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  چكيده
سابقه  اي بي اي از اوراسيا تجربه سلطه هفتاد ساله اتحاد جماهير شوروي بر بخش گسترده

نگي، هنري و هاي فره براي اولين بار در تاريخ، كليه فعاليت. در تاريخ بشر به وجود آورد
اي گسترده  براي اين كار سامانه. علمي يك امپراتوري در انحصار و اختيار دولت قرار گرفت

ريزي، تأمين بودجه و تعيين محتواي  متشكل از نهادهاي گوناگون تأسيس شد و هدايت، برنامه
اجيكان تاين اقدام مسكو بر مردم منطقه آسياي مركزي، بخصوص . فرهنگ و هنر را بر عهده گرفت

اين . كه خود صاحب فرهنگ و هنر و تمدني غني در طول تاريخ بودند، تأثيري عميق داشت
پردازد و  مقاله به بررسي ميراث اتحاد شوروي در آسياي مركزي، بخصوص تاجيكستان، مي

تصويري جامع از چگونگي مديريت فرهنگ و هنر در گذر از دوران اتحاد شوروي به دوره 
بازديد از مراكز فرهنگي و هنري  اين مقاله حاصل پژوهش ميداني،. دهد ياستقالل به دست م

هاي پس از در نخستين سال ،منطقه و مصاحبه با دست اندركاران و هنرمندان آن منطقه
  .استفروپاشي اتحاد شوروي 

  
  هاواژهليد ك

  ميراث اتحاد شوروي، تاجيكستان، مديريت فرهنگ و هنر
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  مقدمه
 ميالدي فرو پاشيد و جاي خود را 1990 دهه ابتداي از هفتاد سال در اتحاد شوروي پس

اتحاد شوروي .  و شرق اروپا دادز كشورهاي مستقل در آسياي مركزي، قفقازاي ا به مجموعه
الملل داشت و به عنوان يكي  در سراسر دوران جنگ سرد، جايگاهي مهم در عرصه روابط بين

به . المللي جهان تأثيري گسترده داشت الت سياسي و بيناز دو ابرقدرت نظام دوقطبي در تحو
سياست خارجي و امنيتي شوروي مورد توجه و  همين دليل نيز نظام سياسي، اقتصادي و

اما تأثير سلطه هفتاد ساله اتحاد . گران دنياي غرب قرار گرفته است پژوهش محققان و تحليل
بعاد سياسي و اقتصادي است و كليه شوروي بر بخش وسيعي از اوراسيا بسيار فراتر از ا

هاي مهم دوران  يكي از موضوع. شده است هاي حيات مردم اين منطقه وسيع را شامل مي جنبه
اتحاد شوروي كه در خارج از بلوك شرق بدان توجه نشده مديريت فرهنگ و هنر در اين 

  . امپراتوري بوده است
 دولت مركزي، مديريت و اجراي كليه طي هفتاد سال سلطه نظام سوسياليستي اتحاد شوروي،

هاي فرهنگي و هنري را در سراسر اين امپراتوري وسيع در اختيار و انحصار داشت و از  فعاليت
در تاريخ سابقه نداشت كه دولتي در . سابقه در تاريخ بشر به وجود آورد اي بي اين نظر تجربه

ريزي، تأمين   هنري شامل برنامههاي فرهنگي و هاي فعاليت اي چنين وسيع تمام جنبه گستره
از . بودجه، نظارت، تعيين محتوي و ارزشيابي و ارتقاي اهل هنر را در انحصار خود داشته باشد
   .اين نظر مطالعه اين تجربه و بررسي و ارزيابي عملكرد و اثرات آن ضروري و آموزنده است

 ازبكستان، استقالل  نومنطقه آسياي مركزي كه پس از فروپاشي اتحاد شوروي پنج جمهوري
شود، به طور مستقيم از اين تجربه  قزاقستان، تاجيكستان، تركمنستان و قرقيزستان را شامل مي

. هفتاد ساله شوروي تأثير پذيرفته و فرهنگ و هنر آن دستخوش تحوالت گسترده شده است
ي مركزي، يكي در اين ميان، تاجيكستان فقيرترين جمهوري بازمانده از اتحاد شوروي در آسيا

ترين مراكز  آسياي مركزي از ديرباز يكي از مهم. ترين آنها از نظر فرهنگي و هنري است از غني
سهم اصلي در ايجاد و ) ايرانيان(آمده است و تاجيكان  تمدني و فرهنگي بشر به شمار مي
  . اند گسترش اين فرهنگ و تمدن داشته

ت فرهنگي مسكو در دوران اتحاد شوروي  آنان و اثرات سياس فرهنگاز همين رو مطالعه
ميراث اين مقاله، حاصل پژوهشي است درباره . بر وضعيت فرهنگ و هنرشان اهميتي خاص دارد
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بخش اصلي اين . هاي فرهنگي مسكو بر آن اتحاد شوروي در تاجيكستان و اثرات سياست
واستقالل، هاي فرهنگي و هنري اين جمهوري ن پژوهش حاصل بازديد مستقيم از فعاليت

اندركاران و اهل فرهنگ و هنر اين كشور در دوران  ها و انجام مصاحبه با دست آوري داده جمع
  . گذر پس از فروپاشي شوروي است

پس از مروري بر گذشته آسياي مركزي از ديدگاه اجتماعي، فرهنگي و تمدني، به ساختار 
نهادهاي مختلف مربوط در شود و سپس  مديريت فرهنگ و هنر در اتحاد شوروي اشاره مي

تاجيكستان بررسي شده و در خاتمه تالش شده است يك ارزيابي از وضعيت فرهنگ و هنر 
  .در تاجيكستان و اثرات سلطه هفتاد ساله اتحاد شوروي بر آن ارائه شود

سابقه در سراسر اتحاد جماهير شوروي ايجاد  اي فراگير براي انجام اين پروژه بي سامانه 
ژگي مهم اين سامانه يكساني آن با نهادهايي مشابه در هر جمهوري و كنترل يك وي. شد

ماركسيست لنينيست بود  *اين امر به دليل اهميت فرهنگ و هنر در رهنامه. مركزي مسكو بود
 حذف هستند،ها و رفتارهاي بورژوازي  كرد عناصر نامطلوبي را كه منشأ گرايش كه تالش مي

دولت . دانست مي هاي فرهنگي الزامي  دولت را در هدايت فعاليتاين رهنامه نقش قاطع . كند
هم . اين حمايت كلي بود. كرد هاي فرهنگي و هنري، حمايتي قابل مالحظه مي از فعاليت

  . گرفت فرهنگ و هنر غربي و هم فرهنگ و هنر بومي را در بر مي
. منطقه آورده شد به 1930موسيقي كالسيك، اپرا، باله، تئاتر و سينماي غربي در دهه 

شدند و يا زير نظر استادان  هاي موسيقي مسكو، لنينگراد و كيف اعزام  دانشجويان به هنرستان
 فرهنگ و هنر بومي نيز مورد ).1373كاسينف، ( هاي خودشان تعليم يافتند  روس در جمهوري

 سنتي به هاي شد و آوازها و رقص مند مطالعه مي فولكلور به طوري نظام. گرفت توجه قرار 
هاي سنتي وارد شد و  پردازي روسي در رقص رقص. شد اي ضبط و اجرا مي طور حرفه

عناصري از موسيقي غربي مانند اركستراسيون و هارمونيزه كردن نيز در موسيقي سنتي تلفيق 
   .شد

. در اين ميان يك استثناء وجود داشت؛ هنر مذهبي به شدت مورد مخالفت قرار گرفت
 خوشنويسي، معماري اسالمي و نگهداري بناهاي تاريخي كه  وران شوروريبنابراين، در د

 در دهه يكبه سيريل عالوه بر اين، تغيير الفبا. ارزش مذهبي داشت، به شدت تضعيف شد

                                                 
1. Doctrine 
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ها و ادبيات مردم آسياي مركزي وارد كرد و در نهايت منجر به   ضربه شديدي به زبان1930
  ).1375 رحمان،( ها شد تضعيف اين زبان

  
  هنرمندان به عنوان نخبه در جامعه

اي فرهنگي و هنري ه  زيرساختاري مستحكم و ضوابطي خاص براي فعاليت اتحاد شوروي
دولت به عنوان . مند بودند اي از زندگي مرفهي بهره براين ضوابط، هنرمندان حرفهبنا. ايجاد كرد

العاده،  نها با پرداخت فوقداد و به آ هاي هنري به آنان كار سفارش مي حامي اصلي فعاليت
. داد هاي ساحلي و مسافرت در اتحاد شوروي و خارج آن، پاداش مي تعطيالت در استراحتگاه

. شرط دريافت چنين مزايايي بود روشن است كه توليد هنري هماهنگ با مرام حكومت، پيش
 بيكاري   از دغدغهها را اين امر آن. يك عنصر بسيار مهم اين سامانه، امنيت شغلي هنرمندان بود

هاي افتخاري  در اين نظام، هنرمندان برجسته عنوان. كرد هاي بازنشستگي آزاد مي و نگراني سال
اين عناوين عالوه بر وجهه اجتماعي، حقوق و امكاناتي اضافي براي آنها به . كردند دريافت مي
مهوري، هنرمند خلق هنرمند برجسته ج :هاي افتخاري شامل اين موارد بود عنوان. همراه داشت

  .جمهوري و هنرمند خلق اتحاد شوروي
اما ساير . خود را از دست داده است با فروپاشي اتحاد شوروي، عنوان سوم موضوعيت

نحوه انجام آن بدين طريق است كه هر سال . شود ها هنوز به هنرمندان شايسته اهدا مي عنوان
يا چند تن از اعضاي خود را براي اين كار يك ) اركسترها، تئاترها و غير آن(هاي هنري  گروه

پس از تأييد اتحاديه هنرمندان، فهرست پيشنهادي به وزارت فرهنگ فرستاده . كنند نامزد مي
كند معرفي  جمهور كه عناوين را اعطا مي نامزدها توسط وزارتخانه به دفتر رئيس. شود مي
 .شود يب تقدير مياز نويسندگان و شاعران برجسته نيز به همين ترت. شوند مي

  
  تر ذهنيت برادر بزرگ

زيستند كه در آن دولت در  اي مي در اتحاد شوروي، به مدت هفتاد سال هنرمندان در سامانه
برادر بزرگي كه خانه، پول و امنيت شغلي را براي آنها .  قرار داشت»تر برادر بزرگ«جايگاه 

يزي، تنظيم بودجه و نظارت بر ر تر بود كه مسئوليت برنامه برادر بزرگ. كرد فراهم مي
با فروپاشي اتحاد شوروي اين حمايت از بين . هاي فرهنگي و هنري را بر عهده داشت فعاليت
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و نويسندگان كه به طور سنتي  رفت و روزگار تورهاي كنسرت و تبادل خوانندگان، رقصندگان
ه آسياي مركزي، يافت در كشورهاي تازه استقالل. شد گذشت با حمايت مالي مسكو تنظيم مي

و  زيرساختارها. مسئوليت مديريت امور فرهنگي و هنري بر عهدة رهبري سياسي كشور است
هاي مديريتي مورد نياز وجود دارد، اما نبود هماهنگي مركزي و حمايت مالي، تأثير  مهارت

  . مخربي بر جامعه هنري داشته است
هاي فرهنگي و  سمي درگير فعاليتبيش از يك صد نفر از هنرمندان، نويسندگان، مقامات ر

مردم عادي كه در جريان اين پژوهش با آنها مصاحبه شده است، همه به لزوم ايفاي نقش برادر 
آنان به دليل از بين رفتن امنيت و حمايتي كه از طرف . اعتقاد داشتند تر از سوي دولت بزرگ

آنان احساس نوستالژي توان در سخنان  شد ناراضي هستند و به وضوح مي مسكو فراهم مي
  .را مشاهده كرد» روزهاي خوش گذشته«

  
  بازار گذر به اقتصاد

انتقال . از بين رفتن ناگهاني زندگي فرهنگي و هنري تنها به دليل حذف نقش مسكو نيست
داري و سامانه بازار آزاد اين وضعيت را تشديد كرده و ابعادي بحراني به آن  به اقتصاد سرمايه

توليد . يشتر كشورهاي نواستقالل، اقتصاد در وضعيت بسيار بدي قرار دارددر ب. داده است
بلعد و بيكاري  صنعتي و كشاورزي سقوط كرده است، تورم به سرعت قدرت خريد مردم را مي

  . اي در حال افزايش است به طور هشداردهنده
. شده استهاي جديد در اختيار دارند  اين موضوع منجر به تحليل رفتن منابعي كه دولت

تغييري در تعهد دولت به حمايت از فرهنگ و هنر ايجاد نشده است، اما وضع حاضر با زماني 
  ). 1372 قائم دادف،(ها حمايت و منابع مالي مسكو را داشتند قابل مقايسه نيست  كه اين دولت

  
  هنري -فرهنگي نهادهاي عمده

ترين آنها  شود كه مهم و هنري در نهادهاي مختلفي انجام مي هاي فرهنگي فعاليت
 هاي نويسندگان و هنرمندان، فيالرموني، راديو و تلويزيون دولتي، خانه فرهنگ، اتحاديه

هاي اجرايي هر  وزارت فرهنگ و كميته. ها است هاي عمومي و موزه فرهنگستان علوم، كتابخانه
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 كالن بر هايي را در سطوح خرد و شهر و روستا، به ترتيب مسئوليت مديريت چنين فعاليت
 .عهده دارند

  
   وزارت فرهنگ-الف

اين وزارت . هاي فرهنگي و هنري است ترين نهاد درگير فعاليت وزارت فرهنگ مهم
هاي اين چنيني را بر  ريزي، تعيين بودجه، مديريت و هماهنگي همه فعاليت مسئوليت برنامه

طالب، (هنرمندان است بخش خصوصي، اين وزارتخانه كارفرماي اصلي  به دليل نبود. عهده دارد
هاي خاصي در بخش خصوصي تجربه  ها فعاليت ي از زمان استقالل، در برخي از جمهور). 1372

  . شده است
ها در  هايي تا مدت چنين فعاليت البته اين به هيچ وجه به يك هنجار بدل نشده است و

و  صندگاندر روستاها و شهرهاي كوچك نوازندگان، رق. اختيار دولت باقي خواهد ماند
اي حضور دارند، اما حتي فعاليت آنها نيز به وسيله دولت تسهيل و پشتيباني  حرفه هنرمندان غير

  .شود مي
هايي از وزارت فرهنگ اتحاد  هاي هر جمهوري به عنوان شاخه پيش از استقالل، وزارتخانه

و انجام ريزي، تنظيم بودجه و هماهنگي در مسك بيشتر كار برنامه. كردند شوروي عمل مي
ها بر عهده وزارت فرهنگ هر جمهوري قرار گرفته  شد، اما از زمان فروپاشي، اين مسئوليت مي

منجر به كاهش ميزان هماهنگي بين  استقالل، پشتيباني مسكو را متوقف كرده و. است
  . ها شده است جمهوري

اي از  وزارت فرهنگ چندين اداره كل دارد كه مسئوليت نظارت و مديريت بخش گسترده
هايي دارد كه مسئول توليدات  به طور معمول وزارت فرهنگ بخش. ها را بر عهده دارند فعاليت

، )شوند صنايع دستي و هنرهاي سنتي كه در شهرها كوچك و روستاها توليد مي(مردمي 
  .اند هاي رقص هاي تفريحي، اركسترها و گروه هاي عمومي، پارك ها و كتابخانه موزه

  
  ولتي فيالرموني د-ب

 بوده  شد فيالرموني دولتي، نهادي منحصر به فرد است كه در سراسر اتحاد شوروي تأسيس
هاي رقص سنتي و غربي را در خود جاي  هاي همنوازان موسيقي و گروه و اركسترها، گروه
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فيالرموني به . مركز اصلي اجراي هنرهاي نمايشي استهمچنان دولتي،  فيالرموني. بودداده 
 ساختماني مجلل در پايتخت قرار دارد و امكانات و تجهيزات الزم براي تمرين طور معمول در
  .و نمايش دارد

  راديو و تلويزيون دولتي -ج
راديو و تلويزيون دولتي، جايگاهي حساس در اتحاد شوروي داشت و به عنوان ابزاري 

ي بر فرهنگ كرد و براي شكل دادن به افكار عمومي و اثربخش گرانبها در دست دولت عمل مي
هاي رقص  ها، اركستر و گروه راديو و تلويزيون دولتي اكثر جمهوري. شد مردم استفاده مي

به دليل اهميت اين نهاد، . كنند اي اجرا مي  هاي زنده اختصاصي دارند كه برخي اوقات كنسرت
و راديو و تلويزيون دولتي همواره از وزارت فرهنگ مستقل بود و به طور مستقيم زير نظر 

شد و بودجه خود را از تشكيالت نظامي و مخابرات دريافت  كنترل شوراي عالي اداره مي
 ).1373بكت اّوا، (همچنين رئيس راديو و تلويزيون دولتي، جايگاه يك وزير را داشت . كرد مي

هاي  اي، نقش رسانه همراه با رشد سريع فناوري ارتباطات و گسترش شبكه جهاني ماهواره
  .گذاري فرهنگ حتي از اين نيز بيشتر خواهد شد  تأثيرالكترونيك در

  
  هاي دولتي فرهنگستان علوم و دانشگاه -د

هاي دولتي به طور اساسي مسئوليت آموزش را بر عهده دارند،   در حالي كه دانشگاه
هر دوي اين نهاد در اين تحقيق مورد توجه . كند هاي گوناگون تحقيق مي فرهنگستان در زمينه

ها و ادبيات  مطالعات فولكلور، زبان هايي است كه در زمينة اما تمركز ما بر بخش. اند تهقرار گرف
  . كنند فعاليت مي

  
   اتحاديه نويسندگان و هنرمندان -ه

ها و زندگي جامعه هنري  ها بخشي از دولت بودند كه نقش مهمي در تنظيم فعاليت اين اتحاديه
يه به عنوان مدافع جامعه ادبي و هنري و عامل سانسور نقش دوگانه اتحاد. كردند و ادبي ايفا مي

ها در هر جمهوري،  در دوران پس از شوروي، اين اتحاديه. دولتي، بخصوص جالب توجه است
  ).1372شكورف، (ها همين طور باقي خواهد بود  نهادي قدرتمند باقي مانده و به احتمال زياد تا مدت
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  هاي فرهنگ  خانه-و
روستايي ها در هر شهر و  اين خانه. نگ بناي سياست فرهنگي شوروي بودهاي فرهنگ، س خانه

هاي  فعاليت  و ديدارهاي اجتماعي و مكاني براي برگزاريهاگردهماييبه عنوان مركزي براي 
هاي فرهنگ از نظر اندازه و ارائه خدمات با يكديگر  خانه. مورد حمايت دولت ايجاد شد

اي،  حرفه  براي اجراكنندگان غيرگردهمايي يا چند تاالر يك خانه فرهنگ يك. متفاوت بودند
در روستاها، . اي و يك كتابخانه دارد يك يا چند اتاق مالقات، يك مركز آموزش حرفه

، سازهاي  توانند براي اجراي نمايش خود در خانه فرهنگ اي مي حرفه بازيگران و نوازندگان غير
  . ت بگيرندهاي مورد نياز خود را امان موسيقي و لباس

  
  نگاهي به گذشته فرهنگي منطقه

  ها  آسياي مركزي پيش از سلطه روس-الف
ها يكي از مراكز اصلي تمدن انساني و نقطه ارتباطي در تجارت  آسياي مركزي قرن

در . بالد آسياي مركزي به تاريخ درخشان و ميراث ارزشمند فرهنگي خود مي. المللي بود بين
ش بزرگي از منطقه تحت كنترل امپراتوري قدرتمند ايراني و قرن ششم پيش از ميالد، بخ

اسكندر در قرن چهارم پيش از ميالد، آسياي مركزي را فتح كرد و . اشكاني قرار داشت
از قرن سوم پيش از ميالد تا . حكمراني يونانيان را كه يك قرن به طول انجاميد، در آن بنا نهاد

در اين دوره، در . آسياي مركزي حكمراني كردندهاي مختلفي در  قرن سوم ميالدي، سلسله
بود،  جريان فرايندي كه ويژگي آن تعامل نزديك با فرهنگ و هنر مردم همسايه اين منطقه

  .فرهنگ و هنر آسياي مركزي به جايگاهي درخشان دست يافت
هاي  هاي چهارم و پنجم ميالدي و موج هاي كهن آسياي مركزي در قرن فروپاشي امپراتوري

. اجرت چادرنشينان شمالي، به ايجاد سامانه اجتماعي و سياسي جديدي در منطقه منجر شدمه
هاي گوناگون، زمينه را براي فتح آسياي مركزي به دست  كوتاهي در اتحاد سياسي بين قبيله

هاي هفتم و هشتم ميالدي فراهم كرد و ظهور اسالم به عنوان مذهب مسلط،  اعراب در قرن
تنها اسالم را پذيرفتند، بلكه نقش مهمي را در  آنها نه . گذارد ردم منطقه به جا تأثير عميقي بر م

هاي  هاي نهم و دهم ميالدي، سلسله در طول قرن. توسعه و گسترش فرهنگ اسالمي ايفا كردند
كردند، اما در عمل به طور  محلي آسياي مركزي و غرب ايران اگرچه به نام خليفه حكمراني مي
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قرن يازدهم شاهد نفوذ قبايل ترك به آسياي مركزي و ايجاد . تقل بودند مسآنكامل از 
بين قرن دهم و دوازدهم، هنر آسياي مركزي تحولي بنيادين را .  تركي بود-هاي ايراني سلسله

. هاي كهن كنار گذاشته شد سازي، سنت با پيشرفت و توسعه نقاشي و مجسمه. تجربه كرد
. م رونق يافت و به آرامي هنر اسالمي را زير سلطه در آوردهنرهاي تزئيني در طول قرن يازده

در همين دوره بود كه شهرهايي مانند سمرقند و بخارا و مرو ظهور يافتند و تبديل به مراكز 
  .(Lapidus, 1989, pp. 414-415)مهم تمدني شدند 

 خزر و هاي بالخاش، آرال و شمال درياچه هاي نيمه خشك  اوالن باتو، استپ1236در سال 
امپراتوري . درياي سياه را فتح و قبايل ترك و مغول اين منطقة گسترده را با يكديگر متحد كرد

قبايل صحراگرد .  مغولي اردوي زرين تا ميانه قرن پانزدهم بر منطقه حكومت كرد-تركي
هاي آلتاي، دو كنفدراسيون  خزر و منطقه اورال تا تين شيان و كوهستان هاي شرق درياي استپ

به نيروي سياسي قدرتمندي شدند  ها با رهبري خاندان شيباني تبديل ازبك. عظيم را بنا نهادند
ها  در منطقه شمال درياهاي آرال و خزر، قزاق. و زبان و هويت قومي ازبك را توسعه دادند

  . كنفدراسيون ديگري را ايجاد كردند
ة فرغانه به ترتيب زير حاكميت از قرن دهم تا شانزدهم ميالدي، خوارزم، ماوراءالنهر و در

در دوره تيموريان، در اواخر قرن . ها و تيموريان قرار داشت ها، جغتايي ها، مغول قراخاني
در قرن . چهاردهم و اوايل قرن پانزدهم، فرهنگ و هنر آسياي مركزي به اوج خود رسيد

ردند، تاريخ آسياي منطقه را زير سلطه خود در آو) 1500-98( ها شانزدهم، هنگامي كه شيباني
با اين حال، به قدرت رسيدن سلسله صفويه در سال . مركزي ارتباط نزديكي با ايران داشت

پذيرش تشيع به . نقطه عطفي در تاريخ آسياي مركزي شد به  ميالدي در ايران تبديل1501
 .Lapidus, 1989, pp)هاي سني قرار داد  عنوان مذهب دولتي صفويان، آنها را در تقابل با شيباني

420-426).  
شهرهايي مانند سمرقند و بخارا، مراكز . گذشت ها از آسياي مركزي مي جاده ابريشم قرن

هاي قيمتي از آنها عبور  هاي ابريشم، طال، نقره و سنگ تجاري مهمي بودند كه كاروان
ت عبور بردند و امني  مغولي نيز از تجارت نفع مي-هاي شمالي، قبايل تركي در استپ. كردند مي

ها تجارت كهن راه ابريشم را   ميان صفويان و شيباني دشمني. كردند ها را فراهم مي كاروان
  .متوقف كرد و ماوراءالنهر يك بار ديگر به حوزه آسياي مركزي ملحق شد
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تيول خود را ) 1785-1920(ها  و منگيت) 1599-1785(ها  ها، آستاراخاني پس از شيباني
ها مدارس جديدي در سمرقند و بخارا ساخته شد و  ر دوران آستاراخانيد. در منطقه بنا نهادند

هاي فرغانه و خوارزم قبايل ازبك،  نشين خان. ، نوزايي فرهنگي ماوراءالنهر رخ داد19در قرن 
بخارا، خيوه و . قزاق و قرقيز را شكست دادند و پايتخت جديدي را در خوقند تأسيس كردند

س كشاورزي آبياري و تجارت شكل گرفته بود، تبديل به مراكز خوقند با اقتصادي كه بر اسا
هاي مستمر داخلي در طول قرن نوزدهم، آسياي  درگيري. درخشان جامعه مسلمان شدند

، خوقند در 1866تاشكند در . مركزي را به طعمه قابل دسترسي براي نيروهاي تزاري بدل كرد
  .(Lapidus, 1989, pp. 426-435) سقوط كرد 1868 و سمرقند در 1867
  
   آسياي مركزي زير سلطه تزارها-ب

 تزار فرمان ايجاد 1867 ژوئيه 11در .  تقسيم كردند*ها منطقه را به دو استان بزرگ روس
منطقه جنوب . شد، امضا كرد استان تركستان را كه شامل خورازم، ماوراءالنهر و فرغانه مي

 به قلمرو روسيه 1880دادند، در دهه  شرقي خزر كه ساكنان آن را قبايل تركمن تشكيل مي
هاي بين سيبري، درياي آرال و درياچه  سال بعد دشت. ضميمه و با استان تركستان ادغام شد

 به نظر .)Lewis and Others,.1975, pp.288-293( اي را تشكيل دادند بالخاش، استان جداگانه
با . شد هاي محلي محدود ميها در تركستان به دخالت محدود در نهاد  رسد سياست روس مي

كردند تا ساختار جامعه سنتي قزاق را  هاي شمالي مقامات تزاري تالش مي  اين حال، در استپ
را  آهني كه انتقال سربازان و حمل و نقل كاال در آسياي مركزي از بين ببرند و ساخت راه

كرد، در  باد متصل ميآ آهن كه خزر را به عشق اين خط . كرد، مورد توجه قرار گرفت تسهيل مي
 1889 و تاشكند نيز در سال 1888، سمرقند در سال 1884 سال مرو در.  تكميل شد1888سال 

ها به  هاي قرن نوزدهم، شاهد امواج پياپي مهاجرت روس آخرين دهه. متصل شد به اين خط
 .هاي شمالي بود منطقه، بخصوص به استپ

 هزار تركمن در منطقه 300هزار قرقيز و  300 ميليون قزاق، 5/2، بيش از 1860در سال 
 ميليون ازبك و تاجيك نيز در خيوه، بخارا، سمرقند، خوقند و 5/3حدود . سكونت داشتند
سرشماري بر اساس .  ميليون نفر رسيد6 به 1889جمعيت منطقه در سال . كردند فرغانه زندگي مي

                                                 
1. Gubernija 
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 1914در سال . ن نفري داشت ميليو25/5جمعيتي ) بدون بخارا و خيوه(، تركستان 1887سال 
) شامل بخارا و خيوه(در همين سال جمعيت تركستان .  ميليون نفر رسيد75/6اين رقم به 

هزار نفري خود در 120 تاشكند پايتخت استان تركستان، با جمعيت.  ميليون نفر بود25/11
و كنترل زير نظر  ترين شهري بود كه در آسياي مركزي هاي پاياني قرن نوزدهم، بزرگ سال

  .تزارها قرار گرفت
  

 ها   آسياي مركزي زير نظر و كنترل كمونيست-ج

ها خارج  نتوانستند خود را از سلطه روس  مردم آسياي مركزي1917در جريان انقالب 
هاي خودمختار  دولت. ها را در منطقه احيا كرد ارتش سرخ به سرعت اقتدار روس. كنند

هاي پاياني   ظهورشان درهم كوبيده شدند و در سالخودخوانده آسياي مركزي، اندكي پس از
، رهبران 1930هاي دهه  در جريان تصفيه. هاي جديد مردمي شكل گرفت  جمهوري1920دهه 

كرد كه در تالش از  رژيم كمونيست از سياستي پيروي مي. ملت باور محاكمه و اعدام شدند
راي بنا نهادن يك سامانه اجتماعي بين بردن نهادهاي سنتي و مذهبي، براي فراهم كردن عرصه ب

ها و نهادهاي مذهبي   به جاي گروه*»ملحدان«جوامع . ـ سياسي كلي در اتحاد شوروي بود
 هزار 27 از بيش از 1940ها و سينماها شدند و در دهه  مساجد تبديل به باشگاه. تأسيس شد

  . مسجد منطقه، فقط هزار مسجد باقي ماند
ان اداري و ادبي اين منطقه گسترده و زبان مردم تاجيك بود، اما ها، زبان فارسي، زب طي قرن

 الفباي عربي در سراسر آسياي مركزي. گفتند هاي تركي ـ آلتايي سخن مي اكثريت مردم به زبان
بر .  تغيير يافتك، اين الفبا ابتدا به التين و سپس به سيريلي1925در سال . شد استفاده مي

آموزش اجباري با .  روسي به عنوان زبان اداري اعالم شدسازي، زبان اساس سياست روسي
، پيوندهاي آسياي مركزي را كانتخاب الفباي سيريلي.  آغاز شد1922 در سال كالفباي سيريلي

هاي آسياي  اين موضوع منجر به تحليل رفتن زبان. با تاريخ و فرهنگ مكتوب آن قطع كرد
همراه با در پيش گرفتن . زمره پايين آوردمركزي شد و آنها را به عنوان زبان محاوره رو

هاي مذهبي كه زير نظر و  هاي آزادتر فرهنگي پس از جنگ جهاني دوم، برخي فعاليت سياست
  .شد گرفت، تحمل مي كنترل دولت انجام مي

                                                 
1. Allahsizlar, Dinsizlar 
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 تاجيكستان و ميراث اتحاد جماهير شوروي
اي  ه، اما هيچ منطقهداشت اتحاد شوروي تأثير بسياري بر زندگي مردم آسياي مركزي انحالل

جنگ داخلي كه اندكي پس از استقالل آغاز شد، . به اندازه تاجيكستان تخريب نشده است
. هاي فرهنگي شد منجر به از همپاشي جامعه و تعميق بحران اقتصادي و تهديد جدي فعاليت

شورهاي شان را از دست دادند يا به ك هزاران نفر از نويسندگان و هنرمندان كشته شدند، خانه
  . ديگر مهاجرت كردند

سلطه  .كنند آنهايي كه در اين كشور باقي ماندند نيز در وضعيتي غيرقابل تحمل زندگي مي
، دسترسي مردم 1929ها براي تغيير الفبا در سال  روسيه بر آسياي مركزي و سياست كمونيست

ان رسمي، زبان به ميراث فرهنگي مكتوب خود را قطع كرد و اعالم زبان روسي به عنوان زب
امروزه، يك تاجيك هر گاه در يك بحث فكري و . مردم تاجيك را بيش از پيش تضعيف كرد

با اين حال، به دليل تأثير عميق زبان . شود بايد به زبان روسي متوسل شود علمي جدي وارد مي
قدرتمندي از هويت و  همچنان عنصر فارسي، بخصوص ادبيات شفاهي و شعر آن، اين زبان

  .نگ تاجيك استفره
  
   وزارت فرهنگ تاجيكستان-الف

. هاي فرهنگي را بر عهده دارد وزارت فرهنگ، مسئوليت هدايت و مديريت اكثر فعاليت
هاي  هاي تفريحي و مؤسسه ها، پارك ها، موزه ها، اپراها، اركسترها، كتابخانه تئاترها، باله

ها زير نظر اين وزارتخانه قرار   استاناي اي، همانند مراكز فرهنگي غيرحرفه شناسي حرفه باستان
ها  هاي اجرايي شهرها و استان هاي هنري از كميته بخشي از پول مورد نياز براي فعاليت. دارد

هاي تفريحي تا  پارك. شود كنند، تأمين مي كه بودجة خود را از شوراي وزيران دريافت مي
هاي فرهنگي  جه ملي صرف فعاليت درصد از بود25تا . كنند درصد بودجه خود را تأمين مي70

اين مبلغ شامل پولي كه از طرف . شود مي) ها، تئاترها و غير آن ها، موزه دانشگاه(و آموزشي 
  .شود كنند، نمي هاي اجرايي براي شهرهاي كوچك و بزرگ هزينه مي كميته

ل  هستند را هنرمندان تشكي سي نفر از پنجاه و پنج نفري كه در استخدام وزارت فرهنگ
حفظ آثار تاريخي و فرهنگي و  هاي مجزايي دارد كه شامل اداره وزارت فرهنگ بخش. دهند مي

وزارت فرهنگ . شود مي) مانند صنايع دستي، آثار هنري و موسيقي (»مركز توليدات مردم«
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 كننده سازهاي هاي توليدي نيز هست كه يكي از آنها توليد ها و كارگاه همچنين مالك شركت
ها در گذشته زير نظر وزارت صنايع سبك و   بسياري از اين شركت.موسيقي است

هاي كوچك ديگري بود، قرار  بافي و كارخانه هاي فرش رساني معيشتي كه مالك كارگاه خدمت
  ).1372طالب، ( داشت
   مركز توليدات مردم-ب

كل در نظام سابق، اين مركز بخشي از سازماني بود كه مركز آن در مسكو قرار داشت و در 
 تبديل به مركز 1993اين مركز در تاجيكستان در اول ژانويه .  شعبه بود9اتحاد شوروي داراي
اين مركز كه به طور اساسي نقشي مشورتي و حمايتي دارد و تنها با . توليدات مردمي شد

  : اي در ارتباط است، سه بخش دارد هاي غيرحرفه فعاليت
هاي هنري مردم و  يع دستي و فعاليتهاي فرهنگي و سرگرمي، بخش صنا بخش فعاليت
هاي  باغ( هاي تفريحي   مسئوليت پارك»فرهنگي و فراغتي«هاي  بخش فعاليت. بخش انتشارات

ها در  سرگرمي و برگزاري جشنواره وظيفه آن شامل مديريت وسايل. را بر عهده دارد) فراغتي
   ).1372رجب اف، (ها است  اين پارك

بخش . شود ها مديريت مي ي ه وسيله كميته اجرايي شهردارها به طور معمول ب اين پارك
هاي تئاتري  موسيقي، رقص، فعاليت: هاي هنري مردم چهار شاخه است صنايع دستي و فعاليت

مانند نقاشي، عكاسي و (و هنرهاي گرافيك ) هاي فولكولر سيرك، تئاتر سنتي و روايت داستان(
  .)1372طالب، (ها مشاركت دارد  فعاليتاي از  اين مركز در محدوده گسترده). طراحي

در دوره اتحاد جماهير شوروي، اين مركز در اين كشور كوهستاني، متخصصاني را براي 
نوارها در مركز، . فرستاد ها و مناطق گوناگون مي هاي محلي به استان ها و رقص ضبط نغمه

ها،  ي را درباره لباساين مركز بر اساس اين نوارها ادبيات آموزش. شد مطالعه و تحليل مي
و هنرمندان  دانان، رقصندگان موسيقي كرد و آنها را در اختيار منتشر مي موسيقي و رقص محلي

شود گفت انتشار اين آثار، به دليل ضعف مالي، به طور  مي. داد اي عالقمند قرار مي غير حرفه
هاي زيباي دوشنبه اين مركز رابطة كاري با فرهنگستان و مدرسه هنر. متوقف شده است كامل
منطقه . كنند هاي فرهنگ برگزار مي آنها سمينارهاي مشتركي را براي مديران خانه. دارد

  ).1372رجب زاده،  (خودمختار بدخشان يك مركز مستقل دارد
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  ) فرهنگ(هاي مدنيت   خانه-پ
گ هاي فرهن هاي خانه مركز توليدات مردمي در هر پانزده منطقه و استان كشور بر فعاليت

يك خانه . ها ندارد اي در اين مناطق و استان  نظارت دارد و با آنها در ارتباط است، اما شعبه
هاي اجتماعي و مركزي براي  اي، فعاليت هاي هنري غيرحرفه فرهنگ، مركزي براي فعاليت

يك خانه فرهنگ به طور معمول يك تاالر اجتماعات، يك يا چند اتاق . اي است آموزش حرفه
هاي  خانه. هاي اجتماعي دارد اي و ساير فعاليت ات و تسهيالتي براي آموزش حرفهبراي جلس

اي محلي را در  غير حرفه فرهنگ لباس، سازهاي موسيقي و تسهيالت مورد نياز هنرمندان
هاي  اي اي براي آموزش غيرحرفه هنرمندان حرفه برخي اوقات از. دهند اختيار آنها قرار مي

  .شود محلي دعوت مي
  
   اركستر راديو و تلويزيون-ت

هاي رقص و موسيقي منطقه را در اختيار  سازمان راديو و تلويزيون تعدادي از بهترين گروه
سازان راديو و تلويزيون  به طور تقريبي همه خوانندگان، نوازندگان، رقصندگان و آهنگ. دارد

الن مدرسه موسيقي التحصي اكثر آنها فارغ. تحصيالت رسمي در زمينه موسيقي يا رقص دارند
).  ساله كه بخشي هم براي موسيقي فولكلور و سنتي دارد5اي  مدرسه(اند  دانشگاه دوشنبه

اند  هاي مسكو، سنت پترزبورگ يا كيف آموزش ديده همچنين برخي از آنها در هنرستان
در گذشته، اكثر سازهاي . كنند ها با محدوديت مالي فعاليت مي همه گروه ).1372عثمانف، (

امروزه، خريد اين سازها . شد هاي اتحاد شوروي يا اروپا وارد مي موسيقي از ساير جمهوري
تجهيزات الكترونيكي كه در گذشته از . نيازمند هزينه گزافي است كه قابل دسترسي نيست

همه تجهيزات قديمي موجود در استوديوها در . رسد شد ديگر به كشور نمي مسكو وارد مي
هاي رقص و موسيقي در راديو  اين گروه. است ديده يا به غارت رفته سيبآجريان جنگ داخلي 

الدين شهاب، اركستر سازهاي  هاي موسيقي فضل گروه: و تلويزيون تاجيكستان فعاليت دارند
  .آرا، گروه رقص فولكلور دريا ملي، گروه رقص ملي زيبا، گروه رقص جهان

  
  الدين شهاب گروه موسيقي فضل-ث

تاجيكستان، شش مقام، را » موسيقي كالسيك« تشكيل شد، 1961 سال اين گروه كه در
موسيقي تاجيك، موسيقي دستگاهي است و در شش مقام، راست، بوزروك، . (اجرا كرده است
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. شوند آوازها از اشعار كالسيك فارسي انتخاب مي). شود نوا، دوگاه، سه گاه و عراق نواخته مي
اين گروه در ميان اعضاي خود اساتيدي . ذارده استگروه، روزهاي بهتر خود را پشت سر گ

هاي ساكن بخارا در  استادان بزرگ از بين تاجيك. الدين را ديده است نظر و سيف چون شاه
در حال حاضر، در حالي كه تصوير استادان بر ديوارهاي . آمدند ازبكستان و دوشنبه مي

اند يا به اسرائيل، اروپا يا   فوت كردهاستوديوهاي راديو و تلويزيون آويخته شده است، آنها يا
  .  است اين موضوع بر كيفيت كار گروه تأثير داشته. اند ه  اياالت متحده مهاجرت كرد

  
   اركستر سازهاي ملي-ج

اين گروه كه در ابتدا يك گروه موسيقي .  تشكيل شد1938اركستر سازهاي ملي در سال 
انند باالسانيان و لينسكي، كه هر دو هاي استاداني م فولكلور بود، به واسطه تالش

اين اركستر . التحصيالن هنرستان مسكو بودند، به اركستري در سطح جهاني تبديل شد فارغ
هاي زهي، بادي و ضربي  در بخش. داراي چهل و دو نوازنده سازهاي سنتي و غربي است

زش رسمي موسيقي تمام اعضاي اركستر از آمو. شود اركستر، سازهاي سنتي و غربي نواخته مي
 را يياركستر قطعات محبوب آهنگسازان مشهور روس و ساير كشورهاي اروپا. اند مند بوده بهره

كند، برخي  اين اركستر كه در اصل براي راديو و تلويزيون برنامه اجرا مي. كند نيز اجرا مي
رايط  در شاين اركستر به داليلي. پردازد اوقات در برابر مخاطبان به اجراي زنده نيز مي

نخست، از آن جايي كه اين گروه به عنوان بخشي از سازمان . نامساعدتري قرار داشته است
هاي هنري كه از طرف وزارت فرهنگ  راديو و تلويزيون است، بودجه كمتري نسبت به گروه

دوم، به دليل تعداد زياد اعضا، اين اركستر به طور معمول از . كند شوند، دريافت مي حمايت مي
شود و اعضاي گروه فرصت سفر به خارج از كشور و اجرا براي  ورهاي خارجي حذف ميت

دهد تا كار  يك تور خارجي، به اعضا اين فرصت را مي. دهند مخاطبان خارجي را از دست مي
  .هنري خود را به مخاطبان جهاني ارائه كنند و از اين طريق روحيه آنها تقويت خواهد شد

  
   فيالرموني دولتي-چ

فيالرموني . يالرموني در مركز موسيقي باربد كه ساختماني باشكوه است، قرار گرفته استف
هاي رقص و موسيقي گوناگون بوده  تاجيكستان در شهر دوشنبه محل استقرار و فعاليت گروه
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ها شامل گروه موسيقي و رقص فولكلور گنجينه، اپراي گهواره و گروه  اين گروه. است
  .زرافشان است

  
  ه موسيقي فولكلور گنجينه گرو-ح

اين گروه . هاي موسيقي تاجيكستان است ترين گروه ترين و محبوب گنجينه يكي از قديمي
همه سازهاي سنتي تاجيك در اين گروه . كند هاي تاجيكستان را اجرا مي آوازهايي از كوه

. دشو خواني را شامل مي مضمون آوازها متفاوت است و از غزل تا فلك. شود نواخته مي
ها  خواني ژانر بخصوص جالب توجهي است كه در مراسم خاكسپاري و ساير مناسبت فلك

گيرد و مسئول مشكالت و  مورد خطاب قرار مي) جهان(در اين آوازها فَلك . شود خوانده مي
اين گروه بيست و پنج خواننده، نوازنده و رقصنده و نيز . شود مصايب زندگي خوانده مي

  ).1372ناظم، ( دارد   كارگردان و تكنيسيندوازده كارمند، شامل
  

   اپرا و باله-خ
اولين اپراي تاجيك با .  به تاجيكستان معرفي شد1930ها در دهه  اپرا و باله به وسيله روس

اپراهاي ديگري بر .  به روي صحنه رفت1941شورش وسيع نوشته باالسانيان، در سال  نام
اين ژانرهاي . شد پرا، باله صدرالدين عيني اجرا مياساس شاهنامه فردوسي نوشته و در تئاتر ا

هاي باله تاجيك،  ستاره.  به اوج رسيد1980 و 1970هاي  موسيقي و رقص در طول دهه
هاي  ملكه صابراُوا يكي از بالرين. بخصوص در اتحاد شوروي و خارج از آن به شهرت رسيدند
المللي شد  ها و مسابقات بين وارهتاجيكستان بود كه موفق به دريافت جوايز معتبري از جشن

  . هاي زيادي به اپرا و باله وارد آورد  جنگ داخلي صدمه).1372رجب زاده، (
بهترين خوانندگان اپرا و رقصندگان باله، اعم از تاجيك يا روس، به مسكو، اروپا و اياالت 

 نام تئاترهاي آنچه در زير آمده است. متحده مهاجرت كردند يا به مناطق ديگر كشور گريختند
اپرا باله صدرالدين عيني در دوشنبه، اپرا باله تحفه فاضل در شهر : اپرا باله در تاجيكستان است

زاده  كاني بادام استان خجند، اپرا باله در منطقه ناو در استان خجند، اپراي روسي سعيدعلي ولي
  .ان تپه در استان ختالنغدر كوالب در استان ختالن، اپراي قر

  



  113ميراث اتحاد شوروي و مديريت فرهنگ و هنر در تاجيكستان                                                                       

 

  اتادبي
ادبيات كالسيك فارسي، بخصوص شعر، همواره تأثير عميقي بر فرهنگ تاجيك داشته 

، 1950در دهه . پس از انقالب روسيه شعر فارسي مضموني اجتماعي و انقالبي داشت. است
 شعر، تأثير 1960در اوايل دهه . شعر مدرن فارسي از ايران و افغانستان به تاجيكستان رسيد

ادبيات اجتماعي تحت تأثير شعراي . تماعي تاجيكستان باقي گذاشتبيشتري بر ادبيات اج
ادبيات روسي نيز تأثير خود را بر ادبيات .  بيشتري گرفت ايراني مانند نادرپور، بار فلسفي

جنگ . به مضمون معمول ادبيات تاجيك بدل شد» سوسياليسم عاميانه«. فارسي باقي گذاشت
به گفته استاد شكورف، . ر تنها ژانر باقيمانده استشع. داخلي به شدت به ادبيات ضربه زد

رئيس كميته واژگان آكادمي علوم، ساير ژانرهاي ادبي مانند رمان و داستان كوتاه ديگر خلق 
  .شود نمي

  
   كانون نويسندگان تاجيكستان-الف

هاي نويسندگان اتحاد شوروي، در سال  كانون نويسندگان تاجيكستان ، همراه با ساير كانون
هاي گروهي از  شعبه تاجيكستان، از طريق تالش.  توسط ماكسيم گوركي شكل گرفت1927

گيري تاجيكستان  شكل. زاده، تشكيل شد هاي ادبي شامل صدرالدين عيني و تورسان شخصيت
هاي اين  در حقيقت، اگر به دليل تالش. ارتباط نزديكي با آغاز به كار اين كانون دارد

مختاري از جمهوري ازبكستان باقي يكستان هنوز بخش خودبي نبود، تاجهاي اد شخصيت
  .ماند مي

گيري، كشف جوانان با استعداد تاجيك و فراهم آوردن  هدف اصلي كانون از زمان شكل
ها است كه افراد جوان را از مناطق  اين كانون، سال. ابزارهاي الزم براي پيشرفت آنها بوده است

كند و آنها را براي نويسنده و شاعري  نها خانه و كار پيدا ميبراي آ. آورد گوناگون به دوشنبه مي
هاي ادبي، عناوين  كانون براي تشويق نويسندگان و تبليغ فعاليت. دهد توانا شدن، ياري مي

كارگر «كوش و با استعداد عنوان  نويسندگان سخت. كند افتخاري را به افراد شايسته، اعطا مي
 باالترين عنوان» مردم تاجيكستان) يا شاعر(نويسنده  «.كنند را دريافت مي» اليق فرهنگ

كانون همچنين . باشند شود كه آثاري درخشان داشته  افتخاري است و به افرادي اعطا مي
جايزه صدرالدين عيني به . كند اي را در دو گروه نثر و شعر اهدا مي هاي ادبي ساالنه جايزه
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. شود ده به بهترين شعر يا ترجمه شعر اهدا ميزا بهترين نثر يا ترجمه نثر و جايزه تورسان
اي از جمع مديران كانون انتخاب  ها به وسيله هيئت داوران سيزده نفره برندگان اين جايزه

را در ) شوند كه به نام رودكي خوانده مي(اي  هاي دو ساالنه ، جايزهنيزدولت . شوند مي
 ).1372حكيم، (كند   ميهاي ادبيات، ادبيات كودكان، هنر و معماري اعطا دسته

  
   تئاتر-ب

 در 1929اولين گروه دولتي تئاتر در سال .  به تاجيكستان آمد1950تئاتر در اواخر دهه 
تاجيكستان كه  تئاتر. امروزه، يازده گروه دولتي تئاتر در كشور وجود دارد. دوشنبه تشكيل شد

ترين سطوح استانداردهاي به طور عميقي از مكتب استانيسالوسكي تأثير گرفته است، به باال
تئاتر در تاجيكستان، همانند بقيه نقاط اتحاد شوروي، توسط مسكو . المللي دست يافت بين

هنرمندان تئاتر در استخدام رسمي دولت بودند و از تمام امتيازهايي كه به . شد حمايت مي
  . بردند شد، بهره مي جامعه هنري اهدا مي
تئاتر ملي تاجيك در دوشنبه، گروه : اجيكستان عبارتند ازهاي مهم تئائر ت تعدادي از گروه

تئاتر آهارون در دوشنبه، تئاتر دولتي كمال خجندي در خجند، تئاتر كمدي و موزيكال رودكي 
هاي   همچنين گروه).1375قاسم، (در شهر خاروق، تئاتر دراماتيك در قرقان تپه در استان ختالن 

ماياكُوسكي  هاي گروه. برند ي روسي را به روي صحنه ميها تئاتري وجود دارند كه نمايشنامه
همه كارگردانان و . هايي هستند در دوشنبه و پوشكين در خُجند، دو نمونه از چنين گروه

  ).1372قادرف، (اند  بيشتر تاجيك در واقع، اعضاي آنها. ها روس نيستند بازيگران اين گروه
  
  )تئاتر( كانون هنرمندان -پ

كانون يك رئيس و دو .  تأسيس شد از فروپاشي اتحاد شورويال پيشاين كانون سي س
هايي كه نمايندگي تئاترهاي جمهوري و  آنها هر پنج سال به وسيله فرستاده. معاون دارد

هاي  برخالف ساير سازمان. شوند هاي هنر دانشگاه دولتي را بر عهده دارند، انتخاب مي دانشكده
هاي آسياي مركزي، اين كانون از نظر مالي و اداري  ريمشابه در تاجيكستان و ساير جمهو

هاي ديگر در كل  ها و شركت ها، مزارع، تعاوني اين كانون داراي كارخانه. مستقل از دولت است
حتي مركز فعلي كانون تحت مالكيت سازمان قرار . كشور و نيز امكانات پخش كتاب است
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ه كه در گذشته، مركز حزب كمونيست يك ساختمان بيست ساله در مركز شهر دوشنب. دارد
  ).1372محمد جانف، (بوده است، محل استقرار كانون است 

  
   سينما-ت

 و رسيدن واسيلي كوزي از تاشكند به اين كشور باز 1929ورود سينما به تاجيكستان به سال 
د يك اين كميته همانن. اي مستقل از وزارت فرهنگ قرار داشت سينما زير نظارت كميته .گردد مي

هايي را  اين كميته يك شوراي هنري داشت كه فيلم. كند و بودجه مستقل دارد وزارتخانه كار مي
هاي مستند  ها شامل فيلم اين فيلم. كرد نيز تعيين مي داد و اغلب عنوان و مضمون آنها را سفارش مي
. ي خود را ارائه دهندها توانستند پيشنهاد سازان مي فيلم. اين تنها رويه موجود نبود. شد و هنري مي

دولت . كانون هنرمندان سينماي تاجيكستان در ساختمان فيالرموني در دوشنبه قرار گرفته است
به عنوان رئيس كانون هنرمندان سينماي اتحاد شوروي  ، هنگامي كه1990خدانظرف تا سال 

مل ضربه متح صنعت فيلم تاجيك در جريان جنگ داخلي. برگزيده شد، اولين دبير كانون بود
توان گفت اين  مي. اي نشد هيچ فعاليت فرهنگي يا هنري ديگري دچار چنين ضربه. شديدي شد

استوديوها غارت و امكانات آنها .  درصد از آن باقي ماند14صنعت به طور كامل نابود شد و تنها 
  .ها يا كشته يا مجبور به ترك كشور شدند بازيگران، كارگردانان و تكنيسين. نابود شد

  
   آكادمي علوم-ث

 يعني 1932 تشكيل شد، اما تاريخچه آن به سال 1951آكادمي علوم تاجيكستان در سال 
. گردد هنگامي كه به عنوان بخش تاجيكستان آكادمي علوم اتحاد شوروي بازگشايي شد، باز مي

آكادمي علوم .  به شعبه رسمي آكادمي علوم شوروي ارتقا يافت1941اين آكادمي در سال 
 ).1372شكورف، (يكستان دو قسمت دارد كه در آن نوزده مؤسسه پژوهشي فعاليت دارند تاج

  
  ها دانشگاه

  دانشگاه دولتي تاجيكستان
فيزيك و .  تأسيس شد، چهارده گروه علمي و مركز دارد1948دانشگاه دولتي كه در سال 

جيك، زبان و ادبيات شناسي، تاريخ، زبان و ادبيات تا مكانيك، رياضيات، شيمي، بيولوژي، زمين
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. اي براي دانشجويان خارجي و دانشكده) سه دانشكده(هاي شرقي، حقوق، اقتصاد  روسي، زبان
  ).1372رحمان، (اين دانشگاه همچنين يك قسمت مقدماتي براي دانشجويان خاص دارد 

  
  مركز زبان، ادبيات و خط نياكان

هايي  پردازد و درس اني و فارسي ميهاي اير ها و لهجه اين مركز، به مطالعه پيشرفته زبان
 الفباي 1989از آن جايي كه در سال . دهد درباره زبان پهلوي، فارسي و ادبيات فارسي ارائه مي

نيز ارائه » خط نياكان«هايي در مورد نگاشتن به  عربي تبديل به خط رسمي شد، اين مركز درس
   ).1372كريمف، (شد  تأسيس 1989كرسي زبان پهلوي اندكي قبل از سال . دهد مي

  
  قنديل جورايف دانشگاه تربيت معلم

 به عنوان يك مدرسه تربيت معلم تأسيس شد اكنون داراي 1931اين دانشگاه كه در سال 
زبان و ادبيات فارسي، زبان و ادبيات روسي، تاريخ، جغرافيا، بيوشيمي، : ده دانشكده است

يك هزار مربي و استاد در .  علوم صنعتيهاي خارجي، علوم تربيتي و فيزيك، رياضيات، زبان
انجام ) ازبكي(تعليم به زبان فارسي، روسي و تركي . اين دانشگاه مشغول تدريس هستند

  ).1375رحمان، ( به نام قنديل جورايف تغيير نام يافت 1991دانشگاه در سال . گيرد مي
  

  مطالعات فولكلور
اين مطالعات به طور سنتي در . ارداي در تاجيكستان د مطالعات فولكلور جايگاه ويژه

هايي دارد كه  اين مؤسسه بخش. گيرد آكادمي علوم صورت مي مؤسسه زبان و ادبيات رودكي
پژوهشگران مؤسسه، سه ماه از سال را به روستاها و شهرهاي . كند در اين حوزه تحقيق مي

  . دكن روند و برنامه ضبط مي كشور مي
. هاي ساكن ازبكستان صورت گرفته است  تاجيكبخش بزرگي از پژوهش آنها در بين

تعداد بسيار زيادي از ساكنان شهرهاي سمرقند، بخارا و روستاهاي آن منطقه از ازبكستان، با (
هاي  در حقيقت، تعداد تاجيك. اند آيند، تاجيك وجود آنكه به طور رسمي ازبك به شمار مي

حاصل اين پژوهش بيش از ). استهاي ساكن تاجيكستان بيشتر  ساكن ازبكستان از تاجيك
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 هزار صفحه مطلب است كه بخشي از آن در دو نسخه، يكي براي عموم و ديگري براي 300
  ).1372عميدف، (متخصصان، منتشر شده است 

  
  ها موزه

ترين موزه  تأسيس شد، مهم  در شهر دوشنبه1934موزه هنر و تاريخ بهزاد كه در سال 
هاي معماري دوشنبه است، اما آنچه درون  كي از ديدنيساختمان موزه ي. تاجيكستان است

هاي واقع در  اين موزه، همانند همه موزه. ظاهر آن نيست موزه قرار دارد، به ارزشمندي
تاريخ طبيعي، تاريخ جمهوري، : ها است هاي شوروي، شامل اين بخش هاي جمهوري پايتخت

شد، و مجموعه آثار  عالم ميبراساس تفسير استاندارد سوسياليستي كه از طرف مسكو ا
هايي از سنگ و  به غير از نمونه. است  هزار اثر به نمايش در آمده 57در اين موزه . هنري

.  اندك است حيات وحش منطقه، تعداد آثار هنري اصلي كه در اين موزه به نمايش در آمده
اشكند نگهداري هاي مسكو، لنينگراد يا ت آثار اين موزه اغلب كپي آثار اصلي كه در موزه

  ).1372رجب زاده، (شود است  مي
  
  ي و نتيجهبند  جمع

آمده است و  از ديرباز آسياي مركزي يكي از مراكز مهم فرهنگ و تمدن بشري به شمار مي
در اين منطقه . بوده است هاي گوناگون ويژگي مهم آن به هم تنيدگي اقوام، مذاهب و مليت

. اند  و صحراگردي وجود داشته و بر يكديگر اثر گذاردهشهرنشيني و تمدن در كنار چادرنشيني
اند و شكوفايي فرهنگي و تمدني اين  سهم بنيادي در ايجاد اين تمدن داشته) ايرانيان(تاجيكان 

اي در رشد و نماي اين تمدن   برجستهزبان و ادب پارسي نقش.  بوده استمنطقه مديون آنان
هاي همسايه، تنوع كم نظيري به  ر و معماري سرزمينهاي اسالمي و هن داشته و در كنار آموزه

  .آن بخشيده است

اين . گذراند ها بر منطقه زماني رخ داد كه اين منطقه دوران افول فرهنگي را مي سلطه روس
ناپذير   دوران هفتاد ساله اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي، تأثيري انكار درسلطه، بخصوص

فرهنگ و هنر مرتبط با دين، از خوشنويسي گرفته تا . اردبر فرهنگ و هنر اين منطقه گذ
ها، در اين دوره آسيب جدي ديد و برخي ژانرهاي هنري آن به كلي  معماري مساجد و مدرسه
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، باعث شد تا ارتباط مردم 1930 در دهه كتغيير خط رسمي از عربي به سيريلي. از ميان رفت
  .شوداين منطقه با گذشته و هويت تاريخي آنان قطع 

ريزي، تأمين بودجه و  از سوي ديگر، حمايت گسترده دولتي در سطح يك امپراتوري، برنامه
ها فرصت رشد و بالندگي  هاي فرهنگي و هنري سبب شد تا اين گونه فعاليت راهبري فعاليت

مطالعات فولكلور در اتحاد شوروي به طور جدي مورد توجه . يابند و به درجات عالي برسند
هاي دورافتاده ثبت و ترويج شد و  ها و كوهستان  ترتيب انواع هنرهاي مردمان دشتبود و بدين

در دوره اتحاد شوروي، فرهنگ و هنر اروپايي نيز به منطقه وارد . مورد حمايت قرار گرفت
جوانان منطقه براي فراگيري تئاتر، اپرا، باله، سينما و موسيقي كالسيك غربي به مدارس و . شد

  . كو و سن پترزبورگ اعزام شدندهاي مس هنركده
ها و  ايجاد وزارتخانه. اين گونه مراكز در خود منطقه نيز تأسيس شد و گسترش يافت

مند  هاي فرهنگي و هنري خود سبب ترويج نظام ادارات و نهادهاي ويژه نظارت بر فعاليت
ي دولتي تا هاي اين نهادها، از وزارت فرهنگ تا فيالرمون يكي از ويژگي. فرهنگ و هنر شد

هاي فولكلور، اين بود كه اكثر مديران، كارمندان و دست اندركاران اين نهادها  مركز پژوهش
  . خود هنرمندان و اهل فرهنگ و ادب بودند

هاي فرهنگي،  اما كليه فعاليت .اين نيز ويژگي است كه در كمتر جاي دنيا ديده شده است
طبيعي است كه هنرهاي  .ام ماركسيسم بودوروي در خدمت مرهنري و حتي علمي در اتحاد ش

انتزاعي مانند موسيقي كالسيك غربي و باله و تكنوازي بنا به ماهيت خود كمتر در بند مرام 
   .گرفت رسمي حكومتي قرار مي

هاي علمي مانند فولكور  هاي فرهنگي و هنري از قبيل تئاتر و رمان و نيز پژوهش اما فعاليت
براي . ند و در بند آن بودندپذيرفت قيم از ايدئولوژي حكومت تأثير مينگاري به طور مست و تاريخ
هاي دورافتاده و فقيري مانند تاجيكستان، حمايت مالي و مديريتي مسكو نقش و  جمهوري

توان ادعا كرد كه باعث ارتقاي سطح فرهنگ و هنر در آن  اهميتي حياتي داشت و در نتيجه مي
  . منطقه شد

 فرهنگي و هنري غربي و تلفيق آن با فرهنگ و هنر بومي نيز در اين هاي آوردن برخي جنبه
تاجيكستان فقيرترين جمهوري به جا مانده از اتحاد جماهير . اعتالي فرهنگي سهم داشت

ها ايجاد كردند در آن پا بر جا  سامانه مديريت و راهبري فرهنگ و هنري كه روس. شوروي است
هاي فرهنگي و هنري  شتيباني مالي گسترده گذشته، فعاليتاما نبود حمايت مسكو و قطع پ. است
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. دهد را بسيار محدود كرده است و توان مالي دولت تاجيكستان نيز امكان چنين حمايتي را نمي
  .ناپذير است ها اجتناب در چنين وضعيتي كاهش اين گونه فعاليت
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