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داستان خط فارسی و 

روایت  های پست  مدرنیستی

حسین قربانپور آرانی

مقدمه

و نوشتن در نویسنده قدرت از فارغ اثر، یک خواندن با

متوجه خواننده گاهی نوشتن، تکنیکهای و تصویرسازی

میشودکهانتخابخطواتصالهاوانفصالهایبیجاوافراط

وتفریطدراینموضوعتاچهاندازهمیتواندآزاردهندهوحتی

التذاذازیکنوشتهباشد.ایناحساسهنگامخواندن
ّ
مخل

روایتیبهنام»جانستان،کابلستان«ازآقایرضاامیرخانیبه

بندهدستدادومعلمیچونمنکهسالهاستشیوۀامالی

چشممبیش
ً
فارسیرادردانشگاهبهمتعلمانمیآموزموقاعدتا

ازافرادعادینسبتبهاینموضوعحساساستونسبتبه

وظیفه احساس فارسی خط درستنویسی و فارسی خط

بهخطفارسی
ًً
میکنم،هنگامخواندناینروایتکهظاهرا

است،ازشیوۀخطنویسندهوحتیبهگفتۀخودنویسنده،عمد

واصرارایشاندرغلطنویسیوآشفتهسازیخطفارسیآزارها

و کردم رها نیمهتمام را اثر خواندن سرانجام دیدم،چنانکه

مشغولنوشتنمقالۀحاضرشدم.

1. تاریخچۀ تدوین قواعد خط فارسی

ازآغازتشکیلفرهنگستانزبانوادبفارسیدر1314ش

اصلی دغدغههای از یکی همواره )365 :1380 )فرشیدورد

صاحبنظرانخطوزبانفارسی،برطرفکردننقیصههایخط

فارسیویکسانسازیگونههایمختلفنوشتاریدرخط

و خط یکسانسازی مسألۀ این و است بوده فارسی

درستنویسییکیازمسائلبحثبرانگیزدرطولصدسال

اخیربودهاست.حالاینکههمۀاینتالشهایفردیوجمعی

تاچهحدتوانستهازتشتتدرخطفارسیوگرایشهای

افراطیبکاهد،سؤالدیگریاستکهدرادامۀبحثبهبرخی

جنبههایآنخواهیمپرداخت.

یکیازاولینکوششهادرتدویناصولوقواعدخط

مقدمۀ در که بهمنیاراست احمد از فارسی امالی  فارسی

.)50 :1370 )بهمنیار است رسیده چاپ به دهخدا لغت نامۀ

رسمالخطهای اساس بهمنیار، استاد پیشنهادی رسمالخط

بعدیقرارگرفت،هرچندیکیدواشکالعمدهدرآنوجود

دارد:یکیازاشکاالتآناستکهمؤلفبدونتوجهبهاصول

آواشناسی،میپنداردکهدرفارسیهمزۀوسطنیستوآنچهدر

میشود، دیده و... روئیدن و روئین و پائیز مثل کلماتی

قوانین اینموارد،مطابق نههمزه،درحالیکهدر »یا«ست،

آواشناسی،صوتپساز»ا«و»او«،»یا«نیست؛بلکهصوتی

 (allophone)استنزدیکبههمزهکهمیتوانآنرادگرصدایی

ازهمزهدانستوآنراشبههمزهیاهمزۀملیّننامید.اینگونه

همزهحتیدرکلماتعربیهمکهدراصل»یا«بودهاست،مثل

تزیینونهاییدرفارسیبههمزۀملیّنوبهتزئینونهائیتبدیل

شدهاست)فرشیدورد1375،ص2؛نیزنک:نیساری82:1374(.

و فارسی کلمات در عربی خاص حروف دیگر مورد

غیرعربیوفرنگیاستکهبهمنیارمعتقداستتمامکلمات

فارسیراکهباحروفعربی)ط،ص،ض،ثوق(نوشته

میشوندبایدبهحروففارسیتبدیلکرد،مثلاصفهان)←

اسفهان(،بسطام)← بستام(،صد)← سد(،طهماسب)← 

تهماسب(،شطرنج)← شترنج(،طپیدن)← تپیدن(،طشت

)← تشت(،مغناطیس)← مغناتیس(.

دراینمواردهمبرخالفنظربهمنیار،بایددرنظرداشت

کهتبدیلهمۀکلماتفارسیوغیرعربیکهباحروفخاص

عربینوشتهمیشودبهحروففارسی،خالفعادتخطی

استومناسبنیست؛علیایحال،دربرخیازاینگونه

کلمات،حروفعربیبهتدریجتبدیلبهحروففارسیشده

)مثلتهرانواتریشوتپانچه(وبرخینیزبهشکلاصلیخود

ماندهکهتغییردرآنروانیست)فرشیدورد14:1375(.

ازکوششهایمنطقیدیگر)فردیوجمعی(درتدوین

استادیارگروهزبانوادبیاتفارسیدانشگاهکاشان
ghorbanpoorarani@yahoo.com
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اصولخطفارسی،میتوانازسلسلهمقاالتمصطفیمقربی

)نک:ادامه(وکتابهایدستور خط فارسیسلیمنیساریو

کتابامالی فارسیفرشیدوردوکتابآیین نگارشاحمد

سمیعیودستورخط فرهنگستانیادکردکههرچنددرهرکدام

اشکاالتیجزئیهست،درتاریختدویناصولخطفارسی

تالشهاییمنطقیوقابلاستنادوارزشمندهستند.

ازاولیناینکوششهادرتدوینقواعدخطفارسیو

یکسانسازیآن،تالشهایپرویزناتلخانلریومصطفی

مقربیاست؛مقربیدرسلسلهمقاالتیکهباعنوان»شیوۀخط

فارسی«درمجلۀسخنوسپسدرکتاب هژده گفتاربهچاپ

رسانده،شیوهنامۀخطفارسیرادردوبخشرسمالخطفارسی

وامالیکلماتعربیدرفارسیتدوینوسعیکردهبراساس

روشیعلمیشیوهایبراییکسانسازیخطفارسیپیشنهاد

کند)مقربی1339؛همو1375:ص19بهبعد(.

یکیدیگرازنمونههایمنطقیوعلمیدرتدویناصول

خطفارسیدستور خط فارسیازسلیمنیساریاست.نیساری

دراینکتابسعیکردهپیوستگیخطوزبانفارسیرانشان

دهدوبههمینجهتبراساسقواعددستوریدراغلبموارد

درخطفارسی،احکاممنطقیصادرکرده؛هرچنددربسیاری

ازاینمواردامروزهایناحکامباسلیقۀجامعه)یاکسانیکهبر

اساسنظرشخصیخودسلیقۀجامعهراتغییردادهاند(منافات

داشتهباشد.ازجملهاینمواردنوشتنهمزۀوسطدرکلماتی

مثلآریائیانوروستائیانو...است)ص82(همچنیناتصال

پیشوند»ب«بهکلمهبعدازخودکهبراساساصلاقتصاد

زبان،زحمتکمترونیزطبیعتزبانفارسیوجهغالبدر

امالیفارسیاتصالبودهاست)ص218(ودرموردپیشوند

»می«درافعالاستمراری)ص224(وموارددیگر.

ازدیگرتالشهایارزشمنددرساماندادنخطفارسی،

و امالیی نکتههای وبرخی فارسی )امالی  فرشیدورد آثار

نگارشیدرخاللدیگرآثاروی(درزمینۀخطفارسیاستـ

 کهاگرپردۀبرخیافراطوتفریطهاازاینتالشهاکناررودـ

ارزشواقعیآنبیشترنمایانمیشود،هرچندفرشیدوردنسبت

بهبرخیاصولخطفارسی،مثلاتصال،اصراربیشازحد،و

گاهیتعصب،میورزید؛امادرکتابامال،درپسبرخیاز

ایناصرارهایافراطی،نکتههایعلمیفراوانیارائهشدهکه

برخیازآنهادررسمخطفرهنگستانهملحاظشدهمثل:

قاعدهاتصالدرکلماتمرکبوپیشوندیوموارداستثنایآن

)ص9(وقاعدهنوشتنهمزههاودیگرقواعدصرفیعربیدر

فارسی)ص5(،نیزچگونگینوشتنهمزههایفرنگیدرفارسی

ومواردبسیاردیگرواینقاعدهکلیومهمکهخطوزبان،

عادتاستوتغییردرعادتخطیبایدبهحداقلتقلیلیابد

)فرشیدورد1:1375(؛ونیزایناصلدستوریکهدرخطفارسی

چندگونۀنوشتاریهستوهیچکدامغلطنیستوبسیاری

ازگونههاینوشتاریدرفارسیرامیتوانبهدویاسهوگاهی

چهارگونهنوشتوهرچندشکلهمدرستاست.درمواردی

ازقواعدخطفارسیمثلانفصالواتصالیاامالیحروف

خاصعربیدرفارسیهمکهتغییروتعدیلصورتگرفته،

فرشیدوردبهایننکتهتوجهکردهکهبراثرتغییرعادتخطی

دربرخیمواردکهدرگذشتهقاعدۀاتصالحاکمبودهمثل»ب«

حرفاضافهو»می«استمرار،امروزهقاعدهانفصالحاکم

استیادرنوشتنبرخیکلماتغیرعربیکهدرخطفارسیبا

حروفخاصعربینوشتهمیشدهاند؛مثلتهران،اتریش،

باتری،امروزهنوشتنباحروففارسیغلبهدارد.تنهامسألهای

کهفرشیدوردبدانتوجهنکردهوشایداصراردراینموردباعث

مهجورماندنبرخینظریاتصائبوینیزشده،اینمسأله

استکهبههرحالازچهلپنجاهسالپیش،برخیصاحبنظران

این هرچند کنند. یکدست را فارسی خط کردهاند تالش

یکسانسازیهاگاهبرخالفقواعددستوریوزبانشناسی

رویدادهاست،ماننداصراربرجدانویسیدربرخیکلمات

مرکبوپیشوندی؛ولیبههرحال،اینمسألهباتوجهبهنیازهای

امروزیخطفارسیبایدصورتگیرد.امادریکسانسازی

خطفارسی،بایدبهقواعددستوریدرستومسائلزبانشناسی

در
ً
وگونههاینوشتاریتاریخیفارسیتوجهشودواساسا

تدوینخطفارسی،بایددومسألهلحاظگردد:

1.تدوینامالیتاریخیباتوجهبههمۀگونههاینوشتاری

درنسخههایخطیفارسیواستخراجقواعدامالیفارسیبر

اساسروشآماری.

و دستوری قواعد براساس معاصر امالی تدوین  .2

زبانشناسیدرستنکتۀمهمدرتدوینخطفارسیایناست

در
ً
کهامالیتاریخیرانبایدباامالیمعاصرمخلوطکرد.مثال
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تصحیحمتونقدیمفارسیبایداحتیاطکردوبایدبهگونههای

زبانیونوشتاریوآواییقدیمتوجهکرد.

و فارسی مسألهعزمصاحبنظرانخط این بههرحال،

با که مسألهای میطلبد، را فرهنگستان چون سازمانهایی

تدویندستور خط فارسیدرفرهنگستان،هرچندنهصددرصد،

ولیتاحدی،اتفاقافتادهاست.

ازدیگرکوششهایمنطقی،رسمالخطپیشنهادیاحمد

سمیعیاست،هرچندبرخیاشکاالتجزئیدرآنهست.

ازجملهآنکهبرخالفاصولدستوریفارسیبرخیکلمات

مشتقومرکبجدانوشتهشده،مانندپسوند»تر«و»ترین«در

کلماتیمثلبیشتروپیشتروجدانویسیاجزایبرخیکلمات

جو، دانش گشا، جهان سوز، جان جو، کام مثل مرکب،

دسترسوپیشگفتاروهمچنیننوشتن»ی«بهجایهمزه

درکلماتمختومبههایغیرملفوظدرحالتاضافهمثل

خانهیمن)سمیعی204:1382ببعد(.

آخرینتالشجدیوشایدتنهاتالشجمعیدرراهسامان

دادنخطفارسیدریکصدسالاخیر،بلکهدرطولتاریخخط

آن کنندگان تدوین است. فرهنگستان دستورخط فارسی،

تالشکردهانددرنگارشقواعدخطفارسیاصولزبانشناسی

وقواعدآواییودستوریرا-مثلاصلتطابقملفوظبامکتوب،

حفظاستقاللخط،سهولتدرنوشتنوخواندن-مالکقرار

دهند)دستورخطفرهنگستان،ص9-10(؛هرچندرسمالخطحاضر

وقواعدمستخرجازآنبراساسمطالعۀتماممتونخطیو

چاپیفارسیازقدیمترینزمانتاعصرحاضرواستخراج

قواعدخطبراساسروشاستقراییوآماریصورتنگرفته

-کهاینمهمبایدویکباربرایهمیشهتوسطفرهنگستانو

بابهکارگیریمتخصانخطودستورومتونفارسیصورت

گیرد-بااینهمهتارسیدنبهرسمالخطمطلوبوعلمیجامع،

رسمالخطمذکورکاملترینرسمالخطفارسیاستوبهنظر

نگارندهمیتواندرچاپکتبونشریاتسراسرکشوروبرای

جلوگیریازتشتتبیشتردرخطفارسیازآنبهرهبرد.

2. غلط نویسی به نام تجدد

چنانکهاشارهشد،ساماندادنخطفارسیکاریکنفرنیست؛

بلکهازوظایفسازمانیچونفرهنگستاناستکهبابهکارگیری

بررسی و زبانشناسی و فارسی دستور و متخصصانخط

مخطوطاتفارسیبراساسروشاستقرایی،همۀمتونخطی

فارسیرابررسیوبراساساینیافتهها،اصولخطتاریخیو

معاصرفارسیراتدوینکنند،ولیبههرشکلوگاهیبهدلیل

قصورفرهنگستان،درهمۀادوارخود،دراینزمینهافرادی

خواستهاندیکتنهخطفارسیراساماندهندکهبرخیازاین

تالشهاعلمیهمبودهاست،ولیبهعلتتشتتآرابهجایی

نرسیدهوازاینمیان،کسانینیزبودهاندکهبدونمطالعهدر

تاریخزبانفارسیوتوجهبهگونههایمختلفخطفارسیو

خط زمینۀ در تخصص بدون حتی و زبانشناسی مسائل

گرایشهای و نوشتهاند فارسی امالی شیوۀ کتاب فارسی،

افراطیونادرستوگاهضدعلمیخودرادرقالبساماندادن

و آشفتگیها ریشۀ شاید و کردهاند عرضه فارسی خط

غلطنویسیهایاخیر،حاصلایندستآثاراست.نکتهاینکه

برخیازاینافراد،علیرغمرواجدادنغلطنویسیدرخط

فارسی،ازطرفدارانتغییرخطفارسیبهخطالتیننیزبودهاند

)فرشیدورد71:1375(.یکیازایندستکتابها،کتابدرآمدی 

بر چگونگی شیوه خط فارسیازمیرشمسالدینادیبسلطانی

است.ویبدونتوجهبهاصولزبانشناسیومسائلتاریخی

براساسبرخیاصول
ً
خطفارسیوگونههایزبانی،وصرفا

زبانشناسی،مثلاصلمطابقتملفوظبامکتوب،معتقداست

کههرچهراهمانگونهکهمیخوانیم،میتوانیمهمانگونههم

میخوانیممثلنیاحتمنبایدبههمینشکل
ًً
بنویسیم؛مثال

بایدهمینگونه یاوقتیمیخوانیمحتاواالهی بنویسیمو

بنویسیم)ادیبسلطانی64:1371و201(

درپاسخاینروشبایدگفتکهاصلمطابقتملفوظبا

مکتوبهمیشهوحتیدرهیچزبانیقابلاجرانیست؛چنانکه

درفارسیمیخوانیم»بییا«و»بییاور«،ولیمینویسیم»بیا«و

»بیاور«؛همچنین»خویشوخیشوخواستوخاست«را

بهیکشکلتلفظمیکنیم.کلماتیکهواومعدولهدارند،مثل

توجهبه
ً
»خواهر«و»خود«نیزواوبهتلفظدرنمیآید.صرفا

برخی ازبینرفتن باعث مکتوب، با ملفوظ مطابقت اصل

گونههایزبانیونیزخلطمعناییبرخیکلماتخواهدشد

)فرشیدورد31:1375(.البتهدرزبانهایدیگرهمبرخینشانههای

کلمات انگلیسی زبان در 
ًً
مثال نمیشوند؛ تلفظ نوشتاری
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بسیاریهستکهشکلمکتوبآنباصورتملفوظمتفاوت

 knife,  write,  should, Right, could, مثل است،

wrong,  psychology،واینمسألهخاصزبانفارسی
نیست.

خط در افراطی گرایشهای همین شد، اشاره چنانکه

فارسیبهغلطنویسیبهناممدرنیسممنجرشدهاست؛چنانکه

درآثاربهاصطالحپستمدرن،غلطنگارشیوغلطامالییو

میشود، محسوب افتخارات جزو فارسی، خط در تشتت

اتفاقیکهباگسترشفضایمجازیدرنوشتههایفیسبوکی

ویادرنوشتنپیامکو...نیزافتادهوغلطنویسیبهشوخییا

جدیرایجشدهاست،مانندغلطنوشتنعمدیکلماتیمثل

عایا)آیا(یاعاقا)آقا(ونمونههایبیشماردیگروغلطهای

امالییونگارشیدیگرکهازپائینبودنسطحسوادادبیعمدۀ

کاربرانفضایمجازیناشیمیشود.بعیدنیستاینافراد

حتیازشکلدرستبرخیاینکلماتنیزبیاطالعباشند.

3. امالی فارسی به روایت پست مدرنیسم

چنانکهپیشتراشارهشد،انگیزۀنوشتناینمقاله،مطالعۀ

اتفاقیکتابیبهنامجانستان،کابلستانروایتسفربهافغانستان،

نوشتۀرضامیرخانی)نشرافق،تهران،1391(است.کتابیکهبارها

بهچاپرسیدهوالبدخوانندگانبسیارداشتهاستوازاین

جهت،میتواندازنظرایجادتشتتدرامالیفارسیدرذهن

ناآشنابهاینگونهمسائل،تأثیرمنفیبگذارد
ً
خوانندگانعمدتا

وحتیمیتواندباتوجهبهنوعخوانندگاناینگونهآثار،در

غلطنویسییاآشفتگیخطفارسیمدیاجذابیتیایجادکند.

درصفحۀآغازینکتاب،جملۀعجیبیجلبتوجهمیکند:

»اشاره:رسمالخطاینکتاب،منطبقبادیدگاهمؤلفاست.«

چنانکهمالحظهمیشود،نویسندهاذعانمیکندکهرسمالخط

کتابسلیقهایاستودراینمورد،سلیقۀشخصینویسنده

است.پیشازپرداختنبهمواردبعدی،دوسؤالاساسیدر

ذهنخوانندهایچونمنمطرحمیشود:1.آیانویسندهحق

دارددرخطفارسیاعمالنظرشخصیبنمایدوغلطنویسیرا

رایجکندوبدینامرافتخارکند؟2.آیاباوجوداینهمه

وادب زبان فرهنگستان مثل کشور، در نظارتی تشکیالت

فارسی،وزارتارشادوفرهنگاسالمیوشورایگسترش

و کتاب متولیچاپ بهنوعی هرکدام که و... فارسی زبان

صیانتازخطوزبانفارسیهستند،هیچنهادیاتشکیالتیبه

اینگونهمواردنظارتنمیکند؟باتوجهبهاینکهازملزومات

نویسندگی،درستنویسیورعایتقواعددستوریوزبانیو

امالییاست،رسمالخطاینکتاببهاشارۀنویسنده،سلیقۀ

شخصیاست،بدونتوجهبهمعیارهایدرستنویسیوهمۀ

تالشهاییکصدسالۀایرانیاندرساماندادنخطفارسی.

باریدررسمالخطاینکتابچندگونهاشکالاساسیبه

چشممیخورد:

الف. گونههاینوشتاریغیرعلمیوجدانویسیافراطی:

1.جدانوشتنپیشوندیاکلمهایکهدرحکمپیشونداست

ازکلمۀپایه:

همسایه)←همسایه(،همراه)←همراه(،همخوان)←

یکسان(، ←( یکسان همسفر(، ←( همسفر همخوان(،

همشهری)←همشهری(،همسر)←همسر(،همزمان)←

پیشنهاد(، ←( پیشنهاد )←هموطن(، همزمان(،هموطن

پیشخوان)←پیشخوان(،همبازی)←همبازی(،همپوشانی

)←همپوشانی(

2.جدانوشتنپسوندیاآنچهشبیهپسونداستازکلمۀپایه:

کمتر)←کمتر(،دانشگاه)←دانشگاه(،دانشجو)←

دانشجو(،کنسولگری)←کنسولگری(،راهوار)←راهوار(،

امامزاده(،صنعتگر امامزاده)← گوشوار)←گوشوار(،

←( پاسگاه ایستگاه(، ←( ایستگاه صنعتگر(، ←(

قاچاقچی(، ←( قاچاقچی بیشتر(، ←( بیشتر پاسگاه(،

ماهواره فرماندهی(، ←( فرماندهی فرمانده(، ←( فرمانده

)←ماهواره(،نمایشگاه)←نمایشگاه(،جوابگوی)←

تفنگدار(، جوابگوی(،یخدان)←یخدان(،تفنگدار)←

جانگشا)←جانگشا(،راهنمایی)←راهنمایی(

3.جدانوشتناجزایکلمۀمرکب:

خوشحال)←خوشحال(،سخنرانی)←سخنرانی(،

گمنام)←گمنام(،بدهکار)بدهکار(،جوانمرد)←جوانمرد

(،گمنامی)←گمنامی(،مهمانسرا)←مهمانسرا(،پیشفنگ

)←پیشفنگ(،روشنفکرانه)←روشنفکرانه(،خونریزی

)←خونریزی(

توضیح:1.قاعدهدرنوشتنکلماتپیشوندیوپسوندی:

بهکلمۀپایهمیچسبند،اعمازآنکه
ً
پیشوندهاوپسوندهاغالبا
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صرفییااشتقاقیباشند،مگرآنکهاتصالموجبزشتییا

درازیکلمهودشواریدرنوشتنوخواندنباشد،مثلهممنزل

خط  دستور  ببعد؛ 215 نیساری1374: نک: 9؛نیز :1375 )فرشیدورد

فرهنگستان،ص21ببعد(.


ً
2.قاعدهدرنوشتنکلماتمرکب:اجزایکلمۀمرکبغالبا

متصلنوشتهمیشود،مثلبزرگداشت،نیکبختو...وگاهی

بهجهتداشتنحروفپیوندناپذیر،جدایانزدیکبههمنوشته

میشوند.مثلدانشآموز،کینتوزی،دستپروردهو...)همان 

مآخذ؛نیز:نیساری282:1374ببعد(.

ب. نظریه های افراطی و غیرعلمی 

1.مطابقتملفوظبامکتوب:

حتا)←حتی(،مرتضا)←مرتضی(،االهی)←الهی(،

تعاال)←تعالی(

توضیح:چنانکهپیشتراشارهشد،اصلمطابقتملفوظبا

مکتوبگاهیقابلاجراست،ولیهمهجانمیتوانآنرابهکار

بستودراینمواردبایدبهعادتخطیتوجهکرد.بهویژه

درموردکلماتعربیکهالفمقصورهدارند)کهدرخطعربی

بهصورت»ی«نوشتهمیشود(.درخطفارسیاین»ی«گاهی

بهالفتبدیلشده،مثلاعال،تقوا،قوا،هوا،مبنا،محتواوعصا

با 
ً
عمدتا فارسی خط در پیش سال پنجاه تا کلمات )این

»ی«نوشتهمیشدند.(اینگونهالفهارادراسمهایخاص

عربیمستعملدرفارسیبهپیرویازاصلبایدبهشکل»ی«

همچنین یحیی. کبری، مصطفی، عیسی، مرتضی، نوشت:

استدرکلماتیمثلالی،علی،حتیوتعالیکهدرفارسی

فراوانبهکارمیروند.البتهبرخیاسمهایعربیمثلاسماعیل،

رحمان،اسحاق،ابراهیموهارونکهدراصلعربیباالف

کوچکنوشتهمیشوند،مثلرحمن،اسمعیلواسحق،امروزه

مکتوب، با ملفوظ مطابقت اصل طبق فارسی در 
ً
معموال

همانطورکهتلفظمیشوندنوشتهمیشوند)فرشیدورد1375:

.)18-17

2.برایکلماتمختومبههایغیرملفوظدرحالتمضاف

ازعالمت»ء«استفادهمیشود:قصه)←قصۀ(،همه)←

همۀ(

اشارهشد،کلمهایکهبههای
ً
توضیح:همانطورکهقبال

غیرملفوظپایانمیگیرد،هنگاماضافهشدنیاگرفتنصفت،

یایابترکهشبیههمزهاست»ء«باالی»ه«قرارمیگیرد:مثل

خانۀما،بستۀکاغذو...وصورتهاییمثلخانهیماوبستهی

است فارسی آوایی قواعد خالف و نیست مناسب کاغذ،

)فرشیدورد11:1375و12،نیزنک:دستور خط فرهنگستان،ص18(.

3.نوشتنهمزۀعربی:همزۀعربیدرکلماتیمثلمسئول،

حذفشده،بدینشکل←مسوول.

توضیح:همزۀساکنیامتحرکوسطکلمهبنابرعادتخط

فارسی،رویکرسی»ی«نوشتهمیشود،مثلتوطئه،مصائب،

اینگونه برخی البته مسئول. رئوس، خائن، وسائل، ائمه،

همزههارابرطبققواعدکتابتهمزهدرزبانعربی،رویکرسی

الفیاواوهممینویسندکهاینمواردنیزجایزاست،مانند:

مسؤول،رؤوف،شؤونوجرئت،هیئت)همان:15(؛اماحذف

اینگونههمزهها،خالفقواعدآواییاستوخللیدرتلفظ

اینگونهکلماتایجادمیکند.

ج. روش عجیب اختراعی نویسنده

عالوهبرمواردذکرشده،نویسندهدرنوشتنکلماتفارسی،

روشعجیبیاختراعکردهکهاگراینگونهروشهابااینگونه

کتابهارواجیابدیاحتیاگراینگونهکتابهابهازبینرفتن

قبحاینمسألهدرخطفارسیکمککند،بسیارمخربو

ویرانگرخواهدبودوهمۀتالشهاییراکهتاکنوندرساماندادن

خطفارسیاتفاقافتادهبیارزشمیکند.نگرانیبندهوقتی

بیشترمیشودکهمیبینمحتیبرخیدانشجویانادبیاتفارسی

ازسرناآگاهییاتحتتأثیرچاپهمینگونهآثار،برخیازاین

میکنند. پیروی را مخرب و غیرعلمی و افراطی گونههای

بههرحال،اینگونهنوشتننهتنهاخطفارسیراروبهنابودیو

تشتتوآشفتگیمیکشاند،بلکهبهنوعیوهنتمامبزرگانو

ادیبانیاستکهدراینیکصدسالاخیرتالشکردهاندخط

فارسیراساماندهند؛ازعلیاکبردهخداومحمدقزوینیو

عباساقبالواحمدبهمنیارومحمدمعینومحمدعلیفروغی

تامتخصانخطفارسیدراینپنجاهسالاخیر،کسانیچون

مقربیونیساریوفرشیدوردوسمیعیوسایرفضالیمعاصر

وتالشهایفرهنگستان.

توضیحاینکهآنچهپیشترباعنوانجدانوشتنپیشوندو
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پسوندازکلمۀپایهذکرشد،گونههاییاستکهچنانکهذکر

شدهرچندخالفقواعدامالییودستوریفارسیاستدر

برخیکتابهایدستورخطهمشایعشده،اماگونههایزیر

حتیدرمیانغلطنویسانهمبسیارنادرودرواقعمندرآوردی

است.اینگونههاینوشتاریعجیبوالبتهغلطرامیتواندر

چندشکلدستهبندیکرد:

1-جدانوشتنافراطیوغیرعلمیپیشوندوپسوند:

بیکاری)←بیکاری(،بیگانه)←بیگانه(،پیوند)←

پیوند(،بیکار)←بیکار(،بهتر)←بهتر(،ترسناک)←

دستگاه(، ←( دستگاه نانوایی(، ←( نانوایی ترسناک(،

←( پایگاه پسوند(، ←( پسوند مهتاب(، ←( مهتاب

پایگاه(،یخچال)←یخچال(،بیهوده)←بیهوده(

2.جدانویسیپسوندهاوپیشوندهاییکهبهکلمهجوش

خوردهوجزءکلمهشدهاند:امشب)←امشب(،دیشب)←

دیشب(،دیروزی)←دیروزی(،ساختمان)←ساختمان(

توضیح:درفارسیباستان،پیشوندهاوپسوندهایفراوانی

وجودداشتهکهدرفارسیمیانهنابودشدهویاعملآنهادر

ساختنکلمۀتازه،متروکماندهوتنهانشانیازآنهادربرخی

کلماتبرجاست.اینگونهکلماتکهدراصلازیکریشهیا

مادهویکجزءپیشینوپسینساختهشدهاند،بهصورتکلمۀ

سادهدرآمدهاند.اینگونهپیشوندهاوپسوندهااجزایترکیبی

مردهخواندهمیشوند؛البتهبرخیازاینپیشوندهاوپسوندهای

باستاندرزبانهایایرانیمیانهبرجاماندهوبعضیاجزایتازه

نیزبهوجودآوردهاندمثل»مان«،»دان«،»ستان«)خانلری1354:

34/1(والبتههیچگاهازکلمۀبنیادجدانمیشوند.

3.جدانوشتنضمیرمتصل)شناسهفعل(ازکلمه:

←( دلیلش(،چشمم  ←( دلیلش بهت(، ←( بهت

چشمم(،دستم)←دستم(،دلم)←دلم(،امکاناتش)←

نفسم(، ←( نفسم )←خوشش(، امکاناتش(،خوشش

←( بهش ندیدمش(، ←( ندیدمش راهش(، ←( راهش

بهش(،جیبش)←جیبش(،فتوحاتش)←فتوحاتش(،

شامم)←شامم(،بزرگش)←بزرگش(،همند)←همند(،

←( ترسم برایم(،  ←(  برایم مبهوتیم(، ←( مبهوتیم

تاریخش(،  ←(  تاریخش اسمش(، ←( اسمش ترسم(،

بیسهمش)← بیسهمش(،دوستانم)← دوستانم(،قیمتش

)←قیمتش(،منید)←منید(

همچنین و فعل( )شناسۀ متصل فعلهای توضیح:

ضمیرهایمفعولیواضافیهمیشهبهعناصرپیشازخود

میچسبند)فرشیدورد12:1375؛نیز:خانلری310/1:135(.

4.نوشتنهایغیرملفوظدرکلماتمختومبه»ان«نسبت

و»ی«مصدری:

نوهگان زندهگی)←زندگی(،رانندهگی)←رانندگی(،

)←نوگان(،سادهگی)←سادگی(،دوگانهگی)←دوگانگی(،

همهگی)←همگی(

کلماتمختومبه»ه«غیرملفوظوقتیکه»ان« توضیح: 

نسبتو»ی«مصدریمیگیرند،هایغیرملفوظحذفمیشود

وصامتمیانجی»گ«اضافهمیشوند:

بندهگان)←بندگان(،تشنهگان)←تشنگان(،آلودهگی

)←آلودگی(،آشفتهگی)←آشفتگی(،تیرهگی)←تیرگی(

)فرشیدورد12:1375(.

شکل های امالیی عجیب:

)مهتاب(، مهتاب )تیمچه(، تیمچه )تلویزیون(، تلهویزیون

امشب)امشب(،دیروز)دیروز(،یخچال)یخچال(،پریشب

)پریشب(،پایگاه)پایگاه(،بیهوده)بیهوده(.

نتیجه:درپایان،ذکرایننکتهالزماستکههدفاین

نوشتهوطرحشدنکتابیانویسندهایبهمعنیارجنهادنبه

نشاندادن هدف بلکه نیست؛ خاص کتاب یا نویسنده آن

آثار اینگونه کهچاپ است تشتتی و آشفتگی و تخریب

میتوانددررسمالخطفارسیایجادکندومسئلۀمهمتر،ترویج

غلطنویسیوریختنقبحاینمسألهاستکهممکناستدر

نظرخوانندگاناینآثار،غلطنویسیراترویجکندیامعمولی

جلوهدهد.

بنابراین،پیشنهادمیشوددستگاههایصاحبصالحیت،

ازجملهوزارتارشادکهناظرچاپکتابدرکشوراستو

فرهنگستانزبانوادبفارسیکهمتولیچنیناموریاستو

همچنینشورایگسترشزبانفارسیقبلازچاپبرهمۀ

کتابهاازدیدگاهرسمالخطدرستوحتیالمقدوررسمالخط

مصوبفرهنگستاننظارتکنند.
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مرداد - آبان 139۳

منابع
امیرخانی،رضا،1391، جانستان، کابلستان،تهران،افق.

ادیـبسـلطانی،میـرشـمسالدین،1371،درآمدی بـر چگونگی 

شیوۀ خط فارسی،تهران،امیرکبیر.

بهمنیـار،احمـد،1370،»امـالیفارسـی«،مقدمـۀلغت نامـۀ 

دهخدا،تهران،موسسۀلغتنامه.

سـمیعی)گیالنـی(احمـد،1382،نـگارش و ویرایـش،تهـران،

سمت.

ویرایـش، نشـانه گذاری،  امـال،  فرشـیدورد،خسـرو،1375،

تهران،صفیعلیشاه.

فرشـیدورد،خسـرو،1380،لغت سـازی و وضـع اصطالحـات 

علمی و فنی،تهران،پژوهشگاهفرهنگوهنراسالمی.

دسـتور خط فارسـی، مصـوب فرهنگسـتان زبان و ادب فارسـی،

تهران،آثار،1389ش.

مقربـی،مصطفـی،1375،هژده گفتار )مجموعهمقـاالت(،تهران،

توس.

ناتـلخانلـری،پرویـز،1354،تاریـخ زبان فارسـی،تهـران،بنیاد

فرهنگایران.

مقربـی،مصطفـی،هژده گفتـار )مجموعهمقاالت(،تهـران،توس،

1375ش.

مقربـی،مصطفی،»شـیوۀخطفارسـی«،سـخن،ش10،9،8،7،

11،دورۀیازدهم،1339ش.

ناتـلخانلـری،پرویـز،تاریـخ زبـان فارسـی،انتشـاراتبنیـاد

فرهنگایران،چاپششم،1354ش.

نیسـاری،سـلیم،1374،دسـتور خـط فارسـی،تهـران،سـازمان

چاپوانتشاراتوزارتفرهنگوارشاداسالمی.

خبر مهم

کتاب های میراث مکتوب را روی وب سایت »طاقچه« مطالعه فرمایید

براساسقراردادهمکاریمیانمرکزپژوهشیمیراثمکتوبوشرکتخدماتهوشمندحصینهمراه

پردیس،نسخۀالکترونیککتابهایاینمرکزباقیمتبین10تا50درصدپشتجلدکتاببرروی

فروشگاهالکترونیکطاقچهبهنشانی www.taaghche.ir قابلدریافتاست.

»طاقچه«فروشگاهنسخۀالکترونیککتابها،مجالتوروزنامههایفارسیاستکهامکانمطالعۀ

آنهارابررویتلفنهایهوشمندوتبلتهایاندروید

وiosفراهممیکند.
برایسهولتدسترسیبهکتابهایمیراثمکتوب

میتوانیدبهروشزیرعملکنید:

برنامۀQr code reader یاQr code scanner را
رویگوشیتلفنهمراهخودنصبنمایید.پساز

برنامه،گوشیراروبهرویتصویرمقابلنگه نصب

داریدتاتصویررااسکنکند.بهاینصورتمیتوانید

وب در مکتوب میراث پژوهشی مرکز صفحۀ وارد

اندرویدیکتابهای سایتطاقچهشویدونسخۀ

مرکزراخریداریومطالعهنمایید.


