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مقدمه
ی تصور می کنند بحث تغییر خط فارس���ی، مستقیمًا از پیگیری  بسی���ار
و تالش ه���ای فتحعلی آخون���دزاده، آغاز شده اس���ت، و یا هیچ تحلیلی 
نسب���ت به عوام���ل و دالی���ل ایجاد ای���ده تغییر خ���ط، ارائ���ه نمی دهند و 

تی از این دست نیستند: پاسخگوی سؤاال

بح���ث »تغییر خط« چ���را ایجاد می شود؟ و آیا با وج���ود این عوامل تغییر 
خط الزامی است؟

ب���ی در قرن سیزدهم و چهاردهم نمایان  کامل خط عر چ���را اندیشه تغییر 
شده است؟

سیر جغرافیایی اندیشه تغییر خط چگونه بوده است؟

آی���ا بح���ث تغییر خط در ای���ران، از زم���ان فتحعلی آخون���دزاده آغاز شده 
اس���ت؟ ی���ا در دوره های قبل از آخون���دزاده تا قرن اول هج���ری نیز وجود 
داشت���ه است؟ چ���را آخوندزاده به فک���ر تغییر خط فارسی افت���اد؟ و آیا او 
واقع���ًا اولین نفر بوده  است؟ چ���را پیشگامان فّعال در عرصه تغییر خط، 
گرا، ابتدا  کشور بوده ان���د؟ چرا طبقه روشنفکر و غ���رب  هم���ه در خارج از 
گروه هایی با تغییر خط مخالف اند و  به فکر تغییر خ���ط افتاده اند؟ چه 
چ���را؟ چرا تالش برای تغیی���ر خط در ایراِن قرِن سیزدهم، به ثمر نرسید؟ و 

ی دیگر. سؤاالت بسیار

گون���ی، همانن���د تغیی���ر  گونا ک���ه می دانی���د، خ���ط ب���ا دالی���ل  همان ط���ور 
ی، معایب خط، نفوذ فرهنگ  حکوم���ت، تغییر ابزار نگارش، ورود فناور
جدی���د و تغیی���ر زبان علم، تغییر می کند. این دالی���ل هر کدام به تنهایی 

ی و یا منطقه ای شوند.  کشور و یا با هم، می توانند علت تغییر خط در 

 تارخیچـه اندیشــه
 تغیـــری خط در ایـــــران

ــوین همانند تغیری  ــا دالیل گوناگ ــده: تغیری خط ب چکی
حکومت، تغیری ابزار ناگرش، ورود تکنولوژی، معایب خط، 
ــد و تغیری زبان علم، صورت مي پذیرد.  نفوذ فرهنگ جدی
این دالیل هر کدام به تهنایی و یا با هم، یم توانند علت تغیری 
خط در کشور یا منطقه ای بشوند. به طور حمت اگر موضوع 
ــود،  تغیری خط، فارغ از تغیری حکومت ها در نظر گرفته ش
ــی به همراه داشته باشد؛ چرا  نمی تواند زمان معنی و روش
که عوامل اجیاد کننده آن، اتفاقات لحظه ای نیستند. ابداع 
ــتند که به  ــرد آن، از مجله اخرتاعات تدریجی هس ــط و کارب خ
ــد. تغیری خط در  ــا تغیری پیدا یم کنن ــرور زمان، تمکیل ی م
ــتثنا نیست. این مسئله، دارای  ایران نزی از این قاعده مس
ــنده در مقاله حارض سعي  ــت. نویس تارخیچه ای طوالین اس
ــران دارد. وی  ــه تغیری خط در ای ــه تارخیچه اندیش در ارائ
ــر خط ایرانیان  ــن هدف، ابتدا به طور خمت ــتای ای در راس
ــه خط پهلوی  ــام و چگونیگ تغیری خط کویف ب ــش از اس پی
ــث زمینه های پیدایش  ــپس به مبح را برریس یم نماید. س
تفکر تغیری خط در قرون اخری وارد یم شود و بریخ عواملی 
ــه دخیل بوده اند را بریم مشرد. بریخ از این  که دراین قضی
ــران، تغیری  ــت چاپ به ای ــد از: ورود صنع ــل عبارتن عوام
ــیه،  ــت های ایران از روس ــاع اجامتیع در ایران و شکس اوض
ــامین بر ایران؛  ــران، تأثری عامین و ایرانیان ع ــات در ای اصاح
ــنده به شرح هر کدام از این عوامل یم پردازد. در  که نویس
خبش دیگر مقاله، زمزمه ی تغیری خط در خارج از ایران و 
تغیری خط عریب در بریخ کشورها و نزی خط جدید ترکیه را 
ــت. وی با بیان چگونیگ ورود حبث  مورد مداقه قرار داده اس
ــری خط از خارج به ایران، اوج مباحثات تغیری خط در  تغی
ــن فعالیت ها،  ــیدن ای ــران و برمشردن دالیل به ثمر نرس ای
ــنده در نهایت، با ذکر  ــث خود را ادامه یم دهد. نویس مباح
ــایم و تغیری خط  ــط، همراه انقاب اس ــول حبث تغیری خ اف

نهایی در ایران، مقاله خویش را به پایان یم رساند.

کلیدواژه: تغیری خط در ایران، تارخیچه تغیری خط، تغیری 
خط عریب. 

مقــالــه
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کی���ش پیشین  فتح الفت���وح، اس���الم ب���ه ای���ن سرزمی���ن راه یافت���ه و جای 
کتاب آسمان���ی دین اسالم بود  که خط  کوف���ی  گرفت، خط  ایرانی���ان را 
یست س���ال، خط  و ب���ا آن پشتیبان���ی می ش���د، در زمان���ی نزدی���ک به دو
پهل���وی را پ���س زده، و جای آن را گرفت و چون تا اندازه   ای آسان تر و بهتر 
ک���رد و خط پهلوی  از خ���ط پهل���وی  بود، خیل���ی زود جایی برای خود باز 
را ب���رای همیش���ه از میدان بدر ب���رد و از آن پس هم���ه نوشته های ایرانیان 
ک���ه ه���ر دو از خط های  و زب���ان فارس���ی ب���ا خط »کوف���ی« و خ���ط »نسخ« 
یژه موبدان و  باست���ان عرب ها بود، نوشته می شد. خط پهلوی نیز تنها و
یده بودند و همچنین پارسیان هند شد و  که به اسالم نگرو ردشتیان���ی  ز
نیمه ج���ان باز ماند تا در سده های هفتم و هشتم هجری برای همیشه از 

رده خط های زنده جهان بیرون رفت.3

بی نیز تا سال 146 هجری چندین تغییر را پذیرا شد. اما فعاًل از  خ���ط عر
بی تا قرن هشتم هجری و نیز تغییر خط  سر مسامحه، از تغییرات خط عر

یم.4 فارسی از خط نسخ به نستعلیق می گذر

که در ابتدای مقاله، طرح شد و اینکه آیا  تی  ام���ا برای روشن شدن سؤاال
واقع���ًا بحث تغییر خط از قرن سیزده آغ���از شده است یا خیر، الزم است 
مقدمات���ی ب���رای ترسیم فضای بهتر بحث از ق���رن هشتم هجری به بعد، 

یخی استدالل ها منطقی شوند. کنیم تا سیر تار بیان 

کنون، خط تابعی  که ا گ���ر صبور باشید و همراه ما بمانید، خواهید دید  ا
ی را شاید بتوان موقتًا  ی است؛ بنابراین حرکت صعودی فناور از فن���اور
کرد، ولی این حرکت در طول زمان به سیر مستقیم خود  کند یا منحرف 
ین مسیر را برای خود  کوتاه تر ی،  دوباره ادامه می دهد و همانند آب جار

انتخاب می کند.

 3.  همان.
4.  ر.ک: کاظم استادی؛ »گاهشمار تغییر خط فارسی«، مجله بهارستان؛ بهار 1391.

گ���ر موضوع تغیی���ر خط، ف���ارغ از تغییر حکومت ه���ا در نظر  ب���ه طور حتم ا
گرفت���ه ش���ود، نمی توان���د زمان معی���ن و روشنی ب���ه همراه داشت���ه باشد؛ 
ک���ه عوامل ایجادکننده آن، اتفاقات لحظه ای نیستند. ابداع خط و  چرا
که به مرور زمان تکمیل  یجی هستند  برد آن، از جملۀ اختراعات تدر کار

و یا تغییر پیدا می کنند.1

بنابرای���ن، تغییر خط در ایران نیز از این قاع���ده مستثنا نیست و موضوع 
ک���ه ب���ه بخ���ش  یخچ���ه ای طوالن���ی اس���ت،  تغیی���ر خ���ط در آن دارای تار

عمده ای از آن اشاره می کنیم. 

خط ایرانیان پیش از اسالم
پی���ش از اسالم و چیرگی مسلمانان ب���ر ایران، زبان و خط ایرانیان پهلوی 
بود. روی هم رفت���ه، آنچه زبان پهلوی نامیده می ش���ود، رشته های زبان 
که زبان پارسی باستان فراموش شده تا هنگامی  پارسی میانه را از زمانی 
کنونی پدید آمده است،  کار رفته و پارسی  بی در ای���ران به  ک���ه الفبای عر
که نوشته های لهجه های دوره اشکانی )پهلوی  در بردارد. خط پهلوی 
که  حقیق���ی( و ساسان���ی )پارسی���ک( ب���دان نوشت���ه می ش���ده، از آرامی 
ین و  گرفته شده و یک���ی از دشوارتر از خان���واده خط ه���ای سامی اس���ت، 

ین خط های جهان است. پیچیده تر

در فرجامی���ن سال ه���ای دوره ساسانی، دانشمن���دان و موبدان به علت 
دیگرگونی هایی که در زبان ایرانیان روی داده بود و بیم آن وجود داشت 
ک���ه از نادانی های اسکندر  ردشتی  ک���ه »اوست���ا« کتاب دینی ایرانی���ان ز
گردیده  یان بسیار دیده بود، دستخوش این دیگرگونی ها و فراموشی ها  ز
گرداب  ک از میان برود، بر آن شدن���د اوستا را از این  و بازمان���ده آن نی���ز پا
ک و همچنی���ن از غلط خوانی )از دیده تجوید و قرائت( رهانیده و  بیمنا
که همه صداهای زبان اوستا را در برداشته و بتوانند  خط رسا و درستی 
با آن زبان اوستا را چنان که هست، بنویسند، پدید آورند؛ از این رو برای 
یر و  بر و ز ک���ه در خط پهلوی نماین���ده نمی داشت )مانن���د ز صداهای���ی 
که نمی نویسند، ولی می خوانند( و چند صدای دیگر  کنونی  پیش خط 
که در زبان اوستا بود، ولی در زبان و خط پهلوی نبود، نشانه هایی پدید 
آورده، به خط پهلوی افزودند و بدین سان خط اوستایی یا »دین دبیره« 

ین خط های جهان است پدید آوردند. ین و بهتر که یکی از رساتر را 

یژۀ نوشته ه���ای اوستایی بوده و دیگر  ولی بای���د دانست این خط تنها و
کتاب ه���ا و نامه ها و سنگ نبشته های ای���ن دوره همگی با خط پهلوی 

بوده است.2

کوفی داد؟ چگونه خط پهلوی جای خود را به خط 
 چ���ون مسلمانان بر ایران چی���ره درآمدند و با شکست ایرانیان در جنگ 

یای همین  گو که  ی اسالمی«،  باره »تغییر خط در امپراطور یسنده این مقاله در 1. ر.ک: مقالۀ دیگر نو
مطلب است.

 2.  ر.ک: یحیی ذکاء؛ »در پیرامون تغییر خط فارسی«.
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کشور را فرا  یم خ���ان، جنگ داخلی سراس���ر  کر ام���ا در ای���ران، پس از مرگ 
کنار ایران بار دیگ���ر مدعیان قدرت به رقابت و نبرد  گوشه و  گرف���ت و در 
ب���ا یکدیگر پرداختند. بدین ترتی���ب، دوره فرمانروایی زندیان بر ایران به 

پایان رسید و حکومت خاندان قاجار تأسیس شد.

در اوای���ل ق���رن سیزده���م هج���ری، یعن���ی چند س���ال بع���د از درگذشت 
پا روی  کار محمدخان قاجار، انقالب فرانسه در ارو یم خ���ان زند و آغاز  کر
داد. در پی آن حوادث شگرفی مانند ظهور ناپلئون و جنگ های پیاپی 
او، جنب���ش توده ه���ا و پیشرفت ف���ن جنگ و پیدایش اسلح���ه و ابزار نو و 
مانن���د آنه���ا رخ داد. دولت های ب���زرگ و نیرومندی در جه���ان پدید آمد 
گردید. مردم  پای���ی برقرار  کشورهای ارو و اس���اس حکومت های ملی در 
و درب���ار ایران ن���ه تنها از ای���ن پیشامده���ا و دگرگونی ها تک���ان نخوردند، 
کشور ایران  گاهی درست���ی از آن نهضت ها هم به ای���ران نرسید و  بلک���ه آ

گرفت. ین خود را همچنان در پیش  باز مدت ها راه و رسم زندگی دیر

ام���ا وق���وع جنگ میان ای���ران و روس و شکست ایران و تأم���ل در علل این 
شکست ه���ا، شم���اری از ایرانی���ان را بیشت���ر متوج���ه تح���والت کشورهای 
اروپایی کرد و توجه عده ای را به عقب ماندگی و ناتوانی کشور جلب کرد.
جن���گ با روسی���ه و رفت و آمده���ای نظامی و میل شدی���د عباس میرزا، 
پا، راه ورود  یج فنون و صنایع جدید ارو فرزند فتحعلی شاه، به اخذ و ترو

کرد. تمدن غرب را به ایران باز 

پا خوب آشن���ا شدند. با ای���ن آشنایی، در  در ای���ن دوره، ایرانی���ان ب���ا ارو
یه با فرست���ادن نمایندگان و مأموران رسمی دولتی  آغ���از حکومت قاجار
پا،  و اع���زام ع���ده ای به عن���وان دانشجو ب���رای کسب علوم و فن���ون به ارو
پایی قرار  کشورهای ارو ای���ن افراد عالوه بر اینکه خود تحت تأثی���ر تمدن 
گرفتند، اغلب، پس از بازگشت با نوشتن سفرنامه هایی افراد دیگر را هم 

پا قرار می دادند. یان تحوالت ارو در جر

ک���ه زاییدۀ مناف���ع اقتصادی آن���ان بود،  پای���ی  سیاس���ت کشوره���ای ارو
در اوض���اع اجتماعی ای���ران تأثیر بخشی���د و ورود هیئت های سیاسی و 
ی  گرفت و برقرار که برای اصالح سپاه ایران صورت  لشکری و اقداماتی 

کند. پا تخم افکار نو را در سرزمین ایران پرا ارتباط مستمر با ارو

که با روسیه و عثمانی هم مرز  نهضت تجددخواهی نی���ز از آذربایجان - 
یز مرکز مه���م فعالیت های  پ���ا نزدیک تر اس���ت - شروع ش���د و تبر و ب���ه ارو
گرفتن علوم  گردان ب���رای فرا گردی���د و کم کم شا نظام���ی و سیاس���ی ایران 
کارگران برای آموختن صنایع ب���ه روسیه اعزام  شدند و  ب���ه انگلست���ان، و 
گردید و به  ی و پارچه بافی احداث  یزی و باروت س���از کارخانه ه���ای توپر

گمارده شد. کتب و ایجاد روزنامه همت  تأسیس چاپخانه و تألیف 

 عباس میرزا و مشاور دانشمند او، قائم مقام فراهانی، از نخستین کسانی 

شده است؛ و این استثنا بود.

زمینه های پیدایش تفکر تغییر خط در قرون اخیر
مقدمه

پ���س از شکست مسلمان���ان  اندلس در سال 1492 می���الدی، اسپانیا بار 
کشف شد و  یکا  دیگر به دست مسیحیان افتاد. در همان سال قارۀ امر

سیل ثروت آن روانه اسپانیا شد. 

کش���ور ایران نیز، همزمان در دوران صفوی���ه، ایران به اوج اقتدار خود   در 
گرجستان تا نج���ف و بصره و تمامی  رسی���ده بود. از قنده���ار تا بخارا و از 
اراض���ی فعلی ای���ران، قلمرو ای���ران بود. تشکی���ل دولت صف���وی در آغاز 
قرن ده���م هجری قم���ری )شانزدهم 
ی از مورخان  می���الدی( از نظر بسی���ار
و  مه���م  ی���دادی  رو پژوهشگ���ران،  و 
یخ ایران به شمار  تعیین کننده در تار
ی���را اوضاع ایران پس از این  می آید؛ ز
ی���داد نسبت به قبل از آن به میزان  رو

چشمگیری تغییر یافت. 

ب���ا روی کارآم���دن ش���اه عب���اس اول 
کم���ک مشاوران و  و ب���ه دنبال اقدام���ات او، وضع دگرگ���ون شد. وی به 
ی یکپارچ���ه و متحد  کشور سپاهی���ان وف���ادار خود، ای���ران را به ص���ورت 
درآورد. ب���ا یک رشته لشکرکشی های پی در پی، امیران سرکش قزلباش 

گسترش داد.  کشور را  کرد و نظارت دولت بر  را سرکوب 

رگانی،  در پ���ی ای���ن اقدام���ات، امنی���ت برق���رار ش���د و فعالیت ه���ای باز
گرفت؛ اما ب���ه دلیل نبود ارتباطات مناسب  ی و صنعتی رونق  ز کش���اور
که در قرن نهم هجری در آلمان توسط  ی مسافت، صنعت چاپ  و دور
گرفته  پا را فرا  گوتنب���رگ، پدید آمده ب���ود و پس از پنجاه سال، سراس���ر ارو
ب���ود، هن���وز به ایران راه نیافته ب���ود؛ اّما از آن سو در ای���ن دوران، خطاطی 

ایرانی به اوج رسیده بود و تازه خط نستعلیق رواج یافته بود.

ود صنعت چاپ به ایران 1.ور
ک���ه صفوی���ان در ای���ران به ق���درت رسیدن���د، چندی���ن سال از  هنگام���ی 
گ���ران ق���رون وسطای���ی می گذش���ت و  بیدارش���دن اروپایی���ان از خ���واب 
کشوره���ای اروپای���ی، شتاب���ان به سم���ت دگرگون���ی و پیشرف���ت حرکت 
می کردن���د. قرن دهم هجری/ شانزدهم میالدی، اوج نهضت پروتستان 
پ���ا و از س���وی دیگ���ر آغ���از تکاپوی استعم���اری غرب در  و رنسان���س در ارو
سرزمین ه���ای دیگ���ر ب���ود. در ای���ن دوران صنعت چ���اپ پیشرفت های 
چشمگی���ری پیدا نموده ب���ود و ه���ر روز حروف های جدیدی ب���رای الفبا 
پ���ا طراحی می ش���د. در  همین دوران تازه خ���ط شکسته نستعلیق  در ارو
داشت رواج پیدا می کرد و از صنعت چاپ در سراسر  ایران خبری نبود.5

که با استف���اده از حروف مجزای  کتاب موج���ود، در جلفاى اصفهان است،  ی���ن   5.  البت���ه قدیمی تر
کرملی در سال 1019 شمسی چاپ  بی و خط فارسی )اواخر سلطنت شاه صفی(، توسط ارامنه  سر

فتحعلی از رضورت اجیاد الفبای 
جدید و اینکه بدون اصاح خط 
هیچ گونه پیشرفیت اماكن ندارد، 

سخن گفت؛ اما مریزا حسنی خان 
اندیشه های دیگری در سر داشت 

 و به سخنان فتحعلی
 توجهی نکرد.
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کارشکنی های  گرفت؛ اما در نتیجۀ  کشید و شهر ه���رات را در محاصره 
یتانی���ا، این جنگ و لشکرکشی به نتیج���ه نرسید و شاه ایران  مأم���وران بر
ب���ه واسط���ۀ رفتار خصمان���ه و تهدیدآمی���ز دولت انگلیس، پ���س از نه ماه 
کرد. سال بعد به پایتخت بازگشت و  محاصرۀ این شه���ر، عقب نشینی 

افغانستان به دلخواه انگلیسی ها از پیکر ایران جدا شد.

بقیۀ دوران سلطنت محمدشاه مصرف خواباندن فتنه ها و آشوب هایی 
یک سیاس���ت خارجی، هر دم در  ک���ه به دست عمال داخلی و تحر بود 

کشور پدید می آمد. کنار  گوشه و 

در همی���ن دوران، چهارمی���ن پادش���اه قاج���ار، ناصرالدی���ن ش���اه، فرزند 
کرد، به پادشاهی  محمدشاه که نزدیک به پنجاه سال بر ایران حکومت 
پایی توسعه یافت9  و در  رسی���د. در زمان او روابط ای���ران با کشورهای ارو
پایی ها بیشتر  نتیجه، ایرانی���ان از پیشرفت های اقتصادی و سیاسی ارو

گاه شدند. 10   آ

پا پیامده���ای متفاوتی در ایران داشت. یکی،  گسترش مناسبات با ارو
گاهی م���ردم ایران و تمایل آنها ب���ه ایجاد اصالحات و  موج���ب افزایش آ
کشور ش���د. این تمایل و  ی  تغیی���رات اساسی در اوض���اع سیاسی و ادار

خواست همگانی زمینه ساز بروز جنبش های مردمی متعددی شد. 

ک���ه جستج���و و پژوه���ش درب���ارۀ شون���د و انگی���زه  از همی���ن روزه���ا ب���ود 
یژه ایرانی���ان و پیشرفت و  بون���ی شرقیان ب���ه و گاه���ی و ز پسماندگ���ی و ناآ
گ���روه دانشمندان  پایی���ان، در میان م���ردان نیکخواه و دانا و  چیرگ���ی ارو
کار افتاد، خامه ها به نوشتن  و نویسندگان ایران آغاز ش���د، اندیشه ها به 
گاهی های خود، دردهایی یافت  کسی به فراخور دانش و آ کرد و هر  آغاز 

و داروهایی نمود. 11

3.  اصالحات در ایران
ک���ه به دنبال  در دوره ناصرالدی���ن ش���اه، اصالحات���ی در ای���ران آغاز شد 

که در دولت عثمانی اتفاق افتاد بود.  اصالحاتی بود 

می���رزا تقی خان فراهانی، مشهور ب���ه امیرکبیر، از صدراعظم  ایران در دورۀ 
ناصرالدین ش���اه قاجار بود. اصالح���ات امیرکبیر اندک���ی پس از رسیدن 
کوت���اه او ادامه یافت.  گشت و تا پایان ص���دارت  وی ب���ه صدارت آغ���از 

مدت صدارت امیرکبیر 39 ماه )سه سال و سه ماه( بود. 

که برای  1.وی مؤس���س داُرالُفن���ون )ب���ه تقلی���د از دول���ت عثمانی( ب���ود 
ی جدید به فرمان او در تهران تأسیس شد. آموزش دانش و فناور

پایی ها آشنا شدند. علل این آشنایی یکی حضور  کم و بیش با ارو یه، ایرانیان  ره صفو  9 .  از اوایل دو
پاییان به گسترش روابط خود  استعمارگ���ران در اقیان���وس هند و خلیج فارس و دیگری تمای���ل ارو

با ایران بود.
پا، سر انجام تن به ایجاد تغییراتی در نظام سیاسی،   10.  ناصرالدین شاه خود پس از سه بار سفر به ارو

پایی داد. کشور به طرز جدید ارو ی  ادار
11.  ر.ک: یحیی ذکاء؛ »در پیرامون تغییر خط فارسی«.

ک���ه با پی بردن ب���ه عمق و عل���ت عقب ماندگی ای���ران، در صدد  بودن���د 
جبران آن برآمدند. یکی از اقدام���ات مهم عباس میرزا در زمینۀ نوگرایی 
و تجددخواهی، اع���زام هفت دانشجو به انگلستان برای تحصیل علوم 
و فن���ون جدی���د ب���ود. 6 بعضی از ای���ن دانشجوها در بازگش���ت به وطن به 
کاره���ای مهمی دست زدن���د؛ از جمله یکی از آنان به ن���ام »میرزا صالح 
ی« اولین چاپخانه دولتی را به راه انداخت و نخستین روزنامه را  شی���راز

کرد. به نام »کاغذ اخبار« در سال 1253 قمری منتشر 

وسیه تغییر اوضاع اجتماعی در ایران و شکست های ایران از ر
یزی ه���ای عم���وی خوی���ش و  فتحعلی ش���اه در نتیج���ۀ جنگ ه���ا و خونر
کرده بود، در 37 سال پادشاهی  که از این راه پیدا  دشمن���ان سرسختی 

گرفتار حوادث داخلی و خارجی بود. خود، همیشه 

یج در ماورای حدود شمالی ایران پیشرفت می کردند،  روس ها که به تدر
کردند و بعد به فکر سایر امیرنشین های  گرجست���ان را از ایران جدا  ابتدا 
گرجستان به روسیه ناراضی بود، خود  که از الحاق  قفقاز افتادند. ایران 
کرد و امی���دوار بود دولت انگلیس در جنگ با  مقدم���ات جنگ را فراهم 
ی او برخیزد. در سال 1219 ق نخستین جنگ روس و ایران  روسیه به یار
گرجستان، بلکه هشت  درگرف���ت. پس از نه سال جنگ بیهوده، نه تنها 
کشتیرانی در آبهای ساحلی  ایال���ت دیگر نیز از دست ایران رف���ت و حق 

گردید.7 کشور ایران سلب  یای خزر هم از  در

پان���زده سال بعد، به بهانۀ اختالف مرزی، بار دیگر، جنگ در میان ایران و 
روسیه درگرفت، اما باز انگلیسی ها از رساندن کمک خودداری کردند و در 
میان دو دولت به میانجیگری پرداختند. ایران در این جنگ هم شکست 
خورد و ایروان و نخجوان و بقیۀ اراضی ماورای رود ارس از پیکر او جدا شد 
و بار سنگین خسارات و غرامات اردوکشی به دوش او افتاد و این جنگ ها 
کاپیتوالسیون را برای  و شکست ه���ا نف���وذ روس را در ایران تحکیم و ح���ق 

اتباع روس و بعدها برای خارجیان دیگر تثبیت  کرد.8

عباس می���رزا، نایب السلطنه، در س���ال 1249 ق در خراسان درگذشت و 
س���ال بعد پ���درش، فتحعلی شاه، در اصفهان از دنی���ا رفت. محمدشاه، 
فرزن���د عباس می���رزا از س���ال 1250 - 1264ق چهارده سال ب���ر کشور ایران 
پادشاهی راند. در دوران سلطنت کوتاه این پادشاه نتایج شوم عهدنامۀ 
گلست���ان و ترکمن چای و عوارض جنگ ه���ای بدفرجام ایران و روس بروز 

کرد. رقابت بیگانگان بر سر تحصیل نفوذ در ایران قوت یافت.

محمدشاه در سال 1253ق، به امید حمایت روس ها به خراسان لشکر 

کردن ایرانیان با تمدن جدید غرب، فرمان داد مترجمان  6. عباس میرزا در اقدامی دیگر، برای آشنا
پایی  پا نوشته ش���ده بود، از زبان های ارو باره اوضاع ارو که در گونی را  گونا بردس���ت، کتاب ه���ای  ز

کنند. به فارسی ترجمه 
گلستان، شوال 1228 ه� . ق. 7 .  معاهدۀ 

8 .  می���رزا علی خ���ان امی���ن الدول���ه؛ خاط���رات سیاس���ی؛ ص 11.



26

مقالهتارخیچه اندیشه تغیری خط در ایران

ـــری 1391 سال بیست و سوم،مشارۀدوم، خــــــردادو تــ 134

که در دوران دوازده سال���ه سفارتش در اسالمبول  حسین خ���ان سپهساالر 
)1275- 1287ق(، در دل عص���ر تنظیمات عثمان���ی، با رجال برجسته 
گردیده  تنظیمات آشن���ا شده بود و از اندیشه ها و اقدام���ات ایشان متأثر 
بود، در ایران عصر ناصری پدید گشت. ابداعات سپهساالری به صورتی 
بی مایه تر، کمابیش توسط پادشاه قاجار و اخالف سپهساالر تداوم یافت. 
یج شکل  کنش ه���ای منتقدان���ه به تدر در ای���ران نیز همانن���د عثمانی، وا

کمیت به وجود آمد. گرفت و تالش های اصالح طلبانه بیرون از حا

4. تأثیر عثمانی  و ایرانیان مهاجر در عثمانی بر ایران
در نخستی���ن دهه ه���ای س���ده سیزده���م، دو مرکز اصل���ی اصالحات به 
که در هر  بی، یکی در عثمانی و دیگری در مصر وجود داشت  سب���ک غر

بی در اولویت بود. کتاب های غر دو، انتشار ترجمۀ 

کشور   در زمان ناصرالدین ش���اه بی توجهی پادشاه به اصالحات و رکود 
باع���ث مهاج���رت شم���ار چمشگی���ری از نویسندگ���ان و آزادی خواه���ان 
کانون  گردی���د. این ام���ر باعث به وجود آم���دن  پا و قلم���رو عثمانی  ب���ه ارو

پا و آسیا شد. روزنامه نگاران تبعیدی ایران در ارو

اولی���ن روزنام���ۀ آزادی خواه���ان مهاجر در س���ال 1876م به ن���ام اختر به 
یزی در استانبول منتشر شد. 14   یت محمدطاهر تبر مدیر

ین منازل تجدد ایران در  در این زمان، استانبول به عنوان یکی از مهم تر
که  کاروان تجدد غرب، واسطۀ ارتباط ایران با دنیای غرب بود،  امتداد 
که می توان آن را دورۀ تجدد  دو دورۀ مهم را در بر می گیرد: دورۀ نخست 
که در  آزادی خواه���ان نامید، شامل دهه های پایانی ق���رن نوزدهم است 
که از  کسانی  آن ایرانیان مقیم استانبول با افکار تنظیمات آشنا شدند و 
یه بدان پناه ب���رده بودند، زمینه های انقالب مشروطیت  استبداد قاجار

ایران را فراهم آوردند. 

پا و به سبب   استانب���ول به سبب وضع جغرافیایی اش میان آسی���ا و ارو
ی عثمانی،  نزدیک���ی اش ب���ا غرب و به خاط���ر دوران درخش���ان امپرات���ور
که خواه���ان آشنایی با تمدن جدید  کانون���ی بود برای هم���ه مسلمانانی 
که  یژه ای  بودن���د. وجود اقلیت های یونان���ی و ارمنی و همچنین روابط و
ی���ای مدیترانه داشت،  ی���ه و دیگر بنادر در ای���ن شهر ب���ا مارسی، اسکندر
پای���ی آن را بیشتر می کرد. خارجی���ان در استانبول بسیار  یژگی ه���ای ارو و

گون به آن رفت و آمد می کردند.  گونا بودند و سیاحان 

گ���ون محل مناسب���ی بود:  گونا ب���رای ایرانی���ان نی���ز استانب���ول از لح���اظ 
نخس���ت آنک���ه داراالسالم ب���ود و مرکز خالف���ت و زندگ���ی در آن از زندگی 
کات  کف���ار راحت ت���ر و پسندیده تر بود. اف���زون ب���ر آن، اشترا در سرزمی���ن 
یخ���ی، فرهنگ���ی و زبانی را نیز نباید از یاد ب���رد. مهاجران در این شهر،  تار
بی تماس داشتند و ه���م به ایران نزدی���ك بودند و هم از  ه���م با افک���ار غر

زنامه اختر و تغییر خط«، بهارستان؛ 1391.  14.  ر.ک: کاظم استادی؛ »رو

2.همچنی���ن پ���س از روزنام���ه »کاغ���ذ اخب���ار«، امیرکبیر روزنام���ه »وقایع 
کرد.12 اتفاقیه« را در سال 1267ق منتشر 

پایی را باز به تقلید از کشور عثمانی  3.نیز دستور داد کتاب های مهم ارو
کنند. ترجمه 

 در دوران آغ���از اصالحات، کسان بسی���اری چاره اصالحات را در »سواد« 
کرد  دانستن���د و همیشه چنین می گفتند و می نوشتن���د: »باید مدرسه باز 
گر باسواد باشن���د، حدود و حقوق خود  گردانید. مردم ا و م���ردم را باس���واد 
را می شناسن���د و همه این گرفتاری ه���ا رفع می شود« و نیز می گفتند چون 
گیرند، خود  م���ردم خواندن و نوشتن را بیاموزند و اندک���ی از دانش ها را فرا 
بونی به در آیند و در راه پیشرفت افتند. گاهی و ز خواهند توانست از این ناآ

کردن مردم، یاددادن  کار در دبستان ها و در راه باس���واد  چ���ون نخستین 
گروهی از این دسته، توجه  کودکان است، از این رو  الفبا به خردساالن و 
بیشتر خ���ود را به خط و الفبا برگردانیده، آن را نارسا و معیوب و پیچیده 
کوچک  کودک���ان و خردساالن با آن مغزهای  یافتن���د13 و آموختن آن را به 
زوی »تغییر خط«  ی بس دش���وار دیدند و به آر کار و اندیشه ه���ای ساده، 
که ای���ن اندیشه پدید آمد و  و »اص���الح الفبا« افتادن���د و از همین جا بود 
ی دربارۀ آن آغاز به نوشتن و گفتن کردند. پیشرفت یافت و کسان بسیار

پ���ا می رفتن���د و  کسان���ی از ایرانی���ان و دیگ���ران، چ���ون ب���ه ارو  همچنی���ن 
کشوره���ای قانونی آنج���ا را می دیدند، آن پیشرف���ت را همه از  پیشرف���ت 
کشوره���ای آسیایی  ب���ودن »قان���ون« دانست���ه، پس مان���دن ای���ران و دیگر 
کسان���ی از آن���ان از حاجی میرزا  را از نب���ودن آن می شمردن���د، و ای���ن ب���ود 
حسین خ���ان سپهساالر و میرزا ملکم خ���ان و میرزا علیخان امین الدوله و 

کم باشد. دیگران می کوشیدند در ایران نیز قانون حا

که دوران وزارت، صدارت  با پی گیری های میرزا حسین خان سپهساالر 
ین  کشی���د، بخش���ی از آخر ی او نزدی���ک ب���ه ن���ه س���ال طول  و سپهس���االر

اصالحات در ایران انجام پذیرفت.

گونۀ  پست تر هم���ان اصالحات عثمانی، توسط میرزا  شای���د بتوان گفت 

پایی به چاپ می رسید. این اخبار  کشورهای ارو بوط به  12.  در بخش اخبار خارجی، بیشتر اخبار مر
زنامه منتشر می شد. گرفته و با ترجمه روان فارسی در رو پایی  زنامه های ارو از رو

ک���ه طرف���داران تغییر الفبا ب���رای خط فارس���ی می شمارند، ف���راوان است؛  ت���ی  13.  معای���ب و اشکاال
که نمایندۀ حروف  ی���ن آنها از این قرارند: 1. الفبای فارسی حروف صدادار ندارد و حرکات �  مهم تر
گانۀ  کلم���ه نمی آیند. 2. هر ح���رف شکل جدا باص���دا هستند � ب���ه صورت حرف معین���ی در جزو 
مشخص و مستقلی ندارد و از 32 حرف الفبای فارسی تنها 16 حرف آن دارای شکل مخصوص 
اس���ت. 3. حروف غالب���ًا مشابه اند و با ان���دک غفلتی به جای هم نوشته می شون���د و مطلب را به 
���ی دگرگون می سازند.  4. بعضی از حروف خوان���ده می شوند، ولی نوشته نمی شوند. 5. بعضی 

ّ
کل

دیگ���ر نوشت���ه می شوند، ولی خوان���ده نمی شوند. 6. پ���اره ای از حروف به صورتی ج���ز آنچه نوشته 
کار می روند. 8.  گانه به  می شوند به تلفظ می آیند. 7. بعضی از حروف برای بیان چند تلفظ جدا
گیرند،  کلمه قرار  کتابت به هم مّتصل می شوند و بر حسب آنکه در اّول و وسط و یا آخر  حروف در 
گون نمایان می گردند.  9. برای ادای  گونا ص���ورت اصلی خود را از دست داده، به ُص���َور و اشکال 
که در زبان فارسی همه یکس���ان تلفظ می شوند، چندین حرف مقّرر شده است.  بعض���ی صداها 

10. نوشتن از چپ به راست آسان تر است.
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 شروع زمزمۀ تغییر خط در خارج از ایران
ک���ه به زبان ه���ای ش���رق و  فرهنگ جه���ان آشنایی عمیقی   آخون���د زاده 
ب���ی، نقایص و معایبی  داش���ت، معتقد ب���ود الفبای مرسوم و متداول عر
کن���د و آن را ب���رای  ب���ی را اص���الح  دارد. او در ص���دد برآم���د  الفب���ای عر

احتیاجات مردم ترک زبان و فارسی زبان مناسب سازد.

یدون آدمیت در علت طرح تغییر خط از سوی آخوندزاده می نویسد: فر

دو عام���ل تازه در ذه���ن میرزا فتحعلی, ت���ا اندازه ای مؤثر افت���اد و او را در 
گردانی���د: یکی مضم���ون نامه ش���ارل میسمر  عقی���ده تغییر خ���ط راسخ 
فرانسوی, مشاور فوأد پاشا،صدراعظم عثمانی بود. او تغییر الفبای ترکی 
ک���رد...17و دیگر آزمایش عملی دولت  تینی را پیشنهاد  و اخ���ذ الفبای ال

روس, پس از تصرف داغستان.18 

آدمیت ادامه می دهد: 

یس���د: دول���ت روس پ���س از تسخیر  آخون���دزاده ب���ه ملک���م می نو
بان های م���ردم )اوار و  داغست���ان، یعن���ی از دو سال پیش، ب���رای ز
تین درست  گانه ای با ح���روف ال چچن و چرک���س( الفبای جدا
گشاده اند، خط جدید را  که ت���ازه  کرده ان���د و در مدارس آن جا، 
کتاب های اسالمی را به همان خط  ی���س می کنند و پاره ای  تدر
برگردانده ان���د. آنان صاحب سواد و عل���م خواهند شد. اما اهل 
یب به دو میلی���ون، از نکبت خط قدیم اسالم،  بسای���ط قفقاز, قر

کور و بی سواد مانده اند.19 مثل حیوان هنوز 

ک���ه مکتوب »ش���ارل میسمر  اولی���ن دلی���ل آدمی���ت، اشتباه اس���ت؛ چرا
که آخوندزاده در  بوط به 1247 شمسی است؛ در صورتی  فرانس���وی«، مر
که یک  س���ال ١٢٣٦ شمسی از تنظی���م نخستین الفب���ای اختراعی خود 
الفب���ای بدون نقط���ه با حروف متصل بود، فراغ���ت یافت و رساله ای نیز 

بی فراهم آورد.20 برای پیشنهادکردن این الفبا به جای الفبای عر

ک���ه او آن نام���ه را در یازدهم تیر  دومی���ن دلی���ل او نی���ز اشتباه اس���ت؛ چرا
که  1350ش می نویس���د و در آن متذک���ر ش���ده است: »دو س���ه سال قبل 
ک���رد«. بنابرای���ن در این زم���ان )مابی���ن 1347 -  خ���ط داغست���ان تغیی���ر 

گذشته است. 21 1350ش( حدود دوازده سال از ابداع خط آخوندزاده 

17.  ر.ک: کتابخان���ه مل���ی ایران, مجموعه خط���ی شماره/149. ترجمۀ دیگ���ر آن, در مجموعه خطی 
شماره 148 کتابخانه ملی موجود است )ر.ک: اندیشه های میرزا فتحعلی آخوندزاده(.

یای خزر  ر قفقاز و ساحل باختری در ی های خودمختار روسیه در خاو 18.  داِغستان یکی از جمهور
گروه های  ی هستند؛ به واسطه حضور  اس���ت. بیشینه مردم داغستان از اقوام مختلف نژاد قفقاز
ب���ان دیگر نی���ز در داغستان  گ���ون در ای���ن سرزمین به ج���ز روسی، بی���ش از سی  ز گونا قوم���ی بسی���ار 

صحبت می شود.
ی���دون آدمی���ت؛ اندیشه های می���رزا فتحعلی آخون���دزاده؛ ص 75 �76 . همچنی���ن در رونوشت  19.  فر

جمعیت علمی عثمانی نیز این مطلب اشاره شده است.
کتابخانه سپهساالر. یر جمعیت علمیه عثمانیه در  20.  ر.ک: ضمیمۀ  نسخ خطی: سواد تقر

21.  الفبای جدید و مکتوبات؛ ص 229. نیز ر.ک: رساله رسم الخط آخوندزاده؛ 1236 ش.

که  گروه ه���ای مختلف ایران���ی در استانبول  آزار دول���ت قاج���ار در امان. 
کمك مالی تجار،  تع���داد آنها را شانزده هزار نفر نوشته اند، ب���ا استفاده از 
کردند. در  بیمارست���ان و مدارس ایرانی و انجمن ها و روزنامه ها تأسیس 

میان این مهاجران از تاجر و معلم تا نویسنده و شاعر دیده می شد. 15

تج���دد  دوره  را  آن  می ت���وان  ک���ه  استامب���ول  ب���ه  مهاج���رت  دوم  دورۀ 
که  مشروطه طلبانه نامید، سال های نخستین قرن بیستم را در برمی گیرد 
در آن مهاج���ران دوره استب���داد صغیر در این شهر با ترک���ان جوان هم آواز 
شدند و استقرار واقعی مشروطیت و اخذ تمدن جدید را خواستار شدند.

که منجر  پ���س از سخت گیری ه���ای دولت عثمان���ی نسبت به ایرانی���ان 
ب���ه تعطیل���ی روزنامه اخت���ر و اخراج می���رزا آقاخان و شی���خ احمد روحی 
شد،م���دت ده سال فعالی���ت مهمی در استانبول انج���ام نگرفت؛ اما از 
1908 م ب���ه بعد، دیگر بار ایرانیان مقیم و مهاجران در این شهر دست به 
فعالیت زدند. استانبول برای بار دوم مرکز فرهنگی و سیاسی مهمی شد 
پا در رفت و آمد بودند:  که میان ایران و ارو گرفت  کسانی قرار  و بر سر راه 
ین���ی، تقی زاده، جم���ال زاده. البته تجم���ع مهاجران  دهخ���دا، عالمه قزو
ایران���ی در استانب���ول در ای���ن دوره نسبت به دوره پیشی���ن پرشمارتر و پر 

جنب و جوش تر بود.16

15.  طالب عابدی؛ تأثیر استانبول بر حرکت های دولتمردان و آزادیخواهان ایرانی؛ ص 124.
16. رضا دهقانی؛ استانبول تجددگاه روشنفکران ایرانی.
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آن ذک���ر   ش���ده: 

ر شرعی ن���دارد، بلکه  پذی���رش رسم الخ���ط جدید هیچ مح���ذو
فوائ���د و محّسنات ف���راوان دارد. البته تحصیل رضایت عمومی 
ب���ه هنگام اصالح و تغییر بسیار مشکل خواهد بود... . فعاًل فقط 
که ای���ن رسم الخط به عنوان یک���ی از خطوط  اج���ازه داده ش���ود 

گردد. اسالمی مطرح شود و به این افتخار مفتخر 

همچنی���ن در جلسه هفته، بعد از حضور آخون���دزاده و در غیاب او، این 
گرفت: موضوع از سه جهت مورد بررسی قرار 

کمال دارد؟ 1. آیا رسم الخط فعلی نیاز به اصالح و ا
2. در ص���ورت پذیرش رسم الخط جدید، آیا این پدیده برای رسیدن به 

کافی می باشد؟ همۀ اهداف مورد نظر 
3. آیا انجام این اصالحات و تعمیم آن امکان پذیر است؟27

ی پاشایان و روحانیان ترک که در انجمن گرد آمده بودند،  اما مهمان نواز
گر چه همگی آن را پسندیدند،  یفات و تعارف تجاوز نکرد و ا از ح���د تشر
ول���ی ظاه���رًا  اقدام عملی برای نش���ر آن ننمودند. آخون���دزاده دراین باره 

می نویسد:

کتابچ���ۀ الفباء به  ب���ه علت اینک���ه باز برای عمل چ���اپ در این 
کلمات صعوب���ت مشاهده  واسط���ۀ اتصال ح���روف در ترکیب 
کلمات به  کل���ی  که در این ص���ورت باید تغییر  گفت���م  می ش���د، 
الفب���اء سابق اس���الم داده شود؛ یعنی ح���روف الفبای اسالم نیز 

کتابخانه سپهساالر. یر جمعیت علمیه عثمانیه. نسخه خطی،  27.   ر.ک:  سواد تقر

ین، خطی  در همی���ن دوران، مسی���و بارب، ناظ���ر مدرسه السنه شرقی���ه و
بی را به همان  ب���رای خط اسالم، اخت���راع نمود و چند کتاب فارسی و عر

کرد.  ین منتشر  خط در و

یر دولت عثمان���ی نیز در سال  منیف افن���دی22 یا همان منی���ف پاشا وز
1239 شمس���ی رسال���ه ای درب���اره تغیی���ر خ���ط نوش���ت و دو  س���ال بعد، 
یعن���ی در 13 ذیقع���ده 1278 خطابه ای دربارۀ ض���رورت  اصالح  الفبا در 
که  خود منشأ آشنایی و ارتباط  او با  کرد  جمعی���ت  علمیه عثمانیه  ایراد 

میرزافتحعلی آخوندزاده  شد.

احتم���ااًل  آخوند زاده پ���س از اطالع از اینکه کسانی در عثمانی موافق تغییر 
خط هستند، عالقه مند شد از طریق عثمانی پیگیر طرح خط خود   شود.

 آخوندزاده در زندگی نامه خودنوشت خویش می نویسد: 

در سن���ۀ 1857 مسیحی���ه از ب���رای تغییر الفبای اس���الم در زبان 
کردم و دالیل وج���وب تغییر آن را در  کتابچ���ه ای تألیف  فارس���ی 
کتابچه بی���ان نمودم. در سنۀ 1863 از ایمپراطور زادۀ افخم  این 
کرده،  جانشی���ن قفق���اس غران���دوف میخائیل اج���ازت حاصل 
ب���رای اعالن ای���ن خیال ع���ازم اسالمبول ش���دم. جمیع مخارج 
یرش  ز ینه مرحمت فرم���ود و و سف���ر را حض���رت غران���دوف از خز
که در  کاغذ نوشت،  ینشت���رن بایلچی روس در اسالمب���ول  ز غرو
ب���اب انج���ام مطالب م���ن در نزد اولی���ای دول���ت عثمانیه الزمۀ 

یت معمول دارد.23 تقو

که در بیست صفحه پرداخته بود، به همراه تمثیالت  وی رسالۀ خود را 
ترکی���ه و حکای���ت یوسف ش���اه، ب���ه وسیل���ۀ مترج���م سف���ارت روس ب���ه 

کرد. 24 صدراعظم عثمانی، فؤاد پاشا  تقدیم 

صدر اعظم عثمانی شخ���ص او را به انجمن دانش یا »جمعیت علمیه 
کرد و آخوندزاده طرح الفب���ای خود را به انجمن  عثمانی���ه«25 راهنمایی 

عرضه داشت.26

یخ 15  ونوش���ت بیانیۀ انجم���ن علم���ی عثمان���ی را در تار انجم���ن نی���ز ر
که در  کردند،  م���رداد 1242 ب���ه محضر حضرت وکال���ت پناهی تقدی���م 

ی در  22.   او در فاصل���ه سال ه���ای 1289 � 1293 و 1313 � 1315 سفی���ر عثمان���ی در ته���ران  ش���د. و
ک���رده  بود و دارای تألیفاتی در زمینه حقوق   یك ، فلسفه  و حقوق  در برلین  تحصیل   رشته ه���ای فیز
یخ   زارت های مع���ارف  و تجارت  رسیده  بود. آثار و عملکرد او در تار و اقتص���اد بود و چندین بار به  و

ی دارد. افکار جدید عثمانی اهمیِت بسیار
23. همان.

24.  ر.ک: خود زندگی نامه نوشت آخوندزاده،                          .
25. وظیف���ه اش  مطالع���ه راه ه���ای مب���ارزه  ب���ا بی س���وادی و اص���الح  نظ���ام  آموزش���ی ب���ود و براس���اس  
ب���ان  ترکی ترجم���ه  و آثار علمی  پ���ا را به  ز نظامنام���ه اش ، می بایس���ت  آث���ار علم���ی منتشرشده  در ارو
بورگ  و  ساده  فهم  تألیف  می نمود. این  جمعیت  به  تقاضای خلیل بیگ ، سفیر عثمانی در سن پترز

به  فرمان  سلطان ، در ذیقعده 1277 تأسیس  شد. 
زگار ما؛ ج 3،  بخش تغییر خط فارسی. ین پور؛ از نیما تا رو 26.  یحیی آر
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ب���ورغ منتشر ش���د.32  در  ب���ه نش���ر عل���وم، در روزنامه غولوس چ���اپ پطرز
همی���ن سال آخوند زاده، رسالۀ خط اختراعی خود را با دو رسالۀ دیگر با 
یر عل���وم ناصرالدین شاه،  خ���ط و امضای خ���ود در سال ١٢٤٧ش نزد وز

اعتضادالسلطنه،33  فرستاد.

پاسخ اولیای دولت ایران به آخوندزاده چنین بود:

که می���رزا فتحعلی آخون���دزاده در باب  الی���ق و انس���ب آن است 
تغیی���ر الفبای اسالم خیاالت خود را ب���ه اولیای دولت عثمانیه 
ک���ه در ابت���دا مالحظ���ۀ این خی���ال در آن  مع���روض دارد؛ چ���ون 

سلطنت شده است. 

م���ا ملت ایران اصاًل به تغییر الفب���ای خودمان محتاج نیستیم؛ به علت 
که در حسن  ی���م: نستعلیق، شکسته و نس���خ  اینک���ه م���ا سه رقم خط دار
ت���ر از خط���وط جم���ع ملل روی زمی���ن است و م���ا هرگز این  و رعنای���ی باال
خط���وط خودمان را مت���روک و خط جدید میرزا فتحعل���ی آخوندزاده و یا 

کرد. ملکم خان را معمول نمی کنیم و نخواهیم 

در س���ال 1248 دیگر آخوند زاده تنها 
نب���ود و میرزا ملکم خ���ان نیز به جرگه 
طرف���داران تغیی���ر خط پیوست���ه بود. 
تی درباره  در ای���ن سال، چ���اپ مقاال
تغیی���ر خ���ط در روزنامه ه���اى ترقی و 
کمال  یت و نگارش مقاالت نامق  حّر

در جواب میرزا ملکم خان رخ داد.

که در  آخون���دزاده ب���ه درستی راه���ی 
ی های  گرفته بود، ایمان داشت و در این راه با سختی ها و دشوار پی���ش 
برو  شد، اما هرگز از پای ننشست. 34 او صدها نامه و رساله ای  ف���راوان رو
ک���ه به رج���ال دولت های ای���ران و عثمان���ی و روس و به برخ���ی دوستان 
که ای���ن خط در  تی  ب���ی و اشکاال خ���ود35  فرست���اد، از نق���ص الفب���ای عر
گف���ت و ضرورت تغییر  ی���س و تحصی���ل علوم فراهم می کند، سخن  تدر

آن را با دالیل و مثال ها و شواهد بیان نمود.

حتی او احتمااًل برای جلوگیری از برخی فشارها، راضی بود خط قدیم در 
کنار خط جدید علوم باقی بماند. 

کاظم استادی؛ گاهشمار خط فارسی.   . 32
پا بود و در اشاعه  آنها  ره روشنگری ارو ی مجذوب ایده های دو 33.  او عموی ناصرالدین شاه بود. و
ی  ی رئیس مدرسه بود و در ماندگار ران درخش���ان دارالفنون و کرد. در دو کوشش فراوان  در ای���ران 
زارت علوم را  یاست مدرس���ه در سال 1855 و کلیدی داشت.  همزمان با ر و دوام مدرس���ه نق���ش 

کرد. یر علوم ایران فعالیت  ز تأسیس نمود و 22 سال به  عنوان اولین و
کنید. 34.  به نامه های سال 1249ش و 1250ش آخوندزاده به میرزا ملکم خان مراجعه 

یسنده هندی( و پروفسور  ل الدین میرزا، مانکجی )نو 35.  مانن���د: میرزا ملکم خان، علی خان، ج���ال
کاظم بیگ.

پائیان بای���د مقطع���ه باشند و خط  مانن���د ح���روف خط���وط یورو
از ط���رف دس���ت چ���پ به ط���رف دست راس���ت نوشت���ه شود و 
گردند و اشکال حروف از الفباء الطینی  نقطه ها بالکلیه ساقط 
کاًل در پهل���وی حروف صامته  گ���ردد و حروف مصوته  منتخب 
مرقوم شون���د، خالصه الفبای سیالبی مبدل ب���ه الفباء آلفابتی 
ی اسالمب���ول موافقت  زار ش���ود. در قبول ای���ن رأی نیز علم���ا و و
یر مختار ایران مقیم اسالمبول میرزا حسین  ز نکردند و عداوت و

خان نیز نسبت به من مقوی عدم موافقت عثمانیان شد. 

ام���ا در عوض دولت عثمانی، وی را ب���ا نشان رتبه چهارم و اعطای  یک 
ی،به فرمان  یار گرانقدر شهر قطعه نشان پادشاهی مجیدی و لوح تقدیر 
گرفتن نتیجه از  ملوکان���ه سلطانی بنواختند. بنابراین آخون���دزاده بدون 

استانبول به قفقاز بازگشت.

سفر آخوندزاده به عثمانی، با آغاز سفارت میرزا حسین خان مشیرالدوله 
کشی���د. او از  ک���ه به م���دت دوازده س���ال طول  )سپهس���االر( هم���راه ب���ود 
که ه���م در عثمان���ی و هم  مخالف���ان ط���رح تغیی���ر خ���ط آخوندزاده ب���ود، 
در ای���ران با این ای���ده او همراهی نک���رد و آخوندزاده نی���ز دل خوشی از او 

کرده است. نداشت28 و در نامه های خود به ملکم به آن اشاره 

آخوندزاده می نویسد: 

بع���د از مع���اودت خ���ود ب���ه تفلی���س در خص���وص خی���ال الفبا 
کتابچه اشکال حروف  کتابچۀ دیگر به طهران فرستادم. در این 
را مقطع���ه قرار داده ب���ودم و لیکن باز از ترس علما رسم خط را به 
سیاق ساب���ق از طرف دست راست به ط���رف چپ نشان داده 
ب���ودم. در طهران نیز به این خی���ال ملتفت نشدند29 و این خیال 
یسیان و قونسور وات���وران30  اسالمبول مسئلۀ  االن در می���ان پروغر

گفتگو و مایۀ مباحثه است.

دیگ���ر ]ب���ار[ در باب مسئلۀ الفبا با اجازت بزرگ���ان دولت خودم به صدر 
کتابچۀ دیگر از تفلی���س فرستادم به انضمام  اعظ���م عثمانی عالی پاشا 
یتک���ا به خی���االت و تصورات یک نفر از دانشمن���دان عثمانی سعاوی  کر
که در خصوص عدم تغیی���ر الفباء سابق اسالم به قلم آورده  افن���دی نام 

کتابچه نیز بی ثمر ماند. بود. این 

گزارش را در  گفته،  در خص���وص خیال الفبا، منظومه ای در زبان فارسی 
آن منظومه بیان نموده ام. 31

در س���ال 1247 مقال���ه ای در خص���وص ع���دم قابلیت الفب���ای اسالمیه 

28 .  ر.ک: خود زندگی نامه نوشت آخوندزاده.
29 .  توجه نکردند.

کنسرواتورها، یعنی ترقی طلبان و محافظه کاران. 30 .  پروگرسیست ها و 
31.  همان.

ملکم تغیری الفبای فاریس و 
گرفنت الفبای اروپایی را پیشهناد 
نمی کرد، بلکه از ترکیب حروف 
الفبای فاریس، خط دیگری 
ساخته بود که به نظرش ساده تر 
و مفیدتر یم نمود.
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عدلیه رسید و 11 ماه بعد نیز صدراعظم شد. در نتیجه، بیشتر دوستان 
گاه بودند، روابط  که از ناخشنودی میرزا حسین خ���ان از وی آ فتحعل���ی 
ک���رد. در همین زم���ان، چون  یدن���د و آن ح���رارت فروکش  خ���ود را ب���ا او بر
آخون���دزاده از خط ابداع���ی ملکم خان بسیار راضی ب���ود و خط او را بهتر 
که ذکر  کرد. به دو علتی  گذار  می دانست، فعالیت دربارۀ خط را به او وا
ش���د، آخوندزاده از الفبای خود فارغ شد و بیشتر به نوشته های انتقادی 

دیگر خود پرداخت. 38

 فتحعل���ی ب���از ه���م از ض���رورت ایج���اد الفب���ای جدی���د و اینک���ه ب���دون 
گفت؛ اما میرزا  گونه پیشرفتی امکان ندارد، سخ���ن  اصالح خط هی���چ 
حسین خ���ان اندیشه ه���ای دیگری در سر داشت و ب���ه سخنان فتحعلی 
رد و  ک���ار تغییر خ���ط، روح او را می آز کامی فتحعلی در  توجه���ی نک���رد. نا
زد.  ک���ه او بی���ش از پی���ش در اهمی���ت آن اص���رار ور موج���ب می گش���ت 
یج آن دست  آخون���دزاده ت���ا پایان عمر نیز از ت���الش در راه تغییر خط و ترو
کفاف نداد تا ثمره فعالیت خود را در منطقه قفقاز  برنداشت،  اما عمر او 

و عثمانی ببیند.ا و در سال 1256ش در تفلیس درگذشت. 39

که: همزمان با مسیو بارب فرانسوی و  کار آخوندزاده در این بود  اهمیت 
منی���ف پاشای عثمانی، برای  نخستین بار به زبان فارسی، دانشمندان 

کرد.  شرق اسالمی را به این امر مهم متوجه 

کوشش برخاستند و در  گروهی از شرقیان در این راه به  در همین دوران، 
تی نوشتند و  کنونی ملل اسالم���ی مطالبی گفتند و رساال نارسای���ی خط 
کردن���د؛ ولی نه محیط آن روزگار  بعض���ی از آنها خود الفبایی نیز اختراع 
گونه نظرها آمادگی داشت و نه آن خطوط پیشنهادی  برای پذیرش این 
کند؛ افزون ب���ر آن، هیچ یک از  کنون���ی را رفع  می توانس���ت معای���ب خط 
آن خط���وط ب���ا اشکاالت آموزش���ی و صنعت چ���اپ آن دوره قابل اجرا و 

رواج نبود.

تی  در س���ال م���رگ آخوندزاده، دیگ���ر بحث تغییر خط رون���ق گرفت و مقاال
در روزنامه ه���ای فارس���ی )اخت���ر( و ترک���ی )حری���ت، ترق���ی( عثمان���ی و نیز 
روزنامه های قفقاسیه )ضیاء( منتشر شدند و این انتشار، ادامه پیدا کرد.40

آنچ���ه مسل���م اس���ت، تمام���ی فع���االن اولی���ه در موض���وع خ���ط همانن���د 
ین فعاالن  آخون���د زاده در خ���ارج از ای���ران به سر می بردن���د؛ اّم���ا مشهورتر
همزم���ان آخوندزاده، می���رزا ملکم خان ناظم الدوله و می���رزا یوسف خان 
ک���ن بود،  ه���م مانند  ک���ه در لندن سا مستشارالدول���ه ب���ود. ملکم خ���ان 
ی���اد از حد  آخون���د زاده اعتق���اد داش���ت: »وض���ع خط���وط مل���ل اس���الم ز

معیوب« است.41 

38 .  ر.ک: الفبای جدید و مکتوبات؛ص 208 به بعد.
یخچه تغییر خط؛قم: کتابخانه آیت اهلل مرعشی نجفی، 1391. 39 . ر.ک: کاظم استادی؛  تار

گاهشمار خط فارسی. 40 . همو،  
کتاب روشنایی، لندن ١٣٠٣ ق. 41.  از مقدمه  

گفت وگو و ت���الش برای اص���الح خط همچن���ان ادامه  ام���ا در عثمان���ی، 
کار را داشت. در 1285ق/1868م شارل  یاف���ت. منیف پاشا نیز دنبالۀ 
میسم���ر فرانسوی، مشاور ف���ؤاد پاشا صدراعظم عثمان���ی، یادداشتی در 
تین برای ف���ؤاد پاشا فرستاد.  دف���اع از تغییر خ���ط و استفاده از ح���روف ال
این نامه در ذیقع���ده/ مارس همان سال انتشار یافت. ملکم آن را برای 
که او را بسیار خوش آمد. پس���رش را واداشت تا آن را  فتحعل���ی فرست���اد، 
کند. سپس خالص���ۀ آن را منتشر ساخت.  از فرانس���وی به روسی ترجمه 
خود نیز آن را به فارسی درآورد و نزد علمای قفقاز فرستاد. آن یادداشت 

از راه دیگری به ایران نیز رسید و ترجمه شد.

ام���ا او بعدها دربارۀ تغییر خط، مخالف���ان  سرسختی در حکومت ایران 
که از جمله خ���ودش، به می���رزا حسین خ���ان مستشارالدوله  پی���دا نم���ود 

کرده است. اشاره 

فتحعل���ی آخون���دزاده در تفلیس به ت���الش خود ادام���ه داد. مدتی بعد، 
تی در سر داش���ت، اتصال  ک���ه خود نی���ز در این زمین���ه خیاال ملکم خ���ان 
ح���روف را در طرح نخستین فتحعلی موجد اشکال شمرد. فتحعلی هم 
کرد.36 اما این طرح  نظر او را پذیرفت و طرح تازه ای با حروف مقطع تهیه 
ی را برنینگیخت و آخوند زاده پس از  کسان بسیار تازه نیز در ایران توجه 
ای���ن آزمایش ها و شکست های پیاپ���ی، سرانجام از اندیشۀ اصالح خط 

کرد. 37 بی منصرف شد و خط جدید ملل اسالمی را تنظیم  عر

کار خ���ود در تبدیل خط رسید  بدین ترتی���ب فتحعلی به سومین مرحلۀ 
ین طرح خود را برای تغییر  پایی معتقد شد و آخر برد حروف ارو کار و ب���ه 

کرد. خط با استفاده از حروف روسی عرضه 

علت طرح این نوع خط از سوی آخوندزاده، آزمایش عملی دولت روس، 
پس از تص���رف داغستان بود. وی در نامه ای ب���ه ملکم خان - همچنان 
ک���ه آمد – می نویس���د: »دولت روس پ���س از تسخیر داغست���ان، یعنی از 
دو س���ال پی���ش, ب���رای زبان های م���ردم »اوار و چچن و چرک���س« الفبای 
که تازه  کرده اند و در مدارس آنجا  تین درس���ت  گان���ه ای با حروف ال جدا
کتاب های اسالمی  یس می کنند و پاره ای  گشاده اند، خط جدید را تدر
را ب���ه همان خط برگردانده اند. آنان صاحب س���واد و علم خواهند شد؛ 
یب به دو میلی���ون, از نکبت خط قدیم اسالم,  ام���ا اهل بسایط قفقاز, قر

کور و بی سواد مانده اند«. مثل حیوان هنوز 

در ای���ن هنگ���ام طرف���داران اص���الح خ���ط در ایران نی���ز حرارت���ی یافتند و 
امیدهای���ی در دل فتحعل���ی پدی���د آوردن���د، ام���ا در رمض���ان 1287ق/ 
ک���ه در ای���ن زمان به  دسامب���ر 1870م، می���رزا حسین خ���ان مشیرالدول���ه 
گرایی���ده بود، ب���ه وزارت  مخالف���ت با اص���الح خط توس���ط آخون���دزاده 

36 .  ر.ک: الفبای جدید و مکتوبات؛ ص 208.
کو ١٩٢٨. 37.  مجله  فرهنگ و خط شرق، دفتر دوم، برگ 5٩، به روسی، با
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یسی56 و افرادی دیگر و همچنین دکتری اهل آلبانی  علیمحمد خان او
کوشش دیگ���ران 25 سال در ای���ن راه زحمت  ک���ار و  ک���ه بدون اط���الع از 

کرد.57 کتاب تألیف  کشید و بیست رساله و 

کرده اند،  که مستقیمًا و مشروحًا دربارۀ الفبا اظهارنظر  کسان���ی   عالوه بر 
ک���ه نوشته ه���ای آن���ان در پیدایش  بیشت���ر دانشمن���دان و نویسندگان���ی 
اندیش���ۀ آزادی و مشروطی���ت مؤثر بوده است، ب���ه معایب و مفاسد خط 

کرده، از فکر اصالح آن حمایت نموده اند.58 فارسی اشاره 

در همی���ن دوران، ماشین حروفچین���ی »مونوتایپ« و دیگر دستگاه های 
ک���ه همین پیشرفت های  حروفچین���ی دستی، اختراع و استفاده شدند 
کشورهای عقب مانده  صنعت���ی چاپ در غرب، بحث تغییر خ���ط را در 

شرق، داغ تر می نمود.

ین کتاب ها و مقاالت   آنچه مسلم است اینکه: در کشور عثمانی، بیشتر
درب���اره تغییر خط منتشر شد، پی���روان فراوانی یافت، و از همین جا، این 
کشوره���ای همسایه انتقال یافت. ب���ه همین مناسبت  موض���وع به دیگر 
موض���وع تغییر خ���ط همیشه رون���ق داش���ت و در این سال ه���ا خط های 
گ���ون، اختراع ش���د و در جاه ه���ای مختلف  گونا جدی���دی توس���ط اف���راد 

استفاده شد.

ک���ه در ای���ن زمان مه���م است اینک���ه: هرچن���د همهی این  اّم���ا نکت���ه ای 
کمابی���ش معایبی داش���ت و شاید هیچ کدام از آنه���ا قابل اجرا  خط���وط 
که مسئوالن برخی از دولت ها، به هیچ وجه  نبود، اما مطلب اینجاست 

توجهی به آنها نداشتند و همه را به دور می افکندند.59

کشورها  تغییر خط عربی در برخی 
از حدود سال 1235 شمسی که بحث تغییر خط داغ شد تا شروع جنگ 
جهان���ی اول، در س���ال 1293 شمس���ی، موضوع تغییر خ���ط از تب و تاب 
نیفت���اد؛ ولی به واسطه جنگ، چن���د سالی این موضوع متروک ماند؛ اما 
کتبر، مسئل���ه تغییر الفبا  و  پ���س از جنگ بین المل���ل اول و انقالب بزرگ ا
که پیشرفت و تعمی���م علم و دانش را در میان تودۀ  به وج���ودآوردن خطی 

کشورهای شرقی60 دوباره مطرح شد. کند، در  وسیع مردم تسهیل 

کار پیشق���دم بود. در سال 1922م  حکوم���ت آذربایجان شوروی در این 
تین  کمیت���ۀ الفبا ط���رح الفبای جدید را ب���ر اساس حروف ال )1301ش(، 
ی و اجتماعی  ک���رد و دولت با نش���ر آن، از همۀ سازمان ه���ای ادار آم���اده 

زنامۀ خود به پیشرفت آن می کوشیده است. تبدیل الفبا ترتیب داده، در رو
56.  مأم���ور مالی���ه در سف���ارت ای���ران در استامب���ول. در س���ال 1331ق رسال���ه ای با  عن���وان راه نو، در 

کرده است. استانبول منتشر 
زگار ما؛ ج 3، بخش تغییر خط فارسی. ین پور؛ از نیما تا رو 57 .  یحیی آر

58.  ر.ک: یحیی ذکاء؛ »در پیرامون تغییر خط فارسی«.
59 .  پیشین.

که تحت لوای فرهنگ  اسالمی به سر می بردند. کشورهایی  60.  یعنی 

پایی را پیشنهاد نمی کرد،  گرفتن الفبای ارو ملکم تغییر الفبای فارسی و 
که به  بلکه از ترکیب ح���روف الفبای فارسی، خط دیگری ساخته بود42 

نظرش ساده تر و مفیدتر می نمود.43

کرده است،  گلستان اشاره  که خود در مقدم���ۀ  گونه  ملکم خ���ان، همان 
کشی���د، ول���ی الفب���ای جدید او ب���ا اینکه  25 س���ال در ای���ن راه زحم���ت 
که برای  جدانوی���س بود، با این حال به علت همان اشکاالت و موانعی 
آخون���دزاده ه���م وجود داشت و نی���ز به علت اینکه نوشت���ن آن با حروف 

بی آسان و توسط دست مشکل بود، رواج نیافت. سر

پ���رداز حاج���ی ترخان  کار ی���زی،  می���رزا یوسف خ���ان مستشارالدول���ه تبر
ی���س نی���ز  از پیروان ج���دی این فک���ر جدید بود و  و فرست���اده ای���ران در پار
کشی���د.44 وی در س���ال ١٣٠٣ق رساله ای  ی���ادی در ای���ن راه  زحم���ات ز
ب���ا عنوان »رسال���ه در وجوب اصالح خط اسالم« نوش���ت و در استامبول 

کرد.45 چاپ 

ی در راه اصالح خط  ی���اد و ت���الش بسی���ار ک���ه وقت ز به ج���ز ای���ن سه تن 
نمودن���د، اف���راد دیگری نی���ز در آن دوران پیگیر مسئل���ه تغییر خط بودند 
کثر ایش���ان در خارج از ایران ب���ه سر می بردند؛ از جمل���ه عبدالرحیم  ک���ه ا
طالب���وف نویسن���دۀ مشه���ور آن دوران46 و می���رزا حس���ن، منشی سفارت 

ین. ایران در و

برای تکمیل این بحث، از کسان دیگری که کمابیش در اصالح یا تغییر 
یم:پرنس میرزا  کوشیده ان���د، به اختصار ن���ام می بر الفب���ای ملل اسالمی 
رضاخ���ان ارفع الدوله،47 رضاخان افشاربکشل���و،48 میرزا حسین خان،49 
ادیب الممال���ک فراهان���ی،50 می���رزا نجفقلی خ���ان،51 آخون���د مالاحم���د 
حسی���ن زاده شیخ االسالم قفقاز،52  اعضای انجمن دانش در بمبئی،53،  
الن براغوشی،54  محمدآقا ش���اه تختینسکی،55 میرزا  می���رزا کاظم خ���ان آ

کتاب خطوط آدمیت«. 42.  ر.ک: کاظم استادی؛ »میرزا ملکم خان و 
43.  او ش���رح خ���ط اختراع���ی خ���ود را در رساله ای ب���ه نام نمونۀ خ���ط آدمّیت، به س���ال 1303 ق، به 
کرد و در این ب���اره، دو رساله به نام ه���ای »مبدأ ترّقی« و  ضمیم���ۀ رسال���ۀ روشنائ���ی، در لندن منتشر 

یر« نوشت.  ز »شیخ و و
زنامه  اختر، سال ١٢٩٧ ق.  44.  ر.ک: شمارۀ ٢٢ رو

کتابشناسی خط فارسی.  45.  ر.ک: کاظم استادی؛  
 46.  مسالک المحسنین، برگ ٢٤٨.

بورغ که رساله ای به نام رسالۀ رشدّیه در استانبول  47.  کنس���ول، سفیر در تفلیس، استامب���ول و پطرز
کرده است. چاپ 

48.  نایب یکم و سرترجمان سفارت ایران در استامبول، چاپ مقاالت در استامبول.
زارت خارجه در ترابوزان. 49.  دبیر یکم و

کو. 50.  چاپ مقاالت در با
کبرای دولت ایران، چاپ مقاالت در استامبول. 51.  سرکاتب اول و ترجمان 

م االطفال«، به چاپ رساند )ر.ک: کاظم استادی؛ 
ّ
52.  او در س���ال 1297ق رسال���ه ای، با عنوان »معل

کتابشناسی خط(.
کرد و رساله ای ب���ا عنوان »خط دانش انسانّیت«، چاپ  ی���خ 1308ق الفبایی اختراع  ی در تار 53. و

نمود.
کرده، دفتری در این باره نوشته است. که الفبایی اختراع  54.  متخلص به مطلع 

که رساله ای در س���ال 1323 ق درباره  زنام���ۀ یومی���ۀ مشهور ش���رق روس در تفلیس  55.  صاح���ب رو
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گروه���ی از نمایندگان نامه ای به رئیس جمهور  جرای���د موافق هم آواز شد. 
کمیسیونی در وزارت  نوشتند و اجرای الفبای جدید را خواستار شدند. 
که فعاًل از تبدیل  فرهن���گ تشکیل یافت و پ���س از بحث طوالنی نظر داد 

تین صرف نظر شود. الفبا به حروف ال

کشور اتجاد جماهیر شوروی، اقداماتی دربارۀ تبدیل  در این هنگام، در 
ی���ان بود و چنان که دیدی���م، در اسفندماه  تین در جر ب���ی به ال الفب���ای عر
گشای���ش یافت و  کو  ی بدی���ن منظ���ور در شه���ر با کنگ���رۀ ُترکول���وژ  ،1304
ی ه���ا و سرزمین های اتحاد  تین را در تمام جمهور استف���اده از الفب���ای ال

بی استفاده می کردند، تصویب نمود. که از الفبای عر شوروی 

کنگره نقش مستمع آزاد داشتند و پس از پایان  نمایندگان ترکیه در این 
کنگ���ره و بازگش���ت آنان به میه���ن، مطبوعات ت���رک تصمیمات کنگره و 
کردند؛ ولی  ن���ام اعضای آن را با خالص���ه ای از بیانات سخنرانان چاپ 
زوی اجرای چنین اصالحات���ی در الفبای ترک سخنی به  از امک���ان ی���ا آر
میان نیاوردند؛ با وجود این، کم کم فکر اصالح خط در میان روشنفکران 

کرد.64 پدید آمد  و از اعضای دولت طرفدارانی پیدا 

که به موجب آن  گذراند  کبیر ترکیه قانونی  که مجلس  چندی نگذشت 
اص���ول 2، 16، 26 و 38 قانون اساسی تغیی���ر می یافت. با این تغییرات، 

مسئلۀ پذیرفتن الفبای نوین به طور قطع حّل شد. 

یران فرهنگ و دادگستری به وسیلۀ جراید به  در روز یکم ژانویۀ 1928 وز
کشور  تین در سراسر  که بزودی استفاده از الفبای ال اطالع مردم رساندند 
اج���را خواهد شد و وزارت کشور، در آغاز ماه می، با صدور بخشنامه ای، 
تینی نوشته ش���ود، و در نیمه های آن  دست���ور داد ن���ام شهرها با حروف ال
م���اه، در بعض���ی از شهره���ا، کالس ه���ای خصوصی ب���رای آموختن ارقام 
تینی تشکیل یافت و در سینماها فیلم هایی با  پای���ی و بعد الفبای ال ارو
گذارده شد. با این همه،  تینی به معرض تماشا  نوشته هایی با حروف ال

یخ اجرای الفبای نوین اتفاق نظر حاصل نشده بود. هنوز در تار

کرد  خط  در 26 ژوئ���ن 1928 انجمن الفبا طرح نهایی را تنظیم و پیشنهاد 
یس شود؛ ولی  یج در مدارس ترکیه تدر جدید در عرض هفت سال به تدر
برای اجرای عمومی آن در سراسر کشور مّدت بالنسبه طوالنی الزم است.65

اّم���ا وقت���ی فالح رفق���ی آتای، رئی���س انجمن، ط���رح الفبای جدی���د را به 
ک���ه برای اجرای طرح  نظ���ر رئیس جمهور آتات���ورک رسانید و او را از مّدتی 
کشید: یا در سه ماه و یا هرگز! .  یاد  کرد، آتاتورک فر پیشنهاد شده مّطلع 

دیگر جای درنگ نبود.66

تی در این زمین���ه انتشار داد و از  ی���خ 14، 27 و 28 اوت 1927 مقاال ی���ت، ب���ه تار زنام���ۀ جمهور 64 .  رو
تین را عمیقًا مورد مطالعه قرار دهند )یحیی  علمای ترک خواست مسئلۀ تبدیل الفبای ترک به ال

ین پور؛ پیشین(. آر
65 . همان.

گاردن پارتی  گرفت و در یک مجلس  کار اجرای الفب���ای جدید را خود به عهده  66 .  آتات���ورک رشتۀ 

کارمندان را با خط جدید آشن���ا سازند و با مسئولیت رؤسای  خواس���ت 
ی را ب���ه الفبای جدید  ادارات و مؤسس���ات قسم���ت چاپ���ی، اوراق ادار
کمیت���ۀ اجرائیۀ مرکزی،  کتبر 1923  تبدی���ل نماین���د؛61 و باالخ���ره، در 20 ا
الفب���ای جدید ترکی را به رسمّیت شناخ���ت و دستور داد تمام نامه ها و 

سندها عالوه بر الفبای قدیم با خط جدید نیز تهّیه شود.62 

یس الفبای جدید در آموزشگاه های  در سال تحصیلی 1304 - 1305 تدر
عموم���ی و سال بعد، در م���دارس حرفه ای و عالی ب���ه رسمّیت شناخته 

گرفت. شد و جزو برنامۀ وزارت فرهنگ قرار 

نمایندگ���ان  حض���ور  ب���ا  ش���وروی،  ی ه���ای  جمهور کنگ���رۀ  نخستی���ن 
ی ه���ای ترک و تاتار و ایاالت خودمختار شوروی، در مارس 1926  جمهور
یاد، با  کو تشکیل شد؛ و پس از مباحثات ز )اسفن���د 1304ش( در شهر با
ی���ت 111 رأی موافق )7 رأی مخال���ف و 9 رأی ممتنع(، مزایای خط  کثر ا
که  کنگ���ره رأسًا الفبایی را  بی تأیید نمود. اّما  تین را بر خط عر جدی���د ال
باید جانشین خط قدیم شود، تعیین نکرد و انتخاب آن را بر عهدۀ خود 

گذار نمود. حکومت های هر محّل وا

کو  نخستین پلتنوم تغییر الفبا روز 3 ژوئن 1927 )13 خرداد 1306( در با
تشکیل شد و تا 6 ژوئن جلسات خود را ادامه داد و طرح الفبای واحدی 
ین  کرده بود و در واقع بهتر کار تهیه و پیشنهاد  را که کمیسیون مأمور این 
ت ه���ای ترکی زبان می توانستند 

ّ
که همۀ مل ی���ن الفبایی بود  و مناسب تر

کرد  گردند، با حضور نمایندگ���ان آنها تصویب  بی اشک���ال از آن بهر مند 
ی و  کنگره ُترکولوژ که چه پی���ش از تشکیل  و ب���ر بحث و جدال شدیدی 
که  چه پ���س از آن، درگرفته بود، پایان بخشی���د. حکومت آذربایجان نیز 
یده بود، به الفبای واحد عمومی  قباًل الفبای مخصوصی برای خود برگز
پیوس���ت و از س���ال 1308  آن را در م���دارس و ادارات و در چ���اپ کتب و 

کار بست.63 جراید به 

خط جدید ترکیه
ی، مسئلۀ الفبا بار دیگر بر  پ���س از پایان جنگ استق���الل و اعالن جمهور
س���ر زبان ها افتاد. شکری س���راج اوغلی، نمایندۀ ازمی���ر، نخست بار، در 
کثر  ی راند و سخنان او توجه ا گفتار ی ترکیه، در این باره 

ّ
کبیر مل مجلس 

کرد. جراید را به خود جلب 

یبًا در تمام مّدت سال 1304 ش، بحث  در نیمۀ دّوم سال 1303 ش و تقر
ی مسکوت 

ّ
کل درب���ارۀ خ���ط و الفبا به واسطۀ ح���وادث حاّد سیاسی ب���ه 

تی دربارۀ تغیی���ر الفبا در جراید  مان���د. در پایی���ز سال 1304 ش، ب���از مقاال
که قباًل جزو مخالفان بود، این بار با  ترک پدید آمد و حتی روزنامۀ اقدام 

کینسکی رابوچ���ی(، شمارۀ 161، 21 ژوئیه 1922 و شم���ارۀ 240، 26 ژوئن  کو )با کارگ���ر با زنام���ۀ  61 .  رو
.1923

62.   همان، شمارۀ 246، 31 اکتبر 1923.
ین پور، پیشین. 63 .  یحیی آر
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ترکی���ه، در بازگشت به ایران فرمان داد مقّدمات اصالح الفبا را  در ایران 
که در این زمینه به دست  ب���ی  کنند و از اقدامات دیگران و تجار فراه���م 

گرد آورند. آورده اند، اطالعات درستی 

کار شد  یر فرهنگ بود، مأمور این  که وز از قرار معلوم، علی اصغر حکمت 
و فرهنگست���ان ایران، در م���اّدۀ دوم اساسنامه، مطالعه در اصالح خط را 

جزو وظایف خود قرار داد.

در این میان، برخی از ایرانیان و غیرایرانیان با موضوع تغییر خط مخالفت 
کردن���د؛ از جمله شرق شناسانی که با تغییر الفبای ایران مخالفت نمود و 
مخالفت���ش نیز مؤثر افتاد، »سر دنیس���ن راس« شرق شناس بنام انگلیسی 
که دست به  بود. باید دانست در نخستین سال های پادشاهی رضاشاه 
برخی اصالحات بزرگی زده می شد، از جمله بسیار امید می رفت ایرانیان 
تین برگردانند، در آن روزها »سر دنیسن  نیز به تقلید ترک ها خط خود را به ال
کنده  راس« سف���ری به مصر و ایران و هندوستان نم���ود. در ایران بیشتر پرا
که وی برای تغییردادن خط ایران به این مسافرت اقدام نموده  شده بود 
اس���ت و بسیاری نیز فریب این شایعات را خورده بودند؛ چنان که هنگام 
ورود او ب���ه مص���ر، ایرانی���ان مص���ر از او در این باره پرسش های���ی کردند و او 
سخن���ان ض���د و نقیض بسیار گفت و سرانجام ب���ا مخالفت خود با تغییر 

گرفت.68 الفبا در هندوستان و ایران از این جنبش جلو 

در همی���ن زم���ان، موض���وع تغییر خ���ط در ای���ران داغ ش���د و نویسندگان 
که از آن میان میرزا علی اصغر خان  بیشت���ری به این موضوع پرداختند69 
طالقانی، سعید نفیسی رشید یاسم���ی، سیدحسن تقی زاده، مصطفی 
ییل اعالی���ی، موسی نث���ری، حسین رضاعی و  فات���ح، ذبی���ح بهروز، جبر

میرزا ابوالقاسم آزاد مراغه ای را می توان نام برد.

کرده اند، جز  که بعد از آنان در این باره بحث  کسانی  کسان و  بیشتر این 
کنونی  کاظم ایرانشه���ر و احمد کسروی، اصالح خط  شم���ار کمی مانند 
کوشش���ی بی فایده و ناصواب می دانستند و همگ���ی اعتقاد داشتند  را 
یرا  تین���ی نمی تواند باش���د؛ ز الفب���ای آین���دۀ زبان فارس���ی جز الفب���ای ال
ین و  یباتر کار می رود، ز پایی به  کنون در زبان های ارو که ا تین  ح���روف ال
ین  کامل تر ین اشکال خط است؛ از لحاظ خواندن و نوشتن  مناسب تر
ین همۀ خط هاست؛ این الفبا از حروف منفصل تشکیل یافته  و غنی تر
که در  کث���ر مردم باسواد جهان با آن آشن���ا هستند و همین خط است  و ا

کز دنیای متمدن رایج است. مرا

دکت���ر سعید نفیس���ی از ه���واداران معتق���د و سرسخت تغیی���ر الفبا بود و 
ت���ا پای���ان عمر بر عقیدۀ خود وف���ادار ماند. رشید یاسم���ی، شاعر، ادیب، 
ی ج���دی از عقیدۀ  محق���ق و عض���و فرهنگستان ایران، ع���الوه بر هوادار

 68.  ر.ک: یحیی ذکاء؛  »در پیرامون تغییر خط فارسی«؛ ص 150. 
 69.  ر.ک: کاظم استادی؛» فعاالن تغییر خط«.

ود بحث »تغییر خط« از خارج  به ایران ور
 پ���س از جن���گ جهانی اول، باز کسانی در ایران ب���ه کوشش برخاستند و 
تی بود در سال 1304 ش توسط  که اولین آنها، مقاال رساله هایی نوشتند 
حسی���ن کاظم زاده ایرانشهر به ن���ام »الفبا به ترتیب راه نو« و »لزوم اصالح 

خط و زبان« از ابوالقاسم اعتصام زاده.

یان های نهایی تغییر خط در آذربایج���ان و ترکیه و برخی  همزم���ان ب���ا جر
که  ت���ی دربارۀ تغییر خط ب���ه چاپ رسید  نق���اط دیگ���ر، در ایران نیز مقاال
برخ���ی از نویسندگ���ان آنها عبارتن���د از: ابراهی���م پ���ورداوود، غالمحسین 

ابتهاج و چیره.

ی ه���ای قفقاز  وقت���ی در س���ال 1307 شمسی خ���ط در ترکی���ه و جمهور
ی درباره تغییر خط نوشته شد.  کرد، در ایران نیز مقاالت بسیار تغیی���ر 
برخ���ی از مؤلف���ان عبارتن���د از: غالمرض���ا یاسمی، حسی���ن حالج، علی 
ب���ود، عبدالحسین  دشت���ی، عب���داهلل راضی، حسی���ن زنجانی، عذرا فر
ینی، محمدعلی جمال زاده،  شهشهانی، مصطفی افتخار، محمد قزو
سعی���د نفیس���ی، ناظم الدول���ه ملک���م و سیدحسن تق���ی زاده. برخی از 
کشور نیز همانن���د محمدعلی داعی االسالم، به این  ایرانی���ان خارج از 

موض���وع   پرداختن���د.67

تقی زاده مسئلۀ تغییر الفبا را در رساله ای با نام »مقدمۀ تعلیم عمومی«، 
ی در  در سال 1307 ش )1347ق( موضوع بحث قرار داد و دالیل بسیار
تین  کنونی، بر اساس الفبای ال لزوم آن آورد  و خطی نیز به جای الفبای 
کرد. تا اینکه در س���ال 1313 شمسی، رضاشاه پس از دیدار از  پیشنه���اد 

ز نه���م اوت 1928 در پارک »سرای بورنو« ترتیب  ی )شعبۀ استانبول( در رو
ّ
ی مل ک���ه ح���زب جمهور

کرد. برای مالحظۀ متن این سخنرانی، ر.ک: ترک دیلی، بیبلیوگرافی  کوتاهی ایراد  داده ب���ود، نطق 
سی، 1928 -  1940، ص 9-7.

کاظم استادی؛ »گاهشمار خط فارسی«؛ مجله بهارستان، بهار 1391.   .67
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1329: الفب���اى صاحب الزمان���ی از سیدحس���ن صاحب الزمانی، چاپ 
روزنامه هاى مشهد.

1329: انتشار حداقل پنج درباره پیرامون تغییر خط فارسی از مؤلفان.73 

1330: انتش���ار حداق���ل سه نوشته درب���اره تغییر خط فارس���ی از مؤلفان: 
جمشید وصال، سعید نفیسی و ایرج افشار.

یز   کبرخان یوسفی و »شی���وه خط« از پرو 1332: رس���م الخ���ط یوسفی از ا
ناتل خانلرى.

1333:انتش���ار حداق���ل س���ه نوشت���ه درب���اره  مشک���الت خ���ط فارسی از 
ید و نور حقیق صدر. مؤلفان: احمد جاو

1334: انتش���ار حداق���ل س���ه نوشت���ه درب���اره  مشکالت خ���ط فارسی از 
مؤلفان: رحیم الهام، محب حیرت و ابراهیم صهبا.

1335:   انتش���ار »در حاشی���ه خ���ط فارسی و اصالح و تغیی���ر آن« از یداهلل 
ثمره.

گرانفر. 1336: انتشار »لزوم قطعی تغییر خط« از ابراهیم 

1337: انتش���ار حداق���ل دو نوشت���ه درب���اره رسم الخ���ط خ���ط فارس���ی از 
کوهپایه ای. 74 مؤلفان: سعید نفیسی و محمد 

اوج مباحثات تغییر خط در ایران
س���ال 1338 شمسی، سال دعواى تغییر خط بی���ن موافقان و مخالفان 
که منجر ب���ه انتشار حداقل هشتاد نوشت���ه درباره مشکالت خط  اس���ت 
گشت.75 در  این س���ال انجمنی به ن���ام » انجمن اصالح خط«  فارس���ی 
یاس���ت استاد سعید نفیس���ی در تهران  از جمع���ی از دانشمن���دان76  به ر
کرد و در جرای���د و رادیو توضیحاتی  تشکی���ل یاف���ت و الفبایی پیشنه���اد 
کنون���ی فارسی و ل���زوم تغیی���ر آن داد. این انجمن  درب���ارۀ نق���ص الفبای 
ین اصالح اجتماعی در ایران می دانست،  اص���الح خط فارسی را مهم تر
یه  ولی معتقد بود این قبیل اصالحات مهم و جاودانی را نباید با قوۀ قهر
کنش م���ردم شدیدتر می شود و نتیجۀ  یرا در آن صورت وا ک���رد؛ ز عملی 
مطل���وب به دست نمی آید، بلکه باید فکر مردم را با منطق قوی و دالیل 
کرد و هر روز بر عدۀ هواخواهان آن افزود تا همۀ افراد ملت  محکم حاضر 

ى، محمدص���ادق ادیب الممال���ك فراهانی، محم���ود عمادى، می���رزا لطفعلی  کس���رو 73.  احم���د 
یزى و یحیی ذکاء. تبر

کاظم استادی؛ »گاهشمار خط فارسی«.   . 74
ی، هوشنگ اعلم، خسرو اکبری، امینیان،  یوش اسفندیار 75.   از مؤلفان: محمد آسیم، اختری، دار
بیرام���ی، ابراهی���م پورداوود، ص���ادق تقوی، محمدعلی جم���ال زاده، رضا جهانس���وز، عبدالرسول 
ی���ز دولت آب���ادی، یحیی ذک���اء، مسعود رجب نی���ا، حسی رضاعی،  خیامپ���ور، داراب، داودی، عز
کب���ر شهابی،  ر، علی اکبر سیاس���ی، شاهرخی، علی ا ین ک���وب، زهرائ���ی، سخ���ی و ر عبدالحسی���ن ز
یزی،  نصراهلل شیفته، ذبیح اهلل صفا، لطفعلی صورتگر، طاهباز، عادلی، جواد عامری، عجمی، عز
کیا، مناف مرادی، مروستی،  رز، احمد کمال، محمدصادق  یانی، کشاو کاو فرخواه، کاشفی، رضا 
مظاه���ری، محمد معین، محمد مقدم، مهب���د، نراقی، نظری، سعید نفیس���ی، نگارستانی، سلیم 

ی، وکیلی، همایونفر و حبیب یغمایی. نیسار
یایی،  گرانفر، منوچهر امیری، یداهلل رؤ 76.  از جمل���ه دکتر نصراهلل شیفته، مسعود رجب نیا، ابراهی���م 

ی، دکتر مروستی و چند تن دیگر. یحیی ذکا، سهیل آذر

ک���ه در آنه���ا عیوب خ���ط فارس���ی را یکایک  ی دارد  تغیی���ر الفب���ا اشع���ار
برشمرده است.70

ک���ه در زمینه خط بسیار فعال ب���ود، ابوالقاسم آزاد  کسانی  یک���ی دیگر از 
مراغ���ه ای اس���ت. او از س���ال 1323 دیگر ب���ه فکر پیرایش زب���ان نبود و به 

تین بود. دنبال تغییر خط فارسی به خط ال

آزاد مراغه ای در پ���ی این تصمیم خود، جمعیتی به نام »گروه طرفداران 
الفب���ای آس���ان« را در ته���ران و شهرستان ه���ا تشکیل داد و خ���ود نیز دبیر 
گروه ش���د. او برای جلب نظ���ر نمایندگان مجل���س دوره چهاردهم  ای���ن 
ک���رد تا شاید خط پیشنهادی وی  کتاب���ی با عنوان الفبای آسان تألیف 
گی���رد و در مجلس  مورد بررس���ی قرار 
پانزده���م به عنوان یک ط���رح قانونی 

مطرح و تصویب شود.

ین  که داغ تر از س���ال 1323 - 1338 
اس���ت،  خ���ط  تغیی���ر  بح���ث  س���ال 
کرد: یدادها اشاره  می توان به این رو

1323:   انتش���ار حداق���ل پنج نوشته 
درباره  تغییر خط فارسی از مؤلفان.71 

طرف���داران  »گ���روه  1324:تأسی���س 
»الفب���اى  اخت���راع  آس���ان«،  الفب���اى 
و  مراغ���ی  آزاد  ابوالقاس���م  آس���ان«، 
»الفب���اى ن���و«، رض���ا صفی نی���ا و نی���ز 

انتشار حداقل هیجده نوشته درباره تغییر خط فارسی از مؤلفان.72 

1325: انتش���ار حداقل چه���ار نوشته درباره اص���الح و تغییر خط فارسی 
از مؤلف���ان: جبار باغچه بان، ابوالقاسم آزاد مراغ���ی، ناظم الدوله ملکم و 

محمدباقر هوشیار.

یر )رساله اى دربارۀ خط فارسی( از ناظم الدوله ملکم.  1325: شیخ و وز

کرمانشاه. 1326: الفباى انسونیت از عبدالعلی ارسطا، چاپ 

1326:  انتش���ار »طرح���ی درب���اره اص���الح خ���ط فارس���ی«  از اسماعی���ل 
آشتیانی.

1328: انتش���ار حداق���ل دو نوشت���ه در تغیی���ر خ���ط فارس���ی از علی اصغر 
رحیم زاده صفوى  و ... .

1329:  الفب���اى عم���ادى از  محم���ود عمادى،چ���اپ روزنام���ه پرچم در 
تهران.

کاظم استادی؛ »فعاالن تغییر خط«. ین پور؛ پیشین و  70 .  ر.ک: یحیی آر
ز. یز ناتل خانلری، عبدالرحیم طالبوف، محمدباقر هوشیار، محمد آسیم و ذبیح بهرو 71.  پرو

ز، محم���د مق���دم، ع حکی���م معان���ی، جب���ار باغچه ب���ان، محم���ود عم���ادی، می���رزا  72.  ذبی���ح به���رو
یز ناتل  کشمی���ری، شمس الدین رشدیه، پرو ی، حسن  یوسف خ���ان مستشار الدوله، یحیی مهدو

خانلری، سعید نفیسی و م دامغانی.

نکته اى بسیار مهم در دهۀ اخری 
اتفاق افتاده است، و آن اینکه: 

از زماین که پیشرفت هاى جدید 
حوزه فناوری رخ داده است و 

استفاده از ابزارها و شبکه هایی 
چون اینرتنت، چت، پیامک و 

انند آنها راجی گشته است، »چند 
عیب« از آن بیست عیِب خط 
فاریس، شاخص شده اند؛ مثاً 
جدانویس نبودن خط فاریس 

کنوین یا فی نبودن آن که نمی تواند 
با علوم پیشرفته امروزى 
همخواین مناسیب پیدا کند.
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1349: انتشار »مقدار یا مغدار؟« ، اثر محمدعلی اسالمی ندوشن.

ى تاملینس���ون، نخستین  1350:ی���ک مهن���دس انفورماتی���ك ب���ه ن���ام ر
کرد. »اى میل« را ارسال 

1350: انتش���ار حداقل هجده نوشته درب���اره تغییر و اصالح خط فارسی 
از مؤلفان.83 

کرمانی.  1350: رساله در اختراع خط جدید ، اثر محمد 

1351:انتش���ار حداقل پانزده نوشت���ه درباره تغییر و اصالح خط فارسی از 
مؤلفان.84 

1351:رسم الخط نعلبندیان، اثر ناصر  انقطاع.

1351: الفباى بین المللی مهر، از ابهرى.

ی���م روشنیان و  کر 1352: انتش���ار »تغیی���ر یا ساده ک���ردن خط فارسی«، از 
»چند اصل براى اصالح امالى فارسی«، از جعفر شعار.

1353: انتش���ار حداق���ل چهار نوشته درباره تغیی���ر و اصالح خط فارسی 
یز ناتل  یم روشنی���ان، محمدعلی سفری، جعفر شعار و پرو کر از مؤلفان: 

خانلری.

کاظمی  کها در خط فارسی، از احمد  1354: سخنی در زمینه نگارش وا
موسوی.

ی  کی���وان و »باید آنطور 1355: »آی���ا تغیی���ر خط صالح است«؛ از محمد 
ک���ه تهرانی تلفظ می کن���د، بنویسیم«، از مجید یکتای���ی و  »مسائل خط 

فارسی«، از میرحمید مدنی.

کتاب���ت و رسم الخ���ط فارس���ی«  بوشه���رى و  1356: انتش���ار »در ب���اب 
یژگیهاى خط فارسی در خواندن« غضنفرى و »لزوم اصالح  »سنج���ش و

خط فارسی«  دهناد.85

دالیل به ثمر نرسیدن فعالیت های پیش گفته را تیتروار این گونه  
می توان برشمرد:

1. طراح���ان تفک���ر تغییر خط، خود هنرمند نبودن���د و از هنرمندان نیز برای 
یاد  طراحی خط ابداعی خود بهره نبردند؛ اّما  خط رایج قدیم، سال های ز
بردست پرورانده شده بود؛ به طوری که در رویارویی با  توسط خطاطان ز

یبایی، قابل مقایسه با هم نبودند. خط ابداعی، حداقل از نظر ز

گیر و عمومی نب���ود و تنها شمار خاصی بر این  2. ض���رورت تغییر خط فرا
مزایا و ضرورت ها واقف بودند.

ی���دان، عل���ی  زکوه���ی، م جاو ی���م امی���ری فیرو 83.  خلی���ل آذر، جمشی���د امیربختی���ار، سیدعبدالکر
کیوان ، سلیم  رد، محم���د  ی، احم���د خدایی، بهی���ن دارائی، جعفر شعار، خس���رو فرشیدو حص���ور

ی و منوچهر وارسته. نیسار
84.  آذر، خلی���ل / آموزگ���ار، حبیب اهلل / احم���دى بیرجندى، احمد / استعالم���ی، محمد / ثمره، 
یز / شاملو، احمد / شهابی،  یان، عز ی���داهلل / خبره���زاده، علی اصغر / خواب نما، هدایت اهلل / ژ

رد، خسرو / قدیمی نوائی، جواد / مشکی، مسعود کبر / فرزاد، مسعود /فرشیدو علی ا
گاهشمار خط فارسی«. 85 . کاظم استادی؛ » 

گردند. پشتیبان آن 

که بر س���ر موضوع تغییر خط در ایران  در همی���ن سال به دنبال جنجالی 
پا شد، نقل قول های���ی از مخالفت آیت اهلل العظمی بروجردی شنیده  بر
یخ، دوباره موضوع تغییر   به همین دلیل پس از این تار

ً
که احتماال شد77 

کاسته ش���د؛ با این ح���ال همچنان  خ���ط رو ب���ه افول رف���ت و از حرارتش 
کتاب هایی در این موضوع منتشر می گشت.  مقاالت و 

یج زبان فارسی« در تهران  در س���ال ١٣٤٣ش انجمنی به نام »انجمن ترو
دای���ر شد و مجله ای به نام »بنیاد فرهن���گ«  انتشار داد و الفبایی به نام 
ک���رد و از خوانندگان خود  »الفب���ای فارس���ی به خط جهان���ی« پیشنه���اد 

خواست هرگونه نظری در بارۀ این الفبا دارند، به انجمن بنویسند.78

در س���ال 1344 موض���وع تغییر خط فارس���ی در دو مجلۀ پایتخت، یعنی 
»روشنفک���ر« و »سپید و سیاه« مطرح ش���د و به مجالت دیگر هم سرایت 

کرد.79  کس - از موافق و مخالف - درباره آن اظهار نظر  کرد و هر 

در همی���ن سال حداقل هفده نوشته درب���اره تغییر و اصالح خط فارسی 
یکا پدیدار شد  که اینترنت در امر از مؤلفان منتشر شد80 و از سال 1345 
کرد ت���ا انقالب اسالم���ی ایران، این  و چ���اپ افس���ت در ای���ران رواج پیدا 

یدادها به وقوع پیوست: رو

1345:انتش���ار حداق���ل ن���ه نوشته درب���اره تغییر و اصالح خ���ط فارسی از 
مؤلفان.81 

1346:انتش���ار حداقل هف���ت نوشته درباره تغیی���ر و اصالح خط فارسی 
از مؤلفان .82 

1346:رسم الخط تازه، اثر بهرام یزدانی.

1347: انتشار »امالء فارسی و راه رفع مشکالت آن«، اثر ضیاء سجادی 
گلب���ن و »مشک���ل خط  و »تغیی���ر خ���ط از نظ���ر ملک الشع���را«، از محم���د 

فارسی«، از جعفر محجوب.

یع���ت مهران و  1348:انتش���ار »پیشنه���ادى ب���راى آسان نوشت���ن«، از شر
»دست���ور تعلیم الفباى نوین«، از شهاب ف���ردوس و »رسم الخط محمود 

رفیقی« از دانش پژوه.

77 .  یک���ی از ای���ن نقل قول ها در اسناد ساواک به نقل از حجت االسالم فلسفی از آیت اهلل بروجردی 
است. )ر.ک: کتاب خاطرات(.

ین پور؛ پیشین. 78.   یحیی آر
79.    در ای���ن بح���ث و نظرآزمای���ی، مق���االت دکت���ر رحم���ت مصطف���وی، مدی���ر مجله روشنفک���ر � به 

خصوص � ب�سیار جالب توجه بود.
80.   سعی���د نفیس���ی، محمدعل���ی جم���ال زاده، ابراهیم صهب���ا، ابوالفضل مرعش���ی، ذبیح اهلل صفا، 
کمالی همدان���ی، محمود دهناد،  کم���ال طالقانی، حسن قوام���ی زاده، محمود  محم���ود شفیعی، 

پندار، هادی خراسانی و محمد محیط طباطبایی.
یه  کاظم حسیبی، عبداهلل رهنما، محسن شاملو، اکبر صفو 81.    محمدتق���ی بهار، ابراهیم پ���ورداود، 

ی. و عبدالرحمن فرامرز
ی و ناصر  82.    مسعود فرزاد، محمد مقدم، ناصح ناطق، حمید نطقی، حسین نواب، سلیم نیسار

وثوقی.
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ی با این شیوه منتشر شد. پس از درگذشت  یار نیز با کمک هنگامه شهر
شامل���و آیدا سرکیسی���ان آثار وی را ب���ا شیوۀ نگارشی م���ورد عالقۀ شاملو 

منتشر می کند.

یم امامی و ب���ا تعطیلی  کر گلشی���ری و احمد شامل���و و  ب���ا م���رگ هوشنگ 
کنفران���س برلین،  کردوانی بع���د از ماجرای  کاظ���م  مجل���ه آدینه و رفت���ن 
کند و  ش���ورا عم���اًل تعطی���ل شد و نتوانس���ت مصوبات خ���ود را پیگی���ری 
کتاب  کابلی ب���ا انتشار  کند. ایرج  کاستی ه���ای احتمال���ی آن را برطرف 
درست نویسی���ی خط فارسی و ایجاد وب گاه Linguism  سعی در ادامۀ 

کار نیمه تمام آن دارد«.  راه شورا و 

گست���رش آن، دستگاه های فرهنگی و  کامپیوتری و  ب���ا رواج حروفچینی 
دولتی، متولی حفظ خط فارسی در این فضاها شدند.

که حتی وقتی در سال  موضع تغیی���ر خط چنان به فراموشی سپرده شد 
کتابشناس���ی ای درب���اره خ���ط فارس���ی از س���وی وزارت فرهنگ و   1384
که به موضوع تغییر  تی  کتاب ها و مقاال کلیه  ارش���اد اسالمی منتشر شد، 

کتابشناسی حذف شد. خط پرداخته بودند، در آن 

کار  بران آن در ایران،   کار گیرشدن اینترنت و افزایش چشمگیر  پ���س از فرا
ی، در شورای  گروه���ی ب���رای حفظ زبان و خ���ط فارسی در فضای مج���از
کن���ون چندین س���ال است ب���ه همین  که ا اطالع رسان���ی تأسی���س ش���د 

موضوع می پردازند.

و  اکنون، خط در ایران تغییر یافته است
در س���ه دوره زمانی مختل���ف ایران، از زمان آخوندزاده تا پیش از انقالب 
اسالم���ی، جنجال هاى مفصل���ی دربارۀ اصالح یا تغیی���ر خط فارسی در 
کشورها رخ داده است.  در هر سه دوره،  ایران و نزد ایرانیان مقیم برخی 
موافق���ان اصالح یا تغییر خط فارسی، نتوانستند به اهداف خود برسند؛ 
ک���ه از دیرباز تا  ک���ه هیچک���دام از حدود بیست عیب خ���ط فارسی  چ���را 
ى  کن���ون مطرح بوده اس���ت، نتوانست ب���ه تنهایی یا روى ه���م، اضطرار
کن���د تا همگ���ِی دست اندرکاران فرهن���گ و ادب فارسی، تمایل  ایجاد 

کنند. کنند و یا بتوانند موجبات تغییر خط فارسی را فراهم  پیدا 

یان اص���الح و تغییر  از آن س���و نیز، چ���ون اراده محک���م سیاسی پشت جر
خط فارس���ی وجود نداشت، آن تالش های موافقان براى اصالح و تغییر 

کام ماند. خط فارسی، در این سه دوره، به جایی نرسید و نا

ام���ا، نکته اى بسیار مهم در دهۀ اخیر اتفاق افت���اده است، و آن اینکه: از 
که پیشرفت هاى جدید حوزه فن���اوری رخ داده است و استفاده  زمان���ی 
از ابزاره���ا و شبکه های���ی چ���ون اینترنت، چ���ت، پیامک و انن���د آنها رایج 
گشت���ه است، »چن���د عی���ب« از آن بیست عیِب خ���ط فارسی، شاخص 
که  کنونی یا فنی نبودن آن  شده ان���د؛ مثاًل جدانویس نبودن خط فارس���ی 

ک���ه درد نمی کن���د، دستمال  3. حکومت ه���ا ب���ر اس���اس قاع���دۀ »سری 
یاد تغییر خط نداشتند. نمی بندند«، عالقه ای به تحمل دردسرهای ز

بی و واهم���ه از انقطاع  4. علم���ا و فقه���ا، ب���ه دلیل ان���س مردم با خ���ط عر
یکب���اره م���ردم از مت���ون دین���ی، به هی���چ وج���ه استقبالی از ای���ن موضوع 

نداشتند؛ افزون بر اینکه مخالفت نیز می نمودند.

بی واقف بودن���د، اما از آن سو  5. شای���د بزرگان، همه ب���ه عیوب خط عر
گردد،  ین خ���ط قدیم  که بتواند ب���دون عیب، جایگز نی���ز خط مناسب���ی 

ارائه نشد.

ی در موضوع تغییر خط، همراه آن  که عالقه مندان بسیار تین  6. خ���ط ال
بودند، بازخورد ملی و مذهبی خوبی بین مردم و متدینان و عالقه مندان 
کنش هایی در بر داشت  به سنت نداشت؛ بنابراین تبلیغ این خط نیز وا

گردد. بی قدیم  ین خط عر که نمی توانست جایگز

7.و دالیلی محلی و شخصی دیگر.  

افول بحث تغییر خط همراه انقالب اسالمی
گست���رش موضوعات اسالمی و وجهه  ی انقالب، به دلیل  پ���س از پیروز
گرایش های مذهبی مقام���ات دولتی، موضوع  دین���ی حکومت ای���ران و 
ک���ه درباره خط  تی  تغیی���ر خط به کل���ی از تب و تاب افت���اد و بیشتر مقاال
ی رسم  منتش���ر می شد، به اص���الح رسم الخط فارس���ی و ی���ا یکسان ساز

الخط می پرداختند.

»در م���رداد 1371 در شم���ارۀ 72 مجل���ۀ آدینه مقاله ای منتش���ر شد با نام 
»فراخ���وان ب���ه فارسی نویس���ان و پیش نهاد ب���ه تاجیکان« ای���ن فراخوان را 
کابلی  انجام داده بود و در آن به تفصیل ضمن تشریح نارسایی ها  ای���رج 
و مشکالت موجود در شیوۀ نگارش خط فارسی توصیه کرده بود شورایی 
برای رسیدگی و حل این مشکالت تشکیل شود. در همین شمارۀ مجلۀ 
آدینه، مقالۀ دیگری توسط محمد صنعتی با عنوان »دشواری های زبان 
کامپیوتر« نی���ز منتشر شده ب���ود. در 31 م���رداد 1371 نخستین  فارس���ی با 

نشست شورای بازنگری در شیوۀ نگارش و خط فارسی تشکیل شد. 

از آن پ���س اخب���ار و مصوبات شورا در مجلۀ آدین���ه منتشر می شد و شیوۀ 
کردوانی  کاظم  نگ���ارش آدینه نیز مطابق این تصمیمات تغیی���ر می کرد. 
گزارشی از فعالی���ت یک ساله  ب���ه عنوان دبی���ر این ش���ورا در آب���ان 1372 
کید شده بود شورا قصد تغییر خط فارسی یا  ک���ه در آن تأ ش���ورا ارائه داد 

کردن آن را ندارد. چپ نویس 

پ���س از انتش���ار مصوب���ات ش���ورا، مجلۀ آدین���ه و بعض���ی از نویسندگان و 
مترجم���ان آث���ار خ���ود را با شیوۀ نگ���ارش پیشنه���ادی این ش���ورا یا شیوۀ 
کردند. احمد شاملو مجموعه آثار خود را به همت  نزدیک ب���ه آن منتشر 
کرد و رمان دن آرام  ی  یراستار نیاز یعقوب شاهی با شیوۀ نگارش جدید و
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حت���ی در ح���ال حاض���ر، هف���ت سای���ت مه���م، نرم اف���زار »نویسه گ���ردان 
برد بیش از اندازه  کار فینگلیش« را ارایه داده اند که همین، خود نشان از 

فینگلیش نویسی در ایران دارد.

که نتوانستند خود را با  که نسل پنجاه سال به باالى ما  دی���رى نمی پاید 
کنند، جاى خود را به نسل جدید ایران می دهند  ی جدید همراه  فناور
و  تمامی مردم ایران و نیز فارسی زبانان دنیا، فینگلیش نویس می شوند.

یینی فارسی  ک���رد و این فک���ر نمی تواند تولی���د خط ه���اى تز بای���د فکرى 
که صده���ا نوع از ای���ن دستورها و  ى باش���د؛ چرا  ی���ا خطابه ه���اى دستور
ین���ی و طرد خط  خط ه���ا، در حال حاض���ر موجودند، ام���ا توانایی جایگز

فینگلیش را ندارند.
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نمی تواند با علوم پیشرفته امروزى همخوانی مناسبی پیدا کند. در حال 
حاضر همین چند عیب، توانسته اند، بدون درخواست قبلی و التماس 
و کس���ب اج���ازه از بزرگ���ان ادب فارسی، خ���ط فارسی را تغیی���ر دهند و یا 

کنند. حداقل، در حال حاضر مقدمات تغییر خط فارسی را فراهم 

کنید: به این اعداد و ارقام خوب توجه 
ک���ه تألی���ف و منتش���ر  کتاب های���ی  کلی���ه  در س���ال 1385 ب���ا توج���ه ب���ه 
کلیه  که نوشته و منتش���ر شده و  ت���ی  کلی���ه روزنامه ها و مجال شده ان���د و 
که  ین های���ی  کلی���ه مشق ه���ا و تمر ى  و  ى ه���اى مردم���ی و ادار نامه نگار
کلیه یادداشت هاى  حدود 17 میلیون دانش آموز و دانشجو نوشته اند و 
که در ط���ول سال می نویسن���د،در مجموع، ح���دودًا 65  شخص���ی مردم 

میلیارد سطر، خط فارسی در ایران  نگارش شده است.

 در همی���ن س���ال، طبق آمار رسمی، هش���ت میلیارد پیام���ک، رد و بدل 
تینی نویسی  که بیش از نیم���ی از آنها به خط فینگلی���ش )ال ش���ده است 
فارسی( بوده است؛ البته می توانید متن هاى نوشته شده حدود بیست 

کنید. بر اینترنت آن سال را نیز به آن اضافه  کار میلیون 

یادش، حدودًا »فینگلیش نویسی« ش���ش درصد نوشتار مردم  ک���م و ز با 
ای���ران را در آن سال تشکیل م���ی داده است. اما جالب تر اینکه: در حال 
حاض���ر )س���ال 1389 و 1390( آمار استفاده از پیامک در ایران، به هفتاد 
بر  کار که البته می توانی���د36 میلیون نفر  میلی���ارد در سال رسی���ده است 
ى از آنها از خ���ط فینگلیش استفاده  که روزانه بسی���ار اینترن���ت ای���ران را 

کنید. می کنند، به آن اضافه 

یادش، در حال حاضر، ح���دودًا 53 درصد نوشتار مردم ایران،  کم و ز ب���ا 
کامپیوتر آشنایی  ب���ه خط فینگلیش است.تعجب نکنید. شاید شما با 
ید86  و یا با خودتان قیاس می کنید و می گویید یقینًا این آمار اشتباه  ندار
کافی نت ها  اس���ت؛ اما شما می توانید براى صحت ای���ن ادعا، سرى به 
که  کنید. آن گاه به راحتی باور می کنید  کنترل  بران را  کار بزنی���د و نوشتار 
جوان���ان این مرز و بوم، همه توانای���ی خواندن و نوشتن خط فینگلیش را 

دارند و به راحتی از آن استفاده می کنند.

ى 2800 دانشج���و و استاد دانشگاه  گ���زارش سیسکو )2011( که پ���س از مطالعه بر رو  86.  ب���ر اس���اس 
گرفته است، بیش از  کشور مختلف ص���ورت  ج���وان در ب���ازده سنی 20 - 29 سالگ���ی در  چهارده 
کرده اند نمی توانند بدون اینترنت ب���ه زندگی خود ادامه دهند و  نیم���ی افراد مورد مطالع���ه، اعالم 
ک���ه در بعضی موارد اهمیت آن از  کرده اند  از آن ب���ه عن���وان بخش جدایی ناپذیر از زندگی شان یاد 

خودرو، ازدواج و رفاقت با دوستان نیز بیشتر بوده است.
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اصالح شود«. مجّلۀ خواندنیها؛ سال 26 شمارۀ 30 و ما بعد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ؛ اینترنت در ایران؛دانشنامه آزاد ویکی پدیا.
کاربران اینترنت در ایران؛ خبرگزارى مهر. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ؛ جدیدترین آمار 

کوچک؛ همشهرى آنالین. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ؛ جهانی بزرگ در سیطره رسانه اى 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ؛ چاپ و چاپخانه در ایران: دایرة المعارف فارسی، ج  1.

کتابدارى و اطالع رسانی. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ؛ دایرة المعارف 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ؛ روزنامه اختر؛ شماره هاى مختلف.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ؛ شورای بازنگری در شیـــوه نگارش و خط فارسی؛  ویکی پدیا، 
دانشنامه آزاد.


