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چکیده: واژه تازی از جمله واژه هایی است که به مرور زمان معنی 
دیگری کسب کرده،معنایی کامًال متضاد با معنی اول آن.این واژه 
که در آغاز و در طول حیات 1300 ساله یا بیشتر خود، بار معنایی 
مثبت داشته و در حقیقت یک واژه ادبی بوده که بیشتر شعرا و 
ادبا آن را به کار می برده اند، در صد سال اخیر و به ویژه در هفتاد 
توسط   ناسیونالیستی،  گرایشات  رشد  موازات  به  گذشته  سال 
نویسندگان و شعرای ناسیونالیست برای تحقیر و توهین به کار 
رفته و بار معنایی آن منفی شده است.از آنجایی که این بار معنایی 
باعث رنجش و آزردگی خاطر بسیاری از هم وطنان خوزستانی شده، 
در این نوشتار به اصل و منشأ این واژه می پردازیم و نشان می 
دهیم این واژه از کجا نشأت کرفته است.همچنین نشان می دهیم 
که این واژه نزد شاعران پارسی گوی از رودکی تا ملک الشعرای بهار 
از میرزا فتحعلی آخوندزاده به چه  تا قبل  از بیهقی  نثرنویسان  و 
معنایی به کار می رفته و در این یک صد سال اخیر چگونه بار 

معنایی آن تغییر کرده است؟

کلیدواژه: تازی، تاریخ، شناخت و بررسی، متون کهن، شعر فارسی

| عبدالنبی قیم

درباره واژه تازی



About the Word Tāzī
Abdunnabi Qayem

Abstract: The word Tazi is one of the words 
that has acquired another meaning over time, a 
meaning that is completely opposite to its first 
meaning. This word, which at the beginning 
and during its life of 1300 years or more, had 
a positive meaning and was in fact a literary 
word used by most poets and writers, in the last 
hundred years and especially in the last seven-
ty years, along with the growth of nationalist 
tendencies, has been used by nationalist writers 
and poets for humiliation and insult, and its se-
mantic burden has become negative. Since this 
negative connotation, has caused resentment 
and annoyance to many Khuzestani compatriots, 
in this article, we will discuss the origin of this 
word and show where this word originated. We 
will also show in which meaning this word was 
used by Persian-speaking poets from Rūdakī to 
Malek al-Shu’arā Bahār and prose writers from 
Beyhaqī to before Mirzā Fath Ali Akhūndzā-
deh, and how its semantic burden has changed 
in the last one hundred years?
Keywords: Tāzī, History, Cognition and Study, 
Ancient Texts, Persian Poetry

ي( حول مفردة )التاز
عبد النيب قّي

اخلالصـة: إّن كلمـة )التـازي( هـي مـن الكلمـات اليت اكتسـبت مبرور 
 املعـىن األّول هلـا. فهـذه الكلمـة كان 

ً
الزمـان معـىًن آخـر يناقـض متامـا

كثـر معـىًن  هلـا يف البدايـة وطـوال حياهتـا املمتـّدة إىل 1300 سـنة أو أ
، بـل كانـت مبثابـة إحـدى املفـردات األدبّيـة الـيت اسـتعملها 

ً
إجيابّيـا

 
ً
دبـاء؛ لكهّنـا يف املائـة سـنة األخيـرة -  وخصوصـا

ُ
كثـر الشـعراء واأل أ

يف السـبعن سـنة املاضيـة  - ومـع تنامـي امليـول والنزعـات القومّيـة 
ّين من أنصار  صـارت تسـتعمل مـن ِقَبـل الكّتاب والشـعراء العنصر
اهـات القومّيـة للتحقيـر والتوهـن وصـارت حتمـل املعـاين 

ّ
هـذه االجت
السلبّية.

 النزعـاج الكثيـر مـن 
ً
ومّلـا كان هـذا املضمـون املعنـوي السـليب مثـارا

املواطنن اخلوزستانّين وجرح أحاسيسهم، فقد تصّدى هذا املقال 
للبحـث يف أصـل ومنشـأ هـذه املفـردة وبيـان الظـروف الـيت نشـأت 

فهيا.
 إىل املعىن الذي كانت تشير إليه هذه املفردة 

ً
كما يشير املقال أيضا

لـدى الشـعراء الناطقـن بالفارسـّية مـن رودكـي إىل ملـك الشـعراء 
، ولـدى الكّتـاب مـن البهييق إىل ما قبـل امليرزا فتح عيل آخوند  هبـار
زاده، ومـا الـذي حصـل هلـذه املفـردة يف املائـة سـنة األخيـرة حبيـث 

تغّير املعىن الذي كانت تشير إليه.
يـخ، التعـّرف واملراجعة، النصوص  املفـردات األساسـّية: التـازي، التار

القدمية، الشعر الفاريس.
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از سال ها پیش دوستان در مجالس و محافل مختلف، ضمن ابراز آزردگی خاطر و رنجش خود از کاربرد 
یان توسـط برخی از نویسـندگان و مترجمان متعصب، از بنده می خواسـتند تا درباره  ی و تاز واژه های تاز
ی  یشـه و منشـأ این واژه و بار معنایی منفی و اهانت آمیز آن مقاله ای بنویسـم. با وجود اصرار و پافشـار ر
کـس دیگـری  کار طفـره می رفتـم. اّول اینکـه بسـیار عالقمنـد بـودم  دوسـتان، بـه دو دلیـل از انجـام ایـن 
ی را انجـام دهـد. دوم اینکـه بنـده سـخت درگیـر تألیفـات و پژوهش هـای  کابـر چنیـن کار از افاضـل و ا
خـود بـودم. باالخـره در فرصـت کوتاهـی کـه ایـن روزهـا دسـت داد و بنـده منتظـر اتمـام صفحه آرایی یکی 
کتاب ها و همچنین منظورکردن جرح وتعدیل های پرینت سوم از کتاب دیگرم هستم، در صدد برآمدم 

تا درخواست چندین و چندساله دوستان را اجابت کنم.

يشه و منشأ واژه تازی ر
ی« از آِن حمزه اصفهانی است. او می نویسد:  یشه و منشأ واژه »تاز  قدیمی ترین اظهارنظر درباره ر

یکاون بن ماده سـره بن تاج بن فروال بن سـیامک بن مشـی پسـر کیومرث  بیوراسـب پسـر اروند اسـف بن ر
یان{ خوانند.1  ی کسی است که عرب از فرزندان او هستند و از این رو آنها را تاجیان }تاز بود و تاج جد و

این سـخن حمزه اصفهانی بی پایه و اسـاس اسـت و بیشـتر به افسـانه و خرافه می ماند. حمزه اصفهانی 
در این گونه اظهارنظرها ید طوالیی دارد و سخنان عجیب و غریب او کم نیستند.2

حسن تقی زاده نیز این قبیل اظهارنظرهای او را »ملت پرستی کم عمق« نامیده است.3

 قرن هـا بعـد یکـی از نویسـندگان زردشـتی بـه نـام فرزانـه بهـرام بـن فرزانـه فرهـاد در کتـاب شارسـتان کـه در 
حدود سـال 1034ق نوشـته، همین سـخن را تکرار کرده اسـت.4 نویسـنده فرهنگ آنندراج چند قرن بعد 
« را پسرزاده  همین سخن حمزه اصفهانی را از قول نویسنده کتاب شارستان در فرهنگ خود آورده و »تاز
سـیامک بن میشـی بن کیومرث  دانسـته و او را پدر جمله عرب  شـمرده اسـت.5 رضاقلی  خان هدایت در 

سال 1288ق در فرهنگ انجمن آرای ناصری نیز همان سخن حمزه اصفهانی را تکرار کرده است.6

ی را چنین آورده است:   محمدتقی بهار در کتاب سبک شناسی علت این نام گذار
 ، یک« می گفته اند. این لفظ در زبان دری تاز ایرانیان از قدیم به مردم اجنبی »تاجیک« یا »تاژ
راءالنهر لهجه قدیم  »تـازی« تلفـظ شـده و رفته رفتـه خـاص اعراب گردید، ولی در تـوران و ماو

؛ انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، تهران، سال 1346، ص 33. یخ پیامبران و شاهان؛ ترجمه جعفر شعار 1 . حمزه، اصفهانی؛ تار
.ک به: عبدالنبی، قیم؛ پادشاهی میسان و اهواز یا احواز؛ نشر اختران، تهران، سال 1398، ص 193. 2 . ر

3 . حسن، تقی زاده؛ »لزوم حفظ فارسی فصیح«؛ مجله یادگار؛ اسفند 1326، شماره 36، سال پنجم، شماره ششم، ص 40-1.
یار یزدانی ایرانی، سـال  رمز 4 . فرزانه، بهرام بن فرهاد؛ شارسـتان چهار چمن؛ چاپ سـنگی، بمبئی، حسـب الخواهش سـیاوخش بن او

1270ق، ص 116.
5 . محمد، پادشاه؛ فرهنگ آنندراج؛ به کوشش محمد دبیرسیاقی؛ کتاب فروشی خیام، تهران، سال 1335ش، ج اّول، ص 626.

6 . رضاقلی، هدایت؛ فرهنگ انجمن آرای ناصری؛ دارالخالفه، طهران، سال 1288ق، انجمن دوم: تازی.



آینۀپژوهش  193
سال سی وسوم، شمــارۀاّول،فروردین واردیبهشت 1401  

هـــــــــــــــــم
98درباره واژه تازی

باقی و به اجانب »تاجیک« می گفتند.7

این سخن بهار نیز درست نیست؛ چون در زبان پهلوی بیگانه را  dursatrikمی گفتند.8
محمـد معیـن در حاشـیه یکـی از صفحـات برهان قاطع آورده اسـت که ایرانیـان قبیله طی از قبایل یمن 
یـک« می گفتند.  « و منسـوب به بدان را »تاژ را کـه بـا آنـان تمـاس بیشـتر داشـتند)در عهد انوشـیروان(،»تاژ
یک از طی و طایی اسـت، تقریبًا  سـپس ایـن اطـالق را بـه همـه »عـرب« تعمیـم دادنـد. 9 در اینکه تـاژ و تاژ
کثـر پژوهشـگران متفق القـول هسـتند، امـا شـرح راه یافتن آن به زبـان پهلوی این چنین نیسـت که محمد  ا
معین می گوید؛ چون بر خالف تصور او قبیله طی از جمله قبایل یمن نیست. این قبیله پیش از اسالم 

یست. در حجاز و آن نواحی و همچنین بادیة الشام می ز

یخ ملل و  یخی و شـناخت تار  همـان طـور کـه مالحظـه می شـود، اظهارنظرهـای مزبور بدون مطالعـات تار
اقـوام دیگـر و بـدون اطـالع از تطـورات و تغییـرات واژگان در زبان هـای مختلـف و بـدون مطالعـه کتـب و 
آثـار ملـل هم جـوار مثـل آرامی هـا و سریانی هاسـت. گاهـی نیـز اظهارنظرهـای مزبور بر اسـاس احساسـات 

ی و گرایش های ناسیونالیستی است. خودمحور
یشـه و منشـأ  کثر پژوهشـگران و صاحب نظران بر آن متفق القول هسـتند، این اسـت که ر  اما آنچه تقریبًا ا
ی« از قبیلـه »طـی« قبیلـه پـرآوازه عـرب اسـت کـه افـراد منسـوب بـه آن را »طایـی« گوینـد و حاتـم  واژه »تـاز
طایی نیز از همین قبیله است. دکتر جواد علی مورخ نامی عراق در کتاب ده جلدی خود المفصل فی 

ی« را این چنین تشریح می کند:  یشه و منشأ کلمه »تاز یخ العرب قبل اإلسالم ر تار
ق  اطـال بـر عـرب  را  ا«)طیعـا/ طیایـا/ طیایـة(  کلمـه »ط ی ی  تلمـود  علمـای عبـری عهـد 

می کردند. 

او می افزاید: 
بنا بر نظر اکثر علما اصل این کلمه از واژه »طی« به فتح »طاء« و سـكون »یاء« اسـت که نام 
قبیله معروف عرب است. اینها از قوی ترین قبایل عرب بودند و در بادیه هم جوار امپراطوری 

ساسانی مسكن داشتند. از این رو نام آنها با نام »عرب« مترداف شد. 

کوی  بنـا بـه نوشـته جـواد علـی، بردیصـان10 نیـز واژه هـای »طایـای«)Tayaya( و طایـوی)Tayaye( را بـا سـارا

یس یک. یرنو ، چاپ دوازدهم، ج سوم، تهران، سال 1391، ص 50، ز ؛ سبک شناسی؛ انتشارات امیرکبیر 7 . محمدتقی، بهار
8 . بهرام، فره وشی؛ فرهنگ فارسی به پهلوی؛ انتشارات دانشگاه تهران، تهران، سال 1381، ص 94.

 ، یـزی متخلـص بـه برهـان؛ برهـان قاطع؛ به اهتمـام محمد معین؛ چ 5، مؤسسـه انتشـارات امیرکبیر 9 . محمـد بـن حسـین بـن خلـف تبر
تهران، سال 1376ش، جلد اول، ص 458.

یستن سن او را دارای شهرت خاصی  یانی قرن دوم و اوایل قرن سوم میالدی، آرتور کر 10 . بردیصان یا ابن دیصان، متفكر و دانشمند سر
 ، یسـتن سـن؛ ایـران در زمـان ساسـانیان؛ ترجمـه رشـید یاسـمی؛ انتشـارات صـدای معاصـر در مشـرق زمیـن معرفـی می دانـد. )آرتـور کر

تهران، سال 1378ش، ص 22(
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یانی و یهـودی مسـتفاد می شـود، ایـن نـام  )Sarakoye(11 بـا هـم بـه کار می بـرد و آن چنـان کـه از منابـع سـر
حوالی میالد مسیح برای عرب به کار می رفت و در قرن های اّول میالدی رواج فراوان یافت.12

او در ادامه می نویسد: 
و در  برده انـد  کار  بـه   بـرای عـرب  را   )Tashik/Tachik/Tadgik(یـک تاژ کلمـه  متـون پهلـوی 
فارسـی همیـن معنـی بـه صورت »تازی« درآمـد. ارمنی ها نیز کلمه »تچـک«)Tachik( را برای 
کار می بردنـد. بـه  »تشـی«)Tashi( را بـه  کردنـد. چینی هـا نیز عرب هـا و مسـلمانان اسـتفاده 
یـده بودنـد، بـه همیـن نـام  همیـن منـوال مـردم آسـیای وسـطی آنهایـی را کـه بـه دیـن اسـالم گرو
ر زمـان کلمه  ق کردنـد و بـه مـرو می نامیدنـد. ترک هـا نیـز واژه»تـج« ]تاجـک[ را بـر ایرانیـان اطـال

»تجک« ]تاجک[ در زبان ترکی به معنی ایرانی شد.13

یشه و منشأ تازی را از قبیله  کثر پژوهشگران و صاحب نظران است و همه ر این سخن جواد علی سخن ا
یخ نویس معروف است. او با تکیه بر متون دینی  طی می دانند. از جمله این افراد، آرتور کریستن سن تار
« را مشتق از »طی« می داند.14 خاورشناس معروف آلمانی و به قول عباس  یخی ایرانیان باستان »تاز و تار
اقبال آشتیانی شیخ المستشرقین، تئودور نولدکه نیز بر همین عقیده است.15 کاترومر مستشرق فرانسوی 
»طی«  از  برگرفته  را  »تازی«  آلمانی  خاورشناس  هویشمان  هاینریش  می داند.16  »طی«  از  را  ی«  »تاز نیز 
دانسته است.17 سه تن از پژوهشگران آلمانی نیز بر همین عقیده هستند.18 این مطلب آن چنان واضح و 
آشکار است که حتی ابراهیم پورداوود آن را قبول دارد. او در پانوشت شرح و توضیح یشت ها می نویسد: 
ک از سـرزمین بابل بوده اسـت؛ سـرزمینی که ایرانیان باسـتان یک طایفه  ک یا ضحا اژی دها

کنین آن دیار را تازی می نامیدند. 19 عرب تبار از سا

یک« نیز بر همین عقیده اسـت.20 محمدحسـن دوسـت پژوهشـگر  ماهیار نوایی در مقاله »تاجیک یا تاژ

ق می کردند. 11 . ساراکوی )Sarakoye( نامی است که رومی ها بر عرب اطال
یف الرضی، قم، سال 1380ش، ص 32. یخ العرب قبل اإلسالم؛ انتشارات: الشر 12 . جواد علی؛ المفصل فی تار

13 . همان جا.
یـخ افسـانه ای ایرانیـان؛ ترجمـه احمـد تفضلـی و ژالـه  یار در تار یسـتن سـن؛ نمونه هـای نخسـتین انسـان و نخسـتین شـهر 14 . آرتـور کر

، ج اّول، تهران، 1363، ص 138. ؛ نشر نو آموزگار
ل خالقی مطلق؛  یشه شناسی فارسی؛ مترجم متن و مؤلف شواهد فارسی و پهلوی جال یشمان؛ فرهنگ ر یش هو 15 . هون پاول، هاینر

، ج اّول، اصفهان، سال 1394، ص 142. ز ؛ تاشر مهرافرو یم السادات رنجبر یسی متون مر بازنو
16 . همان جا.
17 . همان جا.

یة؛ ترجمة  - الجـزء األول، مابیـن النهریـن العـراق الشـمالی و سـور کـس فرایهیوفـون اوبنهایـم، آرش برونیلـش، فرنـر کاسـكل؛ البـدو 18 . ما
؛ مجلدین، بیرئت، 2007، جلد األول، ص 265. الجزء األول میشل کیلو و محمود کسیبو

19 . ابراهیم، پورداوود؛ یشت ها: قسمتی از کتاب مقدس اوستا؛ بمبئی، انجمن زردشتیان ایران، انجمن ایران لیگ، ]بی تا[، ص 189. 
 ، یک«، ارج نامه ایرج، به پاس نیم قرن سوابق درخشان فرهنگی و دانشگاهی استاد ایرج افشار 20 . ماهیار نوایی، یحیی، »تاجیک و تاژ

به کوشش محسن باقر زاده، انتشارات توس، تهران، سال 1377ش.
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یانی وام  ی را از قبیلـه طـی می دانـد که از واژه سـر یشـه و منشـأ واژه تـاز و متخصـص زبان هـای ایرانـی نیـز ر
گرفته شده است.21

ی و تاجیـک را از قبیلـه طـی  یشـه کلمـه تـاز  عـالوه بـر اینهـا عبـداهلل الرفاعـی یکـی از پژوهشـگران عـرب، ر
می داند. او می نویسد: 

یانی ها، عرب ها را به نام معروف ترین  یانی به معنی »عرب« است. سر واژه »تازی« در زبان سر
قبیله آنها و قبیله ای که بیش از همه با آنها در ارتباط و تعامل بود و در عراق مسكن داشتند، 

یانی ها گرفتند.22  یعنی قبیله طی می شناختند. پارسی ها نیز این واژه را از سر

آخریـن و جدیدتریـن اظهارنظـر از آن عرفـان شـهید اسـت کـه کتـاب خود را در سـال 1989م منتشـر کرده 
است. او نوشته است: 

یانی  یسندگان سر طایی ها یا بنی طی چنان در صحرای شام پراکنده و تأثیرگذار بودند که نو
یـن نـام آنهـا »طایـی نـوس، طائیـا یـا طائیـه« را بـرای همـه قبایـل عـرب بـه کار برده اند.  بین النهر
یه و مصر کلمه سراسـنوس را همچون نامی  یسـندگان بیزانسـی سـور درسـت همان گونه که نو
یـک )در فارسـی میانـه  عـام بـرای عـرب بـه کار می گرفتنـد. ایـن کلمـه سـربانی بـه صـورت تاز

تچیک( و سپس به شكل تازی وارد زبان فارسی ساسانی شد.23

یچارد فرای متداول شدن این نام در زبان فارسی میانه را اواخر سلطنت ساسانیان، یعنی در قرن هفتم   ر
میالدی می داند و از آنجا که بنا به نوشته جواد علی این نام توسط علمای عبری عهد تلمود به کار رفته 
و در قرن سـوم توسـط بردیصان مورد اسـتفاده قرار می گرفته اسـت، نشـان دهنده این اسـت که این نام از 

یانی وارد زبان پهلوی شده است. او در این باره می نویسد: زبان سر
... چنـدی بعـد شـاید نزدیـک پایـان سـلطنت ساسـانی، نامـی عمومـی بـرای قبایل عـرب پیدا 

یشه گرفته است.24  شد. این نام همانا تاجیک بود که از نام قبیله طی ر

او در ادامه می افزاید: 
یرا این واژه در مشرق ایران علم شد. برای ایرانیانی  یخ بعدی این واژه جالب توجه است؛ ز تار
یده و در نظر شرقیان، عرب شده بودند به کار می رفت؛ چون ترکان در مغرب  که به اسالم گرو
آسـیای میانـه پراکنـده شـدند، ایـن لغـت را متـرادف مسـلمانان بـه کار بردنـد و نظـر بـه اینكـه 

یشه شـناختی زبان فارسـی؛ چاپ دوم، فرهنگسـتان زبان و ادب فارسـی، تهران، سـال 1393، ج  21 . محمد، حسن دوسـت؛ فرهنگ ر
2، ص 813.

ی؛ مجلة الهالل؛ السنة الثالثة عشرة، العدد الثاني، 23 شعبان، 1322ق. 22 . عبداهلل الرفاعی؛ اسم العرب عند الفرس: تاز
23  .Shahid` Irfan(1989)Byzantium and The Arabs in The Fifth century Washington،D.C: Dumbarton Oaks Research 

Library and Collection. ISBN 0-88402-152-1 ،P.117.
یچارد فرای؛ عصر زرین فرهنگ ایران؛ ترجمه مسعود رجب نیا؛ انتشارات سروش، تهران، سال 1358، ص 41. 24 . ر
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ق کردند.25 عرب ها به زودی در میان مردم ایرانی مستحیل شدند، بر همه مسلمانان اطال

یچارد فرای در جای دیگر همین سخن را به نحو دیگری بیان می کند. او می گوید:  ر
کردنـد و بـا  ق  کـه آن را بـر همـه مسـلمانان اطـال یـک« می نامیدنـد  سـغدیان، عرب هـا را »تاژ
ز تاجیک نام   ق شـده که امـرو جذب شـدن عرب هـا در میـان مـردم بومـی بـه مردم محلی اطال

گرفته اند.26

تازی در شعر شاعران پارسى گوی
 از آنجا که اسـب عربی، اسـبی تیزرو و خوش اندام اسـت، شـاعران پارسـی گوی همواره در اشـعار خود آن 
را بـه صورت هـای مختلـف ذکـر کرده انـد. در اشـعار ایـن شـاعران از قرن چهـارم تا قـرن چهاردهم هجری، 
ی اسـپان یـا بـا ابـدال »پ« بـه »ب« در واژه اسـب به  ی، تـاز ی اسـپ، اسـپان تـاز ی، تـاز کلمـات اسـپ تـاز
ی اسـبان به وفور وجود دارد. گاهی نیز به منظور ایجاز  ی، تاز ی اسـب، اسـبان تاز ی، تاز صورت اسـب تاز
ی را آورده انـد کـه به  و اختصـار یـا بـرای رعایـت وزن شـعر برخـی شـاعران اسـب را حـذف کـرده و فقـط تـاز

معنی اسب بوده است.

ی را در شـعر خـود بـه کار بـرد، رودکـی بـود کـه آن را به عنوان صفت برای اسـب به   اّولیـن کسـی کـه واژه تـاز
کار برده است:27

که همی رســــــــیدم  آن جای  پالیک  تازیاز خر  اســــــــب  و  می خواهم  چینــــــــی  موزه 

، وزیر و شاعر عهد سامانی آورده که  یخ بیهقی چند بیت شعر از ابوالطیب مصعبی، دبیر  همچنین تار
ی« آمده است:28 در یکی از ابیات آن »مرد تاز

تازیصدوانــــــــد ســــــــاله یكــــــــی مــــــــرد غرچــــــــه مرد  آن  یســــــــت  ز شصت وســــــــه  چرا 

ی اسـتفاده  یادی دارد، بیش از بقیه شـاعران از کلمه تاز  فردوسـی نیز به دلیل اینکه شـاهنامه او ابیات ز
ی یـا ترکیبـات آن را در اشـعار خـود بـه کار بـرده اسـت. 37 بـار  کـرده اسـت. او در مجمـوع 137 بـار واژه تـاز
ی اسـب یـا  ی یـا تـاز ی یـا اسـپان تـاز یـان، 43 بـار واژه هـای اسـپ تـاز ی به تنهایـی، 53 بـار واژه تاز واژه تـاز
ی. هر چند او بسـیار کم از واژه عرب سـود برده،  ک تـاز ی، دو بـار ضحـا ی اسـبان، یـک بـار سـتوران تـاز تاز
، بـار معنایـی اهانت بار دیده نشـده اسـت و  تـا آنجـا کـه نگارنـده دقـت کـرده در هیـچ یـک از ابیـات مزبـور
ی اسـتفاده نکرده اسـت. او در برخی از ابیات از واژه  شـاعر به قصد توهین یا دشـنام یا تحقیر از واژه تاز

25 . همان جا.
26 . همان، ص 113.

: فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی، تهران، سال 1399ش، ص 65. 27 . علی، رواقی )پژوهش(؛ سروده های رودکی؛ ناشر
یخ بیهقی دبیر؛ تصحیح علی اکبر فیاض؛ به اهتمام محمدجعفر یاحقی؛ چاپ چهارم،  28 . ابوالفضل محمد بن حسین، بیهقی؛ تار

انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، سال 1383، ص 357- 358.



آینۀپژوهش  193
سال سی وسوم، شمــارۀاّول،فروردین واردیبهشت 1401  

هـــــــــــــــــم
102درباره واژه تازی

عرب با بار معنایی مثبت و احترام آمیز اسـتفاده کرده که از آن جمله »نامداران گرد عرب/ شـاه عرب/ 
آزادگان عرب« را باید ذکر کرد.29

ی را به عنوان صفت و همراه با اسـم که عمدتًا اسـب اسـت به کار   شـاعران بعد از فردوسـی نیز کلمه تاز
ی« صفتی بود برای اسـب. شـاعرانی چون فرخی سیسـتانی،  برده اند. به عبارت دیگر در اشـعار آنها »تاز
عنصـری، فخرالدیـن اسـعد گرگانـی، مسـعود سـعد سـلمان، اسدی طوسـی، خاقانـی، محمـود شبسـتری، 
ی را می تـوان نـام  خواجوی کرمانـی، سـلمان سـاوجی و حتـی شـاعران متأخـری چـون قاآنـی و اقبـال الهـور
ی، توسن  ی، ابلق تاز ی، مرکب تاز ی، مبارزان تاز ی اسب، ابرش تاز ی، تاز ی، اسبان تاز برد که اسب تاز
ی نسـب را در اشـعار  ی، تاز ی نسـب اسـبی، دیـن تاز ی، تاز ی مرکـب، اشـهب تـاز ی ابـرش، تـاز ی، تـاز تـاز

خود آورده اند.30

یان.  ی و دگر بار به شـکل تاز  حافـظ فقـط دو بـار از ایـن کلمـه اسـتفاده کـرده اسـت، یک بار به شـکل تـاز
در عـوض هنگامـی کـه قصـد دارد از زبـان عربـی تعریـف و تمجید کند از کلمه »عربی« اسـتفاده می کند 

و می گوید:31

است بی ادبی  یار  پیش  ادب  عرض  زبان خموش است ولیكن دهان پر از عربی استگرچه 

یـان را بـه معنـی عـرب به کار بـرده، در بقیه مـوارد که مجموعًا  ی و تاز  سـعدی نیـز به جـز دو بـار کـه واژه تـاز
ی نـژاد،  ی، اسـب تاز ی، مرکبـی تـاز ی، اسـب تـاز ی، اسـبان تـاز هشـت مـورد اسـت، بـه صـورت مرکـب تـاز
گر  ی را به معنی صفت اسـتفاده کرده اسـت.32 سـعدی ا ی و یک بار در غزل شـماره 577 تاز رهوران تاز

یان استفاده کرده، در مقابل آن ده ها بار از واژه عرب سود برده است.  ی و تاز هشت بار از کلمه تاز

، سـنایی، مسـعود سـعد سـلمان در اشـعار خود که در مدح حضرت   برخی از شـاعران چون ناصرخسـرو

زبه، تهران، سال 1358ش. 29 . ابوالقاسم، فردوسی؛ شاهنامه؛ به اهتمام توفیق. ه.سبحانی؛ دو جلد، انتشارات رو
زارت اطالعـات و جهانگـردی، تهـران، 1355ش.  30 . علـی بـن جولـوغ ،فرخی سیسـتانی؛ دیـوان سیسـتانی؛ ناشـر اداره کل انتشـارات و
عنصری، بلخی؛  دیوان عنصری بلخی؛ مصحح محمد دبیرسـیاقی؛ ناشـر سـنایی، چاپ دوم، تهران، 1363ش. فخرالدین، اسـعد 
، تهران 1377ش. مسـعود، سـعد سـلمان؛ دیوان مسعود  : صدای معاصر یس و رامین؛ مصحح محمد روشـن؛ ناشـر گرگانی؛ مثنوی و
: گلشـایی، تهـران 1362ش. ابونصـر علـی بـن احمـد، اسـدی طوسـی؛ گرشاسـب نامـه؛  سـعد سـلمان؛ مصحـح رشـید یاسـمی؛ ناشـر
 : دنیای کتاب، تهران 1400ش. افضل الدین بدیل بن علی، خاقانی شروانی؛ دیوان خاقانی شروانی؛ مصحح علی عبدالرسولی؛ ناشر
: طهوری، تهران،  یم، شبسـتری؛ مجموعه آثار شـیخ محمود شبسـتری؛ ناشـر چاپخانـه مـروی، تهـران، 1357ش. محمـود بن عبدالكر
: بهزاد، تهران،  1365ش. کمال الدین محمود بن علی، خواجوی کرمانی؛ دیوان کامل خواجوی کرمانی؛ به کوشش سعید قانعی؛ ناشر

: انتشارات ما، تهران، سال 1373ش. سال 1371ش. سلمان، ساوجی؛ دیوان سلمان ساوجی؛ مصحح ابوالقاسم حالت؛ ناشر
: گنجینه، چاپ هشتم، سال 1388ش. ؛ ناشر 31 .  شمس الدین محمد، حافظ شیرازی؛ دیوان حافظ؛ مصحح ناهید فرشادمهر

: اقبال، تهران 1342ش، غزل ش 64 و همان؛  32 . مصلح الدین، سعدی شیرازی؛ غزلیات سعدی؛ مصحح محمدعلی فروغی؛ ناشر
یـده گلسـتان  ، تهـران، سـال 1369ش و همـان؛ گز : مؤسسـه انتشـارات امیرکبیـر بوسـتان سـعدی؛ به کوشـش محمـد اسـتعالمی؛ ناشـر

: صفی علی شاه؛ تهران، سال 1346ش. ؛ ناشر سعدی؛ به کوشش خلیل خطیب رهبر
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ی،  ی، احمـد تـاز ی،33 محمـد تـاز ی، پیغمبـر تـاز محمـد)ص( هسـتند، آن حضـرت را بـا نـام احمـد تـاز
ی35 یاد کرده اند. همچنین برخی از شـاعران به هنگام مدح و ثنای  ی،34 دین رسـول تاز رسـول مرسـل تاز

ی را به کار برده اند. برای مثال ناصرخسرو می گوید: زبان عربی باز واژه تاز
یــــــــت ز بهــــــــر علــــــــم و دیــــــــن بایــــــــد بی علــــــــم یكــــــــی اســــــــت رازی و تــــــــازیتاز

تــــــــازی و علــــــــم را به دســــــــت آری بیفــــــــرازیگــــــــر  ســــــــر  دو  هــــــــر  به  که  شــــــــاید 

طنــــــــازی36بی علــــــــم بــــــــه دســــــــت نایــــــــد از تــــــــازی و  فســــــــوس  و  کــــــــری  چا جز 

 یا:
بــــــــودی و شــــــــعر تــــــــازی  گــــــــر  یســــــــتی37 فضــــــــل ا مقر همبــــــــر  تــــــــو  راوی 

 منوچهری نیز به همین منوال:
تو ندانی خواند »إال هبی بصحتک فاصبحین«38من بســــــــی دیوان شــــــــعر تــــــــازی دارم ز بر

کار بـرده اسـت.39 او در ابیـات دیگـر  ی را بـه معنـی زبـان آور و خوش زبـان بـه  سـنایی نیـز در بیتـی تـاز
ی« و از  ی شـعر بسـراید از »امـام صنعت تاز هنگامـی کـه قصـد دارد در مـدح علی بن حسـن بحری باخرز
ی« اسـتفاده کرده  اسـت.40 نظامی نیز در خمسـه خود و در شـرف نامه به همین ترتیب  »قریحت های تاز
ی را در مدح و ستایش به کار برده است.41 امیرخسرو دهلوی شاعر قرن هفتم و هشتم به هنگام بیان  تاز
ی را ذکر می کند و چون قصد دارد از حمیت سخن گوید، حمیت و غیرت  ی رسم تاز کرم و مهمان نواز

یان را مثال می آورد و می گوید:42 تاز
تــــــــازی رســــــــم  بــــــــه  کــــــــرم،  راه  یان به حمیت بــــــــر آر ناماز   یک ره چــــــــو تاز

: دانشگاه تهران، تهران، سال 1393ش. ؛ دیوان ناصرخسرو؛ مصحح مجتبی مینوی؛ ناشر 33 . ناصرخسرو
: سـنایی، چـاپ هفتـم، تهـران، سـال  34 . ابوالمجـد مجـدود بـن آدم، سـنایی غزنوی؛ دیـوان سـنایی؛ مصحـح مـدرس رضـوی؛ ناشـر

1388ش.
35 . مسعود سعد سلمان، همان.

؛ دیوان ناصرخسرو؛ قصیده ش 261. 36 . ناصرخسرو
37 . همان، قصیده ش 267.

، تهران، سـال 1394ش،  : زوار 38 . احمد بن قوص، منوچهری دامغانی؛ دیوان منوچهری دامغانی؛ مصحح محمد دبیرسـیاقی؛ ناشـر
قصاید و قطعات، قصیده ش 52. 

39 . ابوالمجد مجدود بن آدم، سنایی غزنوی؛ دیوان سنایی؛ قصیده ش 138، در مدح محمد ترکین بغراخان.
40 . همان، قصیده ش 127، در ستایش علی بن حسن بحری.

: علمـی و فرهنگـی، تهـران،  یـده هفـت پیکـر؛ به کوشـش عبدالمحمـد آیتـی؛ ناشـر 41 . ابومحمـد الیـاس بـن یوسـف، نظامی گنجـوی؛ گز
1382ش، بخـش 4 و همـان؛ شـرفنامه؛ مصحـح حسـن وحیـد دسـتگردی؛ انتشـارات ابـن سـینا، تهـران، سـال 1335ش، بخـش 44، 

مناظره نقاشان رومی و چینی.
یـدان، تهـران، سـال 1361،  : جاو یـش؛ ناشـر 42 . امیرخسـرو دهلـوی؛ دیـوان کامـل امیرخسـرو دهلـوی؛ مصحـح سـعید نفیسـی و م. درو

مجنون و لیلی، بخش 14.
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ی نژاد را  یان و اسـب تاز قاآنی شـاعر قرن سـیزده نیز وقتی می خواهد از غیرت و حمیت سـخن گوید، تاز
ی را به کار  مثال می زند.43 شاعرانی چون عمر خیام44 و صائب تبریزی45 در اشعار خود هیچ گاه واژه تاز

نبرده اند. صائب به جای آن از کلمه »عرب« استفاده کرده است.

 همان گونه که مالحظه می شود، هیچ کدام از شاعران چه شاعران متقدم و چه شاعران متأخر هیچ گاه 
ی را مظهر  ی را بـه قصـد اهانـت یـا دشـنام یـا تحقیر به کار نبرده اند، بر عکـس در ابیاتی تاز لفـظ و واژه تـاز
ی دانسـته اند. 46  غیـرت و حمیـت و گاهـی بـه معنـی زبان آور و خوش زبان و گاهی نماد کرم و مهمان نواز
ی سـود  موضـوع دیگـر ایـن اسـت کـه بیشـتر شـاعران از واژه عرب اسـتفاده کرده انـد و خیلی کم از واژه تاز

برده اند. نمونه آن سعدی، خاقانی و جامی هستند.

تازی در متون نثر قديم و جديد
ی توسط نویسندگان مورد استفاده قرار گرفته که یا به عنوان اسم به جای   در متون نثر قدیم نیز کلمه تاز
ینـی در مقاله ای  کلمـه عـرب بـه کار می رفتـه یـا بـه عنوان صفت برای اسـب بوده اسـت. عالمه محمد قزو
کـه در سـال 1302 بنـا بـه درخواسـت مجلـه ایرانشـهر نوشـته، در پاسـخ سـؤال آنهـا مبنـی بـر قدیمی تریـن 
کتـاب بـه زبـان فارسـی از کتـاب ترجمـه تفسـیر کبیـر ابـو جعفـر محمد بـن جریر طبـری نام برده که توسـط 
بلعمی بین سـال های 350-366ق نوشـته شـده اسـت. او قسـمتی از مقدمه کتاب را در این مقاله نقل 
ی« را بـه کار بـرده وهـم »زبـان  کـرده کـه در همـان مقدمـه کوتـاه یـک و نیم صفحـه ای، بلعمـی هـم »زبـان تـاز
عرب« و هم »عرب«.47 همچنین ابوالفضل رشـیدالدین میبدی نویسـنده و مفسـر قرآن که در قرن ششـم 
ی، دین  ی، قرآن تاز ی، اسب های تاز یست، در کتاب کشف األسرار و وعدة األبرار، اسب تاز هجری می ز
کتی  ی را به کار برده است.48 ابوسلیمان داود بن ابی الفضل بنا ی و عید تاز ی، قبله تاز ی، حکم تاز تاز
کتی از  یخ بنا )-721ق( از مورخان دوره مغول و ملک الشعرای دربار غازان خان در کتاب خود به نام تار
ی« سخن گفته است.49 این روند  ی به عنوان صفت برای اسبان استفاده کرده و از »بادپایان تاز واژه تاز
همچنان تا قرن سیزدهم ادامه داشته است. کما اینکه رضاقلی خان هدایت طبرستانی)1179-1250ق( 

: گلشـایی، سـال 1363ش، قصاید، قصیده  ی؛ مصحح ناصر هیری؛ ناشـر 43 . میـرزا حبیـب، قاآنـی؛ دیـوان کامـل حکیـم قاآنی شـیراز
ش 2027، در ستایش از اهل پارس و ستایش بعضی از آنها.

: طلوع، تهران، سال 1348ش. یراستاران: قاسم غنی، محمد فروغی؛ ناشر 44 . عمر خیام نیشابوری؛ رباعیات خیام؛ و
45 . صائب تبریزی؛ دیوان صائب تبریزی؛ به کوشش محمد قهرمان؛ شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، سال 1365ش.

یاد منظور  یک سـروده که به احتمـال ز 46 . انـوری یـک اسـتثنا در میـان ایـن شـاعران اسـت و او هـم فقـط یـک بیـت در مذمت ترک و تاز
او عرب نیست؛ چون او در اشعار خود تازی را یا برای عرب یا برای اسب کار برده است. )محمد بن محمد، انوری ابیوردی؛ دیوان 
: بنـگاه ترجمـه و نشـر کتاب، تهران، سـال 1337ش، مقطعـات ش 390، در علو همت و  ی؛ مصحـح: محمدتقـی مـدرس؛ ناشـر انـور

کمال نفس خود، بیت ش 4(.
، اول خردادماه سال 1302، ش 12، ص 319. ینی؛ قدیمی ترین کتاب در زبان فارسی حالیه؛ ایرانشهر 47 . محمد، قزو

، چاپ پنجم،  یـر نظـر علی اصغر حكمت؛ انتشـارات امیرکبیـر 48 . رشـیدالدین، میبـدی؛ کشـف األسـرار و وعـدة األبـرار؛ به کوشـش و ز
تهران، سال 1371ش.

؛ انتشارات انجمن آثار ملی، چاپ اّول، تهران، سال 1348ش. کتی؛ ترجمه جعفر شعار یخ بنا کتی؛ تار 49 . فخرالدین ابوسلیمان بنا
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ی را بـه معنـی عـرب بـه کار بـرده اسـت.50 ناصرالدین شـاه  یـاض العارفیـن واژه تـاز در کتـاب خـود تذکـرة ر
ی یاد کرده اسـت.51 همچنین یحیی دولت آبادی)1241- قاجار در کتاب روزنامه خاطرات از اسـب تاز
ی  کتـاب حیـات یحیـی از واژه تـاز 1318ش( شـاعر و خوشـنویس، نویسـنده و وقایع نـگار مشـروطه در 

ی را به معنی اسب به کار برده است. 52 استفاده کرده و در برخی از جاهای کتاب، تاز

تازی به معنى سگ
ی به معنی   در هیچ یک از اشعار قدیم و جدید و همچنین در هیچ یک از متون نثر قدیم و جدید، تاز
ی به عنوان  سـگ نیامـده اسـت. بـه عبـارت دیگـر در فرهنـگ نوشـتار یا بـه قول ادبا در زبـان ادبی واژه تـاز
ی هیچ گاه  ی وجـود دارد. در زبان گفتـار سـگ بـه کار نرفتـه اسـت. عکـس ایـن حالـت هـم در زبان گفتـار
ی  ی« در زبـان گفتـار ی« بـه معنـی »عـرب« و جایگزینـی بـرای آن نبـوده اسـت. در عـوض »تـاز کلمـه »تـاز
ی« را فقـط بـرای سـگ بـه کار می برنـد و بـرای انسـان  ی« اسـت، یعنـی مـردم لفـظ »تـاز مخفـف »سـگ تـاز
ی  عرب همان کلمه »عرب« را مورد استفاده قرار می دهند. این هم یکی از عجایب و غرایب زبان گفتار
ی معنی ای  ی معنی خاص و در زبان گفتار ی فارسی است که یک کلمه در زبان نوشتار و زبان نوشتار

کاماًل مغایر آن دارد.

ی را بـه عنوان انسـان   نگاهـی بـه اشـعار شـاعران پارسـی گوی از اّول تـا بـه حـال نشـان می دهـد کـه آنهـا تـاز
عـرب یـا بـه عنـوان اسـب عربـی بـه کار برده انـد. آنهـا هـر گاه خواسـته اند ایـن واژه را در معنـی سـگ بـه کار 
، یعنی  ببرنـد، حتمـًا بـا واژه سـگ همـراه کرده انـد و بـه عنـوان صفـت از آن بهـره گرفته اند. حتی همیـن امر
ی« تا قرن ششـم در اشـعار شـاعران نبوده اسـت. طرفه اینکه فقط سـه تن از شـاعران  به کاربردن »سـگ تاز
قـرن ششـم و قـرن هفتـم از ایـن کلمـه اسـتفاده کرده انـد. اولین بـار خاقانـی بـود کـه در اعتقـاد بـه اسـالم و 
ی« را ذکـر کرده54  و  ضدشـعوبی بودن معـروف اسـت. 53 پـس از او مولـوی در غـزل شـماره 503 »سـگان تـاز
ی« اسـتفاده کـرده اسـت. 55 گفتنی  یسـته، در منطق الطیـر از لفـظ »سـگ تـاز عطـار کـه در همـان قـرن می ز
ی« را در اشـعار خود  اسـت شـاعران بعـد از آنهـا ماننـد سـعدی، حافـظ، جامـی و دیگـران حتی »سـگ تاز

به کار نبرده اند.

ی اسـت. احمد شـاملو در  ی بـه معنـی سـگ تاز  بـا وجـود ایـن، امـروز در زبـان عامیانـه و در گفتـار واژه تـاز

، تهران، سال 1389ش. : مؤسسه انتشارات امیرکبیر ؛ ناشر : نصرت اهلل فروهر یراستار یاض العارفین؛ و 50 . رضاقلی، هدایت؛ تذکرة ر
؛ روزنامه خاطرات ناصرالدین شاه؛ انتشارات سخن، تهران، سال 1399ش. 51 . ناصرالدین شاه قاجار

52 . یحیی، دولت آبادی؛ حیات یحیی؛ انتشارات فردوسی، چاپ اّول، تهران، سال 1361ش.
53 . خاقانی؛ همان؛ قصیده ش 69، مطلع سوم.

: راد،  ؛ دو جلد، ناشـر زانفر ل الدیـن محمـد، بلخـی معـروف بـه موالنـا )مولـوی(؛ کلیات دیوان شـمس؛ تصحیـح بدیع الزمان فرو 54 . جال
تهران، سال 1375ش، غزل ش 2502.

: انتشـارات علمـی و فرهنگـی؛ تهـران، سـال  یدالدیـن، عطارنیشـابوری؛ منطق الطیـر؛ به کوشـش: حسـین الهی قمشـه ای؛ ناشـر 55 . فر
ردن مرغان. 1373، عذرآو
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کتـاب کوچـه حداقـل 14 تمثیـل و عبـارت اصطالحـی را ذکـر کـرده اسـت کـه مـردم در محـاوره اسـتفاده 
ی اسـت.56 یا امیرقلی امینی در کتاب فرهنگ عوامسـه تمثیل  ی به معنی سـگ تاز می کنند و در آن تاز
ی بـه همیـن معنی اسـت.57 جعفر شـهری نیـز در کتاب قند و  و عبـارت اصطالحـی را آورده کـه در آن تـاز

نمک یکی از همین عبارات اصطالحی را ذکر کرده است.58

ی برای اسـب به کار می رفت، تغییر  ی« که در زبان نوشـتار یخی کلمه »تاز  معلوم نیسـت کی و از چه تار
ی منحصـرًا بـه معنـی سـگ می شـود، امـا واضح و آشـکار اسـت که مردم  معنـی می دهـد و در زبـان گفتـار
ایـران شـرط ادب و احتـرام اقـوام دیگـر را رعایـت می کنند و ملتی مبادی آداب هسـتند. علی الخصوص 
ی را  ، تـاز اینکـه آنهـا مردمـی مسـلمان هسـتند و پیامبـر آنهـا عـرب اسـت. بـه همیـن دلیـل چـون در گفتـار
ی به کار می برند، این کلمه را هیچ گاه برای عرب استفاده نکرده اند. گواه این سخن این  برای سگ تاز
است که در پهنه کشور مناطق و همچنین ایالت فراوانی وجود دارد که پیشوند یا پسوند آنها واژه»عرب« 
ی« باشـد. در فرهنگ دهخدا  اسـت، اما حتی یک محل یا یک ایل نیسـت که پیشـوند یا پسـوند آن »تاز
ی و  کـه در زبـان نوشـتار کـن و ایـالت وجـود دارد.59 حتـی در ضرب المثل هایـی  لیسـتی بلنـد از ایـن اما
ی فارسـی وجـود دارد، از لفـظ عـرب اسـتفاده می شـود. بـرای مثـال می گوینـد: » آنجـا کـه عـرب نـی  گفتـار
ی را برای عرب قبول ندارند و آن را به رسمیت نمی شناسند. به  انداخت«. به عبارت دیگر مردم واژه تاز
همین دلیل و به دلیل دیگر که متعاقبًا ذکر خواهد شد، بزرگان علم و ادب ما در یک صدسال اخیر در 

ی به معنی عرب استفاده نکرده اند. آثار خود هیچ گاه از واژه تاز

باستان گرايان و واژه تازی
یخ ایران، تألیف  ی و انتشار تفکرات نژادی باستان گرایی هم زمان با ترجمه زودهنگام کتاب تار  پدیدار
سـرجان ملکم افسـر عالی رتبه و سیاسـتمدار اسـتعمار انگلیس و عامل جدایی افغانسـتان از ایران بود. 
سـرجان ملکـم ایـن کتـاب را بـا هـدف ایجـاد تفرقـه و فتنـه میان ایرانی ها و عرب نوشـت و بـدون مدرک و 
سند مدعی بود ایرانی ها با زور شمشیر مسلمان شدند. این کتاب و آرای آن مورد استقبال باستان گرایان 
ی در  یشـه و منشـأ واژه تاز قرار گرفت و برمبنای آن و با اسـتعانت از تعریف کتاب غیاث اللغات درباره ر
ی برآمدنـد و آن را در آثـار مکتـوب خود بـا همین معنی به  صـدد ایجـاد و خلـق معنـی جدیـدی از واژه تـاز
کار بردند. هر چند شواهد و مدارکی وجود ندارد که نشان دهد سردمداران باستان گرایی و ناسیونالیسم 
گاه بودند یـا هیچ گونه اطالعی  گاه بودنـد، امـا چـه آنهـا از ایـن تعریف آ افراطـی از تعریـف غیاث اللغـات آ

، حـرف »ت« )دفتـر اول(، چـاپ سـوم، تهـران، سـال  یـار ، بـا همـكاری آیـدا سرکیسـیان؛ کتـاب کوچـه؛ انتشـارات ماز 56 . احمـد، شـاملو
1378، ص 68- 69.

، چاپ دوم، تهران، سال 1389ش، ص 187. یار 57 . امیرقلی، امینی؛ فرهنگ عوام؛ انتشارات ماز
، شـهری؛ قنـد و نمـک: ضرب المثل هـای تهرانـی بـه زبـان محـاوره؛ انتشـارات معین، چـاپ پنجم، تهران، سـال 1382، ص  58 . جعفـر

.202
، دهخدا؛ لغت نامه دهخدا؛ ذیل مدخل عرب. 59 . علی اکبر
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یـان را بـا اهانـت و تحقیـر همـراه کردنـد و بجـا و نابجـا و به کـرات در  ی و تاز از آن نداشـتند، کلمـات تـاز
کتاب هـا و مقـاالت خـود بـه کار بردنـد. شـاید هـم آنهـا از ایـن کار خـود دو هـدف را دنبـال می کردنـد و بـه 
ی قلمـداد می کردنـد و هـم او  قـول معـروف بـا یـک تیـر دو نشـان می زدنـد. هـم عـرب را بـه معنـی سـگ تـاز
ی بـه جـای واژه  بـردن واژه تـاز را تازنـده، یورشـگر و مهاجـم معرفـی می کننـد. اصـرار باسـتان گرایان در به کار
ی را به معنی تازنده می دانند، تأییدی اسـت  یچارد فرای به آنهایی که واژه تاز عرب و همچنین پاسـخ ر

بر این سخن.

ی از سـراج الدین علی خـان آرزو متوفـای سـال  گفتنـی اسـت کـه مؤلـف فرهنـگ غیاث اللغـات بـه پیـرو
ی را چنین آورده است:  یشه و منشأ کلمه تاز 1169ق)1750 م( ر

بـی و ایـن منسـوب بـه تـاز اسـت؛ چـون لفـظ تاز بـه معنـی تازنده نیـز آمده و  تـازی بـه معنـی عر
در اوایل اسالم عربان تاخت و تاراج بسیار در ایران کرده اند. بدین جهت نسبت به تاز کرده 

است.60 

ایـن سـخن هماننـد سـخن حمـزه اصفهانـی، بی پایـه و اسـاس اسـت و هیـچ مـدرک و سـندی آن را تأیید 
ی آن این اسـت که در هیچ کدام از شـعرهای شـاعران  نمی کند. بزرگ ترین دلیل و حجت در بی اعتبار
 ، ی را به معنی تازنده اسـتفاده نکـرده و در هیچ کـدام از متون نثر از ابتـدا تـا کنـون هیـچ شـاعری لفـظ تـاز

ی بدین معنی نبوده است. کلمه تاز

یان را با تحقیر و توهین به عرب همراه کرد و بار معنایی منفی   اّولین کسـی که در دوران معاصر واژه تاز
ی  به آن داد، میرزا فتحعلی آخوندزاده)1191-1256ش( است. آخوندزاده سردمدار و بنیان گذار ایدئولوژ
باسـتان گرایی اسـت و افـکار او از حـد ناسیونالیسـم گذشـته و بـه شوونیسـم رسـیده بـود. او آنچنـان در 
یـدون آدمیـت، ناسیونالیسـم او را بـه شوونیسـم نزدیـک  افـکار و اندیشـه های نـژادی غـرق بـود کـه حتـی فر
یـان سـباع خصلـت و وحشـی  کتـاب کمال الدولـه، عـرب را »تاز می دانـد.61 آخونـدزاده یـا آخونـدف در 
طبیعـت« می خوانـد.62 او در کتابـی دیگـر هنگامـی کـه قصد دارد درباره یکی از هم مسـلکان خود، یعنی 

جالل الدین میرزا پسر فتحعلی شاه سخن گوید، چنین می نویسد:

ی که بتواند مردمـان ایران را از آن اندیشـه های  ... شـب و روز اندیشـه نـدارد، جـز این کـه شـاید بـه هـر جـور
یان در ایشان یادگار مانده، بیرون آرد و به راه راست وادارد.63 بی خودی که از تاز

، تهران، سـال 1353ش،  : امیرکبیر ل الدیـن، رامپـوری؛ غیـاث اللغات؛ به کوشـش منصور ثروت؛ ناشـر 60 . غیاث الدیـن محمـد بـن جال
ص 188.

، تهران، سال 1349، ص 22. یدون، آدمیت؛ اندیشه های میرزا فتحعلی آخوندزاده؛ انتشارات خوارزمی، امیرکبیر 61 . فر
62 . همان، ص 23.

63 . میرزا فتحعلی، آخوندزاده؛ مکتوبات]کمال الدوله[؛ به کوشش محمدباقر مؤمنی؛ بی جا، بی نا، سال1350، ص 24.
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او عرب ها را راهزنان، خونخواران و اهرمنان می داند.64

 پس از او میرزا آقاخان کرمانی که ادامه دهنده راه آخوندزاده بود و به سهم خود هیمه بر این آتش افزود، از 
یان به منظور اهانت و تحقیر عرب استفاده کرد. نیکی کدی او را این چنین توصیف می کند:  کلمه تاز

میرزا آقاخان کرمانی بسـط دهنده افکار آخوندزاده بود که در این راه گوی سـبقت را از سـلف خویش نیز 
ربوده و سپس افکار رادیکال ضّدعرب و ضّداسالمی او به وسیله تعدادی از نویسندگان مانند صادق 

ی گسترش یافت.65 هدایت و احمد کسرو

آقاخان کرمانی خطاب به ایران درباره عرب می نویسد: 
یک مشـت تازی لخت و برهنه، وحشـی و گرسـنه، دزد و شـترچران، سـیاه و زرد و الغرمیان، 
یر و بـی ادب و خونخـوار مثـل  یـر خـار مغیـالن، شـر ینـان ز مـوش خـواران بی خانمـان، منزل گز

حیوان بل پست تر از آن بر کاروان هستی تو تاختند.66

او در جای دیگر لحن و عبارات تحقیرآمیز و اهانت بار خود را  چنین تکرار می کند:
یان گردید.  گاه گرفتار ایلغار تاز ... دانشوران جهان معتقدند که ایران قافله تمدنی بود که نا

یخته و بی سـروته  او در ادامـه قـوم عـرب را راهزنـان بیابـان و یـک جمـع نسـناس می داند که اوراقی به هم ر
به دسـت مردم دادند که یک جمله آن را هیچ عجمی نمی فهمد.67 میرزا آقاخان در جای دیگر با کینه 

یان را به کار می برد و می نویسد:  و نفرتی زایدالوصف واژه تاز
یشـه و کاشـته عرب و تخم او  ق زشـت ایران را که دسـت می زنیم، ر هر شـاخه از درخت اخال

یان است.68 بذر مزروع آن تاز

یا و پیشـوای   صـادق هدایـت کـه بنـا بـه اعتـراف خودش بیش از همـه از تفکرات نظریه پرداز برتری نژاد آر
کثیـف« سـخن  ی هـا از »سـامی های  گوبینـو متأثـر بـود،69 هماننـد ناز کنـت دو  یسـم، یعنـی  اندیشـه ناز
می گوید70 و »عرب های کثیف«71 را پرچمدار »دین سیاه«72 می داند. او در کتاب پروین دختر ساسانی 

که آن را در سال 1309 نوشت، قوم عرب را این چنین توصیف می کند: 

، سال 1357، ص 375. 64 . همان؛ الفبای جدید و مکتوبات؛ به کوشش حمید محمدزاده؛ نشر احیاء، تبریز
یشه های انقالب ایران؛ ترجمه عبدالرحیم گواهی؛ انتشارات قلم، تهران، سال 1361، ص 187. . کدی؛ ر 65 . نیكی، آر

یدون، آدمیت؛ اندیشه های میرزا آقاخان کرمانی؛ انتشارات پیام، تهران، سال 1346، ص 283. 66 . فر
67 . همان جا.
68 . همان جا.

، چاپ دوم، تهران، سال 1372، ص 71. 69 . م.ف.فرزانه؛ آشنایی با صادق هدایت؛ نشر مرکز
یار؛ کتاب روشنایی، تهران، سال 1312، صص 11و 24. 70 . صادق، هدایت؛ ماز

71 . همان، ص 122.

72 . همان، ص 98.
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73. تازی های لخت پاپتی که هیچ از خودشان ندارند مگر زبان دراز و شمشیر

ی  یان سباع خصلت و وحشی طبیعت و از یک مشت تاز  پس از آنکه نژادپرستان و شوونیست ها از تاز
ی لخـت و پاپتـی و  یـان شـریر و خونخـوار مثـل حیـوان بـل پسـت تر از حیـوان و از تـاز لخـت و برهنـه و تاز
ی سـخن گفتنـد، ایـن بـار نوبت به کسـانی رسـید تا مـراد و منظور این نویسـندگان  همچنیـن از ایلغـار تـاز
را به واضح و آشـکار بیان کند. از این رو دقیقًا یک سـال بعد از اهانت ها و تحقیرهای صادق هدایت، 
یعنی در سـال 1310 شـخصی به نام وحید در مجله ارمغان تعریف جدید خود را که برگرفته از نوشـته ها 

و نیات شوونیست ها بود این چنین بیان می کند: 

ی بر عرب مکافات اطالق کلمه عجم اسـت بر پارسـی. عرب به سـبب غور فصاحت و  اطالق کلمه تاز
بالغت و توسعه لغت فارسیان را عجم نامید به معنی الکن و بی زبان. دانشمندان فارس هم که در عین 
ی نام نهادند و هر دو تسـمیه به حدی شـهرت  یـت از هیـچ انتقـام فروگـذار نمی کردنـد، عـرب را تاز مقهور
ی در کشـور خود و بالد بیگانه مشـهور شـدند. تاز در فارسـی به  یافت که پارسـیان به عجم و عربان به تاز
ی هم می نامند و  ی می باشد که آن را تاز معنی تاخت و فرومایه و امرد و زشت کار و یک نوع سگ شکار

از اطالق این لفظ بر عرب یکی یا تمام این معانی ملحوظ پارسیان بوده است. 74

ی و وجـه تسـمیه آن نوشـته بی پایـه و  یشـه و منشـأ واژه تـاز  روشـن و آشـکار اسـت آنچـه ایـن فـرد دربـاره ر
اسـاس اسـت و تحت تأثیر افکار و توهمات باسـتان گرایی و احساسـات شـدید نژادپرسـتی و ضد عرب 
ی چیـز دیگـری اسـت و هیچ گونـه  یشـه و منشـأ واژه تـاز بـوده اسـت. چـون همـان طـور کـه نشـان دادیـم، ر
ارتباطـی بـه ایـن سـخنان نـدارد. ایـن را اشـعار شـاعران و آثار مکتوب نویسـندگان در طول هزاروصدسـال 
ی را در معانـی فوق بـه کار نبرده اند. همچنین همان طور که بعدًا نشـان  ثابـت می کنـد. آنهـا هیـچ گاه تـاز
خواهیـم داد، واژه عجـم در همـان سـده های اّول هجـری بـه معنـی اهـل فـارس و فارس زبـان و ایرانـی بوده 
اسـت. بـا وجـود ایـن، نوشـته فـوق حقیقتـی را مبرهـن می کند، آنجا که نویسـنده می نویسـد: »دانشـمندان 
فـارس از هیـچ انتقـام فروگـذار نمی کردنـد«. او با این جمله از نیات آخوندزاده و آقاخان کرمانی و صادق 

هدایت پرده برمی دارد.

 پـس از آن نویسـندگان و شـاعران متناسـب بـا میـزان کینـه و نفـرت خـود نسـبت بـه عـرب و متناسـب بـا 
میـزان تعصـب و درجـه رسـوخ و نفـوذ تفکـرات نژادپرسـتی و برتـری نـژادی در اندیشـه آنهـا در نوشـته های 
ی اسـتفاده کردنـد. برخـی نیـز سـهوًا و بـدون اطـالع از معنـی اهانت بار  خـود بـه جـای واژه عـرب از واژه تـاز
و تحقیرآمیـز ایـن کلمـه بـا تصـور اینکـه همـان معنـی قبلـی کـه شـاعران و نویسـندگان در گذشـته بـه کار 
می بردنـد درسـت اسـت، ایـن کلمـه را در آثـار خـود اسـتفاده کردنـد. برخـی نیـز در نوشـته ها و اشـعار خود 

73 . همان؛ پروین دختر ساسانی؛ کتابخانه فردوسی، تهران، سال 1309، ص 23.
74 . وحید؛ »تازی«؛ مجله ارمغان، ش 13، سال 1310، ص 627 -628.
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کان همان معنی قبلی را به کار می بردند و نه تنها قصد اهانت یا تحقیر نداشته، بلکه قصد تمجید  کما
ی را بـا بـار معنایـی مثبـت بـه کار  و تحسـین داشـتند. بـرای مثـال محمدتقـی بهـار در ابیـات زیـر واژه تـاز

برده است:

نهاد نــــــــو  آیین  و  کشــــــــور  گرفــــــــت  چنگیز کشت خلق و خراسان خراب شد75تازی 

در قصیده دیگر می گوید:

ملــــــــی علی الدوام دهد76ز درس پارســــــــی و تــــــــازی احتــــــــراز مكن دو قوت  این  که 

 یکی از ادامه دهنده دهندگان راه و روش آخوندزاده و آقاخان کرمانی، سعید نفیسی )1275-1345ش( 
ک ایرانیان و نژاد برتر آنها بود. او در مقاله »ماه نخشـب«که یک  اسـت. سـعید نفیسـی معتقد به خون پا
یـان بهره گرفته، بدون آنکـه حتی یک بار واژه عرب  ی و تاز مقالـه کامـاًل احساسـی اسـت، 11 بـار از واژه تـاز
ک نـژاد«  ک نـژادان« می دانـد و از »ایرانیـان پا را بـه کار بـرد. او در ایـن مقالـه مقنـع و یارانـش را »گروهـی از پا
ی می جوشـید«.78  ک ایرانی در رگ های و سـخن می گوید.77 نفیسـی، مقنع را کسـی می داند که »خون پا
کـم بـر مقالـه یـک فضای کینه توزانه و برانگیزنده و مشـوق کینه و نفرت اسـت. به همین دلیل  فضـای حا
ی« سخن می گوید که هر چه مقنع به آنها نزدیک تر می شود، کینه او پابرجاتر می شد  او از »کارفرمایان تاز
و دشـمنی های دیرین و انتقام های چند پشـت از پدران خود را بیشـتر به یاد می آورد.79 سـعید نفیسـی، 
« نامیده  مقنع را که ادعای پیغمبری می کرد و حتی زرین کوب با آن همه تعصب او را »پیغمبر نقاب دار
اسـت،80 »یکـی از بزرگ تریـن مـردان جهـان« می دانـد.81 از همـه بدتـر این اسـت که خود نفیسـی به کشـتار 

مردم بی گناه و تاراج آنها توسط مقنع و یاران او اذعان دارد. او نوشته است: 

ی خشوعی و باغی و کردک که سه تن از سرهنگان  حکیم احمد، فرمانده سپاهیان مقنع در بخارا، به یار
آن سـپاه بودنـد، در اطـراف بخـارا بـه کشـتار و تـاراج دسـت زد، چنان کـه مـردم بخـارا هراسـان شـدند و نزد 
یـان حکمـران ایـن سـرزمین بود رفتنـد و او را به برابری با سـفیدجامگان  حسـین بـن معـاذ کـه از جانـب تاز

برانگیختند.82

، تهـران، جلد اّول، سـال 1354، قصیده  : امیرکبیر ؛ دیـوان اشـعار محمدتقـی بهـار؛ ملک الشـعراء؛ دو جلـد، ناشـر 75 . محمدتقـی، بهـار
یخ. ش 70، صفحه ای از تار

76 . همان، قصیده ش 102، پیام ایران.
ل متینی؛ دو جلد، جلد اّول: کانون کتاب، جلد دوم: نشـر  یده جال ؛ برگز 77 . سـعید، نفیسـی؛ ماه نخشـب؛ نثر فصیح فارسـی معاصر

، تهران، سال 1338، ص 435. زوار
78 . همان، ص 436.
79 . همان، ص 449.

، ص 170. ین کوب؛ دو قرن سکوت؛ انتشارات سخن، تهران، سال 1399ش، مبحث پیغمبر نقاب دار 80 . عبدالحسین، زر
81 . سعید، نفیسی؛ همان، ص 452.

82 . همان، ص 448.



193  آینۀپژوهش
سال سی وسوم، شمــارۀاّول،فروردین واردیبهشت 1401  

هـــــــــــــــــم
درباره واژه تازی 111

ی را در معنـای  کـه در دوران معاصـر واژه تـاز گـر بخواهیـم در ایـن مختصـر بـه تک تـک نویسـندگانی   ا
یـم، مقالـه مزبـور مثنـوی هفتـاد مـن خواهد شـد. در اینجا  اهانت بـار و تحقیرآمیـز آن بـه کار برده انـد بپرداز
کتفـا می کنیـم. یکـی عبدالحسـین زرین کـوب و دیگری نصراهلل فلسـفی  فقـط بـه ذکـر آثـار دو تـن از اینهـا ا

است.

 عبدالحسـین زرین کـوب یکـی از متعصبـان و از ناسیونالیسـت های افراطـی اسـت کـه ادامه دهنـده راه 
کـه ناسیونالیسـم رمانتیـک و  کرمانـی بـود. او زمانـی دیـده بـه جهـان گشـود  و روش آخونـدزاده و آقاخـان 
گفتمـان مسـلط بـود و در میـان روشـنفکران و نویسـندگان مقبولیـت  کشـور مـا  وطن پرسـتی افراطـی در 
یا  ی هـا مبنی بر برتـری نژاد آر خاصـی داشـت. همچنیـن ایـن دوران مقـارن بـود بـا تبلیغات پـان ژرمنی ناز
کـه در ایـران طرفدارانـی داشـت. او در چنیـن اوضـاع و احوالـی بزرگ شـد و پرورش یافت. بـه همین دلیل 
سـخت تحـت تأثیـر این گونـه افـکار بـود و در کتـاب دو قـرن سـکوت کینـه و نفـرت خـود را از قـوم عـرب و 
تعصب خویش را به عالی ترین وجه به منصه ظهور رساند. او شصت هفتاد سال پیش در کتاب مذکور 
یـان را بـه جـا و نابه جـا، بـه  ی و تاز کـه سـراپا تحقیـر و توهیـن و دشـنام بـه عـرب اسـت،  چنـان واژه هـای تـاز
یان به جای ذکر شـماره  ی و تاز وقت و بی وقت به کار برد که در فهرسـت اعالم پایان کتاب برای واژه تاز
صفحـات، نوشـته شـده: در اغلـب صفحـات کتـاب.83 به جـرأت می تـوان گفـت کتـاب دو قـرن سـکوت 
کینه توزانه تریـن و تحقیرآمیزتریـن کتـاب در یـک صدسـال اخیـر اسـت. زرین کـوب در ایـن کتـاب همـه 
اهانت ها و دشـنام ها و تحقیرهای اسـالف خود را تکرار کرده و چند گام جلوتر از آنها رفته اسـت. او در 
این کتاب بیشـتر از صدبار به عرب توهین کرده اسـت. کتاب با  تحقیر عرب شـروع می شـود و با تحقیر 
عرب تمام می شود. به قول معروف او دل پری از عرب دارد. زرین کوب برای تحقیر عرب دروغ می گوید، 
سخنی را از خود جعل می کند. ان شاء اهلل در فرصت مناسب درباره اهانت ها، دشنام ها و تحقیرهای 
زرین کوب به تفصیل سخن خواهیم گفت. همچنین درباره تعصب و ناسیونالیسم زرین کوب که تا آخر 
عمـر همـزاد او بـود، سـخن خواهیـم گفـت. زرین کـوب چنـان ماالمـال از کینـه و نفـرت اسـت که بـا لحنی 
سـتایش آمیز از کینـه یـاد می کنـد و ایرانیـان را مردمـی کینه جو می داند.84 او در جایی از کتاب داسـتانی 
باورنکردنی را درباره قتل پسـر سـنباد روایت می کند و خود می داند که این داسـتان بی پایه و اسـاس و در 

زمره جعلیات است، اما می نویسد: 

یـک  شـاید ایـن روایـت افسـانه یی بیـش نباشـد، امـا در هـر حـال چنیـن افسـانه ای بـرای تحر
یی ایرانیان بهانه خوبی می توانسته است باشد.85 دشمنی و کینه جو

 حقیقـت مطلـب ایـن اسـت کـه حتـی در اوج فعالیـت شـعوبیه کتابـی این چنیـن نوشـته نشـده اسـت. 

ین کوب؛ دو قرن سکوت؛ ص 357. 83 . عبدالحسین، زر
84 . همان، ص 149.
85 . همان، ص 148.
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یـان و تکـرار آن نقـش بسـیار بزرگـی در تثبیـت و تحکیـم و انتشـار  ی و تاز بـردن واژه تـاز زرین کـوب بـا به کار
این واژه با معنی اهانت بار و تحقیرآمیز داشته است.

یـان را در دو قـرن سـکوت ذکـر  ی و تاز گـر بخواهیـم اهانت هـا و تحقیرهـای زرین کـوب بـا واژه هـای تـاز  ا
کنیـم، لیسـتی بلنـد خواهـد شـد. در اینجـا بـه منظـور اختصـار و ایجاز فقـط بعضی از آنها ذکر می شـوند. 
یان را به موازات آن به کار  زرین کـوب از اّولیـن صفحـه کتـاب کـه تحقیـر و توهین را آغاز می کنـد، کلمه تاز
یان«86 جایی اسـت  می برد. تحقیر و توهین از عرب درمی گذرد و به سـرزمین آنها می رسـد: »سـرزمین تاز
کـه جـز مشـتی عـرب گرسـنه و برهنـه کـه چـون غـوالن و دیـوان همه جا بر سـر اندکی آب و مشـتی سـبزه با 
یکدیگـر در جنـگ و سـتیز بودنـد؛ از آدمـی نیـز در آنجـا کـس اثـر نمی دیـد.87 اصـرار زرین کوب بـر کار برد 
یـاد اسـت کـه در یـک جملـه دو بـار آن را بـه کار می بـرد. او در همـان اّولیـن  یـان چنـان ز ی و تاز کلمـه تـاز

صفحه کتاب می نویسد: 
یان حیره ... .88 ران نیز مثل تاز یان سرزمین هاماو زگار نوشیروان تاز در رو

او ایـن کار را بـرای تثبیـت و تحکیـم واژه مزبـور از طریـق تکـرار انجـام می دهـد. او حتـی از ایـن امـر غافـل 
ی شود  است که شیوایی و روانی جمله اقتضا می کند که در یک جمله از تکرار دو بار یک اسم خوددار
و بـه جـای آن از ضمیـر اسـتفاده شـود، امـا »ادیـب ما«به دنبال چیز دیگری اسـت و شـیوایی و فصاحت 

کالم را فدای هدف خود می کند. نمونه دیگر این جمله اوست:
یان می گشـت،  راءالنهـر بـا آنكـه هـر بـه چند سـالی دسـتخوش غارت و کشـتار تاز ... دیـار ماو

یان نمی بود.89  لیكن یكسره مقهور و مغلوب تاز

یـان دوم را نمی نوشـت و بـه جـای آن از ضمیر »آنها« اسـتفاده می کـرد. در جای  درسـت ایـن بـود کـه او تاز
دیگر می نویسد:

سـخت  جنگـی  و  برگشـتند  یـان  تاز رسـیدند.  یـان  تاز بـه  تـا  شـدند  پراکنـده  بهانـه  بدیـن   ...
پیوستند.90  در

چندین صفحه بعد می نویسد: 
یان گشت.91 بون تاز یان افتاد، زبان ایرانی نیز ز به هر حال از وقتی حكومت ایران به دست تاز

در جای دیگر می نویسد: 

86 . همان، ص 28.
87 . همان، ص 27.

88 . همان جا.
89 . همان، ص 164.

90 . همان، ص 78.
91 . همان، ص 118. 
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گـردد و  یـان برخیزنـد تـا قـدرت خلفـا عرضـه ی نابـودی  کـه سـتمدیدگان بـر ضـد تاز الزم بـود 
قه آنان ... .92 یان و عال نارضایتی مردم از رفتار تاز

یان  ی و تاز  او برای تثبیت و تحکیم و به قول معروف جاانداختن معنی اهانت بار و توهین آمیز کلمه تاز
یان در یک جمله یکی از کارهای اوست. کار دیگر او این  ی و تاز چندین کار کرده است. تکرار واژه تاز
یـان«93 و بـه هنگامـی کـه خواننـده مبحث  اسـت کـه عنوانـی را این چنیـن انتخـاب می کنـد: »دسـتبرد تاز
کوتاه و کمتر از یک صفحه را می خواند متوجه می شـود که اصاًل دسـتبرد و سـرقتی در کار نبوده اسـت. 
یـان،96  یـان،95 جفـای تاز یـان،94 حملـه تاز بعـد اصطالحاتـی این چنیـن در کتـاب آورده اسـت: هجـوم تاز
ی. 99 او بـرای تکـرار و تثبیـت ایـن دو  ی98 و بـاز جفـای تـاز یـان،97 سـتمکاران تـاز بـرای بـار دوم دسـتبرد تاز
ی« اسـتفاده می کنـد. حـال  آنکـه همـه می داننـد خلیفـه  واژه بـه جـای ذکـر نـام خلیفـه، از واژه »خلیفـه تـاز
ی نیست. او حداقل چهار بار این  ی به افزودن پسوند تاز یم و نیاز عرب است و ما خلیفه غیرعرب ندار

ی.100 یان و باز خلیفه تاز یان، باز خلیفه تاز ی، خلیفه تاز عبارت را آورده است: خلیفه تاز

یان آنها را مشـتی فرومایه می داند  زرین کوب در مبحث »آشـفتگی اوضاع« پس از ذکر بیداد و جفای تاز
، بلکه  کـه قـدرت و شـکوه خدایـان یافتـه بودنـد.101 او گاهـی در یـک صفحـه کتـاب نـه یـک بـار و نه دو بـار
، در صفحه 78  یـان را بـه کار بـرده اسـت. برای مثـال در صفحه 118 پنج بـار ی و تاز چندین بـار کلمـه تـاز
، در صفحه 123 سـه  ، در صفحه 121 چهار بار ، در صفحه 120 چهار بار ، در صفحه 110 چهار بار سـه بار
، در  ، در صفحـه 164 سـه بـار ، در صفحـه 162 سـه بـار ، در صفحـه 124 دو بـار ، در صفحـه 117 دو بـار بـار

. صفحه 211 سه بار و در صفحه 219 دو بار

 بعـد از زرین کـوب و دو قـرن سـکوت کـه در سـال 1330 چـاپ اّول و در سـال 1336 چـاپ دوم آن بـا 
اصالحـات و جرح وتعدیـل چـاپ و منتشـر شـد، به کارگرفتـن واژه مزبـور در معنی مورد نظر باسـتان گرایان 
یج میان طیفی از ناسیونالیسـت ها رواج یافت و در نتیجه در سـال 1351 نصراهلل فلسـفی )1280- به تدر

یان  1360( در شـعری که به سـبک و سـیاق اشـعار شـاهنامه سـرود، توهین ها و تحقیرهای خود را نثار تاز
یان را اهریمن  می کند. او اسالم را باد قیرینه توصیف کرده که چون دوزخ گدازان و سوزنده دم است و تاز

92 . همان، ص 219.
93 . همان، ص 61.
94 . همان، ص 91.

95 . همان، ص 117.
96 . همان، ص 121.

97 . همان، ص 162.
98 . همان، ص 146.

99 . همان، ص 121.
100 . همان، ص 146، صص 162، 212، 305.

101 . همان، ص 131.
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نامیده است.102
زگارز هجرت چو بگذشــــــــت ده سال و چهار رو شــــــــد  تیــــــــره  ایرانیــــــــان  بــــــــر 

آسیمه ســــــــر و  خروشــــــــان  باختــــــــربرآمــــــــد  از  ینــــــــه  قیر بــــــــاد  یكــــــــی 

دم ســــــــوزنده  و  زخ گــــــــدازان  دو دژمچــــــــو  گیتــــــــی  روی  او  تــــــــف  از  شــــــــد 

ســــــــهمگین و  خروشــــــــنده  دیــــــــوی  زمیــــــــنچو  پشــــــــت  زنــــــــده  فرو آوازش  از 

چند بیت بعد می گوید:
چمــــــــن روی  و  رنــــــــگ  شــــــــد  رمــــــــزد اهرمندگرگونــــــــه  بــــــــر او کــــــــه شــــــــد چیــــــــره 

بعد آنها را فرومایگانی خوانده که نزد خداوند خود یعنی ایرانیان ناسپاسی کرده اند:
هــــــــراس یــــــــزد  بر چــــــــون  را  نســــــــپاسفرومایــــــــه  خــــــــود  خداونــــــــد  در  شــــــــود 

چند بیت بعد، آنها را مارخواران شوم می نامد و می گوید:
شــــــــوم مارخــــــــواران  آن  بیــــــــداد  بــــــــومز  ایــــــــران نوشــــــــیروان جــــــــای  شــــــــد 

یان را ددان و فرومایگان می خواند: پس از آن تاز
یــــــــان کیــــــــانکــــــــه بــــــــد عرصــــــــه جوالنــــــــگاه تاز ملــــــــک  بــــــــود  ددان  نشــــــــیم 

نیلوفــــــــری چــــــــرخ  از  آنكــــــــه  ریمبــــــــاد  ســــــــرو رســــــــد  را  فرومایــــــــگان 

بعد آنها را برهنه تنان و خیره سر می داند:
داشــــــــتند ری  ســــــــرو داشــــــــتندبرهنه تنــــــــان  خیره ســــــــری  و  کبــــــــر  همــــــــه 

یان را برای تحقیر و توهین به کار می برد: ی و تاز « سخن می گوید و واژه تاز ی موش خوار در ادامه از »تاز
شــــــــهردار مهتری  بــــــــد  کــــــــه  جا  هــــــــر  گســــــــی شــــــــد یكی تــــــــازی مــــــــوش خواربه 

شــــــــد پراکنــــــــده  ایــــــــران  انــــــــدر  زن و مــــــــرد و کــــــــودک همــــــــه بنده شــــــــدعــــــــرب 

و زشــــــــت ز هر خوب  پیــــــــدا  ایــــــــچ  بهشــــــــتنبود  اندر  یمن  اهر داشــــــــت  ره  کــــــــه 

یــــــــان تاز خــــــــط  و  بــــــــان  ز شــــــــد  میــــــــانروان  از  بــــــــان  ز پهلوانــــــــی  آن  شــــــــد 

ســــــــخن تازی  به  کــــــــس  هر  رانــــــــد  کهــــــــنهمی  نامه هــــــــای  همــــــــه  شــــــــد  تبــــــــه 

102 . نصراهلل، فلسفی؛ نشد مهر ایران ز دل ها به در؛ وحید، د 10، ش 11، سال 1351، ص 1208-1206.
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یـان را بـه کار می بـرد و در آخـر   فلسـفی در بخش هـای پایانـی قصیـده خـود بـرای چندمیـن بـار کلمـه تاز
می گوید که ننگ با خون شسته می شود. معلوم نیست منظور او از »ننگ« چیست:

یــــــــان تاز افســــــــر  نگــــــــون  تــــــــا  به کوشــــــــش ببســــــــتند هــــــــر کــــــــس میانشــــــــود 

نیــــــــام از  تیــــــــغ  کشــــــــیدند  ز جــــــــان درگذشــــــــتند و جســــــــتند نــــــــامگروهــــــــی 

جنــــــــگ راه  یــــــــان  تاز بــــــــا  که با خون شــــــــود شســــــــته ننگســــــــپردند  مگر زان 

بـر همیـن منـوال نویسـندگان متعصـب و ناسیونالیسـت در بـه کارگیـری ایـن واژه گـوی سـبقت را از هـم 
ربودند. آذرتاش آذرنوش که تحصیالت عالیه او زبان و ادبیات عرب است، عنوان یکی از کتاب هایش 
ی پیـش از اسـالم103 و عنـوان کتـاب دیگـرش در بـاب ادب  راه هـای نفـوذ فارسـی در فرهنـگ و زبـان تـاز
ی اسـت. 104 بـه نظـر می رسـد آذرنـوش بعدهـا متوجه بار معنایـی اهانت بار و تحقیرآمیز این واژه شـد و  تـاز
ی احتـراز کـرد و عنـوان آخریـن  بـردن کلمـه تـاز در کتابـی کـه در سـال 1385 چـاپ و منتشـر کـرد، از به کار
کتاب خود را»چالش میان فارسـی و عربی« گذاشـت105 او حتی در چاپ سـوم کتاب »راه های نفوذ ...« 
ی را حـذف می کنـد و بـه جـای آن از کلمـه عـرب اسـتفاده می کنـد و عنوان کتـاب راه های نفوذ  کلمـه تـاز
.ای کولسـینکف، نام  در فرهنـگ و زبـان عـرب جاهلـی می شـود. 106 محمـد رفیـق یحیایی مترجم کتاب آ
یـان می گـذارد107 تـا بـه بهتریـن وجـه تازنـده و یورشـگربودن ایـن مردم را  کتـاب را ایـران در آسـتانه یـورش تاز
یخ قرآن کریم را نوشته  نشان دهد. کار به جایی می رسد که محمدباقر حجتی که کتاب پژوهشی در تار
یـان اسـتفاده کـرده اسـت. 108 از همـه بدتـر این اسـت که موسـی اسـوار  ی و تاز نیـز بـه طـور مرتـب از واژه تـاز
ی« ترجمـه  بـه هنـگام ترجمـه شـعری از عبدالوهـاب البیاتـی شـاعر معـروف عـرب، کلمـه »عربـی« را »تـاز
می کند.109 همفکران میرزا آقاخان کرمانی و عبدالحسین زرین کوب چنان این واژه ها را به کرات در متون 
خـود بـه کار گرفتنـد کـه یکـی از همفکـران آنهـا در سـال 1388 ضمـن رد نظـر محمـد معیـن دربـاره علـت 
ی« همـان سـخن وحیـد را دوبـاره تکرار می کند تـا آنچه مورد نظر باسـتان گرایان و  ی عـرب بـه »تـاز نام گـذار

ناسیونالیست های افراطی بود تحقق یابد. او می نویسد: 

، سوار بر اسبان خود به تاخت وتاز و تعرض به مال و جان و ناموس مردم  اعراب پس از حمله به ایرانشهر

ی پیش از اسـالم؛ نشـر دانشـگاه تهران، مؤسسـه انتشـارات و چاپ،  103 . آذرتاش، آذرنوش؛ راه های نفوذ فارسـی در فرهنگ و زبان تاز
تهران، سال 1354ش.

: مرکز دایرة المعارف بزرگ اسالمی، تهران، 1392ش. ی؛ ناشر 104 . همان؛ در باب ادب تاز
105 . همان؛ چالش میان فارسی و عربی؛ نشر نی، سال 1385ش.

106 . همان؛ راه های نفوذ فارسی در فرهنگ و زبان عرب جاهلی؛ چاپ سوم، تهران، انتشارات توس، 1388ش.
گاه، تهران، سال 1355. یان؛ ترجمه محمد رفیق یحیایی؛ انتشارات آ 107 . آ.ای کولسینكف؛ ایران در آستانه یورش تاز

یخ قرآن کریم؛ دفتر نشر فرهنگ اسالمی، تهران، سال 1374ش، ص 178. ، حجتی؛ پژوهشی در تار 108 . محمدباقر
؛ انتشارات سخن، تهران، سال  رنده و مترجم: موسی اسوار 109 . از سروده باران تا مزامیر گل سرخ – پیشگامان شعر امروز عرب؛ گردآو

1381، ص 210- 211.
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ی، یعنی کسـانی که بر پارسـیان یـورش بردند و به قتل و  پرداختنـد. در نتیجـه ایرانیـان آن هـا را اعـراب تـاز
غارت پرداختند لقب دادند.110

 پیداسـت این سـخن ناشـی از احساسـات ناسیونالیسـتی و شوونیسـتی اسـت. همچنین آشـکار اسـت 
ی سـخن  یچارد فرای این گونه نوشـته ها را خوانده بود. از این رو هنگامی که درباره اصل و منشـأ واژه تاز ر
ی یا  می گوید، بیان می کند که این اشتقاق، استدالل ایرانیان را که عرب ها را به سبب تاختن ایشان تاز

تاجیک می خواندند رد می کند.111

يان نزد علما و ادبا تازی و تاز
در همـان هنـگام کـه میـرزا فتحعلـی آخوندزاده و میرزا آقاخان کرمانی و صـادق هدایت با به کاربردن واژه 
یان در صدد اهانت و تحقیر و به قول وحید در صدد انتقام از عرب بودند، علما و ادبا چون  ی و تاز تاز
گاه بودنـد و می دانسـتند کاربرد ایـن واژه اهانت بار و  از قصـد و نیـت باسـتان گرایـان و ناسیونالیسـت ها آ

تحقیرآمیز است، لذا از کاربرد این واژه در آثار خود احتراز می کردند.

کید بیشتر سه مقاله از مقاالت   عالمه محمد قزوینی )1256- 1328ش( یکی از این علما بود. برای تأ
ایشان که در سال های مختلف نوشته شده و فاصله آنها 26 سال است، مطالعه شد، در هیچ یک از این 
یان استفاده نکرده ه و در عوض عرب، زبان عرب، زبان عربی را به کار  ی و تاز مقاالت او از واژه های تاز
یان استفاده نکرده است.  برده است.112 حسن تقی زاده )1257-1348ش( نیز در آثار خود از تازی و تاز
کلمات عرب، عربی، زبان  برای نمونه مقاله چهل صفحه ای او »لزوم حفظ فارسی فصیح« پر است از 
یان خبری نیست.113 محمدعلی فروغی )1256-1321( اّولین نخست وزیر  ی و تاز عربی و ... ، اما از تاز
او در  کاربرد این واژه خودداری می کرد.  از  اّولین رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی نیز  و  رضاشاه 
مقاله »پیام من به فرهنگستان« که آن را خطاب به باستان گرایان و متعصبان نوشت و در آن ضررهای 
را  باستانی  غریب  و  عجیب  واژه های  جایگزینی  و  عربی  واژه های  و  کلمات  با  دشمنی  جبران ناپذیر 
یان استفاده نکرد. او این مقاله را در آذرماه سال  گوشزد شده بود، حتی برای یک بار از کلمه تازی و تاز
کرد. فروغی حتی واژه  کلمات عرب، زبان عربی، عربی و ... استفاده  1315 نوشت و هشتادوسه بار از 

اعراب را در مقاله 26 صفحه ای خود ذکر نکرد و به جای آن از واژه صحیح »عرب« استفاده کرد.114

110 . هرمز شیرین بیگ مهاجر گرگانی؛ تأملی در تعریف دو واژه در فرهنگ معین؛ حافظ، ش 62، سال 1388، ص 49-47.
یچارد فرای؛ همان، ص 41. 111 . ر

، سـال اّول، خردادمـاه 1302، ش 12، ص 318 - 326 .  ینـی؛ قدیمی تریـن کتـاب در زبـان فارسـی حالیـه؛ ایرانشـهر 112 . محمـد؛ قزو
ینـی؛ »تحقیقـات لغـوی: تسـبیح بـه معنـی سـبحه فصیـح و صحیـح اسـت«؛ مجلـه یـادگار؛ دی مـاه 1324، ش 15، ص  محمـد، قزو
ردین و اردیبهشـت ماه 1328، ش 38 و 49،  یخی: وفیات معاصرین«؛ مجله یادگار، فرو ینی؛ »یادداشـت های تار 6-14. محمد، قزو

ص 72-66.
113 . حسن، تقی زاده؛ »لزوم حفظ فارسی فصیح«؛ مجله یادگار، اسفندماه 1326، ش 36، سال پنجم، ش 6، ص 40-1.

114 . محمدعلی، فروغی؛ پیام من به فرهنگستان؛ انتشارات پیام، چاپ سوم، تهران، سال 1354ش.
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یـان را در آثـار خـود بـه  ی یـا تاز  عبدالعظیـم قریـب)1257-1332ش( کـه از همـان نسـل اسـت، کلمـه تـاز
کار نبرده اسـت.115 حتی کسـی چون ابراهیم پورداوود)1264-1347( که ارادت و عالقه خاصی به ایران 
ینـی »تعصـب مخصوصـی بـر ضـد نژاد عـرب و هر  باسـتان و کیـش زردشـت داشـت و بـه قـول محمـد قزو
ی از مقـاالت خـود ایـن واژه هـا را بـه کار نبـرده اسـت. او در  چـه راجـع بـه عـرب اسـت دارد«،116 در بسـیار
مقالـه »زندیـق« از مجموعـه مقـاالت آناهیتـا چهـار بـار واژه عـرب را اسـتفاده کـرده، بـدون  آنکـه حتی یک 
یـان را بـه کار بـرد.117 قاسـم غنـی)1271-1331( کـه معاصـر افـراد فـوق اسـت، بر همین  ی یـا تاز بـار واژه تـاز
منـوال بـود. او در مقالـه ای 19 بـار از کلمـه عـرب اسـتفاده می کند، بی آنکه حتی یک بـار واژه های مزبور را 
بیـاورد.118 عبـاس اقبـال آشـتیانی)1275-1334( که باز از همان نسـل اسـت، در یکـی از مقاالت مفصل 
یـان را ذکـر کنـد.119  ی یـا تاز خـود، حداقـل 13 بـار از واژه عـرب اسـتفاده می کنـد، بی آنکـه یـک بـار واژه تـاز
بدیع الزمـان فروزانفـر )1276-1349( نیـز بـر همیـن تفکر بود. او در مقاله طوالنی خـود به نام »قدیمی ترین 
گـراف مسـتقل و مجـزا به زبان عربی و چندین بیت شـعر عربی  اطـالع از زندگـی خیـام« کـه در آن سـه پارا
وجـود دارد و در تمـام مقالـه نـام علمـای عـرب یـا علمـای ایرانی عربی نویس هسـت، حتی یک بـار از واژه 
یان اسـتفاده نکرده اسـت.120 محمدتقی بهار به سـان شـعرای بزرگ زبان پارسـی در اشـعار خود  ی یا تاز تاز

یان را با همان معنی به کار برده، اما در نثر چنین نبوده است.121 ی و تاز لفظ تاز

ی)1269-1324ش( کـه یکـی از سره نویسـان معـروف بـود و تعصـب او در سره نویسـی   حتـی احمـد کسـرو
سـبب شـد تا به قول سـعید نفیسـی به زبانی می نوشـت که کسـی نمی فهمید و بعدها مجبور شدند برای 
یـان اسـتفاده نمی کـرد. او  ی و تاز زبـان فارسـی او فرهنـگ مخصـوص ترتیـب دهنـد،122 بـاز از واژه هـای تـاز
یـکان«، آن هـم به نـدرت  چـون عشـق و عالقـه خاصـی بـه واژه هـای باسـتانی داشـت، از واژه باسـتانی» تاز
یـکان و یـک بـار واژه عربـی آمـده اسـت.123 او در  اسـتفاده می کـرد. در مقالـه »آذربایـگان« دو بـار واژه تاز

یخ برامکه )اخبار برامکه(؛ چاپ اّول، بی نا، تهران، سـال 1312-1313، مقدمه ص ص»ب«  یب گرگانی؛ تار 115 . میرزاعبدالعظیم، قر
.» – »ژ

یخ معاصر؛ جلد اّول، انتشارات طلوع/سیروس، تهران، سال 1363ش، ص 63. 116 . محمد، اسحاق؛ سخنوران نامی ایران در تار
، تهران، سـال 1342، ص 81- 117 . ابراهیـم، پـورداوود؛ آناهیتـا )پنجـاه گفتـار پـورداوود(؛ به کوشـش مرتضـی گرجـی؛ انتشـارات امیرکبیر

.85
118 . قاسـم، غنـی؛ یادداشـت های دکتـر قاسـم غنـی؛ به کوشـش سـیروس غنـی؛ 8 جلـد، مقالـه »خدمـات ایرانیان به تمدن عالم«، نشـر 

، تهران، سال 1367ش، ص 163-127. زوار
یـن محمـد دبیرسـیاقی؛ دنیـای کتـاب، تهـران،  ری و تدو 119 . عبـاس، اقبال آشـتیانی؛ مجموعـه مقـاالت عبـاس اقبال آشـتیانی؛ گـردآو

سال 1369، ص 205- 222.
؛ مجموعـه مقـاالت و اشـعار اسـتاد بدیع الزمـان فروزانفر؛ به کوشـش عنایت اهلل مجیدی؛ نشـر دهخدا، تهران،  زانفـر 120 . بدیع الزمـان، فرو

سال 1351ش، ص 267-243.
، تهران، 1345ش، ص 16-9. ؛ فردوسی نامه ملک الشعرای بهار؛ به کوشش محمد گلبن؛ انتشارات سپهر 121 . محمدتقی، بهار

122 . سعید، نفیسی؛ »خیمه شب بازی«؛ سپید و سیاه؛ س 3، ش 24، سال 1324ش، ص 13.
ی؛ مقاله »آذربایگان«؛ به کوشـش یحیی ذکاء؛ انتشـارات حبیبی، تهران، سـال 1352ش، ص 313  123 . احمد، کسـروی؛ کاروند کسـرو

.317 –
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یان اسـتفاده کند.124  ی یا تاز مقالـه ای دیگـر چهـار بـار کلمـه عربـی را آورده، بی آنکـه یـک بار از واژگان تـاز
ی به هیچ وجه با ناسیونالیسـم و تعصب زرین کوب  ی اسـت که ناسیونالیسـم کسـرو ذکر این نکته ضرور
کنی  ی بر خالف زرین کوب نفرت پرا ی کینه و نفرت وجود ندارد، کسرو قابل مقایسه نیست. در آثار کسرو

یادی مبراست. و انتقام را تبلیغ نمی کرد. همچنین او از تحقیر و توهین و دشنام تا حد بسیار ز

ی است. اّول اینکه نویسندگان، شعرا و روشنفکران عرب   پیش از خاتمه این مقاله بیان دو مطلب ضرور
یان توسـط برخی از نویسـندگان  ی و تاز خوزسـتان و اصواًل آنها که کتاب می خوانند، از به کاربردن واژه تاز
بسـیار آزرده خاطـر و ناراحـت هسـتند و معتقدنـد در ایـن چنـد دهـه اخیـر نویسـندگان ناسیونالیسـت 
و ضدعـرب بـرای اهانـت بـه قـوم عـرب و تحقیـر آنهـا ایـن واژه را بـه کار می برنـد و بـر آن اصـرار می ورزنـد. 
همچنین معتقدند کاربرد این واژه برانگیزاننده کینه و نفرت و موجب تفرقه و فتنه است. در نظرسنجی 
محدود و مختصری که نگارنده در مهرماه سـال 1400 از 49 نفر از نخبگان خوزسـتانی انجام داد، چهل 
، حمله کننـده  نفـر بـار معنایـی ایـن واژه را اهانت بـار و تحقیرآمیـز و بـه معنـی تاخت وتازکننـده، یورشـگر
یـا سـگ دانسـتند. دو نفـر هیچ گونـه نظـری نداشـتند و هفـت نفـر آن را توهین آمیـز نمی دانسـتند. همیـن 
، اردن و مغرب پرسـیده شـد که به نظر شـما  سـؤال از اسـاتید زبان و ادبیات فارسـی دانشـگاه های مصر
یان« از سـوی نویسـندگان ایرانی برای عرب، بار معنایی توهین آمیز دارد؟  ی« و »تاز به کاربردن کلمه »تاز
بـردن ایـن واژه هـا را اهانت بـار و توهین آمیـز می دانسـتند و معتقـد  همـه اسـاتید مزبـور بـدون اسـتثنا به کار
بودنـد کـه نویسـندگان متعصـب ایرانـی بـه منظـور ارائـه چهـره ای یورشـگر و تاخت وتازکننـده از عرب این 

واژه را به کار می برند.

 ذکر این مطلب بی مناسبت نیست که حسین محمد زاده صدیق نیز بر همین نظر است. او از فریدون 
آدمیـت انتقـاد می کنـد کـه چـرا در کتـاب اندیشـه های میـرزا فتحعلـی آخونـدزاده در صفحـه 79 با آوردن 

یان« به جای »عرب« وهنی برای دین اسالم تداعی می کند.125 لفظ موهن »تاز

نکته دیگر اینکه یکی از معانی واژه عجم در زبان عربی، غیرعرب است و معنی دیگر آن ایرانی است126 
و این کلمه در همان قرون اّول هجری دارای بار معنایی مثبت شده و کاربرد آن به معنی ایرانی یا فارس 
به هیچ وجه اهانت بار و تحقیرآمیز نیسـت، اما نویسـندگان و شـعرای معاصر عرب در تمام جهان عرب 
چـون می داننـد یکـی از معانـی کهـن کلمـه عجم بـار معانی منفی دارد، به احترام مـا ایرانی ها در آثار خود 

این واژه را به کار نمی برند.

گفتنی اسـت که شـاید کلماتی در طول زمان معانی جدید کسـب کنند. این معانی ممکن اسـت مثبت 

یخچه شیر و خورشید«؛ ص 109-94. 124 . همان؛ مقاله »تار
125 . حسین، محمدزاده صدیق؛ فرازوفرود اندیشه میرزا فتحعلی آخوندزاده؛ مرکز دایرة المعارف بزرگ اسالمی. 1/17/ 1395.

، چاپ سیزدهم، سال 1397، ص 124. 126 . عبدالنبی، قیم؛ فرهنگ معاصر عربی - فارسی؛ انتشارات فرهنگ معاصر
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یا منفی باشـند. برای مثال در زمان ساسـانیان، زندیق به کسـی می گفتند که پای از حد دین بیرون نهد 
یا به تفسیر اوستا بپردازد.)زند( سپس این نام بر مانویان و مزدکیان اطالق شد. در عهد عباسی، زندیق 
ی و احیانـًا زمزمه هـای خـالف مذهـب را هـم در بـر می گرفـت. سـپس  معنـی وسـیعی یافـت و بی بندوبـار
بـر همـه کسـانی کـه در آنهـا نوعـی الحـاد بـود یا نظر و فکری خالف اسـالم داشـتند اطالق شـد. همچنین 
کسانی را که به ظاهر اظهار مسلمانی می کردند، ولی به ادیان دیگر گرایش داشتند زندیق می گفتند.127 
ی را برای اهانت و  ی نیز بر همین سیاق است، پس از آنکه باستان گرایان و شوونیست ها واژه تاز واژه تاز
، حمله کننده یا سگ در آثار خود به کار بردند، این واژه  تحقیر عرب به عنوان تاخت وتازکننده، یورشگر
معنی و مفهوم منفی یافت. واژه عجم نیز از جمله این واژه هاست. در همان سده های اول هجری این 
واژه بار معنایی مثبت یافت. به همین دلیل نویسندگان و همچنین شاعران ایرانی تبار این واژه را برای 
ایرانیان به کار می بردند. ده ها و شاید صدها مورد را می توان ذکر کرد. محمد بن جریر طبری، ابن قتیبه 
ینی،  ی و حتـی در دوران معاصر کسـانی چـون محمد قزو ی، زمخشـری، فریدالدیـن عطـار نیشـابور دینـور
بدیع الزمـان فروزانفـر فقـط نمونه هایـی از ایـن نویسـندگان و شـاعران هسـتند. بهتریـن گـواه بـر ایـن سـخن 
فردوسـی اسـت که در چند بیت از واژه عجم به عنوان ایرانی اسـتفاده کرده اسـت.128  در بیت هشـتم از 

پادشاهی گشتاسب، بخش بیستم می گوید:
داد فرخنــــــــده  بســــــــتور  بــــــــه  را  دادســــــــپه  آییــــــــن  بــــــــود  چنیــــــــن  را  عجــــــــم 

در بیت بیست وچهارم از پادشاهی اشکانیان، بخش اول آورده است:

ک جم یــــــــدون و ضحــــــــا عجــــــــمکجــــــــا شــــــــد فر خســــــــروان  عــــــــرب  مهمــــــــان 

، بخش هفدهم می گوید: و در بیت هیجدهم از پادشاهی یزدگرد بزه گر

عــــــــربهــــــــم رأی و هــــــــم دانــــــــش و هم نســــــــب آفتــــــــاب  عجــــــــم  چــــــــراغ 

نتیجه
یانی و  ی یـک واژه کهـن اسـت کـه اصـل و منشـأ آن از نـام قبیلـه پـرآوازه طـی اسـت. در منابـع سـر  واژه تـاز
یهودی این نام حوالی میالد مسیح بر عرب اطالق می شد و از آن طریق وارد زبان پهلوی شد. این کلمه 
ی شـده اسـت. در اشـعار شـعرای  یک یا تاجیک بوده و در زبان فارسـی، تاز در زبان پهلوی به صورت تاژ
پارسـی زبان و در متـون نثـر قدیـم ایـن نـام بـرای عـرب و همچنیـن بـه عنـوان صفتـی بـرای انسـان عربـی و 
اسب عربی به کار می رفت. هیچ کدام از شعرا و نویسندگان این واژه را با تحقیر و توهین توأم نکرده اند. 

یـخ ادبیـات زبـان عربـی؛ ترجمـه عبدالمحمد آیتی؛ انتشـارات توس، تهران، بی تـا، ص 271- 272. همچنین  127 . حنـا، فاخـوری؛ تار
.ک به: ابراهیم، پورداوود؛ » زندیق«؛ از مجموعه آناهیتا. ر

128 . ابوالقاسم فردوسی، همان.
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ی باسـتان گرایی  ، بنیان گذاران ایدئولوژ ی افـکار ناسیونالیسـتی و شوونیسـتی در دوران معاصر بـا پدیـدار
ی را به  ماننـد میـرزا فتحعلـی آخونـدزاده و میـرزا آقاخـان کرمانـی بـه منظـور اهانت و تحقیـر عرب، واژه تـاز
معنـی تاخت وتازکننـده، یورشـگر و حمله کننـده در آثـار مکتـوب خـود بـه کار بردنـد. تـا قبـل از کتـاب دو 
قـرن سـکوت تألیـف عبدالحسـین زرین کـوب در دهـه 30 شمسـی ایـن کلمـه در میـان نویسـندگان رواج 
گـر زرین کـوب دو قـرن سـکوت را نمی نوشـت، واژه  و انتشـار چندانـی نداشـت. به جـرأت می تـوان گفـت ا
ی این چنیـن مـورد اسـتفاده نویسـندگان متعصـب و ناسیونالیسـت قـرار نمی گرفـت. بـا وجـود ایـن در  تـاز
ی باسـتان گرایی، یعنی در دوره رضاشـاه، ادبا و علما چون می دانسـتند این واژه  کمیت ایدئولوژ اوج حا
معنـی اصلـی خـود را ازدسـت داده و بـه یـک واژه اهانت بـار و تحقیرآمیز تبدیل شـده، از به کاربردن آن در 

آثار خود احتراز می کردند.

ی چـه در زمـان گذشـته و چـه در حـال حاضـر هیـچ گاه نزد مردم نتوانسـت  بـا تمـام ایـن تفاصیـل واژه تـاز
جایگزیـن واژه عـرب شـود و مـردم همـواره عـرب را عـرب خطـاب می کردند. معلوم نیسـت در چه دوره ای 
ی که در اشعار شاعران و در متون نثر به عنوان اسم برای اسب هم استفاده می شد، در فرهنگ عامه  تاز
ی منحصر به سـگ شـد. همین امر بـار معنایی منفی واژه  ی بـه کار رفـت و در زبـان گفتار بـرای سـگ تـاز
ی در دوران معاصـر را دو چنـدان کـرد. بـه همیـن دلیـل نه تنهـا هموطنان خوزسـتانی ما، بلکه اسـاتید  تـاز
و تحقیرآمیـز  اهانت بـار  را  واژه  ایـن  بـردن  به کار کشـورهای عـرب  دانشـگاه های  فارسـی  ادبیـات  و  زبـان 

می دانند.


