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FAVORIT: About the typeface

 DINAMO TYPEFACES
BACKGROUND

، لعائلة خط فاڤوريت اليت تدعم العربية والفارسية،٢٠٢١  يف عام،فاڤوريت عريب هو إضافة
 يح ّول هذا التصميم خصائص الخط.وهو نتيجة تعاون مع خاجاگ آبيليان ووائل مرقص
 األشكال األنبوبية والبناء، بما يف ذلك التباين المنخفض لسماكة الحروف،الالتيين إىل العربيّة
. والخصائص الرتكيبيّة األخرى،الهنديس لألحرف
ABC Favorit Arabic is an extension of the ABC Favorit family that supports
supports Arabic, Farsi, and Urdu. This 2021 extension is the outcome of a
collaboration with Khajag Apelian and Wael Morcos; it captures the original latin
ABC Favorit’s formal idiosyncrasies, including its low contrast, tubular shapes,
geometric construction, and other subtle quirks.

CREDITS

SUPPORTED LANGUAGES

AVAILABLE LICENSES

Design: Dinamo (Johannes Breyer & Fabian Harb
Arabic Extension: Khajag Apelian and Wael Morcos
Spacing and Kerning: Igino Marini
Production: Dinamo (Robert Janes)

Arabic, Farsi, Urdu

Print, Web, App, ePub, Social Media,
Video/Broadcasting,
Unlimited/Enterprise, Digital POS, Logo/
Word mark, Game

FILE FORMATS
Desktop format: OTF
Web formats: WOFF2, WOFF

Not all of the licenses we provide are
available online.Get in touch for a custom
quote mail@abcdinamo.com
Typefaces may only be used as dictated by
the terms of the Dinamo End User License
Agreement (EULA):
www.abcdinamo.com/licenses
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CHARACTER SET

ARABIC

PERSIAN EXTENSION
URDU EXTENSION

UPPERCASE

LOWERCASE

LIGATURES
FIGURES

TABULAR FIGURES

ا ا أ أ إ إ آ آ ب ببب ت تتت ث ثثث ج ججج ح
ححح خ خخخ د ـد ذ ـذ ر ـر ز ـز س سسس
ش ششش ص صصص ض ضضض ط
ططط ظ ظظظ ع ععع غ غغغ ف ففف ڤ
ڤڤڤ ق ققق ك ككك ك ككك ل للل م م
ممم ـم ن ننن ه ههه ة ـة و ـو ؤ ـؤ ئ ئئئ ء
ي يييييي

REQUIRED LIGATURES

پ پپپ چ چچچ ژ ـژ گ گگگ ی ییی
پ پپپ ٹ ٹٹٹ چ چچچ ڈ ـڈ ژ ـژ ڑ ـڑ
گ گگگ ک ککک ں ـں ہہہ ھ ھھھ
ۂ ـۂ ۃ ـۃ ے ـے ۓ ـۓ
ABCDEFGGHIJKLMN
OPQRRSTUVWXYZ
aabcdefghijklmn
opqrstuvwxyyz

DISCRETIONARY LIG.
VOCALISATION MARKS
PUNCTUATION

MATHEMATICAL
SYMBOLS

fi fl ff ffi ffl www ISBN
٠١٢٣٤۴٥۵٦۶٧٨٩
0123456789 0123456789
0123456789

SYMBOLS

ال ـال آل ـآل أل ـأل إل ـإل ال ـال آل ـآل ـرب ـرپ ـرت ـرث ـرٹ ـري
ـرئ ـزب ـزپ ـزت ـزث ـزٹ ـزي ـزئ ـنب ـنپ ـنت ـنث ـنٹ ـني
ـنئ يب ىب ئب ـيب ـىب ـئب يپ ىپ ئپ ـيپ ـىپ ـئپ ىت
ئت ـيت ـىت ـئت يت ىث ئث ـيث ـىث ـئث يٹ ىٹ ئٹ ـيٹ
ـىٹ ـئٹ يس ىس ئس ـيس ـىس ـئس يش ىش
ئش ـيش ـىش ـئش يص ىص ئص ـيص ـىص
ـئص يض ىض ئض ـيض ـىض ـئض يك ىك ئك
ـيك ـىك ـئك يگ ىگ ئگ ـيگ ـىگ ـئگ يف ىف ئف يق ىق
ئق يڤ ىڤ ئڤ يل ىل ئل ـيل ـىل ـئل هللا
مل ملـ
◌ ٌّ
◌ ِّ◌ ٍّ◌ ُّ
◌ ًّ
◌ َّ
َ◌ ً◌◌◌ ُ◌ ٌ◌ ْ◌ ّ
◌
ِ ٍ
۔،؛؟٭﴿﴾_—–-#*•·?!…;:,.
‚„“”‘’«»‹›"'@@&&
』『〕〔》《」「】【〉〈][}{)(//
∕∞¬~≈±≤≥<>≠=÷×−+
∫∆∏∑√∂��
﷼¥£€$¤¢
↑→↓←→←↗↘↙↖↗↘↙↖
§©®℗™ℓ^◊¶ №¦°
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 DINAMO TYPEFACES
ALTERNATIVE ISOLATED MEEM
80 PT

اهتمام اهتمام
←

ALTERNATIVE FINAL MEEM
80 PT

كريم كريم
←

ALTERNATIVE KAF
80 PT

مفكوك مفكوك
←
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SINGLE STORY a
80 PT

FAVORIT: Features

 DINAMO TYPEFACES

Chairs Chairs
→

ALTERNATIVE CAPITAL R
80 PT

Raster Raster
→

ALTERNATIVE CAPITAL G
80 PT

Great Great
→
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ALTERNATIVE y
80 PT

FAVORIT: Features

 DINAMO TYPEFACES

Variety Variety
→

ALTERNATIVE AMPERSAND
80 PT

Coffee & Milk & Ice
ALTERNATIVE AT
60 PT

open@closed.com
closed@open.com
↓
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تعليم عزف عود للمبتدئني

REGULAR + BOLD

 16مدفوعات سهلة
بقيمة  54.99﷼ يف الشهر

30 PT LIGHT + MEDIUM

اإلثنني  19نوڤمرب 2021
يف استخدامات التّصوير
الفوتوغرايف
جون برجر—العيون الخصبة
العدد ١٦

ْ
َ
ُ
مكتهلٌ
148 PT BOLD
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BOLD + BOOK

FAVORIT: Showcase

 DINAMO TYPEFACES

اختيار اسم الرشكة

األوصاف الوظيفيّة
190 PT MEDIUM

َ
ْ
ّ أبجدي

ُّ
الدنيا َ َ
اب
س ٌ
 DINAMO TYPEFACES
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170 PT BOLD

50 PT LIGHT + MEDIUM

بدأت المغامرة لدي ّ يف
جيل صغري ،كنت يف ّ
الصف
ٍ
الرابع االبتدايئ وال انرتنت
أو حواسيب يف قريتنا

21 PT BOOK

المرسح هو بمثابة الرئة اليت
تسمح لنا بالتنفس ،بخاصة وأنه
فسحة للتعبري عن داخلنا وعن
الواقع الخارجي
—
الخميس  25فرباير 04:00【2021م】
«بدنا خزب وعلم ومرسح»

FAVORIT: Waterfall  DINAMO TYPEFACES
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LIGHT

70 PT

34 PT

يعترب ابن مقلة ﴿ولد عام
272هـ 886 /م يف بغداد﴾
واضع قواعد هذا الخط

يعترب ابن مقلة ﴿ولد
عام 272هـ 886 /م
يف بغداد﴾ واضع قواعد
هذا الخط من نقط
ومقاييس وأبعاد،

46 PT

يعترب ابن مقلة ﴿ولد
عام 272هـ 886 /م
يف بغداد﴾ واضع قواعد
هذا الخط من نقط

FAVORIT: Waterfall  DINAMO TYPEFACES
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LIGHT

21 PT

14 PT

يعترب ابن مقلة ﴿ولد عام  272هـ  886 /م يف بغداد﴾
واضع قواعد هذا الخط من نقط ومقاييس وأبعاد،
وله فضل السبق عن غريه .وجاء بعده ابن البواب عيل
بن هالل البغدادي المتوىف سنة  413هـ ،فأرىس قواعد
هذا الخط وهذبه ،وأجاد يف تراكيبه ،ولكنه لم يتدخل
يف القواعد اليت ذكرها ابن مقلة من قبله فبقيت ثابتة
إىل اليوم .ورغم أن الخطاطني اإليرانيني قد سبقوا
ً
عددا
غريهم يف الخط الفاريس النستعليق ،إال أن هناك

يعترب ابن مقلة ﴿ولد عام  272هـ  886 /م يف بغداد﴾ واضع قواعد
هذا الخط من نقط ومقاييس وأبعاد ،وله فضل السبق عن غريه.
وجاء بعده ابن البواب عيل بن هالل البغدادي المتوىف سنة 413
هـ ،فأرىس قواعد هذا الخط وهذبه ،وأجاد يف تراكيبه ،ولكنه لم
يتدخل يف القواعد اليت ذكرها ابن مقلة من قبله فبقيت ثابتة إىل
اليوم .ورغم أن الخطاطني اإليرانيني قد سبقوا غريهم يف الخط
ً
عددا من اللوحات بهذا الخط
الفاريس النستعليق ،إال أن هناك
يف طهران ،واستطاع الخطاط اإليراين أن يكسب فيها مقدرته
الفنية .مع تسارع تطور التقنية يف القرن العرشين ظهر الحاسب
اآليل كأداة ذكية متطورة تساعد اإلنسان يف شىت المجاالت.
من هذه المجاالت الخط العريب ،فقد تم تطوير ما ُ
سمي
بالخطوط الطباعية ،وهي خطوط واضح مقروء بسهولة ،وهي

17 PT

10 PT

8 PT

يعترب ابن مقلة ﴿ولد عام  272هـ  886 /م يف بغداد﴾ واضع قواعد
هذا الخط من نقط ومقاييس وأبعاد ،وله فضل السبق عن غريه.
وجاء بعده ابن البواب عيل بن هالل البغدادي المتوىف سنة 413
هـ ،فأرىس قواعد هذا الخط وهذبه ،وأجاد يف تراكيبه ،ولكنه لم
يتدخل يف القواعد اليت ذكرها ابن مقلة من قبله فبقيت ثابتة إىل
اليوم .ورغم أن الخطاطني اإليرانيني قد سبقوا غريهم يف الخط
ً
عددا من اللوحات بهذا الخط يف
الفاريس النستعليق ،إال أن هناك
طهران ،واستطاع الخطاط اإليراين أن يكسب فيها مقدرته الفنية.
مع تسارع تطور التقنية يف القرن العرشين ظهر الحاسب اآليل كأداة

يعترب ابن مقلة ﴿ولد عام  272هـ 886 /
م يف بغداد﴾ واضع قواعد هذا الخط من
نقط ومقاييس وأبعاد ،وله فضل السبق
عن غريه .وجاء بعده ابن البواب عيل بن
هالل البغدادي المتوىف سنة  413هـ ،فأرىس
قواعد هذا الخط وهذبه ،وأجاد يف تراكيبه،
ولكنه لم يتدخل يف القواعد اليت ذكرها
ابن مقلة من قبله فبقيت ثابتة إىل اليوم.
ورغم أن الخطاطني اإليرانيني قد سبقوا
غريهم يف الخط الفاريس النستعليق ،إال
ً
عددا من اللوحات بهذا الخط
أن هناك
يف طهران ،واستطاع الخطاط اإليراين أن
يكسب فيها مقدرته الفنية .مع تسارع تطور
التقنية يف القرن العرشين ظهر الحاسب
اآليل كأداة ذكية متطورة تساعد اإلنسان

يعترب ابن مقلة ﴿ولد عام  272هـ  886 /م يف بغداد﴾
واضع قواعد هذا الخط من نقط ومقاييس وأبعاد،
وله فضل السبق عن غريه .وجاء بعده ابن البواب عيل
بن هالل البغدادي المتوىف سنة  413هـ ،فأرىس قواعد
هذا الخط وهذبه ،وأجاد يف تراكيبه ،ولكنه لم يتدخل
يف القواعد اليت ذكرها ابن مقلة من قبله فبقيت ثابتة
إىل اليوم .ورغم أن الخطاطني اإليرانيني قد سبقوا
ً
عددا
غريهم يف الخط الفاريس النستعليق ،إال أن هناك
من اللوحات بهذا الخط يف طهران ،واستطاع الخطاط
اإليراين أن يكسب فيها مقدرته الفنية .مع تسارع تطور
التقنية يف القرن العرشين ظهر الحاسب اآليل كأداة
ذكية متطورة تساعد اإلنسان يف شىت المجاالت .من
هذه المجاالت الخط العريب ،فقد تم تطوير ما ُ
سمي
بالخطوط الطباعية ،وهي خطوط واضح مقروء
بسهولة ،وهي ما ينطلق من الخط العريب األصيل،
قام أصحابها من خطاطني ومصممني بتصميمها ثم
نرشها عىل هيئة برامج حاسوبية ،يستطيع من خاللها
أي شخص التَّ َف ُّن يف كتابة الخط العريب دون الحاجة
الستخدام األقالم والورق ،وهذه الخطوط الطباعية
ً
جيدا ،ومطلوبًا ِّ
يلب الحاجات الطباعية
تؤدي دو ًرا
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LIGHT

10 PT

886 /  هـ272 يعترب ابن مقلة ﴿ولد عام
م يف بغداد﴾ واضع قواعد هذا الخط من
 وله فضل السبق،نقط ومقاييس وأبعاد
 وجاء بعده ابن البواب عيل بن.عن غريه
 فأرىس، هـ413 هالل البغدادي المتوىف سنة
، وأجاد يف تراكيبه،قواعد هذا الخط وهذبه
ولكنه لم يتدخل يف القواعد اليت ذكرها
.ابن مقلة من قبله فبقيت ثابتة إىل اليوم
ورغم أن الخطاطني اإليرانيني قد سبقوا
 إال،غريهم يف الخط الفاريس النستعليق
ً
عددا من اللوحات بهذا الخط
أن هناك
 واستطاع الخطاط اإليراين أن،يف طهران
 مع تسارع تطور.يكسب فيها مقدرته الفنية
التقنية يف القرن العرشين ظهر الحاسب
اآليل كأداة ذكية متطورة تساعد اإلنسان
 من هذه المجاالت.يف شىت المجاالت
ُ  فقد تم تطوير ما،الخط العريب
سمي

Arabic abjad, is the Arabic script as
it is codified for writing Arabic. It is
written from right to left in a cursive
style and includes 28 letters. Most
letters have contextual letterforms.
The Arabic alphabet is considered an
abjad, meaning it only uses consonants, but it is now considered an
«impure abjad». The basic Arabic
alphabet contains 28 letters. Adaptations of the Arabic script for other
languages added and removed some
letters, as for Persian, Ottoman
Turkish, Central Kurdish, Urdu, Sindhi,
Malay, Pashto, Arwi and Arabi Malayalam, all of which have additional
letters as shown below. There are no

35 PT

ّ تم تطوير
ّ
خط فاڤوريت
إلضافة اللغة العربيّــــــــــــــة
Favorit has been extended
to cover the Arabic script
14 PT

 م يف بغداد﴾ واضع قواعد هذا886 /  هـ272 يعترب ابن مقلة ﴿ولد عام
 وجاء بعده. وله فضل السبق عن غريه،الخط من نقط ومقاييس وأبعاد
 فأرىس قواعد، هـ413 ابن البواب عيل بن هالل البغدادي المتوىف سنة
 ولكنه لم يتدخل يف القواعد اليت، وأجاد يف تراكيبه،هذا الخط وهذبه
 ورغم أن الخطاطني.ذكرها ابن مقلة من قبله فبقيت ثابتة إىل اليوم
 إال أن هناك،اإليرانيني قد سبقوا غريهم يف الخط الفاريس النستعليق
ً
 واستطاع الخطاط اإليراين أن،عددا من اللوحات بهذا الخط يف طهران

 مع تسارع تطور التقنية يف القرن العرشين.يكسب فيها مقدرته الفنية
.ظهر الحاسب اآليل كأداة ذكية متطورة تساعد اإلنسان يف شىت المجاالت
ُ  فقد تم تطوير ما،من هذه المجاالت الخط العريب
سمي بالخطوط
 وهي ما ينطلق من الخط، وهي خطوط واضح مقروء بسهولة،الطباعية
 قام أصحابها من خطاطني ومصممني بتصميمها ثم،العريب األصيل

Arabic abjad, is the Arabic script as it is codified for writing
Arabic. It is written from right to left in a cursive style and
includes 28 letters. Most letters have contextual letterforms.
The Arabic alphabet is considered an abjad, meaning it only
uses consonants, but it is now considered an «impure abjad».
The basic Arabic alphabet contains 28 letters. Adaptations
of the Arabic script for other languages added and removed
some letters, as for Persian, Ottoman Turkish, Central Kurdish,
Urdu, Sindhi, Malay, Pashto, Arwi and Arabi Malayalam, all of
which have additional letters as shown below. There are no
distinct upper and lower case letter forms. Many letters look
similar but are distinguished from one another by dots above
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LIGHT

ARABIC

FARSI

URDU

هل تصمد اللغة العربية
يف عرص العولمة؟

چگونه دین زرتشت بر
جهان غرب تاثری گذاشت

پہیل نظر یک محبت
کتین کارگر ہویت ہے

حدثان وقعا مؤخرا يف بلدين عربيني ،فتحا من جديد باب النقاش عىل
مرصاعيه ،بشأن مستقبل اللغة العربية ،يف عالم باتت تهيمن عليه
العولمة ،وهل ستصمد لغة الضاد يف هذا العالم الجديد ،أم أنها
ستنقرض كما انقرضت لغات أخرى ،أو تتوقف عند الحزي التعبدي فقط،
استنادا لمن يقولون بأن هللا تعهد بحفظ هذه اللغة ألنها لغة القرآن.
يف الجزائر فرضت وزارة التجارة ،تعليمات عىل أصحاب المحال التجارية،
برضورة تحويل كافة الالفتات عىل واجهات محالهم ،إىل اللغة العربية
بشكل أسايس ،مع وجود خيار إلضافة لغة أجنبية أخرى ،ممهلة هؤالء
مدة أسبوع واحد للتنفيذ ،منذ تاريخ استالم اإلخطار .أما يف المغرب
فقد أثار وزير مغريب جدال واسعا ،وصل لحد مطالبة البعض بإقالته ،بعد
أن قال إن اللغة العربية هي لغة «ميتة وليست لغة علم» ،ورغم نفي
الوزير المغريب ،محمد عبد القادر ما نسب إليه ،إال أن العديد من وسائل
اإلعالم أكدت ترصيحاته ،والمكان الذي أدىل فيه بتلك الترصيحات .ويعكس
الحدثان حقيقة ،يختلف بشأنها كثريون يف البلدان العربية ،وهي أن اللغة
العربية يف تراجع ،إذ أن كثريين من اآلباء يحرصون أشد الحرص ،عىل تركزي
اهتمام أبنائهم ،عىل تعلم لغة أجنبية ،وسط اهمال واضح لتعليمهم
اللغة العربية ،بنفس الجودة واالهتمام .وتربر كثري من العائالت ذلك،
بأن إجادة لغات أجنبية من قبيل اللغة اإلنجلزيية ،يمثل مفتاحا للولوج
إىل عالم أفضل ،والحصول عىل فرص متقدمة يف مجال التعليم والرتيق
االجتماعي ،وحىت االلتحاق بمؤسسات دولية عىل اعتبار أن هذه اللغات،
هي لغات للمال واألعمال يف عرص العولمة .وتطرح قرارات من قبل الذي
اتخذته الجزائر ،واتخذته أيضا عدة دول عربية أخرى ،بفرض اللغة العربية
فرضا ،عدة تساؤالت حول جدوى مثل ذلك السلوك ،وهل هو السبيل
األمثل إلعادة الهيبة للغة العربية ،يف وقت يبدو الرتاجع يف تعليمها عائدا
بشكل أسايس لحاجة معيشية ،وحاجة للعمل والرتيق .وتصنف منظمة
اليونسكو اللغة العربية ،عىل أنها واحدة من أكرث اللغات انتشارا يف العالم،
وتشري إىل أن متحدثيها يصلون إىل  422مليون نسمة ،جلهم يف المنطقة

آینی زرتشت بر آثار سینمایی و تلویزیوین مشهوری مثل «جنگ ستارگان»
و «بازی تخت و تاج» و شخصیت گوناگوین همچون ولرت و نیچه تاثری گذار
بوده و فردی مرکوری آنرا از منابع الهام خود می دانست .ویل این دین
واقعا چیست؟ صحبت از «ما» و «آنها» از مدت ها پیش بر سیاست غرب
در مورد ایران حاکم بوده است .در عنی حال به کرات از مسیحیت بعنوان
مبنای هویت و ارزشهای آمریکا و اروپا و معیاری برای نشان دادن تضاد
ارزشهای «ما» با «دیگران» در خاورمیانه استفاده شده است .با این وجود،
نگاه کوتاهی به یک دین باستاین -که امروزه هنوز معتقداین دارد -ثابت
می کند آنچه که بسیاری به سادیگ رصفا ایده ها ،اعتقادات و فرهنگ غریب
محسوب می کنند ممکن است در واقع ریشه های ایراین داشته باشند .اکرث
مورخان معتقدند که زرتشت پیامرب ایراین در دوراین بنی  ۱۰۰۰تا  ۱۵۰۰سال قبال
از میالد مسیح می زیسته است .قبل از زرتشت ،پارسیان باستان خدایان
مذاهب قدیمی ایراین–آریایی ،مشابه خدایان هندوآریایی را می پرستیدند
که بعدها تحت عنوان هندوئیسم شناخته شد .اما زرتشت این باورها و
آینی ها را رد کرد و نظرش این بود که فقط پروردگار—اهورا مزدا یا خدای
آگاهی و شعور—باید مورد پرستش قرار بگرید .با این کار او نه تنها بنی ایران
و هندوآرایی ها فاصله عمیقی ایجاد کرد بلکه برای اولنی بار یکتا پرسیت را به
برشیت معریف کرد .پروردگار واحد ،تنها ایده اساسا زرتشیت نبود که بعدها به
سایر ادیان و بطور مشخص سه دین بزرگ یعین یهود ،مسیحیت و اسالم
منتقل شد .مفهوم بهشت و دوزخ ،روز قیامت و بشارت نهایی جهان و
همینطور فرشتگان و شیطان همه از آموزه های زرتشت و همینطور
ادبیایت که بعدها از آن رسچشمه گرفت الهام گرفته اند .حیت ایده شیطان
از دین زرتشیت است .در حقیقت تمامی آئنی زرتشیت براساس جدال بنی
نییک و نریوهای نور و خویب و اهریمن که رهربی نریوهای تارییک و شیطاین
را برعهده دارد استوار شده است .در حالیکه برش باید انتخاب کند به کدام
اردو می پیوندد دین به او آموزش می دهد که در نهایت پروردگار پریوز
خواهد شد و حیت آنهاییکه به آتش دوزخ محکوم شده اند از موهبت

دیکھ کر تم کو ہوش میں آنا بھول گئے۔ یاد رہے تم اور زمانہ بھول گئے۔
کیس کا پہال دیدار جب دنیا بھال دے تو اسے پہیل نظر کا پیار یا› لو ایٹ
فرسٹ سائٹ› کہا جاتا ہے۔ آپ نے کیس کو ایک نظر دیکھا اور لگا کہ اگر
یہ انسان آپیک زندیگ میں نہ آیا تو سب کچھ بیکار ہے۔ کیس کے چہرے
کو ایک نظردیکھنے کے بعد رائے قائم کرنے میں دماغ کو ایک سیکنڈ کا
دسواں حصہ لگتا ہے پہیل نظر میں رصف شخصیت کے کشش والے
پہلو کا ہی اندازہ نہیں لگتا بلکہ شخصیت کے کیئ پہلو سامنے آجاتے
ہیں۔ جیسے کیس سیایس شخصیت کا اندازہ اس کے چال ڈھال ،گفتگو
کے انداز اور باتوں سے لگایا جا سکتا ہے۔ چاہے آپ اس شخص کو ذایت
طور پر نہ جانتے ہوں لیکن اسیک شخصیت سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے
کہ وہ ایک کامیاب سیاست دان ہوگا یا نہیں۔ تحقیق کار اور کتاب› فیس
ویلیو› کے مصنف الیگزینڈر ٹوڈیروو اس سے اتفاق نہیں کرتے ان کے خیال
میں پہیل نظر میں قائم یک گیئ رائے غلط بیھ ہو سکیت ہے۔ پہیل نظر
میں کویئ بیھ رائے اجنبیوں کے لیے ہویت ہے اس لیے یہ رائے سطحی ہو
سکیت ہے ٹھوس نہیں۔ دنیا بھر میں فیس ویلیو یک بنیاد پر تنی چزیوں
کے مد نظر رایے بنایئ جایت ہے۔ پہال کشش دورسا اعتماد ارو تیرسا طاقت۔
ِ
گھر یک چھت سے ایک دورسے کو اشاروں اشاروں اور آنکھوں ہی آنکھوں
میں محبت یا رومانس کرنے کا دور اب گذر چکا ہے یہ نیئ تکنیک کا زمانہ
ہے جہاں ورچوئل ورلڈ میں زندیگ کے حقیقی رشتے بنائے جا رہے ہیں۔
آج ایسے بہت سارے ڈیٹنگ ایپ موجود ہیں جہاں ہزاروں الکھوں لوگ
دوسیت کر رہے ہیں جہاں لوگ کیس یک محض تصویر دیکھ کر ہی فدا ہو
ِ
جاتے ہیں تو کیس کو مسرتد کر دیتے ہیں لوگ بھول جاتے ہیں کہ تکنیک
یک مدد سے کیس کو اچھا یا برا دکھایا جا سکتا ہے۔ ساتھ ہی یہ بیھ دیکھنا
رضوری ہے کہ فوٹو کس اینگل سے لیا گیا ہے۔ اس بات سے اندازہ لگایا جا
سکتا ہے کہ تصویر میں دکھایئ دینے واال انسان حاوی ہونے وایل شخصیت
کا مالک ہے حاالنکہ اییس شخصیت لوگوں میں خواتنی کو زیادہ پسند
نہیں ہویت۔ امریکہ یک ویسٹ ورجینیا یونیورسیٹ کے پروفیرس لیسل شاریب
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يعترب ابن مقلة ﴿ولد عام
272هـ 886 /م يف بغداد﴾
واضع قواعد هذا الخط

يعترب ابن مقلة ﴿ولد
عام 272هـ 886 /م
يف بغداد﴾ واضع قواعد
هذا الخط من نقط
ومقاييس وأبعاد،

يعترب ابن مقلة ﴿ولد
عام 272هـ 886 /م
يف بغداد﴾ واضع قواعد
هذا الخط من نقط
46 PT
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يعترب ابن مقلة ﴿ولد عام  272هـ  886 /م يف بغداد﴾
واضع قواعد هذا الخط من نقط ومقاييس وأبعاد،
وله فضل السبق عن غريه .وجاء بعده ابن البواب
عيل بن هالل البغدادي المتوىف سنة  413هـ ،فأرىس
قواعد هذا الخط وهذبه ،وأجاد يف تراكيبه ،ولكنه
لم يتدخل يف القواعد اليت ذكرها ابن مقلة من قبله
فبقيت ثابتة إىل اليوم .ورغم أن الخطاطني اإليرانيني
قد سبقوا غريهم يف الخط الفاريس النستعليق ،إال

يعترب ابن مقلة ﴿ولد عام  272هـ  886 /م يف بغداد﴾ واضع
قواعد هذا الخط من نقط ومقاييس وأبعاد ،وله فضل السبق
عن غريه .وجاء بعده ابن البواب عيل بن هالل البغدادي
المتوىف سنة  413هـ ،فأرىس قواعد هذا الخط وهذبه ،وأجاد يف
تراكيبه ،ولكنه لم يتدخل يف القواعد اليت ذكرها ابن مقلة من
قبله فبقيت ثابتة إىل اليوم .ورغم أن الخطاطني اإليرانيني قد
ً
عددا
سبقوا غريهم يف الخط الفاريس النستعليق ،إال أن هناك
من اللوحات بهذا الخط يف طهران ،واستطاع الخطاط اإليراين
أن يكسب فيها مقدرته الفنية .مع تسارع تطور التقنية يف القرن
العرشين ظهر الحاسب اآليل كأداة ذكية متطورة تساعد اإلنسان
يف شىت المجاالت .من هذه المجاالت الخط العريب ،فقد تم
تطوير ما ُ
سمي بالخطوط الطباعية ،وهي خطوط واضح مقروء

17 PT

10 PT

8 PT

يعترب ابن مقلة ﴿ولد عام  272هـ  886 /م يف بغداد﴾ واضع قواعد
هذا الخط من نقط ومقاييس وأبعاد ،وله فضل السبق عن غريه.
وجاء بعده ابن البواب عيل بن هالل البغدادي المتوىف سنة 413
هـ ،فأرىس قواعد هذا الخط وهذبه ،وأجاد يف تراكيبه ،ولكنه لم
يتدخل يف القواعد اليت ذكرها ابن مقلة من قبله فبقيت ثابتة إىل
اليوم .ورغم أن الخطاطني اإليرانيني قد سبقوا غريهم يف الخط
ً
عددا من اللوحات بهذا الخط
الفاريس النستعليق ،إال أن هناك
يف طهران ،واستطاع الخطاط اإليراين أن يكسب فيها مقدرته
الفنية .مع تسارع تطور التقنية يف القرن العرشين ظهر الحاسب

يعترب ابن مقلة ﴿ولد عام  272هـ 886 /
م يف بغداد﴾ واضع قواعد هذا الخط من
نقط ومقاييس وأبعاد ،وله فضل السبق
عن غريه .وجاء بعده ابن البواب عيل بن
هالل البغدادي المتوىف سنة  413هـ ،فأرىس
قواعد هذا الخط وهذبه ،وأجاد يف تراكيبه،
ولكنه لم يتدخل يف القواعد اليت ذكرها
ابن مقلة من قبله فبقيت ثابتة إىل اليوم.
ورغم أن الخطاطني اإليرانيني قد سبقوا
غريهم يف الخط الفاريس النستعليق ،إال
ً
عددا من اللوحات بهذا الخط
أن هناك
يف طهران ،واستطاع الخطاط اإليراين أن
يكسب فيها مقدرته الفنية .مع تسارع تطور
التقنية يف القرن العرشين ظهر الحاسب
اآليل كأداة ذكية متطورة تساعد اإلنسان

يعترب ابن مقلة ﴿ولد عام  272هـ  886 /م يف بغداد﴾
واضع قواعد هذا الخط من نقط ومقاييس وأبعاد،
وله فضل السبق عن غريه .وجاء بعده ابن البواب
عيل بن هالل البغدادي المتوىف سنة  413هـ ،فأرىس
قواعد هذا الخط وهذبه ،وأجاد يف تراكيبه ،ولكنه
لم يتدخل يف القواعد اليت ذكرها ابن مقلة من قبله
فبقيت ثابتة إىل اليوم .ورغم أن الخطاطني اإليرانيني
قد سبقوا غريهم يف الخط الفاريس النستعليق ،إال
ً
عددا من اللوحات بهذا الخط يف طهران،
أن هناك
واستطاع الخطاط اإليراين أن يكسب فيها مقدرته
الفنية .مع تسارع تطور التقنية يف القرن العرشين
ظهر الحاسب اآليل كأداة ذكية متطورة تساعد اإلنسان
يف شىت المجاالت .من هذه المجاالت الخط العريب،
فقد تم تطوير ما ُ
سمي بالخطوط الطباعية ،وهي
خطوط واضح مقروء بسهولة ،وهي ما ينطلق من
الخط العريب األصيل ،قام أصحابها من خطاطني
ومصممني بتصميمها ثم نرشها عىل هيئة برامج
حاسوبية ،يستطيع من خاللها أي شخص التَّ َف ُّن يف
كتابة الخط العريب دون الحاجة الستخدام األقالم
ً
جيدا،
والورق ،وهذه الخطوط الطباعية تؤدي دو ًرا
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886 /  هـ272 يعترب ابن مقلة ﴿ولد عام
م يف بغداد﴾ واضع قواعد هذا الخط من
 وله فضل السبق،نقط ومقاييس وأبعاد
 وجاء بعده ابن البواب عيل بن.عن غريه
 فأرىس، هـ413 هالل البغدادي المتوىف سنة
، وأجاد يف تراكيبه،قواعد هذا الخط وهذبه
ولكنه لم يتدخل يف القواعد اليت ذكرها
.ابن مقلة من قبله فبقيت ثابتة إىل اليوم
ورغم أن الخطاطني اإليرانيني قد سبقوا
 إال،غريهم يف الخط الفاريس النستعليق
ً
عددا من اللوحات بهذا الخط
أن هناك
 واستطاع الخطاط اإليراين أن،يف طهران
 مع تسارع تطور.يكسب فيها مقدرته الفنية
التقنية يف القرن العرشين ظهر الحاسب
اآليل كأداة ذكية متطورة تساعد اإلنسان
 من هذه المجاالت.يف شىت المجاالت
ُ  فقد تم تطوير ما،الخط العريب
سمي

Arabic abjad, is the Arabic script as
it is codified for writing Arabic. It is
written from right to left in a cursive
style and includes 28 letters. Most
letters have contextual letterforms.
The Arabic alphabet is considered
an abjad, meaning it only uses
consonants, but it is now considered an «impure abjad». The basic
Arabic alphabet contains 28 letters.
Adaptations of the Arabic script for
other languages added and removed
some letters, as for Persian, Ottoman Turkish, Central Kurdish, Urdu,
Sindhi, Malay, Pashto, Arwi and
Arabi Malayalam, all of which have
additional letters as shown below.

35 PT

ّ تم تطوير
ّ
خط فاڤوريت
إلضافة اللغة العربيّـــــــــــــة
Favorit has been extended
to cover the Arabic script
14 PT

 م يف بغداد﴾ واضع قواعد هذا886 /  هـ272 يعترب ابن مقلة ﴿ولد عام
 وجاء بعده. وله فضل السبق عن غريه،الخط من نقط ومقاييس وأبعاد
 فأرىس قواعد، هـ413 ابن البواب عيل بن هالل البغدادي المتوىف سنة
 ولكنه لم يتدخل يف القواعد اليت، وأجاد يف تراكيبه،هذا الخط وهذبه
 ورغم أن الخطاطني.ذكرها ابن مقلة من قبله فبقيت ثابتة إىل اليوم
 إال أن هناك،اإليرانيني قد سبقوا غريهم يف الخط الفاريس النستعليق
ً
 واستطاع الخطاط اإليراين أن،عددا من اللوحات بهذا الخط يف طهران

 مع تسارع تطور التقنية يف القرن العرشين.يكسب فيها مقدرته الفنية
.ظهر الحاسب اآليل كأداة ذكية متطورة تساعد اإلنسان يف شىت المجاالت
ُ  فقد تم تطوير ما،من هذه المجاالت الخط العريب
سمي بالخطوط
 وهي ما ينطلق من الخط، وهي خطوط واضح مقروء بسهولة،الطباعية
 قام أصحابها من خطاطني ومصممني بتصميمها ثم،العريب األصيل

Arabic abjad, is the Arabic script as it is codified for writing
Arabic. It is written from right to left in a cursive style and
includes 28 letters. Most letters have contextual letterforms.
The Arabic alphabet is considered an abjad, meaning it only
uses consonants, but it is now considered an «impure abjad».
The basic Arabic alphabet contains 28 letters. Adaptations
of the Arabic script for other languages added and removed
some letters, as for Persian, Ottoman Turkish, Central Kurdish, Urdu, Sindhi, Malay, Pashto, Arwi and Arabi Malayalam,
all of which have additional letters as shown below. There are
no distinct upper and lower case letter forms. Many letters
look similar but are distinguished from one another by dots
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ARABIC

FARSI

URDU

هل تصمد اللغة العربية
يف عرص العولمة؟

چگونه دین زرتشت بر
جهان غرب تاثری گذاشت

پہیل نظر یک محبت
کتین کارگر ہویت ہے

حدثان وقعا مؤخرا يف بلدين عربيني ،فتحا من جديد باب النقاش عىل
مرصاعيه ،بشأن مستقبل اللغة العربية ،يف عالم باتت تهيمن عليه
العولمة ،وهل ستصمد لغة الضاد يف هذا العالم الجديد ،أم أنها
ستنقرض كما انقرضت لغات أخرى ،أو تتوقف عند الحزي التعبدي فقط،
استنادا لمن يقولون بأن هللا تعهد بحفظ هذه اللغة ألنها لغة القرآن.
يف الجزائر فرضت وزارة التجارة ،تعليمات عىل أصحاب المحال التجارية،
برضورة تحويل كافة الالفتات عىل واجهات محالهم ،إىل اللغة العربية
بشكل أسايس ،مع وجود خيار إلضافة لغة أجنبية أخرى ،ممهلة هؤالء
مدة أسبوع واحد للتنفيذ ،منذ تاريخ استالم اإلخطار .أما يف المغرب فقد
أثار وزير مغريب جدال واسعا ،وصل لحد مطالبة البعض بإقالته ،بعد أن
قال إن اللغة العربية هي لغة «ميتة وليست لغة علم» ،ورغم نفي الوزير
المغريب ،محمد عبد القادر ما نسب إليه ،إال أن العديد من وسائل اإلعالم
أكدت ترصيحاته ،والمكان الذي أدىل فيه بتلك الترصيحات .ويعكس
الحدثان حقيقة ،يختلف بشأنها كثريون يف البلدان العربية ،وهي أن اللغة
العربية يف تراجع ،إذ أن كثريين من اآلباء يحرصون أشد الحرص ،عىل تركزي
اهتمام أبنائهم ،عىل تعلم لغة أجنبية ،وسط اهمال واضح لتعليمهم
اللغة العربية ،بنفس الجودة واالهتمام .وتربر كثري من العائالت ذلك،
بأن إجادة لغات أجنبية من قبيل اللغة اإلنجلزيية ،يمثل مفتاحا للولوج
إىل عالم أفضل ،والحصول عىل فرص متقدمة يف مجال التعليم والرتيق
االجتماعي ،وحىت االلتحاق بمؤسسات دولية عىل اعتبار أن هذه اللغات،
هي لغات للمال واألعمال يف عرص العولمة .وتطرح قرارات من قبل الذي
اتخذته الجزائر ،واتخذته أيضا عدة دول عربية أخرى ،بفرض اللغة العربية
فرضا ،عدة تساؤالت حول جدوى مثل ذلك السلوك ،وهل هو السبيل
األمثل إلعادة الهيبة للغة العربية ،يف وقت يبدو الرتاجع يف تعليمها عائدا
بشكل أسايس لحاجة معيشية ،وحاجة للعمل والرتيق .وتصنف منظمة
اليونسكو اللغة العربية ،عىل أنها واحدة من أكرث اللغات انتشارا يف العالم،
وتشري إىل أن متحدثيها يصلون إىل  422مليون نسمة ،جلهم يف المنطقة

آینی زرتشت بر آثار سینمایی و تلویزیوین مشهوری مثل «جنگ ستارگان»
و «بازی تخت و تاج» و شخصیت گوناگوین همچون ولرت و نیچه تاثری گذار
بوده و فردی مرکوری آنرا از منابع الهام خود می دانست .ویل این دین
واقعا چیست؟ صحبت از «ما» و «آنها» از مدت ها پیش بر سیاست
غرب در مورد ایران حاکم بوده است .در عنی حال به کرات از مسیحیت
بعنوان مبنای هویت و ارزشهای آمریکا و اروپا و معیاری برای نشان دادن
تضاد ارزشهای «ما» با «دیگران» در خاورمیانه استفاده شده است .با
این وجود ،نگاه کوتاهی به یک دین باستاین -که امروزه هنوز معتقداین
دارد -ثابت می کند آنچه که بسیاری به سادیگ رصفا ایده ها ،اعتقادات و
فرهنگ غریب محسوب می کنند ممکن است در واقع ریشه های ایراین
داشته باشند .اکرث مورخان معتقدند که زرتشت پیامرب ایراین در دوراین
بنی  ۱۰۰۰تا  ۱۵۰۰سال قبال از میالد مسیح می زیسته است .قبل از زرتشت،
پارسیان باستان خدایان مذاهب قدیمی ایراین–آریایی ،مشابه خدایان
هندوآریایی را می پرستیدند که بعدها تحت عنوان هندوئیسم شناخته
شد .اما زرتشت این باورها و آینی ها را رد کرد و نظرش این بود که فقط
پروردگار—اهورا مزدا یا خدای آگاهی و شعور—باید مورد پرستش قرار
بگرید .با این کار او نه تنها بنی ایران و هندوآرایی ها فاصله عمیقی ایجاد
کرد بلکه برای اولنی بار یکتا پرسیت را به برشیت معریف کرد .پروردگار واحد،
تنها ایده اساسا زرتشیت نبود که بعدها به سایر ادیان و بطور مشخص سه
دین بزرگ یعین یهود ،مسیحیت و اسالم منتقل شد .مفهوم بهشت و
دوزخ ،روز قیامت و بشارت نهایی جهان و همینطور فرشتگان و شیطان
همه از آموزه های زرتشت و همینطور ادبیایت که بعدها از آن رسچشمه
گرفت الهام گرفته اند .حیت ایده شیطان از دین زرتشیت است .در حقیقت
تمامی آئنی زرتشیت براساس جدال بنی نییک و نریوهای نور و خویب و
اهریمن که رهربی نریوهای تارییک و شیطاین را برعهده دارد استوار شده
است .در حالیکه برش باید انتخاب کند به کدام اردو می پیوندد دین به او
آموزش می دهد که در نهایت پروردگار پریوز خواهد شد و حیت آنهاییکه به

دیکھ کر تم کو ہوش میں آنا بھول گئے۔ یاد رہے تم اور زمانہ بھول گئے۔
کیس کا پہال دیدار جب دنیا بھال دے تو اسے پہیل نظر کا پیار یا› لو ایٹ
فرسٹ سائٹ› کہا جاتا ہے۔ آپ نے کیس کو ایک نظر دیکھا اور لگا کہ اگر
یہ انسان آپیک زندیگ میں نہ آیا تو سب کچھ بیکار ہے۔ کیس کے چہرے
کو ایک نظردیکھنے کے بعد رائے قائم کرنے میں دماغ کو ایک سیکنڈ کا
دسواں حصہ لگتا ہے پہیل نظر میں رصف شخصیت کے کشش والے
پہلو کا ہی اندازہ نہیں لگتا بلکہ شخصیت کے کیئ پہلو سامنے آجاتے
ہیں۔ جیسے کیس سیایس شخصیت کا اندازہ اس کے چال ڈھال ،گفتگو
کے انداز اور باتوں سے لگایا جا سکتا ہے۔ چاہے آپ اس شخص کو ذایت
طور پر نہ جانتے ہوں لیکن اسیک شخصیت سے اندازہ لگایا جا سکتا
ہے کہ وہ ایک کامیاب سیاست دان ہوگا یا نہیں۔ تحقیق کار اور کتاب›
فیس ویلیو› کے مصنف الیگزینڈر ٹوڈیروو اس سے اتفاق نہیں کرتے ان
کے خیال میں پہیل نظر میں قائم یک گیئ رائے غلط بیھ ہو سکیت ہے۔
پہیل نظر میں کویئ بیھ رائے اجنبیوں کے لیے ہویت ہے اس لیے یہ رائے
سطحی ہو سکیت ہے ٹھوس نہیں۔ دنیا بھر میں فیس ویلیو یک بنیاد
پر تنی چزیوں کے مد نظر رایے بنایئ جایت ہے۔ پہال کشش دورسا اعتماد
ِ
ارو تیرسا طاقت۔ گھر یک چھت سے ایک دورسے کو اشاروں اشاروں اور
آنکھوں ہی آنکھوں میں محبت یا رومانس کرنے کا دور اب گذر چکا ہے یہ
نیئ تکنیک کا زمانہ ہے جہاں ورچوئل ورلڈ میں زندیگ کے حقیقی رشتے
بنائے جا رہے ہیں۔ آج ایسے بہت سارے ڈیٹنگ ایپ موجود ہیں جہاں
ہزاروں الکھوں لوگ دوسیت کر رہے ہیں جہاں لوگ کیس یک محض
تصویر دیکھ کر ہی فدا ہو جاتے ہیں تو کیس کو مسرتد کر دیتے ہیں لوگ
ِ
بھول جاتے ہیں کہ تکنیک یک مدد سے کیس کو اچھا یا برا دکھایا جا سکتا
ہے۔ ساتھ ہی یہ بیھ دیکھنا رضوری ہے کہ فوٹو کس اینگل سے لیا گیا
ہے۔ اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ تصویر میں دکھایئ دینے واال
انسان حاوی ہونے وایل شخصیت کا مالک ہے حاالنکہ اییس شخصیت
لوگوں میں خواتنی کو زیادہ پسند نہیں ہویت۔ امریکہ یک ویسٹ ورجینیا
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يعترب ابن مقلة ﴿ولد عام
272هـ 886 /م يف بغداد﴾
واضع قواعد هذا الخط

يعترب ابن مقلة ﴿ولد
عام 272هـ 886 /م
يف بغداد﴾ واضع قواعد
هذا الخط من نقط
ومقاييس وأبعاد،

يعترب ابن مقلة ﴿ولد
عام 272هـ 886 /م
يف بغداد﴾ واضع قواعد
هذا الخط من نقط
46 PT
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يعترب ابن مقلة ﴿ولد عام  272هـ  886 /م يف بغداد﴾
واضع قواعد هذا الخط من نقط ومقاييس وأبعاد،
وله فضل السبق عن غريه .وجاء بعده ابن البواب
عيل بن هالل البغدادي المتوىف سنة  413هـ ،فأرىس
قواعد هذا الخط وهذبه ،وأجاد يف تراكيبه ،ولكنه
لم يتدخل يف القواعد اليت ذكرها ابن مقلة من
قبله فبقيت ثابتة إىل اليوم .ورغم أن الخطاطني
اإليرانيني قد سبقوا غريهم يف الخط الفاريس

يعترب ابن مقلة ﴿ولد عام  272هـ  886 /م يف بغداد﴾ واضع
قواعد هذا الخط من نقط ومقاييس وأبعاد ،وله فضل السبق
عن غريه .وجاء بعده ابن البواب عيل بن هالل البغدادي
المتوىف سنة  413هـ ،فأرىس قواعد هذا الخط وهذبه ،وأجاد يف
تراكيبه ،ولكنه لم يتدخل يف القواعد اليت ذكرها ابن مقلة من
قبله فبقيت ثابتة إىل اليوم .ورغم أن الخطاطني اإليرانيني قد
ً
عددا
سبقوا غريهم يف الخط الفاريس النستعليق ،إال أن هناك
من اللوحات بهذا الخط يف طهران ،واستطاع الخطاط اإليراين
أن يكسب فيها مقدرته الفنية .مع تسارع تطور التقنية يف القرن
العرشين ظهر الحاسب اآليل كأداة ذكية متطورة تساعد اإلنسان
يف شىت المجاالت .من هذه المجاالت الخط العريب ،فقد تم
تطوير ما ُ
سمي بالخطوط الطباعية ،وهي خطوط واضح

17 PT

10 PT

8 PT

يعترب ابن مقلة ﴿ولد عام  272هـ  886 /م يف بغداد﴾ واضع قواعد
هذا الخط من نقط ومقاييس وأبعاد ،وله فضل السبق عن غريه.
وجاء بعده ابن البواب عيل بن هالل البغدادي المتوىف سنة 413
هـ ،فأرىس قواعد هذا الخط وهذبه ،وأجاد يف تراكيبه ،ولكنه لم
يتدخل يف القواعد اليت ذكرها ابن مقلة من قبله فبقيت ثابتة إىل
اليوم .ورغم أن الخطاطني اإليرانيني قد سبقوا غريهم يف الخط
ً
عددا من اللوحات بهذا الخط
الفاريس النستعليق ،إال أن هناك
يف طهران ،واستطاع الخطاط اإليراين أن يكسب فيها مقدرته
الفنية .مع تسارع تطور التقنية يف القرن العرشين ظهر الحاسب

يعترب ابن مقلة ﴿ولد عام  272هـ  886 /م
يف بغداد﴾ واضع قواعد هذا الخط من نقط
ومقاييس وأبعاد ،وله فضل السبق عن
غريه .وجاء بعده ابن البواب عيل بن هالل
البغدادي المتوىف سنة  413هـ ،فأرىس
قواعد هذا الخط وهذبه ،وأجاد يف تراكيبه،
ولكنه لم يتدخل يف القواعد اليت ذكرها
ابن مقلة من قبله فبقيت ثابتة إىل اليوم.
ورغم أن الخطاطني اإليرانيني قد سبقوا
غريهم يف الخط الفاريس النستعليق ،إال
ً
عددا من اللوحات بهذا الخط
أن هناك
يف طهران ،واستطاع الخطاط اإليراين أن
يكسب فيها مقدرته الفنية .مع تسارع تطور
التقنية يف القرن العرشين ظهر الحاسب
اآليل كأداة ذكية متطورة تساعد اإلنسان

يعترب ابن مقلة ﴿ولد عام  272هـ  886 /م يف بغداد﴾
واضع قواعد هذا الخط من نقط ومقاييس وأبعاد،
وله فضل السبق عن غريه .وجاء بعده ابن البواب
عيل بن هالل البغدادي المتوىف سنة  413هـ ،فأرىس
قواعد هذا الخط وهذبه ،وأجاد يف تراكيبه ،ولكنه
لم يتدخل يف القواعد اليت ذكرها ابن مقلة من قبله
فبقيت ثابتة إىل اليوم .ورغم أن الخطاطني اإليرانيني
قد سبقوا غريهم يف الخط الفاريس النستعليق ،إال
ً
عددا من اللوحات بهذا الخط يف طهران،
أن هناك
واستطاع الخطاط اإليراين أن يكسب فيها مقدرته
الفنية .مع تسارع تطور التقنية يف القرن العرشين
ظهر الحاسب اآليل كأداة ذكية متطورة تساعد اإلنسان
يف شىت المجاالت .من هذه المجاالت الخط العريب،
فقد تم تطوير ما ُ
سمي بالخطوط الطباعية ،وهي
خطوط واضح مقروء بسهولة ،وهي ما ينطلق من
الخط العريب األصيل ،قام أصحابها من خطاطني
ومصممني بتصميمها ثم نرشها عىل هيئة برامج
حاسوبية ،يستطيع من خاللها أي شخص التَّ َف ُّن يف
كتابة الخط العريب دون الحاجة الستخدام األقالم
ً
جيدا،
والورق ،وهذه الخطوط الطباعية تؤدي دو ًرا
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 م886 /  هـ272 يعترب ابن مقلة ﴿ولد عام
يف بغداد﴾ واضع قواعد هذا الخط من نقط
 وله فضل السبق عن،ومقاييس وأبعاد
 وجاء بعده ابن البواب عيل بن هالل.غريه
 فأرىس، هـ413 البغدادي المتوىف سنة
، وأجاد يف تراكيبه،قواعد هذا الخط وهذبه
ولكنه لم يتدخل يف القواعد اليت ذكرها
.ابن مقلة من قبله فبقيت ثابتة إىل اليوم
ورغم أن الخطاطني اإليرانيني قد سبقوا
 إال،غريهم يف الخط الفاريس النستعليق
ً
عددا من اللوحات بهذا الخط
أن هناك
 واستطاع الخطاط اإليراين أن،يف طهران
 مع تسارع تطور.يكسب فيها مقدرته الفنية
التقنية يف القرن العرشين ظهر الحاسب
اآليل كأداة ذكية متطورة تساعد اإلنسان
 من هذه المجاالت.يف شىت المجاالت
ُ  فقد تم تطوير ما،الخط العريب
سمي

Arabic abjad, is the Arabic script as
it is codified for writing Arabic. It is
written from right to left in a cursive
style and includes 28 letters. Most
letters have contextual letterforms.
The Arabic alphabet is considered
an abjad, meaning it only uses
consonants, but it is now considered an «impure abjad». The basic
Arabic alphabet contains 28 letters.
Adaptations of the Arabic script for
other languages added and removed some letters, as for Persian,
Ottoman Turkish, Central Kurdish,
Urdu, Sindhi, Malay, Pashto, Arwi
and Arabi Malayalam, all of which
have additional letters as shown

ّ
ّ
خط فاڤوريت
تم تطوير
إلضافة اللغة العربيّــــــــــــــة
Favorit has been extended
to cover the Arabic script
35 PT

14 PT

 م يف بغداد﴾ واضع قواعد هذا886 /  هـ272 يعترب ابن مقلة ﴿ولد عام
 وجاء بعده. وله فضل السبق عن غريه،الخط من نقط ومقاييس وأبعاد
 فأرىس قواعد، هـ413 ابن البواب عيل بن هالل البغدادي المتوىف سنة
 ولكنه لم يتدخل يف القواعد اليت، وأجاد يف تراكيبه،هذا الخط وهذبه
 ورغم أن الخطاطني.ذكرها ابن مقلة من قبله فبقيت ثابتة إىل اليوم
 إال أن هناك،اإليرانيني قد سبقوا غريهم يف الخط الفاريس النستعليق
ً
 واستطاع الخطاط اإليراين أن،عددا من اللوحات بهذا الخط يف طهران

 مع تسارع تطور التقنية يف القرن العرشين.يكسب فيها مقدرته الفنية
.ظهر الحاسب اآليل كأداة ذكية متطورة تساعد اإلنسان يف شىت المجاالت
ُ  فقد تم تطوير ما،من هذه المجاالت الخط العريب
سمي بالخطوط
 وهي ما ينطلق، وهي خطوط واضح مقروء بسهولة،الطباعية
 قام أصحابها من خطاطني ومصممني،من الخط العريب األصيل

Arabic abjad, is the Arabic script as it is codified for writing Arabic. It is written from right to left in a cursive style
and includes 28 letters. Most letters have contextual letterforms. The Arabic alphabet is considered an abjad, meaning
it only uses consonants, but it is now considered an «impure
abjad». The basic Arabic alphabet contains 28 letters. Adaptations of the Arabic script for other languages added
and removed some letters, as for Persian, Ottoman Turkish,
Central Kurdish, Urdu, Sindhi, Malay, Pashto, Arwi and Arabi
Malayalam, all of which have additional letters as shown below. There are no distinct upper and lower case letter forms.
Many letters look similar but are distinguished from one
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REGULAR

ARABIC

FARSI

URDU

هل تصمد اللغة العربية
يف عرص العولمة؟

چگونه دین زرتشت بر
جهان غرب تاثری گذاشت

پہیل نظر یک محبت
کتین کارگر ہویت ہے

حدثان وقعا مؤخرا يف بلدين عربيني ،فتحا من جديد باب النقاش عىل
مرصاعيه ،بشأن مستقبل اللغة العربية ،يف عالم باتت تهيمن عليه
العولمة ،وهل ستصمد لغة الضاد يف هذا العالم الجديد ،أم أنها
ستنقرض كما انقرضت لغات أخرى ،أو تتوقف عند الحزي التعبدي فقط،
استنادا لمن يقولون بأن هللا تعهد بحفظ هذه اللغة ألنها لغة القرآن.
يف الجزائر فرضت وزارة التجارة ،تعليمات عىل أصحاب المحال التجارية،
برضورة تحويل كافة الالفتات عىل واجهات محالهم ،إىل اللغة العربية
بشكل أسايس ،مع وجود خيار إلضافة لغة أجنبية أخرى ،ممهلة هؤالء
مدة أسبوع واحد للتنفيذ ،منذ تاريخ استالم اإلخطار .أما يف المغرب فقد
أثار وزير مغريب جدال واسعا ،وصل لحد مطالبة البعض بإقالته ،بعد أن
قال إن اللغة العربية هي لغة «ميتة وليست لغة علم» ،ورغم نفي الوزير
المغريب ،محمد عبد القادر ما نسب إليه ،إال أن العديد من وسائل اإلعالم
أكدت ترصيحاته ،والمكان الذي أدىل فيه بتلك الترصيحات .ويعكس
الحدثان حقيقة ،يختلف بشأنها كثريون يف البلدان العربية ،وهي أن اللغة
العربية يف تراجع ،إذ أن كثريين من اآلباء يحرصون أشد الحرص ،عىل تركزي
اهتمام أبنائهم ،عىل تعلم لغة أجنبية ،وسط اهمال واضح لتعليمهم
اللغة العربية ،بنفس الجودة واالهتمام .وتربر كثري من العائالت ذلك،
بأن إجادة لغات أجنبية من قبيل اللغة اإلنجلزيية ،يمثل مفتاحا للولوج
إىل عالم أفضل ،والحصول عىل فرص متقدمة يف مجال التعليم والرتيق
االجتماعي ،وحىت االلتحاق بمؤسسات دولية عىل اعتبار أن هذه اللغات،
هي لغات للمال واألعمال يف عرص العولمة .وتطرح قرارات من قبل الذي
اتخذته الجزائر ،واتخذته أيضا عدة دول عربية أخرى ،بفرض اللغة العربية
فرضا ،عدة تساؤالت حول جدوى مثل ذلك السلوك ،وهل هو السبيل
األمثل إلعادة الهيبة للغة العربية ،يف وقت يبدو الرتاجع يف تعليمها عائدا
بشكل أسايس لحاجة معيشية ،وحاجة للعمل والرتيق .وتصنف منظمة
اليونسكو اللغة العربية ،عىل أنها واحدة من أكرث اللغات انتشارا يف العالم،
وتشري إىل أن متحدثيها يصلون إىل  422مليون نسمة ،جلهم يف المنطقة

آینی زرتشت بر آثار سینمایی و تلویزیوین مشهوری مثل «جنگ ستارگان»
و «بازی تخت و تاج» و شخصیت گوناگوین همچون ولرت و نیچه تاثری گذار
بوده و فردی مرکوری آنرا از منابع الهام خود می دانست .ویل این دین
واقعا چیست؟ صحبت از «ما» و «آنها» از مدت ها پیش بر سیاست
غرب در مورد ایران حاکم بوده است .در عنی حال به کرات از مسیحیت
بعنوان مبنای هویت و ارزشهای آمریکا و اروپا و معیاری برای نشان دادن
تضاد ارزشهای «ما» با «دیگران» در خاورمیانه استفاده شده است .با
این وجود ،نگاه کوتاهی به یک دین باستاین -که امروزه هنوز معتقداین
دارد -ثابت می کند آنچه که بسیاری به سادیگ رصفا ایده ها ،اعتقادات و
فرهنگ غریب محسوب می کنند ممکن است در واقع ریشه های ایراین
داشته باشند .اکرث مورخان معتقدند که زرتشت پیامرب ایراین در دوراین
بنی  ۱۰۰۰تا  ۱۵۰۰سال قبال از میالد مسیح می زیسته است .قبل از زرتشت،
پارسیان باستان خدایان مذاهب قدیمی ایراین–آریایی ،مشابه خدایان
هندوآریایی را می پرستیدند که بعدها تحت عنوان هندوئیسم شناخته
شد .اما زرتشت این باورها و آینی ها را رد کرد و نظرش این بود که فقط
پروردگار—اهورا مزدا یا خدای آگاهی و شعور—باید مورد پرستش قرار
بگرید .با این کار او نه تنها بنی ایران و هندوآرایی ها فاصله عمیقی ایجاد
کرد بلکه برای اولنی بار یکتا پرسیت را به برشیت معریف کرد .پروردگار واحد،
تنها ایده اساسا زرتشیت نبود که بعدها به سایر ادیان و بطور مشخص
سه دین بزرگ یعین یهود ،مسیحیت و اسالم منتقل شد .مفهوم بهشت
و دوزخ ،روز قیامت و بشارت نهایی جهان و همینطور فرشتگان و شیطان
همه از آموزه های زرتشت و همینطور ادبیایت که بعدها از آن رسچشمه
گرفت الهام گرفته اند .حیت ایده شیطان از دین زرتشیت است .در حقیقت
تمامی آئنی زرتشیت براساس جدال بنی نییک و نریوهای نور و خویب و
اهریمن که رهربی نریوهای تارییک و شیطاین را برعهده دارد استوار شده
است .در حالیکه برش باید انتخاب کند به کدام اردو می پیوندد دین به او
آموزش می دهد که در نهایت پروردگار پریوز خواهد شد و حیت آنهاییکه به

دیکھ کر تم کو ہوش میں آنا بھول گئے۔ یاد رہے تم اور زمانہ بھول گئے۔
کیس کا پہال دیدار جب دنیا بھال دے تو اسے پہیل نظر کا پیار یا› لو ایٹ
فرسٹ سائٹ› کہا جاتا ہے۔ آپ نے کیس کو ایک نظر دیکھا اور لگا کہ اگر
یہ انسان آپیک زندیگ میں نہ آیا تو سب کچھ بیکار ہے۔ کیس کے چہرے
کو ایک نظردیکھنے کے بعد رائے قائم کرنے میں دماغ کو ایک سیکنڈ کا
دسواں حصہ لگتا ہے پہیل نظر میں رصف شخصیت کے کشش والے
پہلو کا ہی اندازہ نہیں لگتا بلکہ شخصیت کے کیئ پہلو سامنے آجاتے
ہیں۔ جیسے کیس سیایس شخصیت کا اندازہ اس کے چال ڈھال ،گفتگو
کے انداز اور باتوں سے لگایا جا سکتا ہے۔ چاہے آپ اس شخص کو ذایت
طور پر نہ جانتے ہوں لیکن اسیک شخصیت سے اندازہ لگایا جا سکتا
ہے کہ وہ ایک کامیاب سیاست دان ہوگا یا نہیں۔ تحقیق کار اور کتاب›
فیس ویلیو› کے مصنف الیگزینڈر ٹوڈیروو اس سے اتفاق نہیں کرتے ان
کے خیال میں پہیل نظر میں قائم یک گیئ رائے غلط بیھ ہو سکیت ہے۔
پہیل نظر میں کویئ بیھ رائے اجنبیوں کے لیے ہویت ہے اس لیے یہ رائے
سطحی ہو سکیت ہے ٹھوس نہیں۔ دنیا بھر میں فیس ویلیو یک بنیاد
پر تنی چزیوں کے مد نظر رایے بنایئ جایت ہے۔ پہال کشش دورسا اعتماد
ِ
ارو تیرسا طاقت۔ گھر یک چھت سے ایک دورسے کو اشاروں اشاروں اور
آنکھوں ہی آنکھوں میں محبت یا رومانس کرنے کا دور اب گذر چکا ہے
یہ نیئ تکنیک کا زمانہ ہے جہاں ورچوئل ورلڈ میں زندیگ کے حقیقی
رشتے بنائے جا رہے ہیں۔ آج ایسے بہت سارے ڈیٹنگ ایپ موجود ہیں
جہاں ہزاروں الکھوں لوگ دوسیت کر رہے ہیں جہاں لوگ کیس یک
محض تصویر دیکھ کر ہی فدا ہو جاتے ہیں تو کیس کو مسرتد کر دیتے
ِ
ہیں لوگ بھول جاتے ہیں کہ تکنیک یک مدد سے کیس کو اچھا یا برا
دکھایا جا سکتا ہے۔ ساتھ ہی یہ بیھ دیکھنا رضوری ہے کہ فوٹو کس
اینگل سے لیا گیا ہے۔ اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ تصویر
میں دکھایئ دینے واال انسان حاوی ہونے وایل شخصیت کا مالک ہے
حاالنکہ اییس شخصیت لوگوں میں خواتنی کو زیادہ پسند نہیں ہویت۔
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70 PT

يعترب ابن مقلة ﴿ولد عام
272هـ 886 /م يف بغداد﴾
واضع قواعد هذا الخط

يعترب ابن مقلة ﴿ولد
عام 272هـ 886 /م
يف بغداد﴾ واضع قواعد
هذا الخط من نقط
ومقاييس وأبعاد،
34 PT

يعترب ابن مقلة ﴿ولد
عام 272هـ 886 /م
يف بغداد﴾ واضع قواعد
هذا الخط من نقط
46 PT
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21 PT

14 PT

يعترب ابن مقلة ﴿ولد عام  272هـ  886 /م يف بغداد﴾
واضع قواعد هذا الخط من نقط ومقاييس وأبعاد،
وله فضل السبق عن غريه .وجاء بعده ابن البواب
عيل بن هالل البغدادي المتوىف سنة  413هـ ،فأرىس
قواعد هذا الخط وهذبه ،وأجاد يف تراكيبه ،ولكنه
لم يتدخل يف القواعد اليت ذكرها ابن مقلة من
قبله فبقيت ثابتة إىل اليوم .ورغم أن الخطاطني
اإليرانيني قد سبقوا غريهم يف الخط الفاريس

يعترب ابن مقلة ﴿ولد عام  272هـ  886 /م يف بغداد﴾ واضع
قواعد هذا الخط من نقط ومقاييس وأبعاد ،وله فضل السبق
عن غريه .وجاء بعده ابن البواب عيل بن هالل البغدادي
المتوىف سنة  413هـ ،فأرىس قواعد هذا الخط وهذبه ،وأجاد يف
تراكيبه ،ولكنه لم يتدخل يف القواعد اليت ذكرها ابن مقلة من
قبله فبقيت ثابتة إىل اليوم .ورغم أن الخطاطني اإليرانيني
قد سبقوا غريهم يف الخط الفاريس النستعليق ،إال أن هناك
ً
عددا من اللوحات بهذا الخط يف طهران ،واستطاع الخطاط
اإليراين أن يكسب فيها مقدرته الفنية .مع تسارع تطور التقنية
يف القرن العرشين ظهر الحاسب اآليل كأداة ذكية متطورة
تساعد اإلنسان يف شىت المجاالت .من هذه المجاالت الخط
العريب ،فقد تم تطوير ما ُ
سمي بالخطوط الطباعية ،وهي

17 PT

10 PT

8 PT

يعترب ابن مقلة ﴿ولد عام  272هـ  886 /م يف بغداد﴾ واضع
قواعد هذا الخط من نقط ومقاييس وأبعاد ،وله فضل السبق
عن غريه .وجاء بعده ابن البواب عيل بن هالل البغدادي
المتوىف سنة  413هـ ،فأرىس قواعد هذا الخط وهذبه ،وأجاد يف
تراكيبه ،ولكنه لم يتدخل يف القواعد اليت ذكرها ابن مقلة من
قبله فبقيت ثابتة إىل اليوم .ورغم أن الخطاطني اإليرانيني قد
سبقوا غريهم يف الخط الفاريس النستعليق ،إال أن هناك عد ًدا
من اللوحات بهذا الخط يف طهران ،واستطاع الخطاط اإليراين
أن يكسب فيها مقدرته الفنية .مع تسارع تطور التقنية يف القرن

يعترب ابن مقلة ﴿ولد عام  272هـ 886 /
م يف بغداد﴾ واضع قواعد هذا الخط من
نقط ومقاييس وأبعاد ،وله فضل السبق
عن غريه .وجاء بعده ابن البواب عيل
بن هالل البغدادي المتوىف سنة  413هـ،
فأرىس قواعد هذا الخط وهذبه ،وأجاد
يف تراكيبه ،ولكنه لم يتدخل يف القواعد
اليت ذكرها ابن مقلة من قبله فبقيت
ثابتة إىل اليوم .ورغم أن الخطاطني
اإليرانيني قد سبقوا غريهم يف الخط
الفاريس النستعليق ،إال أن هناك عدداً
من اللوحات بهذا الخط يف طهران،
واستطاع الخطاط اإليراين أن يكسب فيها
مقدرته الفنية .مع تسارع تطور التقنية
يف القرن العرشين ظهر الحاسب اآليل

يعترب ابن مقلة ﴿ولد عام  272هـ  886 /م يف بغداد﴾
واضع قواعد هذا الخط من نقط ومقاييس وأبعاد،
وله فضل السبق عن غريه .وجاء بعده ابن البواب
عيل بن هالل البغدادي المتوىف سنة  413هـ ،فأرىس
قواعد هذا الخط وهذبه ،وأجاد يف تراكيبه ،ولكنه
لم يتدخل يف القواعد اليت ذكرها ابن مقلة من
قبله فبقيت ثابتة إىل اليوم .ورغم أن الخطاطني
اإليرانيني قد سبقوا غريهم يف الخط الفاريس
ً
عددا من اللوحات بهذا
النستعليق ،إال أن هناك
الخط يف طهران ،واستطاع الخطاط اإليراين أن
يكسب فيها مقدرته الفنية .مع تسارع تطور التقنية
يف القرن العرشين ظهر الحاسب اآليل كأداة ذكية
متطورة تساعد اإلنسان يف شىت المجاالت .من هذه
المجاالت الخط العريب ،فقد تم تطوير ما ُ
سمي
بالخطوط الطباعية ،وهي خطوط واضح مقروء
بسهولة ،وهي ما ينطلق من الخط العريب األصيل،
قام أصحابها من خطاطني ومصممني بتصميمها
ثم نرشها عىل هيئة برامج حاسوبية ،يستطيع من
خاللها أي شخص التَّ َف ُّن يف كتابة الخط العريب دون
الحاجة الستخدام األقالم والورق ،وهذه الخطوط
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886 /  هـ272 يعترب ابن مقلة ﴿ولد عام
م يف بغداد﴾ واضع قواعد هذا الخط من
 وله فضل السبق،نقط ومقاييس وأبعاد
 وجاء بعده ابن البواب عيل.عن غريه
، هـ413 بن هالل البغدادي المتوىف سنة
 وأجاد،فأرىس قواعد هذا الخط وهذبه
 ولكنه لم يتدخل يف القواعد،يف تراكيبه
اليت ذكرها ابن مقلة من قبله فبقيت
 ورغم أن الخطاطني.ثابتة إىل اليوم
اإليرانيني قد سبقوا غريهم يف الخط
ً
عددا
 إال أن هناك،الفاريس النستعليق
،من اللوحات بهذا الخط يف طهران
واستطاع الخطاط اإليراين أن يكسب فيها
 مع تسارع تطور التقنية.مقدرته الفنية
يف القرن العرشين ظهر الحاسب اآليل
كأداة ذكية متطورة تساعد اإلنسان يف
 من هذه المجاالت الخط.شىت المجاالت

Arabic abjad, is the Arabic script
as it is codified for writing Arabic.
It is written from right to left in a
cursive style and includes 28 letters. Most letters have contextual
letterforms. The Arabic alphabet
is considered an abjad, meaning
it only uses consonants, but it is
now considered an «impure abjad».
The basic Arabic alphabet contains
28 letters. Adaptations of the Arabic script for other languages added and removed some letters, as for
Persian, Ottoman Turkish, Central
Kurdish, Urdu, Sindhi, Malay, Pashto, Arwi and Arabi Malayalam, all
of which have additional letters as

ّ
ّ
خط فاڤوريت
تم تطوير
إلضافة اللغة العربيّــــــــــــــة
Favorit has been extended
to cover the Arabic script
35 PT

14 PT

 م يف بغداد﴾ واضع قواعد886 /  هـ272 يعترب ابن مقلة ﴿ولد عام
. وله فضل السبق عن غريه،هذا الخط من نقط ومقاييس وأبعاد
، هـ413 وجاء بعده ابن البواب عيل بن هالل البغدادي المتوىف سنة
 ولكنه لم يتدخل، وأجاد يف تراكيبه،فأرىس قواعد هذا الخط وهذبه
.يف القواعد اليت ذكرها ابن مقلة من قبله فبقيت ثابتة إىل اليوم
ورغم أن الخطاطني اإليرانيني قد سبقوا غريهم يف الخط الفاريس
ً
،عددا من اللوحات بهذا الخط يف طهران
 إال أن هناك،النستعليق
 مع تسارع.واستطاع الخطاط اإليراين أن يكسب فيها مقدرته الفنية
تطور التقنية يف القرن العرشين ظهر الحاسب اآليل كأداة ذكية متطورة
، من هذه المجاالت الخط العريب.تساعد اإلنسان يف شىت المجاالت
ُ فقد تم تطوير ما
 وهي خطوط واضح،سمي بالخطوط الطباعية
 قام، وهي ما ينطلق من الخط العريب األصيل،مقروء بسهولة

Arabic abjad, is the Arabic script as it is codified for writing
Arabic. It is written from right to left in a cursive style and
includes 28 letters. Most letters have contextual letterforms. The Arabic alphabet is considered an abjad, meaning
it only uses consonants, but it is now considered an «impure abjad». The basic Arabic alphabet contains 28 letters.
Adaptations of the Arabic script for other languages added
and removed some letters, as for Persian, Ottoman Turkish, Central Kurdish, Urdu, Sindhi, Malay, Pashto, Arwi and
Arabi Malayalam, all of which have additional letters as
shown below. There are no distinct upper and lower case
letter forms. Many letters look similar but are distinguished
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BOLD

ARABIC

FARSI

URDU

هل تصمد اللغة العربية
يف عرص العولمة؟

چگونه دین زرتشت بر
جهان غرب تاثری گذاشت

پہیل نظر یک محبت
کتین کارگر ہویت ہے

حدثان وقعا مؤخرا يف بلدين عربيني ،فتحا من جديد باب النقاش
عىل مرصاعيه ،بشأن مستقبل اللغة العربية ،يف عالم باتت تهيمن
عليه العولمة ،وهل ستصمد لغة الضاد يف هذا العالم الجديد ،أم
أنها ستنقرض كما انقرضت لغات أخرى ،أو تتوقف عند الحزي التعبدي
فقط ،استنادا لمن يقولون بأن هللا تعهد بحفظ هذه اللغة ألنها لغة
القرآن .يف الجزائر فرضت وزارة التجارة ،تعليمات عىل أصحاب المحال
التجارية ،برضورة تحويل كافة الالفتات عىل واجهات محالهم ،إىل
اللغة العربية بشكل أسايس ،مع وجود خيار إلضافة لغة أجنبية أخرى،
ممهلة هؤالء مدة أسبوع واحد للتنفيذ ،منذ تاريخ استالم اإلخطار.
أما يف المغرب فقد أثار وزير مغريب جدال واسعا ،وصل لحد مطالبة
البعض بإقالته ،بعد أن قال إن اللغة العربية هي لغة «ميتة وليست
لغة علم» ،ورغم نفي الوزير المغريب ،محمد عبد القادر ما نسب إليه،
إال أن العديد من وسائل اإلعالم أكدت ترصيحاته ،والمكان الذي أدىل
فيه بتلك الترصيحات .ويعكس الحدثان حقيقة ،يختلف بشأنها كثريون
يف البلدان العربية ،وهي أن اللغة العربية يف تراجع ،إذ أن كثريين من
اآلباء يحرصون أشد الحرص ،عىل تركزي اهتمام أبنائهم ،عىل تعلم لغة
أجنبية ،وسط اهمال واضح لتعليمهم اللغة العربية ،بنفس الجودة
واالهتمام .وتربر كثري من العائالت ذلك ،بأن إجادة لغات أجنبية من
قبيل اللغة اإلنجلزيية ،يمثل مفتاحا للولوج إىل عالم أفضل ،والحصول
عىل فرص متقدمة يف مجال التعليم والرتيق االجتماعي ،وحىت االلتحاق
بمؤسسات دولية عىل اعتبار أن هذه اللغات ،هي لغات للمال واألعمال
يف عرص العولمة .وتطرح قرارات من قبل الذي اتخذته الجزائر ،واتخذته
أيضا عدة دول عربية أخرى ،بفرض اللغة العربية فرضا ،عدة تساؤالت
حول جدوى مثل ذلك السلوك ،وهل هو السبيل األمثل إلعادة الهيبة
للغة العربية ،يف وقت يبدو الرتاجع يف تعليمها عائدا بشكل أسايس
لحاجة معيشية ،وحاجة للعمل والرتيق .وتصنف منظمة اليونسكو
اللغة العربية ،عىل أنها واحدة من أكرث اللغات انتشارا يف العالم ،وتشري

آینی زرتشت بر آثار سینمایی و تلویزیوین مشهوری مثل «جنگ ستارگان»
و «بازی تخت و تاج» و شخصیت گوناگوین همچون ولرت و نیچه تاثری
گذار بوده و فردی مرکوری آنرا از منابع الهام خود می دانست .ویل
این دین واقعا چیست؟ صحبت از «ما» و «آنها» از مدت ها پیش بر
سیاست غرب در مورد ایران حاکم بوده است .در عنی حال به کرات از
مسیحیت بعنوان مبنای هویت و ارزشهای آمریکا و اروپا و معیاری برای
نشان دادن تضاد ارزشهای «ما» با «دیگران» در خاورمیانه استفاده
شده است .با این وجود ،نگاه کوتاهی به یک دین باستاین -که امروزه
هنوز معتقداین دارد -ثابت می کند آنچه که بسیاری به سادیگ رصفا
ایده ها ،اعتقادات و فرهنگ غریب محسوب می کنند ممکن است در
واقع ریشه های ایراین داشته باشند .اکرث مورخان معتقدند که زرتشت
پیامرب ایراین در دوراین بنی  ۱۰۰۰تا  ۱۵۰۰سال قبال از میالد مسیح می
زیسته است .قبل از زرتشت ،پارسیان باستان خدایان مذاهب قدیمی
ایراین–آریایی ،مشابه خدایان هندوآریایی را می پرستیدند که بعدها تحت
عنوان هندوئیسم شناخته شد .اما زرتشت این باورها و آینی ها را رد
کرد و نظرش این بود که فقط پروردگار—اهورا مزدا یا خدای آگاهی و
شعور—باید مورد پرستش قرار بگرید .با این کار او نه تنها بنی ایران و
هندوآرایی ها فاصله عمیقی ایجاد کرد بلکه برای اولنی بار یکتا پرسیت
را به برشیت معریف کرد .پروردگار واحد ،تنها ایده اساسا زرتشیت نبود
که بعدها به سایر ادیان و بطور مشخص سه دین بزرگ یعین یهود،
مسیحیت و اسالم منتقل شد .مفهوم بهشت و دوزخ ،روز قیامت و
بشارت نهایی جهان و همینطور فرشتگان و شیطان همه از آموزه های
زرتشت و همینطور ادبیایت که بعدها از آن رسچشمه گرفت الهام گرفته
اند .حیت ایده شیطان از دین زرتشیت است .در حقیقت تمامی آئنی
زرتشیت براساس جدال بنی نییک و نریوهای نور و خویب و اهریمن که
رهربی نریوهای تارییک و شیطاین را برعهده دارد استوار شده است .در
حالیکه برش باید انتخاب کند به کدام اردو می پیوندد دین به او آموزش

دیکھ کر تم کو ہوش میں آنا بھول گئے۔ یاد رہے تم اور زمانہ بھول
گئے۔ کیس کا پہال دیدار جب دنیا بھال دے تو اسے پہیل نظر کا پیار یا›
لو ایٹ فرسٹ سائٹ› کہا جاتا ہے۔ آپ نے کیس کو ایک نظر دیکھا اور
لگا کہ اگر یہ انسان آپیک زندیگ میں نہ آیا تو سب کچھ بیکار ہے۔ کیس
کے چہرے کو ایک نظردیکھنے کے بعد رائے قائم کرنے میں دماغ کو ایک
سیکنڈ کا دسواں حصہ لگتا ہے پہیل نظر میں رصف شخصیت کے
کشش والے پہلو کا ہی اندازہ نہیں لگتا بلکہ شخصیت کے کیئ پہلو
سامنے آجاتے ہیں۔ جیسے کیس سیایس شخصیت کا اندازہ اس کے
چال ڈھال ،گفتگو کے انداز اور باتوں سے لگایا جا سکتا ہے۔ چاہے آپ
اس شخص کو ذایت طور پر نہ جانتے ہوں لیکن اسیک شخصیت سے
اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ ایک کامیاب سیاست دان ہوگا یا نہیں۔
تحقیق کار اور کتاب› فیس ویلیو› کے مصنف الیگزینڈر ٹوڈیروو اس
سے اتفاق نہیں کرتے ان کے خیال میں پہیل نظر میں قائم یک گیئ
رائے غلط بیھ ہو سکیت ہے۔ پہیل نظر میں کویئ بیھ رائے اجنبیوں
کے لیے ہویت ہے اس لیے یہ رائے سطحی ہو سکیت ہے ٹھوس نہیں۔
دنیا بھر میں فیس ویلیو یک بنیاد پر تنی چزیوں کے مد نظر رایے بنایئ
ِ
جایت ہے۔ پہال کشش دورسا اعتماد ارو تیرسا طاقت۔ گھر یک چھت سے
ایک دورسے کو اشاروں اشاروں اور آنکھوں ہی آنکھوں میں محبت یا
رومانس کرنے کا دور اب گذر چکا ہے یہ نیئ تکنیک کا زمانہ ہے جہاں
ورچوئل ورلڈ میں زندیگ کے حقیقی رشتے بنائے جا رہے ہیں۔ آج ایسے
بہت سارے ڈیٹنگ ایپ موجود ہیں جہاں ہزاروں الکھوں لوگ دوسیت
کر رہے ہیں جہاں لوگ کیس یک محض تصویر دیکھ کر ہی فدا ہو جاتے
ِ
ہیں تو کیس کو مسرتد کر دیتے ہیں لوگ بھول جاتے ہیں کہ تکنیک
یک مدد سے کیس کو اچھا یا برا دکھایا جا سکتا ہے۔ ساتھ ہی یہ بیھ
دیکھنا رضوری ہے کہ فوٹو کس اینگل سے لیا گیا ہے۔ اس بات سے
اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ تصویر میں دکھایئ دینے واال انسان حاوی
ہونے وایل شخصیت کا مالک ہے حاالنکہ اییس شخصیت لوگوں میں
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