
 
 
 
 
 
 

  آسيب شناسي انواع فاصله در نظام نوشتاري بريل فارسي
  دكتر نادرجهانگيري
  عضو هيئت علمي گروه زبان شناسي دانشگاه فردوسي مشهد
  نرجس منفرد

  گروه زبانشناسي دانشگاه فردوسي مشهد 
   قوام عضو هيئت علمي گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه فردوسي مشهددكتر ابوالقاسم 

  چكيده:
در اين مقاله به آسيب شناسي فاصله نظام نوشتاري بريل فارسي خواهيم پرداخت. ابتدا با مرورري بر بررسي 

انواع فاصله  هاي قبلي درباره فاصله، انواع  فاصله در خط بينايي و بريل فارسي معرفي شدند. سپس با مقايسه
در اين دو سيستم نوشتاري، معلوم شد عالمت فاصله در بريل نشاندهنده فاصله برون كلمه و فاصله درون 
كلمه در خط بينايي است. كاركرد دوگانه عالمت فاصله در بريل فارسي در سطوح گروه، جمله و گفتمان 

دوگانه باعث تقطيع اشتباه زنجيره كالم و بررسي شد كه بطوركلي نتايج به دست آمده نشان داد، اين كاركرد 
درنتيجه تغيير روابط دستوري و معناي جمله مي شود. براي رفع مشكالت كاربرد دوگانه عالمت فاصله در 
بريل فارسي، پيشنهاد شد خط بريل فارسي در مورد قواعد جدانويسي مستقل از خط بينايي فارسي عمل كند  

مشتق در بريل پيوسته نوشته شوند كه بر اين اساس عالمت فاصله در بدين معنا كه همه كلمات مركب و 
بريل فقط براي نمايش عالمت فاصله برون كلمه به كار رود  و نيازي به نشان دادن عالمت فاصله درون كلمه 
نيست. از مهمترين نتايج كاربردي پژوهش، بهبود نسبي  نظام نوشتاري بريل فارسي و كاهش حجم، هزينه، 

 انرژي در نوشتن و خواندن خط بريل است.  وقت و

  كليد واژه:
 inword)  ،، فاصله درون كلمه(Open Juncture) واج درنگ  ،(Braille system of writing) خط بريل  

distance)  فاصله برون كلمه ،   (outword distance)  
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  مقدمه: - 1
پاستور ارنست جي ه.ش توسط  1299گسترش خط بريل در جهان، اين سيستم نوشتاري در سال پس از 

وارد ايران شد و عالئم و قواعد نوشتاري بريل فارسي به وسيله ايرانيان برپايه انطباق با خط  1كريستوفل
شتاري بريل بينايي فارسي وضع شدند. از آن زمان تا كنون به صورت پراكنده به پژوهش درمورد نظام نو

فارسي پرداخته اند. در ايران برخالف كشورهاي پيشرفته، مركز تخصصي مستقلي براي خط بريل فارسي 
  وجود ندارد به همين دليل اين خط معايب فراواني دارد و بسياري از جنبه هاي آن هنوز ناشناخته اند. 

اگرچه خط بريل فارسي مستقيماً برپايه عالئم و قواعد نوشتاري خط بينايي بنا شده است اما اين دو سيستم 
نوشتاري ماهيت مختلفي دارند. هر حرف بريل از يك خانه (سلول) با دو رديف سه نقطه اي تشكيل شده 

از حروف يا عالمت هاي بريل است كه برجسته بودن يا نبودن يك يا مجموعه اي از نقطه ها نشاندهنده يكي 
حالت براي نمايش عالمت هاي بريل وجود دارد. اين امر  باعث شده است هر عالمت  64است بنابراين تنها 

بريل نقش به جاي دو يا چند عالمت خط بينايي فارسي به كار رود و مسئله تداخل عالمت ها پيش آيد. به 
فاصله بين اجزاي كلمات مركب يا مشتق با دو حالت مختلف عنوان مثال در خط بينايي فاصله بين كلمات و 
براي نمايش اين دو نوع   -نقطه غير برجسته اند 6عالمتي كه  -نشان داده مي شود اما عالمت فاصله در بريل

فاصله به كار مي رود. در خط بينايي فارسي حالت هاي بي شماري براي نمايش حروف و عالمت ها وجود 
  هاي مختلف در جهان، شاهدي بر اين مدعاست. دارد كه وجود خط 

به دليل انطباق مستقيم خط بريل با فارسي بسياري از مشكالت نوشتار فارسي به بريل راه يافته است از جمله 
اينكه گاهي در خط فارسي كسره اضافه نوشته نمي شود و امكان نمايش تكيه وجود ندارد و در نهايت در 

اه و تشديد نوشته نمي شوند. اين نارسايي ها به همراه كاركرد دوگانه عالمت كلمات فارسي واكه هاي كوت
 2فاصله در بريل منجر به تغيير روابط نحوي و مفهوم معناي پاره گفتار  شود. اگرچه در مواردي بافت زباني

 بسيار كمك كننده مي باشد اما گاهي بافت زباني هم پاسخگو نيست. 

  
  فاصله و نظام زباني: - 2

                                                 
56. Pastor  Christoffer  
2 .cotex 
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مروري بر بررسي هاي گذشته اولين بار ساختگرايان به اهميت مفهوم فاصله و نقش آن ها توجه كرده اند.  با

ساختگرايان بيانيه نظري در مورد تحليل واجي ارائه كرده بودند كه در آن چهار شرط اساسي براي رسيدن از  
  نمود آوايي به نمود واجي وجود داشت كه شامل موارد زيرند:

  ها: كوچكترين واحد تحليل از ديدگاه ساختگرايان واج است.  تقدم واج
  دو سويگي: هر آوا در  يك محيط مشخص بايد تنها و تنها واجگونه يك واج باشد. 

  خطي بودن: جايگاه تقابل در نمود واجي بايد با جايگاه تقابل در نمود آوايي يكسان باشد. 
 اني از جمله نحو ساختواژه است.جدايي سطوح: واج شناسي مستقل از ساير سطوح زب

مطرح شده بود كه ظهور آن باعث مي » جدايي سطوح«براي اثبات شرط چهارم يعني » 1واج درنگ«مفهوم 
 شد كه سطح واجي با مرزبندي هاي سطوح نحوي و معنايي تداخل نداشته باشد.   

بين كلمات واژي نحوي اند و اين قابل قبول نيست، زيرا در مواردي مرز  » واج درنگ«اگرچه امروزه مفهوم 
  مفهوم جدايي سطح را نقض مي كند و مدل هاي بعدي ساختگرايان نيز به جدايي سطوح اعتقاد نداشتند.

  واج درنگ  - 1- 2
 4و درنگ كوتاه 3مفهوم واج درنگ را مطرح كرد و واجگونه هاي آن را درنگ بالقوه  2اولين بار مولتون

براي  نمايش آن  به كار مي » #«قوه نشاندهنده مرز واژه هاست و عالمت معرفي كرد. واج گونه درنگ بال
رفته است و واج گونه درنگ كوتاه مرز تكواژها را نشان مي داد و با  با عالمت +  نشان داده مي شد و آن را 

ت واج ها هم مي ناميدند. به نظر مولتون اين واج محتوي آوايي ندارد اما وجود آن در فهرس 5واج درون گفتار
 #كتاب+خانه #به  #ضروري است زيرا در مواردي نقش تمايز دهندگي دارد. مانند: من به كتابخانه رفتم: من

  )Lass, 1984:32-35(  رفتم.
برخالف نظر  افراطي مولتون نمي توان واج درنگ را يك واج ضروري در فهرست واج هاي يك زبان 

دارد كه  در ادامه به بررسي فاصله در  -بويژه خط فارسي -دانست اما فاصله اهميت بسياري در نوشتار 
  نوشتار فارسي مي پردازيم.  

                                                 
1 . Open Juncture 
2 . molthon 
3 . Potential pause 
4 . Brief pause    
5 . Segmental Phoneme 
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  انواع فاصله در خط بينايي فارسي - 2- 2
پژوهشگران بررسي هاي مختلفي درمورد انواع فاصله در نوشتار فارسي انجام داده اند كه نتايج اين بررسي ها 

  اصله در نوشتار فارسي مي باشد. ارائه تعاريف و اصالحات متفاوتي از انواع ف
در خط عادي   -براساس كاربرد آن ها -سه نوع فاصله » فرهنگ امالئي خط فارسي«صادقي و ديگران در 

در » عدم فاصله«فارسي معرفي كرده اند كه شامل عدم فاصله، نيم فاصله، يك فاصله (فاصله تمام) مي باشند. 
مانند باريك بين، اشك آلود، آب از سرگذشته و... . نيم فاصله مورد دو جزء كلمات مركب به كار مي رود 

براي نوشتن تركيبات متشكل از مضاف و مضاف اليه و موصوف و صفت، مورد استفاده قرار مي گيرد مانند: 
 آبِ سياه، آبِ آلوده و ... . يك فاصله  يا فاصله تمام نيز در كلماتي از قبيل اي خدا، اين جهان و... به كار مي

رود. به نظر آن ها در فاصله گذاري فعل مركب، اگر دو كلمه استقالل خود را حفظ كرده باشند مانند: 
كاركردن، كوشش كردن و... از  نيم فاصله استفاده مي شود اما اگر كل فعل مركب يك واحد معنايي بسازد 

ه دركنار هم نوشته مي شوند. مانند: نگه داشتن، دربرداشتن، جازدن به خاطر سپردن و... اجزاء بدون فاصل
 )11-12: 1385(صادقي و ديگران، 

درباره انواع فاصله در نوشتار مي » دستور خط فارسي، مصوب فرهنگستان«در  فرهنگستان زبان فارسي  
امرى ضرورى است كه اگر رعايت نشود طبعاً  گذارى ميان كلمات، خواه بسيط و خواه مركّب، فاصله«نويسد: 

 هاى فارسى دو نوع فاصله وجود دارد: يكى فاصلة شود. در نوشته ابهام معنايى مى سبب بدخوانى و
يكى از صاحبدالن سر به جيب «هاى يك جمله يا عبارت، مانند  گذارى ميان كلمه ، يعنى فاصله»كلمه برون«

و ديگرى  شود) خوانده مى» حرفى فاصلة يك«(اين فاصله در ماشين تحرير و رايانه » بود مراقبت فروبرده
گذارند: ورود، آزادمرد،  كه معموالً ميان اجزاى تركيب و اغلب در حروف منفصل مى» كلمه درون« فاصلة

ويژه در  فاصله، به شود). رعايت اين نيم فاصله خوانده مى خردورزى، پردرآمد (اين فاصله در تداول نيم
هايى مانند  بهام تلفّظى را در تركيبتوان ا رو اختيارى است و مى ها، دشوار است و ازاين نوشته دست

  »گذارى برطرف كرد. خردورزى با حركت
برخالف نظر ساختگرايان كه فاصله بين كلمات مستقل و فاصله بين تكواژهاي هركلمه را واجگونه هاي واج 
 درنگ پنداشته اند در خط عادي فارسي اين دو نمي توانند واجگونه هاي يك واج باشند زيرا نقش متفاوتي
دارند. همچنين فاصله بين حروف منفصل در هر كلمه با فاصله بين دو اجزاء كلمه هاي مركب با يكديگر 

ناميده » نيم فاصله«يا » درون كلمه«تفاوت دارند كه به اين دو نوع به دليل ماهيت و نقش مختلف نبايد فاصله 
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توان انواع فاصله را به صورت زير  شوند. بنابراين با ارائه تغييراتي در تعاريف و اصطالحات مذكور مي

  تعريف كرد:
» بزرگ«و » در«فاصله برون كلمه: فاصله ميان كلمات بسيط، تركيبات اضافي و وصفي است. مانند فاصله بين 

  »در بزرگ«در تركيب اضافي 
و » دل«فاصله درون كلمه: منظور از آن فاصله بين اجزاي كلمات مشتق و مركب مي باشد. مانند فاصله بين 

  »دل ربا«در كلمه مركب » ربا«
فاصله بين حروف: فاصله بين حروف منفصل ازقبيل ر، ز،ژ و، د، ذ، ز و... است. مانند: فاصله بين حروف 

  ».رود«در كلمه » د«و » و«، »ر«
  انواع فاصله در بريل فارسي: - 3- 2

خانه بريل با شش  نقطه غير  –ت به دليل كمبود عالئم بريل فاصله درون كلمه و فاصله برون كلمه با يك حال
نشان داده مي شوند. در خط بريل فقط دو نوع فاصله وجود دارد. يكي فاصله بين كلمات و اجزاي   -برجسته

  ME NWESMدر كلمه  »  نويسم«و  » مي«مستقل كلمات كه معادل يك خانه بريل است. مانند:  فاصله بين 
هر خانه يا سلول بريل است و شباهت بسياري  ½ه درحدود و ديگري فاصله بين حروف نوشتاري بريل  ك

به فاصله بين حروف منفصل در خط بينايي دارد با اين تفاوت كه اين نوع فاصله در خط بريل بين تمام 
    drدر  » ر«و » د«حروف وجود دارد و به حروف خاصي محدود نمي شود. مانند: فاصله بين دو حرف 

د به دليل اينكه خط بريل با حس المسه ادراك مي شود اين فاصله با مشخص اين فاصله اهميت زيادي دار
  كردن مرز بين حروف، باعث تمايز حروف از يكديگر مي شود. 

 
  روش كار و محدوديت هاي تحقيق: - 4- 2

نگارندگان براساس مشاهده نظري در بين نابينايان مسلط به خط بريل و همچنين تخصص و تجربه كافي 
ريل فارسي متوجه شدند كاركرد دوگانه عالمت فاصله درمواردي باعث ادراك اشتباه زنجيره درمورد خط ب

گفتار مي شود. به منظور بررسي بيشتر ابتدا به انتخاب نمونه هاي موردي، از بين پيكره اي عظيمي از منابع 
ند و به بررسي آن نمود -به صورت تصادفي -متعدد ازجمله فرهنگ ها، كتب و مجالت بينايي و بريل فارسي

ها پرداخته اند. به دليل گستردگي حوزه مورد بحث، آن را محدود به گونه فارسي رسمي معيار در ده سال 
اخير نموده اند. از مهمترين محدوديت هاي اين تحقيق مي توان به نبود تست زباني درباره فاصله در بريل 
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ود منابع تحقيق، تعداد اندك افراد تحصيل كرده فارسي، عدم وجود كتاب هاي متنوع به بريل فارسي، كمب
  مسلط به بريل و... را نام برد. 

  بحث و بررسي: - 3
خط بينايي فارسي داراي مشكالت فراواني است. به دليل انطباق مستقيم خط بريل و بينايي فارسي، اين 

واكه هاي كوتاه و تشديد در نارسايي ها به خط بريل هم منتقل شده اند؛ ازجمله اينكه در خط بينايي فارسي 
» برَد«و » برد«بسياري مانند  1اغلب كلمات نشان داده نمي شود اين مسئله امكان بوجود آوردن هم نويسه هاي

و...  را فراهم مي  كند. عالوه بر اين كسره » كُّره«و » كٌره«و » كَرِه«، »كشت«و » كُشت«، »مرد«و » مرد«، »برَد«و 
  اضافه هم در موارد بسياري نشان داده نمي شود.

ارسي اهميت بسياري دارد. تكيه در نوشتار فارسي امكان نمايش تكيه وجود ندارد درحاليكه تكيه در زبان ف
در زبان فارسي داراي نقش هاي تمايزدهندگي، تباين دهندگي، نقش صرفي، نحوي، تأكيدي و عاطفي است 
كه تكيه فارسي در مواردي كه اختالف معنايي ايجاد كند داراي نقش تمايز دهندگي است مانند اختالف معني 

  تكيه آن هاست. جفت واژه هاي زير كه ناشي از اختالف در محل
 ولي (به معناي اما)                                            ولي (به معناي سرور) 

(   گويا (به معناي ناطق)                                         گويا (به معناي ظاهراً
حكم اسم باشند،  يك تگيه مي گيرند.حتي وقتي گروه و جمله در -مشتق، مركب و بسيط –تمامي اسم ها 

صفت، قيد و ضمير » اين نيز  بگذدر شعار اوست.«در  جمله » اين نيز بگذرد«يك تكيه مي گيرند مانند: اسم 
متصل نيز مانند اسم يك تكيه مي گيرند. همه حروف اضافه تكيه دارند اما حروف اضافه تك هجايي مانند 

نمي گيرند. گذشته نقلي، گذشته بعيد، گذشته ماضي، تا، به، از، در، جزء، چون و بر در فارسي  ادبي تكيه 
حال اخباري و حال استمراري و صورت هاي مجهول آن ها يك تكيه مي گيرند، اما گذشته مستمر، گذشته 
مستمر نقلي، حال مستمر، آينده نزديك و اينده در گذشته به دلي اينكه بين دو جزء آن ها، مكث وجود دارد 

تكيه مي گيرند. ضماير متصل مفعولي و ملكي نيز تكيه نمي گيرند. حرف  ربط  و شكاف بردار هستند، دو
تلفظ شود، تكيه نمي گيرد. پيشوندهاي صرفي از قبيل پيشوندهاي تعيين كننده  / oزمانيكه به صورت /» و«

، »باز« ،»در«زمان و وجه و پيشوند منفي ساز به همراه فعل يك تكيه مي گيرند. پيشوندهاي اشتقاقي از قبيل 
و ... اگر در  اول فعل بيايند تكيه مي گيرند. پسوندهاي اشتقاقي با واژه قبل از خود يك تكيه مي  » فرا«

                                                 
١. homography  
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و ... تكيه نمي گيرند. » گويا«الف ترديد در » شگفتا«الف تعجب، در » خدايا«گيرند. پسوندهاي الف ندا در 

نمي گيرند. صورت هاي پسوند يفعل  بودن مانند  تكيه» را«و » كسره اضافه«، »ي نكره«واژه بست ها مانند 
  معلمم، معلمي و... بي تكيه اند.

، »نقطه«عالوه بر اين معايب، نوشتار فارسي مزايايي هم دارد؛ مي توان درنگ را با استفاده از عالمت هاي 
  نشان داد. مانند:» نقطه ويرگول«و » دونقطه«، »ويرگول«

  ر مي كنيم.)ما همه، كار مي كنيم. (همه ما كا
  ما همه كار مي كنيم. (ما همه نوع كاري انجام مي دهيم.) 

) اما هميشه در نوشتار فارسي از اين عالمت ها استفاده 27-41و  70-60و 214-215: 1379(وحيديان كاميار،
  نمي شود.

اگانه و نبود دو عالمت جد -كه به خط بريل منتقل شده است -وجود نارسايي هايي در خط بينايي فارسي
براي فاصله درون كلمه و برون كلمه در بريل فارسي منجر به ادراك اشتباه زنجيره گفتار و ابهام معنايي مي 

در سه سطح گروه،  -شود. در اين قسمت به بررسي عميق تر در اين درباره همراه با ذكر نمونه هاي زباني 
  خواهيم پرداخت.   -جمله و گفتمان

  گروه: - 1- 3
  سميگروه ا -1- 1- 3

در خط بريل فاصله برون كلمه، نقش فاصله درون كلمه و فاصله برون كلمه را ايفا مي كند، به همين دليل در 
  مثال هاي زير دو حالت وجود دارد. به مثال هاي زير توجه كنيد:

1.  
 الف)  ب)                                                                  

Xwm md  
  خوش آمد                                                         خوش آمد   

  
Amadh bas 

  آماده باش                                                            آماده باش 
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وجود فاصله درون كلمه بين دو كلمه در زنجيره گفتار هاي گروه الف، باعث مي شود آن ها كلمات مركب 
و » كلمه احترام آميز براي استقبال از آمدن فرد«به معني » آماده باش«و » خوش آمد«د و به ترتيب تلقي شون

باشند اما به دليل اينكه بين دو كلمه در پاره گفتارهاي گروه ب فاصله درون كلمه وجود » نوعي فرمان نظامي«
  مي باشد. » خود را آماده كن« به معني» آماده باش«دارد، آن ها بصورت يك جمله ادراك مي شوند مثالً 

2 .  
 الف)                                                            ب)

Xan salari  
  خان ساالري                                             خان ساالري   

Adm dzd  
 آدم دزد                                                   آدم دزد 

در پاره گفتارهاي گروه الف وجود فاصله درون كلمه مابين دو كلمه باعث مي شود آن ها كلمه مركب 
» فردي كه دزدي مي كند«به معني » آدم دزد«و » نام خان يك قبيله«به معني» خان ساالري«محسوب شود، و 

به ترتيب تركيب اضافي باشد، اما پاره گفتارهاي گروه ب كه بين دو كلمه فاصله برون كلمه وجود دارد، 
  محسوب شوند.» فرد آدم ربا«به معني » آدم دزد«و تركيب وصفي » تشريفات اربابي«به معناي » خان ساالري«

وجود دو نوع فاصله نيز در گروه هاي اسمي بزرگ تر از دو كلمه نيز باعث مي شود مفهوم گروه اسمي به 
  اژه بسيط تلقي شوند به نمونه هاي زير دقت كنيد:كلي تغيير مي كند. بطوريكه ممكن است وندها نيز و

3.  
 الف)                                                                            ب) 

Brg sabz tr drxt  
  برگ سبز تر درخت                                              برگ سبز تر درخت

Bradr zn ymoi mhsn  
  موي محسن                                           برادر زن عموي محسن  برادر زن ع

باعث مي شود » برگ سبز تر درخت«در گروه اسمي » تر«و » سبز«در الف، وجود فاصله برون كلمه مابين 
اصله و ف» محسن«و » عمو«و » زن«و » برادر«باشد و وجود فاصله برون كلمه بين » تازه«به معناي » تر«كلمه 

  به معني آن است كه كه زن عمويِ محسن برادري دارد. » عمو«و » زن«درون كلمه بين 
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باعث مي شود كه حرف » برگ سبز تر درخت«در » تر«و » سبز«درحاليكه در ب، فاصله درون كلمه مابين 

اصله برون ف» زن«و » برادر«بدهد و وجود فاصله درون كلمه بين » سبز«معني تفضيلي به كلمه » تر«اضافه 
  به معناي آن است كه عموي محسن برادرزني دارد.» محسن«و » عمو«و » عمو«و » زن«كلمه بين 

همچنين نام برخي كلمات قرضي از قبيل اصالحات پزشكي و فني، اسم هاي غيرفارسي زبان، محصوالت 
ل كاركرد دوگانه فاصله در به دلي  -به ويژه اگر خواننده با آن ها آشنا نباشد... مانند پالك آتروم –تجاري 

  بريل به درستي قابل تشخيص نيستند.
  گروه حرف اضافه اي: -2- 1- 3

  كاركرد دوگانه فاصله برون كلمه در بريل فارسي در گروه هاي حرف اضافه اي نيز پيامدهايي دارد مانند: 
4.  

  الف                                                                    ب
Br balai  

 برباالي                                                                 برباالي
Dr jht      

  درجهت                                                              درجهت
Bh swi 

  به سوي                                                           به سوي 
 Dr zir 

  در زير                                                              در زير 
Br xlaf 

 برخالف                                                          برخالف 
Dr knr  

  در كنار                                                            در كنار
ون كلمه مابين دو كلمه در پاره گفتارهاي گروه الف باعث مي شود، آن ها گروه حرف اضافه وجود فاصله بر

اي محسوب شوند، اما وجود فاصله درون كلمه بين دو كلمه پاره گفتارهاي ب، آن ها را تبديل به حروف 
  اضافه مركب مي كند. 

5 .  
  ب)   الف)                                                      
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Dr gzr 
  درگذر                                                       درگذر 

گروه فعلي با » درگذر«باعث مي شود پاره گفتار » گذر«و » در«. الف، وجود فاصله برون كلمه بين 5در مثال 
آن را » گذر«و  »در«باشد، درحاليكه فاصله درون كلمه بين » عفو كن«هسته فعل پيشوندي امري به معني 

  مي باشد.» در معبر«تبديل به گروه حرف اضافه اي مي كند به معناي 
  
6 .  

  الف)                                                         ب)
 

Az ain gzsth 
  از ا ين گذشته                                          از اين گذشته  

» از اين گذشته«باعث مي شود پاره گفتار » گذشته«و » اين«، »از«برون كلمه بين . الف وجود فاصله 6در مثال 
اين » گذشته«و » اين«، »از«يك گروه حرف اضافه اي تلقي شود در حاليكه وجود فاصله برون كلمه مابين 

 پاره گفتار را تبديل به يك حرف هم پايه ساز مي كند.

  گروه فعلي: -3- 1- 3
  نيد.به مثال هاي زير دقت ك

7.  
 الف                                                        ب

Sr zd  
 سرزد                                                            سر زد  

Dr awrd 
  در آورد                                                         در آورد 

Dst ksid 
  دست كشيد                                         دست كشيد           

وجود فاصله برون كلمه مابين دو كلمه در پاره گفتارهاي گروه الف، باعث مي شود آن ها  جمله سه جزئي با 
 و» سر را كوتاه كرد« به معناي» دست كشيد«و » در آورد« ،»سرزد«فاعل محذوف محسوب شوند و به ترتيب 

اما فاصله درون كلمه به جاي درون كلمه آن ها را به گروه فعلي  باشد.» دست را نقاشي كرد.« و» در را آورد.«
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به « به معناي» دست كشيد«و » در آورد« ،»سرزد«با هسته فعل مركب يا پيشوندي تبديل مي كند. بطوريكه 

  مي باشد. » صرفنظر كرد«و » بيرون آورد« ،»ديدن كسي رفتن
ن پاره گفتارها وقتي در بافت هاي بزرگ تر مانند جمله و گفتمان قرار گيرند، اگرچه معني بسياري از اي

درست تشخيص داده مي شود اما با توجه به برخي خصوصيت هاي زبان فارسي از جمله حذف فاعل به 
قرينه و ... در مواردي گسترش بافت زباني باعث گمراه كردن خواننده و ادراك اشتباه معناي جمله مي شود. 

  مثال هاي زير دقت كنيد. به
  جمله - 2- 3
  جمله ساده : -1- 2- 3
8 .  

  الف                                                                    ب
Paian namh mrim ra didh ai / 

  پايان نامه مريم را ديده اي؟
 پايان نامه مريم را ديده اي؟ 

باعث مي شود كه آن ها يك تركيب اضافي را » نامه«و » پايان«در جمله الف وجود فاصله برون كلمه بين 
باشد درحاليكه وجود فاصله درون كلمه » انتهاي نامه مريم را ديده اي؟« تشكيل دهند و جمله اول به معناي 

  رساله مريم را «به معناي  بين آن دو باعث مي شود كه آن ها يك كلمه مركب محسوب شوند و جمله دوم
  باشد.» ديده اي؟

9.  
  الف                                                         ب

Aga hsn amd  
 آقا حسن آمد                                             آقا حسن آمد 

Haji mhmd ali ra brd  
  حاجي محمد علي را برد.  حاجي محمد علي را برد.                          

» آقا«باعث مي شود كه » حسن«و » آقا«، وجود فاصله برون كلمه مابين »آقا حسن آمد«در گروه الف، جمله 
وجود فاصله برون كلمه » حاجي محمد علي را برد«در نقش فاعل باشد و در جمله » حسن«در نقش منادي و 
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» حاجي محمد«يا » حاجي«باعث مي شود كه » ليع«و » حاجي محمد«و يا » محمد علي«و » حاجي«بين 
  نقش مفعول را بگيرند.»  يا علي«و » محمد علي«نقش فاعل و 

باعث مي شود آن ها يك گروه » حسن«و » آقا«در گروه ب، وجود فاصله درون كلمه در جمله اول بين 
نقش فاعل باشد و گروه هسته در » حسن«و وابسته پيشين و » شاخص«به عنوان » آقا«اسمي تشكيل دهند كه 

و » محمد«، »حاجي«نقش فاعل را بگيرد. در جمله دوم وجود فاصله درون كلمه مابين » آقا حسن«اسمي 
باعث مي شود، آن ها يك اسم تلقي شوند كه نقش مفعول را گرفته است و جمله داراي فاعل » علي«

  محذوف باشد.
10. 

Aw az ab gozsth ast 
 او از آب گذشته بود.                                            او از آب گذشته بود.    

Ali sr sksth ast  
  علي سرشكسته است.                                              علي سرشكسته است. 

Xanh xrab swdh bwd 
  ده بود.خانه خراب شده بود                                                خانه خراب ش

باعث شده است كه جمله » او از آب گذشته است«در جمله » گذشته«و » آب«وجود فاصله برون كلمه مابين 
پديد آيد با قراردادن فاصله درون كلمه بين آن ها » او از آب عبور كرده است« سه جزئي با متمم به معني 

به وجود آيد. وجود فاصله برون » ت.او باتجربه اس« باعث مي شود كه جمله سه جزئي اسنادي  به معني 
آن را به جمله سه جزئي با مفعول تبديل كرده » علي سرشكسته است« در جمله » شكسته«و » سر«كلمه بين 

اما وجود فاصله درون كلمه بين آن ها جمله سه جزئي » علي، سر كسي را شكسته است« است كه به معني 
در » خراب«و » خانه«د آمده است. وجود فاصله برون كلمه بين به وجو» علي نااميد است« اسنادي به معني 

خانه اي، خراب شده « باعث مي شود كه جمله سه جزئي مجهول به معني » خانه خراب شده بود«جمله 
به او « پديد آيد. اما با تبديل فاصله برون كلمه به درون كلمه جمله اسنادي با فاعل محذوف به معني » بود.

  به وجود مي آيد.» دي وارد شده بود آسيب مالي شدي
  

Pnbh zn balst ra pr pr krd 
  پيرزن بالشت را پرپر كرد.                                         پيرزن بالشت را پر پر كرد.  
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، معني جمله را معكوس مي كند، بطوريكه جمله با فاصله درون كلمه به معناي اين »پر«و » پر«نوع فاصله بين 

ت كه پيرزن بالشت را پر از پر كرد، اما با فاصله برون كلمه به معني آن است كه پيرزن پرهاي بالشت را اس
 درآورد. 

  جمله مركب:  -2- 2- 3
Rftn az ain jht ast kh ma ra bh mgsd mi rsand 

 رفتن از اين جهت كه ما را به مقصد مي رساند سودمند است. 

  رفتن از اين جهت كه ما را به مقصد مي رساند سودمند است. 
گروه حرف اضافه اي را » از اين جهت«باعث مي شود » جهت«و » اين«، »از«وجود فاصله برون كلمه بين 
باشد اما جايگزين » رفتن از اين سو مفيد است و مارا  به مقصدمان مي رساند«تشكيل دهند و جمله به معني 

عنصر پيونددهنده محسوب شود و جمله به » از اين جهت كه«ن كلمه باعث مي شود كه شدن فاصله درو
 باشد. » عمل رفتن به اين دليل سودمند است كه ما را به مقصد مي رساند«معناي 

Ps az antzari twlani balaxrh aw amd w xalh mrim ra dr a`ws ksid  
  ريم را در آغوش كشيد.پس از انتظاري طوالني باالخره او آمد و خاله م 

  پس از انتظاري طوالني باالخره او آمد و خاله مريم را در آغوش كشيد.
باعث مي شود، خاله در نقش فاعل و مريم نقش مفعول جمله » مريم«و » خاله«وجود فاصله برون كلمه مابين 

وجود فاصله درون كلمه بين  باشد اما با» خاله، مريم را در آغوش كشيد.«پيرو دوم را بگيرد. و جمله به معني 
باعث مي شود جمله خاله مريم نقش مفعول را بگيرد و فاعل محذوف باشد و جمله معناي » مريم«و » خاله«
  را بدهد.» او، خاله مريم را در آغوش كشيد.«
 گفتمان: - 3- 3

Saat 5 bad az zwhr bwd kh baid ba srafsr nghban shbt mi krd ps az mdti gftgwi an dw tmam 
swd w balxrh srbaz xanh ra trk krd 

بعدازظهر بود كه بايد با سرافسر نگهبان صحبت مي كرد پس از مدتي گفتگوي آن دو تمام شد و  5ساعت 
  باالخره سرباز خانه را ترك كرد.
 باعث مي شود جمله» سرباز خانه را ترك كرد«در جمله » خانه«و » سرباز«وجود فاصله درون كلمه مابين 

سرباز، سربازخانه را ترك «مفعول تلقي شود. و جمله آخر به معني» سربازخانه«داراي فاعل محذوف باشد و 
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باعث مي شود آن ها دو كلمه مجزا محسوب » خانه«و » سرباز«وجود فاصله برون كلمه بين باشد. » كرد.
  باشد.» خانه را ترك كرد سرباز،«نقش مفعول بگيرد و آن به معني » خانه«نقش فاعل و » سرباز«شوند و 

 
Grbh ba srat bh drwn aspzxanh xzid w kbab gablmh ra blyid  

والنتين هاي اولين فردي بود كه به فكر تأسيس مدرسه براي نابينايان نمود و بعدها كتاب هاي نابينايان و 
  يادگيري خطوط برجسته در اين مدرسه به چاپ رسيد.

يا كسره » ي«پسوند تصريغي و واژه بست » ها«باعث مي شود، » ها«و » بكتا«وجود فاصله درون كلمه بين 
دو كتاب مجزا تلقي شوند، اما وجود فاصله » يادگيري خطوط برجسته»  و» نابينايان«اضافه محسوب شود و 

اسم خاص است » هاي«آن را به يك تركيب اضافي تبديل كرده است كه » هاي«و » كتاب«برون كلمه مابين 
  نام يك كتاب مي باشد.» نابينايان و يادگيري خطوط برجسته«همچنين 

  نتيجه گيري: - 4
كاربرد دوگانه عالمت فاصله در بريل فارسي باعث مي شود زنجيره كالم به درستي تقطيع نشود و درنتيجه 

  روابط دستوري بين كلمات و به دنبال آن معناي پاره گفتار تغيير كند. 
ك تركيب اضافي و وصفي يا جمله تبديل شود و يا گروه اسمي دو كلمه اي، گروه اسمي يك كلمه اي، به ي

يك كلمه مركب تلقي شود. درمواردي حروف اضافه مركب، مانند به سوي، در زير و ...گروه اسمي تلقي 
جمله سه جزئي با فاعل  -با هسته فعل مركب يا پيشوندي-شود و يا برعكس. همچنين ممكنست گروه فعلي 

ي شود و يا برعكس جمله يك گروه فعلي متشكل از يك هسته مركب يا پيشوندي محسوب محذوف تلق
شود. اين نوع تغييرات در روابط دستوري  باعث تغيير معنايي آن ها مي شود. باوجود اينكه معني صحيح 

ود. اما با بسياري از اين پاره گفتارها در بافت هاي بزرگ تر مانند جمله و گفتمان  قرار گيرند، مشخص مي ش
توجه به برخي خصوصيت هاي زبان فارسي از جمله حذف فاعل به قرينه و  ... در مواردي گسترش بافت 
زباني باعث گمراه كردن خواننده و ادراك اشتباه معناي جمله مي شود. بطوريكه جمله سه جزئي با متمم 

ه سه جزئي اسنادي و جمله تبديل به جمله سه جزئي اسنادي، جمله سه جزئي با مفعول به صورت جمل
اسنادي با فاعل محذوف تبديل به جمله سه جزئي مجهول شود. برعكس اين سه حالت نيز وجود دارد. در 
اين موارد هم معني جمالت به كلي تغيير مي كند. در جمالت مركب نيز ممكن است عناصر هم پايه ساز 

فاعل به قرينه، عناصر ارجاعي و .... نيز باعث تبديل به گروه حرف اضافه اي  شوند. در سطح گفتمان حذف 
  تغييراتي در  روابط نحوي و معنايي اجزاي كالم شوند.
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براي رفع مشكالت كاربرد دوگانه عالمت فاصله در بريل فارسي، پيشنهاد مي شود عالمت فاصله در بريل 

مورد قواعد جدانويسي  فقط براي نمايش عالمت فاصله برون كلمه به كار رود و اگر خط بريل فارسي در
مستقل از خط بينايي فارسي عمل كند بدين معنا كه همه كلمات مركب و مشتق در بريل پيوسته نوشته شوند 

  نيازي به نشان دادن عالمت فاصله درون كلمه نيست. 
  از مهمترين نتايج كاربردي پژوهش مي توان به موارد زير اشاره كرد؛

  انه عالمت فاصله نظام نوشتاري بريل فارسي و بهبود اين نظام رفع پيامدهاي منفي كاربرد دوگ -
  كاهش حجم، هزينه، وقت و انرژي در نوشتن و خواندن خط بريل  -
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