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 بنام خداونِد جان آفرین

 پارسی و خط زبان مقاله درباره ی

 دیباچه
 چرا ما باید از واژگان پارسی پشتيبانی

 ما هيچ قصدی در سره سازی زبان فارسی نداریم
 : بخش دوم
 ی که از آن بهره می جویيم به شوند های زیر بدون بهره است خط کنون

 وات های برابِر التين
 نکته های خيلی مهم در کاربرد واتگروه التين

 زمان در زبان فارسی
 به ماکروساف آفيس â ŝ ž  ÂŜŹ چگونگی افزودن

 نگارنده ی این مقاله درخواست

 با درود

 فردوسی  کنام پلنگان و شيران شود *** دریغ است که ایران ویران شود
 حافظ  وز این خانه برانيم به زور آمده ها را .......... بجویئم و بيابيم کهن گمشده ها را

 و با کردارش ا با زبان اش بيان می کند و آن ر می سازد را برابری زن و مرد را باید در زبان ها دید٬ انسان اندیشه
 . انجام می دهد

 : دیباچه
 و دوستان و دشمنانی نيز دارد ولی باید این گفتمان درباره ی سره نویسی زبان پارسی پيشينه ای دراز دارد٬

 تن آن خط نوش از نویسی ٬پاسداشت دستورزبان پارسی و گفتمان داغ تر  مهم تر از سره نکته را بازگو کرد که
 نباید زبان را سره . است که مشکل هایی را بر سِر راه زبان پارسی گشوده است ...) الف٬ ب٬ پ٬ ( زبان پارسی

 گرچه کشورهایی چون ژاپن . کرد ولی این را هم نباید فراموش کرد که نباید زبان را از فرهنگ و ادب اش دور کرد
 شما با خواندن این نوشت می توانيد از یک دستور ! اند را به ژاپنی معادل سازی کرده ... حتا واژه اتم و پروتن و

 پایه برای فينگليش بهره بجویيد و از هرج و مرج زندگانی ایرانی بکاهيد و یاری فرهنگی ممتازی به زبان و ادِب
 . کشورتان بکنيد و گام های بسوی پيشرفت را بلندتر با همگان برداریم

 ما  واژگان پارسی پشتيبا چرا  از  و از ورود واژگان انيرانی به هر گونه و به هر راه پيشگيری کنيم نی باید
 کنيم ؟
 بيشتر نوشته های کهن مان از یاد ها می ٬ اگر از ورود واژگان بيگانه پيشگيری نکنيم پس از چند دهه  1

 می شود ) علتی ( رود و خواندن آن برای یک فرد با سواد ميانه سخت می شود و این خود یک شوندی
 ها نو از ادبيات کهن دوری گزینند که پيامد های گوناگونی می تواند داشته باشد که یکی از آن که نسل

 . ) مانند زمانِ  کنونی .  ( ميهن پرستی می باشد ی سست شدن بنيه

 می شود که پایه زبان پارسی ٬ کم کم دستور زبان بيگانه نيز وارد پارسی با ورود واژگان بيگانه به زبان  2
 مانند بهره بردن از جمع مکسر در زبان پارسی ٬یا بکار بردن فعل ( . را سست می کند رسی پا های زبان

 ). پس از فاعل که دستور زبان انگليسی می باشد

 که به نابودی واژگان پارسی می واژگان پارسی با استقرار واژگان بيگانه در زبان پارسی  و زندانی کردن  3
 مانند اکنون که ... . ( بلکه باید بگویيم لهجه ی پارسی به زبان انجامد دیگر نمی توان گفت زبان پارسی

 که . تازی می باشد و تنها یک ال و چند نکته ی دستوری تازی کم دارند گفتگوی آن ها برخی ها واژگان
. ) به این زبان زبان تازی به لهجه ی پارسی می گویند
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 کتاب اوستا کم کم شاهنامه ی فردوسی که شناسنامه ی ایرانيان است مان  4  کهن ترین سروده ( ندِ 
 ایرانيان  آشنا نبودن به واژگان آن ) های ایرانی و کتاب سپندِ   که خواندن آن را سخت می ( به شوندِ 

 . به دست فراموشی سپرده می شود ) کند

 ورود واژگان بيگانه سبِب نابودی واژگان پارسی و جابه جایی دستور زبان ها می شود که سنگ بزرگی  5
 وی پارسی دوستان می گذارد و از گسترش و آموزش آن جلو گيری می کند و هرچه فرهنگ واژه پيش ر

 برای انيرانيان ) ا آکسقورد مانند النگ من ی ( های آموزشی  چاپ کنند پس از مدتی بی ) یرانيان غيرا ( را
 . ارزش می شود

 . انه آسيب می بيند دستور زبان پارسی آسان ترین دستور زبان را دارد که با ورود واژگان بيگ  6

 ن پارسی بنام زبان علمی نمی توان از زبا ٬با ورود واژگان بيگانه ٬ دیگر " دانشمند حسابی " به گفته ی  7
 و برای هر مفهومی چند واژه درست می شود و برای هر واژه ای چند مفهوم درست می بهره جست

 ) و راه را برای یاوه گویی باز می کند ( . شود

 یک فرهنگ فراگير علمی زبان پارسی به دليل فراوانی واژگان و دستورهای بيگانه نتوانستن گردآوری  8
 ) جلد و یا معين 50 بيش از برای نمونه فرهنگ دهخدا (

 ناملموس } دستور زبان یک پایه ی اساسی در زبان ها است { با ورود واژگان بيگانه دستور زبان پارسی  9
 . گذارد می شود و راه را به دستور زبان بيگانه باز می

 . واژگان پارسی معنی خود را از دست می دهند و به اشتباه برای مفهوم دیگری به کار برده می شود  10

 دست می  11  از  را  ارزش ادبی خود  و  یک معنی می گروند  پارسی به  ٬واژگان  بيگانه  واژگان  آمدن  با
. نی بکار می رود که همگی به یک مع " بيم٬ترس٬هراس " ٬ مانند واژگاِن } کاهش ارزش ادبی زبان { دهند

 جا دارد که از استاد معين به خاطر وفاداری به زبان پارسی که فرزندان مغول و عرب را نکوهش می کرد از کاربرد
 اکنون چه برخی به دستور زبان اش می دانست ولی در واژگان تازی و روانشاد دهخدا که برترِی زبان پارسی را

 ... . ها برای جانماز آب کشيدن از واژگان عربی بهره می جویند عقده ی حقارت از واژگان التين و برخی

 : برای به کاربردن واژه ها از بن مایه های زیر می توان یاری گرفت

 اوستا  1

 پهلوی نسک ها  2

 شاهنامه  3

 پارسی سره  4

 باید بهره از واژه هایی که در اوستا روان و آسان هستند و از شاهنامه و کتاب های باقی مانده از زبان پهلوی نيز

 . جست و در گونه ی نبودن واژه مورد خواست  به ساختن واژه بپردازیم

 زیرا . باشد » شاهنامه « و » اوستا « زبان ما می تواند مادر . باید کلمات از بين رفته ی اوستا یا پهلوی را زنده کرد

 . فرهنگشان می باشد پيشينه ی کهن ترین کتاب ایرانيان اوستا است و

 . سال پيش از ميالد بر می گردد 2000 به نزدیک اوستا » گات « بخش . اثر از آثار آریایی اوستا است قدیمی ترین
 برخی ها می گویند واژگان کهن را نباید استفاده کرد چون مانند ابزار های کهن می باشند و می گویند اگر به

 ماشين رانی ببریم و یا بازی به یک زبان فردوسی یا اوستا سخن بگویيم مانند این است که یک ماشين کهن را
 . برای ميدان جنگ یکی از گرزهای رستم را ببریم

 به چم این که اگر . نتوانسته اند استداللی درست برای خود در نگر بگيرند که به مغالطه روی می آورند این افراد
 و یا کسی که در بازی ماشين با فرد روبرویش را مبارزه کند کسی به چوب جنگ خيابانی ٬ گرز بگوید نمی تواند

 . نگوید و به زمين بازی پيسته بازی نگوید می بازد car سواری شرکت می کند اگر به ماشين کار
 خانلری دکتر  می گوید پرویز  و  می کند  به خوبی اشاره  این نکته  کلمات " س : به  این روزگار  ایرانی در  هيچ

 د ها لغت دیگر را از این دست در زندگانی عادی خود به کار برگستوان٬ فتراک٬ خفتان٬ موزه٬ مقنعه٬ قربوس و ص
 اما شاید در قرن پنجم هجری این کلمات برای هر فرد ایرانی بسيار مانوس بوده و هر کس آن ها را . نمی برد

علت این امر آن است که این الفاظ بر چيزهایی داللت می کند که از لوازم . روزانه بارها بر زبان می آورده است
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 زندگانی آن زمان بوده است و چون امروز دیگر کسی خفتان نمی پوشد و با گرز جنگ نمی کند تا آن را به فتراک
 . زین خود بياویزد٬ ناچار به نام این چيزها هم احتياجی ندارد تا آن ها را بياموزد و در گفتار به کار ببرد

 م سر و کار داریم و آثار و نوشته های مربوط به آن این گونه کلمات تنها هنگامی که با تاریخ قرون پنجم و شش
 " . زمان ها  را مطالعه می کنيم به کار می آید

 آن را باز می کنيم تنها این مورد را بازگو در آینده نزدیک فراگير مشکل دیگر خط نوشتن است که در نوشته ای
 می  های پارسی بنام  واج  به  واژگان تازی را  و  پارسی می زنند  ریشه  به  تيشه  کنم که جنبشی نادانسته

 – غوری : قوری – مسرف : یسند مانند مصرف نو
 . شست : شصت – سد : اینان باید تنها واژگان پارسی را به واج های بنام پارسی بنویسند مانند  صد

 که بزرگان پارسی با این دور اندیشی در گذشته راه را برای پاک سازی زبان پارسی گشوده اند برای نمونه اگر
 ند هم اکنون نمی توانسيتيم بگویيم که تمامی واژگان ع دار تازی هستند واژگان پارسی نيز از ع بهره می جست

 . نبریم و به کار

 : فرهنگ واژه هایی هستند که واژه های بيگانه به پارسی را دربردارند که یکی از آنها که تازه ترین چاپ است
 ) گردآورنده ( دانشيار جواد ٬ ) مقدمه ( فرهنگ نامه پارسی آریا جالل الدین کزازی

 اصفهان  انتشارات فرهنگ مردم
 می باشد

 هم چندین تارنمایی پارسی دوست مانند تارنمای (internet) و اگر در خرید ناپيروز شدید در تارکده

 hp?option=com_frontpage&Itemid=1 http://www.paarsimaan.com/index.p پارسيمان

 aspx  http://aryaadib.blogfa.com/cat.18 آریا ادیب

 . هست که واژگان بيگانه به  پارسی را گرداوری کرده اند

 : بخش دوم

 اهاِن زنده کردن واژگان دربند هستيم تا زبانی پر بارتر و ما هيچ قصدی در سره سازی زبان فارسی نداریم تنها خو
 باید این نکته ی خيلی مهم را ما از واژگان تازی نيز بهره می جویيم ولی . داشته باشيم گيراتر و تواناتر  تنها

 استفاده کنيم تا از فرهنگ و ادب زبان پارسی بناگزیر در نظر داشت که دستور زباِن پارسی را باید و
 . زبان دوری کنيم زبان دور نشویم  و از هرج و مرِج علمی بودن و نيز

 و هرچه مربوط به دستور زبان بيگانه است باید به دور ریخته شود که عربی اسم فاعل ٬اسم مفعول٬جمع مکسر
 . بود ) روانش شادباد ( یک از آرزوهای دهخدا

 خان كرماني «  استفاده از : » ميزاآقا  يكي از عوامل عقب » زبان فارسي « شتن براي نو » خط عربي « اساسًا
 . و بسياری دیگر هم ٬چنين نگری دارند . افتادگي ما ايرانيان بوده است

 برا  تصريفى ِی الفبايى كه  سامى و  مناسب است وقت ِی زباِن  و  هندوايرانى ی عربى كارآمد  زباِن  ِی به خدمِت
 دستورى و ِی ها گى وشيده و پنهان ماندِن ويژه هم باعِث پ دهد٬ ی يش را از دست م هم كارآيى آيد ی فارسى در م

 شده در چاپ ِی مقاله ِی ِترِنتى نشِر اين  ايرِج كابلى . گردد ی زباِن ميزبان م ِی آوايى
 1371 ساِل , 72 ِی شماره ِی آدينه

 : خط کنونی که از آن بهره می جویيم به شوند های زیر بدون بهره است

 در نشانه های حرکتی و در نتيجه چند تلفظی آن به شوند ایهام ( ندن سروده های پارسی بيزاری از خوا  1
 ). آن برای خواننده و آشفتگی در وزن شعر و در نهایت از بين رفتن وزن شعر و نا ملموس بودن

 . چند تلفظی شدن واژگان در نتيجه از بين رفتن وحدت کلمه  2
 مانند کلمه ی . شناسان و نوآموزان دگرگونی در تلفظ واژگان مرکب و در نتيجه مشکل شدن کار زبان  3

 . دار ٬درست شده که ِسرایدار متداول شده است + َسرای = َسرایدار
 . عدم بيان کردن لهجه های شهرهای گوناگون با دبيره ی کنونی  4
 در نمرات پایين درست نویسی بسيار سخت شدن آموزش زبان پارسی که نمونه ی آن را می توانيد  5

 چون راهنمایی و یا دبيرستان دید که پایه های باالتر ن در پایه ی ابتدایی و هتا در نوآموزا ) دیکته یا امال (
 . کابوس نوآموزان می باشد این مشکل

. می باشد ایرانی بيسوادی هازمان ندن٬ که یکی از ریشه های بی عالقگی نوآموزان به کتاب خوا  6
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 . کاهش توانایی در آموزش زبان پارسی در رویه ی جهانی  7
 . با پيشه و رایانه ایين در هماهنگی توانایی پ  8

 : برای دگرگونی دبيره ی عربی دو راه وجود دارد
 . واج دارد 44 انتخاب دبيره ی اوستایی که فراگير ترین دبيره ی موجود است و  1
 . واج دارد 26 انتخاب دبيره ی التين که کشورهای بسياری از آن بهره می جویند و  2

 : ی اوستایی سودها و زیان های گزیدن دبيره

 : سودها
 . ورود واژگاِن بيگانه به زبان پارسی را به پایين ترین سطح خود می رساند  1
 . واج ها به یکدیگر نمی چسبند و جدا جدا می نویسند  2

 : زیان ها
 . ارتباط فرهنگی زبانی با دیگران از بين می رود  1
 . واهد شد یادگيری آن سخت خ ) واج 44 ( زیاد بودن واج ها ) دليِل ( به َشَونِد  2
 . آموزش جهانی آن به دليل هيچ آشنایی دیگران چون اروپایيان کاهش می یابد  3
 . نوشتن واج های آن کمی سخت است  4

 : سودها و زیان های گزیدن دبيره ی التين
 : سودها

 . افزایش چشمگير آموزش زبان پارسی چه در درون ایران و چه در رویه جهانی  1
 . به شوند نبود توليد علم تنها گيرنده هستيم برقراری ارتباط فرهنگی زبانی که  2
 . آشنا بودن نسل جوان و باسواد که رواج آنرا را بسيار آسان می کند  3
 . واج ها به یکدیگر نمی چسبند و جدا جدا می نویسند  4

 : زیان ها
 . ورود واژگاِن بيگانه به زبان پارسی را به باالترین سطح خود می رساند  1

 باید واتگره التين را علمی داشته باشيم و بدون هيچ تعصبی به پيشرفت فکر کنيم ما اگر بخواهيم الگوبرداری
 بپذیریم و باید این نکته را هم در نگر داشته باشيم که برای هر آوایی یک واج بهره بجویيم که آموزش را آسان

 . کند
 گاهی های بيشتر می کشانده اند ولی برای آ ) نقد ( استادان بسياری دگرگونی دبيره ی عربی را به سنجش

 های  نوشته  به  پرو توانيد  خانلر ز ی دکتر  سنجيده ی ناتل  را  استادان  های  نگر  ی  همه  که  بياندازید  نگاهی
 ٬سواد نسل جوان کنونی را داشتند در آن سال ) 1357  1979 ( 2538 شاید اگر نسل جوان پيش از انقالب . است

 ولی چه افسوس که دولت کنونی به شدت با این کار . یم ها این دگرگونی ایجاد شده بود و ما یک پله جلوتر بود
 به 2538 ولی ما با آگاهی و دانشی که نسل کنونی دارد و مانند سال . مخالف است چرا که بنی از تازیان دارند

 وعده های پوشالی گوش فرا نخواهند داد و پالون را بر پشت نمی نهند در راه دانش و سرافرازی ایران کوشش
 دنبال کردن . همگان را سفارش به اندیشه کردن در این کار و اگر خواهان بودند این کار را دنبال کنند و . خواهيم کرد

 و . به زبان التين و پاسداشتن تمام دستور زبان پارسی ) website or weblog ( کارها چون ایجاد تارنگار و یا تارنما
 ) . يل ایم ( نکته ی مهم دیگر بهره جویی در گوشی همراه یا رایانامه

 شاید پاکسازی واژگان پيش آید که باید آن واژگانی که ریشه در فرهنگ و با ادب پارسی دارد را بپذیریم و از آن
 باید به هر روی پاسداریم  زبان پارسی را  واژه ی عربی است " دليل " برای نمونه . رویگردان نشویم ولی دستور

 و یا اسم فاعل و مفعول " دالیل " بگویيم نه " دليل ها " یيم و ولی باید برای جمع آن از دستور زبان پارسی بهره بجو
 . هم همين گونه باید از دستور زبان پارسی بهره بجویيم

 : عربی سه گام باید به اجرا برسد ) الفبا ( برای دگرگونی واتگروه
 . اشتباه های دستوری زبان پارسی که کاری بسيار مهم است درست کردن  1
 . که بيان واژگان را به التين نوشته باشد " فرهنگ معين " چون ارایه ی یک فرهنگ فراگيری  2
 . واتگروه پيش آمده ارایه دستور نو که در دگرگونی  3

. ما طی این نوشته ی کوتاه کوشش بر آن داریم که افزون بر فراگير بودن آسان و چکيده باشد
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 می رسد که به 30 به ) الفبا ( روه و شمار واتگ . مارش می دهيم گ برای دگرگونی واج ها هر آوایی را به یک واج
 Ă . می دهد " ش " صدای Ŝ . می دهد " ژ " صدای Ž . هستند ŽŜĂ‘ : که واج های افزوده شده . گونه ی زیر است

 . می دهد " ع " صدای ‘ . می دهد " آ " صدای

 : وات های برابِر التين

1  A a   َا مانند اََبر abr 
2  Ăă   آ مانند آب ăb 
3  B b   ب مانند باد băd 
4  C c   چ مانند چوب cub 
5  D d   د مانند دیوار divăr 
6  E e   ِا مانند ِامروز emruz 
7  F f   ف مانند فردا fardă 
8  G g   گ مانند گوش guŝ 
9  H h   ه ٬ ح مانند هنر honar 
10  I i   ای مانند ایران irăn 
11  J j   ج مانند جوراب jurăb 
12  K k   ک مانند کاهو Kăhu 
13  L l   ب ل مانند ل lab 
14  M m   م مانند مادر mădar 
15  N n   ن مانند نمک namak 
16  O o   ُا مانند ُارَدک ordak 
17  P p   پ مانند ِپَدر pedar 
18  Q q   غ ٬ ق مانند قند qand 
19  R r   ر مانند راست răst 
20  S s   س مانند سرکه serke 
21  Ŝŝ   ش مانند شاه ŝăh 
22  T t   ت مانند توپ tup 
23  U u   مانند داوود یا درود او dăvuddorud 
24  V v   و مانند واغ واغ văqvăq 
25  W w   آاوی مانند نو now 
26  X x   خ مانند خر xar 
27  Y y   ی مانند یار yăr 

28  Z z   ز٬ض٬ظ٬ذ مانند
 زرتشت zartoŝt 

29  Žž   ژ مانند ژاله žăle 

30  ‘ ‐  ء

 و یا  ع مانند سعدی
 صدای همزه بی

 نند حرکت در واژگان ما
 ’enŝă = انشاء sa'di 

 . ما در این پژوهش کوشش در آن داریم که دستورزبان اصالح شده ی پارسی نيز بکار بندیم

 سخنيدن ایرانی نيازی ندارد مانند انگليسی زبانان زبان را به نوک دندان بزنيم و یا مانند عربان از ته دهان گفتگو
 در گلو صحبت کنيم و یا مانند فرانسویان ژیر ژیز کنيم و یا مانند ژرمن ها کنيم و یا مانند آمریکایيان با بادمجانی
 ایرانی زبانی بود  زبان  کنيم٬  زیخ  حفظ کرده کخ  را  پویایی خود  که  زمان ه  اش از  هزارساله  طی دوران چند  و

. حرفی برای گفتن دارد آسانی یادگيری و در هخامنشيان گرفته تا به امروز گامی برای آسانی برداشته ٬
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 : چکيده ای از دستور زبان پارسی
 : گونه ی جمله

 فعل + جمله + نهاد
 در انهای جمله و جایگاه قيدها " فعل " در صورت بودن باید در ابتدای جمله باشد٬ و " فاعل " از ویژگی دستور زبان

 . بر اساس اهميتشان پس از نهاد است

 . تمام گرمایش سرسختانه یکروز در ميان ورزش می کردم من در تمام تابستان با : مانند
Man dar tamăm e tăbestan bă tamăm e garmăy aŝ sarsaxtăne yekruz dar miyăn varzeŝ mikardam. 

 : نکته های خيلی مهم در کاربرد واتگروه التين
 . و جدای از واژگان نوشته می شود ye یا e کسره ی ميان واژه به گونه ی  1

 . بهره می جویيم ye بود از â ٬ o ٬ u ٬ a ٬ e ٬ I ر آخر واژه اگ

 ketăb e ăbi ye man = کتاِب آبی ی من : مانند

 شناسه های فعل جداگانه نوشته می شود ولی تمامی واژگان سرهم نوشته می  2  صفات ملکی و
 . تنها واژگان سرهم نوشته می شود و شناسه های آنان جدا نوشته می شود . شود

 . من با آن همه مهربانيش هيچگاه نتوانستم خودم را خشنود به جدایيش کنم : انند م
Man bă ăn hame mehrabăni aŝ, hicgăh natavănest am xod am ra xoŝnud be jodăyi aŝ konam. 

 . اسم مفعول و اسم فاعل ٬صفت مفعولی سرهم نوشته می شود  3
 : برای نمونه
 âhangar = آهنگر * xâbide = خوابيده * hedâyatgar = هدایتگر * ŝekaste = شکسته

 می " ه "  4  پاک  واتگروه  دگرگونی  بدليل  باشد  می  واژه  دو  بين  ی  همزه  جایگاِه  برای  که  واژگان  آخر
 واژگانی که با واج آوا دار به اتمام می رسند برای کسره ه می گيرند و سپس همزه٬ که به دليل نا . شود

 . ها ماندگار شدند " ه " بسامانی زبان٬

 پادشِا " که گونه ی . می شود " پادشاه ی ایران " برای نمونه پادشا که برای کسره ه می گيرد و : مانند
 . دیده نمی شود و با بيان هجایی نيز تداخل دارد " ایران

 : صرفنظر کرده یا درست آن را نوشته ” ه “ برای نمونه ناصرخسرو در بيتی از کاربرد
 پارسا شو تا شوی بر هر مرادی پادشا *** پادشا بر کامهای دل که باشد پارسا

 . ایران که به لقب بزرگ دست یافت ٬ کورش هخامنشی بود ه ی نخستين پادشا : مانند
Noxostin padeŝăh e irăn ke be laqab e bozorg dast yaft, kuroŝ e haxămaneŝi bud. 

 . ندارد " ye " " ی " نيازی به " پادشاه " همانگونه که در مثال می بينيد

 madrese ye man = من ی ه مدرِس – madrese = ه مدرِس
 kăŝăne ye man = من ی ه ِن کاشا  kăŝăne = ه ِن کاشا

 می باشد kăŝăneh و madreseh که

 : مانند . بهره می جویيم e و از برای کسره نباشد پاک نمی شود " ه " ولی اگر
 padeŝăh, padeŝăh e irăn = پادشاه ٬پادشاه ی ایران

 dăneŝgah, dăneŝgah e tehrăn = نشگاه٬دانشگاه ی تهران دا

 . پارسی آمده بودند تمامی آنها پاک می شوند  که برای کسره آخر واژگان در دبيره تازی " ه "  5
 : مانند
 xăne : خانه

xănegi : خانگی
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 کسر عربی بهره می جویيم و به هيچ روی جمع م " ها " و یا " ان " نشان جمع چسبيده به واژه و تنها از  6
 . نباید استفاده شود

 : مانند
 . پاک کنندههای هوا هستند درختان یکی از مهمترین

Deraxtăn yeki az mohem tarin pakkonandehă ye havă hast and. 

 به واژگان چيزی ...) مانند گر٬تر٬بر٬گاه٬ ( و اسم ساز ها ) ی نکره ( به غير از نشان جمع و نشان اسمی  7
 . نمی چسبد

 : برتری صفت
 . از بنز است تر پيکان ارزان

peykăn arzan tar az benz ast . 

 . بخش بدن مغز است ترین مهم
Mohem tarin baxŝ e badan, maqz ast . 

 . سود در توليد است ترین در کشورهای جهان سومی کم
Dar keŝvarhă ye jahăn sevomi kam tarin sud dar tolid ast 

 . را است از سا تر آرین بلند
ăriyan boland tar az sără ast . 

 " : کرد " مانند ) فعل کمکی ( نجستن از کارواژه های یاور ه بهر  8
 که . فعل کمکی برای واژگان بيگانه به کار می رود که باید به پایين ترین رویه ی کاربردی در زبان پارسی برسد

 . این مشکل بزرگی برای نو آموزان است
 واژه ی  برای کاربرد " تناول " برای نمونه  نادرستی فعل های " تناول کرد " که عربی می باشد  به  و  می گویند

 . کمکی را برای واژگان پارسی هم بکار می برند
 . نادرست می باشد و باید گفت ناليد " ناله کرد : " نمونه
 . گفت " زارید " باید " زاری کرد " بجای
 . گفت " زنگيد " باید " زنگ زد " بجای
 . گفت " بزنگ " باید " زنگ بزن " بجای

 ) . کننده ( به جای اسم فاعل ) کرده شده ( بکار نبردن اسم مفعول  9
 : مانند

 خوابيده اسم ٬ " این خوابنده کيست " ت باید بگویند که نادرست اس " این خوابيده کيست " برای نمونه می گویند
 . ولی بنادرستی بجای اسم فاعل آمده مفعول است

 مله ها ٬بگونه ای که برای آگاهی درستی ضِد آنرا بيان کنيد و در ج ) صفتها ( بکار بردن درسِت زاب ها  10
 . ببينيد معنی می دهد یا نه

 : برای نمونه
 نمی شود و " تيز " است و آب " تيز " ٬ " کند " چرا که مخالف . نگویيد آب کند می رود٬ بگویيد آب آهسته می رود

 . هم می رود " تند " است که آب " تند " ٬ " آهسته " مخالف

 : ميآورم پايين در را آنها از برخي اينك من و شود٬ دانسته آن برابر يا آخشيج كه نست آ زاب هر معني
 كج ٬ چپ ٬ دروغ * راست
 بيمار ٬ شكسته ٬ كمتر ٬ غلط * درست
 شول ٬ نرم * سفت
 سست * سخت
 آسان * دشوار
 آهسته ٬ پست * بلند
 كوتاه * دراز

 باريك * كلفت
 فراخ * تنگ
 پايين * باال
 آهسته * تند
كند * تيز



8 

 دير * زود
 بيش * كم
 نشيب * فراز
 نزديك * دور

 هموار * درشت
 كوچك رد ُخ * بزرگ
 بد * نيك

 رو * پشت
 زبر * زير
 پيش * پس
 اندوهناك * شاد

 مند ٬گله ناخشنود * خشنود

 : نابودی یک مشکل  11
 ردن این مشکل را و ما برای از بين ب " من خرم " را می رساند یا " خِر من " مشخص نيست مفهوِم " خرم "

 از ویژگی زبانی اسپهان بهره می جویيم و از " Ketăb am " ٬ " کتابم " ٬ " Am " ٬ " َام " برای ضمير اسمی
 خط را از بين می ) ایرادات ( بهره می جویيم و یک از آک های " Ketăb em " ٬ " کتابم " ٬ " em " ٬ " ِام "

 . ست گرچه در بيان تفاوتی ندارد ولی در نوشتن نکته ی مهمی ا . بریم

 . ضمير مالکيت جدا از واژگان نوشته می شود  12

emân   ِامان am   َام

etân   ِاتان at   َات

eŝân   ِاشان aŝ   َاش

ketâb emân   کتابمان ketâb am   کتابم

ketâb etân   کتابتان ketâb at   کتابت

ketâb eŝân   کتابشان ketâb aŝ   کتابش

em at aŝ   ***   emân etân eŝân 
 : مانند

 کتاب شان  کتاب تان  کتاب اش   کتاب مان  کتاب ات  کتاب ام

Ketăb em – ketăb at – ketăb aŝ    *** ketăb emăn  ketăb etăn  ketăb eŝăn 

Am at aŝ   ***   emăn etăn eŝăn   شان – تان – مان *** اش – ات – ام

 . ندهد ) به معنی من کتابم ( ketâb am می نویسم که با ketâb em کتابم را بدین جهت

 چسبان ” ب ”, " می " ولی پيشوند فعلی مانند جدا نوشته می شود ) فعل ( شناسه ی کارواژه  13
. نوشته می شود
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 َام am   ايم im 

 ای i   ايد id 

.  يا َاد  ad يا 0  اند and 

xord im   خورديم xord am   خوردم
xord id   خورديد xord i   خوردی
xord and   خوردند xord   خورد

bâŝ im   باشيم bâŝ am   باشم
bâŝ id   باشيد bâŝ i   باشی
bâŝ and   باشند bâŝ ad   باشد

am i 0=ad  ***   im id and 
 : مانند

 خورد ایم خورد اید خورد اند *** خورد  خورد ای  خورد ام

Xord am xord i xord   ***   xord im xord id xord and 

Am i 0  ***   im id and   اند – اید – ایم ***  0 – ای – ام

 " . 0 " می نویسيم به جای " َاد " سوم شخص " باش " برای : نکته
 باشند  باشيد  باشيم * باشد ) باش (  باشی  باشم

 . خراشيد . خرابيد . زد . خورد . ساخت . گفت . رفت : مانند . بيان فعل برای سوم شخص مفرد : بن ماضی
 . می باشد که ریشه ی فعلی بشمار می رود " ن + بن ماضی " برابر : بن مضارع

 : زمان در زبان فارسی

 simâ goft . سيما گفت = فعلی شناسه + بن ماضی : گذشته ساده  1  13
 Simâ migoft . سيما می گفت = گذشته ی ساده + می : دار  گذشته ادامه  2  13
 = علی ف شناسه + بود ) + ه + بن ماضی ( صفت مفعولی : گذشته دور  3  13

 Simâ gofte bud . سيما گفته بود
 = دار  گذشته ادامه + فعلی شناسه + داشت : داِر ناتمام  گذشته ادامه  4  13

 Simâ dâŝt migoft . سيما داشت می گفت
 = شناسه فعلی + صفت مفعولی : ) گذشته نزدیک یا گذشته کامل ( بيانی گدشته  5  13

 Simâ gofte ast . سيما گفته است
 = شناسه فعلی + باش + صفت مفعولی : لتزامی گذشته ا  6  13

 Simâ gofte baŝ ad . سيما گفته باشد
 . نوشته می شود " باشد " برای سوم شخص بگونه ی " باش " **

 Simâ miguy ad . سيما می گوید = شناسه فعلی + بن مضارع + می ) : مضارع اخباری ( اکنون بيانی  7  13
 simâ dâr ad miguy ad . سيما داردمی گوید = ی اکنون بيان + شناسه فعلی + دار : دار  اکنون ادامه  8  13
 simâ beguy ad . سيما بگوید = شناسه فعلی + بن مضارع + ب : اکنون التزامی  9  13

 = ) یا مصدر مرخم ( بن ماضی + شناسه فعلی + خواه : آینده  10  13
 Simâ xâh ad goft . سيما خواهد گفت

a ( سيما گفت . simâ goft 
b ( سيما می گفت . Simâ migoft
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c ( ه بود سيما گفت . Simâ gofte bud 
d ( سيما داشت می گفت . Simâ dâŝt migoft 
e ( سيما گفته است . Simâ gofte ast 
f ( سيما گفته باشد . Simâ gofte baŝ ad 
g ( سيما می گوید . Simâ miguy ad 
h ( سيما داردمی گوید . simâ dâr ad miguy ad 
i ( سيما بگوید . simâ beguy ad 
j ( سيما خواهد گفت . Simâ xâh ad goft 

a ( من گفتم . man goft am 
b ( من می گفتم . man migoft am 
c ( من گفته بودم . man gofte bud am 
d ( من داشتم می گفتم . man dâŝt am migoft am 
e ( من گفته ام . man gofte am 
f ( من گفته باشم . man gofte bâŝ am 
g ( من می گویم . man miguy am 
h ( من دارم می گویم . man dâr am miguy am 
i ( من بگویم . man beguy am 
j ( فت من خواهم گ . man xâh am goft 

 . در جمله ها " بود " کاربرد فعِل  14
 بيشتر در نوشتن و گفتمان ربرد بسياری دارند و دو فعلی هستند که در فارسی کا " بودن ٬ هستن "

 و ما باید در نوشتن آن را جدا می گویيم " من خوبم " را " من خوب هستم " چکيده می شود٬ برای نمونه
 man xub " و در برگردان آن به التين " من خوب َام " می آید٬ بدین گونه بنویسيم چراکه یک فعل بشمار

am " نوشته می شود . 

 . ali va săsăn dar xăne bud and . علی و ساسان در خانه بودند
 ali va săsăn hanuz az xăne narafte bud and . علی و ساسان هنوز از خانه نرفته بودند

 . و هر نشانه ی زباِن بيگانه بهره نمی جویيم ٬ " تنوین " ٬ " ال " به هيچ روی از  15
 . برای نمایاندن واژه سر خط یا پس از نقطه ٬ وات نخستين آن را بزرگ می نویسيم  16
 . نشان های خطی مانند ویرگول ٬ ؛ را چسبيده به واژه و پس از آن یک فاصله می گزاریم  17
 . ی جویيم بهره م )  ( برای واژه های ترکيبی پيچيده ی طوالنی از خط تيره  18

 چه معنایی دارد ؟ " مردی " : پایانی " ی "  19

 مرد هستی ؟
 . یک مرد
 ) . ویژگِی مردان ( مردی

 . این مشکل را از بين می بریم ...) الف ب پ ث ( ما با دگرگونی واتگروه

 mard i ) مرد هستي ( ی ا ^ مرد
 mard ey ) يك مرد ( ی مرد

 mardi ) مردان ِی گى ويژه ( مردى

 ) مردان ِی گى ويژه ( ي مرد ) يك مرد ( ی مرد ) مرد هستي ( ی ا ^ مرد

 بهره می جویيم و به گونه ی جداگانه می " i " چسبان در واژگان از " ی " به جای : شناسه فعلی " ی ***   " 1
 . نویسيم

 : مانند
 mard i ) : مرد هستی ( مردی
 xub i ) : خوب هستی ( خوبی
kojăy i ) : کجا هستی ( کجایی
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 از " به معنای " آهنی " برای نمونه . س از واژگان آید و نسبت را بدان واژه می رساند پ که " ی : " نسبت " ی " *** 2
 یا . می باشد " جنس آهن  می رساند " اهل تبریز " که " تبریزی " و  می " به رنِگ قرمز " به چِم " قرمزی " و یا . را

 . بهره می جویيم و آن را به واژه می چسبانيم ”i“ نسبت از " ی " ما برای این . باشد

 : مانند
 : ăhani آهنی
 : tabrizi تبریزی

 : xuzestăni خوزستانی
 بهره می جویيم گرچه در دبيره تازی از " i " ما برای این واژگان نيز از : دارند " ی " نسبت پس از واژگانی که " ی "
 . که با دگرگونی واتگروه دیگر نيازی نيست " طباطبائی " ٬ " کهربائی " بهره می جستيم مانند " ئ "

 tabătabăyi : طباطبائی
 kahrobăyi : کهربائی

 : نشانه وحدت و نشانه نکره " ی " *** 3
 در پارسی به دليل یکسان بودن سخنگو و شنونده بسياری از دستور زبان های پيچيده عربی و فرانسوی را ندارد

. 
 ونه ی جداگانه به گ ”ey“ از ) یک کتاب " ( کتابی " وحدت مانند " ی " و ) یک اسب " ( اسبی " نکره مانند " ی " ما برای

 . بدست می آوریم و سازگار است " ye " وارون کردن آن از بهره می جویيم که
 نکره در زبان پارسی خوشبختانه رو به فراموشی است که آن را می توان به فال نيک گرفت " ی " استفاده ی

 رده می شود که به وحدت بکارب " ی " نکره و یا " ی " امروزه کمتر از . چراکه یکی از دستور زبان ها کم می شود
 به ابتدای واژه می آورند٬ برای نمونه نمی گویيم " ی " جای آن  یک کتاب " می گویيم " کتابی خریدم :" پایانی را
 ". ِی کتاب خریدم " ٬ " خریدم

Ketăb ey xaridam = ye ketăb xaridam. 

 ا بوجود شته می شود ولی در دبيره تازی مشکل هایی ر ش گفتيم که تمامی واژگان سِرهم نو در پي  20
 : می آورد برای نمونه در دبيره تازی نمی توان این واژگان را سِرهم نوشت

 ولی با دگرگونی این مشکل و یا آکِ  زبانی " همميهن هماندازه يككالم يكاندازه تكآور بيپشت و بيپناه نامهها "
 . از بين می رود

Hammihanhamăndazeyekkalămyakandăzetakăvarbipoŝtbipanăhnămehă 

 : برای نمونه چِم این جمله چيست
 . ش ترجيح داد ا ميهن ش را به هم ا ميهن او هم

U ham mihan aŝ ră be hammihan aŝ tarjih dad. 

 آن ساختماِن چندطبقه چند طبقه دارد؟
Ăn săxtemăn e candtabaqe cand tabaqe darad? 

 زبان داد٬ ولی با دبيره التين اینگونه نيست در دبيره تازی دوبار جمله را باید خواند یکبار  . فهميد و یکبار بخورِد
 با به كار بردِن آن شكِل آشنا ترين حاصِل اين شيوه آسان مهم  دراز ِی ها واژه ِی شدِن كاِر سوادآموزى است زيرا

 بار كه آن يك _ وتر و همين طور كامپي _ آموز و زبان آيد٬ ی در نم ی و در تركيب هر دم به شكل ماند ی هميشه ثابت م
 . شناسد ی را شناخت ديگر هميشه به آسانى بازش م

 نويسنده سرهم نویسی  م به  را  اين اجازه  ب دهد ی گان هم  بدخوانده واهمه ی كه  نوشته از  چه شدِن  شان هر
 بسازند ِی ها واژه خواهند ی م  يعن . تركيبى  خود  بارورى ی اين  راِه  شدِن  واژه ی زبان ِی باز  پيدايِش  به  ِی ها كه

 . تازه سخت نيازمند است ِی تركيبى
 پيش  بردارد و همانگونه که در  در  پيش گفتيم مشکل هایی را  تازی همانگونه که در  دبيره  سرهم نویسی با

 : گفتيم دبيره تازی شکل بيان واژه را از بين می برد برای نمونه
 در آمده و بيان " جستجو شستشو٬گفتگو٬ " که پس از سرهم نویسی به " وجو وگو و جست وشو و گفت شست "

 علمی زبان را بروی زبان شناسان  دگرگون شده و راه را برای بررسی فنی " ِا " بوده به " او " واژگان که ميان آنان
 . نگاهداشتن آواها از دگرگونی بياِن واژگان پيشگيری می کند ) دليِل ( ولی با واتگروه التين به َشَونِد . می برد

 می " ع " صدای ‘ . می دهد " آ " صدای Ă . می دهد " ش " صدای Ŝ . می دهد " ژ " صدای ŽŜĂ ) Ž‘ برای افزودن
 برنامه ی از ) m.office ( آفيس ) پارسی ماکروساف می شود زبان ميکروسافت برای ورود به ( در نرم افزار ماکروساف ) دهد
" Keyboard Layout Manager " کليد رایانه را با واژهای نو٬  می تواند بهره جست و رویه ) ‘ Ž Ŝ Ă ( و . نگ کرد ه هما 

: و یا کار آساِن دیگری می توان انجام داد که بدین ترتيب است . ساخته شده بهره بجویيد (font) یا از دبيره ی
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 : به ماکروساف آفيس âŝž  ÂŜŹ چگونگی افزودن

 ماکروساف آفيس را آغاز کرده  1
 ) select insert .( را در نوار ابزار انتخاب می کنيم ) insert ( سياهه ی جایگزین  2
 ) select symbol Ω .( را انتخاب می کنيم ) symbol ( نشانه ی نماد  3
 \ insert \ symbol . را انتخاب می کنيم symbols برگه ی نماد  4
 . را انتخاب می کنيم …shortcut key را از ليست پيدا می کنيم وآن را انتخاب و کليد ميانبر â نشانه ی  5
 را فشار می دهيم و در A را نگه می داریم و سپس کليد Alt کليِد :press new shortcut key در کادر  6

 را انتخاب می کنيم و به همين ترتيب assign پایان گزینه ی
 . بهره می جویيم alt+z از ž و برا ی alt+s از ŝ برای

 . را می نویسد â فشار دهيم a را همزمان با alt اکنون اگر کليد

 : سخن پایانی
 : نگارنده ی این مقاله درخواست

 تا کی نشستن تا به کی اميد و حسرت تا کی به آرزو زندگی کردن به گفته ی شاعر

 بکوشم وسع قدر به ٬ نيابم ُمراد وگر *** ِباطل نشستن از به رفتن ِبادیه راه به

 رایانامه  وات های التين در  از  پيام ) ایميل ( خواهشمندم اگر  در گوشی همراه در  هره می جویيد از نویسی ب  یا
 بهره @ ٬از " ă " برای نمونه در گوشی همراه به جای . دستور زبان باال پيروی کنيد تا دارای یک پایه ی استوار باشد

 بهره بجویيد $ از ”sh“ بجویيد و بجای
Ă=@  , ch=c  , sh=$ , gh=q , kh=x 

 ما می . و به باربردن زندگانی ننشينند ند از دوستان خواهشمندم که در این کار فرهنگی نهایت کوششان را بکن
 . توانيم اگر بخواهيم

 انيرانی ( گيری ای که می توان بدین نوشت چسباند این است که دیگر تفاوتی ميان واژگان ایرانی و نيرانی  خرده
 و پاسخ آن این است که در دوره ای زندگی می کنيم که فرهنگ ...) ح  ث  ط  ص  ض  ظ  ق  ع ( نيست ) یا غير ایرانی

 و ♠ فردوسی را غِم سوختِن شاهنامه نيست ♠ ؛ افزار جای ميدهند  ان چند ميليون واژه ای را در یک لوح نرم واژگ
 با مراجعه به این فرهنگ واژگان به آسانی می توان واژه بيگانه را شناخت و نمایاندن واژگان بيگانه به عهده ی

 . آموز بيچاره نيست  زبان

  که در جهت آک زدایی  از این نوشت خواهان نگر های شما هستيم و خرده و در پایان شایسته می دانم بگویم
 . گيری شما را در جهت پربارشدن این نوشت روی چشم می گذاریم

 بدرود
 کيارش پارسا
keeyarash@gmail.com
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