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اندیشۀ تحول در خط جهان اسالم
(ایران ،قفقاز و عثمانی در قرن نوزدهم)
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چکیده
در پی رویارویی سرزمینهای اسالمی باا تمان جنیان غار و شکسا های مختلا
نظامی در طول قر هیجنه و نوزده میالدی ،به تنریج ،پرسش از چرایی این شکس ها
در ذهن و اننیشه بسیاری از متفکرا مسلما شکل گرفا پرساش از شکسا ها دو
جنبه کامال بارز داش  :یک جنبه از آ  ،به عقب ماننگی و انحطاط جامعه مسالمانا  ،و
جنبه دیگر ،به پیشرف غر  ،مربوط میشن این پرسشها ،پاسا های متفااو و گااه
متناقضی را در پی داش که یکی از آنها ناظر به مسالۀ خطِ جها اسالم باود در ایان
زما  ،اننیشمننا مختل  ،به تفکر و تأمل در مورد خط مسلمانا پرداختنن و کاستیها
و مشکال آ را عاملی برای عقب ماننگی و عنم ترقی جها اسالم قلمناد نمودنن؛ و
در نتیجه ،خواها ایجاد تحول در خط جها اسالم ،از طریق تغییر و اصالح الفبا شننن
نحوه رویکرد این اننیشمننا به خط جها اسالم ،مساالهای اسا کاه مقالاه حاضار
میکوشن با استفاده از آثار و منابع تاریخی آ را مورد بررسی قرار دهن در این پژوهش،
ضمن بررسی تطبیقی آراء این اننیشمننا  ،در مورد ضرور اصالح یا تغییر خط جهاا
اسالم ،به این سوال پاس داده خواهن شن که طرفنارا تحول خطِ دنیای اسالم ،تا چه
میزا در تشخیص ارتباط میا خط و عقب ماننگی و ترقی مسلمانا  ،موفق بودهانن
کلید واژگان

 .1استادیار دانشگاه تبریز ،گروه تاریخ ،تبریز ،ایران.

gh_pashazadeh@yahoo.com
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اصالح الفبا ،تغییر خط ،جها اسالم ،ترقی ،عقب ماننگی

مقدمه

در قرن نوزدهم ،شماری از اندیشمندان در قفقاز ،ایران و عثمانی به تفکر و تأمـل در
مورد خطِ جهان اسالم پرداختند و با برشمردن ایرادهایی فنـی بـرای الفبـای عربـی ،در
نهایت ،به این نتیجه رسیدند که این ایرادها ،امـر آمـوز

را دچـار مشـکل

و پـرور

نموده ،و موجبات عقب ماندگی جهان اسالم -در مقابل دنیای غرب -را فـراهم سـاخته
است .به باور آنها ،مسلمانان برای ترقی ،باید تحوالتی را در الفبای معیوب خـود ایجـاد
کنند .نخستین بار ،میرزا فتحعلی آخوندزاده ،از قفقاز ،ضرورت این امر را یادآور شـد و
بعد از آن ،اندیشمندان مختلفی در ایران ،قفقـاز و عثمـانی ،ایـن بحـ

را ادامـه دادنـد.

اندیشمندان یادشده ،کاستیهای فنی زیادی را برای الفبای مسـلمانان بـر شـمردند و در
نهایت به این نتیجه رسیدند که میتوان با رفع آنها ،امر آمـوز

را تسـهیل نمـود و بـه

دنبال آن ،راه ترقی را بر جهان اسالم گشود.
ادعای آنها در مورد پیوند میان خط و ترقی ،مساله مقاله حاضر است کـه بـا اسـتفاده از
آثار اندیشمندان خواهان تحول در خـط مسـلمانان ،و منـابع تـاریخی آن عصـر ،مـورد
بررسی قرار میگیـرد .دادههـا ،بیشـتر از آثـار خـود اندیشـمندان اسـتخرا شـده و در
سال دوم ،شماره پنجم ،بهار 1391

محورهایی کلی ،برای بررسی دالیل و مستندات اندیشمندان و میـزان ماابقـت آنهـا بـا
واقعیتهای تاریخی و علمی ،مورد بهره برداری قرار گرفتهاند.
در مورد پیشینه تحقیق ،باید گفت که مساله اصالح خط از منظرهای گوناگونی مـورد
بررسی قرار گرفته است .توجه اندیشمندان به اصالح خط ،و نقاه نظرات کلی آنهـا ،در

آثار مختلفی در زبان فارسی بازتاب یافته است .از جمله این آثار ،میتوان به کتـاب در
ر و از یحیــی اکــا و ایوورات
ور اووی
پیرام و ت ییییو
عثم ن در آ ت نه قرت بیستم از رحیم رئیسنیا اشاره کرد .یحیی
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نحوه رویکرد اندیشمندان جهان اسالم به مسالهاصالح یا تغییر خط ،و میزان درسـتی

اکا ،به معرفی اندیشه هر کدام از اندیشمندان اصالح خط در ایـران پرداختـه ،و رئـیس
نیا ،روند تاریخی آن را در ایران ،قفقاز و عثمانی پیگیری کرده است .همچنین ،فریدون
10

آدمیت ،در کتابهای اندیشه میوراا تعلیو
اندیشهه ی میراا آق او ت ررمو ن ا اندیشوهه ی
ط لب ف یبریزی و فرشته نورائی ،حامد الگار و حجت اهلل اصیل نیز هر کـدام
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آا نودااد ،

در آثار مربوط به ملکم ،اندیشه او در اصالح خط را مورد بررسـی قـرار دادهانـد .مقالـه
«راباه جنبش اصالح خط با زمینههای فکری مشروطیت در ایران» از عااءاهلل حسنی ،با
نگاهی به محورهای کلی نظرات اندیشمندان اصالح خط ،راباه اصالح خط را با ترقـی
خواهی و مشروطیت در ایران ،مورد کاو

قـرار داده اسـت .در ترکیـه نیـز ،محققـانی

مانند« :تانسل»و «چلیک» ،در مقالهها و کتابهایی ،مسـاله تحـول در خـط مسـلمانان و
اندیشه متفکران هوادار آن در عثمانی را بررسی کردهاند که در متن مقاله حاضر ،از آنهـا
استفاده میشود.
با این که جزئیات اندیشه هواداران تحول در خط جهان اسالم ،در پژوهشهـای یـاد
شده ،بازتاب یافتهاند ،ولی همه آنها از حی

عدم دسترسی کامل به منابع سه حوزه یـاد

شده ،از کاستیهایی برخوردارند .مقالـه حاضـر ،بـا دسترسـی بـه منـابع سـه حـوزه ،و
اطالعات جدید ،رویکرد اندیشمندان به مسـاله تحـول در خـط جهـان اسـالم را مـورد
اندیشمندان مذکور ،را با تکیه بر مستندات تاریخی و علمی بررسی مینماید.
روند تاریخی جنبش اصالح خط در قرن نوزدهم

نخستین بار ،میرزا فتحعلـی آخونـد زاده (1878-1812م 1228 -1295/ق) ،موضـو
اصالح الفبای جهان اسالم را در قرن نوزدهم طرح کرد ،و برای این منظـور ،الفبـایی را
طریق میرزا حسین خان (سپهساالر بعدی) ،کنسول ایران در تفلیس ،به میرزا سعید خـان
موتمن الملک انصاری  -وزیر خارجه وقت ایـران -ارائـه کـرد .سـپس ،بـا تعـدادی از
مقامات ایران مکاتبه نمود (آدمیت 80 :1349 ،و  )83اما در ایران ،به تقاضای او مبنی بـر
اصالح خط ،و نیز الفبای ابداعیا

اعتنایی نشد.

میرزا حسین خان ،پس از آن کـه در سـال 1858 -59م1275/ق بـه سـمت سـفارت
عثمانی منصوب شد ،تال

اندیشۀ تحول در خط جهان اسالم

در سال 1857م1274 /ق ،ابدا نمود .او در وهلـه نخسـت ،الفبـای ابـداعی خـود را از
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بررسی تابیقی قرار میدهد و با رویکردی جدید ،مساله ارتباط خط بـا ترقـی ،از منظـر

کرد الفبای میرزا فتحعلی را در عثمانی مارح نمایـد و از او

میان ،منیف پاشا -یکی از دولتمـردان عثمـانی -در  12مـه  13 /1862ای قعـده ،1278
طی یک سخنرانی در«جمعیت علمیه عثمانیه» ،ضـرورت اصـالح خـط را گوشـزد کـرد

11

] [ DOR: 20.1001.1.22519726.1391.1.5.1.1

خواست که برای طرح اندیشه خود به استانبول بیاید(آخوند زاده .)108 :1357 ،در ایـن

(مجم عه

ن ت ،نومرو  1)74 -77 :1280 ،14و زمینه برای طرح اصالح الفبا در

عثمانی مساعد شد .عاقبت ،با اصـرار میـرزا حسـینخان ،آخونـدزاده در سـال 1863م/
1280ق به استانبول رفت و الفبای خود را به فؤاد پاشـا  -صـدر اعظـم عثمـانی -ارائـه
نمود .فواد پاشا ،الفبای میرزا فتحعلی را برای بررسی به «جمعیت علمیه عثمانیه» فرستاد
که منیف پاشا در صدر آن قرار داشت .منیف پاشا به خاطر اعتقـاد بـه اصـالح خـط ،از
الفبایی ابداعی آخوندزاده استقبال نمود و آن را برای بررسی بیشـتر در جمعیـت علمیـه
عثمانی مارح کرد (همان جا) و بح

اصالح الفبا مورد توجه روشـنفکران تـر قـرار

گرفت 2 .شخص آخوند زاده نیز ،بـه دعـوت انجمـن ،در سـال 1280ق بـرای دفـا از

الفبــایش بــه عثمــانی رفــت ،ولـی الفبــای او در "جمعیـت علمیـه عثمانیـه" بــه علــت
دشواریهایش برای عمل چاپ ،مجوز اجرا کسب نکرد (همان )70-74 :و رد شد.
به دنبال حضور آخوندزاده در عثمانی ،عده ای از اندیشمندان ایـران از جملـه :میـرزا
توجه قرار دادند .در سال 1866م1283 /ق علی سعاوی 3در روزنامه مخبر ،چاپ لنـدن،
ماالبی در این زمینه به چاپ رساند ،و سپس این بح  ،با مشارکت ملکم ،نامق کمـال،
 4خیرالدین ییگ و دیگران ،در روزنامههای :جریـده حـواد  ،ترقـی و حریـت تـداوم
یافت .در طول قرن نوزدهم ،افراد صاحب نام دیگری مانند :شـارل میسـمر فرانسـوی -
سال دوم ،شماره پنجم ،بهار 1391

 .1همین مسأله موجب شده اسـت عـده ای از محققـان در ترکیـه و جاهـای دیگـر ابـدا الفبـای جدیـد توسـط
آخوندزاده را مربوط به سال ارائه آن در جمعیت علمیه عثمانیه قلمـداد نماینـد و اولـین شـخص طـرح کننـده
اصالح الفبا را منیف پاشا معرفی کنند .برای نمونه نگاه کنید به(Tansel, 1953: 223- 249; Tongul,2004: 105) :و
نیز :الگار.87 :1369 ،
 .2برخی ابتکار طرح اصالح خط در عثمانی قرن نوزدهم را به میرزا ملکم خان ناظم الدوله نسـبت دادهانـد .نگـاه
کنید به( :ناطق)82 :1367 ،
 .3علی سعاوی ( 1878-1839م) در این زمان به خاطر فعالیتهای سیاسی از عثمانی به اروپا فرار کرد و در آنجـا
روزنامههای مخبر و علوم را منتشر نمود .برای اطال بیشتر از زندگی او مراجعه کنید به(Çelik,1994):
 .4نامق کمال ( )1840 -1888شاعر و اندیشمند عثمانی قرن نوزدهم از مخالفان اصالح خط بود .بـرای اطـال از
زندگی او مراجعه شود به (İslam Ansiklopedisi, 2005, cilt 18) :مدخل نامق کمال و برای اطال از اندیشه او
در مورد اصالح خط مراجعه شود به( :کمال.)1311 ،
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مشاور فؤاد پاشا ،آخوند مال احمد حسین زاده ،شیخ االسالم قفقاز ،میرزا رضا خان ارفع
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یوسف خان مستشارالدوله و میرزا ملکم خان ناظمالدوله ،موضو اصالح خط را مـورد

الدوله 1 ،طالب اوف ،محمد حسین انصاری ،میرزا رضـا خـان افشـار بکشـلو غزوینـی،
میرزا محمد علی خان اویسی ،محمد آقا تختلی (شاه تختنسکی) ،م افشار ،م شوشـتری،
میرزا نجف قلی خان ،میرزا حسین خان ،میرزا کاظم خان االن براغوشی ،ادیب الممالک
فراهانی ،ادولف برژه و نیز افراد دیگری بدون اکر نام ،در روزنامـههای اختـر و ترقـی،
این مساله را مورد توجه قرار دادند و ماالبی را در این زمینه به چاپ رساندند.
کاستیهای الفبای جهان اسالم

اندیشمندان هوادار اصالح خط ،برای الفبای جهـان اسـالم یـا همـان الفبـای عربـی،
کاستیهایی را مارح میکردند که عمده ترین آنها عبارت بود از :اتصال حروف ،جدایی
اِعراب از کلمات ،تمییز حروف از راه نقاهها ،یکسانی شکلهای حروف و نبود برخـی
از حروف صامت و مصوت (آخوند زاده5-6 :1357 ،؛ ناظمالدوله ،بیتـا 123 :بـه بعـد؛

مجم عوووه

مستشارالدوله 4-5: 1303 ،و 21؛ ترقی 16 ،جمادی االولی  ،1286نـومرو 2:؛ انصـاری،
138-137 :1298؛ اویســـی5 :1331 ،؛ اختـــر67: 1298 ،؛ غزوینـــی12 -13 :1299 ،؛
انصاری)4 -5 :1308 ،
از نظر این اندیشمندان ،اتصال حروف ،موجب میشد که حروف صدادار از کلمـات
جدا باشند و هر کدام از حروف ،در اول ،وسط و آخر کلمات ،شـکل جداگانـهای پیـدا
اندیشمندان بود که اتصال حروف را «سرچشمه جمیع معایـب» در خـط دنیـای اسـالم
میدانست (ناظمالدوله9 - 10: 1302 ،؛ همو .)406 :1381 ،به اعتقاد طرفـداران اصـالح
خط ،جدایی اِعراب از واژهها ،موجب میشد کلمات به شکلهای گوناگون تلفظ شوند.
تنو اَشکال حروف و تمییز آنها از راه نقاه ،کار یادگیری را برای نو آمـوزان سـختتر
میکرد ،و کار چاپ کتاب را با دشـواری و کنـدی همـراه میسـاخت .افـزون بـر ایـن،
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 .1در سال  1270ق در تبریز به دنیا آمد و بیشتر عمر خود را در وزارت امورخارجه و مامریت در کشورهای دیگر
سپری نمود .در سال 1297ق رسـاله ای در اصـالح الفبـای فارسـی و ترکـی و عربـی در تفلـیس تـالیف و در
استانبول منتشر کـرد .ایـن کتـاب بـه دسـت نیامـد و ماالـب مربـوط بـه آن را از رسـاله میـرزا یوسـف خـان
مستشارالدوله نقل کردیم .برای اطال بیشتر از زندگی او مراجعه کنید به :معین الوزاره:1309 ،ص .89-92

اندیشۀ تحول در خط جهان اسالم

کنند و کار آموز

و چاپ کتاب را با دشواری و کندی همراه سـازند .ملکـم ،یکـی از
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نووو ت ،1280 ،نـــومرو74 -76 :؛ حســـین زاده3-4 :1297 ،؛

هواداران اصالح خط ،ایرادهای زیاد دیگری هم برای خط جهان اسالم بـر میشـمردند
که از جمله آنهـا میتـوان بـه عـدم امکـان تلفـظ صـحیح اسـامی اشـخاص ،شـهرها و
اختراعــات و اکتشــافات حاصــل از علــوم جدیـد (مستشــارلدوله1303 ،ق14 :؛ ترقـی،
27جمادی االولی1286 ،ق ،)2 :نبودن بعضی از صداها مانند

g

فرانسـه ،خوانـده نشـدن

بعضی از حروف مانند (و) در کلمه خواجه ،وجود الف زاید همراه (ی) در اول کلمات
مانند :این (ناظمالدوله ،بی تا 123 :به بعد) ،وجود چندین شکل برای یک حرف مثل ز،
ض ،ظ و ا

)2005: 340

 (Əkinçi,و عدم کار آیی آن برای اسـتفاده از تلگـراف (ترقـی،

همان )3 :اشاره کرد .میرزا ملکم خان ناظمالدوله ،کاستیهای خـط جهـان اسـالم را در
سی مورد برمیشمرد (ناظمالدولـه ) 11 :1302 ،و مستشـار الدولـه ،آن کاسـتیها را بـه
دنیای اعداد هم تسری میداد و قابلیت تغییر اعداد به یکدیگر (ماننـد  1بـه  2و  3و) ...
و استفاده از یک "نقاه نامرئی" به جای صفر را از معایب "اشکال هندسـه" میدانسـت

بایستگی اصالح خط

اندیشمندان معتقد به تحول خط ،مشکالت خط جهان اسالم و دشواریهای آن برای
ترویج علوم را عامل عقبماندگی مسلمانان میدانستند و برای نیل بـه ترقـی ،تغییـر یـا
سال دوم ،شماره پنجم ،بهار 1391

اصــالح خــط را الزم میشــمردند (طالــب اوف ،بیتــا50 :؛ ترقــی ،نــومرو 21 ،192
ربیعاالخر3 :1286 ،؛ حسین زاده4-1297:5 ،؛ مخبر ،نـومرو 31 ،47اگوسـت1 :1868 ،؛
ناظمالدوله2-3 :1302 ،؛ اختر ،سال  ،3شماره 100 :1294 ،17؛ همان ،سال  ،7شـماره،6
50 :1298؛ انصاری .)2 : ،از نظر میرزا محمـد علیخـان اویسـی از اندیشـمندان تحـول
خط ،عامل «توقف ملل شرقیه و عقب افتادن آنها از اهالی غرب» مساله الفبا بود (اختـر،
سال  ،3شماره  .)100 :1294 ،17طبق آراء میرزا محمودخان «جنرال کنسـول» ایـران در
تفلیس ،با اصالح الفبا ،راه تحصیل علم آسانتر میشد (اختر ،سـال  ،7شـماره:1298 ،6
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(اختر ،سال ،5شماره  23 ،37رمضان:1296 ،

.)289

 .)50طالب اوف ،الفبای عربی را «سبب عمده و علت اصلی جهالت ملت اسالم» معرفی
میکرد (طالب اوف ،بی تا )50 :و خیرالدین بیگ ،از حامیان اصالح خط ،ترقی را بدون
14

قفقاز ،و غزوینی تصور میکردند ملتهای اسالمی به دلیـل دشـواری و صـعوبت خـط
خود از تحصیل علوم عاجز ماندهاند و ملتهای اروپـایی بـه دلیـل سـهولت الفبایشـان،

] [ DOR: 20.1001.1.22519726.1391.1.5.1.1

اصالح الفبا مشـکل میدانسـت (ترقـی ،نـومرو .)192/3 :1286 :سـعاوی ،شیخاالسـالم

بیشــتر علــوم را ب ـه راحت ـی فــرا گرفتهانــد (حس ـین زاده4-5 :1297 ،؛ مخبــر ،نــومرو،
 ،47/1:1868غزوینی.)12 :1299 ،
ملکم از دیگر اندیشمندان خواهان اصالح خط ،وانمود میکرد که عیبهای زیـاده از
حد«خاوط ملل اسالم» با وجود اات ترقیخواهانه دین اسالم ،موجب شـده اسـت کـه
ملل اسالمی چه در گذشته و چه در حال ،نتواننـد بـه انـدازه فرنگسـتان ترقـی نماینـد.
(ناظمالدوله .)2-3 :1302 ،او و دیگر اندیشمندان اصالح خط ،بر این باور بودند کـه بـا
اصالح یا تغییر خط ،زمینه برای باسوادی و در نتیجه ،ترقـی فـراهم خواهـد شـد ،و بـه
تعبیر انصاری ،مسلمانان «همین که خوانا شدند ،دانا میشوند و پس از دانایی البته توانـا
میگردند» (اختر ،سال  ،12شماره.)213 - ،214 :1303 ،27
برخی از هواداران اصالح خط ،کاستیهای الفبای جهـان اسـالم را عامـل مشـکالت
سیاسی و اقتصادی هم قلمداد میکردند .از باب نمونه ،مستشار الدوله وانمود میکرد که
گلستان «کَپنَک چای»از نقاط سرحدی را «کَپَنَـک چـای» خوانـده ،و از نقـاط سـرحدی
تجاوز کردهاند (مستشارالدوله .)26 -30 :1303 ،ملکم ،همفکر او در این زمینـه ،اعتقـاد
داشت که اقلیت های قلمرو عثمانی ،به خاطر دشواری الفبا ،زبان ترکی را یاد نگرفتهانـد
و در نیتجه وحدت ملی در این سرزمین بـه وجـود نیامـده اسـت .از نظـر ملکـم بـرای
عثمانی ،غیر ممکن بود و تنها اتحاد زبانی میتوانست وحدت ملی را در آنجا تامین کند
که دشواری الفبا ،آن را نیز ناممکن ساخته بود .ملکم معتقد بـود طوایـف قفقـاز ،خـواه
مسلمان و خواه عیسوی ،جزء ملیـت روس میشـوند؛ چـون بـه خـاطر سـهولت زبـان
روسی ،به زودی آن را را مـی آموزنـد و دیگـر ،لزومـی بـرای بکـارگیری زبـان خـود
نمیبینند (ملکم119 -121: 1381 ،؛ همان.)402-404 :

اندیشۀ تحول در خط جهان اسالم

وحدت ملی ،وجود اتحاد مذهبی یا اتحـاد زبـانی ضـرورت داشـت .اتحـاد مـذهبی در
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روسها از نقصهای الفبای فارسی در مسایل مرزی سوء استفاده کردهاند و در عهدنامـه

از نظر خیرالدین بیگ نیز ،اصالح الفبا ،زمینه استفاده همه اهالی ممالـک محروسـه را
از آن فراهم میآورد و ابزاری برای اتحاد در عثمانی میگردید (ترقی.)192/3: 1286 ،

طرفداران تحول خط ،در خصوص عملیاتی کـردن آن ،اتفـاق نظـر نداشـتند .برخـی

15
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راهکارهای تحول خط

خواهان تغییر خط و بعضی هم خواستار اصالح الفبا بودند .میرزا فتحعلـی آخونـدزاده،
بنیانگذار جنبش اصالح خط در قـرن نـوزدهم ،در آغـاز ،طـرح اصـالح الفبـا را دنبـال
میکرد .الفبای ابداعی او در ابتدای امر ،برای اصالح الفبای رایج بود .برای ایـن مسـاله،
نقاهها را حذف کرد و اِعراب را به داخـل کلمـات انتقـال داد و بـرای آنهـا و حـروف
نقاهدار شکل مناسبی از حروف جـایگزین نمـود ) .(AxundzadeƏ,2005:50- 51الفبـای
میرزا فتحعلی با وجود این مزیتها و رفع برخی از مشکالت فنی الفبای قدیم ،به خاطر
تال

او برای شباهت الفبایش به الفبای قدیم ،بسیاری از کاستیها را همچنان به همـراه

داشــت .در الفبــای او مثــل الفبــای قــدیم ،حــروف از هــم جــدا نبــود (همــان63 ،؛
مستشارالدوله )2-3 :1303 ،و همین امر ،کار چاپ را دشوار میکرد .میرزا فتحعلـی ،بـه
تدریج ،از عقیده اولیه خود مبنی بر حفظ مشـابهت خـط جدیـد بـا خـط قـدیم دسـت
برداشت ،و جدایی حروف ،انتقال اِعراب به داخل کلمات ،حـذف نقاـه هـا و از چـ
( 186و از اصالح خط به تغییر آن ،و اقتباس شکل حروف التین رو آورد( .همان.)192 :
عــالوه بــر آخونــدزاده ،م .شوشــتری (اختــر ،ســال هفــتم ،شــماره،)98: 1298 ،12
میرزارضاخان -ترجمان اول و نایب کارپرداز خانه ایران در تفلیس -هم اعتقاد به تغییـر
سال دوم ،شماره پنجم ،بهار 1391

خط داشتند .میرزا رضا خان در خط ابداعی خود همان حروف فرانسه را به کـار بـرد و
برای مشخص کردن شکلهای مختلف حروفی مثل "ت" از یک خـط افقـی در بـاالی
آنها استفاده کرد (مستشار الدوله.)7-9 :1303 ،
ادولف برژه (1828 -1886م) خاور شناس و قفقاز شناس روسی هم از تغییر الفبـا و
نزدیکی آن به الفبای التین حمایت مینمود (اختر ،سال  ،7شـماره  .)1298:58 ،7البتـه،
افراد دیگری نیز واژه تغییر را برای ایجاد تحول در خط به کار میبردنـد .از جملـه ایـن
افراد طالب اوف بود .او با وجود صحبت از حذف نقاـهها و انتقـال اِعـراب بـه داخـل
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نوشته شدن را بـرای الفبـا ضـروری شـمرد

(AxundzadeƏ,2005:172- 173, 177, 182,

کلمات ،برای رفع نواقص الفبا ،از اصاالح تغییر الفبا برای ایـن امـر اسـتفاده میکـرد و
عقیده خود را در این مورد ،واضح بیان نمیکرد (طالب اوف ،بیتا.)51 :
16

( ،1999:80 )ÜÜÜÜÜ,علی سعاوی را هم در زمره معتقدان به تغییـر خـط قلمـداد کردهانـد،
ولی همان طور که حسین چلیک ) (Çelik, 1994: 638به درستی خاطرنشان کرده اسـت،
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محققان ترکیه از جمله «تانسـل» ) (Tansel, 1953: 230- 231و «حلمـی ضـیا اولکـن»

سعاوی خواهان تغییـر خـط نبـود ،و اصـالح الفبـا را بـرای رفـع مشـکالت آن کـافی
میدانست ،که به آن خواهیم پرداخت.
در مقابل اندیشمندان یاد شـده ،شـماری از اندیشـمندان دیگـر یافـت میشـدند کـه
اصالح الفبا را بر تغییر آن ترجیح میدادند .ملکم می خواست تمام این اصالحات را بـه
نحوی اعمال نماید که نسل قدیم بتواند بدون صرف وقت و هزینه ،الفبـای جدیـد او را
بخواند ،بنابراین ،الفبای او حداکثر شباهت را با الفبای موجود داشت .او در الفبای خود،
حروف را از همدیگر جدا کرد و اِعراب را به داخل کلمات منتقل نمود ،و بدین ترتیب،
برای چهل یک نشانه الفبای موجود چهل نشانه دیگر وضـع نمـود (ناظمالدولـه:1303 ،
14؛ همو .)404 -405 :1381 ،سعاوی 1و شیخ االسالم قفقاز ،با بررسی راههای مختلف
برای اصالح و تغییر خط ،به این نتیجه رسیدند که ضمن حفظ الفبای قـدیم و حرکـات
متعلق به آن ،برای تسهیل در آموز

مبتدیان ،حرکات دیگری ایجـاد ،و مثـل حرکـات

1 /47؛ حسینزاده .)5 :1297 ،مستشـارالدوله نیـز هـر چنـد اصـالحاتی ماننـد جـدایی
حروف ،انتقال اِعراب به داخل کلمات ،عدم مشابهت حروف ،نبـود نقاـه ،سـهولت در
چاپ و کامل بودن اعراب را ضروری میدانست (مستشار الدوله ،)20 -22 :1303 ،امـا
از تغییر الفبا سخنی به میان نیاورد و حتی الفبای ابـداعی ملکـم را بـه خـاطر تشـابه بـا
را به کار برد ،ولی حذف نقاه ها ،انتقال اِعراب به داخل کلمات و قائمه شـدن زوایـا را
برای اصالح الفبا بسنده میدانست (طالب اوف ،بی تا .)51:شارل میسمر نیز ،اصـالح و
ترقی مسلمین را منوط به اجرای این «عمل مختصر» میدانست که "حروف را قدری از
هم فاصله داده ،و اِعراب را به وسط آنها» بگذارند (مستشار الدولـه .)17 :1302 ،عقیـده
او در مورد جدایی حروف و انتقال اِعراب به داخل کلمات ،بـرای اصـالح الفبـا ،مـورد

قبول منیف پاشا نیز بود( .مجم عه

ن ت :1280 ،نـومرو  .)76 -77 /14اویسـی
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 .1مستشارالدوله ماالب سعاوی در مخبر را به آخوندزاده ارسال کرد و آخوندزاده نوشتههای او را نقـد نمـود .بـه
نوشته مستشارالدوله ،سعاوی پس از خواندن انتقادات آخوندزاده به اعتقادات او در مورد خط صـحه گذاشـت؛
ولی ،مالبی از خود سعاوی مبنی بر تغییر عقیده او وجود ندارد .در مورد انتقادات آخوندزاده مراجعه کنیـد بـه:
آخوندزاده .124 :1357 ،در مورد تغییر عقیده سعاوی نیز مراجعه کنید به :همان.371:

اندیشۀ تحول در خط جهان اسالم

الفبای سابق ستود (آخوندزاده .)366 -367 :1357 ،طالب اوف ،هر چند واژه تغییر الفبا
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فتحه ،ضمه و کسره ،در باال و پایین حروف ،به کار بـرده شـوند (مخبـر :1868 ،نـومرو

نیز ،اصالح خط را توصیه میکرد(اویسی )29 :1331 ،و برای این امـر ،حـذف اصـوات
مشتر  ،جدایی حروف ،انتقـال اِعـراب بـه داخـل کلمـات و حـذف نقاـهها را کـافی
میدانست (همان ،ص  .)33میرزا آقاخان کرمانی ،مایل به اصالح خط با جدایی حروف
و از چ

به راستنویسی بود (آدمیت .)1357:209 ،خیرالدین بیگ ،از عثمـانی ،بـدون

ارائه توضیح ،اصالح الفبا را بر تغییر آن ترجیح میداد (ترقی :1286 ،نومرو.)3/19
راهکار های اجرای خط جدید

اندیشمندانی که خواهان تحول در خط جهان اسالم بودنـد ،در خصـوص چگـونگی
اجرای آن ،وحدت نظر نداشتند .میرزا فتحعلی آخوندزاده ،در ابتدای امر ،اعتقـاد داشـت
که اصالح الفبا «در صورتی متضمن فایده خواهد گشت که از طرف تاجـدار ایشـوکت
اسالم و صاحب مملکت بزرگ در باب تعلـیمش صـرف همـت گـردد( » .آخونـدزاده،
 .)6 :1357او با همین اعتقاد ،الفبای ابداعی خود را به مقامات ایران و عثمانی ارائه کـرد
کمال» در مورد الفبای او و نحوه اجرای آن تصمیمگیری نمایند (همان .)63 :ولـی پـس
از آن که در ایران و عثمانی به نتیجه دلخواه خود نرسـید ،بـرای تـرویج الفبـای ابـداعی
خود ،به اقدامات دیگری دست یازید .او در تفلیس ،هشتاد نفر دانشآمـوز را بـا الفبـای
سال دوم ،شماره پنجم ،بهار 1391

ابداعی خود آموز

داد و شوهر خواهر خود را مامور آمـوز

آن الفبـا در آاربایجـان

نمود (همان .)69 :انصاری (انصاری )10 :1308 ،و منیف پاشـا نیـز بـه اجـرای الفبـا از
طریق حکومت اعتقاد داشتند .منیف پاشا برای این منظور ،الفبای ابـداعی آخونـدزاده را
در «جمعیت علمیه عثمانیه» مارح کرد تا در صورت تأیید ،توسط حکومت عثمـانی در
جامعه اجرا شود.
ملکم ،از دیگر هواداران اصالح خط ،اعتقادی به دخالت حکومـت در آمـوز

خـط

جدید نداشت .او میخواست الفبای متداول را طوری اصالح نمایـد کـه فهـم آن بـرای

] [ Downloaded from journal.isihistory.ir on 2022-08-12

و از اولیای امور ایران دعوت نمود ،مجلس مشورتی «از ده دوازده نفر ارباب معرفـت و

همه فراگیران الفبای قدیم آسان باشد و به راحتی مورد قبول آنها واقع شـود .بـه همـین
خاطر ،در ترویج الفبای خود نقش چندانی برای دولت قایل نبود و فکر میکـرد مزایـای
آن را از مقبولیت همگانی برخوردار خواهد کرد .بـه اعتقـاد او ،در صـورت نیـاز خـط
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این الفبا ،نظیر :مقبول نسل قدیم بودن ،راحتی آن در یادگیری و کمکش به ترویج علوم،

جدی ـد بــه آمــوز « ،جمی ـع خی ـاالت و اهتمامــات در بــاب اصــالح خــط بــه هــدر»
(ناظمالدوله )405 :1381 ،میرفت .به همین علت ،در مورد اخترا خط تازه (نه اصالح
شده) میگوید« :اخترا خط تازه ،در صورتی مفید میشـد کـه دول اسـالم مـدتها بـه
مخار زیاد ،اطفال مدرسه را مجبـور بـه تحصـیل آن بکننـد» (ناظمالدولـه.)6 :1302 ،
بنابراین ،خط ملکم برای روا « نه مدارس مخصوص الزم» داشت « ،نه درس تازه ،نـه
زور دولتی و نه فتوای امام» (ناظمالدوله.)414 :1381 ،
خیرالدین بیگ ،پیشنهاد میکرد «کمیسیونی از اصحاب لیاقت و درایت» ،بـرای نحـوه
اجرای الفبای جدید تشکیل گـردد (ترقـی :1286 ،نـومرو .)3 /192مستشـارالدوله نیـز،
توصــیه میکــرد بــرای اجرایــی کــردن اصــالح الفبــا در تهــران و اســتانبول بــه عنــوان
پایتختهای بزرگ اسالمی ،مجالسی تشکیل گردد و شعبههای آنها در شـهرهای بـزرگ
ایجاد شوند و برای اصالح الفبا اعانه جمع کنند .به اعتقاد او ،این مجالس ،باید در مورد
شیوه کار آنها را مشخص نکرد (مستشارالدوله.)19-20 :1303 ،
موانع و مشکالت خط جدید

عمدهترین مانعی که هواداران اصالح خط با آن مواجه بودند ،مقاومت طبیعی جامعـه
در مقابل این تحول گسترده بـود .تصـور میشـد جامعـه مـذهبی ایـران و عثمـانی ،بـا
کتابهای دینی مسلمانان در طول تاریخ اسالم ،با حروف عربی تـالیف شـده بودنـد ،و
همین مساله ،تعلق خاطر دو جامعه مسلمان را به خط عربی دو چندان میکرد .این امـر،
هواداران اصالح خط را در مورد نحوه به کارگیری الفبـای جدیـد و گسـتره کـاربرد آن
دچار تشتت آرا میکرد .عده ای توصیه میکردند ،خط جدید در کنار خط قدیم به کـار
برده شود (آخوندزاده )158 :1357 ،و متون دینی ،همچنان به خط قدیم بـاقی بماننـد و

اندیشۀ تحول در خط جهان اسالم

برخورداری از رهبران روحانی ،با اصالح خط مخالفت کنند؛ چرا که قران مجید و دیگر
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بهترین الفبا و نحوه اجرای آنها تصمیم میگرفت .او نقش حکومتها در این مجـالس و

خط جدید در « فنون ،اداره و تجارت ،به کار گرفته شود (ترقی :1286 ،نـومرو.)3/192
 :1286نومرو )3/192که برای تعلیم و تربیت ،خط جدیدی را به خدمت گرفت و خـط
سابق را به حال خود باقی گذاشت .برخی نیز ،از دو الفبا برای چاپ و تحریـر صـحبت
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در این مورد به سابقه تاریخی روسیه اسـتناد میشـد( ،آخونـدزاده158 :1357 ،؛ ترقـی،

میکردند (ناظمالدوله.)430 :1381 ،
میرزا ملکمخان ناظمالدله سعی میکرد اصالح خط را امـری ماـابق بـا دیـن اسـالم
معرفی نماید .او که جـدایی حـروف را «اول شـرط اصـالح خـط» دنیـای اسـالم قـرار
میدانست ،اظهار می داشت« :جدایی حروف ،اصال به هیچ عقیده منافاتی ندارد .کلمات
بسیار در قرآن مجید به حروف مقاعه نوشته شد» اسـت (ناظمالدولـه.)10 -11 :1302 ،
شیخاالسالم قفقاز ،در روزنامه اعالم کرد که با تغییر خط ،فقط «اشکال نقـو

حـروف»

تغییر مییابند و «الفاظ و معانی قرآن و کتاب» ،تغییر نمیکنند (اختر ،سال  ،7شـماره ،5
 .)36 -37 :1298حاجی میرزا نجفقلی خان  -سر کاتب اول و ترجمان سفارت ایـران-
خواست که برای ممانعت از واکنش جامعـه ،خـط مسـلمانان بـا عنـوان «خـط اسـالم»
خوانده نشود .طالب اوف هم میگفت که با ابدا خط جدید ،نه تنها ضرری بـه اسـالم
نمیرسد ،بلکه ،کتابهای قدیمی که به اختالفات ملتهـای مسـلمان ایـران و عثمـانی
دین اسالم» فراهم میگردد (طالب اوف ،بی تا .)51 -53 :غزوینی ،سعی داشت تکلیـف
زبان و خط فارسی را به عنوان زبان علم ودانش ،از زبان عربی یا همان «زبان سـمیراد و
نیاز و نماز» جدا کند تا احساسات مذهبی بـرای اصـالح خـط فارسـی تحریـک نشـود
سال دوم ،شماره پنجم ،بهار 1391

(غزوینی.)15 -16 :1299 ،
برخی دیگر از اندیشمندان ،با استناد به تغییر خط اسـالم از خـط کـوفی بـه نسـخ و
نستعلیق -در قرن چهارم -ادعا میکردند که اصالح خـط ،منافـاتی بـا دیـن و شـریعت
نــدارد (حســین زاده4:1297 ،؛ آخونــدزاده7 :1357 ،؛ انصــاری .) 6 -7 :1308 ،آنهــا
همچنین به سابقه تاریخی تحول خط ،استناد میکردند و تحول خـط از هیروگلیفـی بـه
حروف متصل سیالبی (خط عربی) و سپس به الفابتی را در راستای تکامل خط معرفـی
مینمودنــد (مستشــارالدوله10-12 :1303 ،؛ حســین زاده4-5 :1297 ،؛ اختــر ،ســال،7
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دامن میزدند مترو

میمانند و با چاپ کتابهای مفید «اتحاد مـذهب سـنی و شـیعی

شــماره 130 -131 :1298 ،16؛ اویســی .)9 -24 :1331 ،مستشــارالدوله بــرای رفــع
مخالفت احتمالی علما ،تدبیر دیگـری اندیشـید و در مـورد ضـرورت اصـالح خـط از
20

قرار دادند و مستشارالدوله فتوای حاجی میرزا نصراهلل مجتهد مشهد را به عنوان خالصه
فتاوی علما در اختر به چاپ رساند (اختر ،سال.)174 -176 :1297 ،6
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علمای اعالم استفتا نمود و علما ،عدم مخالفت شریعت با اصـالح خـط را مـورد تاییـد

اخترا خط جدیدف به غیر از مقاومت جامعه ،مشکل دیگری نیز در مورد کتابهای
قدیمی ایجاد میکرد .با ایجاد یک خط جدید ،این سوال مارح میشد که بـا کتابهـای
قدیمی موجود ،که با خط سابق نوشته شده بودند ،چه کار باید انجـام شـود .بـه اعتقـاد
برخی از هواداران اصالح خط ،این مشکل با چاپ کتابهای مفید قدیمی با خط جدید
برطرف میگردید

)53

 .(AxundzadeƏ,2005:میرزا ملکم خان ناظمالدولـه ،بـاقی مانـدن

آثار و کتب موجود به خط قدیم را چندان مهم نمیدانست ،و فکر میکـرد کسـانی کـه
مایل باشند ،میتوانند رسمالخط قدیم را فرا بگیرند .در حـالی کـه از نظـر او بـا چـاپ
کتابهای قدیمی با رسم الخط جدیـد ،اصـال نیـازی بـه یـادگیری خـط قـدیم نیسـت
(ناظمالدوله ،بیتا .)138 :م .شوشـتری ،کتابهـای قـدیمی را بـه دو دسـته :کتابهـای
«ادیان و روحانی» و کتابهای علوم تقسیم میکرد و اعتقاد داشت کـه کتابهـای نـو
اول باید در دست اهلش باقی بماند و کتابهای نو دوم ،به خط جدید تبـدیل شـوند.
حضرت فخر کائنات نه از علم آنها فایده هست و نه از جهلشان ضرر؛ چه ،نه متعلق بـه
علم ابدانند و نه به علـم ادیـان» (اختـر ،سـال  ،7شـماره  .)98 :1298 ،12شوشـتری و
انصاری ،بال استفاده ماندن کتابهای قدیمی بـا تغییـر خـط را بـه بـال اسـتفاده مانـدن
تفنگهای قدیمی در مقابل اسلحههای جدید ،و بال استفاده مانـدن «اسـبهای عربـی و
میکردند (همانجا؛ انصاری137 -138 :1298 ،؛ همو .)16 -17 :1308
الفباهای ابداعی

نخستین الفبای ابداعی به میرزا فتحعلی آخوند زاده تعلق داشت که از نظر فنـی -بـه
دلیل اتصال حروف -خیلی زود مورد انتقاد قـرار گرفـت و در «جمعیـت فنـون علمیـه
عثمانیه» قابل اجرا تشخیص داده نشد .الفبای مارح دیگر ،مربـوط بـه میـرزا ملکمخـان

اندیشۀ تحول در خط جهان اسالم

االغهای مصری» در مقابل راه آهن ،تشبیه مینمودند ،و امری کـامال بـی ارز

قلمـداد
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به باور او ،کتابهای خار از این دو گروه «از جمله علومی هستند که موافـق فرمـوده

ناظمالدوله است .در الفبای ابداعی او اِعراب ،کامال به داخل کلمات وارد نشده ،و نقاـه
یکسان تلفظ میشوند ،هیچ تفاوتی نکرده بود؛ اما این خط به دلیل جدایی حـروف و از
بین بردن اشکال مختلف یک حرف ،عمل چاپ را تسهیل میکـرد (آخونـدزاده:1357 ،
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ها باقی ماندند ،و شکلهای گوناگون یک صدا (نظیـر :ا -ز -ض -ظ) کـه در فارسـی

.)115
الفبای میرزا رضاخان و الفبایی کـه مستشـارالدوله از آن بـه عنـوان "خـط اختراعـی
شخص عزیزی از دوستان" یاد میکند (مستشارالدوله )39 :1303 ،از دیگر الفباهای این
دوره بشمار میآیند .الفبای میرزا رضاخان در واقع برگرفتـه از حـروف فرانسـه بـود ،و
الفبای مورد نظر مستشارالدوله ،مورد توجه واقـع نشـد .میـرزا رضـاخان افشـار ،میـرزا
محمد علی خان اویسی ،میرزا حسین خان دبیر یکم وزارت خارجه ،میرزا کـاظم خـان
االن براغوشی ،ادیب الممالک فراهانی و انصاری نیز الفباهـایی را ابـدا کردنـد (اکـاء،
69 -73 :1339؛ انصاری .)17: 1308
ارزیابی جنبش تحول خط

در نگاهی به هواداران جنبش تحول خط ،مالحظه میشود کـه ایـن جنـبش ،پـس از
از بوروکراتهای اداری بودند ،اما از علما و تجـار نیـز در میـان آنهـا حضـور داشـتند.
جنبش ،در این حوزهها روند متفاوتی را طی کرد .در ایران و قفقاز ،تعدادی از جنبشیان
خواستار تغییر خط شدند و برای این امر ،الفبایی را هم ابـدا کردنـد ،امـا در عثمـانی،
جنبشیان بیشتر به دنبـال اصـالح خـط بودنـد ،و اندیشـه آنهـا و اقداماتشـان از توجیـه
سال دوم ،شماره پنجم ،بهار 1391

ضرورت اصالح خط فراتر نرفت .همچنین ،افرادی مانند آخوندزاده و غزوینی در قفقاز
و ایران ،سعی کردند سرنوشت زبان و خط فارسی را از زبان و الفبای عربی جـدا کننـد،
ولی در عثمانی چنین تالشی به عمل نیامد.
در ارزیابی کلی از افکار اندیشمندان تحول خط ،باید گفت که تنها نکته مورد توافـق
میان آنها ،لزوم تحول الفبا بود .آنها همه دشواریهای الفبای عربی را قبول داشـتند و بـه
همین خاطر ،تحول الفبا را ضروری میخواندنـد .امـا در مـورد میـزان و نحـوه تحـول،
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آغاز آن در قفقاز ،به ایران و عثمانی راه یافت .بیشتر هواداران اصالح خط در سه حوزه،

اندیشه آنها از اجرای یک اصـالح سـاده ،ماننـد اِعرابگـذاری حـروف تـا اصـالحات
گسترده و تغییر الفبا ،در نوسان بود .با این که همه آنان اصالح الفبا را برای نیل به ترقی
22

بدون اصالح محال میدانستند ،و بعضی ،معتقد بودنـد کـه ترقـی بـا خـط دشـوار هـم
امکانپذیر است (مراغهای.)293 :1364 ،
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الزم میدانستند ،ولی در مورد میزان این ارتباط اخـتالف نظـر داشـتند .برخـی ترقـی را

هواداران تحول خط ،در قرن نوزدهم ،به مشکالت بلند مدت این امر بیتوجه بودند.
یکی از عمده مشکالتی که در پی تغییر یا اصالح خط ،پدیدار میآمد ،گسست فرهنگی
میان نسل جدید و قدیم بود .زیرا با ظهور یک خط تازه ،ارتباط نسل جدید بـا گذشـته
قاع میشد .حتی در رشتههای مختلف علوم نیز که نیاز به مراجعـه بـه کتابهـا و آثـار
قدیمی وجود داشت ،ایجاد مشکل میکرد .در نتیجه ،خـط تـازه ،اگـر چـه در تعلـیم و
تربیت ،سهولتهایی ایجـاد میکـرد ،امـا در عـوض ،پژوهشگـران نسـل جدیـد را در
بهرهبرداری از میرا

پیشینیان و نیز ،فراگیـری الفبـای قـدیم ،بـا دشـواریهایی روبـرو

میکرد .به عبارتی دیگر ،نسل جدید ،نه تنها خـود را از فراگیـری خـط قـدیم بـی نیـاز
نمییافت ،بلکه مجبور به یادگیری خط جدید نیز میشد.
طرفداران اصالح خط در ایـران ،قفقـاز و عثمـانیِ قـرن نـوزدهم ،تصـور درسـتی از
دشواریها و پیامدهای ناشی از اصالح خط نداشتند .آخوندزاده ،فکر میکرد تنها ضـرر
او در قبــال بــا ســواد شــدن عمــوم مــردم ،ضــرری عمــده محســوب نمیشــد
) (AxundzadeƏ,2005:192و حتی با ادامه حیات خـط قـدیم ،در کنـار خـط جدیـد ،و
چاپ تدریجی کتابهای قدیمی با خط جدید ،قابل جبران هم بود .ملکـم هـم وانمـود
میکرد این ضررها به راحتی قابل جبران است :نخسـت ،بـه ایـن دلیـل کـه ،هـر کـس
خط جدید ،نیازی به یادگیری خط قدیم نخواهد بود .این اسـتدالل ملکـم ،در صـورتی
مقرون به صحت میشد که گذشته یک ملت فقط و فقـط بـه کتابهـای شـناخته شـده
محدود باشد ،حال این که جای هیچ تردیدی نیست که هر اثر مکتـوب ،بـرای شـناخت
گذشته انسانها حائز اهمیت است .برخـی از آنـان ،بـا دسـته بنـدی غلـط و بـی پایـه،
کتابهای فراوانی را در حوزه شعر ،ادب ،اساوره و داستان ،با عنوان غیر دینـی و غیـر
علمی محکوم به نابودی میدانستند ،و مترو ماندن کتابهایی که به خط قدیم نوشـته

اندیشۀ تحول در خط جهان اسالم

بخواهد میتواند خط قدیم را یاد بگیرد و دیگر این که ،با چـاپ کتابهـای قـدیمی بـا
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اصالح و یا حتی تغییر خط ،همان بال استفاده ماندن کتابهای قدیمی است که به تعبیر

شده بودند ،بسان مترو مانـدن اسـب و االغ در مقابـل راه آهـن میشـمردند و بـدین
مشکالت سیاسی اجتماعی که از دیدگاه ملکم ،خیرالدین بیـگ و مستشـارالدوله ،بـه
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وسیله ،به جهل مالق خود به علم و مساله گسست فرهنگی ااعان مینمودند.

دشواری الفبا برمیگشت ،جای بحـ

فـراوان دارنـد .گـزار

مستشـارالدوله از سـوء

استفاده روسها از عهدنامه گلستان ،با توجه به نقص الفبا ،با توسعه طلبـی روسهـا در
آن زمان و قراین و شواهد تاریخی مربوط به آن ماابقت ندارد .خیرالدین بیگ و ملکـم،
در این مورد دچار اشتباه شدهاند .برخالف اظهـارات ملکـم و خیرالـدین بیـگ ،فقـدان
وحدت ملی در عثمانی ،ناشی از مشکالت الفبا نبـود .اتحـاد مـذهبی یـا اتحـاد زبـانی،
گرچه از عوامل اتحاد ملی شمرده میشوند ،ولی هیچ کدام به تنهایی ،شرط کافی بـرای
اتحاد ملی نیستند .باالن عقیده ملکم در مورد طوایف قفقاز و عدم توفیـق روسهـا در
روسی کردن آنها ،اکنون با ظهور جمهوری های تازه تأسیس یافته در این منـاطق -پـس
سقوط اتحاد جماهیر شوروی -دیگر نیازی به بح

ندارد.

مستندات تاریخی هواداران اصالح خط نیز جای بح

دارد .آنها در مـورد ضـرورت

اصالح خط ،به تجربه تاریخی روسیه استناد میکردنـد ،ولـی از تجربـه تـاریخی جهـان
کشورهایی مانند ژاپن و چین بـا الفبـای دشـوار ،غفلـت میکردنـد .اسـتنباط برخـی از
پژوهش گران مانند آدمیت و رئیس نیا در مورد قابل اعتنا نبودن پیشرفت هـای ژاپـن و
چین در این زمـان (آدمیـت70 :1349 ،؛ رئـیس نیـا )126 / 1 :1385 ،اسـتنباط درسـتی
نیست؛ زیرا ،معترضان اصالح خط (روزنامه اختـر ،سـال  ،6شـماره  )118 :1297 ،23و
سال دوم ،شماره پنجم ،بهار 1391

برخی از طرفداران آن (مراغهی )293 :1364 ،در همـان زمـان ،از ژاپـن و چـین ،مثـال
میزدند.
اندیشمندان اصالح خط ،در مورد نقش آموز

در جامعه نیز به خاا میرفتنـد .آنهـا

تصور میکردند با اصالح الفبا ،یادگیری ،از سهولت بیشتری برخوردار خواهد شد و امر
آموز  ،بدون نیاز به برنامههای دولت ،در ساح جامعـه ،گسـتر

خواهـد یافـت .در

حالی که ،آنان خود شاهد تجربیات تاریخی دولتهای اروپایی در ایـن زمینـه بودنـد و
میدانستند که آموز

اجباری ،پس از انقالب کبیر فرانسه ،در اعالمیه حقـوق بشـر ،در

مقدمه قانون اساسی فرانسه در سال 1789م گنجانده شده بـود ،و بـا گسـتر

آمـوز

به مساله خط ،شمار مدارس و معلمان در کشورهای اروپایی هر روز بیشـتر میشـد .در
طول این سالها تعداد دانشآموزان در بلژیک ،فرانسه ،نروژ و هلند دو برابر و در ایتالیـا
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اجباری در اروپا در اواخر قرن نوزدهم و همزمان با توجه گسترده اندیشمندان مسـلمان
24
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اسالم و اعتالی آن در قرنای چهارم و پنجم در سایه الفبای عربی ،و نیـز تجربـه ترقـی

پنج برابر شد (اریک هابسبام .)233 :1385 ،همچنین ،از 1875م تا آغـاز جنـگ جهـانی
اول ،معلمان کشور فرانسه یک سوم افـزایش یافـت و ایـن رقـم در کشـورهایی ماننـد
انگلستان و فنالند به هشت تا سیزده برابر رسید (همان.)344 -345 :
با توجه به این تجربیات تاریخی ،امر آموز  ،در زمان توجه به اصالح خـط ،مـورد
توجه برخی از اندیشمندان جهان اسالم هم قرار گرفت .روزنامه اختر ،پیش از آن که به
طرفداران تحول خط جهان اسالم بپیوندد ،اعالم کرده بـود کـه عقبمانـدگی مسـلمانان
تنها از بابت نقص الفبا نیست" ،بلکه ،از نقصان علوم و فنونی است که باید بـا آن الفبـا
بیان کرده شود و از جهت بی اعتنایی دولت و ملت است به ترقـی علـوم و معـارف در
میان" مسلمانان (اختر ،سال  ،3شـماره  .)100 -102 :1294 ،17م .افشـار نیـز در کنـار
توصیه به اصالح الفبا ،امر آموز

را این گونه مورد توجه قرار داد" :باید اسـاس تعلـیم

و تدریس قدیم ،از بیخ و بن بر هم خورده از سر نو قاعده گذاشـته شـود و هـر طفلـی
مکلف باشد" (اختر ،سال  ،7شماره .)67 :1298 ،8
اندیشمندان تحول خط ،مانند آخوندزاده ،مستشارالدوله و ملکم ،از نقـش آمـوز
تجربیات تاریخی مربوط به آن اطال داشتند .آخوندزاده بر آموز

و

اجباری مانند اقـدام

"فردریخ کبیر" تاکید میکرد (آخونـدزاده .)158 :1357 ،میـرزا یوسـف خـان مستشـار
اقتباسی از اعالمیه حقوق بشر در مقدمه قانون اساسـی جمهـوری اول فرانسـه بـود ،بـه
لزوم سیستم منظم آموز

تاکیـد کـرده بـود (مستشـارالدوله ،)49 :1364 ،و ملکـم ،در

رساله دفتر تنظیمات یا کتابچه غیبی ،به مساله آموز

همگانی و لزوم مدارس گوناگون

و وظایف وزارت علوم در این مـورد پرداختـه بود(ناظمالدولـه .)54 -55 :1381 ،آنهـا،
علیرغم این آگاهیها ،به جای تاکید بر آموز
بر پیونـد میـان آمـوز

برای ترویج علم و تعمیم سواد آموزی،

و خـط اصـرار میکردنـد .انصـاری ثـواب اصـالح خـط را از

اندیشۀ تحول در خط جهان اسالم

الدوله ،مدتها پیش از نگار

رساله اصالح خط ،در رساله «یک کلمـه»کـه ترجمـه و
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خواه غنی ،خواه فقیر ،خواه وضیع ،خواه شـریف ،در آمـوختن خـط و ربـط مجبـور و

ساخت«عمارت و بنـای مسـاجد و مـدارس» بیشـتر میدانسـت (انصـاری.)10 :1308 ،
آموز

و تربیت ملت به شدت دفا میکرد ،و ملکم ،برای همگـانی شـدن آمـوز

و

25
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مستشارالدوله نیز ،در «رساله در وجوب اصالح خط اسالم» ،از اصالح الفبا برای تسهیل

ترویج علوم ،الفبای ابداعی خود را کافی میشمرد .او برای ترویج الفبای خود نیازی بـه
سرمایهگذاری دولت نمیدید و معقتد بود که مزایای الفبایش ،موجب اقبال همگـانی بـه
آن خواهد شد و زمینه را برای ترویج علوم و تربیت ملت فراهم خواهد کرد..
عقیده طرفداران تحول خط ،با یافتههای علم زبان شناسی نیز منافات داشـت .از نظـر
زبان شناسان ،زبان از نظام پویایی برخوردار است و در هر زمان ،با توجه به این پویایی،
دچار تحول میشود ) . (Fromkin, 2003:564این مساله ایجاب میکند که خـط از ثبـات
برخوردار باشد تا با تحول زبان ،ارتباط با گذشته همواره حفظ گردد .به بـاور هـواداران
تحول خط ،با تغییر یا اصالح الفبا ،خط قابلیت پیدا میکرد که واژهها را به همان شکلی
که خوانده میشدند ثبت نماید و خواندن و نوشـتن را سـهلتر گردانـد؛ در حـالی کـه،
پویایی زبان موجب میشود هر الفبایی ،به تدریج ،برای ثبت تحوالت زبان دچار نقـص
گردد .اگر بنا باشد خط برای ثبت تحوالت زبان دچار تحـول گـردد ،بایـد در هـر دوره
بشریت به عنوان گنجینهای بـرای اسـتفاده نسـل هاسـت و تغییـر و تحـول آن موجـب
گسست نسل های مختلف از همدیگر در طول تاریخ میشود.
نتیجه
سال دوم ،شماره پنجم ،بهار 1391

آنچه معتقدان به تحول خط را به تغییر یا اصالح الفبا متقاعد ساخته بود ،ارتباط الفبـا
با عقب ماندگی جهان اسالم و لزوم تغییر یـا اصـالح آن بـود .آنهـا بیسـوادی مـردم و
فراگیر نشدن علم و دانش در سرزمینهای اسـالمی و بسـیاری از مشـکالت سیاسـی و
اجتماعی دیگر را ناشی از دشواری الفبای جهان اسالم میدانستند و فکر میکردند که با
تغییر یا اصالح الفبا ،علم و دانش فراگیر میشود و بدینوسیله مشـکالت جهـان اسـالم
برای نیل به ترقی حل میگردد.
با وجود تاکیدی که بر لزوم تحول خط می رفت ،در مورد چگونگی تغییر و یا میزان
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تاریخی الفبای مخصوص آن دوره پدید آید ،حال این که ،رسالت خط ،ثبـت یافتـههای

اصالح آن ،وحدت نظر وجود نداشت .با ایـن حـال ،غفلـت از مشـکالت و پیامـدهای
فراوان تغییر خط ،در میان آنان همگانی بود .هر چنـد هـواداران تحـول خـط ،در مـورد
26

رسیدن به ترقی -محق بودند ،ولی اصرارشان بر ضـرورت اصـالح خـط ،بـرای سـامان
دهی مشکالت سیاسی ،اجتماعی ،آموزشی و ...از غفلت آنـان از مشـکالت اساسـی آن

] [ DOR: 20.1001.1.22519726.1391.1.5.1.1

وجود مشکالتی در الفبای جهان اسالم و لزوم فراگیر شـدن علـم و دانـش -در جهـت

حکایت میکرد .بیشتر طرفداران اصالح خط ،با وجود صحبت از شباهت الفبای ابداعی
خود با الفبای موجود ،از ضرورت تبدیل کتابهای قدیمی به خط جدید نیز سـخن بـه
میان میآوردند .حتی فردی مثل شیخ االسالم قفقاز که اصـالحات محـدودی را ماـرح
میکرد ،در حمایت از الفبای ابداعی میرزا رضاخان ارفع ،برای تغییر خط اظهـار داشـت
که با تغییر شکل حروف ،محتوای کتابهای دینی تغییر پیدا نمیکند .این مسـایل نشـان
میدهد که اعتقاد آنها به لزوم شـباهت الفبـای جدیـد بـه الفبـای مـورد اسـتفاده ،نـه از
اعتقادشان به مشکالت بلند مدت تغییر خط -مانند گسسـت فرهنگـی -بلکـه از تـرس
آنان از مقاومت جامعه ،نشات میگرفت.
آنان برای نشان دادن ارتباط میان ترقی و تحول خـط ،و بیتـوجهی کامـل بـه نقـش
کلیدی دولتها در امر آمـوز  ،بـه تجربـه تـاریخی روسـیه در تغییـر خـط ،متمسـک
میشدند .در حالی که مخالفـان و برخـی از طرفـداران اصـالح خـط ماننـد م .افشـار و
با توجه به آنچه گفته شد ،میتوان نتیجـه گرفـت کـه جنبشـیان ،بـا تصـور غلـط از
همگانی شدن علم و دانش ،بیتوجهی به نقش کلیدی دولتها در آموز  ،عـدم توجـه
به تجربیات تاریخی کشورهای مترقی و در حال ترقی ،تحلیل غلـط از رونـد ترقـی در
کشورهایی همچون روسیه و بیتوجهی به یافتههای علم زبانشناسی در مـورد رسـالت
خط ،به ارتباط آموز

و ترقی با خط اصرار میکردند؛ در حـالی کـه ،در همـان زمـان
اندیشۀ تحول در خط جهان اسالم

دالیل فراوانی مبنی بر باالن عقایدشان وجود داشت.
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مراغهای با واقع بینی به این مقولهها اشاره میکردند.

کتابنامه
الف .منابع فارسی

 - 1اختر ،سال  ،7شماره  19 ،5صفر 1298
 ،----- .2سال  ،12شماره  14 ،27ربیع الثانی :1303
 ،----- .3سال  ،3شماره  19 ،17ربیع االول 1294
 ،----- .4سال  ،5شماره  23 ،37رمضان 1296
 ،----- .5سال  ،6شماره  3 ،22جمادی االخری 1297
 ،----- .6سال  ،6شماره  10 ،23جمادی االخر 1297
 ،---- .7سال  ،7شماره  8 ،12ربیع االخر 1298
 ،----- .8سال  ،7شماره  7 ،16جمادی االولی 1298
 ،----- .9سال  ،7شماره  26 ،6صفر 1298
 ،---- .11سال  ،7شماره  10 ،8ربیع االول 1298
 ،---- .12سال  ،7شماره 26 ،6صفر1298

 .13آخوندزاده ،میرزا فتحعلـی ( ،)1357الفب ی جدید

مکت ب ت ،بـه

سال دوم ،شماره پنجم ،بهار 1391

کوشش حمید محمدزاده ،تبریز ،چاپ مهر.

 .14آدمیــت ،فریــدون ( ،)1349اندیشووهه ی میووراا

تعلیوو

آا ندااد  ،تهران ،خوارزمی.

وو ت
ووراا آق او
ووهه ی میو
 ،) 1357( --------- .15اندیشو
ررم ن  ،تهران ،انتشارات پیام.
(--------- .16بی تا) ،اندیشوهه ی طو لب ف یبریوزی ،بیجـا،
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 ،---- .10سال  ،7شماره  3 ،7ربیع االول 1298

دماوند.

 .17اصــیل ،حجــتاهلل ( ،) 1376انوود

اندیشووه میووراا

28

 .18انصاری ،حاجی میرزا حسین خان(1298ق) ،ینبیه الصبی ت ،اسـتانبول،
مابعه اختر.
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میکما ت ن ظمالد له ،تهران ،نشر نی.

 .19انصاری ،حاجی میرزا حسین خان (1308ق) ،نمونه افکار خـط دانـش و انسـانیت،
بمبئی ،انجمن دانش.

 .19اویسی ،میرزا علیمحمد خـان (1331ق) الفب ی ای ن
آم اات پ ر

برای نو

 ،اسالمبول ،چاپخانه شمس

 .20حسنی ،عاااهلل (« ،)1384راباه جنبش اصالح خط با زمینههای فکـری مشـروطیت

کوری
مب ن
در ایـران» ،مجم عه مق الت هم یش برر
اجتم ع مشور طیت ایورات بزر داشوت آیوت هللا
معمد ر ظم ارا ن ا تهران ،موسسه تحقیقات وتوسعه علوم انسانی.
 .21اکاء ،یحیی ( ،) 1339در پیرام ت ییییر ای

ر

 ،تهران،

چاپخانه نقش جهان.

 .22رئیسنیا رحـیم( ،)1374ایرات

در آ ت نه قورت

عثم ن

 .23ر

لهه ی میراا میکم ا ت الد له ( ،)1381گردآوری

و مقدمه حجت اهلل اصیل ،تهران ،نشر نی.

ر

یل میکم (بی تا) ،چاپ سنگی ،بی جا ،بی نا.

 .24طالبوف ،عبدالرحیم(بی تا) ،مس لک المعسنین ،به همت محمد رمضـانی.
بی جا ،چاپخانه خاور،
استانبول ،دادستان ایران
 .26الگار ،حامد ( ،)1369میراا میکم ا ت ،ترجمه متن جهـانگیر عظیمـا و
ترجمه حواشی مجید تفرشی ،تهران ،شرکت سـهامی انتشـار بـا همکـاری انتشـارات
مدرس.
 .27مراغهای ،زین العابـدین ( ،)1364ی حت ن مه ابوراهیم بیو ،
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 .25غزوینی ،میرزا رضا خان افشـار بکشـلو (1299ق) ،الفبو ی برور ای،
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بیستم ،جلد ،1تبریز ،ستوده.

تهران ،نشر اسفار.
سجادی ،تهران ،نشر تاریخ ایران.

 .29مستشارالدوله ،میرزا یوسف خان (1303ق) ،ر

له در

ج ب اصوح

29
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 .28مستشارالدوله ،میرزا یوسف خان ( ،)1364یوک ریموه ،بـه کوشـش صـادق

ای ا حم ،چاپ سنگی ،بی جا :بی نا
 .30نــاطق ،همــا (« ،)1988 /1367روزنامــه قــانون پــیش درآمــد حکومــت اســالمی»،
دبیر  ،سال چهارم ،شماره .3 -4
 .31ناظمالدوله ،میرزا ملکم خان (1302ق)« ،بیان» ،مندر در یست ت سعدی ،چاپ
ملکم ،لندن ،مابعه ترقی.

 .32نورائی ،فرشته ( ،)1352یعقیق در ا ک ر میراا میکم ا ت
ن ظمالد لها تهران ،شرکت سهامی کتابهای جیبی.
 .33هابسبام ،اریـک ( ،) 1385عصر امپرایو ری ،ترجمـه ناهیـد فروغـان،
تهران ،نشر اختران.
ب .منابع ترکی عثمانی

 ..1یرق 27 ،جمادی االولی 1286ق.
 ،----- .3نومرو  16 ،209جمادی االولی 1286ق.
 .4کمــال ،نــامق (1311ق)« ،اصــول تحصــلیک اصــالحنه دائــر بنــد مخصــوص»،
منتخب ت یص یر ا ک را قسانانیه ،مابعه ابوالضیا.
سال دوم ،شماره پنجم ،بهار 1391

 .5مجم عه

ن ت ،نومرو  ،14صفر .1280

 .6مخبر ،نومرو  31 ،47اگوست .1868
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