
پیشگفتار

Szekler Magyar  Rovas "  " ز میراث فرهنگی  در دوران گذشته بخشی ا مجار  ا روش نوشتاری مردم   ی
 بشر در جهان و خرد یک تمدن باستانی است که توسط قوم مجار و نیاکان آنان در دوران باستان به وجود
 آمده است و گسترش و ارتباط آن با سایر شیوه های قدیمی تر نگارش کاوش نشده و به همین دلیل

و کاربران روش نوشتاری.  ن  در میان پژوهش گرا ر گرفته است  موضوعی برای پژوهش های علمی قرا
 " نظریات بسیاری در رابطه با این پرسش ها وجود دارد و به هر شکل و بدون شک"  مجار   پیشین قوم 

 مجارها در قرن نهم به شکل گسترده ای از این شیوه نوشتاری در زبانشان استفاده می کردند که این خود
.Rovasنشانگر بهره گیری مجارها از شیوه نوشتاری  (   ( پیش از آن بوده است 

 در کشور پادشاهی مجارستان نیز مانند اکثر کشورهای اروپایی ، استفاده از زبان و الفبای لتین برای چاپ
اما امروزه استفاده از این روش نوشتاری.  رسمی و مکاتبات دولتی و کلیسایی از قرن یازدهم آغاز گردید

) Rovasقدیمی مجارها  (   به شکل پیوسته همچنان در بعضی از مناطق که به زبان مجاری به محاوره 
این زبان توسط چوپانان ساده ، هیزم شکن ها به واسطه اصالت و دین.   می پردازند، باقی مانده است

 داری مورد استفاده قرار می گرفته و در برخی ادوار تاریخی به عنوان مبنایی جهت مکتوبات محرمانه به کار
روش نوشتاری .   نه تنها سبب ایجاد آرامش در قرون وسطی ومتعاقب آن در دوران  Rovasگرفته می شد

و در دهه های.   مختلف تاریخی گشت بلکه در طی تمام آن دوران به شکل پیوسته گسترش پیدا کرد
امروزه.   گذشته در سطح بی سابقه ای به محبوبیت رسیده و حتی با نیازهای زمان ما نیز مطابقت دارد

) Rovasنوشته های کتب ، نشریات دوره ای و صفحات وب به شیوه نوشتاری قدیمی مجار ها  (   نمایان 
. در نتیجه.  در آثار هنری ، نوشته های تبلیغاتی و طرح های صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد  می شود 

با تلش اساتید ، ده ها هزار دانشجو در حال آموختن شیوه نوشتاری این ملت هستند. 

 روند رو به رشد و فرایند اشخاصی که ارزش این هنر باستانی را دانسته و درک کرده اند به بیش از یکصد
هزار نفر می رسد که همین امر به وجود آوردن قوانین جدید برای استفاده

ز این مراحل شامل یکسان سازی شیوه حروف.  بخشی ا ا الزامی کرده است ز این مهارت باستانی ر  ا
 نوشتاری ، نوین سازی دستور های زبان نوشتار و استاندارد کردن اصولی می باشد که شباهت زیادی به

یکی از بخش های این کتاب به تجزیه و.   روش نیاکانشان در شیوه نوشتن ، گسترش و نگهداری آن دارد
ر .  در چهارم اکتب  Godolloدر شهر   2008تحلیل نشست ها و و مذاکرات زنده اختصاص داده شده است

ن  Rovas Writersمجارستان اعضای انجم  Szekler-Magyar " " Living Rovasجهت کنفرانس     گردهم 
آمدند تا موجب آوردن این شیوه های مجار به عصر کامپیوتر گردند.

 Szekler Magyar Rovas   تنها زبان و شیوه نوشتاری موجود در اروپاست که از استانداردUNICODE 
 پیروی نمی کند ، به همین علت استفاده عمومی آن در سیستم های اطلعاتی را امکان پذیر می سازد .

ن  Szeklerبنابراین انجم  Magyar  Rovas و در قالب گروه هایی توسط دکتر  Hosszu Gaborدر اینترنت 
 توسط این انجمن به شکل رسمی پیشنهاد شد که با جزئیات در کتاب N3527سازمان دهی واستاندارد 

هدف اصلی این انجمن مورد پذیرش قرار گرفتن هر چه سریع تر این شیوه کهن.   شرح داده شده است
در پایان نویسندگان خواستار حمایت خوانندگان.   نوشتاری به یک استاندارد با موافقت گسترده مردم است

گرامی می باشند.

 هدیه ای جادویی از نیاکان ، Rovasو نوشتن  Szekler- Magyarنویسندگان این کتاب معتقدند که روش  
 میراثی عرفانی و اسرار آمیز است که نگرشی ستایش گرایانه و احترام آمیز همراه با مسئولیت را می طلبد

 به ویژه امروزه ، زیرا با سایر بخش های زبان و فرهنگ مجار قرابت و آمیختگی دارد و می تواند روش. 
مفیدی باشد جهت مشتاق کردن و زایش تازه روشنفکران مجاری.
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