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 موضع نشریۀ مکتب اسالم در مواجهه با اندیشۀ تغییر خط فارسی
 4طلعت ده پهلوان

 (03-22) 

 چکیده
. است« تغییر خط فارسی»حوزۀ فرهنگ و تمدن اسالمی موضوع  یکی از موضوعات جنجالی در دو قرن اخیر در

اندیشۀ تغییر خط فارسی دامنۀ دراز دارد، اما در طول دویست سال اخیر بیش از پیش مورد توجه واقع شده است؛ 
های اخیر های مختلف و گاهًا افراطی، از جانب مجامع دینی و مذهبی ایران، در سالپیرامون تحوالت آن واکنش

نمود نشریۀ مکتب اسالم است که در آن هایی که این اندیشه را دنبال میرت گرفته است. یکی از کانونصو
موافقان و مقاالت فراوانی پیرامون مقابله با موضوع تغییر خط ارائه شده است. دو دیدگاه کاماًل متفاوت )

اند. خط فارسی اظهار نظر نموده به یکدیگر ندارند پیرامون موضوع تغییرکه حسن ظن کافی نسبتمخالفان( 
وع باعث صدمه به . این موضاستحِث توطئه علیه دین اسالم های مهم پیرامون تغییر خط بیکی از این دیدگاه
به ساختار فنی بحث، توجهمردم خواهد شد. نتیجه اینکه، با داریتبع آن، خدشه در نوع دینبه مفاهیم اسالمی و

موضوع تغییر خط  شدهریزیای از پیش برنامهکته بود که کسانی درصدد بودند تا با توطئهها به اثبات این نتوجه آن
گاهانه، به دین اسالم صدمه وارد کنند. موضع نشریۀ مکتب اسالم در عناوین و  را دنبال کنند و گاهانه یا ناآ آ

کند. لذا این مقاله درصدد تیترهای مقاالت دربارۀ اصالح و تغییر خط سوءنیت طراحان تغییر خط را آشکار می
های متعدد پیرامون اندیشۀ تغییر خط فارسی در مجلۀ مکتب اسالم به روش است، با هدف تبیین دیدگاه

ها و اظهارنظرهای نویسندگان در این مجله، به تحلیلی و بررسی مقاالت نشریۀ مکتب اسالم و دیدگاه-توصیفی
 دهد.یکی از موضوعات مهم تاریخ معاصر کشور پاسخ 
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 مقدمه
 اعراب ورود باوجود داشته است. « نسخ»و « کوفی»زمان رسول الله )ص( در جزیرة العرب، دو خط 

 از بود ایران مناطق اکثر نوشتاری خط زمان آن در که پهلوی خط کوتاه، نسبتاً  زمانی در ایران، به مسلمان
های رایج جایگزین شد. خط کوفی از برخی خط« نسخ»و « کوفی»و دو خط  شد ساقط عمومی کاربرد

های ها و عیبتر بود، اما خود این خط نیز کاستیدر کشورهای دیگر، همانند خط پهلوی در ایران، آسان
ها و رسایی بردن آن عیبای ازمیانها بوده و بربزرگی داشت. برخی دانشمندان مسلمان از ابتدا متوجه آن

 هایی کردند و کارهایی انجام دادند. از آن جمله است:خط کوشش
 ؛«دوئلی ابواالسود» توسط نقطه شکلبه کوفی خط حروف حرکات ابداع. 2
 یعمر بن یحیی» توسط نازک مورب خطوط یا و کوچک دوایر با« زبر و زیر» ابداع و« نقطه» ابداع. 2 

 ؛کوفی خط رد« العدوانی
 ابن خلیل» توسط تنوین و همزه مد، تشدید، سکون، کسره، ضمه، فتحه،: شامل عالئمی پیشنهاد. 3 

 (22، ش 2393)استادی، «فراهیدی احمد
نمی چیزی فارسی زبان به ایران مردم بود و عربی خِط  ایران مردم نوشتاری زبان یا چندین قرن، خط

 فارسی زبانهجری  ششم قرن اواسط از گیر،همه و رسمی طوربه و درواقع .کنار و گوشه در مگر نوشتند،
کتب  تدوین اوج هجری دهم و نهم سدۀ و ایران در فارسی خط ششم آغاز سدۀ .شد نمایان نوشتارها در

 خطاطی در چشمگیری کاهش ایران، به سربی چینیحروفچاپ و  ورود با دوازدهم، سدۀ .است فارسی
 کار به تزیینی و تفریحی و تفّننی صورتبه فقط کتاب خطاطی مرور،به آن، از پس حتی آمد؛ پدید فارسی

های اسالمی همانند هایی که بر سر کشوردر همین دوران، گرفتاری (22، ش 2393)استادی،  .است رفته
های ماندگیهای چشمگیر اروپاییان بسیاری را متوجه عقبعثمانی و ایران به وجود آمد و پیشرفت

ها به میان، توجه آنها برآمدند. دراینافتادگیاین عقب تبع آن، مسلمانان در فکر جبراننان نمود. بهمسلما
سوادی مردم دانستند و راه پیشرفت را ترتیب، الفبای فارسی را علت بیاینسطح سواد مردم جلب شد. به

و استادی،  230، ش 23، 2392استادی، ) .در باسوادنمودن مردم، از طریق تغییر الفبا، پیگیری کردند
 (22، ش 2393

تنها مجلۀ اسالمی و فارسی کشور و حوزۀ علمیۀ « مجلۀ مکتب اسالم»، سیاسی-در چنین فضای فکری
ای که جلوۀ امید را در دل اهل قلم برافروخت و پیوسته همگان را به قم بود و تنها نشریۀ دینی و علمی

بنابر   4999( این نشریه در سال 45، ش 4954انی تبریزی، )سبح .کردخواندن و توزیع آن ترغیب می
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الله مکارم الله سیدکاظم شریعتمداری و جمعی از علمای حوزۀ علمیۀ قم، ازجمله آیتپیشنهاد آیت
خود را بدون شیرازی، امام موسی صدر، علی دوانی و دیگران، تأسیس شد و اقدامات تبلیغی و اصالحی 

شود این است که موضع نشریۀ کردند. پرسشی که در اینجا مطرح میر میمنتش  4995سانسور از سال 
در  هنشریاین مکتب اسالم در قبال اصالح و تغییر خط فارسی چیست؟ در پاسخ باید ذکر کرد که موضع 

کند. تغییر خط را آشکار میعناوین و تیترهای مقاالت دربارۀ اصالح و تغییر خط سوءنیت طراحان 
ای را مقدمهنباشد، اما نشریۀ مکتب اسالم آن خود هدفخودیاست خط و تغییر خط بهکه ممکن هرچند

انگاشت برای رسیدن به اهداف دیگری که مقابله با اسالم و محو آن از سطح جامعه بود. لذا این مقاله می
کتب بر عناوین مقاالت و مطالب موجود در مجلۀ متکیهتحلیلی و با -است، با روش توصیفیدرصدد 

های متعدد پیرامون موضوع تغییر خط فارسی در تاریخ معاصر ایران بپردازد. در اسالم، به تبیین دیدگاه
الی این مبحث، به پیشینه و تغییر و تحوالت خط فارسی در دورۀ معاصر نیز پرداخته شده است. در البه

ۀ مکتب اسالم، مجلۀ یغما، ذکر پیشینۀ پژوهش هم باید ذکر کرد که مقاالت متعددی ازجمله در نشری
اصالح یا »ای از مجتبی مینویی تحت عنوان عنوان نمونه، مقالهسخن ماه و دیگر نشریات آمده است. به

دهد که آیا این اصالح الزم و ضروری است؟ در پاسخ، این به این سؤال پاسخ می« تغییر خط فارسی
خواهان و روشنفکران های ترقید، اما به دیدگاهکناصالح را به ضرر اهل فرهنگ و ادب ایرانی معرفی می

به گردآوری مجموعه مقاالت متعددی از « دانشنامۀ خط فارسی»کند. کاظم استادی در اثر ای نمیاشاره
نویسندگان موافق و مخالف اندیشۀ تغییر خط فارسی پرداخته است و در آن اطالعاتی دربارۀ تغییر خط از 

شکل مبسوط، به اسناد و بازخوانی دهد. اما، بهصر در کشورهای اسالمی میابتدا در اسالم تا عصر معا
 کند.ای نمیتحوالت فرهنگی در این زمان اشاره

 
 تغییر و تحوالت خط فارسی در اسناد تاریخ معاصراندیشۀ 

ۀ اولیۀ اید طرحطبق اسناد موجود، شاید آخوندزاده اولین کسی باشد که اقدام به ابداع خط جدید کرد. 
 تصرف از پس التین، به خط تغییر در روسیه دولت عملی آزمایشعلت به آخوندزاده، سوی از خط تغییر

 شرقیه السنه مدرسه ناظم بارب، مسیو البته پیش از آخوندزاده، (67-67: 2309، )آدمیت .بود داغستان
. کرد منتشر وین در خط همان به را عربی و فارسی کتاب چند وی. نمود اختراع اسالمی را وین، خط
 سال دو و نوشت خط تغییر دربارۀ ایرساله 1321 سال در عثمانی، دولت وزیر افندی،منیف همچنین 
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 ارتباط و آشنایی موجب که کرد ایراد عثمانیه علمیۀ جمعیت در الفبا اصالح ضرورت دربارۀ ایبعد خطابه
 (67-67: 2309، )آدمیت .شد آخوندزاده میرزا فتحعلی با او

 از تا شد مندعالقه هستند خط تغییر موافق عثمانی در کسانی اینکه از اطالع از پس آخوندزاده احتماالً 
وی رسالۀ خود را به صدراعظم عثمانی، فؤاد پاشا، تقدیم  .شود خود خط طرح پیگیر عثمانیدولت  طریق
راهنمایی کرد. اما « نیهجمعیت علمیۀ عثما»صدراعظم عثمانی شخص او را به انجمن دانش یا  کرد.

ثمر بیو تالش دوبارۀ او نیز در دربار عثمانی  یجه از استانبول به قفقاز بازگشتآخوندزاده بدون گرفتن نت
 (239: 2212آخوندزاده، ) .ماند

ای در خصوص عدم قابلیت الفبای اسالمی به نشر علوم، در روزنامه غولوس چاپ ، مقاله2206در سال 
با  وندزاده رسالۀ خط اختراعی خود رادر همین سال، آخ (22، ش 2393)استادی،  .شدپطرزبورغ، منتشر 

ای در بر نداشت. در سال دو رسالۀ دیگر، نزد وزیر علوم ناصرالدین شاه اعتضادالسلطنه فرستاد، که نتیجه
پیوسته بود. در خان نیز به جرگۀ طرفداران تغییر خط فارسی ، دیگر آخوندزاده تنها نبود و میرزا ملکم2201

های ترقی و حّریت و مقاالت نامق کمال در جواب میرزا این سال،  مقاالتی پیرامون تغییر خط در روزنامه
دوره، گروهی از شرقیان در این راه به کوشش ( دراین22، ش 2393استادی، ) .خان چاپ شدملکم

ها، خود، الفبایی نیز اختراع عضی از آنبرخاستند و در نارسایی خط کنونی ملل اسالمی رساالتی نوشتند و ب
های پیاپی، سرانجام از اندیشۀ اصالح خط منصرف شد ها و شکستکردند. آخوندزاده، پس از این آزمایش

 .در تفلیس درگذشت  2227مر او کفاف نداد، و در سال و خط جدید ملل اسالمی را تنظیم کرد. اما ع
که تمامی فعاالن اولیه در موضوع تغییر خط، همانند  نآنچه مسلم است ای (22، ش 2393)استادی، 

خان ناظم الدوله در زمان میرزا ملکمبردند. اما مشهورترین فعاالن همآخوندزاده، در خارج از ایران به سر می
خان مستشارالدوله در اروپا بودند که مانند آخوندزاده اعتقاد داشتند وضع خطوط ملل لندن و میرزا یوسف

 (4999قل از مقدمۀ کتاب روشنایی، )بی نا، به ن .یاد از حد معیوب استاسالم ز
مت کشید، ولی سال در این راه زح 22که خود در مقدمۀ گلستان اشاره کرده است، گونهخان، همانملکم

حال ، اما بااین4داشت که خط آخوندزاده از آن بی بهره بودای بسیار مهم دربراینکه نکتهالفبای جدید او، با
علت اینکه نوشتن آن با دلیل همان اشکاالت و موانعی که برای آخوندزاده هم وجود داشت و نیز بهبه

میرزا  (222: 2333الدوله، ناظم) .رواج نیافت ،حروف سربی آسان اما نگارش آن با دست مشکل بود
یس، نیز از پیروان جدی یوسف خان مستشارالدوله تبریزی، کارپرداز حاجی ترخان و فرستادۀ ایران در پار

                                                                 
 . خط ملکم جدانویس بود که آخوندزاده نیز به همین دلیل خط او را بر خط خود برتری داد.4
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نوشت « اصالح خط اسالم رساله در وجوب»ای با عنوان ق رساله 4999این فکر جدید بود. وی در سال 
جز این سه تن که تالش بسیاری در راه اصالح خط به (233: 2393)استادی،  .بول چاپ کردنو در استا

خط بودند که اکثرًا در خارج از ایران به سر نمودند، افراد دیگری نیز در آن دوران پیگیر مسئلۀ تغییر 
بردند، ازجمله عبدالرحیم طالبوف، نویسندۀ مشهور آن دوران و میرزا حسن، منشی سفارت ایران در می

برای تکمیل این بحث، از افراد دیگری که کمابیش در اصالح یا  (231: 3، ج 2316پور، )آرین .وین
 بریم:اختصار نام میبه اندتغییر الفبای ملل اسالمی کوشیده

، 1الممالک فراهانی، ادیب9، میرزا حسین خان5، رضا خان افشاربکشلو4الدولهپرنس میرزا رضاخان ارفع
، میرزا 5، اعضای انجمن دانش در بمبئی1االسالم قفقاززاده شیخ، مالاحمد حسین2میرزا نجفقلی خان

و افرادی دیگر که  49محمدخان اویسییرزا علی، م3، محمدآقا شاه تختینسکی2براغوشیخان آالنکاظم
 (231: 3، ج 2316پور، )آرین .رساله تألیف کردند 23سال،  22بدون اطالع از تالش دیگران، در طی 

اند، بیشتر دانشمندان و نویسندگانی که بر کسانی که مستقیمًا و مشروحًا دربارۀ الفبا اظهارنظر کردهعالوه
اندیشۀ آزادی و مشروطیت مؤثر بوده است به معایب و مفاسد خط فارسی اشاره و  های آنان در پیدایشنوشته

چینی در همین دوران، ماشین حروف (223: 2329ذکاء، ) .انداز اندیشۀ اصالح آن حمایت کرده
های صنعتی چاپ در چینی دستی اختراع شدند که همین پیشرفتهای حروفو دیگر دستگاه« مونوتایپ»

که، در کشور عثمانی،  نمود. آنچه مسلم است این ر میتر خط را در کشورهای اسالمی داغغرب بحث تغیی
ها و مقاالت پیرامون تغییر خط منتشر شد. این موضوع به دیگر کشورهای همسایه انتقال بیشترین کتاب

ها که اولین آنهایی نوشتند یافت. پس از جنگ جهانی اول، باز کسانی در ایران به کوشش برخاستند و رساله
لزوم اصالح »، و «الفبا به ترتیب راه نو»زاده ایرانشهر به نام توسط حسین کاظم 2330مقاالتی بود در سال 

 (231: 3، ج 2316پور، )آرین .زاده و مقاالت دیگراز ابوالقاسم اعتصام« خط و زبان

                                                                 
 .ای به نام رسالة رشدّیه در استانبول چاپ کرده استکه رساله پطرزبورغ و استانبول تفلیس، در سفیر کنسول،. 4
 .استانبول در مقاالت چاپ ،تانبولاس در ایران سفارت سرترجمان و یکم نایب. 5
 .ترابوزان در خارجه وزارت یکم دبیر. 9
 .باکو در مقاالت چاپ. 1
 .استانبول در مقاالت چاپ ایران، دولت کبرای ترجمان و اول سرکاتب. 2
 ادی و ... .شناسی خط، کاظم است. ر.ک. به کتابای با عنوان معّلم االطفال به چاپ رسانده استق رساله 2296در سال . 1
 ای با عنوان خط دانش انسانّیت چاپ نمودند.ق الفبایی اختراع کردند و رساله 2331در تاریخ . 5
 .است متخلص به مطلع، که الفبایی اختراع کرد و دفتری در این باب نوشته. 2
ل الفبا ترتیب داده و در روزنامۀ خود به پیشرفت ق راجع به تبدی 2323ای در سال صاحب روزنامة یومیة مشهور شرق روس در تفلیس، که رساله. 3

 .کوشیده استآن می
 .ای با عنوان راه نو در استانبول منتشر کرده استق رساله 2332در سال . استانبول در ایران سفارت در مالیه مأمور. 49
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اط دیگر، در ایران نیز مقاالتی پیرامون زمان با جریانات نهایی تغییر خط در آذربایجان و ترکیه و برخی نقهم
ابراهیم پورداود، غالمحسین ابتهاج. در  :ازاندها عبارتخی از نویسندگان آنتغییر خط به چاپ رسید که بر

ای به نام ق رساله 2306زاده در سال خط در ترکیه و قفقاز تغییر کرد. این امر موجب گردید تقی 2336سال 
چنین موضوع تغییر الفبا به نگارش درآورد و دالیل بسیاری در لزوم آن آورد؛ او هممقدمۀ تعلیم عمومی با 

، رضاشاه پس از 2323تا اینکه در سال  4اساس الفبای التین پیشنهاد کرد.جای الفبای کنونی برخطی به
دامات دیگران و بازگشت از ترکیه به ایران فرمان داد که مقدمات اصالح الفبا را در ایران فراهم کنند و از اق

زمان، موضوع تغییر خط در درهمین اند اطالعات درستی گرد آورند.تجاربی که در این زمینه به دست آورده
اصغرخان طالقانی، ، که از آن میان میرزا علی5ایران داغ شد و نویسندگان بیشتری به این موضوع پرداختند

اتح، ذبیح بهروز، موسی نثری و میرزا ابوالقاسم زاده، مصطفی فسعید نفیسی، رشید یاسمی، سیدحسن تقی
اند، جز عدۀ باره بحث کردهن و کسانی که بعد از آنان در اینتوان نام برد. غالب این کساای را میآزاد مراغه

دانستند و همگی معدودی مانند کاظم ایرانشهر و احمد کسروی، اصالح خط کنونی را کوششی بی فایده می
که اکنون در تواند باشد، زیرا حروف التین ه الفبای آیندۀ زبان فارسی جز الفبای التینی نمیاعتقاد داشتند ک

ها ترین همۀ خطلحاظ خواندن و نوشتن کاملترین اشکال خط، و بهرود مناسبمیکارهای اروپایی بهزبان
تا پایان عمر به عقیدۀ وی  (206: 2329)ذکاء،  .است. سعید نفیسی از هواداران سرسخت تغییر الفبا بود

ها عیوب خط بر هواداری جدی از تغییر الفبا، اشعاری دارد که در آنرشید یاسمی، عالوه خود وفادار ماند.
 (229: 2316پور، آرین) .فارسی را برشمرده است

به انتشار حداقل هشتاد مقاله که منجر، است مخالفان و موافقان بین خط تغییر دعوای ساِل  1221 سال
 9پیرامون مشکالت خط فارسی در نشریۀ مکتب اسالم شد.

، به ریاست سعید 1نظراناز سوی جمعی از صاحب« انجمن اصالح خط»در این سال، انجمنی به نام 
ها و نشریات و رادیو نفیسی، در تهران تشکیل یافت و الفبایی نیز پیشنهاد شد. نفیسی در روزنامه

                                                                 
بل تمایلی به قبول خط التینی برای فارسی داشته و جانب در بیست سال قای نوشت: اینولی بعدها از عقیدۀ خود عدول نمود و در ضمن مقاله .4

واسطۀ معایبی که در این کار دیدم و اندیشۀ خطری که برای مایۀ ادبی و زبان ای به اسم مقدمۀ تعلیم عمومی در آن باب نوشتم. ولی بعد، بهرساله
 )حاشیه((. 39: 7خود پیدا کردم، از آن عقیده عدول نمودم )مجلۀ یادگار، سال چهارم، شمارۀ 

 ، کاظم استادی.«فعاالن تغییر خط». ر.ک. به مقاله 5
 صادق تقوی،/  ابراهیم داوود، پور/  بیرامی/ امینیان/  خسرو اکبری،/  هوشنگ اعلم،/  داریوش اسفندیاری،/  اختری/  محمد آسیم،: مؤلفان از .9
/  مسعود نیا، رجب/  یحیی ذکاء،/  عزیز آبادی، دولت/  داودی/  داراب/ عبدالرسول خیامپور،/  رضا جهانسوز،/  علی محمد زاده، جمال/ 

 صورتگر،/  اللهصفا، ذبیح/  نصرالله شیفته،/  اکبرعلی شهابی،/  شاهرخی/  اکبر علی سیاسی،/  کوب، عبدالحسین زرین/  حسین رضاعی،
/  صادق محمد کیا،/  احمد کمال،/  کشاورز/  اویانی، رضاک/  کاشفی/  فرخواه/  عزیزی/  عجمی/  جواد عامری،/  عادلی/  طاهباز/  لطفعلی
 / سعید نفیسی،/  نظری/  نراقی/  مهبد/  محمد مقدم،/  محمد معین،/  مظاهری/  مروستی

 ر.نیا، ابراهیم گرانفر، منوچهر امیری، یدالله رؤیایی، یحیی ذکا، سهیل آذری و چند تن دیگ. از جمله دکتر نصرالله شیفته، مسعود رجب1
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این انجمن  (229: 2316پور، آرین) .فارسی و لزوم تغییر آن داد توضیحاتی دربارۀ نقص الفبای کنونی
 دانست، ولی معتقد بود که این اقدام را نبایدترین اصالح اجتماعی در ایران میاصالح خط فارسی را مهم

 آید.دست نمیشود و نتیجۀ مطلوب بهشدیدتر می ورت واکنش مردمصبا قوۀ قهریه عملی کرد، زیرا درآن 
دنبال جنجالی که بر سر سال، بههمینق قوی و دالیل محکم حاضر کرد. درفکر مردم را با منطید با هبلک

که  4الله العظمی بروجردی شنیده شد.هایی از مخالفت آیتقولموضوع تغییر خط در ایران برپا شد، نقل
ها قولیکی از این نقل فت.دلیل، پس از این تاریخ، دوباره موضوع تغییر خط رو به افول رهمیناحتمااًل به

)فلسفی، بی تا:  .الله بروجردی، آمده استاالسالم فلسفی از آیتدر اسناد ساواک، به نقل از حجت
222) 
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 معرفی نشریۀ مکتب اسالم
که قلم آزاداندیشان و نویسندگان مسلمان کاماًل محدود شده بود و مجالت و  در فضای اختناق نظام پیشین

زدگی و نشر افکار وارداتی مطبوعات کشور جز ترویج غرب 4بست در اختیار رژیم فاسد بود،ها درروزنامه
اسالمی نور امید را در دل اهل قلم برافروخت، همگی را -نداشتند. انتشار یک مجلۀ علمی رسالت دیگری
 (22، ش 2362بحانی تبریزی، )س .خواندن و پخش آن ترغیب نمود نشریه جمع کرد و به بر گرداگرد این

 بهاقدام شریعتمداری سیدکاظم اللهآیت پیشنهاد به قم علمیۀ حوزۀطالب از  گروهی ،2333 دهۀ در
صدر،  موسی امام ،شیرازی مکارم ناصر کنار در جزایری مرتضی سید. کردند اسالم مکتب مجلۀ تأسیس

 مؤسسان سبحانی محمدجعفر و اردبیلی موسوی عبدالکریم اللهآیت ،شیرازی مجدالدین ،دوانی علی
عنوان ارگان حوزۀ علمیۀ قم )که بازگوکنندۀ افکار و نخستین شمارۀ مجلۀ مکتب اسالم، به. بودند مجله این

 تبلیغی و اصالحی هایاندیشه بیانگر وهای تأسیس باألخص در نخستین سال های مراجع وقتاندیشه
 (22، ش 2362بحانی تبریزی، )س .گشت منتشر1226 آبان سال در( بود بروجردی اللهآیت

الله العظمی الله شریعتمداری[ هم توانست نظر موافق مرحوم آیتیک نفر از علما و مراجع بزرگ قم ]آیت
عالم بروجردی را جلب کند. البته آقای بروجردی گفته بودند که نظرشان را بعد از انتشار چند شماره ا

شماره از مجله منتشر شد، مرحوم دوانی را که با ایشان ارتباط نزدیک داشت  ششکنند. لذا بعد از اینکه می
بعد از اعالم موافقت  (22، ش 2362بحانی تبریزی، )س .احضار کرده و خیلی تشویق و ترغیب کرده بودند

قبل  5اق بیشتری به کار خود ادامه دادند.الله بروجردی، مجلۀ مکتب اسالم جا افتاد و اعضای آن با اشتیآیت
معروف شد، از « مکتب اسالم»ها به نام که بعد« هایی از مکتب اسالمدرس»از تأسیس و انتشار ماهنامۀ 

سوی جمعی از علمای حوزۀ علمیۀ قم و با پشتیبانی مادی و معنوی مرجعیت شیعه در قم، چندین نشریه 
نبودند. یعنی  هوابستطور رسمی به حوزه بهها کدام از آنگردید که البته هیچنامه منتشر میاعم از مجله و هفته

ها از فضالی حوزه بودند، ولی آن نشریات ارگان حوزۀ علمیۀ رغم اینکه نویسندگان بعضی از آناصواًل، علی

                                                                 
ها را نیز شدیدًا گرفته بود، و مأموران برخالف تمام قوانین مربوط به مطبوعات آن دوره، مسئلۀ سانسور قبل از چاپ دامن روزنامه .4

دیدند همان جا آن ای را مخالف میل خود میزدند، و هر تیتر و حتی هر کلمهها پرسه میها و چاپخانهسانسور و ساواک در دفتر روزنامه
شد که پیدا است ها و ناشران میکردند و در این رابطه وسوسه عجیبی هم داشتند و گاهی منجر به درگیری شدید میان آنحذف میرا 

ای بود که بدون سانسور العاده استثنایی داشت؛ یعنی شاید تنها نشریهوضع فوق« مکتب اسالم»ها بودند. در این میان، مجله برنده، آن
بار، مطالبی را که روشنگر بود پخش کند. بارها کوشیدند که ما را به سانسور قبل از چاپ انست در آن جو خفقانتوشد و میچاپ می

دیدند تعطیلی تنها کنیم، اما چون میمجبور کنند، ولی ما صریحًا اعالم داشتیم که به چنین امری تن در نخواهیم داد و مجله را تعطیل می
انگیزد، از تعطیلی آن ه علمیه قم سر و صدای زیادی بپا خواهد کرد و خشم مراجع بزرگ دینی را بر میمجله اسالمی کشور و زبان حوز

 کردند.نظر میصرف
 حوزه. خبرنگار است، مصاحبه آیت الله سبحانی با اندرکاراندست اخالص اسالم مکتب مجله ماندگاری رمز .5

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%87_%D9%82%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%DA%A9%D8%A7%D8%B8%D9%85_%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%DA%A9%D8%AA%D8%A8_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1_%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85_%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%DB%8C_%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%B3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C
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راه »نیز  و منتشر شد 2323بود که در مهرماه « همایون»ها ماهنامۀ آمدند. از جملۀ آنشمار نمیقم به
 شروع به انتشار نمود. 2327علمی بود و در تیرماه -ای فرهنگیکه نشریه« سالمت

عنوان نشریات هفتگی و هم مدت مدیدی، به« سرچشمه»و « استوار»های نامهها، هفتهاین برعالوه
حوزۀ شدند و نویسندگان آن دو نیز گاهی از فضالی طور مرتب و منظم منتشر می، به«قم»رسمی شهر 

شد مجلۀ منتشر می 2332علمیه بودند. از دیگر نشریاتی که قبل از مجلۀ مکتب اسالم در قم به سال 
شد. منتشر می« ماهانه»شکل و سپس به« دو هفتگی»طور بود که نخست به« مجموعۀ حکمت»

  4نویسندگان اصلی این مجموعه درواقع فضالی معروف حوزۀ علمیۀ قم بودند.
م به مدت یک سال با حضور هیئت مؤسس اولیه به انتشار خود ادامه داد. پس از یک مجلۀ مکتب اسال

هزار نسخه رسید و از شهرت زیادی نزد مراکز علمی و دینی  223سال انتشار، تیراژ این نشریه به حدود 
د، طور داوطلبانه و خودجوش مروج این مجله بودندر آن زمان، اکثر روحانیون بهایران برخوردار شد. 

آمد و عماًل زبان گویای حوزۀ علمیه بود. روحانیان و مبلغان حساب میراکه تنها مجلۀ متعلق به حوزه بهچ
 هایسال در 5کردند.کردند این مجله را رواج دهند و برای آن مشترک جذب میرفتند سعی میهرجا می

 معرفی به مقاالتش ضمِن  که بود طباطبایی عالمه مرحوم آِن  از مقاالت ترینسنگین مجله، این نخست
 در شدهمطرح شبهات به پاسخ و اجتماعی مختلف مسائل و روز هاینیازمندی با اسالم برخورد اسالم،

 پاسخ عصری هر واقعی احتیاجات به اسالم» عنوان تحت ایشان مقاالت سری. پرداختمی مطبوعات
 که بود نظریه این طرح برای تالشی مجله، این دوم سال در، «اسالم در متغیر و ثابت مقررات» و« دهدمی

 مسائلی از یکی نیز اسالم در زن موضوع د.گیر قرار جدیدی زندگی مبنای معاصر جهان در تواندمی اسالم
 زن، آزادی زن، حقوق از مختلف هایمناسبت به و داشته قرار توجه مورد اسالم مکتب در که بود

و اندک زمانی پس از  پس از نسل نخست. است آمده میان به سخن آن در دیگر مسائل و زن و انتخابات
زاده، سیدمرتضی جزائری و مجدالدین محالتی، مجله در استعفای آقایان موسی صدر، محمد واعظ

الله سبحانی قرار گرفت. طبعًا آنان نسل جدیدی از شاگردان خود را الله مکارم و آیتاختیار آقایان آیت
 (22، ش 2362بحانی تبریزی، )س .ای مجله کردندتشویق به نگارش مقاله بر

که اندکی طوریمانند بود، بهبودن آن، کمفرددلیل منحصربههای متمادی، بهاستقبال از این ماهنامۀ طی سال
هزار رسید، که شاید در میان مطبوعات از  459هزار و مدتی بعد تا  29هزار به  9پس از انتشار، تیراژ آن از 

گیرند نشریۀ مکتب اسالم را وست داشتند اسالم را از حوزه فرامانند باشد. درواقع، کسانی که دنوع خود بی
                                                                 

 خسروشاهی. سیدهادی والمسلمین االسالمحجتبا  حوزه خبر رکزم وگویگفت، خسروشاهی روایت به اسالم مکتب مجلۀ. 4
 .مهدی پیشوایی والمسلمین االسالمحجتبا  حوزه خبر مرکز وگویگفتزبان گویای حوزه،  اسالم مکتب مجلۀ. 5
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امتیازی مجله در آن شرایط کار مطلوبی به هرچند که صاحب 4کردند.راه ارتباطی خود با حوزه تلقی می
اعضا این مسئولیت را الله مکارم از بین همۀ بود، سرانجام آیت« فداکاری»آمد و درواقع نوعی شمار نمی

 5های الزم، به نام ایشان صادر شد.، پس از پیگیری«مکتب اسالم»پذیرفت و امتیاز مجلۀ 
 

 نویسندگان، یاران و مؤسسانالف(
به وجهه و معروفیت نویسندگان توجهبا همکاری جمعی از علما و با« مهایی از مکتب اسالدرس»مجلۀ 

د. هیئت مالی مجله هم، که عمدتًا آذربایجانی و از یاران یا مقلدان و گردانندگان آن با موفقیت همراه ش
شدند که از آن جمله حاج مجید پرکار، حاج اسماعیل ایشان بودند، پشتوانۀ مالی مجله محسوب می

نسب، حاج ابوالفضل زاده، حاج موسی ابریشمچی، حاج سید مصطفی عالیسیگاری، حاج فرج نعمت
چی، ن، حاج حسین کاغذیان، حاج بیوک جورابچی، حاج عباسعلی خامهاحمدی، حاج کریم انصاری

ها فقط نشر یک که هدف اصلی آن 9حاج محمد کالهی و ... درواقع مؤسسان اصلی مکتب اسالم بودند
-های فرهنگی وسیعی داشتند که قرار بود تحت عنوان این سازمان یا مؤسسه مجله نبود، بلکه برنامه

های عنوان افراد و شخصیتتدریج، بهذیرد. البته اساتید و دانشمندان دیگری هم بهانجام پ -مکتب اسالم
نوشتند ازجمله: عالمه سیدمحمدحسین مستقل غیروابسته به سازمان مکتب اسالم، مقاالتی در مجله می

الله صافی گلپایگانی، سیدموسی شبیری زنجانی، محمد موحدی لنکرانی، علی احمدی طباطبایی، لطف
الدین اشراقی، محمدجواد دار، شهابزندهانجی، احمد آذری قمی، سیدمهدی روحانی، حسین شبمی

باهنر، عبدالمجید رشیدپور، سیدغالمرضا سعیدی و ... . این بزرگان عضو هیئت تحریریه نبودند، اما با 
  1نوشتند.مجله همکاری داشتند و گهگاهی مقاالتی می

                                                                 
 السالم جعفریان پیرامون مجله مکتب اسالم.. یادداشت حجت4
به اینکه مجله را متوقف کنند، امام موسی صدر با داشتن مدرک لیسانس امتیاز مجلۀ و اخطار « فرمانداری»دنبال احضار ایشان به . به5

را دریافت نمود تا اگر امتیاز اول مشکلی درازمدت پیدا کرد، از امتیاز دوم استفاده شود... که با مهاجرت « از مکتب اسالم»دیگری به نام 
الله بروجردی برطرف گردید هم با اخطار آیت« هایی از مکتب اسالمدرس»انتشار ایشان به لبنان، از این امتیاز استفاده نشد و ممنوعیت 

 وگویگفت، خسروشاهی روایت به اسالم مکتب مجلۀ) و ظاهرًا فرمانداری قم کتبًا عذرخواهی نمود! و مجله به انتشار خود ادامه داد.
 خسروشاهی.( سیدهادی والمسلمین االسالمحجتبا  حوزه خبر مرکز

 به «مالی هیئت» عنوان تحت و گردید تشکیل تهران مقیم نامخوش و کارنیک تجار از هیئتی مجله، نخستین هایهزینه تأمین ایبر. 9
 و اشتراک وجه طریق از آن هایهزینه تمامی و شد «خودکفا» اصطالحبه مجله که نکشید طولی ولی پرداخت. اولیه مخارج تأمین

 هیئت حقوق یا و پست و کاغذ و چاپ امور و نداشت سنگینی هزینه اسالم مکتب مجلۀ البته و .گردید تأمین مردمی هایپرداخت
 ادارۀ برای اشتراک وجوه همان و نداشت دیگران هایکمک به نیازی آن تأمین که بود پایینی بسیار سطح در آن دفتری کارمندان و تحریریه

 برای مجله البته و. گذشت نسخه هزار صد از هم آن تیراژ و یافت توسعه قم در همجل دفتر اشتراک، راه همین از حتی. بود کافی امور
، خسروشاهی روایت به اسالم مکتب مجلۀ) .کند چاپ هم غیردولتی تجاری آگهی یک حتی نشد حاضر وقتهیچ بیشتر درآمد کسب
 خسروشاهی.( سیدهادی االسالم و المسلمینحجتبا  حوزه خبر مرکز وگویگفت

 خسروشاهی. سیدهادی و المسلمین االسالمحجتبا  حوزه خبر مرکز وگویگفت، خسروشاهی روایت به اسالم مکتب مجلۀ. 1
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خاصی وابسته نبود؛ همچنان به راه خود ادامه داد و از سال « فرد»ه نشر مجله یک اقدام جمعی بود و ب
، که در آن ایام «هیئت تحریریۀ اصلی»در کنار « هیئت تحریریۀ فرعی»عنوان سوم، گروهی از فضال به

، -ناصر مکارم شیرازی، جعفر سبحانی، حسین نوری، علی دوانی-فقط چهار نفر از آنان حضور داشتند 
 های مختلفتر از دوستان دیگر، به نوشتن مقاالت جدید در زمینهالبالشتافتند و فارغبه یاری مجله 

العابدین از: عباسعلی عمید زنجانی، حسین حقانی زنجانی، زینبودندپرداختند. اعضای این گروه عبارت
قربانی، محمد مجتهد شبستری، علی حجتی کرمانی، رضا گلسرخی کاشانی، سید هادی خسروشاهی 

پس از چند سال، برای تکمیل کادر مجله و اعضای اصلی و فرعی  (22، ش 2362بحانی تبریزی، س)
از آقایان: داود بودندت تحریریۀ مجله درآمدند که عبارتمجله، دوستان و فضالی دیگری به عضوی

ر اکبمحمدی، علیالهامی، مهدی پیشوایی، عبدالرحیم عقیقی بخشایشی، کامل خیرخواه، هادی دوست
 4هیئت علمی یا تحریریۀ مجله بودند.« نسل سوم» وسیدمحمدکاظم دانش. این افراد جز حسنی و شهید

ویژه درواقع، مکتب اسالم توانست جایگاه خاصی در میان مطبوعات و نشریات آن دوران پیدا کند، به
و از لحاظ  نحوی در جناح حاکمیت قرار داشتندها که بهبرخالف اغلب مطبوعات تهران و شهرستان

 دلیل، این نشریات در هیچ خانوادۀ مذهبیهمینه فاقد اصالت و معنویت بودند. بهمحتوا هم متأسفان
راه باز کند  هاهزار تیراژ توانست در میان خانواده 499جایی نداشتند و تنها مکتب اسالم بود که با بیش از 

  5آورد.دستو جایگاه ممتازی به

 
 دربارۀ اصالح و تغییر خط« مکتب اسالم»موضِع  ب(

توان موضع به محتوای مقاالت موجود در نشریۀ مکتب اسالم، از مطالب و عناوین مقاالت، میبامراجعه
 مکتب اسالم را در سوءنیت طراحان تغییر خط فارسی مشاهد کرد.

 (2، سال دوم، ش 2331)مکتب اسالم، دی ! ... استعمار هاینغمه
 (22، ش 21، سال دوم، سال 2326اسالم، )مکتب استعمار  هاینقشه

 (5، سال دوم، ش 4993باز هم پیرامون تغییر خط )مکتب اسالم، مرداد 

                                                                 
 خسروشاهی. سیدهادی و المسلمین االسالمحجتبا  حوزه خبر مرکز وگویگفت، خسروشاهی روایت به اسالم مکتب مجلۀ. 4
 خسروشاهی. سیدهادی والمسلمین االسالمحجتبا  حوزه برخ مرکز وگویگفت، خسروشاهی روایت به اسالم مکتب مجله. 5
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 (0، سال هفتم، ش 2300)مکتب اسالم، دی  !خط تغییر توطئۀ
 (2، ش 20، سال 2322مکتب اسالم، اسفند اند )دیده خط تغییر دربارۀ که پریشانی هایخواب

 (2، ش 2322هایی از مکتب اسالم، خرداد )مجلۀ درساست  انگریویر نیست نوسازی این
ای را مقدمهد، هدف نباشد، اما مکتب اسالم آنخوخودیکه ممکن است خط و یا تغییر خط، بههرچند

 انگاشت.برای رسیدن به اهداف دیگری که مقابله با اسالم بود می
 

 بررسی دورۀ زمانی مقاالت تغییر خط در مکتب اسالم
پس از تأسیس مجله،  نوشته شدفت با بحث تغییر خط فارسی مامی پانزده مطلبی که پیرامون مخالت

 تا پیروزی انقالب اسالمی است. 2331زمان با اوج مباحث تغییر خط در سال هم
 4، سال دوم، شمارۀ 4992دی  2
 5، سال دوم، شمارۀ 4993مرداد  2
 9، سال هفتم، شمارۀ 4911دی  3
 1، سال هفتم، شمارۀ 4911بهمن  0
 49، سال دهم، شمارۀ 4912مهر  2
 45، سال یازدهم، شمارۀ 4913آذر  7
 45، سال دوازدهم، شمارۀ 4929دی  6
 2، شمارۀ ، سال سیزدهم4924خرداد  1
 3، سال سیزدهم، شمارۀ 4924مهر  9

 44، شمارۀ ، سال سیزدهم4924آذر  23
 45، سال سیزدهم، شمارۀ 4924دی  22
 5، شمارۀ ، سال چهاردهم4924اسفند  22
 1، شمارۀ سال چهاردهم، 4925اردیبهشت  23
 7، سال هفدهم، شمارۀ 2322خرداد  20
 22، سال هجدهم، شمارۀ 2326اسفند  22

 

هاست! تصدیق دارید ما دشمنانی داریم، خیاالتی دربارۀ ما آنچه مسلم است موضوع تغییر خط از همان
دانیم که برای نفوذ در یک جمعیت می را همها متصور است. اینکت ما برای آندر ممل دارند، منافعی



 فارسی خط تغییر اندیشۀ با مواجهه در اسالم مکتب نشریۀ موضع
 

 
      

36 
 

دار است. آیا تغییر خط یک ملت و شهپایۀ نفوذ فکری ری راهی بهتر از نفوذ فرهنگی نیست. نفوذ فرهنگی
آیا  یست؟!ترین قدم برای نفوذ در فرهنگ آن جمعیت نصورت خط خود درآوردن اولین و اساسیرا بهآن

ایم. توان گفت نظر خدمت به ما دارند؟ ما یک ملت زندهکنند میافرادی که این موضوع را پیشنهاد می
ایم، دانشمندان دیگران ممکن است ما را مرده فرض کنند، سوابق تاریخی درخشانی داریم، مفاخر داشته

ترین منابع غنی کنیم و همان آثار است کهیها افتخار مایم که به آثار آنو بزرگان و ادباء و شعرایی داشته
ها به هاست و حتی بسیاری از آنهای ما مملو از آثار آندهد. کتابخانهعلمی و فرهنگی ما را تشکیل می

ها تماس فکری دارند. با آسانی با آنامروز غالب افراد به .خط خودشان موجود و مایۀ مباهات ماست
که یکی از بازیگران صحنۀ تغییر خط طورته چه خواهد شد؟ آیا همانرجسهمه آثار بتغییر خط، این

را هم ممکن است با خط دیگری ایم که آنشتگان خود به ارث بردهاثر نفیس از گذ 599گوید ما فقط می
ها را بیان بهای آنتواند فهرست آثار گرانکتاب نمی 599دانیم منتشر ساخت؟ آیا این حرف با اینکه می

را بر باد دادن نیست؟ به قول یکی از نویسندگان دار و آبرو و حیثیت آنملت سابقهکردن یک مالنکند لج
طۀ دهد رابخط امروز فارسی خط ارتباط آینده و گذشتۀ تاریخ ماست. کدام عاقل اجازه می»دانشمند، 

 (.4دوم، ش ، سال 4992)مکتب اسالم،  «ها قطع شوددست خود آنگذشته و آیندۀ تاریخ کشوری به
 

 زمزمۀ تغییر خط فارسی
 ها را تماشا کنیداین انگلیسی-

المللی دار است هنوز حاضر نشده واحد وزن بینراستی عجیب است انگلستان که یکی از ممالک سابقه
را « متر»اند واحد برند. هنوز حاضر نشدهمیکارخودشان را به« پوند»و هنوز همان را بپذیرد « کیلو»یعنی 
 .برندکاربه« یارد»جای طول شناخته شده بهر تمام دنیا واحد که د

دهند، عاقالنه است ما چنان پافشاری به خرج میای آنپاافتادهها در چنین موضوع پیشبا اینکه این
 ترین مظهر ملیت خود را از دست بدهیم؟بزرگ

که باعث دردسر عموم  استدانند در طرز نوشتن انگلیسی نواقص فاحشی افرادی که آشنا هستند می
المللی محسوب زبان امروز یک زبان بین خواهند این زبان را فرا گیرند. با اینکه اینکسانی است که می

را اصالح کنند، چرا؟ چون به آثار و سنن خود  همه نواقص فاحششود، باز حاضر نیستند اینمی
 .هستندالمثل مندند و در این موضوع در دنیا ضربعالقه

 گویند؟طرفداران تغییر خط چه می -
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ما بیشتر عالقه نشان خواهند  ها برای فراگرفتن زبانصورت التین درآید، خارجیگویند: اگر خط ما بهمی
 شوند!تر میداد و درنتیجه، به ما نزدیک

ها ر راستی آنتر شویم؟ اگایم که نزدیکها دیدهاند چه خیری از آنآخر در این مدتی که به ما نزدیک شده
نظر کنیم و از تمام حیثیات خود صرف ها بگذاریمچیزمان را در اختیار آنمردم خیلی خوبی هستند، همه

 .و راحت شویم
یک خط بیگانه است و  گویند: خط فعلی بیش از هزار سال نیست که در کشور ما رایج شده. بنابراینمی

 نباید اصراری برای حفظ آن داشت!
گذرد ها نمیسال از عمر آن 999آور است که ما آثار برجستۀ سلسلۀ صفوی را که بیش از راستی حیرت

از کیسۀ این ملت صرف نگاهداری  ایم و هرساله مبلغ زیادیعنوان آثار مهم باستانی خود حفظ کردهبه
ها به رخ آنعنوان مفاخر خود ها را بهگذارد آنمی ای که به خاک ما قدمشود و هر بیگانهها میآن

 به حساب نیامد؟ کشیم. چطور شد در آنجا زمانمی
نوشته شده است، خط ملی  اگر خط ما، با اینکه یادگار هزارساله است و اغلب یا تمام آثار بزرگان ما به آن

کدام اصیل نیستند. اصاًل بفرمایید هیچ و اصیل نیست، پس لباس ما، رژیم اجتماعی ما، مفاخر ما و ...
طول تاریخ همیشه زبان و خط و آداب و رسوم خود را به یک  م کدام ملت را سراغ دارید که در تمامببینی

 صورت حفظ کرده است؟
ها که است؟ مگر عرب نویسند همیشه خطشان همین بودههایی که امروز با حروف التین میمگر همین

هزار سال ود که طی همین حدود یکنب کوشند خطشان خط کوفیهمه برای حفظ آثار و سنن خود میاین
به خط و زبان خود اظهار عالقه نکند. آخر این چه منطقی کس نسبت؟ بنابراین خوب است هیچتغییر کرد

 است؟ 
 گویند: خط فارسی امروز بعضی از موضوعات خالف قاعده دارد.می

  .بسیار خوب، بفرمایید اصالحش کنید اگر غرض و مرضی در کار نیست 
 توان نوشت! ند: التین را تندتر میگویمی

 توان تاریخ و فرهنگ یک ملت را از بین برد.ها نمیتر بنویسید. خالصه با این بهانهکنیم کمی آهستهخواهش می
نامیدیم، گزاف  «یک نغمۀ استعماری»به این حقایق تاریخی، اگر ما زمزمۀ تغییر خط فارسی را توجهبا 

ترین ه، در رأس انجمن منفور طرفداران تغییر خط، فردی قرار دارد که از نزدیکآور اینکایم و تعجبنگفته



 فارسی خط تغییر اندیشۀ با مواجهه در اسالم مکتب نشریۀ موضع
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است! این نکته برای ما پرمعنی است. حال ما اصراری  «انجمن روابط فرهنگی ایران و شوروی»افراد به 
 مذبوح استعماری را تعیین کنیم. نداریم این جنبش

 
 گیرینتیجه

م در عناوین و تیترهای مقاالت دربارۀ اصالح و تغییر خط سوءنیت نتیجه اینکه، موضع نشریۀ مکتب اسال
نباشد،  خود هدفخودیکه ممکن است خط و تغییر خط بهکند. هرچندتغییر خط را آشکار میطراحان 

به اهداف دیگری که مقابله با اسالم و محو انگاشت برای رسیدنای میا مقدمهراما نشریۀ مکتب اسالم آن
تنها یک خط ملی است، بلکه یک خط جامعه بود. از همه گذشته، خط فارسی امروز نهآن از سطح 

لذا بیگانگان قصد داشتند این رشتۀ ارتباط را قطع کرده و ما را یک  .شوداسالمی محسوب می رسمی
 قطع رابطۀ مسلمانان ایران از»عضو جدا از پیکر جامعۀ مسلمانان قرار دهند. نقشۀ خطرناکی با عنوان 

پروراندند و ای که دشمنان فرهنگ و تمدن اسالمی در سر میترسیم شده بود، نقشه« سایر مسلمین جهان
تواند داند میبامروز هرکس الفبای فارسی را  گرفت.موجب آن، قطع ارتباط با متون اسالمی صورت میبه
 نغمۀ این برابر در طبقات عموم العملعکسدر تاریخ ایران، همواره  آسانی با متن اصلی قرآن آشنا شود.به

بیرون راند. لذا با بررسی دورۀ مبارزات  صحنۀ از را استعمار عمال که بود شدید ایبه اندازه استعماری
شده در مجلۀ مکتب اسالم، موضع اصالح و تغییر خط در نشریۀ مکتب اسالم که زمانی مقاالت چاپ

، موضوع تغییر خط استبحث تغییر خط فارسی علیه  پیرامون مخالفت مجله و نویسندگان مقاالت
 فارسی کاماًل منتفی اعالم شد.
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