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درآمد

صایــب تبریــزی غزلــی دارد کــه اینگونــه آغــاز می شــود. »دیــدٔه زنــده دالن اشــک 
فشــان می باشــد، آب از قــوت سرچشــمه روان می باشــد«. ایــن بیــت صایــب را 
ــت  ــا و برگش ــث بق ــیرازٔه بح ــه ش ــته آوردم ک ــن نوش ــٔه ای ــن جمل ــرای آن در دومی از ب
تاجیــکان اســت. آنچــه در ادامــه خواهیــد خوانــد، َکنــد و کاویــی اســت بــرای پاســخ 
ــی  ــدار سیاس ــه اقت ــاره ب ــد دوب ــه می توانن ــکان چگون ــه؛ تاجی ــش ک ــن پرس ــه ای دادن ب
ــته را  ــن نوش ــم، ای ــه باش ــخ گفت ــتی پاس ــه درس ــش ب ــن پرس ــه ای ــرای آنک ــند؟ از ب برس
ــه بحــث  ــه چنــد بخــش تقســیم می کنــم. در بخــش یکــم ســیر تاریخــی تاجیــکان ب ب
ــه قــدرت سیاســی، اقتصــادی  ــه ب ــخ چگون ــکان در مســیر تاری ــه می شــود. تاجی گرفت
و فرهنگــی رســیدند و چگونــه آن قــدرت را از دســت دادنــد؟ تاجیــک تاریخــی از چــه 
ــم  ــری خواه ــٔه بش ــه تجرب ــی ب ــش دوم نگاه ــت؟ در بخ ــوردار اس ــی برخ ویژگی های
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 
ــه  ــد چ ــده نیازمن ــش آم ــای پی ــذار از تنگن ــرای گ ــروز ب ــک ام ــت. تاجی ــم گرف خواه
ــش  ــرد. در بخ ــم ک ــنهاد خواه ــای پیش ــارم راهکار ه ــش چه ــت؟ در بخ ــی اس تحول

ــن نوشــته پاســخ خواهــم داد.  ــه پرســش اصلــی ای پنجــم ب
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بخش یکم: تاجیکان در مسیر تاریخ 

ــن  ــد ای ــردازم، بای ــخ بپ ــیر تاری ــکان در مس ــرود تاجی ــراز و ف ــه ف ــه ب ــش از آنک پی
ــه کار  ــی ب ــه چــه معنای پرســش را پاســخ بدهــم کــه تاجیــکان کیســتند و تاجیــک را ب
ــاغ  ــِر ب ــد، ب ــه گفته ان ــم هم ــه گوی ــخن هرچ ــزرگ: س ــی ب ــول فردوس ــه ق ــرم؟ ب می ب
ــن واژه از  ــول ای ــیر تح ــی و س ــای واژگان ــه معن ــن رو، ب ــد. از همی ــه ُرفته ان ــش هم دان
ــکور زاده )۱۳۸۷  ــرزا ش ــردازم. می ــک نمی پ ــه تاجی ــپس ب ــک و س ــه تاژی ــک ب تازی
خورشــیدی(، بابــا جــان غفــوروف )۱۳۸۲ خورشــیدی(، ریچــار فاتلــز )۲۰۱۹(، 
فرهنــگ )۱۳۷۴ خورشــیدی(، اســتاد عینــی )۱۳۸۷ خورشــید( و دیگــر تاریخ نــگاران 
ــد.  ــف می کنن ــار تعری ــی گوی ایرانی تب ــان پارس ــکان را خلق ــی تاجی ــی گو و فرنگ پارس
بــا آنکــه بــه بــاور اســتاد عینــی و بابــا جــان غفــوروف، واژٔه تاجیــک را در آغــاز تنهــا 
ــه  ــد، ب ــه کار می بردن ــرای پارســی گویان آســیای مرکــزی و خراســان پــس از اســام ب ب
ــا  ــه حت ــود ک ــاق می ش ــان ات ــی گویان جه ــام پارس ــه تم ــک ب ــان، واژٔه تاجی ــرور زم م
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ــکان  ــز )۲۰۱۹( تاجی ــارد فاتل ــرد. ریچ ــر می گی ــز در ب ــیرازی را نی ــی گوی ش ــران پارس ُل
ــا پارســی   ــه خــود ب ــی ک ــد. ســغدیان و تخاریان ــان می دان ــوادگان ســغدیان و تخاری را ن
ــد  ــکان عاقمن ــژادی تاجی ــف ن ــه تعری ــه ب ــتر از آنک ــز بیش ــن نی ــد. م ــخن نمی گفتن س
باشــم، بــه تعریــف و هویــت فرهنگــی تاجیــکان عاقمنــدم. تاجیــک بــرای مــن نیــز 
ــت  ــا نیس ــن معن ــه ای ــه ب ــن البت ــت. ای ــانی تبار پارسی گوس ــا خراس ــار ی ــک ایرانی تب ی
کــه تاجیکانــی را کــه پارســی زبــان مادری شــان نیســت، یــا در کنــار مســلط بــودن بــه 

ــم. ــد، تاجیــک ندان ــان دیگــری نیــز دارن پارســی زب
ــر  ــت پ ــه سرنوش ــی ب ــاه نگاه ــد کوت ــت، بای ــر درازی اس ــه را س ــن قص ــه ای ــا آنک ب
ــاران  ــی ایرانی تب ــت داری و حکم روای ــه دول ــا آنک ــدازم. و ب ــکان بین ــراز تاجی ــیب و ف ش
از هخامنشــیان، نیــاکان تاجیــکان، آغــاز می شــود، فصــل پــر تاطــم زندگــی سیاســی 
ــانی )۶۴۲  ــاه ساس ــین پادش ــوم واپس ــرد س ــت یزدگ ــا شکس ــکان، ب ــی تاجی و اجتماع
ــا ۵۱۱ کتــاب تاجیــکان  ترســایی( در برابــر عــرب رقــم می خــورد. صفحه هــای ۴۷۶ ت
ــان،  ــان، ختانی ــان، بلخی ــی تخاری ــردی و آزادگ ــت پایم ــوروف، روای ــان غف ــا ج از باب
ســمرقندیان و بخارایــان در برابــر ســتم و بیــداد امیــران تشــنٔه غنیمــت و خــون عربنــد. 
کتابــی دیگــری کــه از بیــداد و ســتم تازیــان بــر پارســی گویان و فرهنــگ خراســانی پــرده 
ــاش  ــتٔه آذت ــت« نوش ــده های نخس ــی: س ــی و عرب ــان فارس ــش می ــی دارد، »چال ــر م ب
ــد  ــد خواهی ــه می آی ــه گفت ــت. در آنچ ــرب اس ــات ع ــخ و ادبی ــتاد تاری ــوش، اس آذرن
ــان  ــت تازی ــه دس ــری ب ــی دیگ ــی پ ــه یک ــان چگون ــم خراس ــهرهای مه ــه ش ــد ک خوان
کشــوده می شــدند، زبــان چگونــه از میــان رفــت و چگونــه زنــده شــد، مــردم خراســان 
در برابــر اســتیای تازیــان چــه واکنشــی نشــان دادنــد و سرکشــی های خراســانیان بــه 

ــدند. ــرکوب می ش ــیوه هایی س ــه ش چ
ــه  ــه دو مقول ــهرها را ب ــح ش ــلمان فت ــان مس ــه جنگجوی ــت ک ــوش آورده اس آذرن
ــره  ــی مذاک ــا در پ ــوَه( و ی ــح عن ــیر )الفت ــرب شمش ــه ض ــا ب ــد: ی ــرده بودن ــر ک منحص
ــی  ــاری در پ ــای اندوهب ــیر پیامد ه ــرب شمش ــه ض ــهری ب ــح ش ــآ(. فت ــح صلح )الفت
ــه بردگــی می رفتنــد«  داشــته اســت؛ »مــردم همــه اســیر تلقــی می شــدند و گروهــی ب
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ــی، ۱۶۱( آورده  ــاذری، ص ۳۹۵، فارس ــل از )ب ــه نق ــوش ب ــوش، ۱۸-۱۹(. آذرن )آذرن
اســت، وقتــی زادویــه مرزبــان ســرخس تســلیم شــد همــه چیــز را تســلیم کــرد و دختران 
شــهر را بــه کنیــزی فرســتاد »تنهــا توانســت تــن ۱۰۰ نفــر را نجــات دهــد، بقیــه، و نیــز 
خــود او همــه بــه قتــل رســیدند«. و در فتــح سیســتان توســط ربیــع در ســال ۳۰ ق بــا 
آنکــه مــردم سیســتان ســپس تازیــان را از شــهر راندنــد و دروازه هــا را بــه روی ایشــان 
ــه  ــرده از سیســتان ب ــزار ب ــت توانســت ۴۰ ه ــم ســال والی ــع در طــی دونی بســتند »ربی

ــاذری، ۳۸۶(.  ــول از ب ــه ق ــتد« )ب ــرب بفرس ــرزمین های ع س
در جایــی دیگــری بــه قــول از حمیــد بــن َزنجویــه )۲۵۱ق(، کتــاب امــوال )۳۶۹-
۳۷۰( مــی آورد کــه در وقــت فتــح شــهرهای ســواد، عمــر بــا مــردم شــرط کــرد »کــه 
ــد«.  ــان کنن ــه روز مهم ــلمانان را س ــه مس ــت ک ــه، الزم اس ــت جزی ــر پرداخ ــاوه ب ع
ایــن شــیوه تقریبــآ در تمــام ایــران بــزرگ حکمفرمــا بــوده اســت. مثــال در صلــح نامــٔه 
اصفهــان ایــن مهمانــی اجبــاری اینگونــه آمــده اســت؛ »تــا جزیــه می دهیــد در امانیــد، 
ــی  ــبانه روز میزبان ــان را ده ش ــد،…، و ایش ــلمانان را راه بنمایی ــه مس ــت ک ــز برشماس نی
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 دهه هــای پســین ادامــه پیــدا می کنــد. 
ــه  ــار چهــارم بخــارا را گشــود ب ــرای ب ــه ب ــی قتیب ــت می شــود کــه وقت از نرشــخی روای
بهانــٔه مســلمان ســازی مــردم بــه اهــل بخــارا حکــم کــرد و »یــک نیمــه از خانه هــای 
ــر«  ــان باخب ــوال ایش ــند و از اح ــان باش ــا ایش ــرب ب ــا ع ــد ت ــرب دادن ــه ع ــود را ب خ

ــوش، ۲۱-۲۰(. )اذرن
و چــون در خراســان حضــور سیاســی تاجیــکان یــا پارســی گویان برجســته تر 
اســت، جنــگ، کشــتار و خونریزی هــای جمعــی بیشــتر و شــدیدتر ادامــه پیــدا 
ــا  ــرد ب ــورش می ب ــان ی ــر تالق ــه ب ــال ۹۰ ق، قتیب ــی در س ــه، وقت ــرای نمون ــد. ب می کنن
ــماری را  ــی ش ــروه ب ــهر گ ــح ش ــس از فت ــود. پ ــرو می ش ــردم روب ــخت م ــت س مقاوم
ــه  ــد )ب ــکیل می ده ــنگی تش ــار فرس ــف چه ــا دو ص ــن داره ــزد و از ای ــه دار می آوی ب
ــاد  ــوگند ی ــب س ــن مهل ــد ب ــال ۹۹ ق، یزی ــپس در س ــری، ۴/۱۲۹۸(. و س ــل از طب نق
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می کنــد 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 جامــٔه عمــل 
ــه  ــان ب ــه نقــل از طبــری، ۴/۱۳۲۵(. همیــن اســت کــه کارد بیــداد تازی می پوشــاند )ب
ــه رو  ــان روب ــردم خراس ــورش های م ــا ش ــان ب ــد و تازی ــانیان می رس ــتخوان خراس اس
می شــوند کــه از جملــه، نهضــت ســیاه جامــگان ابومســلم خراســانی، جنبــش ســرخ 
جامــگان ُســنباد و نهضــت مقنــع، نهضــت اســتاد ســیس و یعقــوب لیــث کــه ســرانجام 

ــد. ــامانیان انجامی ــان و س ــان، صفاری ــار طاهری ــای تاجیک تب ــه دولت ه ب
ــت.  ــوب اس ــب و مغل ــٔه غال ــوی رابط ــژه در دورٔه ام ــه وی ــم ب ــرب و عج ــه ع رابط
ــر  ــرب ب ــران ع ــی امی ــز و چیرگ ــای هول انگی ــس از خونریزی ه ــد پ ــه آورده ان چنانک
آزادی خواهــان خراســانی، تازیــان احســاس مالکیــت و فرمانــروای می کرده انــد. 
ــانیان و  ــر خراس ــان ب ــه تازی ــای برتری جویان ــه دعواه ــت ک ــن دوره اس ــت در همی درس
ــود  ــل می ش ــکان تحمی ــر تاجی ــه ب ــی ک ــود. روایت ــاز می ش ــان آغ ــان و فرهنگ ش زب
ــن  ــه دی ــد ب ــا بای ــوردگان ی ــت خ ــت و شکس ــرب اس ــن ع ــام دی ــه »اس ــت ک ــن اس ای
ــی دارد و  ــت تاریخ ــم اصال ــی ه ــان عرب ــد، زب ــه بپردازن ــا جزی ــد ی ــان درآین فرمانروای
ــه  ــد ب ــد. …، مردمــان محــل بای ــد آن را بیاموزن ــان ناچارن ــان خداســت و ایرانی هــم زب

ــوش، ۲۵-۲۴(. ــد« )آذرن ــنده کنن ــتگاه بس ــن دس ــزاری در ای خدمتگ
از کاوو ش تاریخــی اســتاد آذرنــوش چنیــن بــر می آیــد کــه تازیــان در آغــاز گرایــش 
یــادی از امیــران عــرب پارســی  بــه آمــوزش زبــان و فرهنــگ ایرانــی داشــته اند و شــمار ز
مــی دانســته اند. بــرای نمونــه، وقتــی عبداللــه بــن مرثــد خزاعــی را کــه عــرب اســت بــه 
جاسوســی بــه ســپاه رقیــب می فرســتند بــه او مــی گویــد کــه بــه زبــان محلــی ســخن 
ــی.  ــخن گوی ــی س ــان عرب ــه زب ــادا ب ــد؛ »مب ــان نبرن ــش گم ــرب بودن ــه ع ــا ب ــد ت گوی
ــری، ۴/۱۲۷۴(.  ــه نقــل از طب ــان« )ب ــی، بگــو از اســیران بامی اگــر پرســیدند از کجای
و همچنــان کــودکان عــرب پارســی گــو بوده انــد. جایــی دیگــری نــوادٔه نصــر بــن ســیار 
بــا پــدرش مشــغول گــردش بــوده اســت وقتــی چشــم پــدرش بــه عناقــی می افتــد و از 
پســرش می پرســد آن چیســت؟ پســرش مــی گویــد بــز. پــدر چنــان براشــفته می شــود 
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ــا،  ــوت، ادب ــی« )یاق ــز نشناس ــر ب ــه دیگ ــتمت ک ــی فرس ــه جای ــد »ب ــاد می زن ــه فری ک
.)۱۷/۵۰

ــدک  ــد و ان ــر می کش ــد ب ــفتگی ق ــرن آش ــس از دو ق ــی پ ــان پارس ــی زب ــر وقت مگ
ــد  ــاد فارســی رشــد کن ــی کــه مب ــد، آن نگران ــگارش مــی یاب ــی ن ــه خــط عرب ــدک ب ان
ــتن  ــه نوش ــت ب ــان دس ــه تازی ــت ک ــد. همینجاس ــد می آی ــود پدی ــی ش ــین عرب و جانش
ــدیدترین  ــوند. ش ــی ش ــان پارس ــد زب ــر رش ــا رهگی ــد ت ــاختگی می زنن ــای س حدیث ه
یــورش بــر پارســی در روایتــی از ابوهریــره نقــل شــده اســت، »ناخــوش تریــن 
ســخن نزدیــک خداونــد، فارســی اســت. زبــان شــیطان، زبــان خــوزی ســت و زبــان 
ــوش، ۹۶- ــی اســت« )آذرن ــان بهشــتیان، عرب ــان بخارایی ســت و زب آتش نشــینان، زب
۹۷(. روایت هــای دیگــر هــم وجــود دارنــد کــه مــن آوردن همــٔه آنهــا را الزم نمی بینــم. 
بــا چنــد نمونــٔه دیگــر ایــن بخــش را بــه پایــان می رســانم. ســعد بــن ابــی وقــاص چــون 
ــه  ــت ک ــده اس ــه ش ــت؛ »چ ــد، گف ــی گوین ــخن م ــی س ــه فارس ــی ب ــه گروه ــنید ک ش
مجوســان، پــس از آییــن حنیــف، به خود اجــازٔه فارســی گویــی داده اند«. از مشــهوترین 
هــا کــه از قــول حضــرت عمــر آورده انــد؛ »هرکــس فارســی ســخن بگویــد، زبانــش 
ــاک مــی  ــا »هرکــس از شــما فارســی را نیــک بیامــوزد، زبانــش عیب ن ــاه گــردد« ی تب
ــد کــه موجــب  ــازک مــی گــردد. از فارســی بپرهیزی ــاک شــد ن گــردد، و چــون عیب  ن

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 
گاهــی و غفلــت تاجیــک دارد. تازیــان بــا شــعار عدالــت و برابــری وارد مرز هــای  خودآ
ــان  ــانی از ایرانی ــراف ساس ــران و اش ــه س ــی را ک ــوند. عدالت ــن می ش ــی ایران زمی تاریخ
ــا آنکــه خراســانیان هیچگاهــی دســت از مبــارزه و حق طلبــی  یــغ کــرده بودنــد. و ب در
ــداد  ــل و بی ــارت و قت ــرن غ ــی دو ق ــی را ط ــت تاریخ ــای آن غفل ــر به ــیدند، مگ نکش
پرداختنــد. تاریــخ گــواه اســت کــه هــارون الرشــید چگونــه از بیــم »افزایــش روز افــزون 
ــاند  ــل می رس ــه قت ــی را ب ــواده برمک ــام خان ــکان تم ــی« تاجی ــادی و سیاس ــر اقص تاثی
ــو مســلم  ــه پــس از آنکــه اب ــا خلیفــه منصــور چگون ــا جــان غفــوروف، ۵۱۸(. وی )باب
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ــتان،  ــوس، تخارس ــان، ت ــرو، تالق ــرات، م ــان ه ــانی های مردم ــا جانفش ــانی ب خراس
ــاند،  ــت می نش ــه خاق ــیان را ب ــت داده عباس ــوی را شکس ــت ام ــخ دول ــرخس و بل س
ــان  ــا ج ــار، ۷۸، باب ــد )غب ــغ می کش ــارش از دم تی ــی در درب ــادان مخف ــا ج او را ب
ــرخ جامگان  ــر س ــنباد، رهب ــدان ُس ــه زن و فرزن ــان چگون ــا تازی ــوروف، ۵۰۶(. ی غف
ــس از  ــود، را پ ــرده ب ــم ک ــد عل ــانی ق ــلم خراس ــو مس ــام اب ــرای انتق ــه از ب ــان ک خراس
ــر  ــع، رهب ــر از مقن ــخن بغیی ــاه س ــند. کوت ــی می فروش ــه بردگ ــنباد ب ــدن س ــته ش کش
ســپید جامــگان خراســان کــه پیــش از اســارتش بــه دســت تازیــان خودکشــی می کنــد، 
ــان  ــد تازی ــگ و ترفن ــا نیرن ــه ب ــم ک ی ــراغ ندار ــی س ــانی آزادی خواه ــچ خراس ــر هی دیگ
کشــته نشــده باشــد. پرســش ایــن اســت کــه چــرا خراســانیان ماننــد دیگــر کشــور ها و 
یــر ســلطه تازیــان از مبــارزه و دادخواهــی خســته نمی شــدند؟ پاســخ ایــن  ملت هــای ز
پرســش ریشــه در همــان بیــت صایــب دارد کــه در دومیــن جملــٔه ایــن نوشــته آوردم؛ آب 
از قــوت سرچشــمه روان می باشــد. سرچشــمه ای کــه انســان تاجیــک یــا خراســانی از 
ــن  ــان ای ــری مردم ــی و دلی ــوی آن جنگ جوی ــک پهل ــو دارد. ی آن آب می خــورد دو پهل
مــرز و بــوم اســت کــه نمونه هــای برجســتٔه آن را در مقاومــت مــردم خراســان و فــرارود 
در برابــر اســتیای عــرب و تاخــت و تــاز ویرانگرانــٔه مغــل دیدیــم. پهلــوی دیگــر ایــن 
ــه قــول صایــب تریــزی »خصــم  ــاز هــم ب سرچشــمه معرفــت و فرهنگــی اســت کــه ب
را بــه زور تواضــع دوســت۱« می ســازد. و شــاید بیشــتر از سرشــت جنگجویانــٔه 
تاجیــک، عشــق تاجیــک بــه دانــش و فــن، عشــق تاجیــک بــه فرهنــگ داری، نبــوغ 
تاجیــک در بــازارداری و خاقیــت باشــد کــه تاجیــک را بــا وجــود ایــن همــه بیــداد و 

ــوان تاجیــک مانــدن را بخشــیده اســت. ســتم تاریخــی، ت
ــعر و  ــش، ش ــد دان ــکوه بی مانن ــم، آن ش ــخ نروی ــای دور تاری ــه دوره ه ــر ب ــا اگ حت
هنــری کــه در دورٔه غزنویــان پدیــد می آیــد، حاصــل تخمی ســت کــه صفاریــان  

ــر از حناســت بهــار و خــزان مــا، بــر دســت غیــر بوســه زنــد باغبــان مــا  ــه آغــاز می شــود: رنگین ت ۱- غزلــی کــه اینگون
...، مــا خصــم را بــه زور تواضــع کنیــم دوســت، بیــرون بــرد ز تیــر کجــی را کمــان مــا. 
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ســامانیان کاشــتند. فریُدریــک ســتار۱ در آغــاز کتابــی کــه آن را به پارســی »روشــنگری 
ــت  ــوان بیست وهش ــزی از دو ج ــت حیرت انگی ــد، حکای ــه کرده ان ــاق« ترجم در مح
ســاله و هژده ســاله ای تاجیــک دارد کــه اینجــا نقــل می کنــم. ســتار، کتابــش را اینگونــه 
آغــاز می کنــد »ســال ۹۹۹ ترســایی دو جــوان در فاصلــٔه بیشــتر از چهارصــد کیلومتــری 
ــه نامه نــگاری  یکدیگــر کــه در اوزبیکســتان و ترکمنســتان کنونــی می زیســتند، آغــاز ب
ــت  ــوان بیست وهش ــه ج ــد ک ــاز ش ــی آغ ــا هنگام ــٔه آنه ــد. مکاتب ــر کردن ــه یکدیگ ب
ــی و  ــون علم ــای گوناگ ــش هایی در زمینه ه ــاله اش، پرس ــژده س ــنای ه ــه آش ــاله ب س
ــا  ــد؛ آی ــیده بودن ــا پرس ــد. آنه ــروز مطرحن ــا ام ــه ت ــش های ک ــتاد. پرس ــفی فرس فلس
منظومه هــای خورشــیدی دیگــری نیــز میــان ســتارگان وجــود دارنــد؟ آیــا مــا در عالــم 
ــه  ــاد ب ــرم اعتق ــه ج ــا۲ )۱۵۴۸-۱۶۰۰( ب ــو برون ــد، جورَدن ــال بع ــصد س ــم؟ شش تنهایی
ــا  ــه م ــتند ک ــدی نداش ــرد تردی ــا آن دو م ــد. ام ــوزانده ش ــش س ــا در آت ــرت جهان ه کث
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 می کردنــد کــه زمیــن از آن پــس دچــار دگرگونی هــای بزرگــی شــده اســت. ...، 
امــا در نهایــت هــر دو آنهــا هشــت قــرن پیشــتر بــه اســتقبال زمین شناســی تکاملــی و 
حتــا اصــول داروینیســم رفتــه بودنــد. جــوان بیست و هشــت ســاله، ابوریحــان بیرونــی 

بــود و همتــای جوانتــرش ابــو علــی ســینا« )ســتار، ۲۰۱۳: ۱(.
ــر بافندگــی، شیشــه گری، حکاکــی، پیکرتراشــی،  ــت تاریخــی از هن از هــزار حکای
موســیقی، رقــص، نقاشــی، دانــش آبیــاری و کشــت و کار، دانــش بــازارداری و بازرگانی 
کــه در ســینٔه تاریــخ بــا نــام خلــق مــا گــره خــورده اســت، بــه همیــن یــک نمونــه بســنده 

ــی در امــور روســیه و اوراســیا، بنیادگــذار و رییــس  S. Frederick Starr( -۱( فریدریــک ســتار کارشناســی آمریکای
ــه  ــیه و بقی ــاز، روس ــزی، قفق ــیای مرک ــتان، آس ــتار در افغانس ــص س ــت. تخص ــاز اس ــزی و قفق ــیای مرک ــه آس موسس

ــت.  ــابق اس ــوروی س ــر ش ــاد جماهی ــورهای اتح کش
ــر  ــود. او به خاط ــی ب ــناس ایتالیای ــاعر و کیهان ش ــی دان، ش ــوف، ریاض ــب، فیلس ــک راه Giordano Bruno( -۲( ی
ــهرت دارد. او  ــی داد، ش ــترش م ــی را گس ــد کپرنیک ــدل جدی ــی م ــاظ مفهوم ــه لح ــه ب ــناختی اش ک ــای کیهان ش نظریه ه

ــد مرکــزی داشــته باشــد. ــت اســت و نمی توان ــی نهای ــن اصــرار داشــت کــه هســتی ب همچنی
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ــم کــه انســان تاجیــک در طــول  ــم بگوی ــا جــرات و ســربلندی می توان ــم. مــن ب می کن
تاریــخ پــر شــیب و فــرازش، تــا چنــد ســده پیــش، انســان معطــوف بــه دانــش و هنــر 
ــاه بــر می گــردم بــه یکــی از  ــا ایــن ســیر بســیار کوت و فرهنــگ بــوده اســت. اکنــون، ب
خلقانــی بــا فرهنــگ و بــا دانشــی کــه بــه پیمانــٔه تاجیــکان مــورد تاخــت و تــاز و ســتم 
ــق ســتم دیده  ــن خل ــٔه ســازمانی ای ــروز از تجرب ــکان ام ــم تاجی ــرار گرفته اســت. ببینی ق

ــد.  ــد بیاموزن ــه می توانن چ
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بخش دوم: تاجیکان و یهودان 

خلقــان هــم سرنوشــت تاجیــک خــود را چگونــه ســازمان و ســامان دادنــد؟ شــاید 
ــر  ــند. مگ ــته باش ــی داش ــای فراوان ــی تفاوت ه ــگاه فرهنگ ــودان از ن ــکان و یه تاجی
جایگاهــی کــه ایــن دو خلــق در تاریــخ علــم و فرهنــگ بشــری دارنــد، آنهــا را بــه یــک 
ــا ایــن تفــاوت کــه در  ــاز و خشــم و کیــن قــرار داده اســت. ب ــه مــورد تاخــت و ت پیمان
مقایســه بــا یهــودان، تاجیــکان صاحــب ســرزمین تاریخــی و اجــدادی بودنــد و اســتند. 
ــکان در بیشــتر از هــزار ســال پیوســته مــورد  مگــر همان ســان کــه ســرزمین های تاجی
ــد،  ــه بودن ــاری ک ــه و کن ــر گوش ــز در ه ــودان نی ــد، یه ــرار گرفته ان ــگان ق ــورش بیگان ی
ــازمان یافته ترین  ــه س ــد ک ــرار می گرفته ان ــر ق ــن و تحقی ــاز و توهی ــت و ت ــورد تاخ م
ــازی  اتفــاق افتــاد و باعــث قتــل عــام بیشــتر از شــش میلیــون انســان  آن در آلمانــی ن

یهــود شــد.
ســر درگمــی، آوارگــی و رنــج بی پایــان و تاریخــی انســان یهــود، متفکــران یهــود را 
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بــه فکــر وا مــی دارد. یکــی از آن اندیشــمندان، تیــودور ُهرتُســل۱ اســت کــه او را پــدر 
معنــوی »دولــت۲ یهــود« نیــز می نامنــد. هرتســل بــا همیــن نــام »دولــت یهــود« کتابــی 
دارد. بحثــی کــه هرتســل بــه آن می پــردازد ایــن اســت کــه یهــودان را چگونــه صاحــب 
ــور  ــرزمین و کش ــب س ــودان صاح ــا یه ــه ت ــت ک ــاور اس ــن ب ــه ای ــد؟ او ب ــرزمین کن س
ــت.  ــد یاف ــی نخواهن ــه رهای ــای کین توزان ــداد و برخورد ه ــه دری، بی ــوند، از درب نش
هنگامــی کــه هرتســل بــا پرســش رهایــی یهــودان از جبــر بی وطنــی دســت و پنجــه نــرم 
می کنــد، بیشــتر یهــودان تحقــق آن را یــک امــر غیــر ممکــن می داننــد. دیگــران تنهــا 
ــک  ــه ی ــی یهــودان می نگریســتند. مگــر هرتســل ب ــار و بدبخت ــه سرنوشــت فاکت ب ب
نیــروی جهنــده و خفتــه در حافظــٔه جمعــی و تاریخــی یهــودان چشــم دوختــه بــود. بــه 
گفتــٔه خــودش »همــه چیــز وابســته بــه نیــروی جهنــده ماســت. و شــما می پرســید آن 
نیــروی جهنــده چیســت؟ آن نیــرو، بدبختــی یهــود اســت« )هرتســل، ۶۲(. بــه عبــارت 
دیگــر، اگــر نگون بختــی و تجربــٔه پیوســته تلــخ تاریخــی تشــنگی خلقــی را بــه آزادی  و 

رهایــی برنینگیــزد، چــه نیــروی می توانــد باعــث تحــول دلخــواه آن خلــق شــود؟ 
ــت یهــود پیشــنهاد  ــه دول ــن ب ــرای دســت یافت جــدا از راهکارهــای کــه هرتســل ب
ــاد  ــه ی ــرا ب ــن او م ــت، ارادٔه آهنی ــم پرداخ ــا خواه ــه آنه ــه ب ــن در ادام ــد و م می کن
ــده  ــرح ای ــد در ط ــن بای ــدازد. »م ــاکان می ان ــن نی ــخیرناپذیری ذه ــت قامتی و تس راس
ــا احتیــاط بیــش از  خــود متوجــٔه خطــری باشــم. و آن اینکــه، اگــر آینــدٔه دلخــواه را ب
حــد توصیــف کنــم، چنــان بــه نظــر خواهــد رســید کــه بــه تحقق پذیــری آن تردیــد دارم. 
از ســوی دیگــر، اگــر بــا اطمینــان بیــش از حــد، تحقق پذیــری آن را اعــام کنــم، واهــی 
بــه نظــر خواهــد رســید. بنابرایــن، مــن بــه روشــنی و بــا قاطعیــت بــه زبــان مــی آورم 
ــک ضــرورت  ــرای جهــان ی ــت یهــود ب ــاور دارم. دول ــی طرحــم ب ــه نتیجــٔه عمل ــه ب ک

ــن ســاخته خواهــد شــد« )هرتســل، ۶۳(. ــر ای اســت. بناب
هرتســل چگونــه می خواســت بــه آن آینــدٔه دلخــواه برســد؟ او تحقــق رویایــش را در 

1-  Theodor Herzl
۲-  اینجا دولت به همان معنای State به کار رفته است، نه حکومت. 
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ایجــاد دو ســازمان می دیــد؛ »شــرکت یهــودی« کــه در نهایــت بانــک انگلــو فلســطین 
ــن کار  ــر ای ــزوده ب ــد. اف ــتان گردی ــازمان صهیونیس ــه س ــودان« ک ــاع یه ــد و »اجتم ش
ــودان را  ــی یه ــکل بی وطن ــت، او مش ــم پرداخ ــه آن خواه ــه ب ــه در ادام ــازمانی ک س
نخســت یــک مشــکل انســانی تعریــف کــرد و بــه ایــن بــاور بــود کــه حــل ایــن مشــکل 
ــاع  ــودی و اجتم ــرکت یه ــود. ش ــام ش ــز تم ــتم دیدگان نی ــر س ــود دیگ ــه س ــد ب می توان
یهــودان ســازمان های اجرایــی طــرح آرمانــی هرتســل بودنــد. وظیفــه ای کــه هرتســل 
بــرای شــرکت یهــودی در نظــر گرفتــه بــود انحــال منافــع بازرگانــی یهــوداِن در حــال 
ــی در  ــای بازگان ــارت و پیوند ه ــازماندهی تج ــود و س ــان ب ــور های میزب ــروج  از کش خ
ــی  ــای علم ــی در حوزه ه ــای مقدمات ــودان کاره ــاع یه ــٔه اجتم ــد. وظیف ــور جدی کش
ــل  ــد. هرتس ــم آی ــودی فراه ــرکت یه ــه ش ــی ب ــای اجرای ــا زمینه ه ــود ت ــی ب و سیاس
تحقــق آرمانــش را بــدون ایــن دو ســازمان اجتماعی-سیاســی و اقتصــادی امکانپذیــر 
ــم  ــکان خواه ــرای تاجی ــث ب ــن بح ــت ای ــه اهمی ــده ب ــای آین ــت. در بخش ه نمی دانس

پرداخــت. 
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بخش سوم: چگونگی تاجیک امروز 

در ســال ۲۰۱۶ ترســایی مقالــه ای در پیونــد بــه »دین خویــی و تمدن زدگــی تاجیکان« 
نوشــتم. عــام تاجیــکان افغانســتان را در آن زمــان بــه دو دســته تقســیم کــرده بــودم؛ یکم 
ــف  ــی کــه هســت و پودشــان را در چارچــوب اســام سیاســی تعری ــکان دین خوی تاجی
ــد  می کننــد و از همــان نشــانی هــم مــورد اســتفادٔه ســوی فرصت طلبــان قــرار می گیرن
ــد  ــا باورهــای جهان شهروندی شــان در واژٔه تاجیــک نمی گنجن ــه ب ــی ک و دوم تاجیکان
و خــود را تافتــٔه جــدا بافتــه و رهیــده از مرز هــای، بــه بــاور خودشــان، تنــگ تبــاری و 
تعلــق خاطــر بــه آن می داننــد. مگــر اکنــون، شــش ســال پــس از آن نوشــته، در کنــار 
ــام  ــر را ن ــک دیگ ــه تاجی ــد گون ــم چن ــدن زده، می توان ــک تم ــو و تاجی ــک دین خ تاجی
ــردا  ــو ف ــش را »چ ــه ذهن ــداز« ک ــف گرا و به تعویق  ان ــک شف ش ــم؛ »تاجی ــرم: یک بب
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ــه  ــرا« ک ــک محله گ ــت. دوم؛ »  تاجی ــه اس ــروگان گرفت ــه گ ــم۱« ب ــردا کنی ــد کار ف رس
خــودش را بدخشــانی و بلخــی و تخــاری و پنجشــیری و ... می دانــد بی خبــر از آنکــه 
ــا چــه هــدف شــومی برایــش خلــق کــرده اســت. ســوم؛  ــن روایــت را چه کســی و ب ای
گاهانــه باززاینــدٔه روایــت ناتاجیکانــه اســت و سال هاســت  »تاجیــک میانــه رو« کــه ناآ
چشــم  بــه راه فرصــت مناســب بــرای جنبیــدن و گرفتــن زمــام سرنوشــت خــود نشســته 

اســت و تاجیــکان مبــارز را نصیحــت پدرانــه می کنــد.
هــدف از برشــمردن دســت کــم پنج گونــه تاجیــک در اوغانســتان نشــان دادن 
پراکندگــی فکــری و ذهنــی تاجیــکان اســت. تاجیــکان اوغانســتان، در  عمــق 
ــا؛  ــن آنه ــه مهم تری ــد ک ــج می برن ــز رن ــر نی ــدٔه دیگ ــد پدی ــی از چن ــن پراکندگ ــار ای کن
شــخصیت محوری، کم اعتمــادی و نداشــتن یــک فکــر درازمــدت اســت. مگــر بــرای 

ــرد؟ ــد ک ــه بای ــا چ ــن تنگن ــذار از ای گ

۱-  نظامــی، 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،....
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بخش چهارم: راهکارها

ــد و  ــک فکــر ســازمانی دســت بیابن ــه ی ــکان پیــش از آنکــه ب ــاور مــن، تاجی ــه ب ب
ــری  ــول فک ــک تح ــد ی ــد، نیازمن ــوری بگذرن ــوی نهاد مح ــه س ــخصیت محوری ب از ش
ــای درد و  ــد از الی برگ ه ــک بای ــوان تاجی ــمندان ج ــد. اندیش ــل فرهنگی ان و تکام
ــه آنچــه معــرف راســتین تاجیــک  ــه و منصفان ــگاه صادقان ــک ن ــا ی ــخ، ب ــود تاری گرد ال
و فرهنــگ تاجیــک اســت را بیــرون بکشــند. تاجیــکان نیازمنــد یــک آسیب شناســی 
ــل آن را در  ــاختند، می ــر کاری س ــی را به ــد. »هرکس ــی دقیقن ــپس ظرفیت شناس و س
ــاز کننــد کــه تاجیــک را از  ــن گــره را ب ــد ای دلــش انداختنــد۱«. نخبــگان تاجیــک بای
بــرای چــه ســاخته اند؟ و بایــد بــه ایــن پرســش پاســخ بدهنــد؛ در زمانــی کــه دیگــران 
تاجیــکان را بــه عنــوان ســفیران و پاســداران علــم و دانــش و فــن می دیدنــد و خدایــان 
ــب آن  ــر صای ــه تعبی ــت؟ ب ــودش داش ــری از خ ــه تصوی ــک چ ــی، تاجی ــر و بازرگان هن
سرچشــمه ای کــه آب تاجیــک را در جریــان می داشــت چــه بــود؟ و چــرا تاجیــک دور 

مانــده از اصلــش تشــنٔه روزگار وصــل نیســت؟

۱- مثنوی معنوی، دفتر سوم، ۴۰۴. حکایت آن درویش که در کوه خلوت کرده بود و ... 
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بانک تاجیکان 

ــت  ــدام دول ــل انه ــن دلی ــم تری ــی مه ــای درون ــی و کش وگیره ــار بی اتفاق در کن
ســامانی وضــع نابســامان اقتصــادی بــود. و حتــا پیشــتر از آن، طاهریــان و صفاریــان 
ــری در  ــس از آن روزگار، تغیی ــد و هــزار ســال پ ــه رو بودن ــش رو ب ــن چال ــا همی ــز ب نی
ــکان  ــه تاجی ــت ک ــی  اس ــن در حال ــت. ای ــده اس ــک نیام ــادی تاجی ــت اقتص سرنوش
روزگاری ســروران راه ابریشــم و صاحبــان بــازار بودنــد. هرتســل بــرای شــرکت 
ــزرگ،  ــق بانک هــای ب ــود؛ ســرمایه گذاری از طری یهــودی ســه راه را پیشــنهاد کــرده ب
ســرمایه گذاری های کوچــک و ســهم گیری مــردم. کــه شــاید نیتــش انســجام ســرمایٔه 

ــود.  ــون ب ــورهای گوناگ ــودان در کش ــدٔهٔ یه پراکن
حــاال اگــر شــورای جهانــی تاجیــکان در یــک ســاختار شــفاف و پاســخگو زمینــٔه 
ــان و  ــد بازرگان ــا آن ســرمایه می توان ــد، ب شــرکت ســرمایه گذاران تاجیــک را فراهــم کن
ــا اگــر تاجیــکان، چــه  ــان جــوان تاجیــک و پارســی گو را دســت گیر باشــد. ی کارآفرین
ــه عنــوان یــک تبــار پراکنــده در چندیــن کشــور و چــه در حــد تاجیــکان افغانســتان  ب
بــه ایــن تصمیــم جمعــی برســند کــه دیگــر تاجیــک بــه دنیــا آمــدن بــرای عضویــت در 
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ــه خاطــر عضویتــش در  ــد ب ــوادٔه بــزرگ تاجیــک کافــی نیســت. هــر تاجیــک بای خان
خانــوادٔه بــزرگ تاجیــکان جهــان، حق العضویــت بپــردازد. بــا ایــن ضمانــت کــه پــول 
شــخصی تاجیــکان، بــاز هــم در چارچــوب یــک میکانیــزم شــفاف و پاســخگو، تنهــا در 
راه فرهنــگ و دانش انــدوزی تاجیــکان مصــرف می شــود. دانشــمندان جــوان تاجیــک 
ــد، می تواننــد مســوولیت ایجــاد یــک چنیــن  کــه دانــش اقتصــادی و بانــک داری دارن
نهــادی بــه دوش بگیرنــد. نمونــٔه برجســتٔه چنــان بانکــی »بانــک کابــل« از زنــده یــاد 
شــیرخان فرنــود بــود کــه بــا توطیــه ای 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 بازتاب دهنــدٔه 
ــات  ــت. ادبی ــان اس ــی انس ــٔه جمع ــدارندٔه حافظ ــات پاس ــت. ادبی ــی اس ــٔه آدم اندیش
ــه  ــت ک ــیرازه ای اس ــات ش ــت. ادبی ــت بشری س ــتردٔه معرف ــته گس ــترخوان پیوس دس
ــه  ــایی ب ــٔه معجزه آس ــه گون ــکان ب ــان و م ــرای زم ــان را، ف ــاوت انس ــل های متف نس
ــت  ــود و دس ــات نمی ب ــان و ادبی ــر زب ــه اگ ــد ک ــر کنی ــن فک ــه ای ــد. ب ــد می زن ــم پیون ه
شــاهکاری بــه نــام مثنــوی معنــوی را گرفتــه بــا هــزار فــراز و فــرود بــه مــا نمی رســاند، 
ــر  ــردم؟ و اگ ــر می ک ــز پ ــا چه چی ــه ای۱« را ب ــان اندیش ــو هم ــرادر ت ــای »ای ب ــن  خ م
ــه خلــق می شــد؟ پــس ادبیــات  ــن اندیشــه چگون ــود ای ــان نمی ب ادبیــات و ســاختار زب

بســتری اســت کــه مــا و هســتی در آن معنــا می شــویم.

اســت: رنجــور  صوفــی  بهینــٔه  کــه  کاروانیــان  بــردن  گمــان  حکایــت   ،۱۹۴ دوم،  دفتــر  معنــوی،  مثنــوی   -۱ 
ای برادر تو همین اندیشه ای 

ما بقی تو اسنخوان و ریشه ای 
گر گل است اندیشه ات تو گلشنی 
ور ُبَود. خاری تو هیمٔه گلخنی ...
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ــل  ادبیــات کــودک هــم از همیــن اهمیــت برخــوردار اســت. ادبیــات کــودک تبدی
کــردن تجربــه و دانــش بشــری بــه لقمه هــای کوچــک و قابــل هضــم اســت. در هالنــد 
بــرای نمونــه نخســتین مجلــٔه ادبیــات کــودک بــه نــام »کتابخانــٔه کــودکان« بــه ۱۷۸۰ 
ــودکان  ــود؛ »ک ــن ب ــد ای ــودک هالن ــات ک ــان ادبی ــعار آن زم ــردد. ش ــر می گ ــایی ب ترس
نمونــه، بزرگســاالن ایــده آل«. بــه عبــارت، بزرگســاالن مــا حاصــل چیزی انــد کــه در 
ذهــن کودکان مــان می کاریــم. در هالنــد قــرن هژدهــم تمــام کوشــش بــر ایــن بــود کــه 
کــودکان هرچــه زودتــر بــه بلــوغ فکــر برســند. از بــرای همیــن ادبیــات کــودک را نیــز 
ــود  ــعر های اندرز آل ــزرگ  آن را ش ــش ب ــه بخ ــد ک ــازمان داده بودن ــاس س ــن اس ــه همی ب

ــه:  ــرای نمون ــد. ب ــکیل می دادن تش
»بازی من آموختن است، آموختن بازی من

چرا از آموختن خسته شوم؟ چه سرگرمی بهتر از دانش اندوختن؟ 
فرفره ام را با کتاب آلش می کنم

به حکمت و فضیلت دل می بندم«
مــادران و کــودکان خشــت اول جامعــه و ســازمان اجمتاعی انــد. بــا خلــق ادبیــات 
ــان را  ــم و میان ش ــزرگ کنی ــای ب ــب رویاه ــک را صاح ــودکان تاجی ــم ک ــو می توانی ن
ــت  ــوی خاقی ــه س ــان را ب ــک و پرتوان ش ــای کوچ ــم و ذهن  ه ــج کاوی ببندی ــه کن ب
نشســته اند.  بزرگــی  گنــج  روی  پارســی گویان  شــویم.  رهنمــون  پرسشــگری  و 
پارســی گویان امــروز بــه عنــوان یــک خانــوادٔه فرهنگــی تمــام زبان هــای زنــدٔه دنیــا را 
بلدنــد. بــا بازنویســی ادبیــات بومــی و ترجمــه از ادبیــات جهــان و انتقــال تجربه هــا و 
ــودکان  ــه روی ک ــا را ب ــٔه بی همت ــن گنجین ــان، دِر ای ــه کودکان م ــری ب ــای بش اندوخته ه
ــیوه،  ــن ش ــه ای ــاییم. ب ــان می کش ــه روی خودم ــان را ب ــدٔه درخش ــرفرازی و آین و دِر س
ــه  ــود بلک ــود ش ــت خ ــب روای ــا صاح ــه تنه ــال ن ــت س ــی بیس ــد ط ــکان می توانن تاجی
خــود را بــه عنــوان پرچــم دار یکــی از کهن تریــن و تاثیرگذارتریــن تمدن هــای جهــان کــه 
بــه صــد گونــٔه ممکــن چیــزی بــر خــوان معرفــت بشــری افــزوده اســت، معرفــی کنــد.  
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فرهنگ داری 

در پــی ناسیونالیســم و کم بختــی تاجیــکان و پارســی گویان وطــن پارســی چنــد پــاره 
شــد و هرکــه در هــر گوشــه ای تمــام ایــن هویــت و تاریــخ را یــا انــکار کــرد یــا مصــادره. 
یــم، تمــام آنچــه را کــه در جهــان بــه نــام هویــت  امــا، از دعواهــای قبالــه داری اگــر بگذر
و فرهنــگ پارســی می شناســند، شــکوه خراســانی اســت. انســان پارســی گو و مهم تــر 
از همــه جــوان پارســی گو بایــد خــودش را فــرای ایــن مرز هــای ملــی و تحمیلــی معنــا 
کنــد. تاجیــک بایــد دوبــاره پرچــم دار فرهنــگ شــود. موســیقی، بافندگــی، حکاکــی، 
ــگاه  ــه از ن ــری ک ــر دیگ ــا هن ــه گری و ده ه ــی، شیش ــی، پیکرتراش ــی، قالین باف نقاش
ــام مــا گــره خورده انــد. بــه رودکــی و چنــگ و عــودش فکــر کنیــد، بــه  ــا ن تاریخــی ب
ــه  ــن. ب ــا رامشــگرانی چــون نگین ســا، بامشــاد و رامتی ــد ی ــه بارُب ــش، ب ــا و رباب موالن
بهــزاد فکــر کنیــد و گره خــوردن تصــوف و مینیاتــوری کــه چکونــه فلســفه و حکمــت 
ــان  ــد. مردم ــی را روی ورق می ریختن ــدند و جاویدانگ ــر ش ــتگیر یکدیگ ــی دس و نقاش
ــا  ــه دولت ه ــد. درســت ک ــا می ریزن ــای دولت ه ــز را گاهــی پ ــا مســوولیت همــه چی م
ــج و کتمــان ارزش هــای فرهنگــی  می تواننــد نقــش ســازنده و ســرکوبنده ای را در تروی
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بــازی کننــد. مگــر تصممیــم گیرنــدگان نهایــی مردمــان یــک فرهنــگ و زباننــد. حــاال 
ــی  ــفیر فرهنگ ــه س ــی اش ب ــه تنهای ــک ب ــر تاجی ــه در آن، ه ــد ک ــر کنی ــردای فک ــه ف ب
تاجیــکان و بــه پاســدار ارزش هــای فرهنگــی تاجیــکان تبدیــل شــده باشــد. مــا دیگــر 
یــم. وطــن  بــرای نمایــش و پاســداری فرهنگ مــان نیــاز بــه مرز هــای جغرافیایــی ندار
ــر  ــارک مهاج ــه نیوی ــایی ب ــن۱ در ۱۹۳۸ ترس ــس َم ــی تاَم ــم. وقت ــه مایی ــت ک آنجاس
ــود  ــه می ش ــان چ ــت الم ــه سرنوش ــتان ک ــش ژورنالیس ــه پرس ــخ ب ــود در پاس می ش
ــه  ــی را ب ــگ المان ــن فرهن ــت. م ــان همانجاس ــم، آلم ــن باش ــه م ــا ک ــد »هرج می گوی
ــاده ام«.  ــا نیفت ــوز از پ ــم و هن ــا زندگــی مــی کن ــا دنی دوش می کشــم. مــن در تمــاس ب
ــران و پارســی   ــا همیــن ذهینــت، هرجــا کــه ماییــم خراســان و تاجیکســتان و ای اگــر ب
باشــد، تمــام جغرافیــای زمیــن می توانــد از مــا باشــد. بــا ایــن شــرط کــه تاجیــکان و 
ــگ داری را  ــٔه فرهن ــد و هزین ــزرگ را بپذیرن ــردی و ب ــوولیت ف ــن مس ــی گویان ای پارس

بپردازنــد. 

ــده  ــی و برن ــی آلمان ــد اجتماع ــتان نویس و منتق ــن، داس ــس َم ــول تاَم Paul Thomas Mann  -۱ )۱۸۷۵-۱۹۵۵ – َپ
ــود.  ــات در ســال ۱۹۲۹ ب ــل ادبی ــزه نوب جای
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یج بازرگانی و بازارداری  ترو

در کتــاب تاجیــکان در مســیر تاریــخ از میــرزا شــکورزاده، اســتاد عینــی از معنــای 
ــات  ــد. غیاث الغ ــدری ناراحتن ــت ق ــک داده اس ــه تاجی ــات ب ــٔه غیاث الغ ــه واژهنام ک
ــد  ــده باش ــزرگ ش ــم ب ــه در عج ــرب ک ــد »اوالد ع ــف می کن ــه تعری ــک را اینگون تاجی
و اکثــر ایشــان ســوداگر باشــند. لــذا از تاجیــک گاهــی ســوداگر مــراد اســت« )میــرزا 
ــخره  ــث مس ــک بح ــت ی ــم اس ــرب در عج ــک اوالد ع ــه تاجی ــکورزاده، ۱۶(. اینک ش
ــه  ــت ک ــزی نیس ــت« چی ــراد اس ــوداگر م ــی س ــک گاه ــه »از تاجی ــر اینک ــت. مگ اس
مایــٔه ننگیــن باشــد. تصویــری کــه از بــازارداری و بازرگانــی تاجیــکان در ذهــن تاریــخ 
ــاب  ــندٔه کت ــز نویس ــارد فالت ــاور رچ ــا ب ــت. ب ــاس نیس ــاو بی اس ــت بی ج ــده اس مان
ــا ســامانیان در  ــان و حت ــان شــرقی« ســغدیان اجــداد تاجکی ــکان: ایرانی ــخ تاجی »تاری
ــد  ــرب بودن ــد و غ ــن و هن ــان چی ــارت می ــازار و تج ــروران ب ــان س ــای نیاکان ش رد پ
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)ریچــارد فاتلــز، ۴۰ - ۸۰(. ماننــد فالتــز، فریدریــک ســتار هــم بــر مهــارت تاجیــکان 
ــه  ــیای میان ــان آس ــورد مردم ــه در م ــد. او اگرچ ــاره می کن ــی اش ــارت و بازرگان در تج
ــٔه آن زمــان را تاجیــکان  گــپ می زنــد، مگــر اکثریــت مردمــان شهرنشــین آســیای میان
ــک  ــد )فریدری ــکیل می دادن ــان تش ــتانیان اجداد ش ــغدیان و تخارس ــا س ــی گو ی پارس
ــه اوج  ــان  ب ــا در زم ــه گری تنه ــا شیش ــی ت ــی، از بافندگ ــر پارس ــتار، ۴۰-۴۸(. هن س
شــگوفایی رســیده اســت بــازار و تجــارت نیــز دســت مــا بــوده اســت. از همیــن رو، برای 
برگشــت و حضــور انکارناپذیرمــان در جهــان امــروز، بایــد دوبــاره آن خــون نیاکانــی را 

ــی شــویم.   ــازار و بازرگان ــم و ســروران ب در رگ هایمــان جــاری کنی
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برندسازی تاجیکان 

از ۱۹۹۰ ترســایی بــه ایــن ســو در علــم سیاســت  چیــزی بــه نــام »برندســازی ملی۱« 
ــی  ــگ« المان ــا »برندون ــدی ی ــُدن« هالن ــل »ُبَرن ــگ از فع ــاختند. ُبَرندین ــرح س را مط
می آیــد و بــه معنــای ســوزاندن اســت. در فرهنــگ مالــداری و دهقانــی خودمــان هــم 
ــذاری.  ــری را داغ گ ــد و دیگ ــی را دوروش۲ می گوین ــه یک ــم ک ی ــل را دار ــن دو اص ای
دوروش یــک گونــه بــرش اســت کــه بــا  آن هــر دهقــان یــا مالــدار نشــانی خــودش در 
ــایی  ــش را شناس ــرش مال ــان ب ــذارد و از روی هم ــز و گاوش می گ ــپند و ب ــوش گوس گ
می کنــد. داغ نشــانی اســت کــه روی رای اســب  می گذاشــتند. برندینــگ هــم در 
ــی  ــود را روی چوب ــان خ ــا نش ــام ی ــرکت ها ن ــود. ش ــرد ب ــا و کارب ــن معن ــه همی ــاز ب آغ
ــم  ــخن می گویی ــگ س ــی از برندین ــر وقت ــارت دیگ ــه عب ــوزاندند. ب ــنگی می س ــا س ی

1- Nation Branding 
۲-  دستم کم در بدخشان همین دو واژه را به کار می برند. 
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ــر  ــم. مگ ــخن می گویی ــان س ــا خلق ــرکت ها ی ــا ش ــا ی ــان گذاری ملت ه ــان نش از هم
مــن بــرای ســادگی کار مــن ناگزیــرم واژه هــای »برندســازی« و »برندســازی ملــی« را 

اســتفاده کنــم.
نخســت ببینیــم کــه ایــن بحــث از کجــا آغــاز می شــود، برندســازی یــا برندســازی 
ملــی چیســت و چــرا ملت هــا بــه آن روی می آورنــد. در ســال ۲۰۰۰ ترســایی »شــورای 
یابــی افریقــای جنوبــی۱« بــه منظــور ارایــٔه تصویــر مثبــت و گیرایــی  بیــن المللــی  بازار
از افریقــای جنوبــی پی افگنــده می شــود. مســوولیت ایــن شــورا زدودن تصویــر منفــی 
افریقــای جنوبــی از حافظــٔه جمعــی و جایگزیــن کــردن آن بــا تصویــر مثبــت و دلکشــی 
ــه آن کشــور  ــای ســرمایه گذاران ب ــش گردشــگری و کشــیدن پ ــه باعــث افزای اســت ک
ــه  ــادر ب ــی ق ــز و مهارت ــت و خی ــه ُاف ــا چ ــرده ب ــورای نامب ــووالن ش ــه مس ــود. اینک ش

ــه فرصت هــای بعــدی. ــٔه درازمــدت و کارا شــدند را می گــذارم ب ــک برنام ــق ی خل
بــه بــاور لیســلی دو شــیرَنتانی۲، اســتاد دانشــگاه برمنــگام، برندســازی »مجموعــه  
ــرد  ــه ف ــر ب ــه منحص ــک تجرب ــغ ی ــادر تبلی ــور را ق ــک کش ــه ی ــت ک ــای اس ارزش ه
مهمان دوســتانه می ســاند. برندهــای موفــق بــه ایــن دلیــل رشــد می کننــد کــه افــرادی 
ــدٔه  ــاب دهن ــد کــه خــود بازت ــه ای عمــل می کنن ــه گون ــد ب ــه می دهن ــد را ارای کــه آن برن
ــود  ــی وج ــای غالب ــز ارزش ه ــی نی ــازی مل ــند. در برندس ــده باش ــغ ش ــای تبلی ارزش ه
دارنــد کــه ویژگی هــای رفتــاری یــک جمعیــت را تعریــف می کننــد« )شــیرنتانی، ۴۱(. 
ــه  ــرای ســه هــدف مشــخص ب ــا برندســازی را ب ــا ملت ه ــا ی ــاور لیســلی دولت ه ــه ب ب
کار می برنــد؛ افزایــش گردشــگری و جــذب اســتعدادها و کارآفرینــان، تشــویق و جلــب 
ســرمایه گذاران و گســترش صــادرات چــه کاالیــی و چــه فرهنگــی )همــان، ۴۲ – ۴۳(.
ســیمان انهالــت۳، یکــی از بنیادگــذاران بحــث برندســازی ملــی میــان برندســازی 
ملــی و برندســازی مکانــی فــرق قایــل اســت. بــه بــاور او، بیشــتر ملت هــا و دولت هــا 

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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ــرای  ــت. ب ــاختگی اس ــاده انگارانه و س ــر س ــه نظ ــه ب ــد ک ــازی مکانی ان ــد برندس در بن
نمونــه، ســمرقند و بخــارا از مهم تریــن شــهرهای تاریخــی تاجیکاننــد و امــروز بــا آنکــه 
اکثریــت باشــندگان ایــن دو شــهر را تاجیــکان تشــکیل می دهنــد، ایــن دو شــهر مربــوط 
دولتــی بــه نــام اوزبیکســتان می شــوند. در چنیــن حالتــی تاجیــکان چــه کننــد؟ آیــا در 
ــام ســمرقند و بخــارا  ــه ن ــی ب ــه خاک ــر اســت ب برندســازی فرهنگــی و ملی شــان، بهت

متمرکــز شــوند یــا بــه فرهنــگ و تمدنــی کــه ایــن دو شــهر را پدیــد آورده انــد؟ 
تفکیــک دیگــری کــه شــاید بــه درد برندســازی مــا بخــورد اصطــاح »تاثیــر کشــور 
ــده  ــوری تولیدکنن ــت کش ــی اس ــت و منف ــر مثب ــا روی تاثی ــث اینج ــدا۱« اســت. بح مب
ــال  ــزده س ــه در پان ــرای نمون ــکویر، ۱۰۹(. ب ــال َپس ــخصی دارد )مارش روی کاالی مش
ــرده  ــی ک ــاری معرف ــی و َمی گس ــش َم ــکان پیدای ــودش را م ــتان خ ــته، گرجس گذش
ــورد، واژه  ــر می خ ــتانی ب ــی گرجس ــا َم ــی ب ــی جای ــی کس ــن رو وقت ــت. از همی اس
ــی خلــق می کنــد. عکــس  ــر مثبتــی در ذهــن بیننــده و نوشــنده آن َم گرجســتان تصوی
همیــن تصویــر در مــورد کاالی چینایــی در اروپــا حکم فرماســت در صورتیکــه 
ــود.  ــاب می ش ــا حس ــن  دوچرخه ه ــع بهتری ــتان در جم ــی در اوغانس ــٔه چینان دوچرخ
نمونــٔه برجســتٔه دیگــر کشــور شــیلی اســت. تــا ســال ۱۹۹۰ کمتــر از یــک درصــد َمــی 
بــه فــروش رســیده در بــازار جهانــی تولیــد کشــور شــیلی بــود. پــس آنکــه شــیلی تولیــد 
َمــی و آییــن َمی گســاری را جــز فرهنگــی بومــی خــود تعریــف کــرد، هفــت  ســال بعــد، 
ــای  ــه به ــی، ب ــازار جهان ــیده در ب ــروش رس ــه ف ــی ب ــد از َم ــایی ده درص در ۲۰۰۵ ترس

ــود. ــر، تولیــد شــیلی ب ششــصد میلیــون دال
بــرای احیــای اقتــدار تاجیــکان، بحــث برندســازی، برندســازی ملــی و برندســازی 
ــی  ــای زمان ــر از روی تنگن ــد. مگ ــم  ان ــازنده و مه ــیار س ــای بس ــی از بحث ه فرهنگ
نمی توانــم تمــام پهلوهــای مفیــد و بــه دردبخــور آن را بــه بحــث بگیریــم. ایــن بحــث را 
ــو و  ــا ایــن بینش هــای ن ــان تاجیــک و پارســی گو ب ــرای آن مطــرح کــردم کــه جوان از ب

1-  Country of origin effect 
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مفیــد آشــنا شــوند و بــا ایــن ابــزار و اندیشــه های آزمــوده و ثمربخــش نســبت بــه آینــدٔه 
ــد.  انســان پارســی گو مســوولیت بپذیرن
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بخش پنجم: نتیجه گیری 

ــه  ــه خاص ــم اینگون ــکان را می توانی ــکوه تاجی ــا ش ــراز و ب ــیب و ف ــر ش ــخ پ تاری
گاهــی، انســجام و تصمیــم جمعــی بــه قــدرت سیاســی  کنیــم کــه؛ تاجیــکان بــا خودآ
و فرهنگــی رســیده اند و بــا نفــاق و پراکندگــی از صحنــه رانــده شــده اند. امــروز 
تاجیــکان بیشــتر از زمانــی پراکنده انــد. و ایــن پراکندگــی بیشــتر از آنکــه مایــٔه 
ــا  ــه عنــوان یــک تبــار توان ــه انســجام و برگشــت تاجیــکان ب نگرانــی مــن باشــد مــرا ب
ــان شــکیبا  ــکان مردم ــدوار کــرده اســت. تاجی و صاحــب یــک گذشــتٔه درخشــان امی
ــود  ــز ش ــان لبری ــٔه صبرش ــی کاس ــه وقت ــد ک ــت کرده ان ــا ثاب ــر باره ــد. مگ و بردباری ان
می تواننــد آســمان را بــه زمیــن بیارنــد. ایــن توانایــی و اراده را تاجیــکان در جنبش هــای 
ــی  ــش مردم ــا جنب ــربه داران و ده ه ــپیدجامگان، س ــرخ جامگان، س ــیاه جامگان، س س
ــکان رســیده اســت  ــه اســتخوان تاجی ــداد ب ــون کــه کارد بی ــد. و اکن ــت کردن دیگــر ثاب
ــان  ــم. انگریزی ــک می بین ــکان را نزدی ــش تاجی ــتاخیز رهایی بخ ــید رس ــوع خورش طل
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ــه  ــم«. ب ــگاه کنی ــده ن ــه آین ــم ب ــته مان می توانی ــای گذش ــه ژرفن ــا ب ــد؛ »تنه ــی دارن متل
ــانی  ــدٔه انس ــک آین ــه ی ــذار ب ــکان راه گ ــر تاجی ــا ثم ــار و ب ــته پرب ــر گذش ــارت دیگ عب
ــن راه  ــه ای ــواری ک ــام هم ــا تم ــی، ب ــت. بل ــرده اس ــوار ک ــا هم ــرای م ــان را ب و درخش
ــم کاری  ــوولیت گریزی و ک ــهل انگاری و مس ــا س ــانی ب ــان و انس ــدٔه درخش دارد، آن آین
ــدان دور  ــه چن ــتٔه ن ــال و گذش ــن رو، ح ــد. از همی ــد آم ــت نخواه ــه دس ــی ب و کم کوش
ــی گو  ــان پارس ــا انس ــک ی ــود. تاجی ــی ش ــت آسیب شناس ــیار دق ــه بس ــد ب ــک بای تاجی
ــری کــه  ــری کــه تاجیــک از خــودش دارد و دیگــر تصوی ــر دارد. یکــی تصوی دو تصوی

ــاورم. ــی می ــرای روشــن ســاختن بحــث مثال ــد. ب ــک دارن دیگــران از تاجی
ــه  ــه« ک ــا »جدیدی ــدی« ی ــت »جدی ــذار نهض ــکی، بنیانگ ــماعیل گاسپرینس اس
تــرکان آســیای مرکــزی او را »پــدر تــرکان« نیــز می نامنــد، نخســتین مســلمان و تاتــاری 
ــی و  ــگ تیره اندیش ــزی از چن ــیای مرک ــار آس ــلمانان ترک تب ــی مس ــه رهای ــه ب ــود ک ب
ــا  ــید. او ب ــا کوش ــی آنه ــی اجتماع ــدن زندگ ــو ش ــید و در ن ــی اندیش ــی دین عقب گرای
ــان  ــه زب ــان ترکــی را ب ــو، زب پی افکنــدن روزنامــٔه »ترجمــان« و برنامه هــای آموزشــی ن
ــن کار در  ــرد. ای ــل ک ــش تبدی ــن جنب ــاهنگان ای ــه پیش ــرکان را ب ــان و ت ــش نوگرای جنب
زمانــی اتفــاق افتــاد کــه زبــان پارســی در آســیای مرکــزی هنــوز زبــان مدرســه و مــا 
ــن رو،  ــد. از همی ــی بودن ــی و افراط گرای ــاد عقب ماندگ ــی گو نم ــلمانان پارس ــود و مس ب
ــرکان در  ــروزی ت ــل پی ــان، دلی ــیٔه آن زم ــا روس ــرکان ب ــی ت ــای تاریخ ــدا از رابطه ه ج
آســیای مرکــزی ربــط مســتقیم بــه خدمــت گاسپرینســکی و برنامه هــای روشــنگرایانٔه 
ــرکان  ــه ت ــرا دارد. اینک ــواه و نوگ ــار ترقی خ ــک تب ــوان ی ــه عن ــرکان ب ــوه دادن ت او و جل
آســیایی مرکــزی براســتی مترقــی بودنــد یــا اســتند جــای بحــث دارد. مگــر تصویــری 
ــل  ــت در مقاب ــر اس ــواه و آینده نگ ــد، ترقی خ ــه می کنن ــود ارای ــرک از خ ــگان ت ــه نخب ک

ــرا. ــنتی و عقب گ ــلمان، س ــت، مس ــود داش ــان وج ــکان آن زم ــه از تاجی ــری ک تصوی
پــی  از قــوت سرچشــمه روان می باشــد. در  آغــاز بحــث گفتــم کــه آب  در 
ــه  ــه ب ــردی ک ــمٔه خ ــا سرچش ــکان ب ــد تاجی ــته پیون ــال گذش ــد س ــامانی های ص نابس
تعبیــر اســتاد گلرخســار صفــی مــا را طــی صد هــا ســال »هنــِر از اجــل جهــل نمــردن« 
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ــد  ــا پیون ــکان ب ــی تاجی ــم نگون بخت ــره کار و طلس ــت. گ ــته اس ــت، گسس می آموخ
دوبــارٔه آنهــا بــا همــان چشــمٔه خــرد بــاز و شکســته خواهــد شــد. مــا بایــد دوبــاره بــه 
آنچــه مــن خراســانگی می گویــم دســت بیابیــم. مــا بایــد از الی گــرد و غبــار اســتبداد 
ــم. از  ــی کنی ــان معرف ــه جهانی ــم و ب ــرون بیاری ــود را بی ــکوه خ ــا ش ــتین و ب ــرٔه راس چه
بــرای همیــن، آن خــودی را کــه قــرار بــه دیگــران معرفــی کنیــم شــناختن بایــد. پــس 
ــکان  ــده ای تاجی ــل گم ش ــه آن اص ــکان ب ــت تاجی ــکان در برگش ــدار تاجی ــای اقت احی
ــر  ــاس مهم ت ــٔه حس ــن لحظ ــکان، در همی ــادی تاجی ــی و اقتص ــور فرهنگ ــت. حض اس
از حضــور سیاســی آنهاســت. فرهنــگ داری و بــازارداری بــه گونــٔه طبیعــی نیــاز یــک 
گاهــی فرهنگــی  ســازمان نــو را بــه وجــود خواهنــد آورنــد. و ســازمانی کــه بــر اســاس آ
و اقتــدار اقتصــادی بــه وجــود آمــده باشــد، می توانــد در برگیرنــدٔه آرمــان بزرگــی باشــد 
کــه تاجیــکان را از محله گرایــی و شــخصیت محوری و پراکندگــی نجــات بدهــد. 
ــه مــا  ــان ب ــان می بخشــم؛ »باشــد کــه مای ــٔه هرتســل پای ــن جمل ــه ای ــن نوشــته را ب ای
بپیوندنــد و پشــت پرچــم مــا صــف  بیاراینــد و بــا صــدا و قلــم و عمــل بــرای آرمــان مــا 

ــد«.  بجنگن
خرد چراغدار راهمان باد
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