مقاله

نسبت خط عربی و
مسلمانان جهان
با تغییر خط

مقــالــه

کاظم استادی

چکیده :موضوع تغییر خط فارســی یا عربــی ،به ویژه پس
از انقالب و به واســطه ظهور تکنولوژی هــای جدید مانند
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
مسلمانان از معارف اسالم است؛ زیرا معارف اسالم فعال به خط
عربی فارســی در اختیار مسلمانان است .نویسنده در نوشتار
حاضر درصدد است موضوع «نسبت خط عربی و مسلمانان»
را مطرح ســازد .در این راســتا ،نخســت به ارائه اطالعاتی
پیرامون جمعیت مســلمانان و آرایــش آن ها و نیز جمعیت
اســتفاده کننده از خط عربی بین مردم جهان می پردازد .در
ادامه با شــمارش مشکالت پیش روی مسلمانان و خط عربی،
تأثیر این خط را در پیشرفت اســام اظهار می دارد .نسبت
مسلمانی (تدین و ایمان) مسلمانان به خط عربی و نیز تأثیر
خط در درجه اسالم و مســلمانی و نیز مناسبات اسالمی ،از
دیگر مباحث مطرح در نوشتار می باشد .نویسنده در نهایت،
مطالب خود را با بیان پژوهش در تأثیر تغییر خط در ترکیه به
پایان می رساند.
کلیدواژه :خط عربی ،تغییر خط ،ترکیه.
سالبیستوششم،مشارۀدوم،خــــرداد وتیـــر1394

152

اشاره
در اواخر قرن بیســتم و قرن بیس ـتویکم که اکنون در آن هستیم ،تغییرات
ـمکش
یســابقه بــوده اســت .جهــان اســام نیــز در کشـ
جهانــی ســریع و ب 
ِ
چگونگــی انطبــاق این تغییرات با جامعــه و زندگی مســلمانان قرار گرفته
است و برای تمامی ادیان ،بر سر اهمیت دو موضوع تجدد و اصالتها که
گاهی مخالف هم در نظر گرفته میشوند ،چالشهایی 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 انقالب و به واسطه ظهور
تکنولوژ یهای جدید مانند اینترنت ،مورد توجه ویژهای قرار گرفته است.
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مقاله

مخالفــان اصــاح و تغییر خــط از ترویج این موضوع واهمــه دارند و آنچه

 .1تعداد جمعیت استفادهکننده از خط عربی

بــرای آنهــا مهم اســت ،موضوع «نســبت خط و مســلمانی ایمــانداران به

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

اســام» یا به عبارت دیگر قطع ارتباط مســلمانان از معارف اسالم است؛
ً
زیــرا معــارف اســام فعــا به خــط عربی فارســی (نه بــه خطــوط دیگر) در
اختیــار مســلمانان اســت .بنابراین شــاید مهمتریــن دلیلی که بــرای آن،
برخــی مســلمانان و عالمــان دینی نســبت به موضوع تغییــر خط واکنش
نشــان میدهند ،قید اســام در این موضوع اســت؛ به ایــن معنی که اگر

 .3تعداد جمعیت مسلمان که از خط عربی ـ فارسی استفاده نمیکنند
 .4نسبت ّ
اسالمی مسلمانان به خط عربی
تدین و پایبندی به احکام
ِ
 .5مقدار تأثیر خط عربی در پیشرفت اسالم
 .6تأثیرات تغییر خط در مناسبات اسالمی

ارتباطــی میــان خط عربی و اســام یــا دینداری مســلمانان برقرار نباشــد

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

یــا ترســی از این قطــع ارتباط نبــود ،دخالت یــا مخالفت در بحــث تغییر

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

خــط بــرای ایشــان موضوعیتی نداشــت و به راحتی از کنــار آن میگذرند
یــا حتــی ممکن اســت نســبت به انجــام آن تشــویق هــم مینمودنــدّ ،اما
آنچه باعث شده تا برخی علمای دین نسبت به طرح این موضوع دلهره
معارف اســام است .آنان
داشــته باشــند ،ارتباط و نســبت خط عربی و
ِ
تــرس آن دارنــد که با تغییر خط ،ضربهای یا خدشــهای به معارف اســام
یا مســلمانی مردم و آ گاهی مســلمانان از معارف اســام وارد شــود .اما با
کمی دقت مشــخص میشــود کــه مطرحکردن خطــر از بینرفتــن منابع و
میــراث اســامی ،بیشــتر طرحــی حاشــیهای و قابــل پیشگیــری اســت؛
چــرا که با وجــود تکنولوژ یهــای کامپیوتری جدیــد و نرمافزارهای بســیار
پیشــرفته و قوی و در دســترس ،بهســرعت میتوان 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 اسالمی
و مناســبات اســامی و نیــز قطع ارتباط مســلمانان با معارفشــان صورت
نگرفتــه اســت ،همیــن احتمــال خطــر در مخالفــت بــا تغییر خــط ،برای
علمای اسالم کافی است.
نوشــتار حاضر فقط قصد طرح موضوع «نســبت خط عربی و مسلمانان»
را دارد تــا در آینــده اگــر کســانی عالقمنــد بودنــد ،بتوانند هر کــدام از این
ریزموضوعات را به فراخور خود تحقیق و بررســی کنند تا حد امکان این
ابهام گذشــته خارج شــود و تصمیــم گیری دربارۀ آن
بحــث و موضوع ،از ِ
برای همگان آسان گردد.

در حــال حاضــر جمعیت کل مســلمانان جهان حــدود 1/570/000/000
نفر است که در پنجاه کشور جهان تمرکز دارند و عدهای نیز در کشورهای
مختلف غیرمسلمان پراکندهاند.
ً
آنچه فعال در دست ماست و میتوان نسبت به آن تحلیل و گفتگو نمود،

و بســیاری از ســرفصلهای کلی و جزئی دیگر که میتوان به آن پرداخت
و ما به برخی از آنها پرداختهایم.
بنــا بر آنچه اشــاره شــد ،بررســی در این مقالــه نمیتواند فراتــر از این آمار و
ارقــام موجــود در رســانهها و مجــات و کتب مختلف باشــد .همانگونه
کــه اشــاره شــد ،در حــال حاضــر در پنجــاه کشــور ،بیــش از  50درصــد
جمعیتشــان مســلمان هســتند که این درصــد در کشــورهای گوناگون
مختلــف اســت .در این پنجاه کشــور مســلمان ،از پنجــاه درصد تا صد
درصــد مســلمان وجود دارد و بــه طور میانگین  82درصــد جمعیت این
کشورها را مسلمانان تشکیل میدهند.
دیگر مســلمانان که در کشورهای غیر مسلمان زندگی میکنند نیز دارای
تناســب جمعیتی بســیار متفاوتی هســتند کــه از  42درصد بــه پایین در
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
زبــان مختلف و همچنین صدها گو یــش تکلم میکنند .همچنین تنوع
جمعیتی بسیار گوناگونی در بین این زبانها به چشم میخورد.
بیش از  25کشور رسمی عربی است و کل جمعیت این کشورها به 330
میلیــون نفر میرســد .البته شــمار کســانی که عر بــی را مثل ز بــان مادری
بــه کار میبرنــد ،از  174میلیون تا  442میلیون نفر برآورد شــده اســت که
عدهای از آنها دین اسالم ندارند.

1

مهمتریــن مشــکل در بررســی ایــن موضوع ،نســبت «عمــوم خصوص من
ً
وجه»بــودن بین خط عربی و مســلمانان اســت ،بدین معنــی که الزاما هر
کــه مســلمان اســت از خــط عربی اســتفاده نمیکنــد و نیز هر کــه از خط
عربی اســتفاده میکند ،مسلمان نیســت .بنابراین نتیجهگیری در آمار و

همین آمارهای گاهی رســمی و غیررســمی درباره کشــورهای مســلمان و

ارقام در این موضوع ،احتیاج به دقت بیشتر دارد.

برخی سرفصلهای مطرح در اینباره عبارتند از:

 .1دانشنامه آزاد ،سه فهرست ،اثنولوگ ،انکارتا،

کشورهای دیگر است.

. 2006. Retrieved on 2007-02-18
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مقاله
جمعیت مسلمانان 2و آرایش آنها

نسبت خط عربی و مسلمانان جهان با تغییر خط

جمعیت بومی مسلمانان بالکان نیز رشد قابل توجهی از خود نشان داده

در ســال  1980تعــداد مســلمانان در سراســر جهــان از  780میلیــون نفــر

و اکنون برابر  4میلیون نفر اســت .مســلمانان  40درصد جمعیت بوسنی

گذشــت و اوایــل ســال  2004نزدیــک  1/3میلیارد نفر شــد کــه حدود 22

و هرزگوین و  70درصد جمعیت آلبانی را تشکیل میدهند.

درصد جمعیت  6/1میلیاردی کرۀ زمین را تشکیل میداد.

در آمریکای شمالی میزان مسلمانان در جمعیت کشورها از سال  1950تا

جمعیــت مســلمانان در ســال  ٪20/12 ،۲۰۰۷جمعیــت  ۶/۶میلیاردی

 2000از  0/1تا  1/4درصد افزایش یافته است .تعداد مسلمانان در ایاالت

جهــان ،یعنــی  ۱٫۳۲میلیارد نفر اســت که پس از مســیحیت (٪33/30

متحده طبق برآوردهای مختلف معادل  2تا  5میلیون نفر است.

و  2/18میلیــارد نفــر از جمعیت جهــان) در رتبه دوم آیینهای آســمانی
جهان و ادیان ابراهیمی است.

3

5

در اتحاد شوروی (جامعۀ مشترکالمنافع) میزان مسلمانان از سال 1950
تا  2000از  8/5درصد تا  15درصد افزایش یافته است .اگر اتحاد شوروی

میلیــاردی جهــان ،یعنــی  1/57میلیــارد نفــر اســت .نزدیــکبــه  ٪۶۰از

در حــدود قبلــی خود حفظ شــده بــود ،در حــال حاضر میزان مســلمانان
ً
در جمعیــت آن برابــر  20درصد میشــد 6.در  10ســال اخیــر معموال تعداد

ک به ۲۰۰
مســلمانان جهــان در آســیا زندگــی میکنند .از این شــمار نزدیــ 

مسلمانان در روسیه برابر  20میلیون نفر اعالم میشد.

همچنیــن جمعیــت مســلمانان در ســال  ٪۲۳٫۲ ،۲۰۰۹جمعیت ۶٫۷۹

میلیــون نفــر شــیعه و بقیــه ســنی هســتند .همچنیــن  ٪0/8از جمعیــت
کشور آمریکا را مسلمانان تشکیل میدهند.

4

7

جمعیت استفادهکننده از خط عربی بین مردم جهان
خط عربی به واسطه فتوحات اسالمی و گسترش اسالم در برخی کشورها

 20درصــد مســلمانان در کشــورهای بیــش از یک میلیــاردی چین و هند

که زبان عربی نمیدانســتند وارد و موجب تغییر خط در آن مناطق شــد.

زندگی میکنند (اقلیت مسلمان هند معادل  100میلیون نفر است).

از آن جملــه ایران و ترکیه هســتند .که البته برخــی از این مناطق ،بعدها

کشــورهایی کــه در میــان  10کشــور ّاول کشــورهای مســلمان در مقامهای
بعدی قرار گرفتهاند عبارتند از :پاکســتان ( 5/2درصد) ،اندونزی (3/8
درصــد) ،بنــگالدش ( 2/7درصــد) و نیجریه ( 3/2درصــد) .با توجه به

خــط عربــی خــود را به خطوط دیگــر تغییر دادهاند و اکنــون خط عربی در
آنجا رایج نیست.
زبان َع َر بی بزرگترین عضو از شاخه زبانهای سامی است و با زبانهای

رشــد جمعیت کشورهای مســلمان دیگر ،جمع رشد جمعیت مسلمان

عبری و آرامی همخانوادهاســت .این زبان دارای  ۴۲زمان اســت که ۱۴

آنها از دو کشور چین و هند بیشتر میشود.

زمان آن گذشته و  ۱۴زمان دیگر کنونی و ۱۴زمان دیگر آینده است .زبان

از بزرگتریــن کشــورهای اســامی کــه جمعیــت آنهــا از  100میلیــون نفــر

عربی یکی از شش زبان رسمی سازمان ملل متحد است.

گذشــته اســت ،میتــوان از اندونــزی ( 242میلیــون) ،پا کســتان (162

در حال حاضر چند زبان زندۀ دنیا هستند که نوشتار آنها به خط عربی یا

میلیــون) ،بنگالدش ( 144میلیــون) و نیز نیجریه ( 130میلیون که حدود

برگرفته از آن است .زبان فارسی ،اردو ،پشتو ،ترکی و کردی از آن جملهاند.

نیمی از آنها مسلمان هستند) نام برد.

کاربرد خط عربی در جهان

تعــداد مســلمانان در فرانســه بالــغ بــر  5میلیــون نفــر شــده اســت .ایــن
رقــم در ایتالیــا از  240هــزار نفــر در ســال  1992تــا  650ـ  700هــزار در ســال
 1999افزایــش یافــت .آلمــان  3میلیــون مســلمان دارد .بریتانیــا بیــش از

* کشورهایی که خط عربی در آنها خط رسمی است
* کشــورهایی که در آنها کاربرد خط عربی در کنار دیگر خطها رســمیت
دارد.

 1/8میلیــون (سرشــماری ســال  ،)2001هلنــد  730هزار نفــر و  710ـ 720
هــزار مســلمان هم در ســوئیس زندگــی میکننــد .در کشــورهای دیگر نیز
جمعیت قابل توجه اسالمی مشاهده میشود.
ُ .2م َسلمان کسی است که دین اسالم را باور دارد .اسالم در زبان عربی از ریشهی (س ـ ل ـ م) است.
معنی لغوی این ریشه سالمشدن و از آفات رهایییافتن است« .سالم» مشتقشده از همین ریشه
اســت .با توجه به معنی اســام« ،مسلم» (در فارسی :مســلمان) یعنی کسی که خدا را خالصانه و
ً
بیریا میپرستد و اختیار خود را تسلیم امر و نهی او میکند .واژۀ «مسلمان» احتماال صفت حالیه
فارسی واژه عربی «مسلم» است .در زبان عربی چنین واژهای وجود ندارد.
 . 3دانشنامه آزاد ،به نقل از :سایت کتاب حقایق جهان. CIA ،
 . 4دانشــنامه آزاد ،به نقل از« :یک چهارم جمعیت جهان مســلمان اســت» ،خبرگزاری بیبیســی،
بازبینیشده در  ۸اکتبر ۲۰۰۹.
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ً
 .5شــورای عالــی اســامی آمریكا ایــن رقم را معــادل  1/5میلیون نفــر اعالم كرده اســت .معموال رقم
 7-6میلیــون (زیر  3درصد) عنوان میشــود كه مســلمانان سیاهپوســت بیــش از  42درصد آنها را
تشــكیل میدهند .از هر پنج نفر سیاهپوســت آمریكا یکی مســلمان اســت 25 .درصد مســلمانان
ب هســتند .بــا وجود تشــدید كنترل همۀ
آمریكایــی از آســیای جنوبــی آمدنــد و  17-15درصد عر 
مهاجــران از جهان اســام بعد از حوادث  11ســپتامبر  ،2006مهاجرت همچنــان ادامه دارد ،آن هم
در ابعاد سابق .به گزارش وزارت امور خارجۀ ایاالت متحده در این كشور 1209 ،باب مسجد وجود
دارند كه نیمی از آنها در  20سال اخیر تأسیس شدند.
ً
 .6در منطقــۀ شــمال قفقــاز ،رشــد تعــداد مســلمانان و كاهــش جمعیــت مســیحی اســاوی واقعــا
چشــمگیر اســت .در جمهور یهای شمال قفقاز مسلمانان بیش از  70درصد جمعیت را تشكیل
میدهند كه در  20سال اخیر تعداد آنها دو برابر افزایش یافته است.
 . 7این رقم تقریبی در ســخنان رئیس جمهور روســیه ،از جمله در اجالس ســال  2003سران سازمان
كنفرانس اسالمی در كواال المپور مشروعیت یافته ،ولی این موضوع به تفسیر احتیاج دارد.

19

نسبت خط عربی و مسلمانان جهان با تغییر خط

مقاله

اگر همه کشــورهای عرب زبان که بیشــتر از خط عربی اســتفاده میکنند

برای مثال باالترین نرخ جمعیت مســلمانان جهان ،اختصاص به کشور

را بــا کشــورهایی کــه اکنــون از خــط عربــی اســتفاده میکننــد ،هماننــد

اندونزی دارد که حدود  130میلیون نفر مسلمان در آن وجود دارد که زبان

افغانســتان ،ایــران و پا کســتان و  ...بــا هــم جمــع کنیم ،حدود ششــصد

آنها اندونزیایی است.

میلیــون نفــر از جمعیــت دنیــا در حــال حاضــر بــا خــط عربــی میتواننــد
بنویســند و بخواننــد که این رقم کمتر از حــدود  10درصد جمعیت فعلی
جهان را تشکیل میدهد.

در این ســرفصل نیز منظور اســتفاده رســمی از خط عربی اســت؛ چرا که
باید به این نکته نیز خوب توجه داشت که بسیاری از مسلمانان در عین
حال که از خط عربی استفاده نمیکنند ،به واسطه خواندن یا آشنایی با

جمعیت مسلمانانی که از «خط عربی» استفاده میکنند
منظور از استفادهکردن خط عربی ،آشنایی با آن یا استعمال گاهگاهی از
این خط نیست ،بلکه مقصود استفاده رسمی از خط عربی در نوشتهها
و آن هم به صورت ممتد و یا غالبی است.

قرآن کمی با این خط آشــنا هســتند که این رقم نسبت به مسلمانانی که
ً
اصال توانایی خواندن قرآن را ندارند بسیار ناچیز است.
از این مطالب که بگذریم ،خط عربی مشکالتی اساسی دارد که به این
یشــود و با ظهــور فناور یهــای جدید ،این
مشــکالت روز ب ـهروز افــزوده م 

همانگونه که یاد شــد ،شــمار کســانی کــه عربی را همچــون زبان مادری
بــه کار میبرنــد  ۱۷۴تــا  ۴۴۲میلیــون تــن اســت .عربــی زبان رســمی ۲۵
کشــور اســت کــه کل جمعیــت آنها نیز بر اســاس آمار ســیا  ۳۲۹میلیون
تن است.
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فناور یها سهم مهمی بر انزوای خط عربی ایجاد میکنند.

مشکالت پیش روی مسلمانان و خط عربی
مهمترین اشکاالت خط عربی عبارتند از:
 .1الفبــای عر بــی حروف صــدادار ندارد و حرکات ،کــه نمایندۀ حروف با

با توجه به این نکته ،اگر حدود ششصد میلیون نفر جمعیت حال حاضر

صدا هســتند ،بــه صورت حرف معینی در جزء کلمــه نمیآیند 10و بدین

دنیــا را کــه با خــط عربی مینویســند و میخوانند ،از غیر مســلمانان آنها

قــرار ،حــروف بیصــدا بدون آنکــه حرکت آنهــا معلوم باشــد ،در کنار هم

کسر کنیم ،اکنون حدود  500میلیون نفر مسلمان در کشورهای مختلف
ً
از خــط عربی یا مشــابه آن اســتفاده میکنند و احتمــاال توانایی خواندن

مینشینند.
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 .2هــر حــرف شــکل جداگانۀ مشــخص و مســتقلی نــدارد و از  28حرف

قرآن کریم را دارند.

الفبــای فارســی تنهــا  16حرف آن دارای شــکل مخصوص اســت و دیگر

ً
بنابرایــن حــدود ســی درصــد یــا یکســوم مســلمانان جهان فعــا از خط

حــروف یا خیلی به هم شــبی ه هســتند یا هر چند تا از آنهــا با افزودن یک،

عربــی بهرهمندنــد که البته نباید فراموش کرد که بســیاری از آنها افزون بر
خط عربی با خط التین 9نیز آشنا هستند.

جمعیت مسلمانانی که از «خط عربی» استفاده نمیکنند
در حــال حاضر آنچه بســیار با اهمیتتر اســت ،آن اســت کــه چه تعداد
از مســلمانان از خط عربی اســتفاده نمیکنند و آیا در آینده بر این تعداد
افزوده خواهد شد یا نه؟
طبق آمارهایی که در قبل گذشت ،حدود یک میلیارد مسلمان در حال
حاضر خطی به غیر از خط عربی دارند که بیشــتر خط آنها التین اســت.
بــه عبارت ســادهتر ،دو ســوم از مســلمانان جهــان یا بهتر بگوییم ،بیشــتر
مســلمانان جهان خط رسمیشــان خط عربی نیست و توانایی خواندن
قرآن یا مراجعه به متون اسالمی به خط عربی را ندارند.
 .8دانشنامه آزاد ،سه فهرست ،اثنولوگ ،انکارتا،
. 2006. Retrieved on 2007-02-18

 .9الفبای التین که الفبای رومی نیز خوانده میشــود ،پر اســتفادهترین خط الفبایی در دنیا میباشد.
سرچشــمۀ ایــن خــط بنا به باور پژوهندگان ،به خط اقوام اتروســک که ســاکنان اولیــه ایتالیا بودند،
مر بــوط میشــود .ایــن خــط از گونههــای غربــی الفبــای یونانــی برگرفته شــد و نخســتین بــار در روم
باســتان برای نوشــتن زبان التین به کار رفت .پس از ســدۀ یکم پس از میالد در الفبای التین قواعد
زیباییشناســی ویژهای پدیدار گشــت .این امر نخســت در کتیبهها و ســپس با تغییرات جزیی در
کتب تحقق یافت.

20

دو یا سه نقطه در زیر و زبر حروف یا با یک سرکش از هم جدا میشوند.
ً
 .3حــروف غالبــا مشــاب ه هســتند و بــا انــدک غفلتــی به جای هم نوشــته
ّ
میشوند و مطلب را به کلی دگرگون میسازند؛ مانند در ،ور ،رد.
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یشــوند :ماننــد
 .4بعضــی از حــروف خوانــده میشــوند ،ولــی نوشــته نم 
هکذا ،لهذا ،اسمعیل ،رحمن.
یشــوند :مثل خواجه،
 .5بعضــی دیگر نوشــته میشــوند ،ولی خوانده نم 
خواهش ،خواهر ،خوید ،خوارَ ،عمرو.
یشــوند ،بــه تلفــظ
 .6پــارهای از حــروف بــه صورتــی جــز آنچــه نوشــته م 
ً
ً
درمیآیند مانند مرتضی ،یحیی ،اعلی ،جسارتا و عجالتا.
 .10حــرکات یــا حروف صدادار که در الفبای عربی به طور مســتتر و نامرئــی به کار میروند ،عبارتند از
ضمه؛ فتحتین یا دو َزبر ،کسرتین یا دو زیرّ ،
َزبر یا فتحه ،زیر یا کسره ،پیش یا ّ
ضمتین یا دو پیش؛
ّ
ّ
جزم ،مد و تشدید یا شده.،
 .11پس خواننده باید با ســابقۀ ذهنی و آشــنایی با خود کلمه و توجه به ســیاق کالم ،تلفظ درست آن
را حدس بزند و اگر کلمهای به تنهایی (نه در میان عبارت) عرضه شــود ،هیچ اســتاد دانشــمندی
نمیتواند آن را درست بخواند و به مراد نویسنده پی ببرد.
 .12بدین قرار :ا( ،ب ت ث)( ،ج ح خ)( ،د ذ)( ،ر ز)( ،س ش)( ،ص ض)( ،ط ظ)( ،ع غ)( ،ف
ق)( ،ک ل) ،م ،ن ،و ،هـ ،ی .بنابراین اگر در تندنویسی و یا در نتیجۀ غفلت کاتب و حروفچین،
یک یا چند نقطه بیفتد یا اضافه شود یا جابجا گردد و یا آنکه بر اثر مرور زمان از بین برود ،مقصود نیز
از دســت مــیرود و عبــارت نامفهوم میگردد و خواننده باید با حــدس و تخمین ،مطلب را دریابد.
ســر و شـ ّـرّ ،
کاری که بهآســانی امکانپذیر نیســت؛ مانند بخرید و نخریدّ ،
حر و خر ،محرم و مجرم،
دلیل و ذلیل ،خبر و خیر و حیز و حبر و چتر و جبر.
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مقاله

نسبت خط عربی و مسلمانان جهان با تغییر خط

 .7بعضی از حروف برای بیان چند تلفظ جداگانه به کار میروند؛ مانند

اکنــون بایــد محققان بررســی نماینــد که تأثیــر خط عربی در پاسداشــت

واو و حرف ی.

یا پیشــبرد و پیشــرفت اســام و مبانی اســامی چگونه اســت؟ یا چگونه

 .8حــروف در کتابــت به هم ّمتصل میشــوند و بر حســب آنکــه در ّاول،
وســط یــا آخــر کلمه قرار گیرند ،صــورت اصلی خود را از دســت داده و به
13
ُص َور و اشکال گوناگون نمایان میگردند.

بــوده اســت؟ آیا این تأثیر آن قدر اساســی اســت که بتــوان از یک میلیارد
مسلمان جهان چشمپوشی نمود؟
وقتی بیشــتر مسلمانان جهان توانایی خواندن قرآن کریم را به خط عربی

 .9نوشتن از چپ به راست آسانتر است.

ندارند ،آیا تنها با تحریم چاپ قرآن به خط التین میتوان جلوی گسترش

 .10تطابق نداشتن با تکنولوژی روز.

و نفوذ خط التین در بین مســلمانان و جوانان را گرفت .آیا جهان اســام

ممکــن اســت بســیاری از ایــن اشــکاالت در خطــوط دیگــر و نیــز خــط
التین وجود داشــته باشــدّ ،اما در حال حاضر با جهانیشــدن ارتباطات
و بهرهبردار ینشــدن خــط عربی در اینترنت ،خــط التین به عنوان خطی

توانایی جلوگیری از نفوذ اینترنت التین را در کشــورهای اســامی دارد؟ و
سؤالهای بسیار دیگر.
ّاما این مقاله در پی اثبات تأثیر یا رد این موضوع نیست ،بلکه عالقمند

بینالمللــی مــورد توجــه تمامی ســا کنان کــره زمین قــرار گرفته اســت که

اســت تا به این موضوع توجه شــود و هر چه زودتر نســبت به آن پژوهش و

این شــمول ،تمامی مســلمانان را نیز در بر میگیرد .بنابراین توجه به خط

تحقیق صورت گیرد .در ســرعت گذر زمان ،عدم توجه به این موضوع و

مســلمانان و نیــز موضوع تغییر خط ،نمیتواند فــارغ از توجه به اینترنت و

اهمیت آن باعث خدشه به اسالم میشود.

فناور یهای مهم آن باشد.

در حــال حاضــر بحــث خــط عر بــی و خــط التیــن ،متوجــه بســیاری از

اینترنت
انقــاب اطالعــات و ارتباطــات در حال شــکلدهی دوباره جهان اســت
و اینترنــت در رأس ایــن جریــان قــرار دارد .اثر اینترنت بر تمــام جنبههای
زندگی مبهوتکننده است و اثر آتی آن هنوز بطور کامل نامعلوم است.

مســلمانان جهــان اســت و چشمپوشــی از بررســی آن توســط علمــا و
محققین ،نمیتواند سبب ّ
عزت و نگهداشت خط عربی گردد.

تأثیر خط عربی در پیشبرد و پیشرفت اسالم
این ســرفصل و دو ســرفصل دیگر که میآید ،ســرفصلهایی هســتند که

ً
اخیــرا اینترنــت بــه عنــوان پدیــدهای مقــرون به صرفــه و ســریعترین روش

هیــچ گونــه آمــار و ارقامی دربارۀ آنها نداریم و هیــچ گونه تحقیقی تاکنون

ارائه دانش ،اطالعات و اخبار به بیلیونها نفر در دنیا ظهور نموده اســت.

دربارۀ آنها صورت نگرفته است.

اینترنــت بــه همیــن صــورت میتواند برای نشــر عقاید و مذهب اســامی
به کار برود 14.نیز مســلمانان به ســادگی میتوانند به غیرمســلمانان روش

در این میان مهمترین پرسش دربارۀ این موضوع این است که:

زندگی را بیاموزند و تلقی صحیح از اسالم را در دیدگان غرب ارائه کنند.

آیا گسترش اسالم تنها در سایه خط عربی خواهد بود؟

البتــه آنچه مانع گســترش اینترنت در کشــورهای اســامی شــده اســت،

موافقان و مخالفان بحث تغییر خط ،باید بهروشــنی و دقت پاس ـخگوی

تفــوق مطالــب اینترنتــی انگلیســی زبــان اســت .هرچند کــه موضوعات

آن باشــند .برای دقیقترشدن بررســی این سرفصل الزم است آن را به ریز

عربی زبان رو به افزایش بوده و نرمافزارهای موجود عربی برای اســتفاده از

موضوعاتی تقسیم نماییم.

شــبکه ارتقاء یافتهاند ،اما کاربرانی که انگلیســی صحبت نمیکنند ،در
توانایی برای دستیابی به منابع اینترنتی عقب میمانند.

 .1آیــا خــط عر بــی باعــث نفــوذ و گســترش اســام در کشــورها و مناطــق

ّاما چه باید کرد؟
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.
ً
 . 13مثال حرف ب به چهار صورت نوشته میشود :به تنهایی ،ب؛ در ّاول کلمه ،بـ ؛ در وسط کلمه،
ـ ـبـ ؛ در آخر کلمه ،ـــب .بدین قرار شــمارۀ حروف الفبا که در بیشــتر زبانهای رایج دنیا از  25تا 30
ّ
الیتغیر بیش نیســت ،در عربی به میزان سرســامآوری تا  120صورت افزایش مییابد.
حرف ثابت و
(ر.ک به :یحیی آرینپور؛ از نیما تا روزگار ما؛ تهرانّ :زوار ،1387 ،ج  ،3بخش تغییر خط فارسی).
 . 14با اینترنت مســلمانان میتوانند اطالعات مهمی دربارۀ اســام كه در زندگی به آن احتیاج دارند
را بــه دســت آورنــد .بــرای مثال میتواننــد اطالعات مربوط به اوقات شــرعی نماز ،محل مســاجد و
بخشهایی از قرآن را بگیرند .همچنین میتوانند اطالعات دیگری را نیز كه مورد عالقهشان است
مانند تحقیقات ،ادبیات و آمار اسالمی را دریافت كنند.
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این بحث را میتوان حداقل به دو شاخه تقسیم کرد:
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گوناگون شده است؟
 .2آیــا خــط عربی اکنــون یــا در آینده میتواند باعث پیشــرفت اســام در
مناطق مختلف گردد؟
ســؤال اول را اینگونــه میتــوان مطرح نمود که آیا ا گــر پیامبر اکرم(ص) در
یشــدند ،دین اســام به واســطۀ وجود
کشــور یونان مبعوث به رســالت م 
خــط التیــن در آن منطقــه ،ترو یــج و گســترش پیــدا نمیکرد؟ بــه عبارت
دیگــر آیــا خود خــط موضوعیتــی در ترو یــج و نفوذ اســام در بیــن مردمان
مسلمان داشته است؟
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مقاله

بنا بر آیات قرآن مجید ،هر پیامبری به لسان قوم خود مبعوث شده است

عربــی بهــره بردهانــد یا خیر .در آن زمان شــاید بتوان خط عربی را نســبتی

و ایــن بحث معلول لســان نیســت ،بلکه ظــرف وقوع بعث اســت .البته
ً
این موضوع احتیاج به شکافتهشــدن و تبیین بیشــتر دارد که فعال در این

با مسلمانی داد.

مجال نمیگنجد.

ّامــا بــه هــر روی نســبت ّ
تدیــن و اســام مســلمانان را حداقــل از دو جنبه
میتوان بررسی نمود:

ســؤال دوم دامنــۀ وســیعتری دارد؛ چــرا کــه بــا وجــود ارتباطــات جدیــد و

ل الدین 15و اعتقادات)
 .1از لحاظ نظری (اصو 

فناور یهــای روز ،جهــان و مــردم آن بســیار درهمتنیــده و منســجم شــده

 .2از لحاظ عملی (فروع الدین 16و اخالقیات)

اســت و شــکلی واحد پیدا نموده اســت .بنابراین وقتی صحبت از خط
عربــی در حــال حاضــر یــا آینــده جهــان برای پیشــرفت اســام میشــود،
پرداختن به آن و توجه در آن بسیار حائز اهمیت است.

از منظــر نظــری کــه راه بــه جایــی نمیبر یــم؛ چرا کــه مســلمانان جهــان از
فرقههــای بســیار متنوعــی از اعتقــادات برخوردارنــد و تنها وجه اشــتراک
آنهــا توحیــد خداوند متعال اســت که همــان نیز در دامن ههــای مختلفی

اکنون بیش از  6/5میلیارد نفر در جهان زندگی میکنند که یک چهارم

توسط گروههای مسلمان تعریف میشود .اگر بخواهیم اصول اعتقادات

آنها مســلمان هســتند .اســام به خودی خود ،محدودیتی در گســترش و

خاصــی را معیــار بررســی قــرار دهیــم ،درصــد محــدودی از مســلمانان

جهانیشــدن نــدارد و قابلیــت خوبی برای همهگیــری در خود جای داده
استّ ،اما آیا این گسترش فقط در سایه خط عربی امکان دارد؟

را تشــکیل خواهــد داد و بــه ایــن ترتیــب جامعیــت تحقیــق خدش ـهدار

آیــا بــدون وســایل ارتباطــی امکانپذیر اســت؟ زبان و خط بــه طور عام،
مهمتریــن وســایل ارتباطــی میــان انســانها هســتند .بنابرایــن آســانی
خــط و در دســترسبودن و مطابقــت بــا تکنولوژ یهــای روز دنیــا ،بــرای
گیرشدن دین اسالم بسیار ضروری یا حداقل مؤثر است.
همه
ِ
بنابراین پرداختن به این ســؤال مهم اســت که آیا فقط خط عربی ،اکنون
یا در آینده میتواند باعث پیشرفت اسالم و نفوذ توحید ،ایمان و معارف
اسالم در بین مردم جهان گردد؟

نسبت مسلمانی ّ
(تدین و ایمان) مسلمانان به خط عربی
آنچــه در اســام موضوعیــت دارد ،نفــس ایمــان و گرایــش مردم به ســوی
خداونــد بار یتعالــی اســت .بــه عبارت دیگر احــکام و قوانین اســامی و
ســنتهای پیامبر اکرم(ص) به خودی خود دارای ارزش مجزا و مســتقل
نیستند و زمان محترم و تقدیس میشوند که منجر به ایمان و رسیدن به
توحید الهی گردند.
از این مقدمه میتوان نتیجه گرفت که اگر خط نسبتی با تدین مسلمانان
داشــته باشــد ،حفظ و نگهداری آن از باب مقدمه واجب ،واجب است
ّ
و اال فال.
جدای از بحث «قطع ارتباط مسلمانان با معارف اسالم در موضوع تغییر
خط» بسیار مناسب است تا گروهی از محققین ،بهدقت تحقیق نمایند
که با توجه به شــاخصههایی که از ایمان در کشــورهای مسلمان میتوان
داشــت ،کدام کشــور مســلمان یا کدام یک از گروهها ،دارای مســلمانان
متدینتــر و پایبندتــر بــه معــارف اســت و کــدام یــک آنهــا از درجــات
شــاخصههای ایمان کمتری برخوردارند .پس از آن تحقیقات ،بهخوبی
برتر مســلمان کدامند و آیــا از خط
مشــخص خواهد شــد کــه کشــورهای ِ
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میگردد .بنابراین چون بررسی شاخصه توحید نیز به تنهایی امکانپذیر
و کارســاز نیســت ،مجبوریم از بررسی نظری مســلمانان صرفنظر کنیم.
ً
ّامــا از لحــاظ عملــی ،مخصوصــا شــاخصههایی هماننــد فروعالدیــن و
اخالقیــات 17،پژوهــش و بررســی میان مســلمانان امکان پذیر اســت و تا
اندازهای میتواند گویا و دارای جامعیت تحقیق باشد.
بســیاری از دســتورات و احــکام اســامی 18بیــن مســلمانان جهــان یــا
جهــان اســام ،مشــترک و قابــل ســنجش اســت و بــا توجــه بــه معیارها و
 . 15اصول دین پایههای اعتقادی دین اســت که نخســت باید به آنها ایمان آورد و ســپس به فروعی
کــه 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
میگــردد ،پایههــای اعتقــادی ادیــان را شــامل میشــود و در زبانهــا ،زمانها و اقــوام مختلف صور
متفاوتی به خود گرفتهاســت .اعتقاد به اصول دین باید از روی تحقیق باشــد ،نه تقلید .کســی که
به اصول دین اعتقاد ندارد ،از دین بیرون اســت .در آغاز برخی از رســالههای عملیه از اصول دین
ســخن رفت ه اســت .توحید ،نبوت و معاد اصول مشــترک دین اســاماند و دو اصل امامت و عدل
ّ
از مســلمات مذهب شــیعهاند و هر کس به آنها ایمان ندارد ،از مذهب شــیعه بیرون است ،گر چه
از اسالم بیرون نیست.
 . 16در اصطــاح دیــن اســام ،فــروع را بــر مســائلی اطــاق میکننــد کــه بــه عمــل و عبــادات مربوط
اســت .به طور کلی احکام شــرعی اســام یا متعلق به عمل و طاعت اســت یا متعلق به معرفت و
اعتقاد ،قسمت اول را احکام فرعی یا عملی و قسمت دوم را احکام اصلی یا اعتقادی میگویند.
(دهخدا)
 . 17اخالقیات (روش ،شخصیت و رفتار پسندیده) مربوط میشود به مفهوم رفتار انسانی در مواجهه
با موضوع درســت و نادرســت که همچنین خوب و بد نیز خوانده میشوند .اخالقیات در دو زمینه
شهــای رفتاری که گاه به عنوان «عرف رفتاری»
بــه کار میرونــد :تمیز فردی (خوب از بد) و دوم رو 
یشــود .اخالقیات
نهادینــه شــده در یک گــروه فرهنگی ،مذهبی ،اجتماعی یا فلســفی شــناخته م 
یشــوند؛ اهدافی که
فــردی بــا اهداف درســت یــا غلــط ،انگیزهها یا اعمــال تعریــف و تمییــز داده م 
آموخته شدهاند ،ایجاد شدهاند یا از طرف اشخاصی که در گروه هستند توسعه یافتهاند.
 . 18احــکام اســام بــه مجموعــه فرامین عملی و عبادی اســامی گفته میشــود .این احکام شــامل
آداب و مناســک اســامی و همچنین عبادات هســتند .احکام اســام در علم فقه شــرح و بســط
مییابند و شــامل دو گروه حکم تأسیســی و حکم امضایی هســتند .مســلمانان در جوامع اسالمی
رعایــت احــکام اســامی را به صورت ســنتی یک ضــرورت میدانند .به قوانین اســامی شــریعت
گفتــه میشــود و فلســفه حقوقــی اســام را فقــه میگویند و بیشــتر شــیعیان منابع فقهی را بــه قرآن،
ً
ســنت ،اجمــاع و عقــل تقســیم میکننــد ،امــا اهل تســنن معمــوال منابع فقهــی را به قرآن ،ســنت،
اجماع ،قیاس طبقهبندی میکنند.
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مقاله

نسبت خط عربی و مسلمانان جهان با تغییر خط

شــاخصهایی میتــوان میــزان پایبندی و التزام جوامع مســلمان را به آن

آیا تحقیق شــده اســت که درصد نفوذ ترکیه در پیشبرد اسالم در منطقه،

دستورات و احکام بررسی کرد نسبتی میان آن و خط عربی برقرار کرد.

به واسطه تغییر خط چگونه میباشد؟ و بسیاری از سؤاالت دیگر.

ً
مثال این شــاخصهها میتواند پایبندی مســلمانان هــر منطقه به عناوین

بنابرایــن الزم اســت کــه حداقل برخــی پایاننامهها و تحقیقــات میدانی

زیر باشد:

دربــارۀ تأثیرات تغییر خط در مناســبات اســامی صــورت پذیرد تا دالیل

-نمــاز ،روزه ،حــج ،زکات ،خمس ،جهاد ،امر بــه معروف ،نهی از منکر،

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

تولی ،تبری و ...

تأثیر تغییر خط در مصادیق عینی همانند ترکیه
پژوهش در ِ

 -دروغ ،دزدی ،فحشا ،غیبت ،وفای به عهد ،کمک به نیازمندان ،قتل،

پژوهــش در تأثیــرات تغییــر خــط در ترکیه را حداقــل از دو جنبــه میتوان

حسن خلق و ...

بررسی نمود:

تأثیر تغییر خط در درجۀ اسالم و مسلمانی و نیز مناسبات اسالمی

 .1بررســی شاخصهای نظری (اصولالدین و اعتقادات) در ترکیه ،قبل

پــس از بررســی هــر کدام از شــاخصههایی که در ســرفصل قبل گذشــت

از تغییر خط و بعد از تغییر خط.

و نتیجههــای بهدســتآمده از آن ،میتــوان تأثیــر تغییر خــط را در صعود

 .2بررســی شاخصهای عملی (فروع الدین و اخالقیات) در ترکیه ،قبل

و نــزول ایــن شــاخصهها در نظر گرفت و ســپس به این پرســشها پاســخ

از تغییر خط و بعد از تغییر خط.

داد که:

بــا ذکــر مقدمهای به برخی از جنبههای بحث گــذرا توجه میکنیم .البته

 .1آیا تغییر خط موجب عدم آ گاهی و قطع ارتباط مســلمانان به معارف

خود واقفیم که بررسی دقیق و کامل آن احتیاج به امکانات و زمان فراوان

اسالمی خواهد شد؟

و نیروی تحقیقاتی زیاد دارد که ملزومات آن اکنون در دست ما نیست.

الف :تغییر خط در کل جهان اسالم

حضــور اســام در ترکیــه و نحــوه ارتبــاط آن بــا سیاســت را بــه شــش دوره

ب :تغییر خط در یک کشور یا برخی از کشورهای اسالمی

میتوان تقسیم کرد:

 .2آیــا تغییــر خــط موجــب اختــال در روابــط و مناســبات اســامی بیــن
کشورها و فرهنگهای اسالمی خواهد شد؟

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

تمام کســانی که مخالف اصالح یا تغییر خط هســتند و یا حداقل موافق
آن نیســتند ،هیــچ تحقیقی دربــاره تأثیرات تغییر خط نداشــتهاند ،بلکه
اظهــار نظرهــای آنهــا ،همگــی حدسهایی اســت کــه مطــرح میکنند و

تعیینکننده بود.

19

 .2دوران اول خالفت عثمانی که خالفت سنی در یک سیر تفوق و غلبه
تاریخی از اعراب به ترکان عثمانی انتقال یافته بود.

20

 .3یکصد سال آخر امپراتوری عثمانی که به دوره تنظیمات و اصالحات

میگویند :اگر خط تغییر نماید فالن و فالن میشود.
اکنــون بحــث مــا در خوبــی یــا بــدی تغییــر خــط نیســت و قصــد نداریم

معروف است که به تدریج از تأثیرگذاری دین کاسته میشود.

موضــوع تغییــر خــط را ترویج نماییم ،بلکه شــما را به ایــن حقیقت توجه

 .4این دوره با ایجاد حکومت جمهوری و لغو سلطنت و خالفت توسط

میدهیــم که نه موافقــان تغییر خط و نه مخالفــان تغییر خط ،هیچکدام

مصطفــی کمال پاشــا آغاز شــده و نقطــه عطف تاریخ الئیســم و مذهب

پــا را از حــدس و گمــان فراتــر نگذاشــتهاند و همــه احتماالتــی را در نظــر

زدایی است.

گرفتهاند و پای بر آن میفشارند.

 .5ایــن دوره بعــد از اســتقرار نظام چندحزبی و شکست هشــدن اســتبداد

ً
مثــا دربــارۀ ترکیــه و تغییــر خــط در آن مطالب بســیاری گفته شــده و هر

تکحزبــی آغــاز شــده کــه مذهــب شــکل پویاتــری بــه خــود میگیــرد و

کــدام بــدون تحقیقــات علمی و فراگیر ،شــواهدی بر اثبــات ادعای خود
تقریر نمودهاند ،اما آیا تاکنون فردی یا مؤسسهای تحقیق نموده است که:
آیا تغییر خط در ترکیه به تحکیم و گســترش اســام و ایمان در آن کشــور
انجامیده است و یا خیر؟
آیا تحقیق شــده اســت کــه درصد مســلمانان ترکیه پیــش از تغییر خط و
پس از آن چه نسبتی داشته است؟

سالبیستوششم،مشارۀدوم،خــــرداد وتیـــر1394
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مسلمانان فعال میشوند.
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 .6ایــن دوره بعــد از پیــروزی انقالب اســامی ایــران و انجــام کودتای 12
سپتامبر 1980م ترکیه آغاز و تا زمان حال ادامه پیدا کرده است.
 .19بــرای اطــاع بیشــتر نگاه کنیــد به :ابن بی بی ،یحیی ابن محمد؛ اخبار ســاجقه روم؛ به اهتمام
محمدجواد مشکور؛ تبریز :کتابفروشی تهران 1350ش.
 . 20برای اطالع بیشتر نگاه کنید به :اسماعیل حقی ،اوزون چارش لی؛ تاریخ عثمانی؛ ترجمه ایرج
نوبخت؛ تهران :کیهان1368 ،ش.
 . 21پژوهشی پیرامون روند تحوالت اسالم گرایی ترکیه.

23

نسبت خط عربی و مسلمانان جهان با تغییر خط

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

مقاله
کنند.
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به طور خالصه این اقدامات را می توان بدین گونه برشمرد:
 .1الغای سیستم خالفت دینی.

24

 .2تشکیل محاکم استقالل.

25

دولــت عثمانــی به عنــوان بزرگتریــن و پهناورترین دولت اســامی پس از
فروپاشــی خالفــت عباســی شــناخته میشــود .ایــن دولت در ســدههای
هفتم و هشــتم هجری (سیزدهم و چهاردهم میالدی) در سرزمین آناتولی
ظهور کرد .در ســده چهاردهم به رهبری بایزیــد اول (ایلدرم بایزید) قلمرو
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 میرفت ،بلکه از نیمه سده شانزدهم میالدی ،خود را وارث رسمی
خالفت اسالمی و رهبر جهان اسالم نیز میدانست.

22

بــرای ســهولت در بررســی تأثیــرات تغییــر خــط در ترکیــه ،فــرض را بر این
میگذاریــم کــه ترکیــه در دوران ماقبــل تغییر خــط ،وضعیت مناســبی از
شــاخصههای اسالمی داشته است .بنابراین اگر این وضعیت در دوران
پــس از تغییــر خــط عربــی در ترکیــه رشــد و یــا حتــی آن وضعیــت دوران
عثمانی حفظ شــده باشــد ،میتــوان نتیجه گرفت کــه تغییر خط تأثیری
در شاخصههای اسالمی ترکیه نداشته است.

بررسی وضعیت دوران ترکیه پس از تغییر خط تا کنون
نخســتین قانــون اساســی جمهــوری ترکیــه کــه در ســال  ۱۹۲۴میــادی
تهیه شــدهاســت ،دین رســمی ترکیه را اســام تعیین نمودهاست ،اما در
اصالحات قانون اساســی ســال  ۱۹۲۸این ماده قانونی حذف و با تاکید
بر جدایی دین از سیاســت ،ترکیه کشــوری با دولت و حکومت ســکوالر
(جدایی دین از سیاست) معرفی گردیدهاست.
اقدامــات اسالمســتیزانه آتاتــورک کــه همزمــان بــا غربگرایــی شــدید در
ســاختارهای جامعــه ترکیــه صــورت میگرفــت بــا نوعــی زیــادهروی و به
صــورت خشــونتبار بــر جامعــه تحمیــل گردید ،به طــوری کــه اروپاییان
نیــز از ایــن افراط الئیکهــای ترکیه نمیتوانســتند تعجب خــود را پنهان
 . 22در این زمان عثمانی کشوری پهناور بود که قلمرو آن در اروپا تا نزدیکی شهر وین امتداد داشت
و بخــش عمــده ســرزمینهای جنــوب دریــای مدیترانه و شــبه جزیره عربســتان را دربــر میگرفت و
از شــمال بــه رود دن و از شــرق بــه مرزهــا ی ایــران محدود بــود .از منظــر اروپاییان غربــی این دولت
مهمترین تجلی تمدن اســامی به شــمار میرفت و داد و ســتد و تعارضهای فرهنگی و سیاسی و
نظامی با آن نقش اصلی در تکوین انگارهای داشت که غربیان از اسالم کسب کردند .برای اطالع
بیشتر ر.ک)Osmanli Devletinde Ehli Sunnetin Sia'ya Tenkitleri, Istanbul, OSAV, 2000.( :
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 .3انجام تغییرات دولتی در کلیه امور مربوط به دین.

26

 .4تغییر اجباری پوشش مردم.

27

 .5تخریب و نابودی مسجدها و مکانهای مذهبی.

28

 .6حذف آموزش دینی از جامعه و تعطیلی کلیه مراکز علمی و آموزشــی
دینی.

29

 .7حذف کلیه قوانین اســامی و جایگزینکردن قوانین کشــورهای دیگر
در ترکیه.

30

 .8ایجاد خانههای خلق و انستیتوهای روستایی.

31

 .9حذف اسالم و گنجاندن الئیسم در قانون اساسی.

32

 . 23سوســرهال یکی از حقوقدانان ســوئیس میگوید« :با اصالحاتی که در ترکیه انجام شد ،امکان
ندارد انسان تعجب خود را پنهان نماید  ...در هیچ جای دنیا تجربه ای جسورانهتر از آنچه در ترکیه
صورت گرفت ،سراغ نداری»( .الئیسم در ترکیه ،ص )40
 . 24آتاتورک چون وجود حکومتی که خلیفه در رأس آن به عنوان رهبر مســلمانان تلقی شــود را مانع
بزرگی به حســاب میآورد ،تالش خود را در جهت الغای سیســتم خالفت مصروف داشــت که در
این راستا برخی مخالفان به سرعت اعدام شدند( .الئیسم در ترکیه ،ص .)28
 . 25آتاتورک برای از بین بردن مخالفان تفکر الئیسم محاکمی را ایجاد کرد که اعضای آن مستقیما
از طــرف وی انتخــاب میشــدند و دارای اختیارات وســیعی بودند که افــرادی را به جرم خیانت به
سبب جانبداری از شریعت به اعدام محکوم میکردند( .الئیسم در ترکیه ،ص .)5
 . 26براساس این اقدامات ،بیشتر پستهای مربوط به دین از جامعه حذف شدند و آموزش دینی،
چاپ کتابهای مذهبی و هرگونه اقدامی که به نحوی با دین در ارتباط بود ممنوع شد و خدماتی
که در زمینههای دینی به مردم ارائه میشــد ،یکجا توســط حکومت الئیک از میان برداشــته شــد.
(الئیســم در ترکیه ،ص  .) 16این گونه اقدامات شــدید و افراطی حتی در کشورهایی مانند فرانسه
ً
که خود را بنیانگذار ال ئیسم میدانند رخ نداد و عمال سردمداران انقالب فرانسه به محدوده سنتی
نهادهای دینی وارد نشدند.
 . 27براســاس قانونــی کــه در  25نوامبــر 1925م از تصویــب مجلــس ترکیــه گذشــت ،پوشــیدن کاله
اروپایــی بــه عنــوان ســمبل تمــدن و تجدد اجباری شــد و عــده زیادی بــرای اعتراض به ایــن قانون
اعدام شــدند .تغییر در پوشــش بانوان و کشــف و کنار زدن حجاب از آنان به صورت گســتردهتر و
خشونتبارتری در مورد زنان به اجرا درآمد.
 . 28به نوشــته روزنامه آ کیت ترکیه در ابتدای تســلط الئیســم تنها در اســتانبول  1000مسجد تخریب
شــدند و تعــداد بیشــتری نیز در سراســر کشــور بــه صــورت میخانــه ،کازینو ،انبــار و آغــل درآمدند.
(الئیسم در ترکیه ،ص .)22
 . 29الئیسیزم در ابتدای حاکمیت خود کلیه مدارس و آموزشگاههای سراسر کشور را تعطیل کرد و
ً
عالمان و مدرســان دینی را عمال از مناصب قبلی خود کنار زد .این در حالی بود که میســیونرهای
مســیحی صدها مدرســه و آموزشــگاه را در سراســر ترکیه برای مســیحیکردن مردم تأســیس کردند.
در ظرف  16ســال تحت تســلط الئیســیزم ،از بین  15میلیون جوان ،تنها تعداد  287نفر به صورت
رسمی اجازه فراگیری قران را به دست آوردند.
 . 30مصطفی کمال اندکی بعد از تســلط کامل کلیه قوانین و مقررات اســامی را ملغی اعالم کرد و
در پــی بهوجودآمــدن خالء قانون در این کشــور قوانین مدنی ،جزایی و حقوقی دیگر کشــورها بدون
درنظرگرفتن شرایط ترکیه و بدون تغییر ،ترجمه شده در دستور کار قرار گرفت .شاید از غریبترین
قوانیــن کــه بــه اجــرا درآمد ،عقوبــت جزایی درباره عقد شــرعی در ترکیه اســت که در صــورت وقوع
عقد شرعی و عدم ثبت در شهرداری افراد عقوبت میشدند( .الئیسم در یک نگاه ،ص .)262
 . 31ایــن مرکزهــا کــه بــه وســیله حــزب حاکــم جمهــوری خــواه ،در سراســر کشــور ایجاد شــده بود به
ً
منظــور تبلیــغ الئیســیزم بــه وجــود آمــده بود کــه عمال بــه مرکزهای فســاد تبدیل شــده بــود و هدف
آنهــا جداســاختن ترکیــه از علقههــای تاریخــی و فرهنگــی و تربیــت نســل جوان تک بعــدی ،نیمه
میلیتاریست و طرفدار کمونیسم بود.
 . 32آتاتورک پس از تحکیم پایههای قدرت دین اســام را که دین رســمی کشــور بود از قانون اساسی
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مقاله
البتــه تغییراتــی دیگــر نیــز از جملــه فرمــان خوانــدن اذان و نمــاز بــه زبــان
ترکی ،فرمان تعطیلی دفترهای مذهبی ،تغییر تاریخ رســمی از هجری به
میالدی ،تغییر حروف الفبای رســمی کشور به التین ،ایجاد مدرسههای
مختلــط و تغییــر اســامی و الفــاظ عربی و فارســی بــه التیــن و ترکی کهن
ایجاد شد.

نسبت خط عربی و مسلمانان جهان با تغییر خط

ایجاد انگیزه نقش خواهند داشت.

37

بیشــتر ایــن روشــنفکران ریشــه در شــهرهای دور دســت ترکیــه دارنــد کــه
مهاجــرت آنهــا بــه شــهرهای بــزرگ یکــی از ریش ـههای حرکــت اســامی
موجــود اســت کــه بــه نوعــی بــه هویتیابــی اســامی منجر شــده و حتی
ناسیونالیستها و سکوالریستها را نیز به خود جلب کرده است.

38

امــا اکنــون با وجود اســتفاده رســمی خط التیــن در تمامی مناطق کشــور
ترکیــه ،بنــا بر آخرین آمار موجود در ترکیــه حدود  ۹۸درصد جمعیت این
کشــور را مســلمانان 33و  ۲درصد را مســیحیان و کلیمیــان و پیروان دیگر
ادیان تشــکیل میدهند .اکنون اگر در ترکیه حدود هجده میلیون علوی
(دوازده امامــی) ،یــک میلیون شــیعه (جعفریــه) و  750000جمعیت غیر
مسلمان (مسیحی و یهود) باشند ،حدود  47میلیون نفر دیگر سنیاند.
بیشتر اهل سنت نیز تابع «دیانت»اند.

34

رشــد اســام گرایــی در ترکیــه در دو دهــه اخیــر در عرصههــای مختلفــی
صــورت گرفتــه اســت« .صبری ســیاری» ،پژوهشــگر مؤسســه تحقیقاتی
رانــد آمریــکا و مدیر مرکــز مطالعات ترکیه در واشــنگتن دربــارۀ حوزههای
مختلــف ایــن تحوالت که در دهه 1980م اوج گرفت ،متذکر دلبســتگی

گرایــش بــه شــعارهای دینــی و واجبــات اســامی در اجتمــاع یکــی از
نشــانههای اســامگرایی در ترکیــه بــه شــمار م ـیرود؛ چــرا کــه عمــل بــه
واجبــات اجتماعــی دین اســام همانند روزه ماه رمضــان و حضور مردم
در مســجدها هنــگام نمــاز ،بــه خصوص نماز جمعه باعث شــده اســت
یشــدن جامعه
کــه سیاســتمداران الئیک و ناظــران غربی از آن به اسالم 
سیاسی ترکیه تعبیر کنند.

39

مساجد در ترکیه
در ایــن دو دهــه اخیر فعالیتهای مســاجد رو به رشــد بوده اســت و مردم
نسبت به سالهای قبل بیشتر به مساجد روی آوردهاند .در ماه رمضان نیز
جماعات اهل سنت برای خواندن نمازهای تراویح مساجد را پر میکنند.

مــردم تــرک بــه اســام و مفاهیــم اســامی و افزایــش نیروهای مســلمان در

بــا وجــود همه موانــع هــزاران نمازگــزار در روزهــای جمعه به مســجدهای

قالــب احــزاب اســامی ،جماعت هــا و طریقتها ،تکیههــا ،خانقاهها،

بــزرگ و کوچــک شــهرهایی ماننــد ســلطان احمــد ،ســلیمانیه ،فاتــح،

مؤسســات ،مراکــز انتشــاراتی و عــاوه بــر اینهــا پیدایــش طبقــه جدیــد

ارتاکــوی در اســتانبول ،الوجامــی و مورادیه در بورســا و کجاتپــه در آنکارا
می روند .همچنین در دو عید قربان و فطر ،روز میالد رسول ،روز معراج،

روشنفکران شده است.

35

روشــنفکران مسلمان از دهه 1980م به بعد در پی ترسیم جامعه اسالمی
با ارزشهای اصیل آن هســتند .آنان معتقدند این جامعه نه تنها با علم
و فنــاوری امروزیــن تعارضی نــدارد ،بلکه در این جامعــه ،علم و فناوری

روز برائت و شــب قدر مســاجد ترکیه پر می شــود ،اما در روزهای عادی و
بــه هنــگام نمازهای یومیه ،چنین به نظر می رســد که مســجدها فقط به
پیران اختصاص دارد .جوانان سنی و شیعه از نمازهای یومیه هستند.

بالندهتر خواهند شد و آن دو را فرع میدانند 36و به مدر نشدن جامعه از

بــر اســاس آمار مؤسســه دیانت دولــت ترکیه ،امروز در این کشــور 75491

پایین به باال معتقد هستند که در این صورت ،دین و هنجارهای ارزشی

مســجد وابســته بــه همین مؤسســه وجــود دارد .بــا این حال حــدود 1500

جامعــه نیــز به حاشــیه رانده نمیشــوند ،بلکــه در مدر نســازی جامعه و

مســجد کشــور خالی اســت و عبــادت در آن انجــام نمیگیــرد .طبق آمار
ً
دیانت ترکیه ،کارکنان مســاجد (امام جماعــت ،واعظ ،خطیب) جمعا

حــذف کــرد و برای ممنوعکردن تلفظ نام خدا« ،واژه به خدا قســم» را نیز از متن ســوگند نمایندگان
حذف کرد.
 . 33مســلمانان ترکیــه بیشــتر پیــرو مذهب تســنن هســتند که از میــان آنها حنفیهــا بزرگترین گروه
بهشــمار میآینــد و بیشــتر در مرکــز و غــرب ترکیه ســاکن هســتند .شــافعیها بــا جمعیتــی کمتر در
ً
مناطــق شــرقی ترکیــه مســتقر هســتند و اکثــرا کرد هســتند .شــمار پیــروان مذاهب دیگر بســیار کم
اســت .رو یهمرفته پیروان ادیان در ترکیه به دو قســمت اصلی تقسیم میشوند :الف) پیروان دین
اســام کــه خود به چند مذهب تقســیم میشــود و اهم آنها عبارتنــد از .۱ :حنفیها :جمعیت قابل
مالحظهای از اهل ســنت ترکیه را تشــکیل میدهند .۲ .شــافعیها :شــاخهای از اهل سنت است
که پیروان آن را بیشتر کردها تشکیل میدهند .۳ .پیروان سایر فرق اهل سنت .۴ .علویان که خود
به چهار دســته تقســیم میشود و بنا بر آمار رســمی دولت ترکیه حدود  ۱۲میلیون نفر پیرو دارد .ب)
پیروان ادیان دیگرجز اسالم که در کل دو درصد از جمعیت ترکیه را تشکیل میدهند.
 . 34بــدل ،حســن؛ «شــرایط دینــی و مذهبی کشــور ترکیــه» ،مجله طلــوع(1و ،)2مدرســه عالی امام
خمینی(ره) ،قم.1381 ،
 . 35جریانات اســامی در ترکیه؛ ترجمه حامد صادقی؛ تهران :انتشــارات حوزه هنری ،1376 ،ص
( .15 -14به نقل از زارع ،محمدرضا؛ علل رشد اسالم گرایی در ترکیه؛ صفحه .)139
« . 36اســام و مدرنیتــه در ترکیــه»؛ روزنامــه رســالت( .1378/3/29 ،به نقــل از زارع ،محمدرضا؛
علل رشد اسالم گرایی در ترکیه؛ صفحه .)139
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 74368هستند.

40

حجاب در ترکیه
یکی از عمده ترین شعارهای اسالمی که به جلوهای عمده از اسالمگرایی
در ترکیه تبدیل شده است ،پوشش اسالمی بانوان است که این موضوع
در اســامگرایی ترکیــه نقــش عمــدهای را تــا بــه حــال ایفــا کــرده اســت.
 .37رایز هرمان؛ «ترکیه میان سکوالریســم و اســام گرایی»؛ ترجمه ع  .فتاح زاده ،ترجمان سیاســی،
ســال  1379ش ،شــماره  ،48ص ( .41 -40به نقل از زارع ،محمدرضا؛ علل رشــد اســام گرایی
در ترکیه ،صفحه .)139
« . 38اسالم و مدرنیته در ترکیه» ،روزنامه رسالت.1378/3/29 ،
 . 39صبری سیاری ،جریانات اسالمی در ترکیه ،ص  14و . 121
 . 40بــدل ،حســن؛ «شــرایط دینــی و مذهبــی کشــور ترکیــه»؛ مجلــه طلوع(1و ،)2مدرســه عالــی امام
خمینی(ره) ،قم .1381

25

نسبت خط عربی و مسلمانان جهان با تغییر خط

مقاله

مســئله پوشــش اســامی در دو دهه  1980و 1990م یکی از گســتردهترین

ســه روزنامــه اســامی عقیــده ،نســل جدیــد و زمــان ،روزانــه حــدود 500

صحنههای مبارزه اجتماعی بین الئیکهای حاکم و اسالمگرایان بوده

هــزار تیــراژ دارنــد .نســل جدیــد در ســال  ,1989به دلیــل درج مقاالتی
44

اهانتآمیــز به بنیانگذار جمهوری سکوالریســت ترکیه (مصطفی کمال

و هنوز نیز ادامه دارد.

41

در ســال 1987م نخســت وزیــر وقــت ترکیــه ،تورگــوت ازال ،اجــازۀ ورود
محجبههــا را بــه دانشــگاه صــادر کــرد ،ولــی رییسجمهور کشــور ،کنان
اورن ،ایــن حکم را بیاعتبار دانســت .این مســئله در زمــان تورگوت ازال
جدیتر شــد و دادگاه دیوان عالی دولتی حجاب را در دانشــگاه و مطب

آتاتورک) دو بار توقیف شــد .زمان نخســتین روزنامۀ روشنفکران اسالمی
تــرک اســت کــه اغلب آنهــا در خــارج تحصیــل کردهانــد .از معروفترین
نویســندگان آن ,فهمــی قورو 45را میتوان نام بــرد که تجدید نظر در اجرای
سکوالریسم در ترکیه را الزم میداند.

و آزمایشــگاه و مواردی از این قبیل ممنوع دانســت .مردم و دانشــجویان
تظاهــرات بســیار کردنــد ،امــا دولت بــر این ممنوعیــت پا میفشــرد .این

حجم توزیع
در ترکیه  50روزنامۀ اســامی نیز منتشــر میشــود که بســته به ِ

و اندیشــههایی کــه مطرح میکننــد ,از یکدیگر متفاوت هســتند اما اکثر

ممنوعیت در آغاز از شــهرهای بزرگ مانند اســتانبول ،آنقرا ،بورسا و ازمیر

آنهــا بــا طریقههــای دینــی در ارتباط بــوده و بیانگر جنبش فکــری و فعال
احیاگری اسالمی هستند.

شروع شد و سالهای بعد به شهرهای کوچکتر هم سرایت کرد.

42

46

انتشارات اسالمی

مدرسه ها و دانشگاهها

ترکیه از سال  1983شاهد تحوالت بزرگی در حوزۀ اطالعرسانی اسالمی

یکی از برجســتهترین مواردی که بیشــتر تحلیلگران درباره روند روبهرشد

ـ انتشــار کتــاب ,روزنامــه و مجــات اســامی ـ بوده اســت .البتــه منظور,

اســامگرایی در ترکیــه بــه آن اســتناد میجوینــد ،مدرس ـههای مذهبــی

اطالعرسانی اسالمی از طرق رسمی (حکومتی) که «مدیریت امور دینی»

«امام خطیب» اســت .این مدرس ـهها از ســال 1949م بر اثر فشــار افکار

(از ادارههــای دولت سکوالریســتی ترکیه) آن را هدایت میکند نیســت،

عمومــی جامعــه ترکیه ـ که باعث شــد نظام الئیک با هــدف تربیت ائمه

بلکــه مقصــود ,آن نوع اطالعرســانی اســت کــه نقش ســخنگوی جنبش

و خطبای دینی دولتی به تاســیس مدرس ـههای امام خطیب اقدام کند ـ

احیای اســامی را بازی میکند یا نســبت به اوضاع کنونی که ناهمگون

فعالیتهای خود را شــروع کرد که در این مدرس ـهها عالوه بر درس های

با ارزشهای اســام اســت ،موضع انتقادی دارد .اطالعرسانی از یک سو
ً
بــا گروههــا و جریانات اســامی در ارتباط اســت کــه عمال به خاطر رشــد

رایج در دیگر مدرس ـهها ،مواد درسی عربی ،قرآن ،تفسیر ،حدیث ،تاریخ
اســام و ...نیز تدریس میشــد که با استقبال چشمگیری به خصوص از

دموکراسی توانستهاند از فعالیت مخفی به فعالیت علنی روی آورند و از

جانب فارغالتحصیالن دانشگاهها روبهرو شد.

ســوی دیگر با بنیادهای دینی (غیر وابسته به حکومت) و اندیشمندان و
فرهنگدوستان اسالمی غیردولتی پیوند دارد.
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البتــه دلیــل اســامگرایی در ترکیــه را نمیتــوان خــاص ایــن مدرس ـهها
دانســت ،ولــی بــه هر حــال از نقش عمــده آنها در اســامگرایی روبهرشــد

مجالت اسالمی

ترکیه نباید چشمپوشی کرد.

49

بنــا بــر ارزیابی یکی از پژوهشهای آماری در ترکیــه ،در فوریۀ  ،1991تعداد
 150مجلــۀ اســامی ماهانــه و هفتگی در تیــراژی حدود  350هزار نســخه
در این کشــور منتشــر شده اســت که بیانگر تمایالت گروههای اسالمی در
ترین این مجالت
انتشار مجلهای به عنوان سخنگوی خود است .از مهم ِ

کــه در عیــن حــال بیشــترین توزیع و تأثیــر را نیــز در خوانندگان داشــتهاند,

مجــات هفتگــی ماننــد وحدت ،جمعــه و واقعی را میتوان نــام برد که از
سال  1990منتشر شدهاند.

احزاب اسالمی
در دو دهــه اخیــر بین  40تا  50جماعت ،گروه و تشــکل اســامی به وجود
آمدنــد کــه هر کدام خط مشــی و شــیوه فعالیت خاص خود را داشــتند.
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 Political Research and Studies, Cairo University, Cairo: June 17, 1989, P. l.

روزنامههای اسالمی
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نیز در خیابان به زنان محجبه توهین میکردند.
 . 43عبداهلل معوض ،جالل؛ رشــد اطالعرســانی اســامی در تركیه پس از ( 1983بخشــی از كتاب
اإلسالم و التعددیة فی تركیة؛ (قاهره 1994 ،م ,ص 47ـ ،)51ترجمه :علی زاهد پور.
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 . 47پژوهشی پیرامون روند تحوالت اسالم گرایی ترکیه ،ص .47
 .48محمد رومی؛ «رهگیری فعالیت دســت پروردگان غرب در ترکیه»؛ روزنامه جمهوری اســامی،
.76/3/6
 .49به طوری که روزنامه اشــپیگل چاپ آلمان در یک گزارش مفصل نوشــت :ســال گذشــته نزدیک
به نیم میلیون نفر در این مدرسهها تحصیل میکردند و نرخ افزایش آنها  20درصد است .به عقیده
حزب رفاه این مدرسههای اسالمینردبان مطمئن به سوی اسالم است .اشپیگل« ،مدارس دینی
ترکیه پلکانی مطمئن به سوی اسالم»؛ ترجمه مجله صفحه اول ،شماره  ،43شهریور  1375ش،
ص .54
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مقاله

نسبت خط عربی و مسلمانان جهان با تغییر خط

جماعتهایی نظیر «مظهر جیالر»« ،یازی جیالر»« ،منزل جیالر»« ،علم

 .17صابر قاسمی؛ ترکیه (کتاب سبز)؛ تهران :انتشارات وزارت امور خارجه.1374 ،

جیالر»« ،مدزهرا جیالر» و گروههای مسلح اسالمگرا نظیر «حزب اسالمی

 .18صبری ســیاری؛ جریانات اســامی در ترکیه؛ ترجمه احمد صادقی ،تهران :دفتر
ادبیات انقالب اسالمی.1376 ،

کردستان» و «حزب اهلل ترکیه» از این جمله هستند.

 .19عبــداهلل معــوض ،جــال؛ اإلســام و التعددیة فــی ترکیة؛ ترجمه علــی زاهدپور؛
قاهره 1994 :م.

نتیجه
دربــاره خط عربی و مســلمانان ،میتوان ســرفصلهای بســیاری تعریف
کرد و به آن پرداخت که این نوشتار از باب شروع ابتدایی در این موضوع
میتوانــد دارای نقصهایــی باشــد که نویســنده بر آن واقف اســتّ ،اما از
بــاب توجــهدادن خوانندگان مطالبی گذرا عنوان شــد تا شــاید فتح بابی
در این موضوع شود.

 .20عبدالمنعــم ،حســن؛ «هــل ینجــح المســلمون ،فــی اقامة الســوق المشــترکة»؛
العالم 21 ،574 ،یونیة .1997
 .21قاســمی ،محمدعلــی؛ « اســام و مدرنیتــه در ترکیــه» ،روزنامــه رســالت،
.1378/3/29
 .22قدوح ،انعام احمد؛ پژوهشــی درباره سیاســت دینی ،الئیک و سکوالر؛ ترجمه
عبــاس طال ـبزاده شوشــتری ،مشــهد :مؤسســه چــاپ و انتشــارات آســتان قــدس
رضوی.1376 ،

درج این مقاله حداقل میتواند ســبب شــود تا به ســرعت درباره موضوع

 .23کوسمه ،فاروق ،الئیسم در ترکیه.

تغییــر خــط عربی ،اظهــار نظر ننماییم و یــا اینکه اگر نمیتوانیم شــرایط و

 .24نامــور حقیقی ،علیرضا ،پژوهشــی پیرامون روند تحوالت اســام گرایی ترکیه؛
تهران :مرکز مطالعات وتحقیقات فرهنگی بین المللی 1372 ،ش.

مســلمانان» را فراهــم آوریــم ،صبوری کنیم و حرکت و جریــان تغییر آن را

 .25هرمــان ،رانیر؛ «ترکیه میان سکوالریســم اســام گرایــی»؛ ترجمه ع .فتاح زاده،
ترجمان سیاسی ،شماره .1379 ،48

امکانــات تحقیــق و پژوهش دربــارۀ «تأثیر تغییر خط بر میراث اســامی و
به دست تقدیر بسپاریم .یا متوقف میگردد و یا تغییر محقق میشود.
کتابنامه
 .1ابــن بــی بــی ،یحیــی ابــن محمــد؛ اخبــار ســاجقه روم؛ بــه اهتمــام محمدجــواد
مشکور ،تبریز :کتابفروشی تهران 1350ش.
 .2ابوالقاسمی ،محمد جواد و اردوش ،حسین؛ ترکیه در یک نگاه؛ تهران :انتشارات
بین المللی الهدی.1378 ،

 .26وردی نــژاد ،فریــدون؛ «جهانی شــدن ،جامعه اطالعاتی و شــکاف دیجیتالی»؛
وب سایت شخصی.
 .27وندی کریستینانسن لویت؛ « اسالم گرایی در ترکیه»؛ ترجمه غ .رضایی نصیر،
ترجمان سیاسی ،شماره .161
ّ
 .28یحیــی آرینپــور؛ از نیمــا تــا روزگار مــا؛ تهــران :زوار ،1387 ،ج  ،3بخــش تغییــر
خط فارسی.
 .29دانشــنامه آزاد ،ســه فهرســت ،اثنولوگ ،انکارتا-. 2006. Retrieved on 2007 ،
18-02

 .3استادی ،کاظم؛ دانشنامه خط فارسى ،قم.1390 :
 .4استادی ،کاظم؛ کتابشناسى خط فارسى؛ قم.1390 ،
 .5اســماعیل حقی و اوزون چارش لی؛ تاریخ عثمانی؛ ترجمه ایرج نوبخت؛ تهران:
کیهان1368 ،ش.
 .6اشــپیگل؛ «مدارس دینی ترکیه پلکانی مطمئن به ســوی اســام»؛ ترجمه مجله
صفحه اول ،شماره  ،43شهریور  1375ش.

 .30روزنامههای ا کونومیست 15 ،مه  1999و زوددویچه سایتونگ.
 .31سایت کتاب حقایق جهان. CIA ،

 .32شورای عالی اسالمی آمریکا ،سایت.
 .33مجله نقطه 31 ،مرداد  1372ش ،چاپ ترکیه.

 .7انصــاری ،جــواد؛ ترکیــه در جســتجوی نقــش تــازه در منطقــه؛ تهران :انتشــارات
وزارت امور خارجه.1374 ،
 .8بدل ،حســن؛ «شــرایط دینی و مذهبی کشور ترکیه»؛ مجله طلوع(1و ،)2مدرسه
عالی امام خمینی(ره) ،قم .1381
 .9پوتیــن ،ســخنان رئیــس جمهور روســیه ،در جمله در اجالس ســال  2003ســران
سازمان کنفرانس اسالمی در کواالالمپور.
 .10دکمجیان ،هرایر؛ جنبشهای اسالمی در جهان عرب؛ ترجمه حمید احمدی؛
تهران :انتشارات کیهان.1366 ،
 .11دهخدا ،علی ا کبر؛ لغت نامه دهخدا؛ انتشارات دهخدا.
 .12رایــز هرمــان؛ ترکیــه میــان سکوالریســم و اســام گرایــی؛ ترجمــه ع .فتــاحزاده؛
ترجمان سیاسی ،سال  1379ش ،شماره .48
 .13رومــی ،محمــد؛ رهگیــری فعالیــت دســت پــروردگان غــرب در ترکیــه؛ روزنامــه
جمهوری اسالمی.76/3/6 ،
 .14زار ع ،محمدرضا؛ علل رشد اسالم گرایی در ترکیه.
 .15ســیداحمد موثقــی؛ جنبشهــای اســامی معاصــر؛ تهــران :ســازمان مطالعــه و
تدوین علوم انسانی دانشگاهها (سمت).1374 ،
 .16شای لی ،اشپیگلمن؛ اسالم و اینترنت؛ ر.ک به :وب سایت دانشگاه هاروارد.
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