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تاجیکستان امروز
کشور تاجیکستان در میان کشورهای تازه استقالل یافته که از اتحاد شـوروی جدا شده اند برای ایران از جایگاه
ویژه ای برخوردار است .اصلی ترین چیزی که در این میان این جایگاه ویژه و به دنبال آن نوعی اشتراک تاریخ و
احساس را آفریده زبان گویشی دو ملت است که نشان از تداوم و نگاهداشت تاریخ مشترک دارد ؛ اما به دلیل
جدایی سیاسی سال های پس از دست اندازی امپراتوری روس و پسان اتحاد شوروی و دیوارهای آهنین آن  ،و
تمایل سلطه گران برای ژرف تر کردن فاصله ها در عرصه زبان و فرهنگ ،تاجیکستان امروز به گونه ای است که بدون
مالحظه و بازشکافی تاثیرات آن جدایی ها نمی توان درباره آن به داوری پایدار نشست .تاجیکستان امروز را در
مجموع می توان یک کشور دو فرهنگی دانست یکی فرهنگ آسیایی میانه و متاثر از فرهنگ اسالمی و باستانی و
دیگر فرهنـگ روس  .هر دو این فرهنـگ بدون آنـکه مزاحمتی برای یکدیگر داشـته باشـند در کنـار هم روزگار
می گذرانند که البته تهی از تاثیرگذاری بر یکدیگر هم نیستند  .روس هایی که در تاجیکستان زندگی می کنند
بازمانده های جمعیت روس دوران اتحاد شوروی هستند که به هر سبب تصمیم گرفته اند در تاجیکستان مانده و
تبعه آنجا باشند لیکن شیوه معاشرت و زندگی اجتماعی و آداب و فرهنگ و پوشش خود را به گونه روس ها حفظ
کرده اند  .ولی این تفاوت فرهنگ نتوانسته است به دوستی میان تاجیکان و روس ها خدشه ای وارد آورد  .بارها می
توان دخترانی همگام را در خیابان دید که یکی از آنان پوشاکی تاجیکی و دیگری پوشاکی به سبک روسی بر تن
دارند و صمیمانه با یکدیگر در پیاده رو سخن می گویند .از سویی دیگر در میان مردمان تاجیک نیز فرهنگی
یکپارچه وجود ندارد  -درست مانند جاهایی دیگر -شهرنشینان و روستاییان تازه به شهر آمده هر یک دارای ویژگی
فرهنگ خود هستند  .مردمان شمال شرق نیز کمابیش دارای تفاوت های فرهنگی با یکدیگر و نیز با دوشنبه نشینان
دارند که در مباحثه های میان آنان بیشتر آشکار می شود  .در این کشور برای گاهشماری از تقویم میالدی استفاده
می شود و مانند آنان نیز یکشنبه ها تعطیل است و به همین جهت نیز بزرگترین و اثرگذارترین عید آنان کریسمس
و روزهای مجاور آن است ولی نوروز نیز ازیاد نرفته است و برای آن چیزی در حدود  5روز جشن می گیرند لیکن
جشن و یا سوگواری از نوع مذهبی در آنجا به صورت برجسته توجه ای را جلب نمی کند مگر در میان مردمان
متدین آنهم برای تولد پیامبر اسالم .زبان رایج و رسمی در این کشور در حال حاضر زبان تاجیکی فارسی است  .از
آنجا که کشور تاجیکستان طی سالیان دراز به صورت یکی از جمهوری های شوروی اداره می شده لذا زبان رسمی
یعنی زبان تحصیالت و نیز زبان اداری و ارتباطات میان دیگر جمهوری ها زبان روسی بوده است که این وضعیت
سبب شده است تا زبان تاجیکی به لحاظ توانایی در بیان تفاهیم عصر حاضر وضعیت ضعیفی به خود بگیرد و همه
ی واژه های جاندار در عرصه دانش اعم از فنی یا پزشکی و یا علوم انسانی روسی باشند ولی بعد از فروپاشی تصمیم

برآن گرفتند تا آرام آرام زبان تاجیکی را جایگزین زبان روسی کرده و در این میان بزرگان آنان از آثار کالسیک و
نوشته های ادیبان معاصر مانند صدر الدین عینی و نیز زبان امروز ایران بهره های بسیار گرفتند تا جایی که دولت
تاجیکستان مقرر داشته است در اداره ها و قوه قضاییه دیگر کسی نامه به زبان روسی ننویسد و دادگستری نیز هیچ
شکواییه ای را به زبان روسی نپذیرد  .در مجموع زبان تاجیکان امروز در حال رهانیدن خویش از زیر بار زبان روسی
است ولی خط آنان هنوز تغییر نکرده است  .از زمانی که منطقه تاجیکسـتان زیر فشار امپراتوری روس به روسـیه
ملحق شد تا سـال  1932میالدی از خط امروز ایران (که تاجیک ها به آن خط نیاکان می گویند) استفاده میکردند
ولی در سال  1932به بعد خط آنان به خط التین تغییر یافت .بدین ترتیب که ابتدا در میان مقاله های خط نیاکان
مقاله هایی هم به خط التین نوشته می شد و طی دو سال آرام آرام تعداد آن ها افزایش یافته و از تعداد مقاله های
خط نیاکانی کاسته شد تا آنکه در سال  1934هیچ اثری از خط نیاکان در روزنامه ها دیده نمی شد اما در روستاها
مالیان برای خواندن قرآن خط نیاکان را به شاگردان خود می آموختند .خط التین یاد شده نیز تا سال 1940
بیشتر دوام نیافت و از آن به بعد جای خود را به همان ترتیبی که خط التین آمد به خط سریلیک تاجیکی (که
چند حرفی برای بیان آواهایی که روس ها نداشتند بیشتر داشت) سپرد .در حال حاضر نیز کوشش هایی نسبتاً آرام
در میان برخی از دانشمندان و استادان تاجیک برای بهره برداری از خط نیاکان وجود دارد که یکی از علل آن نیاز
به استفاده از کتاب های علمی فنی اجتماعی منتشر شده در ایران است .از وجوه دیگر فرهنگ تاجیکستان امروز
دین مردمان این دیار است .در حال حاضر اکثریت مردم تاجیکستان مسلمان هستند که عمدتاً اهل تسنن در
(شاخه ی حنفی) بوده ولی در ناحیه جنوب شرقی مجاور مرز افغانستان در ناحیه دره یمکان تعدادی اسماعیلیه
وجود دارند .روس ها نیز تقریباً همگی مسیحی یوده و تعداد اندکی نیز یهودی در میان مردم یافت می شود .در
مجموع تظاهرات مذهبی سیاسی در میان مسلمانان آنجا به صورت پررنگ وجود ندارد لیکن بخشی از مردم به
برگزاری نماز جمعه مقید بوده و در آن روز (در صورتی که در استخدام جایی باشند) برای ادای نماز جمعه
مرخصی می گیرند.
به لحاظ تاریخی تقریباً تمامی تاجیکان خود را بخشی از ایران تاریخی باستان می دانند و در پاره ای از نمودهای
اجتماعی (مانند نام گذاری جایها و یا فروشگاه ها) می توان رد پای پیوند با ایران باستان را مشاهده کرد .برای مثال
دومین هتل بزرگ شهر دوشنبه «اوستا» نام دارد .این موضوع را هنگام بازدید موزه ها بیشتر می توان به چشم دید
به کورش و داریوش افتخار دارند لیکن نماد سیاسی -تاریخی آنان که جایگاه پشتوانه ملی آنان شده است
سرسلسله ی سامانیان یعنی امیر اسماعیل سامانی است که پیکره ی آن در مرکز شهر دوشنبه نماد ملی آنان را
تشکیل داده است ،واحد پول آنان نیز «سامانی» نام دارد که تقریباً حدود  2200ریال امروز ایران (سال)13۸۸
است .و خیابان هایی ،نام های سعدی شیرازی ،حافظ شیرازی ،رودکی (بزرگترین آن ها) ،باربد و ابن سینا دارند که
در زمان شوروی سابق نام های دیگری داشته اند و این می رساند که احساس مشترک تاریخی با ایران در میان

ادیبان بزرگ و دانشمندان آنان ،بسیار قدرتمند است .جایگاه منطقه ای امروز تاجیکستان نیز در خور توجه است.
با وجود آنکه این کشور دارای منابع زیرزمینی انرژی و نیز کارخانه های بزرگ نیست اما به دلیل آنکه ادامه رشته
کوه های هیمالیا در تاجیکستان پایان می یابد ،آن را به صورت یک کشور کوهسـتانی می یابیم ( %93خاک این
کشور را کوه ها تشکیل می دهند) و همین ویژگی سبب شده تا سرچشمه بسیاری از رودهایی که به ازبکستان و
رودهای بزرگ سیردریا و آمودریا می ریزند در این کشور باشند که این وضعیت توانایی های بالقوه ای برای تاسیسات
نیروگاه های برق آبی به آنان داده است و خود این را فهمیده اند .دولت در حال حاضر با تمام قوا در حال سرمایه
گذاری برای ایجاد سد و نیروگاه های برق آبی است که این کار در طول زمان می تواند کشور را به بزرگترین
فروشنده ی انرژی پایان ناپذیر و آب تبدیل سازد و این تصور تاجیکستانی موفق را در آینده پیش چشم می گشاید.
در کنار همه ی اینها مردم تاجیکستان همواره نیم نگاهی به ایران داشته و دارند و موفقیت آن را در عرصه های
گوناگون جهانی به نوعی موفقیت خود دانسته و از آن دلشاد می شوند و روشنفکران آنان نیز رویدادهای مربوط به
ایران را از طریق رسانه ها دنبال کرده و تحلیل های خود را از آن دارند.
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