عبدالرحمان حسني

تاجيکستان
در زماني به درازاي يک هفته

نوشتهي پيشِ روي دستآورد بازديدي است که نگارنده در شهريور  82ازکشور تاجيکستان داشته است .آنچه که در
اين سفر به چشم آمده است شايد يک موضوع مجرد و جدا از نگاه و انديشه ي بينندده نباشدد ولدي مهدم در ايدن ميدان
همبري (انطباق) برداشت ها با شرايط واقعي و مهم تر از آن تاثير بيان آن ها در درک رويداده هاي خواهد بود که در ايدن
گزارش کوشش شده است اين ديدگاه پيش روي نگاه داشته شود  .و گزارش
دوشنبه را از فرازي دورکه ببيني باغي بزرگ را مي نمايد که از جاي جاي آن ساختمان هايي از ميان درختان سدر
بر آورده است .درختان بسيار و کهنسال در همه ي خيابان هاي شهر از اصلي گرفته تا فرعدي کده از رودخانده هداي شدهر
سيراب ميشوند به آن تن پوشي سبز پوشانده اند .درون شهر هم کمابيش همدين گونده اسدت ،تقريبدا دو سدوي همده ي
خيابان ها درختان پُرساله وجود دارد به نحوي که در خيابان هاي کم عرض تر ،شاخه هاي آنان بدا رسديدن بده يکدديگر
نوعي سايبان بر خيابان زده اند که در پيوند با جمعيتي کم و ترافيکي سبک براي کسي کده از شدهري نده پُدر درخدت و
شلوغ و پُر ترافيک آمده باشد دلنشين مي افتد ولي از سوي ديگر زندگي مادي در اين شهر خيلدي شداد کنندده نيسدت،
کمتر ساختماني از نوع مسکوني مي شود ديد که فرسوده نشده باشد .شايد اگر ساختمان ها بتوني نبودند تا کنون سازه ي
اصلي آن نيز فرو ريخته بود و بخوبي مي توان دريافت که دست کم از بيست سال باز تا کندون سداختمان هداي مسدکوني
چنداني در اين شهر (دوشنبه) ساخته نشده است ولي ساختمان هاي دولتي همگي دست و رويي بر آن کشيده شده است
تا حداقل ظاهر آن ها آبرومند نمايد و ساختمان هاي متعددي نيز در جاي جاي شهر ديده مي شود که نيمه کاره رها شده
بود گويا زمان رها شدنشان همگي به سال فرو پاشي بر مي گردد .با نگاهي در شهر مدي تدوان رکدود سداختمان سدازي را
مشاهده کرد و با افزايش جمعيتي که جريان دارد بروز تنش بي مسکني را مي توان براي سال هداي آيندده بده آسداني از
پيش ديد و اين چيزي است که دولت فعلي تاجيکستان بايد هم اکنون به فکر آن باشد .اين ،وقتي مهم و ترسدناک مدي
شود (البته اگر موضوع رادرک کرده باشند) که (بجز يک مورد کارخانه ي سيمان) تقريبا سراغ بزرگدي از کارخانده هداي
سازنده ي مصالح ساختماني يافت نشد .به لحاظ شهر سازي اصلي ترين مشخصه در اين شهر ،معماري خاص روسيه است
يعني خيابان هاي چهار باغ مانند با پياده رو هاي درخت دار وسيع که فاصدله سداختمان هداي روبدروي هدم در دو سدوي
خيابان را به چيزي بين  80الي  90متر مي رساند ولي در برابر آن ،جاده هاي بين شهري است که ساختاري بسي ابتدايي
دارند .جاده هايي کم عرض با آسفالت هايي فرسوده .ولي اين بي توجهي ممکن است به دليل سطح پايين مسافرت و نيدز
شبکه ي قابل قبول راه آهن بوده که نياز به گسترش راه ها را بيش از آن بر نياورده است .بازار يعني محل عرضه ي کدا
نيز به دليل بي تغييري اساسي در ساختار شهري نسبت به دوران پيشين ،همان شکل گذشته را دارد .چند مکدان بدزرگ
نه چندان بَر و رو دار براي عرضه ي کا وجود دارد که همگي حدود ساعت  5پس از نيمروز مي بندند و تنها مي ماند پاره
اي فروشگاه مواد غذايي و بنزين و داروخانه ولي مراکز شاد نوشي تا پاسي از شب بر پايند و در برخي از آن ها تدا سدديده
نيز پاي مي کوبند .در اين کشور بر خالف کشور هاي اقتصاد آزاد ،کناره ي خيابان ها را زنجيره اي از مغدازه هداي رنگارند
تشکيل نمي دهد و تنها در فواصلي نه چندان نزديک ،مغازه هايي براي فروش برخي کا ها به چشم مي خورد که چهره ي
عمومي کامال متفاوتي نسبت به خيابان هاي شهر هايي مانند تهران به آن ها مي دهد و اين شايد براي تدازه واردي کده از
کشور هاي همانند نباشد به نظر خسته کننده بيايد.
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زندگي مردم نيز در تاجيکستان  ،هم جلوه هاي خوب دارد و هم جلوه هاي بد  ،بدترين جلوه ي آن بيکداري اسدت
که چنانچه در پي گفته خواهد شد شَوَند (سبب) اصلي آن روسيه بوده است .مردماني به گفته ي تاجيک ها «کدم بغدل»
(يعني فقير) به هر دري مي زنند تا زندگي کنند ،عده اي از آنان راهي کشور هاي ديگر به ويژه روسيه مي شوند تا آنجا کار
کنند و زنان که اين را نيز نمي توانند سخت کار مي کنندد .کدار در مدزارع پنبده و کدار هداي فروشدندگي ،دوره گدردي،
پيشخدمتي در غذا خوري ها .در تاجيکستان بايستي بر زنان بسيارتر گريست .پاره اي از آنان کده کدم نيسدتند در جند
داخلي و مواردي در جناياتي که در روز هاي بي ساماني دوران فرو پاشي رخ مي داد مردان خود را از دسدت داده اندد و در
کنار نياز هاي مادي ،نياز به «سر پناه» نيز آنان را مي خشکاند و اين دو سبب شده است که کار هايي ناخوشآيند را بر خود
بدذيرند که بسيار فراتر از دستمزدش است و بسيار فرو تر از شايستگي شان و من فکر مي کدردم ايدن هدا همده دختدران
ايرانند که چنين دور افتاده اند ولي با همه ي اين ها ,مردم شادي را فراموش نکرده اند .سه روز جشن بدراي يدک ختنده
سوران ! .
هنر در همه ي جلوه هاي پر توان و ناتوانش در اين کشور ديده مي شود ،از هنر توانا و بالنده گرفته تا نوع بدازاري و
کم ارزش آن ولي نکته اي که توجه را جلب کرد نگاه رونويس گَرانه ي پاره اي از خوانندگان تاجيک به فرهن ايرانيدان
هم پيشه شان است .چند خواننده را ديدم که خوانندگان امروزي ايران را سر مشق رفتارهاي هنري خود قرار داده بودن
و به آساني در اولين نگاه مي شد اين را فهميد .ولي انديشمندان تاجيک به گونه ي ديگر هستند که بسديار سدرفرازانه تدر
مي نمايد .آن ها با وجود آنکه در نسيم گاه فرهن روس درس خوانده اند با تيز پايي توانسته اند به اين برسند که ريشه ي
آن ها در خاک فرهن ايران تاريخي جاي دارد و اگر شاخه به آويزه هايي آراسته شده است ديگر زمان پيرايش آن رسيده
است و به واقع راه ديگري نيست مگر به ريشه برگردند و از آن خود را سيراب کنند گرچه اين ريشه کمي در اثر بي آبي
جمع شده است ولي به دليل عمق و غناي آن هنوز هم براي سيراب کردن جاي دارد و در همين راستا است که درفدش
جان مايه فرهن ايران ،يعني زبان فارسي را روي دست گرفته اند و در پي آن شده اند تا زبان را از واژه هاي نافارسي آن
به ويژه واژه هاي روسي بديرايند .وقتي با مردم «گپ» مي زني کمتر مي فهمي ولي «گپ» رسانه ها به آساني قابدل درک
است و اگر اين روند در پيش گرفته شود در درازاي  15سال آينده گپ مردم تاجيک به زبان مردم ايدران نزديدک تدر از
امروز خواهد بود .مردم عادي گرچه مانند انديشمندان در ميان اين روند ننشسته اند ولي حرکت ادامه دارد .ندام گدذاري
خيابان ها به نام بزرگان علم و ادب فرهن ايران مانند رودکي ،فردوسي ،بوعلي سينا ،از بر آمددن همدين انديشده نشدان
دارد و نکته ي جالب تر آن که به پيشنهاد امامعلي رحمانف در سازمان ملل  ،سال  2006به عندوان سدال تمددن آريدايي
برگزيده شده است و در سخنگويي انديشمندان تاجيک پيرامون اين رويداد (که به نظر مي رسد ريشده پيشدنهاد از آندان
باشد) سخن از زردشت و اوستا مي آمد که نشانه ي رويکرد آنان به فرهن ايران باستان نيز هست .بدر سدرهم در بداره ي
گويش فارسي امروز ايران و گويش تاجيکي مي توان گفت هر دو گويش داراي کمبود ها و شکستگي هاي فراوان اندد ولدي
اين کمبود ها با يکديگر انطباق ندارند .بسياري از واژه هاي تاجيک غني و پُربارند و پاره اي ديگر سُست ،در فارسي ايدران
امروز نيز همين حال هست ولي يک همکاري دوگانه (و شايد اگر افغانستان را هم درون کنيم سه گانه) از فرهيختگان در
دستچيني و گلچيني واژگان پسنديده تر بر بستر مهندسي زبان فارسي مي تواند چنان زبان پُربُنيه و پُرباري بيافريند کده
هم در عرصه ي ادب و هم در ميدان دانش چشم زبان شناسان جهان را بنوازد.
انسان وقتي به کشور تاجيکستان و يا کشور هاي ديگر آسياي ميانه مانند آن مي نگرد همواره پرسشي بلند با به او
تنه مي زند که پس روسيه در درازاي حضورش اينجا چه مي کرده است .آنچه نگارنده برمي دارد اين است که روسيه براي
چنين ملت هايي جاده ساخته ،کارخانه ساخته ،خانه ي مسکوني و ساختمان اداري ساخته و همه را نيز به بهدره بدرداري
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رسانده است ولي هيچگاه نخواسته است به آنان چگونه سداختن را بياموزاندد .در زمدان شدوروي مشدکل بيکداري وجدود
نداشت .براي نمونه در تاجيکستان همه کار مي کردند ولي ساختار توليد اجتماعي به گونه اي بوده که کارِ مدردم تاجيدک
تنها با ميانجي گريِ دانشِ فني و مديريت روس مي توانسته است به بهدره دهدي برسدد و حدا کده آن ميدانجي از ميدان
برخاسته ديگر آن نيرو هاي کاري گذشته نمي توانند آن پيوند زنده و زندگي ساز را با هم برقرار کنند .گواه اين گفتده آن
است که از زمان فرو پاشي ،ديگر خانه اي در تاجيکستان ساخته نشده است ،کارخانه هايي که با مديريت روسي اداره مي
شد ديگر نمي گردند و از اين آشکار تر تاجيک ها حتي توان تکميل ساختمان هاي نيمه کاره اي را که فقط نازک کاري آن
باقي مانده است ندارند .مديريت روسي بر اين جمهوري ها (آسياي ميانه) فقط استفاده از نيروي کار آن ها بوده است و نه
استفاده از توليد اجتماعي آنان و بر چشم چنين مي تابد که روس ها بيشتر به فکر آن بودند که با کمندد ناديددنيِ سداز و
کار حاکم ،اين جمهوري ها را در بند نگه دارند .در بندي ساخته شده از ميله هاي ناديدني .وقتي مي خواهيدد بدا قطدار از
دوشنبه به خجند دومين شهر بزرگ تاجيکستان برويد بايد کشور ازبکستان را بديمدايي و راه زميندي گذرندده در خداک
تاجيکستان بين اين دو شهر نيز از کيفيت زم برخوردار نيست .روس ها با فرهن اين ملت ها نيز رفتاري بهتر از رفتاري
که با توليد اجتماعي آن ها داشته اند نکرده اند در همه ي سطوح آموزش ،زبان روسي را رواج داده اند و در گفتمان هداي
روزانه ي مردم نيز روز به روز واژه هاي روسي جاي بيشتري باز مي کرد و در واقع روس ها شرايطي ايجاد کرده بودندد تدا
فرهن اين ملت ها و در نوک آن زبان آن ها با مرگ طبيعي ميرانده شود در عين حال که جاي خالي بخش هداي مدرده
اين فرهن ها را با بخش هاي ارزشمند فرهن روس پر نمي کردند و ملدي گرايدي سوسياليسدم پدوش روس درسدت در
همين جا است که خود را مي نماياند .شايد روسيه شوروي تنها در همان زمان کوتداه زنددگيِ لندين بدود کده جدوهره ي
انساني خود را داشت .پس از آن سوسياليسم  ،با پوشي شد براي پنهان نگاهداشتن خصلت هاي ملي گرايانه و نژادپرستي
آن ها .عراقي شعري دارد که مي گويد
که برون آن چه کردي که درون آن نمايي
به طواف کعبه رفتم به حرم رهم ندادند
و بايد روشن بينان از دولت هايي که داعيه اي در جهان دارند بدرسند با ملت خودت چه کرده اي که چنين ادعدايي
براي ديگر ملت ها داري .روس ها در تاجيکستان و امثال آن براي اين ملت ها چه کردند که مي خواستند براي افغانسدتان
نيز بکنند .اکنون ديگر گذشت آنچه بود و تنها بايد از سررشته داران امروز اين کشور چشم داشت .با نگاهي به وضدعييت
تاجيکستان به نظر مي رسد حکومت با چالش هاي بزرگي دست به گريبان اسدت .بيکداري ،نبدودن کارخانده هداي بدزرگ
توليدي چشم گير و هيچگونه توليد اجتماعي بزرگ صنعتي (کده مدي تدوان سرچشدمه ي آن هدا را سياسدت هداي روس
دانست) بيش از همه چيز کشور را رنج مي دهد ولي تنها چالش هاي موجود اين ها نيست ،حکومت با آنکه خود را دولتي
« قانون بنياد دنيوي» مي داند ولي در عمل کمابيش از نوع جهان سومي است با همه ي عيب هايش .حضور مافيدايي کده
يک پايش در حکومت است و پليسي که نيمه ي ديگر دستمزد خود را مستقيم از مردم مي گيدرد و گفتده مدي شدود کده
حقوق آنان کم است و ناچارند .اين کار يک آن واژه ي خود کفايي را در فکر انسان باز مي تاباند .شدايد بهتدرين راه بدراي
چنين حکومت هايي مشارکت دادن همه ي مردم کشور در حل مشکالت باشد .آموزش مردم سا ري و آشنا کردن مدردم
با حقوق خود و ياري دادن آنان براي آنکه احساس کنند در راهبري کشور ،آنان نيز دست دارند .وگرنه زر اندوزي در پناه
سرنيزه و به نام کشور داري ،تاکنون کسي را به مقصد درستي نرسانده است .نه مردم و نه حکومت را.
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