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تاجيکان در منابع تاريخی
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ھر ملتی که مردم صاحب قلم نداشت
)فرخی يزدی(

پيشگفتار
پيش از اينکه در بارۀ خاستگاه تاجيکان و چگونگی بازتاب آن در منابع تاريخی
بحث کنيم ،الزم است در گام اول جغرافيای تاريخی سرزمينھا و اقوام باشندۀ آنھا
را که نياکان تاجيکان را تشکيل ميدھند ،از کھنترين آثار پيش از اسالم )کتيبه ھای
ميتانی ،ريگويدا ،اوستا ،کتيبه ھای ھخامنشيان -کوشانيان -ساسانيان و منابع
يونانی( بطور مختصر بررسی نموده } 1و {2و بعدا به منابع پس از اسالم
بپردازيم که اين واژه و يا معادل آن در آنھا بازتاب يافته است.
حدود  10ھزار سال قبل از امروز يا پايان آخرين عصر يخ ،دنيای مسکون فعلی
شکل گرفته و حدود  6ھزار سال قبل ،اولين نشانه ھای تمدن ھای اوليه با گذار
انسان ھا به زندگی مسکونی ،زراعت و ايجاد شھرھای اوليه در کنار رود ھای
دجله و فرات ،نيل و اندوس ،ينسی و اکسوس بوجود ميآيد.
اولين شھرھا در بين النھرين حدود  3.5ھزار سال قبل از ميالد )ق م( ،در مصر
حدود  3ھزار سال ق م  ،در وادی اندوس حدود  2.5ھزار سال ق م و در چين
حدود  2ھزار سال ق م بوجود آمده و انکشاف آن با آغاز نوشتن )تاريخ( و ايجاد
قديم ترين انواع خط )به شکل تصويری و ميخی( در اين ساحات ھمراه بوده است.
منابع پيش از اسالم
حدود  2ھزارسال قبل ازميالد يکتعداد طوايف يا اقوام از نواحی ميان درياچۀ ارال
و دريای سياه مھاجرت نموده و به سوی فالت ايران )سرزمينھای بين رودھای سند
و دجله و بحرھند و بحيره ھای کسپين و ارال( و ھندوستان روی می آورند ،نقشۀ ا
ديده شود .دسته ای در فالت ايران اقامت گزيده و گروھی به پيش تاخته و به شمال
ھند ميروند .اين اقوام )ھندو -ايرانی( پس از استقرار و تشکيل سازمانھای سياسی
و مذھبی زمان خود ،اساس دو تمدن و فرھنگ مجزا از ھم ،ولی خويشاوند را در
ھند و ايران بنياد می نھند.
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اين مھاجرت يا ھجوم ھندو -ايرانيھا اولين مھاجرت مستند و بزرگ از آسيای ميانه
به فالت ايران و ماورای آن بوده و در سده ھای بعدی توسط سکائيان ،ھون ھا،
ترک ھا ،مغول ھا و ازبيک ھا ادامه مييابد.

نقشۀ  1شيمای مھاجرت ھندواروپائيھا از  4000تا  1000ق م )ساحۀ بنفس
استقرار آنھا تا  4000ق م ،سرخ تا  2500ق م و نارنجی تا  1000ق م(
اين طوايف يا اقوام در ھند اساس تمدن و فرھنگ ويدائی و در ايران اساس تمدن و
فرھنگ اوستائی را بنياد می نھند .اين طوايف خدايان ميترا ،ورونا ،اندرا و ناستيه
را پرستش ميکردند و نام اين خدايان در ريگويدا و اوستا آمده است .آنچه دلچسب
است ،ذکر اين چھار نام در سنگنبشته ای ميتاﻧی متعلق به سده  14ق م در
نزديکی انکارا )ترکيه( در عھد نامه ای ميان پادشاه ھيتی و پادشاه ميتانی است.
وجود چنين متونی در  1400سال قبل از ميالد ،وطن اصلی اين اقوام )آريائی ھا(
در منطقه وسيع ميان درياچه ارال و دريای سياه را تقويت نموده و نظريه کوچ آنھا
از شرق به غرب را زير سوال ميبرد )اين طوايف يا اقوام در ريگويدای ھند بنام
"اريا" ،در اوستای ايران شرقی بنام "اييَريا" و در کتيبه ھای ايران غربی بنام
"ارييا" ناميده شده اند .ھر سه واژۀ اريا ،اي َيريا و ارييا در انگليسی معادل "آرين"
و در پارسی معادل "آريائی" ترجمه شده اند(.
ريگويدا که در حوالی  1500ق م و اوستا که در حوالی  1000ق م سروده شده
اند ،قديمترين اثر دو قوم آريائی ھند و ايران اند که از يک زبان مادرشاھی مشتق
شده و از نظر فکری ،اجتماعی و مذھبی بسيار نزديک اند .در واقع زبان ھای
اوستا و ريگويدا دو گويش از يک زبان اند .در ريگويدا اشارۀ به سرزمين اجدادی
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آرياھا نشده ،ولی سرزمينی را که در آن فرھنگ و تمدن خويش را بنياد نھادند
)مناطق شمال و مرکز ھند(" ،ارياورته" ناميده اند ،نقشۀ  2ديده شود.

نقشۀ  2جغرافيای ريگويدا :قلمروی تخمينی آرياورته يا ساحۀ تمدن ويدی
واژۀ اريا  36بار در ريگويدا آمده و در ساير مذاھب ھند تکرار شده که نشاندھندۀ
يک زبان قديمی و متمايز کنندۀ يک گروه تباری بوده و درحماسه ھای اوليه
ھنديان مفھوم اخالقی نيز داشته که مردم را برحسب رفتار نيک و زشت ايشان
بالترتيب به نامھای اريا و غيراريا ميناميدند .باينترتيب ديده ميشود که واژۀ اريا يا
آرين يا آريائی در ريگويدا مفھوم تباری -زبانی -فرھنگی )اخالقی( دارد .اينھم چند
نمونه از کاربرد اين واژه }:{3
ص  :195من زمين را به "آريه" بخشيدم ،و باران را به مردی که برای من نذر
ميآورد .من آبھای خروشان را رھبری ميکنم ،و خدايان به خواھش من در حرکت
اند.
ص  :248آن مردانی را که تحت حمايت تو بر رقيبان خود پيشی گرفته اند ،ھمان
گونه که "آريا"ھا بر "داسيو"ھا غلبه کردند ،احترام نماييم؛ اين را برای ما )تو
انجام داده ای( ،تو "ويشوروپ" پسر" :توشتر" را برای دوستی "تريته" ھالک
ساخته ای.
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 من بر عاقالن. داسه و آريا را تشخيص داده بر ھمه ناظر کرده ميروم:517 ص
 اندرا بر ھمه. و شيرۀ سومای پرستنده ساده دل را مينوشم،)با لطف( مينگرم
.سرور است
 بار تکرار شده50  مردم و سرزمين( حدود،دراويستا واژۀ "اي َيريا" )بارتباط تبار
:{4}  چند نمونه از استعمال اين واژه.است
( او را بستود آفريدگار – اھورامزدا – در اييَريانه ويجه در کرانۀ )رود:301 ص
 با زبا ِن خرد و "منثره" با انديشه، با بَري َسمه،"دايتيا"ی نيک با ھوم آميخته به شير
... با َزور و با سخن رسا،(و گفتار و کردار )نيک
To her did the Maker Ahura Mazda offer up a sacrifice to the Airyana Vaejah, by the
good river Daitya; with the Haoma and meat, with the baresma, with the wisdom of
the tongue, with the holy spells, with the words, with the deeds, with the libations, and
with the rightly-spoken words.

( در اييَريانه ويجه در کرانۀ )رود، او را بستود زرتشت اَ َش َون:316 ص
 با زبا ِن خرد و "منثره" با انديشه و، با َبر َسم،"دايتيا"ی نيک با ھوم آميخته به شير
... با َزور و با سخن رسا،(گفتار و کردار )نيک
Unto her did the holy Zarathushtra offer up a sacrifice in the Airyana Vaejah, by the
good river Daitya; with the Haoma and meat, with the baresma, with the wisdom of
the tongue, with the holy spells, with the speech, with the deeds, with the libations,
and with the rightly-spoken words.

 بر فراز کوه َحرا... نخستين ايزد آسمانی قبل از دميدن خورشيد جاودانه:356 ص
 جائيکه کوھھای بلند...می برآيد و از قلۀ زيبای آن برسرزمين آريائی ھا مينگرد
 جائيکه جھيل ھای عميق آب شور وجود دارد؛،...با مراتع سرسبز و سيراب
 سغد و، مرو و ھرات،جائيکه رودھای خروشان و پھناور بسوی ايشکاتا و پوروتا
.خوارزم می شتابد
Who first of the heavenly gods reaches over the Hara, before the undying, swifthorsed sun; who, foremost in a golden array, takes hold of the beautiful summits, and
from thence looks over the abode of the Aryans with a beneficent eye.
Where the valiant chiefs draw up their many troops in array; where the high
mountains, rich in pastures and waters, yield plenty to the cattle; where the deep
lakes, with salt waters, stand; where wide-flowing rivers swell and hurry towards
Ishkata and Pouruta, Mouru and Haroyu, the Gava-Sughdha and Hvairizem;

. فَ َر َوشی ھای اَ َش َون مردان سرزمينھای آريائی را می ستايم:426 ص
.فَ َر َوشی ھای اَ َش َون زنان سرزمينھای آريائی را می ستايم
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.فَ َر َوشی ھای اَ َش َون مردان سرزمينھای تورانی را می ستايم
.فَ َر َوشی ھای اَ َش َون زنان سرزمينھای تورانی را می ستايم
.فَ َر َوشی ھای اَ َش َون مردان سرزمينھای َسيريَميا را می ستايم
.فَ َر َوشی ھای اَ َش َون زنان سرزمينھای َسيريَميا را می ستايم
We worship the Fravashis of the holy men in the Aryan countries;
We worship the Fravashis of the holy women in the Aryan countries.
We worship the Fravashis of the holy men in the Turanian countries;
We worship the Fravashis of the holy women in the Turanian countries.
We worship the Fravashis of the holy men in the Sairimyan countries;
We worship the Fravashis of the holy women in the Sairimyan countries.

.فَ َر َوشی ھای اَ َش َون مردان سرزمينھای ساينی را می ستايم
.فَ َر َوشی ھای اَ َش َون زنان سرزمينھای ساينی را می ستايم
.فَ َر َوشی ھای اَ َش َون مردان سرزمينھای داھی را می ستايم
.فَ َر َوشی ھای اَ َش َون زنان سرزمينھای داھی را می ستايم
We worship the Fravashis of the holy men in the Saini countries;
We worship the Fravashis of the holy women in the Saini countries.
We worship the Fravashis of the holy men in the Dahi countries;
We worship the Fravashis of the holy women in the Dahi countries.

.فَ َر َوشی ھای اَ َش َون مردان ھمه سرزمينھا را می ستايم
.فَ َر َوشی ھای اَ َش َون زنان ھمه سرزمينھا را می ستايم
ھمه فَ َر َوشی ھای نيک توانای پاک اَ َش َونان را از کيومرث تا سوشيانت پيروزمند
...می ستايم
We worship the Fravashis of the holy men in all countries;
We worship the Fravashis of the holy women in all countries.
We worship all the good, awful, beneficent Fravashis of the faithful, from Gaya
Mareta [Gayomard] down to the victorious Saoshyant. May the Fravashis of the
faithful come quickly to us! May they come to our help!

 جای فرو ريختن، )فَری( که از آ ِن کسی است که خاستگاه شھرياری وی:497 ص
رود "ھيرمند" به درياچۀ "کيانسيه" است؛ آنجا که کوه "اوشيدم" سر بر کشيده
. آب فراوان فراھم آيد و سرازير شود،است و از کوھھای گرداگرد آن
، "اوشتويتی" توانا، "خوارننگھيتی" زيبا،" "فردثا،" "ھوسپا،"رودھای "خواسترا
 "ارزی" و "زرنوميتی" به سوی درياچۀ،"اوروذا"ی دارای چراگاھھای فراوان
 ھيرمند رايومند فره مند – که خيزابھای سپيد.کنانسيه روان شود و بدان فرو ريزد
..برانگيزد و سرکشی کند – به سوی آن روان شود و بدان فرو ريزد
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That cleaves unto him who grows up there, where lies Lake Kasava [Kasaoya],
along with the Haetumant river; there where stands Mount Ushidhau, surrounded by
waters, that run from the mountain.
It runs unto him, it flows and swells unto him, bringing good pastures and fine
horses, bringing plenty, full of glory; with beauty and weal; powerful and friendly,
rich of pastures, prolific and golden. It runs unto him, it flows and swells unto him,
bright and glorious, making the white .... grow, smiting away all plagues.

 سرزمين سخن زده شده و نخستين16  در اويستا از آفرينش،برعکس ريگويدا
 يکتعداد اين. بار ذکر ميشود13  حدود،"سرزمين آريائی ھا بنام "اييَريانه ويجه
، اي َيريانه ويجه:سرزمينھا تشخيص شده و يکتعداد ديگر ھنوز ناشناخته مانده اند
، ھراکسويتی، خنينتا، يوروا، وايکيرتا، ھريوا، نيسايا، بخدی، مورو،سغدا
. ديده شود3  ھپتا ھندو و سرچشمۀ رود رنگا؛ نقشۀ، ورينا، کخرا، راغا،ھيتومانت

 سرزمينی که اھورامزاد آفريده است16  دايرۀ تخمينی: جغرافيای اوستا3 نقشۀ
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ھمين اقوامی که خود را در ريگويدا بنام "اريا" و در اوستا بنام "اييَريا" خوانده اند
درکتيبه ھای ھخامنشيان )حوالی  500ق م( بنام "ارييا" ناميده شده اند .چنانچه در
کتيبه ﻧقش رستم ميخوانيم :من داريوش ھستم ،شاه بزرگ ...آريائی ،ازتبارآريائی.
دراين کتيبه ھا واژۀ "ارييا" به مفھوم زبانی نيز بکار برده شده )کتيبه بيستون :اين
ھمان متنی است که من به آريائی برگرداندم؛ و روی لوح و روی چرم نيزبرگردان
شده بود (...و کتيبه کوشاﻧيان )رباطک ،حوالی  127م( نيز آرياو = آريائی را به
مفھوم زبانی بکاربرده است .پس واژۀ آريائی بعالوه مفھوم تباری ،دارای مفھوم
زبانی نيزميباشد .اقوام متذکره درکتيبه ھای ھخامنشيان درجدول  1داده شده است.
جدول  1ليست اقوام متذکره درکتيبه ھای ھخامنشيان
رديف نقش رستم )داريوش(
}پارس{
1
ماد
2
عيالمی
3
پارت
4
آريانی)ھروی(
5
باختری)بلخی(
6
سغديانه
7
خوارزمی
8
درنگی)زرنگی(
9
ارخوزی)رخجی(
10
ستگيدی
11
گندارۀ
12
ھندی
13
سکائيان اميرگی
14
سکائيان تيگرخوده
15
بابلی
16
آشور
17
عرب
18
مصری
19
ارمنی
20
کاپادوکيائی
21
ليديائی
22
يونان
23
سکائيان ماورای بحر
24
تراکيا)اسکودرا(
25
يونانيان)آسپيدوفور(
26
ليبيائيھا
27
اتيوپيائی)حبشيان(
28
مکه ھا
29
کاريھا
30
31

تخت جمشيد )داريوش(
}پارس{
عيالمی
ماد
بابلی
عرب
آشور
مصريان
ارمنی
کاپادوکی
ليدی
يونانيان خشکی
يونانيان بحری
مردمان آنسوی دريا
اسگرتی
پارت
درنگی
ھروی
باختری
سغدی
خوارزمی
ستگيدی
ارخوزی
ھندی
گندارۀ
سکائيان
مکه ھا
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بيستون )داريوش(
پارس
عيالم
سرزمين ماد
بابل
آشور
عربستان
مصر
سرزمين کناردريا
ليديه
يونان
اورارتو)ارمينه(
کاپادوکيه
پارت
درنگی
ھرات
خوارزم
باختری)بلخ(
سغد
گنداره
کيمر)سکائيان(
ستگديه
ارخوزيا
قاديه )مکه(

تخت جمشيد )خشيارشاه(
}پارس{
ماد
عيالمی
ارخوزی
ارمنی
درنگی
پارت
ھروی
باختری
سغدی
خوارزمی
بابلی
آشوری
ستگيدی
ليدی
مصری
يونانيان خشکی
يونانيان آنسوی دريا
مکيان
عرب
گندارۀ
ھند
کاپادوکيائی
دھه
سکائيان)اميرگيائيان(
تراکيان)تيگرخوده(
تراکيان
اکوفکيان
ليبيائيھا
کاريھا
حبشيان

قابل ذکراست که زبان اين سنگ نبشته ھا بنام پارسی باستان ناميده شده و با زبان
اوستا آنقدر نزديک است که آنھا را ميتوان در حکم دو گويش از يک زبان دانست.
اما با درنظرداشت دوره ھای تاريخی ،ھنديان و ايرانيان پس از ظھور اسناد
ويدائی ،اوستائی و ھخامنشی ،اقوام واحد و متجانس نبوده و گسستگی فرھنگی و
زبانی در بين آنھا به وقوع می پيوندد و زبانھای ديگری نيز بوجود ميآيد که از
طريق منابع غيرمستقيم ميشناسيم )مانند مادی ،سکائی وغيره(.
ھيرودوتس مورخ مشھور سده  5ق م يونانی در تاريخ خويش از  20ساتراپ يا
ايالت امپراطوری پارس سخن ميگويد:
ساتراپی  .1يوﻧھا ،مگنتھای آسيا ،ايوليھا ،کاريھا ،ليکيھا ،ميليھا ،پامفيليھا.
ساتراپی  .2ميسيھا ،ليديھا ،السونيھا ،قباليھا ،ھيتيھا.
ساتراپی  .3فريجيان ،تراکيائيھای آسيا ،پافالگونيھا ،مارياندينھا ،سريانيھا.
ساتراپی  .4کيليکيھا.
ساتراپی  .5فنيقيان ،سريانيھای فلسطينی ،قبرس.
ساتراپی  .6مصر ،ليبيائيھا.
ساتراپی  .7ستگيديان ،گنداره ايھا ،داديک ھا ،آپاريتھا.
ساتراپی  .8شوش}عيالميان{ ،کيسيھا.
ساتراپی  .9بابلی ،آشور ،آشوريان.
ساتراپی  .10مادھا ،پاريکانھا ،اورتوکوريبانتھا.
ساتراپی  .11کاسپيھا ،پوزھا ،پانيماھا ،داريتھا.
ساتراپی  .12باختريان ،تا ايگلھا.
ساتراپی  .13پاکتيھا ،ارمنيان.
ساتراپی  .14سگرتيھا ،سرنگيھا ،تمنيھا ،اوتيھا ،ميسيھا ،جزايردريای اريتره.
ساتراپی  .15سکائيان ،کاسپيھا.
ساتراپی  .16پارتھا ،خوارزميھا ،سغديان ،ھراتيھا.
ساتراپی  .17پاريکاﻧيھا ،حبشيان آسيا.
ساتراپی  .18ماتينھا ،ساسپيريھا ،االروديھا.
ساتراپی  .19موسخيھا ،تيبارنيھا ،ماکرونھا ،موسينکھا ،مارھا.
ساتراپی  .20ھنديان.
گرچه در مورد اين تقسيمات سواالت جدی وجود دارد )طورمثال او سرزمين
پاکتيھا را با ارمنستان در ساتراپ  13قرار داده و آنھا را قوم حکمفرما در آنجا می
گويد ،اما بعدا محل آنرا يکجا با شھر کاسپاتيروس ذکر ميکند که بايد در جوار رود
سند و نزديک ساتراپ  7بوده و آنھا را ھنديانی ميداند که طرز زندگی شان با
باختريان شباھت دارد .مشکل ديگر عدم ذکر نام يکتعداد اقوام مھم مانند
اراخوزيھا ،مکيھا وغيره است که در فھرست ھخامنشيان آمده ،ولی در ليست
ھيرودوتس نيست .از طرف ديگر اين تقسيمات با ھيچيک از اسناد و مدارک
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مھمی مانند کتيبه ھای بيستون ،تخت جمشيد و نقش رستم موافقت ندارد( ،بآنھم ذکر
نام اين اقوام جھت مقايسه با ليست ھخامنشيان و ساير منابع يونانی ضروری و
دلچسب است ،نقشه  4ديده شود.

نقشۀ  4امپراطوری ھخامنشی نشاندھندۀ  20ايالت متذکره توسط ھرودوت
سترابو مورخ شھيريونانی )سده اول ميالدی( نيز سرزمين گستردۀ ايرانيان را
"آريانه" گفته و دليل آنرا يگانگی زبان آنھا دانسته است :آريانا در مشرق محدود
است به رود سند .در جنوب به دريای بزرگ .درشمال با کوھستان پاروپاميزادی
}ھندوکش{و دنباله ھای آن تا حوالی دروازه ھای دريای کاسپين .نواحی غربی آن
مطابق است با ھمان مرزھای که پارتيا را از ماد جدا ميسازد و کرمانيا را از
پارس و پريتيکانی ھا}اصفھان{ ...مولفينی ھستند که...اسم آريانا را نيز بر بخشی
از پارس و ماد و ھمچنين قسمت ھای از باکتريا و سغديانا در شمال اطالق
مينمايند .زيرا مردم اين ﻧواحی با زبان واحد ،که لھجه ھای آن تفاوتھای اﻧدکی با
يکديگر دارﻧد ،سخن ميگويد.
واژه ھای آريائی و داھی )داديک( در جغرافيای سترابو بترتيب زير بازتاب يافته
است }:{5
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ص  :27نويسندگان امروزی مردمی را که – به ھنگام کشتيرانی در داخل دريای
کاسپين – در سمت چپ قرار دارند ،داھی ھا مينامند مرادم آن کسانی است که کنيه
آنھا "اپرنی" است.
ص  :31چون از دريای ھيرکانيه عازم شرق شويم در دست راست رشته کوھھای
است که تا دريای ھند ادامه دارد ...در بخش نخستين شمالی اين کوھھا پيش از ھمه
گليھا و کادوسيھا و امرديھا زندگی ميکنند و ھمانگونه که گفتيم پارۀ از مردم
ھيرکانيه و بعد از آن قبيله پارت ھا و مارگيانی ھا و آرين ھا ...فاصله از دريای
ھيرکانيه تا سرزمين آرين ھا تقريبا  6ھزار استاديا است .آنگاه نوبت به باکتريانا و
سغديانا و سرانجام بيابان گردھای سکائی ميرسد .مقدونيه ای ھا تمام کوھھای را
که تا کشورآرين ھا گسترش دارد ،قفقاز ناميدند .اما مردم بومی دورترين اين
کوھھا را در شمال با نامھای جداگانه پاراپاميسوس و امودا و امائوس ميشناسند...
در سمت چپ و روبروی اين مردم سکاھا و يا قبيله ھای بيابانگرد واقع اند که تمام
بخش شمالی را در تصرف دارند .بخش بزرگتر سکاھا که در سرزمين ھای کنار
دريای کاسپين زندگی ميکردند دائی ھا )داھی ھا = دھيھا( ناميده ميشوند .اما آنھا
که در سرزمينھای شرقی ترسکنی دارند ماساژت ھا و سکاھا ھستند .اما بقيه آنان
با نام کلی سکاھا شناخته ميشوند .ھرچند که ھريک از اين مردم نام مخصوص
خود را دارند اما شناخته ترين اين اقوام آنھای ھستند که باکتريانا را از تصرف
مقدونيه ای ھا بدر آوردند ،مرادم آسيھا و پاسيانی و تخاری ،و سکارائولی است که
در اصل از کشور واقع در آنسوی رود ياکسارتس ،که ھمسايه سکائيھا و سغديانا
ميباشد و در تصرف سکائی بود ،کوچ کردند .اما دائی ھا پاره ای از آنان اپرنی و
پاره ای کزانتی و پاره ای پيسوری خوانده ميشوند .نزديکترين اين اقوام به
ھيرکانيه و آن بخش از دريا که در مرز ھيرکانيه واقع است اپرنی ميباشد .اما
ديگران تا سرزمينی که در موازات آريا قرار دارد ،زيست ميکنند.
ص  :32در ميان دائی ھا اپارنه ای و ھيرکانيه و پارتيا تا سرزمين دوردست آرين
ھا بيابان بزرگ بی آب و علفی است که آريھا با راه پيمائی طوالنی پيمودند و
ھيرکانيه و نسا و دشت ھای پارتيا را تصرف کردند .اين قبيله ھا راضی شدند که
باج بپردازند و با پرداخت باج موافقت شد که در وقت ھای معين آرين ھا به
سرزمين آنان سرازير شوند و غارت کنند و آنچه را غارت ميکنند با خود برند.
ص  :35آرخوتی و ماساژتی در کنار باکتريانھا در جھت مغرب و طول رود
اوکسوس زندگی ميکنند و سکاھا و سغديانھا با تمام سرزمين خود در برابر ھند
واقع اند .اما باکتريانھا در فاصله ای اندک .زيرا ميگويد بخش عمده آنان در طول
پاروپاميسوس قرار دارند و رود ياکساتس سکاھا را از سغديانی و رود اکسوس
سغديانی را از باکتريان جدا ميسازد .تپيری در ميان ھيرکانيان و آرين ھا زندگی
ميکنند.
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ص  :37ميگويند اپارنيان ھای داھی مھاجرانی از داھی ھای باالی درياچه
ميوتيس اند که گزندی يا پاری خوانده ميشوند .اما اين نظر که داھی ھا بخشی از
سکاھای ساکن اطراف ميوتيس ميباشند را ھمه نمی پذيرند .به ھرحال ھستند
کسانی که ميگويند ارساکس از تبار سکاھاست حال آنکه ديگران ميگويند که او
باکتريانی بود و چون قدرت ديودوتوس گسترده شد وی گريخت و سبب شد تا
پارتيا شورش کند.
ص  :39خالصه آنکه اپولودروس ميگويد باکتريانا مايه افتخار تمام آريانا است...
در روزگارھای نخستين سغديانھا و باکتريانھا از نظر رسوم و عادات تفاوت
چندانی با بيابانگردھا نداشتند ھرچند که باکتريانھا اندکی متمدن تر بودند ...آنچه
باکتريانھا ميکنند به رسم سکاھا بيشتر شباھت دارد...
ص  :50کادوسيھا اندکی کمتر از آريانی ھا سرباز پياده دارند...
پتوليمی جغرافيه دان مشھورديگرسدۀ دوم ميالدی يونان است .جغرافيای او شامل
 8کتاب و  29نقشۀ قديمی در مورد اروپا ،افريقا و آسيا است .کتاب دوم و سوم او
شامل اروپا ،چھارم شامل افريقا و پنجم الی ھفتم در مورد آسيا ميباشد .کتاب ششم
حاوی معلومات مفصل در بارۀ آشوريھا ،مادھا ،شوش ،پارس ،پارتيا ،دشت
کرمانيا ،عربيا ،کارمانيا ،ھيرکانيا ،مارگيانا ،بکتريانا ،سغديانا ،ساکارا ،سکائيان،
سيريکا ،اريا ،پاروپاميزاد ،درنگيانا ،اراکوزيا و گيدروزيا است .نقشه ھای 6 -5
ديده شود .اقوام باشندۀ يکتعداد سرزمينھا در جغرافيای پتوليمی قرار زيراست:
ھيرکاﻧيه :ماکسيرای و استاوينی رمه خويش را در ھيرکانيه ميچرانند که نزديک
ساحل دريا قراردارند؛ کريندی در پائين ماکسيرای قرار دارد؛ در نزديک آن
منطقه ارسيتيس بامتداد کوھھای کرونوس قراردارد و سيراسين در پائين استاوينی
قراردارند.
مارگياﻧا :ديربيکای دراين منطقه نزديک رود اکسوس مسکون بوده و در پائين
اينھا مساگيتای بوده و در جوار آنھا پارنی و داھی زندگی ميکنند؛ در پائين آنھا
دشت بوده و از اينجا بطرف شرق تپوری قرار دارند.
بکترياﻧا :ساالتيرای و زرياسپای باشندۀ بکتريای شمالی بامتداد رود اکسوس است؛
کوماری بطرف جنوب در پائين ساالتيرای قراردارد؛ در پائين آنھا کومی ،بعدا
اسيناکای ،بعدا تامبيزی اند؛ توخاری يک نژاد بزرگ در زير زرياسپه است؛ در
پائين آنھا ماريکائی ،سکوردای و وارنی بوده و در زير آنھا سابادی قراردارد؛
اورسيپی و اماريسپی در پائين سابادی ميباشد.
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سغدياﻧا :پاسيکای در حصص منطقه نزديک کوھھای اوکسيوس و ياتی و
توخاروی نزديک قسمت ياکسارتيس و در پائين آنھا اوگالی قرار دارند؛
اوکسيدرانکای ،درايباکتای و کانداری نزديک کوھھای سغديوس و ماردينی در
پائين کوھھا اند؛ اوکسيانی و خوارزمی نزديک اوکسيوس اند؛ دريپسيانی در
مناطق نزديک اينھا بطرف شرق قرار دارند که ھم مرز ھر دو رود است؛
اريستينسيس در نزديک آنھا و نزديک سرچشمه ياکسارتيس و سيروداسيس نزديک
اکسوس است؛ منطقه بين کوھھای قفقاز و ايموس بنام ونده بنده ياد ميشود.
اريا :نيسائی و استابينی باشندۀ حصص شمالی اريا اند؛ ماسدورانی نزديک پارتيا و
دشت کرمانيا است؛ سيزيروتای نزديک درنگيانا و پاروتای نزديک پاروپانيساديس
است که در زير آن اوباريس ميباشد و دراخامای باشنده بين آنھا بوده و در پائين
آنھا ايتيماندی ،بعدا بورگی و در پائين آنھا منطقه سکورپيوفيرا است.
پاروپاﻧيساديس :بوليتای باشندۀ حصص شمالی و اريستوفيلی درغرب ،و بين آنھا
پارسی زندگی دارند ،پارسيتای درجنوب و امباتای در شرق اند.
درﻧگياﻧا :داراندای باشنده حصص نزديک اريا است؛ باتری نزديک اراکوزيا
است؛ منطقه وسط بنام تاتاسينای ياد ميشود.
اراکوزيا :پارگيتای در حصص شمالی ،سيدری در پائين آنھا و روپلوتای و
يوريتای در جوار آنھاست.
گيدروزيا :در سواحل دريا دھکده ھای اربيتاری قرار دارند؛ پارسيرای در جھت
کارمانيا مسکون اند؛ موسارنای نزديک اراکوزيا است؛ تمام منطقه وسطی بنام
پارادينی ياد شده و در پائين آن پارسينی قرار دارد؛ رامنای پس از آنھا نزديک
اندوس مسکون اند.
واژه ھای ايران و انيران و آزادان و آزادگان بار اول در اوايل سده سوم ميالدی
در کتيبه ھای ساساﻧی استعمال ميشود )طور مثال در کتيبۀ شاپور سکانشاه
ميخوانيم( :شاھان شاه ايران و انيران ...و ديگر آزادگان پارس و آزادگان سکستان
و زرنگيان و فرستادگان کوست ھا )ناحيه ھا( و سرداران ھمراه بودند...
باينترتيب واژه "ايران" بايد اشتقاق يا تغيير شکلی از واژه ھای "اريا"ی
ريگويدای ھند )پاکستان کنونی(" ،اييَريا"ی اوستای ايران شرقی )افغانستان
کنونی(" ،ارييا"ی کتيبه ھای ايران غربی )ايران کنونی( و "اريانا"ی سترابوی
يونانی باشد ،نقشه ھای  7و  8ديده شود.
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نقشۀ  5مناطق سغديانا ،بکتريانا ،مارگيانا و ...درنقشۀ پتوليمی

نقشۀ  6مناطق آريا ،پاروپانيسيز ،درنگيانا ،اراکوزيا و ...درنقشۀ پتوليمی
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نقشه  7جغرافيای فالت ايران )با ايالت ھای آن ،نقشۀ از سال  1595م(

نقشه  8محدودۀ تخمينی ايران در زمان ساسانيان و تقسيم آن به چھار استان:
خراسان )ايران شرقی( ،آذربايجان )شمالی( ،نيمروز)جنوبی( و عراق )غربی(
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باينترتيب واژۀ ايرانی يا آريائی ھيچگونه بار نژادی )برتريخواھانه( نداشته ،شامل
تمام اقوامی بوده که مشترکات زبانی -فرھنگی داشته و فرھنگ ساز و تمدن آفرين
بوده اند.
به باور من ،تبار يا قوم دربرگيرندۀ مشترکات زبانی -فرھنگی و ﻧژاد دربرگيرندۀ
مشترکات ظاھری -فزيکی انسانھا )مانند ساختمان چھره و رنگ جلد ،چشم و موی
آنھا( است .تفاوت رنگ و ساختمان چھره نميتواند امتياز يا توھين باشد؛ اما اقوام
تمدن ساز و فرھنگ آفرين قابل افتخاراند .بعضيھا به فکر اينکه خون اقوام نيز
فرق دارد ،با داشتن "خون پاک" افغانی ،ترکی و ...افتخار ميکنند .اما تا جائيکه
پژوھش ھای علمی نشان داده ،مشخصات قومی ،نژادی و مذھبی افراد ھيچگونه
تبلوری در"خون" آنھا نداشته و تا کنون وسيلۀ اختراع نشده که بتواند خون افغانی،
ترکی ،سياھپوست ،سفيد پوست ،مسيحی ،اسالمی و ...را تشخيص کند!
منابع پس از اسالم
برگرديم به منابع پس از اسالم که واژۀ تاجيک در آنھا به اشکال تازيک ،تاژيک و
تازک در منابع پارسی بکار رفته ،اما در منابع عربی چنين واژه ھای ديده نميشود
)اگر دوستان آثاری را سراغ داشته باشند که اين واژه ھا در آنھا بکار رفته باشد،
با بزرگواری خويش در ميان بگذارند( .بعالوه ،واژه ھای دھقان و آزاده بطور
وسيعی در کھنترين منابع عربی و پارسی استعمال گرديده که بگمان اغلب مراد از
تاجيکان بشکل خاص آن و ايرانيان يا پارسيان بشکل عام آن بوده و ايجاب پژوھش
بيشتری را مينمايد .لذا تمام منابع دارندۀ اين واژه ھا بطور کرونولوژيکی بررسی
گرديده و نتايج آن در اختيارعالقمندان مسايل سياسی و تاريخی کشور قرار داده
ميشود تا گام ديگری باشد در جھت روشنگری و پاسخ به اين انديشۀ واال که "ما
کيستيم و اينجا کجاست؟"
در اين اثر کوشش شده تمام موارد )مثبت ومنفی( مربوط به تاجيکان ،از آثار دست
اول و با ذکر صفحات رونويس گردد .ولی از آثاری که اصل آن در دسترس نبودند
)يا منابع دست دوم( ،مجبورا آن موادی رونويس شده که در آنھا درج بوده و می
تواند مصدر اين واقعيت باشد که:
يک حرف بس است

درخانه اگر کس است

در بارۀ ادبيات کھن پارسی و ھر منبع قديمی ديگری ميتوان گفت که در بسا موارد
خواندن آن مشکل و فھميدن آن دشوار ميباشد .چون رونويس اين منابع با در نظر
داشت اصول "حفظ اماﻧت داری" و "ﻧقل اصل متن" صورت گرفته است؛ لذا از
دوستانی که با چنين مشکل و دشواری مواجه ميشوند ،قبال پوزش ميخواھم.
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ت رسول ﷲ ابن ھشام 213 :ق 828/م )ترجمۀ فارسی  612ق 1215/م(
 .1سير ِ
}{6
ص  :100حکايت سلمان فارسی -محمد ابن اسحاق روايت کند از ابن عباس که ابن
عباس از لفظ سلمان فارسی حکايت کرد و گفت سلمان از ابتدای کارخود ما را
خبر داد و گفت من مردی فارسی بودم از اھل اصفاھان – از ديھی که آن را "جی"
گفتندی – و پدرم ده قا ِن آن ديه بود و مردی ُمنعم بود و ملک و اسباب بسيار داشت
و مرا عظيم دوست داشتی و نتوانستی که يک لحظه مرا نديدی و ھرگز مرا از
سرای بيرون نگذاشتی و از عزيزی ،مرا به ھيچ کار نفرمودی.
 .2فتوح البلدان بالذری 279 – 255 :ق  892 - 868 /م }{7
ص  :110 - 108ديوان خراج سواد و ديگر بخش ھای عراق به پارسی بود .چون
حجاج واليت عراق جست } 95 – 41ق{ امر کتابت را به زادان فرخ پسر پيری
سپرد .صالح بن عبدالرحمن ،موالی بنوتميم ،که به تازی و فارسی نوشتن ميدانست
با وی بود – پدر صالح از اسيران سيستان بود – زادان فرخ وی را به خدمت
حجاج آورد ...صالح گفت "بخدا اگر بخواھم حساب را به تازی بگردانم توانم
کرد" ...پس از آن ...زادان فرخ به قتل رسيد و حجاج امر کتابت را به صالح
سپرد .صالح سخنی را که ميان وی و زادان فرخ در نقل ديوان به تازی رفته بود
با حجاج باز گفت .حجاج برآن شد که ديوان را از پارسی به تازی بگرداند و صالح
را برآن گماشت ...مردانشاه پسر زادان فرخ گفت" :خدايت ريشه از جھان بر کناد
که ريشۀ پارسی برکندی".
ص  :269ميان زالق و سيستان پنج فرسنگ راه است و زالق خود دژی است.
ربيع در روز مھرگان بر آن دژ ھجوم آورد و دھقان آن را اسير کرد .دھقان جان
خود را در مقابل بزکی آکنده از سيم و زر باز خريد .سپس صلح کردند ،و ربيع
عھد کرد که خون او نريزد ...دھقان به آن شرط صلح کرد که با شھر وی نيز
ھمان کنند که با برخی از شھرھای فارس و کرمان کرده اند.
ص  :306ھنگامی که قتيبه به اخرون می رفت ،دھقانان بلخ در طالقان به خدمت
وی شدند و در رکاب او از رود گذشتند .چون به آن سوی رود رسيدند ،شھريار
چغانيان با ارمغان ھای فراوان و کليدی زرين به خدمت وی شد...
ص  :316روزی يکی از دھقانان ماروالنھر نزد وی شد ،سعيد جامه ای رنگين به
تن کرده بود و موی فروھشته بود .دھقان گفت" :اين حذيفه ايست يعنی زنی دھقان
است .سعيد دختر مسلمه را نيز در نکاح خويش داشت.

16

ص  :318بعد از آن ھشام ،شرس بن عبدﷲ سلمی را بر خراسان گمارد .با وی
کاتبی نبطی بود ،عميره نام و ابواميه کنيه داشت .وی اشرس را به ستمگری بر
می انگيخت و اشرس ،تازيان خراسان را وظيفه فزونتر معين فرمود ،دھقانان را
خوار داشت ،اھل ماورالنھر را به اسالم آوردن خواند و از کافرانی که اسالم می
آوردند جزيه ای نمی گرفت.
ص  :320کاوس شھريار اشروسنه نامه به نزديک فضل بن سھل معروف به
ذوالرياستين که وزير و کاتب مامون بود نوشت و طلب صلح کرد ...کاووس به
ھنگام قتل پيشکارش طراديس ،ام جنيد را به زنی گرفت و چند تن از دھقانان
خويش را }از زندان جنيد؟{ بگريزاند.
 .3البلدان يعقوبی 278 :ق  891 /م }{8
ص  :40و از قم تا اصفھان ،شصت فرسخ است که شش منزل باشد ،و برای
اصفھان ،دو شھر است که به يکی از آن دو َجی و به شھر ديگری يھوديه گفته
ميشود ،و اھالی آن ،مردمی بھم آميخته اند و عربشان اندک است و بيشتر اھالی
آن ،عجم و از اشراف دھقانان اند ...روستای َجی که شھر در آن واقع است و
روستای بر آن ،که اھالی آن کشاورزانند }دھقانان؟{ و با غيرخود آميخته نيستند و
روستای برخار ،که نيز ،قومی از کشاورزان}دھقانان؟{ در آن سکونت دارند...
روستای رادميله و دو روستای سردقاسان و جرمقاسان ،که اشرافی از کشاورزان
}دھقانان؟{ و قومی از عرب ...درآن سکونت دارند ...و روستای اردستان ،که
اشرافی از دھقانان ،آنجايند .گفته ميشود که فرزندان خسرو انوشيروان ،در ھمين
محل ھستند.
ص  :45مرو که مھم ترين استانھای خراسان است ...و مردم مرو ،اشرافی از
دھقانان عجم اند و نيز ،قومی از عرب از )قبايل( ازد و تميم و جز اينان در آن
سکونت دارند .و واليان خراسان ،در اين جا منزل ميکردند ...تا آنکه عبدﷲ بن
طاھر در نيشابور منزل گزيد.
ص  :55فضل بن يحيی بن خالد برمک ،چون از طرف رشيد در سال  176ق
والی خراسان شد ،سپاھيانی را به فرماندھی ابراھيم جبريل به سرزمين کابل شاه
گسيل داشت و پادشاھان بالد طخارستان و دھقانان را ھمراه وی ساخت و يکی از
پادشاھان حسن شير ،پادشاه باميان بود ،پس رھسپار آن بالد شدند و شھر غوروند
و درۀ غوروند و سارحود و "بيدل استان" و شاه بھار را فتح کردند.
ص  :57سمرقند ...در گلوگاه ترک واقع شده ،سمرقند پس از آنکه فتح شد ،چندين
بار در اثر آنکه شھری مستحکم بود و مردانی دلير و قھرمانانی سرسخت داشت،
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ياغی گشت .قتيبه بن مسلم باھلی ،در دوران وليد بن عبدالملک ،سمرقند را فتح
کرد و با پادشاھان و دھقانان آن صلح نمود...
 .4البلدان ابن فقيه 290 :ق  902 /م }{9
ص  :165بر روی ھم ،کشور مردم فارس ،در روزگاران گذشته ،از ھمه ممالک
بزرگتر بود ،و خواسته ای فزونتر داشتند و ساز نبردشان بيشتر بود .و عرب خود،
آنان را آزادگان ميخواندند ...بدينگونه مردم خراسان ،در شمار از فارس اند ،اگر
چه خود خراسان پھناورتر ازآن است.
 .5تاريخ طبری 302 :ق  914 /م }{10
ص  144ج ... :1و فارسيان مشرق که به ديار پارسيان بودند به پارسی سخن
کردند.
ص  289ج :1منوچھر عادل و نکوکار بود و نخستين کس بود که رسم دھقانی پديد
آورد و برای ھر دھکده دھقانی معين کرد و مردم آنجا را بنده کرد و لباس بندگان
پوشاند و به فرمانبری وا داشت...
از ھشام روايت کرده اند که روزی که منوچھر به پادشاھی رسيد و تاج به سرنھاد
گفت" :ما جنگاوران خويش را نيرو دھيم و برای انتقام اسالف خويش و دفع دشمن
آماده کنيم" و به خونخواھی پدربزرگ خود ايرج پسر افريذون آھنگ بالد ترک
کرد و طوج پسر افريدون و برادرش سلم را بکشت و انتقام گرفت و باز گشت.
ص  453ج  :2پس از کيخسرو لھراسب ...به پادشاھی پارسيان رسيد ...و چون
تاج بر سرنھاد گفت" :ما نيکی را برديگر چيزھا برتری دھيم ".و بر تختی از
طالی مرصع به اقسام جواھر نشست و فرمان داد تا به سرزمين خراسان بلخ را
بنياد کردند و آنرا "حسنا" خواند و ديوانھا پديد آورد...
ص  477ج ... :2وقتی بشتاسب پسر کی لھراسب تاج بر سرنھاد درآغاز پادشاھی
گفت" :ما انديشه و عمل و دانش خويش را صرف وصول به نيکی می کنيم".
ص  481ج  :2مدت پادشاھی بشتاسب  112سال بود ...بعضيھا گفته اند که يکی
از بنی اسرائيل که سمی نام داشت به پيمبری سوی بشتاسب مبعوث شده بود و
سوی بلخ رفت و به شھر درآمد و با زرادشت پيمبر مجوس و جاماسب دانا پسر
فحد بنشست و سمی به عبرانی سخن ميکرد و زرادشت اين زبان را آموخته بود و

18

گفتار سمی را به فارسی مينوشت و جاماسب ناظر آنھا بود و از اينرو وی را
جاماسب دانا گفتند.
ص  483ج  :2پس از بشتاسب نوادۀ وی اردشير بھمن به پادشاھی رسيد .گويند:
وی روزی که تاج بر سرنھاد و پادشاه شد گفت" :ما به وفا پابنديم و مديونيم ک با
رعيت نيکی کنيم".
ص  2153 - 2147ج  :5ھشام بن محمد ميگويد :پس از جنگ نھاوند که آخرين
جنگ پارسيان بود يزدگرد گريخت و به سرزمين اصفھان افتاد ،آنجا مردی بود
مطيار نام که از دھقانان اصفھان بود...
بعضی ھا گفته اند يزدگرد به فارس افتاد و چھارسال آنجا ببود آنگاه به سرزمين
کرمان رفت و دو سال يا سه سال آنجا ببود و دھقان کرمان تقاضا کرد که پيش وی
اقامت گيرد و يزدگرد نکرد و از دھقان خواست که گروکانی به او دھد ،دھقان
کرمان گروکان نداد و پای او را گرفت و کشيد و ازديار خويش برون کرد ازآنجا
سوی سيستان رفت ...آنگاه مصمم شد که به خراسان رود و درآنجا جمع فراھم
کند ...پس يزدگرد با کسان خود سوی مرو رفت ،از اوالد دھقانان گروکانھا ھمراه
داشت و از سران قوم فرخزاد با وی بود .چون به مرو رسيد از پادشاھان بر ضد
عربان کمک خواست و نامه نوشت :به فرمانروای چين و شاه فرغانه و شاه کابل
و شاه خزر نوشت .درآنوقت دھقان مرو ماھويه پسر مافنا و پدر براز بود ...آنگاه
يزدگرد سوی براز دھقان مرو رفت و مصمم شد دھقانی او را بگيرد و به سنگان
برادرزاده اش دھد .اين خبر به ماھويه پدر براز رسيد و برای ھالک يزدگرد کار
کرد...
تو يزدگرد و کس و فرزند و اطرافيان وی را با ھرچه ھمراه اشت به ماھويه
دھقان مرو سپردی ...مرا نکشيد و پيش دھقان ببريد يا پيش عربانم فرستيد که از
شاھانی ھمانند من شرم ميکنند...
 .6رودکی سمرقندی 330 :ق  941 /م }{11
ص :265

می آرد شرف مردمی پديد

ص :271

دايم به جان او بلرزم زيراک
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آزاده نژاد از درم خريد
مادر آزادگان کم آرد فرزند

 .7تاريخ بخارا ﻧرشخی 332 :ق  943 /م )ترجمۀ فارسی  574-522ق-1128 /
 1178م( }{12
ص  :4و تاليف اين کتاب به عربی بود به عبارت بليغ در شھور سنه اثنين و ثلثين
و ثلثمائه .و بيشتر مردم به خواندن کتاب عربی رغبت ننمايند .دوستان از من
درخواست کردند که اين کتاب را به فارسی ترجمه کن فقير"درخواست ايشان
اجابت کردم و اين کتاب را به پارسی ترجمه کردم" .در جمادی االول سنۀ اثنين و
عشرين وخمسمائه } 522ق{.
ص  :9و چون روزگاری برآمد ابروی ،بزرگ شد و ظلم پيش گرفت بدين واليت،
چنانکه مردم بيش صبر نتوانستند کرد .دھقانان و توانگران از اين واليت بگريختند
و به ترکستان رفتند ،و طراز شھری بنا کردند .و آن شھر را حموکت نام کردند .از
بھرآنکه دھقانی بزرگ رئيس آن طايفه )که( از آنجا رفته بود وی را حموک نام
بود .و حموک به زبان بخاری گوھر بود ،و کت شھر بود ...پس آن مردمان که به
بخارا مانده بودند به نزديک مھتران خود کس فرستادند ،و فرياد خواستند از جور
ابروی آن مھتران و دھقانان به نزديک پاشاه ترکان رفتند.
ص  :10از آنگاه باز مرسوم شد که ھرکه از حموکت آمده بودی ،از جمله خواص
بود .از بھر آنکه ھر که توانگر بود و دھقان بزرگ بود گريخته بود ،و درويشان و
فقيران مانده بودند .چون آن قوم باز آمدند ،آن قوم که به بخارا مانده بودند
خدمتکاران آن قوم شدند) .و در ميان آن قوم دھقان بزرگی بود( و آن دھقان را
بخارا خدات گفتندی ،از بھر آنکه دھقان زادۀ قديم بود ،و ضياع بيشتر او را بود ،و
اغلب اين مردمان کديوران و خدمتکاران او بودند...
ص ... :42قتيبه بن مسلم به بخارا درآمد ،و بخارا را بگرفت ،اھل بخارا را
فرمود تا يک نيمه از خانھا و ضياع خويش عرب را دادند .قومی بودند در بخارا...
و ايشان از دھقانان نبودند ،غربا بودند اصيل ،و بازرگانان بودند ،و توانگربودند.
پس قتيبه الحاح کرد اندر قسمت خانھا )و اسباب ايشان .خانھا( و اسباب خويش
جمله گذاشتند به عرب" ،و از بيرون شھر ھفتصد کوشک بنا کردند ،و آن روز
شھر ھمين قدر بود" که شھرستان است.
ص  :49نخستين کسی که سيم زد به بخارا پادشاھی بود نام او کانا بخاراخدات و
او سی سال )بر بخارا پادشاه بود و( در بخارا بازرگانی به کرباس و گندم )بودی(.
او را خبر دادند که به واليتھای ديگر سيم زده اند ،او نيز بفرمود تا به بخارا سيم
زدند از نقرۀ )خالص( و برآن )صورت( خويش ،بفرمود با تاج ،و اين به روزگار
)خالفت( اميرالمومنين ابوبکر )صديق( رضی ﷲ عنه }بود{.
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ص  :13 - 12خاتون که مادر اين پسر بود به ملک بنشست و پانزده سال ملک
داشت .و به روزگار او عرب به بخارا آمدن گرفتند ...وی قاعده نھاده بود براھل
روستا ھا که ھر روز از دھقانان و ملک زادگان دويست برنا کمر زرين بربسته و
شمشير حمايل کرده به خدمت آمدندی ...چون شبانگاه شدی به ھمين صفت بيرون
آمدی و برتخت نشستی و از دھقانان و ملک زادگان به دو صف پيش او به خدمت
ايستادندی ...و روز ديگر قوم ديگر آمدندی و بر ھمين صفت خدمت کردندی،
چندان که نوبت به ھمين قوم باز رسيدی .ھرسال ھرقوم را چھار روز بدين صفت
بايستی آمدن.
ص  :54سعيد گفت من اکنون به سغد و سمرقند می روم ،و تو به راه منی ،از تو
گروی بايد ،تا راه بر من نگيری ،و مرا نرنجانی .خاتون ھشتاد تن از ملک زادگان
و دھقانان بخارا به گرو به سعيد داد ،و سعيد از در بخارا باز گشت و رفت...
ص  :64چون شب شد طرخون کس فرستاد به نزديک قتيبه و صلح کرد ...دھقانان
و اميران گفتند چه بود .گفت زنھار به ھوش باشيد که حجاج لشکری عظيم فرستاد
از جانب کش و نخشب تا از پس ما برآيند...
ص  :66ھر باری اھل بخارا مسلمان شدندی ،و باز چون عرب باز گشتندی ردت
آوردندی ،و قتيبه بن مسلم سه بار ايشان را مسلمان کرده بود ،باز ردت آورده کافر
شده بودند ،اين بار چھارم قتيبه حرب کرده شھر بگرفت ...قتيبه چنان صواب ديد
که اھل بخارا را فرمود يک نيمه از خانه ھای خويش به عرب دادند ،تا عرب با
ايشان باشند .و از احوال ايشان باخبر باشند ،تا به ضرورت مسلمان باشند .بدين
طريق مسلمانی آشکارا کرد .و احکام شريعت بر ايشان الزم گردانيد...
ص  :67قتيبه بن مسلم مسجد جامع بنا کرد ،اندر حصار بخارا به سال نودوچھار،
و آن موضع بتخانه بود مر اھل بخارا را ...منادی فرمودی که ھر که به نماز آدينه
حاضر شود ،دو درم بدھم .و مردمان بخارا به اول اسالم در نماز قرآن به پارسی
خواندندی ،و عربی نتوانستن آموختن.
ص  :74و آن را کوی کاخ نيز خوانند و اين وزير بن ايوب سرھنگی بوده است از
سرھنگان قتيبه .و پدرش ايوب امير بخارا بوده است ،اول کسی که )در اسالم( در
بخارا امير شده است از دست قتيبه بن مسلم او بوده است ،و پيوسته اميران بخارا
در اين کوی کاخ بوده اند .و آنجا سرائی بوده است جداگانه از بھر اميران بخارا ،و
دھقانی بوده است که او را کدرخينه نام ،و چون اسالم آورد احمد نام "گشت ،و اين
کوی کاخ جمله او را" بوده است) .و در اين کوی کاخی بوده است مرين دھقان
را( .و اميران بخارا پيوسته در اين کاخ بودندی ،و )بع ِد او اين کاخ( از دست
خداوند ذريۀ او بيرون شده بود.
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و به سال  150ورثۀ اين دھقان کدرخينه نام پيش ابوجعفر دوانيقی که خليفه بود
دعوی کردند اين کاخ را) ،و( قباله بيرون آوردند ...و جمله را باز گرفتند.
سر کوی مغان تا کوی دھقانان ،آنرا در قديم بازار
ص ... :79و بازار خرقان از ِ
خرقان خوانده اند.
ص ... :85 - 84و نصرسيار با }طغشاده{ بخاراخدات سخن ميگفت }که{ دو
دھقان از بخارا بيامدند ،ھردو از خويشان بخاراخدات بودند ،و ھردو بر دست
نصرسيار اسالم آورده بودند و بزرگ زادگان بودند ...آن ھر دو دھقان دورتر
شدند ،و تدبير کشتن ايشان کردند ...يک از آن دو دھقان بدويد و کاردی بزد بر
شکم بخاراخدات و شکم او را بدرانيد ...و سر آن دھقان را بينداخت...
ص ... :98اميرخراسان معاذ ابن مسلم شد .سال بر  161بود که به مرو آمد...
چون به بخارا رسيد از اھل بخارا دھقانان مردان جنگ جمع کردند ،پانصدو ھفتاد
ھزار مرد جمع شد...
ص  :99پس بفرمود تا آن زنان که با او در حصار بودند ،صد زن )بودند( از
دختران دھقانان سغد و کش و نخشب که با خود می داشت...
ص  :102محمد بن جعفر روايت کرده است ،از ابوعلی محمد ابن ھارون که از
دھقانان کش بود ،و گفت که صجدۀ من از جمله خاتونان بوده است که مقنع از بھر
خويش گرفته )بود( و درحصار ميداشت...
ص  :118چون خبروفات اميرنصر به اميرالمومنين معتضد با Áرسيد منشور عمل
ماورالنھر به اميراسماعيل بداد در ماه محرم به تاريخ  ،280و وی به ھمين تاريخ
به حرب به طراز رفت و بسيار رنج ديد .و به آخر امير طراز بيرون آمد و اسالم
آورد با بسيار دھقانان ،و طراز گشاده شد.
 .8مروج الذھب مسعودی 336 :ق  947 /م }{13
ص  277ج... :1اشراف سياه بوم پس از اين سه خاندان شھرکانند که ايرج
برتريشان داد و اشراف عراق کرد و طبقه دوم بعد از شھرکان دھقانان اند که
فرزندان وھکرت پسر فردال پسر سيامک پسر نرسی پسر کيومرث شاه بودند.
پسر وھکرت ده پسر داشت که پسران آنھا دھقانان بودند و وھکرت نخستين کس
بود که رسم دھقانی آورد و دھقانھا پنج مرتبه بودند و لباسشان بتفاوت مراتبشان
مختلف بود.
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 .9مسالک و ممالک اصطخری 340 :ق 951/م )ترجمۀ فارسی سدۀ  6 -5ق(
}{14
ص  :120و ايشان }اھل پارس{ را سه زبان است :پارسی که با يکديگر گويند ،و
اگر چه در ناحيتھا تفاوتی باشد ھمه يکسان بود ،ھمۀ پارس زبان يکديگر بدانند و
لغت پوشيده نماند .و زبان پھلوی – کی به روزگار پارسيان مکاتبات به آن لغت
بودی – آن را به تفسير حاجت بود .و زبان تازی – کی امروز در ديوانھای
پادشاھان مکاتبات و معامالت به تازيست – آموختند.
ص  :144زبان اھل کرمان زبان پارسی است ،کوچ را زبانی ديگر ھست ،و
ھمچنين بلوچ را.
ص  :151و زبان مردم مکران پارسی بود و مکرانی.
ص  :160و اين حدود }آذربايگان{ ھمه زبان تاری و پارسی دارند .و مردمان
اردبيل زبان ارمنی دانند.
ص  :168و طبرستان زمينی ھامونست و کشاورزی کنند و ستور دارند .و زبانی
دارند نه تازی و نه پارسی.
ص  :220و زبان غور چون زبان خراسان است.
ص  :227و اگر کسی تامل کند پندارد که ھمه ماورالنھر به اين معنی يک خانه
است .و چون غريبی آنجا رسد ھمه کس جھد خويش در خدمت او به جای آرد و
چشم مکافات ندارد .و دليل بر مروت ايشان آن بس کی ھر دھقانی کی او را کفافی
بود البد کوشکی و مھمان خانه دارد ...و چون غريبی آنجا رسد با يکديگر مناقشه
کنند تا او را به خانه برد و پيش دستی نمايند.
ص  :230و حاشيت خلفا دھقانان ماورالنھر بوده اند ،چون مرزبان بن ترکسفی از
سغد .و ھم چنين سپه ساالران و پادشاھان خراسان – چون سامانيان کی از
فرزندان بھرام چوبين اند ،و اخبار ايشان مشھورست در پادشاھی و مردانگی.
ص  :238و زبان خوارزمی جز زبان اھل خراسان است.
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 .10التنبيه مسعودی 345 :ق  956 /م }{15
ص  :73کسانيکه باخبار اقوام قديم و مسکن ھايشان عالقه دارند گفته اند که اقوام
معتبر و بزرگ قديم ھفت بوده اند که به سه چيز امتياز داشته اند :اخالق و زبان و
اندام.
پارسيان قومی بودند که قلمروشان ديارجبل بود از ماھات وغيره و آذربايجان تا
مجاور ارمينيه و اران و بيلقان تا دربند که باب و ابواب است و ری و طبرستان و
مسقط و شابران و گرگان و ابرشھر که نيشابور است و ھرات و مرو و ديگر
واليت ھای خراسان و سيستان و کرمان و فارس و اھواز با ديگر سرزمين عجمان
که در وقت حاضر باين واليتھا پيوسته است ،ھمه اين واليتھا يک مملکت بود،
پادشاھش يکی بود و زبانش يکی بود ،فقط در بعضی کلمات تفاوت داشتند ،زيرا
وقتی حروفی که زبان را بدان مينويسند يکی باشد و ترکيب کلمات يکی باشد زبان
يکی است و گر چه در چيزھای ديگر تفاوت داشته باشد چون پھلوی و دری و
آذری و ديگر زبانھای پارسی.
 .11ديباچه شاھنامۀ ابومنصوری 346 :ق  957 /م }{16
بند  :44 - 38سعيد بن احمد ،اين سخن بشنيذ ،خوش آمذش .دستور خويش را –
خواجه بلعمی – برآن داشت تا از زبان تازی به زبان پارسی گردانيذ ،تا اين نامه
به دست مردمان افتاد و ھر کسی دست اندر زذند ،و روذکی را فرمود تا به نظم
آورد ،و کليله و دمنه اندر زبان خرد و بزرگ افتاذ و نام او بذين زنده گشت و اين
نامه از او ياذگاری بماند.
بند  :68 – 46پس اميرابومنصورعبدالرزاق مردی بوذ با فر و خويشکام بوذ و با
ھنر و بزرگمنش بوذ اندرکامروايی و با دستگاھی تمام از پاذشاھی و ساز مھتران،
و انديشه ی بلند داشت و نژاذ بزرگ داشت به گوھر و از تخم اسپھبذان ايران بوذ
و کار کليله و دمنه و نشان شاه خراسان بشنيذ ،خوش آمذش .از روزگار آرزو کرد
تا اورا نيز ياذگاری بوذ اندر اين جھان .پس دستور خويش ابومنصور المعمری را
بفرموذ تا خداوندان کتب را از دھقانان و فرزانگان و جھانديذگان ،از شھرھا
بياورد .و چاکر او – ابومنصورالمعمری – به فرمان او ،نامه کرد و کس فرستاذ
به شھرھای خراسان ،و ھشياران از آنجا بياورد ،چون ماخ پير خراسانی از ھری،
و يزدانداذ پسر شاپور از سيستان ،و چون شاھوی خورشيذ پسر بھرام از ﻧشابور،
و چون شاذان پسر برزين از طوس ،و ھر چھار شان گرد کرد و بنشاند به فراز
آوردن اين نامه ھای شاھان و کارنامه ھاشان و زندگانی ھريکی ،و روزگار داذ و
بيداذ و آشوب و جنگ و آيين از ِکی نخستين کی اندر جھان او بوذ کی آيين مردمی
آورد و مردمان از جانوران پذيذ آورد تا يزدگرد شھريار کی آخر ملوک عجم بوذ،
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اندر ماه محرم و سال بر سيصذ و چھل و شش ازھجرت بھترين عالم محمد )ص(.
و اين نامه را نام شاھنامه نھاذند ...
بند ... :187 – 153و اين نامه را ھرچه گزارش کنيم از گفتار دھقانان بايذ آورد
کی اين پاذشاھی به دست ايشان بوذ و از کار و رفتار و از نيک و بذ و از کم
وبيش ايشان دانند ...پس آنچه از ايشان يافتيم ،از نامه ھای ايشان گرد کرديم ...و
چھار بار پاذشاھی از ايران بشذ و نذانند کی چند گذشت از روزگار ...ايذون گويند
که نخست پاذشاھی کی بنشست ھوشنگ بوذ و او را پيشداذ خواندند کی پيشتر
کسی کی آيين داذ در ميان مردمان پذيذ آورد او بوذ ،و ديگر گروه کيان بوذند ،و
سديگر اشکانيان بوذنذ ،و چھارم گروه ساسانيان بوذنذ...
 .12تاريخ بلعمی 352 :ق  963 /م )ترجمۀ تاريخ طبری( }{17
ص  :1و بدانکه اين تاريخ نامۀ بزرگست که گرد آورد ابی جعفر محمد بن جرير
يزيد الطبری رحمه ﷲ که ملک خراسان ابوصالح منصور بن نوح فرمان داد
دستور خويش را ابوعلی محمد بن محمد بن البلعمی ،که اين تاريخ نامه را که از
آ ِن پسر جرير است پارسی گردان ھر چه نيکوتر ،چنانکه اندر وی نقصانی
نباشد ...رنج بردم و جھد و ستم بر خويشتن نھادم و اين را پارسی گردانيدم...
ص  :5و ايشان ھمه برين گفتار دھقانان گرد آمدند که ما ياد خواھيم کردن و اين
گزارش که کنيم )از گفتار دھقانان کنيم( که اين پادشاھی اول بدست ايشان بود.
 .13ترجمه ی تفسير طبری 352 :ق 963 /م }{18
ت محمد ابن َجريرطبری ،ترجمه
ص  :1و اين کتاب
تفسير بزرگ است از رواي ِ
ِ
دری را ِه راست .و اين کتاب را بياوردند از بغداد ،چھل
کرده به زبا ِن پارسی و
ِ
سوی
ُمص َحف بود – نبشته به زبا ِن تازی و به اِسنادھای دراز بود – و بياوردند
ِ
امير ابوصالح منصور ابن نوح ابن نصر ابن احمد ابن اسماعيل.
کردن آن به زبا ِن تازی و
خواندی اين کتاب و عبارت
پس ،دشخوار آمد بر وی
ِ
ِ
چنان خواست که َمر اين را ترجمه کند به زبا ِن پارسی .پسُ ،ع َلمای ماورالنھر را
ِگرد کرد و از ايشان فَتوا کرد که "روا باشد که ما اين کتاب را به زبا ِن پارسی
تفسير قرآن به پارسیَ ،مر آن کس را
نبشتن
گردانيم؟" .گفتند "روا باشد خواندن و
ِ
ِ
که او تازی نداند".
روزگار اسماعي ِل پيغامبر،
روزگار آدم تا
واين زبا ِن پارسی از قديم باز دانستند :از
ِ
ِ
ھمه ی پيغامبران و ملوکا ِن زمين به پارسی سخن گفتندی .و اول کس که سخن
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پيغامبر ما از عرب بيرون آمد و اين
گفت به زبان تازی اسماعي ِل پيغامبر بود .و
ِ
زبان عرب بر او فرستادند .و اينجا ،به اين ناحيت ،زبا ِن پارسی است و
"قرآن" به
ِ
ملوک َع َجمند.
ملوکا ِن اين جانب
ِ
شھر بخارا ،چون
پس ،بفرمود اميرابوصالح تا علمای ماورالنھر را ِگرد کردند از
ِ
فقيه ابوبکر ابن احمد ابن حامد و چون خليل ابن احمد سجستانی ،و از شھر بلخ،
ابو جعفرابن محمد ابن علی و از باب الھند ،فقيه حسن ابن علی مندوس را و
ابوجھم خالد ابن ھانی متفقه را و ھم از اين گونه ،از شھر سمرقند و از شھر
ِسپيجاب و فرغانه و از ھر شھری که بود اندر ماورالنھر .و ھمه خطھا بدادند
برترجمه ی اين کتاب که اين را ِه راست است.
نام وی کاوه بود و مردی ده قان بود و دو
ص  :39پس اندر اصفاھان ،مردی بود ِ
رنای پاکيزه – و ايشان را عظيم دوست داشتی .و اين دو پسر
پسر داشت – دو ُو ِ
را ،بی آگاھی وی ،ببردند و کشتند .و اين کاوه ،چون از کشتن پسران آگاه شد،
فرياد برآورد و اندر ميا ِن شھر اصفاھان ،می دويد و فرياد می کرد و می گفت "ای
جور اين
مردمان ،شما با من يار باشيد و ھمه با من ِگرد آييد تا من شما را از
ِ
ضحاک برھانم!
 .14دقيقی بلخی 367 :ق  977 /م }{11
ص  :271من جاه دوست دارم کآزداه زاده ام آزادگان به جان نفروشند جاه را
 .15صورت االرض ابن حوقل 367 :ق  977 /م }{19
ص  :177در جوزجان پوست دباغی شده )سختان( به عمل ميآيد و آنرا به خراسان
و ماورالنھر ميبرند ،و ناحيه ای فراخ نعمت با وسايل تجارتی و کاالھای جالب
توجه است و مردم آن دھقان اند...
ص  :197اين مطلب مورد اتفاق ھمه است که برای مسلمانان جنگ گاھی دشوار
تر و مھمتر از جنگ گاه ترک نيست و مردم ماورالنھر در برابر ايشان اند و بالد
اسالم را ازخطر تجاوز آنان حفظ ميکنند .سراسر ماورالنھر مرزھای ترکان است
که آمادۀ جنگ اند و مردم آنجا را صبح و شام تھديد ميکنند ...به ھمين سبب بود که
خلفای بنی عباس از مردم ماورالنھر سرانی برگزيدند ،چه ايشان بر ساير سپاھيان
برتری داشتند و اميرانشان دھقانان ايشان بودند .سپاه ماورالنھر در نيرو و جرات
و دليری و جنگاوری بر ديگر سپاھيان برتری داشتند و دھقانان ماورالنھر سران و
اطرافيان و چاکران خاص بودند ...پادشاھان اين سرزمين و ساير نواحی خراسان
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اھل سامان اند که نسبت ايشان به بھرام چوبين ميرسد ...چنانکه به ھنگام مسافرت
من بدانجا جبايت خراسان و ماورالنھرمتعلق به ابوصالح منصور بن نوح بود...
ص  :200لشکريان اسالم عموما از افراد قبايل و نواحی و شھرھای مختلف
تشکيل ميگردد ،چنانکه اگر در جنگ شکست يابند يا حادثه ای موجب پراکندگی
آنان گردد فقط با حيله و مبالغه در بيم و اميد ميتوان آنانرا فراھم آورد؛ به خالف
سپاه پادشاھان سامانی که لشکريان ايشان گروھی بندگان زرخريد ترک اند و
گروھی از آزادگان و دھقانان اند که مکان و اھل و ھمسايگانشان معلوم و شناخته
است و اگر عده ای کشته شوند به سبب کثرت ايشان گروھی ديگر جايگزين آنان
ميشوند ،و ھرگاه حادثه ای موجب پراکندگی آنان گردد سرانجام ھمه به يکجا باز
ميگردند و عيوبی که ساير لشکريان اسالمی دارند در اينان نيست.
ص  :217زبان مردم بخارا زبان سغدی با اندکی تحريف است و به زبان دری نيز
سخن ميگويند ...لباس مردم بخارا اغلب قبا و کاله ھمچون ملبوس مردم پشت
جيحون است.
 .16حدود العالم 372 :ق  982 /م }{20
ص  :314و از پس اين سکيمشت ،پادشاھی خرد )ی( اندر شکستگيھا و کوھھا
)است( ،آن را يون خوانند .و دھقان او را پاخ خوانند .و قوتش از امير ختالن است
و از آن ناحيت نمک خيزد.
َر ترکستان است ...و ملوک
ص  :337فرغانه ،ناحيتی است آبادان و بزرگ ...و د ِ
فرغانه اندر قديم از ملوک اطراف بودندی و ايشان را دھقان خواندندی.
ص  :340ايالق ،ناحيتی است بزرگ ،اندر ميان کوه و صحرا نھاده ...حدودش به
فرغانه و چذغل و چاج و رود َخ َشرت پيوسته است .و مھتران اين ناحيت را دھقان
ايالق خوانند .و اندر قديم دھقان اين ناحيت از ملوک اطراف بودندی.
 .17احسن التقاسيم مقدسی 375 :ق  985 /م }{21
ص  :377زبان مردم اين ھشت اقليم عجمی است ،برخی از آنھا دری و ديگران
پيچيده تر اند .ھمگی آنھا فارسی ناميده ميشوند و اختالف آنھا آشکار و گنگی در
آنھا نمودار و اين را در جايش تا توانم روشن خواھم کرد.
ص  :398حران :بيشتر مردمش کافرند و فرمانروايشان مسلمان است .بارو دارد
ورر آن يک کھندژ ھست که دھقان در آن زندگی ميکند.
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ص  :399ربض درونی ھشت کوچه دارد :درب رباط احمد ...درب قصردھقان
و...
ص  :490شنيدم که يکی از شاھان خراسان به وزيرش دستور داد تا مردانی را از
 5خوره اصلی گرد آورد ،پس چون آماده شدند و سگستاﻧی به سخن آمد ،وزير
گفت :اين زبان برای جنگ خوبست ،سپس ﻧيشاپوری به سخن آمد ،او گفت :اين
زبان برای داوری خوبست ،سپس مروزی بسخن شد و او گفت :اين زبان وزارت
را سزاست ،سپس بلخی سخن گفت ،پس او گفت :اين زبان نامه نگاری را شايد و
چون ھراتی به گويش آمد ،او گفت :اين زبان برای دست شوئی خوب است.
اين زبانھای اصلی خراسان اند و ديگران پيرو ايشان اند و از آنھا ريشه گرفته اند
و بدانھا باز ميگردند...
ص  :491اين زبان دری ميباشد و از آنروی اين زبان را دری نامند که نامه ھای
شاھان بدان نوشته ميشود و به وی ميرسد و از ريشه در ساخته شده ،زيرا که
زبانی است که درباريان بدان گفتگو ميدارند.
ص  :492درھرات کشاکش ميان عمليان و کراميان است ،و در مرو ميان مدنيان
)دھگانان( و بازار کھنه است ،و در نسا ميان دو محله...
 .18الفھرست ابن ﻧديم 377 :ق  987 /م }{22
ص  :20گويند اول کسی که بفارسی سخن گفت کيومرث بود که فارسيان او را
گلشاه خوانند و معنی آن پادشاه گل است ،و او در نزد آنان ابوالبشر باشد ،و بقولی
اول کسی که بفارسی نوشت بيوراسب پسر ونداسب معروف بضحاک صاحب
اژدھاک است و گويند فريدون بن اثفيان وقتيکه زمين را ميان فرزندان خود سلم و
طوج و ايرج تقسيم نمود بھريک ثلث قسمت آباد را بخشوده و اين را در نامۀ
نوشته و بآنان داد.
ص  :22عبدﷲ بن مقفع }وفات 142 :ق{ گويد :زبانھای فارسی }پارسيان{
عبارت از :پھلوی ،دری ،فارسی ،خوزی و سريانی است .پھلوی منسوب است به
پھله که نام پنج شھر است :اصفھان ،ری ،ھمدان ،ماه نھاوند و آذربايجان .و اما
دری زبان شھرنشينان بود ،و درباريان با آن سخن ميگفتند و منسوب بدربار
پادشاھی است و از ميان زبانھای اھل خراسان و مشرق ،زبان مردم بلخ درآن
بيشتر است .اما ،فارسی زبان موبدان و علما و امثال آنان بود ،و مردم فارس با آن
سخن ميگفتند .و خوزی زبانی بود که با آن شاھان و اميران در خلوت و ھنگام
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بازی و خوشی با اطرافيان خود سخن ميگفتند ،و سريانی زبان ھمگانی ،و نوشتن
ھم نوعی از زبان سريانی فارسی بود.
 .19شھنامۀ فردوسی 400 :ق  1009 /م }{23
چند نمونه:
يکی پھلوان بود دھقان نژاد
ص :5
ص :8

دلير و بزرگ و خردمند و راد

نبشتن يکی نه که نزديک سی چه رومی چه تازی و چه پارسی

ص :10

کجا بيور از پھلوانی شمار

بود بر زبان دری ده ھزار

ص :99

ز گفتار دھقان يکی داستان

بپيوندم از گفته باستان

که در سايۀ شاه ايران بود
ص  :569نبايد که آن بوم ويران بود
مرا گنج دادست و دھقان سپاه نخواھم به دينار کردن نگاه
ص  :571بسی پيش ازين کوشش و رزم بود گذر ترک را راه خوارزم بود
برين بوم و بر پارسا زادگان
کنون چون ز دھقان و آزادگان
ص  :572جھاندار نپسندد از ما ستم که باشيم شادان و دھقان دژم
کشاورز و دھقان و مرد نژاد نبايد که آزار يابد ز داد
به آزادگان گفت ننگست اين که ويران بود بوم ايران زمين
بدين خويشتن را نشان خواستم
ص  :578چو گفتار دھقان بياراستم
که ماند زمن يادگاری چنين بدان آفرين کاو کند آفرين
پس از مرگ بر من که گوينده ام بدين نام جاويد جوينده ام
ص  :614بفرمود تا پارسی دری

نبشتند و کوتاه شد داوری

ص  :681سپاھی گزين کرد از آزادگان بيامد سوی آذر آبادگان
ص  :728از ايران وز ترک وز تازيان
نه دھقان نه ترک و نه تازی بود

نژادی پديد آيد اندر ميان
سخن ھا به کردار بازی بود

ص  :731کنون داغ دل نزد خاقان شويم ز تازی سوی مرز دھقان شويم
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 .20داﻧشنامه ابن سينا 428 - 412 :ق  1036 – 1021 /م }{24
ص  :2-1فرمان بزرگ خداوند ما  -ملک عادل مويد منصور ،عضدالدين
عالالدوله و فخرالمله وتاج االئمه ابوجعفر محمد بن دشمنزيار ،مولی اميرالمومنين،
زندگانيش دراز باد ،و بخت پيروز ،و پادشاھيش برافزون – آمد بمن بنده و خادم
درگا ِه وی – که يافته ام اندر خدمت وی ھمۀ کامھای خويش از ايمنی و بزرگی و
شکوه و کفايت و پرداختن بعلم و نزديک داشتن – که بايد بر خادمان مجلس وی را
کتابی تصنيف کنم بپارسی دری که اندر وی اصلھا و نکتھائ پنج علم از علمای
حکمت پيشينگان گرد آورم ،بغايت اختصار.
 .21التفھيم بيروﻧی 420 :ق  1029 /م }{25
ص  :270چون پارسيان از کبيسه دست باز داشتند ماھھاشان پيشتر شدند و نوروز
پيش از رسيدن برآمد و خراج پيش از غله گشاده شد و دھقانان سواد برنج افتادند و
برزگران را دشخوار شد .پس متوکل نيت بر آن نھاد که نوروز را سپس تر برد تا
رعيت را آسان شود.
 .22آثارالباقيه البيروﻧی 427 :ق  1035 /م }{26
ص  :57قتيبه بن مسلم ھرکس را که خط خوارزمی ميدانست از دم شمشير گذرانيد
و آنانکه از اخبار خوارزميان آگاه بودند و اين اخبار و اطالعات را ميان خود
تدريس ميکردند ايشان را نيز به دستۀ پيشين ملحق ساخت بدين سبب اخبار
خوارزم طوری پوشيده ماند که پس از اسالم نميشود آنھا را دانست...
ص  :332آئين ساسانيان در اين ايام چنين بود که پادشاه بروز نوروز شروع می
کرد و مردم را اعالم مينمود که برای ايشان جلوس کرده که بايشان نيکی کند و
روز دوم را برای دھقانان که قدری مقامشان باالتر از توده بود جلوس ميکرد و
خانواده ھا نيز در اين قسمت داخل بودند و روز سوم را برای سپاھيان و بزرگان
موبدان جلوس ميکرد و روز چھارم را برای اھل بيت و نزديکان و خاصان خود و
در روز پنجم برای خانواده و خدم خود و بھر که آنچه را مستحق رتبه و اکرام
بودند ايصال ميکرد ...و چون روز ششم ميشد از قضای حقوق مردمان فارغ و
آسوده شده بود و برای خود نوروز ميگرفت و جز اھل انس و اشخاصی که
سزاوار خلوت اند کسی ديگر را نمی پذيرفت...
ص ... :336در اين روز ھوشنگ مردم دنيا را امر کرد که لباس کاتبان بپوشند و
دھقانان را نيز بر ھمين کار امر کرد و از اين روز ملوک و دھقانان و موبدان و
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غير ايشان اين لباس را پوشيدند و تا روزگار گشتاسپ از راه اجالل کتابت و
اعظام دھقنه اين رسم باقی بود...
ص ... :344در اين روز پادشاه با دھقانان و برزيگران مجالست ميکرد و در يک
سفره با ايشان غذا ميخورد و ميگفت :من امروز مانند يکی از شما ھستم و با شما
برادر ھستم زيرا قوام دنيا بکارھای است که بدست شما ميشود...
 .23فرخی سيستاﻧی 429 :ق  1037 /م }{11
ص  :189جھان را ديدم و آزمودم

شنيدم گفتۀ تازی و دھقان

ص  :265ای به دل چو قبيلۀ تازی

وای به رخ چون قبيلۀ دھقان

ص :271
ای بحری و به آزادگی از خلق پديد چون گلستان شکفته ز سيه شورستان
عيد تو ھمه فرخ و روز تو ھمه عيد وز ديدن تو فرخ روز ھمه احرار
ص :272
ھرکس به عيد خود بکند شادی چه عبری و چه تازی و چه دھقان
يک صف ميران و بلعمی بنشسته يک صف پير صالح دھقان
 .24ديوان عنصری بلخی 432 :ق  1040 /م }{11
ص :135
زچين و ماچين يکرويه تا لب جيحون

زترک و تاجيک ،ازترکمان و غز و خزر

 .25سفرﻧامه ﻧاصرخسرو 444 :ق  1040 /م }{27
ص  :9و در تبريز قطران نام شاعری را ديدم ،شعری نيک می گفت ،اما زبان
پيش
فارسی نيکو نمی دانست .پيش من آمد .ديوان منجيک و ديوان دقيقی بياورد و
ِ
من بخواند .و ھر معنی که او را مشکل بود از من بپرسيد .با او بگفتم و شرح آن
بنوشت و اشعار خود بر من بخواند.
ص :10 :و در اين شھر اخالط به سه زبان سخن گويند :تازی و پارسی و ارمنی-
ص  :167و من در ھمۀ زمين پارسی گويان ،شھری نيکوتر و جامعتر و آبادان تر
از اصفھان نديدم.
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 .26زين االخبار گرديزی 444 :ق  1052 /م }{28
ص  :93و بھرام گور } 438 - 421م{ به ھر زبانی سخن گفتی .به وقت چوگان
زدن پھلوی گفتی و اندر حربگاه ترکی گفتی و اندر مجلس با عامه دری گفتی و با
موبذان و اھل علم پارسی گفتی و با زنان ھريو گفتی و چون اندر کشتی نشستی
زبان نبطی گفتی و چون خشم گرفتی تازی گفتی.
ص  :160و دژ احنف به مروروذ او بنا کرد و شھر مروروذ را بستذ به صلح و
عبدﷲ بن عامر با دھقان ھرات صلح کرد...
ص  :161پس عثمان مر اميربن احمر را به خراسان فرستاذ ...تا بر قندز مرو
نماز کرد و ...اندر خرگاھھا و خرپشته ھا و سرما سخت آمذ و دھقانان مرو
بترسيدند بر امير و سپاھش کی از سرما ھالک شوند ...اين سگالش اھل بازار و
عياران کردند و براز بن ماھويه که ساالر و دھقان شھر بوذ ،از اين سگالش خبر
يافت ،در وقت مر امير بن احمر را خبر بداذ...
ص  :162و چون علی بن ابی طالب )رض( به خالفت بنشست ،خراسان مر جعده
بن ھبيره را بداذ...نامه بنوشت سوی براز بن ماھويه ،دھقان مرو ،تا خراج گزارد
و جعده به مرو آمذ و براز به ھمۀ دھقانان مرو نامه نبشت به طاعت داشتن جعده...
 .27تاريخ سيستان 444 :ق  1052 /م }{29
ص  :112پس شاه سيستان ...موبدان و بزرگان را پيش خواند و گفت ... :صلح
کنيم ،ھمه گفتند که :صواب آيد .پس رسول فرستاد که ما به حرب کردن عاجز
نيستيم ،چه اين شھر مردان و پھلوانانست...صواب صلح باشد ...رسول پيغام بداد،
ربيع گفت :از خرد چنين واجب کند که دھقان ميگويد و ما صلح دوست تر از
حرب داريم ،امان داد و فرمان داد سپاه را که سالح از دست دور کنيد...
ص  :121و او را فرمان داد که چون آنجا شوی شابور ھمه ھربدان را بکش و
آتش ھائ گبرکان برافکن پس او به سيستان شد برين جمله ،و دھاقين و گبرکان
سيستان قصد کردند که عاصی گردند بدين سبيل...
ص  :132کار کابل و زابل او را مستقيم گشت و مظفر به سيستان باز آمد ،و
مردی بود عالم ...پس روزی رستم بن مھر ھرمزد المجوسی پيش او اندر شد و ...
گفت :دھاقين را سخنان حکمت باشد ما را از آن چيزی بگوی ،گفت :مردمان اوی
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است که دوستی بر وی افتعال دارد بی حقيقت ،و پرستش يزدان چشم ديدی
راکند ...باز دھقان گفت :آب جوی خوش بود تا به دريا رسد...
ص  :217 - 215چون اين شعر }تازی{ برخواندند او }يعقوب{ عالم نبود در
نيافت ،محمد بن وصيف حاضر بود و دبير رسايل او بود و ادب نيکو دانست و
بدان روزگار نامۀ پارسی نبود ،پس يعقوب گفت :چيزی که من اندر نيابم چرا بايد
گفت؟ محمد وصيف پس شعر پارسی گفتن گرفت } 253ق{ .و اول شعر پارسی
اندر عجم او گفت ،و پيش ازو کسی نگفته بود که تا پارسيان بودند سخن پيش
ايشان به رود باز گفتندی بر طريق خسروانی ،و چون عجم برکنده شدند و عرب
آمدند شعر ميان ايشان به تازی بود ...باز محمد بن محلد ھم سکزی بود مردی
فاضل بود و شاعر ،نيز پارسی گفتن گرفت و اين شعر را بگفت ...پس از آن
ھرکسی طريق شعر گفتن برگرفتند...
توضيحات حاشيوی ،ص  :112دھقان در اصل رئيس طبقه سوم مردم ايران )و
آستريوشان( و بزرگ برزيگران بوده – ولی در اسالم به بزرگان ايران دھقان می
گفته اند و احيانا پادشاه و مرزبان يک شھر و صقعی را ھم به نام دھقان می خوانده
اند و عربان برای دھقانان از لحاظ حکمت و عقل و درايتی که در آنان سراغ
داشته اند احتراماتی قايل بوده اند .و درحقيقت اين دھقانان بعد از محو شدن طبقه
سواران که صنف عالی ايرانيان بوده اند سمت رياست و کالنتری بر مردمان
ايران داشته اند و احساسات ملی و حکمت و آداب ايرانی به وسيله آنان در ايران پا
برجا و محفوظ بوده است.
 .28لغت فرس اسدی طوسی 456 :ق  1064 /م }{30
ص  :1بدان که فخر مردم برجانوران ديگر بسخن گفتن است و سخن را تمامی
معنی است و از دو گونه آمده است يکی گونه نظم است و ديگر نثر و اندر کتاب
منطق آنچه درباب سخن گفتنی باشد ھمه گفته اند و غرض ما اندرين لغات پارسی
است که ديدم شاعران را که فاضل بودند و ليکن لغات پارسی کم ميدانستند و
قطران شاعر کتابی کرد و آن لغت ھا بيشتر معروف بودند پس فرزندم حکيم جليل
اوحد اردشير بن ديلمسپار النجمی الشاعرادام ﷲ عزه از من که ابومنصور علی بن
احمد االسدی الطوسی ھستم لغت نامه ای خواست چنانکه برھر لغتی گواھی بود از
قول شاعری از شعرای پارسی و آن بيتی بود يا دو بيت و بر ترتيب حروف آ با تا
ساختم.
 .29ديوان لغات ترک 466 :ق  1073 /م }{31
تژک – منسوب به فارس و فارسي.
ص ِ :239
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ص  :408تت – فارس )در نزد ترکان( بن واژه ای ترکی برای ناميدن ھرکسی که
فارسی بلد باشد .تَت ِسز تُرک بَش ِسز بُرک بُلماس؛ يعنی :ترک بدون تات نميشود و
کاله بدون سر.
تژک – الفارسی.
متن عربی :ص ِ :324
ص  :677تت – الفارسی .عند عامت الترکِ.
 .30تاريخ بيھقی 470 :ق  1077 /م }{32
ص ) 7حوادث سال  421ق( :حاجب بزرگ گفت :نقيبان را بايد گفت تا لشکر باز
گردند و فرود آيند که من امروز با اين اعيان و مقدمان چند شغل مھم دارم که
فريضه است تا آن را بر گزارده آيد و پس از آن فردا تدبير گسيل کردن ايشان
کرده شود فوج فوج ،چنانکه فرمان سلطان خداوند است .نقيب ھر طايفه برفت و
لشکر بجمله باز گشت و فرود آمد و حاجب بزرگ علی باز گشت و ھمه بزرگان
سپاه را از تازيک و ترک با خويشتن برد و خالی بنشستند؛ علی نامه يی بخط
اميرمسعود که ايشان نديده بودند به بوسعيد دبير داد تا برخواند ،نبشته بود بخط
خود که :مارا مقرر است و مقرر بود در آن وقت که پدر ما اميرماضی گذشته شد
و اميرجليل ،برادر ،ابواحمد را بخواندند تا برتخت ملک نشست که صالح وقت
ملک جز آن نبود؛ و ما واليتی دور سخت با نام بگشاده بوديم و قصد ھمدان و
بغداد داشتيم که نبود آن ديلمان را بس خطری و نامه نبشتيم با آن رسول علوی
سوی برادر به تعزيت و تھنيت و نصيحت.
ص ) 407حوادث سال  422ق( :و نخست که ھمه دلھا را سرد کردند برين پادشاه
آن بود که بوسھل زوزنی و ديگران تدبير کردند در نھان که مال بيعتی وصلتھا که
برادرت اميرمحمد داده است ،باز بايد ستد که افسوس و غبن است ،کاری نا افتاده
را افزون ھفتاد و ھشتاد بار ھزار ھزار درم بترکان و تازيکان و اصناف لشکر
بگذاشتن.
ص  :520کيست از تازک و از ترک درين صدر بزرگ
که نه اندر دل او دوست تری از زر و سيم
ص ) 695حوادث سال  426ق( :گفت :چه بايد کرد؟ وزيرگفت :اگر رای عالی
بيند ،حاجبان بگتغدی و بوالنصر را خوانده آيد ،که سپاه ساالر اينجا نيست ،و
حاجب سُباشی که فراروی تر است ،او حاضر آيد با کسانی که خداوند بيند از اھل
سالح و تازيکان تا درين باب سخن گفته آيد و رای زده شود .گفت :نيک آمد.
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ص ) 885حوادث سال  429ق( :طغرل گفت :رنج قاضی نخواھم بآمدن بيش
ازين ،که آنچه بايد به پيغام گفته ميآيد .و پذيرفتم که بدانچه گفتی کارکنم .و ما
مردمان نو و غريبيم ،رسمھای تازيکان ندانيم ،قاضی به پيغام نصيحتھا از من باز
نگيرد .گفت" :چنين کنم" و باز گشت و اعيان که باوی آمده بودند جمله بازگشتند.
وديگر روز ساالر بوزگان را واليت داد و خلعت پوشيد :جبه و دراعه که خود
راست کرده بود و اسنام زر ترکی وار ،و بخانه باز رفت و کار پيش گرفت.
ص ) 904حوادث سال  430ق( :اميرچون ازين کارھا فارغ شد ،پيل براند و
لشکر ازجای برفت ،گفتی جھان می بجنبد و فلک خيره شد از غريو مردمان و
آواز کوسھا و بوقھا و طبلھا .چون فرسنگی رفته آمد ،خصمان پيدا آمدند با لشکری
سخت قوی با ساز و آلت تمام ،و تعبيه کرده بودند بر رسم ملوک .و برھمه رويھا
جنگ سخت شد و من و مانند من تازيکان خود نميدانستيم که درجھان کجاييم و
چون ميرود.
ص ) 926حوادث سال  431ق( :و آنچه از غزنين خواسته بوديم آوردن گرفتند و
لشکرھای زيادتی ميرسيد .بوالحسن عبدالجليل خلوتی کرد با امير ،رضی ﷲ عنه،
و گفت "ما تازيکان اسب و ھم اشتر زيادتی داريم بسيار ،و امير جھت لشکر آمده
بزيادت حاجتمند است ،و ھمه از نعمت و دولت وی ساخته ايم ،نسختی بايد کرد و
برنام ھرکسی چيزی نبشت ".و غرض درين نه خدمت بود ،بلکه خواست بر نام
استادم بونصر چيزی نويسد و از بدخويی و زعارت او دانست که نپذيرد و سخن
گويد و امير بروی دل گران تر کند .امير را اين سخن ناموافق نيامد .و بوالحسن
بخط خويش نسختی نبشت و ھمه اعيان تازيک را در آن درآورد و آن عرضه
کردند و ھرکس گفت :فرمان بردارم ،و ازدلھای ايشان ايزد ،عزوجل ،دانست.
ص ) 949حوادث سال  431ق( :وخواجه بزرگ اين مصلحت نيکو ديد اما باز
رعبی بزرگ در دل است که ازين لشکرما نبايد که ما را خللی افتد نعوذ با ،Áکه
حاجب بگتغدی امير را سربسته گفت که غالمان امروز می گفتند که ما بر اشتر
پيداست که چند توانيم بود ،ما فردا اگر جنگ باشد ،اسبان تازيکان بستانيم که بر
اشتر جنگ نتوان کرد .و امير جواب نداد و ليکن نيک از جای بشد.
ص ) 955 – 954حوادث سال  431ق( :و گفتند امير را "اينجا فرود بايد آمد که
امروز کاری سره رفت و دست ما را بود ".گفت "اين چه حديث بود ،لشکری
بزرگ را ھفت و ھشت جاه آب چون دھد؟ يکبارگی بسرحوض رويم ".و چون
فرود آمديمی؟ که بايست حادثه يی بدين بزرگی بيفتد؛ رفتن بود و افتادن خلل ،که
چون امير براند ازآنجا ،نظام بگسست که غالمان سرايی از اشتر بزير آمدند و
اسبان ستدن گرفتند از تازيکان ،از ھرکس که ضعيف تر بودند ،ببھانۀ آنکه جنگ
خواھيم کرد و بسيار اسب بستدند و چون سوار شدند ،با آنکه بشب اسبان تازی و

35

َختلی ستده بودند يار شدند و بيک دفعت سيصد و ھفتاد غالم با عالمتھای شير
بگشتند و بترکمانان پيوستند و آن غالمان که ازما گريخته بودند بروزگار پورتگين
بيامدند و يکديگر را گرفتند و آواز دادند که "يار يار" وحمله کردند بنيرو و کس
کس را نه ايستاد و نظام بگسست از ھمه جوانب ،و مردم ما ھمه روی بھزيمت
نھادند؛ امير ماند با خواجه عبدالرزاق احمد حسن و بوسھل و بوالنصر و بوالحسن
و غالمان ايشان  ...غالمان تازيکان با امير نيک بايستادند و جنگ سخت کردند از
حد گذشته.
ک دولت اسالم
ص  :967مامون آن کز ملو ِ

ھرگز چون او نديد تازی و دھقان

توضيحات ھمين کتاب :ص  :89تازيک – تاجيک ،لفظ تاجيک در نزد ترکان
معنی ايران )در مقابل ترک( يافت و در دورۀ استيالی سلسله ھای ترک بر اقوام
ايرانی ،ايرانيان خود را تاجيک )درمقابل فرمانروايان ترک( ميخواندند )نقل از
دايرت المعارف فارسی(.
ص  :533تازيکان – جمع تازيک.
ص  :609تازک – بکسر سوم مخفف تازيک )تاجيک( ،در نزد ترکان معنی
ايرانی درمقابل ترک دارد.
ص  :1071دھقان معرب و ماخوذ از دھگان فارسی منسوب به ده و آن در قديم به
ايرانی اصيل صاحب ملک و زمين اعم از ده نشين و شھرنشين اطالق ميشده
است...
 .31ﻧاصرخسرو بلخی 481 :ق  1088 /م }{11
ص :271
ت احرار کن
سيرت و کردار گر آزاده ای بر سنن و سير ِ
امروز شرم نيايد آزاد زادگان را کردن به پيش ترکان پشت از طمع دوتايی
نگفتم که شاپور بن اردشيرم
من از پاک فرزند آزادگانم
 .32سياستنامه خواجه ﻧظام الملک 485 :ق  1092 /م }{11
ص  :146چون پادشاه ترک باشد يا تازيک يا کسی که تازی نداند و احکام شريعت
نخوانده باشد ،البد او را به نايبی حاجت آيد تا شغل می راند به نيابت او.
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 .33وصيتنامه ﻧظام الملک ،مندرج درکتاب مشتی از خروار 485 :ق  1092 /م
}{11
ص  :152چون خبر وفات ما بدو رسد )به خواجۀ فقيه( شرط عزا به جای آورد...
و دوستان ما را از ترک و تاژيک ببيند و...
 .34مجمل التواريخ والقصص 520 :ق  1126 /م }{33
ص  :73پادشاھی قباد فيروز ...سپھبد سرفرا را با چندين نيکوئی به جای قباد ،از
گفتار بدگويان بکشت تا ايرانيان از طيره او را بگرفتند ،و باز داشتند ،و برادرش
جاماسب را بنشاندند ،و قباد را به پسر سرفرا ،زرمھر دادند تا به خون پدر
قصاص کند ،زرمھر با وی درساخت ،و سوی ّملک شکنان و ھياطله باز گشتند به
ياوری خواستن ،و به زمين اھواز اندر ،و بعضی )گويند( به اصفھان ،و اين
درست است دختر دھقانی را دوست گرفت و بخواست و با وی بيآراميد ،و دختر
از قباد آبستن گشت به کسری نوشروان ،سپس قباد برفت و سپاه آورد ،چون آن
جايگاه باز رسيد ،دھقان مژده دادش به فرزند ،قباد زرمھر را فرمود که از نژاد
دھقان بداند ،چون باز جستند از تخمۀ افريدون بود ،قباد شاد گشت و فرزند
نوشروان نام نھاد و بی حرب کردن پادشاھی به وی باز رسيد...
ص ... :327و مداينی صفت بومسلم گويد که :مردی بود کوتاه ،به لون اسمر ،و
نيکو و شيرين و فراخ پيشانی ،و نيکو محاسن ،و دراز موی ،و دراز پشت ،و
کوتاه ساق .و فصيح اندر لفظ :و شعر به تازی و پارسی گفتی ،و ھرگز مزاح
نکردی و نخنديدی مگر به حرب اندر ،و به ھيچ فتح کردن و کارھای عظيم از وی
خرم شدن و نشاط پيدا نيامدی و نه به ھيچ حوادث و غلبۀ دشمنان اثر غم و خشم از
وی ظاھر شدی؛ و تازيانۀ وی شمشير بود ،و برکس به عقوبت اندر رحمت نکرد
از دور و نزديک؛ و ھرچه به خراسان اندر مھتران بودند از يمن و ربيعه قضاعه
و ملوک و دھقان و مرزبان ھمه را بکشت به دعوت بنی العباس اندر؛ و چون
بکشتندش سی و ھفت ساله بود؛ و ھيچ چيز از امالک و عقار و بنده وغيره از وی
باز نماند ،مگر پنج کنيزک خدمت کننده...
ص  :357خالفت معتصم ...سال دويست و نوزده .ازاين پس به سامره باير بنا نھاد
و کوشک ھا و شھر آباد فرمود کرد بعد از خرابی پس بابک را کار از اندازه
بگذشت ،و معتصم افشين را به حرب بابک فرستاد ،و افشين لقب پادشاھان
اسروشنه است و نامش حيدربن کاوس بود ،و اصل او از ماورالنھر و افشين سوی
ارمنيه آمد ،و بابک در کوه ھای آن حدود جای ھای ،عظيم دشوار گزيده بود ،و
قلعه ساخته بود ،و بسياری روزگار و حادثه ھا رفت ،تا آخر کار بابک گرفتار شد
بر دست او ،و حيلت کردن سھل بن سنباط بر قلعه خويش ،و بابک را بعد از
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گريختن از قلعه ،آن جايگاه بداشتن ،و اميد دادن ،و اين سھل از دھقانان بود ،افشين
کس فرستاد و )ابن سنباط( بابک را به صيد بيرون آورد تا سپاه او را بگرفتند ،و
بعد مدت ھا اين فتح برآمد ،و او را پيش معتصم آوردند به سامره ،بفرمود تا دستش
ببريدند و شکم بشکافتند ،و پس سرش آوردند و تنش را به سامره بردار کردند ،و
سرش در بالد اسالم بگردانيدند که آفتی عظيم بود مسلمانی را...
 .35کتاب النقض عبدالجليل قزوينی 558 :ق  1163 /م }{11
ص  :135اين نعمت درين ديار و بالد مشترک است از ميان مسلمانان و مشرکان
و جھودان و مومنان و موحدان  ...و ترکان و تاجيکان
ص  :146اين نعمت درين ديار و بالد مشترک است از حاميان مسلمانان و
مشرکان و رشنيقان و ترکان و تازيکان.
 .36سلجوقنامه ظھيرالدين ﻧيشابوری 582 :ق  1186 /م }{11
ص  :45آوازۀ کافر ختای بود که قاصد بالد اسالم اند و واليت ماورالنھر از
وطات لشکر خراسان ...و اتباع ترک و تاجيک انبوه به ستوه آمده بودند.
 .37تاريخ الوزرا ابوالرجا قمی 584 :ق  1188 /م }{11
ص  :126مواخات و مصافات ترک و تازيک معادات و مناوات شد.
 .38ديوان اﻧوری 585 :ق  1189 /م }{11
ص :147
ترک و تازيک شما جمله سگانند وخران که بجزخوردن وخفتنن نشناسند زبان
 .39التوسل الی الترسل بھاوالدين بغدادی 588 :ق  1192 /م }{11
ص  :135محمود آن است که ھمگنان را از دور و نزديک و ترک و تاجيک درين
اختصاص مساوات حاصل باشد.
ص  :146فرموديم که به وقت داد و حکم ...ميان بيگانه و خويش و توانگر و
درويش و خرد و بزرگ تازک و ترک ازين باب تفاوت ظاھر ندارد.
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 .40ترجمۀ تاريخ يمينی (427) 603 :ق  1206 /م ) 603م( }{34
ص  ... :8و اشارت کرد که کتاب يمينی از تصنيف عتبی کتابی مفيد است و با قلت
اجزا و خفت حجم مشتمل است برشرح مواقف و مقامات سلطان غازی محمود ابن
سبکتگين رحمه ﷲ و برخی ازاحوال آل سامان و نبذی از ايام آل بويه ،و از اخبار
و آثار ملوک طوايف و امرائ اطراف ھم بعضی را متضمن است .صواب آنست
که آن را بعبارتی که بافھام نزديک باشد و ترک و تازيک را درآن ادراک افتد
بپارسی نقل کنی ،و از اسلوب کتاب فراتر نشوی و از تکلف و تصلف مجانبت
نمايی و بالفاظ بشع و لغات غريب تمسک نسازی ،و بدانچه بداھت خاطر و
سخاوت طبع دست دھد قناعت نمايی ،تا من بمشاطگی اين عروس قيام نمايم و
زيف اين بضاعت پيش امير باميری برکار کنم.
 .41فضايل بلخ واعظ بلخی 610 :ق  1213 /م )ترجمه فارسی  676ق 1277/م(
}{35
ص  :7-6به سبب حسن ظنی که درحق اين مخلص بودش ،که اين نسخه را به
زبان پارسی ترجمه بايد کرد ...سربه جيب تفکر فروبردم ،و به خود می گفتم :که
ای ضعيف تو آن غواص ماھر نيستی ،که بدين ترجمان ،از بحرعمان عميق القعر
اين کتاب بزرگ دری استخراج توانی کرد ...بعضی ازآن اسانيد را طرح کرده آمد
تا پارسی زبانان را درعرض خلل راه نيابد و زودتر به مراد و مطلوب برسند.
ص  :17و زبان بھشتيان فارسی دری است .و ايوب شھيد ميگويد :که پارسی دری
زبان اھل بلخ است.
ص  :29و در آثارآمده است که :ماليکه که درگرد عرش عظيم اند ،کالم ايشان به
فارسی دری است .و حسن بصری )رح( ميگويد :که اھل بھشت را زبان پارسی
است .ونضربن شميل} 203-122ق{ميگويد که :پارسی دری زبان اھل بلخ است.
 .42تاريخ طبرستان ابن اسفنديار 613 :ق  1216 /م }{11
ص  :147ھزاران ھزار رحمت دادار کردگار پروردگار آمرزگار بر تن و جان...
سلطان تازيکان االصفھبد االعظم...
 .43ديوان عطار ﻧيشابوری 628 – 618 :ق  1231 – 1221 /م }{11
ص  :136چو يکسان ست آنجا ترک و تاجيک
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ھم از ايران ھم از توران دريغا

 .44جوامع الحکايات عوفی 630 – 620 :ق  1232 – 1223 /م }{11
ص  :147عرضه داشتند که برادر تو سلطان محمد ...ھفتاد بار ھزارھزار بار درم
از خزانه به ترکان و تازيکان و اصناف لشکر داده است.
 .45آداب الحرب فخرمدبر 633 – 627 :ق  1235 – 1230 /م }{11
ص  :144بدانک تعبيۀ روز مصاف بر دوگونه است ،يکی جوق جوق ترکيوار و
ديگرگونه تاجيکوار ،با ميمنه و ميسره و قلب و جناح و ساقه ،به رسم ساسانيان که
پادشاھان عجم بودند.
ص  :147چون سلطان يمين الدوله آنجا رسيد ،لشکر ايشان را بديد زيادت از
لشکر او بود ھمه ترک و لشکر او بيشتر تازيک و ھندو ...بھراسيد.
 .46فتوتنامۀ سھروردی 632 :ق  1234 /م }{11
ص  :136اما صورت اين راه را عربی و عجمی و ترک و تاجيک و عوام و
لشکری و اصناف و تجار و ھمه کس بتواند ورزيدن.
 .47ﻧفثت المصدور زيدری 632 :ق 1234 /م }{11
ص  :147از خرد و بزرگ و تازيک و ترک ھرکه آفريده که در دل محبت او
آميزشی و درجان مودت او آويزشی داشت ...جدايی افتاده.
 .48تاريخ جھاﻧگشای جوينی 658 :ق  1260 /م }{36
ص  :137عاقبت چنگيزخان با لشکر اندک اونک خان را با گروه انبوه منھزم
گردانيد و غنيمت بسياريافت و اين حال درشھور سنۀ  599واقع شد .و درآن روز
ھر شخص که مصاحب بود از وضيع تا شريف ،امير تا غالم و فراش و ستوردار
از ترک تا تازيک تا ھندو اسامی ھمه ثبت کردند .و آن دو کودک ترخان کرد و
ترخان آن بود که از ھمه موونات}ھزينه ھا{ معاف بود و درھرلشکر که باشد ھر
غنيمت که يابند ايشان را مسلم باشد و ھرگاه که خواھند دربارگاه بی اذن و
دستوری درآيند .و ايشان را لشکر و مرد داد و ازچھار پای و اوالق و تجمالت
چندانک در حد و حصر نيايد .و فرمود تا چندان گناه که ازيشان در وجود آيد ايشان
را بدان مواخذت ننمايند تا به نھم فرزند ايشان ھمين معنی مرعی باشد.
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ص  :178درميان جيحون که آب به دو شاخ رفته است حصاری بلند استحکام کرده
بود و با ھزار مرد کارزار از گردن کشان نامدار درآنجا رفته .چون لشکر بدانجا
رسيد بر فور تمکن از حصار دست نداد .چون تير و منجنيق آنجا نمی رسيد،
جوانان خجند را به حشر آنجا راندند و از جانب اترار و بخارا و سمرقند و قصبه
ھا و ديه ھای ديگر که مستخلص شده بود مدد می آورند تا پنجاه ھزار مرد حشری
و بيست ھزار مغول آنجا جمع گشت .تمامت را دھه و صده کردند .آنچ تازيک
بودند بر سر ھر ده مغولی نامزد گشت .تا پياده از کوه به سه فرسنگی سنگ نقل
ميکردند و مغوالن سواره در جيحون ميريختند.
ص  :198جھت محافظت بر بالد و امصار اکثر قواد و انصار تخصيص کرد و از
آن جملت سمرقند را به صدو ده ھزار مرد تخصيص فرمود؛ شست ھزار ترکان
بودند با خانانی که وجوه اعيان سلطان بودند که اسفنديار روئين تن اگر زخم تير و
گزارد سنان ايشان ديدی جز عجز و امان حيله ای ديگر ندانستی .و پنجاه ھزار
تازيک از مفردانی که ھريک فی نفسه رستم وقت و بر سرآمدۀ لشکرھا بودند و
بيست عدد پيل تمام ھيکل ديو شکل.
ص  :241اھل نشابور امان خواست و مالھا قبول کرد فايده نداد  ...و به کينۀ
تغاجار فرمان شده بود تا شھر را از خرابی چنان کنند که درآنجا زراعت توان کرد
و تا سگ و گربه آن را به قصاص زنده نگذارند .و دختر چنگيزخان که خاتون
تغاجار بود با خيل خويش درشھر آمد و ھرکس که باقی مانده بود تمامت را
بکشتند .مگر چھارصد نفررا که به اسم پيشه وری بيرون آوردند و به ترکستان
بردند و اکنون از بقايای ايشان فرزندان ھستند .و سرھای کشتگان را از تن جدا
کردند .و مجلس بنھادند؛ مردان را جدا و زنان و کودکان را جدا .و بعد ازآن چون
تولی عزم ھرات مصمم گردانيد اميری را با چھار تازيک آنجا بگذاشت تا بقايای
زندگان را که يافتند برعقب مردگان فرستادند؛ ذباب و ِذئاب را از صدور صدور
جشن ساختندُ ،عقاب بر ِعقاب از لحوم غيد عيد کردند ،نسور سور از نحور حور
ترتيب دادند ...
ص  :257وچون اقوام قفچاق و کالر ھنوز سرکوفتی تمام نيافته بودند و به قھر و
استيصال ايشان التفات بيشتر بود ،از پادشاھان باتو و منکوقاآن و کيوک بدان
طرف معين شدند .ھريک با لشکری بزرگ از ابنائ تازيک و ترک و ھريک بر
آنک اول بھارآينده روان شوند با مخيم خويش رفتند و استعداد سفر پيش گرفتند و
به ميعاد مقرر در جنبش آمد.
ص  :280 - 279چون خراسان مستخلص شد حکايت کشتی گيران خراسان و
عراق پيش او گفتند .ايلچی به جورماغون فرستاد و اشارت کرد تا کشتی گير
فرستد .يکی بود از ھمدان "پھلوان فيله" گفتندی .بفرستادند .چون به نزديک قاآن
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رسيد منظر و شکل او از ضخامت جثه و تناسب اطراف وی را نيک خوش آمد.
با جماعتی ديگر که در پيش او بودند فرمود تا کشتی گرفتند؛ بر تمامت غلبه کرد و
کسی پشت او را بر زمين نياورد .بيرون تشريفات پانصد بالش فرمود .تا بعد از
يک چندی او را دختری ماه ديدار خوش رفتار خوش گفتار فرمود .چنانک رسم آن
جماعت است که خويشتن را از مباشرت جھت حفظ قوت را صيانت کنند دست
درازی نمی کردست و ازو مجتنب بوده .دختر روزی به اردو می رود .ازو می
پرسد که" :تازيک را چگونه يافتی؟ نصيبۀ تمام از لذات استيفا کرده باشی؟" و در
ميان مغوالن اين مزاح باشد که تازيکان را به عظم آلت نسبت دھند ...دخترميگويد
که" :مرا ذوقی ازآن حاصل نشدست و ازيکديگر جدا ايم ".فيله را طلب فرمود و
بحث آن حال کرد .گفت" :درخدمت پادشاه اشتھاری يافته ام و کسی بر من تطاول
ننموده .اکنون اگر پای درنھم نبايد قوت ساقط شود و درخدمت پادشاه از پايۀ خود
انحطاط يابم ".فرمود که" :غرض آنست تا ازشما فرزندان حاصل شود .بعد ازين
ترا از ممارات و مبارات ُکشتی معاف داشتم".
ص  :291ايشان نيز چون به ما استيمان کرده اند وبه دامن دولت ما تمسک کرده
نموده باز فرستادن ايشان نيز در آذين ھمت و مروت محظور است واز شيوۀ
مکرمت و فتوت دور و نزد دور و نزديک و ترک و تازيک نه معذور باشم.
ص  :302و امر فرمود تا از طرف ھر پادشاه زاده از ده نفر مرد دو نفر بدو
پيوندد و آنچ درآن حد اند تمامت برنشينند و از تازيک از ده دو بروند و ابتدا از
مالحده کنند.
ص  :312جغتای خانی بود با تھور و غلبه و سياست و خشونت .چون بالد
ماورالنھر و ترکستان مستخلص گشت ... ،و حشم او از بيم ياسا و سياست او چنان
مضبوط بودی که کسی در عھد او چنانک در جوار لشکر او بودی ھيچ راه گذری
را به طاليه و پاس احتياج نيفتادی و چنانک در مبالغت گويند طشت زر بر سر
نھاده عورتی را تنھا بيم و ترس نبودی .و ياساھای باريک که بر امثال مردم
تازيک تکليف مااليطاق بودی دادی؛ مثل آنک گوشت بسمل نکنند و به روز درآب
روان ننشينند و نظرای اين.
ص  :408و سلطان }محمد خوارزمشاه{ بر راه مرو متوجه خوارزم شد وديگر
باره کار رزم را آماده گشت و برقصد ھرات و استيصال سرات در ذوالقعدۀ اين
سال } {598باز درجنبش آمد و به مرغزار رادکان نزول کرد .چندانک اصحاب
اطراف مجتمع شدند ازآنجا با لشکری بزرگ از تازيک و ترک درحرکت آمد تا به
ظاھر ھرات براپردۀ او باز کشيدند.
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ص  :424سول کزلی بگريخت و به شادياخ آمد و ازصورت حال اعالم داد .چون
سامان قرارنداشت آھنگ فرار کرد و با اوالد و انصار از شھربه صحرا آمد و
اعيان اصحاب ديوان را چون شرف الملک که وزير بود و سيد عالالدين علوی و
اصحاب ديگر و قاضی القضات رکن الدين مغيثی و وجوه و اکابر ديگر را تکليف
استصحاب کرد .وھم درآن شب تاريک با ترک و تازيک بر راه ترشيز زد .چون
بدانجا رسيد محتشم آن از کزلی التماس استرداد آن جماعت کرد که به تکليف با
خود آورده بود از معارف و اکابر .رھبتا ال رغبتا آن جماعت را در ترشيز
بگذاشت وھرچه مصاحب ايشان بود برداشت و از راه کرمان برفت.
ص  :547وشرف الدين سبب آنکه قاآن دروقت يارغوی ايشان فرموده بود که:
"اين ھمه خبث ھا سبب آن تازيک بوده باشد که او کودکان را راه ھا آموخته باشد.
اگر اکنون با کورکوز به ھم باشند سر او از جادۀ صواب بپيچاند؛ با او نرود".
ص  :694تمامت لشکرھا که درآن حدود بودند از ترک و تازيک مستعد گشتند.
ص  :699چون نقل علوفه ھا ازطرف ارمن تا يزد و ازواليت اکراد تا جرجان بود
و چھارپای ديوانی نه چندان که وفا کند فرمان شد تا چھارپای ھرکس که باشد از
وضيع تا شريف و از ترک تا تازيک به اوالغ گرفتند و تغارھا روان کردند.
ص  :772درغرۀ جمادی االول } {654شھنشاه را با جماعتی از کفات حضرت
روان کرد .درکنار قزوين به يسور نوين رسيد .يسور پسر خود موراقا را در
مصاحبت شھنشاه به حضرت پادشاه فرستاد .و يسور دھم اين ماه را با لشکرھای
مغول و تازيک در رودبار الموت آمدند و سپاھيان و فدائيان رکن الدين نيز بر سر
ساالن کوه بر باالی الموت جمعيت ساختند و لشکر مغول نيز از شيب عزم باال
کردند و مصافی عظيم کرد...
ص  :779و پادشاه در لمسر که مشتات آن حدود بود مقام فرمود وشياطين آن را
صالل آن قوم به دم از سوراخ
روزھا مھلت فرمود مگرترک ضالل گيرند و ِ
بيرون آيند .ھيچ فايده نداشت .طاير بوقا را با لشکری از مغول و تازيک به
محاصرۀ آن بگذاشت و به مبارکی در روز شانزدھم ذی الحجه سنۀ  654مراجعت
فرمود کامياب و کامران .و بنۀ رکن الدين را با حواشی و مواشی در قزوين ساکن
کردند و لشکراو را متفرق به امرا سپردند.
 .49طبقات ﻧاصری 658 :ق  1260 /م }{37
ص  :235 – 234سلطان مودود }بن مسعود بن محمود{ کين پدر بازخواست و
کشندگان پدر را از ترک و تاجيک بقتل رسانيد ،و او را صيتی و نامی )ازان
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حاصل( شد ،و ممالک در ضبط او بود ،و مدت نه سال ملک راند ،و درسنه احدی
و اربعين و اربعمائه ) (441برحمت حق پيوست ...
ص  :456امرائ ترک و بندگان خاص که درخدمت قلب بودند شيعه کردند و
درحوالی منصورپور و تراين ،تاج الملک محمود دبير و مشرف ممالک و
بھاالملک حسين اشعری ،و کريم الدين زاھد ،و ضياالدين پسر نظام الملک جنيدی
و نظام الدين شرقانی ،و خواجه رشيدالدين مايکانی و امير فخرالدين دبير و
جماعت کارداران تازيک را شھيد کردند .در ربيع االول سنه اربع و ثالثين و
ستمائه ) ،(634درشھرسلطان رضيه که دختر بزرگتر سلطان بود ،با مادر سلطان
رکن الدين مکاوحت آغازنھاد رکن الدين بضرورت ،طرف دھلی بازگشت ،مادر
رکن الدين قصد سلطان رضيه کرد ،تا اورا بگيرد و باطل کند ،خلق شھر خروج
کردند ،او قصر دولت خانه را حصار گرفت و مادر رکن الدين را بگرفت .و چون
رکن الدين به کيلوکھری رسيد ،فتنه درشھر ظاھرشده بود ،و مادر او گرفتارگشت.
قلب امرائ ترک ھمه درشھر آمدند ،و بخدمت سلطان رضيه پيوستند و سلطان
رضيه را بيعت کردند و برتخت نشاندند.
ص  :473چاکر ايوان او ھرجا که ترک و تاجکی
بندۀ فرمان او ھرجا که ھند و گبرش است
ص  23ج  ... :2چون نوبت سلطنت ،به سلطان رضيه طاب مرقدھا رسيد ،ودر
پيش تخت خدمات گزيده بجای آورد ،اورا بحضرت طلبيد ،و بداون اقطاع فرمود،
بعد از چندگاه بمرتبۀ اميرحاجبی رسيد اما بسبب قربت جمال الدين ياقوت حبشی
جمله ملوک )و( امرائ ترک و غور و تاجيک از خدمت درگاه متفرق شدند ،و
کوفته )خاطر( می بودند ،خصوصا اختيارالدين ايتگين که امير حاجب بود ...
ص  ... :46چون الغ خان معظم خلدت دولته را اسم و لقب خانی فرمودند ملک
امير حاجب را از مرتبۀ اميرآخری بمنزلت اميرحاجبی رسانيدند ،و )چون( ناگور
از ملک بلبن صرف کردند )و( حوالت }ملک{ کشلی خان امير حاجب شد ،در
مرتبۀ اميرحاجبی چندان رضاطلبی اکابر و اوساط و اصاغر کرد ،که درقلم نتوان
آورد ،ملوک ترک }و اکابر{ و معارف تاجيک و امرائ خلج را چندان عنايت و
رعايت فرمود ،که در حيز تحرير نيايد ...
ص  ... :52وچون سلطنت معزی روی بانحطاط نھاد ،ملوک باتفاق يکديگر ،به
شھر آمدند ،و جملۀ امرا و ملوک باھم متفق شدند ،الغ خان خلدت دولته ،که اقطاع
ريواری داشت جالدت فراوان نمود ،و آثارشھامت درتحصيل غرض ملوک چندان
ظاھر گردانيد ،که ھيچ يک )از( امرا و ملوک و ترک و تاجيک بصد يک او

44

نرسيدند ،و ھمگنان برقوت و مبارزت و تازندگی او اتفاق کردند ،که از ھمه
زيادت است.
ص  ... :66 – 65چون سنه اثنی و خمسين نو شد ،حال جماعت مظلومان که
بدست تعدی و عزل ،بواسطه غيبت الغ خانی درگوشه يی مانده بودند ... ،حق
تعالی دعائ خستگان  ...مشرف گردانيد ،و رايات منصور الغ خانی را که از
ناگور بر سمت و عزيمت جالل حرکت داد ،بسبب آن بود ،که بندگان و ملوک
درگاه سلطنت ،ھمه ترکان پاک اصل )و( تازيکان گزيده وصل بودند ،و عماد
الدين مجبوب و ناقص )بود( و ازقبايل ھند)وستان( برسرمھتران گزيده نسبت
فرماندھی می کرد ،و ھمگنان را ازان حال تعب می آمد ،طاقت تحمل آن )مذلت(
نمی داشتند.
ص  :80انصارحق بحکم آن فرمان بھمه بلندی و مضايق لورھائ عميق دررفتند،
و سرو برده بدست آوردند ،خصوصا جماعت افغانان که ھريک از ايشان گوئی
زنده فيلی است }با{ دو غژغا)و( بر کتف نھاده و يا برجی است بر باره برای
ھيبت بر فراز او بيرق کشاده مبلغ ايشان که درخدمت رکاب )الغ خانی( مرتب
بود ،بقدر سه ھزار سوار و پياده مردانه و دلير و جانباز ،که ھريک از ايشان صد
ھندو را در کوه و جنگل بچنگل گرفتی ،و ديو را در شب تاريک )بتگ( عاجز
آوردی فی الجمله جماعت ملوک و امرا و اتراک و تاجيکان جالدتی نمودند ،که بر
صحايف ايام ،ذکر آن مخلد ماند ،ودرين مدت که رايت اسالم در دارھند افراشته
شده است ...
ص  ... :112و قالع غرستان به عميد ابی پھلوان شروان و قالع غور بملوک غور
سپرد ،و شھر فيروزکوه بملک مبارزالدين شيرازی داد ،و قالع تولک بامير حبشی
نيزه ور ،مفوض فرمود .و درھرقلعه و شھر)ی( يکی از معارف ملوک ترک )و
غوری( و تاجيک نصب کرد .چون سلطان محمد خوارزمشاه ،بطرف مازندران
بھزيمت رفت ،و لشکرھای اسالم ،پريشان شد ،چنگيزخان از ضبط بالد سمرقند
فارغ شد ،و سوار درعقب سلطان محمد روان کرد ،لشکرھای ديگر ،باطراف
خراسان نامزد شد ...
ص  ... :117ناگاه سلطان جالل الدين منکبرنی ،و ملک خان ھرات بغزنين رسيدند
ولشکر بسيار از ترک و امرائ غور و تاجيک و خلج و غر بخدمت ايشان جمع
شدند )و( از غزنين بطرف طخارستان براندند ،لشکر مغل درپای حصار واليان
بود ،ايشان را منھزم گردانيدند... ،
ص  ... :146 – 145من درتعجب بماندم اقالن چربی را گفتم :که گواه و حجت آن
)دو( مغل را نبود ،چون می دانستند ،که جزای ايشان کشتن خواھد بود ،چرا اقرار
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کردند؟ و اگر منکر شدندی از کشتن خالص يافتندی ،اقالن چربی گفت:چرا عجب
ميآيد ترا ،شما تازيکانيد چنان کنيد ،و دروغ گوئيد ،که دروغ گفتن کار شما باشد،
يعنی تازيکان ،و مغل را اگر ھزارجان درسرآن شود ،کشتن اختيار کنند و دروغ
نگويند ،ازين چيزھاست :که خدای تعالی بالی ما }را{ برشما فرستاده است.
 .50کليات شمس مولوی 672 :ق  1273 /م }{11
بدو اين بنده نزديک است
تن نبيند ھيچ مرجان را

ص  :136اگر ترکست و تاجيک است،
چو جان با تن ،و ليکن
ص :145
يک حمله و يک حمله ،کآمد شب و تاريکی
چستی کن و ترکی کن ،نی نرمی و تاجيکی
ص :278
ھم ره اند از روی معنی درصواب
ترک و تاجيک و عرب گر عاشقند
 .51کليات سعدی شيرازی 695- 690 :ق  1296 – 1291 /م }{11
ص :136
عرب ديده و ترک و تاجيک و روم
ص :144
روی تاجيکانه ات بنمای تا داغ حبش

زھر جنس در نفس پاکش علوم
آسمان ،برچھرۀ ترکان يغمايی کشد

ص :277
سفرکرده ھامون و دريا بسی
زدريای عمان برآمد کسی
عرب ديده و ترک و تاجيک و روم زھرجنس درنفس پاکش علوم
شايد که به پادشه بگويند ترک تو بريخت خون تاجيک
نگارترک وتاجکم کند صد خانه ويرانه به آن چشمان تاجيکانه و مژگان ترکانه
 .52تاريخ شاھی 690 :ق  1291 /م }{11
ص  :148جملۀ مردم اين خطه از غريب و بومی و ترک و تازيک انکار می
نمودند..
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 .53تاريخ وصاف اديب عبدﷲ 712 :ق  1312 /م }{11
ص  :136عفو او که مستقيل عثرات بندگان بود ،مستقبل جرايم دور و نزديک و
ترک و تاجيک می گشت.
ص  :152ھرچند درمقاله بلوکات توفيرات بی حد بود ...اما اسراف و اخراجات
محصالن نازک و استسالف اموال با ربح مفرط از تاژيک و ترک جھت خزانه
بزرگ و ...توقعات بی حد به اضعاف روی می نمود.
 .54سمط العلی ﻧاصرالدين منشی 720 – 715 :ق  1320 – 1315 /م }{11
ص  :148از ملوک و امرا تازيک تاج الدين ملک يعقوب را به مزيد قرب امتياز
داد.
 .55جامع التواريخ فضل ﷲ ھمداﻧی )تاريخ ساماﻧيان و 718 :(...ق  1318 /م
}{38
ص  :5اين تاريخ مختصری است مشتمل برشرح حال )و( مقامات سلطان محمود
ابن سبکتگين بن سرنک بن اغم ياوغوی ،و برخی از احوال آل سامان که خويشان
ايشان بودند ،و نبذی از احوال آل بويه ،و از اخبار و آثار ملوک طوايف و امرای
اطراف را متضمن است که به تبعيت الزم می آيد ،به عبارتی که به ادراک و افھام
قريب بود ،و تُرک و تازيک آن را بدانند ،و از تکلف و تصلف دور باشيم ،و از
حکايتی که از اسلوب کتاب بعيد بود تجنب نماييم.
ص  :7طغرل به شھر مرو مدت بيست سال پادشاھی کرد ،و بعد از وفات او
برادرش توقاق به جای او بنشست ،و ھفت سال او نيز پادشاھی کرد ،و معاصر
صحابه بود ... ،چون وفات يافت دوقور ياوقوی را به پادشاھی برداشتند؛ او دوازده
سال تمام پادشاھی کرد .بعد از حادثۀ او سامان ياوقوی يعنی اصيل زاده را به
پادشاھی برداشتند به واليت ماورالنھر؛ و او آن است که تازيکان او را سامان خدا
گفتند که پدر جمله سامانيان است؛ بعد ازاو اغم ياوقوی را پادشاھی دادند؛ بعد از
او کوکم ياوقوی پادشاه شد ،و او ھنوز طفل بود و مراھق نشده ،امرا تدبير ُملک
می کردند و تمشيت احکام می دادند؛ ناگاه دشمنی قراشيت نام از اطراف ُملک
لشکر کشيد و ترکتازی سخت کرد و جنگی صعب ،چنانکه لشکر کوکم ياوقوی
بيچاره و مضطر شدند و ھزيمت کرده ،خصمان خانۀ او را غارت کردند ،و برادر
طفل او را برسبيل اسيری ببردند ،و به اولجای گرفتن مشغول شدند.
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 .56ﻧزاری قھستاﻧی 720 :ق  1320 /م }{11
ص :148
ای آفت جان ترک و تازيک

بی خواب و خور از تو دور ونزديک

 .57تاريخنامۀ ھرات سيفی ھروی 721 :ق  1321 /م }{39
ص  :91 - 87بعد ازآنکه پادشاه چنگيزخان از آب آمويه بگذشت و سی و ھفت
روز متعاقب با خلق شھربلخ حرب کرد و بسياری از کمات بارگاه درگاه و ابطال
رجال سپاه او به قتل پيوست ،بلخ را فتح کرد و کل خلق آنجا را به قتل رسانيد؛ به
علت آنکه تومکای پسرجغتای درباميان به قتل رسيد و پادشاه چنگيزخان نيز در
باميان رنجورشد تمام مردم باميان را بکشت و حصون بنده و مرجق و فارياب را
خراب کرد.
چون دل ازکارآن ديار فارغ گردانيد ومخالفان و منازعان ملک خود را به زير تيغ
آورد  ...ھر پسری را به سر حدی نامزد کرد و ھر زمينی را به نوئينی داد و ھر
دياری را به شھر ياری سپرد ،تولی خان را پيش خواند و گفت ای فرزند دلبند ،ترا
با ھشتاد ھزار سوار جرار نامدار به خراسان می فرستم تا بالد و ديار مسلمانان را
بگيری و قالع و بقاع خراسان را بگشائی و به زخم تيغ آتشبار آبدار ،درآن ديار از
ديار آثار نگذاری
زجيحون تا باصفاھان بريزی خون بد خواھان
ببندی با ھوی شاھان به روز رزم و کين توزی
و زنھار که بيدار و ھشيار باشی و بر تاژيکان اعتماد نکنی ،خاصه بر خراسانيان
که دراقاليم جھان به دليری و کين خواستن و شب روی و کمين ساختن بر سر آمده
اند .و ازعھد مھد کيومرث که اولين پادشاه عالم و نخستين فرمانفرمای بنی آدم
است تا اين دم درھيچ طرفی از اطراف ربع مسکون آن فتنه و شبخون نبوده است
که در خراسان مسلم شدن آن ديار به قتل صغار و کبار و قلع قلعه و حصار است
 ...چون آن شھر فتح شود از بچۀ گھواره تا پير صد ساله را به قتل رسانيد ... ،در
اواسط ربيع االول سنه  618از حدود طالقان لشکر به طرف مرو برد.
ص  :102چون شاھزاده تولی خان شھر نيشابوررا خراب کرد و به خون تغارجار
خون چندين ھزار مومن و مومنه را بريخت ،لشکر به طرف ھرات کشيد .چون به
حدود بادغيس رسيد ،پيش او عرضه داشتند که دراين نواحی موضعی است که آن
را "کو" و "کورينان" خوانند .حصاری دارد درغايت حصانت و استواری و
نھايت تندی و بلندی و بی تاژيک سه ھزار مرد از پيادگان لشکر جمال الدين
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شورجه – که از لشکر سلطان جالل الدين است – درآن حصار ساکن شده اند و
آنچه مايحتاج حصارداری باشد به مرور ايام و کرور اعوام جمع کرده و جانب
حزم و تيقظ را قبل الواقعه نگاه داشته و پشت حصار را چون شکم انار از اسلحه و
مردان سپاھی آکنده.
ص  :107روزديگر که خبر قتل ايلچيان به شاھزاده تولی خان رسيد ،درغضب
فرو رفت و فرمان داد که لشکر يکسر از جوانب شھر حمله آرند و ھر تاژيک
ھروی که در دست ايشان گرفتارگردد ،زنده نگذارند.
ص  ... :111مردم بلدۀ ھرات بواسطۀ صفای عقيدت و خجستگی نيت ملک و
شحنه فارغ البال و آسوده حال به زراعت و عمارت واليت قيام نمودند و بعد از
چند گاه اسلحه و ساز نبرد بی حساب راست و گفتند که "ما آلت و عدت روز جنگ
در جنگ می آريم تا اگر وقتی رايات ھمايون چنگيزخانی به طرفی دراھتزاز آيد و
شاھباز ميمون بال عزم حزم خسروانی به جائی برواز کند و از تاجيک جريگ
طلبد ،ما بندگان ازين سرحد با مردم بی عد و کثرت اھبت بر معاونان ديگر واليت
سبقت گيريم و جانھای خود را که بخشيده شاھزاده جھان تولی خان است ،در روز
حرب و ضرب بذل کنيم".
ص  :137 – 131چون شھورسنۀ  634درآمد...خطۀ ھرات اندک عمارتی پذيرفت
 ...از ابنای چنگيزخان ھيچ کدام چنان مسلمان دوست نبود که پادشاه اکتای که او
را قاآن بزرگ می خوانند و ھيچ يک مسلمانان را چنان دشمن نداشتی که جغتای .و
دشمنی او درحق اھل اسالم تا غايتی بود که ھرکس که خبر بدو بردی که امروز
فالن مسلمانان را به جھت گناھی به قتل رساندند ،يک بالش زر بدو بخشيدی .چون
پادشاھی بر اکتای مقررگشت ،ابواب معدلت و تربيت برخاليق بگشاد  ...فرمان
فرمود که در ھيچ بلد از بالد ترکستان و درھيچ خطه از خطط خراسان مسلمانان
را ازعمارت مساجد ومدارس ورباطات و ابنيۀ خيرمنع نکنند...
شاھزاده جغتای ازاين معنی بغايت در رنج شد .مقربان درگاه خود را طلب داشت
و گفت "بدانيد که برادرم اکتای مسلمانان را دوست ميدارد  ...اکنون چه مصلحت
می بينيد و تدبير اين کار چيست؟" امرای لشکر و وجوه سپاه او يکسر زمين
خدمت به لب عزت مقبل داده  ...عرضه داشتند که "مصلحت درآن است که برادر
را درخلوت نصيحت کنی ،باشد که سخن تو بشنود و ترک محبت تاژيکان گيرد".
شاھزاده جغتای نماز شامی پيش پادشاه اکتای آمد و از سر خشم تمام و غلظت ھر
چه عظيم تر روی به سوی اکتای کرد و گفت "ای برادر ،اين چه محبت است که با
من
تاژيکان پيش گرفته ای و خالف مواعظ و مذاھب پدر بزرگ کرده ای؟ سخن ِ
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بنده بشنو و تاژيکان را سرکوفته دار و دراظھار و اشتھار رونق دين ايشان
مکوش".
پادشاه اکتای درجواب ھيچ نگفت و بدان تندی و خشونت شاھزاده جغتای متغير
نشد .شاھزاده جغتای برنجيد و از پيش برادر بيرون آمد و ...
چند ماه درقھرو غصه روزگار گذراند .تا روزی پيری را که چند سال در خدمت
چنگيزخان به سر برده بود ،طلب داشت و درخلوت اورا گفت که "ای پير عزيز و
ای يادگار پدر بزرگوار ،مبلغ پنج ھزار دينار به تو ميدھم ،بدين شرط که فردا پيش
برادرم اکتای روی و بگوئی که دوش پادشاه چنگيزخان را درخواب ديدم .مرا
گفت که پسرم اکتای را بگوی که تاژيکان باز بدی می انديشند و درخاطر دارند که
خروج کنند و ملک از تو بستانند .می بايد که به اطراف و اکناف جھان لشکر
فرستی تا بارديگر تاژيکان را به قتل رسانند و مساجد و مدارس و رباطات و
قنطرات ايشان را خراب گردانند تا پادشاھی درخاندان فرزندان تو بماند ،و اال زود
باشد که تاژيکان غوغا کنند و ملک از دست تو بيرون رود" .پيرگفت "فرمان برم
و اين کار را چنان بپردازم که دلخواه دوستان و جانکاه دشمنان پادشاھزادۀ عالم
باشد".
پير پيش پادشاه اکتای آمد .اکتای او را به اعزاز ھرچه تمام تر بنواخت و بر دست
راست شاھزادگان بنشاند وگفت "ای يادگار پدر بزرگ ما ،به چه حاجت قدم رنجه
کرده ای؟" پيرنخست پادشاه اکتای را بستود و از داد و عدل و بذل و کرم او
بسياری بر زبان راند و  ...بعد از آن عرضه داشت که "حکم يرليغ پادشاه جھانگير
چنگيزخان آورده ام .اگر اجازت باشد به سمع اشرف پادشاه جھان رسانم" .اکتای
درحال از تخت فرود آمد و پير را گفت "برتخت برآی و حکم يرليغ برسان" .پير
مزور مدبر بر تخت برآمد .اول پادشاه چنگيزخان را بستود .بعد ازآن گفت "ای
شاھزادۀ جھان ،اکتای خان بدان که  ...پادشاه چنگيزخان را در وقعه ديدم ،مرا
گفت :سالم من به اکتای رسان و بگوی که درممالک تو تاژيک بسيارشد .می بايد
که بفرمائی تا عساکری که در فرمان تواند يک بار ديگر درجھان ُکشش کنند و
دانشمندان و علويان و ارباب دين محمدی را به کل به قتل رسانند که ملک بر تو و
بر فرزندان تو قرارگيرد و از خاندان و دودمان تو نقل نکند".
پادشاه اکتای از وفور کمال کياست دانست که آن پير دروغ می گويد و جغتای اين
نيرنگ برانگيخته .پير را گفت "فرمانبرم و ھرچه پدربزرگوار من فرموده باشد بر
آن موجب به تقديم رسانم .اکنون ای پير عزيز ،روز پنج مھمان باش تا شاھزادگان
و امرائ جُيوش جمع شوند .بعد ازآن به کار قتل و فتل تاژيکان پردازم" .پير را در
جوار تختگاه خود وثاقی تعيين فرمود.
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چون از اطراف و اکناف ممالک پادشاه اکتای شاھزادگان و نوئينان سپاه و ملوک
بالد جمع گشتند ،پادشاه اکتای پير را طلب داشت و گفت "حکم يرليغ پدر بزرگ
من به استماع حضار و نظار برسان" .پير بر نھج اول بر تخت اکتای برآمد و
ھمان سخن که پيش گفته بود بگفت .پادشاھزادگان و امرا و وزرا و ُوجُوه سپاه و
رووس درگاه به يک بار سجود کردند و گفتند که "ھمچنان که حکم اعلی پادشاه
چنگيزخان دروقت حيات برسرما بندگان نافذ بوده است ،ھنگام ممات نيز نافذ
است" .پادشاه اکتای روی به سوی شاھزادگان و اعيان عساکر کرد و گفت "اين
پير حکم يرليغ پدر بزرگ من رسانيد .چه مصلحت می بينيد؟" شاھزادگان و
امرای سپاه زبان به ثنا و مدح او بگشودند و گفتند... :ھرچه پادشاه جھان و
شاھنشاه زمان فرمايند بندگان برآن موجب بروند .پادشاه اکتای گفت "اين پير می
گويد که من چنين خوابی ديده ام .درحضور شما با او گفت و شنودی بکنم .اگر اين
خواب او راست بود ،برموجب حکم يرليغ پدربزرگ خود بروم ،و اال که دروغ
باشد ،اين پير طماع کذاب را مالشی بدھم ،چنانک عبرت جھانيان بود".
 ...بعد ازآن پادشاه اکتای روی به جانب پيرآورد و گفت "ای پيرعزيز ،تو مغولی
می دانی يا ترکی ،يا ھردو؟" پير گفت "ای پادشاه جھان ،من ترکی می دانم ،نه
مغولی".
پادشاه اکتای از امرا پرسيد که "پدر بزرگ من زبان مغولی می دانست و ترکی
نه" .بعد ازآن پير را گفت که "چون پدر من مغولی می دانست و ترکی نه ،و تو
ترکی می دانی و مغولی نه ،پس به کدام زبان با پدر بزرگ من سخن گفتی و چه
دانستی که او چه گفت و چه فرمود؟" پير درجواب ھيچ نگفت و از خجالت سر در
پيش افکند .پادشاه اکتای و شاھزادگان و تمامت امرای لشکر و ملوک اقاليم را
معلوم گشت که پير دروغ ميگويد .پادشاه اکتای حکم کرد که "اين پير پر تزوير بی
عقل خراص را به قتل رسانيد تا ھيچ آفريده منبعد از پير و جوان در حضرت
سالطين و ملوک روزگار دروغ نگويد".
شاھزاده جغتای از برادر درخواست کرد و گفت که "اين پير را که يادگار پدر
بزرگ ماست و سالھا در خدمت او به سر برده ،به من بخش و از سرگناه او
درگذر .قلم عفو برجريدۀ خطای او کش" .پادشاه اکتای پير را به برادر بخشيد .و
اين حکايت ميان خلق تاريخی شد.
ص  ... :138 – 137پادشاه چنگيزخان درعھد دولت خود حکم کرده بود که اگر
کسی برھنه درآب رود او را به قتل رسانند .روزی جغتای و اکتای به اسم شکار
سوار شده بودند .چون به ديھی رسيدند ،پادشاه اکتای شخصی را ديد که برھنه
درآب رفته بود و سر می شست .يکی را از وزرا پيش خواند و گفت "به زودی
نزد آن تاژيک رو که در حوض آب است ويک بالش زر بدو بده تا درآب اندازد .و
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او را بگوی که چون از تو پرسند که چرا برھنه درآب رفته ای؟ بگو که يک بالش
زر درآب انداخته ام ،بدان واسطه درآب رفته ام".
دراثنای اين حالت نظر جغتای برآن شخص افتاد .گفت "برويد و آن تاژيک را که
برھنه درآب رفته است بياريد تا به قتل رسانم که دل من از غصۀ تاژيکان خون
شد" .آن شخص را در حال ھمچنان پيش شاھزاده جغتای آوردند .بانگ بر وی زد
و گفت "ای تاژيک بی عقل! تو به کدام دليری برھنه درآب رفته ای و از حکم
يرليغ پدر بزرگ من تمرد نموده ای؟" آن شخص گفت که "ای شاھزادۀ عالم ،يک
بالش زر ازآستين من درآب افتاده است .بدن سبب درآب رفته ام" .شاھزاده جغتای
گفت "دروغ ميگويی" .خود به نفسه با سوار چند برکنار حوض آمد و دو تن را از
نزديکان درگاه خود گفت "برھنه شويد و در حوض آب رويد و بالش زر اين
تاژيک را بطلبيد" .بعد از ساعتی آن دوتن بالش زر را ازآب برآوردند .شاھزاده
جغتای ازآن حالت منفعل شد؛ چه ،ميخواست که آن شخص را به قتل رساند .بعد از
ساعتی آن شخص را بگذاشت و متردد خاطر و مقبوض پيش برادر رفت.
ص  :142 – 138اين پادشاه که صفت و عدل و تربيت او درباب اھل اسالم
شنودی ،در اين سال مذکور به ھردياری که از معموری آثاری نداشت  ...اميری و
سروری بفرستاد تا آن بالد خراب را به حال عمارت باز آورند و آن ديار ويران را
آباد گردانند .چون به تعيين کارعمارت شھرھرات رسيد ،شاھزادگان جھان و
امرائ تومان و اعاظم سپاه و اکابر درگاه را گفت که " ...ميخواھم که طايفه ای
بفرستم تا شھر ھرات را به حال آبادانی باز آرند ،چه مصلحت می بينيد؟" امرای
عظام و وزرای کرام چون بر مرام و مطلب پادشاه واقف شدند ... ،گفتند که "ای
شھريار  ...به واسطۀ آنک بنايش محکم است و بارويش مشيد و بروجش بلند و
شرفش رفيع خاکريزش تند و خندقش ژرف و مدخلش منيع و مخرجش صعب،
سکان او کسی را تمکين نمی کنند واحکام حکام نمی شنوند و ازخاتمت امور نمی
انديشند و ھر روز دم خالف می زنند و ھرفته دعوی مصاف می کنند  ...کار می
بايد بست و ترک عمارت شھر ھرات کرد تا نبايد که به علت جمعيت خلق آن شھر
فتنه ای و ضرری حادث گردد که سالھای بيکران با لشکرھای کران قلع مواد آن
فتنه و دفع آن مضرت دست ندھد".
قومی ديگر از امرا و وزرا که مشيران عدل و از نواب و حجاب که سفيران عقل
بودند ،گفتند که "پادشاه عادل بخشنده و شاھنشاه باذل بخشاينده  ...تاژيک را چه
زھره و يارا و توانايی آن بود که درعھد دولت و عصر عظمت چون تو پادشاھی
که دم از تخلف و تصلف زند و دعوی اقدام و انتقام کند؟ ھنوز صفحات محيائ
عنبرا از خون تاژيکان گلگون است و رماح خطی خسروانی و سيوف ھندی
چنگيزخانی مخضوب لعل فام  ...مصلحت درآن است که جماعتی بروند ودر شھر
ھرات متوطن شوند و درعمارت و زراعت آن واليت طاقت و استطاعت مبذول
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دارند تا به اندک روزگاری ھرات آبادان گردد ،و چون عساکر فيروز جنگ پادشاه
چنگيزخان  ...دربادغيس  ...درآيند ،ورود و صدور ايشان به ھرات نزديک بود...
پادشاه اکتای را که اين تدبير موافق ضميرآمد ،فرمود که "از رعايا و اِساری آن
واليت کدام طايفه را نامزد گردانيم؟" امرا عرضه داشتند که از جامه بافان ھرات
ھزار خانه وار مردم دربيش بالغ ساکن اند .ايشان را بفرستيم .امير عزالدين مقدم
ھروی را که درکفايت و رياست مھارت تمام داشت  ...او را تعيين کنيم و امارت
واليت ھرات بدو مفوض گردانيم.
ص  :158 – 150چون شھور سنۀ  636درآمد  ...پادشاه قاآن خرلغ )را( که نسبت
به ييغور داشت و اورا کوچھا پسنديده داده بود و خدمت ھای شايسته کرده ،نامزد
کرد تا با اميرمحمد عزالدين مقدم ھروی به ھرات رود و شحنۀ آن حدود باشد.
خرلغ زانو زد و گفت "پادشاه جھانگير عالم بخش  ...عھدۀ اين امر ،نازکی عظيم
دارد و تقبل اين مھم ،مشکلی تمام .دراعاظم امور و اعالی مھمات با صواحب و
صدور ھرات تنھا گفت و شنود نتوانم کرد؛ چه ،تاژيک بس مھندس و َکيِس است و
در مشکالت کارھا و معضالت رای ھا کشاف و حالل ھرچه تمام تر ،خاصه
تاژيکان ھروی که در حزم و عزم تحصن و تنبه بليغ دارند و در روز بزم و رزم
اقدام و انعام تمام.
اگر حکم يرليغ بزرگ پادشاه جھاندار زربخش شود سوکو را برادر من است و در
علم بتکجی مرد جلد محاسب ،با خود به ھرات برم تا بنده شحنۀ باشد و سوکو
بتکجی و اميرمحمد والی .رای انور و مصلحت ديد پادشاه عالم ،حاکم است" .قاآن
فرمان فرمود که "سوکو نيز با خرلغ و اميرمحمد ھروی به ھرات رود و ھرسه به
اتفاق يکديگر شھرھرات را به حال آبادانی باز آرند "...
چون شھورسنۀ  637درآمد ،دراين سال به حکم پادشاه عادل قاآن ،خرلغ و سوکو
واميرمحمد عزالدين مقدم از ترکستان متوجه ھرات شدند .چون به قصبۀ اوبه
رسيدند ،شرف الدين خطيب و اصيل معدل و اعيان و اکابر شھربه استقبال تمام
پيش خرلغ آمدند .خرلغ به ھشاشت ھرچه بيشتر شرف الدين خطيب و عياران
ھرات را درکنار گرفت و چون آثار رجوليت و شوکت عياران را مشاھده کرد،
متفکر شد و با خود گفت که "با اين طايفه جز به مدارا صحبت داشتن از مصلحت
بعيد می نمايد .مبادا که اين قوم بی باک خونين از من متنفر گردند ،خاتمت آن از
شر و فتن خالی نبود".
 ...خرلغ نيز به سوی عياران التفاتی نکردی و احيانا شرف الدين خطيب را گفتی
"تو مرد دانشمند و فقيه باشی ،چرا در کار حکومت واليت مدخل می سازی و
برخالف ائيمه و مقتدايان دين محمدی ،عليه السالم ،زندگی می کنی .می بايد که تو
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مالزم مسجد و محراب و درس و کتاب باشی ،نه مايل امارت و رياست" .و از
عياران کسی را که با سالح نبرد ديدی بانگ بر وی زدی و گفتی "ای تاژيک
ياغی ،کجا ديده ای که مستعد حرب شده ای؟ امروز روز بيل و ميتين است نه
ھنگام تيغ و زوبين" .و اميرمحمد ،خرلغ را بر موجب "الدين النصيحه" پند دادی و
گفتی "ای امير ،با اين عياران به تندی زندگانی مکن .اين طايفه را به تدريج و تانی
صيد خود گردان ،چندان که دراين واليت جمعيتی پيدا شود و مکنت و حکومت تو
استيال گيرد .بعد ازآن به زجرو تعمق ايشان را خدمت فرمای".
چون ازاين حالت پنج ماه بگذشت ،عياران به وثاق شرف الدين خطيب آمدند و
گفتند که "خرلغ ما را جفا و ناسزا می گويد و دزد و خونی می خواند و پسرش
جريکه متعلقان و مزدوران ما را می رنجاند  ...ما را دراين کار انديشه بايد کرد".
بعضی از عياران گفتند که "ھيچ تدبير بھتر و باصواب تر ازآن نيست که خرلغ را
به قتل آوريم و خواتين و ابنا و غلمان و اتراک اورا  ...با چندين اموال و اجناس
بگيريم و به زودی از ھرات برويم  ...طايفۀ ديگر گفتند که "صواب آنست که از
ھرات برويم" شرف الدين خطيب گفت که "اين ھردو انديشه موجب جالئ وطن و
ظھور رفتن است و باعث شر و فساد...
اولی آنست که  ...انديشه ھای را که نتايج آن خذالن و خسران بود از خواطر نفی
گردانيم  ."...عياران بر شرف الدين خطيب آفرين خواندند  ...شرف الدين خطيب
روز ديگر به وثاق اميرمحمد عزالدين مقدم آمد و از ھرجا حکايتی تقرير کرد و
سرگذشتی فرو خواند .دراثنای آن گفت که "جريکه مردم ما را زحمت ميدھد و ...
دريرليغ بادشاه قاآن ترا امير و اورا نوکر فرموده اند ،چرا او را نصيحت نمی
کنی .اگر براين نوع زندگانی خواھد رعايا متفرق خواھند شد "...
روز ديگر اميرمحمد پيش خرلغ رفت و آنچه از شرف الدين خطيب شنوده بود به
سمغ خرلغ رساند و درتربيت عياران و رعايت جانب ايشان او را حريص گرداند
و گفت "ای امير ،اين عياران و نامداران ھروی را که ھريک در بسالت و رزم
رستمی اند و در درايت و عزم افالطونی ،عزيز دار که تا تو را روزی به کارآيند.
خاصه دراين شھر" .خرلغ ازآن سخنان خايف گشت و گفت "چنان کنم که نوکر
مصلحت می بيند" ...بعد ازآن چون عياران به سالم او آمدندی ،ايشان را بنواختی
و مآرب و ملتمسات ھريک را به اجابت و اسعاف مقرون گرداندی ...
ص  :169روی به امرائ لشکر کرد و گفت "بنگريد که تاژيکی با ما چه نوع
زندگانی می کند!" ...
ص  :194 - 193چون شھور سنۀ  644درآمد ،درين سال ملک شمس الدين و
سالی نويين به ھندوستان رفتند  ...روزديگر به اتفاق يکديگر با دل پرنفاق پيش
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سالی نويين آمدند و گفتند که ملک شمس الدين ُک َرت با تازيکان اين واليت يکی
است و اگر از دارالملک دھلی لشکری به حرب ما خواھد آمد با ما ياغی خواھد
شد و آن لشکر را مددکار خواھد بود ...
ص  :227 - 225چون شھورسنۀ  649درآمد ،درين سال ملک اسالم شمس الحق
والدين ،اباچی بن قنقوردای نويين را چوب زد  ...اباچی  ...با دوسوار ازباالی
پشته فرود آمد و بی ھيچ رعب و دھشت درميان خيمه ھا راند و ھمچنان سواره از
مقام توقف استجازت درگذشت و به آواز بلند بانگ برعلمداران و نوبتيان ملک زد
و گفت "ای تاژيکان ...
ملک شمس الدين بفرمود تا اباچی را فروکشيدند و ھژده چوب به رسم مغول بزدند
 ...چون اباچی پيش پدرآمد ،به ھايھای بگريست و کاله برزمين زد و فرياد برآورد
که "ای پدر ،ملک شمس الدين ُک َرت با من چنين و چنين کرد و مرا در ميان چندين
ھزار تاژيک برھنه چوب زد و ھرچند گفتم که من پسر فالنم ،نشنود".
ص  :699روزديگرمغولی جله نام را پيش شاھزاده يسور و بکتوت فرستاد که
"شھر ھرات را بتاختيم و از شھر مرد بسيار از پياده و سوار بيرون آمد و چند
حمله ميان ما و ايشان واقع شد .چون تاژيک بسيار بود و خلق از روستاقات به
شھر درآمده بودند ،پيشتر نرفتيم .اگر پادشاه جھانگير از امرای بھادر يکی را با
پنج ھزار سوار به مدد من نامزد فرمايد تا به جمعيت تمام شھر را محاصره کنيم،
به صواب و نجح نزديکتر باشد".
ص  :706 - 705مبارکشاه بوجای چون جالدت و اقدام آن مرد پنج ھروی را
مشاھده کرد تيغ برکشيد و بانگ بر سپاه خود زد و گفت "شرم نمی داريد که ھفصد
مرد نامداريد ،تاژيک )ی( پنج را به قتل نمی توانيد رسانيد؟! پيش رويد و آن
پيادگان با ِس ِل پُردل را گرفته پيش من آريد ".سپاه او به يکبار چون عفاريت و
شياطين حمله آوردند و با سيوف مسلوله برسر آن پنج دلير ھروی راند)ند( .سه تن
بسالمت رفتند و دو ديگر يکی چون پھلوان محمد شيخ علی که در رزم رستمی بود
و ديگر چون مسافر شکيبائی که در دليری بيژنی ،به قتل رسيدند .و آھنگ آن
کردند که سر از تن پھلوان محمد شيخ علی جدا کنند ،که لشکر منصور ملک اسالم
غياث الحق والدين چون اژدھای دمان و کوه کران پيش آمدن و به زخم تيرجھان
روشن را بر چشم آن مالعين چون شب تيره گرداند)ند( و چند تن را از اکابر و
وجوه بکتوت به قتل آورد)ند( و ايشان را از آن مقام پس نشاند)ند( ...
ص  :727گفتند "که اينک ملک اسالم غياث الحق والدين با لشکربی حساب از
مغول و تاژيک دريک فرسنگی شھر معسکرساخته است و رايات ھمايون بر
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افراخته ".چون ملک ينالتکين آن خبر بشنود متحزن و متعمج شد وآثار رعب و
جبن برقالب قلب او کارکرد ...
ص  :770و نايب ديوان مظالم را فرمايد تا درشنودن سخن متظلمان بيدار باشد و
روشن کردن ظلمھا بواجب تمام به جای آرد و انصاف مظلوم از ظالم بستاند و به
وقت بار ھرکس را از امرا و اصناف َح َشم از ترک و تاژيک براندازۀ منصب و
درجۀ مقام قيام و قعود معين گرداند تا به نص قرآن مجيد که "و رفعنا بعضھم فوق
بعض درجات" کار کرده باشد.
توضيحات حاشيوی ،ص  :89تاژيک :بی گمان واژۀ تاژيک )= تاجيک( که پس
از اسالم و در دو سدۀ نخست پيدايی فارسی دری از زبان ترکی بدان راه يافته جز
از واژۀ تازيگ فارسی ميانه به معنای عرب است که در فارسی دری "تازی" شده
است .بنا به تصريح شادروان مجتبی مينوی لفظ تازيک به معنی تاجيک مدت ھا
قبل از مغول ،يعنی از دورۀ غزنويان از جانب ترک ھا بر ايرانی ھا اطالق شده
است  ----حاشيه بر يادداشتھای قزوينی ،ج  ،2ص  7و  .8فتوای مرحوم مينوی را
کالم ابوالفضل بيھقی تائيد می کند آنجا که از زبان سلجوقيان می نويسد "ما
مردمان نو و غريبيم ،رسم تازيکان ندانيم".
 .58اميرخسرو دھلوی 725 :ق  1325 /م }{11
تاجيک گردن کش و لشکرشکن بيشتری نيزه ور و تيغ زن
ص :270
ِ
 .59طوطی ﻧامه عماد بن محمد 730 :ق  1330 /م }{11
ص  :148چندين ھزار خاليق از ترک و حبشی و تازيک و چينی و ختنی و رومی
و زنگی ...احرام درگاه ...می گيرند.
 .60مجمع االﻧساب شباﻧکاره ای 743 – 733 :ق  1342 – 1332 /م }{11
ص  :137حيدر قصاب را با لشکری از مغول و تاجيک آنجا گذاشتند.
 .61ﻧزھت القلوب حمدﷲ مستوفی قزوينی 740 :ق  1339 /م }{40
ص  :128طسوج قصبه ای است بر دو مرحله ای تبريز به جانب غربی و در
شمالی بحيرۀ چيچست افتاده است ...سکانش از ترک و تاجيک ممزوجند.
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 .62دستوراالفاضل حاجب خيرات دھلوی 743 :ق  1342 /م }{11
ص  :137لغات تازی و ترکی و مغولی ...و زبان مغان و سريانی و فالسفه
تاجيک و عبرانی و زبان رازيان و حجاريان و واليت ماورالنھر و اصطالح
شعرای ھرشھر بيرون آورده و ترتيب تھجی داده...
 .63تاريخ رويان اولياﷲ 765 – 746 :ق  1363 – 1345 /م }{11
ص  :137ملک اردشير به مقام تغيير حشم جمع کرد با چھارده ھزار ترک و
تاجيک و يايی روی به رويان نھاد.
 .64دستورالکاتب محمد بن ھندوشاه 767 :ق  1365 /م }{11
ص  :137ازلشکريان و اقوام مغول و تاجيک و لور و اکراد و اتراک و اعراب و
خلجان...
ص  :148دور و نزديک و ترک و تازيک سر بر خط و مطاوعت و موافقت
نھادند.
 .65ديوان حافظ شيرازی 792 :ق  1390 /م }{11
ص  :137ای بسته کمر ز دور و نزديک

برخون تمام ترک و تاجيک

 .66مسامرت االخبار آقسرايی :قرن  8ق }{11
ص  :137با ھزاره ای از لشکر مغول و مثل آن از تاجيک و بر سر اوالد قرامان
بدان واليت رفت.
 .67سعادت ﻧامۀ علی يزدی 801 :ق  1398 /م }{41
ص  :175روز آدينه بيست و ھشتم ماه چون از صيد فارغ شدند ھشت کروه راه
قطع فرموده در کشتزاری نزول فرمودند )که( در نزھت و صفا چون جای
خردمند ،و در خضرت و طراوت غيرت نمای مرغزار ارم ،به موضعی که آن را
جھان خوانند و سرحد کشمير است .و شب شنبه بيست و نھم ماه از موضع جھان
کوچ کرده و چھار کروه راه رفته به کنار آب دندنه رسيدند و درھمان روز از پل
عبور فرمودند و در گذشتن از آن پل درويشان لشکر را از ترک و تاجيک معاونت
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و مساعدت نمودند و امير شاه ملک و جالل االسالم را مامور گردانيدند که مجموع
لشکر را از پل بگذرانند.
 .68ظفرﻧامه ﻧظام الدين شامی 804 :ق  1401 /م }{11
ص  :137ازاطراف ممالک توران و ايران ،ازترک و تاجيک و عرب اشراف
طوايف از سادات و علما و مشايخ و قضات ...جمع بودند.
 .69توزک تيموری 807 :ق  1404 /م }{42
ص  :90ھرطايفه و ھر قبيله از ترک و تاجيک و عرب و عجم که بدولتخانه من
درآمدند بزرگان ايشان را کرامی داشتم و ساير ايشانرا فراخور احوال نوازش
نمودم و به نيکان ايشان نيکی کردم و بدان ايشان را به بدی ايشان سپردم...
ص  :166روزيکه مملکت تورانرا مسخر ساختم و در تختگاه سمرقند بر سرير
سلطنت جلوس نمودم بدوست و دشم يکسان سلوک کردم امرای بدخشان و بعضی
امرای قشونات از ترک و تاجيک که بمن بديھا کرده و حيلھا برانگيخته و برمن
شمشيرھا کشيده بودند و از کردار ناپسنديدۀ خود متوھم ميبودند چون بمن التجا
آوردند چندان احسان کردم که شرمندۀ عنايت و احسان من شدند .و ھرکس را که
رنجانيده بودم باحسان و انعام تالفی رنجش وی کردم و بمراتب اليق ايشانرا امتياز
بخشيدم.
 .70سفرﻧامۀ کالويخو 808 – 805 :ق  1405 – 1402 /م }{11
ص ... :164چون به شھر"اندخود" واقع درپنجاه کيلومتری جيحون درايالت بلخ
قديم وارد شديم ،به مرز ايران )خراسان بزرگ( درآمديم زيرا به کشور تاجيک
رسيده بوديم که زبان مردم شان با زبان فارسی معمولی تفاوت دارد .گويا اينکه
بسياری از لغات که برسر زبانھاست ،عين زبان فارسی است...
 .71منتخب التواريخ معينی ﻧطنزی 817 – 816 :ق  1411 – 1413 /م }{11
ص  :138سواران از تھور تاجيک و مردانگی پيادگان رجاله متعجب مانده ،از
سھم تير دلدوز و سنگ آتش افروز عنان تافتند.
ص  :148چون تازيک را درمجلس خاص او اختيار تمام بود ،امرا مغول به تنگ
آمدند.

58

 .72فرائد غياثی :ﻧيمه اول قرن ﻧھم ق }{11
ص  :138از دور و نزديک پيش ترک و تاجيک آثار آن به ظھور پيوندد.
ص  :149دور و نزديک و ترک و تازيک سر بر خط فرمان آن سايۀ يزدان نھاده
اند.
 .73جامع مفيدی شاه ﻧعمت ﷲ ولی 834 – 827 :ق  1430 – 1424 /م }{11
ص :137

ترک و تاجيک را به ھمديگر خصمی و گيرودار می بينم

 .74زبدت التواريخ حافظ ابرو 830 :ق  1427 /م }{43
ص  120ج :1اکابر و اشراف خراسان طوعا اَو کرھا امتثال اميرمسعود را انقياد
نمودند ،دور و نزديک و ترک و تاجيک از جماعت سربداريه حساب ديگر بر
گرفتند کار سربداران باال گرفت و ايشان را در و درگاه و پايه و دستگاه پيدا شد تا
به حدی که امير وجيه الدين مسعود و جناب شيخ حسن جوری را داعيۀ تسخير
ھرات درضمير منير و خاطر خطير جای گرفت ...
ص  139ج :1چون احوال اميروجيه الدين مسعود و شيخ حسن جوری در سبزوار
و نيشابور به غلبه و قوت و جمعيت سپاه و کثرت اجناد و توفر اسلحه و اتفاق قوم
انتظام يافت داعيه تسخيرتمامت خراسان متمکن گشت خواستند که ھرات را مسخر
گردانند .لشکری باران مدد و سپاھی طوفان عدد که ازشکوه ايشان ولوله دربحر و
زلزله درکوه افکنده شود جمع گردانيده با قرب ده ھزار مرد شمشيرزن متوجه
جانب ھرات شد و ملک معزالدين حسين ازآن حال آگاه گشته به استجماع اجناد و
تھيۀ اسباب حرب وعناد اھتمام تمام نموده لشکری خونخوار چون تالطم بحر زخار
از غور و خيسار وبلوچ و خلج و نکودری و سنجری از دور و نزديک و ترک و
تازيک جمع آورد به کثرت و غلبه ئی که از ادحام ايشان درفضای ھوا مرغ را
مجال پرواز نماند ...
ص  211ج :1ازوضيع و شريف و غريب و مقيم و بزرگ و کوچک و خاص و
عام و ترک و تازيک ھيچ کس را در بالدی که تعلق بديشان داشت غبار شکايت
ازگردش روزگار در دل نماند ...
ص  228ج :1و درآن ايام اصحاب خراسان پيش اميرقزاغن ،خبث ملک معزالدين
حسين می کردند بتخصيص مشايخ جام که با ملک قرابتی داشتند و امرائ ارالت و
اپاردی که از ايشان بسياری به قتل آورده بود گفتند او از نژاد کيست که دعوی
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سلطنت می کند .اميرقزاغن فرمود که چه راه تازيک باشد که او دعوی پادشاھی
کند و از فرمان ما سرکشد .باد نخوت و غرور از دماغ پرپندار او به تيغ آبدار
بيرون بريم و به آتش سم اسبان نامدار شھر وحصار اورا با خاک يکسان سازيم.
ص  231ج :1روزديگر اميرقزاغن و پادشاه بيان قولی و اميرستلمش وامير
الجايتو و ديگر امرا و نواب سوار شده در دامن گازرگاه باالی پشته بلند برآمدند و
از آنجا لشکر ملک را احتياط نموده اميرقزاغن فرمود که اين تازيک شيوتۀ جنگ
کردن نمی داند .اين محل که او اختيارکرده است لشکر ما غالب خواھند آمد بدان
دليل که لشکر ما از سرباال فرود ميآيند و ايشان که روی به ما می کنند ايشان را
به سرباال می بايد آمد .ديگر آنکه چون آفتاب طلوع کند بر روی ايشان می افتد
مقابل خود را نيکو احتياط نتواند و مردم ما را آفتاب از پس پشت خواھد بود.
ديگرآنکه درھرات باد ازجانب شمال می آيد و دراين محل ايشان روی به باد
خواھند داشت چون گرد اسبان پيدا شود ھيچ نخواھند ديد که از مقابل ايشان تيرو
تيغ چگونه می آيد.
ص  252ج :1ازخرد و بزرگ و ترک و تازيک ھرکس را يافتند بکشتند ،فرزندان
و متعلقان طغاتيمورخان ھرکه ازاين واقعه آگاه شد به ناچار گريخت و آنکه به
دست افتاد ھی جان منھم درھمان جا به قتل آمد.
ص  316ج ... :1چون صفھا درمقابل يکديگر راست کردند خوف و رعبی بر دل
سربداريه استيال يافت و ازطرف امير ولی فرياد برآوردند که "تات قاشتی" ،يعنی
تازيک گريخت و سربداران منھزم شدند و لشکر اميرولی ايشان را در پی کردند.
ص  544ج ... :1وجمعی که که درروز پيشين ازگرسنگی شکايت می کردند
دريک روز خداوند نازونعيم و غالم و کنيزک واسب و استر و قشون وطبل و علم
گشتند ،چنانکه روزديگر نمازديگر بر در خانۀ ھريک ھزار سوار مالزم گشته و
ھريک را چند نايب ترک و تاجيک مقررشد و دريک ھفته چندان نعمت اندوختند
که حد نداشت.
ص  702ج ... :2و اميرحاجی بيک ھرروز يک بار و دوبار به جنگ بيرون می
آمد و لشکر ترک و تازيک که با امير آق بوقا بھادر آمده بودند جنگھای مردانه
کردند ...
ص  780ج ... :2جمھورطوايف دور و نزديک ازترکان پارسی و تازيک دل بر
خراج گزاردن و باج سپردن نھاده به طوع و رغبت به وظيفۀ خدمتکاری و
بردباری مشغول گشته ...

60

ص  828ج :2حضرت اميرصاحب قران به جھت تقويت لشکر اسالم محمد آزاد
را با چند نفر از خانه زادان و صد مرد ترک و سيصد تازيک بفرستاد ...
در اھانت سوال بر خود
ص  944 – 943ج ... :2ايشان بردروازه دولتخانه نشسته ِ
گشاده ھرکس که می گذشت ازترک و تازيک که از اوچيزی می توانستند خواست
می طلبيدند ...
ص  1012ج  :2حضرت صاحب قرانی دراين زمستان سنه  806در قراباغ اران
قشالق فرمود و  ...داد عشرت و کامرانی دادند و از اطراف ممالک ايران و
توران از ترک و تازيک و عرب و عجم ،اشراف طوايف از سادات و علما و
مشايخ و قضات و ائمه و مفتيان و صواحب صدور و اعيان درآن مقام جمع بودند.
ص  57ج ... :3وطريقی که مايۀ بھبود و موجب حصول فايده و مقصود باشد،
پيش گيرند ،و اال اعدا مجال وقيحت يابند و عرصه اعتراض فسيح گردد و ترک و
تازيک و دور ونزديک زبان طعن دراز کنند و پشيمانی فايده ندھد ،چه نزد ارباب
بصيرت و اصحاب فضيلت پوشيده و مخفی نيست که شجرۀ مخاصمت اال ثمره
ندامت نياورد و تخم مکاوحت جز ريع غرامت ندھد.
ص  254ج :3چند روز متعاقب اکابر و اشراف و صدور واعيان و وضيع و
شريف ترک و تازيک به عيش و عشرت اشتغال نمودند و در رافت و رحمت بر
خاص و عام گشاده گردانيد.
ص  297ج ... :3و رغبتی که بر تربيت و تقويت اوليای حضرت نموده ايم ،دور
و نزديک و ترک و تازيک ديده و شنيده ازاين امری واقع نگشته که موجب احتراز
و اجتناب باشد.
ص  338ج ... :3درشھور سنۀ } 618تخريب مرو{ تا اين سال } {812که بنياد
عمارت آن کردند 194 ،سال گذشته بود .فرمان شد تا از اطراف و اکناف بالد
خراسان ترک و تازيک از دور و نزديک روی بدين مھم آورند ...
ص  430ج :3اميد می دارم که چاره اين کار بسازم و دستبر خويش به دور و
نزديک و ترک و تازيک بنمايم ...
ص  443ج ... :3خواجه محمود خوارزمی را ريش تراشيد ،سرخاب و سفيد آب
ماليده و گرد اردو گردانيده چنانچه موجب عبرت )عالميان از( ترک و تازيک و
دور و نزديک شد.

61

ص  501ج ... :3ھريک از حکام نواحی را بر موافقت خود و مخالفت حضرت
سلطنت شعاری تحريض و ترغيب نمود ،بغی و عدوان و تمرد و طغيان خود،
معلوم دور و نزديک و ترک و تازيک گردانيد ...
ص  516ج ... :3اگر به سخن صاحب غرضی متوھم شده است ،دور و نزديک و
ترک و تازيک را معلوم و مقرر است ...
ص  631ج ... :4امرای تومانات اميرحسن صوفی ترخان و اميرابراھيم بن امير
جھانشاه و اميريادگارشاه و اميرعليکا کوکلتاش و اميرحسين صوفی ترخان و امير
فرمان شيخ و اميرقناشيرين و اميرموسی و ازعساکر ماورالنھر اميرعادل بيک و
امير اسکندر واميرابابکر آق تيمور با تومانات و ھزارجات و از لشکر تازيک
چريک خراسانات و سرداران و از واليت سجستان شاه قطب الدين و شاه اسکندر
نيالتکين با لشکرھای آن نواحی واز جانب فارس چريک شيراز و ابرقوه و يزد و
اصفھان مقدار چھل ھزار )مرد( سوار و پياده متوجه کرمان گشته در اوايل سنه
 819بدان حوالی رسيدند واھالی )آن( به نھب و غارت و انواع عقوبت مبتال
)شدند( و بالد کرمان مجمع فتنه و بال و مسکن رنج و عنا شد.
ص  648ج :4به شکر اين موھبت اکابر و اشراف ،وضيع و شريف را به بذل
صدقات و اقامت خيرات مبرات ممنون ساخت ،خاص وعام خرد و بزرگ دور و
نزديک ترک و تازيک را به وصول اين نعمت کبری و موھبت عظمی فرح و
سرور و مرح و حبور روی نمود.
ص  657ج :4حضرت خلد ملکه او را مربی گشته چھره حال او که چون نيلوفر
کبود بود ،چون رخسار گل طری تازه و خندان شد ،به جدی تمام درپی معامالت او
رفته از زيد و عمر و ترک و تازيک و دور و نزديک استفسار احوال و افعال و
تفتيش معايب و مثالب و تصرف و خيانت او می کرد.
ص  673ج ... :4ھرکس که در خدمت اين درگاه کيوان رتبت از ترک و تازيک و
خويش و بيگانه که چون پرگار به فرق سرنايستاده است ...
ص  715ج :4درمجموع ممالک محروسه سوای ماورالنھر و ترکستان از اکابر و
اشراف و سپاھيان نامبردار تازيک مردم با استعداد پانزده ھزار سوار و پياده معين
گردانيدند که دراين سفر مالزم اردوی ھمايون باشند سوای لشکرھای مقرری.
ص  759ج :4پوشيده نيست براھل عالم و اعقاب آدم که ھرگاه ميان دوخاندان
بزرگ اتفاقی و ازدواجی که سبب مودت باشد ،حاصل آيد ،خاص وعام ،خرد و
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بزرگ ،دور ونزديک ،ترک و تازيک ،را ھريک بقدر مراتبھم ازآن سور فرح و
سرور و مزح و حبور روی نمايد.
ص  801ج :4سبب استدامت اسباب سلطنت و جھانبانی و استزادت امداد عظمت و
کامرانی شد .خاص وعام ،خرد و بزرگ ،دورونزديک ،ترک و تازيک را به
وصول آن نعمت کبری و موھبت عظمی فرح و سرور روی نمود.
ص  904ج :4به ذبول آن گل بستان اقبال و افول آن کوکب آسمان جالل نه چندان
غم و الم و اندوه به خاطر امرای عظام و خاص وعام و دور ونزديک و ترک و
تازيک متطرق شد که شرح وصف آن توان داد ،سرشک خونين ازصدف ديده
روان گردانيدند و آه سوزناک ازصميم سينه برکشيد.
 .75جغرافيای حافظ ابرو 833 :ق  1429 /م }{44
ص  186ج  :3خبررسيد که امرای اوغان و جرما و احشام سر تمرد و فتنه دارند
و اميرمحمد جرمايی مقدم ايشان است با گودرز درقلعۀ سيرجان متحصن شده و
فتنه انگيخته .اميراوکو صالح چنان ديد که پھلوان علی قورچی که درايام سلطان
احمد حاکم اوغان بود با لشکری از ترک و تازيک متوجه ھزاره شوند و دفع فتنه
نمايند.
ص  - 208ج :3امرائ تومانات ،اميرحسن صوفی ترخان و اميرابراھيم بن امير
جھانشاه واميريادگارشاه و اميرعليکائ کوکلتاش و اميرفرمان شيخ واميرفناشيرين
و اميرموسی ،و ازعساکر ماورالنھر اميرعادل بيک و اميراسکندر و اميرابابکر
آق تمور با تومانات و ھزارجات ،و ازلشکر تازيک چريک خراسان با سرداران،
و ازشاھان سجستان شاه قطب الدين و شاه اسکندر ينالتکين با لشکرھای آن نواحی،
و ازجانب فارس و عراق لشکر شيراز و ابرقوه و يزد و اصفھان مقدار چھل ھزار
پياده و سوار متوجه کرمان شدند.
 .76تاريخ يزد جعفری 850 :ق  1446 /م }{11
ص  :138مولف اين رساله ...چنين گويد که چون ازتاريخ کبير ...که از ابتدای
آفرينش عالم و آدم ...و مشاھيراز عرب و عجم و ترک و تاجيک ...باز پرداختم
اين رساله جمع کردم موسوم به تاريخ يزد.
 .77آذری طوسی )مجمع الفرس سروری( 866 :ق  1462 /م }{11
ص  :149ھردو از اقربای نزديکند فی المثل گرچه ترک و تازيکند
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 .78آثارالوزرا عقيلی :ﻧيمه دوم قرن ﻧھم ق }{11
ص  :138آواز داد که ابوالحسن عقيلی را بخوانيد تا مشرف باشد که اين تاجيکان
ھمه يکی باشند و محابا کنند درپيغامی که دھم.
 .79مطلع سعدين سمرقندی 875 :ق  1470 /م }{45
ص  8ج) 1مقدمۀ مھتمم( :سربداران درصدد رھا ساختن کشوراز قيد تسلط
مغوالن و غالمان حلقه بگوش ترک و تاجيک آنان بودند و درين راه ھرچند خوش
درخشيدند و حتی طغاتيمورخان آخرين اميرداعيه دار مغول را در سراپردۀ خويش
به خاک و خون کشيدند ،ولی دولت مستعجلی داشتند و پس ازجنگ زاوه در13
صفر سال  743ھجری که امير وجيه الدين مسعود سربداری ازملک حسين کرت
شکست خورد ،سربداران ديگر کمرراست نکردند و حکومتی به ناتوانی تنھا
برسبزوار و نيشابور و اطراف آن داشتند تا اين که تيمور آخرين آنان خواجه علی
مويد را به فسون و افسون درحلقۀ اطاعت خويش درآورد.
ص  68ج :1ايشان به سخن ملک التفات نکردند و گفتند تازيک ما را می ترساند.
شھزاده يسور با سلطان مخالفت نکند و لشکراو نيز چندان نيست که به خراسان
تواند آمد.
ص  82ج :1ملک غياث الدين نيزازھرطرف جمعی به مقابل ايشان فرستاد و درآن
روز ازطرفين جنگھای سخت کردند وسلطان  ،...تازيکان حمله کرده مردم او را
راندند و بيم بود که گرفتار شود ،خود را درآب انداخت ...
ص  118ج :1خاليق جھان بردرگاه او جمع شده مرجع امرای ترک و تاجيک
گشت و ازنخوت و تکبر حرکاتی اقدام می نمود که موافق مزاج پادشاه نبود و ...
ص  267ج :1اصحاب خراسان پيش اميرغزغن خبث ملک حسين کردند به
تخصيص مشايخ جام که با ملک نسبت قرابتی داشتند و امرای ارالت و اپاردی که
ملک مردم ايشان را کشته بود گفتند او از نژاد کيست که دعوی سلطنت می کند؟
اميرغزغن فرمود که تازيک را چه حد آن باشد که دعوی پادشاھی کند واز فرمان
ما سرکشد ...
ص  269ج ... :1روزديگر با پادشاه بايان قولی و اميرستلمش و اميراجايتو در
دامن گازرگاه باالی پشته ای بلند برآمدند و لشکرملک را احتياط نموده اميرغزغن
فرمود که اين تاجيک شيوه جنگ نمی داند و زود شکسته خواھد شد .بدان جھت که
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ما ازباال روی به ايشان داريم و ايشان از پايان روی به باال و ديگر درمحل طلوع
آفتاب برابرخود را احتياط نتوانند کرد و مارا آفتاب ازپس پشت آيد .ديگر درھرات
باد ازطرف شمال می آيد .چون گرد سم اسبان پيدا شود ايشان نخواھند ديد که از
مقابل تيغ و تير چگونه می رسد.
ص  396ج :1حضرت صاحب قران ازايشان جدا شده و به کشتی ازآب گذشته
شب درميان به امرا پيوست .ازآن جانب اميرحسين ،علی و محمود شاه را در
بخارا محاصره کرده روزی از راه فربب تا مزار شيخ عالم قدس سره بازگشت.
تازيکان بخارا به اميد آن که ياغی گريخت ،درعقب رفته از ديوار بست بيرون
آمدند .لشکراميرحسين بازگشته بسياری به قتل آوردند ...
ص  509ج :1وشاھزاده شيخ علی برسريرسلطنت و مسند خالفت بغداد نشست و
قاتالن خزاين و اسباب و مراکب و دواب و جواھر و زرسرخ و سفيد تاالن کردند
و صاحب طبل و علم و خيل و حشم شدند و ھريک را ھزار نوکر مالزم گشته چند
نايب ترک و تازيک مقررشد و اوالد اميراسمعيل را به موجب نشان آورده اموال
ايشان را به ديوان گرفتند ...
ص  877ج ... :1درموسمی که تاب گرما آتش درتن دليران ايران می افروخت و
مرد جنگی درميان زره و خفتان می سوخت و حرارت حرور زبانه ھاويه می
ساخت و شمشيردرنيام چون موم می گداخت ،لشکر به حوالی بغداد رسيد و غلبه
ای عظيم از ترک و تاجيک و عرب وعجم درآن شھرجمع بود ...
ص  29ج :2طريقه ای که وسيلۀ بھبود و ذريعۀ مقصود باشد مسلوک بايد داشت تا
اعدا را مجال اعتراض نماند و ترک و تازيک زبان طعن دراز نکنند وچون به
موجب فرمودۀ صاحبقران در مملکت يکديگر مدخل نسازند وبه ضبط وواليت
خويش پردازند و به داده قناعت نموده شکر موھبت به جای آورند ...
ص  116ج :2القصه آن حضرت فرمود که درمجموع بالد خراسان ترک و
تازيک و دورو نزديک روی بدين مھم آورند و نخست آب که معيشت انسان بدان
منوط بل اصل خلقت اشيا برآن مربوط است جاری سازند ...
ص  275ج ... :2ازتمام ممالک محروسه سوی )؟( ماورالنھر پانزده ھزار سوار
و پياده ازاکابر واشراف وسپاھيان با سردار تازيک به رسم نامبردار معين شد که
مالزم اردوی ھمايون باشند ...
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ص  423ج :2اما جمعی کثير از رنود و اوباش ترک و تازيک که مردم نيک
نبودند براو غلبه کرده مصاحبت دائمی می نمودند و حضرت خاقان والوس تراکمۀ
آذربايجان خانه کوچ بسيار به ھرات نقل فرموده بود ...
ص  533ج  :2خدمت اميرھرکس را ازترک و تاجيک به مھمی که مقرر می
داشت ھيچ آفريده صورت خالف آن بر لوح خاطر نمی توانست نگاشت.
ص  659ج :2چون کاربه تنگ رسيد ،ترکان سمرقندی را پای ثابت ازجا رفته از
روی بارو گريختند و مردم تازيک برموافقت ايشان به يک بار ازھم فرو ريختند.
ص  695ج :2القصه به سبب اين افعال و اعمال خواطر و ضمائر اعاظم و اکابر
به يکبارگی ازو رميده شد و ترک و تازيک با يکديگر ھمداستان شده انجمنھا
ساختند و طرحھا انداختند.
ص  742ج ... :2و ميرزا سلطان ابوسعيد مقرر فرمود که درھر کنگره سه کس
واقف باشند :يک ترک و دو تازيک و در ھر برج خمی آب و سبويی روغن و
ھيزم بسيار مرتب دارند که دروقت اشتعال آتش قتال روغن داغ و آب جوشان بر
سر مخالفان ريزند ودرميان ھردوبرج صندوقی محکم ساخته که درو توان نشست
و تيرتوان انداخت و ...
ص  979ج :2و پيوسته مردم اميرحسن بيک که اوالغان ايشان به غايت قوی و
آبادان بودند درحوالی اردو به تاخت می آمدند و ازلشکريان ترک و تازيک ھرکه
را می يافتند قتل می کردند ...
ص  983ج ... :2آنچه درباب استحکام قلعه داری می بايست به اندک فرصتی
مرتب و مھيا شد و مردم بيرونھا و بلوکات ترک و تازيک به يکبار عزم شھر
کردند و به تمامی ھمت دربند محافظت شھر و دربندان بودند ...
 .80تاريخ طبرستان و رويان و مازﻧدران مرعشی 881 :ق  1476 /م }{11
ص  :138لشکر ترک و تاجيک تا رويان درآمد و غارت و تاراج محکم کردند.
ص  :149گفت مابين ترک و تازيک مسالک تاريک و مھالک باريک درميان
است.
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 .81شرفنامۀ منيری ابراھيم قوام فاروقی 882 :ق  1477 /م }{11
ص :156 -154
تاجک – غيرعرب و ترک
تاجيک – غيرعرب و ترک را نامند و تازک لغت است درآن؛
تازيک – ھمان تاجيک مذکور؛ اصلی است ترکان را؛
تاژيک – ھمان تاجيک مذکور و نيز اصلی است ترکان را و قيل بچۀ عرب که در
عجم بزرگ شود؛
 .82جامی )ھفت اورﻧگ ،سلسلت الذھب( 890 :ق  1485 /م }{11
ص  :149سائلی گفت با کسی به عجب
گفت او ترک ھست و من تازيک

با فالنت چه نسبت است و نسب
ليک داريم خويشی و نزديک
)جامی دربارۀ عليشيرنوائی(
به نظم دری ُدر نظم آوران

ص  :266ببخشيد بر فارسی گوھران

ص  :270پيش ھندوی چشم خون ريزت گشته ترکان زبونتر از تازيک
 .83روضات الجنات اسفزاری 899 :ق  1494 /م }{46
ص  406 – 404ج :1وچون شھورسنۀ  643درآمد ،ملک رکن الدين برحمت حق
پيوست و ملک شمس الدين بعد از شرايط عزا قايم مقام پدرگشت  ...ودر سنۀ 644
ھمراه سالی نويين بجانب ھندوستان رفت ،چون بملتان رسيدند  ...والی ملتان
غالمی بود چنگيزخان نام ... ،شيخ پيام چنگيزخان بملک رسانيد  ...و بصد ھزار
دينار که چنگيزخان بدھد صلح کرد  ...روزديگر )شيخ صدھزار دينار نقد از ملتان
آورده و بسالی نويين( داد ،وبجھت ملک شمس الدين نيز بيالکات و تنسوقات بسيار
فرستادند ،پس سالی نويين ازآنجا بطرف لھاور رفت ،والی )کرتخان نام داشت(،
بعد از سيزده روز که ازطرفين حربھا رفت) ،روزچھاردھم کرتخان( ،جمعی از
ائمه و مشايخ را پيش ملک فرستاد و طلب صلح کرد ،ملک سالی نويين را گفت:
کرتخان سی ھزار دينار ،و سی خروار قماش نرمينه ،و صد نفر برده ،جھت
پيشکش امير می فرستد ،و خراج قبول ميکند ،اگر امير اين شھررا بمن بخشد
اضافۀ باقی عنايات خواھد بود ،سالی نويين ملتمس او را مبذول داشت ،و گفت
آنچه مدعای ملک اسالم باشد درجۀ قبول دارد ،بدين سبب امرائ درگاه و اعيان
سپاه بر ملک حسد بردند و عداوت او دردل گرفتند) ،گفتند تا اين ملک درين لشکر
باشد ما را از ھيچ شھری نفعی و فتوحی نخواھد بود ،باتفاق پيش سالی نويين گفتند
که اين ملک شمس الدين با تازيکان اين واليت درخفيه يکی است ،و مالحظۀ جانب
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ايشان الزم گرفته و درين فرصت از چنگيزخان و کرتخان پنجاه ھزار رشوه
گرفته است ،واگر از جانب دھلی بجنگ ما آيد او ياغی خواھد شد)؟( ،و بطرف
ايشان ميل خواھد کرد ،اگر امير حکم فرمايد او را از ميان برداريم و اال او را
يکسواره سازيم و ترک پياده ،ازين سخن متاثر شد و انديشناک شد ،و گفت چندان
توقف درکاراست که درين کار تفحصی و تاملی رود(.
ص  106 - 101ج ... :2بعد از قتل و ويرانی و پريشانی خاليق ھرات از سپاه
گمراه تولی خان ،مدت  15سال ھرات چنان خراب بود که )غير( ازعيارچند ...
درآن ديار ديارنبود ،تا درتاريخ سنۀ  634بسبب عاطفت و مرحمت پادشاه
نيکوخواه اوکتای قاآن اندک عمارتی يافت ...
درکتاب اخالق خاقانی آمده است ،که )از( اوالد چنگيزخان ھيچکدام براھل اسالم
دوست و مشفق نبود که اوکتای – که اورا قاآن بزرگ گويند – و جغتای که برادر
کھتر او بود – مسلما)نا(ن را عظيم دشمن ميداشت  ...پس جغتای شبی پيش قاآن
)آمده( گفت ای برادر اين چه محبت است که ترا با اين تازيکان افتاده ،و خالف
طريق و عادت پدربزرگ پيش گرفتۀ نصيحت من بپذير و ترک رعايت )و
مرحمت( تازيکان فتنه انگيز گير و ايشانرا دايم منکوب و مخذول دار  ...قاآن
درجواب جغتای ھيچ نگفت  ...جغتای رنجيده ازپيش قاآن بيرون آمد  ...تا آنکه
روزی پيری را  ...درخلوت طلبيده گفت ... :پنجاه ھزاردينار بتو ميدھم بشرط
آنکه فردا پيش برادرم اوکتای روی و گوئی که )شب( پادشاه جھانگير چنگيزخان
را در خواب ديدم که )مرا( گفت پسرم اوکتای را پيغام من برسان و بگوی که
تازيکان باز انديشۀ خالفی درخاطردارند و وميخواھند که خروج کنند و ملک ازتو
بستانند ،بايد که ايشانرا زمان و امان ندھی و باطراف و ممالک لشکر فرستی تا
تازيکان )را بقتل( آورده ،مساجد و منازل و قالع و مرابط )ومعاقل( ايشانرا خراب
کنند ،تا پادشاھی برتو و فرزندان تو بماند ...
پس قاآن روی بجانب پيرکرد و گفت ای پيرمقبول القول ناصخ )مشفق( توزبان
مغولی ميدانی يا ترکی يا )خود( ھردوزبان ميدانی ،پيرگفت ای پادشاه من زبان
ترکی ميدانم )اما ازعبارت مغولی واقف نيستم( اوکتای پرسيد که پدر بزرگ من
لفظ ترکی ميدانست يا مغولی؟ ھمه گفتند مغولی ميدانست )وترکی نه( ،پس پير را
گفت) :چون( پدرم مغولی ميدانست و ترکی نه ،و تو ترکی ميدانی و مغولی نه ،با
تو بکدام زبان پدرم سخن گفت؟ و تو بچه عبارت جواب او گفتی؟  ...پير)جاھل(
در جواب عاجز)وخجل( گشت )وھيچ نگفت( و سردرپيش افکند ...
 ...چنگيزخان درعھد ايالت خود حکم کرده بود که ھرکس درنواحی مملکت او
روز برھنه درآب رود آنرا بکشند  ...روزی اوکتای قاآن و جغتای بعزم شکار
سوار شده بودند در ديھی مسلمانی را ديدند که برھنه درآب رفته جغتای او را
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بغلظت و مبالغۀ تمام بموکالن سپرد که چون ازشکار باز گردند اورا بعقوبت بسيار
بسياست رسانند ،تا آخرروز که مراجعت نمودند قاآن گفت حاال بيگاه است و مانده
و کوفته ازشکار آمده ايم صباح آن گناھکار را پرسش نمائيم  ...درشب قاآن يکی
از محرمان خود را بدان مسلمان فرستاد و گفت چون فردا ازتو پرسم که چرا
خالف حکم يرليغ ما کردۀ و خون خود با آب جوی برابرساختۀ تو درجواب گوی
که از کسی بالشی زرقرض داشتم دربغل نھاده می بردم که ادای قرض کنم آن زر
از بغلم درآب افتاد من جھت آن زر درآب رفتم و غيرآن زر ھيچ وجھی ديگر
نداشتم که بقرض مردم دھم  ...و ھم درشب قاآن بالش زر بآن محرم داد تا درآن
آب انداخت ،چون روزديگر شد علی الصباح جغتای بخون آن تازيک تشنه ببارگاه
آمد و اين فقير را برھنه پيش آوردند جغتای بانگ بروی زد و گفت تو بکدام دليری
برھنه درآب رفته و مخالفت فرمان پدربزرگ ما جايز داشتۀ آن مسکين روی بقاآن
کرد و گفت  ...بالشی زر از کسی قرض داشتم ازبغلم درآن آب افتاد  ...جغتای
گفت دروغ ميگويد ،و بنفس خود با چند سوار بکنار آب رفت دوکس را درآب
فرستاد تا تجسس نمودند بعد ازلحظۀ بالش زر يافتند ،جغتای منفعل گشت ،پس قاآن
فرمود که بالش زر را بآن فقير دھند که بقرض خود دھد  ...و او را سالم و غانم
رھا کردند.
ص  113 – 112ج :2درشھورسنۀ  636اصيل معدل را درخطۀ ھرات قايم مقام
خود گردانيد ،و خود متوجه ترکستان شد ،چون باردوی پادشاه قاآن رسيد )روز
ديگر پيش پادشاه( عرض کرد که بدولت پادشاه ربع مسکون شھرھرات بحال
عمارت )وجمعيت( خواھد آمد ،اگرحکم جھانگشای صادرگردد بنده کوچ خود
بھرات برد  ...اين بنده بی مقوی و مربی درھرات نميتواند بود ،اميدواراست که
پادشاه شحنۀ تعيين فرمايد که اھل ھرات را – که ھريک بسرخود حاکمی می زيند
– مطيع و منقاد گرداند ،پادشاه قرلغ را نامزد فرمود که )با( اميرعزالدين مقدم
بھرات رود و شحنۀ آنحدود باشد ،قرلغ زانو زده گفت ای پادشاه انجم سپاه گردون
درگاه تعھد اين امرنازک عظيم دارد ،ودر نظم مشکالت امور و مھمات با صدور
و صواحب ھرات تنھا گفت و شنيد نتوانم کرد که من مرد ترکم و تازيکان بغايت
کيس و مھندس باشند ،خاصه مردم ھرات که درشرايط حزم ،و تصميم عزم ،و
قواعد رزم ،و مصالح بزم ،سرآمد اھالی عالم اند ،اگرحکم يرليغ نافذ گردد و سوکو
– که برادرمن است – ودرعلم حساب جلد ،و بنکچی داناست ،بامن ھمراه رود ،تا
او شحنه و اميرمحمد والی باشد بصواب نزديکتر مينمايد ،پادشاه برطبق مدعای او
فرمان داد ،و سوکو و اميرمحمد را باتفاق يکديگر متوجه ھرات شدند.

69

 .84روضت الصفا ميرخواﻧد 903 :ق  1497 /م }{47
ص  :3316ودرآن موضع روزی چند اقامت نموده تا اصحاب اطراف مجتمع
گشتند آن گاه با لشکربزرگ از تاجيک و ترک روان شد و تا ظاھر شھرھرات در
ھيچ مکان توقف ننمود...
ص  :3343وچون آوازۀ وصول چنگيزخان متواترشد ،قرچه حاجب را با ده ھزار
مرد ديگر بدان صوب روانه داشت و سی ھزار کس ديگر را به ضبط و صيانت
بخارا تعيين نمود و صدوده ھزارنفرديگر که بسياری از خانان و اعيان سپاه درآن
ميان بودند درسمرقند بگذاشت و شصت ھزار مرد تاجيک که ھرفردی از ايشان
در برابر رستم و اسفنديار رويين تن بودند به موجب فرموده روی به تعمير قلعه ھا
و حصار ھا نھادند.
ص  :3359و چون قلعه مسخرشد ،چنگيزخان فرمان داد که ھيچ کس را اسير
نکنند و تاجيک و تازيک و خرد و بزرگ را به قتل رسانند و مادرپسر مقتول به
حصار درآمده از متنفس اثرنگذاشت و فرمود تا سگان و گربگان را بکشتند.
ص  ... :3366اتابک نزل ھای گرانمايه از زرنقد و جواھرو زرادخانه و بارگاه و
آالت شرابخانه و مطبخ و غالمان ترک و تاجيک و حبشی و ھندی به خدمت
سلطان فرستاد ...
ص  ... :3695و برخی از روی تعصب گفتند که :تازيک را چه حد آن باشد که
اميری را مقيد کرده بفرستد و با ملک انحراف مزاج پيدا کرده او را در مجلس
ارغون به انواع شرو بدی غيبت آغازنھادند.
ص  :3714اميرقزغن فرمود که تازيک را چه حد آن باشد که دعوی پادشاھی کند
و ازفرمان ما سرکشد ،به ضرب شمشيرآبداربخارپندار ازدماغ او بيرون کنيم ...
ص  :3715و اميرقزغن فرمود که اين تازيک شيوۀ جنگ و محاربه نمی داند ،اين
محل را اختيارکرده ،زود شکست خواھد يافت ،ازدوجھت :يکی آنکه به ھنگام
يورش سپاه او راه سرباال بايد آمد ،به عکس لشکرما .ديگرآنکه بامداد که ھنگام
کوشش است آفتاب ازمقابل روی شھريان طلوع کند و ازانعکاس نورخورشيد
برابر خود احتياط نتواند کرد؛ وازآنجا مراجعت فرموده به لشکرگاه خود فرود
آمدند.
ص  ... :3845پنجاه ھزار مرد حشری و بيست ھزار مغول مجتمع شدند و مجموع
را پنجه و صده کرده بر سر ھرده مرد تازيک يک مرد مغول معين گشت؛ و
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پيادگان تازيک از کوھی که به حصار سه فرسنگ مسافت داشت سنگ نقل می
کردند و سواران مغولی آن را درآب می ريختند.
ص  :3848سلطان محمد خوارزم شاه درزمان توھم ازسپاه مغول و تاتار و
پراکنده کردن لشکر جرار صدوده ھزار کس درسمرقند گذاشته وازآن جمله شصت
ھزار ترکمان بودند با چند خان معتبر و پنجاه ھزار تازيک دالور که درروز
معرکه از شيرژيان و پيل دمان روی گردان نمی شدند و بيست فيل عفريت قوی
ھيکل داشتند و غلبه خواص و عوام چندانکه در حصر نگنجد ...
ص  :3879و تولی خان بعد ازآن عازم ھرات شد ويکی از امرا را با چھار
تازيک آنجا بگذاشت تا اگر صيدی به دام افتد مھم او را نيز بسازند.
ص  :3902وبنابرآنکه امر توره و ياساق تعلق به جغتای خان می داشت درآن باب
مبالغه و الحاح می نمود و تکليفاتی که ازشرع و عقل بعيد نسبت به مردم تازيک
به تقديم می رسانيد و ايشان را به اکل مردار الزام می کرد  ...از ياساق ھای
باريک او خاليق به تنگ آمدند به تخصيص مردم تازيک.
ص  :3905ازحکم پادشاه جھان بخش گيتی ستان تو را به قوت و تائيد الھی پای
بر تخت شاھی بايد نھاد تا دورونزديک و ترک و تازيک مطيع امرو منقاد فرمان
گشته ،سرداران گردن کش کمر عبوديت برميان جان بندند.
ص  :3928روزی دختربه بارگاه درآمد ،چون اتراک برسبيل مزاح تازيکان را به
عظم آلت نسبت می کنند ،قاآن ازدختر پرسيد که تازيکان را چون يافتی؟ دختر سر
در پيش افگند  ...قاآن فرمود که غرض ما آن است که ازتو فرزندان حاصل آيد و
ما تورا معاف داشتيم که بعد ازاين کشتی نگيری.
ص  ... :4611درآن موقف ھولناک ايلچی بوغا آن مقدار قوت و توان درنفس خود
ديد که بی دغدغه و تحاشی درميان مخالفان دويده چند تاجيک را سيلی )برگردن(
زده به تقرير خوش کلمات )وتکلم( دلکش اشارت به حضرت صاحبقران کرده ...
ص  :4869چون از رفتن اميرزاده اسکندر و برھان اغالن مدتی بگذشت و ھيچ
خبری از ايشان نيامد ،رای صواب نمای پادشاه ھفت کشور برآن قرارگرفته که
يکی از مردم کتور را غجرچی ساخته ،محمد آزاد را با طايفه ای ازخان بچگان و
چھارصد نفراز ترک و تاجيک به تفتيش حال ايشان روان سازد.
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ص  :5163رجائ واثق که درعواقب امور تاملی به سزا فرمايد و طريقی که
وسيلۀ بھبود باشد مسلوک دارند )تا دور ونزديک مجال نيابند و ترک و تازيک
زبان سرزنش دراز نکنند(.
ص  :5269و به امضای اين عزيمت ،فرمان قضا جريان نفاذ يافت که از مجموع
بالد خراسان ازدور و نزديک و ترک و تاجيک روی بدان مھم آوردند و خاليق بر
حسب فرمان کاربند شدند و ...
ص  :5509وچون مملکت خراسان درحوزۀ تصرف ميرزا سلطان محمد درآمد
)امير حاجی محمد غناشيرين( به مطالبه و مواخذت ترک و تازيک و رعيت و
سپاھی مشغول شد ،به حدی که ھرچه ميرزا بابر درايام سلطنت خويش انعام کرده
بود يا به رسم علوفه داده ،استرداد می نمود.
 .85دستورالوزرا خواﻧد مير 914 :ق  1508 /م }{11
ص  :150فرمان ھمايون نفاذ يافت که سرداری لشکر تازيک متعلق به وی باشد.
 .86تاريخ خاﻧی الھيجی 920 :ق  1514 /م }{11
ص  :139لشکری از ترک و تاجيک و دور و نزديک جمع آمده بودند.
 .87حبيب السير خواﻧدمير 930 :ق  1524 /م }{48
ص  374ج  :3اميردانشمند گفت :ای تازيک بوالفضول تو به کدام استطاعت از
طاعت من تقاعد نمودی و با اين چند روستايی مجھول درين قلعه خزيدی.
 .88بابرﻧامه 937 :ق  1530 /م }{49
ص  ... :83اقوام مختلف درواليت کابل بسيار است .درجلگه ھا و ميدانھا اتراک و
ايماق و اعراب اند .درشھر و بعضی ديھا تاجيکانند و دربعضی مواضع ديگر و
واليات ازپشه ئی و پرانچه و تاجيک و ترکی و افغانان اند و درکوھستان غزنه
ھزاره و نوکذری است درميان ھزاره بعضی بزبان مغول ھم سخن می کنند .در
کوھستان مابين شرق و شمال ،کافرستان است مثل کتور و کبرک و جنوبی
افغانستان است .يازده يا دوازده لفظ درواليت کابل تلفظ ميکنند عربی و فارسی و
ترکی و مغولی و ھندی و افغانی و پشه ئی و پراچی و کبری و برکی و لمغانی.
اين مقدار اقوام مختلف و الفاظ متغاير معلوم نيست که درھيچ واليتی بوده باشد ...
اگر چه سوات ،ويجور و پرشاور و ھشغر دراوايل از توابع کابل بوده اما درين
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تاريخ از جھت افغان بعضی ازآنھا ويران شده و بعضی از آنھا درتصرف افغان
درآمده معنی واليت بودن در آنھا نمانده و شرقی او لمغانات است  ...درميان کابل
و نيکنھار پرمشقت راھست درسه چھار جاه خورد خورد کوتلھا دارد در دوسه جاه
تنگه ھاست خلچی و جميع افغانان قطاع الطريق راه ميروند ...
 .89ﻧامۀ شاه طھماسب به سلطان سليمان 963 :ق  1556 /م }{11
ص  :139مردم ممالک ايران از پيرو جوان و کافر و مسلمان و ترک و تاجيک و
دور و نزديک ...بعد از ادای فرائض طاعات دعای دولت روزافزون ...آن اعلی
حضرت ...را بر ذمت ھمت خود از لوازم داشته اند.
 .90احسن التواريخ روملو 985 :ق  1577 /م }{11
ص  :139درشتی را شعار خود ساخته و ترک و تاجيک را رنجانيده و رمانيد.
 .91فرھنگ ميرزا 989 – 986 :ق  1581 – 1578 /م }{11
ص :156 -154
تاجک – غيرعرب و ترک
تاجيک – غير ترک و عرب و تازيک )تاژيک( را گويند؛ عربی که درعجم
بزرگ شده باشد؛
تازيک – تاجيک را تازيک )تاژيک( نيز گويند؛ عربی که درعجم بزرگ شود؛
غيرعرب و ترک را نيز گويند؛
تاژيک – تاجيک را تاژيک )تازيک( نيز گويند؛
 .92ﻧقاوت اآلثار محمود ﻧطنزی 998 :ق  1590 /م }{11
ص  :139سوای ايشان احدی ازترک وتاجيک به ھيچ وجه من الوجوه يک دينار
به علت دوشلک نگيرد.
ص  :150با نه کس که پنج نفر ترک و چھارنفر تازيک بودند ،بر باالی پشته ای
رانده فرود آمد.
ص  :152با بعضی از اکابر و متعينان تازيکيه مانند ميرزا محمد منشی و
مصحوب جمعی کثير از قورچيان غازيان ظاھرشد.
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 .93تذکرۀ ھمايون و اکبر 999 :ق  1591 /م }{50
ص  ... :137مرزا ابراھيم و حرم بيگم می روند که در قندوز درآيند – چون
باندک بودند – و خواجه ھشتاد جوان خوب مکمل ھمراه داشت – نوکران ھمه
اتفاق کردند که مرزا را گرفته الغار کرده بکابل می بريم – چون درميان واليت
بود و خواجه مردی تاجک بود اين مھم درحوصلۀ او نگنجيد – و ازان جا خواجه
را پيش مرزا سليمان رخصت کشم دادند ...
 .94خالصت التواريخ قاضی احمد قمی 999 :ق  1591 /م }{11
ص  :139جمعی از تاجيکان خوشامدگوی که درخدمت نواب کامياب اعلی بودند
ھميشه سخنان موحش نوشته می فرستادند.
 .95تاريخ فرشته 1018 :ق  1609 /م }{51
ص  :29يافث ،به موجب حکم پدر ،به حدود مشرق و شمال روی نھاد .درآن ملک
او را فرزندان پديد آمدند .ارشد اوالد ،ترک نام داشت و جميع ترکان روزگار از
مغول و اوزبک و جغتای و ترکمانان ايران و روميه از نسل اويند .و پسر دوم
يافث ،چين نام داشت که ملک چين بدو موسوم است .و فرزند سوم يافث ،اروس
است که فرزندانش سرحد مملکت شمال را تا ظلمات فروکش کرده ،آبادان ساخته
اند ،اھل تاجيک و غور و سقالب از نسل اويند.
ص  :205وسلطان شھاب الدين از برادر رخصت گرفته به غزنين خراميده و
خواب و آرام برخود حرام گردانيده به قصد کشيدن انتقام ،دراندک مدتی ،سپاه
خونخوار جرار فراھم آورده و درسال ديگربا يکصدوبيست ھزار سوار ترک و
تاجيک و افغان کاله خودھا مکلل به لعل برسر و جوشن ھای محلی به سيم و زر و
کمر مرصع برميان بسته و بر اسبان تازی نژاد نشسته از غزنين برآمد و بی آنکه
مشورت با اعيان درگاه نمايد ،روانۀ ھندوستان گرديد.
 .96ديوان ﻧظيری ﻧيشابوری 1023 – 1021 :ق  1614 – 1612 /م }{11
ص :139

شد غيرت کار و بار عشقت

زنار ميان ترک و تاجيک

 .97احياالملوک ملک شاه حسين سيستاﻧی 1028 :ق  1619 /م }{11
ص  :140به احضار لشکريان امر شد در دوسه روز ،سه ھزار کس از ترک و
تاجيک به ھم رسيد.
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 .98ديوان طالب آملی 1036 :ق  1627 /م }{11
ص :140
تيغ ميبايد گشود وعشق ميبايد کشيد

نيست درترکی نمک ،تاجيک ميبايد شدن

 .99تاريخ گيالن فومنی 1038 :ق  1628 /م }{11
ص  :140از ترددات اردو و توقعات مقربان و امرا از ترک و تاجيک و ھندو به
تنگ آمده ...بی اجازت ...روانه گيالن می شود.
دريغا که سلطان گيالن نماند دريغا که محمود سلطان نماند
زظلم و جنايات تاجيک و گيل زاسحاقيه شه به گيالن نماند
 .100عالم آرای عباسی اسکندربيک منشی 1052 :ق  1642 /م }{11
ص  :139نجم ثانی و چند نفرديگر از عيان ترک و تاجيک را گرفته به ميان خود
بردند.
ص  :145ازطبقۀ تاجيکيه و ارباب قلم ،ميرزا محمد که درزمان ابوطالب ميرزا
وزير و اعتمادالدوله شده بود ،با ارباب مواضعه ھمزبان و محرک ارادۀ ايشان
بود.
ص  :150ندما و مطربان که مردمان تازيک بودند ،از بيم شمشير سر خود گرفتند.
 .101حديقت السالطين ميرزا ﻧظام الدين شيرازی 1053 :ق  1643 /م }{11
ص  :140ازمراحم خاقان سکندر مقام مردم دور و نزديک و ترک و تاجيک بھره
مند می گردند.
 .102ديوان کليم کاشاﻧی 1061 :ق  1651 /م }{11
ص  :140غريق رحمت او دور و نزديک
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غالم ھمت او ترک و تاجيک

 .103برھان قاطع 1062 :ق  1652 /م }{52
ص  :225تاجک – به کسرجيم و بر وزن سالک مخفف تاجيک است و تاجيک
غيرعرب و ترک را گويند و دراصل به معنی اوالد عرب است که درعجم بزرگ
شده و برآمده باشد.
ص  :226تازک – به کسرثالث بروزن سالک مخفف تازيک است و تازيک اوالد
عرب را گويند که درعجم زائيده و بزرگ شده باشد.
تازيک – و تاژيک – بر وزن و معنی تاجيک است که غيرعرب و ترک باشد و
فرزند عرب درعجم زائيده شده و برآمده را نيز گويند.
 .104تذکرۀ ﻧصرآبادی منشی الممالک 1064 :ق  1654 /م }{11
چو تيغ و قلم را ازو فر و شان

ص  :140بيفزود مقدار تاجيک و ترک

 .105لسان العجم يا فرھنگ شعوری 1075 :ق  1664 /م }{11
ص :156 -154
تات  -آموزش گيرندگان تعليم خانه
تاجيک – اصلی است ترکان را؛ مملکتھا سوای ممالک عرب و ترک؛
تازيک – ممالک سوای ممالک عرب و ترک؛
تاژيک – به معنی تاجيک است و اصلی است ترکان را؛
 .106عالم آرای صفوی 1086 :ق  1675 /م }{11
ص  :140از قزلباش ديو سلطان و ازتاجيک ،ميرسيد شريف صدر.
ص  :145ميرزا احمد ولد ميرزا نورﷲ ...و جمعی ديگر از تاجيکيه و وزرای
مغزول و منصوب و امرا درخدمت اشرف مشرف و معزز بود.
 .107خلد برين يوسف واله 1087 :ق  1676 /م }{53
ص  :140و جغتای بنا بر رعايت ياسا و يوسون ،رعايا را به تکاليف شديد مکلف
می داشت چنانچه ايشان را به اکل مردار الزام ميکرد ،و فرموده بود که کسی روز
در آب روان ننشيند ،و به اطراف ممالک اسالم حکام فرستاد که گوسفند به ذبح
شرعی نکشند و خبه کرده گوشت آن را بخورند و مدتی در خراسان کسی به ظاھر
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يارای ذبح اغنام نداشت .و فرمان داده بود که ھرکس که دزدی يا زنا يا لواطه کند
او را بکشند و ھر کسی در آب روان بول کند يا آب بينی درآن افکند او را نيز به
قتل رسانند.
و ازاين گونه ياسا)ھا(ی شديد ،رعايا و مردم تاجيک گرفتار عذاب البم بودند تا بعد
از ارتحال اوگتای قاآن ،جغتای نيز به درد بی درمان گرفتار شده در سال ششصدو
چھل رحيل کوفت..
 .108جامع مفيدی مفيد مستوفی 1090 :ق  1679 /م }{11
ص  :150وجه معاش و ماده انتعاش از سيورغاالت و مسلميات و زراعت مواضع
ملکيۀ موروثی و مکتسبی مقرر و دور و نزديک و ترک و تازيک از حاصل
مزارعاتش کامياب و بھرور.
 .109تذکرۀ مقيم خاﻧی 1116 :ق  1704 /م }{54
ص  :151ازسالطين آن روز که درعنان بودند ،سيد ندرمحمد خان و  ...از امرا
يلنکتوش بی اتاليق و  ...مجموع اکابر و اشراف و اعيان و اعراف و مطلق سپاه و
غيرذلک از اوزبکه و تاجکيه .آن روز تخمينا قريب صدھزار کس درعنان می
رفتند و به غير از امام قلی خان ديگر سوار نبود.
ص  :174القصه کشته و خسته )به ارگ( بخارا آمدند و بندگان وفادار ،خان را
داخل تختگاه نمودند .حکم فرمود که ھرکس قوت سنگ انداختن داشته باشد در
کشتن اورگنج تقصيرنکند .آن شب )از اوزبک و تاجيک و رعايا و اھل بازار ھمه
دست به قتال گشادند( دروازه ھا را بسته )به( تيغ و تير و به چوب و به کارد و
قويمه قلتق شده جنگ می کردند.
 .110غياث اللغات غياث الدين محمد رامپوری 1142 :ق  1729 /م }{11
ص :156 -154
تاجک – اوالد عرب که درعجم بزرگ شده باشد؛ سوداگر
تاجيک – عرب زاده که درعجم کالن شود؛ واليت و طايفه ای که غيرعربی باشد؛
 .111درۀ ﻧادره مھدی خان استرآبادی 1160 :ق  1747 /م }{11
ص  :150عالم را از ظلم بر چشم ترک و تازيک تاريک کرده.
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 .112عالم آرای ﻧادری کاظم مروی 1160 :ق  1747 /م }{11
ص  :141خاطر دور و نزديک و ترک و تاجيک را به وظايف بی دريغ تسلی
بخشيدند.
 .113روزﻧامۀ ميرزا محمد کالﻧترفارس 1199 – 1160 :ق  1785 -1747 /م
}{11
ص  :14165يک سال نبود که ده روز خانه ام از مھمان خالی باشد ...از ايلچيان
روم و بغداد ...کرد و ترک وتاجيک و عرب و عجم و ھند.
 .114مجمل التواريخ گلستاﻧه 1200 – 1160 :ق  1786-1747 /م }{11
ص  :141اھالی ايران نيز از خرد و بزرگ و تاجيک و ترک فدويانه نقد جان در
راه او می باختند.
 .115جھاﻧگشای ﻧادری 1171 :ق  1758 /م }{55
ص  :27و در پانزده سالگی قدم بر معارج رشد گذاشت .چون در ميان تاجيک و
ترک و خرد و بزرگ مظھر کارھای سترک گشته ،در مبادی حال آثار دولت و فر
و اقبال از ناصيۀ احوالش ظاھر و امور عظيمه از دست مويدش صادر می شد ،و
درعالم خود نادر آفاق بود ،بين انام بنادرقلی بيگ مشھور شد.
ص  ... :29وجنگھای که با دور و نزديک و ترک و تاجيک واقع شد تا آن طايفه
را رام و سرحدات را قرين آرام کردند  ...بعد ازآنکه بزم آرای دوران درعشرت
سرای ايران ساز ناسازی کوک کرده ،درھرگوشه از مخالف و موافق نواھا ،و از
ھر سری چون کاسۀ طنبور صدا ھا برخاسته ،ترک و تاجيک چنگ آسا سينه
بناخن حسرت خراشيدند ،و کوچک و بزرگ قانون خرمی از دست داده در دايرۀ
محنت کف زنان افسوس گشتند.
ص  :422ايشان نيز ناچار آنچه از خويش و بيگانه و ھم شھری و ھم خانه و دور
و نزديک و ترک و تاجيک ديده يا نديده و اسمش را شنيده بودند ،شريک خود بقلم
ميدادند.
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 .116تاريخ احمد شاھی 1187 :ق  1773 /م }{56
ص  :136شاه نيز برسر التفات شده ،شفقت زياده ازحد دربارۀ او مبذول می فرمود
و ھرروز به عنايتی تازه قدر و منزلتش می افزود و ايالت اعراب فارسی زبان و
جماعت تاجيکيه مملکت خراسان که از سلوک اکراد جالدت نژاد و اتراک بی
باک ،اھانت کش و ھراسان بودند ،به سبب ھم زبانی ،توسل به ميرعلم خان جسته،
مطالب و مدعيات خود را به وساطت او به عرض پادشاه می رسانيدند و ارقام
امضای مناصب و تيوالت و احکام اجرای مطالب و خدمات و سيورغاالت ،به
سفارش و اھتمام او از دفاتر می گذرانيدند؛ تا آنکه ازمزيد توجھات شاھی و کثرت
رجوع مردم  ...رياست و سرداری مملکت خراسان و اعراب فارسی زبان به او
مفوض شود و مرتبه شوکت و حشمت به کمال اوج وترقی دولت رسد.
ص  :139نقد علی خان از مشاھدۀ اين حال ،دلتنگ و پرمالل روانۀ وطن گرديد و
مرتبۀ ميرعلم خان و اميرخان زياد ازآنچه بود به درجۀ ترقی رسيد .حکام و عمال
واليات و مردم دورونزديک از کرد و عرب و ترک و تاجيک چون ديدند که کليد
عقل پادشاه غيراز ميرعلم خان وگشايش قفل مدعياتشان جز به توسط او پذيرای
صورت امکان نيست ،ھمه رجوع به مشاراليه آوردند و درحصول مطالب و انجاح
مآرب ،التجا به او بردند.
ص  :142صاحب اختياری قطع و فصل مھمات اکراد به عھدۀ جعفرخان و حل
عقد امور اتراک به يوسف علی خان جالير و انتظام کارھای اعراب و جماعت
تاجيکيه به ذمۀ بنده درگاه مقرر و مفوض گردد ...
 .117سفرﻧامۀ جورج فاستر 1197 :ق  1783 /م }{57
ص  79ج  :2در شھرھا و شھرک ھای }افغانستان{ که شھزادگان قبلی ھندوستان
تاسيس نموده بودند تا تجارت و مدنيت را در واليات غربی خويش معرفی نمايند
عمدتا ھندوان و مسلمانان پنجابی مسکون اند؛ تعداد زياد خانواده ھای نسلھای تاتار
و پارسی در حصص مختلف افغانستان پراگنده اند که دومی ھا بنام پارسيوان ھا و
اولی ھا بنام مغولھا ياد ميشوند ،اما ھر دو زبان پارسی را بکار ميبرند )بازرگانان
اسپ و ميوه جات که ساالنه به ھند مسافرت ميکنند ،عمدتا از ھمين دو طبقه اند(؛
اما زائد نخواھد بود اگر گفته شود که فاتحان مغولی ھند که يک نسل آن ھنوز بر
تخت دھلی نشسته اند ،کرکتر پارسی و زبان پارسی را وسيلۀ عمومی ثبت و
مکاتبات )ارتباطات( در تمام قلمروی خويش ساخته اند؛ عنعنه ای که تا امروز در
تمام اياالت مسلمان ھندوستان محفوظ نگھداشته شده است.
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 .118گيتی گشا ﻧامی 1200 :ق  1786 /م }{11
ص  :141ھمگی خرد و بزرگ و جملگی تاجيک و ترک زياده از مقدار احتياج
انواع ضروريات بار کرده ھمراه آورده بودند.
 .119ذيل گيتی گشا ميرزا عبدالکريم 1207 :ق  1792 /م }{11
ص  :141مھام کوچک و بزرگ تاجيک و ترک ...را به قدر امکان انتظام داد.
 .120مجمع التواريخ خليل مرعشی 1207 :ق  1792 /م }{11
ص  :141نوکران و مخلصان عقيدت کيش از ترک و تاجيک جمع بودند.
 .121ذيل گيتی گشا آقا محمد رضا 1219 :ق  1804 /م }{11
ص  :141آقا محمد خان تمامی سپاه را از خرد و بزرگ و تاجيک و ترک به نھب
واسر شھر کرمان رخصت داد.
 .122گزارش سلطنت کابل )افغانان( الفنستون 1230 :ق  1815 /م }{58
ص  :97تعيين حدود سلطنت کابل :...براساس اين معيار ،تا ھرجا که خطبه و سکه
به نام شاه باشد ،تحت قلمرو او شمرده ميشود .با توجه به اين معيار ،سلطنت کنونی
کابل از غرب ھرات تا مرزشرقی کشمير و ازدھانۀ سند تا آمو گسترش يافته است.
ھمۀ اين نواحی داخل اين درجات }محدوده{ دردست شاه نيست و آنان ھم که خود
را به تاج او بسته اند ،تنھا به نام ،فرمانبر اوھستند.
ص  :98برطبق نامگذاری آخرين نقشه ھای ما سلطنت کابل اين سرزمين ھا را در
بر ميگيرد :افغانستان و سيستان ،با بخشی از خراسان و مکران؛ بلخ با ترکستان و
کيالن ،کتور ،کابل ،قندھار ،سند ،کشمير ،با بخشی ازالھور و بخش بزرگترملتان.
ميزان جمعيت مليتھای مختلف ساکن درقلمروی سلطنت کابل:
4300000
افغانان
1000000
بلوچان
1200000
تاتار ازھمه گروھھا
1500000
پارسيوانان )به شمول تاجيکان(
5700000
ھنديان )کشميريان ،جتھا و ديگران(
300000
قبايل متفرقه
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ص  :104حال ميتوانم حدود پيچيدۀ کشورافغانان را تعيين کنم .ازشمال به ھندوکش
و سلسله پاروپاميز؛ از شرق به سند تا نزديک کوھھا .صحرای کرانۀ راست سند
مسکن بلوچان و سلسله کوه سليمان با شاخه ھای آن و سرزمينھای دامنۀ آن متعلق
به افغانان است .از جنوب به تپه ھای يادشده درشمال سيوستان .سرزمين افغانان
نخست به جانب غرب چندان ادامه نمی يابد که به سطح مرتفع کالت برسد؛ پس به
شمال امتداد مييابد تا به بيابانی ميرسد که مرز شمال-غربی آن است.
ص  :105افغانان نام عمومی برای کشورشان ندارند؛ اما "افغانستان" که محتمال
نخست در ايران به کاربرده شده ...برای مردم آن سرزمين نا آشنا نيست .بنابراين
من اين نام را برای کشوری به کار خواھم برد که ھم اکنون حدود آنرا شرح داده
ام .بيشتربخشھای سرزمين افغان تا غرب خط متوازی ُمقُر در استان مھم وبزرگ
خراسان داخل است و بخش باقيمانده خراسان )که مرزھای آنرا به احتمال ميتوان
توسط آمو ،بيايان که آمودرآن روان است ،دشت نمکزاروبحيرۀ کسپين تعين کرد(
در ايران است .گويند که کرمان ھم روزگاری در خراسان بوده است؛ چنانکه
سيوستان ھنوزھم مکررداخل خراسان شمرده ميشود.
ص  :110درکنر مردمانی زندگی ميکنند که دھگان خوانده ميشوند ...تگاو ازھمه
دره ھای يادشده فراختر است .بخشھای پايينی آن مسکن قوم صافی است  ...بخش
بااليی که باريکتر و کم حاصلتر است به تاجيکان کوھستان تعلق دارد )اين نام به
ھمۀ مردم فارسی زبان افغانستان اطالق ميشود(.
ص  :158آنان }افغانان{ نام عمومی برای کشورخويش ندارند؛ ولی گاھی نام
افغانستان را به کار ميبرند ...نامی که توسط ساکنان سرزمين برتمام کشوراطالق
ميشود خراسان است اما واضح است که به کاربردن اين نام درست نيست؛ زيرا از
يکسو تمام سرزمين افغانان درمحدودۀ خراسان داخل نيست و از سوی ديگر در
بخش مھمی از آن ايالت ،افغانان ساکن نيستند.
ص  :175برخی ازجلگه ھای اطراف شھرھا ،بيشتر بخشھای تاجيک نشين
افغانستان و ھمۀ استانھای برون مرزی کامال از شاه فرمان ميبرند و او ميتواند
بدون نياز به قبايل ،ماليه بگيرد و بدون کمک قبايل سپاه فراھم سازد.
ص  :181افغانان غالبا ھمسرتاجيک و حتی فارسی ميگيرند؛ اما خود داشتن دختر
و ازدواج او را نشانۀ حقارت ميدانند و درنتيجه ارباب جاه و ھمۀ درانيان مخالف
ازدواج دخترانشان با مردان ديگر مليتھايند.
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ص  :182اما ديگرافغانان ،ايماقان ،ھزارگان ،فارسيوانان ،خراسان و حتی
تاجيکان وبسياری از ھندوان آنجا رسم و رواجھای متفاوتی دارند و نامزدان
ميتوانند ديدارنھانی )نامزدبازی( داشته باشند.
ص  :243اين کارھا دردست تاجيکان اند .بسياری از تاجيکان درھمه بخشھای
غرب کشور با افغانان آميخته اند .آنان درشرق ھم حضوردارند؛ اما درشرق پيشه
ھای يادشده دردست ھندکيان است که مردمانی ھندی تبار و درشرق افغانستان
پراکنده اند؛ چنانکه تاجيکان درغرب.
ص  :245بازرگانان عمدتا متشکل از تاجيکان ،فارسيوانان و افغانانند.
ص  :254اين طبقه }اشراف{ متشکل است از بزرگان درانی ،سران قبايل و افراد
مھمی که با آنان به دربار ميروند و ھمه فارسيوانان و تاجيکان که درپيرامون شاه
صاحب منصب و مقامند.
ص  :274رسم انتخاب قافله باشی بيشتر درميان تاجيکان و شھريان رايج است تا
ميان افغانان؛ زيرا افغانان بيشتر يکجا ،بدون رئيس و بدون مقررات خاصی سفر
ميکنند.
ص  :295 - 287باساس مشاھدات ،درافغانستان کمترناحيه ای وجود دارد که ھمۀ
جمعيت آن افغان باشند .افغانان درغرب با تاجيکان و درشرق با ھندکيان آميخته
اند .بررسی موقعيت و وضعيت تاجيکان به کنجکاوی بيشتر ضرورت داشته و
معلومات من دراينمورد ناتکميل است.
تاجيکان مانند بسياری از اقوام نه دريک کتلۀ واحد متشکل اند و نه در يک کشور
واحد محدود اند ،بلکه دربخش بزرگی ازآسيا پراکنده و بدون ارتباط اند .آنان در
قسمت اعظم مناطق تحت سلطۀ ازبکان با آنھا و بعين ترتيب درمناطق تحت سلطۀ
افغانان با آنھا مخلوط اند .ساکنين مقيم ايرانی )پارس( دربرابر مھاجمان تاتاری يا
دربرابر اقوام خانه به دوشی که ظاھرا پارسی االصل اند ،تاجيک ناميده ميشوند.
تاجيکان را ميتوان حتی درترکستان چين ھم پيدا کرد؛ اينھا دارای حکومت ھای
مستقلی درمناطق کوھستانی قراتگين ، ،درواز ،واخان و بدخشان ميباشند.
آنان جز دراين نواحی مستحکم و يکتعداد محالت دورافتاده که پسانتر بررسی می
شود ،ھرگز دارای جوامع جداگانه نبوده ،بلکه با اقوام حاکم سرزمينھای که درآن
زندگی ميکنند ،مخلوط بوده و درپوشاک و رسم و رواج ھمانند آنان اند .قرارمعلوم
آنان در پارس )ايران( ،جلگه ھای افغانستان ومناطق ازبک ،قبل ازھجوم مردمانی
که حاال اقوام حاکم اين مناطق را تشکيل ميدھند ،مسکون بوده اند.
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نام تاجيک کاربرد نسبتا گسترده ای دارد .اين نام بعضا برھمۀ کسانی اطالق شده
که با ترکان يا افغانان مخلوط بوده و از تبار آنھا نبوده يا دارای تبار نامعلوم بوده
اند؛ اما به گونۀ درست تر بر پارسی زبانان مناطقی اطالق ميشود که درآن مناطق
به زبان ترکی يا پشتو سخن ميگويند .باينترتيب نام ھای "تاجيک" و "پارسيوان"
ھم درافغانستان و ھم در ترکستان مترادف بوده و به يک معنا به کار ميروند.
برای لفظ تاجيک معانی متعددی آورده اند؛ اما مناسبترازھمه آن است که از واژۀ
تازيک يا تاجيک – که درمتون پھلوی برعرب اطالق ميشود – مشتق شده است؛
چنانکه درچندين فرھنگ فارسی ھم تاجيک را به معنای دودمان عرب متولد در
پارس يا ھرکشور ديگر خارجی ميدانند .اين روايت با درنظرداشت وضع موجود
تاجيکان و تاريخ مناطق يا کشورھای که درآنھا زندگی ميکنند ،تا اندازه ای
مطابقت دارد.
درجريان سده اول ھجری ،تمام ممالک پارس و ازبک مورد ھجوم قرار گرفته و
اعراب با تسخير اين مناطق ،باشندگان آنرا مجبور به قبول دين و رعايت يکتعداد
رسوم و زبان خويش ساختند .افغانستان ھم درھمين وقت مورد حمله قرارميگيرد،
ولی پيروزی مھاجمان کامل نميشود .آنان دراشغال جلگه ھا پيروز ميشوند ،اما
کوھستانھا مقاومت نموده و تقرب مسلمانھا برای تقريبا سه سدۀ ديگر عقب زده
ميشود .سه کشورمورد بحث قسمتی از امپراطوری پارس را تشکيل داده و زبان
باشندگان آن احتماال از خانوادۀ پارسی باستان مشتق شده باشد .وقتی اين باشندگان
بواسطه اعراب مطيع و مسلمان ساخته ميشوند ،آنھا با آميزش زبان قبلی خود با
زبان فاتحان ايشان ،پارسی معاصر را ايجاد نموده و شايد ھم زمانيکه ھردوقوم
مخلوط گرديدند ،اجداد تاجيکان موجود بوجود آمدند .حقايق ثبت شده درمورد
افغانستان با اين نظريه مطابقت دارد؛ زيرا درگزارش بعدی اين منطقه پس از
حملۀ اعراب درمی يابيم که تاجيکان مالک زمينھای ھموار و افغانان )که داليل
متعددی در بومی بودنشان داريم( درکوھستانھا ھستند .افغانان سپس از کوھھا فرود
آمده ،زمينھای ھموار را تصرف کرده و تاجيکان را مطيع خويش ميسازند،
باستثنای مناطق مستحکمی که تا اندازۀ استقالل خويش را حفظ ميکنند .ھمينگونه
آميزش عربان و پارسيان عامل بوجود آمدن تاجيکان ترکستان ميشود که آن
سرزمين را تا ھجوم تاتارھا دراختيار داشتند .بخشی از آنان که درجلگه ھا بودند
شکست خوردند و به فرمانبری کنونی تنزل کردند ولی تاجيکان ارتفاعات استقالل
شان را حفظ کرده ،دولتھای جداگانۀ درواز ،بدخشان و غيره را تشکيل دادند.
تاجيکان درھرجا با داشتن مساکن معين ،دلبستگی به کشاورزی و مظاھرزندگی
مقيمی ممتاز وقابل وصف اند .برخی ازآنان ھنوز امالکی درغرب افغانستان دارند
که روزی مالک آن بودند؛ اما بيشترشان امالک خويش را ازدست داده ،اجاره
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داران يا خدمۀ باداران افغان اند .ھنوز امکان تجاوز برامالک شان ازجانب افراد
قدرتمند قبايل وجود دارد؛ ھرچند که ازبرکت حفاظت حکومت ،اين خطر کاھش
يافته و در معرض تحقيرو سرکوب غيرقابل تحمل افراد قرار ندارند .وضع
تاجيکانی که در زمينھای قبايل افغان بودوباش دارند يا به صفت "ھمسايه" اين
قبايل و يا دردھکده ھای جداگانه مربوط به خودشان زندگی ميکنند .وضع آنھا در
مورد اول بصورت کامل شرح شد .درمورد ديگر امور روستا توسط کدخدای
منتخب – و تا حدی موروثی – که مورد تائيد شاه است ،اداره می شود .کدخدا
ھمان قدرتی را دارد که شاه به او سپرده است .اين اختيارات بيشتر در رابطه با
جمع آوری ماليات و فراخوانی سپاھيان است .او صالحيت حل درگيری ھای
جزئی را دارد ولی امور مھم به حکمران محل يا قاضی نزديک ارجاع می شود.
تاجيکان مردمانی صلحجو و مطيع حکومتند .افزون برکشاورزی ،به صنعتھا و
پيشه ھای که افغانان ترک گفته اند ،نيز می پردازند .مردمانی ماليم طبع ،باوقار و
زحمتکش اند .ازبسياری جھات درافغانان حل شده اند؛ اما بيشتر خصايل حميده
شان – و نه کمبودھايشان – را پذيرفته اند .طبيعت شان چندان سپاھيگرانه نيست،
ھرچند که بتازگی خوی سپاھيگری درآنان بيدارشده و نيرو ميگيرد .آنان ھمه
سنيان سختگيرند .ازآنجا که وضعشان مجالی نه برای پايداری و نه برای گريز می
دھد ،نخستين آماج فشارھايند .و به ھمين سبب ازوضع کنونی سلطنت راضی
نيستند و از کجرويھای حکومت شکوه دارند؛ اما زمانی که مملکت قرين آرامش
است ،ازآنان بخوبی حفاظت ميشود و به صورت کلی ھوادار سلطنت درانی اند.
آنان با افغانان روابط حسنه دارند؛ که ھرچند آنان را فرودست خويش می شمارند
رفتارشان متکبرانه و توھين آميز نيست ،بلکه با آنان خويشاوندی ميکنند و
معاشرتی برابر دارند .تاجيکان بيش از افغانان به حکومت ماليه ميدھند و سھم
مھمی در تدارک سپاھی و مليشه دارند.
شمارتاجيکان درشھرھا بسيارزياد بوده و بخش عمدۀ جمعيت اطراف شھرھای
کابل ،قندھار ،ھرات و بلخ را تشکيل ميدھند؛ درحاليکه درمناطق نافرمان مانند
ھزاره ھا ،غلجی ھای جنوبی و کاکر ،بندرت ميتوان تاجيکی را يافت.
تا اينجا ازتاجيکانی سخن گفته شد که با افغانان آميخته اند .آنان که جوامع مستقلی
دارند ،درنواحی دورافتاده و دشوارگذار زندگی ميکنند و با ديگران ازچند جھت
فرق دارند.
تاجيکان کوھستان :نخستين گروھی که ازآنان ياد خواھد شد "کوھستانی" ناميده
ميشوند ،که درکوھستان کابل زندگی ميکنند .اين منطقه ازشمال وشرق به کوھھای
پوشيده ازبرف ھندوکش و برآمدگی جنوبی آن محدود است .درغرب ،منطقۀ ھزاره
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و سلسله کوه پاروپاميز واقع است و در جنوب به کوھدامن که پيشتر ياد شد ،می
پيوندد.
کوھستان ازسه درۀ طوالنی نجراو ،پنجشير و غوربند تشکيل شده و ھريک از اين
دره ھا به چندين درۀ تنگ و صخره ای متصل است ،ودرآنھا چندين نھر و جويبار
جاری است که در دره ھای بزرگ بھم پيوسته ،رودھای بزرگی تشکيل ميدھند و
بنام ھمان دره ھا ياد ميشوند .برای گذشتن ازاين نھرھا پلھای چوبی ساخته اند.
بستر اين نھرھا طبيعتا بھترين زمينھای زراعی منطقه است؛ اما اين زمينھا بخش
بسيار کوچکی ازکوھھای بلند ،شيبدار و پوشيده از درختان صنوبر را تشکيل
ميدھند .دراين زمينھا گندم و ديگر حبوب به دست ميآيد و عجيب است که در چنين
منطقۀ بلند و سرد تنباکو و حتی پنبه ھم ميکارند .اما بھترين وسيلۀ معاش مردم
منطقه باغھا و توتستانھای بيشمار است .توت را درآفتاب خشک و آرد کرده ،از
آن نان ميسازند سيمای کوھستانيان نشان ميدھد که توت غذای مفيدی است .و بر
طبق محاسبات اين محصول دريک فضای معين – درمقايسه با ديگر محصوالت
کشاورزی – غذای شمار بيشتری ازمردم را تامين ميکند.
جمعيت کوھستان با آنکه عدۀ بسياری پراکنده اند ،قابل توجه است و گفته ميشود که
به چھل ھزار خانوار ميرسد .بخشی ازکوھستان را بايد ازاين ناحيه جدا شمرد و
آن بخش کوچک و بيابانی است که ريگ روان نام دارد و به روايت ابوالفضل
صحنۀ داستانھای رومانتيک است .دامداری کوھستان چندان قابل ذکر نيست ولی
جانوران وحشی آن بايد بسيار باشد که گويند شير ازآن جمله است و گرگ و
يوزپلنگ بسيار است .قوش و بلبل نيز فراوان دارد.
نيروھای اين سرزمين به مردمان آن ويژگيھای بخشيده که آنان را ازديگر تاجيکان
که پيشتر ياد کرديم ،ممتازساخته است .آنان ازسلطنت کابل مستقل و عموما تابع
رئيسان خويش اند .ازنگاه خصايل شخصی ،مردمانی دلير ،تند و سرکش اند .شيفته
نبرد اند و دربستر مردن را ننگ ميشمارند.
سربازان – مخصوصا درکوھنوردی – پياده نظام خوبی اند؛ ولی جرات و
شجاعت شان دربی اتفاقی ھای داخلی ازميان ميرود .گاه و بيگاه جنگھای ميان
اقوام و روستاھا رخ ميدھد اما دعواھای انفرادی بسيار است .جنگھای ميان روستا
ھای اين منطقه – درمقايسه با مناطق ديگر – نتايج بسيار جدی ميدھد؛ زيرا قطع
يک درخت – ھمچون د َر ِو يک محصول – آسان ولی پرداخت تاوانش بسيار
دشوار است .اسلحۀ کوھستانيان تفنگ سبک و کوتاه کارابين ،تفنگ فتيله ای،
تفنگچه و خنجرھای کوتاه )پيش قبض( است .برخی ھم نيزۀ کوتاه و تيروکمان و
سپر دارند.
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پوشاک کوھستانيان عبارت است از جليقۀ تنگ ،شلوار سياه پشمی ،پوتين و کاله
کوچک ابريشمی.
کوھستانيان سنی اند و با پارسيان و ھمۀ شيعيان ديگر خصومتی بی اندازه دارند.
آنان چندين خان دارند که رئيس ھمه را خانجی گويند .ھرچند که اين خانان نمی
توانند خصومتھای داخلی را کنترول کنند اما عمليات خارجی را اداره ميکنند؛
بويژه چون تعصب مذھبی برانگيخته شود .ھررئيس برای خود تاسيسات مختصر
نظامی دارد؛ اما ھرفرد اين سرزمين يک سرباز است .آنان مبلغی ماليه به
حکومت ميپردازند و شماری سپاھی فراھم ميآورند .اما باوجوديکه اکنون مطيع
شده اند به دست آوردن اين چيزھا تشويق و ادارۀ درست ميخواھد.
دشمنی ديرينۀ کوھستانيان با شاه محمود باعث شد که با رسيدن دوباره اش به
قدرت سخت مخالفت ورزند.
آنان نخست ازبرادرش شاھزاده عباس طرفداری ميکردند و سپس خصومت شان
را تحت فرمان يک پيامبردروغين ادامه دادند .جنگ طوالنی بيشتر برای سربازان
شاه محمود ناگوار بود؛ اما سرانجام نيروی وزيرفتح خان پيروز شد و اکنون ھمه
مطيع اند...
تاجيکان برکی :طبقۀ ديگر تاجيکان ،مردمان برکی اند که درلوگر و بتخاک زندگی
ميکنند .آنان ھرچند با اعراب آميخته اند ،با ديگر تاجيکان اين فرق را دارند که از
خود دارای رئيسان جداگانه و درسپاھيگری نامور اند .قلعه و زمين دارند و شمار
قابل توجھی سرباز برای حکومت فراھم ميآورند .دررفتار و کردار به افغانان
ھمانند اند و افغانان درمقايسه با ديگر تاجيکان با اينان به نظری خوشتر مينگرند و
شمارشان اکنون به ھشت ھزار خانوار ميرسد.
ھمه روايتھا براين موضوع توافق دارند که سلطان محمود درسدۀ يازدھم )سدۀ
پنجم ھجری( آنان را به مسکن کنونی شان کوچ داده است .درآن وقت سرزمينی
پھناور داشته اند ولی اصل و منشا شان معلوم نيست .آنان خود را عرب ميدانند؛
اما ديگران آنان را از دودمان کردان می شمارند.
تاجيکان فرملی :فرمليان شاخه ای از تاجيکان و درشمارھمچند برکيان اند.
بسياری از آنان در ارگون درميان قبايل خروتی زندگی ميکنند و با آن قوم سخت
دشمن اند .بخشی ديگر درغرب کابل اند و شغل عمده ايشان تجارت و زراعت
است به حکومت ماليه و سپاه ميدھند.
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سر ِدھيان و سيستانيان :سردھيان مردمان چادرنشين اند که درسرده درجنوب شرق
غزنی زندگی ميکنند .سيستانيان را – که درشمال منطقۀ بلوچ زندگی ميکنند – ھم
ميتوان تاجيک خواند .اما دراينجا نيازی به ذکر تقسيمات شان نيست .آنان در
تخمينات جمعيت تاجيکان درسلطنت کابل که  1500000نفربوده اند ياد شده اند.
ھندکيان :ھندکيان نيز ،گرچه جمعيت شان بيش از تاجيکان است ،شرح مفصلی را
ايجاب نميکنند؛ زيرا دودمان ھنديان اند و صورت و سيرت اصلی خويش را – که
کامال شناخته شده – با آميزه ای ازخصايص افغانان شرقی حفظ کرده اند .آنان
موقعيتی نامساعد ترازتاجيکان دارند و ويژگی معتنابھی ندارند.
دھگان :قبيله ،يا به عبارت بھتر مليت دھگان که ظاھرا روزگاری درتمام نواحی
شمالشرق افغانستان پراکنده بودند ،اکنون تنھا درنواحی کنر و اطراف لغمان
زندگی ميکنند  ...دھگانان به زبانی سخن ميگويند که در بابرنامه ،آئين اکبری و
ديگر منابع زبان لغمانی خوانده شده است  ...شايد دھگانان دراصل از ھندوستان
بوده باشند؛ ھرچند که از ھندکيان ممتازاند .بايد دقت کنيم که آنان را با تاجيکان
يکی ندانيم؛ چه تاجيکان را نيز افغانان دھگان ميخوانند که شايد گونه ای از تلفظ
دھقان يعنی کشاورز باشد.
ص  :297اما بجز ازھرات آنان )قزلباشان( عموما درشھرھا زندگی ميکنند و
زمين شان را به اجاره داران پشتون و يا تاجيک ميسپارند  ...افزون بر تاجيکان
که ساکنان اصلی و قزلباشان که از دودمان فاتحان تاتار اند يا کسانيکه اصل ھندی
دارند ،اقوام ديگری ھم درسرزمين که افغانان زندگی ميکنند ،ھستند.
ص  :367درانيان کم نواتر بيشتر بزگر و بندرت کارگرند .کارگری بيشتر شغل
تاجيکان يا ھمسايگان افغان است.
ص  :368تاجيکان به درانيان بسيار نزديکند .نه تاجيکان و نه ھمسايگان افغان به
درانيان ماليه ميدھند و نه ھم به حدی که يوسفزيان "فقيران" را به اجبار به خدمت
ميگمارند درحق اينان استخفاف ميشود.
ص  :382ديگراھالی قندھار را تاجيکان ،ايماقان ،ھندوان ،پارسيان ،سيستانيان و
بلوچان تشکيل ميدھند .معدودی ازبک ،عرب ،ارمنی و يھودی ھم درآنجا زندگی
ميکنند.
ص  :387درنزديکترين نواحی پيرامون شھر)غزنی( و درۀ مجاور درشمال،
تاجيکان و ھزارگان زندگی ميکنند؛ اما منطقۀ ميان کوھھای سليمان و کوھھای
کوچکتر متعلق به غلزيان است.
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ص  :388ناحيۀ واقع در بيست ميلی کابل به غلزيان و تاجيکان تعلق دارد؛ اما
اطوار تاجيکان درميانشان بارزتر است .ھمه اينان حکومتی ساخته اند که با
حکومت غلزيان متفاوت است اما چون درميان منطقه غلزيان قرار دارد ،ميخواھيم
گزارشی ازآن داشته باشم.
ص  :389مردمان شھر)کابل( و نواحی مجاور طبقه ای از تاجيکان اند که کابلی
خوانده ميشوند .مردمی بسيار کاری و فھيم اند و درانقالب دولت بارھا اھميت شان
را نشان داده اند .احتماال شمار شھريان به ھشت ھزار ميرسد.
 :391قوم سھاک پنج يا شش ھزار خانواراند .يک سوم شان درخروار زندگی
ميکنند واحتماال تا حدی خصوصيتھای اقوام سليمانخيل جنوبی را دارند .بقيه در
پغمان – درغرب کابل – و ھمانند غلزيان مجاوراند .شيرپاو – شش ھزار خانوار
– با تاجيکان درکوھدامن مخلوط اند و ھمچنان درامتداد کرانۀ شمالی رود کابل تا
حدود مرزشرقی غلزيان ديده ميشوند .گفته ميشود که آنان بخش اضافی ديگر اقوام
اند که خيلی پيشتر ازديگر افراد قبيله از قندھار مھاجرت کرده اند.
ص  :415خوست و اندراب نواحی کوچک و کوھستانی ولی حاصلخيزند که بر
جانب شمالی ھندوکش واقع شده اند .مردمانش تاجيک اند و ارتباط شان با کندز
است.
ص  :420ازجھات ديگر براساس منابع اطالعاتی من که ازھم مسافران افغان و
ھم از تاجيکان بلخ و بخارا دريافت کرده ام ،ازبکان مانند ھمه آسياييان مردمان
خوبی ھستند.
ص  :421دربلخ مردمان تاجيک و عرب ھم درکنار ازبکان زندگی ميکنند .عربان
با آنکه ديگر زبانشان را ازياد برده اند ،با تاجيکان فرق دارند.
ص  :424ميمنه ،اندخوی ،شبرغان و چند ناحيۀ کوچک و مستقل ديگر در دست
بزرگان تاجيک و اکنون تاجيک نشين اند.
ص  :427چند روستائی که دراين منطقه ھست از آ ِن تاجيکان است.
ص  :434مردمان اطراف شھر}ھرات{دربيشترمناطق تاجيک اند که مشخصات
شان پيشترگزارش يافته است و ھمه سنی اند.
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ص  :437ساکنان اصلی سيستان تاجيک اند واخيرا اقوام مناطق ديگر را نيز پذيرا
شده اند .ميگويند در اينجا دو قبيلۀ مھم شھرکی و سربندی که از اراک ايران )يا
عراق عجم( آمده اند ،و يک قبيلۀ بلوچ – خيلی ديرتر ازآنان – درشرق سيستان
مسکن گزيده اند .تاجيکان و قبيلۀ پيشگفته کامال ھمانند ايرانيان اند و تفاوتھای
اندکی با آنان دارند.
ص  :439مردمانش )بلوچستان( بلوچان براھوی اند ،که با تاجيکان که دراينجا
دھوار خوانده ميشوند ،درآميخته اند.
ص  :457سياست شاه دربرابر اشراف درانی و تاجيکان و قبايل افغان تقريبا به
سياست شاه اسکاتلند دربرابر "بارون" ھا ،شھرنشينان و کوه نشينان ھمانند است.
ص  :463 - 462ھمۀ قمروسلطنت به  27واليت يا ناحيه تقسيم شده است ،بجز
بلوچستان ...جائيکه سران قبايل نيرومندند ،ھمۀ کارھا ازطريق سران قبايل انجام
می شود؛ اما ھرگاه سران قبايل ضعيف باشد – مثال پشاور -حاکم و سردار
دستورات شان را مستقيما به سرخيالن ابالغ ميکنند ودرکشمير ،درميان تاجيکان
و ...حاکم و سردار افسران را نزد افراد ميفرستند ،يا سران روستاھا را به کار
ميگيرند.
ھجده شھرحاکم نشين عبارتند از :ھرات ،فراه ،قندھار ،غزنی ،کابل ،باميان و
غوربند ،جالل آباد ،لغمان ،پيشاور ،ديرۀ اسماعيل خان ،ديرۀ غازی خان،
چچ ھزاره ،ليا و ملتان ...نه بخش ديگراز سرزمينھای قبايل
شکارپور ،سيویِ ،
افغان تشکيل شده است ...اين حکومتھا عبارتند از :غلزی مشتمل بربخشھای افغان
نشين لغمان و جالل آباد ،صافی و تگاو ،بنگش بشمول جاجی و توری ،دامان
بشمول مروت و جاھای ديگر تا بنو و دور ،کدۀ چخانسور و کشک گندمی درحدود
سيستان ،غورات )ھزاره ھا( ،ليھبند )ايماق( ،اسفزار نزديک فراه ،اناردره و پشت
کوه.
ص  :469افراد "غالم خانه" از سيزده ھزار مرد بيشتراند" .غالم خانه" را
احمدشاه از افراد بيرونی حاضر درمنطقۀ درانی و يا از پارسيوانان سپاه نادر – که
به حکومت درانی پيوسته بودند – تاسيس کرده بود و سپس تاجيکان کابل و
پيرامون آن را ھم دراين سازمان شامل ساخت.
ص  :497قندھاردرمرکز منطقه درانيان واقع شده و پايتخت جديد يعنی کابل
مسکن تاجيکان -آرامترين و بردبارترين قوم درميان رعايا -بود.
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ص  :498تنھا گروھھای نظامی که حضور داشتند افراد گارد شخصی بودند که
غالمان شاھی خوانده ميشدند و به حد کافی توان حفظ نظم درکشور را داشتند و
بيشتر متشکل از پارسيوانان و تاجيکانی بودند که با مردم يا سران افغان ارتباطی
نداشتند و کامال به شاه وفادار بودند و تنخواه خوبی ميگرفتند.
ص  :552نواحی کوھستانی پيرامون اتک ،پشاور ،کابل و قندھار ،و ماورای کابل
بطرف بلخ ،و ماورای کندھاربطرف ھرات که دربرگيرنده قلمروی افغانان است،
بنام خراسان ناميده ميشود.
ص  :569درغرب )بدخشان( ،قندز ،تالقان و حصار ،ازبکان آزاد ودرشمال
قرقيزان پامير و تاجيکان شغنان و درواز و واخان زندگی ميکنند .اين نواحی بسيار
کوھستانی است و درشمال ناحيۀ قراتگين واقع شده که اھالی آن تاجيک اند و
متصل به خوقند و فرغانه است .پادشاه درواز خود را از دودمان اسکندر ميداند و
ھمسايگانش اين ادعای او را می پذيرند...
اھالی بدخشان تاجيک و معروف به بدخشی اند؛ اما درغرب خيمه گاھھای بسياری
از ازبکان نيز ھست  ...رئيس کنونی بدخشان سلطان محمد است که تصورميکنم
مطلق العنان باشد.
 .123مآثرسلطاﻧيه عبدالرزاق دﻧبلی 1241 :ق  1825 /م }{11
ص  :141جمعيتی از رعايا و چريک ترک و تاجيک و ارباب حرفت و صنايع
تبريز و قراجه داغ جمع آوری و روی به خوی نھادند.
 .124تجربت االحرار عبدالرزاق دﻧبلی 1241 :ق  1825 /م }{11
ص  :142کوچک و بزرگ عراق عجم درترانۀ زيروبم و تار و طنبور و آھنگ
رھاوی رھايی داده ،دلھا از دام غم تاجيک و ترک نيشابور بر چنگ طرب
چنگزن.
 .125بستان السياحه شيرواﻧی 1247 :ق  1831 /م }{59
ص  :183پيشاور دراصل پيش آوراست ...مسکن طوايف امم مختلفه از ترک و
تاجيک و افغان و ھندوان...
ص  :184تاجيک نام طايفه ايست که بعضی گويند ازنسل يافث بن نوح اند و
جمعی گفته اند که از تخمۀ سام بن نوحند و فرقۀ برآن رفته اند که تاجيک مقابل

90

ترکست يعنی فارسی زبان .با ّ
ين حال فارسی زبان امتی فراوان و جماعتی بی
پايان .اما نسب ايشان مانند طوايف ديگر منشق نيست ودرقيد ضبط نسب مانند
ترک و عرب نباشند .لھذا عموم ايشان رعيت و زحمت کش باشند .قبل از ظھور
ملت بيضا ،سلطنت ايران و بعضی از ساير بلدان ميان ايشان بوده بسبب عناد و
عدم انقياد انسان کامل دولت ايشان طريق عدم پيموده .راقم گويد که با فرقۀ تاجيک
بسيار معاشرت کرده و با ايشان روزگار برآورده ،عموم ايشان نفاق پيشه و حسد
انديشه اند و حريص و ناسپاس و حق ناشناس باشند .اما ازآن طايفه علما و فضالی
بسيار و عرفا و حکمای بيشمار برخاسته و جمعی کثيرازايشان بزيور فضايل
انسانی و کماالت نفسانی آراسته اند.
ص  :459کردستان واليتی است معروف ...عموما مردمش کرد ...وقليلی طايفه
ترک و تاجيک و عرب درآنواليت سکونت دارند...
ص  :468کلکته بندريست عظيم و شھريست جسيم ...سکنه اش اکثر ھندوان ...و
ازطوايف ديگر و از اھالی بنادر و جزاير مثل جاوه و پتاوه و يمن و دکن و تکرور
و منقرور و چين و ماچين و ترک و تاجيک و عرب درآنجا سکونت دارند ...و اين
بيت را مکرر ازايشان شنيده:
بھشت آنجاست کازاری نباشد کسی را با کسی کاری نباشد
 .126رستم التواريخ رستم الحکما 1247 :ق  1831 /م }{11
ص  :142عليمردان خان مذکور با پنجاه ،شصت ھزار لر و کرد و ترک و تاجيک
به جانب اصفھان آمد.
 .127منشآت قائم مقام 1250 :ق  1834 /م }{11
ص  :150زمان داد تا خلقی کثير از ترک و تازيک مجتمع شد و به اتفاق آقاواينی
بر تخت خانی نشست.
 .128سفرﻧامه غزﻧی ،کابل و افغاﻧستان گادفری 1256 :ق  1840 /م }{60
ص :165من با ليتانت برنس در مورد نفوس کابل موفقت دارم که آنرا حدود 60
ھزارتخمين نموده و متشکل از افغانھا ،قزلباش ھا ،تاجيک ھا و ھزاره ھاست.
تعداد ھندوھا بسيارکم بوده و عمدتا با مسايل پولی سروکاردارند...
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ص  :168درشھرکابل حدود  10ھزارقزلباش شمشيرزن آماده موجود است.
رھبران آنھا ثروتمند ترين ،ذکی ترين و متنفذترين مردم درکابل است .تاجيکان
مردم بومی منطقه بوده و افغان نيستند .الکساندر ممکن است ايشان را دراينجا
بحيث آتش پرستانی}زرتشتيان{ديده باشد که با زبان سانسکريت يا پھلوی صحبت
ميکردند...
ص  :216درمسيرراه خواجه سياران ديده ميشد که بفاصله کمی درجانب کوه قرار
داشت ...پس از چند ساعت سواری شايان تصوير در قلعه بلند }کوھستان کابل{ به
منزل بيالک خان رسيديم .او يک تاجيک قد بلند و مستقل بوده و دراين اواخر از
پرداخت ماليه به دوست محمد ابا ورزيده و نيمه ديوار مستحکم او توسط توپ
پائين آورده شده بود.
ص  :355زبان افغانان پشتو است؛ تاجيکان يا باشندگان اصيل منطقه به پشتو يا
پارسی صحبت ميکنند .در دربار تعداد پشتو نسبت به پارسی و تعداد پارسی نسبت
به ترکی زياد است .دوست محمد با افغانھا به پشتو ،با قزلباشھای کابل و مراجعين
ترکستان به ترکی صحبت ميکند .اما ھمگی ميتوانند به زبان پارسی صحبت کنند.
ص  :463مورايف تعداد باشندگان خيوه بشمول ترکمنھا را حدود  300ھزار
تخمين نموده که  30ھزار آن ازبکان ،صاحبان و فاتحان زمين اند .حدود 100
ھزار ساتھا اند که باشندگان منطقه قبل از اشغال ازبکان بوده اند .قره قلپاق ھا
درجنوب بحيرۀ ارال تقريبا ھمين حدود اند؛ باقيمانده ترکمنھا ،يکتعداد قزغير و
تاجيک اند.
 .129آرياﻧای باستاﻧی ويلسن 1257 :ق  1841 /م }{61
ص  :63زمينھای زراعتی درونته توسط مخلوطی از غلجائيان و تاجيکان کشت
ميشود ،اما حاال غلجائيان مالکين مطلق اند...
ص  :69با ادامه راه از پاسانی بزودی به دھکدۀ بيماران رسيديم که شامل 20
خانوادۀ تاجيک و افغان بود...
ص  :123-122به ارتباط قرابت زبان از بکتريا تا خليج پارس که ميتوان آنرا
پارس قديم گفت ،زبان پارسی با لھجه ھای متفاوت ولی کامال ھمسان ،درآن
صحبت ميگرديده است .اگر زبان پارس زند بوده باشد ،بايد در تمام آريانا مروج
بوده و قرابت قوی آن با سانسکريت تصديق کنندۀ وسعت مالحظه سترابو حتی تا
ھنديھای پاروپاميزوس و سواحل غرب رود سند است .با تمام تقسيمات ديگر آريانا
مشکلی وجود ندارد ،حتی اگر پارسيان قديم از پارسيان معاصر اساسا فرقی نداشته
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باشند؛ چون زبان پارسی ھنوزھم زبان باشندگان شھرھای افغانستان و ترکستان –
از کابل و بخارا است .اين زبان ھمچنان تا اندازۀ زيادی در ترکيب لھجه ھای پشتو
و بلوچی نيز شامل است .اگردرجاھائی بواسطه لھجه ھای ترکی عوض شده است،
فکر ميشود که اين تغيرات نسبتا دراين اواخر صورت گرفته است .لذا کامال بعيد
نيست که گسترش مردم آريانا تا بکتريا و کرمانيا که در اکثرموارد زبان مشابه
دارند يک استدالل معتبر برای درنظرگرفتن آنھا بحيث يک مردم يعنی باشندگان
پارس يا ايران قديم است.
ص  :139درساليان بعد ،ساکاھا به بکتريا ھجوم آورده و آنرا تسخيرميکنند؛ در
اينجا ما با يک نمونه تقسيم فرعی نامگذاری و يا طوايفی برميخوريم که تحت يک
نام عام جمع شده اند؛ برای سترابو که ميگويد ساکاھا بکتريا را مطيع ساخت،
ھمچنان تذکرميدھد که کوچيانی که بکتريا را از يونانيھا گرفتند عبارت بودند از
اسی ،پَسيانی ،توخاری و َسکاراولی .به عقيدۀ اين نويسنده ،اينھا مشھورترين قبايل
بودند .محل آنھا پيش ازتھاجم و پس ازآن بطوردقيق معلوم نيست ،اما ميتوانيم آنھا
را در مناطق شامل بکتريا و يا مجاورآن رديابی کنيمَ .سکاراولی ممکن است ھمان
َسگاراوکی پتوليمی باشد که درجوار کوھھای نزديک سرچشمۀ اکسوس واقع است.
آثار پَسيانی را شايد بتوان در پشه ای ھا سراغ کرد که در  7وادی نجراو زندگی
داشته و افغانھا ايشان را يک طايفۀ تاجيک ميدانند – يعنی مردمانيکه قديمتر از
خودشان اند .زبان آنھا عمدتا مخلوطی از پارسی و سانسکريت است .توخاری
باحتمال زياد ھمان توشارھا يا توخارھای جغرافيه ھندو اند که از آن نام منطقه
تخارستان يا محل توخاريھا اشتقاق شده و با ساير عاليم موقعيت ساکاھای که
سترابو ازآن سخن ميگويد ،تطابق دارد .آنھا مجاور سغدی و مقابل مساگيتای
بودند...
ص  :140قبايل سکائيان که جلگه کسپين را تا مساگيتای و اکسوس و حتی
ياکسارتيس تسخير نموده و بايد با مساگيتای مخلوط شده باشند ،بنام عمومی دائی
شناخته ميشوند .آنھا ھمچنان بنام پارنی يا اپارنی ياد شده اند يا نامی که شايد بيکی
از قبايل خاص آنھا تطبيق شده و دريک جا گفته ميشود که مھد آنھا اکسوس بوده و
ارساکی ھا را درھجوم به پارتيا کمک نموده اند ،و درجای ديگرگفته ميشود که در
جوار ھيرکانيه و ساحل کسپين مسکون اند .قبايل ديگر سانتی و پيسوری که تا آريا
امتداد دارند ،سابقا در ماورای پَلوس مايوتيس موقعيت داشتند .بصورت عام ديده
ميشود که دائی از نواحی شمالی کسپين رانده شده و به جنوب مھاجرشده اند .آنھا
از ھيرکانيه ،پارتيا و آريا بواسطه يک دشت وسيع جدا شده بودند ،بآنھم درموارد
متعدد عبورنموده و از مناطق ماورای آن باج ميگرفتند؛ مانند نمايندگان موجود
ايشان يا ترکمنھا که بطورمداوم با ھمسايگان شان درجنگ اند .بگمان اغلب و
بدون شک اين مردمان آثار نام خويش را در واليت دھستان مجاور استرآباد و
کمی بطرف جنوب نام دائی با داھی باقی مانده اند ،اما درمحدودۀ مھاجرت آنھا .و
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ھم اينکه داھی يک قبيله قدرتمند بوده ،درمجاورت و اتحاد با مساگيتای قرارداشند
که تصديق آنرا از منابع چينائی داريم؛ مطابق آنھا ،يو -چی ،يا گيتای )مساگيتای(،
دراثر اتحادی که با تا -ھيا )داھی( داشتند با پيشرفت ھی -يونگ -نو ،بطرف غرب
رانده شده و قبايل متحده توانستند ساکاھا را بطرف جنوب برانند که متعاقب آن
قبايل ايشان باز به بکتريا فشارآورده و باالخره سلطنت يونانيھا را که دراينجا بنياد
نھاده شده بود ،برانداختند .ما اصطالح تاجيک پارسی را داريم که بطورعام از نام
دائی يا داھی يا تاھيا استنباط شده است؛ ما قبال نشان داديم داليل قاطعی برای
موجوديت پارسيان در ماورالنھر وجود دارد مدتھا قبل ازاينکه نام قبايل بربر در
جلگۀ کسپين شنيده شود .پس از انفجار آنھا عين حوادثی رخ داده که احتماال در
زمان حاضر وجود دارد ،يک ترکيب سياسی مشخص و حتی قبايل مختلف )که
ھنوز ھم ايجاد ميشوند( که سلطنت پارس را تاسيس کردند .دراين ترکيب سست
ممکن است نام يک عضو بتمام مجموعه تطبيق شده و شايد دائی نام داده شده به
پارسيان در اکسوس باشد ،درحاليکه آنھا يک بخش سازندۀ دولت پارسيان
ميگردند ،مدتھا پس ازاينکه يک نقش واال در بين شاھان آسيا کمائی ميکنند.
ص  :163صرفنظرازتمدن ايجاد شده توسط باشندگان مسکون آن ،تاجيکان زمان
ھای بعدی و پارسيان اوليه ،درزمانھای قديم و معاصر با مھاجرت ھای وحشيانه
ھمراه بوده است؛ طوريکه مطابق سترابو ،رسوم و عادات بکتريان تفاوت ناچيزی
از سکائيان ھمسايۀ ايشان داشته است.
 .130برھان جامع محمد کريم تبريزی 1260 :ق  1844 /م }{11
ص :156 -154
تاجيک – غيرعرب و ترک را گويند؛ فرزند عرب که درعجم بزرگ شده باشد؛
تازيک  -غيرعرب و ترک را نيز گويند؛
 .131تاريخ احمد 1266 :ق  1850 /م }{62
ص  :43پيشاور ...شھريست قديم در زمان راجھای ھنود که پادشاھان ھندوستان
بودند نام آن بگرام پستاور بود و در زمان سالطين اسالم به پيشاور مشھور
گشت ...آخوند مذکور )درويزه( افاغنه آنجا را از جھل برآورده مقيد بشرع گردانيد
و در زبان اين قوم يعنی در پشتو مثل مخزن وغيره کتب تصنيف کرد اگرچه خود
تاجيک فارسی گو و مريد سيد علی ترمذی مشھور به پيربابا بود که سادات کنھر
اوالد ايشان اند و قبر آخوند مذکور قريب پيشاور است...
ص  :44در شھر کابل از قديم بودوباش مردم تاجيک فارسی گو است و از زمانی
که پای تخت سالطين درانيه شده است مردم افغان درانی و مغول قزلباش وغيره
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که مالزم پادشاھان درانيه بودند وطن اختيار کرده عمارات عالی بنا ساخته اند...
منزل اول از کابل برخاسته در قلعۀ قاضی فرود ميشوند و در نواح آن سکونت
مردم تاجيک کابلی است...
 .132سفارتنامۀ خوارزم رضاقليخان ھدايت 1268 :ق  1853 /م }{11
ص  :151اگر چه اميربخارا و خان خيوه ھردو از دودۀ اوزبک اند و به حسب و
نسب يکی ،اما فيمابين غبار نفاق مرتفع است .اميربخارا ،خان خيوه و اھل خوارزم
را ترک نداند و تات می خواند و خان خيوه اھالی بخارا را تازيک نامد.
 .133سفرﻧامۀ عتبات اديب الممالک 1273 :ق  1857 /م }{11
ص  :142درميان ھمراھان ترک و تاجيک خوب خرد و باريک ،باز انگشت بر
ماشه زد که تفنگش درنرفت.
 .134تاريخ وقايع و سواﻧح افغاﻧستان عليقلی ميرزا 1273 :ق  1857 /م }{63
ص  :28پيشاور ... :شھری است عظيم و از ابنيۀ قديم ،ھوايش گرم و آبش ھم از
رود است و ھم از چاه .در زمينی بسيارھموار واقع است و قريب سی ھزار خانه
دارد ھمه دوطبقه و سه طبقه باالی ھم ساخته شده و ھمۀ بنای آن از گچ و آجر
است .بلوکات و نواحی آن با روح و دلگشاست .ميوه ھای گرمسيری آنجا مرغوب
و غالت و حبوب بسيار نيکو دارد خاصه برنج آنجا که به لطافت درتمام روی
زمين معروف است .سکان آنجا از امم مختلفه از قبيل ترک و تاجيک و افغان و
ھندو می باشند و جمعيت افغان از ساير فرق در آن حدود زياده است.
 .135روضت الصفای ھدايت 1274 :ق  1858 /م }{11
ص  :142سواران ترک و تاجيک را خون درعروق جوشيدن گرفت.
ص  :151ھمچنين مناصب بزرگ به جماعتی مناسب از تازيک و ترک محول و
مرجوع رفت.
 .136ديوان قاآﻧی 1275 :ق  1858 /م }{11
ص :142
تو فتنه کردی وتاجيک وترک متھمند

که ره به فتنه گشودند ملک سطان را
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 .137تاريخ افغاﻧھا فيرير 1275 :ق  1858 /م )تاليف فرانسوی  1845م( }{64
ص  :291نفوس افغانستان به دو قسمت بسيارمشخص تقسيم شده است :اول ،افغان
ھا آنطورکه درست ناميده ميشوند؛ دوم ،تاجيکھا ،اوالده فاتحين قديمی اين قلمرو
که ميتواند به دو بخش تقسيم شود – پارسيوانھا يا باشندگان شھرھا وايماق ھا يا
کوچی ھا .افغانھا درزمان حاضرقوم حاکم بوده وتاجيک ھا در ھرات و کندھار
تحت سلطۀ افغانھا قراردارند؛ بآنھم يارمحمد خان درھرات برای آنھا توجه زياد
مبذول داشته و بايشان اجازه داده تا نفوذی بدست آورند که شايد درآينده ھا برای
افغانھا کشنده ومرگبار تمام شود .درکابل ،تاجيک ھا بعلت کثرت ،غريزه جنگی و
موقعيت مستحکمی که درشھردارند ،برايشان عين امتيازات افغانھا را تامين نموده
است؛ آنھا با ايشان در مقرريھای خدمات عامه سھيم بوده ودرمشکالت سياسی که
اغلبا بظھور ميرسد ،پشتيبانی آنھا باعث پيروزی جانبی ميشود که ازآنھا طرفداری
ميکنند.
قزلباشھا يا پارسيان مستقرشده درکابل )توسط نادرشاه( که حدود 12ھزار خانواده
بوده ،با تاجيک ھا وصل اند که درمذھب يکسان بوده وھر دو نژاد از عين فرقه
يعنی شيعه اند .ارقام زيرتعداد نفوس افغانستان را بطورتخمينی نشان ميدھد:
 600ھزارپارسيوان يا ايماق.
درواليت ھرات  300ھزارافغان و
 300ھزارپارسيوان يا بلوچ.
درواليت کندھار  600ھزارافغان و
درواليت کابل  1مليون  600ھزارافغان و  800ھزارپارسيوان وقزلباش.
مجموعۀ افغانھا  2,500,000و غيرافغانھا  1,700,000است که مجموعا
 4,200,000ميشود.
ص ... :366نفرت انگيزترين معامله ظالمانه اينستکه دراين جنگ باالی باشندگان
شھرھا ،انگليس ھا مردم بی آزاررا جزا دادند نه قبايلی که ارتش جنرال الفنستون
را در 1841ازبين بردند .درافغانستان مانند الجزاير قبايل جنگی با رمه ھايشان در
اطراف سرگردان اند؛ شھرھا توسط يھودھا ،ارمنيھا ،ھندوھا ،کشميريھا ،تاجيک
ھا ،بردگان ،تاجران ،کسبه کاران وصنعتگران مسکون بوده که دارای طبيعت
صلحجو بوده وھرگزديده نشده که تفنگی دردست شان باشد...
 .138ظفرﻧامۀ خسروی)حکمروايی اميرنصرﷲ دربخارا( 1279 :ق  1862 /م
}{65
ص  :94چون بنای قلعۀ ديزق به بيرون درۀ کوه به جانب شمالی به روی دشت
ھموار و دو قلعه توبرتو به اندرون يکديگر واقع بود و دراطراف آن حصن حصين
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عميق داشت که پشت گاوماھی از قعرآن نمودار بود و پنج ،شش ھزار خانوار از
ترک و تاجيک غيرازسپاه ساکن و متوطن آن ديار ميبود ،از بس که کمند تسخير
به آسانی به برج و باروی آن ديار رسيدن بسيار صعب و دشوار می نمود ...
ص  ... :101اگرچندی که به قول اطبا مرض شاه عالم پناه صعب می نمايد حکمت
برآنست که خورد و بزرگ و از تاجيک و ترک ھمه اتفاق نموده ،جسم مبارکش را
بھر خوشی ناخوشی درمحافۀ آسايش انداخته به دوش جانھا برداشته  ...پياده و
سواره بقدر فراخورد طاقت به جانب مستقر سرير سلطنت که پايتخت فاخرۀ
بخارای شريف است اراده نموده ،دمبدم درقدم شب و روز طی مراحل نماييم.
ص  :110ازاين ھنگامه لشکر قيامت اثر ،لرزه در کوھستان کوالب بدخشان و ايل
و اولوس آن طرف افتاده بود .از روی دھشت و ھراس و سراسيمگی ھمۀ حاکمان
و سرحد داران اطراف و جوانب آن سرزمين مع حکام ذوی االحترام واليت شغنان
بدخشان مع تنسوقات و بيالکات وافره استقبال عساکر گردون مآثر نموده  ...بنا بر
فرمايش ھمايون ،تاجيک و ترک و خورد و بزرگ ،ھمه به فرمانبرداری محمد
مراد خان سر انقياد فرود آورده ،گردن اطاعت نھاده ،کالن و سرآمد خودھا
دانستند.
 .139باشندگان افغاﻧستان )حيات افغانی( حيات خان 1282 :ق  1865 /م }{66
متن انگليسی اين کتاب نشان ميدھد که اين اثر توسط حيات خان در سال  1865م
به زبان پارسی نگاشته شده و درسال  1874م به زبان انگليسی ترجمه شده است.
مواد زير از متن انگليسی آن گرفته شده است:
ص  :1نام افغانستان بطور واضح از نام قوم حاکم باشندۀ آن اشتقاق شده )مانند
ھندوستان ،ترکستان وغيره( ...مرزشمالی آن سلسله کوھھای ھندوکش است که
آنرا از ترکستان جدا ميسازد؛ درغرب آن فارس يا ايران قرار دارد؛ درجنوب آن
بلوچستان واقع است که تا بحرھند امتداد دارد؛ و درشرق توسط اندوس )سند( از
پنجاب جدا شده است...
ص  :2سلسله کوھھای که بنام سليمان يا کيسی ياد شده و از کوه ھای ھندوکش
بطرف جنوب تا مرزھای بلوچستان ادامه دارد ،بطورطبيعی اين مسير را به دو
حصه شرقی و غربی تقسيم ميکند :افغاﻧستان شرقی )قاعده شرقی کوھھای سليمان
تا رود سند که حاال تابع امپراطوری ھند برتانوی است(؛ وافغاﻧستان غربی )قسمت
غربی و بمراتب بزرگ که تابع اميرکابل بوده و شامل يکتعداد قبايل کوھی ميشود
که کنترول کم و متزلزل باالی شان وجود دارد و ھم يکتعداد قبايل ديگرکه کامال
ياغی و آزاد اند( .تعداد جمعيت تابع حدود  4.5مليون نفر تخمين ميشود...
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افغانستان شرقی  ...درغرب بواسطه کوھھای سليمان )کيسی( و درجنوب بواسطه
بلوچستان محدود است .مناطق کوھستانی دربرگيرنده شمال و غرب ،مسکن قبايل
آزاد وجنگجو بوده و نفوس آن حدود  1.8مليون نفراست .اين منطقه متشکل از دو
صوبه پشاور )شامل نواحی پشاور ،کوھات و ھزاره}درشمالغرب الھور{( و
ديره جات )شامل نواحی بنو ،ديره اسماعيل خان و ديره غازی خان( است...
ص  :14 – 6افغانستان غربی محدودۀ خارج حاکميت برتانيه يا مناطق کوھستانی
شمال و جنوب کوھھا تا مرزھای برتانيه ميباشد ...رود سند درشرق ،زمين ھای
يوسفزی )نواحی پيشاور( درجنوب وغرب ،و کانتون چمله در شمال آن واقع بوده
و شامل مناطق زير است :چمله ،بونير ،سوات ،باجور ،مھمند ،کنر ،ننگرھار،
تيراه ،کرم ،خوست ،وزير ،دوار و کاکرستان.
باقيمانده افغانستان غربی را ميتوان به چھار واليت تقسيم کرد :کابل ،غزنی،
کندھار و ھرات .کابل شھرعمدۀ افغانستان بوده و نفوس آن حدود  70ھزار تخمين
ميشود ...غزنی يا زابلستان کھن حدود  15ھزار جمعيت دارد ...کندھار حدود 60
ھزار باشنده داشته و ...تعداد نفوس ھرات حدود  50ھزار ميباشد...
واليت کابل :جالل آباد ،لعلپوره ،پشاد چھارباغ ،سلطانپور ،باالباغ ،ده سبز ،ده
يحيی ،بی بی مھرو ،زيمه کلکان ،قره باغ ،آغا سرای ،خواجه سرای ،شکردره،
کاه دره ،استالف ،استرغچ ،چاريکار ،فرزه ،پغمان ،دھمزنگ ،گذرگاه ،ده بوری،
قلعه قاضی ،تنگی سيدان ،للندر ،کته سنگ ،شيوه کی ،بينی حصار ،چھارآسيا،
بابوس ،کلنگار ،زرغونشھر ،ده نوباغ ،سلطان خوشی ،پيوار ،شلوزان ،ھونی،
پادخوا شانه ،پادخوا روغنی ،برکی برک ،برکی راجا ،سجاويند ،چرخ و غيره.
واليت غزﻧی :روضه ،کالتی ،منگور ،شاليز ،اورته سنگ ،رباط ،کاللگو ،کرديز،
سرده پورمول ،سرروضه ،نانی و غيره.
واليت کندھار :کالت غزنیِ ،ده خوجه ،باباولیِ ،ده محسوس ،ساپيروان ،سر ِده،
پشمول ،کاغنک ،کرز ،مزرعه ،زعفر ،گرشک ،فرا قلعه بست و غيره
واليت ھرات :ايزن فراه ،سبزوار ،اوبه برنابه ،داکوتر خانپوره ،اشکيوان،
ناميزک ،سياھوشان ،زنده جان ،غوريان ،کوھسان و غيره.
ص  :302 – 298تاجيکان در سراسر افغانستان پراگنده بوده و تعداد آنھا 1.5
مليون تخمين ميگردد .درسراسر افغانستان تقريبا ھيچ جائی وجود ندارد که تمام
باشندگان آن به تنھائی افغان بوده و درآنجا تاجيکان وجود نداشته باشد .به عين
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ترتيب تاجيکان نيزدرھيچ جائی بصورت مجموعی و يکجائی زندگی ندارند .آنھا
در بين ازبکھا و افغانھا زندگی نموده و درواقعيت در بخش بزرگی آسيای غربی
پراگنده اند .آنھا بتعداد زيادی در سراسر پارس )بخصوص اصفھان( و ترکستان و
بتعداد کمتری در خيوه ،قراتيگين ،درواز و بدخشان زندگی ميکنند .تاجيکان را در
افغانستان بنام پارسيبان مينامند ،يک واژه ايکه بصورت عام و گسترده مترادف
تاجيک ميباشد.
بارتباط چندين نظريه ايکه دربارۀ ريشه واژه تاجيک وجود دارد ،محتمل ترين
آن تغيرشکل واژۀ پھلوی تازی بمعنای عرب است ،واژه ايکه ھنوز ھم در پارسی
معاصر با عين معنی است .تمام فرھنگھا تازی را به معنی اوالدۀ عرب در پارس
يا ھرکشوربيگانه دانسته و حقايق پژوھشی درمورد تاريخ تاجيکان نشان ميدھد که
اين معنی دراينمورد نيز قابل تطبيق است .درسده اول ،عربھا توانستند تمام مناطق
پارس و ازبک }ترک{ را زيرسلطه خويش آورده و مردمان آنرا از طريق اجبار
يا اقناع مسلمان سازند .آنھا چندين بار به افغانستان نيز ھجوم آوردند ،اما در اينجا
با مقاومت جدی مواجه شدند .مردمان جلگه ھا يا مناطق ھموار مقاومت چندانی
نشان ندادند ،اما قبايل جنگجوی کوھستانھا توانستند موقعيت خود را تا سدۀ سوم
ھجری نگھدارند .نميتوان ترديد داشت که مناطق پارس ،افغانستان غربی و ازبک
}ترک{ھا قبل ازآن توسط مردمانی مسکون بودند که با يک زبانی مشابه پارسی
باستان يا ھمريشه آن صحبت ميکردند .ازبين اين مردمان ،پارسی معاصربوجود
ميآيد که محصول اختالط زبانھای باستانی با زبان اشغال کنندگان آنھا )عرب ھا(
بوده و بزودی پس از اشغال عرب به ظھورميرسد .عربھا به احتمال قوی بزودی
و شايد بطورکامل دربين باشندگان مسکون منحل و مخلوط شده و اجداد تاجيکان
معاصر را تشکيل دادند.
اين فرضيه ازاينجا ناشی ميشود که پس ازاشغال اعراب ،زمين ھای ھموار در
اختيار تاجيکان باقی ميماند ،درحاليکه مالکان افغان آن دربين کوھھا پناھگزين
ميشوند .اما پس از مدت طوالنی ،افغانھا از کوھھا پائين شده ،در تمام مناطق،
زمين ھای ھموار را اشغال و تاجيکان را سرکوب و مطيع ميسازند ،باستثنای
يکتعداد مناطق دشوارگذر طبيعی آنھا .ممکن است تاجيکان ترکستان و حتی
ترکستان چين ازعين مخلوط باشند ،جائيکه تاجيک ھا توانستند قدرت خويش را تا
حمله مغول زيرقيادت چنگيزخان نگھداری نمايند .آنھا بازھم توانستند استقالل
خويش را درمناطق کوھستانی بدخشان ،درواز و غيره تا کنون حفظ نمايند.
تاجيکان درھرجائيکه ديده شوند با عين خصوصيات زندگی مسکونی )برخالف
کوچيگری( ،موسسات فعال پيشه وری ،صنعت و زراعت ،و ارادۀ پيگيربه مسايل
زندگی مرفه و آرام تشخيص ميشوند .دربعضی مناطق افغانستان غربی ،آنھا ھنوز
ھم بحيث مالکان اصلی زمين وجود دارند ،اما بصورت عام ،آنھا چنين حقی را از
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دست داده و به مستاجر يا وابسته افغانھا تبديل شده اند .اين تاجيکان وابسته يا در
عين دھکده ھای افغانھا و يا )طوريکه غالبا ديده ميشود( در روستاھای جدا و
مربوط به خود شان زندگی ميکنند .در مورد آخری ،آنھا توسط شخص ديگری بنام
کدخدای دھکده رھبری ميشوند که معموال بواسطه مردم ،ولی از يک خانواده ای
انتخاب ميشود که ميراثی بوده و صالحيت آن بايد به تائيد و تصويب امير رسانيده
شود .صالحيت کدخدا باستثنای موارديکه توسط امير داده شده ،چيز ديگری نمی
باشد .وظيفه عمده او جمع آوری عوايد زمين دھکده ھا و پرداخت آن به مقامات
محل بوده و درعوض يک مقدار آن برای خودش پرداخت ميشود .او ميتواند
بعضی مناقشات دھکده را حل نمايد ،اما مسايل بزرگ بايد توسط حاکم يا قاضی
محل فيصله گردد .تاجيکان خصلتا صلحجو و مطيع اند .با وجوديکه آنھا بحيث
سربازان توظيف شده اند ،اما بصورت عام چنين شيوۀ زندگی را خوش ندارند.
شغل عمدۀ آنھا زراعت است ،اما در تجارت و صنعت ھم ديده شده و بعضا در
حمل و نقل نيزمصروف اند .تمام آنھا باستثنای باميان ،سنی و معتقد به مسايل دينی
خويش اند.
ھرگاه بی نظمی ای درافغانستان بوقوع پيوندد ،تاجيکان ھميشه اولين کسانی اند که
قربانی و پايمال ميشوند ،اما ھميشه سياست برندگان نھائی اين بوده است تا آنھا را
تشويق و حمايه کند .آنھا ھميشه شاکی بوده اند که در تمام اوضاع واحوال ،بار کار
اجباری و باج باالی شانه آنھا نسبت به افغانھا ،بمراتب سنگين تر بوده است ،بآنھم
نظر بدی درمورد سلطنت درانيھا ندارند .با وجوديکه افغان ھا خود را نسبت به
تاجيکان از نژاد برتر ميشمارند ،بآنھم اين تفوق طلبی بسيار اھانت آميز نبوده و
رابطه ازدواج و خويشاوندی دربين اين دو قوم بسيارعام است.
تعداد تاجيکان درنواحی شھرھای بزرگ بسيارزياد بوده و تعداد زيادی درکابل،
غزنی ،بلخ و ھرات زندگی ميکنند ،درحاليکه تعداد آنھا در مناطق دشوارگذر و کم
جمعيت مانند ھزاره ،حصص جنوبی مناطق غلزی و کاکرستان وغيره کم ميباشد.
اين مالحظه درمورد تاجيکانی صدق ميکند که در بين افغانھا و در زمينھای ھموار
زندگی ميکنند .کسانيکه بصورت جداگانه و در کوه ھا زندگی نموده و دارای
موقعيت مستحکم طبيعی ميباشند ،درموارد زيادی با تاجيکان جلگه ھا فرق دارند.
دراينمورد ميتوان بطورخاص از تاجيکانی بنام کوھستانی ،خنجانی ،برکی،
فورمولی يا پورمولی و سر ِدھی نام برد.
کوھستانيھا شامل مناطق کوھی واليت کابل و منطقه ايست که شمال آن قله ھای
برفی ھندوکش ،غرب آن منطقه کوھی ھزارستان ،جنوب آن کوھدامن و شرق آن
سلسله کوھھای است که ازھندوکش بطرف جنوب ادامه دارد .اين کوھستان متشکل
از سه وادی طويل نجراو ،پنجشير و غوربند است ...مردم دراينجا بطورپراگنده
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زندگی نموده و تعداد آنھا احتماال از  45ھزار خانواده بيشتر نميباشد .اينھا تماما
سنی بوده و از شيعه ھا نفرت دارند...
باوجوديکه خانھا صالحيت زيادی ندارند که بی نظمی ھای داخلی را فرو نشانند،
اما ميتوانند ھمه مردم را بر ضد يک دشمن مشترک متحد سازند .تاجيکان بعلت
مناطق دشوارگذرخويش ازاستقالل نسبی لذت ميبرند .تمام نواحی باستثنای ُدرنامه
و پروانی يک مقدار باج ناچيز به امير ميپردازند ،اما در موارد ديگر فقط تابع
دادگاه ھای خانھای خود ھستند .دربين طوايف جنگجو و ياغی ميتوان از ُدرناميھا
نام برد که مردن برای يک مرد در اثر عوامل طبيعی را شرم ميدانند .منازعات
کشندۀ آنھا اکثرا دربين خانواده ھا ميباشد ...ھر شخص بالغ مسلح بوده و دارای
کارابين ،تفنگ فتيله ای ،تفنگچه ،کارد بزرگ و يا درصورت فقيربودن ،دارای
کمان و سپر ميباشد ...قبيله کوھی ديگر بنام پشه ای است که در کوھستان زندگی
نموده و توسط بابر ذکر شده که دارای زبان خاص خودشان اند .درحال حاضر پشه
ای ھا با لھجه ای صحبت ميکنند که نزديک به ھندی و خاص مناطق کوھی است.
تعداد تاجيکان خنجانی حدود  10ھزار خانواده بوده و باشنده درۀ حاصل خيز و
گوارای خنجان اند ...
برکيھا نيز از جمله تاجيکان اند ولی درتمام موارد بر سايرتاجيکان بخصوص از
نگاه خصلت جنگجوئی برتری دارند .آنھا باشندگان لوگر و بتخاک بوده و از ساير
ھمنژادان خويش دور مانده اند؛ رابطه صميمی با غلزيھا دارند ،باوجوديکه تابع
رئيسی از نژاد خويش اند .آنھا از نگاه شيوه و رسوم مشابه افغانھا اند .زمينھای که
آنھا در اختيار دارند تا اندازۀ زيادی مورد تھاجم افغانھا بوده و توسط اميرکابل با
پرداخت باج و تامين سھميه ارتش مکلف ميباشند .برکيھا خود را عرب ميگويند،
اما ديگران آنھا را کردھا دانسته و ميگويند که سلطان محمود )غزنوی( ايشان را
از کردستان به اينجا آورده است.
تاجيک ھا در چرخ و گلوگاری ،زرغون و ساير مناطق لوگر يافت شده و بواسطه
نامھای مناطق ايشان تشخيص ميشوند.
فورمولی يا پورموليھا نيز تاجيک بوده و باشندگان ارگون در وسط منطقه خروتی
و غرب کابل اند .ھيچ چيزی دربارۀ منشا و تاريخ آنھا معلوم نيست .آنھا خود را
خلجی دانسته و ميگويند که بعضی شاھان ھندوستان از طايفه آنھا بوده است .اين
ميتواند بواسطه تاريخ فرشته تائيد شود که ميگويد خلجی ھا يک طايفه ترک و
مربوط سلطان جالل الدين فيروزشاه و سلطان عالوالدين )خلجی( ،اند که شاھان
مشھورھند بودند .توضيح ديگر نام خلجی اينستکه پورموليھا زمانی باشندۀ شھری
بوده اند که بنام خلج ياد شده و گفته ميشود که درکنار رود جيحون )اکسوس( واقع
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بوده و بعضيھا ميگويند که درغرب کندھار ،درکنار رود ھلمند و قلعه بست واقع
بوده است .اين روايت بعدی يکمقدار تائيد ازاين ميگيرد که يک بخش قبيله تاتار
ترکی بنام خلجی که با زبان ترکی صحبت ميکردند ،درسده دھم در دھانه رود سير
قرارداشتند ،که ازقوقند جريان يافته و يک بخش آن در زمانھای طوالنی مسکون
سيستان شده بودند .پورموليھا از نگاه اعتبار و سلحشوری بھيچوجه کمتر از برکی
ھا نيستند .اکثريت آنھا زارع يا تجاراند ،اما کسانيکه در ارگون مسکون اند ظروف
آھنی توليد نموده و آنرا برای فروش درسراسر افغانستان غربی ميبرند .آنھا با
خروتی ھا که دروسط آنھا زندگی ميکنند ،دشمنی تلخی دارند.
تاجيکان سر ِدھی که تعداد آنھا چندان زياد نيست ،در سر ِده واقع در کنارۀ جنوب
شرق غزنی زندگی دارند .تاجيکان اکثريت مطلق نفوس سيستان را تشکيل ميدھد،
اما فقط سنيھا بطورخاص با نام شان تشخيص ميشوند .تعداد آنھا درنواحی شمال
بلوچستان نيز بسيار زياد بوده و بتعداد زيادی درھرات و نواحی آن ،غزنی،
ننگرھار ،گرديز ،کالگو ،لغمان ،و سايرنواحی افغانستان يافت ميشوند.
 .140اﻧجمن آرای ھدايت 1288 :ق  1871 /م }{11
ص :156 -154
تازيک  -طايفه غيرترک و عرب؛ لغتی است که پارسيان بر تازيان نام نھاده اند و
تازيان پارسيان را به مناسبت خواندن کتاب زند زنديک گفته اند ،کاف را به قاف
تبديل کرده "زنديق" خوانده اند و زنادقه جمع بسته اند؛
 .141سفرﻧامۀ فرھاد ميرزا 1294 :ق  1877 /م }{11
ص  :142خلقی انبه ز ترک و تاجيک

درمنزل سرد و تنگ و تاريک

 .142ﻧژاد ھای افغاﻧستان بيليو 1297 :ق  1880 /م }{67
ص  :11اقوام عمدۀ که باشندگان افغانستان را ميسازد افغان ،پتان ،غلزی ،تاجيک
و ھزاره ميباشد .درپھلوی اينھا ،اقوام کوچک چارايماق درقسمت ھای ھرات،
يوزبيک درسواحل جنوبی اکسوس و کافر در شيبھای جنوبی ھندوکش نيز زندگی
دارند.
ص  :13دربين فارسی زبانان :اصطالح "کالنتر" دربين تاجيک ھا" ،مھتر" در
بين ھزاره ھا و"افسقال" دربين ترک ھا معمول است .درھر صورت ،اين کلمه
نشان دھندۀ "رياست" يا "بزرگی" ميباشد.
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ص  :44مردم ھند ،کلمۀ پتان را به تمام باشندگان افغانستان ،حتی تاجيک ھا و
ھزاره ھا که فارسی زبان ميباشند ،اطالق مينمايند .اما پتان ھا ،اين کلمه را فقط
درمورد مردمان پشتوزبان بکارميبرند ولی نه ھمه پشتو زبانان ،بلکه آنرا منحيث
نام اجدادی قبايل معينی استعمال ميکنند که حتی شامل افغان وغلزی نبوده وفقط
بايد پتان يا پختون باشد.
ص  :70داديک ھا آخرين چھارقومی متذکره توسط ھيرودوتس است که تشکيل
کنندۀ يک ستراپی واحد درسرحدات شرقی امپراطوری داريوش بود .دربارۀ
تشخيص اين مردم نظريات متفاوتی وجود دارد .بعضيھا معتقداند که اينھا ھمين
تاجيک ھای معاصراند اما اين تغييرفيلولوژيکی ،طبيعی معلوم نمی شود .درپھلوی
آن ،واژۀ تاجيک فقط پس ازاشغال پارس توسط اعراب مروج گرديده که دربخش
تاجيک ھا توضيحات داده ميشود .يکتعداد ديگر آنھا را مردمان کوھستانی درشمال
گنداريا ميدانند که قبال بنام َد َردا ياد ميشدند؛ نامی که ھنوزبرای آنھا معلوم بوده
ولی دربين مردم چندان مروج نيست ،بآنھم ھنوزنام اجدادی بوميان چيالس
درجانب ديگر اندوس بوده و آنھا خود را درد مينامند .تغييراز َد َردا به داديک
نيزچندان طبيعی نبوده و بسياراحتمال دارد داديک که ظاھرا ھمسايه ستاگيديا بوده
حقيقتا داديھای فعلی باشند که منحيث يک قبيلۀ کوچک با کاکرترکيب گرديده
وھنوزھم درمسند باستانی خويش مستقر ھستند .قرارمعلوم داديک يا دادی که اوال
تمام منطقه را در اختيارداشتند حاال بواسطۀ طوايف مختلف قبيلۀ کاکر اشغال شده،
بتدريج توسط آنھا اخراج ،کشته ويا جذب ميشوند .ازينکه اين تغييرات چه وقت
صورت گرفته بسيار مشکل است اما موضوع زمانی بھترفھميده ميشود که ما
داديھا را کنارگذاشته و توجه خودرا به کاکر )حاکمين فعلی اين منطقه( معطوف
داريم.
ص  :88 – 86تاجيک ھا که غالبا بنام پارسيوان ياد ميشوند يک بخش بزرگ و
وسيعا پراگندۀ باشندگان افغانستان را تشکيل داده؛ زبان ،ادارۀ داخلی ،رسوم و
عادات آنھا با ديگران فرق دارد .آنھا اوالدۀ باشندگان باستانی پارسی ھمين
سرزمين ميباشند درحاليکه افغانھا اوالدۀ باشندگان باستانی ھندی آنند .قرارمعلوم،
افغانھا )که مسکن اصلی آنھا وادی ھای کندھار و ارغنداب ميباشد( با مردمان
ھندی که آنھا را اشغال نمودند ،مخلوط و مزدوج گرديده ونام خودرا به قوم مخلوط
خود دادند.
ھمينطورعربھا نيزعين کار را با مردم پارسی اشغالی خود انجام داده ونام آنھا را
بحيث نام قومی اوالد مخلوط آنھا باقی گذاشتند ،نامی که توسط پارسيھا برآنھا
گذاشته شد .اجدادعربی آنھا ،سيدھای بودند ازنسل حضرت علی )داماد محمد( که
نام خود را بقبايل ايجادی خود دادند .درافغانستان چندين قبييلۀ سيد وجود دارد که
عمده ترين آنھا وردک واشترانی ميباشد .گفته ميشود که واژۀ تاجيک مشتق ازنام
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باستانی پارسی برای عرب است .نويسندگان باستانی پارسی دشمنان اجدادی خود
در شمال وجنوب را بالترتيب توسط کلمات ترک و تاز)يا تاج( ياد ميکردند ،لذا
کلمۀ تازصرف برای عربھای پارس اطالق گرديده وتمام چيزھائيکه مربوط بآنھا
ميشد ويا ازآنھا بوجود ميآمد توسط پارسيھا بنام تازی يا تازيک ياد ميگرديد که
عين کلمات تازی يا تاجيک ميباشد .با گذشت زمان ،اين کلمات درمقابل اجناس
خالص و بومی ،محدود به اشيای دارای منشای عربی درپارس ميگردد .لذا يک
عرب مسکون در منطقه وغيرمزدوج با مردمان آن ،عنوان قومی خودرا از طريق
نسلھای بعدی حفظ ميکرد .اما اعراب مزدوج با مردمان منطقه ،ھويت اصلی خود
را ازدست داده و در نسلھای بعدی ،توسط پارسيھا ،بنام تاجيک ياد می شدند.
)طورمثال( يک اسپ يا سگ وارداتی عربی نه بنام تازی ،بلکه بنام عربی ياد
ميشد ولی اوالد آنھا نام تازی را کمائی نموده وديگربنام عربی ياد نميگرديد .اما
يکتعداد معتقدند که کلمۀ تاجيک به معنی "پارسی" بوده و داليلی زيادی نيزوجود
دارد که کلمۀ تاوچی چينائی ،عين واژۀ تاجيک معاصراست .اگرچنين باشد ومعلوم
ميشود که اين روايت صحيح است ،لذا توضيحات قبلی مطرود پنداشته شده و
تاجيک بايد فقط نام باستانی دھقانان يا زراعت پيشه گان پارسی باشد .اين کلمه
درحقيقت يک واژۀ پارسی بوده و شامل ساحاتی است که قبال در اختيار شاھان
پارسی قرارداشت؛ اين است دليل عدم موجوديت آنھا درھند و موجوديت آنھا در
ترکستان .تاجيک ھا درتمام جلگه ھای افغانستان ازھرات تا به خيبر و از
کندھارتا به اکسوس )وحتی درکاشغر( زندگی دارند .اين نام دراين روز ھا بشکل
وسيعتر استعمال شده وشامل تمام مردمان پارسی زبان )باستثنای ھزاره ،افغان و
يا سيد( ميباشد .لذا اقوام ھندی نشيبھای جنوبی ھندوکش که به اسالم گرويده و
پارسی صحبت ميکنند )وھم تا اندازۀ به لھجۀ بومی خود( نيزبنام تاجيک ياد
ميشوند .اين کلمه ھمچنان به اوالدۀ باشندگان باستانی پارسی بدخشان ودره ھای
تنگ وغيرقابل دسترس کوه ھای آن اطالق ميگردد.
اين مردم به جوامع مجزا تقسيم شده وبرای قرنھای متوالی استقالل خود را حفظ
ونگھداری نموده اند ،با وجوديکه فعال بصورت ظاھری ،تابع حکومت کابل
ميباشند .آنھا معتقد به اسالم سنی وشيعه بوده وادعا ميشود که اوالدۀ الکساندر
بزرگ وسربازان يونانی باشند؛ آنھا درسيما وھمچنان رسوم وعادات خويش از
تاجيک ھای جلگه ھا فرق داشته وبا لھجۀ متفاوت پارسی صحبت مينمايند که فکر
ميشود شاخۀ ازپھلوی باستانی است .آنھا بنام بدخشی ،وخی ،شغنی ،روشانی
وغيره شناخته ميشوند که مربوط بدخشان ،واخان ،شغنان ،وغيره بوده وباين
ارتباط ازتاجيک ھای جلگه ھا فرق دارند زيرا آنھا چنين تقسيمات فرعی را نداشته
وصرف بنام تاجيک ياد ميشوند صرفنظرازينکه ازھرات ،کندھار ،کابل و يا
جاھای ديگر باشند .بعالوه ،تاجيک ھا )مانند افغان ،غلزی وپتان( دارای تقسيمات
خيل و زی نميباشند .افزودن اصطالحات خيل و زی دريک نام ،نشاندھنده ای
"ارتباط" ويا "اوالد" آن فرد ميباشد اما ضرورتا نشاندھندۀ اين نيست که اعضای
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مرتبط ويا اوالد واقعی آنھا باشد .کلمۀ خيل عربی بوده ونشان دھندۀ يک "گروه"
)بخصوص اسپ(" ،کمپنی"" ،حزب" وغيره است .پسوند زی پارسی بوده ومعنی
واقعی "پسر" را ميدھد اما بصورت عام بمعنی خيل استعمال ميشود مانند موسی
زی يا موسی خيل ،يعنی اوالد يا وابستۀ موسی .يک افادۀ بسيارموجۀ استعمال
)کمی پس ازايجاد نمايندگی ما( اين کلمات درايجاد دوفرقه درکابل ديده ميشود.
کسانيکه طرفداراتحاد با برتانيه بودند بنام کيوناری زی وآنھائيکه مخالف بودند بنام
يعقوب زی ياد ميشوند .پسوند خيل ميتواند باعين معنی بکاررود اما بعلت خوش
صدائی ،به زی ترجيح داده ميشود .اين تقسيمات درحقيقت مربوط به "گات" و
"سخا"ی مردمان راجپوت است .دربين تاجيک ھا ،بعضی جوامع دھقانی وجود
دارند که بنام ديھواردرغرب افغانستان و دھگان يا دھقان در واليتھای شرقی ياد
ميشوند .قرارمعلوم آنھا ازنسل داھی نويسندگان باستانی يونانی بوده و صرفا
روستائی يا دھاتی ميباشند طوری که کلمات پارسی فوق اطالق ميشود؛ باوجوديکه
قبيله باستانی سکائی دای يا داھی در روزگارخود ،مردمان پرجمعيت ونيرومند
بودند .تاجيک ھای جلگه ھا منحيث يک قوم  -مردمان مقبول ،دارای قامت بلند و
ھيکل تنومند ميباشند .آنھا خصلتا صلحجو ،صنعتگروصرفه جو)ميانه رو( بوده و
مشتاق محافل اجتماعی وتفريحی ميباشند .موقعيت آنھا در بين باشندگان منطقه،
مطيع وتا اندازۀ برده واربوده وھيچگونه قدرت و صالحيتی در حکومت ندارند.
آنھا درنواحی روستائی ،مصروف زراعت وباغداری بوده ،يا درجوامع روستائی
خود مسکون اند ويا بحيث خدمه ھای زراعتی ،باغداری وغيره پراگنده اند .آنھا
درشھرھا مصروف امور ميخانيکی وصنعتگری بوده وبحيث دکانداران ،اھل کسبه
وتجاران کوچک خدمت مينمايند .محاسبين ،سکرترھا وسرکارگرھا درادارات
عامه وموسسات شخصی تقريبا کامال دراختيارآنھا بوده وازاعتبارو حيثيت بلندی
درذکاوت  ،درستکاری وصنعت برخوردارميباشند .آنھا بصورت آزاد ،خدماتی
ازقبيل محافظين شخصی ويا خانوادگی را قبول نموده وبخاطرفعال بودن ،پرتالش
بودن وپاک کاربودن خود مورد احترام قراردارند .آنھا بندرت درخدمات نظامی
مشغول ميشوند ولی بعضی ازآنھا موقعيت بلندی درارتش اميردارند .آنھا بصورت
طبيعی اوصاف زياد وقابل قدری دارند اما بحيث يک مردم مطيع و پايمالشده،
درمورد فرمان روايان خويش بسيارزياد مظنون بوده وآنھارا مکار ميدانند .آنھا در
ذکاوت ،متانت ،صنعت ودرستکاری درسطح ماھران نسبت بتمام باشندگان ديگر
منطقه قرارداشته ومتمايل حکومت برتانيه ميباشند .بارتباط روحيۀ تمايل ،آنھا مانند
مردمان قزلباش کابل ،ھزاره )تحت فرمانروايان درانی( و جوامع بازرگانی منطقه
ميباشند .درحقيقت باستثنای غلزی ھا )که نيمه مستقل بوده وتا اندازۀ قابل توجھی
درحکومت وسياست گذاری آن شريک ميباشند( وپتان ھا )که تقريبا کامال مستقل
بوده وازھيچ گونه فرمانروای خبرندارند( ،تنھا درانيھا يا افغانھا يگانه دشمن
واقعی وآشتی ناپذيرما بوده واين چقدرحيرت انگيزاست که آنھا ازطريق حمايت و
پشتيبانی ما ،توانستند بطورموفقانه نفرت اقوام ديگررا درمقابل ما شورانيده و
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تحريک نمايند درحاليکه خودشان مورد انزجار و ارعاب تمام طبقات واقوام مردم
خود قراردارند.
 .143گزارشھای سياسی عالالملک 1304 :ق  1887 /م }{11
ص  :143سکنۀ خراسان خيلی مختلف ھستند .غالبا مرکب از کرد و تاجيک و
ترک و تاتار می باشند.
 .144يادداشتھای افغاﻧستان راورتی 1305 :ق  1888 /م }{68
ص  :34درغرب قلعه شھبازخان و به فاصلۀ يکنيم کروه ،نوشھره قرار دارد که
شامل دو دھکده بزرگ دردوساحل دريای کابل است .دھکده طرف شمال ساحل
بنام نوشھرۀ ھشتنگر ياد شده و باشندگان آن افغانھای محمد زی ھستند  ...دھکده
کنارجنوب ساحل بنام نوشھرۀ خالصه ناميده شده و باشندگان آن تاجيک ھا اند.
ص  :48حدود سه کروه بطرف شمالغرب و دورنمودن بطرف غرب بتی -کوت،
به زيارت بزرگی ميرسيم بنام "عيدگاه" که درحالت مخروبه قرارداشته و ازآنجا
به فاصله پنج کروه درعين جھت ،شھرقديم تاجيکان بنام "علی باغان" قراردارد،
اما درتاريخ اکبربادشاه و آثارديگر ،بنام اِالباغا ناميده شده و درجوار سواحل
دريای کا َمن )يعنی دريای کابل که دراينجا بنام دريای لغمان نيز ياد ميشود( قرار
داشته و بعضا بنام َس َمه خيل ياد ميشود...
پس از اِالباغ  ...به ننگ َرھار ميرسيم ،جائيکه مردم آن تاجيک ھا بوده و به زبان
پارسی صحبت ميکنند .اينھا بصورت عام تا گندمک ميرسد...
ننگرّھاريکی از  6واليت درشمال سفيد کوه يا سپين غرميباشد که باشندگان آن قوم
تاجيک بوده و دارای تعداد زيادی دره ھا و واديھای خورد و بزرگ ميباشد.
ص  :49مرزھای دقيق جغرافيائی و قومی واليت ننگرھار قرارزيراست :از قريه
بتی -کوت درشرق تا کوتل سرخاب درغرب  ...به فاصله  30کروه؛ از کوھھای
درونته درکناررود کابل درشمال تا َکجه درجنوب ،به فاصلۀ  10کروه و اين مرز
ھا کامال با آنچه دربعضی مجالت نوشته شده ،فرق دارد .دراينجا باوجوديکه ناحيه
بلند واقع شده و کوھھای بلند وجود ندارد ،بآنھم زمينھا اکثرا سنگزار ،شکسته و
ناھموار است؛ و از  12تا  15ھزار خانوادۀ تاجيک درآن مسکون اند...
نام اصلی اين منطقه نيک انھاربوده که نيک درفارسی به معنی "خوب و سودمند"
و انھار جمع نھر به معنی "جويبار" ،يک واژۀ عربی بوده و درفارسی نيز کاربُرد
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ننگرھار مبدل ميشود .در
وسيع دارد .نيک -انھار بتدريج و دراثر کاربرد وسيع به
َ
زمان ھای قديم بنام جوی -شاه نيز معروف بوده است .ننگرھار دربرگيرندۀ
يکتعداد دره ھای خورد و بزرگ بوده ،جمعيت آن عمدتا تاجيکان و يکتعداد محدود
افغانان اند .دره ھای لغمان و کا َمن به عين ترتيب بوده ،شيوی يا مسيرمنطقه ايکه
درآن قبيله شنواری مسکون بوده و درجنوب جالل -آباد قراردارد ،نيزمحاسبه شده
و شامل  9دره است که  9دريا درآن جريان داشته ،دراينجا يکجا شده و بنام دريای
کابل ياد ميشود ...ازاين  9نھر است که نام اين ساحه اشتقاق شده ،نه ازجويبارھای
کوچک که از سلسله سپين غر جريان مييابد...
ص  :50عوايد مجموعی اين قسمت ننگرھار بدون دره ھای آن درزمان سلطنت
تيمورشاه سدوزی فقط  100ھزارروپيه بوده است ...مطابق ارزيابی شيخ
ابوالفضل در سلطنت اکبربادشاه عوايد حاصله نيک -نھار حدود  2لک و نود
وھفت ھزار و سيصدو پنجاه روپيه بوده است .قطعات مليشه حدود  200اسب و 5
ھزار پياده بوده است ،و باوجوديکه قبيله يا مردم آن مشخص نشده ،اما بدون شک
مشمول تاجکان بوده است...
درۀ سومی بنام َکجه ياد ميشود که يک درۀ بزرگ و طويل بوده و مربوط به
تاجيکان است ،اما مردم افغان آنرا بنام َکگه ياد ميکنند .طول آن حدود  10کروه
بوده و درجانب جنوب با کوه تيراه يا سپين غر يکجا ميشود...
ص  :51آخوند درويزه يک روحانی مشھورافغانھا و يک تاجيک بومی ساحۀ
متذکره است ...اجداد او ازشھرک پاپين آمده که قرار معلوم در درۀ حصارک-
شاھی قرار دارد.
سلطان بھرام که يکی از اوالدۀ سالطين پيچ بوده ،ادعای نسب اوالده الکساندر
مقدونی داشته و با تسخيراين محل و مسيرھای سفيدکوه ننگرھار ،يک قبيلۀ مسلط
در ننگرھار )بنام بودنی( را بيرون ميراند که آخوند آنھا را باشندگان تاجيکان اين
محل ميداند ،شايد يک طايفه از قبايل ترک باشد که پيش از پيشروی افغانھا تا
جوانب شمالی وجنوبی سلسله سپين غر مالکان قديمی اين مناطق بوده اند...
وقتی سلطان جالل الدين خوارزم شاه توانست مغولھا را درپروان نزديک منبع
دريای لوگر در  618ق ) 1222م( شکست دھد ،دربين يمين الملک ،ملِک خان
ھرات و ملِک سيف الدين ،اغراق ،خلج که با  40ھزار نفر متشکل از خلج و
ترکھای قانقولی ،ترکمنھای غوز و تاجيک ھای غور به سلطان پيوسته بود،
منازعۀ برسر غنايم رخ ميدھد...
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ص  :52يک قسمت قبيله خلج و يکتعداد غوز مدتھا قبل از اين زمان دراطراف
سپين غر در ننگرھار و کارمان و شلوزان مستقرشده بودند .بآنھم يکتعداد
نويسندگان که ھيچگونه معلوماتی درموضوع نداشته و يکتعداد ھم از اين حقايق
بيخبراند ،اوال خلج ھای ترک را غوری ھای پنداشته اند که تاجک اند و بعدا ھم
اين غوريھا را به "افغانھای غلزی" تبديل کرده اند.
ص  :53حدود يک کروه درغرب اين قلعه بطرف جنوبغرب ،چھارباغ صفا قرار
دارد که يک دھکده بزرگ تاجيکان بوده ودرجوار آن چھار باغ ميوه ھای مشھور
و بخصوص باغ مشھوری بنام باغ صفا درجانب غربی دھکده ،يک محل دلربا و
خوشگوار قرارداشته و ميوه ھای لذيذ توليد ميکند .يک کانال بزرگی در غرب آن
از سرخرود کنده شده و آب را به اين باغھا ميآورد...
با ترک باغ صفای چھارباغ بطرف راست و پيشروی  6کروه درجھت جنوبغرب،
دورخوردن بطرف غرب و ترک باالباغ ھمچنان بطرف راست ،به فاصله کمی از
راه ،به فتح -آباد ميرسيم که يک دھکدۀ بزرگ تاجيکان است ...با عبوراز چھار
باغ تا باالباغ از سلطان -پورميگذريم ،جائيکه تعداد زياد چشمه ھا و باغھا وجود
داشته و از دريائی عبورميکنيم که بنام قرا -سو يعنی دريای سياه ميباشد.
ص  :55ازفتح آباد دو راه جدا ميشود .مسيرچپ به کجه يا کگه رفته و مسيرراست
قرار ذيل است :از فتح آباد سه کروه بطرف غرب ،نيمله قراردارد که يک دھکدۀ
بزرگ تاجيکان درساحل شرقی دريای کوچکی است که ازجانب چپ سلسله کوه
ھای تيراه يا سپين غر آمده و به شعبه يا تنگۀ کجه يا کگه ميريزد...
با ادامۀ راه بامتداد دريا به دھکدۀ تاجيک نشينی ميرسيم که بنام کنگرک پائين ياد
ميشود ،جائيکه يک جويبارکوچک ازجانب جنوب با سرخاب يکجا شده و دراينجا
تعداد زياد غارھا وجود دارد .راه ديگری ازاينجا برباالی تپه ھا تا دھکدۀ نيمله،
حدود سه کروه و به باالباغ حدود دو کروه ميرود...
ص  :60با پيشروی حدود يکنيم کروه درباالی مسيرباز ،درجھت جنوبغرب و
ميالن به غرب ،به بتخاک ميرسيم ،يک دھکده بزرگ مربوط تاجيکان که تا کابل
و ماورای آن وسعت دارد...
ص  :61بگرامی نام يک دھکده نه ،بلکه نام چندين دھکده تاجيکان بوده و درامتداد
ساحل غربی کنار چپ دريای کابل ،نزديک سرک قراردارد...
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کابل درزمان سلطنت کيکاوس ،شاه دوم سلسله کيانيان ذکرشده و بعدا درداستان
رستم به آن اشاره ميشود که گفته ميشود مادرش دختر مھراب شاه ،تازی يا
تاجيک ،از نژاد ضحاک است...
ص  :63پس از سقوط صفاريان ،حاکمان قبلی کابل که تابع آن سالله بودند،
يکمقدار استقالل کسب ميکنند .بعدا چيزی از کابل يا غزنين نمی شنويم ،زيرا تابع
سامانيان تاجيک ميشود که پس ازچندی باالی صفاريان در خراسان و سجستان و
توابع آن پيروزميشوند .متعاقبا غزنين بطورمشخص جز امپراطوری سامانی ذکر
ميشود که کابل تابع آن بوده است ،ولی حاکمان ھندوی آن برحال ميباشد .غزنين از
زمان الپ تگين در  322ق ) 934م( دراختيار اوالده حاکمان ترک قرارگرفته و
يک حاکمی را برطرف ميسازد که نام خانوادگی او الويک است ،اما معلومات
کمی دربارۀ او وجود دارد ،باستثنای اينکه مسلمان بوده و شايد تاجيک باشد...
ص  :65کابل متشکل از دو شھريا شھرک است که توسط کابل شاه بنياد نھاده شده،
يکی بنام کابل -خورد و ديگری کابل است .اولی حاال يک دھکده کوچک بوده و
در لبۀ کوھھا حدود  8کروه درجنوب و کمی شرق کابل قراردارد .دومی يکی از
بھترين شھرھای ازمنۀ قديم و پايتخت باستانی نژاد تاجيکان بوده است .طول آن
يک کروه و عرض آن نيم کروه است .خانه ھای آن عمدتا خشت خام اند ،اما
يکتعداد خانه ھای جديد از خشت پخته و سنگ ساخته شده اند.
"نصابنامۀ افغانيه" ميگويد "ازوقتيکه درانيھا کابل را پايتخت خويش ساختند ،يعنی
ھنگاميکه تيمورشاه جانشين پدرشده و مسکونه کابل گرديد ،روسای درانی ،توابع
آنھا و قزلباشھا نيز ربعی را بدست آورده و مستقرميشوند .کابل قبل ازآن محل
اقامت تاجيکان پارسی گوی بوده است" .کابل حاال نيز محل سکونت ايشان است،
چون آنھا اکثريت مطلق باشندگان را تشکيل داده و درزمان حاضر بنام کابلی ھا
ناميده ميشوند.
ص  :66قلمروی تابع دارالملک کابل يک درۀ بزرگی است که از شھرکابل در
جھت شمال و شمالشرق تا کوھھای ھندوکش ،حدود  50کروه و درجھت جنوب
بطرف کندھار حدود  200کروه ميباشد .اين ساحه بصورت کامل پوشيده از
جمعيت تاجيکان است.
دربعضی حصص اطراف کابل بطرف شمال و شمالغرب ،درنواحی کوھی دشوار
گذر ،مردمانی اوالده قطعات مينگ زندگی دارند .مينگ يک واژۀ ترکی بوده وبه
معنی ھزار ميباشد؛ اين قطعات متشکل از ھمين تعداد افراد بودند .بعضی از اين
مينگھا توسط يکی از خانھای مغول در غور بطور دايمی مستقر ساخته شده و
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مردم تاجيک اين واژۀ را به زبان خويش ترجمه نموده و آنھا را ھزاره خواندند.
اوالده آنھا درمسيرتاريخ باين نام عمومی يعنی ھزاره شناخته شدند...
ص  :68زبان عمدۀ مردم کابل و نواحی نزديک آن پارسی است که تا اندازۀ از
پارسی معاصرفرق دارد .اين زبان تاجيکان يا باشندگان باستانی اند؛ اما پشتو زبان
افغان ھاست که يکتعداد آنھا پارسی محاورۀ را بلد اند ،ولی طبقه بااليی آنھا بسيار
خوب بلد اند؛ بعين ترتيب يکتعداد تاجيکان ميتوانند پشتو صحبت نمايند ،اما ھميشه
در بين خود پارسی صحبت ميکنند.
ص  :69چھارآسيا به فاصله سه کروه از ھندَکی يا چھار ِده و بطرف جنوب آن
قرار دارد که متشکل از چندين قريۀ تاجيکان بوده و کانال متذکره درطرف راست
آن ميباشد .باندازۀ يک آسيا آب ازطريق اين کانال کشيده شده و درمزارع و
باغھای اين ناحيه به مصرف ميرسد.
به عين ترتيب چندين قريه ديگر درطرف چپ آن قراردارد که مربوط به تاجيکان
بوده و بنام موسه ای ياد ميشود ...بازھم درطرف راست و جانب مقابل نھر مدآغه
چندين قريه تاجيک وجود دارد که بنام نون -ياز شده و ازاينجا يک کروه بطرف
جنوب ،گومران نام دو دھکده ايست که دردوجانب دريای لوگر قراردارد ،درجانب
چپ سرک به فاصله کمی ،درحاليکه نھر مدآغه درجانب راست آن واقع است...
به فاصله دو کروه درجنوب دريای لوگرچندين روستای تاجيک بنام خوردگان
وجود دارد که به فاصله يک کروه بطرف راست سرک واقع است .دراين وادی
وسيع يکتعداد قبيله غلزی به قسم کوچی زندگی داشته و درباالی يکمقدار زمين
کوچک زراعت ميکنند .به فاصله سه کروه درجنوب خوردگان ،روستای بزرگ
مدآغه مربوط تاجيکان درجانب ديگر دريای لوگر قراردارد که به فاصله حدود
يک کروه بطرف راست معلوم ميشود .نھر يا کانال بزرگی از دريای لوگر به اين
روستا کشيده شده وآب را از جانب شرقی به خانه ھا و باغھای کابل و پيرامون آن
شھر انتقال ميدھد که بنام نھر مدآغه ياد ميشود.
زرغون شھر به فاصله حدود سه کروه درجنوب مدآغه واقع است که متشکل از
چندين روستای بزرگ تاجيکان است...
ص  :70قلمروی تاجيکان دراين مسير درکوتل دو -بندی به پايان رسيده ،زبان
پارسی توقف نموده و پشتو يا زبان افغانی شروع ميشود ،اما زبان پشتوی کوچيان
اين ناحيه تا اندازۀ زيادی متاثر از ھمسايه ھای پارسی گوی آنھاست )اين محل
مرز طبيعی منطقه افغانھا يا تون پُشت يا پُخت يا پاشت يا پاخت دراين مسيراست؛
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ازآن چيزيکه افغانھا نام پُشتون يا پُختون را اشتقاق کرده اند .صفحه 113
"دکشنری افغان" من ديده شود(.
ص  :72ازحصارک به فاصله دو کروهِ ،ده -دوشينه قراردارد که يک محل کالن
است .به فاصله چھارکروه ازاينجا بامتداد مسيردريا روستای بزرگ بَ َرکی قرار
دارد که مربوط مردم تاجيک است ،مانند روستاھای که قبال ذکر شد.
ص  ... :74به فاصله چھارکروه درعين جھت به ھفت آسيا ميرسيم که درجانب
راست آن که سرک کابل با آن يکجا ميشود وازاينجا به فاصله سه کروه ديگر شش
گاو قراردارد .اين نام يک دره يا کوھھای اينجا بوده و ازاينجا به فاصله سه کروه
تنگی باريک سنگی مرتفع بنام دھان شيرواقع است .به فاصله سه کروه ديگر به
شيب حدود يک کروه روضۀ سلطان محمود پسر ناصرالدين سبکتگين قراردارد،
که درجوار چپ سرک واقع بوده ومتشکل از يک تعمير بزرگ درجانب يک
کاريز و باغھای وسيع ميباشد .ازاينجا به فاصله يک کروه دورتر بطرف جنوب
غرب ،شھربزرگ تاجيک نشين غزنين واقع است؛ باشندگان تمام روستاھای مسير
سرک نيز ھمين مردم اند.
ص  :75تاغران به فاصله دو کروه از دو -شينه قرارداشته و يک روستای بزرگ
واليت لوگراست ،بامتداد مسيرسواحل دريای به اين نام .ازاينجا  12کروه بطرف
جنوب و ميالن بطرف جنوبشرق ،گرديز قراردارد ،نام يک دره بزرگ مربوط به
تاجيکان...
ص  :76با برآمدن ازکابل به فاصله چھار کروه بطرف جنوب ،به موسه ای
ميرسيم ،نام يکتعداد روستاھای تاجيک نشين درساحل غربی دريای لوگر...
ص ... :82اين نواحی و دره ھا مشمول قلمروی ملِک تاج الدين  ،ايالدوز ،مملوک،
و مھتر يا رئيس ملِکھای ترک سلطان معزالدين ،محمد سام ،غوری ھای تاجيک،
سلطان غزنين وھند است که قدرت و مذھب مسلمانان درھند را ايجاد کرد...
ص ... :85به فاصله پنج کروه درعين جھت و عبور از کوھھای مرتفع محدود
کننده آن درغرب ،به ارگون ميرسيم ،يک روستای بزرگ مربوط به قبيله پرمولی
يا فرمولی که تاجيکان اند .اما مالی توخی غلزی که با محل آشنا است ،قبول ندارد
که پرموليھا تاجيک باشند...
ص ... :91درجھت جنوبغرب ،پوشتای قراردارد و به فاصله  6کروه درعين جھت
شھر پورمولی تاجيک اورگون واقع است...
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ص ... :96کابل -خورد به فاصله سه کروه بطرف جنوبشرق قراردارد ،يک
روستای بزرگ تاجيک ھا واقع دريک دره يا وادی بين کوھھا که ازآن يک مسير
مستقيم بطرف واليت )تومان( لوگرميرود.
ص  :97نيمله به فاصله دو کروه از توتو درمسير شمالشرق واقع است ،يک
روستای بزرگ تاجيک ھا .ازاينجا تا جالل آباد مسيری است که ازطريق فتح آباد
ميرود...
ازکوتل سرخرود تا دريای ناويان بعضی طوايف قبيله غلزی قراردارند؛ و آنھا
يک دھم توليدات )رمه و غله؟( خويش را به تيمورشاه بادشاه کابل ميپردازند .از
قنگراق عليا بازھم روستاھای تاجيک نشين شروع ميشود؛ و سرخرود پس از
جريان حدود  9کروه بطرف شرق درنزديک کوه درونته با دريای کابل يکجا
ميشود ...درشرق کنگراق عليا به فاصله يک کروه کنگراق پائين واقع است ،يک
روستای بزرگ که آنھم مربوط تاجيک ھا است...
ص ... :98چھارباغ صفا که قبال ذکرشد ،ازآنجا به فاصله شش کروه بطرف شرق
و درمسير سرک جالل آباد – کابل قراردارد .اين يک روستای بزرگ تاجيک
نشين بوده و درجوار آن چھار باغ )که به چھار قسمت تقسيم شده( قراردارد...
ص  :100لمغان )يا لغمان( يکی از  6واليت يا قلمروی فاريستان و مھد باستانی
نژاد تاجيکان است .باوجوديکه بعضی حصص اين ساحات بواسطه يکتعداد قبايل
افغان درجريان زمان اشغال شده؛ بخصوص از دورانيکه ميرزا الغ بيک حاکم
کابل ،افغانھای َخشی را از قلمروی کابل اخراج کرد؛ بآنھم تاجيکھا ھنوزھم در
اينجا ھا مسلط بوده و بعضا کامال دراختيار تاجيکان قراردارد.
اين شش واليت عبارتند از .1 :کاشکار}چترال{ُ .2 ،کنر .3 ،کامان .4 ،ننگ َرھار
يا نيک انھار .5 ،لمغان و  .6کابل.
کابل و ننگ َرھار مورد بحث قرارگرفت .نام لمغان اصال لمکان بوده ،زيرا )مطابق
رسوم( اينجا محل دفن شيخ لَ َمک پدر نوح عليه السالم بوده است! در لھجۀ اين
مردمان تاجيک حرف معادل ک وجود نداشته و آنھا غ را بعوض آن بکار ميبرند،
لذا اين واژه لَ َمغان شده و بتدريج به لمغان و لغمان تبديل شده است.
مندراور و تيغری دو روستای
ص  :101شھرمھم لمغان ،چھارباغ مسعود بوده و
َ
بزرگ يا شھرکوچک احاطه شده بواسطه ديوارھا است .زمينھای اين منطقه از
نگاه توليد محصوالت بسيارمشھوراست .حدود  12ھزار خانوادۀ تاجيک درآن
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زندگی نموده ،برای تيمورشاه سدوزی بادشاه کابل ،ماليه پرداخته و مکلف اند يک
قطعه را برای ارتش او فراھم سازند...
زبان مردم لمغان بنام لھجه لمغانی ياد شده و بزودی قابل فھم نيست؛ اما اکثريت
مردم ،تاجيکی )پارسی( صحبت نموده و يکمقدار مھارت در پشتو و ترکی نيز
دارند )چندين نژاد غيرافغان مسکون دراين منطقه بدون شک از نسل ترکھا اند.
يک مسير قابل توجه بين کابل و پشاور وشمال دريای کابل و سلسله کوه سپين غر
که تا ظھورافغانھا بواسطه ترکھا مسکون بوده و موجوديت نامھای متعدد ترکی و
زبان ترکی دراين منطقه شاھد مدعاست(.
ازدرۀ علينگر دريای از سلسله کوھھای ھندوکوه ،تيراجمير يا کند سرازير شده و
در نزديکی تيغری با دريای عليشنگ يکجا ميشود .قسمت پائين دره تاجيک نشين
بوده ،درباالی آن مردمانی بنام کوھستانی و درباالترين قسمت آن کافرھای تور يا
سياھپوشان کوچی زندگی ميکنند.
ص  :102عليشنگ نام دو روستای بزرگ و درۀ است که درآن قراردارد .طول آن
حدود  15کروه و درشمال و شمالشرق به سلسله کوھھای پوشيده از برف دايمی
ختم ميشود .مانند علينگر ،تاجيکان درقسمت پائين ،کوھستانيھا دروسط وکافرھای
تور دربلندترين بخش آن زندگی ميکنند...
نجراب يک درۀ بزرگ بطول تقريبا  20کروه بوده ،درجھت شمالغرب يک کوه
دشوار را شگافته و با درۀ پنجشير وصل ميشود .چندين ھزار خانوادۀ تاجيک در
وادی نجراب مسکون بوده ،يکتعداد بقسم دايمی و يکتعداد بقسم کوچی زندگی
ميکنند .ازاينجا دريای سرچشمه گرفته و درجوار تيغری با دريای عليشنگ يکجا
ميشود.
ص  :103مندراور يک دره وسيع و متشکل از چندين شکاف يا شاخه دربين
کوھھا و دره ھای کوچک است که از روستای مندراور تا سروبی بيش از 20
کروه طول دارد .آب باران ازوسط آن عبورنموده ودر جنوب روستای مندراور با
دريای تيغری )دريای متحد علينگار و عليشنگ( يکجا شده و بنام دريای لمغان نيز
ياد ميشود .درياھای يکجا شدۀ اين دره ازکوھھای لمغان سرازير شده و در جوار
درونته با سرخرود از جنوبغرب يکجا گرديده ،بطرف شرق جريان نموده ،در
شرق جالل آباد با عبور از ناحيه کامان با دريای چترال يا چترار يا کاشکار يکجا
شده و سرانجام در ابای سين )سند( ميريزد .درۀ مندراور عمدتا تاجيک نشين
ميباشد ،اما در شکاف کوھھا يا دره ھای کوچک بعضی طوايف قبيله بزرگ افغان
غلزی بقسم کوچی زندگی ميکند.
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ص  :104ازاينجا سه راه جدا ميشود .يک راه بطرف غرب به نجراب يا نجراو و
پنجھير يا پنجشير و دومی به شمال به عليشنگ ميرود .عليشنگ نام دو روستای
بزرگ مربوط تاجيکان بوده ،بنام درۀ عليشنگ نيز ياد شده و حدود  10کروه طول
دارد .درقسمت ھای اخير يا حصص بلند آن افغانھای صافی يا ساپی و مردمانی
بنام کوھستانی زندگی ميکنند؛ درغرب و شمال آن کوھھای دارای برف دايمی
قرار دارد.
درۀ ديگری درشمالشرق عليشنگ بنام درۀ علينگار وجود دارد که طول آن حدود
 11کروه ميباشد .درشمال اين نيز کوھھای پوشيده از برف دايمی است .درقسمت
پائين اين دره مثل ديگران تاجيک ھا و در قسمت ھای بلند افغان ھای صافی و
کوھستانی ھا زندگی ميکنند.
ص  :106کنر شامل  6درۀ جمعيت دار و مربوط به تاجيکان است که قبال توضيح
شد .نام اصلی آن کوه نر بوده و با کاربرد زياد به کونر و ُکنر تبديل شده که دارای
دره ھا و واديھای زياد با شاخه ھا يا دره ھای کوچک ميباشد .اکثريت مطلق
باشندگان آن تاجيکان بوده و درقسمتھای بلند آن افغانان زندگی دارند...
پيش از سلطۀ قبايل افغانی دراين مناطق ،مردم تاجيک بيعت خويش را به حاکمان
باجور ،يک قبيله حاکم بنام عرب ،ارائه ميکردند...
ص  :107درۀ چغانسرای شامل چندين روستای بزرگ و مربوط مردمی بنام
ِدھگان يا دھقان است .اولی شکل نوشتاری ايرانی يا تاجيکی }پارسی{ و دومی
شکل عربی اين واژه بوده که درجانب غربی دريای چترال واقع است...
ص  :109دراين دره از نورگل تا چغانسرای ،درھردوجانب دريای چترال يا
کاشکار ،حدود  6يا  7ھزار خانوادۀ تاجيک مسکون اند...
ص  :111از چمياری دو کروه بطرف شرق و ميالن به شمالشرق يک روستای
بزرگ بنام کاور واقع است که مربوط تاجيکان بوده و درجانب راست سرک واقع
است .کمی دورتر بطرف شرق و نزديک جانب راست ،روستای چندرای قرار
دارد .يکنيم کروه بطرف شمالشرقُ ،کنر قراردارد ،يک شھری که از زمانھای
باستان مھد حکومت اين دره بوده است.
ص  :113دند در زبان افغانی به معنی حوض و يخ درزبان تاجيک به معنی سرد
است...
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ص ... :118ازاينجا )دھانه کوه( دو کروه بطرف شرق وبعين فاصله بطرف شمال
شرق و يک کروه بطرف شمال  ...به کوز دنوھی ميرسيم ،يک روستای بزرگ
مربوط تاجيک ھا درسواحل دريای چترال يا کاشکار.
ص  :119با حرکت از جالل آباد بفاصله سه کروه بطرف شرق به ايال باغا يا علی
باغان ميرسيم ،يک محل متروک و شھرقديمی تاجيکان درسواحل دريای جالل آباد
يا دريای کابل.
ص  :121ساحه يا دره کامان که حدود  17کروه طول داشته و شامل  60روستای
بزرگ تاجيکان تحت سلطه ديندارخان رئيس بخش بايزی قبيله مھمند ميباشد که در
گوشته مسکون است ،روستاھای درھردوجانب دريای چترال يا کاشکار که با
ورود به ساحه کامان بنام دريای کامان و با رسيدن به دره بنام دريای ُکنر ياد
ميشود .باوجوديکه بعضی قبايل افغان صافی و مھمند در درۀ کامان مسکون اند،
بآنھم تاجيکان باشندگان و مالکان اصلی زمينھا بودند...
تعداد باشندگان تاجيک کامان بين  10و  12ھزار خانواده ميباشد؛ و مردم بايد يک
قطعه برای ارتش درانی فراھم کند.
ص  :130آنھا متشکل از دو بخش بزرگ اند .کسانيکه لباس سفيد يا رنگ روشن
ميپوشند ،توسط تاجيکان يا پارسی گويان بنام کافرسفيد پوش و توسط افغانھا بنام
سپين کافر ياد ميشوند ...بخش ديگرتوسط تاجيکان بنام کافرسياه و سياھپوش و
توسط افغانھا بنام تورکافر ناميده ميشوند.
ص  :131اينھا )کافرھا( درجنگ نسبت به افغانھا برتری دارند ،اما توسط ِدھگان
ھای )تاجيکان( منطقه کاشکار سرکوب شده اند .اين قبايل رئيس خود را انتخاب
ميکنند.
ص  :132منطقه قبايل کافرھا ازطرف شمال بواسطه بدخشان و دولت قبال مستقل
کندز محدود است که چند سال قبل توسط بارکزی ،حاکم درانی افغانستان مطيع
ساخته شده و حاال توسط بعضی نويسندگان اروپائی بنام "ترکستان افغانی" ناميده
ميشود ،شايد باين علت که ھيچ قسمت ترکستان نامنھاد درجنوب جيحون يا اکسوس
قرارندارد؛ ازطرف جنوب بواسطه دره ھای مندراور ،لمغانُ ،کنر ،کامان و توابع
آنھا که قسمتھای جنوب آنھا توسط تاجيکان و قسمتھای بلند آن بواسطه مردمان
کوھستانی )شايد باشندگان غيراصلی منطقه ،اما زمانيکه افغانھا آمدند ،آنھا درآنجا
زندگی داشتند( و افغانھای صافی مسکون اند؛ درشرق بواسطه کاشکارعليا و
سفال ،شيگل ،پنجکوره و باجور ،اما بعضی حصص کمی بطرف شرق ،شمال دره
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سوات ،بطرف گيلگيت؛ و درغرب بواسطه دره ھای پنجشير يا پنجھير ،نجراب يا
نجراو و واالساو که مربوط به دولت افغانی موجود است.
ص  :137چون خبری ازاميرزاده رستم و برھان اوغالن که درراس  10ھزار
مرد بمقابل سياھپوشان کافر فرستاده شده بود ،نرسيد ،اميرتيمور با گرفتن يکی از
کتوريان منحيث راھنما ،چندين خدمۀ دربار خود را بشمول محمد آزاد بحيث
فرمانده ،درراس  400ترک و  300تاجيک فرستاد تا دربارۀ آنھا معلومات کند.
ص  :144کوھھای َک َتر و گمبھير درجانب ديگر دريای چترال يا کاشکار واقع
است .از مانوگی به فاصله يک کروه درشرق تا کمچی نام دو روستای ديگر است؛
ازاينجا دو کروه بطرف شرق کالگی بوده و يک کروه بطرف جنوب ،کراھال قرار
دارد .تمام اين روستاھا که درجانب ديگر دريای پيچ قراردارند بنام کوز )پائين(
چگانسرای توسط افغانھا ياد ميشود؛ و روستاھای شنبه گام و يکتعداد ديگررا بنام
بر )باال( چغانسرای مينامند؛ تمام اينھا توسط تاجيکان مسکون اند...
زمين واقع دربين اين کانال و دريای جترال يا کاشکار بنام "شاليزار" ياد ميشود که
در زبان تاجيکی معنی زمينی را ميدھد که درآن برنج کاشته ميشود و حاصالت
بسيار زياد دارد.
ص  :145قلۀ اين سلسله کوھھا که توسط افغانھا بنام َکند و توسط تاجيکان کاشکار
بنام تيراجمير ياد ميشود و بعلت برفھای زياد ھميشه سفيد معلوم ميشود ،دردست
چپ قراردارد...
ص  :146با ترک شنبه گام و درجھت شرق با عبور از دريای پيچ توسط پل چوبی
و فاصله کوتاه بطرف شمال آن ،به اوتا يا اوتاپور ميرسيم ،يک روستای دارای
ابعاد بزرگ که توسط تاجکان مسکون است ،ازاينجا دره چغانسرای ختم ميشود.
ص  :150با حرکت از لوتِ -ده به فاصله سی کروه بطرف شرق ،به بوشکر
ميرسيم ،يک روستای نسبتا بزرگ که بواسطه تورکافرھا يا سياھپوشان مسکون
شده است ...از بوشکر به فاصله دو کروه بطرف شمالشرق يک چشمه آبگرم قرار
دارد ...که بطرف شگوت جريان ميکند .به فاصله يک کروه بطرف شمالشرق
چشمۀ آبگرم ،به درشب ميرسيم ،يک روستای مسکون توسط کوھستانيھا و
روستای ديگری به فاصله سه کروه درعين جھت به موغ ميرسيم که يک روستای
بزرگ و مربوط تاجيکان است.
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ص ... :152توضيح مسيرھای لمغانُ ،کنر ،کامان ،باجور ،پشاور و کافرستان و
گزارش مناطق آن و بعضی توابع کابل که توسط تاجيکان مسکون اند ،به پايان
رسيد...
زيرنام کاشکار ،دو منطقه وجود دارد :يکی کاشکارپائين که بنام چترال يا چترار
ياد ميشود و ديگری کاشکرباال يا مستوچ يا شھرعمدۀ آن .اين يک مسير مناطق
بسيار وسيع است که تقريبا بطورکامل توسط تاجيکان مسکون بوده و متشکل از 9
وادی يا درۀ بزرگ و ھريک دارای دره ھای کوچکترميباشد.
ص  :158از درۀ ناغر تا روستای شنگر  6يا  7دره کوچک دردوجانب دريای
چترال قراردارد که درآن تاجيکان و يکتعداد محدود کوھستانيان مسکون اند .آنھا
تابع بادشاه کاشکار ،سيدھای ُکنر ،و حاکمان باجور ميباشند.
درۀ بزرگ ديگر ميرخندی ازشرق به غرب حدود  18کروه طول دارد .درشرق
آن سلسله کوھھای پوشيده ازبرق دايمی قرارداشته و دراطراف اين سلسله،
مردمانی زندگی ميکنند که توسط افغانھا بنام سپين کافر و توسط تاجيکان بنام
کافرھای سفيد ياد ميشوند...
درۀ شاگوت نيز بسياربزرگ ومتشکل از سه شاخه است .شھر عمده اين دره نيز
بنام شاگوت مسکونه خان بھادرشاه است .او حدود  3ھزارسربازپياده داشته و تابع
شاه خيرﷲ حاکم اعلی کاشکاراست .مسکونين آن عمدتا کوھستانيان و يکتعداد
دھگانان )تاجيکان( اند...
سه شاخه اين دره عبارتند از .1 :اوجور که يک دره بزرگ و ھم نام يک روستای
بزرگ تابع خان بھادربادشاه فوق الذکربوده و باشندگان دره ھمه تاجيک اند...
ص  :160کوھاب نام دو روستای بزرگ و دو درۀ بزرگ است که باشندگان آن
تاجيکان بوده و تابع شاه خيرﷲ بادشاه کاشکاراند ...تيراجمير ھمچنان نام يک
روستا درجوار قله آن سلسله کوه و مربوط تاجيکان ميباشد که درپای آن کوھھای
پوشيده ازبرف دايمی زندگی ميکنند...
ص  :161درۀ مستوچ نيزنام يک روستای بزرگ يا شھرکوچک مستوچ محل
اقامت شاه خيرﷲ بادشاه کاشکاراست که درسواحل دريای پلپی سنگ قراردارد.
آنھا دراينجا دريای چترال يا کاشکار را بنام پلپی سنگ و ھم دريای مستوچ
مينامند ...درۀ مستوچ ازشرق اينجا شروع شده وازشھرمستوچ تا کوتل سری
السپور حدود  40کروه طول دارد .ازاين دره به باشکار و دير ميرويم .يک دريای
نسبتا بزرگ ازاين دره جريان نموده و درغرب مستوچ با دريای پلپی سنگ يکجا
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ميشود .باشندگان آن عمدتا تاجيکان و يکتعداد کوھستانيان بوده و تابع شاه خيرﷲ
بادشاه کاشکاراند.
ص  :166درشمال بانده دره بزرگ ديگری قراردارد که باشندگان آن تاجيکان و
افغانھای ترکالرنی بوده و بنام درۀ شينگاری ياد ميشود که درشمال آن منطقه
مربوط به قبايل تورکافر يا سياھپوشان قراردارد...
به فاصله يک کروه درشمالشرق بانده ،روستای نگرکوت و يک کروه ديگر در
عين جھت تورا قراردارد .نيم کروه دورتر درعين جھت روستای سندروال واقع
است .درجانب چپ آن درمسير اين روستا )شمالغرب( ،يک دره نزديک منطقه
قبايل کافرھا قراردارد که توسط تاجيکان و افغانھای ترکالرنی مسکون است.
ص ... :172ازاينجا به اسمار ميرويم ...وازآنجا به فاصله  5کروه درشمال شنگر
و بعد  5کروه ديگردرجھت شمالشرق به شال مسکونه منصورعليخان ترکالرنی
ميرسيم .مردم کاشکاری اين محل را بنام سالما مينامند .از شال به فاصله چھار
کروه به بليام ،يک روستای بزرگ تاجيکان ميرسيم؛ مرز افغانھا در شال به پايان
ميرسد.
با ترک بليام به فاصله يک کروه به پلساگور ميرسيم که افغانھا آنرا بنام نيشاگام
مينامند .پنج کروه دورتر ازآنجا درعين جھت به ساوه ميرسيم و  7کروه دورتر
روستای بزرگ ناريسات قراردارد که درآن تاجيکان زندگی نموده و مسيرمنطقه
از روستای بليام تا اينجا عموما بنام ناريسات ياد ميشود...
آن قسمت دره که درجنوب دروش واقع است ،کم جمعيت ميباشد؛ اما شمالشرق و
غرب آن پرجمعيت است .باشندگان آن تاجيکان شيعه اند.
ص  :175اشنَگر -نام ناحيۀ که حاال بنام ھشتنَگر ياد شده و از زمانھای قديم
شناخته شده است -دردورانی که يوسفزيھا و مندرھا توسط مغوالن از اطراف کابل
اخراج شده ،از تنگی خيبررانده شده و از افغان ھای دلزاک استدعا گرديد )قبال
توضيح گرديد( که زمينھای را که باالی آنھا مسکون اند دراختيارايشان قرار دھد،
درمالکيت شلمانيھا قرارداشت .طوريکه حاال برايمان آشکارشده ،اينھا يکی ازقبايل
تاجيکان بودند ،اما بطور نادرست منحيث ِدھگان يا دھقان ناميده شده و به مفھوم
گسترده ای بکاررفته است .آنھا اصال از شلمان آمده و متعاقبا بنام شنوزان و
شلوزان و کرمان شناخته شدند ،دره ھای که قرارمعلوم مھد اولی ايشان بوده و لذا
درتاريخ منحيث شلمانيھا معرفی شده اند .آنھا ازجانب غرب توسط قبايل خلج،
غوز و ساير ترکان رانده شدند.
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شلمانيھای اشنگر دراينزمان تابع سلطان عوض سوات پسر سلطان پخل يکی از
سلطانھای جھانگيران متذکره بودند .حاکم ناحيه اشنگر درحصار اشنگر مسکون
بوده که ميتوان آنرا دريک روز صاف از پشاور تشخيص داد.
وقت يوسفزيھا و مندرھا باين قسمت آمدند ،حاکم اشنگر ميرھندا پسر آرزو و از
خانواده تاجيک دودال و يکی از سرداران مشھور و شجاعترين مردان زمان
خويش بوده است ...پس ازاينکه يوسفزيھا و مندرھا مالکيت اشنگر را بدست آورده
و اين ناحيه دراختيار قبيله محمد زی افغان قرارگرفت که ھنوز مالک آن ناحيه
است ،محل اقامت م ِلک فتح خان پسر مليک سيد خان پسر ملِک خضرخان
بارکزی قبيله محمد زی گرديد .درزمانيکه اين سروی صورت گرفت ،قلعه در
حالت ويرانه قرارداشت.
گزارشات پوچ يکتعداد مورخان نامنھاد درمورد اينکه "ھشتنگر" درزمان اکبر
توسط "مھاجرين محمدزی کندھار" تحت زراعت قرارگرفت ،مضحک و خنده
آور است )محمد زيھا درناحيه ھشتنگر درزمان سلطنت بابربادشاه ،پدربزرگ اکبر
مسکون شده بودند(.
درحال حاضر يکتعداد کم شلمانيھا درناحيه پشاور يافت ميشود ،اما بتعداد زياد زير
نام ِدھگان درھمسايگی جالل آباد ،در باجور و درلمغان سکونت دارند؛ و ھم دو
روستای شلمانی بھمين نام درکوھھای خيبر بين سلسله کوھھای تھتره و دريای
کابل و يکتعداد در اگرور ،شرق اندوس )سند( قراردارد.
ص  :187درمنطقه بين چترال تا رايانه مغولھا زندگی داشته واين مردم بعضا
بطور نادرست تاجيک خوانده شده اند ،باوجوديکه درمنطقه تاجيکان مسکون اند،
اما مغول ميباشند.
ص  :209درخارج محدودۀ سوات پائين و غرب دريا ،دوشه خيل موليزھای افغان
و درشرق ،عتمان خيل کرالرنيھا ھستند؛ ودرشمال ،ماورای محدودۀ سوات باال،
آخوند خيل ھستند که اوالدۀ آخوند درويزه بوده و تاجيک ميباشند ،نه افغان.
ص  :212گوجرھا در وادی پشاور و ديگرمسيرھای کوھی افغانستان و سوات
يافت ميشوند .آنھا دربين خود پنجابی صحبت نموده و بقايای تاجيکان بومی اين
مناطق اند.
ص  :239تمام اين روستاھا يا شھرھا مربوط افغانھای محمد زی بوده و از زمانی
دراينجا مستقرشده اند که اين ناحيه پس از اشغال توسط يوسفزيھا و مندرھا از
دلزاکھا دراختيار ايشان قرار گرفته و حاال بنام ھشتنگر ياد ميشود که واژۀ اول آن
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تاجيکی و دومی آن سانسکريت بمعنی شھر است ،طوريکه قبال ذکرشد ،نام
باستانی اين ناحيه اشنگر بوده است.
ص  :242از پشاور تا نوشھرۀ خالصه يا نوشھرۀ تاجيکان سه مسير وجود دارد.
ص  :273از پيری سيواک به فاصله سه کروه بطرف غرب و ميالن جنوبغرب به
نوشھرۀ محمدزی و نوشھرۀ اشنگر ميرسيم ،بخاطر تشخيص آن از روستای
تاجيکان که بنام نوشھرۀ خالصه ياد ميشود و درجانب مقابل ساحل قراردارد .محل
اولی يکی از روستاھای بزرگ ناحيه اشنگر است.
ص  :274با عبور از لندی سين يا دريای کابل توسط قايق ،به نوشھرۀ خالصه
محل اقامت تاجيکان ميرسيم...
ص  :277وقتی فرقه َخشی افغانھا درباجور ،سوات ،بونير و مناطق ھمجوار غلبه
حاصل کردند و بابربادشاه بر حيدرعلی ،سلطان گيباری باجوری غالب گرديده و
مرکز مستحکم اورا اشغال کرد و سلطان عوض پسر سلطان پخل ،آخرين سلطان
سوات و ھم قبيله گيباری مجبورگرديد که سلطنت خود را ترک گفته و در دره
نيھاک ،نياکه يا نياک پناه گزيند ،درشمال منطقه مورد سوال که متشکل از قبايل
تاجيک بوده و بنام دھقان و ِدھگان شناخته شده و کامال ازآنجا اخراج شدند و يا با
چند استثنا مھد اوليه خويش را ترک نمودند تا جای امنی از ترس افغانھای مھاجم
از جانب غرب دريابند .چون مسيرھای غرب اندوس و شمال بونير از مرزھای
شرقی کاشکار يا چترال تا تھه کوت يا تھاکوت ھنوز مربوط به مردمان ھمنژاد
خودشان بوده و مورد ھجوم قرارنگرفته بودند )وتا امروزنيز تا اندازۀ مورد تھاجم
قرارنگرفته اند( ،آنھا مجبوربودند سند را عبور نموده و منطقه جديدی پيدا کنند،
چون ھمنژادان ايشان جای بيشتری برای سکونت آنھا نداشتند...
ظھوريک قسمت بزرگ افغانھای دلزاک – که اوال توسط َخشی از تمام مناطق
خويش درشمال دريای کابل اخراج شده و متعاقبا توسط گواريھا يا گواريا خيل
سقوط کردند؛ و ازتمام مناطق باقيمانده غرب اندوس و جنوب دريای کابل از تنگی
خيبر تا خيرآباد  ،مقابل اتک -بنارس اخراج شدند – از گسترش اين قبايل تاجيک
بطرف شرق و جنوب ممانعت کردند؛ درحاليکه قبايل غيرافغان سند -ساگر دوآبه
وغرب اندوس و کمی جنوب توسط قبايل ديگرافغان مانند افريديھا ،ختکھا و غيره
که مثل ايشان بطرف شرق وشمال درحرکت بودند ،به پيشرو پرتاب شدند.
ص  :278قبايل تاجيک متذکره شامل گيباری ،متراوی و موميالی و چندين شاخۀ
ديگر مانند دودآل ،جھانگيری ،بيگ آل و غيره اند؛ ودربين ايشان شايد تمام
مردمانی شامل باشد که قبال ذکرشده و از کاشکار يا چترال تا تھاکوت وسعت
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داشتند ،بشمول کوھستان سوات که قبال ذکرشد .بايد بخاطر داشت که قبايل باجور
و سوات و باحتمال قوی تعداد زياد مردمان متذکره دراين صفحات که بنام
کوھستانی ياد شدند ،مسلمانان ارتدوکسی بودند که قرنھا پيش از ظھور افغانھا
دراين مناطق زندگی ميکردند...
ص  :280طوريکه قبال گفتم ھزاره بمعنی يک کتله سربازان بتعداد ھزار از واژۀ
تاجيکی "ھزار" بوده ونام خالص نيست ،بلکه صرفا ترجمۀ واژۀ ترکی مينگ
توسط تاجيکان به زبان خودشان بوده است...
ص ... :282در زبان پارسی يا تاجيکی اکثرا حرف بی با پی توسط نويسندگان بی
دقت مراعات نشده و ...شايد بنيان يا پنيان ترکھای قرلق باشد که نام خود را به
خيلته يا ساحه داده است...
ص ... :288اين نام شايد از واژۀ تاجيکی راش مشتق شده باشد...
ص  :300منھاج الدين عثمان پسر سراج الدين محمد مولف طبقات ناصری دو يا
سه بار بيلور را درگزارش شنسبيان تاجيک ،حاکمان باميان و تخارستان ذکر کرده
است ،اولی آنھا که در حوالی  550ق ) 1155م( شروع به سلطنت ميکنند...
ص ... :306بزرگترين پنج دريای فوق که بدان اشاره شد ،و جدا کنندۀ حصص
بااليی کافرستان از چترال يا کاشکار درشيبھای جنوبی بلوت تاغ يا کوھھای ابری
)درزبان ترکی( جريان مييابد که توسط افغانھا و ديگر قبايل باشندۀ اين مناطق بنام
پارسی )تاجيکی( بلورستان يا منطقه بلور شناخته ميشود...
ص  :307نويسندگان درتذکر "بلورھا" نميخواستند نشان دھند که منظورشان قبيله
يا مردم خاص بوده باشد .منظورآنھا مردمان مسکون دراين مسيرخاص بوده که
توسط محمد حيدر و رشيدسلطان غارت شده اند ،بعين ترتيبی که واژه ھای "وخی
ھا"" ،بدخشيھا"" ،شغنانيھا"" ،قوقنديھا" و غيره نوشته شده و آنھا شايد ترک،
مغول يا تاجيک باشند...
ص  :341قبيله کسير افغانھا مربوط ماتی بوده اوالده ابراھيم لودی است ،پسر بی
بی ماتو ،دختر بيتانی مشھور به شيخ بيت و ازطريق حسين پسر يکی از برادران
شنسبيان تاجيک حاکمان غوری است که دربين افغانھا درمھد اولی آنھا در
مجاورت سلسله کوھھای مھتر سليمان يا کوه سياه پناھنده شده بود.
ص  :344روايت عيسی خيل بطورخالصه زام يا زال پسر نيازکی – جمع نيازی
بوده و باالی مجموع قبايل قابل تطبيق است – پسر ابراھيم لودی پسر بی بی ماتو،
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از جوان غوری ،خانواده روسای غوری تاجيک ،ھفت پسربواسطه سه زن داشته،
بنامھای عيسی ،علی و دولت از زن اولی...
ص  :345نيازکی جد قبيله نيازی يکی از سه پسر ابراھيم لودی پسر ماتو دختر
بيتنی يا شيخ بيت ازطريق يک مرد جوان بنام شاه حسين ،يک شنسب تاجيک غور
است؛ و سلطان بھلول مربوط لوديھای شاھوخيل اوالده سيانی ،برادرديگر نيازکی
بود.
ص  :351شيخ بايزيد پسر شيخ مشھور و مورد احترام ملھی کتال پسر شيخ
سليمان دانا پسر شيخ احمد جوانمرد ...زن دوم شاه حسين ،تاجيک شنسبانی ،فرزند
خانواده روسای کوچک غور بود.
ص ... :453کوه سياه يا سلسله مھترسليمان که توسط افغانھا بنام تورغر ،توسط
ترکھا بنام قره تاغ ،توسط ھنديان بنام کاال پھار ،توسط قبايل بنام کاال روه ناميده
ميشود که تماما بمعنی کوه سياه در زبان تاجيکی دارد...
ص ... :454کوه گرديز که جدا کنندۀ دره آن است و ھم نام شھر باستانی تاجيکان
}گرديز{ که ازکوھھای دشوار درشرق کريا گرفته شده است...
ص  :456اين دريا با دريای ديگری يکجا ميشود که ازطريق دره گرديز از شمال
به جنوب ،بيک فاصله کوتاه ازشرق اين شھرتاجيکان جريان مييابد.
ص ... :458بايد بگويم که واژه ھای پشتو و تاجيکی برای سرخ درنامھای اين
حصص بسيار زياد کاربرد دارد...نامھای که او از مردمان شنيده پشتو بوده و
معادل دقيق نامھای تاجيکی است...
ص  :460من ميتوانم بگويم که حد غربی يا بيرونی سلسله بنام عمومی سورغر در
بين افغانھا ناميده شده است؛ درحاليکه يکتعدادی که درحصص غربی دولت افغان
زندگی نموده و درتماس دوامدار با تاجيک ھا و ترکھا بوده و پارسی صحبت
ميکنند ،بھنگام صحبت دراين زبان اين سلسله را کوه سرخ مينامند...
درطول مجموعی مسيرکوه دراين جھت ،اين سلسله عمده غربی کوه سياه يا کوه
مھترسليمان تشکيل کنندۀ مرزغربی دولت غزنين بشمول پوشنگ يا فوشنج بوده،
طوريکه درزمان سلطانھای غزنين ،سلطانھای تاجيک شنسبانی غور و حاکمان
خانواده چنگيزخان و خانواده تيمور بوده است...
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ص  :461سرخاب طوريکه نام تاجيکی آن نشان ميدھد و معادل پشتوی آن سره
اوبه ميباشد ،يک شاخه مھم دردريای لوره پوشنگ است .اين واژه اخيری نبايد نام
اصلی کدام دريا باشد ،اما مانند لور و لورکند تاجيکی به سرازيری کوھھا يا زمين
ھای استعمال ميشود که توسط سيالب کوھی بوجود آمده باشد.
ص  :465اين سلسله غربی کوه مھترسليمان يا کوه سياه طوريکه قبال گفته شد،
تشکيل کننده مرزطبيعی شرقی قلمرو غزنين در زمان سامانيان ،سلطانھای دودمان
سبکتگين و شنسبيان تاجيک غور بود...
ص  :466ازھمين واژۀ پشتوی غر – معادل تاجيکی کوه – است که مردمانيکه
معنی آنرا نميدانستند ،بيدرنگ موقعيت افغانھا در "کوھھای غور" را چھاردرجه
بطرف غرب يعنی غور قلمداد کردند .فرشته مورخ دکنی عين اشتباه را مرتکب
ميشود ،باوجوديکه درمقدمۀ تاريخ خود وتشريح خود او نشان ميدھد که افغانستان
موصوف ھمان غر است ،طوريکه من گفتم .مترجمين آن داو و بريگز و
بخصوص دومی متعاقب آن برخالف روايت خود فرشته ،درنشان دادن غوريھا يا
باشندگان غور که شنسبيان تاجيک و يک نژاد کامال مشخص است ،به افغانھا
سماجت و اصرارميکند .ازاين ترجمۀ نامنھاد فوق است که تمام نويسندگان
انگليسی تقريبا بدون استثنا دانش تاريخی خود را اشتقاق کرده اند ،بعلت اينکه آنھا
يا اصل متن را خوانده نميتوانستند ويا خواندن ترجمه برای آنھا سھلتربوده است؛ و
متعاقبا گفته ميشود که افغانھا يا پتانھا در غور اقامت داشته و به مھد ھای موجودۀ
خويش از "غور پائين آمدند"؛ درحاليکه آنھا اززمانيکه باراول درتاريخ ذکر شده
اند ،دراين غر ھا اقامت داشتند؛ اما وقتی تعداد آنھا افزايش يافته و اين کوھھا نمی
تواند معيشت آنھا را کفايت کند ،باعث بروز جنگ و نزاع دربين آنھا شده و متعاقبا
در دو جھت شروع به گسترش ميکنند :يکی بطرف واليت کندھار وديگری بطرف
بنگش و بنو؛ باينترتيب آنھا نه از ساحۀ غور ،بلکه از "غر" يا خانه باستانی
خويش "پائين آمدند" .گفته ميشود که آنھا درحوالی  78ق ) 98 – 697م( درآنجا
اقامت داشتند ،اما ميجير جراح ايچ .دبليو .بيليو درکتاب اولش بنام "افغانستان و
مردم آن" ظاھرا مطابق بريگز ،آنھا را از "غور" در  1170م پائين ميآورد؛ و
ميگويد که آنھا "سلطنت غزنويان را که توسط سبکتگين رئيس تاتار تاسيس
ميشود" سقوط ميدھد .اودراينجا به سبکتگين ،غالم ترک حاکمان سامانی اشاره
ميکند؛ و افغانھا با سقوط سلطانھای غزنوی کار ديگری ندارند.
مسيرمرتفع يا متوازی االضالع غيرمنظم متشکله درداخل سلسله ھای که من
ميخواھم تشريح کنم ،مسيرمناطقی است که تمام مورخين اززمان بيھقی و گرديزی
)که نزديک آن اقامت داشتند( ،ازسالھای  390ق ) 1000م( باينطرف بطور دقيق
نام "افغان  -ستان" را تطبيق نموده اند ،زيرا اين واژۀ مرکب بمعنی جای انبوھی
يا "محل اجتماع" يا "محل ازدحام" يا تجمع گروه" و جای بسيار چيزھا يا تعداد
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زياد "آدم ،حيوان ،يا اشيا" دريک محل يا موقعيت پشتانه يا افغانھا است .اين واژۀ
مرکب تاجيکی بمفھوم ديگری استعمال نشده و دقيقا  900سال سابقه دارد )تاجيک
ھا و ترکھا آنھا را افغان مينامند ،درحاليکه آنھا خود را پشتانه ميگويند...مردم ھند
آنھا را پتان مينامند(.
اين مسيرکوھھای وسطی ،طوريکه قبال گفتم ،توسط افغانھا بنام پُش يا پُشت نيز ياد
ميشود که ھمان واژۀ پُشت تاجيکی بمعنی عقب ،بيرون ،قله يا تيغه کوه بوده و
قرار معلوم ازآن زبان اشتقاق شده است ...مردم افغان خود را بصورت عام بنام
پشتانه ياد ميکنند که جمع پشتون است ،لذا آنھا اين نام را از دو واژه ترکيب نموده
اند .تون که جمع آن تانه ميشود ،درزبان افغانی بمعنی خانه ،پناگاه ،آشيانه ،و
ھمچنان زادگاه و منطقه بومی بوده و مرکب از دو واژه بمعنی "مسکونه پشت يا
عقب کوھھا"" ،مردمی که مسکن آنھا درپشت يا عقب کوھھای سليمان موقعيت
دارد" ،ميباشد .آنھا ھمچنان بعوض پسوند ستان در اصطالح افغان -ستان ،پسوند
خوا را به پشتون برای نام منطقه خويش بنام پشتون -خوا بکار ميبرند که واژۀ
آخری در زبان افغانی بمفھوم جانب ،جھت ،ربع ،حد ،موقعيت و مثل آنھاست؛ و
اين يک واقعيت کنجکاوانه است که فقط پشتونھا درآن اقامت دارند و فقط زبان
پشتو درآن صحبت ميشود )بعضی پشتونھا دارای برده ميباشند که درآنجا زندگی
ميکند و يکتعداد مردمان غيرپشتون ھم درآنجا سکونت دارند ،اما وضع آنھا
فالکتبار و تبعيت است(.
ص  :468قرارمعلوم پشتونخوا يا افغان -ستان از زمان سقوط قدرتھای ايرانی تا
زمان صفاريان ،سامانيان و حاکمان زيردست غزنين آنھا تا زمان ملوک ترک،
امير نصيرالدين ،سبکتگين ناشناخته مانده و اشغال آن بعلت دشواريھای طبيعی
آنجا و يا بعلت غربت و فقر آن غيرعملی ميماند .چه کسی ميتواند حوادث زمانی
را بيان دارد که عالوالدين الحسين شنسب تاجيک غوری غزنين را بسوخت؟
تھاجمات دوامدار و مکرر حصص مجاور باعث ابھام و تيرگی مضمون ميشود،
اما شايد زمان کوتاھی فرا رسد که حصص مرکزی افغانستان بطوردرست کاوش
و سروی شود...
ص  :469ميالنھای غربی سلسله بزرگ غربی مھترسليمان از زمان سامانيان
تاجيک و سلطانھای ترک خانوادۀ "قرا بگيوم" يا "گاوميش سياه" ،اميرسبکتگين
در تاريخ بنام کوھپايه يا دامنه ھای کوه غزنين اشاره شده است ...منطقه غرب
سلسله غربی بزرگ مھترسليمان جای است که افغانھا ھميشه آنرا بنام خراسان
ناميده و ما شھادت ويگنی را در رابطه با آن داريم...
ص  :471آنھا را بنام راغه ،سرای ،الر ،و  ...درپشتو ميگويند که در تاجيکی به
معنی پشته ،بند ،و کمر ميباشد...
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ص  :485اين واژه دربين مردمان پارسيگوی و تاجيکان کاربرد عمومی دارد.
ص  :486رابطه غيرمشروع بی بی ماتو با شوھرش ،يک دانشجوی نظامی
خانواده روسای کوچک غور و شنسبيان تاجيک بنام شاه حسين بود...
ص  :491دوتارنيھا يک شاخه لودی و اوالده يک پسر ابراھيم لودی ،پسر بی بی
ماتو ازطريق شوھر تاجيک شنسبی اش بوده...
ص  :502معادل ميگ ...پشتو در تاجيکی ،گوسفند بوده...
ص  :506من از شين درد به فاصله  8کاس درجھتی بنام ِده -تاجيک يا روستای
تاجيک ميرسم ،و ازآنجا بفاصله  10کاس به زابل که بدان اشاره خواھم کرد...
ص ... :507درزمان سالطين سلطنت غزنويان و شنسبيان تاجيک غوری...
ص  :511بمجردی که سلطان غياث الدين محمد پسر سام ،حاکم شنسبانی تاجيک
غور بطورمستحکم سلطنت خود را تاسيس کرد ،او به حمالت باالی ترکھای غوز
آغاز کرد...
ص  :512من قبال گزارش بازديد بابربادشاه از ميدان رستم را دادم که درجنوب
شرق ناحيه تاجيک گرديز قراردارد...
ص  :522مردمان پارسيگوی يا تاجيکان آنرا بنام کوه سليمان يا کوه سياه مينامند..
ص ... :525ابوسعيد درعربی بمعنی خوشبخت و فرخنده است که در زبان
تاجيکی و پشتو بمعنی بختور و بختيار ترجمه شده ...
ص ... :528توسط تاجيکان يا پارسيگويان بنام شوره گز شناخته ميشود...
ص  :532واژۀ زاو درتاجيکی معادل شکاف ،چاک ،رخنه و  ...ميباشد...
ص ... :538اين واژه درزبان تاجيکی بمعنی  ...ميباشد...
ص ... :544بين او و نزديکترين سلسله پائين که بنام گول ياد ميشود )سرخ
تاجيکی( کوه ...
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ص  :550کھتران مشابه واژۀ کھتران تاجيکی جمع کھترمعلوم ميشود...ھندوھا،
جتھا ،بلوچھا يا تاجيک ھا ميتوانند ھمسايه ھای پشتونھا يا افغانھا شوند ،اما برای
اينکه بلوچھا ،جتھا يا ھندوھای بتپرست دريک قبيله افغان "شريک" شود کامال
غيرممکن است.
ص ... :553نام افغانی سياز -گی معادل طبق -سر تاجيکی ...
ص ... :558کوه سرخ تاجيکی معادل سورغر افغانھا ،راتا روه بلوچھا ،و راتا
پھار ھندوھا و پنجابی ھاست.
ص ... :570اما مرکز مستحکم توسط سلطان معزالدين محمد سام ،تاجيک شنسبی
حاکم غزنين در  571ق ) 1175م( تسخيرشد ،وقتی آن دولت کوچک به زندگی
خود پايان داد...
ص  :572ما ميدانيم که معزالدين محمد سام تاجيک شنسبی سلطان دولت غزنين و
بعدا تمام امپراطوری غوريان مالک تمام قلمروی گرديد که دردست اوالده
سبکتگين بود...
ص ... :573کالت بلوچ و شال و مستونگ موجود مربوط دولت غزنين بوده و
بعدا دراختيار شنسبيان تاجيک غوری قرارگرفت...
ص ... :574چندين خانواده تاجيک غوری نيز درساحه او مسکن گزين شده و
بعضی از اوالده ايشان ھنوزھم دراين مناطق يافت ميشوند.
ص  :577متعاقبا بھنگام تاسيس سلطه ک َرت که ھرات پايتخت آنھا بود و ازجانب
ديگر اوالده غوريان تاجيک شنسبی بود که سلطنت خراسان ،غور ،غزنين و
ھندوستان دراختيارش بود ...اما سلطنت کرت فقط به اجازۀ مغولھا موجود بوده و
حاکمان آنھا تابع کامل آنھا بوده اند.
ص  :604پوشنگ نوشتۀ تاجيکی يا ايرانی}پارسی{وفوشنج نوشته عربی آن است
ص  :666سلطان غياث الدين محمد پسر سام ،شنسبيان تاجيک حاکم امپراطوری
غوری در  569ق ) 74 – 1173م( با بعضی مشکالت ترکھای غوز را از غزنی
و توابع آن اخراج کردند ،پس ازاينکه  12سال درقدرت بوده و بعد از آن سلطنت
در اختيار برادرش معزالدين محمد قرارگرفت که قبال حاکم تيگين آباد وتوابع آنجا
بود.
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ص  :677حصارک که درنقشه ھای ما بنام ايسارک نوشته شده يک روستای
بزرگ يا شھرکوچک تاجيکان در دره لوگر است...
ص  :679برکی ھا مردمان تاجيک بوده و دارای لھجه خود ميباشند ...
ص  :682درحال حاضرباشندگان مقيم }چرخ لوگر{عمدتا اوالده فاتحان عرب اين
مناطق اند که دراينجا موقعيت داشته و با مردم فارسيوان مزدوج گرديده و تاجيکان
اند ،نه افغانان؛ باوجوديکه بابربادشاه از "اوغانھای شال" ميگويد ...يکتعداد قبايل
ديگر افغان نيز بطوردايمی درناحيه لوگر مسکون اند ،مانند يکتعداد قزلباشان.
بايد دراينجا خاطرنشان سازم که تاجيکان درپھلوی افغانان دردوجانب افغانستا ِن که
قبال توضيح کردم )ص  ،(453يعنی درجوانب غربی و شمالی آن مسکون اند؛
جائيکه مردم افغان آنھا را بنام فارسيوان يا فارسيبان و ھم تاجيکان مينامند .عربان
درتھاجم اوليه اين مناطق ،بزودی توانستند مسيرھای باز}زمينھای ھموار{ را
تسخيرنمايند ،اما برای يک مدت طوالنی ،تاجيکان قديم يا فارسيوانان منطقه و
پشتونھا يا افغانھای مسکون درمناطق کوھستانی دست نخورده باقی ميمانند .به
مرور زمان پشتونھا از افغانستان يا پشتونخوا يا غر پائين شده و اکثريت تاجيکان
مناطق اطراف خويش را درغرب و شمال تحت سلطۀ خويش ميآورند؛ اما تاجيکان
مناطق دشوارگذر مناطق کوھی حتی توسط قبايل مغول چنگيزخان و جانشينان او
دست نخورده و مستقل باقی ميمانند .بعضی ازاينھا که مستقل باقی مانده بودند،
حتی تا زمان حاضر استقالل خويش را در چترال و مستوچ يا کاشکار باال و پائين
و مناطق ديگر بين دريای کابل و دريای اکسوس }آمو{ که دربخش سوم اين اثر
توضيح گرديد ،نگھداشته اند.
ص  :683دربعضی جاھائيکه تاجيکان يا فارسيوانان درپھلوی افغانان اقامت
دارند ،رعيت آنھا بوده و افغانھا زمينھای آنھا را غصب نموده اند ،اما آنھا در
روستاھای جداگانه زندگی ميکنند؛ درحاليکه روسای افغانان بنام ملِک ياد ميشود،
روسای تاجيکان بنام کدخدا ناميده ميشود .اين دومی توسط مردم انتخاب شده و
بصورت عام ميراثی ميباشد .آنھا مکلف اند تائيد حاکم منطقه را داشته و ھيچگونه
صالحيتی بجز از آنچه او ميگويد ،ندارند.
اين تاجيکان رعيت عمدتا درھمسايگی شھرھای بزرگ واطراف کابل ،واليت
جالل آباد ،گرديز ،يکی دو جای بين آنجا و غزنی ،غزنين ،ھرات ،و بلخ و
يکتعداد ھم درغور ،مناطق بين درۀ ترنک و ھرات و بلخ مجتمع داشته و قبل از
ويرانی و پراگنده نمودن جمعيت توسط مغولھا بسيار زياد و نھايت قدرت داشتند.
قابل ذکراست که تاجيکان بندرت درمناطق جنوبی دولت افغان ديده ميشود ،جائيکه
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ھيچ شھربزرگی وجود نداشته و تعداد آنھا درمناطق نھايت جنوبی بسيارکم است و
يا ھيچ ديده نميشوند.
ص  :684ازاينجا يک مرحله به فاصله  12کروه بطرف جنوب و جنوبشرق به
گرديز ميرسيم ،نام يک شھرباستانی و مستحکم و دره بزرگی تاجيکان در قسمت
بااليی زرمت که بنام دره گرديز ناميده ميشود.
ص  :686شکی وجود ندارد که باحتمال قوی افغانھا و شايد قبيله غلزی و بعضی
جدران کرالرنی دراين حصص )گرديز يا زرمت( در زمان اکبربادشاه مسکن
گزيدند ،اما گرديز يا محل عمده آن بطوراستثنائی مربوط مردم تاجيک بوده است.
با خروج از برکی -باران درجھت جنوب و جنوبغرب به روستای تاجيک نشين
چرخ درعقب کوھھای دست چپ ميرسيم...
ص  :690دوسلسله کوه محدود کننده اولنگ يا جلگه دورين يا ميدان چھار ِده در
غرب و شمالغرب که ارتفاع بلندتری ازکوھھای جنوب دارند ،دارای قله ھای
پوشيده از برف است .آنھا محدود کننده دره ھای پغمان و بيکتوت )دارای باغھا و
باغستانھای مشھور( و دره ھا و واديھای اين مسير ميباشد .با ادامه از قلعه
توپچی ...به قلعه قاضی ميرسيم ،يک روستای ديوارشده مربوط تاجيکان درکنار
چپ اولنگ يا جلگه دورين يا ميدان چھار ِده...
ص  :691نرخ يک واژۀ تاجيکی بوده و بمعنی باج ،ماليه ،عوايد و غيره استعمال
ميشود...
نرخ ميدان يا دره ،مربوط مردم تاجيک است ،اما درحال حاضريکتعداد غلزی
ھای پياروخيل و عمرخيل نيزدرآن سکونت دارند...
...کوه قرغ که جدا کننده نرخ ميدان از دره طويل و باريک تايتيمور)پس از
يکتعداد دھکده ھای تاجيک که کمی بطرف باالی دره قراردارند( است...
ص  :694منطقه آنھا}وردگ{ ازطرف غرب توسط سلسله بزرگ کوھھای جدا
کنندۀ آنھا از غور است که عمدتا مردم ھزاره درآن زندگی ميکنند؛ درشمال توسط
تاجيکان و سليمان خيل غلزی دره نرخ ميدان؛ درجنوب توسط سليمان خيل غلزی؛
و درشرق توسط شاخه ھای ديگر بخشھای متعدد قبيله غلزی و تاجيکان لوگر...
اين منطقه حاال دراختيار وردگھا ميباشد که قبال مربوط مردم ھزاره بوده و از
زمانھای ھمايون بادشاه و پسرش جالل الدين محمد اکبربادشاه با توسعۀ قبايل
افغانی از طرف شرق ،آنھا بتدريج بطرف غرب رانده شدند ...دربررسی زمان
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سلطنت اکبربادشاه که اين مناطق پس ازمرگ محمد حکيم خان ميرزا )برادر
اندرش( ،قرارمعلوم وردگھای موجود نيزدر قصبه ميدان بوده اند ...لذا مردمان
باشندۀ آن بنام ميدانی ياد شده و شامل تاجيکان ميدان و ھزاره ھا ميباشد...
ص  :695روستاھای آنھا }وردگ ھا{ ماند تاجيکان ھمسايه ايشان ھريک حدود
 50خانواده بوده و درخانه ھای ساخته شده از سنگ و ِگل سفت زندگی ميکنند.
ص  :696اين مسير توسط سالطين ترک غزنين خانواده سبکتگين ،سالطين غور
شنسبيان تاجيک درغزنين تعقيب شده است...
ص  :697سالطين غزنوی و جانشينان شنسبی تاجيک آنھا اين مسيررا انتخاب
نکردند...
ص  :698اينھا واژه ھای تاجيکی لوره يا لورکند بمعنی زمينھای مزروعی آبياری
شوند توسط آب باران ميباشد ...شش گاو يک واژۀ تاجيکی است...
 .145غزﻧين راورتی 1305 :ق  1888 /م }{69
ص ... :11پس از اينکه نام غزنين يا غزنه درتاريخ ذکر شده است ،برای چندين
سده ھيچ ھزارۀ دراين مناطق وجود ندشتند؛ پس از اينکه ھزاره ھا دراين مناطق
مسکون شدند ،برای ساليان متمادی ھيچ افغانی در اين مناطق حضور نداشتند؛ و
اينکه واژۀ نيه يا نِه در تاجيکی به معنی شھر است ،مانند نيھاوند ،نيھشاپور،
نيھبندان و امثال آن.
ص  :19دقيق اينستکه پس از صفاريان ،غزنين دراختيار خانوادۀ الويک قراردارد
که ازجملۀ تاجيکان و مسلمانان بوده و مانند امير گرديز حاکمان مستقل بوده اند...
يعقوب ليث پس از تسخيرغزنين ازطريق وادی يا دره زرمت بمقابل گرديز ،يک
شھرمستحکم تاجيکان که نام خويش را به اين منطقه داده بودند ،پيشروی نموده و
با ابومنصور افالج بمقابله پرداخت ...که اميرگرديز و نواحی آن بود...
ص  :20اين حقايق نشان ميدھد که دراينزمان مسلمانان چقدردراين مناطق نفوذ
نموده و ھم اينکه طوريکه فوقا گفتيم ،غزنين بايد دراختيار مسلمانان بوده باشد ،در
غيرآن موقعيت ابومنصور بدون کمک از غرب نميتوانست قابل تسخيرباشد .ما از
منابع غيرقابل انکار ميدانيم که حاکمان کوچک غور که تاجيکان بوده و با مناطق
غزنين درغرب وصل اند ،مدتھا قبل اسالم را پذيرفته بودند...
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ص  :26درزمان اميرابوالحسن نصر و وقايع سلطنت او است که )در  301ق /
 914 -913م جانشين پدرشده( الپتگين بار اول درتاريخ ذکر شده و تاريخ غزنين
درمحراق توجه قرارميگيرد .الپتگين مملوک يا غالم ترک او بوده ...که در 310
ق 913/م خريداری شده است .او بتدريج بزرگ شده و مورد توجه و امتياز قرار
گرفته و در  934/322غزنين و قلمروی او و مناطق ديگر بشمول زابلستان را از
اميرابوبکر الويک ،ولی او ،غصب ميکند .جزئيات ديگری در تاريخ بارتباط او
داده نشده ،اما او بايد اوالدۀ يکی از زعيمان تاجيک صفاريان باشد ،طوريکه امير
گرديز بود...
ص  :29شاه ،والی يا بادشاه غزنين – وقتی مولف اين سرويھا مشغول تھيه اين
گزارشھا بوده و معلوماتی بارتباط چترال و مناطق ديگر از دوست خود ،شاه
رضا ،بادشاه دروش اخذ ميکرد ،طوريکه توسط مورخان مختلف ذکرشده- ...
بادشاه ھنوز عنوان مروج دربين تاجيکان برای روسای کوچک بوده است...
ص  :40ملِک تاج الدين ايالدوز و ساير ملِکان و اميران ترک و تاجيک غزنين باز
به فيروزکوه فرستاده شدند ،جائيکه سلطان غياث الدين محمد اقامت داشته و از او
درخواست نمودند تا به غزنين آمده و بر تخت آن دولت جلوس نمايد...
ص  :42وقتی چنگيزخان درمقابل قلعه نصيرکوه تلقان نگھداشته شده و پسرش
تولی مصروف تسخيرمرو ،نيشاپور و ھرات بود ،جالل الدين خوارزمشاه که
جانشين پدرشده ...به غزنين آمد تا خود را درمقابل مغول آماده سازد .افراد جنگجو
ازتمام مناطق متشکل از قنقولھا ،خلجھا ،ترکمنھا ،اِغراقھا ،غوريھا و ساير
تاجيکان بدور او جمع شدند.
ص  :44درغور نيزبعضی روسای تاجيک غوری کوشش نمودند خود را احيا
کنند ،اما در  1227/625اوکتای جانشين قاآن پدربزرگ خويش شده و به فکر
اشغال مجدد قلمروی جنوب اکسوس گرديد که توسط ارتش پدرش به ويرانه مبدل
گشته و تقريبا خالی از سکنه شده بود.
ص  :47ھالکوخان با مسيرھای تحت روسای مغول و شرق ھرات که زيرکنترول
ايشان بود ،مداخله نکرده و بزودی سلطنت خانواده تاجيک ُک َرت غور منحيث
سلطانھای تابع مغول درخراسان احيا ميگردد.
ص  :48گفته ميشود ملِک رکن الدين محمد ُک َرت ،قندھار را در82 -1281/680
پس از محاصره  14ماھه تسخيرنموده و شامل قلمروی خود ميسازد .مورخين در
اينمورد چيزی نميگويند که از کی گرفته است ،اما از گزارشات ديگر گفته ميشود
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که اينجا دراختيار اوالده روسای تاجيک قرارداشته که درزمان غوريان شنسبانی و
خوارزميان دراين مناطق کنترول داشتند.
ص  :57نويسندگان عرب ،فوشنج و سجستان را بعوض نام ھای پوشنگ و
سگستان تاجيکی مينوسند ،بعين ترتيب جوزجان به عوض گوزگان...
ص  :71روسای شنسبانی تاجيک غور که تابع سالطين روک غزنين مربوط
خانواده سبکتگين بودند ،با کاھش قدرت اين سالله توسط سلجوقيان که مصروف
تسخير قلمروھای غربی آنان بودند ،بيشتر قدرتمند و متمرد ميگردند...
مردم وفادار به سلطان بھرام شاه که دردرۀ کارمان موقعيت داشت ،اطالع دادند که
به غزنين برگردد .باينترتيب او نيروھای متشکل از ترکان خلج ،تاجيکان و ساير
مسکونين تپه ھا و کوھھای ياغی )بشمول يکتعداد افغانھا ،مطابق تاريخ الفی( را
گرد آورده و باالی سيف الدين سوری شبانه حمله ميکند ،اما او با قوتھايش بشمول
يک کتلۀ اجيران غوز بيرون برآمده و از طريق مسير سنگ سرخ به غوز عقب
می نشيند...
ص  :73مقبره ھای سالطين محمودی تخريب و بقايای آنھا سوزانيده ميشود ،به
استثنای مقبره ھای سلطان محمود ،پسرش سلطان مسعود و سلطان ابراھيم پسر
سلطان مسعود .درجريان ھفت روز ،تاجيک ھای خشمگين غوری مصروف شرب
وعياشی درقصرھای سالطين محمودی گرديده و اوبخاطراين اعمال درتاريخ بنام
جھانسوز مسمی ميگردد.
ص  :77شھر و اطراف آن عمدتا مسکونه تاجيکان بوده و يکتعداد ھندوان نيز در
شھرمصروف تجارت اند ،اما مسکونين نواحی آن تاجيکان ،ھزاره ھا ،قزلباشھا
)تعداد محدود( و افغانان اند...
ص  :79قبر اميرناصرالدين سبکتگين در افغان شال بود .منشای نام شال بدون
شک درست است .وقتی سلطان محمود در  19 -1018/409مصروف کمپاين
بمقابل قنوج بود ،افغانھای مسکون در کوھپايه دامنه ھای غربی قلمروی غزنين،
جسارت نموده ،از کوھھا – غر– پائين شده و يکتعداد روستاھا را غارت ميکنند.
سلطان بھنگام برگشت ،آنھا را تنبيه نموده ويکتعداد آنھا را بحيث گروگان بخاطر
تغيرسلوک سايرين به غزنين آورده و برايشان محله يا ربعی را تعين نموده و آنرا
بنام شال افغانھا مينامد .اين محله درجانب غربی دريای غزنين و درداخل محوطه
شھر واقع بوده است .شال درتاجيکی بمعنی پارچه است که برخالف ،معنی آن در
اينجا محوطه ،مسکونه و يا مجمع يک قوم ميباشد .معنی ايکه بابربادشاه برای
افغان شال داده ،مطابق به معنی دقيق تاجيکی شال ،درست بنظر نميرسد.
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ص  ... :93دو مينگ يا ھزار توسط منگو ،خان مغول باينجا فرستاده شده و از
زمان او تا اولجايتوسلطان يا سلطان محمد خدا بنده ،حاکم ايلخانی ايرانزمين ،کتله
ھای اين مغوالن و سايرين دراين مناطق ازھرات تا سلسله غربی کوه مھترسليمان،
يا مرزشرقی واليت غزنين مسکون شده و باعث تسخيرمناطق تقريبا غيرمسکون
و تشويش يکتعداد تاجيکان و اوالده ترکان باقيمانده گرديدند که باشندگان اطراف
آن يعنی افغانان و تاجيکان بدون آگاھی از اين حقيقت ،آنھا را بنام قزلباش ناميده
اند.
ص  ... :94به منزلگاھی درنزديک روستای ميرسيم که بنام جای مراد ناميده
ميشود که در تاجيکی بمعنی منزل مقصود است...
ص  ... :111سلسله کوھھای شرق ترنک توسط تاجيکان بنام کوه سرخ ،توسط
ترکان بنام اوالنتاغ و توسط افغانان بنام سورغر ناميده ميشود...
ص  ... :112اوالن رباط توسط ترکان و قلعه سرخ توسط تاجيکان و افغانان ناميده
ميشود...
ص  :121اصطالح قالت واژۀ تاجيکی بوده و بمعنی يک قلعه يا روستای بزرگ،
روستای ديوارشده و شايد واقع در باالی کوه ،تپه يا پشته باشد ...نام ھای اين
محالت غالبا با حرف عربی ق بعوض ک تاجيکی نوشته ميشود که دومی درست
تر است...
ص  :161وقتی شيخ بيت و خانواده اش با خانواده ھای دو برادرش درجوار کاسی
غر سکونت داشتند ،عربھای فاتح تسخيرخويش بطرف شرق را ادامه ميدادند؛ در
زمان حجاج بن يوسف ،سقيفی امير تمام مناطق مفتوحه درشرق بشمول خراسان
در طول چندين سال بوده است ،عربان داخل غورشدند که شامل و تابع خراسان
بوده و تمام ھيرمند بحيث مرز بين غور و زابلستان و ھند و سند شناخته ميشد .در
اينزمان غور و مناطق تابع آن توسط يکتعداد روسای کوچک تاجيکان اداره ميشد.
دربين آنھا يک خانواده بنام شنسبانی ياد شده که مسکن او شنسب بوده است...
ص  :162وقتی عربان داخل غور شدند ،اين خانوادۀ تاجيک و يکتعداد مردمان او
اسالم را پذيرفتند ...رئيس يا حاکم تاجيکان شنسبانی غور در زمان تھاجم اعراب
بنام شاه بھرام يا کمال الدين محمد بوده است .شاه يک عنوان عام برای تاجيکان
بوده؛ چه در چترال يا غور؛ ھمانند حاکم کابل درزمانھای قديم ،صرفنظرازاينکه
کی بوده ،بنام شاه يا کابلشاه ناميده شده است .اين شاه بھرام دو پسر داشت بنام
جالل الدين حسن و جمال الدين حسن ،اما نامھای تاجيکی آنھا گفته نشده است.
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دراينزمان مسيرھای مناطقی که تا ھيرمند يا ھلمند امتداد داشت ،توسط تاجيکان
بطورعمده و يکتعداد ھندوان دارای مذھب بوديستی مسکون بوده...
ص  :163شاه حسين تاجيک جوان شنسبانی خوش بود که خود را دربين مردمان
دارای عقيده خويش يافته است ...او نام و خانواده خويش را افشا ننموده و اين
تاجيک غوری جوان تقريبا ھمسن سه پسر او بوده است...
با زندگی نمودن دريک جامعه کوچک چراگاھی و مالقات دوامدار با برادران،
عالقۀ دربين جوان تاجيک شاه حسين و ماتو يگانه دختر شيخ بيت بوجود ميآيد...
اين مسئله برای مادرش معلوم شده و او الزم ميداند تا دخترش را به ازدواج جوان
تاجيک درآورد...
ص  :166مدت کوتاھی پس ازآن شاه حسين با تائيد شيخ ،زن ديگری بنام مھی )يا
مھمای( دختر کاگ يا کاغ ،داور ازدواج ميکند .چنين معلوم ميشود که داور يا
پيامبر ،افغان نه بلکه يک تاجيک يا دھگان يا بومی مناطق مجاور بوده که در
خدمت خانواده شيخ بيت قرارداشته ...لذا اوالده اين تاجيک شنسبانی غوری بنام
عمومی ماتی ھا شناخته شدند...
ص  :169درزمانھای پس از صفاريان سجستان )که برای اولين بارآنھا غزنين را
با ديوار احاطه کردند( ،قبل از گرفتن زابلستان ،سجستان و تمام مناطق مورد
منازعه بين بخارا و عراق توسط سامانيان ...و قبل ازاينکه غزنين يک حاکم ترک
درمناطق حاکمان سامانی پيدا کند ،روسای کوچک منديش درحصص جنوبی غور
)– نه کوھھای افغانستان – که از عين خانواده تاجيک جوان شنسبانی شاه حسين
بوده و با دختر شيخ بيت ازدواج کرد( بنام سوری سکونت داشتند که يک نام عام
در بين تاجيکان است .گفته ميشود که سوری يک پسر بنام محمد داشت که پس از
پدرش رياست را بعھده ميگيرد...
ص  :170اين محمد که بنام پسرسوری ياد ميشود ،توسط سلطان محمود سبکتگين
مورد حمله قرارگرفته و اسيرميشود ،بعلت اغتشاش بمقابل قدرت او ...اين رئيس
تاجيک بصورت درست درپارسی بنام محمد سوری با اضافت تاجيکی يا پارسی
ناميده شده ،طوريکه سلطان محمود بنام محمود سبکتگين ياد ميشود...
ص  :171لذا ما سوری را مانند غوری تاجيک داريم که  130سال قبل زندگی
ميکرد ،بعوض محمد اوالده اش توسط سلطان محمود اسيرميشود...
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اسماعيل پسر سيارنای پسر ابراھيم لوی -دی پسر شاه حسين تاجيک از طريق بی
بی ماتو دختر شيخ بيت – متولد قبل از ازدواج که بعدا مطابق قوانين اسالمی
ازدواج ميکنند – سه پسر داشت :سور ،نوح يا نوھارنی و مھپل .بارتباط نام سور،
نويسندگان انگليسی مانند داو ،بريگز و سايرين که بطورنادرست غر يا کاسی غر
پشتو را غور تاجيکی يا عربی نوشتند ،فورا باين نتيجه رسيدند که سوری )که اسم
خاص است( يک بخش نام محمد بوده وتصورکردند که توسط سلطان محمود اسير
شده ،بعوض اينکه نام اجدادش بوده و کسی ديگری بجز از جد سور طايفه يا بخش
قبيله لودی افغان نميباشد که درھندوستان حکمروائی داشته و پسر شاه حسين
تاجيک غوری و بی بی ماتو بوده و باينترتيب اين تاجيکان بنام افغانان گزارش
داده شده و تمام افغانان ديگر بنام تاجيکان غوری .دليل آن اشتباه بزرگ نافھمی
نامھای خاص سوری و سور ،نام جد بزرگ سور يا شاخۀ سوری لودی ھا و غر يا
کاسی غر برای غور و سايرين ميباشد .يای نسبتی که درتاجيکی يا پارسی بکار
ميرود درواژه ھا برای دادن ارتباط ويا اتصال نام ھای اجدادی يکتعداد استعمال و
عالوه ميشوند...
ص  :173درزمانھای بعدی وقتی سالطين تاجيک ،دو برادر بنامھای غياث الدين
محمد غور و معزالدين محمد غزنين پسران بھاوالدين سام در مقام اعالی تمام
مناطقی از ھرات تا الھور و از اکسوس تا بحر قرار ميگيرند ،نيروی عظيمی
بخاطر تھاجم خراسان ،خوارزم يا ماورالنھر و ھندوستان جمع آوری ميکنند.
ص  :176ما دريکی ازتاريخ ھای افغانھا نام ملِک احمد را داريم که دارای عنوان
خان -جھان ،يک اميرمشھورافغان درسلطنت جھانگيربادشاه بوده و آن بادشاه او
را منحيث پسر قدردانی ميکرد ،يک اوالدۀ مستقيم بی بی ماتو پسر مشروع شاه
حسين تاجيک بوده و...
ص  :177غلزوی يا غلزای پسر شاه حسين تاجيک شنسبانی غور و بی بی ماتو
دختر شيخ بيت يا بيتانی پسر قيس عبدالرشيد ،جد پشتونھا يا افغانھا سه پسر بنام
ھای ابراھيم )پس از برادر پدر خود نامگذاری شد( ،تولر و بولر داشت که دو پسر
آخری از مادران متفاوت تولد شده بودند.
 .146فرھنگ آﻧندراج محمد پادشاه شاد 1306 :ق  1889 /م }{11
ص :156 -254
تاجيک – عرب زاده که درعجم کالن شود؛ واليت و طايفه ای که غيرعربی باشد؛
تازيک  -طايفه غيرترک و عرب؛ لغتی است که پارسيان بر تازيان نام نھاده اند و
تازيان پارسيان را به مناسبت خواندن کتاب زند زنديک گفته اند ،کاف را به قاف
تبديل کرده "زنديق" خوانده اند و زنادقه جمع بسته اند؛
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 .147تبارشناسی افغاﻧستان بيليو 1308 :ق  1891 /م }{70
ص  :48پاسيانی شايد نمايانده پشه ئی موجود لغمان و نجراو باشد ،با وجوديکه
حاال در بين تاجيک ھای افغانستان شامل شده اند يک مردم متمايز از تاجيک
اصلی است که با لھجه خاص خودشان صحبت نموده وگفته ميشود که يک مخلوط
پارسی ،ھندی و ترکی با بعضی پختو و کمی عربی و با گرامر ھندی است.
ص  :70خوگيانی يک مردم متمايز از مردمان اطراف آنست که نه افغان و نه
پتان ،نه غيلزی و نه تاجيک اند؛ و اينھا توسط پتانھا منحيث ھمنژاد قبيله چمکنی
شناخته ميشوند که در حقيقت يک شاخه خوگيانی اند.
ص  :76برکيھا توسط خودشان بحيث يک مردم متفاوت شناخته ميشوند؛ ھمچنان
افغانھا و پتانھا ،غيلجی و ھزاره ،تاجيک و ترک نيز آنھا را از خود نميدانند...
برکيھا ادعای نژادی ازمھاجمين عرب دارند ...آنھا يک مردم خوب ،بلند ،فعال و
با چھره زيباتر از افغانھا بوده و بحيث يک مردم قابل احترام محاسبه ميشوند .آنھا
در شجره افغانھا باين نام جای نداشته و اکثرا بحيث تاجيک ھا شناخته ميشوند.
ص  :104زيرانی ھمان جيران ،راجپوت بازرگان است که حاال درافغانستان
بحيث يک قبيله ساحوی شناخته نميشود؛ اما فاميلھای پراگنده زيرانی يا جيرانی در
بين تاجيک ھای ننگرھار يا جالل آباد درغرب خيبر يافت ميشود.
ص  :115در وادی نازيان )کوترود( تعداد تيراھی ھا حدود  2ھزار فاميل بوده و
تعداد زياد ديگری درناحيه پشاور وجوددارند ،جائيکه آنھا در شاخه ھای کوچک
در بين نفوس عمومی پراگنده اند؛ آنھا ھمچنان در اکثر حصص لغمان بطور
پراگنده در بين تاجيک ھا يافت ميشوند که يکجا با آنھا بحيث اوالده مشترک از
يک نسب شناخته ميشوند )توسط افغانھا(.
ص  :120متصل توری درغرب تيغه پيور ،قبيله جاجی قرار دارد که حدود 5
ھزار فاميل تخمين ميشوند؛ اينھا مسلمانان سنی بوده و نسب ھمانند منگل دارند که
درھمسايگی آنھا در جنوبغرب قرار دارد .اينھا پختو صحبت نموده و با پختونوالی
ھمنوا اند ،اما بحيث افغان يا پتان ،غيلزی يا تاجيک شناخته نميشوند.
ص  :153فورمولی در بين وزيری و خروتی واقع بوده و بحيث تاجيک شناخته
ميشوند؛ زبان آنھا پارسی قديمی شاھنامه است؛ آنھا از افغانھا و پتانھا کامال
متمايزاند ،اما ادعا دارند که نسب مشترک با غيلجی دارند که مرکز آن شھر خيليج
بطرف غرب ھلمند و قلعه بست بوده است.
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ص  :185نيمه شرقی بکتريای اصلی متشکل از نواحی کوھستانی بدخشان ،واخان
و شغنان از يک زمان بسيار دور بواسطه يک مردمی دارای نسب و زبان پارسی
مسکون شده بود .اين مردم حاال بواسطه اصطالح عام تاجيک ياد ميشود که
نشاندھنده قوميت پارسی در بين اقوام ترک آسيای مرکزی است؛ اما در بين
خودشان بنامھای بدخشی ،واخی ،شغنانی يا پس از نواحی بومی ايشان متمايز
ميشوند .آنھا در سيما و خصوصيات از ھمسايگان ايشان در جنوب ھندوکش بسيار
کم فرق ميشوند باستثنای نواحی بسيار باز که با مھاجمين يوزبيک مخلوط شده اند.
بعضی مردمان ميالنھی شمالی ھندوکش دارای عين نژاد باشندگان کافرستان بوده
و با آنھا بصورت عام دارای روابط دوستانه و مبادالت صميمانه اند .وردوجی يا
مردمان ناحيه وردوج قرار معلوم يک مسکونه در زمانھای قديم در مجاورت
غزنی ساخته بودند جائيکه اوالده آنھا حاال بواسطه قبيله وردک ،نه تنھا از نگاه
مشابھت نامھا بلکه از نگاه شرايط تائيد کننده مشابھت سيما ،خصوصيات و رسوم
نمايانده ميشوند .وردکھا از نگاه نسبی نه افغان ،نه پتان ،نه غيلزی ،نه ھزاره ،نه
ترک و نه مغول اند؛ بعضيھا اينھا را تاجيک ميدانند و بعضيھا شيخ ،درحاليکه
خودشان ادعای نسب قريش عربی دارند .اينھا پختو صحبت ميکنند اما با يک لھجه
خراب مخلوط با تعداد زياد واژه ھای بيگانه که شايد از زبان وردوجی آمده باشد.
ص  :204درپھلوی اينھا بعضی تاجيک ھا که فرض ميشود اوالده پارسيان قديمی
باشند وبعضی قبايل گمنام وحشی شکارگر و گاو پرور در سواحل ھامون يا جھيل
سيستان ،در مرکز يک سنگ منزوی که بنام کوھی زور يا سور ياد ميشود
مسکون اند و گفته ميشود جايگاه قلعه رستم بوده است.
ص  :222درعين ناحيه کالت نيز يک مجمع مسکون دارای منشای پارسی يافت
ميشود که بنام ديھوار يا "دھاتی" ياد ميشوند؛ اينھا مربوط به دھقان سيستان بوده،
به پارسی صحبت نموده و تماما مصروف زراعت اند .بعضيھا اينھا را بحيث
تاجيک ميشناسند ،اصطالحی که درافغانستان و آسيای مرکزی بصورت عام بتمام
رعيت يا نفوس پارسيگوی اطالق می شود که دردھکده ھا و شھرھا مسکون بوده
و درصنايع کشاورزی ومدنی مشغول اند ،درتقابل با طبقات مسلط که نظامی،
کوچی وغارتگراند.
ص  :233باستثنای مردمان تاجيک وھزاره )که نه پختوصحبت ميکنند و نه
مربوط قوم افغان اند ،زيرا در واقعيت يک نژاد متفاوت و دارای زبان متفاوت
ميباشند(...
ص  :234قبايل ترکالنری را صرف بحيث افغانھای قبولشده ميشناسند چون آنھا
پختوصحبت نموده و پختونوالی را رعايت ميکنند؛ اما تاجيک و ھزاره )که ھردو
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بطور واضح نژادھای متمايز و متفاوت اند( را يکجا با بلوچ )که ازعين ايل
راجپوت خودشان است( جمعا بحيث بيگانگان رد نموده و در شجره خود شامل
نميسازند.
ص  :238قسمت شرقی ترکستان افغانی بواسطه بدخشی ،واخی ،شغنی مسکون
گرديده که يکجا با ديگرمردمان پارسيگوی موجود در زمينھای کم ارتفاع و
حصص باز منطقه و در شھرھای بزرگ بنام تاجيک ياد ميشوند .در افغانستان
اصطالح تاجيک بطور جامع بتمام کشاورزان پارسيگو در مناطق کم ارتفاع و
بتمام ھنرمندان ،پيشه وران ،بازرگانان و طبقات رعيت در شھر ھا که به پارسی
صحبت ميکنند اطالق ميشود .ناقلين ديھوار زارعين پارسيگو در کالت بلوچ نيز
تاجيک ناميده شده و در اينجا دھکده ھای مشابه جوامع تاجيک در حصص مختلف
منطقه مثال در لوگر ،حومه ھای کابل ،غزنی ،کندھار وغيره وجود دارند،
بخصوص درکوھستان کابل ،جائيکه مجموعه نفوس تاجيک بوده وعمدتا متشکل
از مسکونه ھای کافراند .واژه تاجيک يا تازيک طوريکه در افغانستان بکار ميرود
يک شکل تحقيری تاز پارسی است که معنی "رعيت ،نوکر ،نسل پائين ،تابع"
داشته و باين مفھوم قرار معلوم در زمان تفوق اعراب در فارس و آسيای مرکزی
)جائيکه زبان عاميانه نفوس مدنی پارسی بوده( جھت تمايز بين طبقات رعيت و
تجارت پيشه از طبقات فرمانروايان و نظاميان بوجود آمده است؛ مثال در تعبير
ترک يا تاز ،تشخيص کننده ترک جنگی و نظامی از پارسيان صلحجو و رعيت؛
ودرتازيک مازيک يا تاجيک ماجيک ،استعمال شونده در يک مفھوم اھانت آميز،
جھت تفکيک طبقات رعيت و روستائی نفوس پارسيگو و امثال آن .اصطالح
تاجيک نشاندھنده نسب نژادی درافغانستان نيست ،چون تحت اين نام يک تنوع
بدون قبيله نژادھای رعيت پارسی ،ھندی ،راجپوت ،ناگه وغيره شامل ميشوند.
آنھائيکه از نسب پارسيان درافغانستان اند بنام پارسيوان ياد ميشوند .نام تاز توسط
پارسی ھا به اوالده اعراب در فارس و ھم به اعراب مسکون در فارس و ھرچه
که منشای عربی داشت ،اطالق گرديده و بنام تازی ياد ميگرديد ،مانند اسپ تازی،
"اسپ عربی" ،سگ تازی" ،سگ عربی"؛ ليکن ھردوی اين مثالھا دارای معانی
مستقل "اسپ مسابقه" و "سگ مسابقه ،سگ شکاری" از فعل پارسی تاختن ،تاز،
"دويدن"" ،راندن" وغيره بوده واين شايد منبع تازاطالق شونده بواسطه پارسی ھا
به اعراب بوده باشد.
 .148سفرﻧامۀ امين الدوله 1316 :ق  1898 /م }{11
ص  :143وارد شدم ،عرصه ای ديدم نمونۀ عرصات ،مردم از زن و مرد و پير و
جوان و ترک و تاجيک به ھم ريخته.
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 .149تحفۀ شاھی بخارائی 1319 :ق  1901 /م }{71
ص  :197اھل سمرقند ازاين معنی بالکل اميد خود را منقطع کرده ،درفکر چاره
افتادند .چندی ازشريرطبعان واليت مذکورمثل عارف بای و مومن جان و ارون
بای از جماعۀ تاجيکيه و محمد يوسف توقسابه ،با چندی از فتنه جويان ايرانی ،از
علمای سوئ آن ملک مال کمال الدين کوزفلک را با خود گرفته ،درخفيه به
مشورت به گبورناطر خط کرده ،اطاعت خودھا را ظاھرساخته ،اورا به فتح
واليت سمرقند اميدوار نموده ،تکليف به آمدن کردند.
 .150سفرﻧامۀ مکه مخبرالسلطنه ھدايت 1321 :ق  1903 /م }{11
ص  :143درسنۀ  14ھجری ابوعبيدۀ جراح بعلبک را به تصرف آورد ...درسنۀ
 1173ھجری آنچه از دستبرد عرب و ترک و تاجيک محفوظ مانده بود ،زلزله
ويران کرد.
 .151مقاالت دھخدا )از روزنامه صوراسرافيل( 1325 :ق  1907 /م }{11
ص  :143برای اينکه ما دھاتيھا به شھريھا می گوييم "تاجيک" و مقصودمان از
اين کلمه يعنی "ترسو".
 .152سراج التواريخ کاتب 1331 :ق  1913 /م }{72
ص :4
جمعيت ھمۀ واليات
افغان
ھندو
تاتار
ايرانيان
قبايل ديگر

15000000
4500000
5500000
1500000
1500000
2000000

 .153اقبال آشتياﻧی )مجموعۀ مقاالت اقبال( 1338 :ق  1920 /م }{11
ص  :143ازحدود سرحد ايالت عرب جمعی قوام الملک است .اين عربھا اھالی
فارس و ترک را تاجيک ميگويند و ترکھا ھم فارسھا را به اين عنوان می خوانند.
ص  :149پيش من مه رخان سيم ذقن بھرتعليم خط به وجه حسن
آمدندی ز دور و ازنزديک خواه ازترک وخواه ازتازيک
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 .154ديوان فرصت شيرازی 1339 :ق  1921 /م }{11
ص :143
ھزار شکر که لر بچه دلبری دارم

کنون ز ترک وز تاجيک بھتری دارم

 .155لغتنامۀ دھخدا علی اکبردھخدا –  1400 – 1339ق  1980 – 1921 /م
}{11
ص :156 -154
تات – فارسی زبانان؛ طايفه ای از ايرانيان؛
تاجيک – ازاھل قبيلۀ تاج؛ جبان ترسنده؛ مردم اجنبی )ايرانيان به غيرايرانيان می
گفته اند و بعد ھا ترکان به ايرانيان اطالق کرده اند(؛ ايرانيان؛
تازيک – تازی؛ چادرنشين ،صحرا نشين؛ مردم کمرباريک دونده؛ ازقبيله طی و
من باب اطالق جز برکل" ،عرب" را گويند؛ از معانی تازيک درپھلوی تازی به
معنی "عرب" است.
 .156سفرﻧامۀ مازﻧدران و استرآباد رابينو 1342 :ق  1924 /م }{11
ص  :143درنواحی شرقی ،سکنه غالبا تاجيکند و چند خانواده قجر و مقصودلو...
 .157فرھنگ ﻧظام سيد محمد علی 1358 – 1348 :ق  1939 – 1929 /م }{11
ص :156 -154
تاجيک – فارسی زبانان؛ نسل ايرانی؛ اين لفظ درايران استعمال ندارد ،فقط در
افغانستان و ترکستان به فارسی زبانان آنجا گفته ميشود و بيشتر درمقابل ترک
استعمال ميشود و اصل اين کلمه پھلوی است منسوب به قبيله "تاج" که از قبايل
ايران بوده؛
تازيک – فارسی زبانان؛ نسل ايرانی؛ درکتب قدما به معنی تازی )عرب( ھم
استعمال شده ،اما در اين معنی "تازيکان" ديده شده با الف و نون جمع يا نيست.
 .158صدرالدين عينی 1373 :ق  1954 /م }{11
ص  :41کلمۀ تاجيک به صفت نام يک خلق فارسی زبان درابتدا به مردم فارسی
زبان آسيای مرکزی و خراسان گفته شده و بعد ازآن برای ھمه فارسی زبانان دنيا
مورد استفاده قرار گرفته است ...مغولھا و ترکھای قديمی ،حرف ج را نميتوانستند
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بگويند و در گپ زدن ج را به ز تبديل ميکردند .بنابراين ،وقتيکه آنھا با تاجيکان
رابطه پيدا کرده ،اين نام را ياد گرفتند ،آنرا به جای تاجيک ،تازيک  ...گفتند.
ص  :46اگرتاجيکان دراصل اوالد عرب باشند ،چرا درنماز قرآن عربی خواندن
نتوانسته اند؟ و چگونه ترجمۀ فارسی سوره ھای قرآن را به آسانی آموختند و
خواندند؟ حال آنکه آن واقعه )خواندن نماز به فارسی( درسال اول فتح شدن بخارا
) 94ق( روی داده بود...
 .159تشکيل دولت افغاﻧان ريسنر 1373 :ق  1954 /م }{73
ص  :3مردم افغانستان معاصر از دو اليه عمده تشکيل شده است :يکی بخش حاکم
که افغانان اند که اين کشور را در يک دوره ای تاريخی نسبتآ نه چندان دور اشغال
کرده اند و قسمت ديگر آن ،مردماني که پيش ازاشغال و تسخيراين سرزمين توسط
افغانان دراينجا زنده گی و بودوباش داشتند که بخش اعظم آنان را تاجيکان،
سواتيان ،ھندييان و سياھپوشان تشکيل ميدادند.
ص  :4پرسش سکونت گزينی قبايل افغان )درسرزمين کنونی افغانستان( يکی از
پرسش ھای حايز اھميت تاريخی است .شايان تذکر است که برخی تاريخ نگاران
معاصرافغان به غلط و ناحق فرھنگ ،دولتمداری و پيشينه ھای افتخارآميزتاريخی
متعلق به تاجيکان و ديگر مردماني که سالھا پيش ازاشغال تمامی سرزمينھاي شان
توسط فيوداالن افغان دراين کشور زندگی مينمودند و بزور در چارچوب مرزھای
دولت فيودالي افغانان يکجا جمع گردانيده شده اند به افغانان نسبت ميدھند .تمام
مردماني که در گذشته در اين آب و خاک زندگی ميکردند و يا ھمين اکنون در
کشورکنونی بسيارقومی افغانستان بودوباش دارند بوسيله ای ھمين تاريخ نگاران،
سراسر ھمه افغان خوانده ميشوند و کليه دست آورده ھای مادی وفرھنگی آنان
بدون اثبات و دليل حاصل کاردست افغانان قلم داد ميگردد...
ص  :6شوربختانه تا ھنوزحقايق زيادی دربارۀ تاريخ مردمان ساکن درافغانستان
کنونی توسط دانشمندان افغان جمع آوری و به دست نشرسپرده نشده ...در مورد
روشن ساختن تاريخ تاجيکان و ديگر مردمان ساکن در افغانستان و ارتباطات
تاريخی آنان با خود افغانان اين گونه نوشته ھا تقريبآ ھيچ مدرکی ارايه نميدارند.
ص  :8نظربه نوشته و باور و.و.گريگوريف ،شروع از نيمه دوم سدۀ ھفتم بطور
مداوم کابلستان ازسوی محمديان)مسلمين( مورد تھاجم قرارداشت تا اينکه سرانجام
درآغاز سده يازدھم دراسارت آنان درآمد ...ازھمان زمان پس مردم باستانی ھند-
فارس )دقيقتر -تاجيکان وھندوان( فالت وھمواريھای خويش رابرای تازه واردان
جديدی که ازسوی جنوب وغرب دايمآ ھجوم مياوردند وا گذاشتند .باالخره اين تازه
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واردان بتدريج مردمان بومی را يا ازسرزمين ھايشان بيرون کردند و يا آنانرا به
تسليم وا داشتند و خود را حکمفرمای کشورساختند .اين مھاجمين جديد -افغانان اند
که خود را پشتون يا پختون مينامند...
بدين روی با اساس محکم ما ميتوانيم حکم نمائيم که تاجيکان ازسده ھای سيزدھم
تا پانزدھم جلگه ھا و فالت ھموار مناطق بودوباش گذ شته خويش يعنی سرازيری
جنوبغرب کوه ھای سليمان را و ھمچنان مردمان متنوع ھندو ،جنوبشرق اين کوه
ھا را بطورجزيی و يا کلی ترک گفتند و درعوض افغانان بتدريج اين مناطق را
اشغال و به چنگ آوردند.
ص  :11آريستوف ...با استناد و تکيه به گواھی منابع پژوھش شده ای نيمه دوم
سده پانزدھم که نشان ميدھند ،مردم قرون وسطی غور افغانان نبودند ،تاکيد مينمايد
که مردم غور ،يعنی حوضه يا استخر بااليی ھريرود و استخر بااليی ھلمند و ديگر
سرازيری ھای شمال درياچه آمون ابدآ و به ھيچوجه مسکن و جای بودوباش
افغانان نبوده و به تاجيکان -ايرانيان متعلق ميباشد.
نظريه اريستوف را ن .ج .راويرتی تاييد نموده و تآکيد ميورزد که مردم اصلی
غور تاجيکان ميباشند و حضور عنصر افغان را در اين منطقه رد مينمايد.ھمزمان
راويرتی قاطعانه ديدگاه ھای خويش را تشريح نموده و جايگاه اولی افغانان را
مربوط به کوه ھای سليمان ،دقيقتر آن کوه پايه ھايی مشرف به شرق غزنی تا
شرق سلسله کوه سليمان يا کوه سيا پشته ميداند.
راويرتی از نام سلسله کوه سياه پشته نام افغانان يعنی پشتون را نيز مشتق ميسازد.
ب .ب .بارتولد اکاديميسين روس در کتاب خويش "تاجيکان" ،غور را منطقه
ديرين ايران يعنی مربوط به مردمان ايران که تاجيکان از آنجمله ھستند ميشمارد.
به باور بارتولد غوريان يکی از دودمانھای ايرانی اند .در تاريخ شناسی شوروی،
توجه جدی ايرا در مورد غور و غوريان ب .ای .رومدين ،در تزس کانديد
دکتورای خويش زير نام"ساختار اجتماعی -اقتصادی قبيله يوسفزوی در سدۀ
نزدھم )در مقايسه با ديگر قبيله ھای افغان(" مسکو 1951،مبذول داشته است.
رومدين به اين نتيجه آمده است که غور در سده ھای دھم تا پانزدھم منطقه ای
افغانان نی بلکه ھسته ای مرکزی مردمان آنرا تاجيکان تشکيل ميدادند .تازه ھای
رومدين به نوع قانع کننده و روشن نشان ميدھند که دليل جدی ای وجود ندارد که
خوانين غوری سده ھای دھم و دوازدھم و دولت غوريان سدهء دوازده ھم را دولت
افغانان و دودمان غوريان را افغان دانست .رومدين باور دارد که مرکز نخستين
اسکان افغانان در سده ھای ميانه عبارت از کوه ھای سليمان است.
ص  :12راويرتی نکات نظرخويشرا باتکيه بر روايات و افسانه ھای افغانی و
تاريخ تاجيکان دقيق ساخته مينگارد :ازاين منابع دانسته ميشود که درزمان سلطنت
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دودمان محمودغزنوی ترکی ،قبايل افغان ديدند که ساحه قاضی گھر ،بالواسطه
بطرف غرب ولی در مرز دامنه سلسله کوھھای مھتر يا کوه سياه موقعيت داشته
که سد يا مانع وادی غرب رود ھند )منطقه قاضی گھر( را دربرداشته ،جاييکه
افغانان درجريان چندين سده ای گذشته محدود مانده بودند وبرای تغذيه مردم
بيشمارآنان بسيارتنگ بوده است .به ھمين دليل افغانان مجبورميشوند تا به سوی
سرزمينھای که بطرف غرب ،شمال و شرق افتاده اند ھجوم و تجاوز نمايند...
به استنباط و باور ب .ای .دورن ،زبان تاجيکی )پارسی( و زبان ھای نوھندی
تاثير ژرفی در زبان پشتو دارند .ن.و.خنيکوف ،با ديد و باور دورن دراين زمينه
کامآل ھمنوا بوده که زبان پشتو از لحاظ تاريخی نسبت به ديگر زبانھای ايرانی و
ھندی قدامت کمترداشته و زبان افغانی }پشتو{درسده ھای نھم ودھم ميالدی تشکل
يافته است ،نه پيشتر ازآن.
ص  :13نکته شايان توجه اينکه ،افغانان حتا بخاطرتشخيص نھادھای اصلی خود
از زبانھای تاجيکی -فارسی ،عربی ،مغلی وترکی واژه ھا واصطال حاتی را مانند:
قوم ،طايفه ،قبيله ،ملک و مالک ،خيل )ولس ،جرگه ،شاغلی ،خان (...وغيره
استفاده ميبرند .رمدين درصفحه  158تزس دکترای خود مينويسد :افغانان با گذار
به زمينداری نامھای ماھھا و سال را از نامھای ھندی پذيرفتند .زبان شناسی در
اينجا فقط تنھا آنچه را که بتاريخ معلوم است تآييد مينمايد که استاد و مربی افغانان
درعرصه صنعت و پيشه وری و کشت و زراعت تاجيکان و برخی اقوام ھندی
بودند .زيرا افغانان بسيار ناوقتتر از کوچيگری و رمه و گله داری به زمينداری و
شيوه زنده گی ساکن وارد شدند .تا ديرگاھی از خود شھر نداشتند و در صنعت و
پيشه وری که با زندگی در شھرھا ارتباط ميگيرد ،ھيچ مناسبت نداشتند .بنابرين
اصطالحات و واژه ھای اين نوع رشته ھا را افغانان بطورعمده ازھمسايگان خود،
کسانيکه دارای زراعت پيشرفته و فرھنگ پيشرفته ای شھری ھستند به ويژه در
گام نخست از تاجيکان اخذ و ميراث گرفتند.
ص  :15سازنده گان واقعی فرھنگ کشاورزی وادی و حوزۀ جنوب افغانستان
تاجيکان بوده اند که از قديم درآنجا بود وباش داشتند ،کشت و زراعت مينمودند.
دراين ميان ميتوان واحه ای جالل آباد را استثنا قرارداد زيرا تا پيش ازاشغال اين
منطقه به دست افغانان ،مردمانی دارای منشآ ھندی درآنجا زندگی و مشغول
کشاورزی بودند.
ص  :21سلطان محمد خان تاريخ نگار افغانی"درتاريخ سلطانی"مينويسد :در آن
زمان قبيله ابدالی در تنگی ھای خورد و کوچک کوھھا در وضعيت بسيار ناھنجار
بدون سر و سرور زندگی ميکردند .در نتيجۀ کمبود کاه و مواد خوراکه آنھا در
حالت بسيار دشوار قرار داشتند .ابداليان با پايان شدن از کوھھا به زمينھای ھموار
از زور کار گرفته ،مردمان بومی و اصيل کشاورز را مغلوب ساختند و خود به
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زراعت و زمينداری مشغول گرديدند .سپس سلطان محمد خان درانی از انتخاب
عمر به حيث سر ابداليان اطالع داده ميگويد که اين پيشوا چگونه نظم و ترتيب را
درميان ھم قبيله يی ھای خويش بوجود آورد .ضمن تآييد تازه ھای تاريخ سلطانی
که براساس روايت شفاھی و کتبی خود ابداليان استوار است توسط مؤلفين ديگر
افغان تآييد و تکميل ميگردد .محمد حيات خان در نوشته ای خود پيدايی ابداليان را
در ساحات قندھار به سده ای پانزده ھم نسبت ميدھد و ميگويد که فرايند جابجاشدن
ابداليان درقندھارصلح آميز نبوده بل بزور و فشارانجام شده است .براساس تازه ھا
و حقايقی که در باال ازآن ياد شد ميتوان رابطه ميان اين حقايق را طور ذيل برقرار
نمود:
 -1اکثريت ابداليان در وضعيتی قرار نداشتند که خود را با گله داری و رمه داری
تغذيه نمايند.
 -2با پايان شدن از کوھھا به جلگه ھا ،آنان بزور زمين ھای مردمان اصيل و
بومی تاجيک را اشغال کردند.
 – 3در نتيجه اين اشغال بخشی از ابداليان ساکن شدند و به بزرگری و کشت غله
مشغول گرديند.
ص  :24احتماآل ،درسده ھای سيزدھم  -چھاردھم در ولس افغانان قشرھای پيشه
ور و بازرگان پيدا گرديد که اکثرا نه از ميان اعضای قبايل که از ميان بيگانگان
بودند .در آنزمان ھرچه بيشتررابطه اقتصادی ميان قبايل کوچی  -رمه پرور افغان
و شھرھای فيودالی تاجيکان وھندوان رشد مييافت ،افغانان ھرچه بيشتروارد مبادله
و بازرگانی ميگرديدند .تازه ھای موجود است که نشان ميدھند ،از ميان قبيله ھای
افغان در آنزمان دسته ای بميان آمد بنام پوينده ) در زبان افغانی پشتو پونده شده
است( که مشغوليت ھميشگی آنانرا انتقال کاالھای بازرگانی ازمسيرکھن کاروان
راھھاي که ھند را با فارس و آسيای ميانه پيوست ميکرد ،تشکيل ميداد .درميان
قبيله ھای کوچی افغان شمار برده گان افزايش ميابد و قشر وابسته گان -فيودالی
بنام )ھمسايه( تشکيل ميشود .اصطالح ھمسايه ريشه ای تاجيکی يا فارسی دارد.
اين اصطالح درنزدافغانان به مفھوم کسيکه آزاد وغيروابسته نباشد و به قبيله ای
مورد نظرشان تعلق نداشته باشد کاربرد دارد .بايد گفت مفھوم اجتماعی اصطالح
ھمسايه فوق العاده بيشماراست ،زيرا اين اصطالح جھات مختلف وابستگی را در
بر ميگيرد...
ص  :25سران قبيله بخاطرخاموش و آرام ساختن نبردھای داخلی و تقويت کردن
مواضع لرزان خود جنگھای شديدی را با قبيله ھای ھمسايه بخاطر چراگاه مشتعل
ساخته ،وھجوم ھا و حمالت غارتگرانه را در واحه ھای زمينداری)تاجيکان(
سازمان ميدھند .اين جنگھای پی درپی قدرت اشراف قبيله را بيشتراز پيش تحکيم
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ميبخشد ،بنياد نظام کمون اوليه افغانان را لرزان کرده وبه فعاليت مستقالنه
اقتصادی اعضای قبيله لطمۀ وارد ميسازد .درچنين وضعيت ،گرايش و کشش
اجباری کوچييان بينوا و محروم بيشتر از پيش به زندگی ثابت و ساکن افزايش
مييابد .زيرا اين قشرکوچيان اکنون نه چراگاھی دارند ونه ھم رمۀ زياد که شيوه
زندگی پيشين خود را ادامه دھند.
ص  :26فرايند فروپاشی و پوسيده گی نظام کمون اوليه افغانان درشرايط ھمکاری
درازمدت با شھرھای سده ھای ميانه و مردمان بومی و واحه ھای زراعتی
تاجيکان که از بسيار ديرھا دارای نظام و دولت فيودالی در سرزمين کنونی جنوب
افغانستان بودند )يا اين سرزمين ھا را درترکيب خود شامل ساخته بودند( جريان و
ادامه داشته است .درچراگاه ھای دشتی و کوھستانی مناطق ميان ھندوکش و کوه
ھای سليمان درسده ھای ميانه فقط تنھا افغانان نبودند که کوچ ميکردند.دراين
سرزمين به تکرارکوچيان مختلف نفوذکردند ،بويژه يفتلی ھا ،بعدآ قبايل بيشمار
ترکی و پسانترھا مغوالن .اين کوچييان نقش عمده ای را در پيدايش قومی افغانان
بازی کرده اند .خانيکوف دانشمند روسی در رابطه مينويسد :بگونه مثال قبايل
بيشمارغلزايي که تا کنون دامنه ھای کوھستانی غزنی را دراشغال دارند دارای
نسب و اصل ترکی اند.آنان ھنوزدرسدۀ دھم نظر به گفته و باور جفرافيه دانان
عربی ،زبان ،سيما و شيوه زنده گی ترکان راحفظ کرده بودند.در سدۀ شانزدھم
ھمه ای غلزاييان زبان پشتو را پذيرفتند و بطور کامل با افغانان مخلوط و درھم
آميختند ،و پس ازآن شجره و نسب خود را با عبدالرشيد ،بانی اسطوره ای تمام
قبيله ھای افغان نسبت و پيوند دادند  .بدين ترتيب اين فرايند در وضعيت تنگاتنگ
تآثيرات متقابل جامعه پيش ازطبقاتی با جامع فيودالی؛ کوچيان با مناطق و واحه
ھای زمينداری و شھرھای سده ھای ميانه؛ افغانان رمه دارھمراه با تاجيکان
مسکون و تا اندازه ای جمعيت و نفوس ھندوان ادامه و رشد يافته است .اين امراين
معنا را دارد که چگونگی مناسبات ميان کوچيان -رمه دار و واحه ھای زمينداری
بتدريخ دگرگونی تاريخی يافته است.
ص  :27روند تکامل و پيشرفت تقسيم کار اجتماعی در افغانان نه تنھا درشکل و
شمايل ابتدايی آن ميان قبايل کوچی ،چوپانی و متباقی جمعيت ھويدا ميشود ،بل،
شھرھای تاجيکان و برخی از شھرھای فيودالی ھند ،با دستآوردھای توليدی خويش
افغانان را از لحاظ مادی اکمال مينمودند...
چنانکه پس از گذار قبايل بيشمار و متعدد افغان به مسکن گزينی ،تا زمان زيادی
افغانان دارای شھرنبودند .ھنوز در نيمه اول سدۀ نزد ھم جمعيت اصلی و بنيادين
ھرات ،کابل ،غزنی و تا اندازه ای جمعيت قندھار از آن تاجيکان بود ،جمعيت
پيشاور و جالل آباد را ھندوان تشکيل ميدادند .بازرگانی ،پيشه وری و سود
خواری را نه تنھا در شھرھا بل در شھرستانھاي که افغانان در آن ساکن شدند،
تاجيکان ،فارسيان و ھندوان انجام ميدادند ،نه افغانان.
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ص  :28رويھمرفته در بعضی حاالت اين امپراتورھای فيودالی مانع تالشھای
اشراف طايفه ھای افغان ميشدند تا مردمان بومی ساکن محل را غارت نکنند و
زمينھای آنان را اشغال نه نمايند ،زيرا بھره کشی دھقان تاجيک درآمد بنيادي طبقه
حاکم فيودال را تشکيل ميداد .افزون برآن ،جمعيت نسبتآ فشرده تاجيکان درساحات
ميان کوھھای ھندوکش و سليمان گرچه درنتيجۀ ھجوم و حمالت بيگانگان تضعيف
و زيانمند شده بودند ،اما با وجود آن تا ديرگاھی در برابرھجوم و حمالت
متجاوزين و دست درازيھای آنان از خود مقاومت و پايداری نشان داده از سرزمين
ھای خود دفاع ميکردند.
محدويت زمين مساعد برای کشت در جنوب افغانستان و پايداری خود تاجيکان و
تالش طبقه حاکم فيودال که به ھيچوجه عالقمند به اشغال زمينھای دھقانان بومی
)تاجيک( توسط افغانان نبوده اند ،بيانگر اين واقعيت است که جريان عمده ای
تالشھای قبايل افغان اي که قصد جابجا شدن را داشتند نه به سوی شمال غرب و به
سوی جنوب شرق بوده است .يعنی درمنطقه ايکه ميان کوھھای سليمان و جريان
متوسط رود سند موقعيت دارد .پس از آنکه سرآن طايفه ھای افغان را ھمراه با
افراد جنگی شان درخدمت نظامی خويش قراردادند ،ھم غزنويان و ھم تيموريان و
پسانترھا صفويان و مغوالن برای آنان نه تنھا پول و قسمتی ازغنايم جنگی ،پارچه
ای زمين و القاب افتخاری پاداش داده و برای شان وظايف بلند نظامی می
سپاريدند .حقايق زيادی را درباره ای پاداش و بخشش گرفتن سران قبايل ازسوی
شاھان صفوی ،نويسنده "تاريخ السلطانی" در برگه ھای  62و  63اين کتاب
مينويسد .به ويژه القاب "شھزاده" -پسران شاه برای آنان رايگان ومفت اعطاء
ميشد .پس ازدريافت باج از قبايل افغان ،مغوالن اعظم ھميشه از خدمات آنان
استفاده و کار ميگرفتند .شواھدی وجود دارند که برخی سران قبايل خليل ،مومند،
داودزی و خوگيانی پس ازجمع آوری باج برای مغوالن و"گاه و ناگاه بدربار دھلی
ظاھرگرديده وبا مدارک تحفه زمين ھمراه با فرامين معافيت ازپرداخت باج باز
ميگشتند".اين فرامين ومدارک ھنوز تا سده ای نزدھم محفوظ مانده بود.
ص  :30به ھمين ترتيب ،ھنگاميکه الفستون درسال  1809م از افغانستان ديدن
ميکرد مستقيمآ به موجوديت وابسته گان "ھمسايه" در نزد قبايل کوچی ابدالی
)درانی( اشاره مينمايد :در ھريک از ولسھای کوچی شماری از ھمسايه به گونه
ای عمده از کاکران وغلزاييان و بعضآ از تاجيکان و از ھمه زيادتر ايماقان ديده
ميشوند .بسياری از آنان بمثابه آھنگر ،درودگر و صنعتگر و يا بگفته الفستون
"ميتالير" )فلزکار( کارميکردند.
ص  :31در ميان قبايل افغان به غير از ھمسايه از جمله ديگر طوايف افغان و
غيرافغان ،وابسته گان ازميان تاجيکان و ھندوانی که سالھا پيش تقسيم بندی و
رابطه خونی و طايفه ای را از دست داده اند ،مالحظه ميشود.
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ص  :34به ھمين روال محمود غزنوی عمل ميکرد .درترکيب و تشکيل ارتش او
که چندين بار در جنگھای غارتگرانه به ھند رفته است زيادتر افغانان داخل بودند.
ھمچنان درتشکيل ارتش سلطانھای غور تاجيک ) (1206-1152جنگوجويان افغان
شامل بودند .در نتيجه ،آنان )ستيزه جويان افغانان( متکای عمده ای دودمان ھای
لودی ) (152 -1450و سور ) (1526-1540که در ھند فرمان ميدادند گرديدند.
در جريان اداره و فرمانروايی اين دودمانھا ،مھاجرت برخی قبايل افغان
درکشورھند مالحظه ميگردد .يعنی جاييکه آنان به مثابه ھم قبيله يی ھای بزرگان
اين دودمانھا ھميشه ميتوانستند از خدمات جنگی سودمند مستفيد گردند و کالن
ھايشان از تفويض و بخشش زمينھای زياد برخوردارباشند.
ص  :52 - 42موجوديت دوامدارھمزيستی و ھمکاری ميان دوگونه مناسبات
توليدی )فيودالی و نظام اشتراکی -بدوی نخستين( ،دو بخش اقتصاد )زراعت
مسکونی و دامپروی -کوچی نشينی( در مناسبات ميان دو مردم  -تاجيک و افغان
بازتاب مؤثر و گسترده داشته است .اکثريت قاطع تاجيکان زندگی ساکن داشتند و
از ديرگاھھا دارای نظام فيودالی بودند .روابط خونی و قبيله ای تقريبآ بصورت
کامل در آنان جای خود را به روابط و مناسبات براساس منطقه و سرزمين خالی
کرده است .آنان دارای حرفه و پيشه ھای پيشرفته ،زمين داران ماھر و کاردوست،
استادان واقعی درساختن سيستمھای مختلف آبرسانی و گالريھای زيرزمينی آبی -به
اصطالح کاريزھا بودند .اندريف اتنوگراف )مردم شناس( شھير شوروی ،تاجيکان
را اينگونه معرفی مينمايد ":از زمان ھای بسيار پيش که تاريخ بياد ندارد تاجيکان
زمينداران ماھر منحصر بخود و نھايت سختکوش ،حمل کنندۀ فرھنگ کھن
زمينداری که تاکنون درقياس مردمان آسيای ميانه دراوضاع و شرايط محلی با
استقامت واستواری تفريق ميگردند ،توسط آنان سيستم ھای آبياری ای بوجود آمده
که در ميان آنھا نميتوان از ساختن کاريزھای شايسته و عالی ياد نکرد که از
ھمگون بودن آنھا در افغانستان ،فارس و ترکستان شرقی آدم به حيرت ميرود".
درجای ديگر اندرييف نگاشته است" :درشھرھا آن )تاجيک( آنقدرصنعتگرعاليست
که در زمين بمثابه زميندار" .اندرييف ھمچنان خاطر نشان ميسازد  " :بازرگانی
مطابق با شرايط محلی افغانستان و ترکستان ،ھمچنان عرصۀ کامآل قابل دسترس
برای آنان است اگر که بخواھند به آن پيشی و مبادرت ورزند .رشته ھای بازرگانی
و تشبثات کوچک به ويژه دردستان آنان رونق وشکوفايی ميابند".
مردم تاجيک عاليترين فرھنگ سده ھای ميانه را که از خود برجسته ترين
نمايندگان در ميدان دانش ،ادبيات و افکار اجتماعی بيرون داده است ،ايجاد کرد.
در برنامۀ وظايف محدودی که در برابر خويش قرار داده ايم ،برايمان در گام
نخست آن بخشی از تاجيکان مورد نظراند که در آنسوی ھندوکش ،بطرف جنوب
آن بودوبا ش دارند ،چون اين بخش تاجيکان از ديرگاه در ھمسايگی و در تماس با
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قبيله ھای افغان قرار داشته اند .قسميکه نمايان است بسياری ازمردم تاجيک در
افغانستان معاصر در جنوب نی ،بل در شمال سلسله کوھھای ھندوکش )ساحل چپ
دريای آمو و قسمت بااليی پنج( زندگی مينمايند .رويھمرفته ،بود زماني نه آنھم
چندان دور که تاجيکان اکثريت مردمان زميندار و شھری جنوب افغانستان را
تشکيل ميدادند .حتی در نيمه نخست سدۀ نزدھم برخی قبيله ھای افغانی که وارد
زندگی ساکن ھم شده بودند فرھنگ زمينداری را در آن سطحی که در پيش مردمان
اصيل کشور -مردمان کھن زميندار تاجيک قرار داشت بھبود وترقی داده نتوانسته
اند .ھمينطور به گونۀ مثال غلزاييان در ميان سدۀ نزدھم از کشت کاری و پرورش
پاليز)معرب آن فاليز( باخبر گرديدند ،ولی دارای باغھای ميوه و انگور چيزيکه
بطور گسترده در خطوط موقعيت تاجيکان در شھرستانھا و دھات قرار داشته است
نبودند .برودفوت افسر انگليس که در سال  1839از کشورغلزاييان ديدن کرده
است خاطرنشان ميسازد که "برغم تاجيکان آنان )غلزاييان( پاليز را پرورش
ميدھند ولی باغھای ميوه را نی".
با تآسف بايد خاطرنشان ساخت که سرنوشت تاجيکان آنسوی ھندوکش را نه شرق
شناسان روسی پيش از انقالب و نه ھم پژوھشگران عصر شوروی مورد بررسی
و دقت ژرف قرار داده اند .با آنکه سخن در بارۀ بخش عظيم مردم تاجيک ،بيان و
تشريح برگھای فراموش شده و نا معروف تاريخ آنان ميباشد.
اھميت موضوع دراين محدود نميشود .زيرا خود تاريخ افغانستان و افغانان بدون
بازگشايی و روشن ساختن کارکردھا و دست آوردھای بزرگ تاجيکان در امر
رشد و انکشاف اقتصادی و فرھنگی کشور نميتواند به درستی درک و ارزيابی
گردد .فرير گردشگرفرانسوی در سفرنامۀ سالھای  1846 -1845خويش ناچار
حقيقتی را بيان کرده است که از بيان آن تاريخ دانان ناسيوناليت معاصر افغان و
دانشمندان بورژوازی اروپای غربی و اياالت متحده امريکا تا کنون مسکوت مانده
اند .فريرنوشته است":کشور)افغانستان( ھرآنچه که دارد مديون کاردوستی ،تالش،
فعاليت و کوشش تاجيکان است .ولی آنان )تاجيکان( در بدل کار و کوشش خويش
بھره ای ناچيزی رانصيب ميگردند و فقط برخی از آنان آنھم به ندرت اگر
موقعيتی بدست مياورند دست کم بايد در زير اطاعت ظالمين و مستبدين افغان قرار
بگيرند" .قضاوت فرير الزم به اصالح دارد زيرا البته باالی تاجيکان تنھا بخش
بااليی افغانان ستم روا داشته اند نه ھمۀ افغانان و آنھم در اتحاد با فيوداالن تاجيک
که نيز مردمان "خود"را بسيار بيرحمانه استثمار ميکردند .ولی در اساس ھرآنچه
که )فرير( ديده و ارزيابی کرده است ،درست ميباشد.
پيش از ھمه بايد خاطرنشان کرد که حتا در پايان سدۀ ھژدھم و آغاز سدۀ نزدھم،
زمانيکه بخش بزرگ زمينھای تاجيکان توسط فيوداالن افغان غصب گرديد ،حقايق
زيادی وجود دارد که گستردگی گسترده تاجيکان را به آنسوی ھندوکش تآييد
مينمايد .بيلو نويسندۀ انگليسی قرن نزده تصديق کرده است که "تاجيکان در ھمۀ
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جلگه ھای افغانستان -از ھرات تا خيبر و از قندھار تا اکسوس )رود آمو( گسترده
اند .ولی اين نگارنده اشتباه مينمايد زيرا تاجيکان نه تنھا در جلگه ھا پا برجا مانده
اند که ھمچنان يک رشتۀ مناطق کوھی را نيز در اشغال خود دارند.
مک -گريگور نوشته است که "تاجيکان بخش عمده ای جمعيت نزديکی ھای کابل،
قندھار ،ھرات را تشکيل ميدھند ...افزون به زمينداری آنان مشغول آن بخشھای از
توليد و حرفه اند که از جانب افغانان مردود شمرده شده اند .و سپس "تاجيکانی که
در ساحات قبايل افغان بودوباش ميکنند ،يا به حيث ھمسايه اين قبايل زندگی دارند
و يا در دھات جداگانه حيات بسر ميبرند ،آنان در مقايسه با افغانان به اندازۀ زياد
ماليه می پردازند".
در مورد تاجيکان کابل و جالل آباد آمار نسبتآ دقيقی را راويرتی ارايۀ ميدارد،
چون وی از يادداشت ھای اصلی جاسوس -ھندی در سالھای  80سدۀ ھژدھم در
افغانستان ،که توسط جنرال -گورنر کمپنی ھند -شرقی ھوستينگ )(1785-1774
فرستاده شده بود ،استفاده کرده است .اگرچه راويرتی با تآسف اصل اين ياداشت ھا
را انتشار نداد و نه ھميشه به آن تکيه ميکند ،ولی مدارک غنی و آموزندۀ ايرا از
بخشھای آن اقتباس و ارايۀ کرده است .گزارشگر انگليسی بدون ريا ننگرھار
)وادی جالل آباد( را مانند يکی "از شش مناطق و يا زمين مسکونی تاجيکان در
شمال سفيد کوه و يا سلسله کوه سپين غر" ترسيم مينمايد .ولی الزم است که در
مورد داده ھای راويرتی با ديد انتقادی نگريست زيرا در برخی حاالت اشتباه نموده
ھمۀ قبايل غيرافغان و اقوام افغانستان را که بحساب مذھب ازفارسيان -شيعه تفاوت
دارند سنی اند به تاجيکان نسبت ميدھد .راويرتی خاطرنشان ميسازد در نُه وادی
ننگرھار تا پانزده ھزار خانوادۀ تاجيک زندگی داشته و مشغول زمينداری آبی اند.
در بارۀ جمعيت اين نُه وادی راويرتی چنين مينويسد "در آنھا تاجيکان ،و اندک
افغانان سکونت دارند".
در کتاب اقتباس شدۀ خاورشناس انگليسی سدۀ نزدھم راويرتی "ياداشتھای در بارۀ
افغانستان و بخشھای از بلوچستان" تازه ھای گسترده ای از چشمه ھای مختلف
نوشته شدۀ شرقی و معلومات مختلف زيادی در بارۀ تاجيکان افغانستان از منابع و
نوشتھای نگارنده گان تاجيک و )به ويژه بايد خاطرنشان ساخت( افغان ارايۀ شده
است .اين تازه ھا به ويژه بيان ميدارند که کابل در امتداد چندين سد سال در سده
ھای ميانه و سپس در عصر نو شھر تاجيکان بود و شمرده ميشد .در "سيرالبالد"
در بارۀ اين شھر چنين آمده است" :کابل که توسط کابل شاھان بنياد گذاشته شده
است از دو شھر تشکيل گرديده است ،يکی خورد کابل يعنی کابل کوچک و ديگر
آن پاک و صفا کابل ياد ميشود .اولی که اکنون عبارت از يک دھکده کوچک بوده
در ھشت کروه ای )نزديک به سه کيلومتر( جنوب شرق کابل در تيره پشت کوه
موقعيت دارد .دومی آن يکی از شھرھای با عظمت در زمانھای کھن و پايتخت
باستانی تاجيکان بوده است که درازی آن بيک کروه و بر آن به نيم کروه اندازه
148

شده است.خانه ھای آن از خشت خام ولی برخی از ساختمانھای آن از خشت پخته
و سنگ بنا يافته است .در بريده ای ديگری که راويرتی از آن آورده است "نسب
نامه افغان" سده ھای ميانه افغانان ميباشد که درآن از ترکيب جمعيت تاجيکان کابل
در سدۀ ھژدھم تا آوردن پايتخت از قندھار بکابل توسط تيمورشاه سدوزايی
معلومات داده ميشود" :از زمانيکه درانيان کابل را پايتخت خويش ساختند و اين
زمانی رخ داد که تيمورشاه پس از مرگ احمدشاه در سال  1773قدرت را از پدر
به ميراث گرفت ،سران درانی با خانواده ھای خويش و ھمچنان قزلباشان در کابل
جای گرفتند و درآنجا برای خويش خانه آباد نمودند .پيش از آنان کابل جای
بودوباش تاجيکان بود که بفارسی کابلی گپ ميزدند .سپس راويرتی از خود اضافه
ميکند که در زمان وی بسياری از جمعيت کابل تاجيکان ،و باشندگان اين شھر را
"کابلی" و بعدآ مرزھای مردم تاجيک درحوزۀ کابل را بسوی شمالغرب شھر ارايۀ
ميدارد.
اين ادعا بگونۀ کامل در پايان سدۀ پانزدھم و آغاز سدۀ شانزدھم با گواھی بابر تآييد
ميگردد که نشان ميدھد جمعيت شھر )کابل( و برخی )اطراف( دھات مربوط آن
تاجيک ھستند .ھرآنچه که مربوط به زبان ميشود که مردم کابل و پيرامون آن به
آن گپ زده اند و گپ می زنند )فارسی -کابلی( ميباشد .دراين مناسبت يک ديدبان
ھندی در سدۀ ھژدھم بدون ھيچ اشتباه توانست در مورد يکی بودن زبان تاجيکی و
فارسی توجه نمايد که در نتيجۀ آن کساني بدون شک با آمادگيھای اساسی زبان
شناسی به آن دست يافته اند"-.زباني که به گونۀ عمده در کابل و گردا گرد آن به
آن گپ ميزنند زبان فارسی است ،ولی ،ازز بان معاصرفارسی فرق ميشود .اين
زبان ،زبان کھن و ديرينۀ مردم تاجيک است .نسبت به ترکيب جمعيت گرداگرد
کابل اين ھندو چنين مينگارد "مساحتی که به پايتخت کشور -کابل ارتباط ميگيرد
دارای درازی بزرگ بوده که از شھر به سوی شمال و شمال غرب به امتداد 50
کروه تا کوه ھای ھندوکش ھموار بوده که درآن کوتل و يا گذرگاه ھندوکش
موقعيت دارد .و در جنوب ،به سوی قندھار نزديک به دويست کروه فاصله دارد.
در اين مکان و فضا کامآل تاجيکان سکونت دارند .جمعيت سراسری دره ھای
غوربند ،پنجشير ،و نجرو)نجراب( متشکل از تاجيکان است .تاجيکان کوھستان از
قديم االيام بمثابه بھترين رزم آوران در افغانستان شھرت دارند .الفستون در سال
 1809تعداد خانواده ھای تاجيکان کوھستان را تا  40ھزار شمار کرده است.
الفستون بيان ميدارد" :آنان کامآل مستقل از شاه ،و کامآل دور از آن اند که از
پيشوايان خود اطاعت نمايند .دارای خصلت شجيع بوده ،متمايل به خشونت و تسليم
ناپذير ميباشند .تاجيکان رزمکاران بی ھمتا به ويژه در کوھھا بوده ولی شجاعت و
مردانگی آنان معموآل در نفاق و دعوای داخلی به ھدر حيف و تلف ميشود.
در پايان سدۀ ھژدھم و آغاز سدۀ نزدھم تاجيکان بخش اعظم جمعيت ساکن کابل،
جالل آباد )ننگرھار( ،و کوھستان را تشکيل ميدادند .افزون برآن دسته ھا و
گروھای جداگانه و مجزای تاجيکان در واديھای کنر و خوست بودوباش دارند.
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ھرآنچه که مربوط به غزنی کوھی ،منطقه قندھار و ھرات و پيرامون آنان
ميگردد ،دراين مناطق افغانستان ،تاجيکان در گذشته ھم نسبت به مناطق شرقی تر
اين کشور پرشمار بوده اند .تاکنون تاجيکان اکثريت جمعيت خود ھرات و ھم
واديھای مرتبط آنرا که با نُه کانال )نھر( جدا شده و از ھريرود آبياری ميشوند
تشکيل ميدھند .قرار گزارش موھن الل در بارۀ منطقه اي که در جنوب سبزوار
)قبايل افغانان سبزواررا شيندند ميگويند( واقع شده است "جمعيت اين سرزمين
تاجيکان و فارسی زبانان اند" .سخن پيرامون موجوديت عنصر نيرومند تاجيک در
غور در باال رفته است .حتی در آخرين قسمت جنوب غرب افغانستان در ناحيه
الش جوين که باطالق پست ھامون و سيستان فارس را پيوست ميکند ،در ميان
جمعيت زياد افغانان ،تاجيکان ديده شده و بچشم ميخورند.
چيزيکه به وادی قندھار ارتباط ميگيرد تا نيمه سدۀ ھژدھم اکثريت جمعيت ساکن
آنرا تاجيکان تشکيل ميدادند .اين ادعا در گزارش مالياتی رولينسن که در مورد
درانيان ترتيب داده است خوب روشن بيان شده است :آنان )تاجيکان( ھنوزھم
درغرب افغانستان بخشھای ازآن سرزمين را زماني که يگانه مالک آن بودند برای
خويش محفوظ داشته اند .ولی ،بسياری از آنان درآغاز قرن نزدھم "مالکيت خويش
را از دست داده و به مثابه خدمتکاران و يا اجاره داران دراقتصاد مالکين افغان
خويش زندگی مينمايند .به ھمين منوال بود موقعيت متعدد تاجيکان که در نيمه
نخست سدۀ نزدھم در سرزمين غلزاييان درغزنی کوھی )کوھستانات غزنی(
زندگی داشتند .اينجا در کنار دھات غلزاييان دھات تاجيکان قرارداشته است ،ولی
زمينھای که دھقانان کاردوست تاجيک باالی آن کار ميکردند آز آنان نی ،که
بصورت عموم به فيوداالن افغانان تعلق ميگرفته است .بخش بزرگ جمعيت شھر
ھايی مانند قندھار و غزنی را در پيشھا تاجيکان تشکيل ميدادند.
قسميکه نمايان است ،شھرکھنه قندھار که در آن احتماآل تاجيکان اکثريت داشتند از
سوی فاتح ايران نادرشاه تا بنياد ويران گرديد .در سال  1748احمدشاه درانی
) (1773-1747شھرجديد )کنونی( قندھار را درھمسايه گی شھر ويران شده کھنه
بنا نھاد .پس ازآن در مورد جابجايی افغانان يک سلسله تدابير و اقداماتی را روی
دست گرفت که در ضمن آن قبيله ھای درانی )ابدالی( را مؤظف نمود تا ھريکی
از آنان يک ناحيه ای از شھر را در پايتخت آينده دولت درانيان برای خود آباد
سازند.
افزون برآن شاه افغان شماری از بازرگانان و پيشه وران را به زور از ھند و
ايران بيرون کشيد و در قندھار جابجا نمود .درباره انتقال جابرانه پيشه وران ھندی
در قندھار ميتوانيد به نوشتۀ غالم محمدغبار"احمدشاه بابای افغان" -احمد شاه پدر
افغانان مراجعه نماييد .ھمه ای اين اقدامات بخاطرآن بود که شمار تاجيکان را در
قندھار به حد اقل تقليل دھد .رويھمرفته ،درنيمۀ نخست سدۀ نزدھم آنان )تاجيکان(
نزديک به نيم جمعيت اين شھر را تشکيل ميکردند .موھن الل درسال  1833نيم
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کل ساکنين قندھار را جمعيت تاجيکان شمار کرده بود .مک گريگور در برگه 404
اثر يادشدۀ خويش نوشته است که از  9310خانه در قندھار 1240 ،آن ازآن
تاجيکان ميباشد.
در زمان جنگ افغانستان و انگليس  1842-1838اکثريت شھريان غزنی ،متشکل
از تاجيکان بودند .ميتوان با قاطعيت بيان و تآييد کرد که تا نيمۀ سدۀ نزدھم پيشه
وری و صنعتکاری و بازرگانی درغرب افغانستان و قسمآ در مناطق شرق کشور
)در جنوب شرق سرازيريھای کوه ھای سليمان( بطورعموم بدست تاجيکان قرار
داشت .آنان )تاجيکان( جمعيت مطلق ساکنين ھرات ،قندھار ،کابل و برخی وادی
ھای خورد را تشکيل ميدادند .ناگھانی و بختانه نيست که الفستون تاکيد داشته است
که "افغانان دکانداری نميکنند ،به صنعت و بازرگانی اشتغال نمی ورزند" .وی
ھمچنان در باره ترکيب ملی جمعيت شھرھای کشور مينگارد که "اکثريت جمعيت
اين بخش کشور از افغانان تشکيل نشده است .الفستون ،بيلو را تکرار نموده ،اگر
چه وی پنجاه سال ديرتر )سال  (1857نوشته است ..." :افغانان قاعدتا ھيچ وقت
به بازرگانی پرچون و يا پيشه وری و صنعت اشتغال نمی ورزند" .و در جای
ديگر" :افغانان در سرزمين خود به دو وظيفه اشتغال دارند -کشت زمين و خدمت
عسکری .با شگفتی بايد گفت ،افغانان در ميھن خويش حتی مستمند تر از مستمندان
اند ،ھيچ وقت نميخواھند به صنعت و پيشه وری و يا خورده فروشی مبادرت
ورزند .گرچه در ميان افغانان اندک بازرگان است اما امورات روزمره آنان را
فارسيان وھندوان پيش ميبرند.
مشاھدات بيلو را راويرتی تصديق ميکند" :افغانان در سوات و ديگر بخش ھای
افغانستان مانند سپارتھای کھن دو پيشه را انحصار کرده اند :يکی امور جنگی و
زمينداری" .ازاينجا نتيجۀ گيری الفستون خوب درک و دانسته ميشود" :اين رشته
ھای فعاليت اقتصادی )صنعت و بازرگانی( دردست ھندکييان مردمان دارای منشآ
ھندی که در اين بخش افغانستان ،مانند تاجيکان که درغرب کشور ساکن اند ،قرار
دارد .نظر به تعريف و بيان گريگوريف" ،تاجيکان امروز در اصل بازماندگان
مردمان کھن اين کشوراند" .دراين زمينه داده ھای تاريخی ،فرھنگ مادی ،اصل
گسترش وسيع تاجيکان در افغانستان بعضآ به گروه ھای بزرگ متشکل و يا به
قسم جزاير جداگانه در ميان تازه واردان اخير )افغانان( و ھم روش و شيوۀ زندگی
ساکن و ثابت تاجيک ،آموزه ھا و دانستنی ھای صنعتی و زمينداری آن گواھی و
شھادت ميدھند.
در مورد تآثيرگذاری نيروی تاجيکان باالی مردمان ديگر به ويژه اين حقيقت نشان
ميدھد که بخشی از استيالگران منگولی و ترکی )سدۀ سيزدھم( که در کوھستانات
ھندوکش ساکن گرديده اند و نام ھزاره )از نام تقسيمات ارضی -نظامی به ھزار که
به زبان فارسی واحد شمار ميباشد( را به خود گرفته اند ،در زمان بابر)آغاز سدۀ
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شانزدھم( تقريبآ کامآل زبان مغولی را فراموش کردند و به زبان تاجيکی سخن
ميگويند.
تاجيکان جنوب در نتيجۀ فروپاشی امپراطوری سامانييان )در سدۀ نھم -دھم( )در
تشکيل آن نه تنھا ھرات ،بل ،قندھار ،غزنی و کابل نيز شامل بود( و پس از آنان
امپراطوری غورييان )سده ھای دوازدھم -سيزدھم( نظام دولتی خويش را از دست
دادند ،ولی آنان در درازنای صدھا سال به خاطر کسب آزادی و استقالل به نبرد و
پيکار خويش ادامه دادند )و ميدھند( .ولی سوگواری و اندوه نھفته دراين است که
تاريخ تاجيکان جنوب که در سرزمين کنونی افغانستان بودوباش دارند بسيار اندک
پژوھش و بررسی شده است.
در رسالۀ نھايي خويش در مورد تاجيکان ،خاورشناس بزرگ روسی بارتولد بسيار
گذرا به سرنوشت تاريخی تاجيکان ساحل چپ رود آمو تماس گرفته ،ولی در بارۀ
تاجيکان آنسوی ھندوکش ھيچ چيزی از خود بجا نگذاشته است .ما تاريخ اين بخش
مردم تاجيک را نميدانيم ،البته ،گواھيھای دقيقی ھم در مورد نبرد تاجيکان آنسوی
ھندوکش با ترکان ،منگوالن و استيالگران فيودال افغان در دسترس ما قرار ندارند.
ولی حقايق خود گواه اين مدعا است که تنھا در نيمۀ دوم سدۀ ھژدھم و نيمۀ نخست
سدۀ نزدھم پس از نبرد ھای چندين صد ساله ،فيوداالن افغان توانستند زمين ھای
دھقانان تاجيک کابل ،قندھار و غزنی را بطور کامل غصب و اشغال نمايند.
غصب و سلب اين سرزمينھا قسميکه در پايان روشن خواھد شد توسط بنيان گذار
دولت درانی احمد شاه ابدالی وجانشينان نزديک او به پايان رسيد .سران استثمارگر
تاجيک در دولت فيودالی افغانان در موقعيت متفاوتی نسبت به زحمتکشان تاجيک
قرار داشتند .ترکيب مآمورين دستگاه اداری اين دولت )افغانان( در کل تاجيکی
بود .نقش بزرگی را در بازرگانی کابل و ديگر شھرھای افغانستان بازرگانان کالن
تاجيک ايفا کرده و اھميت روحانيون تاجيک بزرگ بوده است.
ھرآنچه مربوط به نُه مالکيت خورد تاجيکان در کوھستان ميگردد ،آنھا استقالليت
بالفعل خود را فقط در سالھای  1826-1812از دست دادند .اميردوست )از سال
 1826اميرکابل( با استفاده از نفاق متقابل خانان محلی تاجيک توانست آن مناطق
را تابع و تسليم خود بسازد .موھن الل کشميری در کتاب خويش"تاريخ اميردوست
محمد" و ساير نگارندگان افغان بسيار مشرح و مبسوط در مورد مقاومت و
مردانگی مردم تاجيک کوھستان )صرفنظراز ھم گسيختگی فيودالی( را که در
برابر استيالگران از خود نشان داده اند تشريح کردند .موھن الل ھمچنان از
اشتراک جمعيت تاجيک کابل در سلسله ايستادگی ھای اين مردم به ويژه قيام
 1812سخن رانده است .رھبر اين قيام سيد اشرف نام داشته و به گواھی اين
نگارنده ،او )سيد اشرف( تاجيک بوده و يکجا با دوستان قيام کننده و آزاديخواه
کوھستان فعاليت و نبرد ميکرد.
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فيض محمد کاتب در کتاب خويش"سراج التواريخ" در باره ايستادگی مردم کابل
در سال  1812مينويسد که اشتراک کنندگان اساسی آن تاجيکان بودند .برنس که
بار دوم در سال  1838-1836از افغانستان بازديد مينمود نوشته است :تاجيکان
آزادی دوست کوھستان بخاطر اينکه به قدرت استيالگران فيودال افغان گردن ننھند
و به آنان تسليم نشوند در بسياری موارد ترجيح دادند که ميھن خويشرا به سوی
شمال و آنسوی ھندوکش ترک بگويند .اين است آنچه که برنس درباره تاجيکان
کوھستان بمثابه رزم آوران بقلم آورده است" :تاجيکان اينجايی )کوھستانی( بھترين
رزم آوران پياده نظام در مجموع افغانستان به شمار ميآيند .دانستنی ھای من بگونۀ
کامل اين اداعا را تآييد و تصديق مينمايد .آنان مردم تندرست و زيبايی اند که شکار
و رزم را بيک اندازۀ دوست دارند .در ھنگام نياز ،آنان از ھزار تا دو ھزار مرد
بسيار خوب مسلح با تفنگھای چقمقی وارد کارزار جنگ گرديده اند.
پس ازآن تاجيکان پا بپا با افغانان از استقالل کشور در برابر اشغالگران استعماری
انگليس دفاع کردند .در ھنگام جنگ نخست افغانستان-انگليس 1842-1838
تاجيکان کوھستان بودند که برای بار اول ضد اشغالگران انگليسی ايستادگی
نمودند .در پاييز  ،1840با اتکا به نيروی ازبيکان کھندژ يا قندوز و قيام کنندگان
تاجيک بود که ھزاران نفرشان در نبرد با انگليسان گرد آمده بودند اميردوست
محمد )  2نومبر  (1840توانست در رزمگاه پروان لشکر جنرال سيل را شکست
دھد .درآن ھنگام انگليسان به اين انديشه بودند که تا خود کابل عقب نشينی نمايند،
ولی دوست محمد از ادامۀ جنگ )به نفع انگليس( دست کشيده به انگليسان تسليم
شد...
پسانترازآن ،جمعيت تاجيکان کابل قھرمانانه يکجا با )برخی از( افغانان در قيام
ضد انگليسان )نومبر (1841اشتراک نموده ،گارنيزون انگليس را تارومار کردند
و اشغالگران استعماری را از کشور خويش بيرون راندند .از قيام کابل بيدرنگ در
کوھستان پشتيبانی شد ،جاييکه گردان تشکيل شده انگليسان بنام "گردان کوھستان"
افسران خويشرا خود قتل عام نمودند .ھمزمان تاجيکان چاريکار )مرکزاستان
پروان( سپاھيان گردان انگليسی کمپنی ھند -شرقی مستقر در آنجا را نابود و منھدم
کردند...
در ھنگام جنگ دوم افغانستان -انگليس سالھای  1780-1878پارتيزانھای تاجيک
زير رھبری ميربچه پھلو به پھلوی جنگ آوران قبايل افغان با دشمن مشترک-
امپرياليست ھای بيگانه نبرد کردند .اين گفته ھا بسندۀ خواھد بود که تصورات
ژرف اشتباه آميز برخی نگارندگان بورژوازی را در بارۀ تاجيکان جنوب
)ھندوکش( ،چون مردمی آماده حمل يوغ بيگانه را افشاء و برمال نمايد .خانيکوف
خاورشناس روس ھم دارای اينگونه نگاه اشتباه آميز بوده که در باره خصوصيت
تاجيکان افغانستان نوشته است که" :آنان اطاعت پذير ،دست به سينه و فروتن" اند.
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افغانان با فرود آمدن خويش در سرازيری ھای شمال غرب سلسله کوھھای سليمان
از ديرگاه در گام نخست با تاجيکان که از قديم مشغول زمينداری در واديھای
قندھار و کابل بودند ،و ھمچنان با ھزاره گان جھت تالش بدست آوردن چراگاه ھا
در تصادم و روياروئی بودند .با گذار به زمينداری افغانان بسيار چيزھا و موارد
را نزد تاجيکان اموزش ديده اند.
ص  :70پوسيدگی و فروپاشی ساختار نخستين -اشتراکی افغانان اي که ساحات
ميان کوھھای سليمان و رود سند را در اشغال گرفتند در شرايط بوقوع پيوست که
ھمکاری و تآثير متقابل با محيط پيرامون فيودالی در اينجا ھا دارای اھميت کمتری
نسبت به مناطق اي که ميان کوھھای ھندوکش و سليمان قرار دارد داشته است.
يعنی مناطقی که درآن شھرھای فيودالی تاجيکان موجود و واحه ھای زمينداری را
بصورت فشرده جمعيت تاجيکان در دست داشتند .بيان و افشای اين حقايق
رويھمرفته معلول آن وضعيتی است که فرسايش نظام نخستين -اشتراکی اکثريت
قبايل افغاني که مناطق جنوبغرب کوھھای سليمان را اشغال کردند دارای آھنگ
کندتری نسبت به سرزمين ھای که ميان کوھھای ھندوکش و سليمان موقعيت دارند
بوده است...
پس از تحليل و تجزيه و نتايج بدست آمده از مطالعات آثار و نوشته ھای روسان
افغانشناس سدۀ نزدھم و دانشمندان معاصر شوروی ،نگارنده اين کتاب به اين
نتيجه دست يافته است که در سدۀ يازدھم و حتی قبل از آن جمعيت بومی و اصيل
سرزمينھای را که اکنون در چارچوب افغانستان کنونی شامل است و ميان کوھھای
ھندوکش و سليمان پھن و ھمواراند بطورعموم و گسترده از تاجيکان ،و جمعيت
اصلی ساحات ميان کوھھای ھندوکش و مسير متوسط رود سند را مردمان مختلف
ھندی تشکيل ميدادند .اما ھرآنچه که به افغانان ارتباط ميگيرد نخست آنان در
ساحات کوھھای سليمان موقعيت داشتند ،کوچی و نيمه کوچی بودند و به گمان قوی
در اين ساحات تا زمان ايلغارھا و سطوت منگوالن در شرايط نظام بدوی-
اشتراکی طايفه ای زندگی ميکردند .و دارای سطح نھايت پايين رشد اجتماعی-
اقتصادی نسبت به ھمسايگان تاجيک و ھندوی خويش که در آنان نظام فيودالی
فرمان ميراند ،بودند.
حقايق تاريخی گواھی ميدھند که افغانان نسبتآ ديرتر شروع به بيرون شدن از جاھا
و النه ھای نخستين زندگی خويش -مرزھای کوھھای سليمان کردند .و ھمچنان
فرايند اشغال و تصاحب متباقی سرزمين ھای ميان کوھھای ھندوکش و سليمان و
ساحات ساحل راست رود سند را که اکنون در چنگ دارند ،در امتداد سده ھای
يازدھم -ھژدھم رخ داده است...
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 .160تکامل مناسبات فيودالی مردمان افغاﻧستان پولياک 1384 :ق  1964 /م
}{74
ص  :3افغانستان يک دولت چندين -قومی است که در آن بيش از بيست تيره و تبار
و قبيله ھای مختلف زندگی دارند .چنين تنوع و رنگارنگی قومی نشان ميدھد که
اين آب و خاک بارھا مورد يورش و اشغال بيگانگان قرار گرفته و يا گذرگاه
مردمان مختلفی بوده است .باشندگان اصلی و بومی آن غالبآ توسط اشغال کنندگان
از جاھای خود بيرون گرديدند و درعوض استيالگران و غاصبين در محالت
بودوباش آنھا خود را متوطن و جاگير کرده اند .عامل عمده و اساسي ايکه باعث
دگرش )تغيير( در ترکيب ملی کشور گرديد ،پايان شدن قبيله ھای کوچی افغان از
مرزھای دامنه ھای کوھھای سليمان بود .از شروع سده ی پانزدھم ميالدی قبيله
ھای افغان آغاز به تصاحب و غصب سرزمينھای اقوام ساکن غيرافغان و ھمسايه
ھای خود کردند و اين فرايند بويژه پس از تشکيل دولت مستقل قبايل افغان در سال
 1747به شدت ادامه يافت.
افغانان ،ساحل چپ در يای آمو را که عمده تآ مسکن تاجيکان ،ازبيکان و ترکمنان
است اشغال و ھمچنان مناطق بودوباش کافران )نورستانيان( بلوچان و ھزاره گان
و ديگر قوم ھای خورد و کوچک را تصاحب کردند .سرانجام اين وضعيت موجب
شد تا اقتصاد اين مردمان در شرايط متفاوت اقتصادی-اجتماعی شکل بگيرد و
اشکال گوناگون داشته باشد .طبيعی است که ميزان رشد و تکامل اين اشکال
ھمگون و يکسان نيست .مسکن اصلی قبيله ھای افغان دامنه ھای کوھھای سليمان
است .افغانان با داشتن ساختار شيوه ای زندگی مشترک ابتدايی ،از زمانھای بسيار
دور و دراز کوچ نشين بودند که مشغوليت اساسی آنھا را دامداری )به گونه ای
عمده گوسفند پروری و بز پروری( تشکيل ميداد .دام از آن ِ خانواده ھای جداگانه
ای پدرساالری بوده و چرا گاه ھا ملکيت تمام قبيله و يا طايفه شمرده ميشدند .زمين
داری در نزد قبايل خصلت کامآل جانبی داشت و تنھا نيازمندی ھای دام پروری
آنھا را در آن موقع سال که از جھات گوناگون امکان پذير نبود تا گياه و علوفه
حيوانات خود را تھيه نمايند ،مرفوع می ساخت.
ص  :5مبرھن است که جريان پراگنده شدن افغانان از مرزھای کوھھای سليمان
در اينجا خالصه و پايان نمي يابد .با تشکيل دولت افغانان جريان اشغال و تصاحب
زمينھای ديگران بيشتر از پيش شکل و رنگ سازمان يافته ای به خود ميگيرد .پس
از اينزمان ،افغانان شروع به غصب زمينھای تاجيکان ،ازبيکان ،ترکمنان و ساير
مردمان و اقوام آسيای ميانه )بخارا سمرقند ،خيوه و قوقند( کردند .شھزاده نشينان
تاجيک و ازبيک در بلخ ،درواز ،شغنان ،قندوز ،مزار ،اندخوی ،شبرغان ،آقچه،
ميمنه و غيره که اکنون در تشکيل دولت افغانی جبرآ پيوند داده شده اند ،در آنگاه
به اندازه ھای متفاوت وابسته به امارات بخارا بودند .وابستگی آنان در برخی
حاالت آنقدر اندک و سست ميشد که شھزاده نشين ھای محلی به مالکين و فيودال
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ھای مستقل مبدل ميگرديدند ،از تابعيت و اطاعت به امارت بخارا سرپيچی
ميکردند و جمعيت اين خان نشينان را تاجيکان ،ازبيکان ،ترکمنان ،قرغزان و
قره-قلپکھا تشکيل ميدادند .بسياری از اين مردمان مانند ترکمنان بخش زيادی از
ازبيکان و قره قلپاقھا وغيره طرز و شيوه ای زندگی کوچی گری و نيمه کوچی
داشتند .در حاليکه تاجيکان مشغول کشاورزی و در شھر ھا به تجارت و صنايع
دستی اشتغال داشتند .قدرت سياسی و اقتصادی در ميان اين اقوام متعلق به سران و
اشراف مانند )خان ،بيگ و بای( بود که با تصاحب و در قبضه آوردن زمينھای
زياد و فراوان از حاکمان محلی مبدل به راجه نشينان مستقل شده بودند .در چنين
اوضاع و احوال و مناقشات داخلی و درونی ،زندگی اقتصادی مردمان محلی برھم
خورده ورشکسته شد که سرانجام به تضعيف سياسی اين مناطق انجاميد .از چنين
يک وضعيت پيش آمده اميران افغان استفاده و بھره برداری گسترده کردند.
احمدخان ابدالی ) (1768-1751شھزاده نشينان ازبيک و تاجيک را که در ساحل
چپ رود آمو موقعيت و اسکان داشتند ،اشغال کرد .با وجود آنکه ازبيکان و
تاجيکان در برابر اشغالگران افغان ايستادگی و قيام مينمودند اما تالش آنھا به دليل
از ھم گسيختگی فيودالی به پيروزی نمی انجاميد .بعدآ اميران افغان مانند
اميردوست محمد خان و اميرعبدالرحمان خان به مساعدت و زير نظر مستقيم
استعمارگران انگليس سلطه ای خويش را به گونه ای کامل در ساحل چپ دريای
آمو قطعی ساختند .به ھمين گونه تا ميانه ای سده ای نزدھم تاريخ رشد مناسبات
فيودالی ميان مردمان شمال افغانستان با تاريخ رشد اجتماعی-اقتصادی ھمين
مردمان در آسيای ميانه پيوند نا گسستنی داشته است .پس از تابع ساختن اين اقوام
توسط افغانان و مردمان آسيای ميانه توسط روسان سرنوشت آنھا به گونه ای
ديگری بافته و گره زده شد .گرچه تزاريزم بساط مناسبات فيودالی را از آسيای
ميانه کامآل از ميان نبرداشت و در واقع شيوه ای زندگی توده ھای زحمتکش
تاجيک ،ازبيک ،ترکمن و ديگران را بھبود و التيام نه بخشيد ،اما سرمايه
بازرگانی و صنعتی روس دراين منطقه دگرگونی ھای فاحش اقتصادی را به ميان
آورد .درست سرمايه داری با آھنگ شتابنده ای در اينجا رشد يافت .شھرھا ساخته
و قد بلند کردند ،صنعت و راه آھن ساخته شد و ھمزمان پرولتاريای ملی به وجود
آمد .اما پيوند کردن مناطق تاجيکان و ازبيکان در ترکيب و تشکيل دولت افغانان
مانع رشد و انکشاف اقتصادی و اجتماعی آنھا گرديد .زيرا افغانان کوچی در
آنزمان در سطح بسيار نازل رشد قرار داشتند .شيوه ای زندگی کوچيگری ھمراه با
مناسبات بدوی اشتراکی قبيله ای طبيعتا نمی تواند کدام تحولی در زندگی اقتصادی
و سياسی اين مردمان وارد سازد .بدين ترتيب در زمان نسبتآ کوتاه افغانان از
مرزھای کوھھای سليمان به سوی شرق تا ھند و به جانب شمال تا در يای آمو خود
را پياده ساختند .نبرد و جنگ افغانان به خاطر به چنگ آوردن زمين نه تنھا با
مردمان غيرافغان مانند تاجيکان ،ازبيکان ،ھزاره گان ،ترکمنان وغيره بل با قبيله
ھای ديگر افغانی نيز در ميگرفت .در جريان اشغال و کوچيدن ،قبايل قويتر زمين
ھای بھتر را از آن خود ميکردند ،و قبيله ھای ضعيفتر از خود را يا می راندند و
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يا مطيع و فرمانبردار خود ميساختند .در اين ارتباط ميتوان در باره ای عاقبت
دلزاکی ھا گفت که آنھا به صورت کامل از وادی پشاور رانده شدند و به سوی
کرانه ھای چپ ھند راھی گرديدند .ھمين سرنوشت دچار قبيله ھای لودی،
پرانگی ،سور و سروانی ھا نيز گرديد .قبيله ی منگل از دشت ھای بنو به زور
توسط قبايل پُرزور ديگر به ساحات کم حاصل قسمتھای بااليی وادی کرم و زرمت
متواری ساخته شده اند .به ھمين منوال قبايل زياد زورمند قبايل کم زور را به
)ھمسايه( ھای خود مبدل ساختند )افغانھا ھمسايه به کسانی يا کسی ميگويند که
غيرمستقل و وابسته باشند و به قبيله ای خود ايشان تعلق نداشته باشد( .ھمينگونه
قبيله ای بنگاش به ھمسايه ای جاجيان ،توريان و بخشی از يوسفزاييان به ھمسايه
گان ارکزاييان و برخی ازقبايل )الخانی( خود را به ھمسايه ای غلزاييان مسما
ساختند .ھمزمان برخی از دسته ھای غلزاييان که از قبايل اصلی خود جدا شده و
به ساحه ای ارکزاييان جابجا شده بودند ،به ھمسايگان آنھا تبديل گرديدند .بنا به
نوشته ی ريسنر )رشد فيوداليزم و تشکليل دولت افغانھا( اين چنين درھم آميختگی
و جدا شدن قبايل افغان از ھمديگر در جريان اشغال و مھاجرت و جايگزينی،
مناسبات و سازمان کھنه ای بدوی ،خونی و طايفه ای آنھا از ھم گسست و جای
آنرا مناسبات نو بر اساس منطقه زيست گرفت .در مناسبات جديد تقسيمات افراد نه
بر بنياد شجره مشترک قبيله يی و دسته يی بلکه بر اساس محل بودوباش نھادينه
شد )مانند پکتياوال ،خوستی ،وردک وغيره(...
 .161افغاﻧستان درپنج قرن اخير فرھنگ 1408 :ق  1988 /م }{75
ص  :52درھنگام گشوده شدن خراسان به دست مسلمانان ،بخش بزرگ ساکنين اين
سرزمين را مردمانی تشکيل ميدادند که از شاخۀ ھندواروپائی نژاد آرين بودند و
بعدا به نام تاجيک شھرت يافتند .راجع به مبدا اين کلمه نظرھای جداگانه وجود
دارد .يکی اينکه تاجيک صورتی از کلمۀ تازی ميباشد که نام يکی از قبايل يمن
بود .دری زبانان اين کلمه را به عنوان اطالق اسم جز بر کل برتمام عربان تطبيق
کردند و بعد ھم کسانيکه به دست اينان يعنی تازيان دين اسالم را پذيرفتند ھم تازی
و به تحريف تاجيک ناميده شدند .چون اکثراشخاصی که دراين مرحله به دين اسالم
گرويدند ،شھرنشين و ده نشين بودند – برخالف مردم خانه به دوش و مالدار که
دين آبائی شان را برای مدت بيشتر حفظ کردند – بنابراين کلمۀ تاجيک درمرحله
دوم برای مردم شھرنشين و روستائی علم گرديد .عده ای ديگر کلمه تاجيک را
دارای ريشۀ محلی ميشمارند و برای اثبات قول خود از نبشتۀ چانک کين ،سفير
چين که درسال  128پيش از ميالد از سرزمينھای واقع در کنارۀ رود جيحون ديدن
کرده بود نقل قول ميکنند .وی مينويسد که" :درباختر مردمانی به نام تاھيا سکونت
داشتند که درشھرھای محصوربه ديوارزندگی ميکردند وبه بازرگانی ميپرداختند".
چينی کلمۀ تاجيک
ازآنجا که به موجب قواعد زبانشناسی کلمۀ تاھيا ميتواند شکل
ِ
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باشد ،اين احتمال تقويت ميشود که استعمال کلمۀ تاجيک بر ورود عربان به
خراسان مسبوق بوده ،ريشه محلی داشته باشد...
ص  :53درکوھستان مرکزی خراسان که به نام غور ،غرجستان يا مطلق جبال ياد
ميشد مردمان ديگری به نام ھزاره و نکودری جا گرفت که بعضی پيش از ھجوم
مغوالن به اين خطه وارد گرديده و برخی دراثر لشکرکشی چنگيزخان و جانشينان
او درآن جاگزين شدند .اينان با مردم محلی که تاجيک آميخته با ترک بودند و
امرای آل شنسب و سالطين غوری از بين ايشان ظھورکرده بودند ،آميزش يافته
زبان آنھا را با مخلوطی از لغات ترکی و مغولی قبول کردند و خودشان به نام
ھزاره و مسکن شان به ھزاره جات شھرت يافتند .درقرن پانزدھم ھزارگان در اثر
مساعی دعات شيعه مذھب مذکور را پذيرفتند ،درحاليکه بخش بيشتر مردم
خراسان ،سنی مذھب بودند.
 .162تاريخ سياسی تاجيکان افغاﻧستان سعيد سعدی زاده 1409 :ق  1989 /م
}{76
ص  :289درافغانستان بعد ازآنکه حاکميت به دست افغانھا افتاد )نيمه دوم قرن
 (18و آنھا سرزمين چپ دريای آموی تاجيکان را به تصرف خود درآوردند و
ازآن زمان تا سالھای نزديک ،ھميشه کوشش ميکردند سياستی استعماری برای
پايمال کردن حقوق و منافع صاحبان اصلی اين سرزمين ،يعنی تاجيکان پيش
گيرند .يکی از اين نوع سياست ضد ملی آنھا با ھرواسطه ،مخلوط کردن ملتھا بود
برای اينکه ھمه قوم و خلقھای ساکن کشوررا ،افغان بخوانند حکومت داران افغان
چنين فکر غيرعلمی را دربين اھالی انتشار ميدادند که گويا ھمه ساکنان افغانستان
بدون توجه به قوم و مليت شان ،به ملت افغان تعلق دارند و کوشش ميشد از
موجوديت قوم بومی و پرجمعيت تاجيک درصفحات کتابھا ،روزنامه ھا ،مجله ھا
و صدا و سيما به عمد نام نبرند .تمام گذشته پرافتخار تاجيکان ،تاريخ ،فرھنگ،
ادبيات و ھنر آنھا مال افغانھا اعالم ميشد .شھرھای قديمی تاجيکان ،بلخ ،ھرات،
باميان ،کابل و غيره شھرھای باستانی افغانھا ناميده ميشد...
ص  :319درزمان اميرعبدالرحمن خان ،فشارو ظلم حاکمان افغان نسبت به اھالی
بومی ،يعنی تاجيکان زيادتر شد .خصوصا دھقانان تاجيک از دست اشرافان و
فيوداالن افغان رنج و عذاب ميديدند .ثروتمندان و سرلشکران افغان زمين ھای
تاجيکان را با فشار و زور گرفتند و آنھا را از صاحب زمين بودن محروم کردند.
آنھا دھقانان تاجيک را که صاحب اصلی اين سرزمين بودند ،مجبور ميکردند که
در زمين افغانھا مزدوری نمايند يا ترک روستا کنند و به شھر يا جای ديگری
بروند...
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ص  :320بعالوه ،اميرعبدالرحمن خان سياست آميخته گردانی ملتھا درافغانستان
را پيش گرفت .او به اجبار دھھا ھزار افغان را ازجنوب مملکت به نواحی مرکزی
و شمال آن کوچاند .مثال در  1886از افغانستان جنوبی به استان قندز  2ھزارعايله
افغان بطوراجباری کوچانيده شد .از سال  1885م اميرعبدالرحمن خان از جنوب
به افغانستان شمالی و ناحيه کوھستان 40 ،ھزار عايله افغانی را انتقال داد .در
 1896تعداد  12ھزار عايله افغانی به نواحی سرحد افغانستان و بخارا کوچانيده
شدند .در  1884اميرعبدالرحمن خان از نواحی اطراف کابل به استان ميمنه 3
ھزار عايله افغانی را منتقل کرد .باز از قندھار و سبزوار به ناحيه قلعه نو 1200
عايله کوچانيده شدند .در  1885درافغانستان جنوبی به استان بلخ  800عايله افغانی
بطور اجباری کوچانيده شدند .طبق اطالعات ناقص درآخر عصر  19و ابتدای سده
 20م تنھا درنواحی اندخوی ،آقچه ،شبرغان و سرپل  62ھزار عايله افغان مسکون
شدند .ھمه اين مھاجران از دھقانان تاجيک و ازبک زمنی ھايشان را ميگرفتند و
خود صاحب آن ميشدند .درنتيجه دھقانان تاجيک از زمين خود محروم و به مزدور
افغانھا تبديل ميشدند .مھاجران افغان به مدت  12سال ازدادن ماليات به دولت آزاد
بودند...
ص  :321سياست اميران افغان که درمسئله ملی به آن توجه شده ھرچه بيشتر خلق
ھای غيرپشتون را به افغان تبديل کردن بود .اما آنھا به اين نيت ضد ملی خود
موفق نشدند .ازبس که تعداد فارسی زبانھا )تاجيکان( در اکثراستانھای مرکزی و
شمالی مملکت ،مثل دوران قديم زياد بود ،بيشتر افغانھا که به اين مناطق ساکن
شدند زبان فارسی را از خود کردند و حتی بعضی زبان مادری خود )پشتو( را به
تدريج فراموش و به فارسی تکلم کردند...
ص  :332نام کشورافغانستان و دولت دردست افغانھا بود ،ايشان مطابق مقصد
ھای سياسی و منافع قومی خويش ،تعداد قوم خود را درمجموع اھالی کشور خيلی
زياد نشان ميدادند و ازطرف ديگر ،تعداد ديگر قومھا ،بويژه تاجيکان را درحساب
درصد خيلی کمتر ذکر ميکردند .اين معلومات نادرست را ديگر ممالک ھم بدون
تحقيق درکتاب و روزنامه ھای خود درج ميکردند...
مطابق معلومات تاريخ شناس مشھورافغان ميرمحمد غباردرآخرسالھای  60م از
تعداد عمومی اھالی ) 15.3مليون( 6 ،مليون پشتون ،بيش از  1مليون ازبک و
ترکمن 100 ،ھزار نورستانی 85 ،ھزار بلوچ و  8.1مليون را فارسی زبان ھا
)تاجيکان و ھزاره ھا( تشکيل ميدادند .معلومات ميرمحمد غبار به واقعيت نزديکتر
به نظر ميرسد .اگر شمارۀ عمومی ھزاره ھا و قزلباشھا را  1مليون حساب کنيم،
پس  7مليون باقيمانده به تاجيکان تعلق دارد .دراينصورت تاجيکان بيشتراز 45
درصد جمعيت را تشکيل ميدھند...
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ص ... :334نفوس تاجيکان نسبت به افغانھا درمملکت زياد است .اين فکر را
احصائيه  1979نيز تصديق ميکند .يکی از بندھای اين احصائيه حساب اھالی از
لحاظ قوميت بود .مطابق شھادت اشخاص به دايره حکومت ،تعداد تاجيکان دراين
احصائيه بيش از  60درصد و تعداد افغانھا کمتر از  30درصد بوده است .طبيعی
است که اينگونه معلومات به منافع سياسی دايره حکومت افغانھا سازگار نيامده و
دراينجاست که آن ارقامی که تعداد قومھا را به حساب درصد نشان ميداد ،به امر
مخصوص حفيظ ﷲ امين از نشر اين احصائيه خارج شد .بنابراين تا حال در
حسابگری اھالی سال  1979غيراز تعداد قومھای ديگر ،قسمتھای ازمعلومات نشر
ميشد .اما اھالی از لحاظ قوم و تعداد آن به حساب درصد در يگان مدرک و کتاب
نشر نشده است...
افغانھا درمملکت تخمينا  30تا  35درصد جمعيت را تشکيل ميدھند .ولی شماره
تاجيکان را از  50تا  60درصد ميتوان حساب کرد .اين دعوی را نه تنھا ارقام
گوناگون کتابھا و مشاھده ھای مردم ،بلکه آن حادثه سياسی و تاريخی اثبات می
کند که در اکثر استانھای سرزمين امروز افغانستان )خراسان کوچک( در گذشته
تاجيکان اکثر اھالی را تشکيل ميدادند و اھالی بومی اين کشور محسوب ميشدند.
وطن اصلی افغانھا شمال و غرب پاکستان کنونی )دامنه ھای کوھھای سليمان(
است و حاال نيز قسمت عمده افغانھا در ھمان قسمت کشور بودوباش دارند.
 .163افغاﻧھا فوگلسنگ 1423 :ق  2002 /م }{77
ص :17درطول تاريخ اقوام مختلفی از طرف غرب ،شرق ،جنوب و شمال به
سرزمين افغانستان کنونی آمده و مسکون شده اند .دريک مطالعۀ جديد ،حدود 55
قوم يا تبار درافغانستان زندگی ميکنند .تمام آنھا را ميتوان ازنگاه زبانی بطور
تخمينی به ايرانی ھا )بخصوص بلوچ ھا ،پشتون ھا وتاجيک ھا( ،ترکھا )عمدتا
ترکمن ھا و يوزبيکھا( و غيره تقسيم کرد .اما بايد توجه داشت که زبان نميتواند
بصورت دايمی يک مشخصۀ تباری باشد .طورمثال ھزاره ھای افغانستان مرکزی
امروز به زبان )ايرانی( پارسی )فارسی يا دری( صحبت ميکنند ،درحاليکه بطور
آشکاردارای منشای ترکی -مغولی اند.
ص  :18پشتو يگانه واحتماال اولين زبان ايرانی نيست که درجنوب کوھھا صحبت
ميشود .ما اينرا ميدانيم ،زيرا درميان سرزمينھای پشتون ھا ،بغيراز تاجيک ھای
پارسی گوی که درھمه جا حضوردارند ،ھنوزھم محله ھای اقوامی وجود دارد که
به زبان ھای ديگر ايرانی صحبت ميکنند .اينرا ميتوان در وادی لوگردر جنوب
کابل )حد اقل تا سال ھای  (1978و نزديک کانيگورام )وزيرستان( در پاکستان
مشاھده کرد .اين مردمان با زبان اورمری صحبت می کنند .اينھا خود را برکيھا
مينامند؛ اين نام ھمچنان در زندگينامۀ بابر ،موسس ساللۀ مغول درھند در اوايل
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سدۀ شانزدھم ديده ميشود ،کسيکه مدت زيادی در سرزمين ھای مرزی بخاطر
آمادگی تھاجم خويش به ھند سپری ميکند .بعالوه ،در شمال کابل مردمانی وجود
دارند که به زبان پَراسی صحبت ميکنند )بابر زبان پراسی را يکی از 11زبان
ساحۀ کابل ذکرکرده است( .پراسی و اورمری دو زبان مرتبط ايرانی اند که در
گذشته توسط تعداد زياد مردم در يک ساحۀ وسيعتر صحبت ميشدند .اينھا توسط
کسانيکه به زبان ھای ديگر صحبت ميکردند )بشمول پشتو( ،کنار زده شده و به
وادی ھای منزوی رانده ميشوند.
ص  :21درواقعيت ،اسناد تحريری مبنی برعنعنۀ شفاھی در بارۀ ھجوم گروھھای
پشتون از جنوب افغانستان ...به جلگه ھای پشاور و اطراف آن درسده ھای  15و
 16وجود دارد .ھجوم پشتونھا ازساحۀ کندھاربجانب غرب و سرزمين ھای جنوب
و غرب افغانستان دراين اواخر صورت گرفته است .اين کوچکشی ھا توسط اسناد
تاريخی تائيد شده و مربوط به سده ھای ھفدھم وھجدھم است ...ھجوم پشتون ھا با
بيرون راندن مردمان بومی ازمناطق شان تا امروزادامه دارد ،طورمثال درھزاره
جات و افغانستان مرکزی؛ در ساحۀ جالل آباد و افغانستان شرقی و درسرزمين
ھای شمال پشاور .بعالوه ،اشغال قسمی سرزمين ھای جنوب ھندوکش در وادی
کابل توسط پشتونھا مربوط ساليان اخير است .کابل ھرگزيک شھرپشتون نشين
نبوده است ...آمدن گروھھای بزرگ پشتون ھا و متعاقبا بقدرت رسيدن آنھا در
جلگه ھای وسيع جنوب و شرق افغانستان باعث تغيرات عمدۀ سياسی واجتماعی
ميشود .اثرات مراکزشھری و مسکونه ھای جديد پشتونی}ناقلين{ باعث ميشود که
جمعيت عمدتا تاجيک )پارسی -زبانان( بمناطق اطراف رانده شوند .بعالوه ،پشتون
ھائيکه از وادی ھای فقير و منزوی مرزھا برخاسته بودند ،فورا خود را در جلگه
ھای وسيع و نسبتا حاصل خيز جنوب و شرق کوھھای افغانستان می بينند...
ص  :23تعداد غلزيھا درافغانستان درحال حاضرتقريبا دو چند درانيھا است .آنھا
باشندگان ساحۀ بزرگی اند که بين کابل )درشمال( و کندھار )در جنوب( و کوھھای
افغانستان مرکزی )درغرب( و مرزھای افغانستان/پاکستان )در شرق( قراردارد.
گسترش آنھا بطرف غرب وبداخل کوھھا تاريخ نسبتا جديد دارد ،زيرا درحوالی
 ،1800باشندگان غزنی و اطراف آن تاجيکان و ھزاره ھا بودند که درواقعيت
قسمت بزرگ آن ھنوزھم چنين است .بارتباط درانيھا ،اين غلجيھا ھستند که موجب
راندن )گسترش( پشتونھا ازشرق بغرب شده اند.
ص  :25يک کتلۀ عظيم مردم افغانستان با يک لھجۀ پارسی ايرانی صحبت ميکنند
که بصورت عام بنام دری ياد ميشود )فارسی معرب پارسی و مشتق از پارسی
ميانه است که بصورت عام بنام پارسی دری ياد ميشود .منشای واژۀ دری ھنوز
واضح نيست .بصورت عام فکرميشود مربوط به دربار باشد .دری زبان رسمی
افغانستان است( .در بين اينھا تاجيکان قرار دارند که بطورعمده در شھرھای
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بزرگ و در شمالشرق کشور زندگی ميکنند .آنھا نمايندۀ يکی ازکھن ترين اليه
ھای مردم افغانستان اند .درروزگارقديم ،نام تاجيک توسط کوچيان )ترک( برای
نشان دادن مردمان بومی )عمدتا پارسی زبان( سرزمين ھای اشغالی در جنوب
آسيای ميانه و شمال افغانستان بکارميرفت .از آن ببعد ،اين نام به مردمان سنی،
مسکون و پارسی زبان افغانستان و سرزمين ھای ھمسايه )طورمثال تاجکستان(
محدود ميشود .در ساليان اخير ،نام تاجيک بيشتر برای نشاندادن تمام غيرپشتونھا
و مردمان پارسی زبان افغانستان درمقايسه با عنعنۀ پشتون ھا بکارميرود که تمام
پارسی زبانان را فارسيوان خطاب ميکنند .بآنھم پارسی زبانان غرب کشور خود
را به نامھای تباری ديگری ناميده و فارسيوان "اصلی" شيعه ھای اند که درغرب
کشور ،درھرات و اطراف آن زندگی ميکنند ...تاجيک ھای "اصيل" افغانستان
عمدتا در شمالشرق کشور زندگی ميکنند ،بآنھم بايد بخاطرداشت که آنھا ترجيح
ميدھند بنام ھای مناطق ايشان )پنجشيری ،بدخشی( ياد شده و واژۀ تاجيک را
موھن و خفت آور ميدانند.
تاجيکان غالبا بدون کدام دليلی بنام تاجيک ھای کوھستانی )و پاميريھا يا غلکا ھا(
ياد ميشوند که درشمالشرقی ترين حصۀ کشور و اطراف آن بشمول واخانی ھا و
ديگران زندگی ميکنند ...اينھا جوامع منزوی را تشکيل ميدھند که با يک مجموعۀ
زبانھای ايرانی شمالشرقی صحبت ميکنند .اينھا بعالوه از زبان شان ،توسط عقيدۀ
ايشان نيزتشخيص ميشوند که اغلبا اسماعيلی اند .اينھا يک شاخۀ تشيع بوده )بنام
شاخۀ اسماعيليه( و از فرقۀ عمدۀ شيعه و مرسوم در ايران کنونی )بنام اماميه(
فرق دارند...
+++
در آخر قابل ذکر است که جھت دريافت معلومات بيشتر در مورد نياکان تاجيکان
يا تاريخ قديم اقوام )آريائيھا ،سکائيھا و ...شکل ھای  11 – 9ديده شود( وسرزمين
ھای افغانستان امروزی و ماورای آن )به اساس شواھد باستان شناسی( ،ميتوان به
اثر فوگلسنگ ،دانشمند معروف ھالندی مراجعه کرد که منبع نھايت با ارزش علمی
دراين مورد است .اين اثر که درسال  2002به زبان انگليسی تاليف شده ،در سال
جاری به پارسی ترجمه گرديده و در تارنمای جھانی انترنيت قابل دسترس است
}.{77
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شکل  9تصوير نمايندگان ايران شرقی )بکتريا ،اريا ،درنگيا و اراکوزيا( در قصر اپادانای
ھخامنشيان

شکل  10تصوير نمايندگان سکائيان )بکتريائی و اميرگائيان( در قصر اپادانای ھخامنشيان

شکل  11تصوير نمايندگان ھندی )گندارا ،تاتاگوش ،ھندوش و ماکا( در قصر اپادانای
ھخامنشيان

ﻧتيجه گيری
اين نوشتار که در بر گيرندۀ حدود  200اثر معتبر تاريخی است ،حاوی معلومات
نھايت گسترده و جامع در مورد خاستگاه ،مسايل و خصايل تاجيکان بوده و در
واقعيت ميتواند آئينه تمام نمای تاجيکان در آرشيف نشرات عربی ،پارسی و
انگليسی جھان بشمار رود )اگر دوستانی منابع بيشتری و يا در زبانھای ديگری در
اختيار داشته باشند که در اين نوشتار ذکر نشده ،لطف نموده در جريان بگذارند،
کمال امتنان و سپاس خواھد بود(.
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صادقانه بايد اعتراف کرد که جمع بندی و استنتاج از اين تعداد اثر ،کار آسانی
نيست؛ باين علت قضاوت در بخش ھای خاص را به خوانندگان ارجمند ميگذارم.
اما بصورت عام تا جائيکه در اين آثار ديده ميشود مھم ترين پژوھش ھا در مورد
تاجيکان بطور عام و تاجيکا ِن افغانستان بطور خاص ،توسط نويسندگان اﻧگليسی
)الفنستون ،ويلسن ،بيليو ،راورتی و (...در سده نزدھم و نويسندگان روسی
)ريسنر ،پولياک و (...در سدۀ بيستم صورت گرفته که سوگمندانه در اختيار مردم
قرار نداشته و )به عقيدۀ من( با وجود نواقص و کمبودھا ،با ارزش ترين دريافتھا
و استنتاج ھا محسوب ميشود:
اصطالح تاجيک پارسی به گمان اغلب از نام ھای دايتيا ،داھی ،دائی ،داديک و
تاھيا )ذکرشده در اوستا ،منابع يونانی و چينائی( مشتق شده است .به اين ترتيب
تاجيکان قديم ترين باشندگان مسکون )زراعت پيشه گان( يا پارسيان اوليۀ اين
مناطق ،و تاجيک ﻧام باستاﻧی دھقاﻧان پارسی زبان اين سرزمين ھا بوده است
)قابل ياد آوری است که واژۀ دھقانان طوريکه در متون کھن عربی و پارسی بکار
رفته ،در آنروزھا به عالوه مفھوم تباری }تاجيکان و ايرانيان{ ،به مفھوم بزرگان،
اشراف و فرزانگان جامعه نيز بوده که تا اندازۀ زيادی با مفھوم واژه ھای آريائی
و تاجيک }تاج َور و تاجدار{ تطابق دارد(! اين کلمه در حقيقت يک واژۀ پارسی
بوده و شامل ساحاتی ميشود که قبال در اختيار شاھان پارسی قرار داشته است.
تاجيکان حاال بصورت دستجمعی و در يک کشور واحد زندگی نداشته ،بلکه بخش
بزرگ و وسيعا پراگندۀ باشندگان کشورھای تاجکستان ،ازبکستان ،افغانستان،
ايران و حتی سنکيانگ چين را تشکيل داده و با ساير اقوام مخلوط اند.
در افغانستان کمتر ناحيۀ وجود دارد که ھمۀ جمعيت آن افغان باشد .تاجيک ھا در
تمام جلگه ھای افغانستان از ھرات تا خيبر و از کندھار تا اکسوس )آمو( زندگی
دارند .اما در مورد اشغال سرزمين ھای تاجيکان و بيرون راندن آنھا از مناطق
بومی ايشان ،حقايق تلخ و درد ناکی ارائه شده که سخت تکان دھنده است!
تاجيک ھای افغانستان را غالبا بنام پارسيوان ياد ميکنند .باينترتيب واژۀ تاجيک
کاربُرد نسبتا گسترده ای داشته و شامل تمام مردمان پارسی زبان ميشود.
تاجيکان مردمان صلحجو ،ماليم ،با وقار و زحمتکش بوده و اکثرا مصروف
زراعت و پيشه وری ميباشند .روحيۀ نظامی و رزمجويانه ندارند ،ھرچند که به
تازگی اين خصلت در آنھا بيدار شده ،قوت و نيرو ميگيرد )در حاليکه در قديم،
تاجيکان مردمان بزم و رزم بوده اند!(.
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به قول فوگلسنگ ،تاجيکان نماينده يا اوالدۀ يکی از کھن ترين اليه ھای مردم
افغانستان اند .در روزگار قديم ،نام تاجيک توسط کوچيان )ترک( برای نشان دادن
مردمان بومی )پارسی زبان( سرزمين ھای اشغالی در جنوب آسيای ميانه و شمال
افغانستان بکار ميرفت .از آن به بعد ،اين نام به مردمان سنی ،مسکون و پارسی
زبان افغانستان و سرزمين ھای ھمسايه )طور مثال تاجکستان( محدود ميشود .در
ساليان اخير ،نام تاجيک بيشتر برای نشان دادن تمام غيرپشتونھا و مردمان پارسی
زبان افغانستان در مقايسه با عنعنۀ پشتون ھا بکار ميرود که تمام پارسی زبانان را
فارسيوان خطاب ميکنند.
اگر چه به علت عدم سرشماری دقيق و بيغرضانه در مورد جمعيت افغانستان
بطور کل و ترکيب اقوام افغانستان بطور خاص ھيچگونه اسناد موثقی وجود
نداشته وتمام ارقام داده شده در منابع مختلف کامال مغرضانه و سياسی است؛ با
آنھم با درنظر داشت گستردگی نفوس تاجيکان در سراسر افغانستان و تمام اختالط
ھا ،تبديالت امتيازی و تغييرات اجباری ھويت ھا )يعنی آنچه به قول راورتی،
ريسنر و ...در افغانستان رخ داده و ھنوز ھم جريان دارد( ،تعداد تاجيکان را
)ھمچنانکه سعدی زاده گفته است } ({76به ھيچوجه نميتوان کمتر از 60 - 50
درصد نفوس افغانستان دانست )و اگر آمار "فيريَر" يا "حيات خان" را معيار قرار
دھيم :يعنی با کم کردن مناطق پشتونخواه امروزی و افزودن شمال ھندوکش ،اين
درصدی بمراتب باالتر خواھد بود(!
به ارتباط زبان پارسی ،نظرات زيادی وجود دارد که اين زبان صد ھا سال پيش از
ظھور اسالم ،در خراسان بزرگ )نقشه ھای  12و  13ديده شود( زاده و پرورده
شده؛ از آغاز سال ھای  200ق )اوايل  800م( ،زبان دربارھای طاھريان و
صفاريان بوده؛ در دربار سامانيان به بزرگترين زبان علمی و ادبی و زبان دوم
دنيای اسالم تبديل گرديده؛ از طريق دربارھای غزنويان ،غوريان و ...در ھند و
از طريق دربار سلجوقيان )و ترکان( در ترکيه عثماﻧی گسترش يافته؛ برای 700
سال در ھند و  300سال در آسيای صغير ،زبان رسمی ،اداری و علمی بوده است
} .{80 - 78به اين ترتيب ،زبان پارسی در درازﻧای بيش از ھزار سال در حوزه
ايکه پھنای آن از اسالمبول تا کلکته و بالد ترکستان چين بوده ،بحيث لسان
دربار ،داﻧش ،آموزش ،تجارت و مراودت ،مروج بوده است } :81ص .{7امروز
در گسترۀ اين حوزۀ بزرگ ،ده ھا کشور )متشکل از اقوام مختلف( بوجود آمده و
مربوط يک قوم و يا يک کشور
اين واقعيت بطور آشکارا نشان ميدھد که اين زبان
ِ
خاص نبوده و )بخصوص( گسترش آن توسط اقوام مختلف و بدون تحميل صورت
گرفته است .چنانچه امروز در افغاﻧستان بيش از  90درصد مردم )که متشکل از
اقوام مختلف اند( به اين زبان بلديت دارند و يا می توانند با آن صحبت نمايند
)پارسی حاال بعالوۀ افغاﻧستان ،زبان رسمی کشورھای ايران و تاجيکستان نيز
ميباشد(.

165

نقشۀ  .12خراسان با چھار مرزبان مشھور )از اوايل ساسانيان تا نيمۀ سدۀ چھارم
ق( .1 :بلخ و تخارستان .2 ،ھرات و سجستان .3 ،ماورالنھر .4 ،مروشاھجان }{2

نقشۀ  .13خراسان با چھار شھر مشھور )پس از نيمۀ سده چھارم ق( .1 :بلخ.2 ،
ھرات .3 ،مرو .4 ،نيشاپور }{2
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البته نظرات ديگری ھم مبنی بر پارسی بودن پارسی و دری بودن دربار ساسانيان
وجود دارد } :83 ،82ج  ،1ص  !{281 – 271اما به باور حسين يمين ،پارسی
اصال "پارتی" يا زبان پارت ھای اشکانی بلخی و دربار آنھا در  250ق م بوده؛
لذا به علت منسوب بودن به "پارت" ھا ،پارتی و منسوب بودن به "دربار" ،دری
ناميده شده است .زبان پارتی يا پھلوی اشکانی دنباله و شکل متحول زبان اوستائی،
و پھلوی ساسانی دنبالۀ زبان پارتی و لھجۀ از آن است }يا شکل تکاملی آن؟{.
باينترتيب ،پارسی دری پس از سپری نمودن دوره ھای باستانی )زبان اوستائی( و
ميانه )پارتی  -کوشانی( و با دو لھجۀ بزرگ )ھخامنشی دورۀ باستان و پھلوی
ساسانی دورۀ ميانه( که حدود  1500سال زبان دستگاھھای دولتی اين حوزۀ
بزرگ فرھنگی بوده ،بوجود آمده است } 84،80و  .{85گرچه مقدسی ھم "دربار"
را منشای واژۀ دری دانسته است ،اما واصف باختری ميگويد که دری از واژۀ
"تخاری" و پارسی از واژۀ "پارتی" مشتق شده؛ رابطه و نسبت دادن پارسی به
"پارس" يک غلط مشھوراست }!{86
با درنظرداشت نظرات مسعودی ،مقدسی ،ابن نديم و گرديزی در بارۀ وسعت
ساحه يا پھنای حوزۀ زبان پارسی )پارتی؟( ،لھجه ھای متفاوت آن )پارسی ،دری،
پھلوی و (...و دری بودن دربارھای پيش از اسالم؛ مدرک مھم ديگر ،گزارش
تاريخی سترابو در سدۀ اول ميالدی مبنی بر موجوديت زبان واحد )با لھجه ھای
متفاوت( در گسترۀ آريانای بزرگ )ساحۀ بين رود سند ،بکتريا ،سغديانا ،ماد و
پارس در نقشه  14ديده شود( است که از نگاه تاريخی فقط ميتواند زبان پارتی )با
لھجه ھای متفاوت( باشد! زيرا اين دوران مصادف است با استقرار دراز مدت
امپراطوری عظيم پارتيان در اين ساحه :ھخامنشيان ) 330 - 550ق م( ،پارتيان
) 250ق م  224 -م( ،کوشانيان ) 375 - 60م( ،ھيپتاليان ) 570 - 420م( و
ساسانيان ) 651 - 224م(.
در ھر صورت ،از نگاه تاريخی ھمين زبان واحد يا لھجه ھای از آن است که در
دوران امپراطوريھای  300سالۀ کوشانی 150 ،سالۀ ھيپتالی و  400سالۀ ساسانی
در اين حوزۀ مشترک فرھنگی تکامل نموده و پارسی دری را بوجود ميآورد.
دلچسب است که حتی يک قرن پس از اسالم نيز کارھای اداری در اين حوزه به
زبان پارسی ميباشد ،زيرا دفتر و ديوان غرب ايران در زمان واليت حجاج بن
يوسف ) 95 - 41ق( و از خراسان )شرق ايران( در اواخر خالفت ھشام بن
عبدالملک ) 125 - 105ق( از پارسی به عربی برگردانده ميشود } :83،7ج ،1
ص  .{308-307به اينترتيب اين زبان فقط حدود يکصد سال از دربار دور مانده و
با ظھور طاھريان در سالھای  200ق بازھم درباری گرديده و درباری ميماند!
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نقشه  .14گسترۀ تخمينی آريانای بزرگ )آبی( و کوچک )سرخ( توسط سترابو در
سدۀ اول ميالدی }{2
طوريکه منابع اين رساله نشان ميدھد درقديم ترين آثارعربی )مانند التنبيه مسعودی
در  345ق ،احسن التقاسيم مقدسی در  375ق و الفھرست ابن نديم در  377ق( و
پارسی )مانند ترجمه تفسير طبری در 352ق ،شاھنامه فردوسی در 400ق،
دانشنامه ابن سينا در  428-412ق و فضايل بلخ در  610ق( تا امروز ،واژه ھای
"پارسی"" ،دری" و "پارسی دری" با عين معنی برای يک زبان واحد بکار رفته،
يا به عبارۀ ديگر نام ھای جداگانۀ يک زبا ِن واحد بوده اند )به شمول واژۀ
"تاجيکی" که کاربُرد آن به سدۀ نزدھم و ترويج آن به سدۀ بيستم ميرسد( .اما
سوگمندانه ،اقدام ھای سياسی و تالش ھای ناميمونی در افغانستان جريان دارد تا
زبان پارسی )دری( را تعقيم و تعويض نمايند }:{88 - 86
• کار و تبليغ در جھت جدا سازی پارسی ،دری و تاجيکی زير نام سه زبان
جداگاﻧه و اختصاص ھر يک به کشورھای ايران ،افغانستان و تاجيکستان؛
• ايجاد محدوديت در مورد کاربُرد واژه ھای ناب و اصيل پارسی زير نام
"اصطالحات ايراﻧی و بيگاﻧه"؛
• ترويج واژه ھای جديد پشتو )بعوض آن( زير نام "مصطلحات ملی و
قبولشده"؛
• اختالط پارسی و پشتو در گفتمان رسانه ھا زير نام "شير و شکر".
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با وجوديکه واژۀ تاجيک در طول سده ھا به عموم پارسی زبانان اطالق گرديده،
اما پس از اينکه در سدۀ  16ميالدی ترکھای جغتائی سنی مذھب در آسيای ميانه
حاکم ميشوند و صفويان در ايران )کنونی( به مذھب شيعه رسميت ميبخشند ،جنگ
ھای طوالنی و خونينی در بين صفويان شيعی )که خود را "ايرانی" مينامند( و
خان ھای سنی آسيای ميانه بوقوع می پيوندد .تقريبا از اين زمان ببعد در ايران
صفوی ،واژۀ "ايرانی" به تدريج و به مرور زمان جانشين کلمۀ تاجيک ميگردد
)شايد به ھمين علت باشد که تعداد زياد ايرانيان امروزی منشای تاجيکی خود را از
ياد برده اند( .در سدۀ  18در قسمتی از خراسان حاکميت بدست پشتون ھا افتيده و
در نيمۀ اول سده  19با تسليم شدن به انگليسھا ،تحت حمايه انگليسھا قرار ميگيرند.
در نيمۀ دوم ھمين سده ،اميران بخارا نيز به روسھا تسليم شده و تحت حمايه روسھا
قرار ميگيرند } :11ص  279و  :89ص  .{9باينترتيب تاجيکان يا پارسی زبانان
اين حوزۀ بزرگ فرھنگی در سه قلمروی جدا )صفوی ،انگليسی و روسی(،
متخاصم و بدون ارتباط تقسيم می شوند .صرفنظر از پروسه ھای دردناک و
جانسوز ازبک سازی اجباری تاجيکان در ازبکستان و افغان سازی اجباری
تاجيکان )و ساير اقوام( در افغانستان ،اصطالح تاجيک تا اندازۀ زيادی ويژه ای
پارسی زبانان افغانستان و ماورالنھر باقی ميماند!
با درنظرداشت منابع پس از اسالم ،اگر سال تاليف کتاب )يا وفات مولف( را
درنظر گيريم ،واژۀ تاجيک بار اول در ديوان عنصری ) 432ق( ،بار دوم در
لغتنامۀ محمود کاشغری ) 466ق( و بار سوم در تاريخ بيھقی ) 470ق( به کار
رفته و بعد از آن در تمام متون مروج شده است .اما چون اولين کاربُرد واژۀ
تاجيک در تاريخ بيھقی مربوط به حوادث سال ھای  421ق است ،در اينصورت،
قدامت اين واژه به سال  421ق  1030 /م در تاريخ بيھقی ميرسد.
از اينکه اين واژه نه در عھد سامانيان تاجيک ،بلکه در زمان غزنويان ترک
)سلطان مسعود( به کار برده شده )اما بايد متوجه بود که غزنويان از ميان نگھبانان
سامانيان برخاسته بودند( و در منابع کھن عربی و بخصوص پارسی مانند حدود
العالم ) 372ق( ،شھنامه ) 400ق( ،التفھيم و آثارالباقيه ) 427 – 420ق( ،زين
االخبار) 444ق( و تاريخ سيستان ) 444ق( نيامده ،قابل سوال است! اما به
عوض ،در کھن ترين منابع عربی )بالذری  250ق( و پارسی )مقدمۀ شھنامۀ
ابومنصوری  346ق( و بعد از آن تا ترويج واژۀ تاجيک )طوريکه در منابع فوق
ديده ميشود( ،واژه ھای "دھقان" و "آزاده" وسيعا بکار رفته که در اکثريت موارد،
مراد از تاجيکان بشکل خاص و ايرانيان يا پارسيان بشکل عام آن ميباشد .اما فکر
ميشود به علت معنی ظاھرا غيرقومی اين دو واژه )دھقان و آزداه( در زبان
پارسی ،کمتر کسی متوجه مفھوم تباری خاص )تاجيک( و عام )ايرانی( آنھا شده
است.

169

برای روشنائی بيشتر اين موضوع به نظر دکتور جاويد در بارۀ منشای تاجيکان
مراجعه ميکنيم } :11ص " :{273 – 263اجداد تاجيک ھا را گروه ھای آريائی
چون تخاری ھا ،خوارزمی ھا و يواچھا و قبل از ھمه سغديھا و باختريھا تشکيل
ميدھند ...ھرودوت از قومی بنام داديک ھا ياد ميکند که عده ای اين واژه را شکل
قديمی واژه تاجيک ميدانند.
در زمان درخشش تمدن يونان باختری ھمزمان با گسترش خط ،ھنر و فرھنگ
يونانی و رشد و توسعه شغل ھای مالداری ،کشاورزی و آبياری قبايل ناحيه ھای
شمال بيش از پيش متحد شدند .يواچھا از خويشاوندان سيتيھا و سکائيھا از نژاد
آريائی بودند ،به زندگی شھرنشينی و اسکان روی آوردند و خو گرفتند .بازار
تجارت و حرفه رونق بيشتر يافت و ھنر يونان و بودائی جای ھنر يونان باختری
را گرفت.
نيمه دوم قرن ششم ،مصادف با ظھور نام ترکھا در خوارزم زمين است که از غلبه
بر ھيتاليھا وارد شمال گرديدند و با تخاريان در آويختند .با قبول تمدن و فرھنگ
پيشرفته تخاريان جزو مردمان آن سرزمين شدند و از ھمين زمان است که اقوام
ترک و تاجيک به عنوان خلقھای نزديک و ھمرزم باھم ياد شدند.
در دورۀ زمامداران اشرافی اموی ،مردم خراسان و ماورالنھر و عراق عجم که
اکثرا تاجيک بودند با عصيان ھا و قيام ھای نظامی و سياسی ...و باالخره خروج
بر خالفت و مخالفت و ضديت در مقابل امويان متعصب که به افضليت عرب بر
عجم معتقد بودند ،قيام کردند .اين کار عاقبت به ظھور دولت ھای نيمه مستقل و
مستقل چون طاھری ،صفاری و سامانی منجر گرديد ...سرانجام شاھنامه سرائی
رواج و رونق يافت ...و مردمان ھمين نواحی ...به ايجاد وحدت در يک خلق واحد
و زبان واحد گرايش پيدا کردند .فرھنگ جديد را پذيرا شده و در راه قبول فارسی
دری به عنوان زبان رسمی ،لھجه ھا و زبانھای اصلی و محلی و حتی رسم الخط
ھای خود را کنار نھادند ...زبان فارسی دری به عنوان زبان ادبی و درباری
تاجيکان قبول شد .چنانکه جامی گفته:
ببخشيد برفارسی گوھران به نظم دری ُدر نظم آوران
و فارسی دان و فارسی زبان با کلمه تاجيک مترادف گشت ...در نتيجه...شخصيت
ھای بزرگ از ميان تاجيکان برخاستند و جھانی را با نور علم و معرفت آراستند.
از آن گروه اند :رودکی ،فردوسی ،ابن سينا ،ابوريحان ،بلعمی ،بيھقی ،ناصر
خسرو ،مولوی ،بھزاد و ھزاران تن ديگر...
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ھرگاه نام اين ملت آريانژاد در برابر قوم سامی يعنی تازی يا عرب ذکر ميگشت،
لفظ دھقان يا دھگان به کار ميرفت .تازی و دھقان مرادشان ھمان عرب و عجم
بوده .شايد اين ھم از اين بابت که لفظ تاجيک را غير از اصطالح تازی ميدانستند
و چنين نيز بوده .باين معنی لفظ تاجيک يا تاژيک يا تازيک با کلمه تازی به معنای
عرب ھيچ ارتباطی ندارد .گويا برای رفع چنين مشکالت و رعايت آھنگ کلمات،
کلمه دھقان را بکار ميبرده اند و تازی و دھقان ميگفتند ،نه تازی و تاجيک .چنانچه
در اين شعر ابوحنيفه اسکافی ميخوانيم:
مامون آن کو ز ملک دولت اسالم
و فرخی گويد:

ھرگز چون او نديد تازی و دھقان
وی به رخ چون قبيلۀ دھقان

ای به دل چون قبيلۀ تازی

واژۀ دھقان )معرب دھگان( در ادب پارسی به معنای زير به کار رفته است:
 .1طبقه ای از اعيان و اشراف جامعه...
 .2ايرانی .چنانچه فردوسی گويد:
نژادی پديد آيد اندر ميان
از ايران وز ترک وز تازيان
نه دھقان نه ترک و نه تازی بود سخن ھا به کردار بازی بود
 .3عجمی :چنانچه فرخی گويد:
ھرکسی به عيد خود بکند شادی
 .4زردشتی:

چه ابيری و چه ذاتی و چه دھقان

ای به دل چون قبيله تازی

وای به رخ چون قبيله دھقان

 .5خمار :ساقی بده رطل گران ،زان می که دھقان پرورد
اندوه برد ،شادی دھد ،غم بشکند جان پرورد
 .6برزگر:
دھقان سالخورده چه خوش گفت با پسر
کای نور چشم من به جز از ِکشته ندروی
 .7تاجيک :يک صف ميران و بلعمی بنشسته
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يک صف پير صالح دھقان

لفظ تاجيک در ورقه و گلشاه به معنی شھری ،در ديوان شمس به معنی مردم ماليم
و آرام و در مثنوی اميرخسرو به معنی سلحشور به کار رفته است:
يک حمله ،يک حمله کآمد شب تاريکی
چستی کن و ترکی کن ،نه نرمی و تاجيکی )ديوان کبير(
تاجيک گردنکش لشکرشکن
پيش ھندوی چشم خون ريزت

بيشتری نيزه ور و تيغ زن )قران السعدين(
گشته ترکان زبونتر از تازيک )جامی(

ازھمين مقوله است کلمات احرار و آزاده که نام ھای ديگر تاجيک ھا بوده که در
مقابل اقوام برده و اسير غالمان زرخريد به کار ميرفته است }طوريکه قبال ذکر
گرديد ،واژۀ "آزادگان" حتی در کتيبه ھای ساسانی بکار رفته است!{ .چنانکه
رودکی گويد:
می آرد شرف مردمی پديد
دائم برجان او بلرزم زيراک

آزاده نژاد از درم خريد
مادر آزادگان کم آرد فرزند

فردوسی :بزرگان و با دانش آزادگان
دقيقی:

نوشتند يکسر ھمه رايگان

من جاه دوست دارم کآزاد زاده ام آزادگان به جان نفروشند جاه را

ت احرار کن
ناصرخسرو :سيرت و کردار گر آزاده ای بر سنن و سير ِ
امروز شرم نيايد آزادزادگان را کردن به پيش ترکان پشت ازطمع دوتايی
من از پاک فرزند آزادگانم

نگفتم که شاپور بن اردشيرم

فرخی :ای بحری و به آزادگی از خلق پديد چون گلستان شکفته ز سيه شورستان
عيد تو ھمه فرخ و روز تو ھمه عيد

وز ديدن تو فرخ روز ھمه احرار

از نظر قيافه ،تاجيک ھا به خوش سيمائی معروف اند .شبيه آذربايجانی ھا،
قفقازيھا و پالی و سيتھا .با قيافه ای منظم ،صورتی دراز بيضوی ،بينی بلند،
ابروان مشکی و چشمان غزالی و سياه دارند...
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لفظ تاجيکی به معنای زبان نخستين بار در سفرنامه ميرعزت ﷲ ھندی در سال
 1813م به کار رفته است .آنجا که مينويسد :زبان قوقان )خرکند( ترکی است ،اھل
شھر تاجيکی يعنی فارسی ميگويند .لفظ تاجيکی به معنای زبان در تذکره افضل
التذکار پيرمستی ،در ضمن شرح حال شاعری بنام احقر نيز بکار رفته است".
باز ھم نظر دکتور جاويد در مورد ريشه واژۀ تاجيک ميتواند پايان اين استنتاج
باشد } :11ص " :{273 – 268اين کلمه در کتيبه ھای فارسی باستان و متون
اوستائی نيامده است .در زبان پھلوی ساسانی پارسيک يا فارسی ميانه ،کلمه
تاجيک در مورد عرب يا عربھای ايرانی شده و عربھای که دين زردشت را
پذيرفته بودند ،بکار رفته است.
مغوالن غيرخود را تازيک ميگفتند .ساکنان آسيای مرکزی در آغاز اين نام را در
برابر مسلمانان بکار برده اند .ھمينکه ترکان ظاھر شدند ،اين کلمه را در بارۀ
آريائی ھا يعنی طايفه ای که ترک نبوده اند ،استعمال کردند ...در مورد ريشه
شناسی کلمۀ تاجيک عقايد گوناگون اظھارشده }که عمده ترين آنھا دو نظر زير{
است:
 .1بعضی ھا اصل و ريشه تاجيک را به لفظ تازی ميرسانند .به اين معنی که
نزديک ترين قبيله برای فارسيان قبيله "تازی" از قبايل يمن بود که به آنھا عالقه
بيشتر داشتند و منسوب به آن را تازی خواندند ...سپس آنرا به ھمه اعراب نسبت
دادند ...ترکھا و ساير نژادھای اورال و التای با ھر مسلمانی که روبرو ميشدند ،به
تصور اينکه آنھا ھم عرب ھستند ،آنھا را تازی يا تازيک ميگفتند .چون بيشتر آنھا
فارسی زبان بودند .بعدا کلمه تاجيک بر دری گويان اين سرزمين به ويژه در
ماورالنھر اطالق شد و در برابر ترکی قرار گرفت .اين روايت افسانه ای است که
گروھی از فرھنگ نويسان از خود برآورده اند!
 .2تعداد ديگر آنرا به تاج نسبت ميدھد .اين باب که مردم از قديم کالھی تاج -مانند
بر سر داشته اند .چنانچه قطعات تصويری که از نقاط تاريخی کشور مربوط به
عھد کوشانی به دست آمده ،به زيبائی نشان ميدھد که سربازان عھد کوشانی،
تاجواره ای به سر ميگذاشتند و نمونه ھای آن در موزيم کابل به نمايش گذاشته شده
است ...کلمه تاجيک به معنای تاج َور و تاجدار است!"
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