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 سخن گزارنده
 

به باور راسخ من، هنگامی که سخن از نژاد و تيره و 
است در  سزاوار، می آيدبار و زبان و مذهب در ميان ت

چهارچوبی به مسايل پرداخته شود که ارجگزاری به 
فراتر  ،جانداران برتريِن جايگاه باالی انسان چوناِن

مهين گونه شاينده است تا با . از مهه چيزها قرار گيرد
توجه به ارزش های واالی فرهنگی، ميهنی و ملی و 

بيزار از  ،ديدگسرتدهبا سانی و آرمان های بزرگ ان
 .تنگ نگری های رايج به اين مساله بنگريم

 
مهسويی،  ،تفاهماز سويی هم، برای دستيابی به 

در  ،در راستای ملت سازی مهديگرپذيریسازش و نزديکی، 
در تراز منطقه گسرتده مهگرايی  ملی و سراسری تراز 

و  قهتوده های باشنده منطداشنت شناخت گسرتده از  ؛يی
آيينی،  آشنايی با ويژگی های تباری، زبانی،

و  سرزمين ماتيره های باشنده در ... زيستبومی و
مادامی برای مثال؛ . ارزش بااليی داردکشورهای مهسايه 

پشتون های خاوری باشنده نياکان که ما ندانيم که 
از ، انغلزايي از مجله ،پيرامون کوه های سليمان

از  سيمای آريايی اند کههون های سپيد نبازماندگا
بدخشان به سرزمين های کنونی کوه ها و دره های راه 

و کشور با تاجيک های باشنده مشال خود کوچيده اند و 
اند و  و زبان تبار و نژاد و آسيای ميانه از يک تيره

از هرات به جنوب  پشتون های درانینياکان مهين گونه 
مهريشه خون، مهغربی  با پارسيان و ايرانيانکوچيده و 

ر اند؛ شايد در بسياری از زمينه ها تبامهمهتيره و و 
    .به بيراهه برويم

 
با اين مهه، با توجه به اين که از اواخر سده نزدهم 

با رواج يافنت  ،و به ويژه پس از سده بيستم
ايدئولوژی های لگام گسيخته ناسيوناليستی و فرازآيی 
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در بسياری از ) رومليت پرستی تند(اولرتوناسيوناليسم 
کشورها به ويژه در کشور ما، از مسايل قومی و زبانی 
و مذهبی به سود حمافل و حلقه های حاکم و حاميان 

استفاده های ناشايست و ابزاری صورت  ءخارجی شان سو
، بسياری از مسايل )و هنوز هم می گيرد(گرفته است 

 »آگاهانه«حتريف و چيزهای زيادی کتمان يا به 
ه گرديده اند؛ هرگاه از بازگويی حقايق و باژگون

ورزيم، جفای هم افشای بسا از ناگفته ها خودداری 
بزرگی در حق مهبستگی ملی، برابری شهروندی، دمکراسی 

 .و دادگری اجتماعی کرده ايم
 

از ميانه های سده بيستم بدين سو، بازار نوشته های 
گمراه کننده در باره زبان پارسی دری، خاستگاه و 
پرورشگاه آن و نيز اين که نام سرزمين ما در در 

 ناروا و گذشته های دور چه بوده است و نيز تقسيم
ناخبردانه ارثيه بزرگ يگانه و پر بار فرهنگی ميان 

تبار تاجيکستان، ) ايرانی(کشورهای ايريانی 
افغانستان و ايران، زير تاثير داربست سياست های 

انه از سوی کسانی برنامه يی، آگاهانه و هم ناآگاه
اکادميک  -که يا در زمينه مطالعات سامامنند علمی

نداشته اند و يا هم دچار آشفته انديشی بوده اند؛ 
به بيراهه و  -گرم بوده است و نتيجه هم از پيش روشن

 . کژراهه بردن خوانندگان
 

بر آن شدم تا در هپلوی نگارش  ،با توجه به مهه اين ها
ند امنری که در يافنت پاسخ سامو برگردان يک رشته آثا

علمی به اين پرسش ها ياری می رسانند، اثر دست 
درست يک سده  – 1910به سال داشته را که داکرت شيشف 

اکادميک در  -خنستين کتاب علمیان ونچپيش از امروز، 
تاجيک ها در تاشکنت ) شناختی تبار(باره اتنوگرافی 

ارسی دری به چاپ رساند، به پ »تاجيک ها«زير نام 
 .برگردامن

 
اين اثر ارزنده، به رغم گذشت يک سده يی زمانه، به 
رغم اين که در اين صد سال، مهه رشته های خاورشناسی 
از مجله زبانشناسی، باستانشناسی، تبارشناسی، جامعه 

دستخوش دگرديسی های  ؛شناسی، فرهنگ شناسی و تاريخ
يی در ريشه يی شده و پژوهش های دامنه دار و گسرتده 

مهه عرصه ها از سوی صدها پژوهشگر نستوه و فرهيخته 
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در سرتاسر جهان در زمينه های گوناگون اجنام شده است 
از (و هزاران عنوان کتاب و مقاله در عرصه های خمتلف 

نوشته و چاپ شده است؛ تا به ) مجله در باره تاجيک ها
امروز در نوع خود بی مانند است و از آثار رفرنس در 

 . هش های تاجيک شناسی به مشار می رودپژو
 

با توجه به اين که در دوره » تاجيک ها«کتاب وزين 
پيش از انقالب اکترب نوشته شده است، از ساير آثاری 
که در زمينه در دوره شوروی به چاپ رسيدند، اين 

 .ندارد) ايدئولوژيک(برتری را دارد که بار باوری 
 

نوشت، از ايجاد هنگامی که شيشف کتاب خود را می 
از سوی انگليسی » افغانستان«واحد سياسی يی به نام 

چونان يک کشور حايل ) در تفاهم با روسيه تزاری(ها 
نزديک به ) ايران خاوری(در خبش خاوری سرزمين خراسان 

نيم سده و از تثبيت مرزهای سياسی آن، حدود يک دهه 
و نيم می گذشت و اين کشور هنوز وارد عصر 

يسم نشده بود و هم هنوز کشورهايی چون ناسيونال
تاجيکستان، ازبيکستان و ترکمنستان به روی نقشه 

 .پديدار نگرديده بودند
 

شيشف در کتاب خود می نويسد که در نظر دارد جلد دوم 
تا . کتاب را هم در باره تاجيک های کوهنشين بنويسد

به گمان . کنون چيزی در باره اين جلد دوم روشن نيست
وی اين کتاب را در دوره شوروی به پايان غالب، 

مگر، به داليل نامعلومی به زيور چاپ . رسانده بود
آراسته نشد و شايد در بايگانی های شوروی پيشين در 
تاشکنت يا مسکو زندانی گرديده باشد که اميدواريم 

 .روزی به دست دانشپژوهان گذاشته شود
 

مشندی در در اين کتاب، اطالعات و آگاهی هايی بس ارز
باره خاستگاه تاجيک ها و ديگر تيره ها و تبارهای 

پايگاه  بنگاه و( ائيريانا ويجه -)ايرانی(ايريايی 
ا سرزمين پامير و نيز پرورشگاه و ي1خنستين )ايرانيان

                                                 
در باره اين که خاستگاه آرياييان کجا بوده است، فرضيه .  1

گروهی نواحی قطب مشال، گروه . های گوناگونی ارائه شده است
ديگر گسرته قفقاز، مشاری دشت های سيربی و برخی هم حتا گسرته 

در نبشته دست . خليج فارس را خاستگاه آرياييان دانسته اند
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کشور مجشيدی ائيريانا ويجه دومين  -ميهن دومی آن ها
سرزمينی از پامير و وادی زرافشان  –) ايران(
و بلخ  ) ورز رود يا ماورالنهر(فرارود  و) سغديانا(

و از رود سند تا ) بين النهرين(گرفته تا ميانرودان 
قفقاز؛ زبان، سنت ها و خوراک و پوشاک و آيين آن ها 

 .  داده می شود
 

درست مانند ديگر (بر پايه پژوهش های داکرت شيشف 
می توان برداشت منود که نام ) خاورشناسان بزرگ جهان

از دوره  -از سپيده دم تاريخ اساطيری سرزمين ما
مجشيد و دوره های پيشداديان و کيانيان تا پديد آيی 
خنستين دولت های هپناور در دوره تاريخی مکتوب، مهانا 

ايران بوده  –) ائيريانا ويجه دومين(ائيريانا ويجه 
  2.است

                                                                                                                                                             
خنستين زيستگاه آريايی ها  داشته، دامنه های پامير چوناِن

 . ارزيابی می شود) نژاد سفيد پوست(
با هبره گيری از (از مهين رو، تصادفی نيست که فردوسی .  2

خدای نامک و ديگر آثار برجامانده از دوره ساسانيان و 
افسانه ها، روايات و قصه های بومی در باره خسروان و 

سينه به سينه شهرياران سرزمين ما که در درازای سده ها 
، در خبش اساطيری شاهنامه کشور پيشداديان )بازگو می شده است

می خواند و در خبش تاريخی  ايرانبلخ را  –و کيانيان
می  ايران شاهنامه، شاهنشاهی اشکانيان و ساسانيان را نيز

 نامد و در خبش معاصر شاهنامه، خود کشور حممود غزنوی را هم
ود را چونان شهنشاه ايران می می گويد و جهاندار حمم ايران
پرداز » قلب و هسته ايران اصيل«شيشف، بلخ را چونان . ستايد

 .می کند
 

کشور (» ميديا«از سوی جهانيان  ،مادها سرزمين ايران در دوره
به گونه يی که پيرنيا در (نام می گيرد و اين نام  ) مادها

) استتاريخ ايران از آغاز تا انقراض ساسانيان نوشته  58. ص
حتا تا هنگامی که از روی کار آمدن هخامنشيان يک سده آزگار 

 . می گذشت، کماکان اشتهار داشت
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گسرته شاهنشاهی مادها که در بر گيرنده ارمنيا، آشور، زرنج، 
، پارت، پارس، سگرتيانس )بلخ(، باکرتيا ) هرات(اريا 

 .بوده است Pactyans،  و گسرته  )سيستان(
 
 

خنستين شاهنشاهی واقعی و بزرگرتين دولت  -شياندر دوره هخامن
 -پارسو، پرسو يا پرثو(جهان باستان، به نام شاهنشاهی پارس 

نام يکی از تيره های ايرانی به گمان بسيار آمده از بلخ و 
ياد ) نيز نام سامانی که اين تيره در آن بود و باش داشت

 .گرديد
 

شاهی هخامنشی از پس از يورش اسکندر َمِکدونی به پارس، شاهن
هم فروپاشيد و نزديک يک سده و اندی سال پس از آن، 

در ميانه ها، ) پارتی، پرثوه يی يا هپلوی(شاهنشاهی اشکانی 
که از سوی دودمان بلخی (خاور و باخرت و شاهنشاهی کيرپاند 

، در مشال خاوری پشته ايران به )کوشانی پی ريزی شده بود
سته از تيره های ايرانی اشکانيان که برخا. ميان آمدند

پرنی ها يا دهايی ها بودند و با ساک ها پيوندهای  -خاوری
نزديک داشتند و زبان شان در آغاز از زبان های ايرانی 

بود، نيز خود را از ) ) بلخی(به گمان بسيار باخرتی (خاوری 
 .می خواندند) بلخی(بازماندگان شاهان هخامنشی 

: می نويسد تاجيکانکتاب  156-155. بابا جان غفور اف در ص(
باخرتی يی بود که  -اسرتابون نيز روايتی می آورد که ارشک«
برای رهاشدن از اقتدار روز افزون ديوتس و وارثان وی در «

پس از ارشک، پادشاهان پارت اکثر با .... »پارت عصيان کرد
و خود سلسله » ارسکدها«نام اصلی خود نام برده نشده بل که 

ناميده شده است که در ماخذ شرقی بيشرت با ) شکينار(ارسکيان 
 )».نام اشکانيان معروف می باشد
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از برجستگی های کتاب اين است که در آن داده های 
) تئوريک(ا پژوهش های نظری پژوهش های ميدانی ب

دانشمندان باخرت زمين و بزرگرتين خاورشناسان روس و 
روايات چينی ها و آثار عربی و برگرفته هايی از 
کتاب اوستا در باره سرزمين ايران و و زبان های 

زبان تاجيک ها  -از مجله پارسی دری) ايرانی(ايريايی 
 .پرداز می گردد ،در يک چشم انداز روشن

 
                                                                                                                                                             

چنين بر می آيد که يونانيان و باشندگان ميانرودان و ديگر 
باشندگان جهان باستان،  در دوره اشکانيان نيز کماکان 

بين (سرزمين ميان رودهای سند و قفقاز و ميانرودان 
جالب اين .  م پارس می شناختندو پامير را به نا) النهرين

است که چينی ها نيز در اين هنگام سرزمين ما را به نام 
تازی ها  -و باشندگان تاجيک مشال خاوری آن) پارس(سی  -پاس

. ياد می کردند) پارسی(سی  -را هم به نام پاس) تاجيک ها(
 . چيزی که در باره آن در اين اثر می خوانيد

 
خود را از بازماندگان هخامنشايان  سپس در دوره ساسانيان که

 -و نيز از بازماندگان پادشاهان اساطيری بلخی ايران
پيشدايان و کيانيان می پنداشتند؛ نام کهن ايران در سيمای 

 .ايرانشهر دو باره احيا گرديد
 

مگر . اين نام پس از آمدن اعراب، در باخرت پشته رخت بربست
به گمان فراوان به (ن ديری نگذشته بود که در دوره سامانيا

برخاسته از خبارا که پارسی تبار » اشکال العامل«گواهی کتاب 
، رستاخيز آن در خبارا دو باره آغاز گرديد و در )بوده اند

نام . دوره غزنويان تقريبا دوباره سراسر پشته را درنورديد
ايران از دوره ايل خانيان به بعد، به گسرته و دولت بزرگی 

د که شاهنشاهی های هپناور هخامنشيان، اشکانيان اطالق می گردي
از اواخر دوره ساسانيان بدين . و ساسانيان را تداعی می کرد

سو، سرزمين های خاوری پشته ايران نام خراسان را به خود 
 .گرفت

 
، پس از راهيابی انگليسی ها به نيمقاره )ايران(اين نام 

به راه افتادن  هند و سرازير شدن روس ها از مشال يعنی پس از
حمدود به کشور کنونی ) از سده نزدهم بدين سو(بازی بزرگ 

در نيمه سده ) در خراسان(ايران گرديد و در خبش خاوری ايران 
نزدهم کشوری به نام افغانستان و سپس در نيمه سده بيستم 

در مشال ايران، در . کشوری به نام پاکستان ايجاد گرديد
ی ارمنستان، آذربايجان و قفقاز در سده بيستم، کشورها

گرجستان و در مشال خاوری آن در آسيای ميانه، کشورهای 
 .   تاجيکستان، ازبيکستان و ترکمنستان به ميان آورده شدند
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رت شيشف در سراسر کتاب خود برای منايش سرزمين داک
و ) بين النهرين(هپناور ميان بام دنيا و ميانرودان 

درست مانند بسياری از  -سند و آن سوی قفقاز
خاورشناسان اروپايی و روسی از نام ايران کار می 

کار گرفته » پارسيا«گيرد و تنها در چند جا از کلمه 
ابر واژه ايران می است که آن را هم معادل يا بر

  3.پنداشته است
 

) پرشيا(او برای تفکيک استان پارس و کشور پارسيا 
در جاهايی که بايسته دانسته است، اين کلمه را به 

به کار برده » فارس« -شکل پارس يا تلفظ عربی آن
 .   است
 

» اريانا«يا » آريانا«شيشف تنها در چند مورد کلمه 
. نوشته است) ايران( را به کار برده و در پرانتز

مگر از روی منت بر می آيد که منظور از سرزمين اری 
 )»آريانا«( »اريانا«به هر رو، . يا هرات بوده است

اصطالحی بوده است که يونانيان آن را خنست برای گسرته 
و سپس هم برای مناياندن خبش خاوری ) اری(سرزمين هرات 

گسرته بلخ که شامل (شاهنشاهی پارت ها يا اشکانيان 
و بعد هم برای سرتاسر اين شاهنشاهی ) منی گرديده است

هپناور به کار برده اند که روشن است در اين سيما 
يعنی به  -مهتاواژه پارس يا ايران می شود» اريانا«

 -گونه يی که پروفيسور ريچارد نلسون فرای نوشته است
در مهه زبان های جهان به  Arianaکلمه . ايران اشکانی

مگر چون پارسی . ل اريانا نوشته و تلفظ می شودشک
تلفظ می کنند، از مهين » آ«را به شکل  Aزبانان حرف 

 . رو به زبان پارسی دری به شکل آريانا تلفظ می شود
 

نام يونانی (» آريانا«دردمندانه در کشور ما 
با ائيريانا ويجه اساطيری خلط ) شاهنشاهی اشکانيان

                                                 
در کل، در مهه آثار خاورشناسان روسی مانند خاورشناسان .  3

چونان مهتا واژه ) پرشيا(اروپايی، واژه های ايران و پرسيا 
کتاب   9. داکرت خدادايان هم در ص. استبه کار رفته 

نام پارس در بسياری «: در اين باره می نويسد» هخامنشی ها«
در زبان ... از زبان های زنده دنيا با نام ايران مرتادف است

انگليسی برای کشور ايران هم واژه پرشيا و هم واژه ايران 
( به کار برده می شود و در زبان آملانی نيز واژه پرزين 

Persian (گ-. »متداول است» ايران«مرتادف آن  و. 
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چوناِن  -!!آريانای کبير؟ شده و به گونه حتريف شده
برای دوره ! »نام تاريخی کشور افغانستان باستان«

پيش از اسالم عام شده است که از ريشه نادرست است و 
زيرا هرگاه . بايد اين تصور نادرست ويرايش گردد

منظور از آريانای يونانی ها باشد، مراد از قلمرو 
شاهنشاهی اشکانی است و هرگاه منظور از خاوری 

ئريانا ويجه باشد، مراد از سرزمين هپناور ايران ا
است که تاييد مهه گيتاشناسان و تاريخدانان بزرگ 
جهان گسرته يی از پامير تا بين اهلنرين و از رود سند 
تا آن سوی قفقاز را در بر می گيرد و حمدود ساخنت اين 

آن هم در » افغانستان» کشور«نام سراسری تنها برای 
ست نيست چون ميان مفاهيم سرزمين و دوره باستان در

 . کشور خلط مبحث می شود
 

روشن است به گونه يی که پروفيسور الکساندر کنيازيف 
بومی و (» َافَتختون«نوشته است، تاجيک ها باشندگان 

سرزمين ما اند که خبش بزرگ پارسی زبانان کشور  ) اصيل
، )که بيش از نيمی از باشندگان را می سازند(را 

با اين هم، دردمندانه تا کنون يک . می دهند تشکيل
اثر مهه جانبه هم در باره اين تبار بزرگ در کشور ما 

 .   به چاپ نرسيده است
 

اثر شيشف به رغم ارزمشند بودن، يک رشته نارسايی ها 
هم دارد و آگنده از برخی از لغزش ها است که کوشيده 

 .هيمايم برخی از آن ها را در زيرنويس ها توضيح بد
 

روشن است ترمجه اين کتاب چهارصد صفحه يی کاريست 
زمانرب و دشوار که اميدوارم روزی به اجنام آن موفق 

در اين جا تنها چند عنوان از نبشته های اين . گردم
، »معنای کلمه تاجيک«، »تاريخی 4اوچرک« -کتاب 

پراکندگی «، »زبان تاجيک ها«، »خاستگاه تاجيک ها«
را که به  »نفوس تاجيک ها«و  »هاجغرافيايی تاجيک 

گونه پراکنده به پارسی دری برگردانده و پيش از اين 
و نيز پيشگفتار  »در کهکشان انرتنتی نشر منوده بودم،

خدمت پيشکش می  را نويسنده و سخن پيراستار کتاب

                                                 
ادبی است که برای شرح حال و ) نوع، گونه(اوچرک يک ژانر .  4

 .گ-.توصيف پرداز کسی و موضوعی به رشته نگارش کشيده می شود
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در واقع، می توان کتاب دست داشته را مهچون . داريم
 .جلد يکم ارزيابی کرد

 
در  ،ری می دامن که در خبش اوچرک تاريخیشايان يادآو

جاهايی ناگزير بوده ايم چکيده و فشرده مطالب را 
در برخی از موارد، برای روشنايی  .خدمت پيشکش مناييم

افکنی بيشرت، گاهگاهی هم توضيحاتی در منت کتاب در 
آن چه را که گزارنده افزوده . ها داده ايم ]...[

در پايان هم  .ه ايمبرجسته ساخت ».گ«است، با حرف 
برگرفته و در خبش  »ويکی پيديا«مطالبی را بيشرت از 
  .پيوست ها آورده ايم

 
زير نام ، مهان گونه که يادآور شديم، کتاب دست داشت

، با ام. تاجيک ها يا تاجيکان به چاپ رسيده است
، چند عنوان »تاجيکان« -توجه به اين که زير نام

م آن را زير نام ، بر آن  شديکتاب برآمده است
 .پيشکش مناييم» خاستگاه و پرورشگاه تاجيک ها«
 

های بسياری در باره تاجيک  کتاب ،در سال های اخير
ها به زبان روسی نوشته شده است که برخی از آن به 

ما  .زبان پارسی دری هم ترمجه و چاپ گرديده است
خواندن اين آثار را به خوانندگان گران ارج سفارش 

 :آثار زير شايان توجه اند ،از مجله. می کنيم
، بنگاه انتشارات »تاجيکان«بابا جان غفور اف،  -1

 .1997، دوشنبه، »عرفان«
، »تاجيکان در مسير تاريخ«ميرزا شکور زاده،  -2

 .1378،هتران، »اهلدی«انتشارات 
، »تاجيکان در قرن بيستم«سليم ايوب زاد،  -3

 .2006، آملان، »نيما«کاويانی، نشر . برگردان ن
 

 
 عزيز آريانفر

 2012جوالی 
 آيندهون، هالند
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 سخن پيراستار

 
  -30.5.1936(داکرت الکساندر پوليکارپويچ شيشف 

با اين که پژوهشگر حرفه يی تاريخ و ) 5.12.1860
نبود، با آن هم، رد پای ) تبارشناختی(اتنوگرافی 

سارت «خود را در خاورشناسی روسيه  به ُيمن چاپ کتاب 
بر ) بيستم(در اوايل سده گذشته » جيک هاتا«و » ها

 . جای گذاشته است
 

شيشف به سرزمينی که در آن هنگام ترکستان روسيه 
خوانده می شد، به عنوان پزشک ) ترکستان روسی(تزاری 

نظامی پا گذاشت و در درمانگاه خوقند و سپس سر از 
به عنوان سرپزشک گردان يکم ترکستان در تاشکنت  1897

 . کار کرد
 

شيشف، بيگمان آدم توامنندی بود و با پويايی و شور و 
شيدايی به فرهنگ توده های آسيای ميانه، تبارشناسی 

شان دلچسپی نشان ) انسان شناسی(آن ها و انرتوپولوژی 
 –در مرکز فرهنگی -با کار در تاشکنتاو . می داد

سياسی کهن منطقه، مهزمان مواد و مدارک چاپ شده 
آسيای ميانه،  )گيتاشناسی(غرافيا گوناگون در باره ج

انرتپولوژی توده های  تاريخ فرهنگ، تبارشناسی و
 . آسيای ميانه را گردآوری و بررسی می کرد

 
برايند کاوش های علمی او، دو کتاب به نام های 

جلد يکم، اتنوگرافی  -در دو جلد» سارت ها«
انسان (انرتوپولوژی  -، جلد دوم1904، )تبارنگاری(

و کتاب دست داشته ) 1915 -،  چاپ دوم1905 ،)شناسی
بود که به پندار او می بايستی در دو » تاجيک ها«

 -مگر تنها جلد يکم آن از چاپ برآمد. جلد چاپ می شد
نگاه (نشر گرديد  1910تبارشناسی تاجيک ها که به سال 

آسيای ميانه در خاورشناسی «لونين، . و. ب: شود به
، تاشکنت، »ی شورویپيش از انقالب و خاورشناس

اين که ). 407، 396، 285. ، ص1965، »فان«انتشارات 
جلد دوم کتاب نوشته شده بود يا نه، برای ما روشن 

 .نيست
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بايسته است نشاندهی کنيم که خبشی از جلد يکم کتاب 
که (» آسيای ميانه«در جمله  1911به سال » تاجيک ها«

اب يافته ، نيز بازت)در شهر تاشکنت به چاپ می رسيد
شيشف پژوهش های خود را در زمينه اتنوگرافی و . بود

او در . انرتوپولوژی در دوره شوروی نيز ادامه داد
اين دوره مقاله های گوناگونی را در باره ازبيک ها 

 .نوشت) 1، مشاره 1929، و سال 4، مشاره 1928سال (
 

پژوهش ويژه علمی نه، بل اساسا يادداشت  -کتاب شيشف
با . ای او از آثار دسرتس در آن برهه استبرداری ه

تاجيک « کتاباين هم، می توان با اطمينان گفت که 
خنستين اثر وزين در باره اتنوگرافی تاجيک ها به » ها

در اين کتاب موادی در باره . زبان روسی است
تبارشناختی، فرهنگ زيستاری، پراگندگی گيتاشناسيک 

رين ترين سنت ها و رفتارهای دي ،)جغرافيايی(
باشندگان سرزمين های شان در زمينه پيوندهای شان با 
ديگر توده ها به ويژه ازبيک ها گردآوری گرديده 

 . است
 

شيشف برای خنستين بار با وسواس و دقت باال انبوه 
مواد و مدارک در باره اتنوگرافی و فرهنگ زيستاری 

خبش چشمگير موادی که شيشف از . تاجيک ها را گرد آورد
ها هبره مند گرديده بود، در سده نزدهم و اوايل  آن

سده بيستم در رسانه های گوناگون به چاپ رسيده بود 
و کنون ديگر با درآمدن در جزو آثار کمياب و ناياب 

برای حمافل گسرتده خوانندگان بيخی  ،کتاب نگاری
 . نادسرتس است

 
در . ارزش اين کتاب در گام خنست، در مهين نکته است

يشف نه تنها مواد گسرتده اتنوگرافی، بل نيز کتاب ش
مواد بسياری در باره زندگی روحی و جهان بينی های 

 . باشندگان سرزمين های شان گرد آورده شده است
 

بيگمان، برخی از برداشت های مولف ديگر کهنه شده 
طی سده گذشته، علم تاريخ با پژوهش های بينظير . اند

مواد نو باستانشناسيک بر پايه . نوی پرغنا شده اند
و منابع سر از نو فاش شده، مشاری از رخدادهای 
تاريخی و ديدگاه های علمی از ديد نوی به بررسی 

 .گرفته شده و ارزيابی گرديده اند
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چنين مشاهير » شالوده ريختگرانه«پس از پژوهش های 

علم تاريخ چون اکادميسين ِبرُتلد و باباجان غفوراف و 
کتاب شيشف که در باره تاريخ نوشته ديگران، آن خبش 

شده است، به  دشوار می تواند برای پژوهشگران جدی 
با اين هم، بسياری از برگ . تاريخ دلچسپی برانگيزد

های اين کتاب هنوز هم مواد بسيار ارزمشندی در باره 
 .اتنوگرافی تاجيک ها به مشار می روند

 
ک ها بسياری از سنت ها و شيوه های بود و باش تاجي

که در باره آن مولف می نويسد، با برپايی دولت 
شوروی و دگرگون  شدن شيوه زندگانی، ديگر رخت از 
ميان بربسته اند ودر باره آن ها تنها می توان از 

 . روی اين کتاب دانست
 

افزون بر اين، در اين کتاب می توانيم ارزيابی های 
بری برا«و » مساوات«علمی يی را بدون مالحظاتی چون 

برخاسته از درک نادرست اصل دوستی » حقوق توده ها
توده ها و خبش چشمگير کارهای علمی خمتص برای تاريخ 

. نويسان شوروی در باره گذشته آسيای ميانه، بيابيم
با آن که در روسيه تزاری هم مانند دوره شوروی، 
خاورشناسی بيشرت به سود منافع رژيم حاکم بوده است 

و ) ش علمی اين آثار کم هبا بدهيمبی آن که به ارز(
به دولت تزاری در تعيين سياست ملی کمک می منوده 

مگر چنين بر می آيد که در روسيه پيش از انقالب . است
در پژوهش های راستين در باره تاريخ، اتنوگرافی و 
فرهنگ توده های باشنده امپراتوری نسبت به رژيم 

چگونه «بر » دچگونه بايد باش«که برای آن (کمونيستی 
 .، دلچسپی داشتند)برتری داشت» است
 

شيشف در کتاب خود به پژوهشگران گوناگونی رو می 
. آورد که در ميان آن دانشمندان برجسته يی چون ن

که (ِبرُتلد، کارل ريرت . ناليولين، و. خانيکف، و
، برجسته آملانی پرآوازه »دفرتنشين«چونان دانشمند 

به جهانگردان که حقايق را  اندره يف و نيز. ، ن)بود
به چشم سر می ديدند، مانند ميجر بيدلف و وامبيری 
که کتاب های شان بارها چاپ شده و به زبان های 

در عين . بسياری برگردان گرديده است، ديده می شوند
حال، او بازگفته های دوستداران و شيفتگان مطلقا 
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 متصادفی فرضيه های علمی و آماتوران به دور از عل
در اين حال، اکثر پنداشت ها و . می آورد را هم

برداشت های متناقض و متضاد مولفان رنگارنگ از سوی 
 . شيشف بدون ارائه ديد نقادانه آورده می شود

 
برخی از نويسندگان که شيشف از نوشته های شان 
چيزهايی را برگرفته است، در باره باشندگان آسيای 

خاورشناسی و . ميانه پيشداوری هايی کرده اند
بيگمان از روی آن وظايف  جهانگردان اروپايی و روسی،

سوی دولت ها در برابر شان و و اهداف گذاشته شده از 
يا آن ارگان هايی که آن ها را گسيل داشته بودند، 
برای گردآوری مواد در نواحی خاوری برخورد می 

 .کردند
 

 افزون بر آن، شيوه زندگانی اروپايی ها به پيمانه
چشمگيری از شيوه زندگانی توده های خاوری متفاوت 

 ،راستش، طرز ديد و انديشه امپراتوری ماآبانه. است
ت آن پديده ها و چيزها را سرشگاهی امکان منی دادند 

که در ديگر جاها رخ می دادند، عميقا درک و احساس 
از اين رو، در آثار مشاری از نويسندگان که به . درک

ر و بود و باش توده های خاورزمين پرداز شيوه زيستا
دست يازيده اند، به ويژه توده های آسيای ميانه، يک 

ديده می » خود بزرگ بينانه«رشته اظهارات متکربانه و
مهين گونه، اکثر با ديدگاه های متضاد و . شود

متناقض، گاهی توام با ارزيابی ها و داوری های غير 
رانه اين گونه دردمندانه و سوگوا. علمی بر می خوريم

 . به چشم می خوردهم نارسايی ها در کتاب دست داشته 
 

مولف که خود در آسيای ميانه بود و باش داشته است، 
زيستار و زندگانی توده های بومی را به گونه ميدانی 

با اين هم، گاهی به آثار دست . منوده بودمطالعه 
. داشته بيش از آن چه که خود می ديد، باور می کرد

يد از مهين رو است که او در پيوند با مذهب تاجيک شا
ها به گونه بی اساسی پا می فشارد که تاجيک ها شيعه 

با آن که نيک می دانسته است که بيشرتينه تاجيک . اند
مگر، در خبش های ديگر، او خود . سنی و حنفی اند –ها 

به گونه . بر اين سنی بودن تاجيک ها اشاره می دارد
خبش مربوط به مالکيت زمين در آسيای مثال، سراسر 

 –ميانه بر پايه گفته های امام ابو حنيفه 



 

18 
 

بنيادگذار دبستان حقوقی يی در اسالم که از سوی 
شاگردان و پيروانش به نامش، مذهب حنفی خوانده می 

 . ؛ پرداز می گردد.شود و تاجيک ها پيرو او هستند
 

گ شرح اتنوگرافی و فرهن ،جای اساسی را در کتاب
قره : زيستاری تاجيک های کوهی آسيای ميانه می گيرد

 -تگين، واخيو، درواز، شغنان، روشان و زرافشان عليا
 ...ناتچه، يغناب، فلگار، کشتود، ماگيان و

 
به فرهنگ ويژه و زيستار  اندکیدر عين حال، توجه 

د، به ويژه به شهر شوتاجيک های باشنده مهواری ها می 
گان شهری را تاجيک ها می نشينان که هسته باشند

از مهه جاهای مهوار، اتنوگرافی و شيوه بيشرت . سازند
های اقتصادی تاجيک های باشنده شهر خجند و پيرامون 

گهواره  -آن و تا جايی هم شهرهای مسرقند و خبارا
 .شرح داده می شود ليفصتبه  فرهنگ ملی تاجيک ها

وادی حصار که کنون خبشی از آن در گسرته مگر، 
تاجيکستان و خبش ديگر آن در گسرته ازبيکستان است، و 
مهچنين مهواری کوالب به گونه بايسته پرداز نگرديده 

 . است
 

در کتاب اطالعاتی چند در باره تاجيک های خبش های 
مگر در باره . خاوری و مشالی افغانستان آورده می شود

باشندگان کابل، هرات، پنجشير و ديگر شهرهای 
نيز تاجيک های مناطق تاشکنت و قشقه  افغانستان و

دريا که کنون در گسرته ازبيکستان قرار دارند و مهين 
گونه،  در باره تاجيک های دره فرغانه که در ميان 
سه کشور ازبيکستان، قرغيزستان و تاجيکستان تقسيم 

 .هيچ چيزی گفته منی شود) به جز از خجند(شده اند 
 

ست به دو دليل بوده بزرگ، در گام خن» سفيد«اين لکه 
خنست اين که در اواخر سده نزدهم و اوايل سده . است

خصوصيات ) درست مانند سده بيست و يکم(بيستم 
زيستاری و تبارشناسيک تاجيک های مناطق کوهی، بيشرت 
بنيادی و عميق و بارها مفصل تر نسبت به زيستار 

 . باشندگان شهرها و مهواری ها مطالعه گرديده بود
 

گراف ها و انرتوپولوژيست ها باورمند بودند که اتنو
سنت های کهن ايرانيان و تيپ خنستين آن ها به دليل 
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آن که در مناطق کوهی زندگی می کرده اند و در روند 
سده ها در جتريد به سر می برده اند، نسبت به هرجای 
ديگر هبرت حفظ گرديده است و چون اثر شيشف بيشرت 

ر ديگر مولفان بوده است، يادداشت برداری از آثا
روشن است که طبيعی بوده که شرح مفصل اتنوگرافی 
تاجيک های نواحی کوهی بر کتاب او نيز رد پای خود 

 . ه استرا بر جای گذاشت
 

دو ديگر، اين که شيشف تقريبا در هر خبش کتاب خود، 
با سخن گفنت در باره زيستار و خصوصيات اتنوگرافيک 

ر و شهرها، خوانندگان را به تاجيک های مناطق مهوا
نوشته است، راجع می » سارت ها«کتابی که زير نام 

سازد و چون کتاب سارت ها در پيوند با اتنوگرافی و 
زيستار تاجيک های وادی ها نوشته شده است و اکثريت 
مطلق سارت ها از ديدگاه منشاء تاجيک اند، از اين 

تکرار رو، مولف خنواسته است بسياری از چيزها را 
ما در پانوشت ها و پی نوشت ها چيزهايی در . (کند

 ).باره سارت ها نگاشته ايم
 

لکه سفيد در شرح و وصف تاجيک های باشنده افغانستان 
به گونه يی که تصور می رود، با آن پيوند دارد که 
مولف با بود و باش در تاشکنت، در باره اين کشور که 

بايسته و شاينده  زير قيمومت روسيه نبود، به پيمانه
در هپلوی آن، تقريبا در آخر هر . مواد در دست نداشت

خبش، به شرح و وصف اتنوگرافی توده های باشنده 
با آن که اکثريت اين توده ها از . هندوکش می پردازد

رشته خاندان عمومی هند و آريايی خويشاوند تاجيک ها 
ی مشرده می شوند، و برخی از سنت های شان به تاجيک ها

پامير مهانند است، مگر طبيعی است که منی توان آن ها 
مهه مواد در زمينه را مولف از کتاب . را تاجيک خواند

بيدلف که در عشق آباد به چاپ رسيده بود، برگرفته 
 . است
 

به رغم مهه اين مالحظات، کتاب شيشف مواد و مدارک 
ارجناکی برای پژوهشگران تاريخ و فرهنگ توده های 

در آن اطالعاتی هنفته . يانه به دست می دهدآسيای م
است در باره زندگی و بود و باش تاجيک ها در اواخر 
سده نزدهم و اوايل سده بيستم و بيگمان برای مهه آن 
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های دلچسپی برانگيز است که به زندگانی و تاريخ 
 . توده هايی باشنده منطقه بی تفاوت نيستند

 
تا کتاب دست داشته  با درک مهين نکته، ما بر آن شديم

را چاپ کنيم و باور داريم که به وسعت ديد 
خوانندگان در زمينه خواهد پرداخت و مواد مهمی برای 

 . نسل های نو پژوهشگران خواهد گرديد
 
 
 

 
 
 

 پيشگفتار
، درست در چهارچوب مهان »تاجيک ها« -اوچرک دست داشته

برنامه يی تدوين يافته است که اوچرک به چاپ رسيده 
در تدوين اين اوچرک . پرداز گرديده بود» سارت ها«

ناگزير بوده ايم تنها از آثار دسرتس در تاشکنت هبره 
 .بگيريم

 
دردمندانه، در باره زندگانی تاجيک های کوهنشين 

تنها يک چيز روشن است و آن ] َگلچه ها يا َگرچه ها[
اين که مهه آثاری که تا کنون در اين باره به چاپ 

، اطالعات اندکی در دسرتس می گذارند و رسيده اند
 .بسنده نيستند

 
ما داده های پراگنده يی در باره داشته های فکری 

داريم و تنها می توانيم ] تاجيک های کوهی[اين مردم 
در . سيمای ابتدايی زندگانی آن ها را پرداز مناييم

باره تالش پيوسته آنان که از گرسنگی منيرند، از 
ن به پيداوار توليدی طبيعی و جهان وابستگی کامل شا

بينی بس حمدود شان در پيوند با اوضاع ويژه 
 .  کوهساران

 
ما داده های بسيار اندکی برای ارزيابی تراز قابليت 
توسعه فرهنگی و تکامل تاجيک های کوهی در دست 

 . داريم
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بگذار اين کتاب نشانگر آن باشد که ما هنوز کار 
لعه اوضاع زندگانی آن توده بسيار اندکی را برای مطا

هايی اجنام داده ايم که دست سرنوشت آنان را به گسرته 
ميهن هپناور ما افگنده است و انگيزه آن گردد تا کار 

 .پردامنه تری در اين راستا اجنام يابد
 

 شهر تاشکنت
 1910اکترب   25

 شيشف
 

 
 

 تاريخی چشم انداز
 

نون تاجيک در باره کهن ترين جاهای آسيای ميانه که ک
ها در آن بود و باش دارند، تنها گفته های افسانه 

 یديرين ترين منابع آگاهی خبش اطالعات. يی در دست است
. تباری هندی و ايرانی اند -روايات آيينی ،در زمينه

در اين منابع، فرضيه يی طرح و مدلل می گردد که 
برجستگی پامير گهواره تبار آريايی بوده است که از 

 .به جاهای ديگر پراگنده شده اند اين جا
 

 5اوستا -زند -در اين جا ما بايد به کهن ترين منبع
چون در اين اثر، کهن ترين بينش  .رو بياوريم

گسرته بود و باش  پراکندگیايرانيان در باره زمين و 
آنان و پاره های مردمی که اين مهه از ديدگاه جهان 

د؛ درست بينی و آيينی تنگاتنگ کنار هم بوده ان
مذهبی برمهن  با آموزه های ،مانند مفهوم هندی زمين

 .ها بازتاب يافته است
 

 -در باره تفاوت سه تيره ياد شده از سوی يونانيان
باخرتی ها، مادها، و پارس ها، نوشته های زندی سخن 

در اين نوشته ها مهه اين توده ها : به ميان منی آورند
يا ُارُمزدی ها ) اايرانی ه(در کل به نام آريايی ها 

 .ياد می شوند و زمين های شان به نام اری
 

                                                 
 1پيوست مشاره : نگريسته شود .  5
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چند  6اوستا -يکی از خبش های زند) مکاشفه(از ونديدات 
فاکت جغرافيايی نسبتا مهم در پيوند با ايران و 

   7.باشندگان آن منايان می گردد
 

، جای )يعنی ايران پاک »وی -ايران«( 8وئدو -ائيرينی
يعنی تيره های پرنفوسی 9ای زندیخنست بود و باش توده ه

، ماد )بلخ(بود که پسان بيشرت در سغديانا، باکرتيانا 
در اين جا ُارمُزد برای . و پارس زندگانی می کردند

. را گرد آورد) جانوران زنده(خنستين بار جانداران 
يعنی اين جا آدم ها با رمه ها و پاده های خود برای 

ر آمدند و جوامع را د» نوع ها«خنستين بار در سيمای 
آن گاه پادشاه مجشيد به کمک آدم های . تشکيل دادند

کسانی (های آمسانی يعنی بنيادگذاران و راهنمايان 
جانداران را گرد آورد، ) مهانند نيمه خدايان يونانی

                                                 
دياکونوف، تاريخ مادها، : در باره اوستا  نگاه شود به.  6

 .گ –. 56-48. ص.  کشاورز، صترمجه داکرت
. ، ص1874، ترمجه خانيکف، سان پرت بورگ، ايران ،.ريرت، ک.  7

31-32.. 
که به معنای ) ايرانويچ(ايريامن ويجه  -طبق خوانش نو.  8

) نظريه(بر اساس تيوری « .است) آريايی(» ايرانی«گسرته 
پذيرفته شده از سوی بيشرتينه ايرانشناسان، ايريامن ويجه 

مل گسرته مردمان ايرانی آسيای ميانه، مشال و جنوب شا
افغانستان و خراسان و زمين های ايران کنونی متصل به آن می 

بابا جان غفور اف، تاجيکان، کتاب يکم، دوشنبه، ( ».باشد
 .). 72. ، ص1989، »عرفان«
 

توده های زندی و ُزبان های زندی، واژه های نادرستی .  9
ه نزدهم در ميان خاورشناسان اروپايی بودند که تا اواخر سد

رواج داشتند و مراد از آن ها، توده ها و زبان هايی بوده 
است که در کتاب های اوستا، زند و پازند از آن ها ياد شده 

در واقع، زند در زبان پارسی ميانه به معنای شرح  و . است
نام  -تفسير و ترمجه بوده است و به گونه يی که روشن است

 . که برای شرح اوستا نوشته شده است کتابی
 

مهين گونه، واژه هايی چون زبان های اوستايی و توده های 
اوستايی هم مفاهيم جمازی يی بودند که برای شناسايی اين 

. اقوام و زبان ها تا اواخر نزدهم به کار بسته می شده اند
پسان ها برای شناسايی و تشخص هبرت تيره ها و زبان های 

پشته ايران از ساير آريايی ها، آن ها را زير نام باشنده 
رده بندی » گروه ايرانی«عمومی سراسری تيره ها و زبان های 

 .گ–. کردند
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يعنی تيره های جداگانه را به يک توده متحد گردانيد 
 . و خود رهرب و پيشوای توده ها و رمه ها گرديد

 
پس از آن، ُارمُزد، خنجر زرين، داس و گاو آهن، مناد 
زمينداری را به مجشيد داد و خلق را راهنمنوی کرد تا 

 .به آبادانی  اراضی بپردازند
 

) ايريامن ويجه(وئدو  -در اين هنگام، در ائيرنی
پيش از آن در اين سرزمين . زمستان سختی چيره گرديد

در عصر . بود ماه سرد پنجماه گرم و  هفتدر سال 
مجشيد زمستان ده ماه را در بر می گرفت و برای 

به سان آسيای عليا، (تابستان تنها دو ماه می ماند 
آن گاه مجشيد ). که کنون چنين است... تبت، الداک، و

وئدو به  -بنا به رهنمود ُارمُزد، مردم را از ائرينی
 . به جنوب. زمين روشن يعنی گرم تر برد

 
وچيدن باشندگان اوليه به سغد راهپيمايی از ک

و از ) مرو(از آن جا به مور . آغاز گرديد) سغديانا(
و از بلخ به نيسای 10)بلخ –باکرتيا(مرو به بگد 

، )Arachjlia( ، ويکيريت)هرات(از آن جا به هرو 11).نيسا(

                                                 
و در پارسی به شکل ) Bakhti(بلخ در اوستا به صورت باختی .  10

رازياسپ  آمده و نام قديمی آن) Bactrian(باخرت  و به يونانی 
 .گ–. است

) اشک آباد(کيلومرتی مشال باخرتی عشق آباد  18-15شهری در .  11
اين شهر خاستگاه اشکانيان يا پارت ها .  در ترکمنستان

و خنستين پايتخت آن ها و خاستگاه آن ) پرنی ها يا دهايی ها(
چه که زبان پارسی ميانه يا هپلوی اشکانی خوانده می شود، 

 -اشکانی ها يا پارت ها که بنيادگذار دودمان آن ها. است
. برخاسته بود) هپلو(اشک اول بود، از عشاير ايرانی پرثوه 

پارت . مگر عشيره او پيوندهای تنگاتنگی با سکايی ها داشتند
به گمان  –ها يا اشکانی ها به زبان گروه ايرانی خاوری

 .بسيار بلخی شايد آميخته با سغدی سخن می گفتند
 

ديد آمد درست در مهين دوره اشکانی ها بود که زبانی نوينی پ
که پسان ها از سوی زبانشناسان، زبان پارسی ميانه نام 

اين زبان نو از درهم آميزی زبان های ايرانی خاوری، . گرفت
، )زبان دوره هخامنشی ها(زبان های  سکايی، پارسی باستان 

زبان يونانی، زبان های اقوام آريايی ماد و اقوام ايالم و 
 .گ-.بابل پديد آمد
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ری کنونی در جنوب  - Rhagis(راگان ) Hindmand(هيتومات 
 . رهسپار گرديدند )هتران

 
: يا فاضله عبارت اند از زمين آخری بانزهتسه سر

، که شايد مراد از پرسيپوليس Ver, Persis(ويرينا 
، هفت هند يا کشور )Sapta Hendo(، هپتا هندو)باشد

و رنگئياو که بايد زير ) سرزمين سرچشمه های رود سند
در باخرت پارس، در آشور عليا، در  )Aravastan(نام 

اين . و فرات جستجو گرددکرانه های های رودها دجله 
گونه، مردم با آمدن به سرزمين های گرم تر جنوب حتا 
به خاور رود سند و در باخرت رود فرات تا بين 

 . خبش گرديدند النهرين
 

 12در وير -بيشرت آريايی ها در ميانه های اين زمين ها
)Ver, Persis  ( پاک جادويی)جا ) يعنی وادی های پر آب

اين گسرته را که . وش مجشيد می آمدگرفتند که بسيار خ
هم (از چهار سو با زمين ها احاطه گرديده بود، 

 -مانند چهاردمهين سرزمين اهورايی با چهار کنج
می سازد و آباد می ) مسکونی(مجشيد زيستاری ) ويرينا
او در اين جا شهرها را بنياد می گذارد و در . منايد

. جا می دهد نفر را 300نفر، و  600نفر،  1000آن ها 
راه ها می کشد، زمينداری و کشتکاری را راه می 
اندازد، و باغداری رواج می دهد و برای خود کاخ می 

 .برای شکوه و جالل خود -سازد
 

در جريان مهه کوچيدن خود، مجشيد و مردم او، مهه 
سرزمين هايی را که به آن می آمدند؛ َتهی از باشنده 

ای خنستين بار اين مجشيد بر. و ناآباد می يافتند
 .سرزمين ها را با آدم ها و جانوران مسکون می سازد

در اين واحه های بارور، مردم با مقايسه آن ها با 
خاستگاه وحشی خنستين خويش، خود را به آن پيمانه 
خوشبخت می پنداشتند که اين عصر در محاسه ها به نام 

 . عصر زرين ياد می شود
 

ی که بنا به رهنمود جاي(متفاوت از اين سرزمين 
ُارمُزد برای خنستين بار دست به زمينداری و آبادسازی 

                                                 
12  .verena  - به  -)ِوِرنا(رزمين يا کشور چهار گوشه ورن س

 .گيالن است–باور برخی از پژوهشگران 



 

25 
 

شهرها و ساخنت کاخ ها يازيدند، جايی که مردمان وحشی 
؛ متفاوت از )کوچرو به شهريان مسکن گزين مبدل شدند

اين سرزمين گرم جنوبی که در خبش آفتابی زمين واقع 
حرکت خود  بود؛ حمل بود و باش آغازين مردمان زندی که

وئدو به سوی جنوب آغاز کرده  –را از آن از ائيرينی
 .بودند، سرد و سوزان و خشک بود

 
وئدو، ديرين ترين زيستگاه، می بايستی  –اين ائيرينی

آن زمين پرشکوه که  –در مشال ميهن بعدی دومين آن ها
در سرودها نيز به مهان از سوی مجشيد آبادان گرديد که 

واقع  13وئدو ياد می گردد؛ -يرينینام خنستين خود، ائ
 .بوده باشد

 
 : از اين رو دو ائيرينی داريم

و ) به جنوب(يکی ميهن مردمان زند تا کوچيدن آن ها 
ديگری سرزمينی که آن ها به آن کوچيدند و نبايد اين 

 . دو را خلط کنيم
 

خنستين ائيرينی، آريا، ايران به مفهوم بس حمدود در 
ره و زادگاه و خاستگاه مشال واقع بود و گهوا

ايرانيان، ميهن آغازين و خنستين آن ها که در خبش خنست 
ونديدات از آن يادآوری می گردد و از آن جا کوچيدن 

 . مهه ايرانيان آغاز گرديد
  

دومين ائيرينی، آريا يا ايران به مفهوم گسرتده کشور 
است در جنوب ايران خنستين که در آغاز هتی  پرباریسرتگ 
که با (بود و برای بار خنست از سوی مجشيد  هاشنداز ب

نسل های ايرانی که پيش از آن، سرزمين های بسياری 
 .، آباد گرديد)را درنورديده بودند، به آن جا آمد

سرزمينی که خود ُارُمزد با ايزدان خود از آن بازديد 
سرزمينی که مجشيد ختت خود را در آن گذاشت، ريش  .کرد

تبار خود را گرد آورد و کشور و سپيدان و بزرگان 
 .دادولت کاملی را در آن پی هن

 

                                                 
اين سنگين ترين آوندی است دال بر آن که نام سراسری و .  13

عمومی سرزمين های شانزده گانه اهورايی در دوره تاريخ 
ائيريانا  –درست مانند خاستگاه خنستين آريايی ها  -اساطيری

 .گ-ويجه بوده است
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اين سرزمين دومی ائيرينی، اريما، اريانا، ايران 
کشوری است که در آينده ايرانيان آن را  –پرآوازه

که نه (زير رهربی درخشان تيره های شاهی مهخون خود 
تنها فرمانرايی خود را در ميهن خنستين شان از دست 

ند، بل حتا از آن يادآوری هم منی کردند و داده بود
 .، استيال منودند)آن را به خاطر منی آوردند

 
ر اين دزيستگاه خنستين مشالی مردمان زند کجا است؟ 

زمستان و سرمای سخت . باره منی توان پاسخ معينی داد
ده ماهه در سال، اين سرزمين را به يک جای زيست 

بود، تنها می  ناپذير و توانفرسا مبدل گردانيده
تواند خبش ميانی آسيای عليا در نزديکی سرچشمه های 

و رود يکسرت در پامير، بيلور، تبت ) اکسوس(رود آمو 
سرزمين هبشتی چينی  -لون -جايی که کوئن -باخرتی باشد

ها قرار دارد و برجستگی مهوار پشت سر آن که درست با 
 .   اين گونه شرح و توصيف طبيعت مهخوانی دارد

   
می بينيم که در کشور خنستين توده های  تاز ونديدا

زندی، در آغاز هفت ماه گرم و پنج ماه سرد بوده است 
و سپس سرمای سخت و توانفرسا فرا رسيده است که تنها 

يعنی . دو ماه گرم و ده ماه ديگر آن سرد بوده است
 .     چرخش بزرگ زمين شناسيک رخ داده است

 
موشکيتف در باره . و. ای پژوهش های زمين شناسيک

نيز اين انديشه را تاييد می کنند که  14گذشته پامير
دال بر دادگرانه بودن اشاره های ونديدات به تغيير 
اوضاع اقليمی يی است که مردمان زندی را ناگزير 
گردانيد که خاستگاه خود را ترک گويند و سرزمين های 

د بر بيشرت خوشايند و مناسب را برای بود و باش خو
 .گزينند

 
اين که مردمان زندی به راستی در زمانه های کهن در 
پامير به سر می بردند، مهچنين انديشه های ابراز شده 

کارشناس زبانشناسی تاييد می کند  –از سوی بيورونف
در آن سوی حدود و سرزمين هايی که ما : که می گويد

، می شناسيم يعنی در توران، )ايران(زير نام آريا  

                                                 
، 1886، جلد يکم، سانکت پرتبورگ، ترکستان: نگاه شود به.  14
 .42. ص
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ينی توده های بسياری را از زمانه های کهن بر می پل
اند که  Ariacae ،Antariani  ،Arimaspi    ،Aramaeiمشارد که 

ما را ناگزير می گردانند گمان بزنيم که اين قبايل 
کوچرو به رغم دمشنی مهيشگی شان با سغديانی ها و 

روی هم رفته از ديدگاه زبان با ) بلخيان(باکرتی ها 
شاوند بوده اند زيرا نام های شان به آن ها خوي

پيمانه معينی تنها از روی زبان های زندی قابل 
 . توضيح است

 
Ariacae   وAntiariani   به گونه بالفصلAria  وArya   ديرين

 .زندی را به خاطر می آورد
 

که بسيار زياد در نام های )acpa(اسپ ) پسوند(کلمه 
به ( arvatز کلمه آدم ها و جاها به کار می رود، و ني

که نيز به مهين معنا است، مگر بسيار )  auratزبان زندی
کم کاربرد دارد، برهان قاطعی يی است برای گسرتش 

که مهچنين (چشمگير زبان زندی تا اقصای اريم اسپان 
و اری يا ايرامان ها که ) گرفته شده است acpaاز 

ا روشن است منی توانستند ارمنی باشند، بايد آن ها ر
 . چونان اريان پنداشت

 
کوچيدن تيره های ايرانی از چنين سرزمين سرد و 

نقل مکانی که (سوزان و خشن با کوه های پر از برف 
نه مهانند ديگر رويدادها به دليل خصومت دمشنان، بل 
به خاطر بدمنشی و زشت کرداری اهريمن که آب و هوا 

ض ، نيز نه تنها در تناق)را خراب ساخت، صورت گرفت
با اطالعات تاريخی ما نيستند، بل حتا آن را تاييد 

 . هم می کنند
 

توده های گوناگونی که در اين ارتفاعات ديده می 
شوند، و تا به امروز گويش های سرزمين خنستين خود را 
نگه داشته اند، به گمان بسيار از برجاماندگان مهان 

 .قبايل کهن می باشند
 

ر که در محاسه ها ديده نکته شايان توجه و دلچسب ديگ
مردمان کوچيده . خوردمی پيوند جغرافيا  بامی شود، 

از خاستگاه خود خنست به سغدو می آيند  هرگاه منظور 
از سغدو به گونه بالفصل سغديانا و زمين های پيرامون 
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آن باشد، آن گاه مسير اوليه حرکت آريايی ها از خبش 
باکرتيا و  های ميانی آسيای عليا به آن جا و سپس به

ايران کنونی از خاور به باخرت و يا اوليه از مشال 
خاوری به سوی جنوب باخرتی به سوی وادی ها و دره های 

مسيری که مهه مردمان ناقل حتا تا زمان ما  -کوهستانی
 . طی منوده بودند، روشن می گردد

 
درست در مهين جا است که ما بايد ميهن خنستين نياکان 

و مهين گونه، . يرانی را جستجو مناييممردمان هندی و ا
يعنی سرزمينی را که . آريايی ها و هم آيريايی ها را

. در زند ائيرينی و در سانسکرت آيريا ناميده اند
اين نام ها را در آينده توده های کوچيده با خود 

پيروان ُارُمزد به جنوب باخرتی به ايران کنونی : بردند
وب خاوری به هند و به و پيروان برمهن به جنوب و جن

 .ورته -سوی رود گنگ به آيريا
 

هر دو اين تيره های جداگانه و مستقل مگر با توجه 
خويشاوند، يادبودهايی در  -به نزديکی زبان های شان

باره مشال سرد و سوزان، پر برف، مقدس و خودی بر جا 
کعبه خدايان خود ) گاری(برمهن روی کيالی  : مانده است

خنستين سرزمين .] گ-نام[ -برد و ايرانیرا بدان جا 
 . وئدو را -آفريده ُارُمزد  ائرئينی

 
هم هندی ها و هم ايرانيان در آموزه های کاهنان خود 
سرزمين هايی را که پسان تر به دست آورده بودند، می 

را چوناِن زمين مردان » ورته -آيريا«برمهنان : ستايند
  exceiens عنایدر زبان سانسکريت به م» اچو«(دالور 

ايران خود را چوناِن سرزمين مقدس  -، و ايرانيان)است
ديار پاکان که به دست مجشيد به پايه  -و پرگهر

 . آبادانی و سرسبزی رسيد
 

جاهای نو اسکان توده های زندی، راستش زمستان های 
مگر اين جا ُارُمزد . سرد و سوزان و خشن هم داشت
به حمض اين که يخ : يدپلشتی را به نيکويی مبدل گردان

و برف هباری آب می گردد، زمين ها با آب جويباران و 
رودخانه ها سيراب می شوند و با سبزه های دلنواز 

در اين سرزمين، تيره های کوچيده می . پوشانيده
توانستند برای بود و باش دايمی مسکن گزين گردند و 
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بپايند و پاده ها و رمه های دشتگرد خود را به 
 .مبدل منايند) اهلی(ران رام خانگی جانو

 
اين روايات بس کهن، به دليل بس ساده بودن خود بس 

پيشوای تيره  -محايت ُارمزد از مجشيد: برجسته اند
که مردم خود را از  15»ابراهيم ايرانی« –کوچيده 

کشور خشن کوهستانی به سرزمين بس نيکوی پر بار 
ن و خرم جايی که پسان ها مردم آن را آبادا -آورد

 . ساختند
 

 ؛در ايران هپناور، ميان هند، رودهای دجله و فرات
ميان رود يکسرات، دريای کسپين و دريای سند، در مهه 

گرم، سرد، زمين  -جا آب و هوای گوناگون ديده می شود
های حاصلخيز و باير، زيستايی، خاک، بسته به اين که 

 .منطقه کوهستانی است، يا بيابانی يا دشت و دمن
 

در کوهساران، بيابان ها و يا در نوارهای بارور و 
برای هر يک برازندگی و .] گ-ايران[خرم و شاداب، 

کمبودها وکاستی های خودشان رقم خورده است، و برای 
آمسان مهيشه روشن و پاک، پرتو درخشان خورشيد و : مهه

مگر در آن جا . ستارگان فروزان ارزانی گرديده است
ران و در کل آب کم است، و به مهين با.] گ-در ايران[

خاطر به رودخانه های پر آب و خروشان، آبگيرها، 
ارج فراوان گذاشته می .... کاريزها و چشمه ساران و

 .شود
 

نوارهای سرسبز و بارآور از هر سو با بيابان ها 
پيچانيده شده اند که دستخوش دشواری های بسياری می 

 -اه از سوی اهريمنگ. شوند و نيازهای فراوانی دارند
منبع پلشتی ها به چالش کشانده می شود که سرما و 

را بر اين کشتزارها و مچنزارها  گزندگانخزندگان و 
می آورند و گاهی هم بيماری ها و ناداری، فريب، 

 16.تبهکاری و بزهکاری را بر مردم چيره می سازد
 

                                                 
 .گ-.منظور از ابراهيم پيامرب است که يهودان را کوچانيد.  15
-40. ، ص1874، ترمجه خانيکف، سانکت پرتبورگ، ايرانريرت، .  16
48. 
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تاريخ نويسان گزارش می دهند که حوضه ترکستان 
در گذشته ها از آن چه که ) ای ميانهسرزمين آسي(

اين يک سرزمين شگوفان . امروز هست، بيخی تفاوت داشت
بود که در آن يکی از ديرين ترين متدن های جهان پديد 

 . آمده و به شگوفايی رسيده بود
 

باشندگان آريايی در وادی های رود آمو و يکسرات در 
نا اعماق اعصار ديرين چنين دولت هايی چون باکرتيا

يا خبارا، 17)فرارود(، ماورالنهر  )باخرت يا بلخ(
را بنياد ) خيوه(، و خوارزم )زرافشان(سغديا  يا 

گذاشتند که با پرنفوس بودن، آرامی و رفاه و تراز 
 .باالی توسعه سياسی برجسته بودند

 
بلخ  -يا باکرتيس) خبدی(يا شهر بکتی ) بلخ(باکرتيانا 

ديودور هنوز در کوچک امروزين، به گواهی کتيز و 
پيش از ميالد شگوفا و آباد  1200دوره نين آشوری در 

قلب «و ) ام البالد(بود و به حق به نام مادر شهرها 
 . ياد می شد» ايران اصلی

 
خيوه نادار کنونی، به گزارش بيرونی، زمانی از 
ديدگاه تراز دانش در جايگاه بااليی بود که گاهنامه 

عصر گاهشماری . به مشار بود خورشيدی آن هبرتين گاهنامه
 .پيش از ميالد آغاز می شد 678خوارزميان از سال 

 
سخن ) شايد منظور از ياقوت محوی باشد(ياقوت نامدار 

از کتاخبانه غنی مرو به ميان می آورد که در روزگاری 

                                                 
اين  -سرزمين های آن سوی رود اکسوس -ترانس اوکسيانيا.  17

ميان رودهای آمو و سير دريا را می گونه يونانيان گسرته 
 . ناميدند که پسان ها نام عربی ماورا النهر را گرفت

در بيتی که برخی از منابع آن را به فردوسی منسوب کرده اند 
و برخی ديگر به رودکی، نام ديرين ايرانی گسرته ميان رودهای 

 :ورز رود يا وراز رود -آمو و سيردريا آمده است
 وراز رود را ماوراء النهر خوان -نی زباناگر هپلوانی مدا

 
يعنی  -کنون اين گسرته را به زبان پارسی فرارود می گويند

و » فرا رود«بايسته است ميان . سرزمين آن سوی رود آمو
سرزمين های آن سوی سير دريا يا توران  –» فرارودان«

 .گ-.باستانی؛ تفاوت قائل شد
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مگر امروز جای  18.»شهر بالنده خوارزم به مشار می رفت
 .بود و باش کوچرو نشين ترکمن ها است

 
در سده يازدهم، ) کشور خرشيد -کشور روشنی(خوارزم 

به اوج شگوفايی خود رسيد که تا يورش چنگيز خان 
اين جا هيرکانيای . نيمه خنست سده سيزدهم ادامه يافت

شگوفا قرار داشت که به فرهنگ باالی خود و بازرگانی 
ترانس اوکسيانا در . گسرتده خود با بلخ می باليد

ازرگانی گسرتده خود به ويژه فلزات هپلوی آموزش به ب
چيزی که در باره آن منابع  -گرانبهای خود می باليد
 . چينی نيز گواهی می دهند

 
سغديانا، ديرين ترين گهواره فرهنگی آموزه های 

خدای نور و  -کوتاه زرتشت در باره دو موجود آغازين
اين سرزمين مقدس خاور بود که . خدای تاريکی بود

اين ديرين  –اوستا  –به يمن به ويژه زندپرتو خود را 
ترين اثر زندگانی روحی هند و اروپايی، به سرتا سر 

 .جهان می پاشيد
 

افزون بر گويا توسعه باالی درونی، حوضه ترکستان از 
گذشته ها چونان جای داد و ستد متدن های کهن خاور و 

کهن ترين راه و پر آوازه  ،از اين سرزمين. باخرت بود
ابريشم هنوز  .اه بازرگانی ابريشم، می گذشتترين ر

از سوی . سال پيش از ميالد درچين توليد می شد 2000در 
سال  800پيش از (ديگر، يونانيان هنوز پيش از هرودت 

آن را به طال . ابريشم را می شناختند) پيش از ميالد
يعنی ترکستان ) Issedon(و از کشور   می دادند ارزش

به دست .] گ-)ت سينکيانگ کنونیايال[(خاوری کنونی 
 . می آوردند

 
باشندگان آريايی اين مناطق در گذشته باستان به 

پيش  1500به سال . پيمانه شاينده نيرومند بوده اند
از ميالد از پسزنی يورش اردوی بسيار مشار آبی چشمان 

. تاماهو در مرزهای باخرتی مصر ياد آوری می گردد
برای . ين مردمان هستافسانه هايی هم در باره ا[

ديودور حکايت می کند که رامسس سوم ميامون .] گ-مثال
پيش از  1284-1462(فرعون نزدهم دودمان شاهان مصری 

                                                 
 .48-40. ، ص1874سان پرتبورگ، ترمجه خانيکف،  ايران، ريرت،.  18
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ليبی، ايتوپی، پارس، اسکيف و باکرتيا را فتح ) ميالد
شاه  -بنا به گفته کتيزی، باکرتيا از سوی نين. کرد

را گو  بابل فتح گرديده بود که او اين لشکرکشی خود
 200000پياده،  170000اين که با ارتشی متشکل بر 

گاری دار که جمهز با جنگ افزارهای  10600سواره و 
 19. سنگين بودند، اجنام داد

 
تيره های فزونشمار که در کوه ها و در پشته های 
بلند بود و باش داشتند، پيش از آن که زير يوغ 

کامل شاهنشاهی های بزرگ بروند، از آزادی سياسی 
برخوردار بودند و در وضعی بودند که مهانندی دارد به 

آن ها بسيار به .  وضع کنونی خبتياری ها در ايران
سادگی می زيستند، به کشت وکار در وادی ها می 
پرداختند و به دامداری و رمه داری در دامنه های 

 20.کوه ها می پرداختند
 

يان هرگاه به کتاب شاهان فردوسی باور کنيم، ايران
خنستين گوشت جانوران منی خوردند و خوراک های ديگری 

فردوسی به ما باز . را جز گندم، و ميوه منی شناختند
می گويد که با کدامين شيوه شهزاده مهربان، دوست 

به هيوالی مناد خودکامگی و  21داشتنی و نيکومنش ضحاک
او را وادار به خوردن ختم و هم سپس : خشونت مبدل شد

در آغاز گوشت بريان و . وردن گوشت منودندبه تدريج خ
 -او گوشتخوار انزجار آور ،سر اجنام. سپس هم خام

آدخمور گرديد که کاوه آهنگر با بر افراشنت درفش خود 

                                                 
اکادميسين برتلد به بار افسانه يی  1902هنوز به سال .   19

برتلد، : نگاه شود به. (اين لشکرکشی اشاره منوده بود
، مسکو، انتشارات کارهايی در زمينه جغرافيای تاريخی

 ).23. ، ص2002، »ادبيات خاور«
 

رت اشاره منوده شيشف نيز به غير واقعی بودن اين لشکرکشی پسان
مگر بيشرتينه دانشمندان با رد حمتوی مشخص حکايت کيتس، . است

مهراه با آن، گمان می زنند که در عقب آن قصه های پخش شده 
نگاه شود به . (پنهان است» بلخ توامنند«در ايران در باره 

 ).73. باباجان غفور اف، تاجيکان، کتاب يکم، ص
 

 .404. ، جلد يکم، ص1906، انسان و زمينريکليو، .  20
دارنده ده هزار اسپ و دهاک  -زرتشتيان او را بيو اسپ.  21
 .گ-.مار دارای ده پلشتی و زشتی می خواندند –) اژيدهاک(
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بر وی پيروز .] گ-)درفش کاويانی[(از پيشبند چرمين 
اين گونه پرورش شهزاده، روشن است مناد انقالب  .گرديد

دم در هنگام گذار به خوراکی است که خمتص متايالت مر
اين انقالب به گمان غالب مطابقت . های گوشتی است

دارد با دوره آن جنگ های قديمی که باشندگان کوه 
 . های مهوار با مردمان مهواری های پست می کردند

 
ما مرهون ايرانيانيم که برای خنستين بار شالوده يی 

: يگربه سخن د. را برای توسعه علم رياضی گذاشتند
به گونه يی که می توانيم از روی (باشندگان ايران، 

، با )خويشاوندی نزديک مهه آريايی ها داوری کنيم
واژه هايی که اعداد را با يک ها، ده ها و صدها 
نشان می دادند، آن دستگاه مشارش را به ميان آوردند 
که علم حساب را بيخی از کاربرد استعارات و مساوی 

و برای مهيشه برای هر عدد نشانه يا ها آزاد گردانيد 
عالمه بيخی معينی را تثبيت منود و درست با مهين شگرد، 
يکی از چشمگير ترين رخدادها در تکامل نوع بشر رو 

 .داد
 

مشارش آغازين چنين بر می آيد که تنها به صدها حمدود 
می گشت، چون نام هزاره ها در نوشتارها و گفتارهای 

 .می گرديد هند و اروپايی تشخيص
 

آن کيش های خنستين که با درهم آميزی با ديگر سازه 
ها پسان ها در مزدايسم ريخت يافتند، و علت آن 

» پاک«گرديدند که سرزمين های ايران نام سرزمين های 
را گيرند، چنين بر می آيد در نيايش به آتش که مهه 
چيز را پاک می گردانيد و در مهر ورزيدن به 

سان را ناگزير می گرداند وارد احتاد زمينداری که ان
اين گونه کيش . با زمين شود، بازتاب می يافت

دوگانه، زمان درازی پا از چارچوب خانواده ها بيرون 
 . منی هناد و موجب پديدآيی کيش کاهنی منی گرديد

 
بيخی طبيعی است که از مهه ريشه هايی که از آن ها 

ند، ديرين درخت تنومند و هپن پيکر مزدايسم روييد
ترين و تناورترين ريشه مهو کيش آفتاب و مناينده 

شعله خيره کننده آتش بود که مهه چيز را  -زمينی آن
اين آيين اوليه که آثار . می سوزاند و پاک می کرد

آن را تا جايی توسعه بعدی کلی بشريت زدود، در جهان 
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ايرانی چنين برجسته و روشن را حفظ منوده بود که 
يرانی در مهه زمانه ها به آن پيمانه مهه تيره های ا

جانبه زير تاثير آن مانده بود که در آوان زندگی 
 .آگاهانه خود

 
روشن نيست که اخرتاع شديار و قلبه و ماله منظم خاک 

مگر آن . های حاصلخيز در کجا صورت گرفته باشد
ارجگزاری يی که خيشاوه زمين ها که نزد آرياييان 

ها می بينيم، به ما نشان می  خاوری در ويداهای آن
دهند که شايد آن ها اين هنر را به ارث گذاشته 

 .باشند
 

توجه ما را آن کوه های مهوار به خود جلب می کند که 
از سوی . آريايی های خاوری از آن ها فرود آمدند

ديگر، ما آشنايی با شخم زدن را مهچنين در دامنه های 
هده می کنيم در شيب های ايران در بين النهرين مشا

عهدی که ما را از آن دست کم هفت هزاره از آن جدا 
از اين جاها تا به امروز در آن سوی ايران . می کند

اخرتاع بارورسازی خاک در گسرته بس هپناور جهان باستان 
دگرگونی در شيوه های کارسازی خاک . گسرتش يافته بود

را  چنين بر می آيد که مهچنين تعويض يک مواد خوراکی
که در دسرتس تيره های ايرانی بود، برای بقای 

 . زندگانی شان، برای ديگران در پی داشت
 

رستنی يی  که تا آن زمان به آدمی نان می داد، ارزن 
هنگامی که برزگر ابزاری را به دست آورد که به . بود

او امکان داد آسانرت در گسرته هپن تر زمين را قلبه، 
از به کارسازی ديگر رستنی ها ماله و شديار منايد، آغ

و گياهان سودمند منود و در گام خنست گندم که خاستگاه 
 .آن را در کوه های ايران در آسيای صغير می جويند

 
شگفتی بر انگيز نيست که ايرانيان سرشار از ساده 

به يمن پيروزی هايی که بر حميط پيرامون  ،ترين شگفتی
ذاران آيين نو به دست آورده بودند، مهچنين بنيادگ

کيش بزرگری با برگزاری جشن ها و  -مشرده می شدند
شخم زدن، هنال شانی، ختم پاشی، درو [(آيين های دهگانی

 .به مهراه بود.] گ-...)کردن، خرمن کردن، آرد کردن و
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پيروی و اطاعت از دين واقعی «: در اوستا آمده است
در کشت : در چه است؟ پاسخ اهورامزدا چنين است

می رويد، ابليس ) گندم(هنگامی که نان  .ان غالتفراو
را ) گندم(هنگامی که نان . ها را ترس فرا می گيرد

درو می کنند، آن ها از نوميدی می جنگند، هنگامی که 
 !»آن را آسياب می کنند، آنان پراگنده می شوند

 
ايرانيان اوليه که با  ،با اين باورهای آغازين 

ستا و ديگر کتاب های بيان بس آشکار و رسا در او
مقدس پارسيان بازتاب يافته اند، به طبيعی ترين 

خمتص نسل اوليه،  ديگر تصورات آيينی خمتلف شيوه،
 .در هم می آميختند راطبيعت و اونيميسم 

 
پرستش آمسان و ابرها با شور و شيدايی و شيفتگی، 
ستايش و ارجگزاری به آب زندگانی خبش، که پيوسته با 

از زير زمين می برآمد، ترس از ارواح جوش و خروش 
خبيثه که زاييده خياالت آشفته و پريشان آدمی اند، 
هنوز به شکل باورهايی تا هنگام پديدآيی آيين 

در » موجود خردمند« -پرستش پروردگار تعالی -مزدايسم
 . سازه های آيين اوليه ايرانيان شامل بودند

 
سزا و در آينده امهيت به ) آيين مزدا(مزدايسم 

چشمگيری هم در تاريخ ايران و هم در کل در تاريخ 
که در برگيرنده اشکال  -انديشه انسان بازی کرد

 -پيشين مذهب بود اما انديشه نوی را هم به آن افزود
 -دو مبداء را) انتاگونيسم(انديشه آشتی ناپذيری 

 .را) خير و شر(نيکی و پلشتی 
 
گذار اين آيين برای ما امهيت چندانی ندارد که بنياد 

َزَرستوسرتا، َزَرتوشرتا، زدوچ يا (کسی به نام زرتشت 
به راستی يک شخصيت تاريخی بوده است که در ) ُزُراسرت

بدخشان و » راغ«شايد منظور از [(باکرتيانا، در راگ 
) Atropatena(و يا در آتروپاتنا .] گ-)يا ری هتران باشد

اين که  ديده به گيتی گشوده است و يا) آذربايجان(
او يک چهره افسانه يی بوده است که پسان ها با 

اين . فانتيزی و خيال پردازی آدم ها آفريده شده است
را که آيا زرتشت مطابق تفاسير جماز، مگر نه به کلی 

کشتکار  ، به راستی)ايتمولوژيک(موثق ريشه شناسيک 
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و اين که آيا درست است که 22نيکومنشی بوده است يا نه
، خنستين سپاهدار و خنستين برزگر )مغ(کاهن او خنستين 
بسنده است که نام . اين را ما منی دانيم -بود يا نه

 23.او مناد در واقع آيين دو آليستی ايران است
    

بی ترديد، اوستا به آن شکلی که ما آن را کنون می 
نزديک به سده سوم ) مغان(شناسيم، از سوی کاهنان 

از آن جا کتاب : گرديد ميالدی در سرزمين مادها پخش
های مقدس نو به ما رسيدند که به گمان بسيار از 

 24.برجا مانده های کتاب های کهن پديد آمده اند
 

در باره زبان ايرانيان قديم ما می توانيم مهين گونه 
از روی دو گويش که در . از روی اوستا داوری کنيم

اوستا به چشم می خورد، يکی تنها به کوچکرتين خبش 
کوتاه که ) موعظه(وستا يعنی به يسنا و چند نيايش ا

سروده شده است ) قافيه دار(خبش بيشرت آن به شکل مرتيک 
اين که . و آن ها را به نام گات ها ياد می کنند

مهانا اين خبش اوستا ديرين ترين خبش آن است، از روی 
                                                 

بنا به روايت بيشرت اشتهار يافته، زرتشت به معنای .  22
-و يا به گونه يی که استيبلين) کاروان بان اشرتان(ساربان 

به زبان ايرانی باستان به معنای  کامنسکی نشان داده است،
به باور او، اين . بوده است» دارنده اشرتان پير«چيزی مهانند 

نام می توانسته است وردی بوده باشد که برای دفع نيروهای 
اين گونه نام ها . شرير از نوزاد بر زبان رانده می شده است

در ميان بسياری از توده های ايرانی در آسيای ميانه ديده 
نگاهی بر کتاب مئيری بويس، زرُدشتيان، باورها «... (شود می

سانکت پرتبورگ، از انتشارات خاورشناسی پرتبورگ،  ،»ها و سنت
 ).  40. ، ص2003

 
کنکاش ها در باره چگونگی آيين زرُدشتی تا مهين اکنون .  23

برخی از دانشمندان از مجله استاد فريدون جنيدی . ادامه دارد
افتاده در باره بار دوآليستی آيين  با ديدگاه های جا

جنيدی . زرتشتی موافق نيستند و آن را آيين توحيدی می دانند
. بر آن پا می فشارد که اهريمن مانند اهورامزدا خدا نيست

 .مانند ابليس مسيحيان و شيطان مسلمانان. او ابليس است
برخی از دانشمندان بر آن اند که آيين زرتشتی در آغاز در 

زندگانی زرتشت و آوان پيدايی، آيين توحيدی بوده هنگام 
مگر، پسان ها بار دوآليستی را به خود گرفته . است
 ). 293-292مئيری بويس، ص : نگاه شود به.(است
 

 .416-404. ، ص1ريکليو، انسان و زمين، جلد .  24
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چون از گات ها و ديگر . منت خود کل کتاب ديده می شود
با مهان گويش نوشته شده اند، در ديگر نيايش ها که 

خبش های اوستا با ارجگزاری خاصی يادآوری می گردد و 
برخی از آن ها حتا تعبير و تفسير هم می گردد که 
نشان می دهد که گويش اين خبش های کتاب بايست از 

 .ديگر خبش های اوستا مقدم تر باشد
 

 مگر چون گويش جهان نگری گات ها در خبش های ديگر
اوستا بسيار کم از يک ديگر متفاوت اند، مهين گونه 
غير حمتمل است که وقفه زمانی بسيار زياد تدوين اين 

به گمان . دو خبش کتاب را از هم ديگر جدا ساخته باشد
غالب، دليل اختالف اين دو گويش، جاهای خمتلف کاربرد 

و چون زبان خبش متباقی اوستا را چوناِن زبان . آن است
ارزيابی می کنند، آسوده تر از مهه ) باخرتی(يی باکرتيا

اين است که مهنوا با ويسرتگارد بپذيريم که سرزمين 
يعنی سغد چوناِن ميهن گويش  -واقع در مشال باکرتيا

 . اوستايی بوده است
 

با آن که ما اين سان به  : پروفيسور اشپيگل می گويد
گونه يی تا جايی بنيادی می توانيم هر دو گويش 

را به گويش های ايرانی ) سغدی و باکرتيايی(ستا او
خاوری منسوب بدانيم، شورخبتانه امکان نداريم که به 
مهين پيمانه برداشت های مثبت را در پيوند با قدامت 

     25.نسبی اين گويش ها اجنام دهيم
 

توده ها نشان می دهد که ) مقايسه يی(مطالعه قياسی 
شگوفايی يا دست کم  باکرتيانا در جريان مهه دوره ها

توامنندی سياسی خود، با سرزمين های آن سوی دامنه 
بازرگانی .) گ-منظور از گسرته سغد است(های کوه ها 

برای منونه، . آزاد و يا حتا وحدت سياسی داشته است
در جريان سده های پيش از تاريخ، هنگامی که در حوضه 

بر  رود آمو آيين مزدايسم پديد آمد، آريايی ها چنين
می آيد که در کوه های مهوار بلند آسيا از دامنه های 
تيان شان و پامير تا رشته کوه های آذربايجان سيطره 

 . داشتند
 

                                                 
، پروفيسور 2، پيوست 1874، ايران، ترمجه خانيکف، .ريرت، ک.  25

 .193-192. اشپيگل، ص
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پس از اين دوره، که در جريان آن، باکرتيانا حتا می 
توانسته است بر تيره های مهان نژادی که در دامنه 
 های جنوبی کوه ها بود و باش داشتند، تا اندازه يی
هژمونی داشته بوده باشد، اين سرزمين ها برای زمان 

چون . درازی با آن در غم و خوشی شريک بوده است
باکرتيا پس از آن، زير فرمانروايی مادها، پارس ها، 

 . قرار گرفت) يا سولوکی ها( مکدونی ها و ِسلِوکی ها 
 

هرچند هم [تاريخ نويسان قديم، با شرح لشکرکشی 
 1200پادشه آشوری به باکرتيا در  –نين.] گ-افسانه يی

پيش از ميالد در باره پرنفوس بودن، توسعه سياسی و 
 .شگوفايی اين سرزمين گواهی می دهند

 
در اوج توامنندی آشوريان،  تکانه نيرومندی که موجب 
به راه افتادن توده های آسيای ميانه گرديد، موازنه 

سکيت ا-اسکيف ها(ساک ها . قواء را در جهان برهم زد
پيش از ميالد آسيای قدامی را سيل آسا  633به سال ) ها

از باکرتيا تا جاهايی مهسايه با وادی نيل فرا 
 .گرفتند

 
مقارن با پادشاهی آشور  ،در سال هفتم يا هشتم

بانيپال، ساک ها سرزمين های ماد، آشور، ارمنستان، 
بابل، فلسطين و فنيقی ها را سرکوب می کنند و سپس 

ن توده هايی که که بر آنان پيروز گرديده هم در ميا
. گو اين که آب شده باشند. بودند، ناپديد می شوند

سيل ويرانگر تنها بر سرزمين ها روان گرديد مگر 
 . توازن مهه توده ها بيخی برهم خورد

 
خاورشناس نامدار، در پژوهش خود  -پروفيسور گريگوريف

مدارک  بر پايه »در باره توده های اسکيتی ساک ها«
آثار سانسکريت و نوشته های ميخی عصر هخامنشی ها، 
گاهنماه های چينی و گواهی های تاريخ نويسان و 

به اين نتيجه مثبت  ،گيتاشناسان يونانی و رومی
در (رسيدند که ساک ها در کرانه راست رودخانه يکسرت 

بود و باش داشتند مهه سرزمين ) ايالت سينکيانک چين
و خاور اين رود را در سيطره های واقع در مشال 

 .       داشتند
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چنين  ،گريگوريف می گويد که از روی مهه اين گواهی ها
بر می آيد که کتله اصلی ساک ها از زمانه های بسيار 
قديم تقريبا نزديک سرچشمه های آمو و رود يارکند 

و از اين جا در مسير مشال از راه کوه . جاگير داشتند
) کنون در قزاقستان(ياچه باخلاش های تيان شان تا در

و در مسير مشال خاوری تا چکادهای وادی ايليی، در 
در مرز (مسير مشال غربی تا ريزشگاه رودخانه چو 

چنين می توان . هپن گرديدند) قرغيزستان و قزاقستان
دريافت که ساک ها در سده های ششم و هفتم پيش از 

، در فرغانه،  ميالد در خبش های قابل زيست پامير و آالی
) هفت رود(در مرز غربی کاشغر، در منطقه مسی ريچنسکی 

 . و در خبش مشال خاوری منطقه سيردريا می زيسته اند
 

با توجه به اين که  ساک ها خود به قبايل ايرانی 
متعلق بودند و وجه متايز آن ها از ايرانيان تنها در 
 شيوه زندگانی آن ها بود که خبشی از آنان به گونه

اشتند، د مسکون و خبشی ديگر به گونه کوچرو بود و باش
شگفتی برانگيز نيست که در ميان توده های که بر 

 .آنان چيرگی يافته بودند، حل شدند
 

آن چه مربوط می گردد به مليت آن : شوارتس می گويد
اسکيت هايی که هنوز در دوره اسکندر مِکدونی در 

، من در اين جا سرزمين ترکستان کنونی به سر می برند
اين کار را برای زمان . منی توامن وارد جزييات شوم

کنون تنها خاطر نشان می سازم که . ديگری می گذاريم
بر پايه مهه آن چه که برای ما روشن است، در باره 
شيوه زندگانی، خصلت مردم، اشيای فيزيکی و پراکندگی 
اين اسکيت ها، من به اين نتيجه رسيده ام که قبايل 

   26.صلی آنان از نياکان سالوی های کنونی اندا
 

کارشناس ژرمانيست که تالش می ورزيد ثابت  –فريسل
بسازد که اسکيت ها نياکان جرمن ها بوده اند، با 
ارزيابی های خود از اين هم بيشرت مرا در اين باورم 

توده های جرمنی که در گذشته ها . سرسخت تر گردايند
می ساختند، و پيش تر از با سالوی ها يک توده را 

                                                 
، ترمجه خبش هژدهم به قلم اسکندر مِکدونی در ترکستان.  26

 شوارتس،
Alexander des Grossen xeldzuge t. Turkestsn. 

 .   56، مشاره 1894، »پيک ترکستان«انتشارات 
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آنان از ترکستان کوچيده بودند، در آن برهه که ما 
در باره آن اطالعات ديرين ترين را در باره اسکيت ها 
در روسيه ميانی و باخرتی داريم، در مناطق مشال خاوری 

 . نويا می زيستنداجرمنی و در اسکند
 

چون نام قزغز و قيساق که کنون برای نشان دادن 
های مغولی ترکستان به کار می رود، از زبان کوچرو 

تورکی که زبان قرغيزی و قيساقی به آن تعلق دارد، 
گرفته شده است، شايد کلمه اسکيت هم از واژگان آن 
توده يی گرفته شده باشد که عمدتا اسکيت ها ناميده 

 .می شده اند
 

» اسکيتاتسيه«در زبان روسی مصدری است به نام 
که از آن اسم هايی چون ) مسافرت، سفر کردن(
مسافر، کسی که پيوسته از جايی به (» اسکيتاليتس«

مسافرت، سفر، (» اسکيتانيا«، )جايی می کوچد
افزون بر شکل . ، ساخته شده است)مسافری

، چنين بر می آيد که در گذشته شکل »اسکيتاليتس«
 .موجود بوده باشد) سفری(» اسکيتتس« -کوتاه آن

 
از مهين رو، من برآمن که کلمه شوارتس می گويد که 

، چيزی ديگری جز کلمه يونانی شده »اسکيفيس«يونانی 
نبوده است و کلمه اسکيف در گذشته به » اسکيتاليتس«

معنای توده خاصی نبوده، مگر تنها کوچيان را برعکس 
به . می خوانده اند) اسکيت(توده های مسکون اسکيف 

با ) اسکندر(باور شوارتس اسکيت هايی که الکساندر 
آن ها در ترکستان در آغاز در خجند و سپس در نزديکی 

وکار پيدا کرد، نياکان سالوی های کنونی  خبارا سر
 .بوده اند به ويژه سالوی های خاوری

 
آريان، اسکيت ها را به دو گروه اروپايی و آسيايی 

بايد آن  ،زير نام اسکيت های اروپايی. تقسيم می کند
ر کرانه های راست سير دريا می هايی را شناخت که د

آريان تنها در خبش سوم کتاب چهارم خود . زيسته اند
 .آنان را به گونه مستقيم اسکيت های آسيايی می نامد

آنانی را می شناسد  ،، زير نام اسکيت های آسيايیاو
که به کرانه چپ سير دريا کوچيده بودند، ميان اين 

ا و قيساق ها رودخانه و آمو، جايی که امروز قرغيزه
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اسکيت های باشنده جنوب رود آمو . بود و باش دارند
 .را آريان ماساگيت ها می خواند

 
پس از يورش ساک ها بر آسيای مقدم، مادها برای ...

خنستين بار آغاز به آرزومندی نابودسازی دولت آشوری 
به زودی روی ويرانه های امپراتوری نينوا . کردند

نينوا تا بن ويران . دامپراتوری مادها پديد آم
در . گرديد و ديگر از نام آن در تاريخ ياد نگرديد

ماد به راه ) فراوريتس(دوره شاه مادی فراوسرت 
. گ-]پيش از ميالد[ 633-655استيالگری افتاد و به سال 

 .بر باکرتيانا دست يافتو نيز  با پارتيا و پارس به
 

امل چند سده پس از اين، باکرتيانا در عصر کوروش ش
 )ايجاد شده از سوی او(پارس  هپناورگسرته شاهنشاهی 

اين هم در حالی که باکرتيايی ها مهراه با . گرديد
که زير ) حوزه مرغاب(باشندگان سغديانا و مرگيانا 

داوطلبانه و به خواست خود بود،  پارس هافرمان 
و مهراه با کشورهايی فرمانروايی کوروش را پذيرفتند 

دوازدمهين ساتراپ ، ی قبايل اسکيتبا باشندگان قديم
 ،درست در مهين هنگام27.پادشاهی پارس را ساختند

باکرتيانا به شگوفايی خود می باليد و مهمرتين شهر 
بلخ مهم ترين گرهگاه بازرگانی آسيای ميانه  -آن
 .بود
 

مهين گونه، ساتراپ باکرتيا می بايستی مهراه با مهه 
) اسکندر(ونی ساتراپ های پارس از الکساندر مِکد

شهر پی ريزی کرد و  دوازدهفرمان بردارند که در آن 
يونانی را جا داد که فرهنگ  14000در اين شهرها 

 .يونانی را در اين جا هنادينه ساختند
 

الکساندر چند بار ناگزير گرديد در برابر داريوش 
وارد اکتابان گرديد و از  330ا آخر به سال ت. جبنگد

                                                 
در اين باره » تاجيکان«کتاب  99. بابا جان غفور اف در ص.  27

آسيای ميانه برخی تفصيالت فتوحات کوروش دوم در «: می نويسد
او خرب می . نيز بيان يافته است) 29/9فقره (از طرف کتيسی 
با باخرتی ها می جنگيد، ولی در حماربه برتری «دهد که کوروش 

تنها پس از آن که باخرتی . »هيچ يک از طرف ها عيان نگرديد
ها از ثبات اوضاع سياسی داخل هخامنشی آگاه شدند، 

 .گ-.ود آوردندداوطلبانه به کوروش سر اطاعت فر
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رسيدن اين پيک که چند . شتافتآن جا به سوی خاور 
از .] گ-از يورش يونانيان[ساتراپ بر افروخته شده 

ساتراپ باکرتيانا داريوش گريزی را  -)بسوس(مجله بيس 
، اسکندر را وادار منودهگرفتار و او را سرنگون 

مگر داريوش پيش از . گردانيد بيش از پيش شتاب ورزد
. ده بودآن که اسکندر بتواند به وی برسد، کشته ش

اسکندر با دريافت پيک کشته شدن داريوش، شتابان در 
که خود را شاه پارس ) بسوس(پی تابع گردانيدن بيس 

و مهين گونه خبش باقی مانده  ، گرديداعالم داشته بود
، )هرات(گرگانيا، اری : خاور شاهنشاهی پارس و مهو

و سپس به سال ) قندهار(و اراخوزيا ) زرنج(درانگيان 
پيش از ميالد مهين گونه باکرتيا و سغديانا را  329-328

بيش تر از آن ( که در برابر او مقاومت بيشرتی کردند
 .، گرفت)چه او تا اين ديده بود

 
ناچار گرديد به رغم آن که در سغديانا بيس  اسکندر

را به دست او سپردند، شورش های پيوسته در ) بسوس(
ای استوار جوش و خروش مردمی را سرکوب منايد و دژه

گونه او تا  اين .سرشناسان بومی را به حماصره بکشاند
هنشاهی پارس رخنه کرد و حتا خاوری ترين مرزهای شا

از رود يکسرت گذشت به سرزمين اسکيت ها پا گذاشت و 
تا آن دم تسخير ناپذير  که با گرفنت دژ کوهستانی يی

به گونه هنايی سغديانا را تابع خود  ،انگاشته می شد
 -دخرت سردار باخرت -در اين جا او با رکسانا. انيدگرد

ُاکسارت پيوند زناشويی بست و اين گونه پايگاه خود 
او اين گام مهم را برای . را باکرتيا را حتکيم خبشيد

 .حتکيم متصرفات خود در اين سرزمين برداشت
 

 ،پيش از ميالد 321درگذشت اسکندر به سال  زپس ا
. غديانا به استانازور رسيدو س نافرمانروايی باکرتيا

پيش از ميالد  307مگر هنگام لشکرکشی ِسِلوک يکم به سال 
هر دو اين سرزمين زير تاثير پادشاهی سوريه  ،به هند
پيش از  255باکرتيا از دست وی در حدود سال . درآمدند

 -ميالد به فرماندهی انتيوخ دوم افتاد که جانشين وی
دولت يونانی ديودت يکم اين گونه بنيادگذار 

در آسيای ميانه گرديد که نزديک به  )باخرتی -يونانو(
يک سده و نيم آزگار سر پا ايستاد و طی اين زمان 

 .حتوالت بسياری را از سر گزرانيد
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پيش  190تا  220اوتئمئداس که ختت را از ديودت دوم از 
از ميالد به ارث گرفته بود، از دست انتيوخ 

گام لشکرکشی او به هند کبير هن.] گ-)انتيوخوس[(
شکست خورد مگر چونان صاحب پادشاهی برای دفاع از 

 .  کوچروان مشال که سغديانا را گرفته بودند، ماند
  

گروه های انبوه کوچروان پر جوش و خروش که از سپيده 
دم جهان باستان در آسيای مرکزی آشيانه گزيده 

مواج آن ها مهانند ا. بودند، هيچگاهی آرام منی گرفتند
توفنده دريا گاه به گاه روی گسرته هپناور دشت ها سيل 

آن ها . آسا فرود می آمدند و يک ديگر را می راندند
به گونه طبيعی ره می پيمودند و در جستجوی شرايط 
مساعد بودند و از مهين رو قابل درک است که در 
ترکستان آن ها از طريق راه های بازرگانی کهن کتل 

 .رخنه کردند) jungaria(جونگار دوان يا  -تيريک
 

چين در اواخر به خاک  اين چادرنشيناناز سرازيری 
با ) پيش از ميالد 212سال (سده سوم پيش از ميالد 

 ديوار بزرگ چين »جهان آوازه«احداث ساختمان 
اين . َفَلج گردانيده شد جلوگيری و پويايی های شان

اين سد  آن رو دارای امهيت بزرگ سياسی بود که کار از
بزرگ مسير سرازيری اين سيل ويرانگر را به سوی غرب 

 . به حوضه ترکستان برگردانيد
 

بر ( ، چيت ها)تی -ايو(چی  -بس متحرک ايو توده های
اياکينف که گريگوريف هم با او مهنوا . پايه تلفظ او

، در سده دوم پيش از ميالد در )چژی -يويی -است
کوچروان اوسن ها  -ودسرزمين خنت در هپلوی مهسايگان خ

های سپيد پوست و آبی چشم بود و باش  28)سون -او(
شان در  -در آن هنگام، در مشال  تيان. داشتند

بود و باش ) ساک ها(جونگاری کنونی تيره سئی يا ِسی 
 . داشت

 
چژی ها  -چی يا يويی -ای يو ،پيش از ميالد 177به سال 

ی منشای که از سوی تيره گيونگن يا با خيون ها دارا

                                                 
رييس پيشين پژوهشکده خاورشناسی  -بابا جان غفور اف. 28

 تاجيکانکتاب وزين  207. پژوهشگاه علوم شوروی پيشين در ص
 .گ–. در باره اوسون ها اطالعات سودمندی نوشته است
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به جونگار  ند، ناگزير گرديدندمغولی رانده شده بود
) ساک ها(و به سير دريا بکوچد و اين گونه سئی ها 

 . ندنرا بيشرت برا
 

پسان تر ها اوسون ها که از دست مهان خيون ها حتريک 
چژی ها را ناگزير ساختند بيشرت به  -شده بودند، يويی

يانا بکوچند و سوی جنوب به سغديانا، ترکستان و باکرت
در اين جاها . را به فرغانه برانند) ساک ها(سئی ها 

اوسن ها با باشندگانی برخوردند که دارای چشمان 
 .بزرگ و بينی های برجسته بودند

پس از مرگ مئناندر، شايد در حکومت شاه هرمس، نزديک 
باکرتيايی از دست  -ميالدی پادشاهی يونانی 90سال 
د که پادشاهی نو گيت ها يا چژی ها شکست خور -يوئی

) مصب(هندو اسکيت ها را پی ريختند که تا ريزشگاه 
 .  رود سند هپنا داشت

 
اوسون های آبی چشم در گسرته ميان سيردريا و آمو 

آن ها به زودی با ديگر توده ها . اسکان يافتند
آميزش بافتند و در آينده کدامين نقش برجسته تاريخی 

 .را بازی نکردند
 

چژی ها با آن ها در سرزمين  -گان قديم که يويیباشند
های اشغالی برخوردند و مشار شان نزديک به يک ميليون 
نفر می رسيد، در شهرها بود و باش داشتند و به 

اين پيک بس دلچسپ است که . بازرگانی اشتغال داشتند
از تاريخ چينی توده های مشالی به دست آمده است و به 

ده است که باشندگان دولت سين نوشته ش -قلم چئن
شيشه های رنگی از سنگ ها چژی می توانستند  -يوئی

بسازند و در سده پنجم پس از ميالد اين هنر از اين 
از ديدگاه اتنوگرافی . جا به چين برده شد

به گفته بابا جان غفور اف [( چشمان برآمده) تبارشناختی(
گان نشانگر اين باشند -، و ريش انبوه].گ-)گود رفته -

 . بوده است
 

مهزمان با اين عصر، چينی ها در حوضه رود تاريم به 
قدرت رسيدند و بازرگانی بس پويايی را با سرزمين 
. های واقع در غرب، به ويژه با پارس آغاز منودند

چينی ها درست مانند امروز از راهی گذر می کردند از 
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َداَون که آن را تاونگلينگ نام  –طريق کتل تريک 
 .دهنادن

 
) تاجيک ها(در آن سو، چينی ها به سوی زمين تازی ها 
در ) چزگئيد(پيش رفتند، که شهر اصلی آن ها چژی 

 . نيمه غربی فرغانه واقع بود
 

ماموری که از سوی امپراتور چين  -کيئنگ -چانگ
فرستاده شده بود، در ميانه های سده دوم به فرغانه 

رنج می در آن جا نان می پزند و ب«: رسيد و نوشت
در آن هنگام در (کارند و از انگور باده می کشند 

و اسپ های بسيار ) چين باده را اصال منی شناختند
چينی ] (تاجيک[ 29باشندگان تازی. تيزدو می پرورانند

يعنی  ]Po-sseu[سی -ها اين قوم را مهچنين به نام پاس
مردم ساکن که در شهرها  –30).پارسی ها می خواندند

 .ناه ها می ساختندخانه ها و سرپ
 

با اخالقيات .] گ-تاجيک ها[خوی و بوی تازی ها 
يا اوسروشن، منطقه يی (مهانند است  31باشندگان َتَوان

                                                 
، به اهتمام تاجيکان در مسير تاريخ: نگاه شود به . 29

معنای «.ر نامميرزاشکور زاده، مقاله صدر الدين عينی زي
مغول ها و ترک های «: عينی در زمينه می نويسد. »کلمه تاجيک

را » ج«را منی توانستند بگويند و در گپ زدن » ج«قديمی، حرف 
بنا بر اين، وقتی که آن ها با . تبديل می کردند» ز«به 

تاجيکان رابطه پيدا کرده، اين نام را گرفتند، آن را به 
» تازک«ين که بی مد زيرين يا ا» تازيک«، »تاجيک«جای 
» تازی«را با » تازيک«پسان ها، برخی از نويسندگان  .»گفتند

يکی گرفته، چنين پنداشتند که تاجيک ها عرب هايی اند که در 
 .گ-.آسيای ميانه می زييند

 
اين حقيقت بار ديگر گواه برا آن است که در اين هنگام .  30

می شناخته اند و » پارس«سرزمين ايران را در جهان به نام 
در اقصی سرزمين ) پارسی ها(سرزمين بود و باش تاجيک ها 

تاجيک ها و ديگر تيره . ايران در مرز چين واقع بوده است
های ايرانی يا پارسی، مهبود، مهريشه، مهخاستگاه، مهزبان و 

 .گ-.مهنژاد و مهنام اند
 

َدَون  بسياری از منابع چينی). داوان(دقيق تر َدَون  -َتَوان.  31
در ) اوسروشنه(را با فرغانه يکی می پندارند و اوسروشان 

افزون بر اين، . اين منابع به نام تسائو خاوری ياد می شود
در سنگنبشته های چينی، فرغانه به نام باهن و پاالنه ياد 
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که شهر اصلی آن بوجنيکت است که ويرانه های آن را در 
، مگر )تپه يافته اند -ورستی جنوب غربی اورا 25

از اين . سپاهيان آن ها توامنند نيستند و ترسو اند
چژی ها توانسته بودند به آسانی خبشی از  -رو، يوئی

.] گ -تاجيک ها[تازی ها . زمين های شان را بگيرند
بازرگانان بسيار چيره دستی اند و در شهر اصلی شان 

 ».بازارهای پر جوش و خروشی هست
 

روابط چينی ها با پارس از طريق فرغانه و َتَوان به 
ان به اسپان خوش سرزمين َتَو. مسرقند اجنام می گرفت

تراوش خود می باليد و فرمانروای کشور آمسانی چين 
آرزومندی سختی داشت تا اسپان َتَوانی را به دست 
بياورد و به ياری مهين اقدامات خصمانه منی توانستند 
به بازرگانی رو به گسرتش که از طريق خجيستان صورت 

 . می گرفت، باز دارد
 

ت بازرگانی چين به با اين مهه، برای چندی مناسبا
دليل خيزش ها در آسيای ميانه برهم خورده بود، تا 
اين که سر اجنام چين بار ديگر حوضه رود تاريم را در 
نيمه دوم سده يکم ميالدی گرفت و با اين کار در نزد 
مهسايگان غربی خود چنان ترسناک جلوه گر شد که حتا 

را  َتَوان کمرت تسخير پذير از ترس مشاری از اسپان
اين باج در آينده سه بار . چونان باج به چين فرستاد

تکرار گرديد و کار بيخی به جا بود، چون چين نه 
چژی ها را در باکرتيا تابع خود گردانيد، -تنها يوئی

بل نيز متصرفات خود را تا کرانه های کسپين گسرتش 

                                                                                                                                                             
بيچورين . يا. نو برنشتام، ن. آ: نگاه شود به. (شده است

ت گزيده در باره توده اطالعا«و اثر او زير نام ) اياکينف(
، 1998، آملاآتی، »های باشنده آسيای ميانه در ازمنه قديم

. جلد يکم و نيز باباجان غفور اف، تاجيکان، جلد يکم، ص
171-172 .( 
 

، زير تاجيکانکتاب  204-203. ص. بابا جان غفور اف در ص
در منابع «عنوان دولت باستانی فرغانه َدَون می نويسد که 

ی دوم و يکم پيش از ميالد دون نام کشور چينی قرن ها
 . هپناور و ثرومتند و پر نفوس تصوير شده است) سرزمين(

آوا نويسی چينی کلمه » پاالنه«ترديدی نيست که : او می نويسد
 . فرغانه می باشد
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داد به گونه يی که حتا دولت مردم روم سفارتی را به 
 .تاددربار چين فرس

 
پس از اين، حاکميت چين در مرزهای غربی اش با گذشت 
هر سال کمرنگ تر و کمرنگ تر می شد و هرگاه اگر يک 

هنوز هم حتايف ) پس از ميالد 265در سال (سده پسان تر 
به  جريان وسطی سير دريا و سغدمناطق از  و هدايايی

گسيل می گرديد، هرگاه حاکمان سغد برای خنستين  چين
پس از  280نزديک به (چينی را پذيرفتند  بار لقب

اين ها به خاطر افتخارات گذشته و مهه مهه  ،)ميالد
 . بود
 

در آن هنگامی که پارس ها در دوره فرمانروايی 
ساسانيان به اوج قدرت رسيده بودند، و مرزهای دولت 
خود را گسرتش می خبشيدند، توجه اصلی مغول ها در 

که بر می آيد، به سوی  جريان چندين سده به گونه يی
 32مادامی که هفتاد سال پس از آتيال. اروپا متوجه بود

نومادها بار ديگر به سرزمين های واقع در ميان 
يورش نياوردند و دولت ) آمو و سير(رودهای دوگانه 

به نام ايئتا به ميان ) 519به سال ( نيرومندی را 
نياوردند که ديگر پس از گذشت سی سال زير حاکميت 

  33.نيفتاد) تورک ها(کيوها -تو

                                                 
  445تا ( 453-434پيشوای احتاديه قبايل هون ها در  -آتيال.  32

). کشنت برادر به تنهايیبليدوی و سپس با  -مهراه با برادرش
. اين احتاديه، در دوره فرمانروايی آتيال به اوج قدرت رسيد

پس از يک رشته لشکرکشی های بنياد برانداز، بر گسرته 
، که هون ها توانستند از )448-447-443(شاهنشاهی روم خاوری 

امپراتور پرداخت باج و خراج هنگفت ساالنه به دست بياورند، 
به سوی گالی، مگر  در نربدها بر سر دشت . شد آتيال متوجه غرب

به نزديکی رم  452هنگام لشکرکشی . های کاتاالون در هم شکست
پس از . رسيد اما عقب نشينی کرد و به گرفنت باج بسنده کرد

با اين مهه، . درگذشت آتيال احتاديه قبايل هون از هم فروپاشيد
سده های  در بسياری از افسانه های) ائتسل(سيمای آتيال 

 .گ-.ميانه ماندگار گرديد
 15. در ص تاريخ ترک های آسيای ميانهبرتلد در کتاب .  33

منشای ترکی فاحتان قرن ششم ميالدی حتا پيش ...«: نوشته است
از کشف و بازخوانی کتيبه ارخون، هيچگاه مورد ترديد نبوده 

-Tou(کيو -اگر چه در باره ترمجه و تغيير واژه چينی تو. است
kiue ( اما در باره واژه . حبث و جدل بسيار شده است» ترک«به
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. کيوها هر چه بيشرت حاکميت خود را حتکيم خبشيدند-تو

سردار توکی حتا سفيری را به  ،در اواخر  سده ششم
به دربار يوستينيان دوم، به ) بيزانتين(ويزانتين 

 . مقصد برپايی روابط بازرگانی گسيل داشت
 

بار در اوائل سده هفتم ميالدی، چينی ها سر از نو 
ديگر حوضه تاريم را گرفتند، و مهه قبايل ترکی خاوری 

توکيوها را هم در هم شکستند و . را به بردگی گرفتند
بار ديگر نه تنها سغد را گرفتند بل حتا سرزمين های 

به سال . واقع در پايين تر از آن را در ميان رودها
.] گ-نياکان اوستی ها[ميالدی سردار آلن ها  656-660

مگر در اين . زير وسالی چينی ها درآمد در خجند
هنگام، چين در مرزهای غربی اش نه تنها با ترک ها، 
بل نيز ناگزير بود با پارس ها سر وکار داشته باشد 
که توامنندی آن ها در هنگام فرمانروايی خسرو يکم 

خسرو . ترين مدارج رسيده بودباال به) ميالدی 531-579(
سايه . ليان را نابود کردمهراه با ترک ها، دولت يفت

پارس البته، بر تاجيک ها باشندگان سغد و  قدرت
 .بود هپن گرديدهنيز سرزمين های مهسايه با آن 

  
در اين هنگام، در پارس آيين زرتشتی به آيين دولتی 

ساير مذاهب و هم دارندگان کاهنان . مبدل گرديده بود
و  ، مورد پيگرد قرار می گرفتندانديشه های احلادی

با اين هم، هر يک از . امهيت روحانيون باال گرفته بود
توده های شکست خورده زبان، آيين و سنت های خود و 

را  قوانين و در بسی از موارد رهربان ملی خود را نيز
، بر مهه اداره سراسری هر چند. نگه داشته بودند

 . فرمان می راند
 

افظه در دورن دولت، خسرو نظم را با تکيه بر عناصر حم
اما در . برپا داشته بود) درباريان و روحانيون(کار 

اين زمان، دولت پارس از درون پوسيده شده بود و 
 . آغاز به فروپاشی منوده بود

 

                                                                                                                                                             
که در منابع بيزانس آمده  و منظور از آن ) Tourkoi(تورکوری 

 .گ-.بوده است، هيچ اعرتاضی نشده است» ترک«مهان 
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در زمان پادشاهی خسرو يکم در مکه نوزادی پا به 
در بود برای ميليون ها انسان برای َقگيتی هناد که ُم

ضع منايد و در روند مهه جنبه های زندگانی شان قانون و
يک هزاره مسيحيت را بر سر تسلط بر جهان به چالش 

 . پا به گيتی گذاشت  571حممد در اپريل . فرا خبواند
 

يورش قبايلی که از سرزمين های مشالی سرازير گرديده 
بودند، به جتريد باکرتيا از مراکز متدن وقت مساعدت می 

غربی که مناطق دشت های هپناور و باز مشال و مشال . منود
يکسرت و آمو را حمدود می گردانيد، بيشرت از مهه خطر 
بزرگ يورش توده های کوچرو را در بر داشت چون اين 
مناطق به وجه احسن کارسازی شده بودند و شهرهای 

 . آبادانی داشتند
 

پيوسته  ،از مهان آوان تاريخ ،اردوهای قبايل تاراجگر
يورش می آوردند  بر کولونی هايی که پيشرفته بودند،

و منتظر آن بودند تا به سرزمين های يورش بربند  که 
به هر  .می توانستند به آن ها طعمه نظامی غنی بدهند

رديدند، به مهان پيمانه يی که يورش ها تکرار می گ
دگان اين مناطق تغيير می يافتند، نشپيمانه ترکيب با

چون قبايل مهاجم در بسياری از جاها، زمين های 
شندگان پيشين را می گرفتند که آن ها را  يا اين با

که بيخی نابود  و ريشه کن می کردند و يا اين که به 
 .سوی وادی ها و دره های بلند کوه ها می راندند

 
ميالدی فرغانه و سرزمين های  638در اين هنگام به سال 

مهسايه با آن، ناگزير گرديدند در باره بسنت پيمان 
چون عرب ها به  .ه چين رو بياورندبا خواهش بدفاعی 

پارس يورش آورده بودند و ترس و وحشت را در سرزمين 
 653به سال  .گردانيده بودند فرمانفرماهای مهسايه 

مگر چينی ها که خود غرق در . اين خواهش تکرار گرديد
درگيری های درونی خود بودند، کمک عملی يی نکردند و 

ب آغاز به پايين آمدن از مهين حلظه تاثير آن ها در غر
 . منود و عروج اعراب آغاز گرديد

 
فاحتان عرب تنها در پی به دست آوردن  در آغاز،

مذهب برای ايشان ] پخش[بودند و افتخار » غنايم«
موارد دوستی شخصی ميان  .امهيت بسيار اندکی داشت

شواليه های سلحشور عرب و جنگاوران بومی هم ديده می 
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بر فاحتان که آرزومند  ،ردانهآرمان های جوامن. شد
بودند جنگجويان خود را روحيه ببخشند، نيز بی تاثير 

نفوذ . ناميد» دهقانان عرب«قتيبه آنان را . مناندند
ه شدن تنيرومند عرب ها در اين سرزمين، تنها با گماش

به عنوان والی خراسان،  705قتيبه بنی مسلم به سال 
مانروايی او، با اين هم، در دوره فر. آغاز گرديد

عرب ها تنها توانسته بودند در خبش های جنوبی اين 
 . يابندسرزمين سلطه 

 
در سرزمين های زير سلطه، واليان عرب گمارده می 

با اين هم، اين واليان تنها فرماندهان نظامی . شدند
بودند و ستانندگان ماليات؛ و در کنار آنان، دودمان 

 ند کهشته شده بوداممديريتی گ اختياراتبا های بومی 
با اين مهه، . به زيستايی خود ادامه می دادند

باشندگان بومی حتا در مهين اوضاع هم منی توانستند به 
خودکامگی عرب ها بی تفاوت بنگرند و کماکان چشم 

 731مسرقند به سال . انتظار به اميد ياری چين داشتند
ميالدی هنوز باجگزار چين  754ميالدی و فرغانه به 

 .ندبود
 

پرسشی که مطرح می گرديد، اين است که زندگی سياسی 
نشانگر اصلی و عمده  عرب ها در فرارود چگونه بود؟

اين زندگی سياسی را بايسته است با حاکميت اشرافيت 
که در پارس هم در احتاد ) دهقانان نامنهاد(زميندار 

يعنی احتاد اقتدار حاکميت شاهی و کاهنان  حمرابختت و 
 -مالکان بومی. زتاب می يافت، باز شناختپرنفوذ با

حتا نيرومند ترين ايشان . هم بودند درباريان خنستين
  34.مهانند اتباع خويش به نام دهقانان ياد می شدند

 

                                                 
» گ«چون عرب ها حرف . است» دهگان«پارسی اين کلمه .  34

دهگان به معنای . می نوشتند» دهقان«ندارند، آن را 
پس از . است» دهدار« -زميندار، فئودال، خان و صاحب ده

به » اشراف ايرانی«رهيابی اسالم، چندی اين کلمه چوناِن 
کشتگر، [(معنای کنونی آن . معنای انتونيم عرب کاربرد داشت

؛ پسان ها رواج پيدا .]گ-)کشتکار، کشتمند،  بزرگر، برزگر و
فرارودان و پس از آن که دودمان های ترکی زبان در . کرد

خراسان، جای سامانيان را گرفتند، اشراف زميندار ايرانی 
 . جايگاه پيشين خود را از دست داند
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از  -در منابع عربی، بارها از گاردهای شخصی مالکان
مگر، از بازگويی . سخن به ميان می آيد» چاکران«

خبارا بر می آيد » شاهان«در باره دربار .... 35نرَشخی
 -که اين گاردها تنها پاسبانان تشريفاتی بوده اند

متشکل از منايندگان جوان اشرافيت که به نوبت اين 
خدمت را در دربار شاهان و سرداران خود اجنام می 

 .داده اند
 

چنين ساختار سياسی، منی توانسته است سخن بر سر  با
. ان بوده باشدمذهب دولتی به مفهوم جدی کلمه در مي

با آن که در اين جا هم مانند پارس، آيين اليه های 
هر چند، در ميان باشندگان آيين . زرتشتی بود -حاکم

هم رايج بود و مهين گونه کيش های ) بوديسم(بودايی 
هنوز هم در اين هنگام . دوآليستی و حتا مسيحيت

) پشته، تپهدژ، (باشندگان بومی بسياری از قرغان 
گاه ها را به نام مغان يعنی کاهنان آتش های آرام

 .پرست مسمی می ساختند
 

های حفاری شده، به گونه يی که ) پشتهدژ، (در قرغان 
روشن است، گورهای کوچکی يافت شده اند با استخوان 

ابعاد کوچک اين گورها نشان می دهند که . های مردگان
در آن ها تنها استخوان های مردگان را گذاشته شده 

معموال جدا کردن و . استخوان ها نپوسيده اند. دبودن
بريدن گوشت ها از اسکلت مردگان نا حمتمل پنداشته می 

به وقوع چنين امری گواهی می  36با اين هم، طربی. شود
 37.دهد
 

                                                 
، تاريخ خبارانرشخی، ابوبکر حممد بن جعفر؛ : نگاه شود به.  35

ترمجه ابونصر امحد بن حممد بن نصر القبادی، هتران، سنائی، بی 
 .گ-.٧٧تا، ص 

، ترمجه تاريخ طربیمد بن جرير؛ طربی، حم:  نگاه شود به.  36
ابوالقاسم پاينده، هتران، انتشارات بنياد و فرهنگ ايران 

 .گ-.۴٧١، ص ١٢، ج ١٣۵۴
 

در » تاجيکان«جلد يکم کتاب  361. بابا جان غفور اف در ص.  37
. به گونه يی که اينوسرتانسيف ک«: اين باره چنين نوشته است

نبود و تنها در نوشته است اين رسم حتمی ) 1909در . (آ
 .موارد خاص به اجراء گذاشته می شد
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خبارا  -خبارا خدات(فرمانروای وقت خبارا   379به سال 
طربی با . به دست دو دهگان دمشن با وی کشته شد) خدا

از بدن او گوشت «: می افزايد ،يی اين رويدادبازگو
  38.»ها را بريدند و استخوان هايش را به خبارا بردند

 
تسان در باره مسرقند تنها منبعی اند  -روايات سيوان

که سخن از مبارزه ميان آيين های زرتشتی و بودايی 
با اين هم، به گفته مهين راهب در . به زبان می آورند

ی های شخص وی نشان می دهند که باره موفقيت پوياي
تا جايی که روشن است، . اين مبارزه شديد نبوده است

کاهنان در امر مبارزه با استيالگران عرب هيچ نقشی 
داده هايی هم در دست نداريم . را بازی ننموده بودند

که به اين پرسش پاسخ بگوييم که آيا در ميان خود 
بوده است يا  اشرف، مانند پارس اليه ها و مدارجی هم

 نه؟
 

طربی در برخی از جا ها برای شواليه های آسيای ميانه 
از واژه هايی کار می گيرد که برای برجسته ساخنت اليه 

مگر در . های بااليی اشراف پارسی به کار می رفته است
عين زمان، به گونه يی که روشن است، کلمه دهقان به 

سرداران  پيمانه مهسانی برای تشخص کشاورزان عادی و
به مهين مفهوم اين . پر نفوذ به کار برده می شده است

 .واژه کنون هم به کار می رود
 

جايگاه ويژه يی را چنين بر می آيد که اشراف دست 
اندر کار مسايل مالی داشته بودند، يعنی بازرگانان 
که به ُيمن بازرگانی کاروانی با چين و ديگر کشورها 

ی حکايت طربی در باره در هپلو. توانگر شده بودند
راندن اين بازرگانان از سوی سغديان، حکايت نرَشخی 
در باره بازرگانان خباری نشان می دهد که آنان دارای 
جايدادهای گسرته يی بوده اند و در کاخ ها زندگی می 
کرده اند و از ديدگاه وضعيت خود بسيار کم از 

 .متفاوت بوده اند) اشراف(دهقانان 
 

ری است که ما در اين جا با دارايان شايان يادآو
اندکشماری سر وکار داريم که منافع شان با منافع 

                                                 
سخنی چند در باره فرهنگ آريايی در آسيای «، .و. برتلد و.  38

 .43، مشاره 1896، »پيک ترکستان«، جمله »ميانه
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صنعتی  –اشراف مهگون بوده است، نه با اليه بازرگانی
در باره آشتی . بسيار مشار به گونه دوره اسالمی

و بازرگانان هيچ ) زمينداران(ناپذيری ميان دهقانان 
، به گونه  يی که در اين سرزمين. اطالعی در دست نيست

طربی باز می گويد، رسم و رواج ها و سنت های سغدی به 
مهه ساله در مسرقند ميزی  .ويژه گسرتش داشته است

آراسته و روی آن پيمانه و صراحی باده برای 
هرگاه کس .  دالورترين سلحشور سغد گذاشته می شد

ديگری به پيمانه دست می زد، و او با اين کار مرد 
هر که حريف خود . به دوئل فرا می خواندسلحشور را 

را می کشت، او را چوناِن دالورترين قهرمان کشور تا 
 .پيدا شدن مدعی ديگر می شناختند

 
عرب ها با سرازير شدن به فرارودان، ناگزير گرديدند 
با مشار بسيار متصرفات خورد و بزرگ سر و کار پيدا 

ان بود و منايند که ميان آن ها نربدهای پيوسته يی رو
دارای اليه های جنگجو و دالور مگر بيخی بی سر و 

در چنين اوضاعی، نتيجه مبارزه منی . سامان بودند
در مقايسه با کشاکش . توانست ترديد برانگيز باشد

های بومی، کشاکش ها ميان خود عرب ها و حتا دمشنی 
ميان قبايل مشالی و جنوبی عربی منی توانستند امهيت 

 .داشته باشند
 

پيروزی اعراب به ياری خود باشندگان بومی  ،تا جايی
قانون معروف عمر که بر اساس آن  39به دست آمده بود

تنها مومنان حق داشتند سالح محل منايند، در آسيای 
ُقَتيبه و ديگر فاحتان عرب در . ميانه کاربردی نداشت

لشکرکشی های خود از باشندگان يک جا در برابر 
 .هبره می گرفتندباشندگان ديگر جاها 

 
دليل کند بودن فتوحات تا جايی اين بود که خود عرب 
ها زمان درازی به گرفنت غنايم و باج و خراج بسنده 
می کردند و در پی استيالی کلی سرزمين ها نبودند و 
از سوی ديگر موانع طبيعی هم در اين امر نقش 

 .داشتند
 

                                                 
که به دليل دمشنی و مهچشمی با يک ديگر، برای زدن دمشنان .  39

 .گ-شان، با اعراب مهدست می شدند
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ب ها، به رغم جنگجويی های درخشان و توامنندی رزمی عر
اوضاع طبيعی ميهن شان منی توانست بر آنان تاثير 

هرگاه آنان در لشکرکشی های بيابانی و . گذار نباشد
دشتی تقريبا با دشواری يی بر منی خوردند، در نربدهای 
کوهی بسيار با دشواری عادت می کردند و بسيار 
ناکامانه عمل می کردند حتا در چنين کتل هايی که 

به . وزی هيچگونه دشواری نداردبرای سپاهيان امر
سرداران بومی در اين هنگام مهه ساله در  ،گفته طربی

يکی از شهرها در مهسايگی خوارزم گرد هم می آمدند و 
به يک ديگر وعده می سپردند تا به مهه دعوا های خود 
را از راه های مساملت آميز و سازش ها رسيدگی کنند و 

ه با هم با عرب ها دست به اقدامات جنگی نيازند و مه
 . به مبارزه بپردازند

 
اين که به چه پيمانه اين وعده ها حتقق پيدا می 
کردند، از روی آن که ناگزير می گرديدند مهه ساله 

کنند و از تاريخ فتوحات قتيبه تازه اين عهدها را 
قتيبه برای دستيابی به اهدافش، از . ديده می شود

جاهايی که شجاعت و او در. هيچ ابزاری دريغ منی کرد
دليری بسنده از کار منی برآمد، با نيرنگ بازی و 
شيادی و پيمانشکنی متصرفات اعراب را در ماوراالنهر  
حتکيم  می خبشيد و به پيمانه بااليی از مهچشمی ها و 

 .دمشنی ها در ميان باشندگان بومی هبره می جست
 

 هنگام لشکرکشی به مسرقند، خباراييان و 712به سال 
خوارزميان از ته دل به هواداری از قتيبه جنگيدند، 
به گونه يی که اخشيد گوريک به سپهدار عرب گوشزد 

» برادران و خويشاوندان«کرد که او تنها به ياری 
 .بر آنان پيروز گرديد ،دمشنانش

 
با مستقر ساخنت پادگان های عربی در ) 715-705(قتيبه 

اين سرزمين  کاملبه استيالی  ،مناطق عمده مسکونی
هنايی ماوراالنهر  به گونهبا اين هم، . آغاز کرد

تنها در عهد دودمان عباسيان که در نيمه سده هشتم 
قتيبه در خبارا، . تسخير گرديدبرجای امويان نشستند، 

مسرقند و برخی ديگر از جاها مسجدهايی ساخت و 
باشندگان خبارا را وادار گردانيد تا نيمی از خانه 

بر پايه . ن را برای اعراب واگذار گردندهای شهرستا
يک روايت، مسرقنديان می بايستی بيخی شهر خود را که 
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طرفه اين . به دست اعراب افتاده بود، ترک می گفتند
که قتيبه برای توجيه اين کار، آياتی از قرآن را 

قوم هود و ) هالکت(برخواند و داستان بربادی و تباهی 
   40.مثود را آوند آورد

 
قتيبه با سپاهيان خود تا خجند و حتا تا  713سال  به

در فرغانه که در کرانه راست رود سير در مشال  ژررلش
او در بسياری از مناطق در . باخرتی مننگان دارد، رسيد

در گرهگاه راه که خجند  .فرغانه واليان عربی گماشت
ها واقع است و نقش بی چون و چرا يی در سرنوشت های 

استيالی آسيای ميانه از سوی اعراب  توده ها هنگام
اين شهر يکی از شهرهای بزرگ ماوراالنهر با . داشت
) حصار(در دژ . بزرگ، شهرستان و رباط بود) حصار(دژ 

در رباط در . زندان و در شهرستان مسجد جامع داشت
شهر به انگورستان . کاخ شاهی واقع بود -ميانه ميدان

. ای خود می باليدو بوستان ه ها ، و باغ)تاکزارها(
باشندگان پيرامون شهر منی توانستند نيازهای شهريان 

د و از اين رو، گندم برای شهر بايد نرا برآورده ساز
 .از فرغانه و اوسروشنه آورده می شد

 
َدَون از طريق نقطه  -راه اصلی از خجند به کتل تريک

اوزگند از خبش جنوبی فرغانه از طريق  -آخری فرغانه
، سوخ، ريشتان، )کند بادام(کِند : می گذشت شهرها زير

که هر يک از ديگری به اندازه يک ( زنده رفش وکوبه
 .)مسافه داشت) منزل(روز 

 
به رغم آن که فرغانه تنها در سده هنم به گونه هنايی 
به دست مسلمانان افتاد، در دور و بر انديجان اماکن 

از  خجند از سوی مشال. مقدسه اسالمی ساخته شده بود
رود : يورش های ترک ها با مانع دوگانه يی مصوون بود

وادی چرچيک . سير نزديک ترين مانع به سوی خجند بود
از سوی مشال با ديواری که از کوه های سايليک تا 

. کرانه های سير دريا ساخته شده بود؛ در امان بود
                                                 

هود و  61شايد قتيبه آياتی از سوره  به گمان بسيار،.  40
داستان حضرت صاحل را برای ترساندن باشندگان مسرقند برخوانده 
باشد و آنان را هتديد منوده باشد که هرگاه خانه های شان را 
که اعراب پيروزمند به غنيمت گرفته بودند، به آنان ندهند؛ 

رزه دچار عذاب سهمگين خواهند شد و با رويداهايی چون زمينل
 .گ-.و صاعقه، مانند هود و مثود به هالکت خواهند رسيد
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بقايای اين ديوار تا کنون به شکل يک خاکريز بر جا 
وميان مهانند خاکريز خبارا آن را به مانده اند که ب
  41.می خوانند) ديوار(نام کمپير دوال 

 
به 42)تاشکنت(آن چه مربوط می گردد به راه از بينکنت 

خجند، در اين جا، تا مهين امروز هم راه های 
کوهستانی نسبت به راه هايی که کنون از راه دشت ها 

دو  در تاريخ از. کشيده شده اند، امهيت بزرگی دارند
يک راه از بينکنت تا چشمه سيمين : راه ياد می گردد

کنونی واقع  43که در مقابل روستای ابليک) نقره فام(
َدَون به خجند می رفته است  –است از طريق کتل کِندر 

که در آن هنگام منطقه حتکيم يافته يی در نزديکی 
زجنيره يی کوهستانی بوده است به سوی خجيستان از 

اين راه بسيار مهم بود، زيرا در ). گرمس(طريق مسگار 
منکسارها يا (نزديکی خجند کان های منکين بزرگ 

قرار داشتند که نيازهای شهرهای شاش، خجند ) منکزارها
سنگ منک به (و ديگر مناطق را برآورده می ساختند 

                                                 
، در مقاله »تاجيکان در مسير تاريخ«کتاب   250. در ص.  41

در اين » تاجيک ها و تاجيکستان تا محله مغول«مهدی سيدی، 
نرشخی در تاريخ خبارا چگونگی بنای ديوار «: باره آمده است

يعنی » کمپيرک« مشهور گرداگرد خبارا نيز که به کمپرک يا
 .گ–. »پيرزن شهرت داشته، نوشته است

 
شهری در کرانه راست  -بينيکنت، بيناکنت يا بانوکيت.  42

سيردريا در نزديکی جايی که رود ايالکا به آن می ريزد، يعنی 
برتلد، . و. و: نگاه شود به). آهنگران کنونی(انگرين 

 )273. ص(، »کارهايی در باره جغرافيای تاريخی«
 
يان يادآوری است که در مسير رود آهنگران، در مست راست شا

شهر آهنگران، شهرکی به نام انگرين هم هست که در نزديکی 
شهر . روستاهای گل باغ، اپارتاک و چيگيرستان قرار دارد

 . آملاليک در جنوب آهنگران قرار دارد
 

بايد توجه داشت که از آن زمان تا کنون بسياری از نام .   43
برای مثال در . رافيايی چند بار تغيير يافته اندهای جغ

دوره شوروی شهر خجند را لينن آباد نامگذاری منوده بودند که 
. پس از فروپاشی شوروی دوباره به نام تاريخی آن تغيير کرد

از مهين رو،  شايد در نقشه ها مشاری از اماکن، به نام هايی 
 .گ–. که در منت آمده است، ديده نشوند
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گونه يی که روشن است، کنون هم در کوه های نزديک به 
 ).  مسگر برداشت می گردد

 
در مسير رود سير دريا تا  ،راه به سوی پاييندومين 

رود آهنگران به آن و به کرانه راست رود می  گاهريزش
 .رفت و از آن جا به سوی مشال امتداد می يافت

 
راه ميان خجند و مسرقند به گسرته منطقه اوسروشنه 

در باره اين منطقه پيشرت يادآور ی . مربوط می گرديد
ييم که زندگانی شهری در کنون تنها می افزا. منوديم

منطقه کمرت از ديگر . سروشنه کمرت توسعه يافته بودوا
جاها زير تاثير فرهنگ عرب رفته بود و از مهين رو می 
بايستی ساختار کهن آريايی اشرافی خود را برای مدت 

در منطقه مواد برای ساخنت . بيشرتی نگه داشته باشد
ر فرغانه جنگ افزارهای آهنين استحصال می شد که د

ساخته می شد و حتا به جاهای دوری چون بغداد برده 
در کوه ها طال، نقره، گوگرد و نوشادر . می شد

 .استخراج می شد
  

هنوز در سده هشتم خجنديان ناگزير گرديدند در خيزش 
های باشندگان در برابر تسلط اعراب که ديگر از 
مقاومت ترک ها در برابر عرب ها حمروم شده بودند، 

سغدی ها  722-721اين گونه، به سال های . رکت ورزندش
که در برابر عرب ها دست به شورش يازديده بودند، 
مهانا دهقانان و بازرگانان پولدار ميهن خود را ترک 

 . دادند
 

پادشاه فرغانه به آنان وعده سپرد تا زمين هايی را 
در ناحيه اسفره برای شان واگذار منايد مگر پيمان 

آن ها خيانت ورزيد و آنان را در برابر  شکنانه به
گريزيانی که در خجند به حماصره . عرب ها تنها گذاشت

عرب ها افتاده بودند، ناگزير تسليم شدند، و تعهد 
پس  .سپردند بدهی های خود را از بابت خراج بپردازند

از واگذاری شهر، عرب ها با هبانه گيری به پيمان پشت 
جوامنردانه و ستمگرانه پا زدند و سغدی ها را نا

با مهين گونه پيمان شکنی، آن ها مهه دژها و . کشتند
آبادی ها را در وادی های زرافشان و رود قشقه دريا 

 .گرفتند و بيخی سيطره خود را هپن منودند
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عرب ها بار ديگر به ماوراالنهر لشکرکشی  724به سال 
منودند و تا فرغانه پيش رفتند، مگر در راه بازگشت 
از سوی ترک ها درهم کوبيده شدند و با ديدن زيان 

ترک ها در آن هنگام ميان عرب . های سنگين باز گشتند
 44.ها و چينی ها آغاز به جا به جايی منوده بودند

ترک با گرفنت سراسر خبش  45رييس قبيله تيورگيش -سولو

                                                 
ايد در نظر داشت که ترک ها در آن هنگام از سوی مغول ب.  44

سرزمين های پيرامون  -ها و چينی ها در سرزمين آبايی خود
زير فشار قرار گرفته بودند و ) زرين(کوه های آلتايی 

ناگزير به سوی غرب به سوی فرار رود و فرارودان سرازير 
 .  گ-.گرديدند

های غربی بود و در  قبيله يی که زير فرمان خان های ترک.  45
ترکيب پنج ايماق دولو شامل می گرديد و پس از سقوط حاکميت 
ها خان های ترکی غربی، جای آن ها را قبيله تيورگش ها 

منشای آلتايی آن ها مهچنين با موجوديت در حال حاضر . گرفت
 .تاتارهای طايفه های تيورگش و کيرگيش تاييد می گردد

 
از چهار  ،ه پنج ايماق های ترکبايد متوجه بود ک :يادداشت

ايماق های ايرانی تبار باشنده افغانستان کنونی تفاوت 
يکی از بزرگرتين ترک شناسان جهان  -اکادميسين برتلد. دارند

سيمای  -نام روسی آن(» جغرافيای تاريخ ايران«در کتاب 
، ترمجه آقای مهايون صنعتی زاده  )جغرافيايی ايران -تاريخی

نی بودن چهار ايماق های افغانستان تاکيد بارها بر ايرا
از ميان «: می نويسد  91. به گونه مثال در ص. کرده است

ساکنان غور، اقوام بيابانگردی پيدا شدند که هر چند در اصل 
« ايماق«ايرانی و ايرانی زبان بودند، اما با اسم عام ترکی 

ام ن) طايفه يا قبيله، يعنی چهار طايفه= تلفظ درست اويماق(
 . گرفتند

اين بيابانگردان هم از نظر هم از نظر آداب و رسوم و هم از 
 -با ساکنان يکجانشين مناطق کشاورزی ،ديدگاه زبان و گويش

 -، خوانده می شوند)درست آن پارسی زبان است(که پارسيوان 
اويماق ها به گروه های خمتلف تقسيم . تفاوت های فاحش دارند

 ».ی ها، فيروزکوهی ها،تايموری هامجشيدی ها، تيمن: می شوند
 

به گونه يی که ديده می شود، خواندن چهار طايفه دشت نشين و 
چادرنشين گسرته ميان هرات و غور و فراه به نام چهار اويماق 

موجب گرديده که مشاری پژوهشگران شتابزده آنان ) چهار طايفه(
در حالی که دست کم به گونه يی . را مغولی تبار خبوانند

سيستانی ها منونه ناب ترين آريايی ها «اولينسون نوشته است ر
می باشند و مهراه با مجشيدی های هرات شايد تنها مناينده 
خنستين آريايی های ايرانی هستند که هبرت از ديگران خصوصيات 

 ».نژادی و زبانی دوره هخامنشيان را حفظ کرده اند
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غربی آسيای ميانه دولت نيرومندی را بنياد گذاشت که 
و بر پايه منابع  737ی تا سال بر پايه منابع عرب

سولو با در دست گرفنت . دوام کرد 738چينی تا سال 
سراسر خبش غربی آسيای ميانه، منی توانست بدون مبارزه 

هرگاه عرب . ماوراالنهر را به عرب ها واگذار منايد
نگاه می » بوستان امير املومنين«ها به سغد چوناِن 

ه غنی و بارور کردند، برای ترک ها نيز داشنت منطق
سولو طی سراسر دوره پادشاهی  .امهيت به سزايی داشت

خود، از دهقانان شورشی در برابر عرب ها پشتيبانی 
می کرد و به عرب ها چنان زيان هايی رساند که به او 

 .، فيل و غژگاو داده بودند»ابو مزاحم«القابی چون 
 

از خودکامگی و اخاذی عرب ها و واليان آن ها در گام 
گاهی منافع خزانه . خنست مردمان عادی زيان می ديدند

يان با منافع مذهب که فتوحات در راه آن او قدرت دار
اين جا نيز . صورت می گرفت، با هم بر می خوردند

درست مانند مهه جاهای ديگر، دولت اعراب مساله اين 
که آيا از بوميانی که اسالم آورده اند، خراج گرفت 

 . به بار آورده بود يا نه؛ مشکل بزرگی
 

در پی دعوت باشندگان  728والی خراسان، به سال  -هرتاس
به مسرقند دو نفر مبلغ . ماوراالنهر به اسالم گرديد

در اين . يک عرب و يک پارسی: گسيل گرديد) مسيونر(
حال، والی به آنان وعده داد که از کسانی که تازه 

. شدبه اسالم رو بياورند، ماليات گرفته خنواهد 
دستاوردهای موعظه ها فراتر از مهه انتظارات از کار 
برآمدند و ناخشنودی و ناخرسندی برابری را هم در 
ميان خزانه  داران و هم در ميان دهقانان بر 

دهقانان در حفظ ساختار اشرافی . انگيخت
ذينفع بودند و از مهين رو، منی ) اريستوکراسی(

در اين هنگام توانستند در قبال گسرتش آيين نو که 

                                                                                                                                                             
 

هر دو سوی  در«: بارتلد در باره فيروزکوهی ها می نويسد
فيروزکوهی  ،رشته کوه های تيربند ترکستان و در دره هريرود

وجه تسميه آنان از نام پايتخت قرون . ها زندگی می کنند
وسطايی غور گرفته نشده، بل که مربوط است به اسم منطقه 
مستحکم کوهستانی فيروز کوه ايران که در حواشی مازندران 

گشود و  1404ور در سال اين قلعه مستحکم را تيم. قرار دارد
 .  گ-» .متامی سپاهيان مستقر در آن جا را به هرات منتقل کرد
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هنوز بار دمکراتيک خود را از دست نداده بود، بی 
 . ندنتفاوت مبا

 
و » توان مسلمانان در حراج است«خود هرتاس دريافت که 

دستور داد از ماليات تنها نومسلمانانی را معاف 
بدارند که ختنه را بپذيرند، مقررات اسالمی را به جا 

و پاسخ دادند به ا. بياورند و بتوانند قرآن خبوانند
که باشندگان بومی به راستی اسالم را پذيرفته اند و 

منوده اند و اين ) مسجدها(آغاز به ساخنت نيايشگاه ها 
گونه، مهه عرب شده اند و کسی منانده است که از وی 

: وانگهی تصميم گرفته شد . ماليات گرفته شود
ماليات را از کسانی بستانند که از آنان در گذشته «

 . »می شد گرفته
 

مهه سغد در . در پی اين فرمان، خيزش سراسری رخ داد
برابر عرب ها به پا خاستند و ترک ها را به کمک فرا 

طرفه اين که باشندگان بومی به پيروی از . خواندند
پارسيان بيشرت به پذيرش آموزه های شيعيان متمايل 

چون آن ها با مبارزه از حق ملی و بازماندگان 46بودند
ا اين کار در اپوزيسيون حاکميت عرب که او، ب

 .پارسيان آنان را دوست نداشتند، ايستاده بودند
 

از طريق التقاط ) ميالدی 747حدود ] (خراسانی[ابومسلم 
و تلفيق ميان اسالم و باورهای باشندگان بومی، به 

، دهقانان )باززايی(ويژه آموزه های در باره تناسخ 
او پس از پيروزی . انيدو دهنشينان را به سوی خود کش

ناگزير گرديد مساعی تازه يی  ،بر بازماندگان امويان
را برای آن به خرج بدهد که فرمانربداری مهه اين توده 
ها را نگهدارد و هم با اعراب و هم با جنبش های 

 . توده يی پارسيان به مبارزه بپردازد
 

به گفته [(در نيشاپور از مجع آتش پرستان، بيخ َافريد 
، بنا به منابع ديگر به )وفی خبارايی، ميخ َافريدَع

، اصالحگر مذهبی به پا خاست که آرزومند احيای ]آفريد
آموزه های زرتشت به شکل ناب آن بود و به شدت بر 

مغان به ابومسلم . روحانيون رمسی پارسی می تازيد
شکواييه بردند که کسی پيدا شده است که هم آيين 

                                                 
 .در آن برهه، بيشرتينه باشندگان ايران کنونی سنی بودند.  46
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و  47م را به چالش می کشاندآنان و هم آيين ابومسل
ابومسلم به پشتيبانی مغان برخاست و با سرکوب جنبش 
به عنوان يکی از پوياترين منايندگان عباسی ها در 
سرکوب خيزش ها به سود علويان که عباسيان به تدريج 

 .جای آنان را می گرفتند، مشارکت ورزيد
 

به گونه يی که روشن است، جنبش شيعی در آغاز تنها 
ارشادات پيامرب و به هواداری از پيروری از خاطر به 

مگر در اين حال، از . به راه افتاده بود خاندان وی
هر چند، جانشينان . مدعی مشخصی نام برده منی شد

بازماندگان علی ابن  -امامان(علويان  ،طبيعی پيامرب
 .مشرده می شدند) ابی طالب

 
ر عرب ها در براب 751-750در خبارا به سال های 

شريک بن شيخ  -رهرب جنبش. خيزش زدندبه دست عباسيان 
ايم  آل حممد بيعت نکرده هما ب««اعالم داشت که  48املهدی

شريک به . »غير حق عمل کنيم  که خون ها بريزيم و به
. هواداری از علويان خيزشی را به راه انداخت

به هواداری  ،منايندگان دولت عرب در خبارا و خوارزم
به ويژه باشندگان شهر خبارا استوار . نداز او برخاست

خيزش با خشنونت بسيار درهم . پشت سر او ايستادند

                                                 
آفريديان به عنوان  به. آفريد، فرزند ماه فرودين بود به.  47

اند، که  خنستين شورشيان ايرانی ضد عرب و ضد اسالم شناخته شده
مردم . ناحيه ميان نيشابور و هرات آغاز به تکاپو کردنددر 

موبدان زردتشتی با . بسياری به او گرويدند و کارش باال گرفت
او خمالفت کردند و شکايت نزد ابومسلم بردند و گفتند وی نه 

. مسلمان است و نه زرتشتی و موجب اخالل هر دو آيين است
گرفت و نزد ابومسلم های بادغيس ب عبداهللا، شعبه او را در کوه

نويسندگان تا اوايل قرن پنجم هجری به . برد و او را کشتند
 .گ-.اند آفريد اشاره کرده وجود پيروانان به

 
) ماهتابی. ه 133(قيام شريک بن شيخ مهری در تابستان .  48

: نويسد که شريک می  نرشخی در بارهء چند و چون مذهب. آغاز شد
شيعه داشتی و مردمان را دعوت   وی مردی مبارز بود و مذهب«

 ».فرزندان اميراملؤمنين علی رضی الّله عنه  کردی به خالفت
نيز بر اين مساله تأکيد کرده و نوشته که وی مردم   گرديزی

يعقوبی و طربی بر اين » .کرد به آل ابوطالب دعوت می«را 
ما با آل «  اند که وی بر ابومسلم اعرتاض آورد که بسنده کرده

غير حق عمل   ايم که خون ها بريزيم و به يعت نکردهحممد ب
 .».کنيم
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چنانی . شهر آتش زده شد. کوبيده و فروخوابانيده شد
سپس در مسرقند بقيه . چه سه شبانه روز پيهم می سوخت

 .شورشيان را در هم شکستند
 

مهزمان با ناآرامی های درونی، ماوراالنهر با خطر 
 748به سال . رگی از سوی دمشن بيرونی رو به رو بودبز

)] تاشکنت[(چينی ها بار ديگر در فرغانه و شاش 
سپهدار ابومسلم که  -زياد بن صاحل. پديدار شدند

تازگی ها خيزش شريک را درهم کوبيده بود، در ماه 
 -سيان -سپاهيان چينی را به فرماندهی گانو 751جوالی 

سرنوشت د در تاريخ ترکستان اين نرب. چژی در هم شکست
که کدام يک از دو فرهنگ  تعيين کردچون . ساز بود

 .چينی يا مسلمانی به سرزمين فرارود چيره گردد
 

اين گونه، ابومسلم بر دمشنان خارجی و داخلی خود 
با اين هم، حمبوبيت عظيم او در ميان . چيره گرديد

باشندگان بومی خراسان که برای آنان او نه تنها 
هم اينده حاکميت دولتی، بل نيز آموزگار باوری من

 .بود، در ميان عباسيان نگرانی هايی را بر انگيخت
 137سال  ،منابع ديگربر پايه [  755ابومسلم به سال 

به دربار خليفه ] 557هجری خورشيدی برابر با 
فراخوانده شد و خائنانه و ناجوامنردانه با ] املنصور[

 .خشونت سر به نيست شد
 

پس از اين، هواداران ابومسلم به دمشنی عباسيان 
رهربان مشار بسياری از جنبش های شيعی از . برخاستند

به گونه يی پويايی های خود را با 49پارس و ماورالنهر
رنگ مميزه خيزشگران  50.نام ابومسلم پيوند زده بودند

                                                 
با  توجه به اين که ابومسلم خود شيعه نبود، روشن است .  49

منی توان مهه جنبش های خالفت ستيز در فرارود و خراسان را 
 .چونان جنبش های شيعی به مشار آورد

 
مانند جنبش سنباديان، جنبش راونديان، جنبش اسحاقيان،  . 50

دينان، سرخ علمان،  جامگان خرم جنبش استادسيسيان، جنبش سرخ
 ...جنبش مهريان و

 
های مهم اجتماعی مذهبی پس از اسالم  جنبش خرمدينان از جنبش

در ايران و آغازگر جنبش جاويدان پور شهرک اواخر قرن دوم 
 -بود که بعدها بابک پور مرداس) ٢٠١-١٩٢( ماهتابیهجری 
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رنگ سپيد جامه ) روشن است تنها در جنبش های آشکار(
ن بود و از  مهين رو خيزشگرانی که ها و درفش های شا

به مهين خاطر به پا برخاسته بودند، کسانی که زمانی 
را چنان باشکوه بر دوش می کشيدند، نام 51درفش سياه 

  52).به عربی املوبيده(سپيد جامگان را به خود گرفتند 
                                                                                                                                                             

سال،  ٢٢ی آن را به دست گرفت و بيش از معروف به خرمدين رهرب
ميالدی در ناحيه  ٨٣٨ - ٨١۶برابر با  ماهتابیهجری  ٢٢٣-٢٠١

آذربايجان و جبال که بعدها کردستان خوانده شد، و مناطق 
مرکزی ايران در برابر اشغالگران عرب و خلفای اسالم رزميد، 

 را ولی سر اجنام، معتصم خليفه عباسی با تزوير و نيرنگ او
 .گ-.دربند کرد و به طرز ترسناکی کشت

 
عباسيان به هبانه خوخنواهی امام حسين و ديگر اعضای اهل .   51

بيت، جامه های سياه به بر می کردند و درفش های سياه بر می 
. مگر اصل هدف ايشان گرفنت خالفت از امويان بود. افراشتند

وندی چه، پس از آن که به قدرت دست يافتند، پيوندهای خويشا
با بازماندگان خاندان امام علی را به فراموشی سپردند و 

مگر با اين هم، . خود به سرسخت ترين دمشنان آنان مبدل شدند
مهيشه جامه های سياه می پوشيدند تا خود را سوگواران مهيشگی 
خاندان نبوت و امامت نشان دهند و در واقع اين منادی بود 

 .برای کسب مشروعيت خالفت ايشان
 

جامگان به رهربی ابومسلم خراسانی يکی از خنستين  جنبش سياه
يافته در چهارچوب اسالم و در  های مسلحانه و سازمان مقاومت

سياه . واقع عليه اسالم در مهان سده خنست و دوم هجری بود
جامگان يا ابومسلميان خنست جنبشی را در برابر ظلم و زور 

هی کردند و سپس کارداران خلفای اموی در ايران سازماند
جامگان سراسری شد،  هنگامی که ابومسلم شهرت يافت و هنضت سياه

آنان توانستند که خالفت را از خاندان امويان به عباسيان 
 .نقطه آغاز اين جنبش شهر انبار بوده است. منتقل کنند

 
به هر رو، در آينده سنتی بر جا ماند که پيروان و 

گرد شهادت وی در دشت کربال  دوستداران امام حسين در روز سال
جامه های سياه پوشيده و درفش های سياه بر دوش می کشيدند و 

بازماندگان شان، لنگی های سياه به سر می بستند که  -سيدان
در کل، رنگ سياه مناد . اين سنت تا به امروز رواج دارد

 .گ–. سوگواری و مرگ است
 

 ٧۵٧ابر با هجری، بر ١٣٧پس از کشته شدن ابومسلم در .  52
های رنگارنگی به خوخنواهی از او سازماندهی  ميالدی، جنبش

از مجله يکی از سرهنگان سپاه او به نام حکيم هاشم . شدند
مقنع معروف به نقابدار که بنا به گفته ابو جعفر نرشخی در 
تاريخ خبارا، مدتی نيز وزير عبداجلبار ازدی، والی خراسان 
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طربی آغاز جنبش شيعی را در خراسان هنوز در دوره 

مگر تنها . می پندارد )720-717(فرمانروايی عمر دوم 
حارث بن سوريج پرچم سياه را به خاطر کتاب  734در 

او وعده سپرد . خدا و ارشادات پيامرب او بر افراشت
سازشنامه هايی را که اعراب با پيروان ساير کيش ها 
بسته بودند، رعايت منايد، از مسلمانان ماليات  

 . نگيرند و کسی را آزرده نسازند
 

يان دودمان عباسی، درست مانند خنستين فرمانروا
فرمانروايان غير مذهبی بودند و آشکارا از  ،امويان

 53علوم يونانی و از آموزه های خردورزانه معتزله
 ،تفاوت اصلی ميان امويان و عباسيان. محايت می کردند

امويان در گام خنست . بيشرت متايالت دولتی ايشان بود
سيان می خواستند در حالی که عبا .رهربان اعراب بودند

منايند که در آن مناطقی با باشندگان  يی برپادولتی 
برای  .و عربی با حقوق برابر بتوانند بزييند 54پارسی

عباسيان ساختار سامانه دولتی ساسانيان الگوی 
پسنديده يی بود که از ديد عرب ها منونه برتر 

 869جاگيز به سال . (خردمندی دولتی به مشار می رفت
که پارس های ساسانی در هنر مديريت دولتی  گفته بود

چنانی که چينی ها در . برتر از مهه توده ها بودند
پيشه وری و صنايع، يونانيان در علوم و ترک ها در 

 ).یاورجنگ
 

                                                                                                                                                             
اد که پيروان آن، مهانند پيروان بوده، پايه جنبش مذهبی را هن

پوشيدند و به سپيد جامگان  مانی در دين زرتشت، لباس سفيد می
به قولی جامه سپيد نشانه خمالفت با عباسيان . شهرت يافتند

حکيم هاشم مقنع برای جذب . بود که جامه سياه بر تن داشتند
داد که روح  و گرويدن مهه پيروان ابومسلم به جنبشش، بشارت می

 .گ-.است ابومسلم در وجود خودش حلول کرده
 

 2پيوست مشاره : نگاه شود به.  53
عنصر ايرانی در دربار عباسيان . يعنی باشندگان ايرانی.  54

که مادرش پارسی تبار بود، و ) 833-813(در دوره خالفت منصور 
در خراسان بزرگ شده و آموزش ديده بود، به ويژه نيرومند 

ن ياری نظامی خراسانيان پس از شکست مامون نيز به يم. بود
 .خوردن و کشته شدن برادرش به قدرت رسيد
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ساختمان دولتی مسلمانان در عهد عباسيان آغاز به 
شکلگيری منود که چهارچوب کلی آن تا مهين امروز بر جا 

که آرزومند به (د سياست عباسيان مقص. مانده است
 متساوی احلقوق بودن توده های منکوب خنترمسيت شنا

در آن خالصه می گرديد که عناصر ميانه رو ، )نبودند
را به سوی خود بکشانند و ] عرب و ايرانی[هر دو ملت 

به ياری آنان هم خيزش های مردمی را سرکوب منايند و 
ريايی به خاطر هم جنبش های ضد اسالمی باشندگان آ

بايد چنان . فرو بنشانندرا باورهای اصيل خود شان 
ساختاری را ايجاد می منودند که مهه خبش های متشکله 
باشندگان برای خود محايت سودمند نظم نو را می 

عباسيان با پذيره شدن در کل سامانه مديريت  .يافتند
پارسی زير داربست پوشش ) بوروکراتيک(ديوانساالری 

الم را حتت شرايطی گرفتند، مگر روحانيون را خود اس
 . زير حاکميت مدنی درآوردند

 
چون حاکميت عباسيان شالوده ملی نداشت، برای حفظ آن 
گاردی متشکل از بيگانگان، بيشرت از بردگان ترک خدمت 

شهروندان عبارت بودند از توده هايی که  .می کردند
اليان وظايف و .ندزپردابمکلف بودند به دولت پول 

مناطق، به ويژه والی خراسان که کماکان ماوراالنهر 
 . ، هم گردآوری ماليات بودتابع آن بود

 
بار ديگر، درست مهانند دوره ساسانيان، پسر رييس 
دولت در راس منطقه گماشته شد که دليل آن مهو امهيت 

جايی که مبارزه با دمشنان خارجی و  -خراسان بود
وظيفه . مهراه داشت داخلی دشواری بزرگی را به

واليان، حتکيم ساختار دولتی با روحيه سنت های 
ساسانيک، متحد ساخنت مهه هواداران نظم و آرامش، رام 
ساخنت عناصر ناآرام و سرکش و جنگ با تيول ها و 
متحدان شکست ناپذير و دشت نورد و چادر نشين آنان 

 .بود
 

اری باشندگان اين سرزمين از حاکميت مسلمانان و برقر
کامل امنيت خارجی و داخلی آن تنها هنگامی اطاعت 
کامل کردند که در راس سرزمين به جای واليان 
تعويضی، فرمانفرمايان ارثی از اريستوکرات های بومی 

که با شرايط بومی خوب آشنا و برخوردار ) طاهريان(
بيگمان،  .از اعتماد باشندگان بودند، گماشته شدند
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فرمايان بيشرت به خاطر منافع روشن است که اين فرمان
خالفت برای منافع خود عمل می کردند و از مهين رو 

 . وابستگی آنان به خلفا بيشرت امسی بود
 

واليان عباسی که پيش از روی کار آمدن دودمان 
طاهريان در خراسان فرمان می راندند، می بايستی 
زجنيره پيوسته يی از خيزش ها و شورش ها را هم از 

. ها و هم از سوی پارسيان سرکوب می کردند سوی عرب
پس از فرونشاندن خيزش، شريک می بايستی رشته کاملی 
از شورش های عرب های شيعه را در خبارا خاموش می 

 . گردانيدند
 

سپيد (آن چه مربوط می گردد به سپيد پيرهنان 
يعنی پارتی ابومسلم، پويايی های آنان ) جامگان

فرقه تا سده دوازدهم در  اين(هيچگاهی آرام نگرفت 
، با آن که هر چند هم بسيار کم در جوش و )تکاپو بود

در باره وجود . خروش های آشکار پديدار می گرديدند
روستاهای ماوراالنهر  ها وآيين سپيدجامگان در شهر

که سنت های شان نزديک به سنت های زنديق ها 
بيش از . بود، مقدسی نيز سخن می گويد) دوآليست ها(

هر جايی، سپيدجامگان در ميان روستاييان و دهنشينان 
 . ايالک ديده می شدند

 
ياد آور می  806در باره شورش رفيع بن ليث به سال 

روشن نيست رفيع از چه راه هايی توانست . شويم
باشندگان بومی را به سوی خود بکشاند، والی مسرقند 

باشندگان َنَسف خود . را بکشد و اين شهر را بگيرد
 رفيعفرمانفرمای شاش را با ترک های وی نزد 

باشندگان فرغانه،  -افزون بر اين، يعقوبی. ندفرستاد
هواداران را اوغوز، کرلوک ها و تبتی ها -خجند، توقز

دسته های کمکی گسيل  اومی خواند که به رفيع 
پس از اين که تورک ها  810شورش تنها به سال . داشتند

ند، سرکوب گرديد و رفيع به او را َترک گفت 809به سال 
 .مامون تسليم شد

 
بايسته است خاطر نشان شويم که تدبير ديگر واليان 
عرب که بيگمان دارای امهيت بزرگی در زندگانی 
اقتصادی سرزمين فرارود بود مهو رواج دادن سکه های 

به گفته . پول خرد از فلزات با عيار پايين بود
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آغاز به ضرب زدن سکه  نرَشخی در خبارا ، خبار خدات خان
سکه ها در دوره .  منود 55)درهم(های سيمين 

 56از سوی او به َچَلند) 634-632(فرمانروايی ابوبکر 
درهم ها از سيم ناب ضرب زده می . افتادند) دوران(

) تاجدار(شدند که به روی آن خبار خداِت دييهم بر سر 
مقارن با اواخر سده هشتم اين  .بازتاب يافته بود

بر افتادند و جای خود را ) دوران(ها از َچَلند  سکه
 .به سکه های خوارزمی گذاشتند

 
خباراييان ناحشنود و آرزده از اين کار، به طريف بن 

با اين خواهش که برای آنان سکه . عطاء رو آوردند
های سيمين را به مهان شکلی ضرب بزنند که  درهم های 

ه هايی را که مگر چنان سک. خبار خدات را ضرب می زدند
تنها برای برآورده ساخنت نيازهای بومی به کار روند 

چون نقره . و  در بيرون از منطقه چلند نداشته باشند
در آن هنگام بسيار گران بود، و بن عطاء بنا به 

آغاز به ضرب زدن سکه ها از  ،توافق با منايندگان شهر
، )روی(سيم، زر، قلع، جست  -شش فلز) مهبسته(آلياژ 

 .  ن و مس منودآه
 

سکه ها با تصاوير قبلی ضرب زده شدند مگر با نام 
 .نام گرفتند» طريفی«طريف و از مهين رو، سکه های 

درهم های طريفی يگانه و خنستين سکه های اين نوع 
تاريخ نويسان و  ،افزون بر درهم های خوارزم. نبودند

سه نوع درهم های پايين ) جغرافی دانان(گيتاشناسان 
را تفکيک می منايند که در ماوراالنهر به شکل  عيار

درهم های حممدی،  -پرداخت می گرديدند) عوارض(ماليات 
 .موسابايی و طريفی

 
تاشکت  -چاچ(اين در حالی بود که ماليات ها در شاش 

، ايالک و هوفيسيت با درهم های موسابايی )کنونی
روی مهه اين سکه ها تصاويری . پرداخت می گرديد

يافته بودند که بسيار از نوع عادی سکه های  بازتاب

                                                 
روشن است که درهم . آمده است) Digrem(در منت ديگريم .  55

 .گ-.ی آشوری دارد»ما -دراگ«ی يونانی »درامخا«ريشه در 
اصطالحی است که در بازار افغانستان  -َچَلند يا َچلش، َچليدن.  56

 .گ-.به کار می رود
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مهين گونه، روی اين سکه ها . مسلمانی فرق داشتند
 .نوشته های ناخوان و گنگی کنده کاری شده بود

 
روشن ساخته اند ) سکه شناسيک(داده های نوميزناتيک 

که در سغديانا در سده های پنجم و ششم آغاز به ضرب 
نت های ساسانيان منوده زدن درهم ها در ارجگذاری به س

) کرونولوژيک(هرگاه نشاندهی های تقويمی . بودند
نرَشخی در پيوند با ضرب زدن سکه ها در خبارا درست 
باشند، آن گاه  خبار خداتی ها شايد نوع سکه را از 

نه اين که . مهسايگان سغدی خود منادبرداری منوده باشند
ان به در غير آن، آن(به گونه مستقيم از ساسانيان 

گونه يی که به زودی پس از آن عرب ها کردند، درهم 
 .).های خسرو دوم را چونان منونه می پذيرفتند

 
بس دلچسپ است که در اواخر سده هشتم هنگامی که در 
ماوراالنهر هنوز مدت ها درهم ها و فلس ها نوع کوفی 
ضرب زده می شدند، نيازمندی باشندگان به سکه های 

يدند از راه ضرب زدن درهم های خرد را ناگزير گرد
 . منونه های کهن با تصاوير آتش پرستان برآورده سازند

 
واپسين اقدام رزمی بزرگ عرب ها در آسيای ميانه که 
اطالعات در باره آن تا ما رسيده است،  لشکرکشی سال 

بوده است بر منطقه اوسروشنه که از جزاک  823-822های 
 . تقريبا تا خجند گسرتش دارد

 
جايی که به  -در مشال خاوری عرب ها تا تاالس رسيدند

سپس عرب ها . سپاهيان چينی را در هم کوبيدند 751سال 
مچکنت و (از وادی اين رودخانه و از منطقه اسفيجاب 

عقب نشستند و اما در دشت کاالس که ) حومه آن
جدا می کند، ديواری ) تاشکنت(اسيفيجاب را از شاش 
اين . ش های کوچيان برپا منودندرا برای دفاع از يور

. ديوار از سر دريا تا کوه سايليک درازی دارد
بقايای اين ديوار تا مهين اکنون در دشت ها ديده می 

 . شوند
 

در کل، در مناطق مشالی ماوراالنهر که تنها در سده 
هنم از اعراب متابعت می کردند، عنصر عربی بيخی 

ريايی در آن پيوند نيافت و خطوط برجسته فرهنگ آ
منطقه اوسروشنه از مهين .  بيشرت حفظ گرديده بود
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در آن زمانی که ناقالن عرب به مهه ديگر . مناطق بود
مناطق ره پيدا منوده بودند، در اوسروشنه ديده منی 
شدند چون باشندگان آن عرب ها را برای بود و باش در 

اين گونه، اوسروشنه . سرزمين خود ره منی دادند
وجه ويژه در هنگام بررسی بقايای فرهنگ شايسته ت
که عرب  را حمل موقعيت پايتخت اوسروشنه. ديرين است

) يا پنجه کنت پنجکنت پنجيکنت،(ها آن را بنجيکنت 
می ناميدند، با سخنان زير جغرافی دان عرب تعيين می 

 7-6برابر با (دو فرسخ ) َسودات(از َثبات « : کردند
و سپس پنج  فرسخ در بسرت  راه است در مهواری ها) ورست

در هر سوی راه . رودخانه که در نزديکی شهر روان است
ها کوه ها واقع اند از دهکده ها د روستاها 

 ،از روی اين تشريحات و توضيحات .»پوشانيده شده است
بسيار حمتمل است که بقايای پايتخت اوسروشنه را 

ی بايسته است ويرانه های دلچسپ در نزديکی های روستا
) ورستی در جنوب باخرتی اوراتپه 25در حدود (شهرستان 

 .شناخت
 

دگرديسی های مهم هنگامی رخ دادند که سامانيان که 
زير فرمان والی خراسان بودند، به عنوان 

در اين عهد . فرمانفرمايان ماوراالنهر گماشته شدند
ماوراالنهر به گونه هنايی تابع حاکميت مسلمانان زير 

خدات  -نوه سامان 875به سال . داد گرديدمحايت دولت بغ
پارسی که مسلمان  گرديده بود، از نزد خليفه معتمد 
حکمی را داير بر فرمانفرمايی سراسر ماوراالنهر به 

مقارن با اين عصر، مهچنين نفوذ و تاثير . دست آورد
. ترک ها در اداره داخلی ماوراالنهر افزايش می يابد

ترکی که در بافتار آن هنوز در دوره معتصم، گارد 
باشندگان سغد، فرغانه، اوسروشنه و شاش شامل بودند، 

 57.چونان يکی از تکيه گاه های ختت گرديده بود

                                                 
گارد ترکی در هنگام . مولف در اين جا اشتباه منوده است.  57

اسيران رزمی  -، متشکل از ترک ها بود) 842-833(خالفت معتصم 
و بردگان و جدا از ديگر سپاهيان که متشکل از ايرانيان 

از اوسروشنه، فرغانه، خبارا، ختالن (متصرفات ماوراالنهر 
يرانی، زير فرماندهی اين سپاهيان ا. به سر می بردند...) و

، پسر حاکم اوسروشنه بودند که پسان )خيضر اين کاووس(افشين 
ها به خاطر تالش سازماندهی خيزش های سراسری ايرانی در 

 .برابر خالفت در سياهچاله سر به نيست شد
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اين وضعيت به حتکيم هنايی حاکميت مسلمانان در فرارود 

از  سوی دستگاه [باشندگان اين سرزمين . مساعدت منود
خته شدند چونان مسلمان مهربان به رمسيت شنا.] گ-خالفت

و خود آغاز به مشارکت در مبارزه در راه اسالم با 
 .ترک منودند –مهسايگان خود 

 
با اين هم، سامانيان با توجه به خاستگاه اشرافی 
خود و نظر به وضع خود به عنوان منايندگان رمسی دولت 
عربی، منی توانستند چونان ممثالن متايالت ملی و 

ها  يعنی » دای« دمکراتيک مهانند ابومسلم و ديگر
به ويژه امساعيل بن امحد  58.واعظان شيعی تبارز منايند

کار بسياری را در زمينه دولت سازی ) 892-907(
ماوراالنهر در روحيه مطلق گرايی روشنگرايانه اجنام 

دودمان بومی اوسروشنه سرنگون گرديد  893به سال . داد
 به. و اين منطقه به متصرفات دولت سامانی ضم گرديد

اين عهد ساختمان دولتی ماوراالنهر تشکل کامل می 
يابد و اطالعات مفصلی در باره زندگانی اقتصادی 

در راس دولت، فرمانروايی . باشندگان در دست است
مستقل قرار داشت که تنها در برابر خدا مسوول 

سامانيان را  ،تاريخ نويسان پارسی. شناخته می شد
که برای خلفا داده  لقبی -امير املومنين می خواندند

 .می شد
 

بنا به ايده آل های پارسيک، فرمانروا در گام خنست 
غمگساری برای دولت  دلسوز می بايستی کدخدای خوب و

از کندن : خود باشد و در انديشه رفاه و آبادانی آن

                                                                                                                                                             
-5804. ، ص.خ. ه 1369، هتران، 13تاريخ طربی، جلد : نگاه شود(

5930 .( 
سامانيان نه تنها . و لغزش آميز استاين برداشت، نادرست .  58

از گرايش های ملی توده ها محايت می کردند، بل نيز به اين 
در هنگام فرمانروايی سامانيان، . کار مساعدت هم می کردند

شاعران بزرگ پارسی زبان ظهور : زبان پارسی، زبان رمسی گرديد
رستاخيز محاسه سرايی ملی دست داد و قرآن به زبان . کردند

شايان يادآوری است که اين خنستين (. رسی دری برگردان شدپا
متايالت مستقل شدن از . )ترمجه قرآن به يک زبان ديگر بوده است

بزرگرتين سخنور اين عهد که  –بغداد در سروده های رودکی 
پايتخت خالفت می  -خبارا پايتخت سامانيان را باالتر از بغداد

 .پنداشت، بازتاب يافته است
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ی زير زمينی )قنات ها(جويبارها و کاريزها يا َاَردها 
زرگ تا رفاه و گرفته تا ساخنت پل ها بر سر رودهای ب

عمران دهکده ها و روستاها و محايت از کشاورزی، ساخنت 
زيرزمينی های راه های نو، در باره آراستگی شهرها و 
ساخنت ساختمان های بلند و قشنگ و سازماندهی کارها 

 ...در راه های بزرگ و مانند آن
 

خبش بزرگ نقش شاه البته، در گزينش افراد بود که به 
. خبش های جداگانه مديريت را بسپارد آنان می توانست

ارگان های مديريتی سازمان سياسی خاور مسلمان در کل 
دربار، (درگاه : به دو کتگوری بزرگ تقسيم می شوند

که خط فاصل مهيشه از ميان اين ) دفرت(و ديوان ) کاخ
 .دو می گذرد

 
تا عهد سامانيان ما هيچ اطالعی در باره موجوديت  

که متشکل از بردگان خريده شده (ا گارد خاص فرمانرو
) که بيشرت شان ترک تبار بودند، مانند دربار عباسيان

در دربار . در دولت های خاوری اسالمی در دست نداريم
امساعيل و جانشينان وی ما چنين گاردی را می بينيم 

در ] »سپاهيان گارد«[»  آدم های درگاه«با آن که 
آينده پيدا منودند،  اين عهد دارای چنين امهيتی که در

 .نگرديده بودند
 

کرسی های بلندپايه لشکری نه تنها به فرمانده گارد، 
سرشناس بومی سپرده می  تيره هایبل نيز به منايندگان 

افزون بر ترک ها، دهقانان  ،در بافتار سپاه. شد
روی مهرفته، . نيز شامل بودند] پارسی زبانان اشرافی[

نهر در آن هنگام هنوز سالح خبش بيشرت باشندگان ماوراال
 .محل منی کردند

 
اين گونه، امهيت و قدرت فرمانداران بومی در مشاری از 
مناطق بر افتاد و در ترکيب ماوراالنهر و بر سراسر 
سرزمين فراوردان قدرت ناحمدود درگاه و ديوان و نظام 

خود مبارزه با . مديريت يوروکراتيک حتکيم يافت
در . انه پيش برده می شدزمينداران بزرگ خردورز

بيشرتينه موارد ملکيت های فئودالی از راه خريد به 
 . صنعتی می افتاد -دست اليه های باززرگانی
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در عهد سامانيان تنها خبش خاوری خان نشين کنونی 
، خوارزم، و متصرفات )منطقه خوَتل و َچغانيان(خبارا 

دولت مرکزی به ترک ها در اسفيجاب در ظاهر وابسته 
در . مگر زير حاکميت دودمان های بومی مانده بودند

پايتخت اين منطقه به گفته جغرافی دان  -شهر تومکيت
فرمان می راند که حتا از حق » يک دهقان مقتدر« -عرب

  59.ضرب زدن سکه برخوردار بود
 

وضع مردم در عهد سامانيان تا جايی به دليل 
نی خوب حکمفرمايی صلح و توسعه چشمگير صنعت و بازرگا

) سيمگوک(های نقره يی ) تکه(پارچه  -از مسرقند. بود
، و آبدان های بزرگ مسين)] شايد سيمگون يا سيمين[(

، دستمال ها، رکاب ها، ساخته جام های پر نقش و نگار
سورت های خوب  –؛ از جزاک...های دستی، کمربندها و

پارچه های  -ابريشم و جامه های ابريشمين؛ از بناکيت
زين های بلند از چرم اسپ،  –ی، از شاشترکستان

دستمال ها و دستپاک ها، چرم های آورده شده از زمين 
، )های ترک ها و پوست های دباغی شده يا آش داده شده

جای (باالپوش های بارانی، قالينچه های منازخوانی 
، سرشانه اندازها و شانه های مو، گندم، )مناز

اغذ پنبه يی که پيازهای شيرين، سوزن های مرغوب، ک
را ...به زمين های ترک ها فرستاده می شد، قيچی ها و

 .ديگرجاها می بردند بهبرای فروش 
 
مهچنين پارچه هايی که به سرزمين ترک ها  ،از مسرقند 

برده می شد و پارچه های سرخ که به نام ململ جيل 
ياد می شد، پارچه های نقاشی شده و رنگ آميزی شده، 

يشم و پارچه های ابريشمين، چهارمغز مقادير بزرگ ابر
برده های ترک، پارچه  -؛ از فزغانه و اسفيجاب)گردو(

برده ... های سفيد، جنگ ابزارها، مششيرها، مس، آهن و
اين گونه، ما می بينيم که هزار سال پيش در . می شد

ند، واين سرزمين مهين چيزهايی که امروز ساخته می ش
 .ساخته می شدند

                                                 
تنها در سده بيستم، بل نيز در سده يازدهم باشندگان نه .  59

، طراز و باالساگون )سايرم کنونی در جنوب قزاقستان(اسفيجاب 
. در هپلوی ترکی، به سخن زدن به زبان سغدی ادامه می دادند

. برتلد، کليات آثار، جلد دوم، خبش دوم، ص. و: نگاه شود به(
گمان غالب به  دهقان به -لقب فرمانفرمای اسفيجاب). 467

 . خاستگاه ايرانی او تاکيد می دارد
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. ديد، زير تاثير چين توسعه می يافتصنايع بی تر

فاحتان عرب در ماوراالنهر مشار فراوان حمصوالت چينی را 
توسعه  ن ها البته می بايستی باآيافتند که فروش 

هنر پيشه وران چينی چنان . ع بومی کاهش می يافتصناي
تاثيری بر مسلمانان برجا گذاشته بود که عرب ها 

مصنوعی يی را که در چنانی که بر می آيد، مهه ظروف 
يعنی ساخت [» ظروف چينی«ماوراالنهر می ساختند، 

 .می خواندند.] گ-چين
 

از فرآورده های ماوراالنهر معروف ترين شان در جهان 
مسلمان پارچه های ابريشمين و پنبه يی دره های 
زرافشان و مصنوعات فلزی فرغانه به ويژه اسلحه 

 .بودند که حتا در بغداد بازار داشتند
 

به توسعه صنايع فلزی در فرغانه بی ترديد کان های 
کوه های سنگ سياه درگيرنده (زغالسنگ منطقه اسفرين 

مانند زغال که خاکسرت آن برای سفيدسازی جامه ها به 
 .مساعدت می کرد) کار می رفت

 
کاغذ مسرقندی دارای امهيت بزرگی در تاريخ فرهنگ 

معلوم است، می چونان کهن ترين منونه کاغذ که به ما 
بنا به نبشته های مسلمانان، مسرقنديان هتيه  .باشد

کاغذ را از نزد صنعتکاران و صنعتگران چينی که از 
به اسارت گرفته شده  750سوی زياد بن صاحل به سال 

با اين هم، بر پايه پژوهش های . بودند، آموختند
پروفيسور کاراباچيک، مسرقنديان می توانسته اند از 

تنها ايده هتيه کاغذ را به عاريه بگيرند و چينيان 
مستقالنه شيوه هتيه آن را از پارچه های پنبه يی 

 940بيابند، چون در چين کاغذ اليافی تنها سر از سال 
مقارن با اواخر سده دهم کاغذ . پديدار گرديده بود

مسرقندی در کشورهای اسالمی هنوز توانسته بود بيخی 
اخته شده از پوست س(کاغذهای درختی و پوستی 

 .را از ميدان به در کند) جانوران
 

امهيت بزرگی را مهواره بازرگانی با کوچ نشينان داشت 
و » گوشتده«که از نزد آنان مشار بزرگ چارپايان 

باربر و هم چرم، پشم و برده ها را به دست می 
داد و ستد با توده های شهر نشين و دهنشين . آوردند
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کوچيان الزم بود که اين گونه، به مهين پبمانه برای 
از نزد آنان وسايل دوخت جامه و پخت نان را به دست 

خود پاده ها و  ،کوچروان و چادرنشينان. می آوردند
رمه های خود را به چراگاه ها به مرزهای روستاهای 

بی آن که منتظر کاروان ها در دشت  .می بردندمهسايه 
بازرگانی عدم  سر اجنام، به توسعه صنايع و. ها باشند

بايسته است  .پرداخت ها و عوارض سنگين مساعدت کردند
به ) معاش(نشاندهی کرد که سامانيان به پرداخت حقوق 

 .جنگاوران بسنده می کردند و به آنان زمين منی دادند
 

به ياری سازماندهی دولت که در باال دودمان سامانی 
ر يادآور گرديديم، توانستند نزديک به يک سده آزگا

در دوره سامانيان . در ماوراالنهر به قدرت مبانند
به . جنبش های شيعی در ماوراالنهر تقويت يافتند

  60).934(ويژه در سال اخير پادشاهی نصر دوم بن امحد 
 

جايی که يکی از مهم ترين  –تبليغات شيعی در خراسان
چگاهی يقرار داشت، ه.] گ-)مشهد[(اماکن مقدس شيعيان 

فت و بازماندگان خاندان علی از مدت پايان منی پذير
ها از نفوذ بسيار بزرگی در ميان مردم برخوردار 

ابزارهای تبليغات شيعی با تشکيل خالفت . بودند
در اوايل سده دهم هجری به پيمانه چشمگيری 61فاطميان

مبلغان فاطمی به خراسان ره يافته و . تقويت يافتند
خنشبی از حسين بن علی مروزی را که حممد بن امحد 

 .پيروان او بود، به کيش خود کشاندند
 

خنشبی با عمل منودن به وصايای آموزگار خود، پويايی 
جايی که در  -های خود را در ماوراالنهر هپن ساخت

و پسان ) قرشی کنونی(َنَسف  –آغاز در شهر زادگاه خود 
او موفق گرديد . ها در پايتخت موفقيت هايی داشت

ا را به مذهب خود بکشاند که چندين تن از شواليه ه
حاجب بزرگ، ابوبکر بن ابو  -در ميان آنان آی تاش

                                                 
جنبش مذهبی اپوزيسيونی در دوره پادشاهی نصر دوم اين .   60

 .امساعيلی بود)   943-914(امحد سامانی 
 3 نگاه شود به پيوست مشاره . 61
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رييس خباری،  -دبير خاص، عارض ابومنصور چغانی -.....
 .ديده می شدند62مستوفی و حسين ملک حاکم ايالک

 
شيعه گری منی توانست از سوی  »بدعت«گرايش امير به 

ها به از اين رو، آن . تاييد گردد] سنی[روحانيون 
به منايندگان گارد ترکی رو  -متحدان طبيعی خود

اين گرايش به آن اجناميد که امير ناگزير . ردندوآ
. نوح دست بکشد -گرديد از تاج و ختت به سود پسر خود

کافر،  یلشکرکشی بر ترک ها به جاینوح اعالم داشت که 
بايسته است کافران را در کشور خود نابود سازيم و 

ز خزانه که به امير بدعت کار می دارايی آنان ا
 .به دست مومنان بيفتد دباي.... ريزد، گرفته تا

 
در  .]گ-)شيعيان امساعيلی([کشتار بدعت کاران 

از خنشبی و پيروان  -وراالنهر و خراسان آغاز گرديدما
در اين حال، تدبيرهايی روی ... سرشناس او گرفته تا 

اطر دمشنی های به خ(مهراه بدعت گران  تادست گرفته شد 
از مهان به بعد، شيعيان . مومنان کشته نشوند) شخصی

در ماوراالنهر تنها چونان پيروان يک کيش زيرزمينی 
 .می توانستند وجود داشته باشند

 
. در  عهد سامانيان نفوذ ترکان در فراورد گسرتش يافت

ترک ها که از سوی مغوالن رانده شده بودند، زمين 
لنهر را مهانند حلقه يی به تصرف هايی پيرامون ماوراا

اين است که ميان ترکان و باشندگان . خود درآوردند
. ماوراالنهر مراودات بس پويايی برقرار می گردد

بازرگانان و مبلغان به دشت ها راه يافتند و مهراه 
 .با آنان آيين اسالم نيز

 
برخی از فرماندهان نظامی از مجله بردگان ترک در 

. از نفوذ بسياری برخوردار بودنددوره سامانيان 
بنا به داليلی ) ترکمن ها(برخی از اردوهای اوغوزها 

گنگی زمين های خود را ترک گفته بودند، با موافقت 
حکومت در ماوراالنهر خبشی از زمين هايی را به دست 

در . آوردند که تنها برای چادرنشينان مساعد بود
                                                 

در دوره سامانيان حاکم ايالک، رييس دهقانان بومی که در .  62
باش داشت، قدرت سياسی نداشت  تونکيت در کرانه انگرين بود و

مگر در ميان مردم نفوذ بسيار داشت، به گونه يی که مقدسی 
 . می خواند» دهقان مقتدر« او را 
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ر برابر هر د سپردند از مرزها دهازای اين کار، تع
 .گونه يورش های احتمالی پاسداری کنند

 
شاخه ديگر ترکمن ها زير فرماندهی سلجوق از هم 
قبيله يی های خود در ريزشگاه های سير دريا جدا 

سلجوق اسالم آورد و ملکيت های مسلمانان را که . شدند
در خماصمت آميز ترين مناسبات با نوادگان سامان قرار 

را سامانيان  63سلجوقيان. داشتند، آزاد ساخت
کنون نور آتا در مشال (پذيرفتند و در حومه نور 

 .اسکان دادند) خاوری خبارا
 

خنت و  ،)قرلق(ايلک های کرلک  ،در سده هنم ميالدی
کاشغر را گرفتند و آغاز به هتديد ماوراالنهر منودند 

ايلک نصر بر آن شد که آخرين   999و سر اجنام به سال 
امانيان را در ماوراالنهر از ميان بقايای حاکميت س

به گفته يکی از معاصران و شاهدان رويدادها . بردارد
که مقاومت نوميدانه يی را  بر آن شدند تاسامانيان 

به دستور حکومت خطيبان . در برابر دمشنان نشان بدهند
گردانيدند می مردم را متقاعد می بايستی مساجد خبارا 

انروای خود سالح تا برای دفاع از دودمان فرم
در آن هنگام، خباراييان درست مانند ديگر . بردارند

باشندگان ماوراالنهر تنها در صورتی سالح در دست می 
گرفتند که هرگاه سامانيان می توانستند جنبش ملی يی 

در اين صورت،  .را به سود خود سازمان می دادند
ايستادگی مردم می توانست دشواری های جدی يی را 

هر چند هم به دشوار می . قره خانيان بيافريندبرای 
هر چه . توانست جلو واژگونی دودمان سامانی را بگيرد

بود، موعظه های خطيبان هيچگونه تاثيری بر جا 
 . نگذاشتند

 
سامانيان به مشول خود امساعيليان هيچگاهی در پی آن 
نبودند تا اعتماد توده های مردمی را جلب کنند و 

پيگرد . ه گاه ختت خود مبدل گردانندآنان را به تکي
جنبش های شيعی که بی ترديد دارای بار دمکراتيک 

ما می بينيم که آموزه . بر اين امر اند بودند، گواه
های شيعيان در هنگام فرمانروايی آخرين منايندگان 

                                                 
 .گ- 4نگاه شود به پيوست مشاره .  63
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دودومان سامانی در ماوراالنهر پيروان پنهانی يی 
 . سرشناسداشت از مجله پدر و برادر ابن سينای 

 
روحانيون سنی نيز نه هوادار دودمان سامانی، بل که 

باشندگان که به موعظه . متمايل به دمشنان آنان بودند
آوردند می های خطيبان باور نداشتند، به فقيهانی رو 

يعنی به منايندگان  -که خود از آنان پيروی می کردند
ی روحانيت سنتی غير رمسی که مهواره بر مردم نفوذ بيشرت

نسبت به خطيبان و امامان گماشته شده از سوی دولت 
 . داشتند

 
به گونه يی که مهيشه در چنين موارد پيش می آيد، 
کوچيان خرافاتی که درست چندی پيش به اسالم رو آورده 

پيروان سختکوش و  ،»بافرهنگ«بودند، نسبت به حکومت 
مردم بنا به مشورت . رآمدندمذهب و روحانيت ب آتشين
که وقتی کشمکش بر  فيصله کردنديان مذهبی خود پيشوا

سر ماديات و رفاه دنيوی باشد، بر مسلمانان فرض 
 64.نيست خود را قربانی چنين چيزی بسازند

                                                 
در اين  تاجيکان کتاب 338 -536. در ص بابا جان غفور اف .  64

 : باره چنين نوشته است
ر مورد بسيج نيروهای نظامی هيچ يک از کوشش های نوح دوم د«

از بس که . تعرض قراخانی ها نتيجه نبخشيدکشور در برابر 
ترکان قراخانی بر اثر روابط جتاری با شهرها و مناطق 
کشاورزی ماوراالنهر به دين اسالم معتقد گرديده بودند، بسيج 
ساخنت اهالی در برابر محله ايشان حتت شعار غزوات امکان پذير 

. بزرگ نظامی از محايه نوح دوم خودداری منودندن سردارا. نبود
ابوعلی بن ابواحلسن سيمجوری، قائم مقام خراسان به طور خمفی 
با بغراخان قراخانی سازش منوده، لشکر خراسان را برای دفاع 

لشکری که حتت فرماندهی فايق به . ماوراالنهر گسيل نداشت
فايق شکست  مقابل بغراخان اعزام گرديده بود، بر اثر خيانت

. خورد و فايق به اتفاق بغراخان به جانب خبارا حرکت کرد
بدين گونه بود که لشکر قراخانی به مقاومتی رو به رو 

. نيامده، با سهولت خبارا، پايتخت دولت سامانی را ضبط منود
 .ل بگريزدمنوح دوم ناچار شد به آ

  
لشکر . مرگ نا به هنگام بغرا خان اوضاع را تغيير داد

حادثه . خود برگشت بيابان هایاخانی با غنيمت زياد به قر
استواری دولت سامانيان را به طور بارز  ميالدی نا 992سال 

ابو علی سيمجوری در خراسان و فايق در بلخ عليه . نشان داد
 . نوح دوم قيام منودند
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پس از آن که نوح دوم بار ديگر به خبارا برگشت، ديگر به 

حاکم  -انده، جهت طلب کمک به سبک تگيناميد نيروهای خود من
سبک تگين با لشکر بيست هزار نفری از رود  ...غزنه رو آورد

) قرشی(، سپس خنشب )کيش(آمو عبور منوده، دفعتا به شهر سبز 
وارد شد و از آن جا مهراه با نوح بر عليه ابو علی و فايق 

ه، پس از چند حماربه، لشکر ابوعلی درهم کوبيده شد. حرکت کرد
نوح دوم در عوض خدمت مزبور، به . و آنان به گرگان گريختند

حممود، پسر سبک . داد» ناصر الدين و الدوله«سبک تگين لقب 
تگين  را که در نربدها عليه عصيان گران خدمات شايسته نشان 
داده بود، نيز مفتخر به لقب سيف الدوله شد و ابوعلی 

 . سيمجوری حاکم خراسان منصوب گرديد
 
حاکمان واليات جداگانه سامانی بار ميالدی  996-995های سال  طی

ديگر قيام کردند و ترکان قراخانی بار ديگر در فکر اشغال 
ديگر نوح دوم با کمک سبک تگين . خاک دولت سامانی افتادند

شيان پيروز گشت و از تعرض قراخانيان به خبارا رباره بر شو
مشال و شرقی دولت  ولی با وجود اين، واليات. جلوگيری کرد

پس از . را از دست داددر حوزه رود سيردريا واقع سامانيان 
باال گرفت و به اندازه يی اين تاثير غزنويان در ماوراالنهر 

 . رسيد که نوح دوم عمال از استقالل در امور حکومت حمروم گشت
 

منصور بن نوح، . ميالدی نوح دوم و سبک تگين درگذشتند 997در 
. ال زير تاثير حممود غزنوی بودمکا) 999-997(م پسر نوح دو

با قراخانيان سازش کرده حاکمان نيشابور،  –بکتوزون و فايق 
و حممود صميمانه منصور بن نوح آنان که از مناسبت . بودند

 999، بر چشمان منصور ميل کشيدند و او در سال بودند ترسيده
 . ميالدی از دنيا رفت

 
ادر منصور با اصرار بکتوزون و فايق بر -عبدامللک دوم بن نوح

حممود غزنوی با هبانه ستاندن انتقام منصور، با . به ختت نشست
لشکری به پايتخت سامانيان حرکت کرد و امير سامانيان را 

صفحات مشال افغانستان کنونی را حتت جمبور ساخت که حکومت 
. چندی بعد، حممود صاحب متام خراسان گرديد. اداره او سپارد

. حتت فرمان عبداملالک بن نوح سامانی ماندنها ماوراالنهر ت
ميالدی در اثر ضربه جديد  999در سال ولی چندی نگذشت که 

قراخانيان ماوراالنهر، آخرين تکيه گاه سامانيان نيز 
نصر ايالک خان، خان قراخانيان شهر خبارا، . سرنگون افتاد

و ديگر دولت سامانيان را فتح کرده، عبداملالک پايتخت 
 . منايندگان خاندان سلطنتی را به حبس گرفت

 
روزين که بار خنست حکايت هالل البسی را از نسخه يی . ر. و

در اين مورد خمتصرا . گذاشتخطی پيدا کرده، به دسرتس عموم 
ولی خيلی واضح بيان داشته است که شاهد واقعه چنين می 
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] سردار[مردم . ايلئک اعالم داشت که به خبارا می رود

فرماندهان . فاتح  را با سردی استقبال منودند
ل تگين به پای بيک توزون و ائنا -نيروهای مسلح خباری

خود به اردوگاه سردار فاتح آمدند مگر دستگير و 
اِيلئک بی  998اکترب  23به روز دوشنبه  .بازداشت شدند

آن که با مقاومتی برخبورد، خبارا را گرفت و به خزانه 
عبداملالک و ديگر اعضای . دربار سامانيان دست يافت

به (دودمان شاهی به سوی چيزگئيد رهسپار شدند 
ايلئک با گماشنت واليانی در مسرقند و خبارا  ،)نهفرغا

 . نيز به دنبال شان به آن صوب شتافت
 

اين گونه، در پرتو بی تفاوتی سراسری مردم، دودمان 
به دشوار در آن هنگام . برجسته سامانی واژگون گرديد

را که به فرمانروايی  یکسی امهيت رويداد تاريخی بزرگ
پايان می خبشيد، درک می ] ايرانی[عنصر بومی آريايی 

 .کرد
 

با افتادن ماوراالنهر به دست قره خانيان، کارها 
. راه نا به هنجاری و نا به سامانی را پيش گرفت

زمينداری و صنايع آغاز  .ساختار دولتی دگرگون گرديد
                                                                                                                                                             

آن . بودم وقتی که لشکر خان سر درآورد، من در خبارا«: آورد
وقت خطيبان سامانی به منربهای مسجدهای جامع برآمده، مردن 

 : را به جهاد دعوت می کردند و از نام سامانيان می گفتند
آخر مشا می دانيد که ما چطور به مشا مناسبت خوب داشتيم و «

اکنون که دمشن به ما هتديد . چطور با نرمی معامله می کرديم
که به ما ياری کنيد و بای ما می کند، مشا را الزم  است 

برای به ما مدد رساندن و پشتيبانی کردن ما از خدا . جبنگيد
 » .برکت خبواهيد

 
ساکنان ماوراالنهر با ) عموما(قسمت زياد اهالی خبارا، مثل 

اين را شنيده، به نزد آن هايی که مردم . خود سالح داشتند
جنگ کردن  خواهش کردند که در باب فقه می خواندند، رفتند و

ليکن آنان جنگيدن را منع . دنيا نکردن به آن ها فتوی ده
دين و در راه  )با سامانيان(يان ناگر خا«: کرده، گفتند

. گيدن صواب می بودنمذهب نزاع می داشتند، بر ضد آن ها ج
چون حاال بين آن ها در تالش نعمت دنيا زد وخورد به عمل آمده 

نيست دادن مسلمانان گناه  است، خود را نابود کردن و سر به
خيلی خوب و ) يعنی خانيان(طريق زندگی اين مردم . است

از هر گونه (هبرت است ) بنا براين. (اعتقاد آن ها بی نقص است
 . »خود داری کرد) مداخله
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خان ها به شيوه زيستار کوچ نشينی . به رکود گذاشت
را با  مشس امللک تنها زمستان ها. ادامه می دادند

سپاهيان خود در حومه خبارا به سر می برد، در اين 
حال، جدّا مراقب بود تا جنگاوران در چادرهای خود 

 .بزييند و فضا را برای شهريان را تنگ نسازند
 

پس از غروب آفتاب، هيچ سپاهی يی منی توانست در گرد 
قره خانيان به رغم داشنت شيوه . و بر شهر گردش منايد

ی، اين مکلفيت شاهان را اجنام می دادند زيستار کوچرو
که در شهرها بناهای آباد و بلند و قشنگ و آراسته 

 .بسازند و راهسازی منايند
 

چون فرمانروای يگانه دولت و مهنگاه پارسيان به شاه 
کشور نيز برای چادرنشينان، که در نظر ايشان 

بيگانه  ،شاهنشاهی ملکيت مهه عشيره خان مشرده می شد
نظام ويژه و کشاکش های درون عشيره يی در دولت . بود

سيستم شهرک  ،به مهين پيمانه. قره خانيان گسرتش داشت
که برای سپاهيان در ازای مواجب شان و يا (های لشکری

دست کم پرداخت خبشی از آن به شکل سهميه های زمينی 
 . ؛ برای باشندگان بومی زيانبار بود)داده می شد

 
اين سيستم تنها پس از  ،اسالمدر خبش خاوری جهان 

دادن زمين به جای . سيطره يابی ترک ها گسرتش يافت
مواجب به لشکريان کار عادی يی بود، مگر اين پديده 

. منی اجناميد) دهقان برده(به تثبيت حق دهقان سرواژ 
زمين (به صاحبان زمين های سهميه يی  65نظام امللک

، )می شدهايی که به جای مواجب به لشکريان داده 
می شود که  داده خاطرنشان می ساخت که به آنان امکان

تنها از باشندگان مبلغ معينی را بگيرند و افزون بر 
آن، هيچ حقی بر جايداد، دارايی، زنان و فرزندان 

به سامانی برخاسته از نظام  از نا .مردم ندارند
روشن  ،ويژه و شايد نيز سيستم زمين های سهميه يی

 . ه زميندار زيامنند می گرديداست بيشرت الي
 

                                                 
بايد متوجه بود که اين نظام امللک لقب رمسی دولتی بوده .  65

نگاه شود . ستاست و اين غير از خواجه نظام امللک سرشناس ا
  .5به پيوست مشاره 
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که در اوايل حاکميت دودمان نو، امهيت  شايد
پديدآيی سکه هايی مزين . باال رفته باشد» دهقانان«

مگر . به سيمای دهقان ايلکی، گواه بر مهين امر است
در روايات در باره فتوحات مغوالن با هيچ گزارشی در 

بر منی باره امهيت و نقش اين اليه در ماوراالنهر 
در حالی که در خراسان کماکان از کشتمندانی . خوريم

ياد می شود که در کاخ های خاندانی خود بود و باش 
داشتند و در چهارچوب سنت های مهيشگی خود دهنشينان 
را برای کارهای حماصره گرد می آوردند و مغوالن به 

 . آنان دستورهای بايسته می فرستادند
 

وراالنهر، شايد ناشی از افت اليه زميندار در ما
پايين آمدن شديد هبای زمين بوده باشد که نرشخی در 

در عصر او، زمينی را که در . باره آن سخن گفته است
عهد سامانيان يک جفت آن چهار هزار درهم می ارزيد، 
کسی رايگان هم منی گرفت و هرگاه خريداری هم پيدا می 

و  شد، با آن هم، زمين کماکان به دليل خشونت
زشتکرداری حاکمان و برخورد نامهربانانه با اتباع، 

 . کماکان دست ناخورده می ماند
 

در دوره مئليک خان مهه آسيای ميانه مسلمان تابع يک 
مگر در اين هنگام در مرزهای خاوری . شهريار بودند

جهان اسالم، مردمی نزديک می شدند که برای خنستين بار 
گردانيدند که حاکميت  مسلمانان ماوراالنهر را وادار
قره ختايان يا قره . کافران بر خود را بپذيرند

يا ) ترک ها -قره کيتان ها، قره کيدان ها(ختاييان 
که مغولستان را ) قره کيدانيان(ترک های قره کيدانی 

 .در دست داشتند، حوضه رودبار تاريم را گرفتند
 

سردار  -در ربع دوم سده دوازدهم ميالدی، ايلوی داشی
کيدانی گريخته از سرزمين کيدانی چين مشالی که در 
اين هنگام آن را چژور چژينی ها گرفته بودند، با 
سازماندهی لشکری متشکل از گريزيان کيدانی و ترک 
های قبايل گوناگون، اويغورهای تيان شان خاوری را 
که به زندگانی شهرنشينی و دهنشينی رو آورده، زمين 

ميالدی از  1028نوز در حوالی های حومه تيان شان را ه
 .دست داده بودند، زير فرمان خود درآورد
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داشی با فزونی يابی مشار سپاهيان، مهپا  -ارتش ايلوی
با پيروزی های بيشرت ترک ها در به دست آوردن 
متصرفات جنگی جذاب، تيان شان غربی و ماوراالنهر را 

به  با درهم شکسنت سپاهيان حممود خان در نزديکی خجند(
 .گرفت)  1137سال 

 
ماوراالنهر در اين هنگام درگير نربدهای درونگروهی و 

می کوشيد بر  66خوارزمشاه. خانه جنگی های سهمگين بود
مهه اين سرزمين ها هژمونی خود را هپن سازد و در اين 
امر از ياری قره ختايان که در وابستگی وسالی 

وشن است ر. آنان قرار داشت، هبره مند بود) باجگزاری(
منی توانست زير وسالی قره ] مسلمان[خوارزمشاه 

ختايان کافر مباند و برای حفظ آبروی خود می بايست 
چون در اين . نقش آزاديبخش مسلمانان را بازی می کرد

هنگام، در اوايل سده سيزدهم يکی از گسرتده ترين 
جنبش ها در تاريخ اسالم به راه افتاده بود که سراسر 

، منطقه کوجلين و )مسی ريچی(ری، هفرتود ترکستان خاو
 .ماوراالنهر را فرا گرفته بود

 
دولت قره ختايان که مرکز شان در وادی روبار چو 

جايی که پايتخت باالساگون قرار داشت، تا سال  -بود
هنگامی که واپسين گورخان قره کيدانی به دست ( 1211

کوچلوک خان نايمان  که از سوی مغوالن از  -دامادش
سرزمين خود رانده شده و نزد کيدانيان پناهگزين 

 .؛ ادامه يافت)گرديده بود، به اسارت گرفته شد
 

کوچلوک بی آن که دست به کدامين لشکرکشی فاحتانه به 
ترکستان خاوری بيازد، سه يا چهار سال پی در پی 

هنگام ) 1214يا  1213تا  1211مقارن با سال های (
يورش برد و آن را بر برداشت گندم به اين سرزمين 

 .باد داد
 

حممد خوارزمشاه نيز در اين هنگام دسته يی را به مهان 
شبيخون ها و يورش های کوچلوک . منطقه گسيل داشت

بيخی به مقصد خود رسيدند که باشندگان را ناگزير 
 . گردانيد تابعيت خود را نسبت به او ابراز بدارند

 

                                                 
  6پيوست مشاره: نگاه شود به.  66
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در ديگر جاها با داوری از روی رفتارهای خوارزمشاه 
می توان گمان زد که حضور مهزمان دسته های سپاهيان 
کوچلوک و حممد خوارزمشاه به اختاذ چنين تصميمی از 

به مهين پيمانه . سوی باشندگان تنها مساعدت می کردند
کم، خوارزمشاه می توانست جلو ستم خشنی را  بگيرد 
که پس از پيروزی کوچلوک، اسالم در ترکستان خاوری 

حممد خوارزمشاه نه تنها به مهباوران و . مل گرديدمتح
مهکشيان کاشغری و ختنی خود کمک نکرد، بل حتا 
نتوانست مناطق هم آيين مشالی ماوراالنهر خود را در 

به گفته ابن اثير، سلطان . برابر کوچلوک دفاع کند
تابستان ها را از ترس يورش های  1218دست کم تا 

سر . رقند می گذرانيدکوچلوک بر ماوراالنهر در مس
اجنام، باشندگان ايسفيجاب، شاش، فرغانه و کاسانه 
دستور دريافت داشتند به جنوب غرب بکوچند که پس از 
آن، اين مناطق  از ترس افتادن به دست کوچلوک، هتی 

 . از باشنده گرديدند
 

در رابطه با ايسفيجاب و شاش اطالعات ابن اثير بيخی 
د می گردد که عين علت اين از سوی ياقوت محوی تايي
چون خوارزمشاه توان نگه : تدبير را باز می گويد

داشنت مناطق زير سلطه خود را نداشت، آن ها را هتی از 
 . سکنه ساخت

 
روی هم رفته، در آستانه هتاجم مغوالن، حاکميت دولتی 

. در متصرفات خوارزمشاه به شدت لرزان گرديده بود
رکی خود نياز داشت، بيخی حممد خوازمشاه که به گارد ت

می بايست مهه تالش خود را به خرج می داد تا با آن در 
يگانه ] ترک[سپاهيان اجير . صلح و تفاهم به سر برد

او به توده . نيروی رزمی خوارزمشاه را می ساختند
های مردم در سده دوازدهم هنوز به پبمانه بسياری 

آن را بيش از پيش به ديد نيروی کار می نگريست که 
 . می بايستی در فرمانربداری کامل نگه می داشت

  
لطيفه جالبی را در باره سلطان سنجر  67کاتب مسرقندی

دفاع از توانگران در برابر « -می آورد که گفته بود
                                                 

نويسنده تاجيک سده هفتم که از  -حممد ظهيری ظاهری مسرقندی.  67
. تروايده است» سندبادنامه«خامه او آخرين نسخه کتاب کهن 

او  مهچنين دو کتاب در باره آداب مديريت دولت به نام های 
اغراض السياسه فی «[السيايه  اعراض الرياسه فی االغراض«
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ايذا و توهين ضعفا نسبت به دفاع از ضعفا در برابر 
چون توهين ضعفا . ظلم و ستم و جور اقويا اوالتر است

ا ظلم است و حال آن که توهين به اقويا از طرف اقوي
از طرف ضعفا هم ظلم است و هم رسوايی و بدنامی و 

 . »ننک
 

مهين گونه از سنجر نقل قول منوده که اگر عوم الناس 
. از اطاعت سر پيچی کنند، اختالل کاملی رخ خواهد داد

مهرتان کارهای کهرتان را يه دست خواهند گرفت و مهرتان 
يعنی مردم . های کهرتان را اجنام دهندمنی توانند کار

دم های سرشناس خواهند آعادی خواهان زندگی به شيوه 
گرديد و کسی برای اجنام کار که قسمت آدم های عادی 

 .است، منی ماند
 

يگانه ] ترک[به هر رو، هر چه بود، سپاهيان اجير 
تکيه گاه تاج و ختت بودند و شاه از سوی خود می 

ت قايل می يبت به عناصر مدنی اولوبايستی به آنان نس
 . شد

                                                                                                                                                             
در باره پادشاهان از عهد مجشيد تا خود ] اعراض الرياسه
: نگاه شود به (» مسيع الظهير فی مجيع الظهير«نويسنده  و 

، دوشنبه، » حکيم سندباد«پسگفتار عزيز قلف در کتاب 
 ). 1971، »عرفان«انتشارات 

 :در ويکی پيديا در ياره او چنين می خوانيم
کاتب ظهيری  -الدين هباءالدين حممدبن علی بن حممد ظهریظهير«

مسرقندی، از مرتسالن و کاتبان بزرگ ايران و از وزيران خاندان 
مدتی صاحب ديوان رکن الدوله . خانيه يا آل افراسياب بود

قلج طمغاج خان بن مسعود بن حسين از پادشاهان اين سلسله 
رده و اسم او را عوفی او را با لقب الصدراالجل ياد ک. بود

لقب او را در تذکره ها . آورده است» وزرا و صدور«در باب 
ظهيرالدين آورده اند اما او خود، به تصريح، هباءالدين ذکر 

، »اغراض السياسه فی اعراض الرياسه«: از آثار او. کرده است
مسيع «ماهتابی نوشته است؛  ۵۵٢در آداب سلطنت، که پس از 

از ديگر آثار او نگارش . »الظهير فی مجيع الظهير
به نثر مزين به فارسی ادبی است که آن را به » سندبادنامه«

اين کتاب از داستان های . نام قلج طمغاج خان نوشته است
معروفی است که ظاهرًا از هند به ايران آمده و در زمان 
ساسانيان به هپلوی ترمجه شده و رودکی آن را به نظم آورده 

از اين کتاب به زبان پارسی، به وسيله مشس هتذيب ديگری . است
الدين حممد بن علی بن حممد دقايقی مروزی در اواخر قرن ششم 

 .گ-».ماهتابی اجنام گرفته است
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دادن زمين به لشکريان به (سيستم سهميه های نظامی 

که در دوره سلجوقيان هنادينه شده بود، ) عوض مواجب
در يک سخن، ساختار . به موجوديت خود ادامه می داد

سياسی شرقی که از سوی عباسيان به ميان آمده بود، و 
بيشرت به تکامل رسيده در دوره طاهريان و سامانيان 

مردم که . بود، ديگر با فروپاشی کامل رو به رو بود
از سوی حممد خوارزمشاه از زير يوغ کافران جنات يافته 
بودند، در برابر آزاد سازنندگان خود به پا خاسته 
بودند و تنها با روان شدن سيل خون سرکوب گرديدند و 

 . آرام ساخته شدند
 

دولتی چنين لرزان و ناتوان و سر اجنام مبارزه ميان 
نيروهای تازه نفس چادرنشينان کوچرو که در اين 
هنگام زير فرمان يکی از بانبوغ ترين سازمانگران 

متحد گرديده بودند، از ] چنگيز خان[ی مهه اعصار مرز
 . پيش روشن بود

 
بافتار تباری باشندگان ماورالنهر در آستانه 

ی دگرگون گرديده سرازيری مغوالن به پيمانه چشمگير
در باره گوناگونی بافتار تباری می توانيم به . بود

 . گونه تقريبی بر پايه ترکيب ارتش داوری کنيم
 

مهم ترين شهر  -خوارزمشاه به پدافند مسرقند
روشن است که . ماوراالنهر، امهيت ويژه يی قايل بود

به . در اين جا خبش بزرگرت سپاهيان وی مستقر بودند
جنيدی نوشته است، در پادگان مسرقند  گونه يی که
سپاهی به سر می بردند که از آنان  110000نزديک به 

به گفته نسفی  .تن تاجيک بودند 50000تن ترک و  60000
ابن . مشار سپاهيان تنها به چهل هزار نفر می رسيد

. نفر نوشته است  50000اثير تعداد رزم آوران را 
تاجيکان، کوهستانی  جوزجانی مهه را به مشول ترک ها،

می  60000و قرلق ها ] تاجيک های گلچه يا گرچه[ها 
 .نويسد

 
در مشار چادرنشينان کوچرو که در  ،عرب ادريسی

پيرامون فرغانه بود و باش داشتند، مهچمين از 
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اين  .هم نام می برد 68و بلغار)  خبفتچاق(قبچاقيان 
 گونه، ديده می شود که باشندگان بومی ماوراالنهر در
آستانه هتاجم مغوالن به پبمانه چشمگيری ترکی شده 

 69.بودند
 

هتاجم مغوالن به شدت بر ماوراالنهر هم در بعد بدتر 
شدن رفاه اقتصادی باشندگان و هم در بافتار 

 .تبارشناسيک باشندگان بومی تاثير گذاشت
 

بی . می دانند 1219آغاز حماصره مسرقند را ماه سپتامرب 
خان در تراز بسيار پايين فرهنگی  ترديد مغوالن چنگيز

قرار داشتند حتا در مقايسه با هم قبيله يی های خود 
از مهين رو، پس از متحد شدن . کئرايت ها و نايمان ها

مغوالن، هنوز تا استيالی سرزمين های بافرهنگ لزوم 
 .الگوبرداری بسياری از مردمان مغلوب پديد آمد

 
چنگيز خان  خنستين منايندگان فرهنگی در دربار

امور دفرتی و ديوانی در . بازرگانان مسلمان بودند
به (دولت چنگيز خان پس از منکوب ساخنت نايمان ها 

                                                 
نياکان تاتارهای کنونی در آن هنگام درست  -بلغارها.  68

 .مانند امروز در حومه رود ولگا بود و باش داشتند
 

به تاجيک ها در نيروهای مسلح  باال بودن مشار ترک ها نسبت.  69
خوارزمشاهيان به هيچ رو منی تواند بافتار تباری راستين 

خنست اين . باشندگان ماورالنهر را در اين برهه بازتاب دهد
که گسرته اصلی و پايتخت دولت خوارزمشانيان بيرون از 

آن هم (اين که ماوراالنهر  ،دو ديگر. ماوراالنهر قرار داشت
از سوی حممد خوارزمشاه تنها چند سال پيش ) ملنه به گونه کا

 . از هتاجم مغوالن گرفته شده بود
 

 –اين که بنا به سنتی که در دوره خلفای عباسی ،سه ديگر
مامون و معتصم آغاز گرديده بود، و سپس در سرتاسر سرزمين 
های نيمه وابسته به خالفت رواج يافته بود، در ارتش 

ل از عناصر بيگانه بودند و در خوارزمشاه نيروی اصلی متشک
اين مورد مشخص باشندگان دشت قبچاق و به ويژه قبايل 

 . ترکان خاتون -متعلق به مادر پرتوان سلطان.... کانيگل
نه تنها پس از هتاجم مغوالن، بل نيز تا هتاجم ازبيکان شيبانی 

 -در سده شانزدهم، اکثريت مطلق باشندگان ماوراالنهر
بوده اند که به زبان پارسی سخن می ) اتاجيک ه(ايرانيان 

 .گفتند
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تاشاتون اويغور که کرسی مهر . پديد آمد) 1206سال 
داری خان مايمان در دست وی بود، مهين وظيفه را در 

افزون بر اين، به او . دربار چنگيز خان پيش می برد
ه بود تا فرزندان خان را سواد اويغوری و سپرده شد

اين گونه، خنستين آموزگار مغوالن و . نوشتار بياموزد
خنستين کارمندان ديوانی و دفرتی شاهنشاهی مغولی، 

در آينده کارمندان اويغوری مهراه .  اويغورها بودند
با فاحتان مغولی به کشورهای بافرهنگ هم به چين و هم 

ند و موفقانه با بوميان که به کشورهای مسلمان آمد
بارها نسبت به ايشان کارآزموده تر و آگاه تر بودند 

 .به رقابت برخاستند
 

شهر نور  -خنستين شهری که در ماوراالنهر آماج گرديد
به خواست سوبود باشندگان . شهر اشغال گرديد. بود

شهر را ترک گفتند و باخود تنها چيزهای حياتی و 
پس از . ايان خود را گرفتندوسايل زمينداری و چارپ

. اين، خانه های ايشان از سوی مغوالن به تاراج رفت
. چنگيز خان به نزديک خبارا رسيد 1220در ماه فربوری 
باشندگان ناگزير گرديدند که مهه . شهر گرفته شد

زرادخانه و ذخاير علوفه دژ را که برای سپاهيان 
شهر، پس  .سلطان هتيه منوده بودند، به مغوالن بسپارند
تنها مسجد . از تاراج از سوی يورشگران، آتش زده شد

پخته ساخته شده ) آُجر(جامع و چند کاخ که از خشت 
 . بود، پا بر جا ماندند

 
مغوالن، در سر راه مسرقند از خبارا، با خود اسيران 

بر پايه اطالعات ابن . بسياری را به مهراه می بردند
. بس سهمگين بودت نگونبخسرنوشت اين اسيران  ،اثير

آن ها می بايستی پای پياده پشت سر سواران مغول راه 
هر که را که از راه باز می ماند و از . می پيمودند

افزون بر شهريان اسير، در . پا در می آمد، می کشتند
ميان انبوه مردم، بی ترديد مشار بسياری از دهنشينان 

واستند، مغوالن در مهه سرزمين هايی که می خ. هم بودند
آن را بگيرند، برای حماصره، کشاورزان روستاهای 

 . پيرامون را به کار وا می داشتند
 

سپاهيان ترک . مغوالن به مسرقند رسيدند ،در ماه مارچ
 -به مغوالن پيشنهاد خدمت کردند)] خوارزمشاه[(سلطان 

.  چيزی که برای خنستين بار از سوی آن ها پذيرفته شد
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پاسداران . گی با يورش گرفته شددژ جن. شهر تسليم شد
مغوالن، سپاهيان ترک سلطان را که در . آن را کشتند

آغاز به  خدمت شان درآمده بودند، در يک مهواری به 
 . حماصره گرفتند و مهه را با مهه فرماندهان شان کشتند

 
 30000آن چه مربوط می گردد به بقيه باشندگان، 

چنگيز . ود دادندشاوندان خيصنعتگر را به پسران و خو
. خان برای حماصره شهرها به مهين مشار نفر نياز داشت

در اين حال، . بقيه را گذاشتند تا به شهر برگردند
پس . دينار  فديه رستگاری گرفته شد 200000از آنان  

. از آن، چند بار باشندگان را از شهر بيرون راندند
 . اين گونه، شهر تقريبا هتی از سکنه شد

 
نزديکی سرچشمه رود (بيناکنت ) نوبت(رون وانگهی 
مغول ها سپاهيان پادگان شهر را . رسيد) آهنگران

کشتند و از باشندگان صنعتکاران، پيشه وران و 
از . جوانان برای کارهای حماصره شهرها با خود گرفتند

حماصره خجند يکی . آن جا به سوی خجند رهسپار گرديدند
فرمانده . ظامی استاز دلچسپ ترين صحنه های تاريخ ن

تيمور مالک نتوانست در شهر پايداری  -پادگان خجند
منايد و با يک هزار رزجمو در يکی جزيره های شسر دريا 

می توان گمان برد که او بايستی در . پنهان گرديد
جزيره واقع به فاصله يک ورست پايين تر از خجند 

سر اجنام، تيمور مالک هر چه بود، . گريخته بود
شايد ذخاير شهين . ر گرديد جزيره را ترک گويدناگزي

شبهنگام او . خانه و جنگ افزار او به ته کشيده بود
دسته های خود را سوار کشتی ها کرد و زير پرتو مشعل 

در نزديکی خجند، هر . ها به سوی پايين رودخانه راند
چه بود، مهه بنه و زرادخانه و مهه مهراهان خود را از 

 . به تنهايی به خوارزم رساند دست داد و خود را
 

در باره رفتارهای مغوالن، تاريخ اشغال خوارزم هم 
هنگام گرفنت شهر، باشندگان را بيرون . حکاياتی دارد

اعالم گرديد که صنعتگران از . از آن، به دشت بردند
مشاری اطاعت کردند و برخی هم . ديگران جدا شوند

ش که مغوالن با اين سنج. هنروری خود را پنهان کردند
مانند ديگر شهرها صنعتگران را با خود به مهراه 
خواهند برد و به ديگران اجازه خواهند داد در ميهن 

 . شان مبانند
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به گونه يی که جنيدی می نويسد، مشار صنعتگران سر به 

هزار نفر می زد که آنان را به سرزمين های خاوری  صد
وزش دهند و بردند تا مشار بسياری از باشندگان را آم

. کودکان خرد سال و زنان جوان را به اسارت گرفتند
بقيه باشندگان را کشتند به گونه يی که هر سپاهی 

 . نفر را کشته بود  24مغول 
 

در باال در باره هتی شدن روستاها و پايين آمدن هبای 
زمين ها در هنگام خانه جنگی ها در ماوراالنهر در 

در هنگام يورش . رديمآستانه محله مغول ياد آوری ک
مغول ها شهرها ويران گرديدند و صنعتگری نابود شد و 
مهراه با شهرها مشار بسياری از باشندگان بومی 

 . ماوراالنهر سر به نيست شدند
 
سرزمين های هر دو سوی کوه های تيان شان و  

 . جغتای رسيد -ماوراالنهر به پسر دوم چنگيز خان
 

ها چادرنشين و کوچرو فراموش نبايد کرد که مغول 
هنگام اشغال ماوراالنهر آن ها می بايستی به . بودند

زمين های اشغالی می کوچيدند، به ويژه در دامنه های 
جايی که چراگاه های سرسبز هپناور داشت و  –کوه ها

جويباران و چشمه ساران سرشار از آب در جوش و خروش 
 .بودند

 
اهان و رستنی مانند حاال، اين کوچيان می بايستی گي

روشن . های خشکيده بته زاران را با خود می بردند
است در اين حال، زمين برهنه و سوخته دامنه های کوه 
ها منی توانست در برابر سيل های هباری و تابستانی، 

مهه اين ها، بی درنگ، به کاهش گسرته چراگاه . بيستد
با الی و [های سرسبز و بند شدن بسياری از کاريزها 

اين . اجناميد]  و سنگ آورده شده با سيالب ها گل
 . گونه، رفته، رفته طبيعت خود حمل تغيير می کرد

 
بافتار تباری نزديک ترين مهسايگان ماوراالنهر در 

 :اين هنگام، چنين بود
از رودخانه تاالس تا سير دريا چادرنشينان کانگل ها  
و ) که کنون ديگر طايفه اردوی بزرگ را می ساختند(

تيان شان غربی را . قرلق ها بود و باش داشتند
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قره  -قرغيزها گرفته بودند و به عنوان بوميان
دستگاه  1223در اواخر جنوری )]. قزاق ها[(قرغيزها 

مغول . خان ديگر به کرانه راست سير دريا قرار داشت
ها ديگر با اجنام کار ويرانگرانه خود، برگشته 

رالنهر را هيچ کسی ديگر حاکميت آنان بر ماو. بودند
 . به چالش منی کشانيد

 
با آن که جغتای از ارتش پدر، مشار اندک ترک هايی را 

و از (مغولی نشده بودند  ُپرهگرفته بود که آن هم 
نيروهای رزمی او متشکل از سپاهيان قبايل  ،مهين رو

با اين هم، قدرت جغتای  ؛)زير فرمان ترکی او بودند
ترسی که فاحتان بر مردم  ها مادامی مستحکم بود که

مستولی منوده بودند، نپريده بود و مادامی که طوائف 
و قبايل ترک به شيوه زندگانی عشيره يی ادامه می 

به ويژه . دادند، و به بزرگی نيروی خود پی منی بردند
به يمن کشاکش ها ميان چنگيزيان بر سر قدرت و زمين 

طبيعی باال  و مهچشمی ها ميان شان، کار کسانی به گونه
گرفت که توانسته بودند نيرومند ترين طوائف ترک را 

آگاه شدن و پی بردن طوائف ترک  .به سوی خود بکشانند
به نيروی خود، با متايل طبيعی آنان به استقالل، 

 .ناگزير می بايستی به فروپاشی اولوس جغتای اجناميد
 
جغتايی ها  ،ديگر در نيمه دوم سده چهاردهم 

و اين سرزمين به . را از دست داند ماوراالنهر
که ) مشهور به تيمور کورگانی يا تيمور لنگ(ورالن متي

توانسته بود پيرامون خود ترک های بومی را گرد 
چنانی که روشن است، تيمور شهر مسرقند . بياورد، رسيد

تيمور از قبيله مغولی . را چونان مقر خود برگزيد
 70. ترکی شده برخاسته بود

 

                                                 
قشقه (قبيله مغولی تباری که به ماوراالنهر  -برالس ها.  70

آمده ) مسی ريچ در جنوب خاوری قزاقستان(از هفرتود ) دريا
و مقارن با به فراز آمدن تيمور به  1266بودند و پس از 

 اين روند در قشقه دريا. پيمانه چشمگيری ترکی شده بودند
شتابنده تر بود و برای آن که برالس ها به ترکيب قبايل ترک 

: نگاه شود به. (شامل شوند، نزديک به يک سده ادامه يافت
، آملاآتی، انتشارات فرمانروای اروآسيا: تيمورياکوبفسکی، 

 ). 91. ، ص2003، »کاخ کوچروان«
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ه تيمور هنوز کودکی بيش نبود، پادشاهی هنگامی ک
 1346در ماوراالنهر سر از سال . جغتايان فرو پاشيد

قدرت به اميران ترک تعلق داشت و خان های مغولی دست 
به ويژه بر . نشانده آنان، امسا فرمان می راندند

. باشندگان سرزمين های مهسايه آن بسيار سخت می گذشت
ر سوگند وفاداری مهه تيمو 1370اپريل  10به تاريخ 

او سال های خنست . فرماندهان ماوراالنهر را پذيرفت
فرمانروايی خود را به برپايی نظم در کشور و امنيت 

 . مرزهای آن پرداخت
 

. در مسرقند بناهای بسيار بزرگ و پرشکوه ساخته شد
 –تيمور بيشرت در انديشه شگوفايی ميهن خود 

مسرقند  –ايتخت خودماورراالنهر و زيبايی و پاکيزگی پ
او در مسرقند منايندگان مهه رشته های هنری و .  بود

تنها در سال های پسين . علوم را گرد آورد
فرمانروايی اش تدبيرهايی را برای باالبری رفاه ديگر 

 . مناطق کشور بيشرت سرزمين های بيگانه روی دست گرفت
 

او مهچنين متوجه هببود مديريت مدنی نيز بود که بر 
ن، موارد فزونشمار به سزا رساندن کارمندان آ

بلندپايه به دليل رشوه ستانی ها و باجگيری ها در 
تيمور به . مسرقند، هرات، شيراز و تربيز گواهی می دهد

روحانيون و زاهدان در ظاهر احرتام می گذاشت در ادره 
دارايی ها و کارهای روحانيون دخالت منی کرد و اجازه 

منی ) منع آموزه های فلسفی و منطقی با(گسرتش بدعت را 
او به رعايت موازين مذهبی از سوی رعايای خود . داد

بذل توجه می کرد مگر خود پابندی چندانی به مذهب 
نداشت و در آستانه مرگ، هنگامی که بيماری سختی 
دامنگيرش شده بود، دستور داد دارايی های پيرهايش 

 .را بازپس بگيرند
 

بر و نظامی تقريبا به گونه مطلق ساختار اداره مدنی 
د که در نتيجه آن بوقوانين چنگيز خان  پايه

روحانيون بلند پايه تيمور را مسلمان مومن منی 
پنداشتند چون او قوانين چنگيزی را باالتر از سنت 

 . های مذهبی می انگاشت
 
قبايل آغاز به  ،بی درنگ پس از درگذشت تيمور 

قدرت . ته خود منودندبازستاندن متصرفات از دست رف
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چون مشار حريفان شان بسيار . تيموريان سست گرديد
هنگامی  .کشور به چند خبش کوچک فروپاشيد. بزرگ بود

واپسين فرمانروای تيموری  -که سه پسر حممود
ماوراالنهر بر سر بقايای شاهنشاهی با هم می 
جنگيدند، نيروی نو سر بر داشت، که طومار مهه 

در ماوراالنهر در هم پيچيد و پس متصرفات کوچک را 
. از يک دوره انارشی حاکميت نيرومندی را برپا منود

 1503اين نيروی تازه نفس ازبيک ها بودند که به سال 
) شيبک خان، شيبانی ها(به فرماندهی شيبان خان 
 .تيموريان را بيرون راندند

 
در آغاز، برای تفکيک قبايل خبش خاوری اولوس جوچی ها 

پيش از . يان، ايشان را ازبيک می خواندنداز جغتا
فرمان می راند،  1342-1312ازبيک خان که ميان سال های 

اين نام در جايی ديده  منی شود و از مهين رو، بايد 
انگاشت که اين نام خاستگاه خود را از نام مهين 

در دوره اين پادشاه که سی  .فرمانراوا گرفته است
حسب عادت اتباع او را  سال آزگار فرمان راند، مردم

ازبيک ها می خواندند، مهين گونه اين نام در ميان 
 . اتباع چادرنشين کوچرو مسلمان او تثبيت گرديده بود

 
در نيمه دوم سده پانزدهم هنگامی که خبش هايی از  

طوائف ترک که به ابواخلير خان و بازماندگان او 
 -وفادار مانده بودند، نام آزادگان يا رستگاران

 . را به خود گرفتند] .گ-)درست آن قزاخ -قزاق[(کزاک 
 

. خبش ديگری از مهين طوائف نام ازبيک را حفظ منودند
اين نام برای پيروان و هواداران شيبانيان هنگامی 
که آن ها گسرته اولوس جوچی ها را که به ماوراالنهر 
در ترکيب دسته های شيبان خان و بازماندگان وی 

پاکسازی کردند، هم ] ز ديگر حريفانا[کوچيده بودند 
ازبيک های ماوراالنهر اين گونه، از خبيه . حمفوظ ماند

خوردن پاره هايی از مهان قبايل ترکی که توده های 
اصلی شان به ترکيب قرغيزها و قزاقی ها داخل شده 

با اين هم؛ در ترکيب ازبيک . بودند، بافته شده اند
ا از ديدگاه کلی ها نقش بس پيشتازی را تا جايی حت

هم بازماندگان مغول های بومی و قبايل ترکی مشال 
جوچی را تشکيل می دادند و در خدمت » هنگ«خاوری که 
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خان ها به سر می بردند، و در کل اليه خادمان چنگيزی 
 . را می ساختند، بازی منودند

 
باالتر از اين، البته، قبايل بومی ترک که تا اين  

يان بودند و بی درنگ به خدمت هنگام در خدمت تيمور
شيبانيان پيروزمند در ماوراالنهر درآمدند، نيز در 

 .بافتار ازبيک ها شامل گرديدند
 

ازبيک ها ديگر در ماوراالنهر فرغانه و تاشکنت 
باشندگان فزونشمار ترکی شهرنشين و دهنشين و يا هم 
ترکی شده يی را يافتند که مشار ايشان در نتيجه 

د ازبيک ها و آميزش آنان با باشندگان مسکون شدن خو
در ميان شبه نظاميان (بومی رو به افزونی داشت 

جمار، اويشون، : شيبانيان نام های توده هايی چون
کاتاک، ديورمن،  -تاتار، اويغور، کونگرات، سالور
 71).ديده می شد... باماليک، آتاجی، کيات، نايمان و

 
سيردريا و (ه ازبيک ها زمين های ميان رودهای دوگان

و . را مانند مهه پيشينيان خود تصرف کردند) آمو دريا
در مسير بالی رودخانه ها آغاز به  با گرفنت مسرقند و 

 . سر اجنام هم فرغانه پيشروی منودند
 
در جريان سراسر سده شانزدهم شيبانی ها بر  

) خيوه(آن ها خوارزم . ماوراالنهر فرمان می راندند
يژه از خان ها که مهچنين برخاسته را به يک دودمان و

از شيبانبان بودند، سپردند و از خراسان در برابر 
 .صفويان عقب نشينی کردند

 
يا هشرتخانيان ) جانايدی ها(سپس دودمان جنيدی 

از ريشته (که خويشاوند شيبانيان ) اسرتاخانيانيان(
بودند، بر مهان منطقه که به تدريج فراخنای آن ) زن

اشت، در جريان سده های هفتم و هشتم رو به کاهش د
 .فرمانروايی کردند

 
از رشته (سر اجنام، منغيت ها، خويشاوندان شيبانيان 

که ديگر به پيمانه چشمگيری (خان نشين خبارا را ) زن
در نتيجه تشکيل خان نشين خوقند، تشکيل متصرفات 

                                                 
 . 159-147. اريتسف، ص: نگاه شود به.   71
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مستقل در تاشکنت، اوراتپه، خجند و ديگرجاها، و در 
ی درانيان در افغانستان، گسرته آن کاهش نتيجه پديدآي

 . ، گرفتند)يافته بود
 

چينی ها بار ديگر فرغانه را تا تاشکنت  1758به سال 
 72.پس از کشتار وحشتناک کامليک ها در جونگار گرفتند

                                                 
اتوری صفوی و به ويژه پس از کشته پس از فروپاشی امپر.  72

شدن نادر افشار و چندپارچه شدن کشور هپناور او، توازن 
اين کار راه را . اسرتاتيژيک قوا در خاورميانه برهم خورد

برای تاخت و تاز کشورهای مهسايه به گسرته ايران فراهم 
آسيای ميانه که خان نشين های يورش چينی ها به  .گردانيد

با هبره گيری از (مشرده می شدند، در مهين بسرت  باجگزار ايران
 .استبوده  )خالی قدرت پديد آمده

 
سفير  -يوریادر آستانه واژگونی امپراتوری صفوی، امساعيل 

ارمنی تبار يهوری روسيه در دربار صفوی که اوضاع ايران را 
زمينه را برای لشکرکشی پرت کبير به  و آشفته و نا به هنجار

يرويس مدر اصفهان با مساعد می ديد،  )فقازق( ايرانمشال 
خان افغان های قندهار در اصفهان ديدار و وی را به  -هوتکی

 بر انگيختدر پشت جبهه ايران در قندهار  شراه اندازی شور
تا راه برای لشکرکشی روسيه به ايران مهوار تر و آسان تر 

ست ناشايزشت و ناخشودی باشندگان قندهار از رفتارهای . گردد
 –لشکريان پادگان قندهار به فرماندهی وختانگ گرگانيدزه 

زمينه را از پيش برای  )معروف به گرگين( شهزاده کاختی گرجی
گذشته از آن، ميرويس سفری به حج . اين کار فراهم می کرد

فتوای روحانيون سنی آن کشور را مبنی بر قيام در  و منود
 . برابر شيعيان به دست آورد

 
قندهار و کشته شدن گرگين و سرکوب لشکريان او،  پس از شورش

، دصفوی ها دو بار ديگر اقدام به لشکرکشی به قندهار منودن
آشفتگی دربار، مهچشمی سرداران و بسی بيهوده، چون مگر 

» نويد«شکست چنين اقداماتی را از پيش  ،نارسايی های ديگر
د و اين گونه، سپاهيان ايرانی مابود و شکست خوردن. می داد

پس از درگذشت ميرويس، پسر او حممود . به شدت تضعيف گرديدند
به اصفهان لشکر کشيد و پايتخت صفويان را گرفت و خود 

پسر عمويش کشته شد و  -مگر به دست اشرف .پادشاه ايران شد
 .اشرف پادشاه شد

 
در دوره اشرف، ترک های عثمانی با هبره گيری از نا به 

ارتش شصت هزار  لشکر کشيدند، مگرهنجاری ايران، به اصفهان 
در نزديکی اصفهان اشرف لشکر دوازده هزار نفری  نفری شان از

به قفقاز لشکر  1722از سوی ديگر، پيرت کبير در . خوردشکست 
 .خان نشين های آسيای ميانه هم کوس خودگردانی زدند .کشيد
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چينی ها در اين جا زمان درازی نپاييدند و قدرت 
بازماندگان شيبانيان بار ديگر احياء گرديد و تا 

ی خبارا، خيوه و خوقند به ] خان نشين ها[ه زمانی ک
 .دست روس ها نيفتاد، پا بر جا ماند

 
ازبيک ها با آمدن به ماوراالنهر در کل زمان درازی 
به گونه مطلق شيوه زندگانی چادرنشينی و شبانی و 

در شهرها تنها بيک ها . رمه داری را پيش می بردند
افسران  که واليت های جداگانه را رهربی می کردند،

بلندپايه نظامی و ديگر کسان وابسته به اليه های 
ديگران، مهه با رمه ها و پاده . حاکم زندگی می کردند

های خود در جاهای گوناگون آواره بودند و جای بود 
باش خود را در بستگی از چنين تصادفاتی چون جنگ، به 

 . ويژه کشاکش های درونی تغيير می دادند
 

حمض اين که رستنی های بته زار ها با گذشت زمان، به 
و سبزه زارهای دامنه های کوه ها در نتيجه برخورد 
بی رويه از سوی باشندگان کوچرو آغاز به نابود شدن 
منودند، اين نوار سرسبز آغاز به خشکيدن منود و دامنه 
چراگاه های فراخ پيشين اين سرزمين آغاز به کوچکرت 

                                                                                                                                                             
 

تا ظهور  آنفروپاشی ايران و از هم گسيختگی هر چه بود، 
اشرف را سرنگون، سرزمين  ،نادر.  فشار ادامه يافتنادر ا

 .های از دست رفته ايران را از ترک ها و روس ها پس گرفت
را تصرف  هند و )خراسان، زابلستان و کابلستان(ايران خاوری 

و بر پايه عهدنامه شليمار رود سند را چونان مرز سياسی و 
 منکوبرا آسيای ميانه  .کرد ثبيتعی ميان هند و ايران تيطب
که مرزهای طبيعی آن با  برپا کردرا شاهنشاهی هپناوری و 

پسرش ، نادر مگر با کشته شدن. انی داشتومرزهای سياسی اش مهخ
آزاد خان نور  حممد خان عليزايی، سردارانش مانند شاهرخ و 

 امحد خان ابدالی، کريم خان زند و ديگران غلزايی افغان،
شاهنشاهی بزرگ  که  اين بود. نتوانستند زبان مشرتک بيابند

 .به چند خبش پارچه شد
 

در آينده، فروپاشی ايران بزرگ پيامدهای مرگبار خود را به 
با هبره گيری از  روس ها از مشال سرازير شدند و. منايش گذاشت
انگليسی ها هم . قفقاز و آسيای ميانه را گرفتندضعف ايران، 

را گرفتند و کشور خبش های خاوری آن با ترفغندهای رنگارنگ، 
ترکستان  .ايجاد منودند »افغانستان«تازه يی را به نام 

  .گ- .خاوری هم به دست چينی ها افتاد
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نتيجه رشد طبيعی و هم مشار باشندگان هم در . شدن منود
در نتيجه سرازير شدن ازبيک ها و نيز تاجيک ها از 

 .قره تگين و حصار افزايش يافت
 

کاهش گسرته چراگاه ها سراجنام ازبيک ها را وادار 
گردانيد تا به زمينداری و کشت و کار رو بياورند که 

چون در آن هنگام تقريبا مهه . کار قابل اجنامی هم بود
به (ه به باشندگان تاجيک تعلق داشتندزمين هايی ک

، به تصرف )استثنای زمين های سهميه يی لشکريان
خبشی . طوائف و ايل های فاحتان ازبيک قرار گرفته بود

از ازبيک ها با رو آوردن به زمينداری، آهسته 
آهسته، از شيوه زندگانی چادرنشينی به دهنشينی و 

 . شهرنشينی درآمدند
 

باش در اوضاع از ريشه متفاوت ازبيک ها با بود و 
زمينداری و باغداری ) با شيوه پيشين چادرنشينی شان(

به گونه بس طبيعی می بايستی به شيوه و طرز زندگانی 
 . موجود و آماده يی رو می آوردند

 
آن ها چنين هم کردند و در کل، کيش تاجيک های بومی  

را که هرگاه نه در درازای هزاره ها، دست کم در 
آن ها . زای سده ها ريخت يافته بودند، پذيرفتنددرا

از تاجيک ها نه تنها شيوه ها و ابزارهای زمينداری 
و بل نيز ارشی تکتور خانه های خود، ظروف و انواع 
گوناگون توليد را مهراه با ابزار و شيو های مهان 

 . توليدات فراگرفتند
 

 اين گونه، ازبيک ها با فراگرفنت مهه اين ها به شکل
کامال آماده به شاگردان گوش به فرمان تاجيک های 

بر مهين مبنا، ازبيک هايی . مغلوب خود مبدل گرديدند
که ديگر زميندار شده بودند، ناچار از تاجيک ها با 
گرفنت اين يا آن ابزار يا اين با آن سامان و آالت که 

نام های  ،در زبان خود برای آن ها نام نداشتند
چون چنين چيزهايی در . را گرفتندتاجيکی آن ها را ف

زندگانی پيشين چادرنشينی و کوچروی آن ها وجود 
اين بود که ازبيک ها اين ابزارها را با نام . نداشت

اين . های تاجيکی آن يعنی به زبان پارسی فرا گرفتند
گونه، به زبان ازبيک ها مشار فراوان واژه های پارسی 

ات آن وارد گرديد و مهراه با آن، آيين اسالم با ادبي
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اين . که به مهين پيمانه واژه های عربی داخل گرديد
گونه مهراه با دگرگونی شديد شيوه زندگانی، زبان 

 . ازبيک ها نيز دگرگون گرديد
 

 –سرزمين هاباشندگان بومی اين چنين است نقش فرهنگی 
 73.تاجيک ها

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 معنای کلمه تاجيک و َگلچه
 

است و به » تاج«برخاسته از اسم پارسی کلمه تاجيک 
شرح  74.دارنده ديهيم می باشد –معنای تاجپوش، تاجدار

مفصل اين تر اين کلمه و تاريخچه پيدايش آن را در 
 .آمده است 75خانيکف. و. نوشته های ن

                                                 
 .19-16. ناليوکين، تاريخ خان نشين خوقند، ص.  73
ديدگاه های رنگارنگ و در بسا از موارد حتا متناقضی در .  74

کان در تاجي«نگاه شود به . باره برخاستگاه کلمه تاجيک هست
 .1373، هتران، »اهلدا«انتشارات  ،»مسير تاريخ

 
، پيوست مشاره ششم، مالحظاتی بر توضيحات فصل .و. خانيکف ن.  75

، از 1874ايران، ترمجه خانيکف، سان پرت بورگ، [دوم کتاب ريرت 
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خانيکف می نويسد که تاجک يا تاجيک به معنای تاجدار 

ست که در مگر روشن ا. کسی که تاج بر سر می هند -است
بل در باره . اين جا سخن بر سر دييهم پادشاهی نيست

آن است که چه امهيتی به سزا و عرفانی يی را در 
آموزه های زرتشتی بی ترديد در گام خنست پيروان اين 

درست مانند آن . آيين نسبت به بی دينان داشته اند
به [که مسيحيان تا کنون با کشيدن نشان صليب به خود 

نت زجنيره صليبی يا زدن نشان صليبی بر کاله گردن آويخ
به گونه مثال از عمامه مسلمانان .] گ-های شان

 .   متمايز می گردند
 

از مهه اين ها چنين بر می «: خانيکف ادامه می دهد
آيد که می توان نتيجه گيری کرد که کلمه تاجيک 

يا بنی صليب ) مسيحی(» صليبی«مانند کلمه عربی 
نند کلمه صليبی ما يعنی صليب دار ما) مسيحی زاده(
در آغاز، نام کدام تبار يا نام ) پيروان آيين مسيح(

کدام تيره خاص نبوده است و به معنای مهه پيروان 
در درازای سده . »آيين زرتشتی به کار می رفته است

ها اين آيين به ويژه از سوی ايرانيان که مهه اقوام 
يده اند، پذيره بيگانه باورمند به اين آيين را بلع

 . شده است
 

اين امر مهچنين از روی آن که حتا در عهد باستان در 
مجع توده هايی باشنده پارس از عصر هرودت و سنگ 
نبشته های داريوش به گونه مسمرت اين تاثير گذاری 

قبايل جديد . درونی قبيله يی را می بينيم، مسلم است
شدند،  گاه پديدار می گرديدند و گاه هم ناپديد می

ايران، پيوسته گسرتش ) اتنيکی(مگر واژه عمومی تباری 
در عهد ساسانيان ديگر القاب شاهان و . می يافت

شامل ) بيرون از ايران(فرمانروای ايران و انيران 
) ايران(نفس گسرتدگی جغرافيايی اين واژه . می گردد

 . به دادگرانه بودن اين توضيح ياری می رساند
 

در گهواره آموزه ] تاجيک[، اين نام پيشرت از هر جايی
های زرتشت يا درست تر در جايی که اين آيين برای 

                                                                                                                                                             
باشندگان مرزهای خاوری ايران،  -زير نام]  به بعد 509. ص

 .بوميان و ناقالن
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خنستين بار به آيين دولتی مبدل گرديد، در باکرتيانای 
در واقع، در خبارا، بلخ . کهن و سغديانا اشتهار داشت

تاجيک به کسی اطالق می گردد که زيان  76و افغانستان،
در خراسان و . داند پارسی را زبان مادری خود می

ديگر معنای مشخص و معين ] تاجيک[سيستان اين کلمه 
در پارس باخرتی و ماورای . خود را از دست می دهد

به جز به . ندقفقاز اين کلمه را بيخی به کار منی بر
  77.»تات«ه صورت شکل خمفف آن ب

 
عين مفهوم تاجيک را دارد، گواهی پرتو » تات«اين که 

درباری ايتاليايی که در  -)Pitro della yall(ديال يال 
اوايل سده هفدهم در خدمت شاه عباس صفوی بود، به ما 

جلد دوم ترمجه فرانسوی نامه  469. در ص. کمک می کند

                                                 
پيش از ميانه های سده نزدهم، از سوی » تانافغانس«نام .  76

باشندگان خبش های باخرتی پشته ايران، تنها برای گسرته کوه 
های سليمان و مناطق مستنگ و ساول که در کنون در کشور 

در اين حال، خود . پاکستان واقع اند، اطالق می گرديده است
باشندگان پشتون ها اين سرزمين ها، جای بود و باش خود را 

 .به گونه سنتی پشتوخنواه می خوانده اند
 
برای کابلستان و زابلستان پس از » افغانستان«اطالق نام  

نيمه خنست سده نزدهم در آستانه آمدن انگليسی ها به قندهار 
 از سوی انگليسی ها و کابل و سپس لشکرکشی آن ها به کشور
اين نام برای گسرته . رايج شد و وارد ادبيات سياسی گرديد

برای سرزمين بلخ و ختارستان که در سده نزدهم به (مشال کشور 
نام ترکستان جنوبی و پس از نيمه دوم سده نزدهم به نام 

پيش از اواخر نيمه دوم سده ) ترکستان افغانی شهرت يافت
حتا تا دوره حبيب اهللا . نزدهم هيچگاهی کاربرد نداشته است

ن و ترکستان ياد خان، اميران کشور به  نام اميران افغانستا
 .می شدند

 
از مهين رو است که بيشرت نويسندگان حتا در نيمه خنست سده 
. بيستم کلمه افغانستان را جدا از کلمه بلخ می نوشته اند

به گمان غالب، شيشيف اين سطر را از اثر کدام نويسنده سده 
 . گ–. نزدهم برگرفته باشد

 
چند توده های هر . کلمه تات دارای خاستگاه ترکی است.  77

دارای خاستگاه ايرانی در آذربايجان، داغستان و ايران 
می خوانند؛ با اين هم،  -تات –کنونی خود را با اين نام 

با کلمه ) ايتمولوژی(کلمه تات از ديدگاه ريشه شناسيک 
 . تاجيک پيوندی ندارد
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به چاپ رسيده است، می  1663های او که به سال 
قزلباش، نام قبيله يی سرشناسی است که به «: خوانيم

انی که در گذشته پارس يورش آورده و در آن ديار چن
به مشا نوشته بودم، در دوره شاه امساعيل صفوی 

در حالی که تات نام کسانی است . استحکام يافته اند
که يکراست از قبايل ديرين اصيل پارسی بر می 

اين گونه، نام تاجيک، به هر پيمانه که از  78.»خيزد
مرکز آموزه های زرتشت دورتر برويم، کمرت به کار می 

 . »می بازد رود و رنگ
 

خانيکف می گويد که با بررسی و حتليل تاريخ خود کلمه 
اين کلمه خاستگاه «تاجيک، ما متوجه می شويم که 

در زبان پارسی، کلمه تاج به معنای . »پارسی دارد
دييهم است و سازينه هايی چون تاجدار، تاجپوش، 

چون . بی ترديد واژه های بس کهنی اند... تاجور و 
ی ديگين می دانيم که در گاهنامه ها از گفته هاي

پيش از ميالد در  122های چينی در حدود سال ) تقويم(
کياو در باره دودمان پادشاهی -تبصره های سپهدار تان

يادآوری های پيوسته . ها سخن گفته می شود» تياوج«
از اين دودمان از سوی گاهنامه نگاران چينی، اجازه 

دهيم که به راستی سخن منی دهند شهبه يی به خود راه ب
 . بر سر تاجيک ها است

 

                                                 
کلمه تاجيک در آسيای جنوبی ديده «وامبيری می گويد که .  78

نا ارمنيان؛ ترک ها و عرب ها يعنی در کل می شود و مها
مگر صرف هنگامی که تنها در  -مسلمانان را تاجيک می خوانند

 .ميان خود هستند با نيشخند و کنايه
 

برای من چنين می منايد که اين نام چيزی جزء لقب تسخر آميزی 
نيست که ارمنی های رانده شده و ستمديده به ستمگران خود 

با اين نام به گونه قاطعی در نزد مهه چون من . داده اند
ارمنيان آسيای صغير برخورده ام، برداشتم چنين است که 
ارمنی ها به اين نام نه تنها حممديان، بل که  در کل، 
پيروان ديگر اديان را هم می خوانند و اين کلمه به گمان 
غالب، کلمه يی بس کهن است و در نتيجه برخاسته از باشندگان 

ر دوره ساسانيان، ارمنی ها با آنان در مراوده پارس که د
 ».بوده اند و بعدها اين کلمه شامل اعراب نيز گرديده است

 
 320. وامبيری، اوچرک های آسيای ميانه، ص. آ: نگاه شود به(

 ).321و 
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از مدت های بسيار پيش از » تاج«افزون بر آن، کلمه 
فرا ] از پارسيان[ها » تاگ«سوی ارمنيان به شکل 

به (» تاگوور«گرفته شده بود که که از آن کلمه 
در هندوستان به گفته . ساخته بودند) معنای تاجور

Fordts به شکل»Thath «کلمه . ده می شودبه کار بر
که در نزد اسخيل ها با آن بر می » Taios«يونانی 

ساخته می شود،  Tassiaخوريم، و يه شکل معمولی از فعل 
مگر، من باور ندارم که اين کلمه با کلمه تاج 

به هر رو، اين کلمه . پارسيان نسبتی نداشته باشد
بسيار کهن است و با مهه سازينه ها و زاييدگی های آن 

 . ند سده پيش از ميالد کاربرد داشته استدر چ
 

هرگاه چنين باشد که است، ما بی چون و چرا بايستی 
يادآوری هايی در باره تاجيک ها در نبشته های 

در حقيقت هم، در کتاب . يونانيان باستان برخبوريم
تاريخ ِهرودت می خوانيم که ساتاگيدها،  91سوم بند 

ا مهه  باهم يکجا گنداری ها، داديک ها، و آپاخيت ه
در سال می پرداختند و به خزانه سوزا  79تاالنت 170

واريز می کردند و هفتمين ساتراپ را می ساختند و 
چون سوزا که در باره آن اين جا سخن به ميان آمده 
است، روشن است که سوزيانای غربی يعنی شوشرت کنونی 

جايی که به گفته آريان،  -نيست و سوزای اريايی است
ندر مِقدونی در لشکرکشی از گيالن و مازندران به اسک

باکرتيانا، ساتيربزان را به عنوان ساتراپ آريايی ها 
گمارد، پس بس حمتمل است که داديک های گالی کارناس 

 .تاجيک های خراسان بوده باشند -تاريخ نويس 
 

، هرودت آن ها 66گذشته از آن که در کتاب هفتم، بند 
های شان با باخرتبان مقايسه می را از نگاه جنگ افزار

هامر نيز ديدگاه مهانندی در باره اين داديک ها . کند
زمينداری در در کتاب (ن ها، ريرت افزون بر اي. دارد
نشاندهی کرده است که ) 714. ، جلد هفتم، صآسيا

 93-54(ديونيسی پيريگيتسی، معاصر نيرون و ترويان 
ها ياد کرده » تاساپی«از آنان به نام ) پيش از ميالد

 . است
 

                                                 
 .گ-برابر با تقريبا سی کيلوگرام نقره -تاالنت.  79
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 ساسانياندوره دودمان ساسانی، چينی ها با  سراسردر 
مراودات بسيار تنگاتنگی داشتند و آخرين بازماندگان 

در چين که از پيگرد عرب ها ايرانی خاندان شاهی 
پناهجو گرديده و پناهگاه يافته بودند، اميد خود را 

بار به ياری درتاج و ختت نياکان برای بازگرداندن 
جايی که در باره آن ها بار آخر در گاهنامه (پيکنگ 

از  پيش از ميالد 771تا  ،)های چينی يادآوری شده است
 .دست منی دادند

  
به حمض اين که چينی ها با خبش های بيشرت غربی تر 
شاهنشاهی پارس اشنا شدند، آن ها آغاز به کاربرد 

اين با . برای شناسايی پارسيان منودند» پوسی«کلمه 
هم، نام پيشينی را که برای آن ها به کار می بردند، 

از مهين رو، . ها را کنار نگذاشتند» تياوجی«يعنی 
در دوره ) تاجيک(کوچکرتين ترديدی نيست که اين کلمه 

 .ساسانيان گجسته و ننگينی مشرده و پنداشته شده باشد
 

چگونه کنون توضيح بدهيم که اين واژه با استيالی عرب 
پارس و با پذيرفنت آيين اسالم از سوی پارسيان ها بر 

به جستجوی اين ) خانيکف(بيخی ناپديد می گردد؟ من 
عرب سده ) جغرافی دانان(کلمه در آثار گيتاشناسان 

چنين کلمه يی حتا در ترمجه . های خنستين هجری پرداختم
پارسی تاريخ طربی ديده منی شود که در خبارا اجنام شده 

آخرين جغرافی  -ن، نه تنها ياقوتگذشته از آ. بود
دان عرب پيش از فرارسيدن عهد مغوالن، نه حتا ابن 
بطوطه، خنستين جهانگرد عرب پس از استيالی پارس از 
 .سوی مغوالن در باره تاجيک ها سخن بر زبان منی راند

باز هم می گوييم که روی هم رفته، تا عصر تيمور، 
  80.اين کلمه از زبان ها برافتاده بود

                                                 
سالم برای تاجيک در متون پس از ا) اتنونيم(نام تباری .  80

پارسی  -سخنور تاجيکی –خنستين بار در سروده های عنصری 
اوايل سده يازدهم، شاعر دربار حممود غزنوی به کار برده شده 

 . است
 

دانشمند ايرانی، سال نگارش قصيده عنصری   –داکرت دبير سياقی
هجری  416را که در آن کلمه تاجيک آمده بود، پيش از 

حد اقل پنجاه سال پيش از نگارش يعنی . خورشيدی می پندارد
مقاله :  نگاه شود به. (حممود کاشغری» ديوان لغات الرتک«
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حتا پس از تيمور، برای مثال؛ در يادداشت های بابر، 

در دولت «: اين کلمه تنها دو بار به چشم می خورد
در وادی . اقوام خمتلفی وجود دارند] کابلستان[کابل 

ها و دشت های آن، ترک ها، ايماق ها و عرب ها زندگی 
در شهرها و قسمت بزرگ ده ها، عمدتا تاجيک . می کنند

بسياری از مناطق و نواحی ديگر . کنند ها زندگی می
مسکونی را پشه يی ها، پاراچ ها، تاجيک ها، َبَرکی ها 

در مناطق کوهی، در . و افغان ها در اختيار دارند
 -به نوشته مارکوپولو(غرب هزاره ها؛ و نوکدارها 

زندگی می کنند که به زبان مغولی سخن می ) نوکودورها
 .»زنند

 

                                                                                                                                                             
. ، ص»تاجيکان در مسير تاريخ«داکرت دبير سياقی در کتاب 

 . »تات و تاجيک و تازيک«زير نام ). [159
 

شايان يادآوری است که کاشغری در ديوان لغات ترک کلمه تات 
گفتنی است که ديوان . ا آورده استر» تژک«و » تت«و خمفف آن 

در هتران  1342عنصری بلخی به تصحيح داکرت دبير سياقی به سال 
مهچنين بيتی که عنصری در آن کلمه تاجيک . به چاپ رسيده است

زچين و ماچين يک رويه :  را به کار برده است، چنين می باشد
. ز ترک و تاجيک، از ترکمان و غز و خزر -تا لب جيحون

 ).134. ان، صديو(
در ] گ-.هر چند، در فرهنگ جهانگيری به شکل تازک آمده است

اين سده، اتنونيم تاجيک برای خنستين بار در آثار زبان 
صمدوا، : نگاه شود به. (سانسکريت در کشمير به کار می رود

 ).130. ، ص1988، مسکو، باشگاه کتاب، اقيانوس بازگفته ها
 

غرافيای اتنونيم تاجيک از اين گونه، با توجه به گسرتش ج
ترکستان تا هند در سده يازدهم و تواتر کاربرد آن در 
ادبيات در زبان های گوناگون و مفهوم دقيق آن به معنای 

چوناِن نام يک »  تاجيک«ايرانی پارسی زبان می توان گفت که 
تبار دست کم از ميانه ها و شايد هم سر از اوايل سده هنم 

در آثار » تاجيک«آن چه که نام . ه استميالدی کار برد داشت
سده های هنم و دهم پيدا نشده است، می تواند با آن پيوند 
داشته باشد که از ادبيات عظيم پارسی عهد سامانيان به ما 

برای منونه، از يک ميليون و . قطره يی از دريا رسيده باشد
چيزی بيش از يک هزار  -سه صد هزار مصراع سروده های رودکی

 . برجا منانده است بيت
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شگفتی  از زبان حترير، به راستیناپديد شدن اين کلمه 
به يمن غنای آثار دست نويس موزه بريتانيا  .آور است

متصدی آن، خانيکف مشار بسياری از -ری . و مهکاری گ
مگر در هيچ جايی . قاموس های کهن زبان پارسی را ديد

تاجيک  .با هيچ يادآوری يی در باره تاجيک ها برخنورد
دوم سده هفدهم به ها در واژه نامه ها سر از نيمه 

از اين رو، بايستی به مهين عهد  81.چشم می خورند
بازگشت دو باره اين کلمه را در زبان نگارشی را 

 .پيوند داد
 

شايد عرب ها در اين کلمه چيز ناپسند و گجسته يی را 
و هرگاه مفهوم اين کلمه تنها به . يافته بودند

ها می بود، بيگمان عرب » توده های پارسيگو«معنای 
آن را از ميان بر منی داشتند، مگر چون تاجيک به 
معنای کسی بوده که نشانه منايش دهنده پيروی از کيش 
زرتشتی را به مهراه دارد؛ از اين رو، نه تنها 

فاحتان پيروزمند از آن بيزار بوده  –مسلمانان حسود
اند، بل نيز توده های مغلوب مسلمان شده، راضی به 

 . ه باشندپدرود گفنت با آن شد
 

جدا از اين، عرب ها برای اين که مسلمان شدگان 
ايرانی را از آنانی که به رغم ستمديدگی، به آيين 
زرتشت باورمند مانده بودند، تفکيک کنند، زرتشتيان 

از مهين جا است . را کافران و بيخدايان می خواندند
 .زاييده شد» گرب«يا » گياوور«که در آينده کلمه 

 
وامبيری می گويد که نام تاجيک در آسيای هر چه بود، 

اين  -ميانه هنوز در اعصار بس کهن موجود بوده است
» کوتا دوگو باليگ«اويغوری ) نبشته(را مانوسکريپت 

اين مانوسکريپت . هبرت ثابت می گرداند) دانش خوشبختی(
به رشته نگارش درآمده است که در آن  هجری 465به سال 

ابر کلمه ترک يادآوری کلمه تاجيک بارها در بر
 82.گرديده است

 
                                                 

در کدامين فرهنگ ها » تاجيک«برای بازيافت اين که کلمه .  81
: و واژه نامه ها آمده است و در کدامين نه، نگاه شود به

تاجيکان در کتاب » تات و تاجيک و تازيک« -مقاله دبير سياقی
 .در مسير تاريخ

 .321. ، صاوچرک های آسيای ميانهوامبيری، .  82
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اين گونه، بی شهبه می منايد که کلمه تاجيک که از 
ژرفای دوره های کهن و تا افتادن پارس به دست عرب 
ها، به معنای پيرو کيش زرتشت بوده است، به داليل 
مذهبی از کاربرد بر افتاده است و بار ديگر در زبان 

ه مغوالن با روان نگارشی پس از آن پديد آمده است ک
ساخنت سيل خون تا جايی تعصب سامی يی را که عرب ها 

 .بر ايرانيان تلقيح منوده بودند، شستند و روفتند
 

در چنين عصری، هنگامی که اسالميسم به پيمانه بسنده 
يی حتکيم يافته بود، برای آن که از خاطرات ديرين 

در واقع به مفهوم واژه ] کلمه تاجيک[نرتسيد، 
. پديد آمد» پارسی زبان«) تبارشناسيک(گرافيک اتنو

کنون ديگر تاجيک های غير مسلمان وجود ندارد، مگر 
بايسته است نشاندهی است که در ميان تاجيک ها بيشرت 
از ديگر ايرانيان بسياری از باورها که ارجگذاری 
خنستين بار به آتش را بر پشت می کشند، بر جا مانده 

دم ها احساس می کردند، آين است، که می بايستی خنست
که امکانات کاربرد اين نيروی طبيعی را برای آوردن 
نيازهای انسان درک کردند که ديگر نوع بشر را از مهه 
جهان جانوران به شدت تفکيک می کرد، درک کرده 

 .بودند
 

کنون تاجيک های مهواری نشين، چونان باشندگان اصيل 
های شهرهايی که  سرزمين های اين جايی خود را به نام

که در آن بود و باش دارند، تاشکنديان، خجنديان، 
برعکس، تاجيک های : می خوانند... و) مسرقنديان

معروف » گلچه«کوهنشنب در دره ها، بيشرت به يک نام 
هستند، هر چند هم در گسرته بود و باش خود، يعنی در 
کوهستان ها و گاهی هم به نام رودهايی که در کنار 

و باش دارند، خوانده می شوند مانند قره  آن بود
تگينی ها يا هم به نام های ديهه ها و دره هايی که 

 . در آن به سر می برند
 
اين نام، اين . به معنای پزنده نان است83»َگلچه«

مفهوم در باره تاجيک های کوهساران را می رساند که 
                                                 

است به معنای کوهنشين يا » گرچه«ه دگرگون شده گلچه کلم.  83
کلمه پارسی : اين کلمه از دو سازواره ساخته شده است. کوهی
مهريشه است و ) کوه(کوه که با کلمه روسی گره  -»گر«کهن 

در  -»گرچستان«از مهين کلمه نام منطقه . »چه«پسوند 
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آن به دليل کمبود فرآورده های کشاورزی می توانند 
ديگران زندگی کنند که از شهرهای ) گندم( با نان

از مهين رو، تاجيک های . نزديک برای شان می رسد
باشنده مهواری ها کلمه گلچه را به معنای نادار و 

 .بينوا و نژند می پندارند
 
 
 
 
 

 در باره خاستگاه تاجيک ها
 

تباری هندی و ايرانی، ديرين ترين  -روايات مذهبی
بر شالوده اين . ترکستان اندمنابع اطالعاتی در باره 

روايات، گذشته از مهه، فرضيه يی مستدل می گردد مبنی 
بر اين که برجستگی پامير که ترکستان را از جنوب 

» اريايی«خاوری در بر می گيرد، گهواره تيره های 
است که از اين جا به جاهای گوناگون پراگنده شده 

 .اند
 

، )رتشتپيروان ز(يکی از شاخه های آريايی ها 
، )سرزمين ميان رودخانه های آمو و سير(سغديانا 
، آريانا )ترکستان افغانی(، باکرتيانا )مرو(مرغيان 

                                                                                                                                                             
ماوراالنهر ساخته شده است کلمه گر در نام های کوه ها تا 

برای . ين اکنون هم ديده می شود در تاجيکستان و ازبيکستانمه
فلگر، اوپوگر، شاهگر در سرچشمه گاه های رودخانه : منونه

 .زرافشان
 

) نان پز(» پزنده نان«تعبير لغزش آميز اين کلمه در سيمای 
تاريخ «به گمان فراوان از کتاب ميرزا مشس خباری زير نام 

گريگوريويچ به سال . و. سوی وکه از » خبارا، خوقند و کاشغر
اين کتاب .  [در قازان به چاپ رسيده است، برخاسته است 1861

از سوی دفرت نشر ميراث مکتوب با تصحيح آقای  1377به سال 
 .]گ-.عشيق در هتران به چاپ رسيده است

. گلچه يعنی کلمه حتريف شده گرچه در سده های ميانه پديد آمد
هنگ جهانگيزی آمده است که در هر چه بود، اين کلمه در فر

اواخر سده شانزدهم که به قلم نويسنده شيرازی در هند به 
به معنای کوه، » گر«مهين گونه، . [رشته نگارش درآمده است

پشتو است و در واژه هايی غور و غرجستان هم » گر«مهتاواژه 
 .  گ-ديده می شود
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و سراسر گسرته کوهستان های مهوار ايران، در  84)ايران(
را ) خيوه(يک سخن سراسر ايران و نيز خوارزم 

 .    گرفتند
 

آريايی هايی که زير نام تاجيک ها در سرزمين 
مانده اند، تا امروز باشندگان اصيل  ترکستان

شهرنشين و دهنشين حوضه های رودخانه های آمو و سير 
دريا و مهين گونه رودخانه تريم در ترکستان خاوری 

 . را می سازند) کنون استان سينکيانگ چين(
 

باشندگان کوچرو اين سرزمين که در دوره های کهن زير 
... ساک ها وها، ) ماساژيت(نام اسکيت ها، ماساگيت 

ياد شده اند، به گواهی نويسندگان يونانی با 
.] گ-)تاجيک ها يا ايرانيان[(باشندگان مسکون 

خويشاوند بودند و از مهين رو دارای خاستگاه آريايی 
 . اند
 

متدن آريايی ها در ترکستان غربی يکی از کهن ترين 
تاريخ نويسان قديم با شرح لشکرکشی شاه . متدن ها است

پيش از ميالد  1200نين به باکرتيانا به سال آشوری 
گواه بر پرنفوس بودن، توسعه سياسی و وضعيت شگوفای 
اين سرزمين می باشد و هر چند به حمض احيای پادشاهی 
آشوری بر پايه آثار ميخی، شخصيت نين و سيميراميدها 
افسانه يی می منايد، مگر نفس داشنت تصورات در باره 

توامنندی در باستان،  امهيت خود  باکرتيا، چونان دولت
 . را حفظ می منايد

 
خراسان کهن که فراخنای آن از تاتاريای چين آغاز می 
گرديد، به گواهی مدارک توپوگرافيک گواهی می دهد، 

 .از سوی کولونی های آريايی بنيادگذاری و مسکون شد

                                                 
هرات  سرزمين –منظور از اريانا يا آريانا، در اين جا .  84

آريانا تنها يک معنا دارد و آن هم اين که از سوی . است
يونانيان، در آغاز تنها به گسرته هرات و گسرته خاوری ايران 
اشکانی اطالق می گرديده است و سپس هم بر سراسر گسرته هپناور 

، »آريانای کهن«کاربرد آن به شکل . شاهنشاهی اشکانی
معنای نام تاريخی  به! و آريانای بزرگ؟» آريانای کبير«

که گويا در يک هزار و پنجصد سال ! کشور افغانستان باستانی
پيش از اسالم نام اين کشور بوده باشد، بيخی نادرست است و 

 . گ-.با معيارهای تاريخی مهخوانی ندارد
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خوارزم مهچنين فرهنگ شگوفايی داشت و  ،در عهد باستان

اطالعات ما در اعماق سده ها ميسر می  تا جايی که
 . سازد، اين کشور متدن بالنده يی داشته است

 
مهه پژوهشگران تاريخ باستان خيوه مهاهنگ اند که 
باشندگان خان نشين خيوه به خانواده اريايی تعلق 

چندی پيش اثر رياضی دان و منجم پر 85.داشته اند
ل سده که در اواخر سده دهم و اواي(آوازه البيرونی

» آثار الباقيه«) يازدهم ميالدی می زيست
که در گذشته ] »اآلثارالباقيه عن القرون اخلاليه[(

بيرونی در اين . تنها نام آن روشن بود، به دست آمد
کتاب می گويد که گاهنامه خورشيدی خوارزمی يکی از 
هبرتين گاهنامه هايی بوده است که او ديده است و اين 

گاهنامه های يونانيان و عربی گاهنامه موثق تر از 
کارش بوده است،  است و ما منی توانيم به او که استاد

در مهين جا ما با نام های . مباور نداشته باشي
.... دوازده ماه، هر ماه سی روز، نشانه های بروج و

 .بر می خوريم
 
 

مهه اين واژه ها و نام ها منونه زبانی اند که در 
مهه اين نام ها خبش بيشرت . دخوارزم با آن سخن می گفتن

شان به زبان زندی و آن هم به شکلی بيشرت پاک تر 
بر . نسبت به آن بود که در پارس حفظ گرديده بود

شالوده چند کلمه آورده شده از زبان قديم خوارزم، 
ديده می شود که اين زبان به زبان های زندی، پارس 

گان يعنی باشند. قديم و هپلوی نزديک و مهانند بود
قديم خوارزم متعلق به شاخه پارسی خاندان توده های 

 .آريايی بوده اند
 

رشته آغاز توسعه متدن در واحه خيوه در اعماق جهان 
البيرونی بر پايه اطالعاتی که در . باستان گم می شود

دست داشته است، گزارش می دهد که زمانی که در اين 
ز زمان سرزمين مبدای سالشماری بوده است، قديم تر ا

                                                 
جغرافيايی در باره  -اوچرک اطالعات تاريخی، .فسيلوفسکی پ.  85

، 1877کنون، سان پرتبورگ، ، از عهد باستان تا خان نشين خيوه
 .3-2. ص
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. ميالدی بوده است 980مبدای سالشماری ِسلِوکی سال های 
. پيش از ميالد بود 1929اين مبدای تاريخ فراتر از 

مبدای تاريخ ِسلِوکی ها آغاز می گرديد سر از يکم 
پيش از ميالد ، سر از روز هتاجم سلوکی  312اکترب سال 
 .در بابل 

 
ه مناييم که هرگاه با اطالعات امروزين منی توانيم فيصل

به چه اندازه، اين گفته ها حمتمل اند، کامال حق 
داريم به نتيجه برسيم که فرهنگ خيوه قديم با فرهنگ 
ياکرتيانا خويشاوند و مهزمان بوده است و دست کم 

 . برخاسته از فرهنگ باکرتيانای قديم بوده است
 

گواهی های تاريخی نشان می دهند که هنوز در جهان 
گان مسکون اين جا مورد يورش های توده باستان باشند

های مهسايه قرار می گرفته اند مگر توانسته بودند 
زمين های خود را نگهدارند و تيپ طايفه يی خود را 

شايد به اين کار، اين امر مساعدت منوده . حفظ منايند
باشد که توده های کوچی مهاجم با باشندگان ساکن 

 .خويشاوندی داشته بودند
 

که در نزديکی سرزمين های آسيای ميانه بود  کوچيانی
و باش داشتند، و خود از سوی توده های کوچی دور تر 

ادی به زمين های رانده شده بودند، به گونه ع
فشارهای آنان . ورش می آوردندباشندگان مسکون ي

نيرومند بود و باشندگان مسکون را وادار می گردانيد 
 . نداز کوچيان مهاجم فرمانربداری مناي

 
بر پايه گزارش منابع چينی، پيشرت از ديگران به 

سرازير گرديدند » ها سای«يا » ها سی«مناطق مسکونی 
با » سای ها«يا » سی ها«مهه پژوهشگران،  گواهیکه به 

ساک ها . ساک های نويسندگان يونانی يکی بوده اند
باخرتی را در هم کوبيدند و کشور  -پادشاهان يونانو

 .سغديانا و باکرتيانا را گرفتندداهی ها يعنی 
 

دليل اين هتاجم آن بود که ساک ها که در جونگار بود 
 -و باش داشتند، خود از سوی يک توده کوچ نشين ديگر

يوئيچژی ها و اوسون ها زير فشار قرار داشتند که 
اين دو به نوبه خود از سوی خون ها که از بيابان 

تا ) هی؟ -هوان(خی  –و خوان) در مغولستان(گوبی 
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سرزمين ايلئی و منطقه درياچه های ميانی آسيايی بود 
و باش داشتند و اين فشاردهی کوچروان سرزمين های 
دوردست به جنبيدن توده های کوچنشين نزديک تر 

 .اجناميده بود
 

در پی ساک ها، يوئی چژی ها به ماوراالنهر سرازير 
 .گرديدند

 
ای غربی در فرستاده چين به سرزمين ه(تسيان  -چژان

اين رويدادها را چنين ) اواخر سده دوم پيش از ميالد
خوان و  -منزل يوئيچژی کشور ميان َدَون«: باز می گويد

را در بر می ) تانگوت کنونی(شان  -رشته کوه تسليان
 .گرفت

 
هنگامی که خون ها آن ها را شکست دادند، آن جا را 

ک آن ترک گفتند و بر داهه ها ضربه وارد کردند و مل
ها را گرفتند که در نتيجه آن حمل بود و باش خود را 

. تثبيت منودند) آمودريا(شوی  -در مست مشالی رود گوی
تسيان  با شرح سرزمين که يوئيچژی ها گرفته  -چژان

بودند، می گويد که اين سرزمين تقريبا سه هزار مرت 
شوی  -به سوی غرب و از رود گوی) فرغانه(از َدَون 

 .وی مشال واقع استبه س) آمو(
 

) باکرتيانا و سغديانا(در جنوب آن، سرزمين داهيا 
در مشال آن ) پارت(واقع است و در غرب آن انسی 

از اين جا روشن می ). دشت کنونی قرغيزستان(کانگيوی 
در کرانه راست رود آمو در ها شود که يوئيچژی 

اين يوئيچژی ها با ترک . خوارزم جا گزين گرديده بود
چين به سوی غرب، از سوی نويسندگان چينی به نام گفنت 

 -دا«) شايد درست تر(يا به هجای ديگر » يوئيچژی-دا«
يوئيچژی های «با » يوئيچژی های کبير«يعنی » يوئی تی

 .  ياد شدند» بزرگ
 
ها چه مردمانی » يوئی تی-دا«: وسيلفسکی می پرسد. پ

ان نه در نوشته های نويسندگ: بودند؟ و ادامه می دهد
. يونانی و نه در رومی ما با چنين نامی بر منی خوريم

از سوی ديگر، چنين مردمی منی توانستند هم برای آن 
راستش، نويسندگان يونانی و رومی در . اشندبها روشن 

باره اين توده ها چيزهايی می دانستند مگر با نام 
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کليد پرده برداری از اين معما، صفت چينی . های ديگر
است که ... معنای کبير، عظيم، بزرگ، سرتگبه  -» دا«

مهخوانی » ماس«يا » ماز«هايی پارسی با صفت » َقيد«در 
 . دارد

 
با اين کلمه، نويسندگان باستان نام مردم چادرنشين 

را سر می ) گيت های کبير) (ماساژيت ها(ماساگيت 
در نتيجه، يونانيان و روميان يوئيچژی ها را . کردند

 .خواندند مگر تنها در ترمجه هاها می ) يوئی تی(
 

سپس اخبار چينی اين گمان را در باره تعلق باشندگان 
نيمه غربی آسيای ميانه به خاندان آريايی تاييد می 

شايد نيسا در مشال (از َدَون تا غرب تا انسی «. کنند
، آن ها با اين که به زبان های )خاوری عشق آباد

ات بس باهم مهگون گوناگون سخن می گويند،  مگر در عاد
. اند و هنگام سخن گفنت، زيان يک ديگر را می فهمند

 .باشندگان چشمان برآمده و ريش انبوه دارند
 

اين نشانه آخری، بسيار مهم است چون برای چينی های 
بی ريش با چشمان فرو رفته، البته، سيمای باشندگان 
حوضه رودهای سير و آمو بايد شگفتی بر انگيز بوده 

از مهين رو، چينی ها در نوشته های خود به  باشد و
برای ما، . پرداز آن، چونان پديده نو پرداخته بودند

اين نشانگر های چهره های باشندگان سرزمين های عربی 
چونان آوندهای انکارناپذيری است به سود آن پنداشت 
که اين باشندگان بسته به خاندان آريايی توده ها 

 .اند
 

ون شدن در خبش های مشالی خوارزم، يوئی تی ها با مسک
کماکان توده های چادرنشينی ماندند و با رمه ها و 

 .پاده های خود پيوسته از جايی به جايی می کوچيدند
 

در سده پنجم ميالدی در نبشته های نويسندگان 
بيزانتين سخن از توده هايی به ميان می آيد که گاه 

ه به نام و گا) يفتليان(هپتاليان  –به نام هون ها
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 86.کيداری ها يا هون های سفيد ياد شده اند -هون ها
ويوين سن مارتين پژوهش های گسرتده يی را در باره 

                                                 
در باره  تاجيکانکتاب  337 -307. بابا جان غفور اف در ص.  86

هون ها مطالب جالبی را آورده است که در اين جا فشرده آن 
 :را می آوريم

ناميده » هون های سفيد«کسارسکی که هيتاليان را  پروکوپی«
هون ها هر چند که هيتاليان از طايفه «: می نويسد است، 

نام دارند، ولی با هون هايی که ما می ) چنين(هستند و 
زيرا کشور آن ها هم . دانيم، هيچ ارتباط و مناسبتی ندارند

مرز هون ها منی باشد و آن ها در نزديکی هون ها سکونت 
آن ها مثل گروه های ديگر هون ها کوچ نشينی منی ... ندارند

خيز اسکان دايمی  اصلحکنند و از دوران قديم در زمين های 
در ميان مهه هون ها، آن ها تنها طايفه يی هستند که . دارند

پوست بدن شان سفيد است و سيمای زيبا و دلکش دارند و مثل 
ساير هون ها به طرزی وحشيانه زندگی منی کنند و حتت اطاعت يک 

دولت قانونی دارند و در مناسبات بين خود . پادشاه می باشند
هبرت از روميان و فارس ها عدالت را رعايت می و مهسايگان خود 

 ».کنند
 

باز » هون های سفيد«در منابع خمتلف هيتاليان به جز نام ... 
نهای مشکالت بسياری که مهين امر به ت( دارندنام های متعددی 

 -در مآخذ های سريانی نام آن ها). را به وجود آورده است
ابِدل يا افتاليت؛  -دال يا اِپتاليت است؛ در ماخذ يونانیبَا

در زبان فارسی  ؛»ته دل«و  »ابدل«، »هپ تل« -در مآخذ ارمنی
مجع آن به شکل [( هيطل -در زبان عربی ؛فتالفتال و ِهِا -ميانه
تل و ِه -در زبان تاجيکی و فارسی ؛لطو يف .]گ-)هياطله -مکسر

و )  iep-tatتلفظ قديمی اش ( »ده -يه« -در مآخذ چينی ؛ليتِه
به جز اين بايد گفت . )iep-t-ien(تلفظ قديمی اش ( »يو-دی-يه«

 -در هندی ؛خيانيان -ن ها راآکه در مآخذ هپلوی و زرتشتی 
و مآخد عربی آن ها را با ترک ها و مآخذ . خونا ناميده اند

 .ارمنی با کوشانيان آميخته کرده اند
 
تالش می ورزد تا منشای کلمه هيتالی را با ريشه التهايم . ف

می آيد، ولی اين تالشی » کردن«ربط دهد که آن به معنای  ترکی
باز عقيده يی وجود دارد که . و اساسی ندارد است بيهوده

 . هيتال در کلمه فارسی هفت منشاء گرفته است
 

هنوز در قرن دهم ميالدی بلعمی نوشته بود هياطله مجع هيطل 
قوت  -hatailبه زبان خبارا . است و در خبارا زورمرد را گويند

واقعا در زبان شرقی ايرانی . معرب آن می باشد است و هيطل
 .دارد» جسور و دالور«خنت و سکايی مشابه اين، معنای 
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از خط روی سکه های هيتاليان، در مورد مسايل مربوطه اين 

هيتاليان خود را خی آن . معلومات را ممکن است به دست آورد
ها يکی از شعبه های ، پس آن )oionoدر سکه ها . (می گفته اند

از روی سکه ها معلوم شد که زبان رمسی آن . خيانيان بوده اند
در روی . ها در سرزمين های ختارستانی خود باخرتی بوده است
 .سکه ها، بی شک، عنوان های باخرتی ثبت گرديده اند

 
مهچنين در مساله تقسيم هيتاليان به دو خبش نيز الزم است تامل 

در مآخذ امروزی به طور دقيق و بيلی  اين مساله را. کرد
. مبداء مالحظات او متون هپلوی بوده است. حتقيق کرده استمفصل 

» خيانيان سفيد«و در جاماسپ نامه در باره نربد ايرانيان 
بعد از آن که در آخر مژده ای می آيد که . روايتی هست

شامالن کثافت ديوان و خيانيان، مثل آن که سرما برگ از بن «
ولی در هبمن يشت، برعکس، از . »د، از بيخ و بن کنده شدندکن

دولت و حکومت نصيب عوام گرديد «: شکست ساسانيان سخن می رود
و آن ها خيانی بودند و ترک، هيتالی بودند و تبتی، 
کوهستانی بودند و چينی، سغدی بودند و بيزانسی، خيانی سرخ 

پادشاه  عوام. بودند و خيانی سفيد، ولی ايرانی نبودند
 .»پادشاه ميهن من شدند. ايران شدند

به نظر می رسد، » سفيد خيانيان«اينک، اگر در منت اول فقط 
و » سرخ خيانيان«، هم )پيش از ترک ها(در منت دوم هم خيانی 

 .وجود دارند» سفيد خيانيان«هم 
 

بر پايه ريشه شناسی ايرانی می کتيبه های هيتاليان را ...
کرد و اين خود دليل آن است که زبان  توان تفسير و تعبير

عمال هيچ دليلی وجود ندارد که ... هيتاليان شرق ايرانی بود
اين زبان بدون . زبان هيتاليان را ترکی يا مغولی بگوييم

   .  ترديد زبان شرق ايرانی بود
 

اين قوم . در مساله مکان پيدايش هيتاليان بايد تامل کرد...
آسيای ميانه، ايران، افغانستان، پررمز و راز که در تاريخ 

هندوستان و ترکستان شرقی مقامی برجسته داشت، از کجا به 
. تازه استنظريه از بدخشان بودن هيتاليان ...وجود آمده است
برنشتان در باره ريشه . ان. ميالدی ا 1951هنوز در سال 

نژادی و تشکل کشورداری قضاوت کرده، به دو مرکز پيدايش آن 
نطقه وسطی و سفالی رود سيحون از يک طرف، و منطقه ها يعنی م

 .عليای جيحون از سوی ديگر، اشاره منوده بود
 

اينوکی اين . ميالدی دانشمند جاپانی ک 1959-1955سال های 
. عقيده برنشتام را با حتقيقات خود مدلل و استوار ساخت

اسناد موجود را از ديدگاه انتقادی حتليل اينوکی نه تنها 
بل که مدارک و داليل تازه يی را از مآخذ چينی ارائه منود، 

 :نتيجه گيری های اينوکی چنين اند. منود
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هون های سفيد اجنام داد که در آن ثابت ساخت که 
فاحتان کرانه  -يفتليان بازماندگان مسقيم يوئی تی ها

و مهان شاخه يی ) ترانس اکسونی(های دو سوی رود آمو 
ا اند که نويسندگان چينی ايشان را يه نام از هون ه

 .ها خوانده اند» يدا«
 

اطالعات چينی ها در باره هون ها چنين است که خاندان 
منابع . (يداها با يوئيچژی های بزرگ از يک تيره اند

ديگر می گويند که يداها شاخه يی از قبيله هاوهيوی 
آن ها شهرنشين نيستند و درجاهايی بود و باش . اند

آن ها در جاهايی . دارند که سيزه و آب فراوان دارد
می پايند که مچن ها و دمن های فراخ دارد و کاروان 

در سرزمين های شان .  های شان در آن اطراق می کند
گاری های چرخدار وجود ندارد و از عرابه کار می 

آن . اين مردمان اسپ ها و اشرتان بسيار دارند. گيرند
 . ر هستند و توامنندی جنگی دارندها بسيار خشن و دلي

 
گزارش های نويسندگان بيزانتينی در باره يدايی ها 

از گزارش های چينی ها تفاوات چشمگيری ) يفتلی ها(
مهم ترين تفاوت در آن است که يداها بر پايه . دارد

منابع چينی چادرنشين و کوچرو اند، هر چند هم برخی 
در حالی که در . از آن ها در شهرها بود و باش دارند

منابع يونانی هون ها، مردمان شهرنشين و ده نشين 
 . اند
 

شايد که يداهايی در آغاز، بی ترديد توده های کوچرو 
به سرزمينی که از زمانه های  -که به خوارزم آمدند

قديم مسکون بوده است، ناگهانی به شيوه زندگانی 
ه مسکون رو نياورده و به دشت های پيرامون خوارزم ب

کوچيدن ادامه داده باشند و حتا در خود خوارزم، مگر 
هنگامی که بيزانتينی ها در باره يفتليان آگاهی 

ن ها ديگر کوچرو نه، بل که مسکون آيافته بودند، 
شده بودند و بيزانتينی ها منی توانستند در اين 

چينی ها هم بر پايه  .موارد اشتباه کرده باشند
                                                                                                                                                             

 زادگاه اصلی هيتاليان ناحيه شرقی بدخشان است، -
 . فرهنگ آن ها شامل برخی عناصر ايرانی است -

 
نيز عقيده از بدخشان بودن هيتاليان را  گوميليف. ن. ل

 .گ-».جانبداری می کند
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آن ها را توده های کوچ  شناخت ديرين خود از ايشان،
 .نشين می پنداشته اند

 
با آن که «: پروکوپی، آن ها را چنين پرداز می کند

توده يی اند از قبيله هون؛ مگر با هون  -يفتلی ها
هايی آشنا برای ما در هم نياميخته اند، مهراه آن ها 
. بود و باش ندارند و با آن ها مناطق مشرتک ندارند

جايی که مردمی  -س ها در مشال انديفتلی ها مهسايه پار
در مرزهای پارس بود و باش ) گورگو(به نام هورهو

دارند و ميان يفتليان و پارس ها اکثر بر سر مرزها 
يفتلی ها مانند قبايل هون . جنگ هايی در می گيرد

مگر از زمان های قديم در سرزمين . چادرنشين نيستند
سرزمين های حاصل خيزی به سر می برند و هيچگاهی بر 

نه به تنهايی و نه  -روميان تاخت و تاز نکرده اند
 . مهراه با سپاهيان ماد

 
از مجع مهه هون ها تنها آن ها بدن های سفيد دارند و 

آن ها از يک پادشاه . دارای چهره های زيبا اند
. فرمان می برند و شهرهای آباد و زيبا ساخته اند

ديگر توده ها دادگرانه بايد گفت که از روميان يا 
 . هيچ چيزی کمی ندارند

 
تاريخ نويسان مسلمان پارس، از مجله ميرخوند، اين 

می خوانند و  87يفتليان يا هون های سفيد را هياطله
از نبشته های ... نام تيتالی ونويسندگان ارمنی به 

سندگان ارمنی می دانيم که ارساکيدهای باکرتيايی نوي
ی پارس يورش آورده و که پيوسته به مرزهای مشال خاور

آن را پريشان می ساختند، در اواخر سده چهارم ميالدی 
از سوی تيتال ها درهم کوبيده شدند و اين تيتال ها 
به نوبه خود آغاز به يورش های خامنان براندازی به 
پارس منودند و با اين کار، نيروی ساسانيان را از 

من از هي. جنگ با روميان به سوی خود می کشانيدند
منبع، می توان ديد که يفتليان گاه به گاه 
فرمانروايی ساسانيان بر خود را می پذيرفتند و 

 .ناگزير به خواست های شان گردن می هنادند
 

                                                 
نواحی (تالن به معنای گسرته جنوبی تاجيکستان کنونی کلمه خ.  87

از مهين هياطله يا هياطل ) کوالب و دره وخش يعنی منطقه ختالن
 . گرفته شده است



 

116 
 

يقتليان مشارکت پويايی در حتوالت پارس داشتند و گاهی 
برای . هم پارسيان را وادار به پرداخت باج می منودند

ل به يفتليان باج می دو سا) 491-488(مثال، فيروز 
برادر فيروز، به ياری لشکر سی هزار  -قباد.  پرداخت

پسر قباد با  -نوشيروان. نفری يفتليان بر ختت نشست
بسنت پيمان صلح با يونانيان، سالح خود را متوجه 

کرد و ) چغانيان(ترکستان، کابلستان و سگانيان 
  88.سرزمين های يفتليان را گرفت

 
مغلوب توده نوخاسته ديگر آسيای  در سده ششم يفتليان

-تورک ها شدند که چينی ها آن ها را تو -ميانه يی
  89.کيوئی ها می خواندند

                                                 
، در حدود سده های پنجم )531-488(اول در عهد کی قباد .   88

خيزش های نيرومند مردمی رخ داد که تا ششم ميالدی، در ايران 
کی قباد برآن . نام مزدک به دوش داشت رهربی جنبش را کسی به

شد تا با مهراه شدن با جنبش مزدک، قدرت توانگران، اشراف و 
زمينداران بزرگ و حاکمان حملی را حمدود و قدرت حکومت مرکزی 

. به گونه يی که بابا جان غفور اف در ص، مگر. را تقويت کند
شاه اعيان و اشراف، کی قباد « نوشته است تاجيکانکتاب  322

و به حتت برادر او .) م 466(را از ختت واژگون و زندانی منودند 
 .را برنشاندند تا اميد و آرزوهای آن ها را برآورده سازد

ولی به کی قباد ميسر شد که از زندان فرار کند و يک راست 
نزد هياتليان برود، زيرا پادشاه هياتليان شوهر خواهر کی 

وهر خواهرش رسانده، با کی قباد خود را نزد ش. قباد بود
با کمک لشکر  499کی قباد به سال  ...خواهر او ازدواج کرد

 . گ-».هياتليان دو باره جلوس می کند
در بعد جيوپوليتيک بزرگرتين لغزش راهربدی خسرو انوشيروان .  89

را سرکوب ) يفتليان(اين بود که هيتاليان و جيو اسرتاتيژيک 
در برابر  ندد استواری بودچوناِن سهيتاليان . کردو نابود 

پس از آن که خسرو با ترک ها . بر ايرانيورش زردپوستان 
. برای سرکوب هيتاليان متحد شد، توانست آنان را شکست دهد

مگر اين کار، راه را برای سرازيری قبايل زرد پوست به مشال 
چيزی در آينده ها به فاجعه بزرگی . خاوری ايران باز کرد

يورش دن منطقه به دست ترک ها و سپس هم در آغاز افتاچون 
 . اجناميدچنگيز خان خامنان بر انداز 

 
کتاب   337 -334. بابا جان غفور اف در اين باره در ص

  :چنين می نگاردتاجيکان 
هنوز زمانی که ترک ها به آسيای ميانه نفوذ کردند، بايد «

 وقتی که خاقان ترک به فکر. با هيتاليان رو به رو می شدند
اوضاع  .تسخير آسيای ميانه افتاد، حماربه ناگزير گرديد
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دو نيرو دشوار بود که آن ها در ميان بدان سبب هيتاليان 

 . قرار گرفتند که يکی ترک ها بودند و ديگری ايران ساسانی
 

در مشال آسيای وسطی طی سال های پنجاهم قرن ششم ميالدی هنوز 
و انوشيروان با هدف خسر. ترک ها با هيتاليان برخورد منودند

تاسيس احتادی برای از بين بردن هيتاليان با ترک ها 
اين مهه رويدادها را فردوسی خيلی . مذاکراتی برگزار می منايد
 :به تفصيل تصوير منوده است

سليح و سپه خواست و گنج و  -مز بلخ و ز ُشکنان و آموی و َر
 رمَد

 ر آورد گردز هر سو سپه اند -ردز ختالن و از ترمز و يسِگ
 

از بلخ، شغنان، ختالن، . ع منوددر اين ميان غاتفر لشکر مج
ترمز، آمل ) ناحيه تاجيکستان جنوبی(وشگرد و يا ويسگرد 

سپاه بسياری آمده در اطراف خبارا متمرکز شد و حماربه اساسی 
 .در حوالی خبارا رخ داد

 .که لشکرگه شاه هيتال بود -خبارا پر از گرز و کپال بود
 ز هيتال گرد آوريدی گروه -غاتفر با سپاهی چو کوهبشد 

 زننگی ببستند بر باد راه -به جنگ اندر آمد ز هر سو سپاه
 

: دقيق و خمتصر و موجز استحکايت طربی هم در اين مورد 
تواناترين و مقتدر ترين ترک ها سنيجبو بود که از لشکر بی «

ورز و لشکر  ه به جنگ درآمدههنراسيد زَرَو -هيتاليانشاه مشار 
ثروت و ملک او را غصب کرد به جز آن . او را نابود ساخت

 .»جايی هايی که قبال خسرو اول تصرف کرده بود
 

اينک هر دو طرف سعی می کرد تا پيش از مهه به هيتاليان ضربه 
وارد سازد و هيتاليان تنها با دو دمشن مقتدر در نربد 

ميالدی  567-563ی ترک ها هيتاليان را مابين سال ها... بودند
 .تار و مار کردند

 
، ميان متفقين نزاع افتاد و از هم جدا شدند و ]هر چه بود[

از اوضاع موجود تا جای امکان به سود شايد هر يک می خواست 
به قول طربی جتاوز را ترک ها آغاز منوده، . خود استفاده منايند
يان که مهان خراجی را که زمانی به هيتالاز ايران خواستند 

  . می پرداخت، حاال به آن ها بدهد
 

تا خبارا و دينوری، برعکس، خرب می دهد که خسرو  انوشيروان 
بر  کيش و نسف رسيدن ترک ها را شنيده، با سروری وليعهد خود

گسيل می دارد، ولی ترک ها از جنگ خودداری ضد ترک ها لشکر 
منوده فرار می کنند و مهه نواحی نام برده، در اختيار 

نولدکه اشاره کرده است که اين خرب . ساسانيان باقی می ماند
دينوری با ديگر مآخذ خمالف بوده، در حقيقت اين نواحی 
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پس از برآمد . کنون اندکی به گذشته بر می گرديم

يوئيچژی ها، اوسون ها در ايلی ماندگار شدند و در 
سردار آن  90.آن ها به نيروی بس توامنندی مبدل گردند

نام داشت که پايتخت » مو-کيون«يا  »می -کيون« -ها
شهر دره «يعنی » چی -گون-چی«وی برپايه منابع چينی 

های  -هيای يا ژی -اين شهر در خاور يان. بود» سرخ
. واقع بود) در قرغيزستان(قول -يعنی درياچه ايسيک

گاهنامه نويسان چينی می پندارند که مشار اوسون ها 
هزار نفر می  630هزار خانوار و  120در آن هنگام به 

رسيد و مشار سپاهيان شان که زير فرمان دو سپهدار به 
هزار نفر می  180نام های تالو و دارو بودند، سر به 

در (در اين جا در سرزمين ايلی، باخلاش . زد
قول اوسون ها سرزمينی را در  -و ايسيک) قزاقستان

تصرف داشتند که در گذشته متعلق به توده های سای يا 
 . دسی بو

 
به گونه يی که چينی ها می گويند، سرزمين اوسون ها 
که هنوز تا دوردست ها به سوی غرب هپنا می يافت، 
وادی فراخی بود پر از چراگاه های بسيار خوب و رمه 
های فراوان که عمده ترين دارايی اوسون ها را می 

                                                                                                                                                             
ولی شهبه يی نيست که که . ماوراالنهر در اختيار ترک ها بود

 .در هر صورت ميان متفقين سوء تفامهی به وجود آمده بود
 

جنوبی . يان بودنزاع ميان ساسانيان و ترک ها به نفع هيتال
سرزمين های کنونی ترين نواحی آسيای ميانه از مجله 

تاجيکستان جنوبی، ازبکستان، ترکمنستان در تصرف ايران 
ميان آن ها . ساسانی، و نواحی مشالی در اشغال ترک ها ماند

نواحی وسطی ناگزير بودند به مرز مشخص وجود نداشت و برخی 
وادی زرافشان به ترک ها هيتاليان . هر دو طرف ماليات بدهند

باج می داند و هيتاليان جنوب آسيای ميانه ظاهرا مدتی در 
ولی طبق روايات مسعودی، خسرو . استقالل زندگی کرده اند

» دريای بلخ«ظاهرا با هبانه يی به نواحی ماورای انوشيروان 
شاه هيتاليان  .لشکر وارد ساخت و تا ختالن آمديعنی رود آمو 

ه شد و خسرو ملک او را به کشور خود احلاق کشت) خوش نواز(
 .گ-.»منود
 

زمينداری در آسيا، شاهنشاهی چين، تاتاريای ، .ريرت ک.  90
و پس از  128. ، ص1859، سان پرتبورگ، مستقل، پارس و سايربيا

 . آن
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مگر سرد و بارانی بود و کوه های آن پوشيده . ساخت
 . زيبرگر  و درختبيشرت شاه - از درختزارها است

 
مردم به سان هون ها به سر می بردند يعنی زندگانی 

. پيشه اصلی آن ها اسپ پروری بود. چادرنشين داشتند
چينی . اسپ داشتند 5000-4000تا  و توانگران دارايان

ها، اوسون ها را مردمان خشن، بدرفتار، پيمان شکن و 
 . درنده خو پرداز می کنند

 
در . نيرومندتر گاه به گاه بر آن می تاختند هون های

. يکی از نربدها، يکی از سرداران اوسون کشته شد
روايت چنين است که پسر اين سردار را ماده گرگی به 
گونه معجزه آسايی غذا می داد و کدام پرنده به او 

شان يوی هون که اين معجزه را . خوردنی می رساند
ک موجود اهلی انگاشت، ديده بود، اين کودک را چونان ي

او را پرورش داد و به او پادشاهی پدرش را باز 
می داد و او را -گردانيد و به او لقب کيون
 .فرمانروای مناطق غربی خود ساخت

 
با آن . اين امر توامنندی توسون ها را افزايش خبشيد

. فظ منوده بودندحکه هون ها بر آنان باالدستی خود را 
برای . ان شدن با اوسون ها بودندچينی ها در پی مهپيم

يک شاهدخت چينی به مهسری ، پايدار شدن اين مهپيمانی
به سال . داده شد) شهبانو(دی -می با لقب کيون-کيون

پيش از ميالد خنستين کاخ چينی برای شاهدخت  107
گاهنامه نگار چينی  -مادوانلين. نگونبخت ساخته شد

ر نوشته های در باره او سروده های غمگنانه يی را د
 گوشه هایخود آورده است که نشاندهنده بسياری از 

 : زندگانی آن برهه است
و ناگزير به زندگی در سرزمين  بستگامن شوهرم دادند،«

 .دور دستم کردند
 .پشمينديوارهای با  کاخ من، چادر ژنده يی است،

 . »و نوشيدنيم هم شير ترش است ،خوراکم گوشت خام
 

آن ها . اوسون ها افزايش می يافت به هر رو، توامنندی
چند بار مهراه با چينی ها بر فاحتان خود تاختند و به 

. ضعف آنان در غرب به پيمانه بسياری مساعدت کردند
 -مگر در دوره پادشاهی نوه شاهدخت ياد شده که او

نام داشت، اوسون ها به دو گروه  ) تو -اوتسزيو(تزی 
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گسيختند که در می های بزرگ و کوچک از هم  -کيون
 . نتيجه توامنندی شان هم سست گرديد

 
می های کوچک به سوی کوهساران به سوی مشال  -کيون

به منطقه ماورای ايلی کنونی يا شايد هم  -شتافتند
گو چين –به سوی آالن و چونگار و اين گونه پايتخت چی

قول –را ترک گفتند که در کرانه جنوبی درياچه ايسيک 
واقع بود و پس از ) رودخانه سرخ( در قزل سوی کنونی

آن، خبشی از آنان با يورش های پايان ناپذير و پيهم 
های توامنند شده در مشال، طوائف هون های » سيان بی«

که ديگر اين نام را به خود گرفته بودند، چون (مشالی 
خود شان زير فرمان قبايل سيان بی تونگوزی يا حتا 

) د، کوريايی بودندبه گونه يی که مشاری می پندارن
 .رانده شدند

 
سيان بی ها خبشی از اوسون ها را از چراگاه های شان 
راندند و آنان را وادار گردانيدند به سوی غرب 

 -بروند و در مهان مسيری که يوئيچژی ها رفته بودند
جايی که آن ها مهراه با يوئيچژی ها شايد در حوالی 

پادشاهی باکرتی  نيمه سده يکم پيش از ميالد مهه سرزمين
 . ها حتا در آن سوی هندوکش را گرفتند

 
ميالدی زمين های اوسون ها و باشندگان  555مقارن با 

گرفته شد و ) تورک ها(کيونی ها -آن ها از سوی تو
نه تنها تيان شان،  568سفير بيزانتين زيمارخ به سال 

را ) زمين های دو سوی آمو(بل نيز ترانس اوکسيان 
 . ها يافت زير سلطه ترک

 
به ) سون ها در گويش کهن چينی -هئو(اين اوسون ها 

گواهی ابو رموز؟، دلچسپی بااليی را برای تبارشناسی 
آسيا با آن بر می انگيزد که آن ها به مشاری از توده 
های آسيای مرکزی، با داوری از روی توضيحات چينی 

به نژاد آبی چشمان  -ها، بسيار متفاوت از ديگران 
 . متعلق می باشند موبور

 
يوئيچژی ها و واسون ها و نيز ترک ها خنستين توده 
هايی بودند در دوره های تاريخی که به سرزمين های 
ما از خاور آمدند و در تيپ نژادی باشندگان بومی 

 . اين سرزمين ها دگرگونی هايی آوردند
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در سده هفتم ميالدی، عرب ها در سيمای فاحتان 

عرب ها در آسيای ميانه، پايدار و متصرفات . برآمدند
خلفاء به آن پيمانه نيرو نداشتند که . مداوم نبود

بر سرنوشت استان های متصرفه در سراسر گسرته خالفت 
حاکمان در اين استان ها از سوی عرب . فرمان برانند

ها گماشته می شدند و از استقالل عمل برخوردار بودند 
ان فرمانفرمايی می و پس از مرگ، پسران شان به جای ش

خلفاء، از سويی هم، توان برکناری حاکمان . کردند
 .نافرمانرب را نداشتند

 
اين گونه، در آسيای ميانه پس از چندی خاندان های 
مستقل آغاز به پديدآمدن منودند که خليفه را چيزی 
بيش از يک رهرب مذهبی منی شناختند و اين بود که، 

پيش تر از ديگر  .فروپاشی استان ها آغاز گرديد
در آغاز سده سوم (استان ها، طاهريان در خراسان 

در پی آنان، صفاريان در سِجستان .  جدا شدند) هجری
در اواخر سده سوم هجری و سامانيان در ) سيستان(

مهه آن ها از ... ماوراالنهر در اواخر سده سوم و
اين گونه، . زبان و ادبيات پارسی محايت می کردند

رستاخيز و نوزايی خود را مديون اين  زبان پارسی
 . دودمان ها است

 
با اين هم، دودمان های مستقل زمان درازی بر اريکه 

هنوز در عهد سامانيان باالروی نفوذ . قدرت مناندند
برخی از . ترک ها در اداره داخلی به مشاهده می رسيد

فرماندهان نظامی ترک ها از نفوذ بزرگی برخوردار 
من کتر(ز اردوهای اوغوزها يا اوغز ها برخی ا. بودند

با موافقت حکومت، خبشی از زمين های ماوراالنهر ) ها
سر اجنام، در هنگام ايلئک نصر قرلوق به . را گرفتند

برای مهيشه فرمانروای عنصر بومی آريايی  999سال 
 . پايان يافت

 
 

 
 زبان تاجيک ها

خه تاجيک ها به زبان پارسی سخن می گويند و از آن شا
ايرانيان اند که در برگيرنده توده هايی است که 
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به زبان اوستايی يا زبانی که ( 91زمانی به زبان زندی
کتاب مقدس کهن پارسی، درست مانند زبان سنگنبشته 
های ميخی خنستين شاهان بزرگ پارسی به آن نوشته شده 

يا به زبان هايی خويشاوند نزديک اين زبان؛ ) است
 . سخن می گفتند

 
زبان زندی، زبانی زاييده شد با عناصر زبان سامی  از

و از زبان هپلوی، زبان پارسی نو  92به نام زبان هپلوی
 93.به ميان آمد

 
با اين گروه زندی، کردوش؟ های قديم، کردهای جغرافی 

که گسرته بود و باش آنان را در (دانان معاصر 
کوهستان های مرزی ايران به جانب بين النهرين يا 

و به سوی بلندی های سرزمين ) ميانرودان(تامی ميسوپو
، ايرانی ها يا اوسيتين های )ارمن ها پرداز می کنند

در بلوچستان و سر اجنام افغان ها  -قفقاز، بلوچ ها
در افغانستان که خود را پشتون و زبان خود را پشتو 

 .می خوانند؛ تعلق دارند
 

ی مهه تاجيک ها با گويش های گوناگون پارسی سخن م
از تاجيک های خباری گرفته  که به پويازيسيتی  -گويند

و سرتدگی گويش پارسی خود می بالند گرفته تا سرکوهی 
ها و واخانی ها که به گفتارهای ناآشنايی سخن می 

باشندگان خجند، روستاهای گلياکندز و . زنند
زبانی دارند که از ) در نزديکی خجند(کيستاکوز 

پاکيزه تر از مهه ديگر ديدگاه طرز ادا و گفتار، 

                                                 
در سده نزدهم رواج يافته » زبان های زندی«واژه نادرست .  91

 . تفسيری است بر اوستا -زند. بود
» زبان پارسی ميانه«عناصر زبان سامی در زبان هپلوی يا .  92

که پس از حتکيم » پارسی نو«زبان . بسيار ناچيز و ناحمسوس بود
اسالم در ايران از زبان هپلوی برخاست، با مشار بسيار واژه 

. هايی که از زبان عربی برگرفته شده بود، درهم آميخته بود
ر ماوراالنهر و خراسان پارسی دری، د -زبان ادبی نو پارسی

 .ريخت يافت
 

و  532. ، ص1890، پرتبورگ، توده شناسیاوسکار پيشيل، .  93
533. 



 

123 
 

اين نکته به ويژه در خجند  94.تاجيک ها می باشد
جايی که به زبانی سخن می زنند که در  -برجسته است

آن اداهای بسياری حفظ گرديده است مهانند آن هايی که 
 95.رودکی که خاستگاهش خبارا بود -سخنسرای پارسی قديم

 
وهی باشندگان دره ها برادران خود را تاجيک های ک

می نامند، با آن که خود کوهنشينان خود ) َگلچه ها(
را تاجيک می خوانند يا با نام آن جاهايی که در آن 

افزون بر گويش بومی . بود و باش دارند، ياد می کنند
که به آن باشندگان کوهی تقريبا بيخی در ميان خود (

با يک ديگر، هنگامی که خنواهند که بيگانگان به 
؛ بيشرت به زبان )بربند، گپ می زنند سخنان ايشان پی

 . پارسی سخن می گويند
 

گپ های آنان نرم، رسا و آهنگين است و به ويژه 
باشندگان ديهه های واقع در بسرت رودخانه پنج و در 

جايی که  -و گونت) شخ دره يا شاخدره(پايين شاهدره 
تقريبا به زبان قرغزی بيخی هيچ کلمه يی شنيده منی 

در گفتگوهای باشندگان خبش های بااليی  شود و بيشرت
رودخانه های نامربده شده مهسايه با پامير، ) عليای(

 . کاربرد دارد
 

تاجيک های کوهی به گونه يی سخن می رانند که گويی 
ترانه می سرايند يا آواز می خوانند و هنگامی که گپ 
می زنند، سخنان خود را با اداها و ژست هايی مهاهنگ 

                                                 
، 1865، سان پرتبورگ، جهانگردی در آسيای ميانه. وامبيری.  94
 .189. ص

خنستين  –) 941-858(ابوعبداهللا جعفر ابن حممد رودکی مسرقندی .  95
در روستای  -مه راندسخنسرای بزرگی که به زبان پارسی نو خا

پنجه کنت يا پنجی (که در گسرته کنونی ناحيه پنجکنت (پنجرود 
کيلومرتی مسرقند پا به  120، در )تاجيکستان واقع است) کنت

. گيتی گذاشت و در مهان جا هم درگذشت و ديده از جهان فروبست
اين لغزش که گاهی او را خباری می خوانند، شايد با آن پيوند 

پايتخت سامانيان می  -که او بيشرت در خبارا داشته باشد،
 .زيست، سخن می آفريد
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آواز شان برای گويش های . سازند و مهراه می
 96.اروپاييان تا اندازه يی شگفتی برانگيز است

 
سرکولی ها، واخانی ها و شغنانی ها، ُمنجانی ها، 

ووديتسايی ) لودخواه(باشندگان خبش بااليی وادی لودها 
از ) و اشکاشم) سنگالخ(توده های باشنده سنگليخ (ها 

ه حصار، درواز، توده های باشند. گلچه ها به مشار اند
و قره تگين در مشال آمو و بدخشان که با اين گروه 
خويشاوندی نزديک دارند، با آن که کنون به زبان 
پارسی يا ترکی سخن می گويند، در برخی از جاها به 

را پذيرفته  97پيمانه چشمگيری  سازه های خون ازبيکی
 98.اند
 

 روند از ميان رفنت زبان، شايد چنين رخ بدهد که در
. آغاز افراد يک قبيله به دو زبان سخن می گويند
 -چنان که امروز در َسَر کول، ُشغنان و واخان چنين است

جايی که تقريبا هرکسی افزون بر زبان مادری خود به 
زبان پارسی سخن می گويد و در دره های سودات، کنر، 

نام (جايی که بسياری از قبايل ُدردی  –و پنج کور
ا به مهه دره های واقع ميان پنجاب عمومی ُدردستان ر

، عالوه بر گويش خود، )غربی و هندوکش اطالق می گردد
با گذشت زمان، . به زبان پشتو هم سخن می گويند

مراودات با مهسايه ها به آن می اجنامد که به رايج 
ان از يکی از اين دو زبان ارجحيت داده شود بترين ز

اين . ر می داردکه در فرجام زبان بومی را از ميان ب
 .روند در صورت نبود خط و کتاب سرعت بيشرتی می گيرد

 

                                                 
، سالنامه منطقه فرغانه، جلد يکم، پامير سيربرينيکف،.  96

 .153. ، ص1902چاپ سال 
 

. در درواز و قره تگين بيخی زبان ازبيکی شنيده منی شود.  97
موجوديت سازه های ازبيک ها يا ديگر توده های ترک زبان در 

اشندگان اين منطقه نيز با واقعيت وفق ندارد و با خون ب
 . مهخوان نيست) انسان شناسی(داده های انرتوپولوژيک 

 
، 1886ميجر بيدلف، توده های باشنده هندوکش، عشق آباد، .  98

 .به بعد 21. از ص
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، )گلچه يی(زبان هايی تيره های تاجيک های کوهی 
) زند(چنين بر می آيد که از زبان پارسی کهن 

 .برخاسته باشند
 

سخن ] ه[که به آن در کيدکو ) ايدگ ها(زبان ايداها 
ها که از می گويند، تنها گويشی است از زبان منجانی 

نگاه ساختمان خود مهانند با زبان گلچه ها است و 
مهانند . دستور زبان آن از سوی شاو به چاپ رسيده است

آن ها ايداها از ديگر زبان های دردی با تلفظ 
و با آن که اين زبان برای بيان حال » و«پاکيزه حرف 

 . و آينده تنها يک زمان دارد، تفاوت می کند
 

به سوی رود سند، در دره های سوات  در جنوب تر آن ها
و پنج کور و وادی کنر به زبانی سخن می گويند که 

خواری، (زبان هواری . بيشرت به سانسکرت نزديک است
با زبان هايی که در باال ) يا چرتالی.) (گ-خاوری؟

شايد حلقه ميانگينی ميان . يادآور شديم، مهسانی دارد
يرفته شده است روی هم رفته، چنين پذ. آن  ها باشد

وادی آمو يکی از ) بااليی(که بدخشان و خبش های عليا 
 . خنستين جاهايی بود و باش نژاد آريايی بوده است

 
حرکت آن ها به سوی جنوب، شايد تدريجی و در آغاز 
بيشرت به داليل رشد و افزايش مشار طبيعی شان صورت 

به حمضی که . گرفته باشد، تا اين که از عطش فتوحات
ين های بيشرت حاصلخيز، با اقليم هبرت و گواراتر را زم

تصرف منودند، مشار آن ها بايد با شتاب بيشرتی فزونی 
اقدامات رزمی بيشرت چشمگير ممکن گرديده . يافته باشد

 .باشد، و حرکت به پيش سرعت بيشرتی يافته باشد
 

گلچه ها شايد بازماندگان آن هايی باشند که در 
دند و در اعصار بعدی به تدريج جاهای خود مانده بو

جايی که  -به دره های تنگ و باريک رانده شده باشند
در برخی از موارد، به . آن ها کنون بود و باش دارند

گونه مثال؛ مانند با پيش روی به دره لودهو 
، آن ها از کهستان بزرگ عبور کرده و در مست )لودکوه(

 . ده باشندجنوبی آن در دوره های نسيتا بعدتر ساکن ش
 

باشندگان روستاها و ديهه ها واقع در حوضه يگناب 
دريا، در هپلوی  زبان تاجيکی ديگر به يک  -)يغناب(
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گويش ويژه بومی سخن می گويند که برای باشندگان 
وادی سيردريا و آمو و نيز برای يک عده کوهنشينان 
که در باالدست های رود خانه زرافشان به سر می برند، 

   99.فهوم استبيخی نام
 

بر آن پا می فشارند، که ) يگناوبی(خود يگنابی ها 
حتريری نيست، کتاب ها، افسانه ها، مثل  –زبان شان 

ها و ترانه ها ندارند و منی دانند که چه وقت به 
اما روايات  . کدام دليل به اين جا کوچيده اند

 100.مبهمی حفظ گرديده است که ميهن شان کشمير است
 

ی پرسد که آيا آن ها سياهپوشان يا حکيم بيتف م
نيستند؟ هيچ کسی از قبايل ساکن در کوه های  101کافران

از مطالعات اخير . زرافشان با اين گويش سخن منی گويد
می آيد که زبان يگنابی ها رو به مردن دارد  چنين بر

و با گذشت هر روز، فيزيولوژی مستقل خود را از دست 
ارسو در پيرامون آن ها تاجيک هايی که در چه. می دهد

بود و باش دارند، گويش باشندگان کوهی را کنار می 
 . زنند

 
در : داده های زير ما را به چنين نتيجه يی می رساند

گفتگوها و سخن زدن های يگنابی ها بيشرت واژه های 
با آن که برای ايشان در زبان . تاجيکی شنيده می شود

                                                 
، جمله اطالعاتی در باره توده های يگناوب -اسکندر طوره.  99

. ، ريکليو، جلد ششم، ص4ه ، مشار1881ترکستان شناسی، سال 
، 1881، ترکستان شناسی، اوچرک کوهستان، .؛ حکيم بيتف، ش346

 . 3مشاره 
 

يگناوبی ها بازماندگان مستقيم سغدی ها اند و روايات .  100
 .مربوط به آمدن آن ها از کشمير واقعيت ندارد

 
ياد می شود، چوناِن » نورستان«سرزمينی که اکنون به نام .  101

دور افتاده، در درازای تاريخ تقريبا مهيشه آزاد يک منطقه 
باشندگان اين منطقه تا اواخر سده نزدهم اسالم . بوده است

پيش از افتادن اين سرزمين به دست امير . نياورده بودند
عبدالرمحان خان با مهاهنگی انگليسی ها، باشندگان مسلمان 

دم آن کشور، سرزمين نورستان کنونی را به نام کافرستان و مر
عبدالرمحان خان پس از دستيابی به آن، . را کافری می خواندند

مردم اين سرزمين را مسلمان ساخت و نام گسرته بود و باش شان 
 .گ-.را به نورستان تغيير داد
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در . ا استمادری شان واژه های خود شان هم رسان
گفتار آن ها  نه تنها کلمه های تاجيکی با 
پساوندهای يگناوبی ره يافته است، برعکس، کلمه ها و 
واژه های يگناوبی با پسوندهای دستور زبان تاجيکی 
هم شنيده می شود، بل مجله های کامل تاجيکی با اشکال 

 . دستوری خمتص با آن
 

برای هر چند هم . گويش يگناوبی ها بس روان است
بيشرت پسوندهای کلمه ها و . بسياری نامفهوم می باشد

. واژه ها با کلمه بعدی اداشونده مهسان می شود
يگنابی ها کلمه های تاجيکی را هنگام گفت و شنود به 

منونه های . شکل بسيار دگرگونشده يی ادا می منانيد
گردآوری شده گويش يگناوبی از سوی اسکندر طوره، از 

چونان گويش متعلق به گروه زبان های  سوی کارشناسان
در اين گويش بسياری از . ايرانی شناخته شده است

وبژگی های زبان کهن ايرانی حفظ گرديده است که در 
ديگر گوبش های معاصر سرزمين ترکستان صرف به گونه 

 . منادين شنيده می شود
 

کنون به اين زبان در ديهه های زير يگناوبی سخن می 
خانوار،  35 -خانوار، کيرونت ها 25 -کالنده :  گويند

 -خانوار، گره ميان 12 -خانوار، ده بلند 38 -کيان سی
خانوار،  25 -خانوار، پسکان 12 -خانوار، ساکين 18

خانوار، تگی  20 -خانوار، پتين 30 -)کوهان؟(کهون 
خانوار،  15 -خانوار، پال دره 10 -)تک چنار؟( -چنار
 -خاانوار، دومزايی 12 -هخانوار، خسکی در 3 -چوکات

 4 -خانوار و مرتوگرميان 5 -خانوار، وانگی زايی 15
 . خانه 284روی هم رفته،  . خانوار

 
هرگاه مشار باشندگان هر خانه را پنج نفر بگيريم، 

در هشت ديهه . نفر می رسد 1420ه بگويندگان اين زبان 
ديگر هم چند نفری اند که زبان يگناوبی را می 

  102.مشار چنين کسانی بسيار کم است مگر. دانند

                                                 
در باره زبان پارسی دری که در آسيای ميانه آن را زبان  . 102

تاب جلد يکم ک 147- 146.داکرت رضايی در صتاجيکی می نامند، 
 : می نويسد» تاريخ ده هزار ساله ايران«
اسناد و مدارکی که از وضع زبان های ايرانی در دورانی «

نسبتا طوالنی به دست آمده، از نظر باستانشناسی تاريخی 
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بسيار گرانبها است، زيرا با مقايسه و تطبيق آن ها در 
مراحل خمتلف می توان چگونگی حتول و تکامل يکی از شعبه های 

با مطالعه . زبان های هند و اروپايی را به خوبی دريافت مهم
اين آثار، در تاريخ حتول زبان های ايرانی، سه دوران اصلی و 

 :مهم قايل شده اند
 دوره باستان -1
 دوره ميانه -2
 دوره نو -3

بيشرت ناظر به ساختمان بايد توجه داشت که اين تقسيم بندی 
با اين . آنتا به زمان تاريخی  زبان و درجه حتول آن است

حال، از جايی که حتول زبان ناچار در طی زمان اجنام می گيرد، 
می توان حدود تقريبی تاريخ هر دوران را به شرح زير بيان 

 :کرد
اين دوره از کهنرتين زمانی که از آن  -دوران باستان -

آثار و نوشته هايی به زبان های ايرانی بر جای مانده 
شاهنشاهی هخامنشی پايان است، آغاز می شود و با انقراض 

 .می پذيرد
دوره زبان های ميانه را بايد از آغاز پادشاهی  -

 .اشکانيان تا ظهور اسالم دانست
اصطالح زبان جديد ايرانی در مورد زبان ها و  –دوره نو  -

گويش های به کار می رود که از آغاز پيدايش اسالم تا 
کنون در سرزمين ايران رواج داشته و در گفتار يا 

وشتار ميان اقشار و طوايف گوناگون ايران متداول بوده ن
که (از مجله مهم ترين اين زبان ها، پارسی دری . است

است که در طی اين ) لغات اهالی بلخ در آن غلبه داشته
دوران زبان رمسی ادبيات و دانش ها و وسيله ارتباط ذهنی 

 .          و معنوی مهه ايرانيان بوده و هست
 

ی باال که از مطالعه چگونگی حتول زبان های ايرانی تقسيم بند
به دست آمده، در تاريخ حتول زبان های ديگر هند و اروپايی و 
حتا برخی از خانواده های ديگر زبان های جهان نيز به کار 

يکی از زبان های ايرانی باستان که به گمان . رفته است
ن زرتشتی نزديک به يقين گويش شرقی بوده است، زبان رمسی دي

شده و تا چندين قرن به اعتبار دين ميان موبدان و مومنان 
 . و هنوز هم باقی است -زرتشتی باقی مانده

 
اما پارسی باستان که گويش ايرانيان جنوب غربی بود، در 
شاهنشاهی هخامنشی زبان رمسی دولتی مشرده شده در سنگنبشته 

ای ايرانی از زبان ه. های شاهان اين خاندان به کار می رفت
ميانه، زبان هپلوی دری از ميانه های عهد اشکانی رمسيت يافت 
تا آن جا که خنستين شاهان ساسانی يعنی فرمانروايانی که از 
جنوب غربی ايران برخاسته بودند، به موازات گويش جاری خود، 

 . آن زبان را در سنگنبشته های يادگاری خود به کار می بردند
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که زبان فرمانروايان ساسانی بود و   -سپس گويش جنوب غربی
آن را پارسيک می خوانيم، زبان دولتی و اداری شد و در طی 
چهار سده که ساسانيان بر سرزمين هپناور ايران فرمان می 
راندند، بر ديگر گويش های ايران چه در خاور و چه در باخرت 

هر چند، در سال های اخير کتيبه هايی در کشور . [غلبه يافت
کشف شده است که نشان می دهند زبان باخرتی دست کم در ما 

برخی از نقاط دورافتاده حتا در دوره پس از واژگونی 
 .]  شاهنشاهی ساسانيان نيز رايج بوده است

گمان نزديک به يقين اين است که در دوران ايرانی ميانه، 
استقرار فرمانروايان پارسی در شرق ايران و در پادگان های 

ارسی و رواج آيين زرتشتی، گويش پارسيک، يعنی سربازان پ
هپلوی جنوب غربی ايران را که زبان رمسی و دولتی بود، در شرق 
گسرتش داد و اين زبان با زبان های مشال غربی مانند زبان 

چنان که در اواخر دوران سلطنت  -هپلوانيک معارض بوده است
طبقات  ساسانيان زبان هپلوی جنوبی با پارسيک در ميان مهه

 ».ايران جانشين زبان هپلوانيک يعنی گويش حملی ايشان شده بود
 

، پارس به دست اسکندر پس از افتادنشايان يادآوری است که 
درباريان، دبيران، مشار بسياری از باشندگان از مجله 

سپاهيان، دولتيان، بازاريان، هنرمندان، معماران، فرهنگيان 
به سوی خاور پشته  تهو کاهنان زرتشتی به سوی خاور پش

 .کوچيدند که روشن است زبان خود را  هم به اين جا آوردند
تسلط صد و اندی ساله يونانيان هم روشن است زمينه را برای 

آن ها رهيابی واژه های يونانی به سرزمين های زير فرمان 
  .فراهم آورده بود

 
پس از روی کار آمدن اشکانيان در باخرت و ميانه ايران، در 

دولت کيرپاند تشکيل ) بلخ و ختار و فرارود(مناطق مشال خاوری 
پس از . گرديد که سروری آن با دودمان کوشانيان بود

کوشانيان، پادشاهی اين خطه به دست دودمان های يفتلی 
در دوره های کوشانی و يفتلی، آيين های بودايی و . افتاد
ا چين و در اين سرزمين ره گشود و مراودات گسرتده يی ب... 

روشن است، آيين بودايی تاثيرات خودش را . هند آغاز گرديد
و مشار  ه بودبر فرهنگ و زبان باشندگان اين کشور گذاشت
 . نده بودفراوان واژه های هندی و چينی به آن ره يافت

 
، ده ها و هم پس از چيره شدن اعراب بر باخرت گسرته ايران
سامان به مشول  شايد هم صدها هزار نفر از باشندگان آن

درباريان، دبيران، سپاهيان، دولتيان، بازاريان، هنرمندان، 
معماران، فرهنگيان و کاهنان زرتشتی به سوی خاور پشته 
گريختند و خبشی از آنان روشن است به بلخ  و فرارود آمده 
بودند که بی چون و چرا زبان خود را هم با خود به مهراه 

 130000ز مدارک مشار آنان نزديک بر پايه برخی ا. آورده بودند
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گذشته از آن، عرب ها نيز مشاری بسيار از . نفر بوده است

مردمان غير عرب از مجله باشندگان ايران غربی را به نام 
 .با سپاهيان خود به مهراه آورده بودند» موالی«
 

) مهگونی(و اسيميالسيون ) در هم آميزی(اين کار زمينه سنتز 
شندگان غربی  و خاوری باشندگان پشته بيشرت زبان های با

پسان ها اعراب به خاور پشته و آسيای . ايران را فراهم آورد
ميانه هم دست يافتند و پذيرش آيين اسالم موجب گرديد تا مشار 
فراوان واژه های عربی هم وارد زبان باشندگان اين سرزمين 

 . گردد
 

وره های روشن است سرازيری واژه های عربی به ايران، در د
 -خنست يورش اعراب و سپس در دوره های دودمان های خراسانی

برمکيان وزير، طاهريان و صفاريان؛ به پيمانه بسياری زبان 
باشندگان گسرته غربی و ميانه و به پيمانه کمرت،  گسرته مشال 

 . خاوری آن را نيز دگرگون ساخته بود
 

شکانيان يا فراموش نشود که در دوره فرمانروايی پنجصدساله ا
بيرون از گسرته ) باخرت(پارت ها در خاور ايران، گسرته بلخ 

در اين هنگام، دودمان کوشانی بر . دولت آن ها مانده بود
از اين رو، روشن است که گويش .  اين خطه فرمان می راندند

هر . پارسی ميانه هپلوی اشکانی در اين گسرته رواج نداشته است
يزش، بی چون و چرا تاثيراتی داشته چند، در اثر مهسايگی و آم

بيشرت بلخی بود که با رسم اخلط  -زبان گسرته کوشانيان.  است
با اين هم، ساير زبان های گروه . يونانی نوشته می شد

مهين گونه با توجه به . ايرانی خاوری نيز در آن رواج داشت
گسرتش آيين بودايی و رونق يافنت راه ابريشم، مشار فراوان 

ای زبان های رايج در هند و چين، به اين گسرته ره واژه ه
 .گشوده بودند

 
هپلوی اشکانی با ديگر زبان ) گويش(با توجه به آميزش زبان 

ها به ويژه پس از اين که آن ها پايتخت خود را از نيسا به 
باخرت ايران بردند؛ روشن است دگرگونی هايی در زبان خنستين 

ونه، در اين پنجصد سال اين گ. آن ها رومنا گرديده بود
جدايی، شيار بزرگی ميان گويش ها و زبان های مشال شرقی و 

 .   غربی پشته ايران پديد آمده بود
 

در دوره ساسانيان، بلخ و سراسر گسرته پشته ايران و گسرته 
فراوردان تا مرزهای چين به دست پارسيان می افتد و روشن 

يی، حضور پادگان است که در اين دوره نزديک به چهار سده 
های پارسی و رونق بازرگانی و گسرتش آيين زرتشتی، زمينه را 
برای تسلط گويش پارسی ميانه هپلوی ساسانی که ادامه تاريخی 
گويش هپلوی اشکانی، زبان رمسی، لشکری و آيينی ايران بود، در 
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خاور و مهين گونه راندن ساير گويش های خاوری را دست کم در 

 . اهم  گردانيدشهرهای بزرگ فر
 

سه سده پس از استيالی اعراب، زمينه برای زايش زبان نو دو، 
هپلوی  -پارسی دری که آميزه يی از زبان پارسی ميانه

و زبان ) به ويژه واژه های دفرتی، لشکری و ديوانی آن(ساسانی
عربی و واژگان بازمانده از زبان های خاوری به ويژه زبان 

دازه يی هم زبان سغدی در آغاز در و تا ان) باکرتيايی(بلخی 
دربارهای طاهريان و صفاريان و سپس در دوره فرمانروايی 

 ».ر خبارا فراهم می شودسامانيان در دربا
 

رييس پژوهشکده  -بابا جان غفور افاکادميسين پروفيسور داکرت 
 علوم شوروی پيشين) اکادمی(خاورشناشی پژوهشگاه ) انستيتوت(

در باره زبان تاجيک ها به  تاجيکاناب کت 589تا  574. در ص
نوشته های ) مقايسه(تفصيل نوشته است که ما برای ورانداز 

جستارهايی در اين جا می ، در باال آمداو با آن چه که 
 :آوريم

در آسيای ميانه، در آغاز استيالی عرب ها، زبان های شرقی «
 .انتشار داشتند ، سغدی، فرغانی، خوارزمی و هيتالیايرانی

زبان پارتی که به زبان های غربی ايرانی منسوب است، در 
آغاز قرن های پنجم و ششم ميالدی در ترکمنستان جنوبی و 

    . خراسان عموما از بين رفت
 

به  .زبان معاصر تاجيک از زبان های غربی ايرانی می باشد
و غربی فارس است که جنوب  اساس آن هلجه ،عقيده زبان شناسان

اکثر عناصر زبان . مشال و مشال شرق گسرتش يافت بعدتر به مست
زبان پارتی را به   های گروه مشال و غربی از مجله عنصرهای

خود می گيرد و باالخره در اين نشانه ها و ويژگی های هلجه 
 . های غربی ايرانی به هم آميزش می يابند

 
قرن های هفتم و هشتم ) دقيقا فارسی ميانه(نوشته های فارسی

که در نزديکی مرو به دست آمدند، روشن داللت می کنند  ميالدی
تاجيکی که (که در اين دوره، در اين مناطق به زبان فارسی 

) هم نام برده اند» زبان فارسی«يا » زبان فارسی دری«آن را 
ميالدی در  742اجلهشياری، تا سال معلومات طبق . حرف می زدند

تمال اين خط بر اح(خراسان خط فارسی را به کار می بردند 
و ضمنا کاتبان را مغان ) اساس الفبای هپلوی ترتيب يافته بود

طبق روايت مقفع و مقدسی مهچنين بر می آيد که . نام می بردند
در نيمه اول قرن هشتم ميالدی در بلخ زبان فارسی گسرتش يافته 

 .بود
 

در قرن های هفتم و هشتم ميالدی، موقع و مقام اين زبان در 
مشال افغانستان، جنوب آسيای وسطی و از رق ايران، مشال و ش

 . مجله در جنوب تاجيکستان بسی تقويت يافت
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از مکان اصلی گسرتش زبان تاجيکی مناطق خراسان و بلخ ....
از احتمال دور نيست که حمض در مهين زمان، . نام برده شده است

يعنی پيش از استيالی اعراب، مهم ترين خصوصيت های اين زبان 
سبب های گوناگون سياسی و تعقيب شدن فرهنگ . تشکل يافته بود

پيش راه توسعه بعدی زبان حملی يعنی اين مهه ناسازگاری ها 
های سغدی، خوارزمی و ديگر زبان های شرقی ايرانی را گرفته 

حمل به حمل ديگر کوچ بسنت عده کثير  کدر اين زمان از ي. بودند
 .مردمان پارسی گو بسی اوج گرفت

 
ماموری، اقتصادی  مرو، بلخ، و ديگر مرکزهایزبان فارسی از 

و فرهنگی خراسان مشالی به کل ماوراالنهر گسرتش يافته، به 
تدريج موقع زبان های شرقی ايرانی آسيای ميانه يعنی سغدی، 

راجع به جزييات اين جريان و شرايط . را گرفت) باخرتی(ختاری 
معلومات کافی وجود مشخص تاريخی که در آن انکشاف يافت، 

احتماال زبان فارسی چندين قرن قبل از استيالی عرب . ندارد
دقيقا . ها، مهزمان با مکتب مانويه به آسيای ميانه آمده است

معلوم است که در مرکزهای بزرگ آسيای ميانه مثال در مسرقند 
در قرن های ششم و هفتم ميالدی، جامعه بزرگ مانويان وجود 

داريم ادعا کنيم که در جامعه مانويان اين ما اساس . داشتند
شرقی به زبان فارسی حرف جا چون در جامعه مانويان ترکستان 

 . می زدند
 

عرب ها، به هيات خالفت داخل شدن ماوراالنهر، تقويت استيالی 
روابط اقتصادی و فرهنگی ماوراالنهر با ديگر واليت های خالفت 

راالنهر گسرتش يافنت زبان و گسرتش اسالم و اين مهه روند در ماو
پيش از مهه  بايد گفت که در هيات  .فارسی را سرعت می خبشيدند

لشکر عرب ها که به ماوراالنهر وارد گرديدند، اشخاص غير 
 .عرب هم زياد بودند و آن ها را موالی نام می بردند

 
طبق روايات، زبان فارسی در مهان زمان های بعد، وسيله ...

در ) قرن دهم ميالدی(به قول نرشخی . الم بودمهم ترويج دين اس
ميالدی بنا شده بود، قرآن را  728يک مسجد خبارا که به سال 

 . به زبان فارسی قرائت می کردند
 

و باز معلوم است که در گسرتش دين اسالم و مهچنين زبان ...
مثال پذيرفنت اسالم  .فارسی، سبب های اقتصادی هم مهم بودند

که شخص مسلمان شده از بعضی ماليات ها  معنی آن را داشت
روابط سياسی، فرهنگی و اقتصادی بين . آزاد می گرديدند

ايران، تاجران و ماوراالنهر و خراسان و ديگر ناحيه های 
کاسبان شهرهای سغد را وادار می منود که زبان فارسی را از 

 .بر منايد
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زبان ن شرايط به ميدان وسيع سياسی و فرهنگی وارد گرديد... 
و جتسم کردن آن در خط عربی پيش از مهه، در واليات شرقی  فارسی

فراهم گرديده  را خالفت يعنی ماوراالنهر خراسان و سيستان
-821(حمض در مهين مناطق خنستين دولت داری های طاهريان . بود
به وجود  )999-875(و سامانيان ) 903-873(، صفاريان ) 873

و دواير جوانب دار آن  دال حملیآمدند و اعيان و اشراف فئو
ها زبان مادری خود، زبان حملی زبان فارسی را به صفت زبان 
دولتی و ادبی پيشنهاد کرده، با مهين راه استقالل سياسی و 

از . فرهنگی خود را نزد خالفت اعراب تاکيد و تاييد می منودند
کوشش های ثبت خطی اين زبان با ن خنستيطبيعی است که  ،وراين 

لفبای عربی در سرزمين ماوراالنهر، خراسان و سيستان به ا
 . وقوع پيوسته بود

 
هنوز در کجا و از جانب که فارسی استفاده شدن الفبای عربی 
در تاليف آثار بديعی معلوم نيست، اما روشن است که خود 

اوراالنهر و خراسان تا قرن های هنم زندگی و شرايط تاريخی م
آوردن خط و ادبيات خطی با زبان حملی و دهم ميالدی، به وجود 

 . را تقاضا می کرد
 

در قرون وسطی چنان بزرگ  نفوذ و شهرت ادبيات خطی فارسی...
بود که وی نه تنها در ممالکی که زبان فارسی برای اهالی آن 

ماوراالنهر، خراسان، ايران ( ها زبان مادری حمسوب می شد
آن ها از مجله  ، بل که در کشور های بيرون از حدود)غربی

آذربايجان، آسيای صغير، کردستان، افغانستان، هندوستان 
رنشان کرد بايد خاط. مشالی، ترکستان شرقی نيز ايجاد می شد

ان از اواخر قرن هنم و اوايل قرن بکه ادبيات خطی فارسی ز
دهم ميالدی در کل شاخه های حيات سياسی و فرهنگی ممالک خمتلف 

زبان فارسی نه فقط برای . می يابد گسرتششرق نزديک و وسطی 
مردم تاجيک و فارس، اين چنين برای خلق های خمتلف اين نقاط 

کردها، افغان ها، هندوها، مردم ترک زبان شرق از مجله 
قرون وسطی آذربايجان، آسيای صغير و ماوراالنهر در ابتدای 

ادبيات خطی ) و حتی بيگانه(زبان اساسی ) و اکثرا بعدتر هم(
 . می شد حمسوب

 
خنستين خط به زبان فارسی در روی پياله نقره ثبت شده، به 

خنستين منت تاجيکی در روی قلوه . قرن يازدهم ميالدی تعلق دارد
سنگ از گورستان مسرقند پيدا شده به اوايل قرن سيزدهم ميالدی 

  . تعلق دارد
 

» پارسی«، »فارسی«در کل منابع زبان، اين ادبيات عربی حروف 
» در«صفت نسبی از کلمه دری . ناميده می شود» رسی دریپا«و 

مولفان . دارد» درباری«بوده، معنی  )دربار شاه(يعنی دربار 
عربی زبان قرون وسطی اين اصطالح را به زبان دربار ساسانيان 

در دوره های من بعد اين اصطالح . در مدائن مرتبط می کنند
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ک معين اولين آثار معنی های ديگر نيز پيدا منود، از مجله سب

به زبان فارسی ايجادشده که از کلمات و عبارات متعدد عربی 
و گفتارهای پرتکلف خاص زبان ادبی قرن های بعدی خالی اند، 

 .با مهين اصطالح افاده شده است
 

در ادبيات علمی بعضا با هلجه های حملی پارس ها » دری«اصطالح 
واقع در سنت (وندی يزد و کرمان و مهچنين هلجه سي» زرتشتيان(

کنون اين . و غيره نيز منسوبيت پيدا کرده است) شرقی هتران
اصطالح در افغانستان نسبت به شکل خطی يکی از زبان های رمسی 

 .اين کشور، زبان فارسی کابلی استفاده می شود
 
را مهچون دو زبان خمتلف به مهديگر » زبان دری«و » زبان فارسی«

آن عقيده هم که زبان هپلوی  . استمقابل گذاشنت هم نادرست 
و زبان فارسی گويا دو زبان خمتلف ) زبان فارسی ميانه(

زبان فارسی ميانه و زبان فارسی . باشند، راضی شدن ممکن نيست
) زبان با خط عربی انشاء شده آثار ادبيات تاجيک و فارسی(

دو دوره انکشاف پی در پی يک زبان می باشند که در خط های 
  .بنياد يعنی هپلوی، مانی و عربی بازتاب يافته اندگوناگون 

 
مولفانی که زبان فارسی و زبان فارسی ميانه را از هم جدا 
می کنند، خواه ناخواه تاريخ زبان ادبيات کالسيک تاجيک را 

قرن پيش از استيالی دو، سه  نه اين زبان. حمدود می کنند
  يک و نيمچنان که بعضی مولفان می نويسند، بل که  ،اعراب

هزار سال پيشرت به وجود آمده، يادگاری های خطی آن به قرن 
 .های قبل از ميالد می رسد

 
 :دو مساله را از مهديگر فرق بايد گذاشت

يکی مساله مکان و زمان پيدايش زبان ادبيات کالسيکی تاجيک و 
فارسی و مساله اساسی هلجوی زبان اين ادبيات و ديگری مساله 

 .و موقع آن در بين زبان های ديگر ايرانی تاريخ اين زبان
 

زبان «. ممکن نيست اله اول، به وجود آمدن دو فکرسراجع به م
تاجيک و فارسی در حدود ماوراالنهر، سيستان و ادبيات کالسيک 

در قرن های هنم و (حمض در مهين جا . خراسان تشکل يافته است
ی آسيای که در حيات تاريخی و فرهنگ پايه زبانی ادبی )دهم

وسطی، ايران و ممالک ديگر شرق نزديک و وسطی نقش بزرگ ايفا 
ض از خبارا، مسرقند، بلخ، هرات، حم. منوده است، استوار گرديد

توس و ديگر واليات ماوراالنهر، خراسان، و سيستان 
ايجادکاران بزرگ اين ادبيات به وجود آمدند که ذکر اسامی 

 . ام کافی استو عمر خيخسرو  ردقيقی، فردوسی، ناص
 

اين امر هم تصادف نيست که بزرگرتين شعرای دربار غزنويان و 
عنصری از بلخ، فرخی از سيستان، ( سلجوقيان از واليات مذکور

. ظهور منوده بودند...) انوری از سرخس، معزی از نيشابور و
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تاجيک  )جغرافيايی(راگندگی گيتاشناسيک پ
 ها

يا کوهنشين، در گسرته » دره نشين«تاجيک ها چه 
هپناوری از مهواری ها و دره های کوهستانی به سر می 

 41.5تا ) در تاشکنت(روستاهای آن ها در مشال . برند
درجه  37تا  103؛)در منطقه مسرقند(در غرب  ،درجه موازی

 )در خاک های افغانستان و هند(نصف النهار، در جنوب 
در خاک چين در کوئن (درجه موازی و در خاور  36تا 
 . درجه نصف النهار واقع است 53تا  )لون
 

در متصرفات روسيه، تاجيک ها در هر دو سوی کرانه 
های سيردريا و رود زرافشان و شاخه های آن زندگی می 

: آن ها را به دو گروه تقسيم کردکند و می توان 
                                                                                                                                                             

 لباب االلباب) ميالدی 2122-1221(طبق معلومات تذکره حممد عوفی 
ذکره تا به زمان ما رسيده حمسوب می شود، از که قديم ترين ت

نفر شان در خراسان و ماوراالنهر  68شاعر زمان سلجوقيان  106
نفر آن ها در واليات غربی ايران به دنيا آمده  16و تنها 

 .اند
 

اين داليل بار ديگر ثابت می کنند که تا دوره هجوم مغول ها، 
بل که در حدود  ،نه در حدود ايران غربیادبيات فارسی زبان 

که ماوراالنهر، خراسان، سيستان، در حدود والياتی 
بنيادگذاران ادبيات کالسيک تاجيک و فارسی، رودکی و فردوسی 

زندگی و اثر ايجاد می کردند، و هم زمانان و پيروان آن ها 
از اين رو، بی سبب نيست که  اسدی طوسی . انکشاف يافته است

لسان اهل ) را(لغت فرس «،  )1066-1065(در مقدمه لغت فرس 
 .گفته است» بلخ، ماوراالنهر و خراسان

 
هرگاه سخن از تاريخ قديم ترين مراحل انکشاف اين زبان 
برود، زبان ادبيات کالسيک تاجيک و فارسی را از دوره های 
گذشته که ترقيات آن در يادگاری های خطی فارسی باستان و 

ن زبان در جای خالی به اي. ميانه جمسم شده، نبايد جتزيه کرد
تاريخ آن نه از . وجود نيامده و به وجود آمده هم منی توانست

دوره استيالی اعراب بل که از قرن ششم قبل از ميالد شروع می 
 .گ-».شود که اين ادعا را يادگارهای خطی تصديق می منايند

 
روشن است نويسنده در اين جا تاجيک های باشنده هرات را .  103

 .گ-.داخته استاز ديد ان
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تاجيک . تاجيک های کوهنشين و تاجيک های مهواری نشين
های کوهی در دره رود سير دريا در واقع، آن هايی 
اند که در کوه ها در مناطق عليای چزچيک و دره های 

اين ها . َدَون بود و باش دارند -تنگ خط الرس کندر
 . سيردريا اندتاجيک های کوهی کرانه راست رودخانه 

 
در کرانه چپ اين رودخانه، تاجيک ها در وادی ها، در 
خجند و اسپرزهای دامنه های رشته کوه های ترکستان 

تاجيک ها در مهه کوه های واقع در جنوب . پراگنده اند
خجند و مهانا کوه های واقع در زرافشان عليا و کوه 

ا ر دريا جديهايی که حوضه رود زرافشان را از حوضه س
در اين . ند، به گونه انبوه بود و باش دارندنمی ک

 . جاها مشار ازبيک ها بس ناچيز و اندک است
 

سر اجنام، در خبش های کوهی روستاهای مننگان، خوقند، 
و وادی فرغانه نيز تاجيک های ) مرغيالن(مرگيالن 

مسکون اند و مهين گونه، در منطقه سر کول پامير 
 .روسی

 
تاجيک ها در خبش  104،نطقه سيردريادر ناحيه تاشکنت م

های عليای دره رودخانه چرچيک و انگره در روستاهای 
 .  و ترک ها بود و باش دارند 105جداگانه ميان سارت ها

                                                 
در تقسيمات اداری وقت، ناحيه تاشکنت، شامل منطقه  . 104

 .گ-.می گرديده است» سير دريا«گسرتده تر 
 

دانشمندان و جهانگردان اروپايی به ويژه روس ها در سده .  105
خصوصيات » سارت ها«نزدهم و اوايل سده بيستم  زير نام 

ای گوناگون زيستار و اتنوگرافی توده هايی را که به زبان ه
سخن می گفتند، می شناختند و به شرح و تفصيل آن ها می 

 . پرداختند
سارت ها را قوم جداگانه يی ) از مجله شيشف(برخی از آن ها 

برخی ديگر، مانند . در قطار تاجيک ها و ازبيک ها می مشردند
، با سخن گفنت در »خان نشين خوقند«مولف کتاب تاريخ  -ليوکين

وادی فرغانه، سارت ها را به دو گروه  باره سارت ها در
نگاه شود به مقاله . (ازبيک ها و تاجيک ها تقسيم می منايد

به » يادداشت های ميهنی«يوژاکف، نشر شده در جمله . د. يو
و برخی ديگر آن ) »سارت ها يا تاجيک ها«زير نام  1867سال 

 . ها را ازبيک تبار می مشردند
اژه، موضوع کنکاش های داغی برداشت های گوناگون از اين و

ميان پژوهشگران هنوز از اواخر سده نزدهم گرديده بود که در 
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مجع آن ها دانشمند برجسته داننده کبير تاريخ و فرهنگ توده 

برتلد . اکادميسين برتلد هم بود -های آسيای ميانه و ايران
برتلد به اين موضوع . در اين باره مقاله جداگانه نوشته است

پرداخته است و پيوسته آن را به گونه ارزمشندی  چند بار
. تدقيق منوده است و پيوست هايی به کاوش های خود افزوده است

با اين هم، تا به امروز کارشناسان ديدگاه مهسانی در باره 
 .ندارند» سارت«معنای کلمه 

  
» سارت«برای درک عللی که چرا نگاه مهسانی در قبال واژه 

نام (جا از کاربرد کلمه اتنونيم  در اين(وجود ندارد 
به خاطر نبود برداشت واحد آن، » سارت ها«در قبال ) تباری

بايسته است کاربرد آن را در ادبيات ). خود داری می ورزيم
 . مفهوم تاريخی و جغرافيايی آن ارزيابی کرد

 
کلمه سانسکرت است که » سارت« ،برتلد. رادلف و و. به گفته و

ه گرفته شده است و پسان ها نزد مغول ها از ترک ها به عاري
تاجر به کار رفته است و سپس مهين مغول  -به معنای بازرگان

ها تاجيک ها يعنی ايرانی های آسيای ميانه را به اين نام 
 . می خوانده اند

 
به گونه يی که برتلد » سارت«کلمه  اين گونه، دگرديسی

يندگان فرهنگ نشاندهی منوده است، با آن پيوند دارد که منا
به عنوان بازرگان  بيشرتمسلمانی در خاور زمين دور دست 

از مهين رو، مغول ها به گمان غالب در . پديدار گرديدند
اوايل بازرگانان مسلمان را که به سرزمين های شان آمد و شد 

بازرگانی در آسيای . داشتند، به نام سارت ها ياد کردند
هرگاه نه به گونه مطلق،  روی هم رفته،ميانه در آن هنگام 
از اين رو، کلمه سارت در نزد مغول . در دست تاجيک ها بود

، خبش 2برتلد، کليات آثار، جلد . (ها مهتاواژه تاجيک گرديد
 ).»علم«، مسکو، انتشارات 2
  

اکادميسين برتلد مهچنين بر آن تاکيد می ورزد که که پس از 
عنای تاجيک از محله مغول به آسيای ميانه، واژه سارت به م

مگر به گونه يی که . سوی ترک ها از نزد مغوالن پذيرفته شد
ما تصور می کنيم، نه مهه قبايل ترک، تاجيک ها را به اين 

دانشمندانی ترک زبانی چون علی شير نوايی، . نام می خواندند
که برتلد از آن ها جستارهايی بر ... بابر، ابوالغازی خان و
بابر در اصل از [ايل مغولی بودند می دارد، منايندگان قب

مگر برای مشروعيت خبشيدن به . ترکان آسيای ميانه بود
پادشاهی اش در هند، خود را از بازماندگان امير تيمور 
کورگانی و در نتيجه از بازماندگان چنگيز خان قلمداد می 

که در گسرته دشت قبچاق ساکن گرديده بودند، ترک .] گ-.کرد
 . وراالنهر  و خراسان کوچيدندشدند و سپس به ما
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در  1840که به سال » شرح خان نشين خيوه«مولف گمنام رساله 

باشندگان اصيل و «مسکو به چاپ رسيده بود، سارت ها را 
وضعيت عمومی جغرافيايی خيوه . (خنستين اين سرزمين می پندارد

، »تاريخ آسيای ميانه«و سرزمين های مهجوار آن در کتاب 
و ارمنی ). 50. ، ص2003ات اولينس، منظره مسکو، مسکو، انتشار

با سخن گفنت از باشندگان بومی خوارزم،  1863وامبيری به سال 
آن ها را سارت می خواند و نشاندهی می کند که سارت ها و 

 -سارت ها که آنان را در خبارا و خوقند«: تاجيک ها يکی اند
خوارزم ) ايرانی(تاجيک می خوانند، باشندگان کهن پارسی 

وامبيری، جهانگردی در آسيای ميانه، مسکو، انتشارات (» .اند
 ).  256. ، ص2003، پژوهشگاه علوم روسيه، »ادبيات خاور«
 

با اين هم، برخی از پژوهشگران سارت ها را نه قوم، بل که 
شيلی به رغم آن که از . آ. يک گروه اجتماعی می دانند

، سارت ها را از باشندگان خوارزم سخن به ميان می آورد
شهرنشينان و دهنشينان به : تاجيک ها متمايز می گرداند

استثنای تاجيک های بيشرت متمدن تر، بدون توجه به خاستگاه 
و در مهين جا . تباری شان به نام سارت ها ياد می گردند

نشاندهی می کند که روی هم رفته، نام سارت ها بيشرت از مهه 
بل که برای شناسايی طبقه يی  نه برای شناسايی مليت خاصی،

شيلی، خيوه و . آ. (به کار می رود ،که نظر به پيشه شان
 ). 79. ، صتاريخ آسيای ميانه: خيوه يی ها، در کتاب

آن با گفته های دو دانشمند ) مقايسه(جستار آخری و ورانداز 
ياد شده در باال آشکارا دگرديسی يی را نشان می دهند که 

يعنی، در . م با آن متحول گرديده استکلمه سارت در خوارز
اين جا، در ميانه های سده نزدهم زير نام سارت ها يک قوم 

مهانا تاجيک ها، مگر در  -ويژه پارسی زبان شناخته می شد
کتاب شيلی برای بار (اواخر سده نزدهم و اوايل سده بيستم 

، اين واژه آغاز به از دست )چاپ شده بود 1914خنست به سال 
 .مفهوم خنستين خود کرد، و مفهوم نوی پيدا منوددادن 

 
در گام خنست با آن پيوند دارد که سارت  کار اين ،به نظر ما

باشندگان ايرانی تبار خوارزم که در سال های دهه چهل  -ها
سده نزدهم مشار شان به صد هزار نفر می رسيد، و دست کم دو 

ود و باش بار بيشرت از ازبيک ها بودند، در خان نشين ها ب
داشتند، ديگر زبان پارسی خود را از دست داده بودند و به 

با  .زبانی سخن می گفتند مانند ازبيک ها يعنی ترکی َچَغتايی
اين کار، عمده ترين اختالف ميان ايرانيان سارتی و ازبيک 

 ،دليل هممهين به . های ترکی زبان از ميان برداشته می شود
داشته اند، از سارت هد را نگتاجيک هايی که گويش پارسی خو

و مهزمان واژه  فرق می شوند ها که زبان خود را از دست داده
 . سارت ديگر نه نام قوم، بل که يک گروه اجتماعی گرديده است
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در اين ميان، شيلی مثلی را از ترک زبانان خيوه می آورد که 
نشان می دهد که در اوايل سده بيستم ازبيک های خوارزم هنوز 

: گونه دقيق می دانستند که تاجيک و سارت يک مردم هستندبه 
هنگامی که مهمان  نزدت می آيد و نانت را می خورد، او را «

تاجيک خبوان و اگر مهمان نزدت بيايد و در خانه ات نيپايد، 
 .»می توانی او را سارت بينگاری

 
اين گونه، نامهسانی و نامهبينی در ديدگاه ها  در باره کلمه 

در گام خنست با تغيير اين مفهوم در پيوند با روند سارت 
آسيای ميانه ) تاجيکان(ترکی زبان شدن خبشی از ايرانيان 

مگر چون روند ترکی شدن سارت های ايرانی . پيوند داشته است
در نواحی خمتلف در زمانه های گوناگون رخ داده است، طبيعی 

يانه و حتا است که در عين زمان، توده های ترک زبان آسيای م
قبايل خمتلف عين توده های ترکی زبان، زير نام سارت ها 

پنداشت ها در باره آن چه . چيزهای ديگری را می شناخته اند
 :گفته شد، می تواند چنين باشد

که » قره سوز«سخنسرای قزاق و روشنگر در کتاب خود  -آبای 
در نيمه دوم سده نزدهم به زبان روسی نوشته شده بود، سارت 

رداننده کتاب او زارنده و گمگر گ. ها را تاجيک خوانده بود
افزوده نوشته هايی [به زبان روسی، شايد بر پايه مراوحی 

که از سوی قزاق ها اجنام يافته .] گ-ميان سطورشده با دست 
تعويض منود و »  ازبيک«را به » تاجيک«بود، در منت کتاب کلمه 

 .يير يافتاين گونه، سارت از تاجيک به ازبيک تغ
 

با مجع بندی مهه آن چه که در باره کلمه سارت گفته شده است، 
 :می توان بر نکته های زير نشاندهی کرد

منظور از تاجيک ها بوده است و شايد هم  -در آغاز، سارت -1
مشار اندکی از ترک زبان ها که در آسيای ميانه ساکن شده 

 . دندو پيش از محله مغوالن به زندگی ساکن رو آورده بو
در نيمه دوم سده نزدهم، خبشی از قبايل ترک زبان به  -2

ويژه ازبيک ها از شيوه زندگانی چادرنشينی به شيوه 
ساکن رو آوردند و بيخی شيوه زندگانی فرهنگ زيستاری و 
شيوه های اقتصادی تاجيک ها را پذيرفتند و فراگرفتند و 

 اين ترک زبانان در نظر. به گونه يی تاجيکی شده بودند
 .چادرنشينان، به سارت ها مبدل شدند  -مهتباران خويش

مهزمان در برخی از نواحی آسيای ميانه و در گام خنست در  -3
خوارزم، تاشکنت و در فرغانه يعنی گسرته نواری پراگندگی 

-تاجيک ها(خود در ماوراالنهر، در سده نزدهم ايرانيان 
 زبان خود را از دست دادند و زبان ترکی را) سارت ها

، شيوه )تاجيکی(اين مردم، با فرهنگ ايرانی . فراگرفتند
زندگانی ايرانی که از ريشه از سنت های چادرنشينی 
مغوالن و ترک ها تفاوت داشتند، در اواخر سده نزدهم و 

. اوايل سده بيستم اساسا به زبان ترکی سخن می گفتند
هرچند با مشار بسيار بزرگ کلمات و نکته های های دستوری 
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سرچشمه رود چرچيک در کوهساران بلند پر برف کوه های 
. آالتاو واقع است که در خبش های عليا چتکال نام دارد

ند شاخه پر آب رودخانه در کوه های چتکال سرچشمه چ
سن تاالش، تراس، پسکيم، و اوگان که پس از : واقع است

پيوسنت به رود اصلی، چتکال نام در نزديکی روستای 
در مسير رود . مچبالک، نام چرچيک را به خود می گيرد

                                                                                                                                                             
تاجيک «گواه بر اين ادعا را می توان در کتاب . يکیتاج
ديد هنگامی که شيشف با سخن گفنت در باره زيستار و » ها

خصوصيات فرهنگی تاجيک های مهواری ها خوانندگان را به 
خوارک تاجيک «: چند منونه. رفرنس می دهد» سارت ها«کتاب 

با سخن گفنت «. »های مهواری ها درست مانند سارت ها است
در باره زمينداری تاجيک های باشنده مهواری ها، درست 
مانند اين است که در باره زمينداری سارت ها سخن گفته 

 .باشيم
در باره کشتکاری تاجيک های باشنده مهواری ها الزم نيست 

چون اين کار، تکرار مهان چيزهايی خواهد . چيزی بگوييم
يک های پوشاک تاج. بود که در باره سارت ها گفته بوديم

 . »باشنده مهواری ها مهان پوشاکی است که پوشاک سارت ها
 

اين گونه، در هپلوی آن که خود ازبيک ها فرهنگ ايرانی 
را از تاجيک ها پذيرفتند، منبع ديگر اين فرهنگ نزد آن 

قزاق  -ها، که ديگر کنون ازبيک ها را از برادران شان
ايی که يعنی تاجيک ه. ها تفکيک می کند، سارت ها اند

پلو «از اين جا کنون، . زبان شان ازبيکی شده است
، »نان ازبيکی خوش خوراک«، »ازبيکی بسيار خومشزه

، و سامان ساز و آواز »موسيقی ازبيکی بسيار پرآوازه«
 .پديد آمده است... ازبيکی و 

 
با توجه به دگرگونی يی که با کلمه سارت رخ داده است، 

ان روسی و اروپايی در سال می توان درک کرد که چرا مولف
سده نزدهم با سخن گفنت در باره سارت ها  60-40های 

ايرانی بود  و در سال های دهه  -منظور شان از تاجيک
نود سده نزدهم و اوايل سده بيستم، ديگر قوم جداگانه 

 . ترکی زبان يا ازبيک ها
 

پس از انقالب اکترب، هنگام نفوس مشاری، مهه کسانی را که 
می پنداشند و مهه کسانی را که به زبان ترکی سخن سارت 

می گفتند، و نيز سارت هايی را که به زبان پارسی سخن 
 . می گفتند، چونان ازبيک ها ضبط کردند
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چتکال و شاخه های آن عمدتا تاجيک ها بود و باش 
 . دارند

 
نسبت به اکنون در زمانه های قديم کرانه های چتکال 

کنون در جريان ميانی آن چند . بيشرت پر نفوس بود
ديهه تاجيک نشين و سارت بود و باش  دارند که از شر 

که روستاهای  106رهزنی های قرغيزها و قره قرغيزها
مسکونی را در آستانه افتادن تاشکنت به دست سپاهيان 

 .روسی نابود کرده بودند، در امان مانده اند
 

قعيت بلند، اين سرزمين از تراز دريا به خاطر مو
پنج هزار و حتا هفت هزار پا  –دو هزار 107)سطح حبر(
در کرانه های . و بارش چشمگير برف و باران) ُفت(

چتکال، کشت ديمی است و شيوه های آبياری وجود 
با آن که در جاهای بيشرت پست تر آبياری به . ندارد

 . دياری جويه های کوهی هم به مشاهده می رس
 

خود چتکال که در دره ژرف و باريکی در جوش و خروش 
است و در برخی از جاها کرانه های آن ساخته شده از 
صخره های بلند با شيب تند است، بيخی برای جويه کشی 

 . نامساعد است
 

به پيمانه چشمگيری نسبت ) انگرين(رودخانه آهنگران 
ه به رودخانه چيرچيک کوچک تر است که هر دو از کو

                                                 
و قرغز ها » قرغز«-در روسيه پيش از انقالب، قزاق ها را .  106
مگر در کتاب . می خواندند) قرغز های سياه(» قره قرغز« -را 

قرغز دارای بار مشخصی نيست و ) نام تباری(يم شيشف اتنون
 .بيشرت به معنای مهين قرغزهای کنونی به کار می رود

از ديدگاه علمی درست نيست و بايد به شکل » سطح حبر«.  107
خطی است يک ) leval(زيرا تراز . به کار برده شود» تراز دريا«

عرض و (ُبعدی که تنها دارای درازی است و بر و بلندی 
دو ُبعدی است و دارای بر و  -در حالی که سطح. ندارد) فاعارت

در اين جا هم سخن بر سر تراز است . است)  عرض و طول(درازی 
 .نادرست است» سطح حبر«از اين رو کاربرد واژه . نه سطح

 
حبر هم در زبان عربی يک واژه عام است که برای مهه آب های 

ر هند، حبر مديرتانه، بزرگ علی السويه به کار می رود مانند حب
حبر امليت که در اين حال، ميان اقيانوس، دريا و درياچه فرق 

در حالی که در زبان های اروپايی اقيانوس، دريا . منی گذارد
 .گ-.و درياچه از هم تفاوت می شود
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در زجنيره های جنوبی کوه های : های آالتاو و مهو
سرچشمه می ) کوه های مننگان(کورامين و انگرين 

 . گيرند
 

مهه کشتکاری ناحيه حاصلخيز انگرين در دره عليا 
متمرکز است که تا هنوز در اسپرزهای زجنيره های 
کناری کوهستانی و در شيارها و چال های کناری چپ 

ی فراوان و هپنه خاک قابل قلبه، جويه ها. متمرکز اند
ماله و شديار بسيار خوب، اين ناحيه را يکی از 

 . پربار ترين نواحی منطقه گردانيده است
 

جايی که مهچنين (خبش کوهی ناحيه مننگان منطقه فرغانه 
روستاهای تاجيکی در ميان سارت ها و قرغيزهای 

 ، به گونه بالفصل با شرق دره)چادرنشين پراکنده اند
با جداشدن از اين دره ها (رودخانه چرچيک و آهنگران 

در ميان قشالق . ، هم مرز می شود)با کوه های مننگان
ها و کاسان گسرته مننگان  108های تاجيک ها قشالق های اخس

 .تدنجلب توجه می ک
  
 

در خود وادی فرغانه، تاجيک ها در مهه شهرها پراکند 
ساکن وادی بود اند و يکجا با سارت ها و ديگر اقوام 

خبش بيشرت آن ها در نواحی کوهستانی . و باش دارند
دشوار گذر در جنوب فرورفتگی کاسه مانند فرغانه در 

 . به سر می برند) مرغيالن(مناطق خوقند و مرگيالن 
 

کوه ها در جنوب فرغانه رشته سه گانه سه رده يی 
دامنه های اين کوه ها به پرچين هايی مانا است . اند

االی ديواره های شيارها که جويه های تند سراسر بر ب
اين دامنه ها، زمين هايی . آن ها را بريده باشد

نرمی اند که گويی بر روی آن، آب برفی چون کلندی 
 .جويه ها را کنده است

 
در پشت سر اين دامنه ها، زجنيره يی دومی کوه های 
دندانه دار صخره يی رنگارنگ سر به آمسان کشيده اند 

                                                 
ميهن  -پايتخت قديمی فرغانه -)آخستيکات(آخسی و آخسيکت .  108

 .ده دوازدهم سخنور تاجيک س -اسير الدين اخسيکاتی
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به يمن تعويض رنگ ها و سايه های خود، چونان منت  که
 . بيشرت تيره برای رنگ سرخگون دامنه های کوه ها است

 
سر اجنام، برای آن که اين منظره دلکش و دالنگيز به 
گونه متام منا منايان گردد، باالی رشته تيره رنگ دوم، 
رشته سوم کوه های بسيار بلند تيره لکه دار تا 

رها بلند می گردد که با پرده يی از تاريک ترين اب
اين کوه ها دره . برف خيره کننده پوشانده شده است

در دره های . فرغانه را از قره تگين جدا می کنند
ژرف اين کوه ها به ويژه در مسير رودخانه های 
ايفيرامت، شاه مردان، سوخ و اسفره، قشالق های تاجيک 

 . نشين واقع اند
 

واقع است، » کان بادام«قشالق  در دامنه های کوه ها
 . اسفره، سوخ و دروخ: باالتر در کوه ها

 
رشته کوه  ،ادامه کوه های فرغانه به سوی غرب

خبش  ،وادی های اين رشته کوه. ترکستان نام گرفته است
را در بر می گيرد و  109مهم خبشداری خجند منطقه مسرقند

 .دخبشداری خجند را از وادی رود زرافشان جدا می کنن
شهر خجند مرکز بود و باش تاجيک های باشنده مهواری 

در مشال تر از دامنه کوه های رشته کوه  110.ها است
ترکستان مهين گونه، تاجيک ها بود و باش دارند و نيز 

 .در شهر اوراتپه
 

يکی از هبرتين جاها که تاجيک ها در آن بود و باش 
رقند گسرتده دارند، وادی رودخانه زرافشان در منطقه مس

از شهر مسرقند به سوی جريان عليای رود خانه . است
                                                 

در تشکيالت اداری آن برهه که هنوز مجهوری های تاجيکستان .  109
و ازبيکستان پديد نيامده بودند، ناحيه خجند از ديد 

 . گ-.مديريتی از مضافات منطقه مسرقند به مشار بود
 

روشن است خجند منی توانست يگانه مرکز بود و باش تاجيک .  110
شهر را می توان مرکز تاجيک اين . های باشنده مهواری ها باشد

برای تاريخ و فرهنگ تاجيک ها نقش . های وادی فرغانه ناميد
بيشرت چشمگير را مسرقند، خبارا، وادی زرافشان، شهرهای بلخ، 

 -هرات، غزنی  و کابل در افغانستان کنونی و تا تقسيم سياسی
مذهبی توده های پارسی زبان ايرانی در سده شانزدهم به دو 

شهرهای خمتلف در گسرته ايران کنونی « .]گ-ری و باخرتیخاو[خبش 
 . به ويژه در خراسان  بازی منوده بودند
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زرافشان  متحد شدن تدريجی مردم به قبايل خمتلف که 
قشالق های هر دو رود زرافشان را تشکيل می دهند، به 

بقايای فاحتان پيشين جای خود را به .  مشاهده می رسد
گلچه می ] تاجيک های[ -باشندگان اصيل آسيای ميانه

 .سپارند
 

هنوز از قشالق های يوری و سودژين به سوی سرچشمه 
هايی زرافشان جز از تاجيک ها قوم ديگری بود و باش 

 . ندارند
 

رودخانه زرافشان از يخچال زرافشان واقع در گره 
کوهستانی رشته کوه های ترکستان، حصار و آالی سرچشمه 

اجنام . ورست می رسد 24درازی يخچال به . می گيرد
فُُت باالتر از تراز دريا  9000ر ارتفاع پايينی آن د

 13800است و نوک باالی آن در نزديکی کتل در ارتفاع 
ورست پايين تر از اجنام کنونی  50ُفت، به فاصله 

يخچال، در نزديکی روستای ديامی نور، خنستين درياچه 
باال تر از آن، يک رشته آب های ايستاده . واقع است

روی يعنی کوچک شدن يخچال بزرگ به چشم می خورد که پس
 . زرافشان را ثابت می سازد

 
در اجنام پايينی خود، يک تاق يا گنبد  ،اين يخچال

يخی را می سازد که از زير آن رود زرافشان روان می 
گردد که در جريان عليای خود به نام ماتچ ياد می 

فت عقب روستای ورِز منار از  4590در ارتفاع . گردد
ريا به زرافشان می ريزد که از دو سوی چپ رود فان د

اسکندر دريا و اندکی پايين تر : شاخه ساخته شده است
ماگيان دريا که مهين گونه از جانب چپ  -آخرين شاخه

رود ) پنجه کنت(در شهر پنجکنت . به آن می ريزد
زرافشان در بسرت صخره يی روان است و چندان برای 

ای بسياری از پشت پنجکنت کانال ه. آبياری دسرتس نيست
 .اين رود کشيده شده است

 
در فاصله هشت ورستی از شهر مسرقند، به  ،رود زرافشان

که درازای آن (آق دريا : دو شاخه تقسيم می شود
که درازای آن به (و قره دريا ) ورست 105نزديک به 

مگر اين دو، باز هم بار ديگر در . می رسد) ورست 100
خبارا به هم می  نزديکی شهر خاطرچی در خان نشين
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) آستين(گسرته سرزمينی بسته ميان دو شاخه . پيوندند
ورست می  سيزدهرود زرافشان جزيره بزرگ را به عرض 

سازد که در مهه جهات با کانال های آبياری بريده شده 
» ميان کول«اين جزيره . است و بسيار پرنفوس می باشد

 111.نام دارد و پربارترين خبش وادی زرافشان است
 

با باالرفنت به سوی باال در مسير رود زرافشان از طريق 
به سرزمين شگفتی بر  -می رسيم» کوهستان«پنجکنت، به 

با دره های » يا حمله های کوهستانی112گذرها«انگيز 
خوشنما و قشنگ و آبشارهای سيمگون و کوهبچه های 

که از آن (های دراز کوه ها » گذر«در اين . برفی آن
بلندرفنت به سوی برجستگی های مهوار ها آهسته، آهسته 

، هرگاه بتوان گفت )زجنيره قره تگين آغاز می گردد
با مهه چيزهای  -آسيای ميانه را» جام جهان منای«

خوشايند و خيره کننده يی که اين سرزمين در تصوير 
 .طبيعت گنجانده است و در خود دارد، می توان ديد

 
د که با آب در دهانه دره، ميوه زارها پراگنده ان

مرغزارهای سرسبز، : باالتر. های روان آبياری می شوند
راغ ها، کشتزارها، بيشه ها و درختزارهای شاداب 
ديده می شوند که کرانه های رودخانه را از دو سو در 
بر گرفته اند و يا در نزديکی ورِز منار، تراس های 
بلند را سنگريزه و سنگچل دار رسوبی می پوشانند که 

 . ای درياچه های خشکيده اندبسرته
 

از ال به الی شاخه های درختان، چکادهای سفيد کوه ها 
آب های ايستاده در حوضه های . چشم ها را می نوازند

خارايين پراکنده اند و از بلندای کوهسار رودخانه 
 .های يخچالی پايين می شوند

 
ناحيه های َفلگار و ماتچين، خبش کوهستانی دره 

ناحيه فلگار از قشالق . ر بر می گيرندزرافشان را د
يابان آغاز می گردد و در ) در کرانه چپ(سر راه 

                                                 
، جهانگردی و گردشگری در ترکستان. ای. گيئر، ای.  111

 .137. ، ص1901تاشکنت، 
که در ايران و » حمله«در مشال و مرکز افغانستان به جای .  112

کار می » گذر«مناطق غربی افغانستان رايج است، از کلمه 
در مزار » بيک سرهنگ«يا گذر « شاديان«مانند گذر . گيرند
 .گ-.شريف
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مسير زرافشان تا قشالق شام تيچ گسرتش پيدا می کند که 
با ده قشالق دارای » اورميتان« -دو اقسقال نشين دارد

حويلی  697قشالق دارای  21با » ورِز منار«حويلی و  632
 .حويلی 1329يعنی در کل 

 
آغاز می گردد » آب بردن«ناحيه ماتچين از قشالق های 

. پايان می يابد) زرافشان(» خواجه موسا»و به يخچال 
ورست  144و به سوی باال در مسير زرافشان به امتداد 

آب « -افتاده است که مهچنين دو اقسقال نشين دارد
حويلی  270قشالق با  ده» آب بردن«. »پله دار«و » بردن
 636حويلی و سر هم  366قشالق با   22» پله دار«و 

واديف، ده حوض و : خاوری ترين قشالق آن. حويلی دارد
 .ده حصار است

 
اين را که زرافشان عليا را گلچه ها چه وقت گرفته 

با اين هم، نزدآن ها . اند، خود شان هم منی دانند
کدام روايت مبهمی هست که از جنوب از يک سرزمين 

کوچيدن های . اين جا آمده اندکوهستانی ديگر به 
مهانندی چندی پيش هم رخ دادند و به گونه صلح آميز و 

اشندگان ببيشرت در مواقعی که در نتيجه کدامين داليل، 
وادی زرافشان را  زيامنند ساخت، گندمزارها ترک 

 . گفتند
 

در دوره فرمانروايی امير  1767به گونه مثال؛ به سال 
جنگ های درونی، گرسنگی و دانيار در نتيجه  -خبارا

وبا، مسرقند و حومه آن هتی از باشنده شد و در نتيجه 
گلچه های باشنده . زمين های بسياری بی صاحب ماند

فان، ماتچه، قره تگين و ديگر جاها با خانواده های 
 . خود به اين جاهای بی صاحب آمدند و آن را گرفتند

 
اجيک ها نيز در گسرته امارت خبارا، جاهای بود و باش ت

دست کم دو سوم باشندگان شهری خبارا . چشمگير اند
 113.تاجيک اند

                                                 
نه تنها شهر خبارا، بل مهه شهرهای امارت خبارا بيشرت .  113

برپايه سرمشاری فرماندهی نظامی در گسرته . تاجيک نشين بودند
مجهوری خبارا در گسرته امارات پيشين خبارا در اوايل سده 

هفتاد درصد نفوس عمومی باشندگان را می  تاجيک ها ،بيستم
ساختند که نزديک به دو ميليون و يک صد هزار نفر می رسيدند 
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پر نفوس ترين خبش واحه خبارا آن خبشی است که ادامه 

در . خباری را تشکيل می دهد» ميانرودان«ميان کال يا 
 شايد پنجشنبه(اين منطقه از کته قرغان تا پيشمبه 

هم می در سيمای يک شهر به دهکده ها ) يا پيشابه
پيوندند که در ميان روستاهای پرميوه و سرسبز و 

می شوند که از دوردست به آن شکل يک » غرق«شاداب 
لک لک ها  گو اين که را هر باغ. درختزار را می دهند

نول با گاه به گاه نگهبانی و پاسداری می کنند که 
باشندگان خيوه به شوخی می . چهو می زنندهای خود 
زدن لک لک ها برای خباری ها مانند چهو چهو گويند که 

 . خوشايند استخوش خوان  آواز بلبالن 
 

يکی از قشالق های اين سرزمين پربار به نام اوروس 
گريزی به ياد بود آدم های  -شهرت دارد) روسی(

مسکويی که به اين جا دو صد يا سه صد سال پيش مسکن 
مهه اين مهاجران خباراييان  .گزين گرديده بودند

با که (شان آيين پيشين نيايش به  را به ظن نبختنگو
به نگبتی و شومی زمين نو خود،   هب گويا اين کار

 .کردندُمثله  ،)می آورندمهراه 
 

نام عمومی خبش های جنوبی ( باشندگان منطقه حصار
اين گونه، . ازبيک بيشرت، اند ازبيک و تاجيک:  )خبارا

زمين ازبيک سر( 114ازبيکستان ،منطقه حصار را در خبارا
درست مانند آن که در وادی های . می خوانند) ها

 -رودخانه سير و زرافشان، ازبيک ها، تاجيک ها
باشندگان اصيل را به کوهساران رانده اند، در حصار 
هم تاجيک ها به شکل ناب تنها در ديهه های کوهستانی 

 . ديده می شوند
 

                                                                                                                                                             
و ازبيک ها مهراه با قبايل ترک زبان نزديک به بيست و پنج 

رحيم : نگاه شود به. (»هزار می رسيدند 750درصد را که به 
. ص ،1991، »عرفان«، دوشنبه، تاريخ تربتقسيم تاجيک هاماسف، 

87 . 
 

به » ازبيکستان«در هنگام چاپ کتاب، هنوز کشوری به نام.  114
 .گ-.ميان نيامده بود
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ی در دربند تنها تاجيک ها بود و باش دارند که برخ
. از آن ها حتا يک کلمه هم به زبان ازبيکی منی دانند

سيراب و : باشندگان روستاهای پيرامون دربند مانند
 115.يالگزباغ و ديگر جاها

 
در  -منطقه حصار در جريان سفلی رود وخش واقع است

و جنوب رشته کوه ] دريا[مسير کافر هنان، سرخان 
به نام  آن در حالی که خبش مشالی طرفه اين که. حصار

قباديان و خبش  -آن  خبش جنوبیياد می شود، حصار 
 . ناميده می شودکوالب  -خاوری آن

 
فت  3000تا (موقعيت نسبتا نه چندان مرتفع سرزمين 

، اقليم گوارا و گرم و فراوانی )باالتر از تراز دريا
آب، آن را به يکی از مهم ترين خبش های خبارا مبدل 

 .گردانيده است
 

مهه ميوه های پيداوار . گندم بسيار دارد منطقه حصار
منک و . چارپايان زياد دارد. آسيای ميانه را دارد

مرکز اداری بيک نشين . ديگر حمصوالت هم توليد می کند
فت  2210است که در بلندی 116»حصار شادمان«شهر  -حصار

واقع است در چهار ورستی رودخانه کافرهنان، در جايی 
 . آن پرآوازه استکه تب لرزه بسيار بدخيم 

 
باشندگان شهرهای بزرگ واقع در وادی های رودخانه 

درست مانند . های سرخان دريا و کافرهنان خملوط اند
در اين جا ازبيک ها . ديگر شهرهای بزرگ آسيای ميانه
به گونه يی که کشيدن . با تاجيک ها درهم آميخته اند
ن با اين هم، می توا. خط فاصل ميان شان ناممکن است

عنصر تاجيک  ،نشاندهی کرد که از دوشنبه به سوی خاور
کوهی های قشالق در . وزن بيشرتی می گيرد رفته، رفته

 –ورزاب تاگ و راميتدر يی که در دره ها واقع اند، 
شهرهای واقع در کافرهنان و فيض آباد با و در تاگ 

 . تاجيک ها زندگی می کنندروستاهای پيرامون آن ها 
 

                                                 
اوچرک گيتاشناسی منطقه حصار و بيگ نشين ، .مايف، ن.  115

 .1877، »پيک ترکستان«، جمله کوالب
گرفته » شومان« -شايد از نام کهن اين منطقه» شادمان«.  116

 .شده باشد
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مين حصار تقريبا بيخی در وادی های باشندگان سرز
. اسکان دارند جريان عليای رودخانه سرخان و کافرهنان

دناو و يورچی، رگار، سر آسيا، : در اين جا شهرهای
قره تاگ، حصار، دوشنبه، کافرهنان و فيض آباد واقع 

از دناو تا حصار راه مستقيمی از طريق کوهسار . اند
قه وصل ميان شهرهای مشالی حل.  توگ است-بابا

 117.باشندگان ازبيک با تاجيک های قشالق های کوهی اند
 

خبش جنوب خاوری خان نشين خبارا را سرزمين کوهستانی 
قره تگين تشکيل می دهد که در جريان ميانی رودخانه 

قره تگين  .شاخه راست رود آمو واقع است) سرخاب(وخش 
سرزمين زيبای کوه های بلند و آراسته، يخچال ها و 

بشارهای سيمين است که در مشال با رشته کوه های آ
خط با ( حصار و آالی و مناطق مسرقند و خبارا، در خاور

از کتل های بوک باش در  فرضی که به سوی جنوب خاوری
در  ،، با فرغانه)کشيده می شود رشته کوه های آالی

با بيک نشين درواز و  )رشته کوه پرت کبير –با( جنوب
 . حمدود می شود ؛ين حصاردر غرب با بيک نش

 
وادی رودخانه بيش از يک پنجم گسرته سرزمين را منی 

در . چهار پنجم آن را کوهسار در بر گرفته است. گيرد
 شده درکل، قره تگين سرزمين کوهی يی است بريده 

با  به سوی جنوب باخرتی سوی مشال خاوری از ميانه
شته در چهارچوب خود شيب جنوبی رکه رودخانه سرخاب 

کوه های حصار و آالی و اجنام باخرتی رشته کوه های 
زاالی، وادی سرخاب وشيب مشالی رشته کوه های پرت کبير 

 . را در بر می گيرد
 

شيب هايی در رشته کوه خنست که بس بلند اند، صخره 
يی، دشوارگذار و تنها در دره های آن و در کرانه 

م بود و های کوچک شاخه های راست رودخانه سرخاب مرد
 . باش دارند

 
در  کتل پاک شيف(از طريق رشته کوه حصار  ،قره تگين
با مناطق راه های بسته  با) یفت ردوازده هزاارتفاع 

جريان عليای زرافشان و از طريق رشته کوه های آالی 
خبش . متصل می گردد از مهين راه با فرغانه) کتل َتَرک(

                                                 
 .مهان جا. مايف، ن.  117
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د نيست و بزرگ اين راه در زمستان ها قابل آمد و ش
وادی سرخاب . تنها می توان با پای پياده از آن گذشت

پرنفوس  ،واقع است ورست 165که در قره تگين به درازی 
خبش خاوری آن . ترين و مهم ترين خبش سرزمين می باشد

) شهر گرام(هزار فتی و خبش باخرتی آن  6.5در ارتفاع 
فتی سرخاب در خبش شرقی قره تگين از  4520در ارتفاع 

سو را می گيرد که  -رود موک ب، آسوی چپ شاخه سير
 . سرچشمه های آن در خبش مشال باخرتی پامير واقع است

 
رشته کوه بزرگ پرت کبير  ،به سوی جنوب وادی سرخاب

هزار  14واقع است که بلندی ميانگين آن پايين تر از 
 22-20فت پايين تر منی باشد و برخی از چکادها به 

 .هزار فت می رسد
 

برخی از کتل ها که اين جا را به درواز وصل می 
منايند، بسيار دشوار گذر اند و زمستان ها بند می 

است و گوارا، زمستان ) قاره يی(اقليم آن بری . شوند
برفباری . ها دراز است و تا جايی هم بسيار سرد

تابستان گرم بيش از دو ماه به . بسيار سنگين است
 . درازا منی کشد

 
نزديک به (تاجيک های روستانشين اند  -باشندگان

که در غرب سرزمين بود و باش دارند ) هزار تن پنجاه
نزديک به دو (و هم قره قرغز های چادرنشين کوچرو 

 .در خاور) هزار تن
 

تاجيک های گلچه قره تگين با آن که رمسا آيين حممدی 
را پذيرفته اند، بسياری از رسم و رواج های ديرين  

داشته اند که عهد زرتشتی را به ياد می خود را نگه
آورد و در ميان قرغزهای ترک زبان به سخن گفنت به 

 118.زبان پارسی ادامه می دهند
 

آن ها . اين توده های کوهنشين بسيار صنعت کار اند
، با بگدازندمی توانند پارچه ببافند، آهن را 

ريگشويی از رودخانه ها زريابی کنند، از کوه های 

                                                 
در قره تگين قرغيزها در جرگه تال بود و باش دارند و .  118

روشن است که در قره تگين نه تاجيک ها در ميان ترک ها، بل 
 . که برعکس قرغز ها در ميان تاجيک ها بود و باش دارند
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منک استخراج کنند و تابستان ها با خان نشين خود سنگ 
خوقند به پيمانه گسرتده به بازرگانی و داد و ستد 

روشن است چرم و پوست،  -به خبارا و کاشغر. پردازندب
مگر . می فرستند... قالين وگليم جوال های پشمين و

مهه اين صنايع برای نان دادن باشندگان بسنده 
 . نيستند

 
زميندار هستند، منی خواهند زمين اين مردم که بيشرت 

های خود را به گونه بی پايان ميان فرزندان خود 
د و از  مهين رو، پسران جوان دسته دسته نمناي تقسيم

به ويژه  به جاهای ديگربرای به دست آوردن پول 
در  جواناناين . می شتابند شهرهای مناطق مهوار

 به ويژه به نيروی بزرگ فيزيکی نياز جاهايی که
دارند، به شکل کارگران، به کارهای سخت رو می 

 .آورند
 

در جنوب، قره تگين با رشته کوه های بلند پرت کبير 
از درواز که استان جنوب خاوری اقصی خان نشين خبارا 

در هر دو شيب رشته کوه های پرت  .جدا می گردد ،است
درواز در دو سوی . کبير، تاجيک ها بود و باش دارند

ميل  386واقع است و ) خبش عليای آمو( رودخانه پنج
. دارد باشندهنفر  35000مربع جغرافيايی هپنا دارد و 

در مشال، درواز از قره تگين با رشته کوه بلند پرت 
در خاور هم مرز است با اجنام . کبير جدا می شود

) بدخشان(باخرتی پامير، در جنوب با متصرفات افغانی 
وابسته به خبارای  و از سوی غرب با بيک نشين های

 . بلجوان و کوالب
 

که در (و دره های ژرف رشته کوه های بلند درواز با 
 )روان اندرودخانه های تند، دشوارگذر اين دره ها 

و غير از جاهای بسيار خراب که در بريده شده است 
برخی از جاها تنها برای پياده گردان بسيار جمرب 

 . نداردردبان نگذرا است، ديگر راه های اتصالی و 
 

درواز، به ترتيب از مشال به سوی جنوب خبش های زيرين 
 –) هولس) (خينگاو(دره رود آب خينگاب : را دارا است

 شاخه چپ سرخاب؛ 
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جداکننده وادی  ،دروازرشته کوه پربرف و دشوار گذر 
که در آن می باشد رودخانه خينگاو از دره يی 

شاخه راست ( روان است و از وادی وانچرودخانه پنج 
، وادی پنج و وانچ و سراجنام سرزمين بس )پنج

کوهستانی دارای شيب تند به سوی پنج در سوی چپ 
کوه ها بلند اند، صخره يی اند پوشيده . اخيرالذکر

 .از برف مهيشگی و يخچال ها
 

چوب و بته و گياهان بته يی کم دارد و اين سرزمين 
. خوب داردبرعکس، سبزه زارها بسيار و چراگاه های 

وزش برفبادهای سنگين با اقليم آن تا جايی سرد است، 
.  و تگرگ ، يخبندانرگبارهای باران، سرما کوالک، و

تابستان ها نسبتا گرم است و در جاهای بيشرت پست تر 
باشندگان به زمينداری و دامداری . آن پنبه می کارند

طبيعت خشن اين سرزمين برای باشندگان . می پردازند
در  119ای بسيار کمی می دهد که در نتيجه تلخانچيزه

 .زمستان ها عادی ترين خوراک آن ها را می سازد
 

سرزمين عبارت است از شکار  پيشه رايج مردم اين
 .....خرس، بزهای وحشی و روباه،

 
که از توابع متصرفات خبارا مشرده (درواز  1878تا سال 
، در سيمای بيک نشين درواز از سوی )می شد

نروايان دودمانی که به نام شاه خوانده می فرما
بيک درواز در قلعه خم در کرانه . شدند، رهربی می شد

 .راست رود پنج زندگی می کرد
 
. باشندگان آن به زبان پارسی سخن می گويند 

دروازيان به رغم آن که کنون پيرو اسالم اند، روايات 
و مردم اين جا بينوا . مزدايسم را نيک حفظ منوده اند

، جهان بينی و زيستار شان مانند باورها. نادار اند
جوامع ابتدايی بشری است که دليل آن دشوارگذری و 

 . بسته بودن اين سرزمين می باشد
 

                                                 
شيرينی يی است حلوا مانند از آرد توت خشک که در دره .  119

 .گ-.پنجشير هتيه می شود
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 120)آب خاکسرتی يا آبی(در جريان رودخانه خينگاو 
 . سرزمين کوچک کوهی واخيو قرار دارد

 
تابع درواز است و ) واخيا(از ديد مديريتی واخيو 

 »طوی دره؟ -؟دره ته«ود از خود رهرب دارد که در خ
واخيا . زندگی می کند و از بيک درواز فرمان می برد

واخيای باال و واخيای  -به دو خبش تقسيم می گردد
تاجيک اند و دارای دو  –باشندگان واخيا . پايين

گويش گوناگون می باشند که بسيار از يک ديگر متفاوت 
خيا نزديک به قره تگين است گويش خبش عليای وا. اند

باشندگان واخيا خود . مگر اندکی از آن تفاوت دارد
تاجيک ها و ترک های باشنده . را واخياچی می خوانند

 . هم آن ها را به مهين نام می شناسندواخيا  حومه
 

بر پايه قرار داد امضاء شده ميان روسيه و انگليس 
کرانه چپ  خبشی از درواز که در 1895فربوری  2تاريخی 

رود پنج واقع بود، در عوض شغنان به افغانستان 
واگذار گرديد که به يمن اين کار، کنون حتا نزديک 
ترين خويشاوندان قشالق ها باشنده کرانه های پنج 

خبارا و (تابعيت دو کشور جداگانه را داراند 
  121). افغانستان

 
مرزهای . در جنوب خبش خاوری درواز، روشان واقع است

قشالق های  روشانی روی نوار . ان تعيين نشده استروش
شاخه (تنگ رباريکی از بردره به پايين به سوی با

 .هپن اندتا ريخنت آن به رود پنج ) راست پنج
 

بر ( باردره :در بارتنگ قشالق های زير قرار داند
، )رازدوج(، چاه دوت، باليت، اخريخ، پيشرفت )دره

بگو، اويمس و دريانوش، دواسپنج، راميت، ريت، 
 . سوجان

                                                 
رنگ  –در زبان پارسی، خنگ يا خينگ -)بخينگا(خينگاو .  120

واژه نزديک به خنگ، .  سفيد يا هر چيز سپيد رنگ را گويند
به هر رو، . خنج است که شادی، عيش و طرب معنا می دهد

مهين گونه، خنگ به معنای اسپ . آب سپيد را گويند –خينگاب 
ريگ آموی و «: چنانچه رودکی فرموده است. سپيد هم آمده است

 .گ-»خنگ ما را تا ميان آيد مهی -های اودرشتی 
در آن هنگام هنوز کشور تاجيکستان به ميان نيامده بود .  121

  .گ-.و مناطق نامربده امسا تابع امير نشين خبارا بودند
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 768.9در گسرته يی به بزرگی . اقليم روشان گوارا است

ميل مربع تاجيک ها بود و باش دارند که کار شان 
وود صد  1838مشار باشندگان را به سال . زمينداری است

کنون با پايان يافنت خريد و فروش . خانوار نوشته بود
شهر . ستبردگان، نزديک به پنج بار افزايش يافته ا

قلعه وامارا است در نزديکی ريزشگاه  -اصلی روشان
روی هم . يعنی جريان پايينی مرغاب به پنجبارتنگ 

در اوايل . رفته در باره روشان کمرت پژوهش شده است
 . روشان مهراه با شغنان زير فرمان يک امير بود 1870

 
در جنوب روشان، بيک نشين خبارايی شغنان واقع است که 

غنان در حوضه ُش. نه باشندگان آن تاجيک اندمهين گو
) شخ يا شاخ؟(رودخانه گونت و شاخه چپ آن، رود شاه 

در باره اين استان خبارايی بيشرت . دره واقع است
برای بار خنست در باره شغنان، . پژوهش شده است

کاهن بودايی  -تسزيان جهانگرد پرآوازه چينی -سويان
سرزمين های واقع در  که در سده دوم ميالدی گذارش به

او خود به . سرچشمه آمو افتاده بود، يادآوری می کند
شغنان پا نگذاشته بود و تنها اطالعات کوتاهی را که 
از پرسش های خود در باره اين سرزمين به دست آوررده 

 .بود، می آورد که دلچسپی بسياری را بر می انگيزد
خنست از مطلقا از اين خاطر که اين اطالعات برای بار 

و از طريق آن ما در  ارائه می گردد ديدگاه زمانی
آگاهی می  ينشان نخباره حضور زندگانی تاريخی 

 .يابيم
 

يعنی در روند دوازده سده آزگار، هيچ يک  1836سپس تا 
ی آمو بازديد منوده که از مناطق عليا یاز جهانگردان

بودند، از شغنان چيزی ياد منی کنند که در نتيجه آن 
اطالعات سيوان تسزيان در باره شغنان امهيت ويژه يی 

چون از برکت او دوازده سده . را به خود می گيرد
 . آزگار به زندگی تاريخی خان نشين افزوده می شود

 
وتر ترو سپس  1836به سال وود  ،تسزيان -مهانند سيوان

از  را در باره شغنان يی سشیاطالعات پر 1874به سال 
يکی از خنستين اروپاييان که . می آورد زبان بوميان

خود از شغنان بازديد کرده بود، پزشک روسی ريگيل 
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خبشی از گسرته خان نشين را پيمود  1883است که به سال 
مگر دردمندانه هيچ چيزی در باره جهانپيمايی و 

 . وشتگردشگری خود نن
 

. تعيين مرزهای شغنان به گونه دقيق بسيار دشوار است
ن باشندگان شغنان با باشندگان روشان و واخان وچ

خود باشندگان منی توانند در اين . درهم می آميزند
 ،به گونه تقريبی. باره چيزهايی مشخصی را باز گويند

رشته کوه  -مگر می توان گفت که مرزهای شغنان در مشال
خاور خطی که از طريق درياچه يا شيل کل  روشان، در

کوهسار آب  -تيزک و ماس، در جنوب -می رود وکتل کوه
 .پنج است -خبش رود واخان و سراجنام در باخرت

 
در اين حدود، شغنان شکل يک بيضی فشرده را دارد که 
حمور بزرگ آن از غرب به سوی خاور و حمور کوچک آن از 

آب خبش رودخانه  -ه راستنيم. مشال به سوی جنوب می رود
پيوندگاه  -بای و نيمه چپ –کتل کوک –گوند و شاه دره 

 100حمور بزرگ دارای نزديک به . اين دو رودخانه است
 مساحت. درازی است ورست 90ورست و حمور کوچک نزديک به 

 .ميل مربع است 160ورست يا  8000شغنان 
 

ن شغنان سرزمين رشته کوه ها است و مهو در ميانه آ
شيب مشالی رشته  -رشته کوه شغنان قرار دارد و در مشال

مهه اين رشته کوه ها دارای منظره . کوه واخان
پشته هپناور بريده شده در امتداد و . باعظمتی هستند

در سراسر دره های ژرف و باريک با رود بارهای جوشان 
و خروشان و مست و در ميان آن ها کوه هايی که مهيشه 

گاه به شکل برج ها و  -مسان می کشندپربرف سر به آ
به ويژه با ابعاد و قشنگی که گاه به شکل پيک ها 

 ،دو پيک در رشته کوه واخان .برجسته می باشد خود
هنگامی که پرنيان يخی آن  -سپيده دم و غروب خورشيد

در اين وقت آن ها . منظره دلکشی دارد ،ها می درخشد
ها يک نام آن . از دور دست ها بسيار ديدنی اند

يکی  -ارتفاعات آن ها. ؟ يعنی يخ»الزر« -عمومی دارند
 .فت است 20000و ديگری  23000

 
 -شغنان با دو رودخانه بزرگ کوهی آبياری می شود 

و با مشار فراوان رودبار  )شاخ دره( گونت و شاه دره
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-از کتل خاکريز کوک -درازی گونت .و جويبار های ديگر
تا پيوستگاه ديگر شاخه ) بولک -شاخه توگوز(بای 

ورست  43کول جريان می يابند،  -هايی که از ياشيل
ورست  105 -از اين جا تا پيوستگاه رود شاه دره. است

. می باشد و تا ريزشگاه به رود پنج ديگر هفت ورست
بای تا -درازی شاه دره از کتل کوک. ورست 155سرهم 

ا از اين جا ت. ورست است 15 -پيوستگاه با رود ماس
ورست  145ورست يعنی سرهم  130پيوستگاه با رود گونت 

 .است
 

بيشرتين فاصله ميان اين رودخانه ها از مشال به سوی 
و  20 -مشار شاخه های گونت از راست. ورست است 60جنوب 
مشار شاخه های شاه دره از . رودخانه است 24از چپ
 .است 20-و از چپ 14-راست

 
تيزی . و پرتگاهی اندکرانه های هر دو رود شيب دار 

تراز آب در رودخانه ها . راندمان آب بسيار باال است
بسته به آب شدن زمستانی و تابستانی و نيز روزانه و 
شبانه يخ ها است و از مهين رو، ژرفای آن ها متغير 

» گدارها«پيمودن راه . مگر نه کمرت از يک قد. است
يای تنها در جريان عل 122)گذرگاه های ميان رودخانه(

جايی که  –شاه دره و در ميانه های گونت ممکن است 
. تقسيم می شود) پنجه(رودخانه به چند شاخ و برگ 

چيزی  –باشندگان از روی تراس ها آمد و شد می کنند 
. که برای آدم های نابلد با ريسک بااليی به مهراه است

مزه آب هر دو رودخانه به رغم خت بودن که ناشی از 
 ،به دليل شستوروب شدن کرانه ها استِگل آلود شدن 

 .بسيار گوارا است
 

هر چه پايين تر در مسير راندمان آب برويم، آب بيشرت 
برای مثال، در گونت در نزديکی روستای . خت می شود

سردوين آب روشن است مگر در ريزشگاه به رود پنج 
ماهيان در جريان عليای . می شودبيخی خت و گل آلود 

درياچه ها در شغنان . فراوان اند گونت و شاه دره
 .دو درياچه بزرگ و چند درياچه کوچک -بسيار اند

                                                 
بی پروا؛ = گذرگاه ميان رودخانه؛ بی گدار-)گذار(گدار .  122

ختته هايی که بام خانه را می پوشانند، فرواره يا =گداره
 .گ-.وارفر



 

157 
 

 
. ورست دارد پانزدهتوروماتای کول گسرته يی برابر با 

اين درياچه از جويبارهای پيرامون و کاريز های 
آب اين درياچه ها شيرين . زيرزمينی سرشار می گردد

شاداب و خرم کرانه های آن پوشيده از سبزه ها، . است
توروماتای کول با آبگيری از رودخانه کم آب . است
سای به رود  -جلگه، خود از طريق رودخانه آق -آق

که به نوبه خود  به رود گونت می (بولک -توگوز
 .، آب می دهد)ريزد

 
سطح آن تا دو ورست . درياچه بزرگ ديگر دروم کول است

 –وبی آنمهوار و کرانه جن-کرانه  مشالی آن. مربع است
صخره  -برجسته است و کرانه های خاوری و باخرتی آن،
آب آن . های بلند باال شده برهنه شده شيب دار است

به درياچه دروم، رودخانه کوچک که مهين . شيرين است
رودخانه دروم با . گونه دروم نام دارد، می ريزد

سنج نام می گيرد و در نزديکی  ،گذشنت از درياچه
هر دو . رود شاه دره می پيونددروستای دروم به 

 123.درياچه ماهی خيز اند
 

سرزمين (باشندگان مهواری ها ُشغنان و روشان را ذوجان 
به اين معنا که هرکسی . می خوانند) دارای دو زندگی

به اين سرزمين های خوشبخت پا بگذارد، هرکسی که 
هوای پاک و سرته آن را بکشد و آب گوارای آن را 

ند اميدوار باشد که می تواند دو بياشامد، می توا
با اين هم، مشار بسيار اندکی از آدم ها . سده بزييد

مشار حويلی . از اين آب و هوای خوشگوار هبره مند اند
 2563و مشار زنان به  2885، مشار مردان به  512ها به 

خريد و فروش بردگان مانند واخان علت . نفر می رسد
چندی پيش به رغم لغو  کمشمار بودن اين سرزمين بود و

برده داری که رمسا در کابل و ديگر خاک های افغانی 
آن  قلمروکه چندی پيش کرانه های رودخانه پنج شامل (

آدمفروشی مانند کاال در سرزمين  ،اعالم گرديد ،)دشمی 
 .رواج داشت» ذوجان«
 

                                                 
بر پايه مدارک  اوچرک کوتاه شغنانکپتان الکساندرويچ، .  123
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پر کردن حاکم بومی، اتباع خود را برای  1869به سال 
در آن جاها هبای . روش می کردخود خريد و ف خزانه

دان و زنان برابر با ده يا پانزده گاو يا از پنج رم
 . تا هشت گاوميش بود

 
استان آخری متصرفات خبارا در خبش باخرتی پامير که 

سرزمينی که  -باشندگان آن تاجيک ها اند، واخان است
در حوضه رودخانه واخان ميان هندوکش و رشته کوه های 

 3000رد و مشار باشندگان آن نزديک به واخان قرار دا
 . زن و مرد می رسد

 
خبشی از باشندگان آن به . واخان سرزمين ناداری است

زمينداری می پردازند و بيشرت به دامداری که در 
نتيجه آن به شيوه نيمه چادرنشين زندگانی به سر می 

 ،درجاهای پست تر در جريان سفالی رود واخان. برند
کشت در . يا و ديگر حبوبات می کارندلوب ،گندم، جو

 . ماه اپريل اجنام می شود و برداشت در ماه جون
 

 -پاده ها و رمه های شان ،عمده ترين دارايی واخانيان
 چارپايان شاخدار، گوسفندان، بزها و گاوميش ها اسپ

اسپان شان ريز ريخت مگر دارای اندمگان . است
پشم بزهای . نيرومند اند و در کوه ها تند می تازند

واخانی بسيار مرغوب است که مهراه با پشم گوسفندان 
برای پشم ريسی و بافنت پارچه ريسده می شود هم برای 
خود باشندگان و هم برای خود باشندگان و هم برای 

 . بازرگانی خز که در سرزمين های مهسايه صورت می گيرد
 

قلعه پنج، روستای اصلی واخان است که در کرانه چپ 
د واخان در ده ورستی پايين تر از ريزشگاه آن به رو

اين روستا متشکل از يک گروه . رود پامير قرار دارد
خانه ها است واقع در دامنه پنج تپه که در ستيغ های 
آن ها دژهای کوچکی قرار دارد که در مهم ترين آن 

مشار باشندگان . مير زندگی می کند –فرمانروای واخان
 . ز هر دو جنس زن و مرد نيستنفر ا 150بيشرت از 

 
اين منطقه چنان مرتفع است، چنان سرد است، چنان کم 
گياه است که باشندگان اندکشمار آن منی توانند در 
هيچ جايی به جز از چند دمخه خوب مقاوم در برابر 

 .بادهای تند، در کرانه رودخانه، بود و باش منايند
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 بر فراز مرت 2700پست ترين ديهه واخان در ارتفاع 

تراز دريا واقع است و بلند ترين ديهه به نام سرده 
يعنی . مرتی باالی تراز دريا قرار دارد 3600در ارتفاع 

در [باالتر از چکادهای پيک های بلند کوه های پيرنه 
 ].ميان فرانسه و اسپانيا -اروپای باخرتی

 
آن سوی سرده باالتر از آن خانه های تابستانی اين جا 

بيد و ديگر  درختچه ها و بته . ديده می شود و آن جا
عمده  .زارها يگانه روييدنی های اين سرزمين اند

شکار بزهای کوهی، قوچقار  –ترين سرگرمی باشندگان 
)avis Poli ( در تابستان ها است و نيز کبک های دری به

 . کمک بازها و شاهين های دست آموخته شکاری
 

از مراکز تاريخی  دورافتادگی خان نشين های پامير
که از يک (آسيای ميانه و بسته بودن اين سرزمين ها 

سو با پامير هتی از باشنده و بيابانی هم مرز و از 
سوی ديگر با رشته کوه های بس دشوار گذار احاطه شده 
اند و آن ها را از سرزمين های پيرامون جدا می 

که تاجيک  مساعدت کرده است ، بی ترديد به آن)دنساز
ی شغنان، روشان و واخان کمرت از ديگر تيره های ها

مغولی آميزش  –آريايی با مردمان دارای خون ترکی
داشته باشند و از مهين رو آن اعضای خانواده آريايی 
اند که پاکيزگی تيپ خود را بيشرت از ديگران حفظ 

 . منوده اند
 

به اين امر، مهچنين اين نکته مساعدت کرده است که 
آيين حممدی اند و  124وهی پيرو شاخه  شيعیتاجيک های ک

چونان گمراهان از سوی مسلمانان سنی که آنان را 
 . بدتر از سگ می مشارند، مورد پيگرد بوده اند

 
در چنين اوضاعی، برای آن که آيين نياکان را نگه  
داشت، و مورد ستم قرار نگرفت، برای اين تاجيک ها 

بر فراز کوه  هرچه دور تر -تنها يک راه مانده بود
های دشوار گذار پناه بربند و تا جای امکان از 

 .مراوده و آميزش با توده های مهسايه پرهيز منايند
 

                                                 
 .امساعيلی اند -تاجيک های باشنده پامير.  124
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خاستگاه آريايی اکثريت بوميان موجب بالندگی و 
بازماندگان دودمان های بومی در . سرفرازی آن ها است

واخان، شغنان و درواز به رخ ديگران می َکشند که حتا 
و در واقع هم، از 125اندگان اسکندر َمِقدونیاز بازم

مادر  -نوشته های تاريخ نويسان می دانيم که بلخ
پايتخت دولتی  126در خبش عليای آمو) ام البالد(شهرها 

سال  136بوده است که مقدونی آن را پی افگنده بود و 
 .آزگار دوام آورد

 
در افغانستان، تاجيک ها چوناِن بازماندگان باشندگان 

ن ايرانی که دوست دارند به زمينداری بپردازند خنستي
و از ديدگاه مشار از ديگر قبايل بيشرت اند و نفوس 
شان به يک ميليون نفر می رسد در سراسر کشور 

در افغانستان استان هايی که دارای  .پراکنده اند
بيشرتين باشندگان تاجيک اند، در مشال اند که در 

 -د و باش دارندکرانه های آمو و شاخه های آن بو
  127.بلخ، خلم، کندز و بدخشان

                                                 
بر پايه يک افسانه بسيار کهن که فاقد شالوده تاريخی .  125
 . است
کنونی بلخ  بايد در نظر داشت که خود شهر بلخ و استان.  126

باستان ) خبدی(اما کشور بلخ . در جريان ميانی آمو واقع است
زمانی کهندژ و ختار و بدخشان و سرزمين های فرارودی را نيز 

بدخشان  -از اين رو، خبشی از کشور بلخ. در بر می گرفته است
 . گ-. و ختار در جريان عليای آمو قرار می گرفته است

 
نه تنها در خاور و مشال کشور، تاجيک ها در افغانستان .  127

افزون بر استان هايی که . بل در گسرته بس هپناوری می زييند
هرات و فراه در باخرت،  باشندگان برمشرده است، خبش بيشرت شيشف

مهين گونه، تاجيک ها . کابل، پنجشير و جبل السراج تاجيک اند
ر در استان های جنوب افغانستان در ميان پشتون ها و مهچنين د

 .باميان يکجا با هزاره ها زندگی می کنند
مولف، هر چند تاجيک ها را پرمشار ترين : يادداشت گزارنده

باشندگان افغانستان می پندارد، با اين هم با ذکر رقم يک 
ميليون که بی ترديد از کدام اثر ديگر برگرفته  است، مشار 

 .تاجيک ها را در آن برهه بسيار کم نشان می دهد
 

هيات علمی خنستين ، دست داشته ک دهه پس از چاپ کتابدرست ي
شوروی که در دوره امان اهللا خان برای اجنام پژوهش های مهه 

کتاب  93. ص در جانبه به افغانستان رفته بودند،
، با ويرايش پروفيسور بوروزدين، »گزيده مقاالت -افغانستان«

بنا به ) پشتو(مشار کل گويندگان به زبان افغانی«: می نويسند
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سرزمينی است کوهستانی که در حوضه رود  -بدخشان

کوکچه قرار دارد و به گونه طبيعی به دو خبش تقسيم 
بدخشان خاوری که با واخان هم مرز است و از  -می شود

در آغاز، به سوی مشال ( سر آن رود پنج جريان می يابد
کنون استان ختار [خشان باخرتی و بد )و سپس به سوی غرب

که آن را رود کوکچه .] گ-که مرکز آن تالقان است
 . يکی از شاخه های آمو، آبياری می کند –) سبزرود(
 

جايی  –بلند هندوکش می درخشد» تاج« -در جنوب بدخشان
که بر ) مرت 5100(نوسکان : که دو گسستگی باز می شود

که برای ) مرت 4000(فراز يخچال ها قرار دارد و ُدره 
بدخشان با يکی از  .آمد و شد کمرت دشوار گذار است

که در مشال حتا با کوه های (شاخه بسيار بلند هندوکش 
مهوار برجسته يی که با خبش های عليای آمو خم می 

 .، به دو نيمه پارچه شده است)گردند، هم مرز می شود
 

 شهرهای پرآوازه اين سرزمين عبارت اند از فيض آباد،
اشکاشم مهم ترين گرهگاه ترانزيتی به . جرم و اشکاشم

گاهی سراسر خبش خاوری بدخشان را اشکاشم . مشار می رود
اين خطه در کرانه جنوبی رود پنج واقع : می خوانند

در مهان جايی که اين رود به سوی راست به شغنان . است
و روشان می چرخد برای آن که به ديگر رودخانه ها، 

 .ی سازند، بپيونددکه آمو را م
 

اين گونه، اشکاشم در گرهگاه راه های طبيعی کشيده 
اين . شده به چهار سوی سرزمين بدخشان جا گرفته است

                                                                                                                                                             
دايره (آمده در دانشنامه (آخرين داده ها که در دسرتس است 

ون نفر ختمين زده می شود که يميل 3.5، تقريبا )اسالم) املعارف
 .».از مجله دو ميليون آن در امارت افغانی بود و باشد دارند

با توجه به اين که نفوس افغانستان در آن برهه پنج ميليون 
ميليون نفر آن پشتو زبان  دول اگر نفر ختمين زده می شد، حا

ميليون ديگر بی چون و چرا پارسی دو و نيم بوده باشند، 
- دختنکه بيش از پنجاه درصد باشندگان را می سا(زبانان 

تاجيک ها، هزاره ها، قزلباشان، پارسيوان های هراتی و 
 هم پنج صد هزار نفر باقی مانده .بوده اند )...اويماق ها و

و ساير باشندگان کمانان و قزاق های ترک زبان ازبيک ها، تر
 .گ-....مانند بلوچ ها و
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امهيت  128روستا  مهچنين به دليل مهسايگی با کان ياقوت
بسيار گرفته است که در سراسر جهان از گذشته های 

 . بسيار دور پر آوازه است
 

ی پايين تر از اشکاشم واقع است کيلومرت 32کان لعل در 
مرت باالی کرانه  360که خبش بااليی صخره های شيب دار 

 .راست پنج برجسته می باشد
 

بدخشان جنوبی نيز سرشار از کان هايی است که در 
و  129کان های فيروزه -سراسر خاور زمين شهرت دارد

الژورد که در شيب مشالی هندوکش قرار دارد، در نزديکی 
نام . آبگير کوکچه در ناحيه الجورد يا الژوردسرچشمه 

. از مهين جا گرفته شده است) Lapis lazuri(سنگ تزيينی 
سنگ های گرانبهای بدخشان نزد بازرگانان خباری، 

 . کابلی و کاشغری معروف است
 

حوضه رودخانه کوکچه، يکی از ديدنی ترين جاها در 
ه به سراسر آسيا از ديدگاه غنای منرالی خود است ک

زيرا افزون بر الژرود، . شهرت دارد» مهه کان«نام 
قلع، کوارتس، گوگرد و  130سرشار از کانی های مهم مس؟،

سنگ آهن؟ است که از زمانه های کهن بدين سو هبره 
 .  برداری می شود

 
بدخشاِن پر از گنجينه های کانی، از آن سرزمين های 

و آسيای مرکزی است که دارای اقليم بسيار گوارا 
طبيعی، آب پاک، زيبايی، درختان سايه دار، باغ ها و 

 .درختزارها و دره های پربار می باشد

                                                 
» روبين«مولف در منت . شايد منظور از لعل بدخشان باشد.  128
می  )لعل( »گرانات«حال آن که بايد . نوشته است) ياقوت(

کان ياقوت در افغانستان، در جگدلک در صدکيلومرتی راه . نوشت
ياقوت بيشرت به شکل سرخ . دارد ميان کابل و جالل آباد قرار
در بازار . شود های ديگر پيدا می کم رنگ، قرمز، کبود، و رنگ

و ياقوت کبود را » اناری«را ) گرانات(افغانستان ياقوت سرخ 
 .گ-. گويند می» لعل بدخشان«يا » لعل پيازی«به نام 

کان بزرگ و پرآوازه . در بدخشان فيروزه پيدا منی شود.  129
 .گ-.نيشاپور ايران استفيروزه در 

کانسار مس در استان لوگر و کانسار آهن در آجه گک .  130
استان باميان قرار دارند که هر دو در جنوب هندوکش واقع 

 .گ-.اند
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و خربزه، سيب، شفتالو و انگور ) هندوانه(تربوز 

اسپ های . بدخشان در مهه سرزمين های مهسايه بنام است
امير کابل به . بسيار تنومند، بادپا و کوهپيما دارد

چونان باج اصلی اين مهين دليل  اين اسپ ها را 
گوسفندان بدخشی خبشی از پشمی . سرزمين بر می گزيند

را که برای ريسيدن پارچه هايی که برای بافنت شال 
مهين . های پرآوازه کشميری به کار می روند، می دهند

گونه، رمه هايی از خوک های وحشی در مهه جاهايی کم 
 با اين مهه، باشندگان اين. نفوس بدخشان می چرند

سرزمين که اين مهه سرشار از منابع طبيعی گونه گون 
 . است، نادار و بينوا و هتی دست اند

 
نظم فئودالی، جنگ های پيهمی که ازبيک های باشنده 
کندز در مسير وادی کوکچه به راه می اندازند، و 
مهراه با تاراجگری ها و ُکشت و بست باشندگان می 

ی که به امير باشد، و سر اجنام باج و خراج سنگين
کابل پرداخت می شود، و پيوسته افزايش هم می يابد، 
ستم سهمگينی بر اين سرزمين هناده است و کار را به 
جايی کشيده است که تقريبا مهه بدخشی ها بينوا و 

 . بيچاره شوند
 

افزون بر اين، فرمانروايان کشور تنها چندی پيش 
ين هيچ گردشگری در ا. برده فروشی را منع کردند

سرزمين منی تواند به امنيت خود تا زمانی که به 
 . خيابان های شهرها پا نگذاشته است، مطمئن باشد

 
بر پايه باورهای مذهبی، تنها کافران را می توان به 

مگر دشواری در آن بود که  . عنوان برده نگه داشت
. سنی ها هم کافر  مشرده می شدند.] گ-نزد امساعيليان[

بسياری از سنيان زير ستم، به ناچار اين گونه، مشار 
.] گ-رهرب امساعيليان جهان[خود را پيروان آقای خان 

چه بسا که بازرگانان هندی و يهودی يی . جا می زدند
را که برای خريد و فروش به اين سرزمين می آمدند، 
به اسارت می بردند و به عنوان برده در جاهای ديگر 

 131.می فروختند
 

                                                 
 . 351. ، جلد ششم، صزمين و آدم هايش. ريکليو، ای.   131
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ستان های کندز، خلم و بلخ قرار در غرب بدخشان، ا
دارند و با آن که خبش بيشرت باشندگان اين استان ها 

اند، با اين هم در شهرها مشار بسيار  132ازبيک تبار
تاجيک ها به سر می  -باشندگان قديمی اين استان ها

 .برند
 

کندز در وادی پست رود کندز يا آق سرای واقع است و 
يماری خيزترين جا های از ديدگاه هبزيستی و صحی از ب

است که می  133يک َمَثل بدخشی. آسيای مرکزی به مشار است
 »!اگر مرگ می خواهی کندز برو«: گويد

 
خود شهر کندز چونان پايتخت استان، حتا در دوره 

چند گذر  134مرادبيک -]خان[فرمانروايی قدرمتند ترين 

                                                 
 . در اين استان ها تاجيک ها باشندگان اصلی هستند.   132

در هپلوی تاجيک ها که خبش بيشرت باشندگان :  يادداشت گزارنده
 اين استان ها را می سازند، در کندز و بلخ، هزاره ها،

 . گ–. ازبيک ها و پشتون ها نيز بود و باش دارند
اين مثل نه تنها در بدخشان، بل در سرتاسر مشال کشور بر .  133

 .گ-.سر زبان ها است
يه در گسرته بايد نشاندهی کرد که دوره پس از دوره صفو.  134

هپناور از بلخ تا بدخشان و مناطقی که کنون در گسرته کشور 
تاجيکستان و ازبيکستان قرار دارد، خان نشين ها و بيک نشين 
ها و ميرنشين هايی خورد و بزرگی به ميان آمده بود که تا 
پادشاهی نادر افشار به وضعيت نيمه مستقل وگاهی هم مستقل 

 . بودند
 

افشار، مهه گسرته ميان رود سند و بيابان با پديدآيی نادر 
هايی که کنون در ترکيب کشور قزاقستان اند، يعنی سرزمين 
کنونی افغانستان و مجهوری های کنونی آسيای ميانه مانند 

. ترکمنستان شامل کشور  او گرديدند، تاجيکستان و ازبيکستان
پس از فروپاشی شاهنشاهی نادر افشار و تشکيل امپراتوری 

، خان نشين های حاکم بر )خراسان(نی در خبش خاوری ايران درا
گسرته ميان هندوکش و آمو بار ديگر به حالت مستقل و نيمه 

تا اين که امحدشاه درانی با لشکرکشی به مشال . مستقل درآمدند
هندوکش توانست اين خان ها را برای چندی زير فرمان خود 

 . بياورد
 

ده نزدهم پس از درگذشت پس از درگذشت او  به ويژه در س
 -تيمورشاه اين سرزمين ها بيشرت مستقل و گاهی هم نيمه مستقل

پس  1855تا اين که پس از . امسّا تابع اميرنشين خبارا گرديدند
از قرار معروف ميان دوست حممد خان و انگليسی ها با توافق 
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، نشيمنی بی ريخت داشت که دارای پنج صد يا شش ]حمله[
نه گلين، کلبه های سنگی و چادرهای ازبيکی بود صد خا

که در ميان باغ هايی که پيرامون آن کشتزارها، 
 . گندمزارها، و مرداب ها پراکنده بودند

 
در کف زجنيره کوهستانی  -تالقان که در خبش خاوری تر

 ،واقع است يی که کندز را از بدخشان جدا می سازد،
. رتی می باشدچنين بر می آيد که دارای امهيت بيش

زمانی مارکوپولو در باره اين شهر  که او آن را به 
می خواند، چونان يک منطقه نشيمنی » تهء کان«نام 

بسيار پرنفوس و دارای بازار بزرگ که در آن نان و 
 . گندم، ميوه و منک خريد و فروش می شود، می نويسد

 
کوه های مهسايه در جنوب خاوری و در خاور شهری که به 

. بوالک ياد می شود، در بدخشان واقع است-آق نام
جهانگردان با رفنت بدين صوب، به گذرگاه کوهی کتل 
لته بند از راه عادی کاروانرو که از کندز به سوی 

از فراز اين . بدخشان و پامير می رود، باال می شوند
کتل منظره بس چشمنواز و خوشنما و هپناور ديده می 

ز جانب غربی ديده ها را به ويژه چشم انداز ا. شود
وط بزرگ پيکر کوه راز اين جا خم. خيره می گرداند

مرت باالی سطح مهواری  800امربی ديده می شود که تنها 
 برازنده های پيرامون برجسته است و ريخت بسيار

 .دارد
 

چراگاه های اين کوه ها با گوناگونی خود و آبدار 
دز، بودن علف های خود بنام اند و باشندگان کن

شهرهايی که به سوی غرب، شرق و  -تالقان و حضرت امام
مشال کوه امربی واقع اند، رمه ها و پاده های خود را 

                                                                                                                                                             
روس ها، مهه خان نشين ها، بيک نشين ها و ميرنشين هايی 

در آن هنگام به نام ترکستان افغانی ياد می شد، سرزمينی که 
منهای ميرهای بدخشان و فرمانروای نورستان از سوی ارتش 

دوست حممد خان که از سوی انگليسی ها  متويل و جتهيز شده بود،  
 .سرکوب و تابع کابل گرديد

 
يکی از خان هايی بود که در دوره دوست حممد  -مراد بيک خان

امير دوست حممد به کمک داکرت . می راند خان در کندز  فرمان
هرالن معروف امريکايی که در دربار امير از سوی دولت 
انگليسی ها در خدمت او بود، در سرکوب  مراد بيک خان به او 

 .گ-.ياری رساند
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در مهواری هايی . به اين چراگاه ها به قرق می برند
شير ديده می  هپن می شوند، که به سوی مشال اين کوه ها

  135.شود
 

ن با اين هم، باشندگا. منطقه خلم جای هپناوری نيست
هر چند . بسيار دارد که مشار آن با کندز مهسری می کند

 136.آب فراوان ندارد
 

رودخانه کندز  يا آق سرای که از برف های هندوکش و 
به  .کوه بابا سيراب می گردد، نسبتا پر آب است

. اندازه يی که تا آمو می رسد و به آن می پيوندد
 الی است که رود خلم که از دامنه های قرهحاين در 

کم آب است و از مهين رو به  ،کوه سرچشمه می گيرد
آب اين رود در ميان . آمو منی رسد -رودخانه اصلی

کشتزارها تقسيم می شود و سراجنام در ريگزارهای دشت 
 .گم می شود

 
به هر رو، وضعيت جغرافيايی منطقه خلم به دليل 

از . مرکزيت باکرتيانای کهن در آن، بسيار مهم است
به سوی غرب از طريق [اهی به سوی پارس اين منطقه ر

و راهی هم به سوی .] گ-مزار، فارياب، بادغيس و هرات
و [از طريق آستانه باميان .] گ-به سوی جنوب[هند 

 .می رود.] گ-راهی هم به سوی ترمز
 

در اين جا مرکز طبيعی امفی تئاتر عظيم رشته کوه 
ارس های بلند و برجستگی های مهواری است که از مشهد پ

پامير و کوه های ] هندوکش[ارا و قفقاز آسيايی خبتا 
 . مسرقند هپن است

 
، رودخانه های بزرگی به ]به سوی خاور[باالتر از خلم 
که از )  رود کندز(مانند آق سرای . آمو می ريزند

کندز و سرخاب که از کوالی و پامير مشالی پايين می 
طبيعی در نتيجه، در اين گوشه آسيا راه های . شوند

                                                 
کنون در اين سرزمين جانوران درنده يی چون شير و برب .  135

در اين جا چنين بر می آيد که نسل آن ها  . ديده منی شود
 .گ-.انقراض يافته باشد

مرکز خلم شهر تاشقرغان است که در برآمدگاه رود خلم از .  136
اين رودخانه بسيار کوچک و به . تنگی تاشقرغان قرار دارد

 .گ-.راستی کم آب است
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 1500مانند يک نيم دايره کشيده شده است که نزديک به 
 .کيلومرت درازی دارد

 
گرهگاه مهه راه ) مادر شهرها يا ام البالد(زمانی بلخ 

پس از آن که چنگيز . های بازرگانی اين سرزمين بود
اين شهر بزرگ را ويران  کرد و حوضه  1220خان به سال 

رکز بازرگانی ديگر آمو را هتی از باشنده گردانيد، م
به شدت کمرنگ شد و می بايستی به جای ديگری جا به 

 . مگر با اين هم در مهين جا ماند. جا می شد
 

تا نيمه های سده نزدهم، خلم مهم ترين شهر 
باکرتيانای کهن بود که ده هزار باشنده داشت که بيشرت 

در اين جا، بازار فروش انواع . شان  تاجيک بودند
از پشم گوسفند گرفته تا گرگ، روباه،  -پشم باب بود
 ....سگ و گربه و

 
باغ های بزرگ با درختان سايه دار و ميوه زارها و 
تاکزارها پيرامون شهر را چونان کمربند سبزی فرا 

بسياری از جاها، خبش هايی از بسرت  در. گرفته اند
رودخانه که مهيشه آب ندارد، به بوستان مبدل گرديده 

شهر نوی است که در آغاز يک نام  -شهر خلم. است
 -معمول در ترکستان را روی آن گذاشته بودند

تاش به معنای سنگ و قرغان ) [»دژ سنگی«(تاشقرغان 
 .] گ-، پشته، تپهبه معنای دژ

 
خلم قديم به فاصله هشت کيلومرتی خلم نو واقع است که 

بلخ که در قديم چونان . ويرانه های آن برجا است
آيين [و شهر مقدس .] گ-اايران[هی کهن پايتخت شاهنشا

در ] پيامرب[جايی که زرتشت  -بر خود می باليد] زرتشت
آن به پخش آيين خود می پرداخت، جايی که متدن هلنی 

يا [در آن در دوره اسکندر مقدونی و بازماندگانش 
زمانی شگوفا بود و پسان ها يکی از .] گ-ِسلوکی ها

ی گرديد، کنون به يک مهم ترين کانون های آيين بوداي
 .ويرانه بزرگ مبدل گرديده است

 
. شهرها ياد می شود با اين مهه، هنوز هم به نام مادر

در مشال شهر دژ ويران شده يی برجا مانده است که در 
آن پارچه های مرمر سفيد اين جا و آن جا به چشم می 

مهچنين در .  خورد که شايد از ختت کوروش مانده باشد
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زمين های مهوار . مدرسه کوچک مانده است اين شهر سه
نزديک و پيرامون شهر بس هپناور اند که پيمودن آن ها 

در اين زمين ها . ساعت  وقت را در بر می گيرند 6-7
ويرانه های زورياتی؟ يا باکرتيانا که زمانی کشوری 

ميهن  -شگوفا بود، اين جا و آن جا ديده می شود
باشنده  1500نزديک به کنون اين شهر 137.زرتشت و کوروش

شايد کارمندان [دارد که خبشی از آنان کابلی ها اند 
 .پيشه اصلی شهريان ريسندگی و بافندگی است] گ-دولتی

 .بيشرت ابريشم ريسی و ابريشمبافی
 

جايی که کاروانسرا هنوز هم  -در ميان ويرانه ها
مسجد خواجه [قرار دارد، بازار بزرگی با مسجد 

افغان  2000در بلخ نزديک به . ستواقع ا.] گ-پارسا
شهر  -هم بود وباش دارند که هبارها به مزار] پشتون[

مهم ترکستان افغانی در خاور بلخ که جای بلندتری 
نفر می رسد، می  25000است و مشار باشندگان آن به 

 .کوچند
 

بدين سو در  1858مرکز سياسی ترکستان افغانی از سال 
 20دارد که به فاصله قرار .] گ-ختته پل[شختی پل 

مشار باشندگان شهر 138.کيلومرتی خاور بلخ قديم واقع است
نفر می  25000به  1878که به گفته گرويدکف به سال 

مزارشريف  -رسيد، کنون بيشرت پيرامون آرامگاه مقدس
اين نيايشگاه حتا در آن سوی . جاگزين گرديده اند

. هندوکش چونان يک مکان مقدس پنداشته می شود
از درون سردابی  139ورمندان بر آن اند که پيامرب علیبا

                                                 
پيش از  ميالد پادشاهی   550-530که در سال های (کوروش .  137

ر غرب ايران به بنياد گذار شاهنشاهی هخامنشی د –) می کرد
 .گ-.دنيا آمده بود

مگر پسان . در گذشته ها پادگان مزارشريف در ختته پل بود.  138
کنون از ساختمان های . ها به روستای دهدادی انتقال داده شد

 .گ-.گلی ختته پل جز ويرانه هايی بيش منانده است
خليفه چهارم را  -نه شيعيان و نه سنی ها هيچکدام علی.  139

 .مشارند پيامرب منی
به گمان بسيار، مزار شريف آرامگاه کدام : يادداشت گزارنده

با اين هم، مردم بومی اعتقاد . امامزاده يی به نام علی است
سرسختی دارند مبنی بر اين که مهو آرامگاه علی ابن ابی طالب 

 :جامی هم فرموده است. اين جا است
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که در آن آرميده است، به منايش کرامات و معجزات 
 .شفاخبش خود ادامه می دهد

 
چهار مينار آبی رنگ فيروزه يی بلند آرامگاه مزار 

اين شهر هم در حوضه . شريف از دور دست ها منايان است
از کوه  قرار دارد که 140]؟)ديگاس[(آبياری رود بلخ 

 141در خبش های پايينی. بابا و سفيدکوه سرچشمه می گيرد
اين رود با بندها از دو کران فرا گرفته شده است و 

ياد می » بربری«روندگاه تندی را می سازد که بند 
کيلومرت راندمان  300و در مشال بلخ پس از بيش از . شود

در اين جا  .در باغستان های سياهگرد پايان می يابد
روشن . يرانه ها در گسرته هپناوری پراگنده اندهم و

از بلخ ) حمله يی(نيست که در گذشته ها سياهگرد گذری 
 .بوده است يا کدام شهر جداگانه

 
در غرب بلخ، مشار تاجيک ها رو به کاهش می گذارد و 
مشار ترکمن ها و بيشرت ازبيک ها رفته رفته افزايش می 

و اندخوی در شهرهای آقچه، سرپل، شربغان . يابد
ترکستان افغانی شهرهايی اند که در آن تاجيک ها 

  142.اندکشمار اند
 

باشندگان آريايی در افغانستان در شيب های جنوبی 
کافرستان هم . هم ديده می شوند 143هندوکش و کافرستان

در مشال با رشته کوه های هندوکش و : مرز است با
خه چپ شا -بدخشان، در خاور با چرتال و وادی رود کنر

                                                                                                                                                             
چه بيت در بلخ بيا ببين  -گويند که مرتضی علی در جنف است

 الشرف است
خورشيد يکی و نور او هر  -جامی نه عدن گو و نه بيت اجلبلين

 .گ-طرف است
 

 .شايد يونانی ها اين رود را ديگاس می خوانده اند.  140
به گمان غالب، نويسنده منطقه ميان شولگر و چشمه شفاء .  141

را در » امام بکری«تا رسيدنگاه رود به واحه بلخ بعد از پل 
 . گ-.نظر دارد

، 1881، سان پرتبورگ، روسيه آسيايی و اروپايیريکليو، .  142
 . و پس از آن 363. ، ص5جلد 

از سوی دولت افغانی  1896-1895کافرستان به سال های .  143
تسخير گرديد و باشندگان آن سرزمين را به نام نورستانی ها 

 .و استان شان را به نام نورستان ياد منودند
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در جنوب و غرب ) شاخه راست رود سند(رودخانه کابل 
  144.با افغانستان

 
کافرستان سرزمينی است کوهستانی متشکل از سامانه 
کوه های باريک و گاهی هم وادی ها و دره های شگاف 
منای جداشده با رشته کوه های بلند و گاهی هم پر برف 

 17هی که عبارت اند از شاخه های جنوبی هندوکش که گا
در مشال کافرستان در .  هزار ورست ارتفاع دارند

هندوکش، چکاد های جداگانه بلند می شوند تا ارتفاع 
هزار ُفتی و کتل هايی که به بدخشان می رسند  24
هزار ُفت می رسند و در خبش  16-15به ) نوکسان، ُدره(

 .های بزرگی از سال راهبندان دارند
 

ه اهبت آوری رنگين، به گونو طبيعت کافرستان وحشی 
صخره های سرتگ، کوه های برفی، : متاشايی و دلکش است

يخچال ها، تندآب های خروشان و جوشان، دره های ژرف 
در خبش های . لندشافت عادی اين سرزمين است ،و تيره

پايينی وادی ها و دره ها درختان ميوه دار می رويند 
مانند مانند انگور در تاکزارها و نيز درختان چوبده 

 ....شاه بلوط و
 

شيب های کوه ها پوشيده از گياهان خودرو و بته 
زارها اند و مهيشه شاداب و خرم و پوشيده از شاه 

هزار  6-5باالتر از . های سبز و ديگر روييدنی هاط بلو
با درختان کاج (فت درختزارها و کاجستان ها هپن اند 

يده هزار فتی د 13که دامنه آن ها تا مرز ) و صنوبر
 . می شود

 
يگانه راهی که به سوی نورستان می رود، تراپ های 
کناره های کوه ها و تپه است که برای آمد و شد بسا 
خطرناک اند و بر فراز بالکن ها و پرتگاه ها و در 

. کرانه های بلند رودخانه ها و جويبارها واقع اند
ميهن و خاستگاه باشندگان کافرستان کشمير پنداشته 

در . در مهين جا چند زبان با هم آميخته اند145.می شود
هپلوی دامداری و رمه داری، کافرستانی ها به 

                                                 
 .گ-.تان در اين جا کابلستان استمنظور از افغانس.  144
ستانی ها را از بازماندگان اسکندر مِقدونی می ربرخی، نو.  145

 .گ-.مشارند
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زمينداری هم می پردازند و گندم ويژه يی را می 
کارند و گاهی هم به بازرگانی و داد و ستد مبادله 

برخی . يی کااليی يا پاياپای با مهسايگان می پردازند
 .هم رهزنی و رهگيری می کنند

 
جنام، در قوسی که هندوکش و موستاگ به جانب مشال سرا

خم می شوند و شکل کمانی به خود می گيرند، در برخی 
از جاها قبايلی ديده می شوند که با تاجيک های 

برای مثال، باالتر از . پامير غربی خويشاوند اند
گورباد در حوضه رود  -فرورفتگی رودخانه دره کانره
آوری دشايان يا. ی گرددسند سرزمين کوهستان آغاز م

است که افغان ها وادی های نزديک کابل را که 
-تاجيک ها[باشندگان آن از تيره ديرين بومی هستند 

اين ) پشتون ها(افغان ها . ، کوهستان می نامند.]گ
به کوهستان رانده .] گ-از مهواری ها[باشندگان را 

 .اند
 

کوهستان وادی رود سند در برخی از جاها از سوی 
يعنی سرزمين شين ها ياد » شين کری«اشندگان به نام ب

قايای قبايل گوناگون مهنژاد بدر اين سرزمين . می شود
بود و باش دارند که نياکان ايشان در وادی های 
پيرامون پنجاب و شايد هم در مهواری های پايين تر به 

آن ها و قبايل باشنده مشال و مشال باخرتی . سر می برند
کنون هم بيشرت با نام عمومی دردها ياد را تا مهين ا

باشندگان وادی 146.می کنند که در واقع معنايی ندارد
های بونير، پوتون، سيو و کانديا اهالی کرانه چپ 
سند را که در آن سوی وادی های شان زندگی می کنند 

اين يگانه مورد کاربرد . به اين نام ياد می کنند
از سوی  اين نام در ميان توده هايی است که 
باشندگان 147.پژوهشگران به اين نام خوانده شده اند

چرتال بسيار باهم آميخته اند و به طبقه ها تقسيم می 
شانگال ها يا زميندارها که  -طبقه های ممتاز. شوند

طبقه خراجگزار . از پرداخت ماليات بيخی معاف اند
                                                 

السار، . ، ترمجه پتوده های باشنده هندوکشميجر بيدلف، .  146
 . 11. ، ص1886عشق آباد، 

اثر بسيار درخشان در باره باشندگان هندوکش، سنت ها و .  147
کارل : کارل ايتمر است –راف آملانی باورهای شان کتاب اتنوگ

ادبيات «، دفرت »علم«، مسکو، انتشارات مذاهب هندوکشايتمر، 
 .1986، ، »خاور
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که » دهندگان گندم«عبارت است از اشيماديک ها يعنی 
 .شاخه تقسيم می شوندبه دوازده 

 
اشيماديکی ها ملزم اند به حکومت و کارگزاران آن 

باجی را به ميزان  ،هنگام عبور آن ها از طريق روستا
. بياورند) َهشتکی(هشت راس گوسفند و هشت خروار گندم 

اين . اين يگانه باجی است که آن ها می پردازند
ند دست اکثرا چ رگونه، باشندگان باشنده روستاهای دو

 -اشيماديکی. (سال پی در پی هيچ چيزی منی پردازند
از اشيمادييکی ها،  ).گلچه يعنی تاجيک هايی کوهی

شيگنی های جداگانه و کاشی ها خود را از بازماندگان 
روستاييی در  -کسانی می پندارند که زمانی از کاش

 .نزديکی جرم و بدخشان، به اين  جا آمده بودند
 

ايل ديگر و آدم های سرشناس و نام های بسياری از قب
خاستگاه آن ها اين مناطق نشانده آن اند که به گمان 
قوی از بازماندگان تاجيک های بدخشی بوده اند که 
هنگام روی کار آمدن و کاخ نشينی دودمان کنونی در 
اوايل سده دوازدهم از بنياد گذار آن شايد پشتيبانی 

مسکن گزين منوده بودند، به چرتال آمده و بدان جا 
 .گرديده بودند

 
وضعيت ممتاز کنونی، آن ها را نه فاحتان چنانی که در 
ظاهر بر می آيد، به آن ها خبشوده بودند، بل که آن 
. ها به تدريج به شکل يک طبقه ممتاز در آمده اند

روايتی هست که وادی چرتال از سوی کافرستانی ها تصرف 
وايت آيا مگر روشن نيست که در اين ر. گرديده بود

منظور از سياهپوشان است يا نه؟ سياهپوشان کنون در 
يا اين که . بود و باش دارند) نورستان(کافرستان 

 . روايت به توده غير مسلمان ديگری نشاندهی می کند
 

در ماالگلوشت کولونی کوچک بدخشی ها زندگی می کنند 
 148.که به زبان پارسی سخن می گويند

 
ر مشال خاوری رسکوم در بسيار دورتر از اين جا د

اعت نه ساحات خمتلف يارکند دره يا يارکند دريا دو مج
يا (باش دارند، به نام پاکپا  و چندان  بزرگ بود

                                                 
 .مهان جا.  148
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در پاکپو نزديک به پنج ). يا ِشيخپو(و ِشيخپا ) پاکپو
هزار نفر و در شيخپو نزديک به پنج هزار نفر بود و 

شيخپو در فتی و  10000پاکپو در ارتفاع . باش دارند
 .فتی باالی تراز دريا افتاده است 9000ارتفاع 

 
) کندجوت(هر دو روستا باج را به فرمانروای خونزی 

اين توده جالب و ناشناخته آريايی تبار . می دهند
رواياتی هست که آن ها از بازمانندگان . است

آن ها به گويش ترکی . سپيدسيمايان و رومی ها هستند
تاجيک (مگر مانند گلچه ها . جَغتايی سخن می گويند

در سير کول و سرزمين های مشال هندوکش ) های کوهی
 .بسياری از آنان مهچنين به زبان پارسی سخن می گويند

 
داکرت بيليو که ديداری با تنی چند از افراد اين 
قبيله داشت، آن ها را چونان آدم های بلند، سپيد 

آريايی اندام، و زيبا پرداز می کند که ظاهر بيخی 
آن ها جامه های بسيار ژنده و کهنه بر تن . دارند

 .دارند و با جنگ افزارهای چخماقی مسلح اند
 
در مراودات بسيار شرمگين و فروتن برخورد می کنند  

. و در دادن اطالعات در باره خود بسيار حمتاط اند
بيليو می گويد که آن ها با ديگران به زبان ترکی 

هم به يک زبان بيخی ديگر  سخن می گويند مگر بين
مذهب آن ها شيعی است . متفاوت از ترکی گپ می زنند

 149مانند بدخشی ها و واخانی ها يعنی موالی؟
 

در پامير روسی، در رشته کوه آالی و وادی رود آالی، 
قبيله يی دارای خاستگاه ترکی و يا هم آميخته زندگی 

 .می کنند
 

شته کوه بود و سارت ها در مهواری ها در شيب مشالی ر
و قرغزهای چادرنشين کوچرو هر دو شيب . باش دارند

 .وادی آالی را در تصرف دارند
                                                 

خبش بزرگی از باشندگان بدخشان سنی اند و پيرو مذهب .  149
موالی به کسانی گفته .  شيعيان بدخشان امساعيلی اند. حنفی

دستيابی به غرب ايران، می شد که اعراب پيروزمند پس از 
ايشان را برای حماصره دژها و اجنام کارهای سنگين با خود 

خراسان و آسيای ميانه و فرارود  -چونان اسير به خاور ايران
 .  آورده بودند
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در وادی آالی در مسير رود قزل سو تاجيک در روستاهای 

قرغان  -در آن سوی دوراوت. آچيک سلمه ديده می شوند
از اين جا در مسير . باشندگان بيشرت تاجيک تبار اند

در سراسر وادی زندگانی می رود قزل سو تاجيک ها 
و مهين گونه، در ادامه در مسير رود سرخاب و . کنند

زرافشان که در اين باره در گذشته يادآوری منوده 
 .بوديم

 
. در فالت پامير باشندگان قرغز بسيار اندکشمار اند

تاجيک ها، سرکولی ها که از واخان به آن  -در کاشغر
ن کوهی شيخو، کوچيده اند، و باشندگان سه بيک نشي

پاختو و چيپان در خبش جنوب باخرتی روستای قره قل 
 .آريايی تبار اند

 
تاجيک های سِرکول يا سِرکولی ها به گونه يی که آن ها 
خود را به اين نام می خوانند، به گونه مسکونی بود 
و باش دارند در وادی های تاشقرغان، تاگرمی، واچی 

اريون تا کوس ماريون و در مسير يارکند دره از م
 . اربه

 
واخانی ها که در روستاهای کوچک در وادی های 

و تيزناب عليا در ) کلنگ  سو(رودخانه ليلينگ سو 
 . نزديکی اروشچ  زندگی می کنند

 
ها به کاشغر از واخان در اواخر ) ختته خم(توخته خم 

سال پيش به  7-6افزون بر آن، . سده گذشته کوچيدند
وب تاشقرغان در سِرکول کسانی که ورستی در جن 50فاصله 

يا (ديودر  کدهخاستگاه شان واخان افغانی بود،  ده
را پی افکندند که در آن کنون تا چهل خانه ) ديودار

 150.بود و باش دارند
 

باشندگان حوزه سِرکول از زمانه های بسيار دور 
راه بزرگ پامير که از اشکاشم در . شناخته شده اند

و سپس هم از طريق پاميرهای  بدخشان از طريق واخان
بزرگ و يا کوچک کشيده شده بود، يکی از کتل های بود 
که از طريق رشته کوه سرکول  به سوی تاشقرغان می 

                                                 
 .204. ، ص1903، کاشغر يا ترکستان خاوریکورنيلف، .  150
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ليتنوس (تاشقرغان پرآوازه با برج سنگی . رفت
پوتولومی اش، آخرين بازار جتاری سرزمين ) پيرگوس

 . ابريشم در غرب است
 

شافات باستانشناسی در اکت« داکرت اشتاين در کتاب
نيز به مهين  13-12. ص. ، ص1901 151،»ترکستان چينی

نتيجه می رسد که تاشقرغان جايی بوده است به قدمت 
بسيار زياد تاريخی و اين که مهان برج سنگی يونانيان 

اشتاين به اين باور است که از تاشقرغان . قديم است
اخه تاگدوش باش و ش -راه به سوی غرب از طريق پامير

از طريق پامير بزرگ و ) يعنی پامير کوچک(های آمو 
 .از آن جا به سوی ُشغنان می رود

 
پروفيسور برتلد بر آن است که راه به گفته جغرافی 

امکان . دانان عرب از طريق واخان کشيده شده است
حرکت از طريق شغنان هست مگر تنها گاه به گاه و نه 

ات بازرگانی اين يک راه حملی برای مناسب. مهيشه
از . فرغانه با سرزمين های دامنه پامير بوده است

از کشورهای . فرغانه گندم، به آن جا برده می شود
به . دامنه پامير بردگان به ديگر جاها مرده می شود

هر رو، راه اصلی، راه ميان اشکاشم و تاشقرغان باقی 
 .می ماند

 
اب دارای تيپی ن.] گ-چينی[باشندگان ترکستان خاوری 

در رگ های آنان خون نژاد آريايی نيرومندتر . نيستند
اختالط ترک ها با تاجيک ها در . از ديگر خون ها است

. شهرهايی چون کاشغر و يارکند به ويژه آشکار است
مگر توده اصلی باشندگان تاجيک در کوه های نادسرتس 
پيرامون کاشغر از سوی غرب و جنوب غربی حفظ گرديده 

 152.اند
 

خون آريايی در ميان باشندگان کاشغر را می  اختالط
توان در دور دست ها در جنوب خاوری اين سرزمين 

                                                 
151 .(Archaelogical Exploration in Chinese Turkestan, 1901, 12-13) 
 

و  24. ، ص1879، سان پرتبورگ، کاشغر، .ن. کوروپوتکين آ.  152
سان  اوچرک پامير عليا، يارکند و کاشغر،؛ روبرت شا،  25

 . 22. ، ص1872پرتبورگ، 
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در باره آن ها يادآوری هايی را در نوشته های . يافت
لون  -آن خبش منايان کوئن. پرژيوالسکی می يابيم. م. ن

کاش  -غربی که در ميان رود های کيريسکی و يورون
بارت است از سامانه کوئن لون در حمل ياد شده ع(

دوگانه کوه های بلند پربرف، رشته کوه قدامی که 
نرده بلند تبت و فرورفتگی تاريم را می سازد، و 

واقع است، در ) ديگری در خود فالت تبت ايستاده است
نزد بوميان نام عمومی ندارد و پرژيوالسکی آن را 

باشندگان کوه های کيريسکی . نام داده است» کيريسکی«
به گونه . ه به قبايل ماچين يا مالچی متعلق انديکسر

 .يی که آن ها گاهی در اين جا ياد می شوند
 

اين قبيله خود را باشندگان قديمی ترين ترکستان 
خاوری می مشارد و در خبش جنوب خاوری آن هم در واحه 

 . ها و هم در کوه ها زندگی می کنند
 

» آريايینژاد مغوليی آميخته با «ماچين های کوهی از 
مگر چنين بر می آيد که خون آريايی بيشرت در رگ . اند

 153.های آنان جاری باشد
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نفوس تاجيک ها
 

                                                 
: روداز کياختی به سرچشمه زرد « . م. پرژيوالسکی، ن.  153

نور در -پژوهشی در باره نواحی مشال تبت و راه از طريق لوب
، راه چهارم به آسيای ميانه، سانکت »ه تاريممسير حوض
 . 420، و 414. ، ص1888پرتبورگ، 



 

177 
 

ممکن نيست تعيين  کنونرقم دقيق باشندگان تاجيک را 
مواد و مدارک گردآوری شده از سوی دفرت سرمشاری . کرد

تا کنون تدوين نگرديده  1897سراسری نفوس به سال 
اين کار ما را از امکان داوری در باره تعداد  .است

 . تاجيک ها در متصرفات روسی حمروم می سازد
 

از اين هم دشوارتر است در باره مشار تاجيک های 
افغانستان و [( سرزمين های مهسايه با ترکستان

از اين رو، در اطالعات آورده . داوری کرد .]گ-)کاشغر
 ،اشندگان تاجيکشده در پايين در باره ترکيب کمی ب

بايسته است تنها چونان ارقام و مدارک ختمينی و 
 . گمانی نگريست

 
در مناطق جداگانه سرزمين ترکستان مدارک زير در دست 

در منطقه مسرقند برپايه مدارک دفرت سرمشاری نفوس : است
در منطقه 154.نفر می رسد 217000مشار تاجيک ها به  1897

  155.نفر می رسد 172200فرغانه مشار تاجيک ها به 
 

تن می  130000در منطقه سيردريا مشار تاجيک ها به 
اين گونه در چهارچوب متصرفات روسی آسيای 156.رسد

 .سر می زند  519200ميانه تاجيک ها به 
 

در بلخ، خلم، کندز، بدخشان و (در افغانستان 
مشار باشندگان تاجيک را تا يک ميليون نفر ) کافرستان
 157.مشرده اند

                                                 
 .45، مشاره 1906، »پيک ترکستان«جمله .  154
 1902، جلد يکم، چاپ سالنامه منطقه فرغانه.  155
 .1887، سان پرتبورگ، منطقه سير دريا. مسيرنف، ای.  156
که (ن بنا به مدارک آورده شده از سوی روزنامه زرافشا.  157

 1923دسامرب   29مشاره تاريخ ) به زبان ازبيکی به چاپ می رسد
آسيای ميانه بيش از  1897-سال پس از سرمشاری سال  26پس از 

از . سه ميليون و سه صد و پنجاه هزار تاجيک باشنده داشت
. ميليون در مجهوری توده يی خبارا زندگی می کردند 2.1اين مجع 

هزار نفر در منطقه  400رقند، هزار نفر در منطقه مس 750
رحيم ماسف، . (هزار نفر در ديگر مناطق 100فرغانه و بيش از 
، دوشنبه، مرکز چاپ ميراث »کامال حمرم«.... تاجيک ها  با 

توره قل ذهنی، در : ، مهچنين نگاه شود به93. فرهنگی، ص
 ،  215. ، صتاجيکان در مسير تاريخ: کتاب
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) به مشول ِشيخو، پاخنو و چيپان(ام، در کاشغر سر اجن
 .نفر می رسد 13100مشار تاجيک ها به 

 
نفر می  1890 000مشار کل تاجيک ها اين گونه، به  

با آرام شدن اوضاع در سال های اخير در  .رسد
متصرفات کوهی خبارا و افغانستان و نيز از ميان رفنت 

ن پنداشته برده داری، به ويژه در مناطق کوهی، چني
می شود که بسرت مهوارتری برای افزايش طبيعی تاجيک ها 

آرامی سراسری امکان داده است . گسرتانيده شده باشد
تاجيک های کوهی . تا رفاه مادی باشندگان بيشرت شود

بی ترس و بيم می توانند از کوه ها پايين بيايند و 
مهه اين ها . در مهواری ها به کسب و کار بپردازند

يی را به دست می دهند که کنون مشار تاجيک ها به مبنا
 .   دو ميليون نفر رسيده باشد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                             
نيزآشکارا پايين نشان داده شده  مشار تاجيک ها در افغانستان

فرستاده بريتانيای کبير به دربار  -به گواهی الفنسنت. است
مربوط  1809که به سال .] گ-)شاه شجاع امللک[(امير افغان 

در . به چاپ رسيده است 1815است و برای خنستين بار به سال 
و ديگر  تاجيک ميليون 1.5اوايل سده نزدهم در افغانستان 

 . انان زندگی می کردندفارسی زب
،  ترمجه آصف گزارش سلطنت کابلالفنستون، : نگاه شود به( 

 ) 98. فکرت، مشهد، ص
 

 -آقای فکرت اين اثر را به نام افغانان: يادداشت گزارنده
 .جای، فرهنگ و نژاد ترمجه کرده اند
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180 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1پيوست مشاره
 

 زرُتشت و اوستا
 

 :158در باره زرتشت در ويکی پيديا چنين می خوانيم
 زِدباستان بود که َم رانيا امربيَزرُدشت پ ايَزرُتشت «
ها،  گات ندهيسرا نيمهچن یو. گذاشت انيرا بن سناي

مصلح  کي یزرتشت را گاه. باشد یخبش اوستا م نيتر کهن
. اند عنوان کرده زيگرا ن اخالقآموزگار  کي اي یاجتماع

و  ها یزن اما گمانه .ستين روشن یو زادگاهزمان و 
 الديماز  شيسال پ ۶٠٠تا  ۶٠٠٠ نيب یزمان ناد،اس
را به  یاند و زادگاه و  او حدس زده یرا برا حيمس

 ستانيخوارزم و س جان،يآذربا ،یمانند ر یمناطق خمتلف
 یزرتشت بعدها با باورها اتيتعلم. اند نسبت داده

که  یکنون یسنايمزد نيشد و آئ بيترک انيرانيا یبوم
است، را  بوده زين رانيا ین رمسيبه پنج سده د کينزد
  .آورد ديپد
 

 رگذاريتاث های ی انساننفر صد کينام زرتشت در فهرست 
است، قرار  شده ميهارت تنظ کليما ه از سویک خيتار
در  رويهزار تن پ ٢٠٠زرتشت امروزه حدود  نيد. دارد

 . جهان دارد گرينقاط د یهند و برخ ران،يا
 

                                                 
مطالب برگرفته از ويکی پيديا را با اندکی ويرايش و .  158

 .گ-.ر مآخد آورده ايمفشرده سازی بدون ذک
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است   زراثوشرتا بوده يیزرتشت بر اساس متون اوستا نام
زرد و  یکه ممکن است معن» َزَرت«از . مرکب است یکه نام

آن را شرت  یکه برخ» اشرتا«داشته باشد و  ريپ اي نيزر
ستاره در نظر  یآن را آسرتا به معن یمعن یو برخ
 دارنده ر،شرت زرد، دارنده اشرت پيا دارنده. اند گرفته
جرأت، درخشان و زرد مثل طال، پسر ستاره،  ااشرت ب
است  یگوناگون یمعان نيزر درخشان و روشنايی ستاره
 .اند نام زرتشت ذکر کرده یحمققان برا کنون که تا

 
و  ميدانشمندان قد های پژوهش زمان ظهور زرتشت، با مهه

در باره زمان . اهبام است هنوز هم در پرده د،يجد
است  گو شده و و حبث و گفت قيقدر حتق زرتشت آن زندگانی

را  یزرگکه حتا اشاره به رئوس آن مطالب، کتاب ب
 .کند یفراهم م

 
است،  که هم زمان با افالطون بوده یدوسيکن اودوکسوس

از افالطون  پيش سال ۶٠٠٠زمان ظهور زرتشت را 
 .داند یم
 

زادروز زرتشت را روز خرداد  رانيا انيزرتشت جامعه
 ١٧۶٨و در سال  نيفرورد ۶برابر با  نياز ماه فرورد

از  شيپ ١۶٩١ ید ۵درگذشت او  خيو تار الدياز م شيپ
 یباور که به تازگ نياما ا. است کرده نييتع  الديم

 تيرا به رمس هند آن انيمتدوال شده و زرتشت
 .است یخيفاقد منبع تار شناسند، یمن
 
زمان زرتشت را  ،یسنت خيپژوهشگران طرفدار تار شرتيب

در . اند در نظر گرفته الدياز م شيسده پنجم تا ششم پ
 شيسال پ ٢۵٨که زرتشت در سال است  کتاب بندهشن آمده

اما در . ديبه بعثت رس یهخامنش یاز انقراض شاهنشاه
از محله  شيسال پ ٣٠٠بعثت زرتشت رافنامه،يارداو

 ٣٣٠چون اسکندر  ن،يا بر و بنا شود یاسکندر ذکر م
تولد  خياست، تار محله کرده رانيبه ا الدياز م شيپ

 نيمهچن .خواهد شد الدياز م شيپ ۶۶٠زرتشت در حدود 
استفاده کرده،  یاز شباهت امس گرياز حمققان د رخیب

گشتاسپ شاه  یرا با ک یهخامنش وشيگشتاسپ پدر دار
زرتشت را حدود  زمان جهياند، در نت دانسته یکي یانيک
 .اند در نظر گرفته الدياز م شيسده پ ۵
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 ١٠٠٠ نيدانشمندان بر آنند که زردشت ب شرتيب امروزه
 .است ستهيز یم الديز ما شيسال پ ١٢٠٠تا 
 

  گسرتده قيکه در مورد زادگاه زرتشت تاکنون حتق با آن
به دست  یقطع جهيهنوز نت یول ،صورت گرفته يی
راجع به  یها که تنها مآخذ اساس از گات. است امدهين

خواه در  ،یاطالع روشن گونه چيزرتشت است، ه یزندگ
او،  حمل دعوت و منطقه عمل باره باب مولد و خواه در

در اوستا حمل  ها شتيقسمت از  نيدر چند .ديآ یدست من هب
 .است ذکر شده جيرانويزرتشت ا ینيد تيفعال

 
 یها ها در کتاب و به دنبال آن یمنابع زبان هپلو در
 یکي جانيرا با آذربا جيرانويا یو فارس یعرب
 جان،يدانشمندان انتساب زرتشت را به آذربا. اند مشرده

ها  آن نيتر که مهم دانند یمردود م فراوان ليبه دال
زبان کتاب  یعني يیزبان اوستا. است یزبان ليدال

کتاب  نيو در ا رانيشرق ا بهاست متعلق  یاوستا زبان
 یفارس اي یکه اصل ماد يیها از واژه ینشان چيه

 شرتيامروزه ب. شود یمن دهيباستان داشته باشد، د
م به مشار را خوارز جيرانويا شناس رانيدانشمندان ا

 .اند جا دانسته آورده و زادگاه زردشت راآن
 

پوروش اسپ  یو پدر و َروا ميه یاو دوغدو دخرت فر مادر
. زرتشت اسپنتمان بود ینام خانوادگ .نام داشتند

حاصل ازدواج پوروش اسپ و دوغدو پنج پسر بود که 
 .هاست آن نيزرتشت سوم

 
و دوم  نام زن خنست. سه بار ازدواج کرده بود زرتشت

 ینام داشته، هوو یاست، زن سوم او هوو او ذکر نشده
دخرت فرشوشرت،  یسنت اتياز خاندان هووگوه و بنابر روا

 .است بوده یانيشاه ک -گشتاسپ یک ريوز
 

واسرت و سه دخرت به  ستيبه نام ا یخنست او پسر زن
زرتشت در . داشت ستايو پوروچ یتيو ثر ینيفر یها نام

 اتيو روا کند یم اديدخرت سوم خود گاتاها از ازدواج 
از مهسر دوم . نامد یشوهر او را جاماسب م ،یبعد

به  ْثَزهيَنَره و ْهَوْرچ اوْرْوَتْت یها زرتشت، دو پسر به نام
 .است نداشته یآمده، و ظاهرًا از زن سوم فرزند ايدن
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ماه بود،  ويديآورد، م مانيکه به زرتشت ا یکس نيخنست
 اتيدر روا یو. برد یاو نام م از شتي نيکه فرورد

 .است زرتشت به مشار آمده یپسرعمو ،یسنت
 

 یا پراکنده یها اشاره یجا یجا ،موجود یدر اوستا گرچه
 شود یزرتشت م یحوادث زندگ یبه نام و خانواده و برخ

عرضه  وستهياو به طور منظم و پ نامهيزندگ یول
 یکه شرح زندگ دهد یشواهد موجود نشان م. گردد یمن

 یها َنسک اوستا به نام ٢١از ) خبش(زرتشت در سه َنسک 
اصل منت . است ساست آمده بوده وشتاسپسپند، چهرداد و 

اما  ستيها در دست ن خبش نيا هپلوی و ترمجه يیاوستا
 .است نقل شده نکردمطالب آن ها در کتاب هشتم دي خالصه

 
زرتشت  زندگی باره در یو واقع یخيتار یها یآگاه
و  یچه در اوستا و در منابع هپلو آن. ندک استا اريبس

دارد، گرچه در  یراساطي جنبه شرتياست، ب آمده یفارس
 نيقيچه به  آن. افتي توان یم یقيحقا زيمطالب ن نيا

 ،ديآی بر م يیزرتشت از متون اوستا یدر مورد زندگ
 است دهيد یروحان ماتيتعل یکزرتشت از کود ستا نيا
خود را زوَتر ) ١، بند ٣٣ سني(ها  در گات رايز

که  یمرد نياست که در مورد د یو آن اصطالح است دهينام
در . رود یاست، به کار م تيکامل روحان طيشرا یدارا

 یاز او از سو یوح افتياشاره به در) ۴٣ سني(گات ها 
 . است اهورامزدا شده

 
روبرو  يیها یخود با دشوار نيد غيزرتشت در تبل

از فقر ) ٢، بند ۴۶ سني( شيخو یدر سرودها. است بوده
 انيشگويپ یو از بدکار ديگو یم انشيتعداد حام یو کم

ها، گله و  و کرپن ها یهم وطن خود کو انيو روحان
دمشنان خود مانند بندوه و  یدارد و از بعض تيشکا

بر آن  اجنامسر. برد ینام م) ٢و  ١، بند ۴٩ سني(گرمهه 
جماور  نيبه سرزمکه از زادگاه خود دور شود و  شود یم

 نيزرتشت در ا. گشتاسپ است یآن ک یبرود که فرمانروا
 یبا ِگَرِوش ک. گردد یروبرو م تيسراجنام با موفق نيسرزم

حکمرانان مهجوار  یها زرتشت، خمالفت نيگشتاسپ به د
 . شود یم ختهيبرانگ

 
 شتي زرتشت در آبان الفخم انياز فرمانروا ینام برخ

آنان ارجاسب  انياست که از م آمده) ١٠٩، بند ۵ شتي(
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برحسب سنت زرتشت در سن . از مهه نامورتر است یتوران
 .نام دارد شيکشته شد و قاتل او برادر یسالگ ٧٧
 
 ینيکتاب د -قسمت اوستا نيتر و مقدس نيتر ميقد

 ميقد اريبس یها از زمان. باشد یها م گات ان،يزرتشت
. ستنددان یها را سخنان و اشعار خود زرتشت م گات

 یچهارم کتاب کيتنها  ،که اکنون در دست است يیاوستا
اوستا در . است وجود داشته انساساني است که در دوره

اوستا  یها خبش. شامل پنج خبش است دخو یشکل کنون
 :عبارتند از 

قسمت  نياست و مهمرت شيايپرستش و ن یبه معن سناي
ها، در آن  سخنان زرتشت موسوم به گات. اوستاست

 .هات است ايفصل  ٧٢کًال شامل . است انده شدهگنج
 
دارد و مهراه آن در  سنايبه  یشباهت تام سپرديو

 .شود یم خوانده ینيمراسم د
امشاسپندان  شيايپروردگار و ن شيستا یاز برا ها شتي

احتماًال  یاز نظر قدمت زبان. است زدانيو فرشتگان و ا
 ها شتي .دارد یها اختالف زمان چند سده با عهد گات

در  قيکهن هستند که از راه تلف یها از منت یگروه
 .اند گنجانده شده یزرتشت نييآ نهيگنج

 
از  یاريخبش شامل بس نيا. قانون است یبه معن داديوند
 فيتأل. شود یم انيزرتشت ینيو احکام د یمذهب نيقوان

. شود یم  نسبت داده هخامنشی آن معموًال به پس از دوره
کتاب  فرض که مهه نيبا ا ديشاء وندادزبان و سبک و ان

 .است، کامًال سازگار است از دوره اول اشکانی
 

شرح مناز،  یبرا. کوچک است یاوستا یبه معن اوستا خرده
 ريسال و سا یمذهب اديمتربک ماه و اع یروزها ه،يادع

 ،یبسنت کودکان، عروس یو کست یپوش مراسم مثل سدره
قسمت از اوستا در  نيا. است درست شده رهيو غ یوارگسو

 ٣٧٩تا  ٣١٠ یها سال نيب یزمان شاپور دوم شاه ساسان
 .است شده فيمهراسپندان تأل بادو توسط آذر

 
 یبرا نيشياست که از روزگاران پ یاثر نيتر کهن ها گات
صرف و حنو و زبان و  ثياست و از ح مانده یباق رانيا

. اوستا فرق دارد یها قسمت ريو فکر با سا ريتعب
ها  خود زرتشت است، در گات یگوئ سخن ليکه دل یطعاتق
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ها  چنان که در شش تا از گات. شود یم دهيد اريبس
به . کند یم اديبه عنوان اول شخص از خود  ندهيسرا
 نيدر آئ ،ساسانی که به خصوص در دوره یتصرفات ليدل

 یبرا یمعترب اريها منبع بس اند، گات زرتشت، کرده
 یها فصل. رود یشت به مشار مزرت یاصل ديشناخت عقا

هات است و  ١٧ها  کل گات. شوند یم دهيهات نام سنا،ي
ها  گات. کلمه است ۵۵۶٠و  تيب ٨٩۶بند و  ٢٣٨شامل 

ها در هر  منظوم است و از جهت وزن شعر و تعداد مصراع
 .است شده ميتقس ريخبش به شرح ز ۵بند، به 

 
 ٢٨ت اهنود از ها. سرور و موال است یبه معن اهنود

 .شود یشروع م سناي
 .است تيسالمت و عاف یبه معن اشتود
 .خرد مقدس است یبه معن سپنتمد
 .و کشور خوب است کياقتدار ن یبه معن وهوخشرت

ثروت  نيکوتريخواسته و ن نيهبرت یبه معن شتواشتيوه
 .است

 
زبان شعر،  یدگيچيناشناخته، پ یها سبب وجود لغت به

 حيصح يیرت مشکل عدم آشناو از مهه مهم یمشکالت دستور
ادعا کرد که اشعار  توان یزرتشت من یها شهيبا اند

زرتشت بطور کامل توسط دانشمندان اوستاشناس درک 
آن دسته از  يیبايمهه، لطف و ز نياست، با ا شده

 .ستياست، قابل انکار ن وشنآن ر یکه معن يیسرودها
 

نشان  ديآ یاز واژه ها و مجالت گات ها بر م چه آن
که زرتشت بر ضد گروه پرودگاران  ستا ناي دهنده

 یقوا دنيدر پرست انيرانيکه ا یآن مذهب یعني يیايآر
 .باشد یبا هندوان شرکت داشتند، م عتيطب

 
مرکب  اياست که جسم  گانهي یها اهورامزدا خدا گات در

خاص خدا  یها جلوه. پاک است ینوينبوده و م
ها به  ر در گاتبا ستيدو بًايتقر. امشاسپندان هستند

زرتشت . ميخور یواژه بر م نياز ا بيترک امزدا ي کلمه
زرتشت از . شناسد یمن یگريد یجز از اهورامزدا خدا

متام عظمت و . رو گردان است نيشيپ ارانگروه پروردگ
و  کتاي نندهياوست آفر. جربوت خمتص اهورامزدا ست

زبان  کيزرتشت با ) ۴۴هات (ها  در گات. خداوند توانا
 :ديو اقتدار خداوند گو ديشاعرانه در توح
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 ستيک ؟یپدر راست ستياهورامزدا ک یا پرسم یتو م از
و ستاره بنمود؟ از  ديخورش ريکه راه س یکس نيخنست
که به باد  ستيپر؟ ک یاست و گه یهت یکه ماه گه ستيک

سودخبش  يیروشنا نندهيآفر ستيآموخت؟ ک یو ابر تندرو
که بامداد  ستيآورد؟ ک یارديکه خواب و ب ؟یکيو تار
 یرا به ادا ندارانيداد و د قرارو شب  مروزيو ن
مهر و حمبت؟  فرشته  نندهيآفر ستيگماشت؟ ک ضهيفر
دانش و خرد احرتام پدر در دل پسر  یکه از رو ستکي
 .هناد

 
 :ديها زرتشت خود در پاسخ گو پرسش نياز ا پس

 
د اهورامزدا تو را که به توسط خر یا کوشم یم من

 .بشناسم یبه درست ،یکل دگاريمقدس، آفر
 
و جنگ و  منيها از منازعات اهورامزدا و اهر گات در
مهه حبث و جمادله  آن هيدو که ما نيا نيماب یدائم زيست
زرتشت اهورامزدا را . است نرفته یسخن چيه ديگرد

و  دگاريو در مقابل او، آفر داند یم نشآفري سرچشمه
 ثيخرد خب ايو  نويانگره م .وجود ندارد یفاعل شر اي

و  ديگرد منيبه اهر ليتبد اميا رورکه بعدها به م
 ستيجهان از قبِل اوست در مقابل اهورامزدا ن یها یزشت

در . خرد مقدس است اي نويبلکه در مقابل سپنت م
 .است سوم آمده قطعه ٣٠ها هات  گات

 
که در آغاز در عامل تصور ظهور  یدو گوهر مهزاد آن

و گفتار و  شهياست در اند یکياز آنان ن یکيمنودند 
از ) و گفتار و کردار شهيدر اند( یبد یگريکردار و د

نه زشت  نديرا برگز کين ديدو مرد دانا با نيا انيم
 .را

 
 .است دوم آمده قطعه ۴۵ها هات  در گات نيمهچن

 
که در آغاز  یسخن بدارم از آن دو گوهر خواهم یم من

خرد مقدس ) گوهر(ز آن چه آن وجود داشتند، ا یزندگان
گفت،  نويانگره م ثيخرد خب) گوهر(به آن  نو،يسپنت م

 یآموزش، خرد، آرزو، گفتار، کردار، زندگان شه،ياند
 .ستين کسانيو  گانهيو روان ما با هم، 



 

187 
 

 
 نيبد یفلسف دگاهيرا از د یو بد یکني لهامس زرتشت

 که خلقت جهان توسط خداوند اجنام کند یم انيصورت ب
دو اصل وجود دارند که از  اي ینوياما دو م ابدي یم

 زاده اديدو بن نيا ديگو یاو م. هستند یخواص ذهن آدم
و گفتار و  شهيبر اند کيهستند و هر یآدم شهاندي

دو گوهر در سرشت  نيا. هستند گذارکردار انسان اثر
 نيد از اخوب و ب ٔوجود دارند و قضاوت درباره یآدم

و  تيثنو نيا. رديگ یرچشمه مس یرماديدو گوهر غ
 یها در مذاهب و مکتب یدر اخالق و منش آدم یدوگانگ
و نفس  یوجود دارند، مانند نفس اعل زين گريد یفلسف

 یها نام نيمهچنو  یميو نفس هب یاماره، نفس انسان
 .گريد
 

 ست؟يچ ايانسان در دن فيدو قوه تکل نيمقابل ا در
خود  ديرد دانا بام« ديگو ٣٠ها در هات  زرتشت در گات

زرتشت آزاد  یبه موجب سرودها یآدم» .نديبرابر گز
ها در  زرتشت در در گات. دارد نشيگز ارياست و اخت

 ديگو یم ٢قطعه  ٣٠هات 
 

روشن به آن  شهيبا اند. ديگوش فرا ده نيسخنان مه به
 زيخود مت) یدروغ و راست( نيدو آئ نيا انيم ديبنگر
به  یفرا رسد، هر کس نياز آنکه روز واپس شيپ. ديده

بشود که در سراجنام . کند اريخود اخت نيشخصه د
 .ميکامروا گرد

 
در  یشيو درو ستين اعتنا یب یويدن یبه زندگان زرتشت

و  یمذهب تنهازرتشت رسالت خود را . ندارد یآن راه
و هببود  یامور اقتصاد یو در ترق داند یمن یمعنو

زرتشت به آباد خصوص ه ب. کوشاست زين یماد یزندگان
زرتشت در . است داده یاديز تيامه یو کشاورز نيکردن زم

که کشور  ديگو یم کشاورزانخطاب به  شيسخنان خو
به  یآنان برتر یروياز ن ديگشتاسپ با یخداپرست ک

ها بند  گات ٣۴در هات . گردد گرانيرساند و سرمشق د هم
 است آمده ١۴

 
 یجهان کس نيمهتو در  یهبا مزدا از پاداش گران یا یآر
 .مند شود که در کار و کوشش است هبره
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 نيآئ صياز خصا کيکردار ن ک،يگفتار ن ک،ين پندار
سه کلمه بارها  نيها ا در سراسر گات. است یزرتشت

 است آمده ٢١ها بند  گات ۵١در هات . است تکرار شده
 

از  یکس نيبه مقام تقدس رسند چن یپرتو پارسائ از
 یبه راست شيخو مانيو ا کيار نپندار و گفتار و کرد

 شهيمظهر اند(وهومن  یاجنياهورامزدا به م. ملحق گردد
کشور  یکس نيبه چن) خداوند يیو خرد و دانا کين

 یکيپاداش ن نيچن زيمرا ن. دارد یارزان یجاودان
 .آرزوست

 
. و شکست دروغ بکوشد یدر فتح راست ديانسان با نيمهچن

) هبشت( یجاودان کشور ستا آمده ٨ها بند  گات ٣٠در هات 
با  شيخو یاست خواهد بود که در زندگان یاز آن کس

 یدروغ جبنگد و آن را در بند منوده، به دست راست
 .بسپرد

 
و مراسم پرستش  نيد یها نيياز آ یرو چيها به ه گات در

زرتشت اعمال . ستيگو ن و گفت اديو اع یو آداب قربان
ر بردن هوم را با و بکا ینيد یها ینوش و باده یقربان
 تاريخدانپلوتارک . است مردود دانسته تيو قاطع یسخت
را در عبادت  انيرانينوشته است زرتشت ا یوناني

 یو سپاسگزار شيايکه ن یمعنو هياهورامزدا فقط به فد
 .باشد موعظه منود

 
از زرتشت کرپان  شيپ یمذهب انيشوايکاهنان و پ عنوان

 اريرا که بس ینيک دو مناس ها رنگيبود که مراسم و ن
و عالوه بر  دادند یمردم اجنام م یبود، برا دهيچيپ

هوم . داشتند یا العاده کالن، قدرت فوق یدستمزدها
 یمذهب یها شياين نيبود که در ا سکرآوری نوشابه

که هوم  داستيصفت آن بود و پ یزدائ رگم دند،ينوش یم
 .خواندند یم یاريو فرشتگان به  زدانيبسان ا زيرا ن

 
 :است آمده ١۴و  ١٢ها بند  گات ٣٢هات  در

 
 اديکه با فر یمزدا به کسان یتو باد ا نينفر

 .کنند یم یگاو قربان یشادمان
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 ۴٨در هات  یدر منع مسکرات در مراسم مذهب نيمهچن
 :است آمده ١٠ها بند  گات

 
 یخواهند برد؟ ک یپ کيمزدا ُشَرفا به رسالت ن یا یک
برانداخت؟  یرا خواه فيکثمشروب سکرآوردنده و  نيا

 ارانيزشت کردار و شهر یها که کرپان یزياز آن چ
 .بنديفر یبدرفتار، به عمد ممالک را م

 
در کشور  نيدر روز واپس یپس از سر آمدن زندگان مزدا

خبشد  یاست به آن کس تر کيو ن کيچه ن خود، آن یجاودان
زشتکردار را که  نيآورد، مهچن یاو را جبا یکه خوشنود

 .منود، به سزا رساند یاز او نافرمانربدار
 

بند  ۵٠، هات ١١و  ١٠ها بند  گات ۴۶در در هات  نيمهچن
 .است ذکر رفته نودي، از پل چ١٣بند  ۵١و هات  ۴
 
 ینيقيپرست، پاداش  نفس دروغ نيا نيچن نيا

روانش در . راه راست را، از خود دور منود شدگان تيهدا
و هراس  ميدر ب نيسر پل چنوات هنگام حساب واپس

از  شيآنکه از کردار و گفتار خو یخواهد بود، برا
 .راه راست دور افتاد

 
خمالف  یاسيو رهربان س یکاهنان مذهب( ها یو کو ها کرپان
اعمال  یمردم را به سو ش،تسلط خوي به واسطه) زرتشت

آخرت آنان را  یجاودان اتيکه ح زشت داللت کنند تا آن
 کيکه به نزد یجدان آنان وقتروان و و. نديتباه منا

آنان . و هراس خواهد افتاد ميپل چنوات رسد، در ب
 .مبانند) دوزخ(دروغ  در خانه دانيجاود

 
 ستاي، پند زرتشت به دخرتش پوروچ۵٣ها، هات  گات در

 نيگشتاسپ چن یدوران ک ريهنگام ازدواج با جاماسپ وز
 .است آمده

 
زرتشت، من از دخرت  نيتر جوان ستا،يپوروچ یتو ا نکيا
جاماسپ را که از  ،یمنش کيو ن یو راست یپاک یرو

است، جهت تو  یراست نييآ بانانيکرداران و پشت راست
و  شينديباب ب نيپس اکنون برو و در ا. ام دهيبرگز

 یخردت را راهنما قرار داده و پس از موافقت به اجرا
 .مراسم مقدس ازدواج پرداز
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 نييو صدر آ نيخنست ديازدواج به موجب عقا یچگونگ
با آن چه بعدها به زرتشت نسبت دادند،  ،یزرتشت
اصرار  انيدر زمان ساسان. ندارد یو مهاهنگ یسازگار

و  نيد اتياز ضرور شاوندان،يخو انيکه ازدواج م شد یم
نظر نه خود زرتشت  نيزرتشت است، برخالف ا مياز تعال

 .عمل نکردند یاصل نيبه چن روانشيو نه فرزندان و پ
ازدواج با  ٔو بلکه حمال است که زرتشت درباره ديبع
و اقوام دستور دهد و در مهان حال خود و  شانخوي
هرودوت  ٔچنانکه از گفته. برخالف آن عمل کنند روانشيپ

 یقانون نيچن هيقبل از فتح مصر توسط کمبوج ديآ بر می
وجود  رانيدر ا شد،با کرده زيکه نکاح با خواهر را جتو

و  هازدواج کمبوجي باره هرودوت در. است نداشته
 :سدينو یخواهرش م

 
در پارس سابقه  یدوره و زمان چيکه در ه آن با

 نينداشت، برادر با خواهر وصلت کند، باوجود ا
 نيافتاد که برخالف شرع و آئ اليخ نيبه ا هيکمبوج
 یپس قضات شاه. با خواهر خود ازدواج کند ش،يخو یقوم

هست که  یدر پارس قانون ايآ« ديرا احضار کرد و پرس
و برادر را جماز  اهرخو نيخبواهد ازدواج ب یاگر و
 یهر چند نتوانسته بودند، قانون یداوران شاه» سازد؟

 یقانون یکند ول زيرا جتو یامر نيکنند که چن دايپ
به آنچه  داد، یم ارياخت رانيکه به پادشاه ا افتندي

ت در اثر قضا بيترت نيبد. دخلواه اوست، رفتار کند
 فراهمتازه  یا داشتند قاعده هيکه از قهر کمبوج یميب

 .دنديساخته، جان خود را از خطر رهان
 

 یسلطنت یها خاندان یحمارم در برخ انيم ازدواج
است  بوده جيرا تيخون و مالک ینگهدار یبرا ،یباستان

رسم  نيا ره،يو غ ها یلنديو تا انيو مصر انيالميو ع
که  ديآ یبر م نهرودوت چني گفته اند اما از را داشته

و  بيغر انيرسم نزد پارس نيا هيتا زمان کمبوج
بر  یهرودوت مبن حياظهار صر. است بوده نديناخوشا
است  یگريد نهياز قضات خود قر هيکمبوج ینظرخواه

ها  با سنت ريمغا یازدواج امر نيا که نيبر ا یمبن
با  یکسب نظر مشورت صورت نيا ريدر غ راياست ز بوده

پس از  ها یرانيکه ا ستين یشک. نداشت یقضات ضرورت
. اند ملت داشته نيبه ا یبر مصر ارتباط تام یروزيپ
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از  یبعض ها یاز مصر یروياحتماًال از آن زمان در پ
را مرتکب شده و پس  یعمل نيچن یخاندان سلطنت یاعضا

 یمنوده که فتوا برا ضيو حتر کياز آن موبدان را حتر
 ».نديبه آن صادر منا دنيخبش تيمشروع

 
 

در يکی ديگر از نبشته ها در باره زرتشت در کهکشان 
 :انرتنتی می خوانيم

 
نام خانوادگی زردُهشت سپيتمان، نام پدرش پوررشپ، «

چون جد هنم زردهشت سپيتمه بوده . نام مادرش دغدو بود
در مورد . از اين رو به نام او معروف شده است

اما آن چه . ای گوناگونی استزادگاه زردهشت ديدگاه ه
دانشمند بزرگ قرن  -شايسته است که ابوريحان بيرونی

در باره زندگی زردهشت در کتاب معروف . خ. چهارم ه
خود به نام آثار الباقيه آورده که زردهشت پسر سفيد 
تومان آذربايجانی که از نسل شاه منوچهر و از 

 . خاندان بزرگان موقان بود
 
  

. از سلطنت گشتاسپ سی سال گذشته بوددر اين هنگام 
پيروان زردهشت چنان عقيده دارند که به هنگام 
نيمروز از سقف ايوان شاهی در بلخ فرود آمد و سقف 

در اين هنگام گشتاسپ نزد وی . برای وی شگافته شد
 .آمد و او را به دين مزديسنايی دعوت منود

 
ر بنا ب. وی کتاب آورد که آن را اويستا می نامند 

اقوال، اين کتاب به زبانی نوشته شده و به زبانی 
تا باشد   است که حروف آن بر مجع زبان ها فزونی دارد،

. که اهل هيچ زبانی علم آن را منحصر به خود نسازد
نسخه يی از اين کتاب در خزانه هخامنشيان نگهداری 

که آن را با طال روی دوازده هزار پوست گاو  می شد،
هنگامی که اسکند مقدونی آتشکده ها  در. نوشته بودند

 .اين کتاب را نيز سوختاند  را ويران ساخت،
 

اين که زدهشت در کدام زمان می زيسته، دانشمندان به 
واقع (که از آن مجله کشفيات نينوا   کاوش پرداختند،
و تاريخ   )در کنار رود فرات (قبابل ) در حوالی موصل

شده است مربوط به کلده و بابل که به خط ميخی نوشته 
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زمانی در حدود هفت تا هشت هزار سال پيش از ميالد 
 .مسيح می باشد

 
از آثار زردهشتيان قديم حکايت می کند و چنين می 

پادشاهانی که در آن روز به اين مرز و بوم   رساند،
 .فرمان روائی می کردند، زردهشتی بوده اند

 
به  بايد ياد آور شد که شهرت زردهشت از سی سالگی

در   خمصوصا. باال بوده که به پيام آوری برگزيده شده
هنگامی که به بلخ رفته، گشتاسپ شاه گرويده او 

 .گرديده است
 

 6400اگر سن او را پنجا سال بدانيم، در حدود   بناء
سال پيش از افالطون خواهد بود که مطابق است  6500يا 

با عقيده ای بسياری از دانشمندان بزرگ قديم به 
يژه فالسفه يونانی و چون جنگ ترويا و افتادن آن به و

قبل از ميالد بوده، بنابرين  1184دست يونيان در سال 
 .سال خواهد رسيد 6420خرب زمان زردهشت نزديک به 

 
ارسطو فيلسوف معروف يونانی از مقدونيه که از 

پيش  384شاگردان افالطون و دوست اسکندر بود در سال 
 .در گذشته است 322يافته و درسال  از ميالد مسيح تولد

 
پلينوس از قول ارسطو زمان زردهشت را شش هزار سال 

سال می  6500در حدود   قبل از افالطون نوشته که تقريبا
 .شود

 
اوستای کنونی که از گزند روزگار حمفوظ مانده است بر 

 :پنج قسمت است که عبارت اند از
 
را به زبان  فصل است و هر فصل 72يسنا که دارای  -1

 .گويند )هايتی(يا  ) ها(اوستا 
 

گات ها که سروده های زردهشت است و روی هم هفده 
 .ها يسنا قرار گرفته است 72هايتی می باشد در ميان 

 
که از سوران يا هبرتين منودار هر  Visparadويسپر  -2 

طبقه از خملوقات و موجودات صحبت می کند و آن ها را 
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فصل است که هر  24يسپرد دارای به نيکی می ستايد و
 .فصل را کرده گويند

 
يشت ها که بيست و يک قسمت است و هر قسمت را نيز  -3

ارديبهشت و برخی از   هر مزد يشت،: يشت گويند مانند
 .واژه های ديگر

 
خرده اوستا که دارای منازها و نيايش ها است و     -4

ته اغلب آن از اوستا اصلی به خصوص از يشت ها گرف
شده و برای مهين است که از آن را خرده اوستا 

 .گويند) اوستای کوچک (
 
فصل است و هر فصل را فرد  22ونديداد که دارای    -5

ونديداد جمموعه قوانين است که بر ضد . گرد گويند
 .ديوها يعنی مردمان عاصی و گنهکار می باشد

 
در کتاب اوستا لفظی برای پيروان آيين زردهشتی زياد 

ستعمال شده، مزده يسنی است کلمه مزدا يسنی مرکب ا
 :از سه جز می باشد بدين تربيب

 
  زدا به معنی دانای مطلق،  به معنی بزرگ،) Meh(مه 

يعنی از ريشه يسن ) پرستيدن(يسنی به معنی پرستی 
Yasn  می باشد که به معنی پرستش است و معنی مجله چنين

آفريدگار يکتا  که) دانای مطلق بزرگ پرستی. (می شود
 .باشد

 
به معنی   )مز(مزده يا مزدا از دوجز ترکيب شده اول 
 14و  13صحفه (بزرگ تا در هپلوی و زبان دری می گويند 

که از دادن و به معنی  )دا (دوم ) يادداشت های گاتاها
 ) يادداشت های گات ها  136. (خبشيدن يا خبشنده است

 
اين عامل به مطابق بيانات زردهشت و اجرای امور 

که ماده نيکی ) اسپنتا مينو(وسيله اين دو اصل خمالف 
که ماده بدی باشد و هر دو در حتت و   )انگره مينو(و 

دامسرت شرق شناس نيز بدين . خملوق يک خدای واحد هستند
و  ) اسپنتا مينو (عقيده است که عمل متام نيکی ها از 

ان می باشد و تاريخ جه  )انگره مينو(بدی ها از 
 .تاريخ کشمکش آن دو اصول است
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اعتنا نيست و درويشی در  زرتشت به زندگانی دنيوی بی
زرتشت رسالت خود را تنها مذهبی و . آن راهی ندارد

داند و در ترقی امور اقتصادی و هببود  معنوی منی
به خصوص زرتشت به آباد . زندگانی مادی نيز کوشاست

زرتشت در . است دهکردن زمين و کشاورزی امهيت زيادی دا
گويد که کشور  سخنان خويش خطاب به کشاورزان می

خداپرست کی گشتاسپ بايد از نيروی آنان برتری به 
ها بند  گات ٣۴در هات . رساند و سرمشق ديگران گردد هم
 .است آمده ١۴

 
از جايی که اسالم، آشکارا ايمان به پيامربان گذشته 

است، زردشت هم  دهرديف به پيامرب اسالم اعالم کر را هم
چنان که در قرآن سوره . است يک پيامرب اهلی شناخته شده

است و در رديف  ، زرتشتيان را جموس ناميده١٧حج آيه 
در قرآن کلمه جموس به . است پيروان اديان آمسانی آورده
است و چون از مشرکان جدا  عنوان يک دين ذکر شده

در اصل  اند که است، بسياری اين برداشت را کرده شده
مهچنين در برخی احاديث . است دينی يکتاپرستانه بوده

اسالمی از زرتشت به عنوان پيامرب جموس نام برده 
بنابر اين، از ديدگاه اسالم، زرتشت پيامربی . است شده

. است از جانب خداوند است که دارای کتاب آمسانی بوده
 :گويد است، آجنا که می زرتشت نيز خود را پيامرب دانسته

اهورامزدا، مرا برای راهنمايی در اين جهان «
برانگيخت، و من از برای رسالت خويش، از منش پاک 

های  مسلمانان باور دارند که آموزه» .تعليم يافتم
اصيل زرتشت به مرور زمان دستخوش حتريف شد و توحيد 
زرتشت به شرک تبديل گشت، دستورهای آن از خرافات و 

ود طبقات حاکم جامعه قرار اباطيل پر شد و در مسير س
 .»گرفت

 
 

» تاجيکان«شاد روان بابا جان غفور اف در کتاب وزين 
 :در باره اوستا چنين می نگارد 68- 65. در ص

مدت طوالنی اوستا مثل ديگر يادگاری های دينی و «
محاسی هندی و ايرانی به طور شفاهی که يگانه شکل 

يرات معين غير از بعضی تغي(دقيقا حمفوظ ماندن بود، 
اين طرز نقل و خوانش، . نقل کرده می شد) در تلفظ
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باز مدت های طوالنی، پس از ثبت خطی اوستا هم در 
اجنام نيايش، تعليم و غيره، اين چنين در حمفوظ ماندن 

 . منت عنعنوی آن امهيت عمده داشت
 

يعنی (تا به وجود آوردن الفبای اوستايی کنونی 
ما رسيده اوستا کتابت  الفبايی که نسخ خطی تا زمان

منت های اوستايی يی وجود داشتند که به ) شده اند
الفبای قرن های ششم و پنجم قبل از ميالد در ايران و 

در . آسيای ميانه متداول آرامی تاليف يافته بودند
متون زرتشتی دوران فارسی ميانه که راجع به مسايل 

، در زياد تاريخ پيشين زرتشتيه معلومات دقيقی نداشت
زمان هخامنشی ها جمموع کتاب های اوستا موجود بوده، 
هنگام فتوحات اسکندر مقدونی از بين برده شد، بعدا 

يعنی واالگيس، عادتا او را با (شاه اشکانی وخلش 
واالگيس اول که در قرن اول ميالدی حکم فرمايی کرده 

فرمان داد که بقيه منت ) است، عينا يک فرد می مشارند
يی و آن چه به طور شفاهی ميان موبدان های اوستا

  159.باقی مانده بود، مجع آوری شود
 

دانشمندان کنونی چنين معلومات را، يعنی اصال وجود 
داشنت اوستای زمان هخامنشيان را بی اساس می  مشارند 
و بعضی ها، حتی به موجوديت منت اشکانی اوستا هم 

م ولی ظاهرا اوستای خطی در نيمه دو. شبهه دارند
دوره پارتی و يقينا در در آغاز دوره ساسانی وجود 

بر اساس برخی مدارک، اسناد پارتی ها که از . داشت
. ا. دياکونوف و و. م. نسا يافت شده است، ای

ليوشيتس ختمين می زنند که در شرق دولت پارت در قرن 
اول قبل از ميالد، منت خطی اوستا حد اقل به صورت 

 .بودقسمت جداگانه آن موجود 
 

منت اوستا طی مدت موجوديتش در درازای قرون ....
طبق اطالعات ماخذ، مجع . متمادی بارها دست خورده است

آوری و تنظيم قوانين اوستا در زمان واالگيس اوا 
، ساسانيان اوليه )ظاهرا قرن اول ميالدی(اشکانی 

که حترير پر امهيت ) قرن چهارم(، شاپور دوم )قرن سوم(
ر رهربی اتورپت مهر اسپندام اجنام يافت، کتاب مقدس زي

                                                 
سپس طبق مهان نوشته ها، متون پراکنده اوستايی در عهد .  159

 .ادريشير اول و شاپور اول در يک جا مجع کرده شدند
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قرن (و هنايت، پس از هنضت مزدکيان در عهد خسرو اول 
که از اوستا بعضی منت ها در قرن های چهارم و ) ششم

 .پنجم وجود داشته شدند، به وقوع پيوسته است
 

) نسک(دوستا پس از اين حترير آخرين از بيست و يک 
خمتصر آن ها از روی کتاب عبارت بود که نام و مضمون 

اثر راجع به دين زرتشتی در قرن هنم ميالدی تاليف 
اسن خالصه نه از روی منت (کرده دينکرت معلوم است 

). اوستايی، بل که بر مبنای ترمجه فارسی اوستا است
اوستای تا زمان ما رسيده، يک چهارم قسمت کتابت 

 . دوره اخير ساسانی را تشکيل می دهد
 

، فصل هايی را در بر می گيرد که برای اين پيش از مهه
جزهای موجوده اوستا کتاب . طاعت و عبادت ضرور اند

های يسنا و غيره نيز موافق مهين مقصد تدوين گرديده 
از اين کتاب ها تنها ويديودت کامال به يکی از . اند

 . کتاب های اوستای قديم مطابقت می کند
 

، )»نياز«، »نظر«(اوستای امروز، از کتاب های يسنا 
) »ستايش«، »نيايش«(جمموع منت های مرامسی، َيشت ها 

قانون «(سرودها در وصف خدايان دين زرتشتی، ويديودت 
، »ونديداد« -، شکل بعدی نادرستش)»به مقابل ديوان

يک (دستورها در باره پاکيزگی هنگام طاعت و عبادت 
عده مقررات ديتی و شرعی، پاره های اساطير قديم، 

مهه «(؛ ويسپَرت )غيره را در بر می گيرد محاسی و
، از  )ويسپَرد –، نام بعدی کمی نادرست آن »رادها

غير از اين . جمموع دعا و منت های عبادتی عبارت است
به اوستا يک چند قسمت های حجما خرد و کم امهيت داخل 

 .می شوند
 

از هفتاد و دو باب يسنا هفده تايش را گات ها 
، هفت را ) تشت بنيادگذار زرتشتيهسرودهای پيامرب زر(

که از جهت زبان و ) يسنای هفت بابی(يسنه هپته هتی 
زمان آفرينش به گات ها نزديک است، تشکيل می 

 »  .منايند
 

جمموعه نسبتا «: کتابش نوشته است  74. غفور اف در ص
کامل تر معلومات اوستا در مساله توصيف جامعه، اثر 

 . می باشد» ر عهد باستانمتدن شرق ايران د«گيگر . و
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گرشيويچ به جای يک نام عمومی زرتشتيه سه نام را 

 :پيشنهاد می کند
دين زمان خود زرتشت، مهان ( زاراتوشرتايانيسم  -

 ؛)طوری که در گات ها بازتاب يافته است
دينی که در منت های نسبتا بعدی (زاراتوشرتيسيم  -

 ؛)اوستا بازتاب يافته است
 ).ين زمان ساسانیآي(زورواسرتيانيسم  -
 
  

 

 2 پيوست مشاره
 معتزله

 
های اصلی کالمی در ميان اهل سنت است  معتزله از جريان

های اصيل و  که بر خالف اهل حديث که به انبوه حديث
جعلی پيامرب و صحابه تکيه داشتند، عقل و خرد را به 
تنهايی برای پيروی از اسالم راستين بسنده می 

های فيلسوفان را با دين در دانستند و گاهی ديدگاه 
بعدها اشاعره برخواستند و جانشين . هم می آميختند
اشاعره را می توان مجع ميان معتزله . اهل حديث شدند

ها نيز عقايد معتزله را  و اهل حديث دانست ولی آن
 .مردود می دانستند

 
ظهور اين مکتب در زمان بنی اميه و در دوران حکومت 

. باشد هجری قمری می ٨۶تا  ۶۵ل عبدامللک مروان به سا
ايشان طرفدار قدرت و حريت انسان بوده و آدمی را در 

اساسا مذهب . دانند رفتار و کردار خويش آزاد می
اينان . معتزله مبتنی بر خردگرايی و آزادانديشی است
معتزله . ابتدا به اصحاب العدل و عدليه شهرت يافتند

دانستند از  یاعمال بندگان را به اختيار خودشان م
 .اين جهت از طرف دمشنان به قدريه شهرت داشتند

 
موسس فرقه معتزله ابوحذيفه واصل بن عطا الغزال است 

هجری  ٢١وی در سال . که شاگرد حسن يصار بصری بود
نيز درگذشته  ١١٠قمری در مدينه زاده شد و در سال 

وی به رواج اين اعتقاد پرداخت که هر کس مسوول . است
ودش است و خداوند افعال بندگان را به رفتار خ
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در نظر ايشان اعمال بندگان . خودشان واگذاشته است
معتزله صفات ازلی . انسان نسبت دارد) قدرت(به قدر

دانند و معتقدند اگر جز  خدا را عين صفات ذاتی او می
اين باشد، بايد مانند مشرکان به چندخدايی قائل 

 .باشيم که خالف توحيد و کفر است
 

عمده طرفداران معتزله از ايرانيان باشنده بصره و 
ناگفته پيداست که تفويضی بودن مذهب . کوفه بودند

زرتشتی تناقض آشکار با گرايش جربی امويان داشت و 
برای مسلمانان ايران اين که خدا کسی را جمبور به 

 .منود کاری بکند، عقالنی منی
 

 
 

 

 3پيوست مشاره 
 

 خلفای فاطمی
 

به مدت ) ميالدی( ٩٠٩يی است که از سال   لهنام سلس 
بر خبش بزرگی از ) ميالدی ١١٧١تا سال (تقريبی دو قرن 

مشال آفريقا و خاورميانه و دريای مديرتانه حکومت 
خلفای فاطمی پيشوايان شيعه امساعيلی نيز بودند . کرد

و نام سلسله آنان به نام فاطمه، دخرت حمّمد پيامرب 
آنان در قسمت . شده بود مسلمانان، نامگذاری

ای خاورميانه، به مدت بيش از دو قرن  مديرتانه
بنيادگذار دولتی بودند که به گسرتِش علم، هنر و 

قاهره پايتخِت . داد بازرگانی عالقه فراوان نشان می
امپراتوری آن ها . گذاری شد مصر، توسط فاطميان پايه

دای يعنی خبش اوليه تاريخ امساعيلی، تقريبًا از ابت
خنستين خليفه . گيرد اسالم تا قرن يازدهم را در بر می

فاطمی عبداهللا املهدی و سه خليفه فاطمی ديگر، يعنی 
 .القائم و املنصور و املعز لدين اهللا نام داشتند

 
در مشال آفريقا ) ميالدی( ٩٠٩خالفت فاطمی در سال 

بنيان هناده شد و به زودی به سيسيل، مصر، فلسطين و 
رتش يافت و در دوران حکومت هشتمين خليفه سوريه گس

به اوج قدرت ) ميالدی( ١٠٩۴وفات (فاطمی، املستنصرباهللا 
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در طول اين دوره نزديک به دو سده يی، . خود رسيد
فاطميان يک حکومت مرّفه مهراه با شادابی عقالنی، 

 .يی را پديد آوردند  اقتصادی و فرهنگی قابل مالحظه
 

رزمين ايران در عهد سامانيان دعوت خلفای فاطمی در س
و غزنويان آغاز شد، اما در واقع به وسيله ناصر 
خسرو قباديانی، شاعر معروف خراسان و مقارن با 

در . اوايل دوران سالجقه اين دعوت تا حدی به مثر رسيد
ادامه با آن که خلفای مصر در جلب آل بويه سعی 

ت فراوانی کردند، اما در اين زمينه توفيقی به دس
نياوردند، چنان که عضدالدوله ديلمی در اواخر عمرش 
مهچنان در صدد تسخير مصر و بر انداخنت خالفت فاطمی 

 .بود که اجل مهلتش نداد
 

با وجود اين، سال ها پس از مرگ عضدالدوله، يک 
سردار ترک خليفه عباسی به نام ارسالن بساسيری به 

يه اشاره و حتريک املستنصر، خليفه فاطمی، بر عل
عباسيان شوريد و بغداد را متصرف شد که در پی آن 
خليفه القائم بامراهللا را از آن جا بيرون کرد و سپس 

). م ١٠۵٨/ ق  ۴۵٠(خطبه به نام امام فاطمی خواند 
در آن احوال، خالفت عباسيان در معرض انقراض قرار 

بيگ سلجوقی و  گرفت، اما از حسن اتفاق، با ظهور طغرل
خالفت ) ميالدی( ١٠۵٩)/قمری( ۴۵١داد ورود او به بغ

از آن پس، . عباسيان از خطر سقوط حتمی جنات پيدا کرد
جلوگيری از نشر دعوت فاطمی و اهتمام در تعقيب 
امساعيليه، برای سلجوقيان ايران يک تکليف و تعهد شد 

 . که تا پايان آن عصر نيز ادامه داشت
 
 

انب از ج» ناصر خسرو«مقارن مهين ايام بود که 
برای نشر و دعوت فاطمی از  -خليفه فاطمی  -املستنصر 

اما اقدام او به نشر اين . مصر به خراسان بازگشت
دعوت با خمالفت شديد علما و حکام خراسان مواجه شد 
که اين خمالفت ها، عاقبت به خروج يا اخراج او از 

ولی با اين . »م ١٠۶١/ ق  ۴۵٣حدود «بلخ منجر شد 
ن ظاهرًا پيروانی پيدا کرد که وجود در مازندرا
با اين احوال در خراسان با . شدند ناصريه خوانده می

تعصب عموم مردم رو به رو شد تا اين که به ناچار در 
ناحيه بدخشان در کوه های يمگان متواری و سراجنام 
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، »م ١٠٨٨/ ق  ۴٨١«با مرگ ناصر خسرو . منزوی شد
که  -ملستنصر منسوب به خليفه فاطمی ا -دعوت مستنصری 

بعدها دعوت قديمه تلقی شد، پايان يافت و دعوت 
در تعليم و تبليغ  -دعوت جديد امساعيليه  -نزاريه 

 .حسن صباح طنين افکند
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 4پيوست مشاره 
 

 سلجوقيان
 

َسلجوقيان يا َسالجقه، يا آل سلجوق، نام دودمانی ترک 
تابی های پنجم و ششم هجری ماه نژاد است که در قرن

های بزرگی از آسيای  بر خبش) يازدهم و دوازدهم ميالدی(
 .غربی، شامل ايران کنونی، فرمانروايی داشتند

 
سلجوقيان زبان فارسی را زبان رمسی و درباری قرار 

ويژه عمبدامللک کندری و  دادند و وزيران اين دوره، به
امللک، خدمات مهمی به ادبيات فارسی و  خواجه نظام
سلجوقيان در اصل غزهای ترکمان . ها کردند گسرتش دانش

بودند که در دوران سامانی در اطراف درياچه خوارزم 
 .زيستند ، سيردريا و آمودريا می)آرال(
 

سلجوقيان که به اسالم رو آورده بودند، بعد از رياست 
سلجوق بن دقاق، نام سالجقه را به خود گرفتند و به 

. بسيار کمک کردندسامانيان در مبارزه با دمشنانشان 
پسر سلجوق به نام ميکاييل که بعد از مرگ او رياست 
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اين طايفه را به عهده داشت، چندين حکم جهاد برای 
 .کفار صادر کرد) به قول مورخان(مبارزه با 

 
ميکاييل سه پسر داشت به نام های يبغو، چغری و 

بار در زمان سلجوق بن ُدقاق  اين قبيله که يک. طغرل
حون کوچ کرده بودند، بار دگر بعد از مرگ به دره سي

اش به نزديکی پايتخت  سلجوق به سرکردگی سه پسر زاده
اما سامانيان از نزديکی اين . سامانيان کوچ کردند

طايفه به پايتخت احساس خطر کردند؛ بنا بر اين، 
سلجوقيان بار دگر از روی اجبار بار سفر بسته و به 

اين حاکم از سر . دبغرا خان افراسيابی پناه بردن
ولی طغرل به . احتياط، طغرل پسر بزرگ را زندانی کرد

کمک برادر خود چغری از زندان رهايی پيدا کرد و با 
 .طايفه خود به اطراف خبارا کوچ کردند

 
هجری ترکان سلجوقی به رياست اسرائيل بن  ۴١۶در سال 

اما سلطان . سلجوق برادر ميکاييل دست به شورش زدند
از طرف ديگر . و را گرفت و در هند زندانی کردحممود ا

 .گروهی از يارانش دست به شورش زدند
 

ابتدای سلطنت سلجوقيان را بايد با خطبه سلطنت برای 
رکن الدين ابوطالب طغرل بن ميکاييل بن سلجوق در 

طغرل به . هجری در نيشابور دانست ۴٢٩تاريخ شوال 
روف به ساالر کمک ابوالقاسم علی بن عبداهللا جوينی مع

پوژکان، که مهواره در دستگاه قدرت طغرل باقی ماند، 
طغرل برای . به نيشاپور وارد و سلطنت را آغاز کرد

الدين ابوطالب حممد را انتخاب کرد  خود اسم اسالمی رکن
و اين نام و مقام مورد تأييد خليفه عباسی قرار 

رده خواجه  طغرل وزيری با کفايت که او را هم. گرفت
دانند به نام عميدامللک کندری داشت  امللک طوسی می امنظ

طغرل . و سياست و تدبير او به طغرل بسيار کمک کرد
وارد شهر ری شد و اين شهر را آباد  ۴٣٣بيک در سال 

 ۴۵۵او سراجنام در رمضان . کرده به پايتختی بر گزيد
سال سلطنت در سن هفتاد سالگی در ری  ٢۶هجری بعد از 

درابن (مکانی که به برج طغرل  در گذشت و در
 .معروف است دفن شد)بابويه

 
آلپ ارسالن بعد از مرگ عمويش طغرل به سلطنت رسيد و 

اما بعد از مدتی . وزارت را به عميدامللک کندری سپرد
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آلپ ارسالن به حتريک رقيب عميد امللک يعنی خواجه نظام 
امللک طوسی او را به قتل رساند و نفوذ او به خواجه 

 .ظام امللک طوسی منتقل شدن
 

او . بيشرت عمر آلپ ارسالن در جنگ با عيسويان سپری شد
به قصد گسرتش اسالم به ارمنستان محله کرد و بر آن 

اما بعد از غلبه بر آن سرزمين در . سرزمين غالب شد
با محله ارمانيوس ديوجانوس امپراتور روم  ۴۶۴سال 

روميان را به  الپ ارسالن در نربد مالزگرد. مواجه شد
سختی شکست داد و امپراتور ارمانيوس ديوجانوس را 

مورخان اين جنگ را مقدمه تسخير بيت . دستگير کرد
 .دانند های صليبی می املقدس و آغاز جنگ

 
آلپ ارسالن سراجنام به دست فردی به نام يوسف 
اخلوارزمی که در جنگ آلب ارسالن با حاکم تاوغاچ 

د به سختی جمروح شد و بعد از دستگير و زندانی شده بو
کنند  تاريخ نگاران چنين ذکر می. چهار روز جان سپرد

 :است که آلب ارسالن قبل از مرگ چنين گفته
 
نگريستم که  ای بودم و زمين را می ديروز در روی تپه«

در اين هنگام به . آمد زير پای ارتشم به لرزه در می
که خود گفتم حاکم اين جهان منم، چه کسی است 

خداوند غرور من را ديده . تواند با من مقابله کند می
 . »و جان من را بوسيله يک اسير گرفت

 
ملکشاه پسر آلپ ارسالن بعد از مرگ پدرش به کمک 

او به کمک . امللک به کرسی سلطنت نشست خواجه نظام
امللک توانست به متام  فراست و دانايی خواجه نظام

هزادگان مدعی سالجقه رقيبان سلطنتی خود از مجله شا
های حتت اشغال  بعالوه اينکه توانست سرزمين. غلبه کند

توان به  از متصرفات او می. سلجوقيان را گسرتش بدهد
باز پس گيری مسرقند از فاطميون مصر و انطاکيه از 

عراق عرب، گرجستان، ارمنستان، . روم شرقی نام برد
رفات او های ختت تص آسيای صغير و شام از ديگر حمدوده

 .باشد می
 

هجری آغاز شده بود،  ۴۶۵حکومت ملکشاه که در سال 
امللک و روی کار آمدن  بعد از بر کناری خواجه نظام

عاقبت . امللک قمی حرکت رو به زوال را پيش گرفت تاج
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امللک در هناوند بدست يکی از امساعيليان به  خواجه نظام
ه نيز ملکشا. هجری کشته شد ۴٨۵نام ابوطاهر در سال 

 .در مهان سال زندگی را بدرود گفت
 

يه علت گسرتش حکومت سالجقه، ملکشاه کشور را به اياالت 
و واليات خمتلف تقسيم کرده بود و هر واليت را يکی از 

 .کرد شاهزادگان، امراء يا اتابکان اداره می
 

اينان به علت دوری از اصفهان پايتخت آن عهد و 
ه بود، بعد از مدتی قدرتی که ملکشاه به آهنا داد

سلسله . شروع به تشکيل حکومتی جدا و مستقل کردند
خوارزمشاهيان به دست انوشتکين غزجه که يکی از 

اتابکان نيز برای خود دم از . امراء بود تأسيس شد
در کرمان سلسله سالجقه کرمان و در روم . استقالل زدند

از طرف ديگر اتابکان . سلسله سالجقه روم بوجود آمد
ذربايجان و اتابکان لرستان هم ادعای استقالل آ

 .کردند
 

توان آخرين پادشاه سلجوقيان دانست  سلطان حممد را می
پس از اين . که بر متام تصرفات اين سلسله حکومت کرد

که ملکشاه زندگی را بدرود گفت بين پسران و 
ابتدا بين . شاهزادگان سلجوقی جدال سنگينی در گرفت

پسر بزرگ برکيارق جنگ بر سر تاج  دو پسر او حممود و
اين جدال عاقبت در اصفهان با پيروزی . و ختت سر گرفت

اما بعد . حممود به پايان رسيد و برکيارق زندانی شد
از مدتی حممود بر اثر بيماری آبله در گذشت و قدرت 

 .دوباره به برکيارق بر گردانده شد
 

جه را حممد پسر ديگر ملکشاه که در آن موقع سلطنت گن
. بر عهده داشت، سر به شورش عليه برادر خويش برداشت

به جز جنگ خنست که در نزديکی مهدان رخ داد و با شکست 
حممد به پايان رسيد، پنج جنگ ديگر نيز رخ داد که 

اما . عاقبت با صلح بين دو برادر به پايان رسيد
هجری يک سال بعد از صلح با  ۴٩٨برکيارق در سال 

 .ر گذشت و امور به حممد منتقل شدبرادرش حممد د
 

سلطان حممد امور مربوط به خراسان را به برادر خود 
سنجر واگذار کرد و خود امور ديگر تصرفات را به 
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شام، آسيای صغير و عراق عرب خباطر از . عهده گرفت
 .بين رفنت قدرت خلفای عباسی در فرمان او بود

 
ايران بعد از آن که سلطان حممد در گذشت، سلطنت 

سلجوقيان شرق به دست : تقريبًا به دو خبش تقسيم شد
برادر سلطان حممد و سلجوقيان غرب به  -سلطان سنجر

های  سلطان سنجر در دوران سلطنت خود کشمکش. دست حممود
فراوانی را پشت سر گذاشت، اما قسمتی از کشور يعنی 
خراسان به پايتختی مرو را کامًال در اختيار خود 

سالگی و بعد از تقريبًا  ٧٢ت سنجر در سن عاقب. داشت
. هجری زندگی را بدرود گفت ۵۵٢سال سلطنت در سال  ۶٢

سنجر برای خود جانشينی نداشت و خواهر زاده اش رکن 
 ۵٧٧اما دز سال . الدين حممود به جای او بر ختت نشست

هجری به دست يکی از سرداران سلجوقی کور شد و باقی 
 .ر برد تا در گذشتزندگی را در زندان به س

 
 .دودمان سلجوقيان شرق با مرگ سنجر از بين رفت

 
بنيادگذاری مدارس نظاميه، در بغداد، بلخ، نيشابور، 

ها و مدارس  ها و خانقاه اصفهان و ايجاد کتاخبانه
نويسندگان . است های فرهنگی اين دوره گوناگون از کوشش
لی، امام فخر رازی، امام حممد غزا: و مشاهيری مانند

ابوالفرج بن جوزی، شيخ شهاب الّدين سهروردی، امام 
احلرمين جوينی و امثال آنان نيز در اين روزگار 

 .زيستند می
 

زبان فارسی در اين دوره رواج کامل يافت و بيشرت 
پادشاهان سلجوقی در گسرتش فرهنگ و متدن ايرانی و سخن 

زبان  پارسی و تشويق و ترغيب شعرا و نويسندگان فارسی
پادشاهان سلجوقی برخی خود شعر . کوشش فراوان کردند

سرودند، چنان که ملکشاه سلجوقی هم اشعار فارسی  می
گفت و مهچنين  حفظ داشت و هم خود به فارسی شعر می

گوی  طغرل سوم آخرين پادشاه اين سلسله شاعر پارسی
 .است بوده

 
چون اميرالشعرا معزی،  گروهی از شاعران اين دوره هم

و خاقانی و نظامی در مشار استادان و انوری 
پيشکسوتان بزرگ شعر و ادب فارسی قرار گرفتند و 
سخنسرايان و نويسندگان ديگری که در اين دوره از 
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پشتيبانی شاهان و وزيران سلجوقی برخوردار بودند 
ابوالفضل بيهقی، خواجه عبداهللا : عبارت اند از

يام، انصاری، اسدی طوسی، حکيم ناصر خسرو، عمر خ
شعر . سنايی، مجال الدين عبدالرزاق اصفهانی و ديگران

ای  هايی کرد و سبک ويژه فارسی در اين روزگار پيشرفت
 .به نام سبک عراقی در آن پديد آمد

 
االبنيه عن «چنين در دوران سلجوقی آثاری چون کتاب  هم

در داروشناسی و مفردات دارو » حقايق االدويه
کيميای «در حکمت نظری و ناصرخسرو » زاداملسافرين«

غزالی در حکمت عملی به فارسی نوشته شدند » سعادت
ولی کسانی چون َزَمخَشری و شهرستانی، نيز در اين دوره 
کتب فراوانی به زبان عربی که در واقع زبان دينی به 

 .رفت، تأليف کردند مشار می
 

های معماران ايرانی در اين دوره از هند تا  نوآوری
آمدهای وسيعی در بر داشت؛ و  نتايج و پیآسيای صغير 

هنرمندان در گسرته وسيعی از هنرها، شامل نساجی و 
ای  های منطقه سفالگری، عاجکاری، فلزکاری با ويژگی

 .آثار ماندگاری را آفريدند
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 5پيوست مشاره
 

 خواجه
 

ابوعلی حسن پسر علی پسر اسحاق طوسی شناخته شده به 
 ١٠٩٢اکترب  ١۴ -ميالدی  ١٠١٨( وسی امللک ط خواجه نظام

وزير نيرومند دو تن از شاهان دوره سلجوقيان ) ميالدی
وی نيرومندترين وزير در دودمان . در ايران بود
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سلجوقی بود و سلجوقيان نيز در زمان وی به اوج 
او بيست و ُنه سال به سياست درونی . نيرومندی رسيدند

 .داد و بيرونی سلجوقی سو می
 

) سبزوار(حسن توسی از دهقانزادگان بيهق  ابوعلی
بود ) طوس(اندوزيش در شهر توس از آجنا که دانش. بود

وی در زمان پادشاهی غزنويان چشم . شد توسی خوانده می
و در آغاز از ديوانساالران و پس از . به جهان گشود

؛ که با )قمری( ۴۵۵برکناری عميدامللک کندری در سال 
؛ وزير الب ارسالن و مهچنين حتريک خود او اجنام شد

اندکی (سال  ٢٩آموزگار وليعهد خردسالش ملکشاه شد و 
 ،در اين جايگاه بود، با مرگ الب ارسالن) پيش از مرگ
ملکشاه را که بيش از هفده يا هجده  ،امللک خواجه نظام

کار گرداندن کشور  ،سال نداشت به شاهی رساند و خود
های  سامانی ها و نابه ايران را که اکنون دچار گرفتاری

به کوشش او که مرد . بسياری بود به دست گرفت
های بسياری از دستگاه سلجوقی  کاردانی بود گرفتاری

دور شد و ملکشاه به نيرو و چيرگی بسياری در کشور 
 .رسيد

 
خواجه عالوه بر رتق و فتق امور مملکتی و حل مشکالت 

دست به  عديده اجتماعی و اخالقی و ساير مسائل مملکتی
ايجاد مدارسی زد که در تاريخ بنام وی به مدارس 

ها  نظاميه مشهور است و مهان مدارس هستند که بعد
که مهمرتين آهنا عبارت بودند . ها شدند سرمشق دانشگاه

 ،مرو ،هرات ،بلخ ،نيشابور ،موصل ،های بغداد از نظاميه
 .اصفهان ،شيراز ،بصره ،گرگان ،آمل

 
های متعدد بوجود  با ساخنت نظاميهامللک  هنضتی که نظام

آور در سراسر شهرهای  زودی و با سرعتی شگفت آورد به
ايران و بسياری ديگر از شهرهای کشورهای اسالمی 

های پنجم و ششم هيچ شهری  طوری که درسده دنبال شد، به
نبود که در آن مدارس متعددی وجود نداشت؛ چه کوچک 

روی از وی يا امرا و حاکمان نيز به پي. چه بزرگ
احداث مراکز  به ،برای نشان دادن عالقه خود به علم
در اين مدارس . تعليم در شهرهای خود مهت گماشتند

علوم  ،تفسير ،حديث ،فقه. شد های زير تدريس می درس
طب و حکمت مهچنين کليه مدارس دارای  ،رياضيات ،ادبی
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در اين مدارس هر دانشجوئی . های معترب بودند کتاخبانه
. گرفت ای خاص خود داشت و مقرری ماهيانه می جرهح

 ،خواجه. خوراک و خوابگاه نيز برعهده دانشگاه بود
نظاميه نيشابور را برای امام احلرمين ابواملعالی 

مدت بيست  احلرمين به امام. عبدامللک عبداهللا اجلوينی ساخت
سال در اين مدرسه به تدريس اشتغال داشت و شاگردانی 

 .مد غزالی تربيت کردمهچون امام حم
 

مهچنين نگارش کتاب سياستنامه را از آثار خواجه 
 .دانند امللک می نظام

در واپسين ساهلای پادشاهی ملکشاه ميان او و خواجه 
اختالفاتی پيشامد که سراجنام به کنار گذاشنت او از 

وی . امللک اجناميد نظام وزيری وسپس ترور مشکوک خواجه
می که با اردوی شاهی از هنگا ۴٨۵رمضان  ١٠در 

رفت در نزديکی صحنه در کرمانشاه  اصفهان به بغداد می
به دست کسی که رخت صوفيان را پوشيده بود با ضرب 
کارد بر سينه و رگش زمخی شد و يک روز پس از آن 

کشنت او را در آن زمان به امساعيليان پيوند . درگذشت
گذشت و بيست روز پس از مرگ او ملکشاه نيز در. دادند

برپايه برخی حدس های تاريخنويسان به دست هواخواهان 
 .خواجه بدو زهر خورانده شده بود

 
برخی تاريخنويسان نيز برکناری و مرگ او را ميوه 

دانند چرا که  توطئه ترکان خاتون زن ملکشاه می
 .امللک با وليعهدی پسر وی حممود خمالف بود نظام

 
لک قمی را جايگزين امل ملکشاه پس ار برکناری او تاج

برخی اين فرد را نيز انگيزاننده کشنت . وی ساخت
 .دانند خواجه می

اند که نامربده  نام کشنده وی را بوطاهر ارانی نوشته
درنگ پس از اجنام عمليان به دست پاسداران خواجه  بی

 .کشته شد
 

امللک در کتاب سياستنامه از الگوی حکومت  خواجه نظام
ت دوره ساسانی و دولتهای پس از يکپارچه مانند حکوم

اسالم که از اين دولت الگوبرداری کردند مانند 
بوييان، سامانيان و حتا غزنويان به عنوان الگوی يک 

وی دمشن سرسخت جريان . کرد نظام آرمانی دفاع می
فئودالی زمان بود که به ديد او به پراکندگی کشور 
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ش اجناميد، اگر چه خود گوی پيشی را در گسرت می
. ربود ترين زمينداران زمان خود می زمينهايش از بزرگ

خواستند برای خويش  وی دمشن سرسخت سران ُغز بود که می
سرزمينی خودخمتار و به دور از ديد دولت مرکزی داشته 
باشند و تا توانست کوشيد از نيرومندی خانواده شاهی 
و ترکان خويشاوند با آهنا پيشگيری کند و در سر اين 

. نيز با فشار مهينان از کار کنار گذاشته شدراه 
مورخان . امللک پيرو کيش سنی و شافعی بود خواجه نظام

خواجه نظام امللک را جز کسانی ميدانند که آخرت را 
بر دنيا ترحيح ميداده و مهيشه در جمالس علمای دينی 

مشهوراست خواجه زمانی که صدای اذان .حضور داشته است
ر کاری بوده از آن دست ميکشيده را ميشنيده مشغول ه

و به مناز می ايستاده است و اگر موذن در اذان گفنت 
در زمان خواجه . سستی ميکرده به اوتذکر ميداده است

در ايران اوج وفور نعمت بوده طوری که يکی از 
سياحان ميگويد در ايران نان به فراوانی و با قيمت 

ر آن زمان شود اين در حالی بود که د ارزان يافت می
به قول پاپ اوربان مردم اروپا از گرسنگی شکم مهديکر 

خواجه جهاد را نيز جدی ميگرفت به . را پاره ميکردند
صورتی که حکومت سلجوقيان از جانب شرق به شهر کاشغر 
در چين امروزی و در غرب تا انتهای خبش آسيايی ترکيه 
امروزی پيشروی کرده بودند و نيروی دريايی ايشان 

 .ر امپراتوری بيزانس را بشدت هتديذ ميکردشه
 

. است) يا سيرامللوک(نامه او نويسنده کتاب سياست
مهچنين وی در پردازش تقويم جاللی با دانشمندانی مهچون 

هجری تکميل  ۴۵١خيام مهکاری داشت، اين تقويم در سال 
مهچنين دانشگاه نظاميه بغداد که امام حممد غزالی . شد

. بود به دستور او برپا شداز آموزگاران آن 
نظاميه (های مشهور ديگر در اصفهان، نيشابور  نظاميه
 .، بصره، موصل و هرات بودند)نيشابور

 
امللک خبشيده  الب ارسالن منطقه توس را به خواجه نظام

وی در آبادانی اين خبش ايران کوشش بسيار منود . بود
ن تا آجنا که به آبادی بسيار رسيد و حتی باغهای اي

زمينهای . سرزمين گردشگاه ملکشاه و ترکان خاتون شد
خواجه را در توس با زيباترين باغهای تاريخ جهان 

 .دانستند برابر می
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 مشاره تسپيو

 خوارزمشاهيان
 

نوشتکين نيای بزرگ خوارزمشاهيان، غالمی بود از 
اهالی غرجستان که از سوی سپهساالر کل سپاه خراسان 

اين غالم رفته رفته . اری شددر زمان سلجوقيان خريد
در دوران فرمانروايی سلجوقيان به سبب استعداد 
سرشار و کفايتی که از خود نشان داد، به زودی مدارج 
ترقی را طی کرد و به مقامات عالی رسيد تا اين که 

 . سراجنام به امارت خوارزم برگزيده شد
 

ترين آن ها، قطب  نوشتکين صاحب نه پسر بود که بزرگ
پس از نوشتکين، فرزندش حممد از . ين حممد نام داشتالد

/ ماهتابی  ۴٩١«جانب برکيارق به واليت خوارزم رسيد 
و سلطان سنجر نيز بعدها او را در آن مست » م ١٠٩٨

بدين ترتيب دولت جديدی بنيانگذاری شد . ابقاء کرد
که بيش از هر چيز برآورده و دست پرورده سلجوقيان 

د به مدت سی سال حتت قيوميت و قطب الدين حمم. بود
پسرش اتسز هم که بعد از . اطاعت سلجوقيان امارت کرد

م به فرمان سنجر امارت  ١١٢٨/ ماهتابی  ۵٢٢او در 
. خوارزم يافت، از نزديکان درگاه سلطان سلجوقی بود

هر چند بعدها کدورتی بين وی و سلطان سنجر پديد آمد 
، اما تا زمان که به درگيری های متعددی هم منجر شد

حيات سلطان سنجر، اتسز نتوانست به توسعه قلمرو 
چون اتسز پيش از . خوارزمشاهيان کمک چندانی بکند

/ ماهتابی  ۵۵١«سنجر وفات يافت، پسرش ايل ارسالن 
اما در زمان او که سلطان . امير خوارزم شد» م ١١۵۶

سنجر نيز وفات يافته بود، نزاع داخلی سلجوقيان، 
فراهم آورد تا ايل ارسالن به قسمتی از امکانی را 

 ۵۵٣«و ماوراءالنهر » م ١١۶٣/ ماهتابی  ۵۵٨«خراسان 
که هر دو در آن ايام دچار فرتت بودند، » م ١١۵٨/ ق 

دست يابد و به اين ترتيب نزديک به پانزده سال به 
 .عنوان خوارزمشاه حکومت کند

 
بعد از ايل ارسالن، منازعاتی که بين پسرانش 

نشاه و عالءالدين تکش برای دستيابی به سلطا
فرمانروايی واليات بروز کرد، بارها موجب رويارويی 
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نيروهای اين دو برادر شد، تا اين که عاقبت با 
 .استيالی تکش اين درگيری ها به پايان رسيد

 
در زمان تکش متامی خراسان، ری و عراق عجم، يعنی 

. افتادآخرين ميراث سلجوقی به دست خوارزمشاهيان 
غلبه تکش بر متام ميراث سلجوقی، نارضايتی خليفه 
بغداد را به دنبال خود داشت که اثر اين ناخرسندی و 

با درگذشت . عواقب آن، بعدها دامنگير حممد بن تکش شد
، پسرش »م ١٢٠٠ژوئن / ق  ۵٩۶رمضان «عالءالدين تکش 

حممد خود را عالءالدين حممد خواند و به اين ترتيب 
 .مد خوارزمشاه شدسلطان حم

 
» م ١٢١٩ - ١٢٠٠/ ق  ۶١۶ - ۵٩۶«بيست سال 

عالءالدين . فرمانروايی عالءالدين حممد به طول اجناميد
حممد که ميراث دمشنی با خليفه را از پدر داشت، از 
مهان آغاز امارت، خود را از تأييد و محايت فقيهان و 
ائمه واليت حمروم ديد به مهين دليل ناچار شد تا بر 
اميران قبچاق خويش، يعنی ترکان قنقلی که خويشان 
مادريش بودند، تکيه کند و با ميدان دادن به اين 
دسته از سپاهيان متجاوز، بی رحم و عاری از انضباط 

شدند، به  که در نزد اهل خوارزم بيگانه هم تلقی می
تدريج حکومت خوارزمشاه را در مهه جا مورد نفرت عام 

 .ساخت
  

ايامی که حممد خوارزمشاه قدرت خود را در در طی مهان 
داد و خليفه  نواحی شرقی مرزهای ماوراءالنهر گسرتش می

برای مقابله با توسعه  -الناصر الدين باهللا  -بغداد 
قدرت او در جبال و عراق سرگرم توطئه بود؛ در آن 
سوی مرزهای شرقی قلمرو خوارزمشاهيان، قدرت نو 

مغوالن که در آن ايام با  .يی در حال طلوع بود  خاسته
يی از طوايف بدوی يا بدوی گونه، خود   ايجاد احتاديه

ساختند،  را برای حرکت به سوی ماوراءالنهر آماده می
امهيت و قدرتشان در معادالت و جمادالت سياسی سلطان 
خوارزمشاه و خليفه بغداد، نه تنها جايگاهی پيدا 

تيجه فاجعه در ن. بلکه به حساب هم آورده نشد. نکرد
شد، از ديد دو قدرت و نيروی  عظيمی که تدارک ديده می

مهم آن پوشيده ماند به طوری که هنگامی که دهان باز 
کرد، نه از سلطنت پر آوازه خوارزم چيزی باقی گذاشت 

آنچه باقی ماند، ويرانی، . و نه از دستگاه خالفت
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و در يک . تباهی، کشتارهای دسته مجعی، روحيه تباه شد
 . الم، ويرانی يک متدن بودک
 

گشت، خبش  هنگامی که چنگيز خان به ختتگاه خويش باز می
عمده ايران به کلی ويران شده و بسياری از آثار 

دستاوردهای دولت . متدنی آن نابود شده بود
خوارزمشاهی که با سعی و کوشش بنيانگذاران آن که 

 توانست آينده هبرتی را برای ايران زمين و متدن می
اسالمی رقم زند، در نکبت استبداد مطلقه، ماجراجويی 
های شاهانه و تنگ نظری های مذهبی و سياسی، رنگ 
باخت و تباهی را نصيب جمريان، کارگزاران، کار 

 تر مردم حمروم منو گردانان و از مهه مهم
 

 
 

 زندگی نامه 
 

 
 

در .) خ. ه 1338( 1959عزيز آريانفر در اکترب سال 
آموزش های خنستين . پا به گيتی هناد شهر مزارشريف

 1987به سال . را در شهر زادگاهش فرا گرفت
آموزشگاه فنی ختنيکم نفت و گاز مزارشريف را به 

 .پايان رسانيد
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شامل دانشکده زمين شناسی  1979آريانفر به سال 
دانشگاه  1985در تابستان . دانشگاه دولتی مسکو شد

 .را به درجه ماسرتی پايان برد
 

سرپرست مديريت  1986تا ماه می  1985از ماه اگوست 
) وزارت(روابط فرهنگی و ارتباط خارجه کميته دولتی

او در مهين سال به . طبع و نشر افغانستان بود
 . عضويت اجنمن نويسندگان افغانستان پذيرفته شد

 
در بنگاه های  1989تا ماه فربوری  1986از ماه جون 

مسکو به » پروگرس« و» رادوگاه«، »مير«نشراتی 
عنوان سر ويراستار کار کرد و در ويرايش بيش از 
بيست اثر در زمينه های تاريخ، اقتصاد، 
گيتاشناسی، فلسفه، مسايل سياسی و علوم طبيعی و 

در مهين سال ها بود که به مسايل . فنی سهم گرفت
اقتصادی دلچسپی گرفت و با مشاری از شرکت های 

 . خصوصی افغانی مهکار شد
 

در شهر فرانکفورت آملان پناهگزين  1989او به سال 
به آموزش زبان آملانی  1990تا پايان 1989از سال . شد

دو باره به روسيه برگشت و  1991پرداخت و به سال 
در انستيتوت اقتصاد جهانی وابسته  1992تا پايان 

به اکادمی علوم سيربيا روی رساله دکرتا در زمينه 
در اوضاع معاصر و نقش آن در   اقتصاد بازار آزاد«

آينده آسيای ميانه و افغانستان در پيوند با هبره 
از خاستگاه های نفت و گاز در مجهوری های   برداری

 »تازه به استقالل رسيده و گرايش های نوين اقتصادی
زير نظر پروفيسور فريدمان کار کرد مگر شورخبتانه 

در  نتوانست به دليل دگرگون شدن اوضاع سياسی
 . آسيای ميانه آن را به پايان برد

 
مدت چهار سال در يک  1995تا پايان  1992از اواخر 

شرکت مشورتی آملانی در فرانکفورت کار کرد و در 
مشاری از سيمينارهای اقتصادی در باره شوروی پيشين 

مهچنان در کار چند پروژه بازسازی و . اشرتاک ورزيد
 . نوسازی در روسيه سهم گرفت
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به اين سو، سرگرم پژوهش در زمينه  1996يانفر از آر
تاريخ ديپلماسی افغانستان، ايران، آسيای ميانه و 

اثر در زمينه  دوازدهاو تا کنون . روسيه است
تاريخ افغانستان، سه اثر در باره تاريخ ايران، 
سه اثر در زمينه ادبيات و دو اثر در زمينه زمين 

ترمجه و چاپ ) حهصف 5700اثر در  بيستمجعا (شناسی
 . منوده است

 
او مهچنان در سال های دهه هشاد سده بيستم در چند 
پروژه تدوين فرهنگ روسی به دری از مجله فرهنگ 

 . واژه های فنی روسی به دری سهم گرفته است
 

جمموعه «اثر را در سيمای  هشتاز اين ها، وی  گذشته
و صفحه تاليف منوده است  5800در نزديک به » مقاالت

صفحه گرد آوری و نشر  3600هفت اثر ديگر را  در 
 .منوده است

 
در مست  2006تا ماه اکترب  2003آريانفر از ماه جون 

رييس مرکز مطالعات اسرتاتيژيک وزارت امور خارجه 
طی اين مدت، وی انستيتوت . کار کرده است

ديپلوماسی وزارت خارجه را بازسازی و نوسازی و 
در مهين . ژيک را پی ريزی منودمرکز مطالعات اسرتاتي

مدت، او ده اثر را در زمينه مسايل سياسی ويرايش 
فصلنامه مطالعات «و چاپ منود و جمله يی را به نام 

صفحه به چاپ  1500در دوازده مشاره، در » اسرتاتيژيک
 . رسانيد

 
در مهين سال ها، پروژه های حتقيقی يی زير نظر او 

قه در تامين امنيت، نقش کشورهای منط« به نام های
نقش کشورهای «، »ثبات و بازسازی افغانستان

اروپايی در تامين امنيت، ثبات و بازسازی در 
نقش افغانستان در سازمان های «و » افغانستان

هانس «به کمک بنياد» مهکاری اقتصادی منطقه يی
مجهوری فدرال آملان پيش برده شد که در » زايدل

ا سيمينار و کنفرانس چهارچوب اين پروژه ها، ده ه
اکادميک در مرکز مطالعات اسرتاتيژيک وزارت  -علمی

اشرتاک دانشمندان داخلی و خارجی  امور خارجه با
 . سازماندهی و برگزار گرديد
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به  2006مهچنان در مهين چهارچوب، در ماه اپريل 

ابتکار او کنفرانس بين املللی يی در تاالر کنفرانس 
مور خارجه با اشرتاک های بين املللی وزارت ا

 . دانشمندان پانزده کشور منطقه برگزار گرديد
     

آريانفر تا کنون سخنرانی های بسياری در زمينه 
های مسايل افغانستان و منطقه در شهرهای مسکو، 

در (، تاشکنت )در روسيه(نوواسيبيرسک و کيميرووا 
در (بشکيک  ،)تاجيکستان(دوشنبه  ،)ازبيکستان
و مهچنان ) قزاقستان(آستانه و آملاآتی ، )قرقيزستان

مجهوری (در فرانکفورت » خانه فرهنگ روسيه«در 
در (و نيز لندن ) ترکيه(، استانبول )فدرال آملان

ايراد منوده و در ) در امريکا(و برکلی) انگلستان
بسياری از کنفرانس های ملی و بين املللی به ويژه 

 آملان،تان،در ايران، قزاقستان، ازبيکستان، قرغيزس
ترکيه، امارات متحده و روسيه به منايندگی از 
افغانستان اشرتاک و سخنرانی منوده و رياست بسياری 
از هيات های علمی و رمسی کشور را به عهده داشته 

 . است
 

آريانفر از ديدگاه سياسی هوادار انديشه های 
دمکرات است و به هيچ حزب و گروه سياسی پيوند 

 . ندارد
 

به مست سفير کبير و مناينده فوق  2009تا  2006وی از 
 .در قزاقستان کار می کرد. ا. ا. العاده ج

 
در  پژوهشکده خاور شناسی فر هنگستان  2006در سال 

علوم مجهوری قزاقستان در شهر آملاآتی ثبت نام و 
زير نظر بانو پروفيسور داکرت مرواريد ابو 

رساله رييس پژوهشکده آغاز به کار روی  -سعيدووا
افغانستان در هپنه سياست های جهانی «دکرتا زير نام 

که نافرجام (منود » در سده های نزدهم و بيستم
 ).  ماند

 
 وی هم اکنون زير نظر پروفيسور داکرت سيف اهللا صفرف،

در پژوهشکده مطالعات  یسرگرم کار روی رساله دکرت
 . راهربدی رياست مجهوری تاجيکستان است
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 آثار

 :هاترمجه 
، گروهی از دانشمندان روسی، زمين شناسی برای مهه -1

 صفحه 250در  1980، مسکو، ،»مير«بنگاه انتشارات 
، گروهی از دانشمندان خاستگاه های نفت و گاز -2

 صفحه 345، در 1984، مسکو، »مير«روسی، انتشارات 
، )برای کودکان و نوجوانان(، آمسان پر ستاره -3

رنگين (، »ادوگار«يفريم لويتان، بنگاه انتشارات
 صفحه 200، در 1985، مسکو، )کمان

، مسکو، )داستانی برای نوجوانان( مرغزار پاک، -4
 150، در 1986، )رنگين کمان(» رادوگا«انتشارات 

 صفحه
فرمانده  -، بوريس گرومفارتش سرخ در افغانستان -5

ارتش سرخ در افغانستان و بعدها معاون وزير دفاع 
چاپ دفرت مطالعات  روسيه و کنون استاندار مسکو،

وزارت امور خارجه ايران،  سياسی و بين املللی
 صفحه 232، در 1996هتران، 

ارتشبد  افغانستان پس از بازگشت سپاهيان شوروی، -6
مشاور ارشد نظامی داکرت جنيب، و  -حممود قارييف

، 1997بعدها رييس اکادمی علوم نظامی روسيه،کلن، 
 صفحه 208در 

، الکساندر )دو جلد در( توفان در افغانستان -7
 صفحه 737، در 1998لياخفسکی، فرانکفورت، 

، نوشته گروهی از افغانستان مسايل جنگ و صلح -8
دانشمندان روسی از دانشسرای خاورشناسی 
فرهنگستان علوم روسيه، زير نظر پروفيسور 

  232، در 1378، هتران، »نشرانديشه«داويدف، چاپ 
 صفحه

از استادان  جنگ در افغانستان، نوشته گروهی -9
دانشسرای تاريخ نظامی روسيه، زير نظر پيکف، 

 صفحه 343، در 2000، پيشاور، »ميوند«انتشارات 
، نوشته )جمموعه مقاالت ادبی(خاور و باخرت،  -10

گروهی از دانشمندان روسی از دانشسرای 
خاورشناسی فرهنگستان علوم روسيه، انتشارات 

 صفحه 135، در 2000پيشاور، » ميوند«
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، نوشته ت پرده های جنگ افغانستاندر پش -11
مشاور ارشد نظامی رييس مجهور  -الکساندر مايوروف

، 2001، دهلی نو، »پامير«بربک کارمل، انتشارات 
 صفحه 233در 

ايران و :شوروی ها و مهسايه های جنوبی شان -12
نوشته ) 193 9-1917در سال های ( افغانستان

پروفيسور ميخاييل ولودارسکی، انتشارات 
 صفحه256، در 2001، دهلی نو، »يرپام«

. و افغانستان در منگنه جيوپوليتيک،  -13
، »ميوند«اندريانف،  انتشارات . پالستون، و 

 صفحه 160، در2001پيشاور، 
پيرامون جتاوز شوروی بر (جتاوز بی آزرمانه؛  -14

 -، پروفيسور دکرت موسی پارسيدس)ايران و خبارا
شورهای آسيا و استاد بازنشسته تاريخ در دانشکده ک

افريقا وابسته به دانشگاه مسکو، انتشارت 
 صفحه  290، در 2000، پيشاور، »ميوند«

روسيه و خاور، نوشته گروهی از دانشمندان روسی  -15
از دانشکده مطالعات آسيايی دانشگاه سان پرتبورگ، 

 صفحه 187، در 2003، کابل،  »ميوند«انتشارات 
، »ر االنقالبتذک«ناگفته هايی در باره کتاب  -16

« نوشته مال فيض حممد کاتب هزاره، انتشارات 
 صفحه 117، در 2006، کابل، »ميوند

رازهای سر به مهر تاريخ ديپلماسی   -17
افغانستان، نوشته گروهی از دانشمندان روسی، 

 صفحه 240، در .2010، کلن، »کاوه«انتشارات 
سياست قدرت های بزرگ (نربد افغانی استالين   -18

، نوشته پروفيسور )ن و قبايل پشتوندر افغانستا
استاد دانشگاه ليپيتسک، در  -داکرت يوری تيخانف

 صفحه 800
دولت و اپوزيسيون در افغانستان، داکرت  -19

 صفحه 350والديمير بويکو، زير چاپ، در 
مبارزات مردم افغانستان در راه استقالل،  -20

، آماده 1959داکرت مراد بابا خواجه يف، مسکو، 
 .فحهص 200چاپ در 

خاستگاه و پرورشگاه تاجيک ها، داکرت    -21
 صفحه 200الکساندر شيشف، در 
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 صفحه  5700بيست و يک اثر اثر در 
 

 :نوشته ها 
، »ميوند«گزيده داستان های کوتاه، انتشارات  -1

 صفحه  256، در 2006کابل، 
جمموعه سخنرانی ها (افغانستان به کجا می رود؟  -2

 صفحه 520، در  2003 کابل، ،)در اروپا و امريکا
، افغانستان بر سر دو راهی، جمموعه سخنرانی ها -3

 صفحه 173، در  2005کابل، ، 
افغانستان در چنرب گردباد سهمگين تاريخ، جمموعه   -4

 صفحه  182، در 2006کابل،   سخنرانی ها،
ابرهای آشفته و سياه بر فراز آمسان افغانستان،  -5

، در 2010اوه، کلن، جمموعه سخنرانی ها، انتشارات ک
 صفحه 386

سياهچاله ناشناخته جيوپوليتيک در  -افغانستان  -6
، جمموعه سخنرانی کهکشان ناپيدای سياست های جهانی

 صفحه350، در 2010ها، انتشارات کاوه، کلن، 
روندهای مهگرايی در گسرته متاجيوپوليتيکی اروآسيای  -7

 500ميانه بزرگ و گسرته ايرانستان، زير چاپ در 
 حهصف

جايگاه ناپيدای افغانستان در هپنه سياست های  -8
 صفحه 500جهانی، زير چاپ در 

 
 صفحه  2800بيش از به هشت اثر در 

 
 :  آثار گردآوری و تدوين شده

نقش کشورهای منطقه در تامين امنيت، ثبات و  -1
، 2006، کابل، )جمموعه مقاالت(بازسازی افغانستان

 صفحه 410در 
، کابل، )ه مقاالت اطالعاتیجمموع(افغانستان و جهان -2

 صفحه 600، در 2005
گزيده نزديک می شود، » پايان خط«: »ديورند -3

، کلن، »کاوه«انتشارات  مقاالت گرد آوری شده،
 صفحه 320، در 2009

  
 صفحه1130سه اثر در 
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 :کتاب ها و کتابواره های آگاهی خبش انرتنتی
 آذرخشی در سپهر  شبستان، گزيده مقاالت گرد آوری-1

  2006شده از شبکه های انرتنتی،  
چراغی فرا راه آيندگان، گزيده مقاالت گرد   -2

   2008آوری شده از شبکه های انرتنتی، 
کتابواره آگاهی خبش انرتنتی، ديدگاه ها و  -3

 250برداشت ها،پخش شده از کهکشان انرتنتی، در 
 صفحه، زير چاپ

 
 صفحه 2500سه اثر در بيش از 

 
 

 :ويرايش آثار
از مجله سی عنوان کتاب در بيش از ده هزار صفحه، 

در بنگاه های پروگرس، مير و رادوگا در بيست اثر 
مسکو و ده اثر در بنگاه انتشارات مرکز مطالعات 

 اسرتاتيژيک وزارت خارجه افغانستان در کابل 
 
 

 :اهتمام در چاپ آثار
اثر به  دو اهتمام در چاپ پنج عنوان کتاب، از مجله

صفحه، و سه اثر مهم در تاريخ  300انگليسی در زبان 
 :ديپلماسی کشور

کشور شاهی افغانستان و اياالت متحده، ليون و  -1
، 2005ليال پوالدا، ترمجه استاد داکرت پنجشيری، کابل، 

 صفحه  375در 
تاريخ روابط سياسی افغانستان، جلد خنست، لودويک  -2

،پاريس، آدمک، ترمجه استاد زمها، انتشارات پاييز
 صفحه 284، در 2005

تاريخ روابط سياسی افغانستان، جلد دوم، لودويک  -3
آدمک، ترمجه استاد صاحب زاده، انتشارات پاييز، 

 صفحه 410، در 2005پاريس، 
 

  صفحه 1300پنج اثر در 
 

 : نگارش و ويرايش  مقاالت در  جمالت
فصلنامه مطالعات ( چاپ دوازده مشاره جمله

 )اسرتاتيژيک
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 صفحه  1500در   
 

 :چاپ مقاالت در نشريات پريوديک خمتلف
از مجله در افغانستان در  شهرهای کابل و 
مزارشريف،  ايران، روسيه، قزاقستان، قرغيزستان، 

 .امريکا، انگلستان و آملان
 

 صفحه 500در 
 
 

از (صفحه  25000مجعا هشتاد و سه اثر در نزديک به
صفحه و دو  22500اثر چاپ شده در نزديک به  80مجله 

 500صفحه و نزديک به  2000اثر چاپ ناشده در بيش از
 )صفحه مقاله 

 
آثار آقای آريانفر از نگاه حجم کار در افغانستان 
ريکورد به مشار می رود و در تراز گسرته زبان پارسی 
دری از اين نگاه ايشان را می توان با بزرگانی چون 

  . داکرت باستانی پاريزی مقايسه منود
 

 


