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  وشیدار  توسط "ن یشی پ یِ در شورو  یپارس  خط و زبان؛ سرگذشتِ  مقاله "معضلِ خالصِه 
 واکنش  ، و انیرجب

A summary of the article “The problem of script and language; the history of Persian in the 

former Soviet Union” by Dariush Rajabian, and a reaction 

By John DiCandeloro 
 

و  ) ر  معاصیِ کیتاج زبانِ   خِ یتار  در موردِ  من امروز ،ِی مرکزیایچاپ در آس   بارهِ گذشته در  هفتهِ  م ازیسخنران بعد از اینکه
"  نیش یپ یِ در شورو  یپارس  خط و زبان؛ سرگذشتِ  مقاله "معضلِ  بر اساِس  ی سخنران  نی. انم کمیصحبت  ش( ِخط ژهیبه و
(  شخطِ   اصالحاتِ  ژهی)به و یکیزبان تاج خِ یمقاله تار  نی، ای است. به طور کل سی فارسیبیبیدر  انیرجب وشیدار  توسط
 کند.یم  استدالل  ی عرب-یفارس یِ الفبا تجدیدِ  بارهِ ، و در دهدتوضیح میرا 

 

.  م بود-19 قرنِ  در ی روس-یرانیا-یجانیآذربا روشنفکرِ  یک که ، شودیآغاز م آخوندزاده یفتحعل رزا یم با انیرجبمقاله 
. او اهل  داشت   تاثیر  و ترک ایرانی گراییِ ملی بر  ش آثار  و ،بود مهم و اصالح طلبِ  ،زبان شناس ،سندهینو آخوندزاده

قرار   هیروس  یِ در امپراتور  ، وقتی که این شهر طول کشید تفلیس شهرِ   ش در یزندگ  بسیاری از و  ،بود یامروز  جانِ یآذربا
 . داشت

 
  شدنِ -نیالت جنبِش   ، او رهبرِ سپس  – استدالل کرد ی ترک نیو همچن یعرب-یفارس خطِ  استاندرد کردنِ  یبرا آخوندزاده

  یکی 1922 در سالدرگذشته بود،  1878در سال قبالً   آخوندزاده . اگرچهشد  نوشته شده بودند یعرب  که به خطِ  ییهازبان
ُمِدل برای  به  ، آنی جانیآذربا شدنِ -نیالتپس از ا شد. زاج یجانیآذربازباِن  کردنِ -اصالح یبرا ششدن-نیالت یِ هاُمِدلاز 

 شد.  1930و   1920در دهه  یشورو  از میانِ  یعرب در خطِ   هازبان نِ شد-التین

 

یک   . از بود برای نوشتن یعرب-یفارس  خطِ   از  تر یطقنم نیالت تاسیس شد که خطِ  یفکر یک بر  شدن-نیالت اصالحاتِ 
ً . غالبباشد تواندمی درست  روش  از این یبرخ طرف, از   ر ت آسان هستند نوشته شده نیالت خطِ به  کلماتی کهظ فُ ل  ت   یِ نیبشیپ ،ا
  با اینحال,  .فرانسه(  ، به زبانِ )مثاالً  ست یندرست  شهیهم ن یالبته، ا .استنوشته شده  ی فارس  ای یعرب خطِ به  که یکلمات
که در   داشتند باور یاز انقالب، برخ بعد شد.  اولیه ی در شورو  دیجد یِ زبان  طرز تفکرِ  از  یمهم یک بعدِ به  شدن-نیالت
  از کردند که قبل فکر می ستیمونکُ  رانِ از روشنفک ی . برخخواهد شد منحل، ملی یِ مرزها ثلِ ، میزبان یِ مرزها ،ندهیآ

 . شودمی نیالت ز ین ی روس  سرانجام زبانِ   ،وندش  حل  ی جهان زبانِ   کی در  هاِی جهانزبان اینکه

 
  (یارمنزباِن و   یگرجزباِن   لِ )شام شوروی گرِ ید زبان  چند نینشده است. و همچن نیهرگز الت یروس ، زبانِ البته
ً ا یشدن در شورو-نیالت یِ هااستی. س عوض نشدند شان هرگزهای نوشتریسیستم با  گذارد. یم ر یمسلمان تأث اقلیتِ  بر ساسا
 . گذاشت می  ضیتبع لمانانس م هایِ زبان  هِ یشد، علیرا شامل م  زیادیمسلمانانِ  شدن-نیجنبش التاینکه 

 
  کستانِ یاج"تو   "،دانش  رهبرِ "، "کیتاج آوازِ " شاملِ ،  کند میدنبال  مهم رسمیِ  یِ هاهدر روزنام هامناظره انیرجب مقالهِ 
با اشاره به   کنندفارسِی آسیاِی مرکزی استدالل میالحِ زباِن صی برای اشورو  ها، روشنفکرانِ روزنامه نی. در ا"ُسرخ
ویژِه ادعا   مشکالتِ  دربارهِ گفتگوها  نیا . ا شودز اج نیو چ ،، ژاپنران یکه قرار بود در ا شده  ادعا شدنِ -نیالت یِ هاتالش
 شدند. ساخته میو فقر  ، ، خرافاتیسوادیب مربوطِ که  ،بود یعرب-یفارس  یِ الفبا شده با

 

  یروس و خاورشناسانِ  (صدرالدین عینى ثلِ م) انزبان-یفارس  روشنفکرانِ  نیب ییهامناظره به یکیتاج کردنِ -نیالت روندِ 
حرف بحرف نوشته    O ای Aبه  دیباز" )آ( با "الفِ  ایآ ربارهِ د بود یک مناظره ، مثاالً  – منجر شد (سیمیونوفالکساندر   ثلِ م)

 برنده شد.   سیمیونوفبشود. موقعیِت 
 

  یدیجد یِ الفبا انیرجبشد.   لیتبد ونیزاس یلیر یس شدن به  -نی، التتمام شد یجهان انقالبِ  یبرا دهایکه ام وقتی، 1930در دهه 
  هیروس   لِ نترُ کُ  ابزارِ  کیلیر یپ کند که خطِ ی. او استدالل مدهد می " کیلیر یپ " درست کرد نامِ  یکیتاج ی زبانِ را که برا

به   براِی اّولین بار را  "موالناِی" "مثنو"که او  دیگویم ان یرجببوده است.  خودشان   یِ ادب راثِ یبه م کانیتاج یِ دسترس ایبر 
 . بودمنتشر نشده  کیلیر یپ به خطِ  1986تا سال  چون  خواند،  یروس 
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  یکیزبان تاج  دنِ برگردان برایِ  داشت برنامه کستانی، تاج1989  سالِ انهِ یگرایمل از انقالبِ  بعددهد که یگزارش م  انیرجب
  س یرئ 1997-1992 ی سالِ داخل جنگِ   که در طولِ ) رحمان  یعلامام برنامه توسطِ  نیحال، ا  نیبا ا ی؛عرب-یفارس  به خطِ 
  آنهابسیاری از که ) یکیتاج  زبانِ ندهِ یآ معاصر دربارهِ  هایِ ناظرهکه م دیگویم انیرجب، متوقف شد.  (شد   تاجیکستانجمهورِ 
ً ( غالبهستند هیروس  به کستانیتاج ارتباطِ  درموردِ    خطِ   ی بودنِ منطقر یدرباره ضعف و غ یشورو رهِ دو از  یهااستدالل ا
  یو هنر بستگ ی علم شرفتِ یبا پ "کیلیر یس " ارتباِط فرهنگیِ به  معموالً ها استدالل ن ید. انکنیم ب یاندوباره  یعرب-یفارس 
 د. ندار 

 
"تفرقه برانداز و حکومت   یِ به استراتژ  دیبا یشورو  هِ دور  از  یخط  اصالحاتِ کند که یاستدالل م انیرجب،  به طور کلی

  "نیچ بزرگِ  وارِ ید"را با   ِی امروز کیخط تاج اورا از هم جدا کرد.  ی رانیو ا کیتاج جمعیتِ که  ،شودمحسوب بکن" 
 است.  ی از فارس تر ُدشوار  کیتاجزباِن  به نترنتیدر ا پیدا کردِن اطالعتدهد که ینشان ماو و  ،کندیم سهیمقا

 
  رخ به امارتِ س ارتِش  حملهِ   که دیگویکند. او چند بار میم  غلورا   یشورو  زبانِ  استِ یس   رِ یتأث انیرجب  به نظر من، استداللِ 

 . ه استبود ی روس  نشاندهِ دستنوزدهم  در قرنِ قبالً بخارا  حال، امارتِ   نیداد. با ا ر ییرا تغ  ز یهمه چ 1922بخارا در سال 
 

  ، لغتِ 1878. در سال دوبش  هنوشت کیلیر ی س  خطِ به  ه بودشد شروع  ی قبالً کیتاج زبانِ  ارتش سرخ،  قبل از حملهِ  یحت
عالوه بر این،   ،کرد فیرا توص  "ریبخا" ای یکیتاج زبانِ آلبرت ستارچفسکی مرکزی توسِط  یِ ایآس  یِ هازبانزباناِن چند

  سالِ  از طایفحاتمحیدر شاه یکیتاج-یروس  لغتِ هم . حرف بحرف نوشت کیلیر یس   خطِ  را به یکیتاج کلماتِ  ستارچفسکی
نشان   آنها بودند، اما کتفکریتر از طرز یها عمللغت نی . ادارد یعرب-یو فارس  کیلیر یدو س هر  را به  ها واژهتمامِ  1899

 نوزدهم آغاز شده بود.  از قرنِ  تببدیِل خطی قبالً  د که روندِ ندهیم

 
ً   ونیزاس یلیر یو س  شدن-نیکه الت یدر حال  شروع شد    یاز فارس یکیتاج اشتنِ ذفرق گ ،گرفت ر یتأث یکیتاج ِه زبانِ سطتو حتما
  خِ یتار  انیرجب . استداللِ 19و  18در قرن  اوراسیای در عموم  زبانِ همچون فارسی  سقوطِ  در رمانِ  و یتزار  در دورهِ 

 . کندیفراموش م را  قبل از انقالب یِ کیتاج

 

https://www.bbc.com/persian/arts-54078784  

https://www.bbc.com/persian/arts-54078784

