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  چکیده
شود توصیفی از   کلی خط فارسی و معایب آن تالش میهاي ویژگیدر این مقاله با بررسی 

هاي  جایگاه خط فارسی و کارکرد این خط در پدیده. وضعیت امروز خط فارسی ارائه شود
زبانان و  پاسخی که فارسی. شود هاي اجتماعی سنجیده می امروزي مانند تلفن همراه و شبکه

دهند باعث  هاي جدید می شناسان به معایب خط فارسی و عدم امکان تطبیق آن با پدیده زبان
 از تغییر کلی این ؛ي خط فارسی اتخاذ شود شود آرا و رویکردهاي متفاوتی نسبت به آینده می

هاي اجتماعی براي  کاربران کم سن و سال شبکهنظام خطی به نظامی التین گرفته تا تالش 
دار بودن وضعیت امروز خط فارسی  ي مسئله دهنده استفاده از خطی به نام فینگلیش، همه نشان

ي فضاسازي در ذهن را   سعی بر آن است تا نحوه، با رویکردي شناختی،در پژوهش حاضر. است
  . نشان دهیم1قي تلفی نویسی با استفاده از فرضیه به هنگام فینگلیش
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  مقدمه. 1
قدمت توانایی بشر در استفاده از .  هم منشأ و هم کاربرد متفاوتی دارند،نوشتن و سخن گفتن

ختی و شناختی حاصل در تاریخ شنا ي تغییرات زیست کننده زبان به قدمت بشریت و منعکس
نوشتار، یعنی نمایش نمادین زبان به شکل خطی قابل نگهداري، دستاورد . ست اتکامل او

خط و . شده است   زیرا تنها در خالل پنج هزار سال اخیر حاصل؛ استيفرهنگی نسبتاً جدید
 اجتماعی و ياه  بنا به ضرورت آن را انسان وداردانسان  ریشه در اجتماع و فرهنگ ،نوشتار

صورت گفتار و  زبان به .فرهنگی اختراع کرده و براي تثبیت زبان و گفتار به کار گرفته است
  .آید ی به شکل نوشتار درم،آنگاه به کمک خط

هاي نوشتاري هاي نوشتاري، چگونگی پیوند دادن زبان با نشانه نظامي هرویکرد غالب در مطالع
شناسی از  اي مجزا در مطالعات زبان حوزهعنوان بهري  نظام نوشتا،هاي اخیردر سال. است

  انجامهاي نوشتاري گوناگون  نظامي هدرزمیناهمیت خاصی برخوردار شده و مطالعات بسیاري 
شناختی نیز به   باعث شد رویکردهاي جامعه، در ایجاد تاریخ براي انسان،اهمیت خط.  استشده

  راازند تا وجوه مختلف زبان و فرهنگ یک جامعههاي متفاوت بپرد بررسی نظام نوشتاري زبان
ها ورود  یکی از این بررسی. آشکار کنند، شود ي خط در طول زمان منتقل می واسطه که به
  .هاي مرتبط با خط است شناسی شناختی به بحث زبان
 و شد ی مگرفته نظر در هم از جدا ي  دو عرصه، شناختي  زبان و مطالعهي ها مطالعه سال

 زبان ، اخیر ولی در چند دهه؛آوردند ی نوعی عملکرد شناختی بنیادین به شمار مرا زبانت ندر به
 گرفته نظر در بنیادین شناختی عملکرد یکعنوان   بهانسان فهم و يبند  مقولهآنتبع   بهو
 زبان دیگر بنابراین؛ است کرده ادغامهم   بارا مطالعه ي حوزه دو این شناختی و علوم شود یم

 عملکردهاي و  ذهني  بلکه اکنون ما از مطالعهشود ی جدا در ذهن محسوب نميا ان حوزهعنو به
  .کنیم ی مصحبت آن

  ي زبان پیامکی شناسان شناختی و غیر شناختی فارسی در حوزه مطالعات زبان. 2
طور  شناسان آن  باید گفت زبان،رسانی و تأثیر آن در زبان فارسی با توجه به اهمیت موضوع پیام

، به )1394( بامشاد .اند  نشدهعمل ي این اهمیت است در این زمینه دست به  شایستهکه
سازي  ها، ترکیب واژگان نامتجانس، استفاده از زبان کوچه، معادل تلخیص کلمات و واژه

تغییر (ي دیگري با عنوان  مقاله. ها پرداخته است دست آسیب   مشابه اینياي و موارد سلیقه
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توجهی  شده که در آن به بی  نوشته) 1394(توسط معمارزاده ) ین بها؟خط فارسی، به کدام
ت گفتار در این هاي فضاي مجازي بر نوشتار فارسی و عدم سندی به ادبیات فارسی، آسیبنسبت 
 هاي محدودیت و تحت شرایط که است زبانی يا  گونه، اینترنتی زبان .پردازد میفضا 
مجازي  فضاي در کاربران زبانی ارتباط  براياند، کرده وضع یاینترنت هاي رسانه که اي شده تعریف

اعضاي  و ندارد وجود یو یکدست همگن ي زبانی جامعه ،فضاي مجازي در. است آمده وجود به
 فضاي در زبان  یک حضور  میزان.باشند داشته ارتباط دیگران با مادري خود زبان با توانند می آن

 فارسی زبانی هاي گونه از یکی فارسی، اینترنتی زبان. دارد یبستگ آن زبانوران تالش به ،مجازي
 فضاي در بودن، البداهه  فی و غیررسمی کارآمدي، تعامل کاربران، سرعت، از متأثر که است

 روزانه زمان ،زبانان فارسی. شود می استفاده کاربران ارتباط زبانی براي الکترونیکی مجازي
 افزارهاي نرم تولید سو، یک از  بایدبنابراین. کنند ري میتوجهی را در فضاهاي مجازي سپ قابل
 خط تبدیل امالیی، یاب غلط فارسی، متون در استانداردسازي، رمزگذاري مانند فارسی زبان

 زبان ماشینی ي ترجمه و نوشتار به فارسی ي گفتار پیوسته تبدیل فارسی، خط به فینگلیش
 فضاي سوي دیگر، از و شود حمایت باال  بسیاردقت با فارسی به انگلیسی گفتاري و نوشتاري
 فضاي مجازي که داشت توجه باید. کرد اینترنتی استفاده زبان هاي کاستی رفع براي مجازي
 اختصارات ساختن در را خود سازي واژه خالقیت کاربران آن که است بزرگی آزمایشگاه همچون

 براي اینترنتی هاي رسانه باالي بسیارظرفیت  از توان همچنین می ؛کنند می تجربه ها سرواژه و
 هاي گویش کشور، فرهنگی هاي گنجینه از یکی. کرد استفاده فارسی زبان و ي خط توسعه

 آواهاي ي نویسه رقمی، صوتی فناوري از استفاده با. سراسر ایران را فراگرفته که است متنوعی
گردآوري  براي توان  میفارسی ادب و زبان فرهنگستان و راهنماي یونیکد در المللی بین

). 1391 خان، بیجن(افزود  فرهنگی کشور هاي اندوخته به را ي ارزشمند گنجینه این، ها گویش
 هیچ پژوهشی ،ي تلفیق اساس نظریه  بر، نوشتار فینگلیشبرايي بررسی شناختی  در زمینه

 (conceptual blending)ي تلفیق مفهومی  اما کارهایی که در آن به نظریه ؛صورت نگرفته است
بررسی فضاهاي ذهنی در متون خبري «توان به کارهایی چون   می،شده  و فضاهاي ذهنی اشاره

اشاره کرد که در آن به ) 172˗167: 1394(مري و همکاران ا از حیات ع»هاي ایران روزنامه
. ندا ي فضاي ذهنی پرداخته زبان در چارچوب نظریه هاي فارسی شده توسط روزنامه اخبار منعکس

شده، فضاي ذهنی شش متن خبري    که به روش توصیفی و تحلیلی انجام،ایشان در این تحقیق
 قرار موردبررسی  رااند زبان که به موضوعی واحد پرداخته ي متفاوت فارسی برگرفته از دو روزنامه
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اي ه گونه است که نویسندگان اخبار با استفاده از فضاسازي شده این ي حاصل نتیجه. اند داده
 افکار و عقاید خود را به مخاطبان القا کرده و انعکاس خبر را به سمتی که تیتر ،ذهنی متفاوت

در ) 229˗210: 1385(همچنین گلفام علوي . کنند گرفته هدایت می خبري بر مبناي آن شکل
آقا . شناختی پرداخته است  مشاهدات ذهنی و رواني شناسی از زاویه ي خود به معنی مقاله

ي  به بررسی وجه فعل در زبان فارسی با توجه به نظریه) 149˗140: 1391(ه و عباسی زاد گل
  .فضاهاي ذهنی نگریسته است

  چارچوب نظري. 3
 توجه با. »نیست يا  خودبسندهشناختی ي قوه ،زبان« که است باور این بر شناختی یشناس زبان

 که داد نشان توان ی مشود ی ممحسوب شناختی علوم هاي یم پارادااز یکی که باور این به
 2فوکونیه و ترنر.  قادر به تبیین برخی از تمایزات نیست،گرا یکردهاي صورترو از استفاده

 به سه تمایز اشاره ،گرا  صورتهاي یه تبیینی نظریتکفا براي نشان دادن عدم) 6: 2002(
ص همانندي و تشخی« که هویت یعنی دهند یها توضیح م آن. » و تخیلتلفیقهویت، «: کنند یم

عنوان   آنچه اساساً به معناي توانایی نگاه کردن به یک گل و تشخیص آن به ،»ها همسنگ شده
 ایجاد ارتباط بین مفهوم گل و گلی است که در جهان بیرون  ؛ این همان تواناستیک گل 

 معرفی »ها  و چیزهاي مقابل آنها یتیافتن هو« را تلفیق ،به همین منوال، فوکونیه و ترنر. است
 پیشرفت و باشند معنا گر یه توجتوانند ینم« تلفیق که هویت و دهند یها نشان م  آن.کنند یم

 خودنوبه   بهنیز تلفیق توانایی .»نیست یرپذ  امکان،تخیل یعنی ،بشر ذهن سوم منِ بدونها  آن
 انسان ناییتوا در خاص،طور   بهرا، آن توان ی مکه بسازد را چیزي تا گیرد ی مخدمت به را تخیل

ادعاي کلیدي معناشناسی شناختی این است که تخیل . ینی و البته زبان دیدآی هنري، خلق در
 ؛2002( فوکونیه و ترنر يها تالش. کند یانسان نقش مهمی را در فرایندهاي شناختی بازي م

 »خالق« يها  بخصوص جنبه ،سازي معنادر یافتن نقش تخیل در زبان و در فرایند ) 1999
. رساند ی مفهومی متلفیقها را به نظریه  ها، آن  بدیع و خالف واقعيها ت معنا مانند استعارهساخ

 مفهومی در تفکر و تلفیق مدافع این دیدگاه است که ،تلفیق ي  نظریهي ینهتحقیقات اخیر در زم
شده است که شواهد دال بر این   همچنین نشان داده. کند یتخیل انسان نقش اساسی بازي م

 انسانی از قبیل هنر، هاي یت مربوط به فعاليها تنها در زبان بلکه در سایر حوزه نایی بشر نهتوا

                                                             
2. Fauconnier and Turner 
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براي اینکه بتوانیم توضیح  . علمی یافت شده استهاي ینهاندیشه، اعمال مذهبی و سایر زم
 در .داشته باشیمآن  اب و موارد مرتبط 3کاملی از تلفیق داشته باشیم ابتدا باید نگاهی به استعاره

 کامالً متفاوت است با آنچه درگذشته در شود یعصر معاصر برداشت و تفسیري که از استعاره م
 و نه در دانند ی جایگاه استعاره را در اندیشه م،براي مثال در عصر معاصر. شد یمورد آن بیان م

 يساز هومست که هرلحظه با استعاره درگیر هستیم و تنها راه اندیشه و مف ااین بدان معنا. زبان
 ي حوزه(در رویکرد شناختی به استعاره، به دو عنصر مشبه . ردیگ یتوسط استعاره انجام م

 مبدأ براي اشاره به ي اصطالح حوزه.  شده استدی تأک5) مبدأي حوزه(به   و مشبه4)مقصد
  مقصد براي اشاره بهي  و حوزهدیآ ی که استعاره از آن به دست مرود یکار مه  مفهومی بي حوزه
، »بحث جنگ است«براي مثال . شود ی که استعاره به آن اعمال مرود یکار مه  مفهومی بي حوزه

 مفهومی يها  استعارهي هیدر نظر . مبدأي  مقصد است و جنگ حوزهي در این مثال بحث حوزه
، »کنیم  که با آن زندگی میییها استعاره«در کتاب  )25: 1980(  6که توسط لیکاف و جانسون

 مبدأ و يها  میان عناصر حوزهییها صورت درج یا نگاشت  را به7 مفهومیيها میان حوزهارتباط 
 ي  مبدأ در حوزهي  حوزهيها  حائز اهمیت اینکه معموالً تمام جنبهي نکته. دهد یمقصد نشان م

 است که مشخص ییها تی نگاشت یک استعاره درواقع محدودي حوزه. شود یمقصد نگاشته نم
براي .  از یک مفهوم مبدأ به مفهوم مقصد انتخابی نگاشت شوندتوانند ی مییها چه تناظرکند یم

  : استگونه نی باال اي  را در نظر بگیرید که نگاشت استعاره»وقت طالست «ي مثال استعاره
   . وقت متناظر است با طال.الف
   . ارزشِ وقت متناظر است با ارزشِ طال.ب
 با که ارزشمندي موارد با است متناظر آورد به دست انزم با توان می که    موارد ارزشمندي.ج

  .آورد به دست توان ی مطال داشتن
با مشکالتی که  هستند متناظر دنیآ ی مشکالتی که به خاطر از دست دادن زمان به وجود م.د

  .دنیآ یبعد از دست دادن طال به وجود م
 وقت طالست به ي ه از نمونه هرگاه با استفادنیست، بنابرا ا از تناظرهايا نگاشت مجموعه

در انتهاي این بخش .  از تناظرها مدنظر استيا ، در حقیقت مجموعهشود ی اشاره ميا استعاره
                                                             

3. Metaphore 
4. Target domain 
5. Source domain 
6. Lakoff and Johnson 
7. Mental domains 
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 و است مفهومی يها باید به این نکته اشاره کرد که استعاره نگاشت اطالعات در بین حوزه
 .شود ی دیگر نگاشت نمي طور کامل در حوزه همچنین خصوصیات یک حوزه به

اند که بر اساس آن  چارچوب تحلیلی جدیدي را ارائه داده) 1997، 1985(فوکونیر و ترنر 
. شود تري نسبت به نظریات دیگر در نظر گرفته می یند شناختی کلیاعنوان فر استعاره به

آمیزه یا تلفیق از ترکیب مواد . نامند می  یا آمیزه8یند را تلفیق مفهومیافوکونیر و ترنر این فر
هاي  همانند استعاره در دیگر نظریه. دنآی وجود می  کامالً متمایز بهي هی از دو حوزمفهوم

توان در زبان   انسان است که تجلی آن را میي یندي فراگیر در اندیشهاشناختی، تلفیق نیز فر
 شامل چهار  مبدأ و مقصد، الگوي فوکونیر و ترنري در عوض دو حوزه. معمول و روزمره یافت

 ي مبدأ، ، حوزه10اند از فضاي عمومی که عبارت(ه فوکونیر هرکدام از این فضاها را  کاست 9فضا
این فضاهاي ذهنی شامل . گیرد یک فضاي ذهنی در نظر می) 11ي مقصد و فضاي تلفیق حوزه

شوند و درك  زمان مشخص در ذهن فعال می که در یکهستند اي از اطالعات منسجم  مجموعه
شناسی  مفهوم فضاهاي ذهنی در معنی. دهند  را نشان می واقعی یا تخیلیيیک سناریو

فوکونیر معتقد است که معنی چیزي از . مطرح شد) 1985(شناختی اولین بار توسط فوکونیر 
فوکونیر و ترنر . ساخته و قابل تعبیه در واژه نیست بلکه کاربرد واقعی زبان در بافت است پیش

اي از یک موضوع   مفهومی مورد ویژهي معتقد هستند که استعاره) 150˗140: 1998(
کند، چگونه عناصر را از  ها چگونه عمل می  اینکه نظام ادراکی ما در مورد حوزه؛استتر  گسترده

کند، چگونه بر  کند، چگونه دو حوزه را در هم ادغام می  دیگر منتقل میي اي به حوزه حوزه
هاي مجازي ما تا حد زیادي  دیشهان. سازد و غیره  جدیدي میي هاي موجود حوزه اساس حوزه

فوکونیر و ترنر،  ي بنا به گفته. شوند طراحی می  تجربیات ماي یافته هاي سازمان  حوزهي واسطه به
فضاي ذهنی اغلب . شود اي مفهومی است که دقیقاً در زمان درك ساخته می فضاي ذهنی، بسته

فضاهاي ذهنی . شود ر ساخته میت حال بسیار اختصاصی تر اما درعین  مفهومی کوچکي از حوزه
دیروز علی را « ي مثال، جمله  عنوان به. شوند  مفهومی ساخته میي اغلب بیشتر از یک حوزه

که ) گذشته(سازد تا فضایی براي واقعیت کنونی گوینده و فضاي دیگري   ما را وادار می»دیدم
 خاص و یک علی ي دهفضاي ذهنی دیروز داراي یک گوین.  بسازیم،شده است علی در آن دیده

                                                             
8. Conceptual integration 
9. Space 
10. Generic space 
11. Blended space 
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نویسی مواردي   به هنگام فینگلیشچون. ندهستتر  هاي مفهومی بسیار کلی  اما حوزهاستخاص 
 حاصل کار کهد نشو  طرز تفکر، فرهنگ، تاریخ، خط و زبان مبدأ با زبان مقصد تلفیق میمانند

اي ندارد و   یا دانشگاهی استفادهرسمی ،اداري  عمالً در ثبت متون ادبی،و استتولید خطی 
 نوشتار کهدهد  فضاي سومی را شکل می این نیز خود. اً در مکالمات غیررسمی نمود داردصرف

ساخت معنا را بر اساس عملکردهاي ذهنی پیچیده و ) 1997:17(فوکونیر . فینگلیش خواهد بود
 میان درact) ( کنشگیرد که هنگام فکر کردن، برقراري ارتباط یا  سطح باالیی در نظر می

 کنند که افراد براي برقراري ارتباط از زبان استفاده می هنگامی.رود به کار میdomains) ( ها حوزه
فوکونیر به این . کنند هایی را ایجاد می  حوزه،هاي جاري  از طریق اطالعات زبانی و بافتپیوسته

  .کند ها عنوان فضاها را اطالق می حوزه

  خط فارسی. 4
گیرد و در  هاي مختلف معموالً از راه تقلید صورت می  کتابت زبانانتخاب نوع الفبا و خط براي

انتخاب خط براي زبان فارسی نیز خارج از این . خوریم این مورد کمتر به ابداع و نوآوري برمی
شده است و این در حالی است   خط فارسی از خط عربی اقتباس. چهارچوب صورت نگرفته است

پس از اسالم، ایرانیان . شده بود   براي نگارش زبان عربی وضعکه ساختار نوشتار عربی از ابتدا
هاي نوشتاري سعی نمودند این خط را با زبان فارسی سازگار  ضمن الگو گیري از این نشانه

فارسی به ترتیب از » پ، چ، ژ، گ« گرچه تا قرن ششم و هفتم حتی براي نمایش آواهاي ؛کنند
دها با اضافه کردن چند نقطه و ویرگول، تا حدودي از بع. شد استفاده می» ب، ج، ز، گ«حروف 

طور نسبی با زبان  شده از عربی به  خوانی پیشگیري شد و خط اقتباس امکان بروز اشتباه و غلط
نکته اینجا است که اگر بنا بود این روند تطبیقی ادامه یابد، موارد بسیاري . شدفارسی هماهنگ 

ي زسا ي روند هماهنگ گرفت اما ادامه ها قرار می گیوجود داشت که باید مشمول این هماهن
ي مشکالت و  حال باید گفت که گویشوران فارسی، این خط را با همه درعین. تقریباً متوقف شد

ها اشاره  اي از این ناهماهنگی در ادامه به پاره. برند اند و از آن بهره می هاي آن پذیرفته دشواري
  .کنیم می

 هاي  عدم انعکاس مصوت[a e o]در خط   
 تشدیدي هاي مشدد بدون استفاده از نشانه کاربرد صامت   
 صدا یا ترکیب صدایی   خطی براي اشاره به یکي کاربرد چند نشانه  
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 آواي مختلف با استفاده از یک حرف الفبا نمایش چند  
    شـوند ولـی خوانـده     حروفی کـه نوشـته نمـی   (عدم انعکاس آوایی برخی حروف در مواضع خاص

  ).شوند می
          شـوند ولـی نوشـته        آواهایی کـه تلفـظ مـی      (عدم انعکاس نوشتاري برخی آواها در مواضع خاص

  ).شوند نمی
 زمان یک نشانه به دو آوا  داللت هم  
 چندشکلی حروف الفبا  
 نوع چرخش و جهت خطوط به هنگام نوشتن  
 ناهماهنگی شکل و حروف الفبا از جهت امکان اتصال  
  ،وندها و عناصر تصریفیناهماهنگی در اتصال کلمات مرکب  
 ها وپیش شدن آن گذاري و احتمال پس ها، شکل نقطه فراوانی نقطه  

ن معنی نیست که متصدیان زبان و خط در جامعه اقدام ایهاي خط فارسی به  توصیف نارسایی
به اصالح خط را با هر قیمتی مجاز شمارند و بدون بررسی تبعات گوناگون آن به اقدام اصالحی 

گاه منجر به تغییر و تبدیل  زبان هیچ  نوشتار مبادرت ورزند؛ گرچه تغییر الفباي یکي  در زمینه
واج وجود دارد  - انطباق میان نگارهلحاظ ازي الفبایی درجاتی ها خطدر میان . گردد زبان نمی

پریش   تواند پیامدهایی براي فرایندهاي ذهنی دخیل در افراد طبیعی و خوانش یمکه این امر 
ي آن وجود داشته ها واجیک میان نگاره و   به  ی خطی که انطباق یکطورکل  به. شدداشته با

یک   به  انطباق یکي آن، به نحوي، ها واجخطی که نگاره و  و 12)عمق کم(باشد خط شفاف 
ي  یندهنما ها نگارهي تیره برخی از ها خطدر . شود یم نامیده 13)عمیق(نداشته باشد خط تیره 

توان  یم. یابند یم با بیش از یک نگاره در خط نمایش ها واجبیش از یک واج هستند و برخی 
واج  - ي انطباق نگارهمند قاعدهي الفبایی را در طول پیوستاري بر اساس شفافیت یا ها خط

یی مثل اندونزیایی، آلمانی و اسپانیایی ها خط در یک سمت این پیوستار، .ي کردبند دسته
قرار ) ي تیرهها خط(یی همچون انگلیسی و عبري ها خطو در سمت دیگر، ) ي شفافها خط(

زیرا از   در خود دارد، خط فارسی استواحد درآن  راي شفاف و تیرهها واژه خطی که .دارند
 مانند(شوند  یمهاي همخوانی نمایش داده  یرهزنج صورت بهي فارسی فقط ها واژهطرفی برخی از 

                                                             
12. shallow 
13. deep 
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رو  ینازاشوند،  یم نمایش داده ها واکهي فارسی ها واژهو در برخی دیگر از ) مرد، خشک، سرد
راه پیوستار   یمهنتوان گفت خط فارسی در  یم پس).  مار، سار، بارانمانند(بسیار شفاف هستند 

  ).70˗62: 1385داناي طوسی و بلوچ، (شفافیت خط قرار دارد 

  14زبان پیامکی. 5

 هاي شبکه و ها روم  چت و ها در پیامک شده  استفاده رياختصا اصطالحات به پیامکی زبان
 براي نویسه تعداد کمترین با ها واژه نوشتن در پیامکی  زبان.شود می اطالق اجتماعی مجازي
نوشتن مثل  اصول رعایت از زبانی ي گونه این در خاطر  همینبه ،است مفهوم رساندن

 نگاه، یک  در.شود می پرهیز زبان دستور کامل رعایت و بزرگ، حروف بانوشتن  گذاري، نقطه
 تا آمیخته  هم در را اعداد و واژگان که دانست زبان در نوزاد گویشی توان می را پیامکی زبان

 تواند زبانی می با هر کس هر  در فضاي مجازي،.بسازد مقصود بیان براي را واژگان مختصرترین
 به نسبت زبان ریزان برنامه که است یعیو طب باشد داشته ارتباط دیگر زبان هر با کس هر با

 این که است شده  ثابت دیگر امروز. نگران باشند گیر همه فضاي این در خود ملی زبان جایگاه
 مانند طبیعی زبان یک  آن زبان واحد که نیست جهانی ي دهکده ي مجازي یک فضاي بسته

 تولید براي زبانی ي جامعه یک افراد که است  چندزبانهیفضای ،مجازي فضاي انگلیسی باشد بلکه
 است معتقد) 2001 :38( کریستال. هستند دیگر جوامع زبانی افراد با رقابت در بیشتر اطالعات

 است حاکم مجازي فضاي در ،15اسپیک نت به نام تعاملی و جهانی الکترونیکی، واحد زبان  یک
 باید باشد، چنین اگر .داستانداردهایش هستن و مقررات تابع کنندگان آن استفاده ي همه که

صورت  این. باشد حاکم ظاهر متفاوت به هاي محتواي زبان بر واحد صورت یک که داشت انتظار
بیجن (است  حاکم هم اینجا )مجازي حاکم است فضاي بر که هایی پروتکل و مقررات همان(

  ).1391:95خان،

   فینگلیش5-1
نظران زبان و  هاي عمده صاحب ی از نگرانی یک،هاي جدید ارتباطی و اطالعاتی با توسعه فناوري

 نظیر درآوردي هاي نگارش من الشعاع قرار گرفتن زبان ملی و ترویج شیوه ادبیات فارسی تحت
هاي کوتاه  هاي الکترونیکی و پیام ها، پست روم در دنیاي چت .فینگلیش یا فارگیلیسی است

                                                             
14. SMS language 
15. Netspeak 
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)SMS(، ایرانیان داخل و خارج به . یافته است نوشتن عبارات فارسی با حروف التین رواج بسیار
 ي عنوان یک وسیله  اینترنت بهي وجود توسعه کاربرد آسان زبان فارسی در وب نیاز دارند اما با

اکنون براي رفع  ترفندي که هم. اند ارتباطی قوي، هنوز در این زمینه با مشکالت جدي مواجه
در این خط کاربران از . است» لیشفینگ«رود استفاده از خط ابداعی  این مشکل به کار می

در ادامه چند مثال از این  .کنند تا مطلبی را به زبان فارسی بنویسند حروف التین استفاده می
  .شده است ي نگارش ارائه شیوه

 

  فینگلیش

 

  آوانگاری

معنای 
کاربردی 
  در بافت

 

  تحلیل

 

 

Dg 

  

 

 

]ɗɪɢɘ[  

 

 

  دیگر

سی  روف انگلی دای ح دا ص س/ d/ابت ن نوی ا در ذھ نده ب
دای ؛انگاری شده  صدای آواھای فارسی تشابھ  یعنی ص

وان »دی« ی ھجای اول واژه ھ ھمخ  را D در فارسی ک
یش  در واژه ای Dgی فینگل پس در ھج ده، س امل ش  ش

در / g/ در فارسی با صدای »گ«ھمخوان دوم صدای 
ھ  انگلیسی ھمسان ده و درمرحل داری ش د فر پن د ای بع ین

  .داده است   رخحذف واکھ و ھمخوان آخر

 

Va  

 

]ɘvas[ 

 

  برای

وان  ھ»و«ابتدا متناسب با صدای ھمخ  در »آ«ی   و واک
داھای ی ص سان /a/و/ v/فارس سی ھم داری   در انگلی پن

ده د ش سمت بع د و در ق سی ،ان دد انگلی ا  3 ع ر ب را براب
ی  ھ در فارس دد س ابع دای انتخ ی / se/ و ص در فارس

  .است در انگلیسی شده threeجایگزین تلفظ 

 

Cela  

 

]ɑslək[  

 

  کالس

ال  د مث دایva3ھمانن اھی ص ھ گ اوتی ک ا تف ست، ب   ھ
ا حرف » ک«ھمخوان  ی ب ا cدر زبان فارس اھی ب  و گ

یkحرف  تھ م دای   نوش ین ص ود و ھمچن رای / se/ش ب
ی فینگلیش  در آخر واژه/ e/ی  عدد سھ در فارسی، واکھ

  .شود حذف می
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Daneshga  

 

 

nəʃgɑ :ɑd[
]stʔɑ  

 

 

انشگاه د
  است

 

وان  ذف ھمخ ر واژه/ h/ح وده و  از آخ شگاه ب ی دان
سان صاری واژه ھم دای اخت داری ص ت«ی  پن در » اس

دای  د ص ھ مانن ی ک ان فارس ی/ s/زب ظ م ود و  تلف ش
دد  ھمسان ا ع دا ب ھ» سھ«پنداری این ص ذف واک ی  و ح

دد  ھو در آخر جاب/ se/آخر  ا ع دا ب ن ص ایی ای  در 3ج
 .استانگلیسی 

  

 

Bd  

 

]ədəb[  

 

  بده

وان   ھمسان دای ھمخ داری ص ان »د«و  »ب«پن  در زب
داھای  ی ص و / b/فارسی با ھمتایشان در انگلیسی، یعن

/d./ 

  .ھا بین این دو ھمخوان است ھمچنین حذف واکھ

 ]zʔɑ[  حذف ھمخوان   از/z /ی  از بعد از واکھ/a/  

 

Fk 

 

]krəf[  

 

  فکر

ھ وان / e /ی حذف واک د از ھمخ ذف و ھمچن/ f/بع ین ح
  .داده  رخ/ k/بعد از ھمخوان  /r/ ھمخوان

  

U  

  

 

  

]ju[  

  

  تو

Uی ضمیر  ی اختصاری شده  ھمان واژهyou ان  در زب
سی  تانگلی ھاس ھ ب ن   ک انی در ذھ ورت واژگ ص

ت  گویشوران فارسی ان ثب ده   زب ا و ش و«آن را ب  در »ت
ا ب  زبان فارسی ھمسان ان معن رده و در ھم داری ک ھ پن

ی د وام کار برده کھ م ھ واژه  توان صاری ب حساب   ی اخت
  .آید

 ]ɑn[  نھ  Nھ سی ب ان انگلی ورت    در زب ھ«ص ھ »ن ذف فتح ا ح  ب
/)na (/سان ستھ و ھم ش ب سنده نق ن نوی داری   در ذھ پن

  .داده  رخ

  

Bw  

  

]ɑbɑb[  

  

  بابا

ا«ی  در واژه ھ» باب ھ ب ورت  ک ی   در واژهbwص
ی ام آوای اید  ک،فینگلیش درآمده باید گفت نوعی ادغ ھ ش

ویش سان آن را در گ وان ھم ت،  بت ر یاف ای دیگ ھ
کل»با«جایگزین ھجای دوم یعنی  ھ ش ھ  شده و ب ی  واک

/w/ درآمده کھ در خود زبان فارسی وجود ندارد.  

  

om  

  

]ʔom:dɑ:ɑnzp[  

  

  ُپانزدھم

ام الی انج دد در ح دد  ترکیب ھجا و ع ھ ع ده ک  در 15ش
واکھ و ھمخوان پنداری شده و  انگلیسی با پانزده ھمسان

  /.m/و  /o/بعد آن با صدای 

Cheto ]etoʃt[  وان   چطور ذف ھمخ سان/ r/ح ل آن ھم ھ قب ر واژه ک  از آخ
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ھ   ورت گرفت ز ص ده نی پنداری زبانی بین حروف برگزی
  .است

 

 

J 

 

 

]ɑbævʒd[  

 

 

  جواب

 

 

واب«ی  واژه روف»ج کل ح ھ ش ی ب  javab  در فارس
ھ  ھمسان پس ب ورت اخت  پنداری شده و س  /j/صاری ص

 . استنیز درآمده

  

  

  

  

Y 

  

  

]kəj[  

  

  

  یک

دای واژه ھ ص ت ک ک«ی  ابتدا باید گف ا »ی ی ب  در فارس
Yekصاری    ھمسان کل اخت ھ ش پس ب ده و س داری ش پن

Yاست درآمده .  

اال رخ ھ  و یا اینکھ مراحل ب ل مرحل ھ قب دیل داده ک  ی تب
صاری   رف اخت ھ ح دن ب وان , Yش ی  از واژه/ k/ھمخ

ھ«شکل ده و بھ ش   حذف»یک« ھ/ ye/-»ی ھ ب ده ک   درآم
تفادهYصورت  اختصار بھ ده   در نوشتار فینگلیش اس  ش

  .است

Teh ]hət[  ن واژه   تھران ھ در ای ران«ک سی »تھ روف انگلی ا ح دا ب  ابت
سان ای دوم رخ  ھم ذف ھج د ح ده و بع داری ش داده   پن

  .است

Aln ]ɑnlʔɑ[  ی  حذف واکھ  اآلن/a /است.  

  

  

  

Da3er30 

  

  

]ɑsresid[  

  

  

  دسترسی

وان  /.t/حذف ھمخوان میانی  دد / s/تبدیل ھمخ ھ ع  3ب
باھت  اطر ش ھ خ ی ب ھ«آوای وان  و »س  در »س«ھمخ

ان  ھزبان فارسی، جاب جایی این شباھت آوایی سھ در زب
ی  3عدد  فارسی و شابھ آوای در انگلیسی، ھمین فرایند ت

ھ  /si/ی  در زبان فارسی بین عدد سی و ھمخوان و واک
جایی  ھی دسترسی و ھمچنین جاب در ھجای آخر واژهرا 

سی را  30آوایی در زبان فارسی و عدد  ان انگلی در زب
  .کنیم مشاھده می

  

Ykm 

  

]ɑmkəj[  

  

  یک کم

اب واژه م«ی  انتخ امی lexicon از »یک راه تم ھ ھم  ب
داری آوای  اطالعات آوایی، نحوی و معنایی، ھمسان پن

  .ھا واکھواژه با حروف انگلیسی و سپس حذف 

  

Mrooz 

  

]zʊmrə[  

  

  امروز

روز« ل»ام وارد قب رف اول واژه در. م ظ ح ی   تلف
سی    ھمسان»امروز« ای انگلی پنداری کامل با آوای الفب

ای /: em/شود  کھ می" M"یعنی  یزدھمین حرف الفب س
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  .انگلیسی، اتفاق افتاده

Bshour ]rəʃʊb[  حذف واکھ  بشور  

Bgoo ]ʊbeg[  حذف واکھ  بگو  

Bza ]ɑrzəb[  حذف واکھ و ھمخوان  بذار  

ReCidi ]sidiər[  جایی ھجای  جابھ  رسیدی/si/ی   با نویسھC 

  

توان به چند دلیل  دست می  این هایی از ها و مثال ي این مثال طور که دیده شد در همه همان
  :ي نگارش اشاره کرد اصلی براي استفاده از این شیوه

       مانند ضعیف بودن امکانات     ؛هاي هوشمند    روي دستگاه  نبود شرایط مناسب براي تایپ فارسی بر
  ...کیبورد فارسی و

    در اسـتفاده شـده    کاراکترهایی به این شکل که با توجه به مقدار ؛اقتصادي بودن تایپ فینگلیش
کننـدگان از ایـن    توان اسـتنباط کـرد کـه اسـتفاده          تایپ فارسی می   ا نسبت ب  درتایپ فینگلیش   

 عنوان خطی هجا دارند و از خط فینگلیش بیشتر به  تر رساندن پیام    ي نگارش میل به سریع      شیوه
 ي ها مشاهده کرد تنها چیـزي کـه در ایـن شـیوه     توان از آوانگاري واژه می. کنند نگار استفاده می 
  .ي نمود آواها در خط است و تأثیر چندانی بر زبان فارسی ندارند کند شیوه نگارش تغییر می

شده از   ها در جدول و موارد اشاره شده در قسمت تحلیل داده  ارد اشارهدر ادامه با توجه به مو
گیري واژگان   حال به چگونگی این ادغام در شکل،توصیف فضاهاي ذهنی و تلفیق مفهومی

  .پردازیم  میفینگلیش
 دارد که بین طور که ذکر شد معنا در واژگان نیست بلکه در فرایندهاي مفهومی قرار همان

 به همراه معنا و  رازبان فارسیاگر . کند واقعی ارتباط ایجاد می غیرواقعی و هاي  موقعیت
ي مقصد در نظر بگیریم و الفباي واژگان  که به حروف و الفباي فارسی مزین شده حوزه یمفهوم

که تلفیق   ي مبدأ، آنگاه نویسی را حوزه  شکال بکار رفته در فینگلیشانگلیسی و اعداد و گاهی اَ
 ؛آید که به حالت رسمی و دانشگاهی کاربرد ندارد نوشتار سومی به وجود می؛ یردگ صورت می

این فضاي ذهنی . افتد اتفاق می) بیشتر در صفحات مجازي پیامک( فقط در نوشتار عامیانه بلکه
زبان  گویشوران  طرز تفکر و نیز تغییر نگرش دردو گر ادغام دو فرهنگ،  نشان،شده تشکیل
. کنند  راه رهایی از نوشتار زبان خود را ایجاد می،که با ایجاد این فضا است) فارسی(مقصد 
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 همخوان، حذف طور که مشاهده شد به هنگام نوشتار فینگلیش عواملی چون حذف واکه، همان
 واکه از نوشتار زبان مقصد درج ها، جایی همخوان هپنداري در صداي واژگان با اعداد، جاب همسان

ي پیچیدگی کارکرد ذهن در هنگام  دهنده اتفاق افتاد که این جریان نشانو مواردي از این قبیل 
 که ،هاي زبانی  بعضی از ساخت،ي فضاهاي ذهنی طبق نظریه. انی استهاي زب فضاسازي

 ممکن است فضاي ذهنی جدیدي را ایجاد کنند یا مرکز توجه را به ، نام دارند16 سازها فضا
هاي  ترکیبها یا  حروف اضافه، قیدها، رابطاند از  رتفضاسازها عبا. ییر دهندفضاي دیگر تغ

اي که به آن توجه نشده حروف نوشتاري  مسئله. روند کار میه فعل که داخل یک جمله ب˗فاعل
 را در ذهن مجسم کنید که با دانشجوي خود در حال یبراي مثال استاد دانشگاه. است

جاي تو بودم قطعاً براي  اگر من به« : بگویدیشاگر استاد به دانشجو. استي نوشتاري  مکالمه
فارغ از  (استي استاد   ابتدا فضاي ذهنی اول که گفته،»کردم ي تحصیل به خارج سفر می ادامه

هاي دانشجو قرار دارد و فضاي سومی که  و فضاي دوم که گفته) تفاوت جنسیت استاد و دانشجو
حال . ، ایجاد می شودایش امکان نداردسازد که امکان انجام آن یعنی رفتن به خارج بر استاد می

  : به دانشجو با حروف فینگلیش تایپ کند خطاب استاد همین جمله رافرض کنید
“agr mn B jaye to bdm gtan va3 edme tah30l B kharej mi Raftam”  

  
  
  
  

 

 

 

 

 

ف زبان  فضاي ذهنی اول حرو یعنی،هایی که ذکر آن رفت با تایپ فینگلیش ابتدا فضاسازي
 با فضاي ذهنی دوم که حرف الفباي ،دارند  واژگان با خودبه همراهمفهومی که فارسی 

                                                             
16. Space builers 

 زبان انگلیسی
 و همخوان واکه،(

)اعداد  
V,a,3 

لیشنوشتار فینگ   
Va3 

 فضاي عمومی

 زبان فارسی
واکه و (

)همخوان  
)براي (واسه  
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 شده و فضاي ذهنی سومی را که حاصل آن ند ادغامهستشکال انگلیسی و اعداد و گاهی اَ
لحاظ تحلیل گفتمانی به مواردي از توان  آورد، سپس می  به وجود میاستحروف فینگلیش 

کننده به فینگلیش  سوادي طرفین تایپ  بین استاد و دانشجو یا حتی کم ي نزدیک چون رابطه
آفرین نیست بلکه قسمتی  تنها مشکل ها در نوشتار زبان فارسی نه گونه فضاسازي این. نیز پی برد

 و بخشی از واقعیت نوشتار زبان فارسی را شکل داده است کهآید  حساب می از امکانات آن به
  .ي بهینه از این امکان بود  دنبال راهی براي استفاده،ا آنجاي مقابله ب باید به

 گیري نتیجه. 6
توان  هاي متفاوت به وضعیت امروزي خط فارسی، نمی  مسائلی که پرداخته شد و نگاهبهبا توجه 

 دست زبانان  از  براي فارسی رااین واقعیت را نادیده گرفت که خط فارسی کارکرد پیشین خود
 شده ،شناختی شناختی و هم به لحاظ جامعه  هم به لحاظ زبان،هاي فراوانی داده و دچار چالش 

شناختی امروز ایران و درگیري قدیمی بین سنت و  باید بپذیریم که وضعیت جامعه. است
شاید بتوان گفت . دهد مدرنیته در این جامعه خود را در سطح خط زبان فارسی هم نشان می

زبان باید وجوهات صلب این زبان  ي فارسی ن پویایی جامعهي آ واسطه براي پویایی زبان و به
. محورتر به جهان پیرامون نگریست تر و انسان اي امروزي دچار مسئله شوند تا بتوان به شیوه

ترین نمود زبان، خط است و فارغ از   و شاید بتوان گفت صلب،یکی از این وجوهات صلب زبان
تواند  شود همین کاهش صلبیت می ارسی گرفته میي زبان ف که چه تصمیمی براي آینده این

 این ،به باور نگارندگان. زبان ایجاد کند ي فارسی امکانات بسیاري را براي زبان فارسی و اندیشه
ي   ازجمله شیوه،شوند تغییرات احتمالی در خط فارسی که در نمودهاي مختلف آن دیده می

زند بلکه این  زبان صدمه نمی و هویت فارسیتنها به ساختار زبان فارسی   نه،نگارش فینگلیش
هاي قدیمی زبان فارسی فراتر رفت و به  ارچوبهرهایی از چ کند که با امکان را ایجاد می

  .اي نو رسید تجربه
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