
ابداع صورت امروزین نشانه ها را به آلدوس مانوتیوس 
نســبت داده اند که در اواخر قــرن پانزدهم میالدی 
می زیسته است. این نشانه ها همزمان با ورود صنعت 
چاپ به ایران و پس از تأســیس دارالفنون و آشنایی 
ایرانیان با زبان های اروپایی و به واســطۀ ترجمۀ آثار 
آنان به فارسی، وارد خط فارسی شد.  سپس به تدریج 
با خط فارسی سازگاری و متناسب با آن تغییر یافت؛ 
مثاًلً جهت کاما و نقطه کاما و نشــانۀ پرسش عوض 
شــد. در آداب کاربرد نشــانه ها نیز گرچه آن ها را از 
زبان های اروپایی گرفته ایم، به طور کامل تابع ضوابط 

آن ها نبوده و نیستیم. 
اکنــون و در این نوشــته می خواهم به یکــی از این 
نشــانه ها بپردازم: »خط تیره«. معتقدم این نشانه با 
خط فارسی ناسازگار اســت و بهتر است آن را به کار 

نبریم. 

کاربردهای رایِج خط تیره در خط فارسی
ابتــدا کاربردهای رایج خــط تیره را در خط فارســی 
برمی شــمرم. البته معلوم نیســت همۀ این ها را قبول 

داشته باشم:
1. برای جملۀ معترضه: حضرت علی -علیه السالم- 
می فرماید...، این سخن او -که بسیار مستدل بود- همه 

را ساکت کرد. 
2. برای پیوند اسمی: سیاســی -  اجتماعی، ادبی -

هنری
3. برای ترکیب واژگانی: خــود-رأی، روان-تنی، 

نقطه-کاما،  اعتماد-به -نفس
4. برای دوطرفه ها: اتوبوِس مشــهد-تهران، جنگ 

ایران-عراق
5. برای دو عددی ها: ص12-15، فردوسی )329-

)411

دور »خــط تیــره« را خط بکش!

سیدحمید حیدری ثانی
سرویراستار »ویراستاران حرفه ای پارس«
HeydariSani@Ymail. com

یکی از خطاهای پیش آمده به واسطه استفاده از خط تیره
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4. برای برشمردنی ها، به جای عددگذاری:
نامه را به اینان بده:
- رئیس دانشگاه؛
- معاون آموزشی؛
- معاون فرهنگی؛

- رؤسای دانشکده ها. 
5. پس از اعداد برشمردنی به جای نقطه:

پژوهش سه رکن دارد:
1- مسئلۀ پژوهش؛

2- پژوهشگر؛
3- روش پژوهش. 

6.  برای عددگذاری تیترها )الیه بندی(:
2-1- ویژگی های زبانی و ادبی سبک خراسانی

2-1-1- سادگی و کوتاهی جمالت
2-1-2- کاربرد گستردۀ قصیده
2-1-3- استعمال واژه های سره

7. در داستان، هرجا گفت وگویی بین فقط دو نفر 
در گرفت، از نخستین پاسِخ نفر دوم به بعد:

گوشــی شــروع کرد به خش خش کردن و بعد صدای 
پدرم آمد: »کجایی مرد؟«

- زیر سایۀ شما. 
- پول مول داری؟

- وضعم خوب است. شما چطورید؟
- شکر... هوای مادرت را بیش تر داشته باش. 

- دستم کوتاه است. 
8. در پیوند عددی: سال تحصیلی 1392-1391. 

اشکاالِت خط تیره
اشکاالت خط تیره چیست؟

1. اولین اشکالش این است که وارداتی است. این نشانه 
از نشانه های خط التین اســت، نه فارسی و از این زبان 
به واسطۀ ترجمۀ متن های التین، وارد خط فارسی شده 
است. مگر بقیۀ نشانه ها وارداتی نیستند؟ بله، آن ها هم 
وارداتی اند؛ اما با خط فارسی سازگار شده اند و ضابطه 
و قاعده ای یافته اند. اما خط تیره، جوجه اردک زشــتی 
اســت که در جمع خط فارســی، بدجور توی چشم 
می زند و نتوانسته است با این خط هم خوان شود. خط 

تیره با خط فارسی ذاتاً ناهمخوان است. 

2. در زبان انگلیسی، سه نوع خط تیره وجود دارد:  
-ـ  –

برای اســتفاده از هرکدام از این ها ضابطه و جایگاهی 
تعیین کرده اند کــه در شــیوه نامه های التین وجود 
دارد. خط تیره که وارد فارســی می شد، فراموش کرد 
ضوابطش را با خودش بیاورد. این باعث شــده اســت 
در کاربرِد خط تیره در فارســی، نایکدســتی به وجود 
آید. االن هرکــس هرجا و هرطور کــه دلش بخواهد، 
از هرکدام از این سه خط اســتفاده می کند. این یعنی 

بلبشوی کامل! 
3. اســتادانی ســعی کرده اند این ســه نــوع خط را 
ضابطه منــد کنند؛ اما الحــق و االنصــاف، فراگیری 
این همه قاعــده و به کاربــردن آن ها در متــن، برای 
ما فارســی زبانان بسیار دشوار اســت. پژوهشگران و 
نویسندگان و تایپیست های ما هم نه از آن اطالع دارند 
و نه فرصت فراگیری اش را. اگــر فکر می کنید مبالغه 
می کنم، می توانید صفحۀ 100 تا 107 کتاب ارزشمند 
راهنمای آماده ساختن کتاب و صفحۀ 67 تا 76 کتاب 
پرمحتوای دانش نشــانه گذاری در خط فارســی را 

بخوانید. 
4. نماد ریاضی اســت و ناهمخوان با خط فارسی. اگر 
در متنی + به کار رفته باشد یا / آیا شبیه فرمول نویسی 

ریاضی نمی شود؟ خط تیره هم همین اثر را دارد. 
5. زشت است. البته شاید سلیقۀ شما فرق کند. 

6. زشت تر می شود وقتی به قبل یا بعدش می چسبد؛ 
چون داخل شکم حرف قبل یا بعد فرو می رود:

-که
-5

- ازنظر

نشانه ها همزمان با ورود صنعت چاپ 
به ایران و پس از تأسیس دارالفنون و 
آشنایی ایرانیان با زبان های اروپایی 

و به واسطۀ ترجمۀ آثار آنان به 
فارسی، وارد خط فارسی شد.
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7. با خط فارسی نمی خواند؛ چون خط فارسی خطی 
پر از منحنی است و زاویۀ خشک ندارد؛ به عکس خط 

التین که زاویه دار و خشک است. 
8. ســرعت خوانــدن را می گیــرد. ایــن را به تجربه 

می گویم. این دو متن را مقایسه کنید:
در بررسی اصل یکدســتی -که قباًلً بدان اشاره شد- و 
اصلی بسیار مهم -و البته شــایان توجه- است، باید به 
این دقت کنیم که یکدستی در هر متن - ازنظر زبانی- 

به فراخور همان متن است. 
در بررســی اصل یکدســتی که قباًلً بدان اشاره شد 
و اصلی بسیار مهم و البته شــایان توجه است، باید به 
این دقت کنیم که یکدستی در هر متن، ازنظر زبانی به 

فراخور همان متن است. 
9. مشــکل فنی ایجــاد می کند. ممکن اســت قبل 
و بعــِد خــط تیــره هنــگام پی دی اف ســاختن یا 
 حتی بــدون دلیل، جابه جا شــود. مثاًلً اگــر دیدید: 
از  ایــن  نکنیــد.  تعجــب   )727-792( حافــظ 

دسته گل های خط تیره است. 
10. گاهی اوقات خط تیره را در وسط جمله می بینیم 
و نمی دانیم آغاز جملۀ معترضه است یا نشانۀ پیوندی 
اســمی و ترکیبی واژگانی. باید چند کلمه ای یا تا آخر 

جمله را بخوانیم که بفهمیم چه شد. 
در نزاع هــای اخیــر سیاســی - اجتماعــی را کــه 
سیاســت زده اســت، از این نزاع ها گریزی نیســت - 

زوایای پنهان فساد اداری چهره نمایاند. 

برخی همین کــه کتابی می نویســند - که بــا اقبال 
عمومی مواجه می شــود و ازنظر اجتماعی - فرهنگی 
سروصدا می کند - گمان می کنند در هر زمینه ای توان 

نویسندگی دارند. 
11. دربارۀ خط فارســی قاعده ای وجــود دارد به نام 
»تطابق ملفــوظ و مکتوب«. بنــا به ایــن قاعده، تا 
می شــود، مکتوب باید با ملفــوظ مطابقت کند. خب 
اینجــا را ببینید: می نویســیم: »ســاعت 8 - 10«؛ 
 ولــی می خوانیم: »ســاعت 8 تا 10«. می نویســیم: 
»ص2-3«؛ ولی می خوانیم: »صفحــۀ 2 و 3«. طبق 
قاعدۀ تطابق ملفوظ و مکتوب، نباید از خط تیره برای 

دوعددی ها استفاده کنیم. 
12. در دو عددی ها باید اعداد را از ســمت راســت به 
چپ بنویســیم؛ چون جهت نوشــتن در خط فارسی 
از راســت به چپ است. پس جلسه ســاعت 10 - 11 
برگزار می شــود. گاهی عده ای آن را از چپ به راست 
می نویســند که غلط اســت؛ چون خالف جهت خط 
فارسی اســت و مخاطب را به دردســر می اندازد. این 
از آفت های خط تیره است. اگر شــما از »تا«   استفاده 

کنید، دیگر نمی توانید چپه بنویسید. 
13. حتماًً می دانید که نستعلیق عروس خطوط عربی 
و فارسی است. به گفتۀ استادان خط فارسی، خط تیره 

با خط نستعلیق ناهمخوان است:
اســتاد  هادی ســیدخانی معتقد اســت در پیشینۀ 
خط فارسی و نشانه هایی که اســتادان خوش نویسی 
برشمرده و آموزش داده اند، این نشانه نبوده و تعریف 
نشده است. این نشــانه در خطاطی پیشنیان از حدود 
شــش قرن پیش تا امروز اصاًلً به چشــم نمی خورد. 
ایشــان خود از به کاربردن این نشــانه اکــراه دارد و 
می گوید: » از آن استفاده نمی کنم؛ مگر اینکه مجبور 
شــوم.« به گفتۀ وی، استادان نســتعلیق نیز به جای 
خط تیره، فاصله می گذارند. ایشــان معتقد است خط 
تیره بســیار زشــت اســت و زیبایی خط را می گیرد. 
اشکال دیگر خط تیره این اســت که ارتباط کلمات و 
نواخت و قوت ها را قطع می کند. خط تیره وسط سطر 
قرار می گیرد و ســفیدی باال و پایین آن، خط را قطع 
می کند. این باعث می شود چشــم ایسِت کامل کند و 
بعد وارد کلمۀ بعد شود. خالصه این که ایشان می گوید 

خط تیره بسیار زشت است و زیبایی 
خط را می گیرد. اشکال دیگر خط 
تیره این است که ارتباط کلمات و 
نواخت و قوت ها را قطع می کند. 
خط تیره وسط سطر قرار می گیرد و 
سفیدی باال و پایین آن، خط را قطع 
می کند. این باعث می شود چشم 
ایسِت کامل کند و بعد وارد کلمۀ 
بعد شود.
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اگر مجبور شوم خط تیره بنویسم، با نوک قلم و خیلی 
ریز آن را می نویسم که به چشم نیاید. 

استاد محمدرضا شوقیان نیز می گوید خط نستعلیق 
خطی ُدوردار است. مثاًلً حرف نون در خط نستعلیق 
مثل تخم مرغ بوده و دور دارد. در این خط، هم حروف 
و هم حرکات، روی حرف بعدی ســوار می شوند و هر 
میلی متر با میلی متــر بعدی ربــط دارد. خط تیره با 
نستعلیق ناهمگونی دارد؛ چون حرکتی خشک و افقی 
است. خط تیره در کنار حروف دیگر توی چشم می زند 
و باعث عدم تجانس می شــود. آقای شوقیان این گونه 
گزارش می دهد که در آثار استادان خط فارسی از قدما 
تا اســتادان جدید و از زمان میرعماد تا کلهر، ندیده ام 
کسی برای فاصلۀ بین دو مطلب از خط تیره استفاده 
کند. االن نیز اگر بخواهند از خط تیره استفاده کنند، 
آن را روی خط زمینه به کار نمی برنــد و خیلی ریز و 

باریک می نویسند تا توی چشم نیاید. 
ایشــان معتقد اســت در »کتابت« هرچــه بتوانیم، 
نباید از خط تیره اســتفاده کنیم. منظــور از کتابت، 
خوش نویسی با خط ریز برای نوشتن متن های طوالنی 
اســت که در آن، از قلم یک میل و زیرمیل اســتفاده 
می شود. در کتابت نباید از کشیدۀ تخت بلند استفاده 
شود؛ مثاًلً حرف »ب« نُه نقطه در کتابت جایی ندارد؛ 
به خالف خط درشت که اســتفاده از حروف کشیدۀ 
تخت بلند در آن بی اشکال اســت. این ازآن روست که 
کشیدۀ تخت بلند بدچشــمی می کند؛ چون حرکتی 
افقی و پهن و بدشکل است و سطر را بد نشان می دهد. 
خط تیره نیز به همین دلیل با خط کتابت ناهمخوان 

است. 
ایشــان این گونه ادامه می دهد که در نستعلیق، تمام 
حروف براساس زاویۀ نقطه شــکل می گیرند و بنای 
خط نستعلیق بر لوزی اســت که از نقطه گرفته شده 
است؛ چون تمام حروف مثل یاء و راء و... با نقطه شروع 
می شوند. اما شــکل هندســی خط تیره، مستطیل 
و صاف بوده و با لوزی ناهمخوان اســت؛ ازاین رو خود 
را خیلی بد نشــان می دهد. به نظر ایشان، به طور کلی 
خط تیره با ماهیت خطوط اســالمی هم خوانی ندارد؛ 
چون شکلش مستطیلی اســت و به لوزی نمی خورد. 
همچنین خط تیره با زاویۀ کج خط ما تناســب ندارد. 

مثاًلً الف و ب مقداری کج اســت؛ اما خط تیره خطی 
مستقیم است و با حروف فارسی نمی خواند. ایشان در 
پایان اضافه می کند که این توضیحات برای خط ثلث 
و شکسته و دیگر خطوط شرقی نیز صدق می کند. در 
مقابل، ایستایی خط التین و زوایای تند آن باعث شده 

است خط تیره با آن، همخوان باشد. 
14. زبان فارســی ظرفیتی دارد به نام نیم فاصله که از 
ویژگی های خط فارســی بوده و زبان انگلیسی از آن 
محروم است. آن ها مجبورند در کلمات مرکبشان خط 
تیره بگذارند و خط تیره راهکاری است برای فرار از این 
 Self-efficacy :ضعف خط التین. آن ها می نویسند
 اما آیا مــا مجبوریــم بنویســیم: خود-کارآمدی؟ 
یــا بــاوری؟   نیــزself-confidence و خــود - 

 liberal-democracy  لیبرال  - دموکراسی؟
 ما برای چه از ایشــان تقلید می کنیم؟! به جای »نماز 
عبادی-سیاســی جمعه« آیا نمی توانیم بنویســیم 
»نمــاز عبادی سیاســی جمعه« یا به جــای »خود-

آزمایــی« »خودآزمایی« یا به جــای »کم-و-بیش« 
»کم وبیش«؟ تقلید چشم بســتۀ ما شاید نشانگر این 
باشد که با ظرفیت های خط فارسی ناآشناییم یا از آن 

غفلت کرده ایم. 
15. کلیشه است. منظور از کلیشــه واژه ای است که 
در غیر از معنای خود، به جای واژه های بســیار دیگر 
می نشیند؛ مانند »باال« که به اشتباه به جای واژه های 
بســیار به کار می رود: ایــن کار دقت بــاال می طلبد، 
روحیه ات را باال ببر، اعتمادبه نفــس باال، هزینه های 
باالی مســکن و... . خط تیــره نیز به جــای تعابیر و 
ســاختارهای مختلف در خط و زبان فارسی نشسته 

خط تیره با ماهیت خطوط 
اسالمی هم خوانی ندارد؛ چون 

شکلش مستطیلی است و به لوزی 
نمی خورد. همچنین خط تیره با 

زاویۀ کج خط ما تناسب ندارد

115شماره 39



است. اگر قسمت بعد را بخوانید، خواهید دید در خط 
و زبان فارسی، چند جانشین زیبا برای خط تیره وجود 

دارد و خط تیره درحال کوچاندن آن ها از زبان است. 

جانشین های »ویراستاران« برای خط تیره
1. برای جملۀ معترضه  کاما، و، شکستن جمله ها:

محمد را -که انســانی شریف اســت- خدای رحمت 
کند.  محمد را که انســانی شــریف است، خدای 

رحمت کند. 
یک روز تمام - اگر حاجت باشد دو روز- برای این کار 
فرصت دارید. یک روز تمام و اگر حاجت باشد، دو 

روز برای این کار فرصت دارید. 
حلب را شــهری نیکــو دیدم. بــاره ای عظیــم دارد 
-ارتفاعش 25 ارش قیاس کــردم- و قلعه ای عظیم، 
همه بر ســنگ نهاده.  حلب را شهری نیکو دیدم. 
باره ای عظیــم دارد و قلعه ای عظیم، همه بر ســنگ 

نهاده. ارتفاع باره اش را 25 ارش قیاس کردم. 
2. بــرای عبارت هــای توضیحی،  کامــا: در این 

سرزمین انواع غالت، به ویژه گندم، به خوبی می روید. 
3. بــرای عبارت هــای دعایــی  )( پرانتــز: 
امام علی)علیه الســالم( می فرمایــد... همان گونه که 
برای عبارت های دعایی کوتاه شده پرانتز می گذاریم: 

امام رضا )ع(
4. بــرای پیونــد اســمی  نیم فاصلــه، و: نمــاز 

عبادی سیاسی جمعه یا نماز عبادی و سیاسی جمعه. 
5. برای دوطرفه ها  نیم فاصله، به، بــا، و: اتوبوس 
تهران مشــهد یا اتوبــوس تهران به مشــهد، جنگ 
ایران عراق یا جنگ ایران و عراق یا جنگ ایران با عراق. 

6. برای دو عددی ها  تا، و: جلسه ساعت 10 تا 11 
برگزار خواهد شد، ج2و3، ص12تا24. 

7. برای اعداد برشــمردنی  نقطــه: 6. ... 7. ... 8. ... 
واقعاً زیباتر است. 

8. برای ترکیب واژگانی چســباندن،  نیم فاصله: 
دلبــری، خودبــاوری، اعتمادبه نفــس، کم وبیش، 

خودآزمایی، روان تنی، نقطه کاما. 
 9. برای عددگذاری تیترهــا )الیه بندی(  نقطه: 

2. 1. 3. هم زیباتر است و هم کم تر جا می گیرد. 

از کاربردهــای رایج خط تیره فقــط این ها را 
پذیرفته ایم:

1. برای برشــمردنی ها، به جای عددگــذاری. البته 
توصیه مان این اســت که از عددگذاری استفاده شود؛ 

چون به نفع خواننده است و راحت فهم تر. 
2. در داســتان، هرجا گفت وگویی بین فقط دو نفر در 

گرفت، از نخستین پاسِخ نفر دوم به بعد. 
3. در پیوند عددی: ســال تحصیلی 1392-1391. 

یادتان نرود که از راست به چپ بنویسید. 
نتیجه

گروه »ویراســتاران« به دالیل باال با خط تیره دشمن 
است! ما سال هاست به طور حرفه ای ویرایش می کنیم 
و در صدهاهزار صفحه ای که ویرایش کرده ایم، هرگز 
از خط تیره اســتفاده نکرده ایم. این تجربۀ بزرگ در 
عمل هم ثابت کرده اســت که می شــود از خط تیره 
استفاده نکرد. جالب این که در این همه، حتی یک نفر 
هم اعتراض نکرده اســت که: »چرا این متن خط تیره 
ندارد؟!« این نشــان می دهد روش ما با خط فارســی 

همخوان  است. 

این نوشتار را مرهون این عزیزان هستم:
1. محمدمهدی باقری، مدرس » ویراستاران«؛

2. اســتاد هادی ســیدخانی، دارای مدرک اســتادی از انجمن 
خوش نویسان )گفت وگوی تلفنی(؛

3. استاد محمدرضا شــوقیان، دارای مدرک اســتادی از انجمن 
خوشنویسان )گفت وگوی تلفنی(؛

4. جواد کاظمی، ویراستار »ویراستاران«. 
و نیز این کتاب ها یاریگر من بودند:

1. میرشمس الدین ادیب سلطانی، راهنمای آماده ساختن کتاب، 
چ3، تهران: علمی و فرهنگی، 1381، ص67تا75 و 100تا107. 

2. محســن باغبانی، مصائب آقای ویراســتار، چ1، تهران: قطره، 
1390، ص241تا282. 

3. فرهنگســتان زبان و ادب فارســی، دســتور خط، چ9، تهران: 
فرهنگستان زبان و ادب فارسی، 1389، ص9و10و39تا43. 

4. ناصر نیکوبخت و سیدعلی قاســم زاده، دانش نشانه گذاری در 
خط فارسی، چ1، تهران: چشمه، 1391، ص13تا22و67تا76. 
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