
 

 

 

 

 

 

 

 های خارجیادبیات و زبانی دانشکده

  آموزش زبان انگلیسیگروه آموزشی 

 

 

 ی کارشناسی ارشدبرای دریافت درجه نامهپایان

 شناسی  همگانیزبان  یدر رشته

 

 عنوان:
رآموزش فارسی به و پیامدهای آن دفارسی زبان رابطه بین خط و نظام نوشتاری بررسی  »

 «غیرفارسی زبانان

 

  :راهنما استاد

 دکتر توحید صیامی

 

 

 :مشاور استاد

 دکتر سید محمد رضی نژاد

 

 

 :پژوهشگر

 فریبا ایرانپور 

 
  59تابستان 



 

 

 

 فریبا: نام                                                   ایرانپور:   دانشجو خانوادگي نام

رآمووز  فارسوي بوه    و پیامدهای آن دفارسي زبان رابطه بین خط و نظام نوشتاری بررسي  » :نامهپایان عنوان

 «غیرفارسي زبانان

 دکتر توحید صیامي :راهنما استاد 

 دکتر سید محمد رضي نژادر: مشاو استاد 

                      زبانشناسي:     رشته                                           کارشناسی ارشد ي:تحصیل مقطع 

    اردبیلي محقق :دانشگاه                                                        همگاني    :         گرایش

  ات:صفح تعداد                     92/6/29  دفاع تاریخ       علوم انسانيادبیات و           :دانشكده 

 :چكیده

بررسي کاستي های نظام نوشتاری  زبان فارسي و پییامدهای آن در آموز  هدف پژوهش حاضر 

زبان فارسي به غیر فارسي زبانان است.. در راستای برآوردن این هدف، پژوهش حاضر ابتدا مروری 

کوتاه به مراحل تكوین نظام نوشتاری زبان فارسي از کهن ترین ازمنه که آثار مكتوبي از آن بر جای 

شكل امروزی زبان فارسي خواهد داشت و سپس به روشي توصیفي کاستي های نظام مانده است تا 

نوشتاری فارسي را که امروزه برای آموز  زبان فارسي مورد استفاده قرار مي گیرد، نشان خواهد 

داد. پس از نمایاندن کاستي های نظام نوشتاری فارسي و مشكالت پیش روی زبان آموزان غیر 

نتایج بدست آمده از پژوهش پیشنهادهایي به مدرسان زبان فارسي به غیر  فارسي زبان، براساس

فارسي زبانان برای غلبه بر کاستي ها و دستیابي به نتایج آموزشي بهتر ارائه خواهد داد. در نهایت 

پیشنهادهایي کارشناسان تهیه و تدوین مطالب درسي، فراگیران دوره های آموز  زبان فارسي به 

نان و مدیران و برنامه ریزان تهیه و تدوین مطالب درسي در حوزه آموز  فارسي به غیر فارسي زبا

 غیر فارسي زبانان ارائه خواهد داد.  

  

 زبان فارسي، غیر فارسي زبانانآموز  خط، نظام نوشتاری،  کلید واژه ها:



 أ

 

 

 فهرست مطالب

 صفحه                                                           شماره و عنوان مطالب

 

 چكیده  

  

 فصل اول: کلیات پژوهش
 2.................................................................................................................................................مقدمه  1-1

 3.......................................................................................................بیان مسأله .................................. 1-2 

 4....................................................................................................................................... رو  تحقیق 1-3

 4 .......................................................................................................... هدف از پژوهش و ضرورت آن 1-4

 5.............................................................................................................................های پژوهش رسشپ 1-5

 5..............................................................................................................................های پژوهش فرضیه 1-6

 6 .................................................................................................................................. ء تحقیقپیشینه 1-7

 6..............................................................................................................................................مقدمه  1-7-1

 6....................................................................................................................ی خط فارسي پیشینه 1-7-2

 8 ............................................................................................................................... درباب خط فارسي 1-8

 8 .......................................................................................................... خط و نظام نوشتاریدر باب  1-8-1

 12.......................................................................................................های خط فارسي  حل دشواری 1-8-2

 15...های اداری و متون ادبي و خطي دیگری برای کارهای علمي و کامپیوتری ای نامهخطي بر 1-8-3

 16....................................................................................................... خط فارسي را نباید تغییر داد 1-8-4

 18..........................  باید قاعده و قانوني وضع کند فرهنگستانبرای حل مشكالت خط فارسي   1-8-5

 22 ....................................................................................الخط فارسي بازار رسم راه نجات از آشفته  1-8-6

 21 ...................................................................................شدني است؟ آیا مشكالت خط فارسي حل 1-8-7

 23 ..........................................................................................راه حلي برای رفع مشكل خط فارسي 1-8-8

 24........................................................................................................................دفاع  از خط فارسي  1-8-9

 25......................................................................................................................پژوهش های دانشجویي  1-9

 27.....................................................................................................................جمع بندی مطالب فصل 1-12

 32 ................................................................................................................................. سازمان پژوهش 1-11

 



 ب

 

 

 فصل دوم: مبانی نظری پژوهش
 32............................................................................................................................................مقدمه   2-1

 32 .............................................................................................تاریخچه  خط فارسي: مروری کلي  2-2

 33........................................................................................................زبان و خط پارسي باستان  2-2-1

 35..................................................................................................................زبان و خط اوستایي  2-2-2

 36 ......................................................................................................................ان و خط پهلویزب 2-2-3

 42 .....................................................................................................................زبان و خط سغدی 2-2-4

  42............................................................................................................ زبان و خط فارسي دری  2-2-5

  41........................................................................................................ تاریخچه پیدایش خط و الفبا 2-3

 43 .......................................................................................................................زبان نوشتاری یا خط  2-4

 43 .................................................................................................................................پیدایش خط 2-4-1

 44 ........................................................................................................................مراحل تكوین خط 2-4-2

 44 ............................................................................................. (pictogramخط تصویرنگار ) 2-4-2-1

 45 .............................................................................................. (idiogramخط اندیشه نگار ) 2-4-2-2

  46............................................................................................... (lexicographنگار ) خط واژه 2-4-2-3

   47  ...................................................................................................... (syllabicخط هجا نگار) 2-4-2-4

  47 .................................................................................................. (alphabeticخط الفبایي ) 2-4-2-5

 48 ...................................................................................................................................جمع بندی 2-4-2-6

 49 ..........................................................................صورت مكتوب زبان و جلوگیری از تحول سریع آن 2-5

 52 .......................................................................دلیل های تقدم گفتار بر نوشتار از نظر زبان شناسان 2-6

 52 ............................................................................................................علت دگرگوني و تحول در زبان 2-7

   51 .............................................................................................................................کاستیهای خط فارسي 2-8

 52... .............................................................................................................................مطالب فصلخالصه  2-9

 

 فصل سوم: مواد و روش پژوهش 

 55 ........................................................................................................................................................مقدمه 1--3 

 55 ...............................................................................................................................................پیكره پژوهش 3-2

 56 ................................................................................................................................هاگردآوری داده رو  3-3

 56 .................................................................................................................هاآوری دادهمرحله اول گرد 3-1- 3



 ج

 

 

 56 .......................................................................................................هاآوری دادهمرحله دوم گرد 3-3-2

 57 ......................................................................................................هاآوری دادهمرحله سوم گرد 3-3-3

 57 ....................................................................................................هاآوری دادهمرحله چهارم گرد 3-3-4

 57 ...نمونه هایي از داده های گردآوری شده در مورد کاستي های نظام نوشتاری زبان فارسي 3-3-5

 59 .......................................................................................................................................خالصه فصل  3-4

 

 

 زیه و تحلیل داده هاتجفصل چهارم:

 62 .............................................................................................................................................مقدمه -1--4

 64 ..........................................................................................................................تقدم نوشتار بر گفتار 4-2

 64 .........................................................................................................دالیل تقدم نوشتار بر گفتار 1- 4-2

 65 ...................................................................................................کاستي های نظام نوشتاری فارسي 4-3

 71 ...................... به غیر فارسي زبانان پیامدهای کاستي های خط فارسي در آموز  زبان فارسي 4-4

 73....................های نظام نوشتاری فارسي و مراحل چهارگانه یادگیری امالی هندرسون کاستي   4-5

 73.....................مرحله اول یادگیری امالی هندرسون و کاستي های نظام نوشتاری فارسي  4-5-1

 75....................مرحله دوم یادگیری امالی هندرسون و کاستي های نظام نوشتاری فارسي  4-5-2

 76 .................مرحله سوم یادگیری امالی هندرسون و کاستي های نظام نوشتاری فارسي  4-5-3

 77  ..............مرحله چهارم یادگیری امالی هندرسون و کاستي های نظام نوشتاری فارسي 4-5-4

 78 ..................................................................................................................................یافته های تحقیق 4-6

 78..........................................................................یافته های مربوط به نظام نوشتاری فارسي  4-6-1

 استي های نظام نوشتاری فارسي در آموز  فارسي به یافته های مربوط به پیامد های ک 4-6-2

 79 ...................................................................................................................................غیر فارسي زبانان

 81 ........................................................................................................................................خالصه فصل 4-7

 

 گیری و بحثفصل پنجم: نتیجه

 83 ........................................................................................................................................................مقدمه 1-

 83 ...............................................................................................................جمع بندی و نتیجه گیری 5-2

 84.....................................................................................................................بررسي سواالت پژوهش 5-3

 85..........................................................................................................................................پیشنهادات 5-4



 د

 

 

 86 ...............پیشنهادات به مدرسان دوره های آموزشي آموز  فارسي به غیر فارسي زبانان 5-4-1

 ناسان و تدوین کنندگان مطالب آموزشي دوره های آموزشي آموز پیشنهادات به کارش 5-4-2

 86 ..................................................................................................................فارسي به غیر فارسي زبانان 

 87..  فارسي به غیر فارسي زبانانپیشنهادات به زبان آموزان در دوره های آموزشي آموز  5-4-3

 88............................................................................................................................. نابع و مآخذفهرست م

 



26

 

 

 

 

 :فصل اول

 کلیات پژوهش



38 

 

  مقدمه -1-1

به معني مجموعه ای از اطالعات مربوط به سیستم خط و نظام  1آموختن خط و  نظام نوشتاری       

نوشتاری است که در پي آموز  های متعدد زبان صورت مي گیرد. بطور قطع زبان را نمي توان با حفظ 

کردن تمامي جمالتي که استفاده مي شود یا مورد استفاده قرار مي گیرد آموخت بلكه زبان آموز باید 

آن را بیاموزد. شناخت قواعد یک زبان نیز ضرورتا باعث ایجاد توانایي در به نظام زباني و کاربردی 

 کارگیری اطالعات نمي شود.

تاکنون با توجوه بوه دیودگاههای     فارسي به غبر فارسي زبانان به عنوان زبان دوم زبانآموز  در مورد  

منتشر شوده اسوت اموا غالوب     في نوشته و ل، و آموز  زبان مطالب مخت3، روانشناختي2مختلف زبانشناختي

این مطالعات بر اساس بررسي و تحلیل نمود بیروني زباني ، که بوه شوكل داده هوای گفتواری و نوشوتاری      

 .است، و رفتارهای قابل مشاهده سخنگویان زبان به انجام رسیده است

ژوهش ، در طول مدت خود دو هدف نظری و عملي را در برداشته اسوت. پو  4مطالعه یادگیری زبان دوم 

حاضر نیر دارای اهداف نظری و عملي است. از لحاظ نظری، با مطالعه و بررسي خط و نظام نوشتاری زبوان  

فارسي به تعیین  تفاوت ها و علل و عوامل آنها پرداخته خواهد شد و از لحواظ عملوي نتوایج ایون تحقیوق      

یری خط فارسي آشنا شووند و  کمک مي کند تا مدرسان زبان فارسي به غیر فارسي زبانان با مشكالت یادگ

با دید بازتر به تدریس بپردازند و با درک وسیع تری با مشكالت زبوان آمووزان برخوورد کنود. در واقوع بوا       

بررسي کاستي های نظام نوشتاری و ویژگیهای خط فارسي مي توان رو  تدریس خط فارسي را برای هر 

وجه به منابع موجود چنوین بوه نظور موي رسود کوه       گروه از زبان آموزان به شكل متفاوتي تعیین نمود.با ت

تاکنون پژوهشي جامع و مفید در این زمینه صورت نگرفته است بنابراین پژوهش حاضر اگر بخوبي صورت 

بپذیرد مي تواند منبعي مفید در مورد آموز  فارسوي باشود و موورد اسوتفاده اسواتید، مدرسوان و دیگور        

 نان قرار گیرد.  آموز  دهندگان فارسي به غیر فارسي زبا

                                                
1writing system 
2 linguistic 
3 psychological 
4second language learning 
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 بیان مسأله -1-2

زبان چه در شكل گفتار و چه در شكل نوشتار ی ا ، طبیعي ترین و در عین حال پیچیده ترین وسیله 

ارتباطي بین انسان هاست. با این تفاوت که زبان گفتار از همان آغاز، در خانه، محیط زندگي و به طور 

مدرسه ، نزدِ معلّم وپس از آموز  فراگرفته مي شود. طبیعي پرور  مي یابد؛ اما خطّ و نوشتار در 

یک زبان است.  1بنابراین آموز  نگار  زبان  از مهم ترین گام ها برای تسهیل ارتباط میان گویشواران

 اهمیت پرداختن به این مسئله در آموز  خط به زبان آموزان بر کسي پوشیده نیست.

در  این میان آموز  زبان  ان شناسي کاربردی است،آموز  زبان خارجي از مهم ترین شاخه های زب

نوپا که هدف آن آموز  این زبان به بهترین شیوه به فارسي فارسي در شكل تخصصي ا  رشته ی است 

زبان به عنوان دومین زبان جهان اسالم ، با هزاران آثار گران زبانان وغیر فارسي زبانان است. چون این 

ادبي، علمي، عرفاني، فلسفي، کالمي، تاریخي، هنری و مذهبي همواره مورد سنگ در زمینه های مختلف 

علیرغم فراز و نشیب ها و رویدادهای پر تب و تاب غیر ایراني بوده است.  توجه و اعتقاد ایرانیان و مردمان

 و گاه ناخوشایند سه سده اخیر، بازهم این زبان غني، شیرین و دلنشین در دورترین نقاط جهان امروز

قبال روزافزون استادان، محققان و به ویژه دانشجویان جوان کشورهای است . دارد   حضور و نفوذ داشته و

 اروپایي کشورهای حتي و قفقاز و میانه آسیای اسالمي، کشورهای کره، –جهان از قبیل چین، ژاپن، هند 

 بار به فارسي ادب گنجینه که است نیرومندی انگیره نشانگر فارسي ادبیات و زبان فراگیری به آمریكایي و

 بنابراین یادگیری خط و نظام نوشتاری فارسي الزمه دانستن زبان فارسي است.  است. آورده

ها آن یای از واحدهای نوشتاری و قراردادهای کاربرد شناسي، مجموعه منظور از نظام نوشتاری در زبان

ن شیوه نگار  است که شامل مجموعه ای از به عبارتي دیگر این نظام همابرای نوشتن یک زبان است. 

برای اصطالح خط یا نظام  البته  عالئم نوشتاری و برخي قراردادهای ویژه برای کاربرد این عالئم است.

الفبا نیز به کار رفته است که کاربرد دو اصطالح خط و الفبا در  و نوشتاری اصطالحات دیگری چون امال

اما با این وجود هیچ پیوندی ضروری  بین نظام نوشتاری و خط  .معني نظام نوشتاری سنتي کهن است

                                                
1speakers 
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وجود ندارد. یک زبان نوشتاری که برای زباني خاص کاربرد یافته باشد مي تواند برای زبان دیگری نیز 

بدون تغییر یا با تغییرات جزئي مورد استفاده قرار گیرد. بسیاری از زبانهای دنیا  از نظام نوشتاری یكساني 

ردار نیستند و برخي دیگر  بیش از یک نظام نوشتاری دارند. اما متداول ترین نمونه ها ، همان رابطه برخو

یک به یک میان زبان و نظام نوشتاری است. زبان فارسي نیز دارای نظام نوشتاری فارسي است، ولي از 

مطرح مي شود این  خط عربي برای نمایش این نظام استفاده مي کند. در مورد خط سوالي که در اینجا

است چگونه مي توان خط فارسي را به غیر فارسي زبانان آموز  داد و برای این دسته از زبان آموزان به 

هنگام یادگیری نظام نوشتاری، چه مسائل و پیامدهایي مي تواند مطرح باشد؟ به عبارتي دیگر چه  رابطه 

ز  زبان فارسي به غیرفارسي زبانان  موثر ای بین خط و نظام نوشتاری فارسي  وجود دارد که در آمو

 ؟است و چه پیامدهایي دربر دارد

 بنابراین پژوهش حاضر با مطرح کردن اینگونه سواالت به  دنبال پاسخگویي به سواالت مورد نظر است.

 

 

 روش تحقیق -1-3

 

ماهیت پوژوهش  همانند بسیاری از پژوهش های انجام شده در حوزه های مختلف علوم انساني و بر اساس 

حاضر، رو  بكار گرفته شده در این پژوهش کتابخانه ای و توصیفي خواهد بوود. داده هوای موورد نیواز از     

با توجه بوه اهوداف پوژوهش طبقوه بنودی        بر اساس اصول علمي و  منابع موجود کتابخانه ای گردآوری و

آمده از فرایند تجزیه و تحلیول،   شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت و بر اساس اطالعات بدست

 نتیجه گیری و بر اساس آن نیز پیشنهادهایي ارائه خواهد شد.   

 

 هدف از پژوهش و ضرورت آن -1-4

بررسي و  تبیین  رابطه بین خط و نظام نوشتاری فارسي و پیامدهای آن در حاضر  از پژوهشهدف 

آموز  زبان فارسي به غیرفارسي زبانان است. با توجه به ایجاد رشته نوپای آموز  زبان فارسي به 
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غیرفارسي زبانان و گستر  آموز  زبان فارسي به زبان آموزاني که زبان مادری آنان فارسي نیست، الزم 

مي رسد که مشكالتي را که این زبان آموزان با آنها روبرو مي شوند شناخته شود راه حل هایي به نظر 

برای حل آن مشكالت به دست داده شود. برای دستیابي به چنین هدفي انجام پژوهش هایي از این نوع 

 کامال ضروری به نظر مي رسد.   

 

 های پژوهشپرسش -1-9

 ر نمایاندن آواهای این زبان کاستي هایي دارد؟آیا نظام نوشتاری زبان فارسي د   -1

دشواریهایي را برای دانش آموزان  ،یاددهي -آیا کاستي های زبان فارسي در طول فرایند یادگیری -2

 و معلمان بوجود مي آورد؟

 

 های پژوهشفرضیه -1-6

 پژوهش حاضر بر آن است که با تكیه بر فرضیه های زیر به پرسش های باال پاسخ بدهد.

 

 نظام نوشتاری زبان فارسي در نمایاندن آواهای این زبان دچار کاستي های عدیده ای است.   -1

دشواریهایي را برای دانش  ،یاددهي -کاستي های زبان فارسي در طول فرایند یادگیری -2

 آموزان و معلمان تحمیل مي کند.
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 تحقیق ءپیشینه 1-7

 

 مقدمه 1-7-1

پایان نامه مي این پژوهشي انجام شده در ارتباط با موضوع  مطالعاتبخش حاضر از فصل اول به معرفي 

پردازد. با توجه به ماهیت موضوع و دیرینگي مطالعات انجام شده در این زمینه الزم است که در این 

مراحل مختلف تكوین خط فارسي از کهن ترین مراحل آن )فارسي باستان( تا ابتدا پیشینه ای از بخش 

دری( مرور شود و پس از آن به اهم مطالعات انجام شده توسط زبانشناسان سرشناس به حال )فارسي 

ناب در مطالب ارائه شده، مطالب این اجتناب از اط عالقمند به زبان و خط فارسي پرداخته شود. به منظور

 مهم ترین مطالعات انجام شده محدود کردیم.   بحث در مورد بخش را به 

 

 یی خط فارسپیشینه 1-7-2

آغاز تاریخچه ی خط در ایران باستان که طبق کتیبه ای که در جنوب ایران کشف شده است به حدود 

توان از کتیبه های موجود در معبد سه هزار و  پنج تا هفت هزار سال پیش مي رسد و برای نمونه مي

 زباناز اشاره به نیز ما نیست، کامل باره این در ما مدارک که جا آن از ولي. برد نامزیگوراتءپانصد ساله

 .مي کنیم  خودداری هخامنشیان از پیش های وخط ها

های دیگران را گرفته و ساده  ها هرگز خطي از خود نداشته اند و در طول تمام تاریخ خود خط ایراني

نوشته کرده و با زبان خودشان سازگار کرده اند . از پیش از دوران مادها و از زمان فرمانروایاني آنها هیچ 

ای بر جای نمانده است و در دوران نخستین هخامنشیان گزار  ها و اسناد درباری و حكومتي را به زبان 

دند . ایراني ها در زمان نآرامي و عیالمي به خط میخي مي نوشتند و به زبان پارسي باستان مي خوا

ي ها اختیار کردند و با زبان کدیها و بابلاهخامنشیان کم کم خط میخي را که سومری ها ساخته بودند از 

 پارسي باستان ساده وسازگار کردند و تا دوران ساسانیان همین خط میخي به کار مي رفت .
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مفصل ترین و مهم ترین نوشته های پارسي ایران باستان از داریو  اول است که بیشتر همراه دو متن 

نوشته کوتاه بدست آمده است که دو تا بابلي و عیالمي است . از دوران پیش از داریو  تنها پنج سنگ 

 است میخي خط به ها نوشته سنگ این ی همه.  است هخامنش پادشاه نخستین ، دوم کور  ازاز آنها

 است. شده سازگار فارسي زبان با و شده گرفته اکدی خط از گفتیم چنانچه باستان ایران میخي خط. 

 نیز برای اعداد دارد .حرف است و نشانه هایي ویژه  26ارای د خط این

از زباني که در دوران اشكانیان به کار مي رفته و دکتر خانلری آن را زبان پهلوانیک خوانده است نوشته 

ای بدست نیامده مگر چند سكه که روی آنها به خط یوناني نوشته شده است . چنانچه مي دانیم 

دی خط یوناني به کار مي رفت و روی سكه ها اشكانیان پس از انقراض یونانیان بر سر کار آمدند و تا چن

های شاهان اشكاني به خط یوناني نوشته مي شد اما همین که سلطه ی این فرمانروایان پا بر  نام ولقب

جا شد ، برای نوشتن اسناد رسمي خط ویژه ای به کار گرفته شد که از خط آرامي ریشه گرفته بود . این 

ساسانیان با اندک تفاوتي به کار رفت . این قدر مي توان دانست که خط پهلوی خوانده شد و در دوره ی 

هایي که پهلوی  این تحول کار یک یا چند تن نبوده و به تدریج انجام گرفته است . گذشته از انواع خط

های ایراني چند خط دیگر به کار مي رفته که ظاهراً همه از اصل  برای نوشتن زبان خوانده مي شد،

نیز از شیوه نگار  خط آرامي سغدی  خط از آن جمله بوده است خط مانوی .ده اند، شآرامي مشتق 

خط فارسي زبان و داد که اصل خط مربوز همان خط پهلوی کهن باشد . رود  مشتق شده و احتمال مي

های  گویش نسبت به که است زبان رسمي اداری بوده  ،زمین ایران کهن تاریخ طول در نیز دری 

در دوران اسالمي داشته است. این زبان ،به اتفاق همه گویشهای دیگر ایراني برتری گوناگون محلي 

خط فارسي محسوب مي شود. آخرین مرحله تكامل  و رسمیت یافت و در امور اداری و ادبي به کار رفت

از اطاله کالم در با توجه به اینكه این مباحث در فصل دوم بطور گسترده مورد بحث قرار خاهد گرفت، 

این بخش اجتناب مي کنیم.
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 خط فارسی بدربا 1-8

 به منظور انجام هر پژوهش جامع الزم اسوت کوه از مطالعوات انجوام شوده در موورد موضووع پوژوهش        

اطالعات کافي بدست آورد. بدیهي است که در این زمینه نمي توان به اطالعات کسب شوده از گویشووران   

زبان اکتفا کرد. همه مي دانیم که گویشوران بومي هر زباني اطالعات شمي کافي از زبان مادری خوود کوه   

وان نموي توانود مبنوای    بدان تكلم مي کنند دارند، لیكن ناگفته پیداست که این اطالعات شمي به هیچ عن

مطالعات و پژوهش های علمي قرار بگیرد. بر این اساس در این بخش از مباحث فصل نخست پایوان ناموه   

که در واقع  آستانه ورود به مباحث جدی تر در فصول بعدی تلقي مي شود، به مرور و تحلیول مهوم تورین    

  شود.   پژوهش های انجام شده در مورد موضوع پژوهش حاضر پرداخته مي 

 

 خط و نظام نوشتاریدر باب  1-8-1

 

 کورو  صفوییكي از زبانشناسان سرشناس که در زمینه رابطه خط و زبان به جد کوشیده است، دکتر 

با  باید تفاوتي بین خط و نظام نوشتاری قائل باشیم.مي گوید: ی خط فارسي و مسائل آن  دربارهاست. او 

مشخص کند  و ی خط و تفاوتش را با نظام نوشتاری  ابتدا تاریخچه توجه به این تمایز ضروری میداند که 

ها خطي است  یكي از آن  .در خطوط امروز دنیا، پنج خط اصلي وجود دارددر این زمینه توضیح مي دهد: 

شود خط انگلیسي، آلماني یا  يهای نوشتاری مختلفي دارد. به اشتباه گفته م که نظام« رومیایي»به نام 

شان با هم متفاوت است.  های نوشتاری ها خط رومیایي هستند، اما نظام ی این فرانسه، در صورتي که همه

است، اکثر « دِواناگِری»ی بارز ، خط روسي است. دیگری خط  و نمونه« سیریلي»خط دیگر، خط 

روند، مأخوذ از این خط دِواناگِری  به کار ميهایي که در هندوستان، نواحي آسیای جنوب شرقي و...  خط

یي، ژاپني و... است که  ی بارز  چیني و انشعابات آن مثل کره و نمونه« کانجي»هستند. خط بعدی خط 

« عربي»همه مأخوذ از خط کانجي هستند. خط دیگری هم هست که برحسب قرارداد اسمش را خط 

گردد. اگر تاریخ این خطِ موسوم به  اصال به عربي برنميا   ی تاریخي که سابقه ایم، در صورتي گذاشته

است. این خط متعلق به « آرامي»ا  در تاریخ، خط  عربي را نگاه کنیم، مادربزرگ آن، یعني شكل اولیه
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های  زباني به نام زبان آرامي بوده که امروز از بین رفته است. خط و زبان آرامي، یكي از خطوط و زبان

گوییم؛ یعني خط و اختراع  مي« آرامي امپراتوری»شیان بوده است که امروز ما به آن ی هخامن رسمي دوره

 .اَعراب نیست

های دیگری هم هست که بیش از یک میلیون نفر  جز این پنج خط اصلي، خط به معتقد است که  صفوی

ارمني و اَمهری که در ها کارایي ندارند؛ مثال خط یوناني،  ی این کنند، اما به اندازه ها استفاده مي از آن

ی افرادی که با این خطوط  های دیگری هست، اما مجموعه رود. باز هم خط حبشه )اتیوپي( به کار مي

 .کدام از آن پنج خط هم نیستند پنجم هیچ نویسند، حتا یک شان را مي دیگر زبان

که بتوانیم  و برای این ایم در اصل خط عربي را گرفته بر این باور است که ی خط کنوني فارسي  اودرباره

های  همان قرن  ترین تغییراتي که در ایم. یكي از عمده فارسي را با آن بنویسیم، تغییراتي در آن ایجاد کرده

گردد  ی اِعراب به ابواالسود دوئَلي برمي است. سابقه« اِعجام»و « اِعراب»ی بعد از اسالم اتفاق افتاده،  اولیه

ره اختراع اوست. این شخص روی نظام نوشتاری کار و خط آرامي اولیه را گویند فتحه و ضمه و کس که مي

ها بوده؛  گردد، احتماال کار ایراني برمي« عجم»مقداری تصحیح کرده است. اِعجام هم از روی لغتش که به 

ه نامیم، ب ی خطي که ما امروز آن را عربي مي اند. سابقه ها انجام داده های حروف را ایراني گذاری نقطه

ی اشكانیان و ساسانیان از این  ی هخامنشیان و بعد مأخوذ از آن، در دوره گردد، در دوره ها پیش برمي سال

ی تاریخي، این خط به عربي ربطي ندارد و برحسب قرارداد  شده است. پس از نظر سابقه خط استفاده مي

 .گوییم عربي به آن مي

شناسي خطوط به سه دسته  ها را در رده خطر است که در مورد رده شناسي خط ها نیز اظهار بر تین باو

ها برای  «نویسه»که هرکدام از حروف یا « نگار اندیشه»یا « نگار واژه»کنند؛ یک دسته خط  تقسیم مي

ی  شود، یک نمونه نوشتن یک واژه یا اندیشه است؛ مثال خط کانجي که برای نوشتن چیني استفاده مي

هستند، در این خطوط مثل خطوط اَمهری یا « هجانگار»ی دیگر خطوط  تهنگار است. دس بارز از خط واژه

ی بعدی خطوط  کند. دسته ، هر نویسه بر یک هجا داللت مي«سومری»و « اَکدی»خطوط میخي 

نویسند. خط عربي هم جزو همین خطوط است، فقط اِشكالش این  ها را مي هستند که صدا« الفبایي»
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نویسد.  ها را مي نویسد و فقط صامت و صامت تقسیم کنیم، مصوت را نمي ها را به مصوت است که اگر صدا

توان آن را خواند و فهمید که این  را به دنبال هم بنویسم، نمي« م»و « ر»، «ک»به همین دلیل وقتي من 

خط ای است که  است. این یكي از ایرادهای عمده« کَر هستم»به معني « کَرَم»یا « کُرُم»، «کِرِم»، «کَرَم»

مان را  کند که هرقدر هم که نظام نوشتاری عربي دارد و به همین دلیل هم شرایطي را برای ما ایجاد مي

 .همان مشكالت خود را خواهد داشت  تصحیح کنیم، چون خط قرار است ثابت بماند، باز هم

زبان در حال  52بینیم که فالن خط برای  های دنیا نگاه کنیم، مي اگر به سایر خطمي گوید او در ادامه 

استفاده است، یا حتا یک زبان، سه چهار خط دارد. همین زبان فارسي خودمان دست کم سه خط دارد؛ 

شود؛  کنیم، دیگری خط سیریلي که در تاجیكستان استفاده مي یكي خط عربي که ما از آن استفاده مي

وشتن زبان فارسي استفاده نویسند، ما از خط رومیایي هم برای ن یعني فارسي را با خط سیریلي مي

ها و... را به خط  تر و حتا تابلوهای راهنما که اسامي خاص خیابان ها، کامپیو اس زدن ام کنیم، در اس مي

 .نویسند رومیایي مي

هیچ مشكلي از این بابت نداریم که بگوییم اگر این خط در مورد دستكاری خط معتقد است که  صفوی

ی هخامنشیان تا به حال که  افتد. نه، این خط از دوره گ و تمدن ما ميدست بخورد، چه اتفاقي در فرهن

بینیم؛  هایي را مي بوده، هیچ ربطي به هویت تاریخي نداشته و ندارد. در خیلي از جاهای دنیا هم نمونه

کنم به هویت  مثال ترکیه اصال خط عربي را برداشت و خط رومیایي را به جای آن گذاشت و فكر نمي

ای که خط عربي استفاده  های دوره   لطمه خورده باشد. متخصصاني هم که باید به سراغ نوشتها تاریخي

اگر بخواهیم به سراغ تصحیح این خط  .گیرند. این که مشكلي نیست شد، بروند، آن خط را یاد مي مي

ه اول به ، آن را ک«ض»و « ظ»، «ذ»، «ز»برویم و روی نظام نوشتاری کار کنیم و مثال بگوییم از بین 

را بگیریم و مابقي را به آن تبدیل کنیم و در « ز»تر از بقیه است؛ یعني  رسد و کاربرد  بیش مان مي ذهن

چنیني هم همه را به یک مورد تبدیل کنیم،  ی موارد این و همه« ث»، «ص»، «س»یا « ط»و « ت»مورد 

ند. مشكل سر این است که این ک این کار مقداری در تصحیح خط کارآیي دارد، اما مشكلي را حل نمي

را با « صابون»عنوان مثال  آید؛ یعني به تصحیحات را هم که انجام بدهیم، باز مشكالت جدید به وجود مي
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گیرند که باید آن را چگونه بنویسند. اما به هر  فهمند و یاد مي نویسي و مردم بعد از مدتي مي مي« سین»

 .شود های کهن مشكل مي ن نوشتهحال همین کار را هم که بكني، باز خواند

توانند  کنند با تغییر خط دیگر نمي فكر ميدر مورد تغییر خط بر این باور است که کساني که  صفوی

ی شیراز را به خط خود  بخوانند، این نگراني با تصحیح خط هم  ی فردوسي و دیوان خواجه«شاهنامه»

که در  آیند به سراغ مواردی مثل این کنند؛ مي ميالخط ن آید. بنابراین این کار را هم در رسم پیش مي

گویند  ای مي بزرگ بنویسیم. عده« ی»بگذاریم یا یک « ه»یک شش کوچک باالی « خانه علي»ترکیب 

شود و در نهایت  خود است. بعد دعوا مي بزرگ اصال بي« ی»گویند این  ای مي بزرگ بنویسیم، عده« ی»با 

الخط کار کنیم، هیچ دردی که  د من بر این است که ما هرقدر روی رسمکنند. بنابراین اعتقا هم ولش مي

 .خورد ی کار نمي ا  به درد نتیجه کنیم که هزینه شود هیچ، مقداری هم کارهایي مي دوا نمي

نهایت به این محدود شود که باید  کنیم، در ای که ما برای خطمان مي اگر هزینه وی تاکید مي کند که 

افتد.  باره کشیده شود، کاری راه نمي ها بحث در این ا بنویسیم یا سر هم و به ساعترا جد« کتابخانه»

روند. در فرهنگستان  ها نمي اند که خیلي به سراغ این مطمئنا اعضای فرهنگستان هم به این مسأله واقف

د. اگر بخواهي رون تر از آن به سراغش نمي دهند، اما بیش ها مي هایي برای نوشتن برخي از واژه نامه شیوه

دقیق به سراغ این موضوع بروی، اولین کاری که باید بكني، این است که خط را عوض کني. چون اصال 

 .ویكم سازگاری ندارد. این مشكلي است که ما با خطمان داریم خطي است که با قرن بیست

اگر چون اده کنیم، که از خط رومیایي استفاو در مورد امكانات موجود برای حل مشكل پیشنهاد مي کند 

ما هم استفاده نكنیم، نسل بعد از ما در حال استفاده از خط رومیایي است؛ یعني دیگر جوری نیست که 

ساله در طول روز پنج خط به  16ی  یک بچهاو در توضیح لین مطلب مي گوید: م جلویش را بگیرم. یبتوان

کند. این خط خود  آرام  خط به رومیایي تایپ مي 322تر،  نویسد، اما در پیامک و کامپیو فارسي نمي

رود،  کنیم که نسل بعدمان مسیر دیگری را جلو مي بیني مي افتد؛ بنابراین اگر ما پیش آرام دارد جا مي

اآلن که در استفاده از خط رومیایي، هیچ نوع حداقل ما این مسیر را برایش درست کنیم. یعني 
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 «u» را یكي با« او»نویسد.  خواهد، مي ها نیست، هرکس هرجور که دلش مي ای بین بچه هماهنگي

 . ...و «oo» نویسد، یكي با مي

شان  خطوطي که مثل عربي، کانجي یا دِواناگِری یادگیری ود که شمتذکر مي متذکر این نكته را صفوی 

کنند، نه  سوادهای کشورهایي که از این خطوط استفاده مي شوند که تعداد بي است، باعث ميخیلي سخت 

 تر هم بشود.  تنها کم نشود، مدام بیش

خواهد. اگر فرهنگستان که  های زباني خاصي مي ریزی ها برنامه این دارد که تأکید صفوی بر این نكته 

ز روی چنین کاری اقدامي کند، فكر نكنید که همه داند، بخواهد امرو ها را مي ی این ام همه مطمئن

الخط  شود این کار را کرد. اما وقتي خط این است، در رسم کنند، فكر نكنید که به راحتي مي موافقت مي

 .شود کاری کرد تر از این نمي ها را عوض کرد. بیش شود شاخ و برگ عوض کردن هم تنها مي

 

 های خط فارسی حل دشواری 1-8-2

 
، از اساتید الدین کزازی  میرجاللیكي از علمایي که با جایگزیني خط فارسي مخالف است استاد 

مي هایي را  ، رو کنوني فارسي در همین خطسرشناسي زبان و ادب فارسي است . او معتقد است که 

پارسي دبیره  کاست . وی در این باره گفته است:و دشواری آن  ها  ز نارسایيست که ابه کار بتوان 

دانند. کساني  ای است که در خاستگاه آن چند و چون هست. کساني آن را برگرفته از دبیره تازی مي دبیره

های کهن ایراني دارد و ریخت دیگرشده دبیره پهلوی  اند که این دبیره، ریشه در دبیره هم بر آن رفته

میخي تا   های ایراني، از دبیره دبیرههای  به هر روی اگر ما انگاره دوم را بپذیریم، یكي از ویژگي .است

هایي که مایه  شوند. یكي از کاستي ها در دبیره نشان داده نمي پارسي، این است که مصوت  دبیره

 .گیری از دبیره پارسي شده، همین ویژگي است خرده

بان گردد؛ از همین ویژگي در دبیره این ز دشواری در آموختن پارسي به زبان بازنمي به زعم کزازی،

تواند به یاری دبیره  خیزد؛ زیرا کسي که هنوز با این دبیره به بسندگي آشنا و خوگیر نشده است، نمي برمي
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های پارسي را  ها را بیابد و بتواند نوشته های نوشتاری واژگان، به درستي ریخت آوایي و گفتاری آن یا نشانه

این تنگنا و دشواری در دبیره  را نیز بپذیریم، درست و به آیین بخواند. هرچند که اگر ما انگاره نخستین 

هایي  تواند شد. به کار گرفتن نشانه ها همواره در آن نشان داده نمي شود؛ زیرا که مصوت تازی هم دیده مي

ترین  در هر دو دبیره پارسي و تازی کاری است دشوار، از این روی به کم  دارند، ها را آشكار مي که مصوت

 .برند که ناچار باشند ها بهره مي ماني از این نشانهکنند. ز بسنده مي

گردد، آن است که در پي آمیختن و آلودن این زبان  تنگنا و دشواری دیگر که به دبیره پارسي تنها بازمي

های دیگر بدان راه جسته است، گاهي چند نشانه نوشتاری در دبیره  هایي که از زبان ها، واژه واژه به وام

ها را از یكدیگر بر نوآموزان دشوار  یي یگانه کاربرد یافته است که بازشناخت این نشانهپارسي برای آوا

ای، آوایي  اند؛ هر نشانه های چندگانه در آوا هم از یكدیگر جدای گرداند، زیرا در زبان نخستین این نشانه مي

جا  پایه نشانه نوشتاری از آن ویژه خود دارد، اما این آواهای گوناگون در زبان پارسي کاربرد ندارد. بر این

 .ای ندارد، مایه پیچش و دشواری و تنگنا در دبیره پارسي شده است که هیچ بازتاب و کارکرد آواشناختي

در دبیره  وی در مورد کاستي های خط فارسي نكات دیگری را با لحن و کالم خاص خود چنین مي گوید:

یا آوای «. ض»و چهارم « ظ»، سه دیگر «ذ»، دو دیگر «ز»چند نشانه داریم؛ یكي « ز»پارسي برای آوای 

باید ریخت  پس نوآموز پارسي به ناچار مي«. ث»و « ص»هایي دیگر هم در نوشتار دارد؛ مانند  نشانه« س»

شود، به یاد بسپارد و تنها بر پایه راهكار آوایي  ها به کار برده مي ها در آن نوشتاری واژگاني را که این نشانه

 .تواند به ریخت نوشتاری آن دست یابد واژه نمي

ها بدین نكته رسید که به ناچار  ها و پیچیدگي توان بر پایه این دشواری به هیچ روی نميوی معتقد است 

ای دیگر را به جای آن به کار گرفت، زیرا این  بارگي دیگرگون ساخت یا دبیره باید به یک این دبیره را مي

تر از آن دشواری و پیچش در  هایي خواهد داشت که بسیار پرگزندتر و گران ندیگرکرد دبیره پیامدها و زیا

ترین زیان و آسیب این است که گسلي ژرف در میانه گذشتگان  بنیادین به عقیده وی  .دبیره پارسي است

های کهن را که به  ای که آنان نخواهند توانست متن و امروزیان یا آیندگان پدید خواهد آورد، به گونه
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اند، بخوانند، بویژه در کشوری مانند ایران که سرزمیني فرهنگي است، یكي از  بیره پیشین نوشته شدهد

های ادبي جهان را پدید آورده است که در دبیره پارسي نوشته شده و به یادگار مانده  ترین سامانه بزرگ

 .ن را آکند و از میان بردتوان آ ای که به هیچ روی نمي است، این گسل بسیار ژرف خواهد بود، به گونه

آن است که دبیره پارسي بستر و خاستگاه یكي از نغزترین، زیباترین و دالویزترین به زعم وی زیان دیگر 

ای کهن دارد و حتا ارز  و کارکرد آییني یافته  هنر خوشنویسي که در ایران پیشینه هنرهای ایراني است؛ 

  است

تر و  ای اندیشیده بشود، در رساتر و روشن هر چاره هار مي دار که: مخالفت با باور تغییر خط اظکزازی در 

باید در این دبیره به انجام برسد. من به هیچ روی با این دیدگاه که گاهي  کارآمد ساختن دبیره پارسي، مي

، ای دیگر، دیگرگون ساخت باید دبیره پارسي را به دبیره اند که مي شود که کساني بر آن در پیش نهاده مي

 .نیستم  داستان هم

ای فراگیر در  چه من به گونه : آنقابل تامل است نیز  راه حل مشكالت خط فارسي نظرات وی در باب 

هایي را به کار ببندیم که هرچه  توانیم در همین دبیره، رو  توانم گفت، این است که ما مي باره مي این

ای که دبیره پارسي در  کنم؛ نمونه نمونه بسنده ميبیش از نارسایي و دشواری آن بكاهیم. من تنها به یک 

ای دانشورانه، برهاني و  توانیم به شیوه نویسي. ما مي این روزگار بویژه بدان دچار آمده است؛ پدیده گسسته

نویسي بیابیم. هر زمان  بر پایه هنجارهای زبان پارسي، راه و روشي سنجیده و سودمند در گسسته

توان  ره پارسي بود، آن را به کار بگیریم و اگر نبود، پیوسته بنویسیم. هرگز نمينویسي به سود دبی گسسته

ای ما با  گر در واژها .ای پیچیده مانند دبیره قانوني نهاد که همواره بتوان آن را به کار گرفت در پدیده

یسیم، واژه رساتر خواهد ها را پیوسته به واژه بنو وند، اگر آنیا پس 2بودیم؛ پیشوند، میانوند و برها رو1«وند»

هاست. اما «وند»چه به واژه پیوسته است، یكي از  تواند دانست که آن شد در دبیره. خواننده به آساني مي

                                                
1affix 
2infix 



88 

 

بهتر آن  شود،  چه حرف اضافه نامیده مي برای نمونه آن رو بودیم،  هایي دیگر روبه اگر چنین نبود و ما با واژه

 .ماست که آن را گسسته از واژه بنویسی

ها و  توان در همین دبیره از آن دشواری هایي مي با چنین رو ه کدارد تأکید بر این نكته کزازی 

های دیگر از این دست که ما برای آواهای یكسان تنها یک نشانه نوشتاری را  ها کاست. رو  دیریابي

ها بپردازیم تا  ته بدانهایي است که باید بسیار سنجیده، آگاهانه، بادرنگ و اندیشه بایس برگزینیم، رو 

به هر روی "وی در نهایت چنین نتیجه گیری مي کند که  ترین فروکاهد.  شان به کم ها و پیامدهای زیان

 ".توان آن را چاره کرد زده و خام نمي پرسمان دبیره پارسي پرسماني است بنیادین که شتاب

دیگری برای کارهای علمی و  ین ادبی و خطوهای اداری و مت برای نامه یخط 1-8-3

  کامپیوتری

طور خالصه  مشكالت  به. او های زیادی دارد خیام خط فارسي کنوني مشكالت و گرفتاریبه زعم دکتر 

 مي کند:خالصه زیر اولیه این خط را زیر سه سرفصل 

اولین مشكل خط فارسي این است که حرکات و حروف صدادار خط فارسي در زنجیره این خط  -1

آیند، اما در خط ما این حرکات در زنجیره  های دنیا صداها جزو حروف در زنجیره خط مي ت. در خطنیس

 .کنند خط شرکت نمي

چسبند. وقتي حروف ما به هم  مشكل دیگر این است که در خط فارسي، حروف به هم مي .2

حرف، شود برای یک  نویسي باعث مي کنیم. چسبیده چسبند، مشكالت دیگری هم پیدا مي مي

هایي مثل  در واژه« غ»های مختلف نگار  حرف  اَشكال مختلفي داشته باشیم؛ مثال به شكل

نویس نیستند؛ مثل  بعضي از کلمات فارسي چسبیده غول، دروغ، جیغ و مغول دقت کنید.

تر کلمات فارسي  ها کلمات خوبي هستند. اما در بیش این«. داد»یا « دود»، «آرد»، «ورز »

 .کند چسبند و این اتصال، مشكالت مختلفي ایجاد مي هم مي حروف به دنبال
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جهت با ریاضیات  نویس بودن آن است؛ به این معنا که هم مشكل دیگر خط فارسي، راست  -3

کند؛ مثل وقتي که شما  نیست. این موضوع در جاهایي مشكالت کوچكي ایجاد مي

کند؛ مثل  خواهید متن فیزیک یا شیمي بنویسید. در جاهایي هم کار را غیرممكن مي مي

وسیقي بنویسید. در موسیقي، نت از چپ نوشته خواهید منطق ریاضي یا م وقتي که مي

شود و برای نوشتن آواز با خط فارسي، باید واژگان را از راست بنویسید که با این کار،  مي

 .شود بلبشو درست مي

که بگذاریم خط کنوني سر جایش باشد و  معتقد است  ی راه حل مشكالت خط فارسي خیام دربارهدکتر 

ها استفاده کنیم، اما خط دیگری را  های ادبي و مانند این ی، شعر و شاعری، متنهای ادار از آن برای نامه

 .به صورت علمي تدبیر کنیم که کارهای علمي و کامپیوتری را برای ما انجام دهد

 

 ادتغییر دنباید ط فارسی را خ 1-8-4

ها، بخصوص  واکهیكي از مشكالت خط فارسي این است که در این خط معتقد است  که فرزان سجودی 

یا اسم خاصي آشنا نباشد، ممكن است   ای ندارند؛ به همین دلیل اگر کسي با کلمه های کوتاه، نشانه واکه

 .های مختلفي بخواند آن را به شكل

مشكل دیگر خط فارسي، این است که ما برای یک واج، حروف متفاوتي داریم؛ مثال واج /س/ به عقیده او 

شود. علت تنوع  ، نوشته مي«ظ»و « ذ»، «ض»، «ز»یا واج /ز/ با حروف « ث»و « ص»، «س»با حروف 

حروف هم این است که فارسي در مقطعي با زبان عربي آمیخته شده است. این حروف در زبان عربي 

ها یک  ی این اند. در زبان فارسي همه آورده اند که تمایز معنا به وجود مي ی صداهای متفاوتي بوده نماینده

 .های متفاوتي در خط دارند تند، اما نمایندهواج هس

های  ها یا حروف زبان فارسي شكل «نویسه»این است که بعضي از  خط فارسي ایراد دیگر، سجودیبه زعم 

 .شود های متفاوت نوشته مي در ابتدا، انتها و وسط کلمه، به شكل« ه»متفاوتي دارند؛ مثال 
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ما چندان با مقاطعي که باید نوشتار را قطع کنیم، روشن این است که تكلیف به عقیده او مشكل دیگر 

را جدا بنویسیم. هرچند اآلن دیگر جدا »  مي»را سر هم بنویسیم یا « روم مي»که آیا باید  نیست؛ مثال این

ها از مسائل خط  اما این  و ... به عرف تبدیل شده و جدانویسي رواج پیدا کرده است،« به«  ،«مي»کردن 

نویسي و جدانویسي  نویسیم. میزان سرهم را سرهم مي« دانشگاه»را جدا اما « روم مي »مثال چرا  اند که بوده

 .ی مدوني ندارد چندان شكل و قاعده

نویسیم، اما  که مي مي داند« خواب»و « خواهر»های  در واژه« و»هایي مثل «نویسه»او مشكل دیگر را 

ی تاریخي دارند، چون زماني تلفظ این کلمات به همین  هاین مسائل جنباو اشاره مي کند که خوانیم؛  نمي

 .اما در نوشتار باقي مانده است در گفتار حذف شده، « و»شكل بوده و به مرور 

ی تاریخي  بعضي از این موارد جنبه و ریشه معتقد است کهی این مسائل و مشكالت  ی ریشه او درباره

 .است  ها مثل آمیز  فارسي و عربي داشته آمیز  زبانبعضي دیگر هم به دلیل تأثیری است که  دارند، 

ی پیشنهاد استفاده از خط رومیایي که از جانب دکتر کورو  صفوی مطرح شده است،  دربارهسجودی 

پیشنهاد جدیدی نیست. در گذشته این پیشنهاد به شكل جدی در ، پیشنهادمي کند که این  یادآوری

های پروپاقرص تغییر خط فارسي به  صادق هدایت از پشتیبان ی رضاخاني مطرح شده و کساني مثل دوره

 .اند نوعي الفبای التیني بوده

به  ی قوتش تغییر خط، نقاط قوت و ضعف، طرفداران و مخالفاني دارد. نقطهبر این باور است که سجودی 

پذیری  کند، خوانش ی مشكالت خط فارسي را که برشمردم، حل مي این است که مسائل و همه عقیده او

مان  گویند اگر ما به آن خط بنویسیم، تكلیف متون کهن مياو در جواب کساني که رود.  خط خیلي باال مي

توان حافظ را به دقت و درست خواند، اما  که اتفاقا با آن خط مي مي گوید  شود مثل دیوان حافظ چه مي

 .خواند بار غلط ميکسي که با ادبیات کهن آشنا نیست، با خط متعارف فعلي حافظ را صد 
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خط فقط یک جعبه ابزار سجودی بر این باور است که های منفي تغییر خط فارسي،  ی جنبه دربارهاما 

مشكالت  شود،  بلكه در واقع یک فضای زیست فرهنگي است، به همین دلیل وقتي خط عوض مي نیست، 

فرد ناگهان به احساس فقدان تاریخ، از کند و  کند، اما به لحاظ فرهنگي حل نمي را به لحاظ ابزاری حل مي

ی یک بیگانه از  شود، چون در واقع غریبه هستي و انگار به خانه خودبیگانگي فرهنگي و ... دچار مي

بَرَد تا  خواهي زندگي خود را با ابزارآالت آن خانه اداره کني. زمان مي ای و حاال مي فرهنگي دیگر وارد شده

 .بتواني به آن خو بگیری

مطالعات فرهنگي و ... نشان  شناسي ذهن و زبان،  مطالعات شناختدارد که  تأکیدبراین نكته ی سجود

کند، اما متعاقبش  دهد که خط فقط ابزار نیست. به همین دلیل تغییر آن مشكالت ابزاری را حل مي مي

 .آید یک بحران دردناک شناختي و فرهنگي به وجود مي



 فرهنگستان باید قاعده و قانونی وضع کندبرای حل مشکالت خط فارسی   1-8-9

 
توفیق سبحاني معتقد است، برای حل مشكالت خط فارسي باید فرهنگستان قاعده و قانوني وضع کند و 

 .ها بدهد و همه آن را رعایت کنند ی ارگان آن را از طریق دولت به همه

 او در توصیف مشكالت خط فارسي به موارد زیر اشاره مي کند: 

یكي از مشكالت خط فارسي این است که در حروف الفبای فارسي، مصوت کوتاه وجود ندارد و  -1

 .شوند ها از خارج به صورت کسره، ضمه و فتحه وارد حروف مي مصوت

« ث»و « ص»، «س» های مختلفي مثل مشكل دیگر این است که یک صدا مثل /س/ به شكل -2

 شود. نوشته مي

هاست؛ به این معنا که مشخص نیست باید  ترین مشكل خط فارسي نیز بحث مَفصل بزرگ  -3

 .«روا است»درست است یا « رواست»کلمات را به صورت سرهم نوشت یا جدا؛ مثال نمي دانیم 
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اما ایراد کار  .نیستیاد زهای فرانسه و انگلیسي  خطبا مقایسه در مشكالت خط فارسي معتقد است که او 

 .نویسد خواهد، مي این است که خط فارسي را هرکس هرطور دلش مي

بعضي از مؤسسات فرهنگي و انتشاراتي معتقد است که  های خط فارسي نامه تنوع شیوهدر مورد سبحاني 

هرکدام در ی مرکز نشر دانشگاهي و... که  نامه ی فرهنگستان، شیوه نامه مثال شیوه نامه دارند؛  شیوه

هایي با هم دارند و اگر شما به عنوان یک نویسنده بخواهید برای هریک از این مراکز  جزییات، اختالف

 .های مختلفي بنویسید باید به شیوه  بنویسید،

ی  باید فرهنگستان به عنوان یک مؤسسهمي دارد که ی راه حل مشكالت خط فارسي اظهار  او درباره

ها از آن  خانه ی نهادها و وزارت ای بدهد تا همه وع را بر عهده بگیرد و قاعدهآکادمیک، مدیریت این موض

ی فرهنگستان این است که قاعده و قانوني وضع  بخواه من و شما نباشد. وظیفه اطاعت کنند و دیگر دل

وید که باید فرهنگستان بگ ها بدهد تا همه آن را رعایت کنند.  ی ارگان کند و آن را از طریق دولت به همه

 .چه باید کرد

ایم که زبان فارسي را با  ما تا امروز هیچ کتابي نداشتهمي گوید که  ی پیشنهاد تغییر خط فارسي او درباره

دانیم که این نوع نوشتن چه مشكالتي ایجاد  خط دیگری و از چپ به راست نوشته باشد. بنابراین نمي

سعدی را به این « گلستان»ب، به عنوان نمونه، آید. باید یک کتا کند و با تغییر خط چه پیش مي مي

 .شود آن را خواند یا نه ترتیب بنویسیم تا ببینیم مي

من به دکتر صفوی ارادت "اظهار مي دارد: پیشنهاد تغییر خط فارسي از جانب کورو  صفوی در مورد 

است. اگر دکتر دارم. اگر ایشان چنین چیزی بگویند، از روی حساب و کتاب است، چون کارشان این 

 ".گیرم هایم را پس مي صفوی این پیشنهاد را داده باشند، من مقدار زیادی از حرف
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 الخط فارسی  بازار رسم  آشفتهراه نجات از  1-8-6

 
الخط فارسي، باید خودمان را  بازار رسم وفایي معتقد است، برای پایان دادن به مشكل پراکندگي و آشفته

دهد، باید یک کانون  او همچنین پیشنهاد مي.زبان و ادب فارسي مقید کنیم به دستور خط فرهنگستان

گو  ویراستاران تشكیل دهیم که به ویراستاران پروانه و شناسنامه مشخص بدهد تا در برابر کارشان پاسخ

 .باشند

ع، از الخط با آن مواجه هستیم، یک نوع تنو مشكلي که ما در حال حاضر در زمینه رسموفایي معتقد است 

وجود های چاپي، مطبوعات و مكتوبات، چند سلیقه و رو   هم گسیختگي و پراکندگي است. در کتاب

های کودک و نوجوان که در دبستان یا  صورت زیبایي ندارد و قطعا آموز  را در نسلدارد که به نظر وی 

 .کند خوانند، دچار تزلزل مي مقطع راهنمایي درس مي

کند که  ویژگي اقتضا مياین و  ان فارسي، زباني ترکیبي و اشتقاقي استزباشاره مي کند که وفایي 

ممكن است این ترکیب، ترکیب دو واژه مستقل باشد  به عقیده او .کلماتي به صورت ترکیبي داشته باشیم

ه ای ک خوانیم و یا یک واژه مستقل با واژه مي« مرکب»ها را کلمات  اند، که ما آن که در کنار هم قرار گرفته

نكته دیگر، وجود  .خوانیم مي« مشتق»ین واژگان را اترکیب شود، که « وند»مستقل نیست، تحت عنوان 

ها در ذات زبان فارسي هستند و همه جزو  های زبان فارسي است. این های تصریفي در فعل«وند»برخي از 

آن آشنا هستند،  سازی شوند. کساني که با زبان فارسي و قواعد واژه محاسن زبان فارسي محسوب مي

 .دانند سازی مي ها را ظرفیت دستگاه واژه این

کارگیری  این ما هستیم که خط فارسي را به دلیل بهبه این نكته  ظریف نیز اشاره مي کند که وفایي 

آوریم، اما ذات  های متعددی که در بسیاری از موارد غیرعلمي و ناهنجار هستند، به این شكل درمي سلیقه

 .از این مسائل مبراستزبان فارسي 

اشاره کرده و استفاده از فرهنگستان در چند سال گذشته در مورد راه حل مشكالت وفایي به اقدامات 

پیشنهاد مي کند و در نهایت معتقد است که  فرهنگستان چاپ کرده است را که ای  الخط و کتابچه رسم
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ت حذف آن باید با همه پیشینه فرهنگ ما باید خط فارسي را به شكل فعلي حفظ کنیم؛ چرا که در صور

بر این باور و  مي داند نادرستای  اندیشه تغییر خط فارسي اندیشهنیم. اونظم و نثر فارسي خداحافظي ک

 .کنند، در اشتباه هستند ها را مطرح مي کساني که این حرفاست که 

 

 شدنی است؟ مشکالت خط فارسی حلآیا  1-8-7

 
نویسیم، همیشه با  ما زبان پیوندی فارسي را با زبان صرفي عربي مي صدری افشار معتقد است: وقتي

 .استثناها مواجه هستیم. اما فرهنگستان باید با ایجاد قوانین برای آراستگي خط فارسي تال  کند

نوشته، « دستور خط فارسي»ی  طور که در مقدمه همان مي گویدالخط فارسي  ی آشفتگي رسم دربارهاو 

و « ع»خورد. در زباني چون عربي از  های صرفي به درد مي ست و این خط برای زبانخط ما خط عربي ا

، علیم و عالم را ساخت، یعني ریشه با  ، عالمه تعلیم، علم  هایي چون معلم، توان واژه مي« م»و « ل»

اژه که فارسي زباني پیوندی است و در این زبان به اول و آخر و شود. در حالي چیزهای دیگر ساخته مي

هایي  شود و واژه چیزهایي اضافه مي« دانش»دهد. برای نمونه به  شود و معنا را تغییر مي چیزی اضافه مي

کند و  شود. یعني کلمه دانش تغییر نمي پرور و از این دست ساخته مي دانش  دوست، ، دانش چون دانشمند

 .است  گونه شود. انگلیسي هم این فقط به اول و آخر  چیزی اضافه مي

الخط عربي سراسر قانونمند شود و  تواند با رسم پیوندی نمي  زبانبه این نكته مهم اشاره مي کند که او 

پژوه را جدا و دانشمند را سر  ماند. برای نمونه این معلوم نیست که چرا دانش همیشه استثناهایي باقي مي

 .ریمتوانیم کامال قانون بگذا نویسیم؛ بنابراین با این زبان نمي هم مي

بار در زمان  اولیناظهار مي دارد که صدری افشار با اشاره به تال  برای قانونمند کردن زبان فارسي 

ها  شناس دور هم جمع شدند و قانوني گذاشتند که تا سال وزارت فرهنگ دکتر خانلری، گروهي زبان

بود. برای نمونه به ما ها شامل چیزهای ساده  شد. این قانون های درسي ما بر اساس آن تنظیم مي کتاب

و « برو»تأکید در « ب»نویسیم.  ساز را جدا مي مفعول« به»اول فعل را باید جدا نوشت. « مي»گفت  مي



998 

 

شود. این  هایي چون دانشسرا و دانشكده سر هم نوشته مي که واژه نویسیم. یا این تزیین را سر هم مي« ب»

ها را سرچ کنیم، این جواب  آمد و مجبور شدیم واژهداد. اما وقتي کامپیوتر  دستور کم و بیش جواب مي

الخط  سپس فرهنگستان زبان و ادب فارسي دستور رسم .نوشتیم تر جدا مي ها را بیش داد و باید واژه نمي

های نگار  را مشخص کرد. اما در این کتاب شیوه نگار  برخي  فارسي را منتشر کرد و برخي گونه

که به هر دو « پستخانه»و « خانه پست»ی  گذاشته شده است؛ مانند واژه ی خود نویسنده ها بر عهده واژه

« رگ برگ»و « برگ رگ»، «زائیدن»و « زاییدن»، «نوائي بي»و « نوایي بي»تواند نوشته شود. یا  شكل مي

هایي است که در کتاب آمده و این کار را برای  ها نمونه شان به هر دو صورت درست است. این که نگار 

 .توان زبان فارسي را قانونمند کرد تر از این هم نمي کند. اما حقیقت این است که بیش ده دشوار ميخوانن

فعل   کنند. ها را جدا مي اند، حتا شناسه ای که جدانویسي را درست متوجه نشده عدهمي گویدصدری افشار 

و این غلط است. چون « شاداند»نویسند،  اما برخي مي  که شادم، شادی، شادند، گونه است. این شادی این

ها  ی مردم ایران که فارس نیستند و این آموز  زبان را برای قومیت کند. چون همه این کار را سخت مي

 .رساند کند و به زبان آسیب مي دشوار مي

ه فرهنگستان نباید به این قوانین بسنداظهار مي دارد که او با اشاره به نیاز به قانونمند کردن خط فارسي 

های فرنگي با مشكالت زیادی داریم. گاه  روز کند. برای نمونه ما برای نوشتن اسم ها را به کند و باید آن

کند. همچنین  نویسي مشكل ایجاد مي شود. این دوگانگي برای فهرست نوشته مي« ترنتو»و گاه « تورنتو»

ستند و در این میان فرهنگستان ها دردسرساز ه شود. این نوشته مي« ت»و گاه با « ط»با »  اتریش»گاه 

 .وظیفه دارد که تكلیف را مشخص کند تا نوشتار ما قانونمند شود

های درسي شروع شود  ها باید با کمک آموز  و پرور  از کتاب ین قانونمندیمعتقد است اصدری افشار 

و « مي»از کرد. مانند سازی را آغ توان این فرهنگ ها دچار سرگرداني نشوند. از مدرسه مي ها و معلم تا بچه

 ها باید از مدرسه  ها حل شده است. بنابراین این تال  شوند و مشكل آن که دیگر جدا نوشته مي« را»
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