
  

  

  

  

  

   آنجاشيعةزبانانِ تاجيك  و فارسي  سركوه ايالت سين چيانگحيةنا

  

  دكتر سيدمحمد دبيرسياقي

  

  

اقيانوس (ترين اقيانوس عالم  ترين كشور جهان است و وسيع كشور پهناور چين كه پرجمعيت
تي ترين قلعة گي با مرتفع) هيماليا(كوههاي دنيا را  ترين رشته را در كنار شرقي و عظيم) آرام

و ) صحراي تيكالماكان(غربي خود دارد و يكي از صحراهاي سوزان جهان  در جنوب) اورست(
هاي  غربي آن واقع است و رود در غرب و شمال) صحراي گبي(قسمتي از صحراي سوزان ديگر 

فراز و نشيب » يانگ تسه« زرد و ةيا رودخان» هدانگ هو«پرجوش و خروش و پهناوري چون 
نوردند تا در اقيانوس آرام، آرام گيرند و بر قسمتي از بلندترين   آن را در ميشمال و مركز و شرق

هاي متنوع  تر آنكه صاحب فرهنگي است كهن با رشته راند و مهم حكم مي) پالير(فالت گيتي 
باز تنها كشوري . هنري ديرينه و آثار هنري ارزنده و كم مانند كه همه در حد ابتكار است نه تقليد

هاي حاكم بر  هاي منظم تاريخي چند هزار ساله دارد كه حوادث و وقايع سلسله لنامهاست كه سا
زبانان شيعه  دهندة جمعي كثير از فارسي خود را ثبت و نگاهداري كرده است، چنين كشوري پناه

  .مذهب و اهل سنت هست
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يون و  ميل٩٤٠نزديك » حن«دهد كه از اين ميانه، فرقة   فرقه تشكيل مي٥٦جمعيت چين را   
اند، نزديك پانزده  هاي ديگر جز مسلمانان حدود دويست ميليون و مسلمانان، كه نُه فرقه فرقه

  :اند از هاي مسلمان عبارت ميليون هستند فرقه
همه پيرو اهل  كه اين( قرقيزها - قزاقها-)سالرها( ساالرها - تاتارها- اُيغورها-اُزبكها  
 - رون شينها-و نيز سه فرقة پائوئنها) زبان هستند فارسيكه شيعة اسماعيلي (و تاجيكان ) اند سنت

  .زبان اند و چيني خوئيها كه چيني
ديرينه است و آثار و شواهد ) تركستان شرقي(روابط ايران با چين خاصه با ايالت چيانگ   

 هجري قمري با ٩٣ملموس دارد اما از آغاز نفوذ اسالم در سرزمين چين از جانب غرب به سال 
و ) شرقي تاشكند كنوني در شمال( قتيبه بن مسلم بن عمرو باهلي و فتح شهر چاچ لشكركشي

النهر و نيز  بعدها امراي مسلمان ماوراء. گردد  هجري باز مي٩٥سپس فتح فرغانه و كاشغر در سال 
خانهاي كاشغر، كه قبول اسالم كرده بودند، به گسترش اين دين در ايالت سين چيانگ اقدام 

كه مغلوب سلطان محمود غزنوي و باجگزار او (ه پيرو جانشين يوسف فتدرخان ازجمل. كردند
 پوراج بكبا ) خان گرفت كه پس از رسيدن به سلطنت لقب ارسالن(يعني لجزاتگين ) گرديد

فرمانرواي اقوام غيرمسلمان ترك جنگيد و حدود هزار خانوار از آنان را به شرط مسلمان شدن در 
تدريج، ديگر  اد كه در اطراف كاشغر و بالساغون سكونت كنند و به هجري اجازه د٤٣٤حدود 

اما در نيمة دوم قرن . ساكنان تركستان شرقي، دين اسالم را از  قرن پنجم هجري به بعد پذيرفتند
مذكور، هنوز بخشي از ايغورها آئيني جز اسالم داشتند و به همين جهت است كه محمود 

 هجري آن را تاليف كرده ٤٦٧ تا ٤٦٣ ة كه در فاصلتركديوان لغات الكاشغري مؤلف كتاب 
زبان  فارسي «ةنامد كه معني اصلي كلم مي» تت«يا » تات«ايغورهاي غيرمسلمان را . است
.  معني ديگري هم دارد و آن بيگانه يا غيرخودي استةاست اما كلم»  نژاد آريايي«يا » تبار ايراني

ير خودش تاتها، معني اخير را در نظر داشته است كه كاشغري از ايغورهاي غيرمسلمان و به تعب
آنان را در عقيده و دين نسبت به مسلمانان، بيگانه و غيرخودي گفته است نه در قوميت و ديگر 

  .مظاهر اجتماعي
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به موازات نفوذ اسالم از مغرب، از مشرق يعني از راه دريا نيز با بازرگانان و دريانوردان و   
شرقي و جنوب چين رسيده است بخصوص در دوران استيالي  دين به جنوبمسافران ايراني اين 

  .مغوالن، در نواحي كانتون و استانهاي هنان و دينان نفوذ كرده و پيرواني يافته است
آنچه مهم است اينكه اسالم، چه از مغرب و چه از راه دريا و مشرق، بر بال زبان فارسي به   

گانه، دستورالعمل مقدمات نماز و  ته از نام نمازهاي پنجاز اينجاست كه گذش. چين رسيده است
 نقارناتب و تعقيبات و دعاهاي عيدهاي مذهبي و غيره همه فارسي بوده است و تا ةدعاهاي ويژ

  .اين زمان نيز هست
از ذكر مظاهر مدنيت ايران در پيش از اسالم كه به چين نفوذ كرده و از روابط تجاري و نيز   

ي ايراني و چيني و پناهنده شدن يكي از شاهزادگان ساساني پس از سقوط از وصلت خاندانها
دولت ساسانيان با انبوه اطرافيان خود به چين و باز شدن پاي ايرانيان در دوران مغوالن به تمام 

شك  اي ملي كه بي سرزمين چين و نفوذ تمدن ايراني و زبان فارسي و نيز رواج روايات اسطوره
  .گذريم سبب كمبوِد وقت مي  سخوارهاست، بهيادگار دوران تسلط

به معني انگور و نيز لغت » پوتا«به معني تاك بارز و » تا«به معني فارسي و لغت » پو«لغت   
» كوه افراسياب«كه با نام خود اين جانور به آن سرزمين رفته است و نيز اسامي محلها چون » شير«

يراني از آن آب نوشيده و درختي كه تقدس خود كه آن پهلوان ا»  رستمةچشم«و » جوي فرياد«و 
پانزده كيلومتري شمال (را از تكيه دادن رستم به آن دارد و دو يقة كنار راه تاشغر به شاقورغان 

هاي رستم پس از بز دستي به تن با افراسياب پيدا  كه از تكانده شدن خاك چكمه) تاشغور فالت
مذهب در نواحي  نجام اقامت تاجيكان اسماعيليشده و بسياري مطالب روايي جز اينها و سرا

كوهستانِي سرد دوردست با زمستانهاي حدود ده ماهه، براي ايمن ماندن از حملة مخالفان، يادآور 
  .»دونان از نماز خويش ساهون«پناهنده شدن با خر خردست به يمگان بدخشان از بيم 

 قديم ةورشيد(قيم شهر تاشقورغان  اسماعيلي بيشتر مةزبان پيرو مذهب شيع تاجيكان فارسي  
غربي كاشغر  در فاصلة سيصد كيلومتري جنوب) سر قد(در ناحية سر كوه ) به معني بر آفتاب

نيمي از ( تغرمه - براغل- تنزناب- قولجا- قارليق- گلما- پسكام-هستند و نيز در آباديهاِي ياركند
 آستن - پس بلدر-يچيك ليك چ- تغالن شاه- قراچغور- سرغ جلفا- كزعون-)سكنه قرقيزند
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 - شنار قلعه-) شرف ده و قراخ است-كه خود مركب از سه آبادي و خليج ده( و چه -بلدر
 -) اي از ساكنان اهل سنت هستند عده( برومسال - پزشكان- پيچان بارو- پيل- تارباش-شنيده
 -) ايغورندةكنتعدادي از س (- قوقوش لق- قال- كاندالخج- دارا- باالكنگر- كنگر-)ثونگ(تنگ 

  .تار سكونت دارند
 سال ٢٥ زالل يعقوب است و وي ةاند، كه ازجمله خانواد در كاشغر پنج خانوار تاجيك  

خان دانشجوي  فرزندش يعقوب.  شد حاكم كاشغر بود و سپس نمايندة ايالت در مجلس
  .خوان من در پكن بود فارسي
خوان من در پكن،  شجوي فارسيديگر، خانوادة ضمير، كه عاتكه ضمير، مادر ضمير دان  
اي نامبردار است و ديوان شعري دارد كه به ايغوري چاپ شده است و كتاب مصوري از  شاعره

اصول و قواعد انواع رقصهاي محلي با لباسها و آداب كه در دست تاليف و طبع دارد كه ممكن 
  .است تا حال منتشر شده باشد

 شهر تا سرحد، بر قلعة گهيند و ةرود و در فاصل ن مياي به پاكستا از تاشقورغان راه آسفالته  
سپس داخل . رسد گذرد و به آبادي خون جراب در سرحد مي مي) به معني راه كوه(قيريوند 

  .شود گذرد و به پيشاور منتهي مي گردد و آنجا از پيرالي و سوست و گل گيت مي پاكستان مي
 بوده است و به قول امير سغري شهر كاشغر، كه حد شرقي فرمانروايي دولت سلجوقي  

  .حلب حد غربي آن، ملتقاي دو جادة ابريشم است
اي از  شده، شعبه سي، پايتخت قديم، چين آغاز مي اين جاده كه از شهر سني در استان شن  

آمده است و شعبة ديگر آن، ابتدا به سمت جنوب و سپس به سمت  آن مستقيماًَ به كاشغر مي
زده است و به شهر ختن  يقت صحراي سوزان تكالماكان را دور ميپيچيده و در حق مغرب مي

و طي پانصد ) بينسا(رسيده و از آنجا با عبور از آباديهاي كاقليق و پسكام و ياركند و بني شهر  مي
رسيده، سپس هر دو راه مورد اشاره يكي شده و به سوي غرب  كيلومتر مسافت به كاشغر مي

  .شده است رسيده و وارد مارواءالنهر و سپس خراسان بزرگ مي رفته و به شهر  فرغانه مي مي
رفته و از آنجا  كاروانهاي عازم هند، از كاشغر به اُپال، در پنجاه كيلومتري غرب كاشغر، مي  

كرد و از كنار قلعة تاشقورغان و  و آباديهاي چيچك كيك را طي مي) گز دريا(درة رودخانه گز 
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شده  مي) پاكستان فعلي(گذشته و وارد هند قديم  ر سرحد ميقلعة گهپند و آبادي خون جراب د
رفته  آنگاه از هند و راه درياي عمان و اقيانوس هند به جنوب ايران و غرب عربستان مي. است

  .رسانده است كاالي خود را به روم شرقي مي
ر غربي روانه شد و از اسكي شه براي رسيدن به تاشقورغان از كاشغر بايد به سوي جنوب  

ورود كاشغر گذشت و يكي دو آبادي ديگر را پشت سر نهاد و سپس به ناحية سرسبز اُپال رسيد 
اي با بنايي   را بر فراز تپهديوان لغات التركدر پنجاه كيلومتري كاشغر قبر محمود كاشغري مؤلف 

  .آبرومند و قبرستان مجاور آن را كه سنگهاي ديرينه دارد زيارت كرد
اما از پيامبر يعني بام . گذريم اديهاي ديگر بايد گذشت كه از ذكر نام آنها ميپس از اُپال از آب  

دنيا و هواي لطيف و آسمان آبي تماشايي آن، كه در هيچ جاي جهان آن درخشاني و پاكي را 
از «:  آورده استديوان لغات التركتوان چشم پوشيد، بيهوده نيست كه كاشغري در  ندارد، نمي
وايت شيخ امام زاهد حسين بن خلف كاشغري با چند واسطه روايت است به ر) ص(رسول خدا 

گويد مرا لشكري است كه ايشان را ترك نام دادم و مسكنشان را در  خداي عزوجل مي: كه فرمود
و فضيلتي است ايشان را بر جمله آفريدگان كه نامگذاري ايشان را خود ... ام  مشرق زمين قرار داده

ترين هوا از  واليت كرده است و ايشان را در بلندترين جايگاه و پاكيزهخداي عزوجل مباشرت و 
به اضافة آنچه در خود تركان از . كرده زمين سكونت داده و آنان را از لشكريان خود ناميده است

زيبايي و خوشرويي و نمكيني و مراعات حرمت پيران و دليري و فخر و ديگر چيزهاست كه همه 
  .»دارنداستحقاق ستايش و مدح 

پانزده تا پنجاه كيلومتر ) ازبكستان فعلي( شمالي ةناحية تاشقوزغان با مرز كشور همساي  
مغرب شهر را كوهستان ممتدي فرا گرفته است كه جزء پيامبر كوچك است، پيامبر با . فاصله دارد

اني و قراقوم ترين سلسله كوههاِي آسيا، يعني تيان شان و آلت بام دنيا كه ياد كرديم محل اتصال مهم
تقسيم ) پاليز خرد(و غربي ) پاليز بزرگ(و هندوكش است و از نظر ساختمان به دو بخش شرقي 

پيشرفتگي . شود و هر دو پاليز ميان كوههاي چين و افغانستان و از پاكستان منقسم است مي
 است باريكي از خاِك افغانستان به سوي شرق كه شمال آن ازبكستان و جنوب آن جامو و كشمير

گردد بخشي از پامير غربي است با  و به مرز يك صد كيلومتري مشترك با كشور چين منتهي مي
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 و به سبب ز ده تا پانزده كيلومتر كمتر استكه عرض برخي از قسمتهاي باريك آن ا» واخسان«نام 
اي و زمستانهاي طوالني نفوس آن  كثرت برف و يخچالهاي طبيعي دائمي و وزش بادهاي منطقه

  . م و آباديهايش كوچك استك
در پنجاه كيلومتري جنوب تاشقورغان مقابل اين باريكه واقع و سرچشمة » افتار«آبادي   

» وچه«گذرد و به آبهاي ناحية  كه از شرق تاشقورغان مي» جوي فرهاد«اي است با نام  روخانه
» تاريم« خود به رود شرقي شود و در مسير شمال و شمال پيوندد و سپس با روِد يادكند يكي مي مي
  .ريزد مي

گياه است و  در شرق شهر تاشقورغان، كوه بلند بااليي قامت افراشته است كه خشك و بي  
اما چون افراسياب قصد جنگ . گويند از ديرين اين كوه سبز و خرم و پر گل و گياه بوده است مي

وت و سرسبزي خود را با ايران كرد، آن كوه از اين حركت ناموزون و خصمانه خشك شد و طرا
  .از دست داد

خانه و مسجد تاجيكان است و سپس   يا جمع خانه جماعت) از جاده كاشغر(نرسيده به شهر   
سازد كه در  هاي آنان، خياباني ممتد از غرب به شرق آسفالته حدود شير فعلي را مشخص مي خانه

نام پامير با   به  دو طبقه اي نخانهمهما. ها و بازار شهر ساخته شده است دو سوي آن، عمارات و خانه
موزة كوچك شهر با اشيايي . اتاقهاي داراي حمام و وان و سالن ناهارخوري جداگانة نوساز دارد
  .از صنعت دست تاجيكان و كتابخانة شهر در محل واحدي قرار دارند

اي بنا شده است و  قلعة شهر در شرق و مشرف به بستر رودخانة جوي فرهاد بر صخره  
جانب شرق آن پرتگاه است و غيرقابل عبور و سه ديوار محكم داشته است كه قسمتهايي از آنها 

در قسمت شمالي ديوار، ساختمانها با . در قسمت شرقي هنوز پابرجاست پرپيچ و خم و طوالني
  .شباهت به سر اسب نيستند شود كه بي پيشامدگي و فرورفتگي ويران شده ديده مي

بناهاي مختلط كوچكي است در حدود يك ششم سطح قلعه، كه شرقي  در بخش شمال  
» چينگ«در دوران فرمانروايي خاندان » كيان لونگ«بلندترين قسمت آن است و مركز كاِر خانواده 

  .بوده است)  ميالدي١٩١١ تا ١٦٤٤(» مسچو«
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ومت مركز حك)  ميالدي٣٠ قبل از ميالد تا ٢٠٦(» هان«قلعه قبالًَ در زمان سلطنت خاندان   
 ٩٠٧ تا ٦٠٨(» تانگ«در دورة فرمانروايي سلسلة . بوده است» پان تو كيه«و نيز مركز دولت » پولي«

  .آمده و پادگان نظامي داشته است شمار مي نقطة حياتي در بخش جنوبي جادة ابريشم به) ميالدي
 است حصار قلعه، ديوار مضاعف دو جداره داشته است، يكي بلندتر كه به منزلة سنگر بوده  

  .تر با دو پشت شيار و يكي كوتاه
سوي داخل در ديوارها طاقچه  به. در قسمتهاي شمالي و جنوبي حصار چند دروازه است  

بان مانندي قسمت شرقي قلعه را از اخي. شود كه احتماالً آخور اسبان بوده است مانندهايي ديده مي
. رفت پوشانده است كار مي ر بناها بهسطح قلعه را سنگهايي كه سابقاً د. سازد قسمت غربي جدا مي

  . كوچكي مجاور قلعه است كه به ساكنان سني مذهب شهر تعلق داردةجماعتخان
چد «عيد . تاجيكان آداب و رسوم خاص در مراسم عزا و جشنهاي ملي و مذهبي دارند  
نزده شعبان در پا) به معني فتيله چراغ(ها؛ عيد پليك  عيد بهار است براي پاكيزه كردن خانه» چدر

  .عشري است يادآور عيد پانزدهم شعبان شيعيان اثني
عيدي است براي شروع آبياري از سوم فروردين تا سوم ارديبهشت كه در آن » زئور«عيد   

عيد » تنم زوانت«جشن . شكنند تا زمين زودتر براي كشت آماده شود فاصله، يخهاي مزارع را مي
در اين عيد، .  اعياد استترين عيد قربان مهم. شود برگزار ميدنبال عيد آبياري  زني است كه به شخم

كنند بر باالي بام تا خونش از ديوار سرازير  اند قرباني مي برة سفيد سياه چشمي را كه پرورانده
برند  سپس گوشتش را به جمخانه مي. گذارد شود و هر كس از آن خون، خالي بر رخسار خود مي

  .خورند معي ميج كنند و دسته و غذا تهيه مي
زبان تاجيكان فارسي . شود عيد فطر، عيد ديگر اسالمي است كه با دعا و نماز برگزار مي  

از خط ايغوري استفاده . اما خط اختصاصي ندارد. كهني است با لغات خاص و ضماير ويژه
را براي » هـ« براي حركات مصوت -»ث«و » ق« حرف فارسي دارد با دو حرف ٢٤كنند كه  مي

براي ضمه يا پيش و حرف » و«براي كسره يا زير و او را » د« پازبر و دندانه ياء بدون نقطه فتحه
 فرانسه و باز حرف واو را با عالمتي نظير (eu)براي تلفظي نظير » و«واو با يك نقطه روي آن را 
  .برند كار مي براي صامت واو به» ٧و«عدد هفت كوچك روي آن 



 

  

429   جا آنشيعةزبانانِ تاجيك  و فارسي  سركوه ايالت سين چيانگحيةنا

 براي غيرتاجيكان بسيار دشوار است در آن زبان، مصوت حرف ديگري دارند كه تلفظ آن  
وقت بسيار و از حوصلة بحث دربارة لغات و زبان تاجيكان نيازمند . با عالمت خاص وجود ندارد

تر  توان گفت كه به زبانهاي كهن ايران اوستايي و فارسي ميانه نزديك مي.  بيرون استاين مقاله
  .است تا فارسي پس از اسالم

اين . آميز و انساني آنها با يكديگر است صيات ديگر تاجيكان چين رفتار محبتاز خصو  
داري است  از دسترنج خود كه زراعت و نيز گله. مردم به كار تجارت و داد و ستد گرايشي ندارند

ميان خودشان خريد و فروش نيست و اگر كسي به چيزي نياز داشته باشد مثالً . كنند استفاده مي
  .دهد گيرد و سپس مشابه آن را به او مي هد از ديگري ميگوسفندي بخوا

پيروان آنجا حكايت كردند كه به روايت از پدرانشان . وگو ميان آنان نيست نزاع و گفت  
  .نزديك پانصد سال است كه در ميانشان قتلي اتفاق نيفتاده است

بوسند و  ن را مي دست بزرگساال كنند و در برخورد با يكديگر، پس از سالم اظهار ادب مي  
ورزي  گذارند به حد اختالف و كينه دلگيريها و نقارها را نمي. زنان نيز همين روش را با هم دارند

  .زدايند پيران و آموزگاران با ماليمت گرد هر ناماليمي را از خاطرها مي. بكشد
زبان و شك اعتقادات ديني و وضع نامساعد محيط زندگي و پرهيز از اقوامي كه از لحاظ  بي  

ها بوده  ها و مهرباني اند از عوامل مهم اين همبستگي اعتقادات مذهبي با آنان سازگاري نداشته
  .است
» فردوس شاعر«شادروان دكتر لطفعلي صورتگر، استاد دانشگاه تهران، قطعه شعري با عنوان   

 حافظ دارد كه همان را همشهريان با ذوق شيرازي او بر سنگ مزارش، كه در مجاورت مقبرة
آنكه تاجيكان و ديار آنان را بشناسد گويي آن قطعه را در وصف آن مردم  بي. اند است، نقب كرده

  :و سرزمينشان سروده است
 :كنم با قرائت ابياتي از آن قطعه ختم نقال مي

  كانجـا نكند حســـرت و اندوه گــذاري  گـويند در اقصـــاي جهـانست ديـاري
  فرخنــده زميــــن بود و نغـــز ديــاري   چنين استآنجا نبود ظلمي و هر جا كه

  هرگــز زخطــائـي ننشسته ست غبـاري   خلقي همه تا كرده گنـاهند و به دلشـان
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  پيـــران جهــانديده به هر كـــار قـراري   نبـود ستم و جور در آنجــا كه گذارنـد
  رود از پي كاريچون روز شـــود هر كه   شب محفــل آراستــه دارنـد زن و مرد
ــد اگر هست بهــاري خنــدند و مي   خيـزند و خـز آرند اگر هست خــزاني   آرـن


