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 )برگرفته شده است   پرچم هاي روزانهين متن ازا( 
 
 
 

ون بايـد   نـ دراين باره پنجاه سال اسـت سـخن ميـرود و اك           .    بي گفتگوست كه بايد الفباي ما ديگر گردد         
اگر امروز ما ايـن بكارنبنـديم يـا همچنـان      . بكار بسته شود و شايسته ترين دسته ايم كه آنرا بكار بنديم             

ز ناقص درست كرده بدستها دهند      يكسان نا شايستي ميافتد كه يك چ      ميماند و بجايي نميرسد ويا بدست       
. 

زيم و بكار بريم كه چون رواج گرفـت         ن يك الفباي بهتر و درست تري بسا       ا    ما دوست ميداشتيم خودم   
يك بينشي   اروپاييان آنرا از ما گيرند ولي براي چنين كار كسي را ميخواستيم كه جربزه نقاشي داشته با                

ين كسـي را نيـافتيم و از آنسـوي آگـاه            ازد ويك الفباي بسامانتر و بهتري بسازد لـيكن چنـ          باين كار پرد  
ايي دارد و در ايـران وسـايل   هنرمندان اروپ تهيه كردن براي چنين الفبايي نياز ب  ) ماتريس    (شديم كه 

ز آن چشم پوشيديم    از اينرو ا  . ده نيست و اين ما را ناگزير ميكرد كه چند سال ديگر منتظر باشيم               آن آما 
ع باشيم اينست ميخـواهيم در ايـن        نند قا تين كه ديگران نيز اقتباس كرد     ستيم كه بهمان الفباي ال    نو بهتر دا  

   :نشست در پيرامون آن گفتگو كنيم 

  : بكار ميبريم بدينسان ) حركه   (بايد دانست ما در فارسي بيست و دو حرف و هشت آوازه       
  د ر ز ژ س ش غ ف ك گ ل م ن ه و ي      ب پ ت ج چ خ

هند گرفت كه چرا الف يا همزه را نشمرديم بايد گفت الف يا همزه حرف نيست                ا     شايد كساني ايراد خو   
شايدخواهند گفت چرا ذال . هيم راند ا  است و ما از آن در ميان آوازها سخن خو) حركه   (بلكه آوازه يا 
  ميگـوييم   )  زاء    (  اگر دو سه كلمه هست ما همه را           ,سي ذال نمانده    ميگوييم امروز در فار   . را نشمرديم   

بايجان يا آزربايجان در گفتن تفاوتي نـدارد بهـر حـال هـيچ نيـازي ديـده                  ر هم بنويسيم آذ   اءبايد با ز  اين  
 را بجاي آن بيـاوريم  ) گاف (  را ايراد گرفته ميگويند نيازي بآن نيست زيرا     )  غين    (برخي هم   . نميشود  

 نغـز  ,  مرغزار ,  مرغ , باغ  هاي  در كلمه  , هست بهر حال     ي  ت آشكار  گ تفاو  ولي بايد گفت ميان غين با     
 .  و مانند اينها بغين نيازمنديم ,  مغز ,

نها نداريم زيرا مـا تـا       آميگويم در زبان ساده نيازي ب     .      كساني در باره حرفهاي عربي خواهند پرسيد        
ز آنسـوي ايـن حرفهـا در فارسـي تغييـر يافتـه              ا. بتوانيم كلمه هاي عربي را از زبان كم خواهيم گردانيد           

 . فارسي نميماند  ي تفاوتي ميان آنها با حرفها
 . گزارده نميشود )  س ( و ) ص (  و يا در ميان ) ه ( و ) ح (    مثال تفاوتي ميانه 

مثال اگر خواستيم در يـك جـايي يـك جملـه عربـي را            .      ولي در جاهاي ديگر بآنها نياز خواهيم داشت         
 .نها در جاي ديگر سخن رانيم آاينست بايد از . اوريم با اين حرفها نخواهيم توانست بي



ز بيست حرف نيست و اينـك           اين بيست و دو حرف كه در فارسي هست در التين در برابر آنها بيش ا               
هم فهاي فارسي را با حرفهاي التين كه در برابر هر يك از انها توان گذاشت نشان ميـد                 رلي ح من در جدو  

 :و شما خواهيد ديد كه دو حرف كم داريم 
 ي و ه ن م لگكف غشس ژ ز ر د خ چ ج ت پ ب
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 . از التين نداريم ي  چنانكه مي بينيد در برابر چ و ش حرف

پيداست كه بايد يكـي از سـه راه          ؟  كنون بايد ديد براي اين دو حرف چ و ش كه كم داريم چه بايد بكنيم                 
  :را بر گزينيم 

 حرفي از خود بسازيم و بجاي آنها گزاريم يا از الفباي ديگري از روسي و ارمني و گرجي و مانند                     – ۱   
 . ابينها دو حرفي را برداريم و بجاي چ وش بكار بريم 

 Hمـثال چ را     (  اينها رابفهمانيم       چنان كه در انگليسي و فرانسه و آلماني كرده اندبا تركيب دو حرف             – ٢ 
C و ش را SH بنويسيم  . ( 
ن كه در تركيه و قفقاز و در زبان اسپرانتو كرده اند با افزودن يك عالمتي جاي اين دو حرف را ا  چن-  ٣

 ) . را با يك عالمتي براي ش برگزينيم   Sرا با يك عالمتي در زير يا در باال براي چ و  Cمثال ( پر كنيم 
يدانم راه يكم سختيهايي دارد زيرا اگر حرفهـايي  آنچه من م. … ؟   از اين سه كار كدام يكي بهتر است     

اگر دو . يد و يا نيايد آست در اينجا بدست يهيم داشت كه دانسته نابماتريسي خو از خودمان بسازيم نياز
ينها الفبامـان بـا التـين       واهد داشت گذشته از ا    خن شم شايد با التين ساز    يحرف از روسي يا ارمني بردار     

 .دوري بيشتر پيداكرده و ماشينهاي نوشتن خاصي براي خود الزم خوهيم داشت 
     راه دوم گذشته از آنكه كلمه هارا درازتر خواهد گردانيد در برخي جاها مايه اشتباه خواهد بـود مـثال         

و جز با قرينه نخواهد دانسـت       خواهند خوانند   ) گيشا  ( بنويسيد كساني آنرا     ) GISHAگيسها  ( اگر شما   
 . مقصود است ) گيسها ( كه 

من اينهـا را ميگـويم      .اهيست كه ديگران پذيرفته اند       ر     راه سوم از همه بهتر و آسانتر بنظر ميآيد و اين          
آنكه گفته اند از بحث و گفتگو حقيقت روشن ميگردد در    . كه نيك بينديشيد و هر كسي نظر خود را بگويد           

 كـه   ييار چيزهـا را در نظـر گرفـت و چـه بسـا نكتـه هـاي                 سدر برگردانيدن الفبا بايد ب    . ست  گونه جاها ناي
 و قرنهـا    مي است كه امروز ما ميخواهيم بكني      اين كار . و بگويد    بانديشه يكي نرسد و ديگري آنرا در يابد       

  .پايدار خواهد بود و اينست ما هر چه بيشتر بينديشيم و دقت كنيم الفباي بهتري خواهيم داشت
نسـت  ي     برخي از همسايه هاي ما الفباشان را تغيير داده اند و من در برخي از آنها نواقصـي مييـابم  ا                     

 ميخواهم دقت بيشتري كنيم تا ديگران هم روزي ننشينند و بگويند فالن مردم الفباشان را ديگر گردانيدند                
 .صي دارد قولي نوا

بكوتاهي كلمه هـا   اري حرفها را در نظر بگيريم و از يكسو     ما بايد از يكسو روشني الفبا و اشتباه برند      
ديشيد كه براي   نده گيريد و بي   يمقيد باشيم همچنين آساني نوشتن را از انديشه دور نداريم همه اينها را بد             

  .؟آن دو حرفي كه داريم چه بايد كرد 



شماريم كه حرف نخسـت  نك هشت كلمه مييما در فارسي هشت آوازه داريم و ا  ،  ) حركه  (      اما آوازها   
 .بار، درخت ، دير ، پل ، پول ، پي ، جو : هر يكي با آوازديگري ميايد 

 : واز بيشتر نداريم كه اينهاست  آ     درحاليكه در الفباي التين پنج 
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چـاره كـار    آواز بي پاسخده است و در اينجا نيازمنديم كه بيكي از سه راه پـايين ب                  پس در اينجا هم سه      
 : پردازيم  

 .ريم ا التين برد از سه حرفي از خود بسازيم يا از الفباي ديگري جز– ١  
 . چنانكه در زبانهاي انگليسي و فرانسه است با تركيب دو حرف اين آوازها را بفهمانيم – ٢  
 .پايين چاره كنيم در ردن نشاني در باال يا ا با گز– ٣  

چگونگي آنكه حرفهاي   . ن راه بكار پردازيم     ييشمارم و بر آنم كه از ا        در اينجا هم من راه سوم را بهتر م        
O , E  م ي  را جزدر آوازهاي شناخنه خود را نياوريم مثال بنوسـPEY ;  COV    امـا آن شـش صـداي   

 كه  » بر   «فاوت دارند      چيزي كه هست در درشتي و باريكي ت        ديگر بايد دانست كه هر دوتاي آنها يكيست       
 : همچنين است در درخت و دير وپل وپول .  خواهد شد » بار «اندكي درشتتر گوييم يم اگر آنرا يميگو

ي در ي را در دو آواز بياوريم و براي جداA     I    E اينست ما ميتوانيم هر يكي از حرفهاي سه گانه 
 را بي نشانه  تنها گفتگو در آن خواهد بود كه آيا حرفها-ك نشاني در باال يا پايين بيفزاييم  ي از آنها ييك

در اينجا هم بگمان من بايد . در آوازهاي درشت آورده و در باريكها نشانه افزاييم يا بعكس آن كنيم 
 . ببينيم بكدام يكي بيشتر نياز داريم آنرا بي نشانه گردانيم و گويا بآوازهاي درشت بيشتر نيازمند باشيم 

 
 
 


