[اطالعات شخصی افراد حذف شده است]
[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

[برگرفته از سایت ]:خبرگزاری تسنیم
[تاریخ ۲۹ ]:دی ۱۳۹۲

بهائیت ،به دنبال تغییر رسمالخط فارسی بود/ایران؛ موتور محرکه زبان فارسی منطقه
خبرگزاری تسنیم :محمد بقایی ماکان استاد با اشاره به هجمههای صورت گرفته در طول تاریخ علیه زبان فارسی به
ردپای فرقه ضاله بهائیت اشاره کرده و میگوید :برخی از نوگرایان که به اصالتهای فرهنگی و ارزشهای ادبی
واقف نبوده نیز دنبالهرو این فرقه شدند….
بهائیت به دنبال تغییر خط فارس بود
از زمانی که اندیشهای بنام تجددطلبی پس از افتتاح دارالفنون در ایران پدید آمد ،و تغییراتی به لحاظ ادبی در
کشورهایی دیگر مانند ترکیه شکل گرفت ،برخی با در نظر گرفتن مشکالتی که در خط مرسوم و موسوم به عربی،
مشاهده میشد ،بنا بر آن شدند که تغییر خط فارسی را مطرح کنند ،این گروه هم شامل برخی از اندیشمندان و زبان
شناسان بود که اتفاقاً در طیف چهرهای وابسته به مسائل فرهنگی قرار داشتند ،برای مثال احمد کسروی از کسانی بود
که بر این اندیشه بسیار پای میفشرد و هم چنین فرقه بهائیت نیز متمایل به چنین تغییری بود ،اما در دورههای بعد نیز
برخی از نوگرایان که به اصالتهای فرهنگی و ارزشهای ادبی واقف نبودهاند و گرایش کافی به سنتها و
اصالتهای فرهنگی نداشتهاند ،نیز زیر این دیگ را تاباندند .ولی نهایتا ً این سلیقه راه به جایی نبرد ،زیرا نه تنها
ادبیات فارسی دارای ظرایف و ریزهکاریهایی است که با تغییر این خط تمامی آن ها از دست خواهد رفت ،بلکه
موجب از میان رفتن هنرهای مختلف که برآمده از خط فارسی است ،خواهد شد .از جمله خوشنویسیهای مختلف که
صورت گرفته و بسیاری از نقوشی که بر اماکن باستانی و مذهبی وجود دارد... .
*تسنیم؛ شما اشاره کردید به فرقه ضاله بهائیت که قصد تغییر رسمالخط را داشته است ،از اینگونه هجمهها اکنون نیز
احساس میشود ،یا خیر؟
ما یک مشکل بزرگی در مدیریت فرهنگی کالن داریم که توجه شایستهای به آن نمیشود ،مسئله قومگرایی است ،اینها
به دلیل تبلیغات مسمومی که از سوی کشورهای معاند چه در غرب و چه در شرق و چه برخی از همسایگان ما که از
شوروی سابق جدا شده و به صورت کشوری مصنوعی اکنون بر نقشه جغرافیایی ،سرزمین واحدی را تشکیل
میدهند ،است ،همچنین به دلیل اینکه قبالً بخشی از سرزمین ایران محسوب میشده و طبق عهدنامههای گلستان و
ترکمانچای از ایران جدا شدهاند ،زبانشان با زبان بخشی از کشور ما یکسان است ،بنابراین از طریق شبکههای
ماهوارهای تلویزیونی متعدد و عوامل مخربی که در ایران دارند ،سهم قابل توجهی در دامن زدن به تعصبات قومی و
زبانی دارند... .

[متن باال رونویسی از اصل سند است .اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفا ً به نشانی
ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]
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