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  باستان دردورانِ تاجيکستان

 ايران  شرقی و مشالیِ چندی پس از اشغالِ سرزمينهایروسهاە  کسرزمينی

زمين واقع  ترين خبشِ ايران  در شرقیبر آن هنادند» تاجيکستان«ورِ کش نامِ

  . ترين و ديرپاترين مردمان از قومِ ايرانی است است و جايگاِه نژاده

ە  ُسغِدياَنکشورِ تاجيکستان از ترکيبِ خبشهائی از دو سرزمينِ باستانیِ

و ە اُسروِشَنسرزمينِ ە از ُسغدياَن. تشکيل شده است) بلخ(ە  باخترَيو) ُسغد(

 بدخشان و نيمی از َختالن خبشِ عمدۀە را دارد، و از باخترَيە نيمی از فرغاَن

  . را دارد

 واقع در در دوران هخامنشی دو کشور خودخمتارِە و باخترَيە ُسغدياَن

نبشتۀ داريوش بزرگ در کنار  اند، و نامشان در سنگ ی بودهقلمرو شاهنشاه

اين کشورها . زمين آمده است رقیِ ايرانشش کشورِ ديگرِ واقع در نيمۀ ش

 است و اکنون بيشينۀ آن در بعدها گرکان شدهە کە هيرکانَِي: اند از عبارت

ست و اکنون بيشينۀ بعدها پارت شده اە آَوه ک رکمنستان است، َپَرتکشورِ ُت

خراساِن نيمۀ مشالیِ رکمنستان است و خبشی از جنوبِ آن آن در کشورِ ُت

بيشينۀ آن در بعدها َمرو شده است و اکنون ە کە ست، َمرِغياَنايراِن کنونی ا

ە  افغانستان است، َهَريَوه ک آن در کشورِنواری از جنوبِ رکمنستان وکشور ُت

 از پارۀ کوچکی ون در کشورِ افغانستان است وبعدها هرات شده است و اکن

 و کستانَسبعدها ە کە  ايراِن کنونی است، دَرنِگياَن خراساِن آن درغربِ

 شده است و بيشينۀ آن در کشور افغانستان  َسيِستانَسژستان و سجستان و

دها ُسغد بعە کە  از غربِ آن در ايراِن کنونی است، ُسغدياَننواریاست و 

و خبش کوچکی از  در کشورِ اوزبکستان خبش عمدۀ آنشده است و اکنون 

ت و خبش ه اسبعدها خوارزم شدە کە ، ُهواَرزِمَيآن در تاجيکستان است

 کشورِ در مشالِ آن جنوب از پارۀ کوچکیزبکستان و وعمدۀ آن در کشور ا
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خبشی بعدها باختر و سپس بلخ شده است و ە کە کمنستان است، باخترَيُتر

  .  در تاجيکستان است از شرقِ آناز آن در افغانستان و خبشی

 بوده آرَيەاين سرزمينها مهگی سرزمينهای قومِ ە را نيز بگويم ک اين

نوشته  در مهين سنگ ناميده و يی آرَيە نيز خودش را  داريوشِ بزرگ.است

هخامنشی، پارسی فرزنِد پارس، آريايی از ذاِت «من ە تأکيد کرده است ک

  ). َی چِتَر  ەيي آرَِي ەَی ُپتَر، آرَِي ەيي پارَس ەَهخاَمنِشي، پارَس(استم » آريا

  . ِد سخنِ ما استدر اين دفتر دو سرزمينِ سغد و باختر مور

چهار ە نی تبديل بپس از فروپاشیِ شاهنشاهیِ ساسا ُسغدسرزمين 

شاهش ە ُبخارا ک: هرکدام شاِه خودش را داشتە ک کشورِ کوچک شد

شد،  ناميده می» اَخشايد«شاَهش ە شد، مسرکند ک ناميده می» خباراخدا«

 اَفَشين شاهشە کە شد، و اُسروِشَن شاهش اَخشايد ناميده میە کە فرغاَن

  .شد ناميده می

در ە است کە  و تلفِظ ديگرِ َخشايَتاست ايرانی اخالَص واژۀ اَخشايد

 شکلِين نيز افَش. آمده است»  ەَيَخشايت«شکل  ەهای هخامنشی ب نبشته سنگ

ی  ەدر گاَتە ترِ اين واژه است ک  خَشتَر تلفِظ کهن. استواژۀ اَخشايدديگرِ 

بعدها ما ە از آن ساخته شده است ک» تَرخَشە اَرَت«زرتشت آمده است سپس 

آمده و خَشتَر ە  نيز از تغييرِ تلفِظ خشايَت»شاه« واژۀ .ايم ارَدَشير تلفظ کرده

   .است

اکنون در ە مهۀ اُسروِشَن. اند در مهسايگیِ هم بودهە فَرغاَنو ە اُسروِشَن

 خبش غربی و نواری ازە فَرغاَن. خبش غربیِ مشالِ کشور تاجيکستان است

 شی در کشورِ کرخيزستانجنوبِ آن در مشالِ تاجيکستان، خب

ە شهرِ ُخَجند ک. ، و خبشی در شرقِ کشور اوزبکستان است)قرغيزيستان(

رسد  نظر می ەب. بوده اکنون در مشالِ تاجيکستان استە فَرغاَنروزگاری مرکز 

ه؛ زيرا در اُفتاد باشد يعنی سرزمينِ َپرت»  ەَپرَّگاَن«تلفِظ عربیِ ە فَرغاَنە ک
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شده  زمين واقع می زمين و در مهسايگیِ توران آخرين حدوِد شرقیِ ايران

خسرو نسبت  کیە داستاهنای تاريخیِ ما ساخنتِ شهرِ خَجند را ب. است

 مردمِ مهين منطقه داستاهنای سياوش از اسطورۀە رسد ک نظر می ەب. اند داده

  .بوده است

يعنی (داشته » سامان«ه نامِ بودمهسايۀ ترکستان ە کە فَرغاَنزمينی در 

» خدا«). يعنی حاکمِ مرز(اند  ناميده می» خدا سامان« حاکمِ سامان را ).مرز

» خداْی«شاه را . در زباِن ايرانی معادلِ حاکم در زباِن کنونیِ ما بوده است

. اند گفته  میخداْی شاهنشاه بوده را خدايانە اند، و شاِه شاهان ک ناميده می

ناميم در زباِن ايرانی  می» خدا«مان  در زباِن کنونیە غييب کدسِ مقآن ذاِت 

بوده، ولی خسرو پرويز » َبگ«مثالً، اهراَمزدا . شده است ناميده می» َبگ«

خدا است (َبگَء ُوَزرکَء اَهورَمزدا : داريوش نوشته (بوده است» خدا«

 و اند گفته آدمها می ەفقط ب» خدا«در زباِن ايرانْی . )بزرگ است اهورامزدا

ە در زباِن ايرانياِن شرقی ک. معادلِ دقيقِ حاکمِ در زباِن کنونیِ ما بوده است

» خدايين«) حاکمِ زن/ زِن حاکم(حاکمِ مادينه  ەمؤنث و مذکر داشته ب

آخرين سالِ سدۀ  ەمربوط بە بينيم ک را ما در گزارشی می اند، و اين گفته می

دارِ عربِ  اِن مرو دربارۀ فرمانتر خنسِت خورشيدی است، و يکی از کالن

او ە  رختی پوشيده بوده ک آن عرْب زيرابەکار ُبردهخراسان از خانداِن اموی 

» خباراخداْی«حاکمِ خبارا نيز  ەب.  بوده استکرده» خدايين«را مهشکلِ 

 والیِ ۔َسّيار هجری توسط نصر ۱۲۰آخرين خباراخدا در دهۀ . اند گفته می

نيز توسط ە شاِه اسروِشَن.  و داستانی داردور شد تریغّدار ە ب خراسان۔عربِ

را  شده است، و اين ناميده می» خدا انخداي«ە کدخداياِن حملیِ اسروِشَن

  . تر در سخن از افشينِ اُسروِشنی خواهيم ديد پائين

ە سامانيان ب. خدای دوران ساسانی نيای سامانيان است آخرين سامان

. شده است سامان ناميده میە اند ک ب شدهمنسوە فَرغاَن در مهان سرزمينی
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از ە رودکی ک. اند پس، سامانيان از مردمِ کشورِ تاجيکستاِن کنونی بوده

  . افتخارات تاريخ ما است نيز از مردمِ مهين سرزمين بوده است

  : )بلخ(ە و اما باخترَي

بازماندۀ دوران بسيار دورِ تاريخِ ە ما کدر اساطير و داستاهنای تاريخیِ 

ئی  هيچ ايرانی. دئی دارن جايگاه ويژه» شاهاِن بلخ «رزمينمان استس

را نشناسد لُهراسپ و تاسپ گش را خوانده باشد و شاهنامۀ فردوسیە نيست ک

ە اَسَپ اورَونت، و لَهراسپ تلفِظ نو برای  ەاَسَپ گُشتاسپ تلفِظ نو برای وِشت(

 سرزمينِ خودش از انْزيرِ فشارِ کاويان و کَرَپنان و اوسيجە  کزرتشت. )است

 و مورد محايت گشتاسپ و رسيدهبلخ ە بهجرت کرده در دنبالۀ هجرتش 

و ە اَسَپ گاوماه: درستش ( و فَرشوشَتر جاماسپشان فرزانهوزيرِ دو هلراسپ و 

 را از آجنا گسترش َمزداَيسنی قرار گرفته و در بلخ مانده و دين )اُشُتَره ِفَرش

داستاهنای تاريخیِ ما از فرزانگاِن طير و اساجاماسپ نيز در . داده است

  . زمين مشرده شده است بزرِگ ايران

 در مهۀ است دينِ ايرانی بودهە کە َمزداَيسَن آئينِ پيدايشِ و زرتشت نام

 ئی منطقه در زرتشت آئين .است خورده گره َبلخ نام با ها و کتاهبا نوشته

 افغانستان شرقیِ مشالِخبشِ  و تاجيکستان اکنونە  کيافت انتشار و پرورش

 گويشِ  ۔حتًما۔نگاشت آن با را » ەگاَت« کتابِ زرتشتە  کگويشی .است

ە مردم باخترَيە يشی بوده ک، و مهان گوبوده )بلخی/ باختری(يی   ەباخترَي

شايد هم  .اند گفته آن سخن می ە مردمِ باستانیِ تاجيکستاِن کنونی بازمجله

ناميده و » زباِن آريايی«اش  نوشته  سنگبەزبانی بوده کە داريوشِ بزرگ در

نوشته بەزبان آريايی نيز بر روی چرم و روی پوست  گفته کە نسخۀ اين سنگ

  . نگاشته شده است تا بەسرزمينها برده شود

 کردند محايت زرتشت از بلخ مردمە  کگويند می ما تاريخیِ داستاهنای

 و بودند، زرتشت آئين خمالفان از منطقه اين مهسايۀ سرزمينهای آرياِن ولی
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 کاوياِن يورشهای زير بلخ خوانيم، می تاريخی داستاهنای و اوستا درە ک چنان

 يک جنگجويان دست  ەب جنگها اين از يکی در زرتشت و شد، واقع مهسايه

نْ کاويا . کشته شد) ەَپاَس اَرَجت :درستش( شد کشته ارجاسپ نام  ەب هکاوِ

های پيش از شاهنشاهیِ ماد در  در دوره شاهان ديرينۀ سرزمينهای ايرانی

ە يَِم«ش تلفِظ درسِت نامە مجشيد ک. اند زمين بوده مناطقِ گوناگوِن ايران

ودای  ی زرتشت و ريگ ە بوده است و نامش در گاَتبوده نيز کاوِه»  ەَخشايَت

بدی ياد کرده و آرياِن  ەزرتشت از او ب. مشالِ ِهند آمده است ەآرياِن مهاجر ب

  . اند نيکی ياد کرده ەز او بِهند ا

 و کردند، داری پاس زرتشت آئيناز ە  کبودندە باخترَي مردمِ اين بازهم

است  اينجا از .دادند گسترش زمين ايران سراسر در اندک اندک آينده در

  و دينِايرانی فرهنِگ در تاريخ دوراِن ديرترين ازە باخترَي مردم نقشە ک

 سهمی از اين نقش از آِن .شود می منايان ) ەَندينِ َمزداَيسيعنی (ايرانيان 

  .  تاجيکستان استمردمِ

 ما، هم ريشۀ شاهنشاهاِن تاريخیِ داستاهنایروايتهای اساطيری و 

 .اند دانسته)  ەباخترَي(هخامنشی و هم ريشۀ شاهنشاهان ساسانی را از بلخ 

هبمن دربارۀ هلراسپ و گشتاسپ و اسپنديار و ە ک اين داستاهنا پس از آن

ە پردازد ک دارای بزرگ میە اند، ب دهبو) باختر(شاهان بلخ ە اند ک سخن گفته

دارای دوم ە ، و در ادامه بباشد داريوش بزرگ در تاريخِ واقعی شايد

رسد  ساسانيان می ەو چون ب. در تاريخِ واقعْی داريوش سوم استە رسد ک می

 پسر گشتاسپ پسر اسفنديار پسر هبمن پسر بزرگ ساساِنە گويد ک می

 چوپانی پيشۀ کرده هجرت پارسە ب پدرش عمر اواخر در  وبود هلراسپ

  و ساسانيان از دودماِن او برادرِ دارای اول بوده؛ و اين ساساِن بزرْگگرفت

 هم و هخامنشان  ريشۀهم ،داستاهنای اساطيریِ ماە چنين است ک .نداست

بارِت ديگر، ع ە ب.مشرده استە باختري مردم از را ساسانيان ريشۀ
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از پارس برخاستند از ريشۀ باختری ە زمين ک شاهنشاهان بزرِگ ايران

  . اند بوده) بلخی(

 کرد، باور توان دشواری می ەبی اساطيری را داستاهنا اينە  کهرچند

 را حقايقیە ک توانند می اند ايرانی قوم مجعیِ يادهای بازمنایە ک چون ولی

 گرِ  خانداهنای حکومتشايد يعنی باشند؛ داشته هنفته خويش درون در

ريشۀ ايرانياِن شرقی  از بودند آهنا از ساسانيان هم و هخامشيان همە ک پارس

پارس  ە ب در ادامۀ مهاجرتشاندر زمانیە اند ک بودهە و از منطقۀ باخترَي

 خوِد توسط روزگاری داستاهنا اين اصلە  کمعلوم کجا از .اند  بودهرسيده

 َمزداَيسن در است؟ نداشته جارو هخامنشی درزمان مثال باستان پارسياِن

 و نيست، جدال جای نيز پارس قبايل )بودِن ِن آئينِ زرتشتپيروا( بودِن

 َمزداَيسن ، بزرگداريوشِ از بازمانده های نبشته سنگ ويژهە ب گزارشها،

   .دهد هخامنشيان را بازتاب می بودِن

 هم ، ما ديرينۀ تاريخیِروايتهای اساطيری و داستاهنایە ک منظور آن

اند هم  نسبت دادهە باخترَيە را بە پرورندگان و گسترندگاِن آئينِ َمزداَيسَن

من در . اند هردو پارسی بودهە ريشۀ خاندانیِ هخامنشيان و ساسانيان ک

ە ک اينجا در صدِد کَند و کاو دربارۀ درستی يا نادرستیِ اين روايتها نيستم، بل

رانياِن دوراِن ساسانی دربارۀ ريشۀ خاندانیِ ساسانيان ايە باوری را آوردم ک

ی رهاو اين بابر اساسِ. اند کرده منسوب میە باخترَيە اند و آهنا را ب داشته

هخامنشيان و ساسانيان ە ، اگر تاجيکان بگويند کبازمانده از دوراِن ديرينه

از آهنا بوده البته ە زرتشت هم ک. کسی با آهنا جدال نتواند کرداند  از ما بوده

، تاجيکان اگر پس .اند  پرورندگاِن اساسی دينِ زرتشت نيز آهنا بوده.است

های  هم دينِ ايرانی در سرزمينِ ما پديد آمده است و هم ريشهە ادعا کنند ک

اين  .کند با آهنا جدال منیرسد، کسی  ما می ەزمين ب شاهنشاهاِن بزرِگ ايران

بازتاب ە ت باشد ولی موضوعی ککلی عاری از حقيق ەادعاها اگر هم ب
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دهد پيوندهای بسيار ديرينۀ قومي و فرهنگیِ ناگسستنیِ پارسيان و  می

  . شوند اکنون تاجيک ناميده میە باختريان است ک

مهخون و ە  است کهای ديرينۀ مردمِ سغد و باختر بازخوانیِ گذشتهاز 

ما ە است کرو  از اين. گردد  اثبات می»تاجيک« و »پارسی«ِن ذات بود هم

آذربايجان و ە مهان اندازه پارۀ تنِ ميهنِ ما است ک ەگوئيم تاجيکستان ب می

و تاجيکان . و کردستان) بلوچستان(کُران  سيستان و پارس و کرمان و َمک

پارسيان و بلوچان و کُردان و ە مهان اندازه برادران و خواهران ما استند ک ەب

يک کرمانی يا ە يرانی است کمهان اندازه ا ەو يک تاجيک ب. گيلَکان

مهان  ەگويند ب تاجيکان با آن سخن میە گويشی ک. کُرانی مهدانی يا َمک

  . گويش مردم پارس يا اسپهانە اندازه زبان ايرانی است ک
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  خسروان تاجيکستان،سرزمينِ

و ە ی از دو سرزمينِ باستانیِ باخترَيهائکشورِ تاجيکستان از خبشە گفتيم ک

بعدها باختر و سپس بلخ، و ە  باخترَي و گفتيم کە.ل شده استتشکيە سغدياَن

  به بلخ و سغد را ما از گزارشهای مربوط نوينِنامهای. ُسغد شدە سغدياَن

  . دانيم  بر خراسان برای تسخير اين سرزمينها میشده تالشهای عرهبای حاکم

 ايران یِهشاهنشا رافتادنَو و عرب محلۀ از پسسرزمين سغد ە گفتيم ک

 بلخ سرزمين ). ەسروِشَنو اُە رغاَنند و فَخبارا و مسرک( شد چهار پارهە تقسيم ب

خ در  بل، و سوْم در ميانه ختالنديگر در شرق، بدخشان، يکی سه پاره شد نيز

نامِ شهرِ مرکزیِ خويش را ە هرکدام از اين سه پاره از سرزمينِ باختري .غرب

  .  بودمرکزِ آنا شهر بلخ در نامِ بلخ برای منطقۀ غربی ماند زير. گرفت

ە باز مرو  عرهبا برابرِ از گريز در ساسانی سوم يزدگردە  کگويد می روايتی

 عرهبا با او کمکە ب شايد شد ارتباط در کاشغر خاقان با و رفتە  و فَرغاَنبلخ

گويد  و می .است نشده داده دست  ەب اوە ب خاقان کمک از گزارشی .کند مقابله

رِ پارتیِ مدعی افس( سورِن ماهوە در مرو بود ک و ،برگشت رومە ب سپس اوە ک

   .ترور کرداو را ) سلطنت

های چهل و پنجاه و هفتاد و هشتاد   در دهه و سغدباخترهای سرزمين

شده بر   حاکمگرِ ی اشغالطور پيوسته زير يورشهای مداومِ عرهبا ەهجری ب

اين ە نع از آن بود ک ما و سغديان باختريان، ولی دليرمردیِند بودخراسان

 پس از  هر باراين سرزمينهابزرگان . تسخير عرب درآيد ە بهاسرزمين

باج ە دادند ک کردند و تعهد می  با سردار عرب مذاکره میمقاومتهای جانانه

 درسپس  .شدند زودی از زير بار اين تعهد بيرون می ەعرهبا بپردازند، ولی ب ەب

 خربە ک آن بی خوانيم می را بلخە ب بعر بزرگ يورش خربِ  خورشيدی۸۹ سال

   .شود داده دستە ب بلخ سقوط
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 توسط  خورشيدی۹۲۔۹۱سال  در  با مرکزيِت شهرِ بلخبلخخبشِ غربیِ 

 در .بود دارِ وقِت خراسان فرمان قََسري اسد بلخ فاتح .شد گشوده عرهبا

 و عرب را بلخ  منطقۀدار فرمان ،گزارشها مهۀ در پايان سدۀ خنسِت هجری،

  خورشيدی۱۰۱ سال گزارشهای در .بينيم می عرب قلمرو درون در را بلخ

اينها را  (داد اسکان بلخ در را عرب خانوار هزاران قسری اسدە  کخوانيم می

 شهر ادارۀ و )چندان از شهرِ بلخ دور نبودە در منطقۀ پراوگان اسکان دادند ک

  بەعربْینامش راە د ک بلخ سپرگرِ مردی از خانداِن حکومت بزرگە  برا بلخ

مردم بلخ را ) باج و خراجِ(برمک مالياهتای ە اند؛ و اجازه داد ک َبرَمک نوشته

در اين زمان هنوز  .کار گيرد ەبرای بازسازی و اقداماِت عمرانی در شهر بلخ ب

  . مرزهای کشورِ کنونیِ تاجيکستان نزديک نشده بودندشرقِ بلخ و  ەعرهبا ب

 در تاجيکستان کنونی کشوری ،اهیِ ساسانی شاهنشپس از فروپاشیِ

ە شد و پادشاه داشت، پادشاهی ک ناميده میە اُسروِشَنە مستقل پديد آمده بود ک

در اين زمان ە َنسروِششاِه اُ. ) خورشيدشکوِهيعنی  (بود» خَورُخورَّه «لقبش

.  است دوراِن مأمون و معتصم عباسینيای بزرِگ افشينِ معروِفە کسی بود ک

ە يعنی اُسروِشَن.  استبودهە در کشورِ اُسروِشَنە اُسروِشَن  شهرِِت او نيزپايتخ

  . ۔مهچون بلخ۔ هم نام سرزمين بوده است هم نامِ شهر

. اند گفتهە اُسروِشَن عرهبا دانست کەە تلفِظ ُهسروِشَن  را بايدەاُسروِشَن

ياری از در بس» هـ«و » خـ«جانشينی (ت اسە  خسروِشَنتلفِظ ديگرِە ُهسروِشَن

اش  در اينجا جای توضيح دربارهە واژگان ايرانی يک امر معمولی است ک

، زيرا هر بچۀ ايرانی توضيح نداردە  ُهسرو و خسرو نياز ب دو لفِظ.)نيست

،  آشيانه گوئيمریارسیِ َد در زباِن پنيز اکنون ماە ِشَن. داند معنای خسرو را می

در . مانده است»  ەِشَن« تلفِظ برخی گويشهای زبان ايرانی با مهين ولی در

آشيانه  ەيعنی ب (»َشسَتنە ِاِشَن« عبارِت .است»  ەِشَن«گويش ما الرستانيها نيز 

 پس . در گويشِ ما الرستانيها يک عبارِت معمولی و روزانه است)نشسنت
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، و »خسروآشيانۀ «ارسیِ دری پمعنای حتت اللفظيش در زباِن ە اُسروِشَن

  . است» زمينِ خسروانسر «شَغوَِيمعنای لُ

 دولت قلمرو از بيرون در هجری دوم سدۀ پاياِن تاە و فرغاَنە اسروِشَن

   .ِن بومیِ خودشان بودندشهريارا دست در و عربی

نامش  نيمۀ دومِ سدۀ دومِ هجری تا پاياِن اين سدهدر ە اُسروِشَن شاِه

او َمزداَيسنِ . استە سروشَن اُشاِهآخرين  ، و اواستبوده  ُخورَّهخَور کاووس

ِمهر گاِه بزرگی برای  پدرش و خودش نيايشپيروِ مذهبِ ميترايی بوده، 

 و دهد ما خرب می ەنگار ب را مسعودیِ تاريخ  اين.اند  ساخته بوده)ميترا(

اين . نامش کاووسان بوده استە  مهر در اسروِشَنگاِه نيايشە گويد ک می

 معتصم برپا بوده سپس عبداهللا طاهر تا زمان خليفهە گاِه ِمهر در اسروِشَن نيايش

   ١.ويران کرده استبەفرماِن خليفه معتتصم را  پوشنگی آن

در زمان ساسانی سه مذهب داشته، ە دانيم، دين َمزداَيسَن میە ک چنان

رواِن اين ي پ. و سوم مذهبِ ناهيدی،يکی مذهبِ ِميترايی، ديگر مذهبِ آذَری

در . بوده استە و دينشان َمزداَيسَناند   آئين زرتشت بودهپيروِ سه مذهْب

 و يکی از آهنا سه مذهب در هم ادغام شده بودهزمين اين  جاهائی از ايران

دسِت برتر را داشته است؛ و در جاهائی نيز يکی از اين سه مذهب رواج داشته 

 دسِت  در دوراِن ديرينهاند و مثالً، در سيستان هر سه مذهْب در هم بوده. است

 برتر از آِن  و در اواخرِ دوران ساسانی دسِتمذهبِ ميترايی بودهبرتر از آن 

در . دانيم میە  آذرگاِه کَرکوَيرا ما از امهيِت  اين. است بودهمذهبِ آذری

                                                 
 در زباِن  ئی است کە ن مهان واژهاند، و اي ناميده می»  ِمهراَبە«گاِه ِمهر را  نيايش. 1

شدۀ شام و   از زبان ميترائياِن مسيحی ِمهراَبە. شده است» ِمحراب«عربیِ اسالمی 
مهچون بسياری (ِمحرابا شده است / اناتولی وارد زبان سريانی شده بوده و ِمهرابا

 شده وارد زباِن  توسِط ميترائياِن مسيحی ديگر از عبارهتای دينیِ ميترائيان کە
ِمحرابا نيز از زبان / ِمهرابا). دينی مسيحيان کرده شده و تا امروز مانده است

 . سريانی وارد زبان اسالمی عربی شده و ِمحراب شده است
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دانيم خانداِن  میە ک اند، و چنان  و آذرْی در هم بودهناهيدیپارس دو مذهبِ 

. اند  آذری نيز داشتهاند و مذهبِ بوده  ناهيدگاِه نيايشاردشير بابکان متولی 

 تنها مذهب آذری رواج داشته است و از دو مذهب )اَران (در آذربايجان و اَالن

  ٢.ديگر خربی نيست

بوده ە فَرغاَنخبشی ديگر از کشورِ تاجيکستاِن کنونی شاملِ سرزمينِ 

در . در بيروِن کشورِ تاجيکستان استە  گفتيم کنيزە فَرغاَنئی از  پاره. است

 پادشاهیِپس از فروپاشی شاهنشاهی ساسانی ە سروِشَننيز مهچون اُە فَرغاَن

  . بوده است» اَخشايد «لقبشە شاه فرغاَن. مستقل تشکيل شد

بيرون از قلمروِ هجری  سومِ پاياِن سدۀ تاە  مهچون اسروِشَننيزە فَرغاَن

بعد  ەعرهبا از اواخر سدۀ خنست هجری بە دولِت عربی ماند، و تالشهائی ک

  . ه بودند ناکام شده بوديابی بر اين سرزمين اجنام داد ستبرای د

در زمان ە ک) طاهر ذوالَيميَنينە معروف ب(عبداهللا پسرِ طاهرِ پوشنگی 

گيری برای تصرِف  دارِ ايران شد تالشهای پی مأمون جانشين پدرش و فرمان

يشينۀ چهار او از خاندانی از منطقۀ هرات بود و پ. کار برد ەبە و اسروِشَنە فَرغاَن

 او اندک .نسل مسلماين و َموالگَری برای عرهبای خراسان را در کارنامه داشت

قلمرو خودش  ەکاست و ب میە و اسروشَنە فَرغاَناندک از اطراِف غربیِ 

هردو ە  توانست ک سدۀ سوم هجریدر دهۀ خنسِت در افزود تا سراجنام می

ُخَوّره در آخرين  خَورکاووس. ميِت اسالمیِ خويش کندکشور را ضميمۀ حاک

دو . بغداد فرستاده شد ەلشکرکشیِ بزرِگ او شکست يافت و دستگير و ب

                                                 
از سدۀ پنجمِ   ە اکنون کشورِ مستقلِ آذربايجان است کنيز گوئيم» اَران « کە» اَالن«. 2

و بوميان ايرانیِ آن نيز در نشين شده است  مرورِ زمان، ترک ەبعد، ب ەهجری ب
بر روی اين   ەنامِ آذربايجان ک. اند زبان شده ناچار، ترک ەهای متأخرتری، ب سده

 سرزمينِ پس از اشغالروسها چندی   ەکشور است نامِ جعلی و ساختگی است ک
 . اند و داستانی دارد  هناده سرزمين بر آنهدِف خاصی  بەاَالن
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خليفه  .ناچار۔ مسلمان شدند ە ۔بو، و هردندبغداد فرستاده شد ەپسرش نيز ب

حاکميِت  ە را باو داده شده بود ەنامِ عربیِ فضل بە  کيکی از دو پسرِ کاووس

 را در بغداد او داده بودند ەامِ عربیِ حسن بنە بازفرستاد؛ و دومی کە اسروشن

 دوران افشينِ معروِفاين دومی مهان . نگاه داشت و وارد ارتش خويش کرد

   .استعباسی 

او را با نامِ عربی ە نگذاشت ک افشيْن جواِن بسيار باتدبيری بود،

 افسرِ مأمونافشين در خالفِت  .شد ناميده می» افشين«خبوانند و مهچنان 

 خورشيدی برای آرام کردِن يک شورشِ ضِد ۲۰۸، در سالِ ليفه شدارتش خ

سپس در  يابی برگشت، کشور مصر گسيل شد و با کام ەعباسیِ عرهبای مصر ب

خالفِت معتصم در پيکار با جتاوزِ قيصرِ بيزانت شکسِت سختی بر قيصر وارد 

ە گاه يافت ک چندان جايپيش رفت، و نزد خليفه ەب) اَنگورَِيە(آورد و تا آنکارا 

پيکار بابک فرستاده شد و شورشِ بابک را  ەسپس نيز ب.  رسيدسپاهساالري ەب

 افشين نزد خليفه و اين نيز بر منزلِت. فرونشاند و بابک را از ميان برداشت

جشن باشکوهی بود تاجی ە خليفه در مراسم قدردانی از او کە افزود چندان ک

دست خودش بر سر  ە را بساخته شود  برای افشينسفارش داده بود تاە زرين ک

  . افشين هناد

 يابیِ افشين  از جايگاهدر نيشاپور نشسته بود وە عبداهللا طاهرِ پوشنگی ک

کَشی از او و بيرون کشيدن  مبادا درصدِد کينهە  در بيم بود کنزد خليفه

 بر ضِد يي پيچيدۀ چند مرحلهداریِ ايران از دسِت او باشد توطئۀ بسيار  فرمان

برنامه دارد تا خالفِت ە  ک طرح کرد تا سراجنام خليفه را از او بدبين کرداو

 خليفه نيز افشين را در يک .عباسی را وراندازد و پادشاهیِ ايران را احياء کند

   .کرد  و زندانی بازداشتپيچيدۀ کودتامانندتوطئۀ بسيار 

انۀ بسيار توطئۀ غَّدار ە بعبداهللا طاهر  نيزراە برادرِ افشين در اسروشن

داد  خدا سامان نوح پسر اسدِە ب راە از ميان برداشت و امور اسروشنئی  پيچيده
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ستارۀ سامانيان ە  از اين زمان بود ک. بودان طاهريو کارگزارِە فَرغاَنحاکمِ ە ک

  . درخشيدن گرفت

سخن دربارۀ افشين دراز نشود، در اينجا فقط گزارش جلسۀ ە ک برای آن

رياسِت امحد ابن  ەور خليفه و ببا حضە افشين کحماکمۀ پرسر و صدای 

 َزّيات حممِد عبدامللِک و با شرکِت )دربارِ عباسیالقضات  قاضی (ُدواد ابی

عموزادۀ عبداهللا طاهر و جانشينِ خليفه (و اسحاق پوشنگی ) وزيرِ اول خليفه(

از آرشيوِ دربارِ عباسی ە  کآورم میاز تاريخ طربی  تشکيل شد را )در بغداد

تبارِ ُسغدی و يک هيربِد سغدی  دو عربە  است، با اين يادآوری ک بودهگرفته

عنوان شاکی و گواِه ضِد افشين از سغد آورده  ەنی را نيز بروِشو يک دهگاِن اُس

مازيار نيز کە عبداهللا طاهر . بودند و در جلسۀ حماکمۀ افشين شرکت داده شدند

 بود خليفه در زنداِنو ده بود شکست داده و دستگير کرده و برای خليفه آور

  : شدآورده اين جلسۀ حماکمه برای

ە  ک خواستتبارِ سغدی عرباز آن دو عنوان مدعی العموم۔  ە۔بات َزّي

 . شده بودسياهە  ک را نشان دادندهاشانآهنا کمر. شکايتشان را مطرح کنند

ام  اين ام؛آری«: گفت »شناسی؟ تن را می اين دو«: پرسيداز افشين َزّيات 

سغد   مردمگاههای نيايشيکی از  ە ب آهنا؛ستمسجد و اين هم مؤذن مسجد ا

 و من تازيانه ه بودندمسجد ساختمنهدم کرده در جايش  را تعرض منوده آن

نوشته شده بوده نامه  پيمان سغد مردمميان من و ە  ک علتش نيز آن بودشان؛زدم

 اين دو مرد ولی ؛ندطبق آن مردم سغد در دينشان آزادی کامل داشته باشە ک

 خاطر اين ە ب من؛ ويران کردند و جايش مسجد ساختندتصرف و را  آهنامعبِد

امالک عمومی مردم تعدی کرده و مانع عبادت مردم  ەبە  کآهنا تازيانه زدم ەب

   .»شده بودند

آب زر  ەبە  ک داریديباتو کتابی با برگهای «: پرسيداز افشين  َزّيات

 آن.  کفرآميز نوشته شده استسخناِن آراسته و در آن زيور ە بنگاشته شده و
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ام؛ و  ارث برده ە بنياگامن کتاب را از آن«: گفت افشين »کتاب چيست؟

 از  من.اند  در آن نوشتهپنداری میتو کفر ە  چيزهائی کموضوعاتی از ادبيات و

تو کفرآميز ە  کام و کاری با مطالبی برده  کتاب هبره میموضوعهای ادبیِ

برای  سببیزيور آراسته بوده و  ە بدست من رسيده ە ب وقتی؛ام انی نداشتهد می

نامه را با چنين  تو هم کتاهبای کليله و دمنه و مزدک. ام ديده زدودن زيورها منی

 ئی  داری؛ ولی داشنت چنين کتاهبائی لطمهدر اختيار صفات و تزييناتی

   .»زند اسالم منی ەب

گواهیِ خويش دربارۀ ە دی خواست کسغ هيربِداز  َزّيات پس از آن

خورده  شده می خفهاِن اين مرد گوشت حيو«: گفت هيربد. افشين را ارائه کند

وشِت چنين گوشتی از گە  کگفته کرده و می آن می خوردِن ە بو مرا نيز جمبور

کشته، و   میی سياه او هر روز چهارشنبه يک بزِ؛شده گواراتر است حيواِن ذبح

شقه  دورا  آنزده و  مرش می بر کبا مششيریە  ک بودهنچناکشنت اين بز 

من از روی ە  کمن گفته ە بروز هم  يک؛خورده است کرده و گوشتش را می می

 شتر خاطر آهنا گوشِت ەبە  کم استام، و جمبور دين اين مردم درآمده ە بناچاری

   .»پا کنم ە بخبورم و نعلين

مورِد (ِثقَه عنوان گواِه  ە ب مرد رامن بگو آيا اين  ەب«: گفتات زّي ە بافشين

پس معنای «: گفت افشين »!نه«: گفت َزّيات »شناسيد؟  و عادل می)اعتماد

 سپس »نزد مشا ثقه و عادل نيست چيست؟ە کسی ک شنيدن و پذيرفنتِ گواهیِ

تو ە  ک خانۀ من و خانۀ تو هيچ روزنی بودهميانآيا «: گفت کرده بەهيربد رو

 را ام کرده من میە کنۀ مرا زير نظر بگيری و کارهائی بتوانی از درونش خا

 ای گفتی از من شنيدهە  کچيزهای ديگر«: گفت »!نه«: گفت » ببينی؟چشم ەب

کنی  ام و تو رازِ مرا افشا می من رازی را برای تو بيان کردهە  آن است کمعنايش

   .»سازی میاعتبار   و خودت را بیورزی میامانت و رازداری خيانت  ە بو

 را بود )ِترکَش (شرکَي مرزبان پور تنامشە کنی اُسروِش دهگاِن پس از آن
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اين مرد را «: زيات از افشين پرسيد. آوردند تا برضِد افشين گواهی دهد

 »شناسی؟ را می اين«: پرسيداز مرزبان . »نه«: گفت  افشين»شناسی؟ می

. »زبان استاين مر«: گفتافشين  ەب َزّيات .» افشين است، اينآری«: گفت

از حقيقت ە  کخواهی تا کی می! کار فريبای «: گفت افشين ە بمرزبان

چيزهائی ە چە  کخواهی تو درازريش می«: گفتاو ە  ب افشين»بگريزی؟

تو نامه  ە بمردم کشورت وقتی«: گفت مرزبان» برضد من سرِ هم کنی؟

در و نيايم پە  کگونه مهان«: گفت »اند؟ کرده خطاب میە  چاند تو را نوشته می

 »چرا بگويم؟«: گفت »!بودهە چە  کبگو«: گفت. »اند کرده را خطاب می

 »اند؟ نوشته تو چنين و چنان منی ە بیي  ەاُسروِشَنزبان  ە بمگر«: گفتمرزبان 

 ِاالِه ِاالهانە ب:  چنين نيستزبان عربی ە بآيا معنايش«: گفت. »آری«: گفت

: گفتافشين  ەب َزّيات .»، چنين استآری«: گفت »؟ فالن پور فالنَعبِد اواز 

گونه مورد خطاب واقع  بشنوند يک بشری اينە  ککنند آيا ُمسِلمين حتمل می«

 افشين ٣»؟گفت اََنا َربُّکُُم األعلى م میمرد ەبە  ک اين بودجزشود؟ مگر فرعون 

ە ک  ما چنين بوده، و مرا نيز پيش از آن مردمِ عادِتنياگامن زماناز «: گفت

ديگر چنين ە  کگفتم آهنا می ە باگر. اند کرده  شوم چنين خطاب میمسلمان

  . »برد شد و کسی از من فرمان منی نکنند از امهيتم نزد آهنا کاسته می

اهللا ە  بسوگندە  کخواهی ی میتا کَ«: گفتافشين  ەبپوشنگی اسحاق 

تارت رفە ک الیدر ح بپنداريم ما باور کنيم و تو را مسلمانە  کخبوری و خبواهی

   »؟رفتار فرعون است

 ابن تو ُعَجيفاين سوره را پيش از ! ابواحلسن«: گفتاسحاق  ە بافشين

                                                 
معمولی سنتیِ اند کە يک خطابِ  کرده خطاب می» خداْی خدايان«افشين را . 3

 ولی در اينجا برای فريب دادِن قانون و اثباِت اهتام ؛بوده استبەشاهاِن ايران 
اند کە خالف معنای حقيقیِ آن  کفر بەافشيْن معنای عربیِ اين عبارت را آورده

 . نيز معادلِ بنده در زبان ايرانی نيست» َعبد«. است
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ە  چ تا فردا؛خوانی من می بررا  آن اکنون تو ؛بر علی ابن هشام خواند َعنَبَسه

   ٤.»!و خبواَند بر تکسی

را مرد اين «: پرسيداز افشين  َزّيات . را آوردندمازيارپس از آن 

: گفت »شناسی؟ اين مرد را می«: گفت مازيارە  ب.»نه«: گفت »شناسی؟ می

: گفت افشين. »اين مازيار است«: گفتافشين  ەب َزّيات .»آری، افشين است«

 نگاری نامهبا او «: پرسيداز افشين  َزّيات .»اکنون او را شناختم!  ەَخ«

 ارینگ نامهتو با  «: پرسيدندمازيار از .»هرگز«: گفت افشين »ای؟ داشته

توسط برادرم  افشين از جانبِئی   نامهخاش برادرِ افشين«: گفت »؟داشته

   :چنين آمده بودرستاده بود و در آن کوهيار برايم ف

 اما بابک با کارهای ؛نداشت جز من و تو و بابک نگهبانی دين هبی

کشته  از او تام  کوشيدبسيار من ؛کشنت داد بەاش خودش را امحقانه

 ؛کشنت ندهد بەخود را کە بودمحاقتش مانع از آن  بازدارم ولی شدن

سوی تو گسيل  کە بەمن ندارند پا خيزی اين قوم کسی جز بەاگر تو

تو بپيوندم  بە اگر من؛دان  دالور مهه با منکنند؛ سواران و جنگندگاِن

 يا )عرهبای ارتشِ خليفه (يا عرهبا: با ما جبنگند کە مانند سه گروه می

عالماِن ترک در ارتشِ  (يا ترکان) تشِ خليفهی اربربرها(مغربيها 

                                                 
ُعَجيف از مردم سغد بود و پدرش . اِن بزرِگ ارتش عباسی بودنددو از افسر اين. 4

َعنَبَسه از مرداِن برمکيان بود و در زمان هارون الرشيد مسلمان شده بود و افسر 
علی ابن هشام پدرش هشامِ فرخسرو از مردمِ خراسان و از مرداِن . ارتش شده بود

علی . فسرِ ارتش شده بودبرمکيان بود و در زمان هارون الرشيد مسلمان شده و ا
ابن هشام و ُعَجيف ابن َعنَبَسه يکی پس از ديگری در زمان مأمون و پيش از 
. مازيار و افشين نابود کرده شدند؛ ابتدا علی ابن هشام و سپس ُعَجيف نابود شد

گرِ  در مهۀ اينها بايد دست توطئه. مازيار و افشين رسيد  ەپس از آهنا نوبت ب
فرزانه و گيریِ ايرانياِن  از قدرت   ە جستجو کرد ک راشنگیعبداهللا طاهرِ پو

  .ه استترسيد  میدوست ميهن
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نانی در جلوش افکن و با   پاره،چون سگ استمه عرب ؛)خلفه

مهچون  مغرب نيز مردم ؛ بکوباش کَلّه بر )يعنی اق (َدگََنک

د ماَن  می؛ند و کاری از دستشان ساخته نيست ا سرخوارمگساِن

گيدن متام ساعت جن  را در خالل يکهاشانناوک کە شيطاهنای ترک

 بەمهان  دين هبیسپس .کن شان اسپ برآهنا بتاز و نابودگاه  کنند آن می

   .روزگار شاهان بوده استوضعی برخواهد گشت کە بە

گويد اقراری برضِد خودش و برضِد  اين میە ک چيزی«: گفتافشين  

 در اين امر دخالتیە  چ نامه نوشته بوده مناوە  باگر برادرم. برادرِ من است

 .جانبِ خودم بکَشامن ە باو را نامه نوشته باشم تا اوە  بمنە گيرم ک؟ ام تهداش

ە  کدهم خودم حق می ە بکنم با مهۀ توامن از خليفه محايت میە  ککسی چون من

کار گيرم تا او را  ە بخمالِف خليفهدِن تسليم کشان ە ب برای ترفندی راهر

ە  کگونه  مهان۔بيفزايمخليفه بسپارم و بر منزلت خويش  ە ب کردهگير دست

   .»کار را کرد عبداهللا طاهر اين

گفتيم کە ابن ( »!مکندرازی  زبان«ە  کافشين هنيب زد ە بُدواد ابن ابی

  .)ُدواد قاضی القُضاِت دولِت عباسی بود ابی

با بال عبايت را ؟ !گوئی، َمرد میە تو چ«: گفت ُدواد ابن ابیە  بافشين

 را بر زمين ئی عدهوِن خە ک تا وقتیدازی و ان بر دوشت میگيری و  میدستت 

  . »یکن را رها منی  آننريزی

: گفتافشين  »ای؟ ختنه کرده«: پرسيد افشين از ُدواد ابن ابی

ختنه ە ای هرک دانسته میە  کالیدر ح ای چرا نکرده«: گفت. »ام نکرده«

 احتياطتوان  آيا در اسالم می«: گفت »؟نکرده باشد اسالمش کامل نيست

بريده شدن اين پاره گوشت از ە  کترسيدم می«: گفت. »آری«: گفت »د؟کر

آمادگی تو برای خوردن ضربات نيزه و مششير «: گفت. »تنم سبب مرگم شود

: گفت »ترسی؟  ولی از بريده شدن يک پاره گوشت کوچک از تنت میداری
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استقبالش بروم، ولی  ە بجمبورمە  ک نيزه و مششير ضرورتی استضربِت«

فکر . خودم مرگ را برای خود بياورمدِن با ختنه کرە  کر نيستمجمبو

   ٥.»ختنه نکرده باشد مسلمان نيستە هرکە  کام کرده منی

: گفتحاضران دادگاه  ە ب خطابُدواد  ابن ابی،جلسۀ حماکمهاِن پاي در

  .مشا معلوم شد  براوە  بشنيديد و حقايق مربوطرا بشنويد ە  کالزم بودە چهر

. حکم اعدام افشين را صادر کندە  قاضی جرأت نکرد کدر اين جلسه

اين نه ە افشين جانانه از خودش در برابر اهتاماْت دفاع کرد و نشان داد ک

هم داليل شرعیِ . شده است يک توطئۀ ازپيش طراحیە ک جلسۀ حماکمه بل

اعدام کردن افشين وجود نداشت، هم  ەکننده برای حمکوم ب کافی و قانع

  . ترسيد مد صدور چنين حکمِ سنگينی دربارۀ چنين مردی میآ قاضی از پی

افشين چندی در زندان . ليکن خليفه خواهان زنده ماندِن افشين نبود

هديه برای  برادر خودشدست  ە بخليفه يک سينی ميوۀ زهرآگينە ک بود تا آن

 .)خ۲۱۹تيرماه  ( درگذشت آناثر خوردِن  افشين در.فرستاد زندان ەب افشين

 سپس پائين آوردهافشين را برای چند روز بر دروازۀ سامرا آويختند  الشۀ

   .دجله ريختندە  بسوزانده خاکسترش را

                                                 
 زيرا ختنه کردن و .گفت  و قاضی خطای عمدی میگفت اينجا افشين درست می. 5

 با  ەجائی ک ولی قاضی برای يافنت توجيِه بی.  مسلمانی ندارد ەنکردن ربطی ب
. کرد  خطای عمدی برای فريبِ قانون میآن حکم کفرِ افشين بدهد ەيازی ب دست

زمان فرعوناِن مصر  ە رمسی بسيار ديرينه بود و ب ەک ختنه کردن نه رسم اسالمی بل
 قانون فرعونی مقرر کرده بود و در عربستان مانده  ەگشت و از واجباتی بود ک برمی
ختنه   ەزيستند جمبور بودند ک  در قلمرو فرعونان می ەمردم سرزمينهائی ک. بود
زمان اين رسم در ميان عرهبا و يهودان ماندگار شده بود سپس مهچون  از آن. کنند

در فقه گفته . ديگر رسوم عربی از احکام اسالمی پنداشته شد و وارد دين گرديد
يعنی ختنه کردن واجب .  ختنه کردن از سنتهای دين است نه از واجبات ەشده ک

  . اقص نيست نکرده باشد هم اسالمش ن ەنيست و هرک
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خوانيم کە کاخ افشين در عراق را با کليۀ داراييهای  در دنبال گزارش می

در دينِ ) آبِ زر (زَرآوههای جواهرنشان و کتاب  او مصادره کردند و پيکره

داد   چيزهای ديگر از خانۀ او بەدست آمد کە نشان میو) َمزداَيسنان(جموسان 

  .او هنوز بر دينِ قومیِ خويش بوده است

را ە و فرغاَنە گرِ اسروِشَن مشار بسياری از جوانان خانداهنای حکومت

 اين دو بغداد فرستاد تا قدرت دفاعیِ ەعبداهللا طاهر برای ارتش خليفه ب

. امارت خودش را تضمين کند ەشان ب سرزمين را تضعيف و ادامۀ وابستگی

در رخدادهای بعدیِ دستگاِه خالفت عباسی در سامرا و بغداد ۔پيوسته۔ از 

  .  اُسروِشنی و سپاه فَرغانی نام برده شده استسپاِه

ە پس از اضمحاللِ پادشاهیِ فرغاَنە دربارۀ فرجام خاندان اَخشايِد فرغاَن

فرغانیِ سپاِه  سربازاِن هی ازمهراه گرو ەبيک جوان ە ک دانيم جز آن چيزی منی

 خودش را اين جوانْ. فرستاده شد عراق ە معتصم بطاهريان برای ارتش خليفه

مسلمان و ە پسرِ اين اخشايد ک). عربی اخشيد نويسند ەب(ناميد  اخشايد می

 .ر شد مصوالیِ ومصر فرستاده شد  ەب  بعدهاکرده بودند حممد  رانامش

جايش در ە  ک آشوب و ضعفدورانی از ەغداد بارد شدِن خالفت بدنبالِ و ەب

 از اطاعت خليفه بيرون شد و تشکيلِ امارِت خودخمتار اين گفتار نيست، او

سلطنِت «در تاريخ مصر ە اين امارت ک.  و لقبِ اَخشايد بر خودش هنادداد

 خورشيدی برپا بود، سپس در ۳۴۸ تا ۳۱۴ال از سناميده شده است » اخشيدی

 ۔در تونسِ  مشالِ آفريقاچندی پيش درە  ُعَبيدی کفاطمياِنبزرِگ لشکرکشیِ 

خالفت فاطمی جايش  ەب برانداخته شد و  تشکيل خالفت داده بودندکنونی۔

  . در مصر تشکيل شد
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  بلخی برمکِ خاندان

پيش از اين بەبرمک اشاره کردم کە در اواخرِ سدۀ خنسِت هجری حاکم بلخ 

در . َمگَە باشد، يعنی رئيسِ بزرِگ مغانَبرَمک شايد تلفِظ عربیِ َپَر. بود

اند؛ و گفته شده کە در   َبرَمک را َمزداَيسن مشرده خانداِنگزارشهای عربْی

اند کە برمک رئيس معبِد   گفتهکسانی. گويند جملسها حديث مزدک را بازمی

 معبِد اين سخن بايد کە با ناوری نگريست؛ زيرا  بەولی. نوهبارِ بلخ بوده است

کە در کشورِ کابلستان  نه در باخترَيە بل) کە تلفظ درستش نوَوهار بوده(ر نوَبها

آيد کە در  بوده و معبِد بودايی بوده است، و از گزارشهای تاريخی برمی

های بزرگ بودا را چند سال پيش جاهالِن طالبانی  مهاجنا بوده کە پيکره

گزارش » نامه َچچ«در کتاب .  القاعده منهدم کردندعربِبەفتوای فقيهاِن 

مسعودی نيز در کتاب خويش . نسبًتا دقيقی دربارۀ نوَوهار داده شده است

توان کە نسبتی ميان  در گزارشهای تاريخْی منی. گزارشی دربارۀ آن داده است

  . خاندان برمک و معبِد نوَبهار يافت

راه  ەرهربی ابومسلم خراسانی ب ە ايرانيان ب ضِدامویِخيزشِە زمانی ک

 خالد پسر دم بلخ در آن بسيار منايان است؛نقش مرە بينيم ک است میه افتاد

اينک مسلمان است يکی از رهربان اين خيزشِ بزرگ است؛ و او ە برمْک ک

 در تاريخ متدن و فرهنِگ ايراِن پس از اسالم نقشە مردی است ک مهان بزرگ

  . ئی دارد  بسيار برجستهو جايگاِه

 از پس و داشت شرکت کوفه تسخير رد ابومسلم انقالب درخالد برمک 

 دولت پايتخت خنستين( هامشيه در  و تشکيل خالفِت عباسیانقالب پيروزیِ

 خليفهو وزيرِ  مشاور و داری خزانه رئيس و شد مستقر ) در نزديکیِ کوفهعباسی

توسط  ە را بزمين  و ايران ابومسلم نيز در مرو بود.شد ۔ابوالعباس َسفّاح۔

 برای خليفه و بزرگاِن دولِت پايتخِت نوينوقتی در  .ردک مردانش اداره می
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ساخته  هم کنار در احسفّ خليفه و برمک خالد های خانه خانه ساختند عباسی

خانوادۀ برمک از يک خاندان بسيار اشرافی و از يک مرکز متدنیِ  .شدند

فرهنگ و ە مردمی روستايی بودند کخليفه خانوادۀ رفته آمده بود، و  پيش

 کە قرار بود اش برای خليفه و افراد خانواده. و عربی بود ان بدايیمتدنش

زندگیِ فرهنگی و متدنی را ە  ک بود ضروریجانشيناِن خانداِن ساسانی شوند

ە اين وظيفه را خالد برمک و ديگر بزرگاِن ايرانی برعهده گرفتند ک .بياموزند

 و نزديک بسيار خليفه زِن با برمک خالد زِن روابط. داستاِن درازی دارد

 دختر ە بخليفه زِنە  ککردند دوستانه با هم رفتار می چندان دو  آن.بود دوستانه

 و خالد دختراِن تا داد می شير خليفه دختر ەب خالد زن و داد، می شير خالد

ە  کداشت  و نومسلمانکهتر برادر دوتا برمک خالد .شوند  همخواهراِن خليفه

   .شدند باسیع دربار بلندپايۀ کارمندان از

وزير و دار دولت عباسی و   خزانه نيزمنصور خالد برمک در خالفِت

ه شد پايتخِت نوينی تصميم گرفتە  کخ۱۴۰  سالپاياِن  در.بودمشاور خليفه 

دارِ اين کار  متناسب با وضعيت دستگاِه خالفت ساخته شود خالد برمک عهده

شده بود را   تيسپوِن ويرانِ داد داشت و در نزديکی نام َبغە شد، و يک روستا ک

 ساسانی يک مرکزِ روزگارِ ەاينجا ب. برای ساخنتِ پايتخِت نوين در نظر گرفت

راهۀ ايران و شام و اناتولی و دريای پارس بود و  بزرِگ بازرگانی بر سر سه

 يورشهای اوليۀ عرهبای بەبرکِتدادبازار  بغ. شد ناميده می» بازار داد َبغ«

گر تأسيساِت متدنیِ عراق نابود کرده شده بود و اکنون مهراه دي ەمسلمان ب

ها بوميان عراق و مسيحی  آرامی (نشين بود يک روستای کوچِک آرامی

خالد برمک اين روستا و زمينهای اطرافش را از صاحبانشان خريد و . )بودند

را براساس نقشۀ   خالد نقشۀ شهر.ساخنت گرفت» داد َبغ«شهری نوين را با نامِ 

بر خالف سنِت . د و خودش ناظر بر امور سازندگی شون ساسانی هتيه کردتيسپ

ساختند از بوميان آجنا بيگاری  هرجا چيزی برای خودشان میە عرهبا ک
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هنادند، خالد  کشيدند و هزينۀ ساخنتِ آن را نيز بر دوشِ مردم آجنا می می

ندانْ برمک بر سنِت ديرينۀ ايرانی برای مهۀ کارگران و استادان و هنرم

در گزارشها   از خزانۀ دولت پرداخت شد، وەمزدهای متناسب تعيين کرد ک

گزارش مفصل . بيگاری گرفته نشد ەتفصيل آمده است، و حّتا يک تن نيز ب ەب

گونگی ساخته شدِن شهرِ بغداد در تاريخ بغداد تأليف خطيب  ەدربارۀ چ

  . بغدادی آمده است

. روی تعمدی اجنام گرفته بودداد برای پايتخِت نوين از انتخابِ بغ

بغداد پس . در زباِن کنونیِ ما است» خداداد«معنای  ەداد در زبان ايرانی ب بغ

ترين و زيباترين و شکومهندترين شهرِ جهان شد، و در  از ساخته شدنش جوان

برابر تيسپوِن ساسانی ايستاده بود و شکوِه ازدست رفتۀ ديرينه را ديگرباره 

گرِ احيای جوانیِ خودش در  سپون نيز از آن نزديکی نظارهتي. زنده کرده بود

با مهۀ ابعادش در زودی فرهنگ و متدِن ايرانی  ەقرار بود بە شهر بغداد بود ک

  . روان و خسرو پرويز برگردد ەدوران شاهنشاهیِ خسرو انوَش ەآن َسَريان يابد و ب

 را آهنا و بودند منصور  خليفهفرزنداِن سرپرستان برمک خالد فرزندان

پس از  يحيا پسر بزرگ خالد برمک  .دادند می پرورشی  ايرانفرهنِگ با

او در زمان . ترين شخصيت در دولِت عباسی بود باتدبيرترين و کاردانپدرش 

، و منصور پسرِک زمين شد دار ری و نيمۀ شرقیِ ايران خليفه منصور فرمان

او سپرد تا در ری  ەبشد را  عهد بود و مهدی ناميده می ولیە خودش حممد ک

عهد  ولی  منصور پسر مهدی وقتی. بار آوَرد ەپرورش دهد و با فرهنِگ ايرانی ب

وقتی او بەخالفت  .سپرد برمکی يحياە  برا هارون شکپسر سرپرستیِ بود

 .عهِد خليفه بود رسيد نيز يحيا برمکی سرپرسِت هارون بود کە اکنون ولی

 »پدر« اورا مهواره اند نوشتهە  کبود قائل احترام يحيا برای چندان هارون

   .داد منی اجنام کاری هيچ او مشورت و نظر بدون و کرد، می خطاب

 زبان مهچون را فارسی زبان شد، پرورده ايرانی تربيت با ری در هارون
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 نشان عيار متام ايرانی يک را او رفتارش و اخالق مهۀ و زد می حرف مادريش

   . بريده استهاشم بنی گوئی از خوی عربیِە  کداد می

 آمده دنيا ە بئی هفته مهان در و بود هارون سنِ هم برمکی يحيا پسر فضل

 برمکی يحيا در کاخِ ری شهر در هردوشان و بود؛ دنيا آمده بە هارونە  کبود

 هارون ە بفضل مادر و بود، داده شير فضل ە بهارون مادر .بودند آمده دنيا ەب

   .رفتند می مشار ە بيکديگر برادران هارون و فضل نظر ازاين و بود، داده شير

 کل رياست و خليفه وزارت الرشيد هارون خالفت در برمکی يحيا

 در اوە  کبزرگی اصالحات نيتجۀ در .گرفت دستە  برا دولت داریِ خزانه

 شکوه اوجە  بالرشيد هارون دوران در عباسی دولت داد، اجنام عباسی دولت

   .رسيد روان و خسرو پرويز وران انوَشە دپيشرفِت و شکوفائی و

 علمی بزرگ مرکز يک الرشيد هارون زمان در بغداد در برمک فرزندان

 اخترشناس و پزشک و دان رياضی دهها و کردند تأسيس احلکمه ةخزان نام ەب

 اين .کردند جلب مرکز اينە  بعباسی بزرگ کشور اکناف و اطراف از اديب و

 خدمات چنان و داد، نام تغيير احلکمه بيتە  بدهدر آينە  کاست مرکزی مهان

 .است مانده برجا امروز تا اثرشە  ککرد جهانی فرهنگ و متدنە  بئی ارزنده

برای نگهداری و مداوای ە بيمارستاِن بزرگی در بغداد و تيمارستانی ک نيز،

  . تأسيس کردند»واسط«  کنارِ شهرِبيماراِن روانی بود در

 در شهر ری کميِت ری و نيمۀ شرقی ايران رسيدحا ە وقتی ببرمکیفضل 

 در بيمارستان. يک کارخانۀ بزرگ کاغذسازی و يک بيمارستان تأسيس کرد

 اين مهان بيمارستانی است . دائر بودزمان سامانيان و تا پايان دوراِن ديلميان

  زکريا رازی در زمان سامانيان رياستش را بر عهده داشت حممد ابنابوبکرە ک

   .کرد جنا توليد علم میو در آ

ە  ککوشيدند می مهواره و بودند، گرا ايران اشديًد برمک فرزندان

رو  از اين .کنند ترويج گونۀ ممکن هبترين ە بو احياء را ايران فرهنگیِ ارزشهای
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با خمالفتهای فقيهاِن بزرگ عرب مواجه بودند و اهتام بددينی و ترويج 

هايش در کتاهبا برای ما مانده  منونهە د کش آهنا زده می ەفرهنِگ ضِداسالمی ب

  :چنين نوشته است بغدادیمثالً، عبدالقاهر . است

  آتش را رواج دهند، ولی پرستشِآشکارهە  کتوانستند  منی]ايرانيان[ 

دان  مسجدها آتش بايد درە  کُمسِلمين گفتندە  بنيرنگ زدند ەدست ب

 عود و خبور ارهدان باشد و مهو  در هر مسجدی يک آتش شود وساخته

تا  بفرمايدە  کهارون الرشيد گفتند ە بو برمکيان.  شودسوزانده  آندر

  و؛بسوزددر آن  شود و مهيشه عود و خبور ساختهدان   آتش نيزدر کعبه

در کعبه آتش پرستيده ە آن است کهدفشان ە هارون الرشيد دانست ک

  .شود

يعنی (گفتند   می را عرهبا َمنارهشد می روشن  بر آنآتشە ئی ک بلندی

. در کنار مهۀ مسجدها َمناره وجود داردە دانيم ک می). جای آتشِ روشن

ولی ما . معنای ديگری ندارد» جایِ آتشِ روشن«جز   در زباِن عربْی بە»مناره«

  . اند ناميده» َمناَره«چرا اين برجهای کنارِ مسجدها را ە دانيم ک منی

  :کيان چنين سروده استگرايیِ برم يک شاعرِ عرب دربارۀ ايران

 گشاده برمک اوالد چهرۀ آيد ميان ە برکِش از ذکری جملسی در وقتی

 درنگ بی آهنا کند تالوت را قرآن از ئی آيه کسیە ک مهين ولی گردد؛ می

  .آورند می مزدک از حديثی

 چنين اسالمە  بنسبت برمکی يحيا باوریِ بیە  باشاره در ديگری عرب

  :است سروده

 ولی دارم، می مشغول مسجد ساخنت ە برا مخود بيکارْی زورِ از من

  .است برمکی يحيا عقيدۀ مهچون مسجد دربارۀ ام عقيده

 برنامۀ امتامِ برای را  ۔پسرِک هارون الرشيد۔مأمون برمکيانْ عبداهللا

 شاهزادگاِن ماننِد ەب در شهرِ ری را او و بودند گرفته درنظر گرايی ايرانی
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 بعد ە از زمان منصور بعباسی دربارِ سياسِتە  کچندهر .پروردند می ساسانی

 را مأمون مربیِە  کبينيم می هم باز باشند، مسلمان کارگزارانشە  کبود برآن

از بزرگان شهرِ ە اين مرد ک. کرد تعيين اَيسنمزد خانداِن يک از برمکیفضل 

 خاندان نفوذ و قدرت و ماند؛ مزداَيسن مهچنان سال چند تاسرخس بود 

 بر دائر آهنا ارادۀ با بتواند خليفهە  کبود ازآن مانع خالفت دستگاه در یبرمک

 امور مهۀ هارون خالفت درە  کنوشته يعقوبی .دهد نشان خمالفتی او انتصاب

 بود چنان و ،بود جعفر اش  ە نواَسو فضل پسرش و برمکی يحيا دست در کشور

رئيسِ  بار يکە  کنوشته مسعودی .نداشت در امورِ دولت اختياری خليفهە ک

 فضلە  کبودهارون الرشيد نوشته  ەدر گزارشی ب دستگاه اطالعاتیِ خراسان

 مشغول گذرانی خوش و شکار ە ببپردازد رعيت امور ەبە ک آن جای ەب برمکی

 را نامه !پدر :گفت و داد برمکی يحيا ەب را آن خواند را نامه چون هارون .است

 .بکشد کارهايش از دست تا بنويس فضل ە بدانی می صالح را هرچه و خبوان

  :نوشت چنين فضل پسرش ە بحمرمانه گزارشِ مهان پشت در يحيا

  وشوی می شکار و تفريح سرگرمِتو ە ک  گزارش رسيدهاميراملؤمنينە ب

خودت را . آمده است ؛ و او را خوش نهپردازی ر رعيت منیوام ەب

خود را ە را کسی کتر است عادت بده، زي برايت زيبندهە چيزهائی ک ەب

زيبنده يا نازيبنده است عادت دهد مردم او را با آن ە چيزهائی ک ەب

چون  و ؛ بگذراننامی  بزرگ روزهايت را در طلبِ.شناسند معيار می

کن؛ زيرا شب نيز جويی  ترانی و لذ  کامشْب پرده بر روی معايب کشيد

پنداری  ی مگزار ظاهر عبادت ە را بکس  بسيار.برای خبردان روز است

 افکندبر ديدگان پرده ە  ک شب ودپرداز  میعجيبکارهای  ە بولی شبها

 کنند رانی کامپرده  بیە  کامحقانی. پردازد میطلبی  جويی و لذت کام ەب

   . سرشان زبان بگشايندپشِتدهند تا  دمشنان و رقيبان می ە بهبانه

 شانن خود از کشورداری در ئی شايسته تدابير چنان برمک فرزندان
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 و امنيت و رفاه و شکوه دوران هبترين وارد آهنا زمان در عباسی کشورە  کدادند

 و ُرشد هنايِت ە بصنايع يافت، بسيار رونق کشاورزی ؛شد آسايش و آرامش

 خسرو و روان انوشه دوراِن وضعيت ە باملللی بين بازرگانی و رسيد، توسعه

رسيد  ی بسياری کە بەآن میبرکِت مالياهتا  خزانۀ دولت نيز بە.برگشت پرويز

های کشورداری در زمان هارون  مردم نيز از شيوه .مهيشه ماالمال از ثروت بود

 دوراِن در عباسی هپناور کشور درون های توده بدانيمە ک آن برای. راضی بودند

 از مجله اين اند داشته آرامشی و آسايش چە و مرفه زندگی چە برمکيان

 آهنا دوراِن« :گفتند می برمکيان درزماِن مردمە  کنمک می نقل را  مورخمسعودیِ

   .»يافت خنواهد پايان گاه هيچ و است دائمی شادی و عروسی دوراِن

 خالفت قرنۀ پنج دوراِن هبترين مأمون و الرشيد هارون خالفت دوران

 هيچ در شد خالفت کشور نصيب زمان درآنە  کشوکتی و شکوه و بوده؛ عباسی

 موسوم متدن شکوه اوج ما را آنچه .نديد و بود نديده چشم ە بديگری زمان

   .است دوران مهين دانيم می اسالمی ەب

فرزندان برمک برايش ە  هارِ قدرتی شد کالبته هارون الرشيد بعدها

گراياِن ضِد ايرانی در دستگاه  عربە فراهم آورده بودند، و حتريکاتی ک

 و هارون را در  خويش کردکردند نيز کارِ  بر ضد برمکيان می عباسیخالفت

خالفت را براندازند و شاهنشاهیِ ە برمکيان برنامه دارند کە بيم داشت ک

. برمکيان را نابود کندە  سراجنام هارون تصميم گرفت ک.ايران را احياء کنند

 چيد، و شبی از شبها پيچيدهتای بسيار دبرای اين اقدام، او برنامۀ يک کو

رده بود کاخهای برمکيان را در حماصره گرفتند و از پيش آماده کە سپاهيانی ک

داستان ە يز بازداشت کردند کآم مهۀ برمکيان را در يک اقدام بسيار شتاب

  . سر آمد ە دارد، و روزگار برمکيان بدراز و مفصلی

کرده  عباسی خالفت دستگاه وارد را ايرانی مرد بزرگ چندين برمکيانْ

 فرهنگ و متدنە  بۀ مورِد نظرِ خودشانشايست خدماتە  بآهنا توسط تا بودند
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 مردی عباسی دستگاه در آهنا مردان دارترين نام از يکی .دهند ادامه ايرانی

 سرخسی فضل .شد داده اوە  بفضل عربیِ نامە  کبود سرخس اهل َمزداَيسن

 عمر اواخر در و بود، َمزداَيسن مهچنان و مأمون مربی و سرپرست سال چندين

 و نامِ شد مسلمان ،داشتە هائی ک  و بنابر برنامهضرورتە  بابن ،الرشيد هارون

عربی  ە را نيز ب کە از دنيا رفته بودنامِ پدرش(فضل ابن سهل بر خودش هناد 

 جنِگالرشيد  هاروندرگذشِت  از پسە  کبود مرد بزرگ مهين .)تغيير داد

 وِنمأمگرا را از خالفت برداشت و  امينِ عرب و افکند راهە ب عجم و عرب

  .نيز داستانش دراز استە ، کنشاند خالفتە  برا گرا ايران

 از کودکی پروردۀ فضل برمکی و از آغازِ نوجوانی پروردۀ فضل مأمون

 نامِ ە ببادغيس اهل مزداَيسن خاندانی از بانوئی مأمون مادرِ. سرخسی بود

ش زبان مادري مأمون زبان پارسْی .عربی مراجل نويسند ەبە  کبود »گُلَمرا«

  . ه بودبار آورده شد ەبود و با ُخلق و خوی ايرانی ب

شکوه . پرورِد برمکيان بودند يعنی هم هارون الرشيد و هم مأمون دست

دار  دوران هارون و مأمون است نيز نه وام ەمربوط بە اسالمی ک ەمتدِن موسوم ب

ِن تا پروردگا. دارِ برمکيان و مردانشان است وامە ک بلو عباسيان ها  خليفه

 و شکومهندترين داشت  و توليد فرهنگ شکوهبرمکيان زنده بودند اين متدنْ

ە ولی در آينده ک، ها است دوراِن متدِن موسوم بەاسالمی مربوط بەمهين دهه

از چنين مردانی هتی شد ە پيش رفت ک ەئی ب گونه ەرخدادها در دولِت عباسی ب

ە ک دن البته نه اسالمی بل اين مت.اسالمی نيز راِه زوال گرفتە متدن موسوم ب

  . شود ايرانی بود، ولی متدن اسالمی ناميده می

در منطقۀ ە مردمی کە و گفتيم ک. برمکيان از مردم بلخ بودندە گفتيم ک

ما ە پس برمکيان نيز از سرزمينی بودند ک. ناميم» تاجيکان«زيند را ما  بلخ می

رِد نظرِما سرزمينی تاجيکستاِن موە ناميم و گفتيم ک را تاجيکستان می آن

  .هپناورتر از کشورِ تاجيکستاِن کنونی است
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  خدا سامان خاندانِ

نوح پسرِ ە سپس ديديم ک. بودە فَرغاَنخدا لقبِ حاکم سامان در  سامانە گفتيم ک

بود و ە فَرغاَن حاکم عبداهللا طاهر پوشنگی  امارِتخدا در زمان اسِد سامان

بومیِ   از مردمِسامانيانە ک اين درپس، . شد ەو اسروِشَنە فَرغاَنسراجنام حاکمِ 

   .جای هيچ جدالی نيست اند بوده امروزی تاجيکستان

 سراسرِ ايران داراِن  فرمان طاهريان بودند، و طاهريانسامانيان کارگزاراِن

 طاهريان. زمين بودند  ايرانحدوِد مشالی و شرقیِاز حِد قصرِ شيرين تا آخرين 

خدا حاکمِ   نوح پسر اسِد سامان.سامانيان دادند ەب نيز  راحاکميت مسرکَند

نوح . خدا حاکمِ مسرکند شد  امحد پسرِ اسِد سامانبود، وە و اسروِشَنە فَرغاَن

   .امحد رسيد ەبنيز ە فَرغاَنو ە اسروشَن حاکميِت پيش از امحد از دنيا رفت، و

  از سيطرۀزمين  ايرانکشيدِنيعقوبِ ليث سيستانی چون برای بيرون 

خالفت عباسی بود را  ەوابسته بە  امارِت طاهريان کخالفت عباسی برپا خاست

 خراسان تا بلخ را گرفت و سغد و خوارزم ،) خورشيدی۲۴۶سال  (َورانداخت

درون ايران برگشت، زيرا برنامۀ تسخير سراسر ايران  ەحالِ خود واهناد و ب ەرا ب

 و همحد سامانی از دنيا رفتدر اين ميانه ا. و براندازیِ خالفِت عباسی داشت

ه  و مسرکند را مرکز حاکميت خويش قرار دادهجايش نشست ەپسرش نصر ب

   . خبارا فرستادحاکميِت ە برادرش امساعيل را نيز ب او.بود

را ) گيالن و مازندران(و طربستان  گرگان و ری يعقوبِ ليث سيستانْی 

 را خويشمهت ستان  اسپهان و مهدان و پارس و خوزگرفنتِو پس از گرفت، 

خليفه  در نربد با کشاندن عراق از دست عباسيان کرد، ولیبيرون ە معطوف ب

درون  ە بو شکست خورد خورشيدی رخ داد ۲۵۵کە در هبار در جنوبِ عراق 

امورِ درونیِ کشور  ەچند سرگرمِ سروسامان دادن ب يکاو سپس . ايران برگشت

 و کارِ خالفِت عباسی را لشکر بکشدبغداد  ەخوزستان رفت تا ب ەب گاه آنشد، 
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چند بستری شد، و در  و يک بيمار سختی ە بشاپور  در جندی، ولیسره کند يک

  . ) خورشيدی۲۵۸خردادماه  (از دنيا رفتمهان بيماری 

 نشسته بود برنامۀ تسخير عراق را  ليثجای يعقوب ەبە عمرو ليث ک

. دست کند زمين را يک ايرانکنار هناد و قصد سغد و خوارزم کرد تا سراسرِ  ەب

 زيستند، امير امساعيل در آن زمان در خراسان و سغد عرهبای بسياری می

 با تورکان اطراِف کشورش اينک سراسر سغد و خوارزم را داشتە سامانی ک

او نيروی بزرگی از تورک و عرب و خوارزمی . بسته بودنيز پيماهنای محاييت 

گير   شکست يافت و دستعمرو ليث فرستاد، بلخ ە بنربِد عمرو ليث ەو سغدی ب

سال  ( فرستادبغداد ە بخبارا برده شد، و او را امير امساعيل برای خليفه ەشده ب

 فرماِن حاکميِت خراسان و سيستان را برای امير خليفه ). خورشيدی۲۷۹

زودی  ەب.  شدسامانی امارِت خراسان و سيستان نيز ضميمۀ  وامساعيل فرستاد

  . اميرامساعيل درآمدنيروهای تصرِف  ە نيز بگرگان و ری

کشورهای  .زمين بود  در ايران هپناوریسرزمينِ سامانيان شامل کشور

 زبکستان،وا  سراسرِقرغيزستان، خبشی از افغانستان، تاجيکستان،کنونیِ 

بازمانده در  خراساِن  گرگاِن بازمانده در ايراِن کنونی،ستان،نرکمُت بيشينۀ

 و نيمۀ مشالیِسيستاِن بازمانده در ايراِن کنونی،  ری تا قزوين، ، کنونیايراِن

   .در دروِن کشورِ سامانی قرار داشتندبلوچستاِن پاکستاِن کنونی 

  ارتشِمازندرانیِ افسرِ بلندپايۀ يکدر اوائل سدۀ چهارم خورشيدی 

در   و مازياری از قيامهای بابک، با الگوبردار ەشيروَي نامِ اَسفارِ ەب سامانی

 .در برنامۀ خويش قرار دادرا زمين   عرب از ايراندينِ براندازی مازندرانْ

در ە شيروَي  اسفارِ.نام مرداويج نيز ياورِ او بود ە بمازندرانیيک افسرِ بلندپايۀ 

 اعالن کرد جايش نشست و ە و مرداويج ب از دنيا رفتهای فعاليتهايش آغازه

زمين َوراندازد و شاهنشاهیِ ايران  ايرانخواهد دين و دولِت اسالم را از  میە ک

را بريد و گرگان و ری سامانی  امارِت پيوندهايش با او. و دينِ بِهی را زنده کند
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 داد و برنامۀ براندازی پادشاهيتا اسپهان را گرفت و در اسپهان تشکيل 

 در ايراِن  برای احيای شاهنشاهی شور و شوقی.خالفت عباسی را اعالن کرد

آذربايجان و . قلمرو مرداويج پيوستند ە پارس و مهدان ب.د آمدغربی پدي

   .قلمرو او شدند ەخوزستان نيز آمادۀ پيوسنت ب

 مرداويجبودند و ە بوَينامِ  ە روستايی بيک مرِدپسراِن ە سه افسرِ ديلمی ک

مهدان و خوزستان گسيل کرده بود در خوزستان فريب جاسوسان خليفه را  ەب

از مرداويج بُبرند و با ە ليفه را برايشان برده بودند کپيامِ خە کخوردند 

 آهنا وارد شورش .بغداد بروند و افسراِن ارتشِ خليفه شوند ەسپاهياِن خويش ب

در ە  ک ُترکغالماِن در اين ميانه مرداويج را چهارتا از .برضِد مرداويج شدند

بغداد  ەشنِ سده ترور کردند و باه خودش بودند در يکی از شبهای َجسپ

اينها را ە  مشخص شد ک. شدند کرده ارتشِ خليفهوارِددرنگ  گريختند و بی

تالش  ەپس از مرداويج بە پسراِن بوَي. اند تطميع کرده بودهجاسوسان خليفه 

گير برادرِ  اسپهان و ری و پارس را برای خودشان بگيرند، و با وشمە افتادند ک

دنبال آن  ە ب.نربدهائی شدندجانشينِ مرداويج شده بود وارد ە مرداويج ک

در . فرستادە  بوَيی پسرانو پارس را برا خليفه حکم حاکميت ری و اسپهان

. تبارهای حامیِ خالفِت عباسی بسيار بودند خوزستان و پارس و قزوين عرب

گير بيرون کشيدند و  پارس را گرفتند و اسپهان را از دست وشمە  بوَيپسران

ە  بوَيدر ری، يک پسرِە  بوَييک پسرِ. نيز بگيرندری را ە سراجنام توانستند ک

در پارس مستقر شد، و اين يکی حاکمِ خوزستان ە  بوَيدر اسپهان و يک پسرِ

   .شان مشروعيِت مقامشان را از خليفه دريافت کرده بودند هرسه. نيز بود

خالفت عباسی را در ە پيش آمد ک ەدر اين ميانه در عراق رخدادهائی ب

از خوزستان با سپاِه خويش ە  بوَييکی از پسران. اشی قرار دادآستانۀ فروپ

 را گرفت و  بغدادياریِ برخی نيرومنداِن خالفِت عباسْی ە ب ورفتعراق  ەب

اواخر  (خالفت شد  دستگاِهامورِ را بر ختت نشاند و خودش اختياردار خليفه
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ازه گرفت ياریِ اميراِن ديلمی جاِن ت ەخالفِت عباسی ب .) خورشيدی۳۲۴سال 

  . و دوراِن نوينی از قدرت را آغاز کرد

 عباسی دستگاِه خالفِت خالفت عباسی بودند و ان حامياميراِن ديلمْی

از يک روستای دورافتادۀ کوهستانی ديلمستان و ە ک  چونآهنا. حامیِ آهنا بود

 فرومايه برآمده بودند و از سربازی در سپاِه سامانيان و سپس خانوادۀاز يک 

  اشرافيِت چيزی ازجائی رسيده بودند و ە مرداويج ب اسفار و در سپاِهمِتخداز 

دانستند، و وقتی بر  گرايی منی  در خاندانشان نبود، چيزی دربارۀ ايرانايرانی

نواز شدند و زبان عربی  گرا و عرب زمين امارت يافتند عرب نيمۀ غربیِ ايران

 نه تنها از فرهنگ و زباِن عربی سخن بگويند، و ەآموختند تا در دربارشان ب

شان  زبان عربی را در سرزمينهای زيرِ سلطهە ک کردند بل ايرانی محايت منی

 وزيرانشان نيز .ُسرا بودند  عربیتبارِ عرب دربارهاشان  و شاعراِنترويج کردند

  .  زباِن رمسیِ دربارِ ديلميان نيز عربی بود. بودنداِن قزوينتبار عرب

گرِ فرهنگ و سنتهای  دوست و ترويج را و ايرانگ ولی سامانيان ايران

زباِن  ە، گسترش تأليف برمسيت خبشيدندزبان ايرانی  ە ب،ايرانی بودند

در احيای تاريخ و افتخارات ايران تا توانستند ايرانی را تشويق کردند، 

وراِن ايرانی را مورد نوازش قرار دادند و شاعران  کوشيدند، اديبان و سخن

  . ا تشويق کردند رُسرا پارسی

گراِن  در دوران سامانيان و زيرِ محايت حکومتە  خدماتی کدر ستايش

در زمان آهنا . ايم بگوئيم کم گفتهە متدن و فرهنِگ ايرانی شد هرچ ەسامانی ب

صورت مهمترين مراکز فرهنگی و علمی ايران درآمد و  ەب و خبارا نيشاپور

 اندست ايراني ەبدبی و علمی های فرهنگی و ا مندی در زمينه کارهای ارزش

در زمان ە  کمحايتی.  بودمانند بیبرخی از آهنا درحِد شاهکارِ ە  کاجنام شد

 پارسی دوباره  و ادبِزبانە  کفرهنگ و ادب ايران شد سبب گرديد ەبآهنا 

  . دست آورد ەباش را  جايگاه شايسته
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واخر دوران در ايراِن دوران حاکميت عرب تا اە ياد داشت ک ەالبته بايد ب

 ولی در شد منیتشويق گران  حکومتادبياِت ايرانی از جانبِ ە طاهريان اگرچ

مثالَ، . ندسرود ايراِن شرقی سخن پارسی میمهين دوران نيز کسان بسياری در 

در دوران ە ک) بادغيس در مرکزِ افغانستاِن کنونی است(حنظله بادغيسی 

خودش بوده و ديواِن شعرِ ماِن ُسراياِن برجستۀ ز زيسته از سخن طاهريان می

از افسراِن ە  ک)از مردمِ منطقۀ هرات (امحد ُخَجستانیە ک ، چنانپارسی داشته

  بوده و عمرو ليث يعقوب ليثاز افسراِن سپس  بودهاواخرِ دوران طاهری

رقابت برخاسته و خودش را شاِه ايران  ەسپس در خراسان با عمرو ليث ب

 بادغيسی را  شعرِ حنظلهدو بيِتە  گفته ک استناميده تا در نربد کشته شده

بازرگاين با  (از چارواداریە  خواندم و باعث شد کروزی در ديوان حنظله

اين .  دست بکَشم و اسپ و سالح خبرم و در پیِ کسبِ نام و آوازه برآيم)کاروان

سرودۀ . و وارد ارتش طاهری شده استاە  کدوران طاهريان استە مربوط ب

  : را تغيير داد چنين بودخجستانیندگی زە حنظله ک

ـــوی         ـــير جبــــ ــامِ شــــ ـــر کـــــن ز کـــ   رو خطـــ

  رويــــاروی دانـــــْت مـــــرِگ يــــا چـــــو مــــر      

 

  کــــامِ شـــــير در اســـــت   ەمهتــــري گـــــر ب        

  رگــــي و ِعــــــّز و نعمــــت و جـــــــاه يــــا بــــز      
 

گویِ دوران امارِت طاهريان در ايران شرقی  َوراِن پارسی از ديگر سخن

ن شاهد لغت عنوا ەهاشان ب بيتهائی از سرودهە شناسيم ک میرا يز چند کس ن

 مهۀ اينها از .کنم  آهنا يادی می برخی ازوارد کتاهبا شده است و در اينجا از

زباِن خودشان را در زمان  ەوراِن سدۀ سومِ هجری استند و کارِ ُسرايش ب سخن

  . آغاز کردندمحايت و تشويق از حاکماِن وقت۔ طاهريان ۔ولی بی

   : گفته) خوارزمدرە از مرمِ گُرگانَي(ابوُسلَيک جرجانی 

  آبِ روی ريـــــــــزی در کنـــــــار ە کـه بـِـــــــ      

  پنـــــد گيـــــر و کــــار بنـــــد و گــــــوش دار          
 

  يـــزی بـــر زمــين   خـــود را گـــر بـــر  وِن خـــ      

ـــتيدن  بــت پـــر        ـــرست  بــهسـ ـــردم پـ   از مـ
 

  :)فروش و صاحبِ انتشارايت ّراق يعنی کتابَو( هراتی حممود َوّراق
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 گــــــرانی در َبهــــــــا اَرزانـْـــــــت نـَـدهــــــــم        

  ت نـَـدهـــم دهـم جـــان ازکـف و دامانْ        
 

ـــا          هــــــــم  نـَـــــــدجاْنــــــت نقــــــِد ەبنگارينـــــ

  َوصــلَت اِن  جــان دامـــ    ەباســـتم     گــرفتــه      
 

  : گفتهفيروز مشرقی

  ــــــــرا دارنـــــــــد در تــــــــاب مهــــــواره مە  ک    

  يکی چـــون شــايــَور بــَر گـــِرِد مهتـــاب               
 

ـــدانْ  ە  ب     ـــطِّ آن لــــب و َدنـــ ـــرخــ   ش بنگـــ

  يکی مهچـون پـَـَرن بــَر گـِرد خورشــيد           
 

زباِن پارسی را  ە ُسرايش بپيش از سامانيانْە خنستين کس کە دانيم ک می

ە ايم ک داستانش را شنيدهە سيستانی بود کتشويق کرد و فرمان داد يعقوبِ ليث 

 »من اندر نيامب چرا بايد گفت؟ کە چيزی«: گفتُسرا  عربیايرانیِ آن شاعرِ  ەب

  !؟)گوئی زبان عربی شعر می ە ايرانی ب َمنِيعنی چرا برای(

ُسراينده و ە  کبودرودکی  انْیسامُسرای دربارِ   سخن اديب ودارترين نام

، و اندکی از ه بوددربار اميراِن سامانی در خبارا ەسته بۀ وابخواننده و نوازند

در دستمان رسيده است،  ەباز دستربد حوادث مصون مانده ە  کهايش سروده

رشيدی . های او دهها هزار بيت شعر بوده است که جمموعۀ سروده الیح

؛ هم فزون آيد گرش هزار دهره  شعر او را برمشردم سيزده«: گفتهمسرقندی 

  . »بايد بشمری ە کچونان

ە  کنظم کشيدن داستاهنای کليله و ِدمنه بوده ەبازمجله کارهای رودکی 

ە دهد ک ما خرب می ە فردوسی ب.دستور امير نصر اول صورت گرفته بوده است ەب

 از سپسپارسی برگرداندند،  ەامير نصر فرمود تا کليله و دمنه را از عربی ب

 رودکی نشاندند ئی را پيشِ  و گُزارنده،نظم درآوَرد ەرا ب آنە رودکی خواست ک

 اصل اين کتاب نيز .سرود خواند و رودکی می و منت پارسی کليله و دمنه را می

گويا  .ما نرسيده است ەهای رودکی از ميان رفته و ب مانند ديگر سروده ەب

  :را با اين بيت آغاز کرده بوده است نظمِ کليلۀ و دمنه رودکی

ــا       ــ هــــــيچ نــــ   زگــــــار يچ آمــــــومــــــوَزد ز هــــ
 

ــرک       ــاە هـ ــذ  نـ ــار  ُمخـــت از گـ ــِت روزگـ   شـ
 

 ايران و  در راه بازشناسیِشرقیاِن دوران سامانی دوران تالشِ ايراني
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ە  کبرآوردند  سرايراِن شرقی بزرگانی در در اين دورانْ. رود مشار می ەبايرانی 

ی از يک. اند و هستند پس از خودشان برای مهيشه مايۀ افتخار ايرانيان بوده

نام  ەبباستان را در کتابی اِن تاريخ داستانی ايرە  کاينها ابوشکور بلخی بود

نام ابواملؤيد بلخی  ە در مهان زمان اديبِ بزرگی ب.نظم کشيد ەب »نامه آفرين«

نثر تأليف کرد و اين در نيمۀ خنسِت سدۀ  ەب» نامه گرشاسپ«کتابی با عنوان 

   .چهارم هجری بود

 داستاهنای نظمِ ەب را دنبال کرد و ایِ تاريخ ايرانکارِ احي دقيقی سپس

 »شاهنامه«هايش را  سياق ابوشکور بلخی ادامه داد، و سروده ەبتاريخی ايران 

دقيقی برای ُسرايشِ شاهنامه خويش ە  ک)ئی وزِن شعری (آهنگی .ناميد

بر ە بيتهائی از يک سرودۀ دوران ساسانی داشته کە برگزيده بوده شايد نظر ب

 نام گرفته نوشته شده بوده »قصر شيرين«بعدها ە رِ کاخ خسرو پرويز کسرد

 اديبی  مرِدشاِه مسرکندی از يادداشِت يک بيت از اين سروده را دولت. است

چشمِ خويش ديده و يادداشت کرده  ەرا ب آنە بوطاهر خاتونی آورده کنامِ  ەب

  :، و چنين استبوده است

ــ ديــــــدار تــــــوە جهــــــان را ب         زیَشــــــه بــــ
 

  َشـــــه بِـــــزی  گيهـــــان انـــــو ە بـــــرا، ب ُهـــــژ      
  

جانبه با سلطۀ سنتهای   کە ستيزۀ فکریِ مهه دقيقیشديِدگرايی  ايران

مهراه داشته کار  عربی و تبليغ برای بازگشت بەفرهنگ و سنتهای ايرانی را بە

دسِت کسانی ترور شده  فتوای کسانی و بە را بر او سخت کرده و سراجنام بە

چنين بارِ دقيقی  اندوه دربارۀ فرجامِوار  ی در يک سخنِ اشارهفردوس .است

   :گفته است

  ـودـــــــپيــــکار ب بەه ــــــــــد مهـيـــشــــ ب      کە بـــا

  ئـــی کـــشته شـــد  يکـــی بنـــدهدســـِت      بە 

 

ـــار بـ         ـــوی بــــد يـــ ـــجــــوانيش را خـــ   ودـــــ

  گــــشته شـــــد يکايــــک از او خبــــت بــــر      
  

دربارۀ دقيقی از آن ياد کرده است تندرویِ کە فردوسی » خوی بد«اين 

توانيم از اشارۀ  ما می. بوده است) گرايی ملی: بەبياِن امروز(ستايی  او در ايران
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 کە کسی ۔مثالً فقيهی۔ غالمِ خويش را فردوسی در اين بيتها دريافت کنيم

گرا را يک سربازِ  يعنی، دقيقیِ ملی. فرستاده و دقيقی را ترور کرده است

  . فتوای يک فقيهی ترور کرده است امِ مؤمن بە دينِ فقاهيت بەن گم

مانده است باز های دقيقی برای ما   کە از سروده زيرشايد اين بيِت شعرِ

 سنتهای اسالمیهبدينِ ايرانی و تبليغ برای آن، و ضديت با  نشانۀ گرايشِ او بە

  :بوده باشد

  ـه خــــوبی و زشـــــتیــــــــتی از مهـــــــگي      بە 

  ردُهـــشتیرنـــگ و کـــيشِ َز  خـــونیِِمـــ      

 

  دقيقی چار خـصلت برگزيـده اسـت            

  ـۀ چنــــگــــالـوت رنــگ و نـــــــاقـــلــبِ ي      
  

کردند   می در احيای فرهنگ و سنتهای ايرانیاين بزرگانە  ککارهائی

فردوسی دنبالۀ کار آهنا را گرفت، . اوج رسيد ەببا آمدن فردوسی طوسی 

 را خويشنامتام مانده بود سرمشق قرار داد و شاهنامۀ ە  کراهای دقيقی  سروده

 سامانی دوراِننظم کشيد و تا اواخر  ەبروزی  سال تالش شبانه در مدت سی

   .پايان رساند ەب

يعنی از تبارِ بزرگاِن (نژاد  يادآور شده کە يک هپلواِن دهقانفردوسی 

بود » روزگارِ خنستپژوهندۀ «و » دلير و بزرگ و خردمند و راد «کە) ايران

ئی نزِد اين و آن  دفترهای تاريخ باستان را از نزِد مؤبدان و بزرگان و از هر گوشه

تا نشان دهد کە چە شده کە ما پس » ور نامه افکند ُبن يکی نام «گردآوری کرد و

ِن مهه شکوه و شوکت کە داشتيم بەاين خواری افتاديم، و چە شد کە دورا از آن

سپس دقيقی بر آن شد کە تاريخ ايران را  يان بەسر آمد؟اختریِ ايران نيک

او وفا نکرد و کشته شد و  بەنظم آوَرد ولی با آن خوی بدی کە داشت زندگی بە

  .کارش نامتام ماند و منِ فردوسی کارِ او را دنبال کردم

خواهد کە هدِف خودش از سرودِن شاهنامه را  فردوسی با اين سخنها می

سخ بەمهان پرسش است کە چە شد کە ما بە اين روز افتاديم و نيز بازمنايد کە پا

  خويشنت در کجا است؟  راِه برگشنت بە
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او در جای ديگری يادآور شده کە دقيقی بەخوابِ او آمده و جامی لربيز 

و . »آئينِ کاووسِ کی می خمور جز بە«او گفته کە  دسِت او داده و بە از باده بە

ام کە جز  گويد من از دقيقی آموخته  فردوسی میاين نيز اشارۀ ديگری است کە

بەمعنای » آئينِ کاووسِ کی«. دربارۀ ايران و جز برای ايران سخن نُسراَيم

آئينِ کاووس کی بەمعنای  فرهنگ و سنتهای ايرانی است؛ و می خوردن بە

آن  زمين و برگشنت بە داری از ياد و خاطرۀ دوران شکوه و شوکِت ايران پاس

  .  تها استفرهنگ و سن

يکی مهتری بود «مردی نيز ياد کرده و گفته  فردوسی از يک بزرگ

و چون خرب شده کە فردوسی در گير و دارِ سرودِن شاهنامه است » فراز گردن

گرمی داده کە تا من  نزدش رفته و او را در اين راه تشويق کرده و بە او دل بە

ت را تأمين خواهم کرد و تو باِن تو خواهم بود و هزينۀ زندگي زنده استم پشتی

ازت ي ن،وشمکب رس دست ه باشد مراک یزي چبە(اين کارِ سترگ را دنبال کن 

مرد نيز از جهان گم شد  سپس با اندوه يادآور شده کە اين بزرگ). سکبه  ارمين

). نه زو زنده بينم نه ُمرده نشان(آمد  اش بەدست نه و خربی از زنده و مرده

فردوسی از . گرا را نيز در جای نامعلومی ترور کردند يرانمرِد ا يعنی اين بزرگ

» کُشان هننگاِن مردم«اند با صفِت  ئی کە او را ترور کرده بوده کساِن ناشناخته

ياد کرده و بيش از اين خنواسته کە سخنی بگويد و بال بەجان خبَرد و خودش 

  . را نيز در معرضِ فتوای تکفير و ترور شدن قرار دهد

 ُسرايش شاهنامه را آغاز در سنينِ جوانی کە فردوسیە رسد ک ینظر م ەب

در چند بيت کە او در آغاز .  استتوانسته منی  هپلویمتونخواندِن  کرده

 بوده و خوان  هپلویزِن فردوسی بينيم کە داستان بيژن و منيژه هناده است می

پارسی نظمِ  ەخوانده و فردوسی ب میبرای فردوسی  هپلوی را دفترهای متوِن

 فردوسی برای سرايشِ شاهنامه انگيزۀ  بازمنایِاين بيتها. آورده است درمی

گويد کە  او می.  در شاهنامه باشداو خنستين سرودۀ  و توان پنداشت کە ،است
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 هبرامزد، نه  ئی سوسو منی  را تيرگی گرفته بود، هيچ ستارهگيتی شب بود،

قيراندود ) َچربی با دوده( َشَوه  نه تير، انگاری جهان را باکيوانپيدا بود نه 

را اندوده و سياه  ئی پيدا بود انگاری بيشينۀ آن از ماه نيز باريکه. کرده بودند

نگريستی اهريمن در نظرت ظاهر  بە هرسو می. کرده بودند تا نور نتاباَند

باغ و راغ و دشت و گلشن انگاری . گشوده بود مارِ دهن شد کە مهچون سيه می

 تو گوئی خاست برمیاگر هم  باِد َسردی .ی قيرگون شده بودتبديل بەدريا

شد  نه نشيب را میتيرگی چنان بود کە . برای پراکندِن گَردۀ زغال بود

آوائی از آهنا هيچ بود و  را زبان بربسته مرغان. تشخيص داد نه فراز را

 وامانده بود يا از رفنتتو گوئی سپهر نيز بەخواب رفته و از . استخ برمنی

در آن . از اين شبِ سياِه طوالنی دلِ من بەسختی گرفته بود. هراسيد فنت میر

 بيرون شدم و قصِد قدم زدن در باغ  بەتنگي کە مرا بود برپا خاستم و دل

 نار و سروباالیِ ماهرویِ مهربامن آمد و مشع و باده وچهرِ  خوبيارِ . خروشيدم

نگ نواخنت و سرود  چترنج و هبی و چنگ آورد و بزمی آراست شاهنشهی،

باده بنوش تا داستانی از دوراِن باستان برايت «:  و گفتخواندن گرفت

ای «: گفت. »چهر بياور داستان و خبوان، ای بِت خوب«: گفتم. »بازگويم

  .»گويم و تو بەشعر اندر آر من از دفترِ هپلوی بازمی! شناس جفِت نيکی

 مشاری ازنامهای  انساماني دوران ُسرای  پارسیوراِن سخنديگر از 

نب ُجە دهد ک  فراوانیِ اين نامها نشان می. استآمدهبزرگان در کتاهبای ادب 

 در ايراِن  و فرهنِگ ايران پارسی و ادبِزبان ەو جوشی برای شکوه خبشيدن ب

   :آوَرم ترينها را در اينجا می من شناخته. راه افتاده بوده است ەشرقی ب

 ، َربنَجنی مسرکَندی،ر فَراالویبوطاه ،بلخی شهيد ،ُسغدی بوحفص

 شهرۀ بانو ،سرخسی خجسته بانو ،برمک امحد ،ختاری ،نيشابوری خبازی

 کسائی ،عروضی يوسف ،بواملثل ،بواملؤيد بلخی ،خسروانی بوطاهر ،آفاق

 ،جويباری بواسحاق ،نيشابوری استغنائی ،لوکری بواحلسن ،َمرَوزی
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 ،سرودی ،خفاف ،ارشاخس ،هروی بوشعيب ،خباری جالب ،زدیاورَم

 ،مهرانی بوالقاسم ،خباری شاکر ،غمناک حکيم ،کتاب زرين بوشريف،

 اصّوغَ ،سکافِا بوحنيفه ،ملعانی ،خطيری بوسعيد ،عارضی عبداهللا

شايد (بوالعالء ششتری ، بوعاصم ،َمرغَزی ارصفّ ،اندگانی قرط علی ،گنبدی

   .بوالفَتح ُبستی، )َدری شش

اند، ولی  اند، ديوان شعر داشته گان سخن بودهنام بردم از بزرە اينها ک

ە ک ايرانی در اثر باليای روزگار  آهنا نيز مهچون صدها کتابِ ديگرِکتاهبای

زمين رخ داد، و در خالل چند سده،  دروِن ايران ەدنبالِ خزشهای ترکان ب ەب

گريخته   آگاهیِ ما دربارۀ اين بزرگان نيز اندک است و َجسَته.نابود شده است

. ارشان مانده استآهنا شده و تک و توکی از اشع ەتی بدر برخی کتاهبا اشارا

  :گفته است  چنينشهيد بلخیرودکی دربارۀ 

ــر و مــــــی          ــه گيــــ ــا رفتــــ ــديش واِن مــــ   انــــ

  َوز مشـــــــــارِ خـــــــــرد هـــــــــزاران بـــــــــيش         
 

ــهيد رفــــــــت از پــــــــيش         ــارواِن شــــــ   کــــــ

ــشْم يــــــک         ــارِ دو چــــ ــم  از مشــــ ــن کــــ   تــــ
 

  :الوی چنين گفته استو دربارۀ او و فَرا

ــران ب ــه راوی  ەوآن ديگــــــــ ــه مهــــــــ   مجلــــــــ
 

ــا ــراالوی    شـــــ ــهَره فَـــــ ــهيد، و ُشـــــ ــْر شـــــ   عـــــ
 

های  فردوسی يک بيت از سرودۀ ابوطاهر خسروانی را در يکی از سروده

  :خويش چنين آورده است

ــو ە ب       ــِت بــ ــا ايــــن بيــ ــر خــــسروانی  طــ   هــ

ــوانی         ــا جــــ ــوانی، دريغــــ ــا جــــ   »دريغــــ
 

ــو   ەب       ــوانی کنـــ ــاِد جـــ ــويـــ ــه دارم ن مـــ   يـــ

ــاد دارم   «       ــودکی يــ ــن از کــ ــوانی مــ   جــ
 

های بانو شهره آفاق و بانو خجسته سرخسی نيز بيتهائی در  از سروده

ها   بازماندهواِن شاهِد لغت مانده است، و مهينعن ەبرخی کتاهبای ادب ب

مثالً، . سرايی است دستیِ آن دو بانوی دوران سامانی در سخن گرِ چيره بيان

نای برگۀ عبور از مرز مع ەرا ب» گُذَرنامه«ق در يک سرودۀ خويش شهره آفا

  :اند  شاهِد معنای گذرنامه آوردهعنوان ەآورده است، و اين بيت را ب
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  رايی کن       کە سوی خلد برين باشدت گذرنامه مهه ديانت و دين َورز و نيک

ی، حممد ابن زکريا رازابوبکر چون مههای علمی نيز بزرگانی  در زمينه

حممد ابن (  دوم سينا، ابوريحان بيرونی و خوارزمیپورِابونصر فارابی، 

سايۀ  حتصيل کردند و در نيشاپوردر مدارس خبارا و ديگر و چند تنِ ) امحد

  . د و مايۀ افتخار در تاريخ علم شدندجانبه رشد يافتن آزادی مهه

ئی  خبانهگفته کە کتاخبانۀ خبارا بزرگترين کتا) بوعلی سينا(پورِ سينا 

اين . ام، و هيچ کتابی نبود کە در آن وجود نداشته باشد است کە من ديده

کتاخبانه بەمهراه برخی ديگر از تأسيسات متدنیِ شهرِ خبارا در يورش بزرگ 

  . کلی نابود شد ترکاِن شرقی کە بە ورافتادِن امارت ساسانی شد سوخت و بە

های قلمرو سامانی برای دربارۀ تالشی کە در زمان سامانيان در سرزمين

احيای متدن و فرهنِگ ايرانی شد سخن بسيار گفته شده است و بزرگاِن ما 

  . اند کتاهبا نوشته
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   تاجيکستان نامِ ویِ لُغَريشۀ

روسها چندی پس از اشغال اين ە تاجيکستان نامی نوين و ساختگی است ک

ام يک سرزمين گاه ن هيچ» تاجيکستان«.  هنادندديار سرزمين بر روی اين کهن

نجِ تاريک و ناشناخته بيرون ولی اين نام را روسها از کدام کُ. نبوده است

  کشيدند و بر اين سرزمين هنادند؟ 

تاجيگ تلفِظ تورکیِ واژۀ . »سرزمينِ قومِ تاجيک«تاجيکستان يعنی 

ربیِ گوئيم معادلِ واژۀ ع» تازی«اکنون ە تازيگ ک.  است)با گ (»تازيگ«

محله (تازد  آباديها می ەگري ب برای تاراجە ی کسی است ک غاز.است» غازی«

قلمرو  ەهای تاخت و تازِ عرهبای مسلمان ب ايرانيان در آغازه). کند می

گري  گفتند، زيرا برای تاراج» تازيگ«آهنا  ەشاهنشاهیِ ساسانی در عراق ب

ی ها اين نام با گسترش تازش). کردند محله می(تازيدند  آباديهای عراق می ەب

» تازيگان«عرهبای جهادگر  ەزمين فراگير شد و ايرانيان ب درون ايران ەعرهبا ب

کار برده شدِن اين نام توسط  ەخنستين خربِ مکتوْب دربارۀ ب. )با گ (گفتند می

در ە شهر بلخ است کە  خورشيدی ب۸۵سال ە ايرانيان دربارۀ تازش عرهبا ب

زباِن  ەبە  در تاريخ طربی کاين عبارت. بينيم می» ای مرِد تازيگ«عبارِت 

و از زباِن يک زن  آمده است» ای مرِد تازی«شکلِ  ەعربی نوشته شده است ب

ە جماهداِن عرب پس از تصرِف شهر بە ترين خاندان بلخ است ک از اشرافی

ها بيرون کشيده و کنيز خويش کرده و  مهراه زنان و دختراِن بسياری از خانه

  . اند، و داستانی دارد مورد جتاوز جنسی قرار داده

را » ايران و ايرانی ەدمشن متجاوز ب«معنای » تازيگ«با اين تعبير لفِظ 

بر  »تاجيک« و »تاجيگ«شکلِ  ە بزمانی اين لفظە ولی چرا و چ. دهد می

  ايرانياِن شرقی اطالق شد و سپس عموميت يافت؟ 

تکيه اين پرسش، ما گزارش تاريخي در دست نداريم تا با  ەبرای پاسخ ب
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 اين لفظ را بر -بعدها–تورکانْ ە دانيم ک میە ک ولی چون. بر آن سخن بگوئيم

رخدادهای ديگرِ ە از گزارشهای مربوط بە توانيم ک ايرانيان اطالق کردند، می

  .تاريخ ايراِن شرقی مدد بگيريم

پايان  ە خورشيدی فتوحاتشان در ايران شرقی را ب۹۴۔۹۳عرهبا تا سال 

سو در منطقۀ بلخ تا نزديکیِ مرزهای غربیِ  قلمروشان از يکرساندند و دامنۀ 

تاجيکستاِن کنونی رسيد و از سوی ديگر زمينهای شرقیِ مسرکند در بياباهنای 

اکنون سراسر سغد و خوارزم از . غربیِ سيردريا، و از سوی ديگر تا خوارزم

ۀ شرقیِ شاِه نيم(اَخشايِد مسرکَند . گرفت نظرِ امسی در قلمرو عرب قرار می

با ە شاه در پيماهنائی ک و خوارزم) حاکمِ نيمۀ غربیِ سغد(و خباراخداه ) ُسغد

. عرب را پذيرفته بودند ەگزاری ب دارِ عربِ خراسان بسته بودند باج فرمان

امورشان در ە ک هنوز سغد و خوارزم ضميمۀ قلمرو عربی نشده بودند بلە اگرچ

بود ولی قلمروِ ) شاه اراخدا و خوارزماَخشايد و خب(گراِن ايرانی  دسِت حکومت

سوی روِد سيردريا و نيز در  امسیِ حاکميِت عرب در شرقِ مسرکند در آن

بياباهنای غربیِ خوارزم در فراسوی غربیِ روِد آمودريا با تورکستان مهسايه 

در آن سال برای خنستين بار ميان حاکميت عرب در ايران و پادشاهی . شد می

در آخرين سال عمر َحّجاج ثَقَفی يت بر قرار شد و اين کاشغر رابطۀ سفار

توسط قَُتيبه ابن ُمسِلم  ەاين رابطه نيز ب.  بوددارِ وقِت عراق و ايران۔ ۔فرمان

دِه جهادگراِن عرب در ايراِن شرقی با مرکزيِت َمرو  فرمانە باِهلی برقرار شد ک

 دربارۀ اعضای .را داشت) والی خراسان(دارِ خراسان  بود و عنواِن فرمان

 کاشغر فرستاده شدند از جانبِ قتيبه برای مذاکره با شاِهە هيأت سفاريت ک

از ايرانياِن شرقی و عرهبای ە  در دست نيست، ولی توان پنداشت کگزارشی

دانستند  زبان ايرانی میە  ک بودندعرهبائیعرهبای دوزبانه . اند هدوزبانه بود

در ە ک  بودند، و چون شرقیرشده در ايراِنو از نسلهای دوم و سومِ عرهبای جاگي

دنيا آمده و در کنار ايرانيانْ بزرگ شده بودند   ەشهرها و آباديهای ايرانی ب
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ما از بازخوانیِ ە اين موضوعی است ک. دانستند میروانی ە يرانی را بزبان ا

مثالً، دربارۀ . توانيم بيرون بکشيم الی سطور گزارشهای تاريخی می  ەالب

ە مربوط بە زبان شدِن عرهبای جاگيرشده در ايراِن شرقی، از گزارشی ک فارسی

دار وقت ايراِن  اسِد قسری، فرمانە بينيم ک  خورشيدی است می۱۰۵سال 

های عرهبای  ، و بچهلخ، با شکست از ختالن برگشته استشرقی با مرکزيِت ب

در آن ە د کخوانن زبان فارسی میە اند و تصنيفی ب پيشوازِ آهنا رفته  ەبلخ ب

اين عبارت را . »از َختالن آمدی، برو تباه آمدی، زار و نزار آمدی«گويند  می

پدران و ە های عرهبای بلخ ب اين را بچه. شکل اصلی آورده استە طربی ب

گري رفته بوده و با دست خالی  اند زيرا برای تاراج گفته خويشاِن خودشان می

عربِ جهادگرِ مسلمان برای ە  بوده کنزد عرهبا عيبِ بزرگی. اند برگشته بوده

ناميدند لشکر بکشد و با دست خالی  می» ديار کافران«ە سرزمينی کە تاراج ب

  . آوَرد شده را با خودش نه های تاراج برگردد و کاالها و زناِن بچه

 خورشيدی در ۱۱۷جشنِ مهرگاِن سالِ ە مربوط بە در گزارش ديگری ک

خراسان در ) يعنی اشراِف(ترِ هيأِت دهگاناِن کالنە بينيم ک شهرِ بلخ است می

ە ک آن کند بی ئی می رانی دارِ وقِت خراسان۔ سخن حضورِ اسد قسری ۔فرمان

ترمجۀ عربیِ (سخنرانیِ او برای اسد قسری يا عرهبای جملس او ترمجه شود 

  ). رانی در تاريخ طربی آمده است اين سخن

ە عرهبای خراسان کە يم کبين سپس در گزارش رخدادهای ده سال بعد می

زباِن  ەشان ب در هنضِت ضِد امویِ ابومسلمِ خراسانی شرکت دارند مهگی

معنای  ەبە دارند ک) فرزندانيعنی (» اَبناء«گويند و لقبِ  ايرانی سخن می

زبان ە شد ک عرهبائی در خراسان گفته می ەب» ابناء«. است» زادگان عرب«

ە بە ک قبيلۀ پدري بل ەتند و انتسابشان نه بگف روانی سخن می ە را ب َدریپارسیِ

 مروی، مرورودی، َهَروی، ِترِمذی، نيشابوری، :مهچون(گاهشان بود  زيست

  ). بلخی، خباری، توسی، و امثال اينها



 -۴۸-

در دهۀ پايانیِ سدۀ خنسِت هجری تورکاِن مهسايۀ شرقی و ە ک منظور آن

زبان ايرانی سخن   ەهنا ببا آە رو شدند ک  ەزمين با مردمی روب مشالیِ ايران

 زيرا نام استند» تازيگ«ە دانستند ک گفتند ولی ايرانی نبودند و تورکان می می

تورکستان  ەبە شان يا از بزرگاِن ايرانی ک تازيگ را از ايرانياِن مهسايه

عمومِ عرهبای جاگيرشده در اين ە در آينده ک. گريختند شنيده بودند می

تورکاِن ە پيش رفت ک ەئی ب گونه ە رخدادها بزبان شدند سرزمينها ايرانی

زبان ايرانی ە بە مهۀ کسانی کە زمين ب اطراف مرزهای شرقی و مشالیِ ايران

  . گفتند» تاجيگ«گفتند  سخن می

سبب تضعيف شدن امارت سامانْی  ەدر نيمۀ دومِ سدۀ چهارم هجری ب

غد و خوارزم را  سرزمينهای ايرانیِ سماتورکاِن اطراف مرزهای شرقی و مشالیِ 

 خورشيدی سغد ۳۷۰مورد تاخت و تاز قرار دادند، و سراجنام در اواخرِ دهۀ 

امارِت ە اشغال تورکانی درآمد ک ە ب تورکانصدهزاریِدر يک خزشِ بزرِگ 

اين . سامانی را ورانداختند و در سغد تشکيلِ نوعی سلطنِت تورکی دادند

سايۀ جنوبی و غربیِ ای مهتورکها ايرانيان در سغد و خوارزم و سرزمينه

متداول شد » تورک و تاجيک«ە از آن زمان بود ک.  ناميدندخويش را تاجيگ

  . تا امروز مانده استە ک

» چيک«و » تات«در پيوند نيست با » تاجيک«لفِظ ە را نيز بگويم ک اين

۔گويا۔ دو لفِظ مغولی است و بعدها در ميان تورکاِن جاگيرشده در اناتولی ە ک

» چيک تات«. را از آن ساختند» لَر چيک تات«و » چيک تات«افت و رواج ي

هيچ اهانتی هنفته نيست و » تاجيک « لفِظآميز است، ولی در يک لفِظ اهانت

های گوناگون  شده بر ايران در دوره تورکاِن حاکمە لفِظ معمولی بوده است ک

ن تورکان دربارۀ کار بردند و ايرانيان نيز در پيوندشان با اي ەبرای ايرانيان ب

را از آن ساختند » تاجيِکّيه«کار بردند و گفتند و نوشتند، حّتا لفِظ  ەخودشان ب

تا پيش از » تات چيک«و » تات«. و نوشتند و در کتاهبا برای ما مانده است
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 و ما درون ايران شناخته نبوده است ە از اناتولی ب صفویوارد شدِن قزلباشاِن

ايران آورده شده  ەيعنی اين واژه با آهنا ب. بينيم منیهيچ اثری از آن در ايران 

توسط ە ولی در ايران عموميت نيافته و فقط بر مردمانی اطالق شده است ک

خودشان تارانده بومیِ  و از سرزمينهای اند قزلباشان زيرِ فشارهای سخت بوده

ائی از جاه و کشور آذربايجاِن کنونیبا نام قومِ تات در ە  کمردمی. اند شده می

ە مهين سبب شده ک. اند و زبان ايرانی دارند خراسان پراکنده استند ايرانی

کسانی .  بپندارند؛ ولی اين خطا استيکی را تاتکسانی دو لفِظ تاجيک و 

زبان است و بر ايرانی و غير ايرانی  معنای غيرِ تورک ەاند تاجيک ب پنداشتهە ک

تورکها ە ايم ک ما در جائی نديدهشود نيز پندارشان خطا است؛ زيرا  اطالق می

تکيه  بیە شود ک هيچ نامی را منی.  غيرِ ايرانی را تاجيک ناميده باشندیمردم

با نام قوم تات در ە مردمی ک. های تاريخی و بر اساس پندار معنا کرد بر داده

تورکاِن جاگيرشده ە زيند تنها بومياِن آن سرزمين استند ک کشورِ آذربايجان می

 در آنان را تورک کنندە اند ک  نتوانسته پس از چندصد سالزمين هنوزدر آن سر

  . اند عمدۀ بومياِن آذربايجان را تورک کردهە حالی ک

 شدِن مردمِ آذربايجان نيز مهچون رونِد زبان تورک) پِروَسۀ( َرَونِد

زير ە  سغد و خوارزم داستان درازی دارد کبومياِن سرزمينهای شدِن زبان تورک

شده بر اين سرزمينها اجنام گرفته  اعاِت تورِک جاگيرشده و حاکمفشارِ مج

سازیِ  َرَونِد تورکهنوز هم .  در اين دفتر نيستاش است، و جای سخن درباره

ط دولتهای  بازمانده در کشورهای آذربايجان و اوزبکستان توس بومیِايرانياِن

اِن ايرانی در  هنوز هم بومي.شود  میدنبالطورِ سيستماتيک  ەکشورها بآن 

هويت ايرانیِ خويش را در ە کشورهای آذربايجان و اوزبکستان هستند ک

اِن ايرانی در کشورِ کُردە اند، مهچنان ک ايط سخت و دشواری نگاه داشتهشر

سازیِ دولِت تورکيه از  تورکّيه زير فشارهای سخت و دشوارِ برنامۀ تورک

 و کنند  میاند و  کردهداری  پاس و با دادن خوِن خويش خودشان جانانههويِت



 -۵۰-

  . خواهند کرد

روسها ە پديد آمد تا هنگامی ک» تاجيگ«لفِظ ە هرحال، از زمانی ک ەب

ساز هنادند هيچ  هدِف خاصی بر اين کشورِ تازهە نامِ ساختگیِ تاجيکستان را ب

روسها نام تاجيکستان را در برابر نامِ . سرزمينی نامِ تاجيکستان نداشته است

جمال سخن در اين باره در اين گفتار نيست؛ ولی . متداول کردندتورکستان 

معنای سرزمينهای  ەب» تاجيکستان«ە مهين اندازه اشاره کنم که، از آجنا ک

زمين است، مسرکند و خبارا تا ترمذ و سرزمينهای  زبان در شرقِ ايران ايرانی

تاجيکستان ان نيز تاوزبکسپشِت مرزهای مشالیِ افغانستان در کشورِ کنونیِ 

در اين . است نه مهين کشورِ کنونیِ تاجيکستان) يعنی سرزمينِ تاجيکان(

ان اوزبکسماندۀ نيمۀ جنوبیِ کشورِ  زبان خبشِ ايرانی» تاجيکستان«مفهوم، 

  . گيرد را نيز در بر می ِترِمذدر منطقۀ خبارا و مسرکند و 

  

  


