
 0391ـ  0391طرح هویت ملی تاجیکی،  بر یپیش در آمد

 گیسو جهانگیری

نامتعارف بودن مردمانی با رسوم با پرسش منتسکیو، ناشی از حیرت از در اینجا می توان تاجیک بود؟  چگونه

هم روبرو  «شکل گیری هویت ملی»عالقمند به  عجیب و غریب، سر و کار نداریم؛ با پرسش جامعه شناسِ

 ارگان های آن را ـو  1تاجیکستان( وزشآمکمیساریای ) نظارت معارفاین پرسش جوهر طرح  .نیستیم

 . به بعد منتشر می شد ـ تشکیل می داد 4291که از سال چندین نشریه به زبان تاجیکی 

برپایی برنامه عظیم آموزش و سوادآموزی  2اف،عباس علی «رفیق»، زیر مدیریت نظارت معارفوظیفه اصلی 

، (1ستابال: ُبه روسی)برای این کار، تشکیل شبکه ای در این والیت  3.خودمختار تاجیکستان بود یتوالدر 

ساخت و تجهیز مدارس، جذب و آموزش معلمان، تولید مطالب آموزشی سازگار با مفاهیم لنینیستی، و 

پیش روی چنین موانع عظیمی . بود متقاعد کردن جمعیت به مزایای آموزش تازه شورایی ضروریسرانجام 

زمین داران )های  بیگدر منطقه ای زیر کنترل روحانیان محلی و چگونه می شد . طرحی قرار داشت

در واقع ناموجود بود، تمام مردمی  جاده و راه آهندر شرایطی که و  انیچ باسمهفعال در جنبش ( ثروتمند

 4آن بی سواد بود، بسیج کرد؟% 22کشاورز و کوه نشین را که بیش از 

اما نقش این . هدف از نشر و پخش آن نشریات متحد کردن تمام دست اندرکاران این ابتکار آموزشی بود

برنامه لنینیستی برای خلق های شرق بر پیدایش ملت  .صرف می رفت  نشریات به مراتب فراتر از خبرنامه

د که پیدایش هویتی های خودمختار پایه گذاری شده بود، که پیش فرض آن ابراز وجود فرهنگی بومی بو

اعالم هویت ابزاری برای تدوین و  به عنواناز این نقطه نظر، این نشریات بایستی . ملی را امکان پذیر سازد

از آنجا که این برنامه برای مردم فارسی زبان به نسبت مبهم بود و به ویژه از . ملی تاجیکی عمل می کردند

وری خودمختار در داخل جمهوری شورایی سوسیالیستی آنجا که تغییری در جایگاه تاجیکستان از جمه

بر می گرفت، این نشریات خود را به اجرای برنامه ای از پیش  اتحادیه را دردر ازبکستان به جمهوری کامل 

مجله های تربیتی و نقد علمی . محل برخورد آرای مخالف تبدیل شدندتعیین شده محدود نکردند، بلکه به 

 .یان ملی گرایی نوزاد تاجیک به شمار می رفتندچارچوبی آماده برای ب

به شمار  4291در دوره مهم دهه « بنای ملی»در مجموع، این نشریات منبعی فوق العاده برای درک فرایند 

این نشریات : نوع اول به تاریخ روشنفکری مربوط می شود. در این نشریات وجود داردبحث سه نوع . می روند

به هویت ملی تاجیک موقعیتی بنیانگذار در مباحث روشنفکری آن دوره دارند و  از طریق مشارکت فعال در

نوع دوم  5.گسسته اند یو پان ترک یدیدجن تاجیک آموزش دیده در جنبش های روشنفکرااز اساسی  طور

 در این اسناد به عملیات آموزشی سامان یافته برای آوردن تاجیک ها به گرد برنامه سوسیالیستی و اطالعات

گرایش سومی هم فرای اینها در این نشریات وجود دارد و آن این است با وجود این، . هویت ملی مربوط است

در اینجا  . که در البالی خطوطی که بر آیین رسمی تایید می گذارند، می توان مشکالت رو در رو را دریافت

دار آن و اثرات ناشی از  وه های پرچممی کوشیم گستره مجاز در آن زمان برای این موضع ابراز وجود ملی، گر

 .آن را توصیف کنیم

                                                             
1 Oblast 



 :این تحقیق بر اساس سه نشریه انجام شده است

سخنگوی کمیته والیتی حزب و کمیته اجرایی والیتی  6،(«تاجیک تهی دست آوای») بغل کم آواز تاجیک

نشریه در چهار تا شش  این. توصیف می کرد« سیاسی، اجتماعی و ادبی»سمرقند، هفته نامه ای که خود را 

منتشر  4291آگوست  92اولین شماره آن در . چاپ می شد نسخه 9111شمارگان  باصفحه قطع بزرگ 

 .در سمرقند قرار داشت زرافشانازبکی  مجلهبود و دفتر آن در مکان  8سردبیر آن عبدالقیوم غُربی 7.شد

سیاسی، اجتماعی، »دعوی رت معارف بود و و ارگان نظا 9دوهفته نامه تاجیکمجله  اولین ،دانش و آموزگار

صفحه منتشر می شد و شماره اول آن تاریخ  63این نشریه در . داشت« تربیتی، ادبی، فنی، علمی و انتقادی

این مجله در دفتر نظارت معارف در  .اف ـ کمیسر آموزش ـ بود  سردبیر آن عباس علی. را دارد 4293مارچ  2

ایتخت تاجیکستان شد، منتشر می شد و به طور عمده خطاب به معلمان پ 4291شهر دوشنبه که در سال 

 .بود

صفحه منتشر می کرد و شماره  19بود که نظارت معارف در « علمی و تربیتی»ه مانمجله ماه بینش ـ   دانش

با شمارگان  این نشریه در سمرقند زیر مدیریت هیات تحریریه. را دارد 4291آگوست  4اول آن تاریخ 

 11رهبر دانشاین نشریه بعدها نام خود را به  10.چاپ می شد کم بغل آواز تاجیکسخه در چاپخانه ن 4211

. بود و کمیساریای آموزش آن را منتشر می کرد« تربیتی، فنی و ادبی اجتماعی،»تغییر داد که مجله ماهانه 

نسخه و مسئول  4211شمارگان این نشریه . منتشر شد 4291سپتامبر  4صفحه در  63اولین شماره آن در 

  .دغدغه اصلی این نشریه علم آموزش و تربیت بود. آن کمیته تحریریه بود

 یک ـ ما تاجیک هستیم

می بایست چنین طرحی : مشکل روبرو خواهد بودهمین که به نوعی به سنت اشاره دارد با  هر طرح سیاسی

پس با ماهیت . اعالم کند مفروضپیش از وجود آن را نیافته توجیه کند و تحقق را که هنوز چیزی از پیش 

باید اعالم کرد که چیزی که می خواهیم برقرار کنیم تمام مدت  یعنی :استدالل روبرو می شویماین ناسازواره 

وجود داشت و  این تنش به ویژه در مورد تاجیکستان. و باید برایش تاریخ سازی کنیم وجود داشته است

از نوع  ناگزیر بایستی نیروی قابل توجهی را برای رد کردن اتهام هایی بدین ترتیب سردبیران این نشریه ها 

به کار می بردند که گاه حتا تاجیک های پیرو عقاید  «هویت مشخص تاجیکی وجود ندارد به عنوانچیزی »

  .دپان ترکی مطرح می کردن

 ـ مردم تاجیک و سرزمین شان 1

آن زندگی می کردند، پرسش های مورد بحث  و سرزمینی که مردم تاجیک در« تاجیک بودن»تعریف 

شناسایی مورد بحث قرار گرفت، چون عده ای از تاجیک ها  مدارکتعریف های مربوط به . ی بودندجانیپره

تعریف های مربوط به کاربرد زبان هم مورد بحث قرار گرفت،  12.ناگزیر شده بودند خود را ازبک اعالم کنند

این پرسش به ویژه در باره . خش بزرگی از جمعیت ازبک زبان هستندچون ازبک ها ادعا می کردند که ب

 .باشندگان مراکز تمدن تاجیکی ـ سمرقند، خجند و بخارا ـ مهم بود



 14هوادار نظریات پان ترک هاناگزیر بود به بحث های بکتاش، که تاجیک  13در باره این موضوع، اسماعیل زاده

چون اکثر  بر این نظر بود کهباشندگان سمرقند مخالف بود که  بکتاش به ظاهر با یکی از. بود، پاسخ دهد

اسماعیل . مردم شهر تاجیک هستند پس باید مدارس، روزنامه ها و نشریات تاجیک زبان وجود داشته باشند

، مردم هنوز (شناسایی مدارکهمچون اعالم در )ی سازی زاده تاکید کرد که با وجود بعضی عناصر ازبک

 :تاجیک هستند

ساکنان پامیر، سمرقند، خجند، بخارا و . یک ها پس از ازبک ها و قرقیزها، از لحاظ تعداد در ردیف سوم هستندتاج

چه کسانی هستند؟ چه اهمیتی دارد که آنها به جای نام های تاجیکی نام های ازبکی برگزیده اند؟ انگار  گینتاقر

قوی برای زیر پا گذاشتن حقوق دیگران به کار می  ت هایاین گفته ها را تنها مل. ساکنان پامیر تاجیک نیستند

 .گیرند

منتشر کرد دست به حمله زد و  15زرافشانچند ماه پس از آن، بکتاش باز در مقاله ای که در مجله ترک زبان 

این همه جنجال به خاطر تقبیح این »: گان خجند به تاجیکی سخن می گویندباشند% 92اعالم کرد که تنها 

زبان خودشان آموزش نمی بینند، برای چیست؟ در آنجا، پیر و جوان به زبان ازبکی سخن  که تاجیک ها به

معلم، با این ادعاها مخالفت و اصرار کرد که اکثر  به عنواناشاره به تجربه خود محمد حسنی، با « .می گویند

به . ن ثروتمند استکودکان به ازبکی سخن نمی گویند و به کار گیری این زبان محدود به کودکان بازرگانا

ه را دلیل شمار کم خوانندگان نشریات او این مسال به عالوه،. گفته او، فقرا و دهقانان ازبکی نمی دانستند

نموداری از جمعیت تاجیک ، 4291بر اساس سرشماری سال او در اثبات ادعایش، . ازبکی در خجند دانست

تن  61813خجند های  جمعیت تاجیکمقایسه با  در 16.کشیدتپه اوراو ها، ازبک ها و قرقیزها در خجند 

 6116و %( 12/81)تن  42421به ترتیب  اوراتپه بود؛ آمار در%( 12/4)تن  214جمعیت ازبک ها  ،%(23)

 .بود%( 16/48)تن 

 :پرسش مربوط به زبان نیز در اشاره به بخارا مطرح شد

[ که مردم بخارا تاجیک هستند یا خیردانستن این ]پس از تاسیس جمهوری های آسیای مرکزی، این پرسش 

 به عنواناهمیت زیادی پیدا کرد و بدون تردید می توان گفت که در آینده، حزب و دولت شوروی حل این مشکل را 

ملی در نظر خواهند داشت و به طور جدی خواهند کوشید برای آن چاره جویی کنند زیرا  مسالهعاملی مهم در 

 17.ی ایراد استدارا مسالهوضعیت کنونی این 

جمعیت ازبک ها،  4293سال سرشماری نویسنده این مقاله، محی الدین اف، در حقیقت مالحظه کرد که در 

که  « فارس ـ تاجیک»، به جز جماعت کوچکی به نام ازبک شمارش شده اند به عنوانتمام باشندگان بخارا 

این آمار محی الدین . در بر نمی گرفتندگروه کوچکی از مسلمانان شیعه بودند و تمام تاجیک های شهر را 

او پیشنهاد  18.بنیاد داشته باشدکه چگونه ملیت می تواند بر دین  از این در شگفت بودو او متحیر کرد  اف را 

در همان زمان مردم می گفتند که بخارا در . کرد که خوانندگان این موضوع را از اداره آمار ازبکستان بپرسند

در سال زیر نفوذ پان ترکیسم و پان اسالمیسم  مسئوالنِغفلت های ی، اشتباهات و اثر خیانت های سیاس

بخش دیگری از جمعیت، یعنی یهودیان بخارا، هم  19.به دامن ازبکستان افتاده است ،های آخر جمهوری بخارا

در « کتاجی»تنها به لطف وجود آنها بود که واژه  20تاجیک شمرده شده بودند؛ به گفته محمد جان شکوری،

در پاسخ، . جمعیت تاجیک ها علیه نتایج سرشماری تظاهرات کردند. مشاهده می شدسرشماری ازبک ها 

با وجود این، و گرچه . کمیسیون ویژه ای در مسکو زیر مدیریت کویبیشف برای حل اختالف تشکیل شد



گفته بعضی ها دلیل استالین پس از جنگ کمیسیون دوم را هم تشکیل داد، این مشکل حل نشده ماند و به 

 .آن فشار ازبک ها بود

همجوار کمکی نمی دلیل دوم علیه ملت بودن تاجیک ها این بود که معیار زبان به تعریف منطقه واحد و 

تن  811111 21،(تاجیک های جمهوری ترکستان و بخارا) 4911111در حقیقت، از جمعیت تقریبی . کرد

به علت مست چاه و   قراتگینمنطقه کوهستانی  به عالوه،. ندجمهوری خودمختار ماندمرزهای  از بیروندر 

تعیین . نبودِ ارتباطات منزوی ماند؛ این مشکل دلیل نیاز فوری به ساخت جاده و راه آهن را توضیح می دهد

، به ویژه این که والیت مشکالتی که مرزهای نوین ایجاد کرده بودندمکان تحریریه نشریات آینه ای بود از 

تاجیکستان مراکز روشنفکری تاجیک، یعنی شهرهای سمرقند و بخارا را و به طور عمده روستایی ر خودمختا

کمیته مرکزی حزب راه اندازی  22،«از آنجا که سمرقند مرکز تاجیک های ترکستان است». در بر نمی گرفت

و مسئوالن آن در  به عنوان سهم جمهوری ازبکستان به عالوه،. را در آنجا تشویق کرد کم بغل آواز تاجیک

 91ملی و منطقه ای در تاریخ بخش های کمیسیون مرکزی  بنای تاجیکستان، نشست کمیسیون فرعیِ

تصمیم گرفت که شهرهای بزرگ تاجیک ـ بخارا، سمرقند و شهرهای دیگر ـ باید مراکز  4291جوالی 

 23.خواهند پرداخت فرهنگی موقت برای آموزش کادرهایی باشند که سپس در بخارای شرقی به فعالیت

چون . واکنش به این چالش در برابر ویژگی تاجیکستان ترویج پژوهش در باره منطقه را نیز در بر می گرفت

این نشریات موضوع هایی همچون تاریخ تاجیکستان، « .کسی که نمی داند چه دارد مالک آن نیست»

  24ـ« مُلک شناسی»علمی جدید ـ  نوانبه عفرهنگ عامه و سنت های آن را ، مردم، طبیعی جغرافیا، منابع

این کار بیشتر اختراع رشته ای تازه به شمار می رفت، چون هیچ کتاب مشخصی در باره . ترویج می کردند

دانشمندان اروپایی در « تاجیک شناسی»تاجیکستان نوین وجود نداشت، به استثنای اثری روسی که انجمن 

تنها منبع قابل اعتماد و ارزشمند از تکه هایی از آثار  25.بودند خود در تاشکند تهیه کرده 4292نشست سال 

آواز بنابراین، اولین درخواست ها برای نگارش تاریخ تاجیکستان به طور منظم در  26.بارتولد ترجمه شد. و
ما این هستیم، در این موقعیت جغرافیایی »: اغلب مقاله ها این گونه آغاز می شد. منتشر شد کم بغل تاجیک

 به عالوه، 27.و غیره« فالن و فالن مناطق متعلق به ماست و در هر منطقه فالن چیز را می کاریمار داریم، قر

کوه نشینان هنوز از گونه آریایی هستند ». ارتقای مقام این سرزمین و ایجاد حس غرور محلی هم ضروری بود

 28«.و زبان ما خالص تر از زبان های دیگر است

 ـ زبان تاجیکی 2

را نه  این زباناولین نوع استدالل ها . ندادند و زبان تاجیکی را مورد تردید قرار می دفتفراتر می ر انمنتقد

ادامه این استدالل این بود که باشندگان بخارا، . یک زبان محلی که بقایای حقیر نفوذ خارجی می دانستند

سی کرد زبان ترکی خود را از دست فاربه سمرقند و خجند زیر ستم ایران که آنها را وادار به سخن گفتن 

 .دادند

ما آنها را به زبان و ملیت اصلی . تاجیک زبان شدند این مردم در اصل ازبک بودند که زیر نفوذ تمدن و ادبیات پارسی

گرچه ... مکنیم به تمدن خدمت کرده ای« ازبک»سانی شرط پیشرفت است؛ اگر تاجیک ها را  هم... شان بازمی گردانیم

نو ]دیگری از ملی گرایی نوین ن ترکی و پان اسالمی امروزه گستردگی خود را از دست داده اند، شکل عقاید پا
 29.ازبکیسم جای آنها را گرفته است[ تچیگیملّ



، که پرده از آثار شاعران و نویسندگان فارسی زبان که در آسیای نمونه ادبیات تاجیکینی، عاثر صدرالدین 

  .پاسخی به این استدالل بودمرکزی زیسته بودند برداشت، 

یکی از نویسندگان نشریه . راه حقیقی پیشرفت عرضه می شد به عنواناین بازگشت تخیلی به زبان اصیل 

، تنها دور ، به کار گیری زبانی که نادر و زاید شده استاستفاده از زبان تاجیکیبه میل »: نوشت ترکستان

فوری به زبان ازبکی بازگردند و از پیگیری زبان مشخص  مهم است که تاجیک ها. شدن از جهان مدرن است

بکتاش این تغییر  30«.بپرهیزند، چون جنبش سوسیالیستی تاریخ سرنوشت آن را تعیین کرده است تاجیکی

ما اطمینان داریم که جاذبه نیرومند تمدن ازبک به »: پارچگی قرار داد یکرا در چارچوب فرایند عمومی 

به طور مشخص، . نمونه های مشابهی را در چندین مورد دیده ایم. پایان خواهد داد زودی به این اختالل ها

اسماعیل زاده در پاسخ تاکید کرد  31.روسیه زبان خود را از دست دادندتاتارهای لیتوانی در آمیزش با جامعه 

ادی روس ها که حاکمیت استبد»که تاتارها زبانشان را نه در اثر تماس صلح آمیز با روس ها بلکه به خاطر 

ویکرد به نام کمونیسم و دولت شوروی را مورد انتقاد قرار او این ر. از دست دادند« ن امپریالیسم بودآتوصیف 

تمدن ازبک که به لطف دولت شوروی پیش می رود و حزب ما باید رو به سوی مردمان کوچکتر »: داد و افزود

«.د نه تاثیر بدننها تاثیر خوب بگذارد که امروز می خواهند چشم باز کنند، و بر آنبگردا

نشات می گرفت از آن به عنوان زبانی ایراد گرفت که ادبیات  2پرولتاریاکیشی انتقاد دیگری که از ایده های

این طور عنوان شد که  4298بنابراین، برای مثال، در سال . مناسب با اصول انقالبی را تولید نکرده بود

در  32غالمرضا علیزاده. هایی از ادبیات کالسیک به جا گذاشته اند جُنگ تاجیک ها فقط چند اثر شعری و

تنها ادبیات فئودالی و بورژوایی وجود دارد که به این طبقات خدمت ادعا کرد که  4261مقاله ای در سال 

  33.ر حقیقت روش تفکر پرولتاریایی را آلوده می کنددخارج از دسترس پرولتاریا قرار دارد و  و می کند

بر این اساس عنوان شد که این زبان گویش ها یا تلفظ های . ومین بحث به وحدت زبانی مربوط می شدس

تاجیکی با گویش مردمانی که زبان مادریشان غیر تاجیکی )خجندی، پامیری : مختلفی را در بر می گیرد

زبان  به عنوانبود که د عربی شده حکه به گفته این نویسندگان بیش از )، سمرقندی، پارسی استاندارد (بود

با برنامه ای [ یاد شده]نشریات . ی قراتگینیا  (به شمار آید و برای توده های کارگر نامفهوم بود نیانیپیش

 :زبان را باید به روش جمعی اختراع کرد. حساب شده به این مسایل پاسخ دادند

ت خودمختار تاجیکستان زیر پرچم شوروی امروزه وظیفه اولیه تاجیک ها اثبات وجود ملت تاجیک و بنا کردن والی

این کار افراد نیست بلکه کار ملت تاجیک است، تاجیک هایی که با اراده آزاد : مساله زبان در پی آن خواهد آمد. است

آنها زبانی را برخواهند گزید که سپس تعریفش خواهند کرد و از طریق . گرد خواهند آمد یپرچم تاجیکخود زیر 

  34.خود خواهند پذیرفت مشاوره در میان
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 دو ـ چگونه می توان تاجیک بود؟  

ملتی که همسایه  چهرهبحث ها در این نشریات بدین ترتیب راه را برای طرحی سامان یافته باز کرد که بر 

ابزارهای مختلفی در این چارچوب به کار . بدواند آب و رنگیازبکش آن را در هم کوبیده و زیر سلطه داشت، 

این نشریات که به عنوان رابط بین پیش برندگان طرح در میان توده مردم و یاری دهندگان : شدگرفته می 

دوم، ابتکار زبانی در سه سطح در دست . به آموزش مدنی عمل می کردند، در صدر این ابزارها قرار داشتند

یج زبان و تقویت ساده سازی، برای این که زبان در دسترس طبقات کارگر قرار گیرد؛ ترو: گرفته می شد

به حروف  به دستور عمومی شوروی 4211تا  4298نگارش به این زبان از سال ) نگاری التینآگاهی ملی؛ و 

سرانجام، گذار از آموزش قرانی به آموزش . امکان مدرن شدن را به زبان می داد، که (انجام می شد التین

 .گرفتسوسیالیستی بایستی انجام می 

 ـ نقش نشریات1

امه زبان مردم است، گوی بلوری است که جهان را می نمایاند، همراهی در تنهایی، آورنده عدالت برای ستم روزن

 35.زنده باد آموزش، زنده باد مطبوعات. روزنامه منبع هشیاری، آگاه کننده مردم است. دیدگان

 غتاییجُترکی اش  یرسم، هر چند در شمار محدود، در ترکستان که زبان راه اندازی مطبوعات پارسی زبان

روزنامه تنها  36.، هوایی تازه برای پارسی گویان تحصیل کرده منطقه به شمار می رفتقلب ازبکستان دربود، 

  .گرفتار آن بودند روزگار  وسیله ارتباطی نبود، بلکه پادزهری برای فراموشی بود که مردم تاجیک در آن

 37که هفته نامه شعله انقالب منتشر می شد، 4294تا  4242، به جز دوره 4241در حقیقت، پس از انقالب 

سخن نمی گفتند ـ بر خالف ساکنان شهرهای « ازبکی»اطق کوهستانی و روستایی که به نتاجیک های م

تاثیرگذار در منطقه محروم بودند، از پیام انقالب برکنار مانده بودند و مربوط به تحوالت  اطالعاتبزرگتر ـ از 

 . ساختار تازه جامعه ترکستان تبدیل شده بودند به اقلیت خاموشی در

اما پس از نابودی رژیم کهنه، . ملت های روسیه به لطف دولت شوروی پیش رفته اند و آزادی را به دست آورده اند

در این چند سال . آنها ناتوان از این بوده اند: تاجیک ها هنوز به پیشرفتی دست نیافته اند که باید دست می یافتند

تاجیک ها ضربه های بسیاری دریافت کرده ... شته، آنها باید در زمینه های علم و آموزش خود را بسیج می کردندگذ

دهقانان هنوز اصول دولت شوروی را درنیافته اند و از دست فرمانداران و زمین داران در . و همه را تحمل کرده اند

می خواهد؟ بعید است که کسی را در میان تاجیک های ؟ چه چه اهدافی را پی می گیرددولت شوروی . رنج هستند

 38.کوه نشین بیابید که پاسخی برای این پرسش ها داشته باشد

این غفلت را باید در این حقیقت توضیح داد که مقامات اعتقاد نداشتند که تاجیک ها در تشکیل جمهوری 

حاکم  یین نه تنها موضع ترک زبان هاا. می شدند« ازبک»یا « ترک»ترک زبان آینده ای دارند؛ آنها باید 

چند رهبر تاجیک که در جنبش کمونیستی شرکت . بلکه بخش بزرگی از نخبگان روشنفکر تاجیک بود

تازه  39.داشتند به شدت زیر تاثیر عقاید پان ترکی و منطقه گرا قرار داشتند و خود را ترکستانی می دانستند

واحد  به عنوانشوروی  ودمختار سوسیالیستی تاجیکستانبود که با تشکیل جمهوری خ 429140در اکتبر 

 .تابع ازبکستان، این پرسش یک بار دیگر مطرح شد



منتشر شد، صدرالدین عینی شگفتی خود را از موقعیت فرودست  آواز تاجیکدر نامه ای که در شماره اول 

دیگران در »لی که با کم درآمدترین شغل ها می ساختند، در حاتاجیک های شهرنشین ابراز کرد که 

اما قوم تاجیک نه از وضعیت دنیا باخبر  41.ترکستان از موهبت روزنامه، مکتب، علم و ادبیات برخوردار هستند

آشکار است که این وضع در دوران آزادی زشت . است و نه از امکانی برای رساندن صدای خود برخوردار است

پس از ». امکان طرح خواست های ملت را می داددانش در باره حقوق مردم به نخبگان تاجیک  42«.است

حقوقشان را ... چگونه می توانیم به تاجیک ها. ، ما نه نشریه داریم و نه مدرسه[4241از انقالب ]هفت سال 

 43«چگونه می توانیم آنها را از مرام و قوانین دولت شوروی آگاه کنیم؟بفهمانیم؟ 

 آواز تاجیک. هنگی حزب را در ارتباط با تاجیک ها تشکیل می دادانتشار روزنامه ها و نشریات تنها فعالیت فر
بر اساس سیاست فرهنگی لنینیستی هدف خود را مبارزه با جهل، بی سوادی و خرافات و از بین  کم بغل

ضداصالحات جاری به نام دین و شریعت قرار داده بود تا بتوان تفکر را گسترش بردن رسم های وحشیانه و 

به نام بیچارگان، زحمتکشان و  آواز تاجیک. گسترانید و مردم را به نور تمدن هدایت کرد داد، آموزش را

هدف این نشریه از سویی این بود که صدای تاجیک ها  44.های ظالم و مالنماها می نوشت بیگرنجبران علیه 

شوروی برساند؛  «عادل»را که تا آن زمان با صدای ترک زبان ها و ازبک ها مخلوط شده بود، به گوش دولت 

. از اصول و عقاید فراگیر دولت و حزب کمونیست آگاه کند و از سوی دیگر قوم تاجیک را برای اولین بار

 . مسئوالن امید داشتند تاجیک ها و به ویژه تهی دستان را به گرد نشریه آورند

( در سمرقند ـ بینشدانش  از جمله)جمعیت تاجیک باسواد بود، این نشریات % 4نظر به این که کمتر از 

در ( وزشآمکمیساریای ) نظارت معارف پس از تشکیل. معلمان را به عنوان میانجی هدف گرفته بودند

در تاشکند گرفت نه تنها باید  رهبر دانشجای آن را که  دانش آموزگار نشریه ، سخنگوی آن4291دسامبر 

به بخشید بلکه باید روابط نزدیکی با معلمان برای خود تعیین کرده بود تحقق می  آواز تاجیکوظایفی را که 

از آن جا که یکی از مبرم  . عامالن تغییر حفظ می کرد تا تاسیس ساختارهای شوروی تضمین شود عنوان

ترین مشکالت کمبود کتاب های درسی بود، معلمان که اغلب بسیار سریع آموزش دیده بودند، می توانستند 

که مورد عالقه کمونیست ها بود و نیز اصول مارکسیسم « و پرورشآموزش علم »از طریق این نشریات 

بدهند   درسلنینیسم را بیاموزند و در باره محتوای آموزشی که قرار بود به جوانان و بزرگساالن بی سواد 

 .راهنمایی دریافت کنند

تاجیکستان موضوع تازه ای از آنجا که تدریس هنوز در . نشریه ما باید همواره راهنمای مفیدی برای معلمان باشد 

است و تاجیک ها پارسی ادبی را نمی فهمند، نشریه ما باید تا جایی که ممکن است ساده باشد و به زبانی نزدیک به 

 45.ممکن است ما اهل ادب به حساب نیاییم، اما هر معلمی حرف ما را بفهمد. زبان مردم بومی نوشته شود

 .تر کند یافتنی دست آن را بود تا تغییر در زبانخواهان این هدف 

 ـ ترویج تاجیک مدرن 2

زبان اگر . اعصاب ترویج کنندگان این جنبش را خراب می کرداز تکثر لهجه ها و گویش های تاجیکی  انتقاد

 به عالوه، 46.هویت مشخص یک کشور را تشکیل می داد، بایستی در یک زبان مدرن تاجیک وحدت می یافت

باید با این کار باید کل جمعیت را در بر می گرفت،  یا یکسان سازی آن ردن زباناز آنجا که استاندارد ک



زبان به شمار می  نوسازی و بنیادکاریبه طور کلی مرحله اول  4291دهه  .فرایند ساده سازی شروع می شد

لق و با وجود این، این روند با جنبش ساده سازی زبان ادبی و نزدیک ساختن آن به زبان عمومی خ 47.آید

 .عوام، که اهل ادب در آغاز قرن بیستم به راه انداخته بودند، همراه شد

واژه های وام گرفته از ازبک  حداده از ین، تاجیکی باید از به کارگیری زیبنابرا. ی الزم بودزبان کامال جداگانه ا

که هیچ فرد کامال روشن است . گفتاری با ازبکی مخلوط شده است در سمرقند، تاجیکیِ». رها می شد

و خجند خالص تر هستند، از ازبکی کامال جدا  اوراتپه گرچه زبان های. تاجیکی این زبان را نمی پذیرد

ها زیر نگاه مراقب علما بود و  «مدرسه»همچنین کوشش به مقابله با نفوذ عربی که منشا آن در  48«.نیستند

جهت ترویج زبان فارسی ایران در کار  بود  درگرچه روندی نیز )تمایز تاجیکی از فارسی ادبی ضرورت داشت 

بنابراین، ساده کردن این زبان ضروری .( چون ادعا می شد که این کار صدور انقالب را به شرق آسان می کرد

بود تا زبان توده های کارگر بشود و برای همیشه تمایز بین زبان علمی طبقات ممتاز روشنفکر و مولّد فرهنگ 

 . ا را نفی کندو زبان روزمره توده ه

و ( اولین روزنامه تاجیکی) شعله انقالبتوده ها در زبان  دست یافتنی برایبرای ایجاد زبانی اولین کوشش ها 

 خوندهادو ( 4291) آدینه، (4292) نمونه ادبیات تاجیکعینی، صدرالدین نیز در اولین آثار استاد 
و در نشریات، دستنامه ها و  کم بغل تاجیک آوازاین کوشش ها بعد در زبان . به نمایش درآمد 49(4261)

نظر عینی این بود که از این نقطه نظر  به عالوه، 50.داستان هایی که در سال های بعد نگاشته شد تکرار شد

را از فعالیت شعری بر  زاده اولوغ مساتِ اکرامی وجالل این دوره مثل نثر برتر از شعر است و نویسندگان جوان 

  51.حذر می داشت

. اصطالح های منطقه ای مختلف خطر نمی کردندبران برجسته این جنبش برای انتخاب بین گویش ها و ره

تکیه به زبان سمرقند یا خجند، که مورد استفاده اکثر نویسندگان نشریات . این موضوع به ویژه حساسی بود

از بخارای شرقی که دوره خاص مد نظر ماست، تاجیکستان  4292تا  4291، چون بین نبودبود، کافی 

را در  سمرقند و خجند و کوه های بدخشان، و دو شهر  نجکنتپ، تپهتشکیل می شد، یعنی استان های اورا

پایه در حقیقت، اتحادیه زبانشناسان در آزمایش های خود با نگارش به زبان تاجیکی مدرن . بر نمی گرفت

قرار داد که عینی در آثارش ( اه سمرقند و بخارااز منطقه میانکَل در نیمه ر) میانکالتفارسی زبان را گویش 

روزنامه و با پیدایش نسل تازه ای از معلمان،  4261زبان نوشتاری آهسته آهسته در دهه . به کار گرفته بود

  . و نویسندگان پس از جنگ، گویش ها و لهجه های کوهستانی را در خود جای داد نگاران

 رئالیسم سوسیالیستیبین بازگشت به منابع و : ـ ادبیات 3

نویسندگان و شاعران نیز . آثار ادبی نیز باید با این میل به نوسازی سوسیالیستی زبان سازگار می شدمحتوای 

بدین ترتیب، دو  .ها و روحانیت الهام می گرفتند بیگالهام می گرفتند، برخالف گذشته که از « خلق»باید از 

 .رئالیسم سوسیالیستی به فرهنگی باستانی و بازگشت: راه باز شد

این کار اولین . نمایان شد نمونه ادبیات تاجیکعینی و در جُنگِ آغازگر او صدرالدین نمونه اول در کار 

 پنجکنت شاعر قرن دهم رودکی که پدر شعر فارسی به شمار می رود و در. بود« تاجیکی»بازسنجی فرهنگ 

کرد، به شکل برجسته ای در آن نمایان بود، اما  زندگی میو  متولد شده بود سرزمین امروزی تاجیکستان



نویسندگان دیگری که پیوندشان به آسیای مرکزی و تاجیکستان کمتر آشکار بود نیز به همین روال حضور 

این اثر . فارسی زبانو نویسندگان کمتر شناخته شده معاصر( که اهل توس بود)داشتند، همچون فردوسی 

 عنوان بهرا آن در مسکو منتشر شد، چون ازبک ها  4293ایرانیان در سال  و شرق شناسان پادرمیانی پس از

آن را ممنوع کرده چاپ  ها ازبک یحزب 3گردهماییتقبیح کرده و ( به خاطر شعری از رودکی)ستایش از امیر 

  52.بود

گزین نویسندگان تاجیک این روند تازه ادبی را جای. رئالیسم سوسیالیستی نیز در نشریات ظاهر می شود

آواز که در ( تاجیک تهی دست)« تاجیک کم بغل»عینی با عنوان صدرالدین داستان . رمانتیسم کردند
 53.اکرامی نمونه هایی از این دست هستند. س. اثر م« فقیر زن و کلوب زنان»منتشر شد، و  کم بغل تاجیک

او تمام دارایی اش را برای  .به تازگی درگذشته استکارگرش  داستان دوم در باره زنی تاجیک است که شوهر

می رود تا مزد کار  بیگدفن شوهرش می فروشد و به همراه دو فرزند کم لباسش از میان برف به سراغ 

گریان در خیابان به راه است که از کنار . بیرون رانده می شودشوهرش را دریافت کند، ولی با بی احترامی 

ب فوری به او کار می دهند و فرزندانش را به مدرسه شبانه زنان کارمند کلو. می گذرد( شوروی)کلوب زنان 

خواندن حضور می یابد، ترفیع می گیرد و به کار کالس در زن عصرها پس از کار . روزی دولتی می فرستند

 . نمونه ای عالی از ادبیات پندآمیز. در تعاونی زنان مشغول می شود

 نگاری التینـ  4

را به خود عرب ها بازگرانیم و سالح تازه ای در دست [ الفبای عربی منظور، «الحس»]بگذارید با احترام این یراق 

 54.بگیریم

تلفظ فارسی خیلی سازگار زبان و با طرح ساده سازی زبان به طور طبیعی مقابله با الفبای عربی را ـ که 

ف مختلف به بعضی صداها را نمی توان نوشت و بعضی صداهای دیگر با چند حر. می گرفتدر بر نیست ـ 

 4248ازبک که از سال  مسئوالنبرخالف تجربه . نمایش در می آیند و مشکالتی در نوشتن ایجاد می کنند

تاجیک به [ «نوآوران نگارش»] ها امال تازه چیبه نظر می رسد  55را حل کنند،کوشیده بودند این مشکل 

انی را در نظر داشتند که طی آن الفبای ـ که دوره ای می[ «اصالح گران نگارش»] ها چیامال میانه سرعت از 

موضعی که از تایید برخوردار شد . تعدیل یافته و مختصر شده مورد استفاده قرار می گرفت ـ پیشی گرفتند

 56.بدون کوشش به اصالح الفبای عربی بود التینجهش مستقیم به الفبای 

یای آموزش در گرفت و یک سال کمیسار دارش مسئوالندر میان  4292این بحث در تاجیکستان در سال 

چندین کنفرانس در باره موضوع در تاشکند، بخارا  4291، گرچه در اوایل دهه بعد به نشریات تاجیک رسید

منتشر شد و  4298زبان در آپریل  )نگاری التین(التین  نگارش به حروف فرمان 57.و آذربایجان برپا شده بود

با فرمان جدیدی تحت رهبری  به اجرا در آمد تا این که    ر تمام خاک شورویتقریبا د  4261در دهه

کرد  خاطرنشانباید در این چارچوب،  58.را گرفت التینخط سیریلیک جای الفبای  4211در سال  استالین

بنیانگذاران این جنبش آذربایجانی، تاتار و ترک زبان های آناتولی بودند که پس از میرزا فتحعلی خان که 

این موضوع را  59 4828در سال  خواه ایرانی اهل آذربایجان نویس آزادی نمایشنامه) دهآخوندزا(آخوندُف 
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تاجیکی نبود بلکه، برعکس،  زباناین موضوع به قصد حل کردن تنش ها با انکار کنندگان . تبلیغ کرده بودند

زبان  یرسدر سراسر اتحاد شوروی و ایجاد الگویی برای همسایگان فا« مترقی»پیوستن به جنبشی برای 

قرار بود فرایند آموزش خواندن ( التینانیدن)نگاری  التین. بودشوروی  یجنوب مرزهای در« مخالف اصالحات»

زبان دیگر  یتاجیکستان سرخ بیش از کشورهای تاجیک» 60.به بزرگساالن بی سواد و کودکان را آسان سازد

نمادی برای آنها در آید،  به عنوانتوانست در این راه تجربه خواهد داشت و خواهد [ زبان تو بخوان فارسی]

هدف اصلی دولت شوروی را تشکیل می ( در مدت زمان کوتاهی)چون دست یابی به سواد دهقانان فقیر 

 61«.پذیرفته شود التیناین کار تنها زمانی ممکن خواهد بود که الفبای  .دهد

یابی ارتباط ها با سنت زبان کار بازاین . نگاری همچنین بخشی از حرکت به سوی ابراز وجود بود التین

ـ را ممکن می ساخت و در عین حال تفاوت  یعرب الفبای «مخالف اصالحات»فارسی ـ در مقابله با جهان 

در معیارهای  ظریفیـ نکته دیدیم  همچنان کهمی کرد که ـ  ایجادآشکاری را بین تاجیکی و فارسی 

بازتاب نوسازی فقط نگاری  التینچون بود،  انزبانارسی فتاکید بر ملی گرایی . نویسندگان محسوب می شد

برای حفظ این نظریه که ملت تاجیک  .فارسی و توانایی آن برای پیشرفت به همراه زبان به شمار می رفت

فهرستی از غارت و نابودی یادگارهای ملی و با شتاب در منطقه است، ایران زمین تاریخ پرافتخار  مسلموارث 

زبان ها را با  یعرب ها فارس». ا و دست نوشته های فارسی به دست فاتحان عرب تهیه شدسوزاندن کتاب ه

چاره ناپذیری ورود واژگان با وجود این که نویسندگان « .واژه های عربی در دهان آنها اغوا کردند فشردنِ

آشکار می شود »: ، وارد کردن الفبای خارجی برایشان قابل تحمل نبودمی پذیرفتندخارجی در یک زبان را 

تنها این واقعیت نیست که واژه های عربی پذیرفته شده اند، بلکه  زبان یکه دلیل عقب ماندگی ملت فارس

 62«.عربی مورد استفاده قرار می گیرندالفبای مهمتر از آن این است که 

نکات . بازسنجی موضوع حساس زبان مرجع را تحمیل کردنگاری مشکالت فنی پیش آورد و به نوعی  التین

که  63برای تلفظ های مختلف محلی التینمناسب ترین حرف انتخاب : اصلی مورد جدل از این قرار بودند

 64.کنار رفته را تکرار نمی کرد؛ به کار گیری حروف بزرگ و کوچک؛ و ایجاد حروف تازهالفبای کمبودهای 

ی و تلفظ ها جه های گویش هاموضوع دیگری که باید در نظر گرفته می شد این بود که آیا باید بعضی و

را که تاجیک های شهرنشین را از تاجیک های کوه نشین متمایز می کرد حفظ کرد یا به طور کامل مختلف 

  65.کنار گذاشت

این نشریه محل تبادل تجربه ها شد و . نگاری بازی می کرد التیننقشی مرکزی در طرح  رهبر دانشنشریه 

. اما مشکالت پرشمار بودند. را در شش صفحه منتشر کرد التینتازه  با حروف نشریهاولین  4298در سال 

روحانیت از این که انحصار بر )شوروی روبرو شدند مکتب های فعاالن کمونیست با مقاومت محلی در برابر 

و بنابراین کوشیدند بر نقش مالهای ( سیستم آموزشی و نگارش را از دست می داد دل خوشی نداشت

آموزش اشخاصی بود که الفبای تازه  ،اما اولین و مهمترین وظیفه. ن تغییر الفبا تاکید کنندپشتیبا« مترقی»

مدت زمانی طول کشید تا معلمان به این الفبا عادت کنند؛ در سال های اول، حتا . ترویج کنندمی بایست را 

تحاد شوروی برچیده از ا 4292گرچه خط عربی در حدود سال . از پس آن برنیامدندنشریات به طور واقعی 

عنوان ها یا نشر چند مقاله به خط تازه محدود  در  تنها التینشد، تالش های اولیه برای وارد کردن خط تازه 



عربی نوشته می شد، حتا مقاله هایی که بر ضرورت تغییر الفبا تاکید می  الفبایها هنوز به  بود و اکثر مقاله

 .کردند

 زهـ از مدرسه ها تا مکتب های تا 5

 فقط بی مکتبی در عصر حاضر 
 66مانع شده از پرواز تاجیک

و انجمن معلمان سرخ وظیفه اصلی خود را ایجاد سیستم آموزشی تازه ای در تاجیکستان می  معارف نظارت

دقیق محلی در اختیار  اطالعاتو از انحصار روحانیت آزاد باشد، اما بتواند ( رایگان)دیدند که سکوالر، عمومی 

معلمان ما به طور »باشند باید « روحیه سوسیالیستی»برای این که معلمان منبع  67.دولتی بگذاردمسئوالن 

، معلمان [در نبودِ پرولترهای محلی، باید به جای آنها دهقانان را آموزش داد] عمده به روستاها وصل باشند

اما این طرح با دو مانع  68«.دآنها باید مبلغ باشن. با طرح های شوراها مرتبط و به حزب نزدیک باشندباید 

از سوی . ازبک سعی کردند جلوی گسترش تدریس به تاجیکی را بگیرند مسئوالناز یک سو، . مهم روبرو شد

 . دیگر، برقراری ارتباط با مردم روستایی مشکل بود

دانشسرای تربیت معلم را در تاشکند تاسیس کرد، دانشسرای که حکومت مرکزی ترکستان  4291تا سال 

، علوم تربیتی، ریاضی، تاریخ و یروسی و تاجیک ،دانشجویان بزرگسال. زبان وجود نداشت یتربیت معلم تاجیک

دغدغه اصلی مبارزان تاجیک در باره سرزمین های باقی مانده زیر اختیار ازبک ها . جغرافیا می خواندند

دریس در آنها به تاجیکی انجام می شد و این واقعیت که دانش آموزان تاجیک باید کمبود مدارسی بود که ت

معدود معلمان تاجیک، حتا اگر خودشان دو زبانه  69.در مدارس ازبک به زبانی می آموختند که نمی فهمیدند

ه سیاستی فعاالن طور بهازبک را محکوم می کردند؛ این عملکرد گرچه  مسئوالنعملکرد نشریه ها در بودند، 

برنامه ریزی درس ها، تخصیص )منفی به شمار نمی رفت، در عین حال ابتکار ترویج تدریس به تاجیکی 

حتا در سطح تربیت معلم . در بر نداشترا نادیده می گرفت یا ( منابع، استخدام معلمان فارسی زبان و غیره

معلم آتی در آن آموزش  481لم که یکی از دانشجویان دانشسرای تربیت مع. شماری از مشکالت آشکار بود

دانشسراهای تربیت معلم ازبک برای تاکید بر عقب ماندگی دانشسرای تربیت  با دیگر می دیدند، با مقایسه

 70.معلم تاجیک از نبود فضا و تجهیزات شکایت کرد

را لسه جچهارمین معلمان تاجیک انجمن ، 4292در جوالی . بنابراین، گسترش این دانشسراها محدود ماند

 4291داد تا به بررسی مسایل فوری مربوط به آموزش و تربیت معلم و ارزیابی تجربه های پس از تشکیل 

شمار معلمان بسیار کم بود و معلمان . مورد تایید قرار گرفت تمدنناچیز بودن پیشرفت در آموزش و . بپردازد

در سال . ی مذهبی آموزش دیده بودندموجود محصول مدارس قدیمی بودند که اغلب به ازبکی و در چارچوب

مدرسه و دو برابر این تعداد معلم وجود داشت که  64نفر تنها  811111، برای جمعیت تقریبی 4294

دانش  49111در ده سال بعد، شمار مدارس ده برابر شد، اما این تعداد برای . نابرابری مسخره آشکاری بود

سه . درصد از کودکان در سن مدرسه به مدارس ابتدایی می رفتند 8/44آموز ابتدایی هنوز به نسبت کم بود؛ 

 71.در تاشکند تاسیس شده بود 4292دانشسرای تربیت معلم و اولین آنها در سال 

 72مدارس



 دانش آموزان معلمان شمار مدارس سال

 211 34 64 4294ـ99

 9981 82 31 4292ـ93

 2191 481 421 4293ـ91

 2111--  928 4291ـ98

 49111 626 611 4298ـ92

 

 

 مدارس سوادآموزی

 دانش آموزان شمار مدارس سال

 4111 36 4292ـ93

 9411 411 4293ـ91

 1111 914 4291ـ98

 49111 648 4298ـ92

 

برای نمونه، . بوددشوار برای معلمان پذیرفته شدن در جامعه روستایی  در روستاها، ها مکتبپس از تاسیس 

. حلی استقبال نمی شد و چایخانه کمونیستی خود آنها طرفدار چندانی نداشتاز آنها در چایخانه ی م

مسئوالن دولتی انتظار داشتند معلمان به طور کامل در فعالیت های محلی مشارکت کنند تا به دهقانان در 

باره موضوع های مختلفی آموزش بدهند، از ارزشمند بودن نظام تعاونی و به کارگیری ماشین آالت برای 

داوری بر اساس گزارش های  73.اهمیت کرم ابریشم و بیماری هایی که ملخ ها می پراکنندفزایش تولید تا ا

شرایط کاری در عمل بسیار این بود که  یگویامعلمان که اغلب به صورت نامه به نشریات منتشر می شد،

ترف شد که رییس و معلمان برای مثال، معلمی به نام جاللزاده در نامه ای مع. متفاوت از تصویر رایج بود

 یا زندگی عمومیِ «دانش آموز» پدرآشنایی با او در دوآب در منطقه ای دورافتاده، عالقه ای به  مکتب

 عروسی جشن) «توی»یا  «شیبزکَ»به  مکتبدانش آموزان به راحتی می توانستند به جای . باشندگان ندارند

دینداران از معلمان شوروی پرهیز می کردند و . مساله ای نبودبروند و این کار از نظر معلمان  (ختنه سورانیا 

معلمان که نتوانسته بودند تعداد کافی دانش  به عالوه،. آن دور نگه می داشتندمکتب های کودکانشان را از 

ادعا به جای سی دانش آموز  برای مثالو)آموز جلب کنند، در پایان سال ناگزیر در این باره دروغ می گفتند 

 74(.شصت دانش آموز دارندکردند که می 

 



 نتیجه گیری

نظارت از نقطه نظر جامعه شناختی طرح کنیم، فعالیت اگر این پرسش را  می توان تاجیک بود؟ چگونه
برای اولین بار، نشریات آن با توجه به پرسش های فرهنگ، سرزمین و . نمایانگر مقطعی کلیدی است معارف

این جنبش بیان  .ص تاجیکی را اعالم کردند و به آن اعتبار بخشیدندبه ویژه زبان تاجیکی، هویت مشخ

اجتماعی خود را در معلمانی یافت که این نشریات بسیج کردند؛ معلمانی که در تماس مستقیم با جوامع 

کسی که ابراز  75.روستایی زندگی می کردند و تمایل خاصی به گسستن از روشنفکران شهری تاجیک داشتند

ک است در عمل از جنبش های پان ترکی که الهام بخش شمار زیادی از نخبگان روشنفکر می کرد تاجی

 . کشور بودند، جدا می شد

. تاسبه نظر می رسد موضع طرفداری از تاجیک ها در آن دوره در طیف روشنفکری منطقه ضعیف بوده 

ریف ملت اهمیت بیشتری شکافی که در مباحثه های نظری در نشریات آشکار شد در بحث های مربوط به تع

مواضع این نشریات که تمایل داشتند ایجاد جمهوری خودمختار را توجیه کنند بر خالف مواضع . پیدا کرد

رادیکال ها را در کنار استدالل های مطرح در بعضی از استدالل های  اگر. بود جمهوریبخشی از نخبگان 

پیشتر دور از دسترس  از منابعِ فا ماسُحیم آکادمیسین رتشکیل جمهوری خودمختار قرار بدهیم ـ که 

حتا در مقطع های تعیین کننده تقسیم و تخصیص مناطقی . استخراج کرده ـ به نتایج جالبی خواهیم رسید

که سرزمین های زیر اختیار تاجیک ها را تشکیل می دادند، اختالف های مداومی میان نمایندگان تاجیک در 

طرحی را برای آینده ملت تاجیک پیشنهاد می کردند که  «بین منطقه ای»هواداران بعضی از . جریان بود

ازبکستان »بیشتری را در بر داشت و از منطق وابستگی اقتصادی و فرهنگی به « تقسیم بندی اداری»

می سازد که این نمایندگان حتا از استدالل های سوسیالیستی  خاطرنشانف اُ ماس. ناشی می شد 76«بزرگ

تمدن پیشرفت که ابتدا پیشگامان  :از ایده سلسله مراتب در میان خلق ها استفاده می کردند برای پشتیبانی

ها آزاد  بیگروسی به آسیای مرکزی آورده اند برادران و رفقای عقب مانده منطقه را از یوغ امیر، مالنماها و 

که ی شدند و الگویی بودند اما در داخل جامعه ترکستان، برادران ازبک مردمانی پیشرفته تر محسوب م. کرد

عبداهلل رحیم بایف، دبیر حزب کمونیست ترکستان، چنین . باید از آنها پیروی کرد و بعدتر با آنها مقابله کرد

ازبک ها و قزاق ها آسیای مرکزی بر پایه ای ملی بنا شده که در آن بعضی از ملت ها همچون »: می اندیشید

  77«.از آنها پیروی می کنند "ردخلق های خُ"و ترکمن ها برتر هستند و 

فرایند تدریجی بسیج نخبگان کشور که طی آن ملتی در مخالفت با  به عنوانبنابراین، تحلیل این آگاهی 

واقعیت های مشروح در باال بیشتر این نظریه . نیروهای سلطه استعماری روسیه شکل گرفت، دشوار است

جالب . رای برقراری قدرت خود به احساسات ملی دامن زدندرا تایید می کنند که روس ها ب« ماکیاولیستی»

 ،حل شدن تاجیک ها در جهان ترک پیرامون ،است که پرشورترین جدل بین این نشریات و نشریات حامی

را که از این سر  یتنها می توان توهین های: در مفروض ها اشتراک داشتندبین دو روزنامه ای در گرفت که 

حمایت . بر اساس مدارک، روس ها نقشی اساسی بازی کردند. حواله می شد تصور کرد راهرو به آن سر راهرو

و  عینیصدرالدین  ادبیات تاجیک آنها از طریق شرق شناسانی ابراز شد که بر خالف توصیه ازبک ها، جُنگِ

 التینرا منتشر و همچنین در بحث های مربوط به استفاده از الفبای اولین تاریخ قوم شناسی تاجیک ها 

که در منطقه پامیر در جنگ مقاومت  انیچ باسمهشاید آنها ناگزیر بودند تا حدی به خاطر . شرکت کردند



در کشور ما نیرومند بود و  انیچ باسمهاز آنجا که جنبش ». مبارزه می کردند، موضع خود را تعدیل کنند

 78«.صحبت کنیم التیندولت تازه تشکیل شده بود، نمی توانستیم در باره الفبای تازه 

زمان . ؟ الگوها مبهم به نظر می رسندانهآیا این جنبش بیان طرحی سوسیالیستی بود یا طرحی ملی گرای

اشاره به جنبش های پان ترکی، جدیدی ها، ملی نیروی ایدیولوژیک اقتدارگرا هنوز آزمون و خطا بود و 

تی توجه به زبان مادری را پیش می نهاد، اما الگوی لنینیس. را محدود نکرده بود گرایان و بین الملل گرایان

. ارایه کردسلسله مراتب خلق ها بر اساس ترتیب پذیرش سوسیالیسم برای الگویی می شد به نام سوسیالیسم 

بر این نظر بودند که قدرت منطقه در ازبک که به ایده های پان ترکی و پان اسالمی عالقمند بودند  مسئوالن

زبان مشترک اصرار داشتند و نیز بر این که زبان تاجیکی متروک شده و  به عنوانی وحدت آن است و بر ازبک

طرح (. تحول تاریخ« علمی و ماتریالیستی»گفتمان )در نتیجه ایده کشور جداگانه تاجیک زاید است 

ه مبارز. ا تقویت کرددولت که از آتاترک الهام می گرفت بیشتر پان ترک های مخالف هویت تاجیکی رـ  ملت

علیه دین از روی بی میلی بود و عناصری که می توانستند احساس تعلق را به مردم ببخشند هنوز مورد 

بر ضرورت استفاده از ارشد ترکستانی  مسئوالندر یکی از بحث ها، یکی از  به عالوه،. ندبودگرفته نقرار حمله 

همان  79.ه بودتاکید کردمرکزی  عناصر مترقی در چارچوب آسیای به عنوانپان ترکیسم و پان اسالمیسم 

 .گروه از ایده ایجاد جمهوری ها برای خلق های ترک دفاع می کرد

چگونه برای تاجیک ها ممکن شد این تعریف از . به این مسایل، هنوز یک پرسش باقی استتمام اما با توجه 

آشکار در حاشیه بود  به طور 4291در آغاز دهه هویت شان را در مرکز توجه قرار دهند و نقطه نظری که 

 چگونه به تدریج در موقعیت برتر قرار گرفت؟

از این نظر نمونه خوبی  عینیصدرالدین تحول . در حقیقت، روشنفکران بعدها در این موضع همساز شدند

و طرح های آنها، به ها و هوادار پان ترکیسم بود، به تدریج در نشریات  جدیدیاو که محصول جنبش  .است

، او اولین عضو 4293در سال . یق ترویج میراث زبان فارسی و ساده سازی زبان، مشارکت کردویژه از طر

 ابوالقاسم الهوتی همچون  80.بود  تاجیکستان (SSR)شوروی  کمیته اجرایی مرکزی جمهوری سوسیالیستی

نویسندگان انتخاب شد که  (اتحادیه ) اتفاقِ عضو کمیته تشکیالت 21یکی از  به عنوان، او نیز  یکرمانشاه

به )او . نیز درست بود 81همین موضوع در باره بکتاش. تمام مخالفان ملی گرایی آن جنبش را در بر می گرفت

و نیز شورای علمی جمهوری  بینش   ـ  دانشات تحریریه عضو هی 4291در سال ( همراه حسنی و اویغور

حسنی که اغلب با بکتاش درگیر شده بود، به دستور حزب کمونیست این جمهوری خود را . تاجیکستان شد

، (شد  تاجیکستان یمرکز ییاجرا تهیکمکه رییس ) 82مخسوم .در تیم الفبای تازه یافت؛ نصرت اهلل ن

نیز در همین وضع  83، مومن خوجایف، دیلمی و فطرت(تاجیکستان انقالبیکمیته معاون )اف  الدینُ محی

دبیر ( «فروخت»که گمان می رود کسی است که بخش های بزرگی از تاجیکستان را ارزان )اُف  امام. بودند

به نوعی به تقصیر خود اعتراف اف  الدینُ سرانجام، محی 84.مسئول دفتر حزب کمونیست در تاجیکستان شد

این  اهایی مثل او به شدت با زبان تاجیکی مخالف بودند زیر جدیدی، بخارار آغاز ایجاد جمهوری کرد که د

در پایان عمرش کوشش  اف الدینُ محیبا وجود این که . را تهدید می کردترک زبان زبان وحدت دولت بزرگتر 

موجود  اطالعاتکرد،  (بودباشندگان جمهوری که زبان مادری )زبان  یتاجیکمکتب های هایی برای گشایش 

او پذیرفت که در گذشته اشتباه کرده . نشان می دهد که این کوشش ها توجه و عالقه زیادی برنیانگیخت

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87


زیرا کارگران تاجیک بخارا به آن درجه از ». است و ابراز امیدواری کرد که حزب این تعادل را ایجاد کند

باز هم تقصیر به عهده ماست، زیرا ما آن قدر که . نندفعالیت نرسیده اند که صدایشان را در اعتراض بلند ک

 85«.باید و شاید فعالیت حزب را پیش نبردیم

یا موفقیت عملی طرح ملت سازی در میان  نیروی اعتقاد مبارزان بر اساسرا نمی توان تنها صف بندی این 

ردم تاجیک در مناطق پراکندگی م. ناهمگون بودبسیار و تاثیر آنها توزیع مکتب ها . توضیح داد مردم

دورافتاده کوهستانی، نبودِ زیرساخت ارتباطی، انتشار نشریات به ازبکی، فرمان ها و تبلیغات در باره پیام 

و حضور  انیچ باسمهانقالب و جنبش بلشویکی و غیبت مبارزان و مبلغان از این مناطق، تداوم فعالیت 

نظریات انقالبی و آگاهی از تغییرات انجام شده به پر کین مذهبی، همگی موانع جدی در راه پخش رهبران 

ازبک ها به طور کلّی، . نیز به همین ترتیب کُند بود التینحرکت به سوی استفاده از الفبای . شمار می رفت

آنها به ویژه کوشیدند مانع پیشرفت آموزش در تاجیکستان . با پیدایش هویت تاجیکی مخالف بودندهمواره 

چه کسی می گوید در مناطق مختلط مردم فارسی زبان هستند، در حالی که اکثریت آنها »: می گفتند. شوند

 گذشته از این که. ه نمایندگان واقعیدارند و ن مکتبتاجیک ها نه  به عالوه،به ازبکی صحبت می کنند؟ و 

ناگزیر  سیفارزبان تاجیکی آنها به شدت ازبکی شده، آنها در اصل مردمان ترک زبان بودند که زیر نفوذ 

ازبک ها کوشش های هماهنگی به خرج دادند تا امکانات توسعه را از تاجیک ها دریغ کنند « ...تاجیک شدند

. داشته باشد خودمختارضعف توسعه نتیجه گرفتند که تاجیکستان نمی تواند موجودیت این و سپس از 

این تصمیم به یقین  86.تتاثیر مهمی داش شکتاجیکستان بدون  خودمختارتصمیم به تشکیل جمهوری 

شماری از حامیان استدالل پان ترکی را تشویق کرد موضعشان را به حدی تغییر دهند که بتوانند در دولت 

، موزه ها و دانشگاه هاهمچنین به بسیاری از نهادها، همچون . جمهوری تازه مشاغلی را به عهده بگیرند

  87.کنند، کمک کرد سر برآورند کتابخانه ها، که می توانستند از هویت محلی حمایت

. بشوند« گیتاجیک بود»با وجود این، در زمینه ای از الگوهای نامشخص، این نشریات موفق شدند مرجع 

در نتیجه در این بحث ها مطرح نشدند و و شاید اینها به ویژه مسایلی هستند که در باره شان اندیشه نشد 

 مناطق کلیدی ازیات در حقیقت در باره تفاوت بین حذف این نشر .روبرو هستیممسایل امروز با همان 

آواز به این ترتیب، . و تعریف هویت تاجیکی سکوت کردنداعطا شد  جمهوری تاجیکستانکه به  سرزمینی
در سمرقند باید از ایده وجود ملتی دفاع می کرد که هرگز نمی توانست مرکز خود را در این  کم بغل تاجیک

را   ـ سمرقند، بخارا و خجند ـ باید شهرهای بزرگ دشت ها « یکستان رویاهای آنهاتاج». شهر داشته باشد

که نهانگاه چون  بگیردبر در  در مرزهای خود به طور کاملترک می کرد؛ اما حتا نتوانست کوه های پامیر را 

تاجیک های بود و باشندگانشان به زبان هایی سخن می گفتند که با وجود منشا ایرانی، برای انیچ باسمه

خجند و پامیر را در درون خود   تنهاسرانجام شوروی  تاجیکستانخودمختار  جمهوری . دیگر مفهوم نبود

پس از فروپاشی  4221یکی از عناصر اصلی بحران دهه  دوباره تنش های بین مناطق مختلف اما  گرفت

  .بود شوروی

 ها  پی نوشت



                                                             
شهر به طور رسمی آن را اعالم کرد که دو ماه بعد مرکز خود را در  4291دسامبر  41نظارت معارف را کمیته انقالبی تاجیکستان تشکیل داد و در  1

 .دوشنبه تاسیس کرد

2
به ان پرفسور را دریافت کرد و پس از انتصاب او پس از فطرت، دومین تاجیکی بود که عنو. اف در کودکی  در کومسومول بخارا فعالیت کرده بود علی 

به زندان افتاد و پس از آن در دوشنبه تاریخ تدریس کرد، ولی زیر فشار  4262او در سال . در مسکو تحصیل کردکمیسر فرهنگ تاجیکستان  عنوان

 .به زندگی پرداختاز آن دست کشید و ابتدا در قرقیزستان و پس از آن در اوکراین و آلما آتا  4213محلی در سال 

و پنجکنت بخش های ، پامیر، بخشی از والیت سمرقند، قرقان تپهرم، غَوالیت های حصار، کوالب، : بود پیشین بخاراقلمرو  آن بخش شرقی امیرنشین   3

  41، ص 4293جوالی  42ـ91، 6ـ1، شماره دانش و آموزگار، «جمهوریت تاجیکستان»نگاه کنید به رحمت زاده، . تپهاورا

4
جنبش مقاومت مرتبط  باسمه چیان. 4261تا  4248 ، قیام ، حرکت جماعاتی از مسلمانان ترکستان ، برضد حکومت شوروی ، عمدتاً از باسمه چیان  

غی است و در زبان روسی به معنای یا( باصماچی : امالی ترکی )« باسماچی» .با امیر تبعیدی بخارا بودند که جنگ علیه قدرت شوراها را رهبری می کرد

در تاجیکی ، یا به عبارت دقیقتر از نظر مقامات دولتی « باسماچگی » . ترکی و به معنای هجوم آوردن و حمله کردن است« باسماق»ریشة آن 

ات داده چی لقب اهانت آمیزی است که روسها به قیام کنندگان مسلمان آن صفحه در واقع باسم. تاجیکستان ، به معنای حرکت ضدانقالب شورایی بود
صدرالدین عینی نیز از آن قیام . اند و این لقب توسّع معنی پیدا کرده و به مرور به بسیاری از انواع حرکتهای مسلحانة سیاسی نیز اطالق شده است 

چیان را به اصطالح ه احمد زکی ولیدی طوغان می گوید که باشقیرها باسم. یاد کرده و دزد و تاراجگرشان خوانده است« باسمه چیان»کنندگان با نام 

 .خراسانی عیّار می نامیدند

 ,Stéphane Dudoignon) «آسیای مرکزی، تاجیکستان و ازبکستانتغییر در سیاست ها و تاریخ نگاری »دودونیون،  ننگاه کنید به استفا 5

kistanéOuzb, Tadjikistan et een Asie central quegraphiohistoriChangements politiques et ) ،42264281ـ ،CEMOTI ،

  . در اوایل قرن بیستم رشد کردجدید  یانیبخاراجنبش . 83ـ469، صص 4226، جوالی ـ دسامبر 43شماره 

، ( دست تهی)« کم بغل»با حذف واژه  4226تغییر کرد، ولی در ژانویه « حقیقت ازبکستان»نام آن به . همان نشریه هنوز در ازبکستان منتشر می شود 6

 .باره عنوان پیشین را برگزیددو

جمهوری  ،) ۸۰۳۱(  ۸۲۹۱ در سالتنها   .اعطا شد  بخشی از جمهوری ازبکستان به عنوانبه تاجیک ها خودمختار والیت 4291 در دو ماه بعد،  7

 .تشکیل شد اتحاد جماهیر شوروی ی ازیبه عنوان جزتمام عیار   سوسیالیستی شوروی تاجیکستان

 .ربی، یکی از جوانان سمرقند، تاخت و تازی در زمینه شعر کرد ولی موفقیت چندانی به دست نیاوردغُ 8

 .پس از دومین شماره، به علت مشکل مالی به صورت ماهنامه در آمد 9

 .و بکتاش را در بر می گرفت( معلمی از سمرقند)، اویغور، جباری (که ایرانی بود)هیات تحریریه آن موسوی، حسنی  10

 . متولد شدو ملی گرای تاجیک از این نشریه  وینسل جدید نویسندگان شور 11

در پاسخ به آنها گفته می شد « .الحمداهلل، مسلمان هستم»: ، مردم اغلب جواب می دادند«؟شما کیستید»ری که می پرسید به پرسش مامور سرشما 12

تاجیک »اگر می گفتند « .پس به ایران برو»: در جواب می شنیدند. باشد« من فارسی زبان هستم»در پرسش دوم، جواب ممکن بود . به عربستان بروند
پس اعالم کن ازبک »: می شنیدند« زادگاه من است،( یا سمرقند)اما بخارا »وقتی می گفتند « .پس از ازبکستان بیرون شو»: دندجواب می شنی« هستم،

ملیت و مدارک هویت، در باره ارتباط بین . نقل کرد 4229در تابستان  دوشنبهاین روایت را محمد جان شکوری در یکی از دیدارهایمان در  «.هستی

، صص Genèses ،46 ،4226، در ("Gerard Noiriel, "L'identification des citoyens) «شناسایی شهروندان»، لییجرارد نور نگاه کنید به

 6ـ98

13
 1، ص 4291سپتامبر  98، 2، شماره کم بغل آواز تاجیک، «مساله تاجیکی»اسماعیل زاده،  

14
. مترجم، منتقد و نویسنده بود( نام مستعار)سمرقندی، بکتاش . آ .نقل شده در پیشدر بخش ، نقل در اسماعیل زاده، 489، شماره زرافشانانتشار در  

 .بودن می کرد جدیدیاو اغلب با صدرالدین عینی وارد جدل می شد و او را متهم به 

 .1، ص 4291اکتبر  94، 8، شماره کم بغل آواز تاجیک، «اهالی خجند و اورا تپه اکثرا تاجیکند»نقل در محمد حسنی،  15

 همانجا 16

، صص 4298، سال دوم، آگوست و سپتامبر (44ـ49) 8ـ2، شماره های رهبر دانش، «مردم شهر و اطراف بخارا تاجیکند یا ازبک»اف،  اِ محی الدین  17

 43ـ48

 
سیای مرکزی، منتشر ، ارگان دفتر حزب در آ(حزب برای) Za Partiyuاف نامه سرگشاده ای در باره این موضوع خطاب به استالین در  محی الدین18

 .4226گفتگو با محمد جان شکوری در پاریس، دسامبر . این نامه پاسخی دریافت نکرد. کرد

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%B3%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D8%AA%D8%A7%D8%AC%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%B3%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D8%AA%D8%A7%D8%AC%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%B3%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D8%AA%D8%A7%D8%AC%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%B3%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D8%AA%D8%A7%D8%AC%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%B1_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%88%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%B1_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%88%DB%8C


                                                                                                                                                                                              
ایستوریا توپورنوگو . تحلیل مشابهی ارایه می کند و پاسخ را در خیانت های چند چهره تاجیک تشنه قدرت در آن دوره می جوید اف ماسرحیم  19

 .18، ص 4224شریات عرفان، دوشنبه، ، ن(«تبر تقسیم تاریخ») رازدلنیا

20
 .4226گفتگو با محمد جان شکوری در پاریس، دسامبر  

 19، پیش گفته، ص اف ماس 21

 4همانجا، ص  22

 14ـ16همانجا، صص  23

24
ی، بعد در کِلِمچیتسکی، تاریخ نگار روس. 91، ص 4293جوالی  42ـ91، 6ـ1، شماره دانش و آموزگار، «مُلک شناسی و معلمین»کِلِمچیتسکی،  

 .شد« ناپدید» 4261شعبه تاجیک آکادمی علوم کار می کرد و در دهه 

زمان aanاما صدرالدین عینی در گردآوری و نشر آگاهی در باره تاجیک ها در گذشته و . این انجمن اولین کتاب در باره تاجیک ها را گردآوری کرد 25

، صص 4291آگوست  4، 4، شماره  دانش ـ بینش ، «کشورشناسی»عینی، . تاجیک ها دارندسهم زیادی در تاریخ نوین آثار او  به عالوه،. فعال بود

 .92ـ64

26
 4261دیلمی در سال . ، منتشر کرد42، ص 4293مارچ  92، 9شماره  ،دانش و آموزگارنگاه کنید به ترجمه هایی که کمونیست ایرانی دیلمی در  

 .ان پایان یافتدستگیر شد و کار او در مطبوعات و رادیوی تاجیکست

 .41ـ49، صص [در باال 6پی نوشت ]به رحمت زاده، منبع پیش گفته،  از جملهنگاه کنید  27

 41همانجا، ص  28

در این اف ملی گرایان نوین ازبک می نامد  این باور عمومی بود که کسانی که محی الدین. 41، ص [در باال 41پی نوشت ]اف، پیش گفته  محی الدین 29

اف به این باور پایبند نیست ولی در مقاله اش آن را افشا می کند؛ او بعدها گفت که در اوایل فعالیتش تا حدودی زیر  محی الدین. کردند ترویج میدوره 

 . نفوذ این گونه نظریات قرار داشته است

 .61ص ، [در باال 42پی نوشت ] ، پیش گفتهاف ماس، به نقل در 4291ژانویه  9، ترکستان  30

 1، ص 4291اکتبر  2، 3، شماره کم بغل آواز تاجیک، «باز در اطراف مساله ی تاجیکی»اسماعیل زاده، نقل در   31

 .  شد کشته 4261علیزاده که کمونیستی مبارز بود در تصفیه های دهه  32

، 4281ر فرهنگ نوین تاجیک، جیری بکا، صدرالدین عینی پد، نقل در 411ـ8، صص 4238، 1، شماره صدای شرق، «انقالب نو»، یف اهلل سیف. آ  33

 91ص 

 .بخش نقل شده در پیشدر اسماعیل زاده،  34

کاشانی ایرانی از آسیای مرکزی بود که از قرن هجدهم . 1، ص 4291سپتامبر  49، 6، شماره کم بغل آواز تاجیک، «مژده و تبریک»اسداهلل کاشانی،  35

 .به آنجا مهاجرت کرده بودند

با بررسی ادبیات آن را می توان این موضوع . زبانی یگانه بحث می شد به عنوانر باره زبان های فارسی و فارسی تاجیکی د، 4261و حتا در  4292تا  36
 .تایید کرددوره 

می گوید نبود عالقه پان ترکیست ها به زبان و  اف ماسمتوقف شد، اما ( نبود کاغذ و دستگاه های چاپ)این نشریه به طور رسمی به دالیل فنی   37

 .61، منبع پیش گفته، ص اف ماس. فرهنگ تاجیکی دلیل آن بود

 .4291سپتامبر  1، 9، شماره کم بغل آواز تاجیک، در «ماهای وظیفه »  38

39
مت او در دوره اقا. کرد که به شدت زیر تاثیر عقاید ترک های جوان بود خاطرنشاندر اینجا می توان نقش شاعر انقالبی ایرانی ابوالقاسم الهوتی را   

نقش صدرالدین عینی . تا پایان جنگ به شدت تحت تاثیر نوآوری و پیشرفت های ناشی از این جنبش ها قرار گرفته بود 4246طوالنی خود در ترکیه از 

از هویت ساخته و  او نیز. او که مخلوق جامعه ای چند زبانه بود، به خاطر نبودِ نشریات تاجیکی، بسیاری از آثار خود را به ازبکی نوشت: نیز مهم بود

 .پرداخته ای که از فرهنگ ترکی متمایز باشد بی بهره بود

 .4، ص4291سپتامبر  98، 2، شماره کم بغل آواز تاجیکاجرایی مرکزی ترکستان منتشر شد، اعالمیه ای که پس از نشست فوق العاده کمیته   40

آمد  آینه، در پی آن (پس از شش ماه ممنوع شد) 4246در  سمرقند: می شد به بعد شماری از نشریات ترک زبان در سمرقند منتشر 4246از سال  41

 (.که به دلیل نبود منابع مالی تنها یک سال دوام آورد) حریتممنوع شد و نیز  4242آغاز و در  4241که پیش از انقالب 



                                                                                                                                                                                              
 4291آگوست  92، 4، شماره کم بغل آواز تاجیک 42

 همانجا 43

44
 4 ، همانجا، ص«دیباچه و مرام» 

 9، ص 4293مارچ  2، 4، شماره دانش و آموزگار، در «مقصد ما» 45

: شمالی( 6؛ قراتگین بدخشان، شمال و جنوب کوالب، : جنوبی( 9منطقه زرافشان، رشتا و سُخ؛ : مرکزی( 4: تاجیکی دارای چهار گویش است 46

، «مقدمه ای بر شناخت قوم تاجیک»نگاه کنید به افشار سیستانی، ایرج، . درواز: جنوب شرقی( 1؛ پنجکنتو تپه سمرقند، بخارا، شرق و غرب فرقانه، اورا 

 .32، ص 4632آبان  ، سال اول، مرداد ـ 1ـ2سیمرغ، شماره 

 .8ـ2، صص 4282، نشریات عرفان، دوشنبه، هر سخن جایی، هر نکته مقامی داردمحمد جان شکوری،  47

 .4291سپتامبر  49، 6، شماره م بغلک آواز تاجیک، «در باره کتاب های مکتب تاجیکستان» 48

 .آثار عینی، نگاه کنید به بکا، منبع پیش گفته مجموعهبرای تحلیل و بررسی تاریخی  49

، یا آثار شعری و نثر سال مرگ سودخورخواننده فارسی زبان ایرانی در نگاه اول به آثار نگاشته شده در این دوره، همچون داستان بلند عینی به نام  50

 .که کوشش می شد با اندیشه زبان ساده شده ای مرسوم شود، در شگفت خواهد شد های بعد

اکرامی در . او و اکرامی به احتمال مشهورترین و محبوب ترین نویسندگان زمان حاضر هستند. ، دوشنبه4229زاده، تابستان  گفتگو با ساتم اولوغ  51

در مسکو سکونت گزید،  4221که در زمان گسترش جنگ داخلی در تاجیکستان در دهه زاده بیمار و مسن  اولوغ. چشم از جهان فروبست 4226سال 

 ..درگذشت 4221در سال 

گفتگو با . با شتاب برای انتشار آماده کردند( یک کارگر چاپخانه)اج ، دو ایرانی یعنی الهوتی و درّکه پخش آن در منطقه ممنوع شده بودرا این اثر   52
 .4229، دوشنبه، تابستان (سالگی ایران را ترک کرده بود 42در سن او . بودساله  26 در زمان گفتگوکه  کمونیستی) اجآقای درّ

 .اکرامی بعدها در تاجیکستان معلم شد  53

کو کار می منافزاده، ایرانی اهل عشق آباد، در با. 1، ص 4291اکتبر  4، سال اول، 9، شماره رهبر دانش، «تاجیکستان و الفبای نو»ثابت منافزاده،   54

، پس از این که همچون تمام 4261در سال . به تاشکند فراخواندند رهبر دانشاو را برای کار در . او معلمی بود که کتاب های درسی می نوشت. کرد
 .شد کشته کمونیست های ایرانی در شهرهای اصلی ترکمنستان متهم به جاسوسی برای ایران شد،

55
در تمام سازمان ها، مدارس و نشریات مورد  4269باید تا پایان سال  التینک تصمیم گرفت که الفبای ملی کمیته مرکزی اجرایی جمهوری ازب  

، 4298، سال دوم، آگوست ـ سپتامبر (44ـ49) 8ـ2، شماره التین، نسخه خط رهبر دانش. بود 4292تاریخ مشابه آن در آذربایجان . استفاده قرار گیرد

 .1ص 

 .4ـ2، صص 4293جوالی  42ـ91، 6ـ1، شماره دانش و آموزگارتاجیکستان، معلمین  انجمننخستین   56

فرستادگان والیت . در سمرقند برای حل اختالف ها در باره جزییات فنی برگزار شد 4298اکتبر  91کنفرانس دوم در باره الفبای تازه تاجیکی در  57

نگاری را مورد بحث قرار  التیناین نشست بنا بود قانون تازه . ناسی دعوت شدندو مناطق تاجیکی ازبکستان و استادان ایران ش تاجیکستانخودمختار 

، سال (44ـ49) 8ـ2، شماره رهبر دانش، «اعالن». دهد، شرحی از تصمیم های گرفته شده را تنظیم و برنامه ای پنج ساله برای الفبای تازه پیشنهاد کند
 .منتشر شد التینن شماره از نشریه برای اولین بار با الفبای شش صفحه اول ای. 31، ص 4298دوم، آگوست ـ سپتامبر 

گسترش سریع نشریات در آنجا ملی گرایی زبانی . در ترکیه مورد استفاده قرار گرفت التینبود که الفبای  4261و  4291در این زمان، در فاصله بین 58

سر ِ زا رفت، با وجود این که رضا شاه سعی کرد زبان را از تین نگاری در ایران جنبش ال. نیرومندی را تقویت کرد که از سنت مذهبی اسالمی متمایز بود

، برگردان به (J.P. Derriennic, Le Moyen-Orient au 20ème siècle) خاورمیانه در قرن بیستم. ریشه های ترکی و عربی آن پاکسازی کند
 .441و  416ـ1، صص 4638فارسی، ف اردالن، سازمان انتشارات جاویدان، تهران، 

دانش و ، «مساله الفبای تازه»اف،  علیکرد؛  نشان خاطردمیت را نیز باید برای مقایسه با روشنفکران ایرانی و فارسی زبانان هند آملکم خان و کمیته   59
 .3ـ1، صص 4293جوالی  42ـ91، 6ـ1، شماره آموزگار

، کم بغل آواز تاجیک، «دنیای نو و الفبای نو». بتواند آن را در یک ماه فرا بگیرد عینی گفت که الفبای تازه باید ساده باشد تا هر کودک تاجیک  60
 .4، ص 4291، 14شماره 

61
 [.در باال 21پی نوشت ]، منافزاده، بخش نقل شده در پیش  

62
 .41اف، منبع پیش گفته، ص  علی  



                                                                                                                                                                                              
 .بلند و کوتاه« a»و « i/e»یا « u/ū»برای نمونه،   63

 .متفاوت است« دد هُهُ»در ( هوز)فارسی به کار می رود و با ه « حیاط»که برای مثال در واژه ( حطی)و ح ( ‘)مچون عین ه صامت حروف برای   64

65
الیحه الفبای نو »رت، ط، یا ف48ـ42، صص 4292ژانویه  4، سال سوم، 4، شماره رهبر دانش، «الفبای نو آوازهای لهجه ای تاجیکی»نگاه کنید به   

 .49ـ41، صص 4291، سال اول، نوامبر 6، شماره انشرهبر د، «تاجیکی

 . 4291سپتامبر  1، 9، شماره کم بغل آواز تاجیکعینی، نشر در « آواز تاجیک»از شعر   66

، معلمان باید به وسیله پرسشنامه از دانش آموزان خود سرشماری می کردند تا نام، سطح آموزشی، سن و وضعیت  معارفبه دستور رسمی کمیسر   67

 .63، ص 4293مارچ  92، 9، شماره دانش و آموزگار، «اف از ناظر معارف عباس علی 19فرمان ». انوادگی آنها را مشخص کنندخ

دانش و ، بود تاجیک، سخنگوی حزب کمونیست «جشن سالیانه معارف و مقاصد ما»که در جشنواره آموزش، « رفیق عالی مقام تالپیگو»گفته های   68
 . 6، ص 4293مارچ  92، 9، شماره آموزگار

زبان  به عنوان، نظر به این که جمعیت ترکستان از چندین خلق تشکیل می شد، سه زبان اصلی ازبکی، قرقیزی و ترکمنی 4291جوالی  41در   69

، صص 4232، تاشکند، (J. HasanovT V.I. Lenin i turkbiuro, CC BKP (b)) ترکی حزبی دفترو  لنیناف،  ج حسن. های اداری تعیین شدند
 .42، ص [در باال 42پی نوشت ]، منبع پیش گفته اف ماس، به نقل در 69ـ6

 .99، صص 4293جوالی  42ـ91، 6ـ1، شماره دانش و آموزگار، «دارالمعلمین تاجیکستان در تاشکند»  70

 .زاده، شاعر ترسون. زاده، نویسنده، و م الوغ .سیان که اغلب از روستاها انتخاب می شدند، بعدها شهرت بسیار یافتند، به ویژه دانشجوبعضی از   71

 .4ـ6، صص 4292، سال سوم، آگوست (96) 8، شماره رهبر دانش، «انجمن چهارم معلمین تاجیکستان»محمد سیدوف،   72

 4، سال سوم، 4شماره ، رهبر دانش، (، پرورش کرم ابریشم و تولید ابریشمدهات)« ری و ابریشم چگیاقشالق، کرمک د»برای نمونه نگاه کنید به   73

 .41ـ41، صص 4292ژانویه 

 .4292فوریه  4، سال چهارم، (92) 9، شماره رهبر دانش، «بویسون[ هیناح بخشِ]جاللزاده، از رایون »74 

عمده معلمان را کرد که جمع آنها به طور  خاطرنشانپژوهش بیشتری است، اما می توان بررسی مبارزانی که این نشریات را اداره می کردند نیازمند  75
این گروه از معلمان . به طور مشخص برای کمک به معلمان تاسیس شده بود رهبر دانش و دانش و آموزگار در بر می گرفت، چون نشریاتی همچون

ج کنندگان کلخوزها در عین حال باید ارتباط با اولین تروی. بسیار کوچک ، اختیار عمل آن محدود و تشکیل آن در روستاها سخت بود اما واقعیت داشت

 . را تشخیص داد( «مزرعه های اشتراکی»)

که در کنار دفاتر موقت جمهوری ها و والیت ها در ( در کمیته مرکزی آسیای مرکزی)اف، عضو کمیسیون فرعی تاجیک  امام. چنگاه کنید به مداخله   76
: ملی و منطقه ای از جایگاه رای مشورتی برخوردار بود بخش هایکمیسیون فرعی تاجیک در کمیسیون مرکزی ). تشکیل شد 4291جوالی  42

 .13، ص [در باال 42پی نوشت ]، منبع پیش گفته اف ماس.( بنابراین، با وجود تصمیم قبلی، تاجیک ها نماینده نداشتند

 .69همانجا، ص   77

 .1، ص [در باال 22پی نوشت ]اف، منبع پیش گفته  علی  78

ـ که  با لنینرا مخالفت خود  4294بود که در دومین مجمع عمومی حزب خلق های ترک در مسکو در سال ( قزاق یک)ریسکُولوف . این واکنش ت  79

ریسکُولوف اعالم کرد که پان اسالمیسم و پان ترکیسم برای . در باره ضرورت مبارزه با پان اسالمیسم و جنبش های مشابه صحبت کرده بود ـ نشان داد

 .61، منبع پیش گفته، ص اف ماسبه نقل در . آتاترک را در نظر دارنداست و آنها به این دلیل خلق های مسلمان بسیار مهم 

او در سال « .ستنیز دیبا ناشاد ستنیز دیبا شاد ست؟یچ چاره دلیب افتاد گردنت در یزندگ»، عینی اغلب شعر دلخواه خود از بیدل را می خواند  80
 .پرچم سرخ را دریافت کرد نشان 4264

81
 .تاجیکستان استعفا کند و به سمرقند بازگرددعلوم تربیتی  دانشگاهناگزیر شد از سمت خود در  4261تاش در سال بک  

 . اعدام شد 4261بود و در سال  غَرممخسوم بومی منطقه کوهستانی   82

« موضع پان ترکی»از خود به خاطر  4292 او در نامه ای در سال. فطرت که در بخارا متولد شده بود در آن زمان ادبیات ترکی تدریس می کرد  83
 . اعدام شد 4261وی در سال . انتقاد کرد



                                                                                                                                                                                              
همه آنها را . اف که همگی فرار کردند ب اف و عر الدین ، محیاف هجا وخاهلل  امیر، و پدران فیض: شهر بخارا پیش از انقالب چهار میلیونر مشهور داشت  84

آنها که کمونیست و سازندگان جامعه تاجیکی شده بودند، . خیزش اجتماعی و اقتصادی در جامعه دانستمی توان متعلق به جنبش جدیدی و از حامیان 

 . اعدام شدند 4269و  4261، 4261در به ترتیب تمام ثروت خود را به حزب دادند، ولی سرانجام 

 .48، ص [در باال 41پی نوشت ]اف، منبع پیش گفته  الدین محی  85

، حتا تشکیل تاجیکستان بزرگ (4261تا  4296اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی از )کمیسر خلق برای امور خارجه ن، چریی، چ4291در سال   86

 .استالین پیشنهاد او را رد کرد. را پیشنها کرد که ازبکستان در داخل آن از جایگاه جمهوری خودمختار برخوردار می شد

87
 4264تاسیس کرد، دانشگاه عمومی علوم تربیتی در سال  4292ر ملی نمایش را الهوتی در سال برای نمونه باید در نظر داشت که اولین تیات  

در سال . دوازده استاد در آن تدریس می کردند. تاسیس شد، که اولین موسسه آموزش عالی در تاجیکستان بود و در ابتدا تنها یک دانشکده داشت

جمهوری در اولین مرکز پژوهش علمی . ی دانشگاه کشاورزی آسیای مرکزی در خجند تشکیل شدبر اساس الگو« شناسی سبزواتمیوه »دانشگاه  4264

به  4261گشایش یافت و در سال  4266بنا شد و بخش تاجیک آکادمی علوم اتحاد شوروی نام گرفت؛ کتابخانه شهر دوشنبه در ژانویه  4269سال 

برای نمایش دستاوردهای )، موزه عمومی تاریخ، کشور شناسی و هنر بهزاد 4261در سال . مناسبت جشن های هزاره فردوسی نام او را به خود گرفت
زبان ملی  ی، تیاتر روس4261در  سال . گشایش یافت( ، در دوره انقالب و غیرهاقتصادی و ملی جمهوری در زمینه طبیعت، تاریخ پیش از انقالب

 .یافت، و الی آخر دانشگاه ملی تاجیکستان گشایش 4218مایاکوفسکی و در سال 

 

 


