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سعید هنرمند
خط را نباید با دستور زبان یکی انگاشت یا آن را بخشی از آن دانست .خط سیستمی نگارشی است و هر
زبانی را میتوان با خطهای مختلف نوشت .در واقع خط یکی از سیسرت هرای نمرادیا اسرت .ریاضری ،نقاشری،
نقشهها ،چ اغها و عالئ راهنمایی و رانندگی از دیگ سیست های نمادیا هستند .از تفاوتهای بنیادی میان خط
و بقیهی سیست های نمادیا ایا است که هنگام خواندن و مکالمه با بقیه سیست ها اغلب نیازی به دانسرتا زبران
پشت آنها نیست؛ حال آنکه ب ای خواندن و مکالمه با خط نیاز بره دانسرتا یر زبران هسرت .قابلیرت نگهرداری
سنتهای نوشتاری و زبانی از مهمت یا کارهایی اسرت کره خرط ان رام مریدهرد .از ایرا کره بگرمری  ،همرهی
سیست های نوشتاری باید توانایی پاسخ به چهار چیز را داشته باشند:







دسته نماد تع یفشده داشته باشند که در خط به آنها نویسه (حر

= )character

دستک ی
میگویند.
دستک ی دسته از قاعدهها و ق اردادهای مشت ک و قابل فه ب ای ی جامعه داشته باشرند.
ایا قاعدههای ق اردادی باید شامل کوچکت یا معنای آوایی (گ فی =  )graphemeب ای ه ی از
نویسهها ،ت تیب ،و رابطهی آنها با یکدیگ باشند.
دستک بازنمای ی زبان باشند و بتوانند عناص و قواعد آن را یادآوری کنند.
واسطهای باشند ب ای ب خی نمادهای معنادار ،بهطوریکه بتوان بهصورت دیداری آنهرا را ت جمره
ک د .بسته به زبانی که بازنما میکنند ،ه سیست خطی متفاوت است با همان خرط کره زبرانی
دیگ را بازنمایی میکند .مثال سیست خط فارسی و ع بی ی بنیاد دارد ،اما تلفظ نویسههرا در
ایا دو زبان یکسان نیستند .نمونهی آن صدای مصوت بلنرد “آ” اسرت کره در فارسری بلنردت و
طوالنیت از همان نویسه در ع بی است یا صامتهایی چون ذال و ز که در فارسی بره یر جرور
تلفظ میشوند؛ حال آنکه در ع بی تلفظهای متفاوت دارند.

نویسه ی ح است مانند د ،خ ،ز و جز آن .ه نویسه نماد ی آوا است.
گ فی ( )graphemeکوچکت یا واحد غی قابل تفکی در خط است و ب اب برا یر نویسره کره نماینردهی یر آوا اسرت .ایرا اصرطالد در قیراا برا آوایر
) (phonemeو ص فی ) (morphemeساخته شده است .آوای کوچکت یا واحد آوایی است و ص فی کروچکت یا واحرد صر فی .در انگلیسری ( emeیر ) بردل
شده به پسوندی در معنای کوچکت یا واحد ه چیز ،مثال  phonemeدر معنای کوچکت یا واحد آوایی معناساز است یا  morphemeکروچکت یا واحرد صر فی
است و  epistemeکوچکت یا واحد معنایی .ب ایا قیاا می توان از ایا پسوند در فارسی ه استفاده ک د و مثال ب ای کوچکت یا واحد ص فی معادل صر فی را
ساخت یا ب ای کوچکت یا واحد آوایی معادل آوای را آورد و ب ای اصطالد سوم معنایی را ساخت .در ایا نوشتار ما ایا پسوند را وام گ فتهام بر همران اسراا
تعدادی معادل ساختهام که در باال مشاهده ک دید و در متا به موقع خواهند آمد.
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اخت اع نخستیا سیست خط به زمانی در آغاز دورهی ب نز ،یعنی به چیزی حدود شش هزار سرال پریش
بازمیگ دد .سیست خط سوم ی و هی وگلیف مص ی از اولیا خطهایی هستند که سه هرزار و چهرار صرد سرال
پیش از میالد از سیست های نمادیا استخ اج شدهاند .ایا دو سیست مستقل از ه اخت اع شدهاند ،امرا احتمراال
روی یکدیگ تاثی داشتهاند.
طبقهبندی خطها با رویک دهای مختلفی صورت گ فته است ،اما معمولت یا آنها طبقهبنردی خرطهرا بر
اساا شیوهی بازنمایی آنها است .از ایا زاویه خطها را میتوان بره سره گونرهی اصرلی تقسری کر د :خرطهرای
الگونگار ،نمادیا ،و الفبایی (یا آوانگار) .در اغلب خطها ه سه گونه را میتوان به صورت ک یا زیاد یافت ،گ چره
یکی از گونهها چی گی ب دو تای دیگ دارد .با ایا همه ،گونهی الفبایی (آوانگرار) در جهران امر وز بیشرت از هر
گونهی دیگ ی رایج و مسلط است .خطهای آوانگار ،مثل خط فارسری ،عمردتا نماینردهی دسرتگاه آوایری زبران
هستند .خطها ،بنا به نظ بسیاری از جمله دنیل ،به گونههای زی دستهبندی میشوند :ی  ،خطهای الگونگار ب
اساا ص فی ها (چینی) ،ه انگار ب اساا ه اها (ژاپنی) ،الفبایی ب اساا صامتها و مصوتها (التیا) ،اب د ب
اساا صامتها (ع بی و عب ی) ،ابوجیدا ب اساا نویسههای صامت و مصوت (آوای  ،هنردی) ،آوانگرار بر اسراا
امکانات آوایی (ک های) .چنانکه میبینی خطهای التیا ،ع بی ،هندی و ک های از نظ ساخت تا حردی بره هر
شبیه هستند .اما جدا ک دن مبنای خط ع بی ،و طبعا فارسی ،از خطهای التیا در این ا کمی گم اهکننده است،
زی ا خط ع بی و طبعا فارسی نیز ب ای مصوتها دارای نویسه هستند؛ بدیا معنی که سه مصوت بلند “آ” (“را” در
میانآوا و تهآوا)“ ،او” (“رو” در میانآوا و تهآوا) ،و “ایر” (“یر” در میانآوا و “ری” در تهآوا) را دارنرد و سره مصروت
کوتاه را با زی و زب و پیش نشان میدهند .بناب ایا ایا تصور که ایا خط مصوتها را نشان نمیدهرد ترا حردی
گم اهکننده است .همزمان خط انگلیسی که از خطهای التیا شم ده میشود ،سه مصوت کوتراه ،یعنری  a, e, oرا
دارد ،اما ،و بهرغ آنکه دو نویسهی  uو  iرا ب ای نمایش ب خی مصوتها به کرار مریگیر د ،همننران نویسرههرای
مشخصی ب ای مصوتهای بلند ندارد و ب ای نشان دادن آنها شیوههای مختلفی را به کار میگیر د کره در زیر برا
نمونه توضیح خواهد آمد .نکتهی دیگ اینکه خطهای الفبایی همننان آوانگار هستند؛ گ چره نمریتواننرد کامرل
تمام آواها را با نویسههای موجود در خطشان نشان دهند ،بهویژه اگ واژهها خارجی باشند .از ایرا رو ،در بیشرت
زبانهای اروپایی اغلب ی خط آوانگار دقیق با نویسههای دقیق ب ای ه آوایی پشت خطهای رایج ق ار دارد کره
تلفظ درست ه واژه را نشان میدهد .ایا خط را اغلب در ف هنگها و دانشنامهها و در مقابل ه واژه مریتروانی
یافت .در ب خی از ف هنگهای فارسی ،مثل فرهنگ معین ،نیز به تقلیرد از دیکشرن یهرای غ بری از ایرا خرط
آوانگار ب ای نمایش درست تلفظ واژههای فارسی استفاده شده است .ترابع ایرا شریوه ،مرا نراگزی برا دو اصرطالد
 transliterationو  transcriptionس و کار مییابی که اولی را میتوان نویسهنگار ت جمره کر د و دومری را آوانگرار در
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همان معنایی که محمد معیا در ف هنگ خود به کار ب ده است ،یعنی به ت تیب “نمایش واژه ب اساا نویسههای
آن” ،مثال  xwā.harکه نویسهنگاری خواه است  ،و “نمایش واژه ب اساا تلفرظ آن” xā.har ،کره آوانگراری آن واژه
است .البته معیا معادلی ب ای ایا دو اصطالد نیافته و همان واژهها را با تلفظ ف انسویشران آورده اسرت .بایرد
توجه داشت که واژهی دوم در انگلیسی معنای عامت ی ه دارد و آن ضبط ک دن ( )recordو پیاده ک دن ی متا
شفاهی است.
خطهای الفبایی از سادهت یا نوع خطها هستند .ایا خطها تعدادی نویسه دارند و ه نویسه بره صرورت
ق اردادی باید نمایندهی ی صدا باشد .صداها خود به دو گ وه صامت (واج) و مصوت (واکره) تقسری مریشروند.
پس میتوان ه نویسه را نمایندهی یکی از ایا صامتها یا مصوتها دانست .بیشت خطهای دنیا آوانگار هسرتند،
از جمله فارسی ،ع بی ،انگلیسی ،آلمانی و جز آن .تعداد نویسهها در ایا زبانها با ه ف ق میکننرد و هر کردام
بهصورت ق اردادی با ی آوایی در آن زبان همخوان شده است .ب ای نمونره ،نویسرههرای “ر” و “ ”rدر فارسری و
انگلیسی به نظ با ه یکی هستند ،اما تلفظ ایا دو یکسان نیست .هنگام تلفظ نویسهی “ر” در فارسی نوک زبان
یکبار به پشت دو دندان پیشیا باالیی میخورد؛ حال آنکه هنگام تلفظ همیا نویسه در انگلیسی زبان با هیچ جرا
تماا ندارد و تنها در دهان به ل زش درمیآید .در مقایسه توجه کنید به تلفظ همیا آوایی در اسراانیایی کره در
هنگام تلفظ ایا نویسه نوک زبان دو بار یا بیشت به پشت دندان میخورد و “ر” را مشدد میکند .از ایرا رو ،ایرا
نویسهها با وجود نزدیکی همننان در ه زبان نمایندهی صداهای خاص هستند .بهتر یا راه بر ای یرافتا تلفرظ
درست ی نویسه در ی زبان ایا است که در آن زبان هم اه با ،و در ت کیب با ،نویسههای دیگ آن را بشنوی .
خط فارسی نویسه دارد و انگلیسی تا ،اما ایا به آن معنا نیست که آواها یا آوایی هرا ()phonemes
در انگلیسی کمت از فارسی هستند .در حقیقت دستگاه آوایی فارسی بهرغر داشرتا دو آوای اضرافی “خ” و “ق”
همننان از انگلیسی سادهت است .علت آن ایا است که انگلیسری ماننرد ع بری چنرد زیر آوایی ()sub-phoneme
دارد ،یعنی صداهای ف عیای که با کمی تفاوت از آوای اصلی تلفظ میشوند th .نمونهای از ایا زی آوایی ها اسرت
که شبیه به  tاست ،اما هنگام تلفظ جای زبان میان دو دندان ق ار میگی د و نه پشت دندان پیشیا باالیی th .در
 Wدر این ا باال نوشته شده و معنی آن واو معدوله است که نوشته میشود ،اما تلفظ نمیشود.
معیا ،محمد .فرهنگ معین .جلد نخست :مقدمهی (روش کار ما) .ته ان :انتشارات خوارزمی.
فونی صدایی است که در ت کیب واژهها معناسازی میکند .ب ای نمونه صداهای خ ،م ،ب در ایا واژهها :خرال ،مرال ،برال .امرا صرداهایی هر در ب خری واژههرا
هستند که معناسازی نمیکنند و ناگزی و به دلیل آوایی (فونتی ) میآیند .اینها فونی نیستند ،مثال همزه در واژههایی چون مسئله ،سئوال یا در واژهی خانرهای
(الف میان هر و ی) .اینها به ض ورت فیزیولوژی آمدهاند؛ زی ا در زبانهای ه ایی ،آنطور که یاکوبسا توضیح میدهد ،دو مصوت نمیتوانند پشت س ه بیاینرد
و همیشه ی صامت ب ای واسطه میخواهند .در مورد واژههای باال ایا واسطه همزه است .در واژههایی چون خوانندگان ایا واسطه گ است .دی ت در ایرا براره
با تفصیل سخا خواهی گفت.
زی آوایی یا  sub-phonemeبه صامتهایی میگویند که از مخ جی متفاوت تلفظ میشوند .مثال “ز” ی آوایی است و “ظ”“ ،ض” و “ذ” زی آوایی هرای آن .یرا
در انگلیسی  tی آوایی است و  thزی آوایی آن است ،زی ا همان ت است که از جای دیگ ی در دهان تلفظ میشود .در فارسی کهرا چنرد زیر آوایی مثرل ذال
وجود داشت ،اما در فارسی ام وز همهی زی آوایی ها از بیا رفتهاند و تنها آوایی های اصلی باقی ماندهاند .از همیا رو واژههایی چون گماشتا را ام وزه به صرورت
گزاشتا تلفظ میکنی .

خط فارسی در مقایسه با خط انگلیسی :مشکالت و نقدی بر شیوههای اصالح

سعید هنرمند

ب خی واژهها نزدی به “ث” ع بی تلفظ میشود ،یعنی با ق ار دادن زبان میان دندانها (و گاهی دو لب) ،مرثال در
 threeیا author؛ در ب خی واژهها نیز نزدی “ظ” ع بی تلفظ میشود ،مثال در  theirیرا them؛ در ب خری مروارد هر
نمایندهی صدای “د” است ،مثل واژهی  .theدر فارسی اما زی آوایی وجود ندارد و آننه ه بوده ،مثرل ذال ،دیگر
جای خود را به آوای اصلی “د” یا “ز” داده است .ب ای نمونهی اول میتوان واژهی “استاذ” را آورد که اکنون استاد
تلفظ میشود و با همیا امال نشان داده میشود .در گمشته ه گاه دال بعرد از یر مصروت مریآمرد ذال تلفرظ
میشد ،نمونهی آن را در شع شاع ان دورهی غزنوی میتروان یافرت .نمونرهی دوم واژههرایی چرون گمرانردن و
گماشتا (یا گماردن که با گزاردن متفاوت است) است که اکنون برا آوای اصرلی “ز” تلفرظ مریشروند .غریا نیرز
نمونهی دیگ ی از زی آوایی ها است که در فارسی ام وز قا تلفظ میشود ،مگ در ب خری منراطق شر قی کشرور.
نمونهی دیگ نویسهی “ی” است که ده ق ن پیش نمایندهی چند مصوت کوتاه و بلند بود ،امرا امر وزه در گرویش
ای انی تنها یکی از آنها باقی مانده است؛ حال آنکه در گویشهای افغانی و تاجیکی تلفظهای مختلرف ایرا نویسره
همننان باقی است .نمونهی آن واژههای شی (جانور) و می (پیشوندی که س فعل میآید) است که قبال (و ام وز
در افغانستان و تاجیکستان) به صورت کوتاه تلفظ میشد و ام وزه به صورت مصوت بلند تلفظ مریشرود (“ی” در
ضما نماینده ی صامت ه هست)“ .او” (که به صورت ت کیب “او” و “ی” تلفظ میشد) در ب خی مناطق ای ان،
مثال در بختیاری و ب وجا ،به “ی” تبدیل شده است و م دم مثال “پول” را “پیل” تلفظ میکنند ،ولری در فارسری
ام وز از میان رفته است .در ضما “و” اگ پیش از مصوت بلند “آ” بیاید در فارسی ام وز تلفرظ نمریشرود ،مثرل:
خواستا .ایا واو را در اصطالد معدوله میگویی و قبال به صورت صدایی میان “او” و “ئی” تلفظ میشد.
از اینها که بگمری  ،فارسی متاث از ع بی نویسههایی چون صاد ،ث ،ضاد ،ظا ،طا ،د و جز آن دارد کره در
ایا زبان بهرغ وجود نویسههای آنها با همان آوای اصلی تلفظ میشوند ،یعنی به ت تیب :سیا ،سریا ،ز ،ز ،ت ،و
هر و جز آن .در ع بی ایا زی آوایی ها معناساز هسرتند ،مرثال دو واژهی “ضر ب” و “زرب” در ع بری برا دو تلفرظ
متفاوت دو معنای متفاوت میآف ینند ،حال آنکه در فارسی به دلیل تلفظ یکسان قابل تمیز نیسرتند .چنانکره در
تلفظ تفاوتی میان دو واژهی “صد” و “سد” نیست .از ایا رو ب خی ب آنند که نویسههرای ایرا زیر آوایی هرا را از
دستگاه خط فارسی بی ون ب یزند .ایا که ایا کار درست است یا نه بحثی است که دی ت بدان خواهی پ داخت.
خط فارسی ویژگی های سیستمی خاصی دارد که باید آنهرا را شرناخت و تئروریزه کر د ،چرون در ایرا
صورت است که میتوانی آن را اصالد کنی و همزمان به آن ض به نزنی  .می شمسالدیا ادیب سلطانی در کتاب
خود بهصورت مفصل دربارهی خط فارسی نوشته است .ایا کتاب را به هر کسری کره بره بحرث خرط فارسری
عالقمند است توصیه میکن  .البته ایا به معنای آن نیست که کار بینقص است ،و اگ ه نظ ی انتقادی ب ایا
کتاب داشته باشی باز نمیتوانی ایا کار را بهخاط احاطهاش ب موضوع نادیده بگی ی  .براری ،در ادامره برهطرور

ادیب سلطانی ،می شمسالدیا.

 .درآمدی بر چگونگی شیوۀ خط فارسی .ته ان :مؤسسۀ انتشارات امی کبی .
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خالصه از نظام خط فارسی در مقایسه با خط انگلیسی سخا خواه گفت؛ و بهویژه به موردهایی خواهی پ داخت
که او کمت اشاره ک ده است.
سیست خط فارسی ویژگی مشخصی دارد و آن اینکه نویسهها شکلهای متفراوتی در سر آوا (سر واژه)،
میانآوا (میان واژه) و تهآوا (ته واژه) دارند .نویسهی “ب” را در نظ بگی ید :در س آوا به صورت زی نوشته میشود:
“بر”؛ در میانآوا به ایا صورت“ :ربر” و در تهآوا به صورت بزرگ میآید“ :رب” یا “ب” .تابع ایرا سیسرت همرهی
واژهها باید در پایانشان نویسهای بزرگ داشته باشند تا نشان دهند واژه تمرام شرده اسرت :تراب ،رواج ،و نوشرتا.
وینفورد ،از زبانشناسانی که با زبان فارسی آشنایی کراملی دارد ،نویسرهی برزرگ آخر واژه را اربسر ()arabesque
نامیده است .نویسهی “آ” در س آوا به صورت “آ” میآید و در میانآوا و تهآوا به صورتهای “را” یا “ا” .اما هشرت
نویسه هست که به نویسههای بعد از خود نمیچسبند .ایا نویسهها عبارتند از :آ ،د ،ذ ،ر ،ز ،ژ ،و ،ء .ایا نویسهها
در س آوا ،میانآوا و تهآوا دارای ی شکلاند؛ مثل :آب ،داد ،دارد ،ژاژخای .بقیهی نویسهها همه به نویسهی بعد از
خود میچسبند و شکلهای متفاوت میگی ند ،مثل :بزم ،ممنون ،شکایت ،زحمت ،شهداد ،و ….
خط فارسی نویسهی مشخصی ب ای مصوتهای کوتاه ،یعنی  a, e, oندارد .ایا مصوتها با نشانههای زیر
(کس ه – ) ،زب (فتحه – ) ،و پیش (ضمه – ) که باال یا زی نویسههای اصرلی مریآینرد نمرایش داده مریشروند:
ب خیز ،بسیار ،مساوی .در س آوا نیز ه سهی اینها با الف آغاز میشوند :ا ،ا ،و ا .الف س آوایی در واقرع نماینردهی
ایست گلویی است که اصطالحا به آن همزه میگویی  .در فارسی ،مثل دیگ زبانهای هندو اروپایی ،هریچ واژهای
با مصوت آغاز نمیشود و در صورتی ه که ش وع شود همیشه با ی ایست – و اغلب گلویی – تلفظ میشود :اگ ،
امکان ،اورنگ (واو در واژهی آخ نمایندهی “اوی اشباعشده” است) .ب ای همیا اشتباه است اگ فکر کنری الرف
نمایندهی س آوایی سه مصوت کوتاه است .ما همننیا از الف بهعنوان ی ایست گلرویی ،بریا واژهای – کره بره
مصوت خت شده و پسوند “ی نک ه” بعد از آن میآید – استفاده میکنی  ،مثل :بنهای ،ف زانهای .همرزه (ایسرت
گلویی) در ایا حالت فیزیولوژی است و بهناگزی میان دو مصوت “ره” و “ی” آمده است .در انگلیسی نیز همیشه
واژهها با صامت ش وع میشوند و آن ا که مصوتی در آغاز میآید در واقع همزه در تلفظ الزم میشود ،مثلEd, at, :
 .okayایا در حالی اسرت کره انگلیسری نویسرهای بر ای نشران دادن همرزه نردارد .بر ای همریا ،در بعضری از
سیست های آوانگار همزه با عالمت سئوال (?) نشان داده میشود؛ و در بعضی دیگ با ایا نشان ‘ .انگلیسری یر
صامت دیگ میآیرد ،مثرلschool, :
مورد استثنا نسبت به فارسی دارد و آن در واژههایی است که بعد از سیا ی
 .state, starدر ایا حالت ب ای انگلیسیزبان “سیا” نقش ایست را بازی میکند؛ حال آنکه فارسیزبانها ،برهدلیرل
اینکه چنیا ایستی ندارند ،ی همزه قبل از آن اضافه میکنند تا بتوانند واژه را تلفظ کننرد .بره ایرا ت تیرب در
فارسی ایا واژهها اینطور تلفظ میشوند :اسکول ،استیت ،استار .زی و زب و پیش در میانآوا و تهآوا بره صرورت

اگ در انگلیسی واژهای س آوای سیا و بعد ی صامت داشته باشد و به صورتی که ما در فارسی تلفظ میکنی  ،تلفظ شود ،احتماال ریشهی فارسری دارد ،مرثال
واژههای  spinach, asparagusدر معناهای اسفناج و مارچوبه (اسا گ) در فارسی قدی .
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عالمتهای – ) ،(e) - ،(aو – ) (oدر باال ،پاییا و باالی واژهها نمایش داده میشوند .زی یا مصوت کوتاه (( )eیرا
در گویش افغانی ( ))aدر تهآوای ب خی واژهها با “های غی ملفوظ” (ره یا ه) نمایش داده میشود ،مثل :بنه ،نامه،
خانه ،دیوانه .ولی البته نه همهی واژههایی که به ره خت میشوند ،مانند دانشگاه؛ زی ا “ره” در این ا صدای کامل
و واضح ی صامت را دارد ،علت ه ایا است که نویسهی پیش از آن ی مصوت است.
ننوشتا عالمتهای “زی  ،زب و پیش” یکی از بزرگت یا گر وه مشرکالت را در خوانردن واژههرای فارسری
تولید ک دهاند؛ بهویژه اگ “کس هی اضافه” را ،که خود ی زی است و نقش بسیار مهمی در معنای جملههرا دارد،
به ایا م موعه بیافزایی  .مشکالت ایا گ وه شامل ایا موردها میشوند :ی  ،ننوشتا ایا عالمتها باعث میشود
که نتوانی تلفظ درست را از ط یق نوشتا آنها بفهمی  .دو ،ننوشتا آنها باعث پیردایش واژههرایی برا شرکلهرای
نوشتاری همسان میشوند ،مثل :م د (م د) و م د (م د) که هنگام تندخوانی مشکل ای اد مریکننرد .بردت از آن
اما ،مشکل نبود واژه یا عالمتی مشخص ب ای “کس هی اضافه” (اضافه ملکی و …) است که باعث میشود معنرای
جملهها روشا نباشد و گاه باعث تغیی معنا بشود .بحثهای ف اوانی دربارهی ایا اضافه وجود دارد .ب خری آن را
ی واژهی مستقل میدانند ،ب خی نیز آن را ی وابسته میشناسند .ایا بحث اما مانع از نیاز مب م به ی نویسه
یا حتی ی واژه ب ای آن نمیشود؛ چنانکه در انگلیسی نیز ب ای  apostropheی نشانه هست که بره هریچ عنروان
تلفظ نمیشود ،اما در نوشتار میآید تا نشان دهد که  sپیش یا بعد از آن ملکی اسرت و نره جمرع ،ماننرد Jack’s,
 dad’sو ’ .boysالبته با ی تفاوت عمده ،و آن اینکه کس هی اضافه ،برهرغر نداشرتا یر نشرانهی مشرخص ،در
فارسی بهطور کامل تلفظ میشود.
خط فارسی سه نویسه نیز ب ای مصوتهای بلند دارد .در س آوا آنها بدیاگونهاند“ :آ”“ ،او” و “ایر” ،مثرل:
آب ،او ،و ایا .در میانآوا ایا نویسهها به ایا گونهها درمیآیند“ :را” یا “ا”“ ،رو” یا “و” ،و “ریر” یا “یر” ،مثل باد و
داد ،بود و رود ،میز و ریز .در تهآوا نیز به صورتهای زی درمیآیند“ :را” یا “ا”“ ،رو” یا “و” ،و “ری” یا “ی” :رسا و
آوا ،بو و او ،بی و وای.
گ وه دوم مشکلها به سه نویسهی “ا”“ ،و” ،و “ی” ب میگ دند .ایا سه نویسه ضما اینکه نمایندهی سه
مصوت بلند هستند ،همزمان نمایندهی صامت یا مصوتهای دیگ ی ه هستند .از “ا” یعنی الف آغاز کنی  .الف
نمایندهی سه آوا است“ :آ” ،همزهی س آوا؛ “آی” میانآوا و تهآوا؛ و همزهی میان واژه و پسروند آنگراه کره واژه بره
مصوت خت میشود ،و بعد از آن نیز ،پسوند ی مصوت یا نی مصوت است“ .آ” ،با داشتا کاله ،در س آوا مشکلی
ندارد و همیشه نمایندهی مصوت بلند “آ” اسرت :آب .در میرانآوا ،و بردون کراله ،نیرز مشرکلی نردارد و همیشره
نمایندهی مصوت بلند “آ” است .اما در میانآوا ،آن ا که میان واژه و پسوند میآید ،نمایندهی همزه است :بنرهای.
در تهآوا ،و بدون کاله ،بیشت نمایندهی مصوت بلند “آ” است :رسا؛ گ چه گراه و آن را کره بردون تنرویا مریآیرد
نمایندهی نون میشود ،مثل :مثال .مصوتهای “و” و “ی” در س آوا مشکلی ندارنرد و تنهرا نماینردهی یر صردا
هستند (“او” در مواردی چند در س آوا به صورت ای اشباع ه تلفظ میشود :اورنگ) .دلیل آن ایا است که هر
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دو در ت کیب با ی الف میآیند“ :او” و “ایر” (اورامانات ،ای ان)؛ و اگ بهتنهایی بیایند نمایندهی دو صامت “و” (،v
ورد ،وحید) و “ی” ( ،yی  ،یاوه) هستند .اما ایا دو نویسه در میرانآوا و ترهآوا مشرکلسراز هسرتند ،چرون هر
میتوانند نمایندهی دو مصوت “او” و “ای” باشند :بود ،میز ،و ه نماینده مصوت کوتاه ا ( )oو ه نماینردهی “و”
( :)vچون ،مواد“ .ی” نیز ممکا است نمایندهی ی ( )yصامت باشد :سی  ،چای“ .ا” ،بدون کاله ،در س آوا میتواند
نمایندهی سه مصوت کوتاه باشد ،گ چه در اصل نمایندهی ایست گلویی پیش از مصوت است :اکب  ،اعالم ،االغ .در
مورد  oگاه در ت کیب با “و” صدای او ( :)uاورامانات؛ و گراه صردای ا ( )oمریدهرد :اورنرگ؛ و گراه واو ( :)vوحیرد.
نویسهی “و” در میانآوا و تهآوا اغلب نمایندهی “او” ( )uاست :او ،بود ،برو؛ امرا ممکرا اسرت نماینردهی“ ا” ( )oیرا
صامت “و” ( )vه باشد :روشا ،تو؛ و ب ای صامت :وام ،جواب .دربارهی ایا موردها قاعدهی روشنی وجود ندارد و
تنها از راه شنیدن میتوان تلفظ ه واژه را دریافت .ب خی واژهها ،مثل کاووا ،سیاووش ،طاووا ،با ی واو هر
آمدهاند .دو واو به دنبال ه شامل دو صدای  vو  uاست .در ضما ایا نویسه در ب خری واژههرای فارسری تلفرظ
نمیشود که به آن “واو معدوله” گفته میشود :خواستا ،خواب ،خوار.
اما “ی” ه نمایندهی مصوت ایر ( )eeاست ،مثل :ای ان ،دید ،تیز ،بینظ  ،و هر نماینردهی صرامت “ی”،
مثل :چای ،مایه ،و سیاست .در واژههایی چون سیاست ،بیاور ،سیاوش “ی” دو بار تلفظ میشود کره فیزیولوژیر
است و بهخاط وجود مصوت بعد از آن است؛ مثل “ک” که در واژههایی چون اردک دو بار تلفظ مریشرود ،یعنری
پژواک دارد“ .ی” – با الف مقصوره (کوتاه) – در ع بی صدای “آ” میدهد؛ گ چه کوتاهت از فارسی .ب خی از ایا
واژهها به فارسی ه راه یافتهاند ،مثل :حتی ،موسی ،عیسی ،م تضی .ب خی ایا روزها بهعنوان اصرالد و در واقرع
ع بیزدائی ایا واژهها را چنیا مینویسند :حتا ،موسا ،عیسا ،م تضا.
صامتها ه کدام دارای ی نویسه هستند ،مثل د ،ج ،چ ،خ ،ژ ش ،و جز آن .در ضرما ،ایرا صرامتهرا
نمایندهی صدای دیگ ی ه نیستند .ب عکس انگلیسی که بسریاری از صرامتهرا نماینردهی چنرد صردا هسرتند.
بناب ایا جای شک ش باقیست که در خط فارسی صامتها ه کدام با ی نویسه به نمایش در میآیند .امرا زیر
تاثی زی آوایی های ع بی ب خی از ایا صامتها بیش از ی نویسه دارند .این ا ه ی از ایا صامتهرا را بعرد از
نویسهی اصلی میآوری (نویسهی اصلی را در گیومه نمایش میدهی )“ :ا” (آن ا که همزه تلفظ میشود) ،ئر (و گاه
أ و ؤ ،اگ امالی ع بی م اعات شود ،مثل :مسأله ،مسؤول و شیء) ،ء ،ع؛ “ت” ،ط؛ “ا” ،ث و ص؛ “هر”  ،د؛ “ز” ،ذ،
ض ،ظ؛ “ق” ،غ؛ و باالخ ه “ن” ،را (تنویا) .واژههایی که نویسههایی چون صراد ،عریا و جرز آن دارنرد در اغلرب
موارد وامواژههای ع بی هستند .ب خی از واژههای فارسی یا غی ع بی نیز با ایا نویسرههرا نمرایش داده شردهانرد،
مانند :اسطوره ،صد یا اصطبل .اما با وجود حضور وامواژههای زیاد ،ع بی نتوانسته کمتر یا تراثی ی روی دسرتگاه
آوایی زبان فارسی بگمارد ،به ایا معنا که ایا نویسهها همننان بهصورت آوایی اصلی تلفظ میشروند ،مرثال ض و
ظ و ذ همه مانند “ز” تلفظ میشوند .واژههایی ه کره در میرانآوا همرزه دارنرد اغلرب خرارجی هسرتند ،مثرل:
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مسئله  ،سئوال ،سوئد ،تئات  .البته ایا همزه فیزیولوژی است و به صورت واسطه میان دو مصوت (آخر ه رای
اول و اول ه ای دوم) آمده است؛ اما در واژههای فارسیای که به مصوت خت مریشروند ،ه گراه پسروند صرامتی
بگی ند ممکا است یکی از واسطههای “همزه”“ ،ی” ،یا “گ” افزوده شود :خوانده ← خواندهای  ،خانه ← خانهای،
مو ← موی  ،دیوانه ← دیوانگان ،خواننده ← خوانندگان .ف اموش نکنی که ذال و غیا نویسههای فارسی کها
هستند و لزوما ع بی نیستند؛ گ چه تلفظ آنها در فارسی ام وز مانند است به“ :ز” و “ق”.
خط فارسی با توجه به سیستمی که دارد و وجود نویسههای تک اری مثل ط ،ضاد و جز آن ،فارسیخوانی
و فارسینویسی را دچار مشکالتی ک ده است .ایا مشکلها بهبزرگی مشکلهای دو گ وه نخست نیستند ،زیر ا در
تلفظ واژهها ما را دچار س -در-گمی نمیکنند و تنها در امالی آنها است که ممکا است اشتباه روی دهد .ولی با
وجود ایا سه گ وه مشکل ،خط فارسی ،حتی اگ به صورت سنتیاش نوشته شود ،همننان بهت از خط انگلیسری
است که مشکالتی بهم اتب پینیدهت ی دارد .ایا گ وه از مشکالت را سرنتی مرینرام  ،زیر ا برهخراط ب خری از
اصالدهایی که توسط ب خی از نویسندگان و پژوهشگ ان پیشنهاد شده ،سیست نی بند پیشریا بر هر خرورده و
ضما بهت ک دن ب خی نقصها باعث تولید مشکالت دیگ ی ه شده است که دی ت بدانها خواه پ داخت .ایا
مشکلهای جدید را فعال کنار بگماری  ،تا ی ) نشان دهی که همیا خط سنتی فارسی کارآیی بهت ی نسربت بره
خط انگلیسی دارد؛ دو) ضما مقایسهی ایا مشکلها مشخص کنی اصالحات اصلی ک ا باید صورت بگی ند.
ی مقایسهی نسبتا دقیق میان خطهای ایا دو زبان نشان میدهد که فارسی بهم اتب از انگلیسی آسانت
نوشته ،خوانده و آموخته میشود .گفته میشود ف انسه از انگلیسی بدت است ،اما به دلیل اینکه ما برا ایرا زبران
آشنائی ندارم ،داوری دربارهی آن را به کسانی که با ایا زبان آشنا هستند وامیگمارم .به ه رو ،اشاره به ب خی از
مشکلهای موجود در خط انگلیسی به ما کم میکند که دید گست دهت ی دربارهی خط فارسی بیابی  .در واقع
کم میکند که سیست را از زاویهای دیگ و بهسخنی ف ات از خود خط و در رابطه با نقش تراریخی و اجتمراعی
آن بنگ ی  .ایا همان دیدی است که به ما اجازه میدهد در اه و فی االه ک دن ،بعضی از ایا نقصها را تحمل
کنی  ،مگ نقصهای بزرگت ی تولید نکنی و به دنبال آن سیست را بیش از پیش ب ه نزنی .
نخست) در انگلیسی بیست و شش نویسه وجود دارد :سه ترا از نویسرههرا نماینردهی سره مصروت کوتراه
هستند ،گ چه در ب خی موردها نمایندهی مصوتهای بلند ه هستند .بیست و ی نویسهی دیگ نیز نماینردهی
صامتها هستند .دو نویسهی  uو  iنیز وجود دارند که نمایندهی چندیا مصوت و حتی صامت هستند .از ایرا دو
تای آخ آغاز کنی  .نویسهی  ،uو بیشت در ت کیب با نویسهای دیگ  ،گاه نمایندهی مصوت بلند “او” است)dud( :؛
گاه نمایندهی مصوت بلند “آ” است( support :ساپ ت)( sun ،سان)( culture ،در ایا واژه  uاول “آ” تلفظ میشود و u
دوم صدای “او”ی کوتاه)؛ گاه نیز نمایندهی نی مصوت بلندت از  aو کوتاهت از “آ” استbut, bud :؛ گاه نماینردهی a
توجه داشته باشی که سیا در موردهایی نقش مصوت را در فارسی بازی میکند ،مثل همیا واژهی مسئله و نیز واژههای انگلیسی استار ،اسکول و جز آن .بره
همیا دلیل ه هست که فارسیزبان ی همزه پیش از آن میافزاید تا بتواند آنها را تلفظ کند.
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(ا) است( under :اندر) و unfinish؛ و گاه نمایندهی ت کیب “یو” است .cupid, rescue :و نیز  uدر واژهی  churchصدای
کوتاه “او” میدهد .نویسهی  iنیز بیشت نمایندهی مصوت کوتاه  eاست ( ،)itاما نمایندهی آواهای دیگ ه هسرت
()Iraqi؛ دو  iدر ایا واژه وجود دارد که دومی نمایندهی یای معلوم است .یا ب اب است با دو  ،eمثل .did :همننیا
در واژههایی چون  tire, tiny, bite, rightو  assignصدایی مانند “آی” دارد ،اولی تلفظ میشود :ترای  ،دومری :تراینی و
آخ ی :اسایا؛ ایا در حالی است که نویسهی  aبهعنوان نمایندهی صدای “آ” در چهار واژهی اول اصال نیست .حال
ایا واژهها را با واژههای  byes, byو  byeمقایسه کنید که به همان گونه باییس ،بای و بای تلفرظ مریشروند بردون
اینکه نویسهای ب ای نمایش “آ” در آنها وجود داشته باشد.
نویسهها همه سه صورت نوشتاری دارند :بزرگ که اول واژههایی می آیند که در آغاز جمله هستند یا اس
خاص هستند؛ دو ،نویسههای تایای و سه ،نویسههایی که در دستنویسها استفاده میشروند .در فارسری نویسره
ب ای مصوتهای کوتاه وجود ندارد؛ انگلیسی ،ب عکس ،نویسه ب ای مصوتهای بلند ندارد و ب ای نشان دادن آنها از
مصوتهای کوتاه ،یا ت کیب دو نویسه و گاه بیشت استفاده میکنرد ،گراهی هر از هریچ نویسرهای بر ای نمرایش
استفاده نمیکند .سه نویسهی کوتاه چنیااند . a, e, o :ب ای نشان دادن مصوتهای بلند ،یا نی مصوتها ،یا از ایا
نویسهها استفاده میشود یا از ت کیب دو نویسه .اما ایا ت کیبها همیشه ثابت نیستند (چناننه خود مصوتهرای
کوتاه نیز تلفظهای متفاوت دارند) .مثال  )food( ooیا  )should( ouمعموال ب ای آوای “او” میآید ،یا  )deed( eeیا ea
( )readب ای آوای “ایر” )row, show( ow .یا  )four( ouب ای اوی اشباع )broad( oa .بر ای مصروت بلنرد “آ” ،گ چره
استثناها ،که بسیار ه هستند ،همیشه ایا قاعدهها را نقض میکنند .در ضما از مصروتهرای کوتراه بر ای ایرا
منظور نیز استفاده میشود ،مثال a :و  oب ای “آ” car :و  .notیا  eب ای مصوت بلند “ایر” ،مثال be, she :و  oب ای “او”:
 .doالبته هیچ قاعدهی روشنی در ایا بارهها وجود ندارد و از ی واژه به واژهی دیگ نویسههای مختلف اسرتفاده
میشود .مثال نویسهی  aنماینردهی سره مصروت مختلرف اسرت :ا در واژههرایی چرون  character, badو  .tabآ در
واژههایی چون  car, barو  .fiancéو ای در واژههایی چون  Amy, Danishو  .bayهمزمان نویسرهی  oهر نماینردهی
“آ” است ،مثال در واژهی  not, sonو  .dotدر ضما مقایسه کنید برا دو  ooدر واژهی  bloodکره صردای “آ” داردo .
نمایندهی ا ه هست در واژههای  negotiate, soو ( smokeدر واژهی آخ  oمعادل  owاست)؛ و هر نماینردهی “او”
است در واژههایی چون  .doنویسهی  eه به همیاگونه نمایندهی چنردیا آوا اسرت :ا در واژههرایی چرون bed,
envelope؛ ئی در واژههایی چون  elope, be,و  e( evolveاول در دو واژهی آخ “ئی” تلفظ میشود و  eآخ بریصردا
است) .اما به ه ریختگی به این ا پایان نمرییابرد .دو نویسرهی  aaبرا هر در امرالی واژههرای انگلیسری یافرت
نمیشود ،اما دو  oو دو  eف اوان است oo .ق ار است نمایندهی مصوت بلند “او” باشد ،مثرل food؛ امرا اسرتثنا هر
وجود دارد ،مثال واژهی  bloodو  floodکه بهرغر داشرتا دو  ooبره صرورت “آ” تلفرظ مریشروند یرا در  doorدو o
نمایندهی ( oا) کوتاه است .چنیا است دربارهی دو e؛ که باید صدای “ئی” تولیرد کنرد ( ،)deedامرا در واژههرایی
چون ( seeکه مانند  seaتلفظ میشود) و  feeکوتاهت تلفظ میشود ،ماننرد  .be, he, sheنویسرهی  oدر یر مرورد
صدای ( v/wو) دارد one :که به جز  nدو نویسهی دیگ در بنیاد نمایندهی صداهای خود نیستند.

خط فارسی در مقایسه با خط انگلیسی :مشکالت و نقدی بر شیوههای اصالح

سعید هنرمند

استثنا در ت کیب مصوتها به این ا پایان نمییابد ،مثال  eaدر واژهی  tearبه صورت تیی تلفظ مریشرود،
“ی” و “ا”؛ اما در واژههای  bearو  pearlبه صورت ا کوتاه تلفظ میشود .و در واژههرای eat,
یعنی ی “ئی” و ی
 seat, sea, seasonو جز آن نمایندهی صدایی چون ( eeمصوت ئی) هستند .ت کیرب ( oیر صرامت و  )eو ( aیر
صامت و  )eنیز قابل مالحظه است .در مورد اول  oصدای آ تولید میکند و  eبیصدا استdove, love :؛ اما ناگهران
در واژهی  moveصدای “او” تولید میکند (موو) ،یعنی  oبه صورت “او” تلفظ میشود .چنیا اسرت مرورد دوم در
واژههای  cake, take, fakeو جز آن .در ایا واژهها  aبه صورت “ای” تلفظ میشود و  eبیصدا است ،اما  haveیرا are
استثنا هستند ،زی ا در اولی  aبه صورت ا تلفرظ مریشرود (هرو) و در دومری بره صرورت آ (آر) ou .و  owنیرز برا
استثناهایی “او” تلفظ میشوند .ایاها استثناها هستند dough :و  ،bowایرا نویسرههرا در ایرا دو واژه صردای “ا”
دارند ،اما در واژهی  pourصدای مصوت بلند “او” دارند ،مانند  .poorدر واژههرای  fought, thoughtصردای “آ” دارنرد
مانند  auدر واژهی  .taughtگفتی که سه نویسهای که نمایندهی مصوتهای بلند در فارسی هستند به همیاگونه
مسئلهساز هستند ،گ چه نه به ایا شدت ،که خب پیشت توضیح دادی .
 ewنیز صدایی مانند “او” ( ouدر  pourو  )throughیا  uدر  rudeدارد ،مانند.threw, flew :
صامتهای انگلیسی بسیار مسئلهساز هستند ،زی ا ه کدام ممکا است نماینردهی چنرد صردا باشرند؛ در
حالیکه در فارسی کمت یا مشکلی تولید نمیکنند ،بدیا معنی که ه کدام نماینردهی یر صردا اسرت و برس.
همزمان صداهایی هستند که هیچ نویسهی مشخصی ندارند .چند نمونه را ب میشمارم .نخست صرداهایی کره در
انگلیسی هیچ نویسهی مشخصی ندارند .در انگلیسی ب ای صدای “شیا” و “چ” هریچ نویسرهی مشخصری وجرود
ندارد؛ در حالیکه بسامد باالیی ه دارند .اولی به صورت ت کیبی با نویسههای زیر نشران داده مریشرود sh :کره
ت کیب مسلط است ،مثل she؛ اما با نویسههای ت کیبی زی ه نشران داده مریشرود s, ci, si, ss, sci, ch :و  tiمثرل:
 sh .chevron, sure, consciousness, station, progression, tissue, Michigan,که شرکل مسرلط اسرت ،اغلرب در سر آوا
میآید؛ گ چه در واژههایی چون  fishو  dishدر پایان ه میآیرد .در میرانآوا و ترهآوا بیشرت نویسرههرای دیگر
میآیند .ب ای “چ” از نویسهی ت کیبی زی استفاده میشود  ،chمثل .chair, choice, touch :امرا  chهمیشره صردای
“چ” ندارد و نمایندهی صدای “ک” و “ش” هر مریتوانرد باشرد school, schedule, choir :بر ای ک ،و بر ای شریا:
 chevronو “ .Chicagoژ” نیز در انگلیسی نویسهای ندارد و بیشت به صورت  suیا  siنمایش داده میشرودpleasure, :
 si .Asia, Persianدر واژهی  Persianممکا است ش ،ا یا ژ تلفظ شود ،بسته به اینکره انگلیسریزبران اهرل کردام
منطقه و ایالت باشد .در واقع مصوت  iبعد از  sباعث میشود که آن سیا ،شیا یا ژ تلفظ شود.
مشکل دیگ نمایندگی ی صدا با نویسههای مختلف است که اساسا تلفرظ درسرت را بر پایرهی امرالی
واژهها غی ممکا میکند و همیشه نیاز است واژهها یا شنیده شوند یا در دیکشن ی با آوانگار مقابل آنها چ شوند.
مثال صدای “ک” را در نظ بگی ید .ایا صدا در واژههای مختلف با نویسههای زی نشان داده میشودk, ck, ch, c, :
 q, quو ( xدر ت کیب با صدایی دیگ ) .ب ای نمونه .book, attack, school, accept, cook, technique, tax :به نویسهایری
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که نمایندهی صدای ک در ایا واژهها است دقت کنید .در  acceptدو نویسهی  cوجود دارد که اولی صردای “ک”
میدهد و دومی صدای “ا” .در دو واژهی بعد دو نویسه مختلف نمایندهی صدای “ک” هستند c :و  kدر cook؛ و
 chو  quدر  techniqueصدای “ک” میدهد .در واژهی  taxنیز نویسهی  xنمایندهی دو صامت  ksاسرت .گمشرته از
آن نویسهی  kدر بعضی واژهها تلفظ نمیشود.know, knot, knife :
صدای “ ” با سه گ وه نویسه به نمایش درمیآیدf, ph, gh :؛ مثال .foot, phone, tough :دو نویسرهی  ghدر
ب خی واژهها بیصدا هستند و تلفظ نمیشوند ،مثل .right, high :چنانکه صامتهای  d, k ،pو  tنیز در ب خی مروارد
تلفظ نمیشوند knowledge, know ،psychology :و .tsunami
نویسهی  gنیز نمایندهی دو صدا است“ :گ” ،و “ج” .مثال در واژههرای  gutter, globalو  gullibleنماینردهی
صدای “گ” است .اما در واژههایی چون  judge, knowledgeو  lodgeصدای ج را نمایندگی میکند .به واژهی judge
توجه کنید که در آن دو صدای ج وجود دارد ،اولی با  jنشان داده میشود و دومری برا  .gبره نویسرهی  dدر ایرا
واژهها دقت کنید که کامل بیصدا است ،در حالی که در ب خی واژهها و در ت کیب با  uصدای “ج” تولید میکنرد:
 .graduate, schedule, individualدر واژهی  individualدو نویسهی  dوجود دارد که اولی نمایندهی صدای دال است و
دومی نمایندهی صدای جی  .در ضما نویسهی  gدر بعضی واژهها بیصدا است ،بهویژه آن ا که با  hمیآیرد،sign :
 straightو .sovereignty
نویسهی  jنمایندهی ی صدا است“ :ج” ،اما در ب خی دیگ از زبانهرای اروپرایی نماینردهی صردای “ی”
است .وامواژههایی که با ایا نویسه از آن زبانها به انگلیسی آمدهاند ،اغلب متفاوت تلفظ میشوند .بهعنوان نمونه،
 Jacobsonیا  Johannaکه در زبانهای اصلی یاکوبسا و یوحنا یا یوانا تلفظ میشوند در انگلیسی جیکوبسا و جوانا
هستند .از ایا نظ انگلیسی روی ایا نویسه به ی وحدت نظ رسیده است ،اما مشکل ایا است که اگ بخواهرد
ایا واژهها را با تلفظ اصلی بنویسد دچار مشکل یا تشتت میشود.
نویسهی  dنیز نمایندهی چند صدا است :دال که صدای مسلط است؛ و همانطور که اشاره شد ،گاه صدای
ج میدهدindividual :؛ بهعنوان پسوند گمشتهساز نیز آن ا که بعد از صامتهایی چون  kمیآید بهصورت “ت” تلفظ
میشود.walked :
نویسهی  hنمایندهی صدای “هر” و “آ” است و در بسیاری موارد بیصدا است؛ مثالها( hot :هرات)،
(آن )؛ و بیصدا است در .what, while

honor

نویسهی  lنمایندهی صدای الم است ،اما در مواردی بیصدا است.walk, would :
صدای سیا ممکا است با  sنمایش داده شود یا  save :cو  .faceنویسهی  sهمزمان ممکا اسرت صردای
“ز” ( )zرا نمایندگی کند as, cheese, wise :یا صدای “ژ” pleasure :و  cممکا است نمایندهی صردای سریا ،کرا و
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گاه شیا باشد :به ت تیب  .face, car, consciousبه واژهی  resistanceتوجه کنید s :اول نمایندهی صدای “ز” اسرت،
دوم نمایندهی “سیا” و “سیا” آخ با نویسهی  cنمایش داده شده است.

s

نویسهی  tدر ت کیب با نویسههای دیگ صداهای مختلف تولید میکند th :همانطور که گفتری نماینردهی
سه صدا است؛  tiبیشت صدای شیا را نمایندگی میکنند؛ و  tگاهی نیز تلفظ نمیشود .tsunami, often :ب خی  tرا
در واژهی  oftenتلفظ می کنند و ب خی نه ،از ایا نظ میان انگلیسیزبانها اختال هست .در یکی دو مورد هر t
صدایی نزدی به “ر” را نمایندگی میکند ،بهویژه آن ا که دو  tبا ه میآیند ،مانند .gotta
نویسهی  vصدای “واو لبی” دارد ،مثل move؛ اما در ب خی موردها  fبهطور استثنا نمایندهی “واو” میشود،
مثل  ofکه “آو” تلفظ میشود .مقایسه کنید با  offکه “آفف” تلفظ میشود.
نویسهی  wنمایندهی “اوی لبی” است که در فارسی وجود ندارد (با گ د ک دن لبها باید صدایی میان ا و
واو از دهان خارج شود) ،اما در ع بی میتوان آن را یافت .what :ایا نویسه اگ با  hبیاید گراه صردای  vمریدهرد:
where؛ در مواردی نیز بیصدا است مثل.wrong, write :
نویسهی  xاصوال نمایندهی دو صامت متوالی است .ممکا است نمایندهی کا و سیا باشرد ،مثرل:
 .axممکا است نمایندهی گا و ز باشد ،مثل  .exactly, exaggerationو باالخ ه ممکرا اسرت نماینردهی ز باشرد،
مثل .xenia, Xerox :در واژهی ت اری زی اکس دو  xوجود دارد ،اولی نمایندهی صدای ز اسرت و دومری نماینردهی
کا و سیا.
tax,

نویسهی  yنیز نمایندهی چند صدا است“ .آی” در واژههایی چرون try, fry, bye, my, byes :و “ی”ی کوتراه
در واژههایی چون historically :یا  .safelyدر ضما دو واژهی  Iو  eyeرا نیز مقایسره کنیرد کره برا دو امرالی کرامال
متفاوت ی تلفظ دارند و آن مانند است به “آی” .باز در این ا ه میبینی که هیچ نویسرهای بر ای نمرایش “آ”
وجود ندارد .و آن ا که هست تلفظ  yکامل تغیی میکند ،مثل  bay, say, dayکه تلفظ میشود :بیی ،سی و دی .در
این ا نویسهی  aصدای “ای” دارد.
در فارسی واو معدولهای وجود دارد که اگ پیش از مصوت بلند “آ” ق ار گی د ممکا است بیصردا باشرد:
خواب ،خواستا“ .رهی” آخ ب خی واژه ها چون نامه و خانه نیز غی ملفوظ ف ض شرده ،امرا ایرا نویسره در واقرع
غی ملفوظ نیست و نمایندهی مصوت کوتراه “ا” در گرویش ای انری و “ا” در کرویش افغرانی و تراجیکی اسرت .در
انگلیسی اما نویسههای زیادی هستند که در ب خی واژهها تلفظ نمیشوند .ایا فه ست نویسههایی است که نوشته
اما تلفظ نمیشوند .ب ای ه کدام ی مثال آمده است:
w (wrong, write), u (coulor13), p (psychology), t (watch, tsunami), s (Louis), l (half, would), k (know), h (while,
honor), g (sign, sovereign), gh (light), e (true, close, are), d (knowledge).

ایا واژه در امالی آم یکایی به ایا صورت درست شده.color :
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در انگلیسی بیشت از هفده واژه ه هست که در آنها هیچ نویسهای ب ای نشران دادن مصروتهرا نیامرده
است ،اما در تلفظ ،و بهناگزی  ،مصوت وجود دارد ،مثل( shy :شای)؛ مقایسه کنید با  thyکه تی/ثی خوانده میشرود
نه تای/ثای) جایی خواندم که  twyndyllyngبزرگت یا واژه در انگلیسی است و ایا واژه قدیمی اسرت و از ای لنردی
آمده است و در معنای دوقلو ( )twinاست .در درستی ایا ادعا اطمینان ندارم ،بهویژه که در دیکشن یها ه آن را
نیافت  ،ولی به ه حال آوردم .واژهی بدون مصوتی – کره امر وزه بسریار هر رایرج اسرت – ایرا اسرتrhythms :
(ریزم)؛ که در فارسی ریت تلفظ میشود.
در انگلیسی کمت نویسهای (چه ب ای مصوتها چه صامتها) را میتوان یافت که نمایندهی تنها ی صدا
باشد .در فارسی اما ه نویسه (بهجز سه نویسهی نمایندهی مصوتهای بلند ،یعنی ا ،و ،ی) نمایندهی ی صدای
خاص است .چیزی که هست ب ای ب خی آواها ما چندیا نویسه داری  ،مثال آوردم و این ا ب ای یادآوری تنها بره
ی گ وه اشاره میکن  :ذ ،ز ،ظ ،ض – ایا مسئله در انگلیسی ه ف اوان یافت میشود .با ایا همره در فارسری،
اگ کسی گماشتا را گزاشتا یا گظاشتا بنویسد ،خواننده در خواندن دچرار اشرتباه نمریشرود و همیشره تلفرظ
درست صامتها را میداند .ایا ام در انگلیسی تق یبا ناممکا است .یافتا تلفظ درسرت واژههرا در انگلیسری از
ط یق صورت نوشتاری واژهها ام ی تق یبا ناممکا است ،مثال نمیدانی چ ا ایا دو واژه  carو  badیکی “کار” تلفظ
میشود و دیگ ی “بد”؛ ب ای همیا ه در انگلیسی نیاز به ی خط آوانگار بسیار ض وری است.
در انگلیسی نبود نویسههای مشخص و ثابت ب ای مصوتها ،وجود نویسههرای متعردد بر ای صرامتهرای
مختلف و همزمان نمایندهی چند صدا بودن بسیاری از نویسهها عمال تلفرظ صرحیح واژههرا را بر اسراا صرورت
نوشتاری غی ممکا ک ده است .ایا مسرئله از دو جهرت عامرل در هر ریختگری اسرت .یر ) برهخراط وجرود
وامواژههای مختلف از زبانهای مختلف ،بهویژه زبانهای اروپایی ،که با امالهای خودشان در زبان انگلیسری ظراه
شدهاند – مانند مشکلی که در فارسی در رابطه با وامواژههای ع بی مریتروان یافرت – البتره در انگلیسری شردت
بیشت ی دارد .به ایا خاط ب ای ه صدا ،بهویژه صامتها ،نویسههای مختلفی در انگلیسی وجود دارند .دو) نبود
ی نظام ثابت در نوشتا واژهها ،بهویژه واژههای جدید .در پژوهشی که دربارهی مشکالت کتابداری نوشته شرده،
آمده است که ب خی واژهها و نامها ،بهویژه خارجی ،چندیا امال داشتهاند و ایا باعث مشکالت عدیردهای در زبران
شده است .ب ای نمونه نام قمافی در رسانههای انگلیسیزبان با شانزده امال و تلفظهای مختلف ظاه شده است –
چنانکه در فارسی ب خی نامها با دو یا سه امال پدیدار شدهاند ،و البته بسته به اینکه از چه زبرانی وام گ فتره شرده
باشند .ایا موضوع نشان میدهد که صامتها و مصوتها در انگلیسی نویسههای مشخص و ثابتی ندارنرد .یعنری
نویسهها همننان بهصورت کامل رمزگماری ( )codifyنشدهاند .مثال دی زمانی نیسرت کره بر ای صرامت سریا در
انگلیسی باالخ ه نویسرهی  sصرورت مسرلط را یافتره اسرت .در قرانون اساسری آم یکرا واژهی  congressو عبرارت
مع و  pursuit of happinessبه صورتهای زی نوشته شدهاند congreff :و  .purfuit of happineffدلیل آن ایا بود کره
در آن زمان نویسهی  fنمایندهی صدای سیا ه بود .نویسهی  sبعدها ب ای صدای سیا رمزگماری شد .برا ایرا
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همه ایا نویسه هنوز ه تنها نمایندهی ایا صدا نیست و نمایندگی صداهای دیگ را ه ب گر ده دارد؛ همزمران
نویسههای دیگ ی ه نمایندهی صدای سیا است.

تغییر یا اصالح
با توجه به آننه رفت باید گفت که خط فارسی چندان ه خط بدی نیست و همننان میتواند به همریا
صورت به فارسیزبانان خدمت کند .اما از زمان آخوندزاده ب خی از روشنفک ان خواهان تغیی خرط یرا اصرالد آن
بودهاند .تغیی خط – که خوشبختانه دیگ ط فداران زیادی ندارد – کاری بود به تمام معنی اشتباه .ما یکبار بعد
از حملهی ع ب به ای ان خط خود را به ع بی تغیی دادی و نتی هی آن از دست دادن بسیاری از آثار پهلوی بود و
ف اموش ک دن ف هنگ کها ما .بسیار سخا از ایا رفته که ع بها در حمله به ای ان کتابخانرههرا و کترابهرا را
سوزاندند .ایا شاید درست باشد ،اما نباید ف اموش ک د که اگ زبان پهلوی و سیست خط آن از بریا ن فتره برود
همننان میشد بسیاری از آثار را بازنویسی ک د ،چنانکه نزدی به صرد کتراب عمردتا دینری بره پهلروی و خرط
دیا دبی ه در ق ن دوم و سوم ه ی نوشته شدهاند ،یعنی زمان خالفت عباسیان که هنوز ایا خط و زبان خواننده
داشت .جالب است بدانی که نویسندگان ب خی از ایا آثار دبی ان ای انی دربار عباسی بودند .همزمان بسریاری از
آثار پهلوی به ع بی ب گ دانده شدند؛ از جمله کلیله و دمنه ،هزار و یک شب  ،و خبداینامگ .بنراب ایا بایرد
بسیاری از ایا آثار به گونهای موجود بوده باشند؛ چنانکه حمزه اصفهانی گزارش داده که ب خی از ایا کترابهرا را
دیده است .اما تغیی خط باعث قطع ف هنگی شد و خود ای انیها ه دیگ نتوانستند آن آثار را بخوانند .از همیا
رو ه اغلب از بیا رفتند .تغیی دوباره ی خط ،حتی اگ از تاثی سیاسی آن بگمری کره نزدیکری و وابسرتگی بره
یکی از قدرتهای جهانی میشود ،باعث قطع ف هنگی ه میشود .پیامد چنیا عملی در آن زمان از دست دادن
هزاران کتاب بود .نباید ف اموش کنی که در کشوری چون ای ان ،که دیگ ث وتمند نیست و توان بازنویسی تمرام
کتابهای موجود را به خط جدید ندارد یا اگ دارد با هزینههای ف اوانی هم اه خواهد بود ،تغیی خط عمال ممکرا
است باعث از یاد رفتا ایا گن ینه شود .ما تا ام وز حدود چند صد کتاب خطی داری که هنوز نتوانسرتهایر بره
صورت انبوه چاپ و منتش کنی  ،دیگ فک ش را بکنید با تغیی خط چه بالیی س ما میآید .افزون ب آن ف اموش
نکنی که تغیی خط ،که طبعا باید ی شبه صورت گی د ،یکباره ما را مواجه مریکنرد برا اکث یرت تق یبرا مطلرق
بیسواد در جامعه .باید در ایا باره فک ک د ،آن ه بارها و بارها؛ زی ا سالهای سال طرول مریکشرد کره بتروان
میزان بیسوادی را به میزان ام وز نزدی ک د .آن ه با هزینههایی س سامآور .دیگ آنکه باید تمام کترابهرای
موجود را با خط جدید بازنویسی کنی  .شفیعی کدکنی ،و همننیا میمنت می صادقی ،در گزارشهایی آوردهانرد
که نزدی به هفتصد دفت شع نو که در همیا سده نوشته شدهاند ،از بیا رفتهاند یا تعداد نسخههای معدودی از
آنها در ب خی کتابخانههای خصوصی باقی ماندهاند .از بیا رفتا ایا همه کتاب در عص چاپ و نشر انبروه واقعرا
ش مآور است .حال تصور کنید با تغیی خط چه تعداد از ایا کتابها کمیاب ،نایاب و بهم ور نابود میشوند.

خط فارسی در مقایسه با خط انگلیسی :مشکالت و نقدی بر شیوههای اصالح

سعید هنرمند

اصالد خط راه حل دوم بود که اگ درست و توسط نهادی شامل متخصصان مختلف پیش مریرفرت هر
خط کمت ی داشت و ه میتوانست مفید واقع شود ،به ویژه اگ تمام نهادهای دولتی و رسانهای ه کامرل از آن
اصالحات پی وی میک دند؛ اما نه به شکل ام وز که کس یا کسانی پیشنهاد میدهند و تنها توسط ب خی برهویرژه
روشنفک ان سکوالر استقبال میشود ،آن ه به شکل سرلیقهای و همزمران اکث یرت بره شریوههرای دیگر عمرل
میکنند .بدت از آن وجود چندیا پیشنهاد دربارهی ی نقص است که خود عامل تشتت شده است و نه اصرالد.
از آن گمشته ما نیاز داری که نخست ببینی ای ادهای اصلی چه هستند و آنگاه دست به کار شوی  .بدون ایا کار
و به شیوه ی کنونی نظام خط بیش از پیش به ه خواهد ریخت و عمال به جایی میرسی کره دیگر نمریتروانی
بخوانی و بنویسی و در خواندن آثار پیشیا نیراز بره آمروزش نگرارش پیشریا بیرابی  .بنراب ایا بایرد نخسرت از
سادهت یا کار ش وع کنی  ،از تغیی امالی خط بهمنظور اصالد .اینکه واژهی “صد” فارسی است و بناب ایا باید برا
سیا نوشته شود ،یعنی “سد” ،مشکلی را نه تنها حل نمیکند بلکره بر مشرکالت موجرود یر مرورد دیگر هر
میافزاید .ایا نوع بهاصطالد اصالحات نه تنها راه به جایی نمیب ند بلکه تشتت را ه بیشت میکنند .چه سودی
دارد که تعداد انگشتشماری “صد” را “سد” یا “خواستا” را “خاستا” بنویسند و بقیهی م دم تابع آموزش موجود
آن را “صد” و “خواستا” بنویسند و تازه پیشنهاددهندگان ،ب ای اینکه مبادا کسی فک کند که نادانسته امالی آن
را تغیی دادهاند ،بنویسند که امالی آنها از ایا واژهها غلط نیستند و عمدی اینطور نوشتهاند ،چون فک ک دهاند که
ایاطور درست است .دلیل آن ه اینکه ایا واژهها فارسی هستند یا اینکه چ ا باید واوی را که تلفرظ نمریشرود،
نوشت و اگ ننوشتی چه تاثی ی ب واژههای ه آوا میگمارد ،مثال با ب داشتا واو واژهی خواستا ،مرا آن را شربیه
ک دهای به واژهی خاستا .اصالدهایی از ایا دست چه لزومی دارد و تا چه حد در درستخوانی و درستنویسری
کم میکند؟ خط ،مثل ه نظام نشانهای دیگ  ،ی ام ق اردادی است و تا زمانی که همگان ب ی قر ار از آن
استفاده کنند ،مشکل کمت خود را نشان میدهد؛ چنانکه در انگلیسی چنیا وانمود میشود .اما مشکلها از زمانی
که ب خی ش وع می کنند ی تنه و چند تنه دست به تغیی بزنند رخ مینمایند و به دنبال به ه ریختگی برا هر
اصالد نادرست یا اف اطی بیشت و بیشت میشود تا آن ا که آن ق ارداد نی بند و تا حدی سیستمی را ه ب براد
میدهند.
اساسا نظامهای نشانهای ب دو اصل استوار هستند :ی  ،ه نشانه باید نماینده ی چیز مشخص باشد و نه
دو چیز .دو ،باید ب س اینکه ه نشانه چه معنیای میدهد اجماع کامل وجود داشته باشد ،یعنی همگان بر سر
آن توافق داشته باشند .در دستگاههای نشانهای غلط و درست معنی ندارد مگ زمانی که از ایا دو اصرل پیر وی
کنند .چ اغهای راهنمایی را در نظ بگی ید .ایا چ اغها ی دستگاه نشانهای ساده را تشرکیل مریدهنرد :سر خ
یعنی “ایست کامل” ،سبز یعنی “ب و” ،و زرد یعنی “آمادهی ایستادن باش” .در ایا نظام سراده تنهرا سره مفهروم
وجود دارد و ه ی از نشانهها نماد یکی از آن مفهومها است که خود ضد دو مفهوم دیگ است .در پمی ش ایرا
نشانهها ی اجماعی ف اه آمده است و پلیس مسئول بازداشتا کسانی است که از آن تخطری مریکننرد .حرال
تصور کنید کس یا کسانی تصمی بگی ند که مفهوم ایا نشانهها را تغیی دهند و مرثال سر خ را بر ای رفرتا قر ار
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دهند و سبز را ب ای ایستادن ،در ایا صورت در آن شه چه رخ خواهد داد؟ راهبندان ،تصراد و … .البتره اگر
همگان ب س اینکه مفهوم س خ رفتا است و مفهوم سبز ایستادن اجمراع کننرد ،براز اشرکالی پریش نمریآیرد و
همننان رفت و آمد حالت عادی خواهد داشت ،اما نقض ق ارداد توسط تعدادی محدود ،آن ه بدون اعالم آن بره
همگان طبعا فاجعهبار خواهد بود ،یعنی همان چیزی که اغلب در چهارراههای شه های ای ان شاهد هستی  .اغلب
آن تخلفها بهخاط عدم اج ای آن ق ارداد جمعی است.
خط نیز ی دستگاه نشانهای است ،و البته دستگاهی بسیار پینیده که ب ای اجماع ب س آن باید چندیا
م جع را در نظ گ فت .ی ) خود زبان؛ چنانکه در آغاز گفتی  ،تلفظ نویسههای هیچ خطری را نمریتروان بردون
دانستا زبان پشت آن آموخت؛ چنانکه بسیاری از واژههای انگلیسی را نمیتوان بره خرط فارسری نوشرت و تلفرظ
درست آنها را بهدرستی نشان داد یا ب عکس نمیتوان واژههای فارسی را به انگلیسی نوشت و از انگلیسریزبرانهرا
انتظار داشت به مانند ما تلفظشان کنند .دو) سابقه ی خط ،یعنی آننه در گمشته تولید ک ده و دیگر نمریتروان
تغیی داد .و سه) نتی های که حفظ یا عدم حفظ آن در آینده به بار میآورد .مورد دو و سه اشاره به بعد تاریخی
خط دارد که ش ط الزم ب ای تداوم ف هنگ است .خط فارسی ،مثل خط انگلیسی و بسیاری خطهای دیگ  ،دارای
نشانههایی (نویسههایی) است که داللت ب بیشت از ی مفهوم (آوا) میکنند .در باال به ب خی از ایا موردها اشاره
ک دی  .اما خط انگلیسی با همه مشکالتی که دارد کمت مسئلهساز است ،آن ه به دلیرل اینکره اجمراع بر سر
استفاده از آنها وجود دارد .در فارسی ،و بهرغ مشکالت ک آن نسبت به انگلیسی ،خط بیشت مشکلآف یا شرده
است ،علت آن ه عدم اجماع ب س استفاده از نشانهها است .عدم اجماع در ایا سالها بیشت و بیشت ه شرده
است و ایا می رود که ی قطع میان گمشته و آینده به وجود آورد .چنیا قطعی بیش از ه چیز بره ف هنرگ ،و
تداوم دانش و هن ض به میزند .ف اموش نکنی که ف هنگ خود ی زبران بسریار پینیرده اسرت کره گسسرت و
تالشی در آن میتواند جامعه را از گمشتهاش قطع کند یا آن را دچار ف اموشی کند.
خط ی ام ق اردادی است و تا زمانی که ایا ق ارداد پا ب جا است ،میتوان حتی با ی سیسرت نراقص
ه پیش رفت ،چنانکه انگلیسیزبانها با حفظ ق اردادهای موجود وحدت زبانی خود را حفظ ک دهاند .و تنها ب ای
کم به خط ناقص خود ی خط آوانگار در پشتوانه از آن اخت اع ک دهاند که در ف هنگها و دانشنامهها مقابل ه
واژه میآورند تا تلفظ درست واژه را به خواننده نشان دهند .همزمان با ب نامههای متعدد دربارهی زبران و دسرتور
آن و حتی مسابقه درست ه ی ( )spellingک دن واژهها کمر مریکننرد مر دم درسرتخروانی را بیشرت و بهتر
بیاموزند .توجه داشته باشی آن زبانی که به انگلیسی رسمی مشهور است و همهی انگلیسیزبرانهرا بایرد بره آن
بنویسند یکی از چندیا و چند گویش انگلیسی در دنیا است ،اما علت آنکه ایا گویش و شیوهی نگارش آن مسلط
شده حمایت قدرت از آن است .اما در ای ان عدم اجماع ،به دلیل ضرعف قردرت سیاسری و حتری ف اتر از نروعی
مقاومت سیاسی در مقابل قدرت حاک  ،دارد بالیی بزرگت از خود مشکالت خط ب س ما مریآورد .در واقرع چره
سودی دارد که ب خی بدون مشورت با همگان تصمی به تغیی امالی واژهها میگی ند یا شیوهی نگرارش را تغییر
میدهند و مثال ضمی ها را جدانویسی میکنند و ب ای نمونه بهجای “کتابت” مینویسند “کتابات” و برا ایرا کرار
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ی الف س آوایی را که نمایندهی همزه است ،جانشیا مصوت کوتاه ا میکنند .ب تر ی انگلیسری بر فارسری بره
مسئلهی اجماع انگلیسیزبانها ب میگ دد ،یعنی توافق ب س اینکه ه واژه باید صورت نوشتاری منحص به ف دی
داشته باشد ،حتی اگ نویسهها نماینده صداهای موجود در واژهها نباشند یا امالی آن مطابق با زبانی باشد کره آن
واژه از آن وام گ فته شده است .دو دیگ اینکه ،ه واژه در انگلیسی مثل آدمها ی صورت ظاه ی خاص خود را
دارد و همه با دیدن آن تلفظ آن را به یاد میآورند؛ یعنی وقتی که خواننده واژهی  oneرا میبیند ،بدون آنکه فکر
کند که نویسههای آن نمایندهی صداهای آن نیستند ،آن را “وان” تلفظ میکند ،بدون آن که حتی فک کند چره
نویسههایی نمایندهی “و” ( )vو “آ” ( )aآغازیا هستند .واژههایی چون  Iو  eyeنیرز بره همریا گونره “آی” تلفرظ
میشوند ،بدون اینکه نویسهای ب ای نمایش مصوت اول “آ” در آنها وجود داشته باشد .در واقع واژههای زیادی در
انگلیسی تا حدی شبیه هزوارشها در پهلوی هستند ،به ایا معنی که ی چیز مینویسی و چیزی نزدی بره آن
یا حتی متفاوت میخوانی ؛ چنانکه مینویسی  i.e.و میخوانی  that isیا  .that is to sayاز آن سرو واژههرایی وجرود
دارند که به ی شکل تلفظ میشوند ،اما صورت نوشتاریاشان متفاوت است و ایا در واقرع کمر مریکنرد کره
خواننده بداند چه میخواند .ب ای نمونه واژههای  right, write, Wrightو  riteرا در نظ بگی ید .ایا چهرار واژه یر
جور تلفظ میشوند ،اما صورت نوشتاری آنها ،حتی به قیمت نقرض اصرول خرط ،کرامال متفراوتانرد و هر کردام
شناسنامهی ویژهی خود را دارد .وجود صورت نوشتاری متفاوت کم زیادی اسرت در درسرت فهمیردن ،گ چره
کمکی ب ای درست خواندن نیست .در ضما خوانندهی انگلیسیزبان نیز ،مانند فارسیزبانها ،از شکل کلی واژهها
آنها را میشناسند و نه از ط یق خواندن نویسه به نویسهی آنها .بهسخنی ،انگلیسیزبانهرا ،ماننرد مرا ،از هر واژه
تصوی ی در ذها دارند که با شکل آن در متا مطابقت میدهند و آن را میفهمند و تلفظ میکنند.
فارسی از ایا نظ بسیار مسئلهساز است ،زی ا واژههای زیادی دارد که حتی با تلفظ متفاوت ،صرورتهرای
نوشتاری یکسانی دارند ،مثال م د و م د یا شی  ،شی  ،و شی  .ایا مشکل بهویژه هنگام اسرتفاده از یرای م هرول و
معلوم و کس ه ی اضافه بسیار مشهود است ،مثال واژههای زیادی (خیلی زیاد) و زیرادی (اضرافی) یرا کترابی (یر
کتاب) و کتابی (لفظ قل ) یا بزرگی (ی چیز بزرگ) و بزرگی (س وری) را بهسختی میتوان از ه تشرخیص داد.
شخصی ضما خواندن ایا بیت شاهنامه “بزرگی” را طوری خواند که معنی ی

چیز بزرگ داشت“ :مگ دان به ما

ب دژم روزگار  ///چو آمد درخت بزرگی به بار ”.وی بزرگی را با یای م هول (نک ه) تلفظ ک د که بره معنری یر
درخت بزرگ بود .ایا مشکل را میتوان تا حدود زیادی حل ک د ،مثال با اسرتفاده از “ﻱ” برا دو نقطرهی زیر آن
ب ای یای معلوم ،همانطور که ب خی پیشنهاد ک دهاند ،میتوان میان ایا دو “ی” تفاوت ای اد ک د .اما بهجرای
تالش در ایا راه کسانی که میخواهند اصالد کنند دست روی چیزهای بیاهمیتی میگمارند که بیشت نمایرانگ
نگ شهای سیاسی آنها در مقابل نگ ش دولتی است تا ه چیرز دیگر ؛ و اگر نره سیاسری کره نمایرانگ گر ایش
روشنفک ی-مدرنیستی آنها است .مثال نوشتا صد با سیا بهجای صاد ،یا اسرطوره برا ت برهجرای ط (اسرتوره) و

جالب است بدانی که قل (فونت) نازنیا که ما در ایا متا استفاده ک دهام ی با دو نقطه زی را ندارد.
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اصطبل با سیا و ت (استبل) .ایا تغیی ات اصل اجماع را مخدوش میکنند و تشتت را بیشت  .اینکه ایا واژههرا
فارسی هستند و بناب ایا باید با نویسههایی نوشته شوند که بیشت فارسی هستند(!!) ممکا است مبنرایی درسرت
در بحث ریشهشناسی واژگان داشته باشد ،اما در دستگاه نوشتاری ،که درست و غلط با معیارهای دیگ ی سن یده
میشود ،ایا بحث جایی ندارد؛ بهویژه که اجماع ه ب س آن صورت نگ فته و توافق همگانی را به دنبال نداشرته
است .اگ نهادی وجود داشت و ایا پیشنهادها را ب ای همگان طر د مریکر د و آنهرا را بر ای همره ،از دولرت و
روزنامهها و انتشاراتیها گ فته تا م دم ،الزم االج ا میک د ایا گونه تغیی ات جایی داشرت .امرا فعرال کره چنریا
م جعی وجود ندارد و نمیتواند وجود داشته باشد ،ایا تغیی ات بیشت عامل تشتت شدهاند تا اصرالد .بنراب ایا و
بهناگزی بهت است ایا واژهها همننان با همان امالی پیشیا نوشته شوند ،مگ بهه ریختگی بیش از ایا نشرود.
با ایا منطق که ته ان زمانی یا “ط” نوشته میشد و حاال با “ت” و بناب ایا میتوان همیا شیوه را دربارهی دیگر
واژهها نیز به کار گ فت ،درست نیست؛ زی ا اگ به خاط بیاوری در زمان رضا شاه اجمراعی در ایرا مرورد وجرود
داشت که اکنون دیگ نیست .پیشنهادکنندگان ایا تغیی ها ه باید پیش از ه تغیی ی آن اجماع را ف اه آورند
و آنگاه دست به ایا تغیی ها بزنند .تحمیل چنیا تغیی اتی ،بدون اجماع ،من به حضور واژههایی با چندیا امال
میشود که بهطور طبیعی موجب ب ه خوردن ق اردادهای سیستمی موجود میشود و به آن ا مریان امرد کره
خواندن و نوشتا اگ نه غی ممکا که سخت و کند میشود ،حتی اگ ایا تغیی ات در بنیاد درست به نظ آینرد و
“مثال” را “مثلا” و “حتی” را “حتا” بنویسی .
خط در جهان مدرن توسط تعداد زیادی از م دم با دانش و سواد متفاوت استفاده میشود .ام وز در ای ان
بیش از هشتاد درصد م دم باسواد هستند ،یعنی میتوانند بخوانند و بنویسند .اما سطح دانرش ایرا افر اد بسریار
متفاوت است و بسیاری حتی متوجرهی ایرا ریرزهکراریهرا در خرط و زبران هر نمریشروند .چنانکره اکث یرت
انگلیسیزبانها متوجهی مشکالت خطشان نیستند ،بهویژه که در انگلیسی هریچ بحثری دربرارهی مشرکالت خرط
نیست و کسی در فک ایا نیست که موردی را اصالد کند .در نیمهی اول سدهی بیست بودند ب خی نویسندگان
و زبانشناسان که به ایا مسایل اشاره میک دند ،اما همکاری موسسات ،کماانیها و دولتها عمال ایا بحثها را در
حالت جنینی از بیا ب دند و عمال صورت واحد نوشتاری در جهان انگلیسیزبران ،یعنری انگلریس ،آم یکرا ،کانرادا،
است الیا ،هند ،اسکاتلند و ای لند و کشورهایی دیگ  ،و با وجود تلفظهای متفاوت همننان ثابت و یکسان نگه داشته
شده است .البته در ه ی از ایا کشورها ب خی واژهها امالهای مختلف دارد ،ولری اجمراع در آن کشرورها خرود
نقش اساسی بازی میکند.
بحث اصالد خط در فارسی ،گمشته از تغیی ات ساده در امالی ب خی واژهها ،ی هرد دیگر را هر در
سالهای اخی دنبال ک ده است .ایا بحث ،که بیشت میان روشنفک ان مدرنیسرت رایرج بروده و ط فردار داشرته،
بدون آنکه بتواند به مسایل اصلی با دازد ،به مسایلی اشاره دارد که کمتر رابطرهای برا خرط و ویژگری آن یعنری
آوانگاری دارد .ایا بحث در بسیاری موارد خط را از زاویهی عناص و مسایل دستوری و ریشهشناسی واژگانی دیده
و ب رسی ک ده است ،مثال اص ار ب ایا بوده که خط گمشته از اینکه نمایانگ عناص آوایی زبان است ،باید نمایانگ
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ب خی موارد دستوری ،ص فی و زبانشناختی نیز باشد .ابزار ایا ام مهر هر در واقرع چیرزی نبروده جرز امکران
جدانویسی و نی فاصلهنویسی ،و چسبیدهنویسی .ایا نظ یه ب آن است که با نی فاصلهنویسی در نقطهی مقابل برا
جدانویسی و چسبیدهنویسی تمام عناص ص فی و نحوی را در خط به نمایش گمارد ،کاری کره طبعرا امکرانپرمی
نیست .بهعنوان نمونه ،با ایا هد که م دم ریشهی اصلی ه واژهی ت کیبی را بشناسند ،ایا نظ یه بنا را بر آن
گمارده است که پیشوندها و پسوندها جدا از واژههای اصلی نوشته شوند ،بره ایرا صرورت کره مرثال واژهی بهتر ،
بیهوده و زبانشناا را به گونههای زی بنویسی  :بهت  ،بیهوده و زبانشناا .یا ضمی های ملکی با نی فاصله به ایا
ت تیب نوشته شوند :فارسیاش ،کتابات ،ب ادراش .یعنی ضما اضافه ک دن ی الف همزه که تلفظ اصلی را نقض
میکند ،ضمی ملکی را جدا از واژهی اصلی بنویسی  .در همیاجا یکی از موردهای نقض در ایا قاعدهی جدید را
بنگ ید .توجه کنید به مورد آخ  ،یعنی ب ادراش که با آمدن “الف” میان ب ادر و “ش” ،حالت میانآوایی یافته است
و بناب ایا خیلیها ممکا است آن را “آ” تلفظ کنند .نمونهی واژههایی از ایا دست بسیار است که با اصالدهرایی
از ایا دست نظام نویسهها را ب ه میزنند .با ایا روش “الف” بدون بازنمای آوائیاش افزوده شرده اسرت و یر
استثنای دیگ را به دستگاه خط افزوده است؛ بدیامعنی که عالوه بر نماینردگی صردای “آ” ،نماینردگی “ا” را در
میانآوا نیز کسب ک ده است .حال به ایا مورد توجه کنید“ :مویش” یا “مویت” .در این ا به دلیل وجرود مصروت
“او” در آخ واژهی “مو” و ساس مصروت “ا” در آغراز پسروند “ش” نراگزی یر “ی” برهعنروان واسرطهآوایری یرا
فیزیولوژی آمده است .ایا شکل ی قاعدهی آوایی بسیار مسلط است .حال با قاعدهی پیشنهادی جدید ایا واژه
چنیا نوشته میشود :مویاش .در ایا حالت نادانسته ما “ی” را بهصورت یای معلوم مینویسی  ،مثل نشانیاش؛ و
بدت از آن ی “الف” اضافه میکنی که نه نمایندهی “آ” است و نه نمایندهی همزه ،بلکه نماینردهی مصروت زبر
است .با ایا کار ی استثنای دیگ ب گ دهی ایا نویسه افزودهای و یایای را که در واقع معناساز نیسرت و تنهرا
بهدلیل آوایی آمده تبدیل ک دهای به ی نویسهی معناساز در اصل کلمه ،یعنی “موی” ،که وجود ندارد و در اصل
“مو” است.
در این ا ی پ سش دیگ ه میتواند مط د شود :چ ا ایا کار جدانویسی را به ضمی های شخصی تعمی
نمیدهی ؟! و مثال نمینویسی  :میخوانام یا میفه ام ،که اگ ایا کار را ه رایج کنی باز یکبار دیگ مشرکالت
دیگ ی وارد سیست نوشتا میکنی و آن هنگام نوشتا فعلهایی اسرت کره بره مصروت خرت مریشروند ،مرثال:
میگوی  ،میشویی  ،و میآی  .در تمام ایا موردها ی یای فیزیولوژی میان دو مصوت آمده که تلفرظ را آسران
کند ،حال با پیشنهاد جدانویسی آنها را به ایا گونه خواهی داشت :میگویام ،میشویای  ،و میآیام .دوباره ،ما
ه استثنا را توسعه دادهای و ه ی “ی” فیزیولوژی را بهصورت ی فونی ب واژههای اصرلی افرزودهایر  .فکر
میکنید چنیا روندی با توجه به وجود بیش از هزار پیشوند و پسوند به ک ا میان امد؟
در ادامه به ب خی از ایا پیشنهادهای ضدسیست اشاره خواهی ک د ،اما پیش از آن الزم است اشاره کنی
که هیچ خطی را نمیتوان یافت ،که بتواند عالوه ب نمایندگی آواها ،وجههای نحوی و ص فی واژهها را نیز بازنمایی
کند ،بهویژه خطهایی که آوانگار هستند و هن شان در سادگی و آسانی آنها است .چنیا ام مهمی را نمیتوان بر
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گ دهی خطی بار ک د و همزمان انتظار داشت که خط همننان ساده و آسان بماند و در ضما استثنا نداشته باشد.
مورد “ب ادراش” نشان میدهد که ی ) در ه ح کت اصالحی ما ی استثنا میآف ینی یا ی قاعدهی موجرود را
نقض میکنی ؛ و با آن دستگاه خط را بیش از پیش ب ه میزنی  .دو) با در نظ داشتا اینکره اکث یرت جامعره
کمت آشنایی با اصول دستوری ،نحوی و ص فی زبان دارد ،حتی اگ ه بخواهی امرور صر فی و نحروی را توسرط
خط نشان دهی باز کار بیجایی است؛ زی ا م دم زبان را ب اساا ریشهها و امور صر فی و نحروی یرا قاعردههرای
دستوری نمیآموزند .در واقع ه کس پیش از اینکه بتواند به ایا امور با دازد زبان را آموخته است و میتواند بره
کار بب د .گمشته از آن ،م دم نیازی ه ندارند بدانند که مثال “بهت ” از دو بخش تشکیل شده و “به” واحد معنایی
آن است و “ت ” پسوند تفضیلی .افزون ب آن ،حتی بسیاری از کسانی کره خواهران ایرا اصرالدهرا هسرتند خرود
بهسختی تشخیص میدهند که مورد درست دستوری ،ص فی و نحوی چیست و در قبال آن چگونه باید عمل ک د.
بهعنوان نمونه واژهی بیهوده را در نظ بگی ید .ب خی معتقدند که ایا واژه از دو بخش “بی” (پیشروند) و “هروده”
تشکیل شده است و “هوده” معنای مفید داشته است و بناب ایا “بیهوده” در معنای بیفایده است و پرس بایرد بره
صورت “بیهوده” نوشت .دانستا ایا ام چه کمکی به اکث یت م دم میکند و تا چه حد در درسرتخروانی راه را
به ما نشان میدهد؟ نخست آنکه ،آنهایی که س و کارشران برا زبران اسرت بره هر شرکلی کره واژه را بنویسری
میشناسندش و میتوانند ساخت آن را تشخیص دهند .کسانی ه که نمیداننرد حتری اگر هر برا جدانویسری
جزءهایش را نیز نشان دهی آنها را تشخیص نمیدهند .خط ی ام همگانی است و ما وظیفه داری سادهتر یا،
همسانت یا و در عیا حال رایجت یا و ثابتت یا شکل را به کار بگی ی  .در واقع ،امالی یکسان واژههرا و وجرود
ی روش نوشتاری ثابت بیشت از درست ک دن غلطها به درستخوانی کمر مریکنرد .از چنرد عالمرت سراده
س اوندی ،مثل مکث و نقطه ،که بگمری – که تا حدی در تشخیص ساخت نحوی و گاه ص فی جملرههرا بره مرا
کم میکنند ،آن ه باز به ایا دلیل که توافق همگانی کاملی ب س کارب د آنها وجود ندارد – بقیهی ایا کارها،
آن ه با تغیی فاصلهی میان واژهها ،نمیتوانند عناص زبانشناختی را به ما نشان دهند .تازه اگ ه نشران دهنرد
باز مسئله کامل حل نمیشود ،زی ا هستند نویسندههایی که حتی نمیتواننرد تفراوتهرای دسرتوری را تشرخیص
دهند و مورد درست را به کار گی ند .مورد ح اضرافهی “بره” از جرالبت یا موردهرا اسرت کره غلرط و درسرت
نی فاصلهنویسی میشود و ما پاییات بدان اشاره خواه ک د.
انتظار ما از دستگاه خطمان بسیار زیراد اسرت .مرورد پیشروندها و پسروندها را در کرل در نظر بگی یرد.
بسیاری از ایا روشنفک ان میخواهند پیشوندها و پسوندها را جدانویسی کنند .اما آیا آنها میدانند چند تا پیشوند
و پسوند داری ؟ جدای از آن ،کارک د و سود واقعی ایا نی فاصلهنویسی چیست؟ و تازه تا ک ا و با چند پیشروند،
میانوند و پسوند میتوانی ایا کار را ادامه دهی ؟ واژهی “هم اه” را در نظ بگی ید .پیشنهاد میدهنرد کره آن را
چنیا بنویسی “ :ه راه” تا به ایا ت تیب خواننده بداند که ایا واژه از دو جزء تشکیل شده است .و “هم اهش” را
باید ایاطور بنویسی “ :ه راهاش” تا متوجه باشی که ضمی ملکی آخ ه جزء دیگ ی است افزوده شده ب بقیره.
خوب ،اگ ایا کار را بخواهی باز ادامه دهی آنگاه باید “هم اهانشران” را بردیاگونره بنویسری “ :هر راهاناشران”.
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چنیا شیوهی نگارشی نه امکان اقتصادی ،از لحاظ زمان و مکان ،دارد و نه در آسانخوانی به ما کمر مریکنرد.
بدت از آن با ایا کار نه تنها اب ویش را ب نداشتهای که چشمش را ه کور ک دهای  ،چون حراال دو “الرف” در ایرا
واژه داری که نباید تلفظ بشوند و اگ بشوند تلفظ واژه غلط خواهد بود .میگویند لزومی ندارد “ان” را جدانویسی
کنی چون پسوند جمع است .میگویی پرس چر ا “هرا” را جدانویسری مریکنیرد ،آن هر پسروند جمرع اسرت.
میگویند بنهها را نمیتوان س ه بدیا صورت نوشت :بنهها .میگویی درست است آقایان را ه نمیتوان جدا
نوشت به ایا صورت“ :آقایان” (ف اموش نکنی که “ی” میان آقا و پسوند “ان” ی واسطهی فیزیولوژی اسرت).
استثنا همه جا هست ،اما مشکل ایا است که ما بهجای ک ک دن استثناها داری ب تعداد آنها میافزایی  ،آن هر
نه در جهت سادگی ،تندخوانی و آسانخوانی ،بلکه در جهت آشفتگی بیشت  .باید اعت ا ک د که در بحث اصرالد
خط ،آن ه به ایا شیوه ،هینکس ب نده نیست ،زی ا چه به شیوهی مسرلط قبلری بنویسری چره بره شریوههرای
پیشنهادی جدید همننان با مشکلها و اسرتثناهای مختلرف روبر و هسرتی  .مسرئلهی خرط را بایرد از زاویرهی
دستگاهی که در بعد تاریخی و جغ افیایی ارتباط ما را با نسلها و جامعههای فارسیزبان ب قر ار مریکنرد ،دیرد و
ب رسی ک د.
مدتی پیش در ی نوشته دیردم کره یر نویسرنده واژههرایی از ایرا دسرت را جدانویسری کر ده برود:
“کارهایامان” یا “گامهایات” بهجای “کارهایمان” و “گامهایت” و نیز “میگویای ” بهجای “مریگرویی ” .ایرا
شیوهی جدانویسی نشان میداد که نویسنده کمت آشنایی با خط ،نظام آوایی آن و دستور زبان دارد ،زی ا متوجره
نیست که “ی”ی میان “ها” و “مان” خود ی واسطهی فیزیولوژی است نه نویسرهای معناسراز .مرا ایرا “ی” را
اضافه میکنی  ،چون نمیتوانی بعد از مصوت “آ” بدون ی صامت واسطهای “مان” را تلفظ کنی  .در زبان گفتار
م دم “ی” را میاندازند و واژه را بدیاگونه تلفظ میکنند“ :کارهامان” .در مورد فعل “میگویی ” ه  ،مانند تمرام
فعلهایی که به ی مصوت خت میشوند ،همیاطور ما ی واسطه اضافه مریکنری  ،مثرل“ :مریجروی ” از فعرل
جستا ،و “میشوی ” از فعل شستا .ایا نویسنده عالوه ب ایا واسطه خودش ی واسطهی دیگر را هر اضرافه
ک ده ،یعنی “الف” ،که خب نباید ه تلفظ شود ،زی ا در آن صورت تلفظ کل واژه غلط میشود .آیا میتروان ایرا
کار را ی اصالد دانست ،آن ه بدون ب رسی واسطههای فیزیولوژی در فارسی؟
فارسی تعدادی واسطهی فیزیولوژی دارد .آنها عبارتند از“ :الف همزه”“ ،ی”“ ،گ” .استفاده از آنها هر
از قضا باقاعده است“ .الف همزه” معموال بعد از واژهای میآید که به ی مصوت خت میشود و بعد پیشوند “یرای
در ت جمهی شع ی از رابیندرنات تاگور با عنوان مسافر جاودانه:
اى مساف جاودانه
ردّ گامهاىات را
در ت انههای خواهى یافت.
ایا شع را ع پاشایی ،احتماال از انگلیسی ،ت جمه ک ده است .ع پاشایی کسی است که هم اه شاملو بسیاری از ایا اصالدهرا را در م لرهی آدینره ،بره سر دبی ی
ف ج س کوهی ،پیشنهاد میک د .و خود ایا اشتباه فاحش را این ا م تکب شده است.
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م هول (نک ه)” میگی د :بنهای (ی بنه) ،خانهای (ی خانه) .یا ه جا که واژهای به یر مصروت خرت شرود
“کس هی اضافه” جای خود را به “ی” میدهد تا که بتوان در اتصال با واژهی بعد امکان تلفظ آن را ف اه ک د .دو
نمونه ،یکی ب ای واژهای که به صامت خت میشود و دیگ ی ب ای آنکه به مصوت خرت مریشرود :کتراب حسرا،
کتابهای حسا ،بنهی حسا .در فعلها ه بعد از مصوت کوتاه “ا” که به صورت “هرر” نوشرته مریشرود “الرف
همزه” الزم است ،گ چه این ا ایا “الف” ی فونی معناساز است ،مثرل :خوانردهام ،مانردهام .امرا اگر واژهای بره
مصوت “ا” (هر بیصدا) خت شود و بخواهی بعد از آن یای معلوم بیراوری از واسرطهی “گ” اسرتفاده مریکنری :
خواننده ← خوانندگی ،بنه ← بنگی .واسطهی “ی” وقتی میآید که واژه به مصوت بلند “آ” یا “او” خت شرود:
کتاب ← کتابهای  ،آلو ← آلوی  .در فعلهایی ه که به مصوت بلند “او” خت میشروند مرا از همریا واسرطه
استفاده میکنی  :میبوید ،مقایسه کنید با میخواند .فعل دوم به صامت نون خت شده و بناب ایا نیازی به واسطه
ندارد ،زی ا واسطه را تنها زمانی نیاز داری که دو مصوت کنار ه بیایند .در ایا حالت چون نمیتوانی ایرا دو را
پشت س ه تلفظ کنی نیاز به ی صامت واسطهای پیدا میکنی  .ه گاه بخواهی “ب” ام ی یا التزامی بر سر
فعلی بگماری و آن فعل با ی مصوت آغاز شود ،ناگزی باید ی “ی” واسطه بیاوری  :بیاور ،بیارامید .در انگلیسری
ه واژههایی از ایا دست وجود دارند که اغلب ه میانشان ی “ی” واسطه میآید ،مثل .theater, Sweden :بهرغ
امالی متفاوت واژهی اول سویدن و دومی تییات تلفظ میشوند .واسطهی “گ” ه میان مصوت کوتاه “ا” و “یای”
معلوم میآید :ماندگی ،بیعالقگی .در ایا حالت “هر” میافتد ،زی ا ایا نویسه نمایندهی مصروت کوتراه ترهآوایری
است و چون حاال میانآوایی شده است دیگ نیازی به نوشتا آن نیست .اینها همنون واژههای یاری ،خواه ی ،و
جز آن هستند ،که “یای معلوم” گ فتهاند.
شاملو بیست سالی پیش پیشنهاد ک د که “هر” آخ واژههای خوانندگی و بیعالقگی را نیندازی ترا اصرل
واژه حفظ شود .به ایا ت تیب ب ای روشنفک ان رس شد که بنویسند :خوانندهگی و بیعالقهگی؛ و البتره برا ایرا
تصور که ما پسوندی به صورت “گی” داری  .غافل از اینکه ایا “گ” یر واسرطهی فیزیولوژیر اسرت نره یر
نویسهی معناساز .به تمام واژههایی که “گی” میگی ند ،نگاه کنید همه به ی مصوت خت شدهانرد و “گ” آمرده
است که از توالی مصوتها که تلفظشان پشت س ه غی ممکا است ،جلوگی ی کند و تلفظ را راحرت .همزمران
باید از خود با سی که اگ “گی” ی پسوند مستقل است پس چ ا هینگراه بره واژههرایی کره بره صرامت خرت
میشوند ،نمیچسبد ،مثال چ ا ما مادرگی نداری ؛ گمشته از آن معنا و کارب د آن چیست و چره تفراوتی برا “یرای
معلوم” دارد؟ در ضما باید به افزودن “گ” به “ان” هنگام جمع بستا واژههایی که به مصوت خت میشوند نیرز
توجه کنی  ،مثال :خواننده ← خوانندگان .آیا اینها را ه باید به ایاگونه بنویسی  :خوانندهگان و آیا ما پسروندی
به نام “گان” داری ؟ کاری که شاملو پیشنهاد میکند مانند اسرت بره ایرا کره در انگلیسری بگرویی مرثال واژهی
 historicalیا  centralرا باید ایاطور  history-calو  center-alبنویسی تا ه معلوم باشد که امالی اصلی واژه چیست و
ه امکان شناسائی پسوندهای بعد از آنها را داشته باشی  .یا  writingو  writtenرا باید بنویسری  write-ing :و write-
 tenتا بدانی که اصل واژهها چیست .آنوقت کس دیگ ی ه پیدا میشود و با خش میگوید چ ا باید ایا دبلیوی
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) (wبیمعنی را بنویسی در حالیکه تلفظ نمیشود – درست مانند واو در خوابیدن – پس بنویسری  rite-ingو

rite-

 tenتا درست تلفظ شود .کار ما با ایا شیوه به جایی خواهد رسید که چون فیل شهر قصه بهمنظرور بازگ دانردن
هویتش ه باید شکلش را عوض میکنی ه اسمش را و ه لباسش را ،یعنی آف یدن چیزی جعلی و بیارتباط با
واقع ام .
مورد دیگ ی که درست و غلط مورد استفاده ق ار میگی د واژهی “به” است“ .به” در فارسری هر حر
اضافه است ،و ه پیشوند صفتساز و قیدساز ،و ه پیشوندی که س فعلهای ام ی و التزامی میآید .مرورد اول:
به مدرسه رفت  ،و نیز در فعلهایی که حتما با ی ح اضافه خاص میآید ،مانند :بره وجرود آوردن؛ مرورد دوم:
بهس عت ،بهم ور ،بهسادگی؛ مورد سوم :ب و ،میخواه بمان  .ایا سه گونه “به” به صرورتهرای مختلفری نوشرته
میشود .ب خی آنها را میچسباندند و ب خی آنها را بهعنوان ی واژهی جدا میآورند و ب خی ه نی فاصلهنویسری
میکنند .به پیشنهاد ب خی ،و از جمله خانل ی ،مینوی و ادیب سلطانی  ،ق ار ب ایا شد که “به”ی ح اضرافه
مثل دیگ ح های اضافه جدا و با فاصلهی کامل نوشته شود؛ و “به”ی پیشوندی که صفت یا قیرد مریسرازد برا
نی فاصله همننان جدانویسی شود :بهس عت ،بهسادگی؛ و باالخ ه “به” پیشوندی که مع و است به “بای تاکیرد”
و س فعلهای ام ی و التزامی میآید ،بنسبانی  :بخوان ،ب وی  .ایا پیشنهاد توسط بسیاری از ناش ان ه به کرار
گ فته شد و کم ک د که تفاوت ایا “به”ها مشخص شوند .اما امکان نی فاصلهنویسری در واژهپ دازهرای جدیرد
کامایوت ی باعث شد که همه ش وع به استفاده از ایا قاعدهها بهصورت غلط و درست کنند .اکنون بسیاری بدون
آنکه بدانند چه تفاوتی میان ایا “به”ها هست ،همه را نی فاصله میکنند ،حال چه ح اضافه باشد و چه پیشوند.
مثال دیده شده که ح اضافهی “به” که با ب خی فعلها میآید نیز با نی فاصله به مفعول باواسطه میچسبد ،مثال
مینویسند“ :ایا کتاب تعلق بهاحمد دارد”“ ،یا مه زاد همیشه وابسته بهزنش است” .غافل از اینکه ایا “به” ح
اضافه است و مانند ح اضافهی “از” است که همیشه با فعل “استفاده ک دن” میآید و ما برهعنروان یر واژهی
مستقل جدا میآوری  .چنانکه فعلهای اصطالحیای ( )idiomaticچون “از دست رفتا“ ”،به کار آمدن ”،و “به درد
خوردن” را میسازند و ناگزی باید مستقل و جدا نوشته شوند .پ سشی که باید این ا مط د ک د ایا است که اگر
ق ار است ح های اضافه را به واژهی بعد از آنها بنسبانی چ ا ایا کار را تنها با ح اضافهی “بره” مریکنری و
بقیه مستثنی هستند .چ ا ایا کار را با ح و اضافهای چون “با” نمیکنی که ه ح اضرافه اسرت ،مثرل “برا
دوستش آمد” ،و ه پیشوند صفتساز ،مثل “باهوش” .یا برا واژههرایی چرون “هر ”“ ،پرس” و “پریش” کره هر
واژههایی معناساز هستند و ه پیشوند و حتی در مورد “پیش” ح اضافه .نمونره“ :او هر آمرد” و “همسرایه”؛
“پس به او بگو” ،در مقایسه با “پس فت”؛ و “پیش پدر رفت ” ،که نقش ح اضافه دارد ،در مقایسه با “پریش از او
آمد” و “پیش فت” .ح اضافهی “ب ” ه دو نقشی است .نگاه کنید“ :م د را ب سر دسرت ب دنرد” و “ب آمردن”.
بناب ایا اگ ق ار است با نی فاصلهنویسی و فاصلهنویسی و چسبیدهنویسی میان معناهای آنها تفراوت ای راد کنری
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باید همان شیوههای معمول دربارهی “به” را به کار گی ی  .گ چه ،باید توجه داشته باشری کره همننران صرورت
ثابت است که باعث میشود همه شکل درست را بدانند و به کار بب ند و نه نی فاصلهنویسی و مانند آن.
نکتهی دیگ اینکه ،اگ ق ار است نی فاصله را بهعنوان ی نشانهی معناساز وارد خط کنری بایرد تع یرف
روشنی از آن ارائه دهی و در ضما مشخص کنی در چه معنا مخالف مفهوم ی فاصلهی کامل یا چسبیدهنویسی
است .یعنی مشخص کنی که نی فاصله به ما چه میگوید ،درست بدانگونه که ب ای مکث و نقطه تع یفی داری و
تابع آن تع یفها از آنها استفاده میکنی (البته ایکاش که میداشتی ).
جالب است بدانی که ح اضافهی  toدر انگلیسی نیز مثل همتایش در فارسری چنرد کرارک د دارد .در
انگلیسی آن ا که ح اضافه است جدا نوشته میشود .He went to the market :و آن ا که پیشروند اسرت چسربیده
نوشته میشودtoward, today :؛ در ضما میان دو فعل ه میآید و حالت التزامی ای اد میکنردHe wants to go to :
 to .schoolکارک د چهارمی ه دارد و آن استفاده بهصورت پیشوند است بر ای قیرد زمران today, tonight :و حتری
 .towardدر فارسی ب ای دو مورد اول پیشوند “ام” را داری  :ام وز ،امشب ،امسال که امیدوارم کسی تصمی نگیر د
آنها را به صورت امروز ،امشب و امسال بنویسد .درباره مورد دوم ه از همان “به” به ه میب ی  :بهط .
مورد دیگ بار ک دن کارک د ص فی زبان است ب گ دهی خط .ایا کار از بیست سالی پیش آغراز شرده و
در سالهای اخی شدت گ فته است .ایا اصالد بیشت بهجهت نمایش کرارک د صر فی واحردها پیشرنهاد شرد و
بناب ایا نباید انتظار داشت در همهجا درست عمل کند؛ بهویژه آنکه در ب خی موردهرا نراقض سراخت آوایری هر
هستند .نمونهای که پیشت ه آوردم اس مبالغهی واژههایی چون خواننده است که مریشرود :خواننردگی .ایرا
پیشنهاد اص ار دارد که ایا واژه باید بهصورت خوانندهگی نوشته شود یا روزم ه را باید روزم هگی نوشت .دلیل آن
روشا نیست و بهنظ ناشی از اشتباه در ایا است که “گی” ی پسوند ف ض شده است.
ت به نشان داده که همگان قادر هستند خطی را که شامل چند زی -دستگاه هست و نشرانههرایی چنرد
ب ای ی آوا دارد بخوانند و مورد استفاده ق ار دهند ،چنانکه خطهای فارسی و انگلیسی با وجود زی -دستگاههرای
متعدد و قاعدههای استثناپمی همننان مورد استفاده ق ار میگی ند .گ چه اولی بهعنوان ی خط نراقص مع فری
شده است و بسیاری خواهان تغیی و اصالحش هستند و دومی بدون کمت یا انتقادی همننان به کار خود ادامره
میدهد .آننه اهمیت دارد و چند بار ه ب آن تاکید شد مسئلهی حفظ امالی ثابت و کامال یگانه بر ای هر واژه
است .ایا ام مهمت از آن است که نویسههای “ص” و “ث” را به ص ع بی بودن بیر ون ب یرزی و صرد را سرد
بنویسی تا دلمان خوش بشود که ع بیزدایی ک دهای  .چرون برا امرالی متفراوت بر ای ایرا دو واژه مرا راحتتر
میتوانی به معنای ه ی پی بب ی  .در واقع مشکل واژههایی هستند که صورت یکسان دارنرد ،اگر قر ار اسرت
کاری کنی باید ب ای آنها کاری ان ام دهی  ،یعنی واژههایی چون “م د” و “م د” که نمیدانی کدام کدام است.
دربارهی واژههای ت کیبی یا به قول ادیب سلطانی همنهواژهها ه مه نیست که همه را جدانویسی کنی
یا چسبیدهنویسی ،بلکه مهمت ایا است که صورت ثابتی ب ای ه ی از آنها داشرته باشری  .مرثال “زبانشناسری”
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بیشت چسبیده نوشته شده و “بامایه” بیشت با نی فاصله .صورت مسرلط را بارمی ی و آن را رعایرت کنری  .در
انگلیسی ه هیچ قاعده روشنی ب ای واژههای ت کیبی نیست و ب خی چسبیده نوشته میشوند و ب خری نره ،مرثال
 fisherman ،bathroomو  classroomس ه نوشرته مریشروند و  living roomو  laundry roomیرا  money laundryجردا.
مه صورت یکسان است که در تندخوانی کم ف اوانی است .دیگ آنکه در نوشتههای ام وز هر کرس شریوهی
خاص خودش را به کار میب د و با ایا همه ما همننان قادری که نوشتهها را با امالهای مختلف همننان بخوانی
و بفهمی  .و ایا به نظ نگارنده نشان قدرت خط فارسی است ،زی ا ایا کار را نمیتوان با خط انگلیسی ک د.
نوشته به درازا کشید ،گ چه حق مطلب ه ادا نشد – نمیتواند ه ادا بشود ،چون ایا کار بزرگتر از آن
است که ی نف و در ی نوشته به ان ام ب ساند .هد ه بیشت هشدار بود تا ه چیرز دیگر  .بنراب ایا اجرازه
دهید ایا هشدار را در نوشتهی دیگ ی ضما ب رسی کوتاهی دربارهی روانشناسی کسرانی کره عالقره بره اصرالد
دارند ،پیش بب م.

