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 درآمدبحثـ 

بددنن  من نمی دانم این زبانشناسان ازجان خط فارسی چه می خواهندکه هرازگاهی    

ده قرن ميدرا    ، نادیده انگاشتن بيش ازنهویت فرهنگی ما ه ،پيوندبامليتتوجه به سابق

به جان آن می افتند ننه درحد اصالح نتکميل، کده درحددتیویآ آن   ادبی نهنري ما ، 

باطنی درنشریه اینترنتدی   رضا قبل ازاین استادبزرگوار آقاي دکتر محمد. رأي می دهند

بده آن پاسد    طدی مقالده اي   اختصدار   درحد اینجانب چنين مطالبی عنوان ن« آریاادیب»

ندر حال حاضر هم آقاي دکتر کورش صفوي یکباردیگراین نغمه راازسدرگرفته  ، دادم 

که اميدنارم ازسرجوانست نجویداي ندام   ]که نه اصالح ، نه تکميل ،  بلکه فقط تیویآ 

 ![. آمده نباشد

دراین باب داشته باشدم ، فقدط   زبانشناسی نکاردانی  ی دربدنن اینکه ادعای اینجانب

به صرف اینکه دانش آموخته زبان نادبيات فارسدی ، ننيدزدنره هدایی مددرر فارسدی      

مدی کدنم     تصدور ننهدایتش یدف فارسدی زبدان     ، براي خارجيان درخارج کشوربوده ام 

راههداي مقابلده   ، ضمن پاس  به برخدی شدبهات درایدن بداب      شته باشمصالحيت این رادا

ارسی را درقالب طرحی جامع ، که اقراردارم در شرایط فیلی مملکدت  نابسامانی خط فبا

ذخيدره رنزي باشددکه امکاندات اجرایدی شددن آن      ليکن ،  بیيدشایدبه اجرادرآمدن آن 

 .فراهم آید ، ارائه دهم 
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دالیلدی کده   نازهمين ابتدامی گویم که به طورقداطع  اعتقداد دارم بده     بدین ناسطه 

نالتينی نمودن آن ، یاحتی قائدل شددن بده    تیویآ خط  درمقطع زمانی فیلیخواهدآمد 

نچنددان دنر  آینده  ، نلی در ننيست به مصلحت نبوده، دنخط ادبی نفنی براي فارسی 

خدط فارسدی باشدرایط    بشدود ،   نرنزي که نوبت بازسازي ایدن مههدر هویدت مليمدان    ، 

یکبدداردیگرچون ققنددور سددراز خاکسددترخط فیلددی  نامکاندداتی کدده ذکرخواهدآمددد ، 

 یطرح. خواهدشد تصحيح نتکميل طرح جامع اصالحی درقالب یف برخواهدآنرد ، ن

نفراقدانونی بدراي حفد      مملکتدی کوشش همگانی ، فراگيربه مثابده یدف اصدل    باملی ن

. مشارکت دانطلبانه محافل دنلتدی نآحادسدوادداران مملکدت    با،  ایرانیمليت نقوميت 

نمقطیدی ، نمونده    حسداب شدده  باآزمونهاي ، نتیيين مقاطع زمانی مناسب بامرحله بندي 

برداري نخالصه تمام آن کارهایی کده درایدن مواقدع بدراي آسديب نرسداندن بده اصدل         

 .به اميدآن رنز. ناسار خط الزمست 

 :می ماند درپایان این پيشگفتاریاآنري دنمطلب

یکددی آنکدده دسددت مددددنهمکاري همکدداران نعالقمندددان بدده زبددان نخددط فارسددی  

ی رامی فشارم نحداقل چيدزي کده ازآندان مدی خدواهم مشدارکت بده        درهرمقطع نمقام

هرطریق ممکن دراین امراصالحگري مربوط به تمدن نپيشينه فرهند  نادب فارسدی ،   

 .نبه موازات آن بازنشر این نوشته ندرمیرض دیدهمگان نهادن آنست 
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ع دنم اینکه مندابع ارجداعی مدن بالبداط ازطریدق اینترندت  ، حتدی المقددنرباذکرمنب        

مربددوط بددوده اسددت ، ناگددردراین زميندده قصددوري مشدداهده مددی شودپيشدداپيش ازهمدده  

خواندگان این سطورعذرخواهی نموده نمشتاق شنيدن نهدرات نپيشدنهادات دیگرشدان    

 Khan_m_aa@yahoo.com: کانال ارتباطی بنده . هستم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.irtanin.com www.irebooks.com کتابخانه الکترونيکی اميد ايران

www.omideiran.ir www.yekdl.com www.ramsarmelk.ir



 ...طرحي نو

5 

 

 :  فهرست مطالب اين نوشته

 كليات طرحو  مقدمه:  الف

 سه ديدگاه عمده دراين طريق:  ب

 خط ماعربي است يافارسي؟: پ 

 زمان بندي ومراحل اجراي طرح: ت 

 پيرامون خط فارسيسابقه نظرات اصالحي : ث 

 ردپاي طنزدرتغييرخط: ج 

 درلزوم طرح اين مسئله درزمان حاضر: چ 

 نظردانشمندان متأخردرمخالفت باتغييرخط: ح 

 امروزي تغييرخط فارسينظري به آراء معتقدين : خ 

 ! نه تغيير ، نه اصالح ، دوخطه كردن فارسي: د 

 خط معياركدامست؟: ذ 

 معايب خط موسوم به التين براي جايگزيني: ر 

 بايدهاونبايدهادراصالح نگارش فارسي:  ز

 خط كنوني وتوصيه هاي اصالحي بازنگري اشكاالت عمده: س 

 ـ داشتن حروف متعددباتلفظ يكسان1 

 م جايگزيني مصوتهاي سه گانه دركرسي خطـ عد2

 ـ عربي نونيسي يافارسي نويسي؟ 3
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 ـ حروف واحدبااشكال نگارشي متفاوت 9

 ـ تطبيق نداشتن آنچه گفته وآنچه نوشته مي شود 5

 دخالت دادن خوشنويسي درنگارش معموليـ  6

 ـ مسيرنگارش حروف وعدديكسان نيست 7

 عامـ متمايزنبودن اسامي خاص ازاسامي  8

 ـ قانونمندنبودن حروق الحاقي وتكميلي آخركلمات وافعال 4

 ـ بالتكليفي درچسبيده نويسي ياجدانويسي حروف 11

 ـ دندانه داربودن برخي حروف وعدم رعايت صحيح آن 11

 ـ همساني شكل برخي حروف وتمايزشان ازباب نقطه هايشان 12

 ـ نگارش فارسي طبق قواعدعربي 13

 ..فظي خارج كرسي خط چون تنوين وتشديدوـ مشكل عاليم تل 19

  ـ عدم رعايت دقيق فواصل كلمات ودرنتيجه خدشه به استقالل 15

نالبته برخی اشکاالت ریزندرشت دیگرازنهرزبانشناسدان ندسدت انددرکاران خدط     

  .ننگارش که طبیاطدرصورت اجرایی شدن طرح ازآن ناحيه اعالم نبه اجرادرخواهدآمد
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 وكليات طرح مقدمه: الف 

 پدیدآمده نپدیدمی آیدناشدی ازدن قصی که در همه خطوط جهان وان ن تاشکاال   

 . ن دیگري بر اثر تغيير ن تحول زبان، یکی در اصل خط : علت اساسی است 

 اسدت کده   در ثبت همه دقایق تلف  الزمدقت آنچه دراصل خط توجه برانگيزاست   

یافتده  زبانی توسیه بسيار می گردد ، به نیژه زمانی که ابلب موجب دشواري شيوه خط 

بده عندوان مثدال در    . ندرکشورهاي دیگري که به آن زبان سخن نمی گویند رایج شود ،

خط عربی نقطه ن عالمت هاي حرکات نقتی به نجود آمد کده زبدان عربدی ندزد ملدت      

المدات آن  با این حال هيچ خطی هدر قددر دقيدق ن شدماره ع     .هاي بير عرب میمول شد

. منطبق ننشان دهندکيفيت تلفد  درآن زبدان باشدد    فرانان باشد، ممکن نيست که کامالط 

آشنانباشدد ،  تلفد  زبدانی    بدا  تدا کسدی  ، حدرنف نيدز    بيشماربا کمف عالمات  خصوص

 . عبارت ن کلمات آنرا مانند اهل آن زبان ادا کندمحالست 

 گل دیگدري حاصل می شود مشد اما نقصی که بر اثر تحول زبان ن به تدریج در خط 

بیضدی از  ناقیيت اینست که .  با آن رن به رن هستندنخطوط عالم که همه ملت ها ست ا

رني در گفتدار  بيشدتر این تغيير ن، حرنف ن اصوات زبان در طی زمان تغيير می پذیرند 

از  . هميشه صورت کهدن تلفد  را حفد  مدی کندد      درحاليکه خط سیی دارد، می دهد 
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فاصله افتاده نثبت صحيح گفتارمشدگل مدی   ميان گفتار ن نوشتار ول زمان که درطاینجا 

 . نماید 

کده نوشدتارهمواره هدم ازآن    ، تبیات این گستردگی نخلوص زبان گفتداري  دیگراز

  زبدان هداي دیگدر بده عاریدت     آن که هر زبانی ناگزیرلغاتی ازیکی هم ،  تبیيت نمی کند

مثدل فارسدی   )یانزدیدف بده هدم باشدد    خط در این دن زبان یکی  شيوهن اگر ، می گيرد 

در نوشتن به کار می رندکده ابلدب بدا     خارجیبه همان امالي  دخيلکلمه  طبیاط( باعربی

متیددد   نگارشدی ناحد عالیم  لفاظبراي ا ست کهاز اینجا .تفانت دارد  اصلیامالي زبان 

 . پدید می آید

نهربده  . مشداهده کدرد  به نضوح ا می توان همه این موارد ري در خط فارسی نمونه 

کلمداتی کده از آن   ، ناگزیر هخط عربی براي نوشتن فارسی بده کدار رفتد    اینکه درزمانی

حال آنکه بده یقدين در هديچ دنره    .  زبان اخذ شده بود به همان صورت اصلی نوشته شد

 تلف ی چون یف عرب زبان درستان به نف خاص عربی را فارسی زباناي حر

 بادسدتگاه توليدد  چراکه دستگاه توليداصوات آنان بده طورننتيدف نارثدی    .  اندنکرده  

در زبان هاي دیگر نيز این گونه موارد نمونه هاي متیددد  . همخوانی داشته است عربی نا

بديش  باریشده مشدتر    دن زبان انگليسی ن فرانسه دربين زبانهاي ازاصل التن شاید . دارد

 . از همه زبان هاي جهان دچار اختالف تلف  ن خط باشند
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فرازي ازمقدمده کتداب   ااجازه می خواهم نرندبه مطلب رابپس ازاین مقدمه کوتاه 

بانضدوح  م کده درآن  دهازاستادفرزانه ابوالحسدن نجفدی قدرار    «بلط ننویسيم »ارزشمند

 . نلزنم پرداختن بدان مشهودست  طلب ،بودن م حياتی نشانتمام 

مابه همدان  . راازکودکی آموخته اندظاهراط کارآسانيست (نخط)به فارسی براي کسانيکه این زبان(ننوشتن)سخن گفتن 

هنگاميکه قلم بده دسدت مدی    . امانوشتن به فارسی به این آسانی نيست . سادگی که نفس می کشيم بادیگران صحبت می کنيم 

آیا آذنقه درست است یدا  : می گوئيم  خود د ، بالباطدرن  می کنيم نباگيریم تاچيزي بنویسيم ، حتی اگریف نامه کوتاه باش

آزنقه؟چمدان  یا جامه دان؟ حوله یا هوله؟ بوالهدور یدا بلهدور؟ خوارنبدار یدا خواربدار؟ طوفدان یدا توفدان؟ خشدنود یدا            

 ؟ بنيانگذار یا بنيانگزار؟ خوشنود؟ لشکر یا لشگر؟ انزجار یا انضجار

بندندآیاتنهيف است یا تنزیب؟ هواصاف است یا صافی؟ نواقص باید گفت یدا نقدایص؟ رئيسدم     نواري که رني زخم می    

حسدابم راباطلبکدارم    یامحهور؟آیدا  یا ظنين؟ نمدن دچدار محدذنر شدده ام    ه است یا بيآ؟ به من  مهنون است دچار بي  شد

آمددمن دچدار نکدس  شدده      زیده؟ آیدادر  جهيز یا جهيبراي دخترش جهاز بگيرد یا تصفيه کرده ام یا تسویه؟ آیاانمی خواهد

ابوالحسدن   تدلليف اسدتاد  « بلط ننویسديم »ازپيشگفتارکتاب  )کلمه به میناي  کاهش است؟     اصالط این دن نآیا. است یانکث 

 (نجفی

به ساده ترین زبدان نبداذکر مثالهداي    أنلن  نکات کليدي این عبارات چنين است که

 مدوارد اشداره بر خدط ننگدارش امدرنز مارابا   مشگل  ، یابه عبارت صحيحترمناسب مسئله 

،که حتی براي استادان زبان ندستورنویسدان هدم جداي بدازنگري      نتردیدبرانگيز تاریف

ازحدرنف الفبدا ،    میددندي مثالهایی ازقبيل همسدان بدودن تلفد     . دارد بيان داشته است 

رنف تکليدف حد   .فارسدی  یاجمیهاي مکسر عربی  ترجيحاشتباه درمیانی پاره اي لغات ، 

ایی هد  اضافه. رند ، مثل نانمیدنله درخواهر یاخوارنبار ازایدکه باتلفهشان همخوانی ند

www.irtanin.com www.irebooks.com کتابخانه الکترونيکی اميد ايران

www.omideiran.ir www.yekdl.com www.ramsarmelk.ir



 ...طرحي نو

11 

 

چون درب به جاي در ، صافی به جاي صاف ، تدرجيح لغدات عربدی نزدیکتربده فارسدی      

مثل تسویه بده جداي تصدفيه ؟ نخالصده بسدياري گفتندی هداي دیگرکده         ،  ازآنیادنرتر

نشدان  راه حلدی اساسدی بدراي همده آنها    فارسی  طرح تفصيلی نگارش خطماقصدداریم با

 .  دهيم

 در«خدط فارسدی رادریدابيم    »چندسال پيش راقدم ایدن سدطورمقاله اي بلنددباعنوان     

 ایندف بدا  . ساخت که باعث گفتگوهایی شد که ازشدرح آن مدی گدذرم     اینترنت منتشر

ح نبده عندوان یدف طدر    ،  تکميدل آن را، جزئيدات  به  بيشتر گرایش، نتکميل آن نوشته 

به میرض قضانت جامیده  [البته درآینده اي نچندان دنر]جامع نکامل ، ملی ن قابل اجرا

مملکت  هايخالصه تمام باسواد...نویسندگان نرنزنامه نگاران ن ازاستادان ن، ناهل فن 

نمشدگالت   مملکدت ،  شرایط فیلی توجه به با حق اینست که بگوئيمگرچه . می گذارم 

تمدام  ج همگانی يسب تکه ضرنربه این امرخطير پرداختن،  راه دارد عدیده اي که برسر

نلددی مابندداداریم حددرف خددودرابزنيم   .  داردتلمددل جدداي رامددی طلبددد  آحادمملکددت 

 . کارآید بهجزن طرحهاي قابل اجراتارنزنرنزگاري که شرایط فراهم بود

 به دنرازهرمجاملده نتیدارف بایددگفت خدط نگارشدی امدرنز      امااصل مطلب اینکه 

که باتجویز مسکنهاي مقطیی نانجام جراحدی هداي    اي بيماري. بيماراست  فارسی سخت

 بدا تسکين دهنده هایی ازقبيل نوشتن تندوین عربدی   . هرازگاه کارش به سامان نمی رسد 
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نیداي   تون یداي نسدب  چد آید ، کلمات ن افیال درانتهاي که عالیم تکميلی  ،فارسی  ونن

  .نازاین قبيل  کردنرامستقل نميم فاعلی نمفیولی نحدت 

، بلکده   است گيرآن شده گریبانندیرنزنه که پنداشته شوداین بيماري صیب امرنز

بداگرفتن نيمچده اسدتقاللی ازحکومتهداي     کده  هجري ، ازهمان حوالی قرن سوم نچهارم 

دینی نحکدومتی  نخط عربی به عنوان زبان نخط بازبان حسابش راناگزیرعربی ندینی ، 

 . ندرطول زمان برنخامت آن افزنده شددرانشان داداین بيماري خو،  جدانمود

غرض ، که سرچشمه همه مشگالت برخالف بیضی منتقدین مُمادراینجاقصد نداریم 

خدداي  خط نزبان فارسی راناشی ازتداخل حدرنف نکلمدات عربدی درآن مدی دانندد ،      

رفدی  میفارسی  ناکرده زبان عربی یاهرزبان دیگري راتخطئه نعامل نابسامانی خط امرنز

 نلدذا شخصديت ناصدالت خدودرا    . فرهنگی خاص  ازنهرماهرزبان نمودار. خير.  نمایيم 

، چده ازنهردسدتوري نچده لغدت سدازي از      به نهرماانجمادخط نزبدان  بلکه مشکل . دارد 

 . مانع گردید ازپویایی نساخت نسازجدیدهمان زمانهاست ، که خط مارا 

درمیندی ناحدد ،   گسدترش لفد    ادباي قدیم ما که دراکثرمدواردبراي   ازآن گذشته

دسدت بده دامدن    بودندناگزیرنيازمنددلغات نترکيبدات تدازه    نعدم تکرارآنچه گفته شده 

مقدوالت   صدرفنهراز  . نآنردندآنچه آنردندد  نزدیکترین زبان که همان عربی بود زدند

  . شاهدآن هستيم  حاضرنلذاچنين شد که درحال ، این اختالط ازضرنریات که دینی 
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البته ناگفته نماندنارسایی خودعربی دربرخی موازین علمی ، به اضافه این اختالتهدا  

اهدل تحقيدق    دیگدر ازهمان زمانها فریاداهل قلدم چدون ابوریحدان بيرنندی ن    چنان بودکه 

 خط ناقص ننابسامان چه بایدکرد؟این باکه ه بودنرددرآرانتلليف 

مدی باشدد   بحث جدي نامرنزي پيرامون خدط فارسدی   اماآنچه موردپيگيري ماست 

 طدالبوف ، ميدرزا  آخوندزاده ، سال پيش توسط کسانی چون  یکصدنپنجاهازحوالی که 

 پيشدنهادات  ذکر کسانيکهه بود ، ندازدیگربزرگان آن دنرانهاآبازشدچلکم خان نتنی مَ

مده رابدازگو   گوشه هدایی ازآنه درآینده نما، شان درمنابع میتبررفته اصالحی نیاتیویضي

 رسدمس نمطبوعدداتی  تددامی رسددبه دنران جدیدکده شدداهداظهارنهرات  . خدواهيم کدرد   

کدورنش صددفوي  رضداباطنی دکتر  چدون دکترمحمدد   حدال حاضدر،  اسدتادان زبانشدنار   

 . به جاي آن هستيم ( التين)درتغييرخط نجایگزینی خط رنمييایی 

 ن، ره هاي اخيدر اقدامات رسمی نکمابيش فرهنگستانی دردنچندکلمه هم راجع به 

 صدرفنهراز . بگدوئيم  خدط فارسدی    ندرحمایدت از  مربدوط بیدانقالب اسدالمی  خصوصاط 

که هرازگاهی نبه مناسدبتی درنشدریان مختلدف    سليقه اي نمقاالت ننوشته هاي پراکنده 

« بلط ننویسيم»چون  مستدل ی پربار نکتاببادرنهرداشتن ن، دیآآمدنمی فارسی درمی 

 میهذادرمورداقدددامات رسددمی نقددانون مداراندده فرهنگسددتانی . ازاستادابوالحسددن نجفددی

که راقدم ایدن    آنجا تا، چه قدیمتر نچه جدید ، درحمایت ازخط فیلی فارسی مملکت ن
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 سطور می داندازجمله تاکنون سه دستورخط یاقانون براي نگارش خط فارسدی بده طدور   

 ن ، مطبوعداتی  دانشدگاهی محافدل  موردتلیيدمراجع مربوط درآمدده ندراختيار  رسمی ن

 :عموم نویسندگان به خط فارسی قرارگرفته که به ترتيب تقدم نتلخرزمانی عبارتنداز

تهيده شدده توسدط اسدتادان     «نکاتی درباب رسدم الخدط فارسدی   »د کتابچه باعنوان  1

 1531تداری  مقدمده آن    ، دانشگاه تهران نازنشریات دانشدکده ادبيدات همدين دانشدگاه    

 :ده ادبيدات  کی ميندوي نزیرنهراسدتادان نقدت دانشد    مجتبد  به اهتمام زنده یداد  ، شمسی

 ، دکترسيدجیفرشدهيدي  الدین شاه حسينی آقایان دکتر عبار زریاب خویی، دکترناصر

 .استادمجتبی مينوي ندکترسيدحسين نصر ، دکتریحيی مهدني ، دکترمهددي محقق ،

 مرکدز،  نبه اهتمدام همدين  (براي اجرادرمرکزنشردانشگاهی)د شيوه امالي فارسی  2

 باآقداي دکتدر   درتاری  یادشده مسئوليت این مرکز که ستیادآنریقابل .  1531تهران 

 .نصراهلل پورجوادي بوده است

عضدونبیداطرئيس فرهنگسدتان    ، بده اهتمدام دکترحددادعادل    د دستورخط فارسی،  5

کده  ، دردنره جدیددش  دیگرنشدریات ایدن فرهنگسدتان    ، به انهمدام  زبان نادب فارسی 

چنانکده درآبازنسدخه   ن . اسدت رسيده راقم این سطور به نهرنسخه چاپ الکترننيکی آن 

ادعاشده مواداین دستورخط مستخرج ازنهدرات کميسديونی اسدت منیقدد شدده درسدال       

 نبه مددیریت دکتدر  ، ریاست نقت فرهنگستان  ، به ابتکارآقاي دکترحسن حبيبی 1532
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 دکترمحمدرضداباطنی  دیگراعضا . سميیی استاداحمد ننبیدازایشا ، علی اشرف صادقی

يل عمااسد استاد ، داندي حسينردکتدددد  ، حقشدنار  دکترعليمحمد ، دکترجوادحدیدي ،

 ، دکترعلددی اشددرف صددادقی شددیار، مرحددوم دکترجیفددر ، استاداحمدسددميیی ، سددیادت

                                          .      مرحوم دکترمصطفی مقربی ناستادابوالحسن نجفی

 دریف نهرکلی به این هرسه اثرکه براي مانمایندده سده مقطدع زمدانی مشدخص ناز     

مالحهه می شودکه هدف این هرسه نوشدته فقدط قانونمنددکردن    ،  هستندمراجع رسمی 

 ندر. يزهائيسدت کده نجودداردننده چيدزي برترازآندان      آنچدرآنردن  ندرست به اجرا

 کده بده ناقدع امدرنز     ناساسدی خدط فارسدی   بی توجهی محآ به مشکالت عمدده  مقابل 

ددردرجه انل حالجدی ،  بناداراین نوشته شکالتی که م . موجودیت آن راتهدیدمی کند

بده عندوان عيدوب اساسدی خدط فیلدی       نحتی المقدنر ، از صیوبتشان کاسته  تاحدممکن

راههاي مقابله باآندان  سرانجام نبه چالش کشيده ، که قابل تصحيح نتکميل است فارسی 

  .دهد ارائهقالب یف طرح جامع را در

نلدی ناقیيدت    جزاین هم انتهارنمی رند، محدنددرفرامين حکومتیالبته ازمجامیی 

ازحلواحلواگفتن دهان شيرین نمدی  »مادرفارسی مثلی داریم بااین عبارت که اینست که 

درخدط فارسدی   نباعزم ملی بایددامن همت به کمرزدنباایجادتحولی اساسی پس « شود 

فرزنددان  خودمدا ،   ، مااجدداد دامنگير نتدافردا امرنزتاازدیرنز کده ، تنهااین مشکالت  نه
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خارجيانی که مایل به آموختن خط نزبان مابده سداده تدرین نقانونمنددترین      ، نوآموزما

هستند ، اندهاي کامپيوترناینترنت که همه چيزرامی بلیدنتحليل می کندد ،  ممکن نجه 

دریف کالم نه تنهاچشم امرنزیهدا کده   . جواب دهيم  هانحداکثرقاعده باحداقل استثناها

نده   همتدی درجهدت  . هم به سوي ماست تاچه می کنيم نچه خدواهيم کدرد   آیندگان نهر

خطمدان  بربنداي  دراین بوباي تیدویآ خدط ، بلکده بديش ازبديش      بقاي خط فارسی تنها

بده قدول    تاباشددکه .  بکداهيم  بيرقابدل اجتنداب آن  میایب  از،  نآنراجهانی کنيم افزنده

 .زنده کنيم بدین خط فارسی یف باردیگراستادطور عجم را

ایدن طریدق   ي دلسوختگان ازدیگرفیاليتهاضمن اقدامات بی ثمرفرهنگستانی فوق ، 

 شاهدهسدتيم هندوز   آنچده کوشش درجهت یکسان نمودن رسم الخط فارسی بوده اسدت ،  

ناحد که عموم اساتيد ن اهل فن رني آن اجماع کرده باشدند   نگارشیف  همگان برسر

همچدون  محافل علمی ، چندین شيوه نامه رسمی جداي از حدي کهبه . شده استتوافق ن

بازبده  « آموزش ن پرنرش» ن«  فرهنگستان»، «  نشر دانشگاهی»  ، « شيوه نامه سمت»

   ناشدري بدراي خدود بده    هدر   .فارسدی داریدم   رسم الخط ن شديوه نگدارش    تیداد سليقه ها

موجددب پریشددانی ن طبیاطایددن تیددددها  درنتيجدده،  اي دلخددواه عمددل مددی کنددد   قاعددده

بيش ازبديش شدده ، تاجائيکده بیضدی جرئدت نرزیدده نخواهدان بدرهم زدن         پراکندگی 

  . شده اندنآنردن خط جدیدي خط فارسی باقدمت بيش ازیکهزارساله اسار 
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، زمزمه تیدویآ خدط   به نوشته پاسخی تواندبودبه ناقع این ازاین جهت می گوئيم 

هویدت ملدی    ، که زبان نخط  زمزمه هایی که نه تنها،  هم بلندترمی شود که رنزبه رنز

این مغلطه بيجاتاآنجداپيش رفتده کده    .  استقرارداده درمیرض تهدیدهدف گرفته ن مارا

مسدتقيم   بيدر هم یکی ازنتایج ، درگذشته نزمان حال را ،  نفوربيسوادي درکشور بیضی

 بایدد به هرحدال  آنچه .  کرده اندقلمدادپيچيدگی نبيرسرراست بودن خط فیلی فارسی 

 مشکالت موجدود ظواهرکردن  قانونمندبه فرض سیی در .فکري اساسی ازبراي آن کرد

الت گنمدی کندکده خودمشد    دناازخط فیلدی مدا   نه تنهادردي را، آنچه هست  ندننقبوال

 .  دخالت سليقه هادرحدچيزي  ، می آفریندهم جدیدي 

 درافدزندن نکاسدتن   طرح اصدالحی ،   برطبقمباداتصورشودیف مطلب دیگرآنکه 

گذشته به دسدت دهندد   تکاملهاي اصالحی نادرستی از نلذاتصویر، ی سابقه فارسی بخط 

ماشدده  ننگدارش  خط  ناردعالیم سجانندي  کهسال پيش  مگرنه اینکه ازقریب یکصد. 

بده   بدوده اسدت؟  وبست نوعی ازهمدين کدم ن زیادکردنهدا    آن محسجزء الینفف نامرنز

 قبول کدرد خالصده بایدد  . مابشدوید   تامتوجه منهورنگاه کنيدزمان نوشنه هاي قبل ازآن 

یف سري عالیدم قدراردادي   جزنآن ، ماهيت فرهنگی نتاریخی ظاهري خط ، جداشکل 

 .تکامل یابند نبوده ننيست  که درطول زمان می توانندتغييرن

 قیطر نیا در عمده دگاهید سه ـ ب
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نتایج انليه اي که می خواهيم ازآن بگيدریم  ناین نوشته  متن بهکه آرام آرام  نفیا

مناسب می نماید نخست دیدگاههاي عمده درطریق اصالح یداتیویآ  نزدیف می شویم 

 . نآنگاه برسيم به طرح مسایل مربوط به خط ، خط فارسی راجمع بندي 

ازبدين دیددگاههاي مطدرح سده     آنچه میایب خط فارسيش مدی خدوانيم ،    دربحث از

بده  بقداي آن   یکی د نهرمحافهه کارانه مبندی بدر   ): دیدگاه به نهرماقابل جمع بندي است 

دنم د رأي برتیدویآ   ) . سنتی اشننماي ترکيب  حف جهت  در، همان گونه که هست 

سدوم د قایدل شددن بده      )جام نسدران ( التدن )آن ازبي  نبن ، نجایگزینيش باخط رنميدایی 

اصالح نتدرميم   به بيان دیگر.  استیدادنتوانایی این خط براي بازسازي نتکميل نواقص 

 .زبان نفرهن  قومی ما این خط باکوششی همگانی ندرراه احياي 

ندليدل بارزشدان   ، حافهدان سدنت   انلين دیدگاه ، چنانکه اشاره شد ، بازمی گرددبه    

 درتغييریابازسدازي  دگرایان تجدد  قرارگرفتن با، نمقابل رستی همان سنت پبراین حمایت 

 ازکده  ملی مدامی دانندد   خط نزبدان راباعدث افتخدار    این سنت گرایان.خط فارسی است 

 اشدیار  نازآن بيشدتر ، بیدازقریب هزارناندي سال هنوزنوآموزان مازبدان رندکدی   جمله 

بده زعدم   . می فهمندنمیانی آن رادر  می کنندد به راحتی خوانده ن شاهنامه راکمابيش 

زبدان نخدط کده چندين مدوهبتی      ندسدت نخدوردگی   پایداري  دراثرنيست مگرآنان این 

    .ساخته است نصيب مارا
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انتقال دهنده فرهند    ادبياتی نخطیامرنزدربين ملل دنيا مفتخریم که آنهامی گویند

 ایدن در .  یدد  مدی کشدند   ارداریم که هویت ملدی ما باقدمت بيش ازهزارسال نتمدنی 

 13نویسدنده اي ازقدرن    که شداعرن شکسدپير حالی اسدت کده مثالطدرزبدان انگليسدی آثار    

ميالدي است امرنزبراي نوآموزان ناصوالطخوانندگان انگليسدی  [ قریب پانصدسال پيش]

زبان خواندنش دشوارننيازمندبه کارگيري فرهن  لغدت قددیم نجدیدداین زبدان اسدت      

 یدا   رابلده  همين نضدع راکمدابيش زبدان فرانسده نخوانددن آثدار      .  تادر  نفهميده شود

 .داردنبه همين ترتيب چه بسازبانهاي دیگر راسين

درخدط   ليد تکم ن اصدالح  یاهرگونه ن آیتیوهرگونه  مخالف بنابراین ، این گرنه

 مدورد  نید ا در گفت، نیایددهنديم حيراترج خطی فیل طیشرا همان ، نبه عبارتی هستند

 .  عمل می کنند کارانه محافهه اريبسبه قراري که گذشت 

 نی دنلتد  رید دنای اسدتخدام  نی رسم کاران اندر دست ازاین قبيل هستندبيشتري از

 فدرن   قدول  به ن گردندی نم سر درد دنبال به کهی انتشارات نی آموزشي نهادها ژهین به

 ازیی هدا  دسدته  انضدمام  بده . هسدتند   «!چده؟  مدن  بده  ؛ کن نلش »:استيس رنيپ فرخزاد

 : می کنندبوده نتوصيه نمی ن مخالف راتييتغ نيچن با ریز لیدال به که ختگانيفره

 اسدت  خط همان زبان ن زبان همان خط که سوءتفاهمند این دچار بالبا اینکهانل د   

 گفتده  بده  بندا  آنکده  حدال .  دیگریست شدن مخدنش اش نتيجه یکی در بردن دست لذا. 
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 امدري  خدط  نسدت  زبدان جدا » : زبانشنار نتئوریسدين میدرنف ایدن نادي     «سوسول»

 . «است تدانم ن نگارش قابل خطی هر با زبان ن.  است اختياري ن قراردادي

 بدی  را آن در بدردن  دسدت  ن دانندد  مدی  گذشتگان ميرا  را فیلی خط اینکهد  دنم

اسدت درطدی    اماتوجه ندارندگفتارکه به مراتدب ازنوشدتارمهمتر   . ميرا  این به حرمتی

نمونه اش نرندزبان کوچه نبازار درمتدون  . )زمان تغييرات زیادي پذیرفته نمی پذیرد 

پدس بده ضدرنرت خدط مداهم      ( توصيه نمی شدود  بالباطازجانب فرهيختگان نوشتاري که 

 . بایدتحوالتی راپشت سرمی گذاشته که چنين نشده است 

حراسدت   حف  ن بلکه دانند، می گذشتگان ميرا  راحاف  تنهاخود نه اینکهد  سوم

 متابیدت  آن از ن نفدادار  آن بده  که ميدانندی فخرفرنش افتخارن نوعی خودي براازآن را

 نلی توجه ندارندد . ارزشمندتر  ترعتيقه که هرچه دست نخورده  ءمثل یف شی .نمایند

 بایددرآنان تجدید نهدر  نيست نمتناسب باگذرزمان نمقتضيات رنز ءکه زبان نخط شی

 . شود

 خدودرنج  موصدوف  فرهيختگان آنکه نادي این در بقيه از محکمتر عامل ند  چهارم

 رندج  بدا را آن تاریدف  زنایداي  اصدطالح  بده  ن،  اند برده خط این متیلّ ن تیليم در فرانان

 ایدن  دنخواه نمی لذابه هيچ قيمت کانیده نبه دست آنرده اند ،  تحقيق ن تحصيل سالها
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کده یکبداردیگرآن   نفصدلی ندودرخط گشدوده گردد   شود ناچيز گذشته زحمات ن رنجها

 . مرارتهاراتجربه کنند

. می گيرندد  درنهررا درخط تغييرات ایناز حاصل مادي زیانهاي احياناط اینکه د  پنجم

 مثدال  باب از.  شوند می متحمل... ن حقوقی اشخاص دنلتی، ادارات بالباط آنچه بالطبع ن

 .  قبيل این از مورد صدها خالصه ن برنات چکها، سربرگها، کردن عوض جهت در

زبدان کده    ایدن نده هندر    اعتقاددارنددسته انل برعکس چه می گویند؟  دنماماگرنه   

زبدان   نشان مدی دهدد  که  نقص آنست ، چراکه ،بیدازهزارسال به همان شکل باقی مانده 

ازهمدان   یدابهتربگوئيم ، داشدته  رکودنانجمداد  درطی این بيش ازهزارسال حالت ما نخط 

براینکده  اسدت   ین همدين دليلد  . انجام نگرفته اسدت  اي ندرآن نوزایی  زمانها عقيم شده

دست نپنجده ندرم مدی     نعالیم قراردي نبيره  ازلغت نرابطهبا مشکالت عدیده امرنزه 

  .به نهرزبان مرده اي می رسد قيار بازبانهاي دیگردراینکه دست آخرن. کند 

زندده نپویداي بربدی رابده      خطدوط مدایکی از  می نماید الزم عتقاداین گرنهپس بنابرا

آري ، ایدن حقيقدت قابدل     .، نازخيراین خدط نسدابقه آن بگدذریم    جاي آن به کاربریم 

کتمان نيست که دسدتورزبان ماازقرنهداپيش ، ازهمدان زمدان کده سديل بنيدان کدن لغدات          

فتداده تدرین سداخت    ا نبدراي پديش پدا   ، نعبارات عربی به آن هجوم آنرداززایش افتاد 
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زبان ماپرشددازلغات   نسازهاي زبانی دست کمف به دامان زبان عربی زد ، نچنين شدکه

 . نناملنور عربی  نترکيبات ملنور

نعجيبترآنکدده بیضددی ازایددن سدداختارهاراخودعربان بدده کددارنبرده ، امافارسددی زبددان   

. ازطریددق قيددار ناحاطدده بدده صددرف ننحددوعربی بددراي خودسدداخته نبدده کدداربرده انددد 

درزمانهاي اخيرهم همين اتفاق براي نانه هاي التدين پديش آمدده ناگرنضدع بده همدين       

 !.ترتيب پيش رندچه خواهدشد؟

نهديچ گونده   ، ی فیلد  خدط  مخدالف  نمطلقمزبدور  گدرنه  این همه بدان مینيست کده 

 خدط  بدا  آنی نیگزیجدا  ن آیتیوبرشان ، توصيه  رابرنمی تابنداصالح نبازسازي درآن 

ترجيحاطشکل انگليسی آن کده عالیدم افزندندی کمتدري داشدته نسده مصدوت        ) رنميایی

متدلخرین آقداي    ازاین جمله اندداز . می باشد ( درکرسی خط خوددارد را a.e.oکوتاه 

 .دکتر کورنش صفوي ، نازقدیميها طالبوف ، ملکم خان ندیگران  دکترباطنی ن

بازشده نآن اصالح خدط موجودباصدرف کمتدرین    هم دراین ميان سومی  دیدگاهاما   

دیددگاهی کده صداحب ایدن نوشدته هدم مبّلد  آن ن           .  هزینه نبيشترین کارآیی می باشد

 امااین حقيقت راهم دریافته ایدم  ، خط فیلیپار داشت قدمت ناصالت  ضمنمی گوئيم 

اج به یف جراحدی پرهزینده   که این خط بيماررنبه موتی رامی ماندکه براي بقایش احتي
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  نازمدر  مدی رهانددش کده    ،خدوب  برآمدده ازآن چندان حدالش را   اما نتيجه نسنگين ، 

 . خواهدکرد زندگی نوین توأم باافتخاري راهم قطیاطدرآینده تجربه 

 ازدل آن نبارعایت تمام جواندب  می توان هم یف جراحی اصالحی اساسی که باآن   

آنهدم بداهيچ خدط    ، نيدازي بده تیدویآ    آنچه دیگرنه خطی نونمناسب زمان به درآنرد ، 

 رهرگونه تیویآ راازمخي له مدعيان     که برعکس فک. بيگانه ازفرهن  نمليتمان

رباید ، نبرعکس تشویقشدان مدی نمایدکده هدم  خودرامصدرنف اصدالح نبازسدازي         می

که درشایددرطول این قریب به یدف هزارسدال   اي جراحی . بيشتراین خط جدیدنمایند 

ون کده نسدایل   اکند  می بایست به تدریج انجام می شد ، نحال که نشده چه زمانی بهتراز

، نتنهاکافيسدت  حاضدر  مدرن سدازي  ين درعقمندان به سنت  ، عالارتباط جمیی به نفور

 .  کارراخاتمه دهندبی نهيرنمثمرثمریف پرش اصالحی با

 درخدط ن ، ایدن تغييدر نتبددیلها ابتدابده سداکن      باردیگرتلکيدمی کنيم کی، نانگهی 

ناشدی  فه تغييرات جزئدی   خط گهگاه ندرلفا یینی. نگارش فارسی بی سابقه نبوده است 

 نگاهی با .آن رابه پيش برده است از یحلامر رادرخودتجربه ، نتحول نتکامل منهوراز

 می در به آسانی ، نجدایی ازخط عربی اسالم از پس ایران در خط دگرگونی تاری  به

ی نوسدازیهاي کمدابيش محسوسد   اگرچه نچندان تحول اساسی ، لديکن  درطول زمان  یابيم

هدارحرف پ ن      درعربدی   چنانکه براي نمونه به علدت نبودچ . است  راتجربه کرده
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 ..... ن، قرميسدن راکرمانشداه    راگلپایگدان  جرفادقدان  را اسدپهان ،  اصفهان اسامی چون

 . نوشته اند 

دنران صدفوي انجدام   ازاین تغييرات که این باربه دست خطاطدان  مرحله دیگري نباز     

 پذیرفت چنين بودکه بدين   عربدی ن    فارسدی کده سدرکش نمدی گذاشدتندتداخل          

 : شناسی سبف بهاردر ملف الشیراءمی شد ، نبه قول 

 مشدگل  این سرکش ن خال گذاردن با صفوي دنره خطاطان دست اینکه به تا  .بود گير پا ن دست بسيار الفبا در حرف  »

 «...انجام رسيد به صفوي دنره پایان به ن شده آباز تيموري دنره از خط اصالح . شد حل ادیبان دست به نه

متوجده  ی خدوب  بده  سدرنکاردارند  میقدد ي هدا  نوشدته  بدا  کده  آندان گفتيم قبل ازاین 

، افدزنن براینکده   نآنراامربی سابقه اي نمی دانند تغييرات تدریجی نکمرن  خط بوده 

درایدن   عمده دیگدري یکصدسال اخيرخودتحول نتغيير افزنده شدن عالیم سجانندي در

 نتواندباراصالح نبازسازي جدیدترناساسدی تدررا  خط حال چرا. زمينه محسوب می شود 

 . همان ال  نموقیيت خودبماند ؟ درناگزیرنف تحمل 

ی شناسد  زبدان  پددر  «سوسدول » اعتقداد  بده یادآنرمی شویم که بازهم  گذشته آن از

.  نددارد  نجدود  آني نوشدتار  شکل ن لغت مفهوم نيبي ریناپذ اجتناب رابطه چيه،  نینو

 ثبدت  مرسدوم بدراي   يها نشانه گرید انيب به.  زباندرمقوله خط ن مدلول ن دال نيبی یین

 لیتبدد  رنييتغ مانع عموماط آنچه.هستندي ارياخت ني قرارداد کامال نگارش همان ای،  زبان

نده  عمدل کردنسدت    عموم عادتخالف  نافراطی ی پرست سنت همان شودی م میعال نیا
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ي هدا  زهيد انگ همان زبانشنار دهيعق به افزند دیبا همی زبان باتيترک مورد در. چيزدیگر

  .ستندينی یيطب ني فطر نجه چيه به ن شده آنها دآمدنیپد موجبي ثانو

درمجموع اگربخواهيم مقداطیی بدراي تغييرنتحدوالت خدط فارسدی ازابتدداتاامرنز       

داشته باشيم به زعم این جانب سه مقطع زمانی عمده نخاص بدراي آن مدی تدوان تصدور     

نخستين دنره آن همان استقالل نجدایی ازخط عربی ، یابه عبارت دیگرنگارش . )نمود 

ازحوالی قدرنن سدوم نچهدارم دربددنامر     زبان فارسی باخط دخيل عربی بودکه محتملن 

نبده دنبدال ایجداد    (نهضت ایرانيان مخدالف برتدري طلبدی اعدراب    )چه بساباهمت شیوبيان

حکومتهدداي خودمختاردرخراسددان ، سيسددتان نانج آن در بخاراپایتخددت سددامانيان شددکل 

 . گرفت

دنرةدنم حول نحوش نهضت مشرنطيت نآن زمانهاست کده رنزنامده نرنزنامده    )

به عبارت دیگرزبان نادبيات ، نهمدراه بداآن خدط ننگدارش ،     . ایران باب شد نگاري در

که تاقبل ازآن کمابيش درانحصاراشراف ندرباریان ننابستگان بدانان بود ، از انحصدارن  

این دنره که الحق بایددنران تحول رنزنامه اي ناميد ، به نوبه خود . انزناخارج گردید 

به عندوان  . سی ، نهم خط نربط همگان به نجود آنردتحولی هم درنثرنویسی نزبان فار

نمونه تنهاازچندنشریه پيشگام که ازنقطه نهرتداریخی درایدن نادي بسيارارزشمندهسدتند    

 : یادمی کنيم نمی گذریم 
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درعصرناصرالدین شاه قاجار،که می توان گفت باسفرهاي خارجی کده داشدت طليیده       

راهمدوارکرد  ان ، نپاي ایرانيان به مغربدزمين  ظهورمشرنطيت ، بازشدن پاي بربيهابه ایر

با همت بزر  مردي به نام ميرزاتقی خان اميرکبيربسياري ازنخستينهادرعرصده  نهایت ، 

اماازميدان رنزنامده   ....نخستين دانشگاه ، نخسدتين رنزنامده ن  . فرهن  نجامیه ماپيداشد 

 :ب عبارتندازهاي قدیمی آن دنران سه رنزنامه قابل نام بردن است که به ترتي

کابدذ  »د نخستين رنزنامه منتشره درایران به تقليدبربيهاتاآنجاکه می دانيم به ندام  1

 .هد ق به همت ميرزاصالح شيرازي1235بود ، منتشرشده به سال« اخبار

 به همت ميرزاتقی خان اميرکبير 1233الی  1231از« نقایع اتفاقيه»د رنزنامه 2

 .ازجانب ميرزاملکم خان ارمنی  1223الی  1221از« قانون»د رنزنامه 5

دنره سوم که بهترست بگوئيم عصرمتلخر ، شدامل اندد  زمدانی پديش     )نسرانجام 

ازانقالب اسالمی ، نبيش ازآن بیدانقالب رادربرمی گيدرد ، نازپرجدوش نخرنشدترین    

سالهاي گفتگوپيرامون خط فیلی فارسی ، اثرات سدوء تغييدر ، یانتدایج پربداري کده در      

نموار  فرهنگی جامیده ایراندی داشدته ندارد محسدوب اسدت کده شدمه اي        حف  سنن 

 .  ازآنهمه گذشت 

 پ ـ خط ماعربي است يافارسي؟ 
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مطالبی که تااینجاعنوان شددنازاین پدس نيزخواهدآمدد مارابده اینجدامی رسداندکه       

نهري گذراداشته باشيم به سابقه ، ناگردرست تربخواهيم بگوئيم تاریخچده خدط فارسدی    

قبل ازاین اشاراتی به منتقدین انليه خط نخط عربی داشدتيم  . هاي پيشين تاکنون ازدنران

، ناینف بانهري دنباره به یکی ازایدن پيشدگامان مدی پدردازیم کده کسدی نيسدت مگدر         

در  »  التنبيده ن االشدراف   »ش بداعنوان  در کتداب ان . ابوالحسن علی بدن حسدين مسدیودي   

، هنگدامی کده از ایرانيدان سدخن مدی دارد، زبانهداي خدانواده         شمردن نژاد هاي هفتگانه

  :چنين نام می بردکهآن زمان را  فارسی

ن  آرانن  ارمينيده تدا مجدانر    بایگدان  آذرن بيدره ن   ماهدات از ، ایرانيان مردمی بودند که قلمرنشان دیار جبل بدود  ..»

بدا دیگدر    اهدواز ن  پدارر ن  کرمدان ن  سيسدتان ن ( ماساگت) مسقطن  تبرستانن  رين ، که باب االبواب است  دربندتا  بيلقان

ناگر در زبانی تنهدا برخدی   ، نزبانش یکی بود ، ن پادشاهش یکی بود ، همه این نالیت ها یف کشور بود .. سرزمين عجمان 

چدون پهلدوي ن دري ن   . اگر چه در چيزهاي دیگدر تفدانت داشدته باشدد     ، د، زبان یکی استنانه ها ن ترکيب نانه یکی باش

 « . . . آذري ن دیگر زبانهاي ایرانی

درنوشدته   «فدر   یونهمدا  ینالدد  رکن»استاد  یاد زنده ناین درحاليست که بنابرگفته 

 :  «خط در جهان ینشن آفر يدایشدر پ یرانيانسهم ا»باعنوان 

( در عدراق  یاالنبدار کندون   -شاپور يرنزپ) ن انبار ( یمن -هامانران/ يَرحِم)  يرکه از حُمَ یاند ن خط خط نداشته اعراب»

ن چدون  . اسدت  شدده  یخط نوشته م ینبه ا یبلکه زبان عرب يست ؛ن یخط عرب یافته،به حجاز رفته ن در زمان ظهور اسالم نشر 

را که آن زبان بدان نگاشدته شدد    یخط ینبنابرا شد، ینوشته م ی، به زبان عربآن ازن پس  یاسالم يۀآثار مخطوط در قرنن انل

. اندد  يدده نام یرناج داشدته، خدط عربد    یدر کشور عثمان يزامرنزه در هند ن پاکستان متدانل ن مرسوم است، ن در سابق ن یان 

بده  ( یدران نَجدد ا )  خط که از انبار ینا بنابراین. باشد یجدا از هم م ۀزبان ن خط دن مقول یرانادرست است، ز ینکاراگرچه که ا

 .«به کار رفته است ینوشتن زبان عرب يبرا ی،بوده که با تحوالت یرانیاز خطوط متدانل ا یکیحجاز رفته، 

www.irtanin.com www.irebooks.com کتابخانه الکترونيکی اميد ايران

www.omideiran.ir www.yekdl.com www.ramsarmelk.ir

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%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/w/index.php?title=%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%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/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%A8%DB%8C%D9%87_%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%81&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%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7%D8%AA&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/w/index.php?title=%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86&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/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%87&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%A2%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%82%D8%B7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2


 ...طرحي نو

27 

 

 :آمده يندر دنباله چن يزن ن

است هندوز   یرانیهم که ملخوذ از خطوط کهن ا ينبوده ن خط الت «ف اَبجَد مُرد » در آباز به صورت  یرانیا الفباي»

بدود   ينداد، ن آن چن يپس از اسالم رن  یبه صورت کنون یرانیا يشکل الفبا ييرتغ.  اَبجد ن هَو ز استوار است یفبر همان رد

هدم   در کندار  یدف ن حرنف همسان را از نهر صدوت ن رد  يدهکوش يپهلَو يالفبا يريدر فراگ يلتسه يبرا یرانیا يۀکه شیوب

 .«..گذاردند«يرآموزپ» يآسان باشد ن نامش را الفبا( اعراب)نوآموزان  يآن برا يريقرار دادند، تا فراگ

تداری  خدط   »ندیگراستنادمی کنيم به گفته مرحدوم استادبهاردرنوشدته موسدوم بده     

 : که درآنجاآمده « فارسی

 :بدینقرارهفت نوع خط داشته انددرقبل ازاسالم ایرانيان  »

 .گویند ن انستا را بدان نویسند« دین دفيریه»خط دینی بود که آن را  د1

مُدرنا   –تفلل نتطي در  )ن زَجْر  (قيافه شناسی)نیش دبيریه ن آن سيصد ن شصت ن پنج حرف است که کتب فراست  د2

 .خط نویسندآب ن طنين گوش ن اشارات چشم ن ایماء ن اشاره ن چشمف ن آنچه بدین ماند بدان  -ن خریِر (ن مُربوا

 گویند ن آن بيست ن هشت حرف است که بدان عهدها، « گستف: ظ -کستج»خط دیگري که آن را  د5

 ي دیندار ن درهدم بددین    نوشتند ن نقش مُهرهاي شاهنشاهان پارر ن طراز جامه ن فرش ن سدکه  ها ن اقطاعات می  ميثاق

 .خط بود

گفتند ن آن نيدز بيسدت ن هشدت حدرف اسدت کده نامده هداي          می[ ظ. نيم گستف ]نيم کستج »خط دیگر که آن را  د1

 .نوشتند ن فلسفه را بدان می(طب)پزشکی 

دنر از ( کدذا ؟ ) گفتندد   بود که پادشاهان عجم ميان خدویش بددان سدخن مدی    « شاه دبيریه»خط دیگري موسوم به  د3

کردندد زیدرا پرهيدز داشدتند کده دیگدري جدز پادشداهان ن          هاي کشور را هم از آموختن آن نهی می طبقهمردم عامه، ن سایر 

 .ملو  بدان ناقف شده از آن راه بر اسرارشان نقوف یابد ن ما آن خط را ندیده ایم

هدام  » ن  «نامده دبيریده  »، ن ندام آن   نوشدتند جدز پادشداهان    ي طبقات می ؛ خطی بود که همه ها کتاب رسایل ن نامه د3

شد ن نقطه نداشت ن بیضی از کتابت هداي رسدایل بده لغدت سدریانی       گذشت نوشته می بان میبود ن همانطور که به ز« دبيریه

 .شد ن عدد حرنف آن سی ن سه حرف بود نوشته شده به فارسی خوانده می –یینی لغات مردم بابل   –قدیم 
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ملل خارج بدان خط مدی  ن رازها ن اسرار خود را در رنابط با بوده ن پادشاها( ؟)«راز سهریه»خط دیگر که نام آن  د3

نوشتند ن عدد حرنف ن اصوات آن چهل بود ن هر صوت یا حرفی را صورت ن شکلی خاص بود ن از لغات نبطی چيزي در 

 .آن خط نبود

نوشدتند ن آن بيسدت ن چهدار     گفتند ن علم منطق ن فلسفه را بدان مدی  می( ؟)«رار سهریه»خط دیگري بود که آن را 

 .قطه بوده ن ما آن را ندیده ایمحرف است ن این خط داراي ن

ایدن زنارشدن هدا قریدب     . ناميدند  می« زنارشن» نوشتند ن  دیگر قسمتی از الفبا بود که آن را جدا از هم یا پيوسته می

خواسدت بنویسدد    هاي متشابه از یکدیگر اختيار کرده بودند، مثال کسی که مدی  هزار کلمه بود ن آنها را براي جدا کردن لغت

خواندد ندان ن هدر     ن مدی «لَحْما »نوشت  می« نان»خواست بنویسد  خواند گوشت ن اگر می ن می «بُسْرا»نوشت  یم« گوشت»

هایی که محتاج به بددل کدردن آن نبودندد کده آن را عيندا بده لفد  فارسدی          نوشتند، مگر لغت خواستند بدین طریق می چه می

 «.نمودند کتابت می

 مهاي ایران بید از اسال خط: ندرادامه 

هداي   خط پهلوي بید از اسالم به سبب دشواري که در خواندن ن نوشتن داشت، نتوانست مانند سایر آداب ن فرهند  »

چندي نگذشت که خط مذکور منحصر بده موبددان زردشدتی شدد ن بده      . ملی ساسانی مقانمت کند ن در ملت بالب اثر بخشد

 .سرعتی عجيب رن به فنا ن زنال نهاد

هاي نزدیف به ظهور پيامبر اسالم به قولی از حيره پایتخت پادشداهان   دانستند خطی بود که در سال خطی که عربان می

 «.. ..به مکه رفته بود ن ما رنایات مختلف را بید خواهيم آنرد ( مناذره)آل نصر 

، استادبرجسددته خطددوط باسددتانی دردانشددگاه تهددران    خددانم دکترنالدده آموزگددار  

 : فارسی اذعان نموده اندکه اي از نگارش ن خط هتاریخچنيزدر

 نسد   يمبندا  بدر  را یفارسد  خدط  یعرب يالفبا به یفارس حرنف افزندن با اسالم از پس نينخست يها سده در زين انيرانیا

 .شد ابداع یرانیا خطوط گرید ن شکسته خط ن قينستیل خط سپس ن کردند يگذار هیپا

پربارنپرسابقه اي چگونده بداعربی در آميخدت نپدس     حال بااین انصاف چنين خط 

،  توانسدت خودرااززیریدوق آن رهاکندد    ازصدراسدالم  ازقریب سه قرن ، یاکمترنبيشتر
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کدداري کدده فددی المثددل کشددوري چددون مصددر ، بااصددل  . خددوداز عجایددب رنزگارسددت 

ننژادقبطی داشتن ، نآن سابقه درخشان عصرفراعنه که قدمتش به بيش ازچهارهزارسدال  

ين زده مدی شدود ، بیدازاسدالمی شددن نتوانسدت خودرااززیریدو  خدط عربدی بده          تخم

 . درآنرد ، تاجائيکه امرنزخودرادررأر کشورهاي عربی نعرب زبان می داند 

قددر مسدلم   . امااینکه درآن سه قرن برزبان ماچه گذشت ازمبهمدات تداریخی اسدت    

نده بدرخط ، کده بدر     اگرایرادي برتداخل خط نشيوه نگارش عربی درفارسی نارداسدت  

ازقرنن انليه اسالمی که خط نزبان عربدی  . زبان فارسی رناست که خط تابیی ازآنست 

حاکم بال منازع فرهن  نتمدن ایرانی شد عملن زبان نخدط ایراندی ، نبده همدراه آندان      

دسددتورزبان فارسددی راه انجمددادپيش گرفددت ، ازخلددق نانه هدداي جدیدددنیانانه سددازي  

صوص درمفاهيم مربوط به دین نشرییت هماره دستش به جاندب  مرسوم  امتناع ، نبه خ

ازقرنن چهارم تابیدهم علماي  مُتیرّب تاتوانستند درتمام زمينده هازبدان   . عربی درازبود 

حدال آیدا مدی تدوان     . نقواعدزبان عربی رادرآثارخودنارد ، نبلکه به آن تفاخرنمودند 

اسطه تغييرخط به تمدام دسدتانردهاي   انتهارداشت این راه طوالنی رایکشبه برگشته نبه ن

 آن قلم بطالن کشيد؟ 

به هرحال ازآنچه به یقين نمی دانيم اینکه خط عربی ازچه تاریخی نبده چده شدکلی    

ازبیدحمله اعراب به برایرانيان تحميل ، نازآن پس بادرآميختن باخط فارسی قددیم خدط   
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موجودنگاشته شدده بده   قدرمسلم قدیمترین کتاب . امرنزي رابراي مابه ميرا  گذاشت 

درعلدم پزشدگی بده خدط     «األبنيه عن الحقائق االدنیده  »فارسی که دردست است کتاب 

 .هجري 133اسدي طوسی است ، مور  به سال 

زبان یدف مداده    می گویندعموم زبانشناسان ایران نجهان ، نچنانکه اعتقادنگاره به 

سددي ال اسددت کدده بدده هرجاسددر  مددی کشددد ، ندرصددورت کددم آنردن ازاداي مینددی    

 ،جدیدبالفاصله دست دراز کرده نازنزدیکترین زبان ممکن ، یازبان ملخدذمینی مربدوط  

دراینهمه قرنن چه زبانی ازعربدی نزدیکتربده   . لغت به نام گرفته نمنهوررابيان می کند 

سيوناليستی راکناربگذاریم نیف آن بيندیشيم که هرزبدان  تیصبات نا. فارسی بوده است 

که نمودارفرهنگی است درجاي خودمحل ستایش نتقدیس ، نتدوهين بددان تدوهين بده     

یف خدمتگزارناقیی است که درخالل دنران طوالنی عقيم بودن فارسی به آن خددمت  

دیگریسدت ،  حال اینکه می خواهيم زبان راازلغدات بيگانده بپيدرایيم بحدث     . کرده است 

 . ناصراربراینکه حتماطانل ازعربی شرنع کنيم مقوله اي جداگانه 

کدام زبان رامی شناسيدکه ازنام دادن یانام گرفتن اززبانهداي دیگربدی نيداز بدوده     

به دنزبدان انگليسدی نفرانسده نگداه کنيدکده بددنن ابدراق پنجداه درصدد لغدات           . است 

آیاتابده  . نهااندکی متفانت شده اسدت  انگليسی مشابهش درفرانسه موجود نفقط تلف  آ
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حال شنيده ایدکه یف انگليسی یایف فرانسوي بگویداین کلمات رابایداززبان نخطمان  

 بيرنن کنيم؟ 

درعين حال که پيراستن خط نزبان ازلغات بيگانه عملی است مستحسن ، نلی تحدت  

ه قریدب  کد ...آیاامکان پذیراست فالن لغدت یااصدطالح یدا   . ضوابط ن قواعد مخصوص 

هزارسال سابقه کاربرددر ایران داشدته یکشدبه تصدميم بده حدذف نجدایگزینش ازلغدات        

مهجور ، مثالطپهلوي نانستایی قدیم بنمائيم؟ راه حل مااینست که باکار تدریجی نزمينده  

سازي مناسب برخی لغات بيرفارسدی ، ننده فقدط عربدی ، کده قابليدت جدایگزینی ندر        

نمایدد بده تددریج نحسداب شدده ناردزبدان فارسدی         نوشتن نخواندن ایجاداشدکال نمدی  

همدين نضدع راداردلغدات ناسدامی نعندانین      . امرنزنموده نخط هم ازآن تبیيت نمایدد  

درطددرح اصددالحی موردنهرمددانيزاین شدديوه   . آمددده ازمغددولی ، ارنپددایی نبيرآنددان   

 . جایگزینی نلزنم سهولت درنگارش نخوانش دردرجه انل اهميت است 

دبوده ایم فرهنگستان زبان فارسی ،که به نهربندده الا قدل دردنر   دردنره هایی شاه

جدیدش مجمیی تشریفاتی بيش نيست ، به سرا  لغات فرنگی که بيش ازصدسدال اسدت   

درفارسی سابقه دارند ، نبه نهر ازهرفارسدی فارسدی ترمدی نمایندد ، رفتده ن میادلهدایی       

 . براي یکدیگرتیریف می کنند خلق نموده که اکثراطبااستهزاء مردم مواجه نچون لطيفه
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کوتداه  )اینکه بده مدوازات یدف نانه خدارجی ندرصدورت امکدان نمقبدول بدودن              

، نده کلمدات ثقيدل ننداجورنمن درآنردي     .... نخوش لهجه نقدمت ناصالت داشدتن ن 

پيشنهادشودخوبست نبه دایره لغدوي مداافزنده مدی شدود ،     ...( ناستهزاء آميزدرتلف  ن

 . که چنين نباشند نلی ناي به نقتی 

 

 .زمان بندي ومراحل اجراي طرح :  پ

 بیيددن  انددکی اجراي آن که چه بسادربدنامربی گمان طرح باچنين نسیت نعهمت ،     

بدراي بده   ، میهذادرفرصدت مناسدب ن   به نهررسدد بلکه ، باتوجه به شرایط رنز ، ناممکن 

یینی اززمدان اعدالم نبسديج     .خاص می باشد نيازمندزمان نمراحل اجرایی  اجرادرآمدن

چيزي حددند یدف   رسانه ها ، مطبوعات ، کتابهاي درسی ندیگرامکانات دنلتی نفردي 

باهمکاري تمدام نهادهداي دنلتدی    الزم است که [ ازمبتدي تاپيشرفته]ساله  تادهدنره پنج 

، فرهن  نآموزش کشدور ، نخالصده تمدام آندان     دست اندرکارچاپ ننشر نخصوصی

 .به اجرا در آید،  تن سرنکاردارندآموزش ننوش که با

چدون رنزنامده هدا ،    عام نسایل ارتباط جمیی ، به نیژه الزم می نماید دنره اي که 

، پاره اي نشریات ، به اسدتثناي کنابهاننشدریات پایددار ،    چون تلویزیون  منابع تصویري

، افیدال ،  ثبت کلمدات  درکنار درسی ، نبه خصوص کتابهاي آموزشی دنرهاي مختلف 
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کده شدامل حدذف برخدی حدرنف      )اسامی نعنانین به شيوه جدیدد  رنابط بين کالمی ، 

باصداي تکراري ، ثبت نضبط مصوتهاي سه گانده بده خصدوص درحدرف انل ، حدذف      

کنارشدان   شکل نگارشی قدیم آنهدا در باآن همزمان ، ( خواهندبود.... مواردبيرملفوظ ن

 نآحادمردم به تدریج باالفباي جدیددن  دانش آموزتا،  ندرپرانتز ثبت نقابل مقایسه باشد

اصالحاتی که طبین شکل نهدائيش توسدط   . طرزبه کاربردن آن آشنا، نتغييرات جابيفتند

کدده        درایددن صددورت خواهدبود.  زبانشناسددان نصدداحبنهران مربددوط تنهدديم خواهدشددد 

 . اصالح شده خط فارسی ناردشده ایم  جدیدن ةبه دنرتوانيم بگوئيم  می

 رایانه هداي میمدولی،  صفحه کليد درتمام این مراحلخوشبختانه الزم به گفتن است 

جوابگدوي کامدل ایدن تغييدرات     به انهمام صفحه فرمان دسدتگاههاي چداپ ننهایرآندان    

 گرچده . نازاین جهت هيچ باراضافی براي تغييدرات منهورنخواهندداشدت   بود ، خواهند

کامپيوترنبرنامه نویسی ، خدط نخطداطی ،    یاري رسانهایی ازناديدرادامه م يمطئن هست

نبرنامه هداي کمکدی نمسداعدطرح ریدزي     چاپ نامورنابسته دیگربه کمف خواهندآمد

بدراي جامیده فارسدی زباندان     الزم براي  به گونه اي شودکه سهولت هايتا . خواهندکرد

یدن  امتصو ره انليه به مراتب جبران سختيهاي  تاچنان شودکه. ید نزبان آموزان فراهم آ

مفيددش بده   ميهندی دیگرنتدایج   فرهنگدی ن ، نبه زندي چون هراقدام  نمودهرااصالحات 

 .  بارآید
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 قاعدتندرسدطح کشدور  نتربيتدی  ادبدی   دچنين اقددام فرهنگدی    به زعم مدا ، نانگهی 

درچندد  نارنپدایی   نددین کشدور  چدر تیویآ پول ارنپائيان به یدورن تر از مثلن  مشگل

مدی   نلدی امدرنز   ، درابتداانجامش براي بسياري از محاالتکه ،  نخواهدبودسال گذشته 

 .گویی هيچکس ازپولهاي قدیم یادش نمی آید تاحدي که، جاافتاده امري بينيم  

نهربده  حقيقت اینست که .  اجراي طرحانليه  ی نمقدماتمراحل ازناماچندکلمه هم 

 :دامنه داربودن اصالحات موردنهرماسه مقطع براي آن درنهرگرفته ایم 

همه پرسی ازصاحبنهران ندسدت انددکاران مسدایل آمدوزش نخدط ، جمدع       انل د   

شدناخت  بندي نطبقه بنددي مسدایل مدذکورنآماده اجرایدی نمدودن ، بده همدان ترتيدب         

نجزئيدات  . طرزادبام کردن آن باالفبداي اصدالح شدده    مشگالت نمیایب الفباي فیلی ن

نده افرادسدفارش شدده    اقیدی ،  ،که مستلزم مجمیی ازصاحب بصيرتان ندیگرازاین قبيل 

  .که دُمشان به جایی بنداست ، می باشدتااین مهم راپيش ببرد

صداحبنهران مسدایل دسدتوري ، خوشنویسدی نبيرآندان بدراي       دخالدت دادن  دنم د  

درطریدق اجدراي   نهرآندان  ، نملحدوظ داشدتن    ایدن نادیهدا  در نیشدامسایل حل نبرخی 

لزنماطبه نگارش  ازهرآنچه کهواردتکميلی مافزندن یینی خالصه . بهتراصالحات منهور 

 ناقع اینست که مادردستورزبان خالءهاي بزرگدی داریدم کده طبیداط    نخط بازمی گردد ، 
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پاره اي ازآنهاگریبان خط راهم می گيردنصاحب ایدن قلدم ازارائده هرگونده پيشدنهادي      

 . دراین طریق میذنراست 

 مشدگالت  دسدتوري راجزن  نقدایص چه بسابه این نتيجه برسيم کده برخدی   در نهایت 

. باشيم تابه تددریج ایدن خالءهداهم پرشدوند      نمنهرآینده،  نشده اصالح خط قلمداد حل

 اینکه فی المثدل یدف جملده بده چندد      کرداشتباه بين خط ندستور اماازمواردي که نباید

. شته نازموازین بيان اسدت به خط ندا، که این امربه زعم ماارتباطی  نحوخوانده می شود

تقریباطدرتمدام  نحدنحددندآن  جملده سدازي   اصدولن  ن اداي جمدالت مسئله  ان دیگربه بي

نظيفه خط دراینجا حداکثرگذاشتن یکی ازعالیدم سدجانندي   تنها.ي دنيا نجودداردزبانها

 .نازآن پس طرزخواندن است !  ، مثالطسؤال ؟ یا تیجب 

 بدوردر ضبط نقانونمنددکردن اصدالحات مز  نبه زعم مامهمترین مسئله بیدي سوم د  

جدیددبراي نوآمدوزان ندیگردسدت انددرکاران خوانددن      هداي   انیمید نلغدت   فرهنگهان

آتدی ایدن نوشدته خدواهيم      درسدطور بيشتراسدت چنانکده   الزم به توضيح . است ننوشتن 

سده یاچهدارنانه باسده یاچهدارمینی مختلدف کده تنهانجده         مدثالط  دیدگاه ضدرنري اسدت  

در لزنمدداطدرآنانسدت ،  الفباي بداتلف  یکسدان   متیددددمشترکشدان نقدوع یکدی ازحدرنف     

 نبقيدده میددانی در،  تنهایف نجدده الفبددایی بدراي هرسدده چهارمورداختيددار نگدارش جدیددد 

 .  ثبت گرددفرهنگهانباذکرمیانی مختلف آنان 
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داریم بزا نیف ( دانري )داریم قضانیف ( خوردنی)داریم بذابه طورمثال مایف 

( دربه مینی آنچه پيش بينی شده اسدت راه قَهم)ي دیگرداریمقضانیف ( جن  مذهبی)

ازآن حرنف درفارسدی باسدتان   یادنتالزنمن ، نباتوجه به کاربري یکی  درشکل جدید. 

درآن ازالفبداي    ن  زف نماتنهدا بدزا کده حدر    اسدت ،    ن  ز، که دراینجاطبین حدرف  

درفرهند  یافرهنگهداي پديش بيندی     ن،  پذیرفته شده نفارسی محسوب گردیده اختيدار 

اشداره شدد ثبدت    بده قدراري کده    ، باچهارمینی مختلف نمتفانت  بزاشده به همان شکل 

باتلف  ناحددندرعين حدال چنانکده درفرهند  آمدده      یف لغت یینی .  می کنيمضبط ن

  .مینی متفانت باچهار

 شدن حدرنف ممکن است ایرادشودکه چه مینی دارد براي یف نانه که بامتفانت 

میندی   ندرعدوض چهدار  الفبایی ثابدت ،  می رساند یف شکل به راحتی میانی مختلفی را

بارضددبط انل )کده   ضدرنرت اینکاردراینسدت   اختيدارکنيم؟ مختلدف ازبدراي یدف نانه    

دنم اینکده ازتصدویرنگاري مرسدوم    )ذهن راسبف کدرده ،  درنانگان  لغات نتصویري 

دسدت آخراینکده مگرنده    )، ن  دمدی شدو  به شکل خاص الفبایی کلمات نزدیدف  دنر ن 

 نه جدیددراقبل ازهرچيزدرکداربري آن درمدتن   مابالباطعادت کرده ایم مینی هرلغدت ننا 

اینجداهم  . تامراجیه به فرهن  نلغت مینی نبيرآندان  ، بفهميم آمده در عبارت چنانکه ن
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قبل ازمراجیه به هرفرهنگی خودمتن میندی رارنشدن مدی نمایدتازمانيکده لغدات کداملن       

 .  جابيفتند

دربرابریف دیگرندیده ایم که مدی شدود  نزبانهاي ي ملل فرهنگهامگرگذشته ازآن 

چرامادرقالدب اصدالحات    ؟شدده اسدت  ذکرتوضيح نگاه تاده مینی ،نانه یااسم نعنوان 

گسترده لغت نزبان نزنددچنين   موصوف نباآینده نگري مناسب که لطمه اي هم به دامنه

 .نکنيم ؟

 فارسي خط پيراموننظرات اصالحي سابقه ـ   ث

 «زه بدن الحسدن االصدفهانی   مد ح»از التنبيه علی حدرنف التصدحيف   کتابازقدیميها

ازنخستين کتابهائيست که درپيرامون مسئله خط ننگدارش  [ نيمه انل قرن چهارم هجري]

 امدا . ناسب بازمان نویسنده نگاشته شدده اسدت   تموط ، ، بدخوانی نتحریف درخطعربی 

اصل ایرانی ناصفهانی داشتن نویسنده این گمان راپيش می آنردکه چده بسدابه نگدارش    

 . نيزنهري داشته است ، که هنوزچندان فراگيرنشده بود ، فارسی مرسوم آن زمان 

درباب خط عربی عنوان می نماید ، گذشدته ازفهرسدت بنددي    مسایلی که انعمومن 

خطدوط نگاشدته    حریفاتيسدت کده در  خطوط شناخته شده آن زمان ، تصحيفات نبلکده ت 

إعراب رني می داد ، ننيزمتشدابه بدودن برخدی ازحدرنف      ازباب نداشتن نقطه ن، فوق 

بده  . نبيرآنان  شن  ر،  افنک الم ، نون، زا،  را، ذال ،  دالآن زبان درکتابت ، چون 
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ات  ن یرانرُهمين ترتيب اشتباهات بزرگی که ازاین طریق درآثار نویسندگان ، علما ، ش د 

 . می دادمیرنف عرب رني 

در ، دانشدمندنامدارایرانی  [نيمده دنم قدرن چهدارم هجدري    ]ریحان بيرنندی  ابو جزان

 : یکباردیگربه نارسایی خط عربی پرداخته نازجمله گوید «ه فی الطبنالصيد »کتاب 

را  یاره و غ یاهاا  ها و گ یوهدانه ها و تخمها و م یاو رفتم و نامها یشما گذر کرد و من پ یتبه وال یوناني یک» 

و ضارور    یگار آتها بهم د یدارد که آ  همانند يآفت بزرگ يخط عرب ينوشتم، ول يو م یدمپرس يم یونانيبه زبا  

هام غللات    یحشود و اگر در مقابله و تصح يمبهم م يسند معنیاست، که اگر آ  ها را ننو یگربا نقطه و عالئم د یزتما

آفات نباود کتااب     یان شود و اگر ا يم یکسا آ   یشود ، اصال ننوشتن و نوشتن کتاب، بلکه علم و جهل بر نوشته ها

 «.یستبر آ  ن یاکنو  اعتماد يبود ول يکاف.. و  ینوسو جال یسقودریدسد یلاز قب يترجمه شده به عرب یها

اثدر کداظم اسدتادي     «ی دانشنامه خط فارس »برگرفته ازرنایت می شناسيم دن دیگر

خوبی نمایانگر تالش هایی است که دیگرشخصيت هاي برجسته تاری  جهت رفدع  ه ب که

 :آنجاآمده .این نقيصه بزر  انجام داده اند

 :حمزه اسپهانی در کتاب خود نوشته

اسدتیمال لغدت ملدل    نوشجان ابن عبدالمسيح براي من نقل کرد از احمد بن الطيب شاگرد کندي، که نقتی محتداج بده    »

دیگر از فرر ن عبرانی ها ن سریانی ها ن رنمی ها ن یونانی ها شد، براي خود خطی مشتمل بر چهدل شدکل نضدع کدرد کده      

 «.تماما متباینه االشکال بودند ن به این طریق براي ان نوشتن هيچ کلمه ن خواندن آن مشکل نبود

در بداره نوشدتن اصدطالحات پزشدکی چندين      ” امده ایلخدانی  تانکسوف ن“نزیر در  …همچنين خواجه رشيدالدین فضل ا

 :گوید

حسدب هدر   ن، رساله اي در حرنف نضع کنيم ن بيان کنيم که مخارجی که از الفاظ ایشان میلوم کرده ایم چند است »

ن اعدراب  ، ن کيفيدت تصدویت ن مخدرج آن بيدان کنديم      ، ن شکل بی نقطه جهت آن مخرج نضع کنيم ، مخرجی حرفی نهيم 
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تدا چدون کلمدات الفداظ ختدائی بنویسديم بدر        ، ن را نيزاشکال نضع کنيم که داللت بر حرکات مختلف الفاظ ایشان کندد  ایشا

 «.خواننده آن رسالت آسان گردد

عربی رایدج آن زمدان ،   که خط  آشکارمی گرددبا دقت در حکایات فوق این نکته 

در بده نوشدتار درآنردن نانگدان    که طبین سري هم درخط فارسی فیلدی داشدته ، خدود   

خواجه رشيد الددین  شخصيتی داناچون مشکل این نبراي حل  ،بيرعربی ضیيف ن نارسا 

ناگزیر به ابدداع رنش هداي جدیدد بدراي ثبدت      را [نيمه انل قرن هفتم هجري ] هللفضل ا

 نانگان جدید ن بيرعربی می نماید

 ي هشدتم ایدران کدوده   جدزنه / کتاب خط ن فرهن  از [نقل به مینی]ازآن گذشته 

 : می خوانيم که ازذبيح بهرنز

چنانکده درمندابع عدرب ذکرگردیدده سدخن      ....((ترتيب الفبا به قرارابجد ، هوز ، حطدی )میجم عربیفنترتيب حر در

هاي ي کتابن در همهتالب بوده است از حلق  فنهاي حربرابر ترتيب مخرج قبل ازهرچيزاین ترتيب قدرمسلم . فرانانست 

 . قدیم تکرارشده است تجوید ن نحو 

آیدد ایدن اسدت کده     ي خط ن تاری  آن نوشته شده برمینخست هجري درباره قرنهایی که در چند از کتاببازازآنچه 

ي ایراندی ن عدرب   شدیوبيه  ، بدين  ، نبه دنبال آن فارسیدرعربی ن مخترع الفبا ، عربی هاي میجم ي نام ن ترتيب حرفدرباره

آتش این جدال را بده سدود مصدالح سياسدی ن مدذهبی       خليفگان عباسی باجیل یف حدیثنهایت که  ،ی بر پا بودهجدال سخت

 رنيي حدیث کنندههایی که جیلن نکتهمذکورحدیث  نهربه اینکه. خاموش کردندبابرتري دادن حرنف میجم عربی خود 

م الخط عربی درآن زمانهدا ، نبیدد نفدوذ آن بده فارسدی      ، نتواندرازگشاي چگونگی ترجيح رسکليد حل داشته ها پافشاري  آن

 :آنریمي آن را در زیر میترجمهگردد

 :اهلل عنه رنایت شده که گفتاز ابيذر بفاري رضی»

 شود؟یا رسول اهلل هر پيمبري به چه فرستاده می: پرسيدمد صلی اهلل عليه ن سلم د اهلل از رسول

 .لینزَبا کتاب مُ: فرمودند
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 سول اهلل چه کتابی بر آدم نازل شد؟یا ر: گفتم

 .الی آخر …ا ب ج د : فرمودند

 یا رسول اهلل چند حرف است؟: گفتم

 . حرف 22: فرمودند

 .د شمردی 2۲یا رسول اهلل شما : گفتم

اي ابداذر قسدم   : خشمگين شدند چندان که دن چشمشان سر  شد ن پس فرمودندد صلی اهلل عليه ن سلم  د پس رسول اهلل  

 .حرف 22که مرا از رني حق به پيمبري فرستاد، خدانند نازل نکرد بر آدم مگر به کسی 

 یا رسول اهلل در آن الف ن الم است؟: گفتم

. هزار ملدف بدود   31اي که با آن الف یف حرف است ن خدانند نازل کرد آن را بر آدم در یف صحيفهالم: فرمودند

الدف را پدس   ن کسی که نشدمارد الم ، ه است به آنچه که بر آدم نازل شده الف به تحقيق کافر شدکسی که مخالفت کند با الم

اسدت مکدانش از آتدش بيدرنن نخواهدد       22ن کسی که ایمان نداشته باشد که حرنف ، ان از من بيزار است ن من از ان بيزارم 

 «.آمد

هدم بده   ابجددي ال را   یعربد  فنشدود در آخدر حدر   زیاد بود که مالحهه مدی چنان تاثير این حدیث در ممالف اسالمی 

بددنن اینکده ال جزنحدرنف    گفتندمدی « ضده  ال  …ابجد هوز  »کودکان هميشه  هاي قدیمخانهدر مکتب. حساب آنرده اند

 . باشد 

بزرگدانی  ، پيش  یکصدنپنجاه سالبه نیژه ازحوالی ، دردنران اخيرازجدیدیها ناما

 ناظهدارنهر دراین طریق ، چه درموافقدت نچده مخالفدت بداتغييرخط فارسدی رأي داده      

شدمه اي ازآن رادرکتداب گرانقدرشدان    «یحيدی آریدن پدور   »که استادفرهيخته کرده اند

عندوان  : آنرده اندد جلدسدوم   «ازصدباتانيما »پيرامون تاری  ادبيات اعصارجدیدباعنوان 

 «ارسیسرگذشت فکر تغيير خط ف» :نوشته 
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هایی از خط جدیدد را   گویا نخستين کسی که میایب الفباي ملل شرقی را دریافته ن رساالتی در این باب نوشته ن نمونه

 .شهير آذزبایجان است ٔ  ها کرده، ميرزا فتح علی آخوندزاده، نویسنده ارایه داده ن در پيشرفت آن کوشش

میتقد بود کده الفبداي مرسدوم     اطجهان آشنایی به سزا داشت، جدهاي شرقی آشنایی ن با فرهن   آخوندزاده که به زبان

ها ن نقایص ن میایبی که دارد، یکی از بزر  ترین علدل ندادانی ن عقدب مانددگی      ها ن دشواري ن متدانل عربی، با آن سختی

را بدراي احتياجدات    ملل اسالمی است، ن با این عقيده ن ایمان راس  بود که در صدد برآمد که الفباي عربدی را اصدالح ن آن  

 .مردم ترکی ن فارسی زبان مناسب سازد

شمسی از تنهيم نخستين الفباي اختراعی خود که یف الفباي بدنن نقطده بدا حدرنف متصدل      1253آخوندزاده در سال 

 .اي نيز براي پيشنهاد کردن این الفبا به جاي الفباي عربی فراهم آنرد بود فرابت یافت ن رساله

به فارسی نوشته شده بود، نویسنده پس از ذکر نقش مهم الفبا در ترقی ن پيشدرفت فرهند  ن تمددن    در این رساله که 

ملل ن اقوام، از تاری  خطوط ن میایب ملل اسالمی ن لزنم تغيير خط عربی ن مزایاي الفباي پيشنهادي خود به تفصديل سدخن   

 .هاي رفع این میایب را نيز نشان داده بود رانده ن راه

، فرزندد امپراتدور رنر کده در     با اجازه ن کمف مالی شاهزاده ميخایيل نيکالیدونیچ  .  ش 1212در سال  آخوندزاده

 ٔ  ني رسداله . خود بده اسدتانبول رفدت    ٔ  ، براي تقدیم طرح الفباي جدید ن دفاع از رساله کرد آن زمان در قفقاز حکومت می

صددر  . ت رنر به صدراعهم عثمانی، فواد پاشا تقدیم کردفارمترجم س ٔ  ، به نسيله خود را که در بيست صفحه پرداخته بود

راهنمایی کدرد ن آخونددزاده طدرح الفبداي خدود را بده       « جمیيت علميه عثمانيه»اعهم عثمانی شخصا ان را به انجمن دانش یا 

تیدارف   اما مهمان نوازي پاشایان ن رنحانيان تر  که در انجمن گرد آمدده بودندد از حدد تشدریفات ن    . انجمن عرضه داشت

تجانز نکرد ن اگر چه همگی آن را پسندیدند، نلی ظاهرا به این دليل که در خط مزبور هدم مانندد سدابق حدرنف چسدبيده ن      

کندد، آن را رد کردندد ن در عدوض ني را بدا نشدان مجيدیده ن        ن در ترتيب کلمات اشکاالتی ایجاد مدی ، ته است خدرهم آمي

 .فرمان سلطان بنواختند

، پاس  آخوندزاده این بود که در این صورت باید الفباي موجود را از بي   رجال ن دانشمندان تر  در مقابل ایرادات

ن بن برانداخت ن به جاي آن اصول خط التين را پذیرفت، ییندی از چدب بده راسدت نوشدت ن حدرنف صددادار را در کندار         

 .ها را نيز به کلی مرخص کرد حرنف بی صدا قرار داد ن نقطه

بندابراین  . خط ملل اسالمی در آن رنزگار به آسانی قابل قبول نبدود  ٔ  يشنهاد یف انقالب بنيادي در زمينهپيداست که پ

هداي   آخوندزاده بدنن گرفتن نتيجه از استانبول به قفقاز بازگشت ن چندي بید کار ن کوشش خود را از سدر گرفدت ن طدرح   
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ش ندزد نزیدر    1213دیگر با خط ن امضاي خود در سدال   ٔ  لهخط اختراعی خود را با دن رسا ٔ  ان این بار رساله. تازه ریخت

 )1235باکو  13تا  15هاي  کشکول، شماره ٔ  رنزنامه. ) علوم ناصرالدین شاه فرستاد

 : پاس  انلياي دنلت ایران به آخوندزاده چون این بود

خدود را بده انليداي دنلدت     اليق ن انسب آن است که ميرزا فتح علی آخوندزاده در باب تغيير الفباي اسدالم خيداالت   « 

بده تغييدر الفبداي     الطمدا ملدت ایدران اصد    .این خيال در آن سلطنت شده است ٔ  عثمانيه میرنض دارد، چون که در ابتدا مالحهه

نستیليق، شکسته ن نس  که در حسن ن رعنایی باالتر از خطدوط  : ، به علت این که ما سه رقم خط داریم خودمان محتاج نيستيم

ن ما هرگز این خطوط خودمان را مترن  ن خط جدید ميرزا فتح علدی آخونددزاده ن یدا ملکدم      .  ن استجمع ملل رني زمي

 «.کنيم ن نخواهيم کرد خان را میمول نمی

سوم خود را نوشت ن براي عدالی پاشدا صددراعهم     ٔ  آخوندزاده پس از این شکست ن نامرادي باز مایور نشد ن رساله

 ٔ  ميمهضد از دانشمندان عثمانی در انتقاد از الفباي عربی نوشدته بدود   « سیاني پاشا« ز کهاي را ني دنلت عثمانی فرستاد ن مقاله

 .ليکن این بار نيز کوشش ان به هدر رفت. آن کرد 

اصدالح خدط عربدی منصدرف شدد ن       ٔ  جام از اندیشده ، سدران  هداي پيداپی   هدا ن شکسدت   آخوندزاده پس از این آزمایش

 11حدرف بدی صددا ن     21الفباي رنسدی نهداده شدده ن از     ٔ  این طرح بر پایه. دچهارمين خط جدید ملل اسالمی را تنهيم کر

عربی در آن در نهر گرفته شده بدود کده بدا     ٔ  حرف هم براي اداي آناها ن مخارج نبژه ۲حرف صدادار ترکيب یافته بود ن 

. خدود را بيدان کنندد   ملل اسالمی از عرب ن عجم ن تر  ن تاجيف بتوانند بی زحمت ن اشکال مقاصدد   ٔ  حرف همه 12این 

 (122۲، به رنسی، باکو 32فرهن  ن خط شرق، دفتر دنم، بر   ٔ  مجله)

فدرانان رن  هداي   هدا ن دشدواري   ن در این راه با سختی، آخوندزاده به درستی راهی که در پيش گرفته بود ایمان داشت 

هداي ایدران ن عثمدانی ن رنر ن بده دنسدتان       اي که به رجال دنلت ان صدها نامه ن رساله. به رن شد، اما هرگز از پاي ننشست

هنددي ن پرنفسدور کداظم     ٔ  ، مدانکجی نویسدنده   ، جالل الدین ميدرزا  ، اعتضادالسلطنه مانند ميرزا ملکم خان، علی خان)خود 

کندد، سدخن گفدت ن     بی ن اشکاالتی کده ایدن خدط در تددریس ن نحصديل علدوم فدراهم مدی        فرستاد از نقص الفباي عر( بي 

 .ها ن شواهد بيان نمود با دالیل ن مثالضرنرت تغيير آن را 

 :به شاهزاده اعتضادالسلطنه نزیر علوم نوشت . ش 1235اي در سال  ان در نامه
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چندان کده   . تجدید الفبا فيمابين کل ملت پراکنده شودام خواهم نوشت تا این که خيال  نویسم ن مادام که زنده باز می»

بدی شدبهه ایدن تخدم در عصدر اخدالف مدا خواهدد         . پاشدم  قریب پانزده سال است تخم این خيال را در خا  ایران ن رنم مدی 

 (1235، باکو 513دید ن مکتوبات، بر  جالفباي  ٔ  مجموعه. )«رنیيد

ین بود که براي نخستين بار دانشمندان شرق اسالمی را به این امدر  در ا( ن پس از ان ملکم خان)اهميت کار آخوندزاده 

 .اند مند گردیده اند از نهر آن دن بهره الفبا ن میایب آن سخن گفته ٔ  بیدها درباره کسانی که ٔ  مهم متوجه کرد ن همه

 ميرزا ملکم خان ناظم الدنلهد 

برخاستند ن در نارسایی خط کنونی ملدل اسدالمی مطدالبی    پس از آخوندزاده، گرنهی از شرقيان در این راه به کوشش 

نلی نه محيط آن رنزگار براي پدذیرش ایدن گونده    .ها خود الفبایی نيز اختراع کردند گفتند ن رساالتی نوشتند ن بیضی از آن

از آن افزنن بدر آن، هديچ یدف    . توانست میایب خط کنونی را رفع کند نهرات آمادگی داشت ن نه آن خطوط پيشنهادي می

مشهورترین این کسان ميدرزا ملکدم خدان نداظم     . خطوط با اشکاالت آموزشی ن صنیت چاپ آن دنره قابل اجرا ن رناج نبود

 .الدنله بود

نضع خطوط ملل اسالم زیاد از حد میيوب اسدت ن بدا چندان خدط     »: ملکم خان هم مانند آخوندزاده اعتقاد داشت که 

 1515کتاب رنشدنایی، لنددن    ٔ  از مقدمه. )«فرنگستان ترقی نماید ٔ  حاليه ٔ  به درجه محال خواهد بود که ملل اسالم بتوانند

 (ق

کدرد، بلکده از ترکيدب حدرنف الفبداي فارسدی خدط         ملکم تغيير الفباي فارسی ن گرفتن الفباي ارنپایی را پيشنهاد نمی

 .نمود تر ن مفيدتر می دیگري ساخته بود که به نهرش ساده

 ٔ  رسداله  ٔ  ق بده ضدميمه   1515در سدال  « خدط آدميدت   ٔ  نمونده »اي بده ندام    در رسداله  ان شرح خط اختراعی خدود را 

نوشدت ن بدا دسدتياري     «شدي  ن نزیدر  »ن « مبددا ترقدی  »هاي  باره دن رساله نيز با نام ن در این، رنشنایی در لندن منتشر کرد 

ن نيدز کلمدات   ، گلسدتان سدیدي    ، منشی سفارت ایران در لنددن، چندد حکایدت از    ميرزا محمد علی خان فریدالملف همدانی

 .در لندن به چاپ رسانيد .ق 1512در آنرد ن در سال « ملکمی»قصار حضرت علی اميرالمومنين را با خط موسوم به 

گلستان اشاره کرده است، بيسدت ن پدنج سدال در ایدن راه زحمدت کشديد، نلدی         ٔ  ملکم همان گونه که خود در مقدمه

ن هم به علت نواقصی که در آن ، شکاالت ن موانیی که براي آخوندزاده هم نجود داشت الفباي جدید ان نيز به علت همان ا

 .ست رناج یابدتوان بود، رناج نيافت ن نمی

 ميرزا یوسف خان مستشارالدنلهد 
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از . ميرزا یوسف خان مستشارالدنله تبریزي نيز از پيرنان جدي این فکر جدید بود ن زحمات زیادي در این راه کشيد

تغيير الفبا را از علماي میدرنف آن شدهر پرسديد ن از ميدرزا نصدراهلل مجتهدد        ٔ  ق که در مشهد بود مساله 1223در سال جمله 

 :چون این فتوا گرفت

، بلکده هرگداه موجدب تسدهيل تیلديم ن تیلدم ن        تغيير در خط کتب یا اختراع خط جدید مطلقا جایز است بدال اشدکال  »

م گر کسی توهم کند که این تغيير تشبه به اهل خارجه است ن جایز نيست، ایدن تدوه   ا. نصحيح قرائت بشود راجح خواهد بود

شرح این مذاکرات ن نهر علمدا  . )«ن اال استیمال سمانر هم باید جایز نباشد ، ضیيف است که این گونه تشبيهات حرام نيست

بسديار مفيددي هدم بدا      ٔ  ق رسداله  1515مستشارالدنله در سدال  (تق درج شده اس 1223اختر، سال  ٔ  رنزنامه 22 ٔ  در شماره

 .نوشت ن در تهران چاپ کرد« اصالح خط اسالم»عنوان 

بود، اما مطلب این جدا  ها قابل اجرا ن ن هيچ کدام از آن، ط کمابيش میایبی داشت این خطو ٔ  این درست است که همه

 اطن مشدرنح  اطعالنه بر کسانی کده مسدتقيم  .افکندند ها نداشتند ن همه را به دنر می توجهی به آن اطها ابد الن دنلتؤاست که مس

آزادي ن  ٔ  هداي آندان در پيددایش اندیشده     تهتدر دانشدمندان ن نویسدندگانی کده نوشد      الفبا اظهارنهر کرده اندد، بديش   ٔ  درباره

 .اند ر اصالح آن حمایت کردهمشرنطيت موثر بوده است به میایب ن مفاسد خط فارسی اشاره ن از فک

هاي خود در چندد جدا از گرفتداري ملدت ایدران در       مشهور آن دنران در نوشته ٔ  از جمله عبدالرحيم طالبوف نویسنده

سایر میایب تددریس اطفدال یحتمدل    » کند که کند ن اظهار اميدناري می صحبت می« الفباي مندرر ن بی مصرف»دست این 

 (21۲ن مسالف المحسنين، بر   52ن  11، 11هاي  کتاب احمد، بر . ) «ند، اصالح گرددنقتی الفباي ما را تغيير داد

خطدی کده پيشدرفت ن تیمديم     تغيير الفبا ن به نجود آنردن  ٔ  الملل انل ن انقالب بزر  اکتبر، مساله پس از جن  بين

یینی کشورهایی که در تحدت لدواي فرهند  ن    )در کشورهاي شرقی  نسيع مردم تسهيل کند ٔ  علم ن دانش را در ميان توده

تر این کشورها در  گردید که الفباي عربی یکی از مهمترین عدواملی   مطرح گردید ن در بيش( بردند خط اسالمی به سر می

 .کند انش ن فرهن  جلوگيري مید ٔ  است که از بسط ن توسیه

 تغيير الفباي فارسی ٔ  هاي دیگر درباره کوششد 

هدایی نوشدتند کده از آن ميدان ميدرزا علدی        پس از جن  جهانی انل باز کسانی در ایران به کوشش برخاستند ن رسداله 

، ارگدان ایدن   «بان آزادز» ٔ  پدر مهندر خليل طالقانی، که از اعضاي حزب دموکرات بود ن در رنزنامه)اصغر خان طالقانی 

 .توان نام برد اي را می زاده ن ميرزا ابوالقاسم آزاد مرابه حسن تقی ، سیيد نفيسی، رشيد یاسمی، سيد )نوشت حزب مقاله می
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ایرانشدهر ن   زاده میدندي مانند کداظم  ٔ  اند، جز عده این کسان ن کسانی که بید از آنان در این باره بحث کرده ٔ  همه

 ٔ  د کده الفبداي آیندده   دانستند ن همگدی اعتقداد داشدتن    فایده ن ناصواب می نونی را کوششی بی، اصالح خط ک احمد کسرني

رند زیبداترین ن   هاي ارنپایی به کدار مدی   ، زیرا حرنف التين که اکنون در زبان تواند باشد زبان فارسی جز الفباي التينی نمی

ایدن الفبدا از حدرنف    . هاسدت  خدط  ٔ  تدرین همده   ندی تدرین ن ب  از لحاظ خواندن ن نوشتن کامل. ترین اشکال خط است مناسب

 .منفصل تشکيل یافته ن اکثر مردم با سواد جهان با آن آشنا هستند ن همين خط است که در مراکز دنياي متمدن رایج است

بدرد ن تدا پایدان     ان خيلی زند به میایب خط کنونی پی. دکتر سیيد نفيسی از هواداران میتقد ن سرسخت تغيير الفبا بود

م بدا نفيسدی در تهدران مالقدات کدرد، در       122۲پرنفسور نیرکدوف رنسدی کده در سدال     . خود نفادار ماند ٔ  عمر به عقيده

نوشدته  ( 122۲، مسدکو  1 ٔ  شماره)« فرهن  ن خط شرقی» ٔ  در مجله« الفباي التين براي زبان فارسی»اي که با عنوان  مقاله

 :گوید است می

هداي شدرقی در اتحداد جمداهير      اماتی کده مدا بدراي الفبداي زبدان     نفيسی پس از گفت ن گو با من ن اطالع یافتن بر اقد»

ان . ایم، در صدد بود که یف الفباي عملی بدر اسدار حدرنف التدين بدراي زبدان فارسدی بده نجدود آنرد          شورني انجام داده

آندی   ٔ  ه نتيحده هاي ني در این زمينده بد    ها ميسر نخواهد شد ن کوشش دانست که تغيير الفباي فارسی به التين به این زندي می

نفيسدی بده   . هاي محلی ایرانی به بيگانگان تهيه کدرد  ن عقيده داشت که فیال باید راهنمایی جهت آموختن لهجه ،نخواهد رسيد

حدرنف التدين رایدج ن موجدود در      این نکته توجه داشت که حرنفی که براي الفباي فارسی اختيار خواهد شد بایدد از ميدان  

حرنفدی کده هدم     ٔ  ن نيدز همده  . ، حتی االمکان در آن نياید  ن حرنف مرکب ن داراي عالمات يا انتخاب شودهاي دن خانهچاپ

 .«صدا هستند تنها با یف حرف نشان داده شود

تغيير الفبدا اشدیاري    ٔ  رشيد یاسمی، شاعر، ادیب، محقق ن عضو فرهنگستان ایران، عالنه بر هواداري جدي از عقيدهد 

 .یکایف برشمرده است فارسی رادارد که در آنها عيوب خط 

را چاپ کرد ن در همدان  « الفباي آسان»ش به فکر تبدیل الفبا افتاد ن در مهرماه آن سال 1521ابوالقاسم آزاد در سال 

ن در صددد  ، تاسيس نمود ن خود دبيري آن جمیيدت را بده عهدده گرفدت     « گرنه طرفداران الفباي آسان»سال انجمنی به نام 

 رسميت دهد ن آن را در سراسر کشدور  پانزدهم به این امر ٔ  قانونی به مجلس شوراي ملی در دنرهبرآمد که با تقدیم طرحی 

 .در گذشت1523میمول سازد، اما عمرش نفا نکرد ن پيش از گشوده شدن مجلس در تاری  پنجم خرداد ماه 
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ده کده الفبداي جدیدد از ميدان     دانست، نلی از قرار نهر ني نده آن بدو   اما احمد کسرني، اگر چه تغيبر الفبا را الزم می

حرنف التين انتخاب شود، بلکه قصد داشته است که الفبایی بسازد به قدول خدود ان درسدت ن رسدا ن آن را بده جداي الفبداي        

 .کنونی بگذارد

از جملده دکتدر نصدراهلل شديفته، مسدیود      )از جمیی از دانشدمندان  « انجمن اصالح خط»ش انجمنی به نام 155۲در سال 

بده ریاسدت اسدتاد سدیيد     ( ، سهيل آذري ن چند تن دیگر ، یحيی ذکا ، یداهلل رنیایی ابراهيم گرانفر، منوچهر اميرينيا،   رجب

نقص الفبداي کندونی فارسدی     ٔ  ن الفبایی پيشنهاد کرد ن در جراید ن رادیو توضيحاتی درباره، نفيسی در تهران تشکيل یافت 

، نلدی میتقدد بدود کده      دانسدت  ی را مهمترین اصالح اجتماعی در ایران میساین انجمن اصالح خط فار.  ن لزنم تغيير آن داد

شدود ن   قهریه عملی کرد، زیرا در آن صورت ناکنش مردم شدیدتر مدی  ٔ  این قبيل اصالحات مهم ن جاندانی را نباید با قوه

 ٔ  هدر رنز بدر عدده    د ن، بلکه باید فکر مردم را با منطدق قدوي ن دالیدل محکدم حاضدر کدر       آید مطلوب به دست نمی ٔ  نتيجه

 .افراد ملت پشتيبان آن گردند ٔ  هواخواهان آن افزند تا همه

« بنيداد فرهند   »اي بده ندام    در تهران دایر شدد ن مجلده  « انجمن ترنیج زبان فارسی»انجمنی به نام  .ش 1515در سال 

ن خدود خواسدت تدا هرگونده نهدري      پيشدنهاد کدرد ن از خواننددگا   « الفباي فارسی به خط جهانی»انتشار داد ن الفبایی به نام 

 .این الفبا دارند به انجمن بنویسند ٔ  درباره

مطدرح شدد ن بده    « سپيد ن سياه» ن« رنشنفکر»پایتخت، یینی  ٔ  موضوع تغيير خط فارسی در دن مجله 1511در سال 

دکتدر رحمدت    در این زمينه مقاالت. آن اظهار نهر کرد ٔ  مجالت دیگر هم سرایت کرد ن هر کس از موافق ن مخالف درباره

 :ناميد ن گفت« مردار»ان الفباي فیلی را . رنشنفکر، به نیژه بسيار چشمگير بود ٔ  مصطفوي، مدیر مجله

شدان   کسدانی کده حرفده    ٔ  این خط مثل بختف رني زبان ما، رني رنح ن فکر نوآموزان ما ن رني رنح ن فکدر همده  »

 .«خواهند افتاده است لی مینيست ن خط را براي احتياجات رنزانه ن شغنویسندگی یا ادبيات 

چرخاند ن صدایی مانندد ص یدا ض    گر عرب زبانش را به طور مخصوصی در دهانش میا» :ن در پایان مقاله افزند که

ر رسدم الخدط خدود    توانيم این صدا را دربيانریم، نباید لج کنيم ن حرفی را که عالمدت آن صددا اسدت د    آنرد ن ما نمی درمی

 (1511آبان  3مهر ن  22در  322ن  32۲هاي  رنشنفکر، شماره. )به دیوانگی ماند این دانري. نگاه داریم

 :دهد بیدي این مجله ادامه می ٔ  ني در شماره

سوم ها به یف  ترین رنزنامه در ایران تيران بزر . تر است هزار بيش 211هاي درجه انل از  در ترکيه، تيران رنزنامه»

ترکدی   ٔ  ، کده رنزنامده   ، در حدند شش ابتدایی ما رسد، چرا؟ براي این که یف تر  با سواد خيلی عادي این تیداد هم نمی

www.irtanin.com www.irebooks.com کتابخانه الکترونيکی اميد ايران

www.omideiran.ir www.yekdl.com www.ramsarmelk.ir



 ...طرحي نو

47 

 

تواندد   ، مدی  ، اعدم از داخلدی ن خدارجی    ، اسدامی ندا آشدنا را    تواند بخواند گيرد، تردید ندارد که رنزنامه را می در دستش می

اي  توانند رنزنامده  د درصد از باسوادهاي ایرانی میچن. صداي بلند براي دیگران بخواند تواند آن را با درست تلف  کند ن می

رنشدنفکر،  ) « ، گيدر نکنندد؟   ، اعدم از ایراندی ن بيگانده    اي را با صداي بلند بخوانند ن ده بار ن بيست بار بر سدر تلفد  کلمده   

 «..1511آبان  15، در 351 ٔ  شماره

بداعنوان  ، ایدن بار سدابق الدذکر  آقاي کداظم اسدتادي     ازآن گذشته محقق نادي خط

 «آئينه پدژنهش »درآمده درنشریه « هاي پيدایش تفکر تغيير خط در قرنن اخيرزمينه»

ننموندده هدداي  ،نیددژه مصددادرخارجی قضدديه   بدده ، نگدداهی جددامیتر بحثددی مسددتوفا ن 

 . که برخی خطوط آن درزیرمی آید  اند موجودانداخته

 به ایران رج از خا« تغيير خط»نرند بحث 

کده   ،نوشدتند درتصحيح خط فارسدی  هایی ، باز کسانی در ایران به کوشش برخاستند ن رساله پس از جن  جهانی انل 

لدزنم اصدالح   »نيزن « الفبا به ترتيب راه نو»زاده ایرانشهر به نام ش توسط حسين کاظم 1511انلين آنها مقاالتی بود در سال 

ن ترکيده ن برخدی   [ شورني سدابق ]همزمان با جریانات نهایی تغيير خط در آذربایجان  .زادهاعتصاماز ابوالقاسم « خط ن زبان

ابدراهيم  : ندد از بود نقاط دیگر، در ایران نيز مقاالتی پيرامون تغيير خط به چاپ رسيد، که برخی از نویسدندگان آنهدا عبدارت   

 .پورداند، بالمحسين ابتهاج، چيره

در ترکيه ن جمهوریهاي قفقاز تغيير کرد، در ایران نيز مقاالت بسياري پيرامون تغييدر  شمسی خط  1513نقتی در سال 

حسدين  / رازى عبدداهلل  / دشدتى  علدی  / حسين حالج / بالمرضا یاسمى: برخى از مؤلفين عبارتند از. خط نوشته شدتصحيح  یا

 سديد / نفيسدى  سیيد /جمدال زاده  حمددعلی  م/ قزنینى محمدد / افتخدار  مصطفی / شهشهانى عبدالحسين / فربود عذرا/ زنجانى 

 ن نيز برخی از ایرانيان خارج از کشور نيز همانند محمد علی داعی االسالم، به این موضوع پرداختند تقى زادهحسن 

ش موضدوع بحدث قدرار داد ن     1513در سدال   «مقدمۀ تیليم عمدومی  » اي به نام زاده مسئلۀ تغيير الفبا را در رسالهتقی

 1515 درسدال  تااینکده  .خطی به جاي الفباي کنونی بر اسار الفباي التين پيشدنهاد کدرد  نيزن  . دالیل بسيار در لزنم آن آنرد

ناز . کنندد  فدراهم  درایدران د مات اصدالح الفبدا را  ترکيه در بازگشت به ایدران فرمدان داد کده مقد     ازدیدن پس رضاشاه شمسی

  .گردآنرند درستی انداطالعات آنرده دست به زمينه دراین که نتجاربی دیگراندامات دیگران اق
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ایدران در  تلسديس شدده   بود ملمور این کار شد ن فرهنگسدتان  نقت اصغر حکمت، که نزیر فرهن  از قرار میلوم علی

 .مطالیه در اصالح خط را جزن نظایف خود قرار داد اش ماد ة دنم اساسنامه

از جملده شرقشناسدانی کده بدا تغييدر      . این ميان برخی از ایرانيان ن بير ایرانيان با موضوع تغيير خط مخالفت کردنددر 

 . بود یشرقشنار بنام انگليس« سردنيسن رار»الفباي ایران مخالفت نمود ن مخالفتش نيز مؤثر افتاد 

از .  یسندگان بيشتري به این موضدوع پرداختندد  دا  شد، ن نویکباردیگرموضوع تغيير خط در ایران  ها در همين زمان

، ذبديح بهدرنز،    ، مصدطفی فداتح   زاده، سديد حسدن تقدی    آن ميان ميرزا علی اصغر خان طالقانی ، سیيد نفيسی، رشديد یاسدمی  

 .توان نام برداي را می، حسين رضاعی ن ميرزا ابوالقاسم آزاد مرابه جبریيل اعالیی، موسی نثري

این تصميم خود جمیيتی به نام گرنه طرفدداران الفبداي آسدان را در تهدران ن شهرسدتانها تشدکيل        اي در پیآزادمرابه

ان براي جلب نهر نمایندگان مجلدس دنره چهداردهم کتدابی تحدت عندوان الفبداي آسدان        . ن خود نيز دبير این گرنه شد ،داد

نزدهم بده عندوان یدف طدرح قدانونی مطدرح ن       تلليف کرد تا شاید خط پيشنهادي ني مورد بررسی قرار گيرد ن در مجلس پدا 

 .تصویب شود

 انج مباحثات تغيير خط در ایران  ـ 

کده منجدر بده انتشدار حدداقل هشدتاد نوشدته        . بين موافقان ن مخالفدان اسدت   ، سال دعواى تغيير خط شمسی 155۲سال 

بده ریاسدت    دانشدمندان زا جمیدی  از «خدط  اصدالح  انجمن » نام به انجمنی سال این در  . پيرامون مشکالت خط فارسى گشت

 فارسدی  کندونی  الفبداي  نقدص  يدرباره ندرجرایدنرادیوتوضيحاتین تشکيل یافت ، نالفبایی پيشنهاداستادسیيدنفيسی درتهرا

نجمن اصالح خط فارسی را مهم ترین اصالح اجتماعی در ایران می دانست، نلی میتقد بود کده ایدن   ا این. داد تغييرآن نلزنم

ي قهریه عملی کرد، زیرا در آن صدورت ناکدنش مدردم شددیدتر مدی شدود ن       مهم ن جاندانی را نباید با قوه قبيل اصالحات

نتيجه ي مطلوب به دست نمی آید، بلکه باید فکر مردم را با منطق قوي ن دالیدل محکدم حاضدر کدرد ن هدر رنز بدر عدده ي        

 .هواخواهان آن افزند تا همه ي افراد ملت پشتيبان آن گردند

مين سال به دنبال جنجالی که بر سر موضوع تغيير خط در ایران برپا شد نقل قولهایی از مخالفت آیت اهلل الیهمدی  در ه

برنجردي شنيده شدکه احتماالط به همين دليل پس از این تاری  دنباره موضوع تغييدر خدط رن بده افدول رفدت ن از حدرارتش       

 .گشتین موضوع منتشر میحال مقاالت ن کتابهایی در انلی با این. شدکاسته
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 «بنيادفرهند   »ندام  بده  ايهد  دایرشددنمجله  درتهدران «فارسدی  زبدان  تدرنیج  انجمدن »ش انجمنی به نام  1515در سال 

 ي دربداره  نهدري  تاهرگونده  خودخواسدت  خوانندگان پيشنهادکردناز «جهانی خط به فارسی الفباي »نام به انتشاردادنالفبایی

  .بنویسند انجمن الفبادارندبه این

به مطرح شد ن  "سپيد ن سياه "ن  "رنشنفکر"ي پایتخت، یینی موضوع تغيير خط فارسی در دن مجله 1511در سال 

در همدين سدال حدداقل هفدده نوشدته       .مخالف درباره ي آن اظهار نهر کردق نموافمجالت دیگر هم سرایت کرد ن هرکس از

ن تنهدا  . ضرنرت تغيير خط فراگير ن عمومی نبدود ناقع اینست که  . ر شدپيرامون تغيير ن اصالح خط فارسى از مؤلفان منتش

« بندندد کندد، دسدتمال نمدی   سري که درد نمدی »ها بر اسار قاعده حکومت.عده خاصی بر این مزایا ن ضرنرتها ناقف بودند

علماء ن فقهاء، به دليل اندس مدردم بدا خدط عربدی ن ناهمده از انقطداع         .اي به تحمل دردسرهاي زیاد تغيير خط نداشتندعالقه

شداید   .به هيچ نجه استقبالی از این موضوع نداشتند، مضافاط به ایدن کده مخالفدت نيدز مدی نمودندد       یکباره مردم از متون دینی

جایگزین خط قدیم گدردد   بزرگان همه به عيوب خط عربی ناقف بودند، اما از آن سو نيز خط مناسبی که بتواند بدنن عيب

عالقمندان زیادي را در موضوع تغيير خط همراه خود داشت بدازخورد  به ظاهرخط التين که نسرانجام اینکه .  ه بودارائه نشد

بنابراین تبلي  این خط نيز ناکنشهایی را در بر داشدت   .ملی ن مذهبی خوبی بين مردم ن متدینين ن عالقمندان به سنت نداشت

 .عربی قدیم گرددشبه ست جایگزین خط توانکه نمی

 افول بحث تغيير خط همراه انقالب اسالمید  

دینی حکومت ایران ن گرایشات مذهبی مقامدات   ۀهدليل گسترش موضوعات اسالمی ن نج پس از پيرنزي انقالب، به

شد، بده اصدالح رسدم الخدط     مین بيشتر مقاالتی که پيرامون خط منتشر . دنلتی، موضوع تغيير خط به کلی از تب ن تاب افتاد

 .پرداختندفارسی ن یا یکسان سازي رسم الخط میموجود

نهداد بده     نویسدان ن پديش    فراخدوان بده فارسدی   »اي منتشر شد با نام  مقاله «مجلۀ آدینه» 32در شمارة  1531در مرداد 

 موجدوددر  مشدکالت  هدان  نارسدایی  تشدریح  ضدمن  تفصديل  بده  بدودندرآن  داده انجام  کابلی  ایرج این فراخوان را« تاجيکان

 مجلدۀ  شدمارة  درهمدين  .شدود  تشدکيل  مشدکالت  ایدن  نحل رسيدگی براي يا بودشورا کرده توصيه فارسی خط شيوةنگارش

مدرداد   51در . نيز منتشدر شدده بدود   « کامپيوترهاي زبان فارسی با  دشواري»ن باعنوا صنیتی محمد توسط مقالۀدیگري آدینه

 .نخستين نشست شوراي بازنگري در شيوة نگارش ن خط فارسی تشکيل شد 1531
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ن شيوه نگارش آدینه نيز مطابق ایدن تصدميمات تغييدر    . شد از آن پس اخبار ن مصوبات شورا در مجلۀ آدینه منتشر می

گزارشی از فیاليت یف ساله شدورا ارائده داد ن در آن تاکيدد     1532آبان  کاظم کردنانی به عنوان دبير این شورا در. کرد می

 .نویس کردن آن را ندارد  شده است که شورا قصد تغيير خط فارسی یا چب

، مجلۀ آدینه ن بیضی از نویسندگان ن مترجمين آثار خود را با شديوة نگدارش پيشدنهادي     پس از انتشار مصوبات شورا

شداهی بدا شديوة نگدارش      احمد شاملو مجموعه آثار خود را به همت نياز ییقوب. ف به آن منتشر کردیا شيوة نزدی، این شورا 

 پدس از درگذشدت شداملو   . منتشدر شدد  نيز با کمف هنگامه شهریاري با این شديوه   «دن آرام» جدید نیراستاري کرد ن رمان

 .کند آثار ني را با شيوة نگارشی مورد عالقۀ شاملو منتشر می آیدا سرکيسيان 

مداجراي   کاظم کردنانی بید از آدینه نرفتن نباتیطيلی مجله، ن احمد شاملو ن کریم امامی  با مر  هوشن  گلشيري

. طدرف کندد   گيري کند ن نواقص احتمالی آن را بدر  ن نتوانست مصوبات خود را پی، شورا عمالط تیطيل شد  کنفرانس برلين 

 کارنيمده ادامده  ن راهدش  درادامدۀ  سدیی   Linguism گاه ن ایجاد نب ي خط فارسی نویسی درست ایرج کابلی با انتشار کتاب

 .دارد آن تمام

فضداها  با رناج حرنفچينی کامپيوتري ن گسترش آن دستگاههاي فرهنگی ن دنلتی متولی حفد  خدط فارسدی در ایدن     

پيرامدون خدط فارسدی از     اي کتابشناسدی  15۲1موضع تغيير خط چنان به فراموشی سپرده شد که حتی نقتی در سدال   .شدند

سوي نزارت فرهن  ن ارشاد اسالمی منتشر شد، کليه کتابها ن مقداالتی کده بده موضدوع تغييدر خدط پرداختده بودندد در آن         

 .ندکتابشناسی حذف شد

 فارسدی  نخدط  زبدان  حفد   بدراي  کدارگرنهی  ، ن افزایش چشمگير کاربران آن در ایران پس از فراگير شدن اینترنت

 .پردازندمی موضوع همين به است سال چندین اکنون شدکه تلسيس رسانی اطالع درشوراي مجازي درفضاي

 «حوزه»درمجله دراین باب آمده ، زانیه دیددیگري ننسرانجام مطلب آخر

 رنشنفکران با تغيير خطمخالفت علما ن موافقت د 

رنزنامده هدا ن   ن در. تدا دنره پهلدوي ادامده یافدت     ن، زمزمه شوم تغييرخط از دنران پبش از مشرنطه شنيده مدی شدد   

مخالفدت آندان بده    .  علماي آگاه با این ترفند ن برنامه شوم نیران گربه مخالفدت برخاسدتند  . محافل این ایده مجال طرح یافت

فرهند  ن نمادهداي دیندی بدود ن حرکتدی سرچشدمه        ،حف  سنتهابلکه پافشاري بر,  نپيشرفت نبودمیناي مخالفت با نوطلبی 

امت اسالمی ، ل ن پيشرفت ن هماهنگی با فرهن  جهانی  عوامل استیمار درصدد بودند به بهانه تحو . گرفته از رنشن اندیشی
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ن کاري کنندد کده نتوانندد از سرچشدمه نداب اسدالمی       ، ن هویت شان را بر باد دهند ، را از بنيانهاي فرهنگی خود جدا سازند 

استیمارگران با تغييدر خدط   .  آن گونه که با ترکيه رفتار کردند.آنان را دنباله رن فرهن  ن آیين خود سازند .بهره مند شوند

ی بدر هویدت   در ترکيه ملت بيور ن پرخرنش آن دیار را از اصالتها ن ریشه هاي دینی خود جدا کردند ن ضربه بسديار بزرگد  

 .آنان نارد ساختند

کشدورهاي  را مانند یوندان ن ترکيده در اقمار  در دنران پهلوي در صدد بودند تاری  ن خط ایران را تغيير دهند ن ایران 

امدا  . نلی مقانمت جانانه علماي آگاه ن رنشن ن بصير راه را بدر خطدر بسدت     .بربی قرار دهند ن مردم به زبان التين بنویسند

مخالف رنحانيت از تغيير خطر فارسی ن عربی به التين جانبداري کدرده ن آن را راهدی بدراي سدهولت نوشدتار ن      رنشنفکران 

ن تاکيد علما بر خط کنونی را برخاسته از تحجر ن ناآگاهی به مزایداي تحدول   . هماهنگی با رسم الخط بين المللی می شمردند 

 .خط قلمداد می کردند

ن به جاي آن اصول نوشدتاري التدين   ، الفباي موجود باید از بي  ن بن برانداخته شود :  آخوندزاده به رنشنی می گفت

 .پذیرفته ن خط از چب به راست نوشته شود ن نقطه ها به کلی مرخص شود

پيشدرفتهاي آبدازین ترکيده را     داد ن بسياري از رنشدنفکران ایدران  به تغيير خط تن  ترکيه پس از سقوط دنلت عثمانی

سدیيد نفيسدی از هدواداران جدد ي ن سرسدخت تغييدر       .پس از جنبش ترکان جوان در تغيير خط ن بربگرایی ترکيه دانسته اندد 

تقی زاده نيز در آباز چند صباحی دم از تغيير الفبداي   .رشيد یا سمی نيز از آن جانبداري می کرد .الفباي فارسی به التين بود

 .زد که سپسها از آن استغفار می کردفارسی می 

آرین پور الفباي فارسی ن عربی را بزر  ترین مانع ن توسیه دانش ن فرهند    ، نویسنده از صبا تا نيما  از نویسندگان

تنها گرنهی که مقانمت کرد علمداي دیدن    ، در برابر این طرحها ن پيشنهادهاي نسوسه انگيز ن چه بسا شيطانی. می انگاشت 

 .بودند

  ن بدر ایدن نهدر بودندد کده ایدن زبدان       . خط ن زبان فارسی را حامل گنجينه هاي فرهن  ن ادب می دانستند علماي دین

بزرگی از ميدرا  فرهنگدی ن ادبدی اسدالم ن ایدران بربداد مدی رند ن         ۀن با فراموش کردن آن مجموع، است  زبان دنم اسالم

 .آماده پذیرش فرهن  برب می شود رشته استوار نسل کنونی با ميرا  کهن خود می گسلد ن

به شدت با طرح پيشنهاد ن فکر تغيير خط فارسی به التين مخالفدت کدرد ن آن را از دسيسده هداي     ,  آیت اهلل برنجردي

 .استیمار برب شمرد که می خواهد دیواري آهنين ميان مردم ن میارف اسالمی ن فرهن  بنی پارسی برقرار سازد
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 تغييرخط ماجراي ـ ردپاي طنزدر ث

 انل ببينيداین کاریکاتورنمطلبی که سایت رسمی فارسی ب ب سی انگلستان

 . منتشرکرده است به نقل ازیکی ازنشریات داخل کشوراره اخيرش مدرش

 
 !دنبال جایگزین باشيم. خط فارسی ناکارآمد است : سی بی بی

 1۲:32ساعت  1521خرداد  1۲دنشنبه 

 جام نيوز : مرجع

در راستاي پرننه استیماري دنلت انگليس مبنی بر حذف نمادهداي تمددن بدزر  ایدران، کده پدس از       سی  بی سایت بی

 .اسالم گسترش چشمگيري در حوزه دانش ن فرهن  داشته، اقدام به تخریب این زبان کرده است

اندازي   سال است اقدام به راه 3زبان، بيش از  مخاطبان فارسیسی که براي ارتباط با  بی شبکه بی ،افکارنيوز به گزارش

کرده است، در راستاي پرننه استیماري دنلت انگليس مبنی بر حذف نمادهاي « صادق صبا»بخش فارسی خود به ریاست 

رسی ، که پس از اسالم گسترش چشمگيري در حوزه دانش ن فرهن  داشته، اقدام به تخریب زبان فا تمدن بزر  ایران

 .کرده است

 

سی  بی زبان که چرا بی چندي پيش صادق صبا که در برنامه دیدبان حاضر شده بود، در پاس  به انتقادات مخاطبان فارسی    
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: کند؟ با ضیيف دانستن زبان فارسی، گفت خطاب می« شورشی»را با عنوان ( ها حوثی)یمن « انصاراهلل»فارسی گرنه 

مشکلی هست که شما بتوانيد نانگانی را پيدا کنيد که خنثی باشند ن همه رنیش توافق  اصوال در زبان فارسی گویا یف»

 «.کنند ن بتوانيد از آن استفاده کنيد

به « پرگار»سی براي تکميل این اهانت به ایرانيان، برنامه  بی بید از این توجيه ن سخنان قابل تلمل صادق صبا، شبکه بی    

فرستد ن با اختصاص یف  را رني آنتن می -شود که به صورت ميزگرد برگزار می-« کریمیداریوش »سردبيري ن اجراي 

 !پردازد برنامه به موضوع زبان ن خط فارسی، به ناکارآمدي خط فارسی ن انتخاب خط جایگزین براي خط کنونی می

دانستن زبان فارسی، خط کنونی فارسی  در این راستا سردبير پرگار با انتخاب متنی سنگين از ادبيات کهن فارسی، با ثقيل    

 .را ناکارآمد دانست

خط فارسی اینقدر سخت است که انل باید خط را بفهميد ن کلی کلنجار برنید تا بید برسيد به زبان، : ني اظهار داشت    

مثل .شته باشيم با این پيشنهاد رادیکال موافق هستيد که ما یکی دنتا خط دیگر هم دا! یینی انگار این خط یف سدي است

 ها ن این خط اصلی را هم نگه داریم ن گاهی با هم تلفيق کنيم؟ متون علمی ن مثل پيامف

سی فارسی، افرادي که با عنوان کارشنار به این برنامه دعوت شده  بی چينی مجري شبکه انگليسی بی بید از این مقدمه    

 .بودند، این خط تخریب را دنبال کردند

کنم که خط اصلی رن ميشه با  من فکر می: ونه فردي به نام محمود فلکی تحت عنوان کارشنار برنامه گفتبه عنوان نم    

 .خط اصلی باشه ن در کنارش خط فارسی در مدارر هم تدریس بشه[ فينگليشی]این ! نوشت( پرسيف، فينگليشی)التين 

سی  بی رن بی ارکان اصلی هویت ایرانی است، از ایناین توطئه در حالی است که خط فارسی مانند زبان فارسی یکی از     

که پيش از این در ترکيه نمونه  -اي براي بربزدگی ن کنار گذاشتن ميرا  ملی ایرانيان   کوشد تا به این ناسطه، زمينه می

 .آماده کند -استیمار ن سلطه فرهنگی آن اتفاق افتاده است 

 22عضاي بنياد ملی نخبگان ن تنی چند از نخبگان علمی کشور در مهر ماه سال گفتنی است که رهبر انقالب در دیدار با ا    

کاري کنيد که در دنيا دیگران محتاج دانش شما باشند، مجبور باشند زبان شما را یاد بگيرند تا به دانش شما دست »: فرمودند

 «پيدا کنند؛ این کار ممکن است

سده پيشدنهاد بدراي تغييدر      »ان نوشته اي بداعنو  «طنز رنز»نازآن پس تحت عنوان 

   رضا ساکیازآقاي « خط فارسی 
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شود ن هم  شود ن هم فارسی جهانی می مان تقویت می شود ن هم زبان جوري هم مشکالت خط فارسی حل می این» 

 ! شود مشکالت خط انگليسی برطرف می

دانم  ، حق مسلم خود می نویسد میزند ن به خط فارسی  بنده هم به عنوان کسی که به زبان فارسی حرف می    

تحقيق ن مداقه در ( تر از فردنسی دن سال بيش)پيشنهادات من حاصل سی ن دن سال .  ي خط فارسی بدهم ه پيشنهاداتی دربار

 : کنم بنده نهریات خود را در سه بخش تشریح می. کنم زبان فارسی است که مجانی تقدیم شما دنستداران خط فارسی می

کدام از استادان  متلسفانه هيچ! هایش را برداریم رنز کردن ن آسان کردن نوشتن خط فارسی نقطه ما باید براي به:  ها نقطه      

. اند ها در خط فارسی اشاره نکرده نگو کرده است به مشکل نقطه ي خط فارسی گفت ها درباره ن کارشناسانی که ایسنا با آن

شما خط . ها را برداریم ما براي پيشرفت باید نقطه! ي من نجود دارد ی در نوشتهي الک شما همين اآلن ببينيد چقدر نقطه

خط چينی چه؟ یا ناپنی؟ ما ! آید اگر هم دارند، خيلی به چشم نمی! ، نقطه دارند؟ ندارند یا فرانسه را! انگليسی را ببينيد

ناقیا که این .  کنيم در زبان ن خط پيشرفت می مها را برداری پس اگر نقطه.  ایم خودمان هم در دنران باستان نقطه نداشته

مثال خواهش را اگر . شود خواند شود چيزي را خواند، اتفاقا می ایراد هم نگيرید که بدنن نقطه نمی. خودند ها بی نقطه

، نلی حواهس  خواند، چون ما در فارسی خواهش داریم خوانند خواهش ن کسی حواهس نمی بنویسيم حواهس، همه می

 نيست؟ ! تر است خدا نکيلی حواهس از خواهش باکالر. یمندار

بگذاریم ن به همدين ترتيدب بده     zها  ، ض را برداریم، به جاي آن نهر بنده این که ز، ذ، ظ:  ها سازي صامت یکسان      

شود ن هم با استفاده از حرنف انگليسی در  جوري هم مشکل خط فارسی حل می این. t ن به جاي ت ن ط   sن ص  ر  جاي 

 ! شددوند هددا بددراي یددادگيري فارسددی تشددویق مددی    کندديم ن آن پنددداري ایجدداد مددی  ذات هددا هددم  خددط خودمددان بددا خددارجی  

سدی را بدا خدط فارسدی     به نهر من بهترین راه براي خالصی از مشکالت خط فارسی این اسدت مدا انگلي  :  نویسی فارگيليش      

شود ن هم فارسدی   مان تقویت می شود ن هم زبان جوري هم مشکالت خط فارسی حل می این! نيم آن گاد این دِ:  مثال. بنویسيم

هایی که در پيشنهاد سوم من هست، در طدول تداری     یینی مزیت! شود شود ن هم مشکالت خط انگليسی برطرف می جهانی می

 «! گود باي. سابقه است بی

 مسئله درزمان حاضر نيا طرح لزوم درچ ـ 
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ییندی  ، درایدن برهده اززمدان     امادالیل ضرنرت نبلکه اجتناب ناپذیربودن این مقوله  

چنانست کده ابیادفاجیده انگيدز    فقط نه ، نبه عبارتی تکميل خط کنونی فارسی ، اصالح 

 انفجدار  عصدر  در مينکند  فرامدوش کده بديش ازآن   .  خط کنونی برکسدی پوشديده باشدد   

 اتيد ادب را آن اعهدم  بخدش  کده ي انفجدار .  ازطریق شبکه هداي جهدانی هسدتيم    اطالعات

، نبده   نداقص  نگدارش  ن خدط  نید ا بدا  چگونده  حدال  . دهديم ليتشک ها نوشته ن مکتوب

 آن در کده  جهدانی  ، شدویم  درهدم  ن انبدوه  جهدان  نید ا نارد ميتوانی معبارتی پاي لن  

 .دارد ادامه هرچه تمامتری شدت با به نوبه خود ننگارشی یزبان رقابت

 درست به دليل همين نقص ، نهمين عددم صددنرمجوزبراي نرندبده ایدن جهانسدت         

 کده ،  رابج ییگراناپس نی پرست سنت ،ي کار محافهههرنوع  از دنر به دیدیمالزم که 

 ن نمدوده  ی صدحيح قضانتاست ،  شده انيرانیا ماي ثانو یتيطب موارد ابلب در متاسفانه

 ن تید حما جهدت  دریی گامها کنونی یفارس خط بیمیا ن مشکالت ناقیی در  ضمن

 از دنر بده  ن شدانه یاند سداده  امدر  بددن  در اسدت  ممکن کهیی گامها ، میبردار آن اصالح

بداقی  ، نبدافرض   آندان  ريب به انصاف دهيم که آیا ینل ، بنماید مملکتي جاري منطقها

 خدط  آنردن رنز بده  ن بید میا نید ا اصدالح ي بدرا  يگدر ید راه ، ماندن درهمين شدرایط 

 ماند؟يمی باقی فارس
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 پشدت درهداي فرهند  مدا     فارسدی  خدط  آیتیو به اعتقاد شدن ريفراگ خطرازطرفی 

ي هدا  یسدوم  ن دنم نسل ن نيالت خط به انیآشنا جانب از مخصوصاط ، کمين کرده است

 خدط  ن زبدان  بده  لید متما کشدور  دن حدداقل درمقابل حال آنکه .  آب سوي آناین سون

 تدا  نشسدته اندد   مونوپدل  کشدور  عندوان  بده  ما ميتصم منتهریی گو که ميشناسی می فارس

منهدورم تاجيکسدتان   ) . ازهرچه هست بده فارسدی تغييردهندد   هم  را خطشاندرکنارزبان 

 (نافغانستان است

بدادری   ،  شده ها تمدن ن فرهنگهای جهان زبان امرنز که نترنتیا شبکه ، مهمتر آن از  

فدالن قبيلده   ی حت که)ی جهان خطوط فهرست در ن شناسدی نم تيرسم به را ما خطندرد

حدد  حمایت نمی کند ، یاازآن ی نترنتیا ارتباطاتي برا( !ددار سهم آن در همآفریقایی 

  . قلمدادنحمایت نيم بندمی نماید  !(؟)درجزنخطوط عربی اکثر

 تدا  آیازمدان آن نرسديده   باشدد؟  داشدته  ادامه تواندی می ک تا نضع نیاازخودبپرسيم   

گدرفتن   درنهربدا ن،  ميکند ي فکدر (  شدده  رید د هدم ی انددک  رسديم نهر به که) نشده رید

 ، همسدوبا  بده دنبدال خواهدداشدت   اجبداري درآیندده نچنددان دنر   مصایبی که تیدویآ  

 ليد تکم ن حيتصدح  کده ،  آیتیو نه کار چاره که ميبرس جهينت نیا به سطور نیا نگارنده

 موسدوم )گفتيم باتحمل سختيهاي یف دنره پنج تاده سداله   کهی ليتکم ن حيتصح.  است
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به این میضدل ملدی نجهدانی کده      ندرسطح جرایدعام نکتابهاي درسی (ی انتقال دنره به

 . اعتبارفرهنگی ، آموزشی نادبی ماراخدشه دارنموده پایان دهيم 

 انددر  بازهم تکرارمی کنيم درصورت تصویب این طرح ازجانب زبانشناسان ندسدت    

، ننهایت آحادمردم که به ایدن نسديله ارتبداطی نيازمندهسدتند ،     نزبانشناسی کاران خط 

 ،ی آموزش ،ی فرهنگي ارگانها تمام توسط، قطیاطالزمست قدم به مرحله اجرایی نهادن ن

بدا  ن،  تید رعا...... ن ناشدران  ،ننشریات مربوط بده اخبداررنز    مجالت ، یدرسي کتابها

دهی مناسب ، نه ازطریدق بخشدنامه اي نزنرکده نتيجده میکدور       زمينه سازي ناطالعات

ی لد يتکم اصول البته ن ، اصول نیا تیرعا با ندهیآ در شوندکه قانعدربرخواهدداشت ، 

 در سدهولت  تینهای فارس خط ، شد خواهدهمان مراجع تصویب  توسطمتیاقباط که گرید

 خواهدد  را خوانش صدحيح کلمدات  به انضمام  ،نهر مورد ميمفاه انتقال ن نقل ني کاربر

 . نشست خواهد ثمر بهی مل عزم یف ناقع به ن یافت

شدامل رسدم   ازآنهدم  بخشدی  دراینجاال اقدل  که ، یکی ازمشگالت فیلی زبان فارسی  

عددم  مشگلی که اهل قلم نمنادیان فرهن  ایرانی رازحمت می دهدد ،  ،  الخط می شود

 .اسدت  ( مثالطانگليسدی )بده زبانهداي دیگدر   این زبان توان یف ترجمه مناسب نقابل فهم از

امکدان  یافتن ،  شدیدجهانی شدن زبان نفرهن  ما ننياز، باپيدایش نرم افزارهاي ترجمه 

، حدداقل بده ناسدطه رنشدن نبدودن       این ترجمده هدا  ، عملن  خودنمایی درعرصه جهانی 
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ن گردیده نبایدهرچه زندترفکدري بدراي آ   بيرمقدنر، قواعدنقوانين مضبوط نگارشی 

 کرد

سداختن  نآسدان  تمام خطوط نزبانهاي جهدان سدیی دارندباسدهل     حقيقت اینست که

جایگاهی ناالتربين ملل نتمدنهاي دیگرپيدانمایند ، نلدی خدط   ، آموزش زبان نخطشان 

حداقل بچده هداي    ن اهميت نمی دهد ،ازچنين کوششی فار  گویی تاحال حاضرفارسی 

آنرایادگيرند ، تسهيالتی دراین طریق برایشان فدراهم  با سهولت بيشتري  نوآموزخودش 

  .یابياموزاند  آنرابياموزدنبراي خارجيان کسی ازخارجيان آنرد ، یا

رادارد ، ییندی  به حق بایدگفت سخت ترین خدط نزبدان دنيدا   ، زبان چينی که ببينيد

خارجيدان  امرنزه کلمات مستیمل آموزشی خودبه ننه الفبا ، عالمت نگاري شبيه چيزي 

چهارصددکلمه  حال حدندپنجاه هزارکلمه به دنهزار ، هشتصدن مقداريننوآموزان رااز

 . داده است تقليل براي مبتدیان 

، اصدالحات الزم  که ماهم دامن همت به کمدرزده ندرطریدق    آیازمان آن نرسيده  

مدانع  ن ميکند ي فکدر ، که به زعم مابده مراتدب هزینده اش کمتدراز تیدویآ خدط اسدت        

 بدر  کده ، ازگذشته بيگدانگی   باليبدان نسيله حداقل به ، تا فرنپاشی بنيادین آن گردیم 

 نسدل  دچارنشدویم ؟ سرفرهن  ، سنن نادب کشوري چون ترکيده یاعثمدانی سدابق آمد   

  . بیدازتیویآ خطشان گویی بانسل قبلی قطع رابطه کردند که جدیداین کشور
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 مهرداد میمارزاده طهران ضل آقاي محقق فا. اماراهکارهاي قانونی قضيه کدامست 

مواضع قانونی نلدزنم پيگيدري   « قانون اساسی 13تحليلی بر اصل  نگرشی»تحت عنوان

 ینجدا ازآنرادراخطوطی اصالح نتیميم خط فارسی ازاین دیدگاه رامطرح نموده اندکه ما

 :آنریمبنابه ضرنرت مجال این نوشته می 

متدون رسدمی ن کتدب    اسناد ن مکاتبدات ن  .  زبان ن خط رسمی ن مشتر  مردم ایران، فارسی است گوید13اصل »   

هداي گرنهدی، ن تددریس     هاي محلی ن قدومی در مطبوعدات ن رسدانه    نلی استفاده از زبان. درسی باید با این زبان ن خط باشد

 .ها در مدارر، در کنار زبان فارسی آزاد است ادبيات آن

، الخطداب بدوده    ع ن منبع فصلبينيم بار دیگر تاکيد نمایيم که قانون اساسی در هر کشوري مرج در آباز نيازي نمی     

هداي قدانونی    توانندد از راه  البته چنانچه کسانی هم مالحهاتی در برخی اصول دارند می. گردد االِتب اع محسوب می ن امري الزم

ن ، هاي مورد نهر خویش را در ذهن جامیه فراهم نمدوده   هاي بازنگري احتمالی بخش یا بخش  ن زمينه، آن را پيگيري نموده 

 .پرسی در آن باره مجاب ن تربيب نمایند ادامه نيز حاکميت را به اِعمال همهدر 

فصل مربدوط  .)باشد برانگيز قانون اساسی کشورمان اصل پانزدهم در فصل دنم می این رنزها، یکی از اصول چالش     

که البته ایندف  ، ایران است یکی از اصول مترقی ن رنشن قانون اساسی  این اصل( تاری  ن پرچم رسمی کشوربه زبان، خط، 

 .مالحهاتی نيز دربارة آن نجود دارد

ایدن بخدش از   . «زبان ن خط رسمی ن مشتر  مردم ایدران فارسدی اسدت   » ، در بند آبازین این اصل آمده است -1    

باشدد   بسيار رنشن است ن بهانه را از دست هر فرد بدخواهی که مقصودي مگر همگرایی ملت ایدران در سدر داشدته    13اصل 

بدینگونه که، خط ن زبدان فارسدی،   . ، مالحهاتی در همين بخش از این اصل نيز موجود است البته همانگونه که آمد. گيرد می

« مشدتر  »ن « رسدمی »زیدرا آنچده از میدانی    . «رسدمی ن مشدتر   »، نه فقط تنها  مردم ایران نيز هست« ملی»خط ن زبان 

زبدان رسدمی ن   ها خدط ن  ردید تا خط ن زبان فرانفنند فرانسه که به زمانی مقرر گ، ما اي قرارداد است گونه گردد مستفاد می

 اما آیا این امر دربارة کشورمان ایران نيز صادق است؟.  مشتر  کشور ن مردم فرانسه قرار گرفته ن تلقی گردد

ان قلمدرن ميدانی   داند کده ایدن خدط ن زبدان، از چده زمدانی مدورد اسدتفادة مشدتر  مردمد           به راستی چه کسی می      

، ن سپس نيز تا هند ن مصر ن فراي قفقاز ن بالکان ن آن سدوي فدرارند گسدترش یافتده      قرار گرفته( زمين، فالت ایران ایران)
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، از دیربداز رناج  -مرزهداي ایدران سياسدی کندونی      –در یمن، ميانرندان، قفقاز، فرارند، سِند ن سراسر مرکدز فدالت   )است؟

 (داشته است

زبدان مديهن   »، زبان ملدی ییندی    عالنه بر اینکه زبان رسمی ن مشتر  همۀ مردم ایران است« زبان فارسی»ازین رن     

، (13)، کده بده دليدل آمددن در مدتن ایدن اصدل از قدانون اساسدی          «رسدمی »ن اما نانة  .گردد ایشان نيز محسوب می« مادري

        ....بایست توجه مُکفی نسبت به آن لحاظ گردد می

اسناد ن مکاتبات ن متون رسمی ن کتدب درسدی، بایدد بدا ایدن زبدان ن خدط        »خوانيم، می( 13)نبالۀ این اصل د در -2  

 .«باشد( فارسی)

ن کتب درسدی، بایدد بدا ایدن زبدان ن       …»بخش پایانی این بند، یینی    . امرنزه در این باره، کمتر چالشی نجود دارد

اصدالح نبده   طرح یینی  ،طرح این مقوله درشرایط حاضر امادالیل ضرنرت نبلکه اجتناب ناپذیربودن  .« باشد( فارسی)خط 

 . نه اکتفامی کنيم ، متیددنماتنهابه ذکرچندنمو عبارتی تکميل خط کنونی فارسی

 .رسيم می( 13)اي از این اصل  شانهدر دنباله، به بخش جالب ن بسيار آزادمن -5

در کندار زبدان فارسدی، آزاد     ،…هداي گرنهدی    هاي محلی ن قومی، در مطبوعدات ن رسدانه   استفاده از زبان( نلی)»    

بایست که در این باره به تیریف درسدتی از مفداهيمی چدون     ، ن می اگرچه در همين بخش نيز مالحهاتی ملحوظ است. «است

هدایی همدت    لفده ؤسدپس نيدز بده تیریدف مصدادیق ن م     . ودنمد ها را از یکدیگر تفکيف  زبان، گویش ن لهجه دست یافت ن آن

هدا نيدز در    کددام ن، بندي مربوط بده گدویش    ها در بخش ، کدام گماشت که رنشن کند چه مقوالتی در چارچوب مفهوم زبان

 .هاي نیژة مربوط به مفهوم لهجه قرار خواهند گرفت بندي دسته

 

 درمخالفت باتغييرخط نظردانشمندان متأخرـ  ح

میاصدرپيرامون تغييرنتحدول    ةازدانشمندان نصاحبنهرانی کده درایدن اناخدرندنر   

نتغييرخط رابده ندوعی توطئده اجاندب قلمددادکرده اندددنتن       ،  خط فارسی نهرداده اند

یکی مرحوم احمدکسرني ندیگدري ذبديح   . جدیت بيشتري به خرج داده اند ه دراین را
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می « ایران کوده»ازنشریه شده رداشته ب آنچه بيایدعين گفته هاي مرحوم بهرنز. بهرنز

 : باشد

هداي کامدل ن       ، تداری  خدط ن افتخدار داشدتن خدط      هاي چهارم ن پنجم در ایدران     ي دنم هجري تا سده    از انایل سده..» 

هدا باعدث از بدين بدردن آثدار باسدتانی ن جیدل            ن سرانجام این جددال ، ي بحث ن جدالی سخت ن طوالنی بوده     گوناگون زمينه

ن بدر هدم زدن   ، هاي میجم به الفبا     ترین یادگارهاي آن تغيير اسم حرف    که برجسته،هاي بسياري شده است     ها ن رنایت    مدر 

 .راي آدم استي فرند آمدن الفبا از آسمان ب    ها ن حدیث ابوذر بفاري درباره    ترتيب حرف

هداي گونداگون       آن پدس از برشدمردن خدط   ، ن دراي نوشته     ي اصفهانی کتاب مفصل نیژه    بيش از هزار سال پيش حمزه

هداي خدط عربدی را شدرح داده ن تصدریح کدرده           ، عيب ي مخترعان خط    ایران باستان ن اعتراض بر چند رنایت جیلی درباره

 . ابر اسار حکمت نبوده استهاي خط عربی بر    است که حرف

  هدم   رني     نلدی  . اند، ابوریحدان اسدت      هاي خط اشاره کرده    ي اصفهانی به عيب    از نویسندگان مشهوري که پس از حمزه

ن ، آتش ای ، به نیژه در مشرق ایران دری  مردم ن نیرانی شهرها ن نابودي آثار شهرآیينی    رفته پس از فتنه مغول ن کشتار بی

نویسدش       نلدی  . هاي خط به نهر نرسيده است    ي تاری  ن مخترع ن گونه    اي درباره    بیدها مطلب تازهجدال تاریخی خاموش شدن

هاي صداشناسی از چند هزار سال پيش به این سو هميشه در ایران دنباله داشدته      هاي تجوید به فارسی ن عربی ن پژنهش    کتاب

 .است

هداي اسدالمی ن لدزنم        هداي خدط      موضوع عيدب [ ي نوزدهم ميالدي    ي سده    نيمه]ده پيش در هندنستان نزدیف به یف س

ملکم اصالح خط فارسی را در ایران مطرح کرد ن پدس از چندد سدال     ن بید شخصی به نام ، تغيير آن به خط التين مطرح شد 

 .گلستان را با خط پيشنهادي خود در لندن چاپ ن پخش نمود 

 آخوندد )هاي اسالمی بلندد شدد ن آخونددا ف        هاي خط    ، از قفقاز نيز هياهوي عيب ي خط    پس از پخش کار ملکم درباره

خطی رني زمينه خط فارسی ساخت ن به اعتضادالسدلطنه، نزیدر   ، فرماي قفقاز پس از انتقاد از خط ملکم     ، مترجم فرمان(زاده

ي     در صدورتی کده زمينده   .  ي مسجد سپهسداالر تهدران موجدود اسدت        پيشنهاد در کتابخانهعلوم ایران پيشنهاد کرد که عين آن 

نکوشديد تدا خدط خدود را ميدان      ( آخونددزاده )میلوم نيست چدرا آخونددا ف   ، تر از ایران بود     دگردیسی خط در قفقاز آماده

شود ن همده در ایدران       موضوع خط در خود قفقاز یافت نمیي     هاي ان هم درباره    مسلمانان قفقاز رناج دهد ن حتا آثار ن نوشته

 . است
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، بدراي   هدا     یدل کدردن نُ  ي اضافه    به عالنه( آخوندزاده)چيزي که در این خط قابل توجه است این است که آخوندا ف  

، هدایی سداختند       گرنهی در ایران از پديش خدود خدط     ،(آخوندزاده)پس از ملکم ن آخوندا ف !سکون هم عالمتی ساخته است

 . بدنن این که از تاری  خط ن علم تجوید ن صداشناسی ن رسم ن تشریح دهان ن مقاصد سياسی دیگران آگاهی داشدته باشدند  

اسدت کده هدر دن بدا کمدف فکدري       ( آخونددزاده )هاي ساختگی، خدط ملکدم ن خدط آخونددا ف         ي آن خط    ي کليه    زمينه     نلی

 .ارنپایيان انجام گرفته بود

در هر دن خط از نهر فندی  « یلنُ»این است که دستگاه ( آخوندزاده)هاي ملکم ن آخوندا ف     ي قابل توجه در خط     نکته

توانسدتند      اند از علم صداشناسی ناآگاه بودند ن نمی    این دن نفر کمف کردهسال پيش به  ۲1زیرا ارنپایيانی که در . بلط است

 .هاي فارسی ن عربی ن ترکی را چنان که باید از هم تشخيص دهند    نیل

هداي      ي عيدب     پيش به این سو در هندنستان ن انگلستان ن قفقاز ن بيره دربداره ( ن نيم)خالصه اگر در آنچه از یف قرن 

اي بدراي      ن آن ایدن اسدت کده زمينده    ، شدود      اند دقت شود یف منهور اصلی ن اساسدی در آن مشداهده مدی       سی نوشتهخط فار

اي در  ن عاقبدت ایدن منهدور ارنپایيدان نخسدت تدا انددازه        . هاي اسالمی به خط التدين یدا رنسدی آمداده شدود         دگردیسی خط

 «...ف سده انجام گرفتهندنستان ن سپس کامالط در قفقاز ن ترکيه پس از ی

که دراحواالتش می خدوانيم بدرعکس   است احمدکسرني  اماشخصيت دیگرمرحوم

هداي   ي نانه آنچه تاکنون خوانده ایم ندیده ایم خواهان پيراسدتن زبدان فارسدی از همده    

، طلدب ن جدز    ، فهدم  ، جلدد  ، کتداب  هایی مانند جمله نانه اعتقادداشتان . عربی نبود 

 ، رسدانند  کنند آسيبی به آن نمدی  از هنجارهاي زبان فارسی پيرني می ها تا زمانی که این

ییندی   ، ها بسازیم هاي دیگري از آن زیرا نيازي نيست که از رني دستور زبان عربی نانه

ن   ماهم ن تفد يجداي تفهد   یا به ، گویيم جلد کردن  سادگی می به جاي تجليد عربی به مثالط

 .گویيم فهميدن ن فهماندن ن طلبيدن  مطالبه می
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 درن ، سره نویسی را بداب نوعی فراموش نکنيم که کسرني ازانلين کسانی بودکه 

. امانه به این درجه بلي  که دراین اناخرشاهدآن بدوده ایدم   . به کاربرد نوشته هاي خود

ميرزامیتمدالدنلده   ادن فرهد الدین ميرزا قاجدار   نویسانی مانند جالل پيش از کسرني سره

هاي  هایی براي پيراستن زبان فارسی از نانه کوششبه طورتفننی ( عموي ناصرالدینشاه)

اي سدنجيده ن اندیشديده    ، اما کار ن کوشش کسرني بدر بنيداد برنامده    بودند  عربی کرده

کسی دراین طریق ي کسرني  درست است که از سبف نیژه. استوار بودنداراي آینده 

بی تلثيرازنوشته هداي  ، پس از ان  نویسی نیژه نثر رساله ، به ، اما نثر فارسی دپيرني نکر

 . این مرددانشی نماند 

زبانی است که بتدوان در آن بدراي میناهداي تدازه از      ، زبان زنده ي کسرني به گفته

 : گفت می.  هاي نو ساخت ن نه زبانی بيگانه نانه، هاي خود زبان  مایه

  ن سدیدي  کنند زبان فارسی نباید از حد ن مرزي که حاف انگارند ن گمان می اي مقدر می پدیدهکسانی که زبان را »

خواهند ایرانيان به همان حال زمان  مین.  فهمند بازي نمی ان چيزي جزسخنفراتر برند، از کارکرد زب اند براي آن تیيين کرده

 «...رسيد اریم که به فکر سیدي ن حاف  نمیما امرنز به صدها مینی تازه نياز د. حاف  ن سیدي بازبمانند

یکی دیگرازاستخوانداران اهل ادب نفرهن  فارسی ، کسيکه که سالهامجله ادبدی  

نجامیه باسواداین کشورمی دانندچده حقدی برگدردن    ،  رادرمی آنرد «یغما»د فرهنگی 

ط گونه برفکرتغييرخ طنز ایشان درنقد. دارد ، کسی نيست مگرمرحوم حبيب یغمایی ما

 :درزمان خودش نوشته اي در یغمادارندکه خطوطی ازآن چنينست 
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 !شيون یکبار.مر  یکبار» 

بیدازاینکه دنسه نفرازسناتورهانرئيس دانشگاه دربارة سقوط زبدان فارسدی چندکلمده گفتندد ، چنددي اسدت موضدوع        

خودآنهاکه این مطلب رامطدرح سداخته انددبهترمی داننددتغييرخطی کده قرنهادرمنطقده اي       . تغييرخط فارسی نقل محافل شده 

 . دممکن نيست پهنانرازدنيارناج داشته نداردبه این آسانی که تصورمی کنن

چه اگرهيچ نتيجه اي نبخشددالاقل بهانده اي بدراي    . امابازبراي اینکه شهرتی بيابند نانهارراجلب کنندحرفش رامی زنند 

تحمدل کنديم ؟    خطی که نس  می شودنازاعتبارمی افتدچرازحمت فراگدرفتن آندرا  محصلين هست که خط یادنگيرندنبگویند

 یسندگان موافق نمخالف ، نتباهی عمرخواننددگان نتشدویش اذهدان عمدومی ازخدردن     بيرازاین بهانه ها، نبيراتالف نقت نو

 بزر  ، ازاین بحث چه عایدمی شودنمی دانم ؟

 فقط نفقط زنر

 به جاي اینهمه حرف سدرنيزه اي بيابيددن  . زنرمی خواهدنبس ،  تغييرخط فارسی ، خواه به مصلحت باشد، خواه نباشد

یینی نه ازکسی مشورت جسدت ، نده درجرایددمطرح سداخت ، ننده      . ه آتاتور  کرد آنچه می خواهيدبکنيد؟همان کاري ک

 .قطیی درتغييرخط داشت ، زنرهم داشت نعمل شدنرفت  عقيدة. ازاین نآن پرسش فرمود 

باتغييرخط ملدت   انمی خواست. اماازاین نکته بافل نباشيدکه کمال آتاتور  شخصيتی ننبوبی نفکري خاص داشت 

نداشدت کده    ننکته دقيقترآنکه ملت تر  ازنهرمینوي سدرمایه اي ارجمندد  . هانزدیف ، نباآنهاهمرن  سازدخودرابه ارنپائي

 ...دل برکندن ازآن دشوارباشد

 حق تغييرخط باکيست؟

ناین نقائص راهم به تدریج نتلمل می توان اند  اندد   . دراینکه خط فارسی داراي نقائصی ناچيزست حرفی نيست 

نرادرهم ریختن ، ناین بناي عهيم رابه یکباره عاليهاسافلها کردن اندیشه هانحرفهائيسدت کده خردمنددان    امااسار آ. رفع کرد 

 ....جهان به آن می خندند

آیاعده اي چهارپنج نفري حق دارندچنين نغمده اي سدازکنند   . برفرض اینکه تغييرخط فارسی کمال لزنم راداشته باشد 

دارد؟خط نزبانيست مشتر  ميان ملت ایران نملت افغانستان نقسمتی ازمنداطق شدبه   نباالترازاین ، فرهن  ایران چه حقی . 

بایدنمایندگان همۀاین ملتهافراهم آیند، نبه خردمندي نتلمل نهدم  . جزیره هندنستان ، نملتهاي خانرميانه نعالقمندان دیگر 

 «..داستانی ، به اتفاق یابه اکثریت تصميمی قطیی کنند
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کده  «سدخن  »، مدرد  مرحدوم دکترخدانلري   کنم ازاسدتادفقيد  بایست یادي دیگرمی 

 :یکی ازآن جمله. نمودسخن درج ميازمجله درشمارهاي نوشته هایی دراین باب گهگاه 

 بارهاخوانندگان ازماپرسيده اندکه درباره تغييرخط فارسی ، نخاصه تبدیل آن به خط التين ، چه عقيده ااي دارم؟...»

ناگربخواهيم خطی داشته باشيم کده صدوتهاي گفتارراتمدام ثبدت     . دردنياکامل نبوده ننيست نخست بایددانست که هيچ خطی 

فدرانان  ژه صورت ملفوظ کلمات پی ببدرد ، عالمتهابده آن انددازه    نی هواننده ازرني عالمتهاي خط درست، ب، چنانکه خ کند

 . می شودکه آموختن نبه کاربردن خط رابسی دشوارمی نماید 

خطهایی که درکشورهاي گوناگون جهان ننزدملتهاي مختلف میمول است البته بیضی نارساتر ، بیضدی  دیگرآنکه ميان 

ازخط چينی که براي هرکلمده عالمتدی جداگانمده دارد ، ننشدانه هداي خدط آن بالباطنده        . آسانتر ، نبیضی دیگردشوارتراست 

دربداره  . گدذاریم   وارترین خطهاي دنياست کنارمینارخط ناپنی که پس ازچينی ازدش. برلف  ، بلکه برمینی داللت می کند 

تاآنجاکده  . کدرده اندد    صهاي خط انگليسی نفرانسوي دانشمندان آن دنکشورخودبحثهاي مفصل ندقيدق ، نگداهی پرشدور   قن

 «...خوانده است «شرمساري ملی»یکی ازدانشمندان فرانسه خط امرنزي متدانل درآن کشوررا

ازاسددتادفرهيخته نمیلددم دنران دانشددگاهی نسددرانجام خددتم ایددن کددالم سخنانيسددت 

.  سيدحسدين نصدر  استادیینی خدانندبرطول عمرش بيفزاید ،  هرکجاهستکه ، نویسنده 

گرفتدده از  بدر ) :دردانشدگاههاي آمریکددا درایددن اناخرسخنرانيهایشدان   دریکددی ازایشدان  

 :اند  چنين گفته( ي شوراي گسترش زبان ن ادبيات فارسی نامه ، فصل گلستان

میموالط هر موجودي که در این .  ي دن نکته دردِ دل ن گله بکنم ي بحث درباره خواهم قبل از خاتمه جا می در این...»

. زبان فارسی متلسفانه گرفتار دن آفت عمده شده است. شود اش یافت می دنبال سالمتی کند، یف آفتی هم به دنيا زندگی می

یینی نوشتن فارسی . در پاالیش زبان فارسی است[ افراط]... یکی . آید ش میکاري پي ها بیضی انقات در اثر ندانم این مرض

ها نه تنها بر خالف تجربيات  گونه اقدام این. سره ن بید هم خدا عاقبتش را ختم به خير کند سره، دنسره، سه ، یینی یف سره

ي کامپيوتر نباید  اگر کسی بگوید که کلمه (آمریکا)جا  حال تهران به کنار، در این. ، بلکه بشریت است تاریخی نه تنها ما

 –ها  رماندر جن  ن َ –ميالدي به انگلستان  111۲ي فرانسویان در سال  ، زیرا این کلمه در اثر حمله اصالطط نجود داشته باشد
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جا  اگر در این. گویيم کامپيوتر زمانی که کفار به انگلستان حمله کردند ن زبان التين نارد زبان انگليسی شد، ن ما حاال می

این مرض به  -ایرانيان مقيم آمریکا –متلسفانه در ميان ما . کسی چنين حرفی بزند سرییاط ان را به دارالمجانين خواهند برد

نلی .  بختانه ناکسن این مرض هم هست ن بهترین ناکسن هم فلف است ده است ن خوشطلق شایع شپرستی م عنوان نطن

 !چون حاال قدبن شده است، ناکسنهاي دیگري نجود دارد

به راستی این موضوع چگونده قابدل فهدم ن در     . تر است، موضوع تغيير خط است دنمی هم که از انلی خطرنا     

نگاره نجود دارد، بدا ایدن حدال در خيابدان آمسدتردام شدهر        صورت 1۲11زبانش است که در یف کشوري مانند ناپن که در 

ي زمين در حدال کدم شددن     ، حيف از آن اکسيژن که در کره هاي آمریکایی است هاي ناپنی بيشتر از ماشين نيویور  ماشين

کده مدا تنبدل     ایدن . ی نيسدت ارتباط زبان فارسی با خط فارسدی اتفداق  . کنند ها می ها نقت خود را صرف این حرف است ن این

هيچ خطی .  خواهيم زحمت آموختن خط فارسی را به فرزندان خود تحميل کنيم دليل بر بدي خط فارسی نيست هستيم ن نمی

جدا   شناسدی کده در ایدن    در مقابل آقایان ن اسدتادان زبدان  . در انگليسی چهارده صدا دارد aحرف . بدتر از خط انگليسی نيست

را  thoughي آن  توانيد به قرینه اما نمی enoughگوئيد  شما می. ي این مسائل صحبت کنم اید دربارهحضور دارند، بنده نب

ي خدط   مسدایلی کده مدا دربداره    . اصوالط زبان انگليسی ارتباطی با الفباي انگليسی نددارد . «دن»باید بگویيد « داف»تلف  کنيد 

ضدیف هویدت ملدی نددارد، ن در ناقدع ندوعی بيمداري مدزمن          بينی مدا،  کنيم اثري جز ضیف، تضیيف جهان فارسی عنوان می

هاي الزم جهدت حفد  زبدان فارسدی ن هویدت ملدی        ما نيرن ن توانایی.  ایم فرهنگی است که مدت زیادي است دچار آن شده

ي تلسدف   ایده کنديم کده ناقیداط م    بار را عنوان مدی  تر از مادر این مسایل بم ي مهربان ، آن نقت به عنوان دایه خودمان را نداریم

 .سوزد مان می شنوم اشف در چشمانم جمع شده، دلم به حال ملت زمانی که بنده این مسایل را می.  است

  به شرط این. را دارد... شناختی ن ، جامیه ، فلسفی زبان فارسی آمادگی ن پویایی الزم براي بيان هر نوع مطلب علمی

ما بایستی برنیم به . افزایند مندان هستند که بر بناي زبان میکران ن اندیشاین متف. اشته باشيمکه ما در این زبان متفکّر د

، از فيزیف گرفته تا منطق،  هم یافتن افرادي است که خوب فکر کنند ن خوب بيندیشند ي اصلی ن آن نجوي مسلله جست

 ...فلسفه ن

هاي  اتفاقاط از تمام خط. ندارد  ، هاي جهان باشد نقایص سایر خطتراز ترین نقصی که بزر  ارسی، کوچفخط ف

 گویيم اصالط نقص ندارد نلی ارتباط این خط نه تنها ارتباط ما با آثار بزر  فکري ما نمی.  موجود در جهان کمتر نقص دارد

اند ن  هاي ما آرميده خانه با صدها هزار کتابی که در کتاب. ، بلکه ارتباط با فضاي فرهنگی ماست ، فرهنگی ن علمی ماست
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جا بایستی عرض کنم که چون  در این. ها را تجدید چاپ کنيم ایم این تلسفانه با این همه دکتراي افتخاري ما هنوز نتوانستهم

           «....زیرا به نهر بنده این عمل یف نوع خودکشی فرهنگی است. ي تغيير خط نجود داشت من متیرض آن شدم زمزمه

 

 ي به آراء معتقدين امروزي تغيير خط فارسي نظرـ  خ

 مطالب استادفرهيخته سيدحسدين نصدرمارابه اینجدامی رسداندکه نهدري از نزدیکتدر      

 ي دهنددگاه بده تنهدا   أآراء مخالفان هرگونه اصدالح نبازسدازي خدط ، نر   به داشته باشيم 

عندوان  آنچه ازالبالي مطبوعات نمطالب . گزینه که همان تغييرخط فارسی کنونی باشد 

گزینده  اینست که  ی که تااینجابرماآشکارشده حقيقتشده دراین باب دریافت می شود ، 

که شدمه اي  ی داردسابقه دیرپایبلکه . تغييرخط منحصربه مدعيان امرنزین آن نمی شود

دردنره هداي جدیددترهم   . ازآنهمه درباب آخوندزاده نملکدم خدان ندیگدران گذشدت     

ه دردیگربخشهاي این نوشته ذکرش گذشت بده نیدژه   چنين مدعيات کم نبوده ، نچنانک

برمی گرددبه دنره انل پهلویهانزمدان رضاشداه ،کده قبدل ازایدن اشداره کدردیم ندوعی         

ناسيوناليسم افراطی گریبانگيرماشده بود ، ازآن جمله درخط نزبدان کده مابقایداي سدره     

ران نهدري  اي ازآن دنبده عندوان نمونده    .  نخواندده ایدم  گویی نسره نویسی آنرادیدده  

شدهریورنمهر   3ن 3مجلده علمدی فرهند  ، شدماره     » یاداشت سردبيري  داشته باشيم به

 :بامطالبی ازاین دست « دراطراف تغييرالفبا»نتحت عنوان «  1513

 درتغييدر   ارگان جمیيتی که دنازده سال پيش بذل مجاهدت مجله فرهن » :نخست درتوضيح ماهيت مجله آمده است 

 «. ..رایکی ازموادمرام خودقرارداده است الفباي فارسی 
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تغييرخط یف مسئله اساسی نيسدت کده چنانچده    »: ندرادامه براي کاستن خارق الیادگی این تصميم نجنبش می افزاید 

 نلی این یف اصالح یارفورمی است که حصول تغييرات اساسی دیگدر . بیضيهاتصورمی کنندمافوق تمام تغييرات الزم باشد 

براي میدارف ایدران    فقط باقبول کردن الفباي التينی می توان اثراین بودجه قليلی راکه امرنز. هلترخواهدکرد رابه مراتب س

کده ازنقطده نهدرنطن    ازیر. نقبول الفباي التين رنجش نمی یابد ،  حس  مليت ایرانی ازتغييرالفبا. صرف می شودده برابرکرد 

آنراانتخاب می کنيم که بدراي ماسدهلترنبراي نشدرمیرفت     (نی نعربی التي)پرستی خشف نخالی هم باشدازدنالفباي خارجی 

 ..نتمدن بين توده هاي خلق مناسبترباشد

 «...نهرمادرخصوص تغييرالفباقبول اساسی الفباي التين است باتغييراتی که خصوصيات تلف  فارسی ایجاب می کند 

ره جدیددعلم  کده دردن  نخستين کسی. تامی رسيم به دنران جدیدترنزمان خودمان 

 پدذیرش خدط التدين بده جداي آنرانمدود      توصيه برنبرافراشت ، خط سنتی طغيان برعليه 

  .آقاي دکترمحمدرضاباطنی بودنداستادگرانمایه 

سديرنر  مصداحبه کننددگان    . اسدتادنامبرده با یی انجام شده گفتگو درنشریه بخارا 

 «اصالح کردتوان  خط فارسى را نمى»، زیرعنوان  علی نژاد ن سيمين رنشن

حداقل اصالحى که پيشنهاد کرده بودم این بود که سه عالمت بدراى  ن.  کردم اصالح خط فارسى ممکن است فکرمی  

یکى اینکه اگر این سده  : به دن علت.  ام نلى حاال نهرم را تغيير داده. سه مصوت زیر ن زبر ن پيش، در زنجيره خط نارد شود

آنرد کده تغييدر    کند ن کمابيش همان اشدکاالتى را بده نجدود مدى     ریخت کلمات تغيير مىعالمت در زنجيره خط نارد شوند، 

پذیرندد، ن در نتيجده چنانچده بدراى سده       هيچ حرف دیگرى را بده دنبدال خدود نمدى    « د، ذ، ر، ز، ن»؛ دنم اینکه حرنف  خط

ن گفت که خط فارسى میایب ذاتدى  توا مى.  مصوت باال عالئمى هم در زنجيره خط نارد شود این حرنف استثنا خواهند بود

یا با همين خط ساخت تا اینکه زمان براى تغييدر آن  ، در ناقع یا باید خط را عوض کرد . پذیر نيست دارد ن به هيچ نوع سامان

در زنجيدره خدط   « اضدافه »نلى یف اصالح را شاید بتوان در خط فارسى نارد کرد ن آن نارد کردنِ عالمتى براى . فرا برسد

 .ا این کار، مشکل نحوى زبان به مقدار زیادى حل خواهد شدب. است

 یینى همان کسره اضافه؟د 
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ایدد، همدواره بده     هاتان، هرگاه که به مسئله خدط پرداختده   شما در نوشته براز . گویيم کسره نلى نمى. بله کسره اضافهد 

، از  حال که اصدالح یدف امدر شددنى اسدت     . اید کردهچون تغيير را کارى پردردسر ارزیابى . اید نه به تغيير اصالح نهر داشته

تواندد صدورت گيدرد کددام      ترین اصالحى که باید یدا مدى   ترین نقص خط فارسى کدام است، به زبان دیگر مهم نهر شما مهم

 است؟

گویند خدب الزم نيسدت، در صدورتى کده الزم اسدت ایدن        ، مى من قبالط فکر اینکه به محآ اینکه بگویيم کسره اضافه

به گمان من یکى از دالیل کندد  .  ما کالط خيلى کند خوان هستيم.  بگذارید مثالى بزنم. ه اضافه در زنجيره خط نارد شودکسر

.  خواندیم یدا بددنن کسدره    ها مجبوریم جمله را تا آخر بخوانيم تا بفهميم آیا باید با کسره مى خوانى این است که خيلى نقت

کند، نلدى   دار مى ، هر دن، جمله را مینى در بیضى مواقع بودن یا نبودن کسره اضافه. نيدیینى شما باید برگردید از انل بخوا

در ایدن جملده   « ابلدب »، ترجمه انگليسى «کنند ، مردم این طور فکر مى ابلب»مثالط اگر بگویيم . با اختالف مینى خيلى زیاد

،  most شدود  در اینجدا مدى  « ابلب»ترجمه انگليسى  ،«کنند ابلبِ مردم این طور فکر مى»، اما اگر بگویيم  often شود مى

. افتدد  آید اما یدف مشدکل میندایى اتفداق مدى      اینجا از نهر خواندن مشکلى پيش نمى. ن این دن تا میناشان بسيار متفانت است

. انيدد ، ن موقدع خوانددن مجبوریدد برگردیدد دنبداره بخو      گذاشدتيد  بينيد اصالط این کسره را نباید مدى  یف جایى هست که مى

این قضيه از نهر من اینقدر مهم است که با نجود اینکه . توانيد حل کنيد بنابراین با نارد کردن یف عالمت این مشکل را مى

هداى   در فرهنگسدتان کميسديون  . من با فرهنگستان هيچ گونه همکارى ندارم پذیرفتم که در زمينه خط بدا آنهدا همکدارى کدنم    

بید از آنکه موضوعى در این کميسيون تصدویب شدد   . کنند مسائل کوچف صحبت مىنشينند راجع به  کوچکى هست که مى

اى هم هستند کده بکلدى خدالى     در شوراى عالى به بير از کسانى که در کميسيون شرکت دارند عده.  رند به شوراى عالى مى

اید یکبداره بدا    ه شما در ده جلسه رشتهیینى اینکه هر چ.  خبرند هایى که منجر به این تصميم شده بى اند ن از تمام بحث از ذهن

تدرین اصدالحى    تدرین ن آسدان   خدرج  من پنج شش جلسه رفتم ن کميسيون را مجاب کردم که ایدن کدم  . شود پنبه مى« نه»یف 

نلى این پيشنهاد که در کميسيون خط پذیرفته شده بود، در شوراى عالى فرهنگسدتان رد شدد   . شود در خط کرد است که مى

 .«بهرام هرگز نبود تو گفتى که»ن 

 تواند انجام دهد؟ آیا اصالح یا تغيير خط کارى است که صرفاط دنلت مىد 

ییندى کارهدایى کده اساسدى باشدد      . ریزى زبان باشد باید از سوى دنلدت انجدام شدود    ، کارهایى که در حوزه برنامه بله

. بر مردم نارد آنرد، کدار بده تددریج عملدى شدود     آنکه فشارى  بينى کند که بى ن مسيرى را باید پيش، دنلت باید انجام دهد 

مردمدى هدم کده بده اسدرایيل      . خواستند یف خط ن زبان مرده را احيا کنند مثالط در اسرایيل خط ن زبان عبرى مرده بود ن مى
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هدر زبدانى     دنلت گفت هر کدس بده  . مهاجرت کرده بودند، از جاهاى مختلف، از ارنپا ن آفریقا ن جاهاى دیگر آمده بودند

به جاى دا  ن درفدش،  . نلى اگر سرنکارش با ادارات دنلتى افتاد، باید به زبان عبرى بنویسد، که دنست دارد، صحبت کند 

واهد تا بده تددریج   خ هاى نرمى مى این جور چيزها سياست. کم بتوانند به هدف خود برسند بينى کردند که کم مکانيسمى پيش

.  ریزى زبان، به هر گونه، باید از سوى دنلدت ن تحدت حمایدت دنلدت باشدد      اصوالط برنامه. یدبتوانيد یف چيزى را جا بينداز

را مدا  « سدامانه »مدثالط نانه  . افتد سازند اگر تلویزیون مرتب به کار ببرد، جا مى اى را که مى هاى تازه بينيم که نانه االن هم مى

را « سدامانه »ى از نقتى که در برنامه هواشناسدى تلویزیدون   خيلى نقت پيش پيشنهاد کرده بودیم که کسى تحویل نگرفت نل

 «..حاال درست ن بلط آن مهم نيست. برند، جاافتاده است به کار مى« سيستم»به جاى 

انلی . داده شده اکتفانازآن می گذریم  مادراینجاتنهابه دنپاس  که به این مدعيات

نفرهند  ایدران زمدين بده      یادداشدتهایی دربداره تداری    )« شهربراز»ازسایت موسوم به 

 : ازمقدمه اي بااین عبارات پس  که( 2 -خط پارسی نباعنوان  15۲3تاری  خرداد

نوبت گير دادن این هفته . خوانده شد « زبانی عقيم»سی پارسی، زبان پارسی .بی.از آن که در پایگاه خبري بیپس »

خط فارسی را » چنين انتخاب شده است( موذیانه)گفتگویی با دکتر باطنی انجام شده ن عنوان آن . به خط پارسی شده است

سازي ن  ي خط پارسی است ن بيشتر گفتگو به نانه پرسش دربارهحالی که دراین گفتگو تنهادن در . « نمی توان اصالح کرد

  .شود هاي دیگر مربوط می بحث

در . يستن یرنوع سامان پذ يچدارد ن به ه یذات یبمیا یتوان گفت که خط فارس می :گوید یم یدکتر باطن يآقا    

آنگاه پاس  می  .« آن فرا برسد ييرتغ يکه زمان برا ینخط ساخت تا ا ينبا هم یاخط را عوض کرد  یدبا یاناقع 

 :دهد

 داندم  ینمد  ؟«یذاتد  یدب میا»دارد؟ آن هدم   يدب اسدت کده ع   یاند ن تنها خدط پارسد   ن نقص عيب یب يادن يها تمام خط آیا     

را  یيلن کشدور اسدرا   يمثدال خدط عبدر    یشانکه بید خود ا ینجالب ا يست؟چ« آن فرا برسد ييرتغ يزمان برا»منهورشان از 

 مشدکل  یبه مراتب از خط پارسد  يخط عبر ينهم. خط ن زبان مرده را زنده کنند یف یدنلت ي که توانستند با پشتوانه زند یم

  نقطده  یآموزشد  يهدا  ن تنهدا در مرحلده   شود یها گذاشته نم حرف يها صدر اسالم ، نقطه یخط، مانند عرب یندر ا. دارتر است 

www.irtanin.com www.irebooks.com کتابخانه الکترونيکی اميد ايران

www.omideiran.ir www.yekdl.com www.ramsarmelk.ir

http://shahrbaraz.blogspot.com/2008/06/blog-post_18.html
http://www.bbc.co.uk/persian/arts/story/2008/06/080616_an-cy-bateni-interview.shtml
http://www.bbc.co.uk/persian/arts/story/2008/06/080616_an-cy-bateni-interview.shtml
http://www.bbc.co.uk/persian/arts/story/2008/06/080616_an-cy-bateni-interview.shtml


 ...طرحي نو

71 

 

آتدش، در   يصددا ) «پت»، (یتنامین يدع)« تت»، «بت»، «تب» يمبزن یاز پارس یمثال يماگر بخواه ینبنابرا. شود یم يگذار

ن  شدوند  یشدکل نوشدته مد    یدف ها ن همه به  حرف یينباال ن پا يها ن مانند آن همه بدنن نقطه( «ينیب» يها به مینا لهجه یبرخ

. ه مورد نهر بوده اسدت که کدام نان يدجمله فهم یبا توجه به متن ن باق یدبا. شود یگذاشته نم يزن زبر ن یرن ز، ندارند  یفرق

 ین مردمد  کند یزنده مخط ن زبان مرده را یفخود یتهو نشان دادن يبرا یيلکه اسرا بينيم یم ينشان هم چنیادر سخن خود

( یشدان مانندد ا ) یامدا کسدان   ، کنندد  یزندگ یدخط ن زبان جد ينبا هم یدبا آیند یم یيلبه اسرا يااز دن يا از گوشه یفکه هر 

زمان مناسب »ن  يایدب يشن منتهرند تا فرصت پ، زنده به گور کنند  نرا به زنر بکشند  یپارس ي خط ن زبان زنده خواهند یم

 «فرابرسد

زبدان ن  »بدا عندوان    يا صدفحه  1۲ يا در مقالده  «ينیجالل مت» ينمنتقددیگرآقا     

 1531تابسدتان   2، شدماره  3سدال   یکدا، چداپ امر ) «شناسدی  رانیا» ي در مجله «خط ِ ما

 . گونه ادعاها داده است ینن مناسب به ا یپاس  کاف( م 1223/ 

کده   یدر حدال . شدود  یآموزش زبان برطرف م يها کند تمام مشکل ييرتغ یاگر خط پارس کنند یکسان فکر م یبرخ    

 يکشدورها  ترین يشرفتهخود جزن پ یريچشم کشور ناپن است که با همان الفبا ن خط تصو يشزنده ن پ ي نمونه. يستن ينچن

ن  کنندد  یمد  يدرا به خط ن زبان خودشان تول اي یانهرا يها ن تمام برنامه، درسد مردم آن باسواد اند  22از  يشن ب ،جهان است

 .شود یم یلتبد يااقتصاد دن ترین يقو خود دارد به یريبا همان خط تصو ينکشور چ يزاکنون ن. اند کرده یلتبد

داده شده تا به گمدان   ييرشان تغ که به زنر خط یهستند از کسان يا زنده يها نمونه يزن يهن ترک يکستاندن کشور تاج    

 يکدان البتده تاج . )شدده اسدت   یدهشان بر ن فرهن  گذشته ی اما ارتباط هر دن کشور با تار، کنند  يشرفتن آتاتر  پ يناستال

زباندان از جملده در     یپارسد  یگربا د ين قطع ارتباط نوشتار شان ین فرهنگ ریخیتا یتخط ن گسست هو ييرتغ ینا یانکه به ز

در تالش اندد تدا خدط     ییبخارا يچون استاد محمدجان شکور یکسان ياند ، پس از استقالل به رهبر برده ین افغانستان پ یرانا

 .(کرده است یجادا ییها مانع پرست  رنر يرنهاين یاما حضور برخ. برگردند یسرا کنار گذاشته ن به خط پار يریليفس

 کنندد  ین ادعدا مد   کنند یم یهم طراح یپارس یدخودشان خط جد يبرا یرانکسان در خارج از ا یبامزه آن که برخ    

 گویندد  یمد  یدا ! يسدت خدط آنهدا را بلدد ن    یاست که کسد  ینتنها مشکل ا. ما را حل خواهد کرد يها مشکل ي خط همه ینکه ا
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 هدا  ینسدل دنمد   یدن ا یگدر بشدود د  ينهدم التد   یاگر خط پارس. کنند  یم يلن تحص شوند یآشنا م ينبا خط الت ینجاما ا يها بچه

 . ترند راحت يرندبگ یادزبان ما را  خواهند یکه م!( است ها يرایرانیمنهورشان ب) ها یخارج یاندارند ،  یمشکل

 یدا بده آمدوزش امدال     يدازي نگرنده ن ،  يسدت بدنن مشکل ن( phonetic یا یيفآنا يبه جز الفبا) یخط يچاصوال ه     

( spelling-bee)کدردن   یهج يها ن کانادا هر ساله مسابقه یکامانند امر زبان يسیانگل يدر کشورها. نبود( یکتهد یا)نگارش 

 یزهآزمدوده ن بده نفدر برتدر جدا      يسیانگل يها کردن ن نوشتن نانه هجی يدانش آموزان برا یین در آن توانا شود یبرگزار م

صدرف   یدادي زمدان ز ( بزرگسداالن ن حتدا سدالمندان نجدود دارد     يبرا يا گونه ينهم چن)کودکان ن نوجوانان . شود یداده م

نمونده در زبدان    يچده؟ بدرا   يهمده زحمدت بدرا    یدن سرراست ن آسان بود ا يسیاگر خط انگل. کنند یکردن م یهج یادگيري

سده تلفد  کدامال     شدوند  یشدکل نوشدته مد    یدف گور که هر سه بده   tombشانه ن  combبمب  bomb  ي سه نانه يسیانگل

 يدان ب یمختلفد  يمطرح ن نهرها يسیخط انگل( ييرن نه تغ)بحث اصالح  یکادر امر يالديم يستمب ي در آباز سده.متفانت دارند

 شد

، ازمیتقدان پَرنپاقرص دیگراین ماجرا آقداي دکتدر   آقاي دکترباطنی همچنين سواي 

به اعتقاد ایشان به عندوان یدف   هستندکه دانشگاه عالمه طباطبایی  استادش صفوي نکور

خط مااصالح پذیر نیست وبایدجایش رابه خطط »زبانشنار 

یایی طوط )رومی صورت خ به  که امروز تن  خط ال مان  ه

که در ست  می شودوهمان شته  پایی نو یب  ارو ترك

فارسي ط ]باسخن فارسي به آن  فینگلیش 

 :بخوانيدبرخی نهرات ایشان را. « بدهد( گویند[ انگلیسي

 «این خط قابل تصحيح نيست» : بااین عنوان (ایسنا)خبرگزاري دانشجویان ایران به نقل از

، خدط کندونی فارسدی را     شناسی ایدران  ریيس انجمن زبان شناسی دانشگاه عالمه طباطبایی ن نایب ، استاد زبان کورنش صفوي

، امدا خدط ثابدت     رنیم مشکل این است که ما تمام مدت به سرا  تصحيح نهام نوشتاري می: گوید داند ن می قابل تصحيح نمی

مدان ماندده اسدت قابدل      يي هخامنشديان بدرا   امپراتدوري دنره  از آرامدی ن، گویيم  این خط که ما به آن خط عربی می. مانَد می

 .دليل که ماهيتا براي کاربردهاي امرنزي کارآیی ندارد به این. تصحيح نيست
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ایدن یکدی از   : گویدد  مدی   ، با اشاره به این مشکل داند ها می شنار که اِشکال خط کنونی ما را ننوشتن مصوت این زبان

کده نهدام   کندد کده هرقددر هدم      اي است که خط عربی دارد ن به همين دليل هم شرایطی را براي ما ایجاد مدی  ایرادهاي عمده

 .همان مشکالت خود را خواهد داشت  ، باز هم ، چون خط قرار است ثابت بماند مان را تصحيح کنيم نوشتاري

ي هخامنشيان تدا   این خط از دنره: گوید ي تلثيرات احتمالی تغيير خط فارسی بر هویت ن فرهن  ایرانی، می ان درباره

؛ مثال ترکيده   بينيم هایی را می در خيلی از جاهاي دنيا هم نمونه. ه ن ندارد، هيچ ربطی به هویت تاریخی نداشت به حال که بوده

. اش لطمده خدورده باشدد    کنم به هویت تاریخی فکر نمین، اصال خط عربی را برداشت ن خط رنميایی را به جاي آن گذاشت 

ایدن کده   . گيرندد  آن خط را یاد می ، شد، برنند اي که خط عربی استفاده می هاي دنره متخصصانی هم که باید به سرا  نوشته

 .مشکلی نيست

 نیکم سازگاري ندارد خطی که با قرن بيست

اعتقاد من بر : گوید باره می آید ن در این نجود می صفوي میتقد است که با تصحيح نهام نوشتاري مشکالت جدیدي به

اش بده   کنديم کده هزینده    ، کارهایی هم مدی  شود هيچ ، هيچ دردي که دنا نمی الخط کار کنيم این است که ما هرقدر رني رسم

در . رنندد  هدا نمدی   اند که خيلدی بده سدرا  ایدن     مطمئنا اعضاي فرهنگستان هم به این مسلله ناقف... خورد ي کار نمی درد نتيجه

ی دقيدق  اگدر بخدواه  . رنندد  تر از آن به سرابش نمی ، اما بيش دهند ها می هایی براي نوشتن برخی از نانه نامه فرهنگستان شيوه

چون اصال خطی اسدت کده بدا قدرن     . این است که خط را عوض کنی ی، انلين کاري که باید بکن به سرا  این موضوع برني

 .این مشکلی است که ما با خطمان داریم. نیکم سازگاري ندارد بيست

اگدر  : کندد  یادآنري مدی باره  داند ن در این ان یکی از امکانات حل مشکالت خط فارسی را استفاده از خط رنميایی می

؛ یینی دیگر جوري نيست که من بتوانم جلدویش را   ما هم استفاده نکنيم، نسل بید از ما در حال استفاده از خط رنميایی است

خدط بده رنميدایی     511تدر،   نویسد، امدا در پيامدف ن کدامپيو    ساله در طول رنز پنج خط به فارسی نمی 13ي  یف بچه. بگيرم

کنيم که نسدل بیددمان مسدير دیگدري      بينی می ؛ بنابراین اگر ما پيش افتد ط خودش آرام آرام دارد جا میاین خ. کند تایب می

  .رند، حداقل ما این مسير را برایش درست کنيم را جلو می

: گویدد  ان مدی . هاسدت  ، هماهن  کردن خط رنميدایی بدراي آن   منهور صفوي از درست کردن مسير براي نسل بیدي

.  نویسدد  ، مدی  خواهدد  ها نيست، هرکس هرجور که دلدش مدی   اي بين بچه از خط رنميایی، هيچ نوع هماهنگی اآلن در استفاده

مدا  . شدان باشدد   ها از خط رنميایی استفاده کنندد، حدداقل یدف همداهنگی بدين      بينی کنيم که اگر قرار است بچه توانيم پيش می

در این صورت همين . ، خطمان باید حتما همين خط عربی باشد م نهتوانيم هم بگویي ها جلو برنیم ن می توانيم در این مسير می

 .است که هست
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هاي ان براي استفاده از یف خط دیگر به جاي خط کنونی فارسی این است کده یدادگيري خدط     یکی دیگر از استدالل

  تیدداد بدی   شدوند کده   شدان خيلدی سدخت اسدت، باعدث مدی       خطوطی که یدادگيري : کند ان یادآنري می.  کنونی دشوار است

  .تر هم بشود کنند، نه تنها کم نشود، مدام بيش سوادهاي کشورهایی که از این خطوط استفاده می

 :است یکی ازپاسخهایی که به ایشان داده شده ازباب نمونه بازن

 :آنالین يهمشهری     درباره خط فارس يپاس  به نوشته کورنش صفو  

کورنش  یادداشتانتشار  یدر پ.گيرد یبه خود م يا حرارت تازهاند  اند  گرما ن یخط فارس هاي يتدرباره قابل بحث     

کده در بده رنز کدردن    ، يگانهب یبا خط اش یگزینیراه نه در جا: ان پاس  داد ن گفت هاي یدگاهشنار به د باستان یف، ي صفو

 .آن است

 کده  یدن بدر ا  یمبن ي، به اظهارات کورنش صفو شنار ن استاد دانشگاه هنر اصفهان باستان ، يطاهر ینصدرالد: نوشت ایسنا   

 .پاس  داد ، ياییاستفاده از خط رنم يشنهادن پ،  يستن يحقابل تصح یمشکالت خط فارس

 «یدرباره خط فارس يکورنش صفو يزبرانگ بحث سخنان» : عنوان نوشته  

 يصدفو  ياز جنداب آقدا   يشدنهادي انتشار پ »:  نوشته است ،«نویسی یپارس يتاهم »ان با عنو ین یادداشتدر ا طاهري.. »     

با خدط   نویسی یپارس  نگو درباره سبب شد تا باب گفت یرانا یخط کنون ييردرباره تغ یسنادر ا ییاستاد دانشگاه عالمه طباطبا

 .شوددنباره باز ( ينگيليشف یجبه قول را یا) ياییرنم

فراتدر از    يشدينه نشدان از پ  یباسدتان  يهدا  مکدان  یگدر ن د يرفدت ، ج شوش ، يانمل ، یحيی  باستان شناسان در تپه هاي یافته

مدا کده بده     ياندد کده خدط امدرنز     اشاره کرده یناز ا يشپ یشناسان بزرگ زبان. در نوشتن دارد یرانمردمان فالت ا  ساله1111

از  يشبد  ين بده درازا . است  ین آرام يپهلو هاي يرهدب يزشاز آم مانده جاي ن به یرانیا یخط شود، یخوانده م ینادرست عرب

 ي، پ ن ن کده بدرا   ،   مثال با نگداه داشدتن    . اند خط رفع کرده یندر ا ييراتیرا با تغ شان یادب يازهاين یرانيانسال ا 2111

 ......ينوشتار ک رد يمناسب برا يها با افزندن نا  یا،  اعراب ناشناخته است

چده کدرد؟ جدز     يده ترک یمل ياتبا ادب يمتصم ینکه ا جاست ينپرسش هم. اند را مثال زده يهترک خط ييرتغ[نمونه] براي

 شدان  ياکدان ن يشپد   سده يآن کشور هم نتوانند نوشتارها کردگان يلتحص ترین يختهاز فره یاست که سبب شد امرنز بخش ینا

را بفهمندد؟ ن   هدا  نگداره  یدوار برنند ن متن د یاصوفيهن ا یه ن توپقاپيبه قون توانند یم يهرا بخوانند؟ چند درصد از مردم ترک

 دنلت نقت در برابر ارنپا؟ ينیب چه بود جز احسار خودکم ييرتغ ینا يلدل
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را بده   یخدط رنسد   یدار مردمدان آن د  يدپرسد  یدد با.  اسدت  يریلیبا خط س يکستاندر تاج ینوشتن زبان پارس یگرد مثال

از  تدر  يشبد  يآنان چه بدوده جدز دنر   يبرا نویسی یرنس ینن دستانرد ا يه؟رنس ياستیمار ياستبه جور س اندیا یدهگز ياراخت

 ....ي؟مادر ينفرهن  سرزم

 باستان یفارس خط

حکدم بده    یسدادگ  ينبده همد   شدان  یشدان اند ن هم ينگاشته شده که جناب صفو یخط ينبه هم یرانا یادب  ينهگنج تر بيش

 يدام ، خ حداف   ی ،گاه فردنس ن آن ياموزدب ياییدر مدرسه خط رنم یشانا  را که به گفته ینسل ديتصور کن.  دهند یم ييرشتغ

ن تخصص  ییبه رمزگشا يازن ينشسرزم یسین خوشنو کاري یکاش ارگري ،فهم نگ ي، ن برا را حتا نتواند از رن بخواند يمان ن

 یادگدار خدرد ن   يندوي ، م بندهش یابخوانند؟  ییانستا ي يرهانستا را به دب توانند یم یرانيانچند تن از ا. داشته باشد یدانشگاه

هندر   ی بدا تدار   یارنییرن يبرا پارسی، يرهکه با رها کردن دب یدچشم آنر يشرا پ یندهحال نسل آ ي؟پهلو  يرهرا به دب یرانزر

 .داشته باشند يازبه مترجم ن ينسرزم ینا

بده   یدا آ. ستردن پرسدش باشدند   یکه در پ نه آن ؛ يابندرا ب یاجتماع يبآس یفاز  يشگيريپ يراهکارها یدبا کارشناسان

 هدور زند  يرا فددا  مدان  يمدادر  دار یشهن ر یرپان نوشتار د، شد  يمتسل یدبانویسند  یم گونه ینها ا جوان یبرخ که ینصرف ا

تکندو ن رپ   يقید، چرا که موسممنوع کر یدرا با یرانا یسنت وسيقیم یيماست که بگو یننسل کرد؟ درست مثل ا یفگذر 

آن را  یدد ، پدس ناچدار با   اسدت  یدج از جامیده را  یبخشد  يدان بهره از مواد مخدر به هر حال در م یيمبگو یا.  پسندتر است جوان

اگدر  . ي رنشدنگري  تدالش بدرا   ینوست ن کار کارشنار دانشگاه ي تجربه يها به عرصه يدنکار جوان سرکش. دانست یقانون

 ي يدره نوشدتن بده دب   ، دنسدت  یدران از جوانان ا يپرشمار يارکه گرنه بس یدد يداتفاقا خواه يد،بزن یاجتماع يها به شبکه يسر

 .دانند یتر م خوش ياررا بس یپارس

گدذاران   ياستن س یرانمد که یدرحال گيرند، یم یرا پ ینادرست يراز جامیه مس یکه بخش شود یجا آباز م از آن آسيب

امدا راه  .  اسدت   یخود بداق  يبفلت هنوز به جا که یدرحال شوند ، یم تر يشن رهرنانش ب شود یتر م نپه يرمس ین، ن ا اند بافل

 ينآمده از خدط کهدن التد    که نوشتارشان بر ییمردمان کشورها. يست ن مان یملّ يها آن اشتباه ن فرن نهادن داشته یرفتندر پذ

در  يدز ن مدا ن . يد تازه کن یتوانست آنان را نادار به استفاده از خط يدهرگز نخواه. آموزند  یاست آن را با افتخار به نسل نو م

 ثمدر  یشددن بد   ییارنپدا  يبدرا  يهترک  صدساله تالشآمد، همانگونه که  يمبه قامت آنان در نخواه نویسی يناقتصاد ن رفاه با الت

 .مانده
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فاتحدان   کده  یدن مگدر نده ا  .  ندد برب را پشت سر خواهد نهاد ن زندده خواهدد ما   يامرنز یفشار هژمون یرانیا فرهن 

 یبدا خطد   اش یگزینیدارد، راه نه در جا یراديمان ا ماند؟ اگر خط یدارپا یرانینرف ا  یشهآمدند ن رفتند ن ادب ن اند ياريبس

بده   يشدينه پ یدن از ا یاندد ن در آمدوختن قددردان    بارهدا انجدام داده   مدان  نکه پددرا  ي؛ کار که در به رنز کردن آن است يگانهب

 «دکنن یرا چنان که هزاران سال پابرجا مانده، نگاهبان یرانیفرهن  ا نویسی ی ن پارس گویی یمان تا با پارس فرزندان

می مانداینکه ازاین منادیان تغييدرخط فارسدی بپرسديم هزینده اصدالح خدط بایداري        

 خواسته شدده طرح اصالحی ماترتيبی که در، به  دنلت ، مسئولين نآحادباسوادان کشور

یدانانگونی اسدار    ، اقتصادي نحکدومتی کمتراسدت  یاازنقطه نهرفرهنگی ، چه است ، 

من نمی خواهم صحبتی ازهزینه هاي فرهنگدی  . ؟ ازبراي آن خط نطرحی نودرافکندن 

 بادههدا ، خطشدان بده التدين     نمالی دنلت ترکيه ، یاهمان عثمانی سابق ، درمقولده تغييدر  

بده   بلکده تنهااشداره مدی کدنم    . باالنپدائين کدرده باشدم     عالمتهاي اضافی  ن نقطه گذاري

 ،کده جداي دیگدردراین نوشدته ذکدرش رفتده اسدت        ،نوشته اي ازمرحوم حبيب یغمایی 

ص نهویدت  ایشان درجهت مخالفت باتغييرخط فارسی که ميرا  فرهنگی ندليدل تشدخّ  

ارزندده  بدس  تاتور  درتیویآ خط ترکيه ، خداطره اي  آ مامی دانند ، بااشاره به اقدام

ازبزرگمردي ازدنرانهاي اخير ، مرحدوم  نجوابگوي همه احتجاجات تغييرخط فارسی ، 

کده دندنره نخسدت نزیررضاشداه    نقل می کنند ،کسدی   محمدعلی فرنبی ذکاءالملف

  . این عهدبه انجام رسيد چه اقدامات مفيدي به توصيه اندر نخدامی داند،  بود

 ....نقل قول مردي بزر  ازمردي بزرگتر
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عرض کنم چون نقل قولی بایف ناسطه است ، ندری  اسدت ناگفتده   هم ، بی توجه به تلثيرآن ، اجازه دهيداین نکته را

رنزي بی هيچ تشریفات رسمی به طورخيلی خصوصی ، چدون اکفداء    مرحوم فرنبی می فرمود. گرچه بی زیان باشد  ماندن

 که مقتضی شدبه انعرض کدنم کده شدماخود    گفتگوبدانجاپيوست. باکمال آتاتور  درمباحث گوناگون سخن می راندیم  ، 

ایدن القداآت چده    . نيسدتند   نمی دانيدبزرگان علم نادبی راکه ازمفاخرتر  مدی شدماریدتر  ندژاد   . دانشمندي به نام هستيد 

 سودمی بخشد؟

نازایندرني  . ال پيش به فتح نپيرنزي دراین سرزمين سکونت جسته ایم ماملتی هستيم که ازچندصدس :درجواب فرمود

 براي اینکه حق خودرادرمسکنی بی میارض ثابدت کنديم ، نمليدت خدودرا    . ادب نفرهنگی که درخورملتی قدیم باشدنداریم 

پدس ازچنددقرن دیگدران    رادرنخستين نهله خودمان بانرمی کنيم ، ن این تلقينات. استواري بخشيم ازچنين تلقيناتی ناگزیریم 

 .می پذیرند

 ایی بدزر  نثی داریدد ، نحکماندانشدمندان نشدیر   شماایرانيان کده ازچنددین هزارسدال پديش مسدکن مدور      : بیدافزند 

درست است که به فردنسی ازنهرشیرنادب می باليد ، امابه کنده ایدن میندی    . مفهوم این موهبت رادرنيافته اید ،  پرنرده اید

 ...مه سندملکيت ایرانيست ، نبه منزله نرقه هویت شماپی نبرده ایدکه شاهنا

 

  !دوخطه كردن فارسي ، نه تغيير ، نه اصالح: د

خطدی  ، که ازجاندب برخدی ازفضدالعنوان گردیدده     پيشنهاددنخطه کردن فارسی   

، کده همدان خدط موجودباشدد    تاریخی نمطبوعداتی   هايکاربرد، ادب نفرهن  ازبراي 

بده زعدم اینجاندب     .ریاضدی ن پزشدگی   ، فندی ،  هم خط فرنگی براي امورعلمی خطی ن

هاي جدیدد خواهدان تحدول ،    نسل  ناصولدنازآن پيشنهاداتی است که باگرایش جوانان 

نخواهددبودمگرهمان  ..ار فرنگی نچيزهاي دیگدر  . ام . تحر  ، موند ، نهمگام باار 

کده   یآندان به عبدارت دیگر . انتقالی  برنامه تغييرخط ، منتهاباپشت سرگذاشتن یف دنره
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بهانده بدراي تغييدرخط ن     منتهدر ، نهم سدن نسالهایشدان درآنسدوي آب ،    درهمين ایران 

 اقددام تفدانت چنددانی باهمدان     پيشدنهادمزبور دنمسایل رنزجهان هسدتند ،  هماهنگی بامُ

 . تغييرخط نداشته نهمان سرنوشت رابراي خط سنتی نقدیم فارسی رقم می زند 

، که قطیاطمنهورشان کاستن ازبارناشی ازضدربه   ریزپيشنهاداستادفرزانه آمده در لهذا

 تغييرخط فارسدی . منجربه همان چيزي می شودکه درباالگذشت نهایت تغييرخط بوده ، 

 . باطملنينه  این بار

به عنوان یف نهدر ، یابده   ازاین جهت مااین مطلب راعنوان نمودیم که اعتقادداریم 

، هرپيشددنهادي ازطددرف صدداحبنهران  لسددوزي بددراي خددط فارسددیعبددارت دیگریددف د

چراکده  . پذیرفتنی ، تادرپایان به یف جمدع بنددي نهدایی ناجرایدی نمدودن آن برسديم       

مطالب ارائه شده ازهردنجانب دراین نوشته تنهاجنبده آگداهی دهدی نپيشدنهادي داشدته      

کسو ، تغيدرخط  هم ازیضربه اي  درضمن اگر. نباب بحث ننهرصاحبنهران را می طلبد 

بده قدول   به نهرماالزم ، ن ضربه تلقی شودهم  ، اگر موردنهراصالحات ، یاسوي دیگر ، 

 .مر  یکبار، شيون یکبار: مرحوم حبيب یغمایی که ذکرش گذشت

 :، ارائه دهنده نهریه دنخطه کردن فارسیآقاي خياماینف عين گفته هاي 

علدوم عملدی فيزیدف ن شديمی ن      آنري هداي جدیدد در   با نرند فن :کتاب، بخش  خبرگزاري ميرا  فرهنگیبه نقل از

اي تدرین   مسایل خط فارسی بده یکدی از پایده     ،«پست الکترننيف» ن  «هاي کوتاه هاي پيام سيستم» ریاضی ن بيره، پيدایش 

هاي فراناندی   تحمل ن ظرفيت به رنز شدن را دارد یا خير، بحث خط فارسی در مورد این که. مسایل اجتماعی بدل شده است

، ایدن بحدث جنبده     هداي کداربرد خدط در مخدابرات جدیدد      اکنون با نرند استادان دانشگاه در اعتراض بده شديوه  . نجود دارد
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» ، مسیود خيام نویسنده کتداب   اندرکاران این مقوله یکی از دست. زنایاي جدیدي خودنمایی می کندازآکادميف گرفته ن 

 . مينه تحقيق کرده استاست که سال ها در این ز «خط آینده

در مشرق زمين خطوط فراناندی  »  :خيام درباره سابقه خط فارسی به سایت کتاب خبرگزاري ميرا  فرهنگی می گوید

. ها خط دیگدر  ، نسطوري ن ده ، صفوي ، سبا، ثمودي ، کلدانی ، سریانی ، کوفی ، نبطی خطوط عبري. در جریان بوده است

 اند که هدر  ایرانيان هفت خط داشته.  ، پهلوي ن انستایی به نجود آمده است ، آرامی ميخیدر ایران قدیم نيز خطوطی چون 

. اندد  کدرده  ، محاسبات ن مانند آن استفاده مدی  ، مکاتبات اداري که مثأل براي نوشتن دین،کدام موارد مصرف نیژه اي داشته 

 «.اند یا با خطوط جدیدي جایگزین شده نکته مهم این است که تمام این خطوط در طول تاری  بارها اصالح شده

، علمی ن اقتصادي را در تغيير ن تحول یف خط تاثيرگذار دانسدت ن   ، فرهنگی ، اجتماعی هاي سياسی ني انواع رخداد

اگر هنوز کارآمد بدود، خدط   .  کردند تا با شرایط جدید سازگار شود خردمندان به نقت ضرنرت خط را اصالح می»  :گفت

اگر هدم کده خطدی کارآمددي خدود را      . گرفتند کردند ن در کنار خط قبلی به کار می صارف جدید تدبير میجدیدي براي م

 «.کردند کامال از دست می داد آن را تیویآ می

هداي بدی شدماري دانسدت کده کندار        آن را داراي ظرفيدت ن، ندام بدرد    «خط ادبدی »خيام از خط کنونی فارسی با عنوان 

نگداري   د   در حوزه هاي ادبيات، متون دینی، مکاتبدات اداري، رنزنامده   «خط ادبی فارسی»یاليت ميدان ف»  :گذاشتنی نيستند

اي از ظرافت رنبدرن   یابيم که با گنجينه آنردهاي هنرمندان خط در می  با نگاهی اجمالی به دست. سنتی ن کارهاي هنري است

البته اصالحات امر دیگدري اسدت کده هرگداه متوليدان امدور، ازجملده         . هستيم که نباید به هيچ عنوان آن را دست کم بگيریم

 «.توانند به آن بپردازند فرهنگستان ن استادان ادبيات صالح دانستند، می

فتحده،  . شدود  زبان فارسی با هفت مصدوت یدا صدداي اصدلی تکلدم مدی      »  :ني درباره اصالحات خط فارسی توضيح داد

ئی در زنجيدره خدط    -ان  -از این تیداد سه مصوت آ (در کلمه جلو  مانند صداي ن) کشيده   کسره، ضمه، آ، ان، ئی ن ضمه

 .شود نوشته می

 ضمه ن ضمه کشيده اختراع کدرد  -کسره  -انلين مرحله اصالح خط فارسی این است که چهار حرف براي نوشتن فتحه 

تدوان بدراي ایدن کدار بده عالمدت هدا         نمی.  دقت کنيم که این حرنف باید به شکل مستقل باشد ن در زنجيره خط نارد شود. 

  ها در خط فارسی نجود دارد که بده علدت حضدور نيدافتن در زنجيدره      این مصوت  هاي نمایش دهنده در ناقع عالمت. اندیشيد

ئی براي نوشتن این سه مصدوت بنيمتدی بدزر  اسدت،      -ان -نجود حرنف نوشتاري آ. شود خط به ناگزیر کنار گذاشته می

 «.شد اب این سه شکل، مشکالت خط ادبی فارسی به مراتب از آن چه هست بيشتر میچراکه در بي

حرنف خدط  » :ني ابداع خطوط چسبيده نویس را براي مصارف تندنویسی در دنران قبل از اتوماسيون دانست ن گفت

 ن درن  که نگاه کنديم  ، جي  ، مغول بول هملدر چهار ک   به حرف . شود شکل مختلف ظاهر می 123ادبی فارسی با بيش از 

این پدیده، مشکالت آموزشی ن نوشتاري فرانانی ایجاد کدرده  .  ، چهار شکل مختلف براي نوشتن یف حرف ناحد می بينيم
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  یددف   فقددط بدا   ، آنوقدت  د ر ن   ،  ، ج ي   ، م   ن ل   ن ل: بيدایيم بدده جدانویسدی همددين چهارکلمده بينيدیشدديم   . اسدت 

البتده  . شدود  برطدرف مدی   هدا  از جمله مساله کرسی، به این ترتيب قسمت اعهم مشکالت خط ادبی فارسی . . برخورد می کنيم

 «.مشکالت دیگر از جمله حرنف همصدا باقی می ماند که براي حل آن ها تدابير دیگري نجود دارد

سدب نوشدتن متدون علمدی ن فندی ندانسدت ن       را با تمام مزایاي منحصدر بده فدردش، منا    «خط ادبی فارسی»مسیود خيام 

هداي   انددرکاران حدوزه   با نرند علوم ن فن آنري جدید، مسایل فراناندی در زمينده خدط پدیدد آمدده ن دسدت      »  :توضيح داد

، مهندسی، کامپيوتر ن سایر بخش هاي علمدی ن فندی بده شددت از      ریاضی. مشکل پيدا کرده اند  مختلف با خط ادبی فارسی

 .ها شده اند ، ن به دنبال آن سایر زبان برند ن دست به دامن سایر خطوط میاین نقيصه رنج 

هداي علمدی ن فندی     پيشينه ن توانایی زیادي دارد، براي برطرف کدردن نيداز حدوزه    که، ني اصالح خط ادبی فارسی را 

خدط  . در کندار یکددیگر   دن خدط »  :شدود  «خط فنی فارسی»اشتباه دانست ن پيشنهاد داد تاتدبيري براي خطی دنم با عنوان 

،  ، مهندسدی شديمی   ، فيزیدف نهدري   ، علوم پایه ادبی فارسی براي مصارف کنونی ن خط فنی فارسی براي ریاضيات، منطق

، ن البتده بدراي    ، مهندسی پدرناز، کنترلرهداي عدددي، شدطرنج ن موسديقی      ، مهندسی نفت ن گاز ، مخابرات کامپيوتر، نجوم

 «.هاي کوتاه ن پست الکترننيف سيستم پيامهاي آنان از جمله  زیرمجموعه

در ناپدن همدين امدرنز چهدار     »  :این نویسنده ن مترجم، نجود دن خط در یف زبان را پدیده اي جدید ندانست ن گفت

 «.اند ایرانيان قدیم نيز همان گونه که گفتم هفت خط داشته.  خط کانجی، هيراگانا، کاتاگانا ن رنماجی رناج دارد

نویس اسدت ن   ، چب تمام بخش هاي فنی»  :جهت بودنش با ریاضيات دانسترا هم "خط فنی فارسی"ياز مترین نني مه

 «.انجامد هرنوع تالش براي استفاده صحيح از خط بيرچب نویس براي نوشتن علوم ن فنون به شکست می

 :خط را برشمرد آل خط فنی براي ابداع خط مطلوب را ضرنري دانست ن مشخصات این خيام توجه به فرمت ایده

هرصوت به کار گرفته شده در زبان را یف ن فقط یف حرف الفبا نمایندگی کند ن بالیکس، هرحرف الفبا به یف . 1»

 . ن فقط یف صورت در زبان داللت کند

 . خط نمایش داده شود  هر مصوت با یف ن فقط یف حرف در زنجيره. 2

، جا بگيرد به طوري که خط بتواند مانند  ، ترجيحا مربع مساني هاي تمام حرنف ن حرکات از نهر شکل در ماتریس. 5

 .جدنل کلمات متقاطع عمل کند

 .جدانویس باشد. 1

 «.از چب به راست نوشته شود. 3

خط ادبی فارسی بایدد  »  : خيام تلکيد کرد که خط فنی فارسی خط جدیدي است ن سخن بر سر تغيير خط فارسی نيست

، ایدن جدا    ن بخدوانيم  سیدي ن حاف  ن سایر متون ادبی ن شیر ن قصه را با همين خط بنویسديم همين باشد که اکنون هست ن 

 «.صحبت بر سر افزندن یف خط جدید است
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ن تلکيد کرد که براي از ميان نرفتن خدط فارسدی   ، ني برخورد سلبی ن نفی کردن این قضيه را بسيار خطرنا  دانست 

رسد ن یکی از عواقب خطرنا  آن خسته شدن ن   ی هرگز به نتيجه مطلوب نمیبرخوردهاي سلب»  :باید ایجابی حرکت کرد

، چهدارده سداله در حدال بده نجدود       خط فنی فارسی همين اآلن به دست نوجوانان سيزده.  کنارکشيدن متخصصين امور است

ش نياید بایدد سدرعت بده    خواهيم فاجیه پي ما که به اخطارهاي بيست سال پيش فرهيختگان توجه نکردیم اگر می.  آمدن است

اند  در هرحال قرار نيست دست رني دست بگذاریم ن ببينيم نوجوانان سيزده چهارده ساله خط ما را عوض کرده.  خرج دهيم

براي رهایی از این فاجیه ملی، به ناگزیر بایدد هرچده سدرییتر خدط فندی فارسدی را       .  ن دیگر کاري از دست ما ساخته نيست

 «.شده خط جدیدي تدبير کنند اند که هرگاه نياز اجتماعی احسار می در قدیم شهامت آن را داشتهایرانيان . تدبير کرد

مسیود خيام، فرهنگستان زبان ن ادب فارسی را مهمترین نهادي دانست که باید پيش قدم انجدام تهيده خدط فندی فارسدی      

. عمدل آنرد ن کدار را سدر ن سدامان دهدد      بدیهی است که فرهنگستان باید از کارشناسان مختلف دعدوت بده  »  :شود ن گفت

تواندد   باید دید فرهنگستان تا چه حد مدی . ، اما نياز به قدرت باالي سياسی دارد ، ضرنرتی جدي است تدبير خط فنی فارسی

 «.خود را درگير این مساله کند

به مقالده انتقدادي آقداي     برخی جنبه هاي پيشنهادي آقاي خيام نقدتوصيه می شودبراي  

صدرالدین طاهري برگفته هاي آقاي دکترکورنش صفوي درصفحات پيشدين ، ندیگدر   

 . نقدهابرگفته هاي میتقدین به تیویآ خط فارسی مراجیه شود

اسدت بده ندام     گان این دنگدانگی درخدط فارسدی محقدق فاضدلی     ازدیگرپيشنهاددهند    

خبرگدذاري ایسدنا نتحدت عندوان      «جهدان »که دربخدش  « یسرنستان یکمال کورنش»

عندوان نمدوده اندکده خطدوطی      ازاین بابمطالبی « یخط فارس  اظهارات جالب درباره»

 : ازآن چنينست 

 یخدط کندون   يجا به ياییبر استفاده از خط رنم یمبن يکورنش صفو يشنهاددر پاس  به پ یسرنستان یکمال کورنش»

ان میتقدد اسدت    .تحدول را نددارد   یدن ا یآمادگ یرانامرنز ا  خط به صالح ن کارا باشد، جامیه ييرحتا اگر تغ :گوید یم یفارس

نمدا  ،  اسدت  ين تابلوهدا ضدرنر   هدا  یميدل ا هدا ،  يامدف پ ، یمتون فن رد ینوشتن فارس يبرا ياییرنم يبا الفبا یدابداع خط جد

 .يممختلف داشته باش يدن خط با کارکردها توانيم یم
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 يخبرگدزار  يدات نگدو بدا خبرنگدار ادب    ، در گفدت  فدارر  ي نامده  داندش  یرپژنهشگر ن مد ی،تانسرنس یکمال کورنش

بده عندوان    «يدایی خدط رنم »موضدوع اسدتفاده از   :  گفدت ی خط فارس ييربحث تغ ي يشينهپ ي ، درباره(یسناا) یرانا یاندانشجو

. رناج دارد یراندی رنشنفکران ن تجددخواهان ا ينسال است که در ب 131از  يشب زبان ینا ين نهام نوشتار یکالبد زبان فارس

تدا امدرنز    يد،نام« اسالم یدرسم الخط جد»خود را  يشنهاديپ يآخوندزاده الفبا  یفتحیل يرزاکه م يقمر يهجر 1231از سال 

 موافقدان ن  ی بدين گونداگون  يهدا  نگوهدا ن جددال   ، گفدت  اندد  را عنوان کرده يشنهادپ ینا یگربار د يکه استاد کورنش صفو

 .مطرح بوده است یخط فارس ييرمخالفان تغ

 یاز مشکالت خط عرب يرننیب یحانابور د شکایت

 یتشدکا  یدر آثدار خدود از مشدکالت خدط عربد      يرننیب یحانچون ابور یکسان يزصدها سال قبل ن: در ادامه افزند ان

 یالخدط فارسد   در مورد رسم يشنهاداتیپ[ هجري] یازدهمقرن  یلدر انا « يريفرهن  جهانگ » ي در مقدمه ينهمچن.  اند کرده

با زبان فرانسده   یی؛ از جمله آشنا مختلف یلبه دال،  نطيتانقالب مشر یژهنه ن ب، ، اما از اناخر دنران قاجار  ارائه شده است

 یکدی درآمدوزش ن نزد  يلتسه يبرا خط يير، موضوع تغ کشورها ینا هاي يشرفتتمدن برب ن پ يها جلوه يزن ن،  يسین انگل

 .شد يجد یجهان يبه نوشتار

 دهنددگان  يشدنهاد اسدالم در ابتددا پ   یبا بانرها ن متون مذهب یخط عرب يوندپ: کرد ين یادآنريهمچن یسرنستان کمالی

 2111از  يشاسدت کده بد    «یآرام»خط برگرفته از خط  یننشان دهند که ا یخیتار يقاتخط را بر آن داشت که با تحق ييرتغ

اسدالم از   یرفتنشده ن پس از پدذ  یلتبد «یعرب»به خط « نو یینايس»خط  ،«ینبط»به خط  یلاز تبدن بید ، سال قدمت دارد 

کده   يدر گفتدار  [هجدري ]12۲1آخونددزاده در سدال    يدل دل ينبه هم. از آن گرفته شده است« نو یفارس»خط  یرانيانا يسو

ش از ظهدور  يدراز ن البتده پد   ياناز سدال  یزبان عربد خط ن »که  کند یم يدنکته تلک ینبر ا، نوشته  یعثمان يتاقناع رنحان يبرا

 .«پرستان بوده است از بت ی، خط ن زبان مردمان گوناگون ن گرنه اسالم

 يدانل فهم یدخواندن با يبرا یدر خط فارس: د آخوندزاده

از  يدز در اسدتانبول بدوده ن   یدران ملکم خان که در همدان زمدان مستشدار سدفارت ا     يرزام: سپس ادامه داد[ سرنستانی] ان

 ین در ابتددا سدی   نگریسدت  یزاده بده آن مد   از آخوندد  تدر  ينانهب اگرچه ان ناقع. خط بوده است ييرمندان ن میتقدان به تغ عالقه

ان در . تدر شدود   آسدان  یان آموزش ن خواندن متدون فارسد   انرتا به ب، کند  یجترن یرا در خط فارس یسینو داشت که گسسته

انالط خواندد، امدا در    یدد مطلب با يدنفهم يها برا زبان یرسا یراتدر تحر»: ها بر آن بود که  خط یربا سا یفارسخط  ي یسهمقا
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ن  «يگلستان سدید » لهخود چند کتاب ن از جم يشنهاديالخط پ ان با توجه به رسم. «يدانل فهم یدخواندن با يبرا یخط فارس

 .در لندن چاپ ن منتشر کرد 1515را در سال « (ع)  یاقوال عل»

 یخط عرب ييرتغ يمجتهد مشهد برا د فتواي

 هداي  یشده اند يربود کده تحدت تدلث    يافراد یگراز د، خان مستشارالدنله  یوسف:  در ادامه اظهار کرد یسرنستان کمالی

، مجتهدد مشدهد در پاسد  بده پرسدش خدود        راهللنص يرزارنند از م ینکمف به ا ين برا، خان قرار گرفت   آخوندزاده ن ملکم

اسدت   یزمطلقاط جا یداختراع خط جد یادر خط کتب  ييرتغ» : ودکه در آن ذکر شده ب یافتدر ییفتوا یخط عرب ييرجهت تغ

فتدوا   یدن ا یافدت پدس از در .  «، راجح خواهد بود قرائت بشود يحن تیلّم ن تصح يمتیل يل، بلکه هرگاه موجب تسه ن بالاشکال

در دنران میاصدر  . چاپ ن منتشر کرد« رساله در نجوب اصالح خط اسالم»با عنوان  يا کتابچه 1515الدنله در سال  مستشار

 یت،یحيیچون صدادق هددا   یبید کسان يها البته در سال. داشتند يدخط تلک ييرخواند که بر تغ یافراد را نسل انل ینا توان یم

 .کردند ديبانر تلک ینبر ا يزن... ذکاء ن

 یخدط فارسد   ييرتغ گویند یداستان شد که م از بزرگان هم یگرد یبتوان با برخ یدشا: اظهار کرد ينپژنهشگر همچن این

ن  یدر متدون فند   یژهبو یدجد يدر کالبد ینوشتن فارس يبرا ياییرنم يبا الفبا ید، اما ابداع خط جد نه ممکن است ن نه الزم

 .يممختلف داشته باش يدن خط با کارکردها توانيم ین ما م تاس ين تابلوها ضرنر ها یميلا ها، يامفپ يزن

 

  ؟كدامستخط معيارز ـ 

مخصوصداطازدنران پهلدوي   . ما راجع به زبان میياردرجامیه سخنان بسيارشدنيده ایدم   

بده قدول   ، انل که نوعی شوننيسم فرهنگی راتجربده کدرده نگرایشدهابه سدوي پداالیش      

نعجب آنکه از حددهمان  )سَره نویسی  نبه دنبال آنخودشان دردرجه انل اززبان عربی 

چنين شداهد هنوزدردنران جمهدوري اسدالمی هدم     نعجب آنکده ( زبان عربی پيشترنرفت

زیرلدواي   ناگفتده پيداسدت  .  سره گویی نسره نویسدی زمزمه هایی هستيم باهمان عنوان 
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. ل نمدادرتلف  بده خدوردمردم داده نمدی دهندد      چه لغات نترکيبات دیرفهم نمشدگ آن 

لزنمدی   سره نویسی درجاي دیگربحث کرده ایم ننطبین ، ماراجع به جنون سره گویی 

سدخن  اماآنچه هم درآنجانهم اینجاتوصيه می نمدائيم  . به تکرارآن دراین مقام نمی بينيم 

 بدد تقداد بیضدی   ، نبه اعخوب علی ربم جنبه هاي که است ، به زبان میيارننوشتن گفتن 

در  بالب نزدیف به تمدام مدردم ایدران هسدت ، زبدانی کده رادیدو ،         موردفهم نآن ، 

. تلویزیون ، مطبوعات ننهایت نویسندگان باآن حرف خودرابه قاطبه مردم می فهمانند 

درمجدامع  البتده  . نه نيازي به فرهن  لغت دارندننه ازآن چيزي کم مدی گذارندد   نمردم 

حفوظ است که اهل فن به زبان خودشان نباهرلغدت ناصدطالحی   خاص نادبی این حق م

 . که می خواهندبایکدیگر سخن گویند 

 دکتدر » ، براي آنکده ازاسدتادفرهيخته نزبانشدنار   گفتيم اماچرااین مقدمه کوتاه را

 مقاله اي درپایگاه پژنهشگاه علدوم انسدانی  نمطالیدات فرهنگدی    « علی اشرف صادقی 

اشدارت  هدم   بدرخط میيدار  ، که مطالبی ازآن عدالنه برزبدان    «زبان میيار»باعنوان دیدم 

یرعنوان زع مطدالبی برداشدت نایدن بدار    لذانگارنده به سليقه خودازاین مقاله ممتّ.  داشت

  . می آنرمدراینجا«خط میيار»

 خدط میيدار   به طوراجمال. که مترادف نهم مینی دانسته شده بانانه فرنگی استاندارد « میيار»انل بپردازیم به مینی  »

 امداخط میيدار  . تحصديلی درهمدان خدط نزبدان     .  به طورعمدوم  همواره مبتنی است برخط ننگارش تحصيل کردگان هرجامیه

 دردناصدل خالصده    نیژگيهدا این . ذاتی آن خط می باشد  نیژگيهايبراي خودداردکه مهمترین آنان  خصوصيات دیگري هم

 . می شوند 
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 .یطافهاي الزم ازبراي آنهمراه باان،  خطد تثبيت شده بودن 1

 د پختگی خط براي ضبط نثبت مفاهيم علمی نفرهنگی مناسب زبان2

چنانست که خط موضوع ازجانب محافل فرهنگی ذیصدالح پذیرفتده ،    منهورازتثبيت شدگی نهمراهی انیطافهاي الزم

نمنهورازپختگی درمدوازین فرهنگدی نعلمدی    . ناینکه درمواجهه باتحوالت جدیدفرهنگی انیطاف پذیري الزم راداشته باشد 

فرهنگدی   به یف خط دقيق ناجدشدرایط بدراي بيدان مقاصددعلمی ن    ، یینی اینکه خط بایست ازمرحله ابتکاري نبدعت بودن 

چده بسدابافرهنگهاي گونداگون    ، این چنين خط درعين حال می تواندعامل اتحادمردم یدف کشورنسدرزمين   . ارتقاءیافته باشد

 . سرزمينهاي مجانرممتازاست  درهمان حالی که ازبقيه خطوط کشورهان. دریف حوزه جغرافيایی خاص باشد 

ري نسبت بدان ، نقوف به اصدول نهنجارهدایش ، نسدرانجام    به همان ترتيب نظيفه جامیه درقبال آن درسه اصل نفادا

رجدوع ننیژگيهداي    حال بااین مقدمات مناسب می نمایدکه یکباردیگربه تیریدف خدط میيدار   . مباهات بدان خالصه می شود 

 : آنرابشماریم 

 .ارد نیدف حدوزه فرهنگدی رناج د   ،  ازنهرماخط میيارخطيست که فراترنفراگيرترازهرخط ننگارشی دریف کشور 

شدرایط   که درعين حدال ممکدن اسدت در   است ، آحادآن کشورنسرزمين ....تماعی ، علمی ، ادبی نجخطی که نسيله ارتباط ا

 . دیگربه خطوط دیگرمقاصدخودرابيان کنند 

نبازهمين خط اسدت  . بازهم قابل یادآنریست این خط میيارطبیاطهمان خط درر خواندگانست ندربرگيرنده گفتارآنان 

درنوشته هاي دیداري چون تلویزیون ، مطبوعات ندستگاههاي آموزشی مورداستفاده ، نبه همين ترتيدب درآمدوزش بده    که 

ت آندان بدراي کداربران    یول نهنجارهائيست که رعاخطی است تثبيت شده ، داراي اص.  خارجيان ناطفال نوآموزکاربرددارد

تثبيدت آن درعدين حدال بده      کشوربه مبتدیان تیلديم ، نناگفتده نماندد   این اصول درسيستم آموزش نپرنرش . آن الزامی است 

 . میناي تثبيت زبان میيارهم هست 

قدرمسلم توسط نویسندگان نمتکلمين بده زبدان ، برنامده هداي اجتمداعی سدازان ،        امااین تثبيت چگونه انجام می شود؟

حکومتهدا ،   دهداي حدامی آن دردرجده انل دنلتهدان    نها. میلمان ندریف کالم تمام آحادنطبقاتی که بانوشدتن سدرنکاردارند   

 .آنگاه نسایل ارتباط جمیی ندستگاههاي آموزشی ، ندر کشورهاي صاحب فرهنگستان البته ازآن طریق

طبیاطصدحت نرسدایی    ؟ ن نخدط شناسدان بایدددرخط میيارموردتلیيددنتثبيت قرارگيردکدامندد     اماببينيم آنچه ازنهرزبدا 

به گونه اي کده مطدابق در  نفهدم    ، رعایت قواعدطبيیی خط که مخصوص به خودهرخط است خط میيار ، لزنم  با نگارشها

 . عامه درر خواندگان به آن زبان نخط باشد 
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ازآنچده مسدلم   . اینف می رسيم به این سؤال که گستره جغرافيایی نخاستگاه تاریخی این خدط میيارچگونده بایدباشدد    

 نلواینکده بده ظاهرقابدل تدداخل بدا     . اسدی آن کشورنسدرزمين مطابقدت دارد    است گستره جغرافيایی خط میياربامرزهداي سي 

 . ازباب نمونه خط انگليسی بریتانيایی نمی تواندمیيارخط انگليسی آمریکاي شمالی یابالیکس باشد . سرزمينهاي دیگرباشد 

تجربده   متفدانتی را اماازنقطه نهرخاستگاه تاریخی بایدافزند خط میيدارممکن اسدت درادنارتداریخی مختلدف شدکلهاي      

بدراي دنره اي   (انستایی ازشاخه پهلوي)نهایت اینکه درمثالطکشوري چون ایران یف خط یاگونه اي ازیف خط . کرده باشد 

تاریخی خط نس  مشدتر    دراختالط بااسالم عربی تبدیل به کوفی ، سپس نس  ، نسرانجام درتحت شرایط خاص حکومتی ن

نتحت همان شرایط نبه مرنرزمان ، باحمایت قدرتهاي حاکم ننهادهاي حکومتی در درجده  ، بين ایران نعرب به نجودآمده 

 . تاامرنزمی شودخط رایج نخط میيارفارسی ، انل ، نازآن پس طبقه باسوادندرر خوانده 

برهمه فهم بودن ، آسان یادگيري نکمف مدؤثردرتفهيم نتفداهم   ، ضمن تلکيدمجدددرجمع بندي آنچه تاکنون گذشت 

گرچه انجام تفنن درهرچيز ، ازجمله خدط پدذیرفتنی اسدت ، نلديکن آن     )آحادجامیه ، ندست آخرسادگی نبی پيرایگی ميان

 : این نکان قابل یادآنریستهنوز (نادي دیگري نسبت به خط میيارست

 ن مکتوبدات علمدی نفرهنگدی، نامده هداي اداري     رنزنامه هدا ،  خط میيارماهمان خطی است که کتابهاي درسی ، : الف 

ندر  نفهمش بدراي همگدان   ، ماازدیرباز تاحال حاضرازآن استفاده می نمایند ننسایل ارتباط جمیی ، ندریف کالم  یرسم

 . مسلم می باشد 

 جغرافياي این خط محدنده ایران بده طورعمدوم ، نبرخدی کشدورهاي همزبدان درگذشدته تداریخی ایدران ، ننيدز         : ب 

 . که بایددرحف  ننگهداري آن کوشا باشند مهاجران ازایران به سرزمينهاي دیگراست 

ازنقطه نهرتاریخی این خط دنباله برخی خطوط قدیمی ترایرانيست کده دردنران بیدداز اسدالم احيداء ، بازسدازي      : پ 

همين خط است که درحدال حاضدرعالنه برمحددنده    . ندرخراسان بزر  باظهورانلين حکومتهاي ایرانی به منصه ظهوررسيد 

اتغييرات اندکی درسزمينهاي دیگرچون افغانسدتان ، تاجيکسدتان نبرخدی دیگرجمهوریهداي آسدياي ميانده بده        فرهنگی ایران ب

  .  رسميت شناخته شده نآثاري بدان نوشته می شود 

پاسد  بده    بحث خط میياررامیتبردانسته ایدم ، امااینکه ماچرادرمقوله اصالحات خط 

. مبحث مذکورازدنجهت بده بحدث اصدالحی مدادراین نوشدته ربدط دارد       . آن آسانست 
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یکی ازباب حف  نحراست ازهمين خط فارسی که به عبارتی خدط میيارایرانيدان ازدیدر    

ندیگرتدانم بخشيدن به همين خط میياربااصالحاتی مناسب زمان نبده   باز بوده نهست ، 

 . يدشده است گونه اي که دراین اصالحنامه ق

تلکيدبراین نکته است که آیاتیوبآ خط به التين حفد   آنچه هنوزجاي گفتن دارد

یاانجام اصالحاتی ازقبيل آنچه خواهدآمد؟گفتيم نبداز  ! میياربودن خط فارسی تواندبود

هم می گوئيم خط فیلی فارسی انیطاف الزم براي انجدام اصدالحات درگذشدته راداشدته     

یدف مرحلده   نمونه این خط ازقریب یکصددناندي سدال پديش     ازباب. ناکنون هم دارد 

ییندی  ،  پشت سرگذاشته ازتکامل خط که می تواندسرمشقی براي اصالحات بیدي باشد

قواعدنقوانين سجانندي ، پاراگراف بنددي ناصوالطصدفحه آرایدی کده بده      داخل نمودن 

 . زعم همگان بسيارهم به در  نفهم نسهولت خوانش خط کمف می کند 

 اطالعات افزندن یا،  خواندن سهولت براي کهمذکور هاي نشانه توضيح است قابل

 هکد  است ي نگارشی ها نشانه گسترده ازنهام جزئی برند می ارک به ها نوشته در متن به

 مینی بی ذاتاط عالئمی ها نشانه دربدنامر  .ندک می استفاده آن از ارتباط ایجاد براي بشر

، ندرحداصدالح خدط    ضدمنی نهمگدانی   توافق ن قرارداد برحسب بشر، افراد هک بودند

 سئوال عالمت ن نیرگول نقطه ن نقطه ن نیرگول  .اند ردهک دار رامینی آنهاننگارش 
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 ارکد  بده امرنزهمه دنيا ، ازجمله فارسی  خط در هک هستند هایی نشانه از بخشی قالب ن

 .رنند می

 ایدن  ییندی  .نيسدت  یکسان دنيا زبانهاي همه در ها هننشا این اربردکنکته دیگرآنکه 

 .اند ردهکپيدا یکدیگر با تفانتهایی الخط مرسراربردآنهادکاب متناسب جهانی ه هاينشان

 اربردکد . اسدت  متفدانت  هم با گاه نيز ناحد الخطهاي دررسم ها نشانه اربردک طرفی از

 یکساندرحاليکه  .ندک ایجاد اختالل ارتباط ارکدر است ممکن ها نشانه چندگانه یا نابجا

 .رساند می خواننده به را ناحدي اطالعات الخط رسم اربردک سازي

 ها نگرنه ها هملک ردنک جداکه نظيفه خطوط هم هست ،  ها نشانه اصلی اربردک

ندرعدين حدال بدا     . اسدت یکدیگر با آنها رابطه ردنک مشخص ن، یکدیگر از ها جمله ن

 . نویسنده عاطفی حاالت ردنک مشخصعالیم تکميلی چون سؤال نتیجب ، 

 بالباطدیدده مدی شدودعلی ربدم بده کدار       ازاین باب چه می گذرد؟درخط فارسی اما

 از. گيري نشانه ها ، میهذا نچندان جدي ننده چنددان پُربدار بددانان نگریسدته مدی شدود        

 رنندد  مدی  ارکد  بده  فارسدی  خط در آنچه، ه هاي موصوف که بيشمارهستندننشا مجموع

 ، نقطده  دن ، نیرگدول  نقطده  ، نیرگدول  ، نقطه: عمومن دراین مواردخالصه می شوند 

ییندی بده   .که طبیاطبایدبيش ازاین باشدد  مميز ، نقطه سه تيره، خط قالب، ، گيومه پرانتز،

گيدري از   با بهدره هاگدذاری  ِ نشدانه  رعایتِ دقيق ن کاملندرراستاي اصالح نگارش ، زعم ما
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الزمست مربوط به عالمتها هاي  ها ن دیگر کتاب هاي قراردادي در فرهن  فهرستِ نشانه

 آنچه دربدنامرممکن است باصیوبت همراه ، نلی به زندي آسان نهمه گيرمی شوند  ،

 

 التين براي جايگزيني موسوم به معايب خط س ـ 

که قبل ازاین نهراتی ازایشان درپيرامون تاریخچه خط فارسدی  ،بهرنز ذبيح مرحوم

« ایدران کدوده  »درنشریه نمیایب خط التين هم  التين به فکرتغييرخط تقبيحدردیده ایم 

 . ازاین قرارمطالبی دارند

هداي  بي عيد پيش به این سو در هندنستان ن انگلستان ن قفقاز ن بيره دربداره ( ن نيم)خالصه اگر در آنچه از یف قرن 

اي بدراي  شدود ن آن ایدن اسدت کده زمينده     اند دقت شود، یف منهور اصدلی ن اساسدی در آن مشداهده مدی    خط فارسی نوشته

اي در ، نخسدت تدا انددازه    ن عاقبدت ایدن منهدور ارنپایيدان     ، هاي اسالمی به خط التين یا رنسدی آمداده شدود   دگردیسی خط

 .یف سده انجام گرفت هندنستان ن سپس کامالط در قفقاز ن ترکيه پس از

 ها براي تغيير خط فارسی به خط ناقص التيناقدام

بده  ( خورشديدي  51ي دهه)گرنهی هم به تازگی در ایران   ، اي ن حاضرشدن زمينهي تبليغات شدید یف سدهدر نتيجه

ن ، اندد  گمدان کدرده  سازي فرهن  را تغيير خط کنونی فارسدی بده خدط مشدهور التدين      ي همگانیتقليد دیگران، یگانه نسيله

از ایدن رن الزم  ! شدود سواد در یف هفته با خدط التدين باسدواد مدی    اند که یف بیگی مدعی شدهتجربهکمال ناآگاهی ن بیبا

 .توضيح کوتاه ن جامیی داده شود  هاي خط التين،ي این ادعا ن عيباست درباره

اند میلوم کنند کده خدط التدين ن    نتوانسته  اند،ن پژنهيدهسته پيش از هر چيز باید دانست که آنچه تاکنون ارنپایيان جُ

هدا ن ترتيدب   هاي حرفي آن که بوده ن رسم شکلن سازنده، ي ایتاليا آمده جزیره مانندگان آن در چه عصر ن از کجا به شبه

اي  ي الفابت چه کلمده هاي دنم ن سوم ميالدي به جان پيش از سده، چه ماخذي داشته  a, b, c, d, e, …, zها به صورت  آن

هداي  ن حددر ( شده استخوانده نمی« الفبا»خط رننی که در شمال ارنپا رناج داشته به نام )رفته در جنوب ارنپا به کار می

 !ي گذشته نوشته شده، کدام صحيح است؟ي الفبا در سدهمختلف که درباره
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شف نيست که خدط ریشده   : گویيم نوشته شده است میهاي تاری  خط ي کتابپس از این یادآنري کوتاه که در همه

هدا ن  نلدی در عدين سدادگی داراي نقدص    ، تر است فرساي کنونی ما بسيار سادهالتين از خط طاقت( االصل مجهول)ي نشناخته

 .هاي مهم بسياري استعيب

ي آن بدا سدواد   نسديله  اگر خط التين ن مانندگان آن داراي عيب ن نقصی نبود ن ممکن بود هر کسی در یف هفتده بده  

 ، شددند ي ارنپایيان باسواد بودند ن هيج نقت نيازمند نضع قوانين آموزش اجباري نمیسده پيش به این سو، همه 25شود از 

گرفتند ن دانشمندان ارنپا مدت سده  رنشی نو براي آموزش پيش نمی ان فن آموزش ن پرنرش هر چند سالیچنين استادن هم

 .کوشيدنديل یا تغيير آن نمیچهار سده در راه تکم

حتا براي ضبط صداهاي مخصوص خود زبان التين نددارد  ، هاي کافی هاي خط التين این است که حرفیکی از نقص

ن از این قرار هر ملتی که بدراي خدود خدط التدين را بده      . اند ي فنی منطقی براي تکميل آن تاکنون نيافتهگونه نسيلهن هيچ، 

هداي قدراردادي ن یدا    نی قبول نماید مجبور خواهد شد که این نقص اساسی را با گذاشتن نقطه ن عالمتاین صورت مبهم کنو

ن در هر دن صورت، یف خط میيوبی پيدا خواهد شدد کده آمدوزش    . ترکيب دن یا سه حرف با هم براي یف صدا رفع کند 

هداي آن  ی حدرف التين این است که تلف  ناقیهاي خط چنين از عيبهم.  آن دشواري اقتصادي ن فنی بسياري خواهد داشت

ي مخصدوص  ن در هر جایی برحسب اصول قراردادي ن لهجه، حتا یف کشورمیلوم ن مشخص نيست در کشورهاي مختلف ن

  .کنندها را با تلف  مخصوصی ادا میمحلی خود، حرف

را ممکدن اسدت چنددین     ن یدف حدرف میدين   ، خالصه در خط التين براي یف صداي میين چندین حرف نجود دارد 

این افراط ن تفدریط دن علدت    . ها ن براي بسياري از صداها نه حرف نجود دارد ن نه رنشی براي ایجاد آن، جور تلف  کرد 

اندد، ممکدن   هاي خط التين را از رني چه ریشه ن ماخذي سداخته یکی اینکه چون براي ارنپایيان میلوم نبوده که حرف: دارد

دهد در تلفد   ها را تغيير میهایی که شکل حرفخم ن دیگر اینکه پيچ. مان اصول نقص آن را رفع کنندنشده است که برابر ه

شدود برابدر دگرگدونی    شود باید تا جایی که مینخمی که به شکل حرف داده می در صورتی که پيچ، ها تاثيري ندارد حرف

سده پيش نوشته، هر صدایی فقط یدف حدرف ن    11در  ي اصفهانیحالت دهان هنگام اداي آن حرف باشد تا چنان که حمزه

 .هر حرفی، فقط یف صدا داشته باشد

هاي فنی بسدياري  ريکوتاه آنکه، در صورتی که فرض شود دنلتی الفباي ناقص التين را به مردم تحميل کند باز دشوا

فن آموزش الفبداي  ا از ارنپایيان درم. ه ممکن نيستها به هيچ نج خواهد داشت که از ميان بردن آنآن نجود در راه پيشرفت

 .تر نيستيمالتين استادتر ن آزموده
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مشهور به التين که از چندین قرن بده ایدن سدو توجده اندیشدمندان      هاي خط ها ن عيباین بود مختصري از نقص( …)

یدا تغييدر خدط التدين شدده      هایی که در راه تکميل ترین اقدامارنپا را به خود جلب کرده است ن ما به شرح چند فقره از مهم

 .پردازیماست، می

 ن بداب منشدل  از. بربيان یف مثلی دارندکه می گویدهمه چيزازیونان شدرنع شدد    

فلسدفی   بگوئيم چون بسياري ازمفاهيم ادبدی نهندري ن  بایدنيزانتشارخط موسوم به التين 

وندانی  بیدازمضمحل شددن تمددن ی  . یونان باستان بوده است قطیاطارنپایی منشاءآن امرنز

، کده  ندد اليامنتقدل نبده آن رنمييدایی گفت   دردنران رننق امپراطوري رم به ایتبقایاي آن 

 . بدین ترتيب مادرانواع خطهاي ارنپایی گردید، نبافرنپاشی اميراطوري درارنپاماند 

، اماازآنچده نوشدته    هاي تاری  خط نوشته شدده اسدت      ي کتاب    در همهآنچه گذشت 

به مراتدب  قدمتی  با، نشده خطی دست به دست شده نباریشه اي کمابيش مجهول الهویه 

حدال ایدن    ، کده ذکرشدان گذشدت    است باستانی ایرانکمترازخط پهلوي نخطهاي دیگر

 لديکن نهربده هجدوم اعدراب ن    ن، ازاصدل ایراندی    یمی تواندجایگزین خطچگونه خط 

 ؟پيشی بگيرد، ه شدباسابقه بيش ازهزارساله عربی  باآنردن دینی تازه مختلط 

نلدی   .قبدول   تدر اسدت      بسديار سداده   درهم شده کندونی مدا  التين از خط  این ادعاکه

کده   سدت ههدم  هداي مهدم بسدياري        ها ن عيب    در عين سادگی داراي نقصفراموش نکنيم 

نوشدته   دربده برخدی ازآندان    . گویی ازدیدمدعيان تیدویآ خدط پوشديده ماندده اسدت      

 فارسدی مدا  الفبداي  ازپدنج حدرف اصدلی     دیگراینکه حدداقل از  .مرحوم بهرنزاشاره شد 
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مثدل  .  بنویسديم به شکل قراردادي ترکيبی دنحدرف  ناگزیرهستيم آن خط درمحرنم ، ن

 ایجادکرد gh که نقاف   یا . kh  که بایدازترکيب 

بده   دارندد کده  ضدیيتی  هستندبرخی کلمات نترکيبهابان. تازه این تمام مطلب نيست 

مثدل  . هيچ نجه به التينی نوشتن آنان کمکی به خوانددن ندر  صحيحشدان نمدی کندد     

که سه نانه مستقل بده یدف   ( baghali) بغلی (  baghali) باقالی (  baghali) بقالی 

 . شکل نوشته می شوندناسباب گمراهی خواننده می گردند 

 مشدخص  پدذیرد،  صدورت  انگليسدی  ن فارسی امالي شيوه بين اي ساده مقایسه اگر

تقدریبن   تلفد   داراي که w ، o ، u ن vحرنف  جز به  انگليسی خط در که گردد می

ایدن  . اسدت   ناج یدف  ي نمایندده  حدرف  هدر دربقيه حرنف است که  ، هستند یکسانی

 . داشته باشد نجودمی تواندچندین حرف  نبراي یف صداي میي هم در خط التين  یینی

 بده اضدافه اینکده   . یف حرف میين را ممکن است چندین جور تلف  کرد  ضمن آنکه، 

نجود دارد ن نده رنشدی   میي نی نه حرف ، چنانکه درباالگذشت ، براي بسياري از صداها 

 .ها براي ایجاد آنبيرترکيبی 

الفباي ناقص التدين را بده مدردم     مجمع قدرتمنديرابراین گذاریم فرض حال بيایيد 

نجدود خواهدد    ادامده آن درفارسدی  هاي فندی بسدياري در راه       باز دشواري. تحميل کند 

 .ها به هيچ نجه ممکن نيست داشت که از ميان بردن آن
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 فارسي نگارشاصالح  در نبايدها و بايدها ـش 

بارسيدن به مرزطرح اصالحات موردنهر، نآنچه تکامل بخشدی خدط فارسديش مدی     

 هدا  بایدد  دیگدر  بيدان  به ن،  کار عمومی محدنده ميداندفرض  برخود نگارنده خوانيم ، 

، افدراط   اهسدوءتفاهم  از احيانداط  تا دربخش جداگانه عنوان ، را اصالحات این ننبایدهاي

  . به عمل آنرده باشد  جلوگيري نتفریطها ، نخالصه هرآنچه به اصل کارلطمه می زند

 نمایدد  مدی  ممسلّ هرحالبه  آنچهمطلب رابااین یادآنري کوتاه شرنع می نمائيم که 

 ناسدتاندارد  ترین علمیکم هزینه ترین ، ، ترین ساده به باید ن میيوب فارسی فیلی خط

 بده نهدر   مدا  امدرنز  خدط تکرارمی کنديم  .  شود بازسازي ن اصالح ممکن نجه ترینشده 

 دقيدق  ن خاص منهورهاي بيان براي، که شمه اي ازنهراتشان گذشت ، ابلب کارشناسان 

 ن ، امداناگر  کدم  آن خدوانش  سدرعت .  نيست گویا ن ناضح، هنري نفنی  ادبی ، علمی

 نگداري  تصدویر  خدط  بده  نزدیف گاهآن به گونه ایست که ساختارن، استثناهادرآن زیاد 

 آن آمدوزش . هدیگرد زیاد ياه نسوءتفاهم اشتباهات موجب  بدین ناسطه .  می گردد

 مخصوصداط  ن دشدوار  بيرفارسی زبدان  بزرگساالن ترتيب همين به ، مدارر آموزان نو به

 . است کننده دلسرد بسيار پایبندند مندي قانون به زبان آموزش در که خارجيان براي

 درهراصدالحی درخدط ،    اسدت  الزم کده  بگدویيم  بایدها از نخستاماچه بایدکرد؟ 

،  زیبدایی  د ، نازآن پدس باشد  داشدته  نهدر  مدد  آندرا  رسدایی  ن گویدایی لزنماط  انل درجه
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 ن تفهديم  بدر  مقصددانليه  دیگدر  بيدان  بده  .مسایل نگارشی دیگدر  ناستحکام ، قانونمندي 

  دیگرموضدوعات داده شدود، ندرپنداه آن    قدرار نویسنده نخواننده  صحيح نکامل تفاهم

 تنید ممادرآن یاسدليقه اي   شخصدی  اعمال نهرات ازبایدطوري شودکه .  مربوط به خط

 .آید عمل به

 هرآنکده ن،  سدطور  نید ا راقدم اصدلی   هيتوصنبلکه ، بزر  ي باید مقام نیا در آنچه  

ازسدختی  درایدن موردخداص   حداقل  نکهیا،  استی فارس خط تدانم ن حف  به عالقمند

 از ، گذاشدته  کندار  را مرسدوم ي کدار  محافهده  حتدی المقددنر  ندنربودن راه نترسيده ، 

 کده ی فارسد  خدط  ندده یآ ميباشد  داشدته  مانیا ن د ،نهراسی احتمالي استهزاءها ن انتقادها

 نيهمد  بده  ، کندد ی مد  دشید تهد نيالتد  خدط  بای نیگزیجا خطر آنچه ، ماست تي مل نشان

 . داردی بستگ شنهاداتيپ ن اصالحات

مسدکوت ن   یدسدتورزبان  مشدکالت درایدن اصدالحات   آنکه ، دیگریابایدمسئله مهم 

گرچده تردیددي   . جداگانه اي می طلبد  نوشتهنوشته نيست ن محل طرحش دراینگفتيم 

نلدی فیالطجزدرحددبیآ   . نيست دربسياري مواردبر مشدگالت نگارشدی دامدن مدی زندد      

 اینسدت  حقيقدت . بازنگریهاي ساده نراه حلهاي مربوط به نگارش ماراباآن کاري نيست 

درآميخدت ، نسدپس مغدولی      عربی با که زمان آن از ن،  دنر خيلی از ما زبان دستور که

ه حالت کمارفته ،  نهر قدرصداحبنهران نفرهنگستانيهاسدیی   گویی ب ،انگليسی ناخيرن 
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 لغدت  خاصديت درنتيجده  . نمدی کندد    چنددانی می کنندازاین حالت خارجش کنند افاقده  

بدی  . نقانونمندکردن رنابط نضوابط آن کمابيش مختل شده است  ثبت ن،  سازيجدید

. ان نشده اسدت  انصافی است اگربگوئيم دردنره هاي اخيرکارزیادي دررابطه بادستورزب

 نلی شدت این انجمادبده گونده اي بدوده اسدت کده اثرتمدام تالشدهاي دستورنویسدی را        

 . است  نداختهدربوته فراموشی نباري به هرجهت ا

کرسدی  . رابطه بين خط قدیم نجدیدگسسته نشود  بایدهابگوئيم که الزمستهنوزاز

زیبانگداري خدط مکدان    خط نآداب نرسوم مربوط به آن حف  ، خوشنویسدی ناصدول   

 استقالل کلمات درایدن خدط جدیدد   . باعث رننق خط جدیدهم می گردد بيابدکه خودرا

 شوندکه می آیدحف  مطالبی بنابر

 ندداد  خرج به نتیصب عجله جدید قواعد انداختن جا در. نبازیف بایداصلی دیگر 

 نهدر  درازبدراي آن   هسدال تداده   پدنج  حدداقل  زمدانی  ظرف یف شد اشاره که همانطور ن

نمضداراینکه دربيداب آن چده خواهدشدد     ، فوایداین اصالحات درباب ، مرتب  گرفت

  . نتبلي  مناسب نمودگفتگو

جهت قرینه سازي نانطباق  هم زمان را جدیدنقدیم اشکال،  همه به موازات آنباید

 جداي  موصوف عالیم ن اصالحات تدریج به تا به نگارش درآنرد ،( پرانتز داخلقدیم ) 

نعمدل بده توصديه    ،  قواعدد  این اجراي در پذیري انیطاف.  دنکن باز جا همه در را خود
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 هديچ .  نمائيم بفلت آن از نباید کهدیگرماست باید صاحبنهران هاي زبان شناسان ندیگر

 را آن کده  اسدت  شددن  اجرایدی  ن زمدان  گذشدت  ن نيست کامل ابتدا در نقانونی قاعده

 بدا . داشدت  دنر نهدر  از نبایدد  بدين  این در هم را تربيب ن تشویق اصل.  نماید می کامل

 هدا  تکميدل  ن تغييدر  ایدن  جریدان  بده  ميتوان قهاییمشو  دادن قرار ن ها انگيزه برانگيختن

 . بخشيد سرعت

%  ۲1 قریدب  هسدتيم  شداهد  امدرنز  که است چنين آن مهمترین ن باید آخرین اما ن

 ماشدينهاي  تحریدرن  ماشدين  ، کامپيوتر کليد صفحه منهور) ماشين توسط نگارشی موارد

، دنشدو  مدی  یافدت  جدا  همه در نیکسان شده استاندارد شکل به که شود می انجام( چاپ

 . نازاین جهت هزینه اي براي اصالحات موردنهرماایجادنمی کنند

 فارسدی  شدده  اصدالح  نگدارش  در جدیدد  عالیدم  نضع براي که است این بر اصرار 

 ازعالیدم نحدرنف موجدود   ن رنیمند  فراتدر  هاکليد صفحه این امکانات از المقدنر حتی

چده بسدادرآینده باابدداع صدفحه     نبدازهم مدی گدوئيم    گفتديم  . کنديم  رااستفاده بيشترین 

نگدارش  به نگارش خط جدیدفارسی ، بازهم این کليدهاننرم افزارهاي جدیدیاري رسان 

 اصدراربرتیویآ باخالصده آنکده   . شده دراینترنت سامان دیگري به خدودبگيرد   کاملتر

احتمدالی   تیدویآ ننقتی که صرف  ناخواسته هاي هزینه به توجه بان ، امکانات موجود

 . دافت خطر به اصالحات برنامه تمامباعث گردد بسا چهمی شود ...کليدن صفحات
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 ن خرده اندیشديها نبایدد  کده  بگدویيم  هدا  نبایدد  ازنایندف  ،  آنچه گذشت بایددهابود 

 کدار  بده  درردآندان  احتد  نه ن، اصالحی  قواعد اعمال در نه را آنچنانی محافهه کاریهاي 

زمدان قابدل    نبه مدرنر  همگانیعام المنفیه ،  کاري این که کنيم قبول باید بلکه ، گرفت

 . کنند شرکت آن در باید همگان صحيح گذاري پایهبا،   شدن استنتکميل  اصالح

 فرعدی نبيرضدرنري در   مسدایل  نباید کار ابتداي ن مرحله این در آنکه دیگر نباید

 نهدر  در را امورمشدابه  ن حدرنف  ادبدام  خوشنویسدی،  ، نویسدی  خالصده  چون تنه خط،

 را نضدع  همدين  . بدود  خواهدد  جدید خط تثبيت از بید براي مسایل گونه این که گرفت

 آیندده  به موکول که آنها ضبط ن ثبت نکيفيت،  زبان از محلی هاي لهجه خواهندداشت

 کنديم  قبدول  ن،  نهرقراردهيمدقت موردتوجه ن رااستثناها حاضردرحال نباید. گردد می

 آندان  بده  پيشدرفته  آموزشدهاي  در بایدد  کده  دارد نجود خاصیدموار زبان ن خط هر در

مهم نيست که درطول ناصالحی مواردقابل تغييربودن ازآنچه مسلم است زیاد.  پرداخت

زمان عادي می شود، بلکه مهم قانونمندکردن ننضدع قواعدصدحيح نگارشدی اسدت کده      

 . درآینده نزدیف ندنربه کارآیند

 زبدان  دسدتور  بهنباید فارسی خط قواعدجدیددرنگارش نضع براي آنکه دیگر نباید

 توجده آنان  ، انگليسی نبير عربی مثل ، درفارسی دخيل بيگانه زبانهاي نقواعد اصول ن

 امکاندات  ن قواعدد  ن فارسدی  زبدان  براي نانه ننگدارش آن ما مال  تنها . اعتنایی نمود
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 منطدق  بدا  آنردیم کم که هرجا ن کنيم پرهيز نيز افراطی باستانگرایی از.  موجودآنست

تادرآیندده   نمدایيم  نضدع  هدایی  قاعدده  پيشدنهادي  صورت به ممکن شرایط از استفاده ن

 .اگرمطلوب همگان شدجاي خودرابازنماید

 سدیی  اینکده  ، سدت هدم ه  بزرگی باید همين ترتيب به گفت باید که نباید آخرین ن

 ننده بديش ازآن   بنویسديم  گدویيم  مدی  را آنچده  هميشه براي یکبار ن جدید خط در کنيم

 اسدلوب  طبدق بر ن، صدرفنهر  حتدی المقدنر ازقواعددست نپاگيرگذشدته  . یاکمترازآن 

ش خدوان  سدرعت  هم تا،  نمایيم عمل راتضمين می نمایدگفتارننوشتار مطابقت که جدید

  . به درآید است چنين موارد بيشتردر که ترکيب نانه ها حف  داشتناز هم ن،  بيشتر را

همده مشدگالت کده     براي نجات بخشيدن خط فارسی بااین نبایدآخراینکهنسرانجام 

جدزاین  راازیدادبرده ، نلدزناط   خطربالقوه تیویآ آن باخط التدين  نبایدذکرش می آید ، 

  .نيست که به چنين جراحی صیبی درخط تن بدهيم 

 حاصدل  نوشدته درپایان این مبحث قابل یاآنري می دانم توصيه هداي آمدده درایدن    

 ،زبان نخدط فارسدی   نهيزم در سطور نیا راقم فينتال سیتدر سال چهل بیقر اتيتجرب

 به همدراه بددنن ابدراق قریدب یکصدد      .می باشد کشور خارج ن داخل در آن نآموزش

خودیدف   آنهدا  نشدان  کده تنهاذکرندام ن  تاب درباب مسایل خط فیلی فارسدی ، مقاله نک

آمدده  آنچده درایدن نوشدته    نددارم  دیتردامابااین نصف  .مقاله مفصل راتشکيل می دهد 
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 اینجاندب طدرح ننهدر   کده  یف پيشنهادساده انليده اسدت   تنها بلکهمطلب نيست ، ي همه 

 . صاحب نهران راخواهانم 

 یدف  کدار بنيادین نعهيمی  اصالحاتچنين  انجام ن طرحنگارنده به خوبی می داند

ي ارگانهدا  تمدام ي همکدار  انضمام بهی همگان نی مل دهاار یف ن نبوده گرنه یف ن نفر

 کده ي کدار .  تابه سرانجام رسدد  رامی طلبد...... ن اقتصادي ،یآموزش ،ی فرهنگ ربطیذ

فقدط  . نقطیااراده دنلتی درآن کارساز اسدت  ،  ستينی شدن تدار  هم سهولت بهالبته 

! کندد ی مد  دید تهد را مانيملّ خط ن مای خطرات چه شودن اگر بهتراست یف آن بيندیشيم

  .دراین ميدان بيندازدنبساردرحدنتوان خودمی بيندکه گوي راراقم این سطوراین مقد

            *                              *                                * 

  اصالحيتوصيه هاي وكنوني  خط اشكاالت عمده بازنگريـ  ص

 الفباشرنع ن از کنونی فارسی ازهمان سرآبازحقيقت اینست که  مشکالت خط  

 نجدود  نيزاتفاق نهرکه حتی درموردتیدادحرنف الفباي این خط مینی می شود ، بدین 

درحدالی کده فدی المثدل      .عدددمی دانندد   52را کتابهاي درسی تیدادحرنف الفبدا  .ندارد

حدرف هدم    51نگداه تدا  . حرف مدی دانندد   55مرحوم میين درفرهنگش آن رامرکب از

 .باالبرده اند
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بدراي  درحددجزئيات مدی شدویم ،    حال که ناردبحث اصالحات موردنهراین نوشته 

 فهرسدت ناره اي ازمشدگالت عندوان شدده توسدط منتقددین ن      شرنع خوبسدت نخسدت   

بده   آنگداه  ن ، ارائه،  صاحبنهران نهر چه ن عمومی دیدگاه از چهمدعيان تیویآ خط ، 

 . هریف بپردازیم پيرامونبحث ننهر

یکباردیگرنهرتان رابه این نکته اساسی دراصالحات موصدوف جلدب مدی د نمدایم       

 بیدد  میایب نمشگالتی که حداقل درطی ایدن ده قدرن  انتهاربراین نيست تمام  قطین که 

. شدمرده شدود    بدر  دراینجا، خط ماازعربی جدانبه راه خودرفته است  ، زمانی کهاسالم 

ازنوشته هان گفته هداي صداحبنهران   آنچه می آیداشکاالت عمده ناساسی  بلکه درمقابل

تیویآ خط طلب باعث گاه نبيگاه است که بوده همين میایب بایدگفت نطبیاطملخوذ ، 

  . کنونی به التين گردیده است 

 دیگدر  زبانهداي  در چه بسدا  اشاره مورد اشکاالت برخیضمن یاآنري مجددبراینکه 

 کده ندیدده ایدم کسدی درآن زبانها   اما. نقبل ازایدن اشداره شدده اسدت      یافت کمابيش هم

موردنهرمنتقددین   اشدکاالت  از دسدته اي  درعين اینکه .ادعاي تیویآ خط نموده باشد 

باشند می  بيرقابل اصالح دراین مرحله ازتکميل خطذاتی زبان ن بایدگفت فقطبه نهرما

 دیگدري  هداي حل راه آیندده  در چده بسدا   ن پذیرفتده  ندونه که هستهمان گ است بهترلذا .

 : فهرست مزبورازاینقراراست  . شان پيشنهادگرددبرای

 . يكسان تلفظ با متعدد حروف وجود -1
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 .نبودن مصوتهاي موردنيازتلفظ درزنجيره خط  2-

  .  پيروي نگارش فارسي ازقواعدغيرفارسي-3 

  .روشن نبودن موضع همزه عربي درسلسله حروف فارسي  -9

 .حروف واحدبااشكال نگارشي متفاوت  -5

 .  حروفي كه نوشته مي شوند، ولي خوانده نمي شوند – 6

  .تأثيرقرارمي دهندرعايت اسلوب خوشنويسي كه خط راتحت  7-

 يكسان نيستعدد و حرف نگارش مسير 8-

 .نبودن نشانه براي اسامي خاص واسامي عامـ 4

 .مشگل اساسي جدانويسي ياچسبيده نويسي حروفـ  11

  .بي قاعدگي درچسباندن حروف تكميلي آخراسامس وافعال  11-

 درنگارش معموليعدم رعايت دندانه برخي حروف وـ 12

 .درنقطه وسركش  تنهاتفاوتاهربرخي حروف و ظهم شكلي  -13

 .خارج ازسلسه خطعاليم اضافي  مشكل ـ 19

  .آنهادرجهت حفط استقالل  كلمات بينمناسب  فاصلهنكردن  رعايت -15

گونداگونی میدادل هداي    قبيدل  از ،  دیگدر  جزیدی  مسایل برخی ن مشکالت اینطبیاط

 ي عربدی ن ، جمع هدا  اسامی خارجی، انواع مختلف ضبط برگردان شده به فارسی  علمی

 ایدن . ...اختصارنویسديها ن ،  نویسی اسامی عناصدر ن ترکيبدات شديميایی   د   ، آنافارسی 

، درسدت یدابلط ، همگدی     شدمرده اندد  برکه براي زبان فارسی  همه به اضافه نقایص باال

 در ثبدت  قابدل  ن،  خدارج میمدول   اسدتاندارد ن شدده  تثبيت نضع از خط ماشده اند باعث

 نضدع  ایدن  دریدف کدالم  . نباشندندیگرسامانه هاي ارتباط جمیی  رایانهسامانه نگارشی 
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تایدف خدط   مدی رند  تصدویرنگاري   بده  بيشدتر  فارسدی  کلماتننوشتن  خواندن موجود

 . ایی بمنسجم الف

اصدالحات   توضيح عيوب باالنصحت نثقم آنان ، بده اضدافه  به می پردازیم  دراینجا

 .درصورت لزنم موردنهر

  يكسان تلفظ با متعدد حروف وجود -1

ی فارسد  خط مشکالت نیتر عمده ازی یک میيبگو بهترست اگرنه عمده ترین ، بلکه

 بدا  متیددد  حدرنف  داشدتن  مسدئله  گردد مطرح دیبا رأر دیگر مشکالت در که، موجود

. که دادهمه نویسندگان نمنقدان خط فارسی فیلی رادرآنرده اسدت   است یکسان تلف 

 یاصدل  زبدان  در بسدا  چده نقطیداط ، برطبدق آنچده خواهدآمدازاصدل عربدی ،       کهی حرنف

درفارسدی محدانره اي   ی نلد  ، نددش یم تلف ترمتمایزازهم میقدی فارس در ایعربيشان ، 

 .  به لف  درمی آیند ی تفانت چيهی بتقریبن  ن یکسان امرنز

[ لغات دخيل عربی ]بااین حرنف  بوده است که لغات ساختهبه عبارت دیگرزمانی 

 تیددد حدرنف مشدابه   این لدذا . به شکل خاص خودننهيراصل عربيشان تلف  مدی شددند   

ایراندی زبانهدانعرب    چندان حساسيت برانگيز ، نبرمالکننده اخدتالف تلفد   درآن زمانها

مضاف به اینکه اعراب ، نایرانيان متهاهربه تکلم عربی اصراربرتلف  . ه است بودنزبانها

 اعدراب ازراه تفداخرخودرا  خدرج صدحيح داشدتند ، نمونده اش اینکده      حرنف عربدی ازم 
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نخصوصداطایرانيان  ، بيراعدراب   می شدداینکه می ناميدندکه مینی اش « ناطقين بالهادال»

 .چون آنان اداکنند هاي پنجگانه رانماز «اليننالهّ» عربی درهرگزنمی توانندظاد 

قریب بده اتفداق   ي ایراد هااز جمله اینکه گفتيم مسئله تیددحرنف باصداي یکسان 

اسدت ، نمونده اش اسدتادزنده یداد دکتدر      خط فارسی ان ندیگردست اندرکاران زبانشناس

ازجمله چهارعيب عمدده خدط فارسدی یکدی     « آناشناسی»که درکتاب حق شنار است 

  :راهم تیدد مورداشاره دانسته اند 

 مثال آناي .یف آنا با چند نشانه نوشته می شود [z]   ن  ذ  ن  ض  ن  ظ  زبصورت هاي 

 مثال آناهاي. چند آنا به یف نشانه نوشته می شود [v]  ، [u] ن [o]  نمایش داده می شود ن که همگی با نشانه. 

 براي آناي  ن ن    مثال نشانه هاي  . گاهی چند نشانه با هم براي نمایاندن یف آنا بکار می رند [x]  چنانچه در نانه

 .شود میخواب  دیده  ن   خویش هاي 

 مثال در فارسی آناهاي. گاهی یف یا چند آنا در نوشتار نمایانده نمی شود  [a]   ،[e]  ن [o]    در نسط کلمده نشدانه

 .پر ندارند مانند سر ، مهر ن 

کده قبدل    ز ذ ض ظهارحرف چ، گذشته ازبه این مشابهت درتلف  بانگاهی نزدیکتر

، ( سدتایش )درنانه هایی چون ثنا     ر صازاین نمونه کلماتش گذشت ، مورددیگر 

  رراداریم که چون مدوردپيش گفتده دراینجداهم حدرف     ( بت)ن صنم ( نام مجلسی)سنا 

، نبقيه راباهمين امدالء درفرهنگهانلغدت   راباتوجه به سابقه اش درفارسی قدیم برگزیده 

 . مینی هاي پيش بينی شده می آنریم 
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که درانگليسدی  فارسی نيست ، خط تنهادر یعيب این نکته هم قابل یادآنریست چنين

. هدم همدان صددارامی دهدد       PH  اسدت کده   Fمنهورم حرف  . هم به نحوي نجوددارد 

 بده چهدار  بداتلف  یکسدان ، ن درنگدارش    نه اینکه درهمان انگليسی کلماتی داریم  یامگر

 writeن ( نوشدتن ) write( حدق ) Right( مناسف)  Rite:شکل نحرنف کمابيش متفانت

 (نام خانوادگی شخص)

پنج رسدم   براي آنمی سازند را تسنکلمه در زبان فرانسه حرنفی که  یاازآن بيشتر

 د که اگر صورت هاي جمع را نيز به حساب بيانریم ده شکل ندارمتمایزازهم الخط 

  sain  seing  sein  ceint  saint: می شود از این قرار

 احتسداب  با) حرف 52 آن نگارش ن حاضری فارس در ما به آنچه گذشت بایدافزند

باحدذف  حدرف  ( به اضافه همزه نمنهاي مصدو تها ) 21ازآن ميان  که میدار( عربی همزه

هشت حرف زائداز الفبا، سدهولت  کردن این خودعالنه برکم که ماند تکراریها باقی می

ه ، نبد  کمف به پيراستن الفبداي فارسدی  بيشتر درنگارش راسبب می شود ، درعين اینکه 

 . راموجب می گردد تبع آن حذف مسایل دست نپاگيردرنگارش خط فارسی 

 یاصل  دیزا

 ر    ، صبه جاي 

 ز ظ ، ض ، ذبه جاي 

 ت طبه جاي 

 ده حبه جاي 
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نبنابرحذف هشت حرف اصلی نیدف حرکدت شدبه حدرف درمقداطیی،      قرارازاین 

کداربردي  حدرف   چهارتبدیل می شود تنها به بيست نفارسی گانه فیلی  دنن الفباي سی

 : اصالح شده زیر

 عربي   ءوالبته .   ش ع غ ف ک گ ل م ن و هـ يا ب پ ت ج چ خ د ر ز س  

 مدا ي ادبدا  کده  بدود  خواهدد  آني تکدرار  حدرنف  کدردن  کم به رادیاازجانبی انل 

متدرادف سدازي بدا     ني لغوي هایباز از مملو ما گذشتهی ادب آثار تمام می کنند اعتراض

چندين اصدالحاتی   همين همسانی تلف  نتفانت مینایی بدوده اسدت ، درصدورت إعمدال     

ي ا رشدته  مای دانشگاه مطالیات دررشته که نستیا ما پاس  شد؟ خواهد چه تکليف آنان

 همدان  کده موضدوع آن دربالدب درنر    ، «یفارسد  اتيد ادب ن زبان» عنوان تحت میدار

ی میرفد  نی شناس باز ن هایکار فیظر نیای بررس ، نعمده فیاليتش رانیا گذشته اتيادب

 نید ا حيتوضد  بکنندد  توانندد ی مد  کهي کار حداقل رشته نیا آموختگان دانش.  آنهاست

کداري بدس   . خواهددبود  دید جد نگارش با آنها دادن قيتطب اناطياح ن دنستان هنر به نکات

ناززبدان ننگدارش   ،  رابده مراتدب باالخواهددبرد   ضرنري که لزنماطارزش مطالیات ادبی 

   قبه جاي 

 ع به جاي همزه درنسط نآخرکلمه 
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چون یف متخصص متون قددیمی  ن،  دنرکه هدف بایی این اصالحات است ، رنزمره 

 .متمایزشان خواهدنمود

یف نکته مهم که ذکدرش دراینجداحتمن ضدرنري مدی نمایداینکده درمورداسدامی       

یآ چنددين حددذف نتیددو...(نددام محددل ، اشددخاص تدداریخی ، نددام فاميددل افددرادن)خدداص

جایزنيست نبراي پيشگيري ازهرگونه اشدتباه بهترسدت بده همدان شدکل مرسدوم ثبدت ،        

نچنين امري مستلزم آنست که ازهمان ابتداحرنف محذنف ازالفباي فارسدی بده عندوان    

ننوآموزان حرنف کمکی نتکميلی مالحهه ندرمراحل تحصيلی باالتربه دانش آموزان 

 . فارسی یادداده شوند 

 ..ـ نبودن مصوتهاي موردنيازدرزنجيره خط 2

زبانشناسدی  اعتقادچنانکه درمبحث پيشدين گذشدت ازجملده بده     . مطلب رنشن است 

بدراي خدط فیلدی فارسدی     عيب اساسی نعمده بخواهيم چهاراگرچون دکترحق شناسی ، 

، به قرار ضدم ه ،   جداکنيم ، بیدازتکررحرنف همسان ، همين عيب نيامدن عالیم مصوتها

به خوانش صدحيح کلمده   اگرچنين بودکه ، درزنجيره خط است ( د ددَدددِد )فتحه ن کسره 

البته هديچ یدف اززبانشناسدان نمنتقددین خدط فیلدی حضدوراین        . می کنند  بسيارکمف

بهتدر  کده  مصوتهادرباالنپائين لغات راانکارنکرده اند ، بنابراین به نهرمااین عيبدی اسدت   

خداص  بناميم ، چراکه این عالیم موجود ، لکن به ناسدطه نیژگدی    بفلتنراآ خواهدبود
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نده  ، که به هرحال گفتيم هرخط می توانددنیژگيهاي ذاتدی خودراداشدته باشدد ،     خط ما 

 .که به صورت باالنپائين افزندنی می آیند ، درزنجيره 

 بده خصدوص درحدرنف ابتددایی لغدات ن     اهمال درنگارش مصوتهاي منهور ، این  

که به تددریج  است چيزي ، مشگل می نماید ا هم تلف  کل نانه ر ، که درنهایتعنانین 

یاتوجه بده   پيداشد ، ناشی از عجله درنگارشنانل بارتوسط دست نویسان نخوشنویسان 

 . باحرکات مربوطنآمخته پنداشتن خوانندگانشان ، آمُخته بودن  زیبایی آن 

باخط فارسی آمخته اندعادت دارندکلمده  کسانی که ذکراین توضيح الزم می نماید 

 در. راصدحيح بخوانندد    نحتی اگرکم نکسري هم داشته باشددآن ، رابایف نهرتشخيص 

 زان خدط نزبدان فارسدی ، بده نیدژه کودکدان ن      ومقابل بيراین گدرنه نبده نیدژه نوآمد    

عموماطازطریق الفبایی کلمه رامدی خواننددنمی فهمندد ، خصوصداطحرف انل     ، خارجيان 

 .ه بسی برایشان دربياب عالیم الزم تلفهش مشگل می نمایدکلمات ک

 در تلکيدرني افزندن مصوتهاالاقل به حرنف انل هرنانه ازاین جهدت اسدت کده   

 لذافقدان این عالیدم صدوتی بدراي نوآمدوزان نبيدر     .  نداریمتلف  فارسی ابتدابه ساکن 

 . دردسراست  بسيارمشگل ناسباب، ، فارسی ازنوع زبان مادري متکلمين به فارسی 
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نلوعدم ثبت این عالیم ناشی ازاهمال یابفلت باشدد ، بده هرحدال توانسدته بهانده اي      

بدر  انگليسدی   کده در زیرا، ویآ الفبداي فارسدی بده التدين      میتقدین به تی از براي گردد

 (. a  e  o )درسلسله خط می آیدموصوف کوتاه سه حرف صدادارخالف فارسی 

نماشدينهاي  صفحه نگارش رایانه )ندستگاههاي نگارشی، نویسندگان به فارسی  اگر حال

ثبت حرکت حدرف صدامت انل هرندام    درخصوص ، به  به این امربی توجه ...(چاپ ن 

 کهایدن تصدو ر  ، بده   اهمدال مدی کنندد   بسياراساسدی بدراي خوانددن آنسدت     کده  نعنوان 

تقصدير  دراین ميدان  .  دنازکودکی بااین اسامی نلغات آشنانازحف  دار خوانندگان متن

 .نمی دانيم ؟  خط بيچاره چيست

باعث می شود به جاي ایدن کده   نبودمصوتهاي کوتاه سه گانه این حقيقتی است که 

. را درست بخدوانيم   جایگاه آن در جمله آن ، ازببریم نانه از خط ن نوشتار پی به مینی 

ن یا سده کلمده   ،  ملف، ملِف، ملف، مِلفن   کرم،کرم، کِرِم، کرم، کِرممانند کلمات 

 . که تادرجمله نعبارت نيایندمینی برماپوشيده است  ، حکم، حِکم حکم

ي کوتداه در داخدل مدتن باعدث     مصوت ها نيامدن، نبلکه مشگل دیگر مطلب دیگر

التين کلمات به صورت پانویس متن آنرده  ناجبارکلمه که براي تلف  صحيح می شود

. باعث اتالف نقت ن اندرني مدی شدود   ز، ننيهم خودباعث کج فهمی شود که همين امر 
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هم قاعدده خاصدی نددارد ن هدر ناشدر ن نویسدنده اي       مزبورالتين نویسی افزنن براینکه 

 .  سليقه خاص خودش را براي آنانویسی حرنف فارسی به التين دارد

،  دددَددد َضّمه ددد دددد کسره دددددِددد به عنوان نمونه براي نشان دادن حرکت فتحه 

فرهن  هاي مختلف ن ن خصوص، هيچ گونه هماهنگی در کتاب ها  آ ن الفهمينطور 

رني کلمات حرکات نگذاشتن همين  به بلط می پندارندبرخی  گرچه.  دیده نمی شود

 .ن موجب تندنویسی می شود محسوب ،تی زی مَناسامی 

، ناینکده چدراهم دربداالنهم    جدااززنجيره خدط  ،  حرکتهاباالنپائين بودن این نَفسِ 

 ایدراد  ،  پائين ، ناین خودباعث برداشتن قلم اززنجيدره خدط ندرنتيجده کنددي نگدارش     

چنين عالیدم  یدا خطدی کده   . براي منتقدین مرجح مدی نمایدد   دیگریست که خط التين را

 . آنهم درباالست ( انگليسی i)فقط یف مورد، یااگرهم داردندارد 

ازاصدل رنمييداي یداالتن    مگرنده اینکده درهمدان زبانهداي     ازاین منتقدین بایدپرسيد 

بده فرانسده   . عالمتهاي تلفهی بيشمارباالي حرنفشان دارندن الزاماطهم رعایدت مدی کنندد    

 .این مطلب دانسته شود حقيقت نآلمانی نگاه کنيدتا

 مصدو ت  ازقددیم سده دسدته   .ین مصوتهاهم حرف براي گفتن داریم امادرموردخودا

سی داشته ایم که توضيحش بده مبحدث   درفارکوتاه ، بلند ن خيلی بلند (حرنف صدادار)

 .کمف می کند  باال
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فتحده نکسدره   ، ضدم ه  مصوت کوتاه ، که عبدارت ازهمدان سده مصدوت      سه: الف 

 .  مبحثنموردبحث دراین ،  دنباش

عبدارت   ننگدارش مراعدات ،   بلند ، که خوشبختانه درمتن سه مصوت ترکيبی : ب 

حرنف مگدردر ادبدام بدا   ، که دراین باب مااشکال چندانی ندداریم  . اين  ان،  آباشند از 

 .یاحرنف صدادار آخرکلمه دیگر ،

 نامدرنزه یدا  زبانهاي باسدتانی ایرانسدت   یادگاررخيلی بلندکده بيشدت   سه مصوت: پ 

بديش   به صدورت نانمیدنلده نامثدال آن کمدا    یاگاهن  ، تبدیل به مصوتهاي بلند شده اند

بدادن  گداه  دیده باشيدکه مثالط دراسامی چون کدانر ن داند  شماهم شاید. حف  شده اند 

نوشته هاي قددیم بامصدوت    دست یاگاه به نیژه در. دانند ن کاننر  : یسندنان می نو

. آ یف الف هم کنارش می گذاشتندکه به صورت مصدوت خيلدی بلنددتلف  شدود      بلند

  . مثل آاینه که امرنزآینه می نویسند

ابرسرمصوتهاي کوتاه اسدت کده ازجاندب نویسدندگان     مشگل مادراینج، به هررني 

 تجربی مسلم می نمایدگاه دبه خصوص ازدی. نماشينهاي تایب نچاپ رعایت نمی شود 

، نبقيده  بسيارکارسداز   برمصوت همراه باصامت انليده تلکيد، باکه خوانش اسامی نلغات 

، نسدپس  چشدم   درازحافهه خودبه خودبانگرش برشکل لغت براي فارسی زبانان چه بسا 

لذاتوصيه اصالحی ماچنين خواهددبود کده خدط فارسدی بیدداز      .  جاري می شودزبان بر
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عالمدت گدذاري موصدوف    حداقل درموردحرنف انل اسامی نعنانین رعایت اصالح ، 

 .  بشود

 .پيروي نگارش فارسي ازقواعدغيرفارسي ـ  3

 م نیف مرض دیگرکه خط فارسدی ماراتهدیددمی کنداینکده برخدی فضدالي قددی      

نبه عندوان خدط میيدار    گهگاه چنانکه ماهم دراین نوشته ]میاصرایرانی به پيرني ازسنت 

اصدراردارندکلماتی راکده احيانداطدربيش ازهزارسدال پديش نارد      [همين کدارراکرده ایدم  

نویسدد  رایافته به همان صورت که عرب می فارسی شده ، ندرتلف  هم سهولت فارسی 

مقصدوربه همدان    الدف ،  که مابدان خواهيم رسيد جا مثل رعایت همزه درهمه. بنویسند 

رني الدف بده عندوان    دنفتحده  ، ( حتی به جداي حتدا  ، موسی  به جاي موسا ) يصورت 

نآنچه هنوزتلسف بيشتردارد . اصوالطبه جاي اصولن ، حتماطبه جاي حتمن ) عالمت تنوین

کده توصديه    نقدداط مثل ،  برخی کلمات فارسی راهم به همين ترتيب تنوین دارمی گویند

گفتده  بده نقد می شودعلی ربم مخالفت بااصل کوتاه کردن نانه ، میهذابه شکل درست 

هداي زائدبرسدربرخی کلمدات     الدف الم حدذف   یادرهمين شدمارتواندبود  .ننوشته شود 

مثدل سدليم الطبدع کده بهترسدت همدان سدليم  طبدع         . نترکيبهادرفارسی نمدلخوذازعربی  

 . که بشودعلم اشياء یاعلم االشياء . نگاشته شود 

بااصدالحات کدم نبديش انجدام شدده      دسته دیگرکه  به موازاتنتيجه این بحث آنکه 

خدواهيم  ازآن دسدته  بیدازاصدالحات منهدور  مداهم  ن]نگارش جدیدفارسی کنارآمده اند 
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چه اشکال داردجزدرکلماتی که دست خوردنش باعث اشتباه می شود ، بقيده رابده    [بود

الدف مقصدوربه     نتندوین رابده شدکل     .  می شودبنویسند همان صورت فارسی که تلف

لغات دخيل ارنپدایی  کمابيش با این کاریست که خودعربها.بيرآنانهمان صورت الف ن

  مثددل اینکدده نانه بربددی. شناسدديم  موندده هدداي فددرانان ازآن مددیندرعربددی کددرده اندن

امرحدداقل یدف   ایدن  . تلفيزیدون مدی گویدد    باکمی دستکاري تلویزیون راامرنزعرب 

آندرا  جلوانداختده ن  فایده مهم که بدرایش متصوراسدت قواعدنگارشدی ندسدتوري مدارا     

 . برکلمات بيرفارسی حاکميت می بخشد 

ازجانب دیگرسئوال اینست که چراموضوع رایف طرفه می بينيم ؟ چرانمی گوئيم 

ذ زبانهدانفو  که تاچه اندازه حرنف نکلمات فارسی درعربی نبده همدان نسدبت دردیگدر    

کده   اسدت  ها به نام گرفتده شدده   دیگر زبانهاي زیادي در از زبان فارسی نانه. کرده اند 

 که منشاءدخيل درعربی تیدادلغات فارسی ازجمله . محققين ماتفصيل آنرادرآنرده اند 

لغدات فارسدی درکدالم     تاآنجاکده بده اثبدات رسديده    .  اسدت  تحقيقات مفصلی هم بوده 

 . د قرآن هم یافت می شودر خدانند

.  اسدت  نانه ۲11هاي فارسی در زبان انگليسی به شمارش صاحبنهران  نانه نامشمار

دامنده  .  هدا در ميدان سده زبدان انل جهدان اسدت       المثل فارسی از نهر شمار ن تنوع ضرب

اسدت ن یکدی از    چندين بسديار بدزر  ن پرمایده     هدا در فارسدی هدم    نانگان ن تندوع نانه 

 ازایدن جهدت در  . آیدد  شمار مدی  ها ن دایره لغات به هاي جهان از نهر نانه ترین زبان بنی

www.irtanin.com www.irebooks.com کتابخانه الکترونيکی اميد ايران

www.omideiran.ir www.yekdl.com www.ramsarmelk.ir



 ...طرحي نو

113 

 

 3در )ن یدا فرهند  میدين    ( قطورجلدد  1۲در )کمتر زبانی فرهن  لغاتی چون دهخددا  

 .شود دیده می( قطورجلد

 ، نازدادن لغدات نترکيبدات فراتررفتده     هرحال تلثيرعربی درفارسدی ازحددنام  به 

مربوط می شود حدرنف سداده فارسدی بداحرنف حلقدی      نتلف  الفبا خط نادي آنچه به 

 ، فارسدی آخربرخدی کلمدات     هدد گاه ازباب نمونه  ، به گونه اي که  مخلوط شدهعربی 

 ، چنان بلي  تلف  مدی شدودکه   حرف قبلی استنشانه تلف  کسره نزیرفقط که عموماط 

مطلدب آسدانترنبه راحتدی     ة تداي مددنرعالمت تلنيدث عربدی     درمورد  .حلقی عربدی   ح

 .درفارسی با ت کشيده می نویسيم 

ایدن رسدمی قددیم ، نفضدالي ماعدادت      درمورداین آخري قابدل یادآنریسدت کده    

ابلدب مواردتبددیل    درلدذا  ، ندتاي مدنررا درفارسی به همان شکل عربی بنویسنداشتند 

 عبدرت ،  نیمدت،  زکدات ،  صدالت ،  رحمدت ،  حيدات ،  : مانند. به ت کشيده نموده اند 

بده میندی   [ شدبه مصددري  ]  رادهمثدل ا . گرچه گهگاه استثاءهایی هم مشاهده مدی شدود   

 نیامراقبده   بده میندی دنسدتی نصدميميت ،      ارادتبده همدين شدکل ، ن    قصدن عزیمدت 

 .ه که عالقت نگفته اند نوبه ننوبت ، یاعالق. مراقبت 

بده میندی زدندن لغدات     ، ندام داده اندد   شبه نهربنده آنچه سره نویسی نسره خواني

 پهلدوي انل مدی رسددناز    دامنه آن به عصرگفتيم که ازفارسی ، [ به نیژه عربی]عربی 

   آن دامدن  متلسدفانه هنوزکسدانی عامدانده بده     میهذا،  اسدت  نبدوده خالی هم شائبه سياسی 
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، درنهردارداین لغات جاافتاده نتابع سهولت تلف  فارسی شدده را ، بده یکبداره    می زنند 

ازگنجينه زبان نخط فارسی ساقط ، نجاي آنرابه لغات ساخته یااخذشده اززبانهاي قددیم  

کده  ، می کندد ندردي اززبان نخدط مدادنا  تنهانه این رنیه ، . ، نگاه مهجورفارسی بدهد 

نرندکلمات برسداخته نقلمبده   بدین مینی که . د برعکس دردي بردردهاي آن می افزای

شناسان نامی مديهن مداهم    ، نزبان نسلمبه که گاه حتی میلوم نيست چگونه خلق شده اند

ایجادتشتت نتردیدمی نمایندکده   برکاربردشان اتفاق نهرندارند ، همان اندازه در نوشتن

 بده هدر  سدت  که قرنها، تحقيربه زبان عربی  آن توهين ن وارتازه اگردرج. درخواندنشان 

 . پيش بينی نشده باشد ، مساعدت بدان پيش آمده  حال نکيفيت درکنارزبان فارسی ن

 اي دراینترنت مقالده  «عادل اشگبور»محققی ارجمندبه نام . مطالب بگذریم  ازاین

چگونه بدانيم کدام نانه ریشه عربی ن کدام ریشده پارسدی   »منتشرکرده اندتحت عنوان 

مقالده محققانده   عين لذاما.  می نهدازاین جهت دراختيار  ارزشمنديکه اطالعات  «دارد؟

 .ایشان رادراینجامی آنریم

هاي جهان با هم داد ن سدتد نانگدانی داشدته اندد ن دارندد ن      نپيش از خواندن این مطلب یادآنر می شوم که همه زبا..»

بودن کلمات عربی در فارسدی طبيیدی   . در آنها ر  نداده باشد شاید تنها زبانهاي مرده باشند که چنين چيزي . خواهند داشت 

  .است همان گونه که در عربی نيز صدها نانه پارسی هست

نلی راه هاي ساده اي هم نجدود دارد کده دانسدتن    ، کار دشواري است  کسی که به دن زبان چيره نيست  هرچند براي

 .حرف الفباي فارسی برخی حرنف تنها نیژه نانه هاي عربی است  52از ميان  . تآنها جالب اس
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مرد : کيومر )جز. است بی گمان عربی است ن ریشه ي فارسی ندارد (  ) هر نانه اي که داراي (:  )رف حد  

مانند ادنارد ثورندایف ن ن نانگان التين مانند بلوتو  یا نام هایی ( دارنده ي س  نر قوي : تدَهمور  ) ، ( دانا یا گان مرد

 .ی یا فارسیکه بسی آشکار است نام هاي التين هستند نه عرب... 

بير از کلمه ي  .است بی گمان عربی است ن ریشه ي فارسی ندارد( ح)هر نانه اي که داراي حرف  : (ح)حرف د 

عرب به هوله . است ( پُرزدار)حوله که درست آن هوله است نبه گمان نزدیف به یقين ریشه ي ترکی دارد ن به مینی 

نانه حول ن  .یا فوطۀ در سوریه   بِشکير/  یا خانليۀ ن بَشکير در عراقخانلی / در سیودي . مِنشَفۀ : می گوید ( حوله)

کردهاي فهلوي یا فَيلی هنوز به خانه می گویند هانش که . حوش هم به گمان بسيار فارسی ن درست آن هول ن هوش است 

 .درانگليسی همانندي دارد  houseبا 

رنزه دیگر هيچ ایرانی لف  عربی آن نجود داشته اما امهرچند در فارسی کهن تلف  این حرف مانند ت (:ذ)حرف د 

نانه هاي داراي ذال ریشه ي عربی دارند مگر نانه % 23بيش از  .زا تلف  می نماید   اي ذال را ذال تلف  نمی کند بلکه

که ) ستن ن ذا      .(امرنزه گنبد خوانده می شود)هایی مانند گذر ، گذراندن ، گذشتن ، پذیرش ، پذیرفتن ، آذین، گنبذ 

مانند تالشی . ذانستن را زانستن تلف  می کنند  اما کردها ، لَکها ن برخی دیگر از اقوام ایرانی. شودامرنزه دانستن تلف  می 

 (زانِدم یا مَزانِم یا دَزانِم   یا  اَزانِدم) ن کردها می گویند ( zonomزُن دم) می گویند ( می دانم)ها که به 

شصت ن عدد صد که عمداط بلط نوشته شده هر کلمه اي که صاد دارد بی شف عربی است مگر عدد  : (ص)حرفد         

صندلی نيز بی جهت با صاد نوشته شده ن البته عربی شده ي چَندَل  .ن سد رني رندخانه اشتباه نشوند اند تا با انگشت شست

 .سوریه اِسکَملی  عرب به صندلی می گوید ک رسی ، مَقیَد ن در گویش محلی عراق ن. است

صابون هم در اصل نانه اي فارسی است ن درست آن سابون است ن این نانه از فارسی به بيشتر زبانهاي جهان رفته مثالط       

soap  اصفهان نيز میرّب یینی  . ما سابون را به صورت میرَّب صابون با صاد می نویسيم. در انگليسی همان سابون است

 .نده یا سپاهان استعربی شده ي اَسپَدا

ژه نانه هاي داراي ریشه ي عربی است ن در فارسی چنين مخارجی بدنن استثنا تنها نی  (:ع /ظ /ض) حرنفد        

، زیرا این مخرج نیژه عرب است ، میرنفند  الناطقين بالضاد به نیژه ضاد تا جایی که عرب ها به. از حرنف نجود ندارد 

 .نه دیگر مردمان نژاد سامی

در فارسی ء تنها نیژه نانه هاي عربی است نمخرج طا. جنجالی ترین حرف در امالي کلمات است  : (ط)حرفد       

 مانند طهران ،. نوشته می شوند یا عربی اند ن یا اگر عربی نيستند بلط امالیی هستند   ط  ن نانه هایی که با. ط نداریم 
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اما بليت . طالش، اصطهبان ، طور که خوشبختانه امرنزه دیگر کسی تهران ،تالش ، استهبان ن تور را نادرست نمی نویسد

فارسی ( طپش)تپش . مغولی است ( اطاق)اتاق . نانه اي انگليسی است  tire ( طایر) تایر.  رانسوي استنانه اي ف( بليط)

امرنزه دیگر این نانه ها را درست می نویسند مگر کسانی که با ریشه  . یسيماست ن دليلی ندارد که آن ها را نادرست بنو

 .نانه ها آشنا نيستند

قاف نیژه نانه هاي  داریم      قاف نداریم در فارسی. نيز در مرتبه دنم حرنف جنجالی است   : (ق) حرفد       

ن داراي نزن ن هم  (ثالثی مجردیامزید)ابلب سه حرفی  نانه هاي عربی داراي ریشه .  درصد موارد است 21عربی در 

نانه ي عربی  ن تشخيص  . قاسم ، تقسيم ، مقسِّم ، انقسام ، قَسَم ، قسمت ، اقسام ، مقسوم ، قس ام ، منقسم: مانند. خانواده اند 

 (کشف سياه ) ند قره قرنتمان. اما دیگر کلمات قاف دار یا ترکی اند ن یا مغولی . کار ساده اي است االصل داراي قاف 

 (ماهی طالیی)قزل آال  (دارنده ي چشم سياه )قره گوزلو (صاحبان گوسفند سياه )قره قویونلو

، سمانر،  ،کتري قوري اصالط. کلمه قوري نيز رنسی است   .نيز مغولی اند  قلدر، قرمساق کلماتی مانند آقا ،     

کلماتی مانند . قاجاریه ن در دنره صدارت اعهمی امير کبير نارد ایران شدند استکان همه نانه هاي رنسی اند ن اینها زمان 

همان گونه که کرماشان یا کرمانشاه را عرب قرماسان یا قَرمسين ، هرمان ن کَواذ هستند ند کَکَ  قند ن قهرمان ن قباد میرب

اما کواذ را قباد می .   قرمسين تلف  نمی کنيم اما امرنزه ما ایرانيان کرمانشاه یا کرماشان را قرماسان یا.  تلف  می کرده

 .گویيم ن این تلثير زبان عربی بر فارسی است

ن هر کلمده اي کده داراي   . نيز درعربی فصيح یینی نوشتاري نجود ندارد :(ن / پ /  /  ) حرنف چهارگانه د       

پدرنین ،   مانند منيژه ، مژگان ، ناله ،. فارسی داردن به احتمال بسيار ریشه ي  حتماط عربی نيست استیکی از این چهار حرف 

البته ابلب چنين است ن موارد انددکی نيدز امکدان دارد از دیگدر زبانهدا باشدد       . ... منوچهر، پریچهر ن  ، گودرز، پرنده ، گيو

مغولی اسدت زیدرا در   . اشتباه نکنيد چاخان ترکی نيست . اند یا چاخان ن خپل که مغولی . مانند پين  پون  که چينی است 

 .کلمدده اي انگليسددی اسددت ن آپارتمددان نانه اي فرانسددوي اسددت( party)یددا پددارتی  .یدداالن   مددی گوینددد  ترکدی بدده درن  

چگونده هسدتند ؟ پاسد  شدما ایدن        الدف ب ت ج د ر ز ر ش ف   ل م ن ن ه ي   شاید بپرسيد پس سایر حرنف مانند     

هرچند برخی اقوام بیضی حرنف را ندارند ن بده گونده دیگدر     .هاي جهان است ه اینها حرنف مشتر  درسراسر زباناست ک

 .        خوانده می شود ل  درچين ر یاهمين، ن گفته می شود   که در فرانسهر   حرفمانند. ادا می کنند
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 ـ روشن نبودن موضع همزه عربي درسلسله حروف فارسي 9

بده علدت داشدتن تلفد       حرف ۲ حرف فیلی فارسی 52مجموع ازقبل ازاین گفتيم 

نهربده اینکده الدف ازحدرنف     باقی مانده یکدی هدم الدف اسدت ،     آنچه نازمشابه ساقط ، 

اَ اِ ، لذادرکلمات فارسی باسده مصدو ت کوتداه     محالست تلف  آن ابتدابه ساکن صامت ن

امدادر اسدامی نلغدات دخيدل عربدی      . می آیدکه تااینجادرماهيت آن حرفی نيسدت    ن ا 

تدداخل  مطلب به این سادگی نبوده نلزنمن الف فارسی با همزه تلف  شده ازحلق عربی 

ایدن تدداخل بده علدت      .نیف حرف ترکيبی بين فارسدی نعربدی رابده نجدودمی آنرد     

افدزنده بده الفبداي     یدف حدرف   فرانانی که دراسامی نافیال فارسی داردلزنمن ماهيدت 

به حرف بودنش باشيم ،که به نهرنگارنده همزه نوعی حرکت تکميلدی   اگرقایل] فارسی

حرنفدی کده   براي تکميل تلفد    ات ازاصل عربی استنبه منزله مصوت باالنپائين کلم

  .باقی می ماند ازعربی درالفباي مارابه خودگرفته ن [ ازحلق ادامی شوند

رسدی اجتنداب   ازآنجاکه نرندکلمات نترکيبدات ازاصدل عربدی بده فا    به بيان دیگر

، لدذا  درفارسدی یافتده اندد    ناپذیر بوده است ، نایدن اسدامی نترکيبدات کاربردنسديیی     

 حذف کامل همزه درکلمات ناسامی فارسی باعث سردر گمدی ، درنتيجده توصديه مدابر    

همدان  محسدوب نبده   فارسدی  الف درتدداخل بدا  اینست که همزه انل در اینگونه کلمات 

ثبت نتلف  گدردد  به حلقی  فئين جهت تلفهی نزدیباعالمت همزه درباالیاپاشکل الف 
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 تلکيددبر این استثابدان خاطراست که . درآید  عبه شکل حرف قطین ، امادر ميانه نآخر

 . حرنف انليه اسامی نعنانین ننانه ها درخوانش بسيارمهم هستند حرکت ناقیی 

هراسدم  همچنان درترکيب باالف ، اگر انل همزه درمواردمذکور ،  جهت یادآنري

 درنسدط نآخدر  ، ننحف  عالمدت همدزه درباالنپدایين    نلغت آیدبه شکل تلف  بلي  تر

 ندرنسدط نآخدر   ، سدماعيل إ حمدد ، أمثدل  .  درمی آید عبه شکل  دراصالحات مذکور

ازخوشبختی تمام ایدن اشدکال درصدفحه کليددکامپيوترهاي فیلدی      ..مل یخذ ، تیچون م

 .  آ چيزي نيست، ننيازي به تیوی ندستگاههاي چاپ نجوددارد

یف شکل دیگرماجراکه ازقدیم هم دررسم الخط فارسی ازکلمدات عربدی مرسدوم    

اگردقت کرده باشيددر قرآنهاي کتابدت شدده یاچداپ شدده درایدران       بوده چنينست که

نویسدند ،   ...سدحَق ن إسدمَیيل ،  إ کده مدثالط  قرآنهداي عثمدانی   ، بده خدالف   اسدامی  برخی 

که خواندنش بدراي مافارسدی زباندان    باالف کشيده  ،نوشته اند ناسحاق اسماعيل ایرانيان 

  .آنرده اندالف فارسی به جاي الف مقصوره عربی ، نبسی آسانتر

 

 . واحدبااشكال نگارشي متفاوت  وجودحروف -5

 شکل نگارش متفدانت حرنفدی در  نطبین منهورایرادبرحرنف کوچف نبزر  ، 

ازیف طرف بازمی گرددبده مبحدث چسدبيده    این مطلب .ست ا انل ، ميانه نآخرکلمات

فی کده  آمد ، نازطرف دیگربه خودماهيت حرن نویسی نجدانویسی که درادامه خواهد
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حرف عين که جزنحرنف پذیرفته شده اصالحی جدیداسدت   مثلن. این قابليت رادارند 

      جداي همدزه عربدی راهدم     درميانده کلمدات   بالبن باصداي خود ،که نه صداي همزه ، ن، 

 . . درآخربياید ع  ن  دع  درنسط دید بتدا  درا  عدشکل چهارمی توان به ،   ی گيردم

درانل کلمه چدون  : به چهارشکل نوشته می شود که  هد حرف ست ا ازهمين قبيلیا

نسدرانجام درآخرننچسدبده     دهدرآخرچسبيده به ماقبدل چدون        دهد  درنسط چون  هد 

نسدط   بزر  نکوچدف درانل ن شدکل نبيشدتر  که بده سده   .  ....  ، ف ندیگر . هچون 

که اگربخواهيم شدکل نگارشدی متفدانت آندان درالفبداي      نوشته می  شوندنآخر کلمات 

 . نگارشی خواهيم داشت  حرف 131به قولی قریب  مدرنهربگيریک را فارسی

تقدین نمیتقددین بده تیدویآ خدط ، طدبین      امااینکه آیااین خوبست یابد ؟ ازنهرمن

، نیدف فرصدت   یدف کيفيدت خدوب    بدرعکس  به نهراینجانب اما. بدنازجمله عيوبست 

مصدداق کامدل همدان    . نقابليت مانورباالبراي یف خط پيشدرفته اسدت    تکامل یافتگی ،

این قبول کده بدراي مبتددیان خدوانش     . انیطاف پذیري که درخط میيارنصفش گذشت 

آنهم نه دردرازمدت کده باآموزشدهاي خيلدی ابتددایی ،     ،  کمی مشگل می کندفارسی را

 : نلی به قول شاعر . چون رایانه مطلب آسان یاجادادن آن دربرنامه هاي ماشينی 

 مشگلی نيست که آسان نشود       مردبایدکه هراسان نشود        
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نوآموز پدس  د که هروتواندحساب شمی  اینهم یکی ازنیژگيهاي خط مابه هرحال  

عالنه برآن بااین برنامه نویسديهانارائه ندرم   . خواهدگردید تمرین به آن آمخته  ازمدتی

افزارهاکه رنزبه رنزدرتوسیه نپيشرفت است حتماطدست انددرکاران ایدن نادي فکدري    

 . براي این میضل ، ندیگرمشگالت فیالطحل نشده خط فارسی خواهندکرد 

است نمی کدنم کده    یتوجهدرخور بتی ازمفهوم اقتصادزبان که مفهوممن اینجاصح

 امدااز . ماقدلّ ندلّ  : ول عربهدا  به قد . اصل رابرهرچه کوتاهترنهرچه مفهومی ترمی نهد 

کداري بده بقيده    )متقاضيان تغييرخط فارسی می پرسم آیادرشدکل انگليسدی زبدان التندی    

 کوچف تحریري ندارند کده اتفاقدا   مقابل آن اشکال نگارشی بزر  رسمی ، ن  (نداریم 

نحدرنف ميدانی بده صدورت     ،  اخير مثل خط ماچسبيده نویسی هدم مدی کنندد   درمورد 

  ؟کوچف ، نکمابيش تغييرشکل یافته درج می شوند

 

 .حروفي كه نوشته مي شوندولي خوانده نمي شوند  -6

ایراد دیگرمنتقدین خط فیلدی نهدواداران تیدویآ خدط بده التدين ، اشدکالی        یف 

نلغدات بده   افیال ناسامی نوشتن ت گذاري  ، نچندان بزر  ، نلی به نوبه خودقابل انگش

اشدکالی کده بده زعدم     . اسدت  یامتفانت بانوشدته  حرنف زیادنخوانش کوتاه باطورکلی 

ابلب زبانهاي زنده دنيا ، همچنانکه زبانهاي ازاصل التن ، ازجمله فرانسه کده   دراینجانب 
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نبه حالدت ضدرب المثدل    به نحوچشمگيردرآن درر خوانده نمی شناسد راقم این سطور

 .رایج است 

. دراینجارني سخنم باکسانيست که می پندارندخط انگليسی ازایدن عيدب مبراسدت    

ندایف  رامی نویسد ن بید تلفد   ( به مینی چاقو) Knifeنقتی یف کود  انگليسی کلمه 

 یدامگر . دراینجاکجارفته است  Kآیااین سئوال برایش پيش نمی آیدکه حرف ،  می کند

بده چهارشدکل متمدایزازهم نحدرنف     بداتلف   درهمان انگليسدی کلمداتی داریدم     نه اینکه

 Right( مناسدف )  Rite:کمابيش متفانت نوشته نتنهابه یدف شدکل خواندده مدی شدوند      

 (نام خانوادگی شخص) writeن ( نوشتن) write( حق)

نده   خوانددن که درداریم را  Knowledgeکلمه براي آزمایش  درانگليسییاهمين طور     

k  آن به تلف  درمی آیدننه d  ازآنچه بده نهرمدی رسدداین نقصدان ، چده درزبدان       . آن

تحول که بازمی گرددبه همان اصل  است یفارسی نچه انگليسی نفرانسه ، ازجمله عيوب

یینی اینکه درطدول  . که درمقدمه گذشت درطول زمان زبان گفتاري نسبت به نوشتاري 

 نگارش کوتاه نشده است زبان تاه ، نليکن زمان بنابر میمول زبان تلف  کو

نه اتفاقی ، که بااسدم نرسدم مدی    حُسن قضيه اینست که مااین اشکال نحرنف رااما

کده  ...  خدواهش مثدل  ،  خواهرمثل منهورم درکلماتی  .شناسيم نبرایشان نامهایی داریم 
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ناني ]ه  نانمیدنلد می گدوئيم   درنيامده راتلف  به نان ،   خاهشنخاهرعمالطمی خوانيم 

 [ ناخواناستازآن عدنل شده نکه 

نوشته نلدی خواندده   درهمين ردیف تواندبودبرخی حرنف اضافی آخرکلمات که 

     مدو  امدرنز  کده  درگذشدته   مدوي  نهيدر . نمی شدند ، نامرنزه عملن ازنگارش افتاده اند

  .. درکه می نویسيم  دربیا .   نویسيممی 

 

 . به اشكال مختلف تلفظ مي شوند كه  واحدي ـ حروف 7

پيش ازاین یکی ازعيوب عمده چهارگانه خط فارسدی فیلدی کده توسدط دکترحدق      

[ v ،  u] يآناهدا  مثال. شود یم نوشته نشانه فی به آنا چند» شنار خاطرنشان شده بود

  «شود یم داده شینما ن  نشانه با یهمگ که[ o] ن

بدراي نشدان دادن   فارسدی  الفبداي  نازدیددگاه  ، راگسترده تدر اگربخواهيم این مورد

نشدان دهديم تنهاکافيسدت    درمقام الفاظ متفانت نمتنو ع کاربردیف حرف نسیت نتیدد

مختلدف   لفد  داللت بدر چندد    رادرنهرآریم که هریف به نوبه خودهد یاحرف   ن حرف

یکدی بدراي بيدان    ): ش براي ماآشناسدت  مورد پنج حداقل   ندرمورد .  دنرابه عهده دار

درکلمداتی   ناننم بيدان حدرف صدامت    د).  در کلمات خدوش ن تدو  پيشين حرف ضمه 

ن  بيان حرف مصوت مرکبی که در کلمات نو ن جو سوم).  عفون   نالی ن  آنازچون 
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 نان میدنله ندرمقام زبان کنونی خوانده نمی شودحرفی که در چهارم).  مانند آنهاست

 .، براي تمایزش با عُمر مرندر کلمه عَبيرملفوظ عربی نان  پنجم )ن .است

نيزکمابيش همين نمایندگی ازتلفههاي متیددنمتفانت مشهود ،  هد درموردحرف  

نتنها کافيست اشاره کنيم به جایگزینی آن با ح حلقی عربی ، یا هد بيان حرکت زیر 

 ....خانه ، جامه ، نامه: درنانه هایی چون 

فارسدی نيدزچنين دنگدانگی    عربی مددخول در ناگفته نماند دربرخی قواعدنگارشی 

درعربدی یدف یداي بددل     قطیاطميرا  بازمانده ازعربدی اسدت ، چنانکده     کهمشهود است 

نوشدته ، نلدی    يکه بده شدکل    (کوتاه شده)که به آن گویيم الف مقصوره ازالف دارند 

درایدن  کده  ....ی ، عيسی ، حتی ندرکلماتی چون مرتضی ، موس. خوانده می شود  الف

اناخردیده می شود باالف کامل نبه شکل مرتضا ، موسا ، عيسی نحتا نوشته نبایددجزن  

نوشدته ن   يبا  مگردرصورتی که ضرنرتن . قواعداصالحی پيشنهادي ماهم منهورگردد 

 :به قول موالنا. خوانده شود هم  يبا 

      باموسی اي درجن  شدموسی اي   چونکه بی رنگی اسيررن  شد        

 

  .مي دهدراتحت تأثيرقرار خطكه  خوشنويسي اسلوب رعايت -8

 خوشنویسی ، خصوص درایران نمربوط به خط فارسی ، اگرنکدوئيم باعدث جدالن   

رننق این خط بوده است ، نلی نمی تدوان کتمدان کردکده دردنره هداي طدوالنی خدط       
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 .  نمدی بخشدد  صوالطاهل هنررنندق نیدژه اي بخشديده    نافارسی رابين هنرمندان ، نقاشان 

 هایی که درخدط کدرده انددندربالب مدواردازآن یدف تدابلوي هندري بدی مانندد          تفنن

 بسدياري ناماکن عمدومی ن چشم نواز برسدردربناها بسياردرحدتابلوهایی . پدیدآنرده اند 

 .که قابل چشم پوشی نيستندجاهاي دیگر

درمواقیی چنان مفتون هنرشده اندکه ازرابطده  صاحب نام هاي  دراینکه خوشنویس

 متدون درسدی ندو   کی ديد نلی به من بگوی. تفهيم نتفاهمی خط دنرمانده اندبحثی نيست 

نیدژه درهدم آميختده نفهدم      نمایيهداي آموزان ، یامبتدیان آموزش فارسی بده چندين هنر  

 مطلب رابراي نوآموزمشگل ساخته است؟ 

غييرشدکل خدط از   فزارهایی نجودداردکه باتامرنزدرجهان کامپيوترناینترنت نرم ا

 آیاچنين چيزهداهم مدی تواندد   .زدکه تنهاجنبه تفنن نبازي داردساآن اشکال مختلفی می 

 خط میيدار مدا چنانکه قبدل ازایدن هدم گذشدت     فراموش نکنيم  ازایرادات هرخطی باشد؟

. ش نفار  ازهرگونه هنرنري نتدزئين نآراید  ، براي تفهيم نتفاهم رفن خطی صِ. داریم 

 .، ننه آنچه باهنرخوشنویسی ننقاشی آميخته است بحث مابرسراین خط است 

 

 ـ مسيرنگارش حروف وعدديكسان نيست 2       

هدم خدوانش نهدم    خط فارسی ازراست به چب  می گویند. تصو ردیگر یف عيب مُ

، نایدن مخدالف یدف    جهت نگارش اعداد ازچب به راسدت اسدت   نلی ،  نوشته می شود
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 .نگارش ، تنهيم درست اعداد ، نخالصه قطدع نگدارش ازراسدت مدی شدود      دست بودن 

از جمله عدم همداهنگی ن ایجداد   ، ذکر شده است چند نتایجیهم عيب براي این ازجمله 

ن ایدن  . مشکل در نوشتن متون ریاضی ن شيمی ن نت هاي موسيقی ن دستورات شطرنج 

مانندد  ، یینی عالیم گرافيکی که در کدل جهدان اسدتفاده مدی شدود      ، که خط تصویري 

 .عالیم راهنمایی ن رانندگی تماماط از چب خوانده می شوند

 این راسدت نویسدی   می شودگفتدیده شده قدیمترین خطهاي ایرانيان در تاآنجاکه

حدرف  بخشديدن بده   هویت مستقل  علت آن شاید. از نیژگی خاص این خط محسوبست 

درنوشدتن بادسدت ازایدن جهدت      نایدن درحاليسدت کده   . دبوده اسدت  اعدازا تمایزآنانن

این تفدانت  نيدز ن کليدکامپيوترنماشدينهاي چاپگرننهایرآندا   هصدفح در . مشگلی نداریم 

 نمدی تواندد   عيبی بدراي خدط فارسدی    به زعم مدا  صورتدرهردن ن ، حل شده محسوب 

  .محسوب گردد 

حضددوري بده مراتدب گسددترده   بداهمين خصوصديت   عربددی کده   خدط نگداه کنيدبده   

. بددنن هديچ اخدتالل نمشدگلی    ، نچاپگرهدادارد  رایانده  ي ترازفارسی درصفحه نمایشدها 

نشایدهم درآینده نرم افزاري ساخته شدودکه بده مدوازات حدرنف عدددراهم ازراسدت       

 . که امربریبی نخواهدبودنازآخرعددبه انل درج نماید

  

 . عام اسامي اسامي خاص ونبودن نشانه براي ـ  11 
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 به بيان دیگدر . گویی برخی بانرندارندکه خطوط گاه سابقه چندین هزارساله دارند 

همده   تدد آخدرین مِ  بدا  خط مثل یف بناي میمارانه بر آمده امرنزي نيست که سیی شدود 

بایدبده  .   شدود عناصر بد میماریهاي دیگدر پرهير همه  ناز، چيزهاي خوب رادرآن جمع 

ميرا  تمدن یاتمدنهاي گاه چندین هزارساله اسدت کده    هرخط نزبان این نابانران گفت

امرنزچاره اي جزکنارآمدن باآن ، نگهگاه دستی درآن بدرده ناصدالحاتی انجدام دادن    

داردکده  نجدود  خصوصيات نیدژه اي  به همان نسبت درهرزبان نخط . چاره اي نداریم 

مثبدت  نیژگيهاي  اینکه توقع داشته باشيم برخی . چه بسادرزبانهاي دیگر یافت نمی شود

فالن زبان رابه زبانمان بيفزائيم ، بدنن اینکده خصوصديات خدوب زبانمدان کده درهمدان       

 !راهکاردرستی نيست ازیادببریم رافالن زبان موجودنيست 

ایدن درسدت کده درخدط     . یکی همين عيب گرفته برخط فارسی موردبحدث اسدت   

حدرف انل رابداحرنف بدزر     ...نافدرادن التينی براي متمایزنمودن اسامی خاص اشياء 

خدط نشدان مدی دهدچنددان     چنانکه منابع التيندی  خصوصيتی که . می نویسند [ کاپيتال]

. بسديارهم مفيدنکارسازاسدت   ، کده البتده   قدیمی نبدوده ندرسدده هداي اخيرپدیدآمدده     

چندين مدواردي درداخدل گيومده ،     آنچده کمدابيش رسدم شدده     درخط فارسی امرنزي ، 

یابنددد ، گرچدده دربسددياري یگرچددون پرانتزنکرنشدده تمددایزمی یانشددانهاي متمایزکننددد د

 دربده نوبده خدود    ما.  مواردهم رعایت اینکارنمی شدودکه تنهابایددحمل بربفلدت کدرد    
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پيشددنهاد کدده درایددن بدداب اسددتانداردجهانی محسوبسددت   گيومدده راموردنهراصددالحات 

 .نکاربردآن درموارد مورد اشاره راکارسازمی دانيم 

  

 حروف تكميلي والحاقي چسبيده به آخركلماتبي قاعدگي ـ 11

 اعدم ازضمایرمتصدل فداعلی ن   )تکميلدی آخرکلمده  حدرنف   ثبت نخوانش موضوع

ننشانه هداي  (....ناضافه ، کسره بدل ازکسره  هد نحدت ننکره ، یاي نسبت ، مفیولی ، 

حقيقدت اینسدت کده    .  دنباشبيراستانداردنسليقه اي می عملن درخط فیلی فارسی دیگر

مابنانداریم دراین اصالحنامه که این مشگل نگارشی سري هم به دستورزبان فارسی دارد 

نلدی  . راه حل پيشدنهاد بددهيم    ناحياناطموازین ننقایص دستوري زبان فارسی پرداخته به 

مطالبی عندوان ، تاباشدد کده     ناگزیرتاجایی که مربوط به خط نگارشی فارسی می گردد

برخی مشدگالت نراه حلهداي   اجماالط. به انجام رسد  جهتقيقات کامل ازاین درآینده تح

 :چنين استپيشنهادي دراین طریق 

نقتی دنحرف صدادار ، یکی اصدلی ندیگدري الحداقی درآخرکلمده اي بيایندکده      

کده ندام    رياي چدون  نسبت بده آخرکلمده    يتلف  آنرا دشوار نمایند چه بایدکرد؟مثل 

که تلفهشان مشدگل نخدارج   ؟.. ري اي یایا ري یی یا ریيی ، اگربنویسيم . شهري است 

داده  قدمااین مسئله راچنين حل کرده بودندکده شدکل آخرکلمده راتغييدر    . قاعده است 

یینی کلمه مختوم . اماامرنزه درچنين موارد  .، یینی منسوب به ري نمی نوشتند رازي 
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[ کند ازحرکت کسره مداقبلش  نمایندگی میظ وبيرملف هد این ] بيرملفوظ  هد یا  يبه 

 ....موذي اي  خانه اي ،. باافزندن یف الف درميانه قابل تلف  می کنيم 

ازندوع نسدبت ، یانحددت    کلمده  نازاین جهت که بيشدتر یاهداي آخر  ،  به بيان دیگر

توصيه بيشتردرست اندرکاران خط که امرنزهم اعمال مدی  ،  هستندندراین شمارننکره 

کده درآن  ه ، دمد درآ ايصدورت    باافزندن الفی درقدبلش بده   مزبور يشود اینست که 

جامده  . مثل خانه اي خریددم  .  خواهدبودپذیرد مکاناصورت تلف  صحيح لغت مربوط 

 .الی آخر  .اي به اندادم 

حدرنف  اندواع یاهداي دیگرناحيدانن    ، دآنریست که مابيرازیاي نسدبت  اقابل ینباز

االداریم کده بده علدت اجتنداب ازنرند بده      ی ازنوع بتافزندنی به آخرکلما صداداردیگر

ناین نکته رادرآخراین بحث اضدافه مدی نمدائيم کده     . مباحث دستوري ازآن می گذریم 

 کده درانگليسدی بدا   ، بين مضداف نمضداف اليده    ، یاکسره مالکيت کسره اضافه  درمورد

درفارسدی متلسدفانه امربده    ، نشان داده می شودنکارراراحت کرده اند ( s,)آپوسترنف 

این راحتی نيست نالزم است درموردلغات ناسامی مختوم به حرنف صامت حتماطکسدره  

اسدامی مختدوم بده هداي بيرملفدوظ سدابق       درموردن(کتابِ حسدن  )افزنده شود الکيتم

می گذاشتندنمشدتبه بده همدزه عربدی      هد  به جاي عالمت یاي کوچف که برسر،  الذکر
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خانده ي  )بيانرندد  هدد  بیدداز   گانده جدابزر  نبه صدورت    ي به شيوه امرنزيمی شد ، 

 (حسن

آنچه درایدن نوشدته مدی آیددتمام مطلدب      قابل یادآنري می دانيم  این نکته رامجدد

نتقاضداي ماازصداحبنهران ، دسدت انددرکاران نفرهند  دنسدتان       ، نحرف آخرنبوده 

هماره اینست که درتوضيح نتکميل مطالب آمده دراینجامارایداري ، تادرنهایدت نزمدان    

این طرح یف اصدالحنامه کامدل نمنطبدق برهمده ضدوابط ناسدتانداردهاي        شدنیی اجرا

منهورم اینست کده   .یميم درهمه زمينه هادردست داشته باشيم قابل تن،  ملی نبين المللی

 چدرا .  شدود طدرح متوقدف ن   خاطر برخی نقایص که فی المثل دردستورزبانمان داریم ه ب

دریدف زمدان مقرربده    اصدالحات  همگی ننمرنرزمان به زعم ماکارسازاست ، که آینده

 .  انجام نرسدنصرف زمان الزم باشد 

 .حروف نويسي چسبيدهاي جدانويسي مشگل اساسيـ  12

خدط فارسدی ازنهرگداه    ادعاشدده  اینف می رسيم به یکدی دیگرازمشدگالت عمدده    

. درفارسدی بده یکدیگر  وشتن حدرنف نه چسبيدتیویآ خط ، نآن نيست مگر طرفداران

به عبارت دیگرماچون خطهاي ازاصل التين دننوع الفباي نگارشدی ، یکدی درحددچاپی    

ندداریم ، ناگربشدوداینطورگفت تنهایدف ندوع     نرسمی ، ندیگري تحریري نکوچدف  

ایدن مطلدب درآن حددمهم    . ادبام شده کوچف نبزر  داریم که شرحش خواهدآمدد  

 ملکدم خدان ، از   ميدرزا آخونددزاده ، نسدپس   سدال پديش   نپنجاه  یکصد بيش ازبوده که 
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خطی پيشدنهادداده بودکده حدرنف همگدی     ، زمان  رنشن اندیشان سياسی نفرهنگی آن

 .که البته موفقيتی هم کسب نکرد.دانوشته می شدند جداج

 ایدن راجزنمزایداي نگدارش فارسدی قلمدادکندد ، یدا       دنمی داند درحدخود نویسنده

التدين نيدزازبهم چسدبيده     چسبيده نویسی عيب نيست نخدط تحریدري  .  بداند میایب آن

اینکده  . نوشتن حرنف ، که الزم نيست قلم ازرني کابذبرداشته شود ، تشکيل می شود 

دسته اي ازنویسندگان فارسی زبان چسبيده نویسدی راباتندنویسدی اشدتباه گرفتده نخدط      

اهمدال  چسبيده نویسی برخی حرنف فارسی در رابه اصطالح شلو  ندرهم کرده اند ، یا

 کرده اندچه ایرادي برخط نارداست ؟ 

ضمن اینکه نبایدفراموش کرد به هرحال زبان نبه تبع آن خدط ، فدار  ازهدر گونده     

ناین زبانشناسدان ناهدل   . قانونمندي خواهان اینست که راه خودرابه اینسونآنسوبازکند 

.  ن کنندد  نقوانين مدنن ازیراي آن تددنی لغت ننگارش هستندکه بایدبه دنبال آن بدنند

 ازبداب نمونده درنهربگيریدد   . ازاین جهت هرآموزشی در ایدن راسدتازحمت برداراسدت    

نوآمدوزان  . بده منزلده الفبارایادبگيرندد     کلمه ۲11وزان چينی راکه حداقل بایدمدانش آ

زبان نتلفد  در   111ناپنی با کمی کمترازاین تیداد ، ناطفال هندي که مثالطبایدباحدند 

بااین نجودایرادبر چسبيده نویسی درفارسی براي نوآموزان ایرانی . کشوشان کارکنند 
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نعالقمندان خارجی به نگارش فارسی ، چيزي جزبزر  کردن مسئله نندوعی ایرادبندی   

 اسرائيلی به نهرنمی آید؟

حدرنف  حال که بحث چسبيده نجدانویسی پديش آمدد الزم بده افدزندن مدی داندم       

ازجملده   رادارند ،ازاین جهت بيشتري بندیهاي  تقسيم استیداددرعين حال الفباي فارسی 

ازجملده مشدابهت   : نهربه برخی مشابهتهاي ظداهري دردسدته هداي متفدانت مدی گنجندد      

تداخل عربدی  ،  ر ش ص ض،  ج   ح  ،  پ ت  ب ظاهري نتمایزفقط بانقطه ها ، 

 .  يهد ل م ن ،  ف ق    ،  ط ظ ع  نفارسی 

 انل ، نسدط ، آخدر  : به چهارصدورت  به طورمستقل قادرهسدتند  برخیافزنن برآن 

فقدط بده دنصدورت      د ذ ر ز نن: حدرنف  درمقابدل  . جدا ظاهر شدوند   نآخر ،  چسبان

نگداه دراخدتالط   ]بده تنهدایی   درحاليکه حرف الف .  ه می شوندچسبان نمود نآخر جدا

( بده شدکل ال  )ل ، چسبان میمولی درنسط نآخر، چسدبنده بده    جدا درانل کلمه [همزهبا

 ناین جداازشکل الف مقصوراست که درکرسی خط جداي نمدی گيدرد   .  ظاهر می شود

 .نقبل ازاین ذکرش گذشت 

جدایاچسبيده نویسی نه تنهابه حرنف ميانی لغات ناسامی ، که به حرنف افزندندی  

  باضدافاتی ازقبيدل   . سدت  ا مربدوط ( ...ن پسدوندها  ، پيشدوندها  )هم  هدا ابتدانانتهاي آن

سدازنده   تدرین ن رتد دیگرافیدال ،   یدرابتداي بیضبرخی اسامی ، نامري انل تلکيدي در

www.irtanin.com www.irebooks.com کتابخانه الکترونيکی اميد ايران

www.omideiran.ir www.yekdl.com www.ramsarmelk.ir



 ...طرحي نو

132 

 

 بدنن اینکه بخدواهيم بحدث تفصديلی درایدن مدورد     . ننهایرآنان صفات تفضيلی نعالی 

کده بده    افیدال انل تلکيددي    بداشته باشيم ، ازقول اهل فن می گوئيم که بده اسدتثناي    

 بده  صدورت  بده   بایدد برسدر اسدامی   حرف اضافه   بحرف بیدي بایدچسباند ، درمقابل 

 خصدوص پسدوندهاراحتی المقدنربایدجدانوشدت نآندان را     درموردبقيده ، .  ه شودنوشت

، کده در ایدن صدورت ازنفوردندانده درچسدبيدگيهاکه گداه       کلمات مستقلی فرض کرد

  .شودنملحقات آن کمف  کلمهباعث تشتت نبدخوانی می شوند کاسته ، نبه استقالل 

درحدال حاضدرخط فارسدی    به هرحال به اعتقادصاحب این قلم تردیدي نيسدت کده   

سدليقه اي  عمدومن  کلمدات  ، خصوص درترکيبهاي لغدوي  پيوسته نویسی ن جدا نویسی 

 همدی ن  مدی ایدن سدالیق خودرادرکيفيدت گونداگون     ، نبددترین شدکل   عمل می شدود  

 یداقيود ، جدات  ،  ان،  هدا :  چونعالمت هاي جمع  گيريکار بهاستمراري انایل افیال ، 

 ، تدان  مان: ضمایر شخصی متصل ، نازآنان بيشترکه ، حرف موصول   هيچ،  هم : چون 

 بدی  ،   ، تدرین  تدر : عالیم صفت تفصيلی نعالی ،  ، چون ، چه را: حرنف ربط    ، شان

نشدان  ( اسم اشداره یاضميراشداره  ) اینن  آن، (نشانه ندا) اي ،  مفیولی به،  (پيشوند نفی)

 .می دهد

، اخدتالف  نویسدی  ن یدا جددا   نویسدی  پيوسته  ، نعنانین ترکيبی کلمات ندرمورد

  ، قده مندد   عدال  یاقمندد  مانندد عدال  . ش ازآنسدت کده قابدل شدمردن دراینجاباشدد     سليقه بي
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مصدرها ن فیل هاي مرکب ن اسم هداي مشدتق    به همين ترتيب . اندیشه مند یااندیشمند 

درست اسدت  نویسی چسبيده به درستی امکان قانونمندکردنشان نيست که آیااز آنها نيز 

 . نگهداشتن درست است یا نگه داشتن .  نویسی یاجدا

در جسدتجوي  شایددرنوشته هاي میمولی این مشدگل کمترنمودداشدته باشدد ، نلدی     

نتدایج   هديچ کدس   چنانکده جسدتجوي   . قابل توجه اسدت  ل مطالب از اینترنت توليد اشکا

 کتابشناسدی ن   کتداب شناسدی  یا جستجوي  . می آنرد  هيچکسمتفانتی را با جستجوي 

   .تفانت فاحش نشان می دهد  فاميل افرادهمنام این مقوله حتادرنگارش نام ن.

   توليدد خوانددن مدتن اشدکال کمدی     نوشدتن ن کلمات در  این درست است که چنين 

امدا در فدن    ، می تواند آن را بخوانداکمی تلمل ن هر آشناي به زبان فارسی ب می کنند ،

اشددکال اساسددی قدرمسددلم کمددف رایاندده  نتحليددل کلمددات بدده آنري امددرنزه ن تجزیدده

مدی شدودگفت یکدی از    قاعده اي جامع ن مدانع بدراي آن نضدع گردد    اگرن ، محسوب 

 . حل شده استدررایانه ندستگاههاي چاپ خط فارسی  ت بزر  ترین مشکال

 جددا بنا رابدر  بایدد مینی لطمه نزند، اصل همواره نتاآنجاکه به به نهرراقم این سطور

گرچه اذعان داریدم کده خدط    . قائل شدن نهاد یامتمم نویسی نهویت مستقل براي کلمه 

باب سنتی نلزنم نفاداري بدان ، عدم ایجاد گمراهيهاي جدیدد ، نخالصده عوامدل ناسد    

سددت کدده ااین برعهددده زباندددانان کشددورمان بنددابربسددياري مددانع ازایددن امرمددی گددردد ، 
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این قاعده هاناسدتثناها تددنین   قانون نامه محکم نفراگيري براي ، باپرداختن به جزئيات 

 . به اجراگذارند  همگانی ، نازجمله حکومتینبه کمف نيرني 

افیدال اسدت کده     ملکدی   ضمایرمتصدل بده   یف نمونه دیگرازاین سردرگمی مربوط

ش ا اینکده چسدبيده نویسدی    مگدر ، اسدت  نویسدی   ترجيح برجدانمی شودتصميم گرفت 

 تدرجيح بدر  ازبداب نمونده   درحالدت انل  . عموميت داشته باشدندرکالم قدماآمده باشدد  

درحاليکده مرسدوم نجاافتداده     «م رابده اندادم ا کتابهداي درسدی  »اینست که گفته شدود  

ضمایرمتصددل فدداعلی  نلدديکن درمددورد.  « م رابدده اندادمکتابهدداي درسددي»چنددين اسددت 

 ..نوشتم ، نوشتی .سبيده نویسی است اصل برچ سنت به مامی گویدنمفیولی 

 بدا چسدبيده نویسدی درحدرنف    اینکده  بيدرزد  به گفتدنش  شداید یف مطلب دیگرکه 

یدف ندواختی   درخدط ، نازحالدت    یتنوعایجادباعث انحناهایی که ایجادمی کند گویی 

یامشابه آن به چهارشکل نوشته می شود بده   عاینکه مثلن حرف . درآنردن آن می شود 

نوعی باعث خلجان ذهنی ، نخالصه تنوع طلبی می گرددکه ازشدت عموميت هرگزبده  

  .آن توجه نداشته ایم 

رایانده  درصدفحه نگدارش    ایدن اشدکال نگارشدی    خوشبختانه همه  ندست آخراینکه

کردن ایدن اشدکال نگارشدی    امدامهم اسدتاندارد  . زي نيسدت  موجود ننيازمنددافزندن چيد  

 .بخشيدن بدانهاست رسميت ن
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صدرفه جدویی درصدفحه    درعين حدال باعدث   جدانویسی رعایت امراینکه کالم آخر

 افزننده کلمده در  بخدش دنم یا سدطر،  یدافتن  پایدان  ، بدین مینی که بامی گردد نگارشی 

آنرده  [بدل بده شديوه ارنپدایی    ماقباافزندن خط تيره کوچکی درآخرکلمده  ]سطربیدي 

   بده صدفحه بنددي مدتن     هم به تنهديم سدطور ، نهدم    کمف مؤثري ، که بدین ناسطه شود

 .  شود می

 ن کده دردسدتور   تردیددي نيسدت   یادآنري مجدد می دانديم  قابل این مبحث درپایان     

، نهمدين بالباطممانیدت ازنضدع     فدرانان  موارداسدتثناء ( ...ن عربدی مثدل  )نگارش فارسی 

قاعدده   ن فرامدوش نکنديم ایدن ایدن اسدتثنا      امدا . چنين امورمی نمایدد  قوانين کلی براي 

هاست که شدکل مدی   ءاستثناازبراي ، ناصوالطنضع قواعدموجوددرتمام زبانهاي زنده دنيا

 .  باشدقواعد کلی اصل برنضع همواره بایدضمن آنکه .  گيرد

 

  .آنبراي دقت الزم  عدم و حروف داشتن دندانهـ  13

 دشد ن  دسد دنحدرف    ، دث دت دپ دبعالنه برحرنف کوچف بله ، این ناقیيتی است که 

، ، نقطیاطدردستنویسی آنان احتمال برنزهرگونه اهمدال نبدی دقتدی مدی رند     دندانه دار 

کده   [خوشنویسدی  شدایدبه تبیيدت از  ]دیده شدده ندیدده مدی شدود     تراینکهبدنناقیيت 

ه مدی شدوند ،   به صورت کشيده نبدی دندانده نوشدت   براي زیبایی بيشترحرنف دندانه دار

طبيیدی اسدت کده هرخطدی اگربدی      امااین . محل اشتباه درخواندن توانندبودآنچه قطین 
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خصدوص دردسدت   . مباالتی درنگارش آن شود خوانددنش بامشدگل همدراه خواهددبود     

 . ش درمی آیند نوشته هاکه بالباطباعجله نارتجالی به نگار

کده  نماشدينهاي چداپ اسدت    رایانده  درحاليکه دراینجا نهرمابيشتربرصفحه نگدارش   

 هدم از مقداطیی  کده در نپديچ نخدم   این دندانه داربدودن  . ازاین جهات چيزي کم ندارند 

به تصوربیضدی ازنشدانه هداي نفدوذ الفبداي      چسبندگی حرنف کوچف حاصل می شود 

، باآن همراه بدوده اسدت   پيش ازاسالم عربی درفارسی است ، نلی به ناقع ازهمان زمان 

. مانده انستایی ازآن ایام بيندازیدتااین حقيقت برشمارنشدن شدود    نگاهی به خطوط باز

. دنکنيم است ندرآن تردید ازنیژگيهاي خاص خط فارسی  مورد گفت این بنابراین باید

 در zن  yازقبيدل   ینگدارش تحریدري حرنفد   پديچ نخدم   کنم با اش می من مقایسه  آنچه

 . انگليسی 

 

 . وسركش تفاوتشان درنقطه تنهابرخي حروف و شكلي ظاهري ـ هم19

درالفبدداي     ن  ر شن  ج   ح   ، نیددا ب پ ت  چددون  حددرنفمنهددور 

براي پی بدردن  ، آنانست  گذاريفشان نقطه گذاري یاسرکش  که تنها اختالاست فارسی 

 عدوض میندی  کلمات زیر را در نهر بگيرید که با یف یا چندد نقطده    بيشتربه این قضيه 

چنين اهمدال ناشدتباهاتی   .  بر، بر، پر، پر، تر، پز، پز، بز، تِز می شوند  نیاعث بدخوانی

نتيجده   خوشنویسدی قابدل جابده جاشددن ندر    خصدوص در ر ، دردست نوشدته هدا متصدو    
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ایدن ایرادبده خدط    راقم این سطورناچاربه اعتراف اسدت کده   .  اف ازمینی می گرددانحر

 همکدار نفيلسوف قرن ندوزدهمی  ، درجایی ازقول انگلس . فارسی سابقه اي قدیم دارد 

 :ندرنوشته اي ازانمی خواندم که گفته بود ، کارل مارکس 
در مقایسده   .دانسته ، فارسی را فرا خدواهم گرفدت   حال که قرار است چند هفته اي صرف کنم ، فرصت را بنيمت »  

اگر به خاطر الفبایش نبود که هر پنج شش حرف آن عيندا شدبيه پدنج حدرف دیگدر      . می توان گفت فارسی بسيار آسان است 

 «...ساعت فرا می گرفتم 1۲کل دستور زبان آن را در عرض. است ن اصوات آن نوشته نمی شود 

 ن اقدل تاآنجاکده بده مدواردهنري مربدوط نمدی شدود       درخط پيشنهادي ، ال پس طبیاط

تداازچنين اشدتباهات پيشدگيري    ، نضوح نویسی توصديه  ،  تفهيم ساده مطلب منهورست

ازآن گذشته من ازتجربه شخصی خودم بگدویم کده درخطدوط دستنوشدته قددیم      . شود 

 رجنوبيهدا  ]هدم درتلفد  متفدانت    ، چراکده    راگم می کردم   Rفرانسوي هماره حرف 

.  مدی شدد  ده نبااداناصدول خاصدی نوشدته    يارپيچيبسنهم [  تلف  می کنند  نپاریسيها 

 .  !نگارشش به کارنرند خط فارسی بيچاره چه گناهی داردکه گاه ازاین اداناصولهادر

  
 . تشديدوتنوين ، مشكل عاليم خارج ازكرسي خط چون نقطه هاـ 15

، اگربدی مبداالتی در   ، چنانکه قبدل ازایدن گذشدت    نقطه داشتن برسربیضی حرنف 

عيب مهمی تلقی نمی شود ، درهرسه زبدان اصدلی منشدیب    گذاشتنشان نشود درنوع خود

آثاراین نقطه هاندیگرعالیم تکميلدی تلفد  بربداالي    ( اتگليسی ، فرانسه نآلمانی)ازالتن 

ون سدرکش  ازآن گذشته مدی مانددعالیم دیگرچد   . مشهوداست ، کمتریابيشتر ، حرنفی 

 که بده هرحدال تکرارنتلکيدد    شدیدیانشانه ت [(آي باکالهد   نقتی مصوت بلنداست]الف 
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.  رانشدان مدی دهندد   ،  به جاي نگارش ناخوشاینددنحرف یکسدان درکندارهم   ،ازحرفی 

 ایدن نشدانه هدا    ضمن اینکه. دردیگرخطوط هم مرسوم ناختصاص به خط فارسی ندارند 

 بدا هدم  درموردعالمدت تندوین   . اسدتفاده مدی شدود     ندرصفحه نگارشهاهم بیينه موجدود 

 . درمتن آنهم ساقط می شود  ننگارش 

 .استقالل آنهادرجهت  كلمات بينمناسب  فاصلهنكردن  رعايت -16

 از.  بدی ارتبداط نيسدت   آن مقوله جدانویسی نچسبيده نویسی با فاصله گذاري  این

ازبداب حفد  استقاللشدان    آنچه مسلم است رعایت فاصله مناسب بين کلمدات یدف مدتن    

 spaceتوصيه کارشناسان برنيم فاصله است کده درصدفحه کليدرایانده بافشدردن دکمده      ]

یکی دیگدرازآن  بده زعدم مدا   ایدن خود نکمکی بدزر  دربده خدوانی ،    [ حاصل می شود

  .نگارش فارسی نتفهيم نتفاهم صحيح آنست  مطالب تلثيرگذاردر

چسدبيده  که به طورسدنتی نتوسدط عمدوم میمدولن     سواي ترکيباتی به بيان دیگر ، 

،   «شدمند هو»،  «کتابددار »،  «راهددار »هدایی همچدون    ترکيدب . مرجح دانسته شده اند 

که نوشته شدنشان به طورجدانویسی لطمه به در   «حسابگر»، «قانونمند»، «رنشمند»

، «رن ماشدين »: ترکيبهاي جدیدتربهترسدت جداجدانوشدته شدوند    نتفهيم آنان می زند ، 

همدين  بدا  مالحهه می شدود  که ها  ن مانند این« رن خوش»،  «پارچه یف»،  «بان درنازه»

 ها ازیکدیگرجدا شده نخواندنشان آسانست فاصله نيم
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ام تد دراختدرحدنيم فاصدله ، ن  ناگفته پيداست که درحالت عادي این فاصله گذاري

الزامی ، یادرپایان جمله ، نیانقطه سدرخط شددن نآمددن    یف کلمه نشرنع کلمه بیدي 

اهميدت قضديه   در . بيش ازبيش ضرنرت مدی یابدد   عالیم ارتباطی چون نقطه ننیرگول 

مدی   به دسدت یف فاصله اضافی مینی متفانتی ن یا متضادي  همين بس که گاه می شود

  . ما در ،  دهد مثل مادر

 بدزر  ،  پایده ي انل ن دنم دبسدتان   که جدز نوآمدوزان   تجربه به مانشان داده است

نف تدف حدر   ها تدف  براي خواندن نانهعملن دست شده اند چيره که در خواندن ساالنی

شدکل کلدی هدر     بلکه بده طدوري بدا    . طوالنیي هادر متن، به نیژه گذرانند را از نهر نمی

 درهدا  فردیدت حدرف  تصویرآنرادرذهنشان بایگدانی کدرده اندکده     یی یافته ننانه آشنا 

از قلم میمول اي  ميان کلمهحرفی در اگرحتی تاآنجاکه  . خواندنشان کمرن  می نماید

اماحتدا بدراي بدزر     .  دند گير افتاده باشد ناخودآگاه اصالح ن کار خوانددن را پدی مدی   

 .ساالن این امرزمانی مقدنراست که رعایت فاصله مزبورشده باشد
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                                                                                              شيوه پيشنهادي اين اصالحنامه ارائه دونمونه ازنوشتن متون قديم وجديدبه

 : الف 

 : گلستان شي  سیدي دیباچه از

نبه . است ( قربت)موجب ب ربت (  طاعتش)که تاعتش. مِنّت خداي راعَزّنجَلّ 

است ، ( ذات)زات (مفرّح)فرّه هَرنفسی که فرنمی رَند مُ. ش کراندرش مَزیدنِیمت 

دننیمت موجود ، نبرهرنیمت  یپس درهرنَفَس(. حيات)نچون برآید مُمِد  هَيات 

 .ش کري ناجب 

 .کزعُهده ي ش کرش به درآید           ازدست نزبان که برآید           

         خویش (تقصير)يرغست ز که به همان ندهبَ

 آنرد خداي درگاه به(عذر) رزعُ                                                  

 خدانندیش سزانار نرنه

 آنرد جاي به که نتواند کس                                                 

  نیمت(خوان) خان ن،  رسيده را همه(حسابش) سابشه بی(رحمت) متهر باران

 ن،  ندرد (فاحش)شهفا گناه به بندگان ناموري  پرده.  کشيده جا همه دریغش بی

 ردبُنَ نکرمُ(خطاي) ايتخ به( خواران) راناخ رنزي(ي نظيفه) ي یفهزن

 داري خور(نظيفه) یفهزن ترسا ن گبر             بيب ي خزانه از که کریمی اي

 داري(نهر) رزناین  دشمنان با که تو                   محرنم کنی کجا را دنستان

www.irtanin.com www.irebooks.com کتابخانه الکترونيکی اميد ايران

www.omideiran.ir www.yekdl.com www.ramsarmelk.ir



 ...طرحي نو

141 

 

 فرموده را بهاري ابر دایه ن،  بگسترد مرّدینزُ فرش تا گفته را(صبا) باس باد رّاشفَ

 سبز (قباي) بايب نورنزي لیتخِ به را رختاندِ.  پرنردبِ زمين هدمَ در را باتنَ ناتبَ تا

 کاله ربيع وسممُ(قدنم) دنمب به را شا ( اطفال) فالتا ن،  کرده بر در( نرق)  نر

 (فایق) فای شهد ان (قدرت) درتب به نالی (ي عصاره)ي ارهسعُ.  نهاده سر بر شکوفه

 .گشته (باسق) باس نخل تربيتش به خرمایی نتخم،  شده

 کارند در فلف ن خورشيد ن مه ن باد ن ابر

 نخوري بفلت به ن آري  کف به نانی تو تا                                              

 بردار فرمان ن سرگشته تو بهر از همه

 نبري فرمان تو که نباشد(انصاف) افسان شرط                                         

 ن عالميان( رحمت) متهنر،  موجودات فخردمَ ن کاینات سرنر از خبرست در

 (ص)مصطفی محمد،  زمان دنري  تتمه ن آدميان(صفوت) فوتس

 پشتيبان تو چون دارد که را ام ت دیوار بم چه

 بان کشتی «نوح» باشد که را آن(بحر) رهب موج از با  چه                       

 به اجابت اميد به انابت دست،  رنزگار پریشان کار گنه بندگان از یکی که گاه هر

 زاعرا باره دگر بخواند ازشب. نکند( نهر) رزن ان در تیالی ایزد،  برآرد خدانند درگاه

 فرماید تیالی ن سبحانه(حق) ه . بخواند نزاري(تضرّع) ر عزت به بازش، کند(اعراض)
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 بنده زاري ن دعا بسياري از که آنردم بر( حاجتش) اجتشه ن کردم اجابت را دعوتش

 .دارم شرم همی

 شرمسار ان ن است کرده بنده نهگ              خدانندگار(لطف) فتل  ن بين رمکَ

( ناصفان) فانسنا ن ، یترفمُ عبادت (تقصير)يرستق به جاللشي  کیبه عاکفان

 . منسوب (تحي ر)ري هت به جمالش

 ؟باز گویده چ نشان بی از دل بی           پرسد من ز ان(نصف) فسن کسی گر

 زآنا کشتگان ز نياید بر(               میشوقند)ندبمیشو کشتگان عاشقان

 ازمتون خبري جدید: ب 

 كشورهاي ديگرزبان و ادبيات فارسي در 

فرهن  ( حوزه)وزه هن زبان ،مين زبان جهان اسالم زبان ن ادبيات فارسی به عنوان دن   

سن  در زمينه هاي مختلف ادبی، عرفانی، فلسفی، مدن ایرانی، با هزاران آثار گرانن ت

 (اعتقاد)اد غهمواره مورد توجه ن اعت،  (مذهبی)هبیزکالمی، تاریخی، هنري ن م

ربم حواد  ن  علی.  مردمان سرزمينهاي دنر ن نزدیف بوده استایرانيان ن 

اخير، باز هم این زبان شيرین ن ي ن گاه ناخوشایند سه سده ، رنیدادهاي پر تب ن تاب 

 .در دنرترین نقاط جهان حضور ن نفوذ داردامرنزه دلنشين 

زبان ن  از آن دارد که در نرفاي (حکایت)کایته( نفوذ) زن نفو(حضور)نر هُزاین    
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اخال )ی ب دلنشين علمی، ادبی، اخال(مضامين)امين زادب فارسی آنقدر میانی بلند ن م

ن آگاهی از (اطالع)الع تبا ا (الطبیی)بیی تن انسانی نجود دارد که هر انسان سليم (قی

چنين اگرکه . مندرج در آن دل می سپرد (ذخایر)خایرزخود به فارسی نه آنها، خود ب

از سوي خارجيان درباره (مقاله)اله غهزاران کتاب ن م(تلليف)يف لیترجمه ن ت نبود

 ی؛ شاهنامه فردنسی، خمسه حکيم نهام جاندان ن جهانی ادب فارسی مانند(آثار)ار سآ

، گلستان ن بوستان شي  اجل، مثنوي موالنا جالل الدین بلخی، بزليات خواجه  گنجوي

هزاران ایرانشنار ن ن، چهره نمی بست ، ام حاف  شيرازي ن رباعيات حکيم عمر خي 

، تفسير ن ترجمه این آثار  ، فهم دنست بير ایرانی دل ن عمر بر سر شناختایران

 .ارزنده در نمی باختند

فرهن  ن ( حوزه)وزه هاسالمی، ن زبان همراه زبان فارسی به عنوان یکی از زبانهاي    

 ، تاجيکستان پاکستان،افغانستانهند، سرزمينهایی مانند؛در ایرانعالنه بر،  تمدن ایرانی

مندان ن هواداران (عال قه)ه بهم عال، ارمنستان نآذربایجان هنوز ، ازبکستان ، بنگالدش

 ، خاصی دارد(نضع)ع زهند نبه خصوص کشوردر ميان این کشورها اما.  بسياري دارد

دگاهها ن به هزار سال زبان دین ن زبان رایج در دا(قریب)ریب بچرا که زبان فارسی 

 . دربارهاي آن بوده است

، نویسندگان ن  نرند ن حضور زبان فارسی در سرزمين هند سبب گردید تا شاعران   
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ن ، عارفان بزر  هندي این زبان را براي بيان افکار ن احساسات خویش برگزینند 

،  ، کالم ، فلسفه ، عرفان گرانبها ن ارزشمند در زمينه هاي ادبيات(اثر)ر سهزاران ا

حکومتهاي مسلمان ن (اقتدار)تدار ببا ا.  نجود آنرنده ، تفسير ن تاری  ب زبانشناسی

ن مهاجرت ایرانيان به هند زبان فارسی رفته رفته ، با ایران  (رنابط)تگسترش رناب

( قاره)اره بتا بدانجا پيش رفت که زبان علم ن سياست شبه ن، یافت (رننق)  رنن

 . گردید

قرن هفدهم هن  فارسی تا آمدن انگليسی ها درانبه زبان ن فرهمه ج (حضور)نرزح   

اند  اند  (حضور)نر زاین ح اما از این تارب  به بید.  ادامه داشتبه هندنستان 

، به  ن انگليسی جاي آن را گرفتند(محلی)لی هن حتی آرام آرام زبانهاي م ،رن  کم

ن (ضیيف)عيف زتدریج ه بدرهندطوریکه از اناسط قرن نوزدهم زبان نادبيات فارسی 

 . درخشان آن رن به افول نهادي شد ن ستاره  (ضیيفتر) تر عيفز

، فارسی به دنران 1213استیمارگران انگليسی در سال  (بساط)تبا برچيده شدن بسا    

دانشگاه ن مدرسه علوم دینی به زبان (صدها)دها س، نهاد (قدم)دم بدرهندتازه اي 

 هبیزهمان حال برخی جریانهاي سياسی ن فکري ن م در.  فارسی توجه نشان دادند

نلی تالش .  کار افتاده جلوه دهندتا زبان فارسی را بی اعتبارنازسیی کردند  (مذهبی)

را در جهان ادب (سبقت)ت غن همچنان شیر ن ادب فارسی گوي سب، آنها به ثمر نرسيد 
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در  زبان فارسین چه خوش گفته اند که . ربوده ن به خود اختصاص داده است هند

 . شکرشکن ن خوش گفتار استآنجا 

 هند(طوطيان)شکرشکن شوندهمه توتيان 

 [حاف ]پارسی که به بنگاله می رند  (قند)زین بند                                        

 پایان                                                                                 
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