
 

 اطالعات عمومی قزاقستان

 است کشوری ( Казахстанروسی:  ، بهҚазақстанقزاقی:  )به قزاقستان

 ترینبزرگ که جنوب در آلماتی از ۱۹۹۸آسیای میانه. پایتخت این کشور در سال  در

 .شد منتقل شمال در نورسلطان به است کشور شهر

 پول واحد و روسی و قزاقی های رسمی آننفر، زبان ۱۸٬۴۴۸٬۰۰۰جمعیت قزاقستان 

. قزاقستان بزرگترین کشور محصور در خشکی در دنیا است و تراکم تنگه است آن

 درصد از مردم این کشور مسلمان هستند. ۷۰جمعیتی کمی دارد. حدود 

 
شهری است بسیار سرد و بادخیز که دمای هوا نور سلطان ، پایتخت کنونی قزاقستان 

گرایان روس در روسیه هایی از ملیرسد. گروهدرجه می ۴۰در زمستان در آن به منفی 

و داخل قزاقستان دعوی الحاق مجدد شمال قزاقستان به روسیه را داشتند و این یکی 

مرکز کشور و  جمهوری قزاقستان برای انتقال پایتخت به شهری درهای رئیساز انگیزه

ها به این شهر منتقل نزدیک به روسیه بود و این امر باعث شد که شمار زیادی از قزاق

 .شوند و این دعوی به خودی خود خاموش شود

 فضایی پایگاه ترینقدیمی و دارد قرار قزاقستان کشور در پایگاه فضایی بایکونور

ه فضا سفر کرد. این ب پایگاه این از فضانورد نخستین انسان یوری گاگارین .است جهان

 جمهوری در مناسب جغرافیایی موقعیت خاطر به و سابق شوروی پایگاه در دوران

 سال تا را پایگاه این روسیه فروپاشی شوروی، کشور از پس. شد ساخته قزاقستان

 .استکرده  اجاره قزاقستان از ۲۰۵۰

.بودند سکا تباراز مردم ایرانی آسیای مرکزی ساکنان اصلی
 

تبار از سده مردمان ترک

 .سو آغاز به نفوذ و کوچ در منطقه کردندپنجم به این

های بعدی ها در اوایل سده هشتم قبل از میالد به این منطقه آمدند و در سالهون

های آلتای آمده بودند در حوالی دریاچه آرال و دشت ترکان قبچاق که از کوهستان

 ای از ترکان قبچاق هستند. در سده سیزدهم، این قبچاق ساکن شدند. قزاقها شعبه



 

ل تصرف شد. پس از مرگ او، این امپراتوری مغو چنگیزخان منطقه توسط امپراتوری

جغتای، پسر چنگیزخان رسید؛ ولی  بین فرزندان او قسمت شد و قزاقستان کنونی به

به دلیل  گنقیز نوه چنگیزخان رسید. های شمالی بهقسمت غربی و بیشتر قسمت

 .است ها بر این منطقه عناصر مغولی در این منطقه نفوذ کردهحکومت طوالنی مغول

است ، که به ستان تشکیل شده قزاق و پسوند فارسی واژه ی قزاقستان از دو بخش

و از ریشه ترکی « کوچنده»است. واژه قزاق نیز خود به معنی « هاسرزمین قزاق»معنای 

 ها اشاره دارد.نشینی قزاقدهد و به زندگی کوچاست که معنای کوچیدن می« قَز»

جمهوری  جماهیر شوروی ، قزاقستان با عنوان اتحاد و تشکیل انقالب اکتبر پس از

فروپاشی  جمهوری های آن تبدیل شد. با به یکی از سوسیالیستی قزاقستان شوروی

 .شوروی ، قزاقستان به استقالل دست یافت

آخرین جمهوری شوروی بود که اعالم استقالل  ۱۹۹۱دسامبر  ۱۶قزاقستان در تاریخ 

 .کرد

 پایتخت

 آلماتی

است. طبق ادعایی دیگر ریشه این « سیبدار»ترکی به معنی  ایآلماتی واژه

و نام کوه آن  ورنی و آلماآتا های شهر یعنیاست. وقتی نامبوده ایرانی و سکایی نام

بینیم را در رابطه با هم مورد و در رابطه با هم مورد بررسی قرار دهیم می آالتائو یعنی

به معنی کوه  سانسکریت و زبان سکایی است و در تی )به معنی کوه( یا تائو که بخش

 است. 

یعنی  آله )عقاب( هم در نام این کوه نشان دهنده کلمه فارسی و سکایی آال بخش

زبان  آلماآتا در اصل به پرنده سنتی شکاری صحراگردان این نواحی است؛ بنابراین نام

درآمده است.  است که به صورت آلما آتابوده کوه عقاب یعنی آلوه آتاو ایرانی،-سکایی

 « م»های ایرانی )از جمله سغدی و خوارزمی( قابل تبدیل به در گروه زبان« و»حرف 



 

گردد. حتی اسم روسی هم بیان می« مند»به صورت « وند»که پسوند است چنانبوده

های ایرانی تلفظ کلمه وارغنی ایرانی کهن این شهر یعنی وارنی هم در گروه زبان

ه به صورت اورال نام کوهستان معروف بین شمال آسیا و اروپا )عقاب؛ اوریلو روسی ک

در میان کلمه به « غ»ها حرف است که در آنهای زبان ترکی بوده است( در لهجه

گردد. معنی ظاهری اند( ادا مینرم نامیده« غ»)که در ترکیه آن را « ء»یا « ع»صورت 

 .سیری و استپی شمالی نداردمناسبتی با این شهر سرد پدر سیب ترکی این کوه یعنی

 نورسلطان

مالینسک نام داشت موال، تسلینوگراد و آقشهر نورسلطان پیش از این آستانه، آق

گذاری به خاطر مدفون بودن یکی از است. این نام« مزار سفید»موال به معنی )آق

مزار بود و نام آستانه نیز اشاره به همین  محترمان مذهبی در این مکان صورت گرفته

 .دارد(

جمهوری قزاقستان درحالی میالدی ، نورسلطان نظربایف ، رئیس ۱۹۹۶ششم ژوئن 

فرمان انتقال پایتخت را از آلماتی به آستانه )که بعدها به نور سلطان تغییر نام یافت( 

صادر کرد که بسیاری از کارشناسان و مقامات دولتی آن را غیرعملی و ناممکن 

های ار مالی، هوای سرد و بادهای شدید نورسلطان از سببدانستند. کمبود اعتبمی

آلماتی در منطقه  جمهوری قزاقستان، قرار گرفتنعمده این عدم اطمینان بود. رئیس

های جغرافیایی برای رشد مرکز کشور را از دالیل انتقال زلزله خیز و نبود زمینه

ت به آستانه، مرکز کشور پایتخت از آلماتی توصیف کرده و گفته بود با انتقال پایتخ

گرایان روس در روسیه و داخل قزاقستان نیز هایی از ملیتوسعه خواهد یافت. گروه

خواهان پیوستن دوباره شمال قزاقستان به روسیه بودند، که انتقال پایتخت به شهری 

ها به این شهر منتقل در مرکز کشور و نزدیک به روسیه، باعث شد که بسیاری از قزاق

و این خواسته عملی نشود. برخی از روشنفکران قزاق علت پایه ای انتقال شوند 

خواهد در تاریخ اند که نورسلطان نظربایف میپایتخت را این گونه عنوان کرده

 در روسیه را داشته باشد.  قزاقستان نقش پترزبورگ

 ف هم نام خود را جاودانی کرد ، نظربای سن پترزبورگ همچنان که پتر بزرگ با بنیاد



 

خواهد با ساخت پایتخت جدید، نام خود را جاودانی کند. در آغاز پیشنهادهایی می

« آستانه»نامگذاری کنند، ولی نظربایف نام « نورسلطان»شده بود که پایتخت جدید را 

است و به  اورآسیا را برای آن برگزید. نظربایف تأکید کرده بود که نورسلطان پایتخت

 . استدو سبک شرقی و غربی با هم آمیخته  این دلیل در معماری آن

افزایش قیمت نفت در بازار جهانی، به قزاقستان امکان داد تا با فراخوانی از بهترین 

سال، جمعیت نورسلطان از ۱۰معماران جهان، شهر نورسلطان را نوساز کند. در طی 

سازی در پایتخت ساختمانهزار نفر افزایش پیدا کرد. ۷۰۰هزار نفر به حدود  ۳۰۰حدود 

ها هزار کارگر جدید قزاقستان با سرعت ادامه دارد ، صدها شرکت داخلی و خارجی، ده

مجموعه ۶۵۰قزاق، ترک، ازبک، روس، تاجیک، قرقیز و چینی در ساخت بیش از 

های مسکونی، اداری و تفریحی در این شهر مشغول هستند. یکی از نارسایی

وزد. با روزه میاعد آن به ویژه بادهایی است که تقریباً همهنورسلطان آب و هوای نامس

هزار هکتار از اطراف ۴۰هدف جلوگیری از این بادها، در چند سال قبل درختکاری در 

 است.شهر آغاز شده 

 جغرافیا

قرقیزستان ، در  چین ، در جنوب شرقی با روسیه ، از شرق با قزاقستان از شمال با

همسایه است. سواحل شمال  ترکمنستان جنوب غربی با و در ازبکستان جنوب با

 .در خاک این کشور قرار دارد دریای خزر شرقی

و  یا پاکستان ترکیه کیلومتر مربع )بیش از سه برابر ۲٬۷۲۴،۹۰۰وسعت قزاقستان 

قرار گرفته و به  کوه های اورال آن در سوی ٪۲۰است و حدود  کوچکتر از آرژانتین

 . اروپا است از آن درلحاظ جغرافیایی بخشی 

 .شودبندی میطبقه آسیایی البته قزاقستان معموالً یک کشور

دنیا است. قزاقستان  خشکی بست ) محصور در خشکی ( ترین کشورقزاقستان بزرگ

های آلتای در شرق ادامه به بزرگی اروپای غربی است و از دریای خزر در غرب تا کوه

های سیبری غربی و مرزهای جنوبی آن در ر دشتیابد. مرزهای شمالی قزاقستان دمی

 .های آسیای میانه قرار دارندبیابان



 

با وجود وسعت زیادی که این کشور را نهمین کشور بزرگ دنیا کرده ، بیشتر 

نفر در هر کیلومترمربع  ۶است و تراکم جمعیت آن تنها  استپ و کویر هایشپهنه

 .است

گیرد و سوم کشور را دربرمیکیلومترمربع یک ۸۰۴٬۵۰۰دشت قزاق با مساحت 

ترین منطقه خشک استپی در جهان است. علفزارها و شنزارهای گسترده بزرگ

 .شاخصه این دشت هستند

رود ایرتیش ،  رود ایلی ، دریاچه آرال ، های مهم قزاقستان عبارتند ازرودها و دریاچه

زایسان. دره  و دریاچه دریاچه بالخاش رود چارین ، سیر دریا ، رود اورال ، ایشیم ، رود

رنگ را کیلومتر درازا دارد فالت سنگی و سرخ ۸۰متر عمق و  ۳۰۰تا  ۱۵۰چارین که 

یابد. دهانه ادامه می تیان شان نوردد و در راستای رودخانه چارین در شمالدرمی

 میلیون سال ۵است که از برخورد یک سیارک در حدود  دهانه ای برخوردی بیگاچ ،

 .کیلومتر قطر دارد ۸وجود آمده و پیش به

دگی های سرد دارد. بارنهای گرم و زمستاناست و تابستان بری وهوای قزاقستانآب

 .خشک قرار دارنددر این کشور نسبتاً کم است و اراضی آن در شرایط خشک تا نیمه

چیمکند  قراغندی ، آلماتی ، آستانه ، شهرهای اصلی قزاقستان عبارتند از

میلیون  ۱٫۵با حدود  آلماتی اسکمن. شهرهای بزرگ قزاقستان به ترتیب و آتیراو ،

توان هزار نفر هستند. به جز شهرهای نامبرده می ۷۰۰با حدود  قراغندی آستانه و نفر،

 .نیز اشاره کرد اوست کامنگورسک و پتروپاولسک پاولودار ، آکتاو ، به شهرهای

 سیاست

جمهور در راس است. رئیس جمهوری ریاستی از نوع حکومت قزاقستان دمکراتیک و

کشور و دولت قرار دارد. قدرت اجرایی دست دولت بوده و قدرت قانونی دست پارلمان 

 .باشدمی



 

 پس از استقالل به ریاست نورسلطان نظر بایف رهبر زمان کمونیسم قزاقستان یعنی

است. ب باقی ماندهچنان در این منصهم ۱۹۸۹جمهوری قزاقستان رسید و از سال 

 .انتخاب شد میالدی ۲۰۰۵دسامبر  ۴ نورسلطان نظربایف در

میالدی در قزاقستان به تصویب رسید، نخستین  ۲۰۱۰بر پایه قانونی که در سال 

برخوردار  مصونیت کامل قضایی جمهور قزاقستان حتی پس از استعفایش ازرئیس

شود بازداشت کرد ، قزاقستان را نمیجمهوری است. برپایه این قانون، نخستین رئیس

محبوس کرد یا برای اعمالی که حین ریاست جمهوری خود یا پس از آن دوره انجام 

های داده پاسخگو دانست. این مصونیت طبق قانون همچنین شامل دارایی

 شود.جمهور نخستین و خانواده او میرئیس

« کریم ماسیموف» جمهوری قزاقستان طی حکمیخورشیدی رئیس ۱۳۹۵در سال 

وزیر قبلی را به مقام ریاست سازمان اطالعات این کشور منصوب کرد. وی نخست

وزیر بود به عنوان را که تا آن زمان معاون نخست« جان ساگینتایفبکیت»همچنین 

 وزیر به مجلس پیشنهاد داد که با رأی اعتماد نمایندگان مواجه شد.نخست

رز با روسیه واقع است محل نخستین حمله انتحاری در تپه که در نزدیکی ماما شهر آق

نفر به سوریه  ۳۰۰بود.به گفته مقامات قزاق از این کشور حدود  ۲۰۱۱قزاقستان در سال 

 .اندخصوص داعش پیوستههای افراطی و بهو عراق رفته و در صف گروه

های کشاورزی توانند زمینها میاصالحات ارضی دولت قزاقستان، خارجی بنا به برنامه

ساله اجاره کنند. این برنامه، نگرانی و اعتراضات  ۲۵قزاقستان را در قراردادهای 

ها این است که داران قزاقستانی را در پی داشته که نگرانی آنکشاورزان و زمین

 ها را بگیرند. های آنگذاران چینی به این ترتیب زمینسرمایه

شد و شماری نیز بازداشت شدند. اعتراضات سرکوب  ۲۰۱۶ها در ماه مه این اعتراض

خیابانی در قزاقستان نادر است و دولت نورسطان نظربایف، که از قبل از 

قدرت را در قزاقستان در اختیار دارد، با مخالفان به سختی برخورد  شوروی فروپاشی

د بو ۲۰۱۱ای برگزار شد در سال کنند. آخرین باری که در قزاقستان اعتراضات عمدهمی



 

 ۱۴پلیس با شلیک به معترضان  که کارگران صنعت نفت اعتصاب کردند. در آن مقطع

ها را کشت.نفر از آن
  

 

میلیون نفر تخمین زده شده که  ۱۸میالدی حدود  ۲۰۱۹جمعیت قزاقستان در سال 

 .دهدتراکم پایین جمعیت در این کشور را نشان می

درصد ساکنان آن را تشکیل  ۶۳ ها حدودقزاقستان کشوری چندقومیتی است و قزاق

درصد مردم این کشور روس و بقیه ازبک، اوکراینی، اویغور، و غیره  ۲۳٫۷دهند. می

 .درصد از مردم اسالم و مذهب بقیه ساکنان مسیحیت است ۷۰هستند. دین 

است. این کشور بازتاب یافتهفرهنگ  و هنر ویژگی چندقومیتی قزاقستان در

توان در دو دسته گسترده سنتی و غربی هنری قزاقستان را میهای فرهنگی و فعالیت

 .بندی کرددسته

اویغورها  ها وایفرهنگ و هنر سنتی که با نوع زندگی ساکنان عمدتاً قزاق و البته کره

رقص های  وآهنگ ها  ،شعرها  و اقوام کوچکتر این سرزمین مرتبط است؛ همانند

فرش ها  شود، همچونسنتی آنان اجرا میقزاق که با سازهای  موسیقی ،فولکلور 

ها در این سرزمین دست بافت و صنایع دستی گوناگون که در طول قرن پارچه های و

و رقص جایگاه  موسیقی اند. در مجموع شعر،به حیات خود ادامه داده و پیشرفت کرده

 .خاصی در فرهنگ قزاق داشته و دارند

ها از ابتدای قرن بیستم به منطقه که روسگردد گروه غربی شامل انواع هنرهایی می

ادبیات  ، تلویزیون وسینما  ،اپرا  ،باله  ،موسیقی کالسیک  ،تئاتر  آوردند. مانند

 .گردندمی روسی

های گذشته های حکومت بلشویکی اتحاد شوروی، قزاقستان در دههدر نتیجه سیاست

ها در ای که قزاقاست ، به گونه ها و اقوام غیر قزاق بودهپذیرای جمعیت بزرگی از روس

 .سرزمین خودشان به یک اقلیت بدل شدند

های گوناگون و بسیار متفاوت موجب شکوفایی حضور چنین جمعیت بزرگ و با فرهنگ

ها و حتی آثار هنری که در است. موفقیت قزاقهنر و فرهنگ غربی در این کشور شده



 

المللی از آثار های بینت، در جشنوارهقزاقستان ساخته شده یا به این کشور مربوط اس

 .است تنوع فرهنگی مثبت این

در  مرکه هم وجود دارند که در شهر آذربایجانی ایرانی در قزاقستان گروهی از مردم

های عشایری بودند کنند. این افراد از آذربایجانیزندگی می قرقیزستان نزدیکی مرز

مرزها بسته شد، در آن  ۱۹۱۸ که در سالکردند و پس از این تردد می ارس که در مرز

ها را از ترس شورش این افراد، آن شوروی سوی مرز گرفتار و محبوس شدند. حکومت

ترکی  و  به زبان به قزاقستان کوچاند و تا امروز نیز در آنجا ساکن هستند

 کنند.صحبت می آذربایجانی

 نوروز در قزاقستان

دانند و بر این باورند که در این روز می اعتدال بهاری رانوروز  مردم قزاقستان

شود و روی زمین رسند و همه جا تازه میهای آسمانی به نقطه ابتدایی میستاره

 .شودشادمانی بر قرارمی

ها معتقدند که نوروز آغاز سال است و در میان آنان عبارات زیبایی همچنین قزاق

اند ، نوروز سال منتظرش بوده درباره ی نوروز وجود دارد. نوروز روزی است که یک

روزی است که خیر بر زمین فرود آمده و باالخره نوروز روزی است که سنگ نیلگون 

 .شودسمرقند آب می

اش روشن در شب سال تحویل تا شب قزیر صاحبخانه دو عدد شمع در باالی خانه

دارند که تمیز باور بر این  مردم قزاق کرده و چون خانه تکانی اش راکند و خانهمی

شود افراد آن خانه دچار بیماری و بدبختی نشوند بودن خانه در آغاز سال نو باعث می

 .کنندآنان بر این مسئله ایمان دارند و آن را هر ساله رعایت می

که  گوشت اسب مانده ازدر شب نوروز دختران روستایی قزاق با آخرین گوشت باقی

هایی که پزند و از جوانقی آشار همراه با آویز میسوقیم نام دارد غذایی به نام اوی

کنند. آنان نیز در قبال آن به دختران آینه و شانه و عطر دوستشان دارند پذیرایی می

 .باشدآور مینامند و به معنی عالقهکنند که آن را سلت اتکیتر میهدیه می



 

خته دست در عید نوروز جوانان یک اسب سرکش را زین کرده و عروسکی که سا

ای به گردنش در ساعت سه صبح که ساعتی معین از شب خودشان است با آویز زنگوله

قزیر است رها نموده تا از این طریف مردم را بیدار نمایند. عروسک در حقیقت نمادی 

 .کنداز سال نو است که آمدن خود را سوار بر اسب به همه اعالم می

اگر در این روز باران یا برف ببارد آن را به فال  ها بسیار مقدس بوده ونوروز برای قزاق

نیک گرفته و معتقدند سال خوبی پیش رو خواهند داشت. در عید نوروز مردم لباس نو 

کنند که نشانه شادمانی است. دید و بازدید اقوام در این ایام با زدن و سفید به تن می

باشد، همچنین ید نوروز میها به یکدیگر از آیین و رسوم مردم قزاق در ایام عشانه

پختن غذایی به نام نوروز گوژه )کوژه = آش( که تهیه آن به معنی خداحافظ با زمستان 

شود در این ایام جزو تهیه می ماده غذایی و غذاهای زمستانی است و از هفت نوع

 .باشدآیین و رسوم این سرزمین می

ترین آنان شود که از مهمزار میمسابقات معروفی نیز در ایام نوروز در قزاقستان برگ

شود. اگر های مرد و زن برگزار میتوان به )قول توزاق( اشاره نمود که بین گروهمی

ها معتقدند آن سال خوب و پربرکتی است اگر مردها پیروز ها باشند قزاقبرنده زن

بز از  توان به کوکپار برداشتنشوند آن سال نامساعد خواهد بود. از دیگر مسابقات می

 .مکانی مشخص توسط سواران، آودار یسپاق، قیزقوو و آلتی باقان اشاره نمود

 شود که مسابقه شعر و شاعری است.در عصر نوروز نیز مسابقه آیتیس آغاز می

 زبان

این کشور است ، زبانی است از زیرگروه  زبان ملی و مردم قزاق که زبانزبان قزاقی 

است. از نزدیکترین  زبان های آلتایی زیر شاخه از که خود زبان های ترکی تبار شرقی

 است. قرقیزی ها به قزاقی، زبان کشور همسایهزبان

زبان  با توجه به سابقه تاریخی و حضور گسترده خود همچنان موقعیتزبان روسی 

 .است را حفظ کرده رسمی



 

باشقیری  ،ترکی آذربایجانی  ،ازبکی  ،اویغوری  ،قرقیزی  ،زبان تاتاری  ،زبان اوکراینی  

زبان  و ، زبان ارمنیزبان ترکمنی  ،زبان آلمانی ،زبان کره ای ،فارسی تاجیکی  ،

های قومی این ترین اقلیتهایی هستند که بزرگترین زبانتنها تعدادی از مهم مغولی

های قومی قزاقستان برای داشتن گویند. بسیاری از اقلیتها سخن میکشور به آن

به  زبان انگلیسی دانند. آموزش، زبان قزاقی را هم میروسی  مشترک به جز زبان

 است.های اخیر افزایش یافتهالمللی در سالعنوان زبان بین

 زبان فارسی در قزاقستان

های این است ، در دانشگاه برخوردار تاریخی ایپیشینه از قزاقستان درزبان فارسی 

های سال است که دایر است ، با وجود این در سال ۳۰های زبان فارسی کشور کرسی

تاریخ است. ای افول کردهاخیر جایگاه زبان فارسی در مجامع علمی این کشور تا اندازه

است و هر پژوهشگری که بخواهد درباره با زبان و ادبیات فارسی گره خورده  قزاقستان

ی تاریخ و ادبیات و جغرافیای تاریخی قزاقستان مطالعه و تحقیق کند، باید با زبان 

های فارسی در ادبیات قزاقی نیز به المثلفارسی آشنایی داشته باشد. بسیاری از ضرب

واژه مشترک است که از زبان فارسی به  ۳۰۶۸در زبان قزاقی حدود  شود.کار برده می

ارتباط مستقیم بوده  چون استاقتباس شده  قزاقی بانبه ز ورارود خصوص از فارسی

 و هست. 

های داروخانه، آش خانه، کوچه، شهر، آبادانی های قزاقستان بسیار با واژهدر خیابان

های قزاقی مواجه هستید که با زبان فارسی مشترک است. )اودانی( یا بسیار نام

ها خیلی فراوان در میان قزاق بیژن و رستم به صورت اَسپَندیار و ناماسفندیار  نام

هایی حماسی است که فارسی زبانان های عادی ایرانی، بلکه ناماست یعنی نه تنها نام

هایی که در ترکیبش است. نامآمده شاهنامه ها افتخار ملی دارند و دربه آن

استاد زبان و  صفر عبداهلل دارد در قزاقستان خیلی فراوان است که دکتر گل واژه

بدن، گلناز، نام زنانه قزاقی با این ترکیب مانند گل ۱۲۵ادبیات فارسی در قزاقستان، 

 است. گلنار، گلدانه، گلبهرام را گردآوری کرده

وجود دارد و این نکته را  زبان فارسی در قزاقستان چند ضرورت مهم برای تدریس

 دانند:می قزاق بزرگان



 

ها و اقوام دست اولی که درباره ی قزاقدرصد منابع  ۹۵–۹۰از همه حدود پیش   -۱

است و بدون منابع فارسی از  فارسی وجود دارد منابع قرون وسطی آسیای مرکزی در

چیزی پیدا  مغولی آسیای مرکزی و ترکی توانند درباره ی اقوامهیچ منبع دیگری نمی

 .کنند

زبان، یا به قول فارسیهای مغولی و ترکی دبیران و وزیران حاکمان و خانبیشتر   -۲

اند و همه زبان داشتهنگار فارسی یا فارسیمورخ یا واقعه تاجیک خودشان یک نفر

اند. برای نمونه جامع التواریخ یا تاریخ جهانگشای جوینی و ها نوشتهها را آنکتاب

 ا کتاب دیگر به فارسی است.صده

های خود را بیشتر بشناسند، امکان بنابراین اگر این اقوام بخواهند کشورها و ریشه

ندارد که بدون فراگرفتن منابع زبان فارسی به جایی برسند. این یک انگیزه بسیار 

 .مهمی است که باید این مردم فهم آن را داشته باشند

روابط ایران با منطقه و قزاقستان بهتر باشد زبان فارسی نکته دیگر این که هر قدر  - ۳

کره  یا چینی هایی که در قزاقستان خیلی زبانشود. یکی از انگیزهبهتر آموخته می

های خود نیاز به آموزند این است که صدها شرکت وجود دارد که برای فعالیتمی ای

دهند. حقوق خوب هم میهمکارانی دارند که زبانشان را بدانند و از این بابت 

کنونی خط را هم از دست دادند و  ترک زبانان توان نام برد کهرا می ترکیه همچنین

است و خط عربی ـ فارسی را  ها نیز راهشان بستهبرای مطالعه فرهنگ همان ترک

ای در قزاقستان فعال های زیاد ترکیهاست ولی چون شرکت التین دانند و خطشاننمی

ترکی  کند دانشجویان به سمت زبانت ترکیه حمایت میهستند و دول

 روند.می استانبولی

 

 خط و الفبا

است، اما قرار بر این است که  سریلیک خط و الفبای نوشتاری این کشور اکنون الفبای

 به التین )الفبای التین ترکیه( تغییر یابد. ۲۰۱۵الفبای نوشتاری آن تا سال 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%AC%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%AC%DB%8C%DA%A9


 

در پیام ساالنه  ۲۰۱۲جمهور قزاقستان، در ماه دسامبر سال ، رئیسنور سلطان نظربایف 

گذار به الفبای التین اقدام به ۲۰۲۵خود به مردم قزاقستان گفته بود که ما باید از سال 

 کنیم. 

این بدان معنا است که از آن زمان ما در همه امور باید از خط التین کار بگیریم. یعنی تا 

های درسی و غیره را به خط ذاری، چاپ نشریات دوری، کتابما باید کارگ ۲۰۲۵سال 

 .التین انجام دهیم

 گذار به خط التین خوانده،« منطق تاریخی ژرفِ»جمهور قزاقستان درباره آنچه رئیس

های هم محیط فناوری جدید، هم ارتباط در جهان امروز و هم این از ویژگی»گوید: می

گذار به خط التین  از نظر آقای نطربایف ظاهراً «است. ۲۱روند علم و آموزش در قرن 

دسترسی جوانان قزاق به علم و فناوری امروز جهانی و ارتباط آنان با جهان غرب را 

در مدارس  افزاید:تر خواهد کرد، هرچند بسیاری در این امر تردید دارند. وی میآسان

 انان ما دشوار نخواهد بود.آموزند. یعنی خط التین. این برای جوها انگلیسی میما بچه

گذار جمهور قزاقستان برایگویند تصمیم رئیسبرخی از تحلیلگران آسیای میانه می 

و نزدیکی بیشتر با « جهان روسی»به خط التین تالشی برای فاصله گرفتن از روسیه یا 

لگر ویژه با ترکیه است. اما به اعتقاد قناعت عادل، تحلیتبار منطقه و بهکشورهای ترک

بیش نیست: زیرا خط سیریلیک « خیال خامی»تبار مقیم پراگ، این تصمیم ازبک

 - 'جهان روسی 'ربطی ندارد. در نهایت، مخالفان عمده  'جهان روسی 'قزاقی به 

 کنند و به فکر تغییر آن نیستند. ها از خط سیریلیک استفاده میاوکراینی

آقای عادل . کندم از این خط استفاده میبلغارستان، از اعضای اتحادیه اروپا و ناتو ه

افزاید: گذار به خط التین قزاقی بدان معنا نیست که آن با خط ترکی یا ازبکی می

گذار زبان ازبکی به خط التین سبق ها باید از تجربه ناموفقشود. قزاقمشترک می

 )درس( بگیرند.

ها دورتر ثیر معنوی و زبانی روسها را از تأبه الفبای التین، قزاق: گذار عبدالقادر رستم

گرایی را که تاکنون در ذهن بخشی از مردم قزاق کند، و از سوی دیگر روسمی

 .دهدکند، کاهش میحکومت می



 

اشاره او به تصمیم دولت ازبکستان است که بعد از فروپاشی اتحاد شوروی فرایندگذار 

هاست ادامه دارد و فرایند سالاز الفبای سیریلیک به خط التین را شروع کرد. اما این 

است؛ هرچند جمهوری آذربایجان و ترکمنستان، دو کشور به باور بسیاری موفق نبوده

های ترکمنی و آذری تا حد اند. زبانزبان در این فرایند تاحدی موفق بودهدیگر ترک

ی های ترکزیادی به زبان ترکی عثمانی نزدیکند، ولی ازبکی از خانواده دورتر زبان

شود که ترین زبان به آن زبان اویغوری در چین محسوب می)چغتایی( است و نزدیک

های قزاقی و قرقیزی هم از این دو عربی است. زبان-خط آن برساخته از خط فارسی

های ترکی فاصله زیادی دارند. در ضمن، الفبای التین برای زبان گروه از خانواده زبان

 ای نیست. قزاقی پدیده تازه

های ترکی قلمرو با تصمیم دولت شوروی الفبای واحدی برای زبان ۱۹۲۹ر سال د

شوروی مبتنی بر خط التین ایجاد شده بود که بیش از ده سال مورد استفاده بود. اما 

های دیگر جماهیر آسیای میانه الفبای سیریلیک در زبان مانند زبان ۱۹۴۰در سال 

 .قزاقی هم جایگزین التین شد

های ترکی، از الفبای رونی در خود، آقای نظربایف از تاریخ الفبا در زباندر مقاله 

سال پس از حمله عرب و  ۹۰۰میالدی گرفته تا الفبای عربی که طی  ۷–۶های قرن

است که گسترش اسالم در قلمرو قزاقستان مورد استفاده بوده نیز یادآور شده و گفته

جمهور است. رئیسداشته« اسی مشخصیعلل سی»تغییر الفبا در زبان قزاقی همیشه 

فناوری »های سیاسی و مرتبط با گذار به خط التین را به دور از انگیزهقزاقستان منطق

داند. آقای رستم ها مهم میخوانده و آن را برای قزاق« جدید و ارتباطات جهان معاصر

های اخیر معتقد است که حوادث اوکراین و دخالت روسیه در امور آن کشور در سال

گرای روس، چه در های ملتگروه»است: کرده« هوشیارتر»نخبگان سیاسی قزاق را 

قزاقستان و چه در روسیه مدعی بودند که والیات شمالی قزاقستان زمین روسها است 

و باید به روسیه همراه شود، زیرا میزان جمعیت روس در این مناطق زیاد است. 

ها را از ر دو طرح را اجرا کرد: با دادن امتیازها قزاقنظربایف برای پیشگیری از این ام

کشورهای مختلف، از چین و مغولستان گرفته تا تاجیکستان و افغانستان، به قزاقستان 

دوم، پایتخت را از آلماتی »افزاید: وی می« آورد و عمدتاً در مناطق شمالی مستقر کرد.



 

آستانه کنونی( که اساساً شهر مُال )سلینوگراد زمان شوروی و به شهر شمالی آق

 ها بود، منتقل کرد. روس

در اصل، به جای این شهر یک شهر کامالً جدید و معاصر ساخته شد و به این بهانه 

ها را از تأثیر معنوی ها هزار قزاق را به شمال منتقل کرد. گذار به الفبای التین، قزاقده

گرایی را تاکنون در ذهن قسمتی از وسکند و از سوی دیگر، رها دورتر میو زبانی روس

 دهد.کند، کاهش میمردم قزاق حکومت می

 


