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 بان و ادبيات عربی دانشگاه الزهراءزآموختة دکتری دانش .1

 دانشگاه شهيد بهشتی بان و ادبيات عربیزآموختة کارشناسی ارشد دانش .2

 استاديار گروه زبان و ادبيات عربی دانشگاه شيراز .3
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 چکیده
زبان در  آن تغييراتی است که بيانگر واست بخشی از هويت و تاريخ فرهنگی آن  هر زبان الخطسمر

شود گونه که تلفظ مینهما واژهاين است که  الخطرسمقاعده در  دچار شده است.بدان  گذر زمان

، شناسانگروهی از زبان .آيدبه وجود مینيز  الخطرسمدر  هايیهنجارگريزینوشته شود، البته گاهی 

-بی ةاند و آن را نتيجدانستهمفهوم و اتفاقی بیرا  زبان عربی و فارسیالخطی رسم هایهنجارگريزی

گريزی های خط فارسی کامالً نظم. اما برخی ديگر بر اين باورند که دانندنظام بودن قواعد خط می

بر اهميت  هاهای تفاوت آنهايی و کشف جنبه. وجود چنين ديدگاهاستودهتأثير خط عربی بتحت

-گريزیهنجار مطالعه هتحليلی ب _توصيفی روش  با تکيه براين مقاله  .افزايدپژوهش در اين زمينه می

و با  پرداختهمخصوص فارسی  هایو نيز هنجارگريزی فارسی و عربیميان  مشترکالخطی های رسم

پذيری که عالوه بر زيبايی خط، داليلی چون تأثير رسيده است نتيجهاين  استفاده از تحليل تطبيقی به

و تأثيرات  واژههری های مشابه، حفظ ساختار ظاصورت کتابت قديمی، اصل تمييز بيناز شيوه های 

 ها مؤثر بوده است.گيری اين هنجارگريزیصوتی، در شکل

 

الخطی های رسمهنجارگريزی تحليل تطبيقی، ی،الخط عربالخط فارسی، رسمرسم :هاهواژکلید

 .مشترک و مخصوص
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  مقدمه

چون گران هم یاهيبه دستما ش،يفرهنگ خو یهاهياستوارساختن پا یهر گروه از مردمان، برا

 ر نگارشد الً معمو بردارند. شينهان فرهنگ خو یدارند؛ تا به کمک آن، پرده از رازها ازيخط ن

گاهی  ولیشود نوشته شود، همانگونه که تلفظ می واژهاست که اين  فارسی و عربی قاعده

يران، حرف ادر زبان فارسی رايج در مثال  ،گيردشکل می الخطرسمدر ی هايهنجارگريزی

انی واژگه بتوان . برای مثال میشودهی خوانده نمیقرار گيرد، گا "خ"حرف اگر پس از  "واو"

در قديم  گويند،می "واو معدوله"که آن را  "و". اين اشاره کردخويش  ،خواهرخوان،  چون:

همين  .يستنديگر متداول ران، رايج در اي ، در زبان فارسیِتلفظ خاصی داشته است که امروزه

ه الء( بشود، مثال )هاذا( به صورت )هذا( يا )هاؤالخط عربی نيز يافت میحالت در رسم

 ةماي وه ها را بی پايگريزیبرخی از دانشمندان اين نظم شود.صورت )هؤالء( نوشته می

و  ل زبانیعوام ای ازدهد پارهتر خط نشان میاند. مطالعه دقيقدشواری آموزش خط دانسته

 ها است.تاريخی باعث ايجاد اين نظم گريزی

 هایخط در عهد هخامنشيان زبان فارسی باستان به بايد گفتدرباره پيشينه خط فارسی 

ر ست، دشد که مهمترين آنها خط ميخی، اکدی، و عيالمی و آرامی بوده امختلف نوشته می

اين خط با (. 154 :1373)ابوالقاسمی،  شدنوشته میعصر اشکانيان، زبان فارسی ميانه به خط آرامی 

ی يوستاتغييراتی به خط پهلوی تبديل گشت و پس از مدتی با کمی اصالحات آن را به خط ا

در ابتدای  (.55 :1370 )مجاهد، های زردشت از آن استفاده شدتغيير دادند که در نوشتن آموزه

ادبی  وياسی آنان پهلوی بود و کتب علمی و سظهور اسالم زبان ايرانيان، فارسی ميانه و خط 

ذ ر نفوی زيايران در دوره اسالم شد.به خط پهلوی و کتب دينی به خط اوستايی نوشته می

، يعنی ن دينآزمان با پذيرش اسالم، خط گرفت و ايرانيان به تدريج هممعنوی دين اسالم قرار

ين ديان که يرانزبان تاثيرپذيرفته و ا خط قرآن را نيز پذيرفتند. خط همواره از دين بيشتر از

 :1333، برون) اسالم را پذيرفتند خط عربی را که نگارش با آن سهولت بيشتری داشت برگزيدند

ه کت شده هايی به زبان سامی در شمال حجاز يافا در مورد پيدايش خط عربی، کتيبهام (.15

جاز ن حيدهد. بنابراتغيير آن به خط عربی را نشان می تحول خط آرامی به خط نبطی و سپس

 (.34 م:1996)ضيف، گيری خط عربی استمهد شکل



 *اعظم دهقانی نیسیانی فارسی و عربیالخطی هاي رسمهنجارگریزيیابی ریشه

117 

فارسی  الخطرسمباعث شد تا برای نگارش و کتابت،  ايرانيان،انتخاب خط عربی از سوی 

 و فارسی های ميانزی. در اين مقاله هنجارگريعربی پيدا کند الخطرسمفراوانی را با اشتراکات 

و عربی در دو بخش مورد مطالعه قرار گرفته است، اول هنجارگريزی هايی که ميان د

گرفته  شکل مشترک است و گاهی مستقل و گاهی تحت تأثير خط عربی در فارسی الخطرسم

هايی که مخصوص خط فارسی است و تحت تأثير عربی به هنجارگريزی بخش دوماست و 

 وجود آمده است.

 های زير دادهشود پاسخی برای پرسشداده شد، در اين پژوهش تالش میبا توضيحاتی که 

 شود:

 فارسی و عربی کدام است؟ الخطرسم مشترک ميان هایـ هنجارگريزی1

 الخطرسمهای مخصوص به هنجارگريزیباتوجه به تأثيرپذيری خط فارسی از عربی،  ـ2

 فارسی چيست؟

بيقی فارسی و عربی با رويکرد تحليل تطالخط علت کاهش و افزايش حروف در رسم ـ3

  چيست؟

 پژوهش پیشینة
 شود، ازت میهايی کم و بيش ياففارسی پژوهش الخطرسمگريزی در در ارتباط با هنجار

 اره کردهالخط فارسی اشهای رسمبه هنجارگريزیدر مقاله خود  (،1384افتخاری) :آن جمله

 حرف است. وی با بررسی مواردی چون عدم انعکاس نوشتاری برخی مصوّتها و کاربرد چند

رخی ببرای اشاره به يک صدا و نمايش چند آوا با يک حرف الفبا و عدم انعکاس آوايی 

سعی دارد نگارش  برخی آواها در مواضع خاص و غيرهحروف و عدم انعکاس نوشتاری 

وصيفی از (، ت1397) شناسی قرار دهد. پورنوروز و حسينیبامروزی زبان فارسی را مورد آسي

ر د را جايگاه خط فارسی و کارکرد اين خط دهند، ومیوضعيت امروز خط فارسی ارائه 

کردهای روي آرا وو  سنجند،میهای اجتماعی امروزی مانند تلفن همراه و شبکه هایپديده

ليش، رش فينگکنند. به نظر محقّقان، شيوه نگارا بررسی میخط فارسی ة متفاوت نسبت به آيند

 ؛زندمیمه نزبان صددر فضای مجازی و موبايل، نه تنها به ساختار زبان فارسی و هويت فارسی

و  تر رفتهسی فراهای قديمی زبان فارکند که با رهايی از چهارچوببلکه اين امکان را ايجاد می

 ای نو برسد.به تجربه
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وان قاالتی با عنها يا مدر کتاب الًمعمو را الخطرسمهنجارگريزی در زبان عربی، موضوع 

پ های متعددی به چاشدر اين زمينه پژوه، و توان يافتمی تیسری االمالءيا  الکتابة العربیةتيسير 

تيسير " در اثر خود (1982)حجازی شود:ها اشاره میرسيده است که در ادامه به برخی از آن

هايی عربی و تالش الخطرسمسازی آسان های مختلف در خصوصبه گرايش ،"الکتابة العربية

روف رخی حتبديل حرکات به ب ، که از آن جمله،کندکه در اين زمينه صورت گرفته اشاره می

ز هرستی افاله، وی، در انتهای اين مق انطباق يابد.جديد است تا بدين وسيله نوشتار با گفتار 

مات دهد. در برخی از اين اقداخصوص صورت گرفته ارائه میهايی را که در اين تالش

، ادهابه تبديل حرکات به برخی حروف جديد اشاره شده است. هدف از اين پيشنه صراحتاً

حت عنوان تدر گزارشی  ،(1955)اهرهجمع اللغه العربيه در قم انطباق نوشتار با گفتار است.

ين د، در انادهق بيشتر نوشتار و گفتار مطرح کرنظراتی را برای انطبا "مشروع تيسير االمالء"

 وگزارش بيان شده که رسم الخط تصويرگر اصوات است و هر چه قدر اين تصوير ساده 

ه در کلخط اصادق باشد کتابت و امال راحتتر خواهد بود، از سويی هر گونه بازنگری در رسم 

واعد ان قپس نويسندگان به بيجهت آسان سازی کتابت و يادگيری امال باشد، ضرورت دارد، س

 امال از جمله قواعد کتابت همزه می پردازند.

که به صورت تطبيقی  مستقل شیتاکنون پژوه، توان دريافتاز آنچه گذشت می

يژه از و. به ستنگاشته نشده اقرار داده باشد،  مطالعههای عربی و فارسی را مورد هنجارگريزی

 کاهش وعلت افزايش ناخوانا در خط فارسی و عربی  آوردهای جديد اين نوشتار بررسیدست

  است. خط حروف خوانا در کتابت اين دو

 

 بحث و بررسی

 هاي خطی مشترک میان فارسی و عربیگریزيهنجار -1
شود یدسته مختلف تقسيم م چهاربه  های خطی مشترک ميان فارسی و عربیهنجارگريزی

 اند از:که عبارت

 یفارسی و عرب الخطرسمافزایش حروف ناخوانا در  -1-1
وجود  واژهابت که در کت شودمیفارسی و عربی به حروفی برخورد  الخطرسمبا مطالعه 

شود، در افزوده شده اما خوانده نمی)عَمرو(  الخطرسمدر  "واو"شود. مثال دارد اما تلفظ نمی
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، يعنی بدون گرددنوشته شده و تلفظ نمی( غمخوار)همچون  ایواژهدر  "واو"فارسی نيز 

 دانستدانند، بايد برخالف تصور برخی که اينگونه تحوالت را بدون علت می حرکت است.

های زبانی و تاريخی و بستری مناسب برای شناخت تحوالت های خطی دارای علتپديده

 شود:ترين اين داليل اشاره میدر ادامه به مهمزبان است. 

را به  هواژالخط رسم دانشمندانگاهی : هاي کتابت قدیمیپذیري از شیوهتأثیرالف.

را  واژهمی نويسند تا شکل قديمی ،های قديمی نوشته می شدالخطرسمهمان شکلی که در 

 ووانده خافزودند که می (واوی)های علم، حفظ کرده باشند. مثال در خط نبطی به آخر اسم

ربی وارد ع نواژگاهنگامی که اين  .)منوتو(، )غوثو(، )عَمرو()نبطو(، : مانند .شدنوشته می

ی ين علمانابرابی آنها باشد، را حفظ کردند تا نمايانگر ريشه نبط آنکتابت  ، خط نويسان،شدند

-فظ نمیواو تل اين تفاوت که ديگر نويسند بامی (واو)الخط عربی هنوز هم )عَمرو( را با رسم

  .(341م:1982 )الحمد،شود
شان را نشان یهای تاريخآنها ويژگی الخطرسمشوند که يافت میواژگانی در فارسی نيز 

وشته ظ و نه دار و )واو( فتحه دار تلفمثال )خُوَ( در خط پهلوی به صورت )خ( ضمّ دهد.می

ر آنها د (واو)که  اندخُواهر(، )ُخوَرشيد( از اين دستهمانند )ُخَورش(، )واژگانی و نيز  ،شدمی

ون م اکنهماند، گويا  شد اما به مرور زمان بدون تلفظ در کتابت باقیخط پهلوی تلفظ می

 (.270 :1350)دارائی، خوانندرا می واژگانها هنوز با همان لهجه قديمی اين برخی قوميت

 خُوَفتن خُوَرشيت خُوَرِشن پهلوي

 خفتن خورشيد شخور فارسی

، واژههنگام نوشتن  الخطرسم دانشمندانگاهی : مشابههاي اصل تمییز بین صورتب. 

و صورت مشابه فرقی وجود داشته  واژهاند تا ميان آن ا به کتابت آن افزودهحروفی ناخوانا ر

در  مثالً .(81 م:1982 )الحمد،مشابه از نظر تلفظ قابل تمييز باشند واژگانباشد و بدين صورت، 

از مفرد مذکر آن افزايند تا اين صيغه فعلی را عربی، الفی به صيغه فعلی جمع مذکر سالم می

فارسی هم وجود دارد،  الخطرسمهمين اصل در  (.238 م:1405)السيوطی،  يبلوا: جدا کنند مانند

به « خيش»اند تا ميان آن و حذف نکرده« قوم و آشنا»به معنای « خويش»مثال )واو( را در 

به معنای سفره « خوان»مانند واژگانی در  قائل شده باشند. همين حالت، فرق «گاوآهن»معنای 

« خوار»به معنای ايستاده و « خاسته»به معنای ثروت و « خواسته»له، بيق به معنای رئيس« خان»و
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شايد بتوان  (.271 :1350ارائی، )د ، نيز وجود داردبه معنای خارو خاشاک« خار»به معنای حقير و 

( و ميان صامت )یرا به دليل اصل تمييز )ايران(  )ايزد( و واژهدر ابتدای  (الف)افزايش 

مانند )يزد(، )يزدان( و )يگانه(، تلفظ با واژگانی زيرا در ابتدای  دانست؛ت )ايـ( مصوّ

-)ايزد( نشان میهمچون واژگانی در  صامت )ی( است، حال آنکه افزايش الف بر )ايـ(

 دهد، تلفظ اين نشانه، به صورت مصوت است.

-، میواژهبا افزايش برخی حروف ناخوانا در ساختار : واژه حفظ ساختار ظاهريج. 

بر  هواژظاهری آن جلوگيری کرد. سيبويه معتقد است وضع  آشفتگی و عدم تشخيصتوان از 

در  ختاللاتواند باعث ايجاد می يک يا دو حرف و به طور کلی قّلت تعداد حروف يک ساختار

 واژهحرفی در ساختار  الخطرسمبنابراين علمای  .(34: 5 ج ،م2008)السيرافی،  شود واژهشناخت 

به ه ک_ ا( لم )أنضمير متک نوشتن شود. مثالً مورد قبول واقعاند تا شکل آن حفظ و افزوده

شتباه با حرف اسبب گردد ضمير متکلم ممکن است  بدون )الف( _شودصورت )أَنَ( تلفظ می

ن ر آتااست در ساخ واژهکه متناسب با حرکت فتحه در آخر  را رو الفیاز اين ،گرفته شود

نند ماگانی واژ جلوگيری شود. ضمايری مانند )تو(، و واژهتا از اخالل در صورت ، اندافزوده

فزايش از اين ا الخطرسمکه شايد هدف علمای  ،انددر کتابت شده (واو))دو( نيز دچار افزايش 

 تُ( شده)تبديل به  واژهاست، چرا که با حذف واو در )تو(  واژهجلوگيری از اختالل صورت 

 (.46 :1350)دارائی، ماندو اصل آن برای زبان آموز مختل می

، واژگان الخطرسمگاهی هدف از افزايش برخی حروف ناخوانا در : تأثیرات صوتی د.

وجود دارند که آخر آنها به واژگانی در زبان عربی،  بيان حرکت کوتاه حرف ماقبل است، مثالً

-حالت وقف نيز تبديل به ساکن نمی شوند که اين حرکت حتی درحرکت کوتاهی ختم می

کشد تا هائی توليد ، حرکت کوتاه را آنقدر میواژگانن رو گوينده، هنگام تلفظ اياينشود، از 

 جد.ت، ،)ابن يعيشمی نامند «هاء سکت»شود که نشان دهنده حرکت باشد، اين هاء را اصطالحًا 

هاء سکت به آخر اسم و فعل متصل شده و چون مخرج آن آخر حلق است برای بيان   (.2: 2

مخصوص البته اين پديده صوتی (. 67 :1332)األرکاتی، حرکت کوتاه ما قبل، انتخاب شده است

 مُالق   أنّی تُنَنَظَ یإنّ﴿شود. نگام وصل نوشته شده و خوانده نمیقرآن است و ه الخطرسم

پس از آن که ايرانيان اسالم را به عنوان دين  (.259: 2)البقرة  ﴾نَّهْسَتَيَ ملَ﴿ و (20: 69 الحاقة) ﴾سابِيَهْحِ

خود انتخاب کردند، هاء سکت از خط قرآن وارد  الخطرسمقرآن را به عنوان  الخطرسمو 
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مانند )همِ(، )بِ(، )بُنِ(، هنگام واژگانی فارسی  الخطرسمدر  فارسی شد، مثالً الخطرسم

 شود )همه(، )به(، )بنه(.کتابت، هائی به آخرشان افزوده شده که تلفظ نمی

اء سکت دانست، که ه درقرآن  الخطرسمر از توان متأثّرا می واژگانگونه اين الخطرسم

 ء را برفزايش هااتوان البته می گردد.باز میيعنی کسره ، بيان حرکت کوتاه ماقبل به علت آن را

 اژهوء در ها با صورت مشابه دانست، مثالًواژگانی اساس اصل تمييز، باعث فرق گذاری ميان 

اء در که ه« تهدس»نيز  متمايز ساخت، و« خان»اضافه شده تا بتوان آن را از مشابه خود « خانه»

ره تأثير خط آنچه نظر اين پژوهش دربا .(8 :1389)مهينی، افزوده شده« دست»آن برای تمايز از 

 واژگانرخی بکند، وجود میقرآن را برای خواننده تقويت  الخطرسمفارسی در هاء سکت از 

« فرشته»ثال مکنونی آنها با نحوه کتابتشان در خط پهلوی متفاوت است.  الخطرسماست که 

ده شمان حذف بوده که کاف تصغير آنها به مرور ز« فريستک»و« بندَک»در زبان پهلوی « بنده»و

ی بيان برا را گشته، و پس از انتقال خط پهلوی به خط عربی هائی« فرشتَ»و« بندَ»و تبديل به 

 حرف (.46 :1350،)دارائیقرآن است الخطرسماند که همان هاء سکت در آخر آنها افزودهحرکت 

ذف حه پس از ک، بوده «نی»، «نه»در فارسی نيز همين تغييرات را پذيرفته است، أصل « نه»نفی 

 (.210 ،مانه)«نه»هائی به آن اضافه شده شده و به مرور زمان « نِ»و« نَ»تبديل به  ياء،

 فارسی و عربی الخطرسمحذف حروف خوانا از   -1-2
ا از ی مشترک ميان فارسی و عربی حذف حروف خوانالخطرسمهای گريزیاز هنجار

 دانست. الخطرسمتوان علت اين قاعده را حفظ زيبايی است. می واژگانکتابت برخی 

کتابت،  رشود د، حروفی را که تلفظ میواژگانهنگام نوشتن برخی  الخطرسمدانشمندان 

، «ئکاول»، «هؤالء»، «هذا»، «هکذا»مانند واژگانی در کتابت « الف»در عربی  کنند. مثالًحذف می

در . «الئکاو»و« هاؤالء»و« هاذا»و« ذاهاک»اين گونه است:  واژگانحذف شده حال آنکه اصل 

ضافه هنگام اء، ايمختوم به حرف مدّ  واژگانفارسی نيز هجای ميانجی ياء در پايان  الخطرسم

« تيی بزرگکش»، که اصل آنها «ماهی دريا»و« کشتی بزرگ»مانند:  .شودشدن، حذف می

نگام دارند ه« ow»که مصوت مرکب واژگانی چنين واو در پايان است. هم« ماهيی دريا»و

احد )واست« خسروو خوبان»که اصل آن « خسرو خوبان»شود مانند: اضافه شدن، حذف می

 (.113 :1368دوست، 
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مع نشوند. اين است که دو صورت مشابه در خط با يکديگر ج الخطرسماز جمله قواعد 

 عث اطناب درنه تنها با ،نوشته شود« ماهيی بزرگ»در « ياء»يا « هاکذا»در « الف»اگر  مثالً

ا برای لفظ رکاهد. به عالوه وجود حروف مدّ پيوسته ترش است بلکه از زيبايی خط نيز مینگا

بع عربی و فارسی را تا الخطرسمدر « الهه»شايد بتوان حذف الف در  کند.زبان دشوار میاهل 

 .«االهه»ست مورد پسند ني الخطرسماين قاعده دانست. زيرا جمع شدن دو الف هم شکل در 

تقابل  تکيه دارد و در« جدانويسی»مصوب فارسی که بر  الخطرسم ةشيو ةبخش عمد

اعده رکب يا مشتق، به جدانويسی سفارش نموده است از اين قهای مپيوسته نويسی واژه

ها اژهمالی اين واجو، بر شيوه ديگر نامه، کمالها، فرهنگکتاب تر،جوان کند. مثالًپيروی می

و آوا دشانه به زمان يک نداللت هم نامه، کمالجو اولويت دارند.ها، فرهنگکتاب يعنی جوانتر،

فظ حعلت آن ا يگوکه رود، می به شمار مشترک خط فارسی و عربیهای گريزینيز از نظم

بی در عر« گزينه»به معنای « خَيار»در فارسی و « نياز»و« زياد»مانند واژگانی ، استزيبايی خط 

 کنند.از اين اصل تبعيت می

 یدهاي مشدد بدون استفاده از تشدکاربرد صامت -1-3

که  شودعالمت تشديد کمتر به کار گرفته میدر خط فارسی و عربی به صوت کاربردی 

ذا کان إ»مله در ج گردد. مثالًمشابه از نظر ظاهر می واژگانمنجر به غلط خوانی به ويژه در 

ه يند همگوهنگامی که مردم سخن می» ،«رهو مؤثّمون فليس جميعهم يقولون ما الناس يتکلّ

ه بر( ؤثِمُ )مثل ای واژه)مؤّثر( بايد تشديد داشته باشد تا از  واژه«. سخنانشان تأثير گذار نيست

اگر « ممقدّ »، «ممحرّ»، «سرّ»مانند واژگانی در فارسی نيز  معنای بهتر و برگزيده متمايز شود.

 بدون تشديد به کار روند خواننده را به اشتباه می اندازند.

 هاي کوتاه در خطعدم انعکاس مصوت -1-4
ا در شکالتی رم( در کتابت به خصوص برای مبتدی  َ ، ـُ ـَ ، ـِ)های کوتاه عدم نمايش مصوت

ارد، تن در فهم مآورد، اين دشواری در زبان عربی که حرکت نقش مهمی دفهم متن به وجود می

ت يق حرکها، فعل معلوم و مجهول از طرشود، چرا که بسياری مصادر، صفتبيشتر نمايان می

ا ديگری اختار بکه هر يک از نظر معنا و س« حِمل، َحمل، حُمِلَ، َحمَلَ»شوند، مانند مشخص می

 دارند. چنين وضعيتی« سحر، مهر، اعمال، خرد»مانند واژگانی متفاوت است، در فارسی نيز 
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 ژگانوای از شود و به همين سبب بسيار، ـُ معموالً در خط منعکس نمی ـِ های ـَ ،تمصوّ

ر موارد، از تشدر بي .بُرَد د برد: بَرَد، بُرد، بَرد،مشابه، تلفظ و معنای متفاوت دارند: ماننبا امالی 

ار هزفنگ  ين ت)بُرد( ا بردِالف. سياق عبارت يا معنای جمله بايد تلفظ مورد نظر را حدس زد: 

ده ( آرميد)بَر صولت برد در فصل ربيع .... که برد. )نمی بُرَد(اين کارد خوب نمیب. متر است.

توان ق جمله میدر عربی نيز از سيا. (12 :1378)فرهنگستان زبان فارسی، دولت ورد رسيده يّامبود، ا

 اژهو، "لیَّحَمل هذا الشیء صعبٌ ع"در جمله  های مشابه را تشخيص داد، مثالًصورت

 "عبص"قع شدن و خبر وا "هذا الشیء"توجه به اضافه شدن آن به مصدر است و با  "حمل"

 "حملَ " ژهوا، "يةحَمَلَ هذا الشیءَ لِيوصِله إلی القر"اما در جمله  آيد.اين نکته به دست می

 شود.از سياق جمله اين موضوع حاصل می فعل است و

 هاي مخصوص به خط فارسی هنجارگریزيـ 2

ير زتوان به موارد مخصوص خط فارسی است که از آن جمله می هابرخی هنجارگريزی

 اشاره کرد:

 عربی دخیل واژگاننگارشی متفاوت در  ساختارهاي -2-1

، ن آن واژگانگيرد، اما نحوه نوشتمیوام های ديگر از زبانواژگانی  هر زبانی به ناچار

ی ن امالخارجی به هماواژة ط در اين دو زبان يکی باشد، اگر عالئم خهميشه يکسان نيست، 

 وت داردنوی تفامشابه در زبان فارسی ثاواژة رود که اغلب با امالی اصلی در نوشتن به کار می

 واردماين  آيد. در خط فارسی همهت واحد، عالئم خطی متعدد پديد میو از اينجا برای اصوا

ز آن اکه نی واژگاوقتی خط عربی برای نوشتن فارسی نيز به کار رفت، برخی  توان يافت.را می

فارسی  ای،حال آنکه به يقين در هيچ دوره ،اصلی نوشته شد اخذ شده بود، به همان صورت

 .(253 :1372)ناتل خانلری، انددرست مانند اصل تلفظ نکردهحروف خاص عربی را زبانان، 

ده شفارسی  و ترکيبات و عبارات عربی که عيناً وارد زبان واژگانگاهی در امالی بنابراين 

تّی، مانند: موسی، بالقوّه، خلق السّاعة، حشود: است، قواعد امالی عربی رعايت می

 .(14 :1378)فرهنگستان زبان فارسی، إلی

ت داده و عربی هنگام ورود به زبان فارسی صورت نگارشی خود را از دس واژگانگاهی اما 

گونه که در همان ؛خط فارسی به کلی تغيير نکندشوند تا چهره ای متفاوت نوشته میبه شيوه

ازآنجا که خط در تأمين و حفظ پيوستگى »مصوبات فرهنگستان زبان و ادبيات فارسی آمده است 
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 که کند تغيير صورتى به فارسى خط یاى برگزيد که چهرهفرهنگى نقش اساسى دارد، نبايد شيوه

دست بدهد ى از کل مانده است به جا به فارسى زبان فرهنگى ذخاير در آنچه با را خود مشابهت

هاى بعد در استفاده از متون خطى لو در نتيجه متون کهن براى نسل کنونى نامأنوس گردد و نس

ى شوند و به آموزش جداگانه محتاج باشند... خطّ فارسى نبايد و چاپى قديم دچار مشکل جد

ل از دخي واژگان، از اين رو «عربى تبعيت کند ر باشد و لزوماً و همواره از خطتابع خطوط ديگ

ه زمانی عربی به زبان فارسی ممکن است صورت نوشتاری خود را از دست دهند که اين قضي

های مختلف نوشته شوند و از روش دخيل به شيوه واژگانشود که دشوار می برای اهل زبان

عربی طبق مصوبات  واژگانمقصوره در پايان  "ألف"مثال  يکپارچه واحدی تبعيت نکنند.

 الخطرسمفرهنگستان زبان فارسی، بايد به صورت الف کشيده نوشته شود، تا به يکپارچگی 

از سويی،  «.اولی»و«  اوُلی »، «َعلی»، «حتی»، «إلی»مانند واژگانی کمک کند به جز  واژگان

شود نيز با )الف( کشيده نوشته می ،"مبرا"و  "تسال"، "تقاضا" ،"تمنا" ،"توال"هايی مانند : کلمه

(. یتول :ياء منقوص بوده است واژگانهر چند الف آنها مقصوره نيست )الف در اين گونه 

 ءافتد می تواند آموزش امالعربی دخيل اتفاق می واژگان الخطرسمها که در گونه هنجارگريزیاين

های آوايی بحث برانگيز است، که در عربی از صورت« الف»البته  را برای زبان آموز دشوار کند.

شود صورت مدّ آن که در فارسی يافت میبه صورت مقصوره و ممدوده نوشته می شود )ا ی( و 

بينيم در واقع تغيير عربی مانند )آمَنَ( می واژگانرخی وجود ندارد، آن مدّی هم که در ابتدای ب

 .دّ الف نداريماين در عربی حرف مبربنايافته دو همزه است )أأمن( 

صورت  باشد، به "آ "س از آن حرف اگر حرف پيش از الف مفتوح يا ساکن و پدر عربی، 

 .(20 :1378آ ــ آ نوشته می شود: مآخذ،آللی، قرآن، مرآت)فرهنگستان زبان فارسی،  ــ

ی ر ابتداد« الف»الی است که در فارسی برای الف دو صورت )آ، ا( وجود دارد، حدر  ينا

 ست.دانسی فارتوان آن را از ابتکارات خط شود که میفارسی به صورت )آ( نوشته می واژگان

های نوشتاری است که گاهی آموزش امالء را برای زبان آموز دشوار همزه نيز از صورت

ی تعريف مشخص ،کند، با اين که قواعد کتابت همزه که از عربی وارد فارسی شده استمی

شود که شايد تلفظ را ای فارسی بر خالف عربی نوشته نمیهواژهولی همزه در آغاز ؛ دارد

تواند معادل )إعمال( به معنای مصدری يا )اعمال( که میواژة ر کند. مانند برای اهل زيان دشوا



 *اعظم دهقانی نیسیانی فارسی و عربیالخطی هاي رسمهنجارگریزيیابی ریشه

125 

-نگاشته نمی واژگانت همزه در آغاز )أعمال( به معنای جمع مکسر باشد اما در فارسی حرک

 ه قطع بايد نگاشته و تلفظ شود.شود بر خالف عربی که لزوماً همز

 یب صداییخطی براي اشاره به یک صدا یا ترک ةکاربرد چند نشان -2-2

د در خط فارسی موار»در عربی وجود ندارد،  وخطی مخصوص فارسی است  ةاين پديد

بايی الف متعددی وجود دارد که برای اشاره به يک صدا، بدون توجيه آوايی، از چند نشانه

بدون  عتاًشود و طبيدگيری امالی زبان فارسی دشوار میاستفاده شده است، به اين ترتيب يا

اه وز اشتبل برر شکل صوتی آن، احتماآشنايی قبلی با نحوه نگارش صحيح واژه و تنها با تکيه ب

طی های خه( که در برابر آن نشانS. مانند آوای )(42 :1384، افتخاری)«در نوشتن منتفی نيست

رفی شود چرا که هر حگريزی در خط عربی مشاهده نمی)س، ث، ص( وجود دارد. اين نظم

)س( و  ، و)ث( از برخورد نوک زبان با نوک دندان نيش باال مخرج آوايی مشخصی دارد، مثالً

 های نيش باال حاصل شده است.برخورد نوک زبان به ميانه دندان )ص( از

 

 گیرينتیجه
با کمک  از اين رو، های آن زبان است،ها و مشخصهويژگی ةدهندخط در هر زبان انعکاس

از آن  دريافت. است دچار آن شده دوران تاريخکه زبان در طول را التی توان تحومی الخطرسم

خط عربی را برای نگارش برگزيدند، اشتراکات  مجايی که ايرانيان پس از ورود به اسال

های خطی گريزیها نظمآن ةيافت که از جملتوان ی فراوانی ميان فارسی و عربی میالخطرسم

وهی مخصوص خط فارسی ها ميان خط فارسی و عربی مشترک و گراست که بخشی از آن

های مشترک گاهی مستقل و گاهی متأثر از خط عربی در فارسی شکل هنجارگريزی است.

، کاربرد الخطرسممانند افزايش حروف ناخوانا و نيز حذف حروف خوانا در  .گرفته است

 های کوتاه.های مشدد بدون استفاده از تشديد و عدم انعکاس مصوتصامت

توان می ، امااندوانا را بی اساس و تصادفی دانستهپژوهان افزايش حروف ناخبسياری از زبان

های های قديمی، اصل تمييز بين صورتتأثيرپذيری از شيوه کتابتداليل آن را در مواردی همچون: 

توجه دانشمندان افزون بر اين،  دانست.، و تأثيرات صوتی واژهمشابه، حفظ ساختار ظاهری 

 از ذکر کرد. الخطرسمحذف حروف خوانا در  علتتوان میبه زيبا بودن خط را  الخطرسم
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 دخيل واژگانهای نگارشی متفاوت در صورتتوان به میخط فارسی  های مخصوصهنجارگريزی

 ، اشاره کرد.کاربرد چند نشانه خطی برای يک صدا يا ترکيب صدايی عربی و

طالعه ا مورد مهای آينده، آن رتوان در پژوهشمی که در اين زمينه،از موضوعات پيشنهادی 

 ک و تلگرام ومانند فيس بوی مجازی های در فضاالخطرسمهای بررسی هنجارگزينیقرار داد، 

ر فارسی و عربی د الخطرسمکه پژوهشگر در پی پاسخ به اين سوال خواهد بود: غيره است، 

 اند؟ ی تا چه حد دچار هنجار گريزی شدهفضاهای مجاز

 منابع
 هاکتاب

 عربی
 القرآن الكرمی

 .، جملدان، طهران: انصرخسروشرح املفّصل، ابن يعیش، موفق الدين،)د.ت(

 شاعة العلوم.، جملس إنثر املرجان يف نظم رسم القرآن(، 1332األرکايت، حممد غوث بن انصر،)
 طنیة.الو ، الطبعة األولی، بغداد: اللجنة رسم املصحف(، 1982وري،)د، غامن قد  مح الح 

، بریوت: 5عة األولی، ج ، التحقیق: أمحد حسن مهديل، الطبشرح كتاب سيبويه(، 2008السریايف، أبوسعید،)
 دارالكتب العلمیة. 

ضی و منشورات الر  .لرضيمهع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامع ا(، 1405السیوطي، جالل الدين عبد الرمحن،)
 زاهدی: قم.

 . القاهرة: دار املعارف.1. ج 7، ط العريب اتريخ األدب(، 1996ضیف، شوقي،)
 

 فارسی

 تهران: سمت. تاریخ زبان فارسی،(، 1373)،ابوالقاسمی، محسن
 يران.ا: علی پاشا صالح. تهران: بانک ملی مترجم ،تاریخ ادبی ایران ،(1333)،برون، ادوارد

 تهران: مدرسه عالی دختران. ،در فارسی ءامال اشتقاق و ،(1350)،دارائی، بهين
 ارسی.فتهران: فرهنگستان زبان وادب  ،دستور خط فارسی ،(1389،)فرهنگستان زبان وادب فارسی

 .تهران: انتشارات صفی عليشاه ،نکاتی پیرامون نگارش فارسی ،(1370)،مجاهد، محمد حسن

 .وس: انتشارات تچاپ ششم، تهران زبان شناشی و زبان فارسی،، (1373)،ناتل خانلری، پرويز

 اروميه: جهاد دانشگاهی.، شیوه نگارش فارسی ،(1368)،واحد دوست، مهوش
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 مجالت
جله م، «در آمدی بر خط شناسی و نظم گريزی نوشتار فارسی»(، 1384)،، سيد اسماعيلافتخاری

 .33-62(، 58دانشکده علوم انسانی)
ا توجّه به و تغييرات احتمالی آن؛ ب وضعيت خط فارسی»(، 1397پورنوروز، مسعود، حسينی، عارف، )

 .105-121(، 7و  6مجله رخسار زبان ) ،«فضاسازی ذهنی
 – 127صص  االجتماعیه، كلیه االنسانیات والعلومة، جمل«تیسری الکتابة العربیة»م(، 1982حجازی، حممود فهمی،)

 .، جامعة قطر5، الرقم 152
 .95-109، 8یة ابلقاهرة، ججممع اللغة العرب ة، جمل«تیسری االمالءمشروع »(، 1955جممع اللغه العربیه ابلقاهره)
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 رمسي اخلط الفارسي والعريب يف تة للعدوالياألسباب اجلذر 
 : أصيلةلةنوع املقا

 ، خدجیة شاه حممدی، سيد حسنی مرعشی*دهقانی نيسيانی* اعظم

 الزهراءيف اللغة العربیة وآداهبا جبامعة  دکتوراه. 1
 الشهید هبشتیماجستری يف اللغة العربیة وآداهبا جبامعة  .2
 شریاز. أستاذ مساعد يف قسم اللغة العربیة وآداهبا جبامعة 3

 
 صامللخّ 

 .لزمناا اللغة طوال عر ضت هلليت تاالتطورات  بی  و ي و أترخیها الثقايفاللغة  قسماً من هوي ةرسم اخلط  يُعترب
کون یث ال تحفیه  حتدث العدوالتإال أنه قد  نطقرسم اخلط أن تکتب الکلمة کما ت إن القاعدة يف

 املطابقة بی املنطوق واملکتوب.
النظام باطیة عن اعت نتیجةً و  ومن غری سبب منطقي عفويةً رسم اخلط  يفظاهرة العدول  الباحثی،بعض  عتربفی

يف  هور هذه اآلراءظ من ث  . فيبمن اخلط العر  أث رخر يعترب هذه الظاهرة يف رسم اخلط الفارسي بتواآلاللغوي 
 عدوالت رسم اخلط والکشف عن آفاقها يزيد يف أمهیة هذا البحث.

رسي فاخلط الاباخلاصة و  رمسي اخلط الفارسي والعريب بیاملشرتکة أهم العدوالت فعاجلت هذه املقالة 
اخلط رسم يف  تلعدواليف ا إلی أن أهم األسباب تعلی املنهجی التوصیفي والتحلیلي وقد توص لابالعتماد 

لظواهر هري للکلمة، واالظا کلشال االلتزام علیهو التأثر من الکتاابت القدمیة، التمییز بی الصور املتشاهبة، 
 فضالً عن حفظ مجال اخلط. الصوتیة

 
 يف کة واخلاص ة املشرت ت عدوال: رسم اخلط الفارسي، رسم اخلط العريب، التحلیل التطبیقي، الرئيسةالکلمات ال

 .رسم اخلط
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Abstract 
The calligraphy of any language is part of its identity and cultural history 

and represents changes of the language over time. The rule in calligraphy is 

that the word should be written as it is pronounced, although sometimes 

there are deviations from the norm in calligraphy. Some Persian and Arabic 

linguists have considered the aberrations of calligraphy of these two 

languages as incomprehensible and accidental and consider it as a result of 

the unsystematic rules of calligraphy. And some of them also believe that the 

irregularities of the Persian script have been completely influenced by the 

Arabic script. Therefore, it is very important to study this issue. This article 

studies the anomalies of common calligraphy between Persian and Arabic, as 

well as Persian-specific anomalies by adopting a descriptive-analytical 

method. The reasons such as the influence of old writing methods, the 

principle of distinguishing between similar forms, preserving the apparent 

structure of the word and sound effects, and the beauty of the line have been 

influential in this issue. 

 
Key Words: Persian calligraphy, Arabic calligraphy, comparative analysis, 

common and special calligraphy anomalies 
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