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اشاره
در اواخر قرن بیســتم و قرن بیســت ویکم که اکنون در آن هستیم، تغییرات 
جهانــی ســریع و بی ســابقه بــوده اســت. جهــان اســام نیــز در کشــمکِش 
چگونگــی انطبــاق این تغییرات با جامعــه و زندگی مســلمانان قرار گرفته 
است و برای تمامی ادیان، بر سر اهمیت دو موضوع تجدد و اصالت ها که 

گاهی مخالف هم در نظر گرفته می شوند، چالش هایی به پا شده است.

یکــی از ایــن موضوعات بســیار مهم، تغییر خط در برخی کشــورها اســت. 
موضوع »تغییر خط فارسی یا عربی«، به ویژه پس از انقاب و به واسطه ظهور 

تکنولوژی های جدید مانند اینترنت، مورد توجه ویژه ای قرار گرفته است.  

نسبت خط عربی و 
 مسلمانان جهان

با تغییر خط
کاظم استادی

مقــالــه

چکیده: موضوع تغییر خط فارســی یا عربــی، به ویژه پس 
مانند  جدید  هــای  تکنولوژی  ظهور  واســطه  به  و  انقالب  از 
اینترنت، مورد توجه ویژه ای قرار گرفته اســت. آنچه برای 
مخالفان اصالح و تغییر خط  مهم است موضوع »نسبت خط و 
مسلمانی ایمان داران به اسالم« یا به عبارت دیگر، قطع ارتباط 
یرا معارف اسالم فعال به خط  مسلمانان از معارف اسالم است؛ ز
عربی فارســی در اختیار مسلمانان است. نویسنده در نوشتار 
حاضر درصدد است موضوع »نسبت خط عربی و مسلمانان« 
ح ســازد. در این راســتا، نخســت به ارائه اطالعاتی  را مطر
پیرامون جمعیت مســلمانان و آرایــش آن ها و نیز جمعیت 
اســتفاده کننده از خط عربی بین مردم جهان می پردازد. در 
وی مسلمانان و خط عربی،  ادامه با شــمارش مشکالت پیش ر
تأثیر این خط را در پیشرفت اســالم اظهار می دارد. نسبت 
مسلمانی )تدین و ایمان( مسلمانان به خط عربی و نیز تأثیر 
و نیز مناسبات اسالمی، از  و مســلمانی  درجه اسالم  در  خط 
ح در نوشتار می باشد. نویسنده در نهایت،  دیگر مباحث مطر
وهش در تأثیر تغییر خط در ترکیه به  مطالب خود را با بیان پژ

پایان می رساند.
کلیدواژه: خط عربی، تغییر خط، ترکیه.
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1. تعداد جمعیت استفاده کننده از خط عربی

که از خط عربی ـ فارسی استفاده می کنند 2. تعداد جمعیت مسلمان 

که از خط عربی ـ فارسی استفاده نمی کنند 3. تعداد جمعیت مسلمان 

4. نسبت تدّین و پایبندی به احکام اسامِی مسلمانان به خط عربی

5. مقدار تأثیر خط عربی در پیشرفت اسام

6. تأثیرات تغییر خط در مناسبات اسامی

گاهی مسلمانان به معارف اسام 7. تأثیرات تغییر خط در عدم آ

8. پژوهش در تأثیِر تغییر خط در مصادیق عینی همانند ترکیه

و بســیاری از ســرفصل های کلی و جزئی دیگر که می توان به آن پرداخت 
و ما به برخی از آنها پرداخته ایم.

بنــا بر آنچه اشــاره شــد، بررســی در این مقالــه نمی تواند فراتــر از این آمار و 
ارقــام موجــود در رســانه ها و مجــات و کتب مختلف باشــد. همان گونه 
کشــور، بیــش از 50 درصــد  کــه اشــاره شــد، در حــال حاضــر در پنجــاه 
گون  گونا کشــورهای  که این درصــد در  جمعیت شــان مســلمان هســتند 
مختلــف اســت. در این پنجاه کشــور مســلمان، از پنجــاه درصد تا صد 
درصــد مســلمان وجود دارد و بــه طور میانگین 82 درصــد جمعیت این 

کشورها را مسلمانان تشکیل می دهند.

که در کشورهای غیر مسلمان زندگی می کنند نیز دارای  دیگر مســلمانان 
کــه از 42 درصد بــه پایین در  تناســب جمعیتی بســیار متفاوتی هســتند 

تناوبند.

آنچــه بــرای مــا در موضــوع ایــن مقالــه بســیار اهمیــت دارد، تنــوع خــط و 
زبــان در این کشورهاســت. در حال حاضر مســلمانان حداقل با بیســت 
گویــش تکلم می کنند. همچنین تنوع  زبــان مختلف و همچنین صدها 

گونی در بین این زبان ها به چشم می خورد. گونا جمعیتی بسیار 

بیش از 25 کشور رسمی عربی است و کل جمعیت این کشورها به 330 
که عربــی را مثل زبــان مادری  میلیــون نفر می رســد. البته شــمار کســانی 
کار می برنــد، از 174 میلیون تا 442 میلیون نفر برآورد شــده اســت که  بــه 

عده ای از آنها دین اسام ندارند. 1

مهم تریــن مشــکل در بررســی ایــن موضوع، نســبت »عمــوم خصوص من 
وجه«بــودن بین خط عربی و مســلمانان اســت، بدین معنــی که الزامًا هر 
کــه از خط  کــه مســلمان اســت از خــط عربی اســتفاده نمی کنــد و نیز هر 
عربی اســتفاده می کند، مسلمان نیســت. بنابراین نتیجه گیری در آمار و 

ارقام در این موضوع، احتیاج به دقت بیشتر دارد. 

1. دانشنامه آزاد، سه فهرست، اثنولوگ، انکارتا،
. 2006. Retrieved on 2007-02-18

یج این موضوع واهمــه دارند و آنچه  مخالفــان اصــاح و تغییر خــط از ترو
بــرای آنهــا مهم اســت، موضوع »نســبت خط و مســلمانی ایمــان داران به 
اســام« یا به عبارت دیگر قطع ارتباط مســلمانان از معارف اسام است؛ 
زیــرا معــارف اســام فعــًا به خــط عربی فارســی )نه بــه خطــوط دیگر( در 
که بــرای آن،  اختیــار مســلمانان اســت. بنابراین شــاید مهم تریــن دلیلی 
کنش  برخــی مســلمانان و عالمــان دینی نســبت به موضوع تغییــر خط وا
گر  که ا نشــان می دهند، قید اســام در این موضوع  اســت؛ به ایــن معنی 
ارتباطــی میــان خط عربی و اســام یــا دینداری مســلمانان برقرار نباشــد 
یــا ترســی از این قطــع ارتباط نبــود، دخالت یــا مخالفت در بحــث تغییر 
خــط بــرای ایشــان موضوعیتی نداشــت و به راحتی از کنــار آن می گذرند 
یــا حتــی ممکن اســت نســبت به انجــام آن تشــویق هــم می نمودنــد، اّما 
آنچه باعث شده تا برخی علمای دین نسبت به طرح این موضوع دلهره 
داشــته باشــند، ارتباط و نســبت خط عربی و معارِف اســام است. آنان 
که با تغییر خط، ضربه ای یا خدشــه ای به معارف اســام  تــرس آن دارنــد 
گاهی مســلمانان از معارف اســام وارد شــود. اما با  یا مســلمانی مردم و آ
کــه مطرح کردن خطــر از بین رفتــن منابع و  کمی دقت مشــخص می شــود 
میــراث اســامی، بیشــتر طرحــی حاشــیه ای و قابــل پیش گیــری اســت؛ 
کامپیوتری جدیــد و نرم افزارهای بســیار  که با وجــود تکنولوژی هــای  چــرا 
پیشــرفته و قوی و در دســترس، به  ســرعت می توان تمام منابع اســامی را 
که به خط قدیمی هستند و به نسبت تکنولوژی روز محدود هستند، در 

خط جدید بازسازی نمود. 

چون هیچ تحقیقاتی در تأثیر »تغییر خط« در ادامۀ حیات منابع اسامی 
و مناســبات اســامی و نیــز قطع ارتباط مســلمانان با معارفشــان صورت 
نگرفتــه اســت، همیــن احتمــال خطــر در مخالفــت بــا تغییر خــط، برای 

کافی است. علمای اسام 

نوشــتار حاضر فقط قصد طرح موضوع »نســبت خط عربی و مسلمانان« 
کــدام از این  کســانی عاقمنــد بودنــد، بتوانند هر  گــر  را دارد تــا در آینــده ا
کنند تا حد امکان این  ریزموضوعات را به فراخور خود تحقیق و بررســی 
بحــث و موضوع، از ابهاِم گذشــته خارج شــود و تصمیــم گیری دربارۀ آن 

گردد. برای همگان آسان 

در حــال حاضــر جمعیت کل مســلمانان جهان حــدود 1/570/000/000 
نفر است که در پنجاه کشور جهان تمرکز دارند و عده ای نیز در کشورهای 

کنده اند. مختلف غیرمسلمان پرا

آنچه فعًا در دست ماست و می توان نسبت به آن تحلیل و گفتگو نمود، 
کشــورهای مســلمان و  گاهی رســمی و غیررســمی درباره  همین آمارهای 

کشورهای دیگر است.

برخی سرفصل های مطرح در این باره عبارتند از:

نسبت خط عربی و مسلمانان جهان با تغییر خط
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جمعیت بومی مسلمانان بالکان نیز رشد قابل توجهی از خود نشان داده 
کنون برابر 4 میلیون نفر اســت.  مســلمانان 40 درصد جمعیت بوسنی  و ا

و هرزگوین و 70 درصد جمعیت آلبانی را تشکیل می دهند.

در آمریکای شمالی میزان مسلمانان در جمعیت کشورها از سال 1950 تا 
2000 از 0/1 تا 1/4 درصد افزایش یافته است. تعداد مسلمانان در ایاالت 

متحده طبق برآورد های مختلف معادل 2 تا 5 میلیون نفر است.5

ی )جامعۀ مشترک  المنافع( میزان مسلمانان از سال 1950  در اتحاد شورو
ی  گر اتحاد شورو تا 2000 از 8/5 درصد تا 15 درصد افزایش یافته است. ا
در حــدود قبلــی خود حفظ شــده بــود، در حــال حاضر میزان مســلمانان 
در جمعیــت آن برابــر 20 درصد می شــد.6 در 10 ســال اخیــر معمواًل تعداد 

مسلمانان در روسیه برابر 20 میلیون نفر اعام می شد. 7

جمعیت استفاده کننده از خط عربی بین مردم جهان
خط عربی به واسطه فتوحات اسامی و گسترش اسام در برخی کشورها 
که زبان عربی نمی دانســتند وارد و موجب تغییر خط در آن مناطق شــد. 
که البته برخــی از این مناطق، بعدها  از آن جملــه ایران و ترکیه هســتند. 
کنــون خط عربی در  خــط عربــی خــود را به خطوط دیگــر تغییر داده اند و ا

آنجا رایج نیست.

زبان َعَربی بزرگ ترین عضو از شاخه زبان های سامی است و با زبان های 
که  14  عبری و آرامی هم  خانواده  اســت. این زبان دارای 42 زمان اســت 
کنونی و14 زمان دیگر آینده است. زبان  گذشته و 14 زمان دیگر  زمان آن 

عربی یکی از شش زبان رسمی سازمان ملل متحد است.

در حال حاضر چند زبان زندۀ دنیا هستند که نوشتار آنها به خط عربی یا 
برگرفته از آن است. زبان فارسی، اردو، پشتو، ترکی و کردی از آن جمله اند.

کاربرد خط عربی در جهان
که خط عربی در آن ها خط رسمی است کشورهایی    *

کنار دیگر خط ها رســمیت  کاربرد خط عربی در  *  کشــورهایی که در آن ها 
دارد.

 رقم 
ً
5. شــورای عالــی اســالمی آمریکا ایــن رقم را معــادل 1/5 میلیون نفــر اعالم كرده اســت. معموال

یر 3 درصد( عنوان می شــود كه مســلمانان سیاه پوســت بیــش از 42 درصد آنها را  6-7 میلیــون )ز
تشــکیل می دهند. از هر پنج نفر سیاه پوســت آمریکا یکی مســلمان اســت. 25 درصد مســلمانان 
آمریکایــی از آســیای جنوبــی آمدنــد و 15-17 درصد عرب  هســتند. بــا وجود تشــدید كنترل همۀ 
مهاجــران از جهان اســالم بعد از حوادث 11 ســپتامبر 2006، مهاجرت همچنــان ادامه دارد، آن هم 
زارت امور خارجۀ ایاالت متحده در این كشور، 1209 باب مسجد وجود  در ابعاد سابق. به گزارش و

كه نیمی از آنها در 20 سال اخیر تأسیس شدند. دارند 
كاهــش جمعیــت مســیحی اســالوی واقعــًا  6. در منطقــۀ شــمال قفقــاز، رشــد تعــداد مســلمانان و 
چشــمگیر اســت. در جمهوری های شمال قفقاز مسلمانان بیش از 70 درصد جمعیت را تشکیل 

كه در 20 سال اخیر تعداد آنها دو برابر افزایش یافته است. می دهند 
7 .  این رقم تقریبی در ســخنان رئیس جمهور روســیه، از جمله در اجالس ســال 2003 سران سازمان 

المپور مشروعیت یافته، ولی این موضوع به تفسیر احتیاج دارد.  كواال كنفرانس اسالمی در 

جمعیت مسلمانان2 و آرایش آنها
در ســال 1980 تعــداد مســلمانان در سراســر جهــان از 780 میلیــون نفــر 
کــه حدود 22  گذشــت و اوایــل ســال 2004 نزدیــک  1/3 میلیارد نفر شــد 

کرۀ زمین را تشکیل می داد. درصد جمعیت 6/1 میلیاردی 

جمعیــت مســلمانان در ســال 2007، 20/12٪ جمعیــت 6/6 میلیاردی 
که پس از مســیحیت )٪33/30  جهــان، یعنــی 1٫32 میلیارد نفر اســت 
و 2/18 میلیــارد نفــر از جمعیت جهــان( در رتبه دوم آیین های آســمانی 

جهان و ادیان ابراهیمی است.3 

همچنیــن جمعیــت مســلمانان در ســال 2009، 23٫2٪ جمعیت 6٫79 
میلیــاردی جهــان، یعنــی 1/57 میلیــارد نفــر اســت. نزدیــک  بــه 60٪ از 
مســلمانان جهــان در آســیا زندگــی می کنند. از این شــمار نزدیــک  به 200 
میلیــون نفــر شــیعه و بقیــه ســنی هســتند. همچنیــن 0/8٪ از جمعیــت 

کشور آمریکا را مسلمانان تشکیل می دهند.4 

20 درصــد مســلمانان در کشــورهای بیــش از یک میلیــاردی چین و هند 
زندگی می کنند )اقلیت مسلمان هند معادل 100 میلیون نفر است(. 

کــه در میــان 10 کشــور اّول کشــورهای مســلمان در مقام های  کشــورهایی 
کســتان )5/2 درصد(، اندونزی )3/8  گرفته اند عبارتند از: پا بعدی قرار 
درصــد(، بنــگادش )2/7 درصــد( و نیجریه )3/2 درصــد(. با توجه به 
کشورهای مســلمان دیگر، جمع رشد جمعیت مسلمان  رشــد جمعیت 

کشور چین و هند بیشتر می شود. آنها از دو 

کــه جمعیــت آنهــا از 100 میلیــون نفــر  کشــورهای اســامی  از بزرگ تریــن 
 162( کســتان  پا میلیــون(،   242( اندونــزی  از  می تــوان  اســت،  گذشــته 
میلیــون(، بنگادش )144 میلیــون( و نیز نیجریه )130 میلیون که حدود 

نیمی از آنها مسلمان هستند( نام برد.

تعــداد مســلمانان در فرانســه بالــغ بــر 5 میلیــون نفــر شــده اســت. ایــن 
رقــم در ایتالیــا از 240 هــزار نفــر در ســال 1992 تــا 650ـ  700 هــزار در ســال 
1999 افزایــش یافــت. آلمــان 3 میلیــون مســلمان دارد. بریتانیــا بیــش از 
1/8 میلیــون )سرشــماری ســال 2001(، هلنــد 730 هزار نفــر و 710  ـ 720 
کشــورهای دیگر نیز  هــزار مســلمان هم در ســوئیس زندگــی می کننــد. در 

جمعیت قابل توجه اسامی مشاهده می شود.

یشه ی )سـ  لـ  م( است.  ر دارد. اسالم در زبان عربی از ر 2. ُمَسلمان كسی است كه دین اسالم را باو
یشه  یشه سالم شدن و از آفات رهایی یافتن است. »سالم« مشتق شده از همین ر معنی لغوی این ر
اســت. با توجه به معنی اســالم، »مسلم« )در فارسی: مســلمان( یعنی كسی كه خدا را خالصانه و 
 صفت حالیه 

ً
یا می پرستد و اختیار خود را تسلیم امر و نهی او می كند. واژۀ »مسلمان« احتماال بی ر

فارسی واژه عربی »مسلم« است. در زبان عربی چنین واژه ای وجود ندارد.
. CIA ،كتاب حقایق جهان 3 . دانشنامه آزاد، به نقل از: سایت 

4 . دانشــنامه آزاد، به نقل از: »یک چهارم جمعیت جهان مســلمان اســت«، خبرگزاری بی بی ســی، 
بینی شده در ۸ اكتبر .2009 باز
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برای مثال باالترین نرخ جمعیت مســلمانان جهان، اختصاص به کشور 
اندونزی دارد که حدود 130 میلیون نفر مسلمان در آن وجود دارد که زبان 

آنها اندونزیایی است.

که  در این ســرفصل نیز منظور اســتفاده رســمی از خط عربی اســت؛ چرا 
باید به این نکته نیز خوب توجه داشت که بسیاری از مسلمانان در عین 
حال که از خط عربی استفاده نمی کنند، به واسطه خواندن یا آشنایی با 
که این رقم نسبت به مسلمانانی که  قرآن کمی با این خط آشــنا هســتند 

اصًا توانایی خواندن قرآن را ندارند بسیار ناچیز است.

که به این  تی اساسی دارد  یم، خط عربی مشکا که بگذر از این مطالب 
مشــکات روزبــه روز افــزوده می شــود و با ظهــور فناوری هــای جدید، این 

فناوری ها سهم مهمی بر انزوای خط عربی ایجاد می کنند.

مشکالت پیش روی مسلمانان و خط عربی
مهم ترین اشکاالت خط عربی عبارتند از:

کــه نمایندۀ حروف با  1. الفبــای عربــی حروف صــدادار ندارد و حرکات، 
کلمــه نمی آیند10 و بدین  صدا هســتند، بــه صورت حرف معینی در جزء 
قــرار، حــروف بی صــدا بدون آنکــه حرکت آنهــا معلوم باشــد، در کنار هم 

می نشینند.11

گانۀ مشــخص و مســتقلی نــدارد و از 28 حرف  2. هــر حــرف شــکل جدا
الفبــای فارســی تنهــا 16 حرف آن دارای شــکل مخصوص اســت و دیگر 
حــروف یا خیلی به هم شــبیه  هســتند یا هر چند تا از آنهــا با افزودن یک، 
دو یا سه نقطه در زیر و زبر حروف یا با یک سرکش از هم جدا می شوند.12

3. حــروف غالبــًا مشــابه  هســتند و بــا انــدک غفلتــی به جای هم نوشــته 
ی دگرگون می سازند؛ مانند در، ور، رد.

ّ
کل می شوند و مطلب را به 

4. بعضــی از حــروف خوانــده می شــوند، ولــی نوشــته نمی شــوند: ماننــد 
هکذا، لهذا، اسمعیل، رحمن.

5. بعضــی دیگر نوشــته می شــوند، ولی خوانده نمی شــوند: مثل خواجه، 
خواهش، خواهر، خوید، خوار، َعمرو.

6. پــاره ای از حــروف بــه صورتــی جــز آنچــه نوشــته می شــوند، بــه تلفــظ 
درمی آیند مانند مرتضی، یحیی، اعلی، جسارتًا و عجالتًا.

10. حــركات یــا حروف صدادار كه در الفبای عربی به طور مســتتر و نامرئــی به كار می روند، عبارتند از 
یر، ضّمتین یا دو پیش؛  كسرتین یا دو ز َبر،  كسره، پیش یا ضّمه؛ فتحتین یا دو ز یر یا  َبر یا فتحه، ز ز

جزم، مّد و تشدید یا شّده،.
11. پس خواننده باید با ســابقۀ ذهنی و آشــنایی با خود كلمه و توجه به ســیاق كالم، تلفظ درست آن 
گر كلمه ای به تنهایی )نه در میان عبارت( عرضه شــود، هیچ اســتاد دانشــمندی  را حدس بزند و ا

یسنده پی ببرد.  نمی تواند آن را درست بخواند و به مراد نو
12. بدین قرار: ا، )ب ت ث(، )ج ح خ(، )د ذ(، )ر ز(، )س ش(، )ص ض(، )ط ظ(، )ع غ(، )ف 
كاتب و حروفچین،  یسی و یا در نتیجۀ غفلت  گر در تندنو ق(، )ک ل(، م، ن، و، هـ، ی. بنابراین ا
ر زمان از بین برود، مقصود نیز  یک یا چند نقطه بیفتد یا اضافه شود یا جابجا گردد و یا آنکه بر اثر مرو
یابد.  از دســت مــی رود و عبــارت نامفهوم می گردد و خواننده باید با حــدس و تخمین، مطلب را در
كه به آســانی امکان پذیر نیســت؛ مانند بخرید و نخرید، ســّر و شــّر، حّر و خر، محرم و مجرم،  كاری 

دلیل و ذلیل،  خبر و خیر و حیز و حبر و چتر و جبر.

گر همه کشــورهای عرب زبان که بیشــتر از خط عربی اســتفاده می کنند  ا
کنــون از خــط عربــی اســتفاده می کننــد، هماننــد  کــه ا کشــورهایی  را بــا 
کنیم، حدود ششــصد  کســتان و ... بــا هــم جمــع  افغانســتان، ایــران و پا
میلیــون نفــر از جمعیــت دنیــا در حــال حاضــر بــا خــط عربــی می تواننــد 
بنویســند و بخواننــد که این رقم کمتر از حــدود 10 درصد جمعیت فعلی 

جهان را تشکیل می دهد. 

که از »خط عربی« استفاده می کنند جمعیت مسلمانانی 
گاه گاهی از  منظور از استفاده کردن خط عربی، آشنایی با آن یا استعمال 
این خط نیست، بلکه مقصود استفاده رسمی از خط عربی در نوشته ها 

و آن هم به صورت ممتد و یا غالبی است.

کــه عربی را همچــون زبان مادری  که یاد شــد، شــمار کســانی  همان گونه 
کار می برنــد 174 تــا 442 میلیــون تــن اســت. عربــی زبان رســمی 25  بــه 
کــه کل جمعیــت آن ها نیز بر اســاس آمار ســیا 329 میلیون  کشــور اســت 

تن است.8

گر حدود ششصد میلیون نفر جمعیت حال حاضر  با توجه به این نکته، ا
کــه با خــط عربی می نویســند و می خوانند، از غیر مســلمانان آنها  دنیــا را 
کشورهای مختلف  کنون حدود 500 میلیون نفر مسلمان در  کنیم، ا کسر 
از خــط عربی یا مشــابه آن اســتفاده می کنند و احتمــااًل توانایی خواندن 

کریم را دارند. قرآن 

بنابرایــن حــدود ســی درصــد یــا یک ســوم مســلمانان جهان فعــًا از خط 
عربــی بهره مندنــد که البته نباید فراموش کرد که بســیاری از آنها افزون بر 

خط عربی با خط التین9 نیز آشنا هستند.

که از »خط عربی« استفاده نمی کنند جمعیت مسلمانانی 
کــه چه تعداد  در حــال حاضر آنچه بســیار با اهمیت تر اســت، آن اســت 
از مســلمانان از خط عربی اســتفاده نمی کنند و آیا در آینده بر این تعداد 

افزوده خواهد شد یا نه؟

که در قبل گذشت، حدود یک میلیارد مسلمان در حال  طبق آمارهایی 
که بیشــتر خط آنها التین اســت.  حاضر خطی به غیر از خط عربی دارند 
بــه عبارت ســاده تر، دو ســوم از مســلمانان جهــان یا بهتر بگوییم، بیشــتر 
مســلمانان جهان خط رسمی شــان خط عربی نیست و توانایی خواندن 

قرآن یا مراجعه به متون اسامی به خط عربی را ندارند.

۸. دانشنامه آزاد، سه فهرست، اثنولوگ، انکارتا،
. 2006. Retrieved on 2007-02-18

تین كه الفبای رومی نیز خوانده می شــود، پر اســتفاده ترین خط الفبایی در دنیا می باشد.  9. الفبای ال
كنان اولیــه ایتالیا بودند،  ر پژوهندگان، به خط اقوام اتروســک كه ســا سرچشــمۀ ایــن خــط بنا به باو
مربــوط می شــود. ایــن خــط از گونه هــای غربــی الفبــای یونانــی برگرفته شــد و نخســتین بــار در روم 
تین قواعد  تین به كار رفت. پس از ســدۀ یکم پس از میالد در الفبای ال باســتان برای نوشــتن زبان ال
یژه ای پدیدار گشــت. این امر نخســت در كتیبه ها و ســپس با تغییرات جزیی در  یبایی شناســی و ز

كتب تحقق یافت.
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که تأثیــر خط عربی در پاسداشــت  کنــون بایــد محققان بررســی نماینــد  ا
یا پیشــبرد و پیشــرفت اســام و مبانی اســامی چگونه اســت؟ یا چگونه 
بــوده اســت؟ آیا این تأثیر آن قدر اساســی اســت که بتــوان از یک میلیارد 

مسلمان جهان چشم پوشی نمود؟

کریم را به خط عربی  وقتی بیشــتر مسلمانان جهان توانایی خواندن قرآن 
ندارند، آیا تنها با تحریم چاپ قرآن به خط التین می توان جلوی گسترش 
گرفت. آیا جهان اســام  و نفوذ خط التین در بین مســلمانان و جوانان را 
توانایی جلوگیری از نفوذ اینترنت التین را در کشــورهای اســامی دارد؟ و 

سؤال های بسیار دیگر.

اّما این مقاله در پی اثبات تأثیر یا رد این موضوع نیست، بلکه عاقمند 
اســت تا به این موضوع توجه شــود و هر چه زودتر نســبت به آن پژوهش و 
گذر زمان، عدم توجه به این موضوع و  گیرد. در ســرعت  تحقیق صورت 

اهمیت آن باعث خدشه به اسام می شود.

در حــال حاضــر بحــث خــط عربــی و خــط التیــن، متوجــه بســیاری از 
و  علمــا  توســط  آن  بررســی  از  چشم پوشــی  و  اســت  جهــان  مســلمانان 

گردد.  محققین، نمی تواند سبب عّزت  و نگهداشت خط عربی 

تأثیر خط عربی در پیشبرد و پیشرفت اسالم
که  که می آید، ســرفصل هایی هســتند  این ســرفصل و دو ســرفصل دیگر 
کنون  یم و هیــچ گونه تحقیقی تا هیــچ گونــه آمــار و ارقامی دربارۀ آنها ندار

دربارۀ آنها صورت نگرفته است.

که:  در این میان مهم ترین پرسش دربارۀ این موضوع این است 

گسترش اسام تنها در سایه خط عربی خواهد بود؟  آیا 

موافقان و مخالفان بحث تغییر خط، باید به روشــنی و دقت پاســخ گوی 
آن باشــند. برای دقیق ترشدن بررســی این سرفصل الزم است آن را به ریز 

موضوعاتی تقسیم نماییم.

کرد: این بحث را می توان حداقل به دو شاخه تقسیم 

کشــورها و مناطــق  گســترش اســام در  1. آیــا خــط عربــی باعــث نفــوذ و 
گون شده است؟ گونا

کنــون یــا در آینده می تواند باعث پیشــرفت اســام در  2. آیــا خــط عربی ا
گردد؟ مناطق مختلف 

کرم)ص( در  گــر پیامبر ا که آیا ا ســؤال اول را این گونــه می تــوان مطرح نمود 
کشــور یونان مبعوث به رســالت می شــدند، دین اســام به واســطۀ وجود 
یــج و گســترش پیــدا نمی کرد؟ بــه عبارت  خــط التیــن در آن منطقــه، ترو
یــج و نفوذ اســام در بیــن مردمان  دیگــر آیــا خود خــط موضوعیتــی در ترو

مسلمان داشته است؟

کار می روند؛ مانند  گانه به  7. بعضی از حروف برای بیان چند تلفظ جدا
واو و حرف ی.

کتابــت به هم مّتصل می شــوند و بر حســب آنکــه در اّول،  8. حــروف در 
وســط یــا آخــر کلمه قرار گیرند، صــورت اصلی خود را از دســت داده و به 

گون نمایان می گردند.13 گونا ُصَور و اشکال 

9. نوشتن از چپ به راست آسان تر است. 

10. تطابق نداشتن با تکنولوژی روز.

ممکــن اســت بســیاری از ایــن اشــکاالت در خطــوط دیگــر و نیــز خــط 
التین وجود داشــته باشــد، اّما در حال حاضر با جهانی شــدن ارتباطات 
و بهره برداری نشــدن خــط عربی در اینترنت، خــط التین به عنوان خطی 
که  گرفته اســت  کــره زمین قــرار  کنان  بین المللــی مــورد توجــه تمامی ســا
این شــمول، تمامی مســلمانان را نیز در بر می گیرد. بنابراین توجه به خط 
مســلمانان و نیــز موضوع تغییر خط، نمی تواند فــارغ از توجه به اینترنت و 

فناوری های مهم آن باشد.

اینترنت
انقــاب اطاعــات و ارتباطــات در حال شــکل دهی دوباره جهان اســت 
و اینترنــت در رأس ایــن جریــان قــرار دارد. اثر اینترنت بر تمــام جنبه های 
کامل نامعلوم است.  زندگی مبهوت کننده است و اثر آتی آن هنوز بطور 

اخیــرًا اینترنــت بــه عنــوان پدیــده ای مقــرون به صرفــه و ســریع ترین روش 
ارائه دانش، اطاعات و اخبار به بیلیونها نفر در دنیا ظهور نموده اســت. 
اینترنــت بــه همیــن صــورت می تواند برای نشــر عقاید و مذهب اســامی 
کار برود.14 نیز مســلمانان به ســادگی می توانند به غیرمســلمانان روش  به 
زندگی را بیاموزند و تلقی صحیح از اسام را در دیدگان غرب ارائه کنند.

کشــورهای اســامی شــده اســت،  گســترش اینترنت در  البتــه آنچه مانع 
کــه موضوعات  تفــوق مطالــب اینترنتــی انگلیســی زبــان اســت. هرچند 
عربی زبان رو به افزایش بوده و نرم افزارهای موجود عربی برای اســتفاده از 
که انگلیســی صحبت نمی کنند، در  کاربرانی  شــبکه ارتقاء یافته اند، اما 

توانایی برای دستیابی به منابع اینترنتی عقب می مانند.

کرد؟ اّما چه باید 
چه به فکر آینده اســام باشــیم و چه نباشیم، بررسی این موضوع که خط 
عربــی بــه چه میزان باید پاســداری شــود بســیار مهم و با اهمیت اســت. 

13 .  مثاًل حرف ب به چهار صورت نوشته می شود: به تنهایی، ب؛ در اّول كلمه، بـ ؛ در وسط كلمه، 
ـــبـ ؛ در آخر كلمه، ـــب. بدین قرار شــمارۀ حروف الفبا كه در بیشــتر زبان های رایج دنیا از 25 تا 30 
ری تا 120 صورت افزایش می یابد.  حرف ثابت و الیتغّیر بیش نیســت، در  عربی به میزان سرســام آو
ین پور؛ از نیما تا روزگار ما؛ تهران: زّوار، 13۸7، ج 3،  بخش تغییر خط فارسی.( )ر.ک به: یحیی آر
14 .  با اینترنت مســلمانان می توانند اطالعات مهمی دربارۀ اســالم كه در زندگی به آن احتیاج دارند 
رنــد. بــرای مثال می تواننــد اطالعات مربوط به اوقات شــرعی نماز، محل مســاجد و  را بــه دســت آو
كه مورد عالقه شان است  بخشهایی از قرآن را بگیرند. همچنین می توانند اطالعات دیگری را نیز 

كنند. یافت  مانند تحقیقات، ادبیات و آمار اسالمی را در

نسبت خط عربی و مسلمانان جهان با تغییر خط
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عربــی بهــره برده انــد یا خیر. در آن زمان شــاید بتوان خط عربی را نســبتی 
با مسلمانی داد.

ی نســبت تدّیــن و اســام مســلمانان را حداقــل از دو جنبه  اّمــا بــه هــر رو
می توان بررسی نمود:

1. از لحاظ نظری )اصول  الدین15 و اعتقادات(
2. از لحاظ عملی )فروع الدین16 و اخاقیات(

کــه مســلمانان جهــان از  کــه راه بــه جایــی نمی بریــم؛ چرا از منظــر نظــری 
ک  فرقه هــای بســیار متنوعــی از اعتقــادات برخوردارنــد و تنها وجه اشــترا
که همــان نیز در دامنه هــای مختلفی  آنهــا توحیــد خداوند متعال اســت 
گر بخواهیم اصول اعتقادات  توسط گروه های مسلمان تعریف می شود. ا
خاصــی را معیــار بررســی قــرار دهیــم، درصــد محــدودی از مســلمانان 
را تشــکیل خواهــد داد و بــه ایــن ترتیــب جامعیــت تحقیــق خدشــه دار 
می گردد. بنابراین چون بررسی شاخصه توحید نیز به تنهایی امکان پذیر 
یم از بررسی نظری مســلمانان صرف نظر کنیم.  و کارســاز نیســت، مجبور
اّمــا از لحــاظ عملــی، مخصوصــًا شــاخصه هایی هماننــد فروع الدیــن و 
اخاقیــات،17 پژوهــش و بررســی میان مســلمانان امکان پذیر اســت و تا 

گویا  و دارای جامعیت تحقیق باشد. اندازه ای می تواند 

یــا  بیــن مســلمانان جهــان  اســامی18  و احــکام  از دســتورات  بســیاری 
جهــان اســام، مشــترک و قابــل ســنجش اســت و بــا توجــه بــه معیارها و 

رد و ســپس به فروعی  كه نخســت باید به آنها ایمان آو 15 .  اصول دین پایه های اعتقادی دین اســت 
كــه از آن بــر خواســته  اســت پایبنــد بــود. اصول دیــن مربوط بــه اعتقاد اســت و فروع دیــن مربوط به 
عمل.  اصول دین از نظر اهل سنت، توحید، نبوت و معاد و از نظر شیعه عدل و امامت نیز اضافه 
می گــردد، پایه هــای اعتقــادی ادیــان را شــامل می شــود و در زبان هــا، زمان ها و اقــوام مختلف صور 
متفاوتی به خود گرفته اســت. اعتقاد به اصول دین باید از روی تحقیق باشــد، نه تقلید. كســی كه 
به اصول دین اعتقاد ندارد، از دین بیرون اســت. در آغاز برخی از رســاله های عملیه از اصول دین 
ســخن رفته  اســت. توحید، نبوت و معاد اصول مشــترک دین اســالم اند و دو اصل امامت و عدل 
مات مذهب شــیعه اند و هر كس به آنها ایمان ندارد، از مذهب شــیعه بیرون است، گر چه 

ّ
از مســل

از اسالم بیرون نیست. 
16 .  در اصطــالح دیــن اســالم، فــروع را بــر مســائلی اطــالق می كننــد كــه بــه عمــل و عبــادات مربوط 
اســت. به طور كلی احکام شــرعی اســالم یا متعلق به عمل و طاعت اســت یا متعلق به معرفت و 
یند.  اعتقاد، قسمت اول را احکام فرعی یا عملی و قسمت دوم را احکام اصلی یا اعتقادی می گو

)دهخدا(
17 .  اخالقیات )روش، شخصیت و رفتار پسندیده( مربوط می شود به مفهوم رفتار انسانی در مواجهه 
با موضوع درســت و نادرســت كه همچنین خوب و بد نیز خوانده می شوند. اخالقیات در دو زمینه 
بــه كار می رونــد: تمیز فردی )خوب از بد( و دوم روش هــای رفتاری كه گاه به عنوان »عرف رفتاری« 
نهادینــه شــده در یک گــروه فرهنگی، مذهبی، اجتماعی یا فلســفی شــناخته می شــود. اخالقیات 
فــردی بــا اهداف درســت یــا غلــط، انگیزه ها یا اعمــال تعریــف و تمییــز داده می شــوند؛ اهدافی كه 

آموخته شده اند، ایجاد شده اند یا از طرف اشخاصی كه در گروه هستند توسعه یافته اند.
1۸ .  احــکام اســالم بــه مجموعــه فرامین عملی و عبادی اســالمی گفته می شــود. این احکام شــامل 
آداب و مناســک اســالمی و همچنین عبادات هســتند. احکام اســالم در علم فقه شــرح و بســط 
می یابند و شــامل دو گروه حکم تأسیســی و حکم امضایی هســتند. مســلمانان در جوامع اسالمی 
رت می دانند. به قوانین اســالمی شــریعت  رعایــت احــکام اســالمی را به صورت ســنتی یک ضــرو
یند و بیشــتر شــیعیان منابع فقهی را بــه قرآن،  گفتــه می شــود و فلســفه حقوقــی اســالم را فقــه می گو
 منابع فقهــی را به قرآن، ســنت، 

ً
ســنت، اجمــاع و عقــل تقســیم می كننــد، امــا اهل تســنن معمــوال

اجماع، قیاس طبقه بندی می كنند.

بنا بر آیات قرآن مجید، هر پیامبری به لسان قوم خود مبعوث شده است 
و ایــن بحث معلول لســان نیســت، بلکه ظــرف وقوع بعث اســت. البته 
این موضوع احتیاج به شکافته شــدن و تبیین بیشــتر دارد که فعًا در این 

مجال نمی گنجد.

کــه بــا وجــود ارتباطــات جدیــد و  ســؤال دوم دامنــۀ وســیع تری دارد؛ چــرا 
فناوری هــای روز، جهــان و مــردم آن بســیار درهم تنیــده و منســجم شــده 
اســت و شــکلی واحد پیدا نموده اســت. بنابراین وقتی صحبت از خط 
عربــی در حــال حاضــر یــا آینــده جهــان برای پیشــرفت اســام می شــود، 

پرداختن به آن و توجه در آن بسیار حائز اهمیت است.

که یک چهارم  کنون بیش از  6/5 میلیارد نفر در جهان زندگی می کنند  ا
آنها مســلمان هســتند. اســام به خودی خود، محدودیتی در گســترش و 
جهانی شــدن نــدارد و قابلیــت خوبی برای همه گیــری در خود جای داده 

گسترش فقط در سایه خط عربی امکان دارد؟  است، اّما آیا این 

 آیــا بــدون وســایل ارتباطــی امکان پذیر اســت؟ زبان و خط بــه طور عام، 
آســانی  بنابرایــن  هســتند.  انســان ها  میــان  ارتباطــی  وســایل  مهم تریــن 
خــط و در دســترس بودن و مطابقــت بــا تکنولوژی هــای روز دنیــا، بــرای 

همه گیرشدِن دین اسام بسیار ضروری یا حداقل مؤثر است.

کنون  بنابراین پرداختن به این ســؤال مهم اســت که آیا فقط خط عربی، ا
یا در آینده می تواند باعث پیشرفت اسام و نفوذ توحید، ایمان و معارف 

گردد؟ اسام در بین مردم جهان 

نسبت مسلمانی )تدّین و ایمان( مسلمانان به خط عربی
گرایــش مردم به ســوی  آنچــه در اســام موضوعیــت دارد، نفــس ایمــان و 
خداونــد باری تعالــی اســت. بــه عبارت دیگر احــکام و قوانین اســامی و 
کرم)ص( به خودی خود دارای ارزش مجزا و مســتقل  ســنت های پیامبر ا
که منجر به ایمان و رسیدن به  نیستند و زمان محترم و تقدیس می شوند 

گردند. توحید الهی 

گر خط نسبتی با تدین مسلمانان  از این مقدمه می توان نتیجه گرفت که ا
داشــته باشــد، حفظ و نگهداری آن از باب مقدمه واجب، واجب است 

و ااّل فا.

جدای از بحث »قطع ارتباط مسلمانان با معارف اسام در موضوع تغییر 
خط« بسیار مناسب است تا گروهی از محققین، به دقت تحقیق نمایند 
که از ایمان در کشــورهای مسلمان می توان  که با توجه به شــاخصه هایی 
گروه ها، دارای مســلمانان  کشــور مســلمان یا کدام یک از  داشــت، کدام 
کــدام یــک آنهــا از درجــات  بــه معــارف  اســت و  متدین تــر و پایبندتــر 
کمتری برخوردارند.  پس از آن تحقیقات، به خوبی  شــاخصه های ایمان 
کــه کشــورهای برتِر مســلمان کدامند و آیــا از خط  مشــخص خواهد شــد 

نسبت خط عربی و مسلمانان جهان با تغییر خط
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آیا تحقیق شــده اســت که درصد نفوذ ترکیه در پیشبرد اسام در منطقه، 
به واسطه تغییر خط چگونه می باشد؟ و بسیاری از سؤاالت دیگر.

کــه حداقل برخــی پایان نامه ها و تحقیقــات میدانی  بنابرایــن الزم اســت 
دربــارۀ تأثیرات تغییر خط در مناســبات اســامی صــورت پذیرد تا دالیل 

علمی و محکمی دال بر رد یا اثبات موضوع تغییر خط ارائه شود.

پژوهش در تأثیِر تغییر خط در مصادیق عینی همانند ترکیه
پژوهــش در تأثیــرات تغییــر خــط در ترکیه را حداقــل از دو جنبــه می توان 

بررسی نمود:

1. بررســی شاخص های نظری )اصول الدین و اعتقادات( در ترکیه، قبل 
از تغییر خط و بعد از تغییر خط.

2. بررســی شاخص های عملی )فروع الدین و اخاقیات( در ترکیه، قبل 
از تغییر خط و بعد از تغییر خط.

گــذرا توجه می کنیم. البته  بــا ذکــر مقدمه ای به برخی از جنبه های بحث 
خود واقفیم که بررسی دقیق و کامل آن احتیاج به امکانات و زمان فراوان 
کنون در دست ما نیست. که ملزومات آن ا یاد دارد  ی تحقیقاتی ز و نیرو

حضــور اســام در ترکیــه و نحــوه ارتبــاط آن بــا سیاســت را بــه شــش دوره 
کرد: می توان تقسیم 

کــه تــا مدتی مشــروعیت خود را  1. دوران حکومت هــای قبــل از عثمانــی 
از خلیفــه عباســی گرفتــه بــود و بعــد از آن نیــز رابطه دین و دولــت در آنها 

تعیین کننده بود.19

2. دوران اول خافت عثمانی که خافت سنی در یک سیر تفوق و غلبه 
یخی از اعراب به ترکان عثمانی انتقال یافته بود.20 تار

3. یکصد سال آخر امپراتوری عثمانی که به دوره تنظیمات و اصاحات 
کاسته می شود. یج از تأثیرگذاری دین  که به تدر معروف است 

4. این دوره با ایجاد حکومت جمهوری و لغو سلطنت و خافت توسط 
ئیســم و مذهب  یخ ال مصطفــی کمال پاشــا آغاز شــده و نقطــه عطف تار

زدایی است.

5. ایــن دوره بعــد از اســتقرار نظام چندحزبی و شکسته شــدن اســتبداد 
کــه مذهــب شــکل پویاتــری بــه خــود می گیــرد و  تک حزبــی آغــاز شــده 

مسلمانان فعال می شوند.21

کودتای 12  6. ایــن دوره بعــد از پیــروزی انقاب اســامی ایــران و انجــام 
کرده است.  سپتامبر 1980م ترکیه آغاز و تا زمان حال ادامه پیدا 

19.  بــرای اطــالع بیشــتر نگاه كنیــد به: ابن بی بی، یحیی ابن محمد؛ اخبار ســاجقه روم؛ به اهتمام 
كتابفروشی تهران 1350ش. محمدجواد مشکور؛ تبریز: 

یخ عثمانی؛ ترجمه ایرج  زون چارش لی؛ تار 20 .  برای اطالع بیشتر نگاه كنید به: اسماعیل حقی، او
كیهان، 136۸ش. نوبخت؛ تهران: 

گرایی تركیه. 21 .  پژوهشی پیرامون روند تحوالت اسالم 

شــاخص هایی می تــوان میــزان پایبندی و التزام جوامع مســلمان را به آن 
کرد. کرد نسبتی میان آن و خط عربی برقرار  دستورات و احکام  بررسی 

مثًا این شــاخصه ها می تواند پایبندی مســلمانان هــر منطقه به عناوین 
زیر باشد:

 -نمــاز، روزه، حــج، زکات، خمس، جهاد، امر بــه معروف، نهی از منکر، 
تولی، تبری و ...

- دروغ، دزدی، فحشا، غیبت، وفای به عهد، کمک به نیازمندان، قتل، 
حسن خلق و ...

تأثیر تغییر خط در درجۀ اسالم و مسلمانی و نیز مناسبات اسالمی
که در ســرفصل قبل گذشــت  پــس از بررســی هــر کدام از شــاخصه هایی 
و نتیجه هــای به دســت آمده از آن، می تــوان تأثیــر تغییر خــط را در صعود 
گرفت و ســپس به این پرســش ها پاســخ  و نــزول ایــن شــاخصه ها در نظر 

که: داد 

گاهی و قطع ارتباط مســلمانان به معارف  1. آیا تغییر خط موجب عدم آ
اسامی خواهد شد؟

کل جهان اسام الف: تغییر خط در 
کشورهای اسامی کشور یا برخی از  ب: تغییر خط در یک 

2. آیــا تغییــر خــط موجــب اختــال در روابــط و مناســبات اســامی بیــن 
کشورها و فرهنگ های اسامی خواهد شد؟

تمام کســانی که مخالف اصاح یا تغییر خط هســتند و یا حداقل موافق 
آن نیســتند، هیــچ تحقیقی دربــاره تأثیرات تغییر خط نداشــته اند، بلکه 
کــه مطــرح می کنند و  اظهــار نظرهــای آنهــا، همگــی حدس هایی اســت 

گر خط تغییر نماید فان و فان می شود. می گویند: ا

یم  کنــون بحــث مــا در خوبــی یــا بــدی تغییــر خــط نیســت و قصــد ندار ا
یج نماییم، بلکه شــما را به ایــن حقیقت توجه  موضــوع تغییــر خــط را ترو
که نه موافقــان تغییر خط و نه مخالفــان تغییر خط، هیچ کدام  می دهیــم 
گمــان فراتــر نگذاشــته اند و همــه احتماالتــی را در نظــر  پــا را از حــدس و 

گرفته اند و پای بر آن می فشارند.

مثــًا دربــارۀ ترکیــه و تغییــر خــط در آن مطالب بســیاری گفته شــده و هر 
گیر، شــواهدی بر اثبــات ادعای خود  کــدام بــدون تحقیقــات علمی و فرا
کنون فردی یا مؤسسه ای تحقیق نموده است که: تقریر نموده اند، اما آیا تا

کشــور  گســترش اســام و ایمان در آن  آیا تغییر خط در ترکیه به تحکیم و 
انجامیده است و یا خیر؟

کــه درصد مســلمانان ترکیه پیــش از تغییر خط و  آیا تحقیق شــده اســت 
پس از آن چه نسبتی داشته است؟

نسبت خط عربی و مسلمانان جهان با تغییر خط
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کنند.23

گونه برشمرد: به طور خاصه این اقدامات را می توان بدین 

1. الغای سیستم خافت دینی.24 
کم استقال.25  2. تشکیل محا

کلیه امور مربوط به دین.26 3. انجام تغییرات دولتی در 
4. تغییر اجباری پوشش مردم.27

5. تخریب و نابودی مسجدها و مکان های مذهبی.28 
کز علمی و آموزشــی  کلیه مرا 6. حذف آموزش دینی از جامعه و تعطیلی 

دینی.29
7. حذف کلیه قوانین اســامی و جایگزین کردن قوانین کشــورهای دیگر 

در ترکیه.30
8. ایجاد خانه های خلق و انستیتوهای روستایی.31

ئیسم در قانون اساسی.32 گنجاندن ال 9. حذف اسام و 

ید: »با اصالحاتی كه در تركیه انجام شد، امکان  23 .  سوســرهال یکی از حقوق دانان ســوئیس می گو
ندارد انسان تعجب خود را پنهان نماید ... در هیچ جای دنیا تجربه ای جسورانه تر از آنچه در تركیه 

ئیسم در ترکیه، ص 40( گرفت، سراغ نداری«. )ال صورت 
كه خلیفه در رأس آن به عنوان رهبر مســلمانان تلقی شــود را مانع  24 .  آتاتورک چون وجود حکومتی 
رد، تالش خود را در جهت الغای سیســتم خالفت مصروف داشــت كه در  بزرگی به حســاب می آو

ئیسم در ترکیه، ص 2۸(. این راستا برخی مخالفان به سرعت اعدام شدند. )ال
كه اعضای آن مستقیما  كرد  كمی را ایجاد  ئیسم محا 25 .   آتاتورک برای از بین بردن مخالفان تفکر ال
از طــرف وی انتخــاب می شــدند و دارای اختیارات وســیعی بودند كه افــرادی را به جرم خیانت به 

ئیسم در ترکیه، ص 5(. سبب جانبداری از شریعت به اعدام محکوم می كردند. )ال
26 . براساس این اقدامات، بیشتر پست های مربوط به دین از جامعه حذف شدند و آموزش دینی، 
چاپ كتاب های مذهبی و هرگونه اقدامی كه به نحوی با دین در ارتباط بود ممنوع شد و خدماتی 
ئیک از میان برداشــته شــد.  كه در زمینه های دینی به مردم ارائه می شــد، یکجا توســط حکومت ال
ئیســم در ترکیه، ص 16 (. این گونه اقدامات شــدید و افراطی حتی در كشورهایی مانند فرانسه  )ال
ئیسم می دانند رخ نداد و عماًل سردمداران انقالب فرانسه به محدوده سنتی  كه خود را بنیان گذار ال

نهادهای دینی وارد نشدند.
یــب مجلــس تركیــه گذشــت، پوشــیدن كاله  كــه در 25 نوامبــر 1925م از تصو 27 .  براســاس قانونــی 
یادی بــرای اعتراض به ایــن قانون  پایــی بــه عنــوان ســمبل تمــدن و تجدد اجباری شــد و عــده ز ارو
گســترده تر و  كنار زدن حجاب از آنان به صورت  كشــف و  اعدام شــدند. تغییر در پوشــش بانوان و 

خشونت بارتری در مورد زنان به اجرا درآمد.
ئیســم تنها در اســتانبول 1000 مسجد تخریب  كیت تركیه در ابتدای تســلط ال زنامه آ 2۸ .  به نوشــته رو
ینو، انبــار و آغــل درآمدند.  شــدند و تعــداد بیشــتری نیز در سراســر كشــور بــه صــورت میخانــه، كاز

ئیسم در ترکیه، ص 22(. )ال
كرد و  كشور را تعطیل  كلیه مدارس و آموزشگاه های سراسر  كمیت خود  ئیسیزم در ابتدای حا 29 .  ال
عالمان و مدرســان دینی را عماًل از مناصب قبلی خود كنار زد. این در حالی بود كه میســیونرهای 
مســیحی صدها مدرســه و آموزشــگاه را در سراســر تركیه برای مســیحی كردن مردم تأســیس كردند. 
ئیســیزم، از بین 15 میلیون جوان، تنها تعداد 2۸7 نفر به صورت  در ظرف 16 ســال تحت تســلط ال

ردند. رسمی اجازه فراگیری قران را به دست آو
كرد و  كلیه قوانین و مقررات اســالمی را ملغی اعالم  كامل  كمال اندكی بعد از تســلط  30 .  مصطفی 
در پــی به وجودآمــدن خالء قانون در این كشــور قوانین مدنی، جزایی و حقوقی دیگر كشــورها بدون 
گرفت. شاید از غریب ترین  كار قرار  درنظرگرفتن شرایط تركیه و بدون تغییر، ترجمه شده در دستور 
قوانیــن كــه بــه اجــرا درآمد، عقوبــت جزایی درباره عقد شــرعی در تركیه اســت كه در صــورت وقوع 

ئیسم در یک نگاه، ص 262(. عقد شرعی و عدم ثبت در شهرداری افراد عقوبت می شدند. )ال
كــم جمهــوری خــواه، در سراســر كشــور ایجاد شــده بود به  31 .  ایــن مركزهــا كــه بــه وســیله حــزب حا
كــه عماًل بــه مركزهای فســاد تبدیل شــده بــود و هدف  ئیســیزم بــه وجــود آمــده بود  منظــور تبلیــغ ال
یخــی و فرهنگــی و تربیــت نســل جوان تک بعــدی، نیمه  آنهــا جداســاختن تركیــه از علقه هــای تار

كمونیسم بود. یست و طرفدار  میلیتار
32 .  آتاتورک پس از تحکیم پایه های قدرت دین اســالم را كه دین رســمی كشــور بود از قانون اساسی 

امــا آنچــه بــرای ما مهم اســت، مبــدأ تغییر خط عربــی به التیــن در ترکیه 
»ترکیــه  یعنــی  زمانــی،  مقطــع  دو  مــا  بررســی  مقیــاس  بنابرایــن  اســت. 
)عثمانــی(  بعد از ظهور اســام تــا زمان تغییر خط« و »ترکیــه بعد از تغییر 

کنون« است. خط تا 

دولــت عثمانــی به عنــوان بزرگ تریــن و پهناورترین دولت اســامی پس از 
فروپاشــی خافــت عباســی شــناخته می  شــود. ایــن دولت در ســده های 
هفتم و هشــتم هجری )سیزدهم و چهاردهم میادی( در سرزمین آناتولی 
کرد. در ســده چهاردهم به رهبری بایزیــد اول )ایلدرم بایزید( قلمرو  ظهور 
آن در قاره اروپا گسترش چشمگیر یافت و در اوایل نیمه دوم سده پانزدهم 
بــا فتح قســطنطنیه، به رهبری ســلطان محمد دوم )فاتــح(، در مقام تنها 
وارث امپراتوری روم شرقی )بیزانس( جای گرفت. بدینسان در پایان سده 
پانزدهم، دولت عثمانی به اوج اقتدار و شکوه خود دست یافت؛ اقتدار و 
شکوهی که بیش از یک سده دوام آورد. در این دوران، عثمانی نه تنها ـ از 
نظر وســعت قلمرو و کثرت اتباع، اقتدار نظامی و سیاســی، نظم و سامان 
اجتماعی و ثروت دولت و ســعادت و رفاه ملت ـ اولین دولت اروپایی به 
شمار می  رفت، بلکه از نیمه سده شانزدهم میادی، خود را وارث رسمی 

خافت اسامی و رهبر جهان اسام نیز می  دانست.22

بــرای ســهولت در بررســی تأثیــرات تغییــر خــط در ترکیــه، فــرض را بر این 
کــه ترکیــه در دوران ماقبــل تغییر خــط، وضعیت مناســبی از  یــم  می گذار
گر این وضعیت در دوران  شــاخصه های اسامی داشته است. بنابراین ا
پــس از تغییــر خــط عربــی در ترکیــه رشــد و یــا حتــی آن وضعیــت دوران 
کــه تغییر خط تأثیری  عثمانی حفظ شــده باشــد، می تــوان نتیجه گرفت 

در شاخصه های اسامی ترکیه نداشته است.

کنون بررسی وضعیت دوران ترکیه پس از تغییر خط تا 
کــه در ســال 1924 میــادی  نخســتین قانــون اساســی جمهــوری ترکیــه 
تهیه شــده  اســت، دین رســمی ترکیه را اســام تعیین نموده  است، اما در 
کید  اصاحات قانون اساســی ســال 1928 این ماده قانونی حذف و با تا
کشــوری با دولت و حکومت ســکوالر  بر جدایی دین از سیاســت، ترکیه 

گردیده است. )جدایی دین از سیاست( معرفی 

کــه همزمــان بــا غرب گرایــی شــدید در  اقدامــات اسام ســتیزانه آتاتــورک 
ی و به  یــاده رو ســاختارهای جامعــه ترکیــه صــورت می گرفــت بــا نوعــی ز
پاییان  کــه ارو صــورت خشــونت بار بــر جامعــه تحمیــل گردید، به طــوری 
ئیک هــای ترکیه نمی توانســتند تعجب خــود را پنهان  نیــز از ایــن افراط ال

ین امتداد داشت  پا تا نزدیکی شهر و كه قلمرو آن در ارو ر بود  22 .  در این زمان عثمانی كشوری پهناو
بــر می گرفت و  یــای مدیترانه و شــبه جزیره عربســتان را در و بخــش عمــده ســرزمین های جنــوب در
پاییان غربــی این دولت  از شــمال بــه رود دن و از شــرق بــه مرزهــا ی ایــران محدود بــود. از منظــر ارو
مهم ترین تجلی تمدن اســالمی به شــمار می رفت و داد و ســتد و تعارض های فرهنگی و سیاسی و 
ین انگاره ای داشت كه غربیان از اسالم كسب كردند. برای اطالع  نظامی با آن نقش اصلی در تکو
)Osmanli Devletinde Ehli Sunnetin Sia'ya Tenkitleri, Istanbul, OSAV, 2000.( :بیشتر ر.ک
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ایجاد انگیزه نقش خواهند داشت.37

کــه  یشــه در شــهرهای دور دســت ترکیــه دارنــد  بیشــتر ایــن روشــنفکران ر
یشــه های حرکــت اســامی  مهاجــرت آنهــا بــه شــهرهای بــزرگ یکــی از ر
کــه بــه نوعــی بــه هویت یابــی اســامی منجر شــده و حتی  موجــود اســت 

کرده است.38 یست ها را نیز به خود جلب  ناسیونالیست ها و سکوالر

از  یکــی  اجتمــاع  در  اســامی  واجبــات  و  دینــی  بــه شــعارهای  گرایــش 
کــه عمــل بــه  نشــانه های اســام گرایی در ترکیــه بــه شــمار مــی رود؛ چــرا 
واجبــات اجتماعــی دین اســام همانند روزه ماه رمضــان و حضور مردم 
در مســجدها هنــگام نمــاز، بــه خصوص نماز جمعه باعث شــده اســت 
ئیک و ناظــران غربی از آن به اسامی شــدن جامعه  کــه سیاســتمداران ال

کنند.39 سیاسی ترکیه تعبیر 

مساجد در ترکیه
در ایــن دو دهــه اخیر  فعالیت های مســاجد رو به رشــد بوده اســت و مردم 
نسبت به سال های قبل بیشتر به مساجد روی آورده اند. در ماه رمضان نیز 
جماعات اهل سنت برای خواندن نمازهای تراویح مساجد را پر می کنند.

بــا وجــود همه موانــع هــزاران نمازگــزار در روزهــای جمعه به مســجدهای 
کوچــک شــهرهایی ماننــد ســلطان احمــد، ســلیمانیه، فاتــح،  بــزرگ و 
کجاتپــه در آنکارا  کــوی در اســتانبول، الوجامــی و مورادیه در بورســا و  ارتا
می روند. همچنین در دو عید قربان و فطر، روز میاد رسول، روز معراج، 
روز برائت و شــب قدر مســاجد ترکیه پر می شــود، اما در روزهای عادی و 
که مســجدها فقط به  بــه هنــگام نمازهای یومیه، چنین به نظر می رســد 
پیران اختصاص دارد. جوانان سنی و شیعه از نمازهای یومیه هستند.

بــر اســاس آمار مؤسســه دیانت دولــت ترکیه، امروز در این کشــور 75491 
مســجد وابســته بــه همین مؤسســه وجــود دارد.  بــا این حال حــدود 1500 
مســجد کشــور خالی اســت و عبــادت در آن انجــام نمی گیــرد. طبق آمار 
کارکنان مســاجد )امام جماعــت، واعظ، خطیب( جمعًا  دیانت ترکیه، 

74368 هستند. 40

حجاب در ترکیه
یکی از عمده ترین شعارهای اسامی که به جلوه ای عمده از اسام گرایی 
که این موضوع  در ترکیه تبدیل شده است، پوشش اسامی بانوان است 
کــرده اســت.  در اســام گرایی ترکیــه نقــش عمــده ای را تــا بــه حــال ایفــا 

گرایی«؛ ترجمه ع . فتاح زاده، ترجمان سیاســی،  یســم و اســالم  37. رایز هرمان؛ »تركیه میان سکوالر
گرایی  ســال 1379 ش، شــماره 4۸، ص 40- 41. )به نقل از زارع، محمدرضا؛ علل رشــد اســام 

در ترکیه، صفحه 139(.
زنامه رسالت، 137۸/3/29.  3۸ .   »اسالم و مدرنیته در تركیه«، رو

39 . صبری سیاری، جریانات اسامی در ترکیه، ص 14 و 121 .
40 .  بــدل، حســن؛ »شــرایط دینــی و مذهبــی كشــور تركیــه«؛ مجلــه طلوع)1و2(، مدرســه عالــی امام 

خمینی)ره(، قم 13۸1.

البتــه تغییراتــی دیگــر نیــز از جملــه فرمــان خوانــدن اذان و نمــاز بــه زبــان 
یخ رســمی از هجری به  ترکی، فرمان تعطیلی دفترهای مذهبی، تغییر تار
میادی، تغییر حروف الفبای رســمی کشور به التین، ایجاد مدرسه های 
مختلــط و تغییــر اســامی و الفــاظ عربی و فارســی بــه التیــن و ترکی کهن 

ایجاد شد.

کشــور  کنــون با وجود اســتفاده رســمی خط التیــن در تمامی مناطق  امــا ا
ترکیــه، بنــا بر آخرین آمار موجود در ترکیــه حدود 98 درصد جمعیت این 
کلیمیــان و پیروان دیگر  کشــور را مســلمانان33 و 2 درصد را مســیحیان و 
گر در ترکیه حدود هجده میلیون علوی  کنون ا ادیان تشــکیل می دهند.  ا
)دوازده امامــی(، یــک میلیون شــیعه )جعفریــه( و 750000 جمعیت غیر 
مسلمان )مسیحی و یهود( باشند، حدود 47 میلیون نفر دیگر سنی اند. 

بیشتر اهل سنت نیز تابع »دیانت«اند.34 

گرایــی در ترکیــه در دو دهــه اخیــر در عرصه هــای مختلفــی  رشــد اســام 
گرفتــه اســت. »صبری ســیاری«، پژوهشــگر مؤسســه تحقیقاتی  صــورت 
رانــد آمریــکا و مدیر مرکــز مطالعات ترکیه در واشــنگتن دربــارۀ حوزه های 
مختلــف ایــن تحوالت که در دهه 1980م اوج گرفت، متذکر دلبســتگی 
مــردم تــرک بــه اســام و مفاهیــم اســامی و افزایــش نیروهای مســلمان در 
قالــب احــزاب اســامی، جماعت هــا و طریقت ها، تکیه هــا، خانقاه ها، 
بــر اینهــا پیدایــش طبقــه جدیــد  کــز انتشــاراتی و عــاوه  مؤسســات، مرا

روشنفکران شده است.35

روشــنفکران مسلمان از دهه 1980م به بعد در پی ترسیم جامعه اسامی 
با ارزش های اصیل آن هســتند. آنان معتقدند این جامعه نه تنها با علم 
و فنــاوری امروزیــن تعارضی نــدارد، بلکه در این جامعــه، علم و فناوری 
بالنده تر خواهند شد و آن دو را فرع می دانند36 و به مدرن شدن جامعه از 
پایین به باال معتقد هستند که در این صورت، دین و هنجارهای ارزشی 
جامعــه نیــز به حاشــیه رانده نمی شــوند، بلکــه در مدرن ســازی جامعه و 

كــرد و برای ممنوع كردن تلفظ نام خدا، »واژه به خدا قســم« را نیز از متن ســوگند نمایندگان  حــذف 
كرد. حذف 

33 .  مســلمانان تركیــه بیشــتر پیــرو مذهب تســنن هســتند كه از میــان آنها حنفی هــا بزرگ ترین گروه 
كن هســتند. شــافعی ها بــا جمعیتــی كمتر در  به شــمار می آینــد و بیشــتر در مركــز و غــرب تركیه ســا
كثــرًا كرد هســتند. شــمار پیــروان مذاهب دیگر بســیار كم  مناطــق شــرقی تركیــه مســتقر هســتند و ا
اســت. روی هم رفته پیروان ادیان در تركیه به دو قســمت اصلی تقسیم می شوند: الف( پیروان دین 
اســالم كــه خود به چند مذهب تقســیم می شــود و اهم آنها عبارتنــد از: 1. حنفی ها: جمعیت قابل 
مالحظه ای از اهل ســنت تركیه را تشــکیل می دهند. 2. شــافعی ها: شــاخه ای از اهل سنت است 
یان كه خود  كردها تشکیل می دهند. 3. پیروان سایر فرق اهل سنت. 4. علو كه پیروان آن را بیشتر 
به چهار دســته تقســیم می شود و بنا بر آمار رســمی دولت تركیه حدود 12 میلیون نفر پیرو دارد. ب( 

كل دو درصد از جمعیت تركیه را تشکیل می دهند.  كه در  پیروان ادیان دیگر  جز اسالم 
34 .  بــدل، حســن؛ »شــرایط دینــی و مذهبی كشــور تركیــه«، مجله طلــوع)1و2(، مدرســه عالی امام 

خمینی)ره(، قم، 13۸1.
35 . جریانات اســامی در ترکیه؛ ترجمه حامد صادقی؛ تهران: انتشــارات حوزه هنری، 1376، ص 

گرایی در ترکیه؛ صفحه 139(. 14- 15. )به نقل از زارع، محمدرضا؛ علل رشد اسام 
زنامــه رســالت، 137۸/3/29. )به نقــل از زارع، محمدرضا؛  36 .   »اســالم و مدرنیتــه در تركیــه«؛ رو

گرایی در ترکیه؛ صفحه 139(. علل رشد اسام 
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ســه روزنامــه اســامی عقیــده، نســل جدیــد و زمــان، روزانــه حــدود 500 
هــزار تیــراژ دارنــد.44  نســل جدیــد در ســال 1989, به دلیــل درج مقاالتی 
کمال  یســت ترکیه )مصطفی  اهانت آمیــز به بنیانگذار جمهوری سکوالر
آتاتورک( دو بار توقیف شــد. زمان نخســتین روزنامۀ روشنفکران اسامی 
کــه اغلب آنهــا در خــارج تحصیــل کرده انــد. از معروف ترین  تــرک اســت 
نویســندگان آن, فهمــی قورو45 را می توان نام بــرد که تجدید نظر در اجرای 

یسم در ترکیه را الزم می داند. سکوالر

یع  که بســته به حجِم توز در ترکیه 50 روزنامۀ اســامی نیز منتشــر می شــود 
کثر  کــه مطرح می کننــد, از یکدیگر متفاوت  هســتند اما ا و اندیشــه هایی 
آنهــا بــا طریقه هــای دینــی در ارتباط بــوده و بیانگر جنبش فکــری و فعال 

گری اسامی هستند. 46 احیا

مدرسه ها و دانشگاه ها
که بیشــتر تحلیل گران درباره روند روبه رشد  یکی از برجســته ترین مواردی 
اســام گرایی در ترکیــه بــه آن اســتناد می جوینــد، مدرســه های مذهبــی 
»امام خطیب« اســت.47 این مدرســه ها از ســال 1949م بر اثر فشــار افکار 
ئیک با هــدف تربیت ائمه  عمومــی جامعــه ترکیهـ  که باعث شــد نظام ال
و خطبای دینی دولتی به تاســیس مدرســه های امام خطیب اقدام کند ـ 
که در این مدرســه ها عاوه بر درس های  کرد  فعالیت های خود را شــروع 
یخ  رایج در دیگر مدرســه ها، مواد درسی عربی، قرآن، تفسیر، حدیث، تار
که با استقبال چشمگیری به خصوص از  یس می شــد  اســام و... نیز تدر

جانب فارغ التحصیان دانشگاه ها روبه رو شد.48

البتــه دلیــل اســام گرایی در ترکیــه را نمی تــوان خــاص ایــن مدرســه ها 
دانســت، ولــی بــه هر حــال از نقش عمــده آنها در اســام گرایی روبه رشــد 

کرد.49 ترکیه نباید چشم پوشی 

احزاب اسالمی
در دو دهــه اخیــر بین 40 تا 50 جماعت، گروه و تشــکل اســامی به وجود 
کــه هر کدام خط مشــی و شــیوه فعالیت خاص خود را داشــتند.  آمدنــد 

44 . Gonul Yakar, 150 Islamic Publication Court Readers, TDN (February12, 1991), P.5.

45 . Bahattin Aksit, Islamic Active in Turkey, a paper Prepared for the Conference on 

Dynamics of States and Societies in the Middle East, Organized by Center for Politi-

cal Research and Studies, Cairo University, Cairo: June 17, 1989, P. l.

46 . عبــداهلل معــوض، جالل؛ رشــد اطالع رســانی اســالمی در تركیه پس از 19۸3 )بخشــی از كتاب 
اإلسام و التعددیة فی ترکیة؛ قاهره: 1994 م , ص 47ـ51، ترجمه: علی زاهد پور.

گرایی ترکیه، ص 47. 47 . پژوهشی پیرامون روند تحوالت اسام 
زنامه جمهوری اســالمی،  ردگان غرب در تركیه«؛ رو 4۸. محمد رومی؛ »رهگیری فعالیت دســت پرو

.76/3/6
زنامه اشــپیگل چاپ آلمان در یک گزارش مفصل نوشــت: ســال گذشــته نزدیک  49. به طوری كه رو
به نیم میلیون نفر در این مدرسه ها تحصیل می كردند و نرخ افزایش آنها 20 درصد است. به عقیده 
حزب رفاه این مدرسه های اسالمی نردبان مطمئن به سوی اسالم است. اشپیگل، »مدارس دینی 
تركیه پلکانی مطمئن به سوی اسالم«؛ ترجمه مجله صفحه اول، شماره 43، شهریور 1375 ش، 

ص 54.

گســترده ترین  مســئله پوشــش اســامی در دو دهه 1980 و 1990م یکی از 
کم و اسام گرایان بوده  ئیک های حا صحنه های مبارزه اجتماعی بین ال

و هنوز نیز ادامه دارد.41

در ســال 1987م نخســت وزیــر وقــت ترکیــه، تورگــوت ازال، اجــازۀ ورود 
کنان  کشــور،  کــرد، ولــی رییس جمهور  محجبه هــا را بــه دانشــگاه صــادر 
اورن، ایــن حکم را بی اعتبار دانســت. این مســئله در زمــان تورگوت ازال 
جدی تر شــد و دادگاه دیوان عالی دولتی حجاب را در دانشــگاه و مطب 
و آزمایشــگاه و مواردی از این قبیل ممنوع دانســت. مردم و دانشــجویان 
کردنــد، امــا دولت بــر این ممنوعیــت پا می فشــرد. این  تظاهــرات بســیار 
ممنوعیت در آغاز از شــهرهای بزرگ مانند اســتانبول، آنقرا، بورسا و ازمیر 

کرد.42 کوچک تر هم سرایت  شروع شد و سال های بعد به شهرهای 

انتشارات  اسالمی
ترکیه از سال 1983 شاهد تحوالت بزرگی در حوزۀ اطاع رسانی اسامی 
کتــاب, روزنامــه و مجــات اســامی ـ بوده اســت. البتــه منظور,  ـ انتشــار 
اطاع رسانی اسامی از طرق رسمی )حکومتی( که »مدیریت امور دینی« 
یســتی ترکیه( آن را هدایت می کند نیســت،  )از اداره هــای دولت سکوالر
کــه نقش ســخنگوی جنبش  بلکــه مقصــود, آن نوع اطاع رســانی اســت 
که ناهمگون  کنونی  احیای اســامی را بازی می کند یا نســبت به اوضاع 
با ارزش های اســام اســت، موضع انتقادی دارد. اطاع رسانی از یک سو 
کــه عمًا به خاطر رشــد  گروه هــا و جریانات اســامی در ارتباط اســت  بــا 
ی آورند و از  دموکراسی توانسته اند از فعالیت مخفی به فعالیت علنی رو
ســوی دیگر با بنیادهای دینی )غیر وابسته به حکومت( و اندیشمندان و 

فرهنگ دوستان اسامی غیردولتی پیوند دارد.43

مجالت اسالمی
یابی یکی از پژوهش های آماری در ترکیــه، در فوریۀ 1991، تعداد  بنــا بــر ارز
150 مجلــۀ اســامی ماهانــه و هفتگی در تیــراژی حدود 350 هزار نســخه 
در این کشــور منتشــر شده اســت که بیانگر تمایات گروه های اسامی در 
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نتیجه
دربــاره خط عربی و مســلمانان، می توان ســرفصل های بســیاری تعریف 
که این نوشتار از باب شروع ابتدایی در این موضوع  کرد و به آن پرداخت 
که نویســنده بر آن واقف اســت، اّما از  می توانــد دارای نقص هایــی باشــد 
بــاب توجــه دادن خوانندگان مطالبی گذرا عنوان شــد تا شــاید فتح بابی 

در این موضوع شود.

درج این مقاله حداقل می تواند ســبب شــود تا به ســرعت درباره موضوع 
گر نمی توانیم شــرایط و  تغییــر خــط عربی، اظهــار نظر ننماییم و یــا اینکه ا
امکانــات تحقیــق و پژوهش دربــارۀ »تأثیر تغییر خط بر میراث اســامی و 
یــم، صبوری کنیم و حرکت و جریــان تغییر آن را  مســلمانان« را فراهــم آور

یم. یا متوقف می گردد و یا تغییر محقق می شود. به دست تقدیر بسپار
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