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  دهـچكي

هميشه براي بشريت آموزنده و بستري براي  ،هانماي هويت انسان تمام يعنوان آئينه تاريخ به
-هزبانان و باي از تاريخ و تمدن فارسي ن قطعهبه عنواخراسان بزرگ . استها رشد و شكوفايي ملت

ها به تنهايي در يادآور افتخارات علمي و فرهنگي بيشماري است كه برخي از آن هاتاجيك ويژه
يابي كشور تاجيكستان در  بررسي روند هويت ،برهمين اساس. باشد ثر ميؤيافتن هويت يك ملت م

مردم تاجيكستان را به ياد افتخارات و مشاهير نامي اين  بستر تاريخي خراسان بزرگ امري است كه
ها باليده و هويت واقعي خود را در مجددا به آن توانندمي با استقالل ملي خود هااندازد و آنميخطه 

 ها چگونه هويت خود راال ما در اين پژوهش اين است كه تاجيكؤرو سينااز. كنندجو وجست هاآن
يابند؟ روش تحقيق در اين پژوهش استفاده از منابع  ميان بزرگ بازدر بستر تاريخي خراس

  . استبوده ها  با تحليل داده  اي و تاريخي كتابخانه
  

 :هاواژه دـكلي
 خراسان بزرگ، تاجيكستان، هويت، آسياي مركزي، مليت، فردوسي، سامانيان 
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  دمهـمق

هــاي  ان كنــوني، ســرزمين، افغانســتان و تاجيكســت)ايــران(خراســان بــزرگ شــامل خراســان 
ي تـاريخي جغرافيـايي، تحـوالت عظـيم     در اين گستره 1.النهر و تركستان بزرگ بوده است ماوراء

گـذاري آن از محـدوده تـاريخ     ي ابعـاد آن، عمـق تـأثير   فرهنگي و اجتماعي رخ داد كه به واسطه
غييـرات اساسـي در   رغـم ت  ي جغرافيايي علياش در همان محدوده گذاري گذشته و هم اكنون تاثير

اكنون يكي از مـوارد  جا كه همقوت خود باقي است؛ تا آن همچنان به -ساختار سياسي و اجتماعي
يابي كشور تاجيكستان در بستر تاريخي خراسان بـزرگ   ي فرهنگي، مربوط به هويتمهم در حوزه

  . است
سـنتي خـود بـا    گيري آسياي مركزي از هويت  تحوالت قرن نوزدهم و بيستم منجر به فاصله

اعمـال  . ي تمدني ايرانـي و اسـالمي بـود   ي زندگي بومي، اسالم و مراوده با حوزهمحوريت شيوه
ارتدوكسي  -هاي متعصبانه اسالوها در اين منطقه و تالش در جهت اشاعه فرهنگ روسي سياست

و رقـم   ي طبقه پرولتاريـا ها مبني بر حاكميت در قرن نوزدهم و تحميل مفاهيم انتزاعي كمونيست
ي دوم قـرن بيسـتم بـه    ي جهان در تحوالت آتي دولت كمونيست كه حتي در نيمهخوردن آينده

دور از تحـوالت   تبارها تبديل شده بود، به جوامع سنتي و بـه شعارهاي مضحكي حتي براي روس
اي كـه   هاي تـاريخي خـود شـد؛ مسـئله     جهاني آسياي مركزي، باعث گسست اين جوامع از سنت

  . شد ها در ساختار سياسي شوروي بدان اشاره مي عنوان بحران قوميت همواره به
شـده در  هـاي سـنتي سـركوب    ي پس از فروپاشي، گذار سريع ايـن جوامـع بـه ارزش   دوره در

ي مشترك اما متفاوت هويت را در ايـن منطقـه افـزايش داد كـه     گذشته، نياز به باز تعريف مسئله
ها بر نظام سياسي و اجتماعي ي تسلط روسدر مقايسه با دورهمنجر به ارائه تعاريف جديد از خود 

هـايي از آن حكايـت از    در اين زمان، تأكيد بر مسائل تاريخي و متمايز كـردن بخـش  . منطقه شد
  . هاي كشورها در اين حوزه دارد تالش

ي آسياي مركزي با تمركز بر مسائل هويتي كشور تاجيكستان و قرابت ذهني آن بـا  در منطقه
ي تـاريخي  آفريني ايـن دوره فهوم تاريخي خراسان بزرگ، به تحليل پيرامون ابعاد نقش و هويتم

شرق فالت ايـران شـكل گرفتـه     كه در بستري از جغرافياي سياسي آن زمان يعني شرق و شمال

                                                 
   .1383هاي شعري از ابتدا تا به امروز،  فروغ بدوحي، انواع سبك1

٣ 
 

آن با مفهوم خراسان بزرگ استوار است و فرض محوري در پاسخ به ايـن سـؤال وجـود اسـتمرار     
  . ي پس از فروپاشي شوروي استتأثيرگذاري فرهنگي تحوالت تاريخي خراسان بزرگ در دوره

ي آسياي مركزي در سازي جوامع موجود در منطقهه بررسي روند هويتدر اين مقاله، ابتدا ب   
طور اختصاصي پس از تحوالت سازي در تاجيكستان به قرن بيستم و سپس به بررسي روند هويت

پـردازيم و در ادامـه   سازي مي ملت -گيري تحوالت نوين پيرامون دولت فروپاشي شوروي و شكل
گيري از   كنيم و انتها، به نتيجهسازي هويت تاجيك اشاره ميبه خراسان بزرگ و نقش آن در بستر

  . نماييمهاي پژوهشي مي يافته
  

  ويت ملي ـوم هـررسي مفهـب
ي تولد با جغرافيا پيوند خورده و بـا روح  هويت، حاصل تعامل فرد و جامعه است كه به واسطه

اي زماني شكل گرفته  در دوره اگر در گذشته، هويتي درخشان. گيرد تاريخ در تقرب زماني قرار مي
كه باشد، فرد با عامل جغرافيا، نژاد و يا حتي مذهب سعي در تملك افتخارات آن دوره دارد تا جايي

-نمايد؛ چنان متمايز با خود را طرد مي» هاي ديگري«گرفته در اين فرآيند، شكل» خود«بر اساس 
سـازي فـرد و   كنكاش پيرامـون غيريـت   شناس مفهوم امنيت را دركه برخي از انديشمندان امنيت

  . كنند وجو ميجوامع جست
اي از عالئـم، آثـار مـادي زيسـتي،      در تعريف هويت بايد گفـت ايـن مفهـوم بـه مجموعـه        

اجتماعي، فرهنگي و رواني كه موجب شناسايي فرد از فرد، گروه از گروه يـا فرهنگـي از فرهنـگ    
شناسانه آن تعريفي دقيق اسـت، امـا در مفهـوم    روان اين مفهوم در بعد. 1شود ديگر شده، گفته مي

از مـدرن  ي پـيش كـه در دوره  علوم سياسي هويت همواره با مفهوم مليت قرين شـده اسـت؛ چـرا   
حالي است كـه مفهـوم   اين در. شدتعريف ميسياسي چون مذهب و قوم بازهويت در مفهومي غير

ي رنسانس از تحوالت سياسي در دوره گيري آن در بستري مليت به دليل ماهيت سياسي و شكل
-هاي سنتي همچون قوم، مذهب، قبيله به هويـت  هويت ملي با عبور از هويت. شكل گرفته است

كه خود را بر اساس تعلقات هويت ملي هويتي است كه افراد به جاي آن. تر اشاره دارد هاي فراگير
جغرافيـاي و نظـام حكـومتي معـين      اي بشناسند، بر مبناي تعلق به مليتي خاص بـا  قبيله -قومي
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ارتدوكسي  -هاي متعصبانه اسالوها در اين منطقه و تالش در جهت اشاعه فرهنگ روسي سياست
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ي دوم قـرن بيسـتم بـه    ي جهان در تحوالت آتي دولت كمونيست كه حتي در نيمهخوردن آينده

دور از تحـوالت   تبارها تبديل شده بود، به جوامع سنتي و بـه شعارهاي مضحكي حتي براي روس
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جغرافيـاي و نظـام حكـومتي معـين      اي بشناسند، بر مبناي تعلق به مليتي خاص بـا  قبيله -قومي
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و ) فردي، قومي(هويت ملي بايد چنان فراگير باشد كه تعارض بين هويت اوليه . كنند شناسايي مي
  .1ايجاد نكند) ملي(هويت فراگير 

آگاهي مشترك افراد يك جامعه از گذشته تاريخي و احساس دلبستگي به آن، هويت تاريخي 
ي مختلف به يكديگر و مانع جدا شدن يك نسـل از تـاريخش   ها ي نسلتاريخ پيوند دهنده. است
تـوان   هويت تـاريخي را مـي  . شود اي با هويت تاريخي خود ترسيم مي رو، هر جامعهازاين. شود مي

  .2ي تاريخي و احساس تعلق خاطر و اهتمام تاريخي دانستآگاهي و دانش به پيشينه
شناختي فـردي و جمعـي، شـامل    حث روانهاي هويت در يك جامعه، عالوه بر مبا اما كارويژه

  :گردد  ميموارد زير نيز
  

،انسجام و همبستگي ملي 
دهي به زندگي اجتماعي و  ايجاد آگاهي ملي و جهت  
تعيين ساز و كارهاي فرهنگ سياسي.  

  
اي نـوين در   شده به مرحله اي منسوخ گذار از مرحلهمجموعه اين مسائل براي كشوري درحال

ي عناصر قدرت ملي را تحت كه همهاجتماعي خود بسيار حائز اهميت است تا جاييتاريخ سياسي 
هـاي مشـترك تـاريخي و فرهنگـي     دهد و موجب وحـدت ملـي در چـارچوب ارزش   تأثير قرارمي

تـوان   هاي نوعا سياسي نيز است كه از اين موارد مي ويژههمچنين هويت ملي داراي كار. گردد مي
دوستي هاي منشعب از هويت ملي، نوعبسيج نيرو در جهت تحقق آرماني ملي و به تقويت روحيه

  . ستيزي نسبت به دشمنان اشاره كرددر چارچوب سرزمين مادري و دفاع از سرزمين و بيگانه
  

  اجيكستانـيابي در منطقه و تويتـوالت هـبررسي روند تح
شناختي بـر اسـاس منـابع    مطالعاتي است كه به تحليل جامعهشناسي تاريخي يك حوزهجامعه

شناسي تاريخي معطوف توان گفت جامعه بدين ترتيب، مي. پردازد هاي تاريخي مي اطالعاتي و داده
  3.هاي اجتماعي است گيري تحول ساختار و زمينههاي شكل به ريشه
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ي اسالمي، نـام خراسـان، هويـت ايرانـي آن و نيـز قلمـروش       با سقوط ساسانيان و آغاز دوره
همزمـان بـا   اما در اين دوره مسائل نوظهوري همچون كوچ اعراب به اين سـرزمين . محفوظ ماند

ي زردپوستان ترك در نواحي شمال خراسـان و نـابودي تـدريجي    نفوذ گسترده 1فتوحات اسالمي،
خراسـان  . موجب تغييراتي گشت 2ها در آن نواحيوسيله تركها و ساكن شدن آنتورانيان آريايي به

-ديهاي بـزرگ آزا  هاي فكري و قيامي اسالمي همچنان مركزي براي نهضتهاي اوليه در سده
چنانچه نهضت تاريخي ابومسلم خراساني كه منجر به نابودي بنـي اميـه گرديـد، در    . خواهانه بود

  3.ي نوپاي اسالمي بودنمايي ايرانيان در جامعهنوعي قدرتاين ايالت ظهور كرد و به
ي آسياي مركزي كه با كوچ اقوام تـرك و قرقيـز و سـپس    قهپس از حمله اقوام ترك به منط

) از بعد وسـعت و بزرگـي  (ي چنگيز و نوادگان او شروع شد و ادامه پيدا كرد، آخرين مورد آن حمله
زبان و فرهنگ تركي در منطقه رواج پيدا نمود و پس از مـدتي  . ي تيمور بدانيمبايست حمله را مي

ظهور سلسـله صـفويه در ايـران و تعـارض     . منطقه تبديل شدي زندگي سنتي به فرهنگ و شيوه
مذهبي باعث شد تا اين منطقه نسبت به ديگر مناطق جهان اسالم در انـزوا قـرار گيـرد و ارتبـاط     

خـان   هاي شـيبك  در اين دوره، جنگ. عادي آن با جهان اسالم كه از طريق ايران بود، قطع گردد
گيـري   ظهـور و قـدرت  . چهارچوب تحليلـي نيـز تفسـير نمـود    توان در اين ازبك با صفويان را مي

ي رفتـه حلقـه   غربي تركستان بزرگ در كنار مرزهاي اردوي زريـن رفتـه   اسالوها در مناطق شمال
يافته بود، تنگ كرد و سرانجام  محاصره را بر اين منطقه كه فاقد قدرت مركزي منسجم و سازمان

امپراطور روسيه، حركت قواي روس به اين منطقـه   وسيله ايوان مخوف،با شكست اردوي زرين به
  4.آغاز گرديد

ي كنش منطقي پارتو، سياست اعمالي و سياست اعالنـي  ي شوروي، بر اساس نظريهدر دوره
رو، در سياسـت  از اين 5.هم در تضاد بود؛ به عبارت ديگر، اهداف و اعمال با هم سنخيت نداشتند با
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و ) فردي، قومي(هويت ملي بايد چنان فراگير باشد كه تعارض بين هويت اوليه . كنند شناسايي مي
  .1ايجاد نكند) ملي(هويت فراگير 
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  .2ي تاريخي و احساس تعلق خاطر و اهتمام تاريخي دانستآگاهي و دانش به پيشينه
شناختي فـردي و جمعـي، شـامل    حث روانهاي هويت در يك جامعه، عالوه بر مبا اما كارويژه

  :گردد  ميموارد زير نيز
  

،انسجام و همبستگي ملي 
دهي به زندگي اجتماعي و  ايجاد آگاهي ملي و جهت  
تعيين ساز و كارهاي فرهنگ سياسي.  

  
اي نـوين در   شده به مرحله اي منسوخ گذار از مرحلهمجموعه اين مسائل براي كشوري درحال

ي عناصر قدرت ملي را تحت كه همهاجتماعي خود بسيار حائز اهميت است تا جاييتاريخ سياسي 
هـاي مشـترك تـاريخي و فرهنگـي     دهد و موجب وحـدت ملـي در چـارچوب ارزش   تأثير قرارمي

تـوان   هاي نوعا سياسي نيز است كه از اين موارد مي ويژههمچنين هويت ملي داراي كار. گردد مي
دوستي هاي منشعب از هويت ملي، نوعبسيج نيرو در جهت تحقق آرماني ملي و به تقويت روحيه

  . ستيزي نسبت به دشمنان اشاره كرددر چارچوب سرزمين مادري و دفاع از سرزمين و بيگانه
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شناختي بـر اسـاس منـابع    مطالعاتي است كه به تحليل جامعهشناسي تاريخي يك حوزهجامعه
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ي اسالمي، نـام خراسـان، هويـت ايرانـي آن و نيـز قلمـروش       با سقوط ساسانيان و آغاز دوره
همزمـان بـا   اما در اين دوره مسائل نوظهوري همچون كوچ اعراب به اين سـرزمين . محفوظ ماند

ي زردپوستان ترك در نواحي شمال خراسـان و نـابودي تـدريجي    نفوذ گسترده 1فتوحات اسالمي،
خراسـان  . موجب تغييراتي گشت 2ها در آن نواحيوسيله تركها و ساكن شدن آنتورانيان آريايي به

-ديهاي بـزرگ آزا  هاي فكري و قيامي اسالمي همچنان مركزي براي نهضتهاي اوليه در سده
چنانچه نهضت تاريخي ابومسلم خراساني كه منجر به نابودي بنـي اميـه گرديـد، در    . خواهانه بود

  3.ي نوپاي اسالمي بودنمايي ايرانيان در جامعهنوعي قدرتاين ايالت ظهور كرد و به
ي آسياي مركزي كه با كوچ اقوام تـرك و قرقيـز و سـپس    قهپس از حمله اقوام ترك به منط

) از بعد وسـعت و بزرگـي  (ي چنگيز و نوادگان او شروع شد و ادامه پيدا كرد، آخرين مورد آن حمله
زبان و فرهنگ تركي در منطقه رواج پيدا نمود و پس از مـدتي  . ي تيمور بدانيمبايست حمله را مي

ظهور سلسـله صـفويه در ايـران و تعـارض     . منطقه تبديل شدي زندگي سنتي به فرهنگ و شيوه
مذهبي باعث شد تا اين منطقه نسبت به ديگر مناطق جهان اسالم در انـزوا قـرار گيـرد و ارتبـاط     

خـان   هاي شـيبك  در اين دوره، جنگ. عادي آن با جهان اسالم كه از طريق ايران بود، قطع گردد
گيـري   ظهـور و قـدرت  . چهارچوب تحليلـي نيـز تفسـير نمـود    توان در اين ازبك با صفويان را مي

ي رفتـه حلقـه   غربي تركستان بزرگ در كنار مرزهاي اردوي زريـن رفتـه   اسالوها در مناطق شمال
يافته بود، تنگ كرد و سرانجام  محاصره را بر اين منطقه كه فاقد قدرت مركزي منسجم و سازمان

امپراطور روسيه، حركت قواي روس به اين منطقـه   وسيله ايوان مخوف،با شكست اردوي زرين به
  4.آغاز گرديد

ي كنش منطقي پارتو، سياست اعمالي و سياست اعالنـي  ي شوروي، بر اساس نظريهدر دوره
رو، در سياسـت  از اين 5.هم در تضاد بود؛ به عبارت ديگر، اهداف و اعمال با هم سنخيت نداشتند با
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شد امـا در عمـل ايـن سيسـتم بـه زنـداني بـراي         اعالم مي ها اعالني شوروي، حق آزادي قوميت
  1.ها تبديل شده بود اقليت

ي نظام سياسي شوروي با الهام از مكتب كمونيسـت، تـا   ها بر منطقه و در ادامه با تسلط روس
ها اين منطقه تحت تأثير فرهنگ روسي قرار داشت و مباني فكري اين مكتب در پي استحاله  سال

بايسـت بـر    ها در شوروي مـي  ي هويت ملي قوميتمسئله. خي مردم منطقه بودهويت ملي و تاري
هـاي مختلـف شـوروي بـا      اما اين مفهوم در دوره 2شد، اساس و در پيوند با سوسياليزم تعريف مي

بـراي  . گرفـت  رو شد كه ماهيتا از محدوديت ساختاري نظام كمونيسـتي نشـأت مـي   تغييراتي روبه
شوروي مفهوم انسان نوين سوسياليسـتي بـه عنـوان پـارادايم نگـرش       در 1980،يمثال، در دهه
  3.هاي جامعه مطرح شد دولت به خلق

ي در دوره 4.شـود  ها در اين منطقه از اين زمان آغاز و تا قرارداد آخال كامل مي ي روسسلطه
ـ    گرايي در اين منطقه مخالفت ميگرايي و قوميتتزار، با روحيه اسالم ا زمـان  شد و ايـن ميـراث ت

ي هويـت تـاريخي   دهنـده فروپاشي شوروي ادامه داشت كه باعث ايجاد فاصله بين عناصر شـكل 
و سرانجام با فروپاشـي، شـوروي كشـورهاي    . شده در اين دوران گرديدهاي تربيت منطقه با نسل

  . گشتند منطقه به عناصر اصلي هويتي يعني هويت تركي، اسالمي و تاريخي خود باز
هاي آسـياي مركـزي اجـازه يافتنـد تـا بـه خويشـتن خـويش         شوروي، ملت پس از فروپاشي

تاجيكستان به عنـوان يـك كشـور تـاريخي بازمانـده از      . بازگشته، هويت اصلي خود را طلب كنند
دنبـال بازسـازي   خراسان بزرگ در اين ميان با تأسي از فرهنگ و تمدن غني و تـاريخي خـود بـه   

  . نژادي خود تأكيد بيشتري نمود هويت ملي برآمد و بر عناصر زباني و
بر اثـر   كشورهاي آسياي مركزي براي ايجاد يك بستر هويتي، عالوه بر مسائل داخلي،تالش 
ي اهميـت مسـئله   دهنـده كه اين نشان 5.گيري از نفوذ سنتي فرهنگ روسي بودفاصله استقالل و

   .ملت بودن است -سازي و خالء وجود يك بستر قوي از لحاظ دولت هويت
اين كشور . ها با ديگر كشورهاي آسياي مركزي متفاوت استتاجيكستان در بسياري از ويژگي

زبان در منطقه است و شايد بتوان گفت اولين كشور مسلمان منطقـه محسـوب   فارسي رتنها كشو
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كـه خـود   طـوري هويت و نمادهاي اسالمي از ديرباز در اين سرزمين نمود داشته است، به. شود مي
-و تازي است، مردم بـومي بـه تـازه   » تاژيك«يا » تازيك«ي جيك را كه برگرفته از واژهكلمه تا

  1.كردند ها يا اعراب اطالق مي معتقدان به پيروان آئين تازي
جا كه مرزهاي جغرافياي سياسي بر مرزهاي فرهنگي يك كشور معموالً انطبـاق نـدارد،   از آن

عدم انطباق مرزهاي سياسي بر مرزهاي هويتي اين ي سياسي تاجيكستان با اين ويژگي در عرصه
هـاي شـوروي سـابق بـراي جـدايي      گرفته از سياسـت البته اين مسئله نشأت. كشور مشهود است

زباني همچون بلخ، مرو و بخارا به قلمـرو سياسـي   فارسيعدم الحاق شهرهاي. ها بوده استمليت
وجـود  كه البته با. ايگانش گرديده استتاجيكستان، موجب بروز تعارضاتي بين تاجيكستان و همس

تأكيد كشورهاي منطقه در به رسميت شناختن مرزهاي كنوني جغرافياي سياسي، هويت مشـترك  
هـاي خويشـاوند در   هاي جدا از نظر سياسـي، قطعـاً مسـائلي پيرامـون اقليـت     ساكنان در سرزمين

هـاي داخلـي   ع در جنـگ ي ايـن موضـو  نمونه. آورد ي سياسي كشورهاي همسايه پديد ميگستره
دليل تأثير بيشتر آن بـر جـدايي   مدت به اين مسئله در دراز. تاجيكستان تأثير خود را بر جاي گذارد

-ها با غيريـت و موجب شده تاجيك. چندان بوده است، براي تاجيكستان دوقوم تاجيك در منطقه
  . كنندويژه ازبكستان عملسازي متخاصم نسبت به همسايگان خود به

  
  :زير بدانيم هاي يابي در تاجيكستان را بايد داراي ويژگي در انتهاي اين بخش، هويت

  
ها، سازي متخاصم در برخورد با ازبك غيرت  
،پيوند تاريخي با خراسان بزرگ  
نشين، احساس انزواي تاريخي در منطقه ترك  
،احساس برتري تمدني در گذشته تاريخي  
 و مشاهير اين حوزهتأكيد بر زبان فارسي و بزرگداشت  
سازي هويت تاجيكخراسان بزرگ و نقش آن در بستر .  

ي اسالمي نقش مهمي در اعتالي تمدن اسـالمي و بازيـابي هويـت ايرانـي     خراسان در دوره
هاي ايراني همچـون طاهريـان و سـامانيان در ايـن خطـه       از نظر سياسي نيز اولين سلسله. داشت

                                                 
  .217ابوالحسن شيرازي، ص  1



آمـایش و تـوسعه پایـدار 115
107

۶ 
 

شد امـا در عمـل ايـن سيسـتم بـه زنـداني بـراي         اعالم مي ها اعالني شوروي، حق آزادي قوميت
  1.ها تبديل شده بود اقليت

ي نظام سياسي شوروي با الهام از مكتب كمونيسـت، تـا   ها بر منطقه و در ادامه با تسلط روس
ها اين منطقه تحت تأثير فرهنگ روسي قرار داشت و مباني فكري اين مكتب در پي استحاله  سال

بايسـت بـر    ها در شوروي مـي  ي هويت ملي قوميتمسئله. خي مردم منطقه بودهويت ملي و تاري
هـاي مختلـف شـوروي بـا      اما اين مفهوم در دوره 2شد، اساس و در پيوند با سوسياليزم تعريف مي

بـراي  . گرفـت  رو شد كه ماهيتا از محدوديت ساختاري نظام كمونيسـتي نشـأت مـي   تغييراتي روبه
شوروي مفهوم انسان نوين سوسياليسـتي بـه عنـوان پـارادايم نگـرش       در 1980،يمثال، در دهه
  3.هاي جامعه مطرح شد دولت به خلق

ي در دوره 4.شـود  ها در اين منطقه از اين زمان آغاز و تا قرارداد آخال كامل مي ي روسسلطه
ـ    گرايي در اين منطقه مخالفت ميگرايي و قوميتتزار، با روحيه اسالم ا زمـان  شد و ايـن ميـراث ت

ي هويـت تـاريخي   دهنـده فروپاشي شوروي ادامه داشت كه باعث ايجاد فاصله بين عناصر شـكل 
و سرانجام با فروپاشـي، شـوروي كشـورهاي    . شده در اين دوران گرديدهاي تربيت منطقه با نسل

  . گشتند منطقه به عناصر اصلي هويتي يعني هويت تركي، اسالمي و تاريخي خود باز
هاي آسـياي مركـزي اجـازه يافتنـد تـا بـه خويشـتن خـويش         شوروي، ملت پس از فروپاشي

تاجيكستان به عنـوان يـك كشـور تـاريخي بازمانـده از      . بازگشته، هويت اصلي خود را طلب كنند
دنبـال بازسـازي   خراسان بزرگ در اين ميان با تأسي از فرهنگ و تمدن غني و تـاريخي خـود بـه   

  . نژادي خود تأكيد بيشتري نمود هويت ملي برآمد و بر عناصر زباني و
بر اثـر   كشورهاي آسياي مركزي براي ايجاد يك بستر هويتي، عالوه بر مسائل داخلي،تالش 
ي اهميـت مسـئله   دهنـده كه اين نشان 5.گيري از نفوذ سنتي فرهنگ روسي بودفاصله استقالل و

   .ملت بودن است -سازي و خالء وجود يك بستر قوي از لحاظ دولت هويت
اين كشور . ها با ديگر كشورهاي آسياي مركزي متفاوت استتاجيكستان در بسياري از ويژگي

زبان در منطقه است و شايد بتوان گفت اولين كشور مسلمان منطقـه محسـوب   فارسي رتنها كشو
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كـه خـود   طـوري هويت و نمادهاي اسالمي از ديرباز در اين سرزمين نمود داشته است، به. شود مي
-و تازي است، مردم بـومي بـه تـازه   » تاژيك«يا » تازيك«ي جيك را كه برگرفته از واژهكلمه تا

  1.كردند ها يا اعراب اطالق مي معتقدان به پيروان آئين تازي
جا كه مرزهاي جغرافياي سياسي بر مرزهاي فرهنگي يك كشور معموالً انطبـاق نـدارد،   از آن

عدم انطباق مرزهاي سياسي بر مرزهاي هويتي اين ي سياسي تاجيكستان با اين ويژگي در عرصه
هـاي شـوروي سـابق بـراي جـدايي      گرفته از سياسـت البته اين مسئله نشأت. كشور مشهود است

زباني همچون بلخ، مرو و بخارا به قلمـرو سياسـي   فارسيعدم الحاق شهرهاي. ها بوده استمليت
وجـود  كه البته با. ايگانش گرديده استتاجيكستان، موجب بروز تعارضاتي بين تاجيكستان و همس

تأكيد كشورهاي منطقه در به رسميت شناختن مرزهاي كنوني جغرافياي سياسي، هويت مشـترك  
هـاي خويشـاوند در   هاي جدا از نظر سياسـي، قطعـاً مسـائلي پيرامـون اقليـت     ساكنان در سرزمين

هـاي داخلـي   ع در جنـگ ي ايـن موضـو  نمونه. آورد ي سياسي كشورهاي همسايه پديد ميگستره
دليل تأثير بيشتر آن بـر جـدايي   مدت به اين مسئله در دراز. تاجيكستان تأثير خود را بر جاي گذارد

-ها با غيريـت و موجب شده تاجيك. چندان بوده است، براي تاجيكستان دوقوم تاجيك در منطقه
  . كنندويژه ازبكستان عملسازي متخاصم نسبت به همسايگان خود به

  
  :زير بدانيم هاي يابي در تاجيكستان را بايد داراي ويژگي در انتهاي اين بخش، هويت

  
ها، سازي متخاصم در برخورد با ازبك غيرت  
،پيوند تاريخي با خراسان بزرگ  
نشين، احساس انزواي تاريخي در منطقه ترك  
،احساس برتري تمدني در گذشته تاريخي  
 و مشاهير اين حوزهتأكيد بر زبان فارسي و بزرگداشت  
سازي هويت تاجيكخراسان بزرگ و نقش آن در بستر .  

ي اسالمي نقش مهمي در اعتالي تمدن اسـالمي و بازيـابي هويـت ايرانـي     خراسان در دوره
هاي ايراني همچـون طاهريـان و سـامانيان در ايـن خطـه       از نظر سياسي نيز اولين سلسله. داشت
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ميالدي شايد حتي  10-9ي همان زبان دري است كه در سده زبان فارسي تاجيكي 1.پديدار شدند
ي  كـه گونـه   -اندكي پيشتر از آن شكل ادبي به خود گرفت و در عهـد آل سـامان فارسـي معيـار    

ي رسمي و گونه. رود، به وجود آمد گزاري و نثر علمي به كار مي رسمي آن در معامالت دولتي، كار
زبـان فارسـي در ايـن دوره     2.در خراسان به كمال رسيد ادبي فارسي دري در خراسان ايجاد شد و

هـاي بعـد، آن زبـان فارسـي را از روي آثـار ادبـي خـود         اي بـود و بـر خـالف دوره    بيشتر محاوره
. نداشـت رو، زبان ايشان طبيعي، ساده و روان بود ودر آن تعقيد و انهـام وجـود   اين از. آموختند نمي

سبك شعر فارسـي دري را از نيمـه   . در خراسان كمك كردهمين مسئله به گسترش مكاتب ادبي 
جا كه نخستين آثـار نظـم و نثـر    از آن. نامند دوم قرن سوم تا پايان قرن پنجم سبك خراساني مي

. انـد  ي خراسان بزرگ پيدا شد، به سبك اين آثار خراساني گفتهزبان فارسي بعد از اسالم در ناحيه
شناسي حدود نيم قرن پيش گاهي سبك خراساني بـه   ات و سبكهاي تاريخ ادبي رو، در بحثايناز

ماننـد سـتوني بـود كـه     نقش زبان فارسي در خراسان به . سبك تركستاني هم معروف بوده است
ي فرهنگي خراسان بزرگ بر آن افراشته شـده بـود و ايـن مسـئله بسـتر مناسـبي را بـراي        خيمه

يل هويـت ملـي و ارضـاي حـس غـرور ملـي       ي آسياي مركزي در روند تشكزبانان منطقه فارسي
  . نمودتاريخي فراهم مي

مـرور زمـان،   بـه . ي سامانيان، گسترش زبان فارسي مورد اهتمام جـدي قـرار گرفـت   در دوره
هـاي چنـدي از جملـه تـاريخ طبـري      ي قرآن به زبان فارسي را انجام داد و كتابابوحنيفه ترجمه

  3.توسط بلعمي به فارسي ترجمه شد
و رودكـي و دانشـمندان نامـداري    شعراي بزرگي مانند فردوسي، اسدي توسي، دقيقي اديبان و

همچون ابن سينا، رازي، بيروني، فارابي، خوارزمي و ابن هيثم و ديوانيان و مورخاني مانند طبـري  
بن كـرام و بسـياري    بن عياض و محمد و بلعمي و بيهقي و عارفاني مانند بايزيد بسطامي و فضيل

) ري و مازنـدران (اش  هـاي همسـايه   اً همزمان با هم، در قلمرو خراسان بزرگ و استانديگر تقريب
 4.شـدند  دوره و همسايه محسـوب مـي  ها به تعبيري هماين بدان معناست كه تمام آن. زيستند مي

گوي و هاي خراسان بزرگ يعني اهتمام به زبان فارسي و گرامي داشتن شعراي پارسي اين ويژگي
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ات فرهنگي و سرزميني سامانيان به عنوان حكومتي كه بر عناصر هويتي تاجيك همچنين مشترك
  . انطباق تاريخي دارد، مورد توجه قرار گرفت

  
  سازي تاجيكستان  ويتـزرگ در روند هـراسان بـل نقش خـتحلي

دانسـتند،   ترين كاركرد زبان را بيان افكار و عقايد و احساسات مـي در حالي كه در گذشته مهم
ي رفتـار اجتمـاعي   كننـده شناسي عمدتاً بر نقش زبان به عنـوان هماهنـگ  هاي جديد  زبان نظريه

هـاي   توضيح اين ديدگاه چنين است كه شخصيت انسان از راه دروني كردن نقـش . كنند تأكيد مي
يابد و زبان سازوكاري است كه توسـط آن عمـل درونـي كـردن      يافته تكوين مياجتماعي سازمان

   1.پذيرد صورت مي) ها ارزش و(ها  نقش
او از مفـاخر خراسـان   . انـد  ناميده 2و صاحب قران شاعرانالشعرا رودكي را پدر شعر فارسي، آدم

ي سـاماني در نـواحي اطـراف شـهر     اكنون مزار اين شاعر بزرگ دورههم. شود بزرگ محسوب مي
دنبال آن است تا بـا  اشت آن بهتاجيكستان با تأكيد بر جايگاه اين شاعر و بزرگد. دوشنبه قرار دارد

زبانان ساكن ازبكستان و عالوه بر اين، فارسي. زبان فارسي به تحكيم هويت ملي خود كمك كند
هاي هويتي خود را با تاجيكستان در تداوم خواهنـد   ديگر كشورهاي آسياي مركزي همچنان علقه

  . ديد
ول و دستيازي به نقـاط عطـف   يابي منطقه، برگشت به اساطير ترك و مغ در قالب وجه هويت

شود و حتي از اين رهگذر توجـه بـه    هاي بين تسلط اين قوم بر آسيا اشاره ميقوم ترك در   سال
ي تـاريخي، مشـاركتي بـا    اما تاجيكسـتان در ايـن تجربـه    3.دولت عثماني نيز گاه ديده شده است

محوريت فضـاي جغرافيـايي   تبار در منطقه نيز  همسايگان خود نداشته وگاه در دوره حاكمان ترك
  . خود را در حاشيه ديده است
ها مـورد تاخـت و تـاز قـرار      ي فرهنگي تاجيكستان است، بوسيله مغولخوارزم كه در محدوده

ي متعلـق بـه قلمـروي فرهنگـي     دو سلسـله  -خوارزمشـاهيان و سـامانيان  . گرفت و سقوط كـرد 
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ميالدي شايد حتي  10-9ي همان زبان دري است كه در سده زبان فارسي تاجيكي 1.پديدار شدند
ي  كـه گونـه   -اندكي پيشتر از آن شكل ادبي به خود گرفت و در عهـد آل سـامان فارسـي معيـار    

ي رسمي و گونه. رود، به وجود آمد گزاري و نثر علمي به كار مي رسمي آن در معامالت دولتي، كار
زبـان فارسـي در ايـن دوره     2.در خراسان به كمال رسيد ادبي فارسي دري در خراسان ايجاد شد و

هـاي بعـد، آن زبـان فارسـي را از روي آثـار ادبـي خـود         اي بـود و بـر خـالف دوره    بيشتر محاوره
. نداشـت رو، زبان ايشان طبيعي، ساده و روان بود ودر آن تعقيد و انهـام وجـود   اين از. آموختند نمي

سبك شعر فارسـي دري را از نيمـه   . در خراسان كمك كردهمين مسئله به گسترش مكاتب ادبي 
جا كه نخستين آثـار نظـم و نثـر    از آن. نامند دوم قرن سوم تا پايان قرن پنجم سبك خراساني مي

. انـد  ي خراسان بزرگ پيدا شد، به سبك اين آثار خراساني گفتهزبان فارسي بعد از اسالم در ناحيه
شناسي حدود نيم قرن پيش گاهي سبك خراساني بـه   ات و سبكهاي تاريخ ادبي رو، در بحثايناز

ماننـد سـتوني بـود كـه     نقش زبان فارسي در خراسان به . سبك تركستاني هم معروف بوده است
ي فرهنگي خراسان بزرگ بر آن افراشته شـده بـود و ايـن مسـئله بسـتر مناسـبي را بـراي        خيمه

يل هويـت ملـي و ارضـاي حـس غـرور ملـي       ي آسياي مركزي در روند تشكزبانان منطقه فارسي
  . نمودتاريخي فراهم مي

مـرور زمـان،   بـه . ي سامانيان، گسترش زبان فارسي مورد اهتمام جـدي قـرار گرفـت   در دوره
هـاي چنـدي از جملـه تـاريخ طبـري      ي قرآن به زبان فارسي را انجام داد و كتابابوحنيفه ترجمه

  3.توسط بلعمي به فارسي ترجمه شد
و رودكـي و دانشـمندان نامـداري    شعراي بزرگي مانند فردوسي، اسدي توسي، دقيقي اديبان و

همچون ابن سينا، رازي، بيروني، فارابي، خوارزمي و ابن هيثم و ديوانيان و مورخاني مانند طبـري  
بن كـرام و بسـياري    بن عياض و محمد و بلعمي و بيهقي و عارفاني مانند بايزيد بسطامي و فضيل
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ات فرهنگي و سرزميني سامانيان به عنوان حكومتي كه بر عناصر هويتي تاجيك همچنين مشترك
  . انطباق تاريخي دارد، مورد توجه قرار گرفت

  
  سازي تاجيكستان  ويتـزرگ در روند هـراسان بـل نقش خـتحلي

دانسـتند،   ترين كاركرد زبان را بيان افكار و عقايد و احساسات مـي در حالي كه در گذشته مهم
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هـا برچيـده   ها و تـرك توسط مغول -ي تمدن خراسان بطور اعمطور اخص و حوزهتاجيكستان به
  . شدند

توانستند به ديگر مسائل تـاريخي بـراي ايجـاد هويـت اسـتناد كننـد، مسـائلي         ها نميتاجيك
شد چون ارتباط منطقي ميان ظهور و همچون زردشت كه از لحاظ مذهبي باعث واگرايي ملي مي

د نداشـت و بـا هويـت    حيات زردشت در مناطق شرقي ايران با مناطق كنـوني تاجيكسـتان وجـو   
-يا حتي سه امپراطوري قبل از اسالم در ايران كه بـازهم هـيچ  . اسالمي مردم نيز در تعارض بود

ريشه آريايي بـودن  . ها با تاريخ تاجيكستان وجود ندارد داري بين ظهور اين سلسله گونه ارتباط معنا
  1. ها نيز ترديدهايي حداقل نزد نويسندگان ازبك وجود دارد تاجيك

شـود كـه    دهد، تمدن زماني حاصل مي بنابر تعريفي كه دكتر فرهنگ رجايي از تمدن ارائه مي
 2.ذهن و عين در تلفيق خود محصوالت را در قالب عناصر مادي و هنـري، فكـري ايجـاد نمايـد    

خراسان بزرگ از ظهور طاهريان به عنوان اولين سلسله تا مرگ نادر كه محوريت خراسان بـزرگ  
گر فرهنگ و سياست در منطقه دقيقاً محلي براي تفسير ديدگاه دكتـر رجـايي    ن توليدبود، به عنوا

الـدين   الرئيس ابوعلي سينا، موالنا جالل در اين دوره، مشاهير بزرگي همچون شيخ. نمايد ايجاد مي
موسـي از اسـتادان هندسـه و رياضـي،     محمد بلخي مشهور به موالنا، فردوسي توسي، برادران بنو

رودي خيام نيشابوري فيلسوف، رياضيدان و عارف بـزرگ، خالـد ابـن عبـدالملك مـرو      حكيم عمر
-شناس بزرگ ايران از مرو خراسان بزرگ، ابومعشر جعفر ابن محمد ابن عمر بلخـي سـتاره   ستاره

بن بشر منجم، ابوجعفر خازن رياضيدان، عبدالرحمن خازني فيزيكدان  شناس و منجم بزرگ، سهل
ابـن محمـد خراسـاني كيميـاگر و شـيميدان، شـيخ احمـد جـامي، رودكـي           يو مخترع، ابوبكر عل

سازي مورد  توانند با مصادره به مطلوب در روند هويت سمرقندي، عبدالرحمن جامي و ابومسلم مي
زمـين بـه تنهـايي بـراي     استفاده قرار گيرند و اين در حالي است كه برخي از اين مشاهير خراسان

هـا بـه   ، تاجيـك شـود  طور كه مشاهده ميپس همان. كند يت ميتامين حس هويتي يك ملت كفا
ايـن در  . يابي به آنهـا اسـتناد كننـد    توانند در روند هويت دليل هويت فارسي خراسان به راحتي مي

هاي مفصلي براي سالروز تولد مشاهيري چـون ابـن    اكنون جشن حالي است كه در اين كشور هم
  . شود و جامي گرفته مي سينا، ابونصر ساماني، فردوسي، رودكي
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گرايي از موضوعي ثابت ارتباط دارد؛ چرا كه تـاريخ بـه   البته اين نگاه به تاريخ، بسيار به تاويل
ي زمـاني،  لذا در رابطه بـا ايـن دوره  . تواند به اشكال مختلفي تفسير گردد عنوان متغيري ثابت مي

ه در تعارض با شكل مطلوب تفسير يعني دوران شكوفايي خراسان بزرگ، وقايعي نيز وجود دارد ك
يابي بـه  ي تيموري و استناد ازبكستان به اين دوره براي روند هويتدوره. يك ملت از تاريخ است

  . ها از اين نمونه استعلت ملتي رقيب براي تاجيك
رو نقش و تأثير تيمور بر واگرايي بـين تاجيكسـتان و ازبكسـتان مشـهود اسـت؛ چراكـه       ايناز

تيمور به عنوان نماد ملي ازبك و نشان دادن آن به عنوان قهرمان ملي موجـب يـادآوري   انتساب 
هـاي ايـن شـخص در     عـام قتل يي زوال سامانيان و انحطاط آن است عالوه بر اين، مسئلهدوره

هاي بلخ، اورگنج، هـرات  عامتوان از قتلزبان مزيد بر علت است كه از آن جمله ميمناطق فارسي
ايـن   1.ي مورد ادعاي تاجيكستان بـزرگ نـام بـرد   از شهرهاي خراسان بزرگ و گستره و بسياري

ي تاريخي تأثير گذاشته است زبانان منطقه به هنگام مطالعهبدون شك بر احساسات فارس  مسئله
واقـع واكنشـي   در تاجيكسـتان در  1999و برگزاري جشن سالگرد روي كارآمدن سامانيان در سال 

   2.به وسيله ازبكستان برگزار گرديد 1996و يادبود تيمور لنگ كه در سال بوده به سالگرد 
تورانيسم و يا به عبـارت ديگـر   تركيسم يا پانبه دليل تأكيد چهار كشور آسياي مركزي بر پان

تركستان بزرگ، اين مسئله براي تاجيكستان قطعاً مورد پذيرش نخواهد بود و باعث انـزواي ايـن   
تواند تاجيكستان را عالوه بر داشتن زبـان مشـترك،    اكيد بر خراسان بزرگ مياما ت. شود كشور مي

به لحاظ تاريخي به ايران و افغانستان پيوند بزند و گرايش اين كشورها به برگزاري نشست سـران  
-توان درتالش اين كشور به ايجاد همگرايـي هـويتي در مقابـل پـان     زبان را ميسه كشور فارسي

  . طقه تفسير كردتركيسم موجود در من
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  اهنامه ـقش شـن
ها قرار گرفته بود، تـأثير   مورد تعرض ترككه سرزمين پارسيانشاهكار ادبي فردوسي در زماني

  . شگرفي در حفاظت از فرهنگ و تمدن اين خطه گذاشت و همگرايي ملي را تقويت كرد
و تـوران و  ) فـالت ايـران  (شاهنامه جهان ايرانيان را دو پاره بيان كرده است كه يكـي ايـران   

كشور تاجيكستان نيز در همين  1گرفت ديگري شمال آمو از جمله آسياي مركزي كنوني را فرا مي
  : كند  ها نقش ايفا مي سازي تاجيكبه داليل زير شاهنامه در هويت. منطقه قرار دارد

  
ي سامانيان بود،فردوسي متعلق به خراسان بزرگ و منطقه  
وزبانان اشاره داردي است كه به منشأ پيدايش فارسيشاهنامه اثري فارس  
نشين است هاي شاهنامه در مناطق تاجيكبعد مكاني داستان.  

     
هـا در ميـان   سـازي تاجيـك  رو، براي هويـت اينشاهنامه راوي جنگ ترك و فارس است و از

ايفا كرده و نه ي سامانيان اين كتاب نقشي اجتماعي در سلسله. كشورهاي آسياي ميانه مهم است
  . ي خراسان بزرگ بوده استتنها سمبل تمدن ايراني، بلكه نماد فرهنگ ايراني در دوره

توانند تمـامي نخبگـان ايـن دوره ماننـد فردوسـي، دقيقـي،        ها با انتخاب سامانيان مي تاجيك
دره بـه  نوعي مصاهاي مشهور و نامي را به سينا، رودكي، خاقاني، منوچهري و بسياري از چهره ابن

گردد كه سامانيان از فرهنـگ و هنـر    مطلوب كنند؛ چراكه از شواهد تاريخي نيز چنين استنباط مي
  . ها محلي امن براي بسياري از بزرگان آن عصر بوده استحمايت و دربار آن

گرايـي  رسد خراسان بزرگ در آسياي مركزي هم از بعد قوميت و هم از نظر منطقه به نظر مي
توانسته در روند همگرايي و حتي واگرايي نقش خـود را نشـان دهـد كـه البتـه بـه        تأثير داشته و

-در گفتمـان مصـرف   "سـازي فرهنگـي  همسان". موقعيت كشورهاي منطقه بستگي داشته است
تأثير كرده كرد، به عناصري كم گرايي جهاني اختالفات فرهنگي را كه تاكنون هويت را تعيين مي

است كه در روند جهاني شدن، به الگوي مسـلط در هويـت سـازي    اكنون اين فرهنگ غرب و هم
  . تبديل شده است
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  : كند رسد سه گرايش در برخورد با هويت در عصر جهاني شدن نمود پيدا مي به نظر مي
 شمول،هاي جهان حفظ خود در برابر هويت.1
 وشمولهاي جهان همراهي با هويت.2
 .هاي جديد ايجاد هويت.3

  ريـه گيـنتيج
به عنوان شاعري كه در خراسـان بـزرگ پـرورش يافتـه و از نمادهـاي مكتـب شـعر        رودكي 

زماني زنـدگي  هم. زيسته است سراي نامي ايران در اين دوره ميخراساني است و فردوسي حماسه
يـابي   هايي در روند هويتها به چنين شخصيت سينا با حكومت آل سامان موجب توجه تاجيك ابن

  . جايگاه فرهنگي خراسان بزرگ در تاريخ اين منطقه دارد خود شده است كه نشان از
ي اسـالوها بـود و   سال زير سـلطه  200هاي قبل از فروپاشي به مدت  تاجيكستان كه در دوره

ها از نتايج روشن و مسلم آن تغيير خط آن(هاي هويتي خود دور شده بود  ها از پيشينهزير فشار آن
بـا فروپاشـي   ) هاي ديگر نيـز كمتـر از تغييـر خـط نبـود      ر حوزهاز فارسي به سيرليك بود و البته د

شوروي چنان با سرعت به بسترهاي هويتي تاريخي و اسالمي خود بازگشت كه جامعه دچار تنش 
گرديد و جنگ داخلي در اين كشور رخ داد و نتايج آن انحالل احزاب كمونيست تـا تغييـر خـط و    

هـا حـاكي از عمـق تحـوالت هـويتي در ايـن       اينهمگي . حتي اسم رئيس جمهور را دربر گرفت
  . كشوراست

شـده  يابي آغـاز  ي تاريخي خراسان بزرگ در روند هويتدر اين نوشتار، به نقش و تأثير گستره
يابي تاريخي تاجيكستان براسـاس تحـوالت    بعد از فروپاشي شوروي پرداخته و اساس روند هويت

ـ  . تاريخي خراسان بزرگ نشان داده شد ي سـاماني بـه دليـل انطبـاق زبـاني و      ين، دورهدر ايـن ب
-ي پـان گذشـته از آن، مسـئله  . جغرافيايي با فرهنگ تاجيكي كنوني مورد توجه قرار گرفته اسـت 

البتـه  . تركيسم و رقابت موجود بين ازبكستان و تاجيكسـتان ايـن مسـئله را تشـديد كـرده اسـت      
دهد مباني فرهنگي و تمدني بـا   مي زبان نشانتحوالت منطقه و روند همگرايي كشورهاي فارسي

-هاي دوران خراسان بزرگ در حال تكوين و تثبيت است و تحركات واگرا و رقابتالهام از ويژگي
شـدت در حـال   روي آن را ندارد زيرا مردم تاجيكستان بـه هاي فرهنگي توان تاثيرگذاري منفي بر

هـاي  ودنـد تمسـك بـه ويژگـي    هاي ديني و ملـي خ هاي فرهنگي و تاريخي و ارزش تحكيم پايه
  .تاريخي خراسان بزرگ در اين راه مزيد بر علت بوده است
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