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مقدمه
که با موضوع »تغییر خط« نگاشته شده اند، بسیار  نسخه های خطی ای 
اندک هستند. اجمااًل می توان ب���ه چند دلیل، برای انگشت شمار بودن 

کرد: آنها اشاره 

1.نوپابودن بحث تغییر خط
شای���د نقط���ه آغ���از بحث تغیی���ر خ���ط در دوران معاص���ر، فرات���ر از یکصد 
که  گرفت  و پنج���اه س���ال نش���ود. این موض���وع، زمان���ی م���ورد توجه ق���رار 
بی، پیشرفت های قاب���ل توجه ای نمودند، و در  پایی و غر کشوره���ای ارو
ش���رق، اولیای امور به همی���ن مناسبت، در پی کشف این پیشرفت ها و 
یا عل���ت عقب ماندگی های خود بودند. پس، ابت���دا توجهشان به سواد 
ی و معایب آموزش و خوان���دن و نوشتن، جلب شد. در این  و سوادآم���وز
گش���ت؛ بنابراین موضوع تغییر  زم���ان زمزمه های بح���ث تغییر خط، آغاز 
خ���ط را از این منظر، می توان نوظهور دانس���ت، و به همین دلیل، در این 
یادی، تألیف شده، در دسترس  زمان اندک، نمی توان توقع داشت آثار ز

گرفته باشد. قرار 

2.پیدایش صنعت چاپ
شای���د یکی از دالیل ایجاد بحث تغییر خط، ظهور صنعت چاپ باشد 
که در غرب رواج داشت، در شرق رواج  ی   ک���ه پس از مدت های بسی���ار

 معریف نسخه های خطی
تغیری خط

 و ترمجۀ منتشرنشده »بیانیه اجنمن
عملیه عامثنیه« در تغیری خط اسالم

ه��ای  نس��خه  چکی��ده: 
خطی پریام��ون موض��وع »تغیری 

خط« بس��یار ان��دک هس��تند. در این میان، ی��ی از منابع 
پریام��ون ای��ن موض��وع، رس��اله ای از آخوندزاده یم باش��د 
که مش��مل بر دو رس��اله ی مضمیه ش��ده به هم است. یی 
حدود هش��ت صفحه فاریس و دیگری شانزده صفحه و به 
زبان تریک اس��تانبویل یم باش��د. نویس��نده در مقاله حارض، 
ابتدا ب��ه ذکر دالیل این امر از قبی��ل نوپا بودن حبث تغیری 
خط، پیدایش صنعت چاپ، کم جحم بودن و فهرست نوییس 
نشدن کتاب ها، و خارج نشنی بودن نویسندگان قدمیی این 
موضوع، همت مگاش��ته اس��ت. در ادامه، به معریف ده عنوان 
نسخه خطی پریامون تغیری خط فاریس اقدام نموده است. 
س��پس بعد از ذکر اتوبیوگرایف آخوندزاده، رساله ی خطی 
او را که تاکنون به فاریس در دسرتس نبوده، منتشر نموده 
است. نویسنده در نهایت با ارائه صفحه اول و آخر رساله 
س��واد تقریر مجعیت عملیه عامثنیه و ترمجه رونوش��ت بیانیه 
اجنمن عملی عامثین، همچننی منت مقاله قرائت ش��ده توس��ط 
منیف افن��دی پریامون موضوع مزبور در اجنمن عملی عامثین، 

مقاله خویش را به پایان یم رساند.

کلی��دواژه: نس��خه های خطی تغی��ری خ��ط، بیانیه اجنمن 
عملیه عامثنیه، تغیری خط اس��الم، رساله سواد تقریر مجعیت 

عملیه عامثنیه، آخوندزاده.

کاظم استادی
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کتب  گ���ون »فهرست  گونا کتاب های  یاد ب���ه  به ه���ر تقدیر، با زحم���ت ز
خط���ی« همانن���د: فهرس���ت نسخه ه���ای خط���ی فارس���ی )6 مجل���د(، 
چه���ار  ...،نی���ز  و  مجل���د(   12( ای���ران  دست نوشته ه���ای  فهرست���واره 
یر  ین ز کتابشناسی درب���ارۀ خط فارسی مراجعه نمودم  و حداقل با عناو

به جستجو پرداختم:

الفب���ا، خ���ط، رسم الخ���ط، رسم خ���ط، تغییر خ���ط، معای���ب خط، خط 
بی، خط اسالم و ... . فارسی، تغییر خط عر

ی���ِن اسامی پیشگامان و نویسندگ���ان قدیمِی موضوع  همچنی���ن با عناو
کاوش پرداختم؛ مانند:آخوندزاده، ملکم، میرزا رضای  تغییر خط نیز به 
ارفع الدوله، طالبوف، مستشارالدوله، میرزا رضاخان افشاربکشلو، میرزا 
کاظم خان، ادیب الممالک،  یزی، می���رزا حسین خان، میرزا  لطفعلی تبر

یسی و ... . میرزا علی محمد خان او

در ای���ن جستج���وی خسته کننده، تنه���ا ده عنوان نسخ���ه خطی، دربارۀ 
که عبارتند از: تغییر خط فارسی یافتم 

1( الفباء
بی نام/ ]بی تا[

1. )ته���ران، نوربخ���ش، ش: 54/1( / الفب���ای چن���د خ���ط در آغ���از دفتر 
ک���ه از نظ���ر الفباشناس���ی و زبان شناسی شای���ان توجه  یادداش���ت شده 
 31834(  .  ]77-1 ]ف:   /  )7-1( صفح���ه   6  / ]بی ت���ا[   / اس���ت. 

دست نوشته های ایران، ج 2، ص 112(.

2( الفبای بهروز
ینی، میرزا رضا )زنده در 1299 ق( افشار بکشلو قزو

1. )مشه���د، الهی���ات، ش: 552/7(/ نستعلی���ق/ ]بی ت���ا[ / 4 ب���رگ/ 
]ف:1-501[ . )31838 دست نوشته های ایران، ج 2، ص 112(.

کتابخانه پهلوی - مجموعه  2. )ته���ران، ملی، ش: 18134(/ انتقالی از 
ی/ ]بی تا[ / ]رایان���ه: 1084[. )31839 دست نوشته های ایران، ج  ن���واز

2، ص 112(.

3( خط آدمیت
ملکم )1249- 1326ق(

گذشت. در این  که یاد او در »اصول تم���دن: 1540«  از می���رزا ملکم خان 
که به روش پرسش و پاسخ آغاز می شود، پس از مقدمه ای، دربارۀ  گفتار 
یر« نیز در همین باره سخن  گفتگو می کند. او در »شیخ و وز اصالح خط 
ک���ه انسان به دقت تمام ب���ه تحقیق قوام ارکان  گفت���ه است. آغاز: وقتی 

ملت اسالم مالحظه می نماید بال اختیار.

یاف���ت، و همین، خ���ود باعث نبودن آثار خطی، درب���اره تغییر خط  شد. 
چ���ون در ای���ن دوران، نویسندگ���ان رو به چ���اپ آوردند. همی���ن قاعده، 
کتاب های با موضوع  کتب ای���ن دوران است؛ بنابرای���ن  شام���ل تمامی 
تغیی���ر خ���ط نی���ز از این قاع���ده مستثنا نیستن���د، و همی���ن علت، سبب 

کتب خطی این آثار، شده است. ی  انگشت شمار

کتاب ها کوچک بودن  کم حجم و   .3
کم حج���م و جزوه بودن ای���ن آثار نیز افزون بر دالیل قب���ل، می تواند دخیل 
کم حجم، معمواًل  کتاب های  ک���ه می دانید رساله ها و  باشد. همان طور 
کتاب ه���ای حجیم و ی���ا در وسایل دیگر، فرام���وش می شوند  در الب���الی 
کتاب ندانست���ن آنها، از  و ی���ا از بی���ن می روند و ی���ا اینکه مردم ب���ه دلیل 
گاه���ی به عنوان  کتابخانه ه���ا صرف نظ���ر می کنند و  ی ش���ان ب���ه  گذار وا

ی نزد خود نگه می دارند. یادگار

کتاب ها 4. فهرست نویسی نشدن 
همی���ن دلی���ل س���وم، سبب س���از ی���ک پدی���دۀ دیگ���ر اس���ت. معم���واًل در 
کتاب های خط���ی، بیشتر، توجه به فهرست آثار حجیم  فهرست نویسی 
کم حجم، از غافلۀ فهرست نویسی جا  اس���ت و آثار جزوه ای و رساله های 
که درب���ارۀ تغییر خط، تألیف  کتاب ها و رساله هایی  می مانن���د. غالب 
شده ان���د، جزوه های���ی چندبرگ���ی هستن���د و میانگین صفح���ات آنها از 
که ب���ا مراجعه به  چه���ل برگ بیشت���ر نمی ش���ود؛ بنابراین طبیع���ی است 
ی در این  کتب خطی، نمی ت���وان آثار بسیار کتاب ه���ای فهرست نویسی 

موضوع پیدا نمود.

5.خارج نشین بودن نویسندگان قدیمی این موضوع
یخچه تغییر خط« مفصل بیان  که در مقالۀ دیگرم درباره »تار همان طور 
ک���رده ام، بحث تغیی���ر خط در س���ه دورۀ زمانی مختل���ف پیگیری شده 
کتاب های خطی  که دوره اول آن، می توانسته باعث شکل گیری  است 
در ای���ن موضوع شود، ام���ا نویسندگان این دوره، هم���ه در خارج از ایران 
ک���ه دسترسی به نوشته های  زندگی می کرده ان���د؛ بنابراین روشن است 
گفتنی است تا حد امکان  گردد.  خطی آنها، نمی تواند به سادگی میسر 
کشورهای همسای���ه، مراجعه  کتاب های خط���ِی  کثر فهرست ه���ای  ب���ه ا

که هیچ ثمری نیز در پی نداشت. نمودیم1 

کتابخانه دولتی روسیه )لنین(، فهرست نسخه های خطی  1.  همانن���د: فهرست نسخه های خطی 
کتابخانه ملی  ی چ���ک، فهرست نسخه ه���ای خط���ی  کتابخان���ه مؤسس���ه شرق شناس���ی جمهور
یحان  کتابخانه انیستیت���و شرق شناسی ابور عشق آب���اد ترکمنست���ان، فهرست نسخه های خط���ی 
کتابخانه دارالکت���ب قاهره، فهرس���ت نسخه های خطی  تاشکن���د، فهرس���ت نسخه های خط���ی 
کتابخانه دانشگاه  کتابخان���ه موجود در والیت بدخشان تاجیکستان، فهرست نسخه های خطی 
کتابخانه ملی تاجیکست���ان، فهرست نسخه های  ق���ازان تاتارستان، فهرست نسخه های خط���ی 
کتابخان���ه رونقی شهر سبز ازبکستان،  کتابخانه مل���ی اوکراین، فهرست نسخه های خطی  خط���ی 
یحان بیرونی فرهنگستان علوم  کتابخانه انیستیتو شرق شناسی ابور فهرست نسخه های خط���ی 
کتابخانه انیستی���و شرق شناسی و آثار خطی تاجیکستان  ازبکست���ان، فهرست نسخه های خطی 

کتابخانه آیت اهلل مرعشی نجفی و ... . )4 مجلد(، فهرست نسخه های خطی ترکی 
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یر دول���ت عثمانی.  نیز  می باش���د؛ ب���ه همراه سخنران���ی منیف پاش���ا، وز
یخ 1274 هجری قمری، در »تحقیق  شامل رساله ای 8 صفحه ای به تار
ک���ه ضمیمه رساله  پیرام���ون خط اسالم« به فارس���ی از آخوندزاده است 

قبلی شده است.

4. قاهره، دارالکتب 82 زکیه: نستعلیق، همراه با مقالۀ سعاوی افندی 
و ترجم���ۀ فارسی آن. آغاز: سوادقرتیک���ا در مقابل عقیدۀ سعاوی افندی 
یر عل���وم ]ف. مخطوطات 2 :  بخدم���ت ن���واب... اعتضاد السلطن���ه وز

41[. )18091 - ج 3 نسخ فارسی، ص 1905(.

5( رسم الخط جدید
ملکم )1249- 1326 ق(

1. تهران،دانشگاه،ش: 6548،عکس/ ]بی تا[ / ]فیلم ها ف: 258-3[. 
)138192 دست نوشته های ایران، ج 5، ص 845.(

6( رشدیه در خصوص اصالح الفبای اسالمیه
یزی، میرزا رضا خان؛ ارفع الدوله )1270؟-1357 ق( دانش تبر

 . ق���رن13 ]ف: 121[  نستعلی���ق/  )ته���ران، حق���وق، ش: 99/4، ج(   .1
)138370 دست نوشته ه���ای ای���ران، ج 5، ص 853  و ج3 فهرس���ت 

نسخ فارسی شماره: ص 1913(.

یر 7( شیخ و وز
ملکم )1249- 1326 ق(

1. ته���ران، ملک، ش: 1539/3/ در فهرست ب���دون نام مؤلف است / 
نسخ/ صفر 1213/  ]ف:5-286[. )179826 دست نوشته های ایران، 

ج 6، ص 1278(.

2. ته���ران، سپهساالر، ش: 2791/ تقی عبقری/ نستعلیق/ 1287/  12 
صفح���ه/ ]ف:2-68[ )179827 دس���ت نوشته های ای���ران، ج 6، ص 

.)1278

3. ته���ران، مل���ک، ش: 583/1/ محم���د ابراهی���م منش���ی آشتیان���ی/ 
نستعلی���ق/ ذیقع���ده 1296/ ]ف:5-90[ )179828 دست نوشته های 

ایران، ج 6، ص 1278(.

4. ته���ران، مجل���س، ش: 4291/ محمداسماعی���ل آشتیانی/ شکسته 
 179829(  ]303-11 ]ف:  ب���رگ/   47  /1296 صف���ر   26 نستعلی���ق/ 

دست نوشته های ایران، ج 6، ص 1278(.

5. تهران، مل���ی، ش: 149/2/ ابوتراب طباطبائ���ی/ نستعلیق شکسته 
 179830(  ]145-1 ]ف:   /  )66-24( صفح���ه   42  /1301 خ���وش/ 

دست نوشته های ایران، ج 6، ص 1278(.

ر.ک:پیشگفتار چ���اپ مجموعه آثار ملکم، از استاد محیط طباطبایی: 
مد.

آشتیان���ی/  منش���ی  محمدابراهی���م  مل���ک،ش:583/2/  ته���ران،   .1
نستعلی���ق/ ذیقع���ده 1296/ ]ف: 5-90[. )109191 دست نوشته ه���ای 

ایران، ج 4، ص 881(.

2. مجل���س 5154/7: شکسته نستعلی���ق، 14 شوال 1304 )76 پ،82 
یت[ )ج 3 نسخ فارسی، ص 1910، ش 18135(. پ(. آغاز برابر نمونه ]رؤ

4( رسم خط
آخوندزاده، فتحعلی بن محمد تقی )1267؟- 1295ق(

که در فهارس خطی  از آخوندزاده حداقل سه رسالۀ خطی موجود است 
گونه فهرست شده است: این 

 20  /1285 نستعلی���ق/  مؤل���ف/   /2778 ش:  تهران،سپهس���االر،   .1
صفح���ه/ ]ف: 2-27[. )138185 دست نوشته ه���ای ایران، ج 5، ص 

844 .  نیز:ج 3 فهرست نسخ فارسی، ش ص 1905(.

2. ته���ران، سپهس���االر، ش: 2779/ مؤلف/ ]بی ت���ا[ / 7 صفحه/ ]ف: 
2-27[. )138186 دست نوشته ه���ای ایران، ج 5، ص 844 .   نیز ج 3 

فهرست نسخ فارسی، ش ص 1905(.

3. ته���ران، سپهس���االر، ش:2777/ مؤل���ف/ نستعلی���ق/ ]بی ت���ا[ / 12 
صفح���ه/ ]ف:2-27[. )138187 دست نوشته ه���ای ای���ران، ج 5، ص 

844 .  نیز ج 3 فهرست نسخ فارسی شماره: ص 1905(.

این سه رساله، با یک عنوان در فهرست ها، فهرست نویسی شده است. 
که سه رساله با سه عنوان مجزا می باشند. در صورتی 

1. »مع���روض نامه آخوندزاده به وزارت عل���وم در خصوص خط اسالم«. 
این جزوه 39 صفحه اصلی و 4 صفحه متفرقات انضمامی از غیرمؤلف 

بوط به سال 1285 هجری قمری، و به زبان فارسی می باشد. است، مر

2. »رسم جدید آخوندزاده در خط اسالم«. این رساله 17 صفحه اصلی 
یخ است؛ ولی  و 4 صفحه متفرقات انضمامی از غیرمؤلف دارد و بی تار

بوط به سال 1274 هجری قمری و به زبان فارسی است. احتمااًل مر

یر مطب���وع جمعیت علمّیه عثمانّیه در خصوص الف بای  3. »سواد تقر
آخوندزاده«. این جزوه 24 صفحه اصلی و 4 صفحه متفرقات انضمامی 

بوط به سال 1280 هجری قمری است. دارد و مر

در حقیق���ت این رساله شامل دو رساله اس���ت: یکی 16 صفحه به زبان 
یر مطبوع جمعیت علمّیه عثمانّیه  که همان سواد تقر ترک���ی استامبولی 
که برای آخوندزاده نوشته شده است و مؤلف آن همان جمعیت  است 
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ک���ه دربارۀ تغییر  ک���ه اشاره شد، یکی از رس���االت آخوندزاده  هم���ان طور 
ک���ه به هم ضمیم���ه شده اند. یکی  خ���ط است، شام���ل دو رساله است 
حدود هش���ت صفحه فارسی است، و دیگری شانزده صفحه و به زبان 
ترک���ی استانبولی است. مقاله اخیر از نظر قدم���ت و موضوع، بسیار حائز 
کنون به  که تا  کن���ون مناسب است این رساله خطی را  اهمیت است. ا
فارسی در دسترس نبوده، در این جا منتشر نماییم؛ اما پیشاپیش شرح 
که توسط خودش نگارش شده می خوانیم تا توجه به  حال آخوندزاده را 

گردد. رونوشت جمعیت علمّیه عثمانّیه دقیق تر 

بیوغرافی آخوندزاده2
ک���ه اج���دادش از طوایف  پ���در م���ن می���رزا محمدتقی بن حاج���ی احمد 
کدخدای قصبۀ خامن���ه بود من اعمال  ف���رس است،3 در اوای���ل جوانی 
ی���ز. بعد از معزولی در سنۀ 1811 مسیحیه بعزم تجارت بوالیت شکی  تبر
آمده در شه���ر نخو دختر برادر آخوند حاجی علی اصغر را به حبالۀ نکاح 
درآورده اس���ت. از ای���ن منکوح���ۀ او در سن���ۀ مسیحی���ۀ 1812 ب���ه وج���ود 
کم والیت شکی جعفرقلی خان  یخ حا آمده ام. بع���د از دو سال از این تار
که در تحت  کرده اس���ت. به همین سبب غرب���ای ایرانی  خوی���ی وفات 
حمایت جعفرقلی خان در آن والیت زندگانی می کردند، قصد معاودت 
ب���ه وط���ن نموده اند. پدر من نیز در سلک ایشان ب���ا زنش و فرزندش عازم 

قصبۀ خامنه شده است.

که خامنه ای بوده است، به  ن دیگر پدرم  بع���د از چهار سال مادر من با ز
که او را به اتفاق م���ن به نزد عمویش  کرد  راه نرفت���ه از شوه���رش خواهش 
ک���ه در محال مشکین اردبی���ل در مصاحبت  آخون���د حاجی علی اصغر 
کن���د. پدرم  ک���م ساب���ق شک���ی سلیم خ���ان زندگان���ی می ک���رد، روانه  حا
کرده، او را با من به نزد عمویش فرستاده است.  خواه���ش مادرم را قبول 
یخ از پ���درم جدا شده، دیگر او را ندی���ده ام و در نزد عموی  م���ن از این تار
یۀ هوران���د از دهات قراداغ. بع���د از یک سال آخوند  م���ادرم ب���وده ام در قر
کرده است.4 اول قرآن را  بیت من شروع  حاج���ی علی اصغر به تعلیم و تر

2.   این اتوبیوگرافی از صفحات 349 - 355 کتاب »الفبای جدید و مکتوبات« است.
گرچ���ه علی الظاهر ترک���م، اما نژادم از پارسی���ان است. جدم حاجی احم���د از رشت آمده در  3.  م���ن ا
بایج���ان تولد و  ک���رده است. پدرم می���رزا محمدتقی و م���ن خودم در آذر بایج���ان توط���ن اختیار  آذر

رش یافته  ام )نقل از صفحۀ 249 »الفبای جدید و مکتوبات(.    پرو
گذاشت. یک سال متصل به  4.  پ���در مرح���وم من میرزا محمدتقی مرا در هشت سالگی به مکت���ب 
کردم به خواندن بعضی سوره ه���ا از جزو آخر قرآن مجید. اما  مکت���ب رفت���م، الفبا را خواندم، شروع 
ز اول ب���ه واسطۀ حدت ذهنی حف���ظ می کردم فرداش  ی���ک ح���رف را نمی شناخت���م و هرچه در رو
کردیم. در آنجا نیز ی���ک سال به مکتب  ی���ز رحلت  فرام���وش می ش���د. )بع���د از یک سال به شهر تبر
که به هر قسم  رفت���م باز حالتم بدین قرار ب���ود.( عاقبت به رتبه ای از خواندن نفرت به هم رسانیدم 
یختم و یک  گر که از خواندن خالص شوم؛ لهذا از مکتب  شغ���ل ش���اق راضی می بودم، به شرطی 
ز متصل  یاده بود. سه رو کرد. اما نفرت من از حد ز گردیدم. مادرم باز مرا بخواندن مجبور  سال آزاد 
کردند به تعلیم. چون  گرفتن���د. شروع  یخت���م و در اط���راف )اوبه( پنهان می شدم. عاقبت مرا  می گر
کمال حلم و رأفت حروف  یاده نرنجانید. با  آخوند مالعلی اصغر شخص فاضل و عاقل بود، مرا ز
که در اندک مدت بخواندن هر سورۀ قرآن  ی  را ب���ه م���ن نشان داد و سیاق هجه را آموخت؛ به طور
ق���ادر ش���دم و... نفرت خوان���دن بالکلیه از من زایل شد... )از صفح���ۀ 3 و 4 کتاب الفبای جدید و 

کو ، 1963. به نقل از: رسالۀ »الفباء جدید«(. مکتوبات. با

6. ته���ران، مجل���س، ش:5154/8/ شکست���ه نستعلی���ق/ 1 ذیقع���ده 
 179831(  ]226-15 ]ف:  پ(/   101 پ،   84( ب���رگ   17  /1304

دست نوشته های ایران، ج 6، ص 1278(.

 ]19-6 ]ف:   /1323 نستعلی���ق/   /  2455/2 ش:  تهران،مل���ک،   .7
)179832 دست نوشته های ایران، ج 6، ص 1278(.

ی���ز، مل���ی،ش: 2643/5 / نستعلی���ق/ ]بی ت���ا[ / 32 برگ/ ]ف:  8. تبر
3-1191[ )179833 دست نوشته های ایران، ج 6، ص 1278(.

مرتض���ی  یک���م/  بخ���ش   13/5 ش:  علمی���ه،  ح���وزه  آشتی���ان،   .9
ابن مرح���وم میرزا صادق/ نستعلی���ق / ]بی ت���ا[ / ]ف: 42[  )179834 

دست نوشته های ایران، ج 6، ص 1278(.

8(  مبدأ ترقی
ملکم )1249-1326 ق(

 ]19-6 ]ف:   /1323 نستعلی���ق/   /  2455/1 ش:  مل���ک،  ته���ران،   .1
)239945 دست نوشته های ایران، ج 8، ص 1198(.

گاتها 9( متن و یادداشت های 
پورداود، ابراهیم )1264-1347 ش(

1. )ته���ران، مل���ی، ش: 19203( / ابراهیم پ���ورداود / ]بی تا[ / 58 برگ/ 
]رایانه: 2047[ )241110 دست نوشته های ایران، ج 8، ص 1264(.

10( مسالک المحسنین
طالبوف، عبدالرحیم بن ابوطالب )1250-1329 ق(

1. )تهران، دانشگاه ش:4581-ف(/ نستعلیق/ پایان ذیحجه 1320/ 
289 صفحه/ ]فیلم ها ف: 3-74[ )254103 دست نوشته های ایران، 

ج 9 ، ص 534(.

2. )ته���ران، مل���ی، ش: 2952(/ نس���خ و نستعلی���ق/ 1325/ 13 برگ/ 
]ف: 6-701[ )254104 دست نوشته های ایران، ج 9، ص 534(.

 / ی  خوانس���ار محمدحسی���ن   /  )572 ش:  گوهرش���اد،  )مشه���د،   .3
نس���خ/ دهه آخ���ر شعب���ان 1342/ 132 ب���رگ/ ]ف: 680-2[ )254105 

دست نوشته های ایران، ج 9، ص 534(.
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می گرفت���م ت���ا اینک���ه رفته رفته می���ان من و ای���ن شخص محت���رم الفت و 
ی این شخص محترم از م���ن پرسید: میرزا  خصوصی���ت پیدا ش���د. روز
که می خواهم  ی؟ جواب دادم  فتحعلی! از تحصیل علوم چه منظور دار
گی���ر،و عاقبت تا مراجعت  گفت ]...[ شغل دیگر پیش  روحانی بش���وم. 
پ���در ثانویم از حج، میرزا شفیع جمیع مطال���ب عرفانیت را به من تلقین 
ک���رد. بع���د از این دو قضی���ه  نیت خ���ود را تغییر دادم و بع���د از مراجعت 
کتب  پ���در ثانوی���م از حج، به نخ���و برگشتم و باز چن���دی بخواندن بعض 
کتاب »خالص���ة الحساب« شیخ بهائی  بی���ه از آن جمل���ه به خواندن  عر
گش���اده شد. به  مشغ���ول ش���دم. در این اثنا در شه���ر نخو مکتب روسی 
ک���ردم. یک سال در این  تجوی���ز پدر ثانویم ب���ه خواندن زبان روسی میل 
یاده از  مکت���ب زب���ان روسی را ی���اد می گرفتم. چون ب���زرگ شده ب���ودم، ز
که در اینج���ا مشغول تعلم بشوم. بع���د از یک  سال  ی���ک س���ال نتوانستم 
ی���خ 1834 پ���در ثانوی���م م���را برداشت���ه، به تفلی���س آورد و ب���ه سردار  در تار
که م���را در دفترخانه خود به  کرد  یضه داد و توقع  ین عر روس ب���ارون روز
خدم���ت مترجمی السنۀ شرقیه بردارد و یک نف���ر از محرران روسی را نیز 
گرفته  که در زب���ان روسی دانش م���ن قوت  ب���ه تعلی���م من مق���رر فرماید تا 
ی بکنم. این امیر  که ب���ه چه زبان از این سردار شکرگزار باشد. نمی دانم 
ک���رده، التفات ها در حق  فرشته خص���ال ملتمس پدر ثانویم را فورًا قبول 
یخ تا ام���روز من در  که از وص���ف آنها عاج���زم و از آن تار م���ن ظاه���ر فرمود 
حض���ور س���رداران قفقاسیه در منصب مترجم السن���ۀ شرقیه مقیم و از هر 
یک ایش���ان انواع التفات ه���ا و مرحمت ها دی���ده ام و فی الجمله اوضاع 
کولونیلی شده ام. خاص���ه از جنرال فیلدمارشال  دارم و صاح���ب نشان 
ین ولی النعمۀ ثانوی  که بعد از بارون روز کرم  قنیاز وارانصوف مرحوم شا
ک���اردان و حکی���م در من قابلیت  م���ن ب���ود و به واسطۀ التف���ات این امیر 
کرد. شش قامیدیا، یعنی تمثیل در زبان ترکی آذربایجانی  تصنیف بروز 
یاد و مشمول انعامات  کردم و معروضش داشتم. مورد تحسین ز تألیف 
کردۀ این امیر فیاض  که احداث  تم در تیاتر تفلی���س  واف���ره آمدم. تمثیال

یف ها شنیدم. ین ها و تعر است، درآوردند. از حضار مجلس تیاتر آفر

بعد از آن حکایت یوسف شاه را باز در زبان ترکی تصنیف کردم. این هفت 
تصنیف به زبان روسی ترجمه شده به چاپ رسیده است و در خصوص 

آنها تعریف نامه ها در ژورنال های پطربورغ و برلین به قلم آمده است.

در سن���ۀ 1857 مسیحی���ه از ب���رای تغییر الفب���ای اسالم در زب���ان فارسی 
کتابچه باین  کردم و دالیل وجوب تغییر آن را در این  کتابچ���ه ای تألیف 
نمودم. در سنۀ 1863 از ایمپراتور زادۀ افخم جانشین قفقاس غراندوف 
کرده، برای اع���الن این خیال عازم اسالمبول  میخائی���ل اجازت حاصل 
ینه مرحمت فرمود  ش���دم. جمیع مخارج سفر را حضرت غراندوف از خز
که  کاغ���ذ نوشت  ینشت���رن بایلچ���ی روس در اسالمبول  ی���رش غروز و وز
در ب���اب انجام مطال���ب من در نزد اولیای دول���ت عثمانیه الزمۀ تقویت 

معمول دارد.

بیه  کتب فارسیه و عر ب���ه من یاد داده، بعد از اتمام قرآن آهسته آهسته از 
گفته است. به من درس 

ای���ن آخون���د حاج���ی علی اصغ���ر فاضل���ی ب���ود ممت���از و از جمی���ع علوم 
کامل داشت و مرا به فرزندی  بیه، اطالع  اسالمیه، خواه فارسیه، خواه عر
کرده، من بین الناس به حاجی علی اصغر اوغلی مشهور شده ام. قبول 

ی���ۀ هوراند ب���ه میان ایل  آخون���د حاج���ی علی اصغ���ر بع���د از دو سال از قر
کن شد. در آن اوقات  کرده، در اوبۀ ولی بکلو سا انک���وت قراداغ ارتحال 
مصطفی خان شروانی نیز نزدیک قشالقات ایل انکوت در محل موسوم 

به شکرلو مسکن داشت.

از ای���ن خ���ان حمیده خص���ال پدر ثانوی م���ن، حمایت ها دی���ده است و 
یر بیرون است.  که از تقر کرده است  نیکویی های زایدالوصفی مشاهده 
یخ مسیحی���ۀ 1825 ب���ود، برادر ب���زرگ آخوند حاجی  ک���ه تار در ای���ن اثنا 
علی اصغر، محمد حسین نام، از والیت شکی به محال انکوت آمده، او 
را با من و مادرم به وطن مألوف درآورد. آخوند علی اصغر در سال اول به 
کرده، اتفاقًا در سال آینده محاربۀ  شهر گنجه وارد شده، در اینجا مکث 

دولت ایران با دولت روسیه واقع شده.

که در ای���ن محاربه به آخوند حاجی و عیال���ش رو داده است  مصایب���ی 
ک���ه ایش���ان دوچ���ار آنها شده ان���د و از جمی���ع ام���وال و اجناس  و بلیات���ی 
که در قلعۀ گنجه به ت���اراج رفته است، محروم مانده، مفلس  خودش���ان 
یر ندارد. القصه، بع���د از شکست لشکر ایران  گنجای���ش تحر گشته اند، 
گرفت و  آخون���د حاجی علی اصغر ب���ا عیال خود به شهر نخو آم���ده، آرام 
کمال اهتمام مص���روف داشت و زبان فارسی و  بیت من  در اینج���ا در تر
بی مثل طالب  بی را به من خوب یاد داده، حتی مرا به تکلم زبان عر عر

کرد. لزگیۀ داغستان معتاد 

در اول س���ال 1832 آخون���د حاجی علی اصغر را سفر حج پیش آمد و مرا 
کتب منطقیه و فقهیه  گنجه در نزد آخوند مالحسین بخواندن  آورده در 

گذاشته، خودش عازم مکه شد.

بی چیزی نمی دانستم  یخ من به غیر از خواندن زبان فارسی و عر تا این تار
که م���ن تحصیل علوم  و از دنی���ا بی خب���ر بودم و مراد پ���در ثانویم این بود 
کرده، در سلک روحانیون تعیش بکنم؛ اما قضیۀ دیگر رو  بیه را تمام  عر

داده باعث فسخ این نیت شد. تفصیل آن این است:

گنجه از اهل این والیت شخصی مقیم بود  در یکی از حج���رات مسجد 
که عالوه بر انواع و اقسام دانش خط نستعلیق را خیلی  می���رزا شفیع نام 
که در مملکت غرمانیا  خ���وب می نوشت. این میرزا شفیع هم���ان است 
سرگذشت و فضل او را در اشعار فارسیه به قلم آورده اند. من به فرمایش 
پ���در ثانوی خودم ه���ر روز پیش این شخص رفته، مش���ق خط نستعلیق 
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یسیان و قونسور واتوران7  ملتفت نشدند6 و این خیال االن در میان پروغر
گفتگو و مایۀ مباحثه است. اسالمبول مسئلۀ 

دیگ���ر در باب مسئلۀ الفبا با اج���ازت بزرگان دولت خودم به صدراعظم 
یتکا  کر کتابچۀ دیگر از تفلیس فرستادم به انضمام  عثمان���ی عالی پاشا 
به خی���االت و تصورات یک نفر از دانشمن���دان عثمانی سعاوی افندی 
ک���ه در خصوص عدم تغیی���ر الفبای سابق اسالم به قل���م آورده بود.  نام 

کتابچه نیز بی ثمر ماند. این 

گزارش را  گفت���ه،  در خص���وص خیال الفب���ا منظومه ای در زب���ان فارسی 
یخ رضا قلی خان  در آن منظوم���ه بی���ان نموده ام.  بعد از این ماج���را به تار
کرده است -  که ملحقات روضۀ الصف���ا را تصنیف  هدای���ت تخلص - 
یتک���ای مختصر نوشت���ه به طهران فرستادم و بع���د از یک سال به یک  کر
یتکا  کر قصیدۀ شاع���ر طهرانی سروش تخلص ملقب ب���ه شمس الشعرا 

نوشته به آشنایان خودم در طهران ارسال داشتم ]...[.

گذشته اس���ت. از مرحمت دولت روسیه در  االن س���ال عمرم از شصت 
خدم���ت مقرره مقیم و از حمایتش بهره مندم. یک نفر پسر دارم، یک نفر 
دخت���ر. دخترم را شوه���ر داده ام. پسرم بیست ساله اس���ت و مراتب علم 
ک���رده، زبان روسی و فرنگ���ی را بسیار خوب  ی���ۀ تفلیس تمام  را در غمناز
بی نی���ز آشناست و در سنۀ 1874 در اول  می دان���د و به زبان فارسی و عر
یرسیت���ت8 بلجیک رفت���ه، در آنجا به  ای���ون ب���رای تکمیل عل���وم باونی و

تحصیل علم مهندسی مشغول است.

کردم. از  یاد پیدا  کمال الدول���ه دوستان و همرازان ز به واسطۀ تصنیف 
که در آن اوق���ات در تفلیس از طرف  آن جمل���ه میرزا یوسف خ���ان است 
ی دولت ایران در  یر مخت���ار دول���ت ای���ران قونسول بود و بع���د از آن به وز
گردید. دیگر شاهزادۀ جوان مرگ جالل الدین میرزا ابن  یس منصوب  پار
گذاشت و  ک���ه با من بنای دوست���ی و مکاتبت  فتحعلی ش���اه قاجار بود 
که  که اج���ل امان نداد  گرام���ی می  داشت. افسوس  مرا ال���ی غیر النهایه 
دوستی من با این شاهزادۀ فاضل و مستجمع اوصاف حمیده و اخالق 
جمیل���ه چن���دی امتداد یاب���د. شاه���زادۀ واالنژاد در سن���ۀ 1870 در عین 
یزی مشهور  کبر ن���ام تبر جوانی جه���ان فانی را بدرودک���رد. دیگر آقا علی ا
که بعد از رفتن فرزندم به اونیویرسیتت بلجیک متصل  ب���ه بابایوف بود 
هم  جلی���س من شده در مفارق���ت فرزندم مرا تسلیه بخ���ش می گردید. از 
که آدم فهیم و باشعور و از عرفانیت بالکلیه خبردار  کبر نام  ای���ن آقا علی ا
و در مصاحبت خلی���ق و خوش رفتار و خوش گفتار است، رضامندی ها 
ک���ه ب���ه توصی���ف نمی گنجد و به نوع���ی نسبت ب���ه او انسیت پیدا  دارم 
گر یک روزش نبینم در خاطر خود مالل و افسردگی مشاهده  که ا کرده ام 

6.  توجه نکردند.
کنسرواتورها، یعنی ترقی طلبان و محافظه کاران. 7.  پروگرسیست ها و 

8.  اونیورسیته.

کتابچ���ۀ تغیی���ر الفبا را به معرف���ی دراغامان ایلچ���ی روس به صدراعظم 
ترکی���ه و حکای���ت  تمثی���الت  و  ک���ردم  پاش���ا پیشنه���اد  ف���واد  عثمان���ی 
کتابچه را در جمعی���ت علمیه عثمانیه  یوسف ش���اه را نیز نش���ان دادم. 
کردن���د و در هر خصوص مقبول���ش یافتند و  ب���ه امر صدراعظ���م مالحظه 

تحسین نمودند و لیکن تجویز اجرایش را ندادند.

کتابچۀ الفبا ب���ه واسطۀ  ب���ه عل���ت اینکه باز ب���رای عمل چ���اپ در ای���ن 
که  کلم���ات صعوبت مشاهده می شد. گفتم  اتص���ال حروف در ترکیب 
کلمات ب���ه الفبای ساب���ق اسالم داده  کلی  در ای���ن صورت بای���د تغییر 
پائیان  شود؛ یعنی ح���روف الفبای اسالم نیز مانند ح���روف خطوط یورو
بای���د مقطع���ه باشند و خط از طرف دست چ���پ به طرف دست راست 
گردند و اشکال ح���روف از الفباء  نوشت���ه شود و نقطه ها بالکلی���ه ساقط 
کاًل در پهل���وی حروف صامته  گردد و ح���روف مصوته  الطین���ی منتخب 
مرق���وم شوند، خالصه الفبای سیالبی مبدل به الفبای آلفابتی شود. در 
ی اسالمبول موافق���ت نکردند و عداوت  قب���ول این رأی نیز علم���ا و وزار
ی���ر مختار ایران مقی���م اسالمبول میرزا حسین خ���ان5 نیز نسبت به من  وز

مقوی عدم موافقت عثمانیان شد.

خالص���ه بی نیل م���رام از اسالمبول برگشت���م، ولیکن در دول���ت عثمانیه 
گرچ���ه خیالم در خصوص تغییر الفبای سابق اسالمبول مقبول نیفتاد،  ا
ام���ا به خ���ودم نشان مجیدیه ب���ا فرمان تحسین در خص���وص تغییر الفبا 

کردند. انعام 

که ذک���ر همۀ آنها  از می���رزا حسین خ���ان در اسالمب���ول مرارت ها چشیدم 
باعث صدع اس���ت. مشارالیه سابقًا در تفلیس قونسول دولت خود بود 
و ب���ا من در باطن ع���داوت شدید داشته است؛ لیکن م���ن از عداوت او 
کردم. عاقبت  غاف���ل بوده و او را دوست خود پنداشته، در خانۀ او منزل 
رای عثمانیه م���را بدخواه دین و  ک���رد و در پیش جمیع وز عداوت���ش بروز 
که معلوم شد سبب عداوتش این بود  ی  دولت اسالم نشان داد. از قرار
کرده ام؛  ک���ه من در تمثیالت ترکیه اخالق و اطوار ذمیمۀ ایرانیان را هجو 
چنان ک���ه شرط فن دراماس���ت. چون مشارالیه فن درام���ارا و شروط آن را 
نمی فهم���د و از علوم دنی���ا بالکلیه بی بهره است و به غی���ر از حیله گیری 
ی���ر و بخل و حسد و حرص و طم���ع قابلیت دیگر ندارد؛ لهذا چنان  و تزو
که این حرکت از بغص من نسبت به ایرانیان ناشی شده  قیاس می کند 
است. بع���د از بروز عداوتش از منزلش بیرون آمدم و در جای دیگر منزل 
کتابچۀ  کردم. بعد از مع���اودت خود به تفلیس در خصوص خیال الفبا 
کتابچه اشکال ح���روف را مقطعه قرار  دیگ���ر به طه���ران فرستادم. در این 
داده ب���ودم، ولیکن باز از ت���رس علما رسم خط را به سیاق سابق از طرف 
دست راست به طرف چپ نشان داده بودم. در طهران نیز به این خیال 

که بعدها صدراعظم ایران شد. 5.  مشیرالدوله 



کتاب شنایس موضویع

123

معریف نسخه های خطی تغیری خط

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

یر ج صفحه اول از رساله سواد تقر
معیت علمّیه عثمانّیه

متن ترجمه: 11
رونوشت بیانیۀ انجمن علمی عثمانی

ک���ه در خدم���ت مرکز ترجم���ۀ زبان ه���ای اسالمِی  فتحعل���ی آخون���دزاده 
جناب میش���ل غراندوق، قائم مق���ام بلندپایۀ »قوق���اس« می باشد، این 
ب���ار به درگاه همایونی آمده، به منظور حّل مشکالت رسم الخط متداول 
در می���ان ام���ت اسالمی، رسم الخط جدید خ���ود را به حضرت سلطنت 
سنّی���ه معروض و تقدی���م نموده، ای���ن رسم الخط نامبرده ب���رای مطالعه 
ک���رات الزم انجام  و بررس���ی و اظه���ار نظر، به انجمن م���ا حواله شده، مذا
کرات به محض���ر فرهنگ پرور حضرت صدارت  پناهی  ش���د، نتیجۀ مذا
که ب���ه اصالح مشک���الت عدی���دۀ رسم الخط  عرض���ه ش���د. نی���از مبرمی 
ک���ه از  ]ص1[  داغستان این تفکر  موج���ود احساس می شد، با این اّدعا 
پی���دا ش���ده، چندین براب���ر ش���د. تغیی���ردادن رسم الخط رای���ج در میان 
کار آسانی نیست. این  که از سالیان متمادی متداول بوده،  مسلمان���ان 
کتاب های موجود اسالمی خواهد شد،و  ک���ار موجب متروک شدن همۀ 
ل���ذا به دنبال ای���ن تصمیم گیری، محذورات بزرگ���ی پدید خواهد آمد و 
از پیشرف���ت آن جلوگی���ری خواهد ش���د. نتیجۀ مطالع���ات انجمن ما در 

11. این متن توسط استاد علی اکبر مهدی پور، به درخواست اینجانب، از ترکی استانبولی، به فارسی 
ترجمه شده است.

که  می  کن���م و عالوه بر ای���ن سه نفر، باز دوستان و هم���رازان بسیار داشتم 
نامیدن هر یک فردًا فردًا باعث تطویل است.

یر جمعیت علمّیه عثمانّیه9 سواد تقر
ای���ن رونوشت هم���راه یک نام���ه و یک رسال���ه از رسم الخ���ط آخوندزاده 
یر علوم ناصرالدین ش���اه، اعتضادالسلطنه،   ی���خ ١٢٤٧ ش ن���زد وز در تار

فرستاد.10

پاسخ اولیای دولت ایران به آخوندزاده چنین بود:

که میرزا فتحعل���ی آخوندزاده 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 
سلطن���ت ش���ده است. م���ا ملت ای���ران اصاًل ب���ه تغیی���ر الفبای 
یم:  خودمان محتاج نیستیم؛ به علت اینکه ما سه رقم خط دار
تر از خطوط  نستعلیق، شکسته و نسخ که در حسن و رعنایی باال
ی زمین اس���ت و ما هرگز این خط���وط خودمان را  جم���ع ملل رو
مت���روک و خط جدید میرزا فتحعلی آخوندزاده و یا ملکم خان را 

کرد«. معمول نمی کنیم و نخواهیم 

ای���ن رونوش���ت ب���ه خ���ط فتحعل���ی آخون���دزاده اس���ت و در ام���الی این 
که جای���ی از متن، »مومی«  رونوش���ت، یک غلط امالیی نی���ز وجود دارد 
که احتمااًل یا سهوی بوده و یا ناشی از تفاوتی  کرده  الیه، را »مؤلف« امالء 
که ترک���ی استانبولی با ترکی قفقاز داشته اس���ت. روی جلد رساله  ب���وده 

نوشته است:

بورگ و به فرم���ان سلطان، در  9.  ای���ن جمعی���ت به تقاضای خلیل بی���گ، سفیر عثمان���ی در سن پترز
رد جمعیت را انتشار مجموع���ه فنون دانسته اند.  ی���ن دستاو ذیقع���ده 1277 تأسیس شد. بزرگ تر
تی در زمینه علوم  که در آن مقاال مجموعه فنون را نخستین مجله علمی به زبان ترکی دانسته اند 
ردهای علمی  یری روشن از دستاو طبیعی و اجتماعی و فنون منتشر می شد و به خوانندگان تصو
قه مند به فرهنگ  غرب ارائه می داد. منیف افندی، بنیانگذار این جمعیت، شیعه مذهب و عال
یج  و ادب فارس���ی ب���ود و در جمعیت نقش رهبر را داشت و  بیشت���ر بر جذب متفکران غربگرا و ترو

کرد.  کید می  علوم طبیعی تأ
کتابخان���ه سپهساالر اهدا شد. به  10.  ای���ن رسال���ه و دو رساله دیگر، توس���ط اعتضادالدوله بعدها به 

کنید. کاظم استادی مراجعه  یر اصل نامه آخوندزاده در دانش نامه خط فارسی،  تصو
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که آیا اصالحات الزم است یا نه؟  برخ���ی از اعضا در مورد اولین موضوع 
تردی���د داشتند و ضرورت چنین اصالحاتی را قب���ول نداشتند و معتقد 
بودن���د این اصالحات و تعدیالت موجب اخالل در قواعد اساسی زبان 

بی خواهد بود. عر

ک���ه در بغداد و اندلس تشکی���ل یافتند، با  آنه���ا می گفتند: دولت هایی 
گرفتند و با همین حروف  همین رسم الخط موجود، علوم و معارف را فرا 

بر همۀ ملل جهان تفّوق یافتند.

کاماًل  که رسم الخط قدیم مانع ترّقی و پیشرفت می باشد،  و لذا این اّدعا 
بی اساس و بی پایه است.

گفتن���د: دانش آموزان ابتدایی ما  کردند و  کثر اعضا ای���ن نظر را رد  ول���ی ا
کتاب های ساده  چندی���ن سال به مکتب می روند، از خواندن صحیح 
پا با آموزش رسم الخط جدید  که در ارو و روان نات���وان هستند؛ در حالی 

ین وجهی فرا می گیرند. با متد صحیح در چندین ماه آن را به بهتر

ینۀ سیاق و سباق صحیح  گر تحصیل کرده های ما بتوانند متنی را با قر ا
  ] کار خالی از زحم���ت و مشقت نمی باشد. ]ص5 بخوانن���د، باز هم این 
کن، بدون  کس���ان و اما ب���ا توّج���ه به وجود اسام���ی نامأن���وس در نام های 
راهنمای���ی تلف���ظ صحی���ح آنها، ل���زوم اص���الح و تعدی���ل در رسم الخط 
ی به بررس���ی و مطالعۀ آن  که نیاز فعل���ی را بدیه���ی می نماید؛ تا جای���ی 
ک���ار نیست. ای���ن موض���وع در اوایل تشکیل  در جلس���ات انجم���ن ما در 
این انجم���ن با اّتفاق آراء پذیرفته شده، مقاله ای در همین رابطه توسط 
یخ 13 ذیقعدۀ 78 )1278 ق( قرائت شده است.  منی���ف افندی در تار
از ای���ن رهگ���ذر از موض���وع نخست ص���رف نظر نم���وده، به موض���وع دّوم 

که: منتقل شدیم 

آی���ا رسم الخط ارائه ش���ده از سوی آخون���دزاده برای رسی���دن به مقصود 
کافی است یا نه؟

یر آن، با  کامل بررسی ش���د. سهولت تحر رسم الخ���ط ارائه ش���ده با دقت 
حذف نقطه های حروف قدیم���ی و وضع عالمت های متصله و اختراع 
کلمات و قراردادن آنها در  برخ���ی از حرکات جدیده برای تلّفظ صحیح 
کافی بودن برای  ضمن حروف مکتوب طبق روال ملل بیگانه  ]ص6[  و 
کلمات، ب���ا تعدیالت پدیدآورنده )آخوندزاده( در  قرائت صحیح همۀ 
برخ���ی از ح���روف قدیم���ی، و اختراع َاشک���ال جدید به ص���ورت مقبول، 

شایان تحسین و تقدیر شناخته شد.

ک���ه در نزد ارباب فضیل���ت معلوم است، رس���م قدیم چاپ  همان گون���ه 
مشک���الت ف���راوان داش���ت و آن یک���ی از عل���ل ط���رح ل���زوم تعدی���ل در 

رسم الخط بود.

ی ب���ه نظر  ب���ا توج���ه به مشک���الت فن چ���اپ نیز ای���ن اصالح���ات ضرور
می رسد.

گردیده و در مقاله ای  بیانّیه ای به حضرت اش���رف وکالت پناهی تقدیم 
گردیده است. در اینجا  ک���ه قباًل در انجمن قرائت شده، به تفصیل بیان 

یر بسنده می شود: به نقل رونوشت آن در ز

ی���خ 20 صفر 1280 به  که در تار رونوش���ت بیانیۀ انجمن علم���ی عثمانی 
محضر حضرت وکالت پناهی تقدیم شده است.

از س���وی سرهنگ فتحعل���ی آخوندزاده به محض���ر فرهنگ پرور حضرت  
گشته،  که ب���ه انجمن ما حواله  گردیده،  ]ص2[  صدارت پناه���ی تقدیم 
پیرام���ون ل���زوم و محّسنات رسم الخ���ط جدید مطالعه ش���ده، در حضور 
می���رزا فتحعل���ی نامبرده، در مرک���ز انجمن جلسۀ انجم���ن تشکیل شده، 
گردیده، توضیحات الزم از پدیدآورنده اش  رسم الخط یادشده بررس���ی 
مطالب���ه شده، رسم الخ���ط موجود در میان اّمت اسالم���ی، هرگز به افادۀ 
یرا هر  مرام مساعد نیست و به قرائت منظور از آن لفظ وافی نمی باشد؛ ز

کلمه اش به چندین صورت قرائت قابلّیت دارد.

کمبود  یژه  این وضع هم���واره موجب بروز اشکال برای اهل مطالعه، به و
افراد آشنا با خواندن و نوشتن در ممالک اسالمی است.

رسم الخط جدید این محذورها را برمی دارد.

کتابت را آس���ان می سازد و موجب نشر  پذی���رش ای���ن رسم الخط اساس 
که این اصالح  مع���ارف در می���ان همگان خواهد شد. نظر ما ای���ن است 
تأثی���ر مهم���ی در نشر معارف خواه���د داشت و هیچ ربطی ب���ه امور دینّیه 
یرا رسم الخط در دوران اسالمی چندین بار  نخواه���د داشت؛  ]ص3[  ز
دگرگون شده است و لذا پذیرش رسم الخط جدید هیچ محذور شرعی 

ندارد، بلکه فواید و محّسنات فراوان دارد.

البّت���ه تحصیل رضایت عمومی به هنگام اص���الح و تغییر بسیار مشکل 
خواهد بود؛ چنان که خودش به آن اعتراف دارد. ولی در آینده با انتشار 

این رسم الخط فواید مترّتب بر آن مشاهده خواهد شد.

که این رسم الخط ب���ه عنوان یکی از خطوط  فع���اًل فق���ط اجازه داده شود 
گ���ردد. در آن جلسه و در  اسالم���ی مط���رح ش���ود و به ای���ن افتخار مفتخ���ر 
ک���ه در غیاب پدیدآورنده برگزار ش���د، این موضوع از  نشس���ت هفتۀ بعد 

گرفت: 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؟

  ] این مسائل به ترتیب جدا جدا مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت. ]ص4
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ی )اعراب( مرسوم  ب���ا توجه به اینکه در رسم الخط موج���ود عالمت گذار
نشده، ه���ر واژه ای به چندین شکل قابلیت قرائ���ت دارد. برای رفع این 
بی، در فارسی نی���ز معمول شود، باز هم  گر اع���راب مرسوم در عر مشک���ل ا

مقصود حاصل نخواهد شد.

گ���ر ارب���اب فضیلت هر متن���ی را در دس���ت می گیرند، با کم���ال سرعت و  ا
سهول���ت آن را می خوانند، حصول چنین ملک���ه ای از کثرت ممارست به 
دست آمده است. ]ص10[  تازه آن هم در مورد واژگانی است که با مفاهیم 
آنه���ا انس و الفت موجود اس���ت؛ اّما در مورد مطالبی که مفاد آنها مجهول 

باشد یا در مورد اسامی نامأنوس، تلفظ صحیح آنها غیرممکن می باشد.

ک���ه ی���ک واژۀ ترکی اس���ت و فقط از سه ح���رف تشکیل  مث���اًل واژۀ »ُاون« 
ینۀ  یافت���ه، به شش صورت قابل تلّف���ظ می باشد. البّته در این موارد با قر
سی���اق و سباق ممکن است معنای مورد نظ���ر معلوم شود، ولی اعالم و 
کار نباشد - هرگز تلّفظ صحیح آنها  ین���ه ای در  که قر اسام���ی نامأنوس - 

از روی نوشته معلوم نخواهد بود.

که اسامی خاص  کتابت اعالم  با توّجه به اینک���ه در رسم الخط موجود، 
می باشن���د، با دیگر واژگ���ان از نظر شیوۀ نگارش فرق���ی نمی باشد،لذا در 
کسی  که بر  تی وجود دارد  قرائ���ت صحیح آنها بر ارباب مطالع���ه مشکال
کتابت به اینها  گرفتن قرائت و  پوشی���ده نیست. مشکالت موجود در فرا
ک���ه از یکی دو س���دۀ پی���ش  ]ص11[  اّتخاذ  منحص���ر نیس���ت. شیوه ای 
بی مختل���ط شده، تحصیل  ش���ده، واژه ه���ا با شیوۀ ترکیب���ی فارسی و عر

کتابت در حّد افادۀ مرام بی نهایت دشوار شده است.

که  ی ها زمان طوالن���ی می طلبد. مقدار عمری  پیروزآم���دن بر این دشوار
کفایت نمی کند. از این رهگذر بیشتر  گرفتن آن مناسب است،  برای فرا 
اهال���ی ممال���ک محروسه، از حّد اق���ل خواندن و نوشتن، ب���ه عنوان یک 

کماالت الزمه محروم می باشند. ضرورت زندگی و وسیلۀ رسیدن به 

کمب���ود وسای���ل تسهیل در این ب���اب مؤثر می باش���د، ولی بدون  گرچ���ه  ا
کمبود افراد آشنا با خواندن و نوشتن عامل اصلی می باشد. تردید 

پائیان اصول آموزش تا حّد  ب���ه جهت نبود این مشکل در رسم الخط ارو
ممک���ن تسهیل شده، یک کودک هفت ساله به خوبی خواندن و نوشتن 
ز، خواندن  کشاور کارگ���ر و  کالن، حتی  ن و مرد، خرد و  را ف���را می گی���رد.  ز
و نوشت���ن را در حّد افادۀ مرام فرا می گی���رد. ]ص12[  در مقابل مشکالت 
بی���ت عمومی مشکل جدی ایجاد نموده است؛  رسم الخط ما، برای تر
ین وسیلۀ نشر معارف است، به سان دیگر  که قوی تر یرا صنعت چاپ  ز

ملت ها در دسترس نمی باشد.

که  مل���ل اروپایی فقط به تعداد حروف تهّج���ی 30 - 40 رقم حرف دارند 
همۀ خواسته های خود را به وسیلۀ آنها می  نویسند و به چاپ می رسانند؛ 

ام���ا در مورد تصمیم گیری پیرامون اصالحات و تعمیم این تعدیالت، ما 
ی بسیار مشکل  کار نیز همانند پدیدآورنده معتقد هستیم انجام چنین 

می باشد.

در نشست ه���ای انجمن ما، با اعتراف به فواید فراوان و محّسنات بسیار 
ای���ن اصالح���ات، با توّجه ب���ه مشک���الت  ]ص7[  عظیم، اجب���ارًا فعاًل از 
اّتخ���اذ تصمی���م صرف نظ���ر می شود. آخون���دزاده به دالیل ف���وق فعاًل در 
ص���دد تعمیم این ای���ده و عقیده نیس���ت. او فقط می خواه���د این رسم 

الخط نیز در ردیف دیگر خطوط اسالمی قرار بگیرد.

برآوردن ای���ن تقاضا رهین الطاف عالی و عنایات خاص حضرت عالی 
می باشد.

گر برای برطرف ک���ردن همۀ مشکالت موجود  شیوۀ رسم الخ���ط جدید، ا
کاف���ی نباش���د، ب���از ه���م مساع���ی جمیل���ه و اهتم���ام بلی���غ پدیدآورن���ده 

)آخوندزاده(، شایستۀ تقدیر و شایان ستایش می باشد.

گرفت. همۀ  هم���ۀ تئاتره���ا و داستان سرایی های ایشان مورد دّقت ق���رار 
که در ممالک شرقی  آنه���ا به منظور تضعیف و نقد اندیشه ه���ای باطلی 
ین یافته است و خود مباحث حکیمانه ای  در بردارد و  منتشر شده، تدو
مطالعۀ آنها به لطف پروردگار مفید خواهد بود. اینها از سوی انجمن ما 
ب���ه زبان عثمانی تبدیل شده، در آینده به چاپ و نشر آنها اقدام خواهد 

شد. ]ص8[

کامل دارد و  ط 
ّ
بی تسل مؤل���ف به چهار  پنج زبان از زبان های شرقی و غر

که به نشر مع���ارف نشان می دهد، برای این خدمت به  اهتم���ام خاّصی 
میهن و انجام این فتّوت شایستۀ توقیر و احترام است.

از این رهگذر انجمن ما کسب آشنایی و ایجاد الفت با ایشان را موجب 
مس���ّرت و افتخار می داند تا در نظر آن وکالت پناهی چقدر مقبول افتد - 

که در هر حال امر و فرمان منوط به آن صاحب فرمان می باشد.

متن مقالۀ قرائت شده، توّسط منیف افندی
ب���ور، در انجمن علمی  ی���خ 13 ذیقع���دۀ 1278 درب���ارۀ موض���وع مز در تار

عثمانی:

ین وسیلۀ رسیدن به مقصد خود را امروز به  ین و مهم تر انجمن ما قوی تر
محضر شما معروض داشته و بیان نموده است. پیشاپیش نظر عالی را 
که فعاًل اص���الح همین رسم الخط  ب���ه این نکت���ه  ]ص9[  جلب می کنم 
موج���ود برای تسهیل در آموزش خواندن و نوشتن منظور می باشد. میزان 
مشکالت رسم الخط موجود در آموزش بر صاحبان دقت معلوم است؛ 
که  که با رسم الخط ملل مختلف آشنایی دارند -  کسانی  ی���ژه برای  به و
گر از باب: »األشیاء تنکشف بأضدادها« مقایسه ای در میان آنها انجام  ا

ی آن روشن تر می شود. دهند، دشوار
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یز خان ونوشِت طغرای سلطان عبدالعز ر
فرم���ان ذی ش���أن بلندجایگ���اه سلطان���ی و طغ���رای غ���ّرای جهان ستان 

که: خاقانی، این است 

ک���ه در  شی���وۀ رسم الخ���ط جدی���د می���رزا فتحعل���ی آخون���دزاده 
ی السنۀ شرقی قفق���از می باشد و از  خدمت ترجم���ان فرمان���دار
گذشته به پایتخت آمده،  ی مشهور داغست���ان است، در  فضال
کتاب مدّون خ���ود را ارائه داده، اهتمام  رسم الخ���ط اختراعی و 
ی به نشر معارف، از نظر هیئت پادشاهی شایان تحسین  بلیغ و
گرفته، فرم���ان ملوکانۀ ما به اعطای نشان رتبه چهارم صادر  قرار 
شده، یک قطعه نشان پادشاهی مجیدی اعطا شده و این لوح 

ی صادر و اعطا شده است. یار گرانقدر شهر تقدیر 

بیع االّول سال 1280، در محروسۀ قسطنطنّیه. یر: در اواخر ر تحر

]ص16[

یر جمعیت علمّیه عثمانّیه صفحه آخر  از رساله سواد تقر

کنیم، باید حّد  کتابی را مث���اًل با حروف نسخ چاپ  گر ما بخواهیم  ول���ی ا
کنیم و برای تحشیه و تعلیقۀ آن به دو سه  اق���ّل از 500 رقم شکل استفاده 

برابر آن نیاز است؛ چنان که بر ارباب فن پوشیده نیست.

ّیۀ م���ورد نظ���ر، رفع این  کن���ون ب���رای رسی���دن ب���ه نشر فن���ون قضّی���ۀ خیر ا
ی به نظر می رسد. کتابت ضرور مشکالت از سر راه 

برای رسیدن به این مقصود دو راه وجود دارد:
1( واژگان به همان شکل موجود باقی بماند؛ جز اینکه  ]ص13[  بر روی 

کلمات یک سلسله عالیم جدید نهاده شود.
2( واژگان با حروف مقّطعه نوشته شود، ولی همانند زبان های خارجی، 

حرکات در ضمن حروف نوشته شود.

کافی ب���ه نظر می رس���د، ولی  گرچ���ه ب���رای رسی���دن ب���ه مقص���ود  راه اّول ا
ی���ر ی���ا روی ح���روف، ب���ا توّجه ب���ه اینک���ه معمواًل  ق���راردادن حرک���ات در ز
بوط به سط���ر باالست یا سطر  که آی���ا این حرکات مر مشّخ���ص نمی شود 
پایی���ن، ی���ک تشویش ذهن���ی ایج���اد می کند. اصح���اب چ���اپ باید با 
که این حرکات به سطر  یاد تشخیص بدهند  مشقت فراوان و تفّکرات ز

بوط است یا سطر پایین. باال مر

فات برط���رف می شود؛ برای آموزش 
ّ
ولی ب���ا راه دّوم این مشکالت و تکل

کت���اب مشکلی پی���ش نمی آید؛لذا راه  خوان���دن و نوشت���ن و برای چاپ 
دّوم بر راه اول برتری روشن دارد.

که ب���ا رسم الخط موج���ود دارد،  ای���ن شیوۀ نگ���ارش، با تف���اوت اساسی 
در مق���ام اج���را، ب���رای تحصی���ل مقبولّی���ت  ]ص14[  همگانی، ب���ا موانع 
بزرگ مواج���ه خواهد شد؛ ولی صاحبان عقل سلی���م فواید و محّسنات 
بی نهای���ت آن را خواهن���د پذیرف���ت؛ در حس���ن پذی���رش آنه���ا تردی���دی 
کوچکی با این الفباء چاپ  کتاب های  نیست. آنها جزوه ها، رساله ها و 

کرد. و منتشر خواهند 

یبای این رسم الخط در مکتب ها مشاهده خواهد شد. یع و ز تأثیر سر

کودکان، با مرور زمان در ن���زد همگان مقبول افتاده، شایع و  گرفتن  ب���ا فرا
منتشر خواهد شد.

]ص15[


