه ،ص.32)4 .
کسانی که ملروف زراعت ،فال ت و بازرگانی بودند ،در شیهر هیا سیکنه گیزین بیوده انید ،و تاجییک و ییا
دهگان (دهقان) یاد شده اند .کسانی که زندگی بدوی ،و رحرا نشینی و رمیه چرانیی و الیت کیوچیگری را
داشته اند ،بنام «ترک» یاد شده اند .رحرا نشیین بیر علییه ده نشیین قیرار میگییرد و تیرک علییه تاجییک .در
این بیت دقیقی در گرشاسب نامه ،واژه «ترک» در مقابل نژاد آریایی و یا ایرانیان بکار رفته است.
وفا ناید از ترک هرگز پدید

وز ایرانیان جز وفا کس ندید.

و یا نارر خسیرو ،در بییت زییر در میورد خیدمت در ادارات کیومتی سیلجوقیان و غزنوییان ،چنیین گفتیه
است:
 31بر گرفته از دانشنامۀ آزاد آنالین ویکی پیدیا،
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF
%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C
32

رنه گروسه ،امپراتوری صحرا نوردان ،ترجمه به پارسی توسط :عبد الحسین میکده ،شرکت انتشارات علمی و فرهنگی ،چاپ دوم.1365 ،
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من تن چگونه بنده ٔ ترکان کنم

ترکان رهی و بنده ٔ من بودند

و یا در یک بیت دیگر که عنلری مدا غزنویان که ترک بوده اند ،چنین گفته است:
من نه آنم که در پای خوگان نریزم

لفظ دری را
مرین قیمتی د ُِر ِ

و یا قسمی که فردوسی گفته است:
ز ارجاس ،ترک آن پلیدی سترگ

کجا پیکرش ،پیکری پیر گرگ

مییی بینیییم کییه «تییرک» را غییارتگر ،متجییاوز ،خشیین ،جنگجییو وغیییره گفتییه انیید ،و اییین بخییاطری اسییت کییه
«ایرانیان» و یا همان پارسی زبانان دیگر مجال گرفتن کومت از آنها را نداشته اند و آنهیا هرگونیه یلیم و
تعدی را بر ایرانیان (یعنی تبار آریایی) روا داشته اند .در آسیای میانیه بعید از انحطیاط کومیت آل سیامان،
در سییال  1004میییالدی تییا آخییر قییرن  ، 20کومییت در نییزد تییرک تبییاران بییوده اسییت .خوارزمشییاهیان،
سییلجوقیان ،غزنویییان ،چنگیزیییان ،تیموریییان ،قراختائیییان ،شیییبانیان ،اشییترخانیان ،مغییو ن هنیید (بابریییان)،
وغیره.
چنانکه خواجه عبد ه انلاری گوید:
ای دل تو بجان بر این بشارت
کز ترک عجیب نیست غارت

عشق آمد و عقل کرد غارت
ترکی عجب است عشق  ،دانی
و یا سنایی غزنوی گفته است:
ما خود ز تو این چشم نداریم از ایراک

ترکی تو و هرگز نبود ترک وفادار

و یا خاقانی گفته است:
رسم ترکان است خون خوردن ز روی دوستی

خون من خورد و ندید از دوستی در روی من

نظامی هم گفته است:
غارتی از ترک نبردست کس

رخت به هندو نس ردست کس

در نوشته با دیدیم که تاجیک نام یک قوم نبوده ،بلکه کسانی که در دِه و یا شهر سکونت داشته اند ،آنها را
«تاجیک» گفته اند ،که ضد آن بادیه نشین و رحرا نورد است.
در اشعار زیر ،تاجیک نشانۀ نرم خویی و مهربانی و ترک نشانه تند خویی و خشونت آمده است.
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موال در این بیت مو نا جالل الدین محمد بلخی:
یک مله و یک مله ،شب آمد و تاریکی

چستی کن و تُرکی کن ،نی نرمی و تاجیکی

و یا در این بیت از نورالدین عبد الر مان جامی:
گشته ترکان زبون تر از تاجیک
پیش هندوی چشم خونریزت
و یا در این بیت شیخ سعدی:
شاید که به پادشه بگویند

خون تاجیک
رک تو بریخت
تُ ِ
ِ

واژه دهقان به معنای شهر نشین و ایرانی است
واژه تاجیییک بییر گرفتییه از واژه پارسییی «دِهگییان» اسییت چییون در نوشییته دانشییمندان کییه قییبال قکییر گردییید،
تاجیک را «دئی» هم گفته اند .واژه «دِهگان» که «دِهقان» شکل عربی شده آنست ،از دو لفیظ تشیکیل یافتیه
کیه «دِه» بییه معنیای قریییه اسیت و پسییوند «گیان» کییه پسیوند لیاقییت و نسیبت اسییت و معنیای آن منسییوم بییه دِه
است .این لفظ در قدیم به ایرانی اریل را ب ملک و زمین اعم از ده نشیین و شهرنشیین اطیال میی شیده
است  .این واژه همدنان برابر بادییه نشیین ،بیدوی ،چیادر نشیین ،مقابیل تیازی ،مقابیل تیرک ،و مقابیل بیگانیه
استفاده شده است .ا تمال می رود که عیرم هیا ،ایرانییان را بیه سیبب اشیتغال بیه زراعیت آنهیا را «دهقیان»
گفته اند .دهگان  ،در قدیم به معنی مالیک ییا دارنیده ٔ ِده بیوده اسیت .چیون مالکیان ایرانیی دهقیان نامییده میی
شده اند در اسالم من بام اطال جزء به کل ،همۀ ایرانیان را دهقان نامیده اند.
فردوسی در کتام شاهنامه ،واژه دهقان را در مقابل اقوام دیگر قکر می کند .موال در ابیات زیر:
ز دهقان و تازی و پرمایگان

توانگرگزید و گرانسایگان.

...........
که جز مرگ را کس ز مادر نزاد
.............

ز دهقان و تازی و رومی نژاد

نییییییییییییییییژادی پدییییییییییییییییید آییییییییییییییییید انییییییییییییییییدرمیان
ز ایییییییییییییییییران و از تییییییییییییییییرک و از تازیییییییییییییییییان
سخنها به کردار بازی بود
نه دهقان نه ترک و نه تازی بود
و یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییا فرخییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی سیسییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییتانی گفتییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییه اسییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییت:
ستودگان و بزرگان تازی و دهقان
نهاد خوم و ره مردمی از او گیرند
..........
گویی که بیکباره دل خلق ربوده ست

از تازی و از دهقان وز ترک و ز دیلم
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...............
چه عبری و چه تازی و چه دهقان

هر کس به عید خویش کند شادی
..............
که مستحق تر از او ملک را و شاهی را

ز جمله ٔ همه شاهان تازی و دهقان

همدنان ،نارر خسرو هم واژه دهقان را همرای تازی آورده است.
سواران تازنده را نیک بنگر

در این پهن میدان ز تازی و دهقان

..................
چه چیز است این و پیدایی چه چیز اسیت آن و پنهیانی
اندر آن دهقان

چیه گفتیه سیت انیدراین تیازی چیه گفتیه سیت

.............
جهان رادیده ای و آزمودی

شنیدی گفته ای تازی و دهقان

در ابیات با که از سه شاعر پارسی گوی (فردوسی ،فرخیی ،و ناریر خسیرو) چنید مویال آورده شید ،مبیین
آنست که «دهقان» نام یک قوم بوده است ،که با تازی ،رومیی ،ترکیی ،دیلمیی ،و عبیری مقایسیه شیده اسیت.
دقیقا که در اینجا ،لفظ دهقان ،جای نشین ایرانی و ایرانی تبار آمده اسیت کیه فعیال بیه واژ «تاجییک» تغیییر
یافته است.
چند معنای دیگر واژه «دهقان» در ابیات زیر از فردوسی:
ندانی که دهقان ز دین کهن

ن یدد چرا خام گویی سخن

.............
چییییییییییو بییییییییییر بییییییییییاژ برسییییییییییم بگیییییییییییرد بییییییییییه دسییییییییییت
جهاندیییییییییییده دهقییییییییییان یییییییییییزدان پرسییییییییییت
گر از تشنگی آم بیند به خوام
نشاید چشیدنش یک قطره آم
................
نه آیین پر مایه دهقان بود

که آن جامه ٔ جاثلیقان بود
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...............
یکی دین دهقان آتش پرست

که بی باژ برسم نگیرد به دست

و یا فرخی گفته است:
در سرای ترا خسروان نماز برند

چنانکه دهقان در پیش آقر برزین

و یا قطران تبریزی گفته است
دلش چون قبلۀ تازی رخش چون قبلۀ دهقان

ز عنبر بر مهش چنبر ،ز سنبل بر گلش چوگان
و یا عومان مختاری گفته است:
در این در روی شاهان است روی قبله ٔ تازی

اگر چه خاک ایران است روی قبلۀ دهقان

و یا سوزنی گفته است:
کند به قبله ٔ تازی ز بهر کدیه نماز

به دل به قبلۀ دهقان کند نماز ادا

و یا نظامی گنجوی گفته است:
زبرزین دهقان و افسون زند

برآورده دودی به چرخ بلند

...............
که چون دین دهقان برآتش نشست

بمرد آتش و سوخت آتش پرست

این ابیات از فردوسی ،فرخی ،سوزنی ،عومان مختاری ،قطیران تبرییزی ،و نظیامی گنجیوی آورده شید ،در
دین زردشتی» است .و دهقان به معنای شیخ دانیا ،فهمییده ،و
اینجا مراد از واژه «دهقان» ،زرد ُشت ،و « ِ
با فراست را گفته اند.
همدنان ،دهقان به معنای شخ دانا ،و با تجربه ،و کسی که زراعت و فال یت را بدانید و از امیور آگیاهی
داشته باشد ،گفته شده است .موال در ابیات زیر از افظ شیرازی و نارر خسرو.
کای نور چشم من بجزاز کشته ندروی.
دهقان سالخورده چه خوش گفت با پسر
( افظ)
زیرا که شود خوار سوی دهقان شاخی که بر او بر ثمر نباشد
21
نوروز علی ثابتی

ادارۀ نشرات سیمای شغنان

(ناررخسرو)
در قاموس دری به انگلیسی محمد نسیم نگهت ،33زیر مدخل «دهقیان» آمیده اسیت کیه ایین واژه معیرم واژه
«دِهگان» است که معنای رئیس دِه و یا مالک و یا را ب زمین معنی شده است و از واژه پهلوی ِدېهیکیان
) (dayheekaanگرفته شده کیه در اوسیتا بیه شیکل دهیومیه ) (dahyumaکیه از دهییو ) (dahyuو دِریهیـُو
) (darihuگرفته شده که در سانسکریت به شکل دسیُـو ) (dasyuآمیده اسیت .ایین واژه در روسیی بیه شیکل
معنیای «تاجییک
دِخکیا ِنن و ییا دېگخیأن ) (дегханآمیده اسیت .در زبیان پشیتو بیه شیکل «دیګیان» آمیده کیه
ِ
افغانی» را میدهد.
در کتام افغان قاموس (فارسی -پشتو) ،34تألیف افغانی نویس در زیر مدخل «دهقان» آمده است.
 .1کلی مشر ،م ِلک
 .2کلیوال
 .3بزګر ،دِهکان ،کریځ ،کرندوی
تاجک ،دیګان
و در قیل واژ «تاجیک» نوشته استِ :
همدنان در کتام پښتو – دری قاموس ،35در قیل واژ « دیګان» آمده است:
تاجک» است ،جمد مذکر آن «دیګانیان» ،مؤنیث آن «دیګانیه» و جمید
دیګان اسم مذکر است که معنای آن « ِ
مؤنث آن « دیګانانې » است.
اینکه می گویند که واژه تاجیک ،از واژه «تاج» گرفته شده ،یک خیال پردازی است .زیرا کیه واژه «تیاج»
شکل معرم واژ پهلوی «تاگ» است که شکل هخامنشی آن « تکه » ) (takaاست.
در مورد اینکه دهقان یعنی زراعت پیشه و یا بازرگان اسیت ،پوپیوف ،ییک دانشیمند گییاه شیناس روسیی کیه
در آسیای میان پژوهش هایی انجام داده ،نوشته است :هر جا که تاجیکان به سر میبرند ،آثار و بقاییای عیالی
کشاورزی ،انواع پر بار و ارزشمند گیاهان دیده می شوند( .مس اُف146 ،؛ قبادیانی ،ص.)55 .
همدنییان ،گییریبِن ِکن ،الییف .د .گفتییه اسییت :تاجیییک کسییی نباشیید خییواه سییوداگر خییواه رو ییانی یییا عمییل دار
[مامور] ،اگر قدرتش رسد ،زمین دار است ،و زمین خود را اجاره داده ،اکورا آنرا چند سال نمی بیند ،ولیی
همیشه میی کوشید آنیرا بیه ییک تاجییک اجیاره بدهید .بهتیرین باغیات و تمیام تیاک زار هیا فقیط بیه آنهیا متعلیق
اند( ....گریبِن ِکن ،ص20 .؛ قبادیانی ،ص.)62 .

غلچه و یا غرچه کیست؟
دکتر علی ا مد کهزاد ،تاریخ نویس شیهیر افغیان در کتیام تیاریخ ادبییات افغانسیتان (ص )12 .نوشیته اسیت
که .... :در دره ها و کوه های این مملکت [افغانستان]  20لهجه و زبان مختلیف بمشیاهده رسییده کیه بعضیی
مول دستۀ غلده یا زبانهای پامیری و اورمیری و پراچیی جیزء شیاخه شیرقی خیانواده آرییایی میی باشیند .وی
33
34
35

نگهت ،محمد نسیم ،دری – انگلیسی قاموس ،موسسه انتشارات آریانا ،دهکی نعلبندی قصه خوانی بازار پشاور.2010 ،
افغانی نویس ،عبدهللا ،افغان قاموس (فارسی – پشتو) ،جلد اول (آ-ز) ،انتشارات خیری ،کابل 1388 ،هـ .ش.
حمید خپرندویه ټولنه ،پښتو – دری قاموس ،لومړی او دویم ټوک ،د پښتو ټولنی د لغاتو د څانگی له خوا ،کابل.2010 ،
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افییزوده اسییت :لهجییه هییای دسییته غلدییه ای عبییارت اسییت از :منجییانی ،اشکاشییمی ،زیبییاکی ،واخییی ،شییغنی،
روشانی ،یغنابی ،36ونجی ،یزغالمی وغیره .ای ن لهجه ها در دره های مختلف پامیر معمول اسیت و بعضیی
از آنها متروک شده اند.37
آقییای دکتییر محمیید معییین در اشیییه برهییان از دائییرة المعییارف اسییالمی آرنیید :غلدییه ،در فارسییی بییه معنییی
روستایی است و به قیومی از نیژاد ایرانیی سیاکن افغانسیتان اطیال میی شیود کیه در «وخیان» و «بدخشیان»
اقامت دارند و به زبانهای ایرانی که با فارسی اختالف دارند ،تکلم کنند (داییرة المعیارف اسیالم ،افغانسیتان،
طبد فرانسوی ،ج ،1 .ص ،157 .ستون .)2
دوکتیور رییا ب نظییر میرادی نوشییته اسییت « :یکیی از نییام هییای تاجیکیان کییوه نشییین بنیام « غییـرچه » یییا «
غیـلده » بییوده اسیت .ترکیییب قییدمت ایین واژه قییدمت و ریشیه کهیین آنییرا میی رسییاند .مویل « غییـر » در زبییان
اوستایی « کوه » و « غرچه » و یا « غلده » به معنیای « کوهسیتانی » و « کیوه نشیین » ،و « غیـرچ » و
« غرچستان » به معنای « نا یه کوهستانی » است .نا یه بخیش علییای مرغیام ( میرو ) کیه پییش از آغیاز
قرن یازدهم میالدی ( پنجم هجری شمسی ) شاهزاده نشین علیحده ای را تشکیل می دادند که « غرچستان »
نامیییده میشییدند .شییائر ،محقییق انگلیسییی بیشییتر از همییه ارییطال « غرجییه » را بکییار بییرده و مییی گوییید کییه
ساکنان کو م ،مسداه ،پامیر ،قیراتگین ،درواز ،روشیان ،شیغنان ،واخیان ،بدخشیان ،زیبیاک بیا سینگلیچ ،و
منجان وغیره را همسایگان ترک ایشان « غلده » می نامیدند .در مجموعه مطالبی که در فقیه اللغیة ایرانیی
بزبان آلمانی بقلم گیگر دیده میشود که نویسنده کلمۀ « غلده » را نیام و عنیوان مشیترک سیاکنان ایرانیی دره
پامیر بدخشان که بهر دو گویش سخن میگویند ،میداند .درواز ،کو م ،قراتگین ،و بدخشیان از نا ییه اخییر
الذکر مستونی گردیده اند( ».مرادی ،ص310 .؛ قبادیانی.)34 ،

قرن بیستم و سیاست بازی های ازبک سازی و تاجیک سازی در آسیای میانه
مسئله ملیت سیازی ازبیک و تاجییک ییک مؤلفیۀ سیاسیی بیود ،بیویژه در دوران کومیت شیوروی در آسییای
میانه بر سر موضوع اینکه آیا تاجیکان مردم بومی و ارلی آسیای میانه هستند و یا ترک ها.
ق بخیارا» ییاد میشید.
تا میابین سیالهای  1920و  1924خانیات بخیارا ییک
ِ
کشیور مسیتقل بنیام «جمهیوری خلی ِ
مناطق شمالی تاجیکستان (یعنیی خجنید) ،مربیوط بیه ایالیت سیمرقند و منیاطق شیرقی تاجیکسیتان (یعنیی تمیام
منییاطق کوهسییتانی پییامیر) متعلییق بییه ایالییت فرغانییه بییود کییه اییین هییر دو ایالییت (سییمرقند و فرغانییه) توسییط
کومت مرکیزی ترکسیتان روس اداره میشی د .بعید از بقیدرت رسییدن شیوروی هیا ،ترکسیتان بنیام جمهیوری
خود مختار در اتحاد جماهیر شوروی تبدیل شد (ژهاک ،ص.)2 .
اینکه در اتحاد جماهیر شوروی چرا ملت سازی شروع شد ،وابستگی به منطق و فلسفۀ تکامیل بلشیویک هیا
داشییت کییه گفتنیید :انقییالم کییارگر هییا (پرولتاریییا) زمییانی امکییان پیییروزی دارد کییه پیییش از آن انقییالم ملییی و
36
37

یغنابی در وادی زرفشان در تاجیکستان در نزدیکی دوشنبه تکلم می گردد.
کهزاد ،احمد علی ،تاریخ ادبیات افغانستان ،1330 ،صص.13 – 12 .
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ت وا ید» انجامید .از اینکیه ایین پییش شیرط در سیر
دموکراتیک پی رییزی شیود و بیه شیکل گییری ییک «ملی ِ
زمین های آسیای میانه وجود نداشت ،بناء ،شروع به اساس گیذاری ملیی نمودنید تیا ایین کمبیودی را هیر چیه
زود تییر رفیید نمییوده بییه انقییالم پرولتاریییایی دسییت یابنیید ،و اییین طییر در سییال  1924عملییی شیید (ژهییاک،
ص.)3.
از آنجا که زبان ،یگانه مؤلفه شناخت هویت اجتماعی است ،ملت سازی را بر مبنای زبیان قیرار دادنید .اگیر
بیشتر مردم آسیای میانه دو زبانه بودنید و بیه زبیان هیای پارسیی و ترکیی ریحبت میکردنید ،تیرک هیا زبیان
پارسییی را بییه چییالش کشیییدند ،و ملییی گرایییی (ناسیییونالیزم) ترکسییتانی را گسییترش دادنیید .بنییا بییراین ،تییا سییال
زبان تاجیکی» وجود نداشته است ،و پیس از سیال  ،1924بیه زبیان پارسیی آسییای
 ،1924هیچ زبان ،بنام « ِ
زبان تاجیکی» اطال گردید و در سال  1929جمهوریتی مستقل بنام تاجیکسیتان تشیکیل شید .یعنیی
میانهِ « ،
پیش از سال  ،1929کشیوری بیه ایین نیام موجیود نبیوده اسیت .دکتیر جیالل متینیی نوشیته اسیت :در مقالیه ای
«اول خویش ،دوم درویش…» آمده است که در آغاز انقالم بلشویکی ،ایرانیان سمرقند به تأسییس «انجمین
ی انقیالم (1919
ی پارسی» به خط پارسیی – عربیی بیه نیام شیعله ِ
دانش فارسیان» دست زده و «روزنامه ِ
–  )1921در این شهر منتشر کرده بودند ،هنگامی که این روزنامه به علت کمبود خواننده در اکتبیر 1919
تعطیییل میشییود ،کمیسیییون ترکسییتان (مییأمور از مسییکو) تلگرافییی دریافییت میکنیید بییدین مضییمون کییه لنییین
ی انقیالم در دسیمبر  1919از سیر گرفتیه میشیود.
ی اقلیت هاست .پس نشیر شیعله ِ
خواستار نشر روزنامه ِ
بدین جهت تقریبا با اطمینان میتوان گفت تا سال  1924که لنین زنده بود موضوع «زبان تیاجیکی» بیه جیای
38
زبان فارسی مطر نبوده است.
گفتگویی که اسفند یار آدینه (گزارشگر بخش بی بی سی فارسی) با رفر عبده دانشیمند تاجییک انجیام داده
وی چنین پاسخ داده است که استعمال کردن ملتی بنام تاجیک بجای پارسی ییک هیدف سیاسیی بیود .پیداسیت
که تفرقه باید می انداختند و کومت می کردند .جز فارسی ما زبانی نداریم و در طیول هیزار سیال هیم قیوم
تاجییک بییوده ،امییا هیییچ جییایی کیه سییخن از زبییان مییی رود ،زبییانی بنیام «تییاجیکی» وجییود نداشییته اسییت .اییین
ت ما بار کردند .و از سوی دیگر میدانید کیه در زمیان اسیتالین هییچ
تعبیری است که استالین و یارانش به مل ِ
39
کسی جرأت رد کردن نداشت .هر کسی رد کرد ،سرش از تنش جدا شد.

38

متینی ،جالل ،صدر الدین عینی ،زبان فارسی ،و تاجیکستان ،ثور  ،1393موجود در سایت انترنتی زیر:
http://parsianjoman.org/?p=1171

 39آدینه ،اسفندیار ،گفتگو با صفر عبد هللا ،دانشمند تاجیک ،در بارۀ هویت ایرانی و تاجیکی 06 ،سپتمبر ،2014 ،موجود در تارنمای بی بی سی
فارسی.

http://www.bbc.com/persian/world/2014/09/140906_ea_safar_abdullah_interview.shtml
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آسییای میانیه» و ییا «تاجیکیان» هسیتیم ،چیون کلمیۀ «تاجییک»
ایرانییان
یک نکته بسیار مهم اینست که ما« ،
ِ
ِ
معنای دیگری ندارد ،پارسیی زبیان ییا ایرانیی پارسیی زبیان .در قیدیمترین کتابهیا ،از جملیه در
جز «فارس»
ِ
40
دیوان لغات اللترک محمود کاشغری هم آمده است که «تاژیک» همان فارس است.
عبد القادر محی الدین اُف نوشته است که پارسی زبانان آسیای میانه را خیود را بخیاطری تاجییک میی گفتنید
که تحت فشار بودند .آنها را به دو چیز متهم میکردند .اول در وقت آمار گیری و سر شماری وقتیی کیه آنهیا
خود را «پارسی زبان» می گفتند ،آنها را می گفتند پس از مملکت ما بیرون شوید شما پارسیی زبیان ایرانیی
هسیتید ،پیس بیه اییران بروییید ،و ییا آنهیا را میی گفتنیید ،تیو کیه پارسیی هسیتی ،پییس ایرانیی هسیتی ،پیس شیییعه
هستی .مردم بنا بر ساسیت سیاسی خود را پارسیی گفتیه نتوانسیتند ،و خیود را «تاجییک» گفتنید ،بعید زبیان
خود را زبان پارسی گفته نتوانستند ،و آنرا تاجیکی گفتند که این پدید بدید بیه نسیبت ساسییت هیای سیاسیی
و ملی گرایی بوجود آمد( .محی الدین اُف ،ص375 .؛ قبادیانی ،ص.)69 .
گفتگویی که اسفند یار آدینه ،گزارشگر فارسی بی بی سی با اکادمیسن محمد جان شکوری محقق و دانشمند
فقید تاجیک انجام داده ،خیلی جالب و تعجب آور است .این ملا به زیر عنوان « زبان فارسی آسیای میانه
41
ضربه های سختی دیده است » نشر شده است و در این نوشته ،شمه ای از آن را در اینجا نقل می کنم.
گزارشگر (اسفند یاار آدیناه  :اسیتاد ،قبیل از سیال  ، 1925پییش از آن کیه جمهیوری تاجیکسیتان بنییاد شیود،
مردم آسیای میانه ،بویژه [در] شهرهای سمرقند و بخارا ،آیا خود را تاجیک میگفتند؟
شااکوری :بییه طییور رسییمی « تاجیییک» میگفتنیید ،لیییکن در بییین ضیییائیان [اهییل سییواد] ،تاجیییک گفییتن بسیییار
رواج نداشت .من در کتام « خراسان است اینجا» کایت کردم یک واقعه را که خودم دیده بودم .در سیال
 1939در کشور شوروی سرشماری اهالی [جمعییت] برگیزار شید .همیان وقیت مین بدیه [خیورد] بیودم ،در
بخارا بودم.
چون آنهایی که رویخط [ا لائیه گییری] میکردنید اهیالی را ،بیه خانیۀ میا آمدنید ،مین بیا عمیه ام هیر دو در
یک ویلی بودیم ،زندگی میکردیم ،عمیه ام پیرسیال بیود ،لییکن بیا سیواد و از دنییا انیدک خبیردار .وقتیی کیه
سیوال کردنیید کییه « ملییت شییما چیسییت؟» ،عمییه ام گفییت ،کییه «فییارس» .بعیید بییه او گفتنیید کییه «آه ،شییما فییارس
هستید ،پس ایرانی هست ید مگر؟ پس شیعه هستید مگر؟ آه ،فارس ،این ایرانی و شیعه است».
بعد عمه ام گفت که « :نی ،نی خدا نگاه دارد ،بدیم [بده ام] ،من ایرانیی نیی ،مین شییعه نیی» « .خییر ،ایین
ت تان چیه؟» .بعد گفتند که « :خیر ،بد ِه ام ،تاجیک نویسید ».
طور که باشد ،فارس نی -دیه .که شما ،مل ِ
بعد آنها گفتند « :اِیه! آه ،شما فلغـری و مسداهی می؟ روید ،نباشد مسداه -به .چرا در این جاها گشتید؟»

40

همانجا.

 41متن کامل گفتگوی اکادمیسن محمد جان شکوری تحت عنوان « :زبان فارسی آسیای میانه ضربه های سختی دیده است» در لینک
زیر قابل دسترس است:
http://www.bbc.co.uk/persian/world/2011/11/111102_l16_shakuri_interview.shtml
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[ یعنییی اییین خییود را کییه تاجیییک مییی گویییید شییما از فلغییر و یییا مسییداه کییه (شییهر هییای در تاجیکسییتان کنییونی
هستند) هستید؟ اگر اینطور است پس به مسداه بروید .چرا اینجا اقامت دارید؟ یعنی اینجا ازبکستان است نه
تاجیکستان که شما ملت خود را تاجیک می گویید].
عمه ام گفتند « :ای نه ،بد ِه ام ،من کجا میرم این پیری -به ؟ من مسدایی نی».
[ببین بدیم ،من در این پیری کجا بروم؟ من مسداهی نیستم].
آنها گفتند « :خیر ،نباشد تاجیک نی .آه ،کی شما؟ من چه نویسم شما را؟»
[ پس شما که تاجیک نیستید ،ملت شما چیست؟ هویت شما را چه بنویسم؟]
بعد عمه ام گفتند که « :خیر ،اکنون نویسید ،هرچه که خواهید».
بعد یکیش گفت « :شما اُزبیدکـا! (ازبک زن ،به زبان روسی) و افزود کیه « :فرامیوش نکنیید! مین شیومایه
« ازبیدکا» مینویسم».

[ بعیید یکییی از آنهییا گفییت کییه شییما یییک «ز ِن ازبییک» هسییتید ،و افییزود کییه فرامییوش نکنییید کییه میین شییما را
ازبیدکا (زن ازبک) می نویسم].
همین طور ،اول «فارس» گفت عمیه ام خیودش را ،فیارس قبیول نشید کیه بعید « تاجییک» گفیت .تاجییک هیم
قبول نشد که بعد « ازبیک» نگفت خود را و به وی گفتند که « شما ازبیک هستید!»
یکییی از جملییۀ مبییارزین سرسییخت در قبییال آزادیخییواهی تاجیکییان از زیییر سییلطه پانترکیسییت هییا در دوران
شوروی ،یک جوان برومند شغنی ،بنیام شییرین شیاه شیاه تیمیور بیود .دیگیران از تیرس اسیتالین چییزی نمیی
گفتند و به د ُهل او میرقلیدند ،ولی وی در همان دور برای استالین نامۀ نوشته است که متن آن قیرار زییر
است:
برای ازبک ساختن زبان رسمی در جمهوری بخارا بهانۀ مضحکی ساخته اند ،یعنی اینکه زبان امیر بخیارا
ازبکیی اسیت ،پیس زبییان رسیمی ایین جمهییوری هیم بایید ازبییک باشید « .زبیان پارسییی زبیان امییران [بخییارا]
بشمار میرفت ،هر چند که خود امیر ازبک بود ،و در امارت او هم پارسی همدون زبان متمدن و ادبی ،که
نه تنها در آسیای میانیه ،بلکیه در کشیور فیارس [اییران] افغانسیتان ،و هندوسیتان نییز انتشیار یافتیه اسیت ،بیه
رفت زبان دولتی جاری بود .این چیز آخر دلیل بی معنی ،پوچ و .جاهالنه است .مویل تعقییب زبیان روسیی
در روسیه بعد انقالم [اکتوبر] به بهانۀ آنکه این زبان دولتی کومت پادشاهی نیکیو ی دوم بیود( ».قربیان
علم شاه ،ص103 .؛ قبادیانی ،ص.)64 .
شیرین شاه شاه تیمور را به بهانۀ اینکه با سازمان ناسیونالیسیتی ضید شیوروی دسیت دارد و بنیابر ایین اتهیام
در مسکو توقیف شد ،و بعدا توسط دادگیاه عیالی (سیتره محکمیۀ) نظیامی اتحیاد جمیاهیر شیوروی )(USSR
محکوم به شدید ترین جزا شد .وی در  27اکتوبر  1937اعدام گردید.
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نتیجه گیری
در بحث این نوشته از واژ تاجیک ،دو مفهوم برداشت می گیرد کیه یکیی عیام اسیت و دیگیری خیاص .عیام
اینکه نظر به تعریف بسیاری از فرهن ها که غیر عرم و غیر تیرک را تاجییک گوینید .یعنیی تیرک هیا و
عرم مردمان بدوی و رحرا نشین بوده اند ،و در مقابل آنها ،ده نشین ،شیهر نشیین و ییا کسیی کیه بیه امیور
کشاورزی اشتغال داشت ،بنام «تاجیک» یاد می شدند .قسمی که اینها بنام «دهقان» و یا دِهگان هیم ییاد شیده
اند .اما ،مفهوم خاص آن ،تاجیک کسی است که به زبان پارسی تکلم کند ،می باشد.
پدید زبان تاجیکی یک پدیده سیاسی است و نو یهور است که تا قرن بیسیتم (تیا سیال  )1924شیاعری و ییا
نویسنده ای نگفته است که من به زبان تاجیکی شعر می سیرایم و ییا میی نویسیم .ناریر خسیرو کیه از نا ییه
قبادییان تاجیک سیتان اسییت ،زبیان خییود را دری و پارسیی گفتییه اسیت .تییی سیامانیان زبییان خیود را پارسییی و
پارسی دری گفته اند .ا در قرن بیسیت و یکیم از عیین نا ییه قبادییانی ،پروفیسیور ر ییم قبادییانی سیر بیر
می آورد ،و می گوید من به زبان تاجیکی رف می زنم .ارال این موضیوع سیاسیی اسیت و بیر میی گیردد
به ناسیونالیزم و یا ملی گرایی قومی که آیا ساکنین بومی آسیای میانه تاجیکیان بیوده انید و ییا ازبکیان .بیدین
خاطر ردر الدین عینی ارطال «زبان تاجیکی» را ابداع کرد .اگر میگفیت مین بیه پارسیی گیوی (پارسیی
زبان) هستم ،برایش می گفتند که پس تو ایرانی هستی و به ایران بر گرد .روی مجبورییت ،در سیال 1924
زبان پارسی در آسیای میانه به «زبان تاجیکی» تغییر یافیت و در سیال  ،1929از بطین ایین مولفیۀ سیاسیی،
یییک جغرافیییای وا یید سیاسییی بنییام تاجیکسییتان تشییکیل شیید .در افغانسییتان هییم زبییان پارسییی ،اول بنییام زبییان
پارسی دری ،و بعدا بیه شیکل اختلیار بنیام «دری» پدیید آمید .در یالی کیه در کتیام هیای قیدیمی« ،قرائیت
فارسی» بود نه دری.
هییدف از اییین نوشییته اییین بییود ،آنهییا یییی کییه پشییه ای هییا ،اومییری هییا ،نورسییتانی و پییامیری هییا را جییز قییوم
«تاجیک» سام می کنند ،و یا بعضی هیا بطیور خواسیته و ییا نیا خواسیته ،آگاهانیه و ییا نیا آگاهانیه خیود را
«تاجیک» می گویند ،باید خاستگاه آن ،معنای آن ،کار برد آن ،مسئله سیاسی بودن ،و دیگر مؤلفه های آنرا
بدانند ،تا سر در گم نباشند.
در مقالۀ بعدی ،بیشتر روی قوم غلده ای و تاجیک کوهی بحث خواهد شد.

منابع و مأخذ:
 .1آدینه ،اسفند یار ،ملا به با اکادمیسن محمد جان شکوری ،بخش فارسی بی بی سی ،زبیان فارسیی
آسیای میانه ضربات سختی دیده است 02 ،نوامبر  ،2011موجود در:
http://www.bbc.co.uk/persian/world/2011/11/111102_l16_shakuri_interview.sht ml
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 .2آدینه ،اسففندیار ،گفتگفو بفا صففر عبفد هللا ،دانشفمند تاجیفک ،در بفارۀ هویفت ایرانفی و تفاجیکی06 ،
سپتمبر ،2014 ،موجود در تارنمای بی بی سی فارسی.
http://www.bbc.com/persian/world/2014/09/140906_ea_safar_abdullah_inte
rview.shtml
ایران زمین ،موجیود در سیایت

 .3آشنایی با سکاها ،شهر بـراز ،یادداشتهایی دربار تاریخ و فرهن
انترنتی زیر:
http://shahrbaraz.blogspot.com/2009/07/blog-post_30.html
 .4ابن الندیم ،محمد بن اسحاق ،الفهرست ،ترجمه به پارسفی از محمفد رضفا تجفدّد ،تهفران ،انتشفارات
اساطیر ،1381 ،ص22 .
 .5افغفانی نفویس ،عبفدهللا ،افغفان قفاموس (فارسفی – پشفتو) ،جلفد اول (آ-ز) ،انتشفارات خیفری ،کابففل،
 1388هـ .ش.
 .6امیر شاهی ،نور محمد ،دولت داری تاجیکان در عصر های  9تا  ،14دوشنبه ،امر علم.1999 ،

 .7بابایف ،ق .امام اُف ،ش ،.تاریخ خلق تاجیک ،دستور تعلیم ،دوشنبه ،1998 ،ص.49 .
 .8تاریخ سیستان ،تآلیف در حدود  ،725 – 445به تصحیح محمد تقی بهار (ملفک الشفعرا) ،تهفران:
معین .1381 ،صص.217 – 124 .
 .9تفضففلی ،احمففد ،تففاریخ ادبیففات ایففران پففیش از اسففالم .بففه کوشففش ژالففه آموزگففار ،تهففران :سففخن،
 ،1362ص.72 .
 .10تورسون زاد ،اکبر ،زبان :پیوند اصفل هفا و نسفل هفا« ،نامفۀ پارسفی» ،سفال اول ،تابسفتان ،1375
شمارۀ  ،1ص.60 .
 .11سیین عمییید ،فرهنی فارسییی عمییید ،سرپرسییت تییألیف و ویییرایش :فرهییاد قربییانزاده ،ناشییر :اشییجد،
چاپ نخست1389 :

 .12حقیقففی ،سففعید ،زنففدگی زبانهففا  :۴زبففان پشففه ای ،سففایت فارسففی بففی بففی سففی 01 ،دسففامبر ،2008
موجود در:
http://www.bbc.com/persian/afghanistan/2008/12/081201_ram_languages_4.sh
tml
 .13حمید خپرندویه ټولنه ،پښتو – دری قاموس ،لومړی او دویم ټوک ،د پښتو ټفولنی د لغفاتو د څفانگی
له خوا ،کابل.2010 ،
 .14جاوید ،عبد الحمید ،سخنی چند در بارۀ تاجیک ها ،تاجیکان در مسیر تاریخ ،ص.197 .

 .15داوری ،غالم جیالنی ،دری و تاجیکی زبان های شرق ایران کهن 23 ،آگسفت  ،2004موجفود در
سایت فارسی بی بی سی:
http://www.bbc.co.uk/persian/arts/story/2004/08/printable/040823_mj -tajiklanguage2.shtml
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 .16ذکا ،یحیی ،در بفاره واژه هفای تفات ،تاجیفک ،و تفازی ،زبفان و ادبیفات فارسفی ،موجفود در سفایت
انترنتی زیر:
http://aryaadib.blogfa.com/post -97.aspx
 .17زمخشففری خففوارزمی ،جففارهللا ابففو القاسففم محمففود بففن عمففر ،پیشففرو ادب و یففا مقدمففة االدب ،گففرد
آورنده سید محمد کاظم امام ،تهران :دانشگاه تهران1342 ،
 .18رسول ،رهین ،تاجیکان در گذر گاه تاریخ ،1390 ،موجود در:
http://tajikam.com/fa/index.php?option=com_content&task=view&id=482&Itemid
=35
 .19رنفه گروسففه ،امپراتفوری صففحرا نففوردان ،ترجمفه بففه پارسفی توسففط :عبففد الحسفین میکففده ،شففرکت
انتشارات علمی و فرهنگی ،چاپ دوم.1365 ،
ی تفاجیکی :گفتفاری در بفارۀ تناسفب هویفت هفای زبفان محفور و محفل محفور،
 .20ژهاک ،لفوتز ،پدیفده ِ
ترجمه از آلمانی به 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
 .21سجادیه ،محمد علی ،باز هم تات و تاجیک ،تاجیک در مسیر تاریخ ،ص179 .
 .22سیم الدین اُف ،داد خدا ،نام زبان تاجیکی مناسب با نفام ملفت تاجیفک اسفت ،آگسفت  ،2004موجفود
در سایت انترنتی بی بی سی فارسی:
http://www.bbc.co.uk/persian/arts/story/2004/08/040729_mj-taj-language.shtml
 .23شکوری ،محمد جان ،خراسان است اینجا ،دوشنبه ،فرهنگ نیاکان ،1996 ،ص.28 .
 .24علم شاه ،قربان ،راه کوتاه و پر حوادث حیات ،پیفام دانشفگاه خفاروق ،2000 ،بخفش  ،2شفمارۀ ،2
ص.103 .
 .25فردوسی ،ابو القاسم ،شاهنامه/http://ganjoor.net/ferdousi ،
 .26قبادیانی ،رحیم مسلمانیان ،تاجیکان در تاریخ ،تهران ،نسیم بخارا.1383 ،
 .27کهزاد ،احمد علی ،تاریخ ادبیات افغانستان ،1330 ،صص.13 – 12 .
 .28کیانی ،آقر ،هویت زبان فارسی تاجیکی و گریز از ایران ستیزی ،به مناسبت پانزدهمین سالگرد
تلویب قانون زبان فارسی تاجیکی در تاجیکستان ،جو ی  ،2004موجود در سایت فارسی بی
بی سیhttp://www.bbc.co.uk/persian/arts/story/2004/07/040722_mj-taj- :
language-iran.shtml
 .29متینففی ،جففالل ،صففدر الففدین عینففی ،زبففان فارسففی ،و تاجیکسففتان ،ثففور  ،1393موجففود در سففایت
انترنتی زیرhttp://parsianjoman.org/?p=1171:
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 .30مرادی ،صاحب نظر ،بدخشان در تاریخ (ج .اول و دوم) ،انتشارات خیام ،کابل1388 ،
 .31مرادی ،صاحب نظر ،تاجیکان آریایی و از سکنه قدیم و بومی آریانا هستند،1391 ،
http://tajikmedia.com/index.php/1390 -01-02-23-19-54/435-2012-07-06-04-52-11
 .32محمد معین ،فرهنگ فارسی معین یک جلفدی ،بفر اسفاس فرهنفگ فارسفی شفش جلفدی دکتفر محمفد
معین ،واحد پژوهش و برنامه ریزی انتشارات معفین ،چفاپ چهفارم ، 1383 ،تهفران ،صفص 3 .و
14
 .33محی الدین اُف ،عبد القادر ،مردم شفهر و اطفراف بخفارا تاجیکنفد یفا ازبفک « ،تاجیکفان در مسفیر
تاریخ» ،ص.375 ،
 .34مدد ،حمیفد رضفا ،زبفان در عهفد سفامانیان و عبفرت آن بفرای امفروز « ،سفامان» ،1999 ،شفمارۀ
.)84( 4-1
 .35نعمت اُف ،نعمان ،دولت سامانیان :تاجیکان در عصر های نه و ده ،دوشنبه ،عرفان.1989 ،
 .36نگهففت ،محمففد نسففیم ،دری – انگلیسففی قففاموس ،موسسففه انتشففارات آریانففا ،دهکففی نعلبنففدی قصففه
خوانی بازار پشاور.2010 ،
 .37هرودوت ،تاریخ هرودوت  ،ترجمه و مقدمه و توضیحات و حواشفی توسفط هفادی هفدایتی ،تهفران،
.1339
 .38هیفون تسفانگ [ښفی ِون څفـُنگ = شفوان ځانفگ] ) (Hwin Tsang = Xuanzangیفک زایفر و مبلفغ
بودایی چینی که در قرن هفتم میالدی (بفین سفال هفای  )645 – 629بخفاطر بازدیفد از مفزار هفا و
معابد بودایی به هند سفر نموده بود ،در سفال  644مفیالدی از بدخشفان و پفامېر گذشفته اسفت ،در
سفرنامه خود بنام سی -یفو -کفی (خفاطرات جهفان غفرب) نوشفته اسفت .بفر گفردان توسفط سفموئیل
بیل.
Beal, Samuel, Si-yu-ki (Buddhist Records of the Western World), Translated from
the Chinese of Hiuen Tsiang (A.D. 629), in two volume, Kegan Paul, Trench,
Trubner & Co. Ltd, London, 1960. V. II, Pp. 291- 297.
 .39یوسف اًف ،ظهور الدین ،تاجیکان در فرهنگ آریایی« ،بهار عجم».1999 ،
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