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  چکیده
 هر  حال .است زبان شود،  ارتباط به کار گرفته می     گونه هر در که اريترین ابز   نخستین و ابتدایی  

زبـان،   یـک  جمعیـت  ازدیـاد  بـا . شود   می بیشتر آن کاربران تعداد باشد، تر  ساده ابزار این قدرچ
 و فرهنگـی  تجـاري،  معنـایی،  احـساسی،  تبـادالت  انواع زبانی که پیچیدگی کمتري را داراست،    

 هـاي  زبـان  ایران از تنوع گویشی،   .  دهد   می  انجام کمتر هاي  سوتفاهم با و روشنی به آن را  مشابه
 در هنـوز  دلیـل تنـوع زبـانی،      به آنها، میان ارتباطات ولی. برخوردار است  زیادي قومی و محلی

 .اسـت  کتـب  و به کارگیري متون   ارتباط، هاي روش از یکی. شود  نمی انجام قبول قابل سطحی
در  اساسی هاي چالش از و خط یکی شناسی  بتنی بر علم زبان   هاي م   عدم شناسایی و معرفی واج    

 از ابتکـاري  اسـتفاده . اسـت  بـوده  هـاي بـومی     هـا و زبـان      گـویش  ایجاد ارتباط نوشتاري، بـراي    
 داشـتن  عـدم  کـاري،  مـوازي  قومی، تعصبات خط، در فنوتیک نابجاي ورود مختلف، هاي  نویسه
 موجـب  دیگـر،  هـاي  بغـض  و حـب  از يبـسیار  و ها روي  تک جامع، طراحی خطی  براي الگویی
 محلـی  هـاي  گویش ها و   انواع زبان  در واحد براي خط   ساختاري  در طراحی و پردازش    واگرایی

هایی که با ابداع خـط، بقـاي خـود را تثبیـت              پژوهش حاضر با استناد بر زبان      .است شده کشور
 براي ابداع و یا تصحیح خط     زبان فارسی، الگویی کاربردي و روشمند       اند و با ارائه تاریخچه      کرده

هـاي محلـی و قـومی  طبـق چـارچوب و  الگـوي واردهـاف         ها و زبان در جهت همگرایی گویش 
                                                                                                                 . دهد اي ارائه می و به روش کتابخانه) 2015(

   25/11/1397:                                 تاریخ پذیرش مقاله15/11/1397:تاریخ دریافت مقاله

  

 واژگان کلیدي
  گویش *
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  خط* 
 واج *

  همگرایی* 
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  مقدمه. 1
در ایـران تعـداد     . هر کشور، نقشی کلیدي ایفا می کنـد        مردم ملی وحدت ادبیات در  و زبان

فوذ زبان فارسی، سایر زبـان هـا و   به دلیل قدرت و ن   . اي، زبان و گویش وجود دارد       قابل مالحظه 
بـراي رفـع   . هاي جدید، کمتر مورد استفاده قرار می گیـرد  هاي محلی، بخصوص در نسل     گویش

هـاي محلـی،    ها، برخـی از عالقمنـدان بـه فرهنـگ و زبـان            این چالش و همچنین حفظ گویش     
هـا بـراي حفـظ     تاز جمله مهمترین این فعالیـ . اند اي انجام داده هاي مختلف و قابل توجه   تالش

هاي محلی، می توان به ایجاد الفباي خاص آن زبان یا گویش، و نگارش متون با استفاده                 گویش
اما با اینکه طی چند دهه اخیر، فعالیـت هـاي مهمـی در ایـن راسـتا صـورت       . از آنها اشاره کرد 

قبـول  هـاي محلـی، قابـل     هـا و گـویش      گرفته، ولی تعداد مخاطبین، گویشوران و کاربران زبـان        
لذا بیم آن مـی رود کـه   . همچنین نسل جدید بسیار بیشتر به زبان فارسی گرایش دارند . نیست

در ایـن مقالـه، بـا بررسـی     . هـاي محلـی بـه خطـر انقـراض نزدیـک گردنـد        ها و گویش   فرهنگ
. گـردد  اي از الفبا و کارهاي صورت گرفته درگذشته، چالش مذکور دقیق تر بررسی می             تاریخچه

هـا و هـدف گـذاري در نـسل جدیـد،       هـاي موفـق بعـضی از زبـان     اده از تجربـه  سپس بـا اسـتف    
  .هایی پیشنهاد می شود رهیافت

  پیشینه پژوهش. 2
 بیـشتر  که گرفت، صورت بسیاري جدال و ها  بحث خط، تاریخچه پیرامون گذشته، قرون در

 و اریختـ  بـه  خـط را   پیرامـون  بحـث  اخیر، سده در. شد منجر شکست به مختلف، دالیل به آنها
 جهـان  در معـدودي  کـشورهاي  لـذا . انـد   کـرده  مربـوط  شناسـی  باسـتان  و قدیم ملل هاي  زبان

متون موجـود مربـوط بـه زبـان         . کردند پیدا را آن به راجع نظر اظهار و تحقیق بحث، صالحیت
فارسی باستان به قرنهاي ششم تا چهارم پیش از میالد و فارسـی میانـه از حـدود قـرن چهـارم       

آثار به جا مانده از زبان فارسی  ). 1393:130دبیرمقدم،(د تا قرن نهم میالدي است       پیش از میال  
تـرین آن مربـوط بـه     دري پس از ورود اسالم به ایران با خط عربـی موجـود اسـت کـه قـدیمی              

هاي مانوي یافت شده در واحه ترفان در ترکستان چین است که تنهـا شـامل چنـد          نوشته  دست
ي  نوشـته  تـرین دسـت   با وجود این کهن. شود چهارم هجري مربوط میواژه است و به اوایل سده   

دار فارسی به خطی ماخوذ از عربی، کتاب االنبیه عن حقائق االدویه اثـر ابومنـصور موفـق                    تاریخ
). 1388:165بیـدي،  باغ(  است 447هروي به خط اسدي طوسی است که تاریخ کتابت آن سال           
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هاي دینی ایرانی   به خطوطی غیر از عربی توسط اقلیت       ترین آثار مکتوب فارسی دري      البته کهن 
مانند یهودیان، مسیحیان و مانویان و به خـط دینـی آنهـا، عبـري، سـریانی و مـانوي، پـیش از             

 تـرین   کامـل ). 1388:166همـان ،  (انـد     ترین نسخه موجود االنبیه به نگارش درآمده        کتابت کهن 
 کتـاب  بـراي  موبدان زرتشتی  را "دین خط" ای "دبیره دین". ست »اوستا الفباي «جهان الفباي
در ایـن خـط حـروف بـه یکـدیگر      . کرد ارائه پنحاه و سه نشانه و از راست به چپ   با اوستا دینی
و چنـد مـورد نـادر دیگـر و هـر واژه بـا            ) ك+ ش  (،  )ت+ ش  (پیوندند به استثناي ترکیب       نمی
یـز نقطـه اجـزاي ترکیـب را از      در کلمـات مرکـب ن     . شود  ي پس از خود جدا می       اي از واژه    نقطه

 یـا  "دبیـره  کـسب " نـام  به دیگري خط وي همچنین). 1388:28 ، همان(کند    یکدیگر جدا می  
 توانستند می آن با که ساخت عمومی استفاده براي حرف) 365 روایتی به (160 با "کلی خط"

 ط، پـنج  خـ  دو ایـن  از غیـر  فارسیان. بنویسند را آب شرشر صداي حتی صدایی، هر و اشاره هر
( شـدند   داخـل ) عربی از اي  شاخه (نبطی کلمات ها،  خط این از برخی در. نیز داشتند  دیگر خط

 پهلـوي  (اشـکانی  پهلوي به باستان فارسی زبان تاریخی، هاي کنش ادامه در)1365:98پاینده،   
 دري فارسـی  ( جدید فارسی نهایتا و) پارسیک یا نو پهلوي (ساسانی پهلوي ،)پهلوانیک یا کهن
 نیـز  الفبـا  حـروف  شـکل  و تعـداد  تـاریخی،  فراینـد  این در همچنین تحول یافت ) اسالم از پس

موجـود   رسـمی  الفبـاي  حرف 32 رسمی، فارسی زبان در که اکنون به تا کرد بسیاري تغییرات
  ).1343 : 259ناتل خانلري، ( است

  

  
  معاصر فارسی الفباي حروف جدول – 1 شکل

  
 هنـوز  دارد، هایی  ریشه چه کشور، رسمی و کنونی الفباي ینکها و الفبا، تاریخچه روي بحث

 ایـن  پـژوهش،  ایـن  در. باشـد  مـی  معاصر علماي بین تاریخی، هاي بحران و ها اختالف آبستن
 و حفـظ  بـراي  چـارچوبی  معاصـر،  هاي  توجه به داشته   با جدال مورد بررسی قرار نگرفته است و      

  .هد شدخوا ایجاد محلی هاي گویش و ها نزبا همگرایی
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  چارچوب نظري  . 3
 ارائه 3 و لهجه  2، گویش 1الگو و تعاریف نظام مندي براي تفکیک و تعریف زبان         ) 2015 (واردهاف

 نمی اغلب تفاوتی میان زبان، گویش و لهجه قائل           ها و کتب،    دربسیاري از ترجمه  . کرده است 
واردهـاف،  ( رهـا اسـت     هاي محلی، اجتماعی، سبک، سـیاق و ژان          زبان دربرگیرنده گویش   .شوند

.  اســت  و لهجــه ي گــویش در واقــع زبــان واژه اي پوشــشی اســت کــه دربرگیرنــده). 2015:54
ایـن  . هاي متعلق به یک زبان از منظر واژگان، آرایـش نحـوي و تلفـظ متفـاوت هـستند                   گویش

در ).  2015:38همـان، (شـوند  اي یا محلی نامیـده مـی       هاي منطقه   هاي زبانی گویش    تفاوت گونه 
 هـا،   گردشگري ها،  دوستی براي قوي بسیار پتانسیل خود که نواز گوش هاي  زیبایی ران یکی از  ای
نیـست   الزم. باشـد   مـی  ها  گویش و ها  زبان تنوع دارد، را کشوري نیاز مورد تبادالت از بسیاري و

 شـهر  به شهري از ایران با سفر   در کنید، سفر دیگر کشور به کشوري از باشید مجبور مانند اروپا 
 هـاي   جاذبـه  از بـسیاري  آن، پیرامون توان  و زبانی خواهید شد که می      گویشی شاهد تنوع  دیگر،

 مـودت،  بـه جـاي   تمـسخر،  فتنـه  اي زمانی،   دوره در متاسفانه. گردد مطرح تجاري و گردشگري
 آن امیـد  و اسـت  کاهش به رو امروزه که بود، کرده پیدا رواج ها  گویش بین عالقه، و بردن لذت
 پیـدا  رواج هـا،   گویش بین لذت ارتباط  بیشتر هرچه نوشتار، و خط در همگرایی ایجاد اب رود  می
اي و محلی است که تنها بـه     لهجه، روشی براي صحبت کردن گروهی اجتماعی یا منطقه .کند

  ). 2015:398همان،( گردد تفاوتهاي آوایی و تلفظ برمی
فارسی،کردي،گیلکی، تـاتی، تالـشی،    نندهاي ایرانی ما  هاي متنوع شامل زبان     زبان ایران، در

 هـا مربـوط بـه       گـویش  بیشترین. شود  می عربی صحبت  و ارمنی بلوچی وغیرایرانی شامل ترکی،   
 اي،  آمادیـه  هاي  شامل گویش  کردي زبان مثال عنوان  به .است کردي و ترکی فارسی، زبان هاي 
 کرمانشاهی، اي،  سیدي، سلیمانیه  ،سنندجی اي،  زنگنه رجابی، اي،  پاوه اي،  بانه باجالنی، اورامانی،
 گـور،  پـنج  هـاي   گویش شامل بلوچی ویا زبان  است گورانی اي،  گندوله گروسی، مکري، مریوانی،

این تنـوع زبـانی ناشـی از وجـود موقعیـت جغرافیـایی اسـت،                . باشد می نوشِکی وِنتسی، زابلی،
اي در  هاي زنجیـره  و گویشها  بنابراین لزوم ثبت خط یکی از عوامل مهم براي ثبت و حفظ زبان   

با توجه به تعاریف متعدد از زبان و گویش، در پـژوهش حاضـر           . ایران از جمله خط گیلکی است     
ایجاد خط نوشتاري خاص    ) 2015(در چارچوب تعاریف و الگوي زبانشناسی اجتماعی واردهاف         

.                                                                                                                                    قرار گیردشود که در قالب تعریف زبان طبق آن الگو هایی پیشنهاد و ارائه می براي زبان
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 مازنـدرانی،  ماننـد  خزر دریاي ي  حاشیه هاي زبان از، توان می ایران محلی هاي  زبان انواع از
 فریزنـدي،  نطنـزي،  ایران ماننـد  مرکز در .ها نیز نام برد نوع آنهاي مت   تالشی با گویش   و گیلکی

 یزدي، نائینی، سیوندي، اردستانی، شیرازي، اصفهانی، خوانساري، و گلپایگانی یی،  میمه یارندي،
 در سیستانی، مشهدي، مانند شرق در .هاي متنوع زبان فارسی هستند      سمنانی، گویش  کرمانی،

 در گـاهی . بـرد  توان نام ی که گویشی از زبان کردي است را می و کرمانشاه  همدانی، مانند غرب
 سـمنان،  در مثـال  عنـوان  بـه . کند  می تغییر ها  گویش این شهري، هر به نزدیک مناطق و توابع

 هـا و لهجـه   ها،گویش  زبان )1332: 83افشار،( زنند می حرف متفاوت ها اي  سرخه با ها السگردي
 سـاکنین  گـویش  اصـفهانی  گرگـان،  نـواحی  در بادياسـترا  تـر،  دقیـق  بصورت اي منطقه هاي

 کوهـستانی  منطقـه  در بختیـاري  انارك، اهالی انارکی گویش  قزوین، الموت در الموتی اصفهان،
 تهـران،  تجـریش  بـومی  اهـالی  براي خراسان، تجریشی  بیرجند در بیرجندي ایران، غربی  جنوب

 و آذربایجـان  در ن، خلخـالی  جوشـقا  در جوشـقانی  بختیـاري،  گروه از فرعی اي  لهجه چهارلنگ
 در خونـساري  خـور،  قـدیمی  دهـستان  در خـوري  تالش، از قسمتی و گیالن کوهستانی قسمت

 سـبزوار،  در سبزواري ایران، مرکزي هاي  دهستان از زفره در اي  زفره دزفول، در دزفولی خونسار،
 در رزاديشـمی  شـیراز،  شمال سیوند در سمنان، سیوندي  در اي  سرخه اصفهان، سده در سدهی
 در ایـران  غربـی   شـمال  از قـسمتی  در تالـشی  شیراز، در شیرازي شوشتر، در شوشتري سمنان،
 از قهرود در قهرودي نطنز، فرسخی پنج در فریزند در فریزندي مرکزي، ایران در عبدوي تالش،
 کفرانـی  کاشـان،  توابـع  از کشه در اي  کشه گیالن، در کسمائی کاشان، در کاشانی کاشان، توابع

 الرسـتان  در الري گـیالن،  در رشـتی مرکـزي    اصـفهان،  توابـع  از گز در گزي اصفهان، توابع رد
 لرسـتان،  در لکـی  لرسـتان،  در لري الهیجان گیالن،  در الهیجانی سمنان، در السگردي فارس،

 در اي  میمه لوت، کویر و مرکزي بیابان در مِهرجانی محالت، در محالتی مازندران، در مازندرانی
 توابـع  از ون در وِنـی  کاشـان،  توابـع  از نطنـز  در نطنـزي  نائین، در نائینی کاشان، توابع از میمه

 در یارنـدي  بختیـاري،  گـروه  در لنگـی  هفت غربی، و شرقی آذربایجان درتمام هرزندي کاشان،
 کاشـان،  در کاشـان  یهـودي  اصـفهان،  در اصـفهان  یهـودي  یزد، در یزدي کاشان، توابع یارند از 
 گــویش گبــري و درویــشان طبقــات از بعــضی بــین در درویــشی همــدان، در همــدان یهــودي

  ).1332 : 75افشار، (است  ایران ساکن زرتشتیان
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  آن  ثبت ابزار خوانش و تنوع. 3-1
 u تـا  o از خـوانش  نـوع  45 ،»او «ضـمه  خـوانش  براي دهد، می نشان فرانسه در تحقیقی

 حـروف،  و سـایر عالئـم    بـراي  یاري،بـس  آوایـی  تنوع مشابه، بصورت که ست بدیهی. دارد وجود
 آواي نـوع  45 از مثـال  بعنوان. دارند کاربرد آنها از تعدادي گویش، یا زبان هر در اما. دارد وجود
 در ولـی  دارد کـاربرد / u/و  / o/ آواي دو فقـط  دري، فارسـی  رسـمی  فعلـی  زبان در ،»او «ضمه

ــران محلــی هــاي گــویش  گــردد مــی فادهاســت آن تلفــظ شــش حــداقل نیــشابوري ماننــد ای
  ). 1365:17جنیدي،(
 نیـز  هـا  صـدا  و حـروف  سایر خوانش براي زیادي تنوع  ،/ او/  آواي براي حالت تعدد به باتوجه 

 بقـاي  حفـظ  در مهم امري ها  گویش و لهجه   زبان، آواهاي ثبت براي راهی یافتن لذا دارد، وجود
  .گردد می آن

 البتـه کتـب   . کند می و ویژگیهاي هر واج بحث    جایگاه، روش یا شیوه تولید       از زبانشناسی، علم
 از قبل تجوید هاي  کتاب. است موجود هند در میالد از پیش قرن پنج تا پانزده به مربوط تجوید
 مانده محفوظ فارسی و عربی به ها  آن محتویات ولی رفت، میان از مغول و عرب جنگ در اسالم
 بـراي  شـدند  مجبور و نیامد، بوجود یديتجو خط و شد کم علم این اصول به آشنایی  لذا. است

 عـالوه  ایـران،  در اسالم از قبل. بنویسند مفصل هاي کتاب در اي جداگانه شرح ،  کلمه خوانش هر 
. اسـت  داشـته  وجـود  مذهبی، کتب قرائت یا زمزمه ضبط براي مخصوصی حروف تجوید، علم بر

 آیـات  خـوانش  در داشـتند  یباسـتان  دینـی  کتـب  و تجوید علم از که سوابقی با ایران مسلمانان
   .دادند انجام شایانی خدمات قران،

 مدرسـان  از گروهـی  همـراه  به فرانسوي، شناس  زبان "پسی پل" 1896 تا 1886  هاي سال در
 International Phonetic(المللــی بــین آواشناســی انجمــن فرانــسوي، و انگلیــسی زبــان

Association(، نـشان  بـراي  اسـتانداردي  الفبـاي  تینی،ال الفباي يبرپایه   و نمود، تاسیس را 
 تـا  IPA تغییـرات  عمـر  طـول  در. کرد طراحی گوناگون هاي  زبان در ایجاد شده  صداهاي دادن
ــشجویان از ،2005 ســال ــا اســاتید و دان ــان ب ــاگون، هــاي زب ــان گون ــدگان، شناســان، زب  خوانن

 حـرف،  107 از نـون اک و گرفتـه،  کمک مترجمان و فراسازان  زبان   نویسان،  فرهنگ هنرپیشگان،
 دادن نـشان  بـراي  IPA الفبـاي . اسـت   شده تشکیل عروضی عالمت چهار و کننده،  تفکیک 52

 هجاهـا،  و هـا   واژه میـان  اتـصال  جملـه،  آهنـگِ  واج، مانند شفاهی هاي  زبان در بیانی هاي  حالت
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 اي  مجموعـه  و شـکري،   ي لـب    پدیده يوسیله    به شده  ساخته صداهاي گفتن، سخن زبانی  نوك
  .گیرد می قرار استفاده مورد نمادها از گسترده

  
  )2005لده فوگت، جانسون، (2005 در IPA جداول آخرین - 2 شکل

  
  ها گویش حفظ و ثبت براي جدید هاي نشانه چالش. 3-2
 از حـال  در فارسـی  زبـان  روزافـزون  نفـوذ  برابر در ایرانی هاي  از گویش  بسیاري دوره معاصر  در

 دسـتور  و الفبـا  محلـی،  هـاي   گـویش  و ها  زبان از تعدادي نشر و حفظ براي. هستند رفتن میان
 از  آنهـا  انـواع  در کـه  گیلکـی  بلـوچی،  تالشی، ترکی، کردي، الفباي مانند گردید، ارائه نگارشی
 جدیـد،  حروف ساخت براي آنها از ابتکاري ترکیبی و تغییر یا و فارسی سیریلیک، التین، حروف

 جدیـد  الفباهاي هاي  چالش ترین  اساسی از یکی الفبا با خوانش، و آوانگاري تداخل. شد استفاده
عالئـم و    گاهی خاص، هاي کشش یا و آوا صدا، ثبت دغدغه و نیاز دلیل به رسد می بنظر. است
 و اي سـلیقه  و نـسبی  امـري  هـا،  آوري نـوع  ایـن  از بـسیاري . انـد   کرده ارائه را هایی جدید   نشانه
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 تـر  جـامع  بـصورت  IPA سیستم وبه کمک زبانشناسی علم طریق از چالش این. هستند چالشی
  .باشد می پیگیري قابل

  
  شده ارائه محلی هاي گویش و ها زبان از برخی هاي جدول نشانه - 3 شکل
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 دیـدگاههاي  نگـرفتن  نظـر  در و مناسب الگوي ثابت، چارچوبی نداشتن دلیل به مواردي، در اما
 اقـشار  میـان  نفوذشـان  کـه  پرداختند هایی مرج و جهر گاه و کاري موازي به تبادلی، و تجاري

. ندارند جوان نسل در بخصوص قبولی، قابل مخاطبان تعداد و شد، ضعیف و کند بسیار مختلف،
در نهایـت    نوع نـشانه و نویـسه و       چندین ایجاد موجب مناسب، الگوي و ثابت چارچوب نداشتن

 پیشگیري از چـالش  شودکه یراي   ر می و در آینده این احتمال قویت      واگرایی و تشتت شده است،    
فراگیري خط نوین، نیازمند هزینه و      . آید بوجود بیشتري، هاي  الفبایی و نشانه   تنوع بعدي، هاي

 بـه . شـود  می انجام الکترونیکی ابزار با تبادالت و مراودات بیشتر آموزش است، از طرفی امروزه     
 امکانـات  و افـزاري   نـرم  سـواد  کمبـود  هـا،  نشانه باتنوع افزاري متناسب   نرم امکانات کمبود دلیل

 ،)محلی گویش یا زبان هر به ثبت و ضبط   براي هوشمند گوشی طراحی متناسب  مثال (عمومی،
 و هـا   زبـان  فراگیـري  موجـب دشـواري    خـط و نـشانه     تنوع. دارد وجود تبادلی، و تجاري چالش
 بوجـود  مختلف سنن و آداب و ها  فرهنگ از صحیحی درك آن نتیجه در که گردد،  می ها  گویش

 بسیار عوامل از یکی 1"واکنش زمان"کاهش  . شود  اقوام می  واگرایی و موجب انقطاع و    آید، نمی
تـر را   هاي سـاده  نشانه   همچنین بازخورد و کارآمدي    و است به خواندن در مخاطب    مهم ترغیب 

 لـذا  د،شـو  مـی  مخاطـب  واکـنش  زمـان  رفـتن  باال ها باعث نشانه تنوع. کند تبیین و توصیف می   
کتـاب و عـدم      از جمله، موجب کـاهش فـروش      . کند  می کم بسیار را ارتباطی و تجاري موفقیت

آشـنا   نا و جدید هاي نشانه با هاي محلی، استقبال خوانندگان از متون و کتب نوشته شده به زبان 
  .شود می

  ها توصیف و تحلیل یافته. 4
گـردد از   ري شامل سـه مرحلـه مـی       هدف گذاري در تحلیل براي دستیابی آسانترین خط نوشتا        

جمله در نظر گرفتن وضعیت جمعیت زبـانی، تعیـین جامعـه هـدف کـه بـراي دسـتیابی خـط              
مناسب ضروریست و در نهایت بیان روش دستیابی به آن، که در ذیـل بـه آن پرداختـه خواهـد        

  .شد
  
  

                                                             

٥ Response Time 
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  جمعیت زبانی وضعیت. 4-1
. کـرد  بنـدي  تقـسیم  گـروه  سـه  به یمحل زبان به تسلط داشتن در را مردم توان می امروزه

 یـا  سـال  میـان  افـراد  اغلـب  و دارند کافی تسلط محلی زبان به که است اول شامل افرادي  گروه
 قـرار  فارسـی،  زبـان  سـایه  زیر در آنها محلی زبان که هستند دوم، افرادي  گروه. هستند قدیمی
 سـوم،  گـروه  و. هـستند  فارسـی  زبـان  به گرایش حال در زبان، دستور و لهجه تغییر با و گرفته

 خـود  محلـی  مکالمات از اي توجه قابل قسمت و دارند خود محلی زبان از اندك بسیار اطالعات
 انواع تاثیر قوي  تحت که هستند جوان نسل از اغلب گروه این. دهند می انجام فارسی زبان با را

 دور خـود  محلی گویش و زبان از اي مالحظه قابل بطور اي،  رسانه چند هاي سیستم محصوالت
  .اند شده

  هدف جامعه. 4-2
 راه در هـدف،  جامعـه  لـذا  دارنـد  محلـی  گویش بر کافی تسلط اول، گروه که این به توجه با
 باید یعنی. گردد می سوم و دوم هاي گروه شامل محلی، گویش یا زبان حفظ براي ریزي برنامه
   .شود انجام ریزي برنامه جوان نسل و میانی، نسل براي

  هدف به هاي دستیابی  روش. 4-3
 مطالعـاتی  هـاي   مکـان  و مـسیر  در بایـد  هـدف مـورد نظـر،      جامعـه  بـراي  کـه  است بدیهی

 تا کرد، ریزي  برنامه موجود، امکانات از استفاده با و اي،  رسانه چند هاي  سیستم مانند شان،  جاري
 نـشانه یـا الفبـاي      ماننـد  جدیـد،  ابـزار  از اسـتفاده  به کردن مجاب. گیرد قرار بیشتر اقبال مورد

 تـاکنون  هـدف،  جامعـه  با توجه به عدم آموزش مدون در سطوح مختلف آموزشی بـراي            جدید،
 رسـیدن  بـراي  قبولی قابل کمک تواند می زیر موارد لذا. است نبوده بخش مورد توجه و رضایت  

  :باشد هدف به
  ي جدید نشانه ارائه عدم.  4-3-1

 ظ ط ض ص ش س ژ ز ر ذ د خ ح چ ج ث ت پ ب ء ا  نـشانه،  32 شـامل  فارسی زبان الفباي
 بـه  تـوان  مـی  الکترونیکـی،  ارتبـاطی  وسـیله  هر با امروزه. ي است  ه و ن م ل گ ك ق ف غ ع

 هـاي  و تعریـف نـشانه   در دسـترس بـودن   . پرداخت ارتباط و نشر به فارسی هاي  فونت با سادگی
 گـردد  می هاي محلی گویش و ها  زبان مخاطبان اي، موجب افزایش    فارسی در نرم افزارهاي رایانه    

 بـراي  خـوبی  شـروع  و کنـد،  مـی  کمـک  فرهنگـی  مـراودات  و متون، کلمات، تر  آسان فهم به و
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 ارتبـاط  محلـی  هـاي   گـویش  همه با توان می فارسی فونت یک با لذا. بود خواهد اقوام همگرایی
 واکـنش  زمـان  فارسی، الفباي و حروف با جدید مخاطبان بیشتر آشنایی به توجه با. کرد برقرار

 مثـال  بـه عنـوان   . گـردد  مـی  بیـشتر  گویش آن با ارتباطی و تجاري موفقیت لذا و شود  می کم
 روبـرو  مشتري با بازار در بهتري اقبال با روزنامه، یا کتاب مانند محلی گویش با چاپی انتشارات

 هـا   بانسایر ز  و کردي ترکی، گیلکی، متن فارسی، الفباي با تواند می جدید مخاطب. شد خواهد
 معـانی   و صـحیح  خـوانش  دنبـال  بـه  سـپس . دارد  برمـی  را ارتبـاطی  قدم اولین لذا و بخواند را

  .رود، که پیشنهاد نگارندگان براي رفع این نقیصه ذکر خواهد شد می
   چند نویسه براي یک واج از استفاده عدم.  4-3-2
گفتـاري در تمـام دنیـا از    هـاي موجـود در زنجیـره     شناسان به دلیل جلوگیري از نارسایی       زبان 

بر این اسـاس    ). 1389:47افراشی،(کنند  نگار در مطالعات زبانی استفاده می       خطوط آوانگار و واج   
در  هاي خط فارسـی،ازجمله آن کـه      ها و برخی نارسایی     پژوهش حاضر براي رفع اینگونه کاستی     
 آوا هم هاي  براي  واج به کارگیري یک نشانه یا نویسه را       مقابل یک واج، چند نویسه وجود دارد،      

موجـب   و شـود  هاي کمتر اسـتفاده مـی       به کمک واج نگاري از نویسه      ترتیب بدین. کند  ارائه می 
 .شـود   می هاي یکسان کم    واج نوشتن در امالیی هایی  چالش همچنین. گردد می تر  آسان خوانش

     شـوند  ه مـی یکـسان،نوشت   واج بـا  واژگانی که معناي جداگانـه دارنـد ولـی       با برخورد صورت در
آنگونه کـه  . نمود رفع را ابهام این مفهوم جمله یا بند و پاراگراف و با استناد بر بافت،     از توان می

اي در نظـر گرفتـه      ي زبـان، گروهـی و سـازه         در زبان شناسی نقشگرا و شناختی، واحد سـازنده        
هـاي محلـی بـه       نخصوصا آنکه غیر از زبان فارسی، دیگر زبـا        ). 1989:26یول و براون،  (شود    می

ي  هـاي میانـه و باسـتان، ریـشه     دالیل مختلف تاریخی و عـدم وجـود پیـشینه مکتـوب از دوره            
تـوان   هاي متعدد داردمـی  واژگانی نامشخص دارند، براي به کارگیري یک واج که نویسه یا نشانه     

 بجـاي  "ت" حـرف  از کـردي،  الفبـاي  در مثـال  بعنوان.به راحتی یک نویسه به کار گرفته شود       
 بجـاي  "ز" حـرف  از ،"ص" و "س" و "ث" حـروف  بجاي "س" حرف از ،"ط" و "ت" حروف
 ت، پ، ب، آ، واج، 24 بـا  تـوان  مـی  لـذا . شود می استفاده  ،"ض" و "ظ" و "ز" و "ذ" حروف

ــاري   و، ن، م، ل، گ، ك، ع، ف، ق، ش، ژ، ر، ز، د، خ، ح، چ، ج، س، ــردي را واج نگ ــط ک ي، خ
  .کرد
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  ساس خوانش واجا بر نوشتار.  4-3-3
  مثـال  عنـوان  به. ها، آوایی وجود ندارد     در خط فارسی، در برخی واژه      "و"براي نویسه یا نشانه       

هـاي دیگـر محلـی از         هـا و زبـان      گویش در .شود  خوانده می  "خاهر"  که "خواهر" فارسی ي  واژه
ه بـر رعایـت     عـالو .این روش، .هایی پرهیز کرد    توان از به کارگیري چنین نویسه       جمله گیلکی می  

کاهد و این روش، در جلب     اصل اقتصاد از اشتباهات نوشتاري خط و عدم انطباق آن با زبان می            
.                                                                                                 دهد هاي قومی را افزایش می و  ایجاد رغبت مخاطب براي فراگیري زبان

  کلیدي براي واژگان IPA به کارگیري آوانگاري.  4-3-4
. شـود  مـی  هاي معتبر به کـار گرفتـه      فرهنگ لغت  در خوانش صحیح  براي امروزه  IPA سیستم

 را کلیـدي  کلمـات  جداگانه، فصلی یا پاورقی بصورت محلی، زبان با متون نشر همراه به توان  می
فراگیـري خـوانش     دلیـل  بـه  متـون،  نـشر  تمدید در که ست بدیهی. نمود ارائه آوانگاربه شکل   

  .گردد می کاسته IPA سیستم از استفاده میزان از صحیح،

  
  .مثال با IPA آوانگاري بر اساس نمونه - 4 شکل
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  الفبایی  هاي رفع کمبود براي واجهاي ثانوي، جدول تعریف.  4-3-5
جـداول   تعریـف  بـا  را، ي آواهـا    ارائه در واجی هاي کمبود جهان، مخاطب پر هاي زبان از بعضی
 آواهـایی  ایجاد براي ترکیبی جداول واجی  انگلیسی زبان در مثال عنوان به. اند  نموده رفع واجی

  .است شده تعریف ندارند، اي مستقل نویسه که
  

  انگلیسی زبان در هاي جنبی واج  جدول از اي نمونه – 5 شکل
  .کرد تعریف را الزم صداهاي فارسی، الفباي با گویش انواع براي آن مشابه توان می

  )stress( تنش نمایش.  4-3-6
 براي ها   دیکشنري بیشتر در. برد می باالتر مخاطب براي را مطلب فهم خوانش، در تنش رعایت
  :زیر مانند. کنند می استفاده بزرگ حروف یا و  '  عالمت از کلمات تنش دادن نشان

'yellow (= YEL + low)    و یـا          sham'poo (= sham + POO)     و یـا  
com'puter (= com + PU + ter) 

. دهنـد  می نشان را آن تنش جمالت، امتداد در خط کشیدن با ها، کتاب از بعضی در همچنین
  :مانند

  1مثال شماره     :

   2مثال شماره     :
 

کنـد، در حالیکـه    اي با مفهوم عـام یـا خنثـی را بیـان مـی         ،مکان تنش، جمله  1در مثال شماره    
اسـت، بـه جملـه مفهـوم      ، نشان داده شده2ره تغییرمکان تنش در همان جمله که در مثال شما 

sh sion  ou  ow  oo  Ch tu  zh ee kh Ph Gh ترکیب 

 ش
 چ  او  اَو  اُو شن

 ژ  چ
اي 

 ق  ف خ  کشیده
  آوا

She tension out now Book chair   picture zhila  need khaneh   phone  Ghand  مثال  
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ي تنش یا استرس        از نشانه  لزوم در هنگام ). 2008:71کشاورز،(دهد  پرسش از دوم شخص را می     
  .کرد استفاده توان محلی می هاي ها وگویش درك مفهومی زبان براي در جمله

  نشر سنتی کنار در اي رسانه چند هاي سیستم از استفاده.  4-3-7
 نقـش  تـوان   نمی  ولی شده ها  گویش و ها  زبان حفظ باعث ها قرن طول در خط که است درست

 هـاي   روش انـواع . گرفـت  نادیده را دیگر نسل به نسلی از "ها  گویش سینه به سینه انتقال" مهم
 گفـتن،  سـخن  زبـانی  نـوك  هجاهـا،  و ها  واژه میان اتصال جمله، آهنگِ واج، ثبت براي آوانگاري،
 آواهـاي  شـنیدن  به نیاز حتما لذا. باشد می آموز زبان براي نسبی امري ا،آنه مشابه و کشیدگی

 گذشته در مهم امر این. دارد وجود صحیح، نشر براي آوانگاري، هاي سیستم کنار در زبان اولیه
 چنـد  هاي سیستم ارزان و توجه قابل رشد با امروزه اما. گرفت می انجام سینه به سینه بصورت

. اسـت  آمـده  بوجـود  سـنتی،  انتـشارات  کنار در تلفظ یا خوانش صحیح    قالانت امکان اي، رسانه
 کـال  یـا  و گـردد،   مـی  ارائه نیز الکترونیکی هاي  فایل زبان، هاي  کتاب بیشتر همراه به که بطوري
 آنهـا  از نمونـه  هـزاران  مثال بعنوان کند،  می پیدا نشر اي  رسانه چند و الکترونیکی بصورت کتاب
  .است شده ارائه نآمازو سایت در امروزه

  گیري نتیجه. 5
هـاي    نویـسه یـا نـشانه      بـه  اینکـه  تـا  است داشته بسیاري تغییرات خط فارسی،  تاریخ، طول در

. دارنـد  قـرار  مخاطـب  شـدن  کـم  تهدیـد  در ایـران  محلـی  هاي  گویش اما. رسید معاصر فارسی
 مختلفـی،  ايهـ   نـشانه  آنهـا،  خوانش و ثبت براي محلی، هاي  گویش عالقه مندان  و فرهیختگان

 نداشـتن  چـون،  مهمـی  هاي  چالش ایجاد باعث جدید هاي  نویسه در نوآوري و تنوع. کردند ارائه
 انـدك مخاطبـان،    تعـداد  کـاري،  موازي تبادلی، و تجاري مراودات سختی ثابت، فعالیتی الگوي

 در و عمـومی  و آمـوزش رایگـان و      فراگیـري  الکترونیکی، عـدم   هاي  سیستم در کاربرد دشواري
   .گردد می اقوام بین ارتباطی واگرایی جهنتی

 درکلیـه  دسترسـی آسـان    و عمـومی  آشـنایی  دلیـل  به فارسی هاي  نشانه پژوهش حاضر،کاربرد 
 و هـا   زبـان  همـه  بـین  نوشـتار  در همگرایـی  موجب ایجاد  ارتباطی را  و الکترونیکی هاي  سیستم
 هـاي  چـالش  رفـع  جهـت  در معرفی کرده است و این موضوع را نخستین گام      ایرانی هاي  گویش

  . نماید ، تبیین می شده ذکر
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هـاي    گویش و زبان محلی و قومی، به کـارگیري نـشانه           هر خوانش صحیح  حفظ براي همچنین
هاي متنـوع از یـک زبـان پیـشنهاد      هاي پر مخاطب، براي گویش     ثانوي و فرعی را همچون زبان     

شـود و در پـی آن         ئـه مـی   بدین طریق براي آواهـاي گویـشی نیـز واج متناسـب ارا            . کرده است 
. هـاي مزبـور بپـردازد    تواند به فراگیـري نـشانه   ي گویشی، با توجه به نیاز می       مخاطب و خواننده  

هاي ثانوي به کمک پژوهشگران و گویشوران خاص آن گویش، و حفظ و ثبـت آن نیـز بـه       نشانه
   . ودش همچنین مانع از واگرایی در خط نیز می. رساند شکلی یکسان و علمی یاري می

 و قیمـت مناسـب،     آسـان  دسترسـی  قابلیـت  بـا  اي،  رسانه چند هاي  سیستم اخیر، دهه چند در
هـاي بـومی      گـویش  و هـا   زبـان  نگهداري آواهاي  و ثبت براي مطمئن، جایگزینی نشر، هر همراه

  .    خواهند شد
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