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معرفی اقوام عمد ٔه افغانستان
دوم  -تاجیک ها
متن سخنرانی در کلب هوس پنجم دسمبر

اسم ،محل زندگی ،نفوس ومنشا ٔ نژادی:
تاجک ،تاژیک ،فارسیوان نامهای عمومی است برمردم دری /تاجیکی/فارسی زبان که
تاجیکِ ،
در آسیای مرکزی ،تاجیکستان و افغانستان بخصوص در وادیهای فرغانه و منشا ٔ دریای آمو در
بدخشان زندگی میکنند ،اطالق میشود .تاجیکها امروزه اکثرا ً درافغانستان ،تاجیکستان
جنوب ازبکستان زندگی میکنند.
در افغانستان تاجیکها در بسیاری از والیات زندگی میکنند اما بیشترین تاجیکها در
بدخشان ،تخار ،کاپیسا ،بلخ ،پروان ،کابل ،بغالن ،پنجشیر ،و هرات سکونت دارند.
گفته میشود در بدخشان تاجیکها (غلچهها/غرچه ها) در قراء مرتفع تر پشت کوه در شهر بزرگ،
رستاق ،چاه آب ،یفتل ،راغ و ...زندگی می کنند .منطقه ارگو بین کشم و فیض آباد و قرای پر جمعیت
آن عمدتا ً ترک نشین هستند .در منطقه شرق فیض آباد ارتفاعات بیشتر میشود ،که در آن نواحی
تاجیکان بیشتر به سر میبرند .بنابرین زمینهای نسبتا ً حاصلخیز در طول دو رودخانة بسیار بزرگ
بدخشان (قندوز و کوکچه) به وسیله مردمان مختلف ترک و هزاره فرا گرفته شده است .میدانیم که در
زبان پشتو به کوه "غر" میگویند .به این حساب سکونت تاجیکها در ارتفاعات و در کوهها پیشوند و
مفهوم "غرچه" یا "کوه نشین" را بهخوبی تمثیل مینمایند.
در مورد کلمه "غلچه/غرچه" (تاجیکان کوه نشین) به معنی نام ساکنان دره پامیر اشاره بر آن است که
به هردو گویش (فارسی و پامیری) سخن میگویند .در چند سال اخیر گروهی عقیده برین دارند که
روشانیها ،شغنانیها ،یزغالمیها ،دینیها و وخی ها تاجیک نیستند.
در ازبکستان بیشترین جمعیت شهرهای سمرقند و بخارا را تشکیل میدهند و به شمار زیاد در
والیتهای کشکدریا و سرخاندریا در جنوب و در امتداد سرحدات شرقی ازبکستان با تاجیکستان
و همچنین در درۀ فرغانه در والیتهای فرغانه و نمنگان زندگی میکنند .در گذشته تاجیکها در
مناطق وسیعتری از آسیای میانه سکنی داشتند ،ولی به سبب تهاجم گستردهٔ ترکان از شمال و شرق
به این منطقه جابجا شدند .تاجیک ها همچنین درصد بیشتری از مردمان بومی و ساکن شهر ورامین
را در ایران تشکیل میدهند .تاجیکها همچنین در قسمتهایی از فارس ،اصفهان و قسمتهایی از
شمالغربی هرمزگان نیز به سر میبرند.
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تاجیکهای چین در ناحیهٔ تاشقرغان پامیر در دامنه های بلند ترین کاههای منطقه در ایالت سنکیانگ
زندگی میکنند.
در افغانستان نفوس تاجیکها در سال جاری  8.5میلیون نفر تخمین میگردد که با سهم  25.2فیصد
(ن ا خالدی ،افغانستان چهار راه مدنیتها ،مردم افغانستان ،منتشره فیسبوک/افغان جرمن آنالین21 ،
نوامبر  )2021در مجموع نفوس کشور ،دومین گروه قومی کشور را بعد از پشتونها میسازند(به
جدول ضمیمه مراجعه شود).
براساس آخرین سرشماری اتحاد جماهیر شوروی که در سال  1۹8۹انجام شد  ۴٬21۵٬۳۷2نفر
از اهالی این کشور خود را تاجیک معرفی کردهاند .از این تعداد  ۳٬1۷2٬۴20نفر در جمهوری
تاجیکستان ( ۹۳۳٬۵۶0 ، )۷۵%نفر در ازبکستان ( ۳8٬208 ، )22%نفر در روسیه ۳۳٬۵18 ،نفر
در قرقیزستان 2۵٬۵1۴ ،نفر در قزاقستان ۴٬۴۴۷ ،نفر در اوکراین ۳٬1۴۹ ،نفر در ترکمنستان
بودهاند.
نفوس سال  2020تاجیکستان در حدود  ۹.۳ملیون نفر تخمین شده است که مطابق این رقم سهم
تاجیکان در حدود هفت ملیون نفر خواهد بود.
فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و جنگهای داخلی در افغانستان باعث احیای ملی گرایی تاجیکان
در منطقه شده است .خصوصا ً تاجیکستان نقطهٔ کانونی این حرکت بوده است .دولت تاجیکستان
بطور رسمی کوشیدهاست تا میراث امپراتوری سامانیان ،نخستین حکومت تاجیک مسلط بر منطقه
را پس از حملهٔ اعراب دوباره زنده کند.
در مجموع نفوس تاجیکها را در سال 2020م به شمول ساکنان تاجیکان سایر ممالک میتوان در
حدود شانزده میلیون نفر تخمین کرد .بر همین منوال پروفیسور حقنظر نظروف عقیده دارد که
"مؤرخان تاجیکستان تاریخ خلق تاجیک را در محدوده ماورالنهر و آسیای میانه محدود ساخته اند...
در حالیکه  62درصد تاجیکها در افغانستان زندگی میکنند ...سهم آنها در آفرینش فرهنگ مادی و
معنوی خلق تاجیک به مراتب از مردم تاجیک ماورالنهر زیادتر میباشد (مقام تاجیکان در تاریخ
افغانستان ،دوشنبه.")1۹۹۹ ،
در مورد نام ،ریشههای قومی ،اجداد ،هویت تاریخی تاجیکها تاکنون آثار فراوانی از سوی مؤرخین،
پژوهشگران و دانشمندان منطقه و جهان تألیف گردیده اند.
ساکنان آسیای مرکزی در آغاز نام تازیک (تاجیک) را در برابر مسلمانان به کار برده اند .همین که
ترکان ظاهر شدند ،این کلمه را در باره طایفه ای که ترک نبوده اند ،استعمال می کرده اند .مغوالن
غیر خود را تازیک (تاجیک) می گفتند.
در فرهنگ ها و قاموس های زبان فارسی دری چون "لغتنامه دهخدا"" ،برهان قاطع"" ،فرهنگ معین"
و "فرهنگ نفیسی" تاجیک به معنی غیرعرب ،غیرترک و غیرمغول آمده است .در برهان قاطع معنی
تاجیک یا تازیک ،زاده شده از عرب ،یا اوالد عرب در خراسان ذکر شده است (تجدید چاپ محمد
معین سال 1۳۳0م ،تهران) .باید یادآور شد که ترکی شده کلمه "تاژیک" تاجیک است و ما می دانیم
که در پارسی دری به فرد عرب نژاد "تازی" گفته می شود زبان عربی به نام "زبان تازی" یاد
می گردد.
بر همین اساس بهار در کتاب سبک شناسی آورده است" :ایرانیان از قدیم به مردم اجنبی «تاچیک»
یا «تاژیک» میگفته اند ،چنان که یونانیان "بربر" و اعراب "اعجمی" یا «عجم» گویند .این لفظ
در زبان فارسی دری نو" ،تازی" تلفظ شد و رفتهرفته خاص اعراب گردید ،ولی
در توران و فرارود لهجهٔ قدیم باقی و به اجانب «تاچیک» میگفتند و پس از اختالط ترکان آلتایی با
فارسیزبانان آن سامان ،لفظ «تاچیک» به همان معنی داخل زبان ترکی شد و فارسیزبانان را
«تاجیک» خواندند و این کلمه بر فارسیان اطالق گردید و ترک و تاجیک گفته شد"
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میرزا شکورزاده ،پژوهشگر تاجیک و نویسنده کتاب “تاجیکان در مسیر تاریخ” مینویسد" :بر اساس
پژوهشهای انجام شده ،در بسیاری نقاط آسیای میانه ،مردم پارسی گوی ،ایران ،افغانستان ،تاجیکستان
و حتی کشمیر و کاشغر خود را “تاجیک” معرفی کرده اند.
همچنان عده یی بر آن اند که تاجیکان قبل از ظهور ترکان (در قرن ششم میالدی) درین ناحیه زندهگی
می کرده اند ...تاجیک ها در مناطق آسیای میانه ،افغانستان و ماورالنهر سکونت داشتند (مریم میر
احمدی ،قوم تاجیک و هنر تاجیکی در آسیای میانه ،تاجیکان در مسیر تاریخ ،تهران،1۳۷۳ص.)2۳8
عبدالغازی تاجیکان خوارزم را "سارت" و تاجیکان بخارا را "تاجیک" نامیده است .بعضی ها معتقدند
که "تاجیک" صورت تحول یافته "تاژیک" که لفظ پهلوی بوده است ،میباشد.
صورت قدیمتر تاجیک همان اصطالح "دادیک"های هرودوت به سلسله واژههای "پارا داتا -پرادادیک
و پیشدادی" دوره اساطیری به پیشینیان این قوم بیرابطه نمیباشد .بر این مبنی دادیکها اجداد تاجیکان
میباشند .کلمه "دادیک " DODIK-که به معنی "دادگر" و"عادل" آمده است ،مشتمل بر متون فقهی در
کتاب اوستا است" که " "DO-TIKهم خوانده میشود ،که تعبیری بر رود مقدس (آمو) و جغرافیای
بدخشان در "آریانا ویجه" گردیده است (پروفیسور حقنظر نظروف.)1۳82 ،
بر اساس این عقیده یکی از طایفههای بومی آسیای مرکزی "دادیک" نام داشت ،که دو هزار و پنجصد
سال پیش در همین سرزمین میزیستند .با گذشت زمان با اقوام هم تبار خود سارتها ،خوارزمیها،
سغدیها و مانند اینها آمیزش یافته ،تدریجا ً نام "تاجیک" را در ترادف به "دادیک" با اضافه مفاهیم
تاجدار و تاجپوش ،پس از دورة زردشتیان مشهور گردیدند ،چون که زردشتیان کاله تاج مانندی
میپوشیدند و آنها را "تاجی" یا "تاجیک" میگفتند (از کتاب "تاجیکان"-آریاییها و فالت ایران ،اثر
میرزا شکور زاده ،تهران.)1۳80
این تعریف را دولت تاجیکستان پذیرفته و معتقد است که کلمه تاجیکستان به معنی سرزمین تاجیکها
است و از قبیله تاجی گرفته شده است که قبل از اسالم در این سرزمین زندگی میکردند.
اما والدیمیر بارتولد مستشرق شهیر روس با این نظر موافق نبوده گزینش کلمه "تاج" را در ابتدای
ترکیب نام "تاجیک" عربی و زمان آن را پس از هجوم اعراب باین منطقه خوانده است (والدیمیر بار
تولد ،در میرزا شکورزاده ،تهران .)1۳80
باآنکه امروزه مردم خودرا به افتخار تاجیک میخوانند اما در گذشته چنین نبوده و این نام از جانب
دیگران باالی آنها گذاشته شده بود.
نام تاجیک گاهی از سوی ترکان به تاجیکان ،زمانی به تازیان و اعراب و برعکس استفاده شده اند.
استاد میرزا تورسن زاده میگوید که نام "تاجیک" از آغاز پیدایشش نسبت به تمام پارسی گویان عجم
به کار رفته است .صحت این ادعا مورد تردید یکتعداد مستشرقین میباشد زیرا فارسها خودرا تاجیک
نمیدانند و در منابع ایرانی تنها ورامین را منطقه تاجیک نشین دانسته اند و گفته اند که تعدادی تاجیکها
در سایر نقاط پراگنده زیست میکنند .در زمان صفویان قزلباشها منشیان دربار را "تاجیک" میگفتند.
دکتور احمد جاوید نوشته است که" :در صفحات تاریخ و ادب ما ملیت تاجیک در مناطق و دورههای
مختلف به نامهای زیر یاد شده اند ،که هرکدام به جای خود دارای توضیح و تفسیر است :تاژیک،
تازیک ،تژیک ،تات ،ابناءاالحرار ،بنی احرار ،احرار و ابنای آزاده ،آزاد زادهگان ،آزاد نژاد ،دهقان،
دهگان ،غلچه ،دهوار ،فارسیوان ،سرت یا سارت و غیره "( .جاوید ،عبداالحمد ،اکادیمسین دکتور،
اوستا ،کابل .)1۳8۳
ً
در افغانستان تاجیکها عمدتا به گروههای آتی منقسم میشوند :تاجیکهای شهر نشین (کابل ،غزنی،
بلخ و هرات) ،تاجیکهای کوهستان (پروان ،نجراب ،پنجشیر و غوربند) ،تاجیکهای بره کی (بره کی
برک ،لوگر و بتخاک در همسایگی با غلزاییها) ،تاجیکهای فورمولی (در اورگون در میان قوم
خروتئ) ،تاجیکهای سرده (جنوب-شرق غزنی) زندهگی میکنند.
salamwatanam@gmail.com

اکثریت قاطع تاجیکها مسلمانان سنی مذهب اند اما یک اقلیت در پامیر دارای مذهب اسماعیلی نیز
هستند.
مبنای قومیت تاجیک را در عصر حاضر محلی بودن و زبان تشکیل میدهد :کسیکه در اصل باشنده
بومی مناطق آسیای مرکزی و افغانستان باشد و (یا از اعقاب آنها باشد) و زبان مادری او فارسی دری
باشد تاجیک نامیده میشود صرف نظر از مذهب و محل زندگی.
شواهد تاریخی اسم تاجیک

از جمله تعریفهای قابل تعمق و قبول شده میان محققین آن است که کلمه "تاجیک" از کلمهٔ "تازیک"
فارسی میانه (با منشا ٔ سغدی و پارتی) و کلمه "تازی" فارسی امروزی (که هردو به معنی عرب اند)
منشا َ گرفته است .این نام در ماوراالنهر یا آسیای میانه مورد استفاده قرار گرفته و از آنجا به سائر
مناطق عمومیت یافته است .قضیه از این قرار است که اردوهای اعراب مسلمان که در اوایل قرن
هشتم میالدی ماوراالنهر را حمله کرده مناطق سغدیانه را اشغال نمودند با قوای ترکهای قرلوق جنگیدند
تنها شامل اعراب نبوده بلکه تعداد کثیری از فارسهای تازه مسلمان شده مناطق زاگروس مرکزی را
نیز شامل بودند (مراجعه شود اتلس برینگال ،و بارتولد "تاژیکی") .به این اساس ترکهای آسیای
مرکزی اسم "تاژیک" را که معادل کلمه "تازیک" فارسها میباشد برای شناسایی دشمنان مسلمان تازهٔ
خود بکار گرفتند .به این ترتیب تا حدود قرن یازدهم میالدی به قول یوسف ( (Yusof Ḵāṣṣ-
 ḥājeb, Qutadḡu biligترکان قره خانید این اصطالح را بخصوص باالی مسلمانان فارسی زبان در
حوزه علیای دریای آمو و خراسان( ،که رقبای منطقوی ترکان ،باداران در زمان سامانیان ،و
زمامداران در زمان غزنویان محسوب میشدند) ،بکار گرفتند.
به نوشت ٔه محمد دبیر سیاقی (تهران 1۹۹1م) نویسندگان دورانهای غزنوی و سلجوقی و اتابکان
( 1000تا 1260م) کاربرد اصطالح "تاجیک" را از زمان عنصری به بعد وسعت داده فارسها را که
در این زمان در زیر حاکمیت ترکان میزیستند هم شامل آن نمودند .تعدادی از فارسها نیز این لقب داده
شده را قبول کردند همچون بیهقی که منشی دربار ترکان بود و از "ما تاجیکان" در اشاره به مردم
محل استفاده میکند (بیهقی ویرایش شده توسط فیاص ،ص  .1)54۹از این به بعد تفاوت میان ترک و
تاجیک به یک برداشت عمومی رقابت میان یک نیروی جنگجوی حکمران چوپانی و یک کتلهٔ اداری
شهرنشین مبدل گردید (مراجعه شود به نظام الملک" :تاژیک" ،تهران 1۹62م) .در حدود سال
1400م ،اشاره به تاجیکها بیشتر به معنی دری/تاجیکی زبانان افغانستان و آسیای میانه بود .زمانیکه
روسها سمرقند و بخارا را در سال 1868م اشغال نمودند فارسی زبانان آن شهر ها خودرا تاجیک
معرفی میکردند همچنان آنانیکه در خان نشین خوقند و در وادی فرغانه زندگی خودرا تاجیک میگفتند.
در پنجشیر و بدخشان افغانستان اسم تاجیک توسط ازبکهای محل به مردمان این مناطق داده شده و
توسط حکمرانان پشتون و خود مردم دری زبان این مناطق در گذشته نه چندان دور طرف استفاده
قرار گرفته است.
در گذشته کلمه "تاجیک" بصورت مشخص نه منشا ٔ زبانی داشت و نه منشا ٔ منطقوی یا ساحوی
(برخالف کلمات "عجم" و "فارس" که در سابق توسط اعراب به فارسها گفته میشد) .در جهان ترک،
معموالٔ به تاجران "تاجیک" خطاب میکردند (برتولد  1۹6۳ماسکو).
از نظر شکل فونیتیک و مباحث تاریخی-اجتماعی تکامل پروسه کاربرد کلمه "تاجیک" به دقت نیاز
"تازی" (به مفهوم عرب ،عربی ،عربستانی) با اصطالحات
دارد .اول باید بخاطر داشت که اصطلالح ِ
"تازیک ،تاژیک و تاجیک" (به مفهوم فارسی ،ایرانی ،تاجیکی) در ادبیات فارسی دری جدید (و در
1ابوالفضل محمد بن حسین بیهقی ،تاریخ بیهقی (یا تاریخ مسعودی) ،کتابی تاریخی درباره دوره پادشاهی مسعود
غزنوی و مختصری در تاریخ خوارزم میباشد ( ۴۴8قمری).
salamwatanam@gmail.com

ادبیات ترکی اسالمی ،و هندی) از نظر شکل و معنی متفاوت میباشند .سندرمن نتیجه می گیرد که در
عصر حمالت مسلمانان به ماوراالنهر "تازیک" (  )tāžīgبه فارسها خطاب میشد که بزبان "فارسیک"
عصرساسانی صحبت میکردند و "تاژیک" (  )tāžīkبه سغدیها که فارسها آنها را در آن زمان "دری
زبان" میدانستند بدین گونه بعد ها زمانیکه ترکهای مسلمان در این مناطق به قدرت رسیدند همین
تعریف سغدیها را مورد استفاده قرار دادند که با اصطالح امروزی "تاجیک" (  )tājīkسازگاری دارد
که در آن زبان و محل زندگی نقش اصلی داشته مذهب نقش تصادفی بازی میکند.
انگلبرت کمپفر که در سالهای 1680م در عصر صفویان به ایران سفر کرد مینویسد که قزلباشها
فارسها را "تازیک" یا تاجیک" میگفتند .به همین اساس در تعدادی لغتنامه ها یا فرهنگهای ایرانی از
جمله فرهنگ دهخدا "تاجیک" را فرزند عرب که در خراسان تولد شده تعریف کرده اند .به این حساب
یک ارتباط میان تاجیک با تازی "عرب" در میان تکتباران باقی مانده است.
أما ناسیونالیزم تاجیک که از زمان استقالل کشور تاجیکستان و جنگهای مجاهدین افغانستان (حزب
جمعیت اسالمی) اوج گرفته است استخراج اصطالح تاجیک را از کلمه تازیک (به معنی عرب) رد
کرده تاجیک را مشتق شده از کلمهٔ "تاج" میدانند (مراجعه شود به عینی و یعقوب شاه1۹۹2 ،م
دوشنبه) .این تعریف بطور رسمی توسط دولت تاجیکستان قبول شده و در نشان رسمی دولت
تاجیکستان شکل تاج داخل شده است .اما این برداشت از نظر علمای زبان شناسی مورد قبول نیست.
آنها میگویند عالوه بر ناسازگاری کلمهٔ "تاجی" از نظر مورفولوژی ،اضافه کردن حرف "ک" به
عنوان پساوند در آخر "تاجی" اختراع کردن یک اصطالح نامانوس و نا آشنا در زبان دری بوده در
حالیکه به عوض آن کلمات و اصطالحات مناسبترمانند "تاجدار" و "تاجور" در زبان دری موجود اند.
دکتور عنایتهللا شهرانی تاجیکها را "از نسل تورکان قرقیز و قره قلپاق" خوانده اند .این منسوبیت
تاجیکها از لحاظ دی ان ای ( )DNAبه ترکهای قرقز ،قره قلپاق ،قزاق و ترکمن نتیجه تحقیقات
علمی علمای غرب به رهبری عالم فرانسوی میباشد که نتیجه این تحقیقات به تاریخ سوم سپتمبر
 200۹میالدی از رادیو بی بی سی و بعدا ً از سایتهای بی بی سی به زبانهای اوزبیکی ،پشتو و
فارسی برای افغانستان تحت عنوان (پژوهش تازه ژن شناسی :ترک و تاجیک یکی هستند) به نشر
رسید .این پژوهش نشان میدهد که تفاوتهای داخل قومی بیشتر از تفاوتهای بین قومی میان اقوام
ترکتبار و تاجیکان است .پژوهش تازه حاکیست اقوام ترک و تاجیکی که در امتداد راه ابریشم سکونت
دارند ،از نگاه شجره شناسی زیست شناسی از هم چندان تفاوتی ندارند .این پژوهش که با نمونهبرداری
ژن شناسی یا  DNAاز بیش از  1000نفر از میان  24قوم و قبیله و مردم ترک و تاجیک در آسیای
میانه انجام شده است ،نشان میدهد که از نگاه ژن شناسی تفاوت قومی میان این دو گروه زبانی چندان
زیاد نیست و کمتر از یک درصد را تشکیل میدهد .بر خالف این ،آشکار شده است که تفاوتهای
داخل قومی ،به ویژه در میان تاجیکان ،به مراتب بیشتر از تفاوتهای میان قومی بین گروههای فارسی
زبان تاجیک و اوزبیک و قرقیز و قزاق و ترکمن و قره قلپاق در آسیای میانه بوده است .این پژوهش
حاکیست که اقوام ترک و تاجیک در طول قرنها به هم آمیخته و گروههای بزرگتری را تشکیل داده
اند تا زمانی که به دو گروه اصلی تاجیکان و ترکها جدا شدند.
پژوهش "تفاوت ژنیتیکی و پیدایش اقوام در آسیای میانه" را گروه بینالمللی از پژوهشگران به رهبری
"اولین هییر" ،)Evelyn Heyer( ،مردم شناس معروف فرانسوی ،انجام داده و فشردة آن در اول
سپتامبر در مجله انترنتی " "BMC Geneticsمنتشر شده است.
با در نظر داشت نتیجه فوق نکته دیگری که زبان شناسان همواره بر آن تأکید میکنند ،باید بخاطر
داشت این است که زبان یک پدیده اجتماعی است و از مردمی به مردمی دیگر ،صرفنظر از
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2فارسیک شکلی از پهلوی است که توسط مومنان زردشتی استفاده میشد و اسم فارسی امروزی از آن گرفته شده است.
salamwatanam@gmail.com

تفاوتهای نژادی تحویل میشود .در حقیقت پیدایش زبان دری که بیش از هزار سال پیش در شمال
افغانستان و جنوب تاجیکستان موجود بود در عهد طاهریان رسم الخط عربی را پذیرفته ،موجب
رخنه تا اعماق فالت ایران حالیه در این طی هزار سال گذشته گردیده است..
بعد ورود اسالم ،پهلوی زبان دینی و ملی مردم ایران ،رانده و منزوی وساقط شد و چون اعراب
مسلمان برای بیان و تبلیغ و ترویج مذهب خود اسالم سنی ،ترجمه و تفسیر قرآن ،در سرزمین جدید
و در بین مردم بومی ،نیاز به محمل و بستر و لسان جدید داشتند ،از جایی در شمال افغانستان و
جنوب تاجیکستان فعلی (بلخ  -مزارشریف ) در کالبدی خراسانی ،روح عربی اسالمی ،دمیده شد و
نطفه زبان دری (فارسی امروزی) بسته شد .فارسی؛ زبان دین جدید در منطقه شد ،نه تنها زبان
پهلوی را که زبان موبدان آتشکده بود و بار دینی داشت ،مغلوب کرد بلکه ،به عمق فالت ایران
امروزی رخنه کرد و زبان منبر و مسجد و تخت و دربار و در نهایت کوچه و بازار اندرونی مردم
غیر تاجیک و پهلوی زبان اصفهان و شیراز و ری شد .همینگونه مردم ترک زبان مادری را کنار
گذاشته به زبان فارسی دری که مقبول منبر و مسجد و تخت و دربار بود تکلم کردند آنچنانکه حافظ
و سعدی و قطران تبریزی نیز نه به زبان مادری خود ،بلکه ناچار به فارسی دری شعر می سرودند.
بر همین اساس پرویز ناتل خانلری در کتاب زبانشناسی و زبان فارسی ،دانشمند زبان شناس ایرانی
تایید میکند که:

عدهیی از نویسندگان از عدم تبارز تاجیک ها در حوادث تاریخی بعد از معرفی اسالم در منطقه اظهار
تعجب می کنند .پروفیسور جاوید در این مورد مینویسد که تاجیکان همچون مردمان اصیل زاده و
دهگان زاده ،آزاده و احرار وصف شده اند .معروفست که برای مردم دهقان ،تجار و هنرپیشه با
اصول صلح خواهی و روش های همزیستی مسالمت آمیز ،عنصر اصلی زندگی آنها در روند حیات
به شمار می رفته است و آن ها استیالگری ،تجاوز کاری و کنش های بد را زشت و منفور میدانسته
اند .ازین لحاظ در مقابل بادیه نشینان عرب و ترک و مغول که با همین وسیله زندگی می کردند ،به
عوض مقابله به دره های عمیق و کوهستان های صعب العبور عقب نشینی می کرده اند (جاوید،
salamwatanam@gmail.com

عبداالحمد ،اکادیمسین دکتور ،اوستا ،کابل  .)1۳8۳شاید گزینش نام غرچه (کوه نشین) به بخشی از
تاجیکان برهمین منوال صورت گرفته باشد و دال سکونت آنها در کوهستانهای بدخشان و دره های
پنجشیر ،غوربند ،تگاب و نجراب همین امر باشد.
(پایان)

ضمیمه :تخمین فیصدیهای ترکیب قومی نفوس افغانستان توسط مؤلفین و منابع مختلف
سایر
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