
به مناسبت  4932آذر  42تخصصی گروه پژوهشی مطالعات اوراسیای مرکزی در  -شصت و هفتمین نشست علمی

ابتدا . اختصاص يافت  "اسالوها و خط سیريل"به بحث و بررسی پیرامون خط سیريل از سال اختراع  4411 گذشت

د اهمیت خط سیريلیک در تاريخ و ای را در مورمدير محترم اين گروه پژوهشی، سرکار خانم دکتر کواليی مقدمه

 ايجاد"سپس آقای دکتر محسن جعفری مذهب با عنوان . ای را مطرح کردندفرهنگی روسیه مقدمه -هويت سیاسی

 :سخنرانی خود را آغاز کردند "همزمان خط و زبان ملي در ميان ايرانيان و اسالوها

دو پیشنهاد دولت ( تصويب رساندهب 4149در سال که )خود  4141و  4142يونسكو در برنامه های سالهای سازمان 

 4411و  4142سال اختراع خط سیريل توسط برادران سیريل و متوديوس در سال  4411. پذيرفتبلغارستان را 

دولت و ملت بلغارستان که کتابخانه ملی خود را بنام سیريل و متوديوس نامگذاری . 4141سالزاد سیريل در سال 

اند و طبیعی است بزرگداشت اين دو مناسبت بايد برای در بزرگداشت اين دو مناسبت داشتهدی اند، تالش زياکرده

كده اما چرا سرای ايرانشناسی اين پیشنهاد را به گروه پژوهشی اوراسیای مرکزی دانش. دولتهای اسالوی نژاد باشد

وی مناسب اين گروه فرهنگ اسالد؟ نخست آنكه توجه به هويت و تاريخ و علوم سیاسی دانشگاه تهران ارائه کر

ه بود و از ارکان هويت ايرانی توجاقعه در ايران صورت گرفت که قابلزمان با اين ودوم آنكه تالشی هم .پژوهشی است

 . دهداختراع خط و کتابت را بهتر نشان می ه ظاهر تصادفی و دور از هم، سازوکاراز سوی مقايسه اين دو واقعه ب. شد

داشته و و نگارش تاريخ نیاز به خط دارد تا بتواند  تاريخ داردکه بخواهد به ملتی بدل شود نیاز به یهر قوم       

در  .سازدزبان و خط و تاريخ، در کنار دين، هويت ملتها را می بنابراين. ثبت کندخود آن قوم در  یزبانهای نگاشته

ايرانیان سغدی ماوراءالنهر پیش از . شد سکزی احسانیاز مشابهی در ايران شرقی و اروپای مرسال پیش 4411حدود 

و باور به اديان زرتشتی، بودايی، مسیحی، نوشتند می( منشعب از آرامی)خط سغدی هگفتند و بزبان سغدی میهاين ب

هايشان توسط مسلمانان عرب همراه بود، آوردن سغديان که با گشايش سرزمیناسالم. مانوی و حتی مزدکی داشتند

هايی تنها گزارش. را وادار ساخت زبان و خط و دين نوينی را بخواهند، چه زبان و خط و دين کهن پاسخگو نبود آنان

گردآورندگان  که بیشتربا آن. زبان عربی داريم از همین سرزمین استهکه از فرار تازه مسلمانان از نماز خواندن ب

از خراسان و ماوراءالنهر ( ايی، دارمی، نیشابوری، ترمذیبخاری، نس) صحاح ستهصاحبان يا احاديث اهل سنت اصلی 

امام اعظم اهل سنت حتی . بودند، اما نخستین خواهندگان خوانش نماز و قرآن نیز خراسانی و ماوراءالنهری بودند

های هنخستین ترجم. ان فارسی داده بودزبهدرستی خواندن نماز بهمفتی خراسانی االصل بغدادی نیز فتوا ب ،ابوحنیفه

زبان و خط اينک مسلمان شده بودند، نیاز به سغديان قديم و ماوراءالنهريان نوين که. قرآن در خراسان فراهم آمد

زبان فارسی دری و خط فارسی . زبان نو بخوانند و بفهند و بنويسانند و بیاموزانندهنوينی داشتند تا کالم خدا را ب

طبری و سپس ابوجعفر ای از تفسیر کبیر ترجمهاين ابداع را نخست در مهمترين آثار . مناسب اين کار بود( عربی)

 (.   تاريخ بلعمی شهرت داردهکه ب)نمايش گذاشتند هترجمه تاريخ او ب

  کلیسای مبشران . زمان در اروپای مرکزی مسیحیت در میان کافران شمال دانوب گسترش يافتمه

در میان کافران رمی و مبشران کلیسای کاتولیک ( پای مرکزیارو) ارتدکس بیزانس در میان کافران شمال دانوب

-هزبان يونانی و دومین گروه بهنخستین گروه ب. پراکندندمسیحیت را می( اروپای ژرمنی)شمال رشته کوههای آلپ 

راستیسالو میالدی  462در سال . دانستند و نه التینو کافران کهن و مسیحیان نوين نه يونانی می زبان التین

 :نوشت یل سومانس میكايشاهزاده موراويا به امپراتور بیز



زبان خودمان هاز زمانی که از کفر به مسیحیت پاگذاشتیم، کسی را نداشتیم که معارف مسیحی را ب"

 ."پس برای ما اسقف و آموزگاری بفرست. به ما بفهماند

زبان موراويايی بدانان هخدا را بو امپراتور براداران سیريل و متوديوس را برای ايجاد زبانی که کالم 

تأسیس و هکه چگونه نیاز دو ملت دور و بیگانه از هم، به زبان و خط و کتابت نو، باما اين. بیاموزد و برساند مامور کرد

ويژه هب)آن ديگری  تغییر، و تغییرهایگونه آرام و کماين( در فارسی)يكی  راع خطی نو انجامید و چرا تغییرهایاخت

 در ادامه .ها و تمايزهای اين دو زبان و خط داردگونه تند و پرتغییر شد، پاسخگوی شباهتآن( سالوی غربیدر ا

خواهند سخن ( و جنوبی)خط سیريل در میان اسالوهای غربی و شرقی ابداع و نفوذ همكاران من درباره تاريخچه 

 .گفت

 "ليريخط س تيو اهم یريگ شکل خيتار" با موضوع ینيعبدالتاجد دیناه دکترپس از ايشان سرکار خانم 

 :کردند ارائه را خود سخنرانی

جوامع مختلف از دوره باستان تا به امروز بوده  یمل تيعناصر شكل دهنده هو نياز مهمتر یكي خط

عامل در  نينها داشته و مهمترآ رامونیپ طیکشورها از مح یمل تيهو زيدر تما یاکنندهنییاست که نقش تع

که  اسالوها .ديآیبه شمار م یآت یهابه نسل یو تمدن یفرهنگ یجوامع و انتقال دستاوردها یهان تجربهشدانباشته

از  یو مشخص زيمتما یهایژگيو یو هم از نظر خط و الفبا دارا یهم از نظر زبان ،هستند يیاز شاخه هندواروپا یكي

 . داشته است یمحور یقشآنها ن یتيعامل در بقا و تداوم هو نیجوامع هستند که هم ريسا

 :شودیم میبه سه شاخه تقس یاسالو یهازبان خانواده

 .یبالروس ،ینياوکرا ،یروس یها شامل زبان: یشرق یاسالو: 4

 يیایو اسلوون یکروات ،يیایبوسن ،یدر شرق و صرب یو مقدون یبلغار یها شامل زبان: یجنوب یاسالو: 4

 .در غرب

 .یلهستان ،یچک، اسلوواک یها شامل زبان: یغرب یاسالو: 9

معروف شد به  ليریبود و در اواخر عمر راهب شد و به س لسوفیف نیکانستانت یو یکه نام اصل ليریس

بر عهده  ليریرا خود س یکه البته نقش اصل شوندیم دهینام ليریس یهمراه برادر کوچک خود مبدع و سازنده الفبا

 . افتي وفات 471در  یودفو م 463در سال  ليریس. داشت

 یجداساز یعني: کرده بودند یها ط یونانيکه  مودیرا پ یالفبا همان راه نينوشتن ا یبرا ليریس

 یالفبا .حرف کيهر صدا  یبرا: سديو تالش نمود آنها را به صورت حروف بنو. دندیرسینظر آشنا مکه به یاصوات

شود که در آن حروف  یمحسوب م( ليریس یهمان زبان مادر)ی ميقد یبلغار یاز شاخه ها یكياسالوها  یميقد

: است یاسالو یهمه زبانها ینوشتارخط الفبا در واقع اساس  نيا. شوند که نوشته شده اند یگونه خوانده مهمان

نوشتار  عيسر جاديا ضرورت .و البته بلغارها سهاها، بالروسها، روینيکراوها، اها، کرواتصرب ها، اسلوواکها،چک

زبان  نيبه ا لیکتاب مقدس انج ديبابود که  یاز ضرورت یتر ناشقیطور دقها و بهشدن روسیحیاز مس یاسالو

 یو روس یو زبان بلغار)بودند  دهيگرو تیحیبه مسا  از روسهپیش  سال صد کي از آنجا که بلغارها .شدینوشته م

خود  یبلغار شاوندانيرا از خو یحیمس میو تعال لیبود که روسها انج یمنطق( داشتند یكينزد اریبس یشاونديخو

 .(م اتفاق افتاد 344شدن روسها در یحیمس. )رندیبگ



 یاساس لیدل نياز همه به ا شیو ب نخست: نبود مناسب یاسیس ليبه دال گريد یاز کتاب ها استفاده

 دوم. مكن بودنام گانهیبه زبان ب هیکه مناسک و ادع رايز د،رفتنيپذ یرا نم تیحیصورت مس نيا ریبود که مردم در غ

. کند یجد يیآنها را دستخوش خدشه ها سیتاس ازهت تيهو توانستیم یاسیاز نظر س ،گانهیدعا به زبان ب رشيپذ

 ن،یالت: عبارت بودند از  یروشیپ یها نهيگز. انتخاب زبان هم وجود نداشت یبرا یاديموارد زاست که به ذکر  الزم

-به ینوعبه یونانيزبان  رشيپذ. متفاوت و انتخاب آن ناممكن بود اریوها بساز زبان اسال یزبان عبر. یعبر اي ،یوناني

مانند هم  نیزبان الت یریگکاربه. صالح نبودبه چیهبه یاسیبود که از نظر س زانسیب یبه امپراتور یوستگیپ یمعنا

 .متفاوت بود زین يیسایلرم بود که البته از جهت مناسک و آداب ک یامپراتور ریتاث رشيپذ یبه معنا یونانيزبان 

 یبه اسالو اي کیسالونتمتولد شهر  یودفرش مو براد( بود نیشدنش کنستانتنام او تا راهب)  ليریس

 یاديز یشهر اسالوها نيدر ا. رفت یشمار مبه زانسیب یشهر ها نياز بزرگتر یكيسولون بودند که در آن زمان 

ه با زبان ک یسوم خواست که اموزگار ليیخایم زانسیامپراتور ب از سالویراست ايموراو شاهزاده. کردندیم یزندگ

که ما را  ستین یاست، اما معلم رفتهيرا پذ تیحیما مس نیسرزم: نوشت یو. آنها بفرستد یرااسالوها آشنا است ب

 تيمامور. کند یآنجا م یرا راه لسوفیف نیسوم، کنستانت ليیخایم .دهد حیمقدس را توض یآموزش داده و کتاب ها

او کار خود را با ترجمه . آغاز شد ايمقدس در موراو یو با به ترجمه کتاب ها 469از سال  ايدر موراو نیکنستانت

 شمارمهم به  یفلسف -ینيد میاست و از جهت مفاه یحیچهارگانه مس لیاز اناج لیانج نيا. آغاز شد وحناي لیانج

در  439که در سال  یودفو م ليریاسالو توسط س یسایکل به زبان وحناي لیترجمه انج قياز طر نروياز ا. ديآ یم

و  سیمورد استفاده قرار گرفت راه تاس( مئونیس یبلغارستان در زمان پادشاه تختيپا) جامع پرسالو یسایکل

در شرق بلغارستان  یو مفود ليریتوسط س 3 قرندر  کیليریخط س بیترت نيبه ا. آغاز شد ليریس یگسترش الفبا

 .به وجود آمد

به . بود یزانسیو مقررات ب نیاز قوان يیترجمه ها یاسالو حاو یسایکل یمجموعه ها نیاول ن،از آ پس

از منابع  ترجمه.شكل گرفت یزانسیب ینهایئآمقررات و  نیهم یاسالوها بر مبنا یحقوق اتیادب یها هيپا گريعبارت د

را  یو مذهب یخيتار ،یادب یدر حوزه ها ینوشتار یهمه سبک ها یو به نوع افتي یشتریهر روز گسترش ب یوناني

به ذکر است  مزال .داشت یاسالوها نقش موثر كاليدر توسعه فرهنگ موز زین سایکل یمذهب یسرودها. شدیشامل م

 نيهمه ا یکه دارا ینوشتار جاديا رونياز ا. و عبارات مخصوص به خود داشت اتیخصوص یکه هر ژانر نوشتار

 یهمه ارزشها و ظرافتها گريد یرا حفظ کند و از طرف یزبان اسالو یبايز عتیطبطرف  کيبوده و از  اتیخصوص

از عهده آن برآمدند و  یبه خوب یو مفود ليریکه برادارن س دبو ریخط یامر ردیرا در بر بگ یونانيمتون اصل  یادب

در دست  یاسالو یهازبان انكه تا آن زمان دستور زبان مربوط به باتوجه است  جالب. افتيتداوم  یآت یتوسط نسلها

 . داشتند يیزبان آشنا نيا ودیبا ساختارها و ق یبرادران به خوب نيا ،نبود

متعدد در مناطق مختلف بود  یشاگردان تیترب ا،به جامعه اسالوه یو مفود ليریخدمت بزرگ س گريد

و  ايرسالت خود را از موراو شاگردان نيا. شد نیاسالونش یدر همه حوزه ها ديجد یالفبا عيکه منجر به گسترش سر

 فیمنبع درباره توص نيتربه ذکر است جامع الزم. کروات و بلغارستان ادامه دادند ،یتا جنوب لهستان، اسلوون ایپانون

 . منتشر کرده اند 4346مجموعه است که دانشمندان روس و بلغار در سال  یو مفود ليریس یزندگ

 :ليریس یالفبا یهایژگيو



 یرا اختراع کرد که برا( یفعل) کیخط گالگول اياز سفارتش در موراو پیش ليریکه سشود یم گفته

ن را از آسرچشمه  گرانيو د یوناني یسيخط را از تندنو نيدانشمندان ا یبرخ. مناسب بود اریبس یگفتار اسالو

 61 یدر سالها ايبار در موراو نیاول یراب کیگالگول. دانندیم یميقد یالفباها گريو د یگرج ،یارمن ،یآشور ،یخزر

رفت رفت و یشمار مبلغارستان به یغرب بخشکه در آن زمان  هیآنجا به مقدون گرفته شد و از کارقرن نهم به 41 یال

 ،ودب کیگالگول یو صدا همان الفبا یریاز نظر ساختار، قرارگ ديجد یالفبا نيواقع او در رونياز ا. دیکراواتها هم رسبه

از  یكسانيشد حروف در فاصله یم دهیمجاز هم نام یکه الفبا ديجد یدر الفبا .ديدر شكل حروف جد يیالفبا اما

 ترعياز مجاز بود و سر باتريکه در ز افتيمجاز رواج  مهین یاواسط قرن چهاردهم الفبا از .شدندینوشته م گريهمد

 مهین 41در قرن . میخطوط نازک و ضخ نبود روشن یلیآنها خ یشد هندس جاديدر حروف ا یبیش. شدینوشته م

در . بود متفاوت هياسحروف هم یاز جهت چسبندگ یسينو عينوشتار سر. داد یسينو عيخود را به سر یمجاز جا

 .نگارش داشت یبرا یفروان یهاانتخاب یهر حرف یسينوعيسر

 .حرف را حذف کرد 44داد و  رییحروف را تغ یميخط قد او. رخ نداد ریتا ظهور پتر کب یگريد رییتغ

 یبه الفبا بیترت نيرا فراهم آورد و به ا یادار یچاپ کاغذها تیقابل یشد ول ریاز لحاظ محتوا فق ديجد یالفبا

 .را از دست داد گريحرف د چهار کیليریالفبا رخ داد و س یدياصالحات جد 4344در سال . معروف شد یشهروند

پتر . قطع شد کیليریس یعیطب شرفتیسال پ 611رفتند و  نیببا اصالحات پتر از  کیليریحروف متصل به هم س

اموزش  یدارا کیارتودکس بر خالف کاتول سنت .داد رییتغ نیبه اروپا بود الفبا را به سمت الت ليکه متما ریکب

 رویکه پ یبه مردم یبه زبان مادر یو مفود ليریاست توسط س یو آموزش مدرسه ا سای، خدمت کللیانج یشفاه

با . کردند یرویآنها ارتودکس شدند و از فرهنگ اردتودکس پ روانیپ بیترت نيبه ا .شد یداده م حیدند توضآنها بو

زبان کتاب به نيتریميقد. افتنديبه سرعت گشترش  یکتاب ها به زبان اسالو هیدر روس تیحیمس نشد رفتهيپذ

 .گرددیبازم 4117ل آن به سا نوشتناست که  وحناي لینوشته شده انج ليریخط سکه به یروس

  

 یدر سنت اسالوها نيو کنستانت وُسيمِتُد" :ی با عنواندولتشاه رضایعل در ادامه جلسه آقای

  :سخنرانی کردند"يغرب

 یکه در آن مطالعات ای، با حوزهکیليریاسالوها و خط س یعنينشست،  نيعنوان ا ديدر نگاه نخست شا

در جهان  گريد یسنت یرویپ یغرب یاعتبار که اسالوها نيبه ا. اشدط نبوبچندان مر ،یغرب یاسالوها یعنيدارم، 

 یكیکاتول تيروا یرویپ یغرب یاسالوها بیشترکه  میدانیم. جدا از مذهب ارتودکس روس یهستند، سنت یحیمس

 یا هياما اگر از زوا. کنندیاستفاده م نوشتن یبرا ینیسنت از خط الت نيهستند و امروزه بر اساس ا حیمس عتيشر

 نیالت یکه از الفبا یحیجهان مس یهابخش همهکه امروزه در  افتي میدرخواه م،یموضوع نگاه کن نيبه ا گريد

نام  یکشور رومانتوان ینمونه م یبرا. ستندین یرم کیکاتول یسایکل یرویپ انتيد نيشود، باورمندان به ایاستفاده م

 نوشتن یبرا ینیالت یاز الفبا یول ،ارتودکس روس هستند یاسیکل رویشهروندانش پ بیشتراسالو که ریغ یکشور. ردب

 .کنندیم استفاده

به اقوام اسالو را بر خود نهاد،  ليریتر سها نام شناخته شده، که بعدنیو کنستانت وُسيآنچه مِتُد 

 یفرهنگ دو برادر در سنت نيا تیاهم يیعلت و چرا نیمهم نخست نيا ديشا. تیسسازد، تنها ابداع خط نیممربوط 

است که هم  یگريد موضوعدو البته در  نيا تیاما اهم. کندیباشد که به ذهن خطور م از اسالوها یبخش اياسالوها، 



بتوان آن را  ديکه شا یامر. ستااسالوها  انیدر م حیمس انتيکرد و آن رواج د یتوان آن را تلقیارزش با ابداع خط م

 انیم وندیپ نيدو نامدارتر نيا ديدر نگاه نخست شا. اسالوها دانست انیدر م سمیبر اقتدار پاگان یانيگذاشتن تقطه پا

که  یشهر. هستند زانسیشهر مهم ب نیدوم ،یكیزاده شهر دسالون ،دو برادر نيا. باشند زانسیاسالوها و تمدن ب

آنان دارد،  یبرا یعنوم یکه ارزش یشهر .نامند یشهر را سُلوُن م نيا یاسالوها جنوب .قرار دارد هیامروزه در مقدون

 . اسالوها تقدس دارد همه یاست که برا ئوسيمدفن ستت پُل و سنت دمتر رايز

حضور .  ندفتاي حضور زانسیدر قلمرو ب ،یجنوب یاسالوها ويژههاسالوها، ب یالدیکه از سده ششم م میدان یم      

 ديشا. میکنیم ادي یمقدون ین با عنوان اسالوهاناآدهد که امروزه از یرا سامان م یاسالوها در منطقه سولون، گروه

اگر از . انددانسته یمقدون یاسالوها نیهم از زین را اينام مار هب ادردو بر نيمادر ا ،جالب توجه باشد که پژوهشگران

با زبان و رو آنان  نياز ا. شوندیم یاسالو  تلقمهیاگر نه اسالو، که ن نیو کنستانت وُسيمِتُد م،ینگاه کن هيزاو نيا

 مشغول شد، اما بعد یكیشمال دسالون هیدر ناح یوانيد یدر آغاز به کار وسيمتد .نبوده اند گانهي یاسالو یهاسنت

او در مدرسه . دل به دانش سپرد و دلبسته فلسفه شد نیکنستانت یعنيبرادر کهتر . درآمد انیبه جرگه روحان

کم دو دست ا،يبه موراو یریشاز سفر تب شیدر کارنامه او، پ.  مشغول بود سيتدر به زانسیب تختيدر پا یامپراتور

 . است اشارهمهم قابل  تيمامور

ست که در سال ا یسفر یگريد. متوکل است ،یعباس  فهیبا خل دارينخست سفر به جهان اسالم و د 

 .نداشت یدر پ یتیسفر موفق نياما ا. شودیب ممحسو یریتبش زیکه آن ن یسفر. خزران داشت اريبه د یالدیم 461

 شتریانتخاب ب نيهر چند ا. ديگرو هودي نيبه  د كهرا ، بل حیمس انتيو نه د رفتياسالم را پذ انتيخزران نه د ریام

سفر او  نيدر ا. بود زیآمتیموفق یهايتاز جه نیشخص کنستانت یسفر اما برا نيا. یبود تا اعتقاد یاسیس ینشيگز

 نيبه ا ،خود با آنان یغیحشر و نشر تبلو در خطه خزران   حضور زاو ا. ابدیب سياز کلمنت قد یاثر وموفق شد رد 

 نيدرک ا. کاراتر است و مهم به زبان خود آنان یحیمسریاقوام غ یبرا تیحیمس دیمف غیبرد که تبل یپ فينكته ظر

در سال  ايبه موراو یریتبش از سفر شتریکه پ یامر. اقوام اسالو بود یبرا يینقطه آغاز ابداع الفبا قتیدر حق ت،یواقع

 .به آن همت نهاد یالدیم 469

درخواست از  زیسوم و ن لیكائیاز امپراتور م ايموراو ریام سالویبنابر درخواست راست ا،يسفر به موراو 

 يیلو تيبا حما شتریپ سالویراست. داشت زین یاسیس يیدر خود معنا درخواست نيا.  صورت گرفت وسیفوت اکيپاتر

از  ینشانه ا بود و زانسیب یسوبه یرم یسایآشكار از کل ینامه چرخش نيا. بود دهیها به قدرت رسکفران ریام

سخن  نشیاز سرزم یروم کیکاتول یسایدر نامه خود از اخراج مبلغان کل سالویراست .شدیم ليتاو اياستقالل موراو

 ادیب ديبا  .آورده بودند یرو یناپاگ نیر به آئبا گريکردند دیم غیکه آنان تبل یمردمش با رد مذهب رايز. گفته بود

، یزمان دوره نيدر ا. ميبودو اقتدار  قوم پولون هنوز روبرو ن ما با حضور ،یمرکز یکه در گستره اروپا میداشته باش

مانده  یزمان اول یشكویم یابيهنوز تا ظهور و قدرت . است یغرب یدولت و قلمرو اسالوها نيترگرفتهشكل  ايموراو

با قوم  ،یغرب یبا اسالوها ،باشند زانسیاز ب یتوانند نمادیدو برادر که م نيا انیم داريد نینخست ديرو شا نياز ا. بود

ازدواج با  راهاز  زیاول ن یشكویکه م شودفراموش ن. استهمسايه ها و چک ايپولون و لهستان است که با موراو

 . گرفت دیشد و غسل تعم یحیمسدست اسقف پراگ، هو ب يیايموراو یشاهزاده خانم

خزران همراه  اريکه د یریشناخت و در سفر تبشیم کيرا از نزد نیکه کنستانت وسیفوت اکيپاتر 

. نبود ریتاثیب نشيگز نيدر ا ا،يمار مادرشان یتبار اسالو ديشا. ديمهم برگز تيمامور نيا یبود، او برادرش را برا یو



و کتاب مقدس دست  هیترجمه ادع یرو برا نياز ا. رفتندگ یاريز زبان اسالوها ا تیحیمس غیتبل یدو برادر برا نيا

درست . میشناسیم يیسایکل ميقد يیکه امروزه آن را با نام اسالو يیالفبا. خاص اسالوها شدند یالفبا لیکار تكمبه

 یابداع یالفبا گانهي نيداشت که ا ادیب دياما با. میشناسیم ليریرا به نام برادر کهتر به نام س یابداع یاست که الفبا

توسط  شتریب افته،يتداوم  یشكلبه کنوندکس روس تاارتو یسایدر حوزه نفوذ کل شتریالفبا که ب نيا. نبود شانيا

بنام  زیاند که ابداع آن نسود برده گريد يیاز الفبا یغرب یاما اسالوها. بكار رفته است یو جنوب یشرق یاسالوها

 .کیتیگالگول یالفبا: ه استثبت شد نیکنستانت

 نیقيکه به یزیتنها چ. از افسانه قرار دارد یالفبا هنوز در پرده ا نيو داستان ابداع ا یاما چگونگ 

که  یالفبا در گستره ا نيا ،بنا بر سنت. ابداع شده است یالدیالفبا در سده نهم م نياست که ا نيشود ایمدانسته 

گستره ساکن  نياسالوها از سده هفتم در ا. شده است داريبار پدیننخست ،است یکرواس یاسیس یامروزه در قلمرو

در شهر باشكا است که  یسنت لوس یساموجود در کلی نوشتهالفبا، سنگ نياثر موجود از ا نيتریميقد. اندبوده

چهارم  نوسنتيپاپ ا یاز سو یبر اساس فرمان یالدیم 4424در سال  میدانیم .است یالدیم 4411متعلق به سال 

 رايز. مانند باشدیب ديکه در نوع خود شا يیفتوا. مجاز شمرده شد کیتیبه خط گالگول انیحیکتابت کتاب مقدس مس

رم مجاز و مباح  یكیکاتول یسایکل یرا از سو نیجز التهب یبه زبان و خط یلیفرمان وجود انج نيا یدر قرون وسط

توان ینمونه م یبرا. منجر شد یاقوام اسالو غرب انیدر م کیتیگالکول یارواج الفب وکه به گسترش  یامر. دانسته بود

 آموزش کتابت یبرا یالدیم 4927چهارم پادشاه چک در سال  پراگ به امر چارلز کيدر نزد یريد جاديبه ا

 یالدیم 4931 سالدر شهر کراکوف در  کیتیآموزش کتابت گالکول یبرا  یريد جادياز ا اي. اشاره کرد کیتیگالکول

 .دوم اشاره کرد سواويبه امر پادشاه لهستان، والد

 یانتشار کتاب به الفبا ،زمتحرک توسط گوتنبرگ نی چاپ با حروف نیماش اختراعپس از  

و  یتنها س  خيتار نيا. منتشر شد یالدیم 4249اشاره کرد که در سال  ایتوان به نمونهیم. رواج داشت کیتیگالگول

هفتاد سال  ايو  فرانسهکتاب در  نیاز انتشار نخست شتریکتاب گوتنبرگ، شش سال پ نیهفت سال پس از نخست

بورگ، زمانند رم، سن پتر يیمهم اروپا یهااز کتابخانه یاریدر بس .، استهیکتاب در روس نیاز انتشار نخست شیپ

 انیدر م. الفبا موجود است نيا اب هايیهاسناد و رسال ورکيویمانند ن كايآمر یشهر ها یاکسفورد، مسكو و حت ن،یبرل

 یبا کمال تعجب از الفبا یو حتی عبر ،یونانياز  :افتي باز ميقد یهاالفبا گريرا از د یحروف توانیالفبا م نيحروف ا

 زیاعداد ن مانند یگذشته کارکرد یالفباها گريمانند د زیالفبا ن نيحروف ا. گريد يیاما به آوا ی،وپیبكار رفته در ات

 .کار گرفتهب زین یالفبا را در جهان مجاز نيتوان ایم یحت پردازهاواژهگسترش  ازه بامرو. دارند

 یهادولت نيتریمياز قد نكته جالب باشد که درکشور بلغارستان، نياشاره ا انيدر پا ديشا  

دو برادر  نيبزرگداشت ا یماه مه برا 42روز  د،يگرو تیحیبه مس نیو کنستانت وسيکه به همت  متد ،یاسالو جنوب

 .است یرسم لیشده و تعط یگذارفرهنگ نام وبا عنوان روز الفبا 
 


