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درآمد
صایــب تبریــزی غزلــی دارد کــه اینگونــه آغــاز میشــود« .دیـ ٔ
ـده زنــده دالن اشــک
فشــان میباشــد ،آب از قــوت سرچشــمه روان میباشــد» .ایــن بیــت صایــب را
ٔ
ٔ
شــیرازه بحــث بقــا و برگشــت
جملــه ایــن نوشــته آوردم کــه
از بــرای آن در دومیــن
َ
تاجیــکان اســت .آنچــه در ادامــه خواهیــد خوانــد ،کنــد و کاویــی اســت بــرای پاســخ
دادن بــه ایــن پرســش کــه؛ تاجیــکان چگونــه میتواننــد دوبــاره بــه اقتــدار سیاســی
برســند؟ از بــرای آنکــه ایــن پرســش بــه درســتی پاســخ گفتــه باشــم ،ایــن نوشــته را
بــه چنــد بخــش تقســیم میکنــم .در بخــش یکــم ســیر تاریخــی تاجیــکان بــه بحــث
گرفتــه میشــود .تاجیــکان در مســیر تاریــخ چگونــه بــه قــدرت سیاســی ،اقتصــادی
و فرهنگــی رســیدند و چگونــه آن قــدرت را از دســت دادنــد؟ تاجیــک تاریخــی از چــه
ٔ
تجربــه بشــری خواهــم
ویژگیهایــی برخــوردار اســت؟ در بخــش دوم نگاهــی بــه
انداخــت .خلقــان هــم سرنوشــت تاجیــک خــود را چگونــه ســازمان و ســامان دادنــد؟
در بخــش ســوم وضعیــت فرهنگــی ،سیاســی و اجتماعــی تاجیــک امــروز را بــه بحــث
خواهــم گرفــت .تاجیــک امــروز بــرای گــذار از تنگنــای پیــش آمــده نیازمنــد چــه
تحولــی اســت؟ در بخــش چهــارم راهکارهــای پیشــنهاد خواهــم کــرد .در بخــش
پنجــم بــه پرســش اصلــی ایــن نوشــته پاســخ خواهــم داد.
ُ
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بخش یکم :تاجیکان در مسیر تاریخ
پیــش از آنکــه بــه فــراز و فــرود تاجیــکان در مســیر تاریــخ بپــردازم ،بایــد ایــن
پرســش را پاســخ بدهــم کــه تاجیــکان کیســتند و تاجیــک را بــه چــه معنایــی بــه کار
بــر بــاغ
میبــرم؟ بــه قــول فردوســی بــزرگ :ســخن هرچــه گویــم همــه گفتهانــدِ ،
دانــش همــه ُرفتهانــد .از همیــنرو ،بــه معنــای واژگانــی و ســیر تحــول ایــن واژه از
تازیــک بــه تاژیــک و ســپس بــه تاجیــک نمیپــردازم .میــرزا شــکور زاده (۱۳۸۷
خورشــیدی) ،بابــا جــان غفــوروف ( ۱۳۸۲خورشــیدی) ،ریچــار فاتلــز (،)۲۰۱۹
فرهنــگ ( ۱۳۷۴خورشــیدی) ،اســتاد عینــی ( ۱۳۸۷خورشــید) و دیگــر تاریخنــگاران
پارســیگو و فرنگــی تاجیــکان را خلقــان پارســیگوی ایرانیتبــار تعریــف میکننــد.
بــا آنکــه بــه بــاور اســتاد عینــی و بابــا جــان غفــوروفٔ ،
واژه تاجیــک را در آغــاز تنهــا
بــرای پارس ـیگویان آســیای مرکــزی و خراســان پــس از اســام بــه کار میبردنــد ،بــه
مــرور زمــانٔ ،
واژه تاجیــک بــه تمــام پارس ـیگویان جهــان اتــاق میشــود کــه حتــا
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ُ
لــران پارس ـیگوی شــیرازی را نیــز در بــر میگیــرد .ریچــارد فاتلــز ( )۲۰۱۹تاجیــکان
را نــوادگان ســغدیان و تخاریــان میدانــد .ســغدیان و تخاریانــی کــه خــود بــا پارس ـی
ســخن نمیگفتنــد .مــن نیــز بیشــتر از آنکــه بــه تعریــف نــژادی تاجیــکان عالقمنــد
باشــم ،بــه تعریــف و هویــت فرهنگــی تاجیــکان عالقمنــدم .تاجیــک بــرای مــن نیــز
یــک ایرانیتبــار یــا خراســانیتبار پارسیگوســت .ایــن البتــه بــه ایــن معنــا نیســت
کــه تاجیکانــی را کــه پارســی زبــان مادریشــان نیســت ،یــا در کنــار مســلط بــودن بــه
پارســی زبــان دیگــری نیــز دارنــد ،تاجیــک ندانــم.
بــا آنکــه ایــن قصــه را ســر درازی اســت ،بایــد کوتــاه نگاهــی بــه سرنوشــت پــر
شــیب و فــراز تاجیــکان بینــدازم .و بــا آنکــه دول ـتداری و حکمروایــی ایرانیتبــاران
از هخامنشــیان ،نیــاکان تاجیــکان ،آغــاز میشــود ،فصــل پــر تالطــم زندگــی سیاســی
و اجتماعــی تاجیــکان ،بــا شکســت یزدگــرد ســوم واپســین پادشــاه ساســانی (۶۴۲
ترســایی) در برابــر عــرب رقــم میخــورد .صفحههــای  ۴۷۶تــا  ۵۱۱کتــاب تاجیــکان
از بابــا جــان غفــوروف ،روایــت پایمــردی و آزادگــی تخاریــان ،بلخیــان ،ختالنیــان،
ســمرقندیان و بخارایــان در برابــر ســتم و بیــداد امیــران تشـ ٔ
ـنه غنیمــت و خــون عربنــد.
کتابــی دیگــری کــه از بیــداد و ســتم تازیــان بــر پارسـیگویان و فرهنــگ خراســانی پــرده
بــر م ـیدارد« ،چالــش میــان فارســی و عربــی :ســدههای نخســت» نوشـ ٔ
ـته آذتــاش
آذرنــوش ،اســتاد تاریــخ و ادبیــات عــرب اســت .در آنچــه گفتــه میآیــد خواهیــد
خوانــد کــه شــهرهای مهــم خراســان چگونــه یکــی پــی دیگــری بــه دســت تازیــان
کشــوده میشــدند ،زبــان چگونــه از میــان رفــت و چگونــه زنــده شــد ،مــردم خراســان
در برابــر اســتیالی تازیــان چــه واکنشــی نشــان دادنــد و سرکش ـیهای خراســانیان بــه
چــه شــیوههایی ســرکوب میشــدند.
آذرنــوش آورده اســت کــه جنگجویــان مســلمان فتــح شــهرها را بــه دو مقولــه
َ
عنــوه) و یــا در پــی مذاکــره
منحصــر کــرده بودنــد :یــا بــه ضــرب شمشــیر (الفتــح
(الفتــح صلحــآ) .فتــح شــهری بــه ضــرب شمشــیر پیامدهــای اندوهبــاری در پــی
داشــته اســت؛ «مــردم همــه اســیر تلقــی میشــدند و گروهــی بــه بردگــی میرفتنــد»
ُ
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(آذرنــوش .)۱۹-۱۸ ،آذرنــوش بــه نقــل از (بــاذری ،ص  ،۳۹۵فارســی )۱۶۱ ،آورده
اســت ،وقتــی زادویــه مرزبــان ســرخس تســلیم شــد همــه چیــز را تســلیم کــرد و دختران
شــهر را بــه کنیــزی فرســتاد «تنهــا توانســت تــن  ۱۰۰نفــر را نجــات دهــد ،بقیــه ،و نیــز
خــود او همــه بــه قتــل رســیدند» .و در فتــح سیســتان توســط ربیــع در ســال  ۳۰ق بــا
آنکــه مــردم سیســتان ســپس تازیــان را از شــهر راندنــد و دروازههــا را بــه روی ایشــان
بســتند «ربیــع در طــی دونیــم ســال والیــت توانســت  ۴۰هــزار بــرده از سیســتان بــه
ســرزمینهای عــرب بفرســتد» (بــه قــول از بــاذری.)۳۸۶ ،
در جایــی دیگــری بــه قــول از حمیــد بــن َزنجویــه (۲۵۱ق) ،کتــاب امــوال (-۳۶۹
 )۳۷۰م ـیآورد کــه در وقــت فتــح شــهرهای ســواد ،عمــر بــا مــردم شــرط کــرد «کــه
عــاوه بــر پرداخــت جزیــه ،الزم اســت کــه مســلمانان را ســه روز مهمــان کننــد».
ایــن شــیوه تقریبــآ در تمــام ایــران بــزرگ حکمفرمــا بــوده اســت .مثــال در صلــح نامـ ٔـه
اصفهــان ایــن مهمانــی اجبــاری اینگونــه آمــده اســت؛ «تــا جزیــه میدهیــد در امانیــد،
نیــز برشماســت کــه مســلمانان را راه بنماییــد ،…،و ایشــان را ده شــبانهروز میزبانــی
کنیــد و مــرد عــرب پیــاده را تــا یــک منــزل ســوار کنیــد» (بــه نقــل از ابونعیــم.)۱/۴۷ ،
ایــن سیاســت همخانــه ســازی عــرب و عجــم تــا دهههــای پســین ادامــه پیــدا میکنــد.
از نرشــخی روایــت میشــود کــه وقتــی قتیبــه بــرای بــار چهــارم بخــارا را گشــود بــه
بهانـ ٔـه مســلمان ســازی مــردم بــه اهــل بخــارا حکــم کــرد و «یــک نیمــه از خانههــای
خــود را بــه عــرب دادنــد تــا عــرب بــا ایشــان باشــند و از احــوال ایشــان باخبــر»
(اذرنــوش.)۲۱-۲۰ ،
و چــون در خراســان حضــور سیاســی تاجیــکان یــا پارســیگویان برجســتهتر
اســت ،جنــگ ،کشــتار و خونریزیهــای جمعــی بیشــتر و شــدیدتر ادامــه پیــدا
میکننــد .بــرای نمونــه ،وقتــی در ســال  ۹۰ق ،قتیبــه بــر تالقــان یــورش میبــرد بــا
مقاومــت ســخت مــردم روبــرو میشــود .پــس از فتــح شــهر گــروه بــی شــماری را
بــه دار میآویــزد و از ایــن دارهــا دو صــف چهــار فرســنگی تشــکیل میدهــد (بــه
نقــل از طبــری .)۴/۱۲۹۸ ،و ســپس در ســال  ۹۹ق ،یزیــد بــن مهلــب ســوگند یــاد
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میکنــد کــه از مــردم گــورگان آنقــدر بکشــد کــه جویــی از خــون بــه راه افتــد ،آســیایی
را بگردانــد و از آن نــان بپــزد و بخــورد .وی همــان ســال ســوگند خــود را جامـ ٔـه عمــل
میپوشــاند (بــه نقــل از طبــری .)۴/۱۳۲۵ ،همیــن اســت کــه کارد بیــداد تازیــان بــه
اســتخوان خراســانیان میرســد و تازیــان بــا شــورشهای مــردم خراســان روبــهرو
میشــوند کــه از جملــه ،نهضــت ســیاه جامــگان ابومســلم خراســانی ،جنبــش ســرخ
جامــگان ُســنباد و نهضــت مقنــع ،نهضــت اســتاد ســیس و یعقــوب لیــث کــه ســرانجام
بــه دولتهــای تاجیکتبــار طاهریــان ،صفاریــان و ســامانیان انجامیــد.
ٔ
رابطــه عــرب و عجــم بــه ویــژه در ٔ
رابطــه غالــب و مغلــوب اســت.
دوره امــوی
چنانکــه آوردهانــد پــس از خونریزیهــای هولانگیــز و چیرگــی امیــران عــرب بــر
آزادیخواهــان خراســانی ،تازیــان احســاس مالکیــت و فرمانــروای میکردهانــد.
درســت در همیــن دوره اســت کــه دعواهــای برتریجویانــه تازیــان بــر خراســانیان و
زبــان و فرهنگشــان آغــاز میشــود .روایتــی کــه بــر تاجیــکان تحمیــل میشــود
ایــن اســت کــه «اســام دیــن عــرب اســت و شکســت خــوردگان یــا بایــد بــه دیــن
فرمانروایــان درآینــد یــا جزیــه بپردازنــد ،زبــان عربــی هــم اصالــت تاریخــی دارد و
هــم زبــان خداســت و ایرانیــان ناچارنــد آن را بیاموزنــد ،… .مردمــان محــل بایــد بــه
خدمتگــزاری در ایــن دســتگاه بســنده کننــد» (آذرنــوش.)۲۵-۲۴ ،
از کاوو ش تاریخــی اســتاد آذرنــوش چنیــن بــر میآیــد کــه تازیــان در آغــاز گرایــش
بــه آمــوزش زبــان و فرهنــگ ایرانــی داشــتهاند و شــمار زیــادی از امیــران عــرب پارســی
مــی دانســتهاند .بــرای نمونــه ،وقتــی عبداللــه بــن مرثــد خزاعــی را کــه عــرب اســت بــه
جاسوســی بــه ســپاه رقیــب میفرســتند بــه او مــی گویــد کــه بــه زبــان محلــی ســخن
گویــد تــا بــه عــرب بودنــش گمــان نبرنــد؛ «مبــادا بــه زبــان عربــی ســخن گویــی.
اگــر پرســیدند از کجایــی ،بگــو از اســیران بامیــان» (بــه نقــل از طبــری.)۴/۱۲۷۴ ،
و همچنــان کــودکان عــرب پارســی گــو بودهانــد .جایــی دیگــری نـ ٔ
ـواده نصــر بــن ســیار
بــا پــدرش مشــغول گــردش بــوده اســت وقتــی چشــم پــدرش بــه عناقــی میافتــد و از
پســرش میپرســد آن چیســت؟ پســرش مــی گویــد بــز .پــدر چنــان براشــفته میشــود
ُ
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کــه فریــاد میزنــد «بــه جایــی فرســتمت کــه دیگــر بــز نشناســی» (یاقــوت ،ادبــا،
.)۱۷/۵۰
مگــر وقتــی زبــان پارســی پــس از دو قــرن آشــفتگی قــد بــر میکشــد و انــدک
انــدک بــه خــط عربــی نــگارش مــی یابــد ،آن نگرانــی کــه مبــاد فارســی رشــد کنــد
و جانشــین عربــی شــود پدیــد میآیــد .همینجاســت کــه تازیــان دســت بــه نوشــتن
حدیثهــای ســاختگی میزننــد تــا رهگیــر رشــد زبــان پارســی شــوند .شــدیدترین
یــورش بــر پارســی در روایتــی از ابوهریــره نقــل شــده اســت« ،ناخــوش تریــن
ســخن نزدیــک خداونــد ،فارســی اســت .زبــان شــیطان ،زبــان خــوزی ســت و زبــان
آتشنشــینان ،زبــان بخاراییســت و زبــان بهشــتیان ،عربــی اســت» (آذرنــوش-۹۶ ،
 .)۹۷روایتهــای دیگــر هــم وجــود دارنــد کــه مــن آوردن همـ ٔـه آنهــا را الزم نمیبینــم.
بــا چنــد نمونـ ٔـه دیگــر ایــن بخــش را بــه پایــان میرســانم .ســعد بــن ابــی وقــاص چــون
شــنید کــه گروهــی بــه فارســی ســخن مــی گوینــد ،گفــت؛ «چــه شــده اســت کــه
مجوســان ،پــس از آییــن حنیــف ،به خود اجـ ٔ
ـازه فارســی گویــی دادهاند» .از مشــهوترین
هــا کــه از قــول حضــرت عمــر آورده انــد؛ «هرکــس فارســی ســخن بگویــد ،زبانــش
تبــاه گــردد» یــا «هرکــس از شــما فارســی را نیــک بیامــوزد ،زبانــش عیبنــاک مــی
گــردد ،و چــون عیبنــاک شــد نــازک مــی گــردد .از فارســی بپرهیزیــد کــه موجــب
تباهــی اعــراب اســت» (االکتفــاء بمــا مــن مغــازی رســول اللــه.)۴/۳۲۵ ،
ایــن بحــث را از بــرای اثبــات ایــن ادعــا آوردم کــه فــراز و فــرود تاجیــک ریشــه در
خودآ گاهــی و غفلــت تاجیــک دارد .تازیــان بــا شــعار عدالــت و برابــری وارد مرزهــای
تاریخــی ایرانزمیــن میشــوند .عدالتــی را کــه ســران و اشــراف ساســانی از ایرانیــان
دریــغ کــرده بودنــد .و بــا آنکــه خراســانیان هیچگاهــی دســت از مبــارزه و حقطلبــی
نکشــیدند ،مگــر بهــای آن غفلــت تاریخــی را طــی دو قــرن غــارت و قتــل و بیــداد
پرداختنــد .تاریــخ گــواه اســت کــه هــارون الرشــید چگونــه از بیــم «افزایــش روز افــزون
تاثیــر اقصــادی و سیاســی» تاجیــکان تمــام خانــواده برمکــی را بــه قتــل میرســاند
(بابــا جــان غفــوروف .)۵۱۸ ،ویــا خلیفــه منصــور چگونــه پــس از آنکــه ابــو مســلم
احیای اقتدار تاجیکان | 10

خراســانی بــا جانفشــانیهای مردمــان هــرات ،مــرو ،تالقــان ،تــوس ،تخارســتان،
ســرخس و بلــخ دولــت امــوی را شکســت داده عباســیان را بــه خالقــت مینشــاند،
او را بــا جــادان مخفــی در دربــارش از دم تیــغ میکشــد (غبــار ،۷۸ ،بابــا جــان
غفــوروف .)۵۰۶ ،یــا تازیــان چگونــه زن و فرزنــدان ُســنباد ،رهبــر ســرخجامگان
خراســان کــه از بــرای انتقــام ابــو مســلم خراســانی قــد علــم کــرده بــود ،را پــس از
کشــته شــدن ســنباد بــه بردگــی میفروشــند .کوتــاه ســخن بغییــر از مقنــع ،رهبــر
ســپید جامــگان خراســان کــه پیــش از اســارتش بــه دســت تازیــان خودکشــی میکنــد،
دیگــر هیــچ خراســانی آزادیخواهــی ســراغ نداریــم کــه بــا نیرنــگ و ترفنــد تازیــان
کشــته نشــده باشــد .پرســش ایــن اســت کــه چــرا خراســانیان ماننــد دیگــر کشــورها و
ملتهــای زیــر ســلطه تازیــان از مبــارزه و دادخواهــی خســته نمیشــدند؟ پاســخ ایــن
پرســش ریشــه در همــان بیــت صایــب دارد کــه در دومیــن جملـ ٔـه ایــن نوشــته آوردم؛ آب
از قــوت سرچشــمه روان میباشــد .سرچشــمهای کــه انســان تاجیــک یــا خراســانی از
آن آب میخــورد دو پهلــو دارد .یــک پهلــوی آن جنگجویــی و دلیــری مردمــان ایــن
مــرز و بــوم اســت کــه نمونههــای برجسـ ٔ
ـته آن را در مقاومــت مــردم خراســان و فــرارود
در برابــر اســتیالی عــرب و تاخــت و تــاز ویرانگرانـ ٔـه مغــل دیدیــم .پهلــوی دیگــر ایــن
سرچشــمه معرفــت و فرهنگــی اســت کــه بــاز هــم بــه قــول صایــب تریــزی «خصــم
ٔ
جنگجویانــه
را بــه زور تواضــع دوســت »1میســازد .و شــاید بیشــتر از سرشــت
تاجیــک ،عشــق تاجیــک بــه دانــش و فــن ،عشــق تاجیــک بــه فرهن ـگداری ،نبــوغ
تاجیــک در بــازارداری و خالقیــت باشــد کــه تاجیــک را بــا وجــود ایــن همــه بیــداد و
ســتم تاریخــی ،تــوان تاجیــک مانــدن را بخشــیده اســت.
حتــا اگــر بــه دورههــای دور تاریــخ نرویــم ،آن شــکوه بیماننــد دانــش ،شــعر و
هنــری کــه در ٔ
دوره غزنویــان پدیــد میآیــد ،حاصــل تخمیســت کــه صفاریــان

 -1غزلــی کــه اینگونــه آغــاز میشــود :رنگینتــر از حناســت بهــار و خــزان مــا ،بــر دســت غیــر بوســه زنــد باغبــان مــا
 ،...مــا خصــم را بــه زور تواضــع کنیــم دوســت ،بیــرون بــرد ز تیــر کجــی را کمــان مــا.
ُ
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ســامانیان کاشــتندُ .
فریدریــک ســتار 1در آغــاز کتابــی کــه آن را به پارســی «روشــنگری
در محــاق» ترجمــه کردهانــد ،حکایــت حیرتانگیــزی از دو جــوان بیستوهشــت
ســاله و هژدهســالهای تاجیــک دارد کــه اینجــا نقــل میکنــم .ســتار ،کتابــش را اینگونــه
آغــاز میکنــد «ســال  ۹۹۹ترســایی دو جــوان در فاصلـ ٔـه بیشــتر از چهارصــد کیلومتــری
یکدیگــر کــه در اوزبیکســتان و ترکمنســتان کنونــی میزیســتند ،آغــاز بــه نامهنــگاری
ٔ
مکاتبــه آنهــا هنگامــی آغــاز شــد کــه جــوان بیستوهشــت
بــه یکدیگــر کردنــد.
ســاله بــه آشــنای هــژده ســالهاش ،پرســشهایی در زمینههــای گوناگــون علمــی و
فلســفی فرســتاد .پرســشهای کــه تــا امــروز مطرحنــد .آنهــا پرســیده بودنــد؛ آیــا
منظومههــای خورشــیدی دیگــری نیــز میــان ســتارگان وجــود دارنــد؟ آیــا مــا در عالــم
تنهاییــم؟ ششــصد ســال بعــدَ ،
جوردنــو برونــا )۱۶۰۰-۱۵۴۸( 2بــه جــرم اعتقــاد بــه
کثــرت جهانهــا در آتــش ســوزانده شــد .امــا آن دو مــرد تردیــدی نداشــتند کــه مــا
تنهــا نیســتیم .پرســش دیگــر آنهــا ایــن بــود کــه آیــا زمیــن یکجــا آفریــده شــده اســت،
یــا تدریجــن پیــدا شــده اســت؟ در ایــن مــورد هــر دو بــه آفرینــش معتقــد بودنــد مگــر
تاکیــد میکردنــد کــه زمیــن از آن پــس دچــار دگرگونیهــای بزرگــی شــده اســت،... .
امــا در نهایــت هــر دو آنهــا هشــت قــرن پیشــتر بــه اســتقبال زمینشناســی تکاملــی و
حتــا اصــول داروینیســم رفتــه بودنــد .جــوان بیستوهشــت ســاله ،ابوریحــان بیرونــی
بــود و همتــای جوانتــرش ابــو علــی ســینا» (ســتار.)۱ :۲۰۱۳ ،
از هــزار حکایــت تاریخــی از هنــر بافندگــی ،شیش ـهگری ،حکاکــی ،پیکرتراشــی،
موســیقی ،رقــص ،نقاشــی ،دانــش آبیــاری و کشــت و کار ،دانــش بــازارداری و بازرگانی
کــه در سـ ٔ
ـینه تاریــخ بــا نــام خلــق مــا گــره خــورده اســت ،بــه همیــن یــک نمونــه بســنده
 )S. Frederick Starr( -1فریدریــک ســتار کارشناســی آمریکایــی در امــور روســیه و اوراســیا ،بنیادگــذار و رییــس
موسســه آســیای مرکــزی و قفقــاز اســت .تخصــص ســتار در افغانســتان ،آســیای مرکــزی ،قفقــاز ،روســیه و بقیــه
کشــورهای اتحــاد جماهیــر شــوروی ســابق اســت.
 )Giordano Bruno( -2یــک راهــب ،فیلســوف ،ریاضــیدان ،شــاعر و کیهانشــناس ایتالیایــی بــود .او بهخاطــر
نظریههــای کیهانشــناختیاش کــه بــه لحــاظ مفهومــی مــدل جدیــد کپرنیکــی را گســترش م ـیداد ،شــهرت دارد .او
همچنیــن اصــرار داشــت کــه هســتی بــی نهایــت اســت و نمیتوانــد مرکــزی داشــته باشــد.
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میکنــم .مــن بــا جــرات و ســربلندی میتوانــم بگویــم کــه انســان تاجیــک در طــول
تاریــخ پــر شــیب و فــرازش ،تــا چنــد ســده پیــش ،انســان معطــوف بــه دانــش و هنــر
و فرهنــگ بــوده اســت .اکنــون ،بــا ایــن ســیر بســیار کوتــاه بــر میگــردم بــه یکــی از
خلقانــی بــا فرهنــگ و بــا دانشــی کــه بــه پیمانـ ٔـه تاجیــکان مــورد تاخــت و تــاز و ســتم
قــرار گرفتهاســت .ببینیــم تاجیــکان امــروز از تجربـ ٔـه ســازمانی ایــن خلــق ســتمدیده
چــه میتواننــد بیاموزنــد.

ُ
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بخش دوم :تاجیکان و یهودان
خلقــان هــم سرنوشــت تاجیــک خــود را چگونــه ســازمان و ســامان دادنــد؟ شــاید
تاجیــکان و یهــودان از نــگاه فرهنگــی تفاوتهــای فراوانــی داشــته باشــند .مگــر
جایگاهــی کــه ایــن دو خلــق در تاریــخ علــم و فرهنــگ بشــری دارنــد ،آنهــا را بــه یــک
پیمانــه مــورد تاخــت و تــاز و خشــم و کیــن قــرار داده اســت .بــا ایــن تفــاوت کــه در
مقایســه بــا یهــودان ،تاجیــکان صاحــب ســرزمین تاریخــی و اجــدادی بودنــد و اســتند.
مگــر همانســان کــه ســرزمینهای تاجیــکان در بیشــتر از هــزار ســال پیوســته مــورد
یــورش بیگانــگان قــرار گرفتهانــد ،یهــودان نیــز در هــر گوشــه و کنــاری کــه بودنــد،
مــورد تاخــت و تــاز و توهیــن و تحقیــر قــرار میگرفتهانــد کــه ســازمانیافتهترین
آن در آلمانــی نــازی اتفــاق افتــاد و باعــث قتــل عــام بیشــتر از شــش میلیــون انســان
یهــود شــد.
ســر درگمــی ،آوارگــی و رنــج بیپایــان و تاریخــی انســان یهــود ،متفکــران یهــود را
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بــه فکــر وا م ـیدارد .یکــی از آن اندیشــمندان ،تیــودور ُه ُ
رتســل 1اســت کــه او را پــدر
معنــوی «دولــت 2یهــود» نیــز مینامنــد .هرتســل بــا همیــن نــام «دولــت یهــود» کتابــی
دارد .بحثــی کــه هرتســل بــه آن میپــردازد ایــن اســت کــه یهــودان را چگونــه صاحــب
ســرزمین کنــد؟ او بــه ایــن بــاور اســت کــه تــا یهــودان صاحــب ســرزمین و کشــور
نشــوند ،از دربــهدری ،بیــداد و برخوردهــای کینتوزانــه رهایــی نخواهنــد یافــت.
هنگامــی کــه هرتســل بــا پرســش رهایــی یهــودان از جبــر بیوطنــی دســت و پنجــه نــرم
میکنــد ،بیشــتر یهــودان تحقــق آن را یــک امــر غیــر ممکــن میداننــد .دیگــران تنهــا
بــه سرنوشــت فالکتبــار و بدبختــی یهــودان مینگریســتند .مگــر هرتســل بــه یــک
نیــروی جهنــده و خفتــه در حافظـ ٔـه جمعــی و تاریخــی یهــودان چشــم دوختــه بــود .بــه
گفتـ ٔـه خــودش «همــه چیــز وابســته بــه نیــروی جهنــده ماســت .و شــما میپرســید آن
نیــروی جهنــده چیســت؟ آن نیــرو ،بدبختــی یهــود اســت» (هرتســل .)۶۲ ،بــه عبــارت
دیگــر ،اگــر نگونبختــی و تجربـ ٔـه پیوســته تلــخ تاریخــی تشــنگی خلقــی را بــه آزادی و
رهایــی برنینگیــزد ،چــه نیــروی میتوانــد باعــث تحــول دلخــواه آن خلــق شــود؟
جــدا از راهکارهــای کــه هرتســل بــرای دســت یافتــن بــه دولــت یهــود پیشــنهاد
میکنــد و مــن در ادامــه بــه آنهــا خواهــم پرداخــتٔ ،
اراده آهنیــن او مــرا بــه یــاد
راســتقامتی و تســخیرناپذیری ذهــن نیــاکان میانــدازد« .مــن بایــد در طــرح ایــده
خــود متوجـ ٔـه خطــری باشــم .و آن اینکــه ،اگــر آینـ ٔ
ـده دلخــواه را بــا احتیــاط بیــش از
حــد توصیــف کنــم ،چنــان بــه نظــر خواهــد رســید کــه بــه تحققپذیــری آن تردیــد دارم.
از ســوی دیگــر ،اگــر بــا اطمینــان بیــش از حــد ،تحققپذیــری آن را اعــام کنــم ،واهــی
بــه نظــر خواهــد رســید .بنابرایــن ،مــن بــه روشــنی و بــا قاطعیــت بــه زبــان م ـیآورم
کــه بــه نتیجـ ٔـه عملــی طرحــم بــاور دارم .دولــت یهــود بــرای جهــان یــک ضــرورت
اســت .بنابــر ایــن ســاخته خواهــد شــد» (هرتســل.)۶۳ ،
هرتســل چگونــه میخواســت بــه آن آینـ ٔ
ـده دلخــواه برســد؟ او تحقــق رویایــش را در
1- Theodor Herzl
 -2اینجا دولت به همان معنای  Stateبه کار رفته است ،نه حکومت.
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ایجــاد دو ســازمان میدیــد؛ «شــرکت یهــودی» کــه در نهایــت بانــک انگلــو فلســطین
شــد و «اجتمــاع یهــودان» کــه ســازمان صهیونیســتان گردیــد .افــزوده بــر ایــن کار
ســازمانی کــه در ادامــه بــه آن خواهــم پرداخــت ،او مشــکل بیوطنــی یهــودان را
نخســت یــک مشــکل انســانی تعریــف کــرد و بــه ایــن بــاور بــود کــه حــل ایــن مشــکل
میتوانــد بــه ســود دیگــر ســتمدیدگان نیــز تمــام شــود .شــرکت یهــودی و اجتمــاع
یهــودان ســازمانهای اجرایــی طــرح آرمانــی هرتســل بودنــد .وظیف ـهای کــه هرتســل
ـودان در حــال
بــرای شــرکت یهــودی در نظــر گرفتــه بــود انحــال منافــع بازرگانــی یهـ ِ
خــروج از کشــورهای میزبــان بــود و ســازماندهی تجــارت و پیوندهــای بازگانــی در
ٔ
وظیفــه اجتمــاع یهــودان کارهــای مقدماتــی در حوزههــای علمــی
کشــور جدیــد.
و سیاســی بــود تــا زمینههــای اجرایــی بــه شــرکت یهــودی فراهــم آیــد .هرتســل
تحقــق آرمانــش را بــدون ایــن دو ســازمان اجتماعی-سیاســی و اقتصــادی امکانپذیــر
نمیدانســت .در بخشهــای آینــده بــه اهمیــت ایــن بحــث بــرای تاجیــکان خواهــم
پرداخــت.
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بخش سوم :چگونگی تاجیک امروز
در ســال  ۲۰۱۶ترســایی مقالـهای در پیونــد بــه «دینخویــی و تمدنزدگــی تاجیکان»
نوشــتم .عــام تاجیــکان افغانســتان را در آن زمــان بــه دو دســته تقســیم کــرده بــودم؛ یکم
تاجیــکان دینخویــی کــه هســت و پودشــان را در چارچــوب اســام سیاســی تعریــف
میکننــد و از همــان نشــانی هــم مــورد اسـ ٔ
ـتفاده ســوی فرصتطلبــان قــرار میگیرنــد
و دوم تاجیکانــی کــه بــا باورهــای جهانشهروندیشــان در ٔ
واژه تاجیــک نمیگنجنــد
و خــود را تافتـ ٔـه جــدا بافتــه و رهیــده از مرزهــای ،بــه بــاور خودشــان ،تنــگ تبــاری و
تعلــق خاطــر بــه آن میداننــد .مگــر اکنــون ،شــش ســال پــس از آن نوشــته ،در کنــار
تاجیــک دینخــو و تاجیــک تمــدنزده ،میتوانــم چنــد گونــه تاجیــک دیگــر را نــام
ببــرم :یکــم؛ «تاجیــک شفشــفگرا و بهتعویقانــداز» کــه ذهنــش را «چــو فــردا

ُ
 | 17عفران بدخشانی

رســد کار فــردا کنیــم »1بــه گــروگان گرفتــه اســت .دوم؛ «تاجیــک محلهگــرا» کــه
خــودش را بدخشــانی و بلخــی و تخــاری و پنجشــیری و  ...میدانــد بیخبــر از آنکــه
ایــن روایــت را چهکســی و بــا چــه هــدف شــومی برایــش خلــق کــرده اســت .ســوم؛
«تاجیــک میانـهرو» کــه ناآ گاهانــه باززاینـ ٔ
ـده روایــت ناتاجیکانــه اســت و سالهاســت
چشـم بــه راه فرصــت مناســب بــرای جنبیــدن و گرفتــن زمــام سرنوشــت خــود نشســته
اســت و تاجیــکان مبــارز را نصیحــت پدرانــه میکنــد.
هــدف از برشــمردن دســت کــم پنجگونــه تاجیــک در اوغانســتان نشــان دادن
عمــق پراکندگــی فکــری و ذهنــی تاجیــکان اســت .تاجیــکان اوغانســتان ،در
ٔ
پدیــده دیگــر نیــز رنــج میبرنــد کــه مهمتریــن آنهــا؛
کنــار ایــن پراکندگــی از چنــد
شــخصیتمحوری ،کماعتمــادی و نداشــتن یــک فکــر درازمــدت اســت .مگــر بــرای
گــذار از ایــن تنگنــا چــه بایــد کــرد؟

 -1نظامــی ،اســکندرنامه ،شــرفنامه ،حکایــت نشــاط کــردن اســکندر بــا کنیــزک چینــی ،... :چــو دی رفــت و فــردا نیامد
پدیــد ،بــه شــادی یــک امشــب ببایــد بریــد ،چنــان بــه کــه امشــب تماشــا کنیــم ،چــو فــردا رســد کار فــردا کنیــم....،
احیای اقتدار تاجیکان | 18

بخش چهارم :راهکارها
بــه بــاور مــن ،تاجیــکان پیــش از آنکــه بــه یــک فکــر ســازمانی دســت بیابنــد و
از شــخصیتمحوری بــه ســوی نهادمحــوری بگذرنــد ،نیازمنــد یــک تحــول فکــری
و تکامــل فرهنگیانــد .اندیشــمندان جــوان تاجیــک بایــد از الی برگهــای درد و
گردالــود تاریــخ ،بــا یــک نــگاه صادقانــه و منصفانــه آنچــه معــرف راســتین تاجیــک
و فرهنــگ تاجیــک اســت را بیــرون بکشــند .تاجیــکان نیازمنــد یــک آسیبشناســی
و ســپس ظرفیتشناســی دقیقنــد« .هرکســی را بهــر کاری ســاختند ،میــل آن را در
دلــش انداختنــد .»1نخبــگان تاجیــک بایــد ایــن گــره را بــاز کننــد کــه تاجیــک را از
بــرای چــه ســاختهاند؟ و بایــد بــه ایــن پرســش پاســخ بدهنــد؛ در زمانــی کــه دیگــران
تاجیــکان را بــه عنــوان ســفیران و پاســداران علــم و دانــش و فــن میدیدنــد و خدایــان
هنــر و بازرگانــی ،تاجیــک چــه تصویــری از خــودش داشــت؟ بــه تعبیــر صایــب آن
سرچشــمهای کــه آب تاجیــک را در جریــان میداشــت چــه بــود؟ و چــرا تاجیــک دور
مانــده از اصلــش تشـ ٔ
ـنه روزگار وصــل نیســت؟

 -1مثنوی معنوی ،دفتر سوم .۴۰۴ ،حکایت آن درویش که در کوه خلوت کرده بود و ...
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بانک تاجیکان
در کنــار بیاتفاقــی و کشوگیرهــای درونــی مهــم تریــن دلیــل انهــدام دولــت
ســامانی وضــع نابســامان اقتصــادی بــود .و حتــا پیشــتر از آن ،طاهریــان و صفاریــان
نیــز بــا همیــن چالــش رو بــه رو بودنــد و هــزار ســال پــس از آن روزگار ،تغییــری در
سرنوشــت اقتصــادی تاجیــک نیامــده اســت .ایــن در حالــی اســت کــه تاجیــکان
روزگاری ســروران راه ابریشــم و صاحبــان بــازار بودنــد .هرتســل بــرای شــرکت
یهــودی ســه راه را پیشــنهاد کــرده بــود؛ ســرمایهگذاری از طریــق بانکهــای بــزرگ،
ســرمایهگذاریهای کوچــک و ســهمگیری مــردم .کــه شــاید نیتــش انســجام سـ ٔ
ـرمایه
ٔ
پراکنــده یهــودان در کشــورهای گوناگــون بــود.
حــاال اگــر شــورای جهانــی تاجیــکان در یــک ســاختار شــفاف و پاســخگو زمینـ ٔـه
شــرکت ســرمایهگذاران تاجیــک را فراهــم کنــد ،بــا آن ســرمایه میتوانــد بازرگانــان و
کارآفرینــان جــوان تاجیــک و پارس ـیگو را دس ـتگیر باشــد .یــا اگــر تاجیــکان ،چــه
بــه عنــوان یــک تبــار پراکنــده در چندیــن کشــور و چــه در حــد تاجیــکان افغانســتان
بــه ایــن تصمیــم جمعــی برســند کــه دیگــر تاجیــک بــه دنیــا آمــدن بــرای عضویــت در
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خانـ ٔ
ـواده بــزرگ تاجیــک کافــی نیســت .هــر تاجیــک بایــد بــه خاطــر عضویتــش در
خانـ ٔ
ـواده بــزرگ تاجیــکان جهــان ،حقالعضویــت بپــردازد .بــا ایــن ضمانــت کــه پــول
شــخصی تاجیــکان ،بــاز هــم در چارچــوب یــک میکانیــزم شــفاف و پاســخگو ،تنهــا در
راه فرهنــگ و دانشانــدوزی تاجیــکان مصــرف میشــود .دانشــمندان جــوان تاجیــک
کــه دانــش اقتصــادی و بان ـکداری دارنــد ،میتواننــد مســوولیت ایجــاد یــک چنیــن
نهــادی بــه دوش بگیرنــد .نمونـ ٔـه برجسـ ٔ
ـته چنــان بانکــی «بانــک کابــل» از زنــده یــاد
شــیرخان فرنــود بــود کــه بــا توطی ـهای هــم بانــک را بــه شکســت ســوق دادنــد و هــم
خــودش را از میــان بردنــد.
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ادبیات کودک
چــرا ادبیــات مهــم اســت؟ چــرا ادبیــات کــودک مهــم اســت؟ ادبیــات بازتابدهنـ ٔ
ـده
ٔ
ٔ
ٔ
حافظــه جمعــی انســان اســت .ادبیــات
پاســدارنده
اندیشــه آدمــی اســت .ادبیــات
ٔ
گســترده معرفــت بشریســت .ادبیــات شــیرازهای اســت کــه
دســترخوان پیوســته
ٔ
گونــه معجزهآســایی بــه
نســلهای متفــاوت انســان را ،فــرای زمــان و مــکان بــه
هــم پیونــد میزنــد .بــه ایــن فکــر کنیــد کــه اگــر زبــان و ادبیــات نمیبــود و دســت
شــاهکاری بــه نــام مثنــوی معنــوی را گرفتــه بــا هــزار فــراز و فــرود بــه مــا نمیرســاند،
مــن خــای «ای بــرادر تــو همــان اندیش ـهای »1را بــا چهچیــز پــر میکــردم؟ و اگــر
ادبیــات و ســاختار زبــان نمیبــود ایــن اندیشــه چگونــه خلــق میشــد؟ پــس ادبیــات
بســتری اســت کــه مــا و هســتی در آن معنــا میشــویم.
ٔ
بهینــه صوفــی رنجــور اســت:
 -1مثنــوی معنــوی ،دفتــر دوم ،۱۹۴ ،حکایــت گمــان بــردن کاروانیــان کــه
ای برادر تو همین اندیشهای
ما بقی تو اسنخوان و ریشهای
گر گل است اندیشهات تو گلشنی
ور ُب َود .خاری تو ٔ
هیمه گلخنی ...
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ادبیــات کــودک هــم از همیــن اهمیــت برخــوردار اســت .ادبیــات کــودک تبدیــل
کــردن تجربــه و دانــش بشــری بــه لقمههــای کوچــک و قابــل هضــم اســت .در هالنــد
بــرای نمونــه نخســتین مجلـ ٔـه ادبیــات کــودک بــه نــام «کتابخانـ ٔـه کــودکان» بــه ۱۷۸۰
ترســایی بــر میگــردد .شــعار آن زمــان ادبیــات کــودک هالنــد ایــن بــود؛ «کــودکان
نمونــه ،بزرگســاالن ایــده آل» .بــه عبــارت ،بزرگســاالن مــا حاصــل چیزیانــد کــه در
ذهــن کودکانمــان میکاریــم .در هالنــد قــرن هژدهــم تمــام کوشــش بــر ایــن بــود کــه
کــودکان هرچــه زودتــر بــه بلــوغ فکــر برســند .از بــرای همیــن ادبیــات کــودک را نیــز
بــه همیــن اســاس ســازمان داده بودنــد کــه بخــش بــزرگ آن را شــعرهای اندرزآلــود
تشــکیل میدادنــد .بــرای نمونــه:
«بازی من آموختن است ،آموختن بازی من
چرا از آموختن خسته شوم؟ چه سرگرمی بهتر از دانش اندوختن؟
فرفرهام را با کتاب آلش میکنم
به حکمت و فضیلت دل میبندم»
مــادران و کــودکان خشــت اول جامعــه و ســازمان اجمتاعیانــد .بــا خلــق ادبیــات
نــو میتوانیــم کــودکان تاجیــک را صاحــب رویاهــای بــزرگ کنیــم و میانشــان را
بــه کنــجکاوی ببندیــم و ذهنهــای کوچــک و پرتوانشــان را بــه ســوی خالقیــت
و پرسشــگری رهنمــون شــویم .پارســیگویان روی گنــج بزرگــی نشســتهاند.
ـواده فرهنگــی تمــام زبانهــای زنـ ٔ
پارس ـیگویان امــروز بــه عنــوان یــک خانـ ٔ
ـده دنیــا را
بلدنــد .بــا بازنویســی ادبیــات بومــی و ترجمــه از ادبیــات جهــان و انتقــال تجربههــا و
در ایــن گنجینـ ٔـه بیهمتــا را بــه روی کــودکان
اندوختههــای بشــری بــه کودکانمــانِ ،
ٔ
آینــده درخشــان را بــه روی خودمــان میکشــاییم .بــه ایــن شــیوه،
در ســرفرازی و
و ِ
تاجیــکان میتواننــد طــی بیســت ســال نــه تنهــا صاحــب روایــت خــود شــود بلکــه
خــود را بــه عنــوان پرچـمدار یکــی از کهنتریــن و تاثیرگذارتریــن تمدنهــای جهــان کــه
بــه صــد گونـ ٔـه ممکــن چیــزی بــر خــوان معرفــت بشــری افــزوده اســت ،معرفــی کنــد.
ُ
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فرهنگداری
در پــی ناسیونالیســم و کمبختــی تاجیــکان و پارسـیگویان وطــن پارســی چنــد پــاره
شــد و هرکــه در هــر گوشـهای تمــام ایــن هویــت و تاریــخ را یــا انــکار کــرد یــا مصــادره.
امــا ،از دعواهــای قبالـهداری اگــر بگذریــم ،تمــام آنچــه را کــه در جهــان بــه نــام هویــت
و فرهنــگ پارســی میشناســند ،شــکوه خراســانی اســت .انســان پارس ـیگو و مهمتــر
از همــه جــوان پارس ـیگو بایــد خــودش را فــرای ایــن مرزهــای ملــی و تحمیلــی معنــا
کنــد .تاجیــک بایــد دوبــاره پرچــم دار فرهنــگ شــود .موســیقی ،بافندگــی ،حکاکــی،
نقاشــی ،قالینبافــی ،پیکرتراشــی ،شیشــهگری و دههــا هنــر دیگــری کــه از نــگاه
تاریخــی بــا نــام مــا گــره خوردهانــد .بــه رودکــی و چنــگ و عــودش فکــر کنیــد ،بــه
موالنــا و ربابــش ،بــه ُ
باربــد یــا رامشــگرانی چــون نگینســا ،بامشــاد و رامتیــن .بــه
بهــزاد فکــر کنیــد و گرهخــوردن تصــوف و مینیاتــوری کــه چکونــه فلســفه و حکمــت
و نقاشــی دســتگیر یکدیگــر شــدند و جاویدانگــی را روی ورق میریختنــد .مردمــان
مــا مســوولیت همــه چیــز را گاهــی پــای دولتهــا میریزنــد .درســت کــه دولتهــا
میتواننــد نقــش ســازنده و ســرکوبندهای را در ترویــج و کتمــان ارزشهــای فرهنگــی
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بــازی کننــد .مگــر تصممیــم گیرنــدگان نهایــی مردمــان یــک فرهنــگ و زباننــد .حــاال
بــه فــردای فکــر کنیــد کــه در آن ،هــر تاجیــک بــه تنهایــیاش بــه ســفیر فرهنگــی
تاجیــکان و بــه پاســدار ارزشهــای فرهنگــی تاجیــکان تبدیــل شــده باشــد .مــا دیگــر
بــرای نمایــش و پاســداری فرهنگمــان نیــاز بــه مرزهــای جغرافیایــی نداریــم .وطــن
آنجاســت کــه ماییــم .وقتــی َ
تامــس َمــن 1در  ۱۹۳۸ترســایی بــه نیویــارک مهاجــر
میشــود در پاســخ بــه پرســش ژورنالیســتان کــه سرنوشــت المــان چــه میشــود
میگویــد «هرجــا کــه مــن باشــم ،آلمــان همانجاســت .مــن فرهنــگ المانــی را بــه
دوش میکشــم .مــن در تمــاس بــا دنیــا زندگــی مــی کنــم و هنــوز از پــا نیفتــادهام».
اگــر بــا همیــن ذهینــت ،هرجــا کــه ماییــم خراســان و تاجیکســتان و ایــران و پارس ـی
باشــد ،تمــام جغرافیــای زمیــن میتوانــد از مــا باشــد .بــا ایــن شــرط کــه تاجیــکان و
ٔ
هزینــه فرهنــگداری را
پارســیگویان ایــن مســوولیت فــردی و بــزرگ را بپذیرنــد و
بپردازنــد.

َ – 1955-1875( Paul Thomas Mann -1پــول َ
تامــس َمــن ،داســتاننویس و منتقــد اجتماعــی آلمانــی و برنــده
جایــزه نوبــل ادبیــات در ســال  ۱۹۲۹بــود.
ُ
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ترو یج بازرگانی و بازارداری
در کتــاب تاجیــکان در مســیر تاریــخ از میــرزا شــکورزاده ،اســتاد عینــی از معنــای
ٔ
واژهنامــه غیاثالغــات بــه تاجیــک داده اســت قــدری ناراحتنــد .غیاثالغــات
کــه
تاجیــک را اینگونــه تعریــف میکنــد «اوالد عــرب کــه در عجــم بــزرگ شــده باشــد
و اکثــر ایشــان ســوداگر باشــند .لــذا از تاجیــک گاهــی ســوداگر مــراد اســت» (میــرزا
شــکورزاده .)۱۶ ،اینکــه تاجیــک اوالد عــرب در عجــم اســت یــک بحــث مســخره
اســت .مگــر اینکــه «از تاجیــک گاهــی ســوداگر مــراد اســت» چیــزی نیســت کــه
مایـ ٔـه ننگیــن باشــد .تصویــری کــه از بــازارداری و بازرگانــی تاجیــکان در ذهــن تاریــخ
ٔ
نویســنده کتــاب
مانــده اســت بیجــاو بیاســاس نیســت .بــا بــاور رچــارد فالتــز
«تاریــخ تاجیــکان :ایرانیــان شــرقی» ســغدیان اجــداد تاجکیــان و حتــا ســامانیان در
رد پــای نیاکانشــان ســروران بــازار و تجــارت میــان چیــن و هنــد و غــرب بودنــد
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(ریچــارد فاتلــز .)۸۰ - ۴۰ ،ماننــد فالتــز ،فریدریــک ســتار هــم بــر مهــارت تاجیــکان
در تجــارت و بازرگانــی اشــاره میکنــد .او اگرچــه در مــورد مردمــان آســیای میانــه
گــپ میزنــد ،مگــر اکثریــت مردمــان شهرنشــین آســیای میانـ ٔـه آن زمــان را تاجیــکان
پارســیگو یــا ســغدیان و تخارســتانیان اجدادشــان تشــکیل میدادنــد (فریدریــک
ســتار .)۴۸-۴۰ ،هنــر پارســی ،از بافندگــی تــا شیشــهگری تنهــا در زمــان بــه اوج
شــگوفایی رســیده اســت بــازار و تجــارت نیــز دســت مــا بــوده اســت .از همیـنرو ،برای
برگشــت و حضــور انکارناپذیرمــان در جهــان امــروز ،بایــد دوبــاره آن خــون نیاکانــی را
در رگهایمــان جــاری کنیــم و ســروران بــازار و بازرگانــی شــویم.

ُ
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برندسازی تاجیکان
از  ۱۹۹۰ترســایی بــه ایــن ســو در علــم سیاســت چیــزی بــه نــام «برندســازی ملی»1
را مطــرح ســاختندُ .ب َرندینــگ از فعــل ُ«ب َر ُ
نــدن» هالنــدی یــا «برندونــگ» المانــی
میآیــد و بــه معنــای ســوزاندن اســت .در فرهنــگ مالــداری و دهقانــی خودمــان هــم
ایــن دو اصــل را داریــم کــه یکــی را دوروش 2میگوینــد و دیگــری را داغگــذاری.
دوروش یــک گونــه بــرش اســت کــه ب ـ ا آن هــر دهقــان یــا مالــدار نشــانی خــودش در
گــوش گوســپند و بــز و گاوش میگــذارد و از روی همــان بــرش مالــش را شناســایی
میکنــد .داغ نشــانی اســت کــه روی رای اســب میگذاشــتند .برندینــگ هــم در
آغــاز بــه همیــن معنــا و کاربــرد بــود .شــرکتها نــام یــا نشــان خــود را روی چوبــی
یــا ســنگی میســوزاندند .بــه عبــارت دیگــر وقتــی از برندینــگ ســخن میگوییــم
1- Nation Branding
 -2دستم کم در بدخشان همین دو واژه را به کار میبرند.
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از همــان نشــانگذاری ملتهــا یــا شــرکتها یــا خلقــان ســخن میگوییــم .مگــر
مــن بــرای ســادگی کار مــن ناگزیــرم واژههــای «برندســازی» و «برندســازی ملــی» را
اســتفاده کنــم.
نخســت ببینیــم کــه ایــن بحــث از کجــا آغــاز میشــود ،برندســازی یــا برندســازی
ملــی چیســت و چــرا ملتهــا بــه آن روی میآورنــد .در ســال  ۲۰۰۰ترســایی «شــورای
بیــن المللــی بازاریابــی افریقــای جنوبــی »1بــه منظــور ارایـ ٔـه تصویــر مثبــت و گیرایــی
از افریقــای جنوبــی پیافگنــده میشــود .مســوولیت ایــن شــورا زدودن تصویــر منفــی
افریقــای جنوبــی از حافظـ ٔـه جمعــی و جایگزیــن کــردن آن بــا تصویــر مثبــت و دلکشــی
اســت کــه باعــث افزایــش گردشــگری و کشــیدن پــای ســرمایهگذاران بــه آن کشــور
ُ
شــود .اینکــه مســووالن شــورای نامبــرده بــا چــه افــت و خیــز و مهارتــی قــادر بــه
خلــق یــک برنامـ ٔـه درازمــدت و کارا شــدند را میگــذارم بــه فرصتهــای بعــدی.
بــه بــاور لیســلی دو شـ َ
ـیرنتانی ،2اســتاد دانشــگاه برمنــگام ،برندســازی «مجموعـه
ارزشهــای اســت کــه یــک کشــور را قــادر تبلیــغ یــک تجربــه منحصــر بــه فــرد
مهماندوســتانه میســاند .برندهــای موفــق بــه ایــن دلیــل رشــد میکننــد کــه افــرادی
کــه آن برنــد را ارایــه میدهنــد بــه گون ـهای عمــل میکننــد کــه خــود بازتــاب دهنـ ٔ
ـده
ارزشهــای تبلیــغ شــده باشــند .در برندســازی ملــی نیــز ارزشهــای غالبــی وجــود
دارنــد کــه ویژگیهــای رفتــاری یــک جمعیــت را تعریــف میکننــد» (شــیرنتانی.)۴۱ ،
بــه بــاور لیســلی دولتهــا یــا ملتهــا برندســازی را بــرای ســه هــدف مشــخص بــه
کار میبرنــد؛ افزایــش گردشــگری و جــذب اســتعدادها و کارآفرینــان ،تشــویق و جلــب
ســرمایهگذاران و گســترش صــادرات چــه کاالیــی و چــه فرهنگــی (همــان.)۴۳ – ۴۲ ،
ســیمان انهالــت ،3یکــی از بنیادگــذاران بحــث برندســازی ملــی میــان برندســازی
ملــی و برندســازی مکانــی فــرق قایــل اســت .بــه بــاور او ،بیشــتر ملتهــا و دولتهــا
1- The International Marketing Council of South Africa (IMC).
2- Leslie de Cheranoty, Professor of Brand Marketing, Birmingham University
Business School.
3- Simon Anholt, Founding Editor of the quarterly journal, Place Branding
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در بنــد برندســازی مکانیانــد کــه بــه نظــر ســادهانگارانه و ســاختگی اســت .بــرای
نمونــه ،ســمرقند و بخــارا از مهمتریــن شــهرهای تاریخــی تاجیکاننــد و امــروز بــا آنکــه
اکثریــت باشــندگان ایــن دو شــهر را تاجیــکان تشــکیل میدهنــد ،ایــن دو شــهر مربــوط
دولتــی بــه نــام اوزبیکســتان میشــوند .در چنیــن حالتــی تاجیــکان چــه کننــد؟ آیــا در
برندســازی فرهنگــی و ملیشــان ،بهتــر اســت بــه خاکــی بــه نــام ســمرقند و بخــارا
متمرکــز شــوند یــا بــه فرهنــگ و تمدنــی کــه ایــن دو شــهر را پدیــد آوردهانــد؟
تفکیــک دیگــری کــه شــاید بــه درد برندســازی مــا بخــورد اصطــاح «تاثیــر کشــور
مبــدا »1اســت .بحــث اینجــا روی تاثیــر مثبــت و منفــی اســت کشــوری تولیدکننــده
روی کاالی مشــخصی دارد (مارشــال َپســکویر .)۱۰۹ ،بــرای نمونــه در پانــزده ســال
گذشــته ،گرجســتان خــودش را مــکان پیدایــش َمــی و َمیگســاری معرفــی کــرده
اســت .از همیــنرو وقتــی کســی جایــی بــا َمــی گرجســتانی بــر میخــورد ،واژه
گرجســتان تصویــر مثبتــی در ذهــن بیننــده و نوشــنده آن َمــی خلــق میکنــد .عکــس
همیــن تصویــر در مــورد کاالی چینایــی در اروپــا حکمفرماســت در صورتیکــه
ٔ
ن دوچرخههــا حســاب میشــود.
دوچرخــه چینانــی در اوغانســتان در جمــع بهتریــ 
نمونـ ٔـه برجسـ ٔ
ـته دیگــر کشــور شــیلی اســت .تــا ســال  ۱۹۹۰کمتــر از یــک درصــد َمــی
بــه فــروش رســیده در بــازار جهانــی تولیــد کشــور شــیلی بــود .پــس آنکــه شــیلی تولیــد
َمــی و آییــن َمیگســاری را جــز فرهنگــی بومــی خــود تعریــف کــرد ،هفـت ســال بعــد،
در  ۲۰۰۵ترســایی ده درصــد از َمــی بــه فــروش رســیده در بــازار جهانــی ،بــه بهــای
ششــصد میلیــون دالــر ،تولیــد شــیلی بــود.
بــرای احیــای اقتــدار تاجیــکان ،بحــث برندســازی ،برندســازی ملــی و برندســازی
فرهنگــی از بحثهــای بســیار ســازنده و مهــم انــد .مگــر از روی تنگنــای زمانــی
نمیتوانــم تمــام پهلوهــای مفیــد و بــه دردبخــور آن را بــه بحــث بگیریــم .ایــن بحــث را
از بــرای آن مطــرح کــردم کــه جوانــان تاجیــک و پارس ـیگو بــا ایــن بینشهــای نــو و
1- Country of origin effect
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مفیــد آشــنا شــوند و بــا ایــن ابــزار و اندیشـههای آزمــوده و ثمربخــش نســبت بــه آینـ ٔ
ـده
انســان پارس ـیگو مســوولیت بپذیرنــد.
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بخش پنجم :نتیجهگیری
تاریــخ پــر شــیب و فــراز و بــا شــکوه تاجیــکان را میتوانیــم اینگونــه خالصــه
کنیــم کــه؛ تاجیــکان بــا خودآ گاهــی ،انســجام و تصمیــم جمعــی بــه قــدرت سیاســی
و فرهنگــی رســیدهاند و بــا نفــاق و پراکندگــی از صحنــه رانــده شــدهاند .امــروز
ٔ
مایــه
تاجیــکان بیشــتر از زمانــی پراکندهانــد .و ایــن پراکندگــی بیشــتر از آنکــه
نگرانــی مــن باشــد مــرا بــه انســجام و برگشــت تاجیــکان بــه عنــوان یــک تبــار توانــا
و صاحــب یــک گذشـ ٔ
ـته درخشــان امیــدوار کــرده اســت .تاجیــکان مردمــان شــکیبا
ٔ
کاســه صبرشــان لبریــز شــود
و بردباریانــد .مگــر بارهــا ثابــت کردهانــد کــه وقتــی
میتواننــد آســمان را بــه زمیــن بیارنــد .ایــن توانایــی و اراده را تاجیــکان در جنبشهــای
ســیاهجامگان ،ســرخجامگان ،ســپیدجامگان ،ســربهداران و دههــا جنبــش مردمــی
دیگــر ثابــت کردنــد .و اکنــون کــه کارد بیــداد بــه اســتخوان تاجیــکان رســیده اســت
طلــوع خورشــید رســتاخیز رهاییبخــش تاجیــکان را نزدیــک میبینــم .انگریزیــان
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متلــی دارنــد؛ «تنهــا بــه ژرفنــای گذشــتهمان میتوانیــم بــه آینــده نــگاه کنیــم» .بــه
ٔ
آینــده انســانی
عبــارت دیگــر گذشــته پربــار و بــا ثمــر تاجیــکان راه گــذار بــه یــک
و درخشــان را بــرای مــا همــوار کــرده اســت .بلــی ،بــا تمــام همــواری کــه ایــن راه
دارد ،آن آینـ ٔ
ـده درخشــان و انســانی بــا ســهلانگاری و مســوولیتگریزی و ک ـمکاری
و کمکوشــی بــه دســت نخواهــد آمــد .از همی ـنرو ،حــال و گذشـ ٔ
ـته نــه چنــدان دور
تاجیــک بایــد بــه بســیار دقــت آسیبشناســی شــود .تاجیــک یــا انســان پارس ـیگو
دو تصویــر دارد .یکــی تصویــری کــه تاجیــک از خــودش دارد و دیگــر تصویــری کــه
دیگــران از تاجیــک دارنــد .بــرای روشــن ســاختن بحــث مثالــی میــاورم.
اســماعیل گاسپرینســکی ،بنیانگــذار نهضــت «جدیــدی» یــا «جدیدیــه» کــه
تــرکان آســیای مرکــزی او را «پــدر تــرکان» نیــز مینامنــد ،نخســتین مســلمان و تاتــاری
بــود کــه بــه رهایــی مســلمانان ترکتبــار آســیای مرکــزی از چنــگ تیرهاندیشــی و
عقبگرایــی دینــی اندیشــید و در نــو شــدن زندگــی اجتماعــی آنهــا کوشــید .او بــا
پیافکنــدن روزنامـ ٔـه «ترجمــان» و برنامههــای آموزشــی نــو ،زبــان ترکــی را بــه زبــان
جنبــش نوگرایــان و تــرکان را بــه پیشــاهنگان ایــن جنبــش تبدیــل کــرد .ایــن کار در
زمانــی اتفــاق افتــاد کــه زبــان پارســی در آســیای مرکــزی هنــوز زبــان مدرســه و مــا
بــود و مســلمانان پارســیگو نمــاد عقبماندگــی و افراطگرایــی بودنــد .از همیــنرو،
ٔ
روســیه آن زمــان ،دلیــل پیــروزی تــرکان در
جــدا از رابطههــای تاریخــی تــرکان بــا
ٔ
ـنگرایانه
آســیای مرکــزی ربــط مســتقیم بــه خدمــت گاسپرینســکی و برنامههــای روشـ
او و جلــوه دادن تــرکان بــه عنــوان یــک تبــار ترقیخــواه و نوگــرا دارد .اینکــه تــرکان
آســیایی مرکــزی براســتی مترقــی بودنــد یــا اســتند جــای بحــث دارد .مگــر تصویــری
کــه نخبــگان تــرک از خــود ارایــه میکننــد ،ترقیخــواه و آیندهنگــر اســت در مقابــل
تصویــری کــه از تاجیــکان آن زمــان وجــود داشــت ،مســلمان ،ســنتی و عقبگــرا.
در آغــاز بحــث گفتــم کــه آب از قــوت سرچشــمه روان میباشــد .در پــی
ٔ
سرچشــمه خــردی کــه بــه
نابســامانیهای صــد ســال گذشــته پیونــد تاجیــکان بــا
تعبیــر اســتاد گلرخســار صفــی مــا را طــی صدهــا ســال «هنـ ِـر از اجــل جهــل نمــردن»
ُ
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میآموخــت ،گسســته اســت .گــره کار و طلســم نگونبختــی تاجیــکان بــا پیونــد
ـاره آنهــا بــا همــان چشـ ٔ
دوبـ ٔ
ـمه خــرد بــاز و شکســته خواهــد شــد .مــا بایــد دوبــاره بــه
آنچــه مــن خراســانگی میگویــم دســت بیابیــم .مــا بایــد از الی گــرد و غبــار اســتبداد
چهـ ٔ
ـره راســتین و بــا شــکوه خــود را بیــرون بیاریــم و بــه جهانیــان معرفــی کنیــم .از
بــرای همیــن ،آن خــودی را کــه قــرار بــه دیگــران معرفــی کنیــم شــناختن بایــد .پــس
احیــای اقتــدار تاجیــکان در برگشــت تاجیــکان بــه آن اصــل گمشــدهای تاجیــکان
اســت .حضــور فرهنگــی و اقتصــادی تاجیــکان ،در همیــن لحظـ ٔـه حســاس مهمتــر
از حضــور سیاســی آنهاســت .فرهن ـگداری و بــازارداری بــه گونـ ٔـه طبیعــی نیــاز یــک
ســازمان نــو را بــه وجــود خواهنــد آورنــد .و ســازمانی کــه بــر اســاس آ گاهــی فرهنگــی
و اقتــدار اقتصــادی بــه وجــود آمــده باشــد ،میتوانــد در برگیرنـ ٔ
ـده آرمــان بزرگــی باشــد
کــه تاجیــکان را از محلهگرایــی و شــخصیتمحوری و پراکندگــی نجــات بدهــد.
ایــن نوشــته را بــه ایــن جملـ ٔـه هرتســل پایــان میبخشــم؛ «باشــد کــه مایــان بــه مــا
بپیوندنــد و پشــت پرچــم مــا صـف بیاراینــد و بــا صــدا و قلــم و عمــل بــرای آرمــان مــا
بجنگنــد».
خرد چراغدار راهمان باد
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