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تاجيكان گم شد؟ چگونه خط فارسي از ميان  
 دولت اتحاد جماهير شوروي مصوبه اي را 1919پس از پيروزي انقالب سوسيالستي در روسيه، در سال 

رهبران دولت كمونيستي اعالم كردند كه بدون مردم با سواد  .به نام مبارزه براي محو بي سوادي تصويب كرد
مورخين بر اساس ارقام موجود گفته اند كه ميزان باسوادي مردم  .استايجاد يك جامعه كمونيستي غير ممكن 

درصد بوده است و در ميان مليتهاي آسياي مركزي ميزان 29در روسيه در پايان قرن نوزدهم ميالدي حدود 
باسوادي از جمله در ميان تاجيكان چهار درصد، ازبكها نزديك دو درصد و تركمنها تقريباً يك درصد بوده 

باسواد سازي از راه تغيير خط چيزي كه در اين زمان براي باسواد كردن مردم از سوي عده اي از  .است
روشنفكران انقالبي مطرح شد موضوع تغيير خط يا پذيرش خط التين براي باسواد كردن مردم و دور افكندن 

 صورت گرفت تا از حتي تالشهايي نيز. ميراث زمان گذشته بود كه ميراث جامعه استثماري خوانده مي شد
اما عالقه مندي براي پذيرش خط التين براي مليتهاي ترك زبان  .الفباي التين براي زبان روسي استفاده شود

آسياي مركزي و روسيه و قفقاز كه تا اين زمان از الفباي عربي استفاده مي كردند قوي تر بود، اگرچه افراد 
پس از آمادگيهاي كوتاهي، در   .اين مليتها نيز كم نبوده استمخالف به قبول اين خط در ميان افراد باسواد 

 دولت ازبكستان كه تا همين سال جمهوري خود مختار تاجيكستان شامل آن بود با صدور فرماني 1929سال 
اگرچه قرار بود تبديل رسم الخط به . استفاده از خط عربي را در ادارات دولت و مكاتب ممنوع اعالم كرد

در تاجيكستان نيز تالش عملي دولت  تغيير خط تاجيكان . به انجام برسد1932گيرد و سال تدريج صورت ب
اما روند قبول اين خط و طرد كردن خط فارسي چه .  آغاز شد1929براي رسمي كردن خط التين در سال 

ي معروف شعاري كه در آن دوره خيل: پيوند گلمرادزاده محقق تاجيك در اين باره مي گويد .گونه بوده است
بهانه پيش آوردند، كه براي با سواد كردن همه مردم الفباي فارسي مشكالت . بود باسواد كردن همه مردم بود

زياد ايجاد مي كند و بايد براي تاجيكان در دنياي نو الفباي نو ساخته شود و اين الفباي نو بايد الفباي التيني 
 چاپ شد مقاله معروف 1927ره دوم مجله رهبر دانش در سال و اولين مقاله اي كه در اين زمينه در شما. باشد

بعد از اين در شماره سوم مجله رهبر دانش اليحه الفباي نو عبدالرئوف . زاده با عنوان تاجيكان و الفباي نو بود
ظاهراً هدف اساسي دولت كمونيستي آن دوره، باسواد كردن مردم اعالن مي شد، اما   .فطرت منتشر شد 

ي گويند هدف اساسي تغيير خط از بين بردن نفوذ دين و نمايندگان دين به ويژه دين اسالم در اين محققان م
منطقه بوده است، زيرا كمونيستها دين را عامل استثمار طبقه هاي زحمتكش از سوي طبقات حاكم دارا در 

ه سوتاي آمريكا مي گويد ايرج بشيري محقق تاريخ تاجيكستان در دانشگاه مين .جامعه طبقاتي تلقي مي كردند
يكي از اهداف ديگر، بي سواد كردن مردم بوده تا بلشويكها بتوانند نشان بدهند كه مردمان بي سواد را باسواد 

  .كرده اند
يكي را مي توانيم بگوئيم جنبه بي سواد كردن و ديگري را مي توانيم جنبه اسالمي : وي مي گويد

بار كه ما الفباي يك مملكت را عوض بكنيم مردم آن مملكت را به بي سوادي در اين است، كه هر . بگوييم
طور كامل بي سواد مي كنيم براي دوره اي كه بتوانند زحمت بكشند و الفباي جديد را ياد بگيرند و اين مردم 

يكي از داليل به نظر من اين بوده، كه مي . را از افكار و از آن چه در نوشته هايشان دارند دور مي كند
به نظر محققين از بين بردن خط فارسي در  .استند مردم مسلمان را از منبع اسالمي خودشان دور بكنند خو

بدين وسيله : گلمرادزاده در اين باره مي افزايد .تاجيكستان هدف هاي ديگر را هم پي گيري مي كرده است
 .ان و افغانستان بود، قطع مي كردند عاليق و پيوندهايي را، كه ميان مردم فارسي زبان آسياي ميانه و مردم اير

در آثار  اما خط التين از سوي مردم چگونه مورد استقبال قرار گرفت؟  مخالف تغيير خط، دشمن انقالب 
تاريخي دوره شوروي سابق كه مردم فاقد آزادي بيان بودند و آثار تاريخنگاران از سوي دولت سانسور مي 

تغيير خط، بخشي از انقالب فرهنگي محسوب مي شد . ن در ميان استشد، فقط از موفقيتهاي نظام شوروي سخ
  .و با مخالفين اين انقالب مبارزه مي شد

در ابتداي بحث مبني بر تغيير   اما آيا افرادي بوده اند كه به اين روند در تاجيكستان مخالفت داشتند؟ 
داشت ولي به تدريج جانبداري  در مطبوعات نظرهاي مختلف وجود 20 قرن 20خط در تاجيكستان در دهه 
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دولت از تغيير خط به اندازه اي مي رسد، كه هر فرد مخالف تعويض خط فارسي به خط التين به مثابه دشمن 
  .انقالب شناخته مي شود

كمال عيني محقق تاجيك و فرزند صدر الدين عيني بنيان گذار ادبيات شوروي تاجيك درباره مخالفت  
پدر من نقل مي : طه با منسوخ كردن خط فارسي در تاجيكستان چنين مي گويديا ترس از مخالفت در راب

كردند كه در يك جلسه شعاري روي ديوار نصب شده بود، كه قبول خط التين امر انقالب است، زنده باد 
و سه نفر وارد جلسه شدند و از حاضرين پرسيدند چه كسي مخالف قبول ! بر دشمنان انقالبانقالب، مرگ 
از   اشتياق به خط فارسي در دلها ماند  .همه سرهاي خود را پايين انداختند وخاموش بودند . خط التين است

سنگيني براي ميراث سوي ديگر مبارزه براي از بين بردن خط فارسي و جايگزيني آن با خط التين، پيامدهاي 
ادبي بيش از هزار ساله ادبيات فارسي در تاجيكستان و آناني كه سواد مطالعه و كتابت با اين خط را داشته اند، 

هر كتابي كه با الفباي عربي انشأ شده بود، مي گفتند اين : آقاي گلمرادزاده مي گويد .موجب شده است
تعداد زيادي از اين كتابها به رودخانه ها يا به آتش افكنده . ده شوندكتابها، كتابهاي مذهبي اند و بايد از بين بر

شدند و مردم از ترس اين كه آنان را به حفظ اين كتب متهم نكنند خودشان آنها را زير خاك و يا در جايي 
ث در آن دوره همه مردمي كه با خط عربي آشنا بودند و مدرسه را ختم كرده بودند، به حي. پنهان مي كردند

ولي اشتياق به آثار  .دشمنان خلق زنداني شدند و بسياري از آنها در زندان به هالكت رسيدند ) به عنوان(
فرهنگي كه باخط فارسي نگاشته شده بود در دل مردم باقي ماند و مردم با وجود تهديدها از سوي مقامات 

 را خود مشاهد كرده است چنين شاعر گلرخسار آن چه .وقت آثار انشا شده با خط فارسي را حفظ مي كرد
  .و من مي ديدم كه در خانواده هاي ما و خويش و تبار ما اين كتابها را چگونه حفظ مي كردند: بيان مي كند

زيرا فكر مي كردند، كه زير سر .  جاي از همه بي خطر اين كتابها زير سر كودكان در گاهواره بود
 بازجويي مي كردند از جمله كاهدان، آغل و ظروف بزرگ ديگر همه جارا. كودكان را جست وجو نمي كنند

  .نگه داري آرد را 
 1940اما هنوز تمامي مردم خط التين را ياد نگرفته بود كه سال  تغيير مجدد خط از التين به سيريليك 

دولت شوروي اصالحات جديد الفباي مردمان آسياي مركزي را به راه انداخت و اين دفعه مردم بايد خط 
به انديشه كارشناسان اين اقدام بار ديگر ثابت  .ليك را مي آموختند تا باسواد و همپاي زمان خوانده شوندسري

بعضي از محققين به اين نظرند كه . كرد، كه هدف از قبول خط التين از بين بردن خط فارسي بوده است
ود كه در زمان دولت تحميل خط سريليك روسي به مليتهاي آسياي مركزي از طرحهاي روسيه تزاري ب

اما واقعيت اين است كه در زمان شوروي سابق، مردم تاجيكستان سرتاسر باسواد  .شوروي به تحقق رسيد
شدند، اگرچه عده اي از كارشناسان معتقدند كه زمينه رسيدن به چنين سطح باسوادي نظام جديد آموزش و 

 تدريس مذهبي پيشين روي كار آمد، نه تغيير پرورش با امكانات فني جديد بوده كه به جاي نظام مبني بر
 كه مردم 1991 تا 1985در زمان رهبري ميخائيل گورباچف در سالهاي  پروستريكا و خط فارسي  .الفبا

تاجيكستان تا اندازه اي توانستند فكر خود را به صورت آزاد بيان كنند مبارزه براي مقام دولتي دادن به زبان 
ايرج بشيري استاد دانشگاه مينه سوتاي  .در كنار آن احياي خط فارسي مطرح شدتاجيكي فارسي آغاز شد و 

 تصميم گرفته شد، كه اين الفباي نياكان دوباره برگردانده 1989در سال : آمريكا در اين باره چنين مي گويد
د و مي دانيم  قرار بود سالي باشد كه الفباي نياكان به طور كامل مورد استفاده قرار بگير1995بشود و سال 

دشمني مجدد با خط فارسي آنچه را كه در زمان جنگ  .اختالفاتي كه بر سر اين تغيير به وجود آمد، چه بود 
گروههاي افراد : داخلي بر سر نوشته هاي فارسي آمد، سيداحمد قلندر محقق تاجيك چنين تصوير مي كند

آنها . ردند در تمام كوچه هاي شهر پيدا شدندنقاب پوش، كه اصال خود را نمايندگان جبهه خلقي معرفي مي ك
افراد را مورد بازجويي قرار مي دادند و اگر از نزد ايشان نوشتجات يا كتب فارسي يا عربي پيدا مي كردند 

اين دشمني به خط فارسي قطع نشد، بلكه ادامه : او مي افزايد .اين افراد را توهين و ضرب و شتم مي كردند 
اما .ور مخصوص دولت تمام لوايح ادارات، كه با خط فارسي نگاشته شده بود، برچيده شد بعدها با دست. يافت

 سال از بين بردن خط فارسي در تاجيكستان، امروز در جهان هزارها نشريه هاي مختلف و 75پس از تقريباً 
ي فعال اند، كتب زيادي به خط فارسي منتشر مي شوند و صدها هزار سايت اينترنتي به خطهاي فارسي و عرب

كه اكثر مطلق مردم تاجيكستان و تاجيكان آسياي ميانه نمي توانند آنها را مطالعه كنند و ازسوي ديگر خط 
در عين حال، امروز شايد قسمت اعظمي از مردم  .سريليك تنها در بين فارسي زبانان تاجيكستان رايج است

ي دانند و از اطالعات منتشره به زبان روسي تاجيكستان زبان روسي را كه وارث اساسي خط سريليك است نم
 .نيز محروم اند

  
 


