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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد.

۲۰۲۲/۰۲/۱۸

تتبع و ترجمه انجنیر شیر ساپی

مکثی برتدقیق „انجنییر قیس کبیر“ دربارۀ تکنالوژی زبان
(تکنالوجی " " speech to Textتحریر به تقریر)
قسمت دوم
اروتوگرافی (امـالء) فونیمیک حروف صامت"ابجد"
الفابت یا الفبا مجموع کوچکترین عالئم به ترتیب أحرف لغت(زبان) یا چندین زبان به یک ترتیب تعیین شده است.
حروف میتواند ازطریق قواعد اورتوگرافی به کلمات پیوند شوند و باهم خطی زبانی را به نمایش بگذارد .مهمترین
گامی که انسان به سوی مدنیت برداشت ،همانا اختراع خط است.
حروف الفبا مانند حروف ابجد (هجابندی یا  )Syllabariesبه خطی صوتی "فونوگرافی" متعلق و در مقابل با
سیستمی تصویری(پیکتوگرافی) یا لوگوگرافی واقع اند .در تفاوت به هجاها ،حرف الفبا طبق معمول فقط یک صدا
(فونیم) را نشان میدهد.حرف(گرافیم) کوچکترین واحد یک خط است.
خط صامت (بیصدا) یک سیستم تحریری است،که در آن تنها یا عالمات اولیه برای صامت ها استفاده می شود.در زبان
فنی نیز از اصطالح ابجد استفاده می شود .حروف خط زبان عرب دارای  ۲۸حرف است و الفبای فارسی ،اردو ،
پشتو ودر حدود  30زبان دیگراز آن ،نقل (اخذ) شدهاست.
شکل و نام حروف عربی  [:ا (الف) ،ب (با) ،ت (تا)،
ث (ثا) ،ج (جیم) ،ح (حا) ،خ (خا) ،د (دال) ،ذ (ذال)،
ر (را) ،ز (زا) ،س (سین) ،ش (شین) ،ص (صاد)،
ض (ضاد) ،ط (طا) ،ظ (ظا) ،ع (عین) ،غ (غین) ،ف
(فا) ،ق (قاف) ،ک (کاف) ،ل (الم) ،م (میم) ،ن (نون)،
ه(ها) ،و (واو) ،ی (یا)].
نشانه های اضافی  :همزه (ء)  ،مد (~)  ،تاء (ة) ت گره خورده ( ،ى) الف کوتاه (ألف مقصورة )  ،ل ا (ال) یک
اتصال خط عربی است.
صلَة)
(و ْ
عالمات مصوت کوتاه  :فتحه«زبر»  ،کسره «زیر»  ،ضمه «پیش» ُ ( ،
س ُكون) ( ،ت َ ْشدِید) َ ،
تنوین (اً) منون کردن اسم یا الحاق مضاعف " فتحه،کسره و ضمه" کلمه بصورت دو زبر ـ یا دو زیر – یا دو پیش .
تنوین ازعالئم ثانویۀ زبان عربی است.
عالمات مصوت بلند  :سه حروف عامل همزه ( ﺉ  ،ؤ  ،أ ) .
حروف صدادار یا "واول"
استفاده کنندگان از زبان عربی معموالً حروف صدادار بلند را می نویسند اما مصوت های کوتاه را حذف می کنند .با
این حال ،در سیستم دستور زبان عربی ،از این حروف صدادار استفاده میشود ،زیرا برای دستور زبان بسیار مهم
هستند .یک جمله عربی با تغییر ظریف حروف صدادار می تواند معنای کامالً متفاوتی داشته باشد .به همین دلیل است
که در متن مهمی مانند قرآن متین ،برای تضمین شکل اصلی بدون تحریف؛ سه عالمت مصوت اصلی (فتحه  ،کسره ،
ضمه) مانند حرکات و سایر نشانهها یا انواع دیگر نشانهها ،مثالً نشانههای قالب ،الزامی شده است.

د پاڼو شمیره :له  1تر6
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

مصوت های کوتاه به عنوان متون "آوازدار" معروف هستند.این عالئم کمکی حروف نیستند .ولی تنها وسیلۀ خواندن
است که به حروف الفبا تعلق ندارد.آنها فقط در موارد بسیار خاص مشخص می شوند .تمامی واحدهای کمکی ،مانند
حروف الفبا ،از نظر فنی گرافیم نامیده می شوند.
واول سازی  :صدادار کردن یا آوازسازی عبارت است از اضافه کردن عالئم صدادار به خط بی صدا .در عربی بنام
تشکیل و هم چنان به عنوان حرکات معروف اند.غناء خط عربی ساکن (بیصدا) را بوسیله یک وصف عالئم کمکی
اروتوگرافیک معین میکند .عربی در حال حاضر از یک عالمت دیاک ریتیک یا نشان تشخیص که حمزه(ء) نامیده
میشود .به تنهایی یا با حامل نوشته می شود( .تنها و با حامل  :ﺉ ؤ إ أ ء) یک شکل واحد دارد که هرگز به حرف قبل
یا بعد پیوند نمی خورد .با این حال ،گاهی اوقات با یک (و)(،ی) و(ا) ترکیب می شود و در آن صورت ناقل مانند یک
واو ،ی و الف معمولی رفتار می کند .از حروف صدادار موجود عـربی تنها «الف» طوالنی «،یا» و«واو» ازطریق
عالمت همزه ازنو شکل میگیرند:
«ﺉ» طوالنی ؛ «ؤ» طوالنی ؛ «أإ» طوالنی
یا(ی) و واو(و) را هم چنان میتوان به عنوان نیمه مصوت شناخت .بسیاری از کلمات با الف «ا» شروع می شوند.
این صدای اولیه الف به خودی خود ارزش صوتی ندارد ،بلکه صرفا ً حامل حمزه است .یک مصوت اولیه کوتاه بعدی
معموالً چنین نیست ،اگرهست ،سپس با عالمت کمکی مناسب بازتولید می شود .اگر به طور استثنایی الف در ابتدای
کلمه در واقع ارزش صوتی خاص خود را به عنوان الف طوالنی دارد ،پس با عالمت کمکی «مد»  Maddaعالمت
گذاری شده است.
مـد ( :عربی مدة" ]madda[،کشش"" ،طوالنی") یک عالمت دیاک ریتیک از خط عربی است .این فقط می تواند در
الف (در عربی غیر قرآنی) ظاهر شود و از نظر ظاهری شبیه یک خط موج دار افقی کوچک )~( است .در زبان
اسپانیایی و پرتگالی بعنوان یک مصوت بینی معروف است.
الف «ا» اشغال شده با «مد» جایگزین دنباله حرف أا می شود و برای تسلسل صوت قرار دارد  /الف طوالنی( /حمزه
 +الف طوالنی) به این معنی «مد» استفاده می شود ،اگر روی حمزه ،که الف را به عنوان حرف حامل خود دارد ،یک
صدای طوالنی که با الف نوشته شده الف بلند را به دنبال دارد.
ترکیب الف با مد «آ» حرف اول الفبای فارسی و پشتو را تشکیل داده،یک مصوت بلند(حرف ندا) است.
ترکیب الفبای فارسی  :آ  ،همزه (ا)  ،ب  ،پ  ،ت  ،ث  ،ج  ،چ  ،ح  ،خ  ،د  ،ذ  ،ر  ،ز  ،ژ  ،س  ،ش  ،ص  ،ض  ،ط
 ،ظ  ،ع  ،غ  ،ف  ،ق  ،ک  ،گ  ،ل  ،م  ،ن  ،و  ،ه  ،ی.
الفبای رایج فارسی از  33حرف تشکیل شده است .از الفبای عربی یک حرف را با تغییر شکل یعنی یای نقطه دار(ي)
یا معروف را به یای بی نقطه (ی) یا مجهول تبدیل نموده و یک حرف ترکیبی (آ) را از حرف و عالمت کمکی عربی
اضافه ساختند و  27حروف کامل الفبای عربی را تصاحب شدند .چهار حروف (پ،چ،ژ،گ) منطقوی به گمان اغلب از
زبان هندي برداشتند .درحالیکه ازسه حروف صداداربلند (أ،ؤ،ﺉ) ویک حرف (ي) معروف عربی را نیز مستفید اند.
درحقیقت الفبای فارسی دارای  37حرف می باشد.
 27حرف الفبای فارسی دارای چهار شکل است1 ،ـ مفرد مانند «ب»  2 ،ـ اول کلمه  3 ،ـ وسط کلمه  4 ،ـ آخر کلمه.
شش حرف « د  ،ذ  ،ر  ،ز  ،ژ  ،و » فقط شکل مفرد و آخر را دارند.
الف با مد(آ) « :الف مددار (آ) یا الف ممدود(کشیده) ،این حرف را در الفبای فارسی با همزه یا الف یک حرف به شمار
می آورند اما در حقیقت حرف جداگانه وما نیز لغاتی راکه اول آنها حرف (آ) است دراین فصل[فصل اول] نوشته ایم
ولغاتی راکه با همزه شروع میشود درفصل بعد» (.حسن عمید،فرهنگ عمید.ص.اول.جلد اول.چاپ دوم سال )۱۳۶۵
الف (ا) «:همزه یا الف در دستور زبان فارسی فرق میان همزه و الف آنست که همزه قبول حرکت میکند و الف ساکن
است  .همزه در زبان فارسی فقط در اول کلمه درمی آید و در وسط و آخر کلمه نمی
همزه ای که پیش از آن حرف مضموم (ضمه یا پیش) باشد
آید.
بصورت «واو» نوشته میشود .مثل  :مؤمن  ،مؤتمن  ،مؤید  ،مؤثر .همزه ای که پیش از آن حرف مفتوح (فتحه ،زبر)
مثل  :یأس  ،مأیوس  ،مأمن.
باشد بصورت «الف» نوشته میشود.
همزه ای که پیش از آن حرف مکسور ( کسره  ،زیر) باشد بصورت «یا» نوشته میشود .مثل  :بئر  ،ذئب  .برخی

د پاڼو شمیره :له  2تر6
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

همزه را تبدیل به
کلمات عربی که دارای همزۀ وسط هستند چون تلفظ همزه برای فارسی زبانان مشکل است .
«ی» میکنند مانند :مایل  ،شمایل  ،عواید  ،زواید.کلمات فارسی آئین  ،آئینه  ،پائیز  ،پائین  ،دانائی  ،بینائی .نیز باید باین
شکل نوشته شود :آیین ،آیینه  ،پایین  ،پاییز  ،دانایی  ،بینایی» (.فرهنگ عمید  ،جلد اول ،دستورزبان فارسی .ص35 .ـ
)36
چهار حروف غیرعرب (پ،چ،ژ،گ) :
پ " :سومین حرف الفبای اردو  ،فارسی و پشتو و بیست و یکمین حرف هندی است.همچنین به زبانهای کردی ،
اویغوری  ،سندی  ،کشمیری  ،شنا و ترکی عثمانی نیز موجود است.درعربی مصر از این حرف استفاده میشود.
چ  :چهارمین حرف الفبای ترکی  ،ششمین حرف هندي  ،هفتمین حرف در الفبای فارسی  ،هشتمین حرف از الفبای
اردو و پشتواست .در عربی مصری از این حرف استفاده میشود.این حرف در زبانهای کردی  ،آذربایجانی  ،ماالیی
(جاوی) استفاده می شود.
ژ :حرف چهاردهم در الفبای فارسی  ،ترکی است .حرف هفدهم اردو است .نوزدهم حرف الفبای پشتو است .در
زبانهای کردی ، ،اویغور ، ،آذری و کشمیری و اعراب شمالی (شامات) نیز استفاده میشود.تا سال  1928در ترکی
استفاده می شد (نگاه کنید به زبان عثمانی).
گ  :حرف بیستوششم در الفبای فارسی و ترکی است  .حرف  29اردو و سومین حرف هندی است«.ݢ» در الفبای
جاوی« ،ګ» در پشتو و «ڳ» در سندی معادل این حرف هستند .اما به طور کلی  ،شکل گ (گاف) نیز استفاده می
شود.البته در عربی مراکشی از «ڭ» و در عربی تونسی ،الجزایری و در زبانهای بربری از «ڨ» برای این منظور
استفاده میشود .در زبان های اویغور و کردی"( .ویکیپدیافارسی چهار حروف پ،چ،ژ ،گ)
"تاریخ و فرهنگی زبان فارسی که در زیر بنا جز منبع هندی ندارد و جز از مراکز مربوط به اصطالحا کمپانی هند
شرقی درز نکرده است" ،سپس حروف غیر عربی الفبای فارسی بازهم همانند دیگر جعلیات (فرهنگ نویسي فارسی)
سر از هند به درآورد" ،وفور اسناد بنیادی دیگر ،مرا از توسل به آن ها ،که پیشاپیش محتاج پالودگی است ،بی نیاز می
کند".
اقتباس کردن رایج ترین حروف خط عرب برای زبانهای دیگر ،مانند فارسی ،ترکی  ،کردی  ،اردو ،سندی ،ماالیی،
پشتو ،اروی و عربی ماالیاالم حروفی را اضافه وحذف کردند ،همه زبانهای دیگر حروفی را برای نمایش اصوات که
در زبانی آنها وجود داشت ،اضافه کردند .همگی دارای حروف اضافی هستند.همچنان چندین زبان دیگر در اروپای
شرقی و آسیای مرکزی مانند ترکیه ،تاجیکستان  ،ازبک و ترکمن ،قزاقستان ،آیغور و بوسنیا و البانیا استفاده میشد ،اما
این زبانها بعداً به دلیل انواع مختلف از خط دیگری مانند الفبای التین یا سیریلیک استفاده کردند.
زبان فارسی وپشتو عالئم اصول صوت آشنا و طبیعی ندارد که برحروف ابجد عرب عالوه نماید.
باوجود اینکه حروفي صدا دار در زبان فارسی وجود ندارد ،در عوض برای آوازسازی متن نشانه ها را باال یا پایین
حروف قرار میدهد تا خوانده شوند .این سه نشانه صدادار کوتاه وجود دارند.
ازملحقات همزه(ء) درحالت گوناگون با ترکیب دیگر اشکال سه حروف صداداربلند (أ ـ ؤ ـ ﺉ) را تصرف شدند.
از ترکیب الف با مد (آ) چهارمین حرف صدادار بلند را در اختیار دارد .دو حروف نیمه باصدا (و) و(ی) اهداء دیگر.
ترکیب الفبای پشتو :در "زبان پشتو چهل و چهار ( )44حروف وجود دارد"( .ویکیپدیا الفبای پشتو)
آ ،ا ـ را در الفبای پشتوبه حساب یک حرف بنام الف درلیست حروف قید نموده ،درقاموس های پشتو در فصل مجزا
بحیث حرف ندا (صداداربلند) قبل از الف ساکن درج کردند .عالمت همزه  ،درالفبای فارسی معادل الف ساکن با تفاوت
حرکت وسکون یک حرف شمرده  ،در الفبای پشتو اثر و نشان عالمت همزه(ء) وجود ندارد .درالفبای معمول پشتو که
 45حرف است ازجمله ده ( )10حرف خاص( ډ ،ړ ،ټ ،ڼ ،څ ،ځ ،ږ ،ښ ،ې ،ۍ) مربوط زبان پشتو است .دو حروف
(آ) و(ی) با الفبای فارسی مشترک دارند .چهار حروف منطقوی (پ ،چ ،ژ ،گ) را نیز هر دو زبان دارا است.
اسکلیت الفبای پشتو مانند هیکل الفبای فارسی از حروف کامل وتام (الفبای عربی) زبان عرب  ،تشکیل شده است .در
الفبای پشتو(ئ) که حامل عالمت تفکیک همزه می باشد بحیث حرف مستقل معرفی می شود .الفبای پشتو فاقد عالمت
پنج یا(ی) الفبای پشتو 1:ـ یای معروف(ي) منوط به
همزه (ء) است.
الفبای عرب است ؛ 2ـ یای مجهول(ی) دربسیاری از زبانها از جمله در الفبای فارسی و پشتو وجود دارد؛  3و  4ـ
یاهای خاص (ې ،ۍ)الفبای پشتو است؛ 5ـ یای حامل همزه (ئ) یا ملحقه همزه است بنام یای طوالنی (مصوت بلند)
زبان عربی است که مانند (أ) و (ؤ) از ضمایم دیگرهمزه می باشد.

د پاڼو شمیره :له  3تر6
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

رهنمای تلفظ حروف وعالئم کمکی الفبای پشتورااز
قاموس تشریحی پشتو ـ پشتو چاپ اکادمی علوم
افغانستان جلد اول (پشتوـ پشتو تشریحي قاموس،لومړی
ټوک) برداشتیم .درنوبت اول نگاه کنید که تلفظ حروف
ابجد عربی را با فونتیک حروف التین تدوین کردند
یعنی حروف ابجد عربی در بستراصلی خود نیست .در
جدول  47حروف الفبای پشتو موجود است ،تنها سه
واو (و) هم آهنگ به یک حرف (گرافیم) عربی حک
شده است؛ سه عالمت مصوت کوتاه ( عرب) را بنام
پېښ(ضمه) ،زبر(فتحه) و زورکی(کسره) که فاقد
عالمات کمکی دستور زبانعربی است و حذف عالمت
دیاک ریتیک (ء) همزه  ،عدم تناظر فونیم و گرافیم
الفبای پشتو را نشان میدهد .بجای فونتیک زبان التین
شیوۀ آواز سازی زبان خویش را کنار گذاشتند.

الفبای خطی زبانی های طبیعی قرار ذیل اند 22 :حرف خط عبری 24 ،حرف خط یونانی  26 ،حرف خط التین28 ،
حرف خط عربی  30حرف خط آلمانی و  33حرف خط سیریلیک است.
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فرهنگ تحریری ما دریک مسیرغلط  ،به قول زنده یاد "مصطفی عمرزي"  « :بر اثر نیاز هاي رقابت منفي  ،عمق
تاریخي را در دستور كار رسمي -فرهنگي و پژوهشي قرار مي دهد و اكنون كه در مسیر این رقابت ،بیش از هشتاد
سال است جلو میرویم» " .آیا زمان آن نیست که به خردمندی باز آئیم ،خود را از تور افتخارات قالبی و جدال بی سبب
با زبان توانا عرب نجات دهیم و به وحدت ملی و منطقۀ بیاندیشیم که دستور کار مبرم روز و روزگار آشوب زدۀ دنیای
کنونی ماست".
خط  ،نوشتن کلمه درتحت سلطه سیستم عالئم برای نگهداری و انتقال اطالعات زبانی واقعی و وسیلۀ ثبت کالم است.
خط به عنوان مراسله بیان :در زبان شناسی خط  ،بین تعداد عالئم دیگرزبان ها از یک سو ،و دیزاین سیستم خطی
زبان واحد از سوی دیگر تفاوت قائل شد .متعلق به این سیستم حداقل یک مجموعۀ قوانین (اورتوگرافی) که واحد
اصلی آن گرافیم است ،نظیر یگانه عنصر خط عالمت (حرف) و یا هم سمبول است.
انواع خط :اینها معموالً به سه شکل متفاوت اند ،به طوری که عمدتا ً نه پس از تجزیه و تفسیر سطح عالئم گرافیکی بر
اساس خط و سیستم تحریری از هم جدا می شوند:
خط حروف (خط الفابیت ،خط سیگمنتال):
بستۀ کوچک اختیاری "  ،"arbitraryقطعۀ "  "segmentalحروف سادۀ هندسی اکثراً با اصوات در پیوند اند.
هر خط الفبایی یک خط صوتی است که اصل آن به طور دقیق ثبت(نسخه گرفتن) صوت میباشد.هرعالمت به معنای
یک صدا است.
 ]Arbitrarität[ : Arbitraryدرعلم زبان و سیمیولوژی( تئوری حروف) این اصطالح خاصیت اساسی عالئم زبانی
را توصیف میکند ،ممثل رابطه بین (وضع بیان یک حرف زبانی ( ،)Signifierتصویرصوت ،شکل حرف) و تعیین
صفحه محتوا حرف زبانی ( )signifiedبر اساس آزادی عمل و توافق انسانی بجای ضرورت طبیعی است.
 signifier and Signifiedمفهومی عالمت شناسی است و می توان آن را «مطالعه نشانه ها و سمبول ها یا تفسیر
آنها» توصیف کرد .فردیناند دو ساسور ،زبانشناس سوئیسی این اصطالحات را به عنوان دو سطح اصلی عالمت
معرفی کردSignified :مربوط به «سطح محتوا» است ،در حالی که « Signifierسطح بیان» است.
سیگمنت(مقطع) ,در علم زبان یک بخش تجزیه شده زبانی تقریراست وقطعه را می توان در هر سطح تجزیه زبان به
دست آورد .مانند  Widgetیا یک جزء سیستم پنجره گرافیکی در تلیفون یا لب تاپ .
خط هجایی (سیالبوگرافی):
مقداربسته ها تا صدها سوپرسیگمنتال ،حروف تاحدی سیستماتیک با هجای بیان یا حداقل با مجتمع از لبه هجا و هسته
درارتباط اند.یا به عباره دیگر ،سیالب یا هجاء  ،جزء کلمه یا مقطع کلمه یک واحد ترکیبی شامل (مصوت و صامت)
صوتی است .هجا اساسا ً از یک هسته (صدادار) و یا (بی صدا " +واول"کوتاه) همراه با لبه های آغازین و پایانی
تشکیل می شود.
لبه هجاء یا شروع هجاء  :از نظر مورفولوژیکی (صرفی) اولین صدای یک کلمه یا یک هجاء است .صدای اولیه می
تواند صدای درون یک کلمه ،یک هجا باشد یا مستقیما ً تعقیب یک صدای بیرونی  ،مانند "تو"
هسته هجا (اوج هجا) :بزرگترین لحظه صدای پر(لبریز) یک هجا و لذا بخش اصلی آن پرصداتر است"( .باالترین
سیگمنت برجسته") .در قاعده این هسته هجا صدادار است .اگر صدادار وجود نداشته باشد ،هسته هجا بر روی صدای
روان یا سیال( )Liquidaیا روی یک صدای سایشی یا اصطکاک ( )Fricativeقرار دارد.
هجا بعنوان تنگ ترین واحد آزاد فونولوژیکی (صوتی) دقیقا ً یک هسته دارد .اصوات پیرو حروف بیصدا (لبه هجا و
قطعه اخریک صدا) می تواند هسته را بسته کند .اصوات سازندۀ کلمات شناخته می شود؛ آن ها می تواند ریتم یک
زبان ؛ قواعد شعری؛ الگوهای تأکید  ...را تغییر دهند.
خط جمله (لوگوگرافی):
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هزاران حروف پیچیده از یک مجموعه اغلبا ً باز با مورفیم ها ( کوچکترین واحد انتقال معنا در سیستم زبان) مرتبط اند،
می تواند وضعیت کلمه باشد.خط لوگوگرافیک ،عالمات را برای واحدهای معنایی می شناسند (کلمات ،مفاهیم« ،ایده
ها») .خط لوگوگرام تا حدی معنا شناسی (سیمانتوگرافیکی یا  )Bliss-Symbolهستند ،بنا براین مبتنی بر معناست:
عالئم معنای خاصی دارد ،احتماالً بدون تلفظ محکم ،وقتی جهان قابل رویت را تصویرکند (پیکتوگرام) یا خالصه یک
تصورکلی را نشان دهد (ایدئوگرام) .
برخی از زبان ها از چندین خط در کنار یکدیگر یا حتی از خط های ترکیبی استفاده می کنند که حاوی ویژگی های دو
یا هر سه سیستم است .یک خصوصیت خاص نوشته های مخفی است ،که برای انتقال رمزگذاری و اطالعات و همچنین
کوتاه نویسی استفاده می شوند.
الفابیت و حروف هجایی به اصوات (فونوگرافیکی)اطالق میشود .در الفابیت یا ( ، ) segmentalمیان خط الفبایی به
معنی محدود و خط بی صدا (متشکل از حروف صامت) تفاوت وجود دارد.در خط بی صدا عمدتا ً از حروف صامت
استفاده شده که بنام خط ابجد معروف است .اشکال حروف بزرگ و کوچک مجزا وجود ندارد .خط فارسی در
اصطالح فنی به خطی بی صدا "ابجد" منسوب است.
پایان قسمت دوم
(در تعویق و تاخیر نشر قسمت دوم بنابر نقص تخنیکی معذورم  .با احترام ش.ساپی)
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