فصلنامه مطالعات آسیای جنوب غربی ،سال دوم ،شماره  ،5بهار 9318
صص 970-935

نههایتاریخیمناسباتفرهنگیایرانو آسیایمرکزی 
زمی 
پسازفروپاشیشوروی 



محمد حسن نیا ،9سمیه آلبوغبیش
تاریخ دریافت9318/79/97 :

2

تاریخ پذیرش9318/72/20 :

چکیده 
مناسبات فرهنگی و تاریخی ایران با آسیای مرکزی ،ریشه در ادوار گذشته تاریخی دارد .آداب ورسووم
مشترک ،دین مشترک ،مرزهای مشترک جغرافیایی و زبان مشترک ،با کشورهایی از منطقه آسیای مرکوزی
را میتوان از مؤلفههوای اصولی همگرایوی ومناسوبات فرهنگوی ایوران دردوره هوای تواریخی ملموداد نموود.
هرچندممکن است جدایی مرزها ،مسائل بینالمللی ،نگورشهوا و ایودئولوژیهوای جهوانی کوه از جملوه آن
کمونیست بود ،برای مدت زمانی چرخه این مناسبات را کندساخت .اموا باگذشوت زموان ،فروپاشوی دولوت
شوروی و مستقل شدن کشورهای آسیای مرکزی مناسبات ایران و کشورهای آسیای مرکزی روبه پیشورفت
شایانی نهاد .جشن نوروز و برگوزاری آن دربرخوی کشوورهای آسویای مرکوزی بوه ویوکه تاجیکسوتان نشوان
ازمدمت ودیرینگی روابط فرهنگی ایران وآسیای مرکزی دارد .دردوران جدید نیز ،باید مؤلفه نفت و گاز و
مناسبات امتصادی ایران با آسیای مرکزی را به این موارداضافه کرد .شایان ذکراست که جاده ابریشم و گذر
آن از ایران وآسیای مرکزی نقوش اساسوی در مناسوبات امتصوادی و فرهنگوی ایوران بوا آسویای مرکوزی در
دورههای تاریخی داشته است .این تحقیق در پی این است که زمینوههوای تواریخی و مؤلفوههوایی کوه اامول
ارتباط با آسیای مرکزی به ویکه پس از فروپاشی شوروی را با نگاهی تحلیلی مورد بررسی مراردهد.
واژهگانکلیدی :ایران ،آسیای مرکزی ،زمینههای تاریخی ،فروپاشی شوروی ،مناسبات فرهنگی.


 -9دکتری تاریخ ایران اسالمی دانشگاه تهران ،تهران ،ایران(.نویسنده مسئول)
 -2کارشناسی ارشد تاریخ دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
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مقدمه 
اموام آسیای مرکزی در تاربخ دارای سهم مهمی بودهاند ،این بخش از تاریخ در نتیجه
کمی مدارک و اسناد در ایران ناشناخته مانده است .در تاریخ کشور خود ،بارها به نام
اموامی مانند ماساژت ها ،سکاها و آالن ها برخوردهایم ،مثالً می دانیم که کورش الیه
ماساژت ها به جنگ پرداخته و ضمن مبارزه با آنها به متل رسید .خواننده کنجکاو مایل
است اطالااتی درباره این اموام و سایر اموام کم شناخته کهن به دست آورد ،ولی جزء در
برخی از منابع مانند "تواریخ" هرودت اخبار فراوانی از آنها نمیتوان کسب کرد.
(بهزادی )92 :9303 ،بنابراین نخستین آگاهیهای تاریخی مربوط به آسیای میانه و مردم
این سرزمین را هرودت در اختیار ما میگذارد که بخش امده ازاطالااتش را در ضمن
سفرهایی که به آسیای غربی انجام داده گرد آورده است .در این باره منبع بسیار
مدیمیتری نیز وجود دارد که همان کتاب اوستا میباشد (بلنتیسکی )01 :9309 ،منابع پر
اهمیت کتیبه شناسی مزبور به تاریخ دورههای نخستین مردم آسیای میانه را ،کتیبههای
مختلف شاهان هخامنشی که بر روی صخرهها و بناها کنده شدهاند ,تشکیل میدهد که
مهمترین آن کتیبه بیستون است .و از دیگر منابع کهن که مطالبی راجع به آسیای میانه در
کتاب خود آورده است کتزیاس پزشک یونانی در در بار اردشیر دوم شاه هخامنشی در
( )575-351میباشد .و طبق این منابع ما به نفوذ امیق تمدن دوران هخامنشیان در تمامی
زمینهها بر روی حیات ساکنان آسیای میانه پی میبریم .سازمان و تشکیالت اداری و
حکومتی ایران تا آسیای میانه گسترش مییابد .چنان که مناطق مختلف در داخل ساتراپ
ها ادغام میگردد .هرودت همچنین گزارش میکند که مبایل آسیایمیانه مانند خوارزمیها،
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بلخیها و ساکا ها نیروی نظامی را که در سرزمینهای غربی امپراطوری هخامنشیها نبرد
میکردند را تأمین میساختند (همان.)82-01 :
با وجود این در دوره اسالمی نیز آسیای مرکزی نشان دهنده امق تعامل فرهنگی و
تاریخی بین ا یران و این منطقه است .در آسیای مرکزی شهرهای تاریخی ایرانی از جمله
نسا ،اورگنج ،مرو( ،در ترکمنستان) ،خیوه ،خوارزم ،بخارا ،سمرمند (در ازبکستان)
پنجیکنت ،اشروسنه ،حصار شادمان ،سغدو خجند (در تاجیکستان) مرار دارد .این سرزمین
زادگاه بزرگانی چون رودکی ،خوارزمی ،فارابی ،ابو الی سینا بوده است .رها شدن
کشورهای آسیای مرکزی بعد از  0دهه حکومت کمونیستی اتحاد جماهیر شوروی فرصتی
را پیش آورد تا کشورهای آسیای مرکزی تعامالت فرهنگی ،امتصادی وسیاسی خود را با
کشورهای اطراف که ایران از جمله آنها میباشد گسترش دهند .روابط ایران با کشورهای
آسیای مرکزی بویکه دو کشور تاجیکستان و ترکمنستان ریشه در ادوار تاریخی گذشته
دارد .از جمله مؤلفههای روابط خارجی ایران با کشورهای آسیای میانه زبان فارسی ،آداب
ورسوم مشترک تعامالت امتصادی مشترک میباشد و احیای پیوندهای دیرینه ایرانیان و
مردمان آسیای مرکزی بویکه تاجیکستان برگرفته شده از یک رابطه وامعی است که امتیاز
اشتراکات فرهنگی ،تاریخی و زبانی در آنها نمایانتر است.
در این ارتباط مواردی چون مرابت جغرافیائی ،هم آئینی و هم کیشی ،اشتراکات فرهنگی
(رودکی ،فردوسی ،بوالی ،شیخ نجم الدین کبری ،فارابی ،ابوسعید ابوالخیر ،زمخشری،
انوری ابیوردی ،خوارزمی ،خواجه یوسف همدانی از جمله مشاهیری هستند که این منطقه
هویت فرهنگی خود را مدیون ایشان میدانند) ،اشتراک زبانی با برخی از اموام که در این
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بین مردم تاجیکستان اموماً فارسی زبانند و تکلم به فارسی دری میکنند .درپیوستگی
فرهنگی ایران وآسیای مرکزی تاثیرگزارند.
به نظر میرسد آسیای مرکزی در طول تاریخ دوره اسالمی دارای فراز و فرودهای
زیادی بوده است ودر فاصله سدههای  91تا  91م .ماوراءالنهر و ترکستان غربی از تاریخ
سیاسی مشترکی برخوردار نبودند .از این رو باید هریک از دولتهای گوناگون به صورت
جداگانه مورد بررسی مرار دهیم .اما وجوه مشترک بسیاری از آنها را نباید از خاطر برد.
پارهای از وجوه مشترک آن چنان بود که مرزهای سیاسی را در هم مینوردید .به طور مثال
میتوان به مسئله آئین مشترک اشاره کرد .امدامات اام المنفعه که اسالم مقرر میداشت
شرایط مادی زندگی را تسکین میبخشید ،امداماتی بود که تنها به مسجد و مدرسه محدود
نمیشود و تشکیالتی چون خانقاه صوفیه برای اطعام مساکین و امور آموزشی وغیره را در
بر میگرفت( .اشپولر.)21 :9301 ،
الزم به ذکر است که روسها بعد از تحمیل مفاد اهد نامه ترکمانچای از امتیازاتی که به
موجب آن اهدنامه به آنها واگذار شده بود ،نهایت استفاده را کردند و نفوذ نظامی خود
را در ترکستان غربی افزایش دادند (شمیم )359 :9305 ،ودر  29سپتامبر  9889در دوره
ناصرالدین شاه به موجب پیمان سرحدی آخال ایران از کلیه دااوی خود نسبت به
ترکمنستان و ماوراءالنهر صرفنظر نمود و رود اترک به انوان مرز بین دو کشور تعیین
گردید .وبه موجب آن خانات ترکستان و ماوراءالنهر که از زمان صفویه کما بیش تابع
شاهان ایران بودهاند از ملمرو ایران جدا گردید( .هوشنگ مهدوی.)280-281 :9305 ،
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زبانفارسیعاملاتحادفرهنگیایرانوآسیایمرکزی 
زبان فارسی به انوان یکی از مهمترین مؤلفههای در زمینه روابط فرهنگی میباشد و
حضور این زبان را در جغرافیای آسیای میانه به خوبی میتوان دید .پسوند یا مید مکان
فارسی آباد در بیشتر نقاط آسیای میانه میتوان یافت حتی واژههای روسی "کلخوز"و
کومسول" همراه با واژه فارسی آباد در نام گذاری شهرهای کلخوزآباد و کومسول آباد در
تاجیکستان به کار رفته است و پایتخت ترکمنستان نیز نام فارسی اشق آباد را برخود دارد
(شانه چی.)972 :9308 ،
گذشته از حضور و نمود زبان فارسی و واژگان آن در جغرافیای آسیای میانه شااران و
ادیبان و سخنوران زبان فارسی نیز محوری اساسی در اشتراک فرهنگی وهویتی ایرانیان و
مردم آسیای میانه میباشند .امیرالیشیر نوائی که از سویی ادبیات منظوم و مکتوب ترکی به
نام او آغاز میشود از سویی دیگر از مهمترین شعرای ادب فارسی است که در وامع انتقال
دهنده میراث ادبی زبان فارسی به زبان ترکی است .اساساً تیموریان یا گورکانیان که
امیرالیشیر نوائی از وزرای آنان بود با جذب در زبان و فرهنگ وهویت تاریخی فارسی و
ایرانی به تدریج فارسی زبان و ایرانی شدند ودر شمار حامیان ادب فارسی در آمدند حتی
افرادی چون فضل اهلل روزبهان خنجی که از خنج فارس بود پس از مهاجرت به ماورءالنهر
الیرغم حمایت و تقویت ازبکان ،آثار خود را همچون مهمان نامه بخارا و سلوک الملوک
را به فارسی نگاشت( .همان)975 :
در جستجوی زمینههای نزدیکی ،دوستی و ارتباط منطقهای ،گذشته از همه اشتراکات و
پیوستگیهای دینی ،تاریخی ،جغرافیایی و اجتماای ایرانیها و ساکنان آسیای میانه بویکه
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پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ،زبان فارسی را میتوان از مهمترین محورهای
همگرایی و وحدت فرهنگی ایران وآسیای مرکزی خواند.
زبان فارسی در ایالت ترکستان پیشین تا اواخر سده  91و اوایل سده بیست به انوان زبان
آموزش به طور گسترده مورد استفاده مرار میگرفته است برای تصور کردن سطح و
مقیاس بهره برداری از زبان فارسی یاد آوری این نکته ضروری است که بنابه برخی
اطالاات در سالهای دهه نود سده  91نزدیک به دویست مدرسه (حوزه المیه یا مدرسه
االی) از پنج هزار تا ده هزار مکتب (دبیرستان) فعالیت میکردند .طبیعی است که در همه
آنها از زبان فارسی تا حدی استفاد شده است .االمه به زبان شرمی از جمله زبان فارسی در
ترکستان بعد از برمراری رژیم شوروی نیز کاهش نیافت .یکی از اصلیترین الل این االمه
مندی این بود که برای شگل گیری و برمراری مناسبات و روابط با کشورهای خارجی
شرق در دوران جدید ( بعد از انقالب اکتبر) شرق شناسی به یک امر ضروری مبدل گردید
و انجام این کار بدون یاد گرفتن و آموزش زبانهای شرق از جمله زبانهای فارسی و
اربی مشکل بود( .خواجه یف)977- 10 :9308 ،
از ادوار پیشین در ازبکستان زبان فارسی جایگاه ویکهای داشت .در دوره محمد شیبانی
با وجو این که با شاه اسماایل صفوی مناسبات خوبی نداشت اما این شاه ازبک به زبان
فارسی آشنایی زیادی داشت واو میکوشید تا شااران و نویسندگان فارسی زبان را در
دربار خود گرد آورد و از هنرمندانی مانند خلیل هراتی حمایت میکرد( .میراحمدی،
)01 :9303
افرادخارجی که به ازبکستان سفرمی کنند ،از اینکه بیشتر مردم نه تنهادرسمرمندوبخارا
بلکه در پایتخت فارسی زبان هستند ،تعجب میکنند .درصورتی که پس ازازبکها،
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تاجیکها ازنظ رتعداد واالئم فرهنگی که ازجمله آن هازبان است درشهرهای بزرگ
ازبکستان بصورت مابل توجهی زندگی میکنند( .یاوری)03 :9305 ،
درمجموع در از بکستان نیز آموزش زبانهای شرمی ،ازجمله زبان فارسی در مدارس
متوسط ازبکستان تأثیر خوبی بر مردم بخشیده نقش مثبت در رشد روابط خارجی ازبکستان
داشت .در سال  9108در جلسه شورای مشورتی وزارت آموزش امومی مورد بررسی مرار
گرفت و به تصویب این شورا رسید.
به طور کلی از سالهای دهه  9107به بعد در ازبکستان االمه مندی به زبان فارسی به
طور منظم و مرتب افزایش یافت و بدین ترتیب آموزش زبان فارسی روز به روز گسترش
مییابد و کتابهای درسی جدیدی برای آموزش و یادگیری تهیه و تألیف میشود .یکی
از الل مهم توجه روز افزون به زبان فارسی ،االمه مندی ملت ازبک به ارزشهای تاریخی
و کوشش آنها برای شناختن ملل هم جوار و احراز مقام مناسبی خود در میان آنها
میباشد( .همان )975- 972 :الزم به ذکر است که در ازبکستان ،فرغانه ،سمرمند همواره
فارسی زبان بودهاند و در ترکمنستان نیز گذشته ادبی و مدنی آنان با زبان فارسی پیوند
خورده است .امروزه نیز هم نکادان و هم زبانان مردم ترکمنستان در دو کشور فارسی زبان
ایران و افغانستان زندگی میکنند و ترکمنها برای ارتباط با آنها ناگزیر از پیوند با زبان و
فرهنگ ایرانی هستند( .مدیرشانه چی)921 :9308 ،
در تاجیکستان نیز زبان فارسی از ادوارپیشین به انوان زبان رسمی و نوشتاری آنها
کاربرد داشته است و از این زبان میشود به انوان اامل بازسازی هویت ملی در تاجیکستان
استفاده کرد .الیرغم تاخت وتاز های فراوانی که در تاجیکستان صورت گرفت باز ،زبان
فارسی توانست موجودیت خود را حفظ کند اما نباید فراموش کرد که بوستان زبان و ادب
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فارسی در آسیای مرکزی در طی  07سال حاکمیت رژیم کمونیستی آسیبهای فراوانی
دید و همچنین حرکت گسترده برای جمهوریهای غیره روس آغاز شد .در تاجیکستان
این تغییر با تغییر الفبای اربی و فارسی به نوای الفبای اصالح شده اربی ،فارسی آغاز شد.
سپس مدتی الفبای التین رواج داده شد و دسته آخر در سالهای  57- 9131حروف و
الفبای سریلیک روسی جای حروف الفبای فارسی و اربی را گرفت( .مرتضویان:9305 ،
)53-52
در جمهوری مرمیزستان نیز پس از فروپاشی شوروی سابق تالشهایی به منظور احیا
مجدد این زبان از جانب االممندان در این جمهوری به امل آمد که از جمله آنها تأسیس
کرسی زبان فارسی در سال  9112در دانشکده شرق شناسی دانشگاه الوم انسانی بیشکک
بود که کار خود را با پذیرش  97دانشجو شروع کرد .در حال حاضر تعداد دانشجویان زبان
فارسی در این دانشکده به حدود  35نفرمی رسد .که در مقاطع سالهای اول تا چهارم
مشغول میباشند  .مرکز دیگری که به امر تعلیم و ترویج زبان فارسی در مرمیزستان مشغول
است دانشکده شرق شناسی دانشگاه ملی مرمیزستان است که در سال  9115با پذیرش  8نفر
دانشجوی دختر فعالیت خود را شروع نمود .در ضمن البراتور زبان فارسی این دانشگاه در
روز  05/2/91در محل این دانشکده با حضور ااضای سفارت جمهوری اسالمی ایران در
مرمیزستان ،نماینده فرهنگی کشورمان در آلماتی افتتاح شد( .معظمی گودرزی:9300 ،
)917-951
همچنین بین ادبیات مزامی با ادبیات فارسی نیز ارتباط زیادی وجود دارد .با ظهور دین
اسالم ارتباط ادبیات مزامی با ادبیات فارسی بیشتر شده است و آغاز این ارتباط به سدههای
 1و  97باز میگردد .شباهت نزدیکی فرهنگ ،ادبیات شفاهی و اسظوره از نشانههای دیرینه
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دو ملت میباشد .آشنایی مزاقها با ایرانیان را با ادبیات یکدیگر از مرن  1م .به بعد مشاهده
میکنیم و ما نام مزاق را اولین بار در شاهنامه فردوسی با نام موم و خان میخوانیم.
(امیراحمدیان)901 :9383 ،
در حال حاضر الیرغم گسترش زبان فارسی در آسیای مرکزی و نقش و اهمیت این
زبان در این منطقه برای ایفای نقش بیشتر این زبان در پیوستگی فرهنگی راهکارهای ذیل
پیشنهاد میگردد -9:ایجاد شعبههایی از دانشگاههای ایرانی درزمینه زبان و ادبیات فارسی
در کشورهای آسیای مرکزی به ویکه در زمینه تحصیالت تکمیلی زبان و ادبیات فارسی -2
ایجاد مجالت و نشریات فرهنگی توسط ایران در کشورهای آسیای مرکزی که در این
نشریات به اهمیت زبان فارسی پرداخته شده باشد  -3اازام دانشجویان ایرانی و پذیرش
دانشجویان کشورهای آسیای مرکزی در زمینه تاریخ و زبان ادبیات فارسی  -5ارتباط بیشتر
بین کتابخانههای ایران و آسیای مرکزی و انتقال نسخههای خطی بین کتابخانهها به ویکه در
زمینه ادبیات و زبان فارسی  -5ایجاد شبکههای تلویزیونی متعدد برون مرزی در زمینه زبان
و ادبیات فارسی برای کشورهای آسیای مرکزی توسط ایران.

نقشخراسانبهعنوانپلبینایرانوآسیایمرکزی 
درهرحال اختالف بین مرزهای ایران امروز وایران گذشته بسیارزیاد است وباید گفت
سرزمین خراسان که موردبحث ما است به مراتب پهناورتر و بزرگتر از خراسان کنونی
است و به تدریج در دورههای مبل و بعد از اسالم تغییراتی در وسعت آن به وجود آمده تابه
صورت فعلی درآمده است این سرزمین پهناور دارای مقام واال در تاریخ ایران بوده است و
همواره گاهوارهی تمدن و کانون مدنیت ومعارف اسالمی محسوب میشده است (رنجبر،
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 90 :9313و  )98واین سرزمین در ادوار تاریخی ایران به ویکه در دوره اسالمی با توجه به
مرار داشتن در مسیر جاده ابریشم همواره پیوندهای فرهنگی و افتصادی با آسیای میانه
داشته است .اگر اصطالح آسیای مرکزی که بنابراموال مختلف منطقه وسیع ما بین دریای
خزرتا مغولستان چین را در بر میگیرد را از لحاظ جغرافیایی مد نظر مرار دهیم به خوبی
میشود به نقش خراسان و ارتباط جغرافیایی و فرهنگی آن با آسیای میانه پی برد
(احمدیان ) 57:9303 ،و از آن جایی که از نظر جغرافیایی آسیای میانه به دریای آزاد راه
ندارد خراسان و استان همجوار آن سیستان و بلوچستان میتواند به انوان اامل ارتباط
دهنده بین آسیای مرکزی ودریای امان ،خلیج فارس و امیانوس هند باشد .و در این راستا
احداث خط آهن جدید  985مایلی که مشهد را در ایران به تجن در ترکمنستان متصل
میکند ,کوتاهترین مسیر زمینی از جمهوری آسیای مرکزی به خراسان و در نهایت خلیج
فارس میباشد (صبری تبریزی )57 :9301 ،ودر مجموع مرز مشترک  9577کیلو متری بین
ایرا ن و ترکمنستان وجود دارد که بیشتراین مرز از لحاظ جغرافیایی در خراسان مرار دارد.
(محمودی )8 :9381 ،در بین جمهوریهای آسیای میانه ترکمنستان که به لحاظ منابع و
مواد خام از جمله انرژی -پس از مزامستان -در مقام دوم مرار دارد ،مهمترین شریک
تجاری ایران در منطقه آسیای مرکزی محسوب میشود .طبعاً خراسان که بیشترین مرز
مشترک دوکشور را تشکیل میدهد ،با توجه به زمینههای ارتباطی پیش گفته ،نقش حساس
و موثری در این راستا دارد .
در همگرایی منطقهای بین ایران و آسیای مرکزی ،خراسان به طور طبیعی جایگاهی
محوری داشته و امکان مناسبی برای دست یابی به جایگاهی در خور در حوزه فعالیتهای
امتصادی و سرمایه گذاری خواهد داشت .مشهد در مرن گذشته نقطه ثقل بسیاری از
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تحوالت سیاسی – امتصادی مرتبط با افغانستان و آسیای مرکزی بود و اکنون خراسان چه
به لحاظ پتانسیلها ی امتصادی و چه به لحاظ مومعیت جغرافیایی از زمینه احیا وترفیع چنین
جایگاهی برخوردار است .آسیای مرکزی پس از خلیج فارس و سیبری سومین منطقه
سرشار از نفت وگاز در جهان است در میان کشورهای آسیای میانه باالترین میزان تولید از
آن ترکمنستان و بخش امده تولید گاز ایران مربوط به خراسان است .و نزدیکترین و
امتصادیترین مسیر انتقال گاز پاالیش شده در چهارجو برای ورود به بازارهی جهانی،
میتوان ابور از خراسان سیستان وبلوچستان باشد( .مدیر شانه چی )911-918 :9308 ،از
جمله دیگر راههای ارتباطی ازطریق خراسان میتواند احداث خط آهنی باشد که
کشورهای آسیای مرکزی را از طریق مرزهای شرمی ایران به دریای امان مربوط سازد و
این همان طرح کاپیتان ریتیچ روسی در ابتدای سده  27بود( .همان )902 :همچنین
نبایدازنقش فرهنگی خراسان برای آسیای مرکزی غافل ماند ,خراسان مدخل وروداسالم
به آسیای مرکزی بوده است.

پیوستگیتاریخیایرانوتاجیکستان 
تاجیکستان در سده ششم مبل از میالد مسیح بخشی از امپراتوری هخامنشی به حساب
میآمد .در سده چهارم مبل از میالد اسکندر مقدونی آن را فتح میکند ( 9-333ق.م) پس
از مرگ اسکندر و تقسیم امپراتوری وی سرداران اش تاجیکستان جزء دولت یونانی باکتریا
میشود  .در سده آخر مبل از میالد اموام آریایی بیابانگرد یا سکاها این ناحیه را مورد تاخت
وتاز خود مرار داده و خود توسط یوئه چی بزرگ یا تخارها به سمت باختر رانده میشوند.
تخارها تمام سرزمین باکتریا را که از این پس تخارستان نام میگیرد به تصرف خود در
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آورند .فردی از خاندان تخارها که رهبری آنها را داشت به نام "کوی سانگ" شالوده
امپراتوری کوشان را ریخت و از سده اول تا سوم بعد از میالد یعنی  277سال مدرت فائقه
منطقه بود .امپراتوری کوشان در اواخر سده سوم رو به افول نهاد و هونها در سال 525
آ خرین حکمران کوشان را از باکتریا بیرون راندند .در اواسط سده هفتم ااراب آ سیای
مرکزی و تاجیکستان را فتح و مذهب مردمان آریایی این سرزمین از این به بعد اسالم شد و
نام ماورءالنهر یا ورارود برآن نهادند .در سده ششم بعد از میالد ترکان صحراگرد به تدریج
در نواحی صحر ایی ماوراء النهر که مناسب برای نحوه زندگی آنها بود سکنی گزیدند و
سپس در سده نهم بعد از میالد خاندان ایرانی سامانیان برماوراء النهر به سلطنت رسید و
برتمام ماوراءالنهر به سلطنت رسید و برتمام ماوراءالنهر و مسمتی از ایران حکومت کردند.
(منتظمی )8 :9305 ،در سده  1میالدی با به مدرت رسیدن خاندان ایرانی سامانیان که خودرا
از ااقاب بهرام چوبین سردار ساسانی میدانست موجب رونق مجدد فرهنگ ایرانی در
منطقه میشود .وبخارا پایتخت سامانیان مرکز ادبا و شعرا و فرهنگ ایرانی یود .در زمان
سامانیان آنها به اموام ترک بیابانگرد اجازه دادند تا در صحراهای ماوراءالنهر به زندگی
بپردازند .و به تدریج چون جنگجویان مابلی بودند به خدمت شاهان سامانی درآمده و به
تدریج به مقامات باالی نظامی رسیدند مانند سبکتگین که بعدها خاندان غزنویان را تشکیل
داد .در مرن  97میالدی خاندان ترک مره خانیان به حکومت سامانیان خاتمه میدهد و
غزنویان برمناطق جنوبی ماوراءالنهر یعنی تاجیکستان و مسمتهایی از ایران حکومت
میکردند  .در زمان غزنویان الی رغم ترک بودن این خاندان فرهنگ غالب ،فرهنگ
ایرانی بود و شاهان غزنوی شعرا و نویسندگان ایرانی را ارج مینهادند( .همان )97 :در سده
دهم میالدی ترکهای مره خانی ودر سده یازدهم ترکهای سلجومی این سرزمین را فتح
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کردند .در سده  92بعد از میالد مغولها به ماوراءالنهر حمله کردند و در سده چهاردهم بعد
از میالد جزو اردوی زرین بود .بعد از مغولها تیمور تمام منطقه را تحت تصرف خود
درمی آورد .از مرن  95به بعد است که ازبکان به تاخت و تاز در ماوراءالنهر پرداختند و
منطقه را تحت حکومت خود درآوردند .به جز مقاطع کوتاهی در زمان نادرشاه افشار و
شاه اباس که منطقه تحت نفوذ ایرانیان درآمد ,ازبکان تا تسلط روسها برمنطقه در سده
 91مسمتهای شمال تاجیکستان در ملمرو حکومت روسیه و جنوب آن زیر فرمان امیر
بخارا درآمد که خانات بخارا خود تحت الحمایه روسیه بود .مطالب باال به خوبی
بیانگرپیوستگی تار یخی ایران وتاجیکستان درادوارمهم تاریخ میباشد .وبه خاطرهمین
پیوستگیهاست که روشنفکران تاجیک رابطه با ایران رابه انوان مرکزاصلی فرهنگ
فارسی ضروری میدانند و برای تحقق این امر با یکدیگردر رمابت هستند ،جلوه این رمابت
در این ایجاد مراکز تحقیق وانتشارات و جمع آوری نسخ خطی ،ایران شناسی و انستیتو
شرق شناسی ،اکادمی ،اتحادیه نویسندگان برای گسترش زبان فارسی و فرهنگ تاجیکستان
بنیان گذاری شدهاند ،میباشد .حتی این روند شامل حمایتهای رسمی دولت نیز میباشد
به گونهای که در بهمن ماه  9301رئیس جمهور تاجیکستان دستور ساخت مجسمه امیر
سامانی را با هزینه  97میلیون روبل تاجیکی معادل  925هزار دالر برای نصب در یکی از
مراکز اصل پایتخت را صادر نمود( .احمدی فشارکی )19 :9300 ،اسرانجام ،تاجیکستان
بعد از انقالب بلشویکی پس از یک دوره کوتاه مدت استقالل در سال  9129تحت سیطره
حکومت بلشویکی درآمد ودر مرزبندی سیاسی سال  9125جمهوری خودمختار شوروی
تاجیکستان جزء ازبکستان گردید .در  91اکتبر  9121جمهوری خود مختار تاجیکستان به
سطح جمهوری متحد ارتقا یافت و اراضی خجند را نیز که مبل از این تاریخ جزء ازبکستان
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بود را به مالکیت خود درآورد و جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان پا به ارصه
وجود گذاشت تا  1سپتامبر  9119پس از فروپاشی اتحاد شوروی به انوان یک واحد
سیاسی مستقل ااالم استقالل کرد و به موازات سایر جمهوریها با رسمیت یافتن اضویت
آنها در سازمان ملل به انوان یک کشور مستقل به کشورهای مستقل جهان پیوست.
(منتظمی)1 :9305 ،

پیوستگیتاریخیایرانوازبکستان 
سرزمین فعلی ازبکستان ازدوران پیش از تاریخ مسکونی بوده ،تمدنهای گوناگون را
بخود دیده است .در مرن ششم مبل از میالد بخش ااظم این سرزمین در محدوده حکومت
دولت هخامنشی مرار داشت .اسکندر در سال  321ق.م به این ناحیه حمله کرد و پس از
ویران نمودن شهرهای زیادی از جمله سمرمند سرزمین کنونی ازبکستان را جزیی از کشور
یونانی باکتریا گردانید .این ناحیه در سده اول میالدی تحت سیطره حکومت امپراتوری
کوشان مرار گرفت که خود سرانجام به دست هونها از میان رفت .اربکستان تا اواسط مرن
ششم میالدی تحت سلطه حکومت خانات ترک درآمد .ااراب در نیمه دوم سده هفتم
میالدی با فتح آسیای مرکزی اسالم و خط اربی را به میان ساکنان ناهمگون این خطه
آوردند .اسماایل سامانی در  803م .با تسلط خود بر ماوراءالنهر و خوارزم سلطه سامانیان
بخارا را بنیان نهاد .مره خانیان که بیشتر هویت ترکی داشتند ،سامانیان را در سال  111م از
حکومت برکنار کردند .در اواخر سده  97م .مبایل سلجومی رفته رفته در ماوراءالنهر
استقرار یافتند و توانستند تا اوایل سده دوازدهم بیشتر خاک ازبکستان کنونی را به کنترل
خود درآورند .لیکن در سال  9930م به سختی از مره ختائیان شکست خوردند.
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خوارزمشاهیان که ابتدا به مره ختائیان کمک کردند تا به مدرت برسند ،در پایان سده
دوازدهم میالدی خود حکومت آنان را برانداختند .پس از مرگ چنگیر خان ،الیوس
جغتای دومین فرزند چنگیزحکمفرمای ازبکستان گردید .اما پس از او در سرزمینهای
مختلف امپراتوری مغول یک جدال همیشگی حاکم گشت( .چرمی )95 :9305 ،در دوره
حاکمیت صفوی بر ایران نیز اگرچه تقابالت سیاسی بین ایران و ازبکان وجود داشت ولی
محمدشیبانی شاه ازبکان همواره زبان فارسی را پاس میداشت و روابطی نیز همراه با جنگ
و صلح با صفویان داشت.

جادهابریشمشاهراهتجاریایرانوآسیایمرکزی 
اصطالح جاده ابریشم ( )silk routeرا جغرافیدان آلمانی به نام فن ریختوفن در سال
 9800م  .به مصد توصیف مسیر تجارت از چین به مغرب زمین در دوران باستان ،به وجود
آورد .و چون ابریشم پربهاترین منسوجات و مورد پسندترین کاالی تجارتی ازچین به
مغرب زمین محسوب میگردید این جاده را به نام این کاال نامگذاری کردند( .فرای،
 985 :9385و  )981و انوان شده است که در سده دوم پیش از میالد ( 271ق.م) یکی از
امپراتوران سلسه ی هان به نام وو ( )wuو سردارش جانگ چی آن جاده ابریشم را
گشودن د .هدف امپراتور چین از این راه گشایی ،جلب اموام تخاری به چین بود .امپراتور
وو برای شناسایی آداب و رسوم این سرزمینها جانگ چی آن را به غرب روانه کرد.
جانگ چی آن ده سال بعد به شمال افغانستان کنونی رسید و برای اولین بار در تاریخ،
راهی مستقیم میان چین داخلی وآسیای مرکزی گشوده شد .هم زمان با گشایش این راه و
سفر جانگ چی آن به غرب ،در زندگی اموام تخاری تغییرات امدهای رخ داد که بر
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تاریخ آسیای مرکزی و خاور دور ،تأثیر مستقیم داشت .این چادر نشینان غرب چین ،بعد از
منزل کردن در سرزمینهای حاصل خیز منطقه سغد وبلخ ،کم کم با تمدن ملتهای
همسایه آشنا شدهاند و اناصر فرهنگ ایرانی و هندی و یونانی در میانشان راه یافت.
(خاوری 38 :9385 ،و )31
با فروپاشی اتحاد شوروی یونسکو یک برنامه چند جانبه مانند کنفرانس و نمایشگاه و
اازام هیئتهایی به جاده ابریشم ترتیب داد و کتابها و مقاالت فراوانی در این مورد منتشر
شد که در بسیاری از این مقاالت جنبههای گوناگون تاریخ امتصادی آسیای مرکزی و
ارتباط آن با تاریخ ایرا ن به صورت مفصل پرداخته شده و نقش جاده ابریشم به انوان
ارتباط دهنده تاریخ آسیای مرکزی با ایران وملل دیگر نمایانده شده است( .فرای:9385 ،
)985
به طور کلی جاده ابریشم یک نظام تجاری بین المللی با کاالهای بسیار بود که به
مقصدهای مختلف منتهی میشد و گاه نیز از ادوار باستان به ویکه در روزگار پارتیان
ورومی ها رمابتها یی نیز میان بازرگانان تجارت کننده در مسیر راه ابریشم به وجود
میآمد وانوان شده است بازرگانانی که از باکتریا میآمدهاند ،ترجیح میدادند که در
زمستان و حتی در تابستان هم در صورتی که گرما آنها را از حرکت باز نمیداشت،
رودخانه جیحون را به سمت شمال دنبال کنند ودر مسیر جاده ابریشم بازرگانان برای حمل
بارهای خود از شترهای دوکوهانه باکتریایی ،شترهای یک کوهانه اربی واسب استفاده
کند (همان988 :و)981
همچنین جاده ابریشم به انوان یکی از مهمترین راههای امتصادی که از ایران و آسیای
میانه میگذشت و به ویکه کشور مزامستان کنونی و بلخ نیز در مسیر آن بود ,به انوان پیوند
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دهنده فرهنگی ملل همجوار امل میکرد و االوه بر نقش امتصادی میشود به نقش
سیاسی و فرهنگی این جاده اشاره کرد و خاندانهای ایرانی همواره در این مسیر تجاری
نقش ویکهای را ایفا میکردند .به ویکه در سده  91تا  91میالدی تجارت این منطقه اکثراً در
دست سارت های بخارا و سمرمتد مرار داشت .بدین ترتیب خانات آسیای میانه محصوالت
و صنایع محلی خود را به مرغزارها شمال و روسیه میفرستادند .ودر مقابل صادر کردن پنبه
و ابریشم ،پوست برههای ایرانی ،مالی و گاه گذاری سنگهای میمتی آسیای میانه ،خز و نقره
دریافت میکردند .حتی در خانات خیوه نیز جمعیت اصلی را ازبکها و به اصطالح سارت
ها تشکیل میدادند .سارت ها از اخالف خوارزمیان مدیم بودند که به تدریج و احتماالً در
فاصله سده  93تا  95م .ترک زبان شده بو دند و اکثر آنها تجارت پیشه و شهر نشین بودند.
(اشپولر و دیگران 35 :9301 ،تا )51
از دیگر شهرهایی که دردوره باستان وبعد از آن مسیر جاده ابریشم مرار داشتند شهر بلخ
بود .در سدههای  2و  3م .شهرهایی مانند بلخ ،ترمز ازاستقرار های روستایی تشکیل شده
بود .استفاده از جاده ابریشم همچنان ادامه داشت .این موضوع هم از طریق منابع کتبی تأیید
شده است و هم از نظر کشفیات باستان شناسی انجام شده در چین ،ترکستان شرمی ،آسیای
مرکزی و افغانستان (لیتوینسکی)351 :9301 ،

آدابورسومنوروزیدرآسیایمیانهوپیوستگیفرهنگی 
جامعه ایرانی با ویکگیهای فرهنگ و تمدن خود در ایران زمین که خانه و کاشانه
صاحبان آن مدنیت گران بار در آسیای مرکزی بود (تکمیل همایون )931 :9303 ،دارای
مواریث مشترکی بین ایران و آسیای مرکزی از جمله نوروز است .اید نوروز ،ویکگیهای
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فرهنگها ی مبل وبعد از اسالم را در خود حفظ نموده است و ایدی است که هم ماهیت
ملی ،بین المللی ،تاریخی ،جغرافیایی و دینی دارد (مددلی )271 :9301 ،واین جشن که از
مدمت دیرینها ی در ایران و آسیای مرکزی برخوردار است در پنج جمهوری آسیای میانه
برگزار میشود واز موارد پیوستگیهای فرهنگی بین ایران و آسیای میانه میباشد و برای
نمونه ما به آن آداب و رسوم نوروز در میان تاجیکان آسیای مرکزی میپردازیم .الزم ذکر
است که در دوره اسالمی نورزوز در بسیاری از مناطق به منزله یک جشن مذهبی نیز بود و
این نه تنها در منطقه ایران کنونی بلکه در آسیای مرکزی و به ویکه در تاجیکستان به انوان
یک جشن مذهبی تلقی میگردید .لذا نوروز در دوره غزنویان ،سلجومیان ،خوارزمشاهیان
و حتی در دوره پر از غارتگری و توحش مغول ،شیبانیان و اشترخانیان نیز جشن گرفته
میشد.
یکی از جشنها ی بسیار با اهمیت ایرانیان که با آغاز فصل بهار در میان تمامی ایرانی
نکادان کشورهای مختلف جهان مورد توجه خاص مرار میگیرد ،جشن نوروز است.
اهمیت این روز بااث شد که پس از تسلط اسالم برسرزمین ایران با وجود تغییرات مختلفی
که در مراسم آن صورت گرفته ،ولی در کل ،به شکل یکسان در این جوامع برمرار بماند.
شاید الت ماندگاری این جشن در دوره پس از تسلط ااراب ماهیت مذهبی جشنها،
زرتشتیان باشد .در حدود سال  9120در دوره شوروی اید نوروز در شهر خجند از لحاظ
اولویت به انوان نخستین اید ااالم گردید( .حسینی اسفیدواجانی )59 :9302 ،اما این
مساله با انتقاد بعضی از روحانیون و بعضی رهبران کمونیست این ناحیه مواجه شد .از ترس
اینکه مبادا آنان را ضد ملحد بخوانند به همین دلیل تا سالهای دهه  07تنها مردم به طور
خصوصی و شخصی در خانهها و روستاهای خود این اید را جشن میگرفتند .تاجیکان
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مشابه دیگر ایرانی نکادان مراسم و آداب خاص در هنگام جشن نوروز انجام می دهندو
بخارا ،سمرمندو بعضی محلهای دیگر پیش از نوروز برای دختران مراسمی تشکیل
میدادند که "بخت گشایی" نام داشت .در بخارا ،سمرمند ،خجند ،کوالب ،حصار،
بدخشان ،وادیهای مراتگین ،از دیگر جایهای است که مردم در آغاز نوروز به هم گل
تقدیم میکنند و گالب میپاشند و شربت و شرینی میدادند .هنگام ورود نوروزموافق
سنت و آداب و رسوم همه اهل خانواده به خانه یکدیگر آمده و جمع میشوند .روز اول
سال آداب و رسوم خاصی وجود داشت در این روز هیچ چیز سیاه را به خانه نمیآوردند.
در شهرهای اصلی آسیای مرکزی در روزهای نوروز سیرو گشتها گوناگون برپا
می کردند .صدر الدین اینی سیر و گشت مردم شهر بخارا و اطراف آن را در یادداشتهای
خود به خوبی تصویر نموده است( .همان)11-52 :
در جمهوری ترکمنستان نیز نوروز به خوبی جشن گرفته میشود و این رسم از ادوار
پیشین در این کشور جشن گرفته میشده است( .بوالوردی )10 :9385 ،در دره فرغانه که
هنوز هم انصر مالب فرهنگی ،فرهنگ ایرانی است اید نوروز در این وادی به صورت
مفصل جشن گرفته میشود( .امیر احمدیان)958 :9383 ،
در یک ارزیابی کلی میتوان گفت که جشن نوروز به انوان نماد پیوستگی فرهنگی،
امق تعامل فرهنگی بین ایران و آسیای مرکزی است و حتی در تمام دورههای تاریخی این
جشن که نوای بیداری طبیعت میباشد ،در آسیای مرکزی برگزار می گردیدوآیین و
رسوم مربوط به این جشن به میزان مابل توجهی در پیوستگی فرهنگی ملتها و به ویکه
کشورهای که نوروز در آنها جشن گرفته میشود تأثیر گذار بوده است .اما نوروز در حال
حاضر چگونه می تواند مبنایی برای پیوند فرهنگی بین ایران و آسیای مرکزی باشد و چه

/811فصلنامهمطالعاتآسیایجنوبغربی،سالدوم،شمارهپنجم،بهار8931

کارهایی باید در این زمینه صورت گیرد ،سئوالی است که همواره ذهن مخاطبان زیادی را
به خود مشغول کرده است .برای پاسخ گویی به این سئوال باید انوان کرد که با توجه به
پیشرفت الم و تکنولوژی در زمان کنونی میشود امداماتی را انجام داد که ابارتند از-9:
ایجاد نمایشگاهایی با تاکید بر آداب و رسوم نوروزی در ایران و کشورهای آسیای مرکزی
در ایام نوروزو به ویکه آوردن سفرههای هفت سین چیده شده در ایران و کشورهای آسیای
میانه در این نمایشگاهها میتواند به انوان ااملی برای پیوستگیهای فرهنگی بین این ملل
باشد -2.انجام سفرهای ن وروزی متقابل در ایام نوروز و رفتن مردم از ایران به کشورهای
آسیای مرکزی و بالعکس با هدف ایجاد پیوند فرهنگی میتواند در گسترش روابط و
پیوندهای فرهنگی کمکهای شایانی نماید -3.نقش رسانههای گروهی و به ویکه
صدوسیما و پخش مراسم و سنتهای نوروزی صورت گرفته در کشورهای آسیای میانه
برای مردم ایران و همچنین پخش آیینهای صورت گرفته مربوط به نوروز در ایران برای
مردم کشورهای آسیای میانه میتواند اامل موثری در ایجاد پیوندهای فرهنگی باشد-5.
برگزاری کنفرانسها و گردهماییهای مربوط به آداب ورسوم نوروزی توسط دانشمندان
و اساتی د دانشگاه در ایام نوروز و داوت از اساتید کشورهای آسیای میانه در این
گردهماییها میتواند اامل پیوند فرهنگی بین ایران و کشورهای آسیای میانه باشد.

اسالمعاملپیوستگیبینایرانوآسیایمرکزی 
بیشتر جمعیت کشورهای آسیای مرکزی مسلمان هستند و حتی تاتارها که امدتاً از
مسلمانان بخش اروپای اتحاد شوروی و سیبری هستند ،در آسیای مرکزی سکنی دارند
(محمودی )0 :9381 ،درمجموع در آسیای مرکزی گرایش امده مذهبی همواره به سمت
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اسالم بوده و هست .از آن جا که آسیای مرکزی این گرایش مذهبی را امیقاً حفظ کرد به
صورت پناهگاهی برای مسلمانی که تحت فشار سیاسی میگریختند در آمد .بدین ترتیب تا
ظهور کمونیسم ،مذهب نقش امدهای از لحاظ هویتی در میان ساکنان آسیای مرکزی ایفا
میکرد .گرچه مذهب اهل سنت در آسیای مرکزی متداول است اما تنها گرایش اسالمی
منطقه محسوب نمیشود .در بخارا ،جامعه گسترده ومهمی از شیعیان زندگی میکنند که با
خراسان روابط تاریخی دارند .بسیاری از افراد در این جامعه خاص ،در خانوادههای تاجر و
بازرگان ریشه دارند .سابقه بسیاری دیگر به دوره برده فروشی باز میگردد .گرچه شمار
این گروهها مابل توجه نیست اما با این حال در حفظ زبان فارسی و روابط با ایران مثمر ثمر
بودهاند (نیبی.)900-901 :9309 ،
در دوران حاکمیت شوروی اسالم هدف تهاجم چند بعدی ،شدید سیستماتیک ،و
مداوم دولت شوروی مرار گرفت .این تهاجم از جمله شامل کشتار تعدادبیشماری از
دانشمندان و رهبران محلی مسلمان ،نابود ساختن متون و ادبیات اسالمی ،نابود ساختتن
مساجد ،مدرسهها ،خانقاها یا استفاده از ساختمان آنها برای سایر مقاصد ،مصادره اموال
موموفه ،تعطیل کردن نهادهای آموزشی مذهبی (مکتبها و مدرسهها) غیرمانونی کردن
همه اشکال ابادات اسالمی از جمله اجرای آئینهای مذهبی مربوط به مراحل حیات ،تغییر
اجزای اسالمی نام اشخاص ،و انحالل همه محاکم شهرمی شد( .شهرانی )977 :9302 ،اما با
وجود تمام سخت گیریها ،برخی از کشورهای آسیای میانه از جمله جامعه تاجیکستان در
طول دوره شوروی بسیار محافظه کار وسنتی بامی ماند .در وامع به نظر میرسد که کنترل k
 G Bشامل ر وستاهای کوهستانی نگردید .اگرچه مساجد را بسته بودند ولی حضور اسالم
بسیار آشکار بود .ساختارهای اسالمی (برادری صوفی ،روحانیون موازی) نیز بیانگر محل
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گرایی در مقابل نخبگان حاکم کمونیست بود .در طول دوران حاکمیت شوروی دو
ساختار روحانیت وجود داشت که شامل روحانیت رسمی و روحانیت موازی در
تاجیکستان میشد (الویه روا )258-250 :9305 ،اما در جمهوری مزامستان به موجب مانون
اساسی این کشور همه ادیان مذاهب در انجام امور مذهبی خود آزادند و کشور تابع مذهب
خاصی میباشد ولی در هرحال این کشور با اضویت در سازمان کنفرانس کشورهای
اسال می وجهه یک کشور مذهبی را با هویتی اسالمی به خود گرفته است .سلطان نظر بایف
رئیس جمهور مزامستان در مورد نقش مذهب خصوصاً اسالم در جامعه مزامستان در
مصاحبه با هفته نامه تایم گفته است " اسالم در خارج از مزامستان ریشههای مویتری دارد.
مزامستان نه بودائیسم کامالً از بین رفته و نه اسالم ریشه دوانده .مزاقها تعصب مذهبی
زیادی ندارند .بسیاری از ارزشهای فرهنگی اسالم و همچنین فرهنگ مسیح وجود دارد که
ما برای برآودن نیازهای مذهبیشان در حال ایجاد سازمانهای فرهنگی بیشتری هستیم .در
سال  9119نطربایف مزامستان را از هیئت مرکزی مسلمانان آسیای میانه جدا و مفتی
جداگانهای را برای مزامستان تعیین نمود (ابوالحسنی)37-39 :9301 ،
راجع به اسالم به انوان اامل پیوند فرهنگی ایران و ترکمنستان باید گفت که اسالم از
طریق ایران وارد ترکمنستان شده است اگرچه به الت  07سال تسلط کمونیستها و
تبلیغات آنها تمایالت مذهبی موی وجود ندارد ولی مردم پایبند به فرایض خود بوده و
مسلمان بودن را بخشی از هویت ملی خود دانسته و فرهنگ اسالمی ایرانی در سراسر
زندگی مردم ترکمنستان رسوخ دارد( .بو الوردی)10-11 :9385 ،
در مرمیزستان اکثر مردم آن مسلمان هستند و شیعیان مرمیزستان به فرمههای متعددی
تقسیم میشوند که بیشتر شیعیان آن کشور شیعه اثنی اشعری میباشند .در شهرهای
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بیشکک و اوش و غیره از سالها مبل مساجدی وجود داشته است ،چنانکه در سال 9119
بیش از  17مسجد در این جمهوری مفتوح بوده و  98مسجد نیز در همان سال بازگشایی
شدند( .معظمی گودرزی)31-35 :9300 ،
در مجموع اسالم میتواند اامل پیوند فرهنگی ،همچنان که در گذشته بوده است در
حال حاضر نیز بین ایران و آسیای مرکزی نقش ایفا کند و اسالم در اسیای مرکزی با سنتها
و فرهنگ ایرانی پیوند خورده است در این مورد میتوان به مثالهای زیادی اشاره کرد .در
حال حاضر 93 ،کشور در منطقه روز  29مارس را به انوان نوروز یا اولین روز سال جدید
جشن میگیرند .مردم نوروز را بخشی از هویت ملی خود که مورد تأیید مذهب رسیده
ملمداد میکنند (صبری تبریزی)35 :9301 ،

موسیقیعاملپیوستگیفرهنکیایرانوآسیایمرکزی
سرزمین آباد و فضیلت پروری که در گذشتهها معموالً بدان ماوراءالنهر و گاه در تقسیم
بندی سبکهای شعر و ادبی ترکستانی میگفتند ،و اکنون بخشی از آسیای مرکزی به شمار
میآورند با داشتن شهرهای بزرگ و مشهوری چون بخارا ،سمرمند ،مرو ،یکی از
کانونهای اصلی و مهم دانش و هنر ایران بزرگ بوده وبزرگانی را در دامان خود پرورانده
است .که نامشان برای همیشه در تاریخ فرهنگ ایران ،مخلد خواهد ماند ،برای اطالع از
احوال و آثار ارزنده این بزرگان که در رشتههای مختلف از حدیث ،تفسیر ،لغت ،تاریخ،
جغرافی ،انساب گرفته تا دانشهایی مانند ریاضی ،نجوم ،حساب ،موسیقی باید به تاریخ
ادبیات و الم ایران مراجعه کرد ولی در زمینه موسیقی که مدما آن را به انوان صنااه
میشناختهاند  ،از جمله فارابی کافی است به چهر ه های درخشانی از مبیل فارابی ،ابن سینا
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توجه کرد که همگی از همان سرزمین فضیلت پرور ماوءالنهربرخاسته و به نوای با خدمت
به تمدن و فرهنگ ایران موجب غنای هنر و االی موسیقی شدهاند .دیگر از سازی به نام
شهروردیا شاهرود یاد میکند که به مول فارمر نوای اود بوده است کشورهای اربی
شهرت دارد .خوشبختانه تصویری از این ساز دریکی از نسخههای خطی موسیقی کبیر،
نسخه لیون آمده است( .مهرابی)20-21 :9302 ،
خوارزمی گرچه موسیقی دان به معنی صحیح کلمه نبوده است اما بخش موسیقی کتاب
مفاتیح العلوم را بدون تردید باید در ردیف مهمترین و با ارزشترین ماخذ موسیقی سنتی
ایران مرار داد .نظامی اروضی سمرمندی که کتاب معروف خود مجموع النوادر یا چهار
مقاله را در خالل سالهای  552-559ه .تألیف کرده است .در حکایتی مربوط به رودکی
میگوید ومتی تومف امیر نصر بن احمد سامانی یا نصر ثانی که برای گذراندن تابستان به
بادغیس هرات آمده بود به درازا کشید و سران سپاه و مهتر ملک به رودکی متوسل شدند.
تا کاری کند که ازم امامت امیر سامانی به رحیل مبدل گردد و اورا در فرصتی مناسب
چنگ برگرفت ودر پرده اشاق مصیده معروف بوی جوی مولیان را آنچنان خواند که امیر
پای برهنه سوار اسب شد وبه بخارا رفت .هرچند آنچه نام ترانه یا دوبیتی مشهور شده است
به صورتهای مختلف در نقاط گوناگون و حتی دوردست ایران از دیرباز وجود داشت،
اما میتوان گفت یکی از نخستین یا مهمترین پایگاه آن ماوراءالنهر بوده است (همان-28 :
.)33
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نتیجهگیری 
باتوجه به زمینههای تاریخی و فرهنگی ایران و آسیای میانه که این زمینه هااامل
پیوستگی فرهنگی بین طرفین پس از فروپاشی شوروی نیز شدهاند ،در یک ارزیابی کلی
میتوان گفت که امتیاز هم کیشی و هم آیینی که بیشتر جمعیت کشورهای آسیای مرکزی
مسلمان هستندٍ؛ امتیازاشتراکات فرهنگی وتاریخی که این ارتباط حتی به ادوار پیش از
اسالم نیز بر میگردد؛ فراوانی مشاهیر مشترکی که هم ایرانیها و هم تاجیکها ،ترکمنها،
مزاقها و ازبکها به داشتن آنها مفتخراند که از جمله این بزرگان میتوان به رودکی،
ابوالی سینا ،شیخ نجم الدین کبری ،فارابی ،زمخشری ،انوری ابیوردی ،خوارزمی ،کسایی
مروزی اشاره کرد که مردم این منطقه هویت فرهنگی خود را مدیون آنها هستند؛ امتیاز
مرزهای جغرافیایی مشترک که در این بین ایران  9577کیلو متر مرز مشترک با کشورهای
آسیای میانه دارد؛ امتیاز اشتراک زبانی و نقش زبان فارسی از ادوار پیشین تا کنون به ویکه
در کشورهای تاجیکستان و ازبکستان؛ وابستگیهای جغرافیایی و ارتباطات که ایران و به
ویکه خراسان یکی از راههای ورود کشورهای آسیای میانه به آبهای آزاد و خلیج فارس
میتوانست باشد؛ برگزاری جشن نوروز به انوان میراث گذشته و حال ایران و آسیای
مرکزی و آداب و رسوم مربوط به آن؛ امتیاز تعامالت متقابل و این که فرهنگ ایرانی
همواره در منطق مردم آسیای مرکزی مابل مبول بوده است؛ امتیاز راههای تجاری به ویکه
راه ابریشم که در دورههای تاریخی به انوان اامل پیوستگی فرهنگی و امتصادی بوده است
و همه وهمه نشان از پیوستگی فرهنگی ،تاریخی ،امتصادی و سیاسی بین ایران و آسیای
میانه دارد و در این ب ین شاید نقش زبان فارسی در پیوستگی فرهنگی بیش ازسایر موارد
باشد.
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با توجه به مؤلفههایی که برشمرده شد میتوان گفت که کشورهای آسیای میانه به ویکه
تاجیکستان ،ترکمنستان و ازبکستان به همراه ایران از یک درخت تناور فرهنگی تغذیه
میکنند و تالشهای هفت دهه و اندی ساله کمونیستها در تغییر خط و زبان و فشار به
نهادهای فرهنگی و مذهبی نتوانست این موارد مشترک را کم رنگتر کند و پس از
استقالل جمهوریهای آسیای مرکزی آنها تالش زیادی برای روابط فرهنگی و امتصادی
با ایران کردند و با توجه به کشف و توسعه نفت وگاز در ترکمنستان روابط امتصادی این
کشور با ایران توسعه یافت و ایران نیز روابط با کشورهای آسیای مرکزی را با تاکید
برنقش خود به انوان تجدید حیات تمدن ایرانی اسالمی خود در جمهوریهای آسیای
میانه تفسیر وتعبیرکرده است و با توجه به پیوستگیهای فرهنگی ،امتصادی ،تاریخی روابط
حسنه با کشورهای آسیای میانه دارد.
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