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در پايان كتاب دستور خط فارسي نشرية سازمان انتشارات وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد 

 اين .امالي فارسي اختصاص يافته است ، شانزده صفحه به درج كتابنامة١٣٧٤اسالمي چاپ 

 منتشر ١٣٧٤ها و مقاالتي كه دربارة امالي فارسي تا سال  كتابنامه مشتمل است بر ذكر عنوان كتاب

  . شده است

ي پژوهشي و علمي و آموزشي ها ي سازمانها در نوشتة حاضر هدف اين است كه كوشش  

اند  كردهو همچنين مؤسسات انتشاراتي كه نسبت به تدوين و انتشار راهنماهاي شيوة امال اقدام 

 ها ها و سمينارها و كميسيون ترتيب تاريخ مشخص گردد و از كساني كه ضمن شركت در كنگره به

مندي خود را به مباحث مربوط به امالي فارسي آشكار   عالقه،و يا تأليف كتاب و نگارش مقاله

ي به ميان اند ذكر ي امالي فارسي نظريات اصالحي پيشنهاد كردهها ساخته و دربارة رفع ناهمگوني

  . آيد و فضل تقدم آنان در اين مسير يادآوري شود

 فرهنگستان ايران در مادة دوم ضمن توضيح ١٣١٤ چون در اساسنامه مصوب خرداد -١  

 استاد فقيد احمد ، عنوان شده بود»مطالعه در اصالح خط فارسي«، ١٢وظايف فرهنگستان رديف 
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 به تشريح معايب امالي فارسي اختصاص ١٣٢٢بهمنيار خطابة ورود به فرهنگستان را در سال 

آبان ( سال اول ٤ ة شمار، فرهنگستانةنام ة متن اين خطابة مشروح و مفصل در دو شمار .داد

منتشر گرديد و چند سال بعد هنگام تنظيم مقدمة ) ١٣٢٣خرداد ( سال دوم ١و شمارة ) ١٣٢٢

 ،ام فضل و دانش استاد بهمنيارنامة دهخدا با توجه به اهميت موضوع و با عنايت به مق لغت

 ديگر كه معطوف به موضوعاتي ة در رديف چند مقال»امالي فارسي«خطابة ايشان زير عنوان 

  .  درج گرديد،نامه ي لغت بود در مجلد ويژة مقدمة لغتها زبان و معرفي كتاب  دربارة

عميق خود را در استاد بهمنيار ضمن اينكه تسلط كامل در زبان و ادبيات عرب داشت اعتقاد   

مورد لزوم رهايي خط فارسي از درگيري در قواعد عربي در آغاز خطابة خود با صراحت و با اين 

  : عبارت بيان كرده است

 ميسر كهت علمي داشته، تا آنجا ميقواعد عربي را، كه تنها همان در نظرشان اه ... دانشمندان ما«

ارسي باشد به خود عدي كه درخور فبوده است بر فارسي منطبق ساخته و زحمت وضع قوا

 اند انگاري در بيان مطالب و تقليد از قواعد عربي مرتكب اشتباهاتي شده نتيجة سهلاند و در نداده

...«.١  

هاي  همين دليل كه ايشان به همة جنبه  خانلري بهانتشار مجلة سخن به مديريت  از آغاز -٢  

مند بودند طبعاً مسائل مربوط به  بان فارسي عالقهويژه تدوين دستور ز همربوط به زبان فارسي و ب

  . امالي فارسي نيز از مد نظرشان دور نيفتاد

توضيحي در مورد شيوة خط سخن درج ) ١٣٣٢دي ماه ( مجلة سخن ٥در شمارة اول سال   

 بايد به سه ،در ميان مقاالتي كه در موضوع خط و امال در مجلة سخن منتشر شده است. گرديد

  .  اشاره كرد» خط فارسيةشيو« و »زبان و خط« و »خط و زبان« خانلري زير عنوان ة نوشتةمقال

 اقتراحي در مورد امالي فارسي مطرح كرد تا استادان زبان و ، مجلة سخن١٣٣٨در خرداد   

 مجلة ةت تحريريئمنظور هي.  را چگونه بايد نوشت نظر بدهند»حرف به«ادبيات در مورد اينكه 

 حاصل شد مسائل ديگر نيز يكي بعد از »حرف به«ر توافقي در مورد امالي سخن اين بود كه اگ

  . ديگري در آن مجله مطرح بشود
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عهده داشت به دستور ايشان   خانلري مقام وزارت فرهنگ را به كه١٣٤٢در ارديبهشت   

ي آن ها كنگرة بحث در باب هدف و روش تدريس زبان فارسي تشكيل شد و يكي از كميسيون

مباحثي كه دربارة امال در اين كنگره مطرح شد انتشار مقاالتي از .  بود»امالي فارسي« مربوط به

  . نظران در باب امال را در پي داشت جانب صاحب

نظر در مسائل مربوط به آموزش زبان و خط و امال كه از  مندان صاحب  يكي از عالقه-٣  

نتشر كرد اي كتاب در مورد تهذيب امال مو راهنم  به بعد چند مقاله در مجلة ايران آباد١٣٣٩سال 

 در »ها  گزينة مقاله«اي زير عنوان  از آثار انتشار يافتة ايشان مجموعه. ست ا استاد پروين گنابادي

يك فصل از اين كتاب مربوط . هاي جيبي منتشر گرديد  شركت سهامي كتاب وسيلة ه ب١٣٥٦سال 

  . »هاي مركب  نوشتن كلمهةشيو«له است جم  حاوي چند مقاله و از آن»رسم الخط«است به 

مربوط به كنگرة ارديبهشت (كنندگان فعال در كميسيون امال   مقربي يكي از شركت-٤  

زير عنوان ) ١٣٣٩آبان  (٧، ش ١١اي در مجلة سخن سال  بود و پيش از آن تاريخ نيز مقاله) ١٣٤٢

 باب هدف و روش تدريس متعاقب تشكيل كنگرة بحث در.  منتشر كرده بود» خط فارسيةشيو«

عمل آمد و   بهها زبان فارسي اقداماتي در مورد پيشرفت نحوة تدريس زبان فارسي در آموزشگاه

 مقربي يكي از منابعي بود ة نوشت» خط فارسيةشيو« ة مقال،از قرار.  نظر بودوردامالي فارسي نيز م

 قرار گرفت و پس از عنوان طرح اوليه توسط كارشناسان وزارت فرهنگ مورد بررسي كه به

  . اصالحات الزم براي تصويب شوراي عالي فرهنگ آماده گرديد

 را به تصويب رساند و » خط فارسيةشيو« ١٣٤٢ بهمن ٢٩شوراي عالي فرهنگ در تاريخ   

ها چاپ و اجراي مفاد آن به همة موسسات آموزشي  متن آن از طرف ادارة كل مطالعات و برنامه

از آن . ين راهنماي شيوة امال چند نكتة اصالحي و مثبت وجود دارددر ا. كشور ابالغ گرديد

  :شود  نقل مي»امالي همزه« اين عبارت از مبحث مربوط به ،جمله

كه در كتابت زبان  چنان  دار، در خط فارسي اگر از پذيرفتن شيوة نوشتن برخي از كلمات همزه«

اي كه  تر و تحت قاعده صورتي ساده  بهتوان  عربي مرسوم است، ناگزير باشيم، برخي ديگر را مي

  . تر باشد، درآورد زبانان آسان اي عامة فارسيبرآموختن و نوشتن آنها 
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كلمات خارجي مشابه با آنها را نيز، كه همزه در خط فارسي براي نمايش توالي تلفظ دو   

  ٢.»نويسيم  در آنهاست، مطابق همان قواعد در فارسي ميتمصو

 ١٣٤٢ در تيرماه »دستور خط فارسي« بنياد فرهنگ زير عنوان ةاز مجل ويژه   يك شمارة-٥  

  :  در آغاز اين مقاله چنين يادداشت شده است.منتشر گرديد

مسائل مربوط نبود، اينك    كافي براي بحث در كلية،چون اوقات تشكيل كميسيون امال«

 اصالح و يكسان ساختن عنوان كليات دستور خط فارسي و اصول و مباني كه در به ... يتتوضيحا

  .» سليم نيساري١٣٤٢تيرماه . گردد  بنياد فرهنگ منتشر ميةامال بايد مورد توجه قرار گيرد در مجل

 شعار به موضوع امالي فارسي تعلق خاطر داشت و سال بعد از تشكيل كنگرة بحث -٦  

 ١٧ سال ١٢مارة  كه در ش»رسم الخط  بحثي دربارة«اي نوشت زير عنوان   مقاله،دربارة ادبيات

نام طرح  اي منتشر كرد به يك سال بعد از آن جزوه. به چاپ رسيد) ١٣٤٣اسفند (مجلة يغما 

 هاي يغما و جله در م١٣٥١ و ١٣٥٠ي ها مقاالت ديگري در سال. الخط فارسي  رسم  د دربارةديج

يي منتشر  شعار كتابي زير عنوان فرهنگ امال١٣٦٠ر سال د. هور به قلم شعار منتشر شده است

در سال .  با تغيير امال و با عنوان فرهنگ اماليي انتشار يافت١٣٧١كرد كه چاپ دوم آن در سال 

طرح شعار دربارة رعايت انفصال يا جدانويسي .  كتابي زير عنوان خط معيار منتشر ساخت١٣٧٥

  . »... اند  پاك،اه جا، آن جا، آن اين«آميز است مانند نوشتن  مورد تعدادي از كلمات مركب اغراق در

 توسط دانشكدة ادبيات و علوم ١٣٤٩ نخستين كنگرة تحقيقات ايراني در شهريور ماه -٧  

 ة كه در آغاز نشرياي هكنندگان در كنگر فهرست اسامي شركت. ان تشكيل يافتانساني دانشگاه تهر

موضوع .  نفر است٢٢٤ شامل ،هاي نخستين كنگرة تحقيقات ايراني درج شده  خطابهةمجموع

 ١٠در شعبة دستور زبان فارسي .  عنوان است١٤٩ در يازده شعبه بالغ بر ها مباحث و سخنراني

يكسان «ست زير عنوان  آن گفتاري راني ايراد شد كه تنها يك مورد مربوط به امالست ونسخ

يسندة اين گزارش نام نو  به،ها  مجموعة خطابه٣١٢ تا ٢٩٩ كه از صفحه »كردن امالي فارسي

  . چاپ شده است
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زبان فارسي از طرف وزارت فرهنگ و هنر در    جلسات سخنراني دربارة  نخستين دورة-٨  

 ٣٦طبق برنامه در اين همايش .  در ساختمان نوين موزة ايران تشكيل گرديد١٣٤٩ماه  آبان

  :  به اين شرحجمله پنج سخنراني مربوط به امالي فارسي بود سخنراني ايراد شد كه از آن

  دربارة امالء فارسي:  ناصر بقائي-

  دربارة امالء فارسي : اكبر بهروز-

  چند اصل براي اصالح امالي فارسي:  جعفر شعار-

  بعضي اصالحات امالئي :  مسعود فرزاد-

  شروع هجا با مصوت در زبان فارسي و روش انعكاس آن در خط فارسي:  سليم نيساري-

اي زير عنوان چند  سازمان انتشارات و چاپ دانشگاه تهران جزوه ١٣٥٠ در خرداد ماه -٩  

 نگارش به منظور ايجاد هماهنگي در رسم الخط انتشارات دانشگاه به چاپ ةيادآوري دربارة شيو

متعاقب آن جزوة ديگري زير عنوان رسم الخط فارسي با همكاري چهار تن از استادان . رساند

چاپ و ) آقايان صفا، مهدوي، مقربي، فرشيدورد(نشگاه تهران دانشكدة ادبيات و علوم انساني دا

  . منتشر شد

 گروه ديگري از استادان دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه ١٣٥١يك سال بعد در آبان   

طي جلساتي به مشورت ) مهدوي، مينوي شهيدي، محقق،حسيني،  شاهزرياب، آقايان (تهران 

سي را مورد بررسي قرار دادند و ضمن تجديدنظر در بعضي پرداختند و جزوة رسم الخط فار

 قاعده تنظيم كردند كه زير عنوان نكاتي كه ٢٩اي شامل   رسالهة و افزودن نكات تازها قسمت

 در ١٩ذيل قاعدة . دربارة رسم الخط فارسي جزو انتشارات دانشكدة ادبيات چاپ و منتشر گرديد

مورد  ... ي، نيكوئي، سنائي، روشنائي، دانشجوئيد، آئين، پائينشكل دانائ  اين رساله امالي كلماتي به

  . تأييد قرار گرفته است

 از طرف ١٣٥٠ بهين دارائي در سال   كتابي زير عنوان اشتقاق و امال در فارسي نوشتة-١٠  

در اين كتاب نكات تازه و متفاوتي نسبت به ساير . مدرسة عالي دختران چاپ و منتشر گرديد

مه «امالي فارسي مطرح شده كه برخي از آنها جنبة نوآوري افراطي دارد مانند نوشتن راهنماهاي 

  . و نظاير آن»  ...گويند مه را چو زاد مادر«: »مرا«جاي   به»را
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جمله است  از آن. در عين حال چند نكتة اساسي مثبت نيز در اين كتاب عرضه شده است  

حروف آواز عالوه بر اينكه موجب «: نويسد كه مي در زبان فارسي ها نظرية استقالل تلفظ مصوت

شود، خود نيز قادر است در اول كلمه يا در اول سيالب در  صدا مي حركت و كشش حروف بي

نكتة دوم اين است كه ). ٦٥ ص(» ...د آيد و مستقالً تلفظ شود و به تنهائي سيالبي را تشكيل ده

ست كه از مقايسة  آميزي نظر اشتباه» ...د ه درآيهمزه در فارسي همان در اول كلم«نويسد نظرية  مي

نكتة سوم پذيرش نظرية ). ٦٤ص (ناقص و نابجاي دو زبان فارسي و عربي ناشي گشته است 

است كه امالي كلماتي مانند  ui و ai جمله توالي دو واكة ها در كلمات فارسي و از آن  توالي واكه

  .شود اس تأييد ميآئين، پائيز، دارائي، روئين، زائو بر آن اس

 از ١٣٥٤اديب سلطاني كه در سال  ةگي شيوة خط فارسي نوشت درآمدي بر چگون-١١  

ست بسيار فاضالنه با سبك نگارشي   انتشارات اميركبير به چاپ رسيد پژوهشيةجانب مؤسس

ي سودمندي در مورد سابقة ها نويسنده در اين كتاب آگاهي.  و تركيبات ابداعيها م با اصطالحأتو

 آنها فراهم آورده و خواننده را در برابر انبوهي از معلومات  تاريخي تلفظ بعضي از كلمات و امالي

  ي، پارسي باستان، پهلوي، يوناني، عربي،يي سانسكريت، اوستاها و اصطالحات برگرفته از زبان

ي ها  بحثاگر در بعضي از. دهد كه در نفس خود آموزنده است فرانسه، انگليسي و آلماني قرار مي

شود دليل آن را نويسنده  مربوط به گزينش شيوة امالئي خاص قاطعيتي در اين كتاب مالحظه نمي

   :گرا با اين عبارت در پيشگفتار كتاب متذكر شده است با ذهني واقع

پويد، و اين امر سبب  راستي در مرز تاريكي و روشنائي راه مي هدر هر كار پژوهشي انسان ب«

اين كتاب عبارت ... د ئي داشته باشها ر پژوهشي در گوهر خويش الزاماً كاستيشود كه هر اث مي

  .»...ين  نه يك مطالعة فرجام»در جريان پيشرفت گزارشي موقت از كار«است از 

وسيلة  ه ب١٣٧٤ تا ١٣٥٦ تعدادي از راهنماهاي شيوة خط فارسي كه در فاصله -١٢  

  : شرح زير است ر يافته است بهي آموزشي و مؤسسات نشر كتاب انتشاها سازمان

ي ها  براي كتابشيوة خط فارسي ،ريزي  وزارت آموزش و پرورش، دفتر تحقيقات و برنامه-

  .١٣٥٦درسي و انتشارات آموزشي، 

  .١٣٥٦، نامه انتشاراتي آئين ، بنگاه ترجمه و نشر كتاب-
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  .١٣٦٠ي،  نوشتة ايرج جهانشاه،راهنماي نويسنده و ويراستار ، شوراي كتاب كودك-

  .١٣٧٢، نامه شيوه   ويرايش دوم،-؛ ١٣٦٤، شيوة امالي فارسي ، مركر نشر دانشگاهي-

  .١٣٧٢ ،گيالني حمد سميعي، تهيه و تنظيم انامة دانشنامة جهان اسالم شيوه ، دانشنامة جهان اسالم-

  .١٣٧٢، آيين نگارش خط فارسي ، انتشارات مدرسه-

نوشتة . ة پيوستگي خط فارسي با زبان فارسي پژوهشي دربار- دستور خط فارسي-١٣  

 صفحه ٣٣١ در ١٣٧٤نشرية سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، . نيساري

  : نويسنده در مقدمة كتاب يادآور شده است كه. همراه با كتابنامة امالي فارسي

د عالوه بر جنبة توصيفي گير ميهاي امالي فارسي درسي را دربر شهمباحث اين كتاب كه همة گو«

 در توضيح ارتباط عناصر خط فارسي به .استهاي تحليلي و استداللي و انتقادي نيز  بيانگر جنبه

ها، رعايت اصل استقالل دستور خط فارسي   و در تنظيم قواعد مربوط به نوشتن واكهها واج

هدف اصلي اين ... د ي در توجيه امال پيشنهاد شويي نوها اي ايجاد كرده است كه روش انگيزه

سوي منطقي ساختن و يكسان كردن امال هموار  كتاب تدوين قواعدي بوده است كه راه را به

  .»سازد

  .١٣٨١دستور خط فارسي، چاپ اول، خرداد فرهنگستان زبان و ادب فارسي،  -١٤  

شرحي كه در مقدمة اين دفتر درج شده   اقدامات مربوط به تدوين قواعد امالي فارسي به  

ي الزم در كميسيون مقدماتي و بازنگري در ها  آغاز شده و پس از بررسي١٣٧٢است از سال 

 به تصويب فرهنگستان زبان و ٣٠/٤/١٣٨٠شوراي فرهنگستان متن مصحح آن در جلسة مورخ 

  . ادب فارسي رسيده است

تا سر حد امكان خط «در مقدمة اين دفتر ذكر شده است كه فرهنگستان خواسته است   

 ضمناً به .»پذير سازد تا از آشفتگي و هرج و مرج جلوگيري شود سي را قانونمند و قاعدهفار

مواردي هم اشاره شده است كه براي پرهيز از سنگيني و گرانباري مطالب از وضع قواعد براي 

بعضي از موارد استثنا خودداري شده و اتخاذ شيوة امال به ذوق و سليقة نويسندگان واگذار 

توانند در ضمن مباحث  البته اين مطلب هم افزوده شده است كه متخصصان مي. تگرديده اس

  . علمي خود با موشكافي براي موارد استثنا كه در اين دفتر طرح نشده است قواعدي وضع كنند



 

  

537    شصت سال اخيرةدر فاصل هاي شاخص در مسير تهذيب امالي فارسي اي از كوشش تاريخچه

  ها نوشت پي
  .۱۵۶، مقدمه، ص نامه لغتاكبر،  دهخدا، علي. ۱
  .۱۴، ص ۱۳۴۲، شوراي عالي و فرهنگ، شيوة خط فارسي. ۲


