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چکیده
این مقاله فراخوانی ســازنده است که مشترکات،
خصوصیــات و اســتثنائات الفبــای زبانهــا را مورد
تجزیه و تحلیل قرار داده ،و راهکارهایی را جهت خلق
الفبای مشترک جهانی پیشنهاد نموده است.
از اشتراك همه جانبه بهترين هاي الفبای زبانها،
درصدد تدوين الفبایي جديد هســتيم .و در راســتاي
خدمت به بشريت و نســل هاي آينده ،با هدف ارتقاء
تفاهم ،آســانی و راحتتر شــدن ارتباطــات جهانی
كــه ديگر افــراد دگراندیش و آزادانديــش در موارد
گوناگون (فرهنگي ،اقتصادي ،اجتماعي و )...گامهاي
شــايان توجه برداشــته ،تا روز بــه روز در راه صلح
اختالفات را كاسته و مشــتركات را افزوده .نگارنده
نيز الفبای زبان را كه اساســيترين ،همگانيترين و
مناسبترين وسيل ه ارتباطي است ،راهي مناسب يافته.
تا با بررسي و محرز نمودن خصائص و استثنائات آنها
و گلچين نمودن بهترين نكات از الفباها گامی در اين
مهم براشته شود.
کلید واژه ها
تفاهم ،اشتراک ،تلفیق ،آزادی ،صلح ،کمال طلبی،
آســانی خواندن و نوشتن ،نوشتار مشترک ،تولد زبان،
اینترنت ،انقالب فرهنگی ،استثناء ،نارسایی
مقدمه
آنگاه که انســان نیاز به نوشــتن را تشخیص داد
و قراردادهايــي نوشــتاری براســاس کمالطلبی با
ديدگاههاي متفاوت خلق نمود .با گذشت زمان متوجه
ضعف و نارســاییهایی شــد و در تکاپوی رفع آنها
برآمد.
احســاس رفع چنین نارســاییهایی کــه یکی از
مهمتریــن عوامل بوده موجب تجدیــد نظر ،تغییر و
تحول و پویایی نوشــتار شــد .و از نوشتار تصویری
گرفته تا نوشــتارهای کنونی ،همــه بیانگر تحول و
پیشــرفت در این زمینه اســت .دیگر علل و عوامل
تاثیرگذار بر نوشتار اختالفات عقيدتي ،نژادي ،جنگها
و تغييــر حكومت ها بوده .اين تغيير و تحوالت گاهي
موجب قدمي به سوي اتحاد گروههاي انساني شده و
گاه نيز برعكس.
اکنــون جامعه جهانی از طریــق اینترنت در حال
احیاء زبانی مشترک و جدید میباشد.
تاریخچه نوشتار
از گذشــتههای دور که انســان نیاز به نوشتار را
تشــخیص داد و خلقش نمــود ،رفته رفتــه متوجه
نارســاییهای آن شــد و در تکاپوی رفع آنها برآمد.
احساس رفع چنین اشــکاالتی که یکی از مهمترین
عوامل بوده موجب پویایی نوشــتار شــد .از نوشتار
تصویــری گرفتــه تا کنــون ،همه بیانگــر تحول و
پیشــرفت در این زمینه اســت .این تجدید نظرها و
تغییرات در طول زمان تولد نوشتاری را پس از دیگری
در پی داشته.
بنــا به ســایت ویکی پدیــا تاریخچه نوشــتار از
چوبخطهای استرالیاییها شروع میشود .و به دنبال
آن خط تصویری ،خط اندیشــهنگار ،خط آوانگار و در
دنیــای امروز خط الفبایی رایج میباشــد .اصلیترین
دلیــل این تغییر و تحــوالت در نارســایی عالمات
روشهای پیشــین بوده .حال پس از گذشت قرنها
هنوز نارســاییهایی وجود دارد که تغییرات را در تولد
نوشتاری جدید میطلبد.
درباره نویسنده
حدوداً در  25ســالگی بود كه ايــن فكر به ذهن
نویسنده خطور كرد؛ ”چرا اكثريت افراد در ديكته زبان
فارسي ضعيف ولي در چهار عمل اصلي رياضي راحت
هســتند؟” طي چهار تا پنج سال بررسي و تحقيقات
از دانش آمــوزان و مردم در مقاطــع مختلف چنين
نتایجی حاصل شد“.دیکته خود سر تا پا مشکل دارد.
نه مردم”.
اوایل مشــکل در دیکته فارسی به نظر میرسید.
ولی بعد از طی چند دوره کالس انگلیســی مشکالت
مشــابه در این زبان نیز مشهود شد .پس از مطالعات
خیلــی مختصر بر دیگر زبانهــای آلمانی ،ایتالیایی،
اسپانیایی ،روســی و غیره مشکالت بقیه نیز مشهود
شد.
با توجه به مشکالت باال خلق زبان جدیدی چون
اســپرانتو کار خوبــی به نظر میرســید ولی با رفتن
به دانشــگاه و گرفتن لیســانس ،مقولــه زبان کاری
بسیار گسترده و ســخت به نظر رسید .و کار بر روی
الفبا که رکن اساســی نوشتار است ،عقالنیتر ،آسانتر
و محدودتر است.
تغییرات الفبایی نیاکان
میتوان گفت از زمانی که بشــر توانست نقاشی را
خلق کند با کمک آن خط اندیشــه نگار یا تصویری
که هر عالمت نماینده شــی است خلق ،سپس خط
واژنگار که هر عالمت معادل واژی ،است و به دنبال
آن تغییــرات موجب جایگزینی خــط الفبایی رایج در
دنیای امروز میشود( .زبان و فکر )76
جنگهــا و تغییر حکومتها موجــب تغییراتی در
نوشتار مخصوص ًا الفبا میشد .که از این جمله میتوان
به پادشــاهی کورش و رواج خــط میخی و تغییر آن
خط در ایران به پارســی تا سقوط پادشاهی ساسانی
یا اشــغال انگلستان توسط فرانســه به مدت دو قرن
اشــاره کرد که موجب نفوذ کلمات فرانســه در زبان
انگلیسی شد.
به قــول دکتر باطنی چون زبــان مخلوق و متأثر
از جامعه میباشــد( .زبان و تفکر  )85پس با گذشت
نســلهای گوناگون الفباهای متعددی خلق ،تغییر و
جایگزین یکدیگر شده و خواهند شد .عمدهترین علت

این تغییرات کمالطلبی انســان است که به تغییرات
به علــت شــناخت نارســاییها در ســاختار الفباها
میانجامــد و جهت رفع آنها بــه اصالحات و قرض
گرفتن از دیگر زبانها اقدام میگردد.
بعضی معایب مشــترک و اســتثنائات
نوشتاری زبـانها
دکتر باطنــی :تمام زبانهای جهــان ،در دو چیز
مشــترکند؛ امواج صوتی ،و موقعیتهای محیط خارج
که امواج صوتی در ارتباط با آنها به کار برده میشوند.
ولی زبانهــا از نظر نظام درونی خود با یکدیگر فرق
دارنــد .زبان و تفکر 17 ،هارمونــی امواج صوتی که
همان تلفظ یا صدا باشــد با نوشتار حیاتبخش زبان
همراه شده است.
تلفظ و خط
بنا به تاریخ ،تلفظ یا صدا مقدم بر خط اســت ولی
کمالطلبی انسان متوجه نیاز به خط در رابطه با صدا
شــد تا خلقش نماید .به مرور متوجه نارساییهای آن
شده و در تکاپوی رفع آنها برآید .احساس رفع چنین
اشــکاالتی که یکی از مهمترین عوامل بوده موجب
پویایی نوشتار شد که در ادامه به بررسی نارساییها در
برخی زبانها به عنوان نمونه پرداخته میشود.
“خط فارســي معايــب ذاتي دارد و بــه هيچ نوع
ســامانپذير نيســت .در واقع يا بايــد خط را عوض
كــرد يا با همين خط ســاخت تا اينكــه زمان براي
تغيير آن فرا برســد (”.دكتر محمدرضا باطني ،زبان و
تفكر .)83 :1380 ،با احترام :تنها خط فارسی معیوب
نیســت .بلکه خط هیچ زبانی بیعیب نیست .خطوط
انگلیسی معایبی مشــابه و غیر مشابه با فارسی دارد.
مث ً
ال خط انگلیســی برای حروف (ق ،غ ،خ) عالمت
خاصی اصــ ً
ا ندارد و برای ادای آنهــا یا از عالمتی
دیگر و یا ترکیب دو عالمت استفاده می کند .یا برای
ادای حرف (ژ) از عالمت  Gکمک گرفته میشــود.
مانند  ،hydrologyبرای حرف (غ و ق) از ترکیب
 ،GHمانند غالم  Gholamحرف (خ) از ترکیب
 KHاســتفاده میشــود .مانند خالــق .Khaleq
یــا خط عربی چهار حــرف (پ ،چ ،ژ ،گ) را ندارد و
به جــای آن از حروف (پ) و (ب) اســتفاده میکند.
مثال :پرتقال را برتقال نوشته و صدای (پ) تبدیل به
صدای (ب) میشــود .یا از حرف (ج) در عوض حرف
(گ) استفاده میشود .مانند نرگس که نرجس نوشته
میشود و صدای (گ) تبدیل به (ج) میشود.
وجود بيش از يک عالمت برای بعضی صداها مث ً
ال
برای صدای  /S/عالمــات «س»« ،ص» و «ث»
که اصل آنها عربی اســت ،ولی در فارسی يکنواخت
شــده اســت( .دكتر محمدرضا باطني ،زبان و تفكر،
 .)79: 1380در زبان انگلیسی نیز برای صدای « ف»
چند عالمت وجود دارد Ugh :کوف  ,coughاناف,
 enough Phفتــو ُ photoفن ,phone ,و
خــود اف  Fفیــل  ,fillفامیلــی  .,familyگاهی
بــرای ادای یک صدا از ترکیب چنــد حرف جداگانه
اســتفاده می شــود .مث ً
ال صدای « شن» که ترکیب
 ,cean, tion, ssionاقیانوس با تلفظ «اوشن»
oceanیا بخش با تلفظ سکشــن  sectionیا
تراکم با تلفظ «کامپرشن» ..compression
در مقایسه عالمات الفبایی با عالمات ریاضی چنین
معایبــی اص ً
ال وجود ندارد .یــک عالمت فقط و فقط
معرف یک عدد است .نه بیشتر ،مث ً
ال عدد  2چند شکل
متفــاوت ندارد .تنها به همین یک شــکل هســت.
همچنین ،دو یا ســه نوع عالمت مختلف از  7یا 14
و غیرو اص ً
ال وجود ندارد تا موجب سوء تفاهم شود.
برخي حــروف چــون «و» در كلمــات خواب و
خواهر حاوي حروفي اند كه نوشــته شده ولي خوانده
نميشوند .مســائل اين چنيني باعث گيجي و كندي
روند يادگيري ميشود .مشــابه همین برای مثال در
زبــان انگلیســی در کلمــه  Walkو  Talkوجود
دارد که حرف  Lنوشــته میشود ولی تلفظ نمیشود.
رآیــت  writeو رآنگ wrongو غيره كه در اين
كلمات حرف  Wتلفظ نميشــود .در زبان فرانســه
در بیشــتر کلمات حروف اضافه نوشــته میشود که
خوانــده نمیشــوند .مثــ ً
ا Ecoutez :اکوته و
 parlezپغله ،در هر دو حرف  Zخوانده نمیشــود.
مث ً
ال  Je descendsتلفظ میشــود ( ُژ دسان) در
صورتی که حروف  dو  sدر پایان این کلمه نوشــته
ولی خوانده نمیشوند.
در بعضي از كلمات حروفی نوشــته ميشــوند كه
صــداي حرف ديگري را ميدهنــد .بعضي از كلمات
«ي» در موســي و حتي مشــابه آن زبان انگلیسی
هست .مثال coffee :کآفی  visitویزیت و غيره
كــه در كلمه اول حرف  C، Kتلفظ و در كلمه دوم
حرف  S، Zتلفظ ميشود.
بــرای بعضــی از صداها چــون (چ ،ش) در زبان
انگليســي عالمت خاصــی وجود ندارد کــه نياز به
تركيــب حروفي ماننــد ( Ch Shغیره) دارد مث ً
ال
چر  Chairشل .shall
دیگــر حــروف  O,Uدر بعضی مــوارد صدای
(آ ،شــوا و خود) را خواهند داد Umbrella .آمبرال
 Universityیونیورســیتی  Officialافیشال
 Officeآفیس.
حــروف ترکیبی  Chدر کلمــات مختلف صدای
(ک ،چ و ش) را دارند .مث ً
ال چر Chairکمســتری
 Chemistryشیکاگو Chicago
زبان اســپرانتو نیز برعکس اصول اولیه اعتقادی
بنیانگذار آن مبنی بر بیطرف بودن و عدم تعلق این
زبان بــه قوم و ملتی ،یکی از عمده انتقادات وارده به
آن زبان جانب زبانهای غربــی و اروپایی را گرفتن
اســت .دیگر ایــراد وارده ناقص بودن حــروف الفبا
بــه علت در نظر نگرفتــن دو حرف (غ ،ق) از حروف
زبان عربی است .در حقیقت نادیده گرفتن ملتی است.
ایراد بعدی  Sبا  Cو  Uبا  Vنیز هم تلفظ هستند.
با توجه به شرح باال تنها خط فارسی معیوب نیست
بلکه ،دیگر زبانها نارسایی خاص خود را دارند .الفبای
هیــچ کدام از زبانهای رایج جهان کامل نیســت .یا
عالمتــی اضافی و تکراری دارند و یا کمبود .بنابراین
تلفیق الفباهــا جهت آفرینش الفبای مشــترک نیاز
بیشک و تردید آینده است.
زبان اینترنتی بستر الفبای مشترک
طــرح الفبای مشــترک اشــتراک ،آزادی ،صلح،
کمالطلبی و آسانتر شدن خواندن و نوشتن است.
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الفبای مشترک جهانی
Global Share Alphabet
()G.S.AS

این ایده الهام گرفته از مشــکالت دیکته ،کالم
بزرگانی همچون دکتر باطنی زبانشــناس برجســته،
زبان اسپرانتو و زبان انگلیسی که در تمامي زمينهها
بازيگــر اصلي ارتباطات جهاني مي باشــد و با ظهور
انقالب اينترنتي در زندگي روزمره مردم ،زباني جديد
در قالب ايميل و پيام هاي كوتاه با نوشتاري انگليسي
بــا گذراندن فرايند طبيعي خود درحال شــكل گيري
است .بخشهای نوشــتار ،گفتار ،خواندن و اعضایی
چون الفبا و گرامر این زبان نیز همچون دیگر زبانها
شکل خواهند گرفت .پس زبان جدید مشترک جهانی
الفبای جدید را میطلبد ،تا تقدیم به جهانیان گردد.
در اینترنت نوشــتار انگلیســی تغییر یافته است.
گاهی کلمات کوتاهتر شــده .حتی خالصهنویســی
و عالمــات به جای کلمات ماننــد چنین عالمتی &
به جای کلمه (اند)  andدر زبان انگلیسی آمده است
یــا به جای کلمه (یو)  youتنها از حرف  Uو (وای)
 Whyاز حرف  Yاســتفاده میشــود .کلمات طبق
نوشتار انگلیسی نوشته نمیشــوند .مث ً
ال کلمه (پلیز)
 pleaseدر نوشتار انگلیســی چنین است ولی در
نوشــتار اینترنتی ساختار انگلیســی آن شکسته و آن
کلمه بر اســاس تلفظ حروف  plizنوشــته میشود.
بنابراین در اینجا اســاس نوشــتار حروف میباشــند
نه کلمــات .اینگونه تغییرات نماینده نارســایی زبان
انگلیسی و عدم پذیرش بیچون و چرای آن به عنوان
زبان مشترک جهانی است.
تشــکیل الفبای مشــترک با بهرهگیری از حروف
الفبای خانواده التین و ســمبلهای آن به عنوان پایه
به علت ســادگی شکل حروف و رســایی آن نسبت
بــه دیگر الفباها و تغییر نــام و تلفظ حروف ،از دیگر
زبانها چون عربی و فارسی و غیره .با دیدگاه حروف
نمایندگان فرهنگها اســت .مهمترین هدف ،ایجاد
اشتراک فرهنگی ملل اســت که در اینجا با اشتراک
حروف الفباها به نمایش و اثبات میرسد.
در ایــن الفبــای پیشــنهادی عالوه بــر اینکه
هیچ کدام از حروف خانواده التین حذف نشــده ،بلکه
با استفاده از ســمبلهای آن خانواده و قرض گرفتن
از دیگر زبانها چون عربی و فارســی و غیره حروف
اضافهتر شــدهاند .همچنین با تغییر نام برخی از آنها
حتیاالمــکان فرهنگهای دیگــر در این کمترین
به مشــارکت طلبیده شــدهاند .هر حرف فقط دارای
یک اســم و یک تلفظ ،بدون هیچگونه مشــابهی و
حرکت اضافی اطراف حروف میباشــد .مانند :چنین
عالماتی .Ё Ў ϊ ά Ş
نوشــتارهای اروپایی ،روسی و التین کاستیهایی
چــون کمبود تعــداد حروف الفبا دارنــد که با کمک
گرفتن از دیگر زبانها این کمبودها در زبان مشترک
جبران میشــود .مث ً
ال در زبانهای یاد شــده حروف
(ق ،غ) وجــود ندارد پس این دو حرف را باید از زبان
عربی قرض گرفت .البته در زبان فرانســه تلفظ (غ)
وجود دارد ،اما همان حرف ( )Rکه در کلمهای (ر) و
در کلمهای دیگر (غ) تلفظ میشود.
پایه نوشتار حروف الفبای خانواده التین و سمبلها
پیشنهاد میشــود زیرا او ًال نوشــتاری ساده است و
بغرنجی خطوط دیگر را ندارد .دوم ًا حروف صداداری
چون ( )A E I O Yدر خود دارند که هنگام نوشتن
اســتفاده شده و خواندن را آســانتر میسازد .نه چون
نوشــتار فارسی و عربی که برای تلفظ صحیح نیاز به
حرکات فتح ،کســر و ضمه میباشد و در صورتی که
در نوشتار وجود ندارد و در هنگام خواندن انسان را با
مشــکل مواجه میکنند .فارسی زبانها از بدو تولد با
این نوشتار خوی گرفتهاند ،خواندنش برایشان راحت
است ولی برای یک غیر فارسی آموختن زبان فارسی
کار آسانی نیست.
یکی از اهداف این الفبا صلح اســت .چون هرچه
مشترکات انسانها بیشتر باشــد دستیابی به صلح و
دوری از جنگ مسلمتر اســت .با به اشتراک گرفتن
عالئم الفبای ملتها در این کمترین سهیم میشوند
به آن امید که روزی زبان مشترک تکامل یابد.
موضوع دیگر کمالطلبی انسان است و این را در
همه ارکان زندگی به وضوح میتوان دید .معلول این
کمالطلبی پیشــرفت تکنولوژی و صنعت و  ...است.
زبان نیز جدا از کمالطلبی ،رفع نارســایی و پیشرفت
نبوده و این کمالطلبی موجب کشــف نارساییهای
زبانی شده .در طول تاریخ با جایگزین کردن نوشتارها
و گرامرها و غیره معلوم گشــته که بشــر کمالطلب
خواهان رفع نارساییهاست.
دگر آزادی انســان اســت .آن گونه که میخواهد
زندگی کند .در این مورد نیز آزاد اســت که هر زبانی
و نوشــتاری را انتخاب کند .گروهی فقط زبان مادری

محمود قنبري

خود را میپســندند .گروهی زبانی بینالمللی ،گروهی
مخلوطی از این دو را و گروهی در فکر فقط نوشتاری
ســادهتر هســتند .گروهی نیز دنبال زبان و نوشتاری
جدید با ساختاری علمی هســتند .یکی از علتهای
تنوع زبانها همین اســت و هر زبانی عالماتی را به
خواســت خود نامگذاری و تلفظ میکند .چنین است
که این عالمــت  Wدر زبان آلمانی (وی) و در زبان
انگلیســی (دابلیو) یا این عالمت  Xدر زبان التین و
روسی (خ) و در برخی زبانهای اروپایی اکس یا ایکس
و این عالمت  Yدر زبان انگلیسی (وای) ولی در زبان
فرانسه (ایگغک) تلفظ شــود .همه بیانگر آزادی بشر
در انتخاب است.
در نهایت آســانتر شــدن خواندن و نوشتن است.
که راحتی آســایش فکری نوع بشر را به دنبال دارد.
نیازی به تمرین مداوم خواندن و نوشــتن نیست و نه
صحبتی از دیکته هســت و نه نیازی به هجی کردن
یا  .Spellingبرای نوشتن و خواندن فقط شناخت
حروف الفبا کافیست.
چیدمان حروف نیز قابل تغییر اســت .حتم ًا نباید
براســاس چید مان زبانهای اروپایی باشــدA B( .
 )…C D Eمیتوانــد چیدمانــی عربی ،چینی و یا
مخلوطی از زبانها باشــد یا از حروف صدادار شروع
شــود و امثال این ()…A E I O Y, B C D F
تلفظ و نام حــروف الفبا قابل تغییر میباشــند .مث ً
ال
حــرف غین با صدای “غ “ در عربی که هم تلفظ آن
در زبان فرانسه نیز هست که با عالمت “  “ Uنمایش
داده میشود ،میتواند با عالمت “ ”Rالتین نمایش
داده شــود و  Rبطور استاندارد فقط صدای (ر) بدهد.
یا حرف قاف با صدای “ ق” که در این زبان میتواند
عالمت “  ”Qباشد.
اگــر چه الفبای هر زبان معمو ًال خاص همان زبان
است اما هر چه نارســایی الفبا کمتر باشد کاربرد آن
برای دیگر زبانها آســانتر اســت و چون نارسایی
الفبای مشترک به صفر رســیده و متشکل از تمامی
حروف ،نه حرفی کم ،نه تکراری و اضافه در آن است.
پس هر زبانی را میتواند با الفبای مشترک نوشت.
در الفبای مشــترک چون هر عالمت فقط و فقط
نماینده یک صدا می باشد و مشکالت و نارسایی یاد
شــده الفبای دیگر زبانها را نــدارد .تلفظ جدای از
نوشتار نیست در حقیقت کلمات همانگونه که نوشته
میشوند تلفظ می شوند .چون حروف صدادار عالئمی
هســتند که فقط یــک تلفظ دارند نه بیشــتر تا مایه
اتالف وقت و سرمایه و سوءتفاهم نگردد.
تغيير و تلفیق عالئم جهت الفباي مشترک
امــروزه به علت نقش پررنگ زبان انگلیســی در
نوشتارهای اینترنتی و با توجه به اینکه عضو خانواده
التین هســت .با تغییر در نوشــتار انگلیســی ،زبان
جدیدی توســط جامعه جهانی در حال تولد اســت.
آگاهی به این موضوع زمینه آفرینش الفبای جدیدی
را فراهم می سازد.
با احترام بــه تمامی ملل و فرهنگهــا این الفبا
هدیهای به بشریت اســت .این هدیه گلچین عالئم
زبانها را به اشــتراک گرفتــه و تلفیق نموده .تلفیق
معمــو ًال تغییراتی به همــراه دارد .عالئمی که برای
اکثریت جهان تلفظشــان شــناخته و پذیرفته است
بدون تغییر میماند اما عالئمی که تلفظ آنها در اقلیت
یا مشابه است یا تغییر میکند .مثال:
عالئــم  Sو  Cدر زبانهای خانــواده التین در
برخی موازی و هم تلفظ هستند .چون اکثریت عالمت
( )S/sبــا نــام (ا ِس) و با صدای(س) میشناســند،
تغییــری نمیکند اما عالمــت ( )C/cچون با تلفظ
(س) در اقلیت است .با احترام به ملتها و فرهنگها
نامش بر گرفته از الفبای ايتاليايي (چي) و با تلفظ (چ)
تغییر ميیابد .این تغییر به خاطر جلوگیری از ترکیب
دو عالمت  CHدر ایجاد تنها صدای (چ) میباشد.
عالئم Gو  Jچون در زبان انگلیســی در تمامي
زمينههــا بازيگر اصلي ارتباطات جهاني مي باشــد و
زبانهای خانــواده التین و همچنین اکثریت ملل در
بیشــتر موارد عالمت  Gرا با صدای (گ) پذیرفتهاند
ولــی گاهــی صــدای (ج) را دارد .بنابراین عالمت
( )G/gنامــش بر گرفتــه از زبان آلماني ،فارســی
و ترکی (گ) میباشــد و (گ) نيز تلفظ ميشــود .و
عالمت ( )J/jبا نام (جیــم) برگرفته از زبان عربی و
صدای (ج) معرفی میشود.
عالئم Iو  Yبین اکثریت زبانها در بیشتر موارد
به جای یکدیگر اســتفاده میشوند .گاهی صدای (آ)
را میدهند و گاهی صــدای (ي) .بنابراین دو صدا را
میتوان بین این دو عالمت تقســیم کرد .به طوری
که عالمت ( )I/iبا نام (آی) و صدای کشــیده (آ) و

عالمت ( )Y/yبا نام ( وای) و صدای کشــیده (ي)
اختصاص داد.
عالمت ( ) Фبرگرفته از زبانهای يوناني ،روسي
و بلغاری در مقایسه با صدای کشیده (اُ ُو) زبان عربي
و فارسی مورد استفاد واقع میشود .این عالمت جهت
جلوگیری از تکرار حرف ( )Oو اشــغال فضای کمتر
میباشد.
عالئم  Vو  Wچون تلفظ بســیار نزدیک به هم
دارند ،موجب سوءتفاهم میشود و از طرفی اگر یکی
از آنها تغییر نکند ،الفبای مشــترک با کمبود حروف
مواجه میشــود .پس عالمــت ( )V/vبا نام (وی) و
با صدای ( ِو) و عالمت ( )W/wدر مقايســه با زبان
حبري ،عربی و فارســی (شــين) ناميده و (ش) تلفظ
ميشود.
عالئــم ( Qو  Uو  )Xنیاز بــه تغییر نام و تلفظ
دارند .چــون الزمه هر صدا  /تلفظ فقط یک عالمت
میباشــد و با توجه به اینکه تمامی صداها در خانواده
الفبای التیــن وجود ندارند پس بــا احترام ،عالمت
( )Q/qدر مقايسه با زبان عربي (قاف) ناميده و (ق)
تلفظ ميشود و عالمت ( )U/uبا نام (غین) و صدای
(غ) معرفی ميشود و عالمت ( )X/xبرگرفته از زبان
یونانی روسي (خا) ناميده و (خ) تلفظ ميشود.
عالمــت ( )я/Яبرگرفته از الفبای زبان بلغاری و
روســی در اینجا با نام (ژ) در مقايسه با زبان فارسي و
تركي و با صدای(ژ) معرفی ميشــود .اگر چه در زبان
بلغاری و روسی صدا و اسم این عالمت چیز دیگری
میباشــد .ولی الفبا مجموعه عالمتهایی است که
انسانها برای نشــان دادن اصوات بین خود قرارداد
میکننــد( .ویکی پدیا) چون انســان خالق این گونه
قراردادی میباشد .بنابراین در زمانی دگر و بین ملتی
دگر این قرارداد قابل تغییر است.
عالمت ( )A/aبا نام (اَی) همانگونه که در بخش
حروف صدادار یاد شــده ،فقط وظیفه حرکت فتحه را
در زبــان عربی بر عهده دارد .و صــدای کوتاه (اَ) را
میدهد و نه هیچ صدای دیگری.
عالمــت ( )B/bبا نام (بی) فقــط صدای (ب) را
دارد.
عالمت ( )C/cنامش (چي) و با صدای (چ) تلفظ
ميشود.
عالمــت ( )D/dبا نام (دی) و با صدای (دِ) تلفظ
ميشود.
عالمت ( )E/eبا نام (ا ِی) همانگونه که در بخش
حروف صدادار از آن یاد شد .فقط وظیفه حرکت کسره
را در مقایســه با زبان عربی بــر عهده دارد و صدای
کوتاه (ا ِ) میدهد و نه هیچ صدای دیگری.
(ف) تلفظ
عالمــت ( )F/fبا نام (اف) و صــدای ِ
ميشود.
عالمت ( )G/gنامش (گ) و با صدای (گ) تلفظ
ميشود.
عالمت ( )H/hبــا نام (ها) و صــدای (هِ) تلفظ
ميشود.
عالمت (  ) I/iبا نام (آی) و صدای کشــیده ( آ )
تلفظ ميشود.
عالمــت ( )J/jبا نام (جیم) و صــدای (ج) تلفظ
ميشود.
عالمت ( )K/kبا نام ( َکــی) و صدای (ک) تلفظ
ميشود.
عالمت ( )L/lبــا نام (ا ِل) و صــدای ( ل) تلفظ
ميشود.
عالمت ( )M/mبا نــام (ا ِم) و صدای ( م) تلفظ
ميشود.
عالمــت ( )N/nبا نام (ا ِن) و صــدای (ن) تلفظ
ميشود.
عالمــت ( )O/oبا نام (اُ) و با صــدای کوتاه (اُ)،
فقط وظیفه حرکت ضمه را در مقایســه با زبان عربی
بر عهده دارد.
عالمت ( )Фبا نام (اُ ُو) و صدای کشیده (اُ ُو) تلفظ
ميشود.
عالمــت ( )P/pبا نام (پــی) و صدای (پ) تلفظ
ميشود.
عالمت ( )Q/qبا نــام (قاف) و صدای (ق) تلفظ
ميشود.
عالمــت ( )R/rبا نــام (آر) و صــدای ( ِر) تلفظ
ميشود.
عالمت ( )S/sبا نــام (ا ِس) و صدای (س) تلفظ
ميشود.
(ت) تلفظ
عالمــت ( )T/tبا نام (تی) و صــدای ِ
ميشود.
عالمــت ( ) U/uبا نام (غین) و صدای (غ) تلفظ
ميشود.
عالمــت ( )V/vبا نام (وی) و صــدای ( ِو) تلفظ
ميشود.
عالمت ( )W/wبا نام (شين) و صدای (ش) تلفظ
ميشود.
عالمــت ( )X/xبا نام (خا) و صــدای (خ) تلفظ
ميشود.
عالمت ( )Y/yبا نام (وای) و صدای کشیده (ي)
تلفظ ميشود.
عالمــت ( ) Z/zبا نام (زی) و صــدای ( ِز) تلفظ
ميشود.
عالمــت ( )я/Яبا نــام (ژ) و صــدای (ژ) تلفظ
ميشود.
حروف صدا دار
تغییر و تلفیــق عالئم صدادار بــا در نظر گرفتن
اکثریــت زبانها امری الزامی اســت .حروف صدادار
در الفبای خانواده التین عالئمی هستند که همچون
اعــراب یا حرکات کوتاه و کشــیده زبان عربی نقش
اصلی را در آســانی خواندن و نوشتن بر عهده دارند.
تغییرات و تلفیقات حروف صدادار در زیر آمدهاند.
عالمت ( )Aفقط تلفظ َ(ــ) فتحه را دارد.
عالمت ( )Eفقط تلفظ (ـِـ) کسره را دارد.
عالمت ( )Iفقط کشیده (آ) تلفظ میشود.
عالمت ( )Oفقط تلفظ ُ(ـ) ضمه را دارد.
عالمت ( )Φفقط کشیده (اُ ُو) تلفظ میشود.
عالمت ( )Yفقط کشیده (ي) تلفظ ميشود.
ترتیب این حــروف یا عالئم میتواند بصورت زیر
باشد:
ABCDEFGHIJKLMNO
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Ф P Q R яS T U V W X Y Z
ab cd ef g h Ij k l m no
Фpq r яs t u v wx yz
راهكار
آموزش الفبــا در این زبان به وســیله اینترنت با
شرحی به زبان مادری افراد کار بسیار آسانی است.
ممکن اســت این سوال پیش آید که با استفاده از
الفبای مشترک در نوشتار هر زبان ،تشخیص زبانها
چطور ممکن اســت؟ برای تشخیص زبان الزم است
کــه در باال ،پایین و یا گوشــه صفحات نام آن زبان
نوشــته شود .تا از این طریق مشخص شود آن نوشته
از کدام زبان است.
نتیجه
بنا به اعالم ســايت تبريز آزاد ،هــر ماه دو زبان
میمیرنــد .در زبــان اینترنتی احیــای زبانهایی که
مرده یا در حال مردن هســتند ،پیشبینی میشــود.
در حقیقت بازاری اســت برای داد و ســتدها و تغییر
و تحوالت فرهنگی و به اشــتراک گذاشــتن خورد
درشــت موضوعــات زبانــی و نه کشــتن و نابودی
زبانــی .زبانهایی که در حال مردن و به فراموشــی
ســپردن هســتند تا حد ممکن در زبان مشترک احیا
خواهند شــد .تولد زبان جهانی با وجود اینترنت امری
غیر قابل انکار است.
حروف الفبا به حد كفايت خواهد شــد نه بيشتر كه
با تعدد حروف نياز به حروف تركيبي باشد.
آنچه تلفظ ميشــود قطعا همان نوشته میشود و
يا آنچه نوشته ميشود همان تلفظ میشود ،در جواب
کســانی که میگویند تغییر نوشتار انســان را از آثار
نیاکانــش جدا میکند و باعث فراموشــی و بیگانگی
با زبان مادری میشــود .او ًال که هــر زبانی را با هر
الفبای مشــترک میتوان نوشت .دوم ًا در طول تاریخ
خطوط بنا به اقتضای زمان تغییر کلی کرده ولی خود
زبان تغییر چشــمگیری نکرده .مانند تغییر خط زبان
ترکی از نوشــتار عربی به التینه .سوم ًا خطوط نیاکان
پس از گذشت قرنها کشف ،رمزگشایی و در موزهها
نگهداری میشــود .هر کسی مایل باشــد میتواند
زبانــش را با آن خطوط بنویســد .چهارم ًا اگر اراده بر
آن شــود که خط میخی یا تصویر مصر باستان احیا و
ترویج یابد ،آن رسایی را در جواب گویی به نیاز امروز
بشر نخواهد داشت و به همین دلیل عمده محکوم به
تغییر میشود.
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